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1. 1. 1. 1. �ப�திைரயி� சேகாதர��ப�திைரயி� சேகாதர��ப�திைரயி� சேகாதர��ப�திைரயி� சேகாதர�    
1. 01. 01. 01. 0    !�"ைர!�"ைர!�"ைர!�"ைர    
ஆ5டவ� தி�வ�ளினா�, இ�ேபா, எ$க� வா2�ைகயி� அைமதி �* 
ெகா5*��கிற,. இ�ப� நில3கிற,. நா:� எ� மைனவி;� அளவிற7த அ�� 
ெவ�ள�தி� �2கியி��கிேறா�. ேவெற, எ�ப*யானாெல�ன? 
 
பாவ� �ப�திைர அனாைத. என��� த&ேபா, அவைள� தவிர யா�மி�ைல. 
அவைள� க�யாண� ெச<, ெகா5ட நாளி=�7, என, உ&றா� உறவின� 
எ�லா�� எ�ைன� ைகவி06 வி0டா�க�. எ� த7ைத�� எ�னிட?�ள அ�� 
மாறவி�ைலெய�ப, உ5ைமேய. அ*�க* க*த$க@� எAதி வ�கிறா�. ஆனா� 
நா:� �ப�திைர;� அவ� B06�� வ�வ, ம06� Cடாதா�. ஒ� கால�தி� 
ஆசார சீ�தி��த இய�க�தி� ேச�7, உப7யாச$க@� ெச<, வ7த அவ� இ�மாதிாி 
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நட7, ெகா�வ,, ?த=� என�� விேனாதமாகேவயி�7த,. ஆனா�, இ�ேபா, 
அவ� மீ, நா� �ைற Cறவி�ைல, அவெர�ன ெச<வா�? விவாகமாகாத த$ைகக� 
இ�வ� என�கி��கி�றன�. ேம8� B0*� இ�ேபா, எஜமா0* அவர, 
இர5டாவ, மைனவி. எ� தாயா� காலD ெச�� பல வ�ஷ$களாகி�றன. 
 
நா:� �ப�திைர;� அ�� மயமான வா2�ைக நட�,கிேறா�. இ��வியி� யா� 
மீ,� எ$க@�� வ��தமி�ைல. உலகெம�லா� எ$கைள� பைக�தா8� நா$க� 
உலக�தினிட� அ�� ெச8�,ேவா�. ேம8� நா$க� உலக�தினிட� அ�� 
ெச8�,ேவா�. ேம8� நா$க� இ�ேபா, வசி�ப, ஆ7திர நா0*� ந6வி8�ள 
ஒ� ப0டண�. இ$ேக தமிழ�க� மிகG சிலேர வசி�கிறா�க�. அவ�க@��� எ$க� 
வரலா� ெதாியா,. எ� மைனவிையG �0*�கா0*� ேப�ேவா� யா�� இ$கி�ைல. 
எனேவ எ$க� வா2�ைகயி� இ�ப�,�� இைடH� எ,3மி�ைலய�லவா? 
 
ஆனா�, நீ$க� ெபாறாைம�படேவ5டா�. எ�,ைண ெகா*ய ,�ப$க@��� 
பி�ன�, நா$க� இ7த இ�ப வா2ைவ எ<தியி��கிேறாெம�பைத அறி7தா� 
நீ$க� ந6ந6$கி� ேபாB�க�. ெப�� �ய=னா� பய$கரமாக� ெகா7தளி�,� 
ெகா5*�7த கடலான, �ய� நி�ற,� அைமதியைட7தி���� நிைலைய உ$க� 
மேனாபாவ�தினா� உ�வக� ப6�த ?*;மா? ஆ� எ$க� வா2வி� இ�ேபா, 
அ�தைகய அைமதிேய ஏ&ப0*��கிற,. எ$க� வா2�ைக இ�பமயமாயி��கிற, 
எ�� ேமேல ெசா�ேனன�லவா? அ, ?&றி8� சாிய��. இைடயிைடேய பைழய 
நிைன3க� ேதா��� ேபா, - அ�ப�பா! எ$க� உண�Gசிகைள விவாி�த� 
இயலாத காாிய�. அ�தைகய சமய$களி� நா$க� அலமாாியி� ைவ�,� Jைச 
ெச<;� இராஜேகாபால� பட�,�க�கி� ெச�� ெமௗனமா<� க5ணீ� 
வி6கிேறா�. இராஜேகாபால� மனித உட=� த$கியி�7தேபா,, �ப�திைரயி� 
சேகாதரனா;�, எ� அாிய ந5பனா;� இ�7தா�. இ�ேபா, எ$க� 
�லெத<வமா< விள$�கிறா�.  
 
எ� மைனவி�கீடான ெப5 இL3லகி� ஒ��தி;மி�ைல எ�ப, எ� எ5ண�. 
ஒLெவா� கணவ:� த� மைனவிைய� ப&றி அ�ப*�தா� ெசா�வா� என� 
C�B�க�. உ5ைமேய. ஆனா�, அவைள� ேபா� இL இள� வயதி� இLவள3 
,�க$க@�� ஆளானவ�க� யா�மிரா� எ�ப, தி5ண�. அவ� �ண�,�� ஓ� 
உதாரண� ெசா�8கிேற�. இLவரலா&ைற எAதி ?*�த,� அவளிட� ெகா6�, 
ஏேத:� தி��த$க� ெச<ய வி��பினா� ெச<வத&� உாிைமயளி�ேத�. அவ� 
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எ�ன தி��த$க� ெச<தா� எ�� நிைன�கிறீ�க�? அவ@ைடய அழைக� 
ப&றிேயா �ணாதிசய$கைள� ப&றிேயா Cறியி�7த அ7த� ப�திகைளெய�லா� 
அ*�, வி0டா�. பி�ன� கைத�� இ�றியைமயாத சில இட$களிேல:� 
அவ&ைற வி06 ைவ���ப* நா� அவைள� ெகDச ேவ5*யதாயி&�. 
 
ஆனா� �ப�திைரைய� ப&றியாவ,, எ�ைன� ப&றியாவ,, எ$க� 
இ�வா2�ைகைய� ப&றியாவ, நா� இ$� விவாி�க� ��7ேதனி�ைல. Bர 
��ஷ:� எ� ஆ�யி�� ேதாழ:மான �ப�திைரயி� சேகாதர:ைடய 
சாி�திர�ைத� Cறேவ வ7ேத�. Mராம சாித� பா5டவ சாித� அாிGச7திர� கைத 
?த=யவ&ைற� ேபா� இராஜ ேகாபாலனி� சாி�திர?� ேபா&ற�பட 
ேவ56ெம�ப, எ� எ5ண�. இெத�ன அநீதி? ஒ� ெகாைலஞ:ைடய 
வரலா&ைற இராம சாி�திர�,ட:� அாிGச7திர� கைத;ட:� ஒ�பி6வதா எ�� 
நீ$க� தி6�கி06 வினவலா�. நியாய7தா�. ஆனா� எ� ந5ப� ெச<த 
ெகாைலயினா� அவைன� பாவ� ஏேத:� சா�7ததாயி� அத&� த�7த பிராயG 
சி�த� அவ� ெச<, ெகா56வி0டா� எ�பேத எ� க��,. இLவிஷய�தி� 
உ$க� அபி�பிராய� மா�படலா�; ஆனா� அவ:ைடய வரலா&ைற� ப*��� 
உ$களி� எவ�� மன� உ�காம=��க மா0O�க� எ�பதி� எ�ளல3� என�� 
ஐயமி�ைல. 
 
கைதயி� ஆர�பேம ந�றாயி�ைலேய? ?*3 ?�:ைரயிேலேய வ7,வி6கிற,. 
"இத&�� ?�:��� பி� ?ர5 ேவ�" எ�� நீ$க� எ5ணலா�. ஆ�, விைன 
கைத�� உ5ைம வரலா&���� உ�ள ேவ&�ைம அ,தா�. கைதெய�றா� 
அைம�� ஒA$காகேவ இ���� நிக2Gசிக� ?�:��� பி� ?ர5 இ�றி 
ஒ�ற�பி� ஒ�றா< வ��, ஆனா� வா2�ைகயி� உ5ைம ச�பவ$கைள 
அLவள3 ெபா��தமாக� Cற ?*;மா? ேம8� இLவிஷய�ைத� ப&றிG சி7தி�க� 
��7தாேல எ� மன� �ழ�பி வி6கிற,. எனேவ இG சாி�திர�தி8�ள 
�ைறக@�காக எ�ைன ம�னி�,வி6�ப* ேக06� ெகா�கிேற�. பல �ைறக� 
நிக2வதாயி:� சாிேய. இLவரலா&ைற எAதி ெவளியி6வ, எ� ஆ�யி� 
ந5ப:��� இL3ல��� நா� ெச8�த ேவ5*ய கடைம எ�:� 
உ�தியினாேலேய இைத எAதலாேன�. 
 
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. கட#கைர� ேப$�கட#கைர� ேப$�கட#கைர� ேப$�கட#கைர� ேப$�    
இ�கைதயி� ?�கியமான நிக2Gசிக� 1924-� ஆ5*� ஆர�பமாகி�றன. ஆனா�,  
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அவ&ைற� ெதாட$�வத&� ?� எ� �6�ப நிைலைமைய� ப&றி;�, என�� 
இராஜேகாபால:ட� ந0� ஏ&ப0ட வித�ைத� ப&றி;� இர5ெடா� வா��ைதக� 
Cறிவிட ேவ56வ, அவசிய�. எ� த7ைத Mமா� �7தரைமய� ைமலா�Jாி� ஒ� 
வ�கீ�. இ�ேபா,Cட அவ��� மாத� ஐ7Q� Rபா< வ�மான$ கிைட�, 
வ�ெமன நிைன�கிேற�. அ�ேபா, இ�:� அதிகமாகேவ கிைட�, வ7த,. 1917-
18 வைர அவ� அரசிய� ,ைறயி� ஆசார சீ��தி��த இய�க�தி8� ஈ6ப0*�7தா�. 
ஆனா� அத&�� பிற� அரசிய� கிள�Gசி ெகாDச� ஆப�,�கிடமான விஷயமாக� 
ேபா<விடேவ, அவ� சிறி, சிறிதாக ெபா, வா2வி=�7, விலகி வி0டா�. ேம8�, 
அவர, இர5டா� மைனவியி� �லமாக� �6�ப� ெப��,வி0ட,. என�� 
இ�ேபா, நா�� த�பிக@�, இர56 த$ைகக@� இ��கிறா�கெள�றா� அதிக� 
ெசா�ல ேவ56வதி�ைல. இ�தைன��� எ� தாயா� இற7, 12 வ�ஷ$க�தா� 
ஆகி�றன. இ�ேபா, என��� ெதாி7த வைர, பணD ேச��ப,, �6�ப நல�ைத� 
கவனி�ப, இவ&ைற� தவிர, எ� த7ைத�� ேவெறLவிஷய�தி8� 
சிர�ைதயி��பதாக� ெதாியவி�ைல. 
 
இனி, இராஜேகாபாலைன� ப&றிG ெசா�கிேற�. அவ:ட� என�� ந0� ஏ&ப0ட 
வித� மிக விேனாதமான,. இ�ைற�� ஐ7T� ஆ56க@�� ?� ஒ� நா� எ$க� 
B06 மா*யி� ?க�பி� உ0கா�7, கா&� வா$கி� ெகா5*�7ேத�. எ$க� 
B06�� அ6�த க0*ட�தி� அ�ேபா, ேஹா0ட� இ�7த,. அத� மா*யி� 
மீதி�7த அைறகளி� மாணா�க� சில� வசி�, வ7தன�. அவ�களி� ஒ�வ� அ7த 
மா*யி� ?க���� வ7, பாட� ெதாட$கினா�. அவ�ைடய இனிய �ர� எ� 
மனைத� கவ�7த,. அதி8� அவ� பா*ய, பாரதியி� பா06. பாரதி பா0ெட�றா� 
என�� ஏ&ெகனேவ பி�, உ56; ஆத=�, அவ� பா* ?*7த,�, 'தய3 ெச<, 
இ�ெனா�� பா6$க�' எ�� ஆ$கில�தி� மாியாைத;ட:� ச$ேகாச�,ட:� 
ேக06� ெகா5ேட�. அவ� ��னைக ெச<,, "ஓ! ஆக06�" எ�றா�. உடேன 
'சி�னD சி� கிளிேய க5ண�மா' எ�ற க5ண� பா0ைட பாட� ெதாட$கினா�. 
அவ� பா06�� நா� அ*ைமயாேன�. இ�ப*�தா� எ$க� ந0� ஆர�பமாயி&�. 
அ7ேதா! அ7ந0பி� பய� இLவா� ?*;� எ�� அ�ேபா, நா� கனவிேல:� 
க�திய,5டா? 
 
அLவா� பாரதியி� பா0*னா� எ� சி7ைதைய� கவ�7த இைளஞ� 
ைவ�தியகலாசாைலயி� ?த� ஆ56 மாணா�கெர���, தDசாV� ஜி�லா 
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ம�னா��* தா8காவி� ஒ� கிராம�தி� பிற7, வள�7தவெர��� அறி7, 
ெகா5ேட�. நா� ஆக ஆக எ$க� ந0�� வள�வதாயி&�. அ�ேபா, நா�, 
இ5ட� மீ*ய0 வ��பி� ப*�,� ெகா5*�7ேத�. தின7ேதா�� கலாசாைல 
வி0ட,�, இ�வ�� ேநேர கட&கைர�� வ7, ச7தி�ப, எ�� ஏ&ப6�தி� 
ெகா5ேடா�. நா$களி�வ�� கட&கைரேயார�தி� மண=� ேம� ,ணிைய 
விாி�,� ப6�,� ெகா56, உலக நிைன3கைள அ*ேயா6 மற7தவ�களா< 
அளவாளாவி� ேபசி� ெகா56�, பாரதியி� கவிG�ைவ ெசா06� காத� 
பா06�கைள� பா*� ெகா56�, ஆகாய� ேகா0ைட க0*� ெகா56�, 
ஆன7தமாக� கழி7த மாைல ேநர$கைள நிைன��� ேபாெத�லா�, எ� உ�ள�தி� 
ெபா$கி எA� உண�Gசிகைள விவாி�க வ�ேலன�ல�. 
 
நா0க� மாத$களாயின, மாத$க� வ�ஷ$களாயின. எ$க� ந0�� வள�7த,. 
தின7ேதா�� �திய �திய �ைவகைல;�, �திய �திய இ�ப$கைள;� த7, 
ெகா56 வ7த,. எ� வா2�ைகயி� மிக3� ?�கியமான 1924-ஆ� ஆ56 
பிற7த,. நா� பி.ஏ. (ஆன�+) பாீ0ைசயி�, ேதறிவி0ேட�. ச0ட� கலாசாைலயி� 
ேச�வதாக உ�ேதசி�தி�7ேத�. இராஜேகாபால� எ�.பி.பி.எ+. பாீ0ைச��� 
கைடசி வ�ஷ� ப*�க ஆர�பி�தா�. ஒ� நா� மாைல வழ�க�ேபா� கட&கைர��G 
ெச��, இராணி ேமாி கலாசாைல� ெகதிாி� அைலக� வ7, ேமா,� 
இட�,�க�கி� உ0கா�7,, இராஜேகாபால� வரைவ எதி� ேநா�கியி�7ேத�. 
அ�� அவ� ெகாDச� தாமதமாக வ7தா�. அ�றி;� அவ� ?க?� 
வா0ட?&றி�7த,. எ�ேபா,� கட&கைர�� வ7த,�. 
 

மாைல� ெபாAதிெலா� ேமைடமிைசேய 
வாைன;� கடைல;� ேநா�கியி�7ேத� 
�ைல�கடைலயL வான வைளய� 
?�தமி0ேட தAவி ?கி2�த� க5ேட� 

 
எ�றாவ,, 
 

மாைல இளெவயி=� மா0சி - அ�ைன 
க5ெணாி கா06கி�ற கா0சி 
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எ�� சிறிதள3 பாரதியி� பா0ைட மா&றியாவ, பாட ஆர�பி�,வி6வா�. 
இ�ேறா, பா06மி�ைல, C�,மி�ைல. அவ� ?க� �றிைய� க56 எ� மனதி8� 
சிறி, கவைல ேதா�றியதாயி:�, விைளயா06�தனமாக "எ�ன ராஜு? 
இ�ைற�ேக� '�ஷி' இ�ைல? உபவாச விரத� ஏேத:� உ5ேடா ?" எ�� 
ேக0ேட�. 
 
"சா�பா6 இ�லாத, ஒ�ேற உ&சாக� �ைற3��� காரணமாக� C6� எ�� 
நிைன�கிறாயா?" எ�� அவ� வினவினா�. 
 
"என�� ேவெறா��� ேதா�றவி�ைல." 
 
"அ�ப*யானா� நீ பா�கியசா=தா�." 
 
அ�ெபாA,, அவ� க5களி� நீ� த,�பியைத� க5ேட�. என��� X�கிவாாி� 
ேபா0ட,. "அ, ேபாக06�, விஷய� எ�னெவ�� ெசா�லமா0டாயா?" எ�ேற�. 
 
இராஜேகாபால� பதி� ெசா�லாம�, த� ச0ைட� ைபயி=�7த ஒ� க*த�ைத 
எ6�,� ெகா6�தா�. அ, அவ� தக�பனா� அவ:�� எAதியி�7த க*த�. 
நா�� �ைலயி8� மDச� தடவியி�7த,. உ�ேள, இராஜேகாபால� த$ைக 
�ப�திைரைய அLV� ேவ�� ஐய� �மார� கணபதி ஐய��� மணD ெச<, 
ெகா6�க� தீ�மானி�தி��பதாக3�, ?C��த� அ6�த �த�கிழைம நட�பதா� 
உடேன �ற�ப06 வ��ப*;� எAதியி�7த,. அைத� ப*�தேபா,, எ� ஹி�தய� 
பட�ெக�� ெவ*�, வி6�ேபா� ேதா�றி&�. ?� பி� ெதாியாத கணபதி ஐய� 
மீ, ஏேனா ேகாப?� ெபாறாைம;� ஏ&ப0டன. "கா�தி�7தவ� ெப5ைண ேந&� 
வ7தவ� ெகா56ேபானா�" எ�:� அச06� பழெமாழி எ�ைனயறியாம� எ� 
வாயினி��� �ற�ப06வி0ட,. 
 
"ைச, எ�ேபா,� விைளயா06� ேபG��தானா, தியா�?" எ�� ந5ப� Cறினா�. 
அவ� க5களினி��� கலகலெவ�� நீ� ெபாழி7த,. என�� ஒ��ேம 
�ாியவி�ைல! கணபதி ஐய� யாராயி��பி:� அவ� மீ, நா� ெபாறாைம 
ெகா�வ,� நியாய�. ஆனா�, த$ைகயி� க�யாணG ெச<திைய� ேக06 அவ� 
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க5ணீ� வி6வத� க��ெத�ன? அவ� க5ணீைர எ� அ$கவ+திர�தி� 
தைல�பினா� ,ைட�,, "ராஜு, எ� பித&றைல ம�னி�,வி6. ஆனா� நீ ஏ� 
க5ணீ� ெப���கிறா<? என�� ஒ��� �ாியவி�ைலேய!" எ�ேற�. 
 
அவ� ச&�ேநர� ெமௗனமாயி�7,வி06, பி�ன� "எ� அ�ைமG சேகாதாிைய� 
பாA$கிண&றி� த�ள� ேபாகிறா�க�. நா� க5ணீ� விடாம� எ�ன ெச<ேவ�?" 
எ�றா�. 
 
நா� பல ?ைற;� வ&���தி� ேக0டத�ேம� அவ� பி�:D ெசா�வா�:- 
"எ$க� கிராம�,� ெபாிய �*�தன�கார�களி� ேவ�� ஐய�� ஒ�வ�. அவ��� 
இ�ப, ேவ= ந�ெச< நில?� R.30,000 ெரா�க?� உ56. கணபதி ஐய� 
அவ�ைடய ஏக� �த�வ�. அவ��� இ�ேபா, 45 வய,�� ேம=����. ஏ&கனேவ 
அவ��� இர56 மைனவிக� இ��கி�றன�. ஆனா� �ழ7ைதக� இ�ைல. 
ஒ��தி��� �ழ7ைதேய பிற�கவி�ைல. ம&ெறா��தி�� ஒ� ெப5 �ழ7ைத 
பிற7, இற7, ேபா<வி0ட,. அ��ற� ேவ� பிற�கவி�ைல. வ�ச�,��G 
ச7ததியி�லாம� ெசா�, Bணாக� ேபாக�Cடாெத�ற எ5ண�தினா� பி�ைள�� 
இ�ெனா� க�யாண� ெச<,ைவ�க ேவ56ெம�� கிழவ� உ�ேதசி�தி��பதாக 
?�னேம பிர+தாப?56. நா$க� எ�லா�� ேக= ெச<,ெகா5*�7ேதா�. 
ஆனா�, இ7த� கதி எ� த$ைக�ேக ேநாி6ெம�� நா� கனவி8� க�தியதி�ைல. 
கணபதி ஐய� பா�ைவ�� மிக அவல0சணமாயி��பா�. வயி� ெப��தவ�. ஆதலா� 
சாதாரணமாக� 'ெதா7தி�கணபதி' எ�� அவைர எ�லா�� C�பி6வா�க�. 
'��ளநாி' எ�ற ப0ட�ெபயெரா��� அவ���56. ஒ� சமய� அவ�, �த� 
ஒ�றி� ஒளி7தி�7, �*யானவ� கள�தி=�7, ெந&கதி� தி�*� ெகா56 
ேபானைத� க56 பி*�, வி0டாரா�. அ, ?த� �*யானவ�க� '��ளநாி ஐய�' 
எ�� அவைர அைழ�க� ெதாட$கினா�க�. அ7த� ெபய� நிைல�, வி0ட,. 
அLவள3 ஏ�? ேபான வ�ஷ$Cட� கணபதி ஐய� வய=� ேபா�� ேபா, 
'ெதா7தி�கணபதி' '��ளநாி' எ�� �ப�திைர Cறிவி06G சிாி�,� ெகா56 உ�ேள 
ஓ* ஒளி7, ெகா5டா�. ஐையேயா! அவ@�கா இ7த விதி வரேவ56�?" எ�� 
ந5ப� கதறினா�. 
 
நா� உ�ள?�கி வி0ேட� எ�� Cற3� ேவ56மா? "உ� த7ைத எ�ன, 
அLவள3 ேமாசமானவரா? த7ைததா� இ�ப*G ெச<தாெர�றா�, உ� தாயா�  
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எ�ப*G ச�மதி�தா�?" எ�� நா� ேக0ேட�. 
 
"எ� அ�ைன இ7த� க�யாண�,�� ஒ� கா8� ச�மதி�தி��க மா0டா� எ�ப, 
நிGசய�. அ7ேதா! அவ� எ�ென�ன எ5ணியி�7தா�? எ� த7ைத மீ, தா� 
�&ற� ெசா�வதி� எ�ன பய�? இர56 வ�ஷமாக அவ� அைலயாத இடமி�ைல. 
ஒ�� ெபா�7தியி�7தா� ம&ெறா�� ெபா�7,வதி�ைல. வர� பி*�தி�7தா�, 
ஜாதக� சாியாயிரா,. இர56� ஒ&�ைம ப0*�7தா�, ஜாதக� சாியாயிரா,. 
இர56� ஒ&�ைம ப0*�7தா�, வரத0சைன 2000, 3000 எ�� ேக0கிறா�க�. 
அவ� எ�ன ெச<வா�. பா��க� ேபானா� நா� தா� ஒ� வழியி� இ7த� 
பாதக�,��� காரணமாகிேற�. எ$க� ஏைழ� �6�ப�தி� ஏேத:� ெகாDச� 
மீதியாவைத எ�:ைடய ப*���காக அவ� ெதாைல�, வ7தா�. இ�லாவி*� 
இ�ெபாA, பணG ெசல3�காக� பய�பட ேவ5*யிரா,. ஏ&கனேவ ஆயிர� 
Rபா< கட� இ��ைகயி�, இ�:� 2000, 3000 எ�ப* கட� வா$�வ,, யா� 
ெகா6�பா�க�? பாவி, நானாவ, அவ� ெசா&ப* ேக06 வரத0சைன வா$கி� 
க�யாண� ெச<, ெகா�ள இைச7ேதனா? அவ� எ�ைனேயய�ேறா 
ந�பியி�7தா�?" இராஜேகாபால� Cறினா�. 
 
இ, ?A உ5ைமய�ெற�ப, என��� ெதாி;�. இராஜேகாபால� வரத0சைன 
வா$க� ேபாவதி�ைல எ�� ெசா�=� ெகா5*�7தானாயி:�, தக�பனா� 
?*வாக வ&���,� ேபா, ம��தி��க மா0டா�. ம&ற அ�ச$களி� எ�தைகய 
சிற7த �ண$க� உைடயவனாயி:�, த7ைதைய எதி��பத&� ேவ5*ய ைதாிய� 
அவ:�� உ�ளப*ேய இ�ைல. ஒ�,ைழயாைம இய�க�தி� ஆர�ப�தி� அவ� 
ெகாDச� நா� கலாசாைல� பகி�கார� ெச<த,�, பி�ன� த7ைதயி� 
வா��ைதைய� த0ட மா0டாம� தி��ப� ேபா<G ேச�7த,�, சிலநா� வைர 
அவமான�தி� மன?ைட7, நி�ற,�, நா� ேநாி� அறி7த விஷய$க�. 
உ5ைமெய�னெவனி�, இராஜேகாபால� த7ைத 3000, 4000 எ�� அவைன 
ஏல$ Cறி வ7தா�. இ�:� ஏல�ெதாைக உய�ெம�� அவ� எதி�பா��,� 
ெகா5*�7தா�. எ�.பி.பி.எ+. பாீ0ைச��� ப*�த இராஜேகாபால� இ�:� 
பிரமGசாாியாயி�7த ேபரதிசய�,��� காரண� இ,தா�. இைவ என��� 
ெதாி7தி�7,�, நா� அ�ெபாA, இராஜேகாபாலைன ம��,� Cறவி�ைல. அ&ப 
விஷய$கைள� ப&றி வாதி�பத&� அ, த�ணம�ற�லவா? 
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எ� ந5ப� மீ56�, "தியா�, நீ எ� உயி�� ேதாழனாதலா� எ� மன�ைத� 
திற7, ெசா�கிேற�. ஒ� ேவைள எ� த7ைத பண�தாைசயா� 
Y*�க�ப0*��கலாேமாெவ�� என��� ச7ேதக ?5டாகிற,. �ப�திைர�� ஒ� 
�ழ7ைத ம06� பிற7,வி0டா�, இர56 ல0ச Rபா< ெசா�,� அைட;ம�ேறா? 
ைச, ைச! இ�பாA� பண�தாைசயா� விைள;$ ேக6க� எ�தைன! உலகி� 
பண�கார�, ஏைழ எ�ற ேவ&�ைம அ&�� ேபாக� Cடாதா?" எ�� இர$கினா�. 
 
"ராஜு, நா� ெசா�வைத� ேக�. இ7த� க�யாண�ைத எ�ப*யாவ, நி��திவி6. 
எ� க��, உன�� விள$�கிறதா?" எ�� நா� ேக0ேட�. 
 
அவ� ச&� ேநர� சி7தைன;டனி�7, பி�ன� Cறினா�:- "உ� க��, 
விள$�கிற,. ஆனா� அ, இயலாத காாிய�. ?C��த� �த�கிழைம. நாென�ப* 
அைத நி��த ?*;�? பிர�மேதவ� எ$க@��� ,�க�ைத விதி�,வி0டா�. நீ 
இ�ேபா, இLவா� ெதாிவி�ப, எ� ,�க�ைத மி�தி� ப6�,கிறேதய�றி 
ேவறி�ைல. �ப�திைரயி� அதி��ட� எ�ப*யி�7தி��க C6ெம�பைத 
நிைன�தா�! - தியா�, நீ உ5ைமயிேலேய இ7ேநா�க$ ெகா5*�7தா�, உ� 
உயி� ந5பனாகிய எ�னிட� Cட ஏ� ?�னேம ெசா�லவி�ைல?" 
 
"அ, ெப�$�&ற7தா� எ�பைத ஒ��� ெகா�கிேற�. உ5ைமயி�, இ,வைர எ� 
மனேம திட�படவி�ைல. ெச�ற வ�ஷ� ேகாைட வி6?ைறயி� நீ எ�ைன உ� 
B06�� அைழ�,G ெச�றி�7தேபா,, உ� த$ைகைய� பா��ேத�. அவளிட� 
என��� பிாிய� உ5டாயி&�. அவ@ைடய ேமாகன வ*வ?� இ�ப ெமாழிக@� 
எ� மன�ைத� கவ�7தன. ேபாதாத&� நீ அவைள� பா6�ப*;� ெசா�னா<. 
�யி8:மினிய �ர=� அவ� பா*ய,, எ� ஆ�மாைவ� பரவச� ப6�திய,. 
ஆனா� �ப�திைரயிட� என��5டான ஆைச எ�தைகய, எ�� என�ேக 
விள$கவி�ைல. ப�னிர56 வய,� �ழ7ைத;ட� காத� எ�:� பத�ைதG 
ச�ப7த�ப6�,வேத ைப�திய�கார�தன� எ�� ேதா�றி&�. ேவ� 
யாேர:மாயி�7தா�, உ�னிட� ேயாசைன ேக0*��ேப�. ஆனா� �ப�திைரயி� 
சேகாதரனான உ�னிட� இைத�ப&றி எ�ப*G ெசா�ேவ�? நீ எ�ன எ5ணி 
ெகா�வாேயாெவ�� அDசிேன�. ஆனா�, இLவிஷயமாக� தனிைமயி� 
அ*�க*G சி7தி�, வ7ேத�. நம, ச�க வா23 உ�ள நிைலைமயி� பர+பர� 
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காத�ெகா56 க�யாண� ெச<, ெகா�வெத�ப, இயலாத காாியமாத=�, 
�ப�திைரயி� மீ, என��5டான பிாிய� எ�தைகயதாயி:�, அவைள மண� 
�ாி7, ெகா5டா� இ�ப வா2�ைக நட�தலாெமன� ேதா�றி&�. ஆனா�, ராஜு 
நா� ஒ� ேகாைழ எ�ப, உன��� ெதாி;ேம! எ� த7ைதயி� எதி������, எ� 
சி&ற�ைனயி� சீ&ற�,��� அDசிேன�. ஆயி:�, அவ�க� ேபசி?*�த 
க�யாண ஏ&பா6கைளெய�லா� த0*� கழி�,� ெகா5ேட வ7ேத�. �ப�திைர�� 
வர� ேதட ேவ56ெம�� நீ ெசா�=ய ேபாெத�லா� எ� இ�தய� படபடெவ�� 
அ*�,� ெகா�@� உ�னிட� எ� க��ைத ெதாிவி�பத&�� த�7த ச7த��ப�ைத 
எதி�பா��,� ெகா5*�7ேத�. ஆனா�, இLவள3 சீ�கிர�தி� நா� ேமாச� 
ேபாேவென�� எதி�பா��ேதனி�ைலேய?" 
 
இராஜேகாபால� ெப��G�வி0டா�. "தைலவிதி தைலவிதி" எ�� 
?/?/�தா�. "நீ ெகா6�த க�யாண� க*த�ைத� பா��தேபா,தா� எ� 
மேனா நிைலைய நா� ந�� க5டறி7ேத�. ?த=� அ7த� கணபதி ஐய� மீ, 
என��� ெபாறாைம;5டாயி&�. ஆனா� நீ Cறிய விவர$கைள� ேக0ட பி�ன�, 
அவ� மீ, க6$ேகாப� உ5டாகிற,. அLவாேற உ� த7ைத மீ,� உ� மீ,� Cட 
என�� ேகாப� வ�கிறா,. �ப�திைரைய ேவெறா�வ� க�யாண� ெச<, 
ெகா�வ, எ�:� எ5ணேம எ�னா� சகி�க� Cடாததாயி��கிற,. 
அவளி�லாம� இL3லகி� நா� வா2�ைக நட�த ?*யாெதன� ேதா��கிற,. எ� 
வா2�ைகைய இ�பமயமா��வ,� ,�பமயமா��வ,� இ�ேபா, உ� 
ைகயி=��கி�றன" எ�� Cறி ?*�ேத�. 
 
"இLவிஷய� ம06� எ� அ�ைன��� ெதாி7தா� அவ� இ�தய� பிள7ேத 
ேபா<வி6� தியா�. அவ� எ�னிட� ஒ� நா� எ�ன Cறினா� ெதாி;மா? 
'�ழ7தா<, �ப�திைர�� உ� ந5பைன� ேபா� ஒ� கணவைன� ேத*வர 
மா0டாயா?' எ�றா� அ�ேபா, அ�கி=�7த �ப�திைர ��னைக;ட� ெவ0கி� 
தைல �னி7த,�, பி�ன� நா� தாயாாிட� �ப�திைர அ�கி=����ேபா, 
க�யாண�ைத� ப&றி� ேபச ேவ5டாெம�� தனிைமயி� ேக06� ெகா5ட,� 
ந�� நிைனவி� இ��கி�றன. சில தின$க@�� ?�� ம06� இைதG 
ெசா�=யி�7தாயானா� எ� அ�ைன எLவள3 மகி2Gசியைட7தி��பா�! 
இ�ேபா, அவ@��� ,�கேம அதிகமா��" எ�� இராஜேகாபால� Cறியேபா,, 
என�� மயி��CGச� உ5டாயி&�. மன$ கசி7, க5ணீ� ெப�கி&�. 
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"ஏ� இ�ப*� ேப�கிறா< ராஜு? இ�:� ?Aகி� ேபாகவி�ைலேய? இ7த� 
க�யாண�ைத எ�ப*யாவ, நி��திவி6." 
 

கா&றிேலறி அL வி5ைண;� சா6ேவா� 
காத& ெப5க� கடா�க5 பணியிேல 

 
எ���, 
 

Q&றி ர56 மைலகைளG சா6ேவா�  
T5ணி ைட�ெப5 ெணா��தி பணியிேல 

  
எ��� பா6வாேய? அத&�� த�ண� வ7தி���� இ�ேபா, ஏ� தய$�கிறா<?" 
எ�� வினவிேன�. 
 
"ெவ�ள� தைல��ேம� ேபா<வி0ட,. இனி அைத� ப&றி� ேப�வதா� கவைல 
அதிகமா�ேமய�றி ேவறி�ைல. �ப�திைரைய� பாA$ கிண&றி� த�@வ, ?*7, 
ேபான விஷய�" எ�றா� இராஜேகாபால�. 
 
"உ� த7ைத உ�ைன வள��,� ப*�க ைவ�ததனா�தா� எ�ன? அவ��� 
அ*ைமயாகிவிட ேவ56மா? உன�� மனGசா�� எ�ப, தனியாக இ�ைலயா? 
உ� சேகாதாி��� என��� உ� தா<��� ,ேராக� ெச<ய� ேபாகிறாயா?"  
 
"தைலவிதி தைலவிதி!" 
 
1.2. 1.2. 1.2. 1.2. ச%திரம'டல� பிரயாண� ச%திரம'டல� பிரயாண� ச%திரம'டல� பிரயாண� ச%திரம'டல� பிரயாண�     
அ�றிர3 தி�வன7த�ர� எ�+பிர+ வ5*யி� இராஜேகாபால� ஊ���� 
பிரயாணமானா�. அவைன ரயி� ஏ&றிவி06 வ�வத&காக நா:� எA�J� �ைக 
வ5* நிைலய�தி&�G ெச�ேற�. வ5* �ற�ப67த�வாயி� கைடசியாக அவ� 
எ� ைகைய� பி*�,� ெகா56 "தியா�, மனித�க� விதிைய எதி��,� ேபாராட 
நிைன�த� மதி[ன�. இ, என, ெகா�ைக. நீ மணD ெச<, ெகா�வத&� 
இ,வைர இ�7த தைட இ�ேபா, நீ$கிவி0ட�ப*யா�, நா� தி��பி வ7த,� 
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இ$ேக இ�ெனா� க�யாணG சா�பா6 கிைட��ெமன ந��கிேற�" எ�� Cறி� 
��னைக �ாி7தா�. இய&ைகயான மகி2Gசியினி�ெறழாம� ?ய�� வ�வி�,� 
ெகா5ட அ7த� ��னைகயிேல எ�ைலய&ற ,�க� �* ெகா5*�7த,. 
இத&�?� எ�ேபா,� �Xகல?� ��னைக;� தவ27, ெகா5*�7த எ� 
ந5பனி� �7தரவதன�தி�, அ�ைற��� பிற� நைக ெய�பைதேய 
காணமா0ேட� எ�� பாவிேய� அ�ேபா, அறி7ேதனி�ைலேய! 
 
�ைக வ5* நிைலய�தி=�7, B6 தி��பிய,� உண3� அ�7தாம� ப6�கG 
ெச�ேற�. நீ5ட ேநர� வைர X�க� வரவி�ைல. இராஜ ேகாபால� Cறிய 
விவர$க� எ� மனைத� கல�கி� ெகா5*�7தன. அவ:ைடய ,யர�ைத� ப&றி 
நிைன�, நிைன�, வ�7திேன�. எ�:ைடய ஆைச நிராைசயா<� ேபான, 
�றி�,� ெப��G� வி0ேட�. எ�:ைடய வ�$கால வா2�ைகைய ?*வ&ற ஒ� 
பாைலவன� ேபா� உ�வக� ப6�தி� பா��ேத�. இைடயிைடேய, �ப�திைரயி�, 
 

அ?X&றிைன ெயா�த இத2க@� - அறி 
Vறி� த,��� விழிக@� - ப�, 
மா&�� ெபா�ெனா�த (நி�) ேமனி;� 

 
எ� மன� க5ணி� ?�� ேதா�றி� ெகா5*�7தன. அ�பா0ைட அவ� 
பா*ய,� இ��தா� பா*ய, ேபா� எ� ெசவிகளி� வ7, ஒ=�த,. ெந6 
ேநர�,��� பி�ன� எ� க5ணிைமக� ேசா�3&� �*� ெகா5டன. 
எ5ண$க� ெபா��தமி�றி� �ழ�ப?&றன. 
 
இெத�ன அதிசய�? நா� எ$ேக இ��கிேற�. B0*� ப6�,�ெகா5*�7தவ� 
இ$ெக�ப* வ7ேத�? ஆGசாிய�! ஆGசாிய�! ேம8� கீA� �&� ?&�� 
பா��ேத�. அழகிய சி� பட� ஒ�றி� நா� உ0கா�7தி�7ேத�. அத� ஒ� 
�ைலயி� ஏேதேதா விைசக� ேவைல ெச<, ெகா5*�7தன. அ�பட� தைரயி� 
கிட7தேதா? நீாி� மித7தேதா? இ�ைல, இ�ைல ஆகாய ெவளியி� அதிேவகமாக� 
பற7, ேமேல ேமேல ெச�� ெகா5*�7த,! ச7திர�, அ, ச7திர� தானா? 
ஆயி�, அத&� அLவள3 பிரமா5டமான வ*வ� எ$கி�7, வ7த,! சாதாரண 
ச7திரைனவிடG �மா� Q� மட$� ெபாிய ஒ� ேகாள� வான�தி� ஒளிமயமா<� 
பிரகாசி�,� ெகா5*�7த,. அத� ஒளி, ெபௗ�ணமியி� நிலைவவிட� ப�மட$� 
பிரகாசமாயி�7ததாயி:�, ெவயிைல� ேபா� ெவ��பளி�பதாயி�ைல. எ�ைலய&ற 
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இனிைம;� �ளி�Gசி;� அLெவாளியி� �*ெகா56, உட����� உயி���� 
உ&சாகமளி�தன. கீேழ அதல பாதாள ெம�ன�C*ய Xர�தி� Jமியி� 
மைலGசிகர$க@�, நீ�� பர��க@� காண�ப0டன. க5கைள ஒ� ?ைற உ&�� 
பா��ேத�. அ7ேதா! அ7த விைசக@�� அ�கி� உ0கா�7, அவ&ைற ?6�கி� 
ெகா5*��பவ� யா�? அவ:��� ப�க�தி� அம�7தி��ப, யா�? ேவ� 
யா�மி�ைல! அவ�க� எ� ஆ�யி� ந5ப� இராஜேகாபால:� எ�:யிைர� 
ெகா�ைள ெகா5ட இ�பG சி�மி �ப�திைர;ேம. பட� ெச�8� ேவக� ஒ��ற�; 
இவ�கைள� க5ட ஆGசாிய� ஒ��ற� எ� தைல கி�கி�ெவ�� �ழல 
ஆர�பி�த,. சிறி, ?ய�� சமாளி�,� ெகா5ேட�. 
 
இராஜேகாபால� ேபசினா�:- "ந5பா, உற�க� ெதளி7, எA7தாயா?" எ�றா�. 
 
"ஆ�. ராஜு, நா� எ$ேக ேபாகிேறா�?" 
 
"இ�:� ெதாியவி�ைல? ச7திரம5டல�,��� பிரயாண� ெச<, 
ெகா5*��கிேறா�. ெஜ�மனிய ஆசிாிய� ெகாடா�0 க56பி*�,�ள �திய 
விமான� இ,." 
 
சமீப�தி� இைத�ப&றி� ப�திாிைககளி� ப*�த, என�� நிைன3 வ7த,. ஆனா�, 
ப*�த விவர�,��� இ7த� பற��� பட���� அLவள3 ெபா��தமி��பதாக� 
ேதா�றவி�ைல. 
 
"சாிதா�, ஆனா� ச7திர ம5டல�,�� நா� ஏ� ேபாகிேறா�?" எ�� 
வினவிேன�. 
 
"அெத�ன �திதாக� ேக0கிறா<, ராஜு, ேந&ெற�லா� ெசா�=� 
ெகா5*�7ேதேன? இேதா இ���� உ� இ�:யி� காத=ைய� ��ளநாி 
ெகா56 ேபாகாம� கா�பா&�� ெபா�06தா�." 
 
அ�ேபா,, அ7த ந�ளிரவிேல, ஆகாய ெவளியிேல ேசாதிமயமான நிலெவாளியிேல, 
வான�பா*யி� இனிய கீத�தி:� ப�மட$� இனியதா<, க�ைல;� மர�ைத;�  
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கனியG ெச<;� �ர=�, 
 

பைகவ:� க��வா< - ந�ெனDேச  
பைகவ:� க��வா< 

 
எ�ற பா06 எA7த,. பா*யவ� �ப�திைர. நா� �ளகா$கிதமைட7ேத�. 
 
திOெர�� பய$கரமான �ய&கா&� ேதா�றி&�. பட� ேம8� ேபாகாம� கீA� 
ேபாகாம�, அ7தர�தி� அ�ப*;� இ�ப*;� ஆ*� ெகா56 நி�ற,. பிரமா5ட 
கA� ேபா�ற ஒ� பறைவ ெந67Xர�தி=�7, எ$க� படைக ேநா�கி� பற7, 
வ�வைத� க5ேட�. சில நிமிஷ$களி� அ, எ$க� படைக அ/கி வி0ட,. 
அ�ேபா, அைத உ&�� பா��ேத�. அத� ?க� ம06� ��ளநாியி� ?க� 
ேபா=��பைத� க56 தி6�கி06� ேபாேன�. அ�ேபா, இராஜேகாபால� 
�ப�திைரைய அவசரமாக அைழ�,� ெகா56 வ7, அவ@ைடய ஒ� ைகைய எ� 
ைகயி� ைவ�,, "ந5பா, இேதா எ� த$ைகைய உ�னைட�கலமாக 
ஒ��வி�கி�ேற�. அவைள� பா,கா�பா<!" இத&��, நாி ?க$ெகா5ட அ7த� 
பய$கர� பறைவ பட��� வ7, வி0ட,. இராஜேகாபால� அ, படகி� வராம� 
த6�க� ெதாட$கினா�. பறைவ, இராஜேகாபாலைன ல0சியD ெச<யாம� 
�ப�திைரைய அ/க?ய�ற,. அவ� அைத ஒ� த*யினா� அ*�, உ�ேள 
வரெவா0டாம� ெச<, ெகா5*�7தா�. சில நிமிஷ$க� ஆன,�, அவ� 
திOெர�� தி��பி, "தியா� இ7த விமான�தி� விைச ெக06� ேபா< வி0ட,. 
இனி� பய�படா,. உடேன �ப�திைரைய அைழ�,� ெகா56 இற$கிவி6" 
எ�றா�. �ப�திைர ந6ந6$கியவளா<� த� இ� கர$களா8� எ� கA�ைத� 
க0*� ெகா5டா�. அ�ப*ேய இ�வ�� படைக வி0*ற$கி, ஆகாய ெவளியி� 
எLவைக ஆதர3மி�றி நி�� ெகா56 இராஜ ேகாபாலைனேய பா��,� 
ெகா5*�7ேதா�. அவ� சிறி, ேநர� அ7த� பறைவ;ட� ச5ைடயி0ட பிற�, 
ைகயி=�7த த*யா� ஓ$கி ஒ�?ைற அ*�தா�. அ, பய$கரமாக ஒ�?ைற Cவி 
வி06� கிேழ அதிேவகமா< விழ� ெதாட$கிய,. 
 
எ�ன ஆGசாிய�! இராஜேகாபால�, அ�ேபா, �தியேதா� ஒளி வ*வ?� 
விசாலமான சிற�க@� ெப&றவனா<, அ�படகி=�7, ேமேல கிள�பிG ெச�ல� 
ெதாட$கினா�. "�ழ7ைதகேள, நா� ச7திர ம5டல�,��G ெச�கிேற�. நீ$க� 
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ெந6$கால� Jமியி� வா27,வி06 வ7, ேச�B�க�" எ�� Cறிவி06 அவ� 
ேமேல ேமேல பற7, ெச�� சிறி, ேநர�,�ெக�லா� மைற7, ேபானா�. 
 
ஆகாய ெவளியி� அ7தரமாக� ெதா$கி� ெகா5*�7த எ� கA�ைத� க0*� 
ெகா56 நி�றா� �ப�திைர. அவ� ?க� எ� மா���� ேநராக இ�7த,. 
இ�ேபா,தா� �னி7, அவ� ?க�ைத� பா��ேத�. அவ@ைடய அழகிய 
க5க@� எ�ைன ேநா�கின. ஓ! அ7த� க5க�! 
 
"�ப�திரா! நD� தடவிய அ��க� ேபா� உ� க5க� எ� இதய�தி� 
பா<கி�றனேவ! எ� ெச<ேவ�!" எ�ேற�. 
 
�ப�திைர த� பவழG ெசLவா< திற7,, ?�த�ன ப&க� சிறி, ெவளி�ேதா�ற, 
ேதனி:மினிய �ர=� "நாதா! தா$க� ஏ� கவைல;றேவ56�? அவ&றி& 
க�கிேலேய அ?X&றி��கி�றேத?" எ�� Cறி� ��னைக ெச<தா�. நா� 
பரவசமைட7ேத�. பி�ன� - ெசா�ல ெவ0கமாயி��கிற, - அ?X&ெற�� அவ� 
வ�ணி�த இத2களி� ?�தமி0ேட�. அ7த� கண�தி� எ� தைல �ழல ஆர�பி�த,. 
மய�க$ ெகா5ேட�. கீேழ இற$�வ, ேபா�ற உண�Gசி உ5டாயி&�. வரவர� 
கீழிற$�� ேவக� அதிக�ப0ட,. அளவிட�படாத ெந67Xர�,��, மனதினா8� 
எ5ண?*யாத ேவக�,ட�, கீேழ கீேழ கீேழ ேபா<� ெகா5*��பதாக� 
ேதா�றி&�. கைடசியாக� ெதா�ெப�� Jமியி� B27ேத�. 
 
திOெர�� க5 விழி�,� பா��ேத�. க0*=�7, �ர56 கீேழ தைரயி� 
B27தி��பைத� க5ேட�. விA7த அதி�Gசியினா�, ?,� வ=�,� 
ெகா5*�7த,. எA7, மீ56� க0*=� ப6�,� ெகா5ேட�. நா� க5ட 
அதிசய� கனைவ நிைன�தேபா, எ� உட� ந6$கி&�. அ�றிர3 நா� 
X$கேவயி�ைல. 
 
ஒ� வார� ெச�ற,. �ப�திைர�� மண� நட7தி��க ேவ5*ய தின�,�� இர56 
நாைள��� பி�ன� என�� ஒ� க*த� வ7த,. உைறயி� மீ, விலாச� 
இராஜேகாபால:ைடய ைகெயA�தி=��பைத� க5ேட�. அைத ஆவ8ட� 
பிாி�,� ப*�ேத� எ�� ெசா�ல3� ேவ56மா? ஆனா� அத:�ேள அLவள3 
ஆGசாிய?� ,யர?� என��� கா�தி��கி�றனெவன ஒ� கண?� 
நிைன�ேதனி�ைல. அ�க*த� வ�மா�:- 
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1.3 1.3 1.3 1.3 எ� ஆ�யி� ந'பேனஎ� ஆ�யி� ந'பேனஎ� ஆ�யி� ந'பேனஎ� ஆ�யி� ந'பேன! ! ! !     
எ� சி7ைத கல$கியி��கிற,. தைல �ழ�கிற,. மதிமய$�கிறா,. கைரகாணாத 
,யர�கட=� �2கியி��கிேற�. உ�னிட� Cறி ஆ�த� ெபறலாெம�றா� நீ;� 
இ$கி�ைல. எ� ெச<ேவ�! க*த�தி� எAதியாவ, ஓரள3 மனGசா7தி 
ெபறலாெம�� இைத எAத� ெதாட$கிேன�. 
 
ந5ப, இ$ேக நா� க�யாண தட�ட=� களி�தி��ேபெனன நீ எ5ணியி��பா<. 
இ$ேக ேந�7தைவகைள;�, எ� மன� ப6� பா0ைட;� அறி7தாயானா�! - அ�� 
நா� கட&கைரயி� ேபசி� ெகா5*�7த ேபா,, இ�ப*ெய�லா� ேநாி6ெம�� 
எ5ணிேனாமா, தியா�? 'இ�க�யாண�ைத எ�ப*யாவ, நி��திவி6' எ�� 
Cறினா<. ெத<வ� உ� ேகாாி�ைகைய நிைறேவ&றி வி0ட,. ஆனா�, அேத 
சமய�தி� எ� தைலயி� ெபாிய பாறா$க�ைல� ேபா06வி0ட,. 
 
அ7ேதா! எ� தா<! பாவி� ைககளா� அவ� உட8��� தீ �0*வி0ேட�. இ�� 
அவ� எ8��கைள� ெபா��கி;� �ைத�,வி06 வ7ேத�. ஐேயா! அ�� கனி7த 
அவ� தி�?க ம5டல�ைத நிைன��� ேபாெத�லா� எ� உட�� ஏ� இ�ப*� 
,*�கிற,? உயி�விட� ேபா�7த�வாயி�, அவ� எ�ைன� பா��த பா�ைவ எ� 
மன� க5ணி� ?�� எ�ேபா,� நி�� ெகா5*��கிற,. மறேவ� மறேவ�! 
அ��� இர�க?� க�ைண;� கனி3� நிைற7த அ�பா�ைவைய எ� 
உயி��ளள3� மறேவ�. 
 
,யர� கட=� �2கியி��கிேற� எ�� ெசா�ேன�? தவ�. எ�ைன 
ம�னி�,வி6. ஆன7த சாகர�தில�ேறா மித�கிேற�. நா�! எ� க5களினி��� 
அ�விேபா� ெப�கி, இேதா இ7த� க*த�ைத;� நைன�, எA�,�கைள 
நாசமா��கிறேத. அ, ,யர� க5ணீ� அ�� அ, ஆன7த� க5ணீ�. ஆ� நா� 
ெப�ைம ெகா�கிேற�. "எ� தாயா� Bர� தாயா�" எ�ெற5ணி 
இ�மா�பைடகிேற�. Bர� தா<மா�கைள� ப&றி நா� ��தக$களி� 
ப*�தி��கிேறா�. ஆனா� எ� அ�ைன�� ?�னா� அவ�க� எ�லா�� 
எ�மா�திர�? அவ� வயி&றிேல இ7த� பாவி, இ7த� ேகாைழ எ�ப*� பிற7ேத�? 
அ,தா� ெதாியவி�ைல. 
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ந5ப! அள3 கட7த ,�க�தினா� நா� தா� ைப�திய� பி*�தவ� ேபாலாகி 
வி0ேடென�றா�, ெபா��தமி�லாம� பித&றி உ�ைன;� ஏ� ைப�தியமா�க 
ேவ56�? தய3 ெச<, ம�னி�,வி6. நட7த விஷய$கைள� ெதாட�Gசியாக� Cற 
?ய�கிேற�. பி�ன�, உ�னா� C6மானா�, உன��� ைதாியமி�7தா�, என�� 
ஆ�த� ெசா�8. 
 
சனி�கிழைம இர3 ெச�ைனைய வி06� �ற�ப0ேடன�லவா? ம�நா� மாைல 
இ$� வ7, ேச�7ேத�. ஊ���� அ* ைவ�த,�, அ$� விைளயா*� 
ெகா5*�7த �ழ7ைதக� ஓ* வ7,, "மாமா மாமா, ெதா7தி� கணபதி��� 
�ப�திைர��� க�யாண�, ெதாி;மா உன��?" எ�� Cவின. என�ேகா 
வயி&ெறாிGச� ெபா��க ?*யவி�ைல. B6 ெச�ற,� எ� அ�ைம� த$ைக 
வழ�க�ேபா� ஓ* வ7, க0*� ெகா5டா�. ஆனா� அவ� வாயினி��� ஒ� 
வா��ைதேய:� கிள�பவி�ைல. அவ� வதன�தி� எ�ேபா,� �* ெகா5*�7த 
?�ைலG சிாி�ைப;� காேணா�. ?�ென�லா� நா� ேபான,� எLவள3 
ேக�விக� ேக0பா�? எ�ப*ெய�லா� ெகாD�வா�? என��� அவ@ட� 
ேப�வத&� நாெவழவி�ைல. தாயா� நா� வ7த ச�த� ேக06 ெவளிேய வ7தா�. 
"ராஜு, வா அ�பா" எ�றா�. அவ� க5களி� நீ� த,��வைத;� மி�7த 
பிரயாைச;ட� அவ� க5ணீைர அட�கி� ெகா�வைத;� க5ேட�. 
 
பி�ன�, ச&� ேநர�,�ெக�லா� எ� தாயா� தனியாகG சைமயலைறயி� இ���� 
சமய� பா��, அ$ேக ேபாேன�. இ�ேபா, அவ� த$� தைடயி�றி� தாராளமாக� 
க5ணீ� ெப��கினா�. "அ�மா, இெத�ன அநியாய�? அ�பா3�� ஏ� இ�ப*� 
��தி� ேபாயி&�?" எ�ேற�. "�ழ7தா< அைத� ப&றி இனி� ேப�வதி� பய� 
எ�ன?" எ�� ெப��G� வி0டா�. நா� வ&���தி� ேக0டதி� ேம�, இ7த� 
க�யாண� ஏ&பாடானைத� ப&றி அவ� ஆதிேயாட7தமாக� Cறினா�. ந5ப! 
நீய�லாம� ேவ� யாராவதாயி��பி� என�� அLவிவர$கைள� Cற3� 
ெவ0கமாக இ����. நா� எதி�பா��த,ேபா� பண ஆைசேய ?த�ைமயான 
காரண� எ�� அ�ைன ெதாிவி�தா�. ேவ� த�7த வர�க@� அைமயவி�ைல. 
இLவ�ஷ� க�யாண� க0டாய� ெச<,விடேவ56� எ�� ஊாி8�ளவ�க� 
ெசா�= வி0டா�களா�. இ7த அநியாய� ேவெற$ேக:� உ5டா தியா�? அ�மா 
ம06� Cடாெத�� ெசா�= வ7தாளா�. ஆனா� B0*8�ள கிழவிக� - 
அ�ைத;� பா0*;� அ�பா3� அ:சரைணயா�. இர56 ��� ?ைற B0*� 
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ச5ைட ஏ&ப06 அ�மா அ�பாவி� ைகயி� அ*ப0டாளா�. ஆனா�, எ� தாயா� 
Cறிய விவர$க@� எ�லாவ&ைற;� விட ஒ�� எ� உ�ள�ைத உ��கிவி0ட,. 
இ7த� க�யாண�ைத� ப&றிய ேபG� நட7, ெகா5*�7தேபா, ஒ� நா� 
�ப�திைர அ6�த B0*� இ7த விவர�ைத ேக�வி�ப06 ஓ0டமாக ஓ* வ7, 
அ�மாைவ� க0*� ெகா56, "அ�மா ��ளநாி�� எ�ைன� ெகா6�க� 
ேபாகிறீ�களாேம! நிஜ7தானா?" எ�� கதறினாளா�. "�ழ7தா< நா� 
உயிேரா*����வைர அ�ப* ஒ��� ேநரா," எ�� அ�ைன பதி� 
ெசா�னாளா�. இைத� ேக0ட,� நா� சலசலெவ�� க5ணீ� ெப��கி� 
ேகாெவ�� அA, வி0ேட�. "�ழ7ைத�� அ�ப* வா���தி ெகா6�ேதேன ராஜு 
இ�ேபா, எ�ன ெச<ேவ�?" எ�� அ�மா எ�ைன� ேக0டா�. நா� எ�ன பதி� 
ெசா�ேவ�? ஒ��� ெசா�லவி�ைல. ஆனா� அவ@ைடய வா���திைய இ�ப* 
நிைறேவ&றி ைவ�க� ேபாகிறா� எ�� நிைன�ேதேனா? 
 
"அ�மா க�யாண�ைத நி��திவிட�தா� ேவ56ெம�� ச5ைடபி*�,� 
பா��க06மா?' எ�� ேக0ேட�. "ஐேயா! ேவ5டா�. அவ� பி*வாத�ைத மா&ற 
?*யா,. நா� ஒ��தி ேக06� ெகா5ட வச3க� ேபா,�, அ�பா" எ�றா�. 
 
ம�நா� நா� எ� ைக�ெப0*ைய� திற7, ஏேதா எ6�,� ெகா5*����ேபா,, 
அ�மா அ$� வ7, "எ�ேபா,� ம�7,க� ெகா56 வ�வாேய, ராஜு இ�?ைற 
ெகா56 வ7தி��கிறாயா?" எ�� ேக0டா�. ெப5களி� உ�ள�ைத� க56 
பி*�க ?*யா, எ�� ெசா�கிறா�கேள, அ, எLவள3 உ5ைம! எ� 
அ�ைனதா�; ஆனா� அவ� எ�ன க��,ட� ேக0கிறா� எ�பைத அ�ேபா, 
அ/வள3� அறி7ேதனி�ைலேய! நா� ஊ���� ேபானா� 'டா�ட� வ7,வி0டா�' 
எ�� எ�ேலா�� ைவ�திய�,�� வ7,வி6வா�கெள�ப,�, அத&காக நா� 
எ�ேபா,� சி&சில ம�7,க� எ6�,� ேபாவ, வழ�கெம�ப,� உன��� 
ெதாி;ேம! அLவாேற இ�?ைற எ6�,G ெச�றி�7ேத�. அவ&ைற இ�னி�ன 
ம�7, எ���, இ7த இ7த ேநா<�� உபேயாகெம��� அ�மா3��� 
கா0*ேன�. அ�ேபா,, விஷம�7, இ�7த ஒ� �0*ைய;� பாவி ஏ� அவ@��� 
கா0* வி0ேட�. ம�நா� அதாவ, க�யாண�,�� ?த� நா� காைலயி� 
எ�:ைடய ெப0*G சாவிைய� ேக0டா�. "ஜா�கிரைதயாகG சில நைகக� உ� 
ெப0*யி� ைவ�தி��க ேவ56�, ராஜு! அ7தG சாவி எ�னிடேம இ��க06�" 
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எ�றா�. நா� ந�பி� ெகா6�ேத�. ந�பிய பி�ைளைய� தாேய ேமாச� ெச<, 
வி0டாேள! 
 
அ�றிர3தா�, தியா�, மகா பய$கரமான ேபாி* எ� தைலயி� விA7த,. 
நிGசயதா��த�,�� மா�பி�ைளைய ஊ�வல�,ட� அைழ�, வ�வத&காக 
எ�லா�� மா�பி�ைள B06��� ேபாயி�7ேதா�. ெவ&றிைல பா�� வழ$கி� 
ெகா5*�7தேபா,, ஒ�வ� ேவகமாக வ7, எ� காேதா6 அ�மா அவசரமாக� 
C�பி6வதாக� ெதாிவி�தா�. எ� அ�ைன ம&ற ெப5க@ட� மா�பி�ைள 
B06�� வரவி�ைலெய�பைத அ�ேபா,தா� கவனி�ேத�. ஏேதா ?�கிய 
விஷயமாகேவ இ���ெம�� எ5ணி உடேன B06�� விைரவாகG ெச�ேற�. 
B0*� சைமய&காரைன;� �ப�திைரைய;� தவிர ேவ� யா�மி�ைல. "அ�மா 
சாமா� அைறயி� இ��கிறா� அ5ணா! உ�ைன உடேன C�பி6கிறா�" 
எ�றா� �ப�திைர. சாமா� அைறயி� நா� க5ட கா0சிைய எ�னெவ�� 
ெசா�ேவ�? அ�மா ப6�,� ெகா5*�7தா�. ப�க�தி� எ� ெப0*யி� 
ேம=�7த விஷம�7,� �0*யி� பாதி கா=யா< இ�7த,. என�� வயி&ைற� பகீ� 
எ�ற,. அ�மா அ�கி� ஓ*� ேபா< பா��ேத�. அவ� ��னைக �ாி7தா�. ஆனா� 
விஷ� ந�ேகறி வி0டெத��� இனி உயி� பிைழ�க வழியி�ைலெய��� 
அறி7ேத�. அ�ேபா, ஒேர எ5ண7தா� ேதா�றி&�. அ7த விஷ� �0*ைய� 
தாவி எ6�க� ேபாேன�. அ�ேபா, அ�ைன ச0ெட�� எ� ைககைள� பி*�,� 
ெகா56, மி�7த பிரயாைச;ட� எA7, உ0கா�7தா�. "எ�ன ெச<ய� ேபாகிறா< 
�ழ7தா<?" எ�� ஈன�ர�தி� ேக0டா�. நா� பதி� ெசா�லவி�ைல. 
 
"விஷ�,�� மா&� ம�7, எ6�கவா, இ�ேபா, எA7தா<?" 
 
"இ�ைல மா&� ம�7, இனி� பய�படா,. அ7த� �0*யி� பா�கி;�ளைத நா� 
�*�க� ேபாகிேற�. 
 
"அ, ெதாி7ேத ைகைய� பி*�,� ெகா5ேட�. ந�ல,, ராஜு, நீ உயிைர விட 
வி��பினா� நா� ���ேக நி&கவி�ைல. ,�ப� நிைற7த இ7த� பாA� உலகி� 
இ�7, ஆவெத�ன? ஆனா� �ழ7தா< அவசர�படாேத. நா� இ�:� ச&� 
ேநர7தாேன உயிேரா*��ேப�? அத&�� நா� ெசா�ல வி���வைத� ேக06விட 
மா0டாயா?"  
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"சாி, ெசா�8; ேக0கிேற�." 
 
"எ� க5மணி �ப�திைர�� நா� ெகா6�த வா���திைய நிைறேவ&றிவி0ேட�. 
நா� உயிேரா*����ேபா, இ7த� க�யாண� நைடெபறா,. நீ எ�ன ெச<ய� 
ேபாகிறா< உ� த$ைக�காக?"  
 
"நீ ெச<தைதேய நா:� ெச<கிேற�." 
 
"�ழ7தா< நீ ெசா�வ, ந�றாயி�ைல. நா� ெப5. உயி� வி6வைத� தவிர 
ேவெற,3� ெச<ய ?*யா,. நீ ஆ5 பி�ைளயாயி&ேற?"  
 
"இனிG ெச<ய எ�னவி��கிற, அ�மா?" 
 
"நா� உயி� ,ற7த, B5 ேபாக ேவ56ெம�றா ெசா�கிறா<? இ�ன?� எ� 
�ழ7ைதைய� பாA$கிண&றிேலயா த�ள� ேபாகிறீ�க�?" 
 
"அ�மா நா� எ�ன ெச<யேவ56ெம�� ெசா�. ெச<, ?*�பதாக இேதா 
ஆைணயி6கிேற�." 
 
"�ழ7தா<, ஆைண ேவ5டா� நீ ெசா�னா� ேபாதாதா? நா� இற7தா� நாைள 
?C��த� நி��வி6�. அபச�ன� எ�� ெசா�= இ7த� க�யாண ஏ&பா0ைடேய 
மா&றிவி6வா�க� அ�ல, நீ ெகாDச� பி*வாத� ெச<தா� ?*7,வி6�. பி�ன�, 
�ப�திைர��� த�க வர� ேத*� க�யாண� ெச<, ைவ�ப, உ� ெபா���. ராஜு 
பிGைச வா$கி� பிைழ��� பிர�மசாாி ைபய� ஒ�வ� உன��� கிைடயாமலா 
ேபாகிறா�? யா��� ேவ56மானா8� ெகா6. எ� க5மணிைய இ7த� 
ெகா6ைம�� ம06� ஆளா�காேத. ஆகால மரணமைட7தவ�களி� ஆவி Jமியி� 
மீேத �&றி� ெகா5*���� எ�பா�க�. மீ56� இ7த மா�பி�ைள�ேக 
�ப�திைரைய� ெகா6��� ப0ச�தி�, இL3டைல நீ�த பிற�� எ� உயி� 
ஒ��கா8� அைமதியைடயா," 
 
"அ�மா ச�தியமாகG ெசா�கிேற�. நா� உயி� வி6வதாயி�7தா� �ப�திைர���  
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த�7த கணவைன நிGசய� ெச<,வி0ேட உயி�வி6ேவ�. அ,வைர எ� உயி� 
நீ$கா," எ�ேற�. 
 
அ�ேபா, அ�மாவி� ?க� மல�7த,. பி�ன�, ந5ப, அவ@�� இLவிஷயமாக 
உ�:ைடய வி��ப�ைத� ப&றி;� ெசா�ேன�. அவ� இைணய&ற 
மகி2Gசியைட7தா� எ�பைத அவ� ?க� �றியா� அறி7ேத�. ச&� 
ேநர�,�ெக�லா� எ� ஆ�யி� அ�ைன இ�பாவ உலக வா2ைவ நீ�,� 
பரகதி��G ெச�றா�. அ,வைர க5ணீ� ஒ� ,ளி;� ெப��காம� பிரைம 
ெகா5டவ� ேபா� ேபசி வ7த நா�, ேகாெவ�� கதறி� �ர5டAேத�. 
அ�ேபா,� ஆ5டவ� அ�ளா� ெகாDச� �ய��தியி�7த,. �0*ைய� 
ெப0*��� ைவ�,� J0*ேன�. பி�ன� எ� B0*� ேந�7த அல$ேகால�ைத� 
ப&றிG ெசா�ல3� ேவ56மா? 
 
ந5ப, கைடசியாக ஒ�� Cறி, உன�� ஏ&ப0*��க�C*ய மன� கவைலைய 
நீ�கிவிட வி���கிேற�. �ப�திைரைய� க�யாண� ெச<, ெகா�வைத� ப&றி 
உ� வி��ப�ைத எ� அ�ைனயிட� Cறியதனா� அவ� மன நி�மதி;ட� 
மரணமைட7தா�. ஆனா�, இ, ச�ப7தமாக உ�ைன நா� வ&���,ேவென�� 
நீ பய�பட ேவ5டா�. என�� ேந�7த ,யர�ைத� ேக06 மன$கசி7தி�7த ேபா, 
Cறிய ெமாழிைய ஆதாரமாக� ெகா56 உ� வா���திைய நிைறேவ&றி 
ைவ���ப* ேக0கமா0ேட�. ஆனா� �ப�திைர��� த�க வர� ேத*� க�யாண� 
ெச<, ைவ��� ?ய&சியி� உதவி ெச<ய ேவ56ெம�� ேக0க என��ாிைம 
;5ெடன எ5/கிேற�. ஏெனனி� ந5ப, அ�மா இற7தா8�, ேவ� எ�ன 
,யர� ேந�7தா8� �ப�திைரயி� க�யாண�ைத எ�னேவா இLவ�ஷேம 
நட�தியாக ேவ56�. நம, ச�க� க06�பா6களி� ெகா6ைமைய 
எ�னெவ�ேப�? 
 இ$ஙன�, 
 அபா�கியனான நி� ந5ப� 
 இராஜேகாபால�. 
 
ேம&க5ட க*த�ைத� ப*�, வ��ேபா, எ� மனதிெலA7த பலவைக 
உண�Gசிகைள இ$ேக எAதி வாசக�களி� கால�ைத B5ேபா�க நா� 
வி��பவி�ைல. க�யாண� நி�� ேபாயி&ெற�பைத� ப*�த,�, அள3 கட7த 
மகி2Gசி;5டாயி&�. இராஜேகாபால� அ�ைன மரணமைட7த ெச<திைய 
ப*�த,�, இ* விA7த, ேபா� தி6�கி0ேட�. க*த�தி� பி&ப�திைய 
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அA,ெகா5ேட ப*�ேத�. கைடசி� ப�தி, இராஜேகாபால� மீ, ஓரள3 
ேகாப�ைத உ5டா�கி&�. நீ5ட பதி� எAதிேன�. அதி� ?த=� ஏேதேதா 
ஆ�த� Cறியி�7ேத�. கைடசியி�, �ப�திைர;� நா:� மண� �ாி7, ெகா�ள 
ேவ56ெம�ப, ஆ5டவ� வி��பெம�� �றி�பி06 எ� உ�திையG 
ச7ேதகி�த, �றி�த அவைனG சிறி, க*7, ெகா5ேட�. 
-------- 
 
1.4. 1.4. 1.4. 1.4. க�யாண� க�யாண� க�யாண� க�யாண�     
அLவா5*� கைடசி ?C��த நாளாகிய ஆனி மாத� 30 ஆ� நாள�� என��� 
�ப�திைர��� மண� நட�,வெத�� தீ�மானி�க�ப0*�7த,. இராஜேகாபால� 
அ�ைனயி� பிாிைவ ஓரள3 மற7தி�7தா�. இ�திG சட$�க� ெச<, வி06G 
ெச�ைன�� வ7, வி0டா�. நா:� அவ:� ேச�7ேத க�யாண�,�� ?த� நா� 
ஊ���� ேபாவெத�� தீ�மானி�தி�7ேதா�. 
 
எ� B0*� யா���� இ7த விவாக� ச�மதமி�ைல. எதி��� பலமாக இ�7த,. 
த7ைத;� இைளய தாயா�� எLவளேவா ெசா�னா�க�. அ�தைன� பி*வாத?� 
மன உ�தி;�, என�� அ�ேபா, எ$கி�7, வ7தன எ�பைத நிைன��� ேபா, 
என�ேக ஆGசாியமாயி��கிற,. கைடசியாக, 'எ�ப*யாவ, ெக0டைலய06�' 
எ�� வி06 வி0டா�க�. 
 
ஆனி மாத� 28ஆ� நா� இர3 வ5*யி� �ற�ப0ேடா �. த7ைத;� தா;� 
க�யாண�,�� வரவி�ைல. த7ைத ேவைல அதிகெம�� ெசா�=வி0டா�. இைளய 
தாயா� உட�� அெசௗ�கியெம�றா�. எ� ெசா7த� தாயி� சேகாதர� ம06� 
�6�ப�,ட� வ7தா�. எ� த�பிமா� இ�வ�� இர5ெடா� ந5ப�க@� Cட 
வ7தா�க�. ஆனா� அ�ேபா, என�கி�7த மனமகி2Gசியி8�, உ&சாக�தி8� தா< 
த7ைதய� வராதைத� Cட நா� ெபா�0ப6�தவி�ைல. எ�லா�� எA�Jாி� ரயி� 
ஏறிேனா�. 
 
வ5* �ற�ப0ட,�, ந5ப�களி� ஒ�வ� வா$கி� ெகா56 வ7தி�7த 
ப�திாிைகைய� பிாி�, �ர0*ேன�. 'ெத�னா0*� ெவ�ள�' 'ெகா�ளிட� 
பால�,�� அபாய�' எ�ற தைல��கைள� பா��த,�, 'ெசாேர�' எ�ற,. கீேழ 
ப*�,� பா��ேத�. காேவாியி8� ெகா�ளிட�தி8� ெப�ெவ�ள� வ7, 
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பலவிட$களி� உைட�ெப6�தி��பதாக3�, ரயி� பாைத சிலவிட$களி� உைட7, 
ேபானதா<� ெதாிவதாக3�, ெகா�ளிட�தி� ரயி� பால�தி� ஓாிட�தி� பிள3 
ஏ&ப0*��பதாக3�, அ�றிர3 வ5*க� பால�ைத� தா5*விட�ப6மா எ�ப, 
ஐய�,�கிடமான விஷயெம��� ெச<திக� காண�ப0டன. உடேன 
இராஜேகாபாலனிட� கா0*ேன�. அவ� ப*�,வி06 ெப��G� வி0டா�. 
"ஆ5டவேன நம�� விேராதமாயி��கிறானா எ�ன தியா�?" எ�றா�. இத&�� 
ம&றவ�க@� அGெச<திகைள� ப*�தன�. எ$க� உ&சாக� அ*ேயா6 ேபாயி&�. 
எ�ேலா�� மன��ழ�ப?&றன�. நா:� இராஜேகாபால:� தனியாக ேயாசைன 
ெச<ேதா�. எ�ன இைடH� ேந�7தா8� நா$க� இ�வ�மாவ, ேபா<G ேச�7, 
வி6வெத�� தீ�மானி�ேதா�. 
 
காைல 3 மணி�� வ5* சித�பர�ைத அைட7த,. அத&�ேம� ேபாகாெத�� 
பிரயாணிக@�� அறிவி�க�ப0ட,. ஒ�வா� இைத எதி�பா��ேதாமாயி:� எ$க� 
ஏமா&ற� அளவிட&பாலதாயி�ைல. ரயி==�7, இற$கி விசாாி�ேதா�. 
ெகா�ளிட� பால�தி� ஓாிட�திேல பிள3 ஏ&ப0*��பேதாட�லாம�, சீ�காழி��� 
மாயவர�,��மிைடேய பய$கரமான ெவ�ள� ஓ*� ெகா5*��கிறெத���, பல 
ைம� நீள� ரயி�பாைத அ*�,� ெகா56 ேபாக�ப0டெத���, ரயி� ேபாவ, 
அசா�திய� எ�ப, ம06� அ�றி, மனித�க� அ�பிரவாக�ைத� கட7, ெச�வ, 
இயலாத காாிய� எ��� ெதாிய வ7தன. இ7த விவர$கைள அறி7த,� எ$க� 
மேனாநிைல எ�ப*யி���ெம�பைத வாசக�க� க&பனா ச�தியினா� பாவி�,� 
ெகா�ள ேவ56ேமய�லாம�, எ�னா� விவாி�க இயலா,.  
 
எ�லா�� கல7, ஆேலாசைன ெச<ேதா�. நா:� இராஜேகாபால:� ம06� கா� 
நைடயாக� �ற�ப06 மாயவர� வைரயி� ேபா<, அ$� மீ56� ரயிேலறிG 
ெச�வெத���, ம&றவ�க� அ$ேகேய த$கியி�7, இர5ெடா� தின$களி� ரயி� 
வி0டா� வ�வெத���, இ�லாவி*� ெச�ைன��� தி��ப 
ேவ56வேதெய��� தீ�மானி�ேதா�. இLவா�, எ� க�யாண�,�� வ7த 
சிலைர;� வி06� பிாி7,, கவைல நிைற7த உ�ள�,ட� காைல நா8 மணி�� 
ரயி� பாைதேயா6 நட�கலாேனா�. ராஜேகாபாலேனா ஒ� வா��ைத;� 
ேபசவி�ைல. எ$களி� யா� எவ���� ேத�தேலா ைதாியேமா Cற?*;�? 
ெபாA, வி*7தா� யாேர:� தைட ெச<ய� ேபாகிறா�கேளா என அDசி 
உதய�,�� ?�பாகேவ ெகா�ளிட� பால�ைத� கட�கலாேனா�. 'ேஹா' ெவ�ற 
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ேகாஷ�,ட:�, பய$கரமான அைலக@ட:�, ?0* ேமாதி� ெகா56 ஓ*ய 
அ�ெப�ெவ�ள�, எ� உ�ள�தி� நிைலைமைய அ�ேபா, ந�� 
பிரதிப=�பதாயி&�. 
 
பால�ைத� தா5*யாயி&�. ெபாA,� வி*7த,. வழி ெந6க விசாாி�,� 
ெகா5ேட விைரவாக நட7ேதா�. விசாாி�ததி� ெதாி7த ெச<திக� 
ந�பி�ைகH06வனவாயி�ைல. கைடசியி� சீ�காழிைய� தா5* அ�பா� 
இர5ெடா� ைம� Xர� ேபான,�, மகா ச?�திர� ேபா� க5/�ெக0*ய 
Xர�,�� ஒேர பிரவாகமாக ெவ�ள� ஓ*� ெகா5*�7த, க56 தி�பிரைம 
ெகா5டவ�க� ேபா� உ0கா�7, வி0ேடா�. 
 
ஆனா�, இ�ப* நீ5ட ேநர� உ0கா�7,விடவி�ைல. எ� காத8�, 
இராஜேகாபால� அ���, எ$கைள ேம8� ?ய�� பா��கG ெச<தன. சீ�காழி��� 
தி��பி வ7, ெகாDச� உண3 அ�7தி வி06� பட��காக விசாாி�ேதா�. 
பிரவாக�தி� அக�ப0ட கிராம$களி� ஜன$கைள மீ0பத&ெக�� இர5ெடா� 
பட�க� வ7தனெவ���, ஆனா� ெவ�ள�ைத ேம&பா�ைவ பா��பத&காக வ7த 
ெபாிய ,ைர;� அவர, சகா�க@� ெவ�ள� கா0சிகைள� �ைக�பட� 
பி*�பத&காக அ� பட�களி� ெச�றி��கி�றன� எ���, இ�:� தி��பி 
வரவி�ைலெய���, ெதாிய வ7த,. எ�ப*யாவ, இ7த ெவ�ள�ைத� தா5* 
எ$கைள� ெகா56 ேபா< வி6ேவா���� ேக0ட பண� த�வதாக அறிவி�ேதா�. 
அத� மீ, ஒ� சில� மர�க0ைடகைள� க0*� ெத�பமா�கி அதி� எ$கைள ஏ&றி� 
ெகா56ேபா<G ேச��பதாக ?� வ7தன�. ஆனா� அதி��டவசமாக, நா$க� 
பிரவாக�ைத அைட7தேபா,, எ$ேகேயா பிரவாக�தி� ேவக�தா� க0*=�7, 
அவி2�,� ெகா5ட பட� ஒ�� ெவ�ள�தி� மித7, வ7, ெகா5*�7த,. அ� 
மனித�க� அைத� பி*�திA�,� ெகா56 வ7தா�க�. மாைல �மா� நா�� 
மணி�� நா$க� அ�படகி� ஏறியேபா, உயி�ட� பிரவாக�ைத� கட7, அ�கைர 
ெச�ேவா� எ�:� ந�பி�ைக என�கி�ைல. எLவளேவா இட�தி� பட� தைல 
கீழா<� கவி27,வி6� ேபா� இ�7த,. சிலவிட$களி� ேகா8�� அ5டாத ஆழ�. 
கைரெய�பேத கிைடயா,. ச&� ேநர�,�ெக�லா� இ�@� வ7, ]27த,. 
கைடசியாக எ�ப*ேயா த06� த6மாறி இர3 எ06 மணி�� அ�கைர ேபா<G 
ேச�7ேதா�. பி�ன� மீ56� நட7, மாயவர� +ேடஷைனயைட7த ேபா, இர3 
ப�, மணியி����. அ$கி�7, கைடசி வ5* ேபா< ஒ� மணி ேநர� ஆயி&� 
எ�கிறா�க�.  
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அ�றிர3 +ேடஷனி� ப6�தி�7,வி06, ம�நா� அதிகாைலயி� 
மாயவர�தி=�7, �ற�ப6� வ5*யி� ஏறி �மா� பதிெனா� மணி�� ம�னா��* 
ேபா<G ேச�7ேதா�. அ$கி�7, இராஜேகாபால� கிராம� ஆ� ைம� Xர�. ஒ� 
�திைர வ5* அம��தி� ெகா56 2 மணி �மா��� ஊைரய/கிேனா�. ?C��த� 
நிGசயி�க�ப0*�7த, 10.30 மணி��. ஊாின�கி� ெச�றேபா, ேமளG ச�த� 
ேக0ட,. அ�ேபா, எ� இ�தய� அ*�,� ெகா5ட ச�த� ப�க�தி� யாராவ, 
இ�7தி�7தா� ந�றாக� ேக0*����. இராஜேகாபால� ?க�ைத நா� 
பா��கேவயி�ைல. ேநேர B06��G ெச�லாம�, ெத�வி� ேகா*யிேலேய 
வ5*ைய நி��தG ெசா�= இற$கிேனா�. க5ணி� அக�ப0ட ?த� ேப�வழிைய 
விசாாி�ேதா�. �றி�பி0ட ?C��த�தி� �ப�திைர���, கணபதி ஐய���� 
க�யாண� நட7, வி0டெத��� தி�மா$க�யதாரண� ஆகி அைரமணி ேநர� 
ஆயி&ெற���, அவ� அறிவி�தா�; அ�ப*ேய +த�பி�, மர� ேபாலாேனா�. 
--------- 
 
1.5. 1.5. 1.5. 1.5. ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல    
"ராஜு, நீ தைலவிதி தைலவிதி எ�ற ேபா, நா� உ�ைன ம��,� ேபசிேன�. நீ 
Cறியேத சாி எ�� இ�ேபா, என��� �லனாகிற,. நா� எLவளேவா ?ய&சி 
ெச<ேதா�. பயென�ன? தைலவிதி ேவ� விதமாயி��கிற," எ�ேற�. 
 
ஊ���� ப�க�தி=�7த ஆ&ற$ கைரயி� ஒ� தனிைமயான இட�தி� 
உ0கா�7தி�7ேதா�. ேம&�� �ற�தி� ச&� Xர�தி=�7த அட��தியான ெத�ன7 
ேதா��க@�� பி�னா� ெச�ெபா& கதிரவ� மைற7, ெகா5*�7தா�. ஆ&றி� 
அ�ேபா,தா� �திய ெவ�ள� வ7தி�7த,. நீாி� எ$ேக பா��தா8� Tைர;�, 
இைல;�, J3� மித7தன. ��ளின$களி� இ�னிைசையய�றி ேவ� ச�த� 
எ,3மி�ைல. 
 
இராஜேகாபால� கலகலெவ�� சிாி�தா�; அ7தG சிாி�� என�� அGச�ைத 
விைளவி�த,. அ, மனித�க@ைடய மகி2GசிG சிாி�பாயி�ைல. ஏேதா ேபயி� 
சிாி�பாக� ேதா�றி&�. 
 
"ந�ல, தைலவிதிைய ஏ&�� ெகா5டா<, நாேனா உ� பைழய அபி�பிராய�ைத 
ஏ&�� ெகா5*��கிேற�. தைலவிதி எ�ப, இ�ைல. எ�லா� மனித�  
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பிரய�தனேம" எ�றா� இராஜேகாபால�. 
 
பாவ�! மன� கசி7,ேபா< இ�ப*� ேப�கிறா� எ�� நிைன�ேத�. அவ� 
தைலைய எ� ம* மீ, ைவ�,� ப6�கG ெச<ேத�. "�ப�திைர;ட� ேபசினாயா?" 
எ�� வினவிேன�. 
 
"இ�ைல, இ�ைல, அவ� ?க�ைத� பா��க3� எ�னா� ?*யவி�ைல. உ�ைன 
வி06� பிாி7, B06��G ெச�ேறன�லவா? நா� உ�ேள Tைழ7தேபா, எ�லா� 
?*7, ஆலா�தி �&றி� ெகா5*�7தா�க�. எ� வ�ைகைய உ�@ண�வா� 
அறி7, ெகா5டாேளா எ�னேவா, �ப�திைர நிமி�7, பா��தா�, எ�ைன� 
க56வி0டா�. கலகலெவ�� அவ� க5களினி��� நீ� ெபாழி7த,, 
ஆலா�திையG ச0ெட�� ?*�,, அவைள உ�ேள அைழ�,� ெகா56 
ேபானா�க�. பிற� அவைள நா� பா��கேவ இ�ைல" எ�றா� எ� ந5ப�. 
ம�ப*;� ?� ேபா� சிாி�தா�. அவ� க5களி� ஒ� ெசா06� க5ணீ� Cட 
வரவி�ைல. இ�னெத�� ெதாியாத ஒ�வைக அGச� என�� உ5டாயி&�. 
 
"உன�� யா�� சமாதான� ெசா�ல வி�ைலயா?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"அத&�� �ைறவி�ைல. ஒLெவா�வராக எ�னிட� ,�க� ேக0க வ7தா�க� - 
"பிரா�த� இ�ப* இ���� ேபா, ேவ� விதமா< நட��மா?" எ�றா� ஒ�வ�. 
"ஒ�வ� மைனவிைய இ�ெனா�வ� க�யாண� ெச<, ெகா�ள ?*;மா?" எ�றா� 
இ�ெனா�வ�. ேந&றிர3 ?A,� உற�கமி�லாம� நம�காக� கா�,� 
ெகா5*�7தா�களா�. இ�� காைல எ06 மணி���தா� ெவ�ள�தினா� ரயி� 
ேபா��வர3 நி��வி0டெத�� ெதாியவ7ததா�. இனிேம� வரமா0ேடா � எ�� 
நிGசய� ெச<, ெகா5டா�களா�. அத&� ேம� ஊாி8�ள பிர?க�க� எ�லா� 
C*ேயாசி�,, இ7த வ�ஷ�தி� இ,ேவ கைடசி ?C��த நா� ஆனப*யா�, �றி�த 
?C��த�தி� கணபதி ஐய��ேக மண� ெச<,வி6வைத� தவிர ேவ� 
வழியி�ைலெய�� தீ���G ெசா�=வி0டா�களா�." 
 
திOெர�� அவ� எA7, உ0கா�7தா�. எ� ேதா�கைள� பி*�,� ெகா56 
க5க@�� ேநேர உ&�� பா��,, "இேதா பா�, தியா�! ஆ5டவ� ஆைணயாகG 
ெசா�. இ�தைகய ெகா6ைமகைள இ7நா0*=�7, ஒழி�க ஏேத:� ெச<ய�  
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ேபாகிறாயா, இ�ைலயா?" எ�றா�. 
 
"தைலவிதி தைலவிதி எ�றி��ப, ேபதைம. எ� அ�ைனயி� மரண�,��� 
பி�ன� அLெவ5ண� என�� அ*ேயா6 மாறிவி0ட," எ�� ெதாட�7, 
Cறினா�. 
 
"உ� அ�ைன உயி� வி0டதா� எ�ன பய� விைள7த, ராஜு? கட3@ைடய 
சி�த�..." 
 
"ேவ5டா�, இ7த� ெகாைல பாதக�,��� கட3@ைடய ெபயைர ஏ� 
இA�கிறா<? இ, கட3@ைடய சி�தமானா� உலகி� நட��� அ�கிரம$க� 
எ�லா� கட3@ைடய சி�தேம. ெபா<;� �ைல;�, ெகாைல;� கள3�, விபசார?� 
இ�:� மகாபாதக$க@� கட3@ைடய சி�தேம. பி�ன�, அவ&ைறெய�லா� ஏ� 
எதி��க ேவ56�?" 
 
"நா� எ�ன ெச<யேவ56ெம�கிறா<?" 
 
"நம, ச�க�தி� இர56 ெகாைல பாதக$க� இ��கி�றன. க�னி வயதி� 
க0டாயமாக� க�யாண� ெச<,விட ேவ56ெம�ப, ஒ��; இள� வயதி�, 
�ழ7ைத� ப�வ� நீ$கா ?�ன� கணவைனயிழ7த ெப5க@$Cட� த$க� 
வா2நா� ?A,� ைக�ெப5ணாயி�7,, வா2�ைகயி� எLவித இ�ப?மி�றி, 
இ*ப06� கால�ைத� த�ள ேவ56ெம�ப, ம&ெறா��. ேபGசி� பயனி�ைல. 
ப�வமைட7த ம$ைகேயா, இள� ைக� ெப5ைணேயா க�யாண� ெச<, 
ெகா�வதாக நீ பிரதி�ைஞ ெச<வாயா?"  
 
ச&� ேயாசைன ெச<ேத�. பி�ன�, "ராஜு இ7த வா2�ைகயி� இனி� க�யாண� 
ெச<, ெகா�ள என�� வி��பமி�ைல. �ப�திைரைய நிைன�த மன� ேவ� 
ெப5ைண� க�,ெம�� என��� ேதா�றவி�ைல. ஆனா�, எ� மன� 
எ�ேபாேத:� மா�தலைட7, க�யாண� ெச<,ெகா�ள� தீ�மானி�தா�, 
ப�வமைட7த ம$ைகையயாவ,, க�னி வயதிேலேய ைக�ெப5ணானவைளயாவ, 
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மண� ெச<, ெகா�வதாக� பிரதி�ைஞ ெச<கிேற�" எ�� பதிலளி�ேத�. மாைல 
ேவைள� Jைச�காக� ேகாயி=� ஆலா0சிமணி அ*��� ச�த� "ஓ� ஓ� ஓ�" எ�� 
ஒ=�,� ெகா56 ேமல� கா&றி� வ7த,. 
 
அ�றிர3 இராஜேகாபால:ைடய ந5ப� ஒ�வ�ைடய B0*� உணவ�7திவி06 
அவ� B06� தி5ைணயிேலேய ப6�,� ெகா5ேட�. ம�நா� அதிகாைலயி� 
எA7, ெச�ைன��� �ற�ப06விட உ�ேதசி�ேத�. உற�க� பி*யாம� 
ப6�ைகயி� �ர56 ெகா5*�7ேதென�றா� நீ$க� ஆGசாிய�ப6B�களா? Bதி 
வழியாக� ேபாேவா� வ�ேவா� எ�லா�, எ�ைனG �0* ஏேதேதா ேபசி� ெகா56 
ேபானா�க�. ஆனா�, என�� அைத� ப&றிG சிறி,� கவைல உ5டாகவி�ைல. 
க5ணீ� த,�பி ஓ6� �ப�திைரயி� வதன?� அGச�ைத ஊ06� 
இராஜேகாபாலனி� சிாி��� எ� மன�க5 ?�� மாறி மாறி வ7, 
ெகா5*�7தன. ெச�ைனயி� இராஜேகாபாலைன வி06� பிாி7த அ�� க5ட 
கன3 அ�ேபா, நிைனவி&� வ7த,. எ� உட�� ந6$கி&�. அ7த� கன3 
ெபா<யாகிவி0டேத எ�� எ5ணிேன�. ஆனா� அ6�த கண�தி�...ஓ! எ�தைகய 
பய$கரமான உ5ைமயாயி&�? 
 
கலகலெவ�ற சிாி��G ச�த� ேக06� தி6�ெக�� எA7, உ0கா�7ேத�. 
இராஜேகாபால� தி5ைணயி� ஓரமாக நி�� ெகா5*�7தா�. "தியா�, ெச<தி 
ேக0டாயா?" எ�றா�. அவ� �ர=� ஏ� அ7த மா�த�? "எ�ன ெச<தி?" எ�� 
ேக0ேட�. "எ� தாயா� வ7, எ�ைன� C�பி6கிறா�, அவ@��� ெகா6�த 
வா���திைய� பாதியளேவ நிைறேவ&றி ைவ�தி��கிேற� எ���, பா�கி� 
பாதிைய;� நிைறேவ&றிவி06G சாியாக இ�:� ஒ� வ�ஷ�தி� வ�கிேற� 
எ��� பதி� ெசா�8கிேற�. நீ ெகாDச� சிபா�� ெச<ேய�" எ�றா�. ம�ப*;� 
அ7த அGச� த�� சிாி��. ம$கலான நிலவி� ஒளியி�, அவ� ?க�ைத உ&�� 
பா��ேத�. க5க� "தி� தி�"ெவ�� விழி�தன. அ�ேபா, ச0ெட�� உ5ைம 
�லனாயி&�. ெகா*ய நாக�பா�� ஒ�� எ� ெநDைச� ,ைள�, ஊ6�விG 
ெச�வ, ேபா� இ�7த,. எ� ஆ�யி� ந5ப� 'அ�ைம� ேதாழ�' 
பி�தனாகிவி0டா�! 
 

அ�ன �0*ய ெத<வ மணி�ைகயி� 
ஆைணகா0*� அனைல விA$�ேவா� 

 



30 

 

எ�� அவ� உர�க� பா*னா�. பி�ன� ச0ெட�� எ� ைககைள� பி*�,� 
ெகா56, "தியா�, உ� ந5ப:�� நீ அளி�த பிரதி�ைஞைய நிைறேவ&றி 
ைவ�பாய�லவா?" எ�றா�. நா� பதி� ெசா�வத&�� மீ56� "��ளநாிைய� 
ப= ெகா6�தா<வி0ட, உன��� ெதாியாதா?" எ�� ேக0டா�. இLவள3ட� 
தி5ைணயி� Xணி� சா<7, ெகா56 வி�மி வி�மி அழலானா�. நா� திைக�,� 
ேபா< உ0கா�7தி��ைகயி� ச&� ேநர�,�ெக�லா� ஐ7தா� ேப� நா$களி�7த 
தி5ைண�� வ7தா�க�. அவ�க@ைடய ச�பாஷைணயி=�7, க�யாண 
மா�பி�ைள கணபதிஐய� மரணாவ+ைதயி=��பதாக3�, டா�ட�கைள;� 
ேபா^+கார�கைள;� அைழ�, வ�வத&� ம�னா��*�� ஆ0க� 
ேபாயி��பதாக3� ெதாி7, ெகா5ேட�. அ�றிர3, மா�பி�ைள சா�பி0டான, 
ெகாDச� தைலவ=�கிற, எ�� ெசா�ல, இராஜேகாபால� உடேன ஏேதா ம�7, 
ெகா56 வ7, ெகா6�தாென��� அைத மா�பி�ைள சா�பி0ட,� 
இராஜேகாபால� பி�த� ேபா� Cறிய ெமாழிகளி=�7, அ�கி=�7தவ�க@��G 
ச7ேதக ?5டாயி&ெற���, சில நிமிஷ$க@�ெக�லா� மா�பி�ைள�� உட�� 
அதிகமாகிவி0டெத��� அறி7ேத�. இ�ேபா, என�� எ�லா� ெதளிவாக 
விள$கிவி0டன. சாய$கால� எ� ந5ப� "தைலவிதி கிைடயா," எ�� 
ெசா�னேபா, இ�தைகய தீ�மான�ைத மனதி� ைவ�,� ெகா5ேட 
ெசா�=யி��க ேவ56�. அ�ைன உ0ெகா56 பா�கியி�7த விஷ�ைத 
இ�ேபா, இராஜேகாபால� உபேயாக�ப6�திவி0டா�. அ�ைனைய� ேபாலேவ 
அவ:� த� உயிைர� ெகா6�தி��பா�. ஆனா�, தி�மா$க�ய தாரண� எ�ேபா, 
ஆகி வி0டேதா, 'இனி, அவ� உயிைர வி6வதா� எ�ன நட���? எனேவ, 
பி�னா� �ப�திைரயி� கதி எ�ப*யானா8�, இ�ேபா, அவைள வி6தைல ெச<, 
விட ேவ56ெம�� தீ�மானி�தா� ேபா8�! எ�னிட� அவ� வா$கி� ெகா5ட 
வா���தியி� க��,� இ�ேபா, என��� ெதளிவாயி&�. 
 
அத� பி�ன� ஒ�ற� பி� ஒ�றாக நட7த நிக2Gசிக� எ�லா�, கனவி� க5டன 
ேபாலேவ என�� இ�ன?� ேதா��கி�றன. அ�ேபா, நா� தி�பிரைம 
ெகா5டவ� ேபா� காண�ப0ேடென���, என��� எ$ேக பி�,� பி*�,விட� 
ேபாகிறேதா எ�� எ� த7ைத பய7தாெர��� பி�னா� ெதாியவ7தன. ஆகேவ அ7 
நிக2Gசிகைள� ப&றி விவரமாக எ�னா� Cற ?*யா,. அ�றிர3 ேபா^+கார� 
வ7த,� எ�ைன;� இராஜேகாபாலைன;� ைக, ெச<, ம�னா��*���, பிற� 
தDசாV���� ெகா56 ேபான,�, எ� த7ைத�� த7தி அ*�, வரவைழ�த,�, 
கணபதி ஐயைர விஷ$ ெகா6�,� ெகாைல ெச<த �&ற�தி&காக இராஜேகாபால� 
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மீ,�, அவ:�� உட7ைதயாயி�7த �&ற�,�காக எ�மீ,�, வழ��� ெதாட�7,, 
விசாரைண �மா� ஒ� மாத� நட7த,�, கைடசியி� இராஜேகாபால� பி�த� எ�ற 
காரண�தா� அவ:��� X��� த5டைனயி�லாம� ஆ;� பாிய7த� சிைறவாச� 
த5டைன விதி�த,�, நா� �&றம&றவ� எ�� வி6வி�க�ப0ட,�, எ�லா� 
?&பிற�பி� நட7த நிக2Gசிகேளாெவ�� ச7ேதகி��� வ5ண� எ� உ�ள�தி� 
ெதளிவி�றி� ேதா��கி�றன. எனேவ அவ&ைற� ப&றி விாிவாக� Cறாம� 
வி06� ேபாவ, �றி�, ம�னி�Y�களாக. 
-----------  
 
1.6. 1.6. 1.6. 1.6. ச%தி�� ச%தி�� ச%தி�� ச%தி��     
ஓரா56 ெச�ற,. ஆ7திர நா06� கலாசாைலெயா�றி� நா� ஆசிாியனாக 
அம�7தி�7ேத�. இ7த ஒ� வ�ஷ�திய என, வா2�ைக விவர�ைதG சில 
ெமாழிகளி� Cறிவிடலா�. வழ�� ?*7த,�, நா� ெச�ைன��G ெச�ல 
வி��பவி�ைல. ச0ட� கலாசாைலயி� ெதாட�7, ப*��� நிைனைவ;� 
வி06வி0ேட�. சமீப�தி� என�� நிக27த பய$கரமான அ:பவ$கைள 
மற7தி��க +தலயா�திைர ெச<வேத ந�ல உபாய� எ�� தீ�மானி�ேத�. எ� 
த7ைத எ� மீ, இர�க$ ெகா5*�7தா�. எனேவ, ேவ5*ய ேபாெத�லா� பண� 
தவறா, அ:�பி வ7தா�. தமி2நா6 ?A,� �&றி வி06� பி�ன� வடநா06��G 
ெச�ேற�. இத&கிைடயி�, உ�திேயாக�,�� வி5ண�ப� ேபா06� 
ெகா5*�7ேத�. யா�திைர ெதாட$கி எ06 ஒ�ப, மாத� ஆனேபா, 
ேம&ெசா�ன கலாசாைலயி� மாத� எAப, Rபா< ச�பள�தி� சாி�திராசிாிய� 
ேவைல கிைட�த,. எ� அதி��ட�ைத விய7தவனா< உடேன ெச�� அைத ஏ&�� 
ெகா5ேட�. இராஜேகாபா� எ���, �ப�திைரெய��� இ�வ� இ�7தன� 
எ�பைத அ*ேயா6 மற7,விட� பிரய�தன� ெச<, வ7ேத�. 
 
ஆ�, அவ�கைள� ப&றி இ7த ஓரா5*� நா� எ,3� ேக�வி�படவி�ைல. 
ெகாைல வழ�� நட7, ெகா5*��ைகயி� கணபதி ஐய� மரணமைட7த அ�றிரேவ 
�ப�திைர��G �ர� க5டதாக3�, ஒLெவா� சமய� பிைழ�ப, அாி, எ�� 
ெசா�8�ப*யான நிைலைம ஏ&ப0*��பதாக3� �ப�திைரயி� த7ைத 
நில�ைத;� B0ைட;� வி&�வி06, அ7த ஊைரவி0ேட ேபா<விட� 
தீ�மானி�தி��பதாக3� ேக�வி�ப0*�7ேத�. பி�ன�, அவ�கைள� ப&றி என�� 
எ�தைகய விவர?� ெதாியவி�ைல. ஆனா�, எLவளேவா ?ய��� �ப�திைர;� 
இராஜேகாபாலைன;� மற�த� என�� இயலாத காாியமாயி�7த,. இரவி� எ� 
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அைறயி� த�ன7தனிேய உ0கா�7, அவ�கைள நிைன�,� க5ணீ� 
ெப���ேவ�. 
 
?�னேம ெசா�ன,ேபா� இLவா� ஒ� வ�ஷ� ெச�ற,. ஒ� நா� கலாசா=யி� 
மாணா�க�க@��� பாடD ெசா�=� ெகா5*��ைகயி�, த7திG ெச<திெயா�� 
என�� வ7த,. யா� த7திய:�பியி��க� C6ெம�� ஆGசாிய�,ட� பிாி�,� 
பா��ேத�. "இராஜேகாபால� மரண� த�வாயி=��கிறா�. உ�ைம� பா��க 
வி���கிறா�. உடேன �ற�பட3�" எ�� எAதியி�7த,. தி�Gசிரா�ப�ளி ெபாிய 
சிைற�Cட� தைலவ� அGெச<திைய அ:�பியி�7தா�. அைத� ப*�தேபா, எ� 
க5களி� நீ� த,�பிய,. உடேன தைலைம ஆசிாியாிட� ெச��, வி6?ைற 
ெப&�� ெகா5ேட�. அ6�த வ5*யி� �ற�ப0ேட�. 
 
தி�Gசிரா�ப�ளி ேச�7த,�, ேநேர சிைற�Cட�,��G ெச��, சிைற�Cட� 
தைலவைர� பா��ேத�. "ந�ல ேவைள! இ�:� ஒ� மணி ேநர$கழி�, 
வ7தி�7தா� அவைர உயி�ட� பா��தி��க மா0O�க�" எ�றா�. அவ� ஓ� 
ஐாி�கார�. நிர�ப அ:தாப�,ட� ேபசினா�. இராஜேகாபாலைன� ப&றிய 
விவர$க� அறி7, நிர�ப� பாிதாப�ப0டதாக3�, ஒ� மாதமாக அவ� சிைற�Cட 
ைவ�தியசாைலயி� ப6�த ப6�ைகயாயி��கிறாென���, ஒ� வார�,�� 
?��தா� அவ� அறி3 ெதளிவைட7, என��� த7திG ெச<திய:�பG 
ெசா�னதாக3�, ?த=� விலாச� ெதாி7, ெகா56 என�� த7திய*�ததாக3� 
Cறினா�. உடேன எ�ைன இராஜேகாபாலனிட� அைழ�,� ேபா��ப* சிைற� 
காவல� ஒ�வைன அ:�பினா�. 
 
அ$ேக என�� இ�:� ஆGசாிய� கா�தி�7த,. ப6�ைகயி� 
இராஜேகாபாலன�கி� உ0கா�7தி�7தவ� யா� என நிைன�கிறீ�க�? 
�ப�திைர;�, அவ� த7ைத;ேம. ஆனா�, இ7த விய�� ஒ� கண$Cட எ� மனதி� 
நிைல�தி��கவி�ைல. எ8��7 ேதா8மா< அ�ப6�ைகயி� கிட7த 
இராஜேகாபாலைன� க0*� ெகா56 'ேகா' ெவ�� கதறி அAேத�. ஐேயா! 
க0டழகனா<G �7தரவ*வனா<� கா5ேபா� க5கைள� கவ�7, உலாவிய 
இராஜேகாபால� இவ� தாேனா? 
 
"தியா� அழாேத" எ�� ஈன �ர�தி� அவ� Cறிய, யாேரா கிண&���� இ�7, 
ேபசிய, ேபா� ேக0ட,. அ�விேபா� ெப�கிய க5ணீைர� ,ைட�,�  
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ெகா5ேட�. 
 
"எ$� நீ வ�வத&�� ேபா<வி6ேவேனாெவ�� இLவள3 ேநர� கவைல�ப06� 
ெகா5*�7ேத�! பகவா� இ7த� பாவிைய ?&றி8� ைகவி06விடவி�ைல..." 
 
அ�ேபா, மீ56� என�� அAைக வ7, வி0ட,. �ப�திைர;� அவ� த7ைத;� 
வி�மி அழலானா�க�.  
 
"ேவ5டா�, ஏ� அAகிறீ�க�? அத&�� பதிலாக இ7த� பாவிைய ம�னி���ப* 
ஆ5டவனிட� ?ைறயி06� ெகா�@$க�. ெகாைலஞ� எ�� பகவா� எ�ைன 
அ�வ��கமா0டாரா?" 
 
நா� ஏேதா பதி� ெசா�ல� ேபாேன�. அவ� ைகயம��தி மீ56� ெசா�னா�:- 
"எ� உயிைர;� விட ேமலாக எ� அ�ைனைய ேநசி�ேத�. அவ� 
காலDெச�றா�. மரண�த�வாயி�, அவ@�� ஒ� வா���தி ெகா6�ேத�. அைத 
இ�ன?� ?&�� நிைறேவ&றி ைவ�கவி�ைல. இ7நிைலைமயி� நா� இற7தா� 
எ� ஆ�மா சா7தி;�மா? இ�ேபா, இL3லகி� எ� அ����ாியவ�க� நீ$க� 
�வ�ேம. நா� நி�மதியாக உயி�வி6வத&� நீ$க� உதவி ெச<யமா0O�களா? 
அ�பா, உ$க� மன� இ�ேபாேத:� இர$�மா?" 
 
அ�ேபா,தா�, இராஜேகாபால:ைடய த7ைதைய;� �ப�திைரைய;� நா� 
கவனி�ேத�. அவ�, இைள�, ெம=7, பாதி உட�பாயி�7தா�. �ப�திைர ,�கேம 
உ�ெவ6�த,ேபா� உ0கா�7தி�7தா�. விதைவ��ாிய ெகா6ைமக� அவ@��G 
ெச<ய�படவி�ைலெய�பைத;� க5ேட�. "�ழ7தா<, இ�ன?� என��� ��தி 
வரேவ56மா? உ� வி��ப�தி�ப*ேய ெச<கிேற�. கவைல�படாேத" எ�� 
த7ைத க5ணீ� வி06� ெகா5ேட ெசா�னா�. 
 
பி�ன� இராஜேகாபால� எ�ைன� பா��தா�. அ7த� பா�ைவயி� நா� எ�லா� 
அறி7, ெகா5ேட�. "உன��� ெகா6�த வா���திைய நா:� மற�கவி�ைல 
ராஜு! ஆனா�, வா���தி ம06ம��. இLவிஷய�தி� ந�மி�வ� வி��ப?� 
ஒ�ேத இ��கிற,. �ப�திைரயி�லாத வா23 பாைலவன�ேபா� என��� 
காண�ப6கிற," எ�ேற�. அ�ேபா, இராஜேகாபாலனி� ?க� எLவா� 
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மல�Gசி;&ற,? அ7த ஒ� கண�தி� அவ� பைழய இராஜேகாபாலனாக� 
காண�ப0டா�. ெம=7, ��5ட தன, ைகயா� �ப�திைரயி� தாமைர� 
கர$கைள� பி*�, எ�:ைடய ைகயி� ைவ�தா�. அவ� க5களி� ஆன7த 
பா�ய� ,ளி��பைத� க5ேட�. எ�:ைடய உண�Gசிைய� ப&றிேயா ெய�றா� 
- ,�ப சாகர�தி� ?Aகி� ேபா�� த�வாயி=�7த எ�ைன� திOெர�� �வ��க 
ேபாக$க@�கிைடேய ேபா06வி0ட, ேபா=�7த,; ம�னி;$க�. அ�ேபா, எ� 
மேனாநிைலைய வ�ணி�க� ��த� B5 ?ய&சிேயயா��. ச&� 
ேநர�,�ெக�லா� இராஜேகாபால� நி�மதியாக Mராம நாம�ைத உGசாி�த 
வ5ண� இ�J3லக வா2ைவ நீ�,G ெச�றா�. 
 
