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க.கிF ெச�� ெகா23��ைகயி� கைத ேக=பதE� ேநர� எ5ேக? 
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ந�ல ேவைளயாக, சிEறா� ஒ�� எதி��ப=ட,. அதE�� பால� கிைடயா,. 
நதியி� இற5கி�தா� ேபாக ேவ2.�. 3ைரவ� சிEறாEறி� கைரயி� வ23ைய 
நி��தினா�. அ5ேக ஒ� விசாலமான ம�த மர�தி� அ3யி� $��� வைட:�, 
ெவEறிைல பா��� விE�� ஒ� ெப2 பி�ைள த� Hைட� கைட:ட� 
உ=கா�(தி�(தா�. அ(த� ெப2 பி�ைள��� ப�க�தி� ஒ� ெபாியவ� 
-Eறி�(தா�. அவ�ைடய ெபாிய மீைச நைர�தி�(த ேபாதிD� ந�றாக 
$��கிவிட�ப=3�(த,. அவ� அ�ெப2 பி�ைளயிட� $��� வா5கி� 
ைகயினா� அைர�,� !ளா�கி அைத வாயி� ேபா=.� ெகா23�(தா�. காாி� 
இ�(தப3ேய எ5களி� ஒ�வ�, "ஏ� ஐயா, ஆEறி� த2ணீ� அதிகமா? கா� 
ேபா�மா?" எ�� ேக=டா�. அதE�� ெபாியவ�, "த2ணீ� ெகா+ச(தா�; 
$ழ5காD��� Hட வரா," எ�றா�. 
 
இைத� ேக=ட 3ைரவ� வ23ைய ஆEறி� இற�கினா�. ெபாியவ� ெசா�ன, 
சாிதா�. த2ணீ� ெகா+சமாக�தா� இ�(த,. ஆைகயா� கா� 7லபமாக� 
த2ணீைர� கட(, ேபா8வி=ட,. ஆனா� த2ணீ��� அ�பா� ெந.(!ர� 
பர(, கிட(த மணைல காாினா� தா2ட $3யவி�ைல. சில அ3 !ர� ேபான,� 
காாி� ச�கர5க� மண%ேலேய ந�றா8� �ைத(, வி=டன. காாி� விைசகைள 
3ைரவ� எ�னெவ�லாேமா ெச8, பா��தா�. பய5கரமான ச�த5க� 
உ2டாயின. மணD� �ைக:� கல(, பற(தன. $த%� சிறி, ேநர� ச�கர5க� 
இ�(த இட�திேலேய 7ழ�றன. அ��ற� 7ழல4� ம��,வி=.� Lரண ேவைல 
நி��த� ெச8தன. வ23��� இ�(தவ�க� இற5கி ெவளிேய வ(ேதா�. 
எ5களாேலதா� வ23 நகரவி�ைல எ�� நிைன�தாேனா எ�னேமா 3ைரவ� 
நா5க� இற5கிய,� ம�ப3 ஒ� $ைற பிரய�தன� ெச8தா�. அ,4� 
ப%�கவி�ைல. 
 
பிற� 3ைரவ�� காாி%�(, கீேழ இற5கினா�. சிறி, ேநர� காைரF 7Eறி� 
பிரத=சண� வ(ேதா�. எ5களி� ஒ� ஹாNய�கார� கா��� $�னா� நி�� 
க�ன�தி� ேபா=.� ெகா2. "அ�பா! கார�பா! சரண�! சரண�!" எ�றா�. 
அதனாD� அ(த� கா� அைச(,� ெகா.�கவி�ைல. 
 
ெவயி%� 7.கிற மண%� எ�னா� நிEக $3யா, எ�� நா� ேகாபமா8 
ெசா�%வி=. ஆEறி� த2ணீைர� தி��ப கா%னா� நட(ேத கட(, கைர�� 
வ(ேத�. ம�த மர�தி� அ3யி� உ=கா�(தி�(த ெபாியவ� ப�க�தி� ெச�� ேம� 
,2ைட விாி�,� ேபா=. உ=கா�(ேத�.  
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"ஏ� ஐயா! இ�ப3F ெச8யலாமா? கா� ஆEைற� கட�கா, எ�� ெசா�ல  
ேவ2டாமா?" எ�ேற�. 
 
"அழகாயி��கிற,! த2ணீ� $ழ5கா� வைர Hட வரா, எ�� ெசா�ேன�. 
அ�ப3ேயயி�(ததா, இ�ைலயா? உ5க� ஓ=ைட ேமா=டா� மண%ேல ேபாகா, 
எ�ப, என�� எ�ப3� ெதாி:�? ந�ல கைத! காதறா� க�ள� மரகதவ�%ைய� 
�திைரயிேல ஏEறி� ெகா2. வ(ததனாேல த�பி� பிைழ�தா�! உ5க� மாதிாி 
ேமா=டா� காாிேல வ(தி�(தா� அக�ப=.� ெகா2. விழி�தி��பா�!" எ�றா�. 
 
நா� அ�ேபா, அைட(த �!கல�,�� அளவி�ைல. "ஆE� மண%� கா� 
அக�ப=.� ெகா2டேத ந�லதா8� ேபாயிE�; நம�� ஒ� ந�ல கைத கிைட�க� 
ேபாகிற," எ�� எ2ணி உEசாக� அைட(ேத�. 
 
"அ, எ�ன கைத? காதறா� க�ள� எ�றா� யா�? அ�ப3 ஒ� க�ளனா? நா� 
ேக�வி�ப=டதி�ைலேய!" எ�ேற�. 
 
"நீ5க� ேக�வி�படாத காாிய5க� எ�தைனேயா இ��கலா�! அதE� நானா 
ெபா��பாளி?" எ�� ெசா�னா� அ(த� ெபாியவ�. 
 
"ேகாபி�,� ெகா�ளாதீ�க�! கைதையF ெசா�D5க�!" எ�ேற�. 
 
நா� எதி�பா��த, -2 ேபாகவி�ைல. அ�ைமயான கைத ஒ�� கிைட�த,. 
'அ�ைமயான கைத' எ�� என��� ேதா�றியைத�தா� ெசா�Dகிேற�. 
ேக=.வி=. நீ5கேள தீ�மானி�,� ெகா�ளலா�. 
 
ெபாியவ� ெசா�ன கைத 
 
அேதா, ஆEைற� கட(த,�, அ�பா� ஒ� கிராம� ெதாிகிறத�லவா? அத� ெபய� 
எ�னெவ�� ெதாி:ேமா? 'பாி உயி� கா�த ந�P�' எ�� ெபய�. ஆமா�; 
தி�ெந�ேவ%F சீைமயி� ஊாி� ெபய�க� ெகா+ச� நீளமாக� தா� இ����. சில� 
'பாி உயி� நீ�த ந�P�' எ�� ெசா�Dவ,2.. இ(த� கிராம�,� ேகாயி%� 
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உ�ள க�ெவ=. சாஸன5களி� 'பாி உயி� கா�த ந�P�' எ�� தா� இ��கிற,. 
அ,தா� சாியான ெபய� எ�ப, எ�#ைடய அபி�பிராய�. 
 
இ(த� கிராம�,�� அ(த� ெபய� எ�ப3 வ(த, எ�ற கைதைய� தா� இ�ேபா, 
ெசா�ல� ேபாகிேற�. 
 
சE� நீ5க� வ(த வழிைய� தி��பி� பா�5க� அேதா ஒ� 'ெபா�ைத' 
ெத�கிறத�லவா? உ5க� நா=3� எ�ன ெசா�-�கேளா ெதாியா,. இ(த நா=3� 
சிறிய ெமா=ைட� ���க;��� 'ெபா�ைத' எ�ற ெபய�. அ(த� ெபா�ைத�� 
அ�பாேல ஒ� �ளிய(ேதா�� இ��கிற,. நீ5க� பா��தீ�கேளா எ�னேமா, 
ெதாியா,. காாி� பற(, வ�கிறவ�க� எ5ேக பா��க� ேபாகிறீ�க�? நா� 
ெசா�Dகிறைத ந�ப ேவ23ய,தா�. அ5ேக ஒ� �ளியமர ேதா�� இ��கிற,. 
என�� வய, நாEப, ஆகியி�(த ேபா, அ5ேக �ளிய+ெச3 ந=டா�க�. 
இ�ேபா, மர5களாகியி��கி�றன. இ(த நாளிேல ஒ�வ�� மர� ந.கிறதி�ைல. 
அ(த(த வ�ஷ�திேல பய� த�கிற விவசாயேம ெச8கிறா�க�. இ�ேபா,�ள 
�ளியமரெம�லா� ேபா8வி=டா�, ந�$ைடய ச(நதியி� வ�� ஜன5க� �ளி�� 
எ�ன ெச8வா�கேளா ெதாியா,. ஒ� �ளிய� பழ� ஒ� Qபா8�� விE�� கால� 
வ(தாD� வ��! ந�ல ேவைள அ�ப3�ப=ட கால�ைத பா��பதE� இ��க 
மா=ேட�. 
 
அ(த� ெபா�ைத��� ப�க�தி� இ�ேபா, �ளிய(ேதா�� இ���� இட�தி� 
அ�ப, வ�ஷ�,�� $�னாD� ஒ� �ளிய(ேதா�� இ�(த,. ஒ� நா� 
ெபௗ�ணமிய�� சாய5கால� அ(த� �ளிய(ேதா�பி� ஆ�க� வ(, Hட 
ஆர�பி�தா�க�. ஆ�க� எ�றா� இ(த� கால�, மனித�கைள� ேபா� 
ேநா+ைசக� அ�ல. ஆ� அ3 உயர�, ஆஜா#பா�வான ஆ�க�. அவ�களி� சில� 
ைகயி� த3 ைவ�தி�(தா�க�. சில� க�தி, கபடா, ேவ�, ஈ=3 $த%ய ஆ:த5க;� 
ைவ�தி�(தா�க�. அவ�க� வா�கைள:� ேவ�கைள:� விைளயா=டாக 
ஒ�ேறாெடா�� ேமாதவி=டேபா, டணா� டனா� எ�� ச�த� எ<(த,. 
த3கேளா. த3க� $=3ய ேபா, சடமடா எ�ற ச�த� உ2டாயிE�. அவ�க� 
ஒ�வேராெடா�வ� ேபசிய -ர வாத5க� பாபநாச�, அ�வி வி<� ஓைசைய� 
ேபா� ேபாிைரFசலாக� ேக=ட,. 
 
*ாிய� ேமEேக அNதமி�த,. அNதமி�ததE� அைடயாளமாக ேமE� வான�தி� 
சில சிவ��� ேகா.க� ம=.� ெதாி(தன. அ�ேபா, கிழ�ேக Lரண ச(திர� 
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தி�மா%� ைகயி� 7ழD� ச�கர�ைத�ேபா� தகதகெவ�� உதயமானா�. அேத 
சமய�தி� �திைரக� வ�� கால3F ச�த� ேக=ட,. உடேன அ(த� 
�ளிய(ேதா�பி� ேபF7 அட5கி நிச�த� ஏEப=ட,. ஒ�வ��ெகா�வ� காேதா. 
"மகாராஜா வ�கிறா�" எ�� ெசா�%� ெகா2டா�க�. 
 
சE� ேநர�,�ெக�லா� ஏெழ=.� �திைரக� வ(தன. ஒ6ெவா� �திைரயி� 
ேமD� ஒ� -ர� வ(தா�. எ�ேலா���� $த%� வ(தவ� அவ�க;ைடய 
தைலவ�. அவ� ெபய� தி�ைல$�,�ேதவ�. அவைன�தா� "மகாராஜா" எ�� 
அ(த -ர�க� அைழ�தா�க�. தி�ைல$�,�ேதவ� ஒ� ெபாிய பாைளய�கார�. 
அ�ப, கிராம5க;�� அதிபதி. அவ� ெசா�%வி=டா�, எ(த ேநர$� ஆயிர� 
ஆ=க� வ(, வி.வா�க�. ச2ைடயி� உயிைர� ெகா.�க� தயாராக வ�வா�க�. 
 
பாைளய�கார� தி�ைல$�,�ேதவ� �ளிய(ேதா���� வ(த,�, ேதா�பி� 
இைடெவளியி�(த ஒ� இட�ைத� பி3�, அ5ேக �திைரயி%�(, கீேழ 
இற5கினா�. மEறவ�க;� இற5கினா�க�. $�னேம தயாராக ைவ�தி�(த ஒ� 
சி�மாசன�ைத� ெகா2. வ(, ேபா=டா�க�. அத� ேபாி� கா� ேம� கா� 
ேபா=.� ெகா2. தி�ைல$�,�ேதவ� உ=கா�(தா�. 
 
அவ#ைடய மதிம(திாியான ந�ல$�,�ேதவ� உடேன ெவEறிைல பா��� 
ெப=3ைய எ.�,� பா��� ெவEறிைல:� எ.�,� ெகா.�தா�. 
 
பாைளய�கார� ெவEறிைல� பா�ைக� �த�பி� ெகா2ேட "ந�ல$�,! உன�� 
எ�ன ேதா��கிற,? க�டாசல�ேதவ� ெசா�% அ#�பியப3 ராஜி ேப7வதE� 
வ�வா� எ�� நிைன�கிறாயா?" எ�� ேக=டா�. 
 
"க=டாய� வ�வா�, மகாராஜா! அவ� தைல எ�ன இ��பா? அ�ப3 வராவி=டா� 
எ�ன நட��� எ�� அவ#��� ெதாியாதா" எ�றா� ந�ல$�,� ேதவ�. 
 
"அவ� வராவி=டா� எ�ன நட���? உ� உ�ேதச� எ�ன?" எ�� 
பாைளய�கார� ேக=டா�. 
 
"$த� ஜாம� $3வதE�� அவ� இ5ேக வ(, மகாராஜா ெசா�கிறப3 நட�கிேற� 
எ�� ஒ���ெகா�ளாவி=டா� ந�$ைடய காாிய�ைத நட�த ேவ23ய,தா�!..." 
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"ந�$ைடய காாிய� எ�றா�..." 
 
"க�டாசல�ேதவனி� அர2மைன, ச4�க23 கள+சிய�, ைவ�கEேபா�, மா=.� 
ெகா=டைக �திைரலாய� எ�லாவEைற:� அ�னி ேதவ#�� இைரயா�க 
ேவ23ய,தா�!" 
 
"அட பாவி!..." 
 
"மகாராஜா! யா� பாவி? இ�ப, வயதான ம�மக� ெப2ைண யா���� க=3� 
ெகா.�காம� அர2மைனயி� L=3 ைவ�தி��கிறாேன, அவ� பாவியா? நா� 
பாவியா? ெபE� வள��த பி�ைளைய� ெகா+ச5Hட மன�தி� ஈவிர�கமி�லாம� 
-=ைடவி=. விர=3ய3�தாேன அ(த ம#ஷ� பாவியா? நா� பாவியா?" 
 
"அ, எ�லா� சாிதான�பா! க�டாசல�ேதவ� ேம� இர�க�ப=. நா� ஒ��� 
ெசா�லவி�ைல. அர2மைன�� தீ ைவ�,� ெகா;�தினா� அ(த� ெப2 
மரகதவ�%��� ஒ� ேவைள ஏதாவ, ஆப�, வரலா� அ�லவா?" 
 
"வ(தா� வ(த,தா�! அதEகாக நா� எ�ன�ைத ெச8கிற,? அ(த� 
கிழவ#�க�லவா அைத� பEறி� கவைலயாயி��க ேவ2.�?" 
 
"இ�(தேபாதிD� எ�#ைடய :�தி ப%�தா� ஒ� ஆப�,� இ�லாம�, ஒ� 
ெசா=. இர�த� சி(தாம� காாிய� ைகH3வி.� அ�லவா?"  
 
"அதிேல எ�ன இலாப�? மகாராஜா இர�த� சி(,வதE�� பய�ப.�ப3யான 
கால� இ�ேபா, எ�ன வ(,வி=ட,? ேபா:� ேபா:� மகாராஜா ஒ� க�ள� 
பய%ட� ந�பி�ைக ைவ�, ஒ� காாிய�,�� ஏ4கிறெத�ப, என��� 
பி3�கவி�ைல..." 
 
"ந�ல$�,! அவ� சாதாரண� க�ள� இ�ைல. உலகெம�லா�  
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ெசா�Dகிறா�கேள! க�ளனாயி�(தாD� ச�திய�,��� க=.�ப=டவ�. ெசா�ன 
ெசா� தவறமா=டா�..." 
 
"இெத�லா� ெப2 பி�ைளக� க=3வி=ட கைத 'காதறா� க�ள�' எ�ற ப=ட� 
அவ#��� ெப2 பி�ைளக� ெகா.�த,தாேன? அைத எஜமான�� 
ந��கிறீ�கேள?" 
 
இ�ப3 இவ�க� ேபசி� ெகா23����ேபா, �ளிய(ேதா�ைப ெந�5கி ஒ� 
ஒEைற� �திைர வ�� கால3F ச�த� ேக=ட,. ேதா�பி� H3யி�(த ஆ=க� 
அ�தைன ேப�� த5க;��� க7 $7 ெவ�� ேபச� ெதாட5கினா�க�. 
 
"அ(த ஆ� தா� ேபா%��கிற," எ�றா� பாைளய�கார�. 
 
ந�ல$�,�ேதவ� எ<(, நி�� க<�ைத வைள�,� பா��,வி=., "ஆமா�; 
அவ� தா� ேபா%��கிற,. நீ5க� ஆF7; உ5க� காதறா� க�ள� ஆF7; 
எ�ப3யா#� ேபா5க�. நா� விலகி� ெகா�;கிேற�" எ�� ெசா�%வி=. 
அ�பாE ேபானா�. 
------------ 

2222    
 
'காதறா� க�ள�' எ�பவைன� பEறி உ5க;�� இ�ேபா, ெசா�% வி.கிேற�. 
இ(த� தி�ெந�ேவ%F சீைமயிேல ெப2 பி�ைளக� காதிேல ெபாிய 
ெதாைளகைள� ேபா=.� ெகா2. ஒ�� இர2. ��� எ�பதாக� த5க� 
ேதா.கைள:� $��கைள:� ெதா5கவி=.� ெகா�வா�க�. இ�ேபா, Hட 
வயதான ெப2 பி�ைளகளி� கா,க� அ�ப3� ெதா5�வைத நீ5க� பா��கலா�. 
அ�ப, வ�ஷ�,�� $�னா� இ, ெரா�ப4� அதிகமாயி�(த,. ஒ6ெவா� 
ெப2 பி�ைளயி� இர2. காதிD� ேச��, கா�-ைச த5க�,��� �ைறயாம� 
இ����. அ(த நாளி� இ5ேகெய�லா� க�ள� பய� அதிக$2.. அேதா 
ெதாிகிறேத, அ(த மாதிாி ெபா�ைதக� சாைலயி� இ�(தா�, க=டாய� அ5ேக 
க�ள�க� ஒளி(தி��பா�க�. கா� நைடயாகேவா, ஒ� வ23, இர2. 
வ23யிேலா யாராவ, ெப2பி�ைளக� ேபானா� வயிEறிேல ெந��ைப� க=3� 
ெகா2.தா� ேபாக ேவ2.�. காதிேல ெதா5�� த5க�,�காக காைத அ��,� 
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ெகா2ேட ேபா8வி.வா�க�. இதனா� அ(த நாளி� கா, அ�(த மாத� பலைர 
இ(த� தி�ெந�ெவ%F சீைமெய5�� காT�ப3யி�(த,. 
 
இ�ப3யி���� நிைலைமயி� ஒ� அதிசயமான ப�கா� தி�ட� கிள�பினா�. 
அவ� மEற� தி�ட�கைள�ேபா� H=ட� ேச��,� ெகா2. வ�வதி�ைல. தனி 
ஆளாக� �திைரயி� ஏறி� ெகா2. வ�வா�. $க�தி� கீ?� பாதிைய, வா8 
வைரயி�, க���� ,ணிைய� க=3 மைற�தி��பா�. ைகயிேல க�தி, ,�பா�கி 
எ�லா� ைவ�தி��பா�. சாைலயிேல ஒEைற� �திைரF ச�த� ேக=டாேல 
பிரயாணிக� நி��வி.வா�க�. அவ� ஒ�வனாக வ(,, �திைர ேம%�(, 
இற5கி, எ�லாைர:� ம3ைய அவி?�,� கா=டF ெசா�Dவா�. �=ைடகைள� 
பிாி�,� பா��பா�. அவ#�� இ�டமான ெபா��கைளF ேச��,� க=3� 
ெகா2. �திைரயி� ஏறி� ேபா8 வி.வா�. ெப��பாD� அவ� ஏைழகைள 
ஒ��� ெச8யமா=டா�. பண�கார�களிடமி�(,தா� பண�ைத� பறி�பா�. 
பண�கார Nதிாீகளிடமி�(, நைகந=.கைள� பறி�,� ெகா�வா�. ஆனா� 
மEற� தி�ட�க;��� அவ#��� ஒ� வி�தியாச� இ�(த,. Nதிாீகளி� 
க<�திD� ைகயிD� உ�ள நைககைள� கழEறி� ெகா�வாேன தவிர, காைத 
அ��க மா=டா�. இ, காரணமாக அவ#��� 'காதறா� க�ள�' எ�� ப=ட� 
ெபய� ஏEப=ட,. $�கியமாக, மாத�க� இ(த� ப=ட� ெபயைர எ5ேக பா��தாD� 
பிரபல�ப.�தினா�க�. அவனிட� நைககைள� பறிெகா.�த Nதிாீக�தா� 
அவைன� பEறி அதிகமாக� �க?(, ேபசினா�க�. 'நைக ேபானா� ேபாக=.�; 
கா, த�பியேத!' எ�� அவ�க;��F ச(ேதாஷ�. ெப2 ��தி ேபைத� ��தி எ�� 
ெதாியாமலா ெபாியவ�க� ெசா�%யி��கிறா�க�? அ, ம=.ம�ல; $=டா� 
ஜன5க� இ�#� எ�னெவ�லாேமா அ(த� க�ளைன� பEறி� ேபச 
ஆர�பி�தா�க�. அவ� பண�கார�களிட� பண�ைத� பறி�, ஏைழக;�� 
ஒ�தாைச ெச8கிறா� எ�ெற�லா� ேபச� ெதாட5கினா�க�. எ�ன விசி�திர� 
பா�5க�! ெச8கிற, தி�=.� ெதாழி�! அதிேல தான த�ம� ெச8, 'த�ம� பிர�' 
எ�ற ப=ட�. 
 
அவ� பிற(த ேவைள அ�ப3! ேவ� எ�ன�ைத ெசா�Dகிற,? அவைன� பி3�,� 
ெகா.�பதE� யா� யாேரா $யEசி ெச8தா�க�. ஒ��� ப%�கவி�ைல. ஏ�? 
பாைளய�கார� தி�ைல$�,�ேதவ� Hட� காதறா� க�ளைன� பி3�க� 
பா��தா�; $3யவி�ைல. இ�ேபா, அ(த� க�ளைன� த�#ைடய காாிய�,��� 
பய� ப.�தி� ெகா�ளலா� எ�� வரவைழ�தா�. 
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காதறா� க�ள� வ(, பாைளய�கார#�� $�னா� நி�ற,�, பாைளய�கார� 
அவைன ஏற இற5க� பா��தா�. 
 
"க�ளா! உ� ைதாிய�ைத ெமFசிேன�!" எ�றா�. 
 
,ணியா� �3யி�(த வாயினா� க�ள� ேபசிய, கிணE����ளி�(, ேப7வ, 
ேபால� ேக=ட,. 
 
"எ�#ைடய ைதாிய�ைத ெமF7�ப3யாக நா� இ�#� ஒ��� ெச8யவி�ைலேய" 
எ�றா� க�ள�. 
 
"எ�#ைடய ஆ=க� இ�U� ேப��� ந.வி� நீ த�ன(தனியாக எ� $�னா� 
வ(, நிEகிறாேய அதE� எ�தைன ைதாிய� ேவ2.�!" எ�றா� 
தி�ைல$�,�ேதவ�. 
 
க�ள� இேலசாகF சிாி�,வி=., "ஆமா�; அ(த ைதாிய�ைத ெமFச 
ேவ23ய,தா�! ஆனா�, இதEகாக, - எ�#ைடய ைதாிய�ைதF ேசாதி�பதEகாக - 
ம=.ேம எ�ைன வரவைழ�தீ�களா? ேவ� ஏதாவ, காாிய� உ2டா!" எ�� 
ேக=டா�. 
 
"காாிய� இ��கிற,; அதிேல உ�#ைடய ைதாிய�ேதா. சாம��திய�ைத:� 
பாிேசாதி�க உ�ேதச�!"  
 
"ெசா�D5க�. ேக=கிேற�." 
 
"இ5கி�(, அைர�காத !ர�தி� க�டாசல� ேதவாி� அர2மைன இ��கிறேத 
உன��� ெதாி:மா?" 
 
க�ள� சிாி�,வி=., "ேமேல ெசா�D5க�!" எ�றா�. 
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"எ�ன ெசா�னாD� ஒ� அச=.F சிாி��F சிாி�கிறாேய? அதE� அ��த� எ�ன?" 
எ�றா� பாைளய�கார�. 
 
"அ, எ� 7பாவ�. ேமேல ெசா�D5க�. க�டாசல�ேதவாி� அர2மைனைய 
என��� ெதாி(தா� எ�ன, ெதாியாமEேபானா� எ�ன? அ5ேக உ5க;�� எ�ன 
காாிய� ஆக ேவ2.� எ�பைதF ெசா�D5க�." 
 
"சாி, ெசா�Dகிேற�, ேக�! க�டாசல� ேதவ� இர4 இர2டா� ஜாம�தி� இ5ேக 
எ�ைன� பா��பதEகாக வ�வா�. அேநகமாக இதE�� அர2மைனைய வி=.� 
�ற�ப=3��பா�. உ�ைன� ேபா� அவ� தனியாக வர மா=டா�. அவ�ைடய 
$�கியமான ஆ=கைள� ,ைண�� அைழ�,� ெகா2. வ�வா�. அர2மைனயி� 
அFசமய� காவ� கா�பதE� அதிக� ேப� இ��க மா=டா�க� ெதாிகிறதா...?" 
 
"ந�றாக� ெதாிகிற,. அFசமய� நா� எ�ன ெச8யேவ2.�?" 
 
"இ5கி�(, நீ சாைல வழியாக� ேபாகாம� ேவ� ���� வழியாக� ேபாக 
ேவ2.�. க�டாசல�ேதவ�ைடய அர2மைனைய ெந�5கேவ2.�. உ�#ைடய 
�க?தா� எ5�� பரவியி��கிறேத? உ�ைன� பா��த4டேனேய அர2மைனைய� 
காவ� கா�பவ�க� ந.5கி� ேபாவா�க�. பிற�, உ�#ைடய சாம��திய�தினா� 
அர2மைன��� எ�ப3யாவ, ��(,விட ேவ2.�. அ5ேக க�டாசல�ேதவாி� 
ம�மக� மரகதவ�% இ��பா�. அவைள� க�டாசல�ேதவ� ஐ(, வ�ஷமாகF 
சிைறயி� ைவ�தி��ப, ேபா� ைவ�தி��கிறா�. அவைள வி.தைல ெச8, 
ெகா2. வ(, எ�னிட� ஒ��வி�,விடேவ2.�. க�ளா, எ�ன ெசா�கிறா8? 
உ�னா� இ, $3:மா?" 
 
க�ள� சE� ெமௗனமாயி�(தா�. பிற� "எதEகாக மரகதவ�%ைய� ெகா2.வரF 
ெசா�Dகிறீ�க�? அ(த� ெப2 விஷய�தி� உ5க;ைடய ேநா�க� எ�ன?" எ�� 
ேக=டா�. 
 
"ேநா�க� எ�னவாயி����? நீதா� ஊகி�,� ெகா�ேள�. ��� வ�ஷ�,�� 
$�னா� மரகதவ�%ைய என��� க=3� ெகா.���ப3 க�டாசல� ேதவைர� 
ேக=ேட�. அவ� க23�பாக '$3யேவ $3யா,' எ�� ெசா�%வி=டா�. அதE�� 
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காரண� எ,4� ெசா�லவி�ைல. ஆனா� நா� ஒ�றி� மனைதF ெசD�திவி=டா�, 
அைத இேலசி� வி=. வி.ேவனா? பலா�காரமாக அவ�ைடய அர2மைனயி� 
��(, மரகதவ�%ைய� ைக�பEறி� ெகா2.வ(, வி.வ, எ�� 
தீ�மானி�,வி=ேட�. அதE� இ�ைற���தா� நா� �றி�பி=3�(ேத�..." 
 
"பி�ேன, எ�ைன எதEகாக� H�பி=. அ#�பினீ�க�? இ�தைன ஆ=கேளா. 
நீ5க� ேபா8F ெச8ய $3யாத ஒ� காாிய�ைத..." 
 
"ெச8ய$3யாத காாிய� எ�� யா� ெசா�ன,? நா� பைடெய.���� ஆய�த� 
ெச8வைத� க�டாசல�ேதவ� அறி(, ெகா2. ஆ� ேம� ஆ� வி=டா�. 
கைடசியாக, இ�ைற�� இ(த� �ளிய(ேதா�பி� ராஜி ேபச வ�வதாகF ெசா�% 
அ#�பினா�. நா#� ச�மதி�ேத�. அவ� எ�ன ராஜி ேபச� ேபாகிறா� எ�� 
என��� ெதாியா,. ஆனா� அ(த ம#ஷ� ��� வ�ஷமாக எ�ைன� 
கா�கைவ�, இ<�த3�ததE�� பழி வா5க ேவ2டாமா? அவ�� நா#� இ5ேக 
ராஜி� ேபF7� ேபசி� ெகா23���� ேபா,, நீ அ(த� ெப2ைண� ைக�பEறி 
இ5ேக ெகா2. வ(, எ�னிட� ஒ��வி�தா� அவ��ேக ந�ல ��தி 
�க=3னதாயி���ம�லவா? -ணி� இர�தF ேசத� ஏEபடாம� த.�தப3யாக4� 
இ����." 
 
"அ�ப3 இர�தFேசத� ஏEப=டாD� அ, இ(த க�ள#ைடய இர�தமாயி��க=.� 
எ�� உ5க� உ�ேதசமா���?"  
 
"அ�ப3யானா� உன�� இ�டமி�ைலயா? பய�படாேத! மனதி� உ�ளைதF 
ெசா�%வி.." 
 
"நீ5க� ெசா�Dகிறப3 ெச8, $3�தா�, என�� எ�ன லாப�?" 
 
"இ�� இரா�திாி மரகதவ�%ைய இ5ேக ெகா2. வ(, எ�னிட� ஒ��வி�, 
வி=டாயானா� அ��ற� எ�#ைடய ஆ=க� உ�ைன� ேதட மா=டா�க�. நா#� 
உ�#ைடய வழி�ேக வரமா=ேட�..." 
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"நீ5க� ெசா�Dகிற காாிய�ைத நா� ெச8யாவி=டா�?..." 
 
"இ�ைற�� இ5கி�(, நீ ப�திரமா8� ேபா8விடலா�. நாைள $த� நீ எ� 
விேராதி. எ� ஆ=க� உ�ைன� ேத.வா�க�. நீ எ(த மைல��ைகயிேலா அ�ல, 
ேமக ம2டல�திேலா ேபா8 ஒளி(, ெகா2டாD� உ�ைன� பி3�,� 
ேபாVசாாிட� ெகா.�, வி=.�தா� நா� ம�காாிய� பா��ேப�. ந�ல,, 
இ�ேபா, எ�ன ெசா�கிறா8?" 
 
க�ள� சE� ேயாசைனயி� ஆ?(தி�(தா�. பிற�, "ஆக=.�, ேபா8� 
பா��கிேற�. ஆனா� நீ5க� ெசா�D� காாிய�தி� ெவEறி ெப�ேவேனா 
எ�னேமா?" எ�றா�. 
 
"நீ ெவEறி ெபறாவி=டா� நா� இ��கிேற�. எ� ஆ=க� இ��கிறா�க�. 
அைத�பEறி� கவைலயி�ைல" எ�றா� தி�ைல$�,�ேதவ�. 
 
காதறா� க�ள� �திைரேம� தாவி ஏறி விைரவாகF ெச�றா�. 
-------- 

3333    
 
இ(தF சமய�தி� ேகாழிHவா� ��!� க�டாசல�ேதவைர� பEறி உ5க;��F 
ெசா�ல ேவ2.�. க�டாசல�ேதவ� ஒ� கால�தி� தி�ைல$�,�ேதவைர� 
ேபாலேவ ெச�வா�� வா8(தவராயி�(தா�. ஆனா� வய, காரணமாக அவ� 
உட�� தள�(, ேபாயி�(த,. அைத� கா=3D� அவ�ைடய வா?�ைகயி� சில 
,யர ச�பவ5க� ஏEப=. அவ� மன� இ3(, ேபாயி�(த,. $�கியமாக ஐ(, 
வ�ஷ�,�� $�னா� அவ���� அவ�ைடய ஏக �த�வ#��� ச2ைட 
உ2டாகி ைபய� -=ைட வி=. ெவளிேயற ேந�(த,. அEப விஷய�தி� மன 
ேவE�ைம உ2டாயிE�. த(ைத, மக� இ�வ�� பி3வாத�கார�களாதலா� அ(த 
ேவE�ைம $Eறி விபாீதமாகி வி=ட,. �3 மய�க�தி%�(த க�டாசல�ேதவ� 
ெசா�னப3 மக� ஏேதா ெச8யவி�ைல எ�பதEகாக நாD ேப� இ����ேபா, 
அவ� மீ, ெச��ைப வி=ெடறி(தா�. ேராஸ�காரனாகிய மக� "இனி உ5க� 
$க�தி� விழி�பதி�ைல" எ�� ெசா�%வி=. அர2மைனயி%�(, கிள�பி� 
ேபானவ� தா�; தி��பி வரேவ இ�ைல. 
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அ�ைம மக� -=ைட வி=.� ேபான சில நாைள�ெக�லா� ேதவாி� மைனவி  
அ(த ஏ�க�தினாேலேய ப.�த ப.�ைகயாகி உயி� ,ற(தா�. ஆனா� ேதவ� 
வWர�ைத� ேபா�ற இதய� பைட�தவ�. அவ� ெகா+சமாவ, மக#�காக 
வ��த�ப=டதாக� ெதாியவி�ைல. மைனயா� இற(தைத� ெபா�=ப.�தியதாக4� 
ெதாியவி�ைல. எ5ேகேயா ம,ைர��� ப�க�திேல இ�(த அவ�ைடய 
த5ைகைய:� த5ைக மகைள:� அைழ�, ெகா2. வ(, -=3ேல ைவ�,� 
ெகா2டா�. இர2. வ�ஷ�,�� $�னா� த5ைக:� காலமாகி வி=டா�. பிற� 
மரகதவ�% ம=.� க�டாசல� ேதவாி� பிரமா2டமான அர2மைனயி� 
த�ன(தனியாக வசி�, வ(தா�. அவைள� க%யாண� ெச8, ெகா�ள 
வி���வதாக� பாைளய�கார� ேக=டதE� "$3யா," எ�� க�டாசல�ேதவ� 
பதி� ெசா�%வி=டா�. நய�தினா� $3யாதைத� பய�தினா� சாதி�,� ெகா�ள 
எ2ணி� தி�ைல$�,�ேதவ� ஆ� பைடகைள� திர=3� ெகா2. வ(தா�. 
உயி�Fேசத� ேவ2டா� எ�� க�தினா� �ளிய(ேதா�பி� வ(, த�ைமF 
ச(தி���ப3 ெசா�%ய#�பினா�. கிழவைர இ6வித� த�வி�,வி=., அ(த 
சமய�தி� க�ளைன அ#�பி� ெப2ைண� ெகா2. வ(, விடF ெச8யலா� எ�� 
தி�ைல$�,�ேதவ� :�தி ெச8தி�(தா�. 
 
அ(த :�தி அேநகமாக� ப%�,வி=ட, எ�ேற ெசா�லலா�. ஏெனனி� 
க�டாசல�ேதவ� த�$ைடய $�கியமான ஆ=கைளெய�லா� த� ,ைண�� 
அைழ�,� ெகா2. தி�ைல$�,�ேதவைனF ச(தி�பதE� வ(, ேச�(தா�. 
க�ள� �ற�ப=.� ேபான சிறி, ேநர�,�ெக�லா� அவ� வ(, வி=டா�. 
தி�ைல$�,�ேதவ� அவைர� த�க�ப3 வரேவE� மாியாைத ெச8தா�. 
$�கியமான விஷய�,�� வ�வதE� $�னா� ஊைர வைள�, எ�னெவ�லாேமா 
ேபசி� ெகா23�(தா�. க�ள� தா� ஒ��� ெகா2ட காாிய�ைதF ெச8வதE�� 
ேபாதிய சாவகாச� ெகா.�க ேவ2.� எ�ப, பாைளய�காரனி� எ2ண�. 
--------------- 

4444    
 
க�ள� ேபான இட�தி� எ�ன நட(த, எ�� ெதாி(, ெகா�ள உ5க;�� 
ஆவலா8� தானி����. அைத இ�ேபா, ெசா�கிேற�. ேகாழிHவா� ��!� 
அர2மைனயி%�(, க�டாசல�ேதவ� ஆ=க;ட� �ற�ப=.� ேபா8வி=டா� 
எ�பைத� க�ள� வழியிேலேய ெதாி(, ெகா2டா�. ஆைகயா� ஊ����ேள 
ைதாியமாக Xைழ(, ேபானா�. வ�கிறவ� காதறா� க�ள� எ�பைத ஊரா� 
அறி(, ெகா2. பய(, கதைவF சா�தி� ெகா2டா�க�. அர2மைனயி� 
வாச%� வ(த,� க�ள� த�னிடமி�(த ,�பா�கிைய எ.�, ஒ� ெவ3 தீ��தா�. 
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ஏEெகனேவ பய(தி�(த காவEகார�க� சிதறி ஓ3� ேபானா�க�. $� வாச� 
திற(தி�(தப3யா� தி�ட� அர2மைன $� க=3� பிரேவசி�தா�. ஆனா� 
இதE�� விஷய� ெதாி(,ெகா2. ேவைல�கார Nதிாீக� பி� க=.� கத4கைள� 
தா� ேபா=டா�க�. க�ள� $Eற�தி� ந.வி� நி�� இ�ெனா� ெவ3 தீ��தா�. 
கத4கைளெய�லா� உடேன திற���ப3:� இ�லாவி=டா� அதாஹத� 
ெச8,வி.ேவ� எ��� க�ள� ச�தமி=.� Hவினா�. அர2மைன� பி� க=3� 
மFசிேலயி�(, மரகதவ�%:� அவ;ைடய தாதி� ெப2க;� இ(த� கா=சிைய� 
பா��தா�க�. அFசமய� க�ள� த� $க�தி� கீ?� பாதிைய மைற�,� 
க=3யி�(த ,ணி தEெசயலாக அவி?(, வி<(த,. அ�ேபா, அவ#ைடய $க� 
Lரண ச(திர#ைடய நிலா ெவளிFச�தி� ந�றா8� ெதாி(த,. தாதி� ெப2களி� 
ஒ��தி ஆFசாிய�தினா� அலறினா�. மரகதவ�%யி� காதி� ஏேதா ெசா�னா�. 
க�ள#ைடய அ=டகாச� இதE��ேள இ�#� அதிகமாயிE�. அர2மைன� பி� 
க=3� கத4 சீ�கிர�தி� திற�க�ப=ட,. மரகதவ�%:� தாதி� ெப2T� நிலா 
$Eற�திE� வ(தா�க�. 
 
க�ள� இதE��ேள த� $க�தி� பாதிைய �3 மைற�,� ெகா2டா�. அதனா� 
அவ#ைடய உ�வ� ேகாரமாக�தானி�(த,. ஆயி#� மரகதவ�% சிறி,� 
அ+சவி�ைல. 
 
"க�ளா! ஏ� இ�ப3� HFச� ேபா=.� தட�ட� ெச8கிறா8? உன�� எ�ன 
ேவ2.�?" எ�� ேக=டா�.  
 
நிலவி� ெவளிFச�தி� மரகதவ�%யி� $க�ைத பா��த க�ள� ஒ� நிமிஷ� 
தய5கி நி�றா�. அவ#ைடய இ��� மன$� இளகி� ேபா8வி=ட,. 
 
ம�ப3:� மரகதவ�% "இ5ேக ஆ2பி�ைளக� யா�� இ�ைல. ெப2பி�ைளக� 
இ��கிேறா�. இ5ேக வ(, ஏ� ஆ��பா=ட� ெச8கிறா8? உன�� எ�ன 
ேவ2.�? நைக ந=.க� ேவ2.மானா� கழEறி� த(, வி.கிேறா�. வா5கி� 
ெகா2. ேபசாம� ேபா8வி.!" எ�றா�. 
 
க�ள#��� !�கிவாாி� ேபா=ட,. தய5கி� தய5கி "என�� உ� நைக ந=.க� 
ேவ2டா�" எ�றா�. 
 
"ேவ� எ�ன உன�� ேவ2.�?" எ�� மரகதவ�% ேக=டா�. 
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"நீ எ�ேனா. �ற�ப=. வரேவ2.�!" எ�றா� க�ள�. 
 
"இ�ேபாேத வர ேவ2.மா? அ�ல, மாமா வ�கிற வைரயி� கா�தி��க $3:மா? 
மாமா வ(த,� அவாிட� ெசா�%� ெகா2. �ற�ப=டா� நி�மதியாயி����." 
 
க�ள#�� ேமD� திைக�� உ2டாயிE�. "எ�ைன ஏ8�கவா பா��கிறா8? 
அெத�லா� $3யா,. உடேன �ற�ப=. வ�கி�றாயா, அ�ல, உ�ைன� 
பலா�காரமா8� !�கி� ெகா2. ேபாக=.மா?" எ�� க�ஜி�தா� 
 
"உன�� அ6வள4 க�ட� ேவ2டா�. நாேன இேதா வ�கிேற�" எ�� 
ெசா�%வி=. மரகதவ�% அவ#�� $�னா� நட(தா�. 
 
க�ள� அட5காத விய��ட� அவைள அைழ�,� ெகா2. அர2மைன 
வாசD��F ெச�� $த%� அவைள� �திைர ேம� ஏEறினா�. பிற� தா#� தாவி 
ஏறி� ெகா2டா�. �திைரைய ெம,வாகேவ ெசD�தினா�. 
 
மரகதவ�% அ6வள4 7லபமாக� த�#ட� வரF ச�மதி�த, க�ள#��F ெசா�ல 
$3யாத ஆFசாிய�ைத உ2டா�கியி�(த,. ஆைகயா� ேகாழிHவா� ��!ைர� 
�திைர தா23F ெச�ற,�, "ெப2ேண! எ�#ட� வ�வதE� உன��� 
பயமாயி�ைலயா?" எ�� ேக=டா�. 
 
"என�� எ�ன பய�? நீ 'காதறா� க�ள�' எ�ப, என��� ெதாி:�. ெப2க;�� 
எ6வித� தீ5�� நீ ெச8யமா=டா8 எ�� உலகெம�லா� ெதாி(த,தாேன? 
ஆைகயா� என�� எ�ன பய�?" எ�றா� மரகதவ�%. 
 
"உலக� ெசா�Dவைத ந�பியா நீ க�ளேனா. �ற�ப=டா8?" 
 
"உலக� ேவ�விதமா8F ெசா�%யி�(தாD� நா� கிள�பி�தானி��ேப�. ஐ(, 
வ�ஷமாக� H23ேல கிளி அைடப=3��ப, ேபா� அைட�ப=3�(ேத�. அ�ப3 



17 

 

அைடப=.� கிட�பைத� கா=3D� க�ளேனா. ெவளிேய �ற�ப.வ, Hட ந�ல, 
தா� எ�� ேதா�றிய,." 
 
"ெப2ேண! உ�ைன உ� மாம� அ6வள4 க�ட�ப.�தி வ(தாரா!"  
 
"ஐேயா! பாவ� அவ� எ�ைன க�ட�ப.�தேவ இ�ைல. எ� ேபாி� 
உயிராயி�(தா�. ஆனாD� என�� -=3ேலேய அைடப=.� கிட(த, 
க�டமாக�தானி�(த,. அ(த� க.� சிைறFசாைலயி%�(, எ�ைன நீ வி.தைல 
ெச8தாேய! உன�� நா� எ(த வித�தி� ைகமா� ெச8ய� ேபாகிேற�?"  
 
"அச=.� ெப2ேண! அதிகமாகF ச(ேதாஷ�ப=. விடாேத!..." 
 
"ஏ�? நா� அதிகமாகF ச(ேதாஷ�ப.வ, உன��� ெபா��கவி�ைலயா?" 
 
"உ�ைன நா� எதEகாக அைழ�,� ேபாகிேற� எ�பைத ெதாி(, ெகா2. 
அ��ற� ச(ேதாஷ� ப.! பாைளய�கார� தி�ைல$�,�ேதவ� எ�� 
ேக�வி�ப=3��கிறாயா?" 
 
"ஆமா�; அ(த ம#ஷ� எ�ைன� க�யாண� க=3� ெகா�ள ஆைச� ப.வதாக� 
ேக�வி�ப=ேட�." 
 
"அவாிட� உ�ைன� ெகா2. ேபா8 ஒ��வி�க� ேபாகிேற�. அதEகாகேவ 
உ�ைன அைழ�,� ெகா2. ேபாகிேற�." 
 
"அடபாவி!" 
 
"ஏ� எ�ைன� தி=.கிறா8? தி�ைல$�,�ேதவ� ெரா�ப� ெபாிய மனித�. 
அவாிட$�ள பண�,�� கண�ேக கிைடயா,. அவ�ைடய எ�ைல��� அவ�தா� 
ராஜா. நீ அவைர க%யாண� ெச8, ெகா2டா� ராணி மாதிாி இ��கலா�." 
 
"சீFசீ! நா� எதE� ராணியாகிேற�? ஐையேயா இ�ப3யா ெச8ய� ேபாகிறா8? இ,  
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ெதாி(தி�(தா� வ(தி��கேவ மா=ேடேன!"  
 
"அதனாேலதா� அவசர�ப=.F ச(ேதாஷ�படாேத எ�� ெசா�ேன�. இ�ேபா, 
ெதாிகிறதா?" 
 
"H23%�(, கிளிைய வி.தைல ெச8, கா=.� Lைனயிடமா ஒ��வி�க� 
ேபாகிறா8? இ(த மாதிாி� பாவ� யாராவ, ெச8வா�களா?"  
 
"பாவமாவ,? �2ணியமாவ,! ெபாிய பாவ�ைத நா� த.�ேத�. நா� வ(, 
உ�ைன இ�ப3 அைழ�,� ேபாகாவி=டா� தி�ைல$�,�ேதவ� இ�U� 
ஆ=கேளா. வ(தி��பா�. உ� மாமனி� உயி���� ஆப�, வ(தி����. ஊேர 
பEறி எாி(தி����. எ�தைனேயா ேப� ெச�,� ேபாயி��பா�க�. இ6வள4 
பாவ5கைள:� த.�பதEகாகேவ நா� வ(ேத�." 
 
"ஐையேயா! எ�னாேலயா இ6வள4 ச5கட�? மாமா சாய5கால� ஐ�ப, 
ஆ=கேளா. �ற�ப=.� ேபானாேர? எ5ேக ேபானாேரா ெதாியவி�ைலேய?"  
 
"என��� ெதாி:� ெசா�Dகிேற�. அேதா ெகா+ச !ர�தி� ஒ� ெபா�ைத 
ெதாிகிறத�லவா?" 
 
"ஆமா�, அேதா ெதாிகிற,." 
 
"அதE�� ப�க�தி� ஒ� �ளிய(ேதா�� இ��கிற,. அதி� தி�ைல$�,�ேதவ�� 
அவ�ைடய ஆ=க� இ�U� ேப�� திர2. இற5கியி��கிறா�க�. உ�#ைடய 
மாம� அ5ேகதா� ேபாயி��கிறா�." 
 
"ஐேயா! அ5ேக இர2. க=சி��� ச2ைட வ(தி���ேமா?" 
 
"வ(திரா,. ச2ைட நடவாம� த.�பதEகாக� தா� நா� உ�ைன� ெகா2. 
வ�வதாகF ெசா�%வி=. வ(ேத�. தி�ைல$�,�ேதவ� இ�ேபா, உ� 
மாமா4ட� சமாதானமாக� ேபசி� ெகா23��பா�." 
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"எ�ைன அ5ேக ெகா2. ேபா8 வி=டா� அ��ற� எ�ன ஆ��?" 
 
"நீ பாைளய�காரைர� க%யாண� ெச8, ெகா�ளF ச�மதி�பதாகF ெசா�னா� 
ச2ைட ஒ��� வரா,. உ� மாமா4� ஒ�,� ெகா�வா�." 
 
"உயி� ேபானாD� நா� அதE�F ச�மதி�க மா=ேட�. நா� ச�மதி�தாD� எ� 
மாமா ச�மதி�க மா=டா�. ச�மதி�கிறவராயி�(தா� இ�தைன நா� 
கா�தி��பாரா?" 
 
"ெப2ேண! உ� மாமாவி� உ�ேதச(தா� எ�ன? உ�ைன எ�ேபா,� க�னி� 
ெப2ணாகேவ அவ�ைடய -=3� ைவ�தி��க உ�ேதசமா?"  
 
"இ�ைல, இ�ைல, அவ��� ஒ� ைப�திய�கார ஆைச இ�(த,." 
 
"அ, எ�ன ைப�திய�கார ஆைச?" 
 
"மாமாவி� மக� ஆ� வ�ஷ�,�� $�னா� ேகாபி�,� ெகா2. ஓ3�ேபா8 
வி=டானா�. அவ� எ�றாவ, ஒ� நாைள��� தி��பி வ�வா�. அவ#�� 
எ�ைன� க=3� ெகா.�கலா� எ�� அவ��� ஆைச. க�ளா! இ, ைப�திய�கார 
ஆைசதாேன?" 
 
க�ள� இதE�� பதி� ெசா�லாம� ெமௗனமாயி�(தா�. �திைர இர2. ேபைர� 
தா5கி� ெகா2. சாைலயி� ெம�ள ெம�ள� ேபா8� ெகா23�(த,. க�ள#� 
அைத விர=டவி�ைல. அவ#ைடய மன� ேயாசைனயி� ஆ?(தி�(த,. 
�ளிய(ேதா��� ெந�5கி வ(, ெகா23�(த,.  
 
சிறி, ேநர�,�ெக�லா� மரகதவ�%, "க�ளா! எ�ன ேயாசைன ெச8கிறா8?" 
எ�� ேக=டா�. 
 
"எ�னேமா ேயாசைன ெச8கிேற�. உன�ெக�ன அைத�பEறி?"  
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"அைத�பEறி என�� ஒ��மி�ைல. ஆனா� உ�ைன ஒ� ேக�வி ேக=க 
ஆைச�ப.கிேற�" எ�றா�. 
 
"எ�ன ேக�வி? சீ�கிர� ேக=.� ெதாைல! அேதா �ளிய(ேதா�� ெந�5கி 
வ(,வி=ட,." 
 
"க�ளா! நீ ஒ��� உன�காக� தி�.வதி�ைல. மEற ஏைழ எளியவ�க;�காகேவ 
தி�.கிறா8 எ�� உலக�தா� ெசா�Dகிறா�கேள, அ, உ2ைமயா?" 
 
"உ2ைமயாயி��கலா�; அதE� எ�ன இ�ேபா,?" 
 
"இ�ைற�� ஒ� நா� உன�காக� தி�டலாேம எ�� ெசா�கிேற�." 
 
"என�காக எ�ன�ைத� தி�டF ெசா�கிறா8? நீ நைக ந=.� Hட அதிகமாக� 
ேபா=.� ெகா�ளவி�ைலேய? எ�லாவEைற:� கழEறி ைவ�,வி=. 
வ(தி��கிறாேய?" 
 
"ேச! உ�ைன� ேபா8 நைக தி�.�ப3 நா� ெசா�ேவனா?" 
 
"ெப2ேண! ேவ� எ�ன�ைத� தி�.�ப3 ெசா�கிறா8?" 
 
"ெதாியவி�ைலயா உன��! உ�ைன�பEறி எ�னெவ�லாேமா பிரமாதமா�F 
ெசாDகிறா�கேள? இ6வள4 ��தி க=ைடயான ம#சனா நீ? அ(த� 
பாைளய�கார#�� நாம�ைத� ேபா=.வி=. நீேய எ�ைன� தி�3� ெகா2. 
ேபா��ப3தா� ெசா�Dகிேற�." 
 
இ(த வா��ைதகைள� ேக=ட� க�ள#ைடய உட�� சி%��த,. �திைரைய ஒ� 
நிமிஷ� நி��திவி=. $�னா� பா��, உ=கா�(தி�(த மரகதவ�%ைய� 
த�ைன� பா����ப3 தி��பி உ=கார ைவ�,� ெகா2டா�. இ��ற$� 
மரமட�(த அFசாைலயி� அ(த இட�தி� இைடெவளியி�(த,. ெவ2ணிலாவி� 
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ெவளிFச� அவ;ைடய $க�தி� ப=ட,. க�ள� த� $க�3ைய:� நீ�கி� 
ெகா2டா�. மரகதவ�%யி� $க�ைத� !�கி� பி3�,� கனி4ட� உE�� 
பா��தா�. 
 
"ெப2ேண! நீ ெசா�வ, இ�னெத�� ெதாியாமா� ெசா�Dகிறா8. நா� 
-.வாச� இ�லாதவ�. மைலயிD� கா=3D� அைல(, திாிகிறவ�. 
அர2மைனயி� 7கமாக வா?(த நீ எ�ேனா. எ�ப3 வா?வா8?" 
 
"க�ளா! உ�#ைடய அர2மைனேய எ�லாவEறிD� ெபாிய அர2மைன! Lமிேய 
உ� -=3� தைர, ஆகாசேம Hைர. இைத�கா=3D� ெபாிய மாளிைக ஏ,? அ(த� 
பாைளய�காரைன ஒ� தடைவ நா� பா��தி��கிேற�. அ�� இரா�திாிெய�லா� 
!�க�தி� பய(, உளறிேன�. அவனிட� எ�ைன நீ ஒ��வி�தா� உடேன உயிைர 
வி.ேவ�. Nதிாீஹ�தி ேதாஷ� உன�� வ��. உ�ேனா. ெவளி� கிள�பிய பிற�, 
மாமா -=3E�� தி��பி� ேபாக4� $3யா,. க�ளா! எ�ைன உ�ேனா. 
அைழ�,� ெகா2. ேபா!" 
 
"ெப2ேண! எ�ைன� ேபாVஸாாிட� பி3�,� ெகா.�க ஏEகனேவ பல� 
பிரய�தன� ெச8கிறா�க�. இ�� $த� பாைளய�காராி� இ�U� ஆ=க;� 
ந�ைம ேவ=ைடயா.வா�க�." 
 
"ேவ=ைட நா8கைள� க2டா� நா� ெகா+ச5Hட� பய�ப.வதி�ைல. க�ளா! 
உன��� பயமா?" எ�� ேக=டா� அ(த மர��ல�, ம5ைக. 
--------------- 

5555    
 
அ5ேக �ளிய(ேதா�பி� பாைளய�கார� தி�ைல$�,�ேதவ#� ஜமீ�தா� 
க�டாசல�ேதவ�� வா��வாத�தி� ஈ.ப=3�(தா�க�. தி�ைல$�,�ேதவ� 
க�டாசல�ேதவ� மீ, பல �கா�கைளF ெசா�னா�. த�ைன அவமதி�,� 
ேபசியதாக4� த�#ைடய கிராம5களி� மா.கைள வி=. ேம8�ததாக4� �Eற� 
Hறினா�. அதEெக�லா� க�டாசல�ேதவ� சமாதான� Hறினா�. இ�ப3� ெகா+ச 
ேநர� ேபா�கிய பிற� பாைளய�கார� கைடசியாக $�கியமான விஷய�,�� 
வ(தா�. "உ�$ைடய ம�மக� மரகதவ�%ைய என��� க�யாண� ெச8, 
ெகா.5க�. மEற� �Eற5கைளெய�லா� மற(, வி.கிேற�!" எ�றா�. 
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"எ�#ைடய ஜமீனி� பாதி ேக=டாD� ேக�; ெகா.�, வி.கிேற�; எ� 
ம�மகைள ம=.� ேக=காேத" எ�றா� க�டாசல�ேதவ�, "அ, எ�ன பி3வாத�? 
யா��காவ, க=3� ெகா.�க ேவ23ய,தாேன? எ�ைன� கா=3D� ந�ல 
மா�பி�ைள உம�� எ5ேக கிைட���?" எ�� தி�ைல$�,�ேதவ� பFைசயாக� 
ேக=டா�. "என�ேகா வயதாகிவி=ட,. ேவ� யா�� உEறா� உறவின� இ�ைல. 
அவ;� இ�லாவி=டா� -. பாழைட(, ேபா��" எ�றா� ஜமீ�தா�. "அெத�லா� 
ெவ�� ஜா�ஜா��! நா� ஒ��� ெகா�ள மா=ேட�" எ�றா� பாைளய�கார�. 
கைடசியாக ஜமீ�தா� த� மனதி� உ�ளைத ெவளியி=.F ெசா�னா�. "ஒ� 
நாைள�� எ� மக� தி��பி வ�வா� எ�� ஆைச ைவ�தி��கிேற�. 
மரகதவ�%ைய அவ#�ெக�� உ�ேதசி�தி��கிேற�!" எ�றா�. பாைளய�கார� 
சிாி�தா�. "ஆ� வ�ஷமாக வராதவ� இனிேம� வர�ேபாகிறானா? உம��� 
ைப�திய� பி3�தி��கிற,. அதEகாக ஒ� ெப2ணி� வா?�ைகைய� பாழா�க� 
பா��கிறீ�. அைத நா� ஒ��� ெகா�ள $3யா,!" எ�றா�. இ�ப3 ஜமீ�தா�ட� 
வா��வாத� ெச8, ெகா23�(த ேபாேத பாைளய�கார#ைடய கா, கவனமாக 
உE�� ேக=.� ெகா23�(த,. சாைலயி� �திைர வ�� ச�த� ேக=கிறதா 
எ��தா�. ஏற��ைறய ச(திர� உFசி வான�,�� வ(தேபா, சE�� !ர�தி� 
�திைர கால3F ச�த� ேக=ட,. உடேன பாைளய�கார� எ<(தா�. "நீ� ஏேதா 
உம, ம�மகைள� ப�திரமா8 அர2மைனயி� ைவ�,� பா,கா�பதாக எ2ணி� 
ெகா23��கிறீ�. நீ� இ�லாத சமய� எ�ன நட�கிறேதா எ�னேமா! வய, வ(த 
ெப2 எ�தைன நாைள�� உ�$ைடய அதிகார�,�� உ=ப=3��பா�?" எ�� 
ெசா�னா�. இைத� ேக=ட,� ஜமீ�தா��� இர�த� ெகாதி�,� க2க� 
சிவ(தன. "நீ:� ஒ� மனிதனா? உ�னிட� ேபச வ(ேதேன?" எ�� எ<(தா�. 
"ெகா+ச� ெபா��,� ெகா�;�. �திைரயி� யா� வ�கிறெத�� பா��,வி=. 
வ�கிேற�" எ�� ெசா�%வி=.� தி�ைல$�,�ேதவ� சாைலைய ெந�5கிF 
ெச�றா�. அவ#ைடய ஆ=க� ஜமீ�தாைரF *?(, ெகா2. அவ� ேபாவைத� 
த.��� பாவைனயாக நி�றா�க�. "இ�ப3�ப=ட இ�க=3� நாேம வ%ய வ(, 
அக�ப=.� ெகா2ேடா ேம? இதி%�(, எ�ப3� த�பி�,� ெகா�வ,?" எ�� 
க�டாசல�ேதவ� ேயாசைனயி� ஆ?(தா�. 
 
தி�ைல$�,�ேதவ� சாைலய�கிேல ேபா8 நி�றா�. �திைர �ளிய(ேதா�ைப 
ெந�5கி ேவகமாக வ(, ெகா23�(த,. ெரா�ப� H�ைமயான கா, 
உ�ளவனாதலா�, வ�கிற �திைர ேம� இர2. ேப� ஏறி வ�கிறா�க� எ�பைத� 
�திைர� கால3F ச�த�தி%�(, ெதாி(, ெகா2டா�. அவ#ைடய உEசாக� 
எ�ைல கட(த,. த�#ைடய மேனாரத� நிைறேவறி வி=டெத�ேற ந�பினா�. 
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இ6வள4 7லபமாக, உயி�Fேசத� எ,4மி�றி, காாிய� ைகH3 வி=டைத எ2ணிF 
ச(ேதாஷ�ப=டா�. 
 
�திைர ேமD� ெந�5கி வ(த,. இேதா வ(, வி=ட,! அத� ேமேல இர2. ேப� 
இ��ப,� நிலா ெவளிFச�தி� ெதாி(த,. அவ� நி�ற இட�,�� ேநேர:� வ(த,. 
அதE� அ�பாD� ெச�ற,. "நி�! நி�!" எ�� க�தினா�. ஆனா� �திைர 
நிEகவி�ைல. �ளிய(ேதா�ைப:� அைதய.�, நி�ற ெபா�ைதைய:� தா23 
மி�ன� மி�#� ேநர�தி� இராமபிரா#ைடய ேகாத2ட�தி%�(, கிள�பிய 
பாண�ைத� ேபால �திைர ேபாேய ேபா8வி=ட,! 
 
அ��ற(தா� தி�ைல$�,�ேதவ� விழி�,� ெகா2டா�. க�ள� த�ைன 
ஏமாEறி� ெப2ைண அ3�,� ெகா2. ேபாகிறா� எ�� ெதாி(, ெகா2டா�. 
உடேன "ெகா2. வா �திைரைய!" எ�� அலறினா�. அவ#ைடய �திைர 
வ(த,� தாவி ஏறி� ெகா2டா�. "மைடய�கேள! எ�ேனா. வா�5க�!" எ�� 
க�தினா�. மE�� ஏ< �திைரகளிD� ஆ=க� ஏறி� ெகா2டா�க�. 
 
$�னா� ெச�ற க�ள#ைடய �திைரைய� ெதாட�(, பாைளய�கார#ைடய 
எ=.� �திைரக;� பா8(, ெச�றன. �திைரக;��� பி�னா� காலா=க;� 
தைல ெதறி�க ஓ3னா�க�.  
 
ஜமீ�தா� க�டாசல� ேதவ��� இ, ஒ��� �ாியவி�ைல. சE� ேநர� திைக�, 
நி��வி=.� த�$ைடய ஆ=கைள� திர=3F ேச��,� ெகா2. அர2மைன��� 
தி��பினா�. 
----------- 

6666    
 
காதறா� க�ள#ைடய �திைர வா:ேவக, மேனா ேவகமாக� பற(, ெச�ற,. 
ஆயி#� அ��திைர ஏEெகனேவ ெவ� !ர� பிரயாண� ெச8தி�(தத�லவா? 
அேதா. இர2. ேபைர� த� $,கி� 7ம(, ெகா23�(த,. ஆைகயா� 
பி�னா� வ(த �திைரக� அைத� ெகா+ச� ெகா+சமாக ெந�5கி வ(, 
ெகா23�(தன. 
 
