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இ� கைத 'வாஷி)டனி* தி�மண+ைத'� ேபா�ற ஒ� நைக$/ைவ+ ெதாட% அ*ல 
எ�பைத வாசக ேநய%க1�2 3� 4 5ேய ெதாிவி+�விட வி���கிேற�. இ� 
ஒ� தனி+ த�ைம வா6'த ��ைமயான காத* ந7ன�. இதி* நைக$/ைவ�2� 
இட� உ�9. 
 
இத:2 3� எ+தைனேயா விதமான காத* இல�கிய)க; ேதா�றி<;ளன. 
அவ:=; ேராமிேயா ஜூ?ய , ைலலா ம@A, சா2'தல� ேபா�ற காத* 
இல�கிய)க; அழிவி*லாத அமர+வ� ெப:றைவ. ஒCெவா�=� ெவCேவ= 
வைகயி* தனி$ சிற�� வா6'தைவ. 
 
அ'த மாெப�� இல�கிய)க; இ'த� காத* ந7ன+ைத நா� ஒ�பி 9� 
ேபசவி*ைல. இ�வைர ேதா�றி '<;ள காத* கைதக1�ெக*லா� 3:றி"� 
மா=ப ட 3ைறயி* இ'த� கைத அைம'�;ள� எ�ப� எ� க�+�. ஒ� காத* 
கைதயி� ெவ:றி�2 இ�றியைம யாத அ�ச)க; எ+தைனேயா உ�9. அ'த 
உ+திக; எ�D� இதி* ைகயாள�படவி*ைல. காத"�2ாிய EFநிைல 
கதாபா+திர)க; இைவ இ*லாமேல இைத ஒ� காத* ந7ன� எ�= ைதாியமாக� 
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4=கிேற�. ஆயிA�, கைத யி� 35வி* தா� ேநய%க; இைத�ப:றி 35D ெச6ய 
ேவ�9�. ஆனா* எ�ைன� ெபா=+த ம 5* இ'த� காத* கைதைய� ப5+� 
35+த பிற2 யாராவ� ஒ� ெசா 9� க�ணீ% வி9வா%களானா* அைதேய இ'த� 
கைதயி� ெவ:றியாக� ெகா;ேவ�. 
 
இ'த+ ெதாடாி� பி�Aைரயி* ேநய%க1�காக ஒ� 3�கிய விஷய� 
கா+தி��கிற�. அ� இ� கைதயி* வ�� கதாபா+திர)கைளேயா நிகF$சிகைளேயா 
ப:றி அ*ல. அைத இ�ேபாேத 4றிவி டா* /வாரசிய� ெக 9 வி9 மாைகயா* 
இ�ேபா� 4றாம* கைதைய+ ெதாட)2கிேற�. 
-------------------  

விசிறி வாைழ விசிறி வாைழ விசிறி வாைழ விசிறி வாைழ ----    ���� ஒ������ ஒ������ ஒ������ ஒ��    
 
ராஜா!......  
 
மா5யி?�'� ஒ?+த� அ'த அதிகார� 2ர*. க�ணிய3� க�Hர3� மி�க அ'த� 
2ர"�2ாியவாி� ெபய% பா%வதி; 2ர?னி�= பா%வதியி� உ�வ+ைத - நிற+ைத 
அழைக - வயைத� க:பைன ெச6ய 3ய"கிேறா�. 35ய வி*ைல. 
 
இ�A� சிறி� ேநர+தி*, அ'த� க�னி� ெப� - இ*ைல. வயதான ம)ைக,- 
ஊஹ�, 2மாாி பா%வதி, அ�D� சாியி*ைல - பி� எ�ப5+தா� அைழ�ப�? 
சாரதாமணி� க*Kாியி� தைலவி டா�ட% 2மாாி பா%வதி, அ�, தா� சாி - 
இ�ேபா� கீேழ இற)கி வர�ேபாகிறா;. அ�ேபா� ேநாிேலேய பா%+� விடலா�. 
 
ேமைஜ மீ� ைவ�க�ப 9;ள கா�பி ஆ=வ� 4ட+ ெதாியாம* அ'த� 
�+தக+தி";ள சில வாிகளி* மன+ைத$ ெச"+தி அவ:ைறேய தி��ப+ தி��ப� 
ப5+�� ெகா�5�'தா; பா%வதி. அவைள அCவளD Lர� கவ%'� வி ட அ'த� 
�+தக� ேவெறா�=மி*ைல. 'பி*�ாி� �ரா�ர' எ�A� M* தா�. 
 
பா%வதி த:ெசயலாக+ தைல நிமி%'தேபா� எதிாி* ஆறி� ெகா�5��2� 
கா�பிைய� கவனி+தா;. சா�பி9வத:2� ப�2வமாக இ�'த E9 இ�ேபா� அதி* 
இ*ைல. ஆறி� ேபாயி�'த�. ஆயிA� அவ; அைத� ெபா�  ப9+தாம* எ9+�� 
25+தா;. அவ; பா%ைவ பல கணியி� வழியாக ஊ9�வி$ ெச�= ச:=+ Lர+தி* 
ெதாி'த சாரதாமணி� க*Kாியி� �திய ஹாட* க டட+தி* பதி'த�. அ'த 
ெவ�ைமயான Lய நிற� க டட+ைத� க�டேபா� அவ; உ;ள3� உட"� 
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சி?%+தன. எ�ண� ஆ= மாத)க1�2� பி� ேநா�கி$ ெச�=, அ�ேபா� நிகF'த 
ஒ� கா சிைய$ சலன� பட மா�கி, மன+ திைர�2� ெகா�9 வ'த�. 
 
ஆ= மாத)க1�2 3��தா� பா%வதி - 3த* 3ைறயாக அவைர$ ச'தி+தா;. 
அவ�ைடய ெகளரவமான ேதா:ற�, 3க+தி* நிலவிய அைமதி, உ;ள+தி* உைற'த 
உ=தி, வா%+ைதகைள+ தராசிேல நி=+�� ேபா 9$ ெசலவழி�2� சி�கன�, கல 
கல ெவ�ற 2:றம:ற 2ழ'ைத$ சிாி��! - எ*லா� நிைனவி* ேதா�றி ெநN ச+ைத 
நிைற+தன. அவ; த�A; விய'�ெகா�டா;. ஒ� 3ைற அ'த ஹாட* 
க டட+தி� க�Hர+ைத� க�O:றா;. இ��ப� ஒேர நா;. நாைள� காைல�2; 
எ*லா ஏ:பா9க1� 35'தாக ேவ�9�. மாைலயி* விழா ஒேர 
ேகாலாகலமாயி��2�. அவ% வ'� �திய ஹாட* க டட+ைத+ திற'� ைவ�பா%. 
அழகாக� ேப/வா%. மாணவிக; ைகத 5 ஆரவார� ெச6வா%க;, கைல 
நிகF$சியி� 2Lகல+�ட� ஆ�9 விழா இனி� 35D=�. அ��ற�?... ம=நா; 
தி)கள�= காைல வழ�க� ேபா* க*Kாி வ2��க; ெதாட)2�ேபா� 
கலகல�ெப*லா� ஓ6'�, தி�விழா� ேகால� கைல'� ேபரைமதி நிலD� - இ'த� 
கா சிைய<� அவ; எ�ணி� பா%+தா;. 
 
'ராஜா!''  
 
மீ�9� 2ர* ெகா9+தா; பா%வதி. பதி* இ*ைல; பதி* ெகா9�க ேவ�5யவ� 
அ)ேக இ*ைல.  
 
கீேழ சா�பிராணி� �ைக க�ெம�= மண� 7சி அ'த� ப)களா 3Rவ�� ெநளி'� 
வைள'� அட%+தியாக ம�5ய�. அ�ம�மா! எ�ன மண�! அ'த+ ெத6விக 
மண+ைத Sக��ேபா� உ;ள+தி* எ+தைன நி�மதி பிற�கிற�! 3�வாச* ஹா?* 
மா ட�ப 5�'த ெக5கார+தி� ெப�9ல� அைமதியாக வாசலா5� 
ெகா�5�'த�. 
 
பகவா� ராமகி�Tண பரமஹ�ஸ��, அ�ைன சாரதா மணி ேதவியா�� ஹா* 
/வாி� இ�ெனா� �ற+ைத அல)காி+தா%க;. 
 
’ஒ� 7 5* மா ட�ப 9;ள பட)கேள அ'த 7 5* வசி�பவ%களி�  
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உ;ள+ைத� பிரதிப?+�� கா 9� சி�ன)க;' எ�= யாேரா எ�ேபாேதா 4றிய 
தாக ஞாபக�. 
 
”ராஜா!...'' 
 
7ைணயி� ாீ)கார� ேபா* W�றா� 3ைறயாக ஒ?+த� அ�2ர*. 
 
"ராஜா இ*ைல அ�மா!... வி5ய:காைல 4 டைர எ9+��ெகா�9 
ேபானவ%தா�. இ�A� வரவி*ைல. எ�.X.X. ேபா?��கிற�...'' சைமய*காாி 
ஞான� 2ர* ெகா9+தா;. 
 
வாச*, 'ேபா% 5ேகா'D�2 3�னா* �5�பாக வள%'� ெகா�5�'த விசிறி 
வாைழயி� இர�ெடா� இைலக; அைசவைத+ தவிர, அ'த� ப)களாD�2; ேவ= 
சலனேம இ*ைல. கா�பD�  ேக ட�கி* ேத6'� ேபான 3�கா?யி* 
உ கா%'தி�'தா� 4� 3�2� ெப�மா;. அவA�2 அ'த� ப)களாD�2;ேள, 
ெவளிேய நட�கிற விவகார� எ�Dேம ெதாியா�. காரண�, கா� ெகாNச� ம'த�. 
3�ென*லா�, அதாவ� அவAைடய அ=பதாவ� வயதி* இ�ப5யி*ைல. 
இ�ேபா� ஒேர டமார$ ெசவி9! ெபாிய எR+� வி�கிரமாதி+த� கைத� �+தக� 
ஒ�=�, அ*? அரசாணி மாைல<�, வய� 3தி%'� கால+தி� /ழ?ேல தா�2�9, 
பR�ேபறி,ஏ9 ைந'� ெதா டா* �களாக உதி%'�வி9� நிைலயி* அவ� அறிD+ 
ேதாழ%களாக அவAடேனேய இ�'� ெகா�5�'தன. ெப�மா; உ கா%'தப5ேய 
உற)கி� ெகா�5�'தா�. அ� ச%விX* ஏ:ப ட பழ�க�! நர��க; தள%$சி<:= 
உட* 3Rவ�� /��க)க; க�9, 3�கி* 4� விR'த பிற2� அவைன 
ெவளிேய அA�பிவிட� பா%வதியி� இளகிய மன� இட� தரவி*ைல. 
 
க*Kாியி� ேசவகனாக ஐ�ப� ஆ�9�கால� ெதா�டா:றிய அ'த+ ெதா�9� 
கிழவைன அநாதரவாக வி 9 விட மனமி�றி+ த�Aைடய ப)களா� காவலனாக 
அம%+தி� ெகா�டா;. 
 
சா�பா 9 ஹா?* ராஜாD�2� பா%வதி�2� மைண ேபா 9+ தயாராக 
ைவ+தி�'தா; ஞான�. மணி ஒ�பதைர ஆயி:=. தின3� இத:2; சா�பி 9 
35'தி��2�. இ�= ெகாNச� ேல . ராஜா வ'தா* சா�பிட உ கார ேவ�5ய� 
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தா�. அ� ஏேனா, பா%வதி�2 ராஜா இ*லாம* தனி+�$ சா�பிட+ ேதா�றவி*ைல. 
பழ�க3� இ*ைல. 4 ட% வ�� ஓைச ேக கிற�, ெப�மா1�2 அ*ல. 
ேவ�பமர+� நிழ* அவைன ந*ல உற�க+தி* ஆF+தி வி 5�'த�. ராஜா அவைன 
ஏக வசன+தி* தி 5�ெகா�ேட 4 டைர நி=+தி� கீேழ இற)கி� கதைவ+ 
தாேன திற'�ெகா�9 உ;ேள ெச�றா�. காைலயி* ெச6த 'கசர+’தி* அவA�2 
உட* கைள+�� ேபாயி�'த�. ந*ல பசி ேவ=. சைமயலைறயி* ெகாதி+�� 
ெகா�5�'த த�காளி ரச+தி� வாசைன, சா�பிராணி� �ைக<ட� கல'� 
வ'தேபா� அவAைடய பசிைய ேம"� L�5ய�. 
 
7 9�2; Sைழ<� ேபாேத ”அ+ைத ! பசி! பசி!... வா அ+ைத!'' எ�= 
எ�காளமி 9� ெகா�ேட சைமயலைறைய ேநா�கி விைர'தா�. ெநா5� ெபாRதி* 
கா�கி உைடைய� கைள'�, ேவ= உைட மா:றி�ெகா�9 மைணயி* ேபா6 
உ கா%'�வி டா�. 
 
''த�காளி ரச� வாசைன W�ைக+ �ைள�கிறேத! எ�ன சைமய* இ�ைற�2! 
அ�பள� ெபாாி+தி�'தா* 3த?* ெகா�9 வ'� ேபா9. அ+ைத வ�கிறவைர 
அைத$ சா�பி 9� ெகா�5��கிேற�. பசி தா)கவி*ைல. உ... இ5ய ! 
ெப�மா;! ெந:றி 3R�� நாம+ைத� ப ைடயாக+ தீ 5�ெகா�9......... 
உ கா%'தப5ேய எ�ப5+தா� நா; 3Rவ�� L)க 35கிறேதா அவனா*!...'' 
வா%+ைதகைள� ெபாாி+�� ெகா 5� ெகா�5�'தா� ராஜா. 
 
சைமயலைறயி* ப$ைச� ப டாணி<� 3 ைட� ேகாஸு� எவ%X*வ% 
வாண?யி* இள� பதமாக வத)கி� ப�2வமாகி� ெகா�5��ப� அவ� க�ணி* 
ப ட�. 
 
''அ'த� கறியி* ெகாNச� ெகா�9வ'� ேபா9... பசி தா)கவி*ைல. அ+ைதைய� 
காேணாேம... அ+ேத! அ+ேத! நீ வர� ேபாகிறாயா.... நா� சா�பிட 9மா?” 
 
ஞான� �ைகய� �ைகய ேகா கறிைய� ெகா�9 வ'� பறிமாறினா;. அவசரமாக 
அைத$ ச ெட�= எ9+� வாயி* ேபா 9�ெகா�ட ராஜா, நா�ைக$ / 9� 
ெகா�9 E9 ெபா=�காம* திணறி� ேபா6 ''[! [!” எ�= வா6�2;ளாகேவ ஊதி$ 
/ைவ+�� ெகா�5�'த இ'த� கா சிைய� பா%+�� ெகா�ேட வ'த பா%வதி, 
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சிாி�ைப அட�கி� ெகா�டவளா6, ”ஏ�டா! ஆ�க� ெபா=+தவA�2 
ஆற�ெபா=�கவி*ைலயா? உன�காக நா� இ+தைன ேநர� கா+தி�'ேதேன, நா� 
வ�வத:2; எ�ன அவசர� வ'� வி ட� உன�2?'' 
 
ராஜா பதி* 4றவி*ைல. பதி* 4=� நிைலயி* இ*ைலேய அவ�! 
 
�*?யமாக, எளிைமயாக+ த�ைன அல)கார� ெச6� ெகா�5�'தா; பா%வதி. 
ஒ� க*Kாியி� பிாி�Xபா* எ�= 4=வத:2ாிய வயேதா, ேதா:றேமா, 
ஆட�பரேமா அவளிட� காண�படவி*ைல. அவ1ைடய ஆF'த ப5���, 
விசாலமான அறிD� அவ1ைடய எளிைமயான அட�கமான ேதா:ற+தி* அ3)கி� 
ேபாயி�'தன. நாகாிக� எ�ற ெபயாி* க*Kாி மாணவிக; த)கைள அல)கார� 
ெச6� ெகா�9 வ�� அவல சண)கைள� காO�ேபாெத*லா�, அ'த 
அநாகாிகமான ப�ப:ற ேகால)கைள� க�5�க+ தவறியதி*ைல அவ;. 
"ஏ�டா கறிைய$ /ட$ /ட விR)கி வி டாயா? அவசர� 29�ைக! ஆ+திர�ப டா* 
இ�ப5+தா� ஆ2�...'' பா%வதி த� ெச*ல ம�மக� ராஜாைவ நாE�காக� 
க�5+தப5ேய மைணமீ� அம%'தா;. 
 
''அத:காக ஆறி� ேபா2�ப5<� விட�4டா� அ+ைத! அ�ேபா� �சிைய இழ'� 
வி9ேவா�'' எ�றா� ராஜா. 
 
பா%வதி�2$ /��ெக�ற�.  
 
’அளD�2 மீறி� கால� கட+�வ�� 4டா� தா�.... ராஜா எைத மன+தி* 
எ�ணி�ெகா�9 இ�ப5$ ெசா* கிறா�? இவA�2+ தி�மண� ெச6<� 
கால+ைத� கட+தி விட� 4டா� எ�= எ$சாி�கிறானா? அ*ல�...' 
 
காைலயி* ேமைஜ மீ� ஆறி�கிட'த கா�பிைய அ�'�� ேபா� 4ட அவ1�2 
இ'த எ�ண� உ�டாயி:=. சி'தைனயி* லயி+�� கா�பியி� �சிைய இழ'� 
வி ட� கால தாமத+தினா* ேந%'த இழ��+தாேன? 
 
'ஒ�ைற இழ'தா* தா� இ�ெனா�றி� /க+ைத� ெபற 35<�. எைத அைடய  
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வி���கிேறாேமா, எ'த மாெப�� காாிய+ைத$ சாதி�க வி���கிேறாேமா, அ'த� 
காாியேம நம� வாF�ைகயி� 2றி�ேகாளாகி வி9�ேபா� ம:ற இ�ப)கெள*லா� 
அ:பமாகி வி9கி�றன. உலக+ தி* அ�� ெப�� காாிய)கைள$ சாதி+தவ%க;, 
சாதி�ப வ%களி� வாF�ைகைய+ ��வினா*, அவ%களி� சாி+திர+ைத 
ஆரா6'தா* இ'த உ�ைம நம�2� �லனாகாம: ேபாகா�. சி:சில சமய)களி* 
எ�ைன நா� மற'� வி9கிேற� எ�ப� உ�ைமதா�. ஆனா*, அதனா* எ� 
வாF�ைகயி* நா� ெபறேவ�5ய இ�ப+ைத� ெபற+ தவறி வி ேடனா? கால� 
கட'� ேபா6 வி டதா?  
 
பா%வதியி� சி'தைனைய� கைல+தா� ராஜா. 
 
”அ+ைத! இ'த$ ெசவி 9� ெப�மாைள எத:காக+ தா� ேக 5* உ கார 
ைவ+தி��கிறாேயா? கா�தா� ேக கவி*ைல ெய�றா* க�கைள<� 
W5�ெகா�9 நி�மதியாக+ L)கி வி9கிறாேன !” 
 
''பாவ�! அநாைத� கிழவ�. இ'த உலக+தி* அவA�2 யா�ேம இ*ைல. அ+ேதா9 
கா� ேவ= ெசவி9. த� வாFநா; 3Rவ�� நம� க*Kாியிேலேய கழி+த வைன� 
கா�பா:=வ� ந� ெபா=�� இ*ைலயா?...” 
 
”க*Kாி ஆ�9 விழா எ�ைற�2 அ+ைத?''  
 
" நாைள�2+தா�. விழாைவ$ சிற�பாக நட+�� ெபா� 9 எ)க; க*Kாி�2 
W�= நா; வி93ைற வி 5��கிேற� ராஜா! உன�2 இ�=� நாைள<� \D 
தாேன! நீ<� இ�ேபா� எ�Aட� க*Kாி�2 வரலா�. நீ ெபாிய எ�ஜினீய% ப5�� 
ப5�பவனாயி:ேற! �திய ஹாட* க டட+ைத வ'� பா%. அ+�ட� க*Kாியி* 
'ெடகேரஷ�' ேவைல நட'� ெகா�5��கிற�. உன�2 இதிெல*லா� ஒ� ’ேட ' 
உ�ேட !...'' 
 
”ெப�க; க*Kாி�2; நா� வரலாமா, அ+ைத?''  
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''தாராளமாக வரலா�; அ)ேக இ�ேபா� கைல நிகF$சி�காக ஒ+திைக நட'�  
ெகா�5��2�. பாரதி<� இ�A� சில ெப�க1� ம 9ேம வ'தி��பா%க;. 
அவ%கைள� க�டா* நீதா� ெவ க�ப9வா6! ெரா�ப வாயா5� ெப�க;!'' 
எ�றா; பா%வதி. 
 
''பாரதியா? யா% அ+ைத அ�? எ. பாரதி, பி.எX. ெஸக�  இய% 
]ட� தாேன! '?�' மாக சினிமா டா% Mட� மாதிாி இ��பாேள, அ'த� 
ெப�ணா? 
 
''அவைள உன�2 எ�ப5+ ெதாி<�, ராஜா?'' அ+ைதயி� விழிக; விய�பா* 
மல%'தன. 
 
"ேர5ேயா �வி �ேரா�ரா3�2 அ5�க5 வ�கிற ெப�தாேன? நாA� அவ1� 
�வி மாடாி� ேக;வி ஒ�=�2 ஒேர சமய+தி* ேச%'தா:ேபா* பதி* 
4றிேனா�. மாட% அ+த� ெப�O�2+தா� 'பாயி� ' ெகா9+தா%. பிற2 
எ�ைன� பா%+�$ சிாி+��ெகா�ேட "ேல^ ஃப ' எ�= ெசா*?� க� 
சிமி 5னா%.” 
 
"அெத�னடா அ�ப5�ப ட ேக;வி?" அ+ைத ேக டா;. 
 
”ஆ�கேளா9 ெப�க1� சாிநிக% சமானமா6 வாFவமி'த நா 5ேல........’ இ'த� 
கவிைதைய� �ைன'த கவிஞ� யா%?' எ�ப� ேக;வி. பாரதி எ�= நா)க; 
இ�வ�� பதி* 4றிேனா�. ’சபாT' எ�= 4றிய மாட%, 'உ� ெபய% எ�ன�மா?' 
எ�= அ'த� ெப�ைண� ேக  டா% 'பாரதி' எ�= நாண+�ட� பதி* 4றினா; 
அவ;. அ�ேபா� தா� என�2 அ'த� ெப�ணி� ெபய% ெதாி<�' எ�= 4றினா� 
ராஜா. 
 
'ெவாி T#  க%*! இCவா�9 சாரதாமணி� க*Kாி நட+திய அழ2� 
ேபா 5யி"� 4ட அவ1�ேக 3த* பாி/ கிைட+தி��கிற�. இத:காக 
ஆ�9விழாவி� ேபா� பாிசாக� ெகா9�பத:ெக�= ஒ� ெபாிய ெவ;ளி� 
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ேகா�ைப4ட வா)கி ைவ+தி��கிேறா�. அ� ம 9ம*ல. கைல நிகF$சியி* 2ற+தி 
டா� ஆட�ேபாகிறா; அவ;......'' எ�= 4றினா; பா%வதி. 
 
2ற+தி வ5வ+தி*, 2Lகல+தி� எ*ைலயி*, வா?ப+தி� எ�களி�ேபா9, 
ராஜாவி� மன�க� 3� ேதா�றினா; பாரதி. 
 
ராஜா பா*பாயச+ைத உறிNசி�ெகா�ேட பாரதியி� அழைக அைச ேபாடலானா�. 
 
''உ)க; இ�வ��2� இ�A� ெகாNச� பாயச� ேபா9கிேற�'' எ�றா; ஞான�. 
 
”எ�ன ஞான�? இ�ைற�2 எ�ன விேசஷ�? பா* பாயச� ேபா 5��கிறா6?'' 
எ�= அ�ேபா�தா� விசாாி+தா; பா%வதி. 
 
"இ�ைற�2 உ)க1�2� பிற'த தினமாயி:ேற! அ� உ)க1�2 எ)ேக ஞாபக� 
இ��க� ேபாகிற�, எ'ேநர3� க*Kாிைய�ப:றிய நிைனDதா�.'' ஞான� 
4றினா;. 
 
”நா:ப+தா= வயதா ஆகி வி ட� என�2? கால� விைளயா டாக ஓ5வி ட�. 
க*Kாி�2� என�2� W�= வய� வி+தியாச� தா�. க*Kாி�2 நாைள 
ஐ�பதாவ� ஆ�9 விழா. என�2 நா:ப+ேதழாவ� பிற'த நா;.'' 
 
தா� ேவ=, க*Kாி ேவ= எ�ற உண%ேவ அவளிட� கிைடயா�. 
 
''இ'த� க*Kாியிேலேய ப5+�, அ)ேகேய ெல�சரராக ேவைல பா%+�, இ�ேபா� 
அத� தைலவியாகD� ஆகி வி ேட�. `��. ெப�3$/ ஒ�ைற ெவளியி 9 
மன+தி* ேதா�றிய எ�ண+ைத மைற�க 3ய�றா;. 
 
''அ+ைத உன�2 அ5�க5 பிற'தநா; வர ேவ�9�'' எ�= வாF+தி� ெகா�ேட 
எR'தா� ராஜா. 
 
"ஏ�டா நா� சீ�கிர+திேலேய கிழவியாகிவிட ேவ�9� எ�= வாF+�கிறாயா?''  
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எ�= ேக டா; பா%வதி. 
 
''பாயச+�ட� எR'� வி டாேய, ேமா% சா�பிட வி*ைலயா ராஜா? எ�= 
ேக டா; ஞான�. 
 
"ஹD �*!'' எ�= 4றி�ெகா�ேட தி��தி<ட� ஓ% எ�ப� வி டா� ராஜா. 
 
"உன�2 எ�ேபா�� இ'த சினிமா� ேப$/தா�.... சாி, ேபா6 காைர எ9; 
காேலஜு�2� �ற�படலா�, எ�= அ+ைத 4றி 35�2 3�ேப, 'ஓ.ேக!'' எ�= 
வாச"�2� பா6'� ஓ5னா� ராஜா. 
 
பா%வதி வாச* ஹா"�2 வ'� நி�= பகவாைன<�, ேதவிைய<� அ�ணா'� 
பா%+� வண)கிவி 9� காாி* ஏறி�ெகா�டா;. கா% ேபா% 5ேகாைவ வி 9 
நக%'த�தா� தாமத�, ெசவி 9� ெப�மா; மாியாைதயாக 3�கா?ைய வி 9 
எR'� நி�றா�. 
 
”அ+ைத! இ'த$ ெசவிடA�2 நீ ெவளிேய ேபாகிற ேநர� ம 9� எ�ப5ேயா 
W�கிேல விய%+� வி9கிற�. ம:ற ேநர)களி* கா�� ேக பதி*ைல, க�O� 
ெதாிவதி*ைல. ெபாிய ேவஷ�கார� அ+ைத இவ�!... ைகயி* அ*? அரசாணி 
மாைலைய� பா�!'' எ�றா� ராஜா. 
 
”உ� மாதிாி 'ஹி $கா�' பட� பா%�க$ ெசா*கிறாயா, அவைன?” 
 
ஹார� ெச6தப5ேய காைர� கலாசாைல� கா� பD�9�2; ெச"+தி� 
பிாி�Xபா* அைற�2 3�னா* ெகா�9 நி=+தினா� ராஜா. அ'த ஹார� ச+த� 
கலாசாைலயி� Wைல 39�2க1�ெக*லா� ெச�= ஒ?+த ேபா�, ஆ)கா)ேக 
அ�வைர ’ேகச3சா' ெவ�= ேபசி� ெகா�5�'தவ%க; 'க�சி�'ெப�றாகி� 
'பிாி�Xபா* வ'� வி டா%' எ�ற எ$சாி�ைக உண%Dட� ேவைல ெச6ய+ 
ெதாட)கின%. 
 
”ராஜா! �திய ஹாட* க டட+தி* தா� மீ 5)2� கைல நிகF$சி<� நைடெபற�  
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ேபாகி�றன. எெல� ாீஷியைன வர$ெசா*? யி��கிேற�. அத:2 3�னா*, 
காகித� [+ேதாரண)களா* ஹாைல அழ2ப9+த ேவ�9�. ஹாட* மாணவிக; 
கல% காகித)களி* வித� விதமான ேதாரண)க; ெதா9+� ைவ+தி��கிறா%க;. நீ 
ேபா6 அவ:ைற ெய*லா� அழகாக� க 5வி9. பாரதி<� ாிஹ%ஸ??�'� வ�கிற 
ேநரமாயி:= எ� றா; பா%வதி. 
 
ராஜாவி� இதய� உ:சாக+தி* சீ 5ய5+த�. அ9+த கணேம அவ� �திய 
ஹாட* க டட+தி* இ�'தா�. ஹா"�2; Sைழ<�ேபாேத அ'த வாயா5� 
ெப�க1�2 3�னா* ச)ேகாசமி�றி� பழகேவ�9� எ�= தானாகேவ 
எ�ணி�ெகா�9, ெசய:ைகயான அத ட* 2ர?* ெம;ள� ேபச ேவ�5ய 
விஷய+ைத� 4ட இைர'� க+தினா�. 
 
''எ)ேக ேதாரணெம*லா� ?............ எெல� ாீஷிய� வ'தா$சா? ஆணி இ*ைலயா? 
/+திய*....!... ” இ�ப5� ெபா�வாக அத ட* ேபா 9� ெகா�ேட /:= 3:=� 
யாராவ� த�ைன� கவனி�கிறா%களா எ�= ஒ� 3ைற கைட�க�ணா* 
கவனி+�� ெகா�டா�. அ)ேக யா�ேம இ*ைல : ஒ� Wைலயி* 2வி'� கிட'த 
காகித+ ேதாரண) கைள<�, இ�ெனா� ப�க� 2+தி 9 அ9�கி ைவ�க� 
ப 5�'த மட�2 நா:கா?கைள<� தவிர...... 
 
ராஜா அ'த நா:கா?களி* ஒ�ைற ந9 ஹா?* இR+�� ேபா 9�ெகா�9, 
’ெச 5*’ ந ச+திர)களி� வ�ைக�காக� கா+தி��2� ஒ� சினிமா ைடர�டைர� 
ேபா* உ கா%'�ெகா�டா�. அ�ப5 ஒ� நிைன�� அவA�2! 
 
அ9+த நிமிட� '4ைட 3ற� க 9ேவா�, 2றி ெசா*"ேவா�' எ�= ஊைம 
ராக+தி* பா5யப5ேய ம= நா; ஆட� ேபா2� 2ற+தி நடன+ைத ஒ+திைக 
பா%+�� ெகா�டவளா6+ த� ேதாழிக1ட� ஹா"�2; 2தி+� வ'தா; பாரதி. 
அ)ேக நா:கா?யி* உ கா%'� ெகா�5�'த ராஜாைவ� க�ட�� அவ; 3க� 
ெவ க+தா* சிவ'� ேபாயி:= ! 
 
"ஹ*ேலா ! எ பாரதி, பி.எX, ெஸக�  இய%, சாரதாமணி காேல@. டா� 
ெரா�ப பிரமாத�! 4ைட 3ற� அ��ற� க 5� ெகா;ளலா�. இ�ேபா� இ'த+ 
ேதாரண)கைள 3த?* க 5 35�கலாமா?'' ராஜா ெரா�ப� பழகியவ� ேபா* 
ேபசினா�. 
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"இேதா நா)க; ேதாரண� ெதா9+� ெர5யாக ைவ+தி��கிேறா�'' எ�றா; பாரதி. 
 
"இவ:ைற எ�ப5� க 9வதா�? இ)ேக யா��காவ� ஏதாவ� 'ஐ5யா’ இ��கா?'' 
எ�= ேக டா� ராஜா. 
 
''எ�ஜினீய% ப5�கிறவ%க1�2 இ*லாத ஐ5யாவா?'' பாரதி ேவ5�ைகயாக� 
4றினா;. 
 
''எ�ஜினீய% எ�றா* எ*லா� ெதாி'தி��க ேவ�9மா எ�ன? ஒ� �ைறயி* 
�+திசா?களாயி�'தா* அவ%க1�2 உலக+தி";ள அ+தைன விஷய)க1� 
ெதாி' தி��க ேவ�9ெம�பதி*ைல. அ�ப5யானா* ச%$சி"�2 ேவT5 க ட+ 
ெதாியா�. 2�TகாD�2 ஹாாிகா�ேபாதி பாட+ ெதாியா�'' எ�றா� ராஜா. 
 
இ'த ஹாய+��2 பலமாக$ சிாி+தா%க; பாரதியி� சிேநகிதிக;! அ'த� 
ெப�க; சிாி+த�� ராஜாD�2+ தைல கி=கி=+த�. 
 
/வ% ஓரமாக ஒ� ெபNைச இR+�� ேபா 9, அத� மீ� ஒ� ]ைல எ9+� 
ைவ+� அத� மீ� ஏறி நி�= ெகா�ட அவ�, ''ஆணி எ)ேக, /+திய* எ)ேக?'' 
எ�= அதிகார� ெச6தா�. 
 
ஆணிகைள<� /+தியைல<� ெகா�9 வ'தா; பாரதி.  
 
ராஜா அவளிடமி�'� ஆணி ஒ�ைற வா)கி$ /வாிேல ைவ+�$ /+தியா* ஓ)கி ஓ% 
அ5 அ5+தா�. ஆணி வைள+�� ெகா�ட� ! 
 
வைள'த ஆணிைய எாி$சேலா9 கீேழ எறி'�வி 9, ”பரவாயி*ைலேய! க டட� 
ெரா�ப  ரா)காக+தா� இ��கிற�. உ)க அ�பா க 5� ெகா9+த க டட� 
அ*லவா?” 
 
”இ� எ)க�பா க 5யதி*ைல........ ெகா+தனா%........”' எ�றா; பாரதி. 
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ஏேதா அ[%வ ஹாய+ைத� ேக 9 வி ட� ேபா* அ'த� க டடேம இ5'� 
விRகிற மாதிாி சிாி+தா%க; அ'த� ெப�க;. 
 
”சாி, இ�ெனா� ஆணிைய� ெகா9)க;'' எ�= பாரதிைய� பா%+�� ேக டா� 
ராஜா. 
 
பாரதி ெகாNச� வ"வான ஆணியாகேவ எ9+�� ெகா9+தா;. 
 
அைத� ைகயி* வா)கியப5ேய, ”3த* 3த* ஆணிைய� க�9 பி5+தவ% யா%?” 
எ�= ஒ� 2வி ேக;வி ேபா டா� ராஜா. 
 
''3த* 3த* /+தியைல� க�9 பி5+த ேமதாவி யா%?” எ�= பதி"�2 இ�ெனா� 
2வி ேக;வி ேபா டா; பாரதி. 
 
''யா% க�9 பி5+தி�'த ேபாதி"�, அCவிர�9 ேப�� ஒ�வ��ெகா�வ% ெபாிய 
எதிாிக;'' எ�றா� ராஜா. 
 
"அெத�ப5?'' எ�= ேக டா; பாரதி. 
 
”ஆணிைய� க�டா* அத� ம�ைடயி* அ5�கிற� இ'த$ /+திய*. /+தியைல� 
க�டா* எதி%+� நி:கிற� இ'த ஆணி. ஆகேவ இர�9� ஒ�=�ெகா�= 
எதிாிக;! 
 
இ�ப5ேய நீ)க; /வ% 3Rவ�� ஆணி அ5+�� ெகா�5�'தா* அ��ற� 
இ�ெனா� �திய ஹாடேல க ட ேவ�5ய�தா�... தைரயி* பா�)க;, 
எ+தைன ஆணிகைள வைள+�� ேபா 5��கிறீ%க;?'' 
 
இ�ெனா� ஆணிைய வா)கி� பலமாக அ5+த ராஜா, "ஐேயா! எ�= அலறியப5ேய 
கீேழ 2தி+� இட� ைகைய உதறி� ெகா�டா�. /+திய* அவ� இட� ைக� 
க ைட விரைல ந/�கிவிடேவ இர+த� ெப�கிவ'த�. 



15 

 

 
ைகயி?�'� ெப�கி வழி'த ர+த+ைத� க�ட�� பாரதி பய'� ேபா6வி டா;. 
 
அவ� க ைட விரைல� ெக 5யாக� பி5+��ெகா�டவ;, சிேநகிதிக; ப�கமாக+ 
தி��பி ''ஃப  எ6  பா� �ளீ” எ�= பரபர+தா;. 
 
'பாணி�கிரகண� ெச6� ெகா9�க� ேபாவதாக� ெபாிேயா%களா* நி$சயி�க�ப 9 
....... எ�= அ'த� ெபா*லாத ெப�க; க� சிமி 5யப5ேய 3த* உதவி� 
ெப 5ைய� ெகா�9வர ஓ5னா%க;. 
 
பிாி�Xபா* பா%வதி தம� அைற�2; ெச�= நா:கா?யி* அம%'தேபா� 
ெட?ேபா� மணி அ5+�� ெகா�5�'த�. ாிசீவைர எ9+�� ேபசி 35+த�� 
ேமைஜ மீதி�'த க*Kாியி� ெபா� விழா அைழ�பிதF அவ; கவன+ைத� 
கவ%'த�. வழவழ�பான காகித+தி* 'ேச�பதி' எ�ற ெபய% ெபா� எR+�களா* 
ெபாறி�க� ப 5�'தன. பா%வதி ஒ�3ைற அ� ெபயைர ெநNச� நிைறய$ 
ெசா*?� பா%+�� ெகா�டா;. "இ'த� ெபயாி* எ�ன மாய ச�தி இ��கிற�? 
இைத� காO� ேபா� என�2 ஏ� விய%�கேவ�9�?' எ�= தன�2+ தாேன 
ேக 9� ெகா�டா;. அவ; சி'தைன அவைரேய /:றி வ டமி ட�. 
 
''நாைள விழாவி* இவைர எCவா= அறி3க�ப9+தி� ேப/வ�? /��கமாக 
அழகாக� ேபச ேவ�9�. வளவளெவ�= ேபசினா* அவ��2� பி5�கா�. 
ேப/�ேபா� 2ர?* த9மா:ற� இ��க�4டா�. ந9�க� ெதானி�க� 4டா�.'' 
 
பா%வதி�2� 4 டேமா ெசா:ெபாழிேவா �தித*ல. இத:2 3� எ+தைனேயா 
4 ட)களி* எCவளேவா 3ைற ேபசியி��கிறா;. அறிவாளிகளி� 
பாரா 9த*கைள <� கரேகாஷ+ைத<� 4ட� ெப:றி��கிறா;. ஆனா* 
நாைள�2� ேபச� ேபாவைத� 2றி+� எ�O�ேபாேத அவ1�2$ ச:= 
ேயாசைனயாக இ�'த�. 
 
ெவ�ைமயான ம*?ைக மல%களா* /ம�க 35யாத அளD��� ெபாிய 
மாைலயாக� க�Hரமான அவ% உ�வ+��2 ஏ:ற 3ைறயி* அழகாக+ ெதா9+�� 
ெகா�9 வர$ ெசா*?, அறி3க� ேப$/ 35'த��.... 
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...'' 35'த�� '' எ�= பய)கரமாக ஓ% எதிெரா? எR'த�. பா%வதி பய'� ேபா6$  
/:=3:=� பா%+ தா;. ேவ= ஒ�வ�மி*ைல. அவ; உ; மனேமதா�! 
 
அறி3க� 35'த�� அவ% கR+தி* மாைலைய$ E ட ேவ�9�. யா% E 9வ�? 
த� உ;ள+தி� அ5 வார+தி*, ஏேதா ஓ% அ:ப ஆைச நிழலா9வைத�ேபா* 
உண%'தா;. அ�வைர த� வாFநா களி* அAபவி+ தறியாத ��ைமயான 
உண%D அ�. 
 
யாைர� ெகா�9 அவ��2 மாைல E 9வ� எ�ற ேக;வி�2� பதிேல 
கிைட�கவி*ைல அவ1�2. 
 
தி^ெர�= க;ள+தனமாக+ த�A; �2'� 2�+� விட+ ெதாட)கியி��2� அ'த 
ஆைசைய 3ைளயிேலேய கி;ளி எறி'�விட+ �ணி'தா;; 35யவி*ைல. 
 
அ'த+ த)க எR+�க; மீ�9� அவ; கவன+ைத ஈ%+தன. அைத� க�O:ற 
ேபா�, ஆ= மாத)க1�2 3� அவைர� காண$ ெச�றேபா� நிகF'த விவர)க 
ெள*லா� ம=ப5<� நிைனD�2 வ'தன. 
 
அத:2 3� அவ; அவைர� பா%+தேத இ*ைல. நிைறய� ேக;வி�ப 5��கிறா;. 
’மிகD� க�5�பான வ%; அதிக� ேபசமா டா%. யா��2� அவ�ைடய ேப 5 
எளிதி* கி 5விடா�' எ�பேத அவைர�ப:றி அவ; அறி'தி�'த விஷய�. 
 
தா� அவைர� காண வ'தி��பதாக$ ெசா*? அA�பினா* ந�ெகாைட 
விஷயமாக+தா� வ'தி��கிேற� எ�பைத எளிதி* bகி+� வி9வா%. 
 
''இ�ேபா� அவசர ேஜா?யி��கிற�. அ��ற� வ'� பா%�க$ெசா* எ�= பதி* 
4றி அA�பிவி9வா% எ�ற எ�ண+�டேனதா� அ�= �ற�ப 9$ ெச�றா�. 
அ)ேக ேபானேபா� 3:றி"� ேந%மாறாகேவ நட'த�. 
 
த� ெபயைர ஒ� ��9� காகித+தி* எRதி அA�பி வி 9, உ;ள� படபட�க 
உ கா%'தி�'தா; பா%வதி. ஒ� கண ேநர� 4ட ஆகவி*ைல. த)கைள வர$  
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ெசா*கிறா%' எ�= பிb� வ'� அைழ+தேபா� விய��+ தா)கவி*ைல அவ1�2. 
 
பா%வதி உ;ேள ெச*"� ேபாேத அவ%, "வா�)க;, உ கா�)க;. த)கைள�ப:றி 
நிைறய� ேக;வி� ப 5��கிேற�. க*Kாிைய மிக உய%'த நிைல�2� ெகா�9 
வ'தி��கிறீ%க;. ெரா�ப ச'ேதாஷ�'' எ�= ெப�மித+ேதா9 சிாி+தா%. 
 
"த)கைள� ேபா�றவ%களி� ஆதரD� ஆசி<� தா� 3�கிய�. இ�ேபா� 4ட� 
க*Kாி விஷயமாக+தா� த)கைள� பா%�க வ'தி��கிேற�. த)க; ேநர+ைத 
7ணா�க மனமி*ைல. /��கமாக$ ெசா*? வி9கிேற�. ஹாட* ஒ�= 
க 9வத:2 நிதி திர 5� ெகா�5�� கிேறா�. அத:2+ த)க1ைடய உதவிைய 
எதி%பா%�கிேறா�,'' எ�= மன�பாட� ெச6� ைவ+தி�'த வா%+ைதகைள 
அ�ப5ேய 4றி 35+தா; பா%வதி. 
 
''என�2 அைத�ப:றிெய*லா� இ�ேபா� சி'தி�க அவகாச� இ*ைல. ேநர� 
கிைட�2�ேபா� நாேன த)க1�2$ ெசா*? அA��கிேற�'' ேச�பதி நாேல 
வா%+ைதகளி* நட�ெக�= ேப 5ைய 35+� வி டா%. பா%வதி�2 இ� ெப�� 
ஏமா:ற+ைத அளி+த�. ந�ெகாைட இ*ைலேய எ�பத*ல; ேப 5 இCவளD 
சீ�கிர� 35'�வி டேத எ�=தா�. 
 
அவாிட� ேபசி� ெகா�ேட இ��க ேவ�9� ேபா?�'த�. ஆயிA� வண�க� 
எ�= 4றி விைடெப:=� ெகா;வைத+ தவிர ேவ= வழியி*ைல. 
 
அ'த+ த)க எR+��கைள உ:=� பா%+தப5ேய ேயாசி�கலானா; பா%வதி. அ�= 
அவைர$ ச'தி+�� ேபசிவி 9 விைடெப:=� ெகா;1�ேபா� அவைர� பிாி'� 
ெச*லேவ அவ1�2 மனமி*ைல. இ�வைர அவ; யா% யாைரேயா, எ+தைன 
எ+தைனேயா அறிவாளிகைள, பிர3க%கைள, தனவ'த%கைள$ ச'தி+� 
உைரயா5யி��கிறா;. அ�ேபாெத*லா�, ஏ:படாத வ�+த� இவைர� 
பிாி<�ேபா� ம 9� ஏ� ஏ:படேவ�9�? இ'த� ேக;வி�2 அ�= அவ1�2 
விைட கிைட�கவி*ைல. ஏ� இ�=� இ�ன3� கிைட�கவி*ைல. 
----------------  
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���� இர������ இர������ இர������ இர��    
 
3த* உதவி� ெப 5ைய எ9+� வர ஓ5ய ெப�க; ப+� நிமிட)க1�2 ேம* 
ஆகி<� தி��பி வராம: ேபாகேவ, ராஜாவி� ைகைய� பி5+�� ெகா�5�'த 
பாரதிைய ெவ க� EF'� ெகா�ட�. அ�வைர அவ1�2 அ'த இ�க டான 
EFநிைலயி* நி�= ெகா�5��பதி� விபாீத� �ாியவி*ைல. ேநரமாக. ஆக+தா� 
அவ; அைத உண%'தா;. ெநN/ படபட�க, அவ%க; வ�கிறா%களா எ�= 
கவைலேயா9 தி��பி+ தி��பி� பா%+��ெகா�5�'தா;. ராஜாD�தா� பா%+�� 
ெகா�5�'தா� அவ%க; வ'�விட� ேபாகிறா%கேள எ�ற கவைலேயா9! 
 
அ�ேபா� அ'த ஹா?* அவ%க; இ�வைர<� தவிர ேவ= யா�ேம இ*ைல. 
 
ராஜா பாரதியிட� ஏதாவ� ேபச ேவ�9ெமன+ �5+தா�. ஆனா* எ�ன 
ேப/வெத�= �ாியவி*ைல. 
 
சினிமா�களி* வ�� காதல%க; தனிைமயி* ச'தி+�� ெகா;1� ேநர)களி* 
எ�ன ேபசி� ெகா;வா%க; எ�= ேயாசி+�� பா%+தா�. தமிF� 
பட)களாயி�'தா*, த+�� பி+ெத�= ஏேதா ேபசி� ெகா�5��பா%க;; அ*ல� 
']ய ' பா5யப5ேய ஒ�வைர ெயா�வ% �ர+தி� பி5�பா%க;. அவ%க; த)க; 
இர ைட நா5$ சாீர+ைத$ /ம'� ெகா�9 அ'த� பா 9 35<�வைர கா9 
ேமெட*லா� ஓ5� கைள+� விய%+�� ேபா2� ேநர+தி* 'இ�ட%வ*’ 
வி 9வி9வா%க;. ஹி'தி ந5க%களாயி�'தா*, அவ%க; ேப/கிற பாைஷேய 
நம�2� �ாியா�. ஆ)கில� படமா யி�'தாேலா காதல� காத?யி� 3க+த�ேக 
த�Aைடய 3க+ைத� ெகா�9ேபா6 ரகசிய� 2ர?*, ’ஐ லC b' எ�பா�. 
அவ1� அவன� இ� ேதா;கைள� ப:றி�ெகா�9 அேத வா%+ைதைய+ தி��பி� 
4=வா�. இத:2; அவ%க; ஒ� டஜ� 3+த)கைள� பறிமாறி� 
ெகா�5��பா%க;. இCவளD�2� பிற2 ‘ஐ லC b" எ�= ச'ேதக+��2 
இடமி*லாம* 4றி+ த)க1ைடய காதைல� பிரகடன�ப9+�வா%க;. 
 
இ'த 3ைறக; எ�Dேம ராஜாD�2� பி5�கவி*ைல. ேப$ேச ேவ�டா�. 
பாரதியி� மா'தளி% ேபா�ற விர*க; த� ைகைய�ப:றி� ெகா�5��பேத 
அவA�2$ /கமாயி�'த�. பாரதி<� தாA� அேத நிைலயி*, அேத ேபாX*, 
சிைலயாக மாறி� காலெம*லா� அ�ப5ேய நி�= ெகா�5��க ேவ�9� 
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ேபா?�'த� அவA�2. ஆனா*, அ9+த கணேம 'ஊள ஹ�; 4டா�; சிைலயாக 
மாறி வி டா* உண%$சியி*லாம* அ*லவா ேபா6வி9�? எ�= எ�ணினா�. 
 
பாரதி�2 ராஜாவிட� அ'தர)க+தி* அ�� இ�'த ேபாதி"�, அவA�2 உதவி 
ெச6வதி* மகிF$சி அைட'த ேபாதி"�, தனிைமயி* அவAட� இ��ப� த� 
ெப�ைம�2 இR�2, நா" ேப% க�டா* ேக?�2 இட� எ�பைத அவ; மன� 
2+தி� கா 5:=. 
 
அ'த நிைலயி* ராஜாவி� ைகைய அ�ப5ேய வி 9$ ெச*ல+ �ணிவி�றி+ 
தவி+தேபா�, ச ெடன உதி+த ேயாசைனைய$ ெசய*ப9+�வ�ேபா* த� 
இ9�பி* ெச�கியி�'த ெம*?ய ைக�2 ைடைய எ9+�, ஃபய% ப�ெக 5?�'த 
த�ணீாி* நைன+�� பரபரெவ�= அவ� க ைட விரைல$ /:றி� க 5வி 9, 
"இேதா இ)ேகேய இ�)க;. நா� ேபா6 3த* உதவி� ெப 5ைய எ9+� 
வ�கிேற�'' எ�= 4றி�ெகா�9 ஓ டமாக ஓ5வி டா;. 
 
ராஜாவி� ைகயி* ப ட� இேலசான அ5தா�. ஆயிA� அவ� க+தி� 4$ச? 9� 
பாரதி<ட� ெந�)கி� ேப/வத:2� பழ2வத:2� அைத ஒ� ச'த%�பமாக� 
பய�ப9+தி� ெகா�டா�. 
 
பாரதி அ'த இட+ைத வி 9 நக%'த�தா� தாமத�, அ9+த கணேம அவ� அ'த� 
ைக�2 ைடைய எ9+� ம5+�+ த� ச ைட� ைப�2; ைவ+��ெகா�டா�. 