"ேநய�கேள! உ$களி� பல��� இராஜேகாபால� சாி�திர� 
ஏமா&றமளி�தி��கலா�. ?�:ைரயி� அவைன�ப&றி� காண�ப0ட 
�கAைரக@�� அவ� த�திய&றவ� எ�� நீ$க� க�தலா�, ெகாைலஞ� எ�� 
நீ$க� அவைன ெவ��கலா�. எ�ப*;� அவ� எ� ஆ�யி� ந5ப�; எ� 
அ�ைமG �ப�திைரயி� சேகாதர�. ஈ எ��� ?த=ய ஜ7,�க@� ,�ப�படG 
சகியாத இளகிய மன� பைட�த எ� ந5ப�, �ப�திைரயி� �கவா2ைவ 
?�னி0ட�ேறா ெகாைல ெச<ய� ,ணி7தா�? அவ� பாவ�ைத 
ம�னி�த�@�ப* ஆ5டவனிட� ம�றா6$க�."  
----------- 

2. 2. 2. 2. ஒ#ைற ேராஜாஒ#ைற ேராஜாஒ#ைற ேராஜாஒ#ைற ேராஜா    
!த� அ�தியாய� !த� அ�தியாய� !த� அ�தியாய� !த� அ�தியாய�     
 
ஒ� சமய� நா� பாபநாச�,��G ெச�றி�7ேத�. எத&காக� ேபாேன� எ�� 
ேக0டா� நீ$க� ஒ� ேவைள சிாி�Y�க�; சில� அTதாப�ப6B�க�. பி.ஏ. 
பாீ0ைச�� ��� தடைவ ேபா< ��� தடைவ;� தவறிவி0ேட�. இதனா� 
வா2�ைக கச7, ேபாயி�7த,. ஒ� மாதிாி பிராண� தியாக� ெச<,விடலா� எ�ற 
?*3�ேக வ7,வி0ேட�. திO� திO� எ�� நம��� ெதாி7தவ�க� யா� யாேரா 
இற7, ேபா<வி0டதாக� ேக�வி�ப6கிேறா�. ஆனா� நா� அவ�கைள� 
பி�ப&றலா� எ�றா�, அத&� வழிவைக ெதாிவதி�ைல. ேயாசி�, ேயாசி�, ஒ� 
?*3�� வ7ேத�. பாபநாச�தி� க�யாணி தீ��த� எ�பதாக ஓ� இட� 
இ��கிறெத���, அதிேலதா� ஆசிாிய� வ.ேவ.�. ஐய� விA7, உயிைர இழ7தா� 
எ��� ேக�வி�ப0*�7ேத�. அ7த� ெபாியாைர� பி�ப&றலா� எ�� 
எ5ணி�ெகா56தா� பாபநாச� ேபாேன�. 
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இர56 காரண$களினா� நா� உ�ேதசி�த காாிய�ைத நிைறேவ&ற ?*யவி�ைல.  
?தலாவ,, அ7த� க�யாணி தீ��த� இ��கிறேத, அ, பா��க மிக� 
பய$கரமாயி�7த,. ெத�ைனமர உயர�தி=�7, ��� த5ணீ�� தாைரக� 'ேசா' 
எ�ற ச�த�,ட� கீேழ;�ள அக5ட ப�ள�தி� விA7, ெகா5*�7தன. அ7த� 
ப�ள�தி� த5ணீ� நிைற7, த,�பி அைல ேமாதி�ெகா5*�7த,. சிறிய 
மர�கிைள ஒ�� அ�தடாக�தி� விA7, அ$�மி$�� �ழ�� 
அைல�க�ப6வைத� பா��ேத�. இதிேல விA7தா� ந�?ைடய ேதக?� 
இ�ப*�தாேன அைல�க�ப6� எ�� நிைன�தேபா, எ� ைதாிய� 
�ைல7,வி0ட,. அ�ைன ெப&ெற6�த நாளி=�7, எ�தைன க�ட�ப06 
வள��த உட�� இ,! இத&� எ�தைன எ5ெண<, எ�தைன ேசா��! எ�தைன 
ஆைட அல$கார�, எ�தைன வைக வைகயான அ�னபான�-அடடா! இைத� 
�ைக�பட� பி*�பத&காக ம06� எ�தைன ெசல3! இLவாெற�லா� ேபணி 
வள��த உட�� அ7த� பய$கரமான தடாக�தி� �&றிG �ழ�� ெகா5*��ப, 
எ�:� எ5ண�ைத எ�னா� ெகாDச$CடG சகி�கேவ ?*யவி�ைல. 
 
அ$கி�7, இற$கி வ7, கீேழ பாபநாச� ேகாவி8��� ப�க�தி� பளி$� ேபா�� 
ெதளி7த நீேரா6� நதியி� கைரயி� உ0கா�7, ேயாசி�தேபா,, எத&காக உயிைர 
விடேவ56� எ�ேற ேதா�றிவி0ட,. நதியி� ெவ�ள�தி� ம7ைத ம7ைதயாக� 
த$கநிற மீ�க� நீ7தி விைளயா*� ெகா5*�7தன. அைவ ேமேல வ��ேபா,� 
�ர56 விA�ேபா,� எ�னமாக ெஜா=�தன! இ7த மீ�க� இLவள3 �Xகலமாக 
விைளயா*� ெகா56 திாிகி�றனேவ, பி.ஏ. பாீ0ைசயி� ேதறாததனாேல 
இவ&��� எ�ன �ைற3 வ7,வி0ட,! இேதா இ7த மர$களி� எ�தைன விதமான 
ப0சிக� எLவள3 ஆன7தமாக� பா*�ெகா56 வா2கி�றன! இைவ பி.ஏ. 
பாீ0ைசயி� ேதறவி�ைலேய! இேதா இ7த� �ர$�கைள� தா� பா��கலாேம! பி.ஏ. 
ப0ட� ெபறவி�ைலேய! எ�� அைவ ெகாDசமாவ, கவைல�ப6கி�றனவா? 
ஆ/� ெப5/� எLவள3 உ�லாசமாக மர$களி� மீ, ஏறி;� இற$கி;� 
கிைள��� கிைள பா<7,� வா2கி�றன! தா<��ர$� அ7த� �0*��ர$ைக;� 
ேச�7, அைண�,� ெகா56 மர�,�� மர� தா3கிற அழைக எ�னெவ�� 
ெசா�வ,! 
 
அறிவி�லாத பிராணிக@� ப0சிக@� இLவள3 உ�லாசமாக வா2�ைக 
நட�,�ேபா, நா� ம06� பி.ஏ. பாீ0ைச ேதறவி�ைல எ�பத&காக ஏ� உயிைர 
விட ?யல ேவ56�? 
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இ�தைகய ?*3�� வ7, தி��பி� தி�ெந�ேவ= ேபா<G ேச�7ேத�. ெச�ைன�� 
இர5டா� வ��� *�க0 எ6�,�ெகா56 ரயி� வ5*யி� ஏறிேன�. 
 
ரயி� எ�னேமா ேவகமாக�தா� ேபா<�ெகா5*�7த,. ஆனா�, எ� மன� 
அைதவிட ேவகமாக எ$ெக$ேகேயா சDசாி�,� ெகா5*�7த,! ஒேர இட�தி� 
உ0கா�7தி��ப, க�டமாயி�7த,. அ�ைற��� பா�$க�, எ�ன 
காரண�தினாேலா அ7த வ5*யி� C0டேம இ�ைல. உய�7த வ��� வ5*கைள 
வழ�க�ைதவிட அதிகமாகேவ ேகா�தி�7தா�க�, ேபா=��கிற,. நா� ஏறி இ�7த 
இர5டா� வ��� வ5*யி� நா� ஒ�வேனதா�. ஆைகயா�, உ0கா�7, 
உ0கா�7, அ8�,� ேபா< வி0ட,. ரயி� நி�ற ஒLெவா� நிைலய�தி8� 
வ5*யி=�7, கீேழ இற$கி� பிளா0பார�தி� சிறி, ேநர� உலாவிவி06 ரயி� 
�ற�ப6� சமய�தி� ம�ப*;� ஏறி� ெகா5ேட�. ரயி� நிைலய$களி� 
சாதாரணமா< நடமா6� பலதர�ப0ட ஜன$கைள� பா��பதி� ஒ�வித உ&சாக� 
ஏ&ப0ட,. 
 
வி�,நக� ச7தி�பி� அ7த உ&சாக� சிகர�ைத அைட7த,. ஆ�; ?த=� நா� 
பா��த,-எ� க5ைண;� கவன�ைத;� கவ�7த,-ஓ� ஒ&ைற ேராஜா�J தா�! 
அ7த ஒ&ைற ேராஜா�J ஒ� ெப5மணியி� எ6�,� க0*ய C7த� மீ, 
B&றி�7த,. 'ெகா8 B&றி�7த,' எ��� ெசா�லலா�. அLவள3 
இல0சணமாயி�7த,. தைலநிைறய ஒ� �ைம� Jைவ� X�க ?*யாம� 
X�கி�ெகா56 அைல;� ெச�ைன நக�� ெப5மணிக� பலைர நா� 
பா��தி��கிேற�. "எ�ன அநாகாிக�! தைலயி� ��8� க0ைடG �ம�ப,ேபா� 
�ம�கிறா�கேள!" எ�� எ5ணியி��கிேற�. அத&ெக�லா� மாறாக இLவள3 
நாஸு�காக3� நாகாிகமாக3� C7த=� ஒ&ைற ேராஜா�J அணி7தி���� 
ெப5மணி யாேரா? எ�� அறிய ஆவ� உ5டாயி&�. ரயி=� நா� இ�7த 
வ5*�� இர56 வ5*�� அ�பா� அவ� இ�7தா�. அவ� தைல ெவளியி� 
நீ0ட�ப0*�7த,. ஆனா�, ?க� என�� ேந� எதி���றமாக� தி��பியி�7த,. 
அ7த� ெப5மணியி� ?க� எ�ப*யி���ேமா, C7த=� ]*ய ஒ&ைற 
ேராஜா�Jவினா� ஏ&ப0ட ந�ல அபி�பிராய� ?க�ைத� பா��த,� மாறிவி6ேமா 
எ�ற ஐய�,டேனேய அ7த� ப�க� ேபாேன�. ஏேதா ஒ� கைதயி� 
ப*�தி��கிேற�. ஒ�வ� ஒ� ெப5ணி� கர�ைத� பா��, அத� அழகி� 
ெசா�கி� ேபானா�! அவ� ?க�ைத� பா��த,� பய$கர?� அ�வ���� 
அைட7தா�. இ�மாதிாி கதி என��� ஏ&ப06வி6ேமா? 



37 

 

 
அ�கி� ெச�றேபா, ச0ெட�� அவ� ?க� எ� ப�க� தி��பிய,. ஆகா! நா� 
பய7த, எ�ன ?0டா�தன�! பா��கிறவ�களி� க5ணி� வ7, தா�கி ேவதைன 
உ5டா��� ெசௗ7தாிய?� உ5ேடா ! அ�தைகய அJ�வ ெசௗ7தாிய?�ள 
?க�ைத அவ� எ� ப�க� தி��பினா�. ஒ� ��னைக;� �ாி7தா�. நிலா 
ெவளிGச�தி� ?�ைல பளீெர�� மல�7த, ேபா=�7த,. நா� எ�ேபா,� 
ச$ேகாசேமா CGசேமா அதிக� இ�லாதவ� தா�. ஆயி:�, அவளிட� அ�ேபா, 
நானாக ஒ� வா��ைத ேபச ?ய�றி�7தா� எ� பிராணேன ேபாயி����. 
பாபநாச�தி� நட7தி��க ேவ5*ய, வி�,நக� ரயி�ேவ நிைலய�தி� 
நட7தி����. அ7த மாதரசி அத&� இட� ைவயாம� எ�னிட� அவளாகேவ 
ேபசிவி0டா�. "தய3 ெச<, சி&�5*G சாைல�காரைன என�� ஒ� க� O 
ெகா56வ��ப* ெசா�ல ?*;மா?" எ�றா�. "ேபஷாகG ெசா�கிேற�!" எ�� 
ெசா�= வி06, ேவகமாக நட7, ேபா< +ெப�ஸ� ஆ� ஒ�வைன� பி*�,, 
பி+ேகா�,� O;� ெகா56ேபா<� ெகா6���ப* ெசா�ேன�. அ��ற� ஏேதா 
ச7ேதக� ேதா�றேவ இ7தியG சி&�5*G சாைல��� ேபா<G சி&�5* கா�பி 
ெகா56 ேபா<� ெகா6���ப*;� ெசா�ேன�. பிற� ச&�� Xர� 
பிளா0பார�தி� நட7,வி06� தி��பிேன�. தி���ைகயி� அ7த� ெப5ணி� 
வ5*�க�கி� நி��, "O வ7ததா?" எ�� ேக0ேட�. அவ� தி��பி� பா��, 
?கமல�Gசி;ட�, "ஓ! ஒ���� இர56 மட$காக வ7த,. நீ$க� Cட வ7, 
சா�பிடலா�!" எ�றா�. 
 
ஒ� கண� அ7த வ5*யி� ஏறி�ெகா�ளலாமா எ�ற ைப�திய�கார எ5ண� 
உ5டாயி&�. ந�ல ேவைளயாக, வ5*யி� ெவளி��ற�தி� 'ெப5க@�� ம06�' 
எ�� ேபா0*��பைத பா��தி�7ேத�. ஆைகயா�, "இ�ைல! நா� 
சா�பி0டாயி&�!" எ�� ெசா�=வி06 எ� வ5*யி� ேபா< ஏறி�ெகா�வத&� 
நக�7ேத�. அ7த� ெப5 ம�ப*;�, "இ�:� ஓ� உதவி என�காகG 
ெச<ய?*;மா? இ7த ரயி=� கா�கி ��ேகா0 அணி7த ��� மனித�க� எ7த 
வ5*யிலாவ, இ��கிறா�களா? அவ�களி� ஒ�வ� கட&பைடையG ேச�7தவ� 
மாதிாி ெதா�பி அணி7தி��பா�! ஆனா�... ஒ� ேவைள, வ5* �ற�ப6� சமய� 
ஆகிவி0டேதா, எ�னேவா?" எ�றா�. 
 
"வ5* �ற�பட� ேபாகிற,! அதனா� பாதகமி�ைல. நீ$க� ெசா�வ, ேபா�ற 
��� ஆசாமிக� இ7த வ5*யி� இ��கிறா�க�. எ�ஜி:��� ப�க�, 
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வ5*யி� அவ�க� இ��பைதG ச&� ?�னா� பா��ேத�!" எ�ேற�. நா� 
ெசா�ன, உ5ைமேயதா�. அைத� ேக0ட அ7த� ெப5ணி� ��வ$க� ெவ� 
இேலசாக ெநாி7தன. "சாி, ெரா�ப வ7தன�" எ�றா�. நா� ேபா< எ� வ5*யி� 
ஏறி�ெகா5ேட�. 
 
வி�,நகாி=�7, ம,ைர�� ரயி�ேபானேத என��� ெதாியவி�ைல. அ�ப*யாக 
எ� மன� சி7தைனயி� ஆ27தி�7த,. எ�ன சி7தைன எ�� ெசா�ல 
ேவ5*யதி�ைலய�லவா? அ7த� ெப5 யா�? எ$கி�7, எ$ேக ேபாகிறா�? 
தனியாக� பிரயாண� ெச<வத� காரண� எ�ன? பா��தா� நாகாிகமான, ப*�த 
ெப5ணாக� ேதா��கிறாேள! '��ேகா0' அணி7த ��� மனித�கைள� ப&றி 
எத&காக விசாாி�தா�?-எ�ெற�லா� என�� நாேன ேக�விகைள� ேபா06� 
ெகா5ேட�. ஆனா� பதி� ஒ��� கிைட�கவி�ைல. எனி:�, ெபாA, ம06� 
சிறி,� நி�லாம� ஒேர ஓ0டமாக ஓ*வி0ட,. 
 
ம,ைரG ச7தி�� வ7த,. நா0*� எ�தைனேயா ரயி� நிைலய$க� இ��கி�றன. 
ஒLெவா����� ஒ� தனி உ�வ?� இ��கிற,. ம,ைர நிைலய� ஒ� தனி ரக�. 
நிைலய�,��� ரயி� வ��ேபா, ஜன$க� �வ� ைவ�த மாதிாி வாிைச வாிைசயாக 
நி�� உ&�� பா��,�ெகா5*��பா�க�. எ�ன�ைத�தா� பா��பா�கேளா 
ெதாியா,. வ7த ரயி=� ஏ�ேவா� இற$�ேவா� அதிக� உ5டா எ�றா�, அ,3� 
இ�ைல. மாைல ேநர�தி� ெபாA, ேபாகாம� ரயி� நிைலய�,�� வ7,, வ�கிற 
ேபாகிற வ5*கைள� பா��,� ெகா5*���� ஜன$கைள� ேபால� ேதா���. 
சி�பி�ைளக� சில� ைகயி� ைகெயA�, வா$�� சிறிய ��தக$கைள ைவ�,� 
ெகா56, ரயி=� யாராவ, பிர?க�க� வ�கிறா�களா எ�� ஆவ8ட� 
பா��,�ெகா56 ேபாவா�க�. ப�திாி�ைக வி&பவ�க�, ஒ� நக�� ெப0*யி� 
ஆபாசமான பட$க� ேபா0ட மDச� இல�கிய$கைள ைவ�,�ெகா56 
பிரயாணிக� எதிேர நி��வி6வா�க�. "பிGச� ேபா+6 ேவ56மா?" 
"இ�ல+0ேரட0 B�= ேவ56ேமா?" எ�� ேக06� ெகா56 நி&பா�க�. 
ேவ5டா� எ�� ெசா�னா8� ேபாகமா0டா�க�. ெப0*யி8�ள ஆபாச 
��தக$களி� ேமல0ைடைய� பிரயாணிக� பா��பத&காக� கா�,� 
ெகா5*��பா�க�. ஏதாவ, ஒ� அ0ைடயி� ேம� அவ�க@�� ஆைச விழாதா 
எ�ற ேநா�க�. 
 
எ� ?�னா� அ�ப* ஒ� ெப0* வ7, நி�ற,� "இேததடா ெதா�ைல?" எ��  
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நா� கீேழ இற$கிேன�. C0ட�தி� ?5*ய*�,� ெகா56 பிளா0பார�தி� 
உலாவ� ெதாட$கிேன�. 'ெப5க� வ5*'யி� அ7த� ெப5ைண� காணவி�ைல. 
சிறி, ஏமா&ற�,ட� ேமேல நட7ேத�. எ�ஜி:�� அ�கி� பிளா0பார�தி� ஒ� 
சிறிய ��ப� நி�ற,. யா��ேகா மாைல ேபா06 வழிய:�பி� ெகா5*�7தா�க�. 
'ஹி� ஹி� ஹுேர!' எ�ற ேகாஷமி0டா�க�. அதி� எ� கவன� ெச�லவி�ைல. 
அ7த� ��ப8��G ச&� அ�பா� நா8 ேப� நி�� ேபசி�ெகா5*�7த இட�தி� 
எ� கவன� ெச�ற,. அவ�களி� ��� ேப� கா�கி '��ேகா0' ஆசாமிக�. 
நாலாவ, நப�, எ�ைனயறியாம� எ� க5க� ேத*�ெகா5*�7த ெப5. 
அ�ேபா, அவ� எ�ப�க� பா��கவி�ைல. தைலயி� அணி7த ஒ&ைற 
ேராஜாவி=�7,தா� அவ� எ�� ெதாி7,ெகா5ேட�. அவ� ஏேதா 
ேவ*�ைகயாக� ேபசியி��கேவ56�. ம&ற ��� ேப�� நைக�தா�க�. என�� 
ஒேர எாிGசலாயி�7த,. அவ�களிைடேய ேபாவத&�� ைதாியமி�ைல. அ$கி�7, 
நக�வத&�� மன� வரவி�ைல. அவ�க� எ�ன ேபசி�ெகா5*��கிறா�க� எ�� 
அறி7, ெகா�ள ஆவ� உ5டாயி&�. நி&கலாமா நகரலாமா எ�� ேயாசி�,� 
ெகா5*�7தேபா, அவ� தி��பினா�. எ�ைன� பா��,வி0டா�. உடேன 
பைழயப* ஒ� ?�ைல���னைக அவ� ?க�தி� J�த,. ம�ப* தி��பி 
அவ�க@ட� ேபச� ெதாட$கினா�. அ$கி�7, அக�வேத நல� எ�� 
தீ�மானி�ேத�. தி��பி�ேபா< எ� வ5*யி� ஏறி�ெகா5ேட�. எ�ஜி� இ�7த 
தி�ைகேய பா��,� ெகா5*�7ேத�. எத&காக எ�� ெசா�ல 
ேவ5*யதி�ைலய�லவா! 
 
வ5* �ற�ப6� ேநர� ஆகிவி0ட,. இ�:� அவ� ஏ� தி��பி வரவி�ைல? அ7த 
'��ேகா0' மனித�க@ட� அவ�க@ைடய வ5*யி� ஏறி வி0டாளா எ�ன?... 
இ�ைல, அேதா அவ� வ�கிறா�. ேவகமாகேவ நட7, வ�கிறா�. எ�ன அழகான 
நைட! அவ� நட�பதாகேவ ேதா�றவி�ைல; மித�பதாக� ேதா�றிய,. எ� 
வ5*�� அ�கி� வ7த,� எ�ைன� பா��தா�. ச&�� தய$கி நி�றா�. "வ5* 
�ற�பட� ேபாகிறேத!" எ�ேற�. எ�ன�ைதG ெசா�ல. அவ� ச0ெட�� வ5*� 
கதைவ� திற7, ெகா56 உ�ேள வ7தா�. வ7தவ� என�� எதிாி� உ0கா�7,, 
எ�ைன ஏறி06� பா��தா�. 
 
எ� ெநD� அபார ேவக?�ள விமான எ�ஜிைன� ேபா� அ*�,� ெகா5ட,. 
 
"பா�$க�! இ�ேபாெத�லா� ரயி=� தனியாக� பிரயாண� ெச<வ, அபாய� 
எ�� ெசா�கிறா�கேள! ெப5க� வ5*யி� இ�:� யாராவ, ெப5க� 
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ஏ�வா�க� எ�� பா��ேத�. ஒ�வ�� ஏறவி�ைல. ரயி=� ெகாைலCட நட�கிற, 
எ�� ெசா�8கிறா�க�. நா:� இ7த வ5*�ேக வ7,விடலாமா எ�� 
பா��கிேற�. நீ$க� மதரா���� தாேன ேபாகிறீ�க�!" எ�� ேக0டா�. 
 
எ�ைலயி�லாத உ&சாக�,ட� நா�, "ஆமா�; மதராஸு���தா� ேபாகிேற�. 
நீ$க� ேபஷாக இ7த வ5*�ேக வரலா�. சாமா�கைள ெகா56வரG 
ெசா�ல06மா? ஏ, ேபா�0ட�!" எ�ேற�. 
 
"இ�ேபா, ேவ5டா�; அ6�த +ேடஷனி� பா��,�ெகா�ளலா�!" எ�� 
ெசா�=வி06 அ7த� ெப5 இற$கிG ெச�றா�. 
 
அவ� இற$கிய உடேன, யாேரா ஒ�வ� சட�ெக�� கதைவ� திற7, ெகா56 
உ�ேள வ7தா�. ைகயி� ஒ� பிரயாண� ெப0*;� ைவ�,�ெகா5*�7தா�. 
ெப0*ைய� பலைகயி� ைவ�, வி06 எ�ைன;� ேபா< ெகா5*�7த 
ெப5ைண;� இர56 ��� தடைவ மா&றி மா&றி� பா��தா�. ெதா5ைடைய� 
கைன�,� ெகா56 "ம�னி�க ேவ56�! ஒ� ேவைள இ7த வ5* ாிஸ�L 
ஆகியி��கிறேதா?" எ�றா�. 
 
"ஆமா�" எ�� ஒ� ெபா< ெசா�= அவைர இற$கி� ேபாகG ெசா�லலாமா எ�� 
எ� மன�தி� ஒ� ெக0ட எ5ண� உதி�த,. 
 
இத&��, கா�6 �ழ� ஊ,� ச�த� ேக0ட,. ரயி� �ற�ப6வத&�� அவ� 
வ5*யி� ஏறிவி6கிறாளா எ�� எ0*� பா��ேத�. அ7த அழகிய ஒ&ைற 
ேராஜா�J க5ைண� கவ�7த,. அ7த� Jைவ அணி7தவ� வ5*யி� ஏறிய,�, 
ரயி8� நக�7த,.  
----------- 
 
இர'டா� அ�தியாய� இர'டா� அ�தியாய� இர'டா� அ�தியாய� இர'டா� அ�தியாய�     
 
எ� வ5*யி� ஏறிய மனித� "அ�பா! பய$கர�!" எ�றா�. அவைர ஏறி06� 
பா��ேத�. ப*�த நாகாிக மனிதராக� காண�ப0டா�. வய, நா&ப, இ����. 
ஐேரா�பிய உைட தாி�தி�7தா�. அவ�ைடய க5க� ரயி=� அபாய அறிவி�� 
விள�ைக� ேபா� சிவ�பாக ெஜா=�தன. 
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ச0ைட� ைபயி=�7, ஒ� �0*ைய எ6�, அதி=�7த பான�ைத� கடகடெவ�� 
வாயி� வி06� ெகா56 �*�தா�. 
 
"ஐேயா! எ�ன ெவ�ப�! மரண தாக� எ6�,வி0ட,!" எ�� தம��� தாேம 
ெசா�=� ெகா5டா�. 
 
பிற�, எ�ைன ேநா�கி, "அ7த அ&�த�ைத� பா��தீரா?" எ�றா�. 
 
"எ7த அ&�த�ைத?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"இ7த ஒ&ைற ேராஜா� Jைவ�தா�!" எ�றா�. 
 
"அதி� அ&�த� எ�ன?" எ�� சிறி, ேகாபமான �ர=� ேக0ேட�. 
 
"அ&�த� எ�னவா! ஆ�, உம��� ெதாியா,. ெதாிகிறத&� நியாய� இ�ைல. அ7த 
ஒ&ைற ேராஜா� Jவிேலதா� எ� உயி� இ��கிற,?" எ�� ெசா�=வி06, ஒ� 
விகாரமான ��னைக �ாி7தா�. 
 
அவ� ஏேதா அTசிதமான பாிகாச� ெச<ய� ேபாகிறா� எ�� எ5ணிேன�. 
ஆைகயா� ஆ�திர� ெபா$கி� ெகா56 வ7த,. 
 
"இ�ன?� என��� �ாியவி�ைல!" எ�� க6ைமயான �ர=� Cறிேன�. 
 
"ஆமா�; அ7த ஒ&ைற ேராஜா�Jவி�தா� எ� உயி� இ��கிற,. ஆைகயினாேல 
��� நாளாகி;� அ, வாடாம=��கிற,!" எ�றா�. 
 
நா� சி� பி�ைளயாக இ�7த ேபா,, ஒ� ஆர�ப� ப�ளி�Cட�தி� ப*�,� 
ெகா5*�7த ேபா,, ஒ� தடைவ எ$ேகேயா பரா��� பா��,� ெகா5*�7ேத�. 
வா�தியா� பிர�பினா� �ளீ� எ�� ?,கி� அ*�தா�. அGசமய� எ� 
தைலயி=�7, ஆயிர� மி�ன�க� கிள�பி ெவளியி� ெச�ற, ேபால� 
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ேதா�றிய,. அ�தைகய உண�Gசி இ�ேபா,� உ5டாயி&�. அ7த ஒ&ைற 
ேராஜா�J சிறி,� வாடாம=��பதி� அதிசய�ைத அ,வைரயி� நா� எ5ணி� 
பா��கவி�ைல. அ, நிஜ ேராஜா� Jவாயி��க ?*யா,; நிஜ ேராஜாைவ� ேபா� 
அJ�வ ேவைல�பா06ட� ெச<த ெசய&ைக ேராஜா� Jவாக�தா� இ��க 
ேவ56�. அதனா� எ�ன! நிஜ ேராஜா� J3��� பதி� ெசய&ைக ேராஜா� Jைவ 
ைவ�,� ெகா�வதி� எ�ன தவ�? உடேன அவ@ைடய த7த வ�ண� கA�தி� 
அணி7தி�7த இர0ைட வட ?�,மாைல எ� கவன�,�� வ7த,. அ,3� 
ெசய&ைக ?�,மாைலதா�. அதானா� எ�ன? அவ�க@ைடய ைகயி� 
அணி7தி�7த இர56 அழகிய ச$� வைளய�க@� எ� நிைன3�� வ7தன. 
த$க�தினா8� ைவர�தினா8� ம&�� விைல உய�7த ர�தின$களினா8� 
ஆபரண$கைளG ெச<, சில +திாீக� ேபா06� ெகா�கிறா�க�. அதனா� 
அவ�க@ைடய அழ� அதிகமாகி வி6கிறதா? அவல0சண7தா� அதிகமாகிற,!... 
 
இ�மாதிாிG சி7தைனயி� நா� ஆ27தி�7தேபா, அ7த மனித� ெதா5ைடைய� 
கைன�,� ெகா56, "இ, இர5டா� வ��� வ5*யா?" எ�� ேக0டா�. 
 
"ஆமா�!" எ�ேற�. 
 
"அ,தாேன பா��ேத�! எ�னிட� ?த� வ��� *�ெக0 இ��கிற,. 
தி56�க�=� ?த� வ��� வ5*��� ேபா<வி6கி�ேற�" எ�றா�. 
 
உடேன என�� ஒ� மகி2Gசி உ5டாயி&�. அைத அவ�� ெதாி7,ெகா5டா�. 
"அத&�� உம�� ஒ� எGசாி�ைக ெச<,விட வி���கிேற�." 
 
"எ�ன எGசாி�ைக?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"அ7த ஒ&ைற ேராஜா� J�காாி� ப&றி�தா�. அவ@ைடய ஊ�, ெபய� உம��� 
ெதாி;மா?" எ�றா�. 
 
"ெதாியா,. ெதாி7,ெகா�ள வி��ப3� இ�ைல!" எ�ேற�. 
 
ஆனா8� அ7த மனித� விடவி�ைல. "அவ� ெபய� மேனாகாி; அவ@ைடய ஊ�  
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ெகாA��!" எ�றா�. 
 
மேனாகாி எ�ற ெபயைர� ேக0ட,� எ� உ�ள� Jாி�த,. எ�ன அழகான ெபய�! 
'மேனாகாி', 'மேனாகாி' எ�� இர56 ��� தடைவ வா<��� ெசா�=� பா��,� 
ெகா5ேட�. 
 
ெகாA�� நகைர� ப&றி நா� எLவளேவா ேக�வி�ப0*��கிேற�. ஆனா�, 
பா��ததி�ைல. நவநாகாிக�தி� சிற7த அ7த நகர�திேலதா� இ�தைகய ெப5 
பிற7, வள�7தி��க�C6�. அதி� ஆGசாிய� எ�ன? 
 
அ7த மனித�ைடய ேபGைச� ேக0பதி� என�� ஏ&ப0*�7த அ�வ��� 
மாறிவி0ட,. தி56�க� +ேடஷ� வ�வத&�� அவாிடமி�7, அ7த� 
ெப5ைண� ப&றி� C*ய வைரயி� ெதாி7,ெகா�ள ேவ56� எ�ற ஆைச;� 
உ5டாகிவி0ட,. 
 
அடடா! அ7த ஆைசயி� விைள3 எ�ன ேகாரபய$கர�! ?த=� நிைன�தப*ேய 
அவ�ட� நா� ேபG�� ெகா6�காம� இ�7தி��க� Cடாதா? 
 
"உ$க@��� ெகாA��தா� ேபா=��கிற,. அ7த� ெப5 ெகாA�பி� உ$க� 
அ�க� ப�க�, B0ைடG ேச�7தவேளா?" எ�� ேக06 வி0ேட�. 
 
உடேன அவ� த�?ைடய கைதைய ஆர�பி�தா�. பய$கரமான விஷய$கைள� 
ப*�க வி��ப மி�லாத வாசக�க� இ7த� ப�திைய இ$ேகேய வி06வி06, அ6�த 
ப�தியி=�7, ப*�க� ெதாட$�வ, நல�. 
 
அவ� Cறியதாவ,: 
 
"அவ@� நா:� அ�க� ப�க�தி� வசி�பவ�க� அ�ல. ெகாA�� நகர� 
மிக�ெபாிய,. அதி� நா� ஒ� ப�க�தி8� அவ� ஒ� ப�க�தி8� இ��கிேறா�. 
க5*யி=�7, ெகாA���� வ�� ரயி=�தா� அவைள ?த=� ச7தி�ேத�. 
அ7த� பாைதயி� வ�� ேபா, இ� ப�க�தி8� உ�ள அழகிய கா0சிகைள� ப&றி� 
ேபசாவி0டா� ெநD� ெவ*�,வி6�! நீ� இல$ைக�� வ7ததி�ைல. வ7தி�7தா�, 
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க5*-ெகாA��� பாைதயி� பிரயாண� ெச<தி�7தா�, உம�� நா� ெசா�வ, 
விள$��. அLவள3 அழகான இய&ைக� கா0சிகைள உலகி� ேவ� எ$�� 
காண?*யா,." 
 
"நா$க� ஏறியி�7த வ5*யி� எ$கைள� தவிர ேவ� யா�� இ�ைல. ஆைகயா�, 
அவ@டேன நா� ேபச ேவ5*யதாயி&�. அவ@� உ&சாகமாகேவ ேபசி�ெகா56 
வ7தா�. ெகாA�� +ேடஷ� சமீப�த,� ஒ�வ�ைடய விலாச�ைத ஒ�வ� ேக06� 
ெதாி7,ெகா5ேடா �. அவ@ைடய வாச� ெவ�ளவ�ைத எ�� 
ெதாி7,ெகா5ேட�. மதராஸு�� மா�பல� எ�ப*ேயா, அ�ப* ெகாA���� 
ெவ�ளவ�ைத. த�:ைடய B06�� ஒ� நா� வ��ப* ேக06�ெகா5டா�. 
'அ6�த ஞாயி&��கிழைம வ�கிேற�,' எ�� ஒ���ெகா5ேட�. அ7த�ப*ேய ம� 
ஞாயி&��கிழைம ெவ�ளவ�ைத ெச��, அவ@ைடய B0ைட� ேத*� க56 
பி*�ேத�. நா� ேபானேபா, அவ� B0*� இ�ைல. ேவைல�கார� ஒ�வ� 
இ�7தா�. 'இ�ேபா, வ7, வி6வா�க�; உ0கா�$க�!' எ�றா�. B06� 
தா2வார�தி� ேபா0*�7த சா<மான நா&கா= ஒ�றி� அம�7ேத�. கட&கா&� 
�கமாக வ7, ெகா5*�7த,. B06 வாச=� இ�7த சிறிய ேதா0ட�தி� ��பG 
ெச*க@� அல$கார �ேரா0ட�+ ெச*க@� ெகாA ெகாAெவ�� 
வள�7தி�7தன! அவ&றி� ஒேர ஒ� ேராஜாG ெச*;� இ�7த,. அ7தG ெச*யி� 
ஒ&ைற ேராஜா ஒ�� மல�7த,. 'நா� தா� ��ப$களி� ராஜா' எ�� 
பைறயைற7, ெகா5*�7த,." 
 
"ேநரமாக ஆக எ� மன�தி� ஒ� பைத பைத�� ஏ&ப0ட,. 'இ, யா� Bேடா , 
எ�னேவா? அ7த� ெப5/��G ெசா7த�கார�க� எ�ப*� ப0டவ�கேளா? அவ� 
அைழ�தா� எ�� நா� வ7,வி0ேடா ேம! இ, சாியான காாியமா?' எ�ற 
எ5ண$க� ேதா�றி எ� உ�ள�ைத� �ழ�பின." 
 
"சிறி, ேநர�,�ெக�லா� மேனாகாி வ7தா�! எ�ைன� பா��த,� அவ� 
"வா�$க�! வா�$க�, நீ$க� வ�வதாகG ெசா�னைத மற7, வி0ேட�" எ�றா�. 
பிற�, அவ@ட� வ7தவ��� எ�ைன அறி?க�ப6�தி ைவ�தா�. பிற�, எ�ைன 
உ�ேள அைழ�,�ேபா<, வி�7தினைர வரேவ&பத&�ாிய விசாலமான ?� 
அைறயி� உ0கார ைவ�தா�. சிறி, ேநர�,�ெக�லா� அவ@� வ7, எதிாி� 
உ0கா�7, ெகா5டா�. ேவைல�கார� O ெகா56 வ7, ெகா6�தா�. நா� O 
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சா�பி06� ெகா5ேடயி��ைகயி� எ� பி�னா� வ7, யாேரா நி&பைத 
உண�7ேத�. உடேன எ� ம5ைடயி� 'பO�' எ�� ஒ� அ* விA7த,. 
அLவள3தா�; ெச�, விA7,வி0ேட�.... ஆமா�, ஐயா, ஆமா�! ெச�,தா� 
விA7ேத�. உம�� ந�பி�ைக�படா,தா�. கைதைய� Jரா3� ேக06வி6�. 
ெச�, விA7த எ�ேபாி� ஒ� க�பள�ைத� ேபா06 �*னா�க�. நா� ெச�,� 
ேபா<வி0ேட� எ�� என�� ந�றாக� ெதாி7த,. ஆனா�, எ� உயி� ம06� 
அ$ேகேய �&றி வ7, ெகா5*�7த,. எ� உட�ைப இவ�க� எ�ன தா� 
ெச<ய�ேபாகிறா�க� எ�� அறி7, ெகா�ள வி��பிேன�. அதனா� தா� 
அ$ேகேய வ0டமி06� ெகா5*�7ேத�. அ�� ந�ளிரவி� இ7த� ெப5/� 
அவேளா6 வ7த ஆடவ:� எ� உடைல� X�கி� ெகா56 ேபானா�க�. 
ேதா0ட�தி� ஒ� ெபாிய �ழி ெவ0ட�ப0*�7த,. அதி� எ� உட�ைப� ேபா06� 
�ைத�தா�க�. எ�லா� ?*7த,� மேனாகாி ஒ� ெப� �G� வி06 "ஐேயா! பாவ�!" 
எ�றா�; அவ� க5களி� க5ணீ� ,ளிக@� வ7தன. என�� எ�னேவா 
பரமதி��தி ஆகிவி0ட,. பிற�, அவ�க� ெகாDச Xர�தி� JGச0*யி� இ�7த ஒ� 
ேராஜாG ெச*ைய� ெபய��, எ6�,, எ�ைன� �ைத�த இட�தி� ேம� அைத 
ந06வி0டா�க�. மேனாகாி ஒ� சிறிய பா�திர�தி� த5ணீ� ெகா56வ7, 
ஊ&றினா�. அ7த� த5ணீேரா6 அவ@ைடய க5ணீ� ,ளிக@� கல7ததாக 
என��� ேதா�றிய,." 
 
"எ� உயி��� இ�ன?� அLவிட�ைத வி06� ேபாக மனமி�ைல. அ7த� 
�ழிைய;� அத� ேம=�7த ெச*ைய;� �&றி வ0டமி06� ெகா5*�7த,. 
ெகாDச நாைள�ெக�லா� அ7த ேராஜா ெச*யி� ஒ� ெமா06 வி0ட,. அ7த 
ெமா06��� ேபா< எ� உயி� ��7, ெகா5ட,. ெமா06 மல�7, Jவாயி&�. 
நா:� அதிேலேய கா�தி�7ேத�. மேனாகாி அ7த ேராஜாைவ� பறி�,� த� 
C7த=� ]*�ெகா�வா� எ�ற ஆைசேயா6 கா�தி�7ேத�. அ�ம�மா! அ�ப* 
கா�தி����ேபா, ஒLெவா� விநா*;� ஒ� ;கமாக இ�7த,. கைடசியி�, அவ� 
வ7,, த� த$க� கர�தினா� அ7த ேராஜாைவ� பறி�,� த� தைலயிேல 
]*�ெகா5டா�. அ��ற7தா� எ� ஆ�மா சா7தி அைட7த,." 
 
"த�பி! உ�ைன� பா��தா� ந�ல அறிவாளியாக� ேதா��கிற,. ஆைகயா�, நீேய 
ஒ�ேவைள ஊகி�,� ெகா5*��பா<. அவ�க� B06� தா2வார�தி�, சா<மான 
நா&கா=யி� சா<7, ெகா56 சிறி, ேநர� X$கிவி0ேட�. அ�ேபா, நா� க5ட 
கனைவேய இ�தைன ேநர� ெசா�ேன�. மேனாகாி தி��பி வ7த பிற� 
அ�ப*ெய�லா� எ�ைன ஒ��� ெச<,விடவி�ைல. மாியாைதயாக� ேபசி� 
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தி��பி அ:�பினா�. அத� பிற� அ*�க* நா$க� ச7தி�ப,56. 
இ�7தேபாதி8�, அவ@ைடய C7த=� ஒ&ைற ேராஜா�Jைவ� க5டா� 
மா�திர� என�� ஒ� திகி� உ5டாகி வி6கிற,. அ�� க5ட கன3 நிைன3�� 
வ7,வி6கிற,..." 
 
அ�மனித� பாதி� கைத ெசா�=� ெகா56 வ7த ேபா,, அவ� ைப�திய�கார 
ஆ+ப�திாியி=�7, த�பி வ7தவராயி��க ேவ56ெம�� எ5ணி� ெகா5ேட�. 
அவாிட� இLவ5*யி� தனியாக மா0*� ெகா5ேடா ேம எ�� ெகாDச� 
கவைலயாக3� இ�7த,. அLவள3� கன3 எ�� அவ� கைதைய ?*�தேபா, 
எ�ைனயறியாமேல ெப��G� வி0ேட�. இவ� ஒ� விைளயா06 மனித� எ�� 
?*3 ெச<, ெகா5ேட�. ஆயி:�, இ�ப*ெய�லா� பய$கரமாக ஏ� க&பைன 
ெச<ய ேவ56�? அவ�ைடய �ைளயி� ஏேத:� ெகாDச� ேகாளா� இ�7தா8� 
இ��கலா�. 
 
ரயி� வ5* த5டவாள� மா�� கட�ட ச�த� ேக0கலாயி&�. தி56�க� 
+ேடஷ:��� வ5* ேபா<� ெகா5*��கிற, எ�� ெதாி7, ெகா5ேட�. 
 
"இேதா பா��! நா� தி56�க�=� இற$கி, ?த� வ��� வ5* ஏதாவ, 
கா=யி��கிறதா எ�� பா��, வ�கிேற�. அ, வைரயி� இ7த� ெப0* இ$ேகேய 
இ��க06�. ஒ� விஷய�; அ7த� ெப5 உ�?ட� ேபச ம�ப*;� வ�வா� எ�� 
ேதா��கிற,. அவ� C7த=� உ�ள ஒ&ைற ேராஜா� Jைவ எ�ப*யாவ, நீ� 
எ6�, ைவ�தி�7, எ�னிட� ஒ�பி�தா�, ஆயிர� Rபா< உம��� ெகா6�கிேற�. 
இ�ைல; ஆயிர� ெரா�ப� �ைற3, இர5டாயிர� Rபா< த�கிேற�. சாிதாேன! 
ஆனா� அவ@�� ம06� ெதாிய� Cடா,. ெதாி7தா� உயி��ேக ஆப�, 
ெதாி7ததா?" 
 
இ7த மனித��� �ைள� ேகாளா� தா�! ச7ேதகமி�ைல, ெப0*ைய;� எ6�,� 
ெகா56 ெதாைல7, ேபாக� Cடாேதா! ம�ப*;� இவ� இ$ேகேய 
வ�வதாயி�7தா� நா� இற$கி ேவ� வ5* பா��,� ெகா�ள ேவ5*ய, தா� 
எ�� தீ�மானி�ேத�.  
------------- 
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��றா� அ�தியாய� ��றா� அ�தியாய� ��றா� அ�தியாய� ��றா� அ�தியாய�     
 
தி56�க� +ேடஷனி� வ5* நி�ற,. "சி�மைல வாைழ�பழ�", "சா�பா� சாத�" 
"பிாியாணி" எ�:� C��ர�க� காைத� ,ைள�தன. அ7த மனித� இற$கி 
அவசரமாக� ேபானா�. ெப0*ைய ைவ�, ெதாைல�, வி06தா� ேபானா�. அ7த� 
ெப5 ஒ� ேவைள இ7த வ5*யி� ஏறி� ெகா�ளலா� எ�� வ7தா�, இ7த� 
ெப0* ஒ� தைடயாயி��கலாம�லாவா? அவ� Cறியவ&றி� ஏேத:� 
ெகாDசமாவ, உ5ைமயி���மா? அ7த� ெப5ணி� ஊ� ெகாA��, அவ� ெபய� 
மேனாகாி எ�பைவேய:� நிஜமாயி���ேமா? 
 
அதிக ேநர� நா� ேயாசி�க ?*யவி�ைல. அவேள வ7, வி0டா�. எ� வ5*யி� 
அ�கி� வ7, நி�றா�. நா:� மாியாைத�காக� கீேழ இற$கிேன�. 
 
"இ$ேக ரயி� எ�தைன ேநர� நி&��?" எ�� ேக0டா�. 
 
"ஐ7, நிமிஷ7தா� நி&��." 
 
"அ�ப*யானா� எ� சாமா�க� இ$ேக ஏ&ற ?*யா,. தி�Gசினா�ப�ளியி� தா� 
மா&ற ேவ56�. இ7த வ5*யி� வ7, ஒ�வ� ஏறினாேர, அவ� 
இற$கி�ேபாவைத� பா��ேத�. அவ� எ�ைன� ப&றி ஏதாவ, ெசா�னாரா?" 
எ�றா�. 
 
"ஆ� ஏேதேதா ெசா�னா�. அைதெய�லா� நா� ெபா�0ப6�தவி�ைல." 
 
"அவ� எ�னதா� ெசா�னா�?" எ�� ேக0டா�. 
 
"உ$க� ஊ� ெகாA�� எ���, ெபய� மேனாகாி எ��� ெசா�னா�. உ$கைள 
அவ���� பழ�க� உ56 எ��� Cறினா�." 
 
"அLவள3 வைர அவ� Cறியைவ உ5ைமதா�. ேவ� ஒ��� ெசா�ல-  
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வி�ைலயா?" 
 
"இ�:� ஏேதா உளறினா�! அைதெய�லா� ஏ� ேக0கிறீ�க�?" 
 
"ஆ�, எ�ைன� ப&றி ஏதாவ, அவX� ெசா�=யி��பா�. அைதெய�லா� நீ$க� 
ந�பாதத&� ெரா�ப வ7தன�! நா� பய7த, உ5ைம ஆயி&�. அ$ேக ��ேகா0 
மனித�க� ��� ேப�; இ$ேக ஸு0 ேபா0ட ஒ�வ�. ஆக, நா8 ேப� எ�ைன� 
ெதாட�7, இ7த வ5*யி� வ�கிறா�க�. நீ$க� தா� என�� உதவி ெச<ய 
ேவ56�!" 
 
"எத&காக உ$கைள� ெதாட�7, வ�கிறா�க�? எத&காக நீ$க� பய�பட 
ேவ56�? என�� ஒ��ேம �ாியவி�ைலேய! உ5ைமயி� அபாய� 
ஏ&ப6வதாயி�7தா�, ��மா இ�7, எ�ன பய�? ரயி�ேவ ேபா^ஸாாிட� 
ெசா�லலாேம!" எ�ேற�. 
 
"ேவ5டா�, ேவ5டா�! ேபா^ஸாாிட� ம06� ெசா�ல ேவ5டா�. அைத� 
கா0*8�..." 
 
இLவித� Cறிய மேனாகாி, ேபGைச ந6வி� நி��தி, எ� வ5*��� எ0*� 
பா��தா�. அ$ேக ைவ�தி�7த ெப0* அவ@ைடய கவன�ைத அ*ேயா6 
கவ�7,வி0டதாக� ெதாி7த,. அைத உ&�� பா��,� ெகா5ேட நி�றா�. 
அ�ேபா, அ7த அழகிய பா� வ*;� ?க�தி� Yதியி� சாைய பரவியைத� 
பா��ேத�. என�� அவளிட� பாிதாப?� உ5டாயி&�; ஒ� வித விய��� 
உ5டாயி&�. 
 
"ஆமா�; அ, அ7த மனித�ைடய ெப0*தா�. பி&பா6 வ7, எ6�,�ெகா�வதாகG 
ெசா�=வி06� ேபானா�!" எ�ேற�. 
 
"தி�Gசியி� உ$க� வ5*யி� வ7, ஏறி� ெகா�ளலா� எ�� எ5ணியி�7ேத�. 
அ,3� ?*யா, ேபா=��கிற,!" எ�றா�. 
 



49 

 

"ஏ� ?*யா,? அ7த ஆசாமி ம�ப* வ7தா� அவைர விர0*ய*�, வி6கிேற�.  
அ�ல, இர56 ேப�� ேவெறா� வ5*ைய� பா��, ஏ�ேவா�. ��றா� 
வ��பி� ேவ56மானா8� ஏறி�ெகா56 ேபாேவா�. நீ$க� ெகாDச$Cட 
பய�பட ேவ5டா�. நா� இ����ேபா, உ$க@�� ஒ�வித அபாய?� 
வ�வத&� விடமா0ேட�!" எ�ேற�. 
 
"சாி, எ�லாவ&���� தி�Gசி ஜ$ஷனி� ேயாசி�,� ெகா�ளலா�" எ�� 
ெசா�=வி06, மேனாகாி தி��பி அவ� வ5*��� ேபானா�. 
 
அவ� தைலயி=�7த ஒ&ைற ேராஜா�J மீ56� எ� க5ணி� ப0ட,. இ7த� 
தடைவ அ, ஏேதா ம�ம� நிைற7த ெபா�ளாக என��� ேதா�றிய,. 
 
ெப0*ைய எ6�,�ெகா56 ேபாக அ7த மனித� வரேவயி�ைல. ரயி� 
�ற�ப06வி0ட,. ெகா7தளி��� கட=� அைலக� எA7, விAவ, ேபா�, எ� 
மன�தி� எ5ண அைலக� வ7, ேமாதின. 
 
மேனாகாி;� அவைள� ெதாட�7, அேத ரயி=� வ�வதாக அவ� Cறிய 
நா��ேப�� அ7த அைலகளி� �ர56 �ர56 எA7தா�க�. 
 
ஏேதா ஒ� ம�மG �ழ=� நா� சி�கி� ெகா56 வி0டதாக� ேதா�றிய,. அ, 
எ�னவாயி���ெம�� எLவளேவா ேயாசி�,� தைலகா� ஒ��� �ாியவி�ைல. 
 
அ7த� ெப5 ஏேதா ஒ� ச$கட�தி� சி�கி� ெகா5*��கிறா� எ�ப, ம06� 
நிGசய�. எ, எ�ப*யி�7தா8� அவ@�� ஆதரவாக நி��, உதவி ெச<ய 
ேவ56ெம�� தீ�மானி�,� ெகா5ேட�. அ7த ?ய&சியி� உயிைரேய ெகா6�க 
ேவ5*யி�7தா8� சாிதா�. பாபநாச� அ�வியி� விA7, உயி� ,ற7, அநாைத� 
பிணமாவைத� கா0*8� இ�ப*�ப0ட ஒ� நிராதரவான ெப5/�� உதவி 
ெச<, உயிைர வி6வ, ேம� அ�லவா? ஒ� ேவைள, அத&காகேவ தா� கட3� 
பாபநாச�தி� ந�?ைடய ��திைய மா&றி அ�ளினாேரா எ�னேவா? ஆனா� 
மேனாகாி ெகாDச� ந�மிட� அதிக ந�பி�ைக ைவ�, எ�லாவ&ைற;� விவரமாகG 
ெசா�னா�, ந�?ைடய அறிைவ� Jரணமாக� பய�ப6�தி அவ@�� உதவி 
ெச<ய� பா��கலா�. எ�லாவ&���� தி�Gசினா�ப�ளி வர06�; பா��ேபா�. 
ேக0டா� ெசா�லாமலா ேபாகிறா�? இ�ப*ெய�லா� நா� 
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எ5ணி�ெகா5*��ைகயி� அ7த ஒ&ைற ேராஜா�J ம06� எ� மன�க5 
?�னா� இைடவிடாம� ேதா�றி� ெகா5ேட இ�7த,. 
 
தி�Gசி ஜ$ஷ� வ7த,. ஐ7தா� ந�ப� பிளா0பார�தி� இ�ன வ5* 
வ7தி��கிற, எ���, ஆறா� ந�ப� பிளா0பார�தி=�7, இ�ன வ5* 
�ற�பட�ேபாகிற, எ��� ஒ=�ெப��கி அலறி�ெகா5*�7த,. 
 
வ5*யி=�7, இற$கி நி�ேற�. எ� க5க� இர56 ப�க?� தி��பி� 
தி��பி� பா��தன. ெப0*�� உைடய மனித� வ�கிறாேரா எ�� ஒ� ப�க� 
பா��தன; ஒ&ைற ேராஜா� Jைவ இ�ெனா� ப�க� ஆவ8ட� எதி� பா��தன. 
 
?த� வ���� ெப5க� வ5*யி=�7, அவ@ைடய ?க� எ0*� பா��த,. 
 
பிற� அவ� வ5*யி=�7, இற$கினா�. பிளா0பார�தி� அதிக 
ெவளிGசமி�லாதி�7த ஓ� இட�,��� ேபா< நி�றா�. அ�ப*;� இ�ப*;� 
தி��பி� தி��பி� பா��,�ெகா56 நி�றா�. 
 
ச&� ேநர� நா� ெபா��,� பா��,வி06 இற$கி� ேபாேன�. அவள�கி� 
ெச�� "எ�ன தீ�மான� ெச<தீ�க�?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"இ�ன?� ேயாசி�,� ெகா56தானி��கிேற�. ஒ� ?*3��� வர?*யவி�ைல." 
 
"என�� எ�னேவா, நீ$க� அநாவசியமாக� பய�ப6கிறீ�க� எ�� 
ேதா��கிற,." 
 
"அ�ப*�தா� என��� ஒ� சமய� ேதா��கிற,. இ�ெனா� சமய�, ... அ7த 
��� ��ேகா0 ஆசாமிகைள நிைன�தா� பயமாயி��கிற,." 
 
"எ,வாயி�7தா8� இ��க06�. உ$க@�� அ�ப*� பயமாயி�7தா� எ� 
வ5*யி� வ7, ஏறி� ெகா�@$க�..." 
 
"வ7,விடலா�. ஆனா�, அ7த� ெப0*�கார� வ7,, ெப0*ைய எ6�,�ெகா56  
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ேபா< வி0டாரா?" 
 
"இ�:மி�ைல!" 
 
"அதனா�தா� ேயாசி�கிேற�. வ5* �ற�ப6� சமய�தி� அவ� திOெர�� வ7, 
ஏறி� ெகா5டா�?" 
 
"ஏறி�ெகா5டா� எ�ன, நா� இ����ேபா,?" 
 
"அைதவிட� ெப5க� வ5*யி� நா� தனியாக இ��பேத ந�ல,." 
 
"உ$க@�� எ�னதா� ேதா��கிற,? எத&காக இவ�க� எ�ேலா�� உ$கைள� 
ெதாட�கிறா�க�? ஒ� காரண?� ஊகி�க ?*யவி�ைலயா?" 
 
"ம,ைர ஜ$ஷனி� அவ�க@ைடய ேபGசி� இர5ெடா� வா��ைத எ�காதி� 
விA7த,." 
 
"ஆ! அதி=�7, ஏதாவ, ஊகி�க ?*7ததா?" 
 
"ஏேதா விைல உய�7த ைவர$கைள� ப&றி� ேபசி�ெகா5டா�க�. அவ�க� �$க 
இலாகா அதிகாாிக� எ�� ேதா��கிற,. நா� ஏேதா ைவர$கைள ஒளி�, 
எ6�,� ேபாகிேற� எ�� அவ�க� ச7ேதகி�கிறா�க� ேபா=��கிற," எ�றா� 
மேனாகாி. 
 
இைத� ேக06 நா� சிாி�, வி0ேட�. 
 
மேனாகாி;� சிாி�தா�; அவ� சிாி�த அ7தG சிாி�� எ� காதி� கி5கிணி நாதமாக 
ஒ=�த,. 
 
"எ�ன ?0டா� தன�! நீ$க� தா� அ, விஷய�தி� மிக� பாி��தமாக  
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இ��கிறீ�கேள! ஒ� ��றிமணி எைட த$கேமா ஒ� சிறிய ���� தி�� ைவரேமா 
உ$க� உட�பி� இ�ைலேய! அதனாேலேய உ$கைள என�� ெரா�ப� 
பி*�தி��கிற,. மதரா`� சில பண�கார B06 +திாீக� உட�ெப�லா� 
ைவரமாக வ�கிறா�க�. அ7த அவல0சண�ைத� பா��,�Cசிய எ� க5க@�� 
உ$கைள� பா��தா�...ேசGேச! எ�னேமா ெசா�=� ெகா56 ேபாகிேறேன!" 
 
"எ�லா� சாியாக�தா� ெசா�கிறீ�க�. பா�கிைய;� ெசா�= ?*;$க�? ஆ! 
அேதா!-" 
 
தி��பி� பா��ேத�. எ� வ5*��� ப�க�தி� இ�வ� வ7, நி�றா�க�. ஒ�வ� 
ெப0*ைய ைவ�,வி06� ேபானவ�. இ�ெனா�வ�, �, மனித�. 
 
ெப0*��ாியவ� இ�ெனா�வாிட� ஏேதா ெசா�னா�. 
 
இ�வ�� �&�� ?&�� பா��தா�க�! பிற� அ$கி�7, அக�றா�க�. 
 
ெப0*, வ5*���ேளேய இ�7த,. 
 
ஆ�வ�,ட� அ7த� கா0சிைய� பா��,� ெகா5*�7த மேனாகாி, "நா�� 
ேப�ட� இ�ெனா�வ�� ேச�7தாயி&�!" எ�றா�. 
 
அவ@ைடய, அழகிய?க�தி� Yதி த,�ப அ$�மி$�� அவ� மிர56 
பா��தேபா, நா�� �ற?� ேவ6வ�களா� ]ழ�ப0ட மானி� ம�5ட பா�ைவ 
எ� நிைன3�� வ7த,. �&றி8� வைலக� ெந�$கி வ�வைத உண�7த மீ� 
,வ56 ,*�பைத� ேபா� அவ@ைடய நயன$க� ,*�,� ெகா5*�7தன. 
 
என��� சிறி, கல�கமாக� தானி�7த,. ஆயி:� ெவளியி� கா0*� 
ெகா�ளவி�ைல. அவ@��� ைதாிய� Cற3�, C6மான உதவி ெச<ய3� 
வி��பிேன�. 
 
"ரயி�ேவ ஜ$ஷனி� எ�தைனேயா ேப� வ�வா�க�, ேபாவா�க�, எ�லா�� 
உ$கைள� ேத6வதாக ஏ� எ5ணி�ெகா�கிறீ�க�?" எ�� ேக0ேட�. 
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"காரணமி�லாம� பய�ப6�ப*யான அLவள3 ெபாிய அச6 எ�� எ�ைன� 
பா��தா� ேதா��கிறதா���." 
 
"ம�னி�க ேவ56�. அ�ப* நா� ெசா�லவி�ைல. அவ�க� - த$கைள� ேத* 
வ�கிறவ�க� - �ட�களாக இ��கலா� அ�லவா?" 
 
"அவ�க� எ�லாைர;ேம �ட�க� எ�� நா� ஒ�,� ெகா�ள ?*யா,." 
 
"ஏ�?" 
 
"அவ�களி� ஒ�வ� எ� தக�பனா�!" 
 
"எ�ன! எ�ன!" 
 
"ஆமா� கைடசியாக வ7தவ� எ� தக�பனா�. அவ� ெபய� எAதிய ெப0*தா� 
த$க� வ5*யி� இ�7த,. தி56�க�=� இற$கியவ� எ� தக�பனாாி� 
உதவி�� வ7தவராயி��க ேவ56�." 
 
"என�� ஒ��� �ாியவி�ைல. க5ைண� க0*� கா0*ேல வி0ட, 
ேபா=��கிற,. த$க� தக�பனா� த$கைள எத&காக� ேத* வரேவ56�?" 
எ�ேற�. 
 
"மகளிட� தக�பனா��� இ��க�C*ய வாDைசயினா�தா�. 'நா� எ� 
காதல:ட� இ7தியா3��� ேபாகிேற�. கவைல�பட ேவ5டா�' எ�� 
அ�பா3��� க*த� எAதி ைவ�, வி06 வ7ேத�. உடேன �ற�ப06 ஓ* 
வ7தி��கிறா�. இLவள3 சீ�கிர� வ7,வி6வா� எ�� நா� நிைன�கவி�ைல. 
ஆகாய விமான� ஒ�� இ��கிற, எ�பைதேய மற7,வி0ேட�." 
 
ஆகாய� இ*7, எ� தைலயி� விA7த, ேபா=�7த,. ஆனா8� அதி� எ�ன  
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விய��? இ�ப*�ப0ட அழகி�� ஒ� காதல� இ��பதி� விய�பி�ைலதா�! 
ெகா��� ேத:�� ?டவ� ஆைச�ப06 ஆவெத�ன? 
 
"அ�ப*யானா�, நா� விைடெப&�� ெகா�ள06மா?" எ�ேற�. அ�ெபாA, 
எ�ைன அறியாமேல எ� �ர=� ஒ�வித ஏ�க� ெதானி�த,. 
 
"நீ$க� உதவி ெச<B�க� எ�� நிைன�ேத�. எ�ைன� ைகவி06விட� 
ேபாகிறீ�களா?" 
 
"நா� எ�ன உதவி ெச<ய ?*;�, உ$க� த7ைதேய வ7தி���� ேபா,?" 
 
"ஓ� உதவி உ$களா� ெச<ய ?*;�." 
 
"?*7தா� அவசிய� ெச<கிேற�." 
 
"சிறி, ேநர�,�� எ� காதலனாக ந*�க ேவ56�. அதாவ,, எ� த7ைதயி� 
?�னிைலயி�..." 
 
இெத�லா� நிஜமாக நட�கிறதா, அ�ல, ஆ$கில நாவ� ஆசிாிய� ேவா0 ஹ3`� 
கைத ப*�,� ெகா5*��கிேறனா எ�� என��G ச7ேதக� வ7,வி0ட,. 
 
"?� பி� காதலனாக ந*�, என��� பழ�க� இ�ைல. ?ய�� பா��கிேற�. 
ஆனா�, இெத�லா� எத&காக? உ$க� அச� காதல� எ$ேக?" 
 
"அச� காதல:மி�ைல; அ�Y� காதல:மி�ைல. அ�பா3�காக அ�ப* ெவ�மேன 
எAதி ைவ�,வி06 வ7ேத�. இ�ேபா, அைத உ5ைம�ப6�த 
ேவ5*யி��கிற,. த$கைள�தா� ந�பியி��கிேற�." 
 
"ந�பினவ�கைள நா� ைகவி6வதி�ைல. எ�னா=ய�ற உதவி ெச<கிேற�, பாி� 
எ�ன த�B�க�?" 
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"பாிசா? எ�னிட� எ�ன இ��கிற, ெகா6�பத&�?" எ�றா� மேனாகாி. 
 
"த$க� தைலயி� ]*யி���� ேராஜா�Jைவ� ெகா6�தா� ேபா,�. இ�ைறய 
ச�பவ�தி� ஞாபகா��தமாக ைவ�,� ெகா�ேவ�..." 
 
மேனாகாியி� பா�வ*;� ?க�தி� அ�ேபா, ஒ� இேலசான நிழ� சாைய 
பட�7தைத� கவனி�ேத�. அ�ேபா, எ� உ�ள நிைறவி8� ஒ� க�ள� ��7த,. 
இவ� உ5ைமயாக அபாய�தி� சி�கி�ெகா5*��பவ�தானா? அ�ல, எ�லா� 
ெவ�� ந*�பா? ஒ� ெபாிய கபட நாடக�தி� அ$கமா?... 
 
மேனாகாி அ7த ஒ&ைற ேராஜாைவ� த� C7த==�7, எ6�,� ைகயி� ைவ�,� 
ெகா56, "இ, ெவ�� வ�ண� காகித�. த$க@ைடய உதவி�� இைதயா பாிசாக� 
ெகா6�ப,? தய3 ெச<, ம�னி;$க�. நா� ம06� ப�திரமாகG ெச�ைன��� 
ேபா<G ேச�7தா� ��த� �திய மண?�ள ேராஜா மல�கைள வா$கி மாைலயாக� 
ெதா6�,� த�கிேற�!" எ�றா�. 
 
என�� ெம< சி=��த,. அவ� த� த$க� ைகயினா� எ� கA�தி� ேராஜாமாைல 
]06வதாகேவ க&பைன ெச<,ெகா56 மகி27ேத�. உ5ைமயாகG ெச<ய06�, 
ெச<யாம& ேபாக06�. இLவள3 ரசைன;ட� ேப�� ெப5/�காக எ�னதா� 
ெச<ய�Cடா,? 
 
"த$கைள� ப�திரமாகG ெச�ைன ெகா56 ேபா<G ேச��ப, எ� ெபா���. 
சிறி,� அைத� ப&றி� கவைல ேவ5டா�" எ�ேற�. 
 
இ�ப* நா� ெசா�=� ெகா5*���� ேபாேத ஏெழ6� ேப� எ$கைள ேநா�கி 
வ7, ெகா5*��பைத� பா��ேத�. அ�ப* வ�பவ�களி� இர56 ேப� 
ேபா^+கார�க� எ�ப,� ெதாி7த,. 
 
என��� தி�, தி� எ�� அ*�,� ெகா5ட,. ஆயி:� ப�க�தி� மேனாகாி-
யி��பைத ?�னி06 மன�ைத� ைதாிய�ப6�தி� ெகா5ேட�. 
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அவ�க� எ$க� அ�கி� வ�வைத� பா��த,� மேனாகாி அவ�கைள 
எதி�ெகா�பவைள� ேபா� ?� ேநா�கி நட7தா�. நா:� ெச�ேற�. இ�வ�� 
X5 ஓர�, நிழ==�7, ந�ல ெவளிGச�,�� வ7, வி0ேடா�. 
 
ைக�ெப0*�கார� எ�ைன� ேபா^+கார�க@��G �0*� கா0*னா�. "இ7த 
ஆ�தா�; இவைன� ைக, ெச<;$க�!" எ�றா�. 
 
"எத&காக?" எ�� மேனாகாி, ெப5 சி$க�ைத�ேபா� க�Yரமாக ?�னா� நி�� 
ேக0டா�. 
 
"உ�ைன உ� தக�பனா���� ெதாியாம� ஏமா&றி அைழ�, வ7தத&காக�தா�!" 
 
"அ, ெபா<! நா� எ� இ�ட�தினா� வ7ேத�!" 
 
இ�ப* அவ�க� வாதமி06� ெகா5*���� ேபாேத ேபா^ஸா� இ�வ�� எ� 
இ�ப�க�தி8� வ7, நி��, "மாியாைதயாக வ7,வி6!" எ�றா�க�. 
 
நா:� மாியாைதயாக அவ�க@ட� நட7ேத�. ேபா^+ விவகார$களி� சி�கி 
வழ�கமி�லாதவனாதலா�, ஒ� ப�க� திகிலாயி�7த,. ம&ெறா� ப�க�தி�, 
மேனாகாி�காக இைதG ெச<கிேறா� எ�ற தி��தி;� ஏ&ப0ட,. சீ�கிர�தி� இ7த� 
�ழ�ப� நீ$கிவி6�; ந�ைம� ேபா^ஸா� ஒ��� ெச<,விட ?*யா, எ�� 
திட�ப6�தி� ெகா56 நட7ேத�.  
------------- 
 
நா�கா� அ�தியாய� நா�கா� அ�தியாய� நா�கா� அ�தியாய� நா�கா� அ�தியாய�     
 
ரயி�ேவ ேபா^+ +ேடச:�� எ�ைன� ெகா56 ேபானா�க�. எ�:ைடய 
ெப0* ப6�ைக;� ெகா56வர�ப0டன. '��ேகா0' மனித�க� �வ�� வ7, 
ெப0*, ப6�ைககைளG ேசாதைன� ேபா0டா�க�. எ�ைன;� ேசாதி�தா�க�. 
,ணிகைள� கிழி�, ம06� பா��கவி�ைல. ம&றப* சா$ேகாபா$கமாக� 
ேத*னா�க�. எ�னிடமி�7, ஒ��� அக�படவி�ைல! அவ�க� ஏமா&ற�,ட� 
தி��பியதாக� ெதாி7த,. 
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அ�றிர3 நா� X$கவி�ைலெய�� ெசா�ல3� ேவ56மா? எ� 
எ5ணெம�லா� மேனாகாியி� ேபாிேலேய இ�7த,. அ7த ஒ&ைற ேராஜா�Jவி� 
ஞாபக?� அ*�க* வ7த,. 
 
காைல ��� மணி �மா��� எ�ைன வி6தைல ெச<,வி0டா�க�. ெபாிய 
ேபா^+ அதிகாாி ஒ�வ� வ7,, "தவ�த� நட7,வி0ட,. உ�ைம� பி*�, 
ைவ�பத&� எLவித ?கா7திர?� இ�ைல. அ7த ?0டா�க� உ�ைம� பி*�, 
அைட�தா�க�. அத&காக ெரா�ப3� வ�7,கிேற�!" எ�றா�. 
 
"அதனா� பாதகமி�ைல; இ, என�� ஒ� ந�ல அTபவ�" எ�� ெசா�=வி06� 
கிள�பிேன�. காைல நா8 மணி�� தி�Gசியி=�7, �ற�ப6� பாஸDச� 
வ5*யி� ஏறிG ெச�ல� தீ�மானி�ேத�. ம�ப*;� அேத பிளா0பார�,��� 
ேபாேன�. மேனாகாி;� நா:� நி�� ேபசி�ெகா5*�7த அேத X5 மைற3�� 
ம�ப*;� ெச�ேற�. நா� எதி�பா��த, B5 ேபாகவி�ைல. X5 ஓர�தி� அ7த 
ஒ&ைற ேராஜா�J - காகித�J - கிட7த,. மேனாகாி அைத� ைகயி� எ6�, என�� 
கா0*வி06 ம�ப*;� தைலயி� ைவ�,� ெகா5டா� அ�லவா? சாியாக 
ைவ�,�ெகா�ளவி�ைல. ஆைகயா�, அ, கீேழ விA7, வி0ட,. விA7தைத 
அவ� கவனி�கவி�ைல! ஆனா� நா� கவனி�ேத�. இத&�� ேபா^ஸா� 
ெந�$கிவி0டப*யா� நா$க� இ�வ�� ?�ேனா�கிG ெச��வி0ேடா�.... 
 
அ7த ஒ&ைற ேராஜா� Jைவ இ�ேபா, ஆவ8ட� எ6�,, எ� ெப0*��� 
ைவ�,� J0*�ெகா5ேட�. சிறி, ேநர�,�ெக�லா� ரயி8� வ7த,. அதி� 
ஏறி�ெகா5ேட�. மேனாகாி ?த=யவ�க� எ�ன ஆனா�க� எ�� 
ெதாி7,ெகா�ள என�� ஆவ� இ�லாம&ேபாகவி�ைல. அ, எ�ப*;� பி�னா� 
ெதாி;� எ�� நிGசய�ப6�தி� ெகா5ேட�. 
 
ரயி� �ற�ப6� சமய�தி� அ7த� ைக�ெப0*�கார� பிளா0பார�தி&� ஓ* வ7,, 
அ$�மி$�� அைல7தா�. நா� அவைர� ைகைய� த0* அைழ�ேத�. அவ� 
எ�ைன� பா��த,� ஆ�வ�,ட� அ�கி� வ7தா�. "ெபாிய பிச� ேந�7, வி0ட,. 
ம�னி�க ேவ/�. ெச�ைனயி� த$க� விலாச� எ�ன? அ$ேக வ7, எ�லா� 
விவரமாகG ெசா�கிேற�!" எ�றா�. எ� விலாச�ைத அவ���� ெதாிவி�,வி06, 
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"என��� ெகாDச$Cட வ��த� இ�ைலெய�� மேனாகாியிட� ெசா�8$க�!" 
எ�ேற�. 
 
ெச�ைன��� தி��பி வ7, இர56 நா� வைரயி� எ� அைறைய வி06 ெவளி� 
கிள�பவி�ைல. ப�திாி�ைககைள ம06� ஆவ8ட� பா��ேத�. ஒ� பிரபல �ேதச 
சம+தான மகாராஜாவி� பிரசி�தி� ெப&ற-விைல உய�7த ைவர� காணாம& ேபா< 
வி0ட ெத���, இல$ைக� ேபா^ஸா�, �$க அதிகாாிக� ?த=ேயா� அைத�ேத* 
வ�கிறா�க� எ��� ப�திாி�ைகயி� ஒ� �ைலயி� சிறிய ெச<தி ஒ�� 
காண�ப0ட,. 
 
அ�றிர3 எ� அைற� கதைவ இ�க� தாளி06� ெகா56 அ7த ஒ&ைற ேராஜா� 
Jைவ எ6�ேத�. அைத� ேகா�தி�7த Qைல� பிாி�, வி06� ைகயினா� 
த0*ேன�, ேமைஜ மீ, டணா� எ�� விA7த,. 
 
'க5ைண� பறி�த,' எ�� ஆசிாிய�க� எA,வா�கேள, எ� வா2�ைகயி� 
அ�ைற���தா� அ, உ5ைமயாயி&�. அ7த மாதிாி வி*ெவ�ளி, அLவள3 
ெபாிய ைவர�ைத, க5ைண� பறி���ப* ஒளி Bசிய ைவர�ைத, நா� அ�� வைர 
பா��தேதயி�ைல. அ7த ைவர�தி=�7, ெவளியான விதவிதமான வ�ண 
கிரண$கைள�தா� எ�னெவ�� வ�ணி�ப,! பாபநாச�தி� அ�வி விA� 
இட�தி� நா� பா��த வான வி�=� அதிசய வ�ண ஜால$கெள�லா� இ7த அ&�த 
ைவர�தி� ?�னா� ம5* ேபா06 ஒளி� பிGைச ேக0க ேவ5*ய,தா� எ�� 
ேதா�றிய,. 
 
ெவ� ேநர� அ7த ைவர�ைத� தி��பி� தி��பி� பா��,� ெகா5*�7,வி06, 
ம�ப*;� ?�ேபா� அ7த� காகித ேராஜா� J3���ேளேய ைவ�,� ைத�ேத�. 
ெப0*��� ப�திர� ப6�திேன�. 
 
ம�நா� நா� எதி�பா��தி�7த மனித� வ7தா�. தவ� ேந�7தத� காரண$கைள 
விள�கினா�. அ7த� ெப5, "நா� எ� காதலேனா6 இ7தியா3��� ேபாகிேற�; 
எ�ைன� ேதட ேவ5டா�" எ�� தக�பனா���� க*த� எAதி ைவ�,வி06 
அவ���� ெதாியாம� வ7, வி0டாளா�. தக�பனா� ைவர வியாபாாியா�. "ஒேர 
ஒ� ைவர� ம06� எ6�,� ேபாகிேற�. அ, என�� உ$க� Mதனமாக 
இ��க06�" எ�� அ7த� க*த�தி� எAதியி�7தாளா�. அ7த ைவர� ஒ�  
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மகாராஜா3��G ெசா7தமான விைல;ய�7த ைவர� எ���, ஒ�றைர ல0ச�  
ெப�மானமான, எ��� Cறினா�. தக�பனா� ெப5ைண;� ைவர�ைத;� ேத*� 
ெகா56 �ற�ப0டா�. அவ� ரயி=� பிரயாண� ெச<கிறா� எ�� அறி7, 
?�னதாக விமான�தி� தி�Gசி�� வ7, வி0டாரா�. இ7த மனிதைர;� 
த�:ைடய ஒ�தாைச�� அைழ�, வ7தாரா�. இெத�லா� �$க அதிகாாிக� காதி� 
அைர�ைறயாக விA7ததி�, அவ�க� ைவர�ைதG �$க வாி ெகா6�காம� ெகா56 
ேபாவைத� த6�க ?ய&சி எ6�தா�களா�. மேனாகாி த� க*த�தி� �றி�பி0ட 
காதல� நானாக�தா� இ��க ேவ56� எ�� தவறாக எ5ணி, எ�ைன� ைக, 
ெச<ய இவ� ஏ&பா6 ப5ணினாரா�. 
 
எ�:ைடய வாைய� பி6$கி, அ7த ஒ&ைற ேராஜா�Jவி� ைவர� இ��கிற 
விஷய� என��� ெதாி;மா எ�� அறி7, ெகா�வத&காக அ�மாதிாி பய$கர 
கைதைய அவ� க&பைன ெச<, Cறினாரா�. 
 
எ�ைன விட அவ� ெபாிய க&பைன�காாி. ஒ� காதலைனேய சி��* 
ெச<,வி0டா� எ�ப, என�� எ�னமா<� ெதாி;�? ஆனா�, சில சமய� 
க&பைனைய� கா0*8� உ5ைமயி� நட�ப, அதிசயமாயி��கிற,. "உ�ைன 
நிைன�, நிைன�, அ7த� ெப5 உ�கி� ெகா5*��கிறா�. ஸ�தா� பவ� 
ேஹா0ட=� தக�ப:� மக@� த$கியி��கிறா�க�. அவ�கைள� ேபா<� பா�!" 
எ�றா� அ7த மனித�.  
----------- 
 
ஐ%தா� அ�தியாய� ஐ%தா� அ�தியாய� ஐ%தா� அ�தியாய� ஐ%தா� அ�தியாய�     
 
ம�நா� ஸ�தா�பவ� ேஹா0ட8��� ேபாேன�. மேனாகாி ம06� அைறயி� 
தனியாக இ�7தா�. அவ� தக�பனா� எ�ைன� பா��பத&காக�தா� 
ேபாயி��பதாகG ெசா�னா�. அ�றிர3 த�னா� என�� ேந�7த க�ட�ைத� ப&றி 
வ��த� ெதாிவி�தா�. 
 
"இ, எ�ன பிரமாத�? சில நிமிஷ ேநர� உ� காதலனாக ந*��� ேப� ெப&ேற� 
அ�லவா? அத&�� சில மணி ேநரG சிைற வாச�,��� சாியா<� ேபாயி&�" 
எ�ேற�. 
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பிற� அ7த ஒ&ைற ேராஜா� Jைவ எ6�, அவளிட� ெகா6�ேத�. அவ� அளவிலா 
அதிசய�,ட� அைத வா$கி� ெகா5டா�. த� அழகிய கர மலாி� அ7தG 
ெசய&ைக மலைர ைவ�,�ெகா56 அைத உ&�� பா��தா�. 
 
"உ�ேள ைவர� ப�திரமாயி��கிற,!" எ�ேற�. 
 
"ைவர� இ��ப, உ$க@�� எ�ப*� ெதாி7த,?" எ�� ேம8� விய��ட� 
ேக0டா�. 
 
"பிாி�,� பா��ேத�; ெதாி7த,?" எ�ேற�. 
 
"எ�ப* இ, உ$க� ைக�� வ7த,?" 
 
"X5 நிழ=� நி�� 'இ7த� காகித�J எத&�? நிஜ ேராஜா� J மாைல வா$கி� 
த�கிேற�' எ�றாேய, அ7த இட�திேலேய கிட7த,. இைத� ெகா6�க மா0ேட� 
எ�� ெசா�ன, நியாய7தா�, ஒ�றைர ல0ச Rபா< ைவர�ைத யா�தா�, ஒ� 
அ7நிய:��� ெகா6�பா�க�?" 
 
"விைல மதி�ைப ?�னி06� ெகா6�க ம��கவி�ைல. அLவள3 
ெப�மான?�ள, எ�ப, அ�ேபா, என��� ெதாியேவ ெதாியா,. இத&� ஒ� 
உபேயாக� இ�7த,; அதனா� தா� ெகா6�க மா0ேட� எ�ேற�. அ7த 
உபேயாக� இனி இ�லாம& ேபா<வி0ட,!" 
 
"என�� விள$கவி�ைல. உபேயாகமி�லாம� ஏ� ேபாக ேவ56�? இதி� உ�ள 
ைவர� உ� கA�தி� அழகாக�தா� ெஜா=���. ஆனா�, �$க வாி ம06� 
க0*விடேவ56�!" எ�ேற�. 
 
அவ� எ�ைன ஏறி06� பா��,, "எத&காகG �$க வாி ெகா6�கேவ56�? 
என��� ெகாDச� ச0ட� ெதாி;�. ெப5க� அணி7தி���� நைக��G �$க வாி 
கிைடயா,!" எ�றா�. 
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"அ�ப*யானா�, ஏ� அைத ஒளி�,� ெகா56 வரேவ56�?" எ��  
?/?/�ேத�. 
 
"எ� த7ைத ைவர வியாபாாி. எ�ைன ைவர நைக ேபா06�ெகா�@�ப* 
எ�தைனேயா தடைவ நி��ப7தி�தி��கிறா�. நா� ம��,வி0ேட�. இ7த ஒ&ைற 
ைவர�ைத ம06� எ6�, வ7ேத�. இLவள3 ெப�மான?�ள, எ�� ெதாியா,. 
Q� Rபா< ைவரேம எ� காாிய�,��� ேபா,மானதாயி�7தி����!" 
 
"அ, எ�ன அJ�வமான காாிய�? இ�:� அ7த ம�ம� என�� 
விள$கவி�ைலேய!" எ�� ேக0ேட�. 
 
அ7த� ேக�வி��� பதி� ெசா�லாம� மேனாகாி எ�:ைடய நிைலைமைய� ப&றி 
விசாாி�கலானா�. 
 
"நா� கதாநாயகனாக� த�தி;�ளவ� அ�ல; பி.ஏ. பாீ0ைசயி� 'ேகா0' 
அ*�தவ�!" எ�ேற�. 
 
"நிஜமாகவா? நீ$க� பி.ஏ. பாீ0ைச எAதி� ேதா�வி அைட7தீ�களா?" எ�� 
ேக0டா�. 
 
"ஒ� தடைவ ம06ம�ல; ��� தடைவ பாீ0ைச��� ேபா<� ேதா�வி-
யைட7தவ�." 
 
"��� தடைவயா ேதா�வியைட7தீ�க�?" எ�� ேக06வி06, மேனாகாி விA7, 
விA7, சிாி�தா�. அதி� எ�ன அவ@�� அLவள3 ச7ேதாஷ� எ�ப, என�� 
விள$கவி�ைல. 
 
"சாி! சாி! நீ சிாி�, ?*. இ�ெனா� நா� வ7, பா��கிேற�" எ�� ெசா�=வி06� 
கிள�பிேன�. அவ�, ேபாகேவ5டா� எ�� த6�,� நா� நி&கவி�ைல. 
ஆ5பி�ைள அ�லவா ேராசமாயிராதா? தி��பி�Cட� பா��காம� ேபா< 
வி0ேட�.  
---------- 
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ஆறா� அ�தியாய� ஆறா� அ�தியாய� ஆறா� அ�தியாய� ஆறா� அ�தியாய�     
 
எ� ஜாைக��� தி��பியேபா, அ$ேக மேனாகாியி� தக�பனா� கா�தி�7தா�. 
அவ�� ஒ� அ�தியாய� ெதாிவி�தா�. 
 
ேபGசி� ந6வி� "எ� மக@�� நீ$க� மிக3� ஒ�தாைசயாயி�7தீ�களா�. O 
வா$கி� ெகா6�தீ�களா�. அவ� என�� ஒேர ெப5. அதனா�தா�, ஒ�றைர 
ல0ச� Rபா< ைவர� ேபானா8� ேபாகிற,. ெப5 உயிேரா6 பிைழ�தாேள, 
அ,ேவ ேபா,� எ�� தி��தி அைட7தி��கிேற�!" எ�றா�. 
 
"அவ� உயி��� எ�ன ஆப�, வ7த,?" எ�� கவைல;ட� ேக0ேட�. 
 
"ெதாியாதா? இேதா பா�$க�!" எ�� ெசா�= ஒ� க*த�ைத நீ0*னா�. அ, 
மேனாகாி அவ@ைடய ேதாழி ஒ��தி�� எAதிய க*த�. மேனாகாி இல$ைகயி� 
ஏேதா ஒ� பாீ0ைச��� ேபானதாக3�, அதி� அவ� ேதறவி�ைலெய��� 
அ�க*த�தி� �றி�பிட�ப0*�7த,. 
 
"பாீ0ைச ேதறாத அவமான�ைத எ�னா� சகி�க ?*யா,. உயிைர வி06விட� 
,ணி7, வி0ேட�. இ$ேகேய இ�7, அ�பா3��� ,யர� ெகா6�க 
வி��பவி�ைல. ைவர�ைத� ெபா* ப5ணிG சா�பி0டா� உடேன உயி� 
ேபா<வி6� எ�� ெசா�கிறா�க� அ�லவா? அ�பாவி� ைவர� ஒ�ைற 
எ6�,�ெகா56 இ7தியா3��� ேபா< உயிைர வி6வ, எ�� 
தீ�மானி�,வி0ேட�. எ� உ5ைமயான சிேநகிதி நீ ஒ��திதா�. ஆைகயா� 
உன�� ம06�...." 
 
க*த�ைத இத&�ேம� நா� ப*�கவி�ைல. 
 
"ஐையேயா! எ�ன காாிய� ெச<,வி0ேட�!" எ�� பதறி எA7ேத�. 
 
"எ�ன? எ�ன?" எ�� மேனாகாியி� த7ைத;� பதறி�ெகா56 எA7தா�. 
 
"ைவர� எ�னிட7தா� இ�7த,. இ�ேபா,தா� த$க� மகளிட� ேபா<�  
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ெகா6�,வி06� தி��பி வ7ேத�" எ�ேற�. 
 
"அட�பாவி! எ�ன காாிய� ெச<தா<! எ� �*ைய� ெக6�,வி0டாேய!" எ�றா� 
அ7த� ெபாியவ�. 
 
அவ�ெகா56 வ7தி�7த 'டா�`'யி� ஏறி� ெகா56 இ�வ�� பற7, ெச�ேறா�. 
 
எ� ெநD� அ7தG சில நிமிஷ$களி� எ�ப*� ,*�த, எ�� ெசா�லேவ ?*யா,. 
 
அ7த அழகிய ெபா� ேமனிைய� பிணமாக� தா� காண�ேபாகிேறா� எ�� 
எ5ணி� பைத பைத�ேத�. 
 
ஆனா� எ�ன ச7ேதாஷமான ஏமா&ற�! ஓ0ட=� அவ�க� த$கியி�7த அைற��G 
சமீபமாகG ெச�றேபா,, அைற���ளி�7, �Xகலமாக� பா6� �ர� ேக0ட,. 
 
உ�ேள நா$க� இ�வ�� ெச�� விA7ேதா�. எ$க@���தா� உயி� ேபா<வி6� 
ேபா=�7த,. 
 
"ைவர� எ$ேக?" எ�� இ�வ�� ஒேர கால�தி� ேக0ேடா�. 
 
ேமைஜைய அவ� �0*� கா0*னா�. அ$ேக அ, வான�தி� ஒளி�� 
ந0ச�திர�ைத� ேபா� பிரகாசி�,� ெகா5*�7த,. 
 
"எத&காக இ7த� பரபர��" எ�� ேக0டா�. 
 
"எ$ேக இ7த� க*த�தி� எAதியி��ப, ேபா� ெச<,வி6வாேயா எ��தா�." 
 
"அத&� இனி அவசிய� இ�ைலெய�� தா� இவாிட� ெசா�ேனேன! இ7த மனித� 
��� தடைவ பி.ஏ. பாீ0ைசயி� ேதா�வி அைட7,வி06 இLவள3 உ&சாகமாக 
இ��கிறா�. ஒ� தடைவ ேதா&றத&காக நா� ஏ� உயிைர விடேவ56�?" எ�றா� 
மேனாகாி. 
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ஆர�ப அதி�Gசி, மகி2Gசி எ�லா� ஒ�வா� அட$கிய பிற� மேனாகாியி�  
தக�பனா�, "இ7த� ெப5ைணG சமாளி�க இனி எ�னா� ?*யா,; நீ�தா� இவ� 
உயிைர� கா�பா&றினீ�. இனி;� இவைள நி�வகி��� ெபா��ைப நீ� தா� ஏ&க 
ேவ56�?" எ�றா�. 
 
"கட3ேள! எ�னா� எ�ப* அ, ?*;�? இ7நாளி� பசி�� அாிசி கிைட�பேத 
,�லபமாயி��கிற,. நாேனா ஏைழ. இவ@ைடய பசி�� ைவர� எ�ப* வா$கி� 
ெகா6�ேப�! அ,3� ஐ�ப, Rபா<, Q� Rபா< ைவரமா? ஒ�றைர ல0ச� Rபா< 
ைவர$க@�� நா� எ$ேக ேபாேவ�?" எ�ேற�. 
 
மேனாகாியி� தக�பனா� இ�ேபா, தா� ?த� தடைவயாக� கடகடெவ�� 
சிாி�தா�. "நா� Cட ைவர வியாபார�ைத வி06விட� ேபாகிேற�. இ7த� ெப5 
இ���மிட�திேலேய ைவர� ைவ�தி��க�படா,!" எ�றா�. 
 
எ$க� தி�மண�தி�ேபா, மேனாகாி த� வா���திைய நிைறேவ&றினா�. 
மண?�ள �, ேராஜா மல�களா� க0*ய மாைலைய எ� கA�தி� ]0*னா�. 
 
மேனாகாி ைவர நைக ம06� அணிவதி�ைல. எ$க� B0*ேலேய ைவர� 
ைவ�,�ெகா�வதி�ைல. எத&காக அ�தைகய விஷ�பாீ0ைச பா��க ேவ56�? 
 
எ�ன ேக0கிறீ�க�? "பி.ஏ. பாீ0ைச எ�ன ஆயி&�?" எ�� ேக0கிறீ�களா? - 
எ$க� தி�மண� நட7த3டேன ?த&காாியமாக பாபநாச�,�� ம�ப*;� 
ேபாேனா�. அ$��ள இனிய நதி ெவ�ள�தி� இ�வ�� ைகேகா�,� ெகா56 
இற$கி எ�லா� பாீ0ைசக@��� ேச��, ?A��� ேபா0ேடா�. 
 
நதி�கைர மர$களி� வா27த ப0சிக� எ$க� ெசயைல ஆேமாதி�, ம$கள கீத� 
பா*ன.  
---------------------  
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3. 3. 3. 3. தீ�பி3தீ�பி3தீ�பி3தீ�பி3�த �3ைசக��த �3ைசக��த �3ைசக��த �3ைசக�    
 
1929-� வ�ஷ�தி� ச0டசைப� ேத�த�க� இ�ைல எ�� இ�வி� மகா� பிர� 
தீ�மானி�, வி0டதி� எ�ைன�ேபா� வ��தமைட7தவ�க� யா�� 
இ��க?*யாெத�� நிைன�கிேற�. எ� ,�க�தி� காரண$கைளG ெசா�கிேற�, 
ேக@$க�. (1) இ7த வ�ஷ�தி� ேத�த� நட7, நா� இ7திய ச0டசைப� பதவி�� 
நி�றி���� ப0ச�தி�, எ� எதிாி யாராயி��பி:� அவ� ேத�த8�� ?த� நா� 
யமேலாக�,�� ேவா06 ேக0க� ேபா<வி6வாெர���, நா� ேபா0*யி�றி� 
ேத�7ெத6�க�ப6ேவென���, ேஜாசிய� ெசா�=யி�7தா�. அ, 
இ�லாம&ேபாயி&�. (2) ேத�த� விேநாத$கைள� ப&றிG சி&சில க06ைரக� 
எAதியி��கலா�. அத&�� இடமி�ைல. 
 
�,� ேத�தைல�ப&றி எAத இடமி�ைலேய எ�� நிைன�,�ெகா5*�7தேபா,, 
பைழய ேத�த=� நட7த ச�பவ� ஒ�� ஞாபக�தி&� வ7த,. ப�=�லாத கிழவ� 
பா=ய ப�வ�தி� ெவ�லG சீைட தி�றைத எ5ணிG ச7ேதாஷ� ப6வ,ேபா�, 
அ7த� பைழய ேத�த� ச�பவ�ைத�ப&றியாவ, எAதலாெம�� தீ�மானி�ேத�. 
 
1626-� வ�ஷ�தி�, ச0டசைப�� நட7த ெபா,� ேத�த=� பல அதிசயமான 
?*3க� ஏ&ப0டன. ெவ&றி நிGசயெம�� எ5ணியி�7தவ�க� பல� ேதா�வி 
அைட7தா�க�. ந�பி�ைகெய�லா� இழ7, ச�வ நா*;� ஒ6$கி� ேபாயி�7த 
பல�, ெப�� ெவ&றியைட7தா�க�. இ7த அதிசயமான ?*3க@���ேள மிக3� 
அதிசயமான, Mமா� காவ* ேகாவி7த�பி�ைளயி� ெவ&றிேயயா��. இவ� தம, 
ஜி�லாவி� ?த�ைமயாக ெவ&றி ெப�வா� எ�� அரசிய� ேஜாதிட�தி� வ�ல 
ப�திாி�ைக நி�ப�க� Cட எதி� பா��கவி�ைலெய�றா�, நீ$க@� நா:� ��கி� 
விர� ைவ�, ஆGசாியமைட7ததி� விய�பி�ைலய�ேறா? 
 
ஆ�, இ�ேபா, நிைன�தா8� அ7த� கா0சி எ� க5 ?�ேன நி&கி�ற,. ேத�த� 
?*3க� ெப�வாாியாக ெவளியாகி�ெகா5*�7த அ��, ெச�ைனயி� தினசாி� 
ப�திாிகாலய$களி� வாயி�களி� ��ப� ��பலா< ஜன$க� கா�,� 
ெகா5*�7தா�க�. ெவ&றி� ெப&றவ�களி� ெபய�க� வர வர, வாச=� ஒ� 
க���� பலைகயி� எAத�ப06 வ7தன. பிரபல ஜ+*+ க0சி� தைலவ� ஒ�வ� 
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ேதா&��ேபானா� எ�� ெதாி7த,�, கா$கிர+ அபிமானி ஒ�வ� அவசரமாக� 
ப�க�,� கைட��G ெச�� ஒ� டஜ� ��06� க06க� வா$கி வ7,, 
எ�லா���� வழ$கினா�. (யாராவ, இற7,ேபானா� �ைகயிைல வழ$�வ, 
ெச�ைனயி� வழ�க�) இ7த விேனாத�ைத நா� பா��,� 
ெகா5*��ைகயி�....ஜி�லா� ேத�த� ?*3க� க���� பலைகயி� 
எAத�ப0டன. ெவ&றி ெப&ற �வாி� Mமா� காவ* ேகாவி7த�பி�ைள 
?த�ைமயாக நி�றா�. அவ��க6�தப*யாக வ7தவ���� அவ���� 5000 வா�� 
வி�தியாச�! 
 
ஒ� ,�@� ,�ளி ��� ?ழ உயர� ேமெலA�பி� �தி�ேத�. உடேன என�� 
ெவ0கமா<� ேபா<வி0ட,. �&� ?&�� பா��ேத�. ம&றவ�க� எ�ைனவிட 
ேமாச� எ�� ெதாி7த பிற�தா� ெகாDச� சமாதனமாயி&�. எ�ைன� ேபாலேவ 
ஆகாய�தி� கிள�பிய பல� அ�ேபா,தா� தைரயி=ற$கினா�க�. 
அவ�களிெலா�வ� கீேழ கிட7த ��06 ெந��பி� காைல ைவ�,வி06 ம�ப*;� 
ேமெலA��வைத;� க5ேட�. ேவ� சிலேரா, ஆGசாிய�தினா� திைக�,� ேபா<� 
பிள7த வா< �டாம� நி�றா�க�. ஆனா�, இ�ப* ஆGசாிய�ப0டவ�களி� எவ�� 
,�கேமா மகி2Gசிேயா கா0டவி�ைல. ஏெனனி�, Mமா� காவ*�பி�ைள 
கா$கிர+ க0சிையேயா, ஜ+*+ க0சிையேயா ேச�7தவர�ல�. அவ� 
�ேயGைசவாதி. 
 
அ,தா�, �வாமிகேள! இதி� ெபாிய அதிசய�. Mமா� காவ* ேகாவி7த�பி�ைள 
எ7த� க0சிைய;� ேச�7தவர�ல�. அவைர ஆதாி�க� ப�திாி�ைகக� இ�ைல. 
பிரசாரக�க� இ�ைல. அவ� ெபாிய வ�கீ� அ�ல; ஜி�லா ேபா�6 தைலவ� அ�ல; 
ெப�� பண�கார�ம�ல. அ7த ஜி�லா3�� ெவளிேய அவ� ெபயைர யா�� 
ேக0ட, கிைடயா,. பி� எ�ப* அவ� இ�மாதிாி ஒேரய*யாக� தா5*� �தி�தா�? 
இ7த� ேக�வி�� பதி� ெசா�ல� C*யவ� ெச�ைன� ப0டண�தி� யா�� 
இ�ைல. Cளி�ப0* ஜமீ7தாைர� பி*�தா� ஒ�ேவைள இ7த ம�ம� 
விள$கலாெம�� நிைன�ேத�. 
 
Cளி�ப0* ஜமீ7தாைர� �றி�, நீ$க� ேக�வி�ப0*��கிறீ�கள�லவா? அவ� 
என, பைழய ந5ப�. இ, �றி�, நீ$க� எ� மீ, ெபாறாைம�படேவ5டா�. 
ேம8�, அ, எ�:ைடய த��ம��; ரயி�கார:ைடய தவ�. நா$களி�வ�� ஒ� 
தடைவ ஒேர ரயி�ேவ +ேடஷனி� ரயிேல��ப* ேந�7த,. இ�ைல 
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ரயிேலறாதி��க ேந�7த,. நா$க� ைகயி� �0ைடைய ைவ�,� ெகா56 
தயாரா<� கா�,�ெகா56தானி�7ேதா�. நா� நி�ற இட�,�� ேநேர இர5டா� 
வ��� வ5* வ7, நி�ற,. அ7த மனித��� ேநேர ��றா� வ��� +திாீகளி� 
வ5* நி�ற,. நா� ��றா� வ��ைப;� அவ� இர5டா� வ��ைப;� ேத*� 
ெகா56 ேபாேனா�. நா� எ� வ5*ைய விைரவி� க56 பி*�, வி0ேட�. 
 
"ஸா�! ஸா�!! ஸா�!!! கதைவ� ெகாDச� திற3$க�" எ�ேற�. 
 
"ஸா�! ஸா�!! ஸா�!!! தய3 ெச<, ெகாDச� அ6�த வ5*��� ேபா$க�" எ�� 
உ�ளி�7, பதி� வ7த,.  
 
மீறி ஏ�வத&� ?ய�ேற�. உடேன எ�ைன ேநா�கி ஒ� டஜ� ைகக� ?� 
வ7தன. எனேவ, நா� பி�வா$க ேவ5*யதாயி&�. இ7த மாதிாி இர56 வ5* 
பாிேசாதி�பத&�� ரயி� கிள�பிவி0ட,. ெகாDச� Xர� ரயி8ட� நா:� 
ஓ*ேன�. பி�ன�, "ைச! ைச! இ7த ரயி8�� ந�?ட� Cட ஓ6� ச�தி உ5டா?" 
எ�� தீ�மானி�, நி�� வி0ேட�. தி��பி� பா��தேபா, Cளி�ப0* ஜமீ�தா�� 
ைகயி� ெப0*;ட� நி�� ெகா5*�7தா�. இர5டா� வ��பி� த�பதி சேமதரா< 
எA7த�ளியி�7த ஒ� ெவ�ைள�கார� அவைர "நரக�,��� ேபா��ப*" 
ஆ�ஞாபி�ததா< என��� பி�னா� ெதாியவ7த,. ரயி� ேபான,� நா$க� 
இ�வ�� ச7தி�ேதா�. 
 
"இ7த ரயி� நாசமா<� ேபானாெல�ன?" எ�� நா� ேக0ேட�. 
 
"ரயி� க�ெபனி பாதாள ேலாக�,��� ேபானாெல�ன?" எ�� ஜமீ�தா� தி��பி� 
ேக0டா�. 
 
"ெகாDச?� ஆ0ேசபமி�ைல" எ�ேற�. 
 
இLவா�தா� நா$க� ந5ப�களாேனா�. 
 
Cளி�ப0* ஜமீ�தா� மி�க ெச�வா���ளவ�. அ7த ஜி�லாவி� 4000 வா��க� 
அவ� ைக��� அட�க� எ�� பல� ெசா�ல� ேக0*��கிேற�. ஏைழ 
எளியவ�களிட� அவ� மி�க க�ைண;�ளவ� எ�ப,� பிரசி�தியான 
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விஷய�....ஆனா�, அவ� அரசிய� விஷய$களி� ம06� தைலயி06�ெகா�வ, 
கிைடயா,. தைலைய ம06ம��; கா�, ைக, கா, ?த=ய எ7த அவய�ைத;ேம 
அவ� அரசிய=� இ6வ, கிைடயா,. ச0டசைப அேபaக�களாக நி�ற 
ஒLெவா�வ�� ஜமீ�தாாி� ஆதரைவ� ெபற� பிரய�தன� ெச<தா�க�. 
எ�ேலா���� "ஆக06�, பா��ேபா�" எ�ற பதிேல அவ� ெசா�= வ7தா�. 
ஆகேவ, இ�ெபாA, காவ* ேகாவி7த�பி�ைளயி� மக�தான ெவ&றிைய� ப&றி 
ெதாிய வ7த,�, ஒ��கா� நம, ந5பாி� ைகேவைல இதி� இ���ேமாெவ�� 
நா� ச7ேதகி�த, இய�ேபய�லவா? 
 
Cளி�ப0*��� ேபாேன�. ஆனா� ஏமா&றமைட7ேத�. ஜமீ�தா�, "என�� 
ஒ��ேம ெதாியா," எ�� ஒேரய*யாகG சாதி�,வி0டா�. எLவளேவா 
சாம��தியமாகெவ�லா� ேக06� பய�படவி�ைல. ஆனா�, Cளி�ப0*��� 
ேபானதி�, லாபமி�லாம8� ேபாகவி�ைல. ேத�த8�� நா8 தின$க@�� ?�� 
அ$� நட7த ஒ� ச�பவ�ைத� ப&றி ெதாி7,ெகா5ேட�. அைத இ$ேக 
ெசா�=வி6கிேற�. அத&�� ேகாவி7த� பி�ைளயி� ெவ&றி��� ஏேத:� 
ச�ப7த� உ5டாெவ�� நீ$கேள ?*3 ெச<, ெகா�ளலா�. ேத�த8�� நா8 
நாைள�� ?��, Cளி�ப0*��� ெத&ேக எ06 ைம� Xர�தி8�ள கிராம�தி� 
ெபாிய ச�க மாநா6 ஒ�� நட7ததா�. ஆயிர�கண�கான வா�காள�க� அ$ேக 
C6வைத ?�னி06G ச0டசைப அேப0சக�க� எ�லா�� த$க� த$க� 
பாிவார$க@ட� மகா நா06�� விஜய� ெச<தி�7தா�க�. ஜமீ�தா�� 
ேபாயி�7தா�. தி��பி� ேபா��ேபா, அேப0சக�க� எ�லா�� Cளி�ப0* 
வழியாக�தா� ேபாக ேவ5*யி�7த,. மாைல ஐ7, மணி�� மாநா6 "பலமான 
கரேகாஷ$க@�கிைடேய இனி, நிைறேவறிய" பி�ன�, அேப0சக�களி� 
ேமா0டா� வ5*க� ஒLெவா�றாக� �ற�ப0டன. 
 
இ�ெபாA, வாசக�க� எ�:ட� கிள�பி ேமா0டா� வ5*கைளவிட ேவகமா<� 
பிரயாண� ெச<,, Cளி�ப0*�� வட�ேக ஒ� ைம� Xர�தி=�7த 'ேசாி'�� 
வ7,விட ேவ56�. ஆஹா! எ�ன பய$கரமான கா0சி! ேசாியி8�ள �*ைசகளி� 
சில தீ�ப&றி எாிகி�றன. தீ ேவகமாக� பரவி�ெகா5*��கிற,. கா&� பலமாக 
அ*�கிற,. ஐேயா! �*ைசயி=�7, ப�க�தி8�ள ைவ�ேகா& ேபாாி8� 
தீ�பி*�,� ெகா5ட,. "வாைன ேநா�கி� ைகக� X�கி வள�� தீயி� கா0சி" 
எ�ன பய$கர�! தீைய அைண�பத&� எLவித ?ய&சி;� காண�படவி�ைல. 
ம�கைளேய அதிகமா< அ$ேக காேணா�. +திாிக@� �ழ7ைதக@7தா� �&றிG 
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�&றி வ7, அA, ெகா5*��கிறா�க�. அ$கி�7த இர5ேடா � ஆ5 ம�க� 
அ7த +திாீகைள;� தீ விப�,�காளாகம� த��வி�,� ெகா5*��கிறா�க�. 
எாி;� �*ைசக@�க�ேக அவ�க� ேபாகாவ5ண� த6�,� 
ெகா5*��கிறா�க�. 
 
ஜி�லா ேபா�6 ெபாியசாைல இ7தG ேசாிைய� பிள7,ெகா56 ேபாகிற,. 
சாைல�� இட, �ற�தி=�7த �*ைசக� எ�லா� ஏற��ைறய எாி7, ேபாயின. 
வல, �ற�தி8�ள �*ைசக@�� இ�:� ெந��� வரவி�ைல. ஐேயா! கா&� 
இ�ப*G �ழ�ற*�கி�றேத! ஒ� ஜுவாைல பற7, ெச�� வல, �ற�,� 
�*ைசகளி� ஒ�றி�மீ, விAகி�ற,! ஆகா! ச0ெட�� ெச��, அ7த ஒ� கீ&ைற 
இA�ெதறி7, ஒ� �ட� த5ணீைர� ெகா0*னா� ெந��� பரவாம� த6�கலா�. 
யாேர:� அ�ப*G ெச<ய� ேபாகிறா�களா? ஒ�வைர;� காேணா�. ெப5க@�, 
சி�வ� சி�மிக@� �&றிG �&றி வ7, வயி&றி8� வாயி8� அ*�,� 
ெகா�கிறா�க�. அ$கி�7த இர5ேடா � ெபாிய ஆ0க@�� இவ�கைள ெவளிேய 
ப�திரமா<� ெகா56 வ7, ேச��பேத ெபாிய காாியமாயி��கிற,. அ, வைரயி� 
��திசா=க�தா�. அ�ப*;� ஒ� சி�வ�மீ, ெந����ப06 ?,� ெவ7, 
ேபாயி&�. அவைனG சாைலயி� ெகா56வ7, ேபா0டா�க�. 
 
J�! J�! J�! ஒ� ேமா0டா� வ5* அதிேவகமா< வ�கிற,. ச�க மகாநா06��G 
ெச�றி�7த திவா� பகX� Bர5ண�பி�ைள;� தி�வாள� ெபாியசாமி� ேதவ�� 
அதிேல வ�கிறா�க�. தீ�பி*�த �*ைசக@�க�ேக ேமா0டா� வ5* நி&�மா? 
ஏைழ ஆதி�திராவிட� மீ, இ�ெபாிய மனித�க� க5ேணா0ட� ெச8�,வா�களா? 
இ�ைல; இ�ைல; க5�*�திற��� ேநர�தி� ேமா0டா� பற7, ேபாகிற,. 
அ�றிர3 ஜி�லா கெல�ட� வி�7,� கGேசாி. அவ�கெள�ப* இ$ேக நி&க ?*;�? 
 
ஒ� நிமிஷ�தி&ெக�லா� மீ56� J�, J� எ�ற ச�த�, ராLபகX� சைடய�ப 
?த=யாாி� ேமா0டா� அதிேவகமா< வ�கிற,; இ,3� இ$� நி�லாமேல 
ேபா<வி6கி�ற,; அ6�தா&ேபா� Mமா� வராகவதாரைமய$காாி� வ5*. ஆகா 
இவர�லேவா �5ணியவா�! ஏைழகளி� ந5ப�! வ5* ெம,வாக நி&கிற,. 
உடேன பல� ஓ*வ7,, ேமா0டாைரG ]2கிறா�க�. 
 
ஐய$கா�:- தீ எ�ப*� பி*�த,? 
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C0ட�தி� பல�:- சாமி! ெதாியவி�ைல. (CGச8� அAைக;�). 
 
ஐய$கா�:- அட, சனியேன! ��மாயி�$க�. ெவ�� �ட�தன�, தீ�பி*�த3ட� 
ஏ� அைண�க� Cடா,? இ�ப* ெவ�$CGச� ேபா0டா� எ�ன பிரேயாசன�? 
 
ஒ�வ�:- ஐயா, சாமி! இ7த� ைபய� ?,� எாி7, ேபா<வி0ட,. 
 
ஐய$கா�:- *ைரவ�! பலமான காயமா, பா�. 
 
*ைரவ�:- அெத�லா� இ�ைல. ெசா&ப� காய7தா�. 
 
ஐய$கா�:- சாி, ேத$கா< எ5ெண< தட3, ெதாிகிறதா? சீ�கிர� வ5*ைய வி6. 
 
அ6�த கண�தி� ேமா0டா� மாயமா<� பற7, ேபாகிற,. 
 