கைடசியாக� க�ள#ைடய �திைர இ(த ஆEற5கைர�� வ(, ேச�(த,. ஆ� 
இ��ேபா� அ�றி�ைல. ெவ�ள� இ� கைர:� ெதா=.� ெகா2. ேபாயிE�. 
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ஆ� அ3 உயர$�ள ஆ;��� நிைல ெகா�ளா,. பிரவாக�தி� ேவகேமா அதிக�. 
தி��பி� ேபாகேவா மா��கமி�ைல. ஆEற5கைரயி� தய5கி நி�றா� அக�ப=.� 
ெகா�வ, நிFசய�. ேவ� வழியி�லாம� க�ள� �திைரைய� ,ணி(, ஆEறி� 
இற�கினா�. �திைர அவ�க� இர2. ேபைர:� 7ம(, ஆEறி� இற5கி 
ெவ�ள�தி� ேவக�ைதF சமாளி�,� ெகா2. நீ(திF ெச�ற,. க�ளனிட� அ(த 
வாயி�லா� பிராணி அ6வள4 வி7வாச� ைவ�தி�(த,. எ�ப3ேயா த=.�த.மாறி 
அ�கைரைய ெந�5கிய,. ஆனா� ,ைறயி� ேபா8F ேசராம� ெகா+ச� அ�பா� 
ெச��வி=ட,. அ5ேக கைர ெச5��தாயி�(த,. �திைர $�ன5காைல ைவ�,� 
தாவி ஏற ஆனம=.� $ய�ற,; $3யவி�ைல. க�ள� பா��தா�, ம�கைரயிேலா 
பாைளய�கார#ைடய �திைரக� வ(,வி=டன. பாைளய�கார� அத=.� �ர� 
ேக=ட,. சில �திைரக� ஆEறி� இற5கிவி=டன. இ(த நிைலைமயி� க�ள� ஒ� 
ேயாசைன ெச8தா�. கட4� அ�;� இ�(த,. மரகதவ�%ைய� த� இ� 
ைககளினாD� !�கி� கைரயி� வி=ெடறி(தா�. அவ� கைரயி� ப�திரமா8 
வி<(தைத� பா��த,� தா� �திைர மீதி�(, �தி�தா�. இர2. எ=3� நீ(தி� 
கைரேயறினா�. பிற�, �திைரைய:� கைர ேச��பதEகாக� தி��பி� பா��தா�! 
ஐேயா! பாவ�! அ(த� �திைரயி� ச�தி அ�,ட� தீ�(, ேபா8வி=ட,. 
எஜமானைன அ�கைர ேச�(த,� அ, ெவ�ள�,ட� ேபாரா.� ஊ�க�ைத:� 
இழ(,வி=ட,. ெவ�ள� அைத அ3�,� ெகா2. ேபா8வி=ட,. க�ள#ைடய 
ெந+7 பிள(,வி.� ேபா%�(த,. ஆயி#� �திைர�காக� ,�க�ப=.�ெகா2. 
அ5ேக நி�றா� த� காத%ைய:� இழ�க ேநாி.�. அதE��ேள மரகதவ�%:� 
எ<(, நி�� அவன�கி� வ(தா�. இ�வ�� ைகேகா�,� ெகா2. அ5கி�(, 
விைரவாகF ெச�றா�க�. ஆEற5கைரைய அ.�தி�(த கா=.��� ��(, அ(தF 
சமய�,��� த�பி�,� ெகா2டா�க�. 
 
பாைளய�கார#ைடய �திைரகளி� ஒ�றாவ, பாதி ஆ� Hட� தா2டவி�ைல. 
நாD �திைரக� ஆEேறா. ேபா8வி=டன. க�ளைன� பி3�க $3யாம� 
பாைளய�கார� ஏமா(, தி��பினா�. 
 
ஜமீ�தா� க�டாசல�ேதவ� த� அர2மைன��� தி��பி� ேபான,� அ5ேக 
ம�மக� இ�ைல எ�பைத அறி(தா�. ஆனா� அவைள அைழ�,� ெகா2. 
ேபானவ� த�$ைடய மக� தா� எ�� தாதி� ெப2க� �லமாக அறி(, தி��தி 
அைட(தா�. 
 
அேதா, ஆE��� அ�கைரயிேல உ�ள ஊ��� 'பாி உயி� கா�த ந�P�' எ�ற 
ெபய� வ(த காரண� எ�னெவ�� இ�ேபா, ெதாிகிறத�லவா?   
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பி��ைரபி��ைரபி��ைரபி��ைர 
 
ேமEக2ட கைதைய அ(த� ெபாியவ� ெசா�% $3�தா�. இதE��ேள எ5க� 
ேமா=டா� வ23ைய� ப�, $�ப, ஆ=க� வ(, ேச�(, த�ளி அ�கைரயிேல 
ெகா2. ேச��தி�(தா�க�. எ�ைன வ��ப3 ெசா�% ேமா=டாாி� �ர� 
அலறிய,.  
"கைத ெரா�ப ந�றாயி��கிற," எ�� ெசா�% கிழவனாாிட� ஐ(, Qபா8 ேநா=. 
ஒ�ைற� ெகா.�ேத�.  
 
அவ� அைத வா5கி ம3யி� ெச�கி� ெகா2ேட, "கைத இ�ைல, ஐயா! உ2ைமயாக 
நட(த,!" எ�றா�. 
 
"உ2ைமயாக நட(தெத�� எ�ப3F ெசா�கிறீ�? நீ� பா��தீரா?" எ�� ேக=ேட�. 
 
"ஆமா� பா��க�தா� பா��ேத�!" எ�� கிழவ� ெசா�ன,� என��� !�கிவாாி� 
ேபா=ட,. 
 
"ஓேகா! க�ள� த�பி�,� ெகா2. ேபாவதE� நீ� ஒ�ேவைள உதவி ெச8தீரா?" 
எ�� ேக=ேட�. 
 
"இ�ைல, ஐயா! நா� அவ#�� உதவி ெச8யவி�ைல. என���தா� அவனா� 
ெரா�ப உதவி ஏEப=ட,. காதறா� க�ள� உயிேரா3���� ேபா,� எ�தைனேயா 
ேப��� உதவி ெச8தா�. இற(த பிற�� ஒ� ெபாிய �.�ப�ைத� கா�பாEறி 
வ�கிறா�. அவ� �2ணியவா�!" எ�றா� ெபாியவ�. 
 
"உம�� அவ� எ�ன உதவி ெச8தா�?" எ�� ேக=ேட�. 
 
ெபாியவ� த�$ைடய ம3யி� ைவ�தி�(த ஒ� பைழய ைந(த காகித�ைத எ.�,� 
"பா�5க�!" எ�� ெசா�%� ெகா.�தா�. அதி� இ5கிVஷி� பி� வ�மா� 'ைட�' 
எ<�தி� எ<திF ச��கா� $�திைர:� பதி(தி�(தா�. 
 
"கா, அ��காத க�ள� எ�� இ(த� ப�க5களி� பிரசி�தி ெபEறி�(த $�,  
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விஜய ேச,�ேதவ� எ�#� ப�கா� தி�டைன� பி3�பதE� உள4Hறி ஒ�தாைச 
ெச8த ெகா�ைள $�,�ேதவ#�� இ(த� ேபாVN ச�3பிேக=.� மாத� 
பதிைன(, Qபா8 -த� ஜீவிய கால� வைரயி� ெப�ஷ#� கா�2ய பிாி=3� 
,ைர�தன�தாரா� அளி�க�ப.கிற,." 
 
இைத� ப3�த,� அ(த� ெபாியவைர ெகா+ச� அ�வ���ட� பா��,வி=. 
எ<(ேத�. 
 
"அ(த� �2ணியவா#�� நா� எ6வளேவா ந�றி� கட� ப=3��கிேற�. ெச�ற 
ஐ�ப, வ�ஷமாக அவனா� எ�#ைடய �.�ப� பிைழ�, வ�கிற,. அவ#�� 
நா� ஏ< தைல$ைற:� கடைம� ப=டவ�!" எ�� ெசா�னா� ெபாியவ�. 
 
ேவகமாக ஆEைற� கட(, அ�கைரயி� நி�ற ேமா=டாைர� பி3�, ஏறி� 
ெகா2ேட�. அ(த� கிழவனா� இ�(த இட�தி%�(, சீ�கிர�தி� ேபானா� 
ேபா,� எ�� இ�(த,. 
 
பாரத ேதச� �3யர7� பதவிைய அைடய� ேபா��நா� ெந�5�� சமய�தி� 
என�� அ(த� கிழவனா� ெசா�ன� கைத ஞாபக�,�� வ�கிற,. காதறா� 
க�ளைன கா=3� ெகா.�, ந�ைமயைட(த அ�கிழவனா� அ(த� க�ளைன 
இ��வைர நிைன�,� ெகா2. அவனிட� ந�றிேயாடாவ, இ��கிறா�. 
 
பாரத�தி� ம�களாகிய நா� நம�� அ�னிய ஆ=சியி%�(, வி.தைலயளி�த 
கா(தி மகா�மாைவ யமனிட� கா=3� ெகா.�,வி=ேடா�! அவைர ந�றிேயா. 
ஞாபக� ைவ�,� ெகா2டாவ, இ��க� ேபாகிேறாமா?  
------------ 

62. 62. 62. 62. மாலதியி� த�ைதமாலதியி� த�ைதமாலதியி� த�ைதமாலதியி� த�ைத    
1111    

 
ரயி� சிேநகித� எ�� வாசக�க� ேக�வி�ப=3��பா�க�. 'விமான சிேநகித�' 
எ�ற �திய ெசாEெறாடைர:� தய4 ெச8, அ�,ட� ேச��,� ெகா�ள ேவT�. 
 
Z ேக.ஆ�. ர5கபா�ய�,��� என��� ஏEெகனேவ அறி$க� உ2. எ�றாD�;  
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விமான� பிரயாண�தி�ேபா,தா� எ5க;��F சிேநகித� ஏEப=ட,. 
சீ�கிர�திேலேய அ(தF சிேநகித� $Eறி� கனி(த,. 
 
ஒ� தடைவ �, 3�%�� விமான யா�திைர ெச�ற ேபா, என��� ப�க�தி� 
ர5கபா�ய� உ=கா�(தி�(தா�. விமான�தி� ஓர�, ஆசன�தி� நா� இ�(ேத�. 
என�� அ�கி� விமான�தி� சிறிய க2ணா3 ஜ�ன� இ�(த,. ர5கபா�ய� 
என�� அ�பா� உ=கா�(தி�(தப3யா� அ3�க3 க<�ைத வைள�, $க�ைத 
நீ=3 அ(தF சிறிய க2ணா3 ஜ�ன� வழியாக� கீேழ பா��க $ய�றா�. கீேழ 
அதிகமாக ஒ��� அவனா� பா��க $3யவி�ைல. இ, ர5கபா�ய�தி� $க 
பாவ�தி%�(, ந�� ெதாி(த,.  
 
"நா� ேவTமானா� இட� மாறி உ=கா(, ெகா�ளலாேம? இ(த ஜ�ன� 
ப�க�,�� நீ5க� வ�கிறீ�களா?" எ�ேற�. 
 
அவ� காதி� அ, ெதளிவாக விழவி�ைல ேபாD�! எனி#� எ�#ட� ேபF7� 
ெகா.�க அ(தF ச(த��ப�ைத� பய� ப.�தி� ெகா2. "அ.�த இற5�மிட� 
நாக�ாிதாேன?" எ�� ேக=டா�. 
 
நா� தைலைய அைச�ேத�. 
 
"நாக�ாியாயி��க $3யா,. ெஸக(தராபா� ஒ�� ந.வி� இ��கிறேத!" எ�� 
அவேன ம��,� Hறினா�. 
 
"ஆமா�; ெஸக(தராபா� ஒ�� இ�(, ெதாைல�கிற,!" எ�ேற� நா�. 
 
"நீ5க� 3�%�கா ேபாகிறீ�க�?" எ�� ர5கபா�ய� ேக=டா�. 
 
மீ2.� தைலைய அைச�ேத�. 
 
"நா#� 3�%���தா� ேபாகிேற�. ஆகாச விமான�தி� இ,தா� உ5க;�� 
$த� பிரயாணேமா?" 
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இெத�னடா ெதா�ைல எ�� நிைன�,� ெகா2ேட�. இ(த வ���கார#ைடய  
ேக�விக;�� யா� பதி� ெசா�Dவ,? அ.�த $ைற விமான� இற5கி ஏ��ேபா, 
இட�மாறி உ=கா�(, ெகா�ள ேவ23ய,தா�. ப+ைச அைட�,� ெகா2. 
இவேனா. யா� ஓயாம� க�தி� ெகா23��ப,? 
 
இ�ப3 நா� எ2ணி� ெகா23��ைகயி�, விமான உபசரைண ரமணி அ5� 
வ(தா�. ைகயி%�(த ெப�ப�மி2= ெப=3ைய நீ=3, "N-=N ேவ2.மா? 
கா�பி அ�ல, [ ேவ2.மா?" எ�� ேக=டா�. ர5கபா�ய� அவ;ைடய 
$க�ைத நிமி�(, பா��தா�. விள�ெக2ெண8 �3�தவ� $க� ேபா� அவ� 
$க� மாறிய,. 
 
நா� அ(த� ெப2மணி மீ, இர�க5 ெகா2. ஒ� ெப�ப�மி2= எ.�,� 
ெகா2ேட�. "வாயி� ஏேத#� �த�பி� ெகா2. இ��ப, ந�ல,. விமான 
யா�திைரயி�ேபா, ெதா2ைடயி� எFசி� வி<5கி� ெகா2ேடயி��க ேவ2.�. 
இ�லாவி=டா� கா, வ% வ(,வி.�" எ�� என��� ெதாி(தைதF ெசா�ேன�. 
 
"இ��கலா�; ஆனா� இவளிடமி�(, வா5கி� ெகா�ள நா� வி��பவி�ைல. இ(த 
மாதிாி ெப2 பி�ைளகைள எதEகாக�தா� 'ஏ� ேஹாN=டN' ேவைலயி� 
அம��,கிறா�கேளா!" எ�றா� ர5கபா�ய�. ெஸக(தராபா�தி� இற5கி நா5க� 
கா�பி சா�பிட� ேபான இட�தி�, அவ� ம�ப3:� 'ஏ� ேஹாN=டN' ேபFைச 
எ.�தா�. "ேமனா=டாைர இதிெல�லா� நா� கா�பி அ3�க ேவ2.மா?" எ�� 
ேக=டா�. 
 
"அ�ப3F ெசா�ல� Hடா,. ஆNப�திாிகளி� ெப��பாD� ெப2 ந�7க� 
இ��கிறா�கேள ஏ�? சிகிFைச, பணிவிைட, உபசாி��, - இவE��ெக�லா� 
ெம�%யலா� அதிக� த�தி:ைடயவ�க�. அதEகாக�தா� இ�மாதிாி உபசாி�� 
ேவைலக;��� ெப2கைள நியமி�கிறா�க�!" எ�� நா� ெசா�ேன�. 
 
"அெத�லா� இ�ைல. ��ஷ�கைள நியமி�தா� எ�ன �ைறவா8� ேபா8வி.�? 
இ(த ெப�ப�மி2ைட� ��ஷ�க� ெகா.�க மா=ட�களா? இ(த ேவைல��� 
ெப2கைள நியமி�தா� பிரயாணிக� அதிகமாக வ�வா�க� எ�� உ�ேதச�?" 
எ�� அ<�தமாகF ெசா�னா� ர5கபா�ய�. 
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"ேசFேச! இ, எ�ன ேபF7? நா. 7த(திர� அைட(,வி=ட,. 'ஆ2கேளா. 
ெப2க;� சாி நிக� சமானமாக வாழ ேவ2.�' எ�� ந� தைலவ�க� எ�லா�� 
ெசா�Dகிறா�க�. நீ இ6வள4 க�நாடகமாக� ேப7கிறாேய!" எ�� ெசா�ேன�. 
 
"சாிநிக� சமான�திD� ஒ� வைர $ைற ேவ2.�. ஆ5கிேலா - இ(திய� ெப2க� 
இ�மாதிாி ேவைலக;�� வரலா�. ந�$ைடய ஹி(, ச�க� ெப2க;�� 
இெத�லா� லாய�கி�ைல" எ�றா� ர5கபா�ய�. 
 
ேமD� அவ�, "ஏEெகனேவ விமான விப�,�க� அதிகமாயி��கி�றன. இவ�க� 
ேவ� விப�,�கைள உ2டா��கிறா�க�!" எ�றா�. 
 
இ(தF ச�பாஷைணைய� ெதாடர நா� வி��பவி�ைல. ஆனா� ஏேதா ஒ�விதமான 
ஆ�திர� அவ� மன�தி� இ��கிற, எ�� ம=.� ெதாி(த,. அ, எ�னெவ�� 
அறி(, ெகா�;வதி� இேலசாக ஆவD� உ2டாயிE�. நாக�ாியி� காைல 
உண4�காக விமான� இற5கியேபா, அைதபEறிF சிறி, விவரமாக நாேன அறி(, 
ெகா�ள4� $3(த,. 
-------------- 

2222    
 
நாக�ாி விமான நிைலய�தி� நா5க� உ=கா�(, விமான� க�ெபனியா� அளி�த 
காைல உணைவF சா�பி=.� ெகா23�(ேதா�. ர5கபா�ய� உ=கா�(த 
ேமைஜயி� உ=காராம� ேவ2.ெம�ேற ேவெறா� ேமைஜைய� ேத3� பி3�, 
உ=கா�(ேத�. ஆனா� அ3�க3 எ�#ைடய கவன� ம=.� அவ� மீ, ெச�� 
ெகா23�(த,. 
 
அ,வைர ேசா�4� அD��� �3ெகா23�(த ர5கபா�ய�தி� $க�தி� 
தி[ெர�� ஒ� மல�Fசி:� கிள�Fசி:� ஏEபட� க2ேட�. 
 
ேவெறா� விமான ரமணி அFசமய� நிைலய�, அைற��� வ(தா�. அவ� 
த�#ட� வ(த விமான ஓ=3க;ட� ஒ� ேமைஜயி� அம�(, உண4 அ�(த� 
ெதாட5கினா�. அவ;ைடய வ�ைகைய� பா��த4டேன தா� ர5கபா�ய�தி� 
$க� மல�(த,. �திதாக வ(த விமான ரமணி கதாநாயகிகளி� இன�ைதF 
ேச�(தவ�. கவிக� Lரண ச(திர#�� ஒ�பி.கிறா�கேள அ�ப3�ப=ட 
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வ=டவ3வமான பிரகாசமான $க�; பவளம�%� Lவி� நிற�; காிய ெபாிய க2க�! 
அ(த� க2களி� இைமக� அ6வ� ேபா, சடசடெவ�� ப=.� LFசியி� 
இற�கைள� ேபா� �3 �3� திற(தன. அவ;ைடய க2களி� க�விழிக� 
அ5�மி5�� ����ெவ�� சலன� பயி�� ெகா23�(தன. அவ� H(தைல� 
க<�தள4 ெதா5��ப3 வி=.� !�கிF ெச�கியி�(த, அவ;ைடய $க�,�� 
ஒ� தனிF ேசாைபைய� ெகா.�த,. 
 
அ(த� ெப2 அைற��� வ(தபிற� ர5கபா�ய�தி� கவன� $<வ,� அவளிட� 
ெச�றி�(தைத� க2ேட�. மEறவ�க� ஏதாவ, நிைன�,� ெகா�ள� 
ேபாகிறா�கேள எ�ற HFச� சிறி,Hட இ�லாம� அவ� உE�� பா��,� 
ெகா23�(தா�. அ(த விமான ரமணி சா�பி=.� ெகா23�(தேபா, தEெசயலாக 
ர5கபா�ய� இ�(த ேமைஜ� ப�க� அவ� பா�ைவ ெச�ற,. ர5கபா�ய�ைத� 
பா��த,�, அவ;ைடய $க�தி� இள� ��னைக அ��பிய,. ர5கபா�ய$� 
தி��பி� ��னைக �ாி(தா�. அவ#ைடய ��னைகயி� அச. வழி(த,. எனி#� 
இ(த நிக?Fசியி%�(, அவ�க� ஏEகனேவ பழ�கமானவ�க� எ�� ஊகி�,� 
ெகா2ேட�. விமான ரமணிகளா� ஏEப.� விப�,கைள� பEறி ர5கபா�ய� 
ெசா�ல ஆர�பி�ததி� ஏேதா ஒ� ரஸமான ச�பவ� இ�(தி��க ேவ2.�. அைத� 
ெதாி(, ெகா�ள ேவ23ய,தா�! 
 
விமான5க� �ற�ப.� ேநர� ஆகிவி=டெத�� ஒ%ெப��கிகளி� ரா=சத� �ர� 
எFசாி�த,. �திதாக வ(த விமான ரமணி எ<(தா�; ர5கபா�ய� அைத� 
பா��,வி=. விைர(, நட(,ேபா8 அவ� ப�க�ைத அைட(தா�. 
 
"நீ5க� இ�� 3�% விமான�தி� வரவி�ைலயா?" எ�� ேக=டா�. 
 
"இ�ைல! நா� ப�பா8��� ேபாகிேற�. விமான�தி� ஏறினா� இ�ன$� 
உ5க;��� தைல 7Eறி மய�க� வ�கிறதா?" எ�� ேக=டா� அ(த ரமணி. 
 
ர5கபா�ய� ேலசாகF சிாி�,வி=., "உ5க;�� அ, ஞாபக� இ��கிறேத! மி�க 
ச(ேதாஷ�!" எ�� ெசா�னா�. 
 
அவ�க� நட(, ெகா2ேட ேபசியப3யா� அ��ற� ேபசிய வா��ைதக� எ� காதி� 
சாியாக விழவி�ைல. 
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அ(த� ெப2 ர5கபா�ய�திட� விைடெபE�� ெகா2. ப�பா8 விமான�ைத 
ேநா�கிF ெச�றா�. 
 
ர5கபா�ய� அ6விட�திேலேய நி�� ெகா23�(தா�. நா� அவ� அ�கி� 
ெச��, "ந�$ைடய விமான$� �ற�பட� ேபாகிற," எ�ேற�. 
 
"நா$� ேபாக ேவ23ய,தா�!" எ�றா� ர5கபா�ய�. 
 
"ஒ�ேவைள நீ� அ(த விமான ேமனைக:ட� ப�பா8�ேக ேபா8வி.-ேரா எ�� 
நிைன�ேத�" எ�� நா� அவைன எக�தாள� ெச8ேத�. 
 
ர5கபா�ய� அதEகாக� ேகாப� அைடயவி�ைல. 
 
"ேபாவதE� என��F ச�மத(தா�. ஆனா� 3�க=ைட ேவ� வழியி� மாEறி� 
ெகா.�க மா=டா�கேள!" எ�றா�. 
 
விமான�தி� ேபா8 ஏறி� ெகா2ேடா �. ர5கபா�ய� ஏேதேதா 
மேனாராWய5களிD� பகE கன4களிD� ஆ?(தி�(தா� எ�ப, ெதளிவாக� 
ெதாி(த,. எ5க� விமான�தி� 'ஏ�ேஹாN=டN' ெகா2. வ(, நீ=3ய 
ெப�ப�மி2ைட� Hட அ�வ��பி�லாம� எ.�,� ெகா2டா�. 
 
�வா%ய� விமான� Hட�தி� விமான� இற5கிய,� வழ�க� ேபா� சிE�23 
சா�பி.� இட�,�� ெச�ேறா�. அவ#��� ப�க�தி� நானாகேவ ேபா8 
உ=கா�(, ெகா2ேட�. ெம,வாக அவனிட� ேபF7� ெகா.�ேத�. 
 
உ2ைம வா?�ைகயி%�(, ஏேத#� ஒ� கைத �ைனவதE�F ச(த��ப� 
கிைட�தா�, அைத அல=சியமாக வி=.விட� Hடாத�லவா? 
 
"அ(த� ெப2ைண உ5க;�� $�னாேலேய ெதாி:மா?" எ�� ேக=டா�. 
 
"நீ5க� ஒ��� த�பாக நிைன�,� ெகா�வதி�ைலெய�றா� ெசா�கிேற�.  
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என��� யாாிடமாவ, ெசா�% ேயாசைன ேக=க ேவ2.ெமன� ேதா��கிற," 
எ�றா� ர5கபா�ய�. 
 
"ஒ��� த�பான காாிய� இ�லாவி=டா�, அைத� பEறி நா#� த�பாக நிைன�,� 
ெகா�ளவி�ைல. பிற�தியா��� ேயாசைன ெசா�ல நா� எ�ேபா,ேம தயா�!" 
எ�ேற� நா�. 
 
ெம�ள ெம�ள அவ� விஷய�ைத ெசா�னா�. அ�ப3ெயா��� பிரமாத 
விஷயமாக என��� ேதா�றவி�ைல. ஆனா� அவேனா உலக�தி� இைத விட 
$�கியமான, ேவ� எ�ன இ��க $3:� எ�� நிைன�ததாக� ேதா�றிய,. 
--------------- 

3333    
 
ர5கபா�ய� ெச�ற மாத�தி� ஒ� தடைவ 3�%�� வ(,வி=.� தி��பியேபா,, 
3�% விமான நிைலய�தி� ெச�ைன��� �ற�ப.� விமான�தி� 
ஏற�ேபானானா�. சிறிய ஏணிேபா�ற ப3க=.களி� �லமாகேவ விமான�தி� ஏற 
ேவ2.�. ர5கபா�ய� அ(த� ப3க=.களி� ஏறி விமான�தி� ஒ� காைல 
ைவ�தேபா, ஊ�றி ைவயாம� த.மாறி விழ� பா��தா�. அ�ேபா, அ5ேக நி�ற 
விமான ரமணி ச=ெட�� அவ#ைடய கர�ைத� பி3�, நிதான� ப.�தி 
விமான�தி� ஏEறி வி=டா�. ச�பிரதாயமாக அவ;��� "தா5�N" ெசா�னா�. 
 
"வி<(,விட� பா��தீ�கேள? தைல கி�கி��ததா?" எ�� அ(த� ெப2 தமிழி� 
ேக=ட,�, இவ#�� ஒேர விய��� மகி?Fசி:மாக� ேபா8வி=ட,. ஒ��� பதி� 
ெசா�ல� ேதா�றாம� விமான�திE�� ேபா8 இட�பி3�, உ=கா�(, 
ெகா2டா�. 
 
ம�ப3 அ(த� ெப2 ைகயி� ெப�ப�மி2= ெப=3:ட� வ(தேபா,, "அ�ேபா, 
ஒ� ேக�வி ேக=[�கேள, அதE� நா� பதி� ெசா�ல=.மா!" எ�றா� 
ர5கபா�ய�. 
 
"எ�ன ேக�வி ேக=ேட�?" எ�றா� அ(த� ெப2. 
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"தைல கி�கி��ததா எ�� ேக=[�க�. இ(த உலக�, ம#ஷ#�� $�னா�  
தி[ெர�� ேதவேலாக�, ேமனைக வ(, நி�றா�, தைல கி�கி��, மய�க� 
வராம� எ�ன ெச8:�?" எ�றா�. அ(த ேமனைக ��னைக ெச8,வி=. அ�பாE 
ேபா8 வி=டா�. 
 
ர5கபா�யேமா தன�� இ6வள4 ,ணிFச� எ�ப3 வ(த, எ�� ஆFசாிய�ப=.� 
ெகா23�(தா�. 
 
அ.�த இட�தி� விமான� இற5கியேபா, அ(த விமான ரமணி இவைன� ேத3 
வ(,, "எ�னிட� ேபசிய, ேபா� ேவ� யாாிடமாவ, ேபசிவிடாதீ�க�. க�ன�தி� 
அைற வி<(,வி.�!" எ�றா�. 
 
"அைத� பEறி� பயேமயி�ைல. ேவ� யாாிட� அ�ப3 நா� ேபச $3:�?" எ�றா� 
ர5கபா�ய�. 
 
இ6வித� அவ�க;��� ஏEப=ட ேபF7 வா��ைத� பழ�க�, ப�திாி�ைக� ெதாட� 
கைதைய� ேபா� ெச�ைன� ேபா�� வைரயி� நீ3�தி�(த,.  
 
ெச�ைனயி� பிாி(, ேபாக ேவ23ய சமய� வ(தேபா,, அ(த விமான 
ேமனைகயி� விலாச�ைத ெதாி(, ெகா�ள ர5கபா�ய� ஆனம=.� $ய�றா�. 
அ, $3யவி�ைல. 
 
"கட4;ைடய சி�த� இ�(தா� ம�ப3:� எ�ேபாதாவ, நா� ச(தி�ேபா�" 
எ�றா� விமான ேமனைக. 
 
"அ�ப3� கட4;�ேக தா� வி=.விட� ேபாவதி�ைல, நா#� ெகா+ச� $யEசி 
ெச8வதாகேவ உ�ேதச�" எ�றா� ர5கபா�ய�. 
 
விமான� பிரயாண�தி� இ, ஒ� விசி�திரமான அ#பவ� எ�� ம=.ேம $த%� 
ர5கபா�ய� நிைன�தா�. ஆனா� அ(த விசி�திர அ#பவ� அவ#ைடய 
உ�ள�தி� ஆ?(, பதி(,வி=ட, எ�� ேபாக� ேபாக� ெதாி(த,. அ(த 
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அ#பவ�ைத அவ� மற�க $3யவி�ைல. அ(த� ெப2ைண:� மற�க 
$3யவி�ைல. கி=டத=ட� ைப�திய� மாதிாிேய ஆகிவி=ட,. 
 
ஆைகயினாேலேய ம�ப3:� 3�%��� ேபா�� ச(த��ப�ைத எதி� பா��,� 
ெகா23�(தா�. ஆனா� அவ� ஏறிய விமான�தி� அ(த ேமனைகைய� 
காணாதப3யா� ஏமாEற$� ஆ�திர$� அைட(தா�. நாக�ாியி� அவைள� பா��த 
பிற� தா� ஒ�வா� ம�ப3:� உEசாக� ஏEப=ட,.  
---------------- 
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�, 3�%யி� நா� த5�மிட�ைத ர5கபா�ய� ேக=.� ெதாி(, ெகா23�(தா�. 
நாD நாைள�� பிற� ஒ� தின� எ�ைன� பா��க வ(தா�. வ��ேபாேத �!கல� 
தா2டவ� ஆ3� ெகா2. வ(தா�. 
 
"ர5கபா�ய�, எ�ன இ6வள4 �!கல�!" எ�� ேக=ேட�. 
 
"அவைள நா� ம�ப3:� பா��ேத�" எ�றா�. 
 
"அவைள எ�றா� யாைர?" 
 
"உலக�திேலேய என�� இ�ேபா, ஒ� 'அவ�' தா� ேவ� யாராயி��க $3:�?" 
 
"அ(த விமான ேமனைகையF ெசா�Dகிறாயா?"  
 
"ஆமா�; ஆனா� அவ� ெபய� ேமனைக அ�ல மாலதி!" எ�றா�. 
 
"அவைள எ5ேக பா��தா8?" 
 
"நா� த5கி:�ள ேஹா=டD�ேக அவ;� ேநE� வ(தி�(தா�. ஒ� $�கியமான 
ெச8தி ெசா�னா�." 
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"அ, எ�ன ெச8தி? தன�� இ�#� க%யாண� ஆகவி�ைல எ�� ெசா�னாளா?" 
எ�ேற� நா�. 
 
ர5கபா�ய� சிறி, ேநர� திற(த வா8 திற(தப3 ஒ��� ேதா�றாம� பிரமி�,� 
ேபா8 நி�றா�. 
 
"ஏ� இ�ப3 விழி�கிறா8? ��Fைச ேபா=. வி<(, ைவ�காேத! இ5ேக தைரயி� 
ர�ன� க�பள� Hட� கிைடயா,!" எ�ேற�. 
 
"அ(த� ேக�விைய நா� அவளிட� ேக=கவி�ைல!" எ�றா� ர5கபா�ய�. 
 
"அைத� ேக=காம� மEறப3 ேவ� எ�ன�ைத� ேக=. எ�ன பய�? சாி, 
ேபாக=.�. ேவ� எ�ன அ�ப3 $�கியமான ெச8தி?" 
 
"மாலதி 'ஏ� ேஹாNடN' ேவைலைய வி=.விட� ேபாகிறாளா�!"  
 
"அடாடா! எதனா� அ�ப3�ப=ட விபாீதமான காாிய�ைத அவ� ெச8ய� 
ேபாகிறா�?" 
 
"எ�ைன� ேபா� இ�#� அேநக� அவளிட� 'உ�ைன� க2ட,� தைல 
கி�கி��, மய�க� வ�கிற,!' எ�கிறா�களா�. ஏEெகனேவ விமான விப�,�க� 
அதிகமாயி���� நிைலயி�, த�னா� ேவ� விப�,�க� ேநாிட ேவ2டா� எ��, 
ேவைலைய ராஜினாமாF ெச8ய� ேபாகிறாளா�. ேவைலைய வி=.வி=.F 
ெச�ைன�ேக வ(,விட� ேபாகிறாளா�!" எ�றா�. 
 
"ெச�ைன�� ஏேதா ,ரதி��ட(தா�!" எ�� ெசா�ேன�. 
 
"ெச�ைன நகர� �ேவ< இ�ப�ெதா� தைல $ைறயி� ெச8த தவ�தி� பய� 
எ�� ெசா�D5க�!"  
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"அ(த மாஜி விமான ேமனைக ெச�ைன -திகளி� ேபா�� ேபாெத�லா�, யாராவ,  
தைல கி�கி��, வி<(, ெகா23��பா�கேள? அதனா� ெச�ைன நகாி� �ழி 
வி<(த சாைலக� இ�#� ேம. ப�ளமாகி வி.ேம எ��தா� 
கவைல�ப.கிேற�!"  
 
"ஆமா�. ெச�ைன நகாி� சாைலக� எ�ேக. ெக=.� ேபானா� உ5க;��� 
என��� எ�ன? இவ� இ(த� தாி�திர� பி3�த விமான ேவைலைய வி=. 
வி.கிறா� எ�ப, என�� உEசாகமாயி��கிற,. ஆ2 பி�ைளக;ைடய 
சகவாசேம அவ;��� பி3�கவி�ைலயா�. ��ஷ�க;ைடய ம�தியி� இ��ப,�, 
ேவைல ெச8வ,� அ�வ��பாயி��கிறதா�. ஆைகயா� ஒ� ெப2க� 
கலாசாைலயி� ஆசிாிைய ஆகிறெத�� தீ�மானி�, வி=டாளா�. அ(த ேவைல�� 
ம#� ேபா=3��கிறாளா�. ஆசிாிைய ேவைல கிைட�த4டேன ெச�ைன�� 
வ(,விட� ேபாகிறாளா�!... இ�ேபா, எ�ன ெசா�Dகிறீ�க�" எ�� ேக=டா�. 
 
"எ�ன ெசா�Dகிற,? அ(த� ெப2க� கலாசாைலைய� கட4� கா�பாEற=.� 
எ�� பிரா��தி�கிேற�" எ�ேற�. 
 
"அ(த� ெப2க� கலாசாைல ெச8த Lஜா பல� எ�� ெசா�D5க�." 
 
இ6வா� எ5க� ச�பாஷைண அ�ைற�� $3(த,. 3�%யி� அ��ற$� 
இர2ெடா� தடைவ ர5கபா�ய� எ�ைனF ச(தி�தா�. உEசாக கட%� 
$<கியி�(தா�. மாலதிைய ம�ப3:� பா��, அவ;�� இ�#� க�யாண� 
ஆகவி�ைல எ�பைத:� ெதாி(, ெகா2. வி=டானா�! 
 
"உ� தைலயி� அ�ப3 விதி எ<தியி���� ேபா, அவ;�� ேவ� க%யாண� 
ஆகியி��க $3:மா?" எ�ேற� நா�. 
 
ர5கபா�ய�திட� அ�ப3 விைளயா=டாக� ேபசிேனேன தவிர, அவனிட$� அ(த� 
ெப2ணிட$� என�� ஒ�வித அXதாப� உ2டாகியி�(த,. "உ2ைமயான 
காதல�கைள உலக� $<வ,� காத%�கிற,!" எ�� ஆ5கில�தி� ஒ� $,ெமாழி 
உ2.. சாவி�திாி - ச�தியவா�, ேராமிேயா - ஜு%ய�, ைலலா - மW]� ேபா�ற 
அமர காதல�க� இ�ைற��� உலக ம�களி� காதD��� 
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பா�திரமாகியி��கிறா�க�. அ�லவா? இர2. ேப� ஒ�வாிட� ஒ�வ� 
அ�பாயி�(தா�, அைத� பா��பதிேலேய நம�� ஒ� மகி?Fசி ஏEப.கிற,. 
ர5கபா�ய�ைத:� அ(த விமான ரமணிைய:� பEறி நிைன�தேபா, என�� 
அ�ப3�தா� மகி?Fசியாயி�(த,. 
 
"உ2ைமயான காத%� பாைத சரளமாக இ��பதி�ைல" எ�� ஆ5கில�தி� 
இ�ெனா� பழெமாழி:� உ2.. அ, காதல�களி� விஷய�தி� உ2ைமயாகாம� 
இ��க ேவ2.ேம எ�ற கவைல ஏேனா எ� மனதி� உதி�த,. 
------------ 
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இ�ேபாெத�லா� நாெட5�� மாத� ச5க5க� ஏEப=. வ�கி�றன. மாத� 
ச5க�ைத எ� ந2ப� ஒ�வ� 'மாத� ச5கட�' எ�� �றி�பி.வ, வழ�க�. 
ெப2மணிக� ச5க� Nதாபி�ப,� ச�க� ெதா2.க� �ாிவ,� சில சமய� 
ஆ2பி�ைளக;��F ச5கட�ைத உ2டா��வ, உ2ைமதா�. ஆனா� ஆ2 
பி�ைளக� நட�,� ச5க5களினா� ெப2 ெத8வ5க;��� சில சமய� ச5கட� 
உ2டாக� தா� ெச8கிற,. ஆகேவ, ச5க5களினா� ஏEப.� பரNபர ச5கட�ைத� 
தவி��க $3யா,தா�. 
 
ஒ�நா�, மாத� ச�க ஊழிய� ச5க�ைதF ேச�(த இ� ெப2மணிக� எ�ைன� 
பா��பதE� வ(, சீ=.� அ#�பினா�க�. ஏேதா ஒ� ச�க� ெதா2.�காக உதவி 
நாடக� ேபா.கிறா�க� எ���, அதE� 3�ெக= விEபதE� வ(தி��கிறா�க� 
எ��� அறி(ேத�. இ(த மாதிாி 3�க= விEபதEேகா ச(தா அ�ல, ந�ெகாைட 
வ*%�பதEேகா யா� வ(தாD� நம��F ச5கடமாக�தா� இ��கிற,. ஆயி#� 
ெப2மணிக� இ�ப3�ப=ட ந�ல காாிய5க;�� வ��ேபா, க23�பாக எ�ப3 
நிராகாி�க $3:�? ஏேதா ஒ� 3�க= வா5கி� ெகா2. ேபாகF ெசா�லலா� எ�� 
எ2ணி அவ�கைள வ��ப3 ெசா�ேன�. வ(த இர2. ேபாி� ஒ� 
ெப2மணிைய� பா��த,� என��� !�கிவாாி� ேபா=ட,. எ� விமான சிேநகித� 
ர5கபா�ய�தி� உ�ள�ைத� கவ�(த விமான ரமணி தா� அவ�. 
 
"உ5கைள நா� எ5ேகேயா பா��த ஞாபகமாயி��கிறேத?" எ�� மாலதிேய $த%� 
ேக=.வி=டா�. 
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"ஆமா� விமான� பிரயாண�தி� ேபா, ஒ� தடைவ நாக�ாியி� பா��ேத�" 
எ�ேற�. 
 
ஒ���� இர2டாக 3�க= வா5கி� ெகா2., ெம,வாக ர5கபா�ய�தி� ேபFைச 
எ.�ேத�. 
 
"நீ5க� விமான ேவைலைய வி=. விட� ேபாவதாக ர5கபா�ய� அ�ேபாேத 
ெசா�னா�" எ�ேற�. 
 
ஒ� கண ேநர� அவ� ஏேதா ேயாசி�,வி=., எ�ைன� பா��,� ��னைக 
�ாி(தா�. "அவ�� இ(த நாடக�,�� வ�வா�. 3�க= வா5கி� ெகா23��கிறா�!" 
எ�றா�. 
 
இ�#� ெகா+ச� ேபF7� ெகா.�,, எ(த உதவி நாடக�,�காக மாலதி 
ந�ெகாைட 3�க= விEகிறாேளா, அதி� அவேள ேவஷ� ேபா=.� ெகா2. 
ந3�க� ேபாவதாக அறி(ேத�. 
 
நா� எதி�பா��தப3ேய சE� ேநர�திEெக�லா� ர5கபா�ய�திடமி�(, 
ெட%ேபா� வ(த,. "சாய5கால� ஒ� அெமF*� உதவி நாடக�,�� 3�க= 
வா5கியி��கிேற�. உ5க;��� ேச��, 3�க= வா5கியி��கிேற�. அவசிய� வர 
ேவ2.�" எ�� �!கலமான �ர%� Hறினா�. 
 
நாடக�,�� இ�வ�� ேபாயி�(ேதா�. தைல�� இர2. 3�க= எ.�,� ெகா2. 
ேபாேனா�! அெமF*�க� ேபா=ட நாடக� எ�ற $ைறயி� பா����ேபா, 
அ6வள4 ேமாசமாக இ�ைல. ந�றாயி�(த, எ�ேற ெசா�லலா�. ஆனா� 
ர5கபா�ய�,�� எ�னேவா அ6வளவாக அ(த நாடக� பி3�கவி�ைல எ�� 
ெதாி(த,. 
 
"இ, எ�ன கைத? ேபா:� ேபா:� நாடக� ேபாட இ�தைகய கைத தானா 
கிைட�த,? உலக�தி� ேவ� ந�ல விஷயமா இ�ைல?" எ�� $னகி� ெகா2ேட 
இ�(தா�. 
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எ�#ைடய அபி�பிராய�தி� அ�ப3 ஒ��� ேமாசமான கைத இ�ைல. 
ஏ?ைமயினா� �Eற� ெச8, சிைற�ப=ட ஒ� ைகதியி� கைதைய ைவ�, நாடக� 
எ<தியி�(த,. சிைறயி� அ�ைகதி ப.� க�ட5க�, அவ� த�பி ஓ3 வ(த பிற� 
அைட:� ,�ப5க� - இைவதா� $�கியமான நாடக அ�ச5க�. எதEகாக இ(த 
விஷய� ர5கபா�ய�,�� அ6வள4 பி3�காம%��க ேவ2.� எ�� என�� 
அ�ேபா, விள5கவி�ைல. பி�ெனா� கால�தி� அத� காரண� ெதாி(த,. 
 
நாடக� $3(த,� "ேபாகலாமா" எ�� அவனிட� ேக=ேட�. 
 
"மாலதிைய� பா��, ஒ� வா��ைத ெசா�% வி=.�தா� ேபாக ேவ2.�. கைத 
ந�றாயி�லாவி=டாD� அவ� ந3�� எ�னேமா அபாரமாக� தாேன இ�(த,?" 
எ�றா� ர5கபா�ய�. 
 
அ�ப3ேய சைப கைல:� வைரயி� கா�தி�(, அர5க ேமைட��F ெச�� 
மாலதிைய� பா��ேதா�. நாடக�ைத� பEறி எ�#ைடய ச(ேதாஷ�ைத நா� 
ெதாிவி�த பிற�, ர5கபா�ய$� த� பாரா=.தைல� ெதாிவி�தா�. 
 
"உ5க� ந3�� மிக ந�றாயி�(த,. ஆனா� நாடக� கைத 7�த அப�த�. அ.�த 
தடைவ ேவ� ஏதாவ, ந�ல விஷய�ைத� பEறி� கைத எ<தி நாடக� ேபா.5க�!" 
எ�� ெசா�னா. 
 
அFசமய�தி� எ5க� இ�வைர:� தவிர ��றாவ, மனித� ஒ�வ� அ5ேக நி�� 
ெகா23�(தா�. மாலதி அவைனF 7=3� கா=3, "தய4 ெச8, இவாிட� 
ெசா�D5க�. இவ� எ<திய நாடக(தா� இ,. நா� Hட $த%ேலேய நாடக 
விஷய� ந�றாயி�ைலெய�� தா� ெசா�ேன�" எ�றா�. 
 
அ(த மனித�, "சைபயி� எ�லா���� கைத ெரா�ப� பி3�தி�(த,. பிரமாதமாகF 
ச(ேதாஷ�ப=. அ3�க3 'அ�லாN' ெகா.�தா�க�! தைலைம வகி�தவ� Hட 
நாடக விஷய�ைதF சிலாகி�தா�. இவ� ஏேதா அலாதி� பிறவி ேபா%��கிற,. 
இவ��� ம=.� பி3�கவி�ைல!" எ�றா�. 
 
அFசமய� ர5கபா�ய�தி� $க� ேபான ேபா�� ஒ� கண� எ�ைன� தி.�கிடF 
ெச8, வி=ட,. ம�நிமிஷ� சமாளி�,� ெகா2., "சாி நா� ேபாகலா�" எ�றா�.  
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மாலதியிட� விைட ெபE�� ெகா2. கிள�பிேனா�. 
----------- 

6666    
 
அ��ற� சில கால� ர5கபா�ய� எ�ைன ச(தி�,� ேபச அ3�க3 வ(, 
ெகா23�(தா�. தைரயி� காைல ைவ�, அவ� நட(ததாகேவ ேதா�றவி�ைல. 
ஆன(த ெவ�ள�தி� மித(, ெகா23�(தா�. இ(த நா=களி� அவ#�� எைத� 
பா��தாD� அழகாயி�(த,; இ�பமயமாயி�(த,.  
 
ப=.� LFசி பற�பைத� பா��தா�, "ஸா�! ஸா�! அ(த� ப=.� LFசிைய� 
பா�5க�! அ, வ�ணF சிறைக அ3�,� ெகா2. பற�ப, எ�ன 
அழகாயி��கிற,!" எ�பா�. 
 
ஜ�ன� வழியாக வான�ைத� பா��, "அடடா ஆகாச�தி� NவFசமான நீல 
நிற(தா� எ�தைன அழ�" எ�பா�. 
 
அேத வான�தி� ேமக5க� பட�(தி�(தா� "அடடா! ெவ�ைள� ப+7� திறைன� 
ேபா� இ(த ேமக5க� தா� எ�ன அழகாயி��கி�றன! அவEறி� *ாியகா(தி 
ப=.வி=டா� ஒேர ெபா� மயமாகி வி.கிறைத� பா��தீ�களா!" எ�பா�. 
 
"ஆகா! இ(த� ெத�ற� காE��� இ6வள4 இனிைம:� 7க$� எ�ப3�தா� 
வ(தேதா? 'ம(த மா�த�' எ�� ெதாியாமலா ெபாியவ�க� ெசா�னா�க�?" 
எ�பா�. 
 
ஒ6ெவா� சமய� மனைத இ�#� ெகா+ச� திற(, வி=.� ேப7வா�. 
 
"ஸா�! இ(த அதிசய�ைத� பEறி நீ5க� எ�ன ெசா�கிறீ�க�? மாலதிைய நா� 
$த%� ச(தி�த, சில மாத5க;�� $�னாேல தா� எ�� எ�னா� ந�பேவ 
$3யவி�ைல. எ�தைனேயா வ�ட5களாக எ�தைனேயா :க:கமாக� பழகிய, 
ேபா%��கிற," எ�� ஒ� தடைவ ெசா�னா�. 
 
"அெத�லா� சாிதான�பா! க%யாணF சா�பா. எ�ேபா, ேபாட� ேபாகிறா8,  
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ெசா�D! ேததி நிFசயமாகி வி=டதா?" எ�� ேக=ேட�. 
 
"ேததி நிFசயமானா� உ5க;��� ெதாியாமலா இ����? $த%� 
உ5க;���தா� ெசா�ேவ�, ஸா�! என��� உEறா� உறவின� அதிக� ேப� 
இ�ைல. நீ5க� தா� கி=ட இ�(, நட�தி ைவ�க ேவ2.�" எ�றா� 
ர5கபா�ய�. 
 
இ�ப3F ெசா�%வி=.� ேபான ம�நாேள அவ� உEசாக� அ3ேயா. ��றி 
$க�ைத� ெதா5க� ேபா=.� ெகா2. வ(தா�. அவைன� பா��, தி.�கி=.� 
ேபாேன�. 
 
"எ�ன�பா சமாசார�? ஒ� மாதிாியாக இ��கிறாேய?" எ�� ேக=ேட�. 
 
"அ�ைற�� அர5க ேமைடயி� பா��ேதாேம, ஸா�! அ(த� த3ய� ஓயாம� 
மாலதிையF 7Eறி� ெகா2ேடயி��கிறா�! என��� ெகா+ச� Hட� 
பி3�கவி�ைல!" 
 
"உன��� பி3�கவி�ைல எ�றா� எ�ன ெச8வ,? அவ� க�னி�ெப2. அேதா. 
ப3�த ெப2; ச�வ 7த(திரமாக வா?�ைக நட�தி வ(தவ�. அவ� ேபாி� 
உ�#ைடய பா�தியைதைய நீ Nதாபி�,� ெகா�வ,தாேன? உ�ைன� 
க%யாண� ெச8, ெகா�ள அவ;�� இ�டமா, இ�ைலயா எ�� கறாராக� 
ேக=. வி.! �3 �3 ைவ�பதி� எ�ன பிரேயாஜன�? 'ேபச�ேபாகிறாேயா, சாக� 
ேபாகிறாேயா' எ�ற பழெமாழிைய� ேக=டதி�ைல? வா:�ள பி�ைளதா� இ(த 
கால�தி� பிைழ�க $3:�!" எ�ேற�. 
 
"உ2ைமதா�; உ2., இ�ைல எ�� மாலதிைய� ேக=.விட�தா� ேபாகிேற�!" 
எ�றா� ர5கபா�ய�. ஆனா� அ6வித� ேக=பதE� இேலசி� அவ#��� 
,ணிFச� வரவி�ைல. த�ளி� ேபா=.� ெகா2ேட கால5 கட�தினா�. ஆனா� 
அேத சமய�தி� ேவதைன�ப=.� ,3�,� ெகா2.மி�(தா�. அவ� மீ, 
ேகாபி�,� ெகா�வதா, அXதாப�ப.வதா எ�� என��� ெதாியவி�ைல. 
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ஒ� நா� ர5கபா�ய� ^திகரமான $க�,ட� எ�#ைடய அைற��� தி[ெர�� 
வ(, ேச�(தா�. 
 
"ஸா�! என�� ஏேதா ஒ� ெபாிய அபாய� வர� ேபாகிற,. நீ5க� தா� உதவி 
ெச8, எ�ப3யாவ, கா�பாEற ேவ2.�" எ�றா�. 
 
அவ#�� ஏதாவ, �ைள�ேகாளா� ேந�(, வி=டேதா எ�� என��F ச(ேதகமாகி 
வி=ட,. அவ� $க� அ�ப3� ேபயைற(தவ� $க� ேபா%�(த,. ேபFசி� 
அ6வள4 பத=ட$� பய5கர$� ெதானி�தன. சE� ஆ�தலாகேவ ேபசி, "எ�ன 
விஷய� எ�� ெசா�D. எ�னா� $3(த உதவிைய உன�� அவசிய� 
ெச8கிேற�!" எ�ேற�. 
 
"யாேரா ஒ�வ� அ3�க3 எ�ைன� பி� ெதாட�(, வ�கிறா�. எ�ைன� ெகாைல 
ெச8ய வ�கிறாேனா, ேவ� எ�ன ேநா�க�,ட� வ�கிறாேனா, ெதாியவி�ைல. 
நா� இ���� அைற வாச%� வ(, அ2ணா(, பா��,� ெகா2. நிEகிறா�. 
யா� எ�� பா��க அ�கி� ெச�றா� மைற(, வி.கிறா�. எ�#ைடய அைற��� 
ேபாகேவ பயமாயி��கிற,. உ5க;டேனேய சில நா� நா� இ�(, விட=.மா?" 
எ�� ேக=டா�. 
 
"ேபஷாக இ�, அ�பேன! ஆனா� உ�#ைடய பய� -2 பயமாக4� இ��கலா� 
அ�லவா? யாேரா உ�ைன� பி� ெதாட�வதாக நீ நிைன�ப, ெவ�� பிரைமயாக 
இ��கலா� அ�லவா? இ(த மாதிாி பிரைம சில சமய� ந�ல அறிவாளிக;��� 
ஏEப.வ,2.. சமீப�தி� ஒ� ெபாியவைர� பEறி� ேக�வி�ப=ேட�. அவ� 
ஆரா8Fசியி� சிற(த அறிஞ� எ�� பிரசி�தி ெபEறவ�. ஆனா� உலகெம�லா� த� 
ெபயைர� ெக.�பதE�F சதியாேலாசைன ெச8வதாக அவ��� ஒ� பிரைம. 
இர2. ேப� த5க;��� ேபசி� ெகா23��பைத� க2டா�, உடேன, 
'பா��தாயா? அவ�க� எ�ைன� பEறி� தா� ஏேதா அவ!� ேப7கிறா�க�! 
அவ�க� ேபாி� வழ��� ெதாடர ேவ2.�' எ�� ெசா�%� ெகா23��பாரா�. 
அ�மாதிாி நீ:� ஆகிவிட�Hடா,..." 
 
இ�ப3 நா� ெசா�%� ெகா23���� ேபாேத, ர5கபா�ய�, எ� ைகைய� 
பி3�, இ<�,F ெச��, அைறயி� பலகணி வழியாக ெவளிேய பா��க� 
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ப2ணினா�. அவ� 7=3� கா=3ய இட�தி� -தி விள�கி� ெவளிFச� விழாத ஒ� 
க�ப�தி� மைறவி� யாேரா ஒ� ஆ� நிEப, ெதாி(த,.  
 
"யாேரா ஒ� மனித� ச(ேதகாNபதமாக�தா� மைற(, நிEகிறா�. அதனா� எ�ன? 
கா�ைக உ=கார� பன�பழ� வி<(த கைதயாக இ��கலா� அ�லவா?" எ�ேற�. 
 
சில நாைள��� பிற� மாலதி ந3�த நாடக� எ<திய தினகரைன நா� ச(தி�க 
ேந�(த,. அவ� எ�ேனா. வ%ய� ேபF7� ெகா.�தா�. "உ5கேளா. ஒ�வ� 
நாடக�,�� வ(தி�(தாேர அவ� ெபய� எ�ன?" எ�� ேக=டா�. 
 
"ர5கபா�ய�" எ�� ெசா�ேன�. 
 
"அ, அவ�ைடய உ2ைம� ெபய� அ�ல!" எ�� ெசா�% எ�ைன� தி.�கிடF 
ெச8தா�. 
 
"எதனா� ெசா�கிறீ�?" எ�ேற�. 
 
"உ5க;�� எ�தைன நாளாக அவைர� ெதாி:�?" 
 
"7மா� ஒ� வ�ஷ காலமாக� ெதாி:�." 
 
"அ�ப3�தா� இ���ெம�� நா#� நிைன�ேத�. இேதா இ(த �Q� ேபா=ேடா 
வி� உ�ள இ(த பட�ைத� பட�ைத� பா�5க�. இத� கீேழ எ<தியி���� 
ெபயைர:� ப3�,� பா�5க�" எ�றா� தினகர�. 
 
அவ� 7=3� கா=3ய உ�வ� ெகா+ச� ர5கபா�ய�தி� சாயலாக இ�(த,. கீேழ 
ேக.ஆ�. ராமா#ஜ� எ�ற ெபய�� ேபா=3�(த,. ஆனா� ஒ� �Q� ேபா=ேடா 
வி� உ�ள சிறிய ம5கலான உ�வ�ைத� ெகா2. நிFசயமாக எ�ன $34 
ெச8,விட $3:�? 
 
"இதி%�(, என�� ஒ��� ெதாியவி�ைல. அ�ப3ேயயி�(தாD� உ5க;���  
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என��� அைத�பEறி எ�ன கவைல? ெபயைர மாEறிைவ�,� ெகா�ள ஒ�வ� 
இ�ட�ப=டா�, அைத நா� எ�ப3 த.�க $3:�?" எ�� ேக=ேட�. 
 
"அதEகாகF ெசா�லவி�ைல, ஸா�! ஆ� மாறா=ட� ெச8, ஒ� அபைல� 
ெப2ைண ஏமாEறி வச�ப.�தி� ெகா�வ, எ�றா�, இ, மிக4� ேமாசமான 
காாிய� இ�ைலயா? அ�ப3�ப=ட ஈனF ெசயைல� த.�ப, ந�$ைடய கடைம 
இ�ைலயா?" எ�றா�. 
 
"என�� ேவ� பல கடைமக� இ��கி�றன. இ�ேபா, இைத ஏE�� ெகா�ள� 
தயாராயி�ைல" எ�� ெசா�%� ேபFைச ெவ=3ேன�. 
 
ஆனா� எ� மன� ஓரள4 நி�மதிைய இழ(, வி=ட,. 
----------- 

7777    
 
இ�ெனா� நா� ர5கபா�ய� வ(தா�. $க� அைட(தி�(த மா�தைலF ெசா�% 
$3யா,. அ�� ஆகாச விமான� பிரயாண�தி� அவைன� பா��த ேபாதி�(த 
பா�வ3:� $க� எ5ேக? ^தி நிைற(த பிர�மஹ�தி H�தா3ய இ�ேபாைதய $க� 
எ5ேக? 
 
அவைன� பா��த,� நாேன ேபFைச ஆர�பி�, வி=ேட�. "எ�னடா அ�பா! 
மாலதி கைடசியி� ைகைய விாி�, வி=டாளா? ஏ� இ6வள4 ேசாக�?" எ�ேற�. 
 
"இ�ைல, இ�ைல! மாலதி எ�ைன மண(, ெகா�ள� த� ச�மத�ைத� ெதாிவி�, 
வி=டா�. ஏேதா ஒ� $�கியமான ெபா��� அவ;�� இ��கிறதா�. அைத 
நிைறேவE�� வைரயி� சில நா� ெபா��தி����ப3 ேக=.� ெகா2டா�. 
அதE�� இ(த� ேபாி3 எ� தைலயி� வி<(,வி=ட," எ�� ெசா�%� ெகா2ேட, 
ஒ� ப�திாிைக� ,T�ைக எ.�, நீ=3னா�. 
 
அதி� பி� வ�மா� எ<தியி�(த,:- 
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"Z ம�தாசல� ெச=3யாாி� க�ெபனியி� மாேனஜ� ேவைல பா���� 
ர5கபா�ய�,�� எFசாி�ைக. அவ� மிN மா... எ�#� ெப2ைண மற(,வி=. 
ஒ� வார�திE�� ெச�ைன� ப=டண�ைத வி=.� ேபா8விட ேவ23ய,. அ�ப3� 
ேபாகாவி=டா�, அவ#ைடய L�வாசிரம�,� ெபயைர:� ேமாச3கைள:� பEறி� 
த�க ஆதார5க;ட� இ(த� ப�திாிைகயி� அ�பல�ப.�த�ப.�. ஜா�கிரைத!" 
 
இைத� பா��த,� என��F சிாி�� வ(த,. இதEகாகவா இ�ப3 இவ� மிர2. 
வி=டா�? 
 
"இ(த மாதிாி ஆபாச� ப�திாிைககைள நீ ஏ� வா5கி� பா��கிறா8? பா��, 
மனைத� �ழ�பி� ெகா�;கிறா8? உன�� ேவ� ேவைல கிைடயாதா?" எ�� 
ேக=ேட�. 
 
"நா� வா5கவி�ைல. இைத ெமன�ெக=.� ப�திாிைகயி%�(, ெவ=3 யாேரா 
என�� தபா%� அ#�பியி��கிறா�. இைத எ<திய ஆளாகேவதா� இ��க 
ேவ2.�" எ�றா�. 
 
"இ�ப3�ப=டவ�களி� :�திேய இ,தா�. அதி� நீ ஏ� வி<(,விட ேவ2.�? 
7��Uறா8� கிழி�ெதறி(,வி=. நி�மதியாக உ� ேவைலைய� பா�! ெபா, 
வா?�ைகயி� ஈ.ப=டவ�களி� ெபா,� காாிய5கைள� பEறி விம�சன� எ<,வ, 
ப�திாிைக த�ம�, அதE� மாறாக� தனி�ப=ட மனித�களி� �=ைட வி.வதாகF 
ெசா�Dகிறவ�க� ப�திாிைக�கார�கேள அ�ல. இைதெய�லா� ப3�ப,� பிச�; 
காதி� ேபா=.� ெகா�வ,� பிச�! இ�ப3�ப=ட அவ!�களினா� உன�� 
ெக.த� ஒ��� ேந�(,விடா, ைதாியமாயி�!"  
 
இ6வா� HறிF சில உதாரண5க;� எ.�,� கா=3ேன�. தமி? நா=3� சில 
பிர$க�கைள� பEறி எ�னெவ�லாேமா வாயி� ைவ�,F ெசா�ல� தகாத ஆபாச 
அவ!�க�, சில க(த� ப�திாிைககளி� ெவளி அ(தன. அதனாெல�லா� அ(த� 
பிர$க�க;�� எ�ன �ைற(, ேபா8வி=ட,? ஒ��மி�ைல எ�பைத எ.�,F 
ெசா�ேன�. 
 
அதE� ர5கபா�ய� ெசா�ன பதி� எ�ைன உ2ைமயி� திணறி� தி��$�காடF  
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ெச8,வி=ட,. 
 
"அ(த� பிர$க�கைள� பEறிெய�லா� எ<தியவEறி� உ2ைம இ�(திரா,. 
ஆைகயா� அவ�க� கவைலயE� நி�மதியாயி�(தா�க�. ஆனா�, எ� விஷய�தி� 
இதி� எ<தியி��ப, உ2ைமயாயிEேற! நா� எ�ப3 நி�மதியாயி��க $3:�?" 
எ�றா�! 
 
பிற� நா� நயமாக� ேபசி வE���தி� ேக=டத� ேபாி� அவ� தன, L�வ� 
கைதைய� Hறினா�:- 
 
ர5கபா�ய�தி� உ2ைம� ெபய� இராமா#ஜ�. அவ� க�க�தாவி� ஒ� ெபாிய 
$தலாளியிட� அ(தர5க� காாியதாிசியாக ேவைல பா��, வ(தா�. 
 
$தலாளி பல ெதாழி�களி� ஈ.ப=டவ�. அேதா. :�த கா23ரா�.க;� 
எ.�தி�(தா�. அவ���F சில எதி�பாராத ெபா�ளாதார� க�ட5க� ஏEப=. 
வி=டன. இதனா� $ைற தவறான காாிய5க� சிலவEைற ெச8,வி=டா�. எஜமான 
வி7வாச� க�தி அதEெக�லா� ராமா#ஜ$� உட(ைதயாயி��க ேந�(த,. 
உ2ைமயி� ேமாச3 ஒ��� இ�ைலெய��� எ�லா� சில நாளி� 
சாி�ப.�த�ப.� எ�� $தலாளி உ�தி ெசா�னைத ந�பினா�. ஆனா� 
தி[ெர�� ஒ� நா� அவ� ந�பியெத�லா� ெபா8யாகிவி=ட,. $ைற� தவ�க;� 
ஊழ�க;� ெவளியாகிவி=டன. அ(த ஊழ�களி� $தலாளி கா2=ரா�டைர� தவிர 
ெபாிய ெபாிய ஐ.சி.எN. உ�திேயாகNத�க�, எ�ஜினீய�க� ஆகிேயா�� 
ச�ப(த�ப=டவ�க�. ஆனா� அவ�க� அைனவ�� ெச�வா�கி� காரணமாக� 
த�பி�,� ெகா2டா�க�. அதEெக�லா�, பாவ�, இராம#ஜேம 
ெபா��பா�க�ப=டா�. அவைன� ைக, ெச8, விசாரைண:� நட(த,. ஏைழயி� 
ேபF7 அ�பல� ஏறவி�ைல. இராம#ஜ�தி� ேபாி� �Eற� �7வாகி, அவ#�� 
இர2. வ�ஷ� சிைற� த2டைன கிைட�த,! 
 
சிைறயி� ஒ�றைர வ�ஷ� கழி�த பிற�, இ(தியா ேதச� 7த(திர� ெபEற,. அ(தF 
7த(திர ந�னாளி�, �திதாக ஆ=சி� ெபா��ைப ஏEற கா5கிரN ம(திாிக� சிைற� 
ைகதிக� சில��� வி.தைல அளி�தா�க�. இராமா#ஜ�ைத� பEறிF சிைற 
அதிகாாிக� மிக ந�ல அறி�ைக அ#�பியி�(தப3யா�, இராமா#ஜ$� வி.தைல 
ெபEறா�. ெச�ைன�� வ(, $E�� �திய வா?�ைக ெதாட5கினா�. ேமாச3 
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வழ�கி� அ3ப=ட பைழய ெபய� வா?�ைகயி� ெவEறி�� இைட_றாயி��கலா� 
எ�� க�தி� ெபயைர மாEறி ைவ�,� ெகா2. Z ம�தாசல� ெச=3யா� 
க�ெபனியி� ேவைல�� அம�(தா�. அவ#ைடய ெபா�ளாதார அறிவி� 
காரணமாக அதிசீ�கிர�தி� உய�(த நிைலைம�� வ(தா�. �திய $தலாளியான 
ெச=3யா� தம, ெதாழி�களி� $<� ெபா��ைப:� அவனிடேம Lரணமாக ந�பி 
வி=3�(தா�. பைழய க�க�தா வா?�ைக:� அதி� ஏEப=ட அ#பவ5க;�, ஒ� 
பய5கரமான கன4 எ�� எ2ணி ர5கபா�ய� அைதெய�லா� மற(, வி=ட 
சமய�தி� இ(த� ேபாி3 அவ� தைலயி� வி<(, வி=ட,. 
 