#                     #                           # 
 
க*Kாியி� ெபா� விழாD�2+ தைலைம தா)க� ேபா2� பிரதம நீதிபதி 
அவ%கைள<�, ஹாடைல+ திற'� ைவ�க அ��ட� இைச'�;ள தி�வாள% 
ேச�பதி அவ%கைள<� சிற'த 3ைறயி* வரேவ:பத:கான தி ட)கைள 
மானசீகமாக வ2+�� ெகா�5�'தா; பா%வதி. 
 
வாச?* அவ% காாி* வ'� இற)2�ேபா� இர�9 மாணவிக; விைர'� ெச�= 
காாி� கதைவ+ திற'� வரேவ:க ேவ�9�. அவ% கீேழ இற)கி வ��ேபாேத 
இ�ெனா� மாணவி ப�னீ% ெதளி+�$ ச'தன3� க:க�9� வழ)க ேவ�9�. 
ேவெறா�+தி ஒ:ைற ேராஜா மலைர எ9+� அவாிட� தரேவ�9�. அ�ேபா� ேட� 
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ாி�கா%டாி?�'� ஒ?�பர�பா2� ராஜர+தின� பி;ைளயி� ேதா5 ஆலாபைன 
இேலசாக� கா:றி* மித'� வர ேவ�9�. வாச?* வாைழ மர)க1ட� 45ய 
வரேவ:� வைளDக1�, மாவிைல+ ேதாரண)க1�, காகித�[� ெகா5க1� 
க 5ைவ�க ேவ�9�. மர)களி* சி�னNசி= மி�சார விள�2க; பR+�� 
2")2வ� ேபா* ஒளி 7ச ேவ�9�. 
 
வாச* ேக 5?�'� விழா நைடெபற� ேபா2� �திய ஹாட* க டட�வைர 
வழிெந9க+ த�ணீ% ெதளி+�� ேகால� ேபா 9 ைவ�க ேவ�9�. பாைத�2 
இர�9 ப�க)களி"� மாணவிக; மNச; நிற bனிபார+தி* வாிைசயாக 
அணிவ2+� நி:கேவ�9�. 
 
விழா ஆறைர மணி�2+ ெதாட)க� ேபாவதா*, அவ% ப+� நிமிட)க; 
3�னதாகேவ வ'� வி9வா%. ஏற�2ைறய நீதிபதி<� அேத ேநர+��2; வ'� 
விடலா�. 
 
தி�வாள% ேச�பதி அவ%க; வ'த�� ��சிாி�ேபா9 எ�ைன� பா%+�� 
ைக4��வா%. நாA� கா% அ�கி* ெச�= அவைர வண)கி வரேவ:= உ;ேள 
அைழ+�$ ெச*ேவ�. ேமைடயி* ேபா6 அம%'த�� ஜ ஜு�2� அவ��2� 
ராஜாைவ� ெகா�9 மாைல E 9ேவ�. சமய+தி* மாைலைய� காணாம* ேத5� 
ெகா�5��க� 4டா�. விழா 35'த�� அவ%களி�வைடய மாைலகைள<� 
ஞாபகமாக� ெகா�9ேபா6� காாி* ைவ�கேவ�9�. இ'த ஏ:பா9கைள 
ெய*லா� பா%+�வி 9 அவ% ’அேரN$ ெம�  ெரா�ப கிரா� ' எ�= எ�ணி� 
ெகா;ள ேவ�9�. 
 
பா%வதியி� சி'தைனைய ெட?ேபா� மணி கைல+த ேபா� யாராயி��2�? 
ஒ�ேவைள....' எ�= ேயாசி+தவளா6 ாிcவைர� ைகயி* எ9+தா;. 
 
'நாைள இரD ப+தைர மணி�2� �ற�ப9� விமான+தி* அவசரமாக� ப�பா6 
ெச*ல ேவ�5யி��பதா*, நாைள விழாவி� இைடயிேலேய த)களிட� 
விைடெப:=� ெகா;ள ேவ�5யி��கிற�. கைல நிகF$சியி* கைடசி வைர 
உ கா%'தி��க 35யாம?��பத:காக ம�னி�க ேவ�9�. இ�ப5� ேபசிய� 
தி�வாள% ேச�பதி அ*ல; அவ�ைடய அ'தர)க� காாியதாிசி. 
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பா%வதி�2 இ'த$ ெச6தி ெப�� ஏமா:ற+ைத அளி+த�. அவ; எ�ென�னேவா  
ேகா ைடக; க 5 ைவ+தி�'தா;. விழா 35'த பிற2 அவைர ஆH அைற�2; 
அைழ+�$ ெச�= ெகாNச ேநரமாவ� அவ�ட� உைரயா5� ெகா�5��க 
ேவ�9�. அ'த� 2ைற'த அவகாச+தி* எைத�ப:றிெய*லா� ேப/வ� எ�ப� 
ப:றி 3� 4 5ேய தீ%மானி+�� ெகா;ள ேவ�9�. தாேன அதிகமாக� ேபசி 
விடாம* அவைர� ேபச+ L�5, அவ% ேப/வைத� ேக கேவ�9�. 
 
3தலாவ�, அவ��2 எ'த ச�ெஜ�5* நா டமி��கிற� எ�பைத அறி'� 
ெகா;வ� 3�கிய�. பிற2 அ'த ச�ெஜ�5ேலேய ேப$ைச+ ெதாடரேவ�9�. 
அவைர+ தி��தி� ப9+�வத:காக, அதி* நம�2;ள எ�ண+ைத 
மா:றி�ெகா�9, அவ% ெசா*வத:ெக*லா� 'ஆமா�' ேபா 9விட� 4டா�. 
அரசியலாயி�'தா* 'பிளா ேடா' வி?�'� சில 'ெகாேடஷ�கைள<�, பிலாஸபி' 
யாயி�'தா* விேவகான'தாி� சிகாேகா H$சி?�'� சில ப2திகைள<� எ9+�$ 
ெசா*லேவ�9�. 
 
ெட?ேபானி* வ'த ெச6தி இCவளைவ<� தக%+� வி ட�. 
 
க�கைள W5ய வ�ண� சி'தைனயி* WFகியி�'த பா%வதிைய ”அ+ைத! அ+ைத!'' 
எ�= அைழ+�� ெகா�9 வ'த ராஜாவி� 2ர* விழி�பைடய$ ெச6த�. 
 
”எ�ன ராஜா! ேதாரண)கைள� க 5 35+� வி டாயா?” 
 
”ஆணிெய*லா� ெரா�ப '7�' அ+ைத! கா%�ெப� டைர எதிாி* பா%+ேத�. 
ேதாரண� க 9� ேவைலைய அவனிடேம ஒ�பைட+� வி ேட�. W�= மணி�2 
என�2 ஒ� 3�கிய ேவைல இ��கிற�. நா� ேபா6 வி 9 ஆ= மணி�ெக*லா� 
வ'� வி9கிேற�" எ�றா�. 
 
"அ'த 3�கிய ேவைல எ�னெவ�= என�2+ ெதாி<�. மா5னி சினிமாதாேன?'' 
எ�= ேக டா; அ+ைத. 

#                     #                           # 
 
தி�விழா� ேகால� [�9 �ல)கிய அ'த� க*Kாி ெய)கி"� மித'�  



22 

 

ெகா�5�'த நாதவர இைச கா:றிேல கைர'� ெகா�5�'த�. 
 
�திய ஹாட* ம�டப+��2 எதிேர வாிைசயாக� ேபாட�ப 5�'த 
நா:கா?களி* நகர+தி� 3�கிய பிர3க%க1� சீமா 5க1� க*Kாிைய$ ேச%'த 
�ெராபஸ%க1�, ெல�சர%க1� அம%'தி�'தன%. இைட ெவளியி*, க*Kாி 
மாணவிக; அணி அணியாகD� அல)காரமாகD� உ கா%'தி�'தன%. 
கன� நீதிபதி<�, தி�வாள% ேச�பதி<� 2றி+த ேநர+தி* வ'� ேச%'தா%க;. 
ேமைடயி� பி�னணியி* பரமஹ�ச�� ேதவியா�� கா சி அளி+�� 
ெகா�5�'தன%. அட%'த ஊ�வ+தியி� ந=மண� ஹாைல� �னிதமா�கி� 
ெகா�5�'த�. ராஜா, ேமைடயி� ஓர+தி* அட�கமாக நி�=ெகா�5�'தா�. 
 
சைபயி";ளவ%க; த�ைனேய உ:=� பா%+�� ெகா�5��பைத அவ� 
உண%'தேபா� ச)ேகாச3� 4$ச3� அவைன$ EF'�ெகா;ளேவ, திைர�2� 
பி�னா* மைற'� ெகா�டா�. 
 
3த?*, டா�ட% 2மாாி பா%வதி - சாரதாமணி� க*Kாியி� தைலவிதா� ேமைடமீ� 
பிரச�னமானா;. பி�ேனா9 நீதிபதி<� ேச�பதி<� ெதாட%'� வ'� நா:கா?யி* 
அம%'தா%க;. 
 
’இைற வண�க�’ எ�= பா%வதி நிகF$சி நிரைல எ9+�� ப5+த��, பாரதி<� 
இ�ெனா� மாணவி<� ேமைடமீ� வ'� பாட+ ெதாட)கிய�� எ*ேலா�� எR'� 
நி�றா%க;. 
 
அ9+தா:ேபா* தைலவ%க1�2 மாைல ேபா9� நிகF$சி நட'த�. இ'த ஒ� 
சி�ன� காாிய+��காக ராஜா, த�ைன� காைலயி?�'ேத தயா%�ப9+தி� 
ெகா�5�'தா�. கைடசியி* பிாி�Xபா* பா%வதி ேப/வத:காக எR'� 
நி�றேபா�, சைபயி* எR'த கரேகாஷ ஆரவார� அட)க ஐ'� நிமிஷ ேநர� 
ஆயி:=. 
 
"இCவிழாD�2+ தைலைம தா)க இைச'�;ள நீதிபதி அவ%கேள! ஹாடைல+ 
திற'� ைவ�2� ெபா=�ைப ஏ:=� ெகா�9;ள தி�வாள%. ேச�பதி அவ%கேள! 
எ�= ேபச+ ெதாட)கியேபா� மாணவிக; மீ�9� ைக த 5 மகிF'தன%. 
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3த?* தைலவைர�ப:றி நாேல வா%+ைதகளி* /��கமாக� ேபசி அறி3க�ப9+தி 
35'த��, ேச�பதிைய�ப:றி ஆர�பி+தா;. அவ�ைடய ெபயைர 
உ$சாி�2�ேபாேத பா%வதியி� இதய� படபடெவ�= அ5+�� ெகா�ட�. 
 
”தி�வாள% ேச�பதிைய� ப:றி நா� அதிக� 4ற+ ேதைவயி*ைல. இ'த அழகான 
ஹாடைல� க 5� ெகா9+த ெப�ைம அவைரேய ேச��. 3த�3த?* நா� 
ெகாைட விஷயமாக நா� அவைர� காண$ ெச�றேபா� அவ%, இ�ேபா� என�2 
ேநரமி*ைல. பி�னா* அவகாச� கிைட�2�ேபா� 4�பி 9 அA��கிேற�" எ�= 
ெசா*? அA�பிவி டா%. ெபாிய மனித%க; வழ�கமாக� 4=� பதி* இ� தா� 
எ�ப� எ�ைன�ேபா* ந�ெகாைட வE?�க$ ெச*பவ%க1�2 ந�2 
ெதாி<மாைகயா*, அவ% 4றிய பதி?* ந�பி�ைக இழ'த வளா6+ தி��பி 
வ'�வி ேட�. அ��ற� அவ% எ�ைன� 4�பி 9 அA�பேவ இ*ைல. 
அைத�ப:றி நா� ஆ$சாிய�படD� இ*ைல. நாைள எ�ப�� அ��ற� எ�ப�� 
இ*ைல எ�பத:2 அைடயாள� எ�= எ�ணி�ெகா�ேட�. உ�ைமயாக$ 
ெசா*கிேற�; இவ�� அ'த� பழெமாழி�2 வில�க*ல எ�ேற எ�ணியி�'ேத�. 
 
ஆனா*, நா� ச:=� எதி%பாராத வைகயி* அ9+த வாரேம என�2 ஒ� க5த� 
வ'த�. அ'த� க5த+�ட� ஒ� ெச�2� இைண�க�ப 5�'தைத� க�டேபா�, 
என�2 விய��+ தா)கவி*ைல. 
 
'த)க; க*Kாியி* க ட�ேபா2� ஹாட"�காக இ+�ட� ஒ� சி= ெதாைக�2$ 
ெச� அA�பி<;ேள�. இைத� ெகா�9 ஹாட* க டட ேவைலைய+ ெதாட)க 
D�. ேம:ெகா�9 ஹாடைல 3Rைமயாக� க 5 35�பத:2 ஆ2� ெசலD 
எ�வானா"�, அ� எ�Aைடய தாகேவ இ��க 9�' எ�= அதி* எRதியி�'த�. 
"அ�= அவ% அA�பியி�'த அ'த$ சி=ெதாைக எCவளD ெதாி<மா? ஒ� ல ச� 
#பா6தா�!'' 
 
எCவளேவா 4 ட)களி* ேபசி� பழ�க�ப ட பா%வதி, இ'த இட+தி* மாணவிக; 
பலமான கரேகாஷ� ெச6வா%க; எ�பைத எதி%பா%+�, த� ேப$ைச$ ச:= ேநர� 
நி=+தி� ெகா�டா;. அவ; எதி%பா%+தப5ேய ைகத ட* ஆரவார� அட)க ெவ2 
ேநர� ஆயி:=. அவ; மீ�9� ேபச+ ெதாட)கினா;. 
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"தி�வாள% ேச�பதிைய� ப:றி நா� �கழ� ேபாவதி*ைல. காரண�, ஏ:ெகனேவ  
அவைர�ப:றி அறி'� ெகா�9;ள நம�2 இெத*லா� ஒ� ெபாிய விஷயமாக+ 
ேதா�றா�. அ+�ட� இ�ேபா� அவைர� �கF'தா*, அவ% ெகா9+த 
ந�ெகாைட�காக� �கFவதாக+தா� எ�= எ�ண+ ேதா�=�. ஒ�வ� த� 
தாயாைர த�ைன� ெப:றவ; எ�பத:காக மதி��� ெகா9�காம*, அவ; ேல^ 
கிள� பிரXெட�டானDட� �கFவைத� ேபாலா2� !" 
 
பா%வதி அத:2 ேம* அதிக� ேபசாம* ேச�பதி அவ%கைள அைழ+�� 
க டட+ைத+ திற'� ைவ�2�ப5 ேக 9�ெகா�டா;. 
 
தி�வாள% ேச�பதி, காலNெச�ற தம� மைனவி சரவதி அ�மாளி� தி�D�வ� 
பட+ைத+ திற'� ைவ+�+ தம� கட'த கால வாF�ைகயி* ேந%'த அA பவ)கைள 
உ��கமாகD� /��கமாகD� 4றி 35+� - ''எ�Aைடய ��பகரமான நா கைள 
ெய*லா� பகி%'� ெகா�9 என�காகேவ த� வாFைவ+ தியாக� ெச6த அ'த 
உ+தமியி� ெபயரா* அைம'�;ள இ'த ஹா டைல+ திற'� ைவ�பதி* மி2'த 
ெப�ைம அைடகிேற�. இ� அவ1ைடய இர�டாவ� ஞாபக$ சி�ன�. 3தலாவ� 
சி�ன� ச:= 3� இ)2 வ'� இைறவண�க� பா5ய எ� ஒேர மகளான பாரதி. 
 
இ'த� க*Kாியி* ப5�2� மாணவிகளாகிய உ)க1�2 நா� அதிக� எ�D� 
4ற�ேபாவதி*ைல. 
 
க*வி எ�ப� தைல மீ� ெபாிய அறிD W ைடயாக$ /ம�ப� அ*ல. 
அ�ப5யானா* ெபாிய �ணி W ைடைய$ /ம�கி�ற கRைதைய ந*ல உைட 
அணி'தி��பதாக� 4ற 35<மா? இ*ைல. ஒR�க+ேதா9� ப�ேபா9� 
வாFவ�தா� உ�ைமயான க*வி. அ+தைகய க*விைய+ தா� இ� க*Kாி 
அளி+� வ�கிற�. ம:ற� க*Kாிக1�2 இ� ஒ� வழிகா 5யாகD� 
அைம'தி��கிற�. நீ)க; எ*ேலா�� ஒளைவைய� ேபா* க*வி அறிD ெப:ற 
வ%களாகி, உய%'த ப��ைடயவ%களா6+ திகழேவ�9� எ�ப� எ� அவா. 
ஆனா*, ஓளைவைய�ேபா* தி�மண வாF�ைகேய ேவ�டாெம�= 
4றிவிட�4டா�! (சிாி��. - கரேகாஷ� - ஆரவார�.) 
 
29�ப� கைல ப:றி என�2+ ெதாியா�. நா� பைழய தைல3ைறைய$ ேச%'தவ�. 
நம� நாகாிக� எ*லா+ �ைறகளி"� நால5 உய%'தி��கிற�. 3�ென*லா� 
பாயி* ப9+� உற)கிேனா�. இ�ேபா� நால5 உயரமான க 5?* ப9+� 
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உற)2கிேறா�. 3�ென*லா� மைணயி* உ கா%'� சா�பி ேடா�. இ�ேபாேதா 
ேமைஜ�2 3�னா* நா:கா?யி* உ கா%'� சா�பி9கிேறா�. நா:கா?<� 
ேமைஜ<� ேபா 9� பிரச)க)க; ெச6கிேறா�. இCவித� எ*லா� 
காாிய)கைள<ேம உய%+தி� ெகா�5��கிேறா�. ஆனா* இைவெய*லா� 
உ�ைமயான உய%வாகா. 3�கியமாக நம� பாரத நா 5� ப�� உயர ேவ�9�. 
அ'த� ப�ைப வள%�ப� 29�ப+தி� தைலவி களாக� ேபாகிற ெப�க; 
ைகயி*தா� இ��கிற�'' எ�= 4றி 35+தா%. 
 
ெசா:ெபாழிD நிகF$சி 35'�, கைல விழா ஆர�பமாவத:2; மணி எ டைர 
ஆகிவி ட�. பிாி�சிபா* பா%வதி 3�வாிைசயி* ேபாட�ப 5�'த ேசாபா�களி*, 
தைலவ%கைள அமர$ ெசா*?+ தாA� அவ%க; ப�க+தி* உ கா%'� ெகா�டா;. 
 
கைல நிகF$சி நைடெப:=�ெகா�5��2�ேபா�, ேச�பதி அ5�க5 த� ைக� 
க5கார+ைத� பா%+�� ெகா�5�'தைத� பா%வதி கவனி�க+ தவறவி*ைல. மணி 
ஒ�ப��2 ேச�பதி இ��ைகைய வி 9 எR'� ெவளிேய �ற�ப டேபா�, 
2Rமியி�'தவ%க; அ+தைன ேப�ைடய பா%ைவ<� அவ% மீேத பதி'த�. 
 
பி�ேனா9 எR'த பா%வதி வாச* வைர ெச�= அவைர வழி அA�பிவி 9 
வ'தா;. 
 
அவ% ேபான பிற2 விழாேவ சாரம:ற ஒ� சட)காக� ேபா6வி ட� அவ1�2. 
தி��பி வ'� பைழயப5ேய த� இ��ைகயி* அம%'தா;. நிைலெகா;ளவி*ைல. 
பாரதியி� 2ற+தி நடன� நட'� ெகா�9தானி�'த�. ஆயிA� பா%வதியி� 
நிைனெவ*லா� அவைர�ப:றிேய /ழ�= ெகா�5�'த�. அவ% ெசா:ெபாழிவி* 
2றி�பி ட க�+ ��கைள எ�ணி எ�ணி விய'� ெகா�5�'தா;. 'எCவளD 
உய%வான ேப$/! எ+தைகய ெப�'த�ைம யான ேநா�க� அவ% ப�க+தி* 
அம%'தி��2�ேபா� நாேம இமாலய� ேபா* உய%'� வி டதாக அ*லவா 
எ�Oகிேறா�. அவ% எR'� ெச�ற��, எCவளD சிறியவ%களாகி வி ேடா�?' 
 
அவ% அம%'தி�'த, இ�ேபா� கா?யாக ெவறி$ ேசா5� கிட'த அ'த நா:கா?ைய� 
பா%+தா; பா%வதி. ச ெடன அவ; 3க+தி* விய���2றி ேதா�றிய�. அ9+த 
கண� அவ; இதFகளி* தவF'த ��3=வ* மாயமா6 மைற'த�. அவ; உ;ள� 
உடேன விமான நிைல ய+ைத அைட'த�. 
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அைர மணி ேநர+தி:ெக*லா� விழா 35D ெப:ற�. தைலைம தா)கிய கன� 
நீதிபதி<� விைடெப:=�ெகா�9 வி டா%. 4 ட+தின% ஒCெவா�வராக வ'� 
பா%வதி யிட� ெசா*?�ெகா�9 �ற�ப டா%க;. 
 
அைமதிய:ற நிைலயி*, பரபர�2� உண%$சி<ட�, தவி+��ெகா�5�'த பா%வதி, 
அவ%க1�ெக*லா� இய'திர� ேபா* பதி* 4றி அA�பிவி 9, அவசர� 
அவசரமாக+ தாேன காைர எ9+��ெகா�9 விமான நிைலய+ைத ேநா�கி 
ேவகமாக$ ெச"+தினா;. ேபா2� ேபா� அவ; மன� எ�ணமி ட�. 
 
"இ�ேபா� நா� விமான�4ட+தி* அவைர$ ச'தி� ேப� எ�= அவ% 
எதி%பா%�கேவ மா டா%. எ�ைன� க�ட�� எ�ன நிைன+�� ெகா;வா%! நாA� 
எ)காவ� ெவளிb��2� ேபாவதாக எ�ணி� ெகா;வாேரா? அ*ல�, எ�ைன� 
க�ட�� விய�ைப ெவளி�கா 5� ெகா;ளாம* ெமௗனமாக இ�'� வி9வாேரா? 
நாேன அவைர அOகி விஷய+ைத� 4றிய பிற2 நி$சய� அவ% 3க� மகிF$சியா* 
மல��. ெரா�ப தா)' எ�= 2ைற'த� நாைல'� 3ைறயாவ� 4றாம* இ��க 
மா டா%. 
 
அவ; விமான� 4ட+ைத அைட'த சமய� மணி ப+ேதகா* தா�. விமான� 
�ற�ப9வத:2 இ�A� பதிைன'� நிமிஷ ேநர� இ�'த�. 
 
பா%வதி உ;ேள ேபா6 அவைர+ ேத5ய ேபா�, அவ% ெலளNசி� ஒ� 
Wைலயி?�'த ேசாபாவி* அம%'� தம� காாியதாிசி<ட� ேபசி�ெகா�5�'தா%. 
 
பா%வதி அவ% எதிாி* ேபா6 நி�றேபா� அவ% விய�ைப ெவளி� கா டாம* 
ேலசாக� ��3=வ* [+த ப5 "வா�)க;! நீ)க1� எ)காவ� ெவளிb%...'' எ�= 
விசாாி+தா%. 
 
"த)கைள� பா%�க+தா�...." எ�= 4றினா; பா%வதி. 
 
'அ�ப5 எ�ன 3�கிய விஷய�? இ+தைன ேநர� க*Kாியி* தாேன இ�'ேத�? 
அ)ேகேய ேபசியி��கலாேம?' எ�= மன+தி:2; ேயாசி+� 
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எ�ணி�ெகா�டா"�, ''எ�ைன� பா%�கவா? அ�ப5 எ�ன 3�கிய விஷய�?'' 
எ�றவ%, ''அேடேட, நி:கிறீ%கேள! இ�ப5 உ கா�)க;" எ�= ேசாபாைவ+ த� 
ைகயினா* த 5� பா%வதிைய அமர$ ெசா�னா%. 
 
மி2'த மகிF$சி<ட� அவ% ப�க+தி* அம%'� ெகா�ட பா%வதி, த� ைபயி?�'த 
அவ% W�2� க�ணா5ைய எ9+�, "இேதா இைத மற'� வ'� வி ^%க;! இ� 
ெரா�ப அவசியம*லலா? ெவளிb��2� ேபா2மிட+தி* இ� இ*ைலெய�றா* 
3�கிய காாியேம தைட�ப 9� ேபா2�. ேவ= எைத மற'தா"� பரவா வி*ைல. 
ேவெறா�= வா)கி� ெகா;ளலா�. W�2� க�ணா5ைய நிைன+த ேநர+தி* 
வா)கிவிட 35யாேத! அத:காக+தா� நாேன எ9+��ெகா�9 அவசரமாக வ'� 
ேச%'ேத�!'' எ�றா;. 
 
W�2� க�ணா5ைய மற'� வ'� வி ட விஷய� ேச�பதி�2 அ�ேபா� தா� 
�ாி'த�. 
 
''அடாடா! மி�க ந�றி! நாைள�2 3�கியமான டா2 ெம� 9கைளெய*லா� 
ப5+�� ைகெயR+�� ேபாட ேவ�9�. அ'த ேநர+தி* இ� இ*ைலெய�றா* 
ெரா�ப+ த9மா:றமா6� ேபாயி��2�. இத� 3�கிய+ைத உண%'� தா)க; 
இCவளD அ�கைறேயா9 இைத� ெகா�9 வ'� ெகா9+தத:2+ த)க1�2 
எ�ப5 ந�றி 4=வெத�ேற ெதாியவி*ைல '' எ�றவ%, ''....�.... விழா ெரா�ப$ 
சிற�பாக நட'த�. ஏ:பா9 அைத� கா 5"� சிற�பாயி�'த�'' எ�றா%. 
 
”த)க; ேப$/ விழாD�ேக சிகர� ைவ+த� ேபா* அைம'� வி ட�'' எ�= பா%வதி 
பதி* 4றினா;. 
 
அவ%களிைடய ச�பாஷைண இர�9 அ*ல� W�= நிமிடேம நீ5+த�. இத:2; 
”ப�பா6 ெச*"� பிரயாணிக; விமான+��2$ ெச*லD�'' எ�ற அசாீறி அறிவி�� 
ஒ?+த�. 
 
''நா� வர 9மா?'' எ�= எR'� நி�= ைக4�பி வண)கி வி 9 விமான+ைத 
ேநா�கி நட�கலானா% ேச�பதி. பா%வதியி� 3க� ஏ� ஒளியிழ'� உ:சாக மிழ'� 
ேபாயி:=? 
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விமான+தி* ேபா6 அம%'� ெகா�ட ேச�பதி, க�ணா5� பலகணியி� வழியாக� 
பா%வதிையேய பா%+�� ெகா�5�'தா%. உ=தி உைற'த அ'த உ;ள+ைத ஏேதா 
ஒ�= அைச+த�. பா%வதி<ட� சிறி� ேநர�தா� ேபசி�ெகா�5�'தா%. ஆயிA� 
அவைள வி 9� பிாி<�ேபா� ெவ2 நா; பழகிவி ட ஒ�வைர� பிாி'� ெச*வைத� 
ேபா�ற உண%D ஏ:ப ட�. 
 
அவ��2. ஆ=மாத)க1�2 3� 3த* தடைவயாக அவ; த�ைன� ேப 5 காண 
வ'த�, த�னிட� /:றி வைள�காம* விஷய+ைத$ ச ெட�= ெதாட)கி$ 
/��கமாக� ேபசிய�, இ�= ேமைடயி* த�ைன அறி3க� ப9+திய�, 3� 
ேயாசைன<ட� W�2� க�ணா5ைய எ9+� வ'� ெகா9+த� எ*லாேம அவ% 
உ;ள+தி* இனிைமயான, ப/ைமயான நிைனDகளாக� பதி'� வி டன. த�ைன 
அறியாமேல அவளிட� த� மன� லயி+தி��பைத உண%'தா%. 'அ� ஏ�?’ எ�= 
த�ைனேய ேக 9� ெகா�டா%. அ� அவ��ேக �ாியவி*ைல. 
 
விமான� ெவ2 உயர+தி* பற'� ெகா�5�'த�. த�ைன மற'த நிைலயி* அ'த 
விமான+ைதேய பா%+�� ெகா�9 சிைலயாக நி�றா; பா%வதி. 
-----------------  

���� ������� ������� ������� ���    
 
மா5� ப5களி� மீ� ேவகமாக வ'� விR� காைல� ப+திாிைகயி� சலசல��, 
ப�க+� 7 9� ப/மா 5� கனி'த 2ர*, பா* 5�ேபா ைச�கி; மணி ஓைச, 
பா%வதி 7 9� க5கார� மணி ஆற5�2� /நாத� - இைவ யாD� ஒேர சமய+தி*, 
ச:= 3�பி�னாக நைடெப=� அ�றாட நிகF$சிக;. 
 
அ'த� பிெரN/ நா 9� க5கார+தி� ஒ? பா%வதி�2� �தித*ல. ஆனா* இ�= 
ம 9� அத� ஒ? அவ; ெசவிக1�2 இனிைமயாகD�, இதய+��2 இதமாகD� 
இ��பாேன�? 
 
அ'த� க5கார+ைத� காO� ேபாெத*லா� பா%வதி�2+ த� க*Kாியி* நீ�ட 
காலமாக� பிெரN/ ெமாழி ஆசிாிையயாக� பணியா:றி வ�� மிஸ அகாதாவி� 
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உ�வ� நிைனவி* ேதா�=�. உடேன, அவ; 2ைடைய� பிாி+�� ெகா�9 இட� 
காைல வி'தி வி'தி நட�2� கா சிதா� க�ெணதிாி* நி:2�. 
 
இ'த� க5கார+ைத� ேபாலேவ த� கடைமைய+ தவறாம* ெச6� வ�� 
அகாதாவினிட+தி* பா%வதி�2+ தனி�ப ட மதி��� மாியாைத<� உ�9. 
 
பா%வதி ஏேதா ஓ% உண%$சி�2 வசமாகி, அைமதி இழ'த நிைலயி* அ)2மி)2� 
நடமா5� ெகா�5�'தா;. 
 
.... 3த* நா; இரD விமான� 4ட+��2 விைர'� ெச�= W�2� க�ணா5ைய$ 
ேச�பதியிட� ெகா9+த ேபா� ’அடாடா, மி�க ந�றி' எ�= மல%'த 3க+�ட� 
அவ% வா)கி� ெகா�ட��, ’த)க; ேப$/ விழாD�ேக சிகர� ைவ+த� ேபா* 
அைம'� வி ட�' எ�= அவ; 4றிய��, அவ% த)க; ஏ:பா9 மிக மிக$ 
சிற�பாயி�'த�' எ�= அவைள� �கF'த��... பா%வதியி� உ;ள+தி* ஒ� ெப�� 
�ர சிைய உ�டா�கி இ�'த�. 
 
உ;ள+தி* �2'�வி ட அ'த� ��ைமயான உண%ைவ, ெநNச+ைத அைல�2� 
சNசல+ைத ஆர�ப+திேலேய அழி+�விட 3ய�றா;. ஆனா* 35யவி*ைல, 
ேசாடா � 5யி� ெநN/�2;ேள �2'� ஊசலா9� க�ணா5� ேகா?ைய�ேபா* 
அ'த உண%D - அவைள யறியாம* அவ; இதய+தி* �2'� அைழ+�� 
ெகா�5�'த�. அைத அவஅ விR)கி ஜீரண� ெச6� ெகா;ளேவா, ெவளிேய 
��பி விடேவா 35யாம* தவி+தா;. 
 
க�ணா5யி� 3� ெச�= அதி* பிரதிப?+த த� உ�வ+ைதேய ச:= ேநர� 
உ:=� பா%+�� ெகா�5�'தா;. த� பி�ப+ைத அதி* க�டேபா� பா%வதியி� 
ேவதைன அதிகாி+த�, உ�ைமயாகேவ தன�2 வயதாகி வி டதா? அேதா இட� 
காதி� ஓரமாக இர�ெடா� நைர4ட+ ெதாிகி�றனேவ! ெம�வாக+ த� இட� 
கா�� ப�கமாக+ தடவி� பா%+��ெகா�டா;. 'ஓ! க�ணா5யி* இட� �ற� 
எ�றா*, தன�2 அ� வல� �ற� அ*லவா?’ - ெம+த� ப5+த பா%வதி�2, டா�ட% 
2மாாி பா%வதி�2 B.A., B.Ed. Ph.D (London) Dip in Anthropology ேபா�ற நீ�ட 
ப ட)கைள� ெப:றி�'த அறிவாளி பா%வதி�2 அ�ேபாதி�'த மனநிைலயி* 
இ'த$ சி�ன விஷய�4ட+ ெதாியாம: ேபாயி:=! தன�2+ தாேன அAதாப+�ட� 
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ஒ� 3ைற சிாி+��ெகா�டவளா6, ேமைஜ மீதி�'த காைல� ப+திாிைகைய 
எ9+�� �ர 5னா;. அதி?�'த எR+�க; நீாிேல கைர'தைவ ேபா* 
ெதளிவி�றி+ ெதாி'தன. 
 
"ஓ! க�ணா5 அணி'� ெகா;ளாம* அ*லவா ப5�கிேற�?' எ�= தன�2+தாேன 
4றி�ெகா�9 க�ணா5ைய எ9+�� ேபா 9� பா%+தேபா� எR+�க; மணி 
மணியா6� பளி$சி டன. 
 
'நிஜமாகேவ என�2 வயதாகி வி டதா? இ*ைல; இ*லேவ இ*ைல. வய�, வா?ப� 
வேயாதிக� எ�பெத* லா� நாமாகேவ ஏ:ப9+தி� ெகா�ட ஒ� வர�� தாேன?’ 
 
ேமைஜ மீ� கிட'த ேக* ஒ�= அவ; க�ணி* படேவ, அைத� ைகயி* எ9+�+ 
த� இட� உ;ள)ைகைய அதனா* த 5யப5ேய, 'இேதா இ'த அ)2ல� கா 9 
மர$ ச ட+தி* நாமாகேவ ேகா9கைள� ேபா 9 இைத ேக* எ�= 4=கிேறா�. 
இ'த� ேகா9க; நா� ேபா டைவ, இைவ இ*ைலெய�றா* இ� ெவ=� மர$ 
ச ட�தாேன?’ 
 
’அைத� ேபாலேவ நாமாகேவ ந� ஆ<ைள வய�களா* வ2+� வர�� க 5� 
ெகா�5��கிேறா�. அ'த வர��க; இ*ைலெய�றா*, நா� நாமாகேவ தா� 
இ��ேபா� வயதாகி வி ட� எ�பைத நா� எ�ேபா� உண%கிேறா�. ந� வயைத� 
ப:றி$ சி'தி�2�ப5யான காாிய)க; 2=�கி9�ேபா�தா�. இ�ேபா� ஏேதா ஓ% 
உண%D எ� உ;ள+தி* �2'தி��கிற�. அ'த உண%ேவ எ� வயைத� ப:றி$ 
சி'தி�க+ L�9கிற�. இ+தைன கால3� அ'த உண%D எ�னிட� இ*லாததா* 
எ� வய� ப:றிய எ�ணேம என�2+ ேதா�றவி*ைல. ேகா? விைளயா9� ஏR 
வய�$ சி=வைன� காO�ேபா� ெத�வி* நட'� ெச*"� வா?ப� தன�2 
வயதாகி வி டதாக எ�Oகிறா�. க*Kாியி* ப5�2� மாணவைன� 
பா%�2�ேபா� காாியாலய+தி* ேவைல ெச6<� 2மாதா தன�2 வயதாகி 
வி டெத�= க��கிறா�. ஆகேவ, ஏேதா ஒ�ைற ஒ�பி 9� பா%�2�ேபா�தா� 
வய� ப:றிய சி'தைன நம�2 ஏ:ப9கிற�. 
 
�+தக� ப5�பிேலேய இ�கா=� இர�டற� கல'� கிட'த பா%வதி�2+ த� வய� 
ப:றி$ சி'தி�2� ச'த%�பேம ஏ:படவி*ைல. ப5���2�, ஆரா6$சி�2� வய� 
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இைடbறாக இ��பதி*ைல. உ�ைமயி* வய� ஆக ஆக+தா� அறிD 
விசாலமைடகிற�. அறிவி� விசால� ஆரா6$சி�2 உதDகிற�. எனேவ வயதாகிறேத 
எ�ற எ�ணேம ேதா�=வதி*ைல. 
 
/�தி /+தமாக ஒ?+�� ெகா�5�'த பா%வதியி� வாF�ைகயி* ஏேதா ஒ�= 
2=�கிடேவ இ�ேபா� அவ; விழி�பைட'� வயைத�ப:றி எ�Oகிறா;. 
 
பா%வதி மீ�9� ேயாசி�க+ ெதாட)கினா;. "நீ)க; ஒளைவைய� ேபா* 
அறிவாளிகளாக விள)க ஆைச�பட ேவ�9�. ஆனா* ஒளைவ மாதிாி க?யாணேம 
ேவ�டா� எ�= ெசா*? விட�4டா�.'' 
 
இ'த வா%+ைதைய அவ% மாணவிக1�2 ம 9�தா�. 4றினாரா? அ*ல� 
எ�ைன<� மன+தி* ைவ+��ெகா�9 மைற3கமாக� 4றினாரா? அ�ப5யானா* 
அத� உ  க�+�?... பா%வதி�2 விள)கவி*ைல. 
 
கீேழ, லதா ம)ேகTகாி� பா 9 ஒ�ைற ராஜா சீ 5� 2ர?* இனிைமயாக� பா5� 
ெகா�5��ப� பா%வதியி� காதி* விR'த�. அதி?�'ேத அவ� பா+ #மி* 
2ளி+�� ெகா�5��கிறா� எ�பைத� பா%வதி ஊகி+�� ெகா�டா;. 
2ளி�2�ேபா�தா� அவA�2� 2ஷியாக� பாட வ��. ராஜாவி� சீ 5 அ�= 
அவ1�2� பி5+தி�'த�. 
 
ஏேதA� ஒ� �+தக+ைத எ9+�� ப5�பத� Wல� அைமதிைய� ெபற எ�ணிய 
பா%வதி �+தக அலமாாிைய+ திற'� ைக�2 வ'த ஏேதா ஒ� �+தக+ைத எ9+தா;. 
 
சீன� ேபரறிஞ% ?�<டா) எRதிய '�ய?* ஓ% இைல’ எ�A� �+தக� வ'த�. 
அைத� க�ட பா%வதி, 'ஏற� 2ைறய எ� உ;ள3� இ�ேபா� �ய?* சி�கிய 
இைலயாக+தா� இ��கிற�' எ�= தன�2+ தாேன 4றி� ெகா�டா;. 
 
�+தக+ைத� பிாி+தா;. அ� எ'த இட+தி* பிாி'தேதா அ'த� ப�க+தி?�'த 
வாிகைள� ப5�க+ ெதாட) கினா;. 
 
''மனிதAைடய 3த* நா:ப� ஆ�9�கா* வாF�ைகயி* ேசாதைனக;  



32 

 

நட�கி�றன. அ9+த நா:ப� ஆ�9 வாF�ைக அவ:ைற� பாிசீ?+� மா%�2� 
ேபா9கிற�! 
 
பா%வதி சிாி+�� ெகா�டா;. ’என�2� பாீ ைசேய இ�ேபா�தாேன 
ஆர�பி�க�ப 5��கிற�. அைத� பாிசீ?+� மா%�2� ேபாட நா� ம=பிறவிதா� 
எ9+தாக ேவ�9�.' 
 
அவ; பலகணியி� வழியாக வாசைல எ 5� பா%+த ேபா� விசிறி வாைழ 2121 
ெவ�= அழகாக ஓ)கி வள%'� கா:றிேல அைச'தா5� ெகா�5�'த�. ராஜா 
ெபாிய க+தாி�ேகா* ஒ�றா* அத� இைலகைள+ ��5+��ெகா�5�'தா�. 
''ராஜா ! ஏ� அ'த இைலகைள ெவ 9கிறா6?” பா%வதி ேக டா;. 
 
''இதி* இர�9 இைலக; ம 9� பR+� மர+தி� அழைகேய ெக9�கிற�, 
அ+ைத!...” எ�றா� ராஜா. 
 
பா%வதி �O�2:றவளா6 நைர+�� ேபான த� 4'த* இைழகைள+ தடவி� 
பா%+��ெகா�டா;. 
 
அ9+த கணேம அவ�ைடய ெகளரவமான ேதா:ற�, 3க+தி* நிலவிய அைமதி, 
உ;ள+தி* உைற'த உ=தி, கல கலெவ�ற 2ழ'ைத$ சிாி�� எ*லா� நிைனவி* 
ேதா�றி ெநNச+ைத நிைற+தன. 
 
கீேழயி�'� வ'த சா�பிராணி� �ைகயி� ெத6வி� மண�, மணி ஒ�பதைர ஆகி 
வி ட� எ�பைத உண%+திய�. 
 
பா%வதி கீேழ இற)கி$ ெச�= அவசர� அவசரமாக$ சா�பா ைட 35+�� 
ெகா�9, பகவா� பரம ஹ�சைர<� ேதவிைய<� வண)கிவி 9, காைர 
எ9+��ெகா�9 கலாசாைல�2� �ற�ப டா;. கா% ேக ைட+ தா�9� ேபா� 
அ)2 உ கா%'தி�'த ெசவி 9� ெப�மா; வழ�க�ேபா* எR'� நி�= மாியாைத 
ெச"+தினா�. அவ1ைடய கா% கலாசாைலயி� கா�பD�  ேக ைட 
ெந�)2வத:2� பிெரN/ ெமாழி ஆசிாிைய மிஸ அகாதா ஒ:ைற� காைல 'வி'தி 
வி'தி' நட'� ேக 9�2; Sைழவத:2� சாியாக இ�'த�. இ'த நிகF$சிைய 
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யாேரA� காண ேநாி டா* த)க; ைக� க5யார+தி* மணி ப+� அ5�க ஐ'� 
நிமிஷமா எ�= பா%�பா%க;. இ*ைலேய* தி�+தி� ெகா;வா%க;. 
 
பா%வதிைய� க�ட�� ச:= உடைல$ சா6+� "ஹ*ேலா 2 மா%னி)'' எ�= 
ைகைய ஆ 5யப5ேய 4றினா; மிஸ அகாதா. பா%வதி<� பழ�க�ப5 ”ெவாி 
2 மா%னி)'' எ�= பதி* வண�க� ெதாிவி+� வி 9� காைர� ெகா�9ேபா6+ 
த� அைற�2 ேநராக நி=+தினா;. அ�ேபா� அ)ேக தயாராக நி�= ெகா�5�'த 
அ ெட�ட% ர)கசாமி வழ�க� ேபா* காாி� கதைவ+ திற�க ஓ5 வ'தா�. கட'த 
ப+தா�9 காலமாக+ ெதாட%'� நைடெப:= வ�� நிகF$சி இ�. 
 
க*Kாி எ)கி"� நிர�பியி�'த மாணவிகளி� ேபாிைர$ச*, காாி� 2ழ* ஒ? 
ேக ட��, ம'திர ச�திேபா* அ�ப5ேய அட)கிய�. 
 
ஆH அைறயி* பா%வதியி� வரைவ எதி%பா%+�� பல ேவைலக; கா+�� 
கிட'தன. அCவளைவ<� ெச6� 35�க அவ1�2 ஒ� நா; ேபாதவி*ைல. அ9+த 
நா�2 நா க; வைர அவ; ஓ6D ஒழிD இ*லாம* உைழ+தா;. தா� ெச6ய 
ேவ�5ய பணிகைள அவ; எ�ேபா�ேம த;ளி� ேபா டதி*ைல. கடைமயினி�= 
வRDவைத� ெப�� 2:றமாக� க��பவ; ஆயி:ேற அவ;. 
 
இைடயி* ஒ� மாத காலமாக விழா ச�ப'தமான ேவைலக; 2=�கி 9 வி டதா*, 
அவளா* வழ�கமான க*Kாி அ"வ*கைள$ சாிவர� கவனி�க 35யாம: ேபா6 
வி ட�. இத:2 ஓரளD அவ1ைடய மன நிைல<� காரணமாயி�'தி��2ேமா 
எ�னேவா? 
 
த�ைன� ேபாலேவ த� க*Kாி மாணவிக1� ந*ெலாR�க)கைள<� 
ந:ப��கைள<� கைட� பி5+� நட�க ேவ�9ெமன அவ; வி��பினா;. அ'த 
உ�னத ல சிய+��காக அவ; க*Kாி மாணவிகளிைடேய மிகD� க�5�பாக 
நட'� ெகா�டா;. மாணவிக; ேநர� கழி+� கலாசாைல�2 வ�வ�, 
கலாசாைல�2; இ)2ம)2� நி�= ேபசி�ெகா�5��ப�, ப5�க ேவ�5ய 
ேநர+தி* அர ைட அ5�ப�, வ2���2 வராம* ம ட� ேபா9வ� ேபா�ற 
ேந%ைமய:ற காாிய)கைள� காண ேநாி9� ேபாெத*லா� அ+தைகய மாணவிகைள 
அைழ+�� க9ைமயாக எ$சாி+� அA��வா;. 'சாரதாமணி� க*Kாி மாணவிக; 
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ப5�பிேல திறைமயி*லாதவ%க;' எ�= ெபய% எ9�பைத அவ; ெபா=+�� 
ெகா;ள+ தயாராயி�'தா;. ஆனா* அவ%க; ஒR�கம:றவ%க; எ�= 
ெபயெர9�பைத அவ; ஒ�ேபா�� அAமதி+ததி*ைல. 
 
பா%வதி ெவளி� பா%ைவ�2 எCவளD க9ைமயாக+ ேதா�றிய ேபாதி"� 
அCவளD�2 அவ1ைடய இதய� மிகD� இளகியதாயி�'த�. ஏைழ மாணவிகளிட� 
அ��� ஆதரD� கா 5 சி:சில சமய)களி* அவ%க; க*Kாி$ ச�பள� க ட 
35யாம* தவி�2� ேபா� அவ%க1�2� ெபா�1தவி ெச6யD� அவ; 
தய)கியதி*ைல. 
 
அ�= ெவ;ளி�கிழைம. வழ�க+ைத� கா 5"� சீ�கிரேம எR'� வி ட பா%வதி, 
காைல� ப+திாிைகயி� வரD�காக� கா+தி�'தா;. அ��ற�தா� ப�க+� 7 9� 
ப/மா9 க+திய�. பா* 5�ேபா ைசகி; மணி ஓைச ேக ட�. பி�ேனா9 காைல� 
ப+திாிைக<� வ'த�. 3த* காாியமாக அைத� பிாி+�� 2றி�பாக ஒ� ப2தி ைய+ 
ேத5னா;. அவ; எதி%பா%+த அ'த$ ெச6தி அ'த� ப2தியி* இ�'த�. ேச�பதி 
ப�பாயி?�'� தி��பி வி டா%' எ�A� அ$ ேசதிைய� ப5+தேபா� பா%வதியி� 
உ;ள+தி* மகிF$சி ெபா)கிய�. தின� ப+திாிைககளி* எ+தைனேயா 
காலமாக+தா� அ'த� ப2தி ெவளியாகி� ெகா�5��கிற�. ஆனா* இ�வைர 
அ�ப5 ஒ� ப2தி அ'த� ப+திாிைகயி* வ'� ெகா�5�� பைத அவ; 
க�ெண9+�� பா%+ததி*ைல. 
 
இ�ேபா� ம 9� அ'த� ப2தியி* எ�ன கவ%$சி வ'� வி ட�! அவ% வ'� 
வி டா% எ�பதி* தன�2 ஏ� அ+தைன மகிF$சி? 
 
அ�= காைல க*Kாி�2$ ெச�ற�� [ேகாள� பாட� நட+தேவ�5ய 
ஆசிாிைய�2 உட* நிைல சாியி*ைல எ�= ெதாி'த�. எனேவ, அ�= அ'த 
ஆசிாிைய நட+த ேவ�5ய வ2���2+ தாேன ேபாவெத�= 35Dெச6� 
ெகா�டா;. சாியாக W�= மணி�2, 2றி�பி ட ேநர+தி* பி.எX, வ2���2; 
Sைழ'தா; பா%வதி. நா:கா?யி* அம%'தவ; யாைரேயா ேத9வ� ேபா* ஒ� 
3ைற க�ேணா டமி டா;. அ'த ஒ� பா%ைவயிேலேய பாரதி வ2���2; 
இ*ைல எ�பைத அறி'� ெகா�டா;. ஆனா* அவ; ஏ� வரவி*ைல எ�= 
மாணவிகைள விசாாி�க வி*ைல. அத:2� பதிலாக ாிஜிதைர எ9+� அத:2 
3'திய வ2�பி* பாரதி ஆஜராகியி��கிறாளா எ�= பா%+�� ெகா�டா;. அவ; 
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[ேகாள வ2���2 ம 9ேம ம ட� ேபா 9வி 9� ேபாயி��கிறா; எ�பைத 
அறி'த ேபா� பா%வதி�2 உ;eற� 23றிய�. 
 
''பாரதிைய எ)ேக காேணா�?' மி9�2ட� ஒ?+த� பா%வதியி� 2ர*. 
 
"தைலவ?” எ�= ெசா*?வி 9� ேபா6வி டா; ேமட�'' எ�றா; ஒ� மாணவி. 
 
”ஓேகா, ஜா�ரபி பிெராபஸ% வர மா டா; எ�= ெதாி'த�� தைலவ? வ'� 
வி டேதா? இ�= ெவ;ளி� கிழைமய*லவா? ��� பட� பா%�க� ேபாயி��பா;. 
சாி சாி, நாைள�2 அவ; வர 9�, சாியான 3ைறயி* பாட� க:பி�கிேற�'' எ�= 
மன+தி:2;ளாகேவ க=வி� ெகா�டா; பா%வதி. 
----------------  

���� நா������ நா������ நா������ நா��    
 
க*Kாி ஆ�9 விழா 35D:= ஐ'� நா க; 4ட ஆகவி*ைல. பாரதி<� ராஜாD� 
இத:2; W�= 3ைற ச'தி+� வி ட�ம�றி ெவ2நாைளய சிேநகித%கைள�ேபா* 
பழகD� ெதாட)கிவி டன%. 
 
அவ%க1ைடய ச'தி��க; 3� 4 5ேய ேபசி ைவ+��ெகா�டைவ அ*ல. 
ரகசியமான�� அ*ல. இய:ைகயாக, சகஜமாக அவ%கேள எதி%பாராம* 
ஏ:ப டைவ தா�. ஒ�வைரெயா�வ% ச'தி�க ேவ�9ெம�ற ஆவ* அவ%க; 
உ;ள+தி* இ�'த� எ�னேவா உ�ைமதா�. ஆயிA� அத:காக அவ%க; 
எCவித 3ய:சி<� எ9+�� ெகா;ளவி*ைல. 
 