ேம&Cறியைவெய�லா� ஐ7, நிமிஷ�தி&�� நட7தனெவ�பைத ேநய�க� 
நிைனவி� ைவ�க ேவ56�. கைடசியாக� காவ* ேகாவி7த�பி�ைளயி� 
ேமா0டா� வ7, �*ைசக@�க�கி� நி�ற,. பி�ைள ச0ெட�� 
ேமா0டாாி=�7, ெவளிேய �தி�தா�. வல, �ற�,� �*ைசகளி� ஒ�றி� 
இ�ெபாA,தா� தீ�பி*�,� ெகா5*��பைத அவ� உடேன கவனி�தா�. 
"*ைரவ�! ஓ* வா! ஓ* வா!" எ�� Cவி� ெகா5ேட அவ� அ7த� �*ைசைய 
ேநா�கி ஓ*னா�. *ைரவ�� பி�னா� ெச�றா�. இ�வ�� அ��*ைசயி� 
Cைரயி� தீ�பி*�தி�7த கீ&ைற இA�,� கீேழ ேபா0டா�க�. "�ட�! �ட�!" 
எ�� காவ*�பி�ைள க�தினா�, சில ெப5க� ம5�ட� ெகா56 வ7தா�க�! 
அவ&�� ஒ�ைற� பி�ைள ெவ6�ெக�� பி6$கி� ெகா56 ேபா<� 
ப�க�தி=�7த வா<�கா==�7, ஜல� ெகா56 வ7தா�. அவைர� பி� 
ெதாட�7, இ�:� பல�� ஜல$ெகா56 வ7, ெகா0*னா�க�. தீ அைண7த,. 
சாைல�� வல, �ற�தி=�7த இ�ப, �*ைசக� த�பி� பிைழ�தன. 
 
காவ*� பி�ைள;�, *ைரவ�� தி��பி வ7, ேமா0டாாி� உ0கா�7தா�க�. 
 
*ைரவ�: ��த �ட ஜன$க�! �லபமா<� தீைய அைண�தி��கலா�. ப�க�திேல 
வா<�கா�. 
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காவ*� பி�ைள: பாவ�! அவ�கைள� �ைற ெசா�= எ�ன பய�? அவ�கைள 
�ட�களா< ைவ�தி��ப, யா�? ேம8� ஆ5பி�ைளகெள�லா� வய�ெவளி��� 
ேபா<வி0டா�க�. �ழ7ைதக@� +திாீக@� எ�ன ெச<வா�க�? 
 
*ைரவ�: �மா� ஐ�ப, �*ைச ேபாயி����. 
 
காவ*� பி�ைள: ப0ட கா=ேல ப6�. எ�லா� ஏைழக@���தா� வ�கிற,. இர3 
த$க எ�ன ெச<வா�கேளா? 
 
C0ட�தி� ஒ�வ�: சாமி! இ7த� ைபய� ?,� ெவ7, ேபா< வி0ட,. 
 
காவ*� பி�ைள: எ$ேக? எ$ேக? ெகா56 வா! 
 
ைபயைன� ெகா56 வ7தா�க�. பி�ைளைய பா��,வி06 உடேன அவைன 
ேமா0டாாி� X�கி� ேபாடG ெச<தா�. பி�ன� வ5* கிள�பி&�. 
 
ம�நா� காவ*� பி�ைளயிடமி�7, Cளி�ப0* ஜமீ�தா��� ஒ� க*த?�, 50 
Rபா< பண?� கிைட�தன. "இ7த சி� ெதாைகைய� �திய �*ைசக� ேபா06�தர 
உபேயாக�ப6�,$க�. ைபய� ைவ�தியசாைலயி� �ணமைட7, வ�கிறா� 
எ�� அவ� ெப&ேறா�க@��� ெதாிய� ப6�,$க�" எ�� பி�ைள 
எAதியி�7தா�. 
 
ேம&க5ட ச�பவ�,��� காவ*� பி�ைளயி� ெவ&றி��� ஏேத:� 
ச�ப7த?5டா ெவ�� நா� ஜமீ�தாைர ஆனம06� ேக06� பா��ேத�. அவ� 
வாயி=�7, பதி� வ�வி�க ?*யவி�ைல. ஆயி:� பி�வ�� விஷய$கைள� 
ேகாைவ ெச<, ேநய�க� சி7தி�,� பா��க ேவ56கிேற�:- (1) அ7த ேநர�தி� 
அ7த ஏைழகளி� �*ைசக� தீ�பி*�க� காரணேம இ�ைல. ஒ� B0*8� 
அ�ேபா, அ6��� Cட �0டவி�ைலெய��� எ�லா�� ச�திய� ெச<கிறா�க�. 
(2) ஒ�வ� இ�வைர� தவிர ெபாிய ஆ0க� யா�மி�லாம� அGசமய� மாயமா<� 
ேபானா�க�.  
------------------- 
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4. 4. 4. 4. �4 ஓவ�சிய��4 ஓவ�சிய��4 ஓவ�சிய��4 ஓவ�சிய�    
1. 1. 1. 1. ஹிேதாபேதச� ஹிேதாபேதச� ஹிேதாபேதச� ஹிேதாபேதச�     
 
ச�ப7த� பி�ைள, ைஹ+C=8� காேலஜி8� மாணா�கராயி�7தேபா, 
அவ���� ம&ற மாணா�க�க@��� வி�தியாச� ஏேத:மி��பதாக எவ���� 
ேதா�றவி�ைல. பி�ன�, அவ� கி5* எ�ஜினியாி$ கலாGசாைலயி� பயி&சி 
ெப&ற கால�தி8� ?த� இர56, ��� வ�ஷ$க� சாதாரணமா< ம&ற 
மாணா�க�கைள� ேபாலேவ வா2�ைக நட�திவ7தா�. பாட� ப*�த�, பாீ0ைசயி� 
ேத�த�, உ�திேயாக� பா��த�, பண7ேத6த� - இைவேய அவ� வா2�ைக 
இல0சிய$க�. சீ0டா0ட�, சினிமா, சிகெர0, சி�கைத, சி� விஷம�-இைவதா� 
அவ� ச7ேதாஷா:பவ$க�. ஆனா�, எ�ஜினியாி$ கலாசாைலயி� அவ� ப*�த 
கைடசி வ�ஷ�தி� அவாிட� சி&சில மா�த�கைள அவ�ைடய ேதாழ�க� 
க5டா�க�. கா7தி, டா�+டா<, ர+கி� ?த=ேயா�ைடய ��தக$கைள அவ� 
அதிகமாக� ப*�க ஆர�பி�தா�. அ�கலாசாைல� ேகா0ைட��� ?த� ?த� 
ைதாியமாக� கத��ெகா*ைய நா0*யவ� அவ�தா�. சீ0டா0ட� ?த=யவ&றி� 
அவ���G �ைவ�ைறய� ெதாட$கி&�. அ*�க* தனிைமயி� அம�7, 
சி7தைனயி� ஆ27,வி6� பழ�க�ைத� ைக�ெகா5டா�. 
 
பாீ0ைச ?*7த,� ச�ப7த� பி�ைள தம, மாமா3�, மாமனா�மான 
அ�பலவாண� பி�ைளயிட� ேயாசைன ேக0கG ெச�றா�. Mமா� அ�பலவாண� 
பி�ைள மயிலா�Jாி� ம�தியதரமான வ�வா;�ள வ�கீ�களி� ஒ�வ�. அவாிட� 
ச�ப7த� Cறியதாவ,:- "மாமா! உ�திேயாக வா2�ைக எ� இய���� ஒ�, 
வராெத�� ேதா��கிற,. டா�+டா< ?த=யவ�களி� Q�கைள� ப*�ததினா� 
என��G சில வா2�ைக இல0சிய$க� ஏ&ப0*��கி�றன. பகவான�ளா� 
என��� ெகாDச� Jமி காணி இ��கிற,. ஆத=� எ� ெசா7த கிராம�,�ேக 
ெச�� நில�ைத� �திய சா+திாீய ?ைறயி� சா�ப* ெச<, அைமதியான 
வா2�ைக நட�தலாெம�� எ5/கிேற�. என�கி���� எ�ஜினியாி$ அறிைவ� 
ெகா56 ம&ற� கிராமவாசிக@��� பல வழிகளி� ந�ைம ெச<வத&�G சில 
தி0ட$க� ேபா0*��கிேற�. இைத�ப&றி� தா$க� எ�ன ெசா�கிறீ�க�?" 
 
அ�பலவாண� ��னைக �ாி7தா�. "இெத�ன ைப�திய�" எ�றா�. அவ� 
ம�மக:��G சிறி, ேகாப� வ7,வி0ட,. ஆனா�, வ�கீ� மகா ��திசா=; 
அ�,ட� உலகா:பவ� நிர�ப உ�ளவ�. இ�லாவி*� மயிலா�Jாி=�7, வ�கீ� 
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ெதாழி=� ேப� ெசா�ல ?*;மா? ெவ�ேம பாிகாச� ப5ணினா� ம�மக:��� 
பி*வாதேம அதிகமா�ெம�� அவ���� ெதாி;�. ஆத=�, "ேகாபி�,� 
ெகா�ளாேத த�பி! எ�ைன� ேபா�ற க�நாடக� ேப�வழிக@�� இெத�லா� 
ைப�திய�கார� ெகா�ைககளாக� ேதா��கி�றன" எ�� ெசா�=� பி�ன� 
பி�வ�மா� ஹிேதாபேதச� ெச<தா�. 
 
"நீ ��திசா=, சிறி, சி7தி�,� பா��பாயானா�, இெத�லா� நடவாத காாிய� 
எ��, நீேய ெசா�வா<. டா�+டா< Q&��கண�காக� ��தக$க� எAதினாேர! 
அவ�ைடய ெகா�ைககைள அவேர அ:�*�க ?*யவி�ைலெய�ப, உன��� 
ெதாியாதா? கா7தி;$Cட அ�லவா தம, இல0சிய$க� எ�லாவ&ைற;� 
வா2�ைகயி� நிைறேவ&ற�Cடவி�ைலெய�� ெசா�கிறா�. அவ�களாெல�லா� 
?*யாத, உ�னா� ?*;ெம�� நிைன�கிறாயா?" 
 
"ேம8�, அவசர� எ�ன? இ�ேபா,தா� நீ வா2�ைக ெதாட$க� ேபாகிறா<. �திய 
,ைறயி� இற$கி� ெகாDச கால�தி&ெக�லா� அதி��தி ெகா�கிறா< எ�� 
ைவ�,� ெகா�ேவா�. அத&�� 25 வய, கட7,வி0டா� அ��ற� உ�திேயாக� 
'வா' எ�றா� வ�மா? உ�திேயாக வா2�ைகயி� அதி��தி ெகா5டா� அ��ற� நீ 
உ� �திய ெகா�ைககைள நட�தி� பா��பத&� எ,3� ���ேக நி�லா,." 
 
"இ��க06�, உ�:ைடய �6�ப நிைலைம எ�ன? B0*ேல உ0கா�7, 
சா�பி0டா� உ�:ைடய இர56 ேவ= நில� எ�தைன நாைள��� கா/� என 
நிைன�கிறா<? ப�, ேவ=, இ�ப, ேவ= மிரா�தார�க� எ�தைனேயா ேப� 
ஆ5*யா<� ேபாகிறா�கெள�ப, என��� ெதாி;�. ேவ� வ�வா<�� 
வழியி�லாத மிரா�தார� இ�கால�தி� உ��படேவ ?*யா,. இ7த� கால�தி� 
விவசாய� ெச<, ?�:�� வ7தவ� உ5டா? உ� த�பிமா�க� இ�வைர;� 
ப*�க ைவ�தாகேவ56�. த$ைக��� க=யாண� ெச<, ெகா6�கேவ56�. 
உன��� இனிேம� இர56 �D� �ழ7ைதக� உ5டாகிவி6�. இவ�க@ைடய 
கதிெய�லா� எ�ன?" 
 
"இ�தைன கால� ஏேதா அLவ�ேபா, உன��� பண உதவி ெச<, வ7ேத�. 
என��� இ�ேபா, ைக சைள�,வி0ட,. வ�கீ� ெதாழி=� ேபா0* ெசா�ல 
?*யா,. 300 Rபா ஆட�பர�தி� ெசலவழி�தா�தா� 500 Rபா வ�மான� 
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வ�கிற,. மயிலா�Jாி� எ�தைனேயா ெபாிய ெபாிய வ�கீ�க� இ��கிறா�க�. 
அவ�க� கா$கிர+ வாதிகளாக06�, மிதவாதிகளாக06�, ஜ+*+ 
வாதிகளாக06�, எ7த வாதிகளாக06� த$க� பி�ைளக@���, ேபர�க@���, 
ம�மக�க@���, மா�பி�ைளக@���, ம&ற இ�டமி�ரப7,�க@��� அரசா$க 
உ�திேயாக� ேத*� ெகாடாதவ�க� உ5டா? அரசா$க உ�திேயாக�,��G 
சமான� ேவெற,3மி�ைல. நா&ப, Rபா ச�பள�,��� ேபானா8� பிற� வ�ஷ� 
ஆ� ஆ� Rபா< நிGசயமா< ஏறி�ெகா56 ேபாகிற,. சா��வைரயி� ெப�ஷ�. 
அதி��ட?� சிபாாி�� இ�7, ந�ல உ�திேயாக� கிைட�,வி0டாேலா ெசா�ல 
ேவ5*யதி�ைல. உதாரணமாக, அ�க35ட50 ெஜனர� ஆY`� உ�திேயாக� 
கிைட�கிறெத�� ைவ�,�ெகா�. ெச0*மா� கைடயி� கண�ெகA,� 
�மா+தா�க@��� ெகாDச� பயி&சியளி�,வி0டா� அ7த ேவைலையG ெச<, 
வி6வா�கெள�� ேக�வி�ப0*��கிேற�. ஆயி:� அLேவைல�� ஆர�ப�தி� 
R.300 ச�பள�. பி�ன� வ�ஷ7ேதா�� 50, 50 Rபா உய�3 1500 வைரயி8�, 
அதி��டமி�7தா� அத&� ேம8� ேபாகலா�. 
 
"ஆனா�, எ�லா உ�திேயாக$க@� உ�திேயாகமாகா. ேம� வ�மான� உ�ள 
உ�திேயாக7தா� உ�திேயாக�. ச�பள� உயர உயர, வா2�ைக அ7த+,� 
உய�7, ெகா5ேட ேபாவதா� மாதG ச�பள� எLவள3 வ7தா8� ெசலவழி7, 
ேபா��. ேம� வ�மானமி�7தா� தா� மீதி ெச<ய ?*;�. இ�கால�தி� 
ெபா,வாக எ�லா உ�திேயாக$களி8ேம ேம�வ�வா<�� இடமி��கிறதாயி:�, 
?�கியமாகG சில இலா�கா�க� இ��கி�றன. உ�:ைடய இலா�கா அவ&றி� 
ஒ��. ��திசா=�தனமா;� சாம��தியமா;� நட7,ெகா5டா� ெகாDச நாளி� 
�6�ப� கவைலேய இ�லாம� ப5ணிவி06 அ��ற� நீ எ�ன ேவ56மானா8� 
ெச<யலா�..." 
 
இ�தைன ேநர� ெபா�ைமயாக3� மாியாைத;ட:� ேக06� ெகா5*�7த 
ச�ப7த�பி�ைள�� இ�ேபா, ெபா��க ?*யாமேல ேபா< வி0ட,. அவ� 
இைடமறி�,G ெசா�னதாவ,:- 
 
"ஒ�கா� நா� உ�திேயாக�,�ேக ேபானா8� நீ$க� ெசா�8� வழி��� 
ேபாகேவ மா0ேட�. மகா பாவமான காாிய�ைத நீ$க� ெசா�கிறீ�க�. 
உ�திேயாக� பா��ப, ேபாதாெத�� லDச� வா$கி;� பிைழ�கேவ56மா?" 
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வ�கீ� பி�ைளயி� மன� மகி27த,. த� ஹிேதாபேதச�, ?�கா�வாசி ப=தமாகி 
வி0டெத���, ைபய:��� ைப�திய� நீ$கி&� எ��� க�தினா�. 
 
"ந�ல, த�பி, வா2�ைக ெதாட$�� ேபா, எ�லா�� இ�தைகய ந�ல 
தீ�மான$க@டேனதா� ெதாட$�கிறா�க�. ஆனா�, வா2�ைகயி� அTபவ� 
ஏ&பட ஏ&பட அ�தீ�மான$க� எ�லா� பற7,ேபாகி�றன. ஏேத:� சா��� 
ேபா�கினா� அவ�க� ஆ�ம தி��தி ெச<, ெகா�கிறா�க�. உதாரணமாக, 
எ�:ைடய கலாசாைல� ேதாழ� ஒ�வ� த&ேபா, ெட�* கெல�டராயி��கிறா�. 
அவ� ெநறி தவறாதவெர�� பிரசி�தி ெப&றவ�. ஆயி:�, அவ� 'வ�ள�' என��� 
ெதாி;�; கிராம� கண���பி�ைள, மணிய�கார�க@��� ெதாி;�. ஒ� கிராம�தி� 
ேபா< அவ� ��� நா� ?கா� ேபா0டாரானா�, ?கா� ?*7த,� 
மணிய�காரைரG ெசல3� ப0*ய� ேக0கிறா�. மணிய�கார� 31/2 Rபா<��� 
ப0*ய� ேபா06� ெகா6�கிறா�. ெட�* கெல�ட� 3 நாளி� ?0ைட ம06� 31/2 
Rபா<��� தி�றி��கிறா�. ஆயி:� அவ� ப0*ய�ப* 31/2 Rபாைய எ5ணி� 
ெகா6�, வி06 ரசீ, வா$கி�ெகா56 த� மனG சா�ைற� தி��தி 
ெச<,ெகா�கிறா�. ஆரD�� பழ� ப0டண�தி� டஜ� 11/2 Rபா<. அ, 
அ$கி�7, ெட�* கெல�ட��ெக�� கிராம�,�� வா$கி� ெகா56 
ேபாக�ப6கிற,. அவ��� அளி�க�ப6� ப0*ய=� அத� விைல டஜ� 4 அணா 
ஆகிவி6கிற,." 
 
"ஆயிர�கண�கான ெதாைகக� ச�ப7தமான அரசா$க� கண��கைள� பாிசீலைன 
ெச<, த��� க56பி*��� ெட�* கெல�ட���� தம, ப0*ய=� காண�ப6� 
இGசி� தவ� �லனாவேதயி�ைல? த�பி! அவ�� உ�ைன�ேபா� எLவளேவா 
ந�ல தீ�மான$க� எ�லா� ெச<, ெகா5டவ�தா�. இL3லக� அ�ப*�ப0ட," 
எ�றா� வ�கீ�. 
 
"மாமா, த$க� ��திமதி�காக வ7தன�. எ�ன ெச<வெத�� நா� 
தீ�மானி�,வி0ேட�. எ�:ைடய உயாிய வா2�ைக ல0சிய$கைளெய�லா� 
இ�ேபாைத�� ஒ� �ைலயி� க0* ைவ�க ேவ5*ய,தா�. ஆனா�, இ, 
எ�:ைடய �யநல�ைத ?�னி0ேடா எ� இல0சிய$களி� என�� ந�பி�ைக� 
�ைறவினாேலா அ��. எ� த�பிமா�கைள;�, த$ைகைய;� உ�ேதசி�ேத 
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இ�?*3�� வ7ேத�. என�காகிற, அவ�க@��மாக06� எ�:� ைதாிய� 
என�� வரவி�ைல. ஆனா�, ஒ�� C�கிேற�, தா$க� ச&�?� Cறிய, ேபா� 
பண� ேச��பத&� நா� ���� வழி கைட�பி*�க� ேபாவ, ம06� இ�லேவ 
இ�ைல, அைத உ$க@��G ச�தியமாகG ெசா�கிேற�. ேயா�கிய� எ$��, எ7த 
நிைலைமயி8� ேயா�கியனாயி��க ?*;ெமன உ$க@�� நிRபி�,� 
கா06கிேற�" எ�றா� ச�ப7த� பி�ைள. 
 
காாிய சி�தியினா� மகி2Gசியைட7த அ�பலவாண� பி�ைள ெசா�கிறா�:- "நா� 
வி���வ,� அ,தா�, ச�ப7த�. நா� Cறியைத� த�ப��த� ெச<,ெகா�ளாேத. 
நா� உலக�,��G ெசா�ேனேனெயாழிய உன��G ெசா�லவி�ைல. எ�ேபா,� 
க5யமாயி�7தா� அபாய� இ�ைல. அேயா�கிய� தா� பய�பட ேவ56�. 
நாளைடவி� க5யேம லாப� த��. நீ உ�திேயாக�தி� ெநறி தவறாதவனா< நி��, 
ேம�ேம8� ?�:�� வர ேவ56ெம�ப, தா� எ� பிரா��தைன."  
----- 
 
2. '2. '2. '2. 'க'3ரா�8க'3ரா�8க'3ரா�8க'3ரா�8' ' ' ' உைடயா� உைடயா� உைடயா� உைடயா�     
 
ேகாவி7தராஜ உைடயாாி� த7ைத அவ���� ப�, ேவ= ந�ெச< நில?�, ம&�� 
B6, வாச�, ேதா0ட�-,ற3, மா6 க��க@� ைவ�, வி06� காலDெச�றா�. 
அ�ேபா, உைடயா� பா=ய வயதின�. த7ைத இற7த இர56 வ�ஷ�தி�, ைமன� 
விைளயா06�களி� பதிைனயாயிர� வைரயி� கட�ப0ட பி�ன� திOெர�� 
விழி�,� ெகா5டா�. ெசா�தி� ப&� அவ� த7ைதயிடமி�7, அைட7த 
பிதிரா�ஜித$களி� ஒ��. த7ைத ைவ�,� ேபான நில�தி� ஒ� �ழிேய:� வி&க� 
Cடாெத�� அவ� தீ�மானD ெச<,ெகா5டா�. மக]� வ�மான�ைத� ெகா56 
B06G ெசல3 ெச<, நிலவாி;� வ0*;� ெகா6�,� கடைன;� அைட�ப, 
இயலாத காாியெம�� ேதா�றி&�. உ�திேயாக�,��� ேபாவத&� ேவ5*ய 
ஆ$கில� ப*�� கிைடயா,. எ�னெவ�லாேமா ேயாசைன ெச<,வி06� 
கைடசியி� 'க5*ரா�0' ெதாழிைல ேம&ெகா5டா�. ந�ல வாசாலக�; ஆ0கைள 
ைவ�, நட�,வதி� சம��த�. எனேவ அ7த� ெதாழி=� அவ� ெவ&றி ெப&றா�. 
அ7த� ப�க�திேலேய சாைல, 'லய�கைர', மத� ேவைல எ,வாயி�7தா8� 
அவைர� த�பி� ேபாகா,. சில "க5*ரா�6"கைள� த� ெபய��ேக 
எ6�,�ெகா�வா�. சிலவ&ைற� தம�� ேவ5*யவ�க� ெபயரா� எ6�,� 
ெகா�வா�. ஆயிர� Rபா< க5*ரா�6�� ஒ� ேவைல ஒ��� ெகா5டா� இ�Q� 
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Rபா< ேவைல��G ெசல3 ெச<வா�. 500 Rபா< தா� எ6�,� ெகா�வா�. 300 
Rபா< ெகா6�க ேவ5*யவ�க@��� ெகா6�,G சாி�ப6�திவி6வ, வழ�க�. 
ஆத=�, த&ேபா,, அதாவ, தம, நா&பதாவ, வயதி� அவ� அ�ப, ேவ= 
நில�,���, 50,000 Rபா< ெரா�க�,��� எஜமானனாயி�7ததி� 
ஆGசாியமி�ைலய�லவா? 
 
இ�ைறய தின� உைடயா� தம, ச3�க5*யி� சா<3 நா&கா=யி� ப6�,� 
ெகா56 சி7தைன ேத$கிய ?க�தினராயி�7தா�. அவைர இர56 கவைலக� 
பி6$கி� தி�றன. ஒ�� ேம0b� ைமனாி� 40 ேவ= நில�ைத வா$கி� த� 
நில�ைத ?Aசாக 100 ேவ=யா�கி விட ேவ56ெம�ப,. அத&� இர56 ல0ச� 
Rபா< ேவ56�. R.50,000 ைகயி� இ�7த,. இ�:� 11/2 ல0ச�,�� எ�ன 
ெச<வ,? கட� வா$�வதி�ைலெய�ப, உைடயா� பா=ய�தி� ெச<, ெகா5ட 
உ�தி. அதி8� இ�பதாயிர�, ஐ�பதாயிர� எ�றா8� ேயாசி�கலா�. ஒ�றைர 
ல0ச� கடனா! பி�ன� எ�ன உபாய�? 
 
ம&ெறா� கவைல, கீழ5ைட� கிராம�,� ெபாிய மிரா�தாைர எ�ப*� பழி 
வா$�வெத�ப,. அவ�க@��� மன+தாப� தாcகா ேபா�6 ேத�த� ச�ப7தமாக 
எA7த,. உைடயா� ேத�த8�� நி�றாெரன நிைன�கிறீ�கேளா? அ�தைகய 
அச06� காாிய� எ,3� அவ� ெச<வதி�ைல. ஆனா� அ7த� ப�க�ைதG ேச�7த 
தாcகா ேபா�6, ஜி�லாேபா�6 அ$க�தின�க� எ�லா�� 'க5*ரா�0' உைடயா� 
ைக��� அட�க� எ�ப, பிரசி�த�. க5*ரா�ட��� அவ�க@ைடய உதவி 
ேதைவ எ�� ெசா�லேவ56வதி�ைல. அ7த� ப�க�தி� எ7த� ேத�த� 
நட7தா8� உைடயாாி� ஆதர3 ெப&ேறா����தா� ெவ&றி. ெச�ற வ�ஷ� 
வைர இ7த� தி��திகரமான பர+பர ஒ�,ைழ�� நிைலைம இ�7, வ7த,. 
இLவ�ஷ�,� ேத�த=� கீழ5ைட� கிராம�, மிரா�தா� தம, உறவினரான 
ேபா0* அேப0சகைர ஆதாி�தா�. அ7த அேப0சக���G சில அதிக வா��களா� 
ெவ&றி கிைட�, வி0ட,. இைத உைடயா� எ�ப*G சகி�,� ெகா56 இ��பா�? 
அ, ?த� அவைர� பழி வா$�வ, எ�ப* எ�பேத உைடயாாி� ஓயா� 
கவைலயாயி&�. மன+தாப� ?&�வத&�� �திய �திய காரண$க@� ஏ&ப06 
வ7தன. 
 
இ�ைறய தின� ேம&ெசா�ன இ� விஷய$கைள;� ப&றிG சி7தி�,�  
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ெகா5*��ைகயி� திOெர�� உைடயா� ?க� விள�க?&ற,. ஓ� அ&�தமான 
ேயாசைன அவ� உ�ள�தி� உதயமாயி&�. நதியிேல �, ெவ�ள� 
ெப��ெக6�ேதா6வைத� காைலயி� ேபா<� பா��, வ7தி�7தா�. 'லய� கைர' 
மீ, ஜல� வழி7ேதாட இ�:� ஒ� ?ழேம பா�கியி�7த,. ைகெயA�, மைற;� 
ேநர�தி� அ<யனா� �ைல��G ெச�� ம5 ெவ0*யினா� ஒ� ேகா6ம06� 
கிழி�, வி06 வ7தா�? பைகவ:ைடய நில$க� அ��ைல�� ேநேர 
இ��கி�றன. ?�ப, ேவ=;� ஓ� ஆ� உயர�தி&�� �ைறயாம� மணல*�, 
வி6�. அ�,ட� அவ� அழி7தா�. நம�ேகா ஒ� ந�ட?மி�ைல. ஜல� ேம&ேக 
?0*� ெகா56 வ7தா8� வ5ட� ப*7, நில� இ� மட$� விைள;ேமய�றி 
ேவறி�ைல. பி�ன�, உைட�� அைட�த� ச�ப7தமாக ஏராளமான 'க5*ரா�0' 
ேவைலக� இ�பதினாயிர� ?�பதினாயிர� கிைட�தா8� கிைட�கலா�. அ�ேபா, 
ேம0b� ைமன� நில� வா$�வ,� சா�தியமாகிவி6�. த�ம�, அத�ம� எ�:� 
எ5ண$க� உைடயா���� ேதா�றேவ இ�ைல. அவ&ைறெய�லா� அவ� மற7, 
நீ5ட நாளாயி&�. 
 
]ாிய� அ+தமி��� சமய�,�� உைடயா� ேகசவைன ஒ� ம5ெவ0* 
எ6�,�ெகா56 வரG ெசா�=வி06� ெகா�ைல��ற�தா� கிள�பிG ெச�றா�. 
அவ�க� சில நிமிஷ$க@�ெக�லா� நதி�கைரைய அைட7,, அதிேவகமாக� 
கிழ�� ேநா�கிG ெச�றா�க�. நதியி� Jரண�பிரவாக� ஓ*�ெகா5*�7த,. நீ� 
ஓ0ட�தி� 'ேஹா' எ�ற இைரGச8�, ப6ைகயி=�7த �$கி� மர$க� உரா;� 
ச�த?�, ேமல� கா&றி� ேகாஷ?�, Xர�தி� நாியி� ஊைள;�, நாயி� �ைல��� 
கல7, பய$கரமாக� ெதானி�தன. க5/�ெக0*யXர� த5ணீ� மயமா< இ�7த 
பிரவாக�தி� கா0சி;�, ேம�ேம8� வ7, கல7த இ�@�, ேம&�� தி�கி� ஓ* 
ஒளி7, ெகா5*�7த ம$கிய ஒளி;�, மர$களி� நிழ8� பய$கர�ைத 
மிைக�ப6�தின. உைடயா��, ேகசவ:� நதி வைள7, ெச�8� ஒ� ?6���� 
வ7, ேச�7தா�க�. உைடயா�, அ$� வ7, நி�� "சாி ெவ06" எ�றா�. இ�ப, 
வ�ஷ காலமா< எதி��,� பதி� ெசா�=யறியாத ேகசவ� இ�� தய$கி நி�றா�. 
"சீ, மைடயா, இ$ேக ெகா6" எ�� Cறி, உைடயா� ம5ெவ0*ைய வா$கி, 
மளமளெவ�� கைரைய ெவ0*னா�. �மா� பதிைன7, நிமிஷ� �G� வா$��ப* 
ெவ0*ய பி�ன�, ஜல� ஒ� சி� மைடயளவாக நக�7, வ7, லய� கைரயி� 
ம��ற�தி� விA7த,. "இ�:� ஒ� மணி ேநர�தி� பாதி ஆ� இ�மைட வழியாக� 
பா;�" எ�� உைடயா� எ5ணி� ெகா5ேட தைல நிமி�7தா�. தம�� இர56 
கஜXர�தி� இர56 மனித�க� ைச�கி� வ5*களி� வ7திற$�வைத� க5டா�. 
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"யா� அ,?" எ�� ச�த� வ7த,. உைடயா���� "பகீ�" எ�ற,. மி�ெனாளி ேபா� 
ஓ� எ5ண� ேதா�றி&�. ம5 'ெவ0*ைய' Bசி ஆ&றி� எறி7தா�. ெகாட� எ�ற 
ச�த�,ட� பிரவாகமான, உைடயா� �&ற�தி� சா0சிய�ைத விA$கி ஏ�ப� 
வி0ட,.  
---------- 
 
3. 3. 3. 3. நதி உைட�பி� நதி உைட�பி� நதி உைட�பி� நதி உைட�பி�     
 
ைச�கிளி� வ7, இற$கிய இ�வாி� ஒ�வ� �, ஓவ�சிய� Mமா� ச�ப7த� 
பி�ைள எ�� ேநய�க� ஊகி�தி��கலா�. ம&ெறா�வ� லய� கைர ேம+திாி. 
நதியி� பிரவாக� அதிகமாயி��பைத ?�னி06, அவ�க� லய�கைரயி� 
ப7ேதாப+,�காக� பிரயாண� ெச<, ெகா5*�7தா�க�. ச�ப7த� பி�ைள�� 
?த=� ஒ� நிமிஷ� ெதளிவாக விள$கவி�ைல. உைடயா� ம5 ெவ0*ைய 
ஆ&றி� எறி7த,ேம விஷய� ெவ0ட ெவளிGசமா<� �ல�ப0ட,. அ�ேபா, 
ச�ப7த� பி�ைள�� உ5டான ஆ�திர� அLவா&றி� பிரவாக�ைத�ேபா� 
அளவிட ?*யாததாயி&�. அவ� ஒேர பா<Gசலா<� பா<7, வ7,, உைடயாாி� 
கA�,� ,ணிைய இ��கி� பி*�,� ெகா56 "அேட பாதகா! ,ேராகி! எ�ன 
ெகாைல பாதக� ெச<தா<!" எ�றா�. அவ� உட� ந6$கி&�. தைலைய� 
ைகயினா� பி*�,� ெகா56 ஒ� கண ேநர� ேயாசி�தா�. பி�ன�, உடேன தி��பி 
ேம+திாிைய� பா��, "ஓ6� ஓ6�! கிராம�,�� ஓ*�ேபா< ைவ�ேகா�, 
ம5ெவ0*G சாமா�க@ட� ஆ� திர0*� ெகா56 வா��" எ�றா�. ேம+திாி 
ைச�கிளி� ஏறி� ���� வழியி� அதி ேவகமாகG ெச�றா�. 
 
உைடயா� சி7தி�தா�. அவ� உ�ள�தி� ஒ� ெகா6� ேயாசைன உதி�த,. 'ெச<வன 
தி�7தG ெச<' எ�றப*, இ7த அதிக�பிரச$கிைய ெவ0* ஆ&றி� வி06 
வி0டாெல�ன? அவ� ஒ�வ�; நா� இ�வ�. ஆனா�, அ6�த கண�தி� இ, 
உசிதமானெதன� ேதா�றவி�ைல. ஆ� திர0டG ெச�ற ேம+திாி சிறி, ேநர�தி� 
தி��பி வி6வா�. அவ:� ஊரா�� சா0சி ெசா�வா�க�. ஆ;த?� இ�ைல, 
ேம8� நதி ம5ெவ0*ைய விA$ேகேமய�லாம� பிண�ைத விA$கா,, 
எ�லாவ&றி&�� ேமலாக இ�ெனா� தைட ���கி0ட,. ப�க�தி=�7த 
ேகசவைன� காேணா�. ஏேதா ெப�7ெதா�ைல இ��கிறெத�றறி7த அவ� சவாாி 
வி06வி0டா�. 
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எனேவ, அ7த ேயாசைனைய உைடயா� த�ளி வழ�கமான உபாய�ைதேய 
ைக�ெகா�ள� தீ�மானி�தா�. ெதா5ைடைய� கைன�,� ெகா56, "ஏ� ஸா�, 
�, ஓவ�`ய� வ7தி��பதகாG ெசா�னா�கேள, தா$க�தாேனா?" எ�� 
வினாவினா�. 
 
ச�ப7த� பி�ைள, உைடயாாி� கA�தி� மாைலயாக� ேபா0*�7த அ$க 
வ+திர�தி� இ� ?ைனகைள;� ேச��, இ�க� பி*�,�ெகா5*�7தா�. 
ஆனா�, அவ� க5 உைட�பி� மீேத பதி7, கிட7த,. ஒLெவா� கண?� கைர 
இ*7, விA7, உைட��� ெபாிதாகி� ெகா5*�7த,. நீாி� ேவக� 
கீ2ம5ைண;� அ��,� ெகா56 வ7தெத�� கைர�� ம� �ற�தி� விA� 
த5ணீாி� அளவினா� ந�� ெதாி7த,. ச�ப7த� பி�ைளயி� உ�ள� பைத�த,. 
உைட��� ெபாிதாகம� த6�க எ,3� ெச<ய ?*யாதி�7த காரண�தினா�, அவ� 
,�ப� அதிகமாயி&�. பாதக� ம5ெவ0*ைய�Cட அ�லவா ஆ&றி� 
எறி7,வி0டா�. 
 
இ�த�ண�தி� உைடயா� ேம&க5டவா� ேக0கேவ, ச�ப7த� பி�ைளயி� க5 
அவ�மீ, ெச�ற,. பா�ைவ�� ம06� மனிதைன எாி��� ச�தியி�7தா� ச�ப7த� 
பி�ைள அ�பா�ைவயினாேலேய உைடயாைர எாி�தி��பா�. அ, 
சா�தியமி�லாம� ேபாகேவ அவ� பதி8� ெசா�லவி�ைல. 
 
"த$கைள� பா��க ேந�7த, �றி�, நிர�ப ச7ேதாஷ�. த$க@�� ?�னா=�7த 
ஓவ�`ய� என�� நிர�ப� பழ�கமானவ�. இ7த� ப�க� வ7தா� ந�?ைடய 
ப$களாவி�தா� த$�வா�. ஏ�, ஸ� *விஷன� ஆYஸ�, அ`+ெட50 
எ�ஜினீய� ?த=ேயா�Cட நம�� அதிக� பழ�கமானவ�க�தா�. எ� ெபயைர� 
Cட� தா$க� ேக�வி�ப0*��கலாேம! நா� தா� ேகாவி7தராஜ உைடயா� 
எ�ப," எ�� Cறி, உைடயா� ��நைக �ாி7தா�. 
 
இ7த மனித�ைடய ,ணி3�, அக�பாவ?� ச�ப7த� பி�ைள�� அளவிலா 
ஆGசாியமளி�தன. இ7த நிைலயி� இ�ப*� ேபச�C*ய ஒ�வ� இ��பாெரன அவ� 
கனவி8� க�தியி��க ?*யா,. எனேவ, அவ� +த�பி�,� ேபானா�. 
 
உைடயா� த� ைக விர=� அணி7தி�7த ைவர�க� ேமாதிர�ைத� கழ&றி, அைத  
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ந0ச�திர ஒளியி� சிறி, கா0* ஓவ�`ய� க5?� 'டா�' BசG ெச<,, பி�ன�� 
��னைக;ட� "எ�:ைடய ஞாபகா��தமாக இ��க06�" எ�� 
ெசா�=�ெகா5ேட அைத அவ� விர=� மா0ட� ேபானா�. 
 
இ�ேபா, ச�ப7த� பி�ைளயி� ஆ�திர� கைர கட7தாயி&�. அ7த ேமாதிர�ைத 
அவ� உைடயா� ைகயி=�7, பி6$கி Bசி எறி7தா�? ேமாதிர� ஆ&� 
ம�தி��Gெச��, விA7த இட7ெதாியாம� மைற7த,. 
 
"ந�ல,, ஸா�! இLவள3 ேகாப� எத&காக? நாெம�லா�� பர+பர� உதவி ெச<, 
ெகா�ள ேவ5*யவ�க�. ஆனா8�, இ, ெகாDச� ெபாிய விஷய7தா�. 
ந�?ைடய B06�� வா�$க�. ஒ� ேநா06 த7,வி6கிேற�" எ�றா� உைடயா�. 
 
"உ�?ைடய ேநா0ைட� கிழி�, இ7த உைட�பி� ெகா56 வ7, ேபா6�! உம�� 
இL3லக�,� ேகா�06�களி� அளி�க�ப6� த5டைன ேபாதேவ ேபாதா,. 
கட3ேள உ�ைம� த5*�க ேவ56�" எ�றா� ச�ப7த� பி�ைள. அவ� க5ணி� 
தீ�ெபாறி பற7த,. உைடயா� சி7தி�தா�. த5டைன எ�ற,� அவ���� த� 
ெசய=னா� விைளய� C*யைவெய�லா� ச0ெட�� மனதி� ேதா�றின. 
பணGெசல3, அவமான�, ேபா=+, ேகா�0, சிைற-எ�லா� நிைன3�� வ7தன. 
?*வி� ஆ;� பாிய7த� சி0ைச விதி�தா8� விதி�கலா�. உைடயா� சிறி, 
அGசமைட7தா�. 
 
"சாிதா� ஐயா! உம�� எ�னதா� ேவ56�? ெசா�=வி6�" எ�றா�. 
 
"உம, தைலயி� இ* விழ ேவ56�; இ7த ெவ�ள� உ�ைம விA$க ேவ56�. 
அ,தா� என�� ேவ56�." 
 
"ஐயாயிர� Rபா< த7,வி6கிேற�, உம�� ந�பி�ைகயி�லாவி*� காகித� ேபனா 
ெகா6�. இ$ேகேய ைகசீ06 எAதி� த�கிேற�." 
 
"இ�ேபா, நீ� எAத ேவ56வ, வா�� �ல7தா�. ஆனா� இ$ேக ேவ5டா�. 
மாஜி+*ேர0 ?�� எAதலா�." 
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"இத&� ?� நா� எவ���� பதினாயிர� Rபா<�� ேம� ெகா6�ததி�ைல. ஒேர  
ஒ� ?ைற ஒ� ?�கியமான வா<�கா� தகராறி� ம06ேம பதினாயிர�  
ெகா6�தி��கிேற�. இ�ேபா, அ7த� பதினாயிர� உம��� த�கிேற�. இைத� 
தவிர, உைட�� ச�ப7தமான க5*ரா�6களி� உம��ாிய விகித� 
ெகா6�,வி6கிேற�." 
 
"��மா வாைய �*�ெகா5*��, ச��கா� உ�திேயாக+த��� லDச� ெகா6�க 
?ய�ற �&ற� ேவ� உ�மீ, சா��. ஜா�கிரைத!" 
 
"�, ஓவ�சிய� க=;க அாிGச7திர� எ�� ெசா�னா�க�. இ�7தா8�, நீ� 
இLவள3 ேமாசமாயி��Y� எ�� நிைன�கவி�ைல. ந�றாக சி7தி�,� பா��. 
பதினாயிர� Rபா< உ�?ைடய ப�, வ�ஷG ச�பள�. வ0*��� ேபா0டா� 
வ0*ேய ச�பள�,�கீடா��. வ=ய வ�� லdமிைய யாேர:� உைத�பா�களா? 
உம�� ?�னி�7த ஓவ�சிய� ப�, Rபா, ஐ7, Rபா<Cட வா$�வா�. நீ� 
பதினாயிர� Rபா ேவ5டாெம�கிறீ�. எ�ன அநியாய�!" 
 
"அநியாய�" எ�ற வா��ைதைய� ேக0ட,� ச�ப7த� பி�ைள��� 
த�ைமயறியாம� சிறி, சிாி�� வ7த,. ஆனா�, தி��பி உைட�ைப� பா��த,� 
சிாி�ெப�லா� பற7, ேபாயி&�. உைட�� இத&�� �மா� ப�, கஜ 
அகல?�ளதாகிவி0ட,. 'ேஹா' எ�ற இைரGச8ட� ஜல� ேமாதி�ெகா56 
பா<7த,. ஆயி:� எ�ன பய�? இனி ெவ�ள� வ*7தாெலாழிய உைட�� 
அைடப6வ, ச7ேதக7தா�! 
 
ஆ0க� Xர�தி� வ�வைத உைடயா�� பா��தா�. இ�ேபா,தா� அவ���� 
பைத�� உ5டாயி&�. அவ�, "ஐயா, இ$ேக பா��. கைடசியாக ஒ� வா��ைத. 
உ�?ைடய ஆ;ளி� இ�தைகய அதி��ட� உம�� வர�ேபாவதி�ைல. என��G 
ெசா7தமான J+திதி ?த=யவ&ைற� தவிர இ�ைறய தின� ெரா�கமாக 
எ�னிட?�ள ஐ�பதினாயிர� Rபா<. அ7த ஐ�பதினாயிர�ைத;� உம��� 
ெகா6�, வி6கிேற�. ெகாDச நDசம��; அைர ல0ச�. இத&காக நீ� ெச<ய 
ேவ56வேதா ஒ��மி�ைல. எ�ைன;� உைட�பைட�க வ7தவனாக� பாவி�,� 
ெகா�@�. அ�ல, நா� இ$கி�7ததாகேவ ெதாிய ேவ5டா�. ேம+திாிைய;� 
நா� கவனி�,� ெகா�கிேற�. எ�ன ெசா�கிறீ�?" எ�� ேக0டா�. 
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"?*யா,, ?*யா," எ�� அA�தமாக� Cறினா� ச�ப7த� பி�ைள. அவ� 
இதய�தி� இ�ப ெவ�ள� பா<7த,. அ�பலவாண� பி�ைளயிட� தா� Cறிய 
சபத�ைத நிைன3 C�7தா�. அைத நிைறேவ&றி ைவ�பத&� மன உ�தி அளி�தத� 
ெபா�06 ஆ5டவ:�� ந�றி ெச8�தினா�. Qறா? ஆயிரமா? அைர ல0ச� ஒ� 
ெபாிய ஆ+தி! த� சபத�ைத இLவள3 விைரவி� நிைறேவ&றG ச7த��ப� 
கிைட�தைத எ5ணி அவ� அகமகி27தா�.  
--------- 
 
4. 4. 4. 4. ெவ#றி ெவ#றி ெவ#றி ெவ#றி     
 
ெத<வாதீனமாக ம�நாேள ெவ�ள� வ*ய ஆர�பி�த,. ஒ� வார�தி&�� உைட�� 
அைடப0ட,. வழ�க�,�� மாறாக உைட�� இLவள3 விைரவி� 
அைடப0டத&�� �, ஓவ�`யாி� ஊ�க?� ?ய&சி;ேம காரண$க� எ�� 
ஜன$க� பிரசி�தியாக� ேபசி� ெகா5டா�க�. எனி:�, ஐ7தா� கிராம$க� 
ெவ�ள�தி� �2கின. ?�கியமாக, உைடயாாி� பைகவரான மிரா�தாாி� நில�தி� 
ஏற��ைறய� பாதி மணல*�,G சா�ப*�ேக லாய�கி�லாம� ேபாயி&�. 
 
ேகாவி7தராஜ உைடயா� ைக, ெச<ய�ப06� பி�ன� ெப�7ெதாைக ஜாமீ�களி� 
மீ, விட�ப0டா�. வழ�� ஏெழ06மாத கால� நட7த,. உைடயாாி� சா�பாகG 
ெச�ைன வ�கீ�க� ஏA ேபைரய�லாம� க�க�தாவி=�7, �&ற வழ��களி� 
ெபய�ேபான பாாி+ட� ஒ�வ�� வ7, ேபசினா�. வழ�கி� நைட?ைற 
விவர$கைள� ெதாிவி�,, இGசி�கைதைய� ெப�$கைதயா�க நா� 
வி��பவி�ைல. ?*ைவ ம06� Cறிவி6கிேறா�. ெச�ைன ைஹேகா�0 நீதிபதிக� 
�வ� அம�7,, விசாரைண ெச<,, ேகாவி7த ராஜ உைடயா� நிரபராதி எ�� 
வி6தைல ெச<தன�. 
 
உைடயா��� விேராதமாக ஓவ�`யாி� சா0சிய� ஒ��தானி�7த,. ேம+திாி, 
விசாரைணயி� இ�0*வி0டப*யா� அ$கி�7, உைடயா�தானாெவ�� 
நிGசயமாகG ெசா�ல ?*யாெத���, அ$கி�7தவ� யாராயி:� தா� பா��தேபா, 
அவ� ம5ெவ0*யா� ெவ0*� ெகா5*��கவி�ைலெய���, ம5ெவ0*ைய 
எறி7தைத;� தா� பா��கவி�ைலெய���, "ஐேயா! உைட�ெப6�,வி0டேத" 
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எ�ப, ேபா�ற C��ர�தா� காதி� விA7தெத���, தா� உடேன கிராம�,��G 
ெச�றதாக3�, ேவ� விபர� ஒ��� ெதாியாெத��� சா0சி ெசா�னா�. ேகசவ� 
ேகா�06�� வரேவயி�ைல. உைடயாாி� எதிாி மிரா�தா�, உைடயா� த� பைகவ� 
எ�� சா0சி ெசா�னாராயி:� �&ற� நிRபி�க�ப6வத&� அ, உதவி 
ெச<யவி�ைல. ஆகேவ, ேபாதிய சா0சிய� இ�ைலெய�� வழ��� த�ள�ப0ட,. 
 
இத&�G சில தின$க@�ெக�லா�, ஓவ�`ய� ச�ப7த� பி�ைள�� 
ேமலதிகாாிகளிடமி�7, ஓ� உ�தர3 வ7த,. அதி� Mமா� ச�ப7த� பி�ைள 
உைட�ெப6�த கால�தி� தம, கடைமையG சாிவரG ெச<யவி�ைலெய���, 
உைட�ைப அைட�க� தீவிர ?ய&சி ெச<தி��க ேவ5*ய சமய�தி�, ஒ� 
க5ய?�ள கனவா� மீ,, அவ�ைடய எதிாியி� X56தலா� அபா5டமான 
�&ற�ைதG சா0*� ெதா7தர3 ெகா6�பதி� ஈ6ப0*�7ததாக3�, அதனா� 
இலாகா3�ேக அபகீ��தி ஏ&ப6�தியி��பதாக3�, இ�காரண$களினா� அவ� 
ேவைலயினி�� த�ள�ப0*��பதாக3� எAதியி�7த,.  
--------- 
 
5. 5. 5. 5. !39 !39 !39 !39     
 
ச�ப7த� பி�ைள த� ெசா7த� கிராம�,��� தி���வத&� ?�னா�, தம, 
வா2�ைகயி� ெப�Dேசாதைனயி� தா� ெவ&றி ெப&ற இட�,�� ஒ� ?ைற 
ெச�ல ேவ56ெமன வி��பினா�. அLவாேற, ேவைலைய� தம��� பதிலாக 
வ7தவாிட� ஒ��வி�த அ�� காைல, நதி�கைர��G ெச��, உைட�ெப6�த 
இட�தி� வ7, அம�7தா�. ெச�ற ஆ5*�, ஏற��ைறய இேத கால�தி�தா� 
அGேசாதைன நிக27த,. இLவ�ஷ� நதியி� ெச�ற வ�ஷ�ைத� ேபா�ற 
ெவ�ள� வரவி�ைலயாயி:� �மாரான பிரவாக� ஓ*� ெகா5*�7த,. ச�ப7த� 
பி�ைள அ�ைறய தின� மாைல நிக27தெத�லாவ&ைற;� ஒ� ?ைற நிைன�தா�. 
நதியி� ெவ�ள�தி� ேமல� கா&றி� ேவக�தினா� எA7த அைலகேள ேபா�, அவ� 
உ�ள�தி� எ�தைனெய�தைனேயா எ5ண$க� எA7, மைற7தன. 
அ�பலவாண� பி�ைளயி� ஹிேதாபேதச?� அவ� ஞாபக�,�� வ7த,. "ஆ�, 
மாமாவி� ��திமதிைய ஏ&�� ெகா5ட, ந�லேதயாயி&�. 'பி�னா� 
உ�திேயாக� வா' எ�றா� வ�மா? உ�திேயாக வா2வி� அதி��தி ஏ&ப0டா� 
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அைதவி06 ேவ� ,ைறயி� இற$�வத&� எ,3� ���ேக நி�லா,' எ�� அவ� 
Cறினார�ேறா? இ�ேபா, உ�திேயாக வா2ைவ� பா��தா<வி0ட,. இனி 
அைத�ப&றி சபல� சிறி,� இ�றி, தம, வா2�ைக இல0சிய$கைள� 
பி�ப&றலா�" எ�� ச�ப7த�பி�ைள எ5ணமி0டா�. 
 
கதிரவ�, ேம� வான வ0ட�தி� அ*வார�தி�, �ழ8� த$க� தகெடன� 
திக27தா�. அவ:ைடய ெபா�னிறG ெச$கதி�க� நதியி� நீாி� ப*7தேபா,, 
அைலக� ெம��ெகா6�தா& ேபா� தகதகெவ�� பிரகாசி�தன. ஒ��, இர56, 
���, ஐ7, நிமிஷ� ெச�ற,. கதிரவ� இ�7த இட�தி� அவன, 
ெபா&கிரண$கைள� ேபா�ைவயாக� ேபா��த சில ?கி� தி06�கேள 
காண�ப0டன. இ7த� கா0சியி� உ�ள�ைத� பறிெகா6�தி�7த ச�ப7த� பி�ைள, 
தம�க�கி� ஏேதா ச�த� ேக06� தி��பி� பா��தா�. ேகாவி7தராஜ உைடயாைர� 
க56 தி6�கி0டா�. உடேன எA7, ைச�கி� பி*யி� ைகைவ�, ஏற� ேபானா�. 
"த�பி, உ�ைன� ேத*� ெகா56 தா� வ7ேத�. ச&� உ0கா�, ேபாகலா�. உ� 
ஜாைக��� ேபா< விசாாி�ேத�. நதி�கைர��� ேபானதாகG ெசா�னா�க�. இ$ேக 
தா� வ7தி��பா< எ�� ஊகி�ேத�" எ�� உைடயா� Cறினா�. 
 
ச�ப7த� பி�ைள த� கா,கைள;� க5கைள;� ந�பவி�ைல. பிரமி�,� ேபா< 
நி�றா�. 
 
"ஆ�, அ�பா! நா� உ�ைன� ேத*வ7த, உன�� அதிசயமாயி��கலா�. ஒ� 
காாிய�ைத� ப&றி� ேபசவ7ேத�. தய3 ெச<, உ0கார மா0டாயா?" எ�� 
Cறி�ெகா5ேட உைடயா� கீேழ ம� ,ணிைய விாி�,� ேபா06 உ0கா�7தா�. 
 
அவ�ைடய பாிதாபகரமான �ர� ச�ப7த� பி�ைளயி� மன�ைத உ��கி&�. இ7த 
அதிசய�ைத;� பா��,விட ேவ56ெமன எ5ணி, அ�கி� கிட7தக0ைடயி�மீ, 
ச�ப7த� பி�ைள அம�7தா�. 
 
"எ�ன ெசா�ல�ேபாகிறீ�க�? த$க@ைடய ெவ&றிைய� ப&றிG ெசா�=�கா0ட� 
ேபாகிறீ�களா? அ�ப*யானா� ேவ5டா�. ஏெனனி�, நா� தா� 
ெவ&றியைட7ததாக எ�:ைடய எ5ண�. அ�ல,, எ�:ைடய நிைல�காக 
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இர�க� கா0ட�ேபாகிறீ�களா? அ,3� ேதைவயி�ைல. பகவா� என��� 
ெகாDச� Jமிைய;� அைத உAத பயிாிட உட�பி� வ=ைவ;� அளி�தி��கிறா�" 
எ�� ச�ப7த� Cறினா�. 
 
அ�ேபா, உைடயா�, "அ�ப*ெய�லா� ஒ��மி�ைல. த�பி! ேவ� காாிய�. நா� 
உ$கைளெய�லா� ேபா� ப*�தவன�ல�. ஆைகயா�, சாம��தியமாக� ேபச� 
ெதாியா,. இ�7தா8� மன�தி8�ளைத வி06G ெசா�கிேற�. ேபான வ�ஷ�தி�, 
இேத இட�தி� நீ ச7தி�தாேய, அ7த ேகாவி7தராஜ உைடயா� இ�ேபாதி�ைல. இ7த 
வழ�கினா� நா� ?&�� �திய மனிதனாகிவி0ேட�. எ� உட��� உ�ள?� 
நிர�ப� தள�7, ேபா<வி0டன. எ�னா� இனி �6�ப விவகார$கைள� பா��க3� 
?*யா,. என�� 60 ேவ= நில?� ம&�� வர3 ெசல3க@� உ56. 
இவ&ைறெய�லா� கவனி�க ந�பி�ைகயான காாிய+த� ஒ�வ� ேவ56�. 
உ�ைனவிட உ5ைமயான மனித� என�� எ$ேக கிைட�பா�? அத&காக� தா� 
உ�ைன� ேத* வ7ேத�" எ�றா�. 
 
ச�ப7த� பி�ைள��� X�கி வாாி� ேபா0ட,. அசா�தியமான ேகாப� வ7த,. 
'இ7த� ெபா�லாத மனிதனி� ைதாிய�ைத� பா��தாயா? எனி:�, அவ� 
?க�ேதா&ற?� �ர8� ந� மன�ைத இள��வத� இரகசிய� எ�ன? ஒ� ேவைள, 
உ5ைமயிேலேய ேவ� மனிதராகிவி0டாேரா!' என எ5ணினா�. உைடயா� 
பி�ன� Cறிய ெமாழிக� ச7ேதக�ைத நிவ��தி ெச<தன.  
 
"த�பி! உன�� ஆGசாியமாயி��கலா�. எ� ,ணிைவ� க56 நீ விய��றலா�. 
ஆயி:� உ5ைம அ,தா�. எ� விவகார$கைள� கவனி�,� ெகா�ள 
உ5ைமயான மனித� ேதைவ. இ, ம06ம��, இLவள3 கால?� நா� ெச<த 
பாவ$க@�ெக�லா� பாிகார� ேதடேவ56�. இத&� என�� வழிகா0ட ஓ� 
உ�தம�ேதாழ� ேதைவ. அ�தைகய உ�தம� உ�ைனய�லாம� என�� ேவ� யா� 
கிைட�க� ேபாகிறா�க�? எ� வா2நாளிேல நா� எ�தைனேயா மனித�கைள� 
பா��தி��கிேற�. இவ�களிேல ேயா�கிய�க@� அேயா�கிய�க@� எ�ைன� 
ேபா�ற பாதக�க@� உ56..." 
 
இGசமய�தி� ச�ப7தாி� க5களி� நீ� த,�பி&�. உைடயாாி� ெதா5ைட 
க�ம8&ற,. அவ� ெம,வாக எA7, வ7, ச�ப7த� பி�ைளயி� அ�கி� நி��, 
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அவ� தைலைய� த� ைகயினா� ெதா06� ெகா56, "....அ�தைன ேபாி8� 
உ�ைன�ேபா�ற உ�தம� ஒ�வைனG ச7தி�ததி�ைல. ம&�� இ�ெனா� ெச<தி 
உன��� ெதாி;மா? என��� பி�ைள �0*க� ஒ�வ�� இ�ைல. நா� இ�� 
இற7தா� ஒ� ,ளி� க5ணீ� வி6ேவா� கிைடயா,. அ�ேபா,, நா� எ�தைனேயா 
அ�கிரம$க� ெச<, ேச��த இ7தG ெசா�, ?A,� எ�னவா��? ேந&ைறய தின� 
இைதெய�லா� ப&றி எ5ணமி06� ெகா5*�7ேத�. உ�ைன� ேபா�ற ஒ� 
ச���ர� ம06� இ�7தா� நா� எLவள3 ெப�ைமயைடேவ�? அ�ேபா,, இ7த 
அ�கிரமG ெசா�, ?Aவைத;� ந�வழியி� பய�ப6�தி, எ� பாவ$க@��� 
கAவா< ேத*வி6வாய�லவா!.... ேபாக06�, அைத�ப&றி நிைன�, எ�ன பய�? 
த�பி, எ�:ைடய ேவ56ேகா@�� இண$�வாயா? மாத� R.100 ச�பள�தி� 
எ� காாிய+தனாக ேவைல பா��பாயா?" எ�� ேக0டா�. 
 
இLவா� Cறி உைடயா� க5ணீ� உ��தா�. அ� க5ணீ� ச�ப7த� பி�ைளயி� 
?க�தி8� மா�பி8� விA7, அவ�ைடய க5ணீ�ட� கல7த,. பி�ன�, அLவி� 
க5ணீ� அ�விக@� ேச�7, ஓ*, நதி ஜல�தி� விA7தன. இLவா� அ�ைறய 
தின�திேல அ7த� �5ணிய நதி, க$ைக, ய?ைன, சர+வதி எ�:� ��� நதிக� 
C6� பிரயாைகைய� கா0*8� விேசஷ மகிைம;ைடயதாயி&�.  
---------------------- 

5. 5. 5. 5. வ:தா4 ேவ;வ:தா4 ேவ;வ:தா4 ேவ;வ:தா4 ேவ;    
 
"ஏ<! இ�ப* உ�ேள வா! ேவ*�ைக பா��த, ேபா,�" எ�றா� ேவ/ நாய�க�. 
அவ:�� எதிாி� Y$கா� த0*� ேசா� வ0*�தி�7த,. ேமா� கல7, பிைச7, 
ெகா56 ஊ�கா<�காக� கா�தி�7தா�. அவ� மைனவி B06 வாச&ப*யி� 
நி��, ஏேதா ெத�வி� ேவ*�ைக பா��,� ெகா5*�7தா�. 
 
"ஏேஹ! கா, ேக0கவி�ைலயா? ேபா^+கார� �* வ�வைத� பா��க�Cடா,. 
ச0ட�,�� விேராத�; ெஜயி=� ேபா06வி6வா�க�" எ�� ெசா�= ேவ/ 
நாய�க� பலமாகG சிாி�தா�. 
 
ஆனா� ம$க�மா@�� இ7த� பாிகாச� �ாியவி�ைல. அவ� தி��பி வ7,,  
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"ெஜயி=� ேபா06 வி6வா�களா? விள��மா&றா� அ*�ேப�, இ7த 
உதவா�கைர� ேபா^+ ேவைல�� எLவள3 ஜ�ப�! இர56 வ5* சாமா�! 
க0*� ெம�ைத, நா&கா=, *ர$��ெப0*, வா�திய�ெப0*-ஒ�றி8� 
�ைறவி�ைல! �0*க@�ெக�லா� ,ைரசாணி மாதிாி ஜா�ெக0. ஐேயா! எ�ன 
ஜ�ப�" எ�� ெசா�=� ைகயா� த� க�ன�தி� ஒ� இ* இ*�,� ெகா5டா�. 
 
"நீ ��மாயி�. அவ�க� ெரா�ப�கால� இ$ேக இ�7, வாழ� ேபாகிறா�கேளா? 
பா��, வி6கிேற�" எ�றா� ேவ/ நாய�க�. 
 
"வாழாம� எ�ன? அவ�க@�� எ�ன ேக6? மாத� ?த� ேததி ச��கா� ச�பள� 
வ�கிற," எ�றா� ம$க�மா�. 
 
"எ�லா ச��கா� ச�பள�ைத;� நா� பா��,வி6கிேற�. ேவ/ நாய�க� கி0டவா 
அ7த ஜ�பெம�லா� ப=���?" 
 
"வ7தா� வர06ேம, நம�ெக�ன பய�?" எ�றா� ம$�. 
 
"எ�ன ெசா�னா<? வாைய அல�பி�கி06� ேப�. நானா பய�ப6கிறவ�? 
இவைன� ேபா� ஆயிர� சிவ��� தைல�பாைகைய� பா��தி��கிேற�" எ�� 
அத0*� ேபசினா� ேவ/. 
 
வ+தா, ேவ/ நாய�கைன� ெதாியாதவ�க� ெந�=�பா�க�தி� ஒ�வ�� 
கிைடயா,. ஏ�? ெச�ைன� ப0*ன�திேலேய ஒ�வ�� கிைடயாெத��CடG 
ெசா�லலா�. ?�கியமாக சாய$கால ேவைளகளி� க�@, சாராய� கைடகளி� 
அவ:ைடய ஆ��பா0ட� அதிகமாயி����. அவைன� காணாத இட$களி� 
ஜன$க� "ேபாவ�னா நாய�க�" எ�� அவைன� ப&றி� ேப�வா�க�. எதிாி� 
க5டா�, "எ�ன வ+தா, நாய�கேர!" எ�பா�க�. 
 
அவ:ைடய ஜீவேனாபாய� எ�ப*ெய�ப, யா���� நிGசயமா<� ெதாியா,. 
ஆனா� ெச�ைன நகாி� எ7தவித� ேத�த� நட7தா8� சாி, ேவ/ நாய�கைன 
அ$ேக பா��கலா�. யாராவ, ஒ� க0சியா� அவ� உதவிைய நா6வ, நிGசய�. 
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மீைசைய ?��கிவி06�ெகா56 ைகயி� த*;ட� நி�றானானா� எதி�� 
க0சியா���� ெகாDச� கதி கல$க�தா� ெச<;�. 
 
இLவள3 பிரபல மனித� மீ, ெந�=�பா�க� ேபா^ஸா� 'நிகா' ைவ�தி�7ததி� 
விய�பி�ைலய�லவா? �&��ப�க�தி� எ$ேக கலக� அ*த* நட7தா8� அதி� 
ேவ/ நாய�க� ச�ப7த�ப0*��பா� எ�ப, அவ�க@�� நிGசயமா<� ெதாி;�. 
ஆனா�, அவைன� பி*�, மா06வத&� ம06� இ,வைர அவ�க@��� த�க 
ச7த��ப� கிைட�கவி�ைல. எLவள3 பலமான வழ�� அவ�மீ, ெகா56 
வ7தா8�, ேத�த=� அவ� உதவி ெப&ற பிரபல வ�கீ�க� ஆஜராகி� 'ேகைஸ' 
உைட�, வ7தா�க�. ஒேர ஒ� தடைவ அவனிட� ஒ� வ�ஷ�,�� ந�னட�ைத 
வா$க ?*7த,. ம&ெறா� ?ைற ?�ப, Rபா< அபராத� ேபா0டா�க�. அத&� 
ேம� ஒ��� நட�கவி�ைல. 
 
இ7த நிைலைமயி�, ேவ/ நாய�க:��� ேபா^+காரென�றா� "Jைன��0* 
வி�வாச�" ஏ&ப6வ, இய�ேபய�லவா? ஆகேவ, அ6�த B0*&� 
ெஹ0கா�+ேடபி� ஒ�வ� �* வ�கி�றா� எ�� அறி7த, ?த� அவ� மன� 
ெகாதி�,� ெகா5*�7த,. சாராய� கைடயி� யாேரா இைத�ப&றி� பிர+தாபி�த 
ேபா, "அேட! ��மா பா��,� ெகா5*�. ��� நாளி� அ7த ெந�����Gசிைய� 
கிள�பாவி0டா� எ� ெபய�, வ+தா, ேவ/ நாய�க� அ�ல!" எ�� ெசா�=� 
ெகா56 அவ� மீைசைய ?��கினா�. 
 
ஆனா� மாத� ��� ஆகி;� அ7த ெந���� �Gசி �ற�ப6கிற வழியாயி�ைல. 
இLவள3 நா@� ேவ/ நாய�க� ��மாயி�7தாென�� நிைன�க ேவ5டா�. 
த�னா=ய�ற ?ய&சிெய�லா� ெச<,தா� வ7தா�. அவ� உ�தர3�ப* 
ம$க�மா� தின� காைலயி� வாசைல� C0*� ��ைபைய அ6�த B06 வாச=� 
த�ளிவி06 வ�வா�. ஆனா� ச&� ேநர�தி&ெக�லா� அLவள3 ��ைப;� 
வ0*;� ?த8மாக, ேவ/ நாய�க� வாச8�ேக தி��பி வ7,வி6�. 
 
ேவ/ ஒ� நா� சாராய� கைடயி=�7, ஏராளமான க5ணா*� �0*க� 
ெகா56வ7தா�. கதைவG சா�திவி06 அைவகைள� ,56 ,5டா< 
உைட�தா�. ந6 நிசி�� எA7, ேபா< அ7த� ,56கைள� ேபா^+கார� 
B06� ெகா�ைலயி� Bசி� ெகா0* வி06 வ7தா�. இ7த ெநா��க� ெதா56 
ெச<தேபா, அவ� ைகயி� இர56 ��� இட�தி� காய� உ5டாகி இர�த� 
வ*7த,. அவ� அைத� ெபா�0ப6�தவி�ைல. 
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ஆனா� ம�நா� சாய$கால� அவ� �*மய�க�,ட� B6 தி��பி� 
ெகா�ைல��ற� ேபாைகயி� இர56 கா=8� இர56 ெபாிய க5ணா*� 
,56க� ��தி� காைல கிழி�தேபா, க0டாய� ெபா�0 ப6�த ேவ5*யதாயி&�. 
"ஐேயா*! அ�பா*" எ�� ?னக ஆர�பி�தா�. "எ�ன ஓ<! ேத� 
ெகா0*வி0டதா?" எ�� அ6�த B06� ெகா�ைலயி=�7, ஒ� ச�த� வ7த,. 
"Y$கா� த06 ேவ5டா�; ஆசார� �ைற3; இனிேம� இைல ேபா06�தா� 
சா�பிடேவ56�" எ�றா� ேவ/. இ7த ஊதாாிG ெசலவி� இரகசிய� ?த=� 
ம$க�மா@�� விள$கவி�ைல. ேவ/ சா�பி06 எA7த,� "ஓ< இைலைய 
ேமல5ைட� ப�கமா<� ேபா6, ெதாிகிறதா?" எ�� ெசா�னேபா,தா� அவ@�� 
விஷய� விள$கி&�. ம$க�மா� அ�ப*ேய ெச<,வி06 வ7தா�. 
 
சிலநா� வைரயி� ேவ/ ச7ேதாஷமாக இ�7தா�. ஆனா� ஒ� நா� இரா�திாி 
ெகா�ைல��ற� ேபானேபா, அவ� ச7ேதாஷ� மாறிவி0ட,. எ�னேவா 
ச7ேதக�ப06 அவ� ெகா�ைலG �வ� வழியாக� ப�க�,� ெகா�ைலைய எ0*� 
பா��தா�. ேபா^+கார� �திதா< வா$கியி�7த ப� மா6தா�, ��� த�பி* 
ெகா6�, வா$கிய வாைழ இைலைய ஆன7தமா< ெம�� தி�� ெகா5*��பைத 
அவ� க5டா�. ��ைப, க5ணா*�,56 ?த=ய சாமா�க� உட:��ட� 
தி��பி வ7, ெகா5*��க, எGசி� இைல ம06� வராத காரண� இ�ேபா,தா� 
ேவ/3�� �லனாயி&�. 
 
பிற�, ஒ� நா� ேவ/ நாய�க� த� B0*=�7த ஓ0ைட� தகர$கைளெய�லா� 
ேசகாி�தா�. ெகா�ைல��ற� ெகா56ேபா< ஒ� ெபாிய தகர�ைத Bசி எறி7தா�. 
அ6�த ெகா�ைலயி=�7த ேபா^+கார�, "இ7தா இ7த� தகர�ைத எ6�, ைவ. 
மா06��� தீனி ைவ�க உத3�" எ�� த� ெப5சாதியிட� அ�ைமயா<G 
ெசா�னா�. ேவ/3��� பல�த ேகாப� வ7, வி0ட,. "ஓ<! அ�ப* 
ஊ�ெசா�ைதG �ர5*�தா� நீ� கால0ேசப� ெச<கிறேதா?" எ�� க�தினா�. 
"ஓேஹா இ, உ�?ைடய தகரமா?" எ�� அ6�த ெகா�ைலயி=�7, 
ேபா^+கார� ெசா�னா�. ம�நிமிட�தி� அ7த ஓ0ைட�தகர� வ7, ேவ/ 
நாய�க� தைலேம� ேநரா< இற$கி&�. பிற�, அவ� ?,ைக� தடவி� 
ெகா6�,�ெகா56 தைரயி� விA7, ஒ� �தி �தி�த,. "எ�ன ஓ<! தைலேம� 
விA7, வி0டதா எ�ன?" எ�றா� ேபா^+கார�. 
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"நாசமா<� ேபாக! ஒ� நாைள�� உ� ம5ைடைய உைட�காம� விட� 
ேபாகிேறனா?" எ�� வ+தா, நாய�க� ?/ ?/�,� ெகா5டா�. 
 
******* 
ேவ/நாய�க:�� ஒ� மாத கால� ந�ல X�க� கிைடயா,. இர3 பக� இேத 
ேயாசைனதா�. க�@, சாராய� கைடகளி� அவ� பல ம7திராேலாசைனக� 
நட�தினா�. அ7த� ேபா^+காரைன� கச�கி சா� பிழி7,விட ேவ56ெம�� 
அவ� ந5ப�க� எ�ேலா�� ஒ� ?கமா< அபி�பிராய�ப0டா�க�. ஆனா�, 
அத&� வழி;� சாதன?� ெசா�8வா� யா�மி�ைல. "வ=ய அைழ�தா8� 
ச5ைட�� வராதவைன எ�ன ெச<ய?*;�? எ�ப*;� அவைன ஒ� ைக 
பா��காம� விடாேத" எ�� ம06� ஊ�க�ப6�தி வ7தா�க�. ஒ� நா� மாைல 
மி�க ?கமல�Gசி;ட� ேவ/ B6 தி��பினா�. "எ�ன விேசஷ�?" எ�� அவ� 
மைனவி ேக0டா�. 
 
"விேசஷ� இ��கிற," எ�றா� ேவ/. அவ� மைனவியி� ஆவ� பதி�மட$� 
அதிகமாயி&�. "எ�ன? எ�ன?", எ�� ேக0டா�. 
 
"இ�ைற�� வ�கீ� ஐயாவிட� ேபசி� ெகா5*�7ேத�. ஒ� ந�ல ேயாசைன 
ெசா�=யி��கிறா�. இத&��தா� ப*�தவ�க� சிேனக� ேவ56ெம�ப," 
எ�றா�. 
 
"எ�ன ேயாசைன? ெசா�8, ெசா�8." 
 
"ேபா^+கார� பிற�தியா� B06��� Tைழய�Cடா,. வார56 
ைவ�,�ெகா56 தா� Tைழயலா�. அ�ப*யி�லாம� Tைழ7தா� அவைன 
மா0*விடலா�." 
 
"அத&ெக�ன இ�ேபா,?" 
 
"எ�னவா? அ,தா� ச0ட�. அ6�த B06G சிவ��� தைல�பாைகைய ஒழி�க 
வழி." 
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"எ�ப* ஒழி�கிற,?" 
 
"இ�:� �ாியவி�ைலயா? அ6�த B06� ேபா^+காரைன ந� B0*� 
Tைழ;�ப* ெச<ய இர56 சாaிக� ைவ�,விட ேவ5*ய,. அ��ற� வ�கீ� 
ஐய� பா��,� ெகா�@கிறா�." 
 
"எ�ப Tைழ;�ப*G ெச<கிற,?" 
 
"ஆ! அ,தா� இரகசிய�, இேதா பா�. இ7த� த*யினா� உ�ைன இ�� ெநா��க� 
ேபாகிேற�" எ�றா�. 
 
"ஐேயா! உன��� ைப�திய� பி*�, வி0டதா, எ�ன?" 
 
உடேன ேவ/ நாய�க� விA7, விA7, சிாி�தா�. "ைப�தியமி�ைல; ;�தி" 
எ�றா�. 
 
"இேதா பா�! ந�றா< ேக06�ெகா�. பர5 ேம� பைழய ெம�ைத 
கிட�கிறத�லவா? அைத எ6�,� ேபா6. இ7த� த*யினா� அைத� ேபா06 
அ*�க� ேபாகிேற�! ஆனா�, நீ உ�ைன�தா� அ*�பதாக� பாசா$� ெச<ய 
ேவ56�. CCெவ��க�,. எ�ேம� உன�கி���� ஆ�திர�ைதெய�லா� 
ெகா0*� தி06. 'ெகா�கிறாேன, ெகா�கிறாேன' எ�� CGச� ேபா6. வாச� 
கதைவ� தாளிடாம� இLவள3� ெச<ய� ேபாகிேற�. அ7தG சிவ��� தைல�பாைக 
க0டாய� உ�ேள Tைழ;�. நா� வாச=� ஓ*�ேபா< எதி� B06� கார�கைள� 
C�பி06 சா0சி ைவ�, வி6கிேற�" எ�றா�. 
 
?த=� ம$க�மா@�� இ7த ேயாசைன பி*�கவி�ைல. ெம�ைதயி� அ*�பத&�G 
ச�மதியாவி0டா� ?,கி�ேம� அ* விAெம�� ேதா�றி&�. ஆகேவ, "சாி" 
ெய�� ஒ��� ெகா5டா�. 
 
சா�பா6 ?*7த,. அ6�த B0*� ேபா^+கார:� அவ� மைனவி;�  
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ப6�,�ெகா5டா�க� எ�ற ெதாி7தபி�, அ7தG �வ� ஓரமாக ெம�ைதைய�  
ெகா56ேபா< ேபா0டா�. "?த=� ெகாDச� வா<G ச5ைட ேபாட ேவ56�. 
உ� மன�தி� எ� ேம8�ளைதெய�லா� ெசா�=� தீ��,வி6. ப�க�, B06��� 
ேக0��ப* உர�க� ேப�" எ�றா�. 
 
ம$க�மா� பய7,ெகா5ேட ஆர�பி�தா�. ஆனா�, இத&� ?�ென�லா� அவ� 
ஒ� வா��ைத� ேபசிய,� ேவ/ வாயி� ேபா6வ, வழ�க�. இ�ெபாA, அவ� 
ேபசாம=��கேவ அவ@�� உ&சாக� பிற7த,. எ06 வ�ஷ காலமா< அவ� 
மனதி� �?றி�ெகா5*�7தைவக� அைன�ைத;� எ6�, ெவளிேய விட� 
ெதாட$கினா�. கா� மணியாயி&�. அைர மணி;� ஆயி&�. ேவ/ காாிய� 
எ�னெவ�பைத மற7, ேபானா�. உ5ைமயிேலேய தா:� த� மைனவி;� 
ச5ைடயி6வதாகேவ க�தினா�. "இLவள3தானா? இ�:� உ5டா?" எ�� 
ெசா�=� ெகா56 எA7தா�. 
 
"இ�:� இ��கிற," எ�� Cறி ம$க�மா�, ேம8� ஆர�பி�தா� �ராண�ைத. 
ஆனா� ேவ/நாய�க� உ5ைமயாகேவ த*ைய� X�கி�ெகா56 வ�கிறா� 
எ�� ெதாி7த,� "B�" எ�� ஒ� ெபாிய CGச� ேபா06� ெகா56 
சமயலைற��� ஓ*� கதைவG சா�தி� தா2�பாளி06� ெகா5டா�. 
உ�ளி�7தப*ேய அவ�, ேவ/ நாய�க�, அவ:ைடய அ�ப�, பா0ட�, 
இ�:� இ�டமி�திர ப7, ஜன$க� எ�லா�ைடய �ணாதிசய$கைள;� 
வ�ணி�, அவ�கைள ஆசீ�வாதD ெச<யலானா�. அவ� ேவ/நாய�கைன;� 
விடவி�ைல. 
 
இ7தG சமய�தி� அ6�த B0*=�7, ேபா^+கார� �ர� ேக0ட,. "எ�ன ஓ< 
கா06 Jைனைய ஓ0*� ெதாைல;�. X�க�ைத� ெக6�கிற," எ�றா� அ7த� 
ெபா�லாத ��ள நாி. உடேன ேவ/ நாய�க:��� பைழய ஞாபக� வ7த,. 
ெதா�� ெதா�ெப�� பைழய ெம�ைதைய� ேபா06 அ*�க� ெதாட$கினா� 
பாவ�! ��� தைல?ைறயாக ேவ/ நா<�க� �6�ப�ைத� தா$கி வ7த அ7த 
ெம�ைத அ�� படாத பா6 ப0ட,. ,ணி, ��� ��கா<� கிழி7த,, பD� X� 
Xளாக� பற7த,. 
 
ேபா^+கார�ேம� ேகாப� ஒ� ப�க�, ெப5சாதி ேம� ஆ�திர� ஒ� ப�க�; அைர 
மணி ேநர�,�� ேமலாகி;� ேவ/நா<�க� ஓயவி�ைல. திO� எ�� வாச&கத3 
திற��� ச�த� ேக0ட,. "ஆஹா! ஜயி�ேதா�" எ�� அளவிலாத �Xகல�,ட� 
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?�ைனவிட ஓ$கி அ*�தா�. தி6 தி6ெவ�� யாேரா ஓ*வ�� ச�த� ேக0ட,. 
"மா0*� ெகா5டாயா ெந�����Gசி� பயேல!" எ�� எ5/வத&�� 
தி6தி6ெவ�� ?,கி� ஐ7தா� அ* விA7,வி0ட,. "ஆஹா பயேல!" எ�� 
ச�தமி06�ெகா56 ேவ/ �தி�, எA7தா�. ?,கி8� தைலயி8� ேதாளி8� 
மாறி மாறி அ* விA7த,. தி��பி� பா��த,� ேவ/3��� திைக�� 
உ5டாகிவி0ட,. ஏென�றா� அLவள3 ைதாியமா< உ�ேள Tைழ7, த�ைன 
அ*�தவ� ேபா^+காரன�ல; த� ைம�,ன� ?�,நாய�க�. ம$க�மாளி� 
அ5ண� - எ�பைத அவ� க5டா�. "ச$கதி எ�னடா? கAைத மகேன! உ� ைக 
வாிைசைய� கைடசியி� எ�னிடேம கா06கிறாயா? ?�,நாய�க� த$ைகைய 
ஒ�வ� அ*�பத&காயி&றா?" எ�� ேம8� சா�தினா� ?�,நாய�க�. 
 
அ�� வ+தா, நாய�க� ைவ�5ட�,�ேக ேபாயி��பா�. ஆனா�, ந�ல 
ேவைளயாக ம$க�மா@�� விஷய� ெதாி7, ேபாயி&�. அவ� கதைவ� 
திற7,ெகா56 ஓ*வ7, அ5ண� ைகைய� பி*�,� ெகா5டா�. ேமேல ஒ� 
காய� இ�லாம� அவ� ெகாA�க0ைடேபா� இ��பைத� க5ட,� ?�, 
நாய�க:��� ேகாப� தணி7த,. பிற�, �&�?&�� பா��தா�. பைழய 
ெம�ைதயி� பதினாயிர� ,56 ,/��கைள� க5டா�. 
 
"எ�ன சமாசார�?" எ�� ேக0டா�. எ�லா விவர?� ம$க�மா� ெசா�னா�. 
?�, நாய�க� ஒ� நிமிஷ� திைக�, நி�றா�. பி�ன� ேவ/நாய�க� மீ, காறி 
உமி27, வி06 ஓ0ட� பி*�தா�. ம$க�மா� வாச� கதைவ� தாளிட� ேபானா�. 
அ7த நிசி ேவைளயி� ெத�வி=�7த அ�தைன B06 வாச=8� ஜன$க� வ7, 
நி&க� க5டா�. மி�க ெவ0க�,ட� தி��பி வ7, ப6�,�ெகா5டா�. 
 
ம�நா� காைலயி� வ+தா, ேவ/நாய�க� எA7,, வழ�க�ேபா� ெவளிேய 
வ7தா�. த� ?,�, ேதா�, ?க�, எ�லா� B$கியி�7தைத அவ� 
கவனி�கவி�ைல. அ6�த B06 வாச=� தயாரா<� கா�தி�7த ேபா^+கார� 
அவைன� பா��,, "இெத�ன நாய�கேர! நீர�லேவா உ� ெப5சாதிைய 
அ*�ததாக ஊெர�லா� பிர+தாபமாயி��கிற,? பாவ�? உ�ைமயா அ7த அ�மா� 
அ�ப* அ*�,வி0டா�? உட�ெப�லா� த*�,� ேபாயி��கிறேத!" எ�றா�. 
பிற�, அ�� ?A,� ேவ/ ெவளி�கிள�பேவயி�ைல. 
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ெஹ0கா�+ேடபி� Bராசாமி� பி�ைள��� ேதா0ட ேவைலயி� ெகாDச�  
ைப�திய?56. அவ� அ7த B06�� வ7, ஆ� மாத7தா� ஆயி&�. இத&�� 
ெகா�ைலைய� கிளிெகாD��ப* ைவ�தி�7தா�. ஆ� உயர� வள�7தி�7த 
ெகா�தவைரG ெச*களி� ெகா�,�ெகா�தா<� கா<�தி�7த,. ஒ� ப�க� 
ம�=ைகG ெச*க� ெசழி�பாக� கிள�பி அ�ேபா,தா� ெமா06வி0*�7தன. ஒ� 
ப7த=� �டல$கா<க� பிD�� பழ?மா<� ெதா$கின. ம&ெறா� ப7த=� 
அவைர� ெகா* பGைச�பேச� எ�� அட��தியா<� பட�7தி�7த,. �திய 
இ$கி^� �ேரா0ட�+க@� வாடாம�=ைகG ெச*க@� ம&ெறா� ப�க� 
காண�ப0டன. இர56 ��� வாைழ� க��க@� வள�7தி�7தன. Bராசாமி� 
பி�ைள B0*� த$�� ேநர�தி� ?�கா� ப$� ேநர� �ழ�கைட� 
ேதா0ட�திேலேய கழி�ப, வழ�க�. ஒ� ெச*யி� ஒ� இைல�� ஏதாவ, ஆப�, 
வ7, வி0டா� அவ:�� அ�றிர3 X�க� வரா,. 
 
வ+தா, ேவ/ நாய�க� பைழய ெம�ைத;ட� ;�த� �ாி7, ஒ� மாதமாயி&�. 
ஒ� நா� காைலயி� ெஹ0கா�+ேடபி� ப6�ைகைய வி06 எA7த,� வழ�க� 
ேபா� �ழ�கைட��G ெச�றா�. அவ� அ*வயி&றி� பகீ� எ�ற,. "ஐேயா" எ�� 
ெரா�ப3� தீனமான �ர=� ஒ� ெபாிய CGச� ேபா0டா�. திOெர�� கீேழ 
விA7, ��Gைசயைட7தா�. 
 
அவ� மைனவி ப6�ைகயி=�7, �தி�ெதA7, ஒேர ஓ0டமா< ஓ* வ7தா�. 
ேந&� மாைல கிளி ெகாDசி� ெகா5*�7த ேதா0ட� இ��, அ:மா� அழி�த 
அேசாகவன� ேபா� இ��பைத� க5டா�. ஒ� ெச*, ஒ� ெகா*, ஒ� �� J56 
உ��ப*யாயி��க ேவ56ேம! கிைடயா,. அவைர� ெகா*க� அ�ப06� 
கிட7தன. கீைர�பா�திக� மிதிப06 கிட7தன. ம�=ைகG ெச*க� ேவேறா6 
பி6$க�ப0*�7தன. வாைழ� க��க� ெவ0* B2�த�ப0*�7தன. ெகா�தவைர, 
ெவ5ைடG ெச*க� நி��லமா<� கிட7தன. ஒேர ,வ�ஸ�, ஒேர நாச�. 
 
ெஹ0கா�+ேடபி� மைனவி மகா உ�தமி. சாதாரணமா< அதி�7, ேப�� வழ�க� 
அவளிட� கிைடயா,. ஆனா� இ7த மகா பாதக�ைத யாரா�தா� 
சகி�,�ெகா5*��க ?*;�? "அடபாவி, நீ நாசமா<� ேபாகமா0டாயா! உ�ைன� 
ெத<வ� ேக0காதா!" எ�� க�தி� ெகா56 இர56 ைக ம5ைண வாாி ேவ/ 
நாய�க� ெகா�ைல�ப�க� இைற�தா�. உடேன ஓ* வ7, கணவ:�� 
ைச�திேயாபசார� ெச<ய� ெதாட$கினா�. அவ:�� +மரைண வ7த,� 
இ�ெனா� தடைவ ேதா0ட�ைத� பா��தா�. அLவள3தா�, எA7, உ�ேள 
ஓ*�ேபா<� Cட�தி� ���ற� ப6�,�ெகா5டா�. அ�ேபா, அவ� 
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க5ணி=�7, ெப�கிய, க5ணீரா இ�ைல, அைத இர�த� எ�� ெசா�ல 
ேவ56�. 
 
மணி ப�த*�த,. "எ�தைன ேநர� இ�ப*� ப6�தி��ப,? எA7தி�$க�. ெவளிேய 
ேபா< வி06 வா�$க�. ேவ� B6 இ�7தா� பா��க� Cடாதா? இ7த� பாA� 
B0ைட வி06� ேபாகலா�" எ�றா� ேபா^+கார� மைனவி. Bராசாமி�பி�ைள 
எA7,, உ6��� தாி�,� ெகா56 '*H*' பா��கG ெச�றா�. 
 
ஒ� ��கலான ச7,. இர56 ப�க?� மதி� �வ�. ஜன நடமா0ட� கிைடயா,. 
மி�சார விள��க� அA, வ*7தன. இர3 பதிெனா� மணி�� ெஹ0கா�+ேடபி� 
Bராசாமி�பி�ைள தனியாக B6 ேநா�கி வ7,ெகா5*�7தா�. அ7தG ச7தி� 
ந6வி� ம&ெறா� ச7, ேச�மிட�தி� அத� வழியாக ேவெறா� மனித� வ7தா�. 
இ7த ?Gச7தியி� ஒ� மி�சார விள�� இ�7தேபாதி8� ப�க�தி� மர$க� 
அதிகமி�7தப*யா� சாைலயி� ெப�� ப�தியி� நிழ� B27தி�7த,. த&ெசயலாக 
அ�மனித� ?க�ைத Bராசாமி�பி�ைள பா��த ேநர?� அவ� மீ, ெவளிGச� 
விA7த ேநர?� ஒ�,�ெகா5டன. வ7தவ� வ+தா, ேவ/ நாய�க�. 
 
ேபா^+கார� உ�ள�தி� �?றி�ெகா5*�7த ,�க� அLவள3� அ7ேநர�தி� 
�ேராதமாக மாறி&�. இ�வ�� ேந��� ேந� நி�� ஒ� நிமிஷ� உ&�� 
பா��தா�க�. ேவ/3��� �* மய�க�. எனேவ, ஆ� இ�னா� எ�� அறி7, 
ெகா�ள ஒ� நிமிஷ� பி*�த,. உடேன ப�ைல இளி�,�ெகா56, "எ�ன 
சிவ���தைல�பா? ேதா0ட� எ�ப* இ��கிற,?" எ�றா�. 
 
அத&� ேம� BராGசாமியா� தா$க ?*யவி�ைல. க�ன�தி� ஓ$கி ஒ� அைற 
ெகா6�தா�. ஆனா�, வ+தா, ேவ/நாய�கனா இத&ெக�லா� பய�ப6கிறவ�? 
இ�தைகய ச7த��ப�ைத�தா� அவ� ெவ� காலமாக� ேத*� ெகா5*�7த,. 
ஐ7, நிமிஷ�தி� ேபா^+கார� கீேழ விA7, ம5ைண கLவினா�. ெகாDச 
ேநர�தி� அவ� பி5ட� பிரதானமாகியி��பா�. ஆனா�, அ7தG சமய�தி� 
அவ:ைடய அதி��ட� வ7, ���கி0ட,. 
 
இவ�க� க0*� �ர5ட, அட�7த மர நிழ8�ள இட�. இர56 ைகயி8� இர56 
ெப0* X�கி�ெகா56 அLவழிேய ஓ*வ7த ��றாவ, மனித� ஒ�வ�, இவ�க� 
மீ, கா� இடறி� ெதா�ெப�� விA7தா�. அவ� ைவ�தி�7த ெப0*ெயா�� 
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வ+தா, நாய�க� ேதா�மீ, விA7த,. அவ� தி6�கி06 எA7தி�7தா�. 
இ,தா� சமயெம�� ேபா^+கார� ச0ெட�� நAவிG ச�த� ேபாடாம� 
மர�த*யி� ஒளி7, ெகா5டா�. �* மய�க�தி=�7த ேவ/3�� ஒ��� 
�ாியவி�ைல. ஓ* வ7தவ� இ�0*� விA7, கிட�ப,தா� ெதாி7த,. அவ� தா� 
ேபா^+கார� எ�� நிைன�, ஒேர பா<Gசலா<� பா<7, அவைன பி*�,� 
��த� ெதாட$கினா�. அவ� ேப�வத&�� இட� ெகா6�கவி�ைல. ேம8� ேம8� 
விA7த அ* ெபா��காம� அ7த மனித� ��Gைசயைட7ேத ேபானா�. வ+தா, 
இர56 ��� தடைவ அவைன� �ர0*� பா��,வி06 ேவகமா< B6 ெநா�கி 
நட7தா�. "இLவள3 த*யனா அ7த� ேபா^+கார�? ஒ�ேவைள, உட�� 
B$கி�ேபாயி&றா?" எ�� நிைன�,� ெகா5டா�. 
 
ேவ/ ச7, தி��பி� ேபான பிற� ெஹ0கா�+ேடபி� Bராசாமி மர�தி� 
மைறவி=�7, ெவளிேய வ7தா�. கீேழ கிட7தவைன உ&�� பா��தா�. கீேழ 
கிட7த ெப0*கைள;� பா��தா�. ெகாDச� ச7ேதக� உதி�த,. Xர�தி� ஏேதா 
'ேகா�மா�' நட��� ச�த� ேக0ட,. ச7ேதக� உ�தி�ப0ட,. ெப0*கைள எ6�,� 
ெகா56 ச�த� ேக0ட திைசைய ேநா�கி விைரவாக நட7தா�. ஒ� ப$களாவி� 
வாச=� ஏக தட�டலா<� கிட7த,. பல� C* இைர7, ெகா5*�7தா�க�. 
இர56 ேபா^+கார�க@� ஒ� ச�-இ�+ெப�ட�$Cட நி�றா�க�. ைகயி� 
ெப0*க@ட� உட�ெப�லா� இர�த� ெசா0ட உ6�ெப�லா� கிழி7, 
அல$ேகாலமா< வ7த Bராசாமிைய� க5ட,� அ$ேக ெப�$ கிள�Gசி 
உ5டாயி&�. 
 
"எ�ன?" 
 
"ஏ,?" 
 
"அக�ப0டானா?" 
 
"ஓ*� ேபானானா?" 
 
"ஐேயா, பாவ�! ந�றா< அ*ப0*��கிறா�!" 
 
"எ�தைன ேப�?" 
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"தி�06� பச$க�?" 
 
இLவா� ஏக கால�தி� பல� CGச� ேபா0டா�க�. Bராசாமி��� ெகாDச� 
விஷய� விள$கி&�. த� அதி��ட�ைத� தாேன விய7, ெகா5டா�.  
 
இத&�� B06 எஜமா� C0ட�ைத வில�கி�ெகா56 ஓ* வ7தா�. Bராசாமி 
ைகயி� ெப0*கைள� க5ட,� அவ:��� கைர காணாத ச7ேதாஷ� 
உ5டாயி&�. "ஐேயா! பிைழ�ேத�. உயி� வ7த,. நீ மகாராஜனா< இ��க 
ேவ56�" எ�� Bராசாமிைய� க0*� ெகா5டா�. ெப0*��� Rபா< 20,000 
ெப�மான நைககள�லவா இ�7தன! 
 
ச� இ�+ெப�ட� இ�ேபா, ���கி06, "அெத�லா� இ��க06�. எ�ன 
சமாசார�? சீ�கிர� ெசா�8. தி�டைன எ$ேக க5டா<? எ�ன நட7த,? சீ�கிர� 
ெசா�8" எ�றா�. 
 
Bராசாமி� பி�ைளயி� �ைள வ��ேபாேத ேவைல ெச<,ெகா5*�7த,. 
எனேவ, அவ� தய$காம� ெசா�ல8&றா�:- "வட ப�க�, ச7, வழியா< வ7, 
ெகா5*�7தேபா, ���� த*�பச$க� ����G ச7, வழியா< ஓ* வ7தா�க�! 
எ�ைன� க5ட,� தி6�கி06 நி�றா�க�. உடேன என�� ச7ேதக� த0*&�. 
'அேட தி�06� பய�கேள!' எ�� ��மா ஒ� அத0ட� அத0*ேன�. உடேன 
��� ேப�� எ� ேம� வ7, விA7தா�க�. அ�பா! எ�ன பா6ப06 ேபாேன�! 
த�பி� பிைழ�ப, இனி ேம� இ�ைலெய�ேற நிைன�,வி0ேட�. இ�7தா8� 
உயிைர� ைகயி� பி*�,�ெகா56 ச5ைட ேபா0ேட�. ைகயி� க�தி, 
,�பா�கி;� ஒ��மி�ைல. அ7த ��� ேபாி8� ஒ�வ� தா� ந�ல த*ய�, ஒ� 
திமி� திமிறி�ெகா56 அவ� ெந&றிைய� பா��, ஒ� ��, வி0ேட�. அ�ப*ேய 
அவ� ��56 விA7தா�. ம&ற இர56 ேப�� ஓ*ேய ேபானா�க�. கீேழ 
விA7தவ� ம�ப*;� எA7, தா�கினா�. ��� ேபைரேய ஒ� ைக பா��தவ� 
ஒ�வ:��� பய�ப6ேவனா? அ*�,� ேபா0ேட�. அ7த மர�த*யிேலேய 
இ�ேபா, கிட�கிறா�. உயி� இ��கிறேதா ெச�,� ேபானாேனா, ெதாியா,. 
ெப0*கைள எ6�,�ெகா56 ஓ* வ7ேத�." 
 
எ�ேலா�� ைகயி� லா7த�க@ட� கிள�பிG ெச�றா�க�. ?Gச7தியி� கீேழ  
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விA7, கிட7த பிர�மா5ட மனிதைன� பா��த,� அவ�க@��� 
பிரைம;5டாகிவி0ட,. Bராசாமிைய;� கீேழ கிட7தவைன;� மாறி மாறி� 
பா��தா�க�. 'இ�தைன ெபாிய ஆைள இவ� எ�ப* அ*�தா�?' எ�� அவ�க� 
ஆGசாிய�ப0டா�க�. ந�ல ேவைளயாக அவ� ��கி� �G� வ7,ெகா5*�7த,. 
ச&� ேநர�தி&ெக�லா� க5ைண� திற7தா�. ைகயி8� கா=8� வில$� J0*� 
ேபா^+ +ேடஷ:��� ெகா56ேபானா�க�. 
******* 
 
ெஹ0 கா�+ேடபி� Bராசாமி�பி�ைள ஒ� வார� ஆ+ப�திாியி� இ�7, 
வ+தா, ேவ/ நாய�க� அ*�த அ*யினா� உ5டான காய$கைள 
ஆ&றி�ெகா56 B6 வ7, ேச�7தா�. ேவ/3� அ7த ஒ� வாரமாக ெவளியி� 
கிள�பவி�ைல. ஆனா�, அ6�த B06� ேபா^+கார� ஆ+ப�திாியி� 
இ��பைதம06� த� மைனவி �ல� விசாாி�,� ெதாி7, ெகா5டா�. மீைசைய 
?��கி வி06�ெகா56, "வ+தா, ேவ/ நாய�கனிடமா இவ� ைகவாிைச 
கா0*னா�?" எ�� உ�மி�ெகா5ேட இ�7தா�. 
 
"எ�னேவா தி�டைன� பி*�தா�, எ�� ெசா�=�ெகா�கிறா�க�" எ�றா� 
ம$க�மா�. 
 
"தி�டனா, தி�ட�! இ7த� ைகயினா� எ5ணி 99 ��, அ�லவா வி0ேட�?" 
எ�றா�. 
 
"ஐேயா இைரயாேத;$க�!" எ�� ம$க�மா� அவ� வாைய� ெபா�தினா�. 
 
எ0டா� நா� காைலயி� Bராசாமி�பி�ைள எA7, B06�� ெவளியி� வ7தா�. 
அவ� தைலயி� இ�:� க06� ேபா0*�7த,. ேவ/3� அGசமய� ெவளிேய 
வ7தா�. அவனா� ��மாயி��க ?*யவி�ைல. "எ�ன ஓ<! காய� இ�:� 
ஆறவி�ைலயா?" எ�றா�. Bராசாமி ��மாயி�7தா�. ேவ/ ம�ப*;� "எ�ன 
ஓ<, ேபச�கா/�? பய�படாேத. இனிேம� ��தவி�ைல" எ�றா�. 
 
Bராசாமி, "எ�னா$கா/� உள�கிறீ�!" எ�றா�. 
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"நானா உள�கிேற�? அத&�� ?,� 99 ��ைத;மா மற7,வி0ட,?" எ�� 
ெசா�=G சிாி�தா� ேவ/. 
 
"எ�ன? நீயா அ�� எ�ைன அ*�தா<?" 
 
"பி�ேன யா�! உ� அ�பனா?" 
 
"இ�, இ�. எதி� B06�கார�கைள� C�பி6கிேற�. இர56 ேபைர ைவ�,� 
ெகா56 இைதG ெசா�8." 
 
"ெசா�னா� தைல ேபா< வி6ேமா?" 
 
"தைல ேபாகா,. ப�னிர56 வ�ஷ� க6$காவ�; அLவள3தா�. ��� 
தி�ட�களி� ஒ�வைன� பி*�தாகி வி0ட,. இர56 ேப� ஓ*� ேபானா�க�. 
ஓ*�ேபானவ�களி� நீ ஒ�வனா? ெரா�ப ச7ேதாஷ�" எ�றா� ேபா^+கார�. 
 
நைடயி=�7, இ7த ச�பாஷைணைய ேக06� ெகா5*�7த ேவ/வி� 
மைனவி��� பாதி பிராண� ேபா<வி0ட,. ேவ/3�� ந�றாக விள$கவி�ைல. 
இ�7தா8� ெகாDச� பய?5டாயி&�. உடேன அவ� த06� த6மாறி� ெகா56 
"ேபானெத�லா� ேபாக06� அ5ேண? நா� அ5ைட B06�கார�க�. ஏ� 
மன�தா$க�, - இனி சிேநகமாயி��ேபா�" எ�றா�. "அ7த� பா�கிய� 
என�கி�ைல, நாய�கேர! நா� நாைளேய இ7த B0ைட வி06� ேபாகிேற�" 
எ�றா� Bராசாமி. ேவ/3�� மி�க ச7ேதாஷ� உ5டாயி&�. 'ெதாைல7தா� 
சனிய�' எ�� மன�தி� நிைன�,� ெகா5டா�. "அேத� அ5ேண? வ7, 
ஆ�மாத$Cட ஆகவி�ைலேய. ஏ� ேபாகேவ56�" எ�� ேக0டா�. 
 
Bராசாமி� பி�ைள, "அைத ஏ� ேக0கிறா<, த�பி! 'யாைன��0* ?த=!' எ�:� 
ெபய� ெப&ற தி�டைன நா� பி*�,� ெகா6�ேத�. அவேனா6 ச5ைட 
ேபா06�தா� காயமாயி&�. இத&காக ச��கா� எ�ைன ச� இ�+ெப�ட� 
ேவைல�� உய��தி இ��கிறா�க�. அேதா6 தி�06�ேபான நைகைய மீ06� 
ெகா6�தத&காக ஆ�X� ஜமீ�தா� ஆயிர� Rபா< ெவ�மதி ெகா6�தா�. இனிேம� 
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நா� ஏ� இ7த எ06 Rபா< B0*� �*யி��க ேவ56�? ?�ப, Rபா<�� ஒ� 
மG� B6 பா��தி��கிேற�!" எ�றா�. 
 
ேவ/ நாய�க:�� இ�:� விள$கவி�ைல. மன��ழ�பேம அதிகமாயி&�. 
"எ�னடா அதிசய�! �&�யிரா�� வைரயி� தைலயி8� ?,கி8� மாறி மாறி� 
��தியவ� நா�. எ�னேவா தி�ட� தி�ட� எ�கிறாேன?' எ�� திைக�தா�. 
அ�� சாய$கால� சாராய� கைட��� ேபானா�. அ$ேக விசாாி�, 
விஷய$கைளெய�லா� ந�றாக� ெதாி7,ெகா5டா�. அ�றிர3 வ7, B0*� 
�ரமாக� ப6�தவ� அ��ற� ஒ� மாத� வைர எA7தி��கவி�ைல.  
--------------- 

6. 6. 6. 6. அமர வா<9அமர வா<9அமர வா<9அமர வா<9    
!�"ைர !�"ைர !�"ைர !�"ைர     
 
ப�மாவி=�7, தா<நா0*&�� தி��பி வ7த பிற� எ� உ�ள� அைமதி இழ7, 
அைல��5*�7த,. ஓாிட�தி� நிைலயாக இ��ப, சா�தி<மி�லாம� ேபாயி&�. 
எ� மேனாநிைலைய வியாeயமாக� ெகா56 ேதச யா�திைர ெச<ய� 
ெதாட$கிேன�. அ7த ேதச யா�திைரைய� ெப��பா8� வட இ7தியாவிேலேய 
ெச<;�ப* X5*ய காரண� ஒ�� இ�7த,. 
 
Bர ராஜ��திர�களி� நா0*� அதிசயமான BரG ெசய�க� நிக27த �ராதனமான 
ேகா0ைட ெகா�தள$கைள;�, பாழைட7த பைழய ஊ�கைள;� அழ� �* 
ெகா5ட �திய ப0டண$கைள;� அ7த� ப0டண$களிேல ^லா 
விேநாத$க@��� ெபய� ேபான சி�$கார அர5மைனகைள;� �&றி� பா��,G 
ச=�த பிற�, கைடசியாக, அeமீ� +ேடஷனி=�7, ப�பா<��� ேபாவத&� 
*�க0 வா$கிேன�. ஆeமீாி� *�க0 ெகா6�த +ேடஷ� �மா+தா ஒ� 
எGசாி�ைக ெச<தா�. "வழியி� ர0ல� சம+தான�தி� ஏேதா கலா0டா நட�பதாக� 
ெதாிகிற,. கால தி0ட�ப* ரயி� ேபா<G ேச�வ, நிGசயமி�ைல. நீ$க� ேவ� 
மா��கமா<� ேபாவ, ந�ல,!" எ�� அவ� ெசா�னா�. 
 
அத&� நா�, "எ�தைனேயா கலா0டா�கைள நா� பா��தி��கிேற� ஐயா! 
பரவாயி�ைல. *�க0 ெகா6$க�" எ�ேற�. 
 
ஆeமீ� +ேடஷனி� ஜன$க� அ$க$ேக ��ப� C*� பரபர��ட� ேபசி�  
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ெகா5*�7த விஷய� எ�னெவ�ப, ேம&ப* *�க0 �மா+தாவி� 
எGசாி�ைகயி� �ல� என��� ெதாிய வ7த,. 
 
ரயி� �ற�ப0டேபா, அதி� வழ�க�,�� மாறாக� C0ட� ெரா�ப� �ைறவாக 
இ�7த,. ஏறியி�7தவ�களி� ேபா^+கார�க�, இ7திய சி�பா<க�, இ$கி^� 
டா�மிக� ஆகியவ�க� தா� அதிகமி�7தா�க�. 
 
இ�தைன நா@� ரயி� பிரயாண�தி� C0ட�திேலேய கிட7, அவ+ைத�ப0ட 
என�� இ, ெபாி,� உ&சாக�தி&�� காரணமாயி�7த,. ஒ�வ�ேம ஏறியிராத ஒ� 
இர5டா� வ��� வ5*ைய� க56பி*�, அதி� ஏறி� கதைவG சா�தி� 
தாளி06� ெகா5ேட�. பிரயாண�,�கான உைடைய� கைள7, வி06� 
க�பளிைய இA�,� ேபா��தி� ெகா56 ஹா<யாக� காைல நீ0*� ெகா56 
ப6�ேத�. ரயி8� கிள�பி&�. 
-------- 
 
1. 1. 1. 1. ர=ல� ஜ>ஷ� ர=ல� ஜ>ஷ� ர=ல� ஜ>ஷ� ர=ல� ஜ>ஷ�     
 
நா� நி�மதியான நிைனவ&ற X�க� X$கி எ�தைனேயா கால� ஆயி&�. 
எ�றா8�, ஓ6� ரயி=� ஓைச;� �ழ8� ச�கர$களி� ச�த?� ெப��பா8� 
எ�ைன� க5ணயரG ெச<வ, வழ�க�. எ�தைன ேநர� அ�� நா� 
X$கிேனேனா ெதாியா,. பைழய வா2�ைகG ச�பவ$கைள� ப&றிய கன3 
ெகா56 திOெர�� X�கி வாாி� ேபா06� ெகா56 எA7ேத�. ரயி� ஓடாம� 
நி&கிற, எ�� ெதாி7த,. நி&கிற இட� +ேடஷ� இ�ைல எ�� எ� உ�@ண�3 
ெசா�=&�. +ேடஷ� எ�றா� அத&ெக�� தனி உாிைம;�ள சில ச�த$க� 
ேக0��. வ5*யி� இட� பி*�க ஓ6கிறவ�களி� நடமா0ட�, ஏறி 
இற$�கிறவ�க@ைடய ஆ��பா0ட�, 'கர� சா' 'கர� X�' C�பா6, 
ேபா�0ட�களி� ஆரவார� - இவ&றி=�7, ரயி� ெபாிய ஜ$ஷனிேலா சிறிய 
+ேடஷனிேலா நி&கிறெத�பைத� க56பி*�கலா�. ஆனா�, இ$ேக அ�மாதிாி 
ச�த$க� இ�ைல. எ$ேகேயா ெவ� Xர�தி=�7, இன7ெதாியாத ச�த$க� 
ேக0டன. வ5*யி� பலகணி ஒ�ைற� திற7, உ�ேள �� எ�� ��7த �ளி�7த 
பனி� கா&ைற� ெபா�0ப6�தாம� ெவளிேய தைலைய நீ0*ேன�. எ�ைன� 
ேபாலேவ பல தைலக� வ5*�� ெவளிேய நீ0ட�ப0*�7தன. ஒ� சில� கீேழ 
இற$கி ரயிேலாரமாக நட7, ெகா5*�7தா�க�. எதிேர ெகாDச Xர�தி� ஒ� 
ப0டண� இ��ப, ெதாி7த,. எ�ப*� ெதாி7த, எ�றா�, அ7த� ப0டண�தி� 
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ஆ$கா$ேக சில B6க� தீ�பி*�, எாிய, ேம&ப* தீயி� ெவளிGச�தி� ப0டண� 
ெதாி7த,! ப0டண� ெதாி7த திைசயி=�7, படா�, படா� எ�� ,�பா�கி� 
�56க� ெவ*��� ச�த� வ7, ெகா5*�7த,. 
 
அ6�த வ5*யி=�7, தைலைய நீ0*யவைர� பா��,, "எ�ன ஸா�, விேசஷ�! 
ரயி� எ$ேக வ7தி��கிற,?" எ�� ேக0ேட�. "ர0ல� +ேடஷ:�� அ�கி� 
வ7தி��கிற,; ட3னி� ஏேதா கலா0டா நட�ப, ேபா� கா5கிற,!" எ�றா�. 
 