யாேரா ஒ� கிராதக� அவ#ைடய பைழய வா?�ைகைய� ேதா23 எ.�, அத� 
ச�பவ5கைள அ�பல�ப.�த4� தயாராயி�(தா� எ�� ஏEப=ட,! 
 
ேமேல க2ட ேசாக� கைதைய� Hறிவி=. ர5கபா�ய� ெசா�னதாவ,: 
 
"நா� ேமாச3 வழ�கி� த2டைன அைட(த ைகதி எ�ப, ெவளியானா� க�ெபனி 
$தலாளி எ�ைன உடேன அ#�பி வி.வா�. மாலதி:� எ�ைன� க2ெண.�,� 
பா��க� ேபாவதி�ைல. அவ� மன, �2ணா��! என��� அவ� $க�ைத 
ஏெற.�,� பா��க இனி� ைதாிய� உ2டாகா,. ஆைகயா� ேவைலைய 
ராஜினாமா ெச8,வி=.� ெப5க`���� ேபா8 வி.வ, எ�� 
தீ�மானி�தி��கிேற�. எ�#ைடய ெப5க`� விலாச� உ5க;�� ம=.� 
ெதாிவி�கிேற�. நீ5க� யா���� ெசா�லவி�ைல எ�� உ�தியளி�க ேவ2.�! 
ஏதாவ, $�கிய விஷய� இ�(தா� ம=.� என��� ெதாிவி�க ேவ2.�" எ�றா� 
ர5கபா�ய�. 
 
அவ� ேமாச3 வழ�கி� அநீதி�� ஆளானைத� பEறி� Hறியைத நா� 
பாிLரணமாக ந�பிேன�. இ�மாதிாி ெபா8 $தலாளிக� ெச8த �Eற5க;��F 
ச�பள ஊழிய�கைள� ெபா��பா�கிய ேவ� சில ச�பவ5க;� அறி(தி�(ேத�. 
பிEபா. அ�$தலாளிகேள அக�ப=.� ெகா2டைத� பEறி:� 
ேக�வி�ப=3�(ேத�. ஆகேவ, ர5கபா�ய�திட� உ2ைமயி� என�� 
அXதாப(தா� உ2டாயிE�. 
 
"இ, எ�ன, ைப�திய�! உ�னிட� மாலதி� உ2ைம� காத� ெகா23��ப, 
உ2ைமயானா�, இதEகாக அவ� மனைத மாEறி� ெகா�வாளா? உ� க�ெபனி 
$தலாளிைய� பEறி நா� ஒ��� ெசா�வதEகி�ைல. ஆனா� மாலதி அ�தைகய 
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நீச�ண� உ�ளவ� அ�ல எ�� நிFசயமா8F ெசா�Dேவ�. உ�#ைடய உ2ைம 
நிைலைய அறி(தா� அவ� உ�னிட� ெகா2ட அ�� அதிகேமயா��" எ�ேற�. 
 
"தய4 ெச8, ம�னி:5க�! இ�தைகய பழிேயா. அவ� $க�ைத ஏறி=.� பா��க 
எ�னா� $3யேவ $3யா,!" எ�றா� ர5கபா�ய�. 
 
அவ#ைடய $3ைவ மாEறF ெச8ய நா� ப=ட பிரயாைச எ�லா� விழD�� 
இைற�த நீராயின. மாலதி அவனிட� அ�தைகய சலனமEற உ�தியான காத� 
ெகா23�(ததாக4� அவ� ந�பவி�ைலெய��� ெதாி(த,; அவ;ைடய மனதி� 
ஏEகனேவ தய�க� இ�(த,; அ(த� தய�க�ைத� பல�ப.�தி அவைன 
நிராகாி���ப3 ெச8ய இ(த� பைழய ,ரதி�ட ச�பவ� ேபா,மானத�லவா? 
"எ�ல� விதியி�ப3 நட���" எ�� விதிேம� பார�ைத� ேபா=.வி=., 
ர5கபா�ய� HறியதE� உட�ப=ேட�. பாவ�! அவ� ப=ட ேவதைனைய 
எ�னா� ரசி�க $3யவி�ைல. கால$� கட4;(தா�, அவ#ைடய ,�ப�ைத� 
ேபா�கி நி�மதி அளி�க ேவ2.�. 
----------- 

8888    
 
ர5கபா�ய� ெப5க`���� ேபான பிற� பல தடைவ மாலதி எ�#ட� 
ெட%ேபானி� ேபசி அவைன�பEறி ஏதாவ, தகவ� ெதாி:மா எ�� ேக=டா�. 
நா#� அவ#��� ெகா.�த வா���திைய எ2ணி� "ெதாியா," எ�ேற ெசா�% 
வ(ேத�. ஒ� நா� எ�ைன ேநாி� ச(தி�க ேவ2.� எ�றா�. எ�#ைடய 
பிர�மFசாாி அைற�� அவைள வரF ெசா�ல இ�ட�படாம� நாேன அவ;ைடய 
ஜாைக��� ேபாேன�. அ�ேபா,தா� அவ� மனதி� ஒ� ப�திைய நா� அறி(, 
ெகா�ள $3(த,. ர5கபா�ய�திட� அவ� உ2ைமயான காத� ெகா23�(தா� 
எ�பதி� ச(ேதகமி�ைல. நாடக�ைத எ<திய தினகரைன அவ� ெவ��தா� 
எ�பதிD� ஐயமி�ைல. "எ� த(ைத காலமானேபா, என�� ஒ� பணி 
இ=.வி=.� ேபானா�. அ(த� கடைமைய நிைறேவE�வதEகாகேவ கா�,� 
ெகா23�(ேத�. ஆனா� அதE�� உ5க� சிேநகித� எ�ன நிைன�தாேரா, 
எ�னேமா ெதாியவி�ைல தகவ� ெதாிவி�காம� எ5ேகேயா ேபா8வி=டா�. இ(த� 
ேபா�கிாி தினகர� அவாிட� ஏதாவ, ெபா8:� �;�� ெசா�%யி��பாேனா 
எ��Hட ச(ேதகி�கிேற�. இ�ப3ெய�லா� உலக�தி� விஷம�கார�க� 
இ��க�தா� இ��பா�க�. அவ�க� ேபFைசெய�லா� ந�பி விடலாமா? இ�ப3 
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உ5க� சிேனகித� ெச8, வி=டாேர? இனி எ� வா?�ைக பாழான, ேபால�தா�! 
நா� ெபாிய ,ரதி�ட�காாி!" எ�� மாலதி ெசா�%� ெபாலெபாலெவ�� க2ணீ� 
உ��தா�. 
 
அவ;ைடய ,யர�ைத� தீ���� ச�தி எ�னிட� இ�(த,. ஆனா� அைத உடேன 
பிரேயாகி�,விட நா� வி��பவி�ைல. ேமD� அவ� மனைத ந�றா8 அறி(, 
ெகா�ள வி��பிேன�. ர5கபா�ய�தி� L�ேவா�திர�ைத அறி(த பிற�� இேத 
மேனாபாவ� அவ;�� இ���ேமா எ�னேமா, யா� க2ட,? அைத�பEறி உடேன 
ெசா�%� பாீ=ைச பா��க4� நா� வி��பவி�ைல. ெகா+ச� வி=.� பி3�க 
எ2ணிேன�. ஆனா� தினகரைன� பEறி ம=.� ெகா+ச� விசாாி�, ைவ�ேத�. 
 
"அவ� எ� தாயா� வழியி� ெகா+ச� !ர�, உற4. அ(த உாிைமைய ெகா2டா3 
எ�ைன� ெதா�ைல� ப.�,கிறா�. எ�னிட� ெகா+ச� பண� இ��கிற, எ�� 
ந�பி, அைத� பறி�க� பா��கிறா�. ஆனா� பண� எ�#ைடயத�ல எ�ப, 
அவ#��� ெதாியா,. ெசா�னாD� ெதாி(, ெகா�ள மா=டா�. ஒ� நா� 
அவைன ந�றா8� தி=3� பாட� கEபி�, விர=3விட� ேபாகிேற�. அ��ற�, 
இ(த� ப�கேம வரமா=டா�" எ�றா�. 
 
தினகரைன� பEறிய வைரயி�, மாலதி பாிLரண ெவ���� ெகா23�(தா� 
எ�பதி� எ�ளள4� ஐயமி�ைல. இ,ேவ ஓரள4 என��� தி��திைய:� 
மனFசா(திைய:� அளி�த,. 
 
மEெறா� நா� அ(த� கிராதக� தினகர� எ�ைன� ேத3 வ(தா�. 
ர5கபா�ய�ைத� பEறி விசாாி�தா�. "தகவ� ெதாியா," எ�ேற�. "அ, எ�ன 
தி[ெர�� மைற(,வி=டா�? காரண� ஏேத#� ெதாி:மா?" எ�� ேக=டா�. 
"ெதாியா," எ�ேற�. "என��� ெதாி:�!" எ�� ெசா�% ர5கபா�ய� கா=3ய 
அேத ப�திாிைக� ,T�கி� இ�ெனா� பிரதிைய எ�னிட� கா=3னா�. 
"இதனா�தா� அ(த ேமாச�கார� ஓ3� ேபாயி��க ேவ2.�!" எ�றா�. 
 
தனி மனித�களி� ெசா(த வா?�ைகைய�பEறி எ<,வைதேய ெதாழிலாக� 
ெகா2ட ப�திாிைககைள�பEறி நா� பலமா8� தி=3� க23�ேத�. 
 
"அெத�லா� இ��கலா�; ஆனாD� அவ#ைடய தைல�� இ, த�(த ��லா  
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எ�பதி� ச(ேதகமி�ைல. ஆைகயினா�தா� மாலதியிட� ெசா�%� ெகா�ளாமD�  
விலாச� Hட� ெதாிவி�காமD� இ(த ஊைரவி=ேட ஓ3� ேபா8வி=டா�!" 
எ�றா� தினகர�. 
 
தினகரைன ேமD� ஆழ� பா��க எ2ணி, "அ�ப3யானா� மாலதி விஷய�தி� 
உ5க;�� ஒ� ேபா=3 ஒழி(த, எ�� ெசா�D5க�!" எ�ேற�. 
 
"ஆனாD� Nதிாீகளி� விஷயேம விசி�திரமான,. இ�#� அ(த 
ேமாச�காரனிடேம அவ� ஈ.ப=3��கிறா�. அவ� எ5ேக ேபானா� எ�� 
எ�ைன விசாாி�கF ெசா�Dகிறா�. ந�றாயி��கிறத�லவா? ஆனா� இ�#� 
இ(த� ப�திாிைகயி� விஷய� அவ;��� ெதாியா,. இ�ைற��F ெசா�ல� 
ேபாகிேற�!" எ�றா�. 
 
"இ(த மாதிாி எFசாி�ைக இ�ப�திாிைகயி� எ<தி ெவளியி=ட, யா�? நீ� தானா?" 
எ�� ேக=ேட�. 
 
"நா� இ�ைல; எ�ைன� ேபாலேவ ர5கபா�ய�தி� ேமாச3ைய 
ெவளி�ப.�,வதி� சிர�ைத:�ள ேவ� யாேரா இ��க ேவ2.�. ஆனா� 
இதிD�ள விஷய� உ2ைம எ�பதி� ச(ேதகமி�ைல. என�ேக ந�றா8� ெதாி:�. 
உ5களிட� தா� $�னேம ெசா�% இ��கிேறேன? ெகா+ச� இ�(த ச(ேதக$� 
அவ� ஓ3�ேபானதி%�(, நீ5கிவி=ட,!" எ�றா�. 
 
"அ�ப3யானா� மாலதியிட� இைத பEறிF ெசா�ல�தா� ேபாகிறீரா���?" எ�� 
ேக=ேட�. 
 
"இ�ெபா<, ேநேர அவ� -=.���தா� ேபாகிேற�!" எ�றா� தினகர�. 
 
அவ� மாலதிைய� பா��பத� விைள4 எ�ன ஆக�ேபாகிற, எ�� மி�(த 
ஆவDட� நா� எதி�பா��,� ெகா23�(ேத�. 
------ 
 
 



51 

 

9999    
 
ம�நாைள�� மாலதிேய எ�ைன� ேத3� ெகா2. எ� அைற�� வ(,வி=டா�. 
"உ5க� சிேனகிதைர எ�ப3யாவ, உடேன க2. பி3�க ேவ2.�. $�கியமான 
காாிய� இ��கிற,. ப�திாிைகயி� விள�பர� ேபா=. பா��கலாமா?" எ�றா�. 
 
"ப�திாிைகயி� ேபா.வதனா� பய� ஒ��� ஏEபடா,. நாேன ேவ�வித�தி� 
ேத3� க2. பி3�க� ேபாகிேற�. ஆனா� அ�ப3�ப=ட $�கியமான விஷய� 
எ�ன? என��� ெதாிய�ப.�தலாமா?" எ�� ேக=ேட�. 
 
"உ5க;��� ெதாிய ேவ23ய,தா�! இ�லாவி=டா� அவைர� க2. பி3�பதி� 
என�� நீ5க� உதவி ெச8யமா=[�க�!" எ�றா� மாலதி. 
 
மாலதி Hறியதி%�(, ேநE� தினகர� எ�ைன� பா��த பிற� ேநேர மாலதிையF 
ச(தி�கF ெச�றா� எ�� ெதாி(த,. ச(தி�,, ேமEப3 ப�திாி�ைக� ,T�ைக 
அவளிட� கா=3னா�. ேமாச3 வழ�கி� இர2. வ�ஷ� த2டைனயைட(தவ� 
ர5கபா�ய� எ��� அதனாேலேய இ(த விள�பர�ைத� க2ட,� ஓ3 
மைற(,வி=டா� எ��� ெதாிவி�தா�. 
 
ஆனா� இத� �ல� அவ� எதி�பா��த, நட�கவி�ைல. அதE� ேந� விேராதமான 
பல� தா� உ2டாயிE�. 
 
"அ(த ேமாச3 வழ�ைக�பEறி உம�� எ�ன ெதாி:�? எ�ப3� ெதாி:�?" எ�� 
மாலதி ேக=டா�. 
 
"நீ ேக=டதனாேல ெசா�Dகிேற�. க�க�தாவிேல உ� தக�பனா� நட�திய 
க�ெபனியி� ேவைல பா��தவ� தா� இவ�. அ(த� க�ெபனி ேவைலயிேல தா� 
ேமாச3 ெச8,வி=டா�. நீ அ�ேபா, 'கா�ெவ�=' ப�ளி�Hட�தி� ப3�,� 
ெகா23�(தா8. உன�� ஒ��� ெதாியா,. உ� த(ைத இவைன $<,� ந�பி� 
க�ெபனி� ெபா���கைளெய�லா� ஒ��வி�தி�(தா�. ந�பியவ���� ,ேராக� 
ெச8,வி=டா�. இவ#ைடய வழ�� க�க�தாவி� நட(தேபா, தEெசயலாக நா� 
க�க�தா வ(தி�(ேத�. உ� த(ைத:ட� ேகா�=.�ேக ேபாயி�(ேத�. இர2. 
வ�ஷ� சிைற� த2டைன இவ#��� கிைட�த,. த2டைன $3(த பிற� இ5� 
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வ(, ெபயைர மாEறி ைவ�,� ெகா2. கால=ேசப� நட�தி வ�கிறா�. இ�ேபா, 
பா���� ேவைலயிD� எ�ென�ன ேமாச� ெச8, வ(தாேனா ெதாியா,. இ(த 
விள�பர�ைத� பா��,வி=. அவ� தைலமைறவாகி வி=டதி%�(ேத அவ� 
ேயா�கியைத ெதாியவி�ைலயா?" எ�� தினகர� சா5ேகா பா5கமாக 
ர5கபா�ய�தி� மீ, �கா�கைள� ெகா=3 அள(தா�. 
 
அ6வளைவ:� ேக=.� ெகா23�(த மாலதி கைடசியி�, "இ(த� ப�திாிைக 
விள�பர� நீ5க� தா� ேபா=[�களா?" எ�� ேக=டா�. 
 
"ஆமா�; நா� தா� ேபா=ேட�. உ2ைமையF ச(ேதகமற� ெதாி(, 
ெகா�வதEகாக� ேபா=ேட�. அதE�� பல� கிைட�,வி=ட,. ஆசாமி இ(த 
ஊைரவி=ேட க�பி நீ=3வி=டா�, பா�!" எ�றா� தினகர�. 
 
"ஆனாD� உ�ைம� ேபா�ற நீச �ண$�ளவைன நா� பா��த,மி�ைல; 
ேக=ட,மி�ைல!" எ�றா� மாலதி. 
 
இைத� ேக=ட தினகர#��� !�கி வாாி� ேபா=ட,. மாலதியி� ேபா�� 
அவ#��� �ாியவி�ைல. பிற� மாலதி ந�றாக� �ாி:�ப3 ெசா�னா�: 
 
"ஏேதா ஒ�வ� ,ரதி�ட�தினா� க�ட�,�� உ�ளாகலா�. அைதெய�லா� 
மற(, �திய வா?�ைக நட�த $யEசி�கலா�. இ�மாதிாி ெமன�ெக=. 
ஒ�வ�ைடய L�ேவா�திர5கைள அறி(, ப�திாிைககளிD� விள�பர�ப.�,வ, 
ேபா�ற ச2டாள�தன� ேவ� எ�ன இ��க $3:�? உ�$ைடய $க�திேலேய 
இனி நா� விழி�க வி��பவி�ைல. எ�ைன� பா��க ேவ2டா�!" எ�� 
க23�பாகF ெசா�%� தினகரைன அ#�பி வி=டா�. தினகர#� ெப2 �ல�தி� 
$=டா�தன�ைத:� இழி �ண�ைத:� ஒ� அ�தியாய� நி(தி�, வி=.� 
ேபா8வி=டா�. 
 
பிற�தா� மாலதி எ�ைன� ேத3 வ(தா�. "ர5கபா�ய�ைத உடேன பா��தாக 
ேவ2.�. எ�னா� அ6��� ேந�(த க�ட�,�� அவாிட� க=டாய� ம�னி��� 
ேக=டாக ேவ2.�!" எ�றா�.  
 
"நீ5க� ம�னி��� ேக=பாேன�? எதEகாக?" எ�ேற� நா�. 
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"எ� காரணமாக�தாேன அவ���� தினகர� இ�தைகய க�ட�ைத 
உ2டா�கினா�? அவ� ஊைர வி=. ஓ.�ப3யாயிE�? இைத� தவிர இ�ெனா� 
$�கியமான காரண$� இ��கிற,!" எ�� மாலதி Hறினா�. 
 
அ(த $�கியமான இ�ெனா� காரண�ைத� ேக=ட பிற� எ�#ைடய தய�க� 
தீ�(, வி=ட,. ெப5க`��� நாேன மாலதிைய அைழ�,F ெச�வ, எ�� 
தீ�மானி�ேத�. 
-------- 

10101010    
 
ெப5க`� ெமயி� ,ாிதமா8� ேபா8� ெகா23�(த,. ெவளியி� காE�� மைழ� 
!EறDமாயி�(தப3யா� ரயி%� க2ணா3� கத4க� �ட�ப=3�(தா�. அ(த� 
கத4களி� சளசள ெவ�� !Eற� அ3�,F ெசா=.F ெசா=டா8 ஜல� வ3(, 
ெகா23�(த,. 
 
இ(தF ச(த��ப�தி� விஷய� எ�னெவ�பைத வாசக�க;��� ெதாிவி�, 
வி.கிேற�. 
 
இராமா#ஜ� க�க�தாவி� எ(த $தலாளியிட� ேவைல பா��, வ(தாேனா அ(த 
$தலாளிதா� மாலதியி� த(ைத. இராம#ஜ� சிைற ெச�ற பிற� அவ�ைடய 
க�ெபனி பலவித� க�ட5க� அைட(, ந�டமாகி வ(த,. ேதச� 7த(திர� 
அைடவதE� $� க�க�தாவி� நட(த பய5கர கலவர�தி� அவ�ைடய க=டட� 
ஒ�� தீ�பி3�, எாி(, ேபாயிE�. ேதச� 7த(திர� ெபEற4ட� க�க�தாவி� 
ஏEப=ட டா�ட� பி.சி. ேகாஷி� க.ைமயான ஆ=சியி� க�ள மா��ெக= வியாபார� 
அ3ேயா. ப.�, வி=ட,. 
 
இதனாெல�லா� மாலதியி� த(ைத ேநாயி� வி<(, ப.�த ப.�ைகயானா�. 
டா�ட�க;� ைகைய விாி�, வி=டா�க�. இ�தி� கால�தி� அவ�ைடய மனசா=சி 
அவைர மிக4� உ��திய,. $�கியமாக� த�ைம� Lரணமாக ந�பி வி7வாச�,ட� 
ேவைல ெச8த இராம#ஜ�,��F ெச8த அநீதி அவ�ைடய ெந+சி� ெப�� 
பாரமாக அ<�திய,. அவைன� க2. பி3�க அவ� ஆனம=.� $ய��� 
$3யவி�ைல. சிைறயி%�(, ெவளிேய வ(த,� அவ� ேவ� ெபய� ைவ�,� 
ெகா2. வி=டா� அ�லவா? த� அ�ைம மகளாகிய மாலதியிட� விஷய�ைதF 
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ெசா�%, "எ�ப3யாவ, இராம#ஜ�ைத� க2.பி3�,, இ(த� க3த�ைதF 
ேச��பி�க ேவ2.�" எ�� ஒ��வி�தா�. தா� அவ#��F ெச8த தீ5���� 
பாிகாரமாக� ப�தாயிர� Qபா8 பண�ைத:� ெகா.�,வி=.� ேபானா�. 
 
ர5கபா�ய� எ�கிற இராம#ஜ� க3த�ைத� ப3�, $3�த,� சிறி, ேநர� 
சி(தைனயி� ஆ?(தி�(தா�. பிற� எ�ைன� பா��,, "ஸா�! அ(த� 
�2ணியவா� எ�ைன இ6வள4 க�ட�,�� உ�ளா�கிவி=. அ6வளைவ:� 
ப�தாயிர� Qபாயினா� ,ைட�, விடலா� எ�� பா��கிறா�! இ(தா�5க�! இ(த� 
பண�ைத அவ�ைடய ெச�ல� �மாாியிடேம ெகா.5க�!" எ�� உைறேயா. 
எ.�ெதறி(தா�. 
 
அ�ேபா, மாலதி தா� ெப2 எ�பைத� கா=3வி=டா�. கலகலெவ�� அவ� 
க2ணீ� ெப��கி வி�மினா�. 
 
அைத� பா��த இராமா#ஜ� எ<(, அவ� அ�கி� ஓ3வ(தா�. ஆனா� அ�கி� 
வ(த,� இ�ன, ெச8வெத�� ெதாியாம� அவ#� வி�மி வி�மி அழ� 
ெதாட5கிவி=டா�. 
 
அவ�க� ஒ�வைரெயா�வ� சமாதான�ப.�தி� ெகா�ள=.� எ�� ெவளிேயற� 
பா��ேத�. 
 
"ஸா�! ஸா�! ெகா+ச� இ�5க�!" எ�றா� இராம#ஜ�. 
 
நா� தய5கி நி�ேற�. 
 
க2கைள� ,ைட�,� ெகா2., "ெசா�வைத� Lரா4� ெசா�வதE� $� அ<தா� 
நா� எ�ன ெச8கிற,? இவ;ைடய அ�பா என��F ெச8த தீ5��ெக�லா� 
பாிகார� ெச8ய ேவ2.மானா� அதE� ேவ� வழி இ��கிற,. விைலயி�லாF 
ெச�வமாகிய அவ�ைடய ெப2ைண என��� க%யாண� ெச8, ெகா.�க 
ேவ2.�! அதE�F ச�மதமா எ�� இவைள� ேக=.F ெசா�D5க�" எ�றா� 
இராமா#ஜ�. 
 
மாலதி:� த� க2கைள� ,ைட�,� ெகா2. "அ, எ�ப3 ஸா�, $3:மா?  
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7த(திர பாரத நா=3� ெப2க;�� ம=.� 7த(திர� இ�ைலயா?..." எ�றா�. 
 
"அ�ப3யானா� ெமன�ெக=. எதEகாக எ�ைன� ேத3 வரேவ2.�? இ(த� 
பண� யா��� ேவ2.�? இைத எ.�,� ெகா2. ேபாகF ெசா�D5க�!" 
எ�றா� இராமா#ஜ�. 
 
"ெசா�வைத $<,� ேக=பதE�� எதEகாக இவ� அவசர�ப.கிறா�? ஸா�... நா� 
தா� எ� ெசா(த இ�ட�தினா� எ� 7த(திரமாக இவ��� எ�ைன� ெகா.�, 
வி=ேடேன...? எ� தக�பனா� எ�ப3 எ�ைன இவ���� ெகா.�க $3:�?" 
எ�றா� மாலதி. 
 
அவ�கைள வி=.வி=. ந<4வதE� அ,தா� சாியான சமய� எ�� நா� 
ெவளிேயறிேன�. 
 
ஒ� மாத�,�� $�� இராமா#ஜ� த�பதிகைள� பா��ேத�. பல விஷய5கைள� 
பEறி� ேபசி� ெகா23�(தெபா<, ஆசிாிய� தினகரைன� பEறி:� ேபF7 வ(த,. 
அவைன இர2. ேப�� ேச�(, நி(தி�தைத எ�னா� ெபா��கேவ $3யவி�ைல. 
 
"எதEகாக அ(த அ�பாவிைய� தி=.கிறீ�க�? அவ� ப�திாிைகயி� அநாமேதய� 
க3த� வி.�ததனா� தாேன நீ5க� இ�� இ6வள4 ச(ேதாஷமாக இ��கிறீ�க�?" 
எ�ேற�. 
 
"அநாமேதய� க3த� அவனா எ<தினா�? அழ�தா�!" எ�றா� மாலதி. 
 
தி[ெர�� எ� மனதி� ஒ� ^தி உ2டாயிE�. ஒ� ேவைள நா� அ(த� க3த�ைத 
எ<தினதாக இவ�க� ச(ேதக�ப.கிறா�கேளா எ��. 
 
"பி� யா� எ<திய,? ேவ� யாைரயாவ, ச(ேதகி�கிறீ�களா எ�ன?" எ�� 
ேக=ேட�. 
 
"ச(ேதகி�கவி�ைல ஸா�! யா� எ<திய, எ�� நிFசயமா8� ெதாி:�" எ�றா� 
மாலதி. 



56 

 

 
இ�#� அதிக ^தி:ட�, "யா� தா� எ<திய,! உன�� அ, எ�ப3 நிFசயமா8� 
ெதாி:�?" எ�� ேக=ேட� நா�. 
 
"நா� தா� எ<திேன�. அ, என�� நிFசயமா8� ெதாியாம� எ�ப3 இ��க 
$3:�?" எ�றா� மாலதி. 
 
இ(தF 7த(திர :க�,� �,ைம� ெப2க� எ�ன ெச8வா�க�, எ�ன 
ெச8யமா=டா�க� எ�� யா� தா� நிFசயமா8F ெசா�ல $3:�?  
------------- 

63. 63. 63. 63. �� ேத�� படல��� ேத�� படல��� ேத�� படல��� ேத�� படல�    
1111    

 
,வாபர :க�, ெப�னா�=ஷா எ�� ெபய� ெபEற �ெராபஸ� ேவதவியாச� 
ெமா�த� ��றைர� ேகா3 வா��ைதகைள� ெகா2ட பதிென=.� �ராண5கைள 
இயEறினா� அ�லவா! அ(த� பதிென=.� �ராண5கைள:� ைநமிசார2ய 
வன�தி� *த �ராணிக� ெசௗனகாதி $னிவ�க;�� எ.�,F ெசா�னா�. 
அ6வளைவ:� ேக=.வி=. அ�$னிவ�க� "அடடா! பதிென=.� �ராண�திE�� 
பிற� ப�ெதா�பாவ, �ராண� இ�லாமE ேபா8 வி=டேத! இனிேம� நா5க� 
எைத� ேக=.� ெகா2. !5�ேவா�?" எ�� �ல�பினா�க�. அதE�F *த�, 
$னிவ�கேள கவைல ேவ2டா�. ப�ெதா�பதாவ, �ராணமாகிய க% �ராண� 
ஒ�� இ��கிற,. அைத� ேக=.� ெகா2ேட நி�மதியாக !5�5க�!" எ�� 
ெசா�% கம2டல�தி%�(, ஒ� அ4�N த2ணீ� ஆசமன� ெச8,வி=., 
ப�ெதா�பதாவ, க% �ராண�ைத� Hற� ெதாட5கினா�. 
 
அ6வள4 ெப�ைம வா8(த க% �ராண�தி� நா=.� படல�,��� நகர� 
படல�,��� அ.�தப3யான -=.� படல� வ�கிற,. -=.� படல� எ��� 
ெசா�லலா�! -. ேத.� படல� எ��� ெசா�லலா�! அ�ல, ஒ��� 
ெசா�லாம� வாைய �3� ெகா2.� இ��கலா�. எனி#� "கடைமையF 
ெச8:5க�!" "கடைமைய� தாேன ெச8:5க�!" "கடைமைய� க=டாய� 
ெச8:5க�!" எ�� பகவ� கீைதயி� ேபராசிாிய� கி��ணபகவா� $�காேல 
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��� வா=3:� கதறியி��பைத $�னி=., இ5ேக நா� எ� கடைமையF ெச8ய� 
ெதாட5�கிேறா�. 
 
தி�வ�%�ேகணியி� தி�கEற வி�ன விநாயக� ேகாயி� -தியி� Z கேடா 
�கஜராய� எ�பவ� ப�ென.5காலமாக� �3யி�(, வ(தா�. 
 
அ(த� ெத�வி� அவ� �3யி�(த கால�தி� அவ�ைடய �.�ப� வள�(, 
ெகா2ேட வ(த,. ஒ�ப, �ழ(ைதக;��� தக�பனாராகி ஹி(, ச�க�தி� 
வள�Fசி��� ெதா2. �ாி(, வ(தா�. இ(த� ெதா23� ெப�ைமையF சிறி,� 
அறியாதவனான அ(த -=3� ெசா(த�கார� ஒ�நா� தி[ெர��� ேதா�றி, "எ� 
ெசா(த -=.�� நா� �3வர எ2ணியி��கிேற�. ஆைகயா� -=ைட� கா% 
ெச8, அ�ள ேவ2.�" எ�� ேக=.� ெகா2டா�.  
 
Z கேடா �கஜராய��� இ, ஒ� வித�தி� மகி?Fசிேய அளி�த,. எ�தைன 
கால(தா� மா�த� எ�பேத இ�லாம� ஒேர இட�தி� வா?�ைக நட�,வ,? ஒேர 
பா<� -=3� எ�தைன கால� �3யி��ப,? அைத� கா=3D� இ�ெனா� பா<� 
-=.�� �3ேபாவ, ஒ� மா�தலாயி��கலாம�லவா? பைழய -=.�கார#�� 
வாடைக ெகா.�காம� பல வ�ஷ� நாம� ேபா=. வ(த,ேபா� �திய 
-=.�கார#��� நாம� ேபாடலா� அ�லவா? 
 
எனேவ, �திய -. ஒ�ைற வாடைக��� ேத3� பி3�ப, எ�� கேடா �கஜராய� 
தீ�மானி�தா�. அ�ேபா,தா� மைற(,ேபான அ(த� பைழய� கால�ைத நிைன�, 
அவ� ெப��F7 விட ேந�(த,. அ(த மனித� ெச�ைன� ப=டண�தி� $�ப, 
ஆ2.க;�� $�னா� வா?�ைக ெதாட5கிய ேபா, ெச�ைன நகாி� எ5ேக 
பா��தாD� '. ெல=' பலைக ெதா5கி� ெகா23����. மைலயாள�, ந�Lதிாி ஒ� 
தடைவ ெச�ைன� ப=டண�ைத வ(, பா��,வி=. ஊ��� தி��பிF ெச�ற,� 
எ�ன ெசா�னா� எ�� ஞாபகமி�கிறத�லவா? "மதராaேல உ�ள 
பண�கார�களிேல . ெல= ,ைரதா� ெபாிய பண�கார�. எ(த� ெத�விேல 
பா��தாD� ப�, எ=. -=.��� �ைறயாம� . ெல= ,ைரயி� ேபா�. 
ெதா5�கிற," எ�� ந�Lதிாி மைலயாள�தி� ெசா�னைத நா� ேமேல தமிழி� 
எ<தியி��கிேற�. 
 
அ�ப3�ப=ட வளைமயான கால� இனி எ�ேபா, வர�ேபாகிறேதா? இ�ைற��F  
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ெச�ைன நகர� $<,� ேத3 அைல(தாD� '. ெல=' பலைக ஒ�ைற�Hட� 
பா��க $3யவி�ைலேய! 
 
யாேரா ெசா�ன ேயாசைனைய� ேக=.� ெகா2. கேடா �கஜராய� -=.� 
க=.�பா. அதிகாாியி� காாியாலய�ைத� ேத3F ெச�றா�. கா% 
-.க;�ெக�லா� அ(த அதிகாாியிட� ஜாபிதா இ���� எ���, அவைர� 
ேக=டா� ஒ�ேவைள ஏேத#� ஒ� -=ைட வாடைக�� அம��தி� ெகா.�கலா� 
எ��� அவ� ேக�வி�ப=டா�. 
 
எனேவ, -=.� க=.�பா. அதிகாாியி� ஆ^N எ5ேக எ�� ,�� ைவ�, 
விசாாி�,� ெகா2., அ(த� காாியாலய�திE�� ேபா8F ேச�(தா�. 
 
ேமEப3 காாியாலய�தி� ஒ� மனித� ேமைஜ நாEகா% ேபா=.� ெகா2. எதிாி� 
ெபாிய தNதாேவஜி� க=.�கைள ைவ�,� ெகா2. உ=கா�(தி�(தா�. 
 
அவ�ைடய படாேடாப ேதாரைணைய� பா��த கேடா �கஜராய� மி�க 
பயப�தி:ட� நி��, "ஸா�! தா5க�தா� -=.� க=.�பா. அதிகாாிேயா?" எ�� 
ேக=டா�. 
 
"ஆ�, நா� தா�! ெசா�D5க�!" எ�றா� அ(த அதிகார ேதாரைண�கார�. 
 
அவ� 'நா� தா�' எ�� ெசா�ன, கேடா �கஜராய���F சிறி, ச(ேதக�ைத 
அளி�த,. 
 
த+சாb� ஜி�லா மிரா7தார� ஒ�வாி� மைனவி�� உட�� அெசௗகாிய� எ�� 
அறி(த சDைக:�ள ப2ைண�கார�, "எஜமா�! ந�ப ச�சார�,�� உட�� எ�ப3 
இ��கிற,?" எ�� ேக=டானா�! அ(த மாதிாிய�லவா இ��கிற, கைத? இ(த 
அதிகாாி 'நா� தா�!' எ�� ெசா�னத� ம�ம� எ�ன? 
 
அ(தF ச(ேதக�ைத மனதிேலேய ைவ�,� ெகா2. "வாடைக�� ஒ� -. 
ேதைவயாயி��கிற,. உ5கைள� ேக=டா� கிைட��� எ�� ெசா�னீ�க�" 
எ�றா� கேடா �கஜரா6. 
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"நீ5க� ெகஜட= ஆ^ஸரா! அ�ல, நா� - ெகஜட= ஆ^ஸரா?" எ�� ேமEப3 
'நா� தா� ேப�வழி' ேக=டா�. 
 
"நா� ெகஜட= ஆ^ஸ�மி�ைல; நா� ெகஜட= ஆ^ஸ�மி�ைல. அதாவ, இ(தF 
சமய� நா� ஒ� வித ஆ^ஸ�மி�ைல. நீ5க� பா��, ெகஜட= உ�திேயாகேமா, 
நா� - ெகஜட= உ�திேயாகேமா, எ, ேபா=.� ெகா.�தாD� ெபE�� 
ெகா�கிேற�. நா� ெபாிய �.�பி; ஒ�ப, �ழ(ைதக;��� தக�ப�. ஒ�ப,தா� 
இதE� ேமேல இ�ைல எ�� ெசா�ல4� $3யா," எ�றா� கேடா �கஜராய�. 
 
"விைளயாட ேவ2டா�!" எ�றா�, 'நா� தா� ேப�வழி'. 
 
"நா� விைளயாடவி�ைல. விைளயா=.�� நா� Lரண விேராதி! 'விைளயா=. 
ஒழிக!' எ�� ஓ� இய�க� யாராவ, ஆர�பி�தா� அதி� $த%� நா� தா� 
ேச�ேவ�!" எ�றா� ராய�. 
 
"நீ� ெகஜட= ஆ^ஸ� இ�ைல; ஆைகயா� உம�� -. கிைட�கா,! ேபாகலா�!" 
 
"அ�ப3F ெசா�லாதீ�க�! நா� ெகஜட= ஆ^ஸ���� ேமேல!"  
 
இைத� ேக=ட அ(த 'நா� தா�' ெகா+ச� பயமைட(, ேமைசேம� கிட(த தம, 
பாத தாமைரகைள� கீேழ எ.�, ைவ�,வி=., "அ�ப3யானா� உ=கா�(, 
ெகா2. ேப75க�!" எ�� ஒ� நாEகா%ைய� கா=3னா�. 
 
"ெகஜட= ஆ^ஸ���� ேமேல எ�றா�, ஒ� ேவைள ஐ.சி.எN. 
உ�திேயாகNதேரா? அ�ல, ெரவினி_ ேபா�. ெம�பேரா?" எ�� ேக=டா�. 
 
"இ�ைல; அதE�� ேமேல!"  
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"ைஹேகா�= ஜ=ேஜா?"  
 
"இ�#� ேமேல!" 
 
"ஆ2டவேன! அ�ப3யானா� தா5க� ச=டசைப அ5க�தினேரா?" 
 
"இ�#� ெகா+ச� ேமேல ேபா5க�, பா��கலா�." 
 
"எ�.எ�.சி.ேயா?" 
 
"இ�ைல; இ�#� ேமேல!" 
 
"எ�.எ�.சி.யி� மாமனாேரா? அ�ல, ைம�,னேரா? அ�ல, ஷ=டகேரா?" 
 
"கிைடயா,; இ�#� ெகா+ச� ேமேல ேபா8� பா�5க�!" 
 
"ம�னி�க ேவT�! ஒ� ேவைள தா5க� ச�வ வ�லைம:�ள மாகாண கா5கிரN 
கமி=3 அ5க�தினேரா?" 
 
"அ,4� இ�ைல!"  
 
"பி�ேன நீ யா�?" 
 
"உ�$ைடய ச=டசைப அ5க�தின�கைள:� ம(திாிகைள:� உ2டா�கியவ�. 
உ�$ைடய ஐ.சி.எN. கார�க;�ெக�லா� மாத(ேதா�� ச�பள� - ப3 
அள�கிறவ�. உம��� Hட�தா�!" 
 
"அ, யா� ஐயா, நீ�?" 
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"இ(த ேதச�,�� ராஜா நா�. ச�தா� பேட� அவ�களா� Hட அைச�க $3யாத 
ராஜா. 'நா� எ�ேலா�� இ(நா=. ம�ன�' எ�� பாரதியா� ெசா�னாேர. அ(த 
ம�ன�களி� நா� ஒ� ம�ன�. அதாவ, இ(தியா ேதச�,F 7த(திர� பிரைஜ!" 
 
இைத� ேக=ட அ(த மனித� கடகடெவ�� சிாி�தா�. எ�ன ஹாNய�ைத� க2. 
சிாி�தாேரா ெதாியவி�ைல. 
 
"ஓேஹா! பாரதியாாி� பா=ைட ந�பி� ெகா2டா வ(தீ�? அழ�தா�! உம�� -. 
வாடைக��� கிைட�கா,. 7�மா ேவ2.மானா� த5க இட� கிைட���. 
கீ?�பா�க�,��� ெபர�L���� ந.வி� அ(த ஜாைக இ��கிற,. Dனா3� 
அைஸல� எ�� ெபய�." 
 
"அ�ப3யானா� அ(த ஜாைக��� தா� சீ=.� ெகா.5கேள�!" 
 
"நா� இ(த ஆ^a� தைலைம அதிகாாி அ�ல. அதிகாாியி� ெசா(த அ(தர5க 
�மாNதாதா�. ஆைகயா� உ�தர4 அவ� ைகெய<�தி�லாம� நா� ேபா=.� 
ெகா.�க $3யா,. ஆபிஸ� ஒ� வார� Vவி� இ��கிறா�. அ.�த வார� வ(, 
அவாிட� ேநாி� வி2ண�ப� ேபா.�." 
 
மி�க ஏமாEற�,டேன கேடா �கஜரா6 அ5கி�(, கிள�பினா�. பிற� இ�#� சில 
சிேநகித�கைள விசாாி�ததி� "ஏேத#� ஒ� -. கா%யாயி��கிறதா எ�� ெதாி(, 
ெகா�;�. அத� ெசா(த�காரனிட� '-=ைட இ�னா���� ெகா.�கF ச�மத�' 
எ�� எ<தி வா5கி� ெகா2. -=.� க2=ேரா� ஆ^ஸாிட� ேபானா�, 
ச�%ஸாக -. கிைட�கலா�" எ�� ெசா�னா�க�.  
 
இத� ேபாி� ெச�ைன� ப=டண�தி� கா% -. எ5ேக#� இ��கிறதா எ�� 
கேடா �கஜரா6 பலாிட$� விசாாி�க ஆர�பி�தா�. ேதனா�ேப=ைடயி� சில 
நாளாக ஒ� -. கா%யாக இ��கிறெத�� ேக�வி�ப=டா�. அ(த -=ைட� 
பா��,வி=., -=.�காரைன:� ேக=. வ�வதாக� கிள�பினா�. 
 
அ�� ச�ன� அ6வள4 சாியாக இ�(தெத�� ெசா�ல $3யா,. Lைன ஒ�� 
-=. வாச%� சிறி, ேநர� நி�� ���ேக ேபாகலாமா, ேவ2டாமா எ�� 
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ேயாசி�,வி=., பிற� எதிேர ஓ3 வ(, கேடா �கஜராயாி� கா�களி� வழியாக� 
��(, ெச�ற,. 
 
ஆனா� ராய���F ச�ன�தி� அ6வள4 ந�பி�ைக கிைடயா,. எ�தைனேயா 
தடைவ ந�ல ச�ன�,ட� �ற�ப=.F ெச��, காாிய� ைகHடாம�, 
ைக��ைடைய:� ெதாைல�,வி=.� தி��பி வ(தி��கிறா�. ஆைகயா� "Lைன:� 
ஆF7, ஆைன:� ஆF7!" எ�� ,ணிFசDட� இ�ைற��� �ற�ப=.F ெச�றா�. 
ஒ� 3ரா� வ23யி� இட� பி3�, உ=கா�(, வி=டா�. 
 
அ(த 3ரா� வ23யி� ெகா+ச� எ�கFச�கமான ச�பாஷைண அ�ேபா, நட(, 
ெகா23�(த,. 
 
ஒ�வ� ைகயி� ப�திாிைகைய ைவ�,� ெகா2. அதி� ேபா=3�(த வார பலைன 
இைர(, ப3�தா�.  
 
இ�ெனா�வ� ���கி=., "ேஜாசியமாவ, கீசியமாவ,; எ�லா� 7�த ஹ�ப�!" 
எ�றா�. 
 
"அ�ப3 ஒேர அ3யா8F ெசா�ல� Hடா,! ேஜாசிய$� ஒ� ஸய�Nதாேன?" 
எ�றா� இ�ெனா�வ�. 
 
"எ�லா� அவரவ�க;ைடய ந�பி�ைகைய� ெபா��த,. -2 ச2ைட எதE�?" 
எ�றா� மEெறா� சமாதான� பிாிய�. 
 
"பாரதியா� எ�ன ெசா�%யி��கிறா� ெதாி:மா? �திய ஆ�திF *3யி� "ேசாதிட� 
தைன இக?" எ�� Nப�டமாக எ<தியி��கிறா�!"  
 
"பாரதியா� ெசா�%வி=டா� ேவதவா�ேகா இ�ப3ெய�லா� க2டைதF 
ெசா�னதனாேலதா� அவ� தி2டா3� �,Fேசாி� ெத�விேல நி�றா�!" 
 
இ�ப3யாக விவாத� த3�,� ெகா23�(த ேபா, நம, கேடா �கஜராய� 7�மா 
இ��க� Hடாதா? 
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"இ6வள4 எ�ன�திE�? பரணி ந=ச�திர�,�� இ(த வார� எ�ன பல� 
ேபா=3��கிற, எ�� ப3�,� கா=.5க�. அத�ப3 நட�கிறதா இ�ைலயா 
எ�� பாிேசாதி�,� பா��, வி.ேவா�!" எ�� ெசா�% ைவ�தா�. 
 
பரணி ந=ச�திர�,�� அ(த வார�திய பல� $த� ��� நா;� அ6வள4 
7கமி�ைல எ�� இ�(த,. "எ.�த காாிய�தி� ேதா�வி, மன� கிேலச� 
வியாபார�தி� ந�ட�' எ�� இ�ப3� ப.ேமாசமாகF ெசா�%யி�(த,. 
 
கேடா �கஜராய��� ஒேர ேகாபமாக வ(த,. ேபாகிற காாிய�தி� 
ெவEறியைடயாம� தி���வதி�ைல எ�� மனதி� தீ�மானி�,� ெகா2. 
ெவளி�பைடயாக4� சபத� Hறினா�. 
---------- 

2222    
 
ேதனா�ேப=ைடயி� ெச�லா�கா7F ெச=3யா� ச(தி� எ<ப�ேதழா� ந�ப� -. 
L=3� கிட(த,. ெவ� காலமாக அதி� யா�� �3யி�ைல எ�ப,� ெதளிவாக� 
ெதாி(த,. அ(த -=3� ெசா(த�கார� எ5ேக இ��கிறா� எ�� அ�க�ப�க�தி� 
உ�ளவ�கைள� கேடா �கஜராய� விசாாி�தா�. அவ�க� -=.F ெசா(த�காராி� 
விலாச�ைத ெசா�%வி=., "இ(த -=.��� �3 வ(தவ� யா�� இர2. 
நாைள�� ேம� இ��பதி�ைல" எ�ற ெச8திைய:� ெதாிவி�தா�க�. ராய� 
காரண� எ�ன எ�� ேக=டதE� $த%� தய5�வ,ேபா� தய5கிவி=., பிற� 
"இரா�திாியி� அ(த -=3� ேப8க� நடமா.வதாக� ேக�வி!" எ�� 
ெசா�னா�க�. 
 
"இ6வள4தாேன! எ�ைன� க2டா� ேப8க� எ�லா� பற(,வி.�!" எ�� கேடா 
�கஜராய� ெசா�%வி=. -=3� ெசா(த�காராிட� ேபா8, வாடைக�� -. 
ேவ2.� எ���, -=3� சாவி த��ப3:� ேக=டா�. 
 
"எ�தைனேயா ேப� இ�மாதிாி வ(, -=.F சாவி ேக=. வா5கி� ெகா2. 
ேபானா�க�. ம�நாேள சாவி தி��பி வ(,வி.�! நீ�� அ�ப3�தா� ெச8ய� 
ேபாகிறீ�. எ�ன�திE� -2 சிரம�?" எ�றா� -=.�கார�. 
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"எ�தைன நாளாக இ�ப3 அ(த -. கா%யாக இ��கிற,?" எ�� கேடா �கஜராய� 
ேக=டா�. 
 
"நா� கண��F ெசா�ல $3யா,. ��� வ�ஷ�திE� ேமலாகிற,." 
 
"எ�ன வாடைக ேக=கிறீ�க�?" 
 
"இ(த மாதிாி -=.��, இ�ேபா, இ���� -. கிரா�கியி�, $(U� Qபா8 
வாடைக வ��. என�� இ(த� ப=டண�தி� ஆ� -. இ��கிற,. இ�U�, 
இ�UEைற�ப,, $(U� வைரயி� வாடைக வா5�கிேற�. இ(த -=ைட நீ� 
நிஜமாக எ.�,� ெகா�வதாயி�(தா� எ2ப, Qபா8��� ெகா.�கிேற�." 
 
"சாி! இ�ேபாேத ஒ� மாத வாடைக அ=வா�ஸு த�கிேற�. வா5கி� ெகா�கிறீரா?" 
எ�றா� ராய�. 
 
"அ, எ�ப3 $3:�? -=.� க2=ேரா� அதிகாாி உ�தர4 ேபா=டா� அ�லவா 
நா� வாடைக அ=வா�ஸு வா5கி� ெகா�ளலா�!" 
 
"சாி; -=ைட என�� வாடைக��� ெகா.�க உம��F ச�மத� எ�� எ<தி� 
ெகா.�. மEறெத�லா� பா��,� ெகா�கிேற�." 
 
"அ��ற� ேபF7 மாற�Hடா,. எ�லாவE���� ஒ� நா�, இர2. நா� அ(த 
-=3� இ�(, பா��, வி.5க�. அ��ற� எ� ேபாி� �கா� ெசா�ல ேவ2டா�." 
 
"-=3� ேப8 நடமா.கிற, எ�ற விஷய�ைத� பEறி�தாேன ெசா�கிறீ�?" 
 
"ஆமா�; ஊாி� இ��கிறவ�க;�� ேவ� எ�ன ேவைல? இ�ப3 ஏதாவ, கைத 
க=3 வி.கிறா�க�. அதனா� பல வ�ஷமா8 என�� வாடைக ந�ட�. நீ5க� 
-=ைட எ.�,� ெகா�வதாயி�(தா�..." 
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"இ�(தா� எ�கிற ேபFேச கிைடயா,. சாவிைய இ�ப3� ெகா.�. ேப8க;�� 
ஆF7, என�� ஆF7! ஒ� ைக பா��, வி.கிேற�." 
 
சாவிைய வா5கி� ெகா2. அ+சா ெந+சரான கேடா �கஜரா6 �ற�ப=டா�. அ�� 
இரேவ விஷய�ைத� கீறி� பா��, $34 க=3வி.வ, எ�� தீ�மானி�தா�. 
தி�வ�%�ேகணியி� அவ�ைடய -=.�� அ.�த -=3� ெட%ேபா� இ�(த,. 
அ(த -=.�கார�கைள� H�பி=., "தய4 ெச8, எ� -=3� ெசா�% வி.5க�. 
நா� இரா�திாி $�கிய காாியமாக ஒ� சிேனகித� -=3� த5க ேவ23யி��கிற," 
எ�� ெதாிய�ப.�தினா�. 
-------- 

3333    
 
ெவ� நாளாக� திற�க�படாத L=ைட� திற(, ெகா2. கேடா �கஜரா6 அ(த� 
ேப8 வா<� -=.��� ��(தா�. மி�சார விள��� ேபாட�ப=ட -.. சில 
அைறகளி� ப��க� கழEற�ப3�(தன. எனி#� சில அைறகளி� ப��க� 
இ�(தன. NவிFைச� ேபா=.� பா��ததி� விள��க� எாி(தன. இ, $�ைன� 
கா=3D� அதிக ைதாிய�ைத� கேடா �கஜரா4�� அளி�த,. 
 
வாசE கதைவF சா�தி� தா?�பா� ேபா=. வி=.� ெகா�ைல� கத4 தா?�பா� 
ேபா=3��பைத:� பா��,� ெகா2. வ(தா�. பிற� மF7மீ, ஏறி� பா��தா�. 
அ5ேக அவ� பா��த ஒ� விஷய� சிறி, விசி�திரமாக�தானி�(த,. ஏெனனி� கீேழ 
இ�(த, ேபா� ேம� மா3யி� அ6வள4 ��ைபயாக இ�ைல. சமீப�தி� ெப��கிF 
7�த� ெச8ய�ப=டதாக� ேதா�றிய,. அ, ம=.ம�ல; மனித� நடமா3யதE� 
அறி�றிக;� காண�ப=டன. மனித�ைடய நடமா=ட(தா� எ�பதி� 
ச(ேதகமி�ைல. ேப8க;��� கா� கிைடயா,. இ�(தாD� அவEறி� கால3தா� 
தைரயி� படாேத! 
 
ேமD� கேடா �கஜராய� 7Eறி� பா��,� ெகா2. வ��ேபா, மF7� ப3க;�� 
அ3��ற�தி� ெவளி��றமாக� திற��� கத4 ஒ�� இ��பைத� க2டா�. அதE� 
உ=�ற�தி� தா� இ�ைல; அதாவ, இ�(த தாைள யாேரா கழEறிவி=3�(தா�க�. 
இ,4� ெகா+ச� விசி�திரமாகேவ ேதா�றிய,. சிEசில ச(ேதக5க;� ஏEப=டன. 
எ�லாவE���� இ�� ஒ� இரா�திாி இ(த -=3� க2 விழி�தி�(, பா��,விட 
ேவ23ய,தா� எ�� தீ�மானி�தா�. 
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மி�சார தீப5கைளெய�லா� அைண�, வி=.� �ளி� அட�கமான ஒ� அைற��  
வ(, ேச�(தா�. ந�ல ேவைளயாக அ5ேக ஒ� பழ5கால� க=3� கிட(த,. அதி� 
,ணிைய விாி�,� ப.�தா�. ம�ப3:� ஏேதா ேதா�றேவ அைறயி� கதைவ� 
தாளி=.� ெகா2. வ(, ப.�தா�.  
 
இரா�திாி $<வ,� !5�வதி�ைலெய�ற திடச5கEப� ெகா23�(தப3யா�, 
க2க� �.வதEேக இட� ெகா.�கவி�ைல. ப�க�, -. ஒ�றி� க3கார� 
பதிெனா� மணி, ப�னிர2. மணி அ3�த வைரயி� !�க� கி=ட நாடவி�ைல. 
ப�னிர2. மணி அ3�த பிற� சிறி, !�க� க2ைணF 7E�வ, ேபா%�(த,. 
!5க�Hடா, எ�� க=3%� எ<(, உ=கா�(தா�. 
 
எ<(, உ=கா�(, சிறி, ேநர�,�ெக�லா� கேடா �கஜரா4��� ெகா+ச� !�கி 
வாாி� ேபா=ட,. ஏெனனி� அைற�� ெவளிேய அ(த -=.��� எ5ேகேயா 'ஜ��' 
'ஜ��' எ�ற ச�த� ேக=ட,. அ(தF ச�த� கி=ட� கி=ட ெந�5கி வ�வதாக� 
ேதா�றிய,. வர வர அ(த 'ஜ��' ச�த� அ�கி� வ(, அ(த அைற�� ெவளிேய 
நி�ற,.  
 
கேடா �கஜரா6 பய�படவி�ைல. ஆனாD� அவ�ைடய மா�� ம=.� ெகா+ச� ப= 
ப= எ�� அ3�,� ெகா2ட,. ேமEப3 'ஜ��' ச�த� Hட பரவாயி�ைல. அ, அ(த 
அைற வாச%� வ(, ச=ெட�� நி��வி=ட,தா� ெகா+ச� எ�னேமா 
ேபா%�(த,. 
 
ஒ� நிமிஷ�,�ெக�லா� அைறயி� கதைவ யாேரா இ���� க�பியினா� த=.வ, 
ேபா� ேக=ட,.  
 
"யா� அ,?" எ�றா� கேடா �கஜரா6. 
 
"நீ யா�?" எ�ற, ஒ� க�மலான �ர�. 
 
"நா� இ(த -=ைட வாடைக�� வா5கி� ெகா2. �3 வர� ேபாகிேற�. நீ யா�" 
எ�றா� ராய�. 
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"உன�� $�னா� நா� �3 வ(தவ�, உன�� இ5ேக இடமி�ைல. ேபா8வி.!" 
 
"-=. வாடைக அதிகாாியிட� நீ� அXமதி ெபE�� ெகா2[ரா?" 
 
"இ�ைல" 
 
"அ�ப3யானா� இர2. ேப�� வி2ண�ப� ேபா.ேவா�. யா���� 
கிைட�கிறேதா, அவ� இ��கலா�." 
 
"அெத�லா� $3யா,. உடேன ஓ3� ேபா8 வி.!"  
 
ம�ப3:� அ(த 'ஜ��' ச�த� ேக=ட,. 
 
"நீ யா� எ�ைன� ேபாகF ெசா�வதE�?" 
 
"கதைவ� திற(, பா�! ெதாி(, ெகா�வா8!" 
 
"கதைவ� திற�காவி=டா�?" 
 
"கதைவ உைட�,� ெகா2. உ�ேள வ(, உ�ைன வி<5கி வி.ேவ�." 
 
"ஓேஹா! அ�ப3யா! யா� யாைர வி<5�கிறா�க� எ�� பா��கலா�." 
 
"இ6வித� ெசா�%வி=.� கேடா �கஜரா6 எ<(, மி�சார விள�ைக� ேபா=டா�. 
கதைவ� திற(, பா��தா�.  
 
அவ� எதி�பா��த, ேபாலேவ அ5ேக ஒ� ேப8 நி�� ெகா23�(த,.  
 
ராய� மி_aய�தி� மனித#ைடய உட%� எD���H. ைவ�தி��பைத� 
பா��தி�(தா�.  
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அேத மாதிாி இ(த� ேப8 இ�(த,. ஆனா� ேபசிE�. காைல:� ைகைய:� 
க<�ைத:� ஆ=3E�. அ�ப3 ஆ=3யேபா, எD��� L=.க� 'ஜ��' 'ஜ��' 
எ�� ச�தமி=டன. 
 
"ேபா8வி.! ேபா8வி.!" எ�� அ(த� ேப8 கா%னா� தைரயி� உைத�,� 
ெகா2. அலறிய,. 
 
கேடா �கஜரா6 த� ெந+ைச ஒ� ைகயினா� அ$�கி� ெகா2. ெசா�னா�:- 
"இேதா பா�! உ�#ைடய மிர=டD�ெக�லா� நா� பய(,விடமா=ேட�. இ(த 
-. ெபாிய,; தாராளமா8 இ��கிற,. எ�#ைடய �.�ப� ெபாிய,தா� 
எ�றாD�, இதி� நா#� எ� �.�ப�,ட� �3யி��கலா�, நீ:� இ��கலா�. நீ 
இ��பதி� என�� ஆ=ேசபமி�ைல. ஆனா� ஒ� நிப(தைன. இரா�திாி நா5க� 
!5�ைகயி�, நீ 'ஜ��' 'ஜ��' எ�� ச�தமி=.� ெகா2. நடமாட� Hடா,. 
நடமாடாமேலயி�(தா� ந�ல,. அ�ப3 நடமா3னாD� ச�த� ேக=காதப3 நடமாட 
ேவ2.�. ெதாிகிறதா? உ�#ைடய எD��� L=.களி� இ�ேபா, சைத�பE� 
இ�லாத ப3யா� இ�ப3F ச�த� ேக=கிற,. ெகா+ச� ேமாபி� ஆயி� வா5கி� 
த�கிேற�. அைத� ேபா=.� ெகா2. நடமா3னா� இ6வள4 ச�த� ேக=கா, 
ெதாிகிறதா?" 
 
"அெத�லா� $3யா,. எ�ைன எ2ெண8 ேபா=.� ெகா�;�ப3 ெசா�ல நீ 
யா�? நா� நடமா.� ேபா, 'ஜ��' 'ஜ��' எ�� ச�த� ேக=டா� தா� எ�ேலா�� 
பய�ப.வா�க�." 
 
"நீ ெசா�வ, தவ�. அதEெக�லா� இ(த� கால�தி� யா�� பய�பட மா=டா�க�. 
எ� �ழ(ைதக� ெபா�லாதவ�க�, உ�ைன� பா��, வி=டா� மி_aய�தி%�(, 
த�பி வ(,வி=டதாக எ2ணி, உ�ைன எD�� எD�பாக� கழEறி எ.�, 
வி.வா�க�." 
 
இைத� ேக=ட4டேன அ(த� ேப8 'ஓ 8 8 8 8' எ�� ச�த� ேபா=.வி=. ஓ3ய,. 
மF7�ப3யி� ப�க�தி� ேபா8 நி�� தி��பி� பா��,, "இ�, இ�! எ�  
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அ2ணைன வரF ெசா�கிேற�" எ�� ெசா�%வி=. ஓ3ய,. 
 
Z கேடா �கஜரா6 நி�ற இட�திேலேய நி�றா�! மEெறா� ேப8 இர2. 
ைகயாD� தைல�� ேமேல ஒ� பழ� ெப=3ைய� !�கி� பி3�,� ெகா2. 
வ(த,. இ,4� எD��� H=.� ேப8தா�. ஆனா� காவி�,ணியினா� ஆன ஒ� 
நீ2ட அ5கிைய� க<�தி%�(, கா� வைர ேபா=.� ெகா2. வ(த,. 
 
ராயாி� அ�கி� வ(த,� "ேபாட=.மா? ேபாட=.மா?" எ�ற,. 
 
ராய�, "ேபேய! நீ aனிமா பா��ப,2டா?" எ�� ேக=டா�. 
 
"உன�� எ�ப3� ெதாி(த,?" எ�ற, ேப8. 
 
"நீ பா��த ர�ன�மா� பட�ைத நா#(தா� பா��ேத�. அதி� ஒ� ேப8 
'ேபாட=.மா? ேபாட=.மா?" எ�� அச. வழிய உள�கிறேத, அைத� 
பா��,�தாேன நீ:� உள�கிறா8?" 
 
அைத� ேக=ட அ(த� ேப8 தி[ெர�� ெப=3ைய� கீேழ ேபா=ட,. ெப=3 அத� 
கா� ேமேலேய வி<(த,! வ% ெபா��காம� '-�' எ�� HFச� ேபா=.� 
ெகா2. ஓ=ட� பி3�த,. 
 
பிற� கேடா �கஜராய� இனி நி�மதியாக� !5கலா� எ�� எ2ணி� கதைவF 
சா�தி� ெகா2. உ�ேள ேபானா�. பய� எ�ன? சE� ேநர�,�ெக�லா� 
ம�ப3:� 'ஜ��' ச�த� ேக=ட,. $�ைன விட அதிகமாகேவ ேக=ட,. கதைவ� 
திற(, பா��தா� உட�பி� இ���� கவச$�, தைலயி� இ���� ெதா�பி:� 
தாி�த ஒ� எD��� H=.� ேப8 நி�ற,. அ, அணி(தி�(த கவச5களினா� தா� 
அதிக ச�த� எ�� ராய� அறி(, ெகா2டா�. 
 
"பழி! பழி!" எ�� ேப8 க�திE�. 
"இேதா பா�! -2 HFச� ேபாடாேத. நீ ஹா�ெல= நாடக�தி� வ�� தக�ப� –  
ேப8தாேன?"  
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"ஆமா�!... பழி! பழி!" 
 
"நீ ைகயினா� ஆகாத உபேயாகமEற ேப8 எ�ப, எ�ேலா���� ெதாி:�. 
அதனா� தாேன உன��� ,ேராக� ெச8த மைனவிைய:� சேகாதரைன:� 
உ�னா� பழி வா5க $3யவி�ைல? உ� மகைன ஏவி வி=. அவ� வா?ைவ:� 
ெக.�தா8! சீ! $=டாேள! ேகாைழ� ேபேய! ேபா! நீ ெக=ட ேக=.�� கவச� ேவ� 
ேகடா? இ5ேக நி�றாேயா, பி3�, மி_aய�,�� அ#�பி வி.ேவ�!"  
 
ஹா�ெல=3� தக�ப� - ேப8 அ5கி�(, ஒேர ஓ=டமாக ஓ3வி=ட,. 
 
சE� ேநர�திEெக�லா� வ(த இ�ெனா� ேபைய� பா��,, கேடா �கஜராய� "நீ 
யா�" எ�றா�. 
 
"நா� ேஜாசிய� ேப8!"  
 
"எதEகாக வ(தா8?" 
 
"நீ எ�ைன� பEறி இ�� 3ரா� வ23யி� அவ!� Hறினா8 அ�லவா! எ� 
உ2ைமைய நிQபி�கேவ வ(ேத�. உ�#ைடய காாிய� ப%�காம� 
ெச8வதEகாகேவ வ(ேத�!" 
 
"பாவ�! இதEகாகவா உயிைர வி=டா8? உ�#ைடய விதி இ�னெத�� உ� 
ேஜாசிய�தி� ெதாி(ததா!" 
 
"ெதாியாம� எ�ன? ேபஷா8� ெதாி(தி�(த,." 
 
இFசமய�தி� "ஜயேபாிைக ெகா=டடா!" எ�ற ஒ� க�^ர $ழ�க� ேக=ட,. 
 
$ழ�க� வ(த திைசைய� பா��தா� பாரதியா� வ(, ெகா23�(தா�. அேத 
அ�பாகா ச=ைட; க<�தி� அேத வித� ,2.; அேத மீைச; தைலயி� அேத மாதிாி 
�+ச� வி=ட தைல�பாைக. 
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"பயெம#� ேப8தைன அ3�ேதா�!" எ�� பாரதியா� $ழ5கினா�. 
 