ெவ;ளி�கிழைமய�= 4ட வ2���2 ம ட� ேபா 9 வி 9, ெவளிேய ேபாக 
ேவ�9ெமன� பாரதி எ�ண வி*ைல. அ�ப5$ ெச*வ� அவ; வழ�க3மி*ைல. 
அ�= அவைள+ L�5 இR+தவ; அேத க*Kாியி* ேவெறா� பிாிவி* ப5�2� 
அவ1ைடய சிேநகிதி மி ]?�தா�. அ'த ஆ)கிேலா இ'திய� ெப�O�2 
அ�= பிற'த தினமாைகயா*, பாரதிைய அவ; ஐ கிாீ� பா%ல��2 வர-
ேவ�9ெம�= க டாய�ப9+தினா;. 
 
”இ�= எ�Aைடய 'ப%+ேட'; உன�2 ஆ*ம�  �ாீ� வா)கி+ தர�ேபாகிேற�.  
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அ��ற� இர�9 ேப� மாக$ சினிமாD�2� ேபாகலா�'' எ�றா; ]?�. 
 
ஐகிாீ� ஆைச எ'த� ெப�ைண+தா� வி ட�? 'ஆ*ம�  �ாீ�' எ�ற�ேம 
பாரதி நா�கி* ஜல� ஊற, 'ஹ6யா... ெவாி2 !' எ�றா;. அ��ற� சினிமாD�2� 
ேபாகலா� எ�= ]?� 4றிய ேபா�, "எ�ன பி�ச%?'' எ�= ேக டா; பாரதி.  
 
''லC ஆ� தி ஹவா6 பிாி @,'' எ�றா; ]?�.  
 
பட+தி� ெபய% கவ%$சிகரமாக+தா� இ�'த�. ஆனா"� பிாி�Xபா"�2+ 
ெதாி'�வி டா* எ�பைத எ�ணியேபா� பாரதி�2� பகீ% எ�ற�. 
 
”என�2 இ�ேபா� ஜா�ரபி �ளா இ��2 ]?�! எ��bமி” எ�றா; பாரதி. 
 
”பரவாயி*ைல; �ளீ ;.... �ளீ!” எ�= ம�றா5ய ப5ேய பாரதியி� கர)கைள� 
ப:றி இR+தா; ]?�. 
 
"அ�ப5யானா* ஒ� க�5ஷ�. சினிமாD�2 நா� தா� 5�ெக  வா)2ேவ�'' 
எ�றா; பாரதி. 
 
"ஓ எ'' எ�= ஒ��� ெகா�டா; ]?�. 
 
இ�வ�� பா%ல��2$ ெச�= ஆ1�2 இர�9 க� ஐ�ாீைம+ தீ%+�� க 5ய 
பிற2, அ9+தா:ேபா?�'த சினிமா+ திேய ட��2; Sைழ'தா%க;. பாரதி தா� 
5�ெக  வா)கினா;. 
 
உ;ேள ேபானேபா� 'ஏ% க�5ஷ� 21ைம<�, ’க� ெஸ�ட�ப%’ கான+தி� 
இனிைம<� அவ%கைள வர ேவ:றன. இ�வ�� ஒ� Wைலயாக� ேபா6 அட�கமாக 
உ கா%'� ெகா�டா%க;. மி ] ?� ம 9� உ:சாக மி2தியி* த� கா*களா* 
தைரைய+ த 5+ தாள� ேபா டப5ேய, ''ஐ லC தி ஸா) ெவாி ம$!'' எ�றா;. 
 
யாராவ� த�ைன� கவனி+�விட� ேபாகிறா%கேள எ�ற திகி?* உ கா%'தி�'த  



37 

 

பாரதி, 'என�2 ெரா�பD� பயமாயி��2 ]?�'' எ�றா;. 
 
"பய�படாேத! ஹி$கா� பட� தா� பய�படO�. ம%ட%, மிடாிெய*லா� வ��. 
இ� 3R�க 3R�க லC ேடாாியா$ேச!'' எ�றா; ]?�. 
 
"ச:= ேநர+��ெக*லா� விள�2க; அைண�க�ப 9� பட� ஆர�பமாயி:=. 
இ�வ�� ஆ1�ெகா� /வி)க+ைத வாயி* ேபா 9$ /ைவ+தப5ேய பட+ைத 
ரசி�க+ ெதாட)கின%. ேநர� ஆக ஆக+ திேய டாி* நிலவிய இ� 9�2;ேளேய 
ஒ� ெதளிD பிற'த�. அ+ெதளி'த இ� 5* தன�2+ ெதாி+தவ%க; யாராவ� 
வ'தி�� கிறா%களா எ�= பாரதி /:=3:=� க�ேணா டமி ட ேபா�. ஆமா� - 
ராஜா ச:=+ Lர+தி* உ கா%'தி�'தா�! அவைன� க�டதி* அவ1�2 மகிF$சி 
தா�. ஆனா"� தா� பட� பா%�க வ'தி��2� விஷய� அவA�2+ ெதாி'�விட� 
ேபாகிறேத எ�= கவைல�ப டா;. 
 
காரண�, இர�9 நா க1�2 3�னா* அவ� பாரதிைய$ ச'தி+தேபா�, 'பட� 
பா%�க வ�கிறாயா?’ எ�= அைழ+தா�. அவ; ெச*ல ம=+�வி டா;. இ�ேபா� 
ம 9� தா� வ'தி��பைத� க�டா*, ராஜா எ�ன நிைன+�� ெகா;வா�? 
 
இைடேவைளயி* த:ெசயலாக� பி��ற� தி��பிய ராஜா, அ)ேக பாரதி 
உ கா%'தி��பைத� பா%+த�� விய�பி* ஆF'� ேபானா�. ஆயிA� பட� 
35<�வைர அவ� அவைள� க�9ெகா;ளேவ இ*ைல. பாரதி�2 அ� மிகD� 
தி��தியாக இ�'த�. எ)ேக த�ைன� க�ட�� பா6'� வ'�வி9வாேனா எ�= 
பய'த அவ1�2, அவAைடய ெப�'த�ைமயான ேபா�2 நி�மதிைய அளி+த�. 
 
பாரதி, ேலசாக+ த� க� இதFகைள உய%+தி அவ� எ�ன ெச6கிறா� எ�= 
கவனி+தா;. அவ� ேதநீைர$ /ட$/ட� 25+�வி 9 நா�ைக$ / 9� ெகா�9 
திணறினா�. 'ராஜா எதி"ேம ெகாNச� அவசர� �+தி� கார%. அ�= அவசர�ப 9 
ஆணி அ5�2�ேபா� ைகைய ந/�கி� ெகா�டா%. இ�= அவசர�ப 9 நா�ைக$ 
/ 9� ெகா�5��கிறா%' எ�= எ�ணியேபா� அவ1�2 அவ� மீ� இர�கேம 
உ�டாயி:=. இ�ெனா� நா; அவ� வாண?யி* ெவ'� ெகா�5�'த ேகா 
கறிைய� �ைகய� �ைகய வாயி* ேபா 9�ெகா�9 தவி+த தவி�� பாரதி�2+ 
ெதாியா�. 
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பட� சீ�கிரேம 35'�வி ட�. ந�றாயி��கிறேதா, இ*ைலேயா இ)கி\T 
பட)களி* இ� ஒ� ெபாிய ெசளகாி ய�. ராஜா எ*ேலா��2� 3�னா* எR'� 
ெவளிேய ெச*வைத� பாரதி கவனி�க+ தவறவி*ைல. அவ� திேய ட% வாச?* 
ேபா6 ஒ� �றமாக ஒ�)கி நி�=ெகா� டா�. பாரதியாகேவ த�ைன� 
க�9வி 9� ேபசினா*, தாA� ேப/வ�. இ*ைலெய�றா* ேபசாமேலேய 
வி 9�2� ேபா6வி9வ� எ�ற 35Dட� அவ� கா+தி�'தா�. ெவளிேய வ'த 
]?��� பாரதி<� ப டா�5* ேபா6 நி�= ெகா�டன%. ]?�பி� /�; 
/�ளான ெபா�னிற மயி%� க:ைறக; அவ� கவன+ைத ஈ%+தன. இ'த ஆ)கிேலா 
இ'திய� ெப�க1�2+தா� ஆ�டவ� எ�ப5 ஞாபகமாக� ெபா�னிற� 
4'தைல� பைட�கி�றாேனா என விய'� ெகா�டா�. ந*ல ேவைளயாக 3த?* 
]?�பி� ப வ'�விடேவ, ”நா� வ�கிேற� பாரதி! ைப, ைப!'' எ�= ெசா*?� 
ெகா�ேட அவ; ப ஏறி$ ெச�=வி டா;. அ9+த கணேம பாரதியி� க�க; 
ராஜாைவ+ ேத5ன. 
 
அவ� தா� அவசர�கார� ஆயி:ேற! பாரதி அவைன அைழ�2� வைர 
கா+தி��பானா? 
 
"எ�ன பாரதி ! பட� எ�ப5 இ�'த�. ைட5* பிரமாத� இ*ைலயா?' எ�= 
ேக 9�ெகா�ேட அவ; அ�கி* ெந�)கி வ'�வி டா�. 
 
”ைட5* தா� பிரமாத�. பட� /மா%தா�. ஒேர ேபா%. தைலவ?” எ�றா; பாரதி. 
 
”அேதா அ'த ஓ ட"�2; ெச�= கா�பி சா�பிடலா�, வா. தைலவ? பற'� வி9�” 
எ�= ச:=+ Lர+தி* ெதாி'த ஓ டைல� கா 5னா� ராஜா. 
 
”ேநர+தி* 7 5:2� ேபாக ேவ�9�” எ�றா; பாரதி. 
 
"டா�Xயி* ேபா6 விடலா�, கவைல�படாேத" எ� த� ராஜா. 
 
இ�வ�� அ'த ஓ ட"�2; �2'� திற'த ெவளி மா5�2� ேபா6 ஒ� Wைலயி* 
ேபாட�ப 5�'த வ ட ேமைஜ�2 3�னா* உ கா%'� ெகா�டன%. 
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”அெத�ன �+தக� ராஜா?” என� ேக டா; பாரதி. 
 
"ஏேதா 'பிலாஸபி’யா�. ைல�ராியி?�'� வா)கி வர$ ெசா*?யி�'தா; அ+ைத'' 
எ�= 4றி$ ச?��ட� அ��+தக+ைத ேமைஜ மீ� ேபா டா� ராஜா. பாரதி அைத 
எ9+�� �ர 5னா;. 
 
''நா� இ�வ�� சினிமா பா%+�வி 9 வ�கிேறா� எ�= ெதாி'தா*, எ)க அ�பாD� 
உ)க அ+ைத<� எ�ன ெச6வா)க ெதாி<மா?'' 
 
"ஏ�ன ெச6வா)க? பட� எ�ப5 இ��கிற� எ�= ேக பா)க! ந�றாயி��கிற� 
எ�= ெசா�னா* அவ)க1� ேபா6� பா%�பா)க'' எ�றா� ராஜா. 
 
''பா%�பா)க, பா%�பா)க! ந�ம ெர�9 ேபைர<� 7 ைட வி ேட �ர+த� 
பா%�பா)க.” 
 
"நீ கவைல�படாேத! பிாி�Xபா* எ)க அ+ைத தாேன!” 
 
இ$சமய�. ச%வ% வ'� 'எ�ன ேவ�9�?' எ�= விசாாி+தா�. 
 
"நீ எ�ன சா�பி9கிறா6 பாரதி?” 
 
''ெவ=� கா�பி ேபா��.'' 
”ேவ= ஏதாவ� சா�பி ேட�. உன�2 எ�ன பி5�2�A ெசா*".'' 
 
”உ)க1�2 எ� பி5�2ேமா, அைதேய ெகா�9 வர$ ெசா*")க” எ�றா; பாரதி, 
 
”என�கா? என�2� பி5�காத� இ'த உலக+திேல ஒ�ேன ஒ�Oதா�'' எ�றா� 
ராஜா. 
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''எ�ன அ�?'' 
 
”பயி+திய� தா� பி5�கா�” எ�றா� அவ�. ட�ளாி?�'த த�ணீைர� 25�க 
இ�'த பாரதி பகீெரன$ சிாி+�வி டா;. 
 
"ந*ல ேவைள! இ'த ேஜா�ைக நீ த�ணீ% 25�2�ேபா� ெசா*?யி�'தா* எ�ன 
ஆகியி��2�!” எ�றா� ராஜா. 
 
''கா* ட�ள% த�ணீ% நTடமாகியி��2�'' எ�= ெசா*?$ சிாி+தா; பாரதி. 
 
ச%வைர� பா%+�, ”உன�2� பி5+தமானைத� ெகா�9 வா�பா!'' எ�றா� ராஜா. 
 
”என�2 இ'த ஓ ட?* ேபா9வ� எ�Dேம பி5� கா� ஸா%!'' எ�றா� ச%வ%. 
 
”சாி; அ�ப5யானா* இர�9 க� கா�பி ம 9� ெகா�9 வா, ேபா��'' எ�றா; 
பாரதி. 
 
கா�பி வ�கிறவைர பாரதியி� ஜா�ரபி �+தக+ைத எ9+�� �ர 5� 
ெகா�5�'தா� ராஜா. 
 
கா�பி வ'த�� அைத அ�'தியப5ேய அவ� வான+ைத� பா%+தேபா�, 
வானெம)2� க�ேமக)க; கவி'� ெகா�5�'தன. 
 
”இ=�கமாக இ��கிற�. மைழ வ'தா"� வரலா�'' எ�றா; பாரதி. 
 
”வ'தா"� எ�ன? வ'� ெகா�ேட இ��கிற�'' எ�றா� ராஜா. 
 
அவ� ெசா*? 35�பத:2;ளாகேவ படபடெவ�= மைழ+�ளிக; ேமைஜ 
விாி�பி� மீ� சிதறின. இ�வ�� அவசர� அவசரமாக� �+தக)கைள+ 
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L�கி�ெகா�9 ெத�D�2 விைர'� ேபா6 ஒ� டா�Xைய� பி5+�� 
ெகா�டன%. 
 
தா� ம 9� தனியாக� பX* ேபா6விடலா� எ�=தா� பாரதி 3த?* 
தி டமி 5�'தா;. மைழ<� ராஜாD� ேச%'� சதி ெச6த�ேபா* அவ; எ�ண+ 
ைதேய மா:றி வி டா%க;. 
 
டா�X பாரதியி� 7 9 வாச?* ேபா6 நி�றேபா� மைழ ேசாெவன� ெகா 5� 
ெகா�5�'த�. ந*ல ேவைளயாக அவ; ராஜாDட� வ'� இற)கியைத ஒ�வ�� 
கவனி�கவி*ைல. 
 
அ�ேபா� மணி ஏR ஆகிவிடேவ, ந�2 இ� 5� ேபாயி:=. டா�Xயி?�'� 
இற)கிய பாரதி ப)களாD�2; ேபாவத:2; ேலசாக நைன'� வி டா;. ெநN/ 
பட பட�க அவ; உ;ேள ெச*"�ேபாேத அ�பா அவ�ைடய அைறயி* 
இ��கிறாரா எ�= கவனி+�� ெகா�டா;. 
 
”அைற� கதD ஒ� ெப�X* கன+��2 ேலசாக+ திற'தி��ப� ெதாி'த�. திற'த 
கதவி� இ9�2 வழியாக ெவளி�ப ட மி� ஒளி தாFவார+தி* ப5'தி�'த�. 
 
உ;ேள மி� விசிறி /ழ�= ெகா�5��பைத<�, அ�பா ஏேதா ேவைலயி* 
WFகியி��பைத<� க�டேபா� அவ; தி9�கி டா;. ”அ�பாD�2� கா� ெரா�ப� 
4%ைம. வாச?* டா�X வ'� நி�றேபா� அவ% க டா ய� அைத� 
கவனி+தி��பா%. த�ைன அைழ+� ஏ� இ+தைன ேநர�? எ)ேக ேபாயி�'தா6?' 
எ�= விசாாி+ தா* எ�ன பதி* ெசா*"வ� எ�ற திகி"ட� ெம�வாக� [ைன 
ேபா* நட'� ெச�றா;. 
 
"பாரதி!'' ேச�பதிதா� அைழ+தா%. அவ% 2ர?* எ�ேபா�ேம நய� இ�'ததி*ைல. 
இ�= வழ�க+ைத� கா 5"� ச:= க9ைமயாகேவ ஒ?+த�. 
 
பரம சா�ைவேபா* அவ% எதிாி* ேபா6 நி�றா; பாரதி. 
 
"இ+தைன ேநர� எ)ேக ேபாயி�'தா6?' ேச�பதி ேக டா%. 
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”காேலஜி* தா� இ�'ேத� அ�பா! ஹாட?* ஒ� ெப�ணிட� கண�2� பாட� 
க:=�ெகா�5�'ேத�'' எ�= �ணி'� ெபா6ைய$ ெசா�னா; பாரதி. 
 
ேச�பதி ஒ� 3ைற அவைள ஏற இற)க� பா%+தா%. அவ; ெபா6 ெசா*கிறா; 
எ�பைத அவ; 3க� கா 5� ெகா9+� வி ட�. அைத� �ாி'� ெகா�ட ேச�பதி 
அவ1ைடய ெபா6ைய அ�பலமா�க வி��பவி*ைல. தா� அைத அறி'� 
ெகா�டதாகD� கா 5� ெகா;ளவி*ைல. காரண�, அ�ப5$ ெச6வதா* த�னிட� 
அவ1�2;ள பய3� மாியாைத<� 2ைற'�வி9� எ�ப� தா�. 
 
“கண�கி* '7�' எ�றா* எ�னிட� ெசா*"வத: ெக�ன? உடேன 5bஷ� 
ைவ�பத:2 ஏ:பா9 ெச6தி�� ேப� அ*லவா? சாி; இனிேம* இ�மாதிாி ேநர� 
கழி+� 7 9�2 வர�4டா�, ெதாி'ததா? இத:2 3�னா* 4ட இர�9 நா; நீ 
ேநர� கழி+� வ'தி��கிறா6'' எ�றா%. 
 
”தா� இர�9 நா க; ேல டாக வ'த� அ�பாD�2 எ�ப5+ ெதாி'த�? இCவளD 
கண�காக+ ெதாி'� ைவ+�� ெகா�5��கிறாேர!'' பாரதி சி'தி+தா;. 
 
''சாி; நீ ேபாகலா�" எ�= 4றி அA�பினா% ேச�பதி. 
 
ம=நா; காைல, ேச�பதி த�3ைடய அைறயி* உ  கா%'� ப+திாிைகைய� 
ப5+�� ெகா�5�'தேபா�, ெட?ேபா� மணி அ5�கேவ அவ% பாரதிைய 
அைழ+�, 
 
”ெட?ேபானி* 4�பி9வ� யாெர�= பா%” எ�றா%. 
 
பாரதி ெட?ேபா� ாிcவைர� ைகயி* எ9+�� ேக டேபா�, 'பிாி�Xபா* 
பா%வதி ேப/கிேற�' எ�= பதி* வ'த�. 
 
த� 2 9 ெவளி�ப 9 வி டேதா எ�= பாரதி ந9)கி� ேபானா;. 
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""அ�பா 7 5* இ��கிறாரா? பா%வதி ேக டா;. 
 
''ெகாNச� ேவைலயாக இ��கிறா%. உ)க1�2 எ�ன ேவ�9�?' எ�= 
அட�கமாக� ேக டா; பாரதி. 
 
''நா� இ�ேபா� வ'தா* அவைர$ ச'தி�க 35<மா எ�= ேக 9$ ெசா*.” 
 
”ெகாNச� இ�)க; ேமட�! இேதா ேக 9$ ெசா*கிேற�...” 
 
பாரதி த� த'ைதயிட� ஓ5�ேபா6, "அ�பா, பிாி�X பா* உ)கைள$ ச'தி�க 
ேவ�9மா�. இ�ேபா� வரலாமா எ�= ேக கிறா%.... நீ)க; ெகாNச� ேவைலயாக 
இ��பதாக$ ெசா�ேன�..” 
 
”ஆமா�, இ�ேபா� என�2 ேநரமி*ைல, அ��ற� பா%�கலா�” எ�= அ�பா பதி* 
4றிவி9வா% எ�= அவ� எதி%பா%+தா;. 
 
ஆனா* ேச�பதிேயா அ�ப5� 4றாம*, ''வர$ ெசா*ேல�'' எ�றா%. 
 
ஏேதA� ஒ� காரண+ைத ைவ+�� ெகா�9 ேச�பதிைய$ ச'தி�க வி��பினா; 
பா%வதி. 
 
ேந:= பாரதி ஜா�ரபி வ2���2 ம ட� ேபா 9 வி 9� ேபானதி* 
பிாி�Xபா"�2 ெரா�ப ெரா�ப மகிF$சி! அைதேய காரணமாக ைவ+�� ெகா�9 
அவைர$ ச'தி+� விடலாம*லவா! 
 
தி�வாள% ேச�பதியி� உ;ள+தி"� பா%வதிைய� காண ேவ�9� எ�ற ஆவ* 
உ;1ற� கனி'� ெகா�5�'த�. பாரதி�2 5bஷ� ஏ:பா9 ெச6ய$ ெசா*"� 
சா�கி* பா%வதிைய 7 9�2 அைழ�கலாமா எ�=4ட அவ% எ�ணிய��9. 
ஆனா* எ'த ஒ� எ�ண+ைத<� ெசய"�2� ெகா�9 வ�3� அைத�ப:றி 
ஆயிர� 3ைற சி'தி�ப� அவ�ைடய வழ�கமாயி:ேற! அ�ேபா� பா%வதிேய ேபா� 
ெச6� வர 9மா எ�= ேக கேவ அவ% மி�க மகிF$சி<ட� ’வர$ ெசா*ேல�’ 
எ�= 4றிவி டா%. 
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யா�ைடய வரைவ<� அCவளD ஆவ"ட� எதி% பா%�காத அவ��2, பா%வதி வர�  
ேபாகிறா; எ�A� ெச6தி ம 9� ெப�� மகிF$சிைய அளி+த�. அ� ேச�பதி�ேக 
விய�பாக இ�'த�. 
 
பா%வதி அைற�2; Sைழ<�ேபாேத ''ஓ! வா�)க;" எ�= வரேவ:=, எதிாி";ள 
நா:கா?யி* அமர$ ெசா�னா%. 3க+தி* ��சிாி��+ தவழ, பா%வதி அட�கமாக 
அவ% எதிாி* உ கா%'� ெகா�டா�. சில விநா5க; அ'த அைற�2; ஓ% 
அசாதாரணமான அைமதி நிலவிய�. எ�ப5� ேப$ைச+ ெதாட)2வ� எ�= பா%வதி 
ேயாசி+தா;. எ9+த உடேனேய பாரதிைய� ப:றி அவாிட� �கா% 4=வ� 
அவ1�ேக பி5�கவி*ைல. எனேவ, அவேர 3த?* ேபச 9� எ�= கா+தி�'தா;. 
எCவளD ேநர�தா� /�மா உ கா%'தி��க 35<�? அ'த அைறயி* 
மா ட�ப 5�'த அவ�ைடய மைனவியி� பட+ ைதேய ச:= ேநர� பா%+�� 
ெகா�5�'தா;. பாரதியி� ஜாைடயாகேவ காண�ப ட அ'த உ�வ+ைத� க�ட 
ேபா�, பா%வதியி� க�க; 4சின. 
 
ேச�பதி இேலசாக� கைன+�� ெகா�9, ”ஏதாவ� விேசஷ� உ�டா?' எ�= 
ேக டா%. 
 
''ஆமா�'' எ�= பதிலளி+த பா%வதி, தா� 4றவ'த விஷய+ைத$ ெசா*லலாமா 
ேவ�டாமா எ�= ச:=+ தய)கி வி 9, ''ஒ�= மி*ைல; பாரதிைய� ப:றி$ 
ெசா*? வி 9� ேபாக+தா� வ'ேத�. அவ; ேந:= W�= மணி�2 யா�ைடய 
அAமதி<மி�றி காேலஜி?�'� ெவளிேய ேபாயி��கிறா;...'' எ�றா;. 
 
"அ�ப5யா!'' விய��ட� ஒ?+த� ேச�பதியி� 2ர*. 
 
''ஆமா�, அAமதியி�றி அவ; வ2�ைப வி 9� ேபாவ� இ�தா� 3த* தடைவ. 
ஆகேவ, இைத ஒ� ெபாிய �காராக+ த)களிட� ெசா*ல ேவ�டாெம�= தா� 
3த?* நிைன+ேத�. மாணவிகளி� ஒR�க� மிகD� 3�கியமான�. ஆகேவ 
இ�மாதிாி தவ=கைள வளர விடாம* 3ைளயிேலேய கி;ளி வி9வ� ந�3ைடய 
கடைம ய*லவா? த)க1�2� ெதாி'தி��க ேவ�9ெம�பத:காகேவ இைத$ 
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ெசா�ேன�. அவ; ந*ல ெப�தா�. யாராவ� சிேநகிதிக1ட� ேச%'� ெகா�9 
சினிமாD�2� ேபாயி��பாேளா எ�ப� எ� ச'ேதக�...'' எ�றா; பா%வதி. 
 
""ஆமா�, அ�ப5+தா� இ��2�. அவ; ேந:= ேநர� கழி+� வ'த விஷய� 
என�2� ெதாி<�. உடேன 4�பி 9 விசாாி+தேபா� தா� கண�கி* 7� எ�=� 
யாேரா ஒ� ஹாட* ெப�ணிட� கண�2� க:=� ெகா�5�'ததாகD� 
எ�னிட� �ணி'� ஒ� ெபா6ைய$ ெசா�னா;...'' எ�றா% ேச�பதி. 
 
த�3ைடய மக; மீ� அவ% ெகா�9;ள ேகாப+ைத+ தணி�க எ�ணிய பா%வதி 
தமாஷாக$ சிாி+�� ெகா�ேட, "இ*ைலேய, பாரதி 4றிய� ெபா6யி*ைலேய?'' 
எ�றா;. 
 
”ெபா6யி*ைலயா? அவ; சினிமாD�2� ேபாயி��பா; எ�= தா)கேள ச:= 3� 
4றினீ%கேள!” 
 
"ஆமா�; அவ; கண�கிேல '7�' எ�= 4றிய� ெபா6யி*ைல எ�=தா� ெசா*ல 
வ'ேத�. சிாி+தப5ேய 4றினா; பா%வதி. 
 
த� மகளிட� பா%வதி எ9+�� ெகா�9;ள அ�கைறைய$ ேச�பதியா* �ாி'� 
ெகா;ள 35'த�. எCவளD நாE�காக$ சிாி+�� ெகா�ேட விஷய+ைத� 
4றிவி டா; எ�= தன�2;ளாகேவ விய'� ெகா�டா%. 
 
"அ�ப5யானா* அவ1�2 யாராவ� ஒ� �ெராபைர� ெகா�9 5bஷ� 
ெசா*?�ெகா9�க ஏ:பா9 ெச6ய 35<மா?'' ேச�பதி ேக டா%. 
 
''யாராவ� ஒ� �ெராபஸ% எ�ன? உ)க1�2 ஆ  ேசபைன இ*ைலெய�றா* 
நாேன வ'� ெசா*?+ த�கிேற�'' எ�றா; பா%வதி. 
 
“பாரதி விஷய+தி* இCவளD அ�கைற எ9+�� ெகா�9 வ'த� ப:றி மி�க ந�றி. 
த)க1�2;ள ேவைலக1� கிைடயி* தா)கேள 5bஷA�2 வ�வ�........" எ�= 
இR+தா% ேச�பதி. 
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''அதனா* பரவாயி*ைல; ஒழிD ேநர)களி* தா� வர� ேபாகிேற�.'' 
 
ேச�பதி�2 அ'த$ ெச6தி மி2'த மகிF$சிைய அளி+த�. பா%வதிைய இனி அ5�க5 
ச'தி�கலா� எ�பைத நிைன�2�ேபா�, அவ% உ;ள� உ:சாக+தி* மித'த�. 
அவைள$ ச'தி�பதி*, அவைள� கா�பதி*, அவ1ட� ேப/வதி*, அவைள�-
ப:றிேய எ�ணி� ெகா�5��பதி* தன�2 ஏ� இ+தைன� 2Lகல�? அத:2 
எ�ன காரண�? அவ��ேக அ� விள)கவி*ைல. 
---------------  

���� ஐ������ ஐ������ ஐ������ ஐ��    
 
ஓ)கி உய%'� ெகா�5�'த உதய Eாியனி� அழைக� பலகணியி� வழியாக� 
பா%+� ரசி+தப5ேய சி'தைனயி* WFகியி�'தா� பா%வதி. 
 
ேந:= 3�தின� ேச�பதிைய அவ�ைடய இ*ல+தி* க�9 ேபசிவி 9 வ'த� 
3தேல, அவ; உ;ள� ேபா�2 அ5ேயா9 மா=ப 5�'த�. இத:2 3� 
அAபவி+தறியாத அ[%வ உண%D�, ஆன'த� பரவச3� அவைள 
ஆ ெகா�5�'தன. 
 
தின� தின� தா� அவ; Eாிேயாதய+தி� அழைக� கா�கிறா;; அ'திேவைர$ 
Eாியனி� அைமதிைய� பா%�கிறா;. ஆயிA� எ�=� காணாத ��ைம<� 
கவ%$சி<� இ�= ம 9� ேதா�=வாேன�? எ)ேகா, எ�ேபாேதா ப5+தி�'த சில 
வாிக; அவ� கவன+��2 வ'தன. 
 
"காைலயி* Eாிய� உதி�2� அழைக� க�9 களி�கிேறா�. மாைலயி* 
அதமன+தி� அ:�த+ைத� க�9 ஆன'தமைடகிேறா�. அேத சமய+தி* 
ந�3ைடய வாF நாளி* ஓ% ஏ9 கிழி'� வி ட� எ�பைத எ�ணி� பா%�க மற'� 
வி9கிேறா�.” 
 
இ'த� க�+�, பா%வதியி� வயைத$ / 5� கா 5$ சி'தி�க ைவ+த�. 
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'நா:ப+தா= ஆ�9க; 7ணாக� ேபா6வி டனவா? இனி என�2 வாFேவ  
கிைடயாதா? இளைம� ப�வ+தி� எ*ைலைய� கட'� வி ேடனா வேயாதிக+தி� 
3த* ப5 யி* கால5 எ9+� ைவ+� வி ேடனா? 
 
த� உ�வ+ைத ஒ�3ைற பா%+�� ெகா;ள வி��பியவளா6 நிைல�க�ணா5யி� 
3� ெச�றா�. அ)ேக தைலைய$ சா6+�$ சா6+�, த� W�கினா* 
க�ணா5ைய� 2+தி� 2+தி, அதி* ெதாி'த த� உ�வ+ைத� பல ேகாண)களி* 
ரசி+�� ெகா�5�'த 2�வி ஒ�= பா%வதிைய� க�ட�� ச ெடன� பற'� 
வி ட�. 
 
பா%வதியா* ஒ� 35D�2 வர 35யவி*ைல. தைலயி* ெதாி'த நைர த�ைன� 
க�9 பாிகசி�ப� ேபா* ேதா� றேவ, அ'த எ�ண� அவ; உ;ள+ைத 
உ=+திய�. அவ; ெசா*?� ெகா�டா;: 'அ�ப5 ஒ�=� என�2 வயதாகி 
விடவி*ைல. இேதா எ� கR+�, தாழ) 2�+� ேபா* எ+தைன அழகாயி��கிற�!' 
எ�=, பிடாிைய+ த� இ� ைககளா"� தடவி� பா%+�� ெகா�டா;. 
 
��3=வ* ஒ�றி� Wலமாக+ த� மன�2ைறைய ஜீரணி+�� ெகா�டவளா6 
நா:கா?யி* ேபா6 அம%'�, ேமைஜ மீ� கிட'த �+தக� ஒ�ைற எ9+�� 
�ர 5னா;. 
 
"ம�க1�2+ ெதா�9 �ாி<� மகா�க;, சWக ேசைவயி* ஈ9ப ட தைலவ%க;, 
ப;ளி�4ட ஆசிாிய%க; ஆகிேயா% ’X*வ% ஓ�' எ�A� மர)க1�2 
ஒ�பானவ%க;. இ'த மர� தன�ெகன வாFவதி*ைல. இத:ெகன+ தனி�ப ட 
ஆசாபாச)க1� கிைடயா. ேதயிைல$ ெச5க; வள%வத:2 இவ:றி� ேலசான 
இள� நிழ* பய� ப9கிற�. இ'த மர)களி� கிைளக; அட%'� பட%'� 
வள��ேபா� நிழ* அதிகமாகிவி9� எ�பத:காக அவ:ைற ெவ 5 வி9வா%க;. 
X*வ% ஓ� மர+ைத� ேபா*, ஆசாபாச)கைள அCவ�ேபா� ெவ 5�ெகா�9 
வாFபவ%க; தா� சWக ேசைவைய$ சாிவர$ ெச6ய 35<�.” 
 
’நாA� "X*வ% ஓ�” மர+ைத� ேபா* ஆசாபாச)கைள ெவ 5� ெகா�9 
வாழேவ�5யவ; தானா? என� ெக�= தனி வாF�ைக கிைடயாதா?’ 
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கீேழ ராஜாவி� சீ 5� 2ர* மணி ஒ�பதாகி வி ட� எ�பைத அறிவி+த�. 
 
'இ�= தி)க கிழைம. சீ�கிரேம க*Kாி�2� ேபா6 அ"வ*கைள 35+�� 
ெகா;ள ேவ�9�. இ�= மாைல க*Kாி 35'த�� பாரதியி� 7 9�2$ ெச�= 
கண�2� பாட+ைத+ ெதாட)கிவிட ேவ�5ய�தா�.' 
 
சனி�கிழைம மாைலேய ேபாக ேவ�9ெம�=தா� 3த?* நிைன+தா;. ஆனா"� 
ஒ���ெகா�ட உடேனேய அCவளD அவசர�ப 9� ெகா�9 ேபா6விட� 
4டாெத�பத:காக, இர�9 தின)க; த;ளி� ேபா டா;. இ'த இர�9 
நா களாக எ+தைன� ெக+தைன அைமதிேயா9 இ��க ேவ�9ெம�= 
எ�ணினாேளா, அCவளD�2 அவ; உ;ள+தி* ஒ�வித� பரபர�� அைல'� 
ெகா�5�'த�. 
 
”ஞான�! சைமயலாகி வி டதா? சா�பிட உ காரலாமா?'' எ�= ேக 9� ெகா�ேட 
மா5யி?�'� கீேழ இற)கி வ'�வி டா; பா%வதி. 
 
தின'ேதா=�, மைண ேபா 9, இைல ேபா 9, ராஜா வ'� உ கா%'�ெகா�9 
'அ+ைத அ+ைத' எ�= அலறிய பிறேக கீேழ இற)கி வ�வ�தா� பா%வதியி� 
வழ�க�. வழ�க+��2 மாறாக ராஜாD�2 3�னா* வ'� வி ட பா%வதி, "ராஜா, 
சா�பிட வரவி*ைலயா? ஏ� ேல  இ�ைற�2 உன�2?'' எ�= ேக ட�, 
ஞான+��2� ெப�� விய�பாயி�'த�. 
 
''நா� ேல  இ*ைல அ+ைத; நீ)கதா� எ%?” எ�= சிாி+�� ெகா�ேட வ'� 
உ கா%'தா� ராஜா. 
 
"நா� எ%?யா? நா:ப+தா= வய� எ�ப� எ%?யா?'' தன�2;ளாகேவ எR'த 
ேக;வி�2 விைட ேத5� ெகா�5�'த� அவ; உ;ள�. 
 
""அ+ைத! பா*கார$ சி�ைனயA�2� க*யாணமா�. அ9+த மாத� 34%+த� 
ைவ+தி��கிறானா�. இ� M= #பா6 3� பண� ேவ�9ெம�கிறா�!'' எ�றா�  
ராஜா. 
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"அவA�2 இ�வைர க?யாணேம ஆகவி*ைலயா? வய/ ஐ�ப��2 ேம* இ��2� 
ேபா?��கிறேத!” 
 
”நா� 4ட அைத+தா� ெசா�ேன�. இ�ேபா� எ�னடா அவசர� வ'� வி ட�? 
வய/ ஐ�ப� தாேன ஆகிற�! இ�A� ப+� வ�ஷ� ேபாக 9ேம' எ�ேற�'' எ�= 
ராஜா சிாி+�� ெகா�ேட 4றினா�. 
 
"ராஜா! சி�ைனயA�2 அ�ப5 எ�ன வயசாகிவி  ட�? மிNசினா* ஐ�ப� 
இ��2�. அ� ஒ� வயசா? சா�பி 9 35'த�� ெச�2� �+தக+ைத� ெகா�9 வா, 
ைகெயR+�� ேபா 9+ த�கிேற�. உடேன அவA�2� பண+ைத� 
ெகா9+தA��'' எ�றா; பா%வதி. 
 
”வயதாகிவி ட பிற2� க?யாண� ெச6� ெகா;1� வழ�க� ேம* நா9களி* தா� 
உ�9 எ�= ேக;வி� ப 5��கிேற�. வர வர ந� நா 5"� இ� சகஜமாகி 
வி ட�...'' எ�= 3O3O+தா� ராஜா. 
 
”உன�2 இதி* எ�ன ஆ ேசபைன..?” பா%வதி ேக டா;. 
 
”என�2 எ'தவித ஆ ேசபைன<� இ*ைல. த)க1ைடய வய��ேக:ப இ�ெனா� 
வயதான ம)ைகயாக� பா%+� ேஜா5 ேச%+�� ெகா;ளாம*, இள� ெப�களி� 
வாFைவ� பாழா�கி வி9கிறா%கேள எ�பைத எ�O� ேபா� தா�...'' 
 
”அவரவ%க; வய��ேக:ற 3ைறயி* ேஜா5 ேச%+�� ெகா;ள ேவ�9�... 
அCவளDதாேன?' ராஜாவி� பதி* பா%வதி�2+ தி��திைய அளி+த�. ேச�பதியி� 
வயேதா9 த� வயைத ஒ�பி 9� பா%+��ெகா�டா;. சாியான ெபா�+த�தா�. 
அவ�ைடய ஆF'த அறிD, க�ணியமான ேதா:ற�, அட�கமான 2ண�, 
வா%+ைதகைள நி=+�� ேபா 9� ேப/� த�ைம,2:றம:ற 2ழ'ைத$ சிாி�� - 
எ*லாேம தன�2� ெபா�+தமாக அைம' தி��பதாக+ ேதா�றிய� அவ1�2. 
 
''க*Kாி�2 ேநரமாகி வி ட�; நா� �ற�ப9கிேற�” எ�= ெசா*?� ெகா�ேட  
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வாச"�2$ ெச�ற பா%வதி, பகவா� பரமஹ�சைர<� ேதவிைய<� வண)கி  
வி 9� காைர எ9+தா;. அவ; உ;ள+தி* ெப�� ெகா'தளி�� ஏ:ப 5�'த�. 
அைத ெவளிேய கா 5� ெகா;ளாம* அைமதியாக இ��க 3ய�றேபாதி"� 
அவளா* 35யவி*ைல. 
 
கா%, வாசைல+ தா�5யேபா� ெசவி 9� ெப�மா; வழ�க�ேபா* எR'� நி�= 
வண�க� ெச"+தினா�. ஆனா* அவ� ஏேதா மாதிாியாக+ த�ைன� கவனி�ப� 
ேபா* ப ட� அவ1�2. 
 
கா% க*Kாி கா�பD�  வாச* தி��ப+ைத அைட'தேபா� மணி ப+த5�க ஐ'� 
நிமிஷ�! அேதா, காைல வி'தி வி'தி நட'� வ�� அகாதாD� வ'�வி டாேள! 
 
”ஹ*ேலா, 2  மா%னி)” எ�= ��சிாி�ேபா9 4றினா; அ'த� பிெரN/ மா�. 
அகாதாவி� ��சிாி�பி* ஏேதா அ%+த� இ��ப� ேபா* ேதா�றிய� பா%வதி�2. 
க*Kாி ேபா%5ேகாவி* ெகா�9 ேபா6� காைர நி=+திய��, அ ெட�ட% 
ர)கசாமி கா%� கதைவ+ திற�க ஓ5வ'தா�. அவ� 4ட+ த�ைன ஏேதா 
மாதிாியாக� பா%�ப�ேபா* ேதா�றிய� அவ1�2. 
 
தின'ேதா=� த� அைற�2; ெச�= நா:கா?யி* உ கா%'த�� மள மளெவ�= 
அ"வ*கைள 35�2� பா%வதி�2, அ�= ஏேனா எ'த ேவைல<ேம ஓடவி*ைல. 
எ�D� 3�கியமாகD� படவி*ைல. 'சாய'திர� எ�ேபா� மணி ஐ'த5�க� 
ேபாகிற�, க*Kாி 35ய� ேபாகிற�; ேச�பதியி� 7 9�2� ேபாகலா�’ 
எ�பைதேய எ�ணி� ெகா�5�'தா; அவ;. 
 
இ�வைர ேநர� ேபாதவி*ைலேய எ�ப�தா� பா%வதியி� 2ைற. இ�= ேநர� 
ேபாகவி*ைலேய எ�ப� அவ; 2ைறயாக இ�'த�! 
 
ெக5யார+தி� 3; ெகாNச� ெகாNசமாக நக%'� ெகா�5�'த�. 
 
பா%வதி�2+ த�Aைடய கட'தகால வாF�ைக நிைனD�2 வரேவ, க�கைள 
W5யப5ேய, தா� க*Kாியி* ப5+த நா கைள எ�ணி� பா%+தா;. அ�ேபா� 
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5bஷA�2$ ெச�ற நிைலைம�2�, இ�ேபாைதய நிைலைம�2� எ+தைன 
வி+தியாச�! 
 
அ�ேபா� அவ; 29�ப� வ=ைமயி� பி5யி* சி�கி,3�ேனற 35யாத நிைலயி* 
த+தளி+��ெகா�5�'த�. இ�ட%மீ5ய  வ2�பி* ப5+�� ெகா�5�'த 
பா%வதி, த� சக மாணவிக; சில��2 5bஷ� ெசா*?� ெகா9�க ஏ:பா9 
ெச6�ெகா�9, அதி* வ'த வ�மான+தி� Wல� த� ஒேர அ�ணைன<�, 
ேநா6வா6� ப 5�'த த� தாயாைர<� கா�பா:ற ேவ�5ய தாயி:=. 
 
5bஷ� ெசா*?+ த�� பணிைய ஒ� க டாய� கடைமயாக ஏ:=�ெகா;ள 
ேவ�5ய நிைலயி* அ�ேபா� அவ; இ�'தா;. 
 
இ�= 3:றி"� மா=ப ட நிைல. வ=ைமயி� வ:�=+தேலா, கடைமயி� 
க டாயேமா இ�ேபா� இ*ைல. 
 
எ'த� க*Kாியி* ப5+�� ப ட� ெப:றாேளா, அேத க*Kாி�2 இ�= அவ; 
தைலவி. பல ப ட)கைள� ெப:றவ;. அ'த� க*Kாி�காகேவ த� வாFநாைள 
அ%�பணி+��ெகா�9, த�ைன<� த� எதி%கால+ைத<� மற'� வாFபவ;. த� 
உைழ�பி� பயனாக, தா� எ9+��ெகா�ட ெப�3ய:சி காரணமாக� க*Kாி 
அைட'�;ள உ�னத நிைலைய� க�9 ெப�மித�ப9பவ;. 'க*Kாியி� 
ஐ�பதா� ஆ�9� ெவ:றிகரமாக� [%+தியாகி வி ட�. இனி ஒ� 2ைற<மி*ைல' 
எ�ற தி��தி<ட�, மகிF$சி� ெப�மித+�ட� இ��2�ேபா�தானா அவ; 
அ'தர)க+தி* ஒ� சி= கீற* ேதா�றேவ�9�? அ'த� கீற* சிறி� சிறிதாக 
வள%'� ெபாிதாக ேவ�9�? 
 
அ� தானாகேவ அழி'� ேபாகிற கீற* அ*ல; அவளாக அழி+�விட� 45ய�� 
அ*ல, அவ; இதய+தி� [விதF ேபா�ற ப 9+ �கி?* அ'த� கீறைல� 
ேபா டவ% ேவ= யா�ம*ல; தி�வாள% ேச�பதி அவ%க; தா�. 
 
மணி ஐ'த5+த�தா� தாமத�. க*Kாி மாணவிக; அைனவ�� ப டா� 
[$சிகைள�ேபா* ெத� வாயிைல ேநா�கி� பற'� ெகா�5�'தா%க;. 
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பாரதி ம 9� உ:சாகமி�றி� பிாி�Xபா* பா%வதியி� அைறைய ேநா�கி$ ெச�= 
ெகா�5�'தா;. 
 
காரண�, க*Kாி 35'த��, த�Aைடய அைற�2 வ'�விட ேவ�9� எ�ப� 
பா%வதியி� க டைள. 
 
பாரதிைய� க�ட�ேம, ”எ�ன �ற�படலாமா?” எ�= ேக டா; பிாி�Xபா*. 
 
'கண�கி* 7�! க*Kாி ஹாட* ேதாழி<ட� ப5+�� ெகா�5�'ேத�' எ�= 
த'ைதயிட� 4றிய ஒ� சி�ன ெபா6, இCவளD விபாீத+தி* ெகா�9வி9� எ�= 
பாரதி கனவி"� க�தவி*ைல. 
 
ேபா\ காவ"ட� சிைற� 4ட+��2$ ெச*"� ைகதிைய� ேபா*, ெமளனமாக� 
காாி* ஏறி உ கா%'� ெகா�டா; பாரதி. அ9+த சில நிமிட)க1�2;ளாகேவ 
அ'த� கா% ேச�பதி அவ%களி� ப)களாவி* ேபா6 நி�ற�. 
 
காைர வி 9� கீேழ இற)2�ேபாேத அCவி�வ% க�க1� ’அவ% இ��கிறாரா’ 
எ�= அறி'�ெகா;1� ஆவ?* ேச�பதியி� அைறைய+ �ழாவின. இ�வ�ைடய 
ஆவ"� இ� வைகயானைவ. அ’வ% இ��கமா டாரா?’ எ�ற ஆவ?* பா%+தா; 
பா%வதி. ’அவ% இ��க� 4டாேத!'' எ�ற கவைல<ட� ேநா�கினா; பாரதி! 
வி+தியாச� அCவளDதா�! 
 
”அ�பாவி� அைறயி* உ கா%'� ெகா;1)க; ேமட�. இேதா வ'� 
வி9கிேற�...'' எ�= 4றி$ ெச�றா; பாரதி. 
 
தனிைமயி* அ'த அைற�2; கால5 எ9+� ைவ+த ேபா�, ஒ� ேகாயி?� க%�ப� 
கிரக+��2; ெச*வ� ேபா* அ$ச� ஏ:ப ட� பா%வதி�2. 
 
அைற�2;ளி�'த தி�வாள% ேச�பதி அவ%க1ைடய மைனவியி� தி�D�வ� 
பட�, அைமதி நிைற'த அ'த அழ2 வ5வ�, பா%வதிைய� பா%+�� ேக ட� !  
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'எ�Aைடய கணவாி� அ���2� பா+திரமாக� பா%�கிறாயா, அ�மா?’ 
 
உ�வ� ேபசவி*ைல. அ�ப5 ஒ� பிரைம பா%வதி�2. ச ெடன அCவைறைய வி 9 
ெவளிேயறிய பா%வதியி� 3க+தி* விய%ைவ+ �ளிக; 3+� 3+தாக அ��பி 
யி�'தன. 
 
”ஏ� ேமட�, உ)க1�2 இ�ப5 விய%+� வி ட�. விசிறியி� வி ைச� 
ேபாட 9மா” எ�= ேக 9� ெகா�ேட வ'தா; பாரதி. 
 
''நா� இ�வ�� இ)ேகேய இ'த ஹா?ேலேய உ  கா%'� ெகா;ளலா�'' எ�றா; 
பா%வதி. 
 
கண�2� பாட� ஆர�பமாயி:=. 3த* நா; எ�பதா* மிகD� /லபமான 
கண�2கைளேய ெகா9+�� ேபாட$ ெசா�னா; பா%வதி. அைரமணி ேநர� 
கழி'த�. 
 
”சாி, இ�= இ+�ட� நி=+தி�ெகா;ளலா�...” எ�= 4றிய பா%வதி, அைமதியி�றி 
அ)2மி)2� பா%+ �� ெகா�ேட இ�'தா;. அ'தர)கமாக ஓ% ஆைச, அவ% ஒ� 
ேவைள வ'தா"� வரலாெம�=. அேத சமய� வாச?* கா% வ�� ஓைச ேக ட�. 
ஆமா�, அதி?�'� ேச�பதிதா� இற)கி வ'தா%. 
 
'அவைர எ�ப5<� ச'தி�கலா�' எ�= பா%வதியி� உ; மன� ெசா*?� 
ெகா�5�'த� 7� ேபாகவி*ைல. பா%வதி �ற�ப9வத:2+ தயாராக எR'� 
நி�= ெகா�5��பைத�க�ட ேச�பதி, ”உ கா�)க; ேபாகலா�. வ'� ெவ2 
ேநரமாயி:றா? பாரதி, எ)க; இ�வ��2� கா�பி ெகா�9வா...” எ�= 
4றியப5ேய ேசாபாவி* சா6'தவ% ”�... பாரதி கண�கி* எ�ப5 இ��கிறா;!” 
எ�= ேக டா%. 
 
”பரவாயி*ைல. நா� வ'� அைர மணி ேநர�தா� ஆயி:=. 3த* நாேள எ*லா� 
கண�2கைள<� ெகா9+� அவைள+ ெதா'தரD ப9+த வி��பவி*ைல. எ9+த 
எ9�பி ேலேய Wைளைய� 2ழ�பிவிட� 4டாத*லவா? ெபா�வாகேவ 2ழ'ைதக;, 
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தின� W�= மணிேநர� ப5+தா* ேபா�� எ�ப�தா� எ� அபி�பிராய�. ஆ9 
மா9க; �*ைல ேம6கி�றன. ேமேலா9 ேம6கி�றன. �* தி��பD� ெசழி�பாக 
வள%கிற�. ேவ% வைரயி* தி�= வி  டா* எ�னவா2�? �*ேல அழி'�வி9� 
அ*லவா? அேத மாதிாிதா� 2ழ'ைதகைள<� வ�+த� 4டா�'' எ�றா;. 
 