ஆeமீ� +ேடஷனி� *�க0 �மா+தா ெசா�ன, சாிதா� எ�� நிைன�,� 
ெகா5ேட�. 
 
சில நிமிஷ�,�ெக�லா� ரயி� கா�*� வி`� ச�த� ேக0ட,; ரயி8� 
�ற�ப0ட,. ெம,வாக நக�7, ெச�� ைக கா0* மர�ைத� தா5* ர0ல� 
+ேடஷ:��� ேபா< நி�ற,. வ5*யி=�7த சி�பா<க� ?த=ேயா� 
மளமளெவ�� கீேழ இற$கினா�க�. பிளா0பார�தி� அ$�மி$�� ஜன$க� 
��ப� ேச�7, ேபசி� ெகா5*�7தா�க�. அ7த� ப�க� ேபான +ேடஷ� அதிகாாி 
ஒ�வைர நி��தி, "எ�ன ஐயா விேசஷ�? வ5* இத&� ேம� ேபா�மா? 
ேபாகாதா?" எ�� ேக0ேட�. அவ� தம, வாயி=�7த சிகெர0ைட என��� பதி� 
ெசா�வத&காக எ6�கலாமா, ேவ5டாமா எ�� சிறி, ேயாசைன ெச<,வி06� 
பிற� ஒ� தீ�மான�,�� வ7தவரா<, "ெகாDச Xர�,�க�பா� ரயி� பாைத 
ேசதமாயி��கிற,. ெச�பனி06� ெகா5*��கிறா�க�. இனிேம� ெபாA, 
வி*7தபிற�தா� ரயி� �ற�ப6�" எ�றா�. 
 
உடேன நா� ப6�ைகைய �&றி� க0*ேன�. கைள7, ைவ�த உ6�ைப� 
ேபா06� ெகா5ேட�. க�ட�ப06 ஒ� ேபா�0டைர� க56பி*�,� ெப0* 
ப6�ைகைய� X�கி� ெகா�ளG ெச<ேத�. ேம&பால�தி� ஏறி இற$கி ?த� ந�ப� 
பிளா0பார�தி� இ�7த ெவயி0*$ R?��� ேபா<G ேச�7ேத�. 
 
ெவயி0*$ Rமி� விள�� எாியவி�ைல. ெவளியி� பிளா0பார�, 
விள�கிேலயி�7, ம$கலான ெவளிGச� வ7த,. அைற அ*ேயா6 கா= எ�� 
?த=� ேதா�றிய,. அ��ற� �&�� ?&�� ந�றா<� பா��ததி� அ7த எ5ண� 
தவ� எ�� ெதாி7த,. �வ� ஓரமாக� கிட7த தா27த பிர��� க0*=� ஒ� மனித� 
ப6�,� ெகா5*�7தா�. அவ�ைடய ?க� �வாி� ப�கமாக� 
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தி��பியி�7தப*யா� அவ� யா�, இ�ன மாதிாி மனித� எ�� இன� ெதாி7, 
ெகா�ள ?*யவி�ைல. 
 
ஒ� வ0ட ேமைஜ;�, அத� இர56 ப�க$களி� இர56 நா&கா=க@� கிட7தன. 
சாமா�கைள� கீேழ ைவ�கG ெசா�=வி06 ஒ� நா&கா=யி� நா� உ0கா�7ேத�. 
ேபா�0டாிட� ம�ப*;� ரயி� கிள��� ேபா, வ7, C�பி6�ப* ெசா�ேன�. 
 
ேபா�0ட� ேபான பிற� சிறி, ேநர� வ0ட ேமைஜ மீ, ைககைள ஊ�றி� ெகா56 
உ0கா�7தி�7ேத�. எ� பிற�� வள��ைப� ப&றி;�, வா2�ைகயி� நா� அைட7த 
அ:பவ$கைள� ப&றி;� ஏேதேதா எ5ண$க� ேதா�றி மைற7, 
ெகா5*�7தன. இ7த மாதிாி ?� பி� ெதாியாத ஒ� வடநா06 ரயி�ேவ 
+ேடஷனி� ஒ� நா� ந�ளிரவி�, நா� த�ன7 தனியாக உ0கா�7தி��ேப� எ�� 
நாைல7, வ�ஷ$க@�� ?�� யாராவ, ெசா�=யி�7தா�, ெசா�=யவ���� 
ைப�திய�கார� ப0ட� ]0*யி��ேப�. 
 
எ�ன அ��தம&ற காாிய� இ,? எ� வா2�ைகையேய இ�ப* 
அ��தம&றதாக�தா� ேபா< வி6ேமா? 
 
'ட� ட� ட�பா�' எ�� ,�பா�கி ெவ*G ச�த� ம�ப*;� ேக0ட,. �வ��க�கி� 
க0*=� ப6�,� ெகா5*�7த மனித� ஒ� தடைவ �ர56 ப6�தா�. ம�ப*;� 
ஒ� ெநா*� ெபாAதி� அவ�ைடய ?க� �வாி� ப�கமாக� தி��பி வி0ட,. 
------------- 
 
2. 2. 2. 2. ேஜ ஹி%�ேஜ ஹி%�ேஜ ஹி%�ேஜ ஹி%�! ! ! !     
 
எ�:ைடய க5ணிைமக@� ேலசாக வைள7, ெகா6�க� ெதாட$கின. 
ப6�ைகைய� தைரயி� விாி�,� ெகா56 ப6�கலாெம�� எ5ணி 
நா&கா=யி=�7தப*ேய �னி7, ப6�ைகைய� பிாி�ேத�. அ�ேபா, யாேரா 
ஒ�வ� அ7த அைற���ேள வ�வ, ெதாி7த,. �னி7தப*ேய கைட�க5ணா� 
வ�வ, யா� எ�� கவனி�ேத�. அLவள3தா�; எ� ைகக� ெவட ெவட எ�� 
ந6$க� ெதாட$கின. ப6�ைகைய� க0*யி�7த ேதா� வாைர� கழ&ற 
?*யவி�ைல. ெவளிேய எ$ேகேயா Xர�தி� ேக0ட ,�பா�கி ெவ*யி� ச�த� 
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இ�ேபா, எ� ெநD����ேள ெவ*�ப, ேபா� ேக0ட,. ச0ெட�� ஒ� ெப� 
?ய&சி ெச<, மனைத திட�ப6�தி� ெகா56 நிமி�7, உ0கா�7ேத�. உ�ேள 
வ7த மனித� �வ� ஓரமாக� ெப0* ப6�ைகைய ைவ�, வி06 வ7, என�ெகதிேர 
வ0ட ேமைஜ� க�கி� இ�7த நா&கா=யி� உ0கா�7தா�. 
 
?த=� அவ� எ�ைன� பா��கவி�ைல. ெவயி0*$ Rமி� வாச� வழியாக� 
பிளா0பார�ைத� பா��,� ெகா5*�7தா�. சிறி, ேநர�,��� பிற�, நா� 
அவைரேய உ&� ேநா�கி� ெகா5*�7தைத உண�7ததினா� தாேனா எ�னேமா, 
எ� ப�கமாக� பா��தா�. ?த=� அச0ைடயாக� பா��தா�; பிற� உ&�� 
பா��தா�. 
 
"ேஜ ஹி7�!" எ�றா�. 
 
அ7த� �ர8� வா��ைதக@� எ� உ�ள�தி� அட$கி� கிட7த எ�தைனேயா 
உண�Gசிகைள� ெபா$��ப*G ெச<தன. மிக3� பிரய�தன�ப06 உ�ள�தி� 
ெபா$கிய உண�Gசிகைள;� க5களிேல ,ளி�க� பா��த க5ணீைர;� அட�கி� 
ெகா56 க�மிய �ர=� நா:� "ேஜ ஹி7�!" எ�� வா2�திேன�.  
 
"தமிழ� ேபா=��கிற," எ�றா�. 
 
"ஆமா�!" எ�ேற�. 
 
"நா� எ$ேகயாவ, ச7தி�தி��கிேறாமா? உம, ?க� பா��த ?கமா<� 
ேதா��கிற,; ஆனா� எ$ேக பா��ேதாெம�� ஞாபக� வரவி�ைல" எ�றா�. 
 
அவ��� ஞாபக� வராதத&� ம$கலான ெவளிGச�ைத� தவிர ேவ� காரண?� 
உ56 எ�பைத நா� அறி7தி�7ேத�. ேபGைச� தி��ப வி��பிேன�. 
 
"ப�மா அ�ல, மலாயி� பா��தி��கலா�. அ7த �ழ�பமான கால�தி� பா��த 
பதினாயிர� ?க$களி� எைதெய�� ஞாபக� ைவ�,� ெகா�ள ?*;�?" எ�� 
ெசா�=, ேமேல அவ� ேபச இட$ெகாடாம�, "இ7த இ�ளைட7த +ேடஷனி=�7, 
ரயி� எ�ேபா, கிள���, ஏதாவ, ெதாி;மா?" எ�� ேக0ேட�. 
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"அ,தாேன ெதாியவி�ைல. நீ$க� எ7த� ப�க� ேபாக ேவ56ேமா?" 
 
"ப�பா<� ப�க� ேபாகிேற�." 
 
"நா� *�=��� ேபாக ேவ56�." 
 
"*�=�கா? நீ$க� *�= ெச$ேகா0ைடயி� நட7த விசாரைணயி�..." எ�� 
தய$கிேன�. 
 
"இ�ைல; நா� ெச$ேகா0ைட� ைகதியி�ைல. ப�மாவி=�7, ேநேர வ7தவ�, 
ெச$ேகா0ைடயி=�7, வி6தைலயான ஒ� மனிதைர� ேத*� ெகா56 
ப�பா<��� ேபாேன�. அத&��ேள அவ� ப�பாயி=�7, கிள�பி� 
ேபா<வி0டதாக� ெதாி7த,... உ$க@�� ேமஜ� ெஜனர� �மர�பாைவ� 
ெதாி;மா!" எ�� அவ� திOெரன� ேக0டா�. 
 
"�மர�பாைவ� ெதாியாம=��க ?*;மா? ேநதாஜி�� அ6�தப*யாக ஐ.எ�.ஏ. 
Bர�களி� ப�திைய� கவ�7த மகா��ஷ� அ�லவா?" 
 
"ஆமா�; அ7த மகா ��ஷைர� ேத*� ெகா56தா� ேபாகிேற�. எத&காக� 
ெதாி;மா?" 
 
"ெதாியவி�ைலேய?" எ�� தய$கி� Cறிேன�. 
 
அவ� த�?ைடய கா� ச0ைடயி� ைப���ேள ைகைய வி06 ஒ� ாிவா�வைர 
எ6�, எ� ?க�,�� ேநேர அைத� பி*�தா�.  
 
"இதிேல ஆ� �56க� இ��கி�றன. ஆறி� ஐ7, �56கைளயாவ, 
�மர�பாவி� மா�பி� ெச8�,வத&காக�தா�. ஒ��, இர56, ���..." 
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எ�:ைடய உ�ள�தி� அ�ேபா, �?றி எA7த அைலகைள அட�கி� ெகா56,  
"இ, எ�ன ேபG� ேப�கிறீ�க�? தய3ெச<, ாிவா�வைரG ச0ைட� ைப��� 
ேபா06� ெகா�@$க�!" எ�ேற�. 
 
அவ� அ�ப*ேய ெச<தா�. பிற� இர56 ைககளா8� சிறி, ேநர� ?க�ைத �*� 
ெகா5*�7தா�. 
 
"ஏேதா ெரா�ப3� மன ேவதைன�� ஆளாகியி��கிறீ�க� ேபா=��கிற,. அைத� 
ப&றி எ�னிட� ெசா�லலா� எ�றா� ெசா�8$க�!" எ�ேற�. 
 
அவ� தம, ?க�ைத �*யி�7த ைககைள எ6�,வி06, "இ7த� பிரயாண� 
தைட�ப0டதினா� ெரா�ப3� மன�தள�Gசியைட7, வி0ேட�. தய3 ெச<, 
ம�னி;$க�" எ�றா�. 
 
"ரயி� இ�� இர3 கிள�ப� ேபாவதி�ைல. ந� இ�வ���� X�க� வர3� 
இ�ைல. நீ$க� உ$க� அTபவ$கைளG ெசா�னா�, நா:� பி&பா6 எ� 
கைதையG ெசா�கிேற�. இரா�திாி ெபாA, ேபா��" எ�ேற�. 
 
"நீ�� ஐ.எ�.ஏ. சேகாதர�; அதி8� தமி2 நா0டாராயி��கிறீ�. உ�மிட� 
ெசா�லாம� ேவ� யாாிட� ெசா�வ,? ஆனா� கைதைய எ7த இட�தி� 
ஆர�பி�கிற, எ�� தா� ேயாசி�கிேற�!" 
 
"�த7திர� பைடயி� தா$க� ேச�7ததி=�7, ஆர�பி�கலாேம?" எ�ேற�. 
 
"இ�ைல, இ�ைல; கைதையG ெசா�வதாயி�7தா� ?த==�7ேத 
ெதாட$�வ,தா� சாி!" எ�� ெசா�=வி06, �வ� ஓரமாக� க0*=� ப6�,� 
ெகா5*�7த மனிதைர� தி��பி� பா��தா�. 
 
"அவ� அச7, X$�கிறா�. ேம8� யாேரா வட�க�தி ம:ஷ� எ�� ேதா��கிற,. 
நா� தமிழி� ேபசினா� அவ��� எ�ன ெதாிய� ேபாகிற,?" எ�ேற�. 
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இ�:� ெகாDச� தாஜா ப5ணிய பிற� அவ� தம, கைதையG ெசா�ல 
ஆர�பி�தா�. 
------------- 
 
3. 3. 3. 3. க�ன� �மர�பா க�ன� �மர�பா க�ன� �மர�பா க�ன� �மர�பா     
 
கதாநாயக:ைடய ெபய� டா�ட� ராகவ�. ெச�வ� �6�ப�தி� பிற7தவ�. 
அவ:ைடய தக�பனா� ஒ� பிரபல டா�ட�. தம, �த�வ:� த�ைம� ேபா� 
ைவ�திய� ெதாழி=� பிரபலமாக ேவ56ெம�� அவ� வி��பினா�. த7ைதயி� 
வி��ப�ைத� �த�வ� ெவ� ந�றாக நிைறேவ&றி ைவ�பா� எ�� ேதா�றிய,. 
ைவ�திய� க�cாியி� ப*�, மிகG சிற�பாக� ேதறினா�. பிற� அவ� தம�� 
உதவியாக� 'பிரா�*+' ெச<ய ேவ56ெம�� த7ைத வி��பினா�. ஆனா� 
ைபய:�� ைவ�திய சா+திர�தி� ஏ&ப0*�7த அபார ேமாகமான, அத&� 
���ேக நி�ற,. "நம, ெம*க� காேலஜி� இ�ேபா, ெசா�=� 
ெகா6�பெத�லா� ப�, வ�ஷ�,�� ?�னா=�7த ைவ�திய சா+திர�. ெச�ற 
ப�, வ�ஷ�தி� எ�தைனேயா அதிசய$கைள ேமனா06 ைவ�திய நி�ண�க� 
க56 பி*�தி��கிறா�க�. நா� அெமாி�கா3��� ேபா< அவ&ைற� க&�� 
ெகா56 வ�கிேற�" எ�றா�. பி�ைளயி� பி*வாதமான ேகாாி�ைக��� 
தக�பனா�� ச�மதி�க ேவ5*யி�7த,. 
 
ராகவ� அெமாி�காவி=�7, தி��பி வ7த பிற�� அவ� த7ைதயி� வி��ப�ைத 
நிைறேவ&றி ைவ�க� Cடவி�ைல; ெபாிய கவ�ெம50 ஆ+ப�திாியி� 
ச�பளமி�லாத உதவி ஸ�ஜனாகG ேச�7தா�. அLவித� ஆ+ப�திாியி� ேவைல 
ெச<தா� தா� த�:ைடய ைவ�திய சா+திர அறி3 விசா=�,� பாிJரண� 
அைட;� எ�� ெசா�னா�. 
 
மக:ைடய ேநா�க�ைத அறி7, தக�பனா� ெப�ைமயைட7தா�. இவ� ெவ�ேம 
பண� ச�பாதி�பத&காக ைவ�திய� ெச<ய� பிற7தவ� அ�ல. ைவ�திய 
சா+திர�ைதேய விாி3ப6�தி மனித வ��க�,�� ந�ைம ெச<ய� பிற7தவ� எ�� 
தீ�மானி�, அ�ப*ேய ெச<ய அ:மதி ெகா6�தா�. அ:மதி ெகா6�,G சில 
கால�,�ெக�லா� அவ� ைவ�திய� எ�பேத ேதைவயி�லாத ேம� உலக�,��G 
ெச�றா�. 
 
த7ைதயி:ைடய சரம�கிாிையகைளG சாிவரG ெச<வத&�� Cட டா�ட� 
ராகவ:�� அவகாச� கிைட�கவி�ைல. அLவள3Xர� அவ� ைவ�திய�கைல 
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அறிவி� வள�Gசியி� ?Aகி� ேபாயி�7தா�. அவ� ேவைல ெச<த ெபாிய 
ஆ+ப�திாியி� அவ:ைடய இலாகா3��� தைலவராயி�7தவ� க�ன� �மர�பா 
எ�பவ�. அவ� ஐ.எ�.எ+. வ��க�ைதG ேச�7தவ�. ெச�ற ;�த�தி� ேபா,, 
ேபா��கள�,��� ேபா< வ7தவ�. பி&பா6 ஐேரா�பா3��G ெச�� விய�னா 
நகாி8� ெப�=� நகாி8� இ�7த பிரபலமான ைவ�திய சாைலகளி� ெகாDச 
கால� இ�7, தம, ைவ�திய� கைல ஞான�ைத வள��,� ெகா56 
தி��பியி�7தா�. எனேவ ைவ�திய உலக�தி� அவ��� மிக3� பிரசி�தமான ெபய� 
ஏ&ப0*�7த,. "யமத�ம ராஜ:�� ஏதாவ, ஆ�ேரஷ� ப5ணி� ெகா�ள 
ேந�7தா� அவ� Cட� க�ன� �மர�பாவிட� வ7,தா� ஆக ேவ56�" எ�� 
ெசா�வா�க�. 
 
அ�தைகயவ�களி� கீேழ ேவைல ெச<வதா� த�:ைடய ைவ�திய ஞான�ைத;� 
அ:பவ�ைத;� வள��,� ெகா�ளலா� எ�� டா�ட� ராகவ� எ5ணியி�7தா�. 
ஆனா� இ, விஷய�தி8� சீ�கிர�திேல ஏமா&ற� அைட7தா�. க�ன� �மர�பா 
இரண சிகிGைசயி� ெபாிய நி�ணராயி��கலா�; ஆனா� அவ��� ைவ�திய� 
கைலயி� அLவள3 சிர�ைதயி�ைல எ�� ேதா�றிய,. பல ?�கியமான ரண 
சிகிGைச ேகஸுகைள அவ� தம�� உதவியாக அம�7த டா�ட�களிட� வி06 
வ7தா�. ஏதாவ, ச7ேதக� ேக0டா� சாியாக� பதி� ெசா�வதி�ைல. ேக�விைய 
மனதி� சாியாக வா$கி� ெகா�ளாமேல எைதேயா ேக0பத&� எைதேயா பதி� 
ெசா�வ, வழ�கமாயி�7த,. 
 
கரன� �மர�பா இ�ப* ெம<�மற7, எதி8� சிர�ைதயி�லாம� ஏேனாதாேனா 
எ�றி��பத&� ஒ� ெக6தலான காரண�ைதG சில� க&பி�,G சமி�ைஞயாக� 
ேபசினா�க�. ?த=� அைத டா�ட� ராகவ� ெகாDச$ Cட ந�பாதேதா6 அ�ப*� 
ேபசினவ�கைள� க6ைமயாக� க5*�தா�. 
 
அ7த விஷய� பி�வ�மா�: ெம*க� காேலஜி� ப*�,� ேதறியி�7த டா�ட� 
ேரவதி எ�ற ெப5 ெச�ற வ�ஷ�தி� அ7த ஆ+ப�திாியி� ஒ� வ�ஷ� பயி&சி 
ெப�� ெபா�06, 'ஹ3+ ஸ�ஜனாக' வ7தி�7தா�. அவ� ேதச� ெதா5*� 
பிரசி�தி ெப&றி�7த காலமான ஒ� ேதச ப�தாி� மக�. க�ன� �மர�பா அ7த� 
ெப5ணிட� அள3�� அதிகமான அபிமான� கா06கிறா� எ�� 
ெபாறாைம�கார�க� சில� �கா� ெச<தா�க�. இைத� �றி�, 
ஆ+ப�திாி���ேள;� ெவளிேய;� சில� ஜாைடமாைடயாக� ேபசினா�க�. இ7த 
மாதிாி� ேபG� காதி� விA7தேபாெத�லா� டா�ட� ராகவ� பளிGெச��, "இ7த 
ேதச�தி� மனதி� அ��த� உ�ளவ�க� யாைர� ப&றியாவ, ஏேத:� அவX� 
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ெசா�=� ெகா56தா� இ��பா�க�. த$க@ைடய மனதி8�ள அசி$க�ைத� 
பிற� ேம� ஏ&றி ைவ�,� ேப�வா�க�" எ�� வ���கார�களி� வாைய அைட�, 
வி6வா�. 
---------- 
 
4. 4. 4. 4. காத� யா�திைர காத� யா�திைர காத� யா�திைர காத� யா�திைர     
 
எனி:� டா�ட� ேரவதியி� ேம� க�ன� �மர�பாவி� விேசஷ அபிமான�ைத� 
ப&றி� ேக0ட பிற� அவ:ைடய கவன� டா�ட� ேரவதியி� மீ, அதிகமாகG ெச�ல 
ஆர�பி�த,. இ, ேரவதியி� கவன�ைத;� கவ�7த,. ?த� தடைவ ேபசின 
உடேனேய ேரவதி��� ராகவ:��� சிேநக� பா�ைம ஏ&ப06வி0ட,. இைத� 
'காத�' எ�� யாராவ, ெசா�=யி�7தா� ��த ைப�திய�கார�தன� எ��தா� 
டா�ட� ராகவ� ெசா�=யி��பா�. ஆயி:� வரவர, காவிய$களிேல காத� 
எ�பத&� எ�ென�ன இல0சண$க� Cற�ப0*��கி�றனேவா, அைவெய�லா� 
ராகவ� - ேரவதியி:ைடய நடவ*�ைககளி� காண�படலாயின. ஏதாவ, ஒ� 
காரண�ைத� க&பி�,� ெகா56 ஒ�வைரெயா�வ� அ*�க* ச7தி�க� பிரய�தன� 
ப0டா�க�. ஒ�வ�ைடய ேபG� இ�ெனா�வ�ைடய கா,�� மிக3� 
இனிைமயளி�த,. த$கைள அறியாமேலேய ஒ�வ�ைடய க5க� இ�ெனா�-
வ�ைடய க5கைள நா*G ெச�ற�. 
 
அேதா6 நி��விடவி�ைல. சில நாைள�ெக�லா� டா�ட� ராகவ:ைடய மனதி� 
ெபாறாைம எ�:� தீ ப&றி எாிய� ெதாட$கிய,. டா�ட� ேரவதி ேவ� எ7த ஆ5 
டா�டேராடாவ, ெந�$கி� ேப�வைத� பா��தா� ராகவ:��� ேகாப� வ7த,. 
எ7த ஆ5 ேநாயாளியிடமாவ, ேரவதி சிர�ைத எ6�,� கவனி�தா8� Cட 
ராகவ:��� ெபா��க ?*யவி�ைல. 
 
இ7த நிைலயி� டா�ட� �மர�பாைவ;�, ேரவதிைய;� ப&றிய வ��க� ேபG��க� 
ராகவ:ைடய நிைன3�� அ*�க* வ7, உ��த� ெதாட$கின. அவ&றி� 
எLவள3 Xர� உ5ைம இ��கலாெம�� அவ� மன� ேயாசைன ெச<ய� 
ெதாட$கிய,. டா�ட� �மர�பாைவ� தனிைமயாக அவ�ைடய அைறயி� 
பா��,வி06 ேரவதி தி���� ேபா,, ராகவ� அவைள� கவனமாக� பா��க� 
ெதாட$கினா�. அ�ேபாெத�லா� வழ�க�ைத� கா0*8� அதிக படபட��ட� 
அவ� வ�வைத;� சில சமய� அவ@ைடய க5க� கல$கி� க5ணீ� 
,ளி��தி��பைத;� பா��த ேபா, அவ:ைடய உ�ள� ெகாதி�த,. ேரவதிைய 
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இைத� ப&றி� ேக0ேட வி6வ, எ�� அவ� ?*வாக� தீ�மானி�தி�7த சமய�தி� 
ஒ� நா� அவனிட� வ7,, "டா�ட�, நா� ெபாிய அபாய�தி� அக�ப06� 
ெகா5*��கிேற�. த$க@ைடய ேயாசைன;� உதவி;� என�� ேவ56�" எ�� 
பரபர��ட� Cறினா�. அ�� மாைல ஆ+ப�திாி ேவைல ?*7த3ட� 
த�:ைடய B06�� வ7, ச7தி���ப* ெசா�னா� ராகவ�. 
 
அ�ப*ேய அ�றிர3 ேரவதி ராகவ:ைடய B06��G ெச�� த� வா2�ைக 
வரலா&ைற� Cறினா�. வா2நாெள�லா� ேதச� ெதா56 ெச<த த� த7ைத எ�ப* 
J�Bக பிதிரா�ஜித ெசா�ைதெய�லா� ெசலவழி�, வி06� �6�ப�ைத 
நிராதரவா< வி06 வி06� காலமானா� எ�பைத;�, த�ைன� த�க இட�தி� 
க�யாண� ெச<, ெகா6�க� த� தாயா� ெச<த பிரய�தன$க� எ�ப*� 
பலனளி�காம� ேபாயின எ�பைத;�, த�:ைடய ெசா7த ?ய&சியா� அநாைத� 
ெப5க� ப�ளி� Cட�தி� ேச�7, ேதறி ெம*க� காேலஜி8� ேச�7, ப*�, 
டா�ட� ஆனைத;� ப&றி� ெதாிவி�தா�. க�ன� �மர�பா ?த=� த�னிட� 
கா0*ய அ�ைப� �றி�,� ெப�ைமயைட7, வ7தைத;�, ம&றவ�களி� 
அவXறான ஜாைடமாைட� ேபG��கைள அல0சிய� ெச<, வ7த, ப&றி;� 
�றி�பி0டா�. கைடசியாக ேரவதி ெசா�னா�: "டா�ட� ராகவ�! ெகாDச நாளாக 
என�ேக இ, விஷய�தி� ச7ேதக� உ5டாயி�7த,. க�ன=� நைட உைட 
பாவைனக� அLவள3 ந�றாயி�ைல. அவைர நா� தனியாக அவ�ைடய 
அைறயி� ச7தி�க ேந�� ேபாெத�லா� எ� ?,கி� த0*� ெகா6�,� 
க�ன$கைள� ெதா06� ?கவா<� க0ைடைய� பி*�,� ெகா56� "ேரவதி! 
உ�ைன� தா� நா� ?A�க ?A�க ந�பியி��கிேற�. ஒ� சமய� வ��; 
அ�ேபா, எ�ைன நீ ந�பி நா� ெசா�னப* ேக0க ேவ56�; ேக0பாய�லவா?" 
எ�� இLவிதெம�லா� ெசா�கிறா�. இ�ைற�� அவ�, 'ேரவதி நா� ம�ப*;� 
ெவளிநா06� பிரயாண� ெச<யலா� எ�� எ5ணியி��கிேற�, எ�ேனா6 நீ 
கிள�பி வ�கிறாயா?' எ�� ேக0டேபா, என�� ஆ�திர� உ5டாகி எ� க5களி� 
க5ணீ�� வ7,வி0ட,. அைத� பா��த க�ன�, 'ஆ! நீ ெரா�ப ந�ல 
ெப5ணாயி�7தா<! உ�னிட� நா� எLவளேவா எதி�பா��ேத�. எ�:ைடய 
காாிய�,��� ைகெகா6�பா< எ�� ந�பியி�7ேத�; அ7த �ட� ராகவ� உ� 
மனைத� ெக6�, வி0டா�!' எ�றா�. பிற� அ$ேக நி&க ?*யாம� விைர7, 
வ7,வி0ேட�!" 
 
இLவித� ேரவதி Cறியைத� ேக06 ெகா5*�7த ராகவ� சிறி,ேநர� ெமௗனமாக  
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ஆேலாசைனயி� இ�7தா�. பிற�, "எ� அ�ைம ேரவதி! ஒ� விஷய� ேக0கிேற�. 
அத&�G ச$ேகாச�படாம� பதி� ெசா�ல ேவ56�. க�ன� �மர�பா மைனவிைய 
இழ7தவ� எ�ப, உன��� ெதாி;�. ஒ� ேவைள உ�ைன இர5டா7தாரமாக 
க�யாண� ெச<,ெகா�ள அவ� வி��பலா� அ�லவா?" எ�ேற�. 
 
"அ7தG ச7ேதக� எ� மனதி8� சில சமய� ேதா�றிய,56" எ�� ேரவதி 
ெசா�னா�. 
 
"அ�ப*யானா� அைத�ப&றி உன�� எ�ன ஆ0ேசப�? க�ன� �மர�பாைவ 
மண7, ெகா�@� பா�கிய� த�ள�C*யத�லேவ?" எ�ற Cறி, ேரவதியி� 
பதிைல ஆவ8ட� எதி�பா��தா� ராகவ�. 
 
"ஒ�ேவைள ��� மாத�,�� ?�னா� அவ� ேக0*�7தா� அதி� என�� 
ஆ0ேசபமி�7திரா,. இ�ேபா, ஆ0ேசபமி��கிற," எ�றா� ேரவதி. 
 
"அ, ஏ�? ��� மாத�தி&�� அத&� விேராதமாக எ�ன காரண� 
ஏ&ப0*��கிற,?" 
 
"த$க@ட� சிேநக� ெச<, ெகா5ட, தா�!" எ�� ேரவதி Cறியேபா,, 
எ�னதா� அவ� க�வி;� நாகாிக?� பைட�த நவ;க� ெப5 ஆனா8� ெகாDச� 
தைல �னிய�தா� ெச<தா�. 
 
ேரவதி இLவித� த� மேனாநிைலைய ஒ�வா� �றி�பி0ட பிற�, பர+பர� 
இ�வ�� த�த� இ�தய�ைத ந�றா<� திற7, கா06வத&� வழி ஏ&ப0ட,. 
ராகவ:ைடைய வா2�ைகேயா6 த�:ைடய வா2�ைகைய எ�ெற�ைற��� 
பிைண�,� ெகா�ள3�, அவ:�காக� த�:ைடய உயிைரேய தியாக� ெச<ய3� 
ேரவதி சி�தமாயி�7தா� எ�� ஏ&ப0ட,. ராகவேனா ேரவதியி� கைட�க5 
பா�ைவ�காக, பாரதியா� வா�கி� பிரகார� Q&றிர56 மைலகைள� ெபா*� 
ெபா*யா�க3� கா&றிேலறி வி5ைண� பிள�க3� தயாராயி�7தா�. 
 
கைடசியி� ராகவ� ெசா�னா�:-"எ� க5ேண! ெபாறாைம;�, ெபா<;�,  
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பி�தலா0ட?� நிைற7த இ7த ேதசேம என��� பி*�கவி�ைல. 
அெமாி�காவி=�7, தி��பி வ�� வழியி� நா� மலா< நா0*� இற$கிG சில நா� 
த$கியி�7ேத�. Jேலாக�தி� ெசா��க� உ56 எ�� ெசா�னா� அ, மலா< 
நா6தா�. அ7த நா06�� நா� ேபா< விடலா�, வ�கிறாயா?" 
 
ேம&ப* ேயாசைனைய ம� ேபGசி�றி ேரவதி ஒ��� ெகா5டா�. தீ�மான� ெச<த 
ஒ� மாத�,�ெக�லா� இ�வ�� க�பேலறி மலா< நா0ைட அைட7தா�க�. 
ேகாலால�Jாி� ஜாைக ஏ&ப6�தி� ெகா56 ைவ�திய� ெதாழி� ெச<ய 
ஆர�பி�தா�க�. ஒ�றைர வ�ஷ கால� அவ�க@ைடய வா2�ைக உ5ைமயி� 
ெசா��க வா2�ைகயாகேவ இ�7, வ7த,. 
----------- 
 
5. 5. 5. 5. ேநதாஜி விஜய� ேநதாஜி விஜய� ேநதாஜி விஜய� ேநதாஜி விஜய�     
 
நி�மலமான நீல வான�தி=�7, திOெர�� இ* விA7த, ேபா�, ஒ� நா� 
ஜ�பா� அெமாி�காைவ� தா�கி ;�த� ெதாட$கிய ெச<தி வ7த,. அத� பலனாக� 
பிாி0ட� ஜ�பா� மீ, ேபா� ெதாட$கிய,. சி$க�Jாி� இர56 பிரமா5டமான 
பிாி0*� ;�த� க�ப�க� ஜ�பா� ஆகாச விமானிகளா� தா��56 
கட8�க*யி� ெச�றன. சில நாைள�ெக�லா� மலா< நா0*� மீ, ஜ�பானி� 
பைடெய6��� ெதாட�7த,. சாி�திர�திேலேய இ�லாத மிக3� ெசா&ப கால�தி� 
மலா< நா6 ஜ�பா:ைடய வசமாயி&�. அ�ேபாெத�லா� ராகவ:� ேரவதி;� 
ஒேர Yதியி8�, கவைலயி8� ஆ27தி�7தா�க�. ஜ�பானிய� ெகாைலகார�களி� 
ஆ0சி ஏ&ப0ட பிற� ஒLெவா� நா@� பய$கர விபாீத�ைத எதி�பா��,� 
ெகா5*�7தா�க�. அ7த� தைலெவ0* ராஜா$க�தி� எ7த நிமிஷ� யா�ைடய 
தைல�� ஆப�,வ�ேமா, யா� க5ட,? சாக ேந�7தா� இ�வ�� ைக ேகா��,� 
ெகா56 சாக ேவ56ெம�� அவ�க� திட ச$க�ப� ெச<, ெகா5*�7தா�க�. 
இ�ப*G சில மாத கால� ெச�ற,. பிற� அ7த மக�தான ச�பவ� உலக 
சாி�திர�ைதேய மா&றியைம�க� C*ய ச�பவ� ஏ&ப0ட,. M �பா� ச7திரேபா+ 
மலா< நா06�� வ7, �த7திர இ7திய அரசா$க�ைத +தாபி�தா�. அவ�ைடய 
அரசா$க� ஆ0சி �ாிவத&� அ�ேபா, ஒ� சா5 அகல Jமி இ�லாவி0டா8�, 
மலா< நா0*8�ள இ7திய�க� எ�ேலா�� தா$க� �த7திர இ7திய அரசா$க�தி� 
கீ2 வா2கிேறா� எ�ற உண�Gசி ெப&றா�க�. அவ�க@ைடய ேதா�க� Jாி�, 
உய�7தன. அவ�க� மா��க� விசா=�, நிமி�7தன. இத&� ?� எ�கால�தி8� 
அறி7திராத ெப�மித உ&சாக?� �Xகல?� அவ�க@ைடய உ�ள�தி� ெபா$கி�  
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த,�பின. 
 
ேநதாஜியி� �த7திர இ7திய அரசா$க�ைத� பல ேதச�, அரசா$க$க� 
அ$கீகாி�தன. அத&� ?�னா� இ7திய�கைள� �A�கைள� ேபா� மதி�, 
நட�திய ஜ�பானிய�, ேநதாஜியி� வ�ைக��� பிற� இ7தியாிட� மி�க மாியாைத 
கா0ட� ெதாட$கினா�க�. இ7தியாி� உயி����, ெசா�, �த7திர$க@��� த�க 
பா,கா�� ஏ&ப0ட,. 
 
ேநதாஜியி� ேநா�க� எ�னெவ�ப, சீ�கிர�திேலேய ெதாிய வ7த,. இ7திய 
�த7திர ைச�ய� ஒ�ைற அைம�,� ெகா56 இ7தியா3��� பைடெய6�,G 
ெச�� பிாி0*ஷாைர� ,ர�தி வி06 �, தி�=யி� Jரண �த7திர� ெகா*ைய 
உய��,வ, தா� அவ�ைடய உ�ேதச� எ�� ெதாி7த,. இ7த எ5ண�,ட� 
ேநதாஜி இ7திய �த7திர� பைட திர0ட� ெதாட$கினா�. அ,வைரயி� எGசி& 
ைகயினா� கா�ைக ஓ0டாத ேலாபிகளாயி�7தவ�க� உ�பட மலாயி8� 
ப�மாவி8� வா27த இ7திய�க� பதினாயிர�, ல0ச� எ�ற கண�கி� பண�ைத 
அ�ளி� ெகா6�தா�க�. கனவிேல Cட� ேபா��கள� ெச�வ, ப&றி எ5ணி 
அறியாதவ�க� ேநதாஜியி� �த7திர� பைடயி� ேசர� ெதாட$கினா�க�. அ�ப* 
�த7திர� பைடயி� ?த� ?த=� ேச�7தவ�களி� டா�ட� ராகவ:�, டா�ட� 
ேரவதி;� இ�7தன�. த$க� �லமாக� பாரத� தாயி� வி6தைல நைடெபற 
ேவ5*யி��கிறெத���, அதனாேலதா� த$கைள� கட3� மலா< நா0*� 
ெகா56 வ7, ேச��தா� எ��� இ�ேபா, அ7த� த�பதிக� Jரணமாக 
ந�பினா�க�. மலாயி=�7, ப�மா3��� ேபான ?த� ேகா�*ேயா6 �ற�ப06G 
ெச�றா�க�. 
 
சில தின$க@�ெக�லா� ர$Cனி=�7, இ7திய �த7திர� பைடயான, 'ேஜ 
ஹி7�!' '*�= சேலா!' எ�� வானளாவ� ேகாஷமி06� ெகா56�,  
 

"கத� கத� படாேய ஜா 
�ஷீேக கீத காேய ஜா" 

 
எ�:� �த7திர� ேபா� கீத�,ட:� அ+ஸா� எ�ைல� �ற�ைத ேநா�கி� 
கிள�பிய,. கிள�பிய ேபா, அ7த� பைடையG ேச�7தவ�களி� உ&சாக�,�� 
அளேவ கிைடயா,. ேநதாஜி ேநாி� வ7தி�7, அவ�க� �ற�ப6� ேபா, ேபசிய 
ேபG� மர�க0ைட��� CடG �த7திர Bர உண�Gசிைய ஊ0ட� C*யதாயி�7த,. 
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அ�ப*யி��க, ஏ&கனேவ தா< நா0*� வி6தைல�காக உட� ெபா�� ஆவிைய� 
த�த� ெச<யG சி�தமாயி�7தவ�கைள� ப&றி� ேக0பாேன�? �, *�=யி� 
�த7திர� ெகா*ைய உய��தி ேநதாஜிைய இ7திய� �*யரசி� ?த� 
அ�கிராசனராகG ெச<;� வைகயி� ?� ைவ�த காைல� பி� 
ைவ�பதி�ைலெய�� பிர�ைஞ ெச<, ெகா56 அLBர�க� கிள�பினா�க�. 
அ�தைகய �த7திர ஆேவச ெவறி டா�ட� ராகவைன;� ெகா�ைள ெகா5*�7த,. 
ஆயி:� அவ:ைடய உ&சாக�ைத ஓரள3 �ைற�பத&�ாிய இ� காரண$க� 
ஏ&ப0*�7தன. அவ&றி� ஒ�� ேரவதிைய� பிாி7, ேபாக ேவ5*யி��கிறேத 
எ�ப,. ஏெனனி� ேரவதி ேச�7தி�7த ெப5க� பைட ேபா� ?ைன�� உடேன 
அ:�ப�படவி�ைல. 
 
இLவித� ஒ�வைரெயா�வ� பிாிய ேந�7த, அவ�க� இ�வ���ேம 
மனேவதைனைய அளி�த,. எ�றா8�, அவ�க� ஈ6ப0*�7த மக�தான 
இல0சிய�ைத ?�னி06 ஒ�வா� மனைத� திட�ப6�தி� ெகா56 பிாிய� தயா� 
ஆனா�க�. ம�ப*;� ச7தி�தா� �த7திர� பாரத ேதச�தி� ச7தி�ப,, இ�லாவி*� 
Bர ெசா��க�தி� ச7தி�ப, எ�� ஒ�வ��ெகா�வ� வா���தி ெகா6�,வி06� 
பிாி7தா�க�. 
 
ேரவதியி� பிாிவினா� ஏ&ப0ட மனG ேசா�ைவ ஒ�வா� ராகவ� சமாளி�,� 
ெகா5டா�. ஆனா� ேவெறா� காரண�தினா� மனதி� ஏ&ப0ட ச$கட� 
அLவள3 �லபமாக சமாளி�க� C*யதாயி�ைல. அ7த� காரண� ராகவ� 
ேச�7தி�7த �த7திர� பைடயி� தைலவ� ேமஜ� ெஜனர� �மர�பா எ�ப,தா�! 
 
?த=� இ7த உ5ைம ெதாி7த,� ராகவ� ஆGசாிய�தினா� திைக�,� ேபானா�. 
விசாாி�, அவ� எ�ப* இ7திய �த7திர� பைடயி� ேமஜ� ெஜனர� ஆனா� 
எ�பைத� ெதாி7, ெகா5டா�. ப�மாைவ ஜ�பானியாிடமி�7, பா,கா�பத&காக 
?த� ?த=� ர$C:�� வ7த மதரா`� பைடயி� ஐ.எ�.எ+.டா�ட� எ�ற 
?ைறயி� அவ� வ7, ேச�7த சில நாைள���ேள ஜ�பானியரா� நா&�ற?� 
]ழ�ப06 சரணாகதி அைடய ேந�7த,. சரணாகதி அைட7தவ�க� எ�ேலா�� 
?த=� சிைறயி� ைவ�க� ப0*�7தா�க�. பிற�, அவ�களிேல ேநதாஜியி� 
�த7திர� பைடயி� ேசர இைச7தவ�க� வி6தைல ெச<ய�ப0டா�க�. அ�ப* 
வி6தைலயானவ�களி� க�ன� �மர�பா3� ஒ�வ�. ேநதாஜியி�, விேசஷ 
அபிமான�,�� அவ� சீ�கிர�தி� பா�திரராகி ைச�ய�தி� டா�டராக 
இ��பத&�� பதிலாக ேமஜ� ெஜனர� எ�ற ப0ட�,டேன ஒ� ெபாிய ைச�ய� 
ப�தி��� தைலவராக நியமி�க�ப0டா�. 
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இைதெய�லா� அறி7த பிற� ராகவ:ைடய ஆGசாிய� நீ$கி&�. ஆனா� மனதி� 
ஒ�வித திகி� ம06� இ�7, ெகா5*�7த,. ேம8� ெஜனர� �மர�பா நம, 
கதாநாயக� ராகவைன ஏ&கனேவ ெதாி7தவ� எ�பதாகேவ கா0*� 
ெகா�ளவி�ைல. இ, ராகவ:ைடய மன அைமதி �ைலவத&� ெபாி,� 
காரணமாயி�7த,. 
----------- 
 
6. 6. 6. 6. கிராதக� உ�ள� கிராதக� உ�ள� கிராதக� உ�ள� கிராதக� உ�ள�     
 
வழி� பிரயாண�தி� ேந�7த சகி�க ?*யாத க�ட$கைளெய�லா� உ�ள�தி� 
உ�தியினா� சகி�,� ெகா56 ராகவ:ைடய பைட கா06� பாைதகளி8�, மைல 
வழிகளி8� பல Q� ைம� Xர� பிரயாண� ெச<, கி0ட�த0ட அ+ஸாமி� 
எ�ைல� �ற�ைத அைட7த,. அ7த Bர �த7திர� பைட�� அ$ேக ஒ� ெபாிய 
ஏமா&ற� ஏ&ப0ட,. அ7த� பைடையG ேச�7த ஒLெவா� Bர:� அத&��ளாக 
�, *�=ைய அைடய� ேபாகிேறா� எ�ற எ5ண�ைத வி06 வி0டா�. 
இ7தியாவி� எ�ைல���ேள அ*ெய6�, ைவ�, இ7தியாவி� 
�த7திர�,�காக3� ேநதாஜி�காக3� ஒ� ,�பா�கி ேவ0டாவ, தீ��, வி06 சாக 
ேவ56� எ��தா� ஆைச�ப0டா�. ஆனா� அ7த ஆைச நிைறேவ�வ, Cட 
?*யாத காாிய� எ�� ெதாிய வ7த,. 
 
அவ�க@�� ?�னா� வ7தி�7த இ7திய �த7திர ேசைனயி� Bர�க� ஏ&ெகனேவ 
இ7தியாவி� எ�ைல���ேள பிரேவசி�, இ�பா� ேபா� ?ைனயி� மக�தான Bர� 
ேபா� �ாி7தா�க�. அவ�க@���ேள எ�தைனேயா அரவா�க@� அபிம�;�க@� 
இைணயி�லாத தீர�ைத� கா0*னா�க�. உயிைர� திரணமாக எ5ணி� ப�, 
பிாி0*� Bர��� ஒ� �த7திர Bர� Bத� சில இட$களி� நி�� 
ச5ைடயி0டா�க�. ஆனா8� எ�ன பிரேயாஜன�? கா7தி மகானி� அஹி�ஸா 
மா��க�திேலேய பாரதேதச� சா�Bக �த7திர�ைத அைடய ேவ56� எ�� 
இ���� ேபா,, அவ�க@ைடய ?ய&சி எLவித� ப=தமைட;�? 
 
பிாி0*� ஆ0சி��� ,ைணயாக அெமாி�க ஆகாச விமான$க� ஆயிர�கண�கி� 
வ7, ேச�7தன. இ7திய �த7திர Bர�க@���, ஜ�பானிய Bர�க@��� 
,ைணயாக� ேபாதிய ஜ�பானிய ஆகாச விமான$க� வ7, ேசரவி�ைல. 
சி�னDசி� ஜ�பா� த�:ைடய ச�தி�� ேமேல காைல அக0* ைவ�,வி0ட,! 
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நாலா�ற?� ]27, தா�கிய எதிாிக@�� ஈ6 ெகா6�க அதனா� ?*யவி�ைல. 
இத� காரணமாக இ7தியாவி� பிரேவசி�த ஜ�பானிய Bர�க@� �த7திர இ7திய 
Bர�க@� ெப��பா8� அ$ேகேய உயி� ,ற�க ேந�7த,. ஒ� சில� இ7தியாவி� 
எ�ைலைய ம�ப*;� பி��றமாக� கட7, ப�மாவி� பிரேவசி�க 
ேவ5*யதாயி&�. 
 
இ�ப*யாக ?�னணியி� ெச�றி�7த பைடயி� இற7தவ�க� ேபாக ம&றவ�க� 
பி� வா$கி வ7, ெகா5*�7த சமய�தி� கா�ட� ராகவ:ைடய பைட 
இ7தியாவி� எ�ைல��G சமீப�தி� வ7, த$கிய,. ைசனிய� த$கிய இட� 
கா06� பிரேதச�; ைகேயா6 ெகா56 வ7தி�7த உண3� ெபா�� ெவ� சீ�கிர� 
கைர7, ேபா<� ெகா5*�7த,. அ7தG ைசனிய�தி=�7த Bர�க� ஒLெவா�வ�� 
?�னா� ேபாக� ேபாகிேறாமா, பி�னா� ேபாக� ேபாகிேறாேமா எ�� ெதாியாம� 
ெசா�ல ?*யாத ேவதைனைய அ:பவி�,� ெகா5*�7தன�. 
 
டா�ட� ராகவ:� அேத மேனாநிைலயிேலதா� இ�7தா�. 
 
ர$C� Bதிகளி� இ7திய �த7திர� பைட அணிவ��,G ெச�ற ேபா, இ� �ற?� 
ச?�திர� ேபா� நி�ற ஜன$க� - ப�மிய�க@� இ7திய�க@� - எLவள3 உ&சாக� 
கா0*னா�க�! எ�ப* Jமாாி ெபாழி7, வா2�,� Cறி வழி அ:�பினா�க�! 
 
�, *�=��� ேபா<� ெகா* ஏ&�வத&�� பதிலாக� தி��ப3� ர$C:�ேக 
ேபா<G ேச�7தா�, அ7த ஜன$க� எ�ப* ந�ைம வரேவ&பா�க�? 
 
ந�ல,; ேரவதிதா� எ�ன ெசா�வா�?... ஆகா! �த7திர ?ழ�க�,ட� கிள�பிய 
இ7திய �த7திர பைட இ�தைகய ?*3�� ஆளானைத� ேக0டா� அவ� மன� 
எ�ப*� ,*���? அவ� இ�ேபா, எ$ேக இ��கிறாேளா? ேந&�� �திதாக 
வ7தி��பதாகG ெசா�னா�கேள, அ7த� ெப5க� பைடயி� ஒ�ேவைள அவ� 
இ��பாேளா? அவைளயாவ, ச7தி�க ?*7தா� இ7த மேனா ேவதைன�� ஒ� 
மா&றாக இ����. 
 
இ�ப*�ப0ட சி7தைனகளி� கா�ட� ராகவ� ஆ27தி�7த சமய�, ேமஜ� ெஜனர� 
அவைன� C�பி6வதாகG ெச<தி வ7த,. "எத&காக� C�பி6கிறா�?" எ�ற 
அதிசய�,ட� ராகவ� �மர�பாவிட� ெச�றா�. 
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கா�ட� ராகவைன அவ� ஏற இற$க� பா��தா�. பிற�, "கா�ட�! உ�மிட� மிக 
?�கியமான ஒ� ேவைலைய ஒ��வி�க� ேபாகிேற�" எ�றா�. 
 
ராகவ� க�Yரமாக "மி�க வ7தன�, ெஜனர�! எ� உயிைர� ெகா6�தாவ, 
க0டைளைய நிைறேவ&�ேவ�!" எ�� ெசா�னா�. ஆனா�, அவ� மனதி&�� 
ஏேனா தி�தி� எ�ற,. 
 
"உயிைர� ெகா6�கிேற� எ�� ெசா�வதி� பயனி�ைல. இ7தியாவி� 
வ�$கால�ைதேய உ�மிட� ஒ��வி�க� ேபாகிேற�. ஒ� க*த� ெகா6�ேப�. 
அைத� ெகா56 ேபா< ப�திரமா<G ேச��க ேவ56�. வழியி� உயி��� 
அபாய�ைத� ேத*� ெகா�வ, ,ேராக� ெச<வதா��." 
 
"க*த� யா���?" எ�� ராகவ� ேக0டேபா, அவ:ைடய �ர� தழதழ�த,.  
 
"ேவ� யா���? நம, மேகா7நத தைலவ����தா�. த&சமய� ேநதாஜி அ7தமா� 
தீவி� இ��கிறா�. ஆகாச விமான�தி� ேபா<� க*த�ைத� ெகா6�,வி06� 
பதி8� வா$கிவரேவ56�. 
 
ச&� ?�னா� ராகவ� மனதி� �*ெகா5*�7த பயெம�லா� பற7த,. 
�மர�பாவிட� ெசா�ல ?*யாத ந�றி அவ:ைடய உ�ள�தி� த,�பிய,. 
 
"ெரா�ப வ7தன�! இேதா �ற�பட� தயா�!" எ�� எ�களி��ட� ெசா�னா�. 
 
"ஆனா� இ7த ?�கியமான க*த�ைத அLவள3 �லபமாக உ�மிட� ஒ��வி�க 
?*யா,. அத&� ?�னா� உம�� ஒ� ேசாதைன இ��கிற,. அதி� நீ� ேதறியாக 
ேவ56�." 
 
சிறி, ேநர� ராகவ:ைடய மனைதவி06 அக�றி�7த ச7ேதக$க�, பய$க� 
எ�லா� தி��ப3� அதி விைரவாக வ7, ��7தன. "எ�ன ேசாதைன?" எ�� 
ஈன+வர�தி� ேக0டா�. 
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"நா8 நாைள�� ?�� இ$� வ7, ேச�7த பைடயி� ஒ�வ� மீ, பிாி0*� ஒ&ற� 
எ�ற ச7ேதக� ஏ&ப0ட,. விசாாி�ததி� அ, நிGசயமாயி&�. நம���ேளயி�7, 
ெகா56 ஒ&� ேவைல பா��பவ�க@�� எ�ன த5டைன ெதாி;ம�லவா?" 
 
"ெதாி;�! மரணத5டைன!" 
 
"அ7த த5டைனைய நீ� நிைறேவ&ற ேவ56�." 
 
ராகவ� மனதி� ெப�� திகி� உ5டாயி&�. ேமேல எ,3� ேபச ?*யாம� 
நி�றா�. 
 
"ஒ&� ேவைல பா��த, ஒ� ெப5; அவ� உம�� அறி?க?�ள ெப5தா�!"  
 
ராகவ:�� இ�ேபா, எ�லா� ெவ0ட ெவளிGசமாகிவி0ட,. அவ� 
ேரவதியாக�தா� இ��க ேவ56�; ச7ேதகமி�ைல. ஆ! இ7த� ெகா*ய கிராதக� 
இ7த ?ைறயி� இ�வ� ேம8� பழி தீ��,� ெகா�ள� பா��கிறா�. இ�தைன நா� 
ஒ��ேம ெவளியி� கா0*� ெகா�ளாம� ேவஷ� ேபா0டெத�லா� இ�தைகய ஒ� 
ச7த��ப�ைத எதி�பா��,�தா�. 
 
ராகவ� ஒ� நிமிஷ ேநர� ேயாசைன ெச<தா�. பைட� தைலவ�களி� 
க0டைளகைள ம�வா��ைத ேபசாம� நிைறேவ&�வதாகG ெச<, ெகா6�த 
பிரதி�ைஞைய ஞாபக� ப6�தி� ெகா5டா�. அைத நிைறேவ&றிவி06, 
ேநதாஜிைய;� கைடசி ?ைறயாக� தாிசி�,வி06� பிற� த� ெசா7த� பழிைய� 
தீ��,� ெகா�வெத�� ?*3 ெச<தா�. 
 
"எ�ன ேயாசைன ெச<கிறீ�? ஒ��� ெகா�கிறீரா இ�ைலயா?" எ�� அதிகார� 
�ர=� ேக�வி வ7த,. 
 
"க0டைளைய நிைறேவ&�கிேற�!" எ�� ராகவ� ப�ைல� க*�,� ெகா56 
ெசா�னா�. 
 
"ெரா�ப சாி! இேதா ,�பா�கி! இதி� ஐ7, �56 இ��கிற,; ஐ7ைத;� தீ��,  
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விட ேவ56�; ஒ� ேவைள ைக ந6�க�தினா� �றி தவற இடமி��க� 
Cடாத�லவா?" 
 
இLவித� ெசா�=� ெகா5ேட �மர�பா ேமைஜ ேம� கிட7த ,�பா�கிைய எ6�, 
நீ0*னா�. ராகவ� அத&�� மனைத� திட�ப6�தி� ெகா5*�7தா�. சிறி,� ைக 
ந6�கமி�றி� ,�பா�கிைய வா$கி� ெகா5டா�. 
 
கா�ட� ேரவதியி� க5ைண� க0* ஒ� பாைறயி� ப�க�தி� நி��தியி�7தா�க�. 
 
ராகவ:� அவ@�� எதிாி� ?�ப, அ* Xர�தி� நி�� ெகா5டா�. 
,�பா�கிைய �றி பா��,வி06� க5ைண �*� ெகா5டா�. விைசைய 
இA�தா�. 
 
ஒ��, இர56, ���, நா8, ஐ7,! 
 
ஐ7, ெவ*;� ராகவ:ைடய தைலயி� உGசியி� ஐ7, இ* விA7த, ேபா� 
ெவ*�தன. 
 
அவ:ைடய தைல �ழ�ற,. ம�ப*;� ஒ� ெப� ?ய&சி ெச<, சமாளி�,� 
ெகா5டா�. க5ைண� திற7, பா��த ேபா, ஏ&ெகனேவ ேரவதி நி�ற பாைற 
ஓர�தி� �ைக ]27தி��பைத� க5டா�. அ7த� �ைகயினிைடேய தைரயி� ஓ� 
உ�வ� கிட7த,! 
 
அ$கி�7, கா�ட� ராகவைன மிக அவசரமாக விமான� Cட�,�� அைழ�,G 
ெச�றா�க�. 
 
அத�பிற� அவ� �மர�பாைவ� பா��க ேவ5*ய அவசிய� ஏ&படவி�ைல. 
க*த� அவனிட� ெகா56 வ7, ெகா6�க�ப0ட,. விமான� தயாரா< நி�ற 
இட�,�� அைழ�,G ெச�ல�ப0டா�. அதி� ஏ�வத&� ய�தனி�த சமய�தி� 
ராகவ:ைடய ந5ப� ஒ�வ� வ7, அவ� காேதா6 ஒ� ெச<திையG ெசா�னா�. 
அைத அவனா� ந�ப ?*யவி�ைல. "ஆஹா! ஏ� ெபா< ெசா�= எ�ைன ஏமா&ற� 
பா��கிறா<? ஏ� �5ப0ட ெநDசி� ேவைல எ6�,� ��,கிறா<?" எ�� 
ேக0டா�. "இ�ைல, ராகவ�! நா� உ�ைன ஏமா&றவி�ைல. நா� ெசா�ன, 
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ச�திய�" எ�றா� ந5ப�. ேமேல ேப�வத&� அவகாச� இ�ைல. விமான�தி� 
கா&றா*G சிற�க� �ழல� ெதாட$கின. 
--------- 
 
7. 7. 7. 7. விமான� மைற%த4 விமான� மைற%த4 விமான� மைற%த4 விமான� மைற%த4     
 
அ7தமா� தீவி� ெச�� விமான� இற$கிய,� ேநதாஜிைய� ேத*� ெகா56 
ராகவ� அதிக Xர� ேபாக ேவ5*ய அவசிய� ஏ&படவி�ைல. ஏெனனி� அவ� 
இற$கிய விமானCட�தி� ப�க�திேலேய ேநதாஜி;� இ�7தா�. அவைரG �&றி 
இ7திய �த7திர ச��காாி� ம7திாிக� சில��, ம&றவ�க@� இ�7தா�க�. 
 
அவ�கைள� பா��தா� ஏேதா ஒ� மிக ?�கியமான ?*3�� வ7தவ�கைள� 
ேபால� ேதா�றிய,. எ�ேலா�ைடய ?க�தி8� ேசாக� �றி காண�ப0ட,. 
 
சில மாத�,�� ?�� Bரலdமி தா5டவமா*ய ேநதாஜியி� Jரண 
ச7திரைனெயா�த ?க�ைத ேசாக� கிரகண� பி*�தி�7த,. 
 
கா�ட� ராகவ� தா� ெகா56 வ7த க*த�ைத ேநதாஜியிட� ெகா6�தா�. 
ேநதாஜி அைத� ப*�தேபா, அவ�ைடய ேசாகG சாைய பட�7த ெசௗ7த�ய 
வதன�தி� ��சிாி�பி� ேரைக காண�ப0ட,. 
 
ப*�, ?*�த,� அவ� ெசா�னா�..."ஆகா! எ�ேலா�� இ�ப*�தா� 
ெசா�கிறா�க�. 'நா$க� உயிைர வி06 வி6கிேறா�; நீ ம06� எ�ப*யாவ, த�பி� 
பிைழ�, உயிேரா*��க ேவ56�' எ�கிறா�க�. 'பாரத� தாயி� வி6தைல�காக' 
எ�� ேச��,� ெகா56 ெசா�கிறா�க�... கா�ட� ராகவ�! நீ தி��பி� ேபாக 
ேவ5*ய அவசியமி�ைல. உ�:ைடய ெஜனர8�� ?�னேம நா� க*த� 
அ:�பி வி0ேட�. உ�ைன� ப&றி �மர�பா ெரா�ப� பாரா0*யி��கிறா�. 
அவ�ைடய சிபாாிசி� ப* உன�� ெல�*ென�0 க�ன� பதவி அளி�கிேற�, ேஜ 
ஹி7�!" எ�றா�. 
 
அ$கி�7தவ�க� அைனவ�� "ேஜ ஹி7�!" எ�� ?ழ$கினா�க�. 
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"ந5ப�கேள! �த7திர இ7தியாவி� ேசனாதிபதி பதவியி=�7, நா� ெச<த கைடசி 
காாிய� இ,வாக இ��கலா�." எ�� ேநதாஜி ெசா�னேபா, �&றி இ�7தவ�களி� 
ஒ�வ� ���கி06, "இ�ைல, ேநதாஜி இ�ைல; ஒ� நா@� இ�ைல, பாரத Jமியி� 
�, *�=யி� தா$க� �த7திர இ7திய ைசத�ய�தி� மாெப�� ேசனாதிபதியாக 
விள$�� கால� க0டாய� வ��!" எ�றா�. 
 
"உ$க@ைடய வா�� ப=�க06�! ந5ப�கேள! இ�ேபாைத�� நா� 
விைடெப&�� ெகா�கிேற�. நா� எ$ேக ேபானா8� எ�ன ெச<தா8� 
உ$கைளெய�லா� மற�க மா0ேட�. வ�$கால ேவைலைய� ப&றி ஒ� ?*3�� 
வ7த,� ேர*ேயா �ல� ெதாிவி�ேப�. பா$கா$கி=�7ேதா, ேடா 
�கிேயாவி=�7ேதா, ேவறிட�தி=�7ேதா ேப�ேவ�. எ�ேலா�� அ7தG ெச<திைய 
எதி�பா��,� ெகா5*�$க�, அத�ப* ெச<;$க�." 
 
"அ�ப*ேய ெச<ேவா� ேநதாஜி! ேர*ேயாவி� த$க@ைடய Bர க�ஜைன� �ர� 
எ�ேபா, ேக0�� எ�� எதி�பா��,� ெகா5*��ேபா�." 
 
ேநதாஜி க�Yரமாக நட7, ெச�� தயாரா<� கா�தி�7த ஆகாச விமான�தி� ஏறி� 
ெகா5டா�. விமான�தி� இற�க� சடசடெவ�� �ழ�றன. விமான� ?த=� 
வி�ெர�� ஏற� ெதாட$கிய,. �&றிG �&றி வ7, ேமேல ேமேல ேமேல ெச�ற,. 
 
விமான� வான�தி� ஒ� சிறிய க����ளிைய� ேபா� ஆ�� வைரயி� எ�ேலா�� 
ேமேலேய பா��,� ெகா5*�7தா�க�. க�ன� ராகவ:� அ5ணா7, பா��,� 
ெகா5*�7தா�. க*த�ைத ேநதாஜியிட� ஒ��வி�த,� த�:ைடய ெசா7த 
விஷய�ைத அவாிட� ெசா�= ேமஜ� ெஜனர� �மர�பாைவ� பழிவா$க அ:மதி 
ேக0க ேவ56ெம�� அவ� எ5ணி� ெகா5*�7தா�. அத&�G ச7த��ப� 
சாியாக இ�ைல எ�பைத� க5டா�. ேநதாஜி;� அவ�ைடய ,ைணவ�க@� 
க5ட ஒ� மக�தான கன3 - பாரத �த7திர� கன3 - ,க� ,களாக� ேபா<� 
ெகா5*�7த சமய� அ,. எ�ேலா�� அLவள3 மக�தான விஷய�ைத� ப&றிG 
சி7தி�,� ெகா5*���� ேபா, த�:ைடய ெசா7த விஷய� அ&ப�தி8� 
அ&பமானதாக அவ:��� ேதா�றிய,. ஏ&கனேவ அவ� ேநதாஜிைய� 
பா��தி�7த ேபாதி8� இLவள3 ெந��க�தி� பா��ததி�ைல. எ6�த காாிய�தி� 
அ�தைகய ெப�� ஏமா&ற� ஏ&ப0*�7த சமய�தி� அவ�ைடய தீர?� க�Yர?� 
அவ:ைடய உ�ள�ைத ?A�க ?A�க� கவ�7, ஜ�ம ஜ�ம$களிேல;� 
அ�ேப��ப0ட தைலவாி� கீ2 அ*ைம� ெதா56 ெச<யலா� எ�� உ�தி 
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ெகா�ளG ெச<த,. அவ� ஏறிய ஆகாச விமான� உயர� கிள�பிய ேபா, 
அவ:ைடய உயிரான, உடைல ம06� இ7த Jமியி� வி06 வி06 ேமேலறிG 
ெச�வ, ேபால� ேதா�றிய,. விமான�தி� உ�வ� ெகாDச� ெகாDசமாகG 
சி�னதாகி, சிறிய க����ளியாகி, கைடசியி� அவ:ைடய பா�ைவயி=�7, 
மைற7தேபா,, க�ன� ராகவ� ச&� ேநர� +�ரைனய&� +த�பி�, நி�� 
ெகா5*�7தா�. எ�லாைர;� ேபா� 'ேஜ< ஹி7�' ேகாஷ� ெச<வத&�� Cட 
அவ:ைடய நா எழவி�ைல. அவ:ைடய க5களி� க5ணீ� த,�பி நி�ற,. 
க5ணீைர� ,ைட�,� ெகா�ள ைகைய உபேயாகி��� ச�திைய� Cட அவ� 
இழ7, வி0*�7தா�. 
 
ந$Cர� இ�லாம�, ��கா� இ�லாம�, மா8மிக@� இ�லாம� ந6� கட=� 
அைலகளா� ேமாத� ப06 கா&� அ*�த திைசயி� அ$� மி$�� அைல7, மித7, 
ெகா5*���� க�பைல� ேபா� சில கால� ெல�*ென�0 க�ன� ராகவ� 
ப�மாவி� அைல7, திாி7, ெகா5*�7தா�. ேமஜ� ெஜனர� �மர�பா3� அவ� 
தைலைமயி=�7த �த7திர ேசைனயி� Bர�க@� பிாி0*ஷாரா� சிைற 
பி*�க�ப0டதாகG ெச<தி வ7த,. ேக�ட� ேரவதிைய� ப&றி யாெதா� தகவ8� 
ெதாியவி�ைல. பாைற ஓர�,� பய$கர ச�பவ�,��� பிற� ஆகாய விமான�தி� 
ஏ�� சமய�தி� அவ:ைடய ந5ப� ஒ�வ� வ7, காேதா6 ெசா�ன ெச<தி 
உ5ைமயா இ�ைலயா எ�� ெதாி7, ெகா�ள3� அவனா� ?*யவி�ைல. 
�ழ�ப?� ஏமா&ற?� ,யர?� �* ெகா56 அைல��5ட உ�ள�ேதா6 
ெல�*ென�0 க�ன� ராகவ� தா< நா06�� வ7, ேச�7தா�. ஒ�வித ேநா�க?� 
இல0சிய?� இ�றி அ$�மி$�� அைல7, ெகா5*�7தேபா,, *�= 
ெச$ேகா0ைடயி=�7, ேமஜ� ெஜனர� �மர�பா வி6தைலயானா� எ�� ஒ� 
நா� ப�திாிைகயி� ப*�தா�. பி�ன� அவைர� ேத*� ெகா56 அைல7தா�. 
அ7த� ேதட� ?&�� ெபறாத நிைலயிேலதா� ர0ல� ஜ$ஷனி� அ�றிரைவ� 
கழி���ப* ேந�7த,. 
-------------- 
 
8. 8. 8. 8. ேவஷ� கைல%த4 ேவஷ� கைல%த4 ேவஷ� கைல%த4 ேவஷ� கைல%த4     
 
ெல�*ென�0 க�ன� ராகவ� ெசா�ன கைதைய ?A,ேம ேக06� 
ெகா5*�7தபிற�, "தா$க� Cறிய வரலா� மிக3� பாிதாபகரமாயி��கிற,; 
ேமேல எ�ன ெச<வதாக உ�ேதச�?" எ�� ேக0ேட�. 
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"த&சமய� எ�:ைடய வா2�ைகயி� ேநா�க� ஒ�ேற ஒ��தா�. ேமஜ� ெஜனர�  
�மர�பாைவ நா� ச7தி�தாக ேவ56�. அத&�� பி&பா6தா� ேவ� எ7த 
விஷய�ைத� ப&றி;� எ�னா� ேயாசி�க ?*;�" எ�றா� க�ன� ராகவ�. 
 
"�மர�பாைவ நீ$க� ச7தி�க ?*;� எ�� என��� ேதா�றவி�ைல. உ$க� 
பி*வாத�ைத வி06 வி6வேத ந�ல," எ�� ெசா�ேன�. 
 
"அ, ம06� ?*யா,. �மர�பா யம:லக�,�ேக ேபாயி�7தா8� அ$ேக;� 
ேபா< அவைர� க56பி*�ேத தீ�ேவ�!" எ�றா� ராகவ�. 
 
"க56பி*�, எ�ன ெச<B�க�?" 
 
"க56பி*�,, 'அட பாதகா! எ� ேரவதி எ$ேக? அவைள எ�ன ெச<தா<?' எ�� 
ேக0ேப�. சாியான பதி� ெசா�னா� வி06 வி6ேவ�. இ�லாவி*� இேதா இ7த� 
ைக�,�பா�கியி8�ள ஆ� �56கைள;� ஒ��, இர56, ���, நா8, ஐ7, 
எ�� எ5ணி அவ� மா�பி� ெச8�,ேவ�!" 
 
"க�ன� இ, எ�ன ைப�திய�கார�தன�!"  
 
"ஆ�; இ$ேக உ0கா�7, நா� உ�மிட� ேபசி� ெகா5*��ப, 
ைப�திய�கார�தன7தா�. இ�தைன ேநர� உ�மிட� ேபசி விய��தமா�கிேனேன?" 
எ�� ெசா�=� ெகா5ேட க�ன� ராகவ� எA7தா�. 
 
அவைர நா� "அவசர�பட ேவ5டா�; உ0கா�$க�" எ�� ெசா�ல 
வாெய6�ேத�. ஆனா� ெநDசி� எ5ணிய, வாயி� வரவி�ைல; அ�ப* எ�ைன� 
ேபச ?*யாம� ெச<த ச�பவ� ஒ�� அ�ேபா, ேந�7த,. 
 
�வ� ஓர�தி� இ�தைன ேநர?� ப6�தி�7த மனித� ச0ெட�� எA7தா�. நா$க� 
உ0கா�7தி�7த இட�ைத ேநா�கி நட7, வ7தா�. ெவளியிேலயி�7, வ7த ம$கிய 
விள�கி� ஒளி அவ� ?க�தி� ப0ட ேபா,, எ�ைன� X�கிவாாி� ேபா06� 
திைக�பைடயG ெச<த,. 



125 

 

 
ஏெனனி�, அ7த மனிதைர என�� ந�றா<� ெதாி;�; அவ� ேமஜ� ெஜனர� 
�மர�பாதா�! 
 
'எ� க5கைள எ�னா� ந�ப ?*யவி�ைல' எ�� சாதாரணமா< கைதகளி� 
எA,கிறா�கேள அ, இ�ேபா, எ� விஷய�தி� ?&றி8� உ5ைமயாயி&�. 
நிஜமாக அவ� �மர�பாதானா? இ�தைன ேநர?� அ7த �ைலயி� ப6�தி�7தவ� 
அவ�தானா? 
 
�மர�பாவி� �ர� எ�ேபா,ேம கனமாக3� க�Yரமாக3� இ����. இ�ேபா, 
வழ�க�ைத விட அதிக கன?� க�Yர?� ெபா�7திய �ர=� அவ� "க�ன� 
ராகவ�, உ�?ைடய ந5ப� Cறிய, தவ�, இேதா நாேன, சாஷா� ேமஜ� ெஜனர� 
�மர�பாேவ ஆஜராயி��கிேற�. உ�ைம மிக� க6ைமயான ேசாதைன�� நா� 
உ0ப6�திய, வா+தவ�தா�. அத&� பாிகார� ெச<யேவ இேதா வ7தி��கிேற�. 
உ�?ைடய ைக�,�பா�கியி8�ள �56கைள எ� மா�பிேல ெச8�த நீ� 
வி��பினா� அ�ப*ேய ெச<யலா�. அைவ நிஜ��56க�தாேன? �ைக� 
�56க� அ�லேவ?" எ�� Cறிவி06 நைக�தா�. அ7த நைக�� ஏேனா என��� 
பய$கர�ைத உ5டா�கி&�. 
 
ராகவ:ைடய ?க�ைத� பா��ேத�. அ7த ?க�தி� �ேராத?�, அ]ைய;�, 
ஆ$கார?� ேகார தா5டவ� ஆ*ன. க5க� ெந���� தணைல� ேபா� 
ெஜா=�தன. ஏேதா ேப�வத&� ?ய�றா�. ஆனா� உத6க� ,*�தனேவ தவிர 
வா��ைதக� ெவளிவரவி�ைல. ,�பா�கிைய எ6�,� �மர�பாவி� மா�பி&� 
எதிேர நீ0*ய ேபா, அவ� ைகக� சிறி, ந6$கின. 
 
ச0ெட�� நா� �தி�, எA7,, "ராகவ�! ஒ� நிமிஷ� ெபா�$க�!" எ�� Cவிய 
வ5ண� அவ� ைகைய� பி*�,� ெகா5ேட�. எ� ைக ப0ட,� ராகவ:�� 
ேராமாDசன� உ5டானைத உண�7ேத�. என��� அேதவிதமான அTபவ� 
ஏ&ப0ட,.  
 
�மர�பா ராகவைன� பா��,, "ேரவதி எ$ேக எ�� எ�ைன� ேக0கிறீேர? 
உ�?ைடய சிேநகிதைர� ேக0ப, தாேன?" எ�றா�. 
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நா� பத0ட�,ட�, "ஆ�! நா� ெசா�கிேற�. க�ன� ராகவ� ஒ� நிமிஷ� 
ெபா��பதாக வா�களி�தா� ெசா�கிேற�" எ�ேற�. 
 
பிற� எ� ?க�ைத ஒ� நிமிஷ� ேவ� ப�கமாக� தி��பி� ெகா56, 
(ெசா�வத&�� CGசமாயி��கிற,) அ, வைரயி� எ� ேம8த0*� ேம&�ற�ைத 
அல$காி�,� ெகா5*�7த 'ஹி0ல�' மீைசைய எ6�, எறி7ேத�. தைலைய 
ந�றாக �*யி�7த 'ம�ளைர';� ைகயி� எ6�,� ெகா5ேட�. (எ$�� 
�ழ�பமாயி�7த அ7த நா0களி� ெதா7தர3���ளாகாம� பிரயாண� 
ெச<வத&காகG சில சமய� நா� அ�ப* ேவஷ� தாி�ப, வழ�க�) 
 
ேவஷ� நீ$கிய எ� ?க�ைத� பா��த,� "ஆஹா! ேரவதியா?" எ�� ராகவ� 
CGச=0டா�. 
 
"ஆ�! ேரவதிதா�!" எ�ேற�. 
 
"இ�தைன ேநர� எ�ைன ஏமா&றி எ� வாைய� பி6$கி எ� 
மன�தி=�7தைதெய�லா� ெகா06�ப* ெச<தாய�லவா? உ�ைன எ�ன 
ெச<கிேற� பா�!" 
 
"இ�7தா8� இ7த� ��ஷ�க@��� ெகாDசமாவ, CGச�, ச$ேகாச� எ�ப, 
கிைடயா,! என��7தா� மனதி&�� எLவளேவா ஆ�வ� இ�7த,. 
அைதெய�லா� நா� க06�ப6�தி� ெகா56 இ�தைன ேநர� ��மா 
இ��கவி�ைலயா?" 
 
ஆனா� ��ஷ�க� எ�லாைர;� நா� �ைற ெசா�ல�Cடா,. சமய ச7த��ப�ைத� 
பா��, ரஸ� �ைற3 ஏ&படாம� நட7, ெகா�கிறவ�க@� இ��க�தா� 
இ��கிறா�க�. ேமஜ� ெஜனர� �மர�பா அ�ப*�தா� நட7, ெகா5டா�. ஒ� 
நிமிஷ$Cட அ$ேக நி&காம� �வ� அ�ேக ெச�� சா�ைவைய எ6�,� ேபா��தி� 
ெகா56 �ற�ப0டா�. அவ� வாச&ப*ைய� கட��� ேபா, தா� இவ���G �ய 
அறி3 வ7த,! நா:� எ�ைன வி6வி�,� ெகா56 அ�பா� நக�7ேத�.  
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"ெஜனர�! ெஜனர�! எ$கைள ம�னி�க ேவ56�!" எ�� ராகவ� அலறினா�. 
 
ேமஜ� ெஜனர� தி��பி� பா��,, "உ$கைள நா� ம�னி�பத&� எ�ன அவசிய� 
இ��கிற,? நீ$க�தா�, எ�ைன ம�னி�க ேவ56�!" எ�றா�. 
 
"ெஜனர�! ஒ� விஷய� தய3 ெச<, ெசா�ல ேவ56�. ந� அ�ைம� தைலவ� 
ேநதாஜி மரணமைட7த, உ5ைமயா?" எ�� ராகவ� பரபர�ேபா6 ேக0டா�. 
 
�மர�பாவி� ?க�தி� அ�ேபா, அதி விசி�திரமான ஒ� ��னைக தவ27த,. 
 
"ராகவ�! நீரா இ�ப*�ப0ட ேக�வி ேக0ப,? இ7திய �த7திர� பைடையG ேச�7த 
Bர�க@�� மரண� எ�ப, உ5டா? அமர வா23 ெப&றவ�க� அ�லவா நா�? 
அதி8� ந� ேநதாஜி�� மரண� ஏ,?" 
 
இLவித� ெசா�=வி06 ேமஜ� ெஜனர� �மர�பா ெவயி0*$ Rமி� 
வாச&ப*ைய� கட7, ெச�றா�. 
 
அவைர� பி� ெதாட�வத&காக அ* எ6�, ைவ�த ராகவைன நா� ைகைய� ப&றி 
நி��திேன�. 
 
!39ைர !39ைர !39ைர !39ைர     
 
ெல�*ென�0 க�ன� ராகவ:�, நா:� மதரா+ ெமயி� வ5*யி� ெச�ைனைய 
ேநா�கி� பிரயாண� ெச<, ெகா5*�7தேபா, �மர�பாைவ� ப&றிேய நா$க� 
அதிகமாக� ேப��ப* இ�7த,. ெச�ைன ஆ+ப�திாியி� அவ� கீ2 ேவைல 
பா��தேபா, அவைர� ப&றி நா� எ5ணிய, ெப�7தவ� எ�� பி�னா� 
ெதாி7, ெகா5ேட�. �மர�பா ஐேரா�பா3��� ேபாயி�7த ேபா, விய�னாவி� 
M �பா� ச7திர ேபாைஸG ச7தி�, அவாிட� ப�தி ெகா5டாரா�. �பா� பா� 
இ7தியாவி=�7, மைற7த பிற�� அவ�ைடய காாிய$கைள� ப&றி� 
�மர�பா3��G ெச<தி வ7, ெகா5*�7ததா�. நா� ஒ� ெபாிய ேதசப�த�ைடய 
மகளாதலா� எ�ைன;� ேநதாஜியி� ேசைவ��� பய�ப6�தலா� எ�� �மர�பா 
நிைன�தாரா�. அைத�தா� நா� தவறாக அ��த� ெச<, ெகா56 அவ+ைத� 
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ப0ேட�. எ�ைன� பாைறய*யி� நி��தி ராகவைனG �6�ப*G ெச<த, 
உ5ைமயி� ஒ� ேசாதைனதா�. அ7த ,�பா�கியி� ெவ* �56 கிைடயா,; 
�ைக� �56க� இ�7த,. இைத� ப&றிெய�லா� தி��ப� தி��ப அ8�பி�லாத 
அதிசய�,ட� நா$க� ேபசி� ெகா56 ேபாேனா�. 
 
"நம, வா2�ைகயி� அதிசய ச�பவ$க@���ேள மிக3� அதிசயமான,, ர0ல� 
ஜ$ஷனி� அ�றிர3 நா� �மர�பாைவG ச7தி�த,தா�" எ�� ஒ�?ைற நா� 
ெசா�ேன�. 
 
"அேத இட�தி� நா� இ�வ�� ச7தி�தைத� கா0*8மா?" எ�றா� எ� அ�ைம� 
காதல�. 
 
"ஆமா�; அைதவிட� Cட அதிசய7தா�!"  
 
க�ன� ராகவ� சிறி, ேகாப�ேதா6, "அ, எ�ப*?" எ�� ேக0டா�. 
 
எ�:ைடய ெப0*���ேள சில நாளாக� ப�திர� ப6�தி ைவ�தி�7த ஒ� தினசாி� 
ப�திாிைகைய எ6�,� ெகா6�ேத�. அதி� ெவளியாகியி�7த ஒ� ெச<திையG 
�0*� கா0*ேன�. அைத� ப*�த,� ராகவ:�� எ�ைலய&ற விய�� 
ஏ&ப0டெத�பைத அவ�ைடய ?க��றி உண��தி&�. ேம&ப* ப�திாிைகG ெச<தி 
வ�மா�... 
 
"இ7திய �த7திர� பைடயி� மிக3� ெபா��� வா<7த பதவி வகி�தவ��, ேநதாஜி 
�பா� ச7திர ேபா`� Jரண ந�பி�ைக��� பா�திரமான ஆ�த�மான ேமஜ� 
ெஜனர� �மர�பா ெச�ைன... ஆ+ப�திாியி� ேந&� ேச��க�ப0டா�. சிகிGைச 
எ,3� பய�படாம� இ�� மாைல அவ� மரணமைட7த ெச<திைய அறி7, 
ெபாி,� வ�7,கிேறா�..." 
 
ெல�*ென�0 க�ன� ராகவ� தி��ப� தி��ப� தி��ப ேம&ப* ெச<திைய� 
ப*�,� ெப��G� வி0டா�. 
 
"ேததிைய� பா��தீ�களா?" எ�� ேக0ேட�. 
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"ஆ�; ர0ல� ஜ$ஷனி� நா� ச7தி�தத&� ��� தின$க@�� ?�னா�!" எ�றா� 
ராகவ�. 
 
"அ�றிர3 அவைர� பா��தேபாேத என�� ஏேதா ஒ� மாதிாி இ�7த,!" எ�� நா� 
ெசா�ேன�. 
 
"அமர வா2ைவ� ப&றி ெஜனர� �மர�பா Cறியதி� உ5ைம� ெபா�� 
இ�ேபா,தா� என�� ந�றா< விள$�கிற,!" எ�றா� எ� உயி��,ைணவ�.  
-------------- 

7. 7. 7. 7. �'8வி� ச%நியாச��'8வி� ச%நியாச��'8வி� ச%நியாச��'8வி� ச%நியாச�    
 
ந�ம �56ைவ உ$க@��� ெதாி;ேமா, இ�ைலேயா? ெதாி;� எ�� ஒ��� 
ெகா56 வி6$க�! ெதாியா, எ�� நீ$க� ெசா�னா� அவ� உ$கைள வி06 
விட� ேபாகிறானா எ�ன? ?,� வ=�� ஆளாவ,தா� பலனாக ?*;�. 
 
?த� ?த=� �56ைவ நா� ச7தி�தேபா, அ�ப*�தா� ஜா�ஜா�� ெசா�=� 
பா��ேத�. திOெர�� ?,கி� ஒ� பலமான த06 விழேவ, தி6�கி06� 
தி��பிேன�. �56 உ0கா�7, ெகா5*�7தா�. "எ�ன, அ�பேன! ஏ� 
?ழி�கிறா<? �56ைவ அைடயாள� ெதாியவி�ைலேயா?" எ�� எ� இர56 
ேதா�கைள;� பி*�,� �8�கினா�. ப�ளி�Cட ஆசிாிய�களி� C0ட� ஒ�றி� 
நா� பி� வாிைசயி� உ0கா�7, ெசா&ெபாழி3கைளG ெசவிம6�,� 
ெகா5*�7தேபா, இ7த மக�தான ச�பவ� நட7த,. 
 
"ஆமா�, ெதாிய�தா� இ�ைல!" எ�ேற�. 
 
"ஓேஹா!" எ�� �56 சிாி�, வி06, "அ7த� கால�தி� எ�ப* இ�7தாேயா, 
அ�ப*ேயதா� இ�ன?� இ��கிறா<. ெகாDச$Cட உ�வ�திேலா �ண�திேலா 
மா�த� இ�ைல!" எ�றா�. 
 
"எ7த� கால�தி�?" எ�� ேக0ேட�. 
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"எ�ன�பா ெபாிய ஆளாயி��கிறாேய? சித�பர�திேல ப*�,� ெகா5*�7த 
கால�திேலதா�." 
 
நா� சித�பர�,�� அ,வைரயி� ேபானேத கிைடயா,. ஆனா� ேம8� 
ம�த=�தா� ?,��� அபாய� வ�� எ�� பய7,, "சாிதா�!" எ�ேற�! 
 
"ஏன�பா, கி��ணசாமி, எ�ைன ஏமா&றலாெம�றா பா��தா<?" எ�� ெசா�= 
ம�ப*;� ?,கிேல ஒ� த06 த0*னா�. 
 
"என, நாமேதய� கி��ண+வாமி இ�ைல நாராயண +வாமி!" எ�ேற�. 
 
"ஆகா! வ7,0டாயா வழி��! அ�ப*G ெசா�8. எ$ேக கி��ணசாமி எ�ற,�, 
உ� ெபய� கி��ணசாமிதா� எ�� ெசா�= *மி�கி ெகா6�க� பா��கிறாேயா 
எ�� ேசாதி�ேத�. அ�பேன, நாராயணசாமி! உ� ெபய� என��� ெதாியாெத�றா 
நிைன�,� ெகா5டா<!" 
 
உ5ைமயி� எ� ெபய� நாராயணசாமி;� இ�ைல! ஆனா� அைதG ெசா�= எ�ன 
பிரேயாஜன�? 
 
இ�ேப��ப0ட ஆைள� ப&றி� ெகாDச� ெதாி7, ெகா�ள ேவ56� எ�� 
நிைன�,, "�56 இ�ேபா, எ�ன ெச<, ெகா5*��கிறா<?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"எ�ன�ைத ெச<கிற,? உ� ?,���� பி�னா� உ0கா�7, ெகா56 
ப�ளி�Cட உபா�தியாய�களி� ,யர$கைள� ப&றிய அAைகைய� ேக06� 
ெகா5*��கிேற�! இ�ப* எ�தைனேயா நாளாக�தா� ேப�கிறா�க�. யா��� 
எ�ன பிரேயாஜன�? �,*�= வைரயி� ேபா< ைவ+ராயி� தா*ைய� பி*�, 
ஒ� உ8�� உ8�க� தயாராயி�7தா� அ�லவா வழி பிற���! ��த டாணா 
டாவ�னா�க�!" 
 
"ெகாDச� ெம,வா< ேப�!" எ�� அவைன� ெகDசி� ேக06� ெகா5டபிற�, 
"நா� ேக0கிேறேன எ�� ேகாபி�,� ெகா�ளாேத! அ�ப*யானா�, நீ உபா�தியா�  
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இ�ைலயா?" எ�ேற�. 
 
"ந�ல ேக�வி ேக0டா<, அ�பா! *�* கெல�ட���� பி�ைளயாக� பிற7,06, 
அ7த� பாA� பாீ0ைசயிேல ஒ� மா���� �ைற7, ேபானதினாேல 
ஐ.சி.எ+.ஸு��� ேபாக ?*யாம� உ0கா�7தி��ேக� நா�. எ�ைன� பா��, 
வா�தியா� ேவைலயி=��கிறாயா எ�� நீ ேக0கிறாேய! உ�ைன� ேபா�ற 
ஆசாமிக� இ��கிற, வைரயி� இ7த உலக� உ��பட� ேபாகிறதி�ைல! ஒ� 
நா@� உ��பட� ேபாகிறதி�ைல! நா� ெசா�8கிற, ெதாி7தேதா, இ�ைலேயா!" 
எ�� எ� ?,கி� �ல� அைத அA�தமா<� ெதாிய�ப6�த ?ய�றா�. 
 
"ெதாி7த, அ�பேன! ெதாி7, வி0ட,!" எ�� கதறிேன�. 
 
இ�மாதிாியாக என��� �563��� அறி?க� ஏ&ப0ட,. அ��ற� �563� 
நா:� எதி�பாராத இட$களி� எதி�பாராத விதமாக ெவ�லா� ச7தி�, நாெளா� 
?,�� ெபாAெதா� த06மாக எ$க� ந0ைப வள��,� ெகா56 வ7ேதா�. 
 
ஒ� நா� �56ைவG ச7தி�தேபா,, "இ�ேபா, எ�ன ெச<கிறா<?" எ�� 
ேக0ேட�. 
 
"அ�ப*� ேக� ெசா�கிேற�. இ�ேபா, எ�ன ெச<, ெகா5*��கிேற� எ�� 
தாேன ேக0கிறா<? இ7த உலக�,��� ��தி �க0ட வழி ேத*� 
ெகா5*��கிேற�. இ7த உலக� இ��கிறேத; மகா ?0டா� உலக�. பண� 
உ�ளவ:���தா� இ7த உலக�தி� மதி��. பண�கார� எ�ன�ைத உளறி� 
ெகா0*னா8� வாைய� பிள7, ெகா56 ேக0கிறா�க�. பணமி�லாதவ� 
எLவள3 அறிவாளியா யி�7தா8� அவ� ேபG� அ�பல�தி� ஏ�கிறதி�ைல." 
 
"உலக� அ�ப*�தா� இ��கிற,. எ�ன ெச<கிற,?" எ�� �56ைவ 
ஆேமாதி�ேத�. 
 
"ஆனா� உலக� எ�ன ெச<;�? உலக�ைத� �ைற Cறி எ�ன பய�? உலக�ைத� 
பைட�த கட3ைளG ெசா�ல ேவ56�. நா� ம06� கட3ளாயி�7தா� எ�ன 
ெச<ேவ� ெதாி;மா? நம, அ@�5ணி �@�5ணி ெச0*யா�, அ5ணா 
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மேலாியா ?த=யா�, அ�ப5ணா அப�க5ணா அ<ய$கா�, கி�பணாஜி தச�பாஜி 
ஐய�, டபி� நிேமானியா*லாமியா, திேஜா*யா *மி�கிலா� *$க�லா�, பயானதா+ 
மயானதா+ பய$க�லா� ஆகிய எLவள3 பண�கார� ேப�வழிகைள;� C�பி06 
வாிைசயாக நி��,ேவ�. நி��தி, "உ$க� ஒLெவா�வாிட?� எLவள3 பண� 
இ��கிற,? உ5ைமையG ெசா�8$க�!" எ�� காைத� பி*�,� தி��ேவ�. 
அவ�க� உ5ைமையG ெசா�=யாக ேவ56�. ெசா�லாவி0டா� யா� 
வி6கிறா�க�! பிற�, "இLவள3 பண�ைத;� எ�ன மாதிாி ெசல3 ெச<ய� 
ேபாகிறீ�க�?" எ�� ேக0ேப�. அவ�க� தி�தி�ெவ�� ?ழி�பா�க�! "ெசல3 
ெச<ய வழி ெதாி7த ேப�வழி இேதா ஒ�வ� இ��கிறா�. ஒLெவா�வ�� உ$க� 
பண�தி� சாிபாதிைய நம, �56விட� உடேன ஒ��வி�, வி06 ம�காாிய� 
பா�$க�!" எ�ேப�. அவ�க� அ�ப*ேய ெச<வா�க�. ெச<யாவி0டா� யா� 
வி6கிறா�க�? தாேன கதறி� ெகா56 பண�ைத� ெகா56 வ7, கலகலெவ�� 
ெகா0ட ேவ5டாமா? 
 
ஆனா� �56வி� இ�ட�ப* கட3� நட�பதாக� ெதாியவி�ைல. எனேவ 
எ�னிட� ஒ� ஐ7, Rபா< ேநா06�, *ரா� ெசல3�ெக�� தனியாக நா8 
அணா3� வா$கி� ெகா56 ேபா<G ேச�7தா�. 
***** 
 
அ6�த தடைவ நா� �56ைவ� பா��தேபா,, "பணமா! சீ! பண� இ$ேக யா��� 
ேவ56�? பண�ைத� ெகா56 ேபா< உைட�பிேல ேபா6!" எ�றா�. நா� 
தி6�கி06 நி&ைகயி�, "பண�தினா� மனித வ��கேம நாசமைட7, வ�கிற,! 
பண�கார�க�தா� உலக�ைத� பா2 ப5ணி வ�கிறா�க�! பண� ச�பாதி�கிற 
எ5ண�ைத நா� வி06 வி0ேட�!" எ�றா�. 
 
"பி�ேன எ�ன உ�ேதச� ெச<தி��கிறா<?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"உலக�ைத உ�தாரண� ெச<ய� ேபாகிேற�. மனித வ��க�ைத மேகா7நத 
நிைலைம��� ெகா56 வர�ேபாகிேற�! ஆமா�; தீ�மான� ெச<,வி0ேட�!" 
எ�றா�. 
"எ�ப*!" எ�� ேக0ேட�. 
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"எ�ப*யா! ெசா�கிேற�, ேக�. நா� எA�தாள� ஆக� ேபாகிேற�. அGச*�த 
எA�,�� உ�ள ச�தி உலக�தி� எத&�� இ�ைல. ஒ� விஷய� அGசி� வ7, 
வி0டதானா�, ?0டா� ஜன$க� அ, எLவள3 அப�தமானா8� அ�ப*ேய 
விA$கி வி6கிறா�க�! இ7த உலக�ைத ?�:��� ெகா56 வ�வத&� 
எA�தாளனாவ, ஒ��தா� சாியான வழி!" எ�றா�. 
 
"ெரா�ப ச7ேதாஷ�!" எ�ேற�. 
 
"ஆனா� உ�ைன மற7, வி6ேவ� எ�� பய�படாேத! உலக�ைத ?�:��� 
ெகா56 வ7த3டேன உ�ைன;� கவனி�,� ெகா�கிேற�!" எ�� அபய� 
அளி�தா�. 
***** 
 
ம�ப*;� �56ைவ� பா��தேபா,, "எA�தாள� ஆ�� ?ய&சியி� எLவள3 
Xர� ெவ&றியைட7தி��கிறா<?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"அ�பேன! உலக�திேல ேவ� எ7த ெதாழி� ேவ/மானா8� ெச<யலா�. ெத�� 
C0டலா�; ேஹா0ட� ைவ�கலா�; ம7திாி ேவைல ேவ/மானா8� பா��கலா�. 
ஆனா� எA�தாளனாக ம06� ஆக� Cடா,. அதி8� நம, நா0*� இ�ேபா, 
உ�ள ப�திாிைகயாசிாிய�க� இ���� வைரயி� எA�தாளனாகேவ ஆக� Cடா,. 
ப�திாிகாசிாிய�களா இவ�க�? ��த� தி�ட�க�!"  
 
"எ�ன�பா இ�ப* ஒேரய*யாக ெவ@�, வா$�கிறா<?" 
 
"பி�ேன எ�ன எ�� ேக0கிேற�! ஓரணா இர5டனா +டா��கைள தி�*� 
ெகா�கிறா�க�. அ:�பிய க06ைரகைள� தி��பி அ:��வ,� கிைடயா,!"  
 
"ஆமா�, அ�பா, ஆமா�! அேநக� ப�திாிகாசிாிய�க� அ�ப*�தா� ெச<கிறா�க�!" 
எ�ேற�. 
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"ஓேஹா நீ ம06� த�பி�,� ெகா�ளலா� எ�� பா��கிறாேயா? நீ;� அேத  
வ��க7தாேன!" 
 
"ஆ�; வா+தவ7தா�! ம�னி�,� ெகா�!"  
 
"ம�னி�கிறதாவ,, ம5ணா$க0*யாவ,? நீ$க� ப�திாிகாசிாிய�க� 
இ��கிறீ�கேள, மகா கிராதக�க�! எA�தாள�க� உயிேரா*���� ேபா, 
அவ�கைள� ப0*னி ேபா06� ெகா�8B�க�. ெச�,� ேபான பிற� நிதி வ]� 
ெச<, ஞாபகG சி�ன� க06B�க�!" 
 
"ேபாக06�! அ, ஒ� தி��தியாவ, இ��கிறேதா இ�ைலேயா?" 
 
"ந�ல தி��தி!" 
 
"சாி, ேமேல எ�ன ெச<ய� ேபாகிறா<?" எ�ேற�.  
 
"இனிேம� ஒ�வைர ந�பி ஒ� காாிய� ெச<வதி�ைல எ�� தீ�மானி�, வி0ேட�. 
நாேன ஒ� ப�திாிைக ெவளியி6கிறெத�� ேந&� இர3 ப�னிர5டைர மணி�� 
?*3 ெச<, வி0ேட�." 
 
"ெரா�ப ச7ேதாஷ�." 
 
"அெத�லா� ெவ�மேன வாயா� ச7ேதாஷ� எ�� ெசா�னா� ம06� ேபாதா,, 
ச7ேதாஷ�ைத� காாிய�திேல கா0ட ேவ/�." 
 
"எ�ப*� கா06கிற,?" 
 
"ஆயிர� Rபா<�� ஒ� ெச� எAதி� ெகா6�,� கா06கிற,. எA�தாள:�� 
எA�தாள:� ப�திாிைக�கார:��� ப�திாிைக�கார:� உதவி ெச<யாவி0டா�, 
ேவ� யா� உதவி ெச<வா�க�?" 
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எ�னிட� ஆயிர� Rபா< இ�ைல எ�� ச�திய� ெச<தத� ேபாி�, "சாி, ஒ� 
Jeய�ைத� �ைற�,� ெகா�!" எ�� ெசா�=, அ��ற� இ�ெனா� Jeய�ைத;� 
�ைற�,� ெகா56 கைடசியி� ப�, Rபா< வா$கி� ெகா56 ேபானா�. 
***** 
 
ம�?ைற �56ைவ� பா��தேபா,, "எ�ன�பா! ெசா7த� ப�திாிைக ஆர�பி�, 
வி0டாயா?" எ�� ேக0ேட�. "ப�திாிைகைய� ெகா56 ��ைபயிேல ேபா6! 
இ7த� ப�திாிைககைள� ேபா� உலக�,��� ெக6த� ெச<வ, ஒ��ேம 
கிைடயா,!" எ�றா�. 
 
"அ7த உ5ைமைய எ�ப*� ெதாி7, ெகா5டா<?" எ�ேற�. 
 
"�0*G �வாிேல ?0*� ெகா�வத&� அ�ப* எ�ன வ7த,? தின7தின7தா� 
ப�திாிைகக� ப*�கிேறாேம? ஒ� நாளாவ, ஒ� ப�திாிைகயிலாவ, ஆயிர� 
ெபா<��� �ைறவாக வ7தி��கிறதா? மா�பிேல ைகைய ைவ�,� ெகா56 
ெசா�8!" எ�றா�. 
 
"எ$க� �0ைட ெரா�ப உைடG� வி06 விடாேத! பி�ேன இ�ேபா, எ�னதா� 
ெச<, ெகா5*��கிறா<?" எ�ற,�, ஓ� அGச*�த ,56� காகித�ைத எ6�,� 
கா0*னா�; அதி�, "மி+ட� �56, +டா� அ56 ேஷ� �ேரா�க�" எ�� 
அGசி0*�7த,. 
 
��கி� ேம� �56 விரைல ைவ�,� ெகா56 அதிசய�ப0ேட�. 
 
"நாராயணசாமி! நா� ெசா�கிேற� ேக�! கைடசியாக� பண� ச�பாதி�பத&� வழி 
க56 பி*�, வி0ேட�. பண� எ�றா�, இ7த லயனிேல இ��கிற பண� ேவேற 
எதி8� இ�ைல! உ�:ைடய டா�மியா O�மியா, பி�லா கி�லா, டாடா கீடா 
எ�லா�� எ�ப*� ேகாO�வர�க� ஆனா�க�? எ�லா� இ7த ேஷ� மா��ெக0*ேல 
பண� ப5ணி�தா�! ஆனா� ஒ�� ெசா�கிேற� ேக�! இ7த ேஷ� மா��ெக0 
உலக�திேல உ�ள ?0டா�கைள� ேபா� ேவேற எ7த உலக�தி8� கிைடயா,. 
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வா$க ேவ5*ய சமய�திேல �6�6 எ�� ஓ*� ேபா< வி&பா�க�. வி&க 
ேவ5*ய சமய�தி� இ��கி� J0* ைவ�,� ெகா�வா�க�. த$க@�காக� 
ெதாியாவி0டா8�, ஏதடா, ந�ப �56 ஒ��த� இத&ெக�� தைலையG aவர� 
ப5ணி� ெகா56 உ0கா�7தி��காேன, அவைன� ேக06� ெகா56 ெச<ேவா� 
எ�� ெச<வா�கேளா? அ,தா� கிைடயா,. ேபானா� ேபாக06�. நீ எ�ன 
ெசா�ேற? இ�ேபா, ேஷ� மா��ெக0*ேல பண� ப5/கிறத&�G சாியான 
ச7த��ப�. ைம]� நில�காி இ��ேக, அ�ப*ேய த$க�! இ�னி�� 23 
Rபாயாயி���. இ�:� ப�, நாளிேல 29 வைர ேபாகாவி0டா� எ�ைன ஏ� 
எ�� ேக@; ஓ� ஆயிர� ேஷ� இதிேல நீ வா$கலா�. ப�, நாைள���ேள 
ஆறாயிர� Rபா< ைக ேம� வ7, விA�! அ��ற�, �ட� கா�பி� ெகா0ைட 
இ��கிறேத, 'ஏ ஒ�' ரக�தி� ேச��கேவ5*ய,." 
 
"Bைச எ�ன விைல?" எ�� ந6விேல ேக06 ைவ�ேத�. 
 
"அட நாராயணசாமி! நா� ெவ�� கா�பி� ெகா0ைடையG ெசா�லவி�ைல! �ட� 
�56� கா�பி� ெகா0ைட க�ெபனி ேஷைரயா��� ெசா�கிேற�. உன�� அதிேல 
அLவள3 தி��தி இ�லாவி0டா� தி�வா$C� கடைல� பி5ணா�� இ��கிற,! 
அ, ெவ�� கடைல� பி5ணா�� இ�ைல! அLவள3� ேகா0ைட� ப3� எ�� 
ைவ�,� ெகா�. அதிேல ஓ� இர5டாயிர� ேஷ� நீ வா$கி� ேபாடலா�." 
 
மி+ட� �56வி� வா< ெமாழியாக அ�� �மா� ஒ� ல0ச� Rபா< வைரயி� நா� 
ச�பாதி�, வி0ேட�. அLவளேவா6 அ�ைற��� ேபா,� எ�� ெசா�= 
அவைன� ேபாகG ெசா�ேன�. 
***** 
 
ஒ� மாத� கழி�, மி+ட� �56ைவ நா� பா��த ேபா,, "நாராயணசாமி! ந�ல 
ேவைள நீ பிைழ�தா<! நா� ெசா�னைத� ேக0காம� நீ பா06��� ேபா<� 
தி�வா$C� கடைல� பி5ணா�ைக;�, ைம]� நில�காிைய;�, ெகாGசி கா�பி� 
ெகா0ைடைய;� வா$கியி�7தாயானா� அ*ேயா6 ெதாைல7, ேபாயி��பா<!... 
அத&காக என��� தா$�+ ஒ��� ெசா�ல ேவ5டா�. நம���ேள 
எ�ன�தி&காக உபசார�?" எ�றா�. 
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"சாி, இ�ேபா, எ�ன ெச<, ெகா5*��கிறா<?" எ�ேற�. 
 
"இ7த உலகமான, ஏ� இ�ப* �ட� தன�திேல ஆ27, கிட�கிற, எ�� அ*�க* 
உ�ைன� ேக06� ெகா5*�7ேதன�லவா? அ7த இரகசிய�ைத� கைடசியாக� 
க56 பி*�, வி0ேட�." 
 
"அ, எ�ன?" 
 
"உலக�திேல சாியான ப*�� இ�ைல; இ��கிற ப*��� ேமாச�. இ,தா� 
காரண�. ?த=ேல நம, ச0டசைபயி� அ$க�தின�க@��� ப*��G ெசா�=� 
ெகா6�க ேவ/�. அ��ற� ப�ளி�Cட வா�தியா�க@��� ப*��G ெசா�=� 
ெகா6�க ேவ/�. அத&க��ற� பி�ைளக@��G சாியான ?ைறயி� க�வி� 
பயி&சி ெகா6�க ேவ/�. நீ எ�ன ெசா�கிறா<?" எ�� ேக0டா�. 
 
"அவசிய� உடேன ெச<ய ேவ5*ய காாிய7தா�!" எ�ேற�. 
 
"அ�ப*யானா� ?த=ேல ச0டசைப அ$க�தின���� ப*�� ெசா�=� 
ெகா6�பத&ெக�� ஒ� ப�ளி� Cட� ைவ�கிேற�. அத&� உ�னாலான 
ைக$க�ய�ைதG ெச<!" எ�� ரசீ, ��தக�ைத நீ0*னா�. �56 இ7த� தடைவ 
ேபானா� தி��பி வரமா0டா� எ�ற ைதாிய�,ட� ச�தியா:சார� ந�ெகாைட 
ெகா6�, அ:�பிேன�. 
***** 
 
எ� ந�பி�ைக Bணாயி&�. �56 சீ�கிரேம தி��பி வ7,, "அ�பேன! ந�ல ேவைல 
பா��, எ�ைன ஏவி அ:�பினா<. அைத� கா0*8� ெகா0ைட� பா�ைக� 
பிழி7, பாதா� கீ� ப5/ எ�� ஏவியி��கலா�!" எ�றா�. 
 
"ஏ�? நம, ச0டசைப அ$க�தின�கைள உ�னா� ப*�பி�க ?*யவி�ைலேயா?" 
எ�ேற�. 
 
"அவ�க� ?த=� ப�ளி� Cட�,�� வ7தா� தாேன ப*�பி�கலா�? எ$க@���  
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ப*�� ேவ5டா�; இ��கிற ப*�� ேபா,� எ�கிறா�க�. இ�ப*�ப0டவ�களிட�  
ெகா56 ேபா< இராeஜிய�ைத ஒ�பி�தா� அ, ஏ� உ��பட� ேபாகிற,?" 
எ�றா� �56. 
 
"அ�ப*யானா� உலக�ைத ?�:��� ெகா56 வ�கிற காாிய� 'ேஹா�ெல+' 
எ�� வி06 விட ேவ5*ய,தா�, இ�ைலயா?" எ�ேற�. 
 
"ந�றாயி��கிற,. அ�ப*ெய�லா� வி06 விடலாமா? உலக�தி� தைலயிேல ஒ� 
�06� �0* அைத ?�:��� ெகா56 வ7, ேச��க ேவ5டாமா? உலக�ைத� 
ப*�பி�கிறத&� ேவ� வழி ஒ�� க56பி*�, வி0ேட�. இ�தைன நா� அ7த 
ேயாசைன ஏ� ேதா�றவி�ைலெய�பைத நிைன�தா� என�ேக 
ஆGசாியமாயி��கிற,. ஆ�; சில சமய� நா� Xர�தி� மைல உGசியி� உ�ள 
விள�ைக� பா��,� ெகா5ேடயி��கிேறா�. கால*யி8�ள ]ாிய� க5ணி� 
ப6வதி�ைல! சினிமா டா�கி எ�பதாக� ேக�வி�ப0*��கிறாேயா இ�ைலேயா?" 
 
"ேக�வி�ப0*��கிேற�." 
 
"இ7த சினிமா ஒ�� ம06� எ� ைகயி� இ�7தா� ேபா,�, அைத� ெகா56 நம, 
;னிவ�`* ைவ+ சா�ஸல�கைள;�, பாட� ��தக� கமி0* அ$க�தின�கைள;� 
Cட� �,�பி�, விடலா�! ஆனா� இ�ேபா, இ7த சினிமா உலக� ெக06� 
ேபாயி��கிற, ேபா� ேவெற,3� ெக06� ேபாயி��கவி�ைல. ஒ5ணா� ந�ப� 
நிர0சர �0சிக� எ�லா�� ைடர�ட�க� எ�� வ7,வி6கிறா�க�. சினிமா3��� 
கைத எA,கிறவ�கைள� ப&றிேயா ெசா�ல ேவ5*யதி�ைல. ந*க�க� 
மகாமகாமகாமகா ேமாச�. எ�லாைர;� ஒேர '+B�'பா '+B�' ப5ணி 
வ$காள��டா� கட=ேல எறி7, வி06 ம�ப* �திதாக ஆர�பி�க ேவ56�." 
 
"அ�ப*ேய ெச<,வி0டா� ேபாகிற," எ�ேற�. 
 
"அத&� உ�:ைடய ஒ�தாைச;� ெகாDச� ேதைவ." 
 
"எ�ன ெச<ய ேவ/�?" 
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"ப�, ல0ச� Rபா< க5ைண �*� ெகா56 ேபா6கிற ?தலாளி ஒ�வைர நீ 
பி*�,� ெகா6�க ேவ56�. அ7த மனித� பண�ைத எ�ைகயி� ெகா6�,வி06 
அ��ற� எ�ன ஏ, எ�� ேக0க� Cடா,. எ�ைன� Jரா3� ந�பி வி06விட 
ேவ/�! அ�ேபா, பாேர� சினிமா உலக� எ�ப* தைல கீழாக ஆகிறெத��!"  
 