அ6வள4தா�; ேஜாசிய� ேப8 ஓ=ட� பி3�த,. அ(த� ேபைய� ,ர�தி� ெகா2. 
பாரதியா� விைர(, ஓ3னா�. 
 
ம�ப3:� இ�ெனா� அன�வா8� ேப8 வ(த,. அ, வாைய� திற(தா� தண� 
7ட�வி=ட,. மேனாகர� நாடக�,� ேப8 அ, எ�� கேடா �கஜரா6 உடேன 
ெதாி(, ெகா2டா�. 
 
"ஏ ேபேய! நாேன மேனாகர� நாடக�தி� ேபயாக ந3�தி��கிேற�. உ�ைனவிட� 
பிரமாதமாக எ�#ைடய வாயி%�(, அனைல� க��ேவ�. ெதாி:மா!" எ�றா� 
ராய�. 
 
அ(த� ேப:� ஓ=ட� எ.�த,. 
 
கைடசியாக கேடா �கஜரா6 HடF சிறி, மிர;�ப3யாக� ப�,� பதிைன(, 
ேப8க� ேச�(தாE ேபா� வ(, அவைரF *?(, ெகா2டன. "பசி பசி" எ�� அைவ 
HFச%=டன. 
 
கேடா �கஜரா6 இ(த நிைலைமைய எ�ப3F சமாளி�ப, எ�� ஒ� நிமிஷ� 
ேயாசைன ெச8தா�. அதE�� அ�ேப8க�, "பசி! உ�ைன வி<5கி விட� 
ேபாகிேறா�!" எ�� ஆேவசமாக ஆ��பாி�தன. 
 
"ஏ ேப8கேள! உ5க;ைடய ெபா8 என��� ெதாியா, எ�றா நிைன�கிறீ�க�! 
ப+ச�தினா� நீ5க� ெச�,� ேபானதாக� ெபா8 ெசா�% ஊைர ஏமாEற� 
பா��கிறீ�க�! கா5கிரN ம(திாிக;�� அபகீ��தி உ2டா��வதEகாகேவ 
இ�ேப�ப=ட சதியாேலாசைன ெச8தி��கிறீ�க�. உ2ைமயி� நீ5க� 
ப+ச�தினாேலா பசியினாேலா இற�கவி�ைல. வய, $3(ததனாேலேய ெச�தீ�க�. 
அ, உ5க� தைலவிதி; யா� எ�ன ெச8ய $3:�? உடேன எ�ேலா�� ஓ3� ேபா8 
வி.5க�! இ�லாவி=டா� எ5க;ைடய உண4 ம(திாி கன� $�ஷிைய� 
H�பி=.� ெகா2. வ�ேவ�!" எ�றா� ராய�. 
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"உண4 ம(திாி $�ஷி வ(தா� எ5கைள எ�ன ெச8, வி.வா�?"  
 
"எD�பிேல பாNபரN எ�#� ச�, இ��கிற,. Lமி�� அ, மிக ந�ல உர�. 
உ5க� எD��கைளெய�லா� 7�� Uறா8 இய(திர�தி� ெகா.�, உைட�, 
நில�,��� ேபா=. உ<�ப3 ெச8, வி.வா�!" 
 
இைத� ேக=ட,� அ(த� ப+ச� ேப8க� ஒேர ஓ=ட� பி3�தன. அ�ேபா, எ<(த 
ெப�� 'ஜ��' ஓைசயி� ��பக�ண� Hட விழி�ெத<(தி��பா�. Z கேடா 
�கஜரா6 விழி�,� ெகா2டதி� விய�� இ�ைலய�லவா? தா� !5காம%��க� 
தீ�மானி�தி�(,� எ�ப3ேயா !5கி� ேபா8 வி=டைத:�, அ�தைன ேநர� 
க2ட, கன4தா� எ�பைத:�, உண�(, ெகா2டா�. 
 
எ<(, உ=கா�(, த� க2கைள� ,ைட�,� ெகா2டா�. 
 
"ேப:மி�ைல, கீ:மி�ைல! எ�லா� பிரைம!" எ�� அவ� எ2ணி� 
ெகா23����ேபா, ம�ப3:� ஏேதா ச�த� ேக=ட,. 'ஜ��' 'ஜ��' எ���, 'ச�' 
'ச�' எ��� 'கV�' 'கV�' எ��� ஓைசக� எ<(தன.  
 
இ, எ�ன H�,? 
 
கேடா �கஜரா6 ந�றாக விழி�,� ெகா2டா�. அைற� கதைவ� திற(தா�. அ(த 
-=3� மா3யி� ஏேதா ஒ� �ைல அைறயி%�(, அ(தF ச�த5க� வ(தன. 
அ3ேம� அ3ைவ�, ெம�ள ெம�ள நட(, மF7�ப3 ஏறினா�. ச�த� வ(த 
அைற�� அ�ேக ெச�� பா��தா�. ஜ�ன� கத4 ஒ�ேற ஒ�� ம=.� 
திற(தி�(த,. அத� வழியாக எ=3� பா��தா�. உ�ேள ஐ(தா� ஆசாமிக� 
உ=கா�(, பண� ைவ�, சீ=. ஆ3� ெகா23�(தா�க�. ெவ�ளி� பண�ைத 
அ5�மி5�� நக��திய ச�த(தா� அவ� ேக=ட ச�த�. ேமேல Hறிய விேநாதமான 
கனைவ உ2டா�கிய ஓைச:� அ,தா� ேபாD�! 
 
கேடா �கஜரா6 அ3ேம� அ3ைவ�, நட(, ெச�� திற(தி�(த வாசEப3 வழியாக 
ெவளிேயறினா�. ேதனா�ேப=ைட ேபாVN Nேடஷைன� ேத3� ேபானா� கதைவ 
இ3�தா�. ஒ� ேபாVN ேசவக� க2ைண� ,ைட�,� ெகா2ேட வ(, கதைவ�  
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திற(தா�. 
 
"அ5ேக ஒ� -=3� *தா=ட� நைடெப�கிற,. உடேன வ(தா� �Eறவாளிகைள� 
ைக�பி3யாக� பி3�கலா�!" எ�� ெசா�னா� ராய�. 
 
"உம�� எ�ப3� ெதாி:�?" எ�� ேபாVNகார� ேக=டா�. 
 
 
"வாடைக�� அ(த -=ைட� ேபசியி��கிேற�. அ(த -=3� இரா�திாி ப.�,� 
ெகா23�(ேத�..." 
 
"எ(த -=3�?" 
 
-திைய:� -=. ந�பைர:� கேடா �கஜரா6 ெசா�ன,�, "ஐேயா!" எ�� HFச� 
ேபா=. வி=.� ேபாVNகார� கதைவF சா�தி� ெகா2டா�.  
 
த�ைம� ேப8 எ�� நிைன�, அவ� பய(, ேபா8வி=டா� எ�ப, ராய���� 
ெதாி(, ேபாயிE�. அதி%�(, ஒ� :�தி உதயமாயிE�. 
 
தி��ப4� அ(த -=.�ேக ேபானா�. திற(த கத4 வழியாக� பிரேவசி�தா�. 
 
"ஓ8888" எ�� ஒ� HFச� ேபா=டா�. "இ8888" எ�� இ�ெனா� ச�த� 
ேபா=டா�. 
 
சீ=டா3ய அைறயி%�(, �ழ�பமான �ர�க� வ(தன. 
 
ம�ப3:� ராய� 'கிறீF' எ��� 'ஐேயா!' எ��� க�தினா�. கனவி� ேப8க� 
ேபா=ட ச�த�ைதெய�லா� இவ�� ேபா=டா�. 
 
மா3�ப3யி� இர2. $ைற தடதடெவ�� ஏறி இற5கினா�. 
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சீ=டா=ட அைற� கத4 திற(த,. சீ=. ஆ3யவ�க� ெவளியி� வர� 
ெதாட5கினா�க�. 
 
மF7� ப3யி� ப�, அ3�� ேமேல கேடா �கஜரா6 நி�� ெகா2டா�. த�#ைடய 
க���� க�பளிைய எ.�,� தைல $த� கா� வைர ேபா=. மைற�,� ெகா2. 
நி�றா�. 
 
அைறயி%�(, வ(தவ�களி� ஒ�வ� அ(த உ�வ�ைத� பா��தா�. 'அேதா!' எ�� 
^தி நிைற(த �ர%� ெசா�னா�. மEறவ�க;� பா��தா�க� அ6வள4தா�! ஒேர 
ஓ=டமாக ஓ3வி=டா�க�. அவசர�தி� ெகா+ச� Qபா8கைள�Hட இைற�, 
வி=.� ேபானா�க�. 
----------- 

4444    
 
ம�நா� காைலயி� கேடா �கஜரா6 அ(த -=.F ெசா(த�காராிட� ெச�� 
-=ைட� க=டாய� வாடைக�� எ.�,� ெகா�வதாகF ெசா�%� ேபானா�.  
 
-=.� க2=ேரா� அதிகாாி V4 $3(, காாியாலய�,�� வ(ததாக� ெதாி(த,. 
அவைர� ேபா8 பா��தா�. எ�லா விபர$� ெசா�னா�. 
 
அதிகாாி அவைர� பா��,, "வி. ெரா�ப� ெபாியதா? ெசௗகாியமானதா?" எ�� 
ேக=டா�. 
 
"ஆமா�, ெபாிய -.தா�. மிக4� வசதியான,." 
 
"நியாயமாக, அ(த -=.�� எ�ன வாடைக ெகா.�கலா�?" 
 
"மாத� இ�U� Qபா8 க2ைண �3�ெகா2. ெகா.�கலா�." 
 
"-=.�காரF ெச=3யா� எ�ன வாடைக ேக=கிறா�?" 
 
"ெதா2c� Qபா8��� த�வதாகF ெசா�கிறா�." 
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"ஒ� ேவைள இ�#� ெகா+ச� �ைற�க4� ச�மதி�கலா� அ�லவா?" 
 
"அ,4� சா�திய(தா�!"  
 
"சாி, நீ� ேபாகலா�. தீர விசாாி�, உ�தர4 ேபாட�ப.�." 
 
ம�நா� ராய� -=.�காரF ெச=3யாைர� ேபா8� ேக=கலா� எ�� ேபானா�. 
வழியி� ேமEப3 -=ைடF 72ணா�� அ3�,F 7�த� ெச8, ெகா23�(தைத� 
பா��, விய�பைட(தா�.  
 
ெச=3யாைர� ேபா8 பா��தேபா, தா� விஷய� ெதாி(த,. 
 
-=. வாடைக உ�திேயாகNத� மிNட� ேபயா?வா� நா:.கா� ேமEப3 -=ைட 
அ�ப, Qபா8 வாடைக��� தாேம எ.�,� ெகா2. வி=டா�! 
 
அ(த -=.�� �3வ(தவாி� ெபய� ெபா��த� Z கேடா �கஜராய��� மி�க 
தி��தி அளி�த,. அேதா. இ�ெனா� ஆ�தD� அைட(தா�. மிNட� ேபயா?வா� 
நா:.4� த�ைம� ேபா� ெபாிய �.�பிதா� எ�� ெதாிய வ(த,. ராயைர� 
கா=3D� நா:.4�� ��� �ழ(ைதக� அதிக�! ெமா�த� ஒ� டஜ�! 
 
"�, -=3� அ�மனித� �3:� �3�தன$மாக ந�றாயி��க=.�, �.�ப�ைத 
ேமD� ெப��கி� ெகா�ள=.�!" எ�� ராய� மனதிE�� ஆசீ�வதி�தா�. ததாN,!  
--------------- 

64. 64. 64. 64. நீ!ட �க"ைரநீ!ட �க"ைரநீ!ட �க"ைரநீ!ட �க"ைர        
 
இ�ப�திர2. வ�ஷ5க;�� $�னா� ஈேரா=. மாநகாி� -தியி� ஒ� ஜ=கா 
வ23யி� நம, $�#ைர பி�ேநா�கி ஆர�பமாகிற,. இர4 7மா� எ=. மணி 
இ����. வான�தி� ச(திர#� ந=ச�திர5க;� கீ? ேநா�கிய வ2ண� இ�(தன. 
-தியி� ஜன5க� அ5�மி5�� ேநா�கிய வ2ண� நடமா3� ெகா23�(தா�க�. 
சில சமய� அவ�க;ைடய பா�ைவ நம, ஜ=கா வ23யி� ேபாிD� வி<(த,. 
அ6வித� எ�லா�ைடய கவன�ைத:� கவ�(, இ<�த ஜ=கா வ23���ேள 
அம�(தி�(த, யா�? இய�ப4� ேவ2.ேமா? இ(த U%� ஆசிாியராகிய 
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அ3ேய� ராவ�னா கீனாதா�. ஒ� ெப=3, ஒ� ப.�ைக சகிதமாக அ(த 
வ23��� அம�(தி�(ேத�. எதEகாக அ(த ேநர�தி� அ(த ஜ=கா வ23யி� 
நா� அம�(தி�(ேத�? எ� உ�ள�தி� அFசமய� ெபா5கி� த,�பிய கவைல� 
கடD��� காரண� யா,? - எ�� வாசக�க� ேக=கலா�. இேதா பதி� 
ெசா�Dகிேற�: 
 
ஈேரா=3%�(, ெச�ைன மாநக� ேபாவா� ேவ23 இர4 ஒ�ப, மணி��F 
ெச�D� நீராவி� ெதாட� வ23ைய� பி3�பதEகாக அ(த� �ரவி வ23யி� 
பிரயாண� ெச8, ெகா23�(ேத�...எ�ன ெசா�கிறீ�க�? $�#ைர ெகா+ச� 
$�ேனற=.� எ�� தாேன? எ�ன ெச8ய=.� ஐயா, ஜ=கா வ23 
$�ேனறினா�தாேன க=.ைர:� $�ேன��? அ(த ஜ=கா வ23ைய இ<�த 
�திைர அ�� ஏேனா ச23�தன� ெச8த,. $�னா� ப�த3 ெச�றா� பி�னா� 
பதிைன(த3 ெச�ற,. வ23�கார� �திைரைய இ�ப, அ3 அ3�தா�. ெகா+ச 
ேநர� இ�ப3 நட(த பிற� நா� ஒேர அ3யாக� பி3வாத� பி3�, ஜ=கா 
வ23யி%�(, கீேழ இற5கி வி=ேட�. ரயி�ேவ Nேடஷ#�� நட(ேத ேபாக 
ஆர�பி�ேத�. ஆனாD� ரயிைல� பி3�க $3யவி�ைல; ரயிD�� எ�ைன� 
பி3�கவி�ைலேயா, எ�னேமா, அ, என�காக� கா�திராம� ேபாேய ேபா8 
வி=ட,! 
 
அ6வித� அ�ைறய ரயிைல� பி3�க $3யாதப3 'ட�ெக��' ெச8த ஜ=கா 
வ23�� இ�� எ� மனமா�(த வ(தன�ைதF ெசD�,கிேற�. அ, இ�ேபா, 
எ(த உலக�தி%�(தாD� அத� ஆ�மா சா(தி ெப�வதாக! 
 
ஏெனனி�, அ�� ரயிைல� பி3�க $3யாமE ேபான காரண�தினா� எ� 
வா?�ைகயி� இைணயி�லாத பா�கிய�ைத அைட(ேத�. இர4 ரயி� தவறி� ேபா8 
வி=டப3யா� ம�நா� காைல ரயிD��� ேபா��ப3 ஆயிE�. ரயி� ேநர�,�� 
ஒ� மணி $�னாேலேய �ற�ப=. ஒEைற மா=. வ23யி� ெச�� ரயிைல� 
பி3�ேத�. நா� ஏறிய ��றா� வ��� ரயி� வ23யி� இ�(த, யா� எ�� 
நிைன�கிறீ�க�? Z ச�கரவ��தி இராஜேகாபாலாFசாாியா�� அவ�ைடய ெச�வ� 
�மாாி லdமி:� இ�(தா�க�. இ�வ�� ேகாய$�!ாி%�(, தி�Fெச5ேகா. 
கா(தி ஆசிரம�,��� ேபா8� ெகா23�(ததாக அறி(ேத�. தி�Fெச5ேகா. 
ேபாவதE�F ச5காி ,��க� Nேடஷனி� இற5க ேவ2.� எ��� ெதாி(த,. 
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தி�Fெச5ேகா. கா(தி ஆசிரம� சில மாத5க;�� $�னாேலேய 
ஆர�பி�க�ப=3�(த,. அ,வைரயி� ேகாய$�!ாி� உறவின� -=3%�(த 
�மாாி லdமிைய ராஜாஜி அவ�க� அ�ேபா,தா� $த� $தலாக� கா(தி 
ஆசிரம�,�� அைழ�,� ேபாவதாக� ெதாி(, ெகா2ேட�. 
 
அ(த� கால�திேலேய ராஜாஜியிட� என��� ப�தி அதிக�. ஆனா� பழ�க� மிகF 
ெசாEப�. ஆைகயா� நானாக அதிக� ேப7வதE�� ,ணியவி�ைல. ராஜாஜி "எ5ேக 
ேபாகிறா8?" எ�� ேக=டா�க�. "கத� ேபா�3� பா��,� ெகா23�(த ேவைலைய 
வி=. வி=ேட�. ெச�ைனயி� 'நவச�தி' ப�திாிைக�� உதவி ஆசிாியராக� 
ேபாகிேற�" எ�ேற�. 
 
கத� ேபா�. ேவைலைய நா� வி=. வி=டைத ராஜாஜி வி��பவி�ைல எ�� 
ெதாி(த,. சிறி, ேநர� ஏ� வி=ேட� எ�ப, பEறி� ேக�விக;�, ����� 
ேக�விக;� ேபா=. எ�ைன ெரா�ப4� ச5கட�ப.�தி வி=டா�க�. ந�ல 
ேவைளயாக, ச5காி ,��க� Nேடஷ� சீ�கிர�தி� வ(, எ� ச5கட�ைத� தீ��த,! 
 
ராஜாஜி ரயி%�(, இற5�� சமய�தி� "கா(தி ஆசிரம�தி%�(, ம,வில��� 
ப�திாிைக ஒ�� நட�,வதாக உ�ேதச�; அதE� உ�ைன அைழ�,� 
ெகா�ளலாெம�� எ2ணியி�(ேத�" எ�றா�க�. பாதாள ேலாக�தி%�(, 
தி[ெர�� ெசா��க ேலாக�,��� !�கி வி=டா� எ�ப3 இ����? அ�மாதிாி 
இ�(த, என��. இதE�� ரயி� நி�� வி=ட,. ராஜாஜி இற5க� ெதாட5கி 
வி=டா�க�. அவசர அவசரமாக, "தா5க� ப�திாிைகைய எ�ேபா, ஆர�பி�தாD� 
எ�ைன அைழ�தா� உடேன வ�கிேற�!" எ�� ெசா�ேன�. எ�#ைடய பதி� 
அவ�க;ைடய காதி� சாியாக வி<(தேதா இ�ைலேயா எ�ற கவைல 
ெச�ைன��� ேபா8F ேச�� வைரயி� எ�ைன� பி.5கி� தி�� ெகா23�(த,. 
 
எ<�தாள�க� ஒ� ப�திாிைகயி%�(, இ�ெனா� ப�திாிைக�� மாறியதாகேவா, 
தா5கேள �திய ப�திாிைக ஆர�பி�ததாகேவா ேக�வி�ப.�ேபா, நா� சிறி,� 
விய�பைடவதி�ைல. எ<�தாள� எ�ேபா� ஒ� விேநாதமான இன�தின�. ஓ� 
இட�தி� நிைலயாக இ��க அவ�களா� $3வதி�ைல. த� இ�ட� ேபா� 
7ேயFைசயாக எ6வித� க=.�பா.மி�றி எ<த ேவ2.� எ�ற ஆவ� 
ெப��பாலான எ<�தாள� உ�ள�தி� எ�ேபா,� இ�(, ெகா23����. 
ேமேல:�ளவ�க� எ6வள4 ந�லவ�களாயி�(தாD� சாிதா�; மா�த� ெவறி 
தி[ெர�� சில சமய� ேதா�ற�தா� ெச8:�. Z தி�.வி.க%யாண7(தர $த%யா� 
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அவ�கைள�ேபா� ந�ல மனித� ேவெறா�வ� இ��க $3யா,. எ6வளேவா அ��� 
ஆதர4மாக அவ� எ�ைன நட�தி வ(தா�. ஒ� தடைவயாவ, ஒ� �Eற� Hறிய, 
கிைடயா,. ஆயி#� ��� வ�ஷ�,�ெக�லா� "நவச�தி"ைய வி=. ேவ�வித 
ேவைல பா��க ேவ2.ெம�ற ஆவ� என�� உ2டாகிவி=ட,. 'ெவறி' எ�� 
ெசா�னாD� தவறி�ைல. எனேவ ஒ� நா� தி�.வி.க. அவ�களிட� எ� 
மேனாநிைலையF ெசா�% விைடெபE�� ெகா2ேட�. 
 
ம�நா�, Z ச�கரவ��தி ராஜேகாபாலாFசாாியா� ெச�ைன மாநக��� 
வ(தி��பதாக� ப�திாிைககளி� ப3�, அறி(ேத�. (தின� ப�திாிைககளி� ேபா�� 
வர4F ெச8திகைள ெவளியி.கிறா�கேள, அவ�க� அ3ேயா. வா?க!) 
தி�Fெச5ேகா=3%�(, ப�பா8��� ேபா�� மா��க�தி� ெச�ைனயி� இற5கி, 
ஒ� சிேனகித� -=3� த5கியி��பதாக� ெதாி(த,. "இெத�ன, கா�ைக 
உ=கா�(த,� பன�பழ� வி<(த,� சாியாயி��கிறேத?" எ�� எ2ணி� 
ெகா2ேட Z ஆFசாாியாைர� பா��க� ேபாேன�. (அ�ேபாெத�லா� ராஜாஜி 
எ�#� அ�ைமயான ��� எ<�,� ெபய� வழ�க�,�� வரவி�ைல. அ(த 
நாளி� பாட�ப=ட ஒ� ேதசிய� பா=3�, "ேசல� வ�கீ� Zமா� ச�கரவ��தி 
ராஜேகாபாலாFசாாி ஆ ஆ�" எ�� ெதாைகயராவி� ஒ� வாி $<வைத:� 
அவ�ைடய ெபய� அைட�,� ெகா23�(த,.) Z ஆFசாாியா� எ�ைன� 
பா��த,�, "$�ெனா� தடைவ ெசா�ேனேன நிைனவி��கிறதா? ம,வில��� 
ப�திாிைகெயா�� ஆசிரம�தி� ெதாட5க� ேபாகிேற�. ��� மாத�திE�� வர 
$3:மா?" எ�� ேக=டா�. "��� மாத�,��� வர $3யா,, இ�ைற�ேக 
வர$3:�!" எ�� பதி� ெசா�ேன�. "அெத�ப3?" எ�� ேக=டா�. 
 
"நவச�தி"ைய நா� வி=. வி=ட விவர�ைதF ெசா�ேன�. 
 
ஆFசாாியா� ஐ(, நிமிஷ� ேகாபமாயி�(தா�. அ�மாதிாி ச+சல ��தி உதவா, 
எ�� க23�தா�. பிற�, "ேபான, ேபாக=.�; ப=டண�தி� ேவைல இ�றிF 
7�மா� திாிய�Hடா,; ெக=.� ேபாவா8; இர2. நாைள��� ஆசிரம�,��� 
�ற�ப=.வி.! அ5ேக ச(தான� இ��கிறா�. உ�ைன� பா��,� ெகா�வா�. நா� 
வட�ேக இ�(, தி��பி வ(த,� ப�திாிைகைய� பEறி ேயாசி�கலா�!" எ�� 
Hறினா�. 
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என�� ஏEப=ட �!கல�ைதF ெசா�% $3யா,. ஆயி#� �!கல�ைத  
அதிகமாக� கா=3� ெகா�ளாம� "அதEெக�ன? அ�ப3ேய ெச8கிேற�!" எ�� 
ெசா�% விைட ெபE�� ெகா2. கிள�பிேன�. 
----------- 

2222    
 
கா(தி மகானிட� என�� இ�(த ப�தி அ�ேபா, ராஜாஜியிட$� இ�(த,. ஒ�ப3 
அதிகமாகேவ இ�(த,. ராஜாஜியி� ேதாEற�, ேபF7, அவ�ைடய ஒ<�க�ைத:� 
தியாக வா?�ைகைய:� பEறி நா� ெதாி(, ெகா23�(த விவர5க� எ�லா� 
அ�தைகய ப�திைய என�� உ2டா�கி இ�(தன. 
 
கா(தி மகா�மா எ6வளேவா ெபாிய மகா�மா தா�. ஆனாD� அவ� தமி? அறியாத 
�ஜரா�தி�கார�தாேன? எனேவ, அவ�ைடய ேபாதைன உ�ள�தி� ஒ=.வ, 
ெகா+ச� க�டமா8 இ�(த,. ஆனா� ராஜாஜிேயா, நம, ெசா(த� தமி? நா=டவ�. 
நம, தா8 ெமாழியி� நம, உ�ள�தி� ஒ=.�ப3 ேபச� H3யவ�. 
 
ராஜாஜி "ெச�ைனயி� ேவைலயி�லாம� இ�(தா� ெக=.� ேபாவா8!" எ�� 
ெசா�ன, என�� அள4�கட5காத விய�ைப:� திைக�ைப:� அளி�த,. 
ந�$ைடய சமாசார� ராஜாஜி�� எ�ப3� ெதாி(த, எ��தா� விய��. 
 
ெச�ைன ராய�ேப=ைடயி� நா� இ�(த ேபா, ஒ�நா� இர4 ச(திர� கிரகண� 
பி3�த,. கிரகண� பா��பதE�� Nநான� ெச8வதE�� தி�வ�%�ேகணி 
கடEகைர��� ேபாயி�(ேத�. இர4 ஒ� மணி��� கிரகண� வி=ட,� Nநான$� 
$3(த,. ராய�ேப=ைட��� ���� வழியாக� ேபாக எ2ணி� தி�வ�%�ேகணி 
ச(, ஒ�றி� ��(ேத�. ேபாக� ேபாக� �திய �திய ச(,� ெபா(,� வ(, 
ெகா23�(தனேவ தவிர, ராய�ேப=ைடைய� காணேவயி�ைல. "ராய�ேப=ைட 
ெக=.� ேபா8 வி=டதா? அ�ல, நா� தா� காணாமE ேபா8வி=ேடனா?" எ�ற 
ேயாசைன உ2டாகிவி=ட,. கைடசியி� நா� வ(தி�(த, மயிலா�L� ம(ைதெவளி 
எ�� ெதாி(த,. அ5கி�(, 3ரா� ேரா=ைட� பி3�,�ெகா2. காைல நாD 
மணி�� ராய�ேப=ைட ேச�(ேத�! 
 
எனேவ, ெச�ைனயி� இ�(தா�, அ,4� 7�மா ேவைலயி�றி இ�(தா�, நா� 
ெக=.� ேபாக� H3யவ� தா� எ�ப, என�� $�ேப ெதாி(தி�(த,! 



80 

 

ராஜாஜி:� இைதேய ெசா�லேவ ஒ� நிமிஷ� Hட� தாமதி�க�Hடா, எ�� 
ம�நாேள -=ைட� கா% ெச8, வி=.� �ற�ப=ேட�. (அடாடா! அ(த� கா% -. 
ம=.� இ�ேபா, கா%யாகேவ இ�(தா�...!) 
 
ச5காி,��க� Nேடஷனி� இற5கி� தி�Fெச5ேகா=.�� ஐ(, ைம� பNa� 
ேபாகேவ2.�. தி�Fெச5ேகா=3%�(, ஏ< ைம� �திைர வ23யிேலா மா=. 
வ23யிேலா ேபாக ேவ2.�. பைழய �திைர வ23 அXபவ�ைத ஞாபக�ப.�தி� 
ெகா2., மா=. வ23யிேலதா� ேபாேன�. மா=. வ23 அவசர�படாம� 
நிதானமாக ஆ3 அைச(, ெகா2. ெச�ற,. சாைலயி� இ� ப�க$� ��ெச8 
நில�கா.க�. சில இட5களி� ெமா=ைட� பாைறக�. ஒ� இட�தி� ஒ� ெபாிய 
பன(ேதா��. அதி� 7மா� ஆயிர� பைன மர5க� இ����. இ�ேபா, 
நிைன�தாD� அ(த� பன(ேதா�� எ� க2 $� நிEகிற,! 
 
மன7�� அ6வள4 உEசாகமளி�க�H3ய கா=சிக� அ�ல; க2T�கினிய 
கா=சிக;ம�ல. ஆனாD� மன7 எ�னேமா பிரமாத �!கல�ைத அXபவி�,� 
ெகா23�(த,. பைனமர5க;�ெக�லா� ேமேல பற(,, பற(,, பற(, வான 
ெவளியிேல உ�லாசமாக உலாவிE�. ஆகா! இ(த மனசி� ெபா�லா�தன�ைத 
எ�னெவ�� ெசா�ல? ஆகாச விமான�தி� பதினாயிர� அ3 உயர�தி� மணி�� 
இ� U� ைம� ேவக�தி� பிரயாண� ெச8:�ேபா, இ(த மன7 Lமியி� ஒ� சி�ன 
-=3� சி�ன அைறயி� ���ற� ப.�,� ெகா2. அைசய மா=ேட� எ�கிற,! 
ஆனா� ப=3� கா=.F சாைலயி� க=ைட வ23யி� உ=கா�(, ெச�D�ேபா, 
மன7 வான ெவளியி� உயர உயர� பற(, ந=ச�திர ம2டல5கைள ேeம� 
விசாாி�, வி=. வ�கிற,! அடடா! ந�$ைடய மனேச மன7தா�! 
 
"அேதா ெதாிகிறேத ேதா��! அ,தா� �,�பாைளய�! அ(த ேதா�பிேலதா� 
ஆசிரம� இ��கிறா5க!" எ�றா� வ23�கார�. கா(தி ஆசிரம�ைத� பEறி�தா� 
அ�ப3 மாியாைதயாக ேபசினாேனா, அ�ல, ஆFசாாியாைர நிைன�,� 
ெகா2.தா� ெசா�னாேனா ெதாியா,. 
 
ஆசிரம�ைத ெந�5க ெந�5க உEசாக� அதிகமாயிE�. எ� வா?�ைகயி� ஒ� 
�திய அE�தமான அ�தியாய� ஆர�பமாக� ேபாகிற, எ�ற உண�Fசி உ�ள�தி� 
த,�பி� ெகா23�(த,. வ23யி%�(, �தி�, ஓடலாமா எ�� ேதா�றிய,. 
அ6விதெம�லா� மனசி� ஏEப=ட உEசாக� ெபா8யாக� ேபா8விடவி�ைல. 
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தி�Fெச5ேகா. கா(தி ஆசிரம�தி� நா� வசி�த ��� வ�ஷ(தா� எ� 
வா?�ைகயிேலேய உEசாக$� �!கல$� நிைற(தி�(த காலமா��. 
--------- 

3333    
 
தி�Fெச5ேகா. கா(தி ஆசிரம�தி� அ�ேபா, மாேனஜராக இ�(த Z க.ச(தான� 
எ�.ஏ.பி.எ�., ஏEகனேவ என��� பழ�கமானவ�. தி��L� கத�ேபா�3� அவாிட� 
நா� ேவைல பா��த,2.. ��தி ெசா�% ந�ல வழியி� நட�த� H3ய 
தைமயனாைர� ேபா� அவாிட� அ��� மாியாைத:� ெகா23�(ேத�. 1920-� 
வ�ஷ�தி� கா(தி மகா�மாவி� ேபாதைனைய ேமEெகா2. வ�கீ� ேவைலைய 
உதறி� த�ளிய ஐ(தா� அறிவாளிகளி� Z ச(தான� ஒ�வ�. ராஜாஜியிட� 
அவ�ைடய ப�தி�� எ�ைலேய இ�ைல. ராஜாஜி:ட� சம நிைலயி� நி�� வாத� 
ெச8ய� H3யவ� அவ� ஒ�வைர� தா� நா� க23��கிேற�. ராஜாஜி:� 
அவ�ைடய அபி�பிராய5க;�� மி�க மதி��� ெகா.�பா�. �ைள�� அதிக 
ேவைலைய� தர�H3ய எ(த� காாிய�ைத:� Z ச(தான�திட(தா� ராஜாஜி 
ஒ��வி�பா�. 
 
நா� வ�வதE� $�னாேலேய ராஜாஜியி� க3த� வ(தி�(தப3யா� Z ச(தான� 
எ�ைன எதி�பா��,� ெகா23�(தா�. பைன ஓைல ேவ8(த ஒ� �3ைசைய 
"இ,தா� உ�#ைடய -.!" எ�� கா=3னா�. "இ�ேபாைத�� ஆசிரம�,� 
கண�� எ<,� ேவைல த�கிேற�. ஆFசாாியா� ஊாி%�(, வ(த,� உசித� ேபா� 
மாEறி� ெகா�ளலா�" எ�றா�. என��� கண�� எ<,� ேவைல ெரா�ப� பிாிய�. 
தினசாி� கண��� ��தக�தி%�(, ேபேர=3� ெபய��, எ<தி, மாத� கைடசியி� 
ெமா�த� H=3� ேபா=., இர2. ப�தியிD� ெமா�த� ெதாைக சாியாக வ(, 
வி=டா�, ஏேதா இமய மைலயி� சிகர�ைத� க2. பி3�, வி=ட, ேபா�ற 
மகி?Fசி உ2டா��. எனேவ ச(ேதாஷ�,ட� கண�� எ<தF ச�மதி�ேத�. 
 
பிற�, "ச�பள� எ�ன ேவ2.�" எ�� ேக=டா�. "இ5� ஏEபா. எ�ப3ேயா 
அ�ப3F ெச8:5க�!" எ�ேற�. "ஐ�ப, Qபா8 ச�பள� ேபா.கிேற�!" எ�றா�. 
மாேனஜரான Z ேக.ச(தான� எ�.ஏ.பி.எ�. அவ�க;��� ச�பள� ஐ�ப, Qபா8 
தா� எ�� அறி(த ேபா, ஆFசாிய� கட%� �?கி� ேபாேன�. ஆசிரம� 
ெதா2ட�க;���ேள ச�பள வி�தியாச� அதிக� கிைடயாெத�� ெதாி(த,. 
�.�பNத�க;�� மாத� Qபா8 ஐ�ப,; பிர�மசாாிக;�� அவ�க;ைடய 
அவசிய�ைத அXசாி�,F ச�பள� இ�ப, $த� நாEப,வைர தர�ப=ட,. 
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ராஜாஜியி� �மார� Z சி.ஆ�.நரசி�ம� ஆசிரம� ெதா2ட�களி� ஒ�வ�. 
அவ��� மாத� Qபா8 நாEப, ச�பள�. இ(த நாEப, Qபாயிேலதா� ராஜாஜி, 
நரசி�ம�, நரசி�ம#ைடய சேகாதாி லdமி, ேமEப3 �.�ப�,ட� வ%ய ஒ=3� 
ெகா2ட ஒ� நா8 இ6வள4 ேப���� கால=ேசப� நட(த, எ�� ெதாி(த,. 
 
பிரபல வ�கீலாயி�(, ஆயிர� கண�கி� பண� ச�பாதி�,� தாராளமா8F 
ெசலவழி�, நவநாகாிக வா?�ைக நட�தி� ெகா23�(த �.�ப� தி[ெர�� 
வா?4 $ைறைய அ3ேயா. மாEறி� ெகா2. கிராம�,� �3ைசயி� மாத� 
நாEப, Qபாயி� வா?�ைக நட�தியைத நிைன�க விய�பாயி�(த,. கா(தி 
மகா�மாவி� ஆ�ம ச�தியி� ெப�ைம�� இைத� கா=3D� ேவ� உதாரண� 
எ�ன ேவ2.� எ�� அ3�க3 நா� எ2ணி� ெகா�வ,2.. 
 
கா(தி ஆசிரம�தி� அ�ேபா, நட(த $�கியமான ேவைல கத� உEப�தி. 7E�� 
�ற� கிராம5களி� பல -.களி� பைழய இரா=ைடக� பர2களி� கிட(தன. 
$�ெனா� கால�தி� அவEறி� U� UE�� ெகா23�(த Nதிாீக;� 
UE��கண�காக இ�(தா�க�. அவ�கைள� !23 ப+7 ெகா.�,, UE��ப3 
ெச8ய, ஆர�ப�தி� மிக4� பிரயாைசயாக இ�(த,. நா� ஆசிரம�,��F 
ெச�றேபா, ேமEப3 Nதிாீகளி� பல� UEக ஆர�பி�தா�க�. UEற Uைல 
வார�திE� ஒ� $ைற ஆசிரம�தி� ெகா2. ெகா.�, UEற H%:�, ேமD� 
UEக� ப+7� வா5கி� ெகா2. ேபாவா�க�. Uைல எைட ேபா=. வா5க 
ேவ2.�. ப+ைச நி��,� ெகா.�க ேவ2.�. கண��� பா��,� H% ெகா.�க 
ேவ2.�. தைல$ைற தைல$ைறயாக அறியாைமயி� �?கி� கிட(தவ�களான 
அ(த Nதிாீக;ட� ேபர� ேபசி� கண��F ெசா�%� H%� பண� ெகா.�, 
அ#��வ,, பிர�ம� பிரய�தனமான காாிய�. பல Nதிாீக� ஏக கால�தி� 
ேப7வா�க�. �திதாக அ(த Nதிாீகளி� ேபFைச� ேக=பவ�க;��, அவ�க� எ�ன 
ெசா�கிறா�க� எ�பேத விள5கா,. ச2ைட பி3�க ஆர�பி�, வி=டாேலா, ேக=க 
ேவ23யேதயி�ைல. 
 
இ�ப3�ப=ட க�டமான காாிய�ைதF ெச8, சமாளி�,� ெகா23�(த 
ெதா2டாி� ெபய� Z இராம,ைர. இ�ைற��F 7மா� பதிென=. மாத5க;�� 
$�னா� தி�Fெச5ேகா. ேத�த� ச�ப(தமாக� தமி? நா=3� 
பிரசி�தியைட(தாேர, அ(த இராம,ைரதா�! அவ� ேமEப3 Nதிாீகளி� 
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HFசைலெய�லா� சமாளி�,� ெகா2., அவ�க;ைடய ேபFைச:� �ாி(, 
ெகா2., அ6வ�ேபா, சாியான பதி�கைளF ெசா�%� ெகா2., இைடயிைடேய 
தமா� ெச8, சிாி�க� ப2ணி� ெகா2., H% தீ��,� ெகா.�, அ#��வைத 
அளவி�லாத ஆFசாிய�,ட� நா� பா��,� ெகா23��ேப�. அ(த� ெப2களி� 
ேபFைச எ�ப3�தா� இராம,ைர �ாி(, ெகா2. பதிD� ெசா�கிறாேரா எ�� 
என�� ஒேர அதிசயமாயி����. 
 
ஆர�ப�தி� என�� அ(த� கிராம�,� ெப2களி� ேபF7 விள5�வேத இ�ைல. 
இராம,ைரயி� ேபFேசா அைத� கா=3D� விள5காம%����. 7�5கF 
ெசா�னா�, நFசினா��கினிய�, பாிேமலழக� $த%ய உைரயாசிாிய�களி� தமிைழ� 
ேபால4�, தEகால தனி� தமி?� ேபராசிாிய�களி� வசன நைடைய� ேபால4� 
அபாரமான ெதளி4ட� அவ�க;ைடய ச�பாஷைண விள5��! வி�வா� 
பாீ=ைச��� பாடமாக ைவ�பதE��Hட� த�தியாக இ����! 
 
சில கால� கவனி�,� ேக=.� பழகிய பிற�, அவ�க;ைடய ேபF7 ஓரள4 விள5க 
ஆர�பி�த,. விள5க ஆர�பி�த,� ேவ3�ைகயாக4� இ�(த,. இராம,ைர��� 
ஒ� கிராம�,� கிழவி��� ஒ�நா� ெபாிய விவகார� நட(, ெகா23�(த,. 
 
வா��ைதக� வர வர� த3�, உ�பி� ெகா2ேட இ�(தன. கைடசியி� ஒேர 
HFசலாயிE�. இ6வள4 கலா=டா4��� காரண� எ�னெவ�� ேக=டா�, 
விஷய� இ,தா�: அ(த� கிழவி த�#ைடய கண��� பிரகார� "U� UEற H% 
ஐ(ேத காலணா வரேவ2.�" எ�கிறா�. நம, இராம,ைரேயா, "அெத�லா� 
இ�ைல; உ� கண�� த��. எ� கண���ப3 ஐ(தணா எ=.� த�பி3 ஆகிற,. 
ஆைகயா� ஐ(தணா எ=.� த�பி3தா� ெகா.�ேப�" எ�கிறா�. 
 
"இ�ைல! ஐ(ேத காலணாதா�. நா� சாியாக� கண��� பா��,� ெகா2.தா� 
வ(ேத�" எ�கிறா� அ(த� கிழவி. 
 
"7�மா இ�; எ�ைன விட உன�� ெரா�ப� கண��� ெதாி:ேமா? ஐ(தணா எ=.� 
த�பி3தா�! வா5கி� ெகா�ளாவி=டா� ேபா! உன��� H% கிைடயா," எ�கிறா� 
இராம,ைர. 
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"H% கிைடயாதா? இெத�ன நாய�? ைக வ%�க ெகா=ைட UE�� H% 
இ�ைலெய�றா� அ.��மா? நா� ேபா8 வ�கீ� ஐயா ("வ�கீ� ஐயா" எ�� அ(த 
Nதிாீ �றி�பி=ட, ராஜாஜி அவ�கைள�தா�) கி=டF ெசா�கிேற�" எ�றா� அ(த 
Nதிாீ. 
 
"வ�கீ� ஐயா கி=டF ெசா�% வி.வாேயா? ெசா�D ேபா! வ�கீ� ஐயா 
அலகாபா�தி� இ��கிறா�; ேபா8F ெசா�D!" எ�� ஆ�திரமா8� ேப7கிரா� 
இராம,ைர. 
 
"அ(த ஊ� எ5ேக இ���?" எ�� அ(த �தா=3 ேக=கிறா�. 
 
"எ�லா� கி=ட�தா� இ���. ச5காியிேல இ�� ரா�திாி ரயி� ஏறினா� நாைள�� 
ம�நா� பாதி !ர� ேபா8விடலா�" எ�� ெசா�%வி=. இராம,ைர இ3 இ3 
எ�� சிாி�கிறா�. ப�க�திேல நி�ற எ�ைன� பா��,, "எ�ன பா�5க, ராவ�னா 
கீனா! இ(த மாதிாி அறியாத ஜன5கேளா. ேபசி� ெதா2ைட� த2ணீ� வEறி� 
ேபாகிற,. ஐ(ேத காலணாைவ� கா=3D� ஐ(தணா எ=.� த�பி3 அதிக� எ�� 
இவ�க;��� ெதாிகிறதி�ைல. ெசா�னாD� ேக=க மா=டா�க�! எ�ப3 
இ��கிற, கைத?" எ�� ெசா�%வி=. ம�ப3:� சிாி�கிறா�. 
 
"எ�ன ஐயா, எக�தாள� ப2Tகிேற! உ5கைள� ேபால நா5க� 
ப�ளி�Hட�திேல ப3Fசி��ேகாமா?" எ�� கிழவி ச2ைட�� வ�கிறா�. 
 
இராம,ைர அ(த� கிழவிைய விட உர�த ச�த� ேபா=., "அெத�னமா நா� 
எக�தாள� ப2ணேற� எ�� நீ ெசா�லலா�?" எ�� ச2ைட பி3�கிறா�. 
 
இ�ப3யாக, மிக4� ெதா�ைலயான காாிய�ைத� தமாஷு� ேவ3�ைக:மாகF 
ெச8, ெகா2. இராம,ைர ஆசிரம�தி� ெதா2. ெச8, வ(தா�. 
 
அவைர� ேபாலேவ Z நாராயண ரா6, டா�ட� ர�ராம�, சிவ��நாத�, 
அன(தராம�, ெவ5க=ராம�, வி7வநாத�, அ5க$�,, $#சாமி $த%யவ�க;� 
ஆசிரம�தி� வசி�,� �னிதமான கிராம� ெதா23� ஈ.ப=3�(தா�க�. 
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சில� ஆசிரம� ஆர�பமானதி%�(, ெதா2. ெச8, வ(தா�க�. என��� பிற� 
வ(, ேச�(தவ�க;� உ2.. டா�ட� ர5கநாத�, எ�.ேக. ெவ5க=ராம�, 
ஏ.கி��ண�, வி.தியாகராஜ� $த%யவ�க� பிEபா. வ(, ேச�(தவ�க�. 
------------ 

4444    
 
ப+7 ெகா.�, U� வா5�� ேவைல�� அ.�தப3யாக ஆசிரம�தி� ெபாிய 
ேவைல, வா5கிய Uைலெய�லா� ப�க�,� கிராம5களிD�ள தறி�கார�களிட� 
ெகா.�,�கத� ெந8யF ெச8த�. இ,4� ச5கடமான ேவைலதா�. Uைல நி��,� 
ெகா.�,, ,ணிைய நி��, வா5கி, H% கண�கி=.� ெகா.�,� ைபச� 
ெச8வதE��ளாக பிராண� ேபா8வி.�! 
 
U� UE�� Nதிாீகளாவ,, Uைல ெந8:� தறி�கார�களாவ, தியாக 
வா?�ைகைய ேமEெகா2. த5க;�காக� ெதா2. ெச8த ஆசிரம� 
ெதா2ட�களிட� அ�பாக இ�(தா�க� எ�� ெசா�ல $3யா,. விஷய� அறி(த 
ஒ� சில� ெதா2ட�களிட� மாியாைத:� அ��� ெகா23�(தா�க�. 
ெப��பாேலா� எ�ேபா,� அதி��தி:ட� ச2ைட பி3�பதிேலேய க2T� 
க��,மாயி�(தா�க�. 
 
எ�லாவE���� தாி�திர� ெகா.ைமதா� காரண�. வ�ைமேயா. அறியாைம:� 
ேச�(, வி=டா� ேக=க ேவ2.மா? ஒ� சில�, "வட�ேகயி�(, யாேரா ஒ� 
�2ணியவா� நம��� ெகா.�பதEகாக ஏராளமா8� பண� அ#��கிறா�; அைத 
$<வ,� நம��� ெகா.�காம� இ(த� ெதா2ட�க� ந.வி� நி�� தைட 
ெச8கிறா�க�" எ�� ந�பினா�க�! 
 
ஆசிரம�திE� நா� ேபா8F ேச�(ததE� $த� வ�ஷ� அ(த Nதாபன�,�� ஒ� 
ெபாிய 'க2ட�' ஏEப=ட,. அத� காரண� பி�வ�மா�:- 
 
தி�Fெச5ேகா=.� பிரேதச�தி� ஆசிரம� ஏEப.வதE�F சில வ�ஷ5க;�� 
$�னா%�(, சாியான மைழ ெப8யவி�ைல. மைழ ெப8யாதப3யா� ேகணிகளி� 
த2ணீ� இ�ைல. எனேவ, வயEகா.களி� ெவ�ளாைம:� இ�ைல. 
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ஏற��ைறய ப+ச� பிரேதச� எ�� ெசா�ல� H3ய நிைலைம தி�Fெச5ேகா. 
தாD�காவி�. கா(திஜி ஆசிரம�ைதF 7Eறியி�(த கிராம5க� LராவிD� 
ஏEப=3�(த,. 
 
இைத $�னி=.�தா� ராஜாஜி ஆசிரம�ைத Nதாபி�பதE�� �,� பாைளய�ைத� 
ேத�(ெத.�தா�. அ5ேக நட(த கத� உEப�தி� ெதாழிைல� ப+ச நிவாரண 
ேவைலெய�ேற ெசா�D�ப3யி�(த,. ப+ச�தி� அ3ப=ட கிராம5க;�� UEற� 
H% ெநச4� H% �லமாக லe�கண�கான Qபா8 வ�ஷ(ேதா�� 
விநிேயாகமாயிE�. அ(த அள4��� கிராம5களி� 7பி=ச� ஏEப=ட,. 
 
ஆனா�, அறியாைம:� �டந�பி�ைக:� மி�க பல� ெபா�(திய ச�திக� அ�லவா? 
ஆதி கால�தி%�(, இ�� வைரயி� எ5ெக5�� வியாபி�,, பEபல உ�வ5க� 
எ.��� ஆEற� ெகா2டைவய�லவா? இ�தைகய அறியாைம, �ட ந�பி�ைக 
$த%ய ச�திகைள நம, $�ேனா�க� அ7ர�க� எ���, ரா=சத�க� எ��� 
உ�வக�ப.�தி� �ராண இதிகாச5கைள எ<தினா�க�. மகாவி�T ஒ�ப, 
அவதார5க� எ.�,, அறியாைம �ட ந�பி�ைக எ�#� தீய ச�திகைள அழி�க� 
பா��தா�. ஆயி#� அைவ அழி(தபா3�ைல. இ�ன$� ப�ேவ� உ�வ5களி� 
அைவ நி�� நில4கி�றன. கிராம5களிD� இ��கி�றன. நகர5களிD� 
இ��கி�றன. அ��தமEற சமயF சட5�களாக4� ச�பிரதாய5களாக4� சாதி 
ேவE�ைமகளாக4� அைவ உ� எ.�கி�றன. நாNதிக� பிரசாரமாக4�, 
க�பைன� ெகா;�,� ப��தறி4 இய�கமாக4� சில சமய� ஓ5கி வள�கி�றன. 
சில சமய� "அறி4 ேவ2டா�" எ�� ெசா�D� $Eேபா��F ச�திகளாக4� 
ேவஷெம.�கி�றன! 
 
இ�ப3�ப=ட ச�வ வியாபியான அறியாைம:� ��=. ந�பி�ைக:� 
�,�பாைளய� கா(தி ஆசிரம�ைதF 7Eறி:�ள கிராம5களிேல ம=.� இ�லாமE 
ேபா�மா? இ��க�தா� இ�(தன! ஆனா� $Eேபா�� ச�தி எ�ேறா, பிEேபா�� 
ச�தி எ�ேறா, சநாதன த�ம� எ�ேறா, ப��தறி4 இய�கெம�ேறா இைவ படாேடா 
பமான ெபய�கைளF *=3� ெகா�ளவி�ைல. கல�பEற அ�ப=டமான 
அறியாைமயாக4� �ட ந�பி�ைகயாக4ேம ேமEப3 கிராம5களி� 
எ<(த�ளியி�(தன. 
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எனேவ, ேமEப3 கிராமவாசிகளி� சில�, த5க;��� ெதா2. ெச8வதEகாகேவ  
ஏEப=ட கா(தி ஆசிரம�ைத� ,ேவஷி���ப3யான நிைலைம ஒ� சமய�தி�  
ஏEப=ட,. மைழ ெப8யாம� ப+ச� பரவி இ�(த, காரணமாகேவ அ(த� 
பிரேதச�தி� கா(தி ஆசிரம� Nதாபி�க� ப=ட ெத�பைத $�னேம �றி�பி=ேட�. 
ஆனா� ஆசிரம� ஏEப=டதனாேலேய மைழ ெப8யவி�ைல எ�� காரண 
காாிய5கைள� தி��பிF சில விஷமிக� ,�பிரசார� ெச8தா�க�. அறியாைமயி� 
�?கிய கிராம வாசிக� அைத ந�பினா�க�! கா(தி ஆசிரம�,� �3ைசகைள இர4� 
கிரேவ அ�கினி பகவா#�� இைரயா�கி வி.வெத�� ஒ� சமய� 
சதியாேலாசைன:� ெச8தா�க�! 
 
இதEெக�லா� ஒ� வைகயி� காரணமாக இ�(தவ� ம�னா��3 ேவ5கடராம� 
எ�#� ெதா2ட�. இ(த மனித� அ(த நாளி� பிர�மFசாாி. எ�ெபா<,ேம அவ� 
பிர�மFசாாியாயி�(,வி.வா� எ�� சில� ந�பி� ெகா23�(தா�க�. 
அவ�க;ைடய ெநEறியி� நாம�ைதேயா, விLதிையேயா �ைழ�,� ேபா=.வி=., 
இவ� சில வ�ஷ5க;�� $�னா� க%யாண� ெச8, ெகா2. �ழ(ைத 
�=3க;ட� இயEைக வா?4 நட�தி� ெகா23��கிறா�. 
 
பிர�மFசாாியா யி�(த, ேபாதா, எ�� Z ேவ5கடராம� ேயாகாசன5க� 
பயி�� ெகா23�(தா�. ேயாகாசன5களி� சிரசாசன� எ�பதாக ஒ�� உ2.. 
தைரயி� தைலைய ைவ�,� ெகா2. காைல ேமேல நி��தி� ெகா2. 
ெந=.���தாக நிEப,தா� சிரசாசன�. நம, ெபாிய ேதசீய� தைலவ�க� 
எ�லா�� ஒ� சமய� ெவ� சிர�ைதயாகF சிரசாசன� ெச8, ெகா23�(தா�க�. 
ஒ� சமய� கா5கிரN மகா சைப� H=ட�தி�ேபா,, "ஜவாஹ�லா� எ�ன ெச8, 
ெகா23��கிறா�?" எ�� ஒ� பிரதிநிதி ேக=டா�. அ(த வ�ஷ� ஜவாஹ�லா� 
கா5கிரN அ�கிராசன�. ேமEப3 பிரதிநிதியி� ேக�வி�� ஒ� ெதா2ட�, 
"ஜவாஹ�லா�ஜி தைல கீழாக நிEகிறா�!" எ�� பதி� ெசா�னா�. ெதா2ட� 
ஜவாஹ�லாைல எக�தாள� ெச8கிறா� எ�� எ2ணி� பிரதிநிதி அவ�ட� 
ச2ைட��� ேபா8வி=டா�. அ��ற� விசாாி�ததி� அவ� எக�தாள� 
ெச8யவி�ைல, ஜவாஹ�லா�ஜி உ2ைமயாகேவ சிரசாசன� ெச8, 
ெகா23�(தா� எ�� ெதாிய வ(த,! 
 
ப23= ஜவாஹ�லா� ேந�ைவ� ேபா�ற தைலவ�கேள தைல கீழாக நி�றேபா,, 
ெதா2ட�க� நிEபதE�� ேக=பாேன�? கா(தி ஆசிரம� ெதா2ட� Z 
ேவ5கடராம#� சிரசாசன� ெச8, வ(தா�. ஒ� நா� ெபா<, வி3(, *ாிேயாதய� 
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ஆ�� சமய�தி� Zேவ5கடராம#� சிரசாசன� ெச8, ெகா23�(தா�. அ�ேபா, 
U� ெகா2. வ(த ஒ� Nதிாீ தEெசயலாக ஜ�ன� வழியாக எ=3� பா��தா�. 
அ6வள4 தா�; அ(த �தா=3 தா� ெகா2. வ(த Uைல� ேபா=.� H% 
வா5கி� ெகா�ள� Hட இ�ைல. கிராம�,��� தி��பி� ேபா8, தா� பா��த 
அதிசய� கா=சிைய� பலாிட� ெதாிவி�தா�. ேக=டவ�களி� ஒ� ��திசா%, 
"அதனாேலதா� மைழ ெப8யவி�ைல!" எ�றா�. ேமEப3 வத(தி கிராம� 
கிராமமா8� பரவிE�. இ�ெனா� ப�க�தி� மைழ ெப8யாததE� ேவெறா� 
காரண$� கEபி�க�ப=ட,. ஆசிரம� ெதா2ட�களி� அ5க$�,, $#சாமி எ�� 
இர2. ஹாிஜன5க� இ�(தா�க�. மEறவ�கைள� ேபாலேவ இவ�க;��� 
எ�லா வித�திD� சம உாிைம அளி�க� ப=3�(த,. சைமய� ெபா,வாக இ�(த 
கால�தி� இவ�க� எ�ேலா�� ேச�(, உ=கா�(, சா�பி=டா�க�. 
எ�ேலா�ட#� ேச�(, உ=கா�(, பிரா��தைன ெச8தா�க�. எ6வித 
வி�தியாச$� கா=ட�படவி�ைல. ஆனா�, ஆசிரம�ைதF 7Eறியி�(த கிராம5களி� 
வசி�த க42ட� மா�கேளா தீ2டாைமயி� ெவ� க.ைமயான ந�பி�ைக 
ெகா2டவ�க�. "தீ2டாதவ�க;ட� ேச�(, உ=கா�(, சா�பி=டா� மைழ ஏ� 
ெப8:�?" எ�ற ேபF7� கிள�பிய,. கிள�பி அதிேவகமாக� பரவிE�. 
 
ஆக�H3 கா(தி ஆசிரம� ஏEப=டதனாேல தா� மைழ ெப8யவி�ைல எ�ற 
ந�பி�ைக பல��� ஏEப=. வி=ட,. ேமEப3 ��=. ந�பி�ைகைய� ,�ட�க� 
சில� !ப� ேபா=. வள��தா�க�. "ஒ�நா� இர4 ஆசிரம�,� 
�3ைசகைளெய�லா� ெகா;�தி விட ேவ2.�" எ�� கிராம5களி� ேபF7 
நட�ப, பEறி அ3�க3 ெச8திக� வ(தன. ஆசிரம வாசிக� அ�ப3 ஏதாவ, 
நட�கலா� எ�� பிரதி தின$� இரெவ�லா� எதி�பா��,� ெகா23�(த கால$� 
உ2.. 
 
ஆனா�, அ�ப3 ஒ��� நட�கவி�ைல. நடவாததE�� காரண� ேமEப3 ��=. 
ந�பி�ைககைளெய�லா� மி+சிய இ�ெனா� ��=. ந�பி�ைகதா�. அதாவ, 
"வ�கீ� ஐயா இ����ேபா, நம��� ெக.த� ஏEபட விடமா=டா�. அவாிட� 
ெசா�னா� சாி�ப.�தி வி.வா�" எ�ற ந�பி�ைக மிக� பலமாக அ(த� கிராம 
வாசிகளிைடேய �3 ெகா23�(த,. இ, காரணமாகேவ விஷமிகளி� ,� 
பிரசாரெம�லா� காாிய�,�� வராம� ேபாயிE�. ஆகா! எ<த� ப3�க� ெதாியாத 
நிர=சர� �=சிகளான அ(த� கிராமவாசிக� வ�கீ� ஐயாவிட� ெகா23�(த 
��=. ந�பி�ைக ம=.� தமி?நா=.� கா5கிரN வாதிக� அைனவ���� 
இ�(தி���மானா� ெச�ற சில வ�ஷ5களி� தமி? நா. எ6வளேவா 
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ேம�ைமயைட(,, ேதச� பா��,� பிரமி��� உ�னத நிைலைய அைட(திராதா? 
அடடா! எ�ன ,ரதி��ட�! அ�தைகய ��=. ந�பி�ைக ந� எ�ேலா���� 
இ�லாமல�லவா ேபா8வி=ட,? 
----------- 

5555    
 
ஆசிரம� ெதா2ட�களி� $�கியமான இ�ெனா� மனித� Z சிவ��நாத�. இவ� 
யா?�பாண�ைதF ேச�(தவ�. சாதாரணமாக யா?�பாண�தா� தமி? ேப7� வித� 
ந�$ைடய ேபF7 $ைறேயா. ெகா+ச� மா�ப=3����. Z சிவ��நாத� ேப7� 
தமிைழ� தமி? எ�� ெதாி(, ெகா�வேத க3ன�, ம�மல�Fசி� தமிைழ� Hட� 
ெதாி(, ெகா2டாD� ெகா�ளலா�. Z சிவ��நாத#ைடய தமிைழ 
ஆதிசிவனாD�, அக�தியனாD� Hட� ெதாி(, ெகா�ள $3யா,. ேபFசினா� 
�ாிய ைவ�க $3யாதைத Z சிவ��நாத� சிாி�பினா� விள5க ைவ�, வி.வா�. 
பாதி வா�கிய�ைதF ெசா�ன,ேம கலகலெவ�� சிாி�, வி.வா�. "அ(த� 
��சிாி���� எ6வளேவா அ��த5க�" எ�� கைதகளி� அ3�க3 
ப3�தி��கிேறாம�லவா? ெவ�� �� சிாி���ேக அ6வள4 அ��த� 
இ���மானா� சிவ��நாத#ைடய கலகலF சிாி���� எ6வள4 அ��த� இ��க 
ேவ2.�? 
 
Z சிவ��நாத#��� ெதாியாத விஷய� உலக�தி� ஒ��ேம இ�ைல. 
 
"��� �ளிய மர5க� ேச�(, ஒ�ேறகா� வ�ஷ�தி� எ6வள4 கா8���?" 
எ�றா� பதி� ெசா�வா�. 
 
"ஒ� ேச� ப7�பா�; ஒ� ேச� ஆ=.�பா� ஒ� ேச� �%� பா�... இவEறி� சராசாி 
நிைற எ�ன?" எ�� ேக=டா�, பளிFெச�� பதி� கிைட���. 
 
"இ(த� கிணEறிேல, ��� அ3 த2ணீ� இ��கிறேத? இதE� நாD அ3�� 
அ�பா� ேதா23 எ.��� கிணEறி� ஏ� ஒ� ெசா=.� த2ணீ� Hட இ�ைல?" 
எ�� ேக=டா� அதE�� ஏதாவ, விைட� கிைட���. 
 
எனி#� அவ� எ�ன ெசா�னா�தா� எ�ன? நம�� ஒ��ேம ெதாிய�  
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ேபாவதி�ைல! 
 
சில மாத5க;�� $�னா� Z சிவ��நாத� ஒ� ெபாிய விசாலமான ெப=3ைய 
எ.�,� ெகா2. எ�ைன� பா��க வ(தா�. தம, சகத�மிணிைய:� அைழ�,� 
ெகா2. வ(தா�. ெப=3ைய� திற(, ஏேதேதா ச=ட5கைள:� ச�கர5கைள:� 
மEறF சிறிய ெபாிய க�விகைள:� எ.�, அைற $<வ,� பர�பினா�. அ(த� 
க�விகளி� மீ, கா� ைவ�காம� அ5�மி5�� தாவி� �தி�, அவEைற� பா��க 
ேவ23யி�(த,. 
 
"இ, ஒ� �, விதF ச��கா; பைழய ச��காைவ�ேபா� ஒ���� ��� மட5� U� 
UE��. இைத அ�க�காக� கழEறலா�; ம�ப3:� L=டலா�" எ�றா�. (அ�ப3 
அவ� ெசா�னதாக அவ�ைடய $கபாவ5களி%�(,� சமி�ைஞகளி%�(,� 
ெதாி(, ெகா2ேட�.) 
 
அவ� ெசா�னப3ேய அ�க�காக� கழEறி� கா=3னா�; தி��ப� L=3� கா=3னா�! 
 
"இ(த� �, இரா=ைடயி� ஒ6ெவா� ப�திைய:� பட� எ<தி� பிளா� ெச8ய 
ேவ2.�. இைத� பEறி ஒ� க=.ைர எ<த� ேபாகிேற�. பிளா� ெச8, 
தர$3:மா?" எ�� ேக=டா�. "ஆக=.�" எ�ேற�. "நா� இ�ேபா, வ�தா 
ஆசிரம�தி� இ��கிேற�. பிளா��க� ெச8, ைவ�தா� ம�ப3 வ(, எ.�,� 
ேபாகிேற�" எ�� ெசா�னா�. அ6விதேம ேமEப3 �, இரா=ைடயி� ப�திகைள� 
தனி�தனியாக� பட� எ<தF ெச8, பிளா��� ெச8, ைவ�ேத�. ஆனா�, Z 
சிவ��நாத� இ�� வைர வ(தபா3�ைல. அவ�ைடய �, மாதிாி இரா=ைடைய� 
பFைச� கீைர�த2. எ�� நிைன�, வ�தா ஆசிரம�தி� யாராவ, சா�பி=. 
வி=டா�கேளா எ�னேமா? 
 
கா(தி ஆசிரம� ெதா2ட�களி� இ�ெனா�வரான Z நாராயணரா4�� அ(த� 
கால�தி� "சாய�கார நாராயண ரா6" எ�� ெபய�. கத�� ,ணி�� நா=. 
�%ைககைள:� நா=.F சர��கைள:� ெகா2. சாய� ேபா.� $ைறைய அவ� 
கE�� ெகா2. வ(தி�(தா�. கா(தி ஆசிரம�தி� உEப�தியா�� கத�� ,ணியி� 
ஒ� ப�தி��F சாய� ேபா.� ேவைலைய:�, விதவிதமான கைரக;� L�க;� 
அFச3��� ேவைலைய:� ெச8, வ(தா�. 
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Z நாராயண ரா6 ெபாிய �.�ப�ைதF ேச�(தவ�. 1921-� ஒ�,ைழயாைம ெச8த 
பிரபல வ�கீலான Z எ�.ஜி.வா7ேதவ8யாவி� ெந�5கிய உறவின�. இ�ேபா, 
கா(தி ஆசிரம�தி� மாேனஜராயி�(, திறைமயாக நட�தி வ�கிறா�. 
 