"ேபT! எ�Aைடய க�+�� இேததா�. ஏற�2ைறய ந� இ�வ�ைடய 
எ�ண)க1� ஒ�றாகேவ இ�� 2� ேபா?��கிற�'' எ�= சிாி+��ெகா�ேட 
4றினா% ேச�பதி. 
 
"ந�3ைடய சி= வயதி* ெகா�5�'த அபி�பிராய)க1�2� இ�ேபா�;ள-
வ:=�2� எCவளேவா வி+தியாச�. 3�ெப*லா� மாணவிக; ஓயாம* ப5+�� 
ெகா�5��க ேவ�9ெம�ற க�+�ைடயவளா யி�'ேத�. இ�ேபா� 3:றி"� 
மாறாக எ�Oகிேற�. வய� ஆக ஆக, அAபவ� 3தி%$சி அைடய அைடய, 
ந�3ைடய க�+�க1� மாறி�ெகா�ேட ேபாகி�றன....” எ�றா; பா%வதி. 
 
''அ�தா� இய:ைக, அறிவி� வள%$சி�2 அைடயாள�, மாவ9வாக இ��2�ேபா� 
�வ%�கிற�. அ�ேவ காயா2�ேபா� �ளி�கிற�. பி�ன% பழமா2�ேபா� 
இனி�கிற�. ஆகேவ, இைவ W�=� ெவCேவ= பழ வைக க; எ�= 4=வ� 
சாியி*ைல ய*லவா?'' 
 
ேச�பதி இ'த உவைமைய� 4றிய�� பா%வதி, "மிக� ெபா�+தமான உதாரண+தி� 
Wல� நா� 4ற வ'தைத+ ெதளிவா�கி வி ^%க;!' எ�= 4றி விய'தா;. 
 
அவளா* அத:2ேம* ேபச 35யவி*ைல. ஏேதேதா ேபச ேவ�9� எ�= 
எ�ணி�ெகா�5�'த ெத*லா�, அ'த உவைமைய� ேக ட விய�பி* அ5�ப 9� 
ேபா6 வி டன. அவைர ேநாி* காO�ேபா� ேபச ேவ�9� எ�= நிைன+�� 
ெகா�5�'த ெத*லா�, இ�ேபா� ேபச+ த2திய:ற விஷய)களாகி வி டன. அவ% 
எCவளD ெபாிய அறிவாளியாக இ��கிறா%! 
 
பாரதி கா�பி ெகா�9 வ'� ைவ+தா;. கா�பிைய அ�'தியப5ேய "தா)க; 
தின3� இ)2 வர�ேபாவ தாக$ ெசா�னீ%க; அ*லவா?'' எ�= ேக டா% ேச�பதி. 
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"ஆமா�'' எ�றா; பா%வதி. 
 
"அவசிய� வ'� ேபா6� ெகா�5�)க;. ேநர� கிைட�2� நா களி* நாA� 
வ'�வி9கிேற�. ெபா�வாக$ சில விஷய)கைள�ப:றி இ�வ�� ேபசி� 
ெகா�5��கலா�. உ)களிட� ேபசி� ெகா�5��பதி* என�2 மி2'த மகிF$சி 
ஏ:ப9கிற�'' எ�றா% ேச�பதி. 
 
பா%வதி தைலைய� 2னி'� ெகா�டா;. அ� அட�க+தி� அறி2றியா? 
ெவ க+தி� விைளவா? 
 
வாச?* 4 ட% வ�� ஓைச ேக ட�. "பாரதி, யா% எ�= பா%+�வி 9 வா'' 
எ�றா% ேச�பதி. 
 
பாரதி ெவளிேய ேபா6� பா%+தா;. ராஜா வ'� ெகா�5�'தா�.  
 
அவைன� க�ட�� பாரதியி� இதய� படபடெவ�= அ5+�� ெகா�ட�. 'ராஜா 
இ�ேபா� எத:காக இ)ேக வ�கிறா%? அவ�ட� ஏேதேதா ேபச ேவ�9ெமன+ 
�5+ �� ெகா�5�'தா;, பாரதி. ஆனா* அ�பாD� பிாி�X பா"� 
இ��2�ேபா� எ�ப5� ேப/வ�?' 
 
"எ)ேக வ'தீ%க; ராஜா?" 
அவ1�2 ராஜா பதி* 4றி� ெகா�5��2�ேபாேத, அ�பாD� பிாி�Xபா"ேம 
வாச"�2 வ'� வி டா%க;. 
 
"அ+ைத! எ)க; க*Kாி பிாி�Xபா* த)கைள$ ச'தி�க ேவ�9� எ�= 
ெசா*?� ெகா�5�'தா% அ*லவா! இ�= ந� 7 9�2 வ'� கா+தி��கிறா%" 
எ�றா� ராஜா. 
 
"அ�ப5யா? இேதா வ�கிேற�'' எ�= ராஜாD�2� பதி* 4றிய பா%வதி, 
ேச�பதியிட� விைட ெப:=� ெகா�9 �ற�ப டா;. 
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ேச�பதி�2� பா%வதி�2� இ�A� ெவ2 ேநர� ேபசி�ெகா�ேட இ��கேவ�9� 
ேபா?�'த�. 
 
ேப/வத:2 ேவ�5ய விஷய)க1� அவ%களிட� இ�'தன. ச'த%�ப3� அத:2 
இடமளி+த�. அவ%க; ேபசினா%க;. ஏேதேதா ேபசினா%க;. ஆனா* இ�வ�� 
த)க; இதய ஆழ+தி* �ைத'� கிட'த ஓ% எ�ண+ைத ம 9� ெவளியிட 
35யாம* தவி+�� ெகா�5�'தன%. EFநிைல<� ச'த%�ப3� 
இடமளி+தேபாதி"�, ஏேதா ஒ� ெபாிய /வ% அவ%க1�2� 2=�ேக நி�ற�. 
வயதாகி வி ட� எ�ற காரணேம அ'த$ /வராயி��2ேமா? 
------------- 

���� ஆ����� ஆ����� ஆ����� ஆ�    
 
அக+தி� கீைரைய� ெகாNச� ெகாNசமாக எ9+�� ப/ மா 9�2� 
ெகா9+��ெகா�ேட, அத� கR+ைத+ தடவியப5, கடைமய:ற, க*Kாி�2$ 
ெச*ல ேவ�5ய அவசரம:ற ஞாயி:=�கிழைமயி� வி93ைற நிதான+ைத$ 
சாவகாசமாக அைச ேபா 9� ெகா�5�'தா; பா%வதி. வார� 3Rவ�� க*Kாி 
அ"வ*களி* ஆF'� வி9� அவ1�2 ஞாயி:=�கிழைம ஒ� நா; தா� ஓ6D+ 
தின�. ஆயிA� வி93ைற நா களி* 4ட அவ; 7� ெபாR� ேபா�2வதி*ைல. 
ஓ6D நா களி* 7 5ேலேய இ�'� கவனி�க ேவ�5ய ேவைலக1�2 3த* 
நாேள தி ட� ேபா 9 ைவ+��ெகா;வா;. 
 
அ�= ஞாயி:=�கிழைம. ப+� மணி�ெக*லா� சா�பா ைட 35+��ெகா�9 
மா5�2$ ெச�= Hேராவி* அைட'� கிட�2� காகித� 2�ைபகைள<�, பைழய 
க5த)கைள<� எ9+� ெவளிேய ேபா 9, ேவ�டாதவ:ைற ஒ��கி, ேவ�5ய-
வ:ைற ம 9� ஒR)காக அ9�கி ைவ�கேவ�9� எ�= 3த* நாேள தி ட� 
ேபா 9 ைவ+தி�'தா;. 
 
கட'த W�= ஞாயி:=�கிழைமகளாகேவ இ'த ேவைலைய அவ; த;ளி� ேபா 9� 
ெகா�5�'தா;. காரண�, 3�ப� ஆ�9களாக$ ேச%'�;ள 2�ைபகைள� 
கிள=�ேபா� த�Aைடய கட'த கால வாF�ைக விேநாத)கெள*லா�, தா� 
அAபவி+த இ�ப ��ப)கெள*லா� நிைனவி* ேதா�றி சNசல�ப9+�ம*லவா? 
 
மணி ஒ�ப� இ��2�. க*Kாி மாணவிக; இ�வ% பிாி�Xபா* பா%வதியி�  
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ேப 5�காக வாச?* கா+தி�'தன%. பா%வதி, உ;ேள சைமயலைறயி*, 
ஞான+��2 உதவியாக� கா6கைள+ தி�+தி� ெகா9�பதி* 3ைன' தி�'தா;. 
அவ1ைடய ஞாயி:=�கிழைம தி ட)களி* அ�D� ஒ�=! கா6க; தி�+�வதி* 
பா%வதி�2 எ�ேபா�ேம பிாிய� அதிக�! 
 
வாைழ�[வி� இதFகைள ஒCெவா�றாக� பி6+� அத� நீள நீளமான [�கைள+ 
தனி+தனியாக� பிாி+� எ9+�, அ'த� [�களி� இதய+தி* ஒளி'தி��2� 
'க;ளைன'� க�9 பி5+� அக:=வ� ஒ� ெபாிய கைல, அ�= அைத ஒ� 
விைளயா 9$ சி=மிேபா* ெச6� மகிF'� ெகா�5�'தா; பா%வதி. 
 
வாைழ�[ ஆரா6$சியி* ஈ9ப 5�'த பா%வதி த� வாF�ைகைய எ�ணி� 
பா%+�� ெகா�டா;. 
 
'எ� இதய+தி* �2'தி��2� க;ளைன� க�9 பி5+� அக:=� ச�தி என�2 
உ�டா?' இ'த� ேக;வி�2 அவளா* விைட காண 35யவி*ைல. ைக, [வி";ள 
க;ள%கைள� கைள'� ெகா�5�'த�. அேத சமய+தி* மன� த� இதய� 
க;ளைன� கைள<� மா%�க� �ாியாம* தவி+�� ெகா�5�'த�. 
 
"அ+ைத! வாச?* யாேரா இர�9 மாணவிக; உ)கைள� பா%�க� 
கா+தி��கிறா%க;' எ�= ராஜா 4றிய வா%+ைதக; அவ; சி'தைனைய� 
கைல+தன. 
 
பா%வதி எR'� வாச"�2$ ெச�றேபா� அ)2 உ கா%'தி�'த மாணவிக; 
இ�வ�� மாியாைதேயா9 எR'� நி�= வண�க� ெச6தன%. 
 
"ஓ, நீ)களா!.... ஒ� வாரமாக நீ)க; வ2���2 வ�வதி*ைல எ�= 
ேக;வி�ப ேட�...ஏ�?... ச�பள� க ட 35யவி*ைல எ�றா* எ�னிட� வ'� 
ெசா*? யி��கலாேம.... நா� 4ட ஒ� கால+தி* உ)கைள�ேபா* ச�பள� க ட 
35யாம* கTட�ப டவ;தா�. வ=ைம, உ)க; ப5���2+ தைடயாயி��க� 
4டா�. உ)க; தா6 த'ைதயைர என�2+ ெதாியா�. அதனா* பரவாயி*ைல.... 
உ)களி�வ�ைடய ச�பள+ைத<� நா� க 5 வி9கிேற�. நாைளயி?�'� 
வ2���2 வ'� வி9)க;. சாி... நீ)க; ேபாகலா�. இைத$ ெசா*"வத:2+தா�  
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உ)களி�வைர<� வர$ ெசா*?யி�'ேத�'' எ�றா; பா%வதி. 
 
ந�றி� ெப��கி� உண%$சியி* அ'த$ சேகாதாிக; இ�வ�� க�களி* க�ணீ% 
ம*க� ேபச35யாம* ெமௗனிகளாக நி�றன%. அ'த� ெப�களி� ெமௗன+தி* 
க;ள�கைள�ேபா* மைற'� கிட'த ஆயிர� ந�றிகைள� பா%வதி க�9 
ெகா�டா;. 
 
'நீ)க; ேபாகலா�' எ�= இதமான மிதமான தன� ெமாழிகளா* அவ%க1�2 
ஆ=த* 4றி அA�பிய பா%வதி உ;ேள ேபா2�ேபா�, ''பாவ� ந�றாக� ப5�கிற 
2ழ'ைதகளி� 29�ப� வ=ைமயா* வா9கி�றன. வசதி<;ள 29�ப+தி* 
பிற�2� 2ழ'ைதகேளா ந�றாக� ப5�பதி*ைல'' எ�= தன�2+தாேன 
வா6வி 9$ ெசா*?�ெகா�9 ேபானா;. 
 
பா%வதியா* எைத<� ெபா=+��ெகா;ள 35<�. ச�பள� க ட 35யாம* எ'த 
மாணவி<� ப5�ைப நி=+தி வி9வைத ம 9� அவளா* சகி�க 35வதி*ைல. 
 
சா�பி 9 35'த�� தி ட�ப5 மா5 அைற�2$ ெச�= Hேராைவ+ திற'� 
அதி?�'த பைழய 2�ைப கைள எ9+� ைவ+��ெகா�டா; பா%வதி. 
 
ஒCெவா� காகிதமாக எ9+�� ப5+��ெகா�ேட வ'தேபா�, அவ1ைடய கட'த 
கால வாF�ைகயி* நிகF'த ச�பவ)க; ஒCெவா�றாக நிைனவி* ேதா�றி அவ; 
க�கைள� பனி�க$ ெச6தன. அ'த� 2�ைபக1� கிைடேய பளி$சி ட தி�மண 
அைழ�பிதF ஒ�= அவ; கவன+ைத� கவ%'த�. 3�ப� ஆ�9க1�2 3� 
அவ1ட� க*Kாியி* ப5+�� ெகா�5�'த அவ; ேதாழி சரவதியி� தி�மண� 
ப+திாிைக அ�. பா%வதி ஆவ"ட� அைத� பிாி+�� பா%+தா;. 
 
ெசௗபா�கியவதி சரவதி�2�, சிரNசீவி ேச�பதி�2� ெபாிேயா%களா* 
நி$சயி�க�ப ட ேம:ப5 தி�மண /ப34%+த� இனி� நட'ேதறி இ�= 3�ப� 
ஆ�9க1�2 ேம* ஆகிவி டன. 
 
ேச�பதி! - அ'த� ெபயைர வாசி+தேபா� அவ; ெநNச+தி* ஓ% அதி%$சி ஏ:ப ட�. 
 
சரவதி! - ேச�பதியி� அைறயி* மா ட�ப 9;ள அவ�ைடய மைனவியி�  
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உ�வ� பட� இ'த$ சரவதியிAைடய�தாேனா? 3�ப� ஆ�9க1�2 3��  
பழகிய த�Aைடய க*Kாி+ ேதாழி சரவதியி� 3க+ைத நிைனD�2� ெகா�9 
வ'� அ'த 3க+�ட� பட+தி";ள 3க+ைத ஒ+தி 9� பா%�க 3ய�றா;. 
ஊஹு� 35ய வி*ைல. பா*ய சிேநகிதி சரவதியி� 3க� அவ1�2 மற'ேத 
ேபா6வி ட�! 
 
பட+தி";ள சரவதி�2 வய� 3�ப� அ*ல� 3�ப+ைத'��2 ேம* 
இ��கலா�. க*Kாி+ ேதாழி சரவதிைய அவ; பதிென 9 வய� க�னி� 
ெப�ணா யி�'தேபா� க�ட�தா�. எனேவ, அ5ேயா9 மற'� ேபான ஒ� 
3க+ைத, 3�ப+ைத'� வயதான ஒ� /ம)க?யி� 3க+ேதா9 ஒ�பி 9� பா%+�, 
அ'த$ சரவதிதானா இவ; எ�பைத நி$சய�ப9+�வ� அவளா* இயலாத 
காாியமாயி�'த�. 
 
எ�ண)க; /ழ�றன. ஏேதேதா 2ழ�ப)க1�, ஆைசக1�, கவைலக1� 
க:பைனக1� பா%வதியி� ெநNச+தி* �2'� �யலாக� பாிணமி+�$ /ழ�= 
ெகா� 5�'த�. 
 
3�ப+திர�9 ஆ�9க1�2 3� ஒ� நா;, பா%வதி�2 அ�ேபா� பதிென 9 
வய� இ��கலா�. இேத சாரதாமணி� க*Kாியி* இ�ட%மீ5ய  வ2�பி* ப5+�� 
ெகா�5�'தா;. அவ1ைடய த'ைத பலரா� வா+தியா% எ?ெம�டாி பாட-
சாைலயி* நீ�ட கால� 'எR+தறிவி�2� இைறவனாக' இ�'� வயி:ைற� கRவி  
வி 9+ த� மக; பா%வதிைய<�, மக� சிவராமைன<� பா*ய வயதிேலேய 
அநாைதகளா�கி$ ெச�=வி டா%. 
 
பலராம வா+தியாாி� ந�ப% சா�பசிவ� பா%வதிைய<�, அவ; அ�ணைன<� 
த� 7 ேடா9 அைழ+� வ'� ஆதரD கா 5 வள%�கலானா%. 
 
உாிய கால+தி* சிவராமA�2+ தி�மண� நட'த�. ம= வ�டேம அவ� மைனவி 
ஓ% ஆ� 2ழ'ைதைய� ெப:ெற9+�+ த� வாF�ைகைய 35+�� ெகா�டா;. 
அ'த+ �யர� தா)காம* சிவராம� பா%வதி�2� க5த� எRதி ைவ+�வி 9 
யாாிட3� ெசா*லாம* ெகா;ளாம* வடநா 9�2 யா+திைர கிள�பி� ேபா6-
வி டா�. ேபானவ� ேபானவ� தா�, அ��ற� தி��பேவயி*ைல 
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அ�ேற அ�ணA�2� பிற'த ஆ� மகைவ� கா�பா:=� ெபா=�� பா%வதியி� 
தைலயி* விR'த�. க�னி� ப�வ+ைத� க 5� கா�க ேவ�5ய கடைம, 
வ=ைமயி� ெகா9ைம, இவ:=�கிைடேய 2ழ'ைதைய வள%�க ேவ�5ய 
கடைம<� ேச%'� நிைல த9மாறி நி�ற பா%வதி�2 ஆதரவாக இ�'� பாிD 
கா 5யவ% சா�பசிவ�தா�. அவ��2� கா� ச:= ம'த�. ெசவி$ ெச*வ+ைத+ 
தவிர ம:ற ெச*வ)கைள ெய*லா� ெப:= வாF�ைகயி� இ�ப)கைள ெய*லா� 
ஆ�9 அAபவி+� ஏகா)கியாக வாFபவ% அவ%. உ:றா% உறவின%களிட� 
ஒ 9த* இ�றி, ப:ற:ற ஞானிேபா* தனிைமயி* வாF'� ெகா�5�'த அ'த 
வேயாதிக��2 ஆ�டவ� இ�ப5 ஒ� ெபா=�ைப அளி+தி�'தா�. ஆனா"� 
பா%வதி அவ��2 ஒ� பாரமாக இ��க வி��பவி*ைல. காைலயி"� மாைலயி"� 
த� க*Kாி+ ேதாழிக; சில��2 5bஷ� ெசா*?+ த'� அத� Wல� கிைட�2� 
பண+ைத� ெகா�9 வாF�ைக நட+தி� ெகா�5�'தா;. விசி+திரமான த� 
வாF�ைகைய எ�ணி� பா%+தேபா� பா%வதி�ேக ேவ5�ைகயாக இ�'த�. 
 
'எ)ேகேயா பிற'ேத�. எ)ேகேயா வள%கிேற�. நா� ஓ% அநாைத. க�னி� ெப�; 
க?யாணமாகாதவ;. எ�னிட� இ�ெனா� அநாைத� 2ழ'ைத! இ'த� 
2ழ'ைத�2� என�2� ஆதரD சா�பசிவ�.' 
 
'நா� க�னி� ெப�ணாக இ�'� ெகா�ேட, 2ழ'ைத�2+ தாயாகD� இ��க 
ேவ�9�. ப5+�� ெகா�ேட பண3� ச�பாதி�க ேவ�9�. ெத�வி* ெச* "� 
வா?ப%களி� க� பா%ைவயி?�'� த�பி வாழேவ�9�. ப5+�� ெகா�ேட, 
ப5+தப5 பண� ச�பாதி+�� ெகா�ேட, அநாைதயாக இ�'� ெகா�ேட, 
அநாைதைய வள%+�� ெகா�ேட, க�னியாக இ�'� ெகா�ேட, க?யாண� 
ஆனவைள� ேபா* வாF'� ெகா�ேட, ேதவி!... இெத�ன விசி+திர வாF�ைக ! 
யா��காக நா� வாFகிேற�? எத:காக வாFகிேற�?' 
 
'அ�பா, நா� 5bஷA�2� ேபாகிேற�' எ�= 2ழ'ைதைய எ9+� இ9�பி* 
ைவ+��ெகா�9 �ற�ப  டா; பா%வதி. 
 
சா�பசிவ� சிாி+தா%. அ'த$ சிாி�பிேல ேவதைன<� வ�+த3� கல'தி�'தன. 
 
"ேபாகிற இட)க1� ெக*லா� இ'த� 2ழ'ைதைய <� 4ட� 4ட+ L�கி�  
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ெகா�9 ேபாகிறாேய, இைத+ ெதா 5?* வி 9$ ெச�றா* நா� பா%+�� 
ெகா;ள மா ேடனா?" சா�பசிவ� ேக டா%. 
 
"த)க1�2 எத:2$ சிரம�, அ�பா! ைகேயா9 இ'த� 2ழ'ைதைய எ9+�� 
ெகா�9 ேபாவ� என�2 ஒ� வித+தி* ெசளகாியமாகேவ இ��கிற�. ெத�வி* 
ெச*"� வா?ப%க; எ�ைன� பா%�2�ேபா� ஒ� தாைய� பா%�ப�ேபா* 
மாியாைத கா 9கிறா%க;. அவ%க1ைடய பா%ைவ 2:றமி*லாம* இ��கிற�. 
ஆைகயா*, எ� ராஜா எ� க�னி� ப�வ+��2 ஒ� கவசமாக இ�'� 
உதDகிறா�...." 
 
"நீ ஒ� ேவ5�ைகயான ெப�!'' எ�றா% சா�பசிவ�. 
 
"ஆமா�, இராம?)க /வாமிக; சாி+திர� நீ)க; ப5+ததி*ைலயா? அவ% 3:=� 
�ற'த 3னிவராக� ப:ற:= வாF'த கால+தி"� த� இ9�பி* ஒ� சாவி� 
ெகா+ைத$ ெச�கி ைவ+�� ெகா�5��பாரா�. 7ேடா, வாசேலா, ெப 5ேயா 
எ�D� இ*லாம* ெவ=� சாவி� ெகா+ைத ம 9� ைவ+�� ெகா�5�'தத:2 
எ�ன காரண� ெதாி<மா? ம:றவ%க; த�ைன உய%வாக, 3:=� �ற'த 
3னிவராக எ�ணிவிட�4டா� எ�பத:காக+தா�. எ� கைத<� ஏற�2ைறய 
அ�ப5+தா�. க�னி�ெப� எ�= எ�ைன யா�� எ�ணிவிட� 4டா� 
எ�பத:காகேவ எ)ேக ேபானா"� இ'த� 2ழ'ைதைய+ L�கி�ெகா�9 
அைலகிேற�. எ�ைன� பா%�கிறவ%க;, எ�ைன ஒ� தாயாக� பா%�பா%க; 
அ*லவா?'' எ�= 4றி$ சிாி+தா;. 
 
"இனிேம* உன�2 இ'த� கTடெம*லா� இ��கா�. இ�= மாைல நா�2 
மணி�2 என�2+ ெதாி'தவ%க; உ�ைன� ெப� பா%�க வர�ேபாகிறா%க;. நா� 
தா� ஏ:பா9 ெச6தி��கிேற�. ெபாிய பண�கார இட�. ைபய� பி.ஏ. ப5+�� 
ெகா�5��கிறா�. ராஜா மாதிாி க�O�2 ல சணமாக இ��பா�. நீ எ� 
ேப$ைச+ த ட மா டா6 எ�ற ந�பி�ைகயி* அவ%கைள வர$ ெசா*?-
யி��கிேற�. க?யாணேம ேவ�டா� எ�= ெசா*ல�4டா�. ெசா�னா* இ�= 
3த* நா� உ�Aட� ேபசேவ மா ேட�...'' 
 
பலமான H5ைக<ட� பா%வதி ம=+��4ற 35யாதப5 விஷய+ைத$ ெசா*?  
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35+� வி டா% சா�பசிவ�. 
 
அ�= மாைலேய சா�பசிவ+��2+ ெதாி'த ந�ப�� அவ�ைடய மைனவி<� ஒ� 
வா?பAட� பா%வதிைய� பா%�க வ'தி�'தா%க;. 
 
"இவ� எ�Aைடய சேகாதாியி� மக� இவA�2+ தாயா% தக�பனா% இ*ைல. 
எ� ெசா+ெத*லா� இவA�2+தா� எRதி ைவ�க� ேபாகிேற�. பி.ஏ. ப5+�� 
ெகா�5��கிறா�. ெபய% ேச�பதி...'' எ�றா% பி;ைள�2 மாமா. 
 
பலகார)கைள<� தாேன தயாாி+த கா�பிைய<� ெகா�9வ'� அவ%க; 
Wவ��2� ெகா9+�வி 9 நமகார� ெச6தா; பா%வதி. 
 
"இவ; எ� வள%�� மக;. ெரா�ப� ெக 5�காாி ; ெபய% பா%வதி. ' எ�= 
ெப�ைண அறி3க�ப9+தி ைவ+தா% சா�பசிவ�. 
 
"ெப� அட�கமாக இ��கிறா;'' எ�றா% பி;ைள�2 மாமா. 
 
''பிரா�த� இ�'தா* நட'�வி9கிற�'' எ�றா; பி;ைள�2 மாமி. 
 
பி;ைள<� ெப�O� ஒ�வைர ஒ�வ% பா%+�� ெகா�டா%க;. அ'தர)கமான 
ெமளன ெமாழியி* ேபசி� ெகா�டா%க;. அ'த ஒ� விநா5யிேலேய ஒ�வ% மீ� 
ஒ�வ% காத* ெகா�டா%க; எ�= 4ட� 4றலா�. 
 
''கா�பி 3த* தரமாயி��கிற�'' எ�= ைபய� நா/�காக+ த� உ;ள+ைத$ ெசா*? 
வி டா�. 
 
பா%வதி உ;ேள ேபா6 மைறவாக நி�= ெகா�9 அ'த வா?பAைடய அழகிய 
வ5வ+ைத, க�Hர+ைத� பா%+� ரசி+தா;. அவ� தன�2� ��ஷனாக 
வா6�பானா?' எ�= ஏ�க� ெப�W$/ வி டா;. 
 
பி;ைள�2 மாமா, பா%வதி ெகா�9வ'� ைவ+த ேகா�ைம அ*வாைவ 
�சி+தப5ேய த� மைனவிைய� பா%+�, "நீ<� அ*வா ெச6கிறாேய! இ'த  
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அ*வாைவ� பா%! எCவளD �சியாயி��கிற�!'' எ�றா%. 
 
"ஏ�, உ)க; மைனவி ெச6<� அ*லவா இCவளD ந�றாக இ��காேதா?'' எ�= 
ேக டா% சா�சிவ�. 
 
"எ� மைனவி ெச6<� அ*வாைவ$ சா�பி டா* அ��ற� அபி�பிராயேம 
4ற35யா�'' எ�றா% பி;ைள�2 மாமா க� சிமி 5யப5! 
 
@அெத�ன அ�ப5?'' எ�= விய'தா% சா�பசிவ�. 
 
"அ� அ�ப5+தா�. அ'த அ*வாைவ$ சா�பி ட �� நா�2� அ�ண3� 
ஒ�ேறா9 ஒ�றாக ஒ 5� ெகா�9 ேபச 35யாம* ேபா6வி9�” எ�றா% 
பி;ைள�2 மாமா,பா%வதி உ பட எ*ேலா�� சிாி+� வி டா%க;! 
 
"சாி, ேநரமாகிற�; நா)க; ேபா6 இர�9 நா  களி* தகவ* ெசா*? 
அA��கிேறா�...'' எ�= 4றி� �ற�ப டன% அ'த� ெபாியவ%க;. 
 
அ�வைர ெதா 5?* உற)கி� ெகா�5�'த 2ழ'ைத, அவ%க; �ற�ப9�ேபா� 
'7*' எ�= அழ+ ெதாட)கிய�. 
 
"இ� யா�ைடய 2ழ'ைத? '' விய��ட� ேக டா% பி;ைள�2 மாமா. 
 
@இ'த� ெப�O�2 ஓ% அ�ண� இ��கிறா�. அவAைடய 2ழ'ைத. அ� ஒ� 
தனி�கைத'' எ�றா% சா�சிவ�. 
 
நாைல'� நா க; கழி'தன. ஏேனா ெதாியவி*ைல. இ'த$ ச�ப'த+தி* எ)க1�2 
இTடமி*ைல எ�= தகவ* அA�பி வி டா%க; அ'த� ெபாியவ%க;. 
 
அ'த நிகF$சி�2� பிற2 பா%வதியிட� க?யாண� எ�ற ேப$ைச எ9�கேவ பய'� 
வி டா% சா�பசிவ�. பா%வதி<� த� தி�மண+ைத�ப:றி அ�ேறா9 மற'� 
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வி டா;. கால� ஓ5�ெகா�5�'த�. தி^ெர�= ஒ� நா; சா�பசிவ3� க� 
W5வி டா%. இெத*லா� நிகF'� இ�= 3�ப� ஆ�9க1�2 ேம* ஆகிவி டன. 
 
பா%வதி த� ைகயி?�'த சரவதி - ேச�பதியி� தி�மண� க5த+ைத இ�ெனா� 
3ைற ப5+�� பா%+� வி 9, அ�= த�ைன� காணவ'த வா?ப� தா� 
ேச�பதியா? சரவதிதா� அவ�ைடய மைனவியா? ேச�பதியி� 7 5* 
மா ட�ப 9;ள தி�D�வ� பட� எ� ேதாழி சரவதியிAைடய�தானா?' எ�= 
ேயாசி+தா;. 
 
அ�= மாைல ேச�பதியி� 7 5* பாரதி�2 5bஷ� ெசா*?� ெகா�5�'த-
ேபா� பா%வதி ேக டா; : 
"பாரதி! உ� அ�மா ெபய% எ�ன?  
 
''சரவதி!'' எ�றா; பாரதி. 
 
க�னியாகேவ ஐ�ப� வயைத� கட'� வி ட பா%வதி�2, எ�=ேம, யாாிட3ேம 
ஏ:படாத ப'த3� பாச3� இ+தைன வ�ட)க1�2� பிற2 ேச�பதியிட� 
ஏ:ப9வாேன�? வி ட 2ைற ெதா ட 2ைற எ�பா%கேள, அ� தாேனா? - பா%வதி 
நீ�டெதா� ெப�W$ ெசறி'தா;. 
---------------  

���� ஏ ���� ஏ ���� ஏ ���� ஏ     
 
/ழ* நா:கா?யி* சா6'த வ�ண�, ேமைஜ விளி�ைப� கா*களா* உ'தி 3�A� 
பி�Aமாக ஆ5யப5ேய தீவிர$ சி'தைனயி* ஆF'தி�'தா% ேச�பதி, 
க*க+தாவி";ள ஒ� வ%+தக தாபன+�ட� '5ர)' ெட?ேபா� Wல� ெதாட%� 
ெகா;வத:காக� கா+தி��2� ேபா� அ'த� ெபா�னான ேநர+ைத 7ணா�காம* 
த�3ைடய ேமா டா% ெதாழி:சாைலயி� எதி%கால+ைத� ப:றி ேயாசி+�� 
ெகா�5�'தா%. 
 
ேயாசைனயி� தீவிர+தி* அவ% த�3ைடய அக�ற ெந:றி�2� வல� 
உ;ள)ைக�2மிைடேய சி�கியி�'த ெப�சிைல இ�ப5<� அ�ப5<� உ� 5� 
ெகா�5�'த சமய�, ''அ�பா! இ�ைற�2 என�2� பிற'த நா;!' எ�= 
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2Lகல+ேதா9 4றி�ெகா�9 அவ�ைடய அ�ைம மக; பாரதி அவ% எதிாி* வ'� 
நி�றா;. 
 
"அ�ப5யா? ெரா�ப ச'ேதாஷ�! இ�ைற�2 உன�2 எ+தைனயாவ� பிற'த நா;?'' 
ேச�பதி ேக டா%. 
 
"இ�பதாவ�...''  
 
''ெவாி2 ! உ� அ+ைதயிட� ெசா*? 3த* தரமான வி�'� தயாாி�க$ ெசா*".... 
உன�2� பா* பாயச� ெரா�ப� பி5�2ேம! உ� சிேநகிதிகைள ெய*லா� சா�பிட� 
4�பி9வ�தாேன?'' 
 
"4�பிடாம* இ��ேபனா? அவ%க; எ*ேலா�� மா5 யி* 2�மாள� ேபா 9� 
ெகா�5��கிறா%க;. இ�A� ப+� நிமிஷ+தி* வி�'� தயாராகிவி9�. அ�பா ! 
நீ)க1� இ�= எ�ேனா9 சா�பிட ேவ�9�...'' 
 
"அ�ப5யா ச)கதி? எ*லா ஏ:பா9� நட'� ெகா�5��கிறதா? இ'த 7 5* 
நட�ப� ஒ�=ேம என�2+ ெதாிவதி*ைல...'' 
 
"உ)க1�2+தா� எதிேல<ேம அ�கைற கிைடயாேத! எ'த ேநர3� ேவைலதா�. 
அேத ஞாபக�தா�! உ)க வயேச உ)க1�2 நிைனவி* இ��பதி*ைலேய!@ 
 
"நா� எ*லாவ:ைற<� மற'� வி9கிறவ� எ�= தீ%மானி+�வி டாயா? சி�ன 
வயசிேல நட'தெத*லா� 4ட என�2 ஞாபக� இ��கிற�. நா� பிற'தேபா� 
என�2 ைவ+த ேபைர�4ட. இ�A� ஞாபக� ைவ+�� ெகா�5��கிேற�, 
ெதாி<மா?....'' 
 
"அேடய�பா! ெரா�ப ஆ$சாியமாயி��ேக! அ� சாி ; உ)க1�2 இ�ேபா� எ�ன 
வயசாகிற� ெதாி<மா?....'' 
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"அ�தா� மற'� ேபா$/. உ;ேள ேபா6 அ+ைதைய� ேக 9� பா�. சாியாக$  
ெசா*"வா;. அவைளவிட என�2 நா" வய/ 4ட. அவ1�2 இ�ேபா...'' 
 
@நா:ப+ெத 9 ஆகிற�.''  
 
"அ�ப5�னா என�2 இ�ப ஐ�ப+திர�9 ஆகியி��கOேம!... ஓ... அCவளD 
வயசாகி வி டதா என�2?" 
 
"அ�பா, அ�மாைவ<� உ)கைள<� ேச%'தா� ேபால நி:க ைவ+� நமகார� 
ெச6ய 35யைலேய எ�= என�2 ெரா�ப நாளாக� 2ைற. ெகாNச� எR'� அ�மா 
பட+��2� ப�க+திேல நி*")க�பா... நமகார� ெச6யேற�...'' 
 
க�களி* த1�பிய க�ணீைர+ �ைட+தப5ேய ேச�பதி தம� மைனவியி� 
பட+ைத� பா%+தா%. அ'த� கைளெபா�'திய 3க� ெத6வ+ த�ைம ெப:= 
விள)கிய�. 
 
தி�மண+த�= ேச�பதி அவ1�2 மாைல E 5ய ேபா� அவ; ெவ க� Eழ+ 
தைல 2னி'த வ�ண� த� எதிாி* நி�ற கா சி அவ% நிைனD�2 வ'த�. 
 
அ�= க*யாண ேகால+தி* நி�ற சரவதியி� அழகிய வ5வ+��2� இ�ேபா� 
எதிாி* நி:2� பாரதியி� ேதா:ற+��2� அதிக வி+தியாச� இ*ைல. ேச�பதியி� 
ெநNச+தி* உண%$சி அைலக; ெபா)கின. 
 
சரவதிைய� பிாி'� இ�= பதிைன'� ஆ�9க; கட'�வி டன. இ+தைன 
கால3� ைவரா�கிய ��ஷராக, சலனம:ற தபசியாக, திடசி+த� வா6'தவராக 
வாF'� வி ட ேச�பதியி� உ;ள+தி* பா%வதி ெப�� �யைல� கிள�பியி�'தா;. 
 
''பாரதி! நீ ேபா6$ சா�பி9! என�காக� கா+தி��க ேவ�டா�. காேலஜு�2 
ேநரமாகிவி9� உன�2. நா� க*க+தாD�2 5ர)�கா* �� ெச6தி��கிேற�.'' 
 
''பிற'த நாள�=4ட எ�ேனா9 சா�பிட� 4டாதா அ�பா! எ�ேபா� பா%+தா"�  
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ேவைலதானா?'' ச?�ேபா9 4றினா; பாரதி. 
 
''இ�ைற�2 உன�2� பிற'த தின� எ�= நீ எ� னிட� ேந:ேற ெசா*?-
யி�'தி��க� 4டாதா?'' 
 
"ேந:= நா� ெசா�னேபா� 'ேபT ேபT' எ�றீ%கேள! அத:2; மற'� 
வி ^%களா?'' 
 
"நீ எ�ன ெசா�னா6 எ�பேத இ�ேபா� எ� ஞாபக+தி* இ*ைல. நா� ஏேதா 
கவனமாக ேபT, ெசா*?யி��கிேற�! பரவாயி*ைல உ� சிேநகிதிகெள*லா� 
வ'தி��கிறா%க; இ*ைலயா! அவ%கைள ெய*லா� சா�பிட$ ெசா*"'' எ�றா% 
ேச�பதி. 
 
"அ�பா, உ)க1�2 வர வர ஞாபக மறதி அதிகமாகி� ெகா�ேட ேபாகிற�. நா� 
சா�பி 9வி 9 வ�வத:2; ம=ப5<� மற'� ேபானா"� ேபா7%க;. ஆைகயா* 
என�2 இ�ேபாேத ”ப%+ேட பிரச� ைட� ெகா9+� வி9)க;'' எ�றா; பாரதி. 
 
”பிரச� டா ! எ�ன பிரச�  ெகா9�கிற�?” 
 
”ஜ�பானி?�'� நா6 ெபா�ைம ஒ�= வ'தி��கிறதா�. யாராவ� 4�பி டா* 
அ'த� ெபா�ைமநா6 தானாகேவ வாைல ஆ 5� ெகா�9 ஓ5 வ�கிறதா�.'' 
 
"தானாகேவ எ�ப5 ஓ5 வ��? யாராவ� கீ ெகா9+� ைவ+தி��பா%க;.” 
 
”அ�தா� இ*ைல; 4�பிடறவ%களி� ச+த+ைத� ேக 9+ தானாகேவ ஓ5 
வ�கிறதா�.” 
 
”விNஞான� அCவளD Lர� வள%'தி��கிற�. அ'த நா6 எ�ன விைலயா�?'' 
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”அ=M= #பாயா�!''  
 
”ெரா�ப அதிக�....” 
 
'4�பி டா* ஓ5 வ�கிறேத! அ��2 இ� ஒ� விைலயா?” 
 
“ெத�விேல ேபாகிற நா6�2 ஒ� ப�ேகாடாைவ� கா 5� 4�பி டா* ேபா�ேம! 
உ� 4டேவ ஓ5 வ�ேம! இ��2� ேபா6 அ=M= #பா6 ெசலவழி�பா%களா?'' 
எ�= சிாி+தா% ேச�பதி. 
 
பாரதி<� சிாி+� வி டா;. 
 
''நா� சா�பி 9வி 9 வ�வத:2; அ=M= #பா6 ெர5யா இ��கO�” எ�= 
ெசா*?� ெகா�ேட ஓ5னா; பாரதி. 
 
"பாரதி!'' எ�= அைழ+தா% ேச�பதி. ேவக+�ட� �ற�ப ட பாரதி, ேச�பதிைய+ 
தி��பி� பா%+� "எ�ன�பா? எ�= ேக டா;. 
 
''ஆமா�, உ)க பிாி�Xபாைல� 4�பிடைலயா?" 
 
''அைழ$சி��ேக�, அேநகமா, இ�ப வ'தா"� வ�வா)க.'' 
 
பிாி�Xபா* வர� ேபாகிறா; எ�A� ேசதி ேச�பதி�2 ம ட:ற மகிF$சிைய 
அளி+த�. ஆயிA�, அவ% அைத ெவளி�பைடயாக� கா 5� ெகா;ளவி*ைல. 
 
ேந:= 4ட� பா%வதிைய$ ச'தி+தேபா� ெபா� வாக� பல விஷய)கைள�ப:றி 
அவ% ெவ2ேநர� விவாதி+�� ெகா�5�'தா%. எ*லா விஷய)களி"� அவ1�2+ 
ெதளிவான, நி$சயமான அபி�பிராய� இ�'த�. ஆF'த ப5���, ப5���ேக:ற 
ப���, எைத<� E /மமாக� �ாி'� ெகா;1� அறிD� 4%ைம<� வா6'த 
பா%வதி <ட� ேபசி� ெகா�5��பதி* ேச�பதி�2 ஒ� ெவறிேய இ�'த�. ஒ� 
நாைள�2 ஒ� 3ைற ச'தி�பதா"� ேப/வ தா"� தீ%'� ேபாகிற ெவறி அ*ல அ�. 
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தாக+��2 உ��+ த�ணீ% 25�கிற மாதிாிதா�. 25�க� 25�க, ேம"� ேம"� 
தாக� எ9+�� ெகா�ேட இ��2 ம*லவா? த�A; �2'� த�ைன ஆ 5 
ைவ�2� அ'த மய�க+ைத�ப:றி அவேர ஆரா6'� பா%+தா%. அத� இரகசிய�, 
ம%ம�, மாய� எ�Dேம அவ��2 விள)கவி*ைல. 
 
த� வாFநாளி* அவ% எ+தைனேயா அழகிகைள$ ச'தி+ தி��கிறா%. அறிவாளி-
க1ட� பழகியி��கிறா%. அவ%களிடெம*லா� காணாத கவ%$சி<� மய�க3� 
பா%வதியினிட+தி* ம 9� எ�ப5 வ'தன? இ'த 3தி%'த பிராய+தி* உட* உறD 
ச�ப'தமான இ$ைசக1�ெக*லா� 35D காண ேவ�5ய ப�வ+தி* இ'த மய�க� 
எத:2? 
 
ஆ:ற"� அAபவ3� மி�க ேச�பதி, திடசி+த� வா6'த இல சியவாதி த9மாறி 
நி�றா%. மைனவியி� பட+ைத� க�டேபா� அவ��2� பைழய நிைனDக-
ெள*லா� ஞாபக+��2 வ'தன. 
 
ஏைழ� 29�ப+தி* பிற'�, தா6�பாச� ஒ�ைறேய ஆதரவாக� ெகா�9 
வாF�ைகயி* ெப�� ேபாரா ட)க; நிகF+தி ெவ:றி க�டவ% அவ%. உைழ�பா* 
உய%'த உ+தம%. சரவதிைய மண'த பி�னேர, அவ�ைடய வாF�ைக விாிவாக 
மலர+ ெதாட)கிய�. ஆயிA�, அ'த வாFவி� [ரண இ�ப+ைத அAபவி�க� 
ெகா9+� ைவ�கவி*ைல அவ1�2. பாரதிைய� ெப:ெற9+த ஐ'� 
ஆ�9க1�2; அவ; காலமாகி வி டா;. அத:2� பிற2 ேச�பதி இ*லற 
வாF�ைகயி* விர�தி அைட'� ம=மண� ெச6� ெகா;வதி*ைல எ�ற 35Dட� 
ைவரா�கிய ��ஷராக இ�'� வி டா%. 
 
அ9+த ஆ�5ேலேய அவ�ைடய த)ைக சாரதா�பா; க 5ய கணவைன இழ'� 
ைக�ெப�ணாகி� க�ணி�� க�பைல<மாக$ ேச�பதியி� 7 ேடா9 வ'� 
ேச%'தா;. ஆதரவ:=� கிட'த ேச�பதியி� 29�ப� ெபா=�ைப அவேள ஏ:க 
ேவ�5யதாயி:=. சமய� ேந��ேபாெத*லா� அCவ�ேபா� ேச�பதிைய 
ம=மண� ெச6� ெகா;1�ப5 அவ; L�5� ெகா�5�'தா;. ேச�பதி அத:2 
இண)கவி*ைல. 
 
''2ழ'ைத பாரதியிட� அ��� ஆதரD� கா 5 வள%�க நீ இ��2�ேபா� நா�  
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எத:2 ம=மண� ெச6� ெகா;ள ேவ�9�?'' எ�= 4றிவி டா%. 
 
அ'த� பி5வாத�, தீவிர விரத�, திடசி+த�, உ=தி ெமாழி எ*லா� இ�ேபா� 
பா%வதியி� 3�னா* ஆ ட� க�9வி டன. 
 
நிைனD$ /ழ??�'� த�ைன வி9வி+�� ெகா�9 நா:கா?ைய வி 9 எR'� 
நி�றா%. ேச�பதி. 'பா%வதி வ�� ேநரமாகிற�. இ'த ேநர+தி* நா� இ)ேக 
இ��பைத� க�டா* எ�ைன�ப:றி எ�ன நிைன+�� ெகா;வா;? தன�காக� 
கா+��ெகா�5��பதாக, த� வரைவ எதி%பா%+� உ கா%'தி��பதாக அ*லவா 
எ�Oவா;? அ�மாதிாி அவ; த�ைன�ப:றி எ�Oவத:2 இட� தர�4டா�. 
அவ; வ�வத:2; நா� ெவளிேய ேபா6 விட ேவ�9�. அ�ேபா� எ�ைன�ப:றி 
பாரதியிட� விசாாி�பா;. மாைலயி* 5bஷA�2 வ��ேபா� காைலயி* ச'தி�க 
35யவி*ைலேய' எ�= எ�னிட� 4=வா;. த� மீ� அவ; ெகா�9;ள அ��� 
அ�கைற<� அ�ேபா� அவ; 3க+தி* ெவளி�ப9�.' 
 
க*க+தாவி:2� ேபா 5�'த 5ர)� காைல ர+� ெச6�வி 9, 'பாரதி' எ�= 
அைழ+தா%. 
 
''எ�ன அ�பா?'' எ�= ேக 9�ெகா�ேட வ'தா; பாரதி. 
 
"என�2 அவசரமாக ேவைல இ��கிற�. நா� ெவளிேய ேபா6வி 9� ப�னிர�9 
மணி�2 வ�கிேற�...'' 
 
“பிாி�Xபா* சா�பிட வ�வதாக$ ெசா*?யி��கிறாேர! நீ)க இ*ைல�னா....'' 
 
”பரவாயி*ைல; 35'தா* சா6'திர� பா%�கிேற�. என�காக� கா+தி��க 
ேவ�டா�. அவைர$ சா�பிட$ ெசா*"...'' 
 
உ�ைமயி* ேச�பதி�2 எ'த அவசர ேவைல<� இ*ைல. அவசரமாக 
அவ��கி�'த ேவைல க*க+தாD�2 ெட?ேபானி* ேபச ேவ�5ய�தா�. அ'த 
அவசர ேவைலைய<� அவசர� அவசரமாக ர+� ெச6�வி 9 ெவளிேய �ற�ப 9$ 
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ெச*வத:2 ஒேர ஒ� காரண� பா%வதிைய$ ச'தி�க�4டா� எ�ப�தா�. 
அவ1ட� ேபச ேவ�9� எ�= எCவளD�ெகCவளD அவ% மன� ஓயாம* 
ெசா*?� ெகா�5�'தேதா அCவளD�2 அவ% அ'த ஆைசைய� க 9�ப9+தி� 
ெகா�9 ெவளிேய கிள�பி� ேபா6வி டா%. 
 
அவ% ெச�ற சிறி� ேநர+தி:ெக*லா� ெட?ேபா� மணி அ5+த�. பாரதி 
ாிcவைர� ைகயிெல9+�� ேபசிய ேபா� பிாி�Xபா* பா%வதியி� 2ர* ேக ட�. 
பாரதி! என�2 இ�ேபா� அவசரமாக� ெகாNச� ேவைல இ��கிற�. ஆைகயா*, நீ 
என�காக� கா+தி��க ேவ�டா�. மாைலயி* நா� வ��ேபா� உ�ைன� 
பா%�கிேற�. விTb ஹா�பி ப%+ேட !'' எ�றா;. 
 
உ�ைமயி*, பா%வதி�2� எ'த அவசர ேவைல<� இ*ைல. ேச�பதி தன�காக� 
கா+தி��பா%. அவ% எதி%பா%+�� ெகா�5��2�ேபா� நா� அ)ேக ேபாக� 
4டா� நா� வர� ேபாவதி*ைல எ�= ெதாி'த�� அவ% பாரதியிட� விசாாி�பா%. 
மாைலயி* த�ைன$ ச'தி�2� ேபா� ஏ� வரவி*ைல?' எ�= ேக பா%. அ�ப5� 
ேக 2�ேபா� அவ��2+ த� மீ�;ள அ��� அ�கைற<� ெவளி�ப9�! - 
பா%வதியி� அவசரமான ேஜா?�2� காரண� இ�தா�! 
 
ெதாழி:சாைலயி* ேச�பதி�காக� பல அ"வ*க; கா+�� கிட'தன. ஆனா* 
அைவ எதி"ேம ேச�பதியி� மன� ெச*லவி*ைல. மீ�9� மீ�9� பா%வதியி� 
நிைனD ஒ�ேற அவ% உ;ள+ைத அைல+�� ெகா�5�'த�. 
 
உ;ள+தி* ெவ2 நா களாக� �R)கி� ெகா�5�'த ஓ% எ�ண� இமயமாக 
வள%'� அR+�வ� ேபா* ேதா�றிய�. 
 