"ஆக06� �56, அவசிய� பா��கிேற�" எ�ேற�. 
 
அ6�த தடைவ நா� மி+ட� �56ைவG ச7தி�த ேபா, அவ:ைடய ேதா&ற� 
அ*ேயா6 மாறி� ேபா< இ�7த,. 
 
"எ�ன ப5/கிறா<?" எ�� ேக0டத&� "டா�கி உலக�திேல பிரேவசி�, 
வி0ேட�. இ�:� ெகாDச நா� ெபா��தி�!" எ�றா�. 
 
"ெகாDச நா� எ�ன? ெரா�ப நா� ேவ56மானா8� ெபா��தி��கிேற�" 
எ�ேற�. 
 
"அவசியமி�ைல. ெகாDச நா� ெபா��தாேல ேபா,�. இ�ேபா, ஒ� தமி2 
டா�கியி� ைடர�ட���� காாியதாிசியாக அம�7தி��கிேற�. டா�கி விஷயமா< 
ஆனா, ஆவ�னா ெதாியாதவ�க� எ�லா� பட�ைத� �0*G�வ� ஆ��வைத� 
பா��,� ெகா5*��கிேற�. ஆனா� அ6�த வ�ஷ� இ7த நாளி� சினிமா 
உலக�தி� ஒ� ெபாிய �ர0சி நட�க� ேபாகிற,. அைத எதி�பா��,� ெகா5*�! நீ 
பா06��� X$கி� ேபா< விடாேத!" எ�� ?,கிேல த0*� ெகா6�, எGசாி�ைக 
ெச<,வி06� ேபானா�. 
 
அ7த� ப*ேய நா� X$காம� சினிமா உலக� �ர0சிைய எதி�ேநா�கி� 
கா�தி�7ேத�. சில கால� வைரயி� ஒ��ேம நட�கவி�ைல. ஒ� ேவைள �56 
தா� X$கி� ேபா<வி0டாேனா எ�� ேதா�றிய,. 
***** 
 
இர56 வ�ஷ�,��� பிற� �56 திOெர�� ஒ� நா� எ� எதிேர ?ைள�தா�. 
எ� ேதா�க@� ?,�� ெவ� பா6ப0டன. 
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"நா� உ�ைன� கைடசியாக பா��தேபா, எ�ன ெசா�ேன�?" எ�� ேக0டா�. 
 
"X$கி� ேபா< விடாேத எ�� ெசா�னா<. இ�ேபா, X�க ம�7, சா�பி0டா8� 
என��� X�க� வரமா0ேடென�கிற,!" எ�ேற�. 
 
"சினிமா உலகி� ெபாிய �ர0சிைய எதி�பா��,� ெகா5*� எ�� ெசா�ேனேனா, 
இ�ைலேயா? அ, நட�க� ேபாகிற,!"  
 
"ேப�!"  
 
"எ�ன ேப�! ேபஷாவ, ேப�? உ�ைன� ேபா�ற உ&சாகமி�லாத பிரகி�திைய 
நா� பா��தேதயி�ைல! உலக�திேல இ�லாத மகா அதிசய� நட�க� ேபாகிற, 
எ�ேற�; நீ ேப� எ�கிறா<?"  
 
"பி�ேன எ�ன ெசா�ல ேவ/�, அ�பா?" 
 
"ஒ��� ெசா�ல ேவ5டா�; எA7தி�7, C�தாட/�" 
 
"ஆக06�, சினிமா� �ர0சி எ7த ம06� இ��கிற,?" 
 
"பாதி நட7தா&ேபால�தா�, கைத;� fேனாாிேயா3� தயாராகிவி0ட,. 
'டயலா�'�� ?�கா�வாசி எAதியாகிவி0ட,. ெகாDச� ேக0கிறாயா?" 
 
"காத=! காிய ேமக$க@� க56 ெவ0��ப*யான ஜாeவ�யமான க�ன$களிேல 
�மி2 வி06� ெகா�பளி��� அழ� ெவ�ள�தி� ஆழ�திேல ஆழ�திேல 
ஆழ�திேல..." 
 
"�56 உன�� எ�ேபா, ெத�,வா< ஏ&ப0ட,?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"எ�ன ேக0டா<?" எ�� ேவ� உலக�தி=�7, இ7த உலக�,�� வ7தவைன�  
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ேபா� �56 ேக0டா�. 
 
"ஆழ�திேல, ஆழ�திேல, ஆழ�திேல எ��ெசா�=� ெகா5ேட ேபானாேய? ஒ� 
ேவைள ெத�,வா< வ7, வி0டேதா எ�� ேக0ேட�." 
 
"உ�னிட� இைத�ப&றிெய�லா� ேபசி� பிரேயாஜனமி�ைல எ�� ெதாி;�. 
ெதாி7,� ேபசிேனேன? எ� ��திைய... அ*�,� ெகா�ள ேவ/�. அடாடா! மணி 
ஐ7தாகிவி0டேத! 8�8 அ$ேக கா�,� ெகா5*��பாேள?" 
 
"8�8 எ�ப, யா� அ�பா?" 
 
"அட நாராயணா! 8�8ைவ� ெதாியாதா? அ6�த வ�ஷ� இ7த நா� எ�லா� 
8�8வி� ெபய� உலக� பிரசி�தியைடய� ேபாகிற,. சினிமா உலக�திேலதா� 
ெசா�கிேற�. நீ ெசவிடா<� ேபானா8� Cட உ� காதி� அ7த� ெபய� விழ�தா� 
விA�!" 
 
"8�8 எ�ப, யா� அ�பா?" 
 
"சினிமா உலக�தி� பாதி� �ர0சிைய நா� நிைறேவ&றி வி0ேட�; பா�கி� பாதி� 
�ர0சிைய 8�8 நிைறேவ&ற� ேபாகிறா�! அவைள� கதாநாயகியாக ைவ�,�தா� 
நா� கைத;�, `ேனாாிேயா3� எAதியி��கிேற�. இ�:� ஐ7தா� மாத� 
ம06� X$காம=�; அ��ற� பா� அ&�த�ைத!" எ�� ெசா�= வி06G �56 
நைடைய� க0*னா�. 
 
எ� ?,ைக� த0ட� Cட அவ� மற7, வி06� ேபான, என�� அளவி�லாத, 
அளவி�லாத, அளவி�லாத... அட �56! அளவி�லாத ஆGசாிய�ைத அளி�த,. 
***** 
 
பி&பா6� சில மாத� கால� �56 அ*�க* எ�ைனG ச7தி�தேதா6 '8�8' '8�8' 
எ�� ெசா�= எ� பிராணைன வா$கிவி0டா�. கா, ெசவிடா<� ேபா< 
வி0டாேல ேதவைல எ�� ேதா�றிய,. 8�8வி� அச� ெபய� ^லா மேனாகாி 
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எ�� அறி7ேத�; ��பிரமணிய� எ�:� ெபய� �56 எ�� திாி7தி���� ேபா, 
^லா மேனாகாி 8�8 ஆக� Cடாதா? 
 
8�83� அவ� தாயா�� அநாைதக� எ��� ஏேதா சினிமாவி� சி�லைற� 
பா�திர$களாக ந*�,� �R� டா�ஸுகளி� ஆ*;� ஜீவன� நட�,கிறா�க� 
எ��� ெதாி7த,.  
 
அ�தைகய 8�8விட� �56 த� உ�ள�ைத ?A,� பறிெகா6�தி�7தேதா6, 
அவைள உலக� ெமG�� சினிமா ந0ச�திரமாகG ெச<, வி6வெத�� க$கண� 
க0*� ெகா5*�7தைத;� அறி7ேத�. 
 
�56வி� �பாவ� என��� ெதாி;மாதலா� 8�8விட?� அவ� தாயாாிட?� 
'ஐேயா! பாவ�' எ�� இ�7த,. இவ:ைடய ெவ�� வா< �ரடா�கைள� ேக06 
அவ�க� ஏமா7, ேபா<விட� ேபாகிறா�கேள எ�� இர�க�ப0ேட�. அவ�கைள 
ஒ� நா� ேநாி� பா��, எGசாி�கலாமா எ�� Cட� ேதா�றிய,. 
 
ந�ல ேவைளயாக, அ7த எGசாி�ைக�� அவசியமி�லாம� ேபாயி&�. 
 
ஒ� நா� �56 தைலவிாி ேகாலமா< அதாவ, கிரா��� தைலைய வாராம� ஓ* 
வ7,, "அ�பேன! இ7த உலக� இ��கிறேத, மகா ச5டாள உலக�; மகா ேமாசமான 
உலக�! அேயா�கிய உலக�; அ�கிரம உலக�; ேமாச உலக�; நாச உலக�; இ7த 
உலக�திேல இனி ஒ� நிமிஷ$ Cட எ�னா� வா2�ைக நட�த ?*யா,. இைத ஒேர 
அ*யாக வி0ெடாழி�, தைல ?Aகிவிட� ேபாகிேற�" எ�றா�. 
 
"சாி" எ�ேற�. 
 
"சாி எ�� ஒ� தடைவ ெசா�னா� ேபாதா,. Q� தடைவ ெசா�ல ேவ/�!" 
எ�றா�. 
 
"Q� தடைவ சாி!" எ�ேற�. 
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"இ7த ேமாச உலக�ைத� ,ற7, ச7நியாச� வா$கி� ெகா�வ, எ�� 
தீ�மானி�,வி0ேட�. யா� த6�தா8� ேக0க மா0ேட�" எ�றா�. 
 
"அடடா! 8�8வி� கதி எ�ன ஆகிற,?" எ�ேற�. 
 
"8�8! 8�8! ந�ல 8�8! அவளாேலதா� அ�பா, நா� ச7நியாச� வா$கி� 
ெகா�ள� ேபாகிேற�. 8�8 ெச<த ேமாச*யினா�தா�!"  
 
ெகாDச� ெகாDசமாக விசாாி�, ஒ�வா� விஷய� இ�னெத�� ெதாி7, 
ெகா5ேட�. 
 
8�83�காகG �56 கைத;� 'டயலா�'�� எAதி ஒ� டா�கி ?தலாளியிட� 
எ6�,� ெகா56 ேபானா�. த�ைன ைடர�டராக3�, 8�8ைவ� 
கதாநாயகியாக3� எ6�,� ெகா5டா� அ7த அ&�தமான கைதைய� ெகா6�ேப� 
எ�றா�. இ, ச�ப7தமான ேபG�வா��ைத நட7தேபா,, 8�8 ேம&ப* டா�கி 
?தலாளிையG ச7தி�க ேந�7த,. சில தின$க� ேபG� வா��ைதக� ெதாட�7, 
நட7தன. கைடசியி� ேம&ப* டா�கி ?தலாளி 8�8ைவ� கதாநாயகியாக எ6�,� 
ெகா�வத&�� பதிலாக த�?ைடய ெசா7த நாயகியாகேவ ஏ&�� ெகா�ள ?� 
வ7தா�! 8�83��� ேம&ப* ?தலாளி��� க=யாண� நிGசயமாகி வி0ட,. 
�56 உலக�ைத� ,ற7, ச7நியாச ஆசிரம�ைத ேம&ெகா�ள எ5ணியத&�� 
ெகாDச� காரண� இ��க�தா� ெச<த,! 
 
ஆனா� �56வாவ,, ச7நியாச� வா$கி� ெகா�வதாவ,! நாைல7, நாளி� 
8�8ைவ மற7,வி06 இ�ேனா� உ�8ைவ� பி*�,� ெகா56 திாிவா� எ�� 
நா� எ5ணிேன�. அவனிட?� ெசா�ேன�. �56 ெவ� ேகாப�,ட� எ�ைன 
?ைற�,� பா��,வி06� ேபா< வி0டா�. 
***** 
 
ஒ� மாத�,�ெக�லா� �56விடமி�7, என�� ஒ� க*த� வ7த,. "எ� ேபGைச 
நீ ந�பவி�ைலய�லவா? இ�தனா7 ேததி இ�ன மணி�� இ7த இட�,�� வ7, 
பா�" எ�� எAதியி�7தா�. 
 
எ�னதா� ெச<ய� ேபாகிறா� எ�� பா��பத&காக நா� �றி�பி0ட இட�,���  
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ேபாயி�7ேத�. 
 
�56 த� அழகான கிரா���தைலைய மA$க ெமா0ைடய*�,� ெகா56 காவி 
வ+திர� தாி�,� ெகா56 ைகயி� கம5டல�,ட� கா0சியளி�தா�. 
 
"அடபாவி! ெசா�ன வா�ைக நிைறேவ&றி வி0டாயா?" எ�� ச�தமி0ேட�. 
 
உடேன 'ைசல�+' எ�� ஓ� இ* ?ழ�க� �ர� ேக0ட,. 
 
"ேபா! அ�பா� ேபா!" எ�� பல �ர�க� க0டைளயி0டன. 
 
யாேரா ஒ�வ� ஓ* வ7, எ�ைன அ�பா� இA�,� ேபானா�. 
 
"ஷு0" எ�ற, ம�ப*;� அ7த இ*?ழ�க� �ர�. 
 
8�8வினா� நிராகாி�க�ப0ட �56 வா2�ைகயி� ெவ��பைட7, "மாய 
உலக�" எ�:� பட�தி� கபட ச7நியாசி ேவஷ� ேபா06� ெகா56 ந*�கிறா� 
எ�� அறி7த பிற�தா� எ� மன� ஒ�வா� நி�மதி அைட7த,. 
 
ேபாக06�! �56 எ7த வழியிலாவ, நா8 பண� ச�பாதி�, ேயா�கியமாக 
வா2�ைக நட�தினா� சாி! 
 
ஆ�; Q� தடைவ சாி! 
 
�ப�.  
-------------------- 

8. 8. 8. 8. தி�ட� மக� தி�ட�தி�ட� மக� தி�ட�தி�ட� மக� தி�ட�தி�ட� மக� தி�ட�    
1 1 1 1     
பைழய தகர� ெப0*��� ைவ�தி�7த ப0டா�� க06கைள;� ம�தா���  
ெப0*கைள;� பால� எ5ணி ைவ�, ஒA$�� ப6�தி� ெகா5*�7தா�. இ7த 
மாதிாி அவ� எ5ணி ைவ�, ஒA$� ப6�திய,, இ, ?�ப�திர5டாவ, ?ைற. 
ப0டா�, ம�தா�� ?த=யவ&ைற ெதா6வதிேலேய அவ:�� ஓ� ஆன7த�. 
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ெப0*��� ஓாிட�தி=�7, இ�ேனாாிட�தி� நக��தி ைவ�, 
ஒA$�ப6�,வதிேல அளவி�லாத ச7ேதாஷ�. த�பி சீ:3���, த$ைக 
அ��83��� எ, எைத� ெகா6�கலா� எ�ப, ப&றி� பிரமாதமான ேயாசைன. 
"சீ:3��� படபடா, அ��83��� �+வான�!" எ�� அவ:ைடய வா< 
?/?/�,� ெகா5*�7த,. 
 
இ7தG சமய�தி� B06 வாச=� ஒ� வ5* வ7, நி�ற ச�த� ேக0ட,. 
 
"ெபாிய மாமா வ7,வி0டா�!" எ�� ெசா�=� ெகா5ேட, பால� தகர� ெப0*ைய 
அவசர அவசரமாக� J0*� ெகா56 விA7த*�, வாச& ப�க� ஓ*னா�. �திைர 
வ5*யி=�7, க���� ேகா06�, சாிைக� தைல�பாைக;�, ைகயி� ஓ� அ0ைட� 
ெப0*;மாக� ெபாிய மாமா இற$கி� ெகா5*�7தா�. ெபாிய மாமா 
க�யாண�7தர�, அ7த ஊாி� பிரபல வ�கீ�, ேகா�06��� ேபா< வி06 அவ� 
B06��� தி��பி வ7தா�. 
 
பால:ைடய கவனெம�லா� ெபாிய மாமாவி� ைகயி� இ�7த அ0ைட� 
ெப0*யி� இ�7த,. அவ� வ5*யி=�7, இற$கிய,�, இற$காத,மாக� 
பால�, "மாமா! ஏேராபிேள� வாண� வா$கி� ெகா56 வ7ேதளா?" எ�� 
ேக0டா�. 
 
ெபாிய மாமா ��னைக;ட� B06 வாச&ப*களி� ஏறினா�. 
 
ெபாிய மாமாவி� பி�ைளகளான ,ைர;�, ச$கர:� B06���ேளயி�7, 
அGசமய� ெவளிேய வ7தா�க�. பால:ைடய ேக�வி அவ�க@ைடய காதி� 
விA7த,. ,ைர ச$கரனிட� ெம�=ய �ர=�, "ைபய:�� எ�ன பரபர��?" 
எ�றா�. அ,3� பால:ைடய காதி� விA7த,. இதனா� பால� உ&சாக� 
��றாம� ெபாிய மாமாைவ� பா��,� ைகைய நீ0*னா�. 
 
"அவசர�படாேத, உ�ேள வா! த�கிேற�!" எ�றா� மாமா. பிற�, "உ� அ�மா3� 
சி�ன மாமா3� வ7, வி0டா�களா?" எ�� ேக0டா�. "இ�ைல!" எ�றா� பால�. 
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க�யாண�7தர� ஆY+ அைற��G ெச�� ேமைஜ மீ, அ0ைட� ெப0*ைய 
ைவ�தா�. அத&��ேள இ�7த ஏேராபிேள� வாண$கைள எ6�,� பால:ைடய 
ைகயி� இர56 ெகா6�தா�. ம&றவ&ைற� ,ைரயிட� ெகா6�,, 'எ6�,� 
ெகா56 ேபா$க�!' எ�றா�. 
 
பால� ஏேராபிேள� வாண$கைள வா$கி� ெகா5ட,� அ$கி�7, 
�தி�ேதா*னா�. 
 
,ைர;�, ச$கர:� அ�பாவி� ஆY+ அைறயிேலேய நி�றா�க�. பாலைன விட 
அவ�க� வயசி� ��தவ�க�. ,ைர ச$கரைன� பா��தா�. ச$கர� தக�பனாைர� 
பா��, "அ�பா, பால� தி�6கிறா� எ�� ேதா��கிற,!" எ�றா�. 
 
அ0வேக0 க�யாண�7தர� அவைன� ேகாபமாக� பா��தா�. அ�ேபா, ,ைர, 
"ஆமா�, அ�பா! ேந&ைற�� அவ� தகர� ெப0*ைய� திற7தேபா, த&ெசயலாக� 
பா��ேத�, நிைறய� பண� ைவ�தி��கிறா�!" எ�றா�. 
 
ச$கர�, "அவ:�� அLவள3 பண� எ�ப*� கிைட�தி����? தி�*�தாேன 
இ��க ேவ56�? அ�மா Cட அ*�க* 'நாலணாைவ� காேணா�. எ0டணாைவ� 
காேணா�' எ�� ெசா�=� ெகா5*��கிறா�. இவ� தா� எ6�தி��க ேவ56�" 
எ�றா�. 
 
,ைர, "அ�பாவி� தி�06� �ண�, ைபய:��� உ56 ேபா=��கிற,!" 
எ�றா�. 
 
"சீ! ேபசாதி�!" எ�� அத0*னா� க�யாண�7தர�. அவ�ைடய மன� 
�5ணாயி&� எ�� ?க�தி=�7, ெதாி7த,. 
 
பிற� ெகாDச� சாவதானமான �ர=� ",ைர! ச$க�! நீ$க� இ�ப*ெய�லா� 
ேபச� Cடா,. பால:ைடய அ�பா, அ�மா3�� இ�ேபா, க�ட கால�. ஏ&கனேவ 
அ7த� ைபய� மன� ெநா7தி��கிறா�. அவைன� ப&றி நீ$க� இ�ப* ேப�வ, 
காதி� விA7தா�, அவ� மன� எ�ன பா6ப6�? யாைர� ப&றி;� அநாவசியமாகG 
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ச7ேதக�பட� Cடா,. ச7ேதக�ப06� பழி ெசா�வ, பாவ�! மாத� மாத� 
உ$க@��� ெகா6�கிற, ேபால அவ:��� பா�ெக0 மணி ெகா6�கிேற� 
அ�லவா? அதி� அவ� மிGச� பி*�, ேச��, ைவ�,� ெகா5*��கலா�. 
எத&காக அவ:��� தி�06� ப0ட� ]06கிறீ�க�?" எ�றா�. 
 
இ7த� ேபGெச�லா� பால:ைடய காதி� விழ�தா� ெச<த,. அவ� வா$கி� 
ெகா56 ேபான ஏேராபிேள� வாண$களி� ஒ�றி� தீ ைவ��� திாி இ�ைல. 
அைத� ெபாிய மாமாவிட� ெகா6�, ேவெறா�� வா$கி� ெகா�வத&காக அவ� 
வ7, ெகா5*�7தா�. மாமா ெசா�ன, காதி� விழேவ, ஆY+ அைற��� 
Tைழயாம� தி��பி� ேபானா�. ேபா<� த�:ைடய பைழய தகர� ெப0*�� 
அ�கி� உ0கா�7, ெகா56 தைலைய� ெப0*யி� ேம� ைவ�,� ெகா56 
வி�மினா�. 
------- 
 
2 2 2 2     
"ஏ5டா �ழ7ைத, எ�னடா ெச<கிறா<? உ0கா�7, ெகா5ேட X$�கிறாயா 
எ�ன? ரா�திாியி� அதிக ேநர� க5 விழி�,� ப*�கிறா< ேபா=��கிற,!" எ�� 
ெசா�=� ெகா5ேட பாலனி� தா< அவ� அ�கி� வ7தா�.  
 
பால� தைல நிமி�7, க5கைள� ,ைட�,� ெகா5டா�. 
 
"ஏ5டா, அAகிறாயா எ�ன?" எ�� பைதபைத��ட� ஜானகி அ�கி� வ7, 
உ0கா�7தா�! 
 
"இ�ைல, அ�மா, அழ3� இ�ைல, ஒ��� இ�ைல!" எ�றா� பால�. 
 
"சீ! ெபா< ெசா�லாேத! அA,, அA, ?கெம�லா� B$கி இ��கிறேதடா!" 
எ�றா� ஜானகி. 
 
"B$க3� இ�ைல, ஒ��மி�ைல" எ�றா� பால�. 
 
"ஏ5டா அAதா<? யாராவ, ஏதாவ, ெசா�னா�களா?" எ�� ேக0டா� ஜானகி. 
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"ஒ��த�� ஒ��� ெசா�லவி�ைல. என�� தா� தீபாவளி�� ஊ��� வர 
ேவ56� எ�� ஆைசயா< இ��கிற,. அ��8ைவ;� சீ:ைவ;� பா��க 
ேவ56� ேபா� இ��கிற,. நா:� உ�:ட� வர06மா?" எ�� ேக0டா�. 
 
"ேவ5டா�, ேவ5டா�! அச6 மாதிாி ேபசாேத. ந�ம B0*� இ7த வ�ஷ� 
தீபாவளி கிைடயா,! இ$ேக இ�7தா� மாமா உன��� �, ேவ�*, �,G 
ெசா�கா< எ�லா� வா$கி� த�வா�!" எ�றா� ஜானகி. 
 
"அ��83��� சீ:3���?" எ�� பால� ேக0டா�. 
 
"அவ�க@�� எ�ன? பGைச� �ழ7ைதக�! அ�பா அ6�த வ�ஷ� ெவளியி� 
வ7தா� வா$கி� ெகா6�க06�" எ�றா� ஜானகி. 
 
பால� ச&� ேநர� �வைர� பா��,� ெகா5*�7தா�. 
 
"அ�பா எ�ப* அ�மா இ��கிறா�? எ�ேபா, ெவளியி� வ�வா�?"  
 
"ந�றா<�தா� இ��கிறா�, அவ��� எ�ன? 'பி' கிளா`� ைவ�தி��கிறா�களா�! 
��� மாத கால7தாேன ஆயி&�! வி6தைல�� இ�:� ஒ�ப, மாத� 
இ��கிற,!" எ�றா� ஜானகி.  
 
"உ� ேபாி� ெரா�ப� ேகாபமா< இ��கிறாரா?" எ�� ேக0டா� பால�. 
 
"எ� ேபாி� எத&காக� ேகாபமாயி��கிறா�? நானா இ�ப*ெய�லா� ெக0டைலயG 
ெசா�ேன�?" எ�றா� ஜானகி. 
 
பிற�, "நா� ெரயி8��� கிள�ப ேவ56�. நீ சம��தா< இ��கிறாயா? யாராவ, 
ஏதாவ, ெசா�னா8� காதி� ேபா06� ெகா�ள� Cடா,. ெதாி;மா? ப0டா�� 
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க06, ம�தா�� எ�லா� நிைறய இ��கிற, எ�� ெசா�னாேய! சீ:3��� 
அ��83��� ெகாDச� ெகாேட�" எ�றா�. 
 
"ஆக06�, அ�மா த�கிேற�" எ�றா� பால�. பிற� நீ5ட ேயாசைன ெச<, 
தய$கி� தய$கி� ெப0*யி=�7, ஒ� ப0டா�� க0ைட எ6�தா�. எ6�தைத 
ைவ�,வி06, இ�ெனா�ைற எ6�தா�. கைடசியி� இர56 ப0டா�� க06�, 
இர56 படபடா3�, இர56 ம�தா��� ெப0*;� எ6�, அ�மாவிட� 
ெகா6�தா�. 
 
"ஏ5டா ெப0* நிைறய ைவ�தி��கிறா<, இர5ேட இர56 ெகா6�கிறாேய?" 
எ�றா� ஜானகி. 
 
"இ7த B0*� ,ைர, ச$கர� எ�லா�� நிைறய வாண� வி6வா�க�. அ�மா! 
அவ�கைள� ேபா� நா:� வாண� விட ேவ56� அ�லவா?" எ�றா� பால�. 
 
"அ,3� சாிதா�. நீேய இவ&ைற;� ைவ�,� ெகா�. சீ:3��� அ��83��� 
ப0டா�� க06 �ட� Cட� ெதாியா,!" எ�றா� ஜானகி. 
 
"எ�லா� ெதாி;�, அ�மா! க0டாய� எ6�,� ெகா56 ேபா. நா� ெகா6�ேத� 
எ�� ெசா�8!" எ�� பால� Cறி, இ�ெனா� ம�தா��� ெப0* அதிகமாகேவ 
எ6�,� ெகா6�தா�. 
----------- 
 
3 3 3 3     
 
ஜானகியி� ��ஷ� ேஜா�க� ரா?6வி� ெபய� ேபா�கிாிகளி� உலக�தி� நீ5ட 
காலமாக� பிரசி�தி ெப&றி�7த,. ரா?6ைவ� பி*�,� ைகயி� வில$� மா0*, 
இ���� கத3��� த�ளி, இA�,� J0ட ேவ56� எ�� ேபா^ஸா� ெவ� 
நா0களாக ஆைச�ப06� ெகா5*�7தன�. ஆனா� ரா?6 எ�ப*ேயா ேபா^ஸா� 
ைகயி� சி�காம� *மி�கி ெகா6�,� ெகா56 வ7தா�. கைடசியாக, அவ:ைடய 
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அ�ைம மைனவி, பதி ப�தி;�ள ெப5மணி, Mமதி ஜானகியி� �லமாக அவ� 
ேபா^+ ைகயி� சி�கி� ெகா�@�ப* ேந�7, வி0ட,. 
 
ரா?6 பா��, வ7த உ�திேயாக� ேபானதி=�7,, அவ� அதிகமாக� �6�ப�ைத� 
கவனி�ப, கிைடயா,. மாத�தி� சில நா� B06�� வ�வ,56. 
அ�ேபாெத�லா� மைனவி ம�களிட� ெவ� பிாியமா< இ��பா�. அவ�க@�� 
அைத� ப5ண ேவ/�, இைத� ப5ண ேவ/� எ�ெற�லா� ஆைச;ட� 
ேப�வா�. ெபாிய 'பிைர+' அ*�க� ேபாவதாக3�, அத&�� பிற� B6 உ56 
தா� உ56 எ�� இ��க� ேபாவதாக3� ெசா�8வா�. ஆனா� இ7த� 
ேபGசிேலெய�லா� ஜானகி அதிகமாக ந�பி�ைக ைவ�கவி�ைல. இர56 எ�ைம 
மா6 ைவ�,� ெகா56, தைமய� த�பிமாாிடமி�7, கிைட�த உதவிைய� 
ெகா56 கால0ேசப� ெச<,வ7தா�. பி�ைளகைள ப*�க ைவ�க ேவ56� எ�ற 
எ5ண� அவ@�� அளவி�லாத ெபா�ைமைய;� க�ட�ைதG சகி��� 
த�ைமைய;� அளி�, வ7த,. 
 
பாலைன அவ:ைடய மாமா ப*�க ைவ�பதாகG ெசா�= அைழ�,� 
ேபானதி=�7, ஜானகி��� ெத�� அதிகமாயி&�. அ��8வி� க�யாண�,��� 
ெகாDச� ெகாDசமாக பண� ேச��க ேவ56� எ�ற ஆைச;� ஏ&ப0ட,. 
எ�ைமமா06� தயி��, ெந<;� வி&�� கிைட�த பண�தி� மிGச� பி*�க� 
ெதாட$கினா�. அ7த� பண�ைத� ப,�கி ைவ�க3� ெதாட$கினா�. ரா?6வி� 
க5ணி� ப0டா� அவ� எ�ப*யாவ, ைநய� பா06� பா* வா$கி� ெகா56 
ேபா<வி6வா� எ�� அவ@��� பய�. இ�மாதிாி பல சமய� அவளிட� இ�7த 
ஐ7, Rபா<, ப�, Rபா< அவ� கடனாக வா$கி� ெகா56 ேபான,56. ஒ� 
?ைறயாவ, தி��ப� ெகா6�த, கிைடயா,. 
 
மிGச� பி*�த பண�ைத ஜானகி, தா� தின7ேதா�� இரவி� தைல�� ைவ�,� 
ெகா56 ப6�,� ெகா�@� தைலயைண���ேள ெச�கி ைவ�, வ7தா�. ஒ� 
நா� ரா?6 அ7த� தைலயைணைய ைவ�,� ெகா5டேபா,, 'தைலகாணி எ�ன 
இ�ப*� கன�கிறேத!' எ�றா�. ஜானகி��� பயமா<� ேபா<வி0ட,. ம�நாேள 
பண�ைத எ6�, ஒ� பழ7,ணியி� ?*7, அாிசி� பாைன��� ைவ�தா�. அ,3� 
மனGசா7திைய அளி�கவி�ைல. அ5ண� B06��� ேபா�� ேபா, அைத அ$ேக 
ெகா56 ேபா<� பா$கியிேல ேபா06 வி06 வர ேவ56� எ�� எ5ணினா�. 
ஒ� நா� சி�லைறயாயி�7த பண�ைதெய�லா� எ6�,�ெகா56 ேபா< மளிைக� 
கைடயி� ெகா6�, ேநா0டாக மா&றி� ெகா56 வ7தா�. கி��ண பகவா:ைடய 
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பட�,��� பி�னா� ஒளி�, ைவ�தா�. அதி8� பய� வ7,வி0ட,. ஒ� தகர 
ட�பாவி� ேநா06�, Rபா;மாக Q&ெற06 Rபா< ேபா06 �*� பழ7,ணி 
ஒ�ைறG �&றி� க0* ஒ� நா� ந6நிசியி� B06� Cட�தி� ஒ� �ைலைய� 
ேதா5*� �ைத�, வி0டா�. �ைத�த இட�தி� ேமேல �வ� ஓரமாக� தவி06 
�0ைடைய� ேபா06 ைவ�தா�. 
 
ஒ� தடைவ ரா?6 வ7, B0*� இர56 நா� த$கியி�7தா�. "ஜானகி உ�னிட� 
பண� இ�7தா� இ�ப, Rபா< ெகா6, ஒ� மாத�தி� ெகா6�, வி6கிேற�" 
எ�றா�. 
 
ஜானகி தைலைய ஒேர ஆ0டாக ஆ0*, "இ�ைல" எ�� ெசா�னா�. ெப0*யி� 
ச0*யி� எ�லா� ரா?6 ைகைய வி06� ேத*னா�. ஒ��� கிைட�கவி�ைல. 
ஜானகி த� மனதி&�� பண�ைத� Jமியி� �ைத�, ைவ�த, எLவள3 ந�லதா<� 
ேபாயி&� எ�� எ5ணி� ெகா5டா�. 
 
ரா?6 ேபானத&� ம�நா� ஜானகி மா06��� தவி6 எ6��� ேபா, கீேழ 
சி7தியைத;� எ6�,� ெகா�வத&காக �0ைடைய� �ர0*னா�. அவ@ைடய 
வயி� பகீ� எ�ற,! தைல �ழ�ற,. ஏென�றா� �வ� �ைலயி� தைரயி� ஒ� 
,வார� காண�ப0ட,. அலறி� �ைட�,� ெகா56 ைகைய வி06� ேதா5*� 
பா��தா�. பண� ைவ�தி�7த ட�பாைவ� காணவி�ைல. அவ� அ�ேபா, ேபா0ட 
CGச=� அ5ைட அயலா� எ�ேலா�� வ7, C* வி0டா�க�. ஜானகி 
விஷய�ைதG ெசா�ன,� அவ�களி� ஒ�வ� ேபா^+ +ேடஷ:�� ஓ*� ேபா<G 
ெசா�னா�. ேபா^+கார�க@� வ7தா�க�. ஜானகியிட� எ�ன விஷய� எ�� 
ேக0டா�க�. ேபான பண�ைத� க56பி*�,� ேபா^ஸா� ெகா6�,வி6வா�க� 
எ�ற ந�பி�ைகயி� ேபாி� ஜானகி தா� பண�ைத� �ைத�, ைவ�தி�7த 
விவர�ைத� Cறினா�. யாேரா தி�*யி��கிறா�க� எ��� க56 பி*�,� 
தரேவ56� எ��� கதறினா�. பாவ�! ஜானகி;ைடய பிரலாப� ேபா^ஸாாி� 
மன�ைத� Cட இளகG ெச<,வி0ட,. வ7தி�7த ெஹ0 கா�+டபி� "எ�ப*;� 
தி�0ைட� க56பி*�, வி6கிேறா�, நீ ��மா இ�!" எ�� ஆ�த� ெசா�னா�. 
 
அ�� மாைலேய ேபா^ஸா� தி��பி வ7, ஜானகியிட� அவ� ��ஷ:ைடய 
ேபா�� வரைவ� ப&றி விசாாி�தா�க�. ஜானகி�� 'ெசாேர�' எ�ற,. ஏ&கனேவ 
அவ� மன�தி� ரா?6ைவ� ப&றி� ெகாDச� ச7ேதக� ஜனி�த,56. உடேன, 
'அ�ப* இரா,!' எ�� தீ�மானி�,� ெகா5டா�. ஆயி:� இ�ேபா, ேபா^ஸா� 
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விசாாி�த,� ம�ப*;� Yதி உ5டாகிவி0ட,. த� ��ஷ� B06�� வ7, ஒ� 
மாச� ஆயி&� எ�� ெபா< ெசா�னா�. 'இர56 நாைள�� ?�� 
வ7தி�7தானாேம?' எ�� ேக0டத&�, "இ�லேவ இ�ைல!" எ�� ெசா�= 
வி0டா� ஜானகி. "இ�ைல" எ�� ெசா�= வி0டா� ��ஷைன� கா�பா&றியதாகி 
வி6மா? அதனா� ேபா^ஸாாி� ச7ேதக� அதிகேம ஆயி&�. எ�ேப��ப0ட 
சி�கலான ம�மமான �&ற$கைளெய�லா� க56பி*�பவ�க@�� இ7த� தி�06 
ஒ� பிரமாதமா? கைடசியி� அவ�க� ரா?6ைவ;� அவ:ைடய C0டாளிகளி� 
��� ேபைர;� ைக, ெச<, வி0டா�க�. அ7த நா8 ேப� மீ,�, பண� ைவ�,G 
சீ06 விைளயா*யதாக வழ��� ெதாட�7தா�க�. ரா?6வி� ேபாி� 
அதிக�ப*யாக� தி�06 வழ��� ெதாட�7தா�க�.  
 
ஜானகி த�:ைடய ஆ�திர�தினா� ேந�7த விபாீத�ைத� பா��த,�, ?0* ேமாதி� 
ெகா56 அAதா�. தைமய�, வ�கீ� க�யாண�7தர�தி� ேயாசைன�ப* ேகா�0 
விசாரைணயி�, பண� தி�06� ேபானேத உ5ைம இ�ைல எ�� சாதி�தா�. 
மளிைக� கைட� பா�கி ெகா6�க ?*யாதப*யா� மளிைக வியாபாாி��G 
சா�ஜா��G ெசா�வத&காக அ�ப* ஒ� க&பைன ெச<ததாக� Cறினா�. 
அெத�லா� ஒ��� பய�படவி�ைல. அவ@ைடய ?த� வா���ல�ைதேய 
ேகா�0*� ஆதாரமாக� ெகா5டா�க�. அ�,ட� ம&றG சா0சிய$க@� ேசரேவ, 
ரா?6ைவ ஒ� வ�ஷ� த5*�,வி0டா�க�. 
 
ேம&ப* வழ�� விசாரைணயி� ேபா, ரா?6 அவளிட� நட7, ெகா5ட ?ைற 
ெகாDச� ஆGசாியமாகேவ இ�7த,. அவ� ஜானகியி� ேபாி� ேகாப� கா0டேவ 
இ�ைல. அவ:ைடய மன�ேபா�ேக மாறி� ேபா< இ�7த,. 
 
"நீ எ�ன ெச<வா< ஜானகி? ேவ56ெம�ேற எ�ைனG சிைற�� 
அ:��வத&காகவா ெசா�னா<? எ� தைலெயA�, அ�ப*. உ� வா<�ல� 
இ7த� க�ட� என�� ேச�7த,. நீ Bணாக வ��த�படாேத!" எ�� ேத�த� 
Cறினா�. இெத�லா� ஜானகியி� காதி� ஏ�மா? அவ� ப0ட ,யர�,�� அளேவ 
இ�ைல. 
 
எனி:�, எ7த மாதிாி� ,யர?� நாளைடவி� கா<Gசி�தா� ேபாகிற,. அத:ைடய 
ேவக� தணி7, வி6கிற,. கட3� மனித�க@�� அ�தைகய ஒ� ச�திைய�  
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ெகா6�தி��கிறா�. 
 
ரா?6 சிைற��� ேபா< ��� மாத�,��� பிற� ஜானகி அவைனG சிைறயி� 
'இ5ட�விH' பா��பத&காகG ெச�றா�. அவ@ைடய அ5ண� த�பிமா� வசி�த 
நகர�தி� சிைற இ�7த,. 
 
ஜானகியி� த�பி ைகலாச� அவைளG சிைற�� அைழ�,� ேபானா�. இ���� 
க�பி� C56���ேள த� கணவைன� பா��த,�, ஜானகி�� வயி� ப&றி 
எாி7த,; உ�ள� ெவ,�பி&�. ஆயி:� ச&� ேநர� அவ:ட� ேபசி, அவ� 
சிைறயி� ெசௗ�கியமாகேவ இ��கிறா� எ�� ெதாி7ததா� ெகாDச� மன நி�மதி 
ஏ&ப0ட,. 
 
"ஜானகி, எ�தைனேயா ெபாிய மனித�க� எ�லா� கா7தி� க0சியி� ேச�7, 
சிைற�� வரவி�ைலயா? அ7த மாதிாி நா:� சிைற�ப0டதாக நிைன�,� ெகா�. 
வி6தைலயாகி ெவளிேய வ7த,� எ�:ைடய வா2�ைக ?&றி8� மாறியி���� 
பா�" எ�� ரா?6 ெசா�னா�. 
 
தா� க�ட�ப06G ேச��,� �ைத�, ைவ�தி�7த பண�ைத� தி�*யவ� ரா?6 
எ�பதி� ஜானகி��G ச7ேதக� எ,3� இ�ைல. த� ��ஷ� ேயா�கியைத 
ெதாி7தி�7,�, தா� பத&ற�ப06� ேபா^ஸு��G ெசா�னைத� ப&றி அவ� 
வ�7தினா�. எனி:� இ7தG சிைறவாச�தி� பயனாக அவ:ைடய நடவ*�ைக 
அ*ேயா6 மாறிவிடலா� எ�ற எ5ண� "எ�லா� ஒ� ந�ைம���தா�" எ�ற 
?,ெமாழியி� அவ@ைடய ந�பி�ைகைய வ8�ப6�தி&�. இைத� ப&றி நிைன�, 
ஒ� வைகயாக மன�ைத ேத&றி� ெகா5ேட ஜானகி ெரயி�ேவ +ேடஷ:��� 
ேபானா�. 
 
ஜானகியி� த�பி ைகலாச� அவைள ெரயி� ஏ&றி அ:��வத&காக வ7தா�. 
"பால� இ$ேக சம��தாயி��கிறா� அ�கா! ந�றாக� ப*�, வ�கிறா�! 
அவைன� ப&றி நீ கவைல�படாேத" எ�� ஆ�த� Cறினா�. 
 
"அ7த �ழ7ைதைய�தா� நா� ந�பியி��கிேற�; அவ� தைல எ6�,G ச�பாதி�க 
ஆர�பி�தா�தா� என�� வி*;�!" எ�றா� ஜானகி. 
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�� �� எ�ற ச�த�,ட� Xர�தி� ெரயி� வ7, ெகா5*�7த,.  
-------- 
 
4 4 4 4     
 
அ�மா3� சி�ன மாமா3� ெரயி�ேவ +ேடஷ:��� �ற�ப6� வைரயி� பால� 
கா�,� ெகா5*�7தா�. ஒ&ைற மா06 வ5* B06 வாச==�7, நக�7த,�, 
ச0ெட�� உ�ேள ஓ*னா�. தகர� ெப0*ைய� திற7, அத&�� ைவ�தி�7த 
பண�ைத எ6�,� த�:ைடய *ராய� (கா� ச0ைட) ைப��� ஜா�கிரைதயாக 
ைவ�,� ெகா5டா�. ப0டா�கைள;� ம�தா��கைள;� ஒ� ,ணியி� க0*� 
ெகா5டா�. B0*� வல, ப�க�தி=�7த வாச&ப* வழியாக யா�� கவனியாத 
ேபா, ெவளிேய கிள�பினா�. ஓ0ட?� நைட;மாகG ெச��, ப0டா� ம�தா�� 
மா��ெக0ைட அைட7தா�. 
 
"த�பி! எ�ன ேவ/�" எ�� கைட�கார� ேக0டா�. 
 
"என�� ஒ��� ேவ5டா�. எ�னிட� உ�ள ப0டா�கைள;�, ம�தா�� 
வாண$கைள;� எ6�,� ெகா56 பண� ெகா6�க ?*;மா?" எ�� பால� 
ேக0டா�. 
 
கைட�கார:�� ெகாDச� அதிசயமா< இ�7த,. ஆயி:� தீபாவளி�� ?த� 
நாளாைகயா� ப0டா�� ம�தா��� அசா�திய கிரா�கியான விைல�� வி&ற,. 
ஆைகயா� ேபர� ேபசி எ�லாவ&ைற;� வா$கி� ெகா56 பண�ைத� 
ெகா6�தா� கைட�கார�. 
 
பண�ைத� ெப&�� ெகா5டாேனா இ�ைலேயா பால� ஒேர ஓ0டமாக 
+ேடஷைன ேநா�கி ஓ*னா�. ப�, நிமிஷ�தி� +ேடஷைன அைட7தா�.  
 
ெரயி� வ5* பிளா0பார�தி� வ7, நி�� ெகா5*�7த,. திற7தி�7த 'ேக0' 
வழியாக� பால� பா<7ேதா*னா�. *�ெக0 கெல�டரா� அவைன� த6�க 
?*யவி�ைல. 
 
ெரயி� �ற�ப6கிற சமய�. ஊதி;� ஆயி&�. ஜானகி அ�மா� வ5*���ளி�7,  
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தைலைய ெவளியி� நீ0*� த� த�பியிட� "�ழ7ைதைய� கவனி�,� ெகா�!" 
எ�� ெசா�=� ெகா5*�7த,, பால� காதி� விA7த,. பால� ஒேர ஓ0டமாக 
அ7த வ5*ைய ேநா�கி ஓ*னா�. ந�ல ேவைளயாக வ5*� கத3 திற7தி�7த,. 
பா<7, உ�ேள ஏறி� தடா� எ�� கீேழ விA7தா�. விA7தைதG சிறி,� 
ெபா�0ப6�தாம� "அ�மா! நா� வ7,வி0ேட�!" எ�றா�. 
 
"அேட! எ� க5ேண!" எ�� ஜானகி அவைன அலறி எ6�தா�. 
 
பால� அவைள� திமிறி� ெகா56 ஜ�ன� ஓர� வ7, சி�ன மாமா ைகலாச�ைத� 
பா��,, "நா� தீபாவளி�� ஊ���� ேபாகிேற� மாமா, எ�ேலாாிட?� ெசா�= 
வி6$க�" எ�றா�. 
 
ைகலாச� அதிசய�,ட� அவைன� பா��,� ெகா5*���� ேபாேத ெரயி� 
நக�7த,. 
 
"ஏ5டா பா8! 'மாமா B0*� சம��தாயி��கிேற�' எ�� ெசா�னாேய! ஏ5டா 
இ�ப* ஓ* வ7தா<?" எ�� ேக0டா� ஜானகி. அவ� வ7ததி� அவ@��G 
ச7ேதாஷ7தா� எ�� �ர==�7ேத ெதாி7த,. 
 
"தீபாவளியி� உ$கேளாடெய�லா� இ��க ேவ56ெம�� என�� 
ஆைசயாயி�7த,. அதனா� தா� வ7,வி0ேட�." 
 
பிற� எைதேயா நிைன�,� ெகா5டவ� ேபா�, "ஐையேயா! அடடா!" எ�� CGச� 
ேபா0டா�. 
 
"எ�னடா பா8!" எ�� ேக0டா� ஜானகி. 
 
"அவசர�தி� மற7, ேபா< மாமா வா$கி� த7த ப0டா� ம�தா�� ஒ�ைற;� 
எ6�,� ெகா�ளாம� வ7, வி0ேட�. ெரயி�காரைன� ெகாDச� தி��பி� ேபாகG 
ெசா�8 அ�மா! எ6�,� ெகா56 வ7, வி6கிேற�" எ�றா�. 
 
ஜானகி ��னைக;ட� "ந�ல ேவ*�ைக! ெரயி� தி���மா?" எ�றா�. 
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"தி��பாதா? ேபானா� ேபாக06�! நா� சீ:3���, அ��83��� ெகா6�த 
வாண$கைள� ப�திரமா< ைவ�தி��கிறா< அ�லவா? அ,ேவ ேபா,�!" எ�றா� 
பால�. 
--------- 
 
5 5 5 5     
 
தீபாவளி�� ?த� நா� ரா�திாி ஒேர ெகா5டா0டமாயி�7த,. பால:�, சீ:3�, 
அ��83� B06���ேள வைளய வைளய வ7, C�தா*னா�க�. அ�மா3��� 
காாிய� ெச<ய ?*யாம� அ*�தா�க�. ப0டா�� க0ைட;�, ம�தா�� 
ெப0*ைய;� �06 விடாம� ெதா06� ெதா06� பா��தா�க�. ஜானகி ெச<த 
பணியார$கைள� Cட� ெகாDச� �சி பா��பேதா6 நி��தி� ெகா5டா�க�! 
தீபாவளி� ப0சண$கைள� தீபாவளிய�� காைலயிேலதாேன சா�பிட ேவ56�. 
 
�ழ7ைதக� ப6�,� ெகா�@� ேபா, மணிப�, அ*�, வி0ட,. அத&� அைர 
மணி��� பிற� ஜானகி;� வ7, ப6�,� ெகா5டா�. X$�� �ழ7ைதகளி� 
பா�வ*;� ?க$கைள ஒ� தடைவ பா��,வி06, விள�ைகG சிறிதா�கி ஒ� 
�ைலயி� மைற�, ைவ�தா�. காைலயி� சீ�கிரமாக எA7தி��பத&காக இ�ேபா, 
சீ�கிரமாக X$க வி��பினா�. ஆனா� X�க� எ�னேவா வரவி�ைல. இLவள3 
சம��தான �ழ7ைதகைள� ெப&ற தக�ப� சீ�ெக06� ேபா<G சிைறயி� இ��பைத 
நிைன�, மன� உைட7தா�. 
 
பால� எA7, ப6�ைகயி� உ0கா�7தா�. மனேவதைனயி� ஆ27தி�7த 
ஜானகி�� அவனிட� 'எ�ன!' எ�� ேக0கG ச0ெட�� நா எழவி�ைல. 
 
பால� இர56 ப�க?� உ&�� பா��, வி06 எA7, நி�றா�. Cட�, 
�ைலயி� �வாி� சா�தியி�7த ஏணிையG ச�த� ெச<யாம� எ6�,� ெகாDச Xர� 
த�ளி ைவ�தா�. பிற� அத� ேம� ெம�ள ெம�ள ஏறினா�. 
 
பால:ைடய ெசயைல ஜானகி அதிசய�,ட� அைர� க5ணா� பா��,� 
ெகா5*�7தா�. ச0ெட�� அவ� ெபயைரG ெசா�=� C�பி0டா8� ஏதாவ, 
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ேக0டா8�, �ழ7ைத தி6�கி06 ஏணியி=�7, விA7,விட� ேபாகிறாேன எ�ற 
பய�தினா� ேபசாம=�7தா�. �G�Cட ெம,வாக விட ?ய�றா�. 
 
ஏணி உGசியி� ஏறிய பால� அ$ேக �வாி� ெபா��தியி�7த உ�திர�தி� ேம� ஏறி 
உ0கா�7, ெகா5டா�. அ$�மி$�� ைகைய ைவ�,� தடவினா�. பிற� அவ� 
அணி7தி�7த ?ழ$கா� ச0ைட� ைபயி=�7, ஏேதா ஒ�ைற எ6�தா�. அைதG 
�வாிேலா உ�திர�திேலா ைவ�தா�. பிற� ச�த� ெச<யாம� கீேழ இற$கி� 
ப6�ைகயி� வ7, ப6�,� ெகா5டா�. 
 
ஜானகி�� எ�னெவ�லாேமா ேதா�றிய,. தக�பைன�ேபா� பி�ைள;� ஏேத:� 
தி�06� காாிய� ெச<கிறாேனா எ�� எ5ணியேபா, அவ@��G ெசா�ல 
?*யாத ேவதைன உ5டாயி&�. மாமா B0*=�7, எைதயாவ, தி�*� ெகா56 
வ7தி��பாேனா எ�� நிைன�தா�. அ�ப*ெய�லா� இரா,. அ��83��� 
சீ:3��� ெதாியாம� ப0டா�� க0ைட ஒளி�, ைவ�கிறா� ேபா=��கிற, 
எ�� ஆ�த� ெச<, ெகா5டா�. அச06� பி�ைள! ஒ�� கிட�க ஒ�� ஆக� 
ேபாகிறேத! ப0டா� ெவ*��� சாமா� ஆயி&ேற. இ7த ஓ0ைட B0*8� ந� 
அதி��ட� தீ�பி*�,� ெகா5டா�? இைத� ப&றி� பாலனிட� இ�ேபாேத ேக06 
விட ேவ5*ய,தா�. ஆனா� எ�னெவ�� ேக0ப,? எ�ப* ஆர�பி�ப,? 
 
ஜானகி இLவித� ேயாசி�,� ெகா5*�7தேபா, பால� ம�ப*;� ப6�ைகயி� 
எA7, உ0கா�7, ெகா5டா�. இ, எ�ன? �ழ7ைத வி�மி அAகிறா� 
ேபா=��கிற,! வி�ம8�கிைடயி� 'அ�மா!' எ�� C�பி6கிறாேன? 
 
Cைரேம0*� ைகைவ�த ேபா,, அவைன� ேத� கீ� ெகா0* வி0டேதா எ�� 
Yதி;ட� ஜானகி தி6�கி06 எA7, உ0கா�7,, "பா8, எ�னடா? ஏ5டா 
அAகிறா<?" எ�றா�. 
 
"ெசா�பன� க5ேட� அ�மா!" எ�றா� பால�. 
 
"அ, எ�ன ெசா�பன�?" எ�� அ�மா வ&���தி� ேக0டத� ேபாி�, பால� 
ெசா�னா�: "ஏேதா ஒ� ேதவைத வ7த,ேபா� இ�7த,. அ7த ேதவைத எ�ைன� 
பா��, "பா8! உ$க�பா ேபாிேல எ�ேலா�� ெபா<� �&ற� சா0*னா�க�. அவ� 
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ேபாிேல ஒ� �&ற?� இ�ைல, உ$க� அ�மா ைவ�தி�7த பண� உGசி ேம0*� 
உ�தர�,� ெபா7தி� இ��கிற,! எ�� ெசா�=&�. நா� அைத ந�பவி�ைல 
அ7த� ேதவைத எ�ைன� ைகைய� பி*�, ஏணியி� ஏ&றி அைழ�,� ெகா56 
ேபா< கா0*&�. உ�தர�,� ெபா7தி� நிஜமா� பண� இ�7த, அ�மா!" எ�� 
பால� ெசா�=வி06 ேம8� வி�மி அAதா�. 
 
ஜானகி�� எ�லா� இ�ேபா, விள$கி வி0ட,. பால:ைடய தக�பனாைர� ப&றி 
அவ� மாமா B0*� ேபசி� ெகா5*�7த, �ழ7ைதயி� காதி� விA7தி��க 
ேவ56�. அ�பாைவ� கா0*� ெகா6�த, அ�மா எ�கிற ெச<தி;� ெதாி7தி��க 
ேவ56�. அ�பா தி�டவி�ைல எ�� ���ப6�,வத&காக �ழ7ைத 
இ�ப*ெய�லா� ெச<தி��கிறா�! 
 
ஜானகி�� ஒேர பிரமி�பா< இ�7த,. அவ@ைடய க5களி=�7, க5ணீ� 
ெப�கி&�. �ழ7ைத��� பதி� ெசா�ல அவ@�� ஒ��� ேதா�றவி�ைல. 
அவ:ட� ேப�வத&� ெவ0கமாக� Cட இ�7த,. ஆனா� பால� விடவி�ைல. 
"அ�மா! நீ ஏணி ைவ�, ஏறி� பா��கிறாயா?" எ�றா�. 
 
"ஆக06� பா8! காைலயி� பா��கிேற�!" எ�றா� ஜானகி. 
 
"இ�ைல அ�மா! இ�ேபாேத பா�! இ�லாவி0டா� என��� X�க� வரா,!" 
எ�றா� பால�. 
 
�ழ7ைதைய� தி��தி ெச<வத&காக ஜானகி எA7, ஹாிேக� லா7த� விள�ைக� 
ெபாி, ெச<தா�. பாலைன ஏணியி� அ*��ற�ைத� பி*�,� ெகா�@�ப* 
ெச<,வி06, அத� ேம� ஏறினா�. உGசிைய அைட7த,� உ�தர�தி� ெபா7தி� 
ைகைய வி0டா�. அவ� எதி�பா��த, ேபாலேவ ஒ� சிறிய பண�ைப இ�7த,. 
அைத�தா� பால� அ7த உ�தர�,� ெபா7,��� ைவ�தி��கிறா�. 
 
பண�ைபைய எ6�தேபா, அத� கீ2 ேவ� ஏேதா ைகயி� ெம,வாக� 
த06�ப0ட,. ,ணி மாதிாி இ�7த,. இ�:� ஏேத:� ைவ�தி��கிறாேனா எ�� 
பா��க ம�ப* ைகைய வி06� ,ழாவினா�. ஒ� சி� ,ணி �0ைட அக�ப0ட,. 
அைத எ6�,� பா��த,� ஜானகி தி�பிரைம அைட7தா�! 
 
ஏணியி=�7, அ�ப*ேய விA7,விடாம� அவ� கீேழ இற$கி வ7தேத ஓ�  
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ஆGசாியமான விஷய7தா�! 
 
ெபா7தி=�7, அக�ப0ட இர56 ெபா��கைள;� ஹாிேக� லா7த� 
ெவளிGச�தி� ைவ�,� ெகா56 ஜானகி பிாி�,� பா��தா�. பால:� பா��,� 
ெகா56தா� இ�7தா�. பால:ைடய பண� ைபைய� பிாி�த ேபா,, ஒ� Q� 
Rபா< ேநா06�, எ06 Rபா< ேநா06க@� இ�7தன. 
 
எ= க*�, ெகாDச� ெபா�தலாகி இ�7த சிறிய ,ணி �0ைட���ேள தகர ட�பா 
இ��ப, ெதாி7த,. ஜானகி ஆவ8ட� ,ணிைய எ6�, எறி7, வி06 தகர 
ட�பாைவ திற7, பா��தா�. அத&�� ஜானகி ேசமி�, ைவ�தி�7த ப�, ப�, 
Rபா< ேநா06க@�, எ06 Rபா< ெவ�ளி� பண?� அ�ப*ேய இ�7தன! 
 
ஜானகி அ7த ேநா06கைள;� ெவ�ளி Rபா<கைள;� ைகயினா� ,ழாவி� 
ெகா56 பிரமி�,� ேபா< உ0கா�7தி�7தா�.  
----------------------- 

9. 9. 9. 9. இமயமைல எ>க� மைலஇமயமைல எ>க� மைலஇமயமைல எ>க� மைலஇமயமைல எ>க� மைல    
 
�, *�=யி� இ7திய ச��காாி� காாியாலய� ஒ� ெபாிய ச?�திர�. அ7தG 
ச?�திர�தி� ஒ� ெபாிய திமி$கில� ேபா�றவ� Mய�ஞசாமிஐய�. மாதG ச�பள� 
அவ��� இர5டாயிர� Rபா<. ெபாிய ப$களாவி� வசி�தா�. ெபாிய கா� 
ைவ�தி�7தா�. அ7த� காாி� ஹார� ேபா6� ெபாிய ச�த�, "இேதா, ராL பகX� 
ய�ஞசாமி வ�கிறா� பரா�! பரா�!" எ�� அல�வ, ேபால� ெதானி���. 
 
ய�ஞசாமி ஐயாி� �மாாி ேஹமாவதி அறிவி� கைலமகைள;�, தி�வி� 
லdமிைய;� நிக��தி�7தா�. எ+.பி.சிவ:ைடய க5க@�� அவ�, ெசௗ7தாிய 
ேதவைதயாக விள$கினா�. 
 
எ+.பி.சிவ� ேம&ப* இ7திய ச��கா� காாியாலயமாகிய சாகர�தி� ஒ� சி� மீைன 
நிக��தவ�. அதாவ, ைட� அ*��� �மா+தா. ச�பள� மாத� Rபா< எ5ப,. 
பDச�ப* Rபா< பதினா�. ஆனா8� அவ:ைடய வா2�ைக உ&சாக�ைத� 
பா��தா� ஏேதா சம+தான�தி� ப0ட�,��ாிய இளவரச� எ�� ேதா���. 
 
ச$கீத�, நடன�, நாடக�, ?த=ய கைலகளி� அவ:�கி�7த ஆ�வேம அ�தைகய  



160 

 

வா2�ைக உ&சாக�ைத அளி�த,. �,*�= அகில இ7திய ேர*ேயாவி� 
நைடெப�� நாடக$களி� அவ� அ*�க* ஏதாவ, ஒ� பா�திரமாக ந*�ப,56. 
ேவ� எ7த� பா�திரமாக3� ந*�க ?*யாவி0டா� பல ேப� ேச�7, சிாி�த�, ைக 
த06த� ஆகியவ&றிலாவ, அவ� அவசிய� ேச�7, ெகா�வா�. 
 
ய�ஞசாமி ஐயாி� �த�வி ேஹமா3��G ச$கீத� வ��. �,*�= ேர*ேயாவி� 
க�நாடக ச$கீத�ைத� ெகாைல ெச<ய ேவ5*ய அவசிய� ேந�� ேபாெத�லா� 
ேஹமாவதிைய அவசிய� அைழ�, வி6வா�க�. ய�ஞசாமி ஐய��ேக, த�?ைடய 
ேமா0டா� ஹாரனி� ச�த�,�� அ6�தப*யாக ேஹமாவி� �ர�தா� அதிக� 
பி*���. த� �மாாியி� ச$கீத� கைல� திறைமைய� ப&றி அவ��� அசா�திய� 
ெப�ைம. எனேவ, ேர*ேயா�கார�க� ேஹமாைவ� பா6வத&ேகா, ஏதாவ, கத�ப 
நிக2Gசியி� ஈ6ப6வத&ேகா அைழ��� ேபாெத�லா� ய�ஞசாமி ஐய� தாேம 
ெப�மித மகி2Gசி;ட� ேஹமாவதிைய ேர*ேயா நிைலய�,�� ெகா56 ேபா< 
வி6வா�. 
 
ேர*ேயாவி� ேஹமாவதி��� கGேசாி எ�றா� ஒ� வார� ?�னா=�7, B0*� 
ஒேர ரகைளயாயி����. ேஹமாவதி கா=� '`=�ப�' ேபாடாம� ெவ�7தைரயி� 
நட�க� Cடா,; �ளி�7த நீ� சா�பிட� Cடா,; ெகாDச� ெதா5ைடைய� 
கைன�,வி0டா� ேபா,�, உடேன டா�டைர அைழ�,வர� கா� பற���. கA�தி� 
ஓயாம� க�பளி ம�ளைரG �&றி� ெகா5ேடயி��க ேவ56�. த�பி� தவறி ,�மி 
வி0டா�, "ஐேயா �ழ7ைத ,�?கிறாேள, ேர*ேயா� கGேசாி இ��கிறேத!" எ�� 
B0*� எ�ேலா�� தவி�,� ேபாவா�க�. 
 
இLவள3 ச�வ ஜா�கிரைதயாக ேஹமாவி� �ரைல� கவனி�,� ெகா56 வ7த 
ய�ஞசாமி ஐய�, அவ@ைடய உ�ள�ைத� ப&றி� ெகாDச� அல0சியமாயி�7, 
வி0டா�. 
 
ேர*ேயா நிைலய�தி� அ*�க* ேஹமாவதி;� எ+.பி.சிவ:� ச7தி�க ேநாி0ட,. 
இ7தG ச7தி��களி� காரணமாக, ஒ�வ�ைடய இ�தய�தி� ஒ�வ� இட� 
ெப&�வி0டா�க�. விஷய� ?&றி வள�7, ஒ�வைரெயா�வ� க=யாண� ெச<, 
ெகா�வ, எ�� தீ�மானி�, வி0டா�க�. 
 
இ7தG ெச<தி �,*�=யி=�7த ெத�னி7திய ச�க� ?Aவத&�� ெதாி7த பிற�,  
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ய�ஞசாமி ஐய���� ெதாி7, வி0ட,. உடேன அவ� ெரௗ�ராகார� அைட7,, 
"�,*�= ேர*ேயா3� க�நாடக ச$கீத?� எ�ேகடாவ, ெக06� ேபாக06�; 
ேஹமாவதிைய இனி அ$� அ:��வதி�ைல!" எ�� ?*3 ெச<, வி0டா�. 
 
M எ+.பி.சிவ:�� இ7த விவர� ெதாி7த ேபா, அவ� ெவ7நீாி� விA7த மீைன� 
ேபா� ,*,*�தா�. கைடசியாக ஒ�வா� ஐயாிட� ேநாிேலேய வ7, 
ேஹமாதிைய� த� வா2�ைக� ,ைணவியாக அ�@�ப* ேகாாினா�. 
 
ய�ஞசாமி ஐய� அவைன� பா��,, "நீ எ�ன ப*�தி��கிறா<?" எ�� ேக0டா�. 
 
"ேஷ�+பிய�, மி�ட�, ேகா�0+மி�, ெஷ�=, காளிதாச�, க�ப�, டாC�, பாரதி 
இவ�க@ைடய கவிைதகைளெய�லா� ப*�தி��கிேற�" எ�றா� சிவ�. 
 
"அைத� ேக0கவி�ைல. எ7த� பாீ0ைச பா+ ெச<தி��கிறா<?" எ�� ேக0டா�. 
 
"எ+.எ+.எ�.சி., இ5ட�மீ*ய0, பி.ஏ.யி� ?த� பா�0, ஷா�0 ஹா50, 
ைட�ைர0*$ பாீ0ைசகளி� பா+ ெச<தி��கிேற�" எ�றா� சிவ�. 
 
"ெவ�� அர0ைட� க�=யாயி��கிறா<; ெசா�,, �த7திர�, நில�, �ல� ஏதாவ, 
உ5டா?" எ�� ேக0டா�. 
 
"நில� �ல� ஏராளமா< உ56. ஆயிர� ைம� அகல�, இர5டாயிர� ைம� நீள� 
உ�ள இமயமைல எ�:ைடய,தா�!" எ�� ஒேர ேபாடா<� ேபா0டா� சிவ�. 
 
"எ�ன�பா உள�கிறா<? இமயமைல உ�:ைடயதா?" 
 
"ஆ� ஐயா! மகாகவி பாரதியா� அ�ப*� பா*யி��கிறாேர, ெதாியாதா? 'ம�:� 
இமயமைல எ$க� மைலேய!' எ�:� வரகவி வா�� ெபா<யா�மா?" 
 
"ஆமா�, 'ம�:� இமயமைல எ$க� மைலேய' எ�� பா*ய அேத பாரதியா�,  
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'இ�ன� நீ�� க$ைக ஆெற$க� ஆேற' எ��� பா*யி��கிறா�. ஆைகயா� 
க$ைக ஆ&��� ேநேர ேபா< அதி� விA7, வி6!" எ�றா� ய�ஞசாமி ஐய�. 
 
இைதெய�லா� கத3��� பி�னா=�7, ேக06� ெகா5*�7த ேஹமாவதி வி�மி 
வி�மி அAதா�. 
 
அவ� த�:ைடய ைம தீ0*ய க5கைள� ,ைட�,� ,ைட�,� ப�னிெர56 
ைக��0ைடக� பாழா<� ேபாயின. ஆனா8� எ�ன பய�! சிவ� க$ைகயி� 
விAவைத அவளா� த6�க ?*;மா? அ�ல, அ�ப* விA7தவைன� கா�பா&ற� 
தா� ?*;மா? அவ@�� நீ7த� ெதாியாேத! ேம8� க$ைக நீ� மி�க �ளி�Gசியாக 
ஜி�ெல�� இ���� எ�� அவ� ேக�வி�ப0*�7தா�. அ�ப*�ப0ட �ளி�7த 
நீாி� கா� ப0டா� �ர� எ�ன�,�� ஆ��? க�நாடக ச$கீத� எ�ன கதி ஆவ,? 
 
ேஹமாவதி தன��� கி0ட மா0டா� எ�� நிGசயமான,�, எ+.பி.சிவ:�� 
உ5ைமயிேலேய வா2�ைகயி� விர�தி ஏ&ப06 வி0ட,. ய�ஞசாமி ஐய� 
ெசா�னப* ெச<, வி6வ, எ�� அவ� தீ�மானி�தா�. உ�திேயாக�ைத 
ச�பள�, பDச�ப* உ�பட ராஜினாமா ெச<,வி06� �ற�ப0டா�. க$ைகயி� 
உ&ப�தி +தானமாகிய க$ேகா�ாி�ேக ேபா< விA7, உயிைர வி6வெத�� 
யா�திைர ெதாட$கினா�. 
 
க$ேகா�ாி��� ேபா�� வழியி� இமயமைலG சார=� அவ� பிரயாண� 
ெச<;�ப* ேநாி0ட,. ெவ�ளி� பனி�*ய இமயமைலயி� ஆயிரமாயிர� 
சிகர$கைள� பா��க� பா��க, அவ:��� க$ைகயி� விA7, உயிைர வி6வதி� 
அLவள3 உ&சாக� ஏ&படவி�ைல. ேம8� க$ேகா�ாியி� ?ழ$கா� அள3 
த5ணீ� ஓ*யதா8� அ,3� பனி�க0*ைய� ேபா� சி�ெல�� இ�7த ப*யா8� 
அ$ேக க$ைகயி� விAவத&� அவ� இ�ட�படவி�ைல. 
 
"ம�:� இமயமைல எ$க� மைலேய!" எ�� பாரதியா� நம�ெக�லா� ப0டய� 
எAதி ைவ�தி��கிறா�. அ�தைகய அ&�த மைல� பிரேதச�ைத இ�:� ெகாDச 
ேநர� �&றி� பா��க வி��பினா�. அ�ப*� பா��,� ெகா5ேட சில 
கால�,�ெக�லா� அழ���� ெபய� ேபான கா�மீர ேதச�,��� ேபா<G 
ேச�7தா�. 
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கா�மீர�ைத� பா��த பிற� உயிைர வி6� எ5ண� அவ:ைடய உ�ள�ைத  
வி06 அ*ேயா6 அக�ற,. இ7த உலக�தி� பா��, அ:பவி�க இLவள3  
ெசௗ7த�ய$க� இ����ேபா,, எத&காக உயிைர விட ேவ56�? ேஹமாவதி;� 
இ7தG ெசௗ7த�ய$கைளெய�லா� பா��, அ:பவி�க� த�:ட� இ�7தா� 
ந�றா<�தானி����! அவ@��� ெகா6�,ைவ�கவி�ைல; அLவள3தா�! 
ேபா;� ேபா;� ய�ஞசாமி ஐயாி� ெப5ணாக� ேபா<� பிற7தாேள! எ�ன 
,ரதி��டசா=! 
 
ஆனா� அ$ேக �, *�=யி� M ய�ஞசாமி ஐய��� அதி��ட�,�� ேம� 
அதி��டமாக அ*�,� ெகா5*�7த,. எ�ைல��ற மாகாண�தி� வர3ெசல3� 
கண�� மி�க ேமாசமாயி�7தப*யா�, அைத� பாிசீலைன ெச<, ஒA$� 
ப6�,வத&காக M ய�ஞசாமி ஐயைர மாத� நாலாயிர� Rபா< ச�பள�தி� விேசஷ 
உ�திேயாக+தராக இ7திய ச��கா� நியமி�தா�க�. M ய�ஞசாமி ஐய� 
�6�ப�,ட� ராவ�பி5*��� ேபா<G ேச�7தா�. 
 
மாத� நாலாயிர� Rபா< ச�பள�, ஐ7, மாத� வா$கிய பிற�, எ�ைல��றெம$�� 
கலக� �5ட,. ஹி7,�கைள� J5ேடா 6 ஒழி�க� க$கண$ க0*� ெகா56 
மைலG சாதியா� ,ரா�கிரஹ� ேபா� ,வ$கினா�க�. 
 
"உயி� ேபானா8� பாதகமி�ைல; ச�பள� ெப�ஷ� எ�லா� ேபா< வி6ேம" எ�� 
ய�ஞசாமி ஐய� கவைல அைட7தா�. அதிக நா� கவைல�ப6வத&��ேள 
ராவ�பி5*ைய ேநா�கி� கா06மிரா5*க� பைடெய6�, வ�வதாக� ெதாி7த,. 
த� மைனவி ம�கைள அைழ�,� ெகா56 M ய�ஞசாமி ஐய� த�?ைடய ெசா7த� 
காாி� அவசரமாக� �ற�ப0டா�. வழி ெதாியாம� த06� த6மாறி, பல 
அபாய$க@��� த�பி�,� கைடசியி� ெப0ேரா� இ�றி வ5*ைய ஓாிட�தி� 
நி��த ேவ5*யதாயி&�. ந�ல ேவைளயாக வ5* நி�ற இட�,��� ப�க�தி� 
கா�மீர�தி� எ�ைலயி�7த,. எLவளேவா க�ட$க@�� உ�ளாகி� பல 
மைல�ெதாட�க� கா� நைடயாக ஏறி� கட7,, கா�மீ� நா0*� ��7தா�. இத&�� 
ைகயி� ெகா56 வ7தி�7த பண�, �6�ப�தா� அணி7தி�7த நைகக� எ�லா� 
தீ�7, வி0டன. 
 
கைடசியாக, இவ�கைள� ேபா� ஆயிர�கண�கி� கா�மீர�,��� ��7த 
அகதிகளி� ேகா�*யி� ேச�7, M நகைர ேநா�கி� பிரயாணமானா�க�. 
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Mநக���G சமீபமாக இ7த� C0ட� வ7, ேச�7தேபா,, அகதிக@�� ெதா56 
ெச<;� பைடயி� ேச�7தி�7த எ+.பி.சிவ�, Mய�ஞசாமி ஐயைர;�, அவ� 
�6�ப�தாைர;� ச7தி�தா�. ?த=� அவ�கைள அவ� இன� க56 
ெகா�ளவி�ைல. அLவளவாக அவ�க� இைள�, 'ெம=7,' அA�கைட7த க7த� 
,ணிகைள அணி7, கா0சி அளி�தா�க�.  
 
"மி+ட� சிவ�! எ$கைள� ெதாியவி�ைலயா?" எ�� Mய�ஞசாமி ஐய� 
ஈன+வர�தி� ேக0ட பிற�தா� அவ:�� அவ�கைள அைடயாள� ெதாி7த,. 
 
"அ�பேன! நா$க� எ�ேலா�� உயிேரா6 தி��பி ஊ���� ேபாக� ேபாவதி�ைல. 
ேஹமாவதி ஒ��திையயாவ, நீ கா�பா&றி அைழ�,� ெகா56 ேபா!" எ�றா� 
ய�ஞசாமி ஐய�. ேம8� அவ�, "�,*�= ேபான,�, ஒ� ந�ல நா� பா��,� 
க=யாண� ெச<, ெகா�@$க�! தீ��கா;@ட� ெசௗ�கியமாயி�$க�!" எ��� 
ெசா�னா�. 
 
எ8��7 ேதா8மாயி�7த உட�ைப� க7த� ,ணியினா� மைற�க� பிரய�தன� 
ெச<, ெகா56 பல நா� எ5ெண< காணாத C7த8ட� தைல �னி7, நி�ற 
ேஹமாவதிைய� பா��,G சிவ� தி6�கி0டா�. அவ:ைடய உ�ள� ஆயிர� 
��கலாக உைட7த,. உைட7த ��க�கைள ஒ�� ேச��,G சாி�ப6�தி� ெகா56, 
நிைலைம எ�ப* தைலகீழாக மாறிவி0ட, எ�பைத� ப&றி ஒ� கன� சி7தி�,� 
பா��தா�. 
 
?�ெனா� கால�தி� தa� பரமசிவ:��� பா�வதிைய� க=யாண� 
ெச<,ெகா6�க ம��தத&காக� தவ� ெச<த,�, அ�ேபா, எ+.பரமசிவ:�� 
நிைன3 வ7த,. 
 
அேத சமய�தி� காலேதச வ��தமான$கைள� ெதாி7, ெகா56, உ�வி=யான 
ம�மத:� சில ��ப பாண$கைள� ேபா06 ைவ�தா�. 
 
ஆனா� எ+.பரமசிவ� ெந&றி� க5ைண� திற7, ம�மதைன எாி�கவி�ைல. ஒ� 
தடைவ எாி7, ேபான ம�மதைன ம�ப*;� எாி�க ?*யாத�லவா? 
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ய�ஞசாமி ஐயைர� பா��,, "ஐய�வா�! �,*�= ேபா�� வைரயி�  
கா�தி��பாேன�? எ$க@��G ெசா7தமான இமயமைல� பிரேதச�திேலேய 
க=யாண�ைத நட�தி வி6ேவாேம! சாaா� பரமசிவ:���, இமவா:ைடய 
�மாாி��� அ7த� கால�தி� இமயமைலG சார=ேலதாேன தி�மண� நட7த," 
எ�றா� சிவ�. 
 
அவ� வி��ப�ப*ேய ெசௗ7தாியலdமி �* ெகா5ட Mநகாி� அவ�க@ைடய 
தி�மண� Q� Rபா< ெசலவி� நட7ேதறிய,. 
 
எ�தைனேயா ெபா�� ந�ட� தம�� ேந�7தி�7த ேபாதி8�, ேஹமாவதியி� 
க=யாண�,�காக� தா� ெசலவழி�க எ5ணியி�7த Rபா< நா&பதயிர� 
மிGச7தாேன எ�� எ5ணி ய�ஞசாமி ஐய�� ச7ேதாஷ�ப0டா�. ேம&ப* 
ச�பவ$க� எ�லா� ஆ� மாத�,�� ?7தி நட7தைவ. எனேவ ெச�ற வார�,� 
தின� ப�திாிைககளி� ெவளியானபி� வ�� ெச<தி என�� விய�ைப 
அளி�கவி�ைல. 
 
"கா�மீ� மீ, பைடெய6�, வ7த எதிாிகேளா6 ேபாரா6வத&காக ?த=� ெச�ற 
பைடயி� தைலவ� கமா5ட� எ+.பி.சிவ�, தீரG ெசய�க� பல �ாி7, பிற� 
காயமைட7, விA7தா�. இ�ேபா, ஆ+ப�திாியி� சிகிGைச ெப&� வ�கிறா�!"  
 
த�:ைடய �லதனமான இமயமைலைய எதிாிக� வ7தைடயாம� பா,கா�பத&� 
M எ+.பி.சிவ� தீவிரமாக� ேபாரா*யதி� விய�பி�ைலதாேன? ஆ5டவ� 
அ�ளினா8�, ேஹமாவதியி� மா$க�ய பல�தினா8� கமா5ட� பரமசிவ� 
சி�கிர� �ணமைட7, ேஹமாதி;ட� ெந6$கால� வா2வாராக!  
------------- 

10. 10. 10. 10. ெபா>�மா>கட�ெபா>�மா>கட�ெபா>�மா>கட�ெபா>�மா>கட�    
 
1 1 1 1     
"Cத� மாாி T5 ,ளி X$�� �&றால�" எ�� ச�ப7த �வாமிக� வ�ணி�தா�. 
�&றால�ைதG சார� கால�தி� பா��,வி06�தா� அ7த� பால கவி அLவித� 
பரவசமைட7தி��க ேவ56�. ஆனா� �&றால�,G சார� கால�ைத நா� 
அLவளவாக வி���வதி�ைல. காரண� 'சார�' 'சார�' எ�� சா�7தி���� 
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ஊ�களிேலயி�7ெத�லா� ஜன$க� C*வி6வ,தா�. இ, காரணமாகG சார� 
கால�தி� �&றால� ெபாி,� �காதார� �ைற3 அைட7, வி6கிற,. 
ேகாைட�கான8���, உதக ம5டல�,��� ெவ�ைள�கார ஆ0சியி� எLவள3 
பண� ெசலவழி�தா�கேளா, அதி� Q&றி� ஒ� ப$� �&றால�,��G ெசல3 
ெச<தி�7தா�... 
 
அடடா! கைடசியி� எAதிய ேம&ப* வா�கிய�ைத எ$ேக ேக0ேட�? நிைன3�� 
வ�கிற,. 
 
சார� கால�தி� �&றால�,�� நா� அதிக� ேபாவதி�ைலெய�� 
ெசா�ேனன�லவா? அத&� மாறாக ந�ல ேவனி&கால�திேலதா� ேபாவ, 
வழ�க�. ேவனி& கால�தி� �&றால�தி� ஜன� C0ட� அதிக� இரா,. 
ஊெர�லா� நசநசெவ�� ஈரமாயிரா,. மைலேம� தாராளமா< ஏறி� ேபாகலா�. 
ெபா$�மா$கட8��� ேபாகலா�; அத&� ேமேல மர� பால�,��� ேபாகலா�; 
இ�:� ேமேல ெச5பகாேதவி���, அத&�� அ�பா� உ�ள ேதன�வி��� Cட� 
ேபாகலா�. 
 
அ�ப* மைல மீ, ஏறி� ேபாவதி8�ள ஆன7த� ேவ� எதி8� கிைடயா,. 
 
அதி8� �ளி�7த காைல ேநர�தி� மைலேம� ஏறி� ேபாவதி� தனி�தேதா� மகி2Gசி 
உ56. கிழ�ேக உதி��� ]ாிய� மைலயி� அ$க$ேக இட� ெகா6��� 
ச7,களி� வழியாக� த� ெபா&கிரண$கைள அ:�பி ந�ைம உபசரைண ெச<;�. 
ஒ� மைலயி=�7, இ�ெனா� மைல மீ, ஏ�� ேபா, பதினாயிர� விதவிதமான 
பGைச நிற� ேபா�ைவ;ட� மர$க� வாிைச வாிைசயாக� கா0சி அளி���. அ�வி 
விA� சலசல�த ஓைச;� பறைவகளி� கலகலெவ�:� கீத$க@� ேச�7, ந�ைம 
�தியெதா� நாத� பிரபDச�,��� ெகா56 ேபா<வி6�. 
 
ஒ�நா� காைலயி� ேமேல Cறிய ஆன7த$ கைளெய�லா� அTபவி�,� ெகா56 
மைலேமேல ஏறி� ெகா5*�7ேத�. சி&ற�வி��� ேபாகலாெம�� 
�ற�ப0டவைன� �&றால� ��றி� இய&ைக இ�ப� ேமேல ேமேல கவ�7, 
இA�,G ெச�ற,. கைடசியாக, ெச5பகாேதவி�ேக ேபா<G ேச�7, வி0ேட�. 
ெச5பகாேதவி அ�வி விA� இட�தி&� கிழ�ேக ெச$��தான பாைறைய;�, 
அத� ேமேல உயரமான வி�0ச$க@� ஆகாய�ைத� ெதா6வன ேபா� ஓ$கி 
நி&கி�றன. காைல ேநர�தி� அ$ேக ெவயி� எ�பேத கிைடயா,. மனித�க@� வர 
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மா0டா�க�. தனிைம;�, தா:மாக இ��க வி���கிறவ:��� த�தியான 
ஏகா7த� பிரேதச�. 
 
'இனி, இனி, ஏகா7த� இனி,' 
 
எ�� தமி2 �தா0* பா*யதாக� C�வா�கேள, அ, அ7த இட�தி� 
ஏகா7த�,��� ெபா�7,�. 
 
இ�ப*யாக எ5ணமி06� ெகா56 ெச5பகாேதவி ஆலய�ைத� தா5* அ�பா� 
ெச�ற,�, எதிேர ெவ�ைள ெவேளெர�� பால�வி விA� அ&�த� ேதா&ற� 
காண�ப0ட,. இ� ப�க?� உய�7, நி�ற பாைறக@�, மர$க@� இய&ைக� 
ேதவி�� இைறவ� க0*ய ேகாயி� என� ேதா�றிய,.  
 
அடடா! எ�ன ஆன7த�! எ�ன ஏகா7த�! தனிைமயி� இனிைமைய� கா5ப, 
எ�றா�, இ$ேகய�லவா காண ேவ56�!" 
 
இ�ப* நா� எ5ணிய ஒ� கண�தி&��ேள எ� எ5ண� தவ� எ�� ெதாிய 
வ7த,. 
 
"ஸுஜலா� ஸுபலா� மலயஜ சீதலா�" எ�:� வ7ேதமாதர கீத�தி� ?த� அ* 
��ஷ� �ர=� ேக0ட,. ��ஷ� �ர=8�, கிழ��ரலா<� ெதானி�த,. �ர� வ7த 
இட�ைத� பா��ேத�. அ�வி விA� இட�,��G ச&�� Xர�தி� கீேழயி�7த 
ப�ள�தா�கி� ெமா0ைட� பாைற ஒ�றி� ஒ� சா, உ0கா�7தி�7தா�. 
 
ெபாிய தா*ேயா6�, சடா ம�ட�ேதா6� விள$கிய ேபாதி8�, உ6�தியி�7த ,ணி 
ம06� ெவ@�பாயி�7த,. ஆ�; ,ணி ம067தா� ெவ@�பாயி�7த,. தா*;� 
சடாம�ட?� ந�ல க�நிறமாயி�7தன! �ர� கிழ��ர�; தா*;� சைட;� 
ெயௗவன� ப�வ�,��ாியைவ. இ, எ�ன வி7ைத? 
 
இ�ப* ஒ� நிமிஷ� நா� ேயாசி�,� ெகா5*��ைகயி� அ7த� பரேதசி எ�ைன� 
பா��,வி0டா�. ச&� ேநர� எ�ைனேய உ&�� பா��,� ெகா5*�7தா�. பிற� 
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ைகயினா� தா� ேமேல வர� ேபாவதாகG சமி�ைஞ ெச<, வி06 அLவிதேம 
ேமேலறி வ7தா�. நா� நி�ற இட�,�� எதிாி� தா� உ0கா�7, ெகா56 
எ�ைன;� உ0காரG ெசா�னா�. தா*ைய;� சைடைய;� சாவதானமாக எ6�,� 
கீேழ ைவ�தா�. அவ&ைற நீ�கிய3ட� ,�ைப� Jைவ� ேபா� நைர�த தைல;ட� 
எAப, வய,�� ேமலான கிழவ� எ� ?� கா0சி அளி�தா�. ஆ27, �ழி விA7த 
க5களினா� எ�ைன உ&�� பா��,, "இ7த இடெம�லா� எLவள3 
ேமாசமாயி��கிற, பா��தீரா? ேகாைட�கான8���, உதகம5டல�,��� 
ெவ�ைள�கார� ஆ0சியி� எLவள3 பண� ெசலவழி�தா�கேளா, அதி� Q&றி� 
ஒ� ப$� �&றால�,��G ெசல3 ெச<தி�7தா� இ�ப*யி���மா?" எ�றா� 
கிழவ�. 
 
"ெபாியவேர! தா$க� யா�?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"நா� யாராயி�7தா� எ�ன? நா� Cறிய விஷய� உ5ைமயா, இ�ைலயா?" 
 
"உ5ைமதா�!"  
 
"பி�ேன வி6$க�!" 
 
அ�ப*ேய நா� வி06வி06, அதாவ, ேபGைச வி06வி06G ��மாயி�7ேத�. 
ஆனா� அவ� ��மா இ�ைல. "நீ� கைத எA,கிறவ� எ�� ேக�வி�ப0ேட�. 
உ5ைமதானா?" எ�றா�. நா� ெசா�ன பதி� எ� காதிேலேய விழவி�ைல. 
ஆனா� அவ� ம�ப*;� ெசா�ன, ம06� கணீ� எ�� எ� காதி� விA7த,. 
"அ�ப*யானா� எ�:ைடய கைதைய;� எA,Bரா?" எ�றா�. அவ���� 
ெகா6�த வா���திைய இேதா நிைறேவ&ற� ேபாகிேற�. 
------------  
    
2222    
தைலயி� ,�ைப� Jைவெயா�த, நைர�த ேராம� அட�7,, ����� ேகா6க� 
மி�7த விசாலமான ெந&றி;ட:�, அறிெவாளி Bசிய ஆ27த க5க@ட:� Cாிய  
வைள7த ���ட:� ெச7நிற ேமனி;ட:� விள$கிய அ�கிழவ� Cறினா�: 
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?�ப�ைத7, வ�ஷ$க@�� ?�னா� நா� ?த� ?த=� இ7த� �&றால�,�� 
வ7ேத�. அதாவ, 1911 ஆ� வ�ஷ�, ேம மாத�. அத&� ?� ��� மாத� 
தி�ெந�ேவ= ஜி�லாவி8�, தி�வன7த�ர� சம+தான�தி8� �&றி அைல7ேத�. 
எ7த ேநா�க�,ட� வ7ேதேனா, அ, ஒ��� நிைறேவறவி�ைல. வ7தேபா, 
இ�7த உ&சாக� ெரா�ப3� �ைற7, ேபாயி�7த,. '�&றால நாதேர ,ைண' எ�� 
கைடசியாக இ$� வ7, ேச�7ேத�. தி�வன7த�ர�ைதG ேச�7த இராமப�திர ச�மா 
எ�பவ� அ�ேபா, இ$ேக ஒ� ப$களாவி� �*யி�7தா�. அவைரG ச7தி�,G சிறி, 
ேநர� ேபசி� ெகா5*�7ததி� ெகாDச� உபேயாக� ஏ&ப0டதாக� ேதா�றிய,. 
 
இ7த ெச5பகாேதவி அ�வியி� அழைக� ப&றி;� அ7த இராமப�திர ச�மாதா� 
ெசா�னா�. ெதாியாத ஜன$க� 'ெச5பகாேதவி' எ�� ெசா�வதாக3�, 
உ5ைமயி� இ, 'ெச5பகாடவி' எ��� ெசா�னா�. "இ$ேக அ�ம� ேகாயி� 
ஒ�� இ��ப, உ5ைமதாேன?" எ�� ேக0ேட�. "ஆ�; இ��கிற,. அதனா� 
எ�ன? ெச5பகாடவிையG ெச5பகாேதவி எ�� ெசா�=� கைடசியி� ஒ� 
ேகாயி8� க0* வி0டா�க�" எ�றா�. 
 
இராமப�திராச�மா ஒ� மிதவாதி. அ�ப*ெய�றா� ெதாி;மா? ேகாபாலகி��ண 
ேகாகேல, ரா� விஹாாி ேகா� ��பைலG ேச�7தவ�. ெவ�ைள�கார�கைள 
அ5*� கா=� விA7, ெகDசி �யராeஜிய� வா$கி விடலா� எ�� ந�பியவ�. 
இ7த� பிரேதச�தி� இ�ேபாெத�லா� இர�த� ெகாதி���ள சில வா=ப�க� 
இ�7தா�க�. அவ�க� "பாலக$காதரதிலக��காக� பழி வா$�ேவா�", 
"வ.உ.சித�பர� பி�ைள�காக� பழிவா$�ேவா�" "ெவ�ைள�கார�கைள� J5ேடா 
6 அழி�,� C5ேடா 6 யமேலாக� அ:��ேவா�" எ�� ெசா�=� ெகா56 
திாி7தா�க�. அவ�க@�ெக�லா� மிதவாத இேதாபேதச� ெச<வ, இ7த ராமப�திர 
ச�மாவி� ேவைல. என�ேகா அ7த மான?�ள Bர இைளஞ�க� யாைரயாவ, 
ச7தி�க ேவ56ெம�� ஒேர ,*�பாயி�7த,. நா� இ7த� பிரேதச�,�� வ7த 
காரணேம அ,தா�. அ7த இைளஞ�கைள� ப&றி ச�மா அ*�க* ேப�வ,56. 
ஆனா� அவ�களி� யாைரயாவ, ப&றிG ச�மாவிட� தகவ� ெதாி7, 
ெகா�ளலாெம�றா� அ, ஒ��� தன��� ெதாியா, எ�� அவ� ைகைய 
விாி�,வி0டா�. திOெர�� ஒ� நா� �ற�ப06 ஊ���� ேபா<வி0டா�. 
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ஏேதா �&றால�,�� வ7த, தா� வ7ேதா�, ெச5பகாேதவி அ�வியிலாவ, ஒ�  
தடைவ தைலைய� ெகா6�, வி06� ேபாேவா� எ�� ஒ� நா� காைல �மா� 
ஒ�ப, மணி�� மைல ேம� ஏற ஆர�பி�ேத�. 
 
ெகாDச Xர� விைரவாகேவ நட7, ேபாேன�. நீ�தா� பா��தி��Yேர? மைல� 
பாைதகேள எ�ேபா,� தி��பி� தி��பி வைள7, வைள7, ேபா��. ?�னா� 
ேபாகிறவ�க� பி�னா� வ�கிறவ�களி� தைல�� ேமேல சில இட$களி� நட7, 
ேபா��ப* ேநாி6�. ஆசாமிக�, க5/��� ெதாியமா0டா�க�. ஆனா� ேமேல 
ேபாகிறவ�களி� ேபG� கீேழ வ�கிறவ�க@��� கீேழ வ�கிறவ�களி� ேபG� 
ேமேல நட�பவ�க@��� ந�றா<� கா, ேக0��. 
 
ஓாிட�தி� எ� தைல�� ேமேல ேபாகிறவ�களி� ேபG� எ� காதி� விA7த,. 
அவ�களி� ஒ��தி இள� வய,� ெப5ணாயி��க ேவ56�. அவ@ைடய �ர� 
ெசா�=&�: "நா� உலகமறியா� ெப5ணாயி�7த ேபா,� எ�ைன எ$க 
சி�னாயி;� சி�த�ப:� இவ���� க0*� ெகா6�தாக! இவக@� 
அ�ேபாெவ�லா� எ�னிட� எ�தைனேயா அ��� ஆைச;மா<�தானி�7தாக! ஒ� 
காணி நில� எ$க@��� J�BகG ெசா�,. அதிேல வ�சா7தர�,�� ேவ5*ய 
ெந�8 கிைட�, வி6�. சார& கால�திேல ெபாிய பிர��க� �&றால�, அ�வியிேல 
�ளி�க வ�வாக. நா$க இ�வ�மா< யாராவ, ஒ� B0*ேல ேவைல ெச<ேவா�. 
ந�ல ம:ஷா� எ�� ெதாி7, ெகா56 தா� ேபாேவா�. ந�லாG சா�பி6ேவா�. 
இ�ப, ?�ப, பண?� மிGச� பி*�ேபா�. ேவனி& கால�திேல எ$க@�� 
ேவைலயிரா,. ேத� தி�விழா, தி�Gெச7X� உ&சவ� எ�லா� பா��க� ேபாேவா�. 
இ�ப* எLவளேவா க5யமாக�தா� இ�7, வ7ேதா�..." 
 
'ஆகா! இ7த� தி�ெந�ேவ= ஜி�லாவி� �*யானவ�க@� �*யானவ� ெப5க@� 
Cட எLவள3 அழகான ெச7தமி2 ேப�கிறா�க�' எ�� எ5ணி நா� 
ஆGசாியமைட7ேத�. ஆனா� அ6�தப*யாக அ7த� ெப5 ெசா�ன, எ�ைன� 
X�கிவாாி� ேபா06, அவ@ைடய ெச7தமி2 நைடைய மற���ப* ெச<,வி0ட,. 
 
"இ7தG �ேதசி�கார ஆ@க வ7தா8� வ7தாக, �6�ப� பாழா<� ேபாG�. இவக 
ேவைல ெவ0* ஒ��� பா��கறதி�ைல. X�,��* எ$ேக, தி�ெந�ேவ= எ$ேக, 
எ0டய�ர� எ$ேக, ஆல��ைழ எ$ேக எ�� அைலகிறேத இவ�க@��� 
ெதாழிலா<� ேபாG�! அ,3� ேபானா� ேபாகிறெத�� ஏேதா எ� 
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சாம��திய�தினாேல �6�ப�ைத நட�தி� ெகா56 வ7ேத�. ஆனா� இ7த 
ஆ�மாதமா இவக நட�ைத என�� ஒ��ேம விள$கவி�ைல. யா� யாேரா தி�ட$க 
மாதிாி இரா�திாி�கி இரா�திாி வ7, C0*�கி06� ேபாறாக, ெபாA, வி*Dச 
பிற� ெகா56 வி6றாக, ெந�தியிேல ெபாிய �$�ம� ெபா0ைட� ேபா06கறாக, 
க5ைண� பா��தா� ேகாைவ�பழ� மாதிாி ெசவ7, ெகட��. ேபGைச� ேக0டா, 
ஒ� மாதிாியாயி���. ப= எ�கிறாக; இர�த� எ�கிறாக! மைலயாள மா7திாிக� 
எ�� ெசா�றாகேள, அதிேல ஏதாவ, இவக அக�ப06�கி0டாகேளா எ�� 
என��� பயமாயி���. ஐயா! ெச5பகாேதவி அ�மைன�தா� நா� 
ந�பியி��ேக�; ெவ�ளி�� ெவ�ளி Jைச ேபாடேற�. ெச5பகாேதவி அ�மாதா� 
எ� ��ஷைன என�� கா�பா�தி� ெகா6�க ேவ/�." 
------------ 
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இ7த� ேபG� என�� எLவள3 பரபர�ைப உ5டா�கிய, எ�� உம��G 
ெசா�னா� Cட� ெதாியா,. அ7த� ெப5பி�ைள யா�, அவ� யாாிட� 
இைதெய�லா� ெசா�=� ெகா56 ேபாகிறா� எ�� ெதாி7, ெகா�ள என�� 
ஆவ� ஏ&ப0ட,. ஆகேவ விைரவாக நைடைய� க0*ேன�. ?�னா� 
ெச�றவ�கைள ெந�$கிேன�. �மா� இ�ப�ைத7, வய,�ள ெப5/� ஐ�ப, 
வய,�� ேம&ப0ட ஒ� ெபாியவ�� ேபா<� ெகா5*�7தா�க�. ெபாியவ� 
ெச5பகாேதவி ேகாயி=� Jசாாி எ�� என�� ஏ&கனேவ ெதாி;�. அவ�க� 
ெம,வாக நட7தா8�, நா� ெவ� விைரவாக நட7ததா8� மைல�பாைதயி� 
அவ�கைள� தா5*G ெச�ேற�. தா5* ஐ7தா� அ* Xர� ெச�ற,� அ7த� 
ெப5 எ�ப*�ப0டவ� எ�� ெதாி7, ெகா�@வத&காக� தி��பி� பா��ேத�. 
பா5*ய நா06� �*யான� ெப5கைள� ேபால ஒ�=யாக3�, உயரமா;� 
இ�7தா�. ?க�தி� ந�ல கைள இ�7த,. C7தைல அழகாக எ6�,� க0*G 
ெச�கியி�7தா�. இைதெய�லா� கவனி�க என�� ஒ� கண ேநர7தா� பி*�த,. 
உடேன பா�ைவைய� தி��பி� ெகா56 வி6வி6ெவ�� ேமேல நட7ேத�. 
 
இ�ேபா, நா� இ$ேக உ0கா�7தி��கிேறேன, இேத இட�தி�, ?�ப�ைத7, 
வ�ஷ�,�� ?�� சடாம�டதாாியான ஒ� சாமியா�, ஒ� ெவ�ளி�கிழைம 
ந6�பக=� உ0கா�7தி�7தா�. ெச5பகாேதவி அ�ம:�� அபிேஷக� ெச<ய� 
த5ணீ� ெகா56 ேபாவத&காக ஓ� இள� ெப5 இ$ேக வ7தா�. அவ� ?த=� 
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சாமியாைர� கவனி�க வி�ைல. அவ� �னி7, �ட�திேல த5ணீ� ெமா5ட ேபா,, 
சாமியா� கைன�தா�. அைத� ேக06 அ�ெப5 சாமியாைர� பா��தா�. அ�கி� 
வ7, ��பி0டா�. "ெப5ேண! உ� மனதி� ஏேதா கவைல இ��கிற,!" எ�றா� 
சாமியா�. "ஆமாDசாமி! த$கைள� ேபா�ற ெபாியவ�தா� தீ��, ைவ�க ேவ/�!" 
எ�றா� அ7த� ெப5. "அ�ப*ேய தீ��,ைவ�ேபா�! எ�ன கவைல, ெசா�!" எ�� 
சாமியா� ேக0டா�. 
 
"த$க@��� ெதாியாதா சாமி, இ7த� ெபா�னிய�மா ெசா�=�தானா ெதாிD��க 
ேவ/�!" 
 
ந�பி�ைக;� ச7ேதக?� ெபா�னிய�மா� மனைத �ழ��வதாகG சாமியா� 
ஊகி�,� ெகா5டா�. 
 
"ஆக06�; நாேம ெசா�கிேறா�; உ� ��ஷ� விஷயமாக� கவைல�ப6கிறா<. 
அவ:ைடய நட�ைத ஓ� ஆ� மாத காலமாகG சாியாக இ�ைல. ேவளா ேவைளயி�, 
காலாகால�தி� B06�� வ�வதி�ைல. இர3 ேநர$களி� ெவளிேய ேபாகிறா�. 
ஊ� வி06 ஊ� ேபாகிறா�. காரண� ெசா�ல மா0ேடென�கிறா�. சில சமய� 
ெந&றியிேல ெபாிய �$�ம� ெபா06 ைவG��கிறா�. இெத�லா� உ5ைமயா, 
இ�ைலயா?" எ�றா� சாமியா�. 
 
"ஆமாDசாமி! த$க@�� எ�லா� ெதாிDசி��ேக, சாமிதா� எ� ��ஷைன 
கா�பா�த ேவ/�. எ�ைன� �*;� �*�தன?மா< ைவ�க ேவ/�" எ�� 
ெபா�னிய�மா� க5ணீ�ட� Cறினா�. 
 
"ஆக06�, கா�பா�,கிேற�. ஆனா� நீ எ�னிட� ந�பி�ைக ைவ�க ேவ/�. ஒ� 
விஷய�தி� நிஜ�ைதG ெசா� பா��கலா�. இ7த இர56 ��� நாளிேல உ� 
B0ைட� ேத* யாராவ, அசc�கார�க� வ7த,5டா? உ� ��ஷ:�� ஏதாவ, 
ெச<தி ெசா�ன,5டா?" 
 
"உ56, சாமி! ?7தாநா� ெச$ேகா0ைட ஆ� ஒ��த� வ7தா�. நாைள 
ஞாயி&��கிழைம எ�லா�� X�,��* கட&கைரயிேல Cட ேவ/� எ���, 
ைகயிேல அைடயாள�,�� ஒ� கிளிDச� வGசி��க ேவ/� எ��� ெசா�னா�. 
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எ,��, எ�ன�,�� எ�� என�� ஒ5/� ெதாியா,! அசc��கார$க வ7தாேல 
என��G ச7ேதக�. சாமி! ஒளிDசி�7, ேக0டைத உ$களிட� ெசா�ேன�." 
 
"ந�ல காாிய� ெச<தா<. நீ ெகாDச?� கவைல�படாேத. உ� ��ஷ� ஒ� 
மைலயாள�, ம7திரவாதியிட�தி� சி�கி� ெகா5*��கிறா�. அவைன நா� 
கா�பா�தி� ெகா6�கிேற�. அ6�த ெவ�ளி�கிழைம இ7த இட�திேலேய எ�ைன 
வ7, பா�! இ�:� சில ெச<தி ெசா�8கிேற�!" எ�றா� சாமியா�. 
 
இத&�� ேகாயி8���ேளயி�7, "ெபா�னிய�மா!" எ�� Jசாாி C�பி6� ச�த� 
ேக0ட,. 
 
"இேதா வ7,வி0ேட�" எ�� ெபா�னிய�மா3� உர�த �ர=� Cறினா�. 
 
சாமியா� அவைள உ&�� பா��,, "ஜா�கிரைத! எ�னிட� ேபசிய விஷய� 
யா���� ெசா�ல�படா,. Jசாாிகி0ட� CடG ெசா�ல�Cடா,. ெசா�னா� 
காாிய� ெக06� ேபா<வி6�. உ� ��ஷ� உன��� கி0ட மா0டா�!" எ�� 
எGசாி�தா�. 
----------- 
 
4444    
 
அ6�த ஞாயி&��கிழைமய�� பி&பக=� X�,��* கட&கைர மண=� நா� 
அ$�மி$�� திாி7, ெகா5*�7ேத�. ���� ெந6�ேக ேபாகிறவ�கைள� 
பா��காத, ேபால, பா��,� ெகா56 அைல7ேத�. பட�க�, க06 மர$க�, 
ெச�படவ�களி� வைலக� இவ&றி� த6�கி விழாம8�, ேமாதி� ெகா�ளாம8� 
ஜா�கிரைதயாக நட�க ேவ5*யி�7த,. ஒ� சமய� ஒ� மனித� �னி7, ஒ� 
கிளிDசைல� ெபா��கியைத� பா��ேத�. அ�ேபா, மண=� ேதா5*யி�7த 
ப�ள�தி� நா� விA7, வி0ேட�. ந�ல ேவைளயாக யா�� 
பா��கவி�ைலெய�பைத� ெதாி7, ெகா56 நா:� ஒ� கிளிDசைல� ைகயி� 
எ6�,� ெகா56 உலாவிேன�. இ�ெனா� கிளிDச� ேப�வழிைய� க5ட,� 
எ� ைகயி� உ�ள கிளிDச� ெதாி;� ப*யாக� பி*�,� ெகா5ேட�. அ7த 
மனித� 'வ7ேதமாதர�' எ�� ெசா�னா�. நா:� தி��பி 'வ7ேதமாதர�' எ�ேற�. 
அவ� எ�ைன ஒ� மாதிாி பா��,� ெகா56 அ�பா& ேபா<வி0டா�. 



174 

 

 
ம�ப*;� �&றி அைல7ேத�. இர56 கிளிDச� ேப�வழிக� ஒ�வைரெயா�வ� 
ச7தி�தா�க�. அவ�களி� ஒ�வ� 'வ7ேதமாதர�' எ�றா�. இ�ெனா�வ� 
'வ.உ.சி.வா2க!' எ�றா�. 'ஓேஹா! இ�ப*யா மா&�� ேகாஷ�' எ�� மனதி� 
எ5ணி� ெகா56 அவ�க� அ5ைட ெச�� 'வ7ேதமாதர�' எ�ேற�. அவ�களி� 
ஒ�வ� 'வ.உ.சி. வா2க!' எ�றா�. இ�ெனா�வ� "ெவ�ைள�கார� B2க" எ�றா�. 
'சாியா� ேபாG�! ��� ேப� ேச�7தா� இ�ப*G ெசா�ல ேவ56மா���' எ�� 
நிைன�,� ெகா5ேட�. "ம&றவ�க� எ�லா�� எ$ேக?" எ�� ேக0ேட�. 
"இ��கிற இட�தி� இ��பா�க�" எ�� ஒ�வ� பதி� ெசா�=� ெகா5ேட ேமேல 
நட7தா�. நா:� அவ�கைள� ெதாட�7, ேபாேன�. கைடசியாக, கட� மண=� 
ெகாDச� ப�ள�தா�கான ஓாிட�தி&�� ேபா<G ேச�7ேதா�. ஏ&கனேவ ஏெழ06� 
ேப� அ$ேக உ0கா�7தி�7தா�க�. நா$க� வ7த அேத சமய�தி� இ�:� இ�வ� 
ேவ� ப�க�தி=�7, வ7தா�க�. ஆக ெமா�த� பதிைன7, ேப� இ����. 
 
எ�ைன ?த=� ச7தி�,G ச7ேதக�ப0ட மனித�� அவ�களி� இ�7தா�. எ�ைன� 
பா��த3டேன அவ� பதிைன7, ேபாி� ந6நாயகமாக B&றி�7த மனிதைர� 
பா��,, "�வாமி! இேதா இ7த மனித� �தியவ�. இவ���� பதி� ேகாஷ� 
ெதாியவி�ைல. யா� எ�� விசாாி�க ேவ56�" எ�றா�. அவரா� "�வாமி!" எ�� 
அைழ�க�ப0டவ� எ� ப�க� த� தி��*ைய� தி��பினா�. ெயௗவன பிராய�; 
இய&ைகயி� எழி� வா<7த ?க�; அேதா6 ேயாக சாதன�தினா� ஏ&ப0ட 
ேதஜஸு� ேச�7தி�7த,. அவ� எ�ைன ஏறி06� பா��தேபா, எ� க5க� Cசின. 
"அ�பேன நீ யா�?" எ�� ேக0டா�. அவைர விட நா� வயதானவனாயி�7,� 
எ�ைன ஏகவசன�தி� அவ� அைழ�த, சிறி, ேகாப� அளி�த,. ேகாப�ைத 
அட�கி� ெகா56, "நா� ேகாய���Xாி=�7, வ�கிேற�. இ7த ஊ��கார� 
அ$ேக இ��கிறா� அ�லவா. அவ� ெச<தி ெசா�= அ:�பினா�!" எ�ேற�. 
உடேன அ7த� C0ட�தி� ஏ&ப0ட பரபர�ைப� பா��க ேவ56ேம! தைல��� 
தைல "அ�ப*யா? எ�ன ெசா�னா�? எ�ெபாA, ெசா�னா�?" எ�� பல 
ேக�விகைள ஏக கால�தி� ேபா0டா�க�. தைலவ� அவ�கைள� ைகயம��தி அட�கி 
வி06 "ஐயா! விவரமாகG ெசா�ல ேவ/�, இ7த ஊ��கார� எ�தைனேயா ேப� 
ேகாய���Xாி� இ��கலா�. நீ� யாைரG ெசா�கிறீ�? அவ� ெசா�= அ:�பிய, 
எ�ன?" எ�� அதிகார� J�வமான �ர=� ேக0டா�. இவ�தா� �,Gேசாியி=�7, 
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வ7தி���� ேயாகி நீலக5ட பிர�மGசாாியாயி��க ேவ56� எ�� ஊகி�,� 
ெகா5ேட�. 
 
இத&�� C0ட�தி� ஒ�வ� "ெவ�� வா<� ேபG�G ெச<தியா? அ�தா0சி ஏேத:� 
உ5டா எ�� ேக06வி6$க�" எ�� படபட�த�ர=� Cறினா�. அவ� 
ப�க�தி=�7தவ�, "வாDசி! நீ ��மா இ�!" எ�றா�. இதி=�7, படபட�த ஆசாமி 
ெச$ேகா0ைட வாDசி ஐய� எ�� ெதாி7, ெகா56, அவாிட� ெகாDச 
ஜா�கிரைதயாக நட7, ெகா�ள ேவ56� எ�� தீ�மானி�ேத�.  
 
"நா� ேக0ட ேக�வி��� பதி� ேவ/�!" எ�� தைலவ� ம�ப*;� Cறினா�. 
 