�ழ(ைத ேபா�ற �ண$ைடய வி7வநாத� ேதனீ வள���� கைலயி� ேத�Fசி 
ெபEற பி�ைள. நீ5க;� நா#� ேதனீயி� அ�கி� ெச�றா� அ, ந�ைம� 
ெகா=.�. வி7வநாத� ேதனீயிட� ெச�றா� $�த� ெகா.���! அ�ப3� ப=ட 
வி7வநாத� இ�ேபா, எ5ேக இ��கிறா� எ�பேத ெதாியவி�ைல. எ5ேக 
இ�(தாD� அவ� ெசௗ�கியமாக ந�றாயி��கேவ2.ெம�� நா� 
பிரா��தி�கிேற�. 
 
டா�ட� ர�ராம� நா� ெச�ற ஒ� வ�ஷ�,��� பிற� கா+சி நக���� ேபா8 
வி=டா�. அ5� ஹாிஜன� ெதாழிEசாைல $த%ய பல ெபா, Nதாபன5களி� 
$�கிய ெபா��� வகி�, நட�தி வ�கிறா�. 
 
டா�ட� ர�ராம� ப�தைர மாE�� த5க� எ�றா�, அவ���� பதிலாக வ(த 
டா�ட� ர5கநாத� ப�ேத $�கா� மாE�� த5க�. இ�#� தி�Fெச5ேகா=3� 
ெதா2. �ாி(, வ�கிறா�. 
 
உ�� ச�தியா�ரஹ இய�க� நட(த வ�ஷ�தி� ேதச� ெதா23� ஈ.ப=. 
ஆசிரம�,�� வ(த Z தியாகராஜ� இ�� வைரயி� அாிய ேசைவ �ாி(, 
வ�கிறா�. 
 
ெமா�த�தி� கா(தி ஆசிரம� ெதா2ட�க� எ�லா�ேம ஒ� தனி இனமாக� 
ேதா�றினா�க�. 7�7����, ஊ�க$�, ெதா2. ெச8:� ஆ�வ$� 
ெகா2டவ�களா8 இ�(தா�க�. 
 
கா(தி ஆசிரம�ைத வி=. நா� விலகி மீ2.� ப�திாிைக� ெதாழிD�� வ(த சில 
வ�ஷ5க;��� பிற� மகா�மா கா(தி தமி? நா=3� 7E�� பிரயாண�,�� 
வ(தி�(தா�. அ�ேபா, "மகா�மா ெசா�னைத வாபN வா5க ேவ2.�" எ�� 
கிள�Fசி ெச8:� அள4�� நம, அ�ைம� தமி?நா. $�ேனEற� 
அைட(தி��கவி�ைல! "$Eேபா��F ச�தி" அ6வள4 !ர� தமி?நா=ைட 
ஆ=ெகா23��கவி�ைல! தமி? ம�க� அைனவ�� மகா�மாவிட� ப�தி:ட� 
இ�(த கால�. அவ� ெசா�னப3 எ�லா விஷய�திD� நட�க $3யாவி=டாD� 
மகா�மாவி� வா�ைக ேவதவா�காக அைனவ�� மதி�தா�க�. அ(தF 7E�� 



92 

 

பிரயாண�தி� ேபா, மகா�மா கா(தி தம, ெபயைர� ெகா2ட �,�பாைளய� 
ஆசிரம�தி� இர2. நா� ஓ84�காக� த5கினா�. பைழய உறைவ நிைன�,� 
ெகா2. நா#� அFசமய� கா(தி ஆசிரம�,��F ெச�ேற�. எ�#ட� இ�#� 
சில ந2ப�க;� ெச�ைனயி%�(, வ(தா�க�. பிரயாண�தி� ேபா, அவ�க� 
கா(தி ஆசிரம�ைத� பEறி எ�லா விவர5கைள:� விசாாி�,� ெகா2. வ(தா�க�. 
அவ�களி� ஒ�வ� "கா(தி ஆசிரம� ெதா2ட�க� எ�ப3? நீ� 'Lாி யா�திைர'� 
க=.ைரயி� வ�ணி�தி���� ெதா2ட�கைள� ேபா�றவ�க�தாேனா?" எ�� 
ேக=டா�. 'Lாி யா�திைர' எ�ற க=.ைரயி� 1927-� நட(த 3�% கா5கிரN 
அXபவ�ைத� பEறி நா� எ<தி இ�(ேத�. அதி� �றி�பி=3���� கா5கிரN 
ெதா2ட� வ�ணைன பி�வ�மா�:- 
 
"கா5கிரஸு�� ெவளி_�களி%�(, பிரதிநிதிக� வ(திற5�வா�க�. ரயிைல 
வி=3ற5கிய,� அவ�க� பிளா=பார�தி� �=ைடகைள:� ெப=3கைள:� 
�வி�,� ெகா2. நிEபா�க�. உடேன நாைல(, கா5கிரN ெதா2ட�கைள 
அ5ேக காணலா�; அவ�களி� தைலவராயி��பவ�, ரயி%%�(, இற5கிய 
பிரதிநிதிகளி� �=ைடக;� ெப=3க;� ேமா=டா���� ேபாக ேவ2.ெம�� 
தீ�மான� ெச8வா�. மEற� ெதா2ட�க� அ�தீ�மான�ைத ஆேமாதி�பா�க�. 
அ�,ட� ெதா2ட�களி� கடைம தீ�(த,. வ(த பிரதிநிதிக� த�த� 
�=ைடகைள:� ெப=3கைள:� !�கி� ெகா2.ேபா8 ேமEப3 தீ�மான�ைத:� 
நிைறேவEறி ைவ�க ேவ2.�!" 
 
இ6வித� நா� எ<தியி�(தைத� ப3�தி�(தப3யா�தா� எ�#ட� வ(த ந2ப� 
"கா(தி ஆசிரம� ெதா2ட�க;� அ�ப3�ப=டவ�க�தாேனா?" எ�ற ேக�விைய� 
ேக=டா�. அதE� நா� ெசா�ேன�:- "இ�ைல, ஐயா, இ�ைல. அ(த மாதிாி ெவ�� 
தீ�மான� ெச8வேதா. நிEக�H3ய ஒேர ஒ� ெதா2ட� கா(தி ஆசிரம�தி� ஒ� 
கால�தி� இ�(தா�. அ(த ேவைலைய அவ� ந�ல ேவைளயாக வி=. வி=.� 
ப�திாிைக� ெதாழிD��� ேபா8வி=டா�! தEசமய� கா(தி ஆசிரம�தி� உ�ள 
ெதா2ட�களி� அ(த ரக�ைதF ேச�(தவ� யா�� இ�ைல. தீ�மான� ெச8வ, 
ஒ�வ�, அைத நிைறேவEறி ைவ�ப, இ�ெனா�வ� எ�பைதேய அறியா�க�. 
ஆைகயா� நீ5க� ச5காி ,��க� Nேடஷனி� ரயி%%�(, இற5கிய உடேன 
ெகா+ச� ஜா�கிரைதயாக இ��க ேவ2.�. கா(தி ஆசிரம� ெதா2ட�க� அ5� 
வி�(தினைர வரேவEபதE� வ(தி��பா�க�. உ5க;ைடய ெப=3 ப.�ைககைள� 
!�கி� ேபா8 பNa� எறிவ, ேபா� உ5கைள:� எறி(தாD� எறி(, 
வி.வா�க�!" 
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இ6வித� நா� ெசா�னப3ேய அ�ைற�� ஏற��ைறய நட(த,. எ�#ட� வ(த 
ந2ப�க� த5க� ெப=3 ப.�ைகக� ப.�பா=ைட� க2ட பிற�, த5கைள:� 
ெதா2ட�க� அ(த மாதிாி பNa� !�கி எறிவதE��ேள தா5கேள அவசர 
அவசரமாக ஏறி�ெகா2டா�க�! 
------------- 

6666    
 
கா(தி ஆசிரம�,�� நா� ேபா8F ேச�(த, $த� சில மாத கால� வைர கண�� 
எ<,வதி� ஈ.ப=3�(ேத�. ஆசிரம வா?�ைக ஆன(தமாக�தா� இ�(த,. 
அதிகாைலயி� ஐ(, மணி�� எ<(, பிரா��தைன��� ேபா8 உ=கா�வ, ம=.� 
ஆர�ப�தி� க�டமாயி�(த,. சில நா� காைல� பிரா��தைன ெச8த பிற� 
ம�ப3:� ேபா8� ப.�,� ெகா2. வி.ேவ�. ெகா+ச நாைள��� பிற� 
காைலயி� எ<(தி��ப, பழ�கமாகிவி=ட,. 
 
காைல� பிரா��தைனைய� கா=3D� மாைல ஏ< மணி� பிரா��தைன எ�ேபா,� 
7வாரNயமாயி����. மகா�மாவி� ச�தியாகிரஹ ஆசிரம�தி� நட�பைத ஒ=3, 
பகவ� கீைத பாராயண�, நாமாவளி பஜைன $த%யைவ நைடெப��. அவEேறா. 
"$�தி ெநறி அறியாத" எ�#� தி�வாசக$�, "மாEறறியாத ெச<� ப7� 
ெபா�ேன!" எ�#� அ�=பா4� பாட� ெப��. "பாட�ெப��" எ�� 
ச�பிரதாயமாக�தா� ெசா�Dகிேற�. அ(த� பா=.க� இ�#� உயிேரா3��ப, 
மாணி�கவாசக�, Z ராம%5க Nவாமிக� ஆகியவ�களி� தேபா வ%ைமயினா� 
தா�. மகா�மா நட�,� மாைல பஜைனகளி� Z மதி மீராெப� எ�#� ெபய� 
L2ட மிNNெல= அ�ைமயா� மீராபாயி� கீத5கைள� பா.வ,2.. அ6வள4 
,ரதி��ட�ைத மாணி�கவாசக� ெச8யவி�ைலெய�� ெசா�லலா�. ஆனா� 
அ.�தப3 ,ரதி��ட�கார� எ�ேற ெசா�ல ேவ2.�. ஆசிரம� ெதா2ட�களி� 
சாாீர� அ6வள4 7கமாயி����! ஆசிரம�தி� என�� ஏதாவ, க�ட� 
இ�(தெத�றா�, அ, ேமEப3 தமி?�பாட�கைள� ெதா2ட�க� பாட� 
ேக=பெதா��தா�. 
 
பிரா��தைன ஒ�வா� $3(த பிற�தா� உ2ைமயி� 7வாரNயமான க=ட� 
ஆர�பமா��. அதாவ,, ெபா, விஷய5கைள� பEறிF ச�பாஷைண நைடெப��. 
அரசிய� பிரFைனக�, ச�க� பிரFைனக�, சமய ச�ப(தமான ச(ேதக5க� எ�லா� 
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விவாதி�க�ப.�. ஆசிரம� தைலவ� ராஜாஜி, ஆசிரம�தி� இ���� கால5களி� 
ேமEப3 ச�பாஷைணக� ெவ� ரஸமாயி����. அ�தைகய ச�பாஷைணகளி� 
கல(, ெகா2. அXபவி�பதEகாக இ�#� ஒ� ஜ�ம� இ(த Lமியி� எ.�கலா� 
எ�� ேதா���. 
 
ஆசிரம�,�� நா� ேபா8F சில மாத கால�திE�� பிற� ராஜாஜி ஒ� நா� எ�ைன 
அைழ�, "ம, வில�� ேவைலைய� தீவிரமாக ஆர�பி�க� தீ�மானி�தி��கிேற�. 
ம,வில��� ப�திாிைகைய:� உடேன ஆர�பி�,விட ேவ23ய, தா�" எ�றா�. 
அ(த ேவைல�காகேவ நா� ஆசிரம�,��F ெச�ேறனாதலா�, கண�� எ<,� 
ேவைலைய இ�ெனா�வாிட� ஒ�பைட�,வி=. ஆசிரம� காாியாலய�தி%�(, 
ராஜாஜியி� ெசா(த� காாியாலய�,�� ேவைல பா��பதEகாகF ெச�ேற�. 
 
ராஜாஜியி� காாியாலய� அவ�ைடய -=3ேலேய இ�(த,. ஆசிரம� தைலவ��� 
மாியாைத ெச8வதEகாக அவ�ைடய -. ெகா+ச� விேசஷ $ைறயி� க=ட� 
ெபEறி�(த,. மEறவ�க;ைடய -.க;��� ஆசிரம� காாியாலய�,��� 
ேமEHைர பைன ஓைலயினா� ேவய�ப=3�(த,. ராஜாஜியி� -=3E� ம=.� 
க�ளி� ேகா=ைட ஓ. ேபா=3�(த,. நா#� என�� உ�திேயாக�தி� ஏேதா 
'பிரேமாஷ�' கிைட�, வி=டதாகேவ எ2ணி� ெகா2. ெகா+ச� 
க�வ�,டேனேய �,� காாியாலய�,��� ேபாேன�. ேபான பிற� தா� �,� 
காாியாலய�தி� இல=சண� ெதாி(த,. 
 
ஆசிரம� தைலவாி� -. ெமா�த� பதிேன< அ3 நீள$� ப�த3 அகல$� 
ெகா2ட,. ந.வி� ஒ� ����F 7வ�, ேமEப3 பிர�மா2டமான மாளிைகைய, 
சைமயலைறயாக4� ஆ^N ஹாலாக4� பிாி�தி�(த,. சைமய� அைற ஏ< 
அ3��� ப�த3 அள4 ெகா2ட,. இதிேலதா� ராஜாஜியி� அ�ைம� �த�வி 
லdமி (பிEபா. Zமதி ேதவதாN கா(தி) தக�பனா���� தைமய#��� சைமய� 
ெச8தா�. ப�, அ3��� ப�த3 இ�(த விNதாரமான ஹா�, ராஜாஜியி� 
காாியாலயமாக4� வ(தவ�கைள வரேவE�� 3ராயி5 Qமாக4� இரவி� 
ராஜாஜி��� ப.��மிடமாக4� விள5கிய,! பக� ேவைளயி� எ�லா� கயிE�� 
க=3�க;� ப.�ைகக;� ெவளியி� ெவயி%� கா8(, ெகா23����. இரவி� 
ஹாD��� இட� ெப��. 
 
ராஜாஜி அ+சா ெந+ச� பைட�தவ� எ�ப,�, வான� இ3(தாD� மன� 
கல5காதவ� எ�ப,� யாவ�� அறி(த விஷய�. ஆயி#� ஒ� விஷய�தி� 
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அவ���� ெப�� பய� உ2.. "ப�க�, ஊாி� ஒ� -=3� �=ைட� LFசி 
இ�(ததா�!" எ�� யாராவ, ெசா�% வி=டா� ேபா,�. அ�றிர4 விள��� 
ேபா=.� ெகா2. அைர மணி ேநர� தா� ப.��� க=3ைல� பாிேசாதைன 
ெச8வா�! கயிE�� க=3%� மரF ச=ட5களிD� கா�களிD� எ�தைனேயா 
இ.��க� இ���ம�லவா? அ6வளைவ:� ,��ரவாக� பாிேசாதைன ெச8, 
பா��பா�! ப.�ைக� ,ணிகைள:� தைலயைணகைள:� பல $ைற உத�வா�! இ, 
ஒ� �றமி��க, தின(ேதா�� சாதாரணமாக� க=3�க;� ப.�ைகக;� ெவயி%� 
கிட(, கா8(ேத தீர ேவ2.�. 
 
ேமEப3 ப�, அ3��� ப�த3 விNதீரண$�ள ஆ^N ஹாD�� நா� ேபா8 
ராஜாஜியி� ப�க�தி� ேவைல பா��க உ=கா�(த ேபா, அளவி�லாத உEசாக� 
ெகா2ேட�. அைரமணி ேநர�,���ேள உEசாக ெம�லா� விய�ைவயாக மாறி 
உட�ெப�லா� Nநான� ெச8வி�த,. 
 
உ�ண� ெபா��க $3யாம� "உN உN" எ�ேற�. ப�க�தி� கிட(த காகித 
அ=ைடைய எ.�, விசிறி� ெகா2ேட�. 
 
"எ�ன சமாFசார�? எ�ன 'உN உN' எ�கிரா8?" எ�� ராஜாஜி ேக=டா�. 
 
"ஒ��மி�ைல; இ(த� க�ளி� ேகா=ைட ஓ=.�� இ6வள4 ச�தி உ2. எ�ப, 
இ, வைரயி� என��� ெதாியாம� ேபா8 வி=டேத! வான ெவளியிD�ள ெவயி� 
கிரண5கைளெய�லா� இ<�, ந� தைல ேம� அ�லவா வி.கிற,? இ(த 
உ�ண�தி� உ=கா�(, எ�ப3�தா� ேவைல ெச8கிறீ�கேளா?" எ�� 
ெசா�ேன�. 
 
அ6வள4 தா�; ராஜாஜி மEற ேவைலகைள நி��தி வி=., ெவயி%� உய�(த 
�ண5கைள� பEறி என��F ெசா�ல ஆர�பி�தா�. 
 
"ெச�ைன� ப=டண�தி� இ��பவ�க� ெவயி%� ெக.த� இ��பதாக 
நிைன�கிறா�க�. ஊ=3��� ெகாைட�கானD��� ேபாகிறா�க�. இைத� ேபா� 
அறி-ன� ேவ� கிைடயா,. ெவயி� உட���� எ6வள4 ந�ல, ெதாி:மா? 
அதிD� ந�$ைடய நா=.F 7ேதசி ெவயி� இ��கிறேத, அத#ைடய மகிைமையF 
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ெசா�% $3யா,. நா� இ(த ஊ� ெவயி%� பிற(,, இ(த ஊ� ெவயி%� 
வள�(தவ�க�. வ�;வ��, க�ப�� இ(த ெவயி%�தா� வா?(தா�க�. அவ�க� 
எ�ப3�ப=ட கவிைதகைள எ<தினா�க�? ெவயி%D�ள 'அ�=ராவயெல=' 
கிரண5களி� ேநா8 ேபா��� ம�(, �ண�ைத� பEறி நீ அறி(ததி�ைலயா? 
அதிD� ேமEப3 கிரண5க� க�ளி� ேகா=ைட ஓ=3� வழியாக உ�ணமா8 மாறி 
வ�� ேபா, அபார ச�தி உ�ளதாகி�றன. ெவயிD��� பய�ப.வ, 7�த� பிச�!" 
எ�� ராஜாஜி ெசா�ன வா��ைதகைள ப�தி சிர�ைத:ட� ேக=.� ெகா2ேட�. 
"ெவயி� உட���� ந�ல,!" எ�� என�� நாேன பல தடைவ ம(திர�ைத� ேபா� 
ஜபி�ேத�. ஆனாD� அ(த� பாழா8� ேபான ெவயி� எ�ைன வ��, 
எ.�க�தா� ெச8த,. ெகா+ச நாளி� ேவைலயி� 7வாரNய�தி� த�ைன மற��� 
நிைல ஏEப=ட பிறேக ெவயி%� ெகா.ைமைய:� எ�னா� மற�க $3(த,. 
 
சில ஆ2.க;��� பிற� நா� ெச�ைன�� வ(, ப�திாிைக� ெதாழி%� 
ஈ.ப=3�(த ெபா<, ஒ� மாத� ப�திாிைகயி� (அ, இ�ேபா, மைற(, 
ேபாயிE�) ராஜாஜிைய� பEறி ஒ� விசி�திரமான ெச8தி வ(தி�(த,. அ, எ�ன 
ெவ�றா�, "ராஜாஜி கத� இய�க�,�காகF ேச��த பண�ைத எ.�,� ெகா2. 
ேபா8� ெகாைட�கான� மைலயி� 7கவாச� ெச8, வி=. வ(தா�!" எ�ப,தா�. 
 
ராஜாஜியி� கவன�,�� இ, ெகா2. வர�ப=ட,� சிறி, ேநர� ேயாசைனயி� 
ஆ?(தி�(தா�. பிற�, "அ(த� ப�திாிைகயி� ேம� வழ��� ெதாடர� ேபாகிேற�!" 
எ�றா�. ெச8தி ெகா2. வ(தவ���� !�கிவாாி� ேபா=ட,. "அழகா8�தா� 
இ��கிற,! தா5க� அ(த� ப�திாிைகயி� ேம� ேகN ேபாடவாவ,? அைத 
எ�தைன ேப� ப3�தி��க� ேபாகிறா�க�? ப3�தி�(தா�தா� யா� ந�ப� 
ேபாகிறா�க�? தா5க� ேகN ேபா=டா� அ(த� ப�திாிைக�� அ�லவா பிரபல� 
ஏEப.�" எ�றா� அ(த ந2ப�. 
 
அதE� ராஜாஜி ெசா�ன பதிலாவ,:- 
 
"அ�ப3 அ(த� ப�திாிைக��� பிரபல� வ(தா� வ(, வி=.� ேபாக=.�. 
எ�#ைடய ந�ல ெபயைர� கா�பாEறி� ெகா�ளேவா, யாராவ, அ(த அவ!ைற 
ந�ப� ேபாகிறா�க� எ�ேறா நா� ேகN ேபாடவி�ைல. ப�திாிைக நட�,கிறவ�க� 
இ(த மாதிாி ெபா��பEற $ைறயி� ெபா8 அவ!� ெசா�ல இட5ெகா.�ப, ேதச 
ந�ைம��� பாதகமா��. எ�#ைடய ேவைலைய இ, பாதி�க� ேபாவதி�ைல; 
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ஆனா� மEறவ�கைள� பEறி இ�மாதிாிெய�லா� எ<தினா� ெபா, ஊழிய� 
ெச8வேத $3யாத காாியமாகிவி.�. ஆைகயா� வழ��� ெதாட�(ேத தீரேவ2.�" 
எ�றா�. 
 
அ6விதேம வழ��� ெதாடர�ப=ட,. கால+ெச�ற ஜனா� அ�பாN அ% அவ�க� 
அ�ேபா, தைலைம� பிரaெட�a மாஜிN=ேர=. அவ�ைடய ேகா�=3� வழ�� 
எ.�,� ெகா�ள�ப=ட அ�� நா#� ஆஜராகியி�(ேத�. ராஜாஜியி� 
சிேநகித�க;� ப(,�க;�, இ�#� பல�� வ(தி�(தா�க�.  
 
ஜனா� அ�பாN அ%கா� வழ�� இ�னெத�� ஒ�வா� ெதாி(, ெகா2டாD�, 
�றி�பி=ட ப�திாிைகைய வா5கி விஷய�ைத� ப3�,� பா��தா�. பிற� வழ�கி� 
எதிாியான ப�திாிைக ஆசிாியைர ஏற இற5க� பா��தா�. "எ�ன ஐயா! நீ5க� எ�ன 
ெச8ய� ேபாகிறீ�க�?" எ�� ேக=டா�. 
 
"எதி� வழ�காட� ேபாகிேற�" எ�றா� ப�திாிகாசிாிய�. 
 
"நிஜமாகவா? இ(த மாதிாி வழ�கிலா எதி� வழ�� ஆட� ேபாகிறீ�க�?" எ�� 
ேக=டா�. 
 
ப�திாிகாசிாிய� சிறி, திைக�, நி��வி=., "ஆமா�" எ�� பதிலளி�தா�. 
 
மாஜிN=ேர= ராஜாஜிைய� பா��,, "தா5க� எ�ன ெச8ய� ேபாகிறீ�க�?" 
எ�றா�. 
 
"வழ�ைக நட�த ேவ23ய,தா�" எ�றா� ராஜாஜி. 
 
மாஜிN=ேர= அ�பாN அ%கா� இ�#� ஒ� தடைவ ேமEப3 ப�திாிைக 
விஷய�ைத� ப3�,� பா��,வி=., ராஜாஜிைய ேநா�கி, "மிNட� 
ராஜேகாபாலாFசாாியா�! இ(த� ேகைஸ ேமேல நட�,வதE� $�னா� த5கைள 
ஒ� ேக�வி ேக=க வி���கிேற�. பதி� ெசா�லலாமா?" எ�றா�. 
 
"ேக;5க�!" எ�றா� ராஜாஜி. 
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"மிNட� ராஜேகாபாலாFசாாியா�! தா5க� எ�ேபாதாவ, ெகாைட�கானD��� 
ேபான,2டா?" எ�� மாஜிN=ேர= ேக=டா�. 
 
"இ�ைல" எ�� ராஜாஜி பதி� ெசா�ன,�, ேகா�=3� அ�ேபா, H3யி�(த 
அ6வள4 ேப�� (�மாNதா�க�, பி_�க�, அ.�த ேகஸு�காக வ(, கா�தி�(த 
�Eறவாளிக� உ�பட) ஒேரய3யாகF சிாி�ததி�, ேகா�=ேட அ�ேலாலக�ேலால� 
ப=.� ேபாயிE�. 
 
சிாி��F ச�த� அட5கிய,�, ஜனா� அ�பாN அ% ம�ப3:� ப�திாிகாசிாியைர� 
பா��, "மிNட�! இ�ன$� எதி� வழ�காட� ேபாகிறீ�களா?" எ�� ேக=டா�. 
 
ப�திாிகாசிாிய� விழி�,� ெகா2. நி�றா�. அைத� பா��த என�ேக அவ� 
விஷய�தி� பாிதாப� உ2டாகி வி=ட,. 
 
மீ2.� ஜனா� அ�பாN அ%, "மிNட�! எ� ��திமதிைய� ேக;5க�. ேபசாம� 
தா5க� எ<தியைத வாபN வா5கி� ெகா2. ம�னி��� ேக;5க�. சி.ஆ�. ந�ல 
மனித� எ�� எ�லா���� ெதாி:�. நீ� ம�னி��� ேக=.� ெகா2டா�, அவ�� 
வழ�ைக வாபN வா5கி� ெகா�வா�!" எ�றா�. 
 
ப�திாிகாசிாிய� தம, வ�கீைல:� இ�#� இர2ெடா� ந2ப�கைள:� கல(, 
ெகா2. அ�ப3ேய ெச8வதாக� Hறினா�. வழ�� $3(த,. 
 
கா(தி ஆசிரம�தி� ராஜாஜி நட�திய வா?�ைகைய:�, ெவயி%� ேம� 
அவ��கி�(த அபார பிேரைமைய:� ந�� அறி(தவனாதலா�, ேமEப3 
"ெகாைட�கான� வழ��" என�� மிக4� ரஸமாயி�(த,. அைத நா� மற�கேவ 
$3வதி�ைல. அதனா� தா� அ6வள4 ச�ப(தமி�லாவி=டாD�, 
பாதகமி�ைலெய�� ேமEப3 ச�பவ�ைத இ5ேக எ<தியி��கிேற�. 
--------- 
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மீ2.� வி=ட இட�தி� ெதாட5�கிேற�. ம, வில��� பிரFசார�,�காக ஒ� 
மாத� ப�திாிைக ெதாட5க ேவ2.ெம���, அதE� 'விேமாசன�' எ�� ெபய� 
ைவ�க� தீ�மானி�தி��பதாக4� ராஜாஜி Hறியேபா, என��� பல ச(ேதக5க� 
ேதா�றின. 
 
"ம, வில�� எ�கிற ஒ� விஷய�,�� ம=.� தனி� ப�திாிைகயா? அ6வித� 
நட�த $3:மா?" எ�� ேக=ேட�. 
 
"ஏ� நட�த $3யா,? ேபஷாக நட�த $3:�?" எ�றா� ராஜாஜி. 
 
"ப�திாிைகயி� ப�க5க� எ�தைன?"  
 
"நாEப, ப�க5க�." 
 
"நாEப, ப�க$� ம,வில�� விஷயேமயா?" 
 
"ஆமா�." 
 
"நாEப, ப�க�,�� ம, வில�� விஷய� எ�ப3� திர=.வ,? அ�ப3� திர=3 
ப�திாிைக ெகா2. வ(தாD� ஜன5க� வா5�வா�களா?" 
 
"ஏ� வா5க மா=டா�க�? வா5கா வி=டா� வா5கF ெச8ய ேவ2.�." 
 
"எ�ப3 வா5கF ெச8வ,? அ3பி3 க=டாய� ெச8ய $3:மா? ப3�க 
7வாரNயமாயி�(தா� தாேன ப�திாிைகைய வா5�வா�க�?" 
 
"ப3�க 7வாரNயமா யி����ப3F ெச8யலா�. நீ பா��,� ெகா2ேடயி�. $த� 
இதைழ நா� தனியாகேவ தயாாி�,� கா=.கிேற�!" 
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அ6விதேம ராஜாஜி 'விேமாசன�' $த� இதைழ� தயாாி�க ஆர�பி�தா�. ஒ� 
வார�தி� தயாாி�,� $3�, வி=டா�. அ=ைட� ப�க�,�� ம,� �=3யாகிய 
அர�கைன ஜன5க� விர=3ய3�ப, ேபா�ற பட�. உ�ேள $த� ப�க�,�� 
பாரதியாாி� "ஜய ேபாிைக ெகா=டடா!" எ�ற பா=ைட� த<வி "ம, ெவ#� 
ேப8தைன அ3�ேதா�!" எ�� ஒ� பா=.� பட$�. ம,வில�கி� 
அ�தியாவசிய�ைத� பEறிய தைலய5க�. 
 
�3யி� தீைமைய விள��� இர2. கைதக�. இ�#� சில க=.ைரக�. 
"கடEகைர� கிளி+ச�" எ�#� தைல�பி� அேநக சி� �றி��க�. ஆ5கா5ேக 
ம,வில��� பிரசார� பட5க�. இ6வள4� தயாராகி வி=டன. பட5க;�� 
ஒ�வா� உ�வ5கைளெய�லா� �றி�பி=. ராஜாஜி பிளா� ேபா=.� ெகா.�, 
வி.வா�. அவEைற� பா��, சாியான பட5கைளF ெச�ைனயி� Z ெச=3 
எ�பவ� ெச8, ெகா.�, வ(தா�. [,ரதி��டவசமாக Z ெச=3 அகால மரண 
மைட(தா�. இவ�ைடய இைளய சேகாதர�தா� பிEகால�தி� பிரசி�தியைட(த 
Zேசக�.] 
 
அெமாி�காவி%�(,� இ5கிலா(தி%�(,� பல ம,வில��� பிரசார U�க;� 
ப�திாிைகக;� ராஜாஜி த�வி�தி�(தா�. அவEைற� ப3�, "ம, வில�� 
வினாவிைட" எ�#� ஒ� விஷய�,�� ம=.�$த� இத<�� நா� எ<தி� 
ெகா.�ததாக ஞாபக� இ��கிற,. விஷய� எ�லா� தயாரான பிற� ப�திாிைகைய 
எ5ேக அFச3�ப, எ�ற ேக�வி ஏEப=ட,. கா(தி ஆசிரம�தி� அF7� Hட� 
இ�ைல. பல ேயாசைனக� ெச8த பிற� அ�ேபா, ெச�ைன தி�வ�%�ேகணியி� 
இ�(த ஹி(தி பிரFசார அF7�Hட�தி� அFச3�ப, எ�� தீ�மானி�க�ப=ட,. 
 
"தி�வ�%�ேகணியி� ப�திாிைக அFச3�ப, சாிதா�. அFச3�த பிரதிகைள எ�ன 
ெச8வ,?" எ�� ேக=ேட�. 
 
"ஒேர பா�சலாக� க=3 இ5ேக ெகா2. வ(, ச(தாதா�க;�� அ#��வ,. கா(தி 
ஆசிரம� தபாலா^7��� ேவைல ேவ2.ேமா, இ�ைலேயா?" எ�றா� ராஜாஜி. 
"ச(தாதா� இ���� இடேம ெதாியவி�ைலேய? அவ�கைள எ�ப3� பி3�ப,?" 
எ�� ேக=ேட�. "பா��,� ெகா2ேடயி�; ேபா=3 ேபா=.�ெகா2. 
வா5�வா�க�!" எ�� ராஜாஜி ெசா�னா�. அ�ேபா, தமி? ம�களிைடேய 
ப�திாி�ைக ப3��� வழ�க� ந�� பரவியி��கவி�ைல. 
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Z வ.ேவ.7. ஐய� அவ�களி� 'பால பாரதி':� Z ஏ.மாதவ8யா அவ�களி� 
'ப+சாமி�த�' எ�#� ப�திாிைக:� எ6வள4 க�ட�ப=டன எ�பைத நா� 
அறி(தி�(ேத�. 'பால பாரதி'�� 800 ச(தாதா�க;�� ேமD�, 'ப+சாமி�த'�,�� 
400 ச(தாதா�க;�� ேமD� ேசரவி�ைல. Z மாதவ8யா ப�திாிைக ேபா=.� பண 
ந�ட$� அைட(தா�. எ�தைனேயா விதவிதமான ரஸமான விஷய5கைள 
ெவளியி=ட ப�திாிைககேள இ6வள4 இல=சண�தி� நட(தி����ேபா, ம, 
வில��� பிரசார�,�காக ம=.� நட�,� ப�திாிைக எ6வித�தி� ெவEறியைடய� 
ேபாகிற,? �3கார�க� இ(த� ப�திாிைகைய ஒ� நா;� ப3�கமா=டா�க�. 
�3�பழ�கமி�லாதவ�க;�ேகா இ�ப�திாிைக ேதைவேயயி�ைல. 
அ�ப3யி����ேபா, ம,வில��� பிரசார�,�காக ஒ� தனி� ப�திாிைக 
நட�,வதி� எ�ன பய�? யா� வா5க� ேபாகிறா�க�? -2 க�ட�ேதா. 
ந�ட$� ஏEப.ேம? 
 
இ�ப3�ப=ட ச(ேதக5க;� �ழ�ப5க;� மனதி� �3 ெகா23�(தன. ஆனா� 
'விேமாசன�' $த� இதைழ� பா��த,� எ� ச(ேதக5க� எ�லா� பற(தன. 
ராஜாஜிேய ெச�ைன��F ெச�றி�(, ஹி(தி பிரசார சைபயி� $த� இதைழ 
அFச3�,� ெகா2. வ(தா�. அவ� ெகா2. வ(த விேமாசன� ப�திாிைக� 
க=ைட� பிாி�, ஆவDட� ஒ� பிரதிைய எ.�,� பா��ேத�. "ந�$ைடய பய5க� 
எ�லா� -2; இ(த� ப�திாிைக ெவEறியைடய� ேபாகிற,!" எ�� என��� 
ைதாிய� உ2டாகி வி=ட,. 
 
$த� இத? ஆயிர� பிரதிக�தா� அFசி=ேடா �. அ,வைர ேச�(தி�(த 
ச(தாதா�க;�� அ#�பிய பிற�, தமி? நா=3%�(த கத� 
வNதிராலய5க;�ெக�லா� விEபைன�காக அ#�பிேனா�. எ�#ைடய 
ச(ேதக5க� பற(, ேபா8 ப�திாிைக� பிரதிக;� பற(, ேபா8 வி=டன! 
 
இர2டாவ, இதழி%�(, நாேன ெபா��ைப எ.�,� ெகா2ேட�. ராஜாஜி 
ஒ6ெவா� இத<��� ம,வில�ைக� பEறி கைதேயா க=.ைரேயா எ<,வா�. 
நா#� இத<�� ஒ� ம,வில��� கைத தவறாம� எ<தி வ(ேத�. ராஜாஜியி� 
க��,�கைளெயா=3 ம,வில��� பிரசார� க=.ைரக�, �றி��க� 
$த%யவEைற:� எ<தி வ(ேத�. மாத� ஒ� தடைவ ெச�ைன��� �ற�ப=.F 
ெச�� ப�திாிைகைய அFச3�, ைப2. ெச8, எ.�, வ�ேவ�. சில சமய� 
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ராஜாஜி��F ெச�ைனயி� ேவ� காாிய5க� இ����. எனேவ, இர2. ேப�மாகF 
ெச�ைன��� ேபாேவா�. ��� நாைள��� ஹி(தி பிரசார அF7� Hட�தா� 
ப�திாிைகைய அFசி=. ைப2. ெச8, ெகா.�, வி.வா�க�! இ(த ��� நா;� 
அ�ேபா, தி�வ�%�ேகணியி%�(த ஹி(தி பிரசார சைபயிேலதா� எ5க;�� 
வாச�. இர4 ேநர5களி� சைப� க=3ட�தி� ேம� மFசி� ெமா=ைட மா3யி� 
ப.�, உற5�ேவா�. !�க� வ�கிற வைரயி� ராஜாஜி:ட� ேபF7� ெகா.�, 
அவ�ைடய பைழய வா?�ைகF ச�பவ5கைள� பEறி ஏதாவ, ேக=ேப�. 
அவ�க;� ரஸமான ச�பவ� ஏதாவ, ெசா�வா�க�. 
 
'விேமாசன�' ப�திாிைகயி� �ல� என��� கிைட�த ேமEப3 பா�கிய�ைத நா� 
எ��� மற�க $3யா,. 
 
'விேமாசன�' விEபைன ஒ6ெவா� இத<��� அபிவி��தி அைட(, வ(த,. 
ெமா�த� ப�, இத?க�தா� ெவளியி=ேடா �. ஒ�பதாவ, ப�தாவ, இத?க� 
நாலாயிர� பிரதிக� அFசிட�ப=டன. 
 
அ(த� கால�, நிைலைமயி� ஒ� தனி�ப=ட விஷய�ைத� பEறிய ப�திாிைக 
அ6வள4 பிரதிக� விEபைன ஆன, ஒ� மக�தான ெவEறி எ�ேற க�த 
ேவ23யி�(த,. 
---------- 

8888    
 
'விேமாசன�' ப�திாிைக நட(, ெகா23�(த கால�தி� ெச�ைனயி� இர=ைட 
ஆ=சி நட(, ெகா23�(த,. இர=ைடயா=சி ச��கா� மாகாண�தி� ம, 
அர�க#ைடய தீைமகைள� பிரசார� ெச8வதEகாக ஒ6ெவா� ஜி�லாவிD� 
கமி=3கைள:� பிரசாரக�கைள:� ஏEப.�தியி�(தா�க�. "ெட�பர�N கமி=3" 
எ�� ெபய� ெகா23�(த இ(த� கமி=3கைளF சில� "மித��3 பிரசார� கமி=3" 
எ�� பாிகாச� ெச8தா�க�. ஆயி#� ேமEப3 கமி=3க� சில ஜி�லா�களி� சிற(த 
ேவைல ெச8, வ(தன. அ(த� கமி=3களி� ேவைல�� 'விேமாசன�' மி�க 
உதவியாயி�(த,. சில ஜி�லா� கமி=3க� ப�,� பிரதிக� பதிைன(, பிரதிக� 
த�வி�, ம, வில��� பிரசாரக�க;��� ெகா.�தன. 
 
ெபா,வாக அFசமய� தமி? நாெட5�� ம,வில��� பிரசார�தி� உEசாக� 
ஏEப=3�(த,. கா(தி ஆசிரம� ெதா2ட�க� தீவிரமான ம,வில��� பிரசார� 
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ெச8தா�க�. விேமாசன�தி� ெவளியான பட5க� பிரசார�,�� மி�க 
உதவியாயி�(தன. ேமEப3 பட5கைள� ெபாிதாக எ<தF ெச8, ,ணியி� ஒ=3 
ைவ�தி�(ேதா�. ெமா�த� 7மா� $�திர2. பட5க� இ�(தன. இ(த� 
பட5கைள:� ெப=ேராமா�N விள�ைக:� எ.�,�ெகா2. ஆசிரம�தி� ெபாிய 
க=ைட வ23யி� ஏறி வார�,�� இர2. நா� கிராம� பிரசார�,��� 
ேபாேவா�. ஆசிரம�தி� ராஜாஜி இ�(த ேபாெத�லா� அவ�க;� வ�வா�க�. ஒ� 
கிராம�,��� ேபான,� $த%� கிராமF சாவ3��F ெச�� ெப=ேராமா�N 
விள�ைக ஏEறி� ெகா�ேவா�. பிற� ம,வில��� பா=.� பா3� ெகா2. ஊைரF 
7Eறி வ�ேவா�. அ(தF ச(த��ப�,�� ஏEற, ேபா� நாம�க� கவிஞ� 
ம,வில��� பா=. ஒ�� பா3� ெகா.�தா�: 
 

�Eறெம�� யா�ேம 
      H�மி(த� க�ளிைன 
விEக வி=.� தீைமைய 
      விைத�ப ெத�ன வி(ைதேய 
பா.ப=ட H%ைய� 
      பறி�� மி(த� க�ளிைன 
-. வி=. நா. வி=. 
      ெவளியிேல ,ர�,ேவா�!" 

 
எ�ப, ேபா�ற பா=3� அ3க� கிராமவாசிக;�� எளிதி� �ாிய� H3யதா:� 
அவ�க� மனதி� பதிய� H3யதா:� இ�(தன. ேமEப3 ம,வில��� பா=. 
ராஜாஜி��� ெபாி,� பி3�தி�(த,. இ, காரணமாக நாம�க� கவிஞ� மீ, 
ராஜாஜி�� அபாரமான அபிமான$� மதி��� ஏEப=டன. 
 
நாம�க� கவிஞ� பா=.� ��தக�,�� ராஜாஜி எ<தி:�ள $�#ைரயி� "சில 
அ�ச5களி� நாம�க� கவிஞ� பாரதியாைர� கா=3D� ேம�" எ�� 
எ<தியி��பைத ேநய�க� பல� கவனி�தி��கலா�. ராஜாஜி உபசார�,�காக 
இ�ப3 ஒ� விஷய�ைத எ<த�H3யவ� அ�ல. மனதி� உ2ைமயாக� ப=டைதேய 
எ<,வா�. எனேவ, நாம�க� கவிஞைர� பாரதியா��� ேமேல மதி�பி=டதE�� 
காரண� இ��க ேவ2.ம�லவா? அதE�� காரண� ேமEப3 ம,வில��� 
பா=.�தா� எ�� நா� க�,கிேற�. ம,வில�� இய�க� ராஜாஜியி� 
உ�ள�தி� அ6வள4 $�கியமான Nதான� ெபEறி�(த,. 
 
�,�பாைளய� கா(தி ஆசிரம� ஏEப=ட பிற� UEற� H%, ெநச4� H% �லமா8  
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ப�க�,� கிராம5க;�� ல=ச� கண�கான Qபா8 ப=.வாடா ஆகி வ(த,.  
ஆயி#� கிராமவாசிகளி� நிைலைம ெமா�த�தி� அபிவி��தியைடயவி�ைல. 
தாி�திர நாராயண�களி� வாசNதல5களாகேவ கிராம5க� இ�(, வ(தன. 
இதE�� காரண� க�;, சாராய� கைடகேள எ�பைத ராஜாஜி க2டா�. 
ம,பான�தி� ஏைழ எளிய ம�களி� -.க� நரக� �ழிகளாகியி��பைத:�, 
அவ�க� நா;�� நா� eீணமைட(, வ�வைத:� ராஜாஜி பா��தா�. க�;� 
கைடகைள �3னா� ஒழிய கிராமவாசிக;�� விேமாசனேம கிைடயா, எ�ற 
உ�தியான எ2ண� அவ� மனதி� நிைல ெபEற,. ேதச�தி� ேவ� எ(த தி=ட$� 
இைத� ேபா� $�கியமானத�ல எ�ற எ2ண$� உ2டாயிE�. 
ஆைகயினா�தா� ம,வில��� பிரசார�,�காக ஆர�பி�த ப�திாிைக�� 
'விேமாசன�' எ�� ெபயாி=டா�. அ6வள4 பரம $�கியமாக அவ� க�திய 
ம,வில�� இய�க�ைத� பEறி� பா3ய நாம�க� கவிஞ� மீ, அவ��� மி�க 
மதி��� அபிமான$� ஏEப=டதி� விய�பி�ைலய�லவா? 
 
ெப=ேராமா�N விள�ைக� ெபா��தி ைவ�,வி=. ம,வில��� பா=ைட� 
பா3�ெகா2. ஊைரF 7Eறி வ�ேவா�. எ5கைள� ெதாட�(, கிராமவாசிக� 
சில�� வ�வா�க�. வரவர� H=ட� அதிகமா��. கைடசியி� வசதியான இட� 
ஒ�றி� ஊ�வல� $3(,, ெபா,� H=ட� ஆர�பமா��. ம,வில��� பிரசார� 
பட5கைள ஒ6ெவா�றாக விாி�, விள�� ெவளிFச�தி� ஒ�வ� கா=ட, 
இ�ெனா�வ� அைதF 7=3� கா=3 விள�கி� ேபசிய, கிராமவாசிகளி� மனதி� 
மிக4� ந�றாக� பதி(த,. 'விேமாசன'�தி� ெவளியான பட� ெதா�திகளி� ஒ� 
�றி�பி=ட ெதா�திைய� கிராமவாசிக� - $�கியமாக� ெப2க� - மிக4� ரa�,F 
சிாி�பா�க�. 
 
அ(த� பட� ெதா�தியி� ச=ைட� ெதா�பி ேபா=ட மனித� ஒ�வ� ஒ� சாராய� 
�=3ைய $த%� ஒ� மா=3னிட� ெகா2. நீ=.கிறா�. மா. �3�க மா=ேட� 
எ�கிற,. பிற� �திைரயிட� ேபாகிறா�. �திைர:� ேவ2டா� எ�கிற,. பிற� 
நா8 �3�க ம��கிற,. ப�றி Hட 'ேவ2டா�' எ�� ம�தளி�கிற,. கைடசியி� 
அ(தF ச=ைட�கார� ஒ� கிராம�,� �3யானவனிட� ெகா2. ேபா8 �=3ைய 
நீ=.கிறா�. அ(த� �3யானவ� அைத வா5கி� �3�கிறா�. "நா:� ப�றி:5 
Hட விஷ� எ�� �3�க ம���� ம,ைவ மனித� �3�கிறா�, பா��தீ�களா?" 
எ�� பட�ைதF 7=3� கா=3� பிரச5கி ெசா�ன,� H=ட�தி� உ�ள Nதிாீக� 
எ�லா�� சிாி�பா�க�. ஆ2களி� சில� சிாி�பா�க�; இ�#� சில� "ஆமா�; அ, 
வாNதவ� தாேன?" எ�பா�க�. 
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கிராமவாசிகளி� மனைத� கவ�(த இ�ெனா� பட�:- 
 
$த%� ஒ� �3�தன�கார� ெப2. பி�ைளக;ட� ச(ேதாஷமாக வா?வைத� 
கா=.கிற,; ப�, வ�ஷ� �3�த பிற� அவ� -. பாழா8� கிட�பைத:�, 
உைட(த �=3க;��� கலய5க;��� ம�தியி� அ(த மனித� தைலயி� ைகைய 
ைவ�,� ெகா2. தனிேய உ=கா�(தி��பைத:� கா=.கிற,. 
 
இர2டாவ, பட�ைத� கா=3 விஷய�ைதF ெசா�ன,� கிராம வாசிக�, "ஆஹா!" 
"ஐேயா!" எ�� பாிதபி��� �ர�க� ேக=��. இ�ப3ெய�லா� கிராமவாசிகளி� 
மனதி� ப.�ப3 பிரசார� ெச8:� $ைற ராஜாஜியி� மனதிேலதா� $த� $தலாக 
உதி�த,. ேமEப3 ம,வில��� பட5க� பி�னா� அFசிட�ப=. ெதா�தி 
ெதா�தியாக� பல இட5க;�� பிரசார5க;�காக அ#�ப�ப=டன. 
 
பட5கைளF 7=3� கா=3 நா5க� ஒ6ெவா�வ�� பிரச5க� ெச8வ,2.. 
பட5களி� உதவியி�லாம� வாசாம ேகாசரமாக ம,வி� தீைமகைள� பEறி� 
ேப7வ,� உ2.. ஆயி#� ராஜாஜி ேப7�ேபா, கிராம�, ஜன5களி� மனதிேல 
பதிவ, ேபா� எ5க;ைடய ேபF7 பதிவதி�ைல. ஏெனனி� ராஜாஜிைய� ேபால� 
கிராம�, ஜன5களி� க�ட5கைள நா5க� உணரவி�ைல. எ5க;ைடய 
ேபFெச�லா� ப�ளி� Hட�தி� உபா�தியாய� பி�ைளக;��� பாட� கEபி�ப, 
ேபா%����. ராஜாஜியி� ேபFேசா �ழ(ைதயிட� உயிைர ைவ�தி���� தாயா� 
அ��ட� ��தி ெசா�வ, ேபா%����. 
-------- 
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'விேமாசன�' ஒ�பதாவ, இத? அFசாகி� ெகா23�(தேபா, ேதச�தி� உ�� 
ச�தியா�கிரஹ� ேபாிய�க� ஆர�பமாயிE�. U� ச�தியா�கிரஹிக� அட5கிய 
ெதா2ட� பைட:ட� ராஜாஜி தி�Fசியி%�(, ேவதார2ய�,��� கா�நைட 
யா�திைர �ற�ப=டா�. என�� அ(த $தE பைடயிேல ேச�(, �ற�பட 
ேவ2.ெம�� எ6வளேவா ஆைசயி�(த,. ஆனா�, நா� வர� Hடா, எ���, 
'விேமாசன�' ப�திாிைகைய� ெதாட�(, நட�த ேவ2.� எ��� ராஜாஜியி� 
க=டைள பிற(த,. என�� இ, பி3�க4� இ�ைல; அ��தமாக4� இ�ைல. 
ேதச�தி� மக�தான 7த(திர இய�க� நட�க� ேபாகிற,. அதி� ெவEறி ெபEறா� 
7யராWயேம வ(, விட� ேபாகிற,. ஒ� ெநா3யி� ம,வில��F ச=ட� நிைறேவEறி 
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ம,ைவ அ3ேயா. எ.�,விடலா�. அ�தைகய நிைலைமயி� ம,வில��� பிரசார� 
ப�திாிைகைய நட�,வ, $�கியமான காாியமாக என��� ேதா�றவி�ைல. 
ஆயி#� ராஜாஜி:ட� எதி��, வாதாட $3யாதவனாயி�(ேத�. ேவதார2ய 
யா�திைரயி� மக�தான விவர5கைள� ப�திாிைகயி� ப3�க� ப3�க என�� 
ஆ�திர� அதிகமாகி வ(த,. ராஜாஜி சிைற ��(த பிற� ஒேர ஒ� 'விேமாசன�' இத? 
ம=.�தா� ெவளி� ெகா2. வ(ேத�. அ(த இத? அFசாகி� ெகா23�(தேபா, 
ராஜாஜி�� ம�றா3� க3த� எ<தி� ெகா23�(ேத�. "தா5க� எ<தாம� 
ப�திாிைக ந�றாக4� இரா,; ஜன5க;��� சிர�ைத �ைற(, வி.�; இ, வைர 
ஏEப=ட ெவEறி நஷடமாகி வி.�" எ�� பல $ைற வE���தி எ<தி, ப�தாவ, 
இதேழா. ப�திாிைகைய நி��த அ#மதி ெபE�� ெகா2ேட�. அ6விதேம 
ப�தாவ, இதழி� அறி�ைக பிர7ாி�, நி��தி வி=ேட�. 
 
உ2ைமயிேலேய ப�திாிைகைய அேத $ைறயி� எ�னா� ெதாட�(, நட�தியி��க 
$3யா,தா�. 
 
ராஜாஜி ப�க�தி� இ�(தவைரயி� அவ��� ம,வில�கி� இ�(த உண�Fசியி� 
ேவக� எ�ைன:� ஆ=ெகா23�(த,. அவ�க� அ�பா� ெச�ற,� எ�#ைடய 
உண�Fசியி� ேவக$� �ைற(, ேபா8 வி=ட,. உண�Fசியி�லாத எ<�தி� ச�தி 
எ�ன இ����? ப�திாிைகதா� எ�ப3 நட�த $3:�? 
 
'விேமாசன�' ப�திாிைகயி� இத?களி� நா� எ<திய ம,வில��� கைதக� இ(த� 
��தக�தி� ெவளியிட�ப=3��கி�றன. ெச�ைன மாகாண�தி� கா5கிரN ச��கா� 
இ�ேபா, ம,வில��F ச=ட� ெச8, வ�வதா� இ(த� கைதக� பிரசார�,��� 
பய�ப.� எ�� ந�பி� தமி?� ப2ைண சி�ன அ2ணாமைல ெவளியி.கிறா�. 
ராஜாஜி:ட� வாத� ெச8தாD� ெச8யலா� சி�ன அ2ணாமைல:ட� எ�னா� 
வாத� ெச8ய $3யா,. நா� 'ேவ2டா�' எ�� த.�தாD� அவ� ேக=க� 
ேபாவதி�ைல. இ(த நீ2ட $�#ைரைய� பா��,� பய(, ேபாயாவ, ஒ� 
ேவைள Z சி�ன அ2ணாமைல ��தக� ெவளியி.வைத நி��திவிடலா� எ�ற 
ஒ� சி�ன ஆைச மனதி� ஒ� சி� �ைலயி� எ=3� பா��கிற,. அ(த ஆைச எ�ன 
ஆகிறேதா, பா��கலா�! 
 

ரா.கி��ண���தி 
"க�கி"எ=டய�ர� 17-4-47 
---------------- 
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65. 65. 65. 65. பா#க$ விநாயகரா&பா#க$ விநாயகரா&பா#க$ விநாயகரா&பா#க$ விநாயகரா&    
 

�த' கா(சி�த' கா(சி�த' கா(சி�த' கா(சி    
ேநர� : காைல ஒ�ப, மணி. 
இட� : மயிலா�L�, "ப�ம விலாச�" ப5களாவி� $��ற�, ஹா�. 
பா�திர5க� : விநாயகரா6, எ�.எ�.சி., அவ�ைடய மக� க5காதர�; :வ� ச5க� 
ெதா2ட�க�. 
 
ெதா2ட�க� : நமNகார�, நமNகார�. 
 
விநாயகரா6 : வா�5க�; உ=கா�5க�. [உ=கா�கிறா�க�.] 
 
விநாயகரா6 : நீ5க� யா�, எதEகாக வ(தீ�க�, ெதாியவி�ைலேய? 
 
$த� ெதா2ட� : நா5க� :வ� ச5க� ெதா2ட�க�. அ.�த வார� ச=டசைபயி� 
Lரண ம,வில��� பிேரேரபைண வர�ேபாகிறத�லவா? அைத� தா5க� ஆதாி�க 
ேவ2.ெம�� ேக=.� ெகா�ள வ(ேதா�. 
 
இர2டா� ெதா2ட� : ேவெறா� ேவ2.ேகா;� இ��கிற,. தய4 ெச8, 
தா5க� த5க;ைடய ெத�ைன மர5கைள� க�;�� விட�Hடா,. 
 
$த� ெதா2ட� : ச=டசைபயி� தா5க� நியமன அ5க�தின� எ�ப, எ5க;��� 
ெதாி:�. இ�(தாD� த5க;ைடய வா�களி��� 7த(திர�ைத யா�� ம��க 
$3யா,. 
 
விநாயகரா6 : ஏைழக� விஷய�தி� நீ5க� இ6வள4 சிரம�ப.வ, �றி�,F 
ச(ேதாஷ�. நா#� எ� கடைமையF ெச8ேவென�� நீ5க� ந�பியி��கலா�.  
 
ெதா2ட�க� : நமNகார�, ேபா8 வ�கிேறா�. [ேபாகிறா�க�] 
 
விநாயகரா6 : $�#�� வர�H3ய பி�ைளக� இ�ப3� ெக=.� 
ேபாகிறா�க�...ஓேஹா! மணி ப�தாகி வி=ட,. [எ<(, உ�ேள ெச�கிறா�.] 
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***** 
இர!டா� கா(சிஇர!டா� கா(சிஇர!டா� கா(சிஇர!டா� கா(சி    

 
ேநர� : மாைல ��� மணி 
இட� : "மஹாராஜா ெஹாேட"%� ஓ� அைற. 
பா�திர5க� : வி7வநாத�, அ�பாசாமி, ப�பநாப�, அன(தகி��ண�, ராமநாத�, 
க5காதர� 
***** 
 
ப�மநாப� (ேமா=டா� ச�த� ேக=.) : அேட வி7வ�! ேபபி வ�கிற,. 
 
வி7வநாத� : ெபாெஸா=ேடா 4��� ேபா8 அ5கி�(, சினிமா ேபாகலா�. 
 
[வாச%� ேமா=டா� வ(, நிEகிற,. க5காதர#� ராமநாத#� இற5கி உ�ேள 
வ�கிறா�க�.] 
 
அன(தகி��ண� : அேட, ராமநாத� Hடவா? இவைன எ5ேக பி3�தா8? 
 
க5காதர� : வழியி� அக�ப=டா�; அைழ�, வ(ேத�. 
 
ராமநாத� : உளறாேத! நான�லவா உ�ைன� பி3�ேத�? 
 
ப�ம (ைகைய� த=3) : அேட ைபயா! இர2. ேப��� 3ப� ெகா2. வா! அன(த : 
ஏ�? எ�ேலா���� ெகா2. வரF ெசா�ேல�? இ�ெனா� $ைறதா� 
சா�பி.ேவாேம? 
 
வி7வ : ைச! ைச! ெபாெஸா=ேடா 4��� ேபாக ேவ2.�. மற(,விடாேத. 
 
ராம : பாவி� பச5கேள! �,Fேசாி��� ேபானீ�களாேம? 
 
அன(த : பாவியாவ,? நீதா� ெகா.�, ைவ�காத பாவி! 
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[இதE�� சிE�23 வ�கிற,. சா�பிட� ெதாட5�கிறா�க�.] 
 
அ�பா : ப=டண�தி� ஒ�ப, Qபா8�� விE�� 'சா�ேப�' அ5ேக ��� Qபா8. 
எ6வள4 வி�தியாச� பா�! 
 
ராம : உ2ைமயாகேவ நீ5க� �3�ததாகவா ெசா�கிறீ�க�? எ�ன ,ணிFச� 
உ5க;��? 
 
அன(த : 7கம#பவி�க� பிற(தவ�க� ெவ�ைள�கார�க�தான�பா! 
 
ராம : க5காதர� ,ணி(த த�லவா எ�லாவEைற:�விட ஆFசாிய�? 
 
க5கா : என�ெக�னேவா இ�#� ச(ேதகமா8� தானி��கிற,. நா� அ6வள4 
!ர�,��� ேபாவ, சாிய�ல எ�ன நிைன�கிேற�. 
 
வி7வ : நீ இ�ப3�தா� ெசா�%� ெகா23��பா8. காாிய�தி� ஒ��� 
�ைறவி�ைல. 
 
க5கா : ஒ� சமாசார�; இ�� எ5க� -=.�� '_� V�' ெதா2ட� இ�வ� 
வ(தா�க�. ச=டசைபயி� வர�ேபா�� ம,வில��� பிேரேரபைண�� ஆதரவளி�க 
ேவ2.ெம�� ேக=.� ெகா2டா�க�. அவ�கைள லா காேலஜி� பா��த ஞாபக� 
இ��கிற,. 
 
ப,ம : என��� ெதாி:� அவ�கைள, கத��பி�த�க�. 
 
ராம : ெரா�ப சாி; ஒ� சிகெர= ெகா.. 
 
ப,ம : அ,தா� கிைடயா,. வா5க ேவ2.�. 
 
வி7வ : வழியி� வா5கி� ெகா�ளலா�. கிள��5க�. 
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க5கா : எ5ேக ேபாவதாக உ�ேதச�? 
 
வி7வ : $�னேம ெசா�ேனேன? சினிமா4�� - வழியி� ெபாெஸா=ேடா வி� 
இற5கிவி=.. 
 
க5கா : என��� பி3�கவி�ைல. 
 
ராம : என��� பி3�கவி�ைல. 
 
ப,ம : ைச! ைச! ரா$! உன�காக�தாேன $�கியமா8� ேபாகேவ2.ெம�ப,? 
 
க5கா : ேவா=. எ.�,விடலா�. 
 
வி7வ� : ந�ல ேயாசைன. ெபாெஸா=ேடா 4��F சாதகமானவ�கெள�லா� ைக 
!��5க�. 
 
[க5காதரைன� தவிர மEறவ�க� எ�ேலா�� ைக !��கிறா�க�] 
 
க5கா : ெப��பா�ைமேயா� வா�கி�ப3 நட�க நா� கடைம�ப=டவ�. 
 
அ�பா : மா=ேடென�றா� யா� வி.கிறா�க�? 
 
[எ<(, ெவளிேய ேபாகி�றன�.] 
***** 
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*�றா� கா(சி*�றா� கா(சி*�றா� கா(சி*�றா� கா(சி    
ேநர� : காைல ஏ< மணி. 
இட� : "ப�ம விலாஸ�" ெகா�ைல��ற�.  
பா�திர5க� : விநாயகராவி� மைனவி சிவகாமிய�மா�, ேவைல�காாி தாயி. 
***** 
 
சிவகாமி : ஏ23, தாயி! ேநE� ஏ� வரவி�ைல? உ� மகைள அ#�பினாேய? 
அவளா� எ�ன ேவைல ெச8ய $3(த,? இ�ப3� ப2ணினா� உ�ைன� 
த�ளிவி.ேவ�. 
 
தாயி (க2ணி� நீ� த,�ப) : அ�ப3F ெச8ய� Hடா,, அ�மா! கா�பாEறேவ2.�. 
��ஷ� ச2ைடேபா=. அ3�,வி=டா�. ேநEெற�லா� எ<(தி��கேவ 
$3யவி�ைல. 
 
சிவகாமி : ஐேயா! உ� ��ஷ� அ6வள4 ெபா�லாதவனா? ஐயாகி=டF ெசா�%� 
ேபாVa� எ<திைவ�கF ெசா�ல=.மா? 
 
தாயி : அவ� ந�லவர�மா! பா<5க�; அ�ப3� ப2Tகிற,. $(தாநா� ச�பள5 
ெகா.�தா5க. �3�,வி=. வ(,வி=டா�. 
 
சிவகாமி : ச�பள� எ6வள4? 
 
தாயி : ப+7NH%� மாத� 22 Qபா8 ச�பள�. ெசௗ�கியமா8 இ��கலா�. ஆனா� 
ச�பள�தி� $�கா�வாசி �3��� ேபாகிற,. ஆ� ஏ< Qபா8 Hட 
இ=ேட�வதி�ைல. 
 
சிவகாமி : ந�லவெர�� ெசா�கிறாேய? நீ ெசா�%� �3�காம� ெச8ய�Hடாதா? 
 
தாயி : எ6வளேவா ெச8, பா��,வி=ேட�. ந�ல ��தியா யி����ேபா, 
�3�பேத இ�ைல எ�� ெசா�Dவா�. சாமிைய ைவ�,�Hட ச�திய� 
ெச8தி��கிறா�. ஆனா� ஆைலயி%�(, எ(த� பாைதயாக வ(தாD� வழியி� 
பா<� கைட ஒ��... 
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சிவகாமி : இ(த� கைடகைள ஏ� தா� ைவ�தி��கிறா�கேளா, ெதாியவி�ைல. 
 
தாயி : கா(தி மகா�மா வ(, க�; சாராய� கைடகைள �ட�ேபாகிறா� எ�� 
$�ேன ெசா�%�ெகா23�(தா�க�. ஒ�ைற:5 காேணா�. 
 
சிவகாமி : சாி, கா�பி�� ேநரமாகிவி=ட,. சீ�கிர� காாிய�ைத� பா�. 
[உ�ேள ேபாகிறா�.] 
***** 

நா�கா� கா(சிநா�கா� கா(சிநா�கா� கா(சிநா�கா� கா(சி    
    

ேநர� : இர4 ஒ�ப, மணி. 
இட� : "ப�ம விலாஸ�" ேதா=ட�தி� சலைவ� க� ேமைட. 
பா�திர5க� : விநாயகரா6; சிவகாமி அ�மா�; க5காதர�; மா�பி�ைள 
பரேமNவர�. 
***** 
 
பரேமNவர� : நாைள ச=டசைபயி� பிேரேரபைண வர�ேபாகிறத�லவா? நீ5க� 
எ�ப3 வா�களி�க� ேபாகிறீ�க�? 
 
விநாயக : நா� தா� அரசா5க� க=சியாயிEேற? 
 
பரேம : அதEகாக மனFசா=சிைய அ3ேயா. விE�விடலாமா? 
 