’இ'த மன� ேபாரா ட+�ட� எ+தைன நா க; ேவதைன� ப9வ�? 
மனதி:2;ளாகேவ அட�கி ைவ+தி�� 2� அ'த எ�ண+ைத இ�= 
ெவளியி 9விட ேவ�5ய�தா� எ�= 35D ெச6� ெகா�டா%. அ9+த கணேம 
'ேச! பா%வதி எ�ைன�ப:றி எCவளD உய%வாக எ�ணி� ெகா�5��கிறா;? 
எ�னிட� எCவளD மதி�� ைவ+தி��கிறா;. இ�ப5 நா� ஓ% அ:ப ஆைச 
ைவ+தி��கிேற� எ�= ெதாி'தா* எ�ைன+ தாFவாக எ�ணி� ெகா;வாேளா? 
எ�ணி� ெகா;ள 9ேம! ெதாிய 9ேம. ெதாி'� தா� ேபாக 9ேம. ஒ� நாைள�2 
இ*லா வி டா* ஒ� நா; ெதாிய ேவ�5ய�தாேன? இத:2 ஒ� 35D ஏ:பட 
ேவ�5ய�தாேன. இ�= மாைலேய ேப$/� கிைடயி* தி�மண� ெச6� 
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ெகா;வதி* வி��ப� இ��கிறதா?' எ�= ெதளிவாக+ ைதாியமாக� ேக 9 
வி9கிேற�. ேக 9 நி$சயமாக ஒ� பதிைல அறி'� ெகா�9 வி9கிேற�.' 
 
ஒ� தீ%மான+��2 வ'தவரா6 நா:கா?ைய வி 9 எR'தா%, ேச�பதி. அ�= 
மாைல ஐ'� மணி இ��2�. த�3ைடய ப)களா வாச?* மர+த5 ஊNச?* 
உ கா%'� ேலசாக ஆ5யப5ேய ஒCெவா� விநா5<� பா%வதியி� வரைவ 
ஆவ"ட� எதி%பா%+�� ெகா� 5�'தா% அவ%. 
 
எ)ேகா ஒ?�கி�ற ஹார� ச+த)கெள*லா� பா%வதியி� காராயி��2ேமா எ�ற 
பிரைமைய உ�டா�கின. கைடசியி*, கா�பD�9�2 ெவளிேய ஒ� கா% வ'� 
நி�ற�. ேச�பதி ஆவ"ட� அ'த� காைர ேநா�கினா%. ஆனா* அதி* 
பா%வதிைய� காணவி*ைல. பாரதி ம 9ேம இற)கி வ�வைத� க�ட ேச�பதி�2� 
ெப�� ஏமா:றமாயி�'த�. 
 
"எ�ன பாரதி! இ�ைற�2 5bஷ� இ*ைலயா?” எ�= ேக டா% ேச�பதி. 
 
”உ�9 அ�பா. பிாி�Xபா"�2 ெரா�ப ேவைல இ��கிறதா�. ஆ= மணி�2 ேம* 
வ�வதாக$ ெசா*? யி��கிறா%'' எ�றா; பாரதி. 
 
’அ�ப5யா?' எ�றவ% வர 9�. நீ�ட நா களாக எ� உ;ள+தி* �2'� உைட'� 
ெகா�5��2� பிர$ைன�2 ஒ� 35D க 5 வி9கிேற�' எ�= தம�2+ தாேம 
ெசா*?� ெகா�டவரா6 ஊNசைல ேவகமாக ஆ 5னா%. 
-------------  

���� எ"����� எ"����� எ"����� எ"�    
 
3த* நா; இரD ெவ2 ேநர� வைர க� விழி+�� ப5+�� ெகா�5�'த பா%வதி 
அ�= ெபாR� �ல�� ேநர+தி* ச:= அதிகமாகேவ L)கி வி டா;, L�க� 
கைல'� அவ; ப9�ைகைய வி 9 எR'தேபா� க5கார+தி* மணி ஏழ5+�� 
ெகா�5�'த�. அைற�2; சில �+தக)க; தா=மாறாக$ சிதறி� கிட'தன. 
'��ப+��2� இ�ப+��2� இைடேய' எ�ப� அவ:=; ஒ�=. "வி+ லC அ�  
ஐரணி' எ�ப� இ�ெனா�=. அ'த� �+தக)கைள� க�டேபா� அவ; இதFகளி* 
இேலசான ��3=வ* ேதா�றி ெநளி'த�. 
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அ'த� ��னைக�2; 'ஏேதா ஒ�=' ஒளி'� ெகா�5��பைத பா%வதிைய+ தவிர 
ேவ= எவ�ேம அறியமா  டா%க;. 
 
'இ+தைன� கால3� இ*லாம* இ�ேபா� எ�A; �2'�;ள அ'த உண%D�2 
எ�ன காரண�? நா� ஏ� அவைர� ப:றிேய எ�ணி� ெகா�5��கிேற�? 
அவ��2� என�2� எ�ன ச�ப'த�? 
 
ேச�பதியி� மக; பாரதியினிட+தி* நிஜமாகேவ என�2 அ�கைற இ��கிறதா? 
அவ1�2 5bஷ� ெசா* ?� ெகா9�பதி* என�2 ஏ� இ+தைன ஆ%வ�? 
அவ1�2� பாட� ெசா*?+ த�� ேநர)களி* எ� மன� ஏ� அைமதியி�றி 
அைலய ேவ�9�? அவைர� காண ேவ�9� ெம�ற ஆவ?* எ� க�க; ஏ� 
அ)2மி)2� /ழ* ேவ�9�? இத:ெக*லா� எ�ன ெபா�;?' 
 
ேச�பதியி� க�ணியமான, க�Hரமான ேதா:ற� அவ; க�ெணதிாி* வ'� 
நி�ற�. 'இ'த+ ேதா:ற+தி* அ�ப5 எ�ன கவ%$சி இ��கிற�? எ�ைன� 
கவ%'திR� 2� மாய ச�தி இத:2 எ)கி�'� வ'த�?' 
 
ஆ�; ேச�பதிைய� கா 5"� கவ%$சி மி�க,அழ2 வா6'த ஆடவ%கைள� பா%வதி 
ச'தி+தி��கிறா;. ெவளி நா9களி*, எ+தைனேயா அறிவாளிகைள, ஆரா6$சியாள% 
கைள, க*வி+ �ைறயி* �கRட� விள)2பவ%கைள, ப ட� ெப:றவ%கைள� 
பா%+�� ேபசியி��கிறா;. க�+� அர)2களி* அவ%க1ட� வாதா5 இ��கிறா;. 
ஆயிA� அவ%களிடெம*லா� காண 35யாத கவ%$சி, கா'த ச�தி ேச�பதியிட� 
இ�'த�. அ'த� கவ%$சி, ஆ� - ெப� உறD ச�ப'தமான உட: கவ%$சி அ*ல. 
அத:ெக*லா� அ�பா:ப ட அறிD [%வமான ஒ� ச�தி அ�! அைத அவளா* 
விள�க 35ய வி*ைல. விள)கி� ெகா;ளD� 35ய வி*ைல. 
 
இர�டாக� பிாி'� 2��ற� கீேழ 7F'� கிட'த �+தக+ைத எ9+தேபா� அதி* 
இரD ப5+த சில வாிக; அவ; கவன+��2 வ'தன. 
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'உலக வாF�ைக ஒ� பாதாள� கிண= ேபா�ற�. 2ழ'ைத அத� ப�க+தி* நி�= 
ெகா�9 எ 5 எ 5� பா%+தா* எ�ன ெசா*"ேவா�? 'அ)ேக நி:காேத! எ 5� 
பா%�காேத! Lர நி*' எ�ேபா�. அCவாேற யா2� வாF�ைகயி� அபாய)க;. 
கிண:றி* 7F'� வி டா* மீ;வ� �%லப�.' 
 
நா� அ'த� பாதாள� கிண:றி� அ�கி* நி:2� ஒ� 2ழ'ைதயா? ஒ�நா1மி*ைல. 
 
இ+தைன ஆ�9க1� நா� க?யாண� ெச6� ெகா;ளாமேல, கணவேனா9 
வாழாமேல இ*லற+தி� இ�ப ��ப)கைள அAபவி�காமேல வாF'� வி ேட�. 
எ� க�னி� ப�வ� 3Rைம<� தா6ைம� ேகால� [�9, 2ழ'ைத ராஜாைவ 
வள%�பதிேலேய கழி+� வி ேட�. இனி?... 
 
பா%வதி�2 இ'த உலக வாF�ைக ெதாி'தி�'த�. ெப�ைம<� ெப�ைம�2ாிய 
ஆசாபாச)க1� ெதாி' தி�'தன, ஆனா* அ'த� ெப�ைம தன�2� உ�9 
எ�பைத அவ; உண%'ததி*ைல. அவ; வாF�ைக ெதாி' தவ;. ஆனா* அ'த 
வாF�ைக தன�2� உ�9. எ�பைத அறியாதவ;. 
 
கீேழ ராஜாவி� சீ 5� 2ர* ஒ?+த�. காைல� ப+திாிைகைய� ப5+தப5ேய 
ேயாசி+�� ெகா�5�'த பா%வதி, மணி ஒ�பதாகி வி ட� எ�பைத அ�ேபா� 
தா� உண%'தா;. 
 
'ெவ2 ேநர� L)கி வி 5��கிேற�. எ�=ேம இ�ப5+ L)கியதி*ைல. 
க*Kாி�2 ேநரமாகி வி ட�' எ�= எ�ணி�ெகா�ேட அவசரமாக எR'� ேபா6 
ேததி� கால�டாி� 3த* நா; தாைள� கிழி+ெதறி'தா;. அ�ேபா�தா� அவ1�2 
ஞாபக� வ'த�. "ஓ ! இ�= பாரதி�2� பிற'த நாள*லவா? எ�ைன$ சா�பிட� 
4�பி 5��கிறாேள! ேபாகலாமா, ேவ�டாமா?" எ�= ேயாசி�கலானா;. 
 
"இ�ேபா� ஒ�ேவைள ேச�பதி 7 5* இ�'தா"� இ��கலா�. பாரதி எ�ைன 
அைழ+தி��2� ெச6தி அவ��2+ ெதாி'தி��கலா�. இ�ேபா� அ)2$ ெச�றா* 
அவ�ட� சிறி� ேநர� ேபசி� ெகா�5��கலா�'' எ�= 3த?* எ�ணினா;. 
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அ9+தா:ேபா*, "4டா�; இ�ேபா� ேபாக� 4டா�. ேபாகாம?�'தா*, ஒ� 
ேவைள அவ% த�ைன� ப:றி� பாரதியிட� ஏ� வரவி*ைல?' எ�= விசாாி+தா"� 
விசாாி�கலா�. மாைலயி* எ�ைன$ ச'தி�2�ேபா� "காைலயி* ஏ� வரவி*ைல?' 
எ�= ேக டா"� ேக க� 49�. அவ% எ�ைன� ப:றி விசாாி�2� ெப�ைமைய 
இ�ேபா� ேபாவதா* இழ'�விட� 4டா�'' எ�= தீ% மானி+தவளா6 
ெட?ேபாைன எ9+�, பாரதி! என�2 இ�ேபா� ெகாNச� அவசர 
ேவைலயி��கிற�. மாைலயி* வ�கிேற�'' எ�= 4றிவி 9� கீேழ இற)கி$ 
ெச�றா;. 
 
அவசர அவசரமாக$ சா�பா ைட 35+��ெகா�9 பகவா� பரமஹ�சைர<� 
ேதவிைய<� வண)கி வி 9� காைர எ9+�� ெகா�9 க*Kாி�2� �ற�ப டா;. 
கா%, வாச* ேக ைட+ தா�9�ேபா� ெசவி 9� ெப�மா; எR'� நி�= 
மாியாைத ெச"+தினா�. க*Kாி� கா�பD�ைட ெந�)கிய ேபா�, ெசா*? 
ைவ+தா:ேபா* பிெரN/ ஆசிாிைய மிஸ அகாதா காைல வி'தி வி'தி நட'� வ'� 
ெகா�5�'தா;! அகாதாைவ� க�ட�� பா%வதி ைக� க5கார+ைத� பா%+தா;. 
மணி ப+த5�க ஐ'� நிமிஷ�! 
 
காைர+ த� அைற�2 ெவளிேய ெகா�9 ேபா6 நி=+தியேபா� அ ெட�ட% 
ர)கசாமி வழ�க�ேபா* காாி� கதைவ+ திற�க ஓ5 வ'தா�. 
 
2றி+த ேநர+தி* க*Kாி�2 வ'�வி டதி* பா%வதி�2� பரம தி��தி! அதி* அவ; 
எ�ேபா�ேம உஷா%! 
 
உ;ேள ேபா6, நா:கா?யி* அம%'த�தா� தாமத�, இய'திரகதியி* இய)க+ 
ெதாட)கி வி டா;. 
 
எ*லா ேவைலகைள<� 35+தான�� அ�= வ'த தபா*கைள ஒCெவா�றாக 
எ9+�� ப5�க+ ெதாட)கினா;, அ'த� க5த)களி* க*க+தா ராமகி�Tண 
மட+தி?�'� வ'தி�'த அைழ��� க5த3� ஒ�=. உலக+� அறிஞ%க; பல% 
கல'�ெகா�9 விவாதி�க� ேபா2� ேவதா'த விசாரைணயி* பா%வதி<� ப)2 
ெபறேவ�9 ெம�ப� அைழ�பாள%களி� வி��ப�. 
 



76 

 

ேவெறா� சமயமாயி�'தா*, பா%வதி அ'த அைழ�ைப மகிF$சிேயா9 ஏ:=�  
ெகா�5��பா;. தன�2� கிைட+த ஒ� ெப�ைமயாகD� எ�ணியி�� பா;. 
ஆனா* இ�= இ�ேபா� அவ; உ;ள� ேபா�2 அ5ேயா9 மாறி<;ள இ'த 
ேநர+தி* அவளா* அைத ஏ:=�ெகா;ள இயலவி*ைல. 
 
மாைல ேவைளகளி* ேச�பதிைய$ ச'தி+�� ேப/வதி* அவ; ேப�வைக 
யைட'தா;. அைத� கா 5"� மகிF$சி தர�45ய விஷய� இ'த உலக+தி* ேவ= 
ஒ�= இ��பதாகேவ அவ1�2+ ேதா�றவி*ைல. எனேவ, 'ம�னி�கD�' எ�= 
பதி* க5த� எRதி� ேபா 9 வி டா;. 
 
மணி W�ற5�பத:2; த�Aைடய ேவைலகைள ெய*லா�, கடைமகைள 
ெய*லா� 35+�� ெகா�9 வி ட பா%வதி, 'மணி எ�ேபா� ஐ'த5�க� ேபாகிற�' 
எ�= எதி%பா%+� உ கா%'தி�'தா;. 
 
மணி ஐ'� அ5+த�. 
 
ேச�பதிைய$ ச'தி�2� ஆவ?* அவ; உ;ள� �5+�� ெகா�5�'த ேபாதி"�, 
பாரதி வ'� அைழ+த ேபா�, "என�2 இ�ேபா� ெரா�ப ேவைல இ��கிற�. நீ 
ேபாகலா�. நா� ஆ= மணி�2 வ�கிேற�'' எ�= ெசா*? அA�பிவி டா;. 
 
க*Kாி 35'தDட� பாரதிைய<� காாி* அைழ+�� ெகா�9 5bஷA�2� 
�ற�பட ேவ�9� எ�ப�தா� பா%வதியி� தி ட�. ஆனா* பாரதி வ'� அைழ+த 
ேபா� ஏேனா அவ; மன� மாறிவி ட�. 
 
பாரதி அ�பா* ெச�ற��, 'ஆ= மணி�2 வ�வதாக ஏ� ெசா*?யA�பிேன�? 
இெத�ன பயி+திய�கார+ தன�?' எ�= தன�2+தாேன சிாி+�� ெகா�டா; 
பா%வதி. 
 
அ9+த ஒ� மணி ேநர3� அவ; த�Aைடய அைறயிேலேயதா� 
உ கா%'தி�'தா;. ஒ� மணி ேநர� தா� எ�றா"�, அ'த ேநர+தி* அ� ஒ� 
<கமாக+ ேதா�றி ய�! அைற அவ1ைடய ெசா'த அைறதா� எ�றா"�, அ'த 
ேநர+தி* அ� சிைற� 4டமாக+ ேதா�றிய�. பா%வதி ஏேதேதா ேயாசி+தா;. 
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கட'� ேபான த� பைழய வாF�ைகயி* நிகF'த ச�பவ)கைள ெய*லா� எ�ணி� 
பா%+� அைச ேபாடலானா;. 
 
சி=வயதி* தா6 த'ைதயைர� பிாி'� அAபவி+த ��ப)க;, த� சேகாதரAட� 
கிராம+ைத வி 9 வ'த ச�பவ�, அவA�2+ தி�மண� ெச6� ைவ�க+ தா� 
ப டபா9, தா� காேலஜி* ேச%'� ப5�பத:2�, அ�ண� 29�ப+ைத� 
கா�பா:=வத:2� ேவ�5ய ெபா�ளாதார வசதி இ*லாம* மாணவிக1�2 
5bஷ� ெசா*?� ெகா9+த�, அ�ண� மைனவியி� மைறD, அ'த+ �யர� 
தா)காம* அ�ண� த�ைன வி 9� பிாி'� ெச�ற�, 2ழ'ைத ராஜாDட� 
கிழவ% சா�பசிவ+தி� ஆதரவி* வாF'த�,ேச�பதி த�ைன� ெப� பா%�க வ'த�, 
காரண� 4றாமேல த�ைன நிராகாி+த�, த'ைதேபா* அ�� பாரா 5ய சா�பவ� 
த�ைன அநாைதயா�கி வி 9� பிாி'� ெச�ற�, பல இ�ன*க1�கிைடேய 
ப5+�� ப ட� ெப:ற�, பி�ன% இேத க*Kாியி* ப5�ப5யாக 3�A�2 வ'�, 
கைடசியி* பிாி�Xபா* ஆன� வைர எ*லா நிகF$சிகைள<� எ�ணி�பா%+� 
விய'� ெகா�டா;. 
 
மணி ஆ= அ5+�� ெகா�5��2�ேபாேத பா%வதியி� கா% தி�வாள% 
ேச�பதியி� ப)களாD�2; ேபா6 நி�ற�. ெவ2 ேநரமாக மர+த5 ஊNச?* 
உ கா%'� பா%வதியி� வரைவ ஆவ"ட� எதி% ேநா�கியி�'த ேச�பதி, அவ; 
வ�வத:2$ ச:= 3��தா� உ;ேள எR'� ேபானா%. 
 
அைற�2; அம%'தி�'த ேச�பதி�2 வாச?* கா% வ�� ஓைச ேக டேபா� 
'ஒ�கண� எR'� ேபா6 பா%வதிைய வரேவ:கலாமா?' எ�= ேதா�றிய�. அ9+த 
கணேம, "ேச! 4டா�; தன�2 அவளிட� உ;ள அ'தர)க ஆவைல ெவளிேய கா 5� 
ெகா;ள�4டா�. பாரதி�2 5bஷ� ெசா*?�ெகா9+த பிற2 பா%வதி யாகேவ 
த�ைன+ ேத5 த�Aைடய அைற�2 வ�வா;. அ�தா� வழ�க�. வழ�க�ப5 
இ�=� அவளாகேவ. வர 9�. அத:2; நா� ஏ� அவசர�படேவ�9�?" எ�= 
எ�ணியவரா6 அைற�2;ேளேய இ�'�வி டா%. 
 
அ�= 5bஷ� 35வத:2 வழ�க+ைத� கா 5"� கா* மணி ேநர� அதிகமாயி:=. 
பாட� நட'�ெகா�5�'தேபா� பா%வதியி� உ;ள+தி* அைமதி இ*ைல. 
ேச�பதிையேய எ�ணி எ�ணி� 2ழ�பி� ெகா� 5�'த�. 
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'இ�= அவ�ைடய அைற�2$ ெச�= அவ�ட� ெவ2 ேநர� ேபசி� ெகா�5��க 
ேவ�9�. ேப$/� கிைடயி* த� உ;ள+தி* சNசலமி 9� ெகா�5��2� 
எ�ண+ைத, ெவளி�பைடயாக$ ெசா*?விட ேவ�9�. அவ% எ� அ'தர)க+ைத 
அறிய ேநாி டா* எ�ைன� ப:றி எ�ன நிைன+�� ெகா;வா%... ? அவ% எ�னிட� 
ெகா�9;ள மதி�ைப மா:றி�ெகா�9 வி9வாேரா?' 
 
அ9+த கணேம, 'மா:றி� ெகா;ள 9�; எைத ேவ�9மானா"� எ�ணி� 
ெகா;ள 9�. மன+தி:2;ளாகேவ, எ�ணி எ�ணி� �R)கி� �R)கி ேவதைன� 
ப9வ� எ�னா* இனி 35யாத காாிய�. அவ�ைடய உறைவ, அறிD [%வமான 
ந ைப எ� உ;ள� நா9கிற�. அைத நா� அவாிட� 4றியாக ேவ�9�. எ� 
எ�ண+ைத, எ�A; �2'�;ள அ[%வ உண%ைவ, எ�A;ேளேய எ+தைன� 
கால+��2 மைற+� ைவ+��ெகா� 5��ேப�...? 
 
�ய?* சி�கி அைல<� ���ைப� ேபா* எ'த 35D� 2� வர35யாம* அைல'� 
ெகா�5�'த� பா%வதியி� உ;ள�. 
 
'அேத ேநர+தி* பா%வதி அAபவி+�� ெகா�5�'த ேவதைனகைள ெய*லா� 
அைற�2; உ கா%'தி�'த ேச�பதி<� அAபவி+�� ெகா�5�'தா%. பா%வதி 
த� அைற�2; வ'� ேபசி� ெகா�5��2�ேபா�, எ�ப5+ த� வி��ப+ைத 
ெவளியி9வ�, விஷய+ைத எ�ப5+ ெதாட)2வ�, எCவா= 4றி 35�ப�?' எ�= 
தீவிர மாக ேயாசி+�� ெகா�5�'தா%. த�3ைடய அ'தர)க+ைத அறிய 
ேநாி டா*, அவ; த�ைன�ப:றி எ�ன நிைன�பாேளா? நிைன�க 9�. அத:காக 
எ+தைன� கால� ெசா*லாமேலேய இ��க35<�?' 
 
இர�9 உ;ள)க1�, உண%$சி அைலகளி* சி�கி+ தவி+�� ெகா�5�'தன. 
5bஷ� 35'த�. பா%வதி தய)கியப5ேய ேச�பதியி� அைறைய ேநா�கி 
ெம�வாக நட'தா;. அவ; இதய+தி* ெப�� �ய* 7சி�ெகா�5�'த�. கா*க; 
த9மாறின. 2ழ�பிய உ;ள+�ட� கன+த இதய+�ட� ேச�பதியி� அைற� 
கதDகைள+ த;ளி� ெகா�9 'வண�க�' எ�= ைக4�பியப5ேய உ;ேள 
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பிரேவசி+தா;. அேத சமய+தி*, "வா�)க;'' எ�= அைழ+த ேச�பதியி� 2ர?* 
வழ�கமாக� காO� க�Hர� இ*ைல; த9மா:ற� ெதானி+த�. 
----------------- 

���� ஒ�ப����� ஒ�ப����� ஒ�ப����� ஒ�ப�    
 
'வண�க�' எ�= ெசா*?�ெகா�ேட ேச�பதியி� அைற�2; பிரேவசி+த பா%வதி, 
கல�க3� பரவச3� கல'த உண%$சி வச�ப டவளா6, ெத6வ ச'நிதியி* 
ெம6�மற'� நி:2� ஒ� ப�தைன�ேபா* த�ைன மற'த நிைலயி* அைசவ:= 
நி�= ெகா�5�'தா;. அேத நிைலதா� ேச�பதி�2�. பா%வதிைய� க�ட�� 
வழ�கமாக� ைகைய� கா 5 அமர$ ெசா*"� அவ%, அ�= உ�ைமயிேலேய ஒ� 
ெத6வ$ சிைலேபா* உ கா%'தி�'தா%. 
 
இ'த ெமௗன நிைல இர�9 நிமிட)க; நீ5+த�. பா%வதி தானாகேவ 
உ கா%'தி��கலா�, அ*ல� ேச�பதியாவ� அவைள உ கார$ ெசா*?-
யி��கலா�. ஆனா* இ�வ�ேம ஒ�வாி* ஒ�வ% லயி+�, ஒ�வைர ஒ�வ% பா%+�� 
ெகா�9, ஒ�வ�ைடய இதய ஆழ+தி� அ5 வார+தி* �ைத'� கிட�2� 
இரகசிய+ைத ம:றவ% ஊ9�வி அறி'� ெகா;1� ஆ%வ+தி* வாயைட+�� ேபான 
ஊைமகளாகி, ெமளன ெமாழியி* ச�பாஷி+தப5ேய, த+த� உண%$சிகைள, 
ஆைசகைள உ;ள+தி* �ைத'� கிட�2� எ�ண)கைள ெவளியிட 3ய"� 
ந5���கைலயி* இர�9 நிமிட)கைள� கழி+� வி டன%. கைடசியி*, /யஉண%D 
ெப:=, உ கா�)க;'' எ�= 4றிய ேச�பதி பா%வதிைய� பா%+தேபா�, அவ; 
நா:கா?யி* அம%'�வி 5��பைத� க�டா%. 
 
"ம�னி�க ேவ�9�; தா)க; எ� ப:றிேயா தீவிர மாக$ சி'தி+�� ெகா�5��2� 
ேநர+தி*..." 
 
ேச�பதி சிாி+தா%. அ� ெபா�ள:ற ஒ� வற 9$ சிாி��! 
 
அவ% உ;ள� எைதேயா எ�ணி� ெகா�5�'த நிைலயி* உத9 சிாி�ைப� கா 5� 
ெகா�5�'த�. 
 
"தா)க; காைலயி* வர�ேபாவதாக� பாரதி ெசா*?� ெகா�5�'தாேள, ஏ�  
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வரவி*ைல?" எ�= ேச�பதி ஆவ"ட� ேக பா% எ�= எதி%பா%+�� 
ெகா�5�'த பா%வதி�2 அவ% ஒ�=ேம ேக காத� மிக ஏமா:ற+ைத அளி+த�. 
 
அ9+த கணேம, 'த�னிட� அவ��2 அCவளD அ�கைற இ��க ேவ�9� எ�= 
எதி%பா%�ப� எ�ன அச 9+தன�?' எ�= எ�ணி� ெகா�டா;. 
 
உத 5* தவF'த ��சிாி���2� உ;ள+தி* நிகF'� ெகா�5�'த 
உண%$சிக1�2� எCவித+ ெதாட%�� இ�றி$ சி'தைனயி* WFகியி�'த ேச�பதி, 
பா%வதிைய மற'�வி டவைர� ேபா* காண�ப டா"�, அவ�ைடய எ�ண-
ெம*லா� அவைள� ப:றியதாகேவ இ�'த�. அவ% அவைள� கவனி�காத� ேபா* 
பா%+�� ெகா�5�'தா%. அவைள மற'�வி டவ%ேபா* அவைளேய எ�ணி� 
ெகா�5�'தா%. 
 
சா'தேம வ5வமாக, ஆனா* சலனேம இதயமாக அவ% எதிாி* உ கா%'தி�'த 
பா%வதி�2� ேபச+ ேதா�ற வி*ைல; எ�ன ேப/வ� எ�=� �ாியவி*ைல. 
 
இ�வ�� ஒேர மாதிாி எ�ணி�ெகா�9, பா%+�� ெகா�9, சி'தி+�� ெகா�9, 
எ�ன ேப/வ� எ�= ேதா�றாம* திைக+��ெகா�9 அ�ப5ேய, அேத நிைலயி*, 
எ�ேபா��, எ�ெற�=�, இ�'�விடேவ வி��பினா%க;. அ'த ெமளன நிைலயி* 
அவ%க; இ�வ��2ேம அ+தைன இ�ப3� /க3� இ�'தன. அ�ப5 ஒ� /க� 
இ��பைத இ�வ�ேம தனி+தனியாக உண%'� அAபவி+தா%க;. ஆனா* 
வா6வி 9$ ெசா*?� ெகா;ளவி*ைல. 
 
இ�வ% உ;ள)க1� ெந�)கிய நிைலயி* உறவா5� ெகா�5�'த ேபாதி"�, 
இ�வ��2� த)க; ஆ%வ+ைத ெவளியிட 35யாத நிைல! அ� ஓ% அ[%வ நிைல! 
 
வய� ஐ�ப+திர�9 கட'� வி ட பிற2, இ�ெனா�+தியி� �ைணைய,உறைவ 
நா9கிற� அவ�ைடய உ;ள�. இைத� காத* எ�= 4ற35யா�; காத"�2� 
உட"றD�2� அ�பா:ப ட ஓ% ஆைச இ�. 
 
பா%வதி�2 வய� நா:ப+தா= ஆகிவி ட�. இ+தைன� கால3� க�னியாகேவ  
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வாF'�வி ட அவ;, தி�மண வாF�ைகைய எ�=ேம வி��பியதி*ைல. த�  
க�னி� ப�வ+ைத, இளைமயி� ைபசாச உண%$சிக1�2� ப?யா�கி விடாம* 
�னிதமாக� பா�கா+��ெகா�9 வாF'� வி ட பி�ன%, இ+தைன� பிராய� 
கட'� இ�ப5 ஒ� விசி+திரமான ஆைச! 
 
ேச�பதியி� உறைவ அவ; வி���கிறா;. ஆயிA� அ'த எ�ண� த:கால 
இல�கிய)களி* ச%வ சாதாரணமாக வ%ணி�க�ப9� காத* அ*ல. அவாிட� 
அவ1�2 ஏ:ப 9;ள அ���2, ஆைச�2, பாிD�2� காரண� அறிD [%வமான 
ெதாட%ேபயா2�. 
 
ேச�பதியி� அைற$ /வைர� ெபாிய உலக�பட� ஒ�= அல)காி+த�. 
உலக+தி";ள ேதச)க;, தீDக;, கட*க;, மைலகெள*லா� அதி* 
வைரய�ப 5�'தன. இ�ெனா� �ற� உலக மகா ேமைதக; எRதிய அறிD M* 
க; க�ணா5 அலமாாிகளி* அ9�கி ைவ�க�ப 5�'தன. ஒ� Wைலயி* 
ெவ�கல+திலான �+த% சிைல, ேமைஜ மீ� உ��ைட வ5வமான /ழ"� 
உலக+தி� ேகாள� ஒ�=. 
 
/:றி<;ள பட)க1�, அறிD M*க1� ெவ=� கா சி� ெபா�;க; அ*ல; 
ேச�பதியி� அறிD விசால+��2$ சா சிய� 4றி�ெகா�5��2� உ�னத� 
ெபா�கிஷ)க; அைவ. 
 
'தா� ஓ% அறிவாளி; க*வி ேக;விகளி* வ*லைம வா6'த ஓ% இல�கிய ேமைத' 
எ�ற ெப�ைம பா%வதி�2 உ�9. ஆயிA� அ'த� ெப�ைமைய அவ; அக�பாவ 
மா�கி விடவி*ைல. அட�க3� ப��ேம க:றத� பய� எ�பைத ந�2 
உண%'தி�'த அவ; நீ=[+த ெந�� பாக அட�கேம உ�வாக இ�'தா;. 
 
ேச�பதியி� அறிவா:ற*, ஆF'த ப5��, உலக அAபவ�, எ'த விஷய+தி"� 
அவ��2;ள ஒ�ப:ற ஞான� - இைவகைள� காO�ேபா� அவ; த�ைன மி� 
விள�கி� அ�கி* பற�2� ேகவல� ஒ� மி�மினி� [$சி யாகேவ க�தி� 
ெகா�டா;. 
 
அ'த$ /ழ"� உலக+ைத+ த� விர*களா* அைச+� உ� 5யவாேற அவ; 
ெமௗன+தி* WFகியி�' தா;. அ'த ெமௗன� அவ1�ேக ேவதைனைய+ த'த�. 
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ேச�பதியிட� ஏேதA� ெபா�வாக� ேபச ேவ�9� ேபா* இ�'த�. ேபசினா;; 
''<+த�, அO2�9, ��பா�கி இைவெய*லா� இ*லாமேல இ'த உலக� இய)க 
35யாதா?" - பா%வதியி� 2ர* அசாதாரணமாகேவ ஒ?+த�. 
 
''இேதா இய)கி� ெகா�5��கிறேத!" எ�= ெசா*?வி 9� பா%வதிைய<� 
/ழ�= ெகா�5�'த அ'த� ேகாள+ைத<� மாறி மாறி� பா%+தா% ேச�பதி, 
உத 5* ��னைக தவழ... 
 
''உலக ம�க; <+த அபாய� இ�றி வாழேவ வழி யி*ைலயா?'' பா%வதி மீ�9� 
ேக டா;. 
 
ேச�பதி சிாி+�� ெகா�ேட ெசா�னா%! 
 
''த)க; ேக;வி�2 ஒேர வா%+ைதயி* பதி* 4றிவிட 35யா�. ஆனா"� 
/��கமாக$ ெசா*கிேற�. எ=��� �:ைற� பா%+தி��கிறீ%க; அ*லவா? அதி* 
ேகா5� கண�கான எ=��க; எCவளD ஒR)காக$ ச�ைட ச$சரவி*லாம* த)க; 
காாிய)கைள$ ெசCவேன நட+� கி�றன. அவ:=�2 மகா+மா�கேளா, 
ஞானிகேளா யாேர A� உபேதச� ெச6கிறா%களா? இ'த உலக� ெபாிய எ=��� 
�:=தா�. இதி* நா� அைனவ�� எ=��க; ேபா* வாF�ைகைய$ ச�ைட 
ச$சரவி�றி ஒR)காக நட+தி னா*, அO�2�9, b+த� எ�Dேம இ��கா�. 
நம�2; த+�வ)க1� தைலவ%க1� உ;ளவைர ச�ைட<� ச$சரD� இ�'� 
ெகா�9தா� இ��2�. ப2+தறி<� ச�திேயா, தைலைமேயா த+�வ)கேளா 
இ*லாத எ=�� கைர<� 7 னி ஜால)கைள<� பா�)க;. எCவளD ஒ:= 
ைமயாக$ ச�ைட ச$சரவி�றி வாFகி�றன...'' 
 
ேச�பதியி� பதி* பா%வதிைய விய�பி* ஆF+தி வி ட�. 
 
'அடாடா! எCவளD ெபாிய விஷய+ைத எCவளD ெதளிவாக விள�கி வி டா%!' - 
அவ1ைடய விய��+ தீ� 3�னேர, ேச�பதி இ�ெனா� 3ைறயி* அவ; ேக; 
வி�2� பதி* அளி+தா%. 
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'' மனித� உ;ள+தி* ஓ% ஆைச உ�டாகிற�. அைத+ தீ%+�� ெகா�டா* பிற2 
/கமாக இ��கலா� எ�= எ�Oகிறா�. அத:காக� படாத பாெட*லா� 
ப9கிறா�. ஆனா* ஆைசயி� ப5க1�ேகா ஒ� 35ேவ இ*ைல...." 
 
எ*லாேம விள)கிவி ட� ேபா* த�Aைடய ச'ேதக)க; அைன+��2ேம விைட 
கிைட+�வி ட� ேபா* நிைறD ஏ:ப ட� அவ1�2. 
 
எ�ப5<� த� எ�ண+ைத - நீ�ட நாைளய வி��ப+ைத ெவளியி 9விட 
ேவ�9� எ�ற 35Dட� வ'தி�'த பா%வதி, அவ�ைடய ேப$சி* மய)கி த�ைன 
மற'தவளா6 அவ�ட� ேபசி� ெகா�5��பதிேலேய ெப� மகிF$சி<� நி�மதி<� 
ெப:றவளா6 உ கா%'தி�'தா;. 
 
ெட?ேபா� மணி ஒ?+த�. ேச�பதி ாி\வைர எ9+�� ேபசினா%. அ'த� 2ழ?* 
வ'த ெச6திைய� ேக ட�� அவ% 3க� மா:றமைட'தைத� பா%வதி கவனி�தா;. 
 
"எ�ன, பN/+ ெதாழி:சாைலயி* தீயா? இர�9 ல சமா? உயி%$ேசத� 
ஒ�=மி*ைலேய? எ�= ேக ட ேச�பதி ாிXவைர� கீேழ ைவ+�வி 9, ந*ல 
ேவைள! உயி%$ேசத� ஒ�=� இ*ைலயா�! இர�9 ல ச� #பா6 ேசதமா� ! 
பரவாயி*ைல; இ�ஷ% ெச6ய�ப 5��கிற�...'' எ�= ச%வ சாதாரணமாக� 
4றினா%. 
 
தீ எ�ற ெசா* ேக 9+ �O�2:ற பா%வதி, "தீயா? யா�ைடய பNசாைலயி*?'' 
எ�= விசாாி+தா;. 
 
"எ�Aைடய பNசாைலயி* தா�'' எ�றா% ேச�பதி மிக அைமதியாக. 
 
இர�9 ல ச� எ�ற வா%+ைத அவைர அைச�க வி*ைல. உயி%$ ேசத� உ�டா ?' 
எ�=தா� விசாாி+தா%. 
 
உயிாி� மதி���2� ெபா�ளி� மதி���2� உ;ள வி+தியாச� அவ��2� 
�ாி'தி�'த�. அதனா* தா� ெபா�; நTட+ைத அவ% ெபாிதாக மதி�கவி*ைல. 
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பா%வதி சிாி+தா;. 
 
அைத� க�ட ேச�பதி அவ; சிாி�பத� காரண+ைத� �ாி'�ெகா�9 �ாியாதவ% 
ேபா*, "ஏ� சிாி�கிறீ%க;?" எ�= ேக டா%. 
 
''என�2 ேவ5�ைகயாக இ��கிற�. ஒ� பNசாைலேய தீ�ப:றி எாி'� 
ேபா6வி ட� எ�= அறி'�� தா)க; ெகாNச�4ட� பரபர�பைடயவி*ைல. 
இர�9 ல ச� நTட� எ�= ெதாி'�� ச%வ அல சியமாக இ�ஷ% ெச6ய�-
ப 5��கிற�...' எ�= 4றி� ேபசாம?�'� வி ^%கேள! அ'த நTட� 
இ�ஷூர� க�ெபனிைய$ ேச%'த� எ�பதா* தாேன, இ*ைலயா?" எ�= 
ேக டா;. 
 
"இ*ைல; நTட ஈ9 ெகா9�க ேவ�5ய அ'த இ�ஷ� ர� க�ெபனி<� 
எ�Aைடய�தா�" எ�றா% ேச�பதி. 
 
பா%வதி திைக+தா;. 
 
"ஒ� பNசாைல தீ�பி5+� எாி'� ேபா6வி டெத�றா*, அ'த நTட+ைத+ ேதசிய 
நTட� எ�=தா� 4ற ேவ�9�. இ'த+ ேதச+தி� உ:ப+தியி* ஒ� சிறிதளD 
நTடமாகிவி ட� எ�ப�தா� அத� ெபா�; பNசாைல�ேகா இ�ஷார� 
க�பனி�ேகா நTடமாகா�" எ�றா% ேச�பதி. 
 
பா%வதி திைக��ட� அவைர� பா%+தா;. 
 
''உ)க; திைக�� என�2� �ாிகிற�. அதாவ�, இ�ஷூர� க�ெபனி�2 
நTட�தாேன? அ'த இ�ஷர� க�ெபனி என�2$ ெசா'தமாயி�'�� அ'த 
நTட+ைத நா� ெபாிதாக� க�தவி*ைலேய எ�=தாேன ேயாசி�கிறீ%க;?'' 
எ�றா% ேச�பதி. 
 
பா%வதி தைலயைச+தா;. 
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"அைத+தா� நா� இ*ைல எ�கிேற�. பNசாைல�2 நTடமி*ைல எ�பைத+ 
தா)கேள ஒ���ெகா;கிறீ%க;. நTட� இ�ஷூர� க�ெபனி�2� இ*ைல 
எ�= நா� 4=கிேற�. அ� எ�ப5 எ�பைத<� ெசா*கிேற�. எ*லா 
வியாபார)கைள<� ேபா* இ�ஷர� க�ெபனி<� ஒ� வியாபார�. ஒ� 
வியாபார� எ�றா*, அத:2 வரD - ெசலD இர�9� உ�9. நா� ஒ� 
ெதாழி:சாைல நட+�கிேற�. அ'த+ ெதாழி:சாைலயி* உ:ப+தி ெச6 வ� என�2$ 
ெசலD. அவ:ைற வி:பைன ெச6வ� வரD இ*ைலயா...'' 
 
தைலயைச+தா; பா%வதி. 
 
"அைத� ேபாலேவ இ�ஷார� க�ெபனி�2� வரD ெசலD� கண�2 உ�9. 
இ�ஷ% ெச6� ெகா;1 கிறவ%க; க 9� பா?X� பணெம*லா� வரD எ�றா*, 
இ�மாதிாி� ெகா9�க�ப9� நTட ஈ9க; எ*லா� அவ% க1ைடய ெசலவா2�. 
நTடஈ9 ெகா9+த� ேபாக, மி$ச மி��ப� லாப�. இ�ேபா� �ாிகிறதா? இ� 
இ�ஷூர� க�ெபனியி� ெசலD� கண�கி* தா� வ��. நTட� கண�கி* 
வரா�. அதனா* தா� இ'த நTட+ைத ேதசிய நTட� எ�= ம 9� 4=கிேற�.'' 
 
இ� டைற�2; மி� விள�ைக� ேபா ட��, பளி$ ெச�= ஒளி ேதா�றி, இ�; 
3Rவ�� விலகி வி9ேம அ�ப5 இ�'த� பா%வதி�2. 
 
விய�ேபா9 ேச�பதிையேய ெமளனமாக� பா%+�� ெகா�5�'தா; அவ;. அவ; 
ேபசாதைத ெய*லா� அவ; க�க; ேபசின. அ'த� பா%ைவயி* ஏேதேதா 
ெபா�;க; ெபாதி'� கிட'தன. 
 
பா%ைவயி� 3�னா* ஞான விள�காக ஓ)கி உய%'� வாைன 3 9வ� ேபா�ற 
வி/வ#ப� எ9+�� கா சி அளி+தா% ேச�பதி. அவைர�ப:றி அவ; எCவளேவா 
உய%வாக எ�ணி� ெகா�5�'தா;. இ�= அ'த உய%D�ெக*லா� உய%வாக 
இமயமாக வள%'� கா சி அளி+தா% அவ%. அ'த இமயமைல�2 3�னா* அவ; 
ஒ� சி= 2�=! சி�னNசி= 2�=! அ�ப5+தா� எ�ணினா; அவ;. 
 
''அ�பா!'' எ�= அைழ+��ெகா�ேட அைற�2; Sைழ'த பாரதியி� 2ர*, 
பிர�Xபாைல விழி��ற$ ெச6த�. 
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இர�9 ேகா�ைபகளி* கா�பிைய� ெகா�9வ'� ைவ+த பாரதி, பிாி�Xபாைல� 
பா%+�, "�ளீ..." எ�றா;. 
 
''உன�2 இ�= ப%+ ேட அ*லவா? மி�க மகிF$சி; இ�ேபா� உ� வய� எ�ன?" 
எ�= ேக டா; பா%வதி. 
 
"இ�ப�'' எ�றா; பாரதி. 
 
"ஓ, ^� ஏ@ 35'�வி டெத�= ெசா*?'' சிாி+�� ெகா�ேட 4றினா; பா%வதி. 
 
பதி* 4றாம* ெவ க+�ட� நி�ற பாரதி, "அ�பா, நா� ெகாNச� ெவளிேய ேபா6 
எ� பிர�ைட� பா%+� வி 9 வர�ேபாகிேற�'' எ�= த� த'ைதயிட� 
ஆ)கில+திேலேய ேபசி உ+தரD ேக டா;. 
 
'அ'த பிர�  க%* பிர�டா,பா6 பிர�டா ?' எ�= ேச�பதி ேக கவி*ைல. 
அ�ேபா� இ�'த மன நிைலயி* அவ��2 அெத*லா� ேக க+ ேதா�றவி*ைல. 
 
பா%வதி�2+ த�Aைடய '^� ஏ@ 'ப�வ� ப:றிய நிைனD ேதா�றிவிடேவ, அ'த$ 
சி'தைனயி* WFகி� ேபானா;. 
 
"�.. இளைம� ப�வ+��2;ள மகிF$சி<� உ:சாக3ேம தனி!'' எ�= ெப�W$/ட� 
4றினா; பா%வதி. 
 
"ஆமா�; 2ழ'ைத� பிராய�, வா?ப� ப�வ� எ�ப ெத*லா� ஒ�ேவ 5ராபி�, 
ேபா�ற�. ஒ� வழி� பால+ தி* ஒ� 3ைற ேபாக+தா� 35<ேம தவிர, தி��பி வர 
35யா�. தி��பி அ'த வழியி* ெச*ல ேவ�9ெம�= ஆைச�ப டா"� 35யா�. 
தி��பி வ�வத:2 மன� இ��கலா�. ஆனா* ெசய*ப9+த 35யா�!'' எ�றா% 
ேச�பதி. 
 
இ�ப5$ ெசா�னவ% ச ெட�= ஏேதா நிைன+�� ெகா�டவ%ேபா* ேப$ைச  
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நி=+தி� ெகா�9, 'இ'த உதாரண+ைத ஏ� ெசா�ேனா�' எ�= எ�ணி மன+தி: 
2;ளாகேவ வ�+த�ப டா%. 
 
அவ% 4றிய வா%+ைதக; பா%வதி�2$ '/��' ெக�றன. 
 
"உன�2 வயதாகிவி ட�. இளைம� ப�வ+ைத� கட'�வி டா6. மீ�9� அைத 
அைடய 35யா�. ஒ� வழி� பால+தி* மீ�9� ெச*ல ஆைச�படாேத!'' எ�= 
அவ% மைற3கமாக$ ெசா*கிறா% எ�ேற ேதா�றிய� அவ1�2. 
 
அேத சமய+தி* அவ%, 'நாேன அ'த ஒ� வழி� பால+தி* தி��பி$ ெச*ல 
ஆைச�ப9கிேற�. என�2 ம 9� வயதாகவி*ைலயா? எ� உ;ள+தி* 
�2'தி��2� ஆைச�2� அ'தர)கமாக ஊசலா9� உண%D�2� எ�ன ெபா�;? 
ஒ� வழி� பாைதயி* தி��பி$ ெச*ல வி��� கிேற� எ�ப�தாேன ெபா�;?' 
எ�= எ�ணி� ெகா�டா%. 
 
பா%வதியி� அறிD 2ழ�பிய�. உ;ள+தி* ஆைச+ தீ ெகாR'�வி 9 எாி'த�. 
அ'த+ திைய$ ச:=� எதி%பாராத ேநர+தி* ெந��பைண�2� இய'திர� ஒ�= 
வ'� அைண+� வி டைத�ேபா* இ�'த� ேச�பதியி� பதி*. நா� ஒ� வழி� 
பாைதயி* தி��பி$ ெச*ல ஆைச� ப9கிேற� எ�பைத$ ேச�பதி அறி'� 
ெகா�9தா� இ�மாதிாி 4றி எ$சாி�கிறாேரா? ெசா*ல ேவ�9�. ெசா*ல 
ேவ�9� எ�= �5+�� ெகா�5�'த த� எ�ண+ைத, ஆைசைய அட�கி� 
ெகா�டவளா6 கல)கிய உ;ள+�ட� நா:கா?ைய வி 9 எR'தி��க 3ய�றா; 
பா%வதி. 
 
ஹா* க5கார+தி* 'மணி ட)' எ�= ஒேர 3ைற அ5+� மணி ஏழைர எ�பைத 
அறிவி+த�. 
 
ைக 4�பி வண)கியப5ேய, "த)களிட� ெவ2ேநர� ேபசி� ெகா�5�'�வி ேட�. 
ேநர� ேபானேத ெதாிய வி*ைல.... ம�னி�கD�" எ�= விைட ெப:=�ெகா�ட 
பா%வதி, 23றி வ'த ��க+ைத அட�கி� ெகா�டவளா6 பாைறயாக� கன�2� 
இதய+�ட� ேபா6� காாி* ஏறி� ெகா�டா;. 
 



88 

 

காாி� ேவக+தி* உ;ேள �2'� வ'த கா:=, பா%வதியி� மன� �R�க+��2$ 
ச:= இதமாக இ�'த�. 7 9�2$ ெச�றவ;, ேநராக மா5 அைற�2� ேபா6� 
பலகணியி� வழியாக$ ச:= ேநர� ெதளி'த வான+ைத� பா%+�� ெகா�5�'தா;. 
அ� நி%மலமாக இ�'த�. அவ1�2 எதி"ேம மன� ஓடவி*ைல. மன$/ைம 
அவைள ஆF+திய�. ேசா%D� விர�தி<� அைமதியி�ைம<� அவ; உடைல<� 
உ;ள+ைத<� உ:சாகமிழ�க$ ெச6 தி�'தன. நா:கா?யி* அம%'தவ;. க�கைள 
W5யவாேற ேமைஜமீேத கவிF'� ெகா�டா;. ச:= ேநர+��ெக* லா� 
அ�ப5ேய அய%'� வி டா;. 
-------------- 

���� ப������ ப������ ப������ ப��    
 
பக?� ஒளி ம)கி, அ'தியி� இ�; மய)2� ச'தி ேநர+தி* வான+தி* க� 
சிமி 9� ைவர மல%கைள� கட: கைரயி* உ கா%'தப5ேய க�9 களி+�� 
ெகா�5�' தா� ராஜா. அவன�கி* அம%'தி�'த பாரதி, கட* அைல கைள<�. 
அவ:=�2� பி�னா* உய%'�� தாF'�� மித'� ெகா�5�'த நிழ* சி+திர� 
ேபா�ற பட2கைள <� பா%+��ெகா�5�'தா;. 
 
ஜன ச'த5 அதிகமி*லாத இடமாக� பா%+� நி=+தி ைவ�க�ப 5�'த பட2 ஒ�=, 
அவ%க1�2� பி�னணி யாக அைம'தி�'த�. 
 
''படகிேல ஒ� 3ைற பிரயாண� ெச6ய ேவ�9� ேபா* ஆைசயாக இ��கிற�'' 
எ�றா; பாரதி. 
 
"என�2� 4ட+தா�; ஆனா* அத:2 'விஸாD� "பா ேபா% 9� வா)க 
ேவ�9�?'' எ�றா� ராஜா. 
 
"க�ப?* ெவளி நா 9�2� பயண� ெச6வதாயி�'தா* தாேன அெத*லா� வா)க 
ேவ�9�". பாரதி ேக டா;. 
 