நா� உடேன அ�C0ட�தி=�7த அைனவைர;� ஒ� தடைவக5கைளG �ழ&றி 
ந�றாக� பா��,வி06 உ�தியான �ர=� Cறிேன�: 
 
"ெவ�ைள�கார:��� ேபா0*யாக� க�ப� ஓ0*ய Bர� வ.உ.சித�பர� 
பி�ைளைய�தா� ெசா�கிேற�. ேவ� யாைரG ெசா�ேவ�? ஒ� வ�ஷ கால� 
அ7த மகா:��� பணிவிைட ெச<;�ப*யான பா�கிய� இ7த ஏைழ��� 
கிைட�த,. ெபா<யாக 'ேபா�ஜாி' �&ற� சா0* என��� த5டைன 
விதி�தி��கிறா�க�. அ�ப*� ெபா<� �&ற� சா0*ய �5ணியவா�கைள நா� 
எ�ெற�ைற��� வா2�தி அவ�க� ந�றாயி��க ேவ/ெம�� கட3ைள� 
பிரா��தி�, வ�ேவ�. ஏெனனி� அ�மாதிாி� ெபா<� �&ற� சா0*, எ�ைனG 
சிைற�� அ:�பியதா�தாேன பாரதமாதாவி� தவ� �த�வைர நா� ச7தி�க 
ேந�7த,? அவ��� அவசியமாயி�7தேபா, பணிவிைடக� ெச<ய ?*7த,? ஆகா! 
நா:� எ� அ&ப வாணாளி� எ�தைனேயா மனித�கைள� பா��தி��கிேற�. 
இவைர� ேபா� ஒ� Bரைர, ஒ� தீரைர, ஒ� தியாகிைய, ஒ� �ணவாைன, ஓ� 
உ�தமைன� க5ட,மி�ைல, ேக0ட,மி�ைல, ஐயா! மா6 இA�க ேவ5*ய 
ெச�ைக அ7த மகா��ஷ� த� தி��கர$களினா� இA�தா�. அைத இ7த� பாவியி� 
க5க� பா��தன...!" எ�� ெசா�= வ7, ேபா, என�� அAைக வ7, வி0ட,. 
ச&� ேநர� வி�மி அAேத�. அ$ேக C*யி�7தவ�களி� ம&�� சில�� 
அAதா�க�. வாDசி ஐய� 'ஓ' ெவ�� அA, தீ��, வி0டா�. மட�,�கைடG 
சித�பர� பி�ைள ?க�தி� ,ணிைய� ேபா06� ெகா56 ேத�பினா�. 
வ7ேதமாதர� ��பிரமணிய ஐய� ���ற� ப6�,� ெகா56 வி�மினா�. 
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க� ெநDச� எ�� அைனவ�� எ5ணியி�7த நீலக5ட பிர�மசாாியி� க5க@� 
கல$கிவி0டன. 
 
பிற� ெகாDச� ெகாDசமாக எ�லா விவர$கைள;� Cறி ?*�ேத�. 
வ.உ.சித�பர� பி�ைள ெசா�= அ:�பிய ெச<திைய;� கைடசியாகG 
ெசா�ேன�. 
 
"எ�:ைடய க�ட$கைள ஒ�வ�� ெபா�0ப6�த ேவ5டா�. இ�மாதிாி இ�:� 
Q� மட$� க�ட$கைள ேவ/மானா8� பாரத� தாயி� வி6தைல�காக நா� 
அ:பவி�க� தயா�. ஆனா� 'சித�பர� பி�ைளைய உ�ேள த�ளிேனா�; எ�லா� 
அட$கி� ேபா< வி0ட,' எ�� ெவ�ைள�கார� ெகா0டம*�பாேன எ�� 
நிைன�தா�தா� எ� உ�ள� ெகாதி�கிற,. தி�ெந�ேவ= ஜி�லாவி� X�,��* 
சித�பர� பி�ைள தவிர ேவ� ஆ5 மகேன இ�ைல எ�� சாி�திர� ெசா�ல இட� 
ெகாடாதீ�க�! 'சித�பர� பி�ைளைய;� ��பிரமணிய சிவ�ைத;� பி*�,� 
ேபா0ட,� �ேதசி இய�க� ெச�, வி0ட,' எ�� சாி�திர� எAத இட� 
ெகாடாதீ�க�." 
 
இLவா� சிைற���ளி�7, M வ.உ.சித�பர� பி�ைள அ:�பிய ெச<திைய 
அ7த� C0ட�தா���� ெதாிவி�, வி06, ம*யி=�7, ஒ� கச$கிய க6தாசிைய 
எ6�ேத�. "இ$ேக யா��காவ, வ.உ.சித�பர� பி�ைளயி� ைகெயA�,� 
ெதாி;மா?" எ�� ேக0ேட�. இர56 ேப� ஏக கால�தி� "ெதாி;�" எ�� ைகைய 
நீ0*னா�க�. அவ�களி� ஒ�வ� X�,��* ?�,��மாரசாமி� பி�ைள; 
இ�ெனா�வ� கைடயந�c� ச$கரகி��ண<ய�. இ�வ�� க*த�ைத� ப*�, 
வி06 க5களி� ஒ&றி� ெகா5டா�க�. ம&றவ�க@� ஒLெவா�வரா< பா��,� 
க5களி� ஒ&றி� ெகா56 அ6�தவ�களிட� ெகா6�தா�க�. 
 
நீலக5ட பிர�மGசாாி ஒ� சி�ம க�ஜைன ெச<த,� எ�ேலா�ைடய க5க@� 
அவ�பா� ெச�றன. 
 
"ேதாழ�கேள! ந�ைமெய�லா� ஆ5 பி�ைளக� எ���, Bர சி�ம$க� எ��� 
எ5ணி� ெகா56 ேதச ப�த� சித�பர� பி�ைள ெச<தி அ:�பியி��கிறா�. 
நாேமா ச&� ?�� ெநDசி திடமி�லாத ேகாைழகைள� ேபால3� ெப5 
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பி�ைளகைள� ேபால3� நட7, ெகா5ேடா �. எ�லா�� க5ணீ� வி06�ேத�பி 
அAேதா�. ஒ�பாாி ைவ�ப, ஒ��தா� மிGச�. அைத;� ேவ/மானா8� 
இ�ேபா, எ�ேலா�� ேச�7, ெச<, வி6ேவா�!" எ�� நீலக5ட பிர�மGசாாி 
Cறிய ெமாழிக� எ�லாைர;� ெவ0கமைட;�ப* ெச<தன. 
 
"தைலவராகிய தா$க@$ Cட�தா�..." எ�� C0ட�தி� ஒ�வ� 
ெசா�8வத&��ேள பிர�மGசாாி, "எ�ைன;� ேச��,�தா�. உ$கைள ம06� 
நா� ெசா�லவி�ைல. எ�ேலா�ேம ச&� ?�� ேகாைழகளாகி வி0ேடா �. 
உ5ைமயி� நா� �ர0சி Bர�களாயி���� ப0ச�தி�, சித�பர� பி�ைள சிைறயி� 
ப0ட க�ட$கைள� ேக06 நா� களி�பைடய ேவ56�. நம, ெநD�க� இ��பாக 
மாற ேவ56�. ஈவிர�க�, பGசா�தாப�, எ�லாவ&ைற;� மன�தி=�7, 
,ைட�,விட ேவ56�. எதிாிக� விஷய� ஒ� �ற� இ��க06�. ந�மிேல 
யாராவ, ஒ�வ� ,ேராகியாகி வி0டதாக� ெதாி7தா�, அவைன� க5ட,5ட� 
ெச<ய3� தயாராயி��க ேவ56�. அ�ேபா,தா� நா� பாரத� தாயி� 
உ5ைமயான �த�வ�களாேவா�!"  
 
தைலவ� இ�ப*G ெசா�னேபா,, அ7த� C0ட�தி� Jரண நிச�த� நிலவிய,. 
ஒ�வ� ?க�ைத ஒ�வ� ஏறி06� பாராம� எ�லா�� தைல�னி7தவ5ண� 
இ�7தா�க�. நா:� அ�ப*�தா� இ�7ேத�. நிமி�7, பா��தா8� ஏேத:� 
ச7ேதக�,�� இடமா�� எ�ற எ5ண� ஒLெவா�வ� மன�தி8� இ�7த,. 
உ�ள� ெகாதி�ைப� பிரதிப=�ப, ேபாலG ச&�� Xர�தி� கட� அைலக� 
கைரயி� ேமா,� ச�த� ேக0ட,. அ�தைன ேநர?� ேக0காத அைலG ச�த� 
அ�ேபா, ஏ&ப0ட நிச�த�தினா� காதிேல வ7, தா�கி&�. 
 
"ேதாழ�கேள! ஒ� சில நிமிஷ� உண�Gசி�� இட$ ெகா6�, வி0டத&காக 
நிர7தரமான ேசாக� கட=� நா� �2கி விட� Cடா,. இ7த மாதிாி ஒ� ச�பவ� 
நட7த,� ந�ைம���தா�! இனிேம� தவ� ெச<யாம=��க உதவியாயி����. 
இ7த� கட&கைரயிேல ஒ� கால�தி� இர56 ேதச ப�தG சி�ம$க� க�ஜைன 
�ாி7தன. சித�பர� பி�ைள, ��பிரம5ய சிவ� இ7த இர56 Bர�க� இ$ேக 
ேவைல ெச<, ஒ� ெப�� �ர0சிைய உ56 ப5ணினா�க�. தி�ெந�ேவ= 
ஜி�லா ?Aவ,� �ர0சி� தீ எாி7த,. இ7த� X�,��* நகர�தி� �ேதசி 
இய�க�,�� விேராதமாயி�7தவ�க@�� நாவித� aவர� ெச<ய ம��தா�; 
வ5ணா� ,ணி ெவ@�க ம��தா�. சித�பர� பி�ைள ெசா�னாெர�றா�, 
கைட�கார�க� கைடைய� திற�க ம��தா�க�. ெதாழிலாளிக� ஆைல��� ேபாக 
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ம��தா�க�. கெல�ட� விD� ஓ* வ7, ஆன ம06� ெகDசி� பா��தா�; ?�கி� 
பா��தா�; ேதா���கரண� ேபா06� பா��தா�; பய�படவி�ைல. சித�பர� 
பி�ைளயி� வா�� ச��கா� உ�தரைவ விடG ெச�வா��� ெப&றி�7த,. அைத� 
க5ட விD� ,ைர மன$ ெகாதி�தா�; ,�ளி� �தி�தா�. "சித�பர� பி�ைளைய� 
ெகா56 வா" எ�றா�. யமகி$கர�க� ேபா�ற ேபா^+ ஜவா�க� ெகா56 
வ7, நி��தினா�க�. அ�ேபா, நட7த ச�பாஷைணைய இ�� �,Gேசாியி� 
B&றி���� நம, ேதச மகாகவி அ&�தமா<� பா*யி��கிறா�, ேக@$க�! 
 

"C0ட$C* வ7ேத மாதர ெம�� 
ேகாஷி�தா< - எைம� - Xஷி�தா< 
ஓ0ட� நா$க� எ6�க ெவ�ேற க�ப� 
ஓ0*னா< - ெபா�� ஈ0*னா<!" 

 
எ�� கெல�ட� விD� ,ைர �&ற� சா0*னானா�. அத&� ந� Bர� சித�பர� 
பி�ைள, 
 

"வ7ேதமாதர� எ��யி� ேபா�வைர 
வா2�,ேவா� - ?* - தா2�,ேவா� 
எ7தமா�யி� அ�ைனைய� ேபா&�த� 
ஈனேமா - அவமானேமா!" 

 
எ�� பதி� ெசா�னாரா�. உடேன கெல�ட� விD� ,ைர ேகாப�தா� ,* 
,*�தானா�. 
 

"�06 B2�திேய ��தி வ��திடG  
ெசா�8ேவ� - ��தி� - ெகா�8ேவ� 
த0*� ேப�வா�5ேடா - சிைற���ேள 
த�@ேவ� - பழி - ெகா�@ேவ�!" 

 
எ�� பய?��தினானா�. அத&� ந� ேதச ப�த Bர� எ�ன பதி� ெசா�னா� 
ெதாி;மா? 
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"சைதைய� ,56 ,5டா�கினா8� உ� எ5ண� 
சா;ேமா - ஜீவ� - ஓ;ேமா 
இதய�,�ேள இல$� மகாப�தி 
ஏ�ேமா - ெநDச� - ேவ�ேமா?" 

 
எ�� சிறி,� அDசாம8�, ெநDச� கல$காம8� பதி� Cறினா�. அ�தைகய Bர 
��ஷ� வா27த இ7த� X�,��* நகர?�, இ7த� தி�ெந�ேவ= ஜி�லா3� 
இ�ேபா, ஒேர X�கமாக� X$�கி�றன...!" 
 
"ஒ��� X$கவி�ைல! யாராவ, த�பி� தவறி� X$கினா� அவ� 
ேஜபியி=��பைதG �ர56வத&� இ7த ஜி�லாவி� எ�லா�� 
தயாராயி��கிறா�க�!" எ�� C0ட�தி� ஒ�வ� இேலசாகG ெசா�னா�. அவ� 
ெபய� சாவ* அ�ணாசல� பி�ைள எ��� ெதாி7, ெகா5ேட�. 
 
"இ�ேபா, யா� எ�ன ெசா�னா�க�?" எ�� நீலக5ட பிர�மGசாாி அத0*� 
ேக0ட ேபா,, சாவ*� பி�ைள, "X$�கிறவ�கைளயாவ, எA�பலா�! 
X$�கிறதாக� பாசா$� ெச<கிறப*யா� எA�ப3� ?*யா, எ�� ெசா�ேன�!" 
எ�றா�. 
 
"இ�ைல; அ�ப* நிைனயாதீ�க�, க0டாய� எA�பலா�! ஒ� ேவ06G ச�த� ேக0க 
ேவ5*ய,தா�; எ�லா�� எA7, வி6வா�க�. ேதாழ�கேள! ெவ�மேன ேபசி� 
ெகா5*��கிற கால� ேபா< வி0ட,. காாிய�தி� இற$க ேவ5*ய கால� 
வ7,வி0ட,. உ$களி� எLவள3 ேப� காாிய�தி� இற$க� தயாராயி��கிறீ�க�? 
தயாரா< இ��பவ�க� ைகைய� X��$க�!" எ�ற,� அLவள3 ேப�� ைகைய� 
X�கினா�க�. நா:� X�கிேன�. வாDசி ஐய� இர56 ைகைய;� X�கினா�. 
 
"ஆ� மாதமாக நா$க� காாிய�,��� தயாராக�தா� இ��கிேறா�. நீ$க�தா� 
'இ�:� கால� வரவி�ைல', 'கால� வரவி�ைல' எ�� ெசா�=� 
ெகா5*��கிறீ�க�. ஊ� C*G ெச��� த�@த� நட�கிற காாியமா?" எ�� 
வாDசி ஐய� மீ56� பட�பட�பா<� ேபசினா�. 
 
"வாDசி! நீ ச&� ��மா இ�. ேபGசிேல Bரனாயி��பவ� காாிய�திேல  



180 

 

ேகாைழயாயி��பா�. 'ஊ� C*G ெச��� த�ள ?*யா,' எ�றா ெசா�கிறா<? 
?*;� எ�� நா� ெசா�8கிேற�. தமி2 நா0*� Q� இட�தி� ஒேர ேததியி� 
ேச�7தா&ேபா� �ர0சி நட�க� ேபாகிற,. அத&� ேவ5*ய ஏ&பா6க� எ�லா� 
நட7தி��கி�றன. ஆ;த$க�, ஆ0க� எ�லா� தயா�. ேததி �றி�பிட ேவ5*ய, 
ஒ��தா� பா�கி. �றி�பி0ட ேததியி� இ7த மாகாண�தி8�ள அLவள3 
ெவ�ைள�கார�க@� �06� த�ள�ப6வா�க�. ஜா�e ெபDசம:ைடய ஆ0சி 
?*வைட;�. ம�நா� நம, சித�பர� பி�ைளதா� தமி2நா06�� மகாராஜா. 
இ�ப*ேய ஒLெவா� மாகாண�தி8� நட�க� ேபாகிற,." 
 
இைத� ேக0ட,� எ�ேலா���� ேராம� சி=��த,. எ�:ைடய ெநD� ப0, ப0 
எ�� அ*�,� ெகா5ட,. அLவள3 சீ�கிரமாக� காாிய$க� நட�க� ேபாகி�றன 
எ�� நா� எதி�பா��கவி�ைல. ஆகா! ேதசப�த� சித�பர� பி�ைள இ0ட தீ ெபாிய 
தீதா�. 
 
C0ட�தி� சில� "ேததி எ�ேபா, ெசா�ல� ேபாகிறீ�க�?" எ�� ேக0டா�க�. 
"அ�ைற�� எ�ன ெச<ய ேவ56�? எ�ன மாதிாி ெச<ய ேவ56�?" எ�� 
இ�:� சில� ேக0டா�க�. 
 
நீலக5ட பிர�மGசாாி Cறினா�: "இ�ன ேததி எ�பைத;� அ�ைற�� எ�ன 
ெச<ய ேவ56� எ�பைத;� அ6�த� C0ட�தி� ெசா�ேவ�. இ,வைரயி� 
ெவ�மேன ேபசி� ெகா5*�7ேதா�. ஆைகயா� எ$ேக ேவ/மானா8� C0ட� 
ேபா0ேடா �. காாிய�தி� இற$க ேவ5*ய கால� இ�ேபா, வ7,வி0டதா�, 
இட� ெபா�� ஏவ� அத&�� த�கப* இ��க ேவ56�. ேதாழ�கேள! ந�?ைடய 
அ6�த C0ட�ைத� �&றால�தி� C0ட� ேபாகிேற�. அ6�த ெபௗ�ணமிய�� 
C0ட�. �&றால�தி� C0ட� எ$ேக C6�, எ7த ேநர�தி� C6� எ�பைத� காசி 
ேமஜ��ர�தி8�ள நம, ?�ைகயைன� ேக06� ெதாி7, ெகா�ளலா�... எ�ன, 
?�ைகயா? சாிதாேன?"  
 
?�ைகய� - ெபா�னிய�மாவி� கணவ� - யா� எ�பைத அ�ேபா, ஐயமற� 
ெதாி7, ெகா5ேட�. 
 
"�வாமி! நா� இ�ேபா, காசிேமஜ� �ர�தி� இ�ைல. �&றால�தி� ச�மா 
ப$களாவி� இ��கிேற�! எ�றா� ?�ைகய�. 
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"அ�ப*யானா� விசாாி�க வ�கிறவ�க@�� இ�:� ெசௗகாியமா<� ேபாG�. 
ஆனா� ப$களாவி� ச�மா இ��காகளா?" 
 
"இ�ைல ஐயா! ந�ல ேவைளயாக� தி�விதா$C���� ேபானாக, தி��பி 
வ�வத&� இர56 மாத� பி*��மா�!" 
 
"பழ� நAவி� பா=� விA7த, ேபா� ஆG�! இராமப�ர ச�மா ந�ல ம:ஷ�தா�. 
ஆனா� பA�த மிதவாதி. அவேரா6 விவாத� ெச<வைத� கா0*8� �0*G �வாி� 
?0*� ெகா�ளலா�. ஆனா8� அவேரா6 நா� ெச<த விவாத�ைத� ேக06�தாேன 
நீ ந�ம ேகா�*யி� ேச�7தா<, ?�ைகயா! ச�மா ந�றாயி��க ேவ/�!" எ�றா� 
பிர�மGசாாி. பிற� இர56 இர56 ேபரா;�, ��� ��� ேபரா;� 
அ$கி�7தவ�க� கைல7, ெச�றா�க� வாDசி ஐயைர;� த�மராஜா ஐயைர;� 
பி*�,� ெகா56 நா� ெச�ேற�. அ7த இர56 மனித�கைள;� என�� 
ெரா�ப3� பி*�தி�7த,. 
----------- 
 
5 
 
இர56 வார கால� ெரா�பG சாவகாசமாகேவ ெச�ற,. ெபௗ�ணமி�� ��� 
நாைள�� ?�� நீலக5ட பிர�மGசாாி வ7, இராமப�திர ச�மாவி� ப$களாவி� 
உ0கா�7, ெகா5டா�. பல� அவைர வ7, பா��ப,� ேபாவ,மாயி�7தா�க�. 
நா:� இர5ெடா� தடைவ ெச�� பா��ேத�. ேபசிேன�. அபாரமான ப*��� 
Cாிய அறி3� உ�ளவ� எ�பதி� ச7ேதகமி�ைல. ஆனா8� இவ� 
ெசா�கிறப*ெய�லா� நட�க� ேபாகிறதா, ஒேர நாளி� பிாி0*� ராeய� கவி27, 
விட� ேபாகிறதா எ�� நிைன�,� பா��த ேபா, ெகாDச� 
விய�பாக�தானி�7த,. அ, எ�ப*யானா� எ�ன? ந�?ைடய கடைமைய நா� 
ெச<, விட ேவ5*ய, எ�� உ�தி ெகா5ேட�. நீலக5ட பிர�மGசாாிைய� 
பா��க� ேபான சமய�தி� அ7த� ப$களாவி� ேதா0ட B0*ேல �*யி�7த 
?�ைகய:� ெபா�னிய�மா3� எLவள3 அ��மயமான வா2�ைக நட�தினா�க� 
எ�பைத;� கவனி�ேத�. பாவ�! அவ�க@ைடய வா2�ைகயி� இ�ப�ைத� 
ெக6�பத&� இ7த� பிர�மGசாாி வ7, ேச�7தா�. ெபா�னிய�மாவி� ?க�தி� 
கவைல��றி ?�ைனவிட அதிகமாயி�7தைத நா� கவனியாம� இ�ைல. 
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ெபௗ�ணமிய�� மாைல, ெச5பகாேதவியி� ெபா�னிய�மா3��� ைதாிய� 
Cறிய சாமியா�, ச�மாவி� ப$களா3�� வ7, ேச�7தா�. ேதா0ட� கதைவ� திற7, 
ெகா5ேட உ�ேள பிரேவசி�தா�. ப$களாவி� ஒ�வ�� இ�ைல. ேதா0ட�தி8� 
ஒ�வ�மி�ைல. விசாாி�க ேவ5*யவ�க� எ�லா�� வ7, விசாாி�,� ெகா56 
மைலேம� ஏறிவி0டா�க�. ேதா0ட� �*ைசயி� ெபா�னிய�மா ம06� 
த�:ைடய ஐ7, வய,� ெப5 �ழ7ைத;ட� ேபசி� ெகா5*�7தா�. 
 
சாமியாைர� பா��த,� அவ� �*ைச���ேளயி�7, விைர7, வ7தா�. 
 
"சாமி! இ, எ�ன இ7த ேநர�தி� வ7தீ�க�? இ$ேக ஆ5 பி�ைளக� ஒ�வ�� 
இ�ைலேய!" எ�றா�. 
 
"ெபா�னிய�மா! இரா�திாி இ$ேக த$�வத&காக நா� வரவி�ைல. மைலேம� 
இரா�திாி என�� ேவைலயி��கிற,. இேதா தி��பி� ேபாகிேற�. ஆனா� உன�� 
வா�� ெகா6�ேதேன, அைத நிைறேவ&றி வி06� ேபாக�தா� அவசரமாக 
வ7ேத�!"  
 
"எ�ன வா��, சாமி?" 
 
"உ�:ைடய ��ஷைன� ப&றி�தா�! மற7, வி0டாயா, எ�ன? அ�ல, அபாய� 
நீ$கி வி0ட, எ�� நிைன�தாயா?"  
 
"அவ��� ஓ� அபாய?� இ�ைல சாமி, நா� தா� ெப5 ��தியினா� Bணாக� 
பய�ப0ேட�." 
 
"ெபா�னிய�மா! நீ ��த அச6! உ�ைன யாேரா ஏமா&றி வி0*��கிறா�க�. 
உ5ைமயி� உ� ��ஷ:�� இ�� இர3 ெபாிய அபாய� வர� ேபாகிற,. இ$ேக 
��� நாளாயி�7ேதேன, ஒ� பிர�மGசாாி� த*ய�, அவ:� உ� ��ஷ:� 
இ�ேபா, எ$ேக ேபாயி��கிறா�க� ெதாி;மா? மைலேமேல ெச5பகாேதவிய�ம� 
ேகாயி8���தா� ேபாயி��கிறா�க�. ெமா�த� இ�ப, ேப��� ேம� இ�� 
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இர3 அ$ேக வர� ேபாகிறா�க�. எ�லா�மாகG ேச�7, உ� ��ஷைன அ�ம:�� 
ப= ெகா6�க� ேபாகிறா�க�!"  
 
"ஐேயா!" எ�� அலறினா� ெபா�னி. 
 
"மைலயாள ம7திரவாதிக� எ�றா�, பி�ேன எ�னெவ�� நிைன�,� 
ெகா5டா<? நா� ெசா�கிறப* ேக0டா� உ���ஷைன� கா�பா&றி� 
ெகா�ளலா�, ேக0பாயா?" 
 
"ேக0கிேற�, +வாமி!" 
 
"இேதா இ7த� க*த�தி� எ�லா� விவரமாக எAதியி��கிேற�. உடேன இைத 
எ6�,G ெச�� ெத�காசி ேபா^+ +ேடஷனி� ெகா6�க ேவ/�. ெகா6�தா� 
ேபா^ஸா� வ7, ப=ைய� த6�,, உ� ��ஷைன� கா�பா&�வா�க�." 
 
"ேபா^+ எ�ன�,�� சாமி! நாேன ேபா< எ� ��ஷைன� கா�பா&றி� ெகா56 
வ�கிேற�." 
 
"அச06� ெப5ேண! அவ�க� இ�ப, ேப�, நீ ஒ��தி எ�ன ெச<வா<? 
உ�ைன;� ேச��,� ப=ெகா6�, வி6வா�க�." 
 
ெபா�னிய�மா� ேயாசி�தா�. 
 
"எ�ன ெசா�கிறா<? நீ ேபாகிறாயா, அ�ல, நா� ேபாக06மா? மைலேமேல நா� 
இ�ேபாேத ேபானா� ேபா^ஸா� வ�� வைரயி� எ�ப*யாவ, உ� ��ஷைன 
கா�பா&றி ைவ�ேப�!" 
 
"நா� ேபாகிேற�, சாமி!" எ�� ெசா�=� ெபா�னிய�மா க*த�ைத வா$கி� 
ெகா5டா�. 
 
"ேபாகாவி0டா� உ� ��ஷ� உயி� உ� தைலேமேல!" எ�� ெசா�= வி06G  
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சாமியா� வி6வி6 எ�� நைடைய� க0*னா�. 
 
அ�� சாய$கால� அ7தி மய$கி அ+தமன இ�� ]27, வ7த ேநர�தி� நா� 
�&றால�,மைல மீ, ஏறி� ெகா5*�7ேத�. இ�:� சிறி, ேநர�தி� Jரண 
ச7திர� உதயமாகி வி6வா�. ஆயி:� மைல�பாைத வழியி� மைலக@� 
மர$க@� நிலாைவ� த6�, இ�ைள நிைல நா0*� ெகா56தானி����. அைத� 
ப&றி அ�ைற�� எ�ன கவைல? மைலேம� இ�ப, ேப��� ேம� 
ேபாயி��கிறா�க�. ெச5பகாேதவி�� அ�கி� கா<7த மர�க0ைடகைள� 
பி6$கி� ேபா06 ெபாிய தீ வள��பா�க�. C0ட�, பிரச$க�, விவாத�, சபத� - 
எ�லா� இர3 ெவ� ேநர� வைரயி� நட���. அ��ற�... ஆகா! அ��ற� எ�ன 
நட��ேமா யா���� ெதாி;�? என�ேக பிற� நட�க� ேபாவைத� ப&றி நிைன�க 
மனமி�ைல. ஏேதா ெச<ய ேவ5*ய கடைமைய நா� ெச<தாகிவி0ட,. இனிேம� 
நட�கிற, நட�க06� எ�� மன நி�மதிேயா6 இ��ப,தா� சாி. 
 
இ�மாதிாி எ5ண�,ட� ேமேல ஏறி� ெகா5*�7த ேபா, பி�னா� இ�:� 
யாேரா ஒ�வ� வ�கிற மாதிாி ேதா�றிய,. ஒ�வ� அ�ல; இ�வ� வ�கிறா�க� 
எ�� ேபGசி=�7, ெதாி7த,. ஆகா! வாDசி;� த�மராஜ:� ேபா� அ�லவா 
ேதா��கிற,? நம��� பி�னா� இவ�க� வ�கிறா�கேள? 
 
அவ�கைளG ச7தி�பத&� ?�னா� நா� அவசிய� ெச<ய ேவ5*ய காாிய� ஒ�� 
இ�7த,. ந�றா< இ�0ட06� எ�� எ5ணியி�7ேத�. ஆனா� அைத 
?*�பத&�� இவ�க� விைர7, நட7, ந�ைம� பி*�,வி0டா� ஆப�தா<� 
ேபா<வி6�. 
 
எனேவ, ச0ெட�� மைல� பாைதயி� ஒ� ?6��� தி��பிய,� கா06��� 
��7, சிறி, Xர� ெச�� ஒ� பாைற��� பி�னா� மைற7, ெகா5ேட�. 
ேவஷ�ைத� கைள7ேத�, தா*ைய;� சைடைய;� ஒ� ைக��0ைட��� ைவ�,G 
�&றி� ைக��0ைடைய ?*G�� ேபா0ேட�. அைடயாளமாக ஒ� மர� 
ெபா7,��� ைவ�ேத�. இத&��, பி�னா� வ7தவ�க� ?�னா� ேபாயி��க 
ேவ56� எ�� எ5ணி� பாைத�� வ7ேத�. ?�னா� க5/�� எ0*ய 
Xர�,�� ஆ0கைள� காணவி�ைல. பி�னா8� யா�� வ�வதாக� 
ெதாியவி�ைல. சாி; ?�னா� ெரா�ப விைர7, ேபா< இ�ெனா� வைளவி�, 
அவ�க� தி��பியி��க ேவ56� இLவா� எ5ணி� ெகா56 நா:� விைர7, 
நட7ேத�. 
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மர�பால�,�� அ�கி� ெச�றேபா, பி�னா� ஆ� வ�� ச�த� ம�ப* ேக0ட,. 
நி�� அவ�க� வர06� எ�� கா�தி�7ேத�. அேத வாDசி ஐய�� 
த�மராஜ:7தா�. "அேட! இவ�க� வழியி� எ�ப* மாயமா< மைற7தா�க�?" எ�� 
மனதி� ஏ&ப0ட, அதிசய�ைத ெவளியி� கா0*� ெகா�ளவி�ைல. வாDசி வழ�க� 
ேபா� ைகயி� ஒ� சி� ேதா� ெப0* ைவ�தி�7தா�. அேதா6 இ�ேபா, ஒ� 
சி�ன� ,ணி �0ைட;� காண�ப0ட,. ேதா� ெப0* நட��� ேபா, 'கி8�' 
'கி8�' எ�ற ச�த� ேக0ட,. ,ணி �0ைட ச�த� ேபாடவி�ைல. இர56���@� 
எ�ன இ����? 
 
"எ�ன வாDசி! எ�ன த�மராஜா! இ�ப�தா� வ�கிறீ�களா?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"எ�ன ராகவாGசாாி! நீ$க@� இ�ேபா,தா� ேபாகிறீ�களா, எ�ன?" 
 
��� ேப�� கலகலெவ�� �Xகலமாக� ேபசி� ெகா56 ேமேல ஏறிேனா�. 
------------ 
 
6666    
 
இர3 �மா� ப�,மணி ஆயி&�. ெச5பகாேதவி அ�வி��� ப�க�தி� உ�ள ஒ� 
த0ைடயான பாைறயி� இ�ப�ைத7, ஆ0க� வ0டமா< உ0கா�7தி�7தா�க�. 
ந6வி� மர�க0ைடக� சடசடெவ�� ச�த�,ட� எாி7, ெவளிGச� ெகா6�,� 
ெகா5*�7தன. ஜு� மாத�,� க6$ ேகாைடயானா8� அ�வி��� ப�கமான 
ப*யா� ெகாDச� �ளி� இ�7த,. ெந��� அத&� இதமாயி�7த,. 
 
?� ேபாலேவ நீலக5ட பிர�மGசாாி அ�கிர+தான�ைத வகி�, ஆேவசமான 
பிரச$க� ெச<தா�: 
 
"ேதாழ�கேள! M ேவதவியாச ?னிவ� பிர�மைவவ��த �ராண�தி� 
ெசா�=யி���� கால� ெந�$கி வி0ட,. ந7தன வ�ஷ�,��� ஆன7த 
வ�ஷ�,��� ம�தியி� ெவ�ைள�கார:ைடய சா�ராeய� அழி7,ேபா�� எ�� 
வியாச பகவா� எAதி ைவ�தி��கிறா�. ஐயாயிர� வ�ஷ$க@�� ?�ேப ஞான 
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தி��*யா� உண�7, ெசா�=யி��கிறா�. அ7த மகா:ைடய வா��� 
ெபா<யா�மா? ஒ�நா@� ெபா<யாகா,. ஆைகயா� இ�:� ��� 
வ�ஷ�,��� ெவ�ைள�கார� J5ேடா 6 அழி7, C5ேடா 6 யமேலாக� 
ேபாக� ேபாகிறா�." 
 
இLவா� பிர�மGசாாி ெவறி ெகா5டவ� ேபா� ேபசி� ெகா5ேட ேபானா�. 
ெவ�ைள�கார:ைடய ராeய� பாரத �5ணிய Jமியி� ஏ&ப0டதி=�7, ேதச� 
அைட7, வ�� க�ட ந�ட$கைளெய�லா� சரமாாியாக எ6�,G ெசா�னா�. 
 
"நம, த�ம�ைத அழி�தா�க�; நம, ெதாழி�கைள அழி�தா�க�; நம, 
த$க�ைதெய�லா� ெகா�ைள ெகா56 ேபானா�க�; ெச�வ� ெகாழி�த நா0*� 
பDச�ைத உ56 ப5ணினா�க�. ேதாழ�கேள! இ7தமாதிாி அ�கிரம$கைள� 
,�ட நி�ரஹசி�ட பாிபாலன� ெச<;� வி�/ பகவா� ெபா��பாரா? ஒ� 
நா@� ெபா��க மா0டா�. அ�கிரம�ைத அழி�,� த�ம�ைத நிைல நா0ட 
பாலக$காதர திலக� எ�ன, அரவி7தேகா� எ�ன, லாலா லஜபதிரா< எ�ன, விபி� 
ச7திரபால� எ�ன, அ�வினி �மார த�த� எ�ன இ�ேப��ப0டவ�கைள அ:�பி 
ைவ�தா�. நம, ெச7தமி2 நா06��� வ.உ.சித�பர� பி�ைள, ��பிரமணிய சிவ�, 
��பிரமணிய பாரதி ?த=ய Bர�கைள அ:�பி ைவ�தா�. இ7த Bர�களி� பல� 
இ�ேபா, சிைறயி� இ��கிறா�க�; சில� ேதச� பிர�ட�களாகயி��கிறா�க�. 
அதனா� எ�ன? கி��ண பகவா� சிைறG சாைலயி� இ�ைலயா? இராமபிரா� 
வனவாச� ெச<யவி�ைலயா? ஒ� கால� வ��. அ�ேபா, சிைற� கத3க� 
உைட�,� திற�க�ப6�, எ�� ெசா�=� ெகா5*�7ேத�, ேதாழ�கேள! அ7த� 
கால� இ�ேபா, வ7, வி0ட,. நீ$க� தயாரா?" 
 
"தயா�! தயா�!" எ�� எ�ேலா�� Cறினா�க�. எ� எதிேர இ�7த வாDசி ஐய� 
ம06�, "இ7த மாதிாி Q� தர� ேக06 Q� தடைவ பதி� ெசா�=யாகி வி0ட,!" 
எ�� ?/?/�தா�. 
 
அ�கி=�7த த�மராஜ<ய� வாDசி ஐயைர அட�கி� 'ேபசாம=�' எ�றா�. 
 
"வாDசி ஐய� எ�ன ?/?/�கிறா�?" எ�� ��ைபயா� பி�ைள ேக0டா�. 
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"பா��பாைன ஐய� எ�ற கால?� ேபாGேச எ�� பாரதியா� பா*யாகி வி0ட,. 
இ�ன?� ஐய� ப0ட� எ�ன? 'வாDசி' எ�� ெசா�னா� ேபா,�" எ�றா� 
வ7ேதமாதர� ��பிரமணிய ஐய�. 
 
நீலக5ட பிர�மGசாாி ���கி06, "வாDசி காாிய�தி� இற$க ேவ56�, ேபசிய, 
ேபா,� எ�� ,*யாயி��கிறா�. அ, நியாய7தா�. ஏ&கனேவ சபத� 
ெச<தவ�கைள� தவிர ம&றவ�க� எ�லா�� உடேன சபத� எ6�,� 
ெகா�ள06�!" எ�றா�. 
 
அ�ைற�� அ$ேக வ7தி�7த இ�ப�ைத7, ேபாி� இ�ப, ேப� ஏ&கனேவ 
பிரதி�ைஞ எ6�,� ெகா5டவ�க� எ���, ஐ7, ேப� �திதாக எ6�,� ெகா�ள 
ேவ56� எ��� ஏ&ப0ட,. அ7த ஐவாி� நா� ஒ�வ�. 
 
மட�,� கைடG சித�பர�பி�ைள பிரதி�ஞா ப�திர�ைத எ6�,� ப*�தா�. அத� 
வாசக� ேக0கேவ பய$கரமாயி�7த,. "பாரத� தாயி� வி6தைல�காக உயிைர;� 
ெகா6�ேப�; தைலவ� க0டைளைய நிைறேவ&�ேவ�; ,ேராக� ெச<ததாக 
ஏ&ப0டா� காளி��� ப=யாேவ�" எ�பைவ அத� ?�கியமான அ�ச$க�. ைக 
விரைல� க�தியா� ெவ0* அ7த இர�த�தி� ெப� விரைல நைன�,� ப�திர�தி� 
அ*யி� ைகநா06G ெச<ய ேவ/�. காளியி� பட�,�� ?�னா� �$�ம� கல7த 
ெச7நீைர� �*�க ேவ/�. இ,தா� பிரதி�ைஞ ?ைற எ�� ெதாி7த,. 
 
ஐ7, ேப�� இ7த ?ைற�ப*ேய பிரதி�ைஞ ெச<ேதா�. பிற� நீலக5ட 
பிர�மGசாாி Cறினா�, "ேதாழ�கேள! இனிேம� நா� ேததிையG ெசா�லலா�. அ6�த 
அமாவாைச தின� �றி�பிட�ப0*��கிற,. சபத� ெச<த ஒLெவா�வ�� 
ஒLெவா� ெவ�ைள�காரைன� �றி�பி06 ைவ�,� ெகா56 அவைன� பி� 
ெதாட�7, வரேவ56�. அமாவாைசய�� ஆைள� தீ��,விட ேவ56�. 
?*7தா� ஓ*� த�பி�,� ெகா�ள ேவ56�. இ�லாவி*� த�ைன;� தி��பிG 
�06� ெகா56 Bர ெசா��க� அைடய ேவ56�. இ,தா� தி0ட�. �,Gேசாியி� 
ேவ5*ய ஆ;த$க� ெகா56 வ7, ேச��க�ப0*��கி�றன. ஆ;த� 
இ�லாதவ�க� �,Gேசாி��� ேபா< வா$கி� ெகா�ளலா�. ேதாழ�கேள, அத&� 
?�னா� இ�:� ஒ� விஷய� இ��கிற,! அைத;� ெசா�= வி6கிேற�. எ7த� 
காாிய�ைத;� சாிவரG ெச<, ?*�பத&� இட� ெபா�� ஏவ� ���� ேவ56�. 
நம�� இட� ஏவ� இர56� இ��கிற,! ெபா��தா� இ�ைல. 1857 ஆ� 
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வ�ஷ�தி� நட7த இ7திய �த7திர ;�த� ஏ� ேதா�வி அைட7த, ெதாி;மா? பண� 
இ�லாதப*யா�தா�. ஆைகயா� நீ$க� ஒLெவா�வ�� அ6�த அமாவாைச��� 
தைல�� ஆயிர� Rபாயாவ, ேச��,� ெகா56 வ7, எ�னிட� ெகா6�க 
ேவ56�." 
 
இ7தG சமய�தி� வாDசி எA7, நி�றா�. தைலவைர� பா��,, "ஐயா! 
ப�திாிைககளிேல ஒ� ெச<தி வ7தி��கிறேத, அைத� ப&றிய உ5ைம எ�ன?" 
எ�� ேக0டா�. 
 
"எ7தG ெச<திைய, எ7த உ5ைமைய� ேக0கிறா<?" எ�� பிர�மGசாாி க�ஜி�தா�. 
 
"அரவி7த ேகா� ஆசிரம�தா� வி6�தி���� அறி�ைகைய� ப&றி�தா� 
ேக0கிேற�. அதி� உ$க@ைடய ெபயைர� �றி�பி06, ஆசிரம�,��� 
உ$க@��� யாெதா� ச�ப7த?� இ�ைல எ�பதாகG ெசா�=யி��கிறேத? அத� 
உ5ைம எ�னெவ�� தா� ேக0கிேற�." 
 
பிர�மGசாாி ஒ� பய$கரG சிாி��G சிாி�தா�. "வாDசி! எ�ன ேக�வி ேக0டா<! உ� 
தைலவைனேய ச7ேதகி�கலாமா? அரவி7த ேகா� ஆசிரம�தா� அ�ப* அறி�ைக 
விடாம� ேவ� எ�ன ெச<வா�க�? எ�:ைடய காாிய$க@�� அவ�க� 
ெபா��பாளிக� எ�� ஒ��� ெகா�வா�களா? அ�ப*யானா� அவ�க� 
�,Gேசாியி� இ��க ?*;மா? ேம8� ேவைல ெச<ய ?*;மா? �டா�மா! 
இ,Cட உ� ��தி�� எ0டவி�ைலயா? நாைள�� உ�ைன� ேபா^ஸா� ைக, 
ெச<, விசாாி�தா�, எ$க� ெபய�கைளெய�லா� எAதி� ெகா6�, வி6வாயா?" 
எ�� பிர�மGசாாி க�ஜி�தா�. 
 
அத&� வாDசி சாவதானமாக, "ஐயா! உ$க� ெபய�கைளெய�லா� நா� எAதி� 
ெகா6�க ேவ5*யதி�ைல. ஏ&கனேவ ந� எ�ேலா�ைடய ெபய�க@� 
இர5ெடா� ெபயைர� தவிர ெத�காசி ேபா^+ +ேடஷனி� இ��கி�றன. இ�� 
சாய$கால� ெத�காசியி� எ� ம�மக� ெசா�னா�. அவ� ேபா^+ +ேடஷனி� 
�மா+தா. ந� எ�லா�ைடய ெபய�கைள;� �றி�பி06 ஒ� ெமா0ைட க*த� 
+ேடஷ:�� வ7தி��கிறதா�! எ�ைன ஜா�கிரைதயாயி����ப* ெசா�னா�!" 
எ�றா�. 
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"அ�ப*யானா� இ7த� C0ட�திேலதா� யாேரா ஒ� ,ேராகி இ��க ேவ56�. 
அவ� யா�? காளி மாதாவி� ேம� ஆைண! உ5ைமைய ஒ��� ெகா56 
வி6$க�!" எ�� பிர�மGசாாி க�ஜி�தா�. 
 
"அேதா காளி மாதா!" எ�� அGசமய� ஒ� CGச� எA7த,. CGச� ேபா0டவ� 
��ைபயா பி�ைள. அவ� ேநா�கிய தி�ைக எ�லா�� ேநா�கிேனா�. ச&� Xர�தி� 
ஒ� பாைற ?ைனயி� விாி�த C7த8ட� பய$கர�தினா� அக�ற விழிக@ட� 
ெப��G� வி06� ெகா56 ஒ� ெப5 உ�வ� நி�ற,. காளிமாதா எ�� 
நிைன�க� C*யதாக� தா� இ�7த,. ஆனா8� அவ� காளி இ�ைல. 
ெபா�னிய�மா எ�� என��� ெதாி7,வி0ட,. 
 
?�ைகய:� அைத� ெதாி7, ெகா56 தைலவைரேநா�கி, "ஐயா, அ7த� ெப5 
காளிமாதா அ�ல; எ�:ைடய மைனவி ெபா�னி. எத&� இ$ேக வ7தா� எ�� 
இேதா ேபா< விசாாி�,� ெகா56 வ�கிேற�" எ�� ெசா�=வி06� ேபானா�. 
 
அவ� ேபான உடேன வாDசி, "நா� ெசா�னதி� உ5ைம இ�ேபா, ெதாி7, 
வி0டத�லவா? யா� யா��ேகா இ7த� C0ட�தி� விஷய� ெதாி7, 
ேபாயி��கிற,. அ7த� ெப5 இ�� மாைல ஒ� க*த� ைவ�தி�7தா�. அ, 
ெத�காசி ேபா^ஸு�� எAத�ப0ட க*த�. இ�� இர3 இ$ேக நட��� 
C0ட�ைத� ப&றி அதி� எAதியி�7த,!" எ�றா�. 
 
"இெத�லா� உன�� எ�ப*� ெதாி;�?" எ�� ச$கர கி��ணய� ேகாப� �ர=� 
?ழ$கினா�. 
 
"சாய$கால� இ$ேக நா� வ7, ெகா5*�7த ேபா, அ7த� ெப5 வழிமறி�,� 
க*த�தி� எ�ன எAதி இ��கிற, எ�� பா��கG ெசா�னா�. க*த�தி� ஏேதா 
ம�மமான விஷய� எAதியி��கிறெத���, ேபா^ஸு��� ெகா56 ேபாக 
ேவ5டாெம��� அவ@ைடய ��ஷனிட� ெகா6���ப*;� நா� ெசா�= வி06 
வ7ேத�. அ7த க*த�தி� ெரா�ப அதிசயமான விஷய� எ�னெவ�றா�..." 
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இத&��ேள ?�ைகய:� ெபா�னிய�மா@� அ$ேக வ7, வி0டா�க�. 
?�ைகய� ெபா�னிய�மாளிட� இ�7த க*த�ைத வா$கி� தைலவாிட� 
ெகா6�தா�. 
 
தைலவ� ப*�, வி06 "ஆஹா! க*த� ெரா�ப விசி�திரமான,தா�! இைத யா� 
அ�மா உ�னிட� ெகா6�த,?" எ�� ேக0டா�. "தா*G சாமியா� ஒ�வ� 
ெகா6�தா�. ஐயா! இ7தG ெச5பகாேதவியி� அவைர அ*�க* நா� 
பா��தி��கிேற�" எ�றா� ெபா�னிய�மா. 
 
"அ�ப*யா ேசதி! ,ேராகி யாராயி��பா� எ�� உ$களி� யாராவ, ஊகி�,G 
ெசா�ல ?*;மா?" எ�� தைலவ� ேக0டா�. 
 
உடேன நா� எA7, நி��, "நா� ெசா�ல ?*;�!" எ�ேற�. 
 
"யா�? ெதாி7தா� பய�படாம� ெசா�8!" 
 
"அேதா, அ7த� படபட�த ம:ஷ�தா�! அவ� ைகயி8�ள �0ைடைய அவி2�கG 
ெசா�8$க�" 
 
"��ைபயா�பி�ைள! வாDசியி� �0ைடைய எ6�, அவி2�,� பா�!" எ�றா� 
பிர�மGசாாி. 
 
��ைபயா�பி�ைள அ�ப*ேய பா<7, வாDசியி� ,ணி �0ைடைய எ6�, 
அவி2�தா�. அத&��ேளயி�7, தா*;� சைட;� விA7தன. 
 
"ேதாழ�கேள! ச7ேதகமி�ைல; வாDசிநாத� ,ேராகி. இ7த� க*த�தி� 
ைகெயA�,� அவ:ைடய ைகெயA�,�தா�!" எ�� நீலக5ட பிர�மGசாாி 
Cறினா�. 
 
எ�லா�� விய�ேபா6� பய$கர�ேதா6� வாDசி ஐயைர� பா��தா�க�. 
 
இெத�லா� நட7, ெகா5*�7தேபா, வாDசி ��மா இ�ைல; ஒ� காாிய� ெச<,  
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ெகா5*�7தா�. அதாவ, ைகயி=�7த ேதா� ெப0*ைய� திற7, ெகா5*�7தா�. 
எத&� எ�� யா�� ஊகி�க ?*யவி�ைல. ைகயி� பளபளெவ�� மி�னிய 
ாிவா�வ�ட� அவ� �தி�, எA7, நி�றேபா,தா� ெதாி7த,. 
 
ாிவா�வைர ஒ�?ைற எ$க� எ�லாைர;� பா��,G �ழ&றி வி06 வாDசி 
Cறினா�: "ேதாழ�கேள! இ7த ாிவா�வாி� ஆ� �56க� இ��கி�றன. ேவ� 
?�கிய காாிய�,�காக இைத ைவ�தி��கிேற�. சித�பர� பி�ைளையG ெச�� 
இA�கG ெச<தத&�� பழி வா$�வத&காக ைவ�தி��கிேற�. கெல�ட� ஆ� 
,ைர��� பாி� அளி�பத&காக ைவ�தி��கிேற�. ஆனா� யாராவ, அ�கி� 
ெந�$கினீ�கேளா, அ��ற� எ� ெபயாி� பழி ெசா�ல ேவ5டா�. ம�ப*;� 
எGசாி�ைக ெச<கிேற�. ,ேராகி நா� அ�ல! யா� எ�� ஒ�வா� 
ஊகி�தி��கிேற�. ஆனா8� கா0*� ெகா6�க வி��பமி�ைல. எ�லா�� ஓ*� 
த�பி� பிைழ;$க�. கட3� அ�ளா� ெத�காசி ேபா^+ இ�+ெப�ட� 
ெமா0ைட� க*த�ைத ந�பவி�ைல. யாேரா ைப�திய�கார� எAதிய, எ�� 
ெசா�= ��மா இ�7, வி0டா�. ஆனா� இர56 நாளி� அ�ப*G ��மா இ��க 
மா0டா�க�. உ$க� எ�ேலாைர;� ேத*� பி*�க ?ய8வா�க�. ஆைகயா� ஓ*� 
ேபா< பிைழ;$க�. உயிைர இ�ேபா, கா�பா&றி� ெகா5டா� பி&பா6 உ$க� 
சபத�ைத நிைறேவ&றலா�. ஓ! வா<� ேபGசி� Bர தைலவேர! எ��C� நீலக5ட 
பிர�மGசாாிேய ஊ���� ேபா<� க�யாண� ெச<,ெகா56 �கமாயி��. �ர0சி 
இய�க�ைத நட�த உ�மா� ?*யா,. உ�மா� ேபG�� �ர0சிதா� ெச<ய ?*;�. 
?�ைகயா! உ� ச�சார�ைத� ேக�, ெசா�வா�!" இLவித� எாிமைல ெந��ைப� 
க��வ, ேபா� க�கி வி06 வாDசி ஐய� அ$கி�7, ஒேர ஓ0ட� பி*�தா�. 
அவ�ட� ெதாட�7, த�மராஜ<ய�� ஓ*னா�. 
 
ம&றவ�க� எ�ேலா�� சிறி, ேநர� திைக�, நி�� வி06� பிற� அவ�க@� 
நாலாப�க?� சிதறி ஓ*னா�க�. நா:� ?�ைகய:� ெபா�னிய�மா3� ம06� 
மீதமி�7ேதா�. "ஐயா! ைப�திய$க� எ�லா�� ஓ*� ேபா< வி0டன. நீ$க� வர� 
ேபாகிறீ�களா, அ�ல, ெச5பகாேதவியிேலேய இ�7, நி�ைட ெச<ய� 
ேபாகிறீ�களா?" எ�� ?�ைகய� ேக0டா�. "இ�ைல; நா:� உ$க@ட� 
வ�கிேற�!" எ�றா�. ��� ேப�மாக� �ற�ப06G சாவதானமா<� ேபசி� 
ெகா56 ெச�ேறா�. "ெபா�னிய�மா! ,ேராகி யாராயி����? ஏேதா உ�ைன� 
ேக0டா� ெதாி;� எ�� அ7த வாDசி ஐய� உளறி வி06� ேபானாேர?" எ�றா� 
?�ைகய�. 
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"அ,தா� நா:� ேயாசி�,� ெகா5*��கிேற�. இ�:� பி*படவி�ைல. 
ஏ$கேற�, அ7த� தா*;� சைட;� எ�ன ஆG�?" எ�� ெபா�னி ேக0டேபா, 
என��� ெகாDச� தி6�கி0ட,. 
 
"எ,? எ�ன�,�� அ7தG சனிய�! எ$ேக யா:� ேபாவ06�" எ�றா� 
?�ைகய�. 
 
���� வழியாக அ�விைய� பி*�,� ெகா56 நா$க� இற$கிG ெச�ேறா�. 
ெபாிய அ�வி விA� மைல உGசிைய அைட7ேதா�. "அ�பா! இ$ேகயி�7, உ�56 
கீேழ விA7தா� எ�ப*யி����!" எ�றா� ?�ைகய�. "இ, எ�ன ேக�வி?" 
எ�றா� ெபா�னிய�மா. 
 
ெம,வாக� பாதி வழி இற$கிேனா�, ெபா$�மா$கட8�� அ�கி� வ7, 
ேச�7ேதா�.  
 
ெவ5ணிலாவி� ெபா$�மா$கட� அைல ேமாதி� ெகா56 அழகாக� கா0சி 
அளி�த,. அ�வியி� த5ணீ� ெகாDச� எ�றா8� ெபா$�மா$கட� ெபா$கி 
வழி7, ெகா56தானி�7த,. 
 
ஐேயா! இ, எ�ன? ஒ� ெநா*யி� அைலேமாதிய அ7த� ெபா$�மா$கட=� நா� 
விA7,வி0ேட�! எ�ப* விA7ேத� எ�� ெதாியவி�ைல. கட8�� அ�கி� வ7, 
நி�ற ேபா, ?,கி� யாேரா ைக ைவ�த, ேபா=�7த,. ஒ�ேவைள, ?�ைகய� - 
ேச! அவ� ஏ� ந�ைம� த�ள� ேபாகிறா�! இேதா அவ:� அவ� ச�சார?� 
கைரயிேல உ0கா�7, எLவள3 கவைல;ட� ந�ைம� கைர ேச��பத&காக� 
கா�தி��கிறா�க�? 
 
கைர அ�கி� நா� வ7த,� ?�ைகய� ைக ெகா6�தா� - ஆனா� இெத�ன? 
பி*�, இA�பத&�� பதிலாக ந�ைம ஏ� தி��பி� த�@கிறா�? 
 
��ஷ:� ெப5சாதி;� ஏ� சிாி�கிறா�க�? ெபௗ�ணமி நிலவினா� அவ�க@��� 
ைப�திய� பி*�,வி0டதா, எ�ன? 
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கட3ேள! அ�� இர3 அ:பவ�ைத இ�ைற�� நிைன�தா8� என��� �ட� 
ந6$�கிற,. ேவ5டா� ஆ5டவேன, ேவ5டா�! ஈேரA பதினா8 
ஜ�ம$க@��� ேவ5டா�! 
 
எ� ைகக@� கா�க@� கைள�,� த5ணீாி� �2கி இர56 வா<� த5ணீ�� 
�*�, இனிG ெச�தா& ேபால�தா� எ�� எ5ணிய பிற� எ�ைன� கைரயி� 
இA�,� �&�யி�� �ைல உயி�மாக� ேபா06 வி06 அ7த� �5ணியசா=க� 
ேபா<G ேச�7தா�க�. இ7த ம06� உயி� ெகா6�தா�கேள, அவ�க� பி�ைள 
�0*க� தைல?ைற தைல?ைறயாக ந�றாயி��க ேவ/�. 
-------- 
 
7777    
 
,�ைப� J� ேபா� நைர�த தைலமயிைர;ைடய கிழவ� ேம&க5டவா� கைதையG 
ெசா�= நி��தினா�. ஆனா� கைத J��தியாகி வி0டதாக என��� ேதா�ற 
வி�ைல. 
 
"அ��ற� எ�ன?" 
 
"அ��ற� எ�ன? எ�லா���� ெதாி7த விஷய7தாேன? ம�நா� மணியாGசி 
ஜ$ஷனி� கெல�ட� ஆ� ,ைரைய வாDசி ஐய� �06� ெகா�� வி06� தா:� 
�06� ெகா56 ெச�தா�. நீலக5ட பிர�மGசாாி ?த=ய பதினா8 ஆ0க� மீ, 
சதியாேலாசைன� �&ற� சா0* வழ�� நட�தினா�க� - த5டைன;� 
ெகா6�தா�க�!" 
 
"அவ�களி� ?�ைகய� ம06� இ�ைல ேபா=��கிற,." 
 
"இ�ைல; ஏென�றா� அவ� ெபய� ேபா^ஸு�� ?த=� ேபான ஜாபிதாவி� 
இ�ைல. அவ� அதி��ட�கார�; ெபா�னி;� அதி��ட�காாி." 
 
"ஆமா�; ?�ைகய:� அவ� மைனவி;� உ$கைள ஏ� அ�ப*� 
ெபா$�மா$கட=� த�ளி வைத�தா�க�! எ�ன காரண�?" எ�� ேக0ேட�. 
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"அ7த ?0டா�க� நா� ,ேராகி எ���, ேபா^ஸு�� எAதிய, நா� தா� 
எ��� எ5ணினா�க�. அத&காக எ�ைன அ�ப* த5*�தா�க�." 
 
"எ�ேப��ப0ட ?0டா�க�? அத&��தா� ப*�� அவசிய� ேவ56� எ�� 
ெசா�கிற,." 
 
"ஆ�; ஆ�; இத&��தா� ப*�� ேவ56� எ�கிற,. இதி� ெரா�ப ஆGசாியமான 
விஷய� எ�னெவ�றா�, ப*�பி�லாத அ7த ?0டா�க@�� எ�ப*ேயா உ5ைம 
ெதாி7,வி0ட,." 
 
"எ�ன? அ�ப*யானா� தா$க�தா�..." 
 
"இ�லாவி0டா� ஏ� இ�தைன வ�ஷமாக இ�ப* அைமதியி�றி அைலகிேற�." 
 
"க*த$க� - வாDசி ஐயாி� ைகெயA�,?" 
 
"ஓ! கைத ஆசிாியேர! இ�:� உம��� �ாியவி�ைலயா? நீ� எ�ன கைத எAத� 
ேபாகிறீ�? 'ேபா�ஜாி' ேக`� ஏA வ�ஷ� சி0ைச� ெப&றவனாயி&ேற நா�! 
சித�பர� பி�ைள ைகெயA�திைன;� ேபா�ஜாி ெச<ேத�. வாDசி ஐய� 
ைகெயA�ைத;� ேபா�ஜாி ெச<ேத�. எத&காக எ�� ேக0கிறீரா? நீ� எத&காக 
கைத எA,கிறீ�! யா��� எ7த� கைல ேம� பிாியேமா அ7த� கைலயி� ஈ6ப6வ, 
இய��தாேன? அேதா6 ச��காாிடமி�7, ஒ� ெபாிய ச�மான� ெபறலா� எ�ற 
ஆைச;� ெகாDச� இ�7த,..." 
 
இ�ப* அ7த மனித� ெசா�=� ெகா5*�7த ேபா,, கலகலெவ�� �ழ7ைதக� 
சிாி��� ச�த� ேக0ட,. ெச5பகாேதவி ேகாயி� ?6�ைக� தா5* ஐ7தா� 
�ழ7ைதக�, ஒ� ெயௗவன ��ஷ�, ஓ� இள� ெப5, ஒ� கிழவ�, கிழவி இLவள3 
ேப�� வ7, ெகா5*�7தா�க�. 
 
உடேன தி��பி� பா��ேத�. எதிேரயி�7த கிழவைன� காேணா�; மாயமா<  
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மைற7,வி0டா�. அவ� ைவ�தி�7த தா*;�, சைட;� த5ணீாி� கீேழ ேபா<� 
ெகா5*�7தன. 
 
வ7தவ�களி� கிழவி எ�னிட� வ7,, "ஏ�, இ$ேக இ�ேபா, இ�ேனா� ஆ� 
உ0கா�7தி�7தா� அ�லவா?" எ�றா�. 
 
"இ�ைலேய, அ�மா! நா� ம067தா� உ0கா�7தி�7ேத�" எ�� ஒ� 
க&பைனையG ெசா�=, "உ�ெபய� எ�ன பா0*ய�மா?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"எ� ெபய� ெபா�னிய�மா!" எ�ேற�. 
 
"கிழவனாாி� ெபய�?" 
 
"நா� ெசா�லலாமா? ��பிரமணிய �வாமியி� இ�ெனா� ெபய�." 
 
"?�ைகயனா?" 
 
"ஆமா�." 
 
"�ழ7ைதக� உ$க� ேபர� ேப�திகளா?" 
 
"ஆ� ஐயா! �ழ7ைதக� ந�லாயி��க ேவ/ெம�� அ�மைன ேவ5*��$க..." 
 
"அ�ப*ேய, தாேய!" எ�ேற�. 
 
அ�வியி� அைரமணி ேநர� நி�� �ளி�, வி06� கீேழ இற$க� ெதாட$கிேன�.  
 
பலா�கார பய$கர$க� எ�லா� இ�லாம� அஹி�சா ?ைறயி� இ7தியா3��G 
�த7திர� வா$கி� ெகா6�த மகா�மாைவ வா2�தி� ெகா5ேட இற$கிேன�. 
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அதனா�தாேன தமி2நா06� �ழ7ைதக� இLவள3 ச7ேதாஷமாகG சிாி�, 
விைளயா*� ெகா�மாள� அ*�க ?*கிற,.  
-------------- 

11. 11. 11. 11. மா:ட� ெம4வைடமா:ட� ெம4வைடமா:ட� ெம4வைடமா:ட� ெம4வைட    
1 1 1 1     
 
அவ�ைடய உ5ைம� ெபய� அ�பாஸாமி எ�ப, அேநக� ேப���� ெதாியா,. 
*ராமா ேநா0*ஸுகளிெல�லா�,  
 
"மா+ட� ெம,வைட ேதா��கிறா�, உலகெம$�� �க2ெப&ற ெத�னி7திய 
ஹா+ய ந*க� ஜீரணமணி..." 
 
எ��தா� ெவளியி06 வ7தா�க�. இ�ேபா, ஷு0 ெச<ய�ப06 வ7த தமி2 
டா�கியி� J�வா$க விள�பர$களி8� அேத ெபய� தா� காண�ப0ட,. ஒ� 
விள�பர� "ெம,வைட �ட�ப6கிற,!" எ�� மணிபிரவாள சிேலைடயி� 
ஆர�பமாயி&�. இ7த சிேலைட�� வியா�யான� ேதைவ எ�� ேதா��கிற,. 
சாதாரணமா<, இ$கி^ஷி� டா�கி பட� பி*�பைத� �றி�பி6�ேபா,, 'ஷு0 
ஆகிற,', 'ஷா0 எ6�கிறா�க�' எ�� �றி�பி6வ, உ56. 'ஷு0' எ�பத&� '�6' 
எ��� ஒ� அ��த� இ��கிறத�லவா? அ7த� ,�பா�கி �6ைகைய 
வைட�6வத&� உபேயாக�ப6�தி ேம&ப* சிேலைடைய� ேபா0டவ�, அ7த டா�கி 
க�ெபனியா� மாத� 371/2 Rபா< ச�பள�தி� அம��தியி�7த க=;க� காளேமக� 
கவிG ச�கரவ��தி, பழனி பிரஸாதராL. (அ7த� பைழய காளேமக� திேரதா;க�ைதG 
ேச�7தவென�ப, அவ� எ5ண�.) 
 
மா+ட� ெம,வைட ெந6$காலமாக� ெத�னி7திய நாடக ேமைடகளி� தம, விகட 
ச�ராதிப�திய�ைத நிைலநி��தி வ7தவ�. பGைச சி�$கார� ேபGசினா�தா� அவ� 
அLவள3 பிரசி�தியைட7த,. ேமைடயி� வ7, நி&பா�; இர56 தடைவ 
க5ைணG சிமி06வா�. சைபயி� கி@கி@ ெவ�� சிாி�� அைல பர3�. 
 
"மா* ேம� மா*!" எ�பா�. பி�னா� வர� ேபாவைத அறி7, சைபேயா�, 'க^�' 
எ�� சிாி�க� ெதாட$�வா�க�. 
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"அத� ேமேல ஒ� ேல*!" எ�பா�. பிற�, சைபேயாாி� �Xகல�ைத யாரா� க0*� 
பி*�க ?*;�? "அவ@� நா:� ேஜா*!" எ�றாேரா இ�ைலேயா, ெகா0டைகG 
ெசா7த�கார� வயி&றி� ெந����தா�. ெகா0டைக இ*7, விA� ப*யான 
சிாி��� ஆரவார?� ஏ&ப6�. 
 
அவ�ைடய ஹா+ய�தி� நா� ஒ� ேகா*தா� கா5பி�தி��கிேற�. இ�:� 
வா*, ேமா*, C* எ�� ேமேல ேமேல ேபா<� ெகா5*��பா�. அவ�ட� 
ெதாட�7, ேபாவ, எ�னா� ?*யாத காாியமாைகயா�, அவ��� "ெம,வைட" 
எ�� ெபய�வ7த காரண�ைத� ப&றி ம06� ெசா�= வி6கிேற�. ஒ� தடைவ 
அவ� நாடக ேமைடயி�, ?A� ?Aசாக இ�ப�ெத06 ெம,வைடகைள 
வாயைச�காம� விA$கினாரா�! அ��ற� ஆ� மாத கால� அவ� ஒLெவா� 
நாடக�தி8� இ�ப�ேதAவைடக� தி�னேவ5*யி�7ததா�. அ7த� கா0சிைய 
நட�தி� கா0*னாெலாழிய, ஜன$க� கலவர� ெச<ய3�, *�ெக0 பண�ைத 
வாப+ ேக0க3� ஆர�பி�, வி0டா�களா�. இதி=�7, அவ��� "மா+ட� 
ெம,வைட" எ�ற ெபய� ஏ&ப06 நிைல�, வி0ட,. 
 
இ�ேப��ப0ட ஹா+ய ந*க ச�கரவ��தி இ7தியாவி� சா�= சா�ளி� - தமி2 
நா06 ஹார�0லாயி0 தமி2 டா�கி ?தலாளிகளி� வைலயி� விழாம� ெவ� கால� 
த�ப ?*;மா? ஒ� நா� தைல ���ற விA7தா�; விA7தேதா*�லாம� கA�ைத;� 
?றி�,� ெகா�@�ப*யான நிைலைம ஏ&ப0ட,. 
------------ 
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ெச�ைன� ப0டண�தி8�ள ஜா=30 +b*ேயாைவ� ப&றி� ெதாியாதவ�க� 
டா�கி உலக�தி� யா�� இ��க ?*யா,. அ7த ஜா=30 +b*ேயாவி� பி*��� 
பட$க@�� ஹா=30 *�ப� எ�பவ� பிரபல ைடர�டராக இ�7தா�. 
ஹா=30ைட� ப&றி;� அ$��ள ந*க�க� ைடர�ட�க� ப&றி;� மி+ட� *�ப� 
அேநக அJ�வமான விவர$கைளG ெசா�வா�. இ7த விவர$க� எ�லா� ேம&ப* 
ந*க�க@��� ைடர�ட�க@��ேம ெதாியாதன ெவ�றா�, அைவ எLவள3 
அJ�வமாயி��க ேவ56ெம�� நா� ெசா�ல ேவ5*யதி�ைல. 
 
மி+ட� *�ப:��� தமி2 டா�கி உலக�தி� ெரா�ப3� பிரசி�தி ஏ&ப0*�7த,.  
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அவ���� தமி2 ெதாியா,; ச$கீத� ெதாியா,; க5பா�ைவ ெகாDச� க�மி; கா, 
சிறி, ம7த� - ஆகேவ, தமி2 டா�கி ைடர�டராவத&� ேவ5*ய எ�லா 
அ�ச$க@� அவாிட� ெபா�7தியி�7தன ெவ�� ெசா�ல ேவ5டாம�லவா? 
அ�ேப��ப0டவாி� ேம&பா�ைவயி� இ�ேபா, ஜா=30 +b*ேயாவி� இர56 
பட$க� 'ஷு0' ெச<ய�ப06 வ7தன. அவ&றி� ஒ�� ச�க� பட�. இ�ெனா�� 
�ராண� பட�. 
 
இ7த இர56 பட$களி8� ந*��� பா�கிய� வா<7த ஒ� 'ந0ச�திர�' அ$ேக 
பிரகாசி�,� ெகா5*�7த,. அத� ெபய� மி+ *.ேக.ஹ�ஸா. �ராண� கைதயி� 
ஹ�ஸா3�� அ�7ததி ேவஷ�; ச�க� கைதயி� தா` ேவஷ�. 
 
தா` ேவஷ�தி� மி+ ஹ�ஸா ந*��� அேத கா0சியி� அ�பாஸாமி;� ந*�தா�. 
ச7த��ப� எ�ன ெவ�பைத ேநய�க� ஊகி�, அறி7தி��கலா�. ேவெற�ன தா� 
இ��க� ேபாகிற,? ஹ�ஸாவி� B06�� வழ�கமாக வ�கிற கிழ ஜமீ7தா� 
ஒ�வ� இ��கிறா�. அவ@��� க�ள� காதல� ஒ�வ:� இ��கிறா�. ஒ� 
சமய� இர56 ேப�� ேச�7தா��ேபா� வ7, வி6கிறா�க�. க�ள� காதலைன 
ஒளி�, ைவ�க ஹ�ஸா ?ய�கிறா�. ?*யவி�ைல. இ�வ�� ச7தி�கிறா�க�; 
�+தி ேபா6கிறா�க�. இவ� ஒ� தடைவ;� அவ� ஒ� தடைவ;மாக ஹ�ஸாவி� 
ேம� விAகிறா�க�... 
 
தி��பி� தி��பி இ7த ஆபாஸ7தானா எ�� நீ$க� நிைன�க� Cடா,. 
இெத�லா� ஜன$க@�� நீதி க&பி�க�தாேன ய�றி ேவறி�ைல. "தா`கைள 
ந�ப� Cடா," எ�ப, நீதி. 
 
இ7த நீதிைய ஜன$க@ைடய மன�தி� ந�� பதியG ெச<வத&காக ந*க�க� �வ�, 
ைடர�ட� ஒ�வ�, ேபா0ேடா பி*�பவ� ஒ�வ�, சி�லைறG சி�ப7திக� ஐ7, ேப�, 
பட ?தலாளிக� ��� ேப�, அவ�க@ைடய சிேநகித�க� பதிைன7, ேப� - ஆக 
இLவள3 ேப�� ெவ� பா6ப0டா�க�. பாமரஜன$களிடமி�7, பண� வ�வத&� 
இ7த� கா0சிைய�தா� ந�பியி�7தா�களாதலா� அLவள3 விேசஷ கவன� 
ெச8�த�ப0ட,. இேத கா0சி ஐ7தா� நா� தி��பி� தி��பி எ6�க�ப0ட,.  
 
இ�ப* இ7த 'ஷு0*$' வள��த�ப6வைத வி��பாத பிராணி ஒ�வ� இ�7தா�.  
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அவ� தா� அ7த� கா0சியி� கிழ ஜமீ7தாராக ந*�தவ�. அவ:�� அதி� 
அLவள3 ெவ��� ஏ&பட� காரணமாக இ�7தவ� அ�பாஸாமி தா�. அ7த 
ஹா+ய ந*க:�� அவ:ைடய வா2நாளி� இ,வைரயி� கனவி8� அறியாத 
அ:பவ� ஏ&ப0*�7த,. அவ� உ5ைமயிேலேய ஹ�ஸா3��� த� 
உ�ள�ைத� பறிெகா6�, வி0டா�. ெச�ற ஒ� மாதமாக அவ� மாறி மாறி 
ெசா��க�தி8� நரக�தி8மாக வா27, வ7தா�. ஹ�ஸா த�ைன� பா��,� 
��னைக �ாி;� ேபாெத�லா� அவ� ஏழாவ, ெசா��க�,�ேக ேபா< வி6வா�; 
அவ� ேவ� யாைரயாவ, பா��,� ��னைக �ாி;� ேபா, ெகாதி��� 
எ5ெணயி� ேபா0ட, ேபா� ,*,*�தா�. கைடசி காத� கா0சியி� 'ஷு0*$' 
நட��� ேபா, ?த=� அவ:�� இ�ப� கட=� மித�ப, ேபா=�7த,; பிற� 
வரவரG �&றி நி�� பா��பவ�க� ேம� ேகாப� ேகாபமா< வ7த,. "இ7தG 
சனிய�க� எ�லா� ஏ� இ$ேக �&றி நி&கி�றன?" எ�� எ5ணி� ெகாதி�தா�. 
த�:ைடய ேகாப�ைத ெய�லா� பாவ�, அ7த� கிழஜமீ7தா� ேவஷ� ேபா0டவ� 
ேம� கா0*னா�. அவ� ேம� விA7த அ* உைதகெள�லா� ெவ�� 
ேபா=யாயிராம� நிஜமான அ* உைதகளாகேவ விA7தன; இ7த� கா0சி 
வள��த�ப6வைத அவ� வி��பாததி� ஆGசாியமி�ைல ய�லவா? 
 
"இ�ேறா6 ?*யா வி0டா�, நாைள தின� நா� நிGசயமா< வரமா0ேட�; ஓ*ேய 
ேபா<வி6ேவ�" எ�� அ7த ஜமீ7தா� ேவஷ�கார� அ�� காைலேய 
ைடர�டாிட� ெசா�=யி�7தா�. 'ஷு0*$' ?*7த,�, "தீ�7ததா, இ�ைலயா?" 
எ�� ேக0டா�. "ட�" எ�றா� ைடர�ட� *�ப�. ஜமீ7தா� ேவஷ�கார� 
அ�பாஸாமிைய� பா��, "ஒ�நா� உ� ?,�� ேதாைல உாி�கிேறனா, 
இ�ைலயா, பா�" எ�� ெசா�= வி06 விைரவாக நக�7தா�. அ�பாஸாமி "X" 
எ�� காாி�,�பினா�. 
---------- 
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மா+ட� ெம,வைட ெசா�பன ேலாக�தி=�7, Jமியி� இற$கினா�. "ட�!" 
எ�லா� ?*7த,. மி+ ஹ�ஸா நாைள ?த� அ�7ததியாகி வி6கிறா�; அவள�கி� 
இனிேம� ெந�$க ?*யா,. '+b*ேயா'3��� இ, விஷயமாக ெவ� க5*�பான 
ச0ட� இ�7த,! கா0சிக� ந*�க� ப6ைகயி� தவிர ம&ற ேவைளகளி� 
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+திாீ��ஷ�க� ெந�$கி� ேபச�Cடா,. இ�தைகய ச0ட� இ�7தா� தா�, 
அ7த7த ந0ச�திர$க@��ாிய ?தலாளி ெச0*யா�க�, அவ�க� டா�கியி� 
ந*�பத&�G ச�மதி�பா�க�. 
 
ஒ� மாத�தி&� ?�னா� '+b*ேயா'வி� ஒ� ச�பவ� நட7த,. ராம:� 
]��பனைக;� காமரா3�� ?� ஒ� தி:சாக� காத� fைன ந*�த பிற�, 
X5மைறவி� அைத மா&றி ந*�, 'பிரா�O+' ெச<, ெகா5டா�க�. அதாவ,, 
ராமபிரா� ]��பனைக ேம� காத� ெச<ய� ெதாட$கேவ அவ� "சீ! ேபா!" எ�� 
�ற�கணி�தா�. இ7த� X5 மைற3� கா0சிைய ேவ� சில� பா��, விடேவ, 
அவ�க� இர56 ேப���� தைல�� ஐ�ப, Rபா< அபராத� விதி�, ேநா0O+ 
ேபா�*8� ேபா06 வி0டா�க�. 
 
அ�பாசாமி�� இ, ெதாி7த,தா�. +b*ேயா3�� ெவளியி� ஹ�ஸாைவG 
ச7தி�கலா ெம�றாேலா, அத&�� ஒ� இைடH� இ�7த,. மி+ ஹ�ஸா ம&ற 
ந*ைககைள� ேபா�, +b*ேயாவிேலேய ஏ&ப6�த� ப0*���� ஜாைகயி� 
வசி�பவ� அ�ல; தின� ேவைல ?*7த,� அவ� த� B06��� ேபா<வி6வா�. 
அவ@ைடய ��ஷைன� ப&றிG சில� ஒ� விதமா<G ெசா�னா�க�. ஆனா� 
எ�லா�� '��ஷ�' ஒ�வ� இ��கிறா� எ�பைத ஒ��� ெகா5டா�க�. அவ� 
எ�ப*�ப0டவேனா, எ�னேமா? 
 
ேம8� அவைள அ�ப*� பி� ெதாட�வத&�� அவ� ச�மதி�க ேவ5டாமா? 
அவ@ைடய மேனாபாவ�ைதேயா சிறி,� க5டறிய ?*யவி�ைல. சில சமய� 
அ�பாசாமி;ட� காத� கா0சியி� ந*��� ெபாA, 'இ, ந*�ப��, 
உ5ைம�காத�' எ�ேற ேதா���. அவ� ஒ� ேமாகனG சிாி�� சிாி�,� ெகா56 
இவ:ைடய க�ன$கைள� பாிகாசமாக� கி�@� ேபா, 'ஒ� நா@� இ, ெபா<� 
காதலாக - ேவஷ�காதலாக - இ��க ?*யா,' எ�� நம, விXஷக ச�ரவ��தி 
நிைன�த,56. ஆனா� அ7த� கிழ ஜமீ7தா�ட� அவ� காத� ெச<;� ேபா,� 
அLவள3 உ5ைமயாக� தாேன ேதா��கிற,! 
 
அ�பாசாமி 'ஷு0*$' நட7த இட�தி=�7,, ேவஷ�ைத� கைல��� இட�,�� 
மி�க மனG ேசா�3ட� ேபா<� ெகா5*�7தா�. வழியி� ராம�, லdமண�, 
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வி�வாமி�திர�, ஜனக�, சீைத ?த=யவ�கைள அவ� பா��தா�. இராம� சிகெர0 
�ைக வி06� ெகா5*�7தா�; சீைத Y$கா� கி5ண�தி� O �*�,� 
ெகா5*�7தா�; லdமண� ஒ� ெபாிய ெகா0டாவி வி06 த�ைன மீறி வ7த 
X�க�ைத� ேபா�கி� ெகா�வத&காக ஒ� சிமி0டா ெபா* உறிDசினா�. 
வி�வாமி�திர� காதிேல Jgைல மா0*� ெகா56 அவசரமா< எ$ேகேயா 
ேபானா�. இைதெய�லா� பா��த அ�பாசாமி�� "இ7த ேவஷெம�லா� எ�ப*� 
ெபா<ேயா, அ,ேபா� உலக வா2�ைகேய ெபா<" எ�ற எ5ண� உதி�த,. இ7த 
உயி� வா2விேல தா� எ�ன ரஸ� இ��கிற,? எத&காக இ7த ஜீவைன ைவ�,� 
ெகா56 வாழேவ56�?... 
--------- 
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சாய$கால� ஆறைர மணி�� ஜா�e ட3� ,$க�ப நா<�க� Bதியி� அ�பாசாமி 
ேபா<� ெகா5*�7தா�. அவ� ைகயி� ஒ� ,ணியிேல �&ற�ெப&ற ஒ� சி� 
�0ைட இ�7த,. அத&�� ஒ� டா�G ைல06�, �மா� ப�, அ* நீள� 
மணி�கயி�� இ�7தனெவ�பைத உ$க@�� நா� ெசா�ல�தா� 
ேவ5*யி��கிற, - ேமேல கைதயி� �வார+ய� உ56 ப5/� ெபா�06. 
 
ேம&ப* ,$க�ப நா<�க� Bதியி=�7, ேகவ�தா+ ச7, பிாி;� இட�தி� 'ஐாீ+ 
மாளிைக' எ�� ஒ� பிர�மா5டமான க0டட� க0ட� ெப&� வ7த,. இர56 மG� 
ஏ&ெகனேவ க0*யாகிவி0ட,. இ�:� நாைல7, மG��களாவ, 
க06வா�கெள�� அ$ேக வா:றேவா$கி நி�ற வி0ட$க�, சார$களி=�7, 
ெதாிய வ7த,. 
 
இ7த� க0டட�தி&��, அ��ற� இ��ற� த�ைன ஒ�வ�� கவனி�கவி�ைலயா 
எ�� பா��,� ெகா56 அ�பாசாமி சேரெல�� Tைழ7தா�. சில அ* Xர� 
ெச�ற,�, ந�ல இ�� ]27தி�7த,. காலா� தடவி� தடவி நட7, நாைல7, 
வாச&ப*ைய� தா5* ெவ� Xர� உ�ேள ெச�ற பிற� �0ைடைய அவி2�, 
உ�ேளயி�7த டா�Gைல0ைட எ6�,� ெபா�தாைன அ?�கினா�. ெவளிGச� 
எதிேர பளிGெச�� அ*�த,. அ7த ெவளிGச�தி�, அவ� எ�ன பா��தா� எ�� 
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நிைன�கிறீ�க�? பய$கர�! பய$கர�!! கயி&றிேல ெதா$கி� ெகா5*�7த ஒ� 
மனித ேதக� ெதாி7த,. 
 
எ7த� கண�தி� ெவளிGச� அ7த� ேதக�தி� ேம�ப0டேதா, அேத கண�தி� அத� 
ெதா5ைடயி=�7, ஒ� உ�ம� ச�த� வ7த,. இ�தைகய நிைலைமயி� நீ$க@� 
நா:மாயி�7தா�, விA7த*�, ஓ*, இ�0*� எ$ேகயாவ, ?0*�ெகா56 
தி5டா6ேவா�. 
 
ஆனா� அ�பாசாமி சாமா�ய மனித� அ�ல; நாடக ேமைடயி� இ, மாதிாி 
ச7த��ப$கைள எ�தைன?ைற பா��தி��பவ�! அவ� ஒ� ெநா*யி� 
ச0ைட�ைபயி=�7த க�திைய எ6�,� திற7, ெகா56 அ7த மனித� 
உபேயாகி�த அேத ஏணியி� ஏறி ச0ெட�� கயி&ைற அ��, எறி7தா�.  
 
கீேழ விA7த ேதக� சிறி, ேநர� ேபG� �Gசி�லாம� கிட7த,. டா�G ைல0ைட 
?க�,�� ேநேர பி*�,� பைத பைத��ட� பா��,� ெகா5*�7தா� நம, 
ஹா+ய ந*க�! ெம,வாக �G� வர� ெதாட$கிய,. பி,$கிய விழிக� உ� 
அ?$கின. இ�:� சில நிமிஷ�,�ெக�லா� அ7த� ேதக� எA7, உ0கா�7, 
க�மிய �ர8ட� "மாG�� ெப0* இ��கிறதா?" எ�� ேக0ட,. 
 
"மாG�� ெப0* எத&�? டா�Gைல0 இ��கிறேத?" 
 
"டா�G ைல0 எ�ன பிரேயாசன� Y* ப�தைவ�பத&�?" 
 
அ�பாசாமி�� ெவ� ேகாப� வ7த,, "அேட ?0டா�, இ�தைன ெபாிய காாிய� 
ெச<, வி06, சாவதானமா< Y* ப�த ைவ�க ேவ56ெம�கிறாேய, எ�ன 
,ணிGச� உன��" எ�றா�. 
 
"அத&காக எ�ன ப5ணேவ56ெம�கிறா<?" 
 
"எ�ன ப5/கிறதா! எ� கா=ேல விA7, ெகD�, ம�னி��� ேக06� ெகா�. 
இ�லாவி*� ேபா^+காரனிட� ஒ��வி�, வி6ேவ�." 
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"அ�ப*யா? உ� சமாசார� எ�ன? நீ எத&காக இ$ேக வ7தா<? ைகயிேல 
ைவ�தி���� கயி� எத&காகேவா?" 
 
அ�பாசாமி��G சிாி�� வ7த,. அைத அட�கி� ெகா56 "இேதா பா�. நா� 
இ�வ�� ஒேர இட�தி&�, ஒேர காாிய�தி&காக வ7த, ந�ல,தா�. நீ, எத&காக 
இ7த� காாிய� ெச<ய� ,ணி7தா< எ�� ெசா�8. அ, சாியான காாியமாக 
இ�7தா�, இ7த� �,� கயி&ைற உன�ேக ெகா6�, வி6கிேற�. நா� ேவ� கயி� 
வா$கி� ெகா�கிேற�" எ�றா�. 
 
"அெத�லா� ?*யா," 
 
"எ�ன ?*யா,?" 
 
"இ�ெனா� தடைவ நா� X��� ேபா06� ெகா�வ, ?*யாத காாிய�. நீ ேபா06 
வி06� ேபாவதாயி�7தா� ெசா�கிேற�." 
 
"அ7த� பாவ�ைத;� நா� �ம�க ேவ56மா? சாி ெசா�=� ெதாைல!" 
------------ 
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கயி&றி� ெதா$கிய மனித� ெசா�8கிறா�:- 
 
"ஐ7, வ�ஷ�,�� ?�னா� வைரயி� நா� ச7ேதாஷமாயி�7ேத�. வ�னிய� 
ேதனா�ேப0ைடயி� என��G ெசா7த B6 இ��கிற,. ெமௗ50 ேரா*� பழ�கைட 
ைவ�தி�7ேத�. மாத� 30, 40 Rபா< வ��. B0*� ஒ� பாதிைய வாடைக�� 
வி0*�7ததி8� ப�, Rபா< வ7த,. கவைல, க�ட� இ�னெத�ேற ெதாியாம� 
�ஷியாக இ�7ேத�." 
 
"ஒ� நா� இர3 நா� கைடைய �*�ெகா56 B6 ேநா�கி� ேபான ேபா,, எ$க�  
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Bதி �ைலயி� ஓ� இள� ெப5 நி�� அA, ெகா5*�7தா�. அவளிட� ெந�$கி,  
'ஏன�மா அAகிறா<?' எ�� ேக0ேட�. அவ�, தா:� இ�:� நாைல7, 
+திாீக@� ஒ� தனி B0*� �*யி�7ததாக3� ேபா^+கார�க� எ�ேலாைர;� 
அ�� விர0* வி0டதாக3�, அ7த +திாீகைள� தன��� பி*�காதப*யா� 
அவ�கேளா6 ேபாகாம� பி� த$கியதாக3� ெசா�னா�. ப�திாிைகயி� இ, 
ச�ப7தமான சில விவர$கைள நா� ப*�தி�7ேத�. �திய ேபா^+ ச0ட� 
அ?8�� வ7தி��பதா;�, அத�ப* ெச�ைன� ப0டண�தி� ,�மா��க�ைத� 
ெதாழிலாக� ெகா5ட +திாீக� எ�ேலா�� அ7த7த வி6திகளி=�7, விர0* 
விட�ப6வதாக3� ப�திாிைகயி� ேபா0*�7தா�க�. இ7தG ச0ட�தினா� 
எ�தைனேயா ெப5க� அநாைதகளாக� ெத�வி� நி&க ேநாி6ெம���, அவ�கைள 
ஆதாி�க� பண உதவி ெச<ய ேவ56ெம���, சில �5யவதிக@�, 
�5யவா�க@� ப�திாிைகயி� வி5ண�ப� ெச<தி�7தைத;� ப*�தி�7ேத�. 
இதனாெல�லா� ஏ&கனேவ கல�க ?&றி�7த என��� தி�க&�� ெத�வி� நி�ற 
அ7த� ெப5ைண� பா��த,� 'இவைள ஏ� நா� ஆதாி�க�Cடா,?' எ�� 
ேதா�றி&�. அத� பல� தா� இ�ேபா, எ�ைன இ7த� காாிய� ெச<ய� 
X5*&�..." 
 
"சாி, B06�� அைழ�,� ேபானா<; அ��ற� எ�ன நட7த,." 
 
"அ��ற� எ�ன? இர56 நாைள��� B0*� �*யி�7தவ�க� கா= ெச<, 
வி06� ேபா< வி0டா�க�. பிற� யா�� �* வரேவயி�ைல. பழ�கைட;� 
ந�டமாகி வ7த,. தின� ஒ� Rபா< பழ� - ஆரD�� ஆ�பி@� அவேள தி�� 
வி6வா�! வியாபார�தி� லாப� எ�ப* வ��? இ�7த ேபாதி8� ஒ� மாதிாி 
ச7ேதாஷமா<� தாேன இர56 ��� வ�ஷ� வா2�ைக நட�தி வ7ேதா�. அவ� 
டா�கியி� ேச�� வைரயி�..." 
 
"எ�ன, டா�கியி� ேச�7தாளா?" 
 
"ஆமா�, டா�கியி� ேச�7த பிற�..." 
 
"ெபய� எ�ன? அவ� ெபய� எ�ன?" 
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"��ப�மா�..." 
 
"ந�ல ேவைள. ேமேல ெசா�8." 
 
"டா�கியி� அவ� ேச�7த பிற� எ�:ைடய வா2�ைக நரகமாயி&�. அவைள தின� 
நா� +b*ேயா3��� ெகா56 ேபா< விடேவ56�; தி��பி சாய$கால� 
அைழ�, வரேவ56�. B0*� சைமய� ெச<, தயாரா< ைவ�தி��க ேவ56�. 
ெவ7நீ� ேபா06� Cட ைவ�க ேவ56�. இெத�லாமாவ, ேபாக06�. டா�கி 
ந*���� B0*� ஒ�திைக பா��க� ெதாட$கி வி6வா�. நா� ேகாபி�,� 
ெகா5டா� இ*, இ*ெய�� சிாி�பா�. இெத�லாமி��க06�. ேந&ைற�� எ�ன 
ெச<தா� ெதாி;மா? +b*ேயாவி� ஒ� கா0சியி� ேத�க� வரேவ5*யி�7ததா�. 
இவ� அ7த� ேத�களி� ஒ�ைற� பி*�,� ெகா56 வ7, எ� ப6�ைகயி� 
ேவ56 ெம��வி06 வி0டா�. நா� உளறி அ*�,� ெகா56 எA7ேதா*யைத� 
பா��,G சிாி�கிறா�..." 
 
"அ* பாவி!" எ�றா� அ�பா சாமி. அவ:�� அ7த மனித� ேம� உ5ைமயாகேவ 
இர�க� உ5டாயி&�. "நீ உயிைர விட� ,ணி7ததி� ஆGசாியமி�ைல. ஆனா� 
எ$ேகயாவ, ஓ*� ேபா< வி6வ,தாேன, பினா$�, சி$க�Jைர� பா��க?" 
எ�றா�. 
 
"பணமி�7தா� அ�ப*G ெச<யலா�. எ� ைகயி� த�ப* இ�ைல. அவ� 
ச�பாதி�பைதெய�லா� த� ேபாிேலேய பா$கியி� ேபா0*��கிறா�. 
பணமி�லாம� எ�ப*� க�ப� ஏ�வ,? நீ வா��� ெகா6�தப* எ�ைன 
மா06வி06� தா� ேபாக ேவ56�. இ��க06�; ஆனா� நீ எத&காக வ7தா<? 
எ� மாதிாி காரண7தாேனா?" 
 
"இ�லேவ, இ�ைல!" எ�� அ�பாசாமி அA�தமா<G ெசா�னா�. "அத&� ேந� 
விேராதமான காரண�. ஒ� ெப5ணி� மீ, நா� காத� ெகா5ேட�. அவைள� 
பிாி7, எ�னா� வாழ ?*யா,. அவ� இண$கமா0டா� எ��தா� உயி� ேம� 
ெவ��� வ7த,." 
 
"அ7த� ெப5 யாேரா?" 
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"அவ@� ஒ� டா�கி +டா�தா�, ஆனா�..." 
 
"அவ� ெபய� எ�னேவா?" 
 
"நா� தா� இ�வ�� சாக� ேபாகிேறாேம? ெசா�னா� ேமாச� எ�ன? அவ� ெபய� 
மி+ ஹ�ஸா" 
 
உ0கா�7தி�7த மனித� எA7, ஒ� �தி �தி�தா�. "ேப�! பழ� நAவி� பா=� 
விA7த,. அவ�தா� ந�பேப�வழி" எ�றா�. 
 
"எ�ன உள�கிறா<?" 
 
"உளற� இ�ைல; அவேள அவ�தா�." 
 
"ேவ� ெபயர�லவா ெசா�னா<?" 
 
"ஆமா�, ��ப�மா� எ�� ெசா�ேன�. அ7த� ெபய� டா�கி�� �க�படா, எ�� 
மி+ ஹ�ஸா எ�� ைவ�,� ெகா5டா�." 
 
"எ�ன" எ�� ச�த� ேபா06� ெகா56 அ�பாஸாமி எA7தி�7தா�. டா�G 
ைல0ைட;� கயி&ைற;� ெக0*யாக� பி*�,� ெகா5டா�. 
 
ம&றவ� "ஆமா�; ெரா�ப ந�லதா<� ேபாயி&�. அவ@ட� வாழ ?*யாம� நா� 
X��� ேபா06� ெகா�ள வ7ேத�. அவ� கி0டவி�ைலேய எ�� நீ சாக 
நிைன�தா<. இர56 ேப�� சாக ேவ5டா�. என�� ஆயிர� Rபா< ெகா6�, 
வி6. நாைளேய நா� க�பேலறி� க5 காணாத சீைம��� ேபா< வி6கிேற�." 
 
"எLவள3? ஆயிர� Rபாயா?" 
 
"ஆமா�; ஆயிர� Rபா<தா�. பிரமாதமி�ைல. இ��க06�, உ� ெபய� எ�ன? ஒ�  
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ேவைள மா+ட� ெம,வைட எ�ப, நீதாேனா?" 
 
"ஆமா�, நா� தா�. உன�� எ�ப*� ெதாி7த,?" 
 
"அடாடா! நா� எ�ன�ைதG ெசா�ல? உ� ேபாி� அவ@�� இ���� 
அபிமான�,�� அளவி�ைல. இேதா பா�! (க�ன�ைத� கா0*) கி�@� காய� 
ெதாிகிறதா? ேந&� அவ� கி�ளிய,தா�. நா� அAேத�. அ�ேபா, அவ� 'சீ! 
இ7த ஒ� கி�@�� அAகிறாேய? ெம,வைடைய ெமா�த� 27 தடைவ 
கி�ளியி��கிேற�. இ�:� அவ��� அ8�கவி�ைல. உன��� பதி� அவ� இ7த 
B0*� இ�7தா� எLவள3 ெசௗகாியமாயி����?' எ�� ெசா�=G ெசா�= 
மா<7, ேபானா�. ஐையேயா! அட பாவி! ,ேராகி! எ$ேக ஓ6கிறா<? ஐேயா 
கயி&ைற� Cட� ெகா6�காம� ேபாகிறாேய? எ� கயி&ைற;� அ��, வி0டாேய! 
எ�ன ெச<ேவ�! ஏ, ெம,வைட! நி�8! நி�8!..." 
 
இத&�� ஒேர ஓ0டமா< ஓ* ெவளி வாச&ப* வைரயி� ெச�� வி0ட மா+ட� 
ெம,வைட அ$ேக நி�� தி��பி� பா��,, "அெத�லா� ப=�கா, அ�பேன! ேநேர 
B06��� ேபா<G ேச�. இேதா ேபா^+ +ேடஷனி� உ�ைன�ப&றி எAதி 
ைவ�க� ேபாகிேற�. நீ பா06��G ெச�,� ேபா< வி0டா�, அ��ற� எ� கதி 
எ�ன ஆவ,? ெம,வாக அவைள எ� கA�தி� க0*விடலாெம�� 
பா��கிறாேயா?" எ�� ெசா�=வி06 இர5ேட தா5ட=� Bதிைய அைட7, 
ஓ*னா�. 
 
கைத ?*7த,. இ7த� கைதைய படெம6�, விடலாெம�� நிைன��� டா�கி 
?தலாளிக@�� ம06� ஒ� வா��ைத ெசா�= ?*�கிேற�. எ�:ைடய 
அ:மதியி�லாம� இைத� பட� பி*�பவ�க� க0டாய� க�ட�தி&��ளாவா�க�. 
அவ�களி� யாராவ, "மா+ட� ெம,வைட" எ�ற ச�க� பட� பி*�க� 
ெதாட$�வா�களானா�, அவ�க� அைத ?*�பத&�� "மி+ட� ஆைமவைட" எ�ற 
பட� ெவளிவ7, வி6வ, நிGசய�.  
 
ஆன7த விகட� 3-5-36 
--------------- 
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12. 12. 12. 12. ��ப� ப�ல����ப� ப�ல����ப� ப�ல����ப� ப�ல��    
 
��ப� ப�ல�� Bராசாமி நா;6 ஒ� ெபாிய ஒ�பாாி ைவ�தா�. "கால$ெக06� 
ேபாG�$க. இ7த� பாA� ேமா0டா� வ5* வ7தா8� வ7த,; எ$க� பிைழ�பி� 
ம5 விA7, வி0ட," எ�றா�. 
 
சமீப�தி� கிராம�,��� ேபாயி�7ேத�. வா<�கா�களி� �,ஜல� ஆன7தமாக 
ஓ*� ெகா5*�7த,. விைத ெதளி�க ஏ&பா6க� நட7, ெகா5*��கி�றன. 
எ$ேக பா��தா8� பிரகி�தி ேதவி நி�ேயா�ஸவ� ெகா5டா*� 
ெகா5*��கிறா�. ஆனா� வா2�ைக ம06� ஒேர மயான கா5டமாயி��கிற,. 
"ேசாக ரஸ�ைத� ேத* இ7நாளி� நாடக$க@��� ேபாவ, எLவள3 அறிBன�; 
அச� சர�� கிராம$களி� எLவள3 ேவ56மானா8� இலவசமா<� கிைட�கிறேத" 
எ�� எ5ணிேன�. 
 
அ�கால�தி� - இ�ப, வ�ஷ$க@�� ?�னா� - Bராசாமி நா;6 ந�ல 
நிைலைமயி� இ�7தா�. ேகாயி� தி�விழா�களி8�, க�யாண ஊ�வல$களி8�, 
அ�ேபாெத�லா� ��ப� ப�ல���� அதிக கிரா�கியி�7த,. ைத மாத� ?த� 
ஆனி மாத� ?*ய, �மா� ?�ப, ஊ�வல$க@�காவ, ��ப� ப�ல��� 
க06வா�. Rபா< ?7Q���� �ைறயாம� ச�பாதி�, வி6வா�. 
 
அ7த நா� ேபா< வி0ட,. இ�ேபா, இர56 வ�ஷமாக ஒ� கிரா�கி Cட 
அவ:��� கிைட�கவி�ைல. 
 
"ேபான வ�ஷ�தி� ஒ� கிரா�கி வ7த,. அGசார$Cட வா$கி வி0ேட�. ஆனா� 
ைக�ெக0*ய, வா<�ெக0டாம� ேபா<வி0ட," எ�றா�. 
 
"ஓேகா! அெத�ன விஷய�?" எ�� ேக0ேட�. 
 
நா;6 விவரமாகG ெசா�னா�. அவ� ெசா�னதி=�7,� இ�:� கிராம ?னிசீ� 
கி5டாமணி ?த=யாாிட� ேக06� ெதாி7, ெகா5டதி=�7,� ெவளியான 
விவர$கைள� கீேழ த�கிேற�. அLவிவர$களி� சிலவ&ைற ேநய�க� அTசித� 
எ�� க�த� C6�. ஆகேவ ெகாDச ேநர�,�� ேநய�க� எ�லா�� அ�ன� 
பaிகளாக மாற� கடB�களாக. நீைர;� பாைல;� கல7, ைவ�தா� எ�ப* 
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அ�ன� பaியான, நீைர நீ�கி� பாைல ம06� அ�7,ேமா, அ,ேபால நீ$க@� 
உசிதமான ப�திகைள வி06 வி06, அTசித விசய$கைள ம06� நிைனவி� 
ைவ�,� ெகா�B�களாக. 
 
ேகாவி7த�* கிராம�, '?ஸாபாி' ப$களா எழ3ப0ட பா6ப0ட,. க�ண$க@�, 
கிராம ?னிசீ��க@�, ெவ0* தைலயாாிக@� தைரயி� கா� பாவாம� 
அ$�மி$�� ஓ*� ெகா5*�7தா�க�. வாச=� ப7த� ேபா06� ேதாரண$ க0*� 
ெகா5*�7தன� சில�. உ�ேள ,ைட�ப� ேத;�ப* தைரைய� ெப��கி� 
ெகா5*�7தன� சில�. உ�கிராண அைறயி� ஒ�வ� கறிகா<, உ��, �ளி 
சாமா�கைளெய�லா� எ6�, ஒA$��ப6�தி� ெகா5*�7தா�. அவ�தா� கிராம 
?னிசீ� கி5டாமணி ?த=யா�. பா�ய வய, கறிகா<களி� இ�7த ஒ� சி�ன 
?0ைட�ேகாஸான, அவ�ைடய இ�தய�ைத� ெகா�ைள ெகா5*�7ததாக� 
ெதாிய வ7த,. அைத அவ� அ�ப*;� இ�ப*;� தி��பி� தி��பி� பா��தா�. 
?க�7, பா��தா�. வாையG ச��� ெகா0*னா�. அ��ற� ெப��G� வி0டா�. 
 

"இனிேய ெதம��� அ��வ� 
ேமாெவன� க�தி 
ஏ$�ேத ெநDசைமேயா!" 

 
எ�� வா<���ேள பாட� ெதாட$கினா�. இத&�� கண�க�பி�ைள காளேமக 
ராL ைகயி� ெச��ட� அ$� வ7, ேச�7தா�. 
 
"ஓ மணிய�காரேர! நா:� நீ�� இ7த உ�திேயாக� பா��கிறைத விட aவர� 
ப5ணலா�!" எ�றா�. 
 
"aவர� ப5/கிறெத�றா� இேல� எ�� நிைன�கிறீ� ேபா=��கிற,. ராயேர! 
ெச�ைன� ப0டண�தி� ஒ� ஸc� இ��கிறதா�. அதிேல ஒ� aவர�,�� 
��� Rபாயா�!" எ�றா� ?னிசீ�. பிற�, "சாிதா�, ேபான காாிய� எ�ன?" எ�� 
ேக0டா�. "ஊெர�லா� �&றி ஒ�றைரG ேச� பா� தா� அக�ப0ட,?" எ�றா� 
க�ண�. 
 
இLவள3 தட�ட�க@��� காரண� எ�னெவ�� ேக0டா�, தாசி�தா� பிர�மM  
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லDசநாத சா+திாி அ�� தம, த�மப�தினி சேமதராக அ$� எA7த��வாெர��  
ெச<தி வ7தி�7த,தா�. 
 
வழ�க�ைதவிட அதிக ஜRராக இ7த� தடைவ தாசி�தா� விஜய�,�� ஏ&பா6க� 
நட7, ெகா5*�7தன. ஏென�றா�, ெச�ற வ�ஷ�, ஜமாப7தியி� ேபா, 
ேந�7த ஒ� ?�கிய ச�பவ� கிராம உ�திேயாக+த�களி� மன�ைதெய�லா� 
கல�கியி�7த,தா�. அ�ேபாதி�7த தாசி�தா� தி�வாள� ெப�த ேபராைச� பி�ைள 
எ�பவ� த� ைகயினா� சி�லைற வா$�வதி�ைலெய�ற தீவிர விரத� 
ெகா5டவ�. வா$கினா� ேநா06�களாக� தா� வா$�வா�. ஜமாப7தியி� ேபா, 
அவ� கிராம உ�திேயாக+த�கைள� ப0ச பாதமி�லாம� நட�தினா�. தைல��� 
ப�, Rபா< த0சிைண ைவ�க ேவ56ெம�றா�. ஒ� கண���பி�ைள��� 
ேபாதாத கால� இ�7த,. ப�திாிைகக� ப*�, வ7தத� பல� அ,. 
தாசி�தா�ைடய �ணாதிசய$கைள ஓ� அழகான ஹா+ய� க06ைர ேபால 
எAதினா�. இLவள3 ரசமான க06ைர எAதி வி06� த�?ைடய ெபயைர 
மைற�கேவா, �ைன ெபய� ைவ�,� ெகா�ளேவா அவ��� வி��பமி�ைல. 
 
அ7த வ�ஷ� ெபாிய கெல�ட� ஜமாப7தி. ெபாிய கெல�ட� ப�ட� ,ைர 'ெநறி 
தவறாத ேந�ைமயாள�' 'இ7திய ஜன$களிட� மி�க அபிமான?�ளவ�' எ�ெற�லா� 
ெபய� ெப&றவ�. இைத ந�பி ேம&ப* க�ண� தா� எAதிய ஹா+ய� க06ைரைய 
ஜமாப7தியி� ேபா, கெல�ட� ?�� சம��பி�தா�. அLவள3தா�! ெகாDச 
நாைள�� அ7த� தா8�கா எமேலாக� ப6�பா6 ப0ட,. விசாரைணயி� கண��� 
பி�ைளயி� �காைர ஆதாி�,G சா0சி ெசா�ல ஒ� கிராம உ�திேயாக+த� Cட 
?� வரவி�ைல. க�ண�தி&�� க�ண� ேவைல ேபாயி&�. Mமா� ெப�த 
ேபராைச� பி�ைள��� தாசி� உ�திேயாக� ேபாயி&�. (ஆனா� 'ஆ�*$ *�* 
கெல�ட�' உ�திேயாக� கிைட�த,.) 
 
ேம&ப* ச�பவ� சமீப�திேலதா� நட7தி�7ததாைகயா� தி�வாள� ெப�த 
ேபராைச� பி�ைளயி� +தான�,�� இ�ேபா, வ7தி�7த பிர�ம M லDசநாத 
சா+திாிைய வரேவ&பதி� கிராம உ�திேயாக+த�க� தீவிர கவன� ெச8�தி 
வ7தா�க�. 
 
ச&� ேநர�,�ெக�லா� ாிவினிH இ�+ெப�ட� தீரா�,யரம<ய$கா��, 
தாசி�தாாி� கா�� கிளா�� விகார� பி�ைள;� வ7, ேச�7தன�. �&�� 
ப�க�தி=�7, எ�லா� க�ண� கிராம ?னிசீ��க@� வ7தி��கிறா�களா எ�� 
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அவ�க� ேசாதைன ெச<தபி�, உ�கிராண அைற��G ெச�� ேபாஜன 
பதா��த$கைள� பா�ைவயி0டன�. ஒ� ெபாிய ெச�பி� அ*வார�தி� ஒ0*� 
ெகா5*�7த பாைல� க5ட,� விகார� பி�ைள��� ெப�$ ேகாப� வ7த,. 
அவ� கிராம ?னிசீ�ைப ஓட விடேவ, அவ� ெவ0* தைலயாாிகைள ஓட வி0டா�. 
விகார� பி�ைள அ�பா� ேபான,�, ாிவினிH இ�+ெப�ட� கிராம ?னிசீ�பி� 
காேதா6, "ஓ<! ��த ேமாசமாயி��கிறீேர! பாைல� தீ��தமா0* 
ைவ�கிறதாேன$கா/�! வ�கிறவ� சா+திாிகளாGேச!" எ�றா�. 
 
�பதின, �பேயாக, �ப ?C��த�தி� தாசி�தா� லDசநாத சா+திாி;�, அவ�ைடய 
த�மப�தினி Mமதி க&பகா�பாள�மா@�, ைம�,னி ெசௗபா�கியவதி ெச�ல� 
கிளி;�, �ழ7ைதக� அைர டஜ:� ேம&க�தி மா6 க0*ய இர56 வி� 
வ5*களி� ஜா� ஜாெம�� வ7, இற$கினா�க�. வ7த கைள�� நீ$கிய,�, 
அ�மா� உ�கிராண அைறைய� பா�ைவயிடG ெச�றா�. கண�க�பி�ைள ராய� 
பயப�தி;ட� ?� வ7, "*ப� எ�ன ேபாடG ெசா�கிற,?" எ�� ேக0டா�. 
 
"நீ� யா�?"  
 
"நா� தா� உ�h� க�ண�" 
 
"பாிசாரக� எ$ேக?" 
 
அ�மாைள� க5ட,� கதவி6�கி� ஒளி7, ெகா5ட பாிசாரக ?�,ைவய� 
இ�ேபா, ெவளிேய வ7தா�. "இேதா இ��ேக�" எ�றா�. 
 
"நீதானா? உ� ,ணிைய� பா��தாேல சா�பா6 ேவ5*யிரா, ேபா=��ேக! 
இ��க06�, ேசமியா ேகஸாி ேபாட� ெதாி;மா?" 
 
"ெதாி;�" எ�றா� ?�,ைவய�. ஆனா� ராய���� X�கிவாாி� ேபா0ட,. 
ஏென�றா�, ேசகாி�தி�7த சாமா�களி� ேசமியா இ�ைல. 'இ7த அ�மா� ெவ� 
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ெக0*�காாி; எ, இ�ைலேயா அைத� பா��,� ேக0கிறா�, பா��தாயா?' எ�� 
நிைன�,� ெகா56, "இேதா வா$கி வரG ெசா�8கிேற�" எ�றா�. 
 