விநாயக : ெரா�ப� ெதாி(தவ� ேபா� ேப7கிறாேய? உ2ைமயி�, இ(த 
விஷய�தி� அரசா5க�தி� ெகா�ைகதா� சாி எ�ப, எ� க��,. நீ5க� 
ேயாசைனேய ெச8யாம� பிற� ெசா�வைத� ேக=.�ெகா2. �தி�கிறீ�க�. 
 
சிவகாமி : எ�ன ச2ைட? என��� ெசா�D5கேள�. 
 
க5கா : க�;, சாராய� கைடகைள எ�லா� எ.�,விட ேவ2.ெம�� நாைள  
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ச=டசைபயி� ஒ� தீ�மான� ெகா2.வர� ேபாகிறா�களா�. அ�பா அதE� 
விேராதமாக ஓ=.� ெகா.�கிறாரா�. இதEகாக மா�பி�ைள ச2ைட பி3�கிறா�. 
 
சிவகாமி : அ(த இழ4 கைடக� எ�ன�திEகாக? நா� மா�பி�ைள க=சிதா�. 
 
விநாயக : நீ கலா� ம(திாியா��ெபா<, அ�ப3ேய ெச8யலா�. 
 
பரேம : ச(ேதகெம�ன? ச=டசைபயி� Nதிாீக� ம=.� ெப��பா�ைமேயாரா 
யி�(தா� இ�#� எ6வளேவா ந�ல காாிய5க� எ�லா� ெச8தி��பா�க�. 
 
சிவகாமி : இ�� காைலயி� ேவைல�காாி ெசா�னா�. என��� 
பாிதாபமாயி�(த,. அவ� ��ஷ#�� ஆைலயி� இ�ப�ைத(, Qபா8 ச�பளமா�. 
$�கா�வாசி��ேம� �3யி� ெதாைல�, வி.கிறானா�. ஏைழக� ஏ� இ�ப3 
அவதி�பட ேவ2.�? 
 
விநாயக : ஏனா? நீ 7கமாக� ைககா� அச�காம� உ=கா�(, சா�பி.வதE��, உ� 
மா�பி�ைள எ+ஜினிய���� ப3�, உ�ேயாக� ெப�வதE��, க5காதா� 
ேமா=டாாி� சவாாி ெச8வதE�� தா�. 
 
சிவகாமி : ஏதாவ, த�,� பி�ெத�� ேபசாதீ�க�. அதE�� இதE�� எ�ன 
வ(த,? 
 
விநாயக : க�;�கைட��F ெச�� �3�க�தா� ேவ2.ெம�� ச��கா� 
ஜன5கைள� க=டாய�ப.�,கிறா�களா? 
 
க5கா : க�;�கைடைய ைவ�,� ெகா2. �3�காேத எ�றா� எ�ன 
பிரேயாஜன�? 
 
பரேம : விள�கி� வ(, வி<(, சா��ப3 வி=3� LFசிகைள யாராவ, 
க=டாய�ப.�,கிறா�களா? 
 
விநாயக : நீ5க� உலகமறியாதவ�க�. ஆைலயி� ேவைல ெச8வ,�, �=ைடக�  
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7ம�ப,� எ6வள4 க�டமான ேவைலக� ெதாி:மா? இ�தைகய ேவைல 
ெச8பவ�க;�� வா?�ைகயி� ஏேத#� ச(ேதாஷ� ேவ2டாமா? �3 ஒ�� தா� 
இ��கிற,. அைத:� நீ5க� ஒழி�,விடF ெசா�கிறீ�க�. 
 
பரேம : �3யினா� உட����� ெக.த� எ�� எ�தைனேயா ைவ�திய�க� 
ெசா�%யி��கிறா�கேள? 
 
விநாயக : ைவ�திய�க� எ�ப3 ேவ2.மானாD� ெசா�வா�க�. க�; உட���� 
ெரா�ப� �ளி�Fசி எ�� சில� அபி�பிராய�ப.கிறா�க�. 
 
சிவகாமி : எ�ப3யி�(தாD� ஏைழக� பணெம�லா� க�;�கைட��� ேபாகாம� 
பா��,� ெகா�ள ேவ2டாமா? 
 
விநாயக : ப�,� பா�திர� ேத8�க4�, -. வாச� ெப��கி ெம<க4� நீ தயாரா8 
இ��கிறாயா, ெசா�. 
 
சிவகாமி : என�ேக� தைலயிெல<�,? ஏதாவ, ேக=டா� ஏதாவ, 
ெசா�கிறீ�கேள? 
 
விநாயக : அவசர�படாேத! உ� ெப2ணாவா, நா=.� ெப2ணாவ, அ(த 
ேவைலகைளF ெச8ய� தயாரா? 
 
சிவகாமி : ஒ� நா;� ெச8யமா=டா�க�. 
 
விநாயக : ேவைல�காாி உ5க;�� அவசிய� ேவ2.ம�லவா? 
 
சிவகாமி : ஆமா�. 
 
விநாயக : சாி, உ� ேவைல�காாி ��ஷ� வா5�� ச�பள� Qபா8 
இ�ப�ைத(ைத:� -=.��� ெகா2. வ(தா�, அவ� ஒ�றைர Qபா8 
ச�பள�,�� உன�� ேவைல ெச8ய வ�வாளா? ேயாசி�,� பா�. 
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சிவகாமி : ஏ� வரமா=டா�? 
 
விநாயக : ஏனா? அ(த இ�ப�ைத(, Qபாைய� ெகா2. அவ�க� ெசௗ�கியமாக� 
கால=ேசப� ெச8வா�க�. ��ஷ� அவைள ேவைல�� அ#�ப மா=டா�. அ�ப3 
வ(தாD� பணி(, ேவைல ெச8ய மா=டா�. ஒ� வா��ைத அத=3� ேபசினா� 
"ேபா, அ�மா, ேபா" எ�� ெசா�%வி=.� ேபா8வி.வா�. 
 
பரேம : அ, உ2ைமதா�. நம�� அவசியமானா� அதிகF ச�பள� ெகா.�,�தா� 
ைவ�,� ெகா�ள ேவ2.�. 
 
விநாயக : இ�ெபா<ேத நம, கிராம�தி� ப2ைண ஆ=க� ெசா�னப3 
ேக=பதி�ைல எ�� காாியNத� எ<,கிறா�. க�;�கைட:� இ�லா வி=டா� 
எ�ன ஆ�� ெதாி:மா? இ��க=.�. நீ எ+ஜினியாி5 காேலஜு��F ச�பள� 
எ�ன ெகா.�கிறா8? 
 
பரேம : 140 Qபா8. 
 
விநாயக : க5காதர� காேலஜு�� 180 Qபா8 ச�பள� ெகா.�கிறா�. ஆனா� 
உ5க;ைடய ப3���காக ெமா�த� எ6வள4 ெசல4 ஆகிற, ெதாி:மா? நீ5க� 
ெகா.��� ச�பள�ைத� ேபா� �ைற(த, ஐ(, மட5� ெசலவாகிற,. சமீபத�தி� 
$�,�க��ப+ ெச=3யா� கலா சாைல�காக கண��� பா��தா�க�. ெமா�த� 
வ�ஷ�தி� ஐ(, ல=ச� Qபா8 ெசலவா�ெம���, அதி� ஒ� ல=ச� Qபா8Hட 
மாணா�க� ச�பள�தி� கிைட�காெத��� ஏEப=டன. இதE��தா� க� வ�மான� 
ேவ2.�. 
 
பரேம : இ, அத�மம�லவா? ஒ� சில� ப3�, ஆயிர� இர2டாயிர� ச�பள� 
வா5�வதEகாக எ�தைனேயா ஏைழக� க2ணீ� விட ேவ2.மா? இ, எ�ன 
நியாய�? 
 
விநாயக : அதEெக�ன ெச8வ,? ஹி�ைஸ தா� இயEைக த�ம�. �<, LFசிகைள� 
தி�� ப=சிக� உயி�வா<கி�றன. ப=சிகைள� தி�� மி�க5க� பிைழ�கி�றன. 
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மி�க5கைள� ெகா�� தி���, ேவைல வா5கி:� மனித� ஜீவி�கிறா�. 
மனித�க;���ேள ஏைழகைள ேவைல வா5கி� பண�கார�க� வா?கிறா�க�. 
எ�லாவEைற:� ,ற(, ச�னியாசியா8� ேபாவதாயி�(தா� ஒ��� 
ேவ23யதி�ைல. உலக�தி� வா?வதா8 இ�(தா� பிற���� ,�ப� ெகா.�ேத 
ஆக ேவ2.�. 
 
சிவகாமி : எ�லா� அவரவ� தைல எ<�தி� ப3தா� நட��� ேபா%��கிற,. 
 
பரேம : தைலயாவ,? எ<�தாவ,? எ�லா� மனித� ெச8வ,தா�. க�;�கைட� 
பண�தா� க�வி�� எ�ப, ஏ�? மE�� எ�தைனேயா ெசல4கைள� 
�ைற�க�Hடாதா? 
 
விநாயக : அ,தா� $3யாத காாிய�. அரசா5க�தா� இராTவF ெசலைவ� 
�ைற�க மா=டா�க�. உ�திேயாகNத� ச�பள�ைத:� �ைற�க $3யா,. பா�கி 
எ�லா� ேபாக=.�. ெத�ைன மர5கைள� க�;� ��தைக�� வி.வதி� நம��F 
சராசாி மாத� எ2c� Qபா8 வ�கிற,. ஒ� சிரம� கிைடயா,. இ(த 
வ�மான�ைத நா� எ�ப3 விட $3:�? ேவ� யா�தா� வி.வா�க�? 
 
சிவகாமி : ஏைழகளி� பாவ� -2 ேபாகா,. 
[எ<(, ேபாகிறா�க�.] 
***** 

ஐ�தா� கா(சிஐ�தா� கா(சிஐ�தா� கா(சிஐ�தா� கா(சி    
 
ேநர� : இர4 எ=டைர மணி. 
இட� : "ப�ம விலாஸ�" $��ற�, ஹா�. 
பா�திர� : விநாயக ரா6, சிவகாமி, பரேம7வர�. 
***** 
பரேம7வர� : ச=டசைபயி� $34 எ�ன ஆயிE�? 
 
விநாயகரா6 : சாியான $34தா�. 
 
பரேம : பிேரேரபைண ேதா�வி யைட(,வி=டத�லவா? 
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விநாயக : $த�தரமான ேதா�வி; ��றி� ஒ� ப5� ேவா=.� Hட� 
கிைட�கவி�ைல. 
 
பரேம : இ(த அநியாய�திE� எ�ேபா, விேமாசனேமா ெதாியவி�ைல. 
 
சிவகாமி : சா�பிட� ேபாகலாமா? க5� இ�#� வர�காேணாேம? 
 
விநாயக : ஏ� இ6வள4 தாமத�? சினிமா4��� ேபாயி�(தாD� இதE�� 
தி��பியி��கலாேம? 
 
பரேம : ேமா=டா� ச�த� ேக=கிற,. நா� ேபா8� பா��, வ�கிேற� 
 
[ெவளிேய ேபாகிறா�] 
 
சிவகாமி (இரகசியமாக) : ஒ� சமாசார� அ�லவா? ெரா�ப� கவைலயா8 இ��கிற,. 
ெகா+ச நாளாக� க5� ஒ� மாதிாியாக இ��கிறா�. 
 
விநாயக : எ�ன ெசா�கிறா8? க5�4�� எ�ன? 
 
சிவகாமி : நா=.� ெப2 இ��தா� ச(ேதக�ப=.F ெசா�னா�. அத� ேம� 
என��� ச(ேதகமாயி��கிற,. இரவி� $�ேபா� சீ�கிர� வ�வதி�ைல. வாயி� 
,�வாசைன -7கிற, எ�� ெசா�கிறா�. 
 
விநாயக : சீFசி! எ�ன உள�கிறா8? க5காதரனா அ�ப3 எ�லா� ேபாகிறவ�? 
 
சிவகாமி : ஒ��மி�லாம%��க ேவ2.ெம��தா� ெத8வ5கைள ேவ23� 
ெகா23��கிேற�. ஆனாD� மன�கல�கமா யி��கிற,. ெவ�ைள�கார 
ஓ=ட�க� இ��காேம? அ5ேக ேபாகிறாேனா எ�� ேதா��கிற,. ேச�வாேரா. 
ேச�(, எ�தைனேயா பி�ைளக� ெக=.� ேபாகிறா�கேள? 
[பரேம7வர� உ�ேள வ�கிறா�] 
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பரேம : ேவ� யா�ைடய வ23ேயா ேபாயிE�. க5காதரைன� காேணா�. 
[ெட%ேபானி� மணி அ3�கிற,.] 
 
விநாயக : அ, யா�, பார�பா. 
 
பரேம (ெட%ேபானி�) : யா�? ேபாVN Nேடஷனா? - ஆமா�. - ,�க சமாசாரமா? 
எ�ன? எ�ன? - (அைர நிமிஷ5 கழி�,� தி��பி) ஐேயா விப�தா�, க5காதரைன 
ெஜனர� ஆNப�திாி��� ெகா2. ேபாயி��கிறா�களா�. ப.காயமா�. 
 
சிவகாமி : அடபாவி! ேமாச� ெச8,வி=டாயா ஐேயா! எ�ன ெச8ேவ�? 
 
விநாயக (பைதபைத��ட�) : ஓ.! 3ைரவைர� H�பி=. ேமா=டா� ெகா2. 
வரFெசா�D. (ெட%ேபா� அ�கி� ெச��) ஹேலா! யா� அ5ேக விப�, எ�ப3 
ஏEப=ட, ெதாி:மா? 
 
ெட%ேபா� �ர� : ராயாிட� ெசா�ல ேவ2டா�. ந�றா8� �3�தி�(தாென�� 
ேபாVN சா�ெஜ2. ெசா�Dகிறா�. 
 
விநாயக : எ�ன? ந�$ைடய 3ைரவரா �3�,வி=3�(தா�? 
 
ெட%ேபா� �ர� : 3ைரவ� அ�ல. ராய� மகேன வ23 ஓ=3னானா�. 
�3ெவறியி� எதிேர வ(த பNஸுட� ேமாதிவி=டா�. நீ5க� யா�? 
 
விநாயக : ஐேயா! 
[கீேழ வி<(, தைரயி� தைலைய ேமாதி� ெகா2. அ<கிறா�.]  
---------------- 
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66. 66. 66. 66. ெத,வயாைனெத,வயாைனெத,வயாைனெத,வயாைன    
 
எ�#ைடய ந2ப� ெவEறிைல பா��� கைட ஓம��=3 $த%யா�� நா#� ஒ� 
நா� கடEகைரயி� உ=கா�(, ேபசி�ெகா23�(ேதா�. ம,வில�� இய�க�ைத� 
பEறி� ேபF7 வ(த,. "இ��க=.�; நீ5க� ஒ� கால�தி� சாராய� கைட ��தைக 
எ.�தி�(தீ�களாேம. அைத எ�ப3 வி=[�க�? உ�தரேமQைர வி=.F ெச�ைன� 
ப=டண�திE� ஏ� வ(தீ�க�?" எ�� ந2பைர� ேக=ேட�. "அ, ெபாிய கைத!" 
எ�றா� $த%யா�. 
 
"பாதகமி�ைல, ெசா�D5க�" எ�ேற�. ஓம��=3 $த%யா� ெசா�ல� 
ெதாட5கினா�:  
 
நா5க� ஜாதியி� ெநச4�கார�க�; ஆனாD� எ5க� �.�ப�தி� ம=.� இர2. 
தைல$ைறயா8 ெநச4� ெதாழி� ெச8வ, கிைடயா,. எ5க;ைடய பா=டனா� 
எ5க� ஊாிேலேய ெபாிய பண�காரராயி�(தா�. ஆனா� எ� தக�பனா� கால�தி� 
எ5க� ெசா�ெத�லா� பல வழியி� அழி(,வி=ட,. எ�ைன:� எ� தாயாைர:� 
ஏைழகளா8வி=.� த(ைத இற(,ேபானா�. அ�ெபா<, என�� ��ேற வய,; 
கட�கார�க� எ5க� ெசா�ெத�லா� எ.�,� ெகா2. வி=டா�களா�. 
 
எ� தாைய� ெபEற பா=டனா� ஒ�வ� இ�(தா�. அவ� அ�ேபா, எ5க;ட� வ(, 
வசி�க� ெதாட5கினா�. அவ� கிழவ�; ேவைல ெச8ய� த�ளாதவ�. ஆனா� ந�ல 
ெக=3�கார�. எ5க;�� மி+சிய ெசாEப நில�தி� சா�ப3�� ேவ23ய ஏEபா. 
ெச8, �.�ப காாிய5கைளF சீராக நட�தி வ(தா�. நா� தின(ேதா�� பக%� 
எ5க� மா.கைள ஓ=3Fெச�� வ�ேவ�. மாைலயி� வி=.�� வ(, மா.கைள� 
க=3வி=.� பா=ட� ப�க�தி� உ=கா�ேவ�. அவ� இராமாயண, பாரத� கைதக� 
ெசா�Dவா�. வி�கிரமாதி�திய� கைத, ேதசி5� ராஜ� கைத $த%யன4� 
ெசா�Dவா�. இைவகைளெய�லா� நா� மிக4� 7வாரNயமாக� ேக=.� 
ெகா23��ேப�. 
 
ஒ�நா� அவ� நள� கைத ெசா�%�ெகா23�(தா�. தமய(தி�� இர2டாவ, 
7ய�வர� எ�பதாக நள#��F ெச8தி வ(த இட�தி� கைதைய நி��தி, 'உட�� 
சாியி�ைல, அ�பா! ஏேதா ஒ� மாதிாியாயி��கிற,. பா�கி� கைதைய நாைள��F  
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ெசா�Dகிேற�' எ�றா�. 
 
கைதைய அவ� $3�கேவயி�ைல. ம�நா� அவ��� உட�� அதிகமா8வி=ட,. 
ஊரா� அவ� ெச�,�ேபா8 வி.வாெர�� ேப7வைத� ேக=ேட�. ெச�,� 
ேபாவெத�றா� அ, எ�ன ெவ�� என�� அ�ேபா, $<,� �ல�பட வி�ைல. 
எ%, ெப�Fசாளி, LFசியி� சா4தா� ெதாி:�. ஆனாD� எ�லா�� ேபசி� 
ெகா�வைத� ேக=. ஒ�வித� ,�க� உ2டாயிE�. அைதவிட� கைத பா�கியா8 
நி�� வி=டேத எ�ற ,�க�தா� அதிகமாயி�(த,. என�� இ�ேபா, ந�றா8 
ஞாபகமி��கிற,; அவ� அ�கி� ெச�� "தா�தா! நீ ெச�,� ேபாகிறாயா? 
ேவ2டா�! கைதைய $3�காம� ெச�,� ேபாக ேவ2டா�" எ�� ெசா�% 
அ<ேத�. அ�ேபா, அவ� ��சிாி��F சிாி�, "�ழ(தா8! இதEகாக நீ 
வ��த�படாேத; நீ ��தக� ப3�பதE�� கE��ெகா�. நா� உன��F ெசா�ன 
கைதகைள விட இ�#� எ6வளேவா ந�ல கைதக� ��தக5களி� இ��கி�றன. நீ 
ப3�க� கE�� ெகா2டா�, ஆயிர5கைதக� ப3�கலா�. மEறவ�க;��� 
ெசா�லலா�" எ�றா�. ம�நா� அவ� இற(, ேபானா� 
 
பா=ட� Hறிய வா��ைதகைள நா� மற�கேவயி�ைல. எ5க� ஊ��� அ.�த 
ஊாி� ஒ� ப�ளி�Hட� இ�(த,. தாயிட� உ�தர4 ெபE� அ(த� 
ப�ளி�Hட�திE�� ேபாேன�. எ<�,� H=3� ப3�க� ெதாி:� வைரயி� நா� 
அ5ேக இ�(ேத�. -=. ேவைல, வய� ேவைலகைள� கவனி�க ேவ23யி�(த,. 
ஆனா� ப3�பைத ம=.� விடவி�ைல. எ5ேக, யாாிட�தி� கைத� ��தக� 
இ�(தாD� ெக+சி� H�தா3 வா5கி� ெகா2. வ(,வி.ேவ�. விள5கினாD�, 
விள5காவி=டாD� த=.� த.மாறி வாசி�, $3�ேப�. ஒ� க(த� ஏ. 
அக�ப=டா�Hட வி.வதி�ைல. இ6வா� இராமாயண�, பாரத�, க(த�ராண�, 
நளமகாராஜ� கைத, அாிFச(திர மகாராஜ� கைத, வி�கிரமாதி�த� கைத, அ�% 
அரசாணி மாைல $த%ய பல U�கைள� ப3�, $3�ேத�. 
 
இ�ப3 பல வ�ஷ� ெச�றன. ஒ�நா� என�� ஒ� "நாவ�" கிைட�த,. ஆஹா! 
அைத� ப3�தேபா, நா� அைட(த ச(ேதாஷ�ைதF ெசா�% $3யா,. அ, $த�, 
நாவ� ைப�திய� எ�ைன ந�றா8� பி3�,� ெகா2ட,. ஒ� $ைற ஊாி%�(, 
சில� கிறிN,மN ேவ3�ைக பா��க� ப=டண�திE� வ(தா�க�. நா#� 
அவ�க;ட� ேச�(, வ(ேத�. அவ�கெள�லா� ஏேதேதா சாமா�க� வா5கி� 
ெகா2. தி��பினா�க�. நா� எ�ன ெச8ேத� ெதாி:மா? ��மா��க=3� பைழய 
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கிழி(த நாவ�களி� ஒ� க=. வா5கி�ெகா2. ேபா8Fேச�(ேத�. இர4 பக� ஒேர 
�Fசாக வாசி�, $3�ேத�. இ�ெபா<, நிைன�தா� மிக4� ஆFசாியமா8 
இ��கிற,. ��ைப� ெதா=3யி� ேபா.வதEேக த�(தைவ எ�� இ�ேபா, நா� 
க�,� நாவ�கைள அ�ேபா, எ�தைன ஆவDட� ப3�ேத�, ெதாி:மா? 
 
["இ��க=.�. நீ5க� எ�ைன� ேக% ெச8வதி�ைல எ�� உ�தி Hறினா�தா� 
இனி ேம� கைத ெசா�Dேவ�" எ�றா� ஓம��=3 $த%யா�. "ஒ� நா;� ேக% 
ெச8யமா=ேட�. ெசா�D5க�" எ�ேற�.] 
 
சாதாரணமா8 நாவ�க� எ�றா� எ�ப3�ப=டைவ எ�� உ5க;��� ெதாி:ேம? 
எ�லா� காத� மய�. நம, வா?4��F சE�� ெபா�(தாதைவ. ஆனா� நா� 
அ�ேபா, பதிென=. வய, வா%ப�. இ6வள4 !ர� ப��தறி:� ச�தி 
என�கி�ைல. ஆகேவ ேமEப3 நாவ�கைள� ப3�தத� பயனாக� காதைல� 
பEறி:�, விவாக�ைத� பEறி:�, வ�5கால வா?ைவ� பEறி:� ஏேதேதா 
மேனாராWய� ெச8ய� ெதாட5கிேன�. 
 
எ5க� கிராம�தி� அ�ெபா<, ெபாிய பண�கார� அ��� �=3 $த%யா�. அவ� 
தா� கிராம $�சீ���Hட. அவ��� ஒ� ெப2 இ�(தா�. அவ� ெபய� 
ெத8வயாைன. இ�ெபா<, நிைன�,� பா��தா� அவ� ஒ� ச�வ சாதாரணமான 
ெப2 எ�ேற ேதா��கிற,. ஆனா� அ�ேபா, "நாவ�" க2Tட� பா��த 
என�� அவ� ஓ� அ�ஸர Nதிாீைய� ேபா� காண�ப=டா�. Lேலாக�திD� சாி, 
ேதவேலாக�திD� சாி, அவைள� ேபா�ற அழகி ேவெறா��தியி�ைல எ�� 
நிFசயமைட(ேத�. ��தக�தி� ப3�த கதாநாயக�கைள� ேபாலேவ நா#� 
அவைள� க%யாண� ெச8, ெகா�ளாவி=டா� உயி� பிைழ�தி��க $3யாெத�� 
உ�தி ெகா2ேட�. 
 
இ, வைரயி� நாவ� ப3�� பய�ப=ட,. இதE�ேம� எ�ன ெச8வெத�பதE� 
நாவ�களி� உதவி கிைட�கவி�ைல. நாேனா த�ன( தனியனான வா%ப�; 
தக�பனEறவ�; ஏைழ. அ����=3 $த%யாேரா ெப�� பண�கார�; ஊ��� 
எஜமான�. அவாிட� ேபா8 "உ� ெப2ைண� ெகா." எ�� ேக=டா� க=3 
ைவ�, அ3�பா�. நாவ�களி� ப3�தைத�ேபா� ெப2ைண ேநேர பா��, எ� 
காதைல ெவளியி.வதE� ேவ23ய ைதாிய� இ�ைல. அெத�லா� நாவ�களி� 
நட���. வா?�ைகயி� நைடெபறா,. ஆதலா� ஓயாம� சி(தி�த வ2ண� 
இ�(ேத�. கைடசியாக ஒ� :�தி ேதா�றிய,. அ(த ஊாி� சமீப�தி� க�; 
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சாராய�கைடக� ஏல� ேபாட இ�(தா�க�. அ(த� கைடகைள ஏல� எ.�பெத�� 
தீ�மானி�ேத�. விைரவி� பண� ச�பாதி�, அ����=3 $த%யா���F 
சமமாவதE� இ, ஒ��தா� வழி எ�� எ2ணிேன�. 
 
த� நைககைள விE��, ப�,� ப�னிர2. வ�ஷ5களி� ெகா+ச� ெகா+சமாகF 
ேச��,� எ� தாயா� இ�U� Qபா8 வைரயி� பண� ைவ�தி�(தா�. 
ஏல�பண�ைத� க=.வதE� அ�ெதாைகைய� ெகா.���ப3 ேக=ேட�. தாயா� 
$த%� ஆ=ேசபி�தா�. "அ(த� பாவ� ெதாழி� நம�� ேவ2டாம�பா; ஏேதா 
உ�ளைத ைவ�,�ெகா2. தி��தி அைடேவா�" எ�றா�. நா� பி3வாத� 
பி3�தத� ேம� அவ� "�ழ(தா8! ந�$ைடய �.�ப ெசா�ெத�லா� எ�ப3 
அழி(த, ெதாி:மா?" எ�� ேக=டா�. "ெதாியாேத! எ�ப3?" எ�ேற�. "எ�லா� 
உ� தக�ப� �3�ேத ஒழி�,� ேபா=டா�. அ(த� பாவ� எ�ன�திE�?" எ�றா�. 
என��� !�கிவாாி� ேபா=ட,. இ,வைரயி� அ(த விஷய� என��� ெதாியா,. 
ஆனா� ெத8வயாைனைய நிைன�,� ெகா2ேட�. தாயா� ெசா�ன 
ெச8தியி%�(, எ�#ைடய தீ�மான� இ�#� உ�திப=ட,. "அ�மா! க�;� 
கைடயி� ேபான ெசா�ைத க�;�கைட �லமாகேவ ச�பாதி�,� தீ�ேவ�. 
அ,தா� ெத8வ�தி� சி�த�. இ�லாவி=டா� என�ேக� இ(த ேயாசைன ேதா�ற 
ேவ2.�?" எ�ேற�. 
 
க�;�கைட��� ேபா=3 அதிக�. எ.�க $3யவி�ைல. சாராய�கைட ம=.� 
எ.�ேத�. வியாபார� ந�றா8 நட(த,. உ�திேயாகNத�க;�� அதிக� பண� 
ெகா.�ேத�. ஆனா� எ� ைகயிD� பண� அதிேவகமாகF ேச�(, ெகா2. 
வ(த,. அ.�த வ�ஷ� க�;�கைட, சாராய�கைட இர2ைட:� எ.�ேத�. 
அ����=3 $த%யா�ைடய ெப2T�காக நா� ெச8த காாிய5கெள�லா� அவ� 
மனதி� ெபாறாைமைய�தா� உ2டா�கின. ஏெனனி� அ�ேபா, அவ�ைடய ைக 
இற5கி வ(த,. கட� அதிகமாயிE�. "க�;�கைட�கார� பய�" எ�� எ�ைன� 
பEறி அவ� அவமதி�பா8� ேபசியதா8� ேக�வி� ப=ேட�. அவ�ைடய 
அக�பாவ�ைத அட��வ, எ�ப3 எ�� ஓயாம� சி(தி�,� ெகா2. வ(ேத�. எ� 
எ2ண� நிைறேவ�வதEகான ஒ� ச�பவ� விைரவிேலேய நட(த,. கட4� எ� 
ப�க� இ��கிறா� எ�� ேதா�றிE�! 
 
ஒ� சமய� அ����=3 $த%யா� த� �.�ப�,ட� ஏேதா வியாதிையF 
ெசாNத�ப.�தி� ெகா�ள� ப=டண�,�� வ(, ஆ�மாத� த5கியி�(தா�. 
இ5ேக அவ�க;�� ப(,�க� பல� இ��கிறா�க�. அவ� தி��ப ஊ��� வ(த 
அ�� அவ�ைடய ஆ� ஒ�வ� சாராய�கைட�� வ(, ஒ� �=3 சர�� 
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வா5கி�ெகா2. ேபானா�. என�� மிக4� ஆFசாியமாயி�(த,. ப=டண�தி� 
ப(,�க� -=3� கE��ெகா2டா� ேபாD� எ�� எ2ணிேன�. ��� நா� 
கழி�, ம�ப3:� அ(த ஆ� வ(, இ�ெனா� �=3 வா5கி� ெகா2. ேபானா�. 
 
அ�ேபா, என��2டான ச(ேதாஷ�ைத அளவிட $3யா,. "சாி, $த%யா� நம, 
வைலயி� -?(தா�. அவ� க�வ� ஒழி(த,; இ(த ஊாி� ந�ைம� தவிர� கட� 
ெகா.�பா� யா�மி�ைல. ெத8வயாைன ந�ைம� த�பி எ5ேக ேபாகிறா�?" எ�� 
இ6வாெற�லா� ஆகாச� ேகா=ைட க=3ேன�. 
 
எ�லா� நா� எ2ணியப3ேய நட(, வ(த,. ஒ� வ�ஷ�திE�� அ����=3 
$த%யா� ஊரறி(த ெப�5 �3கார� ஆனா�. கட� விஷ� ேபால ஏறி வ(த,. 
ஏராளமான Lமி அவ��� இ�(தாD� வ=3 ெகா.�ப, எளித��. நில�ைத 
விE�� கடைன� தீ��பதE�� நில�ைத வா5�வா� யா�மி�ைல. இ(த 
நிைலைமயி� ஒ� ேகா�=. வார2. அவ�மீ, பிற(த,. வார23� த��வதEகாக� 
ைகயி%�(த ச��கா� கிNதி� பண�ைத� ெகா.�,வி=டா�. இவ� �3காரெர���, 
கட�காரெர��� ெமா=ைட வி2ண�ப�தி� �ல� அதிகாாிக;��� ெதாி(, 
ேசாதைன�� வ(,வி=டா�க�. $த%யா� த� க�வ�ைத எ�லா� வி=. எ�னிட� 
ஓ3வ(தா�. எ� கா%� வி<(, ெக+சினா�. எ2c� Qபா8 கட� ெகா.�, 
அவ� தைல�� வ(த விப�தி%�(, அவைர� த��வி�ேத�. 
 
நா� ெகா+ச� �றி��� கா=3ய,தா� தாமத�, $த%யா� ெத8வயாைனைய 
என��� க%யாண� ெச8, ெகா.�பதE�� த�$ைடய Lரண ச�மத�ைத� 
ெதாிவி�தா�. விவாக�திE� நா� �றி�பி.வ, தா� பா�கி. இ(தF சமய�தி� 
அ����=3 $த%யா� ஒ�நா� தி[ெர�� மரணமைட(தா�. ந�ல 
திடேதகியாயி�(த அவ� இ�ப3 அகால மரணமைட(ததE� மிதமி+சிய �3தா� 
காரணமாயி��கேவ2.�. இ(த� ,�க ச�பவ�தினா� எ�#ைடய 
உ�ேதச5கைள� பEறி� �னராேலாசைன ெச8ய ேவ23யதாயி�(த,. இ�ெபா<, 
நா� ெத8வயாைனைய விவாக� ெச8, ெகா2டா� அவ;ைடய �.�ப� 
ெபா��� $<வைத:� நாேன ஏE�� ெகா�ள ேவ23 வ��. ஏெனனி� அவ�க� 
-=3� வய, வ(த ஆ2 ம�க� யா�மி�ைல. அ����=3 $த%யா�ைடய 
இர2டா(தார� சி� ெப2. அவ;�, அவ;ைடய ைக��ழ(ைத:�, 
ெத8வயாைன:�தா� -=3D�ளவ�க�. இவ�கைள� கா�பாE�� 
ெபா��ைப:�, �.�ப�தி� கடைன� தீ��,F சீ��ப.�,� ெபா��ைப:� நாேன 
வகி�க ேவ23யவனாேவ�. இ�ப3 எ�லா� மனதி� ச(ேதக5க� உ2டாயின. 



124 

 

ஆனாD� $3வி� ெத8வயாைனைய மண(,தா� தீர ேவ2.� எ�� 
தீ�மானி�ேத�. 
 
இ�ேபாெத�லா� க�;, சாராய� கைடக;�� நாேன ேநாி� ேபாவதி�ைல. ச�பள 
ஆ�க� ைவ�,வி=ேட�. அ�றாட� சாய5கால�தி� ம=.� ெச�� H.$த� 
ெதாைகைய வா5கி� ெகா2. வ�ேவ�. ஒ� நா� அ6வா� ெச�றேபா,, கிராம 
$�சீ�� -=. ேவைல�கார� அ�ெபா<,தா� ைகயி� �=3:ட� 
கைடயி%�(, ெவளிேய வ�வைத� க2ேட�. எ�ைன� பா��த,� அவ� 
சாைலேயாரமா8� ப,5கி� ெகா2. ெச�றா�. 
 
"இவ� இ�ேபா, யா���F சாராய� வா5கி� ேபாகிறா�?" எ�� என�� 
ஆFசாியமாயி�(த,. ஏேதா ஒ� ��=. எ2ண�தினா� அைத� க2.பி3�க 
ேவ2.ெம�� ேதா�றிE�. ஆகேவ அவ#��� ெதாியாம� அவைன� பி� 
ெதாட�(, ெச�ேற�. அவ� ஊ�� ெத�வி� �றமா8F ெச�� அ����=3 
$த%யாாி� வாயிEப3 வழியா8 Xைழ(தா�. இைத $E�� ஆராய 
ேவ2.ெம�� எ2ணி, ெத�-தி��F ெச�� $த%யா� -=.��� Xைழ(ேத�. 
நைட��F ெச�ற,� சிறி, தய5கி உ�ேள எ=3� பா��ேத�. அ�ேபா, நா� 
க2ட கா=சி இ3வி<(தாEேபா� எ�ைன� திைக�கF ெச8, வி=ட,. 
 
ெத8வயாைன:� அவ;ைடய சிறிய தாயா�� ஊ+ச� பலைகயி� 
உ=கா�(தி�(தா�க�. $த%யா�ைடய மைனவியி� ைகயி� சாராய�=3. இர2. 
த�ள�களி� ஊEறி ஒ�ைற ெத8வயாைனயிட� ெகா.�, மEெறா�ைற� தா� 
அ�(த ஆர�பி�தா�. பலவ�ஷ காலமாக எ� உ�ள�தி� வள�(, வ(த காத� 
அ�தைன:� அ(த ஒ� கண ேநர�தி� விஷமாகிவி=ட,. ெசா�ல $3யாத 
அ�வ��� என��2டாயிE�. ச�த� ெச8யாம� ெவளிேய வ(, அவசரமாக -. 
வ(, ேச�(ேத�. 
 
எ� மேனாரத�தி� இ3 வி<(த,. எ� ஆைச எ�லா� நிராைசயாயிE�. $த%� 
அ��� �=3 $த%யா� -=3� சாராய�=3 ��(தைத� பா��தேபா,, நா� 
ஆைச�ப=ட பழ� கி=3வி=ட, எ�� ச(ேதாஷ�ப=ேட�. -=3E�� ெச�ற 
அ(த சாராய�=3, பி�னா� ெச8த ேவைலைய� பா��த,�, அ(த� பழ� 
விஷமா8� ேபாவதE� காரணமாயிE�. அளவி�லாத ,�க�,ட� அ�� 
ப.�ேத�. பா=ட� ெசா�ன பழ5கைதகெள�லா� நிைன4�� வ(தன. நாவ�க� 
எ�லா� ஆபாசமா8� ேதா�றின. 
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அதE�� பிற� ஒ� வார�திE�� க�;, சாராய� கைடகைள� ெதாைல�,� தைல 
$<கிேன�. அ�கைடகளி� ச�பாதி�த ெசா�ைத எ�லா� அ(த ஊ�� 
ேகாவிD���, பஜைன மட�திE��, ப�ளி�Hட�திE�மாக� பகி�(, எ<தி 
ைவ�ேத�. இ(த த�ம5க� சாிவர நட�பதE�� ஏEபா. ெச8ேத�. ைகயி� ெகா+ச 
Qபா8 எ.�,�ெகா2. தாயா�� நா#� இ(தF ெச�ைன நக��� வ(, 
ேச�(ேதா�" எ�� Hறி ந2ப� கைதைய $3�தா�.  
--------------- 

67. 67. 67. 67. ேகாவி�த�� �ர.ப��ேகாவி�த�� �ர.ப��ேகாவி�த�� �ர.ப��ேகாவி�த�� �ர.ப��    
 
ேகாவி(த#�, -ர�ப#� அ2ைட -=.�கார�க�. வா?�ைக நிைலைமயி� 
ஏற��ைறய இ�வ�� ஒ�தி�(தா�க�. 
 
ேகாவி(த#��� ப��தி ஆைலயி� ேவைல; வார� ஆறைர Qபா8 ச�பள�. 
-ர�ப#�� ரயி�ேவ ஒ�� ஷா�பி� ேவைல; அவ#��� வார� ஏ< Qபா8 
ச�பள�. மைனவி:� இர2. �ழ(ைதக;� ேகாவி(த#�� உ2.. -ர�ப#��� 
அ�ப3ேய. ேகாவி(த� வார�திE� $�கா� Qபா8 வாடைக ெகா.�, ஐ(தா� 
�3�தன5க� உ�ள -=3� ஒ� சி�ன அைறயி� �3யி�(தா�. 
 
ஆனா� ஒேர ஒ� வி�தியாச� இ�(த,. -ர�ப� ஒ�� ஷா�பி%�(, -=.�� 
வ�� வழியி� ஒ� சாராய� கைட உ2.. அவ� அ(த� கைட வழியாக� தா� 
-=.�� வ�வ, வழ�க�. ேகாவி(த� ஆைலயி%�(, -=.�� வ�� வழியிD� 
க�;�கைட, சாராய� கைட, ^��கைட எ�லா� உ2.. ஆனா� அவ� ���� 
வழியாகF ச(, ெபா(,களி� ��(, -=.�� வ�வ, வழ�க�. 
 
இ(தF சி� வி�தியாச�தினா� அவ�க;ைடய வா?�ைக $ைறயி� ேந�(த ெப�� 
ேவE�ைமF ெசா�கிேற� ேக;5க�. 
 
சனி�கிழைம பிEபக� ��� மணி�� ேகாவி(த#�� ஆைலயி� ச�பள� 
ெகா.�தா�க�. Qபா8 ஆறைரைய:� அவ� வா5கி� ப�திரமா8 $3 ேபா=.� 
ெகா2. ���� வழியா8 -. வ(, ேச�(தா�. அவ� மைனவி 7(தர$�, மக� 
நடராஜ#� ச(ேதாஷ�,ட� அவ� வரைவ எதி�பா��தி�(தா�க�. நடராஜ� தி�, 
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தி� எ�� �தி�,� ெகா2. "அ�பா! ச$�திர� பா��க� ேபாகேவ2.�. ச$�திர� 
பா��க� ேபாகேவ2.�!" எ�� HFச%=டா�. 
 
பிற� ேகாவி(த#� அவ� மைனவி:� உ=கா�(, கண��� பா��தா�க�. பி� 
வ�மா� ெசல4 ஜாபிதா ேபா=டா�க�:- 
 Q. அ. ைப 
-=. வாடைக 0  12 0 
அாிசி 1  8 0 
ப���, உ��, �ளி சாமா�க� 0  8 0 
ேமா��, ெந8:� 1  8 0 
எ2ெண8 1  4 0 
கா8கறி $த%ய சி�லைற ெசல4க� 0  8 0 
ெமா�த� 4  0 0 
 
வழ�கமாக ேசவி5N பா5கியி� ேபா=. வ(த $�கா� Qபாைய:� ேச��,  
Q. 4-12-0 தனியாக எ.�, ைவ�தா�க�. பா�கிF ெசல4 ெச8வதE� Q. 1-12-0 
ைகயி� இ�(த,. 
 
"சாி, ச$�திர� கைர��� ேபாகலா�, �ற�ப.!" எ�றா� ேகாவி(த�. 
 
7(தர� மக#��F ச=ைட:� ��லா4� ேபா=. ெநEறியி� ெபா=. ைவ�தா�. 
தா#� $க5க<வி� க2ணா3 பா��,� �5�ம�ெபா=. ைவ�,� ெகா2டா�. 
பிற� ைக��ழ(ைத��� க�பளிF ச=ைட ேபா=. இ.�பி� !�கிைவ�,� 
ெகா2. கிள�பினா�. வழியி� ேகாவி(த� காலணாவிE�� ெப�ப�ெம2. 
வா5கி மக#��� ெகா.�தா�.  
 
கடEகைரயி� காE�வா5க� ெபாிய ெபாிய மனித�கெள�லா� வ(தி�(தா�க�. 
ஆனா� ெபாிய மனித�, சி�ன மனித� எ�லா���� ஒேர காE��தா� அ3�த,. 
ேகாவி(த#� 7(தர$� அைலேயார�தி� உ=கா�(, ஆன(தமா8 அைர மணி ேநர� 
ேபசி�ெகா23�(தா�க�. ேமா=டாாி� வ(தவ�கைளவிட இவ�க� அ�பவி�த 
இ�ப(தா� அதிகெம�� ெசா�லலா�. நடராஜ� �தி�, விைளயா3னா�. அைல 
ேமாதி�ெகா2. வ��ேபா, கைர�� ஓ.வ,�, அைல தி��பிF ெச�D�ேபா, 
அைத� பி3�க ஓ.வ,� அவ#�� அE�தமான விைளயா=டாயி�(த,. 
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இ(த சமய�தி� !ர�தி� ப=டாணி� கடைல $��� விEபவ� ேபா8� 
ெகா23�(தா�. நடராஜ� ஓ3F ெச�� அவைன அைழ�, வ(தா�. 
அைரயணா4�� $���� $�காலணா4��� கடைல:� வா5கினா�க�. 
நடராஜ#��� தைலகா� ெதாியவி�ைல. தி��பி -.ேபா8F ேச�� வைரயி� 
தன��� கிைட�த ப5ைக� தி�� ெகா23�(தா�. 
 
ெபா<, ேபான,� அவ�க� -=3E�� தி��பினா�க�. ம�தியானேம சைம�, 
ைவ�தி�(த சா�பா. தயாராயி�(த,. எ�லா�� சா�பி=.வி=.� கவைலயி�றி� 
!5கினா�க�. கடEகைர��� ேபா8 வ(ததEகாக ேகாவி(த#�� உ2டான ெசல4 
ஒ�றைர அணாதா�. 
 
ம�நா� ஞாயிE��கிழைம காைலயி� எ<(த,� இ�ைற�� எ�ன 
ெச8யலாெம�� ேயாசி�தா�க�. ^�பி�N பா������ ேபாக ேவ2.ெம�� 
தீ�மானமாயிE�. 7(தர� அவசர அவசரமா8F சைமய� ெச8தா�. ேகாவி(த� 
மா��க=.��� ேபா8� கா8கறி வா5கி� ெகா2.வ(, ெகா.�,வி=. ேவ�3 
ச=ைடக;��F ச4�கார� ேபா=.� ,ைவ�தா�. பிற� �ழ(ைதைய� பா��,� 
ெகா23�(தா�. நடராஜ� -=.� கண��கைள� ேபா=டா�. 
 
எ6வளேவா அவசர�ப.�தி:� கிள��வதE� மணி ஒ�றாகி வி=ட,. 7(தர� 
சிE�23�காக� ெகா+ச� அ�ப� ெச8, ஒ� ெபா=டண�தி� க=3 எ.�,� 
ெகா2டா�. �ரசவா�க� வைரயி� அவ�க� நட(,ெச�� அ5கி�(, 3ரா� 
வ23யி� ேபானா�க�. மாைல நா�� மணி வைரயி� ^�பி�N பா��ைகF 
7EறிF7Eறி ேவ3�ைக பா��தா�க�. நடராஜ#��� �ர5�கைளவி=.� பிாி(, 
வ�வதE� மனேம இ�ைல. ��மா��க=3� ஊத� வா5கி� த�வதா8F 
ெசா�னதி� ேம�தா� அவ� வ(தா�. 
 
இ,வைர 3ரா� ச�த� ஒ�றைற அணா4�, ^�பி�N பா�� 3�க= ��றணா4� 
ஆக நாலைர அணா ெசலவாயி�(த,. ��மா��க=3� அவ�க� பி�வ�� 
சாமா�க� வா5கினா�க�:- 
 Q. அ. ைப 
ேகாவி(த#��� பி�தைள 3ப�பா�N 0 11 0 
7(தர�திE� ஒ� த(தF சீ�� 0 2 6 
நடராஜ#�� ஒ� ஊதD� ெப�=.� 0 3 0 
�ழ(ைத�� ஒ� ர�ப� ெபா�ைம 0 2 6 
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சாய5கால� 5 மணி�� அவ�க� -.ேபா8F ேச�(தா�க�. ேபா��ேபா, 3ரா� 
ச�த$� ேச�(, Q. 1-9-0 ெசலவாயிE�. ேநE� ஒ�றைர அணா ெசலவாயிE�. ஆக 
Q. 1-10-6 ேபாக பா�கி இ�(த ஒ�றைர அணாைவ ஒ� சிமிழி� ேபா=. 
ைவ�தா�க�. 7(தர�,��F ேசைல வா5�வதEகாக இ(த மாதிாி ஏEகனேவ Q. 2-8-
0 வைரயி� ேச�(தி�(த,. 
 
ம�நா� தி5க=கிழைம காைலயி� 7(தர� �திய த(தF சீ�பினா� தைலைய வாாி 
$3�,, ெநEறியி� �5�ம� இ=.� ெகா2டா�. ச(ேதாஷமா8� ேபசி� ெகா2. 
7�7��பாக -=.� காாிய5கைளF ெச8தா�. ஏழைர மணி��� ேகாவி(த#��F 
ேசா�ேபா=., ம�தியான�திE�� பலகார� ப2ணி� ெகா.�தா�. ேகாவி(த� 
Nநான� ெச8,, 7�தமான ேவ�3:� ச=ைட:� அணி(,, �திய 3ப�பா�ைஸ 
ைகயி� எ.�,� ெகா2. உEசாக�,ட� ஆைல��� �ற�ப=டா�. நடராஜ� 
இ.�பி� �திய ெப�. ேபா=. அதி� ஊதைல� ெதா5கவி=.� ெகா2. 
�!கல�,ட� ப�ளி�Hட�,��� கிள�பினா�. �ழ(ைத ைகயி� ர�ப� 
ெபா�ைமைய ைவ�,� ெகா2. ஆன(தமா8 விைளயா3� ெகா23�(த,. 
***** 
 
இனி அ.�த -=3� -ர�ப#ைடய �.�ப�தா� சனி�கிழைம, ஞாயிE��-
கிழைமைய எ�ப3� கழி�தா�கெள�� பா��ேபா�. 
 
சனி�கிழைம பிEபக� ��� மணி�� -ர�ப#�� ஏ< Qபா8 கிைட�த,. அவ� 
அைத வா5கி அல=சியமா8� த� க(த� ச=ைட�ைபயி� ேபா=.� ெகா2. 
-=.��� �ற�ப=டா�. வழியி� ^��கைடைய� க2ட,� ஒ� நிமிஷ� நி�� 
தய5கினா�. அ�ேபா, உ�ளி�(, ஒ�வ� "அ2ேண! ஏ� நிEகிறா8? வா!" 
எ�றா�. -ர�ப� கைட��� Xைழ(தா�. $த%� ஒ� சீசா �3�,வி=.� கிள�பி 
விடலாெம�� நிைன�தா�. ஆனா� ஒ� சீசா �3�த,� இ�ெனா� சீசா 
�3�தா�தா� தாக� தணி:ெம�� ேதா�றிE�. ஆனா� த.�,� ெகா2டா�. 
ஒ� Qபா8 ெகா.�,F சி�லைற ேக=டா�. 
 
சி�லைற ெகா.�கF சE� ேநரமாயிE�. இதE�� சில சிேநகித�க� வ(தா�க�. 
அவ�க� �3���ேபா, தா� ம=.� 7�மாயி��க� Hடாெத�� இ�ெனா� சீசா 
ேக=டா�. அைத:� �3�த பிற� "இ�� இர2. சீசா ^� �3�தாகிவி=ட,. 
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நாைள�� வர�Hடா,. ஆைகயா� சாராய� கைடயி� ஒ� திரா� வா5கி� �3�, 
விடலா�" எ�� ேயாசி�, அ�ப3ேய சாராய� கைட��� ேபானா�. ஒ� திரா� 
வா5கி� �3�, வி=.� பிற� இ�ெனா� அைர திரா� ேபாடF ெசா�னா�. 
கைட�கார� ெகா.�த சி�லைறயி� ஒ� அைர�கா� Qபா8 ெச�லா�பண�. 
-ர�ப#�� ேபாைத ந�றா ேயறியி�(தப3யா� அ, ெதாியவி�ைல. கைட�கார� 
ெகா.�த சி�லைறைய எ.�,F ச=ைட� ைபயி� ேபா=.� ெகா2டா�. அவEறி� 
ந�ல இர2டணா ஒ�� ச=ைட� ைபயி� விழாம� தைரயி� வி<(த,. அைத 
அவ� கவனி�கவி�ைல. ஆகேவ சாய5கால� ஆ� மணி�� ந�ல பண� Q. 5-12-
0� ெச�லா� பண� இர2டணா4� எ.�,� ெகா2. அவ� -. ேபா8F 
ேச�(தா�. 
 
-=3� அாிசி, ப��� சாமா� ஒ��� கிைடயா,. அ�� காைலF சா�பா=.�ேக 
நாக�மா� அாிசி கட� வா5கிF சைம�தி�(தா�. எனேவ மி�(த எாிFசDட� அவ� 
-ர�ப� வர4�காக� கா�,� ெகா23�(தா�. வ(த,� ச2ைட பி3�க� 
ெதாட5கினா�. -ர�ப� த�னிடமி�(த பண�ைத அவ� $க�தி� -சி 
எறி(,வி=.� தா#� HFச� ேபா=டா�. இைத� க2. அவ�க;ைடய மக� 
ராம� - ஏ< வய, ைபய�, பய(, வாச��ற� ஓ3� ேபானா�. நாக�மா� அதE�� 
பிற� கைட��� ேபா8 சாமா� வா5கி�ெகா2. வ(, சைமய� ெச8தா�. 
சா�பி=. $3ய இர4 ப�, மணியாயிE�. அ��ற� அைரமணி ேநர� அவ�க� 
கா=.� Lைனக� ேபா� ச2ைட ேபா=.� ெகா23�(,வி=.� பிற� !5கி� 
ேபானா�க�. 
 
ம�நா� காைலயி� கறிகா8 வா5கி வ�வதEகாக -ர�ப� பண� ேக=டா�. 
நாக�மா� ெச�லா�பண� இர2டணாைவ� ெகா2. வ(, ெகா.�தா�. -ர�ப� 
உடேன ச2ைட பி3�க� ெதாட5கினா�. $த� நா� இர4 கைடசாமா� 
வா5கியேபா, நாக�மா� ஏமா(, ெச�லா�பண� வா5கி வ(தி��க ேவ2.� 
எ�� ெசா�னா�. "�3 ெவறியி� நீதா� வா5கி� ெகா2. வ(தா8" எ�றா� 
நாக�மா�. இ(த ச2ைடயி�ேபா, ராம� ந.வி� வ(, "ேநா=. ெப�சி� 
ேவ2.�" எ�றா�. அவ#�� ஒ� அைற கிைட�த,. நாக�மா� ேபா=3��� 
ைக� �ழ(ைதைய அ3�தா�. ஏக ரகைளயாயிE�. -ர�ப#�� ேவ�3 ,ைவ�க 
ேநர5 கிைட�கவி�ைல. 
 
இ�தைன ெதா(தர4க;� கிைடயி� நாக�மா� சைம�தப3யா� �ழ���� 
உ���ேபாட மற(, ேபானா�. சா�பி.�ேபா, -ர�ப� �ழ��F ச=3ைய� !�கி 
நாக�மா� ேம� எறி(தா�. அ, �ழ(ைத மீ, வி<(த,. ம�ப38� ரணகள(தா�. 
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இ�� ^��கைட��� ேபாகேவ2டாெம�� $த�நா� -ர�ப� தீ�மானி�-
தி�(தா�. ஆனா� மாைல ��� மணி ஆன,� இ(த� ெதா�ைலகைளெய�லா� 
மற(, சE� ேநர� "�ஷி"யாக இ�(, வரலாெம�� ேதா�றிE�. ஆகேவ $< 
Qபா8 ஒ�ைற எ.�,� ெகா2. சாராய� கைடைய� ேத3F ெச�றா�. 
 
சாராய� கைடயி� ப�னிர2டணா ெதாைல(த,. அ.�த ச(தி� *தா.� இட� 
ஒ�� உ2.. -ர�ப� அ5ேக ேபானா�. பா�கி நாலணாைவ:� அ5ேக 
ெதாைல�தா�. இ�=3ய பிற� -=.��� கிள�பினா�. வழியி� �3மய�க�தி� 
விள��� க�ப�தி� $=3� ெகா2டா�. ஒ� ��வ� விளா5கா8 அள4�� -5கி� 
ேபாயிE�. -=.��� ேபான,� ப.�,� !5கி� ேபானா�. 
 
நாக�மா� சாய5கால ெம�லா� ஒ� �ைலயி� ப.�, அ<, ெகா23�(தா�. 
இர4 சைம�கவி�ைல. ராம� மEற� பி�ைளக;ட� ெத�விD� சா�கைடயிD� 
விைளயா3வி=. இர4 ஏ< மணி�� -=.�� வ(தா�. நாக�மா� ம�தியான� 
மீதியி�(த ேசாEைற அவ#��� ேபா=.� தா#� சா�பி=டா�. -ர�பைன 
எ<�பிF ேசா� ேபாடவி�ைல. 
 
தி5க=கிழைம காைலயி� -ர�ப#��� தைல ேநா4 பலமாயி�(த,. ��வ� -5கி 
ஒ� க2 �3�ேபாயிE�. $T $T�,�ெகா2ேட உ=கா�(தி�(தா�. 
நாக�மா� ெம,வாக�தா� எ<(தி�(தா�. $த� நா� அ<, அ<, இ�ெபா<, 
அவ� $க� பா��க $3யாதப3 ேகாரமாயி�(த,. தைலமயி� ஒேர பர=ைட. 
$னகி� ெகா2ேட �ழ��� ேசா�� ெச8தா�. -ர�ப� அவசர அவசரமா8 அைற 
வயிE���F சா�பி=.வி=. ம�தியானF ேசாE��காகF ச2ைட ேபா=. 
இர2டணா எ.�,�ெகா2. அ<��F ச=ைட:� க(த� ேவ�3:மா8 ஓ3னா�. 
 
ராம#�� அ�� காைல இர2. ��� தடைவ அ3 வி<(தி�(த,. கண��� 
ேபாடவி�ைலயாைகயா� ப�ளி�Hட�,��� ேபா8 அ3ப3 ேவ2.ேமெய�� 
அவ� க2ைண� கச�கி� ெகா2ேட ப�ளி�Hட� ெச�றா�. ைக� �ழ(ைதைய� 
கவனி�பா� யா�மி�ைல. அ, ஒ� �ைலயி� ப.�, அ<, ெகா23�(த,. 
 
-ர�பைன� ேபா�ற எ�தைனேயா ஏைழ� ெதாழிலாளிகளி� வா?�ைக க�;, ^�, 
சாராய� கைடகளினா� பாழாகி வ�கி�ற,. அ(த� கைடகைள� ெதாைல�க நீ5க� 
எ�ன உதவி ெச8ய� ேபாகிறீ�க�?  
------------- 
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68. 68. 68. 68. சி�ன/த�பி0� தி1ட$க2�சி�ன/த�பி0� தி1ட$க2�சி�ன/த�பி0� தி1ட$க2�சி�ன/த�பி0� தி1ட$க2�    
 
ஒ� ஊாி� சி�ன�த�பி எ�ற ஒ� வா%ப� இ�(தா�. அவ� ஏைழ; 
தக�பனி�லாதவ�. ஒ�நா� அவ� பண� ச�பாதி�, வ�வதEகாக� 
ப=டண�,��� �ற�ப=டா�. 
 
அவ� கிள�பிய ேபா, அவ� தாயா� அவனிட� ஒ� ைவர�க�ைல� ெகா.�,� 
பி� வ�மா� ெசா�னா�:- "�ழ(தா8! உ�#ைடய தக�ப� உன��� ேத3 ைவ�த 
ெசா�, இ(த ைவர� ஒ��தா�. இைத நீ ெவ� ஜா�கிரைதயாக� ெகா2. ேபாக 
ேவ2.�. ப=டண�தி� இதE� ந�ல விைல ெகா.�பா�க�. இைத விE� வ�� 
பண�ைத $தலாக ைவ�,� ெகா2. நாணயமாக வியாபார� ெச8தா� சீ�கிர� 
ந�ல பண� ச�பாதி�,� ெகா2. தி��பலா�. வழியிேல தி�ட� பய� அதிக�. 
வழிேபா�க�க� யாைர:� ந�பிவிடாேத. சில� உ�ேனா. சிேநகமா8� 
ேபசி�ெகா2ேட வ(, சமய� பா��, ைவர�ைத அ3�,� பறி�,� ெகா�வா�க�. 
ஜா�கிரைதயாயி�(, பிைழ" எ�றா�. 
 
அ(த ைவர�தி� ெபய� எ�னெவ�� உ5க;��� ெதாி:மா? அத� ெபய� அறி4. 
 
சி�ன�த�பி ைவர�ைத வா5கி� ப�திரமா8 $3(,ெகா2. �ற�ப=டா�. 
சாைலயி� ெகா+ச !ர� ெச�ற,� அவ� ஒ� வழி� ேபா�கைன� க2டா�. 
 
"த�பி, த�பி, எ5ேக ேபாகிறா8?" எ�� ேக=டா� வழி�ேபா�க�. 
 
"ப=டண�,��� பண� ச�பாதி�க� ேபாகிேற�. ஐயா!" எ�றா� சி�ன�த�பி. 
 
"அ�ப3யா? நா#� ப=டண�,���தா� ேபாகிேற�. இ�வ�� ேச�(, ேபாகலா�" 
எ�� வழி�ேபா�க� ெசா�னா�. 
 
சி�ன�த�பி த� தாயா� ெசா�%ய ��திமதிகைள நிைன�,� ெகா2டா�. "உ� 
ெபயெர�ன?" எ�� ேக=டா�. 
 
"எ� ெபய� ேசா�ப�" எ�றா� வழி�ேபா�க�. 
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"ஓேகா! உ�ைன�பEறி எ� தாயா� ெசா�%யி��கிறா�. நீ ெபா�லாத தி�ட�. 
உ� சகவாச� ேவ2டா�" எ�� ெசா�%வி=.F சி�ன�த�பி ஓ=ட� பி3�தா�. 
 
தி�ட� "இ(தா! பி3!" எ�� HFச%=.� ெகா2ேட ெதாட�(, ஓ3னா�. எ�ன 
ஓ3:� சி�ன�த�பிைய அவனா� பி3�க $3யவி�ைல. 
 
இ�#� ெகா+ச !ர� ெச�ற,� ேவெறா� ஆ� எதி��ப=டா�. 
 
"த�பி, த�பி, எ5ேக ேபாகிறா8?" எ�� ேக=டா�. "ப=டண�,��� ேபாகிேற�" 
எ�றா� சி�ன�த�பி. 
 
"அ�ப3யா? ச(ேதாஷ�. நா� இ�வ�� ேபசி� ெகா2ேட ேபாகலா�" எ�றா� 
அ�மனித�. 
 
"நீ யா�?" எ�� ேக=டா� சி�ன�த�பி. 
 
"எ�ைன� ெதாியா,? நா� தா� வியாதி" எ�� அ�மனித� Hறினா�. 
 
"ஐேயா; நீ ேசா�பைல விட� ெபா�லாத தி�டனாயிEேற! நீ எ� 7க�ைத� 
தி�3�ெகா�வா8 ேவ2டா� உ� உற4 என��" எ�� ெசா�%வி=.F 
சி�ன�த�பி ஓ=ட� பி3�தா�. 
 
வியாதி ஓ3 ஓ3� பா��,� அவைன� பி3�க $3யவி�ைல. 
 
இ�#� ேபாக� ேபாக வழியி� *தா=ட�, ேகாப�, ச2ைட, ���க� விபசார� 
$த%ய தி�ட�க� ஒ6ெவா�வராக எதி��ப=.F சி�ன� த�பிைய வழி மட�க� 
பா��தா�க�. எ�லாைர:� ஏமாEறி� பி�னா� வி=.வி=.F சி�ன�த�பி 
$�னா� ேபா8�ெகா23�(தா�. 
 
ேமேல ெசா�ன ேசா�ப�, வியாதி, விபசார� $த%ய தி�ட�க� எ�லா�� ஒ� 
ெபாிய ெகா�ைள� H=ட�ைதF ேச�(தவ�க�. இ�H=ட�திE� ஒ� தைலவ� 
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இ�(தா�. அவ� ெபய� ம,சார�. இவ� சமய�,��� த�(தப3 ேவஷ� ேபா=.� 
ெகா�வதி� ேத�(தவ�. க�;, சாராய�, ஒயி�, பிரா(தி, விNகி, ^�, அபினி, 
க+சா எ�� விதவிதமான ெபய�கைள ைவ�,�ெகா2. ெபய��ேகEப ெவ6ேவ� 
ேவஷ5க� ேபா=.� ெகா�வா�. 
 
கைடசியாக, இ�தி�ட� தைலவைன நம, சி�ன�த�பி ச(தி�தா�. 
 
"த�பி, த�பி, எ5ேக ேபாகிறா8?" எ�றா� தி�ட� தைலவ�. 
 
"ப=டண�,��� ேபாகிேற�. நீ யா�?" எ�� சி�ன�த�பி ேக=டா�. 
 
"எ� ெபய� ம,சார�" எ�றா� தி�ட�. 
 
சி�ன�த�பி தன��� ேயாசி�,� ெகா2டா�:- "இவைன� பEறி எ� தாயா� 
ஒ��� ெசா�லவி�ைல. இவ� ெவ� உEசாக ��ஷனாக� காண�ப.கிறா�. 
உட� ப��, ந�ல உைடயணி(, ெபாிய மனித� ேபா� ேதா��கிறா�. இவ� 
தி�டனாயி��பானா? எ�ப3யானாD� நா� ஜா�கிரைதயாயி��க ேவ2.�. 
தாயா� ஒ� ேவைள இவைன� பEறிF ெசா�ல மற(தி��கலா�." 
 
இ�ப3ெய2ணிF சி�ன�த�பி ேவகமா8 நட�கலானா�. 
 
அ�ெபா<, தி�ட� தைலவ�, "ஏன�பா இ6வள4 விைரவாக ஓ.கிறா8? ெகா+ச� 
ெம,வா8 நட; எ�ன அவசர�? ப=டண�தி� நா� ெரா�ப அ#பவ$�ளவ�. 
பண+ச�பாதி��� வழிெய�லா� உன�� நா� ெசா�%� த�கிேற�" எ�றா�. 
 