"இ*ைல, படகிேல ேபாவதாயி�'தா"� ேவ�9�. நீ<� நாA� வாF�ைக� படகி* 
பயண� ெச6ய ேவ�9மானா*, அத:2 எ� அ+ைதயிட3�, உ� த'ைதயிட3� 
'பா ேபா%  வா)கியாக ேவ�9�'' எ�றா� ராஜா. 
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பாரதி சிாி+�வி டா;. 
 
சினிமாவிேல காதல%க; "]ய  பா5�ெகா�9 படகி* ேபாவா%கேள, அ� என�2� 
க ேடா9 பி5� கா�'' எ�றா� ராஜா. 
 
"ஏ�?" எ�= ேக டா; பாரதி. 
 
"அ'த� காதல%க; நாமாக இ*ைலேய எ�=தா�!" எ�றா� ராஜா. 
 
கைரைய ேநா�கி வ'� ெகா�5�'த பட2கைள� பா%+தப5ேய, "3த� 3த* 
இ'த� படைக� க�9 பி5+த� யா%?' எ�= ேக டா; பாரதி. 
 
''நா� தா�'' எ�றா� ராஜா.  
 
"நீ)களா?" எ�= ேக 9வி 9$ சிாி+தா; பாரதி. 
 
''ஆமா�, இ�ேபா� நா� சா6'� ெகா�5��கிேறாேம இ'த� படைக<�, இ'த 
இட+ைத<� க�9 பி5+த� நா� தாேன!'' எ�றா� ராஜா. 
 
"ேர5ேயா 2வி �ேராகிராமி* 'படைக� க�9 பி5+த� யா%?' எ�= ேக டா*, 
இ'த மாதிாி� பதி* ெசா*? ைவ�காதீ%க;! உ)க; எ�ஜினீாி) காேலஜு�ேக 
அவமான�!'' எ�றா; பாரதி, 
 
"எ)க; எ�ஜினீாி) காேல@ அத:காக ெரா�ப� ெப�ைம�ப9�. படைக� 
க�9பி5+த அறிவாளிைய இ'த உலக+��2 அளி+த ெப�ைம எ)க; க*Kாி�2� 
கி 9ம*லவா..." 
 
"ேபா�� உ)க; தமாெஷ*லா� நா� இ�ேபா� ஒ� 3�கியமான ேக;வி ேக க� 
ேபாகிேற�. அத:2� ெகாNச� ஒR)காக� பதி* ெசா*ல ேவ�9�.... ெதாி<மா?'' 
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"அேதா ப டாணி /�ட*கார� ைபய� வ�கிறா�. 3த?* இர�9 ெபா டல� 
/�ட* வா)கி� ெகா�9 வி9கிேற�. அ��ற� ேபசலா�...'' எ�றா� ராஜா. 
 
"உ)க1�2$ /�ட* எ�றா* ெரா�ப� பி5�2மா? “ 
 
"அெத*லா� ஒ�=மி*ைல. /�ட* வா)கவி*ைல ெய�றா*, அ'த� ைபய� 
தி��ப+ தி��ப இ'த� ப�க� வ'�, ந�ைமேய /:றி� ெகா�5��பா�...'' எ�= 
4றிய ராஜா, அ'த$ /�ட*கார� ைபயைன அ�கி* அைழ+� இர�9 ெபா டல� 
/�டைல வா)கி� ெகா�டா�. அ'த� ைபய� அ�பா* ேபான��, "...�......... 
இ�ேபா� ேக;வி பதி* ெசா*கிேற�'' எ�றா� ராஜா. 
 
பாரதி ேக டா;! "இ+தைன� ெபாிய கடைல� பைட+த கடD; எத:காக இ'த� 
கட* நீைர உ�பாக� பைட+தா%. இCவளD உ��+ ேதைவயா?'' 
 
"ெகாNச� அதிக�தா�'' எ�= 4றிய ராஜா, /�ட?* காி+த உ�ைப$ சகி+�� 
ெகா;வ� ேபா* 3க+ைத$ /ளி+��ெகா�டா�. 
 
ெபா+�� ெகா�9 வ'த சிாி�ைப� 'க\%' எ�= ெகா 5 வி டா; பாரதி. 
 
பி�ன%, "நா� ேக கிற ேக;வி�2$ சாியாக� பதி* 4ற� ேபாகிறீ%களா, 
இ*ைலயா?" எ�= ச:=� ேகாப மாக� ேக டா;. 
 
"அ'த$ /�ட*கார� ைபய� இ'த� ப�க� வ'தா* அவA�2 ந�றி 4ற 
ேவ�9�'' எ�றா� ராஜா. 
 
"ஏ�? 'உ�பி டவைர உ;ளளD� நிைன' எ�ப� பழெமாழி. இ'த� ைபயேனா 
/�ட?* 'டபி;' உ��� ேபா 5��கிறா�. ந� ந�றிைய அவA�2+ ெதாிவி�க 
ேவ�டாமா?" 
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''உ)களா* தாமாஷாக� ேபசாம* இ��க 35யா�; எ�னா* சிாி�காம"� இ��க 
35யா�.'' 
 
"நீ ெசா*ல நிைன�பெத*லா� நா� ேபச ேவ�9�. நா� ேப/� ேப$/�ெக*லா� 
நீ சிாி�க ேவ�9�..." எ�= அ�ேபாேத ஒ� சினிமா� பா ைட� ெகாNச� மா:றி� 
பா5னா� ராஜா. 
 
"ெரா�ப ந�றாக� பா9கிறீ%கேள!" 
 
"இ�ேபா� நா� இர�9 ேப�� படகி* பயண� ெச6தா* ஒ� ]ய ேட பாடலா�'' 
எ�றா� ராஜா. 
 
''கடD; கட* நீைர உ�பாக� பைட+தத:2� காரண� ெசா*லாவி டா* நா� 
உ)க1ட� ]" எ�றா; பாரதி. 
 
"இர�9 ேப% ேச%'தா* நீ தா�. தனியாக இ�'தா* ஒ�...'' எ�= 4றிய ராஜா, 
"நாெம*லா� ஆ�டவனிட� ந�றிேயா9 இ��க ேவ�9� எ�பத:2+தா�. ஒ� 
ேவைள உணD பைட�பவ%கைள உ�பி டவ%க; எ�= 4றி அவ%கைள 
உ;ளளD� நிைன எ�கிேறா�. கடD; இ'த உலக+� ம�க1�ெக*லா� 
உணைவ� பைட+� ைவ+ தி��கிறா%. அ'த உணD�2 ேவ�5ய உ�ைப<� 
பைட+� ைவ+தி��கிறா%. உலக+தி* வாR� உயி%க1� ெக*லா� உ�பி 9 வ�� 
அ'த� கடD;, கட* நீாி* கல'தி��2� உ�ைப� ேபாலேவ ந� க�O�2� 
�லனாகாத E /ம வ5வ+தி* இ�'� வ�கிறா%'' எ�றா�. 
 
பாரதி ராஜாைவேய விய��ட� பா%+�� ெகா�5�'தா;. 
 
''எ�ன பாரதி! அ�ப5� பா%�கிறா6? என�2 இCவளD ஞான� எ�ேபா� 
வ'�வி ட� எ�=தாேன? இ�= காைலயி* தா�.... எ� அ+ைதயி� ேமைஜ மீ� 
கிட'த ஒ� �+தக+தி* இ'த விஷய+ைத இ�= காைலயி* தா� ப5+ேத�...'' 
எ�றா� ராஜா. 
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ைகயினா* மணைல� கீறியப5ேய, ராஜா 4றிய உய%'த த+�வ+ைத எ�ணி 
விய'� ெகா�5�'த பாரதி ச ெடன, "ஐேயா!" எ�= அலறியப5 ைகைய உதறி� 
ெகா�டா;. 
 
அவ; வல� ைக ஆ;கா 5 விர?* இர+த� ெப�கி வழிவைத� க�9 
பதறி�ேபான ராஜா, "எ�ன பாரதி, ைகைய ஏதாவ� கீறிவி டதா எ�ன?" எ�= 
ேக டா�. 
 
"ஆமா�, க�ணா5+ ��9'' எ�= மண?* �ைத'� கிட'த ஒ� ெபாிய 
க�ணா5+ ��ைட எ9+� ராஜாவிட� ெகா9+தா; பாரதி. 
 
"இ'த� க�ணா5+ ��9 உ� ைகைய� கீறியதா, அ*ல� உ�Aைடய ைக 
க�ணா5+ ��ைட� கீறியதா?'' எ�= ேக டா� ராஜா. 
 
சினிமா�களி* கதாநாயகி�2 ஏதாவ� ஆப+� ேந�� ேபா� (அ� தா� ேந�ேம), 
கதாநாயக� அவைள� கா�பா:ற ஓ5 வ�வா�. அ$சமய�, வி*லA�2� 
அவA�2� ச�ைட நட�2�. அ'த$ ச�ைடயி* கதா நாயக� ெவ:றி ெப=வா�. 
உடேன கதாநாயகி, கதா நாயகைன� காத?�க+ ெதாட)கி வி9வா;. 
 
ராஜா த�Aைடய வாF�ைகயி* அ�ப5 ஒ� நிகF$சிைய எதி%பா%�கவி*ைல 
ெய�றா"�, அ'த� க�ணா5ைய ஒ� வி*லனாகேவ மதி+� அைத� கட?* 
7சிெயறி'தா�. உடேன எR'� ெச�= த�னிடமி�'த ைக�2 ைடைய� கட* 
நீாி* நைன+� வ'� அவ; ைகவிரைல$ /:றி� க 5னா�. இர+த� ெப��2 
நி�ற�. 
 
"மண?* எ�ன இ��கிற� எ�= ெதாியாம* அஜா�கிரைதயாக� கீறினா*, 
இ�ப5+தா� ேந��.'' எ�றா� ராஜா. 
 
"ஆமா�; /வாி* ஆணி அ5�2�ேபா�4ட ஜா�கிரைதயாக+தா� இ��கேவ�9�'' 
எ�றா; பாரதி. 
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அ�ெறா� நா;, க*Kாி ஆ�9 விழாவி� ேபா� /+தியலா* த� ைகவிரைல 
ந/�கி� ெகா�டைத<�, பாரதி அ�ேபா� த� ைக�2 ைடயா* க 9� ேபா ட 
ைத<� பாரதி / 5� கா 9கிறா; எ�பைத ராஜா �ாி'�ெகா�டா�. 
 
"நீ ெரா�ப� ெபா*லாதவ;!'' எ�= பாரதியி� க�ன+ைத ேலசாக� கி;ளினா� 
ராஜா. த� கர)களா* அவ� ைககைள+ த9+தப5ேய ராஜாைவேய க� 
ெகா டாம* உ:=� பா%+��ெகா�5�'தா; பாரதி. தி^ெரன ஏேதா நிைன+�� 
ெகா�டவ; ேபா*, "இ�ேபா� நா� எ� ைகவிரைல� கீறி� ெகா�ட� ப:றி 
மகிF$சி அைடகிேற�'' எ�றா;. 
 
அவ; அ�ப5� 4றியேபா� ராஜாD�2� ெப�ைம தா)கவி*ைல. பாரதி த� மீ� 
ெகா�9;ள அ�ைப+ தா� இ�ப5 மைற3கமாக$ ெசா*"கிறா; எ�= எ�ணி 
மகிF'தா� அவ�. 
 
அவ� அCவா= மகிF'�ெகா�5�'தேபாேத, "எ� மகிF$சி�2 எ�ன காரண� 
ெதாி<மா? இ'த� ைக�2 ைடதா�. இ� எ�Aைடய ைக�2 ைட. அ�= 
க*Kாியி*, நீ)க; ைகைய ந/�கி� ெகா�டேபா�, இ'த�ைக� 2 ைடயா* 
தாேன க 9�ேபா ேட�. அ��ற� இைத+ தா)க; தி��பி� ெகா9�கேவயி*ைல. 
ந*ல ேவைள இ�ேபா� தி��பி வ'�வி ட�' எ�= சிாி+�� ெகா�ேட 4றினா; 
பாரதி. 
 
".... நீ ெரா�ப ெரா�ப..." எ�= 4ற+ ெதாட)கிய ராஜாவி� வா%+ைதைய, 
"ெபா*லாத ெப�. ஆைகயா* ெரா�ப ெரா�ப உஷாராயி�)க;'' எ�= 
35+�வி 9 எR'தி�'தா; பாரதி. 
 
"இத:2; ஏ� எR'�வி டா6, பாரதி?'' 
 
"இ�ேபா� மணி எ�ன ெதாி<மா... எ டைர !" எ�= 4றி�ெகா�ேட �ற�ப டா; 
பாரதி. 
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ராஜா 7 9�2+ தி��பி$ ெச�றேபா�, மணி ஒ�ப�. டா�X ஒ�ைற� பி5+�� 
பாரதிைய அவ; 7  5* ெகா�9வி 9 வ�வத:2; அவA�2 ந*ல பசி 
எ9+�வி ட�. 7 9�2; Sைழ<�ேபாேத 'பசி பசி' எ�= அலறி� ெகா�9 
சைமயலைறைய ேநா�கி விைர' தா�. அ)2 ஞான� ைகயி* தி���கைழ ைவ+�� 
ெகா�9 த�Aைடய வச+��2 உ படாத 2ர?* பா5� ெகா�5�'தா;. 
 
''பசி உயி% ேபாகிற�; எ�ன பா 9 ேவ�5யி�� கிற�?' எ�= ேக 9� ெகா�ேட 
வ'த ராஜா, "அ+ைத! சா�பி டா$சா?'' எ�= க+தினா�. 
 
"அ+ைத இ)ேக இ*ைல; மா5யிேல ப5+�� ெகா�5��கிறா%கேளா எ�னேவா?'' 
எ�றா;. 
 
"அ+ைத, அ+ைத!'' எ�= அைழ+தா� ராஜா. பதி* இ*லாம* ேபாகேவ மா5�2� 
ேபா6� பா%+தா�. அ+ைத அ)ேக ேமைஜ மீ� தைலைய� கவிF+�+ L)கி� 
ெகா�5�'தா;. 
 
"அ+ைத! சா�பிட வரவி*ைலயா?' எ�ற ராஜாவி� 2ர* ேக ட��, அவ; தைலைய 
நிமி%+தி, ''என�2 ேவ�டா�, ராஜா! பசிேய இ*ைல. நீ சா�பி9 ேபா' எ�= 4றி 
அA�பிவி 9 அ�ப5ேய எR'� ேபா6� ப9�ைகயி* சா6'� ெகா�டா;. 
 
"இ+தைன ேநர� நீ எ)ேக ேபாயி�'தா6?' எ�= அ+ைத ேக டா* எ�ன பதி* 
ெசா*"வ� எ�= அNசி� ெகா�ேட வ'த ராஜாD�2 அவ1ைடய பதி* மி2'த 
மகிF$சிைய அளி+த�. 
 
''சாி, அ+ைத ! நா� ேபா6$ சா�பி9கிேற�'' எ�= 4றி�ெகா�ேட கீேழ இற)கி� 
ேபா6வி டா� ராஜா.. 
 
சீ�கிரேம சா�பா ைட 35+��ெகா�ட ராஜாD� அ�= அதிக ேநர� க� 
விழி+�� ெகா�5��கவி*ைல. அவAைடய நிைனெவ*லா� பாரதிைய� 
ப:றியதாகேவ இ�'த�. அவ1ட� கட:கைரயி* உ கா%'� உ*லாசமாக 
உைரயா5� ெகா�5�'த இ�ப நிைனDகளிேலேய அவ� எ�ண� லயி+தி�'த�. 
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ேர5ேயாைவ+ தி�கி$ ச:= ேநர� இ)கி\T பா 9கைள� ேக 9வி 9 உற)க� 
ேபா6வி டா�. 
 
மணி ப�னிர�9�2 ேம* இ��கலா�. பா%வதி ப9�ைகயி* இ�ப5<� அ�ப5<� 
�ர�9 ெகா�ேடயி�' தா;. எ'த நாளி"� அவ1�2 இ+தைகய அAபவ� 
ஏ:ப டதி*ைல.¨ 
 
ேச�பதியி� நிைனD மய�க� அவ; உற�க+ைத விR)கிவி 5�'த�. மய�க3� 
உற�க3� கல'த கனD நிைலயி* �ர�9 ெகா�5�'த பா%வதியி� இதFக; 
அவைள<� அறியாம* ��3=வ* [+��ெகா�5�'தன. அ'த� கனவிேல அவ; 
ேச�பதியி� �ற+ ேதா:ற+ைத� க�9வி 9$ சிாி�கவி*ைல. 
 
அ�= மாைல அவ% 4றிய உய%'த க�+�க;, எ'த விஷய+தி"�, அவ��2;ள 
ஆF'த ஞான�, உதாரண)களி� Wல� விஷய+ைத+ ெதளிவா�கி+ த�� ஆ:ற* 
இCவளD� அவ; உ;ள+தி* - பதி'� ேபாயி�'தன. இ�ஷ4ர� க�ெபனி 
ப:றி அவ% 4றிய க�+��, ஒ� வழி�பாைத உதாரண3� அவ; நிைனவி* 
ேதா�றின. 
 
அ'த� ��ைமயான க�+ைத<� உதாரண+ைத<� ேச�பதி மீ�9� மீ�9� 
எ9+�$ ெசா*"வ� ேபா* ேதா�றிய�. ேச�பதியி� அறிD� 4%ைமைய 
நிைன+� நிைன+� விய'த� அவ; உ;ள�. அ'த� கனD மய�க+தி* அவ; 
உ;ள+தி* ேத)கிய மகிF$சிைய, விய�ைப, ரசி�ைப அவ; உத9க; ��சிாி�பி� 
Wலமாக� பிரதிப?+�� ெகா�5�'தன. 
 
அேத சமய+தி* ராஜாவி� உற�க+தி* பாரதி ேதா�றியி�'தா;. அவ; சிாி�பிேல, 
உ:சாக+திேல, ேபா?யான ேகாப+திேல, அவ; தளி%� கர+தி� ெம�ைமயிேல 
லயி+தி�'தா� ராஜா. அ'த லய+தி� பிரதிப?�பாக அவ� 3க� மகிF$சியா6 
அ5�க5 மல%'� ெகா�5�'த�. 
--------------- 
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���� பதிெனா������ பதிெனா������ பதிெனா������ பதிெனா��    
 
ராஜாவி� உற�க+ைத, 3Rைமயான ெம6�மற'த உற�க� எ�= 4ற35யா�. 
விழி��� உற�க3� கல'� கிட'த ஒ� மய�க� அவைன அைண+�� 
பிைண+��ெகா�. 5�'த�. வி5ய:காைல�2ாிய இ�ேளா9 ேலசாக ஓ% ஒளி <� 
கல'� கிட�2ேம, அ'த மாதிாி. 
 
அ'த அைர 2ைறயான உற�க+தி* ராஜாவி� 3� பாரதி ேதா�=வ�� 
மைறவ�மாக மாயாஜால� �ாி'� ெகா�5�'தா;. ெசா�பன உலக+தி� 
விசி+திர)கெள*லா� அ)ேக நிகF'� ெகா�5�'தன.  
 
சினிமா�களி* வ�� [%வ ஜ�ம� காத?ைய�ேபா* அவ;, 'கல கல' ெவ�= சிாி+த 
வ�ண� ெம*?ய �கி "ட� கா:றிேல மித'� வ'தா;. அ9+த கண� 
கா:றிேலேய கைர'� மைற'தா;. உற)கிய நிைலயிேலேய, கனவி� 
மய�க+திேலேய ராஜா அ'த$ ெசா�பன இ�ப+ைத அAபவி+தவனா6 அவ1ைடய 
அ)க அைசD ஒCெவா�ைற<� ரசி+�� ��3=வ* [+�� ெகா�5�'தா�. 
 
அவ; 'கல கல' ெவ�= சிாி+தேபா� பாாிஜாத மல%க; 2யி?� 2ர* ெப:= 
உதி%வன ேபா�ற பிரைம உ�டாயி:=. ம=கண� அவ; சிவ'த இதFக; 
3=வ?�க, நீ�ட விழிக; அைலய, கா* சத)ைகக; 'க\% க\%' என ஒ?�க ஒ� 
நடன�ெப� வ5வ+தி* ேதா�றி+ த� ெம*?ய கர)களா* ராஜாைவ� ப:றி 
இR+தா;. 
 
இ'த இ�ப அAபவ� ெவ2 ேநர� நீ5+தி��கவி*ைல. இத:2; அவ� L�க� 
கைல'�விடேவ இைடேய அ=ப ட பி?� /�; மாதிாி, அ'த$ ெசா�பன� கா சி 
தைட�ப 9� ேபாயி:=. 
 
பாரதியி� அழ2 வ5வ+ைத, பாிச இ�ப+ைத+ ெதாட%'� அAபவி�க 
35யாம:ேபான ராஜா, கைல'� ேபான த� �யிைல மீ�9� த� வசமா�கி� 
ெகா�9 அ'த$ ெசா�பன நிகF$சியி� ெதாட%$சியி*, பாரதியி� மல%'த 
விழிகைள, சிவ'த இதFகைர, [�2� 3=வைல மீ� 9� மீ�9� க�9 ரசி�க 
வி��பினா�. 
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காத* வய�ப டவ%க; எ*ேலா��2ேம இ'த$ ெசா�பன அவைத உ�9 
ேபா"�! ஆமா�; அ)ேக மா5யி* ப9+தி�'த டா�ட% 2மாாி பா%வதி, ேச�பதியி� 
உ�வ+ைத+ த� க�ெணதிாி* ெகா�9 நி=+த ெவ2 பா9ப 9� 
ெகா�5�'தா;; அவளா* இயல வி*ைல. உ�ைமயி* அவ1�2$ 
ேச�பதியி�பா* ஏ:ப 5�'த� உட* [%வமான காத* அ*லேவ! அவைர அவ; 
ேநசி�ப�, அவ% அ�ைப ேவ�9வ�, அவ% �ைணைய நா9வ�, அவ�டேனேய 
ேபசி� ெகா�5��ப�, அவைர� பிாி'தி��2� ேநர)களி* அவைர� ப:றிேய 
நிைன+�� ெகா�5��ப� எ�னேவா உ�ைமதா�. ஆயிA�, பா%வதியி� இ'த 
ஆைசக1�ெக*லா� காரண� காத* அ*ல; ேகவல� உடலாைசைய� 
பி�னணியாக� ெகா�ட, உடலாைச தீ%'த�� அழி'� ேபாகிற அ:பமான காத* 
அ*ல. ேச�பதியிட� இவ; ெகா�9;ள ேநச+��2� பாச+��2�, அ���2� 
அ�கைற�2� 3�னா*, வய�� �ற+ ேதா:ற3� மிக மிக அ:பமானைவ. வயதி� 
கவ%$சி<� அழகி� வசீகர3� ம)கி�ேபான பிற2, வ?விழ'� வி ட பி�ன%, 
கால� கட'த கால+தி* ேதா�றி<;ள காத* இ�. அதனா*தா� ேச�பதியி� 
ேதா:ற+ைத அவளா* உ�வக�ப9+தி� பா%�க இயலவி*ைல. 
 
ராஜாைவ� ேபாலேவ பா%வதியி� உற�க3� அ5� க5 தைட�ப 9� 
ெகா�5�'த�. L�க� கைல'த ேபாெத*லா� அவ; உற)க 3ய�= 
ெகா�5�'தா;. 
 
உற)கிய ேபாெத*லா� ேச�பதியி� ேதா:ற+ைத உ�வக�ப9+த 3ய�= 
ெகா�5�'தா;; உற�க� வ'த�. ஆயிA� அவளா* ேச�பதியி� உ�வ+ைத� 
காண 35யவி*ைல. 
 
அ�= மாைல அவ% 4றிய வா%+ைதக; அைன+�� அவ; ெநNச+தி* பதி'� 
கிட'தன. இ�ஷார� ப:றிய த�Aைடய அறியாைமைய அறிய ேந%'த ேச�பதி 
எ�ன எ�ணியி��பா% எ�பைத நிைன+தேபா� அவ1�2 ெவ கமாயி�'த�. 
நTட� இ�ஷூர� க�ெபனி�2+தாேன?' எ�= அதிேமதாவிைய� ேபா* தா� 
4றியேபா�, அவ% அல சியமாக$ சிாி+த சிாி�பி* எ+தைன� ெபா�; ெபாதி'� 
கிட'தன! 
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'நீ ெம+த ப5+தவளாயி��கலா�; ப ட)க; ெப: றி��கலா�; அறிஞ%க; பலேரா9  
வாதா5 ெவ:றி ெப:றி��கலா�, க*வி ேக;விகளி* வ*லவளா யி��கலா�. 
ஆனா"� இ'த$ சி�ன விஷய� உன�2+ ெதாிய வி*ைலேய, எ�= அவ%த� 
சிாி�பி� Wல� 4றாம* 4றி வி டாேர! இ�ேபா� அைத எ�ணிய பா%வதி�2 
ெவ க மாயி�'தேபாதி"�, 4டேவ இ�பமாகD� இ�'த�! 
 
எ�Aைடய ெப� மதி���2�, ேநச+��2� பா+திர மாகி<;ள ேச�பதி தாேன 
சிாி+தா%? அ'த$ சிாி�� எ�Aைடய அறியாைமைய� ப:றிய�தாேன? எ� 
அறியாைமைய எ;ளி நைகயா9� அளD�2 எ�னிட� அவ% உாிைம எ9+�� 
ெகா�டதா* அ*லவா அவ% அCவா= சிாி+தா%? அ�ப5யானா* அவ��2 
எ�னிட� அ�� இ��கிற�; அ�கைற இ��கிற�; ஆைச இ��கிற�; பாச3�, 
பாிD� இ��கி�றன. அ'த$ சிாி���2 இெத*லா�தா� ெபா�;. ேச�பதியி� 
சிாி�� அவ; கா�களி* ாீ)காரமி ட�. அ'த$ சிாி�பி� இனிைமயிேல, பாச+திேல, 
பாிவிேல எ�=ேம அAபவி+தறியாத /க� இ��பைத அவ; உண%'தா;. அ'த 
உண%$சீ கைள ெய*லா� ஒ�றாக+ திர 5� ��3=வலாக ெவளி யி 9� 
ெகா�5�'தன அவ1ைடய இதFக;. 
 
மணி ஒ�ப� இ��2�. ராஜாDட� டா�Xயி* வ'� இற)கிய பாரதி, ெநN/ 
படபட�க ெம�வாக அ5ேம* அ5 ைவ+தவளா6, த� த'ைத�2+ ெதாியாம* 
7 9�2; ெச�=விட எ�ணினா;. ந9 ஹா?* ப9+தி��2� ேச�பதிைய� 
க�ட�� தி9�கி 9�ேபான பாரதி, 3�ெனா� நா; தா� ேநர� கழி+� 7 9�2 
வ'தேபா� "இ+தைன ேநர� எ)ேக ேபாயி�'தா6?' எ�= த'ைத ேக ட��, தா� 
அத:2� க*Kாி ஹாட* மாணவி <ட� கண�2� பாட� க:=� 
ெகா�5�'ததாக� ெபா6 ெசா�ன��, தா� 4றிய அைத� ெபா6ெய�= �ாி'� 
ெகா�ட அ�பா, அைத ெவளிேய கா 5�ெகா;ளாம* த� வா%+ைதகைள 
நிஜெம�= ந��வ� ேபா* நட'� ெகா�ட�� அவ; நிைனD�2 வ'தன. 
 
அ�பா L)2கிறாரா எ�= கைட� க�ணா* கவனி+ ��ெகா�டா;. 
ேச�பதி�2� கா� ெரா�ப� 4%ைம. L)கி� ெகா�5��2�ேபா� ப�க+தி* 
நிழலா5னா"� அறி'� ெகா�9வி9கிற E /மமான அறிD அவ��2 உ�9. 
இ�= பாரதி வ��ேபா� அவ% விழி+�� ெகா�9தா� ப9+தி�'தா%. மணி 
ஒ�ப��2 ேம* ஆகிவி ட� எ�பைத<�, பாரதி ேல டாக 7 9�2 
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வ'தி��கிறா; எ�பைத<� அவ% உணராம?*ைல. ஆயிA� பய'தப5ேய உ;ேள 
வ'� ெகா�5�'த பாரதிைய அவ% க�5�க வி��பவி*ைல. எ'தவித 
உண%$சிைய<� ெவளியி* கா 5�ெகா;ளாம* மாைல ஐ'� மணி�2� 
க*Kாியி?�'� வ�� பாரதிைய எ�ப5 வரேவ:பாேரா அCவாேற வரேவ:றா%. 
 
"எ�ன பாரதி. யாேரா ஒ� பிர�ைட� பா%�க� ேபாகிேற� எ�= 4றிவி 9$ 
ெச�றாேய, பா%+� வி டாயா?' எ�= சகஜமாக விசாாி+தா%. 
 
''ஆமா�'' எ�= ெம*?ய 2ர?* பதி* 4றினா; பாரதி. 
 
"இ+தைன ேநர� சா�பிடாமலா ேபசி�ெகா�5�' தா6 வா, வா, உ;ேள ேபா6$ 
சா�பிடலா�. உன�காக நாA� சா�பிடாம* கா+தி��கிேற�'' எ�= அ��� 
பாிD� கல'த 2ர?* வரேவ:றா%. த'ைதயி� அ�� ெமாழிகளி* பாரதி ெம6 
சி?%+��ேபானா;. அ�பாவா இ�ப5� ேப/கிறா%? நிஜமாகேவதா� இ�ப5� 
4=கிறாரா? அ*ல� ேகாப+ைத விR)கிவி 9 ேமலாக அ�ெபாRக� ேப/ 
கிறாரா? 
 
"ஏ� ேல ?' எ�= ஒ� வா%+ைத ேக கவி*ைலேய! நிஜமாகேவ எ� மீ� 
ேகாபமி*ைலயா? அவ�ைடய சா'த மான ேப$/�, அ��� வரேவ:�� பாரதி�2� 
ெப�� ேவதைனைய அளி+தன. 
 
'அ�பா! நா� ேநர� கழி+� 7 9�2 வ'தி��கிேற�. இ�ேபா� மணி ஒ�ப�; 
தயD ெச6� எ�ைன� ெகாNச� ேகாபி+�� ெகா;1)க; அ�பா!' எ�= ெகNசி� 
ேக 9�ெகா;ள ேவ�9� ேபா?�'த�. த�ைன அவ% ேகாபமாக நா" வா%+ைத 
தி 5 அA�பினா*தா� உ;ள� அைமதி<=� ேபா* ேதா�றிய�. ஆனா"� த� 
ேவதைனைய அட�கி� ெகா�டவளா6 ெமளனமாக$ சைமயலைறைய ேநா�கி 
நட'தா; பாரதி. 
 
ேச�பதி�2� பாரதி�2� ேமைஜ மீ� உணD தயாராக� கா+தி�'த�. த'ைத<� 
மக1� அ�க�ேக அம%'த��, ேச�பதியி� சேகாதாி உணD வைககைள 
ஒCெவா� றாக எ9+�� பாிமாறினா;. ேச�பதி எ�D� ேபசாம* ெமளனமாகேவ 
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சா�பிட+ ெதாட)கினா%. அவ% 3க+தி* மகிF$சியி*ைல. ேபசிய இர�ெடா� 
வா%+ைதகளி"� உ:சாகமி*ைல. 
 
'ஒ�வ� எCவளD ��ப)கைள அAபவி+தேபாதி"� கவைலக; ப டேபாதி"� 
சா�பி9� ேநர)களி* ம 9� எ*லாவ:ைற<� மற'� நி�மதி<ட� சா�பிட 
ேவ�9�' எ�= ேச�பதி அ5�க5 4=வ� வழ�க�. த�3ைடய அAபவ+தி"� 
அவ% இ'த� ெகா;ைகைய� கைட பி5�க+ தவறியதி*ைல. வியாபார+தி* பல 
ல ச� #பா6 நTடமாகியி�'தா"� லாபமாகியி�'தா"� இர�ைட<� 
சமநிைலயி* ஜீரண� ெச6�ெகா;1� ச�தி அவ��2 உ�9. அவ% 3க-
பாவ+தி?�'�, லாப� நTட� எைத<� க�9பி5+�விட 35யா�. அ+தைகய 
திடசி+த� வா6'தவ% 3க+தி* இ�= ம 9� ஏ� இ+தைன� கவைல? 
அைமதியி�ைம ? 
 
"அ�பாவி� கவைல�2 எ�ன காரண�?'' எ�= ேயாசி+தா; பாரதி. த� 
அ�ணனி� 3க+தி* எ�=மி*லாத வ�+த� EF'தி��பத� காரண� 
எ�னெவ�= �ாியாம* தவி+தா; ேச�பதியி� த)ைக. 
 
ேச�பதியி� ைக விர*க; சா�பா ைட அைட'� ெகா�5�'தன. அவ% உ;ள� 
எ)ேகேயா அைல'� ெகா�5�'த�. 
 
ெமளனமாக. இைத� கவனி+�� ெகா�5�'த பாரதி<� அ+ைத<� ஒ�வ��-
ெகா�வ% ஜாைடகளாேலேய ேபசி� ெகா�டன%. 
 
'அ�பாவி� வ�+த+��2 எ�ன காரண�? ஏ� ேசா:ைற அைள'� 
ெகா�5��கிறா%?' எ�= பாரதி ேக  டா;. இ*ைல, அவ; 3கபாவ3� 
ைகஜாைடக1� அ�ப5� ேக ட�. 
 
"என�ெக�ன ெதாி<�. உ� அ�பா ச)கதி? ஒ� ேவைள பN/மி* தீ�ப:றி எாி'� 
வி டைத எ�ணி வ�+த�ப 9� ெகா�5��கிறாேரா எ�னேவா?" ேச�பதியி� 
சேகாதாி பதி* 4றினா;. இ*ைல அவ1ைடய க�க1� அபிநய)க1� அCவா= 
பதி* 4றின. 
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மக1� சேகாதாி<� ெமளன ெமாழியி*, அபிநய) களி� Wலமாக� ேபசி�  
ெகா�5��பைத� கவனி+த ேச�பதி ேலசாக$ சிாி+�� ெகா�ேட, "எ�ன பாரதி ! 
அ+ைத<� ம�மக1� எ�ன ேபசி�ெகா�5��கிறீ%க;? நா� ஏ� ஒ� மாதிாியாக 
இ��கிேற� எ�=தாேன? பN/ மி* எாி'� ேபாயி:ேற எ�= நா� 
வ�+த�ப9வதாக எ�Oகிறீ%களா? வியாபார+தி* நTட� ஏ:ப9� ேபா� 
கவைல�ப9வ� எ�ப� என�2+ ெதாியாத விஷய�. பண� வ'� ேபாவ� ப:றி 
நா� எ�ேபா�ேம கவைல� ப டதி*ைல; கவைல�படD� 4டா�. ஆனா* 
பட�4டாத ஆைசகைள� ப 9வி 9, அ� நிைறேவறாம* ேபா2�ேபா� வ�'த 
ேநாி9கிறத*லவா? எ� வ�+த+தி:2� காரண� ஆைச நிைறேவறவி*ைலேய 
எ�பதா* அ*ல. நிைற ேவறாத ஆைசைய ஏ� ப ேடா�" எ�=தா� வ�'�கிேற� 
எ�றா%. 
 
'அ�ப5�ப ட அ'த ஆைச எ�ன?' ெவ�= ேச�பதிைய� ேக 2� தீர� 
பாரதி�ேகா, அவ; அ+ைத�ேகா இ��கவி*ைல. 
 
ஆனா* பாரதி ம 9� த� த'ைதைய� பா%+�, "அ�ப5யானா* அ'த ஆைசைய 
வி 9 வி9)கேள�" எ�றா;. அ� ேக ட ேச�பதி தம�2;ளாகேவ சிாி+�� 
ெகா�டா%. அவ�ைடய உ;ள+தி� அ5வார+தி* ஆF'� கிட�2� ரகசிய�, 
இ�வைர பா%வதிேய4ட அறியாத அ'த ரகசிய�, மகளிடேமா த)ைகயிடேமா 
ெசா*? ஆ=த* ெபற� 45யத*லேவ! 
 
சா�பா ைட அைர 2ைறயாக 35+�� ெகா�ட ேச�பதி, ச ெட�= 
நா:கா?ையவி 9 எR'� நி�ற வரா6, "சாி, பாரதி! ேநரமாகிற�. நீ ேபா6� 
ப5�கலா�'' எ�= 4றிவி 9+ தம� அைறைய ேநா�கி$ ெச�றா%. 
 
"ஆைசைய வி 9வி9�ப5 அ�பாD�2$ /லபமாக$ ெசா*? வி ேட�. எ� 
மன+தி";ள ஆைசைய எ�னா* விட35யவி*ைலேய! ராஜாைவ�ப:றி எ� 
அ'தர)க+ தி* ெகா�9;ள எ�ண)கைள அக:றிவிட 35ய வி*ைலேய!" எ�= 
தன�2+தாேன ெசா*?� ெகா�ட வளா6+ த�Aைடய அைறைய ேநா�கி 
நட'தா; பாரதி. 
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த�3ைடய அைற�2; பிரேவசி+த ேச�பதியி� உ;ள� பா%வதிைய�ப:றிேய 
எ�ணமி 9� ெகா�5�'த�. அவ1ட� அ�= மாைல விவாதி+�� 
ெகா�5�'த விஷய)கெள*லா� அவ% நிைனD�2 வ'தன. பா%வதியிட� என�2 
ஏ� இ+தைன அ�கைற! எ'ேநர3� எ� மன� ஏ� அவைள�ப:றிேய எ�ணி� 
ெகா�5��கிற�? 
 
அவ; எ�ேபா�� எ� அ�கிேலேய இ��க ேவ�9� எ�= எ� உ;ள� 
வி���வ� எதனா*? அவைள� பிாிய ேந�� ேபாெத*லா� ஏேதா ஒ� ெப�� 
நTட� ஏ:ப 9 வி டைத� ேபா�ற வ�+த� ஏ:ப9வாேன�? இத: ெக*லா� 
எ�ன காரண�? 
 
ேச�பதியி� பா%ைவ த:ெசயலாக$ /வாி* மா ட� ப 5�'த அவ�ைடய 
மைனவியி� பட+தி� மீ� ெச�ற�. அ'த� பட+தி";ள சரவதியி� உ�வ� 
ேச�பதிைய� பா%+�� ��3=வ* [+த�. அ'த� கா சி, "என�2+ �ேராக� 
ெச6யலாமா?' எ�=, த� 2:ற+ைத எ9+�� கா 5$ சிாி�ப� ேபா* ேதா�றிய� 
ேச�பதி�2. 
 
'சரவதி�2 நா� எ�ன �ேராக� ெச6ேத�? பா%வதிைய நா� வி���கிேற�; 
அவ; �ைணைய நா9கிேற�; அவளிட� ேபசி� ெகா�5��பதி* மகிF$சி 
அைடகிேற�; அவைள� பிாிய ேந��ேபா� வ�+தமைடகிேற�; உ�ைமதா�. 
இதனாெல*லா� சரவதி�2 நா� எCவித+ �ேராக3� ெச6�விடவி*ைலேய! 
சரவதிைய� பிாி'த� 3த* இ+தைன ஆ�9� கால3� ேவ= எவைள<� 
சரவதியி� தான+தி* ைவ+�� பா%+த தி*ைல. வி��பிய�மி*ைல.... 
பா%வதியிட� நா� ெகா�9;ள அ���2, ஆைச�2 எ�னா* விள�க� 4ற35ய 
வி*ைலதா�. ஆனா* அ� ேகவல� ஓ% ஆO�2� ெப� O�2� இைடேய 
ேதா�=� உடலாைசைய� பி�னணி யாக� ெகா�ட காத* அ*ல. அவைள நா� 
வி���கிேற�... அCவளDதா�...' 
 
விள�ைக அைண+�வி 9� ப9�ைகயி* சா6'� ெகா�ட ேச�பதியி� 
உ;ள+தி* அைல அைலயாக எR'த எ�ண)க1� ேக;விக1� ஒ�=�ெகா�= 
ேமாதி� ெகா�9, ஒ�=� ெகா�= பதி* 4றி�ெகா�9 அவைர+ L)க விடாம* 
ெச6� ெகா�5�'தன. 2ழ�பிய உ;ள+�ட� அவ% விழி+�� ெகா�5�'தா%. 
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மணி ப�னிர�9�2 ேம* இ��2�. ேச�பதி அய%'� L)க+ ெதாட)கினா%. 
L�க+தி* ஏேதேதா 2ழ�பமான கனDக;. எ*லா� பா%வதிைய� ப:றியைவேய. 
அ'த� 2ழ�ப+தி"� அவ% 3க� மல%'� சிாி+�� ெகா�5�'தா%. அத:2 எ�ன 
காரணேமா? கனவிேல ெகா5ய ேநா6, ப ட� ப5�க ைவ+� ப ட நிகF'த 
நிகF$சிகேளா எ�னேவா? 
 
தா� ஏைழ$ சி=வனாக இ�'தேபா� ப ட ��ப)க;, த�ைன வள%�கD� ப5�க 
ைவ�கD� த�ைன� ெப:ற தா6 ப ட கTட)க;, வ=ைமயி� ெகா5ய பி5யி* 
சி�கி�ெகா�9 தாA� த� தா<� அAபவி+த இ�ன*க;, அ�ேபா� உய%'த 
நிைலயி* வாF'� ெகா�5�'தவ%க;, தா� 3�A�2 வ'� ெப�� பண+ைத+ 
திர 5� 2வி+தேபா� ப5�ப5யாக ேம* நிைலயி?�'� கீF நிைல�2+ தாF'� 
ேபான�, சWக+தி* தன�2 ஓ% உய%'த அ'த� ஏ:ப டேபா�, த�ைனவிட 
உய%'தவ%க; எ�= எ�ணி�ெகா�5�'தவ%களி* பல% கீF�ப5�2 இற)கிய� 
- இCவளD� அவ% கனவி* ேதா�றின. 
 
கைடசியாக அ�= க*Kாி விழாவி* த�ைன அறி3க� ப9+திய பா%வதி, அவ% 
3�னா* ேதா�றி� ேபச+ ெதாட)கினா;. 
 
”தி�வாள% ேச�பதிைய�ப:றி நா� �கழ� ேபாவதி*ைல. காரண� ஏ:ெகனேவ 
அவைர�ப:றி அறி'� ெகா�9;ள நம�2, அவ% அளி+த ந�ெகாைட ஒ� ெபாிய 
விஷயமாக+ ேதா�றா�. அ+�ட� இ�ேபா� அவைர� �கF'தா* அவ% ெகா9+த 
ந�ெகாைட�காக� �கFவதாக+தா� ேதா�=�. ஒ�வ� த� தாயாைர, த�ைன� 
ெப:றவ; எ�பத:காக மதி��� ெகா9�காம*, அவ; ேல^ கிள� பிரXெட�-
டானDட� �கFவைத� ேபாலா2�.” 
 
இ'த அறி3க� ேப$சி� Wல� ேச�பதியி� உ;ள+தி* நிர'தரமான இட+ைத� 
பி5+�வி ட பா%வதிைய அவ% ெவ=� க*Kாி பிாி�Xபாலாக ம 9� மதி�க 
வி*ைல. அவைள ஓ% உய%'த Hட+தி* ஏ:றி+ த�3ைடய அ'த�, ெகௗரவ�, 
அறிD, ஆ:ற* இCவளD�2� ஈ9 ெகா9�க�45ய ெப�ைம வா6'தவளாக� 
க�தினா%. அ�= பா%வதி அவைர விமான நிைலய+��2+ ேத5$ ெச�= W�2� 
க�ணா5ைய� ெகா9+தேபா�, ஏ:ெகனேவ அவைள�ப:றி அவ% ெகா�5�'த 
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எ�ண� ேம"� ஒ� ப5 உய%'�வி ட�. அவ�ைடய அ'த மதி�H 5* பா%வதி 
உய%'த� ம 9ம*ல, ேச�பதி த�ைம+தாேம ஒ� ப5 தாF+தி�ெகா�டா%. 
 
''W�2� க�ணா5ைய மற'� வ'�வி ^%கேள, இ� ெரா�ப அவசியம*லவா? 
ெவளிb��2� ேபா2மிட+தி* இ� இ*ைல ெய�றா*, 3�கிய காாிய� ெக 9� 
ேபா2ேம ேவ= எைத மற'தா"� பரவாயி*ைல. ேவெறா�= உடேன வா)கி 
விடலா�. W�2� க�ணா5ைய நிைன+த ேநர+தி* வா)கிவிட 35யாேத!'' எ�= 
4றி, அவ; அ'த� க�ணா5ைய எ9+� ெவ2 அல சியமாக� ெகா9+தேபா� 
அவ; 3� நா� எCவளD சிறியவனாகி வி ேட�? அவ; அ'த ேநர+தி* எCவளD 
ெபா=��ட�, க�ணிய+�ட� நட'� ெகா�டா;. நாேனா இ�= இ�ஷூர� 
ப:றிய ேப$/ எR'தேபா� அவ; இ�ஷூர� க�ெபனி�2 நTட� எ�= 4றிய 
தவைற$ / 5�கா 5, அவ; 2:ற+ைத எ9+��கா 5 அவைள+ தி�+த 
3:ப ேட�. அவ; அறியாைமைய$ / 5� கா 5ய��, அவ; தவைற+ 
தி�+திய�� சாியாயி��கலா�. ஆனா* அவைள+ தாF+தி வி ட 2:ற� 
எ�Aைடயத*லவா? ெதாியாம* அவ; நTட� எ�= 4றியேபா� நா� 
சிாி+தி��க� 4டாத*லவா? த�3ைடய 2ண+ைத<� அவ1ைடய ப�ைப<� 
ஒ�பி 9� பா%+��ெகா�ட ேச�பதியி� எ�ண+தி* பா%வதி ேம"� உய%'� 
கா சி அளி+தா;. அவ1�2 3�னா* தா� ேம"� ஒ� ப5 தாF'� வி ட தாக� 
க�தினா%. 
 
”இனி இ�மாதிாி� 2:ற+ைத ஒ� நா1� ெச6யமா  ேட�. யாைர<� 2ைற 4றி, 
அவ%க; 2:ற+ைத உணர$ ெச6�, ந�ைம� கா 5"� அவ%க; தாF'தவ%க; 
எ�ற எ�ண+ைத உ�டா�க மா ேட�. 2ைறைய நாE�காக$ ெசா*?+ 
தி�+தேவ�9�. அ�தா� ப��. ஒ�வ�ைடய 2ைறைய எ9+�� 4=�ேபா�, 
அவ%கைளவிட நா� அறிவாளி எ�ற அக�பாவ� ந� உ;ள+தி* ஏ:பட�4டா�. 
ந�ைமவிட$ சிற'த அறிவாளிக; இ'த உலக+தி* எ+தைனேயா ேப% 
இ��கிறா%க;. அவ%க1�2 3�னா* நா� ஒ� சி= ����...'' ேச�பதி ஒ� 
35D�2 வ'தா%. அ'த 35வி* அவ��2 ஒ� நி�மதி பிற'த�. அ�ப5ேய 
L)கி�ேபானா%. 
------------- 
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���� ப�னிர������ ப�னிர������ ப�னிர������ ப�னிர��    
 
ஏ�க+� 7 9� ப/ மா 5� கனி'த 2ர*, காைல ப+திாிைக வ'� விR� சலசல��, 
பா* 5�ேபா ைச�கி; மணிேயாைச இைவயாD� பா%வதி�2 வி5ய:காைல 
ேவைளயி* வழ�கமாக� ேக 9� பழ�கமாகிவி ட ஒ?க;.  
 
'இ�= இ�A� அ'த ஒ?கைள� ேக க 35ய வி*ைலேய, ஏ�?' எ�= 
ேயாசி+தவளா6� ைக�க5கார+ ைத� பா%+�� ெகா�டா;. அதி* மணி 
ஐ'தைரதா� ஆகியி�'த�. 
 
'ஒ� ேவைள இ'த� க5கார� ெம�வாக ஓ9கிறேதா?’ எ�= எ�ணியவளா6, 
”ராஜா! ராஜா!'' எ�= அைழ+ தா;. 
 
அவ� உற�க+தி* ஆF'� கிட'தா�. கீேழ இற)கி$ ெச�= ஹா?* 
மா ட�ப 5�'த அ'த பிெரN/ நா 9� க5கார+ைத� பா%+தேபா�, அ�D� 
ஐ'தைர மணிையேய கா 5ய�. அ'த� க5கார+தி� மீ� அவ1�2 அதிக 
ந�பி�ைக! 
 
''மணி ஐ'தைரதா� ஆகிறதா?... அ�ப5யானா*, நா� இ�= வழ�க+ைத� 
கா 5"� சீ�கிரேம எR'� வி 5��கிேற�...” எ�= தன�2;ளாகேவ ெசா*?� 
ெகா�டா;. 
 
உ�ைமயி*, பா%வதி அ�= உற�க+ைதவி 9 எR' தி��கேவ இ*ைல. 
இரெவ*லா� L)கி<� L)காம"� ப9�ைகயி* �ர�டவா= ேச�பதிைய�ப:றி 
எ�ணமி 9� ெகா�5�'தவ1�2, 'எ�ேபா� L)கிேனா�, எ�ேபா� விழி+�� 
ெகா�ேடா�?' எ�ற உண%ேவ �ளி<� இ*ைல. 
 
ப9�ைகயினி�=� ெவ2 சீ�கிரேம எR'�வி டவ;, உ;ள+தி* அைமதிேயா 
உ:சாகேமா இ�றி இ)2ம)2� உலாவி� ெகா�5�'தா;. �+தக)கைள எ9+�� 
�ர 5னா;. பலகணியி� வழியாக� கீF+திைசயி* நிகF'� ெகா�5�'த 
வி5ய:காைல ஜால)கைள� பா%�கலானா;. எதி"� மன� லயி�காம: ேபாகேவ, 
கீேழ இற)கி$ ெச�= 2ளி%'த நீாி* உட* 2ளிர� 2ளி+�� பி�ன%, உைட 
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மா:றி� ெகா�9 க�ணா5யி� 3� ெச�= த� உ�வ+ைதேய ச:=ேநர� 
பா%+��ெகா�டா;. 4'தைல அழகாக$ சீவி, ெகா�ைட ேபா 9, ஊசிகளா* 
அவ:ைற� க 9�ப9+திய பி�ன%, ெந:றியி* ெபா 9 ைவ+�� ெகா�9 
ஒ�3ைற தைலைய$ சா6+�� பா%+தவளா6, ''அ�ப5 ஒ�=� வயதாகி விடவி*ைல 
நா:ப��2� ஒ�றிர�9 வய� 2ைறவாகேவதா� மதி�பிடலா� எ�= சமாதான� 
ெசா*வ� ேபா* எ�ணி� ெகா� டா;. 
 