"ெரா�ப ேப�! ேசமியா Cட வா$கவி�ைலயா?" எ�� அ�மா� உத0ைட ஒ� 
ம*�� ம*�தா�. ராய� "இேதா வ7, வி0ட," எ�� ஓ0ட� பி*�தா�. 
 
ம�நா� Mமதி தாசி�தாாிணி அவ�க�, தீரா�,யரம<ய$காைர;�, விகார� 
பி�ைளைய;� C�பி0ட:�பிய ேபா,, அவ�க� அ+தியி� �ர�,ட� தா� 
ேபானா�க�. ஆனா� அ�மா� வழ�க�ைத விட அதிக ?க மல�Gசி;ட� 
இ�7தைத� க5ட,� ெகாDச� மன� ேதறினா�க�. 
 
"அ<ய$காேர! ந�மா�திேல க�யாண� வ7தி���" எ�றா� அ�மா�. 
 
இவ�க@�� ஒ��� �ாியாவி0டா8� "ச7ேதாஷ�" எ�றா�க�. 
 
"ஆனா� ெகாDச� த�மச$கடமா<� ேபா< வி0ட,. இ�7தா8� நீ$க� 
எ�ேலா�� இ��கிறீ�கேள? பா��,� ெகா�கிறீ�க�." 
 
"அத&ெக�ன ச7ேதக�? ேபஷா பா��,� ெகா�கிேறா�" எ�றா�க�. எைத� 
பா��,� ெகா�வ, எ�� ம06� அவ�க@�� விள$கவி�ைல. 
 
"ெச�ல�கிளிைய� ெபாிய இட�தி� ெகா6�தி���. உ$க@��� தா� ெதாி;ேம, 
ச�ப7தி ச�ஜ0e. ஒ�ேவைள அவ�க� வ7தா8� வ�வா�க�. க�யாண� ெஜர�பா 
நட�த ேவ56�." 
 
இ�ெபாA, ெகாDச விள$க ஆர�பி�த,. ஆனா� இவ�க@ைடய ஆGசாிய?� 
திைக��� அதிகமாயின. இ7த +திாீயி� ,ணிGச�தா� எ�ன? கா����� வ7த 
இட�தி� த$ைக�� �, +நான� க�யாண� நட�த ேவ56ெம�� 
ெசா�கிறாேள? 
 
இ7தG சமய�தி� தாசி�தா� உ�ேள வ7தா�. "எ�ன, ஆ�.ஐ.! (ெரவி�H  
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இ�+ெப�ட�) சமாசார� ேக0O�கள�லவா? எ�கGச�கமா< வ7, க�யாண� 
ஏ&ப0*��கிறேத? இர56 வ5* ைவ�, இவ�கைள ஊ��� அ:�பி 
விடலாெம�� ேதா��கிற,; நீ$க� எ�ன நிைன�கிறீ�க�?" 
 
"அவ�க� நிைன�கிற, எ�ன? அெத�லா� ேபஷா< 'நா$க� இ��கிேறா�, 
பா��,� ெகா�கிேறா�' எ�� ெசா�= வி0டா�க�. இனி ேம� கிள�பி ஊ���� 
ேபா< எ�லா ஏ&பா6க@� ப5/கிறெத�றா� ?*;ேமா? நீ$க@� 
கா��பி=�7, வர ?*யா,. நா� தனியா< ஒ5*�காாி எ�ன ெச<வ,? எ�ன, 
விகார�பி�ைள, எ�ன ெசா�கிறீ�க�?" 
 
"அ�மா ெசா�கிற,� வா+தவ7தாேன?" எ�றா� விகார� பி�ைள. 
 
தாசி�தா�, ாிவி�H இ�+ெப�ட� ?க�ைத� பா��தா�. 
 
"எ�லா� இ$ேகேய ேபஷா< நட�தி விடலா�னா!" எ�றா� ஆ�.ஐ.அ<ய$கா�. 
 
ச&� ேநர�,�ெக�லா� அ$ேக C*யி�7த கிராம ?னிசீ�, கண�க�பி�ைளக� 
எ�லா�� ேமள�கார�, J�கார� ?த=யவ�கைள� ேத*G ெச�றா�க�. 
 
அ�றிர3 கண�க� பி�ைள ராய� தம, மைனவியிட� பி�வ�மா� ெசா�=� 
ெகா5*�7தா�:- "நீ$க@� பதிென06 ?ழ� �ைடைவ க0*� ெகா56 
ெபா�மனா0*க� எ�� ெபய� ைவ�,� ெகா5*��கிறீ�கேள! தாசி�தா� 
ச�சார� வ7தி��கிறா�. எ�ன சாமா��திய�! எ�ன சாம��திய�! அவ@��� 
ெதாியாத, ஒ��மி�ைல. இ�ைற��� �Dசாலா6 பி*�பத&கான சாமா� 
ேவ5*யி�7த,. பாிசாரக� பா06��� க5ைண �*�ெகா56 ஜாபிதா 
ேபா0*�7தா�. 'ஏ5டா, ?7Q� �Dசாலா6�� ��ேற ?�கா� Bைச 
ச��கைரதாேன தி0ட�? எ�ப* நா8 Bைச ேபா0*��கிறா<?' எ�� தாசி�தா� 
ச�சார� ேக0டா�. பாிசாரக� விழி�,� ேபா< வி0டா�. ெபா�மனா0* எ�றா� 
அ�ப*ய�லவா நா8� ெதாி7தி��க ேவ56�?" 
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"இLவள3 ெதாி7தவ� எ�கிறீ�கேள! ந�பா�தி8� இர56 �ழ7ைதக� இ��ேக!  
'ராயேர, இ7தா�� இர56 �Dசாலா6. எ6�,� ெகா56 ேபா<� �ழ7ைதகளிட� 
ெகா6�' எ�� ெசா�ல� ெதாி7ததா? எ�னேமா காணாத, க5ட, ேபா� 
ஆகாச�தி� X�கி ைவ�கிறீ�கேள?" எ�றா� ராய� மைனவி. 
 
ராய���� இ7த விஷய�தி� ெகாDச� தாசி�தா� மைனவி ேம� தா$க� இ�7த,. 
அ7த அ�மா� அ7த5ைட, இ7த5ைட ேபானா� ெம,வாக ஒ� �Dசாலா6 
சா�பி06 விடலாெம�� அவ� சைமயலைற� ப�க� அ*�க* ேபா<� 
ெகா5*�7தா�. ஆனா�, அ, ப=�கவி�ைல. �Dசாலா6 Jரா3� பி*�,� 
Cைடயி� அ6�கிG சாமா� அைறயி� ைவ�,� J0*ய பிற�தா� அ�மா� 
நக�7தா�. 
 
ஆயி:� அ, Cட ராய��� அ7த அ�மாளிட� ஒ� வித�தி� ப�தி வி�வாச�ைதேய 
உ5டா�கி&�. "ந�ப B06� பச$களாயி�7தா�, எ$ேகயாவ, ேபா<, யா� 
வாையயாவ, பா��,� ெகா56 நி&��. வ7தவ�க�, ேபானவ�க� எ�ேலா�� 
தைல�� ஒ�� எ6�,� ெகா56 ேபாவா�க�. இ7த அ�மாளிட� நட��மா, அ,?" 
எ�� எ5ணி விய7தா�. 
 
+நான தின�த�� ஊ�வல� நட�த ேவ5*ய விஷயமாக ேயாசி�பத&� ஓ� 
ஆேலாசைன சைப C*&�. ேமா0டா� கிைட�கா, எ�� ெதாி7த ேபா, 
தாசி�தாாிணி�� ஏ&ப0ட ஏமா&ற�,�� அளவி�ைல. "இ, ெதாி7தி�7தா� 
ட3:�ேக ேபாயி��கலாேம?" எ�� CடG ெசா�னா�. ?ய&சியி� ஒ��� 
�ைறவி�ைல. �&�� ப�க� ப�, ைம� Xர�தி� உ�ள ெபாிய மிரா�தா�களி� 
ேமா0டா�க@�ெக�லா� ஆ� விட�ப0ட,. இவ�கெள�லா�, ெந� கல� கா� 
Rபா< வி&றேபா, ேமா0டா� வா$கினா�க�. இ�ேபா, அைவ ெகா0டைககளி� 
X$கின. ஒ���� டய� இ�ைல. ஒ���� கிய� இ�ைல. ம&ெறா�றி� எDசி� 
பA,. எ�லா� சாியாயி�7தா8� *ைரவ� கிைடயா,. இ�ப*யாக ேமா0டா� 
இ�ைலெய�� தீ�7, ேபான பிற�, ஒ�வ� "பைழய நாைள� ேபா� ��ப� 
ப�ல�� ைவ�தா� எ�ன?" எ�� ேக0டா�. "ேப�! சாியான ேயாசைன" எ�றா� 
அ�மா�. உடேன, Bராசாமி நா;6�� ஆ� வி0டா�க�. நா;6 வ7, அGசார� 
வா$கி� ெகா56 ெச�றா�. 
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�த�கிழைம +நான�, ஊ�வல� எ�லா� நைடெபற ேவ56�. கிராமவாசிக� 
எ�ேலா�� இ7த ைவபவ�ைத ஆவ8ட� எதி�பா��,� ெகா5*�7தா�க�. 
��ப� ப�ல��� கா0சி அவ�க� பா��, இ�ைற��� பதிைன7, வ�ஷ$க@�� 
ேம� ஆகிவி0ட,. Bராசாமி நா;6வி� உ&சாக�ைதேயா ெசா�ல 
ேவ5*யதி�ைல. ��ப�,�� அவ� அGசார� ெகா6�க ேவ5*ய ஏ&பா6க� 
ெச<, வி0டா�. ஆகேவ, ெசLவா<�கிழைம இர3 தி5ைணயி� ப6�,� 
ெகா56 அவ� மானfகமா<� ��ப� ப�ல�� ேஜா*�,� ெகா5*���� 
ேபா,, திOெர�� கிராம ?னிசீ� கி5டாமணி ?த=யா� வ7,, "ஓ<, Bராசாமி 
நா;6! ப�ல��� ேவ5டா�; பாைட;� ேவ5டா�" எ�� ெசா�ன,�, 
நா;63�� எLவள3 ஏமா&ற� ஏ&ப0*���ெம�� நீ$கேள ேயாசி;$க�. 
 
ம�நா� அதிகாைலயி� தாசி�தா� தம, பாிவார ேதவைதக� சேமதரா< வி� 
வ5*களி� பிரயாணமானா�. ஊரா� எ�ேலா�� விய��� ஏமா&ற?� 
அைட7தா�க�. விசாாி�ததி� விஷய� பி�வ�மா� எ�� ெதாிய வ7த,:- 
 
ஜி�லா கெல�ட� ப�ட� ,ைர அைண�க0ைட� பா�ைவயி6வத&காக 
வ�வதாக3�, வழியி� ேகாவி7த�* ?ஸாபாி ப$களாவி� �த�கிழைம ம�தியான� 
ஜாைக ேபா6வாெர���, ?த� நா� சாய$கால� ெச<தி வ7ததா�. ஆகேவ, 
தாசி�தாாிணி த�:ைடய உ�ேதச�ைத மா&றி� ெகா�ள ேவ5*யதாயி&�. 
ெசௗபா�கியவதி ெச�ல�கிளியி� ஜாதக�தி� ��ப� ப�ல�� ஊ�வல� ெச�8� 
பா�கிய� விதி�க�ப0*��கவி�ைல. 
 
�த�கிழைம அதிகாைலயி� தாசி�தாைர;�, அவ�ைடய பாிவார$கைள;� 
�0ைட க0* அ:�பிய,�, ெரவி�H இ�+ெப�ட� ஏேதா கண�ைக ைவ�,� 
ெகா56 உ0கா�7, Rபா< அணா ைபசா�க@ட� ம�8� ெகா6�,� 
ெகா5*�7தா�. இத&�� காரண�, லDச நாத சா+திாியா� த�?ைடய 
கா����காக ெமா�த� கிராமாதிகாாிகளிடமி�7, வ]லான ெதாைக, ெசலவான 
ெதாைக இைவக@��� கண���, பா�கி� ெதாைக;� த�மிட� அ6�த கா��பி� 
ெகா56 வ7, ஒ��வி�க ேவ56ெம�� அவ���� க0டைளயி0*�7த,தா�. 
மிGச� பண�தி=�7, ஒ� நிைல� க5ணா*, ஒ� ேஷவி$ ெச0, ஒ� ெச50 
பா0*�, இர56 ப350 சா�ேல0, ஒ� ெச0 பிெரD�� ப6�ைகயைற� பட$க� 
வா$கி� ெகா56 வரேவ56ெம�� தாசி�தா� ெசா�=யி�7தா�. 
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உபயேவ தீரா�,யரம<ய$கா� இLவா�  
 
கண��� ேபா06� ெகா5*��ைகயி� க�ண$க@�, கிராம ?னிசீ��க@� 
�ைலெகா�வரா< ஓ*� ெகா5*�7தா�க�. இ7த� தடைவ அவ�க� ெபாிய 
கெல�ட� ப�ட� ,ைரயி� தி����*ைய நிர��வத&காக� ேகாழி 
?0ைடகைள;�, ��ள வா�,கைள;� ேத*G ெச�றா�க�. அவ�க@ைடய 
அவசர�தி�, அ�ன$கைள� Cட வா�,�க� எ�� அவ�க� நிைன�, விட� 
C6மாதலா�, ேநய�கேள! சீ�கிர� எ$ேகயாவ, ஓ* ஒளி7, ெகா�@$க�. 
 
ஆன7தவிகட� 22.7.1934 
-------------------- 

13. 13. 13. 13. பிரபல ந=ச�திர�பிரபல ந=ச�திர�பிரபல ந=ச�திர�பிரபல ந=ச�திர�    
!�"ைர !�"ைர !�"ைர !�"ைர     
 
Tைர;� ெநா$�மாக� ேபா�� ேவகவதி ஆ� 'வா வா' எ�� எ�ைன அைழ�,� 
ெகா5*��கிற,. நதியி� அைட�கல� ��வத&� அமாவாைச இரைவ 
எதி�பா��,� ெகா5*��கிேற�. அ,வைரயி� கால�ைத� ேபா�கியாக ேவ56�. 
அ,வைர எ� அறிைவ;� ெதளிவாக ைவ�,� ெகா�ள ேவ56�. 
ேவைலயி�லாம� ��மா இ�7தா� மன� அதிகமாக� �ழ��கிற,. X$காம� 
விழி�,� ெகா5*���� ேபாேத ஒ� பய$கரமான அ7தகார� வ7, ]2கிற,. 
ஆகா! அைமதியான ந�ல X�க� X$கி எ�தைன காலமாயி&�. 
 
ஆ�, ஏதாவ, ேவைலயி� மன�ைதG ெச8�த ேவ56ெம�பத&காக�தா� எ� 
கைதைய எAத� ெதாட$�கிேற�. ஒ� வ�ஷ�,�� ?�� நா� 'பிரபல 
ந0ச�திர'மாயி�7த கால�தி� ப�திாிைகயி� எ�ைன� ப&றி அ*�க* ஏதாவ, 
ெச<தி பிர�ாி�,� ெகா5*��பா�க�. நா� எ7த ெத�வி� எ7த B0*� 
இ��கிேற�; அ, ெசா7த Bடா, வாடைக Bடா, எ�தைன Rபா< வாடைக, தின� 
எLவள3 தடைவ நா� கா�பி சா�பி6கிேற�, எ�ெற�லா� ேக�விக@� 
பதி�க@� ெவளியாகி� ெகா5*����. அெத�லா� அ7த� கால�. 
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இ�ேபா, 'பிரபல ந0ச�திர'� பதவியி=�7, நா� விA7, ஒ� வ�ஷ�,�� 
ேமலாகி வி0ட,. எ� உ5ைமயான வா2�ைக வரலா&ைற� ப&றி� ெதாி7, 
ெகா�வதி� இ�ேபா, யா��காவ, சிர�ைத இ���மா எ�பைத நா� அறிேய�. 
இ7த என, ,யர சாி�திர�ைத, சினிமா ந0ச�திரமாக வி���� எ7த� �6�ப 
+திாீகளாவ, ப*�க ேந�7தா�, அவ�க@�� நிGசயமா< இ, உபேயாகமாயி���-
ெம�� ந��கிேற�. இைத எAதி ?*��� வைரயி� பகவா� எ�:ைடய அறிைவ 
ம06� ெதளிவாக ைவ�தி��க ேவ56�. 
------------ 
 
1. 1. 1. 1. க�யாண�க�யாண�க�யாண�க�யாண�    
 
கைதைய எ$ேக, எ�ப* ஆர�பி�ப, எ�� தா� ெதாியவி�ைல. நா� பிற7த,, 
வள�7த, இதிெல�லா� விேசஷ� ஒ��� கிைடயா,. எ� தக�பனா� வ�கீ�. 
அவ��� நா� நாலாவ, ெப5. எ� தம�ைகமா�க@�ெக�லா� ந�ல வர�கைள� 
ேத*� க=யாண� ெச<, ெகா6�, வி0டா�. அ�ேபாெத�லா� அவ���G 
ச�பா�திய?� அதிகமாக வ7, ெகா5*�7த,. அ�பா3��� த�ளாைம அதிகமாக 
ஆக ஆக வ�மான?� �ைற7த,. B0*� தாி�திர� தா5டவமாட� ெதாட$கி&�. 
B0*8� சாி, ெவளியி8� சாி, எ�லா�� இ7த� ,�கிாி பிற7த அதி��ட� எ�� 
எ�ைன� X&�வா�க�. நா� அைதெய�லா� ெபா�0ப6�தவி�ைல. 'என��� 
தா� ெபாிய அதி��ட� அ*�க� ேபாகிற,' எ�� மன�,��� ெசா�=� 
ெகா�ேவ�. சில சமய� ெவளியி8� ெசா�ேவ�. எ� தாயா� ம06� எ� க0சியி� 
இ�7,, 'ஆமா5* க5ேண! உன���தா� அதி��ட� அ*�க� ேபாகிற,; உ� 
அ�காமா�க� எ�ேலாைர;� கா0*8� நீதா� ந�ல இட�தி� வா2�ைக� பட� 
ேபாகிறா<. உ�னா� தா� எ$க� தாி�திர� தீர� ேபாகிற," எ�� ெசா�=� 
ெகா5*��பா�. 
 
ப�ளி� Cட�தி� நா� இர5டாவ, பார� வைரயி� தா� ப*�ேத�. ஆனா� 
ப*�பதி� என�� அ7த நாளிேலேய ஆ�வ� அதிக�. வி�ரமாதி�ய� கைத 
?த&ெகா56, ப�திாிைககளி� அ7த வார� ெவளியான ெதாட�கைத வைரயி� 
எ�லாவ&ைற;� ப*�, வ7ேத�. இதனாெல�லா� எ�ென�னேமா பக& 
கன3க� காண ஆர�பி�ேத�. கைதகளி� வ�வ, ேபா� 'சகல ல0சண$க@� 
ெபா�7திய இள$�மர� என�காக எ$ேகேயா பிற7, வள�7, ெகா5*��கிறா�. 
திOெர�� ஒ� நா� அவ� எ$கி�7ேதா வ7,, எ� ேம� காத� ெகா56 சகல�� 
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அறிய எ�ைன� கர� பி*�,� க�யாண� ெச<, ெகா56 ேபாக� ேபாகிறா�; 
நா6 நகரெம�லா� அைத� பா��, அதிசயி�க� ேபாகிற,' எ�� அ*�க* 
எ5ணமி6ேவ�. த�7த வர� கிைட�காத காரண�தினா� எ� க�யாண� த�ளி� 
ேபா<� ெகா5ேடயி�7த,. க&பனா ேலாக�தி� நா� க56 வ7த இராஜ�மார� 
வ�� ெபா�0டாகேவ, எ� க�யாண� நிGசயி�க�படாம� த0*� ேபா< வ�கிற, 
எ�� நா� ந�பிேன�. அவ� எ�ேபா, வ�வா�, எ7த Rப�தி� வ�வா� 
எ�ெற�லா� சி7தைன ெச<ேத�. நாளாக ஆக, எ�:ைடய உ�ள�தி� தாப?� 
வள�7, வ7த,. ெபா�ைம��றிய,. "ஏ� இ�:� வரவி�ைல?" எ�� ஊ� 
ெபய� ெதாியாத எ� க&பைன மணாளனிட� ேகாப� ெகா�ள ஆர�பி�ேத�. 
இ�:� எ$க� B06 வாச=ேல நி�� ெத� Bதியி� அவ� வரைவ எதி� 
ேநா�கலாேன�. 
 
நா� பா��பத&� ந�றாயி��ேபென�� அ7த நாளிேலேய எ�ேலா�� 
ெசா�வா�க�. "உ� அழ��காகேவ உ�ைன யாராவ, வ7, ெகா�தி� ெகா56 
ேபா<வி6வா�" எ�� எ� பா0* ெசா�வ,56. இைத� ப&றி நா� உ�@��� 
ெரா�ப3� க�வ� ெகா5*�7ேத�. நா8 ேப� உ�ள இட�தி� இ���� 
ேபாெத�லா� எ�ேலா�� எ� அழைகேய பா��,� பிரமி�,� ேபா< நி&பதாக நா� 
எ5ணி� ெகா�ேவ�. எ� B06 வாச=ேல நி&�� ேபா,� இ7த அழ� க�வ� எ� 
உ�ள�தி� ெபா$கி� ெகா56 தானி����. அத&�� த�7தா&ேபா�, ேபாேவா� 
வ�ேவா� எ�ேலா�� எ�ைன உ&�� பா��,வி06�தா� ேபாவா�க�. இLவித� 
பா��தவ�களி� ந�ல ேதா&ற?� நாகாிக?� வா<7த இைளஞ� யாராவ, 
இ�7தா�, "எ�ைன மண7, அைழ�,� ேபாக வ�� க7த�வ �மார� இவ� 
தாேனா?" எ�� எ5ணமி6ேவ�. 
 
அ7த இைளஞ�களி� பல� நா� நிமி�7, பா��த,� தைலைய� �னி7, ெகா56 
ேபா<வி6வா�க�; இ�:� சிலைர� பா��த,� என�ேக ெவ��� உ5டாகிவி6�. 
ஒ� சில� ம06� சமி�ைஞகளினா8� ேநாிேல;� எ�னிட� காத� பாைஷ ேபச� 
ெதாட$கினா�க�. ஆனா�, அவ�க@ைடய நிைலைம இ�னெத�� அறி7த,� 
என��5டான ஏமா&ற�,�� அளேவயி�ைல. ஒ�வ:��� க�யாணமாகி 
இர56 �ழ7ைதக�; இ�ெனா�வ� வ�கீ� �மா+தா; ேவெறா�வ� ெபயி� ஆன 
பி.ஏ. - ஆகா நா� எதி�பா��,� ெகா5*���� க7த�வ �மார� இவ�களிேல 
ஒ�வனாக இ��க ?*;மா? எ�லா� மேனாராeயமா? ெவ�� ஆகாச� 
ேகா0ைடயா? இLவள3 அழைக;� ைவ�,� ெகா56, ேகவல� 
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க�னிைகயாகேவ, அ�பா அ�மா3��� பாரமாகேவ இ��க� ேபாகிேறனா! 
பகவாேன! இத&காகவா, என�� இLவள3 அழைக;� அறிைவ;� ெகா6�தா<? 
 
அழகிேல ம06ம�ல? அறிவி8� நா� நிகாி�லாதவ� எ�� தா� 
அ�ேபாெத�லா� எ5ணியி�7ேத�! உ5ைமயிேலேய நா� எLவள3 ம7த அறி3 
பைட�தவ� எ�பைத� பகவா� என�� விைரவிேலேய கா0*� ெகா6�, வி0டா�. 
 
நா� எ� B06 வாச=� நி�� +வய�வர� நட�திய கால�தி� ஒ�நா� 
கலாசாைல ஆசிாிய� ஒ�வ� அ7த வழிேய ேபாவைத� க5ேட�. அவ��� வய, 
�மா� ?�ப, தானி����. ஆனா�, அவ�ைடய தைல�பாைக;�, நீளமா<� 
ெதா$கிய க���G ச0ைட;�, ���� க5ணா*;� அவ�ைடய வயைத அதிக� 
ப6�தி� கா0*ன. அவைர� பா��த3டேன என�� ஒ�விதமான பயப�தி 
உ5டாயி&�. அவ� எ�ைன� பா��த பா�ைவேயா எ�:ைடய பய�ைத 
அதிகமா�கிய,. "ஏ� இ�ப*� ெத� Bதியி� நி�� ேபாேவா� வ�ேவாைர� 
பா��,� ப�ைல இளி�,� ெகா5*��கிறா<? ந�ல �6�ப�,� ெப5/�� இ, 
அழகா?" எ�� அவ� எ�ைன� ேக0ப, ேபா=�7த,. ஆனா� எ�ைன நாேன 
ைதாிய�ப6�தி� ெகா5ேட�. "இவ� எ�ன மகா� ெபாியவ�. இவ��� எத&காக 
நா� பய�பட ேவ56�?" எ�� நிைன�, நிைன�, அச06� ைதாிய�ைத 
அதிகமா�கி� ெகா5ேட�. அவ� Bதி வழியாக� ேபா�� சமய� ெதாி7, ெகா56 
ேவ56ெம�ேற வாச=� ேபா< நி&க3�, அவைர விழி�,� பா��க3� 
ஆர�பி�ேத�. இெத�லா� என�� ஒ� ேவ*�ைகயாக இ�7த,. அ7த ேவ*�ைக 
விைரவி� விைனயாக ?*7த,. 
 
ஒ� நா� எ� தாயா� திOெர�� C�பி06� பரவசமாக� க0* அைண�,� 
ெகா56, "அ* அ��! கைடசியி� உன�� அதி��ட� வ7, வி0டத*, உ� க= 
தீ�7, வி0டத*! 'எ�ேபா வ�வாேரா? எ�ேபா வ�வாேரா?' எ�� பா*� 
ெகா5*��பாேய? அவ� வ7,வி0டார*!" எ�றா�. அ�ேபா, என�� 
உட�ெப�லா� �ளகா$கித� ஏ&ப0ட,. எ� உ�ள�திேல 'அவ� வ7, வி0டாரா? 
அவ� யா�? எ�ப* இ��பா�?' எ�ற ேக�விக� ெபா$கின. ஆனா�, வாயி� ஒ� 
வா��ைத;� வரவி�ைல. அ�மா அவளாகேவ ெசா�னா�: "ஆமா5* க5ேண! 
நிஜ7தா5*. இ7த ஊ� காேலஜிேல �ெராபஸரா�! 250 Rபா< ச�பளமா�. ெரா�ப� 
ப*�பாளியா�. பிாி�`பா� ேவைல Cட ஆ�மா�. க�யாணேம ேவ5டா� எ�� 
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இ,வைரயி� ெசா�=� ெகா5*�7தாரா�. உ� அதி��ட� அ�ேப��-
ப0டவ�ைடய மன, மாறி வி0ட,." 
 
இத&�� பா0* "அ,தா� நா� ெசா�=� ெகா5*�7ேத�. ந�ம அ��வி� 
அழ��காகேவ அவைள யாராவ, வ7, ெகா�தி� ெகா56 ேபா< வி6வா� எ�� 
அ�ேபாெத�லா� எ� வா��ைதயி� உ$க@�� ந�பி�ைக� படவி�ைல" எ�றா�. 
 
காேலe �ெராபஸ� எ�� அ�மா ெசா�ன,ேம எ� மன, பைத�த,. 
ச7ேதக�ைத� தீ��,� ெகா�வத&காக "பார* அ�மா, பா0*ைய! எ� 
அழ��காகேவ யாேரா வ7, வி0டா�களா�! நீ ெசா�8கிறவ� இ�:� எ�ைன 
வ7, பா��க� Cட இ�ைல. அத&��ேள பா0*�� அவசர�!" எ�ேற�. 
 
அ�ேபா, அ�மா, ��னைக;ட�, "இ�ேல* க5ேண; பா0* அவசர�படவி�ைல. 
க�யாண� நிGசயமான மாதிாிதா�. அவ� தின� இ7த Bதி வழியாக காேலஜு��� 
ேபாகிற ேபா, உ�ைன� பா��தி��கிறாரா�. அவேர அ�பாைவ� C�பி0ட:�பி, 
'என�� உ$க� ெப5ைண� க�யாண� ப5ணி� ெகா6�க இ�டமா?' எ�� 
ேக0டாரா�. பண� கா� எ�� ஒ��� ேபச�படா, எ�� ெசா�=வி0டாரா�. 
எ�லா� தீ�மானமாகி வி0ட,. ?C��த� ேததி ைவ�க ேவ5*ய,தா� பா�கி. 
அத&காக�தா� அ�பா ேஜாசியர5ைட ேபாயி��கா�" எ�� ெசா�=, ஆைசேயா6 
எ� ெந&றியி� ைகைய ைவ�, தி��* கழி�தா�. நா� அவளிடமி�7, திமிறி� 
ெகா56 ஓ*ேன�. காமரா உ�@��� ெச�� கதைவ� தா2�பாளி06� ெகா56 
தைரயி� ப6�ேத�. எ� க5களி=�7, தாைர தாைரயா<� க5ணீ� ெப�கி&�. 
ஏ� எ�� என�ேக ெதாியவி�ைல. 
 
"அவைரயா க�யாண� ப5ணி� ெகா�ள� ேபாகிேறா�?" எ�� எ5ணியேபா,, 
ஒ� ப�க� திகிலாயி�7த,. இ�ெனா� ப�க� ெப�ைமயாக3� இ�7த,; 
அ�ேப��ப0ட ப*�பாளி எ� அழ� வைலயி� விA7,வி0டார�லவா? ஆனா� 
அ7த மனித�டனா வா2�ைக ?Aவ,� கழி�க� ேபாகிேறா� எ�� நிைன�தேபா,, 
எ�னேமா ெச<த,. 
 
ச&� ேநர�,�ெக�லா� அ�மா கதைவ இ*�தா�. "அ��! கதைவG சா�தி� 
ெகா56 எ�ன ெச<கிறா<? அ�பா வ7,வி0டா�. ?C��த� ைவ�,� ெகா56 
வ7தி��கிறா�. உ�ைன� C�பி6கிறா�!" எ�� �Xகலமான �ர=� ெசா�னா�. 
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நா� க5கைள� ,ைட�,� ெகா56 ெவளியி� வ7ேத�. அ�மா எ� ?க�ைத� 
பா��, வி06, "அ* அசேட! அAதாயா, எ�ன?" எ�� ேக0டா�. ந�ல 
ேவைளயாக� பா0*, "அAைகயாவத*; �ழ7ைத�� ஆன7த� க5ணீ� 
வ7தி��க*!" எ�றா�. அ�மா, "எ� க5ேண!" எ�� எ�ைன� க0* அைண�,� 
ெகா5டா�. 
 
சாதாரணமா<� �6�ப$களி� அ*;� வச3� ப06� ெகா5*���� 
ெப5க@��� Cட� க�யாண� எ�� ஏ&ப06 வி0டா� தனி மகிைம உ5டாகி 
வி6கிற,. எ�லா�� க�யாண� ெப5ைண அ�ைம பாரா0ட3� ெகாDச3� 
ஆர�பி�, வி6கிறா�க�. ஏ&கனேவ நா� ெச�ல� ெப5; அதி8� இ�ேபா, 
என�� 'அதி��ட�' ேவேற வ7தி�7த,. ஆகேவ எ�லா�� எ�ைன� ப6�தி 
ைவ�த பா0ைடG ெசா�லவா ேவ56�? 
 
க�யாண�,�� எ�லா ஏ&பா6க@� நட7தன. அ�மா அ�பா ?த=யவ�க@��� 
தைலகா� ெதாியவி�ைல. 'தட�ட� ஒ��� ேவ5டா�' எ�� மா�பி�ைள 
ெசா�ன ேபாதி8� 'கிைட�காத ச�ப7த� கிைட�தி��கிற,' எ�ற ெப�ைமயினா� 
அ�பா ஆட�பரமாகேவ க�யாண ஏ&பா6கைளG ெச<தா�. 
 
�றி�பி0ட ?C��த�தி� க�யாண� நட7த,. எ�ேலா���� ஒேர ச7ேதாஷ�. 
மா�பி�ைள நல$கி6வத&� வரவி�ைல எ�ற ஏமா&ற� அ�மா3�� ம06� 
ெகாDச� உ56. இைத மைற�பத&காக அ�மா, "அவ� எ�ன 
சாமா�ய�ப0டவரா? எ�லாைர;� ேபா� நல$கிட உ0கா�வாரா?" எ�� 
ெசா�=� ெகா5*�7தா�! இ�:� எ�ைன அ*�ெகா� தடைவ க0*� ெகா56 
உGசி ?க�7,, "நீ அதி��ட�காாி அ��! ெகா6�, ைவ�தவ�" எ�� 
ெப�மித�,ட� ெசா�=� ெகா5*�7தா�. 
 
அ7த ந�பி�ைக;டேனேய அ�மா எ� க�யாணமாகிG சில கால�,�ெக�லா� 
க5ைண �*னா�. 
 
நா:� இ�ைற�� இ7தG ச7ேதாஷமான இட�திேலேய நி��திவி06 க5ைண 
�*� X$�வத&�� பிரய�தன� ெச<கிேற�. 
--------- 
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2. 2. 2. 2. இ�லற�இ�லற�இ�லற�இ�லற�    
 
ேந&� இர3 நா� நி�மதியாக� X$கின, ேபா� ெச�ற ஆ� மாத�தி� 
X$கினதி�ைல. ஆ&றி� அைட�கல� ��வ, எ�� தீ�மானி�ததி� பலேனா, 
அ�ல, எ� கைதைய எAத� ெதாட$கி இள� வயதி� ஞாபக$கைள எAதியதனா� 
தாேனா ெதாியவி�ைல. 
 
க�யாண� ஆன உடேனேய நா:� எ� கணவ�� எ$க� இ�வா2�ைகைய� 
ெதாட$கிேனா�. இ�வா2�ைகைய� �றி�, நா� எ�னெவ�லா� கன3 க56 
ெகா5*�7ேதேனா, அத&ெக�லா� ேந�மா�தலாக எ$க� வா2�ைக நட7த,. 
 
��ஷ�க� மைனவிகைள ஆ6மா6கைள� ேபா� நட�,வைத;�, அ*�பைத;�, 
,����,வைத;� நா� பா��தி��கிேற�. அLவிதமாக எ�ைன அவ� 
ெகா6ைம� ப6�தவி�ைல. எ�ைன ைவேதா, ேகாபமாக� ேபசியேதா Cட� 
கிைடயா,. ெவ� மாியாைத;ட� எ�ைன நட�தினா�. ேப��ேபாெத�லா� இனிய 
வா��ைதகைளேய ேபசினா�. இதனாெல�லா� என�� மனநி�மதி ஏ&படவி�ைல. 
ஏேனா, ,�க� ,�கமாக வ7த,. 
 
எ� அழைகேயா, அல$கார�ைதேயா அவ� கவனி�ததாக என��� ெதாியவி�ைல. 
 
சில சமய� அவ� எ�ைன ஆவ8ட� உ&�� பா��பா�. ஏேதா ெசா�ல� 
பிரய�தன�ப6கிறவ� ேபா� ேதா���. ஆனா� ஒ��� ெசா�ல மா0டா�. வர வர, 
எ� அழைக நா� ெவ��க ஆர�பி�ேத�. அல$கார� ெச<, ெகா�வதி� எ� 
ஆைச ேபா< வி0ட,. சில நா� �ளி�காம8�, ெந&றி�� இ06� ெகா�ளாம8� 
தைல வாாி� ெகா�ளாம8� இ��ேப�. அ�ேபா,� அவ� வா< திற7, ஒ��� 
ெசா�ல மா0டா�. 
 
அவ���G சதா அவ� ேவைலேய சாியாயி�7த,. காேலஜு��� ேபா�� ேநர� 
ேபாக அவ�ைடய ��தக அைற���ேளதா� இ��பா�. அ�ப* ஓயாம� 
ப*�பத&� எA,வத&�� எ�னதா� இ���ேமா, என��� ெதாியா,. அதாவ,, 
அ�ேபா, என��� ெதாி7தி��கவி�ைல. எ� கணவ� காேலஜி� சாி�திர� 
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�ெராபஸ� எ�� ?�னேம ெசா�=யி��கிேற�. இ7தியாவி� பைழய 
சாி�திர�ைத� ப&றி அவ� ஏேதா ?�கியமான ஆரா<Gசி ெச<, ெகா5*�7தாரா�. 
நம, இ7திய ேதச�,��� சீனா ேதச�,��� பைழய கால�தி� ஏ&ப0*�7த 
உறைவ� ப&றி சில மிக3� ?�கியமான உ5ைமகைள அவ� க56பி*�தாரா�. 
எ$க� க�யாணமான �திதி� அவ� த� ஆரா<Gசிைய� ப&றிG சில சமய� 
எ�:டேன ேபச ஆர�பி�ப,56. ஆனா� அவ� ெசா�வ, ஒ��ேம என�� 
விள$கா,. அதிேல என��G சிர�ைத;� இ�ைல. எனேவ, அவ� ேபசி� 
ெகா5ேடயி���� ேபா,, நா� ந6வி� "ெமஜ+*� சினிமாவி� ேமனகா பட� 
வ7தி��காேம?" எ�� ெசா�= ைவ�ேப�. அவ���G சீ எ�� ேபா<வி6�. ��தக 
அைற��� ேபா< ஏதாவ, எAத ஆர�பி�, வி6வா�. என�ேகா, அவ� சீன 
ேதச�தி� ேம� ெச8�,� கவன�தி� Qறி� ஒ�� எ� மீ, ெச8�த� Cடாதா 
எ�� ேதா���. 
 
இ�ப* நாளாக ஆக, அவ�� நா:� எ0* விலகி� ேபா<� ெகா5*�7ேதா�. ஒேர 
B06��� இ�7த ேபாதி8�, சில தின$க� ஒ�வேராெடா�வ� ேபசி� ெகா�ளாத 
நிைலைம ஏ&ப06 வி0ட,. நா@�� நா� எ�:ைடய மன நி�மதி �ைல7, 
வ7த,. அவ� ேம� ெவ���� ேகாப?� வள�7தன. எ�:ைடய தாப�ைத;� 
ேகாப�ைத;� ப�மட$� அதிகமா���ப*யான ஒ� ச�பவ� இ�ேபா, ேந�7த,. 
 
எ� கணவ��� ஒ� த$ைக உ56. அவ�ைடய ��ஷ:�� *�=யி� ேவைல. 
என��� க�யாணமாகி ��� வ�ஷ�,��� பிற� ஒ� தடைவ அவ�க� எ$க� 
B06�� வ7தா�க�. ராஜ� ?த=� வ7,வி0டா�. அவ� ��ஷ� த� ெசா7த 
ஊ���� ேபா< வி06 ஒ� வார�,��� பிற� வ7தா�. அவ� வ�வத&� ?� அ7த 
ஒ� வார கால?� என��G சிறி, உ&சாகமாயி�7த,. ராஜ� எ$க� க�யாண�தி� 
ேபா, Cட பாிகாச� ெச<, மான�ைத வா$கினா�. "அ5ணா நி�திய பிர�மGசாாி 
எ�� ெசா�=� ெகா5*�7தா�; பி�ைளயா���� க�யாண� ஆ�� ேபா, தா� 
தன��� க�யாண� எ�� B�� பி*�,� ெகா5*�7தா�. ெபா�மனா0* 
எ�றாேல தைலைய� �னி7, ெகா�வா�. அ�ப*�ப0டவைன உ� மாய 
வைலயி� சி�க ைவ�, வி0டாேய*! எ�ன ெபா* ேபா06 மய�கினாய*?" 
எ�ெற�லா� ேக= ெச<தா�. எ� ேமனி நிற�, ?கெவ06, க5ணி� அழ� 
இைதெய�லா� ப&றி அவ� வ�ணி�,, "அ5ணா கா�தி�7தா8� கா�தி�7தா�, 
?த� ந�ப� அழகியாக� பா��,� பி*�தா�" எ�� அவ� ெசா�ன ேபாெத�லா� 
நா� ெவ0க�ப06� தைல �னி7, ெகா5டா8� மன�தி&�� எLவளேவா 
ச7ேதாஷ?� க�வ?� அைட7ேத�. 
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ஆகேவ, ராஜ� இ�ேபா, வ7த,� என�� உ&சாகமாயி�7த,. அவ@� 
?�ேபாலேவ சிாி��� பாிகாச?மா< இ�7தா�. அவ@ைடய பாிகாச$க� என�� 
?�ேபா� ச7ேதாஷ�ைத உ5டா�கவி�ைலயானா8�, நா� எ� மேனாநிைலைய 
ெவளி��� கா0டவி�ைல. C*ய வைரயி� நா:� �Xகலமாயி��பத&� 
?ய�ேற�. எ$க@ைடய பாிகாச� ேபG��களி� சில சமய� எ� கணவ�� வ7, 
ேச�7, ெகா5டா�. எ�:ைடய வா2�ைகயிேல ஒ� மா�த� ஏ&பட� ேபாவ, 
ேபா� ேதா�றிய,. 
 
ஆ�; எ� வா2�ைகயி� மா�த� ஏ&பட�தா� ெச<த,. ஆனா� நா� எதி�பா��த 
?ைறயி� அ��.  
 
ராஜ� வ7த ஒ� வார�தி&�� பிற� அவ@ைடய கணவ� வ7, ேச�7தா�. அவ� 
வ5*யி=�7, இற$கிய,� அவ�க� ச7தி�த கா0சிைய� பா��த ேபாேத எ� 
மன�தி� ?� ைத�த, ேபா=�7த,. ராஜ?� நா:� ச7ேதாஷமாகG சிாி�, 
விைளயா*� ேபசி� ெகா5*�7தத&�� ?*3 ஏ&ப0ட,. அவ� அவ�டேனேய 
அதிக ேநர�ைதG ெசலவழி�க ஆர�பி�தா�. அவ�க@��� ேப�வத&� எ�ன தா� 
இ���ேமா எ�� என�� விய�பாயி�7த,. ஒ�வைரெயா�வ� ேக= ெச<, 
ெகா�வைத;�, ெகாDசி� �லா3வைத;� பா��க� பா��க எ�:ைடய மன� 
கச�� அதிகமாக வள�7த,. சாய$கால� ஆன,� அவ�க� பா06�� ெவளிேய 
கிள�பி வி6வா�க�. கைட�ெத�3�ேகா, ேகாயி� �ள�,�ேகா, சினிமா 
*ராமா3�ேகா ேபா< வி06 உ�லாசமாக இரா�திாி தி��பி வ�வா�க�. அ�ேபா, 
எ�ைன எ�னேமா ெச<;�. B0*ேலேய இ��� ெகா�ளா,. உ�@��� 
வாச8���, மா*��� கீA��மாக ஒ� காாிய?� இ�லாம� ேபா< வ7, 
ெகா5*��ேப�. அ�ேபா, இவ� காேலஜி=�7, வ�வா�; "எ$ேக அவ�க� 
இ�ைலயா?" எ�� ேக0பா�. என��� ெதா5ைட அைட���. "சினிமா3��� 
ேபாயி��கிறா�க�" எ�ேப�. ேமேல நா� ஏதாவ, ெசா�8வத&��, அவ� த� 
அைற��� ேபா<� ��தக$கைள� �ர0ட ஆர�பி�, வி6வா�. 
 
ஒ� நாைள�� ராஜ?� அவ� கணவ�� மா* அைறயி� இ�7தா�க�. அ, என��� 
ெதாியாம� அ7த அைறயி� கதைவ� திற7, வி0ேட�. அ�ேபா, நா� க5ட 
கா0சி எ� ெநDசி� ஈ0*ையG ெச8�,வ, ேபா=�7த,. ராஜ�தி� கணவ� 
தைரயி� உ0கா�7தி�7தா�. ராஜ� அவ�ைடய ம*யிேல தைலைய ைவ�,� 
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ெகா56 ப6�தி�7தா�. அவ� அ5ணா7, பா��,� ெகா5*��க, அவ� �னி7த 
வ5ண� அவ@ைடய க�ன$கைள� தடவி� ெகா6�,� ெகா5*�7தா�. நா� 
அவசரமாக பOெர�� கதைவG சா�திவி06� கீேழ இற$கி� ேபாேன�. எதனாேலா 
என�� அAைக அAைகயாக வ7த,. கீேழ ஓ� அைற��� ேபா< கதைவ� 
தாளி06� ெகா5ேட�. தைரயி� ���ற� ப6�,� ெகா56 வி�மி வி�மி அழ� 
ெதாட$கிேன�. 
 
அ�தைன கால?� அட�கி ைவ�தி�7த ,�கெம�லா� இ�ேபா, ெபா$கி� 
ெகா56 வ7த,. ெவ� ேநர� வைரயி� அA, ெகா5*�7ேத�. க5க� B$கி� 
ேபாயின. ஒ� மணி ேநர�,��� பிற� ராஜ� வ7, கதைவ இ*�தா�. நா� 
கதைவ� திற7த,� எ�ைன� பா��, வி06, "ஐையேயா! இெத�ன* ம�னி" எ�� 
அலறிவி0டா�. "அசேட! ைப�தியேம! மா*�� வ7, கதைவ� திற7தத&காகவா 
இ�ப* அAகிறா<? எ�ன* ேமாச� ?Aகி� ேபாயி&�? இவ� அ�ப*ெய�லா� 
ச$ேகாஜ�ப6கிறவ� அ�ல. நீ ேவ/மானா� பா�! நாைள�� நீ இ��கிறேபாேத 
எ�ைன ம*யி� X�கி ைவ�,� ெகா�ளG ெசா�கிேற�. இத&காக அAவா�களா?" 
எ�� இ�ப*� ேபசி� ெகா5ேட ேபானா�. அவ@ைடய ேபG� இ�ன?� எ� 
ெநDைச அதிகமாக� பிள7த, எ�பைத அவ� எ�ன க5டா�? 
 
நா� ெம,வாகG சமாளி�,� க5ைண� ,ைட�,� ெகா56, "அத&காக இ�ைல 
அ�கா! தைலவ= ம5ைடைய� பிள�கிற,!" எ�ேற�. உ5ைமயாகேவ 
தைலைய;� வ=�க�தா� ெச<த,. க5ணி� நீ� வரேவ5*ய, தா�. "இேதா 
நா:� வ�கிேற�" எ�� என��� தைலவ=;� வ7, வி6வ, வழ�க�. 
 
அத&க��ற� என�� அ*�க* க5ணீ�� தைலவ=;� ேச�7, வ7, 
ெகா5*�7தன. ராஜ� இதனா� கவைலயைட7தா�. ஒ� நா� அவ� 
அ5ணாவிட� இைத� ப&றி� ேபசி� ெகா5*�7த, எ� காதிேல விA7த,. "ஏ� 
அ5ணா, ம�னி இ�ப* இ��கிறா�?" 
 
"எ�ப* இ��கிறா�?" எ�றா� அவ�. 
 
"உன��� க5ேண இ�ைலயா, அ5ணா! ஓயாம� அA, அA, ம�னி��� க5 
B$கி� ேபாகிறேத? ெதாியவி�ைலயா?" 
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"எ�லா� ெதாிகிற,! ராஜ�! ஆனா� நா� எ�ன ெச<ய06�? நா� உ� 
ம�னிைய� க�யாண� ெச<, ெகா5ட, ெபாிய பிச�. ��தி அ�ேபா, ெகாDச� 
சப=�,வி0ட,. அத� பலைன இ�ேபா, அ:பவி�கிேற�" எ�றா�. 
 
"ெரா�ப அழகாயி��கிற,. இ�ப*ெய�லா� ேபசாேத, அ5ணா! B06�� B6 
வாச&ப*. அ$க$ேக அ�ப*�தா� இ����. எ�லா� ஒ� �ழ7ைத பிற7தா� 
சாியாக� ேபா<வி6�!" எ�றா� ராஜ�. 
 
சில நாைள�ெக�லா� ராஜ� ஊ���� ேபா< வி0டா�. ஆனா�, ஒ��� சாியாக� 
ேபாகவி�ைல. நாளாக ஆக, எ� மன�கச�� வள�7, ெகா5*�7த,. நா� 
க5ணீ� வி6வைத;� ���ற� ப6�,� ெகா56 வி�?வைத;� அவ� சில சமய� 
பா��பா�. அவ�ைடய ெம�=ய கால* ச�த�தி=�7, அவ�தா� வ�கிறா� எ�� 
நா� ெதாி7, ெகா�ேவ�. ஒ� ேவைள அவ� எ� ப�க�தி� உ0காரமா0டாரா, 
உ0கா�7, எ�ைனG சமாதான� ப6�த மா0டாரா எ�� சில சமய� மன�தி&�� 
எ5/ேவ�. ஆனா�, அவ� தைலயி� அ*�,� ெகா56, "சனிய�, Yைட!" எ�� 
ெசா�= வி06� ேபா<வி6வா�. ேவ� சில சமய�, "ஐேயா! எ� ��தி இ�ப*யா 
ெக06� ேபாக ேவ/�?" எ�� ெசா�=� ெகா5ேட ேபாவா�. 
 
நாேனா, 'எ�ன�,�காக� பகவா� ந�ைம� பைட�தா�?' எ�� எ5ணமிட� 
ெதாட$கிேன�. அவ� பைட�ததினாேலதா� எ�ன? ந�ல ேவைளயாக, ெச�,� 
ேபாவைத அ7த� பகவானா� Cட� த6�க ?*யாத�லவா?" 
 
"சா3", "மரண�" எ�ற ம7திர�ைத ஜபி�க� ெதாட$கிேன�. 
 
என��� க�யாண� ஆன3டேனேய எ� தாயா� காலமாகி வி0டா� எ�� 
ெசா�ேனன�லவா? எ� தக�பனா� பிற� ேவைலயி=�7, விலகி� ெகா5டா�. 
எ� ��த தம�ைக ைஹதராபா�தி� இ�7தா�. அவ@��� ெபாிய �6�ப�. 
அ�பா, ேபர� ேப�திகைள� ெகாDசி� ெகா56 ைஹதராபா�திேலேய இ�7தா�. 
அவ��� எ� தீ�மான�ைத� �றி�,� க*த� எAத ?ய�ேற�. அ�ேபாெத�லா� 
என�� அLவள3 ந�றாக எAத� ெதாியா,. விஷய�ைதG ெசா�ல ?*யாம� 
தி5டா*ேன�. ஆகேவ, நாைல7, தடைவ க*த�ைத� பாதி வைரயி� எAதி�  
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கிழி�,� ேபா06 வி0ேட�. 
 
இ�ப* நா� பாதி எAதி ைவ�தி�7த ஒ� க*த� ம06� நா� கிழி�,� ேபாடாமேல 
காணாம� ேபா< வி0ட,. எLவள3 ேத*;� கிைட�கவி�ைல! அவ� ஒ� ேவைள 
எ6�தி��பாேரா எ�� ஒ� கண� ச7ேதக� உதி�த,. ஆனா� அவ��� 
அ�ப*�ப0ட �பாவ� கிைடயா,. எ�:ைடய அைற���ேளேய அவ� 
வ�வதி�ைல. ஆனா8�, பி�னா� நட7தைத எ5ணி� பா���� ேபா,, ?த=� 
நா� ச7ேதக�ப0ட, தா� உ5ைமேயா எ��� ேதா��கிற,. 
 
கைடசியி�, நா� எ� தக�பனா���� க*த� ேபாடேவயி�ைல. அத&��ேளேய 
நா� எதி�பாராத அ7த விபாீதG ச�பவ� - எ� வா2�ைகைய அ*ேயா6 மா&றிய 
நிக2Gசி நட7, வி0ட,. 
 
இர3 ேநர$களி� எ� கணவ� ெவ� ேநர� ��தக அைறயி� உ0கா�7, ேவைல 
ெச<, ெகா5*��பா�. நா� ப6�ைக அைறயி� க0*=� ப6�,� �ர56 
ெகா5*��ேப�. சில சமய� அA, ெகா5ேட X$கி வி6ேவ�. அவ� வ�� 
ேபா, விழி�,� ெகா5*�7தா8�, X$�வ,ேபா� ஜாைட ெச<ேவ�. அவ� 
வ7, ப6�, ஐ7, நிமிஷ�தி� காடா7த நி�திைரயி� ஆ27, வி6வா�. 
 
அ�� இர3 வ�� ேபா, அ7த மாதிாி தா� க5ைண �*� ெகா5*�7ேத�. 
அவ� எ� தைலமா0*� வ7, நி�ற ேபா, என��G ச&� விய�பாயி�7த,. 
இெத�ன ஒ� நா@� இ�லாத தி�நா�? எத&காக இ$ேக வ7, நி&கிறா�? அ6�த 
விநா*, அவ�ைடய கர� எ�:ைடய ெந&றிைய ெதா0ட,. இ�:� எ�ன தா� 
நட�கிற, எ�� பா��க �Gைச அட�கி� ெகா5*�7ேத�. ஆGசாிய�! ஆGசாிய�! 
அவ� �னி7, எ� ெந&றியி� ?�தமி0டா�! க�யாண� ஆனதி=�7,, ஒ� 
தடைவயாவ, இ�மாதிாி அவ� ெச<தைத நா� அறிேய�. 
 
பிற� அவ�ைடய கால*G ச�த� ேக0கேவ க5ைணG சிறி, திற7, பா��ேத�. 
அவ� கதைவ ெம,வா<� திற7, ெகா56 ெவளிேய ேபானா�. என�� எ�னேமா 
வயி&றி� பகீ� எ�ற,. இ�னெத�� ெதாியாத Yதி உ5டாயி&�. ச&� உ&�� 
ேக0ேட�. வாச& கத3 திற��� ச�த� ெவ� இேலசாக� ேக0ட,.  
 
உடேன பரபர��ட� எA7தி�7ேத�. அவ�ைடய அைற�� ஓ*ேன�. அவ� 
ேமைஜ மீ, ஒ� க*த� எAதி ைவ�,, அத� ேம� பார?� ைவ�தி�7த,. பிாி�,� 
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பா��ேத�. நா� பய7தப*ேய தா� அதி� எAதியி�7த,. இர5ேட இர56 
வாிதா�! 
 
"அ�பா�7த அ�?83��, 
 
உன��� பாிJரண வி6தைல ெகா6�, வி06 நா� ேபாகிேற�. நீ ெசௗ�கியமாக 
இ��பத&� ேவ5*ய ஏ&பா6க� எ�லா� ெச<தி��கிேற�! 
 
இ�ப*�� 
...." 
 
க*த�ைத அ�ப*ேய ேபா06 வி06, நா� வாச&ப�க� ஓ*ேன�. ெத� ?ைனயி� 
அவ�ைடய ெவ�ைள ேவ�* ந0ச�திர ெவளிGச�தி� இேலசாக� ெதாி7த,. அ7த� 
திைசைய ேநா�கி ஓ*ேன�. அ�ேபா, ேம&கா&� நா�; ேஹா எ�ற இைறGச8ட� 
கா&� 'வி� வி�' எ�� அ*�,� ெகா5*�7த,. �Aதிைய வாாி ேமேல அ*�த,. 
அைதெய�லா� ெபா�0ப6�தாம� நா� தைலவிாி ேகாலமாக ஓ*ேன�. ெத�வி� 
ஒ� பிராணி கிைடயா,. அ7த� கா&���� �Aதி��� பய7, ெத� நா<க� Cட 
B06� தி5ைணயி� ப,$கி� கிட7தன ேபா8�! நா� நிைன�தப*ேய அவ� ெத� 
?ைனயி� இ�7த ச7தி� தி��பினா�. 
 
ேவகவதி நதி��� ேபா�� ச7, தா� அ,. நா:� அ7தG சமய�தி� தி��ப� 
ேபாேன�. அவ� நதி�கைரைய அைட7தா�. ேநேர நதியி� இற$கி வி0டா�; நதியி� 
பிரவாக� Jரணமா<� ேபா<� ெகா5*�7த,. கா&றி� ேவக�தினா� 
பிர�மா5டமான அைலக� கிள�பி� கைரைய ேமாதி� ெகா5*�7தன. நா� 
நதி�கைரைய அைட7த ேபா, அவ� ெவ�ள�தி� மா�� அள3 ஜல�,��� ேபா< 
வி0டா�. என�� உட�ெப�லா� ந6$கி&�. CGச� ேபாட வரவி�ைல. ஒ� கண� 
ம$கிய இ�0*� அவ� தைல ம06� ெவ�ள�தி� ேம� ெதாிவ, ேபா=�7த,! 
அ6�த கண� தைல;� ெவ�ள�,���ேள ேபா<வி0ட,. அ��ற� ஒேர 
அ7தகார7தா�! 
 
ெசா�ல ?*யாத Yதி எ�ைன� ப&றி� ெகா5ட,. தி��பி B0ைட ேநா�கி 
ஓ*ேன�; க5 ெதாியாம� ��0டா� ேபா�கா< ஓ*ேன�. வழியி� பல?ைற 
த6�கி விA7ேத�! B06�� எ�ப*� ேபா<G ேச�7ேதேனா ெதாியா,. அைற��� 
ேபா< கதைவ� தாளி06� ெகா56 தைரயி� விA7ேத�. மன�தினா� ஒ��ேம 



229 

 

சி7தி�க ?*யவி�ைல. X�க?� இ�லாம�, விழி��� இ�லாம� 
உண�Gசிேயயி�லாம� மர�க0ைடைய� ேபா� கிட7ேத�. ஆனா�, மா�� ம06� 
படபடெவ�� அ*�,� ெகா5*�7த,. அ7த அ*�பான,, 'வி6தைல வி6தைல 
வி6தைல' எ�ற ப�லவி��� தாள� ேபா6வ, ேபா=�7த,. 
------------ 
 
3. 3. 3. 3. ெவ�ளி�திைரெவ�ளி�திைரெவ�ளி�திைரெவ�ளி�திைர    
 
நாைளய தின� அமாவாைச! 
 
ெச�ற ��� இர3களி� நா� எAதியைதெய�லா� இ�� ம�தியான� ப*�,� 
பா��ேத�. இைடயிைடேய சில ச�ப7தமி�லாத ெசா&க@�, அ��தமி�லாத 
வா�கிய$க@�, �ழ�பமான எA�,�க@� காண�ப0டன. அவ&ைறெய�லா� 
அ*�,G சாி�ப6�திேன�. 
 
பகவாேன! நாைளய இரா�திாி வைரயி� என�� ந�ல நிைன3 இ��க ேவ56�. 
பிற� ேவகவதியி� அைட�கல� ��7, உ� பாதாரவி7த�ைத வ7, அைடேவ�. 
 
ேமேல Cறிய விபாீத ச�பவ� நட7த ேபா,, அ�பா ெச�ைன� ப0டண�தி� எ� 
இ�ெனா� அ�கா B0*� இ�7தா�. எ� த7திைய� பா��,வி06, அவ� ஓ* 
வ7தா�; ந�லேவைளயாக, எ� கணவ� எAதி ைவ�த சீ0ைட� ப�திர�ப6�தி 
ைவ�தி�7ேத�. அைத அவாிட� ெகா6�ேத�. அ�றிர3 நா� க5டைத 
அ�பாவிட� CடG ெசா�லவி�ைல. 
 
அ�பா அ7த� க*த�,ட� ேபா^+ +ேடஷ:��G ெச�� விஷய�ைத� 
ெதாிவி�தா�. ேபா^+கார�க� ஏேதேதா ?ய&சி ெச<, பா��ததாக3� தகவ� 
ஒ��� ெதாியவி�ைலெய��� ெசா�னா�க�. 
 
சில சமய� ெவ�ள�தி� ேபானவ�களி� உட�க� கைரயி� ஒ,$�வ, 
வழ�கம�லவா? அ7த மாதிாி அவ�ைடய உட� ஒ,$�ேமா எ�� சில சமய� நா� 
எ5ணி ந6$�ேவ�. ஒ� வார� வைரயி� அ�மாதிாி எ,3� ெச<தி 
வராம=��கேவ, இ7த� பாவி உ�ள�தி� ஒ�வித அைமதி உ5டாயி&�. 
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ஏெனனி�, அவ� நிGசயமாக இற7த ெச<தி ெதாி7தா� எ�ைன இ�லாத 
அல$ேகால$க� எ�லா� ெச<, வி6வா�க� அ�லவா? அத&காக�தா� 
பய7ேத�. 
 
சில நாைள��� பிற� அ�பா எ�ைனG ெச�ைன� ப0டண�,�� அைழ�,� 
ேபானா�. அ$ேக மீனா அ�கா B0*� த$கிேனா�. மீனா அ�காவி� ��கக�தி� 
எ�ேலா�� �ஷி� ேப�வழிக�. நாகாிக வா2�ைகயி� ப&� உைடயவ�க�. அேதா6 
ச$கீத�, நா0*ய� ?த=ய கைலகளி� அதிக ஆ�வ� ெகா5டவ�க�. ஓயாம� 
ச$கீத�, நா0*ய�, நாடக�, சினிமா இைவகைள� ப&றி� ேபG� நட7, 
ெகா5*����. இ�ப*� ப0ட இட�திேல இ�7தா�, நா� எ�:ைடய ,�க�ைத 
மற7தி��க ?*;� எ�� எ� தக�பனா� எ5ணினா�. அேதா6 ெப5களி� க�வி 
+தாபன� ஒ�றி� எ�ைனG ேச�7, ப*�கG ெச<யலா� எ�ற எ5ண?� 
அவ��� இ�7த,. 
 
மீனா அ�கா B0*�, ?த=� சில நா� எ�னிட� எ�லா�� அ:தாப�,ட� நட7, 
ெகா5டா�க�; ,�க ?க�,டேன ேபசினா�க�. B0*ேலேய சில நா� கலகல��� 
�ைறவாயி�7த,. நாளைடவி� நிைலைம மாறி� பைழயப*ேய சிாி��� 
விைளயா06மாயி��க� ெதாட$கினா�க�. எ�லா�� ச7ேதாஷமாயி���� 
இட�தி� நா� ம06� ?க�ைத� X�கி� ெகா5*��க ?*யவி�ைல. எ�:ைடய 
இள� பிராய�,� �Xகல �பாவ� ம�ப*;� ேமேலா$கிய,. எ�ேலா�ட:� 
சகஜமாக� ேபசி� பழக3�, சிாி�க3� ெதாட$கிேன�. அேதா6 இ�ைல; பாட3� 
ெதாட$கிேன�. 
 
மீ: அ�காவி� B06�� ஒ� சிேநகித� அ*�க* வ�வா�. அவ� ெபய� 
ப0சிராஜ�. மீ: அ�காவி� ைம�,ன�ட� அவ� காேலஜி� ஒ�றா<� 
ப*�தவரா�. தமி2 டா�கிக� ெரா�ப� ேகவலமாயி��ப, ப&றி;� அவ&ைறG 
சீ�தி��த ேவ5*யைத� ப&றி;ேம அவ� ஓயாம� ேபசி� ெகா5*��பா�. பா0*� 
அவ��� ெரா�ப� பிாிய�. ஒ�நா� நா� பா6வைத� ேக06 வி06 அவ�, "இ, 
யா� இLவள3 அ&�தமா<� பா6கிற,? எ�ன ம,ரமான சாாீர�? ைம���� 
எLவள3 ெபா��தமான �ர�" எ�� ெசா�=� ெகா5*�7த, எ� காதி� 
விA7த,. என��� �ளகா$கித� உ5டாயி&�. நாளைடவி� எ�:ைடய 
CGச�ைத வி06, ��ஷ�க@�� ?�னா� பாட ஆர�பி�ேத�. நா� பா6� ேபா, 
அவ� அ�ப*ேய ெம< மற7, ேக0பா�. அவ���� �ைக�படெம6�க� ெதாி;�. 
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ஒ� நா� ேகமரா எ6�,� ெகா56 வ7, B0*� எ�ேலாைர;� பட� எ6�தா�. 
"உ$கைள;� ஒ�� எ6�, ைவ�க06மா?" எ�றா�; ?த=� நா� ம��ேத�. 
எ�ேலா�� வ&���தியதி� ேபாி� ச�மதி�ேத�! ம�நா� அவ� பட�ைத எ6�,� 
ெகா56 வ7,, "உ$க@ைடய �ர�தா� 'ைம�'��� ஏ&ற, எ�� நிைன�ேத�, 
?க?� திைர�காகேவ ஏ&ப0ட, ேபா=��கிற," எ�� ெசா�=� ெகா5ேட 
ெகா6�தா�. அத&� ?�னா� எ�ைன ந�றாக� பட� எ6�தேதயி�ைல! அவ� 
எ6�த பட�ைத� பா��த,� என�ேக க�வமாயி�7த,; "நாம இLவள3 
அழகாகவாயி��கிேறா�?" எ�� அதிசயி�ேத�. "இ7த அழகினா� எ�ன 
பிரேயாஜன�?" எ�ற ஏ�க?� மன�தி� உ5டாயி&�. 
 
"அத&�� பிற� அவ� இ�:� பல தடைவ எ�ைன� பட� பி*�தா�; அேதா6, 
"உ$கைள� ேபா�றவ�க� சினிமாவி� ேச�7தா� தா�, தமி2 சினிமா3�� 
விேமாசன�" எ�� அ*�க* ெசா�= வ7தா�. நா:� எ� மனதி�, "பிரபல 
ந0ச�திர� ஆவத&ேக நா� பிற7தி��கிேற�" எ�� தீ�மானி�,� ெகா5ேட�. 
டா�கியி� ந*�பைத� ப&றிேய கன3 காண ஆர�பி�ேத�. 
 
இ�மாதிாி எ� மன� சபல�ப0*��பைத எ� அ�கா எ�ப*ேயா ெதாி7, 
ெகா5டா�. சில சமய� நா:� ப0சிராஜ:� ேபசி� ெகா5*��பைத அவ� 
ஒ06� ேக0டதாக� ெதாிகிற,. அவ� எ�ைன� தி0ட ஆர�பி�தா�. என��� 
ேகாபமா< வ7த,. "உன�� எ�ன? �ழ7ைத �0*க@ட:� ஆைச� 
கணவ:ட:� ெசௗ�கியமாயி��கிறா<. என�� ம06� வா2�ைகயி� ச7ேதாஷ� 
ேவ5டாமா? எ�� மன�தி&�� எ5ணி� ெகா5ேட�. ஒ� நா� விஷய� ?&றி 
வி0ட,. அ�கா ப0சிராஜனிட� "சினிமா, சினிமா எ�� ெசா�= ஏ� அவ� 
மன�ைத� ெக6�கிறீ�க�? இ�ப*ெய�லா� ேப�வதாயி�7தா�, நீ$க� இ7த 
B06�� வரேவ5டா�" எ�� ெசா�=� ெகா5*�7தா�. அ�ேபா, அ$ேக 
நா�, "அவ� இ7த B06�� வர� Cடாெத�றா� நா:� ேபா<வி6கிேற�" 
எ�ேற�. அ�கா திைக�,� ேபானா�. கைடசியி�, "உ$க�பா வர06�; அவைர� 
ேக06� ெகா56 எ, ேவ/மானா8� ெச<" எ�றா�. அGசமய� 
ைஹதராபா�,��� ேபாயி�7த அ�பா3��� க*த� எAதினா�. 
 
அ�பா வ7த பிற� சில நா� அவ���� என��� ஒேர ேபாரா0டமாயி�7த,. "ந� 
�ல�தி� உ5டா? ேகா�திர�தி� உ5டா? சினிமாவி� ந*�கவாவ,? Cடேவ 
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Cடா,!" எ�� ெசா�னா�. "எ7த வித�திலாவ, ெபய� எ6�க ேவ56�. 
இ�லாவி0டா� வா2�ைகேய என�� ேவ5*யதி�ைல" எ�ேற� நா�. 
கைடசியி� நா� தா� ெவ&றி ெப&ேற�. எ�:ைடய ெவ&றி�� ?�கிய 
காரணமாயி�7தவ� ப0சிராஜ� தா�. அவைர எ�ப*ேயா அ�பா3��� பி*�, 
வி0ட,. ஒ� நா� ப0சிராஜ� வ7,, �6�ப +திாீகைளேய ெப��பா8� 
ந*ைககளாக� ேத�7ெத6�, ஒ� டா�கி எ6�க� ேபாவதாக3�, எ$க@��G 
ச�மதமானா� எ�ைன� கதாநாயகியாக� ேத�7ெத6�பதாக3� ெசா�னேபா,, 
அ�பா த� ச�மத�ைத� ெகா6�,வி0டா�. அ�றிர3 அளவிற7த ச7ேதாஷ�தினா� 
என��� X�க� பி*�கவி�ைல. 
 
பி�னா� நா� எLவளேவா ஏமா&ற�,��� மன�,ய���� ஆளாக 
ேவ5*யி�7த,. கதாநாயகி ேவஷ� என��� கிைட�கவி�ைல. ஒ� ம0டமான 
ேவஷ7தா� கிைட�த,. இ7த� தடைவ அ7த ேவஷ�தி� ந*�, ந�ல ெபய� வா$கி 
வி0டா�, அ6�த தடைவ கதாநாயகி ேவஷ� கிைட��ெம�� ப0சிராஜ� ேத�த� 
Cறினா�. எதனாேலா அவ� ேபGசி� என��� Jரண ந�பி�ைக உ5டாயி&�. 
உ5ைமயி� அவ� ெசா�னப*ேய நட�க3� நட7த,. ?த� டா�கியி� ம0டமான 
ேவஷ�திேலேய நா� ந�ல ெபய� ச�பாதி�ேத�. அ, ெவளியான சில 
நாைள���ேளேய, இ�ெனா� டா�கி��� கதாநாயகியாக� ேத�7ெத6�தா�க�. 
ப�தாயிர� Rபா< ெகா6�பதாக ஒ�ப7த� நட7த,. ப0சிராஜனிட� என�� 
அளவிற7த ந�றி;5டாயி&�. "உ$களா� அ�லவா என�� இLவள3 
ெப�ைம;� வ7த,?" எ�� ஆயிர� தடைவ ெசா�ேன�. எ�னா� ஒ��ேம 
நட�கவி�ைல உ$க@ைடய ?கெவ06�தா� காரண�; உ$க@ைடய சாாீர7தா� 
காரண�" எ�� ெசா�வா�. 
 
இர5டாவ, டா�கி எ6�பத&காக நா$க� க�க�தா ேபாேனா�. அ$ேக ஐ7, மாத 
கால� த$க ேவ5*யதாக ஏ&ப0ட,. இ7த� பட� பி*�,� ெகா5*�7த 
கால�தி�, நட7த ஒ� ச�பவ� எ� மன�தி� எ�ப*ேயா மிக ஆழமா<� பதி7த,. 
"இ, எ�ன பிரமாத விஷய�?" எ�� நாேன பல தடைவ எ5ணமி0*��கிேற�. 
எ�றா8� எதனாேலா அGச�பவ� எ� மன�தி� மிக3� ?�கிய�ைத 
அைட7,வி0ட,. 
 
ஒ� நாைள�� +6*ேயாவி�, "இ�ைற�� யாேரா ஒ� பிர?க� ஷு0*$ பா��க 
வர� ேபாகிறா�" எ�� பிர+தாப� வ7த,. அவைர வரேவ&பத&காக ஏ&பா6க� 
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நட7தன. வர�ேபாகிறவ�களி� ெபய� 'பா� ச�� பிரஸா�' எ�� ெசா�னா�க�. 
"அவ� எ�ன அLவள3 ெபாிய மனிதரா? எத&காக இLவள3 ெபாிய ஆ��பா0ட�!" 
எ�� விசாாி�ேத�. பா� ச�� பிரஸா� மகா ேமதாவி எ��� அவ�ைடய 
ஆரா<Gசிக� அவைர உலக� பிரசி�தமா�கியி��கி�றன ெவ���, சமீப�தி� 
அவ���G ச�வகலாசாைலயா� டா�ட� ப0ட� ெகா6�தா�க� எ��� 
ெசா�னா�க�. ப0சிராஜேன அவைர� ப&றி� பிரமாதமாக� ேபசினா�. "ஒ�ேவைள 
இ$ேக ெஸ06�� வ7தா8� வ�வா�. அ�ேபா, உ�ைன அறி?க�ப6�த� 
ேபாகிேற�. நீ அவாிட� ைதாியமாக� ேபச ேவ56�" எ�றா�. "அவ� எ�ன 
பாைஷயி� ேப�வா�?" எ�� ேக0ேட�. "இ7த வ$காளிகேள �ய பாைஷயி� 
அபிமான� ெகா5டவ�க�. எ�ேபா,� வ$காளியி� தா� ேப�வா�க�. ஆனா� 
நா� ெத�னி7திய�க� எ�� ெதாி7தா� இ$கி^ஷி� ேபசலா�. உன��� தா� 
ெதாி;ேம? ஏதாவ, ேக0டா� பளிGெச�� பதி� ெசா�8" எ�றா�. 
 
அLவள3 ெபாிய உலக� பிரசி�தமான ேமதாவிைய� பா��க நா:� ஆவ8ட� 
இ�7ேத�. கைடசியாக அவ� ம�தியான� வ7தா�. வ$காளிகளி� ெப��பாலாைர� 
ேபா� அவ�� நீ5ட தா* வள��,� ெகா5*�7தா�. அவ�ட� ஒ� ெபாிய 
��பேல வ7த,. +6*ேயா நி�வாகிக� அவ��� ெரா�ப3� மாியாைத ெச<, 
எ�லாவ&ைற;� கா0*� ெகா56 வ7தா�க�. எ$க@ைடய ெஸ06�� அவ� 
வ7த,�, ப0சிராஜ� அவைர வரேவ&�, எ�ைன;� அறி?க�ப6�தி ைவ�தா�. 
"இவ� உய� �6�ப�,� ெப5. கைலயி� ேம� உ�ள ஆ�வ�தினாேலேய 
சினிமாவி� ந*�க ?�வ7தி��கிறா�" எ�� அவ� Cறிய ேபா, என�� மிக3� 
ெப�ைமயாயி�7த,. அவ��� மன�தி&�� ந�றி ெச8�திேன�. அ�ேபா, 
அ7த� பிர?க�, எ�ைன� பா��,, "நீ$க� உய� �6�ப�,� ெப5ணாயி�7, 
இ�மாதிாி ந*��� கைலயி� சிர�ைத ெகா5ட, மிக3� ச7ேதாஷி�க ேவ5*ய 
காாிய�. உ$கைள� ேபா�றவ�களா� தா� சினிமா உ�தாரண� ஆக ேவ56�. 
ஆனா�, சினிமா ெதாழி� ஒA�க� ெக06� ேபாகிறெத�� சாதாரணமா< ஓ� 
அபி�பிராய� இ�7, வ�கிற,. உ$கைள� ேபா�றவ�க� அைத� ெபா<யா�க 
ேவ56�" எ�றா�. இைதெய�லா� இ$கி^ஷி�தா� ெசா�னா�. எ�ைன 
எ�னேவா ெச<த,. அவ��� பதி� ெசா�ல ேவ56ெம�� நிைன�ேத�. 
ஆனா�, நா எழவி�ைல. ப0சிராஜ� எ�ைன� பா��,, "ஏதாவ, பதி� 
ெசா�8$க�" எ�றா�. "என�காக நீ$கேள ெசா�8$க�" எ�ேற� நா�. 
உ$க@ைடய ��திமதி�காக மாலதி ெரா�ப3� வ7தன� ெச8�,கிறா�" எ�றா� 
ப0சிராஜ�. அ�ேபா, பா� ச�� பிரஸா� அவ�ைடய Cாிய கA�� க5களா� 
எ�ைன ஒ� பா�ைவ பா��, வி06� ேபா<வி0டா�. அ7த ேமதாவி�� நா� 
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அGசமய� வ7தன� ெச8�தாவி0டா8� இ�ேபா, ெச8�,கிேற�. அவ�ைடய 
��திமதி எ� விஷய�தி� அநாவசியெம�றா8�, எLவித� காரண?� இ�லாம�, 
?�பி� ெதாியாத எ�னிட� அவ� சிர�ைத எ6�,� ெகா5டார�லவா? 
அவ�ைடய பா�ைவையேயா, ேபGைசேயா எ�னா� இ�� வைர மற�க 
?*யவி�ைல. 
 
எ� இர5டாவ, டா�கியினா� எ� �க2 பிரமாதமாக வள�7, 'ஓேஹா' எ�� 
ஆகிவி0ட,. மாலதியி� பட� வராத ப�திாிைகேய கிைடயா, ('மாலதி' எ�:ைடய 
ெவ�ளி�திைர� ெபய�; ப0சிராஜ� அளி�த ெபய�) தமி2நா06� ப0டண$களி� 
�வ�களி� எ�லா� மாலதியி� ��னைக வதன� கா0சி த7த,. இ�ப* நா� 
�கழி� சிகர�ைதயைட7தி�7த சமய�திேல தா�, எ� த7ைத எ�ைன இL3லகி� 
அநாைதயாக வி06 வி06� காலமானா�. ெவ� நாளாக எ$க� �6�ப�தி=�7த 
சைமய&காாிைய� தவிர, நா� ேவ� ,ைணயி�லாதவளாேன�. 
 
ஆனா� அதிக நா� ,ைணயி�றி இ��கவி�ைல. இர5டாவ, டா�கியி� எ� �க2 
ெப�கியதி=�7, அ,வைர எ�ைன� பகி�கார� ெச<தி�7த உறவின�க� 
எ�லா� எ�ைன� ேத* வ7, உற3 ெகா5டாட� ெதாட$கினா�க�. ெவ� Xர�, 
ப7,�கெள�லா� வ7தா�க�. சில� ேவைல�காக வ7தா�க�. சில�, டா�கியி� 
ேச�வத&�G சிபாாி��காக வ7தா�க�. ேவ� சில� ெபா�@தவி ேத* வ7தா�க�. 
சில�, பிரபல ந0ச�திர�தி� ப7, எ�ற ெப�ைமைய நிைல நா0*� 
ெகா�வத&காகேவ வ7தா�க�. "அபைல� ெப5ணாGேச?" எ�� இர�க�ப06 
வர3 ெசல3� கண�ைக� கவனி�, ஒA$�ப6�,வத&� அேநக� 
சி�தமாயி��கிறா�க�! 
 
இதனாெல�லா� நா� அைட7த ெதா�ைலகைளG ெசா�= ?*யா,. அவ�கைள 
எ�லா� ைவ�,G சமாளி�ப, ெப�$ க�டமாயி�7த,. இLவள3 
ெதா�ைலக@�கிைடயி�, என�� உ5ைமயி� உ&ற சிேநகிதராக நட7, 
ெகா5டவ� ப0சிராஜ� ஒ�வ� தா�. 
 
அவரா� என�� ஒ� விதமான க�ட?� கிைடயா,! எ�லாவித�தி8� 
ஒ�தாைசயாக�தா� இ�7தா�. அ�பா காலமான பிற� அவாிட� தா� எ� பண� 
வர3 ெசல3கைள ஒ��வி�தி�7ேத�. அவ�� க5/� க��,மா<� பா��,� 
ெகா56 அ*�க* எ�னிட� கண�� ஒ��வி�, வ7தா�. 
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என��� அவ���� இ�7த உறைவ� ப&றி ஊாி� பல வைகயாக� ேபசி� 
ெகா5டா�க� எ�ப, என��� ெதாி7தி�7த,. ஆனா�, அவேரா எ�:ைடய 
மன� ேபா�ைக அறி7,, எ�ைன மிக3� மாியாைதயாக நட�தி வ7தா�. ஒ� 
தடைவயாவ, அவ� வர�� மீறி நட7ததி�ைல. எ� மன�தி� ம06� சில காலமாக 
ஒ� சDசல� ேதா�றியி�7த,. 'எ�தைன நாைள�� இ�மாதிாி நாதன&றவளாக 
இ��ப,? இLவள3 Xர� நம�� உதவி ெச<தி��பவைர ஏ� க=யாண� ெச<, 
ெகா�ள� Cடா,?' எ�ற எ5ண� அ*�க* உ5டாயி&�. 
 
இ�ப*யி��ைகயி� ஒ�நா� ப0சிராஜ� அ7த ஆGசாியமான - எ�ைன 
ஒேரய*யாக� ெப�ைமயி� சிகர�,��� ெகா56 ேபான ெச<தி;ட� வ7தா�. 
"மாலதி! இ�� தா� எ� உ�ள� �ளி�7த,. உ�:ைடய அ6�த கா5*ரா�0 ஒ� 
ல0ச�தி&�� �ைறய� Cடா, எ�� தீ�மானி�ேத�. இேதா ஒ� ல0ச�,� 
ப�தாயிர�,��� கா5*ரா�0!" எ�றா�. நா� பிரைம பி*�தவ� ேபாலாேன�. 
ப�, நிமிஷ� வைரயி� எ�னா� ஒ� வா��ைத;� ேபச ?*யவி�ைல. பிற� "இ, 
கனவி�ைலேய? டா�கியி� ஒ� கா0சி இ�ைலேய?" எ�� ேக0ேட�. "இேதா 
பா�!" எ�� ஒ� நக� ஒ�ப7த�தி� எ5ணா8� எA�தா8� 'ஒ� ல0ச�,� 
ப�தாயிர�' எ�� ேபா0*�7த இட�ைதG �0*� கா0*னா�. "ந�ல நா� பா��, 
ைகெயA�,� ேபாட ேவ5*ய, தா� பா�கி" எ�றா�. நா� அவ�ைடய 
கர$கைள� பி*�,� ெகா56, க5ணி� நீ� த,�ப, நா� தAதA�க, "எ� உயி� 
உ�ளவைரயி� நா� உ$கைள மற�க மா0ேட�" எ�ேற�. ஆ�; அவைர எ� 
உயி� உ�ளவைரயி� - நாைள ந�ளிர3 வைரயி� - எ�னா� மற�க ?*யா,! ஒ� 
மாத�,��� பிற� அவ� ெச<த அ&�தமான காாிய�ைத;� நா� மற�க ?*யா, 
தா�! 
 
சீ�கிர�திேலேய ேம&ப* ஒ�ப7த� ?*7த,. ைகெயA�, ஆயி&�. 
ெத�னி7தியாவி� டா�கி� ெதாழிைல ?Aவ,� ைக�ப&�வெத�� 
இல$ைகயி=�7, ஒ� ?தலாளி ஏராளமான பண�,ட� வ7தி�7தா�. 
ெத�னி7தியாவி8�ள பிரபல ந0ச�திர$கைளெய�லா� அவ� ஒ�ப7த� ெச<, 
ெகா56 வ7தா�. அவ� தா� எ�ைன;� ேம&ப* ெப�7 ெதாைக�� ஒ�ப7த� 
ெச<தா�. நா&பதினாயிர� Rபா< அ0வா��� ெகா6�தா�. 
 
ஒ� மாத�தி&�� பிற� - டா�கி எ6�பத&�� J�வா$க ஏ&பா6க� நட7,  
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ெகா5*�7த சமய�தி� அ7த இ* ேபா�ற ெச<தி வ7த,. எ� ஆகாச� ேகா0ைட  
இ*7, X� Xளாயி&�.  
 
ப0சிராஜ� திOெர�� காணாம& ேபா<வி0டா�! 
 
சினிமா உலகி� 'எ�+0ரா' ெப5க� எ�� ஓ� இன� உ56. ேதாழி� ெப5க� 
?த=ய சி�லைற ேவஷ$களி� ந*�பத&� அவ�கைள அ�றாட� ச�பள�,�� 
அம��தி� ெகா�வா�க�. அ�ப*�ப0ட 'எ�+0ரா' ெப5 ஒ��தி;ட� ப0சிராஜ� 
அ7த��தியானமாகி வி0டா�! 
 
அவ� ம06� அ7த��தியானமாகவி�ைல. பா$கியி� இ�7த எ� பண� 
R.40,000?� அவேரா6 அ7த��தியானமாகி வி0ட,. 
 
ப0சிராஜைன நா� பாிJரணமா< ந�பி, அவாிடேம எ� வர3 ெசலைவ 
ஒ��வி�தி�7ேத� எ�� ெசா�ேனன�லவா? �திய ஒ�ப7த�ப* வ7த அ0வா�+ 
ெதாைகைய அவ� த� ேபாிேலேய பா$கி� ேபா06� ெகா5*�7தா�. அவேர அைத 
வா$கி� ெகா56� ேபா< வி0டா�. 
 
"ஆகா! இ7த� ப0சிராஜ� எ�ேப��ப0ட உய�7த மனித�? ேவெறா� 
மனிதனாயி�7தா�, நா� இ�ப*� த�ன7தனியா< அவைரேய ந�பி இ��பத&� 
இLவள3 ேந�ைமயா< இ��பானா? ந�மிட� ஒ�ைற;ேம ேகாராம� இ�ப* 
அ��ட� இ��கிறாேர? இவ� ெத<வ� பிறவிதா�!" எ�� பல?ைற நா� 
எ5ணிய, உ56. 
 
ப0சிராஜ� எ�ன�ைத� ேகாாி எ�னிட� அLவள3 அ�பாயி�7தா� எ�ப, 
இ�ேபா,தா� ெதாி7த,. 
------------ 
 
4. 4. 4. 4. @<$சி@<$சி@<$சி@<$சி    
 
ப0சிராஜ� பற7, ேபா< ஏற��ைறய இ�ேபா, ஒ�றைர வ�ஷமாகிற,. இ7த  
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ஒ�றைர வ�ஷ�தி� எ�:ைடய வா2�ைகைய நிைன�தாேல என��� பய$கர� 
உ5டாகிற,; �ைள �ழ��கிற,. 
 
இல$ைக ?தலாளி�� எAதி� ெகா6�த ஒ�ப7த�தி�ப* டா�கியி� ந*�ேத�. 
இ7த டா�கி எ6�, ?*வத&�� ஒ� வ�ஷ�தி&� ேமலாயி&�. இ7த� கால�தி� 
?தலாளி, ைடர�ட�, +b*ேயா மாேனஜ�, பிரதான ஆ5 ந*க� எ�ேலா�மாகG 
ேச�7, எ�ைன� ப6�தி ைவ�த பா0ைடG ெசா�ல ?*யா,. ஆ5 
,ைணயி�லாம� ஒ� அபைல +திாீ அக�ப06� ெகா5டா�, உலக�தி� - அ,3� 
சினிமா உலக�தி� - அவைள எ�ன பா6ப6�தி ைவ�பா�க� எ�:� பாட�ைத 
ந�றாக அறி7, ெகா5ேட�. எ�:ைடய பரம விேராதி��� Cட அ�ேப��ப0ட 
கதி வரேவ5டாெம�� பகவாைன� பிரா��தி�கிேற�. 
 
ெதா�ைல ெபா��க ?*யாம�, பல தடைவ "எ�னா� ?*யா," எ�� நி�� விட� 
ேதா�றிய,. ஆனா8�, ப�ைல� க*�,� ெகா56 ெபா��தி�7ேத�. டா�கி 
?*7த,�, அ0வா�ஸு ெதாைக ேபாக� பா�கி பண� வ7,வி6ம�லவா? அ��ற� 
சினிமா3��� தைல ?Aகி வி06 'ராமா கி��ணா' எ�� பகவாைன� தியானி�,� 
ெகா56 கால$ கழி�கலா�. அ7த எ5ண�திேலதா� ப0சிராஜ� R.40,000 
ெகா56 ேபானைத� ப&றி� Cட நா� அதிக� கவைல�படவி�ைல. 
 
டா�கியி� ?*3 ெந�$க, என��G ேசர ேவ5*ய பா�கி பண�ைதG சாியாக� 
ெகா6�பா�களா எ�ற ச7ேதக� என�� ஏ&ப06 வ7த,. எனேவ, டா�கி 
?*வத&�� இ�:� ஒ� ப�தியாவ, வா$கி விட ேவ56ெம�� நிைன�, ஒ� 
நா� ?தலாளியி� ஆYஸு��� ேபா<� பண� ேவ56ெம�� ேக0ேட�. அவ� 
ஒ� ேப<G சிாி�� சிாி�, வி06, "இ7த டா�கி ?*7, அ6�த டா�கி;� ?*;� 
வைர பண� எ�ற ேபGைச� ேபசாேத!" எ�றா�. என�� ஆ�திர� ெபா$கி� 
ெகா56 வ7த,. "எ� உயி� ேபானா8� நா� இ�ெனா� டா�கியி� ந*�க 
மா0ேட�" எ�ேற�. "அ�ப*யானா� ஒ�ப7த�ப*அ0வா�ஸு ெதாைக 
R.40,000�ைத;� க�கிவிட ேவ56�!" எ�றா�. அ�ேபா,தா� என�� விஷய� 
ெதாி7த,. அ7த� பாதக� ப0சிராஜ� எ�ைன எ�ேப��ப0ட ப6�ழியி� 
த�ளிவி06� ேபா<வி0டா� எ�� �ாி7த,. ஒ� ல0ச�,� ப�தாயிர� Rபா< ஒ� 
டா�கி�� அ�ல, நா8 டா�கி�� எ�� ெதாி7த,. 
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இ7த ெச<தியினா� திைக�,� ேபா< நா� B6 தி��பிேன�. ?த=� நா� 
ந�பேவ இ�ைல. B6 தி��பிய,�, ஒ�ப7த�ைத எ6�, வாசி�,� பா��ேத�. 
அதி� நா8 பட$க@�� எ�� தா� க5*�7த,. எ� ெகாDச� பிராண:� 
ேபா< வி0ட,. நா8 பட$களி� ந*�பதா? அ,3� இ7த� பாவிகளிட�? ஒ� 
நா@� இ�ைல; உயி� ேபானா8� இ�ைல. 
 
இ�ெனா� நா� ?தலாளியிட� ேபசிேன�. ந�ல வா��ைதயாக எ�ைன 
ஒ�ப7த�தி=�7, வி6தைல ெச<, வி6�ப* ேக0ேட�. அவ� பி*வாதமாக 
'?*யா,' எ�றா�. ேம8� நா� வ&���தியேபா,, "அ0வா�ஸு ெதாைக 
R.40,000�ைத;� ெகா56ைவ! வி6தைல ெச<கிேற�" எ�றா�. அத&� "நா� 
எ$ேக ேபாேவ�? ப0சிராஜ� ெகா56ேபா< வி0டாேர?" எ�ேற�. "என��� 
ெதாி;�, உ$க� ேமாச*ெய�லா�! நீ$க� இர56 ேப�� கல7, ேபசி� ெகா56, 
இ�ப*� தகி6த�த� ெச<ய� பா��கிறீ�க�!" எ�றா�. 
 
அ�ேபா, என�� ஆேவச� வ7,வி0ட,. அ7த ஆேவச�தி� இ�ன, 
ெச<கிேறாெம�� ெதாியாம� இைர7, க�திேன�. ேமேல ேபG� ?&ற ?&ற 
எ�னெவ�லாேமா ெசா�= வி0ேட�. "எ�ேலாைர;� ��தி� ெகா�� வி6ேவ�." 
"+6*ேயாைவ� ெகா@�தி வி6ேவ�" எ�� ெசா�னெத�லா� ெசா�பன�திேல 
ெசா�ன, ேபா� என��� பி&பா6 ஞாபக� வ7த,. இ�:� ஞாபக�தி� 
இ��கிற,. 
 
அ,?த� நா� +b*ேயா3�� வர ம��, வி0ேட�. ஒ� நாைள�� +b*ேயா 
மாேனஜ� வ7, எ�ைன ந�ல வா��ைத ெசா�= அைழ�,� ேபானா�. 
?தலாளியி� ஆY`� ேபா< நா� உ0கா�7த,� எ�:ைடய �ர� அ6�த 
அைறயி=�7, வ�வைத� ேக06� தி6�கி06� ேபாேன�. ?�ெனா� நா� 
?தலாளியிட� இேத ஆY`� ேபசியெத�லா� ெதளிவாக� ேக0ட,. 
"எ�ேலாைர;� ��தி� ெகா�� வி6ேவ�" "+b*ேயாைவ� ெகா@�தி வி6ேவ�" 
எ�� நா� க�தியெத�லா�, தி��ப� ேக0ட,! 
 
என�� உட�ெப�லா� ந6�க� எ6�, வி0ட,. அ�ேபா, அ7த ?தலாளி யம� 
ெசா�னா�. 'உன�� இ�ப, வ�ஷ$ க6$காவ� த5டைன விதி�பத&� இேதா 
சா0சிய� இ��கிற,. எ�ன ெசா�கிறா<? ெசா�னப* ேக06� ெகா56 நா8 
பட$களி� ந*�கிறாயா? அ�ல, இ�ைற�ேக அர+0 வார50 பிற�பி�க06மா? 
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நா� பதி� ஒ��� ெசா�லாம� பாதி� பிராண:ட� B6 ேபா<G ேச�7ேத�. 
ஆனா�, எ� மன, ம06� இ��பாயி&�. அ�� ேவ56ெம�ேற என�� 
ஆ�திர?5டா�கி� க5டப* ேப��ப* ெச<தி��கிறா�க�. அைதெய�லா� 
ஒ=�பதி3 ெச<ய ?� C0*ேய ஏ&பா6 ெச<, ைவ�தி��கிறா�க�. தா$க� 
ேபசியைதெய�லா� ெவ0*ெயறி7, வி06, எ� ேபGைச ம06� ைவ�,� ெகா56 
எ�ைன� பலவ7த� ப6�த� பா��கிறா�க�. எ�ன ேகவலமான ]2Gசி. எ�ன 
இர�கம&ற அ�கிரம�! 
 
"நம�காG�; இவ�க@�காG�. எ�ன ஆனா8� இனிேம� பட�தி� ம06� 
ந*�பதி�ைல" எ�� உ�தி ெச<, ெகா5ேட�. இைத எ�ப*G சாதி�கலா� எ�� 
அ�றிரெவ�லா� ஒ� விநா* Cட� க5ைண �டாம� சி7தைன ெச<ேத�. 
கைடசியி�, ஒ� ;�திைய� க56 பி*�ேத�! 
 
ேவெறா��மி�ைல. பல கைதகளி� கதாநாயகிக� ைகயா5*���� ;�திதா�. 
ஆனா� அ7த ;�தி எ� விஷய�தி� எ�ன விபாீதமான பலைன� 
ெகா6�தி��கிற,? +வாமி! பகவாேன! 
 
ந�ல ேவைளயாக, இ�:� ஒ� மணி ேநர7தா� பா�கியி��கிற,. இ7த ஒ� மணி 
ேநர� எ� அறிைவ� ெதளிவாக ைவ�பா<, +வாமி! 
 
;�தி இ�னெத�� ெசா�ல3� ேவ56மா! ைப�திய� மாதிாி ந*��� ;�திதா�. 
ம�நாேள அைத� ைகயாள ஆர�பி�ேத�. சைமய&கார அ�மாளிட� ம06� 
விஷய�ைத அ7தர$கமாகG ெசா�= வி06 ம&றப* யா� வ7, ேக0டா8� "ஆமா�; 
ப0சிராஜ� பற7, ேபா< வி0டா�" எ�� பதி� ெசா�ல, ஒ� அச06G சிாி�� 
சிாி�ேத�. 
 
டா�கி ?தலாளி எ�னெவ�லாேமா பிரய�தன� ெச<தா�. யா� யாேரா 
டா�ட�கைளெய�லா� பி*�, அ:�பினா�. எ�ேலா���� நா� ப�லவிைய� 
ப*�ேத�. ஒ�வரா8� ஒ��� ெச<ய ?*யவி�ைல. 
 
இLவித� நா� ேபா<� ெகா5*�7த,. எ�ைன� ேபா� கி0ட�த0ட உ�வ?�ள 
ஒ��திைய� பி*�,� பா�கி� பட�ைத எ�ப*ேயா ?*�, வி0டா�க� எ�� 
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ேக�வி�ப0ேட�. ஆனா�, ?தலாளி ம06� எ�ைன வி6வதாக� காணவி�ைல. 
ம�ப*;� ம�ப*;� எ� உட�� எ�ப*யி��கிறெத�� பா��க யாைரயாவ, 
அ:�பி� ெகா5ேடயி�7தா�. 
 
எ� உட�� ந�றா<�தானி�7த,. ஆனா� நாளாக ஆக, எ� அறி3��� தா� 
ஏேதா ஏ&ப06 வ7த,. இரவி� X�க� எ�ப, அ*ேயா6 ேபா< வி0ட,. 
திOெர�� இ�� ]27த, ேபா� அறி3 ]னியமாகி வி6�. அ�ேபா, எ� வா< 
ம06� ஏேதா பித&றி� ெகா5*����. நா� ைப�திய� எ�� ந*�த, ேபாக, 
உ5ைமயாகேவ என��G சி�த� பிரைம ஏ&ப06 வ�கிற, எ�பைத 
உணரலாேன�. சைமய&கார அ�மா� எ� விஷய�தி� கா0*ய கவைலயி=�7, 
இைத� ெதளிவாக அறி7, ெகா5ேட�! 
 
ஒ� ெபாிய Yதி எ�ைன� பி*�,� ெகா5ட,. ைப�திய� ?&றிய +திாீக� சிலைர 
நா� பா��தி��கிேற�. அ7த� பய$கர அல$ேகால நிைலைமைய நா:� அைட7, 
வி6ேவேனா? ஒ� நா@� இ�ைல. இ�ப*�ப0ட கதி ேந�வத&� ?�னா�, அறி3� 
ெதளி3 சிறிேத:� இ���� ேபாேத, எ� ,யர வா2�ைகைய ?*�,விட 
ேவ56�. இ7த தீ�மான�,டேன தா� இLV��� வ7, ேச�7ேத�. 
 
கைத ?*7, வி0ட,. யாராவ, இைத� பா��பா�கேளா? பா��, எ�ேபாதாவ, 
பிர�ாி�பா�கேளா, நா� அறிேய�. எ�:ைடய கடைமைய நிைறேவ&றி 
வி0ேட�... இேதா மணி ப�னிர56 அ*�கிற,! கிள�ப ேவ5*ய,தா�. 
 
ஏA வ�ஷ$க@�� ?�னா� ஓ� அமாவாைச இரவி� இ�ப*�தா� இ�� 
]27தி�7த,! இ�� ேபாலேவ தா� அ��� ேம� கா&� 'வி� வி�' எ�� Bசி 
B0ைடேய கி6கி6�கG ெச<த,. ேவகவதி நதி;� அ�� ேபாலேவ இ��� 
ெநா$�� Tைர;மாக அைலெயறி7, ேபா<� ெகா5*�7த,. 
 
"ம� உலக� எ�ப, உ5டானா�, அ$ேக எ� கணவைர நா� அவசிய� 
ச7தி�ேப�. அவ�ைடய பாத$களி� விA7, இ7த� பாவிைய ம�னி;$க�" எ�� 
ேக06� ெகா�ேவ�. இ,தா� எ� வா2�ைகயி� கைடசி மேனாரத�. 
இத&காக�தா� அேத ேவகவதியா&���, அேத ந�ளிர3 ேநர�தி� கிள�பிG 
ெச�கிேற�! 
 



241 

 

ேவகவதி� தாேய! இேதா வ7, வி0ேட�. ம� ஜ�ம�தி� உ�னிட� அைட�கல� 
��7, அைமதி ெப�கிேற�. 
----------- 
!39!39!39!39    
 
கனவி8� நிைனயாத காாிய� நட7,வி0ட,. கைதகளிேல ேக0டறியாத ச�பவ� 
நட7,வி0ட,. எ� வா2�ைக �னிதமாகி வி0ட,. நா� ��,யி� ெப&ேற�. எ� 
��06� தன�தினா�, நா� இழ7த பா�கிய�ைத மீ56� ெப&ேற�. 
 
வா2�ைக ேசாகமயமாயி�7தேபா,, எ� கைதைய எAத ேவ56ெம�� 
ேதா�றி&�; இ�ேபா, அ7த வி��ப� ெகாDச?� என�� இ�ைல. ஆனா8� 
அவ�ைடய வ&���த8�காகேவ இைத இ�ேபா, எA,கிேற�. ேமேல நா� 
எAதியி��பைதெய�லா� அவ� ப*�தா�. "பா�கிைய;� எAதிவி6; ெபயைர;� 
ஊைர;� ம06� மா&றி� பிர�ாி�தா� எLவளேவா ேப��� 
உபேயாகமாயி��கலா�" எ�றா�! உபேயாகேமா, இ�ைலேயா, அவ� 
ெசா�=யத&காக எAதி வி6கிேற�. 
 
அ�றிர3 சாியாக� ப�னிர5டாவ, மணி��� �ற�ப06 வாச& கதைவG 
ச�தமி�றி� திற7, ெகா56 ெவளிேய வ7ேத�. எ� மன�தி� ஓ� அதிசயமான 
அைமதி அ�ேபாேத ஏ&ப06 வி0ட,. ெத�வி� அ7த ேவைளயி� யாராவ, வ7, 
ெதாைல�க� ேபாகிறா�கேள எ�� சி� கவைல ம06� இ�7த,; ஆனா� ஒ� 
பிராணிைய� CடG ச7தி�கவி�ைல. 
 
நதி�கைரைய அைட7த,�, பி�னா� கால*G ச�த� ேக0ட,ேபா� ேதா�ற, 
ெநDசி� ,/�க� ஏ&ப0ட,. "யாராவ, வ7, த6�, வி0டா�?" எ�� 
நிைன�த,� கதிகல$கி&�. அவசரமாகேவ ஜல�தி� இற$கிேன�. ெவ�ள� 
பிரமாதமாக� ேபா<� ெகா5*�7த,. அLவள3 ேநர?� மன�தி� இ�7த 
ைதாிய�, ,ணிGச� எ�லா� எ�ப*ேயா ேபா<, இ�னெத�� ெசா�ல ?*யாத Yதி 
ஏ&ப0ட,. �ளிாினா� ந6$கிய உட��, Yதியினா� அதிக� ந6$கி&�. 
எ�ைனயறியாம� ப&கைள நரநரெவ�� க*�,� ெகா5ேட�. இLவள3ட� 
த5ணீாி� ேம8� ேம8� இற$கி� ெகா56தானி�7ேத�! ஜல� இ6�பள3�� 
வ7த,. ெவ�ள�தி� ேவக� இA�க� ெதாட$கிய,. ஜல� மா�பள3�� வ7த,. 
இA�பி� ேவக� அதிகமாயி&�. இனிேம� நா� வி��பினா8� கைரேயற ?*யா, 
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எ�� ேதா�றிய அேத சமய�தி�, பி�னா� யாேரா த5ணீாி� இற$�வ,ேபா� 
சலசலெவ�� ச�த� ேக0ட,. தி��பி� பா��ேத�. அ7த இ�0*� ஓ� உ�வ� - 
மனித உ�வ7தா� - விைரவாக எ�ைன ேநா�கி விைர7, வ7, ெகா5*�7ததாக 
ம$கலாக� ெதாி7த,. எ� வா2�ைகயி� அ,வைரயி� அறியாத பய$கர Yதிைய 
அ7த� கண�தி� நா� அைட7ேத�. ஒேர ஒ� கண7தா�. அ6�த கண�தி� அ7த 
உ�வ� ஏA வ�ஷ$க@�� ?�னா� அேத இட�தி� �2கி மைற7த எ� நாதாி� 
உ�வ� தா� எ�பைத அறி7ேத�. "கிறீG" எ�ற ஒ� ச�த� எ� வாயி=�7, வ7,, 
அ7த நதி� பிரேதசெம�லா� எதிெரா=�கG ெச<த,. அ6�த கண� நா� நீாி� 
�2கிேன�. ஒ� ெநா*� ெபாA,, எ� அறிவி� ஒ� பிரகாச� ஏ&ப0ட,. பி�ன�, 
அறிைவ� ேபர7தகார� வ7, ]27த,. 
 
ம�ப*;� நா� க5ைண விழி�தேபா, அவ�ைடய ம*யி� எ� தைல 
இ��பைத;�, அளவிலாத பாி3டேன அவ� எ�ைன� �னி7, ேநா�கி� 
ெகா5*��பைத;� க5ேட�. உலக வா2�ைகயி� நா� அைடயாத பா�கிய�ைத 
ம� உலகி� அைட7தி��பதாக ?த=� என��� ேதா�றிய,. ெகாDச 
ேநர�,�ெக�லா�. இ, இ7த உலக� தா� எ�� ெதாி7த,. ச&� ேநர� ேபச 
?*யவி�ைல. மன� ம06� ஏேதேதா சி7தி�,� ெகா5*�7த,. 
 
ேப�� ச�தி வ7த,�, "தா* மீைசெய�லா� எ�ேபா, எ6�தீ�க�?" எ�� 
ேக0ேட�. அவ� ஆGசாிய�தினா� பிரமி�,, "உன�� எ�ப*� ெதாி7த,?" எ�றா�. 
அத&�� பதி� ெசா�லாம� "த$க@ைடய ��திமதிைய நா� மற�கவி�ைல. அைத 
நிைறேவ&றிேன�" எ�ேற�. மீ56� அவ�, "உன�� எ�ப*� ெதாி7த,? 
எ�ேபா, ெதாி7த,?" எ�� ேக0டா�. 
 
"த5ணீாி� �2கிய3டேன பளிGெச�� ெதாி7த,. அ6�த நிமிஷ� நிைன3 த�பி 
வி0ட," எ�ேற�. 
 
ஆ�; க�க�தா +6*ேயாவி� எ�ைன� பா��,� ��திமதி ெசா�ன பா� ச�� 
பிரஸா� எ�:ைடய கணவ�தா�. அ�ேபா, அ, என��� ெதாியவி�ைல. 
ஆனா�, அவ�ைடய Cாிய க5களி� பா�ைவ எ� மன�தி&��ேளேய பதி7, 
கிட7த,. நா$க� இ�லற� நட�திய ேபாெத�லா�, அ�மாதிாி அவ� எ�ைன� 
பா��த, கிைடயா,. ம�ப*;� அ�றிர3 கA�தள3 த5ணீாி� நா� நி�� 
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த�தளி�தேபா,, ந0ச�திர ெவளிGச�தி� அேத பா�ைவைய� க5ேட�. த5ணீாி� 
�2கிய த�ண�தி�, "அ7த வ$காளி� பிர?க� உ5ைமயி� எ� கணவ�தா�" 
எ�:� உ�@ண�Gசி உ5டாயி&�. எ�:ைடய உ�@ண�3 உ5ைமைய 
ெசா�=&� எ�பைத அவேர இ�ேபா, உ�தி�ப6�தினா�. 
 
அவ� B0ைட வி06� கிள�பிய ேபா, நதியி� விA7, உயிைர வி6கிற எ5ணேம 
அவ��� இ��கவி�ைலயா�. எ$ேகயாவ, க5காணாத ேதச�,��� 
ேபா<வி6வெத�� கிள�பினாரா�. நா� பி�னா� ெதாட�7, வ�ேவ� எ�� 
ெதாி7, ெகா56 நதியி� �2கி வி0டதாக எ�ைன ந���ப* ெச<,வி0டா�, 
நா� நி�மதியாயி��ேப� எ�ெற5ணி அLவித� ஆ&றி� இற$கி �2கினாரா�. 
ெகாDச Xர� த5ணீாிேலேய �2கிG ெச�� பிற� ச�த� ெச<யாம� நீ7தி� 
கைரேயறினாரா�. 
 
?�னாேலேய அவ� உ�ேதசி�, ைவ�தி�7தப*, க�க�தா3��G ெச��, மா� 
ெபய� ைவ�,� ெகா56 ஆரா<Gசிகைள நட�தி வ7த ேபாதி8�, எ�:ைடய 
ஞாபக� ம06� அவ���� ேபாகேவயி�ைலயா�. சீ�கிர�தி� நா� 'பிரபல 
ந0ச�திர'மாகி வி0டப*யா�, எ�:ைடய வா2�ைகைய;� நடவ*�ைககைள;� 
அவரா� ப�திாிைககளி� �ல� கவனி�, வர ?*7ததா�. 
 
கைடசியி�, என�� ஏேதா ெபாிய ச$கட� ேந�7,வி0டெத�பைத ஒ�வா� 
ெதாி7, ெகா56 எ�ைன� ேத* இ7த ஊ��� வ7, ேச�7தாரா�. அேத ெத�வி� 
ஒ� B0*� இ�7, ெகா56, எ�ைன எ�ப*G ச7தி�ப, எ�ற தய�க�,ட�, 
இர3� பக8� எ$க� B0*� ேமேலேய க5ணாயி�7தாரா�. கைடசியி� சாியான 
சமய�தி� எ� உயிைர;� கா�பா&றி, என��� �, வா2ைவ;� அளி�பத&� வ7, 
ேச�7தா�. 
 
க�க�தாவி� வ$காளி� ெபய� ைவ�,� ெகா56 ேவைல பா��ததி�, அவ��� 
இ�ெனா� ெபாிய அTCல� ஏ&ப0டெத�� ச&ேற �Xகல�,ட� அவ� 
ெசா�னா�. ெச�ைன மாகான�தி� இ�7த வைரயி�, அவ�ைடய சாி�திர 
ஆரா<Gசி ?*3கைள� ப&றி ஏென�� ேக0பா� இ�ைலயா�! க�க�தா3��� 
ேபா< வ$காளி� ெபய�ட� அேத ?*3கைள ெவளியி0ட,�, இ7தியா ேதச� 
?Aவ,� அவ�ைடய ெபய� பிரபலமாகி வி0டதா�! அ��ற� ெச�ைன� 
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ப�திாிைகக� Cட அவைர� ப&றி� பிரமாதமா< எAதினவா�! ெச�ற ஏA வ�ஷ 
கால�தி� இ7த ேவ*�ைக ஒ��தா� அவ��� நிைன��� ேபாெத�லா� சிாி�ைப 
உ5டா�கி வா2�ைக கச7, ேபாகாம� ெச<, வ7ததா�! 
 