சி�ன�த�பி இ(த ஆைச வா��ைதயி� மய5கிவி=டா�. "இவ� தி�டனாயி��க 
மா=டா�. இவ� ெசா�வைத� ேக=.� ெகா2. ெகா+ச� $�னாேலேய ேபா8� 
ெகா23��கலா�. அ�ப3 ஒ� ேவைள இவ� தி�டனாயி�(, ந�ைம பி3�க 
வ(தாD�, ஒேர ஓ=டமா8 ஓ3� த�பி விடலா�. இ�தைன தி�ட�கைள ஏமாEறி 
வ(த என�� இ(த� ெபாதியைன�தானா ஏமாEற $3யா,?" எ�� அவ� 
எ2ணினா�. அதனா� ெகா+ச� ெம,வா8 நட(தா�. 
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தி�ட� தைலவ� இனிைமயாக� ேபசி� ெகா2ேட ெகா+ச� ெகா+சமாக ெந�5கி  
வ(தா�. "ஆஹா! இவ#ட� ேபசினா� எ6வள4 உEசாகமாயி��கிர,?" எ�� 
சி�ன�த�பி நிைன�தா�. அவ� அ�கி� வ(த,� தி�ட� தைலவ� ஒேர 
தாவலா8� தாவி சி�ன�த�பிைய� ெக=3யா8� பி3�,� ெகா2டா�. 
 
சி�ன�த�பி ஆனம=.� அவ� பி3யி%�(, வி.வி�,� ெகா�ள $ய�றா�. 
ஒ��� $3யவி�ைல. தி�ட� அவைனF ேசாதைன ேபா=. அவ� ப�திரமா8 
$3(, ைவ�தி�(த ைவர�ைத� பி.5கி� ெகா2டா�. இதE�� பி�னா� த5கிய 
வியாதி, விபசார�, *தா=ட�, ேசா�ப� $த%ய தி�ட�க;� ஓ3வ(, 
சி�ன�த�பிைய *?(, ெகா2டா�க�. 
 
தி�ட� எ�லா�� ேச�(, அவைன� த5க� இ��பிட�,�� வ��ப3 
அைழ�தா�க�. சி�ன�த�பி பா��தா�. "ைவர(தா� ேபா8வி=ட,. 
ப=டண�,��� ேபா8 எ�ன ெச8வ,? இவ�க;ட� தா� ேபாேவாேம?" 
எ�ெற2ணினா�. 
 
பாவ�! இ6வா� சி�ன�த�பி தி�ட� தைலவ#�� அ3ைம�ப=டா�. மEற 
எ�லா� தி�ட�க;��� அவ� �Eேறவ� ெச8ய ேவ23யி�(த,. இ6வா� சில 
கால� அ3ைமயாயி�(, உைழ�, வி=.� கைடசியி� அவ� மா2. ேபானா�. 
 
வா?�ைக� பிரயாண� ெதாட5�� எ�தைனேயா ஏைழ ஜன5க� சி�ன�த�பிைய� 
ேபா� ம,சார� எ�#� ெகா�ைள� தைலவ#�� அ3ைமயாகிறா�க�. 
$த%ேலேய அவ� ெபாிய க�ள� எ�பைத அறி(, அ�கி� 
ெந�5கவிடாதி�(தா� பிைழ�தி��கலா�. அவ#ைடய இனிய ேபF7��� 
ெகா+ச� ெசவி ெகா.�, வி=டா� பிற� வைலயி� விழ ேவ23ய,தா�. 
நயவ+சக�தி� அவ� மிக� ேத�(தவனாதலா� அறியாத ஜன5க� எ�தைனேயா 
ேப� அவைன ெந�5க வி=. அேதாகதி அைடகிறா�க�. இ(த� ெகா3ய க�ளைன� 
பி3�, நா=ைடவி=.� ,ர�,வ, ச��காாி� கடைமய�லவா? ஆனா� அதE�� 
பதிலாக ஆ5கில ச��கா� இவ#ட� ச2ைடேபாட $3யாெத�� இ(த� 
பாதக#�� 'ைலெஸ�N' ெகா.�, வழி�ேபா�க�கைள� த� வைலயி� ேபா=.� 
ெகா�;�ப3 வி=3��கிறா�க�!  
---------- 
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69. 69. 69. 69. வி3ஷக� சி���த5வி3ஷக� சி���த5வி3ஷக� சி���த5வி3ஷக� சி���த5    
 
ச�திர�ப=3ையF 7Eறி� பதிைன(, ைம� விNதீரண�,��, வி!ஷக� 
சி�#$த%ைய� பEறி அறியாதவ� யா�மி�ைல. சி�பி�ைளக� $த�, கிழவ� 
கிழவிக� வைரயி� எ�லா���� அவைன� ெதாி:�. எ(த ஊாிேல யா� நாடக� 
ேபா=டாD� அவ#�� அைழ�� வராம%ரா,. சி�#$த% வ�கிறா� எ�றா� 
அ�� H=ட� இர2. மட5�தா�. அவ#ைடய அகடவிகட அதிசய 
சாம��திய5க� அ(த� தாPகா $<வ,� பிரசி�தமாயி�(தன. 
 
H�, ேமைட��F சி�#$த% வ(,வி=டானானா� ஒேர �!கல(தா�. சில 
சமய� ேகாண5கி� ��லா தாி�,, �% ேவஷ�ைத� ேபா� ேகா.ேபா=ட 
கா�ச=ைட:�, ேமEச=ைட:� ேபா=.� ெகா2. வ�வா�. அவ#ைடய நைட, 
உைட, பாவைன ஒ6ெவா��� ஜன5க;��F சிாி�� உ2டா���. அவ#ைடய 
ெபா8 மீைச நிமிஷ�,� ெகா�$ைற ேமD� கீ<� ேபா8 வ��. ேப7வதE� அவ� 
வாைய� திற(, வி=டாேலா ெசா�ல ேவ23யதி�ைல. நாடக� ெகா=டைக 
கி.கிடா8�,� ேபா��. சில சமய� ெவ�ைள�காரைன� ேபா� ெதா�பி ேபா=.� 
ெகா2. வ�வா�. 
 
"ேல[N அ2. ெஜ23�ெம�" $த%ய ஐ(தா� இ5கிV� வா��ைதக� 
அவ#��� ெதாி:�. இைவகைள ைவ�,� ெகா2. அைர மணி ேநர� 
ஆ5கில�தி� பிரச5க� ெச8வா�. "அச� ெவ�ைள�கார� ெக=டா�!" எ�� 
ெசா�% ஜன5க� �!கல�ப.வா�க�. 
 
எ�னதா� ேபசினாD�, பா=.�பாட� ெதாியாவி=ட� "வி!ஷக பா�=" 
ரஸ�ப.மா? சி�#$த%��� பா=.� பாட4� ெதாி:�; ஆ�திF*3, 
ெகா�ைறேவ(த� $த�, சி5கார ரஸ�கீ��தைனக� வைரயி� அவ� வாயி� 
அக�ப=.� படாத பா.ப.�. 7யமாக� பா.� ச�தி:� அவ#�� உ2.. 
 

"இ�ெம�# $�ேன ெய<U� ெம2c�� 
அ�ெம�றா லாயிர� பா=டாகாதா-7�மா 
இ�(தா %��ேப ென<(ேதேன யாயிE 
ெப�5காள ேமக� பி�ளா8" 
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எ�� காளேமக� �லவ� பா3னார�லவா? அ(த� �லவ�� நம, சி�#$த%யிட� 
பிFைச வா5க ேவ2.�. அவ� வாயி� வ�வெத�லா� பா=.�தா�. 
பிரஸ5க5கைளF சரமாாியா8� ெபாழிவா�. "பா=." எ�� பாட� 
ெதாட5கினாேனயானா� "பா=., கா=., ஏ=., வா=., *=., ேம=...." எ�� 
அ.�கி� ெகா2ேட ேபாவா�. இவEறி� ெபா�� அவ#��� ெதாியா,; 
ேக=பவ�க;��� விள5கா,. ஆயி#� இ(த� பா=.�கைள எ�லா�� ேக=. 
வி<(, வி<(, சிாி�பா�க�. 
------------ 

2222    
 
சி�#$த%யி� பர�பைர� ெதாழி� ைக�தறி ெநச4. ஆனா� அ(த� ெதாழிைல 
அவ� மற(, ெவ�காலமாயிE�. அவ#�� மைனவி:�, ஒ� பி�ைள:�, ஒ� 
ெப2T� இ�(தன�. மைனவி:�, பதிைன(, வயதான பி�ைள:� ந�றாக ெநச4 
ெச8வா�க�. இவ�க� ச�பாதி��� பண�தினா�தா� �.�ப நி�வாக� 
நட(,வ(த,. மக� -=.� காாிய5கைள� பா��பா�. சி�#$த% நாடக� 
ந3��� இட5களி� தன��� கிைட��� ெவ�ளாி�கா8, ேத5கா8, வாைழ�பழ�, 
வைட, $��� $த%ய பாி7� ெபா��கைள� ெகா2. வ�வா�. 
அ�ெபா<ெத�லா� �ழ(ைதக� அவைன ஆவDட� எதி��ெகா2. அைழ�ப�க�. 
அவ#��� பண5கா7� கிைட�ப,2.. ஆனா� அ,ம=.� -=.�� வரா,. 
பி�, எ5ேக ேபாயிE� எ�� ெசா�லேவ23யதி�ைலய�லவா? 
 
ஆ�; சி�#$த%யி� வி!ஷக சாம��திய5க;�ெக�லா� ெப��பாD� 
ஆதாரமாயி�(த, க�;, சாராய(தா�. ஆர�ப�தி� க�;� �3�, வ(தா�. 
ஆனா� நாளைடவி� க�ளி� அ6வள4 'ேஜா�' பிற�பதி�ைல ெய�றறி(,, 
சாராய�தி� ��(தா�. H�, நட�,பவ�க�, சாராய�கைட எ6வள4 
!ர�தி%�(தாD�, $�னா3ேய ஆ� அ#�பி இர2. �=3 சாராய� வா5கி 
வ(, தயாரா8 ைவ�தி��பா�க�. ஆனா� வ�ஷ� 365 நா;மா H�, நட���? 
H�தி�லாத நா=க;��� சாராய� ேவ2.ம�லவா? எனேவ, H�தி� கிைட��� 
பண� மEற நா=க;�� உபேயாகமா��. அ�,ட�, சி�#$த%��� தறிக� 
ெச�பனிட� ெதாி:�. சி�வயதி� பழகியி�(தா�. இ(த ேவைலயி� கிைட��� 
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H%�பண�ைத:� சாராய�கைட�ேக அ��பண� ெச8, வ(தா�. அவ� மைனவி 
ப�மாவதி�� இ, மிக4� க�டமா8�தா� இ�(த,. ஆனா� அவ� எ�ன ெச8ய 
$3:�? 1921-� வ�ஷ�தி� நட(த கா(தி இய�க�தி� ேபா, ஊாி� ஒ� $ைற 
க=.�பா. ெச8தா�க�, யா�� �3�க� Hடா,; �3�தா� பதிைன(, Qபா8 
அபராத� எ��. ஆனா� ப+சாய�தா� $த� ஊ�ஜன5க� வைரயி� எ�லா�� 
ஒ�$கமாகF ேச�(, சி�#$த% விஷய�தி� ம=.� வில��F ெச8,வி=டா�க�. 
அவ� �3�காவி=டா� 'வி!ஷக பா�=' ேபாட $3யா,. அவ� வி!ஷகனா8 
வராவி=டா� H�, எ,4� ரஸ�படா,. ஆகேவ, அவைன ம=.� 
க=.�பா=3%�(, வில�கியி�(தா�க�. இ(த நிைலைமயி� ப�மாவதி 
"�3�கேவ2டா�" எ�� ெசா�னா� நட�கிற காாியமா? 
------------- 
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க%யாண� ஆன �திதி� ப�மாவதி��� த� கணவைன� பEறி மிக4� ெப�ைமயா 
யி�(த,. எ�லா�� அவைன� பEறி� �க?(, ேபசினா�க�. ஆனா� அவ� ம=.� 
அவ� H�ைத� பா��க� ேபாகாம%�(தா�. பா��கேவ2. ெம�#� ஆவ� 
அவ� மன�திE�� நிர�பி யி�(த,. ஆனா� ெவ=க� தைட ெச8த,. கைடசியாக 
ஒ�நா� ப�க�, ஊாி� H�,� ேபா=டேபா, அய� -=.� ெப2க� வE���தி 
அவைள� H=3F ெச�றா�க�. H=ட�தி� ஓர�தி� உ=கா�(, ப�மாவதி த� 
��ஷ� ேமைட�� வ�வைத ஆவDட� எதி� ேநா�கி யி�(தா�. 
 
ேகாண5கி� ��லா4�, விகாரமான உைடக;� தாி�,, H�தா3�ெகா2. 
சி�#$த% ேமைட�� வ(தைத� பா��த,� ப�மாவதி�� 'பகீ�' எ�ற,. அவ� 
ெச8த ேகாரணி ஒ6ெவா��� ப�மாவதி�� அளவிலாத மனேவதைனைய 
அளி�த,. அச5கியமாக4�, அ��தமி�லாமD� அவ� ேபசிய ேபF7 அவ;�� 
நாராசமா யி�(த,. இதEகிைடயி� ேமைட�� ேமாகினி� ெப2 வ(தா�. 
வி!ஷக� அவளிட� ெச�� சி5கார� ேபF7க� ேபசலானா�. "க2ேண 
ெப2ேண" எ�� ஏேதேதா பிதEறினா�. ப�ைல� கா=3 இளி�தா�. ேமாகினி� 
ெப2 அவ� க�ன�தி� ஓ� இ3 இ3�தா�. எ�லா�� 'ெகா�'ெல�� சிாி�தா�க�. 
சி�#$த%:� சிாி�தா�. ப�மாவதி��� க2ணி� நீ� த,�பிE�. அவ� 
ெம,வா8 எ<(தி�(, த� ஊைர ேநா�கி நட(தா�. க2ணீ�வி=. 
அ<,ெகா2ேட ேபானா�. 
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இதE�� பிற�, H�தாட� ேபாக ேவ2டாெம���, �3�க ேவ2டாெம���  
அவ� சி�#$த%�� எ6வளேவா ெசா�%� பா��தா�. அவ� ேக=கவி�ைல.  
அவ� ஒ� ேவைள ேக=பதாயி�(தாD� ஊரா� அதE� இட5ெகா.�கவி�ைல. 
இ6வா� நா� ேபா8�ெகா23�(த,. அவைனF சீ�தி��தலா� எ�ற 
எ2ண�ைதேய ப�மாவதி வி=.வி=டா�. த� �ழ(ைதகேள கதி எ�றி�(தா�. 
-=.�� வ(தா� அவ#��F ேசா� ேபா.வா�. மEறப3 அவ� எ5ேக 
ேபாகிறா�, எ�ன ெச8கிறா� எ�� ேக=பதி�ைல. அவ#� எ�ேபா,� ஊ� 
ஊரா8F 7Eறி�ெகா23�(தா�. ஊாி%�(தா� சா�பா=. ேவைள�� வ�வா�. 
உடேன ேபா8வி.வா�. �3�,வி=. -=.�� ம=.� வ�வதி�ைல. 
---------- 

4444    
 
ஒ�சமய� இர2.மாத கால� வைரயி� ெவளி_�களி� 7Eறிவி=. ஒ�நா� மாைல 
-=.�� வ(, ேச�(தா�. உட�� சாியாயி�ைல ெய��� தைலவ%�கிறெத��� 
Hறினா�. உட�ெப�லா� பEறி எாிகிறெத�� ெசா�னா�. அவ� $க� 
மி#மி#ெவ�� பிரகாசி�த,. க2க� தி�தி�ெவ�� விழி�தன. ப�மாவதி 
அவ#��F ேசா�ேபா=. -=3ேலேய ப.�,� ெகா�ளF ெசா�னா�. அ�ப3ேய 
ப.�,� ெகா2டா�. ஆனா� !�க� வராம� $னகியவ2ண� �ர2. 
ெகா2ேடயி�(தா�. காைலயி� ைவ�தியைன அைழ�,� கா=டேவ2.ெம�� 
ப�மாவதி எ2ணினா�. அவ;� �ழ(ைதக;� பகெல�லா� ேவைல 
ெச8தவ�களாதலா� விைரவி� !5கி� ேபானா�க�. 
 
ப�மாவதி ஏேதா ச�த� ேக=. விழி�ெத<(தா�. அ�ேபா, அவ� க2ட கா=சி 
அவைள ந.ந.5கF ெச8த,. அ��தரா�திாி; ம2ெண2ெண8 விள�� ம5கலா8 
எாி(, ெகா23�(த,. சி�#$த% தைலயி� ஒ� பைழய $ற�ைத� கவி?�,� 
ெகா2. H�தா3� ெகா23�(தா�. $ற� கீேழ விழாவ2ண� அவ� 
உட�ைப:� ைககைள:� ெநளி�,� ெகா.�, ஆ3னா�. ப�மாவதி இ�னெத�� 
ெசா�ல� ெதாியாத பய5கர மைட(தா�. ெம,வாக எ<(, அவன�கி� ெச�றா�. 
சி�#$த% ஆ.வைத நி��தி அவைள ஒ� நிமிஷ� உE�� பா��தா�. உடேன 
"க2ேண ெபா2ேண" எ�#� விகாரமான H�தா3� ேபF7கைள� ேபச 
ஆர�பி�தா�. ப�மாவதியி� $கவா8�க=ைடைய� பி3�தா�; ப�ைல இளி�தா�. 
 
ப�மாவதி த�ைனயறியாம� பய5கரமான HFச� ஒ�� ேபா=டா�. இதனா� 
�ழ(ைதக� விழி�,� ெகா2டா�க�. ம�ப3:� சி�#$த% ப�க�தி%�(த 
Hைட ஒ�ைற� தைலயி� எ.�, ைவ�,�ெகா2. ஆ3னா�. இைத� பா��த,� 
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�ழ(ைதக;� அழ� ெதாட5கினா�க�. இதE�� ச�த� ேக=. அய� 
-=.�கார�க� வ(, வி=டா�க�. எ�லா�� ேச�(, சி�#$த%ைய� பி3�,F 
சமாதான வா��ைதக� ெசா�%� ப.�க ைவ�தா�க�. 
 
ம�நா� காைலயி� ெகா5கண�ப=3யி%�(, சமாசார� கிைட�த,. அ6bாி� 
H�, நட(, ெகா23�(தேபா,, சி�#$த%யி� ஆ��பா=ட� வழ�க�ைதவிட 
அதிகமா யி�(தெத���, அவ� தி[ெர�� ஒ� HFச� ேபா=., Nதிாீ ேவஷ� 
தாி�தி�(தவனி� ��ைக� க3�,வி=., நாடக� பா��,� ெகா23�(தவ�களி� 
ந.வி� ��(, ஓ3னாென���, சில� இ,4� ஒ� விகட� எ�� நிைன�,F 
சிாி�தா�கெள���, மE�� சில� "இ�� ேபாைத அதிக�" எ�� ேபசி� 
ெகா2டா�கெள���, அ�ப3 ஓ3யவ� தி��பி வரேவயி�ைலெய��� 
ெகா5கண�ப=3யி%�(, வ(தவ� ெசா�னா�. 
 
சி�#$த%யி� வி!ஷக ந3�ைப இ�#� நீ5க� பா��கலா�. ச(திர�ப=3�� 
நீ5க� ெச�றா�, அவ� த� பிதிரா�ஜித -=3� வாச� தி2ைணயி� உ=கா�(, 
அர=ைடய3�தவ2ணமி��பைத� கா2^�க�. கவிைதக;�, கீ��தன5க;�, 
அகட விகட5க;�, சி�5கார� ேபF7க;� அவ� சரமாாியா8� ெபாழி(, 
ெகா23��பைத� ேக=^�க�. ஆனா�, ெகா5கண�ப=3 H�தி� ெச8தப3 
ந.வி� வி<(த3�, ஓடாவ2ண�, அவ� கா� ஒ�ைற� தி2ைணயி� !Tட� 
ச5கி%யா� பிைண�,� க=3யி��ப,� ெதாியவ��. உ5கைள� க2ட,� அவ� 
ஒ2ணைர 3ரா� வா5கி வ��ப3 ெக+சி� ேக=பா�. "ஆக=.�" எ�� 
ெசா�னா� ச(ேதாஷமா8� ேபசிF சிாி�க� ப2Tவா�. "மா=ேட�" எ�றீ�கேளா 
தி=.வா�. அ(த ஊ�F சி�வ� சி�மிக;��5Hட இ�#� அவ� சிாி�� 
�=3�தா� வ�கிறா�. ஆனா� அவ� மைனவி ப�மாவதி அவைன� 
காT�ேபாெத�லா� ,�க(தா5காம� க2ணீ� வி.கிறா�; �ழ(ைதகேளா 
ெவ=கி� தைல�னிகிறா�க�.  
----------- 

70. 70. 70. 70. அர7$ ப8சாய/9அர7$ ப8சாய/9அர7$ ப8சாய/9அர7$ ப8சாய/9    
    
1111    

அமி�த� அர*� சி�னசாமி� பைடயாFசியி� ��த தார�, மக�. சி�னசாமி� 
பைடயாFசி ெகா+ச� ெசா�,�கார�. ஆைகயா� $த� தார� ெச�,� ேபான,� 
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இர2டாவ, மைனவி க%யாண� ெச8, ெகா2டா�. இவ;�� ஓ� ஆ2 
�ழ(ைத பிற(த,. ெகா+ச கால�,�ெக�லா� சி�னசாமி� பைடயாFசி இற(, 
ேபானா�. அ�ேபா, அமி�த�,�� வய, பதினாD. 
 
காமா=சி - இ,தா� சிறிய தாயா� ெபய� - அமி�த�ைத� பிாியமா8 வள��, 
வ(தா�. அமி�த� பா�ைவ�� லeணமாயி��பா�. ப�ளி�Hட�தி� நாலாவ, 
வைரயி� ப3�தி�(தா�. அவைள� த� த�பி ைவ�திய%5க�,��� க%யாண� 
ெச8, ைவ�க ேவ2.ெம�� காமா=சி�� ஆைச. 
 
அமி�த�,��F ெசா(த� தா8 மாமனி� மக� ச(திரகாச�. அமி�த$� அவ#� 
�ழ(ைத பிராய� $த� H3 விைளயா3யவ�க�. அமி�த�தி� தாயா� உயி� 
வா?(தேபா, ச(திரகா7 சில சமய� அர*��� வ�வா�. சில சமய� அமி�த� 
ேசம5கல�திE�� ேபாவா�. அ�ேபாதி�(ேத அமி�த�ைதF ச(திரகாச#��� 
ெகா.�பதாக� ேபசி வ(தா�க�. அமி�த�தி� தாயா� அ3�க3 இைத�பEறிF 
ெசா�Dவா�. �ழ(ைத��� ப� $ைள�பதE� $�னி�(,, - ஏ�? சில சமய� 
க��ப�தி%����ேபாேத - க�யாண� ேபF7� ேப7வ, ந� ஊ�களி� 
வழ�கம�லவா? 
 
ெவ� நாளாக� பழகி ேநச5ெகா2ட ச(திரகாசைன�தா� க�யாண� ெச8, 
ெகா�ேவென�� அமி�த� பி3வாத� பி3�தா�. ைவ�திய%5க� அவ;��� 
தி�=.� தா% க=3விட எ2ணினா�. ஆனா� காமா=சி இதE� இட5 
ெகா.�கவி�ைல. அவ� அமி�த�,�� எ6வளேவா ேபாதைன ெச8, பா��தா�. 
ஒ��� பய�படாமE ேபாகேவ கைடசியி� அவ� ெசா�னதாவ,:- "ந�ல,; உ� 
இ�ட�ப3ேய ெச8. உ� மாம� மகைனேய க=3�ெகா�. உ5க�பைன 
உ�ேதசி�,� க�யாண� ம=.� ெச8, ெகா.�, வி.கிேற�. அதE�� பிற� இ(த 
-=. வழி நீ அ3 எ.�, ைவ�க�Hடா,. ெச��பால3�த ச�%Hட� ெகா.�க 
மா=ேட�. அ��ற� எ�மீ, �ைற�படாேத. ச(திரகா7 க�;� �3�கிறா� எ�� 
ெசா�Dகிறா�க�. அவ#��F ெசா�, கிைடயா,. ஓ=ைட��F7 -.தா� ஆNதி. 
ேயாசி�, $34 ெச8" எ�றா�. 
 
அர*ாி� பாதி� ேப���ேம� �3�பவ�க�. ஆைகயா� ச(திரகா7 க�;� �3�ப, 
அமி�த�,��� ெப�5 �Eறமாக� ேதா�றவி�ைல. இ�(தாD� அவ;��� 
ெகா+ச� க�டமாக� தா� இ�(த,. இ(த� �Eற� அவ�மீ, சிறிய தாயா� 
ெசா�D�ப3யாயிEேற எ�� எ2ணினா�. �3�காம%�(தா� ந�றாக�தா� 
இ����. எ�ப3:� க�யாண� ஆகிவி=டா� �3ைய வி.�ப3 ெச8,விடலா�  
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எ�� நிைன�தா�. க�யாண� ஆயிE�. 
***** 
 
அமி�த� ெரா�ப ேராஸ�காாி. சிEற�ைனயி� வா��ைத அவ� மனதி� ந�றா8� 
பதி(தி�(த,. க�யாண�திE�� பிற� அவ� த� பிற(தக�ைத எ=3� பா��கேவ 
இ�ைல. த�பியி� க�யாண�,�� ம=.� ஒேர ஒ� தடைவ ேபானா�. அ�ேபா, 
அவ;�� ஒ� ப=.F ேசைல ெகா.�தா�க�. க�யாண�த�� மா�திர� அைத 
உ.�தி�ெகா2. உடேன தி��பி� ெகா.�,வி=டா�. த�பி:� சிறிய தாயா�� 
எ6வளேவா ெக+சி:� அவ� அைத� த�#ட� எ.�,வரவி�ைல. 
 
அவ�க;ைடய வா?�ைக H3யவைர ச(ேதாஷமாகேவ இ�(, வ(த,. ச(திரகா7 
ஒ� ஏ� பயி�F ெசல4 ெச8, வ(தா�. சா�ப3 இ�லாத கால�தி� H% ேவைல��� 
ேபாவா�. ஏேதா அைர வயிE�� க+சி��� கிைட�, வ(த,. ஏைழ -=3� பிற(த 
அவ� ப�ளி�Hட� ேபானதி�ைல. அமி�த�தி� சகவாச�தா� அவ#�� 
இ�ேபா, ப3�பி� �சி உ2டாயிE�. ெகா+ச கால� இர4� ப�ளி� Hட�,��� 
ேபா8 எ<த� ப3�க� கE�� ெகா2டா�. அமி�த$� சில சமய� ெதாி(த வைரயி� 
ெசா�%� ெகா.�தா�. க�;�கைட ஒ��தா� அவ�க� ச(ேதாஷ�,��� 
தைடயாயி�(த,. 
 
ஆனம=.� $ய��� ச(திரகா7வினா� �3ைய நி��த $3யவி�ைல. சில சமய� 
ஒ� வார� இர2. வார� ப�ைல� க3�,� ெகா23��பா�. அ��ற� ஒ�நா� 
��தி ேபத%�,வி.�. ஆயி#� அவ� ெப�5 �3காரனாகவி�ைல. அமி�த�தி� 
அ�� அவைன அ3ேயா. ப.�ழியி� விழாம� கா�பாEறி வ(த,. 
 
பிற� அவ�க;��� �ழ(ைத பிற(த,. அ�� $த� ச(திரகா7 �3ைய எ�ப3 
வி.வ,. பண� எ�ப3F ேச��ப, எ�� ஓயாம� சி(தி�, வ(தா�. ஒ� நா� 
$�க�ப� க5காணி ேசம5கல�,�� வ(த,� கினா5���� ேபாவ,தா� 
வழிெய�� தீ�மானி�, வி=டா�. 
------------- 

2222    
 
இர4 ப�னிர2. மணி. இ�பமான ெவ2ணில4. ச(திரகா74� அவ� 
மைனவி:� -தியி� விாி�தி�(த ஒ� பழ� பாயி� உ=கா�(தி�(தா�க�. அவ�க� 
ம�தியி� இ�#� ஒ� வய, நிர�பாத அவ�க� �ழ(ைத பாயி� !5கி� 
ெகா23�(த,. ெநEறியி� ெதா5கிய 7�=ைட மயி� இள5காEறி� சிறி, 
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அைச(தா3E�. �3ைச� தி2ைணயி� கிழவி - ச(திரகா7வி� தாயா� - ப.�,� 
ெப�5 �ற=ைட வி=.� !5கி� ெகா23�(தா�. 
 
"எ�ப3யாவ, ப�ைல� க3�,� ெகா2. இர2. வ�ஷ� ெபா��தி�. 
உ�ைன:� �ழ(ைதைய:� வி=.வி=. நா� ெரா�ப நா� இ��ேபனா? ைகயி� 
Qபா8 ேச�(தேதா இ�ைலேயா, ஓ3வ(, வி.கிேற�" எ�றா� ச(திரகா7. 
 
"ஐேயா! அெத�லா� $3யா,. நம��� பண$� ேவ2டா�; எ,4� ேவ2டா�. 
ஏேதா நாD கா7 நீ ச�பாதி�, வ�வேத ேபா,�. Hேழா க+சிேயா �3�,வி=.F 
சிவேன எ�� இ��ேபா�" எ�றா� அமி�த�. 
 
"இ,தா� ெப2பி�ைள ��தி. ெகா+சநா� க�ட�ப=டா� பி�னா� எ�ேபா,� 
7கமா8 இ��கலாெம�ப, உன��� ெதாியவி�ைலேய" எ�றா� ச(திரகா7. 
 
"நீ மா�திர� ��தியா8� ேப7கிறாயா? நீ அ�கைர சீைம��� ேபா8� பண� ேத3 
வ�வ, எ�ன நிFசய�? அ�கைரF சீைம ேபானவ�க� எ�தைனேயா ேப� தி��பி 
வ�வேதயி�ைல" எ�� அமி�த� ெசா�னா�. 
 
ச(திரகா7 சிாி�தா�. அ�� மாைல $<வ,� அவ� க5காணியிட� ேபசி� 
ெகா23�(,வி=.� தி��பி வ(தப3யா� அமி�த�தி� ேபFைச� ேக=. 
அவ#��F சிாி�� வ(த,.  
 
"$�க�ப� க5காணி�� இ�ெபா<, ஒ� ல=ச Qபா8 ெசா�தி��கிற,. அவ� 
பினா5���� ேபானேபா, ைகயி� ஓ=டா+ ச�%� Hட� கிைடயா," எ�றா�. 
 
"ஏ� இ�ப3� பண� பண� எ�� அ3�,� ெகா�கிறா8? இ(த� �+சானி� 
$க�ைத� பா��,� ெகா23�(தா� ேபாதாதா?" எ�� ெசா�% அமி�த� !5கி� 
ெகா23�(த �ழ(ைதயி� க�ன�தி� $�த� ெகா.�தா�. 
 
ேராஜா ெமா=. ஒ�� தி[ெரன ெவ3�, மல�(தாEேபால அ�ேபா, �ழ(ைதயி� 
இத?க� சEேற விாி(, ��னைக L�த,. க2ம=.� திற�கவி�ைல. பி�ன� 
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ம�ப3:� அத� இத?க� �வி(தன. !�க�திD5Hட� தாயி� அ�� அதE� 
மகி?b=3யேதா? அ�ல, இ�ப� கன4 க2டேதா? யா� க2டா�க�? 
 
"இவ#�காக�தா� நா� ேபாக ேவ2.ெம�கிேற�. நீ:� நா#� ம=.மானா� 
கவைலயி�ைல. கிழவி இர2ெடா� வ�ஷ�,��ேம� இ��கமா=டா�. ஆனா� 
�ழ(ைதைய நிைன�தா� தா� என��� பண� ேச���� ஆைச உ2டாகிற,. 
ஐ(,வயதி� நா� மா. ேம8�த, ேபா� இவைன:� மா. ேம8�க விட� 
ேபாகிேறாமா? ப�ளி�Hட�,�� அ#�ப ேவ2டாமா? ெசா�கா8 ��லா8 
வா5கி� ெகா.�க ேவ2டாமா? பா�, இ�ெபா<,Hட இவ� ைக��� த5க� கா�� 
ெச8,ேபா=டா� எ6வள4 ந�றாயி����!" எ�றா� ச(திரகா7. 
 
"நீ க�;� �3�கிற காைச எ�னிட� ெகா.. நாD மாத�தி� �ழ(ைத��� த5க� 
கா�� அ3�,� ேபா.கிேற�" எ�றா� அமி�த�. 
 
ச(திரகா74��� க2ணி� நீ� த,�பிய,. அவ� ெசா�னதாவ,:- "இ(த மாதிாி நீ 
எ�தைனேயா தடைவ ெசா�%யாகி வி=ட,. நா#� எ6வளேவா பா��கிேற�. 
எ�னா� $3யவி�ைல. க�;� கைடைய� க2ட,� ெவறி வ(, வி.கிற,. ஊைர 
வி=.� ேபானா�தா� இ(த ெவறி ேபா��. இர2. வ�ஷ� க2காணாம� 
இ�(தா� மற(, ேபா8வி.�. அதEகாகேவ $�கியமா8 நா� ேபாக ேவ2.�." 
 
"அ5ேக மா�திர� க�;�கைட கிைடயாதா?" எ�� அமி�த� ேக=டா�. 
 
"அெத�ப3 அ5ேக க�;�கைட இ����? இ��கா," எ�றா� ச(திரகா7. பாவ�! 
ேபா�மிட�திD� '^�'�கைட:� பிரா(தி� கைட:� இ���ெம�#� எ2ண� 
அவ#�� இ,வைர ேதா�றவி�ைல. ம�நா� க5காணிைய� ேக=. 
நிFசய�ப.�தி� ெகா�ள ேவ2.ெம�� நிைன�தா�. ஆனா� ம�நா� பிரயாண 
தட�ட%� மற(, ேபானா�. 
 
"எ�ப3யானாD� நீ ேபாக�Hடா,. உ�ைன� பிாி(, நா� இ��க மா=ேட�. 
அ�ப3 எ�ன பிரமாதமாக� �3�, வி.கிறா8? ேபானா� ேபாக=.�. நீ 
ச�பாதி��� பண�தாேன? இ�ேபா, நா� ப=3னியா கிட�கிேறா�? ேவTமானா� 
இனிேம� நா#� H% ேவைல��� ேபாகிேற�" எ�றா�. 
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"இ�ப3ெய�லா� ேபசாேத, அமி�தி! நீ பிற� -=3� ெந�D� ��த� ேபாவைத நா� 
பா��,� ெகா23��ேபனா? எ�லா� $3வாகி வி=ட,. மா=ைட இ�� 
விE�வி=ேட� எ2ப, Qபா8��. ஐ�ப, Qபா8 வழிF ெசல4�� எ.�,� 
ெகா2. உன�� $�ப, Qபா8 ெகா.�, வி=.� ேபாகிேற�. நாD மாத�திE�� 
�திாி� ெந� இ��கிற,. அதE�� க=டாய� பண� அ#��கிேற�. இ(த� 
�ழ(ைதயி� $க�ைத� பா��, என��� ேபாக உ�தர4 ெகா.. தைட ெசா�லாேத!" 
எ�றா� ச(திரகா7. 
 
"அ�ப3யானா� நா#� வ�கிேற�. �ழ(ைதைய:� எ.�,� ெகா2. இர2. 
ேப�� ேபாேவா�" எ�றா� மைனவி. 
 
"கிழவிைய எ�ன ெச8வ,? அவைளF ேசாE��� ஆலா8� பற�க வி=. 
விடலாமா?" எ�� ச(திரகா7 ேக=டா�. 
 
"ஐேயா! என�� அ<ைக வ�கிற," எ�றா� அமி�த�. அ�ப3ேய அழ� 
ெதாட5கினா�. ச(திரகாச� ெவ� ேநர� அவைளF சமாதான� ெச8, 
ெகா23�(தா�. 
-------- 

3333    
 
ச(திரகா7 பினா5���� �ற�ப=.F ெச�ற நா�காவ, மாத�தி� 
அமி�த�மா;�� ஒ� க3த� வ(த,. தபா�கார� க3த�ைத� ைகயி� ைவ�,� 
ெகா2. இர2டணா ேக=டா�. அமி�த� -=3E�� ஓ=டமா8 ஓ3� பைழய 
ெப=3ெயா�றி� ,ழாவி, இர2டணா எ.�,� ெகா2. வ(, ெகா.�தா�. 
க3த�ைத வா5கி உைட�,� ப3�தா�. அதிேல ச(திரகாச� எ<தியி�(த 
ெமாழிகைள:�, பிாியமான வசன5கைள:� அவ� எ5ேகதா� கE�� 
ெகா2டாேனா ெதாியா,. ஒ6ெவா� வாி ப3��� ேபா,� அமி�த�,�� மயி�� 
HFச� எறி(த,. நாDவாி ப3�,வி=., அவ� அ<தா�. இ�#� நாD வாி 
ப3�,வி=.F சிாி�தா�. இைடயிைடேய க3த�ைத க2ணி� ஒEறி� ெகா2டா�. 
இர2. ��� தடைவ ப3�தா�. பிற� அைத� கிழவியிட� ெகா2. ேபா8� 
ப3�,� கா=3னா�. ம�ப3 �ழ(ைதயி� ப�க�தி� உ=கா�(, க3த� 
$<வைத:� அதE�� ப3�,� கா=3னா�. �ழ(ைத:� ஏேனா சிாி�த,. அத� 
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$க�தி� க3த�ைத ைவ�, $�தமிடF ெச8தா�. கைடசியாக� ெப=3யி� 
ப�திரமாக ைவ�,� L=3னா�. 
 
இர2. மாத5 கழி�, இ�ெனா� க3த� வ(த,. அ.�த மாத� க=டாய� பண� 
அ#��வதாக அதி� எ<தியி�(த,. பி�ன� இர2. மாத5 கழி�, வ(த 
க3த�திD� இ�ப3ேய எ<தியி�(த,. இதE�� �திாி� இ�(த ெந�ெல�லா� 
தீ�(, ேபாயிE�. பண�திD� ப�, Qபா8 ெசலவழி(, வி=ட,. பா�கி இ�ப, 
Qபா:� ஆப�,�� ேவ2.ெம�� அமி�த� ப�திர� ப.�திவி=.� H% ேவைல 
ெச8ய ஆர�பி�தா�. ெந�D� ��த4� கைளெய.�க4� ேபானா�. அ(த 
ேநர5களி� கிழவி �ழ(ைதைய� பா��,� ெகா23�(தா�. 
 
இ�ப3ேய ஒ�றைர வ�ஷ கால� ெச�ற,. இர2. மாத�திEெகா� $ைற 
ச(திரகா7விடமி�(, தவறாம� க3த� வ(, ெகா23�(த,. ஆனா� பண� 
ம=.� ஒ� த�பி3 Hட வ(தபா3�ைல. அமி�த�,�� மிக4� ஆFசாியமாயி�(த,. 
பகெல�லா� ெவளியிD�, இரவி� -=3D�, உைழ�, உைழ�, அவ� அD�,� 
ேபாயி�(தா�. ெவ�நாளா8, 'அ#��கிேற�, அ#��கிேற�' எ�� த� ��ஷ� 
ஆைச கா=3 வ�� பண�, உ2ைமயி� எ�ேபா,தா� வ(, ேச�ேமாெவ�� 
அவ� ஏ�க�படலானா�. தபா�காரைன� க2டேபாெத�லா� விசாாி�தா�. 
ஆனா� அவ� ச(திரகாச#�� எ<திய க3த5களி� இ(த ஆவைல அதிக� 
ெவளி�கா=டவி�ைல. கைடசியாக எ<திய ஒ� க3த�தி� பண� வ(, 
ேசரவி�ைலெய���, மணியா�ட� த�பி� ேபாயி���ேமாெவ�� 
ச(ேதக�ப.வதாக4�, ஒ�ேவைள இ,வைர அ#�பியிராவி=டா� ெதாிவி�க 
ேவ2.ெம���, ெகா+ச� பண� வ(தா� �ழ(ைத��� கிழவி��� 
ெசௗகாியமா8�தா� இ���ெம��� எ<தினா�. 
 
இதE�F ச(திரகா7விடமி�(, வ(த பதிைல ப3�த,� அமி�த� இ3 
வி<(த,ேபா� தி.�கி=.� ேபானா�. அவ� எ<தியி�(தா�:- "உ�னிட� 
இ�தைன காலமா8 ஒ� விஷய� மைற�, ைவ�தி�(ேத�. இனிேம� 
ெசா�லாம%��க�Hடா,. நா� கிள�பிய அ�ைற�� $த� நாளிர4 நா� நிலவி� 
உ=கா�(, ேபசிய, நிைனவி%��கிறதா? $�கியமாக, க�;�கைடைய 
மற�பதE��தா� நா� அ�கைர சீைம��� ேபாவதாகF ெசா�ேன�. இ5ேக கைட 
இராெத�� நிைன�ேத�. ஐேயா! ஏமா(, ேபாேன�. அ(த� பா<� கைடக� 
இ5ேக:� இ��கி�றன. ச�பள� அதிக�தா� ெகா.�கிறா�க�. ஆனா� 
சா�பா.�ேபாக மிFசெம�லா� �3���தா� ேபாகிற,. ஊாிலாவ, என��� ��தி 
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ெசா�%� த.�க நீ இ�(தா8. இ5ேக நீ:� இ�ைல. அ�ப3:� எ6வளேவா 
க�ட�ப=. $�ப, ெவ�ளி ேச��, உன�� அ#�பலாெம�� ைவ�தி�(ேத�. 
ப�, நா=க;�� $�� நா� �3�,வி=.� ��தி த�பியி��ைகயி� யாேரா 
பாவிக� அைத� ெகா2.ேபா8 வி=டா�க�. ஐேயா! நீ5க� ப.� க�ட�ைத 
நிைன�தா� வயி� பகீெர�கிற,. ஒ6ெவா� நா;� உ5க� நிைனவாகேவ 
யி��கிேற�. H3ய சீ�கிர�தி� எ�ப3:� பண� அ#��கிேற�." 
 
அமி�த� அ�� இரெவ�லா� !5கேவயி�ைல. ஓயாம� 
அ<,ெகா2ேடயி�(தா�. ��ஷ� ேeமமா8 ஊ� வ(, ேசர ேவ2.ெம�� 
ெத8வ5கைளெய�லா� ேவ23னா�. ம�நா� ஒ� க3த� எ<தினா�. 
 
பண� ச�பாதி�த, ேபா,ெம���, உடேன �ற�ப=. வ(, வி.�ப3:� 
ம�றா3� ேக=.� ெகா2டா�. "உ5க�மா� ேம� ஆைண; எ� தைல ேம� 
ஆைண; �ழ(ைத ேம� ஆைண; மாாிய�ம� ேம� ஆைண; நீ இனிேம� 
க�;�கைட வழிேபாக�Hடா," எ�� சபத� ைவ�தா�. 
 
ச(திரகா7 இதEெக<திய பதி%� தா� �3�பைத வி=. வி=டதாக4�, இனிேம� 
பண� ேச�(, வி.ெம���, இர2. மாத�தி� U� Qபா8 அ#��வதாக4�, 
பி�ன� Qபா8 இ� U� ச�பாதி�,� ெகா2. தி��பி வி.வதாக4� 
எ<தியி�(தா�. 
 
இ�ப3ேய ஐ(, வ�ஷ� ெச�ற,. ச(திரகாசனாவ,, பணமாவ, வ(, 
ேச�(தபா3�ைல. இதEகிைடயி� கிழவி ெச�,� ேபானா�. அமி�த� 
ஆப�,�ெக�� ைவ�தி�(த இ�ப, Qபாைய� கிழவியி� அ(நிய கால�தி� 
அவ;�� ேவ23ய, ெச8வதE�F ெசலவழி�, வி=டா�. அ.�த வ�ஷ� அவேள 
காயலாவா8� ப.�,� ெகா2டா�. ஒ� மாத� ெரா�ப4� க�ட�ப=டா�. அ(தF 
சமய�தி� க�D� உ���ப3யான ஒ� க3த� அவ� ச(திரகா74�� எ<தினா�. 
----------- 

4444    
 
க3த� ஒ�� வ(த,. "Qபா8 U� மணியா�ட� ெச8தி��கிேற�" எ�ற 
வா��ைதகைள ப3�தேபா, அமி�த�தா� ந�பேவ $3யவி�ைல. உ2ைமயாகேவ 
அ�ப3 எ<தியி��கிறதாெவ�� தி��பி தி��பி� ப3�தா�. பிற� ஓ3�ேபா8� 
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தபா�காரைன வழிமறி�,� ேக=டா�. "க3த� $த%� வ(,வி.�. பண� 
ெம,வா8�தா� வ��. பதிைன(, நா� ஆ��" எ�� தபா�கார� ெசா�னா�. 
 
ஒ� வார�திE ெக�லா� �ழ(ைத�� ைவ*ாி வா��த,. அமி�த� ெபாி,� 
கவைல�ப=டா�. பண� வ(த,� ஊ�� ேகாயி�க;�ெக�லா� அபிேஷக� ெச8, 
ைவ�பதா8 ேவ23� ெகா2டா�. ஒ6ெவா� நா� காைல:� !�க� விழி�த,�, 
'இ�� பண� வராதா?' எ�� எ2ணி� ெகா2ேட எ<(தி�(தா�. 
 
ெவ�ளி�கிழைம வ(த,. "ஐேயா! இ�� பண� வ(தா� மாாிய�ம#�� மாவிள�� 
ஏEறலாேம?" எ�� நிைன�தா�. தபா�கார� வ�கிறானாெவ�� எ=3 எ=3� 
பா��,�ெகா23�(தா�. கைடசியாக, உFசி ேவைளயி� தபா�கார� வ(தா�. 
மணியா�ட�� ெகா2. வ(தா�. அமி�த� த� க% தீ�(,வி=ட,, தா� 
ெத8வ5கைள ேவ23யெத�லா� -2 ேபாகவி�ைலெய�� எ2ணினா�. 
 
தபா�கார� சா=சி ேபா.வதE� ஒ�வைன� Hட அைழ�, வ(தி�(தா�. அவ� 
அ(த ஊ�� க�;�கைட� ��தைக�கார�. தபா�கார� அமி�த�தினிட� 
ைகெய<�, வா5கி� ெகா2. ��தைக�காரனிட� சா=சி:� வா5கி�ெகா2டா�. 
பிற�, ெதா2cEெற=. Qபா8 எ2ணி� ��தைக�காரனிட� ெகா.�தா�. பிற� 
அமி�த�ைத� பா��,, "U� Qபா8 வ(தா� ஐ(, Qபா8 வா5�வ, வழ�க�. 
நீ5க� ஏைழயானதா� இர2. Qபா8 எ.�,� ெகா2ேட�" எ�றா� 
தபா�கார�. 
 
அமி�த� அவ�க� ெச8த,, ெசா�ன,, ஒ��� �ாியாம�, பண� ெபE�� 
ெகா�வதEகாக� ைகைய நீ=3னா�. 
 
��தைக�கார� "அ�மா! இ, என��F ேசர ேவ23ய பண�. உ� ��ஷ� என�� 
நாEப, Qபா8��� ப�திர� எ<தி� ெகா.�தா�. வ=3:� $தD� ேச�(, 
இ�ெபா<, UE�� ப�, Qபா8 ஆகிற,. ெதா2cEெற=. Qபா8 ேபானா� 
பா�கி ப�னிர2. Qபா8" எ�� ெசா�னா�. 
 
இ3 வி<(த,ேபா� அமி�த� திைக�,� ேபானா�. அவ� தைல கி�கி�ெவ�� 
7ழ�ற,. எ5ேகேயா அவைளேய உயர� !�கி�ெகா2. ேபாவ,ேபா� இ�(த,. 
அ�ேபா, ��தைக�கார�, "உ�ைன அ3ேயா. வயிEறில3�க என�� 
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மனமி�ைல. இைத வா5கி� ெகா�;" எ�� ெசா�%, நாD Qபா8 எ.�,� 
ெகா.�க வ(தா�. அமி�த�,�� அ�ேபா,தா� நிைலைம எ�னெவ�ப, 
ெகா+ச� விள5கிE�. "ஐேயா! இெத�ன அநியாய�! இ(த ஊாிேல 
ேக=பாாி�ைலயா?" எ�� அவ� HFச%=டா�. 
 
H��ர� ேபா=ட,� H=ட� ேச�(,வி=ட,. ஊ� நா=டா2ைம�காராி� ஒ�வ� 
வ(தா�. "இைத� ப+சாய�,� ப2ணி�தா� தீ��க ேவ2.�. அ,வைரயி� 
பண� எ�னிட� இ��க=.�" எ�� ெசா�% வா5கி� ெகா2டா�. அ�� 
சாய5கால� ஊ�F சாவ3யி� ப+சாய�,� H.வ, எ�� தீ�மானி�க�ப=ட,. 
 
அ(த ஊாி� வழ�க ெம�னெவ�றா�, எ(த வழ���காக� ப+சாய�,� 
H3னாD� வாதி பிரதிவாதி இர2. ேப�� ேச�(, ப+சாய�,�கார�க;�காக� 
க�; வா5கி ைவ�,விட ேவ2.�. ெவ�ைளய�ப� உ�ேள ேபானா� தா� 
நியாய� ந�றா8 விள5�ெம�ப, அ(த ஊ�� பிர$க�க� அபி�பிராய�. ஆனா� 
இ(த வழ�கிேல வாதி ஏைழ� ெப2பி�ைள யானதினாD�, பிரதிவாதி க�;� 
கைட�காரனாதலாD� பிரதிவாதிேய எ�லா���� க�; 'ச�ைள' ெச8ய 
ேவ23யெத�� தீ�மானி�தா�க�. 
 
ஊ�F சாவ3யி� ப+சாய�,� H3E�. ெமா(ைதக� ஏராளமா8 உ�2டன. 
ப+சாய�,�கார�க;�� ம=.மி�றி ேவ3�ைக பா��க வ(தவ�க;��5Hட 
அ�� ெவ� 'மஜா'. ெந. ேநர� நியாய� ேபசியான பிற�, ப�திர� காலாவதியாகி 
இ�(தாD� வா5கிய கடைன� ெகா.�க�தா� ேவ2.ெம���, ஆைகயா� 
பண� க�;� ��தைககார#�ேக ேசர ேவ2.ெம���, இ�(தாD� அமி�த�தி� 
ஏ?ைமைய உ�ேதசி�,, அவ;��� ப�, Qபா8 ெகா.�, வி=. 88 Qபா8 அவ� 
எ.�,� ெகா�ள ேவ2.ெம���, ப�திர�ைத� கா, கி�ளி அவளிட� ெகா.�, 
விட ேவ2.ெம��� ப+சாய�, சைபயா� தீ��பளி�தா�க�. 
 
அமி�த�தி� அ�ைம வா��த ைபய� நாD நாைள�ெக�லா� இற(, ேபானா�. 
ப+சாய�,F ெச8தவ�க� உ�பட ஊரா� மிக4� இர�க� ப=.� ெபா,F ெசலவி� 
பிேரத�ைத எ.�, அட�க� ெச8தா�க�. அ�ைறய தினேம அமி�த�,�� ஒ� 
க3த� வ(த,. ச(திரகாச� மிக4� நீளமா8 எ<தியி�(தா�. ஆனா� கைர காணாத 
,�க�தி� �?கியி�(த அமி�த�,��� பி�வ�� விஷய5க� தா� அதி� 
�ல�ப=டன:- "பண� அ#�பிய,�, ஊ��� வ(, உ�ைன:� �ழ(ைதைய:� 
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பா��க ேவ2.ெம�ற ஆைச உ2டாயிE� - ெவறி பி3�தாEேபா� இ�(த, - 
ைகயி� பணமி�ைல - ஐ�ப, Qபா8 தி�3� ெகா2. கிள�பிேன� - பி3�, 
ெஜயி%� ேபா=. வி=டா�க� - இர2. வ�ஷ� க.5காவ� - இ,4� ந�ல,தா� 
- ெஜயி%� க�; சாராய� கிைடயா, - இர2. வ�ஷ�தி� மற(, வி.ேவ� - 
வி.தைலயான,� உ�ைன� பா��க ஊ��� ஒேர ஓ=டமா8 ஓ3 வ�ேவ�." 
***** 
 
ம�நா� அமி�த� காணாமE ேபானா�. அர*��� எ=. ைம� கிழ�ேக ஒ� 
Nதிாீயி� பிேரத� ஆEறி� மித(, வ(, ஒ,5கிE�. அ6b� கிராமாதிகாாி அைத 
எ.�க ஏEபா.க� ெச8,வி=., விஷய�ைத� ேபாV7��� ெதாிய� ப.�தினா�. 
***** 
 
இர2. வ�ஷ� கழி�,F ச(திரகா7 ெவ� ஆவலாக ஊ���� தி��பிவ(, 
ேச�(தேபா, த� �3ைச இ�(த இட�தி� ��ைபேம. ேபாட�ப=3��பைத� 
க2டா�.  
------------ 

71. 71. 71. 71. கவ$ன$ வ!:கவ$ன$ வ!:கவ$ன$ வ!:கவ$ன$ வ!:    
1111    

 
ம�நா� தீபாவளி. தைலயாாி $�,வி� ெப2சாதி பணியார� 7.வதEகாக மா4 
அைர�,� ெகா23�(தா�. மக� சி�னா#� மக� அ+சைல:� ஓ� உைட(த 
தகர� ெப=3ைய� திற�ப,� �.வ,மாக யி�(தா�க�. அ(த� ெப=3யி� 
தீபாவளி�காக வா5கிவ(த �,ேவ=3:�, பாவாைட:�, இர2. ��� ப=டா7� 
க=.க;� இ�(தன. ப=டா7� க=ைட இ�ேபாேத பிாி�,விட ேவ2.ெம�� 
சி�னா� ெசா�னா�. அ+சைல "Hடா,, நாைள� காைலயி�தா� பிாி�க 
ேவ2.�" எ�றா�. 
 
தைலயாாி $�, அவசரமா8 உ�ேள Xைழ(தா�. "நா� ேபா8� ெதாைலய 
ேவ2.�. இ(த� பா<� ச��கா� உ�திேயாக� இ�ப3�தா�. நா�, கிழைம Hட� 
கிைடயா," எ�றா�. 
 
"ஐேயா! இெத�ன அநியாய�? எ5ேக ேபாக ேவ2.�? அெத�லா� $3யா,. 
இரா�திாி எ�ப3:� வ(,விட ேவ2.�" எ�றா� அவ� மைனவி ம,ர�மா. 
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"நா� எ�ன ெச8ய=.�? யாேரா கவ�ன� ,ைர வ�கிறானா�. ரயி� பாைத 
$<வ,� காவ� கா�க ேவTமா�. கண���பி�ைள, மணிய�கார�, தைலயாாி 
எ�ேலா�� ேபாகிறா�க�. இ(த� தாPகா $<வ,� அ�ப3. ெரவினி_ 
இ�Nெப�ட� ஐயாHட� த3ைய� பி3�,� ெகா2. காவ� கா�பாரா�" எ�� 
ெசா�% $�, சிாி�தா�. ெரவினி_ இ�Nெப�டைர அ�தைகய நிைலைமயி� 
எ2ணி� பா��தேபாேத அவ#��F சிாி�� வ(த,. 
 
"அ, எ�ப3யாவ, பாழா8� ேபாக=.�. ப23ைக ய��தானா இ(த இழ4 வ(, 
ெதாைலய ேவ2.�? எ�ப3:� இரா�திாி தி��பி வ(, விட� Hடாதா? ஐேயா! 
ெவ�ைள� பணியார� ெச8ய மா4 அைர�தி��கிேறேன? நீ இ�லாமE ேபானா� 
ச(ேதாஷமாகேவ இரா," எ�றா� ம,ர�. 
 
"இரா�திாி வர�ேபாகிறாரா� ,ைர. அதE� சாய5கால $த� காவ� கா�க 
ேவ2.மா�. வ23 ேபான4டேன �ற�ப=. ஓ3 வ(, வி.கிேற�" எ�றா� 
$�,. 
 
இதE�� அ+சைல ஓ3வ(, தக�ப� ைகைய� பி3�,� ெகா2., "அ�பா, அ�பா, 
என��� L ம�தா�� வா5கி� ெகா2. வா." எ�றா�. 
 
சி�னா� ஓ3வ(, அைர ேவ=3ைய� பி3�,� ெகா2., "அ�பா, என��� 
,�பா�கி வா5கி வர ேவ2.�. எ�ன, வா5கி வ�கிறாயா, ெசா�D. 
இ�லாவி=டா� உ�ைன விடமா=ேட�" எ�றா�. 
 
"பணியாரெம�லா� ஆறி�ேபா��. 7டF 7டF தி�றா�தாேன ேத5காய�ப� 
ந�றாயி����? உன��� பி3��ேம? நீ ேபாகாதி�(, வி=டாெல�ன? உட�� 
காயலாெவ�� ெசா�% விேட�" எ�றா� ம,ர�. 
 
"ஐேயா! தைல ேபா8வி.�. இ�ப, வ�ஷமா8 ேவைல பா��,வி=. இ�ேபா, 
ெக=ட ெபய� எ.�கலாமா? இ(த� கால�தி� எ=. Qபா8 யா� ெகா.�கிறா�க�? 



151 

 

ச��கா� உ�திேயாக� இேலசா?" எ�றா� $�,. தா� ச��கா� உ�திேயாகNத� 
எ�#� விஷய�தி� அவ#�� எ�ேபா,ேம ெகா+ச� ெப�ைம:2.. 
 
பிற�, ம�தா��� ெப=3:�, விைளயா=.� ,�பா�கி:� வா5கி வ�வதாக� 
�ழ(ைதக;�� வா�களி�,வி=. $�, �ற�ப=.F ெச�றா�. 
----------- 

2222    
 
ஐ�பசி மாத�, அைட மைழ. வான� ஓயா, க��, இ�23�(த,. பக%ேலேய 
ெவளிFச� ெசாEப�. இரவி� ெசா�ல ேவ23யதி�ைல. ஆனா� அ(த 
அ(தகார�தினிைடேய ஒ6ெவா� சமய� மி�ன� பளிFெச�� -சி ஒ� மணிேநர� 
பிரகாச� உ2. ப2ணி வ(த,. சில சமய� 'ேசா' ெவ�� மைழ ெகா=.�. சில 
சமய� !Eற� ேபா.�. அL�வமாக ஒ6ெவா� சமய� !Eற� நிE��. ஆனா� 
ஊத� காE� ம=.� இைடவிடாம� அ3�,� ெகா23�(த,. 
 
அேதா வாிைசயாக ெவ� !ர�,�� மி� மினிேபா� ெதாிகி�றேத, அெத�லா� 
எ�ன? க�ப5க� நா=3ய விள��களா? - இ�ைல. ரயி� பாைதயி� இ��ற$� 
7மா� ஐ�ப, கஜ�,�� ஒ�வ� -த� மனித�க� நிEகிறா�க�. அவ�க� ைகயி� 
பி3�,� ெகா23���� லா(த�க� அைவ. அ�ப3 நி�� ெகா23��பவ�களி� 
நம, தைலயாாி $�,4� ஒ�வ�. ஒ� ைகயி� லா(த��, மEெறா� ைகயி� த3:� 
பி3�,� ெகா23��கிறா�. வாைட�காE� 'வி�' எ�� அ3�பதா� அவ� உட�� 
�ளிாினா� 'ெவடெவட' ெவ�� ந.5�கிற,. ப�D� கி=.கிற,. ேமேல மைழ�� 
ஒ� ேகாணி� ைப. மைழ ேகாணி� ைப��� Xைழ(, $,��� வ(, ெவ� 
ேநரமாயிE�. உ.�திய ேவ=3ைய� பEறிF ெசா�ல ேவ23யதி�ைல. 
 
ச��கா� உ�திேயாக�,��� தைல $<கிவி=. ஓ3� ேபாகலாமா எ�� 
நிைன�தா� $�,. ம,ர� ெசா�ன ��திமதிைய அ�ேபாேத ேக=காமE 
ேபாேனாேம எ�� வ�(தினா�. இ�தைன ேநர� க�ட�ப=ட, ப=ேடா �, இனி� 
ெகா+ச ேநர(தாேன, இ�(, ெதாைல�ேபா� எ�� ைதாியமைட(தா�. 
இதனிைடயி� அ3�க3 த� மைனவி 7டF 7ட� பணியார� ெச8, 
ெகா23��பாெள�ப, ஞாபக� வ(த,. "ேபாக=.�, ெப2சாதி:� 
�ழ(ைதக;மாவ, தி�பா�கள�லவா?" எ�� எ2ணி ஆ�த� அைட(தா�. 
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சாய5கால� நாD மணி�� ஆர�பி�த காவ� இர4 ஏ< மணி, எ=. மணி, ஒ�ப, 
மணியாகி:� $3யவி�ைல. $�,4�� அ(த ஐ(, மணி ஐ(, :கமாயி�(த,. 
"ஏ,? இனிேம� தா5கா," எ�� அவ� தீ�மானி�த சமய�தி�, அ5ேக ைகயி� 
தாழ5�ைட:�, உட�பி� க�பளிF ச=ைட:�, தைலயி� �ர5�� ��லா:� தாி�, 
ஒ�வ� வ(, ேச�(தா�. அவ�தா� கிராம $�சீ� ��சாமி உைடயா�. ஊாி� ெபாிய 
ப2ைண�கார� அவ�தா�. நாEப, ேவ% நில$�, ஒ� 'ல'கர� ெரா�க$� 
அவ���2.; ஆனாD� தைலெய<�, யாைர வி=ட,? 
 
"$�, உஷா�! ஆயிE�, இ�#� அைர நாழிைக��� வ23 வ(,வி.�" எ�றா� 
கிராம $�சீ�. 
 
"எ5க�பனாைண! இனிேம� எ�னா� $3யா,. நா� ஓ3�ேபாகிேற�, சாமி!" 
எ�� ந.5கி� ெகா2ேட ெசா�னா� $�,. 
 
��சாமி உைடயா��� $�,வி� ேம� அபார� பிாிய�. ேவைலயி� எ�ேபா,� 
$�, ெகா+ச� இ<���தா�. ஆனா� ெபா8, �ைன7�=., தி�=.� �ர=. 
எ�ப, அவனிட� கிைடயேவ கிைடயா,. ஒ� வைகயி� $�,தா� கிராம 
$�சீ���� ம(திாி எ�� HடF ெசா�லலா�. ��சாமி உைடயாாி� �.�ப ேயாக 
ேeம� எ,4� $�,4��� ெதாியாததி�ைல. 
 
"அேட! ��தி ெக=டவேன! இ5ேக வா, நா� ெசா�றைத� ேக;" எ�றா� $�சீ�. 
 
ச=ைட� ைபயி%�(, நாலணா எ.�,, $�,வி� ைகயி� ெகா.�தா�. "இேதா 
பா�! உ� ஆசார�, ப�தி, Lைஜெய�லா� �=ைட க=3 ைவ. ப�க�தி� அேதா 
கைடயி��கிற,. ேபா8 ஒ� �=3 �3�,வி=. வா. �ளிெர�லா� பற(, 
ேபா8வி.�. அ,வைரயி� நாேன இ5ேக பா��,� ெகா�;கிேற�. ஓ3வ(, வி.." 
எ�றா�. 
***** 
 
$�,4�� ம,பான� ெக.த� எ�ற ந�பி�ைக உ2.. அவ� ெத8வ 
ப�தி:�ளவ�. க�;� �3�தா� 7வாமி�� ேகாப$2டா�ெம�ற எ2ண� 
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அவ#�� எ�ப3ேயா ஏEப=3�(த,. அதிD� அவ� மைனவி இ, விஷய�தி� 
மிக4� க23�பா8 இ�(தா�. ஒ�நா� அவ� ெகா+ச� ��தி பிசகிF சகவாச 
ேதாஷ�தினா� �3�,வி=. -=.�� வ(தேபா, ம,ர� ப.�திய பா. ந�றா8 
அவ� உ�ள�தி� பதி(தி�(த,. "கிணEறி� வி<(, உயிைரவி.கிேற�" எ�� 
அவ� ஓ3ய,�, அவைள� த.�, நி��த�தா� ப=ட க�ட$� அவ#�� ஞாபக� 
இ�(தன. அ, $த� அவ� த�பி� தவறி� Hட� க�; சாராய� கைட�ப�க� 
ேபாவதி�ைல. ஆனா� இ�ேபாேதா?... 
 
கிராம $�சீ�பி� ேபாதைன:�, �ளிாி� ெகா.ைம:� ேச�(, அவ� உ�திைய 
மாEறிவி=டன. "அவ;��� ெதாிய� ேபாவதி�ைல" எ�� மனைத� திட�ப.�தி� 
ெகா2டா�. பண�ைத வா5கி� ெகா2.ேபா8� கா�மணி ேநர�தி� தி��பி 
வ(தா�. 
 