ேமைஜ மீ� கிட'த W�2� க�ணா5ைய எ9+�$ சீைலயி� தைல�பா* அைத+ 
�ைட+� அணி'�ெகா�ட பிற2 மீ�9� ஒ� 3ைற, நிைல�க�ணா5யி� 3� 
ேபா6 நி�= த� உ�வ+ைத� பா%+தா;. இ�ேபா� இர�9 வய� அதிகமாகி 
வி ட� ேபா* ேதா�றிய�. 
 
"பரவாயி*ைல; வய� ச:= அதிகமாக+ ேதா�றினா"�, இ'த� க�ணா5 அணி'த 
பிறேக 3க+தி* அறிவி� கைள 7/கிற�'' எ�= தன�2+தாேன தி��தி 
அைட'தா;. 
 
அ9+த கணேம அவ1�2 இ�ெனா� எ�ண3� உ�டாயி:=. 
 
'வயைத�ப:றிேயா, வசீகர+ைத� ப:றிேயா, இ+தைன� கால3� ஏ:படாத 
கவைலக; இ�ேபா� ம 9� ேதா�=வாேன�? எ� உ;ள+தி* எR'�;ள 
பல7னமான எ�ண)க1�2 இ�ேவ அறி2றியாக இ��கலாேமா?’ எ�= 
ேயாசி+�� பா%+தா;. 
இத:ெக*லா� எ�ன காரண�? யா% காரண�? ஆ�; ேச�பதிேயதா�. அவ�ைடய 
அறிைவ, உறைவ, பாிைவ, அ�� ெமாழிகைள எ� உ;ள� நா9கிற�. 
 
எ� எ�ண+ைத ெவளி�பைடயாக� 4றD� 35ய வி*ைல; மன+தி:2;ேள 
மைற+� ைவ�கD� இயலவி*ைல. ேசாடா� 5யி� ெநN/�2; அக�ப 9+ 
த+தளி�2� க�ணா5� 2�9 ேபா*, ேச�பதி ப:றிய எ�ண� எ� ெநN/�2; 
�2'� அைல'� ெகா�5��கிற�. 
 
’எ� உ;ள+ைத, உ;ள+தி* �2'�ெகா�5��2� இரகசிய+ைத அவ% �ாி'�  
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ெகா�5��கிறாரா? �ாி'� ெகா�9தா� ேபசாம* ெமௗன� சாதி�கிறாரா? நா�  
ப9� ேவதைனகைள அவ% அறி'� ெகா�5��கிறாரா? அ*ல� அறி'� 
ெகா�9தா� அறியாதவ% ேபா* ந5+ �� ெகா�5��கிறாரா?’ 
 
'அவ��2 எ�னிட� அ�� இ��கிற�, அவ% எ�ைன ேநசி�கிறா%. எ� 
உ;ள+ைத� �ாி'� ெகா�5��கிறா%! ஆமா�; அதனாேலேய மாைல ேவைளகளி* 
நா� அவ% 7 9�2$ ெச*"� ேநர)களி* என�காக� கா+தி��கிறா%. பாரதிேய 
ெசா*கிறாேள, ''ெகாNச நா களாக+ தா� அ�பா மாைல ேநர)களி* 7 5* 
த)கியி��கிறா% எ�=. அத:2 எ�ன காரண�?' எ�ப5 ெய*லாேமா ப:பல 
ேகாண)களி* சி'தி+�� பா%+��, பா%வதியா*, நி$சயமான ஒ� 35D�2 வர 
35யவி*ைல. ேச�பதி உ�ைமயிேலேய அவைள ேநசி�கிறாரா இ*ைலயா 
எ�பைத அவளா* உ=தி�ப9+த 35யவி*ைல. 
 
த� எ�ண+ைத, ஆைசைய ெவளி�ப9+த 35யாத நிைலைம ஒ� �ற�, அவராகேவ 
த� நிைலைய� �ாி'� ெகா�9� ெமௗன� சாதி�கிறாரா எ�ற ச'ேதக� 
இ�ெனா� �ற�. அவ��2+ த�னிட� அ�� இ��கிறதா இ*ைலயா எ�பைத 
அறி'� ெகா�9விட ேவ�9ெம�ற �5�ேபா9 இ)2ம)2� நட'� 
ெகா�5�'தா; பா%வதி. அ�ேபா� மணி ஐ'தைர4ட ஆகவி*ைல. 
 
''இ'த நிைலைய நீ5�க விட�4டா�. மன+தி:2;ளாகேவ ைவ+�� �R)கD� 
4டா�. இ�= இத:2 ஒ� 35D க�9விட ேவ�9�, ஒ� சி= ேசாதைனயி� 
Wல� அவ% எ�ண+ைத� �ாி'� ெகா�9 விட ேவ�9�'' எ�= தீ%மானி+�� 
ெகா�டா�. 
 
மணி ஒ�பதைர�2; சா�பா ைட 35+�� ெகா�9, வாச* ஹா"�2 வ'� 
நி�றா; பா%வதி. அ)ேக பகவா� பரமஹ�ச��, ேதவியா�� சா'தமாக, 
அைமதியாக� கா சி அளி+தன%. 
 
’ேதவி! எ� மன+��2 அைமதிைய� ெகா9' எ�= ேவ�5� ெகா�டவளா6, அ'த 
இ� உ�வ)க1�2� தைல 2னி'� வண)கிவி 9 காாி* ேபா6 ஏறி� ெகா�டா;. 
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கா% வாச* கா�பD�ைட+ தா�5யேபா� ெசவி 9� ெப�மா; எR'� நி�= 
வண�க� ெச"+தினா�. கா% க*Kாி� கா�பD�  /வைர ெந�)கி+ தி��பிய 
ேநர+தி* மிஸ அகாதா 2ைடைய� பி5+தவ�ண� காைல வி'தி வி'தி நட'� 
வ'� ெகா�5�'தா;. 
 
'2 மா%னி) ேமட�' எ�= அவ; ச:= உடைல+ தாF+தி� 4றியேபா�, 
பா%வதி<� பதி* வண�க� ெதாியவி+தா;. அ�ேபா� மணி ப+த5�க ஐ'� நிமிஷ� 
ேபா% 5ேகாவி* ேபா6 கா% நி�ற�. அ ெட�ட% ஆ=3க� வழ�க�ேபா* காாி� 
கதைவ+ திற�க ஓ5 வ'தா�. 
 
பிாி�Xபா* பா%வதி காைரவி 9 இற)கி+ த�Aைடய அைற�2; ேபா6 அம%'� 
ெகா�டா;. மி�சார விசிறி /ழல+ ெதாட)கிய�. 
 
ேமைஜயி� மீ� ஏேதேதா ைப*க; அவ; ைகெயR+ ��காக� கா+�� கிட'தன. 
அவ; அவ:ைற� ப5+ தா;. சிலவ:ைற� �ாி'� ெகா�9�, சிலவ:ைற� �ாி'� 
ெகா;ளாம"� ைகெயR+�கைள ஏேனாதாேனா ெவ�= ேபா 9+ தீ%+தா;. 
 
இர�5* ஒ�= ெதாி'� ெகா�9 விட ேவ�9� எ�ற �5�பி* உ;ள� 
ஊசலா5� ெகா�5�'த�. 
 
அவ; அறிD�2� �ல�ப ட ஒேர வழி அ'த$ ேசாதைனதா�. அவ��2 
உ�ைமயி* த�னிட� அ�� இ��கிறதா எ�பைத+ ெதாி'� ெகா�9 வி9வத:2 
அ� ஒ�=தா� வழி. 
 
"இனி மாைல ேவைலகளி* த)க; ப)களாD�2 எ�னா* வர35யா�. அ'த 
ேநர+தி* என�2� க*Kாியி* நிைறய� பணிக; இ��பதா* பாரதிைய இ�= 
3த* எ� 7 9�ேக அைழ+�$ ெச�= 5bஷ� ெசா*?+தர� ேபாகிேற�” எ�= 
ஒ� க5த� எRதி ஆ=3க+திட� ேச�பதியி� 7 5:2 அைத� ெகா9+தA��வ� 
எ�பேத அத� 35D. 
 
காகித+ைத எ9+� மிக$ /��கமாக� க5த+ைத எRதி 35+தவ;, ஒ� 3ைற அைத+ 
தி��ப� ப5+�� பா%+தா;. 
 



109 

 

அ'த� கண�, அ'த� க5த+ைத அவ� ப5+�� ெகா�5�'த சமய� அவ;  
த�ைனேய ேச�பதியாகேவ எ�ணி� ப5�2�ேபா�, அவ% எ�ன நிைன�பா% எ� 
பைத� க:பைனயி* ஊகி+�� பா%+தா;. 
 
'பாவ�! தி^ெர�= இ'த� க5த+ைத� ப5+�� பா%�2�ேபா� அவ��2 மிகD� 
ஏமா:றமாயி��2�! எ� மீ� நிஜமாகேவ அவ��2 அ�� இ�'தா*, இனி 
எ�ைன$ ச'தி�க 35யாேத எ�பைத எ�ணி வ�+த� ப9வா%. எ�ைன� 
கா�பதி"� எ�Aட� உைரயா5� ெகா�5��பதி"� வி��ப� இ�'தா*, 
அத:2 இனி ச'த%�ப� இ*லாம: ேபா6வி9ேம எ�பைத நிைன+� ஏ)கி� 
ேபாவா%. சா�2� ேபா�2$ ெசா*? 5bஷைன+ த� 7 5ேலேய ைவ+�� 
ெகா;1�ப5 பாரதியிட� ெசா*? அA��வா%. அ*ல� த� ைகயாேலேய க5த� 
எRதி அA��வா%. அ�ேபா�, அ'த� க5த+ைத� ப5+ �� பா%�2�ேபா� எ� 
உ;ள� பரவச�ப9�. ேச�பதி த�னிட� ெகா�9;ள அ'தர)கமான ஆைசைய 
அறி'� ெப�மகிF$சி அைடேவ�.' 
 
'ஆ=3க�!' எ�= மணிய5+� அைழ+த பா%வதியி� 2ர?* ஏேதா ஒ� ��ைம 
ெதானி+த�. ஆ=3க� உடேன எதிாி* வ'� நி�றா�. 
 
''இ'தா, இ'த� க5த+ைத� ெகா�9ேபா6 ேச�பதி யி� 7 5* ெகா9+�வி 9 
வா'' எ�= உைறயி 9 35ய அ�க5த+ைத அவனிட� ெகா9+தA�பினா;. 
 
ஆ=3க� தி��பி வ'தேபா�, மணி ப�னிர�9. ''எ�ன ஆ=3க� க5த+ைத� 
ெகா9+�வி டாயா?... ேச�பதி ப5+�� பா%+தாரா?''... எ�= ஆவ* L�9� 
பரபர�ேபா9 விசாாி+தா; பா%வதி. 
 
"அவ% 7 5ேல இ*\)க. ப+� மணி�ேக ஆH/�2� ேபா6வி டாரா�. அ'த 
7 5ேல ஒ� அ�மா இ�'தா)க. அவ)ககி ேட ெகா9+� 9 வ'� ேட�'' 
எ�றா� அவ�. 
 
பா%வதியி� எ�ண+ைத� �ாி'� ெகா;ள 35யா ம* தவி+�� ெகா�5�'த 
ேச�பதி�2 அ"வலக+தி* எ'த ேவைல<� ஓடவி*ைல. பா%வதிைய$ ச'தி�2� 
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ேநர)களி* ேநாி* ேக 9வி9வ� எ�= எ+தைனேயா 3ைற 35D ெச6�� 
35யாம: ேபா6வி ட�. ேநாி* காO�ேபா� எ�ன காரண+தாேலா ேபச 
35வதி*ைல. எ�ப5� ேப/வ�? எ�னெவ�= ேப/வ�? 
 
த�மீ� பா%வதி�2 உ�ைமயிேலேய ஆைசயி��2 மானா*, அைத 
அறி'�ெகா;வத:2 ஒேர ஒ� வழி தா� உ�9. இ�= 3த*, மாைல ேநர)களி* 
த�னா* 7 9�2 வர35யாெத�=� �திய ெதாழி:சாைல ஒ�= ெதாட)2� 
3ய:சியி* ஈ9ப 5��பதா* இ�A� சில மாத)க1�2+ தன�2 ஓ6ேவ 
இ��காெத�=� பா%வதியிட� 4றேவ�9�. அ�ேபா� அவ; மி2'த 
ஏமா:ற+��2;ளாவா;. த�Aட� இனி ேபச35யா�. த�ைன$ ச'தி�க 
35யா�. எ�= அறிய ேந��ேபா� மிகD� வ�+த�ப9வா;. ெட?ேபானி* இைத 
நா� 4=�ேபா� அவ; ஏேதA� பதி* 4=வா;. அ�ேபா� அவ; 2ர* உ:சாக� 
இழ'� ெதானி�2�. அ'த� 2ர?* ஏமா:ற3�, வ�+த3� கல'� பிரதிப?�2�. 
அதி?�'� அவ; எ� மீ� ெகா�9;ள ஆைச<� அ�கைற<� �ல�ப9�. 
 
இ'த 35Dட� ெட?ேபாைன� ைகயி* எ9+� பிாி�Xபா* பா%வதி<ட� ேபச+ 
ெதாட)கினா%. 
 
’ஹ*ேலா !' ேச�பதியி� க�Hரமான 2ர* ெட?ேபா� 2ழ?* ஒ?+தேபா� 
பா%வதியி� உட* ஒ�3ைற சி?%+த�. 
 
"ேச�பதி ேப/கிேற�'' எ�= அவ% ேம"� ெதாட%'தேபா�, யாைர நிைன+� 
நிைன+� இ�கா=� உ�கி� ெகா�5�'தாேளா, யா��காக எ�ென�ன 
எ�ணமி 9� ெகா�5�'தாேளா, யா�ைடய 2ரைல� ேக க ஏ)கி� 
ெகா�5�'தாேளா, யா�ட� உைரயாட ஆைச�ப 9� ெகா�5�'தாேளா, 
யா�ைடய அ'தர)க+ைத அறிய� கா+�� ெகா�5�'தாேளா அ'த� 2ரைல� 
ேக டேபா�, அவ1ைடய உ;ள� படபடெவ�= அ5+��ெகா�ட�. தா� 
எRதிய க5த+ைத� பா%+� 7 9+தா�, அைத� பா%�காதவ%ேபா* ெட?ேபா� 
ெச6தி��கிறா% எ�= எ�ணியவளா6+ த� உண%$ சிைய� க 9�ப9+தி� 
ெகா�9, மிக அைமதியாக, ”நா� தா� பா%வதி ேப/கிேற�. வண�க�" எ�றா;. 
 
'வண�க�' எ�= பதி"�2� 4றிய ேச�பதி. "ஒ�= மி*ைல; இ�=3த* என�2  



111 

 

அதிக ேவைல இ��கிற�. �திய ெதாழி:சாைல ஒ�= ெதாட)க� ேபாகிேற�.  
ஆைகயா*, மாைல ேவைளகளி* இனி ஓ6D இ��கா�. 7 9�2+ தி��பி வர 
ஒ�பதாகிவி9�. பாரதிைய� கவனி+�� ெகா;ள ேவ�5ய ெபா=�� 
உ)க1ைடய�. இைத$ ெசா*வத:2+தா� 4�பி ேட�.” 
 
"அ�ப5யா! ஆக 9�” பா%வதியி� 2ர??�'� ேச�பதியா* எைத<� ஊகி�க 
35யவி*ைல. 
 
ேச�பதி அ�= மாைல 7 9�2+ தி��பி வ'தேபா� ேமைஜயி� மீ� பா%வதியி� 
க5த� அவ��காக� கா+தி�'த�. அைத எ9+�� ப5+�� பா%+தவ%, 'பா%வதி 
எ�னிட� ெட?ேபானி* ேபசிய பிறேக, என�2 இ�க5த+ைத எRதியி��க 
ேவ�9�. எ�னிட� அவ1�2;ள அ�� ெதாி'�விட� 4டா� எ�பத:காகேவ 
ெட?ேபானி* ேப/வத:2 3�ேப க5த� எRதியி��ப� ேபா* எRதியி��கிறா; 
எ�= எ�ணி� ெகா�டா%. 
 
ேச�பதி த� க5த+ைத� க�9வி ேட ெட?ேபானி* ேபசியி��கிறா% எ�= 
பா%வதி எ�ணி� ெகா�டைத� ேபாலேவ, பா%வதியிட� தா� ெட?ேபானி* 
ேபசிய பிறேக அவ; க5த� எRதியி��கிறா; எ�= ேச�பதி எ�ணி� ெகா�டா%. 
 
அ�= மாைல க*Kாி வி ட��, பா%வதி ேச�பதியி� 7 9�2$ ெச*லவி*ைல. 
 
''பாரதி! இ�= 3த* உன�2 எ� 7 5*தா� 5b ஷ�. ஏறி�ெகா; வ�5யி*” 
எ�றா;. 
 
ஒ�=ேம அறியாத பாரதி, மகிF$சிேயா9 காாி* ஏறி அம%'� ெகா�டா;. 
பிாி�Xபா* 7 5* தா� இனி 5bஷ� எ�A� ேசதி பாரதி�2 அளவிலாத 
மகிF$சிைய அளி+த�. 
 
காரண�, ராஜாைவ அ)ேக தின3� ச'தி�கலா� அ*லவா? 
 
அ�= மணி ஏழைர வைர 5bஷ� நட'த�. அ'த ேநர+தி* ராஜா 2=�2� 
ெந9�2மாக� பல3ைற அைல'� ெகா�5�'தா�. 
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பா%வதியி� மன+தி* அைமதியி*ைல. 'அவசர�ப 9 ேச�பதி�2� க5த� 
எRதிவி ேடேன ; தின� தின� அவைர$ ச'தி�பதி*, அவ�ட� ேப/வதி*, 
அைட'த இ�ப3� ஆ=த"� இனி� கி டாேத! எ�ன அச 9+ தன�! எத:காக� 
க5த� எRதிேன�? அவைர இனி எ'த� காரண+ைத ைவ+��ெகா�9 
ச'தி�ேப�? ேச�பதி த�ைனவி ேட நRவி$ ெச�=வி ட� ேபாலD� ெவ2 
Lர+��2 அ�பா*, இ�A� அ�பா* அ5வான� [மிைய+ ெதா 9� 
ெகா�5��2� எ*ைல விாி�பி* ஒ� சி= �;ளிைய�ேபா* அவ% நக%'� 
ெகா�5��ப� ேபாலD� ேதா�றிய� பா%வதி�2. 
 
’ெட?ேபானி* எத:காக� ேபசிேன�? தின� தின� அவைள$ ச'தி+� உைரயா5 
மகிR� இ�ப+ைத நRவ வி 9வி ேடேன! எ�ன அச 9+தன�! த� ெச6ைகைய 
எ�ணி+ தாேம வ�+த�ப ட ேச�பதி�2� பா%வதி த�ைனவி 9 நRவி வி ட� 
ேபாலD�, த�னா* ெந�)க 35யாத ெதாைலவி*, அத:2� அ�பா* வான 
3க 5� எ*ைலயி* ஒ� சி= �;ளியாக மாறி நி:பைத� ேபாலD� ேதா�றிய�. 
 
மணி எ 9 இ��2�. 
 
"பாரதி நீ 7 9�2� ேபாகலா�. என�2 உட�� சாியி*ைல. ம:ற பாட)கைள 
நாைள�2� பா%+�� ெகா;ளலா�... ராஜா! பாரதிைய அவ; 7 5* ெகா�9 
ேபா6 வி 9வி 9 வா” எ�றா; பா%வதி. 
 
அ'த வா%+ைதைய எதி%பா%+�� கா+தி�'த ராஜாD�2 மகிF$சி தா)கவி*ைல. 
சினிமா 5b� ஒ�ைற$ சீ 5ய5+�+ த� உ:சாக+ைத ெவளி�ப9+த 
எ�ணினா�. ஆயிA� உ:சாக+ைத அட�கி�ெகா�9, ஓ5�ேபா6� காாி� 
கதைவ+ திற'� பாரதிைய அதி* ஏறி�ெகா;ள$ ெசா�னா�. 
 
கா% நக%'�, வாச* கா�பD�ைட+ தா�5 வல� ப�க� தி��பிய�. அ'த� ப�க� 
தா� ேச�பதியி� 79 இ�'த�. கட:கைர இ�'த திைச<� அ�தா�. 
------------  
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���� பதி�������� பதி�������� பதி�������� பதி����    
 
உயரமான ேமைட. அத� மீ� ஒ� ெபாிய பாறா)க*, நாைல'� ெதாழிலாள%க; 
அ'த� பாைறைய� கட�பாைரயா* கீேழ த;1வத:2+ த)க; பல� ெகா�ட 
ம 9� 3ய�= பா%�கிறா%க;. ெதாழிலாள%க;. நர��க; �ைட�க� பாைறைய+ 
த;1� கா சிைய� க:சிைலயாக வ5+�� கட:கைரயி* ைவ+�;ளா� சி:பி 
ஒ�வ�. 
 
பாரதிைய� காாி* ஏ:றி� ெகா�9 �ற�ப ட ராஜா D�2 அவைள உடேன 7 5* 
ெகா�9 வி 9விட மனமி*லாததா*, ச:= ேநர� கட:கைரயிேலேய /:றி� 
ெகா�5�'தா�. எ)ெக)ேகா /:றிய பி�ன% கைடசியாக அ'த� க:சிைலயி� 
அ�கி* ேபா6� காைர நி=+திவி 9 ”பாரதி! இ'த$ சிைல எCவளD 
அழகாயி��கிற�. பா%+ தாயா?” எ�= ேக டா�. 
 
”என�2 இைத� பா%�கேவ ச)கடமாயி��கிற�” எ�றா; பாரதி. 
 
"ஏ�?” 
 
''அ'த ேமைடமீ� இ�A� 4ட இர�9 ெதாழிலாள%க; நி:பத:2 
இடமி��கிறேத, அ�ப5யி��க� பாைறைய ஏெழ 9�ேபா% த;1வ� ேபா* 
ெச6தி��கலாேம'' எ�றா; பாரதி. 
 
”ெச6தி��கலா�; ஏெழ 9�ேப% ேச%'� த;ளினா* பாைற கீேழ விR'�வி9ேம!'' 
எ�றா� ராஜா. 
 
பாரதி சிாி+��ெகா�ேட, "மிட% 5ைரவ%! ேநரமாகிற�. காைர எ9)க;. 
7 9�2� ேபாகேவ�9�'' எ�றா;. 
 
''மிஸ 5ைரவ%! இ�ப5 3� சீ 5* வ'� அம�)க;. இ*ைலெய�றா* கா% 
இ'த இட+ைதவி 9 நகரா�'' எ�றா� ராஜா. 
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”35யா�; ந� இ�வ��2� மணமா2�வைர நா� 3� சீ 5* உ காரமா ேட�'' 
எ�றா� பாரதி. 
 
நா� பி� சீ 5* வ'� உ கா%'� ெகா�டா* கா% ஒ ட 35யாேத'' எ�றா� 
ராஜா. 
 
பாரதி மீ�9� சிாி+��ெகா�ேட, "மிட% 5ைரவ% ! காைர எ9�க� ேபாகிறீ%களா, 
இ*ைலயா?' எ�= அதிகார� ெச6தா;. 
 
”ேமட�! நீ)க; 3� சீ 5* வ'� உ கார� ேபாகிறீ%களா, இ*ைலயா?' எ�= 
பாரதியி� காைத� பி5+� 3� 7 9�2 இR+�$ ெச�றா� ராஜா. 
 
பாரதி�2 ராஜாவி� அ�கி* அமர உ;1ற ஆைசதா� எ�றா"� ேம"�2 
வி��பமி*லாதவ; ேபா* 3க+ைத ைவ+��ெகா�டா;. 
 
காைர ெம�வாக$ ெச"+த+ ெதாட)கினா� ராஜா. இ�வ��2� இைடேய நிலவிய 
ெமளன+ைத� கைல�ப� ேபா*, 'எ�ஜினீாி) ப5�� 35'த�� எ�ன ெச6ய� 
ேபாகிறீ%க; ராஜா?'' எ�= ேக டா; பாரதி. 
 
"எ�ஜினீராக� ேபாகிேற�, ஏ�, எத:காக” எ�றா� ராஜா. 
 
"அ�ப5யா! நா� நிைன+ேத�... எ�ஜினீாி) ப5+� வி 9 வ�கீ* ெதாழி* 
ெச6வா%க; எ�= எ�றா;” பாரதி. 
 
”பி.எX. ப5+� 35+த�� நீ எ�ன ெச6ய� ேபாகிறா6?' எ�= ராஜா ேக டா�. 
 
"யாேரா ஒ�வைர கா% 5ைரவாக அம%+தி�ெகா�9 அ'த 5ைரவாி� மிஸ 
ஆகிவிட� ேபாகிேற�'' எ�= 4றி� 'கல கல' ெவன$ சிாி+தா; பாரதி. 
 
"அ'த யாராவ� ஒ�வ% யாேரா?'' எ�= ஆவேலா9 ேக டா� ராஜா. 
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”கரா... கஜா!'' எ�றா; பாரதி.  
 
“கச... கபா... கT!'' எ�றா� ராஜா. கா% எ)ெக)ேகா வைள'� தி��பி� கைடசியி* 
பாரதியி� 7 ைட ெந�)கிய சமய� ராஜா காைர ேவகமாக$ ெச"+த 3:ப டா�. 
 
அைத�க�ட பாரதி, "ெம�வாக� ேபா)க;. 79 ெந�)கிவி டேத, ெதாிய-
வி*ைலயா?' எ�றா;. 
 
''ெதாிகிற�; அதனா* தா� ேவகமாக� ேபாகிேற�. இ�ெனா� 3ைற /:றிவி 9 
வரலாேம'' எ�றா� ராஜா, 
 
"ஊஹு�. 4டா�; நா� இ�வ�� இ�ப5ேய /:றி� ெகா�5�'தா* கைடசியி* 
எ� அ�பாD�2� உ)க; அ+ைத�2� விஷய� ெதாி'�வி9�'' எ�றா; பாரதி. 
 
"ெதாிய 9ேம; ந� தி�மண+ைத�ப:றி அவ%களிட� 4=வத:2 ந� இர�9 
ேப��2ேம ைதாிய� கிைடயா�. அவ%களாகவாவ� ெதாி'� ெகா;வத:2 ஒ� 
ச'த%�ப� ெகா9�கலாேம!'' எ�றா� ராஜா. 
 
பாரதி 7 9�2+ தி��பியேபா� மணி ஒ�பதாகி வி ட�. த�3ைடய அைறயி* 
தனியாக உ கா%'� சி'தைனயி* ஈ9ப 5�'த ேச�பதி�2 ேநர� ேபானேத 
ெதாியவி*ைல. ேச�பதியி� சேகாதாி காமா சி அவைர$ சா�பிட அைழ+தேபா�, 
''பாரதி 5bஷனி?�'� வ'� விட 9ேம!'' எ�றா%. 
 
ேச�பதியி� கவைல ேதா6'த 3க+ைத� கவனி+த காமா சி, அ�ணாD�2 எ�ன 
கவைல? மைலேய �ர�டா"� நிைல கல)க மா டாேர! அவரா இ�ப5� 
கவைலேய உ�வாக உ கா%'தி��கிறா%?' எ�= ேவதைன�ப டா;. 
 
"எ�ன அ�ணா உன�2? ஏ� ஒ� மாதிாியாக உ கா%'தி��கிறா6?'' எ�= 
காமா சி ேக டத:2, ''ஒ�=மி*ைலேய, ஏேதா ேயாசி+�� ெகா�5��கிேற�''  
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எ�= சகஜமாக� பதி* 4றி அA�பிவி டா% அவ%. 
 
ச:= ேநர+��ெக*லா� பாரதி<� வ'�வி டா;. ’அ�பா எ�ன ெசா*வாேரா?' 
எ�ற திகி"ட� உ;ேள வ'� ெகா�5�'த பாரதிைய� பா%+�$ ேச�பதி, 
"எ�ன�மா இCவளD ேநர�? 5bஷA�2 ேநரமாகி வி டதா! வா சா�பிடலா�'' 
எ�= அைழ+த�� தா� பாரதி�2 நி�மதி ஏ:ப ட�. 
 
”இேதா வ'�வி ேட� அ�பா!'' எ�= 2தி+�� ெகா�ேட ஓ5னா;. பாரதி<� 
ேச�பதி<� சா�பி 9� ெகா�5�'தேபா� ேச�பதி எ�Dேம ேபசவி*ைல. 
காமா சி ேக ட ேக;வி அவ% உ;ள+ைத உ=+தி� ெகா�5�'த�. "எ�ன 
அ�ணா உன�2?'' எ�= ேக டேபா� ’ஒ�=மி*ைல' எ�= அவளிட� மR�பி 
வி ேட�. ஆனா* உ�ைமயாகேவ என�2 ஒ�=மி*ைலயா? எ� உ;ள+தி* 
உ=+தி� ெகா�5��2� எ�ண+ைத அவளிட� விைளயா டாக$ ெசா*?� 
பா%�கலாேம'' எ�= ேதா�றிய�. 
 
ெமளனமாகேவ சா�பா ைட 35+��ெகா�9 ஹா?* ேபா6 அம%'தவ% 
சாவகாசமாக+ த 5?�'த பா�ைக<� ெவ:றிைலைய<� எ9+�� ேபா டப5ேய 
'காமா சி!...' எ�= அைழ+தா%. 
 
காமா சி எதிாி* வ'� நி�ற��, ”இ�ப5 உ கா%'� ெகா;ள ச:= ேநர� 
உ�னிட� தாமாஷாக� ேபசி� ெகா�5��க� ேபாகிேற�...” எ�= எதிாி?�'த 
ேசாபாைவ$ / 5� கா 5னா%. 
 
ேச�பதியி� ேப$/� ேபா�2� காமா சி�2 விய�ைப அளி+தன. 'அ�ணாவா 
இ�ப5� ேப/கிறா%?' எ�= எ�ணி� ெகா�டவ; ”தமாஷா�2� ேவ5�ைக�2� 
4ட உன�2 அவகாச� இ��கிறதா, அ�ணா !'' எ�= ேக டப5ேய நா:கா?யி* 
அம%'தா;. 
 
ேசாபாவி* உ கா%'தி�'த காமா சிைய� பா%+� ேச�பதி தி^ெர�= ேக டா%. 
 
'காமா சி! இ�ேபா� என�2 எ�ன வயசி��2�?"  
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''எ�ைனவிட நா" வய/4ட இ��2�. ஏ� அ�ணா தி^ெர�= இ�ேபா� 
வயைச�ப:றி எ�ன கவைல வ'� வி ட� உன�2?” 
 
”ஒ�=மி*ைல; /�மா+தா� ேக ேட�. இ�ேபா� உன�2 எ�ன வய/?” 
 
''நா:ப+ெத 9.” 
 
"உ�ைனவிட நா" வய/ 4ட எ�றா*....... என�2 இ�ேபா ஐ�ப+திர�9 
தாேன?” 
 
''ஆமா�...” 
 
''என�2 ெரா�ப வயசாகிவி ட�. இ*ைலயா?” 
 
"சீ சீ ! இ� ஒ� வயசா, எ�ன? அ=பதா� க?யாண+��ேக இ�A� ஏR வ�ஷ� 
இ��ேக?....'' 
 
''சாி, காமா சி! இ�ேபா� நா� க?யாண� ெச6� ெகா;கிேற� எ�= 
ைவ+��ெகா;. நீ எ�ன ெச6ேவ?” 
 
காமா சி சிாி+��ெகா�ேட, "உன�2 மைனவியாக வ�கிறவைள அ�ணி ' எ�= 
4�பி9ேவ�'' எ�றா;. 
 
காமா சியி� பதி* ேச�பதி�2$ ச:= நி�மதி அளி+த�. விைளயா டாக� ேக ப� 
ேபாலேவ த� உ;ள+தி";ள ச'ேதக)கைள ெய*லா� ஒCெவா�றாக� 
ேக கலானா%. 
 
"�... சாி ; நீ அ�ணி�A 4�பி9ேவ, பாரதி எ�ன ெச6வா;?” 
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"அ�மா எ�= 4�பி9வா;.” 
 
ேச�பதி சிாி+தா%. சிாி+��ெகா�ேட, ”எ� ேக;வி ெய*லா� ேவ5�ைகயாக 
இ��கிற� இ*ைலயா, உன�2!” எ�= ேக டா%. 
 
"ேவ5�ைகயாக+தாேன நீ ேக கிறா6? எ�றா; காமா சி. 
 
”நீ எ�ப5 நிைன�கிேற? நிஜமாகேவ ேக பதாக எ�ணிவி டாயா? அ�சாி, 
இ�ெனா� 3�கியமான ேக;விைய<� ேக 9 வி9கிேற�. இ�ேபா� நா� 
க*யாண� ெச6�ெகா�டா* உலக� அைத�ப:றி எ�ன நிைன�2�?'' 
 
''ஒ�=� நிைன�கா� ைக ெகா 5$ சிாி�2�; அCவளDதா� : பாரதி 
2ழ'ைதயாயி��2�ேபாேத நா� ப5+�� ப5+�$ ெசா�ேன�. அ�ேபா� நீ 
ேக கவி*ைல. சரவதிைய மற�க 35யா�. அவ1ைடய தான+தி* 
இ�ெனா�+தி�2 இடமளி�க மா ேட� எ�= சீறி விR'தா6. இ�ேபா� இ+தைன 
வயதான பிற2, தி�மண+ைத� ப:றி நீயாகேவ ேப/கிறா6. உலக� எ�ன 
நிைன�2� எ�= ேக கிறா6. விைளயா டாக� ேக பதாக$ ெசா*கிறா6. உலக� 
எ�ன நிைன�2� ெதாி<மா? ’2929 கிழவ��2� க?யாண� 9� 9� ெகா 5+ 
தா? க 5னா%’ எ�= ேக? ெச6<�.” 
 
"காமா சி! இ'த உலக+ைதேய எதி%+�+ தி�மண� ெச6� ெகா;கிேற� எ�= 
ைவ+��ெகா;. அ�ேபா�?....” 
 
”ெச6� ெகா;ளலா�; ஆனா*, நீ இ'த உலக+தி* வாழேவ�9ேம...'' 
 
இைத� ேக ட ேச�பதி 'ஓ' எ�= எ�காளமி 9$ சிாி+தா%, சிாி+��ெகா�ேட 
"அசேட! /+த� பயி+தி யமாயி��கிறாேய! நா� விைளயா டாக$ ெசா�னைத 
ெய*லா� உ�ைமெய�= ந�பிவி டாயா? பாரதி�2� க?யாண� 
ெச6யேவ�5ய வயசிேல நா� தி�மண� ெச6� ெகா;ேவனா? நிஜமாகேவ 
ந�பிவி டாயா?” ேச�பதி 4றிய� உ�ைமதா�. அ'த நிஜ+ைத வாF�ைகேயா9 
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விைளயா5� பா%�க எ�ணினா%. அ'த எ�ண+ைத+தா� சேகாதாியிட� 
ேவ5�ைகயாக� 4றி� பா%+தா%. காமா சியி� பதி* அவ��2 ேவதைனைய 
அளி�கேவ, த� வா%+ைதகைள ேவ5�ைக எ�= 4றி மR�பி வி 9 அ'த இட+ைத 
வி 9 எR'� ேபா6வி டா%. 
 
ப9�ைகயி* ேபா6 சா6'� ெகா�டவ��2 ெவ2 ேநர� L�க� வரவி*ைல. 
இர�9 ேக;விக; அவ% உ;ள+தி* �2'� மாறி மாறி� 2ர* ெகா9+�� 
ெகா�5�'தன. ஒCெவா� 2ர"� தனி+ தனியாக� ேப/� ேபா� அதனத� 
க சிைய வ?வாக வாதா5ய�! 
 
”உலக+ைத எதி%+�+ ைதாியமாக மண� �ாி'� ெகா;! �ணி'� நி:ப�தா� 
ஆ�ைம+தன�” எ�ற� ஒ� 2ர*. 
 
”உலக+��2+ தாF'�� ேபா6வி9�. அ� தா� அட�க�. அ�ேபா�தா� 
உலேகா9 ஒ 5 வாழ35<�” எ�ற� இ�ெனா� 2ர*. 
 
இ� 2ர*க1� மாறி மாறி எR'� 3R� ச�தி<ட� அவ�ட� ேபா% �ாி'தன. இ� 
எ�ண)க1ேம சாி சமமான பல+தி* எதி%+� நி�றதா*, அவ:றி* எ� சாி எ� 
த�� எ�பைத அவரா* 35D க ட 35யவி*ைல. ேநர� ேபா6�ெகா�5�'த�. 
கைடசியி* எ'த 35D�2 வர35யாம* தவி+�� ெகா�5�'த ேச� பதிைய 
உற�க� ஆ ெகா�ட�. 
 
க*Kாி அ"வலக அைறயி* உ கா%'தி�'த பிாி�Xபா* பா%வதி, அ�= வ'த 
க5த)கைள� ப5+��ெகா�5�'தா;. அவ:றி* ஒ�= மீனாைவ� ப:றிய�. 
ஹாட?* த)கி பி. ஏ. இ=தி ஆ�9 ப5+��ெகா�5�'த மாணவி ஒ�+தியி� 
ெபய%தா� அ�. க*Kாியிேலேய மிக அழகி எ�= ெபயெர9+தவ; அவ;. 
ஆட�பரமான ஆைட, பக டான ஆபரண)க; ஏ�மி�றிேய எளிைமயான 
உைடயணி'� கா�ேபாைர� கவ%'�வி9� வசீகர� கவ%$சி அவளிடமி�'த�. 
இைடேவைளயிேலா அ*ல� ேவ= ேவைளயிேலா க*Kாி மாணவிக; அ+தைன 
ேப�� தின3� அவைள ஒ� 3ைற பா%�காம* ேபாக மா டா%க;. அவ; ஆைட 
அல)கார+ைத� ப:றி<� திA/ திAசாக� ேபா 9� ெகா;1� ெகா�ைடகைள� 
ப:றி<� ேபசாம* இ��கமா டா%க;. 
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நாகாிக� எ�ற ெபயாி* 4'தைல� க'தாி+�� ெகா�9�, 2திைரவா* 35 
ேபா 9�ெகா�9� அல)ேகாலமாக$ சி)காாி+�� ெகா�9� வ�� 
மாணவிகைள� பா%வதி�2� க ேடா9 பி5�கா�. அ+தைகய மாணவிகைள 
அைழ+�� க�5�கD� தவற மா டா;. ஆயிA� பா%வதி�2 மீனாவி� 
அட�கமான ஆைட அல)கார+தி* 2:ற� காண 35யவி*ைல. 
 
ெட�னி 3த?ய விைளயா 9� ேபா 5களி* பல க*Kாி மாணவ மாணவிகைள 
ெவ�= சாரதாமணி� க*Kாி�2� ெப�ைம<� �கR� ேத5+ த'�;ள ெப�ைம<� 
மீனாD�2 உ�9. 
 
க5த� மீனாைவ� ப:றிய� எ�பைத அறி'த பா%வதி, மிக அ�கைற<டேனேய 
அைத� ப5+� 35+தா;. அவ; 3க+தி* ��னைக அ��பிய�. 
 
ேவெறா� சமயமாயி�'தா* க5த+தி* இ�'த விஷய� இத:2; பா%வதிைய 
ேவ)ைகயாக மா:றி$ சீற$ ெச6தி��2�. த� க*Kாி ெகளரவேம பாழாகி 
வி டதாக எ�ணி� ெகா'தளி+தி��பா;. அ'த� கணேம மீனாைவ+ த� அைற�2 
அைழ+� வர$ெசா*?, ஒR�க� ெக ட ெப�க1�2+ த� க*Kாியி* 
இடமி*ைல எ�= ஏசி 5மி ெச6� ஹாட??�'�� ெவளிேய:றியி��பா;. 
இ�ேபா� அவ; பைழய பா%வதி அ*ல. 3:றி"� மாறிவி ட ஒ� ��ைம� 
ெப�மணி. 
 
மீனாவி� த'ைத எRதியி�'த அ�க5த+ைத எ9+� மீ�9� ஒ�3ைற ப5+�� 
பா%+தா;. அ�ேபா�� அவ1�2� ேகாப� வரவி*ைல. 
 
''த)க; க*Kாி ஹாட?* த)கி� ப5�2� ெப�க; த2'த பா�கா�பி� கீF 
ப+திரமாக� ப5+� வ�வா%க;. அவ%க1ைடய ஒR�க� ெக 9�ேபாகாத 
3ைறயி* தா)க; கவனி+�� ெகா;7%க; எ�ற ந�பி�ைக<� ந*ல ெபய�� 
த)க; க*Kாி�2 எ�ேபா�ேம உ�9. அ'த ந�பி�ைகயி� காரணமாக+தா� எ� 
மக; மீனாைவ+ த)க; க*Kாி ஹாட?* ேச%+�� ப5�க ைவ+ேத�. 
இ�ேபா� நா� ேக;வி�ப9� ெச6தி எ�ைன+ தி9�கிட$ ெச6�;ள�. 
 
"மீனா ேவெறா� க*Kாியி* ப5�2� மாணவ� ஒ�வைன அ5�க5 
ச'தி�பதாகD�, அவAட� ந � ெகா�5��பதாகD� என�2 ஒ� ெமா ைட� 
க5த� வ'தி��கிற�. இ� உ�ைமயானா* இைதவிட அவ�ேகடான ெச6தி 
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ேவெறா�=� இ��க 35யா�. இ� ப:றி+ தா)க; உடேன தீர விசாாி+� என�2 
உ�ைமைய+ ெதாிவி�2�ப5 ேக 9�ெகா;கிேற�.'' 
 
பா%வதி�2 விய�பாக இ�'த�. ”இதி* உ�ைம யி��2மா?' எ�= ேயாசி+�� 
பா%+தா;. ’மீனா மிக ந*ல ெப�. அ�ப5ெய*லா� ப�� ெக 9 நட�க� 
45யவ; அ*ல' எ�ேற 4றிய� அவ; உ; மன�. 
 
மீனாைவேய ேநாி* அைழ+�� ேக 9விடலா� எ�ற 35Dட� ஆ=3க+ைத 
அA�பி அவைள அைழ+� வர$ ெசா�னா;. 
 
மீனா எதிாி* வ'� நி�றேபா� பா%வதி ச:= ேநர� அவைளேய உ:=� பா%+�� 
ெகா�5�'தா;. ெப�O�2� ெப�ேண பா%+� விய�2� அளD�2 அ+தைன 
அழ2! 
 
பா%வதியா* ச ெட�= விஷய+ைத� பிரதாபி�க 35யவி*ைல. /:றி வைள+� 
ஏேதேதா ேக;விகைள ெய*லா� ேக 9வி 9� கைடசியி* ேபா% ெஸ*லா� 
இ�ேபா� எ'த ம 5* இ��கிற�, மீனா?'' எ�= ேக டா;. 
 
”பாீ ைச 35கிற வைரயி* அைத�ப:றி நிைன�கேவ ேநர� கிைடயா� ேமட�'' 
எ�றா; மீனா. 
 
”ேபT! அ�ப5+தா� ப5�கேவ�9�. அ� சாி; H.ஏ.ைவ 35+�வி 9 எ�ன 
ெச6ய� ேபாகிறா6?” 
 
”அ�பா எ�ன ெசா*கிறாேரா, அத�ப5 நட'� ெகா;ேவ�...” 
 
”அ�பா க*யாண� ெச6� ெகா;ள$ ெசா�னா*...” 
 
“அவ% இTட�ப5ேய நட�ேப�.''  
 
“அவ% ேத%'ெத9+�$ ெசா*"� ைபயைன மண'� ெகா;வாய*லவா?....'' 
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”அ� தா� 35யா�; அ'த ஒ� விஷய+தி* ம 9� என�2$ /த'திர� ேவ�9�.'' 
 
"அ�ப5ெய�றா* நீயாகேவ ஒ�வைன+ ேத%'ெத9�க� ேபாகிறாயா?” 
 
''ஆமா�...'' எ�= 4றியவ;, ெவ க+�ட� தைலைய� கவிF+�� ெகா�டா;. 
மீனா அ'த� ைபய� யாெர�= எ�னிட� ெசா*லலாேமா?” 
 
ெமளனமாக நி�றா; மீனா. 
 
”எ�னிட� ெவ க�படாம* ெசா*, பா%�கலா�. இ� விஷய+தி* உன�2 
எ�னாலான உதவிைய$ ெச6கிேற�. உ� அ�பாD�2 நாேன க5த� எRதி, உ� 
தி�மண+ைத 35'� ைவ�கிேற�.....” 
 
"என�2 ெவ கமாக இ��கிற� ேமட�....” 
 
”மீனா! எ�னிட� ெசா*"வத:2 ெவ க�படலாமா? எ)ேக ெசா*" பா%�கலா�...'' 
 
தைலைய நிமி%+தி$ ெசா*"வத:2 ஆய+தமான மீனாைவ மீ�9� ெவ க� 
EF'�ெகா�ட�. 
 
''யா% அவ�? எ)ேக இ��கிறா�? ெபய%?.......” L�5�ேக டா; பா%வதி. 
 
"ெட�னி �ேளய% ேகாபால�.'' 
 
''யா% அ�? கா%ேநஷ� க*Kாியி* ப5�2� ெட� னி சா�பிய� ேகாபாலனா?” 
 
அ”வAட� உன�2 எ�ப5� பழ�க� ஏ:ப ட�?'' 
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”ெட�னி மா $ நைடெப:றேபா�.......” 
 
''சாி; நீ வ2���2� ேபாகலா�.'' 
 
மீனா தி��பி வ2�ைப ேநா�கி நட'தா;. அவ; நைடயழைகேய க� ெகா டாம* 
பா%+��ெகா�5�'த பா%வதி�2 மீனாவி� மீ� �ளி<� ேகாப� வரவி*ைல. 
மீனாவி� மீ� 2:ற� இ��பதாகD� ேதா�றவி*ைல. அத:2� பதிலாக அவ;மீ� 
அAதாபேம பிற'த�. 
 
ெட?ேபாைன எ9+�� கா%ேநஷ� க*Kாியி� எ�கைள$ /ழலவி டா;. அ9+த 
கணேம அ'த� க*Kாியி� பிாி�Xபா* தி�வாள% ேவதா'த� ேபச+ 
ெதாட)கினா%. 
 
"நா�தா� சாரதாமணி� க*Kாி பிாி�Xபா* ேப/கிேற�. த)களிட� ஒ� 3�கிய 
விஷய� ேபச ேவ�9�. இ�ேபா� வ'தா* ச'தி�க 35<மா?'' எ�= ேக டா; 
பா%வதி. 
 
"தா)களா இ)ேக வ�வதா? த)க1�2$ சிரம� ேவ�டா�. அைர மணி�2; நாேன 
அ)2 வ'�வி9கிேற�'' எ�றா% ேவதா'த�. 
 
''தயD ெச6� ம�னி�க ேவ�9�. எ�Aைடய காாியமாகேவ த)கைள� பா%�க 
வர�ேபாகிேற�. ஆைகயா* நா� அ)ேக வ�வ�தா� 3ைற. இேதா இ�ேபாேத 
�ற�ப 9� ெகா�5��கிேற�'' எ�= 4றியப5 நா:கா?ைய வி 9 எR'தா; 
பா%வதி. 
------------  

���� பதினா������ பதினா������ பதினா������ பதினா��    
 
பா%வதியி� கா%, கா%ேநஷ� க*Kாிைய ேநா�கி$ ெச�= ெகா�5�'த�. அைத$  
ெச"+தி�ெகா�5�'த பா%வதியி� உ;ள� தீவிர$ சி'தைனயி* ஈ9ப 5�'த�. 
ேம:ப5 க*Kாியி� தைலவ% தி�வாள% ேவதா'த+ைத�ப:றி எ�O�ேபாேத 
அவ1�2 ஒ�மித அ$ச3�, ப�தி<� ேதா�றின. அவ�ட� ெந�)கி� பழ2� 
வா6�� அவ1�2 இ�வைர ஏ:ப டதி*ைல. இத:23� அவைர இர�ெடா� 
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3ைற ச'தி+�� ேபசியி��கிறா;. ஆயிA�, 2ைற'த வா%+ைதக1டேனேய 
அ$ச'தி��க; 35 வைட'� வி டன. 
 
சாரதாமணி� க*Kாியி� ெபா�விழா நிகF$சி�2 அவ% வ'தி�'தேபா�4ட� 
பா%வதியா* அவாிட� ேபச 35யவி*ைல. அட�கேம உ�வான தி�வாள% 
ேவதா'த�, அைமதிேய வ5வமா6 ஒ� ப�கமாக� ேபா6 உ கா%'� 
ெகா�5�'தா%. நிைற2ட� எ�பா%கேள, அ'த� ெபய% தி�வாள% ேவதா'த+ைத� 
பா%+த பிறேக ேதா�றியி��க ேவ�9�. 
 
ஆ)கில�, தமிF இCவி� ெமாழிகளி"� அவ��2 ஆF'த �லைம<� சாி சமமான 
ப:=த"�, ஞான3� இ�'தன. க�பைன<� ேஷ�பியைர<� சமேநா�2ட� சம 
எைடயி* ைவ+� ஆரா6'த அறிவாள% அவ%. 
 
நிஜா��, ேகா 9� ேபா 9�ெகா�9, 29மியா கிரா�பா எ�= ெதாியாம* 
மைற+�வி9� தைல�பாைக <ட� தா� எ'ேநர3� கா சியளி�பா%. யாாிட3� 
அதிக� ேப/வதி*ைல. அ�ப5� ேபசினா"� ெபா�வாக+ தமிF இல�கிய)கைள� 
ப:றிேயா, ஆ)கில M*கைள� ப:றிேயாதா� ேப/வா%. 
 
எ'த ெமாழியி* ேபசிய ேபாதி"� அ'த ெமாழி�ேக உாிய தனி+ L6ைம<ட� தா� 
ேப/வா%. ஒ� ெமாழி ேப/�ேபா� அ+�ட� இ�ெனா� ெமாழிைய� கல'� 
விட�4டா� எ�பதி* எ�ேபா�ேம க�O� க�+�மாக இ��பவ%. 
 
தி�வாள% ேவதா'த+�ட� தமிழி* ேப/வதா, ஆ)கில+தி* ேப/வதா எ�ற கவைல 
ஒ��ற3�, த�Aைடய க*Kாி மாணவி மீனாைவ�ப:றி அவாிட� எCவா= 
ேப$ைச+ ெதாட)2வ� எ�ற அ$ச� இ�ெனா� �ற3� பா%வதிைய வா 5� 
ெகா�5�'தன. 
 