"ஏA வ�ஷ� நா� �த7திர வா2�ைக நட�தியாயி&�; நீ;� ஏA வ�ஷ� 
�த7திரமாக வா27தா<; �த7திர வா2�ைக என�� ேபா,� ேபா,� எ�றாகி 
வி0ட,. உன�� எ�ப* அ��?" எ�� ேக0டா�. அவ�ைடய �னி7த ?க�ைத;�, 
கனி7த க5கைள;� ஏறி06� பா��த வ5ண� நா� ெசா�ேன�: 
 
"த$க@ைடய ம*யி� தைல ைவ�,� ப6��� பா�கிய�ைத� ெப�வத&காக நா� 
ஏழைர வ�ஷ� நரக வா23 நட�த ேவ5*யி�7த,! இனிேம� எ�ன�தி&�?"  
----------------- 

14. 14. 14. 14. பி�தைள ஒ=3யாண�பி�தைள ஒ=3யாண�பி�தைள ஒ=3யாண�பி�தைள ஒ=3யாண�    
1 1 1 1     
 
த$க�மா� ந6நிசியி� தி6�ெக�� க5 விழி�,� ெகா5டா�. கத3 திற��� 
ஓைசைய� ேபா� ேக0ட,. ப6�தப*ேய நிமி�7, பா��தா�. ெஸௗ7தர� கதைவ� 
திற7, ெகா5*�7தா�. ெவளிேய ெச�� ெம,வா<� கதைவG சா�தினா�. 
 
மா*� ப*களி� அவ� இற$கிG ெச�8� ச�த� ேக0ட,. ச&� ேநர�,�ெக�லா� 
அவ� கீேழ ஆY+ அைறைய� திற7தா�; உ�ேள ேபா< விள��� ேபா06� 
ெகா5டா�. 
 
த$க�,�� இ�தய� பைத பைத�,� ெகா5*�7த,. இ7த� பாதி நிசியி� இவ� 
எ$ேக, எத&காக இற$கி� ேபாகிறா�? ஆY+ அைறயி� இ�ேபா, எ�ன 
ெச<கிறா�? இLவள3 இரகசிய� எ�ன? தா� எA7தி��க�Cடா, எ�பத&காக� 
தாேன ஓைச�படாம� அLவள3 ஜா�கிரைதயா<� கதைவ� திற7, ெகா56 
நிதானமா< நட7, ேபானா�? இெத�லா� எத&காக? த�னிட� எ�ன�ைத 
ஒளி�பத&� ?ய�கிறா�? 
 
ெச�ற ஐ7தா� நாளாகேவ ெஸௗ7தர� ஒ� மாதிாியாயி��ப, ப&றி� த$க�தி� 
உ�ள� ெரா�ப3� சDசல�ப06� ெகா5*�7த,. அவ� பைழய ம:ஷராகேவ 
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இ�ைல; அ*ேயா6 மாறி� ேபா< வி0டா�. எ�ேபா,� சிாி��� விைளயா06 
மாயி��பவ�ைடய ?க�தி� ஐ7தா� நாளா< மல�Gசி எ�பைதேய காணவி�ைல. 
�ய ஞாபகேம கிைடயா,. எ�ன சா�பி6கிேறா�, எ�ன ேப�கிேறா� எ�ப, Cட 
நிைனவி��பைத�ைல. இரா�திாியி� சாியாக X$�வ,மி�ைல. �ர@கிறா�; 
பித&�கிறா�. X$��ேபா, உட�� திOெர�� ந6$�கிற,. ேக0டா�, ெசா�ல 
மா0ேடென�கிறா�. "ஒ��ேமயி�ைல" எ�� சாதி�கிறா�. ெபா<, ெபா<, ெபா<! 
ஒ��ேமயி�லாதத&கா இLவள3 கவைல, இLவள3 �ழ�ப�, இLவள3 
ெம<�மறதி? 
 
எ�னேமா சமாசார� இ��கிற,. ச7ேதகமி�ைல. அ, எ�னவாயி����? த$க� 
ேபான மாத�தி� பா��தி�7த ஒ� தமி2 டா�கி ஞாபக� வ7த,. அதி� கதாநாயக� 
ஒ� தா`யி� ேமாக வைலயி� B27, வி6கிறா�. அ, ?த� அவ:ைடய நைட 
உைட பாவைனகளி� மா�த� ஏ&ப06 வி6கிற,. அ*�க* ெம<�மறதி 
உ5டாகிற,. மைனவியிட� "ஒ��மி�ைல" எ��தா� அவ:� ெசா�=� 
ெகா5*��கிறா�. 
 
அ�ப* ஏதாவ, இ���ேமா எ�� த$க� ஒ� நிமிஷ� எ5ணியேபா,, அவ@�� 
உயிேர ேபா< வி6� ேபா=�7த,. "Gசீ! Gசீ! ஒ� நா@ மிரா,! ப�, நாைள�� 
?��தாேன அவ� எ�னிட� ைவ�தி���� அளவிலாத அ�ைப ���ப6�தினா�? 
த$க ஒ0*யாண� ேபா06� ெகா�ள என�� எ�ன ேயா�யைத இ��கிற,? 
இ�தைன நா@� என��� ெதாியாம� பண� ேச��, ைவ�தி�7,, பிற7த நா� 
பாிசாக அளி�தாேர?" எ�� எ5ணி, ஒ� நா@� அவ� தன�� ,ேராக� ெச<ய 
மா0டா� எ�� தீ�மானி�தா�. ஆனா� ேவ� எ�னதா� இ����? ஆY+ 
அைறயி� அவ� எ�ன ெச<கிறா� எ�� பா��க அவ@�� ஆவ� உ5டாயி&�. 
எ�ப*;� இ�� ரா�திாி உ5ைமைய� ெதாி7, ெகா56 விட ேவ56�. மனதி� 
இ7த பார�,ட� இனிேம� X$க ?*யா,.  
 
த$க� எA7தி�7தா�. அ*ேம� அ* ைவ�,� கீேழ இற$கிG ெச�றா�. ஜ�ன� 
வழியாக ஆY+ அைற��� பா��தா�. ெஸௗ7தர� ேமைஜ ேம� காகித� ைவ�,� 
ெகா56 ஏேதா எAதி� ெகா5*�7தா�. ச&� ேநர� த$க� ��மா நி�� பா��,� 
ெகா5*�7தா�. ெஸௗ7தர� எAதி ?*�,வி06� தைலைய நிமி�7தா�. 
அவ:ைடய க5களி� நீ�� ,ளிக� த,�பின. 
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த$க�,��� கதி கல$கி&�. ஒ��� ெச<ய� ேதா�றாம� பிரைம பி*�தவ� 
ேபா� நி�றா�. 
 
ெஸௗ7தர� ஒ� கவ� எ6�, அத� மீ, விலாச� எAதினா�. பிற� அைத 
ஒ06வத&காக� பிசி� ெகா0டா$கGசிைய எ6�தா�. பிசினி� த5ணீேர விடாம� 
கா<7, ேபாயி�7த,. ெகா0டா$கGசிைய� ைகயி� எ6�,� ெகா56 
த5ணீ��காகG சைமயலைற��G ெச�றா�. ேபா��ேபா,, ெவளியி� ஜ�ன� 
கத3��� பி�னா� நி�ற த$க�ைத அவ� பா��கவி�ைல. 
 
அவ� சைமயலைற��� Tைழ7த,�, த$க� மி�ன� ேவக�தி� ஆY+ அைற��� 
ெச�றா�. ேமைஜ ேம� கிட7த உைறைய எ6�,� பா��தா�. அத� ேம� இவ� 
ெபய� தா� எAதியி�7த,. பைத பைத��ட� க*த�ைத உைறயி=�7, எ6�,� 
ப*�க� ெதாட$கினா�:- 
 
ெசௗ. த$க�,�� அேநக ஆசீ�வாத�, 
 
உன�� இ7த� க*த� மிக3� ஆGசாிய�ைத அளி�கலா�. நீ இைத� ப*��� ேபா, 
நா� ெவ� Xர� ேபா<வி6ேவ�. உ�ைன பிாி;�ப*யான காரண� 
ஏ&ப0*��கி�ற,. ஒ� ெபாிய விப�தி� அக�ப06� ெகா56 வி0ேட�. நா� 
இ$கி�7தா� உ� மன, ெரா�ப3� க�டமைட;�. ஆைகயா�தா� ேபாகிேற�. நீ 
உ� தாயா� B06��G ெச�� ெசௗ�யமாயி�. உ� ேபாி� என�� ஒ� ேகாப?� 
இ�ைல. 
 
கட3� கி�ைப இ�7தா� ம�ப*;� ச7தி�ேபா�. எ�ைன� ப&றி ஏதாவ, 
அபவாத� ேக�வி�ப0டா� உ� ேபாி� நா� ைவ�த பிாிய�தினா� தா� ெச<ேத� 
எ�� நீேய ெதாி7, ெகா�வா<. 
 

இ�ப*�� 
உ�ைன ஒ� நா@� மறவாத 
ெஸௗ7தரராஜ� 

 
ேம&ப* க*த�ைதத த$க� ஒ� தர�, இர56 தர� ப*�தா�. அவ@ைடய தைல 
�ழ�ற,. கீேழ விA7, விடாம� ேமைஜைய� பி*�,� ெகா5டா�. இத&�� 



247 

 

சைமயலைற��G ெச�றி�7த ெஸௗ7தர� தி��பி வ7தா�. த$க� ைகயி� 
க*த�,ட� நி&பைத� க56 அவ� தி6�கி06 நி�றா�. 
 
பிரைம ெகா5டவ� ேபா� நி�ற த$க�,��� பளிGெச�� உயி� வ7த,. அவ� 
ஒேர பா<Gசலாக� பா<7, வ7,, அ7த அைறயி� கதைவG சா�தினா�. சா�திய 
கதவி� ேம� சா<7, ெகா56, 'எ$ேக நீ$க� ேபாவைத� பா��கலா�' எ�� 
ெசா�8� பாவைனயி� நி�றா�. 
 
அவ� க*த�ைத� ப*�, வி0டா� எ�பைத ெஸௗ7தர� ெதாி7, ெகா5டா�. 
த06� த6மாறி, "த$க�! நா� ெசா�கிறைத� ேக�..." எ�� ஆர�பி�தா�. 
 
"ேக0க மா0ேட�; ேக0க மா0ேட�" எ�� அலறினா� த$க�. உடேன 
ேகாெவ�� அழ� ெதாட$கினா�. வி�ம8�� இைடயிைடேய, "எ�ைன 
நி��கதியா< வி06� ேபாக� பா��தீ�கேள? நீ$க� ேபா< நா� ெஸௗ�யமாயி��க 
ேவ/மா?" எ�ப, ேபா�ற ஆ�திரமான ெசா&க� உளறி� ெகா56 அவ� 
வாயி=�7, ெவளிவ7தன. 
------------ 
 
2222    
ெஸௗ7தரராஜ:��� '�ேபரா பா$கி'யி� �மா+தா ேவைல. ப�ளி�Cட�தி� 
ப*�த கால�தி=�7, ெரா�ப ேயா�ய� எ�� ெபய� வா$கினவ�. அவ:�� 
ச�*பிேக0 ெகா6�த உபா�தியாய�க� எ�லா�� அவ:ைடய க�வி� 
திறைமைய;�, ��திசா=�தன�ைத;� விட அவ:ைடய ந&�ண�ைதேய அதிகமாக 
சிலாகி�தி�7தா�க�. உ5ைமயிேலேய அவ� ெத<வ ந�பி�ைக;�ள பி�ைள. 
பாப �5ணிய�,�� அDசியவ�. அ�ப*�ப0டவ�, அவ� ேவைல ெச<த 
பா$கியி� பண�தி� ஆயிர�ைத7Q� Rபா< தி�*னா� எ�� ெசா�னா�, 
அவைன அறி7தவ�க� யா�� அைத ந�பேவ மா0டா�க�. "ஒ� நா@� இரா," 
எ�� தா� ெசா�வா�க�. ஆனா8�, அ�தைகய ந�ப� தகாத காாிய�ைத அவ� 
ெச<,தானி�7தா�. அ�ப* அவ� ெச<தத&�� காரண�, க*த�தி� அவ� 
எAதியி�7த, ேபா� த$க�தி� ேபாி� அவ� ைவ�தி�7த அளவிலாத பிாியேம 
யா��. 
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த$க� *�* கெல�ட� ஸதாசிவ<யாி� ெப5. ஸதாசிவ<ய� உயிேரா6 இ�7,, 
உ�திேயாக?� பா��தி�7தாரானா�, த$க�,��� ெஸௗ7தர�,��� க�யாணேம 
ஆகியிரா,. அவ� த�?ைடய ��த ெப5க� இ�வைர;� ெபாிய இட�தி� 
ெகா6�த, ேபா�, த$க�ைத;� ெகா6�தி��பா�. ஒ� ஐ.சி.எ+., ஒ� எ�.சி.எ+., 
அ�ல, ேகவல� ஒ� எ�.பி.பி.எ+.ஸு�காவ, த$க� வா2�ைக� ப0*��பா�. 
ஆனா�, த$க�,�� அLவள3 பா�கிய� கி0டவி�ைல. யம� திOெர�� ஒ� நா� 
வ7, *�* கெல�டராGேச எ�� Cட� பா��காம�, ஸதாசிவ<யைர� ெகா56 
ேபானா�. அவ� மாரைட�பினா� இற7, ேபானதாக ஜன$க� ெசா�னா�க�. 
 
ேபானவ�, நிைறய� பணமாவ, ைவ�,வி06� ேபானாரா? ெபாிய ெதாைக�� 
இ�ஷிHர�ஸாவ, ெச<தி�7தாரா? ஒ��மி�ைல. இ�ஷிHர�+ ஏெஜ56க�, 
த$க@ைடய பிரசார�,�� அTCலமாக அவ�ைடய ெபயைர 
உபேயாகி���ப*யாக� �6�ப�ைத வி06 வி06� ேபானா�. "*�* கெல�ட� 
ஸதாசிவ<யைர� பா�$க�. இ�ப*�தா� 'இ�ஷிHர�`� என�� 
ந�பி�ைகயி�ைல' எ�� ெசா�=� ெகா5*�7தா�. திOெர�� ஒ� நாைள�� 
க5ைண �*னா�. இேதா அவ�ைடய ெப5டா0* பி�ைளக� தி5டா6வா�க�" 
எ�� இ�ஷிHர�+ ஏெஜ56க� ெசா�வ, ச�வ சகஜமாயி&�. 
 
த$க�,��� ெஸௗ7தர�,��� ?*G�� ேபா0*�7த ப*யா�தா�, ஸதாசிவ<ய� 
அ�ப* இற7, ேபானாேரா, எ�னேமா. அ, தா� யா���� ெதாி;�? சில ேப�க�, 
"ெபாிய இடமாக இைளயளா<� பா��,� த$க�ைத� ெகா6�, விடலா�" எ�� 
ேயாசைன ெசா�னா�க�. அத&�� த$க�தி� தாயா� ச�மதி�கவி�ைல. இர56 
ெப5கைள� பண�கார இட�தி� ெகா6�, அTபவ� ெப&றி�7த அ7த அ�மா�, 
"ேவ5டேவ ேவ5டா� ஏைழயாயி�7தா� இ��க06�. ந�ல பி�ைளயா<, 
க5/��� �மாராயி�7தா� ேபா,�. த$க�,�� அதி��ட� இ�7தா�, பண$ 
காெச�லா� தாேன வ7,வி6கிற," எ�றா�. ஸதாசிவ<ய��� த�ைன� 
க�யாண� ெச<, ெகா5ட பிற�தா� அதி��ட� அ*�த,, ெபாிய உ�திேயாக� 
ஆயி&� எ�� அ7த நாளி� எ�லா�� ெசா�னைத நிைன�,� ெகா56 த$க�தி� 
தாயா� அLவித� ெசா�னா�. 
 
த$க�தி� தம�ைகமா�களி� ஒ��தி ஐ.சி.எ+.ஸு���, இ�ெனா��தி ெபாிய  
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வ�மான?�ள வ�கீ8��� வா2�ைக�ப0*�7தா�க�. இவ�க@�ெக�லா� 
த$க�ைத அLவள3 சி�ன இட�தி� ெகா6�பதி� தி��தியி�ைல. த$க@ைடய 
ெகௗரவ�,�� அ, �ைற3 எ�� நிைன�தா�க�. ஆனா� அவ�க� 
பண$ெகா6�, ஒ�தாைச ெச<;3� தயாராயி�ைல. அ�மாவிட� ம06� 
த$ைக��� பாி7தவ�க�ேபா� ேபசினா�க�. தாயாேரா, "நா� எ�ன* அ�மா, 
ெச<ேவ�? ��� பி�ைளகைள� ப*�க ைவ�தாக ேவ56�. ைகயி� இ��கிற 
அ&ப ெசா&ப�ைத;� ெதாைல�, வி0டா�, அ��ற� எ�ன கதியாகிற,? ஏேதா 
நீ$க� இர56 ேப�� ெபாிய இட�தி� வா2�ைக�ப06 ஒச�தியாயி��கிற, 
ேபா,�. அவ@��� அதி��ட� இ�7தா�, தாேன பண$காெச�லா� வ�கிற," 
எ�� சமாதான� ெசா�னா�. 
 
கைடசியி�, ெஸௗ7தர�,��� த$க�,��� ந�ல �பல�ன�தி� க�யாண� 
ஆயி&�. 
 
தாயாாி� வா��� ப=��� ேபாலேவயி�7த,. ெப5 அதி��டசா=யாக� 
காண�ப0டா�. க�யாண� ஆன,�, ைபய:�� பா$கியி� உ�திேயாக� ஆயி&�. 
ச�பள� இர56 வ�ஷ�தி� உய�7, அ�ப, Rபா<�� வ7த,. 
 
இ,வைரயி� ஒ56� �*யி�7ததி� த$க�,��� ேபா,� ேபா,� 
எ�றாகிவி0ட,. "அைர வயி&�G சா�பா6 கிைட�தா8� ேபா,�; தனி B0*� 
தானி��க ேவ56�" எ�� தீ�மானி�,, "இ�ப�ைத7, Rபா<�� ஒ� சி�ன B6 
எ6�,�ெகா56 அதி� �*�தன� ெச<தா�க�. அவ�க@ட�, ைம�,ன� 
ஒ�வ:� இ�7, ப*�,� ெகா5*�7தா�. அவ�க@ைடய வா2�ைக ச7ேதாஷ 
மயமாக இ�7த,. ஒ� �ைற3� இ��கவி�ைல. த$க�தி� தாயா� அவ�கைள 
வ7, பா��,வி06� ேபான ேபாெத�லா� "பண�கார இட�தி� ெகா6�த 
ெப5கைள விட எ� த$க7தா� ச7ேதாஷமாயி��கிறா�" எ�� ெப�ைம;ட� 
ெசா�=� ெகா5*�7தா�. 
 
இ�ப*யி����ேபா,தா� ஒ� பி�தைள ஒ0*யாண� வ7, அவ�க@ைடய 
வா2�ைகேய �ைல7, ேபா��ப*யான ெப�� விப�,��� காரணமாயி&�. 
 
ஒ� நா� ெஸௗ7தர� ஆY`=�7, B6 தி��பிய ேபா,, த$க� இ6�பி� பள 
பளெவ�� ெஜா=�த ஒ0*யாண� தாி�,� ெகா5*�7தா�. 
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"பேல! ெரா�ப ேஜாராயி��கிறேத!" எ�றா� ெஸௗ7தர�. 
 
"ஆயிர�தி�Q� Rபா<தா� விைல. வா$கி� த�கிறீ�களா?" எ�� த$க� 
ேக0டா�. 
 
"உ� பிற7தக�,�� எAதினா� உடேன த7தி மணியா�ட� கதறி� ெகா56 
வ�கிற," எ�றா� ெஸௗ7தர�. 
 
இ�மாதிாி சிறி, ேநர� ேவ*�ைக� ேபG� நட7த பிற�, அ7த� பி�தைள 
ஒ0*யாண�தி� விைல ஏA Rபா< எ���, இர56 வ�ஷ�,�� ெம�� 'கார5*' 
எ���, அ6�த B06 அ�மா� வா$கியி�7தைத� பா��,� தா:� ஒ�� வா$கி� 
ெகா5*��பதாக3� த$க� ெதாிவி�தா�. 
----------- 
 
3333    
ெகாDச நாைள�ெக�லா� த$க�தி� ��த தம�ைக மிஸ+ கமலா ராமGச7திரனி� 
B0*�, அவ@ைடய ��றா� �ழ7ைத�� ஆ56 நிைற3� க�யாண� நட7த,. 
அத&�� த$க?� ெஸௗ7தர?� ேபாயி�7தா�க�. த$க� அ7த ஏA Rபா<� 
பி�தைள ஒ0*யாண�ைத� ேபா06� ெகா56 கிள�பியேபா, ெஸௗ7தர�,�� 
அLவள3 தி��தியி�ைல. "இ, எ�ன�தி&�?" எ�� ேக0டா�. "பி�தைள 
ஒ0*யாண� எ�� ஜாதிைய வி06� த�ளி வி6வா�கேளா? அ�ப*� த�ளினா� 
த�ளி� ெகா56 ேபாக06�" எ�றா� த$க�.  
 
"ந�றாயி��கிற,. நீேய தா� ப�தைர மா�,� த$கமாயி&ேற. உ�ைன 
உ��கினா� Q� ஒ0*யாண� ெச<யலாேம?" எ�றா� ெஸௗ7தர�. 
 
"நாேன த$க�. அதி8� அழைக� க�யாண� ெச<, ெகா5*��ேக�! என�� 
எ�ன �ைறGச�?" எ�றா� த$க�. 
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இ7த� �Xகலெம�லா� க�யாண B0*&�� ேபா�� வைரயி�தா� இ�7த,. 
அ$ேக ெச�� ச&� ேநர� ஆன,�, த$க� த�:ைடய ஒ0*யாண� 
ம&றவ�களி� கவன�ைத� கவ�7தி��பைத� க5டா�. +திாீக� 
ஒ�வ��ெகா�வ� அ7த ஒ0*யாண�ைதG �0*� கா0*� ேபசி� ெகா5டா�க�. 
"இ,தா� இ�ேபா, �திசா வ7தி��கா�. ஒ�ப, Rபாயா�" எ�றா� ஒ��தி. 
"இ�ைல, ஏA Rபா<தா�" எ�றா� இ�ெனா��தி. "இLவள3 �லபமாயி���� 
ேபா, எ�ன�தி&காக ஆயிர?� ஆயிர�ைத7Q�� ெகா6�, வா$க ேவ56�?" 
எ�றா� ேவெறா� +திாீ. "ப�, நாைள�ெக�லா� ப�ைல இளி�, வி6ேம? 
அ�ேபா, எ�ன ப5/கிற,?" எ�றா� ம&ெறா��தி. 
 
இ7த� ேபGெச�லா� த$க�தி� காதி� நாராசமாக விA7தன. அ$� 
வ7தி�7தவ�க� எ�லா�� ேதகெம�லா� ஒேர ைவரமா< ைவ�, இைழ�,� 
ெகா56 வ7தி�7தா�க�. ஒ� ப�, ல0ச� ேப� த&ெகாைல ெச<, ெகா�வத&�� 
ேபா,மான ைவர� அவ�க� ேம� இ�7த,! பாவ� இவ�க@�� ம�தியி�, பி�தைள 
ஒ0*யாண� ேபா06� ெகா56 வ7த த$க�, அவமான�தினா� மன$��றி 
நி�றா�. ெகாDச$Cட அவ@�� உ&சாக� ஏ&படவி�ைல. எ�ேபா, B06��� 
கிள�ப� ேபாகிேறா� எ�� தவி�,� ெகா5*�7தா�. கைடசியி�, B06��� 
கிள��� ேநர� வ7த,. வாச=� �திைர வ5*யி� அவ� ஏற� தயாராயி�7த 
ேபா,, ைகயி� ப0சண� ெபா0டண�,ட� அவ@ைடய தம�ைக வ7தா�. 
த$க�தி� காேதா6 இரகசியமாக, "ஏ5* அசேட! இ7த� பி�தைள ஒ0*யாண�ைத 
ஏ� ேபா06� ெகா56 வ7தா<? ஆைசயாயி�7தா�, எ�ைன� ேக0டா�, நா� 
ெகாDச நாழி ேபா06� ெகா�ள� ெகா6�க மா0ேடனா? இ7த மாதிாிெய�லா� 
இனிேம� ெச<யாேத. அ&ப� எ�� எ5ணி�ெகா�ள� ேபாகிறா�க�" எ�� 
ெசா�னா�. இைதெய�லா� இரகசியமா<G ெசா�வதாக அவ� எ5ணியி�7த 
ேபாதி8�, ஏ&ெகனேவ வ5*��� ஏறியி�7த ெஸௗ7தர�தி� காதி� அLவள3� 
+ப�டமாக விA7த,. 
 
B6 ேபா<G ேச�� வைரயி� த$க?� ெஸௗ7தர?� ேபசேவயி�ைல. த$க� 
ெபா$கி� ெகா56 வ7த அAைகைய ெவ� சிரம�ப06 அட�கி� ெகா5*�7தா�. 
வ5*யி=�7, இற$கி B06��� ேபானாேளா இ�ைலேயா, ஒ0*யாண�ைத� 
கழ0* எறி7,வி06 விசி�, அழ ஆர�பி�தா�. வ5*�கார:��G ச�த� ெகா6�, 
வி06 உ�ேள வ7த ெஸௗ7தர� அவ� விசி�பைத� பா��,வி06, "இ7தG சனிய� 
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பி*�த ஒ0*யாண� எ�ன�தி&�, அ7த தாி�திர$க� ஏதாவ, நிைன�,� 
ெகா�@� எ�� அ�ேபாேத ெசா�ேனேனா இ�ைலேயா; ேக0காம� ேபா06� 
ெகா56 வ7தா<. இ�ேபா, அA, எ�ன பிரேயாஜன�?" எ�றா�. 
 
இைத� ேக0ட த$க�, வி�மி� ெகா5ேட, "எ$க அ�பா ம06� இ�7தி�7தா�, 
இ�ப* அவ�களிட� ேபG�� ேக0��ப* வி0*��பாரா? இவ�கைள�ேபா� நா:� 
த$க ஒ0*யாண� J0*�ெகா5*��க மா0ேடனா?" எ�� ெசா�=வி06, 
ேகாெவ�� கதறி அழ ஆர�பி�தா�. 
 
அவ@ைடய ெசா�8�, அAைக;� ெஸௗ7தர�தி� ெநDைச� பிள�ப, 
ேபா=�7தா�. 'ந�ைம� க�யாண� ெச<, ெகா5டதா�தாேன இவ@�� இ7த 
கதி ேந�7த,? இவ@�� ஒ� ஒ0*யாண� வா$கி� ெகா6�க நம�� 
ச�தியி�ைலேய?' எ�ற எ5ண� அவ:ைடய உ�ள�ைத� ெப�� ேவதைனயி� 
ஆ2�திய,. 
 
"ஆமா�; உ$க அ�பா இ�7தி�7தா� உ�ைன;� பண�கார இட�தி� க�யாண� 
ெச<, ெகா6�தி��பா�. இ7த ஏைழைய� க0*� ெகா56 தி5டா6� கதி உன�� 
ேந�7திரா," எ�றா�. 
 
இ�ப*G ெசா�னாேனா, இ�ைலேயா, த$க�தி� அAைக பளிGெச�� நி�ற,. 
அவ� ஓ* வ7,, ெஸௗ7தர�தி� கA�ைத� க0*� ெகா56, "உ$க@ைடய அ�� 
ஒ�ேற என��� ேபா,�. நைக;� ேவ5டா�, ந06� ேவ5டா�" எ�றா�. 
 
அ7த நிமிஷ�தி�, ெஸௗ7தர� த� மனதி&��ேள, "எ�ப*யாவ, இவ@��� த$க 
ஒ0*யாண� ப5ணி� ெகா6�, வி06 ம� காாிய� பா��க ேவ/�; 
இ�லாவி0டா� நா� ம:ஷ� இ�ைல" எ�� தீ�மான� ெச<, ெகா5டா�. 
 
ெகாDச நாளாக� '�ேபரா பா$கி'ைய� ப&றி ஊாி� வத7திக� உலாவி� 
ெகா5*�7தன. அ7த பா$கியி� பண� ேபா0*�7தவ�க� அவசர அவசரமாக� 
பண�ைத வாப+ வா$கி� ெகா5*�7தா�க�. இ7த ெந��க*யி� தின7ேதா�� 
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மாேனஜி$ ைடர�டேர பா$கி�� வ7,, காாிய$கைள ேநாி� நட�தி� ெகா56 
வ7தா�. "ஒ��� பய� இ�ைல; இ�மாதிாி ெந��க* இத&� ?��� நம, 
பா$கி�� ஏ&ப0*��கிற,. அைதெய�லா� சமாளி�த, ேபா� இைத;� 
சமாளி�,� ெகா�ேவா�" எ�� அவ� பா$கியி� சி�ப7திக@��� ைதாிய� 
ெசா�=� ெகா56 வ7தா�.  
 
பா$கியி� ேம� ந�பி�ைகைய +திர�ப6�,வத&காக, மாேனஜி$ ைடர�ட�, 
பண� ேபா0*�7தவ�க� பண�ைத� ேக0ட3டேன ெகா6�க ஏ&பா6 
ெச<தி�7தா�. 'பி�ஸ0 ெடபா`06கைள நியாய�ப* ெகா6�க ேவ5*யதி�ைல 
யானா8�, அேநக� ேப��� 'பி�ஸ0 ெடபா`0'கைள;� தி��பி� ெகா6�, 
வ7தா�. இ, ம06ம�ல; சிலேப��� 'ஓவ� *ரா�6' தாராளமா< அ:மதி�, 
வ7தா�. சில ேப���� �திய கட�க� Cட 'ஸா$ஷ�' ெச<தா�. இ�ப* ெய�லா� 
ெச<தா�, பா$கிைய� ப&றி ஜன$களி� ச7ேதக$க� தீ�7,, ம�ப*;� அவ�க� 
பண� ேபாட ஆர�பி�பா�க� எ�ப, அவ� அபி�பிராயெமன� ெதாி7த,. 
 
இLவித� �ேபரா பா$கி ச�ப7தமாக ஊாி� பரபர�� ஏ&ப0*�7த 
நிைலைமயி�தா�, ஒ� நா� சாய$கால� ெஸௗ7தர� ெவ� �Xகலமாக B06�� 
வ7தா�. "த$க�! இ�ைற�� உன��� பிற7த நா� ஆயி&ேற! கைட� ெத�3��� 
ேபாகலா�, வ�கிறாயா?" எ�� ேக0டா�. 
 
"கைட� ெத�3��� ேபா<� பிற7த நா� பாி� எ�ன வா$கி� தர� ேபாகிறீ�க�? 
வைர� ேதா6� த$க ஒ0*யாண?� வா$கி� தர� ேபாகிறீ�களா?" எ�� ேக0டா� 
த$க�. 
 
"ஆமா�!" எ�றா� ெஸௗ7தர�. 
 
"பாிகாச� ப5ணாதீ�க�! அ�ப* ஒ��� நா� நைக ஆைச பி*�,� 
கிட�கவி�ைல" எ�றா� த$க�. 
 
"உன�� ஆைசயி�லாதப*யினா�தா� நா� ப5ணி� ெகா6�க� ேபாகிேற�" 
எ�� ெஸௗ7தர� ெசா�=, ச0ைட� ைபயி=�7, ஒ� க06 Q� Rபா< 
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ேநா06�கைள எ6�,� ேபா0டா�. ஒ� நிமிஷ� த$க� அ�ப*ேய +த�பமா< 
நி�� வி0டா�. பிற�, அ7த ேநா06�கைள� ைகயி� எ6�,�ெகா56 
எ5ணினா�. பதிைன7, ேநா06 இ�7த,. ஆயிர�ைத7Q� Rபா<! 
 
"ஏ, இ7த� பண�? நிஜமாக நைக வா$க� ேபாகிறீ�களா?" எ�� த$க� நா� 
தAதA�க� ேக0டா�. 
 
"ஆமா5*, அசேட! உ�ைன ஏமா&�ேவனா? மாத� ெகாDசமாகG ச�பள�தி� 
மீ�, பா$கியி� ேபா06� ெகா56 வ7ேத�. இர5டாயிர� Rபா< ஆன,� 
உன��G ெசா�ல ேவ/� எ�றி�7ேத�. அ, வைரயி� ெபா�ைமயி�ைல. 
இ�ைற�� உ� பிற7த நாளாயி��கிறேத எ�� ெகா56 வ7, வி0ேட�. கிள��, 
ேபாகலா�!" எ�றா� ெஸௗ7தர�. 
 
ப�, நாைள��� த$க� இர5டாவ, தடைவயாக ெஸௗ7தர�தி� கA�ைத� 
க0*� ெகா56 க5ணீ� ெப��கினா�. இ7த� தடைவ அவ� க5ணி� ெப�கிய, 
ஆன7த� க5ணீ� எ�� ெசா�ல ேவ5*யதி�ைலய�லவா? 
 
இர56 ேப�� கைட� ெத�3���ேபா< பல கைடகளி� பா��,, த$க 
ஒ0*யாண� ஒ�� ஆயிர�, Q� Rபா<�� வா$கி� ெகா56, ைவர� ேதா6 
ெச<வத&�� ஆ�ட� ெகா6�, வி06 வ7தா�க�. 
--------- 
 
4444    
அ7த இர56 ��� தின$க� ெஸௗ7தர� ச7ேதாஷமாயி�7தைத� ேபா� 
அவ:ைடய வா2நாளி� ேவெற7த நாளி8� இ�7ததி�ைல. த$க�தி� இ6�பி� 
த$க ஒ0*யாண�ைத� பா��,� பா��, அவ� மகி27தா�. த$க�தி� ?க 
மல�Gசிைய� க56 அவ� உள� Jாி�தா�. 
 
காாிய� எLவள3 �லபமாக ?*7, வி0ட, எ�பைத நிைன��� ேபா, அவ:�ேக 
ஆGசாியமாயி�7த,. ந�ல ேவைள, அLவள3 மேனா ைதாிய� தன�� இ�7தேத 
எ�� எ5ணி எ5ணி� ெப�ைமயைட7தா�. அ7த ஒ� நிமிஷ� த�ப 
வி0*�7தா�, ேபான,தா�. ச�பள�தி� பண� மீ�, எ7த� கால�தி� த$க 
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ஒ0*யாண� ெச<, ெகா6�தி��க ?*;�? மாத� ப�, Rபா< ப�ைல� க*�,� 
ெகா56 மீ�, வ7தா8�, வ�ஷ�,�� 120 Rபா<தா� ேச��. ஆயிர�ைத7Q� 
Rபா< ேச�வத&� 12 வ�ஷ� - ஒ� மாமா$க� ஆகிவி6�! சிவ சிவா! அத&��ேள 
எ7த ராஜா எ7த� ப0டண� ேபா< வி6வாேனா, யா� க5ட,? அதி8�, 
இர5ெடா� �ழ7ைத �0*க@� உ5டாகி வி0டா�, அ��ற� த$க� அவ@ைடய 
வா2நாளி� பி�தைள ஒ0*யாண�,டேன தி��தியைட7தி��க ேவ5*ய,தா�! 
 
ஒLெவா� சமய� "விஷய� ஒ� ேவைள ெவளியாகி வி0டா�?" எ�ற நிைன3 வ7, 
அவைன� தி6�கிடG ெச<த,. ஆனா� அ7த நிைன3�� அவ� அதிக� இட� 
ெகா6�கவி�ைல. விஷய� ெவளியாவத&� வழிேய கிைடயா,. அ�� நட7த, 
எ�லாவ&ைற;� அவ� ஞாபக�ப6�தி� ெகா56 பா��தா�. பக� ப�னிர56 
மணி��, பண� வா$க வ7தவ�களி� C0ட� பா$கியி� அசா�தியமாயி�7த,. 
ெஸௗ7தர�தி� ெப0*யி� இ�7த பணெம�லா� ஆகி வி0ட,. இ�:� ஐ7, 
நிமிஷ� ேபானா�, ேக0பவ�க@��� ைகைய விாி�க ேவ5*ய,தா�. இ7த 
சமய�தி� மாேனஜி$ ைடர�டாி� அைறயி=�7,, "ாிஸ�L பா$கியி=�7, பண� 
வ7, வி0ட,; ஒLெவா� �மா+தாவாக வ7, பண� வா$கி� ெகா56 ேபாக 
ேவ5*ய," எ�� தகவ� வ7த,. ெஸௗ7தர�தி� ?ைற வ7தேபா,, அவ:� 
பண�,�காக� ேபானா�. Q� Rபா<, ஐ�ப, Rபா<, ப�,, ஐ7, Rபா< 
ேநா06களாக ஐயாயிர� Rபா< அவ� எ5ணி எ6�,� ெகா�ள ேவ5*யி�7த,. 
அவ� பண�ைத எ5ணி� ெகா5*�7தேபா,, ெட=ேபானி� மணி அ*�கேவ 
மாேனஜி$ ைடர�ட�, ெட=ேபா� �ழாைய எ6�,� ேபச� ெதாட$கினா�. யா� 
எ�ன ெசா�னா�கேளா ெதாியா,. மாேனஜி$ ைடர�ட� ராL சாகி� 
ஸக+ரநாம�தி� ?க� கவைலயா� வா*ய,. அ7த சமய�தி�, அதாவ, 
ஸக+ரநாம� ெட=ேபானி� கவனமாயி�7தேபா,, ெஸௗ7தர� அதிக�ப*யாக 
இர56 க06கைள எ6�,� ேபா06� ெகா5டா�. பிற� ஐயாயிர� Rபா<��� 
ைகெயA�,� ேபா06வி06, கீேழ பண� வா$க வ7தவ�க� கா�,� 
ெகா5*�7தப*யா� அவசரமாக இற$கிG ெச�றா�. மா*�ப* இற$�� ேபாேத, 
அ7த அதிக�ப* ேநா06�க� அவ:ைடய ெபாிய ேகா06� ைபகளி� ெச�� 
வி0டன. ேகா06� ைப ெபாியதாயி��ப, சில சமய�தி� எLவள3 
ெசௗகாியமாயி��கிற,? 
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அ�� மாைல பா$கி சா�,� ேநர� வைரயி� ெஸௗ7தர�,�� தி�� தி�ெக��  
அ*�,� ெகா5*�7த,. "யாாிடமாவ, அதிக�ப* பண� இ��கிறதா?" எ�� 
மாேனஜி$ ைடர�ட� ேக0ட:�பினா�, உடேன ைபயி=�7த ேநா06�கைள� 
ெப0*யி� ேபா06வி06, "ஆமா�; அதிக� இ��கிற," எ�� ஒ���ெகா56 விட 
அவ� தயாராயி�7தா�. ேசாதைன, கீதைன எ�� ேபG� ஏ&ப0டா8� அ�ப*G 
ெச<வத&� அவ� சி�தமாயி�7தா�. ஆனா� த$க�தி&� அதி��ட� 
இ����ேபா, அ�ப*ெய�லா� ஏ� நட�கிற,? ேக�வி ?ைறேய ஏ&படவி�ைல. 
 
ம�நா@� அத&க6�த நா@� பா$கியி� ஏதாவ, 'கச?சா' ஏ&ப6கிறதா எ�� 
ஆவ8ட� கவனி�தா�. ஒ��ேம கிைடயா,. கிண&றிேல க�ைல� ேபா0ட, 
ேபா=�7த,. பண$ ேக0பவ�களி� C0ட$ Cட� �ைற7, ேபாயி&�. 
ேக0பவ�க@�ெக�லா� வ0*யி�றி பண� ெகா6�, வ7ததி=�7,, ஜன$க@�� 
பா$கியி� ந�பி�ைக வ7, வி0டதாக� ேதா�றிய,. சில�, வா$கிய பண�ைத� 
தி��பி� ேபா6வத&��Cட வ7தா�க�. 
 
ெஸௗ7தர�தி� மன� நி�மதியைட7த,. அ7த நி�மதியி� ம�தியி� ஒ� விேநாத 
�ைற;� உ5டாயி&�. "எ6�த,தா� எ6�ேதா�; இ�:� இர56 க06 ேச��, 
எ6�தி��க� Cடாதா?" எ�� விசார�ப0டா�. த$க�,�� ஒ0*யாண?� 
ைவர�ேதா6� வா$கி� ெகா6�த பிற�, ைகயி8� ஒ� ஆயிர� Rபா< 
மிGசமி�7தா�, வ�$கால�தி� ஆப�, ச�ப�,�� உத3ம�லவா? ம�ப*;� அ7த 
மாதிாி ச7த��ப� த� வா2நாளி� எ$ேக வர� ேபாகிற,? 
------------- 
 
5555    
�ேபரா பா$கி�� எதி�� �ற�தி� இ�7த ெபாிய க0*ட�தி� ஒ� பிரசி�தமான 
ேஹா0ட� இ�7த,. இ7த நவ நாகாிக ேஹா0ட=� சா�பா6 ேபா0ட,ட� 
த$�வத&� இட?� ெகா6�தா�க�. ேம� மா*யி� இ�7த சி� சி� அைறக�, 
தினசாியி8� மாதவாாியி8� வாடைக�� விட�ப0டன. அ7த ேம� மா* 
அைறகைள;� தா2வார�ைத;� ெஸௗ7தர� ேவைல ெச<;� 'க35ட'ாி=�7, 
ந�றா<� பா��கலா�. பா$கியி� அதிக C0டமி�லாதேபா,, ெஸௗ7தர� அ7த 
ேஹா0ட� அைறக@�� அ�றாட� �தி, �திதாக வ�� மனித�கைள� பா��,�, 
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அவ�க@ைடய நைட உைட பாவைனகைள� கவனி�,� ெபாA, ேபா��வ, 
வழ�க�. அ�கி8�ள ம&ற பா$கி �மா+தா�களிட�, "அவ:ைடய ஹி0ல� 
மீைசைய� பா�!" "இவ� யா2பாண�, மனித� ேபா=��கிற,!" "அேட அ�பா! 
எLவள3 உயர�! ந�?ைடய �, கவ�னைர விட உயரமா< இ��பா� 
ேபா=��கிறேத!" எ�ெற�லா� வ�� ேபசி ச7ேதாஷ�ப6வ,56. 
 
த$க ஒ0*யாண� வா$கி� ெகா6�த நாலா� நா�, ெஸௗ7தர� வழ�க� ேபா� 
அ7த மா* அைறகளி� ப�க� பா��தா�. அ7த அைறகளி� ஒ�றி� ைகயி� 
��தக�,ட� உ0கா�7தி�7த ஓ� ஆசாமி த�ைனேய கவனி�,� பா��,� 
ெகா5*��பைத� க5ட,�, ெஸௗ7தர�,��� ,/�ெக�ற,. அ7த ?க� 
எ$ேகேயா பா��த ?கமா<� ேதா�றியப*யா�, அவ:ைடய ,/�க� 
அதிகமாயி&�. அ��ற� இ�:� சில தடைவ ெஸௗ7தர� அ7த� ப�க� 
ேநா�கினா�. ஒLெவா� சமய� அ7த ஆசாமி ேநர*யாக இவைன� பா��ப, 
ேபால3�, இ�:� சில சமய� ��தக�தி� கவனமா< இ��பதாக� பாசா$� ெச<, 
ெகா56 கைட� க5ணா� இவைன� பா��ப, ேபால3� ேதா�றிய,. 
 
ெஸௗ7தர�,�� இ�னெத�� ெசா�வத&கி�லாத பய� உ5டாயி&�. "இவ� 
யா�, இ7த ?க�ைத எ$ேக பா��தி��கிேறா�?" எ�� ேயாசைன ெச<தா�. 
பளிGெச�� ஞாபக� வ7த,. உடேன அவ:��� கதிகல$கி&�. 
 
ஆ�; ெஸௗ7தர�தி� ைம�,னி �ழ7ைத ஆ56 நிைற3� க�யாண�தி&� இ7த 
ஆசாமி வ7தி�7தா�. அவைன� ப&றி ேவ� இர56 ேப� ேபசி� 
ெகா5*�7தா�க�. "ராமாTஜ� இ�ேபா, `.ஐ.*.யி� இ��கிறா� எ�� 
ெதாி;ேமா, இ�ைலேயா? *பா�0ெம5*� அவ:�� ெரா�ப ந�ல ெபய�! சீ�கிர� 
பிரேமாஷ� ஆ�� எ�� ெசா�கிறா�க�" எ�� ஒ�வ� இ�ெனா�வாிட� 
ெசா�னா�. அ, ெஸௗ7திர�தி� காதி� விழ3�, அவ�க� �0*� கா0*� ேபசிய 
ஆசாமிைய இவ:� பா��தா�. அேத ஆசாமிதா� இவ� எ�பதி� ச7ேதகமி�ைல. 
 
ெஸௗ7தர�,��� ெப�� திகி� உ5டாயி&�. உட�ெப�லா� ெசா0ட விய��த,. 
"ெவ<யி� சகி�கவி�ைல" எ�� ?/?/�,� ெகா56, ைக��0ைடயினா� 
விய�ைவைய� ,ைட�,� ெகா5டா�. நீ5ட நா� வழ�க�தினா� இய7திர�ைத� 
ேபா� ேவைல ெச<தாேன தவிர, அவ:�� ேவைலயி� கவனேம இ��கவி�ைல. 
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இ7த `.ஐ.*. ேபா^+கார� இ$ேக எத&காக வ7தி��கிறா�? இ�தைன நா@� 
இ�லாம� இ�ேபா, வர� காரண� எ�ன? பண� �ைற7த விஷயமாக� த� ேபாி� 
ச7ேதக� ேதா�றியி��க ேவ56�. ேவெறத&காக அ$ேக வ7, 
உ0கா�7தி��கிறா�? எத&காக� த�ைனேய பா��,� ெகா5*��கிறா�?... 
 
அ�� சாய$கால� B6 ேச�7த,� த$க� அவைன� பா��,, "ஏ� ஒ� 
மாதிாியாயி��கிறீ�க�! ?க� வா*யி��கிறேத?" எ�� ேக0டா�. "ேவைல அதிக�; 
ேவெறா��மி�ைல" எ�� பதி� ெசா�னா�. 
 
ம�நா� ெஸௗ7தர� பா$கி��G ெச�றேபா,, "இ�ைற�� அ7த `.ஐ.*. கார� 
அ$ேக இ�லாவி0டா� ஒ� ஆப�,� இ�ைல" எ�� எ5ணி� ெகா56 
ேபானா�. "இ�ைற�� அவ� இ��கமா0டா�; ந�?ைடய பய� B5 பய�" 
எ�� மனைத ைதாிய�ப6�தி� ெகா5டா�. "அ$ேக அவ� இ�7தா�தா� 
எ�ன? ேவ� காாியமா< வ7தி��க�Cடாதா? ப0டண�,�� ெவளிHாி=�7, 
வ�� எ�தைனேயா உ�திேயாக+த�க� அ7த ேஹா0ட=� த$�கிறா�க�. அ7த 
மாதிாி இவ:� வ7, த$கியி��பா�. நா� எத&காக� பய�பட ேவ56�?" எ�� 
ேத�த� ெசா�=� ெகா5டா�. "இ�ைற�� அ7த மா*� ப�க� பா��கேவ 
Cடா,. பா��தா� ந� ேபாி� ச7ேதக� உ5டானா8� உ5டா��" எ�� உ�தி 
ெச<,ெகா5டா�. 
 
ஆனா�, பா$கியி� அவ:ைடய வழ�கமான இட�தி� ேபா< உ0கா�7த,�, 
அவைனயறியாமேல க5க� எதி��ப�க� ேநா�கின. அ$ேக `.ஐ.*. கார� 
இ�ைல. அ�பா! பிைழ�ேதா�! எ�ன B5 பய�? எ�ன B5 Yதி? �&ற?�ள 
ெநD� எ�ப, சாியா<� ேபா< வி0டேத! இ7த ஒ� தடைவேயா6 ேபா,�; 
இனிேம� ந� வா2நாளி� இ�மாதிாி காாிய� ெச<யேவ Cடா,! 
 
வாச=� அ�ேபா, மாேனஷி$ ைடர�டாி� கா� வ7, நி�ற,. அவ� 
பா$கி���ேள வ7, ப�, நிமிஷ�,�ெக�லா�, ெஸௗ7தர� த&ெசயலாக 
ம�ப*;� எதி�மா*ப�க� பா��தா�. 
 
அ$ேக அ7த `.ஐ.*. கA� உ0கா�7, த�ைன ெவறி�,� பா��,� 
ெகா5*��பைத� க5டா�. ெஸௗ7தர�தி� உட�� ஒ� �8$�� �8$கி&�. 
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மாேனஜி$ ைடர�ட�� இவ:� ஒ�,� ேபசி� ெகா56 வ7தி��க ேவ56�. 
இவ� த�:ைடய ச7ேதக�ைத� ெதாிய�ப6�தியி��பா�. மாேனஜி$ ைடர�ட� 
எ�ன ெசா�னாேரா, எ�னேமா? ஒ�ேவைள 'அெர+6' ெச<, வி6வெத�� 
தீ�மானி�தி��பா�கேளா? 
 
ேபா^+கார�க� வ7, த�:ைடய ைகயி� வில$� மா0*� ெத� Bதி வழியாக 
அைழ�,� ேபா�� கா0சிைய ெஸௗ7தர� த� மனதி� க&பைன ெச<, பா��,� 
ெகா5டா�. அ7த� கா0சிைய ம06� த$க� பா��,வி0டா�? அவ� 
ேதக�தி=�7த ேராம$க� எ�லா� ��தி06 நி�றன. 
 
ேபா^+கார�க� வில$�ட� வ�வைத ஒLெவா� நிமிஷ?� ெஸௗ7தர� 
எதி�பா��,� ெகா5*�7தா�. ேஹா0ட� மா*� ப�க� பா��க� Cடாெத�� 
அவ� ப�ைல� க*�,� ெகா56 சிரம�ப0டா�. ஆனா�, அ7த `.ஐ.*.காரனி� 
க5க� த� ேபாிேலேய இ��பதாக அவ:��� ேதா�றி� ெகா5*�7த,. கA� 
����, ெவறி�த க5க@� உ�ள அ7த� �Rரமான ?க� அவ� மன�க5ணி� 
?�னா� அ*�க* வ7, ெகா5*�7த,. 
 
சாய$கால� பா$கி சா�,கிற வைரயி� ஒ��� நட�கவி�ைல. "ந� ேபாி� ெவ�� 
ச7ேதக� ம06� ேதா�றியி����; �� ஒ��� அக�ப0*ரா,. அதனா�தா� 
அெர+0 வார50 எ6�கவி�ைல" எ�� எ5ணி� ெகா5டா�. ஆனா�, 
அவ�க@�� எ�ன �� அக�பட�C6�? �� எ�ன தா� இ��கிற,? - ஓ! ஒ� 
ேவைள த$க ஒ0*யாண� வா$கிய ெச<தி ெதாி7, ேபா<வி0டா�? 
 
அ�� சாய$கால� ெஸௗ7தர� த$க�ைத� பா��,, சாதாரணமா<� ேக0ப, 
ேபா�, "ஆமா�; ஒ0*யாண� வா$கி� ெகா5ட சமாசார� அ6�த B6, அ5ைட 
B6க@�ெக�லா� இத&�� ெதாி7தி���ேம, அ�ப*�தாேன?" எ�� ேக0டா�. 
 
"ந�றாயி��கிற,; B6 Bடாக� ேபா<G ெசா�= வ�ேவ� எ�� நிைன�தீ�களா? 
ேந&ைற�� அ6�த B06 அ�மாமி பா��,வி06 'அச� த$க ஒ0*யாண� 
மாதிாிேயயி��கிற,' எ�றா�. அ�ேபா, Cட நா� நிஜ�ைதG ெசா�லவி�ைல. 
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எ�ன அவசர�, தாேன ெதாிகிற, எ�� இ�7, வி0ேட�. எத&காக 
ேக0கிறீ�க�?" எ�ேற�. 
 
"விேசஷ� ஒ��மி�ைல. ஆனா� இ�ேபாைத�� யாாிட?� ெசா�ல ேவ5டா�. 
இ7த� கால�திேலதா� அ]ைய அசா�தியமாயி��கிறேத?" எ�றா� ெஸௗ7தர�. 
 
அத&க��ற�, இ�:� நா8 தின$க� ெச�றன. ெஸௗ7தர� வழ�க� ேபா� 
பா$கி��� ேபா< ேவைல ெச<, வ7தா�. ஒLெவா� நா@�, "இ�ைற�� அ7த 
`.ஐ.*. கார� இ��கமா0டா�" எ�� எ5ணி� ெகா56 ேபாவா�. அ$ேக அ7த 
கA� �Dசிைய� க5ட,� ஏமா&றமைடவா�. நா@�� நா� அவ:ைடய Yதி;� 
பைதபைத��� அதிகமாகி ெகா5*�7தன. இர5*� ஒ�� சீ�கிர� தீ�7,-
வி0டா� ேதவைலெய�� ேதா�றி&�. இ7த நா0களி� இரவி� X$��ேபா, 
அவ:ைடய உட�� X�கி� ேபா6வைத;�, ஏேதேதா பித&�வைத;� க56 
த$க�தி� கவைல;� அதிகமாகி� ெகா56 வ7த,. 
 
ஒ� நா� பா$கியி� இர56 �மா+தா�க� C* இரகசிய� ேபசி� 
ெகா5*�7தைத ெஸௗ7தர� பா��, வி06, அவ�க� அ�கி� தா:� ேபா<, 
"எ�ன சமாசார�?" எ�� ேக0டா�. "உன��� ெதாியாதா, எ�ன? பா$கியி� 
ஏேதா பண� காணாம& ேபாயி��கிற,. ஏ&ெகனேவ ஊாி� இ��கிற காபராவி� 
அைத ெவளியி� விட�Cடாெத�� மாேனஜி$ ைடர�ட� �* ைவ�தி��கிறாரா�. 
தி�06� ேபான ெதாைக எLவளெவ�� ெதாியவி�ைல. அ, ைடர�ட���� 
காஷிய���� தா� ெதாி;மா�" எ�� �மா+தா�களி� ஒ�வ� ெசா�னா�. 
 
பி�ன�, இத&� ?�னா� நட7தி���� ெபாிய பா$கி ேமாச* வழ��கைள� 
ப&றி;�, அதிெல�லா� எ�ப* எ�ப*� தி�*னா�க�, எ�ப* எ�ப* அக�ப06� 
ெகா5டா�க� எ�ப, ப&றி;� அவ�க� ேபசி� ெகா5டா�க�. ேம&ப* 
�&றவாளிக@��� கிைட�த க67 த5டைனகைள� ேக0ட ேபா,, 
ெஸௗ7தர�,�� ஸ�த நா*;� ஒ6$கி வி0ட,. ஒ� ேக`� 'அ�Rவ�' ஆனவ� 
ம�னி�க�ப0டைத அறி7தேபா, "நா?� ஒ�ேவைள ஒ��� ெகா56 வி0டா� 
ம�னி�, வி6வா�கேளா?" எ�� எ5ணினா�. ஆனா�, அ, எ�ப* ?*;�. 
�&ற�ைத ஒ��� ெகா�வெத�றா�, த$க�தினிட?� ெசா�=யாக ேவ56�? 
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அவளிட� எ�ப* இ7த ெவ0க� ேக0ைடG ெசா�வ,? அைதவிட� பிராணைன 
மா<�,� ெகா�ளலா�! 
 
த&ெகாைல ெச<வத&�ாிய வழிகைள� ப&றி அவ:ைடய மன� சி7தி�க� 
ெதாட$கிய,. இைடயிைடேய, "எத&காக இ7த� ைப�திய�கார எ5ண$க� 
எ�லா�? ெவ�� ச7ேதக�தி� ேபாி� சிைற�� அ:�ப ?*;மா? தைடய� 
கிைட�தா�தாேன நடவ*�ைக எ6�க ?*;�? தைடய� எ�ன இ��கிற,? த$க� 
வாைய �*� ெகா5*��கிற வைரயி� யா� எ�ன ெச<ய ?*;�" எ��� 
எ5ணமி0டா�. 
 
நைக� கைடயி� ஒ0*யாண� வா$கிய,�, ைவர� ேதா06�� ஆ�ட� 
ெகா6�தி��ப,� அவ:�� ஞாபக� வ7த,. ஆ�ட� ��தக�தி� இவ:ைடய 
ைகெயA�,� Cட இ��கிற,. ஒ� ேவைள அ$ேக ேபா< விசாாி�தி��பா�கேளா? 
- இ7த ஒ� வழியி� தா� விஷய� ெவளியானா� ெவளியாக ேவ56�. 
 
அ�� மாைல பா$கி �*ய பிற�, ெஸௗ7தர� ேநேர B06��� ேபாகாம� கைட� 
ெத�3��G ெச�றா�. ைவர�ேதா6 தயாராகி வி0டதா எ�� ேக06� ெகா56, 
அ�,ட� யாராவ, த�ைன� ப&றி விசாாி�தா�களா எ��� ெதாி7, ெகா56 
வரலாெம�� ஒ0*யாண� வா$கிய கைடைய ேநா�கி� ேபானா�. கைட��� 
ெகாDச Xர�தி� அவ� வ7, ெகா5*�7தேபா,, ேம&ப* கைட வாச=� 
மாேனஜி$ ைடர�ட� ஸக+ரநாம�தி� ேமா0டா� வ5* நி&பைத� க56 
தி6�கி0டா�. அ$ேகேய ஒ� ச7தி� ஒ,$கி நி�றா�. ச&� ேநர�,�ெக�லா� 
வ5* சாைலேயா6 ேபாயி&�. அத&�� ஸக+ரநாம� இ�7தா�. சாி, ந�ைம� 
ப&றி�தா� விசாாி�தி��கிறா� எ�� அவ:�� நிGசய� ஆயி&�. பய�தினா� 
அவ:ைடய ெநD� தி� தி�ெக�� அ*�,� ெகா5ட,. கைட��� ேபாகலாமா, 
ேவ5டாமா எ�� ஒ� கண� ேயாசி�தா�. ேபா<�தா� பா��, விடலா� எ�� 
,ணி7, ேபானா�. கைட வாச=� ேபான,� ம�ப*;� ஒ� கண� தய$கி நி��, 
உ�ேள ேநா�கினா�. அவ:ைடய ெநD� ஒ� நிமிஷ� அ*�,� ெகா�ளாம� 
நி�� வி0ட,. ஏெனனி� அ$ேக கைட ?தலாளி�� அ�கி� அ7த `.ஐ.*. கA� 
உ0கா�7, அவ�ட� ஏேதா ேபசி� ெகா5*�7த,! 
 
கைட��� Tைழயாமேல ெஸௗ7தர� விைரவாக� தி��பினா�. B06��  
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எ�ப*�தா� வ7, ேச�7தாேனா, ெதாியா,. தா� ெச<த காாிய� ெதாி7, 
ேபா<வி0ட, எ�பைத� ப&றி அவ:�� இ�ேபா, ச7ேதகேம இ��கவி�ைல. 
எ�ப*;� நாைள��� க0டாய� ைக, ெச<, வி6வா�க�. அ7த அவமான�ைத 
சகி�,� ெகா5*��க ?*யா,. த$க� எ�ன நிைன�பா�? அவ@ைடய 
தம�ைகமா�க� எ�ன நிைன�பா�க�? ஏைழ��� ெகா6�த எ�:ைடய கைடசி� 
ெப5தா� ச7ேதாஷமாயி��கிறா�" எ�� ெசா�=� ெப�ைம�ப06� 
ெகா5*�7த மாமியா� எ�ன நிைன�பா�? 
 
உயிைரவி6வதா, அ�ல, ஓ*� ேபாவதா எ�ப,தா� இ�ேபா, ேக�வி, உயிைர 
வி6வத&� வழி எ�ன எ�� ேயாசி�பத&��Cட அவ:�� இ�ேபா, 
ச�தியி�ைல. மன, அLவள3 கல�கமாயி�7த,. கைடசியி�, "இ�ேபாைத�� 
எ$ேகயாவ, க5காணாத இட�,�� ஓ*� ேபாகலா�. பிற� நிைலைம��� 
த�7தா&ேபா� பா��,� ெகா�ளலா�" எ�� தீ�மானி�தா�. 
 
அ�� இர3 தா� ெஸௗ7தர� த$க�,��� க*த� எAதி ைவ�, வி06 
அவ@��� ெதாியாம� ெவளிேயற ?ய�றா�. 
--------- 
 
6666    
த$க�தினிட� ெஸௗ7தர� இேலசி� உ5ைமையG ெசா�= விடவி�ைல. ேக�வி 
ேக06�, க5ணீ� வி06�, ஆைண ைவ�,� ெகாDச� ெகாDசமாக அவ� 
விஷய$கைள� ெதாி7, ெகா�ள ேவ5*யி�7த,. அ�ப*;$Cட, ஒ� விஷய� 
ெஸௗ7தர� அதிக�ப*யாக� க&பைன ெச<,தா� ெசா�னா�. ஒ� சிேநகித� 
2000 Rபா< கட� ெகா6�பதாகG ெசா�=யி�7தாக3�, அ, ம�நா� வ7, 
வி6ெம�� ந�பி பா$கி பண�ைத� ேபா06 ஒ0*யாண� வா$கியதாக3�, அ7த� 
பாவி பிற� ைகைய விாி�, வி0டா� எ��� Cறினா�. த�:ைடய �&ற�ைத� 
�ைற�,� ெகா�@� எ5ண�,டேனதா� ெஸௗ7தர� இ�ப*� க&பைன ெச<, 
ெசா�னா�. ஆனா� இ, த$க�,��� ெபாிய ஆ�த� அளி�த,! கவைலயினா8� 
க5ணீாினா8� பய�தினா8� வா* வத$கி� ேபாயி�7த அவ@ைடய ?க� ஒ� 
நிமிஷ� பிரகாச� அைட7த,. "அ�ப*யானா�, எ6�த, ெதாியாம� இ�ேபா, 
Cட� பண�ைத� ேபா06 விடலாேமா?" எ�� ேக0டா�. 
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"இ�ேபா, ெரா�ப நாளாகி வி0டேத!" எ�றா� ெஸௗ7தர�. 
 
"அதனா� எ�ன ேமாச�? நா� ெப5 ேபைத, ஒ��� ெதாியாதவ�தா�. 
இ�7தா8� இ7த ஒ� விஷய�தி� நா� ெசா�கிறைத� ேக@$க�. இ7த 
ஒ0*யாண�ைத நாைள��� காைலயி� ெகா56ேபா< வி&� வி6$க�. ந�ல 
ேவைளயாக� த$க நைகயாக வா$கிேனாேம? ைவரமாயி�7தா�, பாதி� பண� Cட 
வரா,. வி&�வி0டா�, ைகயி� பா�கி;�ளைத;� எ6�,� ெகா56 ேநேர 
ேமேனஜாிட� ேபா< நட7த, நட7தப* ெசா�= வி6$க�. பகவா� இ��கிறா�. 
நம�� ஒ��� ெக6தி வரா," எ�றா� த$க�. 
 
ஒ� வித�தி� அ, சாியான ேயாசைன எ�� ெஸௗ7தர�,��� ேதா�றிய,. 
இ�ேபா,�ள பா$கி ெந��க* காபராவி�, மாேனஜி$ ைடர�ட� ேக+ 
நட�,வத&� வி��ப மா0டா�. பண� வ7தா� ேபா,ெம�� வி06 வி6வா�. 
உ5ைமையG ெசா�=, ம�னி�ைப� ேக06� ெகா5டா�, அத&�� பல� 
இ�லாமலா ேபா��? ஆனா8�, எLவளேவா ஆைச;ட� த$க�,�� வா$கி� 
ெகா6�த ஒ0*யாண�ைத உடேன வி&கிறதா? இ�ேபா, அவ� ச�மதி�தா8�, 
பிற� வா2நாெள�லா� ெசா�=� கா0ட மா0டாளா? 
 
"எ�ன ேயாசி�கிறீ�க�? நா� ெசா�னப* ெச<கிறாதாக ச�திய� ெச<, 
ெகா6$க�. இ�லாவி0டா� விடமா0ேட�" எ�றா� த$க�. அ7த�ப*ேய அவ� 
ச�திய� ெச<, ெகா6�கிற வைரயி� அவ� விடவி�ைல. 
 
அ6�த நா� காைலயி� ெஸௗ7தர� ஒ0*யாண�ைத� கைட� ெத�3�� எ6�,� 
ெகா56 ேபா< ேவெறா� நைக� கைடயி� அைத வி&றா�. வழ�க�ேபா� 
C=ைய� �ைற�,� ெகா56 த$க விைல�� எ6�,� ெகா5டா�க�. 
அதி��டவசமாக அ7த� ப�, நாளி� ப3� விைல ��� Rபா<�� ேம� 
உய�7தி�7த,. ஆைகயா�, ஒ0*யாண�,��� ெகா6�த பண� அ�ப*ேய தி��பி 
வ7, வி0ட,! 
 
மாேனஜி$ ைடர�டாிட� ெகா56 ேபா< ஆயிர�ைத7Q� Rபாைய;� ைவ�, 
ெஸௗ7தர� விஷய$கைளG ெசா�னேபா,, அவ� ஆGசாிய�தினா� பிரமி�,� 
ேபானா�, "ந�ல ேவைள; இ�ைற�ேக ெகா56 வ7, ெகா6�தா<; நாைள�� 'b 
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ேல0' ஆகி� ேபாயி����" எ�றா�. அவைன ம�னி�, வி6வதாக3�, அவ� ேம� 
வழ��� ெதா6�பதி�ைலெய��� வா��� ெகா6�தா�. 
 
இLவள3 �லபமாக� காாிய� நட7, வி6ெம�� ெஸௗ7தர� 
எதி�பா��கேவயி�ைல. ஆகேவ, ெகாDச� ைதாியமைட7,, "ஸா�! தய3 ெச<, 
அ7த `.ஐ.*. காரைன உடேன ேபாகG ெசா�8வி6$க�. அவ� ?ழி�,� 
பா��,� ெகா5ேடயி�7தா�, ஒ� ேவைல;� ஓட மா0ேட�கிற," எ�றா�. 
 
மாேனஜி$ ைடர�டாி� ��வ$க� ம�ப*;� ஆGசாிய�தினா� ெநறி7தன. 
 
"எ7த `.ஐ.*. ையG ெசா�கிறா<?" எ�� ஒ��� ெதாியாதவ� ேபா� ேக0டா�. 
 
"எதி� ேஹா0ட� மா*யி� இ��கிறவைன� தா�, ஸா�! அவ� ?க�ைத நிைன�,� 
ெகா5டா� இரா�திாியி� X�க� வரமா0ேட�கிற," எ�றா� ெஸௗ7தர�. 
 
மாேனஜி$ ைடர�ட� ��கிேல விரைல ைவ�,, த�?ைடய ஆGசாிய�ைத� 
ெதாிய�ப6�தினா�. 
 
"பேல ெக0*�கார� நீ! `.ஐ.*. ேபா0*��கிறைத� Cட க56 பி*�, 
வி0டாேய? இ�ைற�� ஒ�நா� தா� அவ� இ��பா�; நாைள�� வரமா0டா�" 
எ�றா�. 
 
"ெரா�ப வ7தன�. 'க35ட���� ேபாகிேற�, ஸா�!" எ�றா� ெஸௗ7தர�. 
 
"இLவள3 ��திசா= இ7தG சி�ன ேவைலயி� இ��க�Cடா,. C*ய சீ�கிர� 
உ�ைன ஒ� கிைள ஆY+ ஏெஜ5டாக� ேபா6கிேற�" எ�றா� ராL சாகி� 
ஸக+ரநாம�. 
 
ெஸௗ7தர� மி�க உ&சாக�,ட� கீேழ ெச�றா�. அ�� நி�மதியாக ேவைல 
பா��தா�. `.ஐ.*. காரைனேயா அவ:ைடய கA�� பா�ைவையேயா 
ெகாDச$Cட இல0சியேம ெச<யவி�ைல. 
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சாய$கால� B06��� ேபான,� த$க�தினிட� எ�லா விபர$கைள;�  
ெசா�னா�. அ7த ச7ேதாஷ�ைத� ெகா5டா6வத&காக இர56 ேப�� ஒ� 
ஹி7தி டா�கி��� ேபா< வி06 வ7தா�க�. ஹி7தி டா�கியி� ஒ� ெசௗகாிய� 
உ56. திைரயி� ேப�கிற, எ�னேமா இவ�க@��� ெதாியா,. இவ�க� 
பா06��� த$க� சமாசார� ேபசி� ெகா5*��கலாம�லவா? 
 
இரா�திாி இர56 ேப�� ெவ� ேநர� வைரயி� ேபசி� ெகா5*�7தா8� பிற� 
நி�மதியாக X$கினா�க�. 
***** 
 
ம�தின� காைலயி�, அ6�த B06 அ<யாசாமி ஐய� ைகயி� காைல தினசாி� 
ப�திாிைக;ட� அவசரமா< வ7தா�. 
 
"எ�ன மி+ட� ெஸௗ7தர�! கைடசியி� க�ைல� X�கி� ேபா06 வி0O�கேள!" 
எ�� ேக06� ெகா56 வ7தா�. 
 
ெஸௗ7தர� ஒ��� �ாியாம� "எ�ன? எ�ன?" எ�� பரபர��ட� ேக0டா�. 
 
"உ$க@��� ெதாியாதா, எ�ன? '�ேபரா பா$கி' ேகாவி7தா ஆகிவி0டதாேம? 
ஸக+ரநாம� எ�ேலா���� ெபாிய நாம�ைத� ேபா06 வி06� ேபா< 
வி0டானாேம?" எ�� ெசா�=� ப�திாி�ைகைய� ெகா6�தா�. ெஸௗ7தர� 
அளவி�லாத திைக��ட� ப�திாிைகைய வா$கி� ப*�தா�. அதி� பி�வ�� 
ெச<தி, க0ட� க0*, ெபாிய எA�தி� ேபா0*�7த,. 
 
"�ேபரா பா$கியி� சில நாைள�� ?� பரபர�� ஏ&ப0*�7த, ேநய�க@�� 
ெதாி;�. அ7த� பரபர�� ஒ� வாரமாக அட$கியி�7த,. பா$கி�� ெந��க* 
தீ�7, வி0ட, எ�� எ�லா�� எ5ணியி�7த சமய�தி�, தி6�கி6�ப*யான 
ச�பவ$க� ேந&� இர3 நட7தி�7தன. �ேபரா பா$கியி� மாேனஜி$ ைடர�ட� 
ராL சாகி� ஸக+ரநாம� ேந&� இர3 எA�J� ரயி�ேவ +ேடஷனி� ைக, 
ெச<ய�ப0டா�. பா$கியி� ைகயி��பி=�7, அவ� ஏராளமான ெதாைககைள� 
ைகயா*யி��பதாக� ெதாி7த,. சில நாளாக இரகசிய� ேபா=ஸா� அவைர� 
க5காணி�, வ7தன�. ேந&� இர3 ைக, ெச<ய�ப0டேபா, அவ� வச� �மா� 
இர56 ல0ச� Rபா< ெப�மான சவர�க@� த$க நைகக@� இ�7தன எ�� 
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ெதாிகிற,. ?7ைதய இர56 தின$களி� அவ� மா��ெக0*� ஏராளமாக சவர�க� 
வா$கிG ேசகாி�தி�7தாரா�. அவ� ம,ைர�� *�க0 வா$கியி�7த ேபாதி8�, 
உ5ைமயி� �,Gேசாி��� ேபாக உ�ேதசி�தி�7தாெர�� ெதாிகிற,. அவைர 
ந�ல சமய�தி� ைக, ெச<த `.ஐ.*. ேபா^ஸாாி� சாமா��திய� ெபாி,� 
பாரா0ட�ப6கிற,." 
 
இைத� ப*�த,� �மா� கா� மணி ேநர� வைரயி� ெஸௗ7தர� +த�பி�, 
உ0கா�7தி�7தா�. ேயாசி�க ேயாசி�க அவ:�� எ�லா விஷய$க@� 
ெதளிவாக� ெதாிய வ7தன. `.ஐ.*. கார� பா$கிைய� காவ� �ாி7தெத�லா� 
தன�காக அ�ல; மாேனஜி$ ைடர�ட��காக�தா�. தா� ஒ0*யாண� வா$கிய 
நைக� கைடயி� மாேனஜி$ ைடர�ட� ஸவர� வா$கியி��க ேவ56�; அவ� 
அ$ேக எ�ன ெச<தா� எ��தா� `.ஐ.*.கார� விசாாி�தி��க ேவ56�! தன�� 
ஒ� ஆப�,� ஏ&ப0*��கவி�ைல; பண� தி��பி� ெகா6�தி��க 
ேவ5*யேதயி�ைல. B5 பய�! B5 ந�ட�! 
 
அவ:ைடய மன� ஒ�வா� ெதளிவைட7த,�, உ�ேள ேபா<, த$க�ைத� 
C�பி06 விஷய�ைதG ெசா�னா�. அவ@� ெரா�ப ஆGசாிய�ப0டா�. 
 
"நா� பய�ப0ட, எ�லா� B5!" எ�� ெஸௗ7தர� ெசா�னேபா,, அவ:ைடய 
மனதி� இ�7தைத� ெதாி7, ெகா5ட த$க�, "ந�ல ேவைள ேந&ைற�ேக 
ஒ0*யாண�ைத வி&�� பண�ைத� ெகா6�,� ெதாைல�தீ�கேள! இ�லாம& 
ேபானா�, அ, ந� தைலயி� எ�ேபா,� ஒ� ெபாிய பாரமாயி����" எ�றா�. 
 
இத&� எ�ன பதி� ெசா�வெத�� ெஸௗ7தர�,��� ெதாியவி�ைல. ச&� ேநர� 
கழி�,, திOெர��, "த$க�! இதி� இ�ெனா� ச$கட� இ��கிறேத! பா$கிைய 
�* வி0ட ப*யா� என�� ேவைல ேபா< வி0டேத!" எ�� கவைல;ட� 
Cறினா�. 
 
"ேவைலதாேன ேபாG�? ேபானா� ேபாக06�. நீ$க� ேபாகாம� இ��கிறீ�கேள. 
அ,ேவ என��� ேபா,�" எ�றா� த$க�. ெஸௗ7தர� ேவெறா��� ெசா�ல� 
ேதா�றாம�, "எ� த$கேம!" எ�றா�. 
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ஆன7த விகட� 28.7.40 
-------------------- 

15. 15. 15. 15. அ�ணாசல�தி� அAவ�அ�ணாசல�தி� அAவ�அ�ணாசல�தி� அAவ�அ�ணாசல�தி� அAவ�    
1111    
    
இ, ஒ� கைத. இ7தG ெச<திைய ஆர�ப�திேலேய நா� வ&���திG ெசா�லாம& 
ேபானா�, ஒ� ேவைள இைத ஒ� க06ைர எ�ேறா, பிரச$க� எ�ேறா நிைன�,� 
ெகா�B�க�. ம&ேறா� அபாய?� உ56. இதி� வ�� ச�பவ� உ5ைமயாகேவ 
நட7த, எ�� எ5ணிவிடலா�. அLவள3 நிஜ� ேபா� இ����. பிற� ஆஸாமி 
யா� எ�� ேதட� �ற�ப6B�க�. த�:ைடய விஷய� அLவள3 விள�பரமாவைத 
எ� ந5ப� அ�ணாசல� ஒ�ேவைள வி��ப மா0டா�. 
 
இ7த� பர7த Jம5டல�திேல த&ேபா, தனி மனித�க� ?த� அரசா$க$க� 
வைரயி� எ�லாைர;� தி��?�காடG ெச<,வ�� ெபாிய பிரGைன 
ேவைலயி�லா� தி5டா0ட� அ�லவா? நம, ேதச�தி8� இ,தா� ெபாிய 
தி5டா0டமாக இ��கிற,. கா7தி மகா� ?த� நவ நாகாிக�தி& சிற7த ஸ�. எ�. 
வி+ேவ+வைரயா வைரயி� இ7திய� பிர?க�க� அேநக� இ7த� பிரGைனைய� 
ப&றிG சி7தி�, இைத� தீ��, ைவ�க வழி ேத6கிறா�க�. ேவைலயி�லா� 
தி5டா0ட�தி8�, ம�திய வ��பா� அதாவ, ப*�த ஜன$க@ைடய 
தி5டா0ட7தா� மிக� ெகா*ய,. ஏைழ� �*யானவ�க�, ெதாழிலாளிக� 
?த=யவ�களி� தி5டா0ட� அLவள3 ெபாித�ல; ஏென�றா� அவ�க@�� 
ப0*னி கிட��� வி�ைத ந�றா<� ெதாியவ��. 'சி�திர?� ைக�பழ�க�' 
அ�லவா? ப0*னி;�, வயி&�� பழ�க7தா�. ஒ� நாைள�� ஒேரேவைள அைர 
வயி&���G சா�பி06வி06G ச7ேதாஷமா<� கால$கழி�க� கிராம�,� 
�*யானவ�க@��� ெதாி;�. இ�தைகய மன�பா�ைமதா� ேதச 
?�ேன&ற�தி&ேக தைடயாயி��கிறெத�ப, சில� ெகா�ைக. ப0டண$களி� 
உ�ள ப*�த ஜன$களி� விஷய� இ�ப*ய�ல. ஒ� ேவைள� கா�பி 
கிைட�காவி0டா� ேபா,�; அவ�க@ைடய வா2�ைக ேசாகமயமாகி வி6கிற,. 
 
இ7த ேவைலயி�லா� தி5டா0ட�தி=�7, வி6தைலயைடய அேநக� அேநக 
வழிகளி� ?ய&சி ெச<கிறா�க�. இைவகளி� ச�வ சாதாரணமாக 100-�� 90 ேப� 
?ய�� பா���� வழி ஒ�� இ��கிற,. அ,தா� ப�திாிைக�� எA,வ,. 
தினசாி� ப�திாிைகயி� ஒ� விேசஷ� க06ைரைய� ப*�பா�க� அ�ல, மாத� 
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ப�திாிைகயி� ஒ� சி�கைதைய வாசி�பா�க�. "எ�ன பிரமாத�? இைத� ேபா� 
நா� ஒ�� எAத� Cடாதா?" எ�� ேதா���. உடேன ப�திாிைக� ெதாழி=� 
ெப�னா�0ஷாைவ;� ெச+ட�0டைன;� ேபா� பண� ச�பாதி�பதாக� பக& 
கன3க�! 
 
"எ�ன எA,வ,?" எ�ப, அவ�க� மன�தி� ேதா��� அ6�த ேக�வி. "எ�ன 
எA,வ,?" எ�பைதேய தைல�பாக� ேபா06� ெகா56 சில� எAத� 
ெதாட$�வா�க�. "ஒ��மி�ைல" எ�ற தைல��ட� ஒ� ெவ�ைள�கார� ெபாிய 
��தக� ஒ�� எAதிவிடவி�ைலயா? ேவ� சில� ேவைலயி�லா� 
தி5டா0ட�ைதேய விஷயமாக� ெகா56, "உ�திேயாக ேவ0ைட" எ�ப, ேபா�ற 
தைல���க@ட� க06ைரேயா, கைதேயா எA,வா�க�. த$க@ைடய ெசா7த 
அ:பவ$க@ட� ெகாDச� ைகGசர��� ேச�7தா� ந�ல கைதயாகி வி6ெம�� 
ந�பி�ைக. 
 
இ�தைகய கைத ஒ�ைற� ைகயிெல6�,� ெகா56, ஒ� நா� அ�ணாசல� 
எ�னிட� வ7தா�. அவ� எ�:ைடய பா=ய ந5ப�. ஆனா� இைடயி� பல 
வ�ஷ$களாக நா$க� ச7தி�கவி�ைல. அவ:ைடய ேaம லாப$கைள� ப&றி� 
ேக0ேட�. ��� வ�ஷ$களாக ?ய�� பி.ஏ. பாிைaயி� ேதறியவைரயி� 
ேaம7தா� எ���, அதனா� லாப7தா� இ�:� கிைட�கவி�ைல எ��� 
Cறினா�. வய, இ�ப�ைத7, ஆகிவி0டப*யா� ச��கா� உ�திேயாக� ெப�� 
ஆைசைய வி06 வி0டானா�. ம&றப* த�:ைடய அ:பவ$கைள எ� ைகயி� 
ெகா6�த க06ைரயி� காணலா� எ�� ெதாிவி�தா�. 
 
அைத வாசி�,� பா��ேத�. சில அ:பவ$க� மிக3� �சிகரமாகேவ இ�7தன. 
உதாரணமாக ஒ�ைற இ$ேக �றி�பி6கிேற�. ஒ� ?ைற அ�ணாசல� ஆ$கில� 
ப�திாிைககளி� பி�வ�மா� ஒ� விள�பரD ெச<தா�. 
 
ேதைவ 
பி.ஏ. ப0டதாாி�� R.100 ச�பள�தி� ஓ� உ�திேயாக� ேதைவ. R.1000 ெரா�க 
ஜாமீ� க0ட�C6�. 
 
ெப0* ெந�ப� 7032 
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விள�பர� ெவளியான ��றா� நா� க*த$க� வர� ெதாட$கின. அ�க*த$களி� 
பல, ெப0* ந�ப� 7032-ஐ வாயார மனமார வா2�திவி06 R.1000 த7தி 
மணியா�டாி� அ:�ப� தயாராயி��பதாக3� எ�ெபாA, வ7, உ�திேயாக� 
ஏ&�� ெகா�ளலாெம��� விசாாி�தி�7தன. இ�ப* எAதியவ�க� ெவ�� 
பி.ஏ.�க� ம06ம�ல. அவ�களி� சில� '=டேரச� ஆன�+' ப0ட� ெப&றவ�க�. 
ேவ� சில� ைட�ைர0*$, ஷா�0ஹா56, �� கீபி$ ?த=யைவக@� க&�� 
ேத�7தவ�க�. 
 
உ5ைமெய�னெவ�றா� இ$கி^� எ�னேமா �லப7தா�. ஆனா� 
விள�பர�ைத� க5ட,� அவ�க@�ேக&ப0ட பரபர�பினா� விஷய�ைத ந�� 
கிரஹி�க ?*யாம� ேபாயி&�. அவ�க@ைடய க5க� விள�பர� ?Aவைத;� 
பா��தன. அவ�க@ைடய வா<க� விள�பர� ?Aவைத;� ப*�தன; ஆனா� 
அவ�க@ைடய மன�தி� ம06� பி�வ�� வா��ைதக�தா� பதி7தன! "பி.ஏ.R.100 
ச�பள�; R.1000 ெரா�க ஜாமீ� - ெப0* ெந�ப� 7032." 
 
இ�:� சில�, விள�பர�ைதG சாியாக அ��த� ெச<, ெகா56 பதி� 
எAதியி�7தா�க�. ஆனா� அவ�களி� ஒ�வைர� தவிர, ம&ற எவ�� மாத� 30 
Rபா<�� ேம� ச�பள� ெகா6�க� தயாராயி�ைல. அ7த வில�கான ஒ�வ� ம06� 
ேக0டத&� ேமேலேய, அதாவ, மாத� R.125 ச�பள� ெகா6�பதாக 
எAதியி�7தா�. இ7த தவ�த=னா�, அவ��� R.1000 ந�டமாயி&�. மாத� 80 
Rபா< அ�ல, 90 Rபா< ச�பள� ெகா6�பதாக அவ� எAதியி�7தா�, 
அ�ணாசல� வைலயி� விA7தி��பா�. ேக0டத&�ேம�, ெகா6�பதாகG 
ெசா�னப*யா� ச7ேதக� ேதா�றி ேநாி� ேபா< விசாாி�க� ேபானா�. 
வா�டா�+ சாைலயி� காி�0ைடக� அ6�கியி�7த ஓ� அைற��� ப�க�, 
அைறயி� ேம&ப* கனவாைனG ச7தி�தா�. தம, "க�ாி ப3ட� ஏ&�மதி� 
க�ெபனி"யி� மாேனஜ� உ�திேயாக�ைத அவ� அ�ணாசல�,��� த�வதாக� 
Cறினா�. 
 
க�ாி ப3ட� என�ப6� இ7திய� �ழ��� ெபா*ைய வா$க, இ$கிலா7,, 
ஆ+திேர=யா ?த=ய ேதச$களி8�ள ,ைரசானிமா�, ஆவ8ட� கா�,� 
ெகா5*��கிறா�கெள���, இ�ேபா,தா� க�ெபனி ஆர�ப நிைலயி� 
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இ��கிறெத���, ேபாக� ேபாகG ச�பள� அதிக� த�வதாக3�, ஆனா� R.2000 
ெரா�க ஜாமீ� க0*னா� இ�ேபாேத R.250 ச�பள� த�வதாக3� ெசா�னா�. 
"ேயாசி�,� ெகா56 வ�கிேற�" எ�� தி��பி வ7,வி0டா�. 
 
"கைத எ�ப*யி��கிற,?" எ�� அ�ணாசல� ேக0டா�. 
 
"ந�றா<�தா� இ��கிற,. ஆனா� கைத ?*3 �கமி�ைல" எ�ேற�. 
 
"அதி� எ�ன �&ற�?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"ம$களகரமாக ?*;� கைதக� எ�ேபா,� இர5டா7தர7தா�. இ$கி^� 
கைதக� ப*�தி���� உன�� இ, ெதாி7தி��க ேவ56�. 'க=யாண� ெச<, 
ெகா56 �கமாக இ�7தா�க�' எ�� ?*�ப, ந�?ைடய ேதச�,� க�நாடக 
?ைற. �திய ?ைற� கைதகளி� கதாநாயகேனா, நாயகிேயா அகால மரணமைடய 
ேவ5*ய, மர�. எதிாிைய� ெகா56 ெகா�வி�க ?*யாவி0டா�, விஷ� 
�*�ேதா, X��� ேபா06� ெகா5ேடா த&ெகாைல ெச<வி�க ேவ56�. அ�ல, 
கதாபா�திர$கைள உயிேரா6 வி0டா8� அவ�கைள� தீராத ,�க�திலாவ, 
ஆ2�திவி06� கைதைய ?*�க ேவ56�" எ�� பிரச$க� ெச<ேத�. 
 
"வா2�ைகயி�தா� ேவ5*ய ,�க� இ��கிறேத! கைதகளாவ, ச7ேதாஷமா< 
?*ய�Cடாதா?" எ�� ேக0டா� அ�ணாசல�. 
 
"வா2�ைகயி� ேவ5*ய ,�க� அதிகமாயி��பதா� தா� கைத��� ,�கமா< 
?*3ேவ56�. அ�ேபா,தாேன உ5ைம��� ெபா��தமாயி����!" 
 
"சாிதா�, ஆனா� இ7த� கைதைய� ெபா��த வைரயி� அ, ெபா��தமி�ைல. 
ஏென�றா� இதி� வ�� கதாநாயக� நாேன. விஷ$ �*�ேதா, X��� ேபா06� 
ெகா5ேடா உயி� விட என��G சிறி,� வி��ப� இ�ைல. ப*�பி8�, அழகி8�, 
�ண�தி8� சிற7த மைனவிைய வி06வி06, உயிைரவிட யா����தா� மன, 
வ��?" 



271 

 

 
ஒLெவா�வ���� ஒLெவா� விஷய�தி� ெப�ைம;56. அ�ணாசல�,�� 
அவ� மைனவி விஷய�தி� ெப�ைம. இ�ேபா, Mமதி ச�ப$கி எ�.* 
பாீ0ைச��� ப*�,� ெகா5*�7தா�. 
 
"அ�ப*� கைதையG ச7ேதாஷமா< ?*�பதாயி�7தா8�, நீ ?*�தி���� ?ைற 
சாிய�ல. ஒ� ேவைல;� கிைட�காம� கைடசியி� தமி2� ப�திாிைகக@��� கைத 
எAத� ெதாட$�கிறாென���, ெவ� சீ�கிர�தி� பிரசி�த ப�திாிகாசிாியனாக3�, 
Qலாசிாியனாக3� ஆகி மாத� ஆயிர� Rபா< ச�பாதி�கலானாென��� 
?*�தி��கிறா<. இ, உ5ைம�� ேந� மா� பாடாயி��கிற,. ந�ல கைதயி� 
இல0சண�, அ, நிஜ�ேபா� ேதா�ற ேவ56�." 
 
"கைத இ��க06�. நா� ப�திாிைகக@�� எAதி� பண� ச�பாதி�பைத� ப&றி 
எ�ன ெசா�கிறா<?"  
 
"பண� ச�பாதி�பத&� எ�தைனேயா வழிக� இ��கி�றன. ேசா�� வி&�� பண� 
ச�பாதி�கலா�. ���� ெபா* வியாபார� ெச<, ல0சாதிபதியாகலா�. காமேகசாி 
ேலகிய� வி&�� �ேபரனாகலா�; ெவ&றிைல பா��� கைட லாப�தி� ேமா0டா� 
ைவ�,� ெகா�ளலா�. ஆனா� ப�திாிைக�� எAதி� பிைழ��� ஆைசயி�7தா� 
ப0*னி கிட�பதி� கா7தி மகா:ட� ேபா0* ேபாட� தயாராயி��க ேவ56�." 
 
"ேவ5டா�, எ�னிட� R. 2000 இ��கிற,. அைத� ெகா56 நாேன ஒ� தமி2� 
ப�திாிைக நட�தினாெல�ன?" எ�� வினவி, தமி2நா0*� ெவ&றியைட7த 
இர56, ��� ப�திாிைககளி� ெபயைர;� Cறினா�. 
 
ெச�ற ப�, வ�ஷ�,��� தமி2 நா0*� பிற7, இற7த தமி2� ப�திாிைககளி� 
ஜாபிதா ஒ�� ைவ�தி�7ேத�. அைத அவ:��� ப*�,� கா0*, "இதி� 99 
ெபய�க� இ��கி�றன. சத� J��தியாவத&� இ�:� ஒ�� பா�கி, 
ேவ56மானா� நீ ஆர�பி" எ�ேற�. 
--------- 
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2222    
ஏெழ06 மாத$க@��� பிற� ஒ�நா�, அ�ணாGசல� ம�ப*;� வ7தா�. அவ� 
?க�ைத� பா��க ?*யவி�ைல. அLவள3 ேசாகமயமாயி�7த,. "உ�னிட� 
ஏதாவ, ைவர� இ��கிறதா?" எ�� ேக0டா�. 
 
"ைவரமா? எ�னிட� ஏ,? விேதசி� ெபா��களி� என��G சிர�ைத கிைடயா, 
எ�� ெதாியாதா?" எ�ேற�. 
 
"ேவ5டா�! �ேதசி� கயிறாவ,, நீளமான கயிறாக ஏதாவ, இ��கிறதா?" எ�� 
ேக0டா�. 
 
என��G ச7ேதக� உ5டாகி வி0ட,. "கயி� எத&காக?" எ�ேற�. 
 
"இ�ைறய தின� எ� உயிைர வி06 வி06 ம�காாிய� பா��க� ேபாகிேற�" 
எ�றா�. 
 
அவைனG சமாதான�ப6�தி விசாாி�ததி� விஷய� எ�னெவ�� ெதாிய வ7த,. 
அவ� ,ைணவி Mமதி ச�ப$கி அ�மா� எ�.*. பாீ0ைசயி� ேதறி, 
உபா�தியாயினி ேவைல�காக ?ய&சி ெச<, ெகா5*�7தாளா�. 
தி�Gசிரா�ப�ளியி8�ள ெப5களி� ைஹ+C� ஒ�றி� மாத� R.120 ச�பள�தி� 
உபா�தியாயினியாக நியமி�க� ப0*��பதா< அ�ைறய தின� உ�தர3 வ7ததா�. 
'உ�திேயாக� ��ஷ ல0சண�' எ�� ெபாிேயா� ெசா�=யி��க, மைனவி�� 
உ�திேயாக� ஆன பிற�, தா� உ�திேயாக� இ�லாம� எ�ப*யி��ப, எ�� 
அ�ணாசல� கவைல�ப0டா�. மைனவி ச�பாதி�,� ேபா06� தா� சா�பி06� 
ெகா56 மான$ெக0ட வா23 வா2வைத விட ஏ� இ�ேபாேத பிராண� தியாக� 
ெச<,விட� Cடா, எ�பத&� நா� ஏேத:� த�க காரண� எ6�,� கா0ட 
?*;மா எ�� வினவினா�. 
 
'உயி� உ�ளவைர ந�பி�ைக�� இட?56' எ�ற ெமாழிைய அவ:�� 
எ6�,�கா0* ஆ�த� Cறிேன�. அவ� இLவள3 ைவரா�கிய ��ஷ� எ�ப, 
என��� ெதாியாெத���, இனிேம� க5/$க��,மாயி�7, ஏதாவ, ஒ� 
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ேவைல அவ:��� ேத*� ெகா6�பதாக3� உ�தி Cறிேன�. இ�ேபாைத�� நீ 
உ� மைனவி;ட� தி�Gசி��� ேபா. எ�ன ப*�தி�7தா8� +திாீதாேன? அ$ேக 
தி���திைச ெதாியாம� தவி�பா�. ெகாDச நாைள�� நீ அவ@ட� இ��க 
ேவ5*ய, அவசிய�" எ�ேற�. 
 
"அ�ப*ேய ெச<கிேற�. ஆனா� நீ உ�:ைடய வா���திைய மற7, 
விட�Cடா,. 30 Rபா< ச�பள� கிைட�தா8� ேபா,�. ஆனா� உ�திேயாகமி�றி 
இனி அதிக கால� நா� உயி� வாழ மா0ேட�" எ�� ெசா�= வி06� ேபானா�. 
 
ஐ7தா� மாத�,��� பிற� என��� ெதாி7த ?தலாளி ஒ�வ� ஒ� தமி2 வார� 
ப�திாிைக ஆர�பி�பதாகG ெசா�னா�. உதவி ஆசிாிய� ஒ�வ� ேவ56ெம�� 
ெதாிவி�தா�. உடேன அ�ணாசல�,��� க*த� எAதிேன�. அவ:ைடய பதி� 
என�� ஆGசாிய� உ56 ப5ணி&�. மாத� 65 Rபா< ச�பள�தி� தன�� ?�ேப 
உ�திேயாக� ஆகிவி0டதாக3�, ச�பள உய�3�� இட?56 எ��� 
ெதாிவி�தி�7தா�. எ�:ைடய ?ய&சி�காக ந�றி ெச8�திவி06, தி�Gசி�� 
வ7தா� த� B06�� வராம� ேபாக� Cடாெத�� வ&���தியி�7தா�. அ8வ� 
எ�ன எ�� ம06� ெசா�லவி�ைல. 
------------ 
 
3333    
சமீப�தி� ஒ� காாியமாக நா� தி�Gசி��� ேபாக ேந�7தேபா,, அ�ணாசல�ைத 
அவசிய� பா��,வி06 வ�வ, எ�� தீ�மானி�ேத�. அவைன� பா��பதி� 
இ�7த ஆவைலவிட, அவ:ைடய அ8வ� எ�னெவ�பைத அறிவதி� அதிக ஆவ� 
இ�7த,. அவ:ைடய க*த$களி� அைத� ப&றி அLவள3 �6ம7திர� 
ெச<தி�7தா�. 
 
மாைல ஆறைர மணி��ேம� B0*� வ7, பா����ப* எAதியி�7தா�. அ�� 
மாைல என�� ேவைலெயா��� இ�லாைமயா� நா8 மணி�ேக �ற�ப06 அவ� 
B0ைட� ேத*�ெகா56 ேபாேன�. ெவளிGச�திேலேய B0ைட அைடயாள$ 
க56பி*�, வி0டா�, பிற� இரவி� �லபமாக� ேபாகலா� எ�� எ5ண�. 
 
ஐ7, மணி�� அவ� B0ைட� க56பி*�ேத�. கத3 உ0�ற� தாளி0*�7த,.  
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த0*ேன�. உ�ளி�7,, "யா� அ,?" எ�ற ச�த� ேக0ட,. அ, அ�ணாசல�தி�  
�ரலா< இ��கேவ, 'ந�லேவைள, ம�ப*;� ேபா<வி06 வரேவ5*யதி�ைல' 
எ�� எ5ணி, "நா� தா� அ�ணாசல�, கதைவ� திற!" எ�ேற�. 
 
அ�ணாசல� உ�ளி�7,, "ஊ! ஊ!" எ�� ஒ� விேநாதமான ச�த� இ0டா�. 
அ6�த நிமிஷ� வ7, கதைவ� திற7தா�. அவ:ைடய ேகால�ைத� க5ட,� 
திைக�,� ேபாேன�. கலாசாைலயி�, "ட�பாGசாாி" எ�� ெபய� ெப&ற 
அ�ணாசல� இ6�பி� ஒ� ?ழ� ,5ைட �ல�கGச� க0*� ெகா56 வ7, 
எதிாி� நி�றா� திைக�காம� எ� ெச<வ,? ேபாதாதத&� அவ:ைடய ஒ� ைக 
ஏேதா மாவி� அைள7த அைடயாள�,ட� இ�7த,. அGசமய� அவ� சைமய� 
ேவைலயி� ஈ6ப0*�7தா� எ�பைத� க56 பி*�பத&�� ��தி�C�ைம அதிக� 
ேவ5*யதி�ைல. எ�ைன மளமளெவ�� அைழ�,G ெச�� Cட�தி=�7த ஒ� 
நா&கா=யி� உ0கார ைவ�,, "ச&� உ0கா�7தி�. இேதா ��கைர இற�கி� 
�ழ����� தாளி�,� ெகா0*வி06 வ7,வி6கிேற�" எ�றா�. அ�ேபா, அ$ேக 
ெதா$கிய ெதா0*=� கிட7த ஒ� �ழ7ைத 'B�' எ�� க�திய,. 
 
"இ7த� பய� அAதா� ெகாDச� ெதா0*ைல ஆ06, ெரா�ப ,�ட�" எ�� 
ெசா�=வி06 உ�ேள ேபா<வி0டா�. 
 
தைலெயA�ைத நிைன�,� ெகா56 ெதா0*ைல ஆ0*ேன�. அ�ேபா, 
எ�னெவ�லாேமா எ5ண� ேதா�றி&�. அ�ணாசல�தி� ேம� அளவி�லாத 
இர�க� உ5டாயி&�. ப*�த ெப5கைள� க=யாண� ெச<, ெகா5டா� இ7த� 
கதிதா�. அவ@7தா� உ�திேயாக� பா��கிறா�. இவ:7தா� உ�திேயாக� 
ெச<கிறா�. ஆனா� அவ@��G ச�பள� அதிகமாயி��பதா�, B06 
ேவைலகைளெய�லா� இவ� ெச<ய ேவ5*யி��கிற, ேபா8�! அ�ணாசல�தி� 
ேராஷெம�லா� எ$ேக ேபாயி&�? 
 
ச&� ேநர�தி&ெக�லா� ச�ப$கி அ�மா� வ7தா�. எ�ைன� பா��த,�, "ஓ! 
நீ$க� ஆறைர மணி�க�லவா வ�B�கெள�� நிைன�ேத�?" எ�றா�. அவ� 
?க�தி� ஒ� சிறி, அதி��தி ேதா�றிய,. ஆனா� அைத உடேன மைற�,� 
��னைக;ட�, "?�னா� வ7தத&�� த5டைன ெதா0*� ஆ06� ேவைல 
கிைட�ததா���" எ�� Cறினா�. அ�ேபா, என�ேக&ப0ட மன��ழ�ப�தி� 
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இ�ன பதி� ெசா�ேன� எ�பேத என�ேக இ�ேபா, ஞாபக� இ�ைல. ஏேதா 
உளறியி��க ேவ56�. 
 
இத&�� அ�ணாசல� சைமயைல ?*�, வி06, ேவ�* ெசா�கா< ?த=யைவ 
ேபா06� ெகா56 வ7, ேச�7தா�. ேபGசினிைடயி�, "இவ� இ�ேபா, 
உயிேரா*��பத&காக உ$க@�� நா� ந�றி ெச8�த ேவ56� அ�லவா? 
X��� ேபா06� ெகா�ள� கயி� ெகா6�க மா0ேட� எ�� க5*�பா<G 
ெசா�= வி0O�களாேம!" எ�� ச�ப$கி ெசா�னா�. 
 
"ஆமா�. ைவர$Cட கிைடயா, எ�� ெசா�= வி0ேட�" எ�� நா:� சிாி�,� 
ெகா5ேட Cறிேன�. 
 
"இ$� வ7த பிற� Cட� ெகாDச நா� அ�ப*�தா� பய?��தி� ெகா5*�7தா�. 
நா� பதி8�� ஒ�� ெசா�=� பய?��திய பிற�தா� அ7த� ேபG� நி�ற,. 
ெசா�= விட06மா?" எ�� ச�ப$கி அ�ணாசல�ைத� பா��தா�: 
 
"தாராளமாகG ெசா�. என�� ஆ0ேசபைணயி�ைல" எ�றா� அ�ணாசல�. 
 
"இவ� அ�ப* ஏதாவ, த&ெகாைல ெச<,ெகா56 இற7தா�, நா� ம�நாேள, 
ப�திாிைககளி�, 'ப*�, உ�திேயாக� பா���� இள� விதைவ��� ��ஷ� ேதைவ' 
எ�� விள�பர� ெச<, ெகா�ேவென�� Cறிேன�. அ, ?த� ெச�,� 
ேபாவைத� ப&றி வா< திற�பதி�ைல." 
 
"ஒ� ேவைள உ�திேயாக� கிைட�த,� அ7த� ேபGைச மற7தத&� ஒ� 
காரணமாயி��கலா� அ�லவா?" எ�ேற�. ஆாிய� C�தா*னா8� காாிய�தி� 
ேம� க5 எ�ப, ேபா�, அவ:ைடய அ8வ� எ�னெவ�� ெதாி7, 
ெகா�வதிேலேய எ� ேநா�க� இ�7த,. 
 
"அ,3� ஒ� காரண7தா�" எ�றா� அ�ணாசல�. 
 
"எ7த ஆபிசி� அ�பா, உன�� ேவைல? அைத நீ ெசா�லேவயி�ைலேய" எ�ேற�. 
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அ�ணாசல� சிாி�,� ெகா5ேட, "ஆமா�, ேநாி� தா� ெசா�ல ேவ56� 
எ�றி�7ேத�. எ�:ைடய ஆY+ இ7த B6தா�. நீ வ7த ேபா, ெச<, 
ெகா5*�7ேதேன அ,தா� எ�:ைடய ேவைல" எ�றா�. 
 
?த=� என�� ஒ��ேம �ாியவி�ைல. அ��ற� ந�றாக விசாாி�ததி� பி�வ�� 
ஆGசாியமான விவர$க� ெதாியவ7தன. 
 
ச�ப$கி அ�மா@��� கிைட�த R.120 ச�பள�தி�, அ�ணாசல�,�� மாத� R.65 
ச�பள� ெகா6�பாளா�. B06G ெசல3க@��� தைல��G சாிபாதி ேபா0ட 
பி�ன�, பா�கி மி�7தைத அவரவ�க� இ�ட�ேபா� ெசல3 ெச<வா�களா�; 
அ�ல, ேச��, ைவ�,� ெகா�வா�களா�; ேம&ப* ச�பள� வா$�வத&காக 
அ�ணாசல� சைமய�, �ழ7ைதைய� பா��,� ெகா�வ, உ0பட எ�லா B06 
ேவைலகைள;� ெச<ய ேவ5*ய,. ஒ�வ� ேவைலயி� ம&றவ� உதவி ெச<வ, 
அவரவ�க@ைடய இ�ட�ைத� ெபா��த,. 
 
"ஆமா� ஸா�! இவ� மாத� 30, 40 ச�பள�,�� எ$ேகயாவ, ேபா< உைழ�பதி� 
எ�ன சாதக�? இவ� இ�லாம&ேபானா� நா� சைமய&காாி;� �ழ7ைத�� 
ந�ஸு� ைவ�தாக ேவ56�. இவ�� ேவெற$ேகேயா ேபா<G ேசவக� ெச<,, 
நா:� இ$ேக பண� ெசலவழி�பதி� எ�ன ந�ைம? இ�ேபா, நா$க� ேச�7, 
இ��பத&�� வசதியி��கிறத�லவா?" எனG ச�ப$கிய�மா� Cறினா�. 
 
நா� எ$� ஏதாவ, அTசிதமா<� ேபசி அ�ணாசல�தி� மன�ைத மா&றி, 
அவ�க@ைடய �6�ப வா2�ைக��G சனியனா< விட� ேபாகிேறேனா எ�� அ7த 
அ�மா� பய7ததாக� ேதா�றிய,. ஆனா� அ7த� பய� அநாவசியேமயா��. 
ஏெனனி�, அ�ணாசல� த�:ைடய நிைலைமயி� ?&�� தி��தி;�ளவனா-
யி�7தா�. அவ:ைடய மன�ைத மா&�வத&� யாரா8� ?*யா,. 
 
"ஆனா� ஒ� தகரா� இ��கிற,, அ�பா! அைத நீதா� பDசாய�,G ெச<, தீ��, 
ைவ�,வி06� ேபாகேவ56�" எ�றா�. 
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"?*;மானா� ெச<கிேற�. அ, எ�ன?" எ�� ேக0ேட�. 
 
"நா� ேவைல ஒ���ெகா56 ஒ� வ�ஷ� ஆகிற,. அLவ�ேபா, ச�பள� உய��த 
ேவ56ெம�� அ�ேபா, ேபG�. இ7த வ�ஷ� ப�ளி�Cட�தி� இவ@��G 
ச�பள� உய��தாதப*யா� என��� ச�பள� உய�3 கிைடயா, எ�கிறா�. இ, 
நியாயமா? இவ@ைடய ச�பள�,��� எ�:ைடய ச�பள�,��� எ�ன 
ச�ப7த�?" எ�றா�. 
 
"ஆமா�, ஸா�! உலகெம�லா� 100�� 10 ச�பள� �ைற�தி��கிறா�க�. இவ��� 
எ�ப* ஸா� உய��த ?*;�?" எ�றா� ச�ப$கி. 
 
நா� ேயாசி�ேத�. எ�:ைடய அTதாபெம�லா� அ�ணாசல�தி� ப�க7தா� 
இ�7த,. ஆனா� அவ� ப�க� ேப�வதி� ஓ� அபாய� இ��பைத உண�7ேத�. 
எ�:ைடய B0*� எ� மைனவி �6�ப ேவைல பா��பத&� இ7த மாதிாி ச�பள� 
ேக0க� ெதாட$கினா� நா� தாராளமா< இ��க ?*;மா? நீ$க�தா� இ��க 
?*;மா? ஆகேவ இ�ேபா, அ�ணாசல� ப�க� ேபசினா� ஆ5 �ல� 
?Aவத&�� ஒ� பிரதிCல�ைதG ெச<தவ�களாேவா� எ�� ேதா�றிய,. தீர 
ஆேலாசி�,� பி�வ�மா� தீ���� Cறிேன�. 
 
"அ�மா@ைடய ச�பள�,��� உ� ச�பள�,��� ச�ப7த� இ�ைல. இைத� 
காரணமா<� கா0* உன��G ச�பள உய�3 இ�ைலெய�� ெசா�வ, தவ�தா�. 
ஆனா� நீ;� காரணமி�றிG ச�பள உய�3 ேக0க� Cடா,. உ� 
உ�திேயாக�,�� வ�ஷா வ�ஷ� ச�பள உய�3 சாிய��. ஒ� �ழ7ைத 
அதிகமானா� ஓ� ஐ7, Rபா< ச�பள� அதிகெம�� ஏ&ப6�தி� ெகா�வ, 
நியாயமாயி����." 
 
இ7த� தீ��� ச�ப$கி அ�மா@�� மிக3� தி��தியளி�தி��க ேவ56ெம�� 
ேதா�றிய,. ஏெனனி�, அவ� எ$க� இ�வைர;� உ0கார ைவ�,G சா�பா6 
பாிமாறினா�. அ�ணாசல�தி� ேவைலயி� உதவி ெச<ய� தன�� அ�� இ�ட� 
எ�� ெதாிவி�தா�. 
 
அவ�களிட� விைடெப&�� ெகா56 வாச&ப*ைய� தா56� ேபா,, 'இ7த  
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ஏ&பா0*� கீ2 அ7த� த�பதிக� ச7ேதாஷமா< வா2�ைக நட�த ?*;மா? 
அவ�களிைடயி� அ�� இ���மா?' எ�ற எ5ண� மன�தி� ேதா�றிய,. 
அ�ேபா, எ�ைனயறியாம� நா� வி06� பிாி7தவ�கைள� தி��பி� பா��ேத�. 
 
ெவ0க$ ெக0டவ�க�! நா� அ�பா� ேபாகிற வைரயி� தாமதி�க� Cடாதா? 
 
கைலமக� ெச�ட�ப� 1932 
----------------  
 