"தாகசா(தி ெச8, ெகா2டாயா? அ,தா� சாி $�,! �ளிெர�லா� பற(, 
ேபாயிEற�லவா? இ�#� ெகா+ச� ெபா�; ஊ���� �ற�ப=.விடலா�" எ�� 
ெசா�% வி=.� ��சாமி உைடயா� தம, இட�,��� ேபா8F ேச�(தா�. 
---------- 

3333    
 
$�,வி� �ளி� பற(, ேபாயிE�. ஆனா� அ�,ட� இ�#� ஒ��� 
பற(,வி=ட,. அ, எ�ன? உண�Fசி! உண�Fசி இ�(தா� அ�லவா �ளி� 
ெதாி:�? ெகா+ச ேநர�,�ெக�லா� ��தி த.மாற ஆர�பி�த,. பிற� மய�க� 
அதிகமாயிE�. உலக� கி�கி�ெவ�� 7ழ�ற,. ைகயி%�(த விள��� கீேழ 
வி<(, உைட(, அைண(த,. ஒ� த(தி� க�ப�ைத� பி3�,� ெகா2. $�, 
நி�றா�. க�ப5HடF சாியா8 நிEகாம� 7ழல ஆர�பி�த,. ஏEெகனேவ காாி��. 
இ�ேபா, க2T� இ�2டப3யா� கனா(தகாரமாயிE�. 
 
தி[ெர�� !ர�திேல ஒ� ெபாிய ெவளிFச� காண�ப=ட,. "அெத�ன ேபயா? 
Lதமா? ஆமா�, ெதாி(த,. ெகா�ளிவா8� பிசா7! பய5கரமான ச�தமி=.� 
ெகா2. அ, ேமேல ேமேல அதிேவகமா8 வ(, ெகா23�(த,. இேதா அ�கி� 
வ(, வி=ட,. எ�ன ெகா3ய ெபாிய உ�வ�! அத� வாயி� எ6வள4 பய5கரமான 
தீ! ஐேயா! அ, எ�ைன இ<�கி�றேத! இெத�ன? ேநேர அத� வாயி� ேபா8 
வி<கிேறேன! ஓேஹா! உைடயா� ஐயா! மாாியாயி!" அ.�த கண�தி� கவ�ன� 
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,ைரயி� Nெபஷ� ரயி� $�,வி� உட�ைப ஆயர( ,களாகF ெச8,வி=.� 
பற(, ெச�ற,. $�,வி� உயி�� இ�L4லைக வி=.� பற(, ேபாயிE�. 
 
"ேம�ைம த5கிய கவ�ன� ,ைர:� அவ�ைடய பாிவார5க;� ெசௗ�கியமாக� 
,வைர நகர� ேச�(தா�க�" எ�� ம�நா� ப�திாிைககளி� ெச8தி ெவளியாயிE�. 
 
தைலயாாி $�,வி� மைனவி தீபாவளிய�� காைலயி� பணியார� ெச8, 
ைவ�,� ெகா2. ��ஷ� வரைவ எதி�ேநா�கி� கா�தி�(தா�. சி�னா#�, 
அ+சைல:� நிமிஷ�,� ெகா�$ைற வாச��ற� ேபா8 ம�தா�L, ,�பா�கி:ட� 
அ�பா வ�கிறாரா எ�� பா��,� ெகா23�(தா�க�. 
***** 
 
சமீப�தி� நா� மாயவர� ேபானேபா, கிராம $�சீ� ��சாமி உைடயாாிடமி�(, 
ேமE ெசா�ன விவர5கைள� ேக=டறி(ேத�. உைடயா� இ�ேபா, ம,வில�� 
இய�க�தி� பிசா7 பி3�தவ� ேபா� ேவைல ெச8, வ�கிறா�. தEேபா, அவாிட� 
யாராவ, ெச�� க�;, சாராய�,��F சாதகமாக� ேபசிவி=டா� அவ�க� த�பி� 
பிைழ�, வ�வ, க�ட(தா�.  
------------ 

72. 72. 72. 72. த!டைன யா1��த!டைன யா1��த!டைன யா1��த!டைன யா1��????    
    
1111    

இ�வ�� ஏைழ� �3யானவ�க�. ஏைழகளானாD� ச(ேதாஷ�திE�� 
�ைறவி�ைல. எ6வள4 மகி?Fசிேயா. அவ�க� சிாி�,� ெகா2.� ேபசி� 
ெகா2.� ேபாகிறா�க� பா�5க�! அதிD� ம�நா� ெபா5க� ப23ைக. 
ஆதலா� �!கல� அதிக�. ஆனா� ச(ேதாஷ�, சிாி��, �!கல� எ�லா� 
கைட��� Xைழ:� வைரயி�தா�. கைடயி� Xைழ(, இர2. �=3 
�3�,வி=டா�? 

2222    
ச(ேதாஷமா8� ேபசிF சிாி�,�ெகா2. கைட��F ெச�றவ�க� தி��பி 
வ�ைகயி� விேராதிகளானா�க�. �3ெவறி ஏறிய,� காரணமி�லாம� தி[� 
தி[ெர�� ேகாப� வ(த,. ேபF7 வD�,� HFசலாயிE�. $க5க� ேகாரமாயின. 
வா8F ச2ைட $Eறி� ைகF ச2ைடயாக $3(த,. சிறியேதா� கலவர�. ஆனா� 
இ, இ6வள4ட� ேபா�மா? 
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3333    
சில சமய� ெபாிய ச2ைட:� ஆ��. �3 ெவறியி� தைலகா� ெதாியா,. க�திேயா, 
அாிவாேளா, ம2ெவ=3ேயா ைகயி� அக�ப=டைத எ.�,� ெகா�வா�க�. 
ெகாைல நட�ப,� உ2.. 

4444    
ேபாVஸா� 7�மா இ��பா�களா? ச��கா� ைலெஸ�7 ெபEற 
க�;�கைடயி�தாேன �3�தா� எ�� அவ�க� தா=ச2ய� கா=.வதி�ைல. 
கலக� ெச8தவைன� பி3�,� ைகயி� வில5� L=3� ெகா2. ேபாகிறா�க�. 
இ�ேபா, �3ெவறி ெகா+ச� தணி(த,. ஆனா� எ�ன ெச8யலா�? 'ஐேயா! 
ெக=ேடேன!' எ�� க2ணீ�வி=. அ<வைத� தவிர ேவெறா��� 
ெச8வதEகி�ைல. -=ைட:� மைனவி ம�கைள:� நிைன���ேபா, ,�க� 
அதிகமாகிற,. 

5555    
ெவளியி� ேபான ��ஷ� வர�காேணாேம எ�� மைனவி:� ம�க;� 
-=.வாச%� கா�,� ெகா23��கிறா�க�. ஆனா� எ�தைன ேநர� 
கா�தி�(தா�தா� எ�ன பய�? ேபாVN Nேடஷ#��� ேபானவ� -=.�� 
எ�ப3 வ�வா�? ம�நா� ெபா5க� ப23ைக எ6வளேவா ச(ேதாஷமா8� 
ெகா2டாடலாெம�� எ2ணியி�(தா�க�. பா<5க�ளினா� அ, ெபாிய ,�க 
தினமாயிE�. 

6666    
ச2ைடயி� ��த�ப=டவ� இற(, ேபானா�. ��தியவ� மீ, ெகாைல��Eற� 
சா=3� கFேசாியி� விசாரைண நட�கி�ற,. "நீ க�தியா� ��திய ,2டா?" எ�� 
மாஜிN=ேர= ேக=கிறா�. "��திய,2., எஜமாேன! ஆனா� 7ய��தி:ட� 
ெச8யவி�ைல, �3ெவறியி� ��திவி=ேட�. க�;தா� காரண�" எ�� பதி� 
ெசா�னா�. மாஜிN=ேர= எ�ன தீ��பளி�பா�? 

7777    
�3யானவ#�� !��� த2டைன அளி�தா�. ஆனா� அ, நீதியா�மா? அதE� 
மாறாக – 

8888    
!���த2டைன க�;�� விதி�பத�ேறா நியாயமா��? உ2ைம� �Eறவாளி 
அ(த� பா<� க�ேள ய�லவா?  
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---------- 
73. 73. 73. 73. ;யநல�;யநல�;யநல�;யநல�    

    
1111    

க�;�கைட �.வதா? Hடேவ Hடா,. ஏ< க�;�கைட ��தைக 
எ.�தி��கிேற�. வ�ஷ�தி� ப�தாயிர� Qபா8 கிைட�கிற,. ச��கா��� 
அைத�ேபா� ��� ப5� க(தாய� க=.கிேற�. க�;�கைட ஏ� �டேவ2.�? 

2222    
நா� எ�ப3 சிைற�� வ(, ேச�(ேத� எ�றா ேக=கிறீ�க�? க�;�கைட 
வழியாக�தா�. சிைறFசாைலயி� ெகா2.வ(, ேச��பதE� 
க�;�கைடைய�ேபா� ���� வழி ேவ� கிைடயா,. 

3333    
$�ேனா� அ��பா.ப=. வள��த ெத�ைன மர5க� க� இற�க� பயனாகி 
நாசமா8� ேபாகி�றன. ஆனா� ைகேம� வ�� ெரா�க� பண�ைத ேவ2டாெம�� 
ெசா�ல $3:மா? க�;�கைட ேபா8வி=டா� நம��� பிைழ��� ேபா8வி.ேம! 
பாவ�, பழிெய�� பா��தா� இ(த� கால�தி� $3யா,. 

4444    
எ�ைன� ைப�திய�கார� எ�� ெசா�Dகிறா�க�. $=டா� ஜன5க�. 
ைப�திய�தி� ஆன(த� அவ�க;�� எ�ன ெதாி:�? அ(த ஆன(த�ைத 
அXபவி�க ேவ2.மானா� $த%� க�;� �3�,� பயிD5க�. அத� �ல� 
ெகா+ச5ெகா+சமாக� ��திைய� கட(, நி�� பழகி வ(தா�, கைடசியி� 
எ�ைன� ேபா�ற நிர(தர ஆன(த நிைல�� வ(, ேசரலா�. 

5555    
பிாி=3� ச��காாி� ெப�ைமேய ெப�ைம! அ(த ச��கைர� தா5கி நிE�� இ(த� 
க�;� ^�பாயி� மகிைமேய மகிைம! ெச�ைன ச��காாி� வ�மான�தி� ��றி� 
ஒ� ப5� க�;�கைட ெகா.�கிற,. இதி� ெப�� ப�திைய ஏைழ எளியவ�க�, 
அ�ைறய� க+சி�கி�லாதவ�களிடமி�(, வ*� ெச8கிேறா�! ேவ� எ(த 
இலாகாேவ#� இ6வள4 அாிய ஊழிய� ெச8கிறதா? க�;�கைடைய �3னா� 
இ6வள4 பண$� அ�லவா ந�டமா��? அ�,ட� எ5க;ைடய உ�திேயாக$� 
ேபா8வி.�. Hடேவ Hடா,. 

6666    
எ� ��ஷ� இ�#� க�;� கைடயி%�(, வரவி�ைல. �ழ(ைதக� பசி  
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தா5காம� அ<கி�றன. ஏதாவ, மீ�,�ெகா2. வ�வாேனா, ெவ�5ைக:ட� 
வ�வாேனா, ெதாியா,. க�;�கைடகளி� இ3 விழாதா? 

7777    
க�;�கைட �3வி=டா� எ�ைன� ேபா�ற ேபாVஸா��� பாதிேவைல 
மீதியா��. ஆனா� ஒ�ேவைள உ�திேயாகேம ேபா8வி=டா�? ஆமா�! ேபாதிய 
ேவைலயி�ைலெய�� பாதி� ேபைர� த�ளி வி.வா�க�. Hடா,, Hடா,. 
க�;�கைட �ட�Hடா,. 

8888    
நா� சா�கைடயி� வி<(, கிட�கிேறென�� எ�ைன� பா��,F சிாி�கிறீ�களா? 
ந�ல,; உ5க� பி�ைளக� அ�ல, ேபர�க;�� இ(த� கதி ேநாிடாெத�� யா� 
க2ட,? கட4� �2ணிய�தி� க�;� கைடகைள ம=.� �டாதி��க ேவ2.�!  
---------- 

74. 74. 74. 74. <5 ராஜா<5 ராஜா<5 ராஜா<5 ராஜா    
1111    

 
நம, கதாநாயக� பிாிதிப(த�ர� மகாராஜா அவ�கைள, ஹிN ைஹனN ஜேமதா� - 
ெஜனர�, கிேலதா� - ேமஜ�, சத வியா�ர N�ஹாாி, மகா ராஜாதி ராஜ வி7வ�வன 
ஸ�ரா=, ஸ� ஜிலானிஜ5ஜ5 பக!� எ�.ஏ. - 3.ஏ.a.3.சி., a.ஆ�.a.ேக எ��� 
ெசா�வ,2.; '�% ராஜா' எ�� 7��கமாகF ெசா�வ,� உ2.. அவ���� '�% 
ராஜா' எ�ற ெபய� ஏ� வ(த, எ�பைத�தா� இ5ேக ெசா�ல $� 
வ(தி��கிேற�; ஆனா� $� வ�வ, ேபா� வ(,வி=.� பி� வா5�� உ�ேதச� 
என��� ெகா+ச� Hட� கிைடயா,. "Nfகா' பா�ப� விமான� வ(தாD� நா� 
பய�பட� ேபாவதி�ைல, 'Nfகா'தா� எ� கைத��� பய(, ஓ.� ப3யி����. 
 
�% ராஜாைவ� பEறி மிக4� $�கியமான ஒ� விஷய�ைத $த%ேலேய 
ெசா�%வி.வ, அவசியமாகிற,. ஏெனனி�, அவைர� பEறி� ப3��� ேபா,, 
அ�ேப��ப=ட அஸகாய *ரைன� க2ணா� பா��கேவ2.ெம�ற ஆைச 
எ�லா���� அளவி�லாம� உ2டாகி வி.�. ஆனா� அ(த ஆைச 
நிைறேவ�வதE� வழி கிைடயா,. பரத� ராமனிட� தசரதைர� �றி�,F ெசா�ன 
பிரகார� உலகிேல பிற��� ஜீவ�கெள�லா� கைடசியாக எ(த இட�,��� ேபா8F 
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ேச�கிறா�கேளா, அ5ேக நம, �% ராஜா4� விஜயமாகிவி=டா�. 7�5கF 
ெசா�னா�, �% ராஜா இற(, ேபானா�! 
 
அவ� எ�ப3 இற(, ேபானா� எ�ப, ஒ� அதிசயமான விஷய�. அைத� கைதயி� 
கைடசியிேலதா� ெசா�ல ேவ2.�. ஆனா�, அவ�ைடய மரண�தி� ஒ� ெபாிய 
விேசஷ� எ�னெவ�றா�, அவ� பிற(த கால�திேலேய, அவ� ஒ�நா� இற(,� 
ேபாவா� எ�� ேஜாசிய�க� க2.பி3�,F ெசா�%வி=டா�க�! 
 
"�ழ(ைத -ராதி -ரனாக4� *ராதி *ரனாக4� தீராதி தீரனாக4� விள5�வா�. 
ஆனா�..." எ�� ெம�� வி<5கினா�க�. "எ�ன சமாசார�" எ�� அ<�தி� 
ேக=டத� ேபாி�, "ெசா�ல�Hடா,; ஆனாD� ெசா�ல ேவ23யி��கிற,. இ(த 
ஜாதக#�� ஒ� கால�தி� மரண� ேநாி.�" எ�றா�க�. 
 
அ(தF சமய�தி� ஒ� ெபாிய அதிசய� நட(த,. பிற(த ப�, தின5க�தா� ஆன 
ஜிலானி ஜ5ஜ5 பக!� வாயி%�(, ஒ� ஆFசாியமான வா��ைத கிள�பிE�. 
"பிரகNபதிகேள!" எ�ப,தா� அ(த வா��ைத. 
 
எ�லா�� அ�ப3ேய பிரமி�,� ேபா8 நி�� வி=டா�க� ஒ�வைரெயா�வ� 
பா��, விழி�தா�க�. 
 
"நா� தா� ேபசிேன�, பிரகNபதிகேள!" 
 
இ(த� தடைவ ச(ேதக�,�ேக இடமி�ைல. பிற(, ப�ேத நாளான �ழ(ைததா� 
அ6வள4 தி6வியமாக� ேபசியி��கிற,! 
 
தைலைம ேஜாசிய� ���� க2ணா3ைய� கழEறி வி=. �ழ(ைதைய உE�� 
பா��தா�. 
 
"பிற(தவ� யாவ�� இற(,தாேன தீர ேவ2.�? அதE� நீ5க� எ�ன ேஜாசிய� 
ெசா�வ,? மரண� எ(த வித�தி� ேந�� எ�� ெசா�னாD� அ��த� உ2." 
எ�� சி�ன+சி� கீF7� �ர%� :வராஜா தி�வா8 மல�(தா�. 
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ேஜாசிய� தைலவ�, ��கிேல விரைல ைவ�, அதிசயி�தா�. ப�, நா� �ழ(ைத  
ேப7கிற,. அேதா. இ�ைல - இ6வள4 ��திசா%�தனமான ேக�வி ேக=கிற, 
எ�றா� இெத�ன, :�த இலாகா அறி�ைககைள� ேபா� ேதா��கிறேத தவிர, 
ந�ப� H3யதாயி��கிறதா. 
 
தைலைம ேஜாசிய�, ��கி%�(, விரைல எ.�,வி=. :வராஜாைவ உE�� 
பா��,வி=.F ெசா�னா�:- 
 
"ாிஷப ல�கின�தி� :வராஜா ஜனன�. ாிஷப�,��� �%��� பைக. ஆைகயா�, 
�%யினா� மரண�." 
 
�% எ�ற வா��ைதைய� ேக=ட,� :வராஜா ஜ5ஜ5 பக!� பய(, 
ந.5கியி��பா� எ�� நீ5க� நிைன�கலா�. அ,தா� இ�ைல. �% எ�� 
ேக=ட,� :வராஜா ஒ� உ�ம� உ�மினா�. பிற� இர2. பய5கரமான 
வா��ைதக� அவ� வாயி%�(, ெவளி வ(தன:- 
 
"�%க� ஜா�கிரைத!"  
 
ேமேல Hறிய ச�பவ� பிரதிப(த�ர�தி� வழ5கி வ(த வத(திேயதா�. ஆனா�, 
பி�னா� நட(தைவகைள� ெகா2. பா����ேபா, அ, 
உ2ைமயாயி��கலாெம�ேற ேதா��கிற,. 
---------- 

2222    
 
:வராஜா ஜ5ஜ5 பக!� நாெளா� ேமனி:� ெபா<ெதா� வ2ண$மாக வள�(, 
வ(தா�. ேமEHறிய ச�பவ�ைத தவிர அவ�ைடய �ழ(ைத� ப�வ�தி� ேவ� 
அதிசய� ஒ��� நட�கவி�ைல. மEறF 7ேதச சமNதான5களி� :வராஜா�கைள� 
ேபா�தா� அவ�� இ5கிV� ப7வி� பாைல� �3�,, இ5கிV� ந�aனா� 
ேபாஷி�க�ப=., இ5கிV� உபா�தியாயரா� இ5கிV� கEபி�க�ப=., 
இ5கிV� சினிமா�க� பா��, - இ�ப3யாக வள�(, வ(தா�. வய, இ�ப, 
ஆன,�, அ, வைர��� 'ேகா�= ஆ� வா�='a� இ�(த ராWய$� ைக�� வ(த,. 
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ஆனா�, ராWய�தி� ம=.� ேமEெசா�ன ேஜாசிய� HE� எ�லா����  
நிைனவி�(த,. அேநக� அைத� பEறி� ேபசி:� வ(தா�க�. ெம,வாக 
மகாராஜாவி� காதிD� இ(த� ேபF7 வி<(த,. 
 
பிரதிப(த�ர� சமNதான�தி� கா.க� ஏராளமாக உ2.. அவEறி� �%க;� 
உ2.. "த�ைன� ெகா�ல வ(த ப7ைவ:� ெகா�லலா�" எ�ற பழெமாழி 
மகாராஜா4��� ெதாி(தி�(த,. த�ைன� ெகா�லவ�� �%ைய� ெகா�Dவைத� 
பEறி எ�ன ஆ=ேசபைன? - மகாராஜா �% ேவ=ைடயாட� கிள�பினா�. 
 
$த� �%ைய� ெகா�ற,� மகாராஜா4�� ஏEப=ட �!கல�,�� அளவி�ைல. 
சமNதான�தி� ேஜாசிய� தைலவைர� H�பி=. அ#�பினா�. ெச�த �%ைய� 
கா=3, "இ�ேபா, எ�ன ெசா�கிறீ�?" எ�� ேக=டா�. 
 
"மகாராஜா இ(த மாதிாிேய 99 �%கைள� ெகா�� விடலா�; ஆனா�..." எ�� 
ேஜாசிய� இ<�தா�. 
 
"ஆனா� எ�ன? ைதாியமாகF ெசா�D�!" 
 
"ஆனா� Uறாவ, �% விஷய�தி� ஜா�கிரைதயாயி��க ேவ2.�." 
 
"சாி, Uறாவ, �%ைய:� ெகா�� வி=டா� அ��ற�?" 
 
"அ��ற� எ�#ைடய ேஜாசிய� ��தக5கைளெய�லா� கிழி�, ெந��� 
ைவ�,வி=...." 
 
"ைவ�,வி=...." 
 
"தைலயி� கிரா�� ைவ�,� ெகா2. இ�ஷுர�N க�ெபனி ஏஜ2டாக� 
ேபா8வி.கிேற�?" எ�� ேஜாசிய� ச�ப(தமி�லாம� $3�தா�. 
---------- 
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பிரதிப(த�ர� சமNதான�தி� கா.களி%�(த �%க;�ெக�லா� அ�� $த� 
ெகா2டா=ட(தா�. 
 
மகாராஜாைவ� தவிர ேவ� யா�� �% ேவ=ைட ஆட�Hடா, எ�� உ�தர4 
பிற(த,. 
 
த�பி� தவறி யாராவ, ஒ� �%யி� ேம� க�ைல வி=ெடறி(தா� Hட, 
அ�ப3�ப=ட ராஜ� ,ேராக�ைதF ெச8தவ#ைடய ெசா�,�கெள�லா� பறி$த� 
ெச8ய�ப.ெம�� த2ேடாரா ேபாட�ப=ட,. 
 
மகாராஜா U� �%கைள $<சாக� ெகா�ற பிற�தா� மEற காாிய5களி� கவன� 
ெசD�,வ, எ�� க5கண� க=3� ெகா2டா�. அவ�ைடய உ�ேதச� ந�� 
நிைறேவறி:� வ(த,. 
 
அபாய5க� அவ��� ேநாிடாம� இ�ைல. சில தடைவ ,�பா�கி� �றி தவறி� �% 
அவ� ேம� பாய4�, அத#ட� ைககல(, ச2ைட ேபாட4� ேநாி=ட,. ஒ6ெவா� 
தடைவயிD�, அவ� தா� கைடசியி� ெவEறி ெபEறா�. 
 
இ�ெனா� சமய� அவ�ைடய சி�மாசன�,�ேக ஆப�, வ�வதாயி�(த,. ஒ� 
ெபாிய பிாி=3� உ�திேயாகNத� பிரதிப(த�ர�,�� விஜய� ெச8தா�. அவ���� 
�% ேவ=ைடயி� ெரா�ப� பிாிய�. அைத� கா=3D�, தா� ெகா�ற �%��� 
ப�க�தி� நி�� �ைக�பட� எ.�,� ெகா�வதி� அதிக� பிாிய�. வழ�க� ேபா� 
அவ� பிரதிப(த�ர� சமNதான�திD�, �% ேவ=ைடயாட வி��பினா�. ஆனா� 
மகாராஜா க23�பாக ம��,வி=டா�. "ேவ� எ�ன ேவ=ைட�� ேவTமானாD� 
ஏEபா. ெச8கிேற�. ப�றி ேவ=ைடயா? ஆ.5க�. எ% ேவ=ைடயா? நட�,5க�. 
ெகா7 ேவ=ைடயா? இேதா தயா�. ஆனா� �% ேவ=ைட ம=.� இ5ேக $3யா," 
எ�றா� மகாராஜா. 
 
",ைரதா� �%ைய� ெகா�� ஆகேவ2.ெம�� அவசியமி�ைல, மகாராஜாேவ 
ெகா�லலா�. ெச�த �%��� ப�க�தி�, ைகயி� ,�பா�கி:ட� நி�� ேபா=ேடா 



162 

 

எ.�,� ெகா�வ,தா� ,ைர�� $�கிய�" எ�� ேமEப3 பிாி=3� 
உ�திேயாகNதாி� காாியதாிசி சமNதான திவா� �லமாகF ெசா�%ய#�பினா�. 
இதE�� மகாராஜா ச�மதி�கவி�ைல. இ�ேபா, ெகா+ச� இட5ெகா.�, 
வி=டா�, அ��ற� இ�#� சில பிாி=3� உ�திேயாகNத�க;� �% ேவ=ைட�� 
வ(, ேசரலாம�லவா? 
 
இ�ப3 ஒ� ெபாிய ஆ5கில உ�திேயாகNதாி� வி��ப�,��� ���ேக நி�றத� 
பயனாக மகாராஜாவி� ைகையவி=. ராWயேம ேபா8வி.ேமா எ�� பய� 
உ2டாயிE�. 
 
இைத� �றி�, மகாராஜா4� திவா#� கல(தாேலாசி�தா�க�. உடேன 
க�க�தாவிD�ள ஒ� ெபாிய இ5கிV� நைக� க�ெபனி��� த(தி ேபாயிE�:- 
"ைவர ேமாதிர5களி� சில உய�(த மாதிாிக� அ#�பி ைவ�க4�" எ��. 
 
அ6விதேம ைவர ேமாதிர5க� 7மா� ஐ�ப, தி#7க� வ(தன. அவEைற அ�ப3ேய 
மகாராஜா ேமEப3 பிாி=3� உ�திேயாகNதாி� த�ம ப�தினி�� அ#�பி 
ைவ�தா�. ,ைரசானி அ�மா� ஏதாவ, ஒ�றிர2. ெபா��கி�ெகா2. 
பா�கிைய� தி��பி அ#�பி வி.வாெள�� மகாராஜா4� திவா#� எதி� 
பா��தா�க�. 
 
ஆனா�, சE� ேநர�திEெக�லா� ,ைரசானியிடமி�(, பதி� வ(,வி=ட,:- 
"நீ5க� அ#�பிய பாி7 ேமாதிர5க;�காக மிக4� வ(தன�." 
 
இர2. நாைள�ெக�லா� நைக� க�ெபனியாாிடமி�(, ��� ல=ச� Qபா8��� 
'பி�' வ(த,. ��� ல=ச Qபா8 ேபானாD�, சி�மாசன�,�� ஆப�தி�லாம� 
த�பிய, பEறி மகாராஜா4��F ச(ேதாஷ(தா�. 
---------- 

4444    
 
மகாராஜாவி� �%ேவ=ைட விரத� ந�� நிைறேவறி வ(த,. ப�, வ�ஷ கால�தி� 
எ<ப, �%க� வைரயி� ேவ=ைடயா3� ெகா��வி=டா�. அதE�� பிற� ஒ� 
ெபாிய இைட_� எதி��ப=ட,. பிரதிப(த�ர� கா.களி� �%கேள அE��ேபா8 
வி=டனேபா� ேதா�றிய,. �%க� ஒ�ேவைள க��தைட $ைறகைள� 
ைகயா2டனேவா, அ�ல, 'ஹாிகாி' ெச8, ெகா2டனேவா, அ�ல, 
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ெவ�ைள�கார�களி� ைகயினா�தா� சாக ேவ2.ெம�� ஆைச�ப=.� 
ெகா2. நா=ைடவி=. ஓ3� ேபாயினேவா, ெதாியவி�ைல. 
 
மகாராஜா ஒ� நா� திவாைன� H�பி=டா�. "திவா� சாகி�, இ�#� $�ப, �% 
இ(த� ,�பா�கி�� இைரயாகி� தீரேவ2.ெம�� உம��� ெதாி:மா 
இ�ைலயா?" எ�� ேக=டா�. 
 
திவா� ,�பா�கிைய� பா��, ந.ந.5கி� ெகா2ேட, "மகாராஜா! நா� 
�%யி�ைல..." எ�றா�. 
 
"நீ� �% எ�� எ(த $=டா� ெசா�ன,?" 
 
"இ�ைல, நா� ,�பா�கி இ�ைல" எ�றா� திவா�. 
 
"நீ� �%:மி�ைல, ,�பா�கி:மி�ைல திவா� சாகி�! உ�ைம� H�பி=ட காரண� 
ேவ�. நா� க�யாண� ெச8, ெகா�வெத�� தீ�மானி�, வி=ேட�" எ�றா� 
மகாராஜா. 
 
திவா#�� உளற� இ�#� அதிகமாகிவி=ட,. "மகாராஜா! ஏEகனேவ என�� 
இர2. மைனவிக� இ��கிறா�க�; உ5கைள:� க�யாண� ெச8,ெகா2.." 
 
"ச=, எ�ன5காT� உள�கிறீ�? உ�ைம எதEகாக நா� க�யாண� ெச8, 
ெகா�ள� ேபாகிேற�? என�� ேவ23ய, �%..." 
 
"மகாராஜா! ேவ2டா�, ேயாசைன ெச8:5க� உ5க� �ல�, $�ேனா�க� 
க�திைய� க�யாண� ெச8, ெகா2டா�க�. நீ5க� ேவTமானா� ,�பா�கிைய� 
க�யாண� ெச8, ெகா�;5க�. இ(த சமNதான�,��� �% ராஜா இ��ப, 
ேபா,�; �% ராணி ேவ� ேவ2டா�!" 
 
இைத� ேக=ட மகாராஜா �^ெர�� சிாி�, வி=. "�%:மி�ைல, 
,�பா�கி:மி�ைல. ம#ஷ� ெப2ைண�தா� க�யாண� ெச8,ெகா�ள� 
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ேபாகிேற�. தEசமய� எ(ெத(த சமNதான�தி� �% இ��கிறெத�� $த%� 
கண��� தயா� ெச8:�. பிற�, �% இ��கிற சமNதான�தி� ராWவ�ச�தி� 
க�யாண�,��� ெப2 இ��கிறதா எ�� பா��" எ�றா�. 
 
திவா� அ�ப3ேய பா��தா�. கைடசியி� மகாராஜாவி� வி��ப�தி�ப3ேய �%க� 
நிைறய உ�ள சமNதான�தி� ெப2 பா��,� க�யாண$� ெச8, ைவ�தா�. 
 
மகாராஜா ஜ5ஜ5 பக!� ஒ6ெவா� தடைவ மாமனா� -. ெச�றேபா,�, ஐ(தா� 
�%கைள� ெகா�� எ�லா� �%களி� ேதாD� - சாியாக 99 ேதா� - அர2மைன 
ஆNதான ம2டப�தி� 7வ�கைள அல5காி�தன. 
------- 

5555    
 
கைடசியி� UE��� இ�#� ஒ� �%தா� பா�கி எ�ற நிைலைம ஏEப=ட,� 
மகாராஜாவி� பரபர�� மிக4� அதிகமாயிE�. பக%� அேத நிைன4; இரவி� அேத 
கன4. இதE��ேள மாமனா� சமNதான�திD� �%� ப2ைண வற2. ேபா8 
வி=டப3யா� �%க� அக�ப.வ, மிக4� பிரயாைசயா8� ேபாயி�(த,. 
ஆனாD�, இ�#� ஒ�ேற ஒ��தாேன? இ�#� ஒ� �%ைய ம=.� 
ெகா��வி=டா�, அ��ற� பயேம இ�ைல. �% ேவ=ைடையேய வி=.விடலா�. 
 
ஆனா�, இ(த� கைடசி� �% விஷய�தி� ெவ� ஜா�கிரைதயாயி��க ேவ2.�. 
கால+ ெச�ற தைலைம ேஜாசிய� எ�ன ெசா�னா�? 99 �%கைள மகாராஜா 
ெகா�றேபாதிD� Uறாவ, �% விஷய�தி� ஜா�கிரைதயாயி��க ேவ2.�! 
"உ2ைமதா� �% ெபா�லாத மி�க�; ஜா�கிரைதயாக�தா� இ��க ேவ2.�. 
ஆனா� அ(த Uறாவ, �%�� எ5ேக ேபாகிற,? �% கிைட�ப, �%�பா� 
கிைட�பைதவிட� க�டமாகிவி=டேத?" 
 
மகாராஜா இ�ப3�ப=ட கவைலயி� ஆ?(தி�(த ேபா,, அ(த� கவைலைய� 
ேபா�க�H3ய ஒ� அ�ைமயான ச(ேதாஷF ெச8தி வ(த,. அ(த 
சமNதான�திேலேய மைல�கிராம� ஒ�றி� தி[� தி[ெர�� சில ஆ.க� 
காணாம� ேபா8வ(தன. '$< ஆ. வி<5கின' எ�� ெபய� ெபEற காத� மியா� 
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சாகி�ைவ:�, -ராசாமி நாய�கைர:� விசாாி�, அவ�க� ெபா��பாளிக� அ�ல 
எ�� ெதாிய வ(த,. �%தா� வ(தி��க ேவ2.ெம�� நிFசயமாயிE�. 
கிராமவாசிக� ஓ3� ேபா8 மகாராஜாவிட� ெதாிவி�தா�க�. அ(த� கிராம�,�� 
��� வ�ஷ� வாி, வா8தா �வி=ெர2=, ஜமாப(தி, �ற�ேபா��� ப=3 ஒ��ேம 
கிைடயா, எ�� மகாராஜா ெதாிவி�,வி=., உடேன ேவ=ைட��� கிள�பினா�. 
 
�% இேலசி� அக�படவி�ைல. ேவ2.ெம�� மகாராஜா ைகயி� அக�பட� 
Hடாெத�ேற, அ, ஒளி(, ெகா23�(ததாக� ேதா�றிய,. மகாராஜாேவா, �% 
அக� ப=டாெலாழிய� கா=ைட வி=. வரமா=ேடென�� பி3வாத� பி3�தா�. 
அேதா. நாளாக ஆக மகாராஜாவி� ேகாப$� பி3வாத$� அதிகமாகி வ(தன. 
அத� பயனா8 அேனக உ�திேயாகNத�க;�� ேவைல ேபா8 வி=ட,. 
 
ஒ�நா� ெரா�ப� ேகாப� வ(தேபா,, மகாராஜா திவாைன� H�பி=., 
"சமNதான�தி� நிலவாிைய உடேன இர2. ப5� ெச8:5க�" எ�றா�. திவா�, 
"பிரைஜக;�� அதி��தி உ2டா��, மகாராஜா! அ��ற� ந� சமNதான�திD� 
Nேட= கா5கிரN ஏEப=.வி.�" எ�றா�. "அ�ப3யானா�, உ�$ைடய 
ேவைலைய ராஜிநாமா ெச8,வி=.� ேபா�!" எ�றா� மகாராஜா. 
 
இதE�ேம� மகாராஜா4��� �% அக�படாதி�(தா� விபாீத(தா� எ�� 
தீ�மானி�,� ெகா2. -=.��� ேபானா� திவா�. அ5ேக ெச�ைன ^�பி�N 
பா��கி%�(, வா5கி� ெகா2.ேபா8 இரகசியமா8 ைவ�தி�(த �%ைய� 
பா��த,(தா� அவ��� உயி� வ(த,. 
 
அ�� இர4 ந. நிசியி� ஊெர�லா� அட5கிய பிற�, திவா#� அவ�ைடய வய, 
$தி�(த மைனவி:� ேமEப3 �%ைய இ<�,� ெகா2. வ(, ேமா=டாாி� 
ஏEறினா�க�. 'திவா�' தாேம ேமா=டாைர ஓ=3� ெகா2. ேபா8, மகாராஜா 
ேவ=ைடயா3� ெகா23�(த கா=.��� ப�க�தி� �%ைய இற�கினா�. 
ேமா=டாாி%�(, இற5க மா=ேடென�� ச�தியாகிரக� ெச8த அ(த �%ைய� 
பி3�, இ<�,� கீேழ த�;வதE�� திவா#�� ேம� �F7 வா5கிவி=ட,. 
ம�நா� மகாராஜாவி� $�னா� ேமEப3 கிழ��%யான, வ(,, "எஜமாேன! 
எ�ன ஆ�ைஞ?" எ�� ேக=ப, ேபா� நி�ற,. மகாராஜா அளவிற(த 
உEசாக�,ட� ,�பா�கிைய எ.�,� �றி ைவ�, 7=டா� உடேன �% 7�2. 
வி<(த,. 
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"Uறாவ, �%ைய� ெகா�� வி=ேடா �; விரத� நிைறேவறிவி=ட,!" எ�ற 
மக�தான �!கல� மகாராஜாவி� மனதி� ேதா�றிE�. அ(த Uறாவ, �%ைய 
தம, தைலநகாி� ஊ�வலமாக� ெகா2. வ��ப3 க=டைளயி=.வி=., மகாராஜா 
ேமா=டாாி� ஏறிவிைர(, $�னா� ெச�றா�. 
 
அவ� ேபான பிற�, மEற ேவ=ைட�கார�க� �%யி� அ�கி� ெச�� பா��தா�க�. 
�%:� க2கைள� ேப(த� ேப(த விழி�, அவ�கைள� பா��த,! �% 
சாகவி�ைலெய���, அத�ேம� �2ேட பாயவி�ைல ெய���, அவ�க� 
க2டா�க�. �2. சமீப�தி� ேபான அதி�Fசியினாேலேய அ, அ�ப3 
��Fைசயாகி வி<(தி�(த,! ேவ=ைட�கார�க� ேயாசைன ெச8தா�க�. �2. 
தவறி�ேபான ெச8தி மகாராஜா4��� ெதாிய�Hடா,. ெதாி(தா� த5க;ைடய 
உ�திேயாக�,�� ஆப�, எ�� அவ�க� தீ�மானி�தா�க�. அவ�களி� ஒ�வ� 
�%�� ஓ� அ3 !ர�தி%�(, �றி தவறாம� அைத� ெகா�� தீ��தா�. 
 
பிற�, மகாராஜாவி� க=டைளயி�ப3, அ(தF ெச�த� �%ைய நகாி� ஊ�வல� 
வி=.� ெகா2. ேபா8� கைடசியி� அைத� �ைத�,, சமாதி:� எ<�பினா�க�. 
 
ேமEHறிய விேசஷ ச�பவ� நட(, சில தின5க;��� பிற� மகாராஜாவி� 
�மார#�� ��றாவ, பிற(த தின� ெகா2டா=ட� நட(த,. இ, வைரயி� 
�%ேவ=ைடயிேலேய கவனமாயி�(த மகாராஜா ப=ட�, இளவரசைன� பEறி� 
ெகா+ச$� கவனி�கவி�ைல. இ�ேபா, அவ�ைடய கவன� �ழ(ைதயி� மீ, 
ெச�ற,. பிற(த தின�தE� �ழ(ைத�� ஏதாவ, பாி7 ெகா.�கேவ2.ெம�� 
ஆைச�ப=டா�. பிரதிப(த�ர� கைட�ெத�4��� ேபானா�. கைட கைடயாக� 
ேத3:� அவ��� ஒ��� கிைட�கவி�ைல. கைடசியி� ஒ� ெபா�ைம� கைடயி� 
ஒ� சி�ன மர� �%ைய� பா��தா�. "இ,தா� சாியான பாி7" எ�� உடேன 
தீ�மானி�, வி=டா�. 
 
அ(த மர� �%யி� விைல இர2ேட காலணாதா�. ஆனா�, மகாராஜா 
ேக=��ேபா, அ6வள4 �ைற(த விைல ெசா�னா� நிFசய� அவசரF ச=ட�தி� 
கீ?� த2டைன கிைட��ெம�� ெதாி(த கைட�கார� "மகாராஜா! இ, ெரா�ப� 
கைல�திறைம ெபா�(திய ெபா�ைம; விைல $(U� Qபா8தா�!" எ�றா�. 
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"ெரா�ப ச(ேதாஷ�! :வராஜாவி� பிற(த தின� ெகா2டா=ட�,�� இ,  
உ�#ைடய காணி�ைகயாயி��க=.�" எ�� ெசா�%வி=., மகாராஜா அைத 
எ.�,F ெச�றா�. 
 
:வராஜாவி� பிற(த தின�த��, தக�பனா�� �ழ(ைத:� அ(தF சி�ன+ சி� 
மர��%ைய ைவ�,� ெகா2. விைளயா3னா�க�. யாேரா ப=3�கா=.� தFச� 
ெச8த ெபா�ைம அ, ஆைகயா� அத� ேமெல�லா� சிலா�� சிலா�பா8 நி�ற,. 
மகாராஜா அைத� ைகயி� ைவ�,� ெகா2. விைளயா3ய ேபா, வல, ைகயி� 
ஒ� சிலா�� ��திய,. இட, ைகயா� சிலா�ைப� த=3 எறி(,வி=. மகாராஜா 
ேமD� விைளயா3� ெகா23�(தா�.  
 
சிலா�� ��திய இட�தி� ம�நா� சி�ன� ெகா��ள� �ற�ப=ட,. 
 
இர2. நாளி� அ, ெபாிய சிர5காயிE�. நாD நாைள�ெக�லா� ைக $<வ,� 
�ைரேயறிவி=ட,.  
 
ெச�ைன� ப=டண�தி%�(, ெபாிய ஸ�ஜ�க� ��� ேப� 
வரவைழ�க�ப=டா�க�.  
 
அவ�க� H3 ஆேலாசி�,, "ஆபேரஷ� ெச8ய ேவ23ய,தா�" எ�� 
தீ�மானி�தா�க�. 
 
ஆபேரஷ� நட(த,. 
 
��� ஸ�ஜ�க;� ஆபேரஷ� ெச8,வி=. ெவளியி� வ(, பி�வ�� 
ெச8திைய� ெதாிவி�தா�க�.  
 
"ஆபேரஷ� ெவEறிகரமா8 நட(த,; மகாராஜா காலமாகிவி=டா�." 
 
இ6விதமாக Uறாவ, �%யான, கைடசியி� �%ராஜாவி� ேம� வ+ச� தீ��,� 
ெகா2ட,.  
------------- 
 



168 

 

75. 75. 75. 75. விஷ ம�திர�விஷ ம�திர�விஷ ம�திர�விஷ ம�திர�    
1111    

 
"ப�திமா�" எ�றா� எ5க� ஊ� ேபாN. மாNட��ேக த��. பாகவத �ராணேம 
அவ�ைடய ேவத�; க2ணேன அவ�ைடய ெத8வ�. -=.�Hட�தி� 
அழகியெதா� சி� ம2டப� க=3, அதி� க2ணபிரா� பட�ைத Nதாபி�தி�(தா�. 
தின(ேதா�� மாைலயான,�, அவ� மைனவி பட5கைள மல� மாைலகளா� 
அல5காி�,� தி�விள�ேகEறி ைவ�பா�. ேபாN.மாNட� த��ராவி� 7�தி 
H=3� ெகா2. ராமெஜப� ெச8வா�. சனி�கிழைம ஏகாதசி தின5களி� பஜைன 
நைடெப��. 72ட�, வைட, பாயச� - �ழ(ைதக;��� ெகா2டா=ட�! 
 
நாராயண ஐய��� ெசா(த�தி� �ழ(ைதக� இ�ைல. ஆனா� ஊாிD�ள 
�ழ(ைதக� எ�லா� அவ�ைடய �ழ(ைதக� ேபா�தா�. இ�தைன��� 
உபா�தியா�! 'ஸா�' எ�றா� பி�ைளகெள�லா� உயிைர வி.வா�க�. 
பய�தினால��; பிாிய�தினா�. அவ�ைடய மாணா�க�க;�� இராமாயண�, 
மகாபாரத�, பாகவத� இவEறிD�ள கைதக� ஒ�� விடாம� ெதாி:�. 
தா:மானவ� பாட%� ��� பாட� ெந=.�வா8 ஒ��வி��� மாணா�க#��� 
கEக2. வா5கி� த�வதாகF ெசா�வா�. ஒ�வ�� ஒ��வியாவி=டா� கEக2ைட 
எ�ேலா���� ப5கி=.� ெகா.�, வி.வா�! 
 
மா�கழி மாத� வர�ேபாகிறெத�� நாராயண ஐய� மைனவி �ர=டாசி 
மாத�தி%�(ேத சாமா�க� ேசகாி�, ைவ�பா�. அ�மாத�தி� தின(ேதா�� 
ைவகைறயி� சி�வ�க� பஜைன ெச8, ெகா2. ஊ�வல� வ�வா�க�. ஊ�வல� 
ேபாN=மாNட� -=3� வ(, $3:�. பி�ன� ெபா5க�, �ளிேயாதைர, ச��கைர� 
ெபா5க� வைகயறா�க� �ழ(ைதக� உ2. ஆன(தி�பைத� க2. கணவ#� 
மைனவி:� ெப�மகி?Fசி எ8,வா�க�. 
 
நா� அவ�ைடய பைழய மாணா�கனாதலா�, அவைர� பEறி மிைக�பட� �க?(, 
H�கிேற� எ�� நீ5க� ெசா�லலா�. எ5க� ஊ���F 7E���ற� ஐ(U� ைம� 
!ர�திE�F ெச�� யாைர ேவ2.மானாD� ேக=.� பா�5க� ஒ� $கமா8 
எ�ைன ஆதாி�,F சா=சி ெசா�Dவா�க�. அ�ப�க�தி� அவ��� அ6வள4 
ெச�வா��, மாியாைத. 
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அவ�ைடய ெச�வா��� காரண� ெச�வம��. அவ���� ெபா�= ெச�வ� 
அ6வள4 இ�ைல. மE�, அவ�ைடய !ய ஒ<�க$�, ெத8வப�தி:ேம $�கிய 
காரண5களா��. இ�,ட� அவ��� விஷ�க3 ம(திர�தி� விேசஷ ேத�Fசி:2.. 
அவாிட� ஜன5க� வி7வாச� ெகா23�(ததE� இ,4� ஒ� காரணமா��. 
பக%D�, இரவிD�, எ(த நிமிஷ�திD�, பா���க3 எ�� வ(தா� அவ� சிறி,� 
தய5�வதி�ைல. தைலவ%ைய:�, மைலF7ர�ைத:� ெபா�=ப.�தாம� அவ� 
உடேன தைல $<கி ஈர�,ணி:ட� ம(திர+ ெச8ய� ெதாட5�வா�. ��Fைசயாகி 
வ(தவ�க� விஷ� இற5க� ெபE� ெதளிவைட(, 'தபா� ஐயைர' வா?�தி� 
ெகா2. ெச�வா�க�. ஆனா� ஐயேரா இர2. ��� தின5க� ெபா��க 
$3யாத தைலயி3 உப�திரவ�தினா� வ�(தி� ெகா23��பா�. 
 
நாராயண ஐய���� கா(திய3களிட� ப�தி அதிக� உ2.. அவ� ேதச 
ப�த�5Hட. வ5காள� பிாிவிைன� கால�தி%�(, 7ேதசி விரத� அ#�3�, 
வ�பவ�. ஆனா�, மகா�மா கா(தியி� தி=ட5க;� 'தீ2டாைம வில��' ம=.� 
அவ��� வில��. என��� ேபாN. மாNட���� இ, ச�ப(தமா8 நட(த 
விவாத5க;�� எ�ைலயி�ைல. அவEைற இ5� எ<,வதனா�, க(த�ராணமாக - 
$�கன3யா� ம�னி�க - விாி(, வி.�. அவ�ைடய அ�பறா� !ணியி� எ�லா 
பாண5க;� வி=டான பிற� கைடசியாக அவ� பிரேயாகி��� பாண� இ,ேவ:- 
 
"எ�லா� சாி! நா� உன��� பிர�தியeமாக� கா=.கிேற�. ெகா3ய விஷ ச��ப� 
தீ23யவ� ஒ�வ� இ5� வர=.�. ��றாவ, ��Fைச ேபா=டவனாகேவ 
இ��க=.�. இேதா ம(திர� ெச8, விஷ� இற5கF ெச8கிேற� பா�! நீேய 
பல$ைற இ(த ம(திர ச�திைய� பா��தி��கிறா8. ஆனா�, Nநான� ெச8த 
பி�ன� ஒ� பைறய#ைடய காE� ம=.� எ�ேபாி� ப=.விட=.�, அ�ேபா, 
ம(திர� ப%�பதி�ைலேய! விஷ� இற5�வதி�ைலேய! இதEெக�ன ெசா�கிறா8?" 
 
அவ�ைடய இ(த� பா7பதாNதர�ைத ெவ�வதE�� த�(த அNதிர� எ�னிட� 
ேவ� எ,4� இ�ைல. ஆகேவ, எ5க;ைடய வாத5கைள எவேர#� ேக=.� 
ெகா23�(தா�, அவ� ப�கேம $3வாக� தீ���F ெசா�% வி.வ, 
வழ�கமாயி�(த,. 
-------------- 
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2222    
 
தபா� ஆ^N ேசாதைன�� இ�Nெப�ட� வ(தி��கிறா� எ�� ஒ�நா� 
ேக�வி�ப=ேட�. சE� ேநர� வ�� வள��,வி=. வரலாெம�� ெச�ேற�. 
தபா� இ�Nெப�ட� ெப�த ெப�மா� பி�ைள சரசமாக� ேப7� 7பாவ$ைடயவ�. 
சி.�+சி�தன� அவாிட� இ�ைல. ேபாதாததE�� கத�� ,ணியா� உ=ச=ைட 
அணி(, ெகா23�(தைத� க2ேட�. உடேன அவாிட� காத� ெகா2. 
வி=ேட�. "இவ� ஒ� நா� - ேகா - ஆபேர=ட�" எ�� ேபாN= மாNட� எ�ைன 
அறி$க�ப.�தி ைவ�தா�. ெபா, அரசா5க� காாிய5களி� உ�திேயாகNத�க� 
நட(, ெகா�;� பா�ைமைய� பEறி எ�ப3ேயா ேபF7 வ(த,. "நம, அ3ைம 
வா?�ைகயி� பய� எ�ேற ெசா�ல ேவ2.�. $�ப, Qபா8 ச�பள� ெப�� ஒ� 
�மாNதா, த�னிட� யாேர#� ஒ� சி� காாிய�,�காக வ(,வி=டா�, எ�ன 
பா.ப.�,கிறா�. எ�,ைண� க�வ�? இ(த� தமி? நா=3ேல எ(த� தபா� 
சாவ3�காவ,, ரயி�ேவ Nேடஷ#�காவ, ேபா8 அ5��ள சி�ப(திகளிட� ஒ� 
சமாசார� ெதாி(, ெகா2. வ(,வி.5க� பா��கலா�. ஒ� நிமிஷ�திE�� 'ேபா 
வா' எ�� U�$ைற� HறிF 'ச�' எ�� வி<கிறா�க�. தா5க� ெபா, ஜன 
ஊழிய�க�, ெபா, ஜன5களி� பண�தி%�(, மாதF ச�பள� ெப�கிறவ�க�, 
எ�பைத� கனவிD� நிைன�பதி�ைல. மனித��� மனித� கா=ட ேவ23ய 
மாியாைத:� கிைடயா,. மற(,� இவ�களிடமி�(, ஓ� இ�ெசா� வரா,. மEறவ� 
ந�மிட� சி� உதவி நா3 வ(தா� அைத ஒ� பா�கியமாக� க�,� 7பாவ� 
ந�மவாிட� எ�ேபா, ஏEப.ேமா ெதாியவி�ைல!" எ�� இ6வா� 
சீ�தி��த�காராி� உEசாக�,ட� சரமாாியாக ெபாழி(ேத�. 
 
"நீ5க� ெசா�வதி� ெபாி,� உ2ைமயி��கிற,. ஆனா�, அவ�க� இ6வா� 
நட(, ெகா�வதE� மEெறா� காரண$� உ2.. அவ�க� சி.�+சிகளாவதE� 
ேவைல மி�திேய ெப��பாD� காரண�. இ6வள4 ேவைல� ெதா(தரவிD� இனிய 
7பாவ$ைடயவ� சில� இ�லாமE ேபாகவி�ைல" எ�றா� இ�Nெப�ட�. 
 
"ச(ேதகமி�லாம�! இ6வா� ெபா, விதி�� வில�கா:�ளவ�களி� நம, 
ேபாN.மாNட�� ஒ�வ�" எ�ேற�. 
 
"இ�#� எ�தைனேயா தீைமகைள இ(நா=3� இ��கி�றன. எ�லாவEறிE�� 
பாிகார� 7யராWய� தா�" எ�� ேபாN. மாNட� இைடயி� ��(, Hறினா�. 
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7யராWய�, மகா�மா கா(தி, ஒ�,ைழயாைம� தி=ட� - எ�� இ6வா� ேபF7 
வள�(, ெகா2ேட ேபா8� கைடசியி�, தீ2டாைமயி� வ(, நி�ற,. 
 
"தீ2டாைமF சாப� ெதாைலயாத வைரயி� இ(நா=3E� வி.தைல கிைடயா," 
எ�� ஒேரய3யாக� Hறிேன�. 
 
"அ�ேபா, நம, ேவத சாNதிர5க� ம(திர5க� எ�லாவEைற:� ஆEறி� க=3விட 
ேவ23ய,தா�. அ�தைகய வி.தைல என�� ேவ2டா�!" எ�றா� நாராயண8ய�. 
 
இ�Nெப�ட� ெப�தெப�மா� பி�ைள எ(த� க=சிையF ேச�(தவ� எ�� ெதாி(, 
ெகா�வதEகாக நா� அவ� $க�ைத� பா��ேத�. அவ�ைடய $க� இ�2ட 
ேமக�தா� மைற�க�ப=ட, ேபால ஒ� கண ேநர� க��த,. ம�கண�தி� அவ� 
எ�ேபா,� ேபா� ��னைக �ாி(, ெகா2. ஒ� ப�க�, மீைசைய� தடவி� 
ெகா2ேட, "ேபாN. மாNட� ைவதீக�தி� மி�(த பE��ளவ� ேபா%��கிற," 
எ�றா�. 
 
"பைறயனிட� தீ=. இ��கிற, எ�� த5க� க2$� நிQபி�,� கா=.கிேற�" 
எ�றா� ேபாN= மாNட�. என�� உ�;��� பய� ேதா�றிE�. 
இ�Nெப�டைரயாவ, நம, க=சி�� இ<�,� ெகா�ேவாெம��, "த5க� 
அபி�பிராய� எ�ன?" எ�� ேக=ேட�. "என�� இ6விஷய�தி� அபி�பிராய� 
ஒ��ேமயி�ைல" எ�� அவ� ைகைய விாி�,வி=டா�. ேதா�வி நிFசய� எ�� 
எ2ணிேன�. அ�ேபா, எ� $க� மிக4� சி��, ேபாயி��க ேவ2.�. ஆனா� 
ைகயி� க2ணா3 இ�லாைமயா� நிFசயமாக ெசா�வதEகி�ைல. 
 
"இ��க=.�. பைறயனிட� உ�ள� தீ=ைட� பிர�திய=சமா8� கா=.வதாக 
ெசா�னீ�கேள அெத�ன?" எ�� ெப�தெப�மா� பி�ைள ேக=டா�. நா� 
ேபாN. மாNடைர $(தி� ெகா2. அவ�ைடய விஷ ம(திர�தி� வ%ைமைய� 
பEறிF ெசா�%வி=. தீ2டாதவ� அ�கி� வ(, வி=டா�, ம(திர� 
ப%�பதி�ைலெய�� அவ� H�வைத� ேக=பவ� அவந�பி�ைக 
ெகா�;�ப3யாக எ�ப3F ெசா�லலாேமா அ�மாதிாி ெசா�ேன�. 
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ஆனா�, அ(ேதா! ெத8வ$� ேபாN.மாNட� க=சிையேய ஆதாி�கிறதா எ�ன?  
நா� ெசா�% $3�ேதேனா இ�ைலேயா, ேபாN.மாNட��� ,ைண ெச8யேவ 
வ(த,ேபால, பா�� க3�தவ� ஒ�வைன நாைல(, ேப� !�கி� ெகா2. வ(, 
ேபா=டா�க�. "ஐயா! கா�பாEற ேவ2.�. இ�ேபா, இர2டாவ, ��Fைச 
ேபா=3��கிற,. ெபாிய ச��ப�, இர2. பEக� ந�� பதி(தி��கி�றன" எ�� 
அவ�களி� ஒ�வ� Hவினா�. அ�ேபா, நாராயைணயைர� பா��க ேவ2.�! 
ஐ�ப, வய,�� ேமEப=டவ��, மைலF7ர�தி� அ3ப=.� பல5��றி� த�ளா3 
நட�பவ�மாகிய அவாிட� அ�ேபா, இ�ப, வய, இைளஞ#ைடய 7�7���� 
காண�ப=ட,. கைட�� ஓ� ஆைள அ#�பி� கELர$� ம+ச;� வா5கி� 
ெகா2. வரF ெச8தா�. மEெறா�வைனF சி� Hழா5கEக� இ�ப�திெயா�� 
ெபா��கி� ெகா2. வரF ெசா�னா�. தா� இ�Nெப�டாிட� உ�தர4 ெபE� 
எதிாி%�(த �ள�திE�F ெச�� தைல�?கி வ(தா�. அவ� Nநான� ெச8,வி=. 
வ�ைகயி� அ(த� ப�க�திேலேய தீ2டாதவ� யா�� வராதப3 பா��,� ெகா�ளF 
ெச8தி�(தா�. மிக விைரவாக� தபா� ஆ^N க=3ட�,���ேள வ(,, ஈர� 
,ணி:ட� உ=கா�(, ஜப� ெச8ய ஆர�பி�தா�. தபா� இ�Nெப�ட�� அ�கி� 
உ=கா�(, ஆFசாிய�,ட� கவனி�,� ெகா23�(தா�. 
 
த�$ைடய உ�தாீய�தி� ஓர�தி� ஒ� ,2. கிழி�, ம+சளி� நைன�தா�. 
இ�ப�ெதா� Hழா5கEகைள:� அதி� வாிைசயாக4�, தனி�தனியாக4� 
$3(தா�. இ6வா� $3ைகயி� ம(திர$� ஜபி�,� ெகா2ேடயி�(தா�. 7மா� 
பதிைன(, நிமிஷ� இ6வா� ஜப� நட(த,. இ�தைன ேநர$� எதிாி� ஒ� 
தா�பாள�தி� பர�ப�ப=3�(த விLதியி� ம�தியி� கELர� இைடவிடாம� எாி(, 
ெகா23�(த,. ஜப� $3(த,�, நாராயைணய� எ<(, Hழா5கEக� $3(த 
,ணிைய விஷ( தீ23யவ� க<�தி� மாைலயாக� ேபா=. $3(,வி=., 
ம(திாி�த விLதிைய ேமேல $<வ,� LசF ெச8தா�. ��Fைச:E�� 
கிட(தவ#��F சில நிமிஷ�தி� பிர�ைஞ வ(த,. அைரமணி ேநர�திE�� அவ� 
பைழய நிைலைய அைட(, -=.��F ெச�றா�. 
--------- 

3333    
 
ேபாN.மாNட� எ5கைள� பா��,F ெசா�Dகிறா�: "ஏேதா இைறவ� அ�ளா� 
இ(த ம(திர� என��F சி�தியாயி��கிற,. இதனா� ேவ� எ(த வைகயிD� 
பேராபகார� ெச8ய இய�� இ�லாத நா#� பிற��� உபகாரமாயி��கிேற�. நா� 
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தீ2டாைம வில���� விேராதமாயி��கிேறென�� இ(த வா%ப ந2ப� எ� ேம� 
ேகாப� ெகா�கிறா�..." 
 
இ�ேபா, இ�Nெப�ட� ��னைக ெச8தா�. என�� ெபாி,� 
அவமானமாயி�(த,. கா(திைய� தி=டலாமாெவ��� ேதா�றிய,. 
 
"ஆனா�, நாேனா ஒ� ஜீவிய கால�தி� அ#பவ�தி� மீ, ெசா�கிேற�. இேதா 
ைவ�2ட�ைத எ=3� பா��தவைன இ(த ம(திர� உயி��பி�தி��கிற,. ஆனா� 
ஒ� ப+சம#ைடய காE� ம=.� எ�ேபாி� ப=3�(தா�, !ர�திD�ள பைறய� 
ஒ�வைன� பா��தா� எ�ேபா,� ம(திர� ப%�பதி�ைல. ம�ப3:� தைல$<கி 
வி=. ம(திாி�க ேவ2.�. ஆகேவ பைறயனிட� தீ=. இ�ைலெய�� நா� 
எ6வா� ஒ��� ெகா�ள$3:�?" 
 
தபா� இ�Nெப�ட� ெப�த ெப�மா� பி�ைள�� எ�ன வ(,வி=ட,? ஏ� 
இ�ப3 இ3 இ3 எ�� சிாி�கிறா�? எ�#ைடய ேதா�விைய� க2. ஆன(தமா? 
அ�ல, தி[ெர�� ைப�திய� பி3�, வி=டதா? 
 
இைவ ஒ��மி�ைலெய�� அ.�த நிமிஷ�தி� ெதாிய வ(த,. உ2ைம� 
காரண�ைத அவ� ெவளியி=டா�. இ3 வி<(த, ேபா� நா� திைக�,� ேபா8 
வி=ேட�. 
 
"நாராயைணய�! தா5க� ெபாி,� ஏமா(, ேபானீ�க� ம�னி�க ேவ2.�; நா� 
ஒ� பைறய�!" எ�றா�. 
 
நா5க� இ�வ�� வா8 திற�கவி�ைல. 
 
"நா� பைறய� எ�� ெசா�%� ெகா2. ெவ� நாளாயிE�. ஒ�வ���ேம 
ெதாியா,. நா� பிற(த, சி5க�Lாி�. இளைமயி� எ� ெபEேறா� இற(, 
வி=டன�. அதி��டவசமாக� ெகா+ச� ெபா�� ேசகாி�, ைவ�தி�(தன�. 
அ5ேகேய ெகா+ச� க�வி:� அளி�தி�(தன�. அவ�க� கால+ெச�ற பிற�, இ(த 
நா=.�� வ(, கலாசாைலயி� ப3�,� ேதறி உ�திேயாக$� ெபEேற�. பி�ன� 
ஒ�$ைற சி5க�L���F ெச�� க�யாண$� ெச8, ெகா2. வ(ேத�. ேவ� 
இ(நா=3� என�� உEறா� உறவின� இ�ைல. இ,வைர பைறய� எ�� நா� 
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யாாிட$� ெதாிவி�த, கிைடயா,. ெதாிவி�கF ச(த��ப$� ஏEபடவி�ைல" எ�� 
இ�Nெப�ட� சவிNதாரமாக� Hறினா�. 
 
ேபாN.மாNட� சிறி, ேநர� தி�பிரைம ெகா2டவ� ேபால இ�(தா�. பி�ன�, 
"ந�ல,, மிக4� ச(ேதாஷ�. ஆகேவ தீ2டாதவாிட� தீ=. இ�ைல எ�� 
நிQபணமாகிவி=ட,. எ�#ைடய �� Hறியைத நா� த�பாக அ��த� ெச8, 
ெகா23��க ேவ2.�. சாிதா� நிைன4 வ�கிற,. மாதவிடாயா�� ெப2களி� 
தீ=ைட� பEறிேய அவ� $�கியமா8 எFசாி�ைக ெச8தா�. ஆனா� தீ2டாத 
வ��பின� இ(த� தீ=ைட அ#சாி�பதி�ைலயாதலா�, அவ�க;ைடய 
ெந��க$5Hடாெத�� ெசா�னதாக ஞாபக�. தா5க� நீ2ட காலமாக� !ய 
வா?�ைக நட�தி வ�வதா� தா5க� அ�கி� இ�(,� ம(திர� ெகடவி�ைல. 
எ5ஙனமாயி#� பிற�பி� தீ=3�ைல எ�ப, என�� நிFசயமாகிவி=ட,. எ� 
க2க;� திற(தன!" எ�� தம��� தாேம ெசா�%� ெகா�பவ� ேபா� உைர�தா�.  
 
அ�ேபா, இ�Nெப�ட� ெசா�னா�:- "எ� க2க;� இ�� தா� திற(தன. 
இ,வைரயி� எ�#ைடய பிற�பி� ஏேதா தா?4 இ��பதாகேவ எ2ணியி�(ேத�. 
நா� பைறய� எ�� ெசா�%� ெகா�ள ெவ=க�ப=ேட�. ஆனா� இைறவ� 
எ�லா மனித�கைள:� ஒ� தரமாகேவ பைட�,�ளா� எ�பைத இ�ேபா, அறி(, 
ெகா2ேட�. இனிேம� எ�#ைடய பிற�ைப மைற�க அவசியமி�ைல." 
 
"பைறய����, தீய����, �ைலய���� வி.தைல!" எ�� நா� பா3ேன�.  
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