"எ)ேக வ'தீ%க;, எ�ன விஷய�” எ�= ேவதா'த� ேக டா*, விஷய+ைத எ�ப5+ 
ெதாட)2வ�? 
 
'த)க; க*Kாி மாணவ� ேகாபாலைன�ப:றி� ேபச வ'தி��கிேற�' எ�= 4றி, 
மீனாவி� த'ைதயிடமி�'� வ'�;ள க5த+ைத அவாிட� ெகா9+� வி9வதா? 
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அ*ல� ெபா�வாக$ சில விஷய)கைள�ப:றி 3த?* ேபசி�ெகா�5�'த பி�ன%, 
ேப$/�கிைடயி* தா� வ'த காாிய+ைத நா/�காக அறிவி�பதா? 
 
’காத*, க*யாண� இைவப:றி ேவதா'த� எ�ன அபி�பிராய� ெகா�5��கிறா% 
எ�பைத 3த?* அறி'� ெகா;ளேவ�9�. பி�ன%தா� மீனா விஷய+ைத� 
பிரதாபி�க ேவ�9�. ேகாபாலைன�ப:றி� 2:ற� ெசா*வதாகD� இ��க� 
4டா�. நட'தி��பைத<� ெதளிவாக$ ெசா*லேவ�9�. காத* விவகார)களி* 
அAபவ� எ�Dேம இ*லாத பா%வதி�2 இ� ஒ� ெப�� பிர$ைனயாக இ�'த�. 
தி�வாள% ேவதா'த+ைத$ ச'தி+� உைரயாட� ேபாவ� இ�தா� 3த* தடைவ. 
3த* 3ைறயாக அவைர$ ச'தி�க� ேபா2�ேபா� இ�மாதிாியான காத* 
விவகார+ைதயா எ9+�� ெகா�9 ேபாகேவ�9�? 
 
இ�ெனா� �ற� காதைல�ப:றிய உண%D அவ; சி'தைனைய� பகி%'� 
ெகா�5�'த�. 
 
மீனா - ேகாபால� ந பி* 2:ற� இ��பதாக அவளா* ஊகி�க 35யவி*ைல. 
தவ= ஏ�� ேநராத வைரயி* மீனாD� ேகாபாலA� ெந�)கி� பழ2வைத ஏ� 
ஆ ேசபி�க ேவ�9�? 
 
பா%வதி ேயாசி+தா;. இைத ஒ� ெபாிய விஷயமாக எ9+��ெகா�9 தி�வாள% 
ேவதா'த+திட� ேபாக ேவ�5ய� அவசிய'தானா எ�=4ட+ ேதா�றிய� 
அவ1�2. ஆனா"� ேவதா'த� இைத�ப:றி எ�ன எ�Oகிறா%; எ�ன 
ெசா*"கிறா% எ�பைத அறி'� ெகா;ளD� ஆவ* L�5ய�. 
 
காலெம*லா� க�னியாகேவ வாF'�வி ட பா%வதி�2, காத* க*யாண� ப:றிய 
அAபவேம இ*லாத பா%வதி�2, க*வி<� க*Kாி<ேம உலக� என வாFநாைள 
7ணா�கிவி ட பா%வதி�2 இ�ேபா� ஒ� �திய உண%D� உ:சாக3� 
ேதா�றி<;ளன. 
 
இ'த நிைல�2� காரண� ேச�பதிதா�. 
 
ேச�பதியி� உறைவ அவ�ைடய ந ைப அவ; வி�� பினா;; எ'ேநர3� அவ%  
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த�Aடேனேய இ��கேவ�9� எ�= எ�ணினா;. இ'த ஆைச�2,  
 
வி��ப+��2, எ�ண+��2 எ�ன காரண� எ�பைத அவளா* 4ற 35ய-
வி*ைல. ேச�பதியிடேம 4ட$ ெசா*ல 35யாம* இரகசிய+தி* ெமௗனமாக 
இ�'� ேவதைன�ப 9� ெகா�5�'த பா%வதியி� உ;ள�ேபா�கி* இ�ேபா� 
ெப�� மா=த* ஏ:ப 5�'த�. 
 
நிைறய� ப5+�;ள பா%வதி�2, பல M*கைள ஆரா6'� ப ட)க; ெப:=;ள 
பா%வதி�2 இ+தைன அறிD�, ஆ:ற"� இ�'�� த� ெசா'த வாF�ைகைய மலர$ 
ெச6� ெகா;ள+ ெதாியவி*ைல. அAபவ+ேதா9 அறிD ேச�கிறேபா�தா� 
மல%$சி<� ஏ:ப9கிற�. இ�ேபா�தா� அ'த அAபவ� அவ1�2� 
கி 5யி��கிற�. 
 
பா%வதி காைரவி 9 இற)2�ேபாேத வாச?* கா+தி�'த ேவதா'த� ”வா�)க; 
வரேவ�9�...'' எ�= அக3� 3க3� மலர� ைக4�பி வரேவ:றா%. 
 
3தி%'த ேதா:ற3� அறிவி� ஒளி7/� க�க1� அட�க3� அைமதி<� கல'த 
ப�பா9� ஒ�)ேக ேச%'த உ�வேம ேவதா'த� எ�ற ெபயைர� 
ெப:றி�'தனேவா? 
 
'த)க; வரD ந*வரவா2க' எ�ற உபசாி��ட� த�3ைடய அைற�2� பா%வதிைய 
அைழ+�$ ெச�றா% அவ%. 
 
��சிாி�ைப+ தவிர, பா%வதியி� வாயினி�= எ�Dேம ெவளி�படவி*ைல. 
 
ேப$ைச எ�ப5+ ெதாட)2வ� எ�பதிேலேய அவ; மன� எ�ணமி 9� 
ெகா�5�'த�. 
 
கைடசியி*, ”த)கைள$ ச'தி+�� ேப/� ேப= என�2� கி 5யத:காக மி�க 
மகிF$சி அைடகிேற�'' எ�= ேப$ைச+ ெதாட)கினா;. 
 



127 

 

ேவதா'த� சிாி+தா%. க;ள�, கபடறம:ற அ'த$ சிாி�பி� Wலேம த�3ைடய  
பதிைல� 4றிவி டா% அவ%. 
 
”தா)க; எ�ைன+ ேத5 வ'த காாிய� எ�னேவா?”  
 
ஆ)கில+தி* மிக மிக$ சரளமாக� ேப/� திறைம ெப:றி�'த ேபாதி"� ேவதா'த� 
Lய தமிழிேலேய ேபசினா%. 
 
கா%ேநஷ� க*Kாி பிாி�Xபா* பதவி அவைர+ ேத5 வ'தத:2� காரண� அவ% 
தமிழி* ெப�� �லைம ெப:றவ% எ�பத:காக அ*ல. ஆ)கில+தி* அவ��2 உ;ள 
ஞானேம அவைர இ'த நிைல�2 உய%+திய�. ஆயிA�, அவ% த�ைம ஒ� தமிF� 
�லவ% எ�= 4றி� ெகா;வதிேலேய ெப�ைம�ப டா%. த�ைம� ெபா=+த 
வைரயி* தமிR�2 உய%'தெதா� தான+ைத� ெகா9�க ேவ�9ெம�ப-
த:காகேவ தைல�பாைகைய+ தைலயிேல அணி'� ெகா�5�'தா%. 
 
”வ;1வைர�ப:றி+ த)க; க�+� எ�னெவ� பைத நா� அறியலாமா?” பா%வதி 
மிக மிக விநயமாக� ேக டா;. 
 
''’வ;1வ� த�ைன உலகிA�ேக த'� வா��கF ெகா�ட தமிF நா9,’ எ�= 
பாரதி பா5ய பிற2, நா� 4=வத:2 எ�ன இ��கிற�!'' 
 
"ம�னி�க ேவ�9�. இ�ெனா� விஷய� ப:றி<� த)க; க�+ைத அறிய 
வி���கிேற�" எ�றா; பா%வதி. 
 
''ந�= ந�=! தாராளமாக� ேக1)க;'' எ�றா% ேவதா'த�. 
 
“காத* எ�ற ெசா*"�2+ தா)க; விள�க� தர 35<மா '' 
 
''காத* எ�ற �னிதமான ெசா* ஆ� ெப� உறD ச�ப'த�ப ட� ம 9ம*ல. நா� 
தமிF ெமாழி மீ� காத* ெகா�9;ேள�. சில% இ'தி மீ� காத* ெகா�9;ளா%க;. 
உ)க1�2 உ)க; க*Kாியி� மீ� காத*.” 
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”உ�ைம� காதைல� ப:றி நீ)க; எ�ன நிைன�கிறீ%க;?....” 
 
”அ�ப:றி+ தனி$ ெசா:ெபாழிேவ நிகF+த ேவ�9�. ஆனா"� ஒ�= 4=ேவ�. 
காத* எ�ப� ஆ� மகAைடய வாF�ைகயி* ஒ� ப2திதா�. ஆனா* அ�ேவ ஒ� 
ெப�ணி� 3R வாFDமா2�.'' 
 
”மிக உய%'த க�+�...'' எ�= பாரா 5னா;. 
 
” இ�க�+� எ�Aைடயத*ல. ைபரைன� பாரா 9)க;'' எ�றா% ேவதா'த�. 
 
”அ��ற�?'' எ�ப� ேபா* 3க+ைத ைவ+�� ெகா�9 ேவதா'த+ைதேய 4%'� 
ேநா�கினா; பா%வதி. 
 
”ஒ� ெப�ணி� உ;ள+தி* காத* உண%$சி ேதா�=�ேபா� தா� காதைல� 
ப:றிய 3R$ ச�திைய<� அவ; அறிய ேநாி9கிற�” எ�றா% ேவதா'த�. 
 
"காதைல� ப:றி வ;1வ%?....'' 
 
”நிர�ப$ ெசா*? யி��கிறா%. அவ:=; என�2 மிகD� பி5+த�, 

''காO)கா: காேண� றவராய  
காணா�கா: காேண� றவற*லைவ” 

எ�ற 2றளா2�. காதலைன ேநாி* காO�ேபா� காத?�2 அவAட3;ள 
2:ற)க; எ�Dேம ெதாிவதி*ைலயா�. அவைன� காணாதேபா� அவனிட3;ள 
2:ற) கைள+ தவிர ேவெற�Dேம ெதாிவதி*ைலயா�!” 
 
"எCவளD அழகான க�+�...'' என விய'தா; பா%வதி. 
 
"வ;1வ% 4றாத க�+�கேள இ*ைல'' எ�= மகிF'தா% ேவதா'த�. 
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ெமளன+திலாF'தி�'த பா%வதி, ஏேதா ேப/வத:2+ தய)கி� ெகா�5��கிறா; 
எ�பைத� 2றி�பா* அறி'த ேவதா'த�, "ஏேதA� 3�கிய விஷயமி�'தா* 
தய)காம* 4=)க;'' எ�றா%. 
 
''தா)க; இ'த� க5த+ைத� ப5+�� பா%�கேவ�9�. இ'த அ:ப விஷய+தி* 
த)க1�2+ ெதா'தரD ெகா9�பத:காக ம�னி�க ேவ�9�" எ�ற [%வ 
H5ைக<ட� க5த+ைத எ9+�� ெகா9+தா; பா%வதி. 
 
அைத� பிாி+�� பா%+த ேவதா'த�, "இைதயா அ:ப விஷய� எ�= 4றினீ%க;? 
இ� ந� இ� க*Kாிைய<ேம பாதி�2� விஷயம*லவா? இ�மாதிாி விஷய)களி* 
நா� அல சியமாக இ�'�வி டா* கைடசியி* அ� ந� க*Kாிக1�ேக இR�ைக+ 
ேத5+ த��. க*Kாி+ தைலவ%க1�2 இைவ ச�ப'தம:றைவ எ�= உதாசீன� 
ெச6�வி9வ� மிகமிக+ தவறான ெசய*. இ� விஷய+தி* தா)க; எ9+�� 
ெகா�ட அ�கைறைய� பாரா 9கிேற�. இ�ேபாேத ேகாபாலைன அைழ+�� ேபசி 
உ�ைமைய அறி'� ெகா�9 வி9ேவா�. ச:= ேநர� தா)க; இ'த அைறயிேலேய 
உ கா%'தி�)க;. த)கைள ேநாி* ைவ+��ெகா�9 அவைன விசாாி�ப� 
அCவளD சாியாக இ��கா�. அவ� எ�ன 4=கிறா� எ�பைத+ தா)க1� ேக க 
ேவ�9�. ஆைகயா*, நா� அவைன அ9+த அைற�2 வர$ெசா*? விசாரைண 
ெச6கிேற�. இ'த அைறயி?�'தப5ேய தா)க; ேக 9� ெகா;ளலா�” எ�றா%. 
தைலயைச+தா; பா%வதி. அ9+த அைறயி* விசாரைண ஆர�பமாயி:=. 
 
”ேகாபா*! உ�னிட� இ�= சில ேக;விக; ேக க� ேபாகிேற�. எைத<� 
மைற�காம* பதி* 4றேவ�9�. இ�ப5 உ கா%'� ெகா;'' எ�றா% ேவதா'த�. 
 
ேகாபால� உ காரவி*ைல. ”ம�னி�க ேவ�9�!” எ�= 4றி+ த� ப�ைப 
ெவளி�ப9+தினா�. 
 
''உன�2 எ�ன வயதாகிற� ேகாபா*?"  
 
''இ�ப+� W�=....?” 
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''இ'த ஆ�9ட� உ� ப5�� 35'� வி9கிற த*லவா?'' 
 
”ஆ�...” 
 
''அ��ற� எ�ன ெச6ய� ேபாகிறா6....?” 
 
''ஏதாவ� ஓ% அ"வலக+தி* ேச%'� பணி �ாிய� ேபாகிேற�...” 
 
''எ�ேபா� தி�மண� ெச6� ெகா;ள�ேபாகிறா6?'' 
 
”எ� த'ைத 35D ெச6<�ேபா�...''  
 
"உ� த'ைதயாக� பா%+� 35D ெச6<� ெப�ைண மண'� ெகா;ள 
ேபாகிறாயா? அ*ல�...'' 
 
”அ'த� ெபா=�ைப அவ% ஏ:=� ெகா;ள மா டா%...” 
 
”அ�ப5யானா*....!” 
 
"நானாக ஒ� ெப�ைண+ ேத%'� மண� ெச6� ெகா;வத:2 அவ% த�3ைடய 
[ரண ச�மத� அளி�பா%...'' 
 
”ஒ� ேவைள நீ ேத%'ெத9�2� ெப�ைண அவ% ஒ��� ெகா;ளவி*ைல 
ெய�றா*?....'' 
 
”ஒ���ெகா;ளமா டா% எ�= ஏ� ச'ேதக�பட ேவ�9�? ெபா�வாக உலக+தி* 
ந�பி�ைகதா� 3�கிய�. ஆயிA�, எ*லாவ:றி"ேம ந�பி�ைக ைவ+�விட� 
4டா� தா�. அத:காக எைத<ேம ந�பாம"� இ��க� 4டாத*லவா?'' 
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”ேகாபா*! மிக அ�ைமயாக� ேப/கிறாேய! இ�வைர விைளயா 5"� ப5�பி"� 
ம 9ேம �+திசா? எ�= தா� எ�ணி�ெகா�5�'ேத�. காத* விவகார+தி"� 
நீ...'' ேவதா'த� சிாி+தப5ேய 4றினா%. 
 
”காதலா...” ேகாபால� ச:=+ திைக�ேபா9 ேக டா�. 
 
”காத?�ப� தவறி*ைல ேகாபா*! இேதா பா% இ'த� க5த+ைத...'' 
 
க5த+ைத வா)கி� ப5+த ேகாபால�, ''ஐயா, மீனாைவ நா� ேநசி�ப� 
உ�ைமதா�. ஆனா* எ)க; ந பி* 3ைறேக9 எ�D� கிைடயா�. அவைள நா� 
எ� வாF�ைக+ �ைணவியாக ஏ:=�ெகா;ள 35D ெச6தி��கிேற�.''  
 
அR+தமாகD� தி�+தமாகD� ேபசினா� ேகாபா*. 
 
ேகாபாலனி� வா%+ைதகைள� ேக 9� ெகா�5�'த பா%வதியி� உ;ள+தி* 
மகிF$சி ெபா)கி:=. அவைன ஒ� 3ைற க�ணா* பா%+�விட வி��பிய பா%வதி, 
கதவி� வழியாக அவைன� பா%�கD� ெச6தா;. 
 
சிாி+த 3க+�ட�, மி9�கான ேதா:ற+�ட� அட�கமாக நி�= ெகா�5�'த 
ேகாபாலனி� உ�வ+ைத� க�ட பா%வதி, ’மீனாD�2 ஏ:ற ேஜா5தா�' எ�= 
மன+தி:2;ளாகேவ மகிF'� ெகா�டா;. 
 
"சாி, நீ ேபாகலா�'' எ�= ேகாபாலைன அவAைடய வ2���2 அA�பிவி 9+ 
த�3ைடய அைற�2+ தி��பி வ'தா% ேவதா'த�. 
 
ேவதா'த+ைத� க�ட�� ”மி�க ந�றி. த)க1ைடய ேநர+ைத 7ணா�கி 
வி டத:காக ம�னி�க ேவ�9�'' எ�= எR'� நி�றா; பா%வதி. 
 
''7ணா�கி வி டதாக எ�ப5� 4ற 35<�? பயA;ள ஒ� 3�கிய காாியம*லவா 
இ�?'' 
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பா%வதி பதி* 4றா� ��3=வ"ட� நி�= ெகா�5�'தா;. 
 
''ஆமா�; தா)க; தமிழி* இCவளD அழகாக� ேப/கிறீ%கேள, எ�ேபா�ேம 
இ�ப5+தா� ேப/7%களா?'' ேவதா'த� விசாாி+தா%. 
 
"இ*ைல; தமிழி* ேபசினா* தா)க; மகிF$சி<=7%க; எ�பதா* ேபசி� 
பா%+ேத�. நா� ந�றாக� ேப/கிேற� எ�பைத� ேக க என�2� ெப�ைமயாக 
இ��கிற�...'' எ�றா; பா%வதி. 
 
"மீனாவி� த'ைத�2� க5த� எRதி, தி�மண+��2 ேவ�5ய ஏ:பா9 ெச6� 
வி9)க;. க*Kாி+ தைலவ%க;, மாணவ%களி� க*வி விஷய+தி* ம 9� 
க�+ைத$ ெச"+தினா* ேபாதா�. அவ%க1ைடய எதி%கால வாF�ைகயி"� 
கவன� ெச"+த ேவ�9�...” சிாி+தப5ேய 4றினா% ேவதா'த�. 
 
"வண�க�; நா� வ�கிேற�'' எ�= விைடெப:=� ெகா�டா; பா%வதி. 
 
அ�= காைலயி* தின�ப+திாிைக வ'த�� பா%வதி அவசர அவசரமாக அைத� 
�ர 5னா;. ப+திாிைகயி� ஏேதா ஒ� Wைலயி* வழ�கமாக வ�� ஒ� ப2தியி* 
அவ� கவன� ெச�ற�. அ'த� ப2தியி?�'த ெச6திைய� க�ட��, அவ; 
ெப�� ேவதைன�2;ளானா;. 
 
”ேந:றிரD ேச�பதி ப�பா6�2� பயணமானா%'' எ�ப�தா� அ$ெச6தி. 
ஏ:ெகனேவ அவ; ேச�பதிைய$ ச'தி+� நாைல'� நா களாகியி�'தன. அ'த� 
பிாிD4ட அவ1�2 ேவதைனைய+ தரவி*ைல. இ�ேபா� த�னிட� 4றி� 
ெகா;ளாமேல அவ%, ப�பா6�2� �ற�ப 9� ேபாயி��கிறா% எ�A� 
தகவைல+தா� அவளா* தா)கி� ெகா;ள 35யவி*ைல. இ'த உலகேம 
ெவறி$ெச�றாகி வி டைத�ேபா* உண%'தா;. அவ% ஊாி?�'தேபா� ேச�பதி 
த� அ�கி* இ�'த� ேபாலD�, இ�ேபா� எ*லாேம த�ைனவி 9 விலகி$ 
ெச�=வி ட� ேபாலD� உண%'தா;. 
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ேச�பதியி� மீ� அவ1�2 ேகாப� ேகாபமாக வ'த�. 
 
அ9+த கண� ’நா� ஏ� அவைர� ேகாபி�க ேவ�9�? எத:காக அவ% எ�னிட� 
ெசா*?�ெகா�9 ேபாக ேவ�9�? என�2� அவ��2� எ�ன உறD? அ�= 
எ�Aைடய ெசா'த அ�ண� எ�ைன+ தனியாக+ தவி�கவி 9$ ெசா*?� 
ெகா;ளாம* ேபானேபா� 4ட என�2� ேகாப� வரவி*ைலேய! இ�ேபா� என�2$ 
ச�ப'தம:ற யாேரா ஒ�வ% த� ெசா'த� காாியமாக� ப�பா6 ேபா6வி டா% 
எ�பத:காக� ேகாப� வ�வாேன�?’ பா%வதி�2 ேவதா'த� ெசா�ன 2ற; 
நிைனD�2 வ'த�. 

"காO)கா: காேண� றவராய  
காணா�கா: காேண� றவற*லைவ” 

 
விமான+தி* ேபா6�ெகா�5�'த ேச�பதியி� உ;ள+தி"� அைமதியி*ைல. 
ஊைர வி 9� �ற�ப9� ேபா� அவ% எ*ேலாாிட3� ெசா*?� ெகா�9தா� 
�ற�ப டா%. ஆனா"� பா%வதியிட� ெசா*?� ெகா;ளாம* வ'த� ெப�� 
2ைறயாக+ ேதா�றிய� அவ��2. அ9+த கண� 'பா%வதி�2� என�2� எ�ன 
ச�ப'த�? அவளிட� நா� ஏ� ெசா*?� ெகா;ள ேவ�9�?' எ�= தம�2+ தாேம 
ேக 9�ெகா�டா%. 
 
அவ% உ;ள+தி* அைமதியி*ைல. பா%வதிைய� ப:றிேய மீ�9� மீ�9� 
எ�ணமி டவராக விமான+ தி� பலகணி வழியாக வி�ெவளிைய ெவறி$சி 9� 
பா%+�� ெகா�5�'தா%. 
------------- 

���� பதிைன������ பதிைன������ பதிைன������ பதிைன��    
 
''பாரதி! பாீ ைச ெந�)கி� ெகா�5��கிற�. இ�ேபாெத*லா� கண�கி* நீ 
அCவளD '7�' இ*ைல. ஆைகயா* இ�=3த* உன�2 ஸய� பாட� ெசா*?+ 
தர� ேபாகிேற�. எ)ேக, ஸய� �தக� ெகா�9 வ'தி��கிறாயா? அதி?�'� 
சில ேக;விக; ேக க� ேபாகிேற�'' எ�றா; பா%வதி. 
 
ஸய� எ�ற�ேம பாரதியி� வயி:றி* 'பகீ%' எ�ற�. கண�2�2 அ9+தப5யாக 
அவ1�2� பி5�காத 'ச�ெஜ� ' அ�தா�. அ�= பாரதி ராஜாDட� சினிமாD�2� 
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ேபாக+ தி ட� ேபா 9 ைவ+தி�'தா;. அ'த ேநர+திலா ஸய� பாட� ப5�க+ 
ேதா�=�? ப9 'ேபா%' ஆயி:ேற ! 
 
''காைலயி?�'ேத என�2+ தைலவ? தா)கவி*ைல அ�மா! அ+�ட� இ�= நா� 
ஸய� �+தக3� ெகா�9வர மற'� ேபாேன�'' எ�றா; பாரதி. 
 
”மா+திைர ெகா9�கிேற� அைத$ சா�பி 9வி 9 இ�ப5� ெகாNச ேநர� ப9+�� 
ெகா�5�. ராஜா வ'த�� உ�ைன� ெகா�9ேபா6 7 5* வி 9 வர$ 
ெசா*கிேற�.......” 
 
”க*Kாியி?�'� �ற�ப9�ேபாேத ெசா*வத:ெக�ன? உ�ைன அ�ேபாேத 
7 5* ெகா�9ேபா6 வி 5��ேபேன'' எ�றா; பா%வதி. 
 
''அ�ேபா� ராஜாைவ$ ச'தி�க 35யாேத!'' எ�= பாரதி 4றவி*ைல. எ�ணி� 
ெகா�டா;. 
 
ஸய� �+தக� ெகா�9 வராதத:காக+ த�ைன பிாி�Xபா* ேகாபி�பா� என 
எதி%பா%+த பாரதி�2 பா%வதியி� உபசரைணக1�, அ�� ெமாழிக1� விய�ைப 
அளி+தன. 
 
ேச�பதி ப�பாயி?�'� எ�ேபா� தி��பி வ�வா% எ�பைத அறி'� ெகா;ளேவ 
பா%வதி அCவா= அ�� பாரா 5னா�. ஆனா"� பாரதியிட� அைத� ேக 9வி9� 
�ணிD அவ1�2 ஏ:படவி*ைல. சகஜமாக� ேக ப�ேபா* ேக 9� பா%�கலாமா? 
ஊஹு� 4டா�. 
 
'அ�பா, நீ)க; எ�ேபா� வ�7%க; எ�= பிாி�X பா* விசாாி+தா%' எ�= பாரதி 
த� த'ைதயிட� 4றினா* அவ% எ�ன எ�ணி� ெகா;வா%? அவ% வ�ைகயி* 
நா� அ�கைற ெகா�5��பதாக அ*லவா நிைன�பா%. 'ேபா6 வ�கிேற�' எ�= 
ஒ� வா%+ைத ெசா*?� ெகா�9 ேபாகாதவைர�ப:றி நா� ஏ� விசாாி�க 
ேவ�9�? அவாிட� என�2 அ�கைற இ��பதாக ஏ� கா 5� ெகா;ள ேவ�9�? 
ஆனா"� அவளா* ேச�பதிைய� ப:றி எ�ணாம* இ��க 35யவி*ைல. 
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ெவ2 ேநர� தன�2+தாேன 2ழ�பி� ெகா�5�'த பா%வதி, கைடசியி* ஒ� 
35D�2 வ'தா;. பாரதிைய ெம�வாக விசாாி�க+ ெதாட)கினா;. 
 
""பாரதி! உன�2 அ5�க5 தைலவ? வ�வ� உ�டா ?” 
 
"இ*ைல அ�மா!'' ெகாNச நா களாக+தா�.... இ�ப5...?” 
 
”யாராவ� டா�டாிட� சிகி$ைச ெச6� ெகா;வ� தாேன? ஆமா�... உ�Aைடய 
அ�பா4ட ஊாி* இ*ைல ேபா?��கிறேத எ�ேபா� வ�கிறா%?... நா� 
ேவ�9மானா* டா�டாிட� அைழ+�� ெகா�9 ேபாக 9மா? எ�= 
ேப$/�கிைடயி* தா� ேக கேவ�5ய ேக;விைய ெவ2 சாம%+தியமாக+ 
திணி+�வி டா; பா%வதி. 
 
"ஞாயி:=�கிழைம மாைல வ�கிறா%. இ�ேபா� என�2 3�னளD தைலவ? 
இ*ைல. 7 9�2� ேபா6$ ச:= ேநர� ஓ6ெவ9+��ெகா�டா* சாியாகிவி9�” 
எ�றா; பாரதி. 
 
"ராஜா வர 9�; உ�ைன� காாி* ெகா�9 விட$ ெசா*"கிேற�" எ�= பா%வதி 
ெசா*? வா6 Wடவி*ைல. 
 
வாச?* 4 ட% ச+த� ேக ட�. அைத அ9+� ஒ� சீ 5� 2ர*, ெதாட%'� 
வ�வ� ராஜாதா� எ�பைத அறி'� ெகா�ட பாரதியி� உ;ள+தி* 2Lகல� 
ெபா) கிய�. 
 
"ராஜா! உன�2 ஆ</ M=டா” எ�றா; பா%வதி.  
 
''எ�ன அ+ைத ! நா� வா?பனாக இ��ப� உன�2� பி5�கவி*ைலயா? எ�ைன 
29 29 கிழவனா�கி� பா%�க ேவ�9ெம�= ஆைசயாயி��கிறதா?” 
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பா%வதி சிாி+�� ெகா�ேட “ஆமா�; நீ கிழவனாக ஆனா* ேவ5�ைகயாக+தா�  
இ��2�. சாி; பாரதி�2+ தைல வ?�கிறதா�. அவைள� ெகா�9ேபா6 7 5* 
வி 9 வா... ” 
 
'சாி, அ+ைத!'' எ�= ச'ேதாஷமாக+தா� பதி* 4ற வாெய9+தா� ராஜா. ஆனா* 
தன�2 அ'த ேவைலைய$ ெச6வதி* இTடமி*லாத� ேபா* அ+ைதயிட� 
கா 5�ெகா;ள ேவ�9� எ�பத:காக, ”இ�ேவ என�2� ெபாிய ேவைலயாக� 
ேபா6வி ட�. பாரதி 7 9 5ைரவராகேவ ஆகிவி ேட�” எ�= 3O3O+த 
ப5ேய பாரதிைய� கைட� க�ணா* கவனி+தா�. 
 
வான+தி* 7 9� 4ைர�2 ேமேல அ�ேபா�தா� ஒ� விமான� பற'� 
ெகா�5�'த�. அ'த$ ச+த+தி* ராஜா 4றிய வா%+ைதக; பா%வதியி� காதி* 
விழவி*ைல. 
 
”எ�னடா ெசா*கிறா6?'' எ�= ேக டா; அ+ைத.  
 
 
”ேர5ேயாவி* இ�= என�2� 2வி �ேராகிரா�' இ��கிற� அ+ைத! ஆைகயா* 
நா� தி���வத:2 ேல டா2�'' எ�றா� ராஜா. 
 
''சாி சாி, சீ�கிர� வ'�வி9�” எ�= ெசா*? அA�பினா; பா%வதி. 
 
பா%வதி�2 இ���� ெகா;ளவி*ைல. அைமதியி�றி+ ேதா ட+தி* உலாவி� 
ெகா�5�'தா;. ேச�பதியி� நிைனD 3க+ைத அவளா* மற�க 35யவி*ைல. 
2�வி ஒ�= இ)2ம)2� அைல'� ெகா�5�'த�. த� 4 9�2; ேபா6 
உ கா�வ��, பிற2 �ைணவைன� காணாம* ேத5 அைலவ�மாக இ�'த அ'த� 
2�விையேய ச:= ேநர� 4%'� பா%+�� ெகா�5�'தா; பா%வதி, அ'த� 2�வி 
3த�3த* தனியாக அ)2 வ'� 49 - க 5� 25ேயறியேபா� பா%வதி அைத� 
கவனி+தி��கிறா;. இ�ேபா� சில நா களாக அ� ேவெறா� 2�வி<ட� சிேநக� 
[�9 /:றி� ெகா�5��பைத<� கவனி+தி��கிறா;. இ�= அ'த ஆ� 
2�விைய� காணாம*, ெப� சி 9�2 ஆ� சி 9 எ)ேக ேபாயி:ேற! எ�ேபா� 
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ேபாயி:ேறா ! ெப� சி 5ட� ெசா*?�ெகா�9 ேபாயி:ேறா! ெசா*?� 
ெகா;ளாமேலேய ேபா6, அைலய ைவ+�� ெகா�5��கிறேதா? பா%வதி�2 அ'த� 
2�வி மி� நிைல மி2'த ேவதைனைய+ த'த�. பா%வதி�2 மீ�9� ேச�பதியி� 
நிைனD ேதா�றேவ அைத மற�க வி��பினா;. 
 
மீனாவி� த'ைத தன�2 எRதிய க5த3� அவ��2+ தா� எRதி�ேபா ட பதி* 
க5த3� ஞாபக+��2 வ'த�. 
 
ேநராக மா5 அைற�2$ ெச�றா;. ேபா2�ேபா� அ'த விசிறி வாைழ அவைள� 
பா%+�$ சலசல�ப�ேபா* ேதா�றிய�. கீேழ கிைள+தி�'த 3தி%'த இைல ஒ�= 
ெமளனமாக அவைள விசாாி�ப� ேபாலD� ேதா�றிய�. 'ேச! இெத*லா� 7� 
பிரைம!' எ�= எ�ணி�ெகா�ட வளா6, ப5கைள� கட'� அைற�2; 
பிரேவசி+தா;. ேமைஜ 5ராயைர+ திற'� மீனாவி� த'ைத�2+ தா� எRதிய 
க5த+தி� பிரதிைய எ9+�� ப5+தா;.... 
 
”ஐயா, த)க; க5த� கிைட+த�. மீனா மிக ந*ல ெப�. ப5�பி"�, 
விைளயா 5"� 3த�ைமயாக இ�'� இ'த� க*Kாி�ேக ந*ல ெபய% வா)கி+ 
த'தி��கிறா;....... தா)க; எRதி<;ளப5 ேவெறா� க*Kாி மாணவAட� அவ; 
ந � [�5��கிறா; எ�ப� உ�ைமதா�. ஆனா* அ'த ந பி* 2:ற� எ�D� 
இ*ைல. மீனாைவ+ தனியி* அைழ+� விசாாி+ேத�. அவ; எைத<� மைற�காம*, 
எ�னிட� உ�ைமைய� 4றிவி டா;. கா%ேனஷ� க*Kாி மாணவனாகிய 
ேகாபால� எ�பவைன ெட�னி விைளயா 5�ேபா� அ5�க5 
ச'தி+தி��கிறா;. ஒ�வ��ெகா�வ% ந �� [�5��கி�றன%. இ� விஷயமாக 
அ'த� க*Kாி பிாி�Xபா* தி�வாள% ேவதா'த+ைத<� ேநாி* ச'தி+�� 
ேபசிேன�. நா� அறி'த வைரயி* ேகாபால� மீனாD�2 ஏ:ற ேஜா5யாக 
இ��கிறா�. க�5�க+ த�க 3ைறயி* ஏ�� நட'�விடவி*ைல. அவ%க;, 
இ�வைர<� ச'ேதாஷமாக வாழைவ�க ேவ�5ய� உ)க; ெபா=��. 
ேகாபாலAைடய த'ைத�2� க5த� எRதி அவ% ச�மத+ைத� ெப:=+ 
தி�மண+��2 ஏ:பா9 ெச6<)க;. இத:2 எ�Aைடய மன�[%வமான ஆசிக;. 
மீனாவி� எதி%கால� மகிF$சி நிர�பியதாக இ��க ேவ�9� எ�= 
ஆைச�ப9கிேற�. க*Kாி+ தைலவி எ�ற 3ைறயி* எ�Aைடய கடைம 
இ+�ட� 35வைடகிற�. 
 
''பா%வதி.” 
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க5த+ைத� ப5+� 35+த�� பா%வதியி� 3க+தி* ெப�மித� நிலவிய�. 
 
ம=நா; காைல. வழ�க+ைத� கா 5"� ெகாNச� சீ�கிரமாகேவ எR'� காைல� 
ப+திாிைகயி� வரD�காக� கா+தி�'தா; பா%வதி. காரண� அ�= தி)க கிழைம. 
ஞாயி:=�கிழைமேய அவ% வர�ேபாவதாக� பாரதி 4றினாேள! ேந:= அவ% 
வ'�வி 5��பாேரா? ’தி�வாள% ேச�பதி ப�பாயி?�'� தி��பினா%' எ�ற 
ெச6தி ப+திாிைகயி* ெவளியாகியி��2ம*லவா? 
 
ப+திாிைக வ'த�. அவ; எதி%பா%+த ெச6தி<� அதி* இ�'த�! 
 
அ'த$ ெச6திைய� க�ட��, பா%வதியி� உட ெல)2� இத:2 3� 
அAபவி+தறியாத உண%$சி அைல பரவிய�. 
 
'அவ% வ'�வி டா% எ�பதி*, என�2 ஏ� இ+தைன மகிF$சி? அவைர$ ச'தி+� 
ஒ� <கேம ஆகிவி ட� ேபா* அ*லவா ேதா�=கிற�? அவைர� பா%�க$ 
ெச*லலாமா?’ 
 
எ'த� காரண+ைத ைவ+��ெகா�9 மீ�9� அவ% 7 9�2$ ெச*ேவ�? அதிக 
ேவைல இ��கிற�. மாைல ேவைளகளி* இனி வர35யா�' எ�= க5த� எRதி 
அA�பிவி 9 இ�ேபா� அவ% 7 9�2� ேபா6 நி�றா* எ�ைன�ப:றி எ�ன 
எ�ணி�ெகா;வா%? 
 
எ� ேவ�9மானா"� எ�ணி� ெகா;ள 9�. எ�னா* இனி ஒ� கண3� 
அவைர� பாராம* இ��க 35யா�. பா%வதி உ=தியாக ஒ� 35D�2 வ'தா;. 
 
அ�= மாைல க*Kாி 35'த�தா� தாமத�. வழ�கமாக 79 ேநா�கி$ ெச*"� 
பா%வதியி� கா%, அ�= ேச�பதியி� 7 ைட ேநா�கி� ேபா6�ெகா�5�'த�. 
 
"எ)க 7 9�காக ேபாறீ)க ேமட�?'' எ�= ேக டா; காாி* உ கா%'தி�'த 
பாரதி. 
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"ஆமா�" உ=தியாக ெவளி வ'த� பா%வதியி� பதி*. 
 
காரண� ேக 2� அளD�2+ �ணிD இ*லாத பாரதி ெமளனமாகி வி டா;. 
ராஜாைவ$ ச'தி�க 35யாேத எ�= எ�ணியேபா� அவ1�2 வ�+தமாக 
இ�'த�. 
 
பா%வதியி� கா% உ;ேள Sைழ'த சமய�, ேச�பதி த:ெசயலாக வாச?ேலேய நி�= 
ெகா�5�'தா%. 
 
'ஒ� ேவைள இ�= பா%வதி வ'தா"� வர�49�’ எ�= அவ�ைடய உ; மன� 
ெசா*?� ெகா�5�'த�. சாியாகேவ ேபா6வி ட�. 
 
காாி?�'� இற)கிய பா%வதிைய 3க மல%$சி<ட� வரேவ:ற ேச�பதி, 
"வா�)க;.... வா�)க;........ பாரதி எ�ப5� ப5+�� ெகா�5��கிறா;...'' எ�= 
விசாாி+தா%. 
 
'அதிக ேவைல இ��பதா* இனி மாைல ேவைளகளி* வர35யாெத�= 
4றினீ%கேள, இ�ேபா� ேவைலெய*லா� தீ%'�வி டதா?’ எ�= ேக பா% எ�= 
எதி%பா%+த பா%வதி�2$ ேச�பதியி� வினா விய�[ 5ய�. 
 
’எCவளD ெப�'த�ைமயான ேபா�2! எCவளD உய%'த ���!’ - பா%வதி 
எ�ணி� ெகா�டா;. 
 
''பாரதி ந�றாகேவ ப5+� வ�கிறா;. ஞாபக மறதி தா� ெகாNச� 
அதிகமாயி��கிற�. எ'த� �+தக� ேக டா"� அ'த� �+தக+ைத மற'� 
வ'�வி டதாக$ ெசா*கிறா;. ஆகேவதா� �+தக)க; இ��2� இட+திேலேய 
பாட+ைத நட+�வெத�= வ'�வி ேட�...'' 
 
"என�2� 4ட இனி அCவளD ேவைல இ��கா�. எ� அ"வ*கைள ெய*லா� 
கவனி+�� ெகா;ள� ெபா=�பான ஒ�வைர நியமி+�வி ேட�. மாைல 
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ேவைலகளி* இனி என�2� ஓ6Dதா�... தின3� ஒ� மணி ேநரமாவ� நி�மதியாக� 
ெபாRைத� கழி�க� ேபாகிேற�. ெபா�ளா"� �கழா"� ம 9� ஒ�வ� 
அைமதிைய� க�9 விட35யா�. 'க�பானிய�' எ�= ஆ)கில+தி* 
4=கிறா%கேள, அ� ெரா�ப ெரா�ப 3�கிய�...'' 
 
பாரதி இ�வ��2� காபி ெகா�9வ'� ைவ+தா;. 
 
”சி:சில சமய)களி* நம�2+ தனிைம ேவ�5யி��கிற�. சி:சில சமய)களி* 
தனிைம அ"+�� ேபா6, யாராவ� வரமா டா%களா? எ�= ேதா�றி வி9கிற�.” 
 
பா%வதி பதி* ஏ�� 4றாம* ேச�பதிையேய பா%+�� ெகா�5�'தா;. 
 
”சாி... நீ)க; 5bஷைன ஆர�பி<)க;... என�2� ெகாNச� அவசர 
ேஜா?யி��கிற�. அைர மணியி* தி��பி வ'�வி9கிேற�'' எ�= 4றி� 
�ற�ப டா% ேச�பதி. 
 
அ�றிரD பா%வதி ெவ2 ேநர� L)காம*, L�க3� வராம*, அைமதியி�றி� 
ப9�ைகயி* �ர�9 ெகா�5�'தா;. ேச�திபதி 4றிய வா%+ைதகைள 
ஒCெவா�றாக நிைனD�ப9+தி� பா%+� ’எத:காக இ�ப5� ேபசினா%. அத� 
இரகசிய� எ�ன?’ "க�பானிய�” எ�ற ெசா*"�2 எ�ன ெபா�;? இைவப:றிேய 
அவ� எ�ண� /ழ�= ெகா�5�'த�. எ�Aைடய �ைணைய மன+தி* 
எ�ணிேய அ�ப5� ேபசியி��கிறா%. அவ�ைடய உ;ள+ தி* என�2 
இடமி��கிற�. அவ% எ�ைன வி���கிறா%. எ� உறைவ நா9கிறா%. அவ��2 
எ�மீ� நா டமி�� கிற�. இ*ைலெய�றா* இ�மாதிாி அவ% ேபசியி��க 
மா டா%. ெசா:கைள+ தராசி* நி=+தி� ேபா 9 மிதமாக� ேபச� 45யவராயி:ேற! 
எ� உ;ள3� அவைரேய எ�ணி எ�ணி ஏ)2கிற�. அவைர நா� ச'தி�க 
ேவ�9�. ச'தி+� எ� உ;ள+ைத அவாிட� ெசா*ல ேவ�9�. ஆ�; நாைள 
காைலேய அவைர$ ச'தி+� எ� அ'தர)க+ைத அவாிட� 4றி வி9கிேற�. மன� 
வி 9� ேபசி வி9கிேற�. நீ�ட நா களாக எ� மன+தி* /ம'� ெகா�5��2� 
பார+ைத இற�கி வி9கிேற�. அ�ேபா� தா� என�2 நி�மதி பிற�2�. ெநN/�2; 
�2'� அைன+�� ெகா�5��2� ேவதைன நீ)2�. இ'த 35D அவ1�2$ ச:= 
நி�மதிைய+ த'த�. 
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ம=நா; வி5ய:காைலயிேலேய எR'�வி ட பா%வதி 2ளி%'த நீாி* 2ளி+�வி 9 
ேதவியி� பட+��2 3�னா* ேபா6 நி�= வண)கினா;. "தாேய! என�2 மன$ 
சா'திைய� ெகா9. அவாிட� எ� உ;ள+ைத எ9+�$ ெசா*"� �ணிைவ� ெகா9” 
எ�= ேவ�5� ெகா�டா;. பி�ன%, மா5 அைற�2� ேபா6� க�ணா5 3� 
நி�=, அல)கார+தி* ஈ9ப டா;. தைலைய$ சீவி� பலவிதமான ெகா�ைடக; 
ேபா 9� பா%+�� கைடசி யி* எ�Dேம தி��தியளி�காததா* வழ�கமாக� ேபா9� 
ெகா�ைடையேய ேபா 9� ெகா�டா;. �டைவகைள மா:றி மா:றி உ9+தி� 
பா%+தா;. நைககைள அணி'� ெகா�9 பா%+தேபா� 'ேச! இCவளD படாேடாப� 
4டா�. அட�கமாக, அழகாக, எளிய 3ைறயி* அல)காி+�� ெகா;ள ேவ�9�. 
அ�தா� அவ��2� பி5�2�’ எ�= தீ%மானி+தா;. க�ணா5யி* கைடசி 
3ைறயாக� பா%+�� ெகா�டேபா�, W�2�க�ணா5 அவ; வயைத$ ச:= 
அதிகமாக எ9+�� கா 9வ�ேபா* ேதா�றிய�. 
 
'ேச! அ�ப5 என�2 எ�ன வயதாகி வி ட�?' எ�= எ�ணியவ;, அ'த$ ச'தி�� 
எ�ப5 இ��2� எ�பைத+ தன�2;ளாகேவ க:பைன ெச6� பா%+�� 
ெகா�டா;. ெவ க+�ட� தைல கவிF'த வ�ண� தா� அவ% எதிாி* நி:ப� 
ேபாலD�, தா� 4=வைத� ேக 9 அவ% 3க� மல%வ� ேபாலD� அவ; மன�க� 
3� ேதா�றிய�. அவ; ெம6சி?%+�� ேபானா;. 
 
அ'த இ�ப நிைனேவா9, �ணிவான தீ%மான+ேதா9 ேச�பதிைய$ ச'தி�2� 
ேநா�க+ேதா9 மா5யி?�'� அவசர� அவசரமாக� கீேழ இற)கி வ'தா; பா%வதி. 
 
அ$சமய� ந9 ஹா?* ப5+�� ெகா�5�'த ராஜா ''அ+ைத !'' எ�= அைழ�கேவ, 
பா%வதி தி��பி அவ� அ�ேக ெச�=, ''எ�ன ராஜா?'' எ�= விசாாி+தா;. 
 
''ஒ�=� இ*ைல அ+ைத! இ'த� �+தக+ைத நீ)க; ப5+தி��கிறீ%களா?'' எ�= 
ேக டா� ராஜா. 
 
"எ�ன �+தக�?'' எ�= ேக டப5ேய அ'த� �+தக+ைத� ைகயி* வா)கி� பா%+த 
பா%வதி, ’பி�வி� ேப�ப%ஸா?' எ�= ேலசாக$ சிாி+�� ெகா�டா;. 
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''ஏ� சிாி�கிறீ%க; அ+ைத ?'' 
 
”பதிைன'� வ�ஷமாக இைத+ தாேன தி��ப+ தி��ப� ப5+�� 
ெகா�5��கிேற�. க*Kாியி* இ� தாேன பாட��+தக�! இத� ஆசிாிய% சா%ல 
5�க�ஸ� ஒ� ெபாிய அறிவாளி'' எ�றா;. 
 
'ஆமா�. மகா ேமைத!'' எ�= ேக?யாக� 4றினா� ராஜா. 
 
''எ�னடா உள=கிறா6?'' 
 
''நா� உளறவி*ைல. 5�க�தா� உளறியி��கிறா�. ெபாிய அறிவாளியா�! 
ேமைதயா� உலக��கF ெப:ற ஆசிாியரா�! 'இ'த� �+தக+தி* அவ� எRதி 
யி��பைத� பா%+தீ%களா ; க:பைன ெய�ற ெபயாி* க�டைத ெய*லா* 
எRதலா� ேபா?��கிற�. ஐ�ப� வய/� கிழவ� ஒ�வைன� காத?�கிறாளா�. 
ெரா�ப ந�றாயி��கிறத*லவா? இைத ெபாிய நைக$/ைவ எ�= எRதியி��-
கிறாரா�. இ*ைல,இய:ைக எ�= எRதியி�� கிறாரா? வாF�ைகயி* நட�க� 
45யதா இ�? இத:2� காத* எ�ற �னிதமான ெசா* ஒ� ேகடா? ேச! �+தகமா 
இ� எR+தா இ�? கிழவி�2� கிழவA�2� காதலா�! ெவ க� ேக9 L...'' எ�= 
அ'த� �+தக+ைத� ேகாபமாக அ�பா* 7சி எறி'தா� ராஜா. 
 
ராஜாவி� வா%+ைதக; பா%வதியி� உ;ள+தி* ஈ 5களாக� பா6'தன. 
'த�ைனேய 2:ற� சா 5� ேப/கிறாேனா?' எ�= 4ட அவ; ெநNச� 
2=2=+த�. அவளா* அவA�2� பதி* 4ற 35யவி*ைல. தாேன அ'த� 
2:றவாளியாக மாறி அவ� எதிாி* நி:ப� ேபா�ற ஒ� மய�க�! 
 
ெமளனமாக+ தி��பிய பா%வதி ெம�வாக அC விட+ைதவி 9 நக%'தா;. அவ; 
கா*க; வாச* ப�க� ெச*லவி*ைல. அத:2� பதிலாக மா5�ப5கைள ேநா�கி 
நட'தா�. 
--------------  
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���� பதினா����� பதினா����� பதினா����� பதினா�    
 
நீ�ட ேநர அல)கார+தி:2� பிற2, மி2'த உ:சாக+�ட�, ேச�பதிைய$ ச'தி�க� 
ேபாகிேறா� எ�A� 2Lகல+�ட�, அவ�ைடய அ'தர)க+ைத அறிய� ேபா2� 
ஆ%வ+�ட�, இர�5* ஒ�= ெதாி'� ெகா�9 வி9வெத�A� திடமான 
தீ%மான+�ட� அவ�ைடய 7 9�2� �ற�ப ட பா%வதிைய, ராஜாவி� ேபாி5 
ேபா�ற ெசா:க; நிைல2ைலய$ ெச6�வி டன. ஒ� கண� அவ1�2 ஒ�=ேம 
�ாியவி*ைல. 
 
ேச�பதியிட� என�2;ள அ�கைறைய� �ாி'� ெகா�ேட ராஜா இ�ப5� 
ேபசியி��கிறா�. கட'த சில நா களாக எ�Aைடய ேபா�கி* ஏேதா ஒ� மா=த* 
இ��பைத அவ� உண%'தி��கிறா�. அதனாேலேய இ�= நா� ெவளிேய 
ேபா2� ேநர+தி* எ�ைன+ த9+� நி=+தி, 'பி�வி� ேபப%' ப:றி� பிரதாபி+�, 
மைற3கமாக எ�ைன+ தா�கியி��கிறா� எ�= ஊகி+த பா%வதி, அ9+த கணேம 
ேச�பதிைய$ ச'தி�2� எ�ண+ைத� ைகவி டவளா6 மா5�ப5கைள ேநா�கி 
நட�கலானா�. 
அவ; உ;ள� 2ழ�பிய�. உட* பதறிய�. கா*க; த9மாறின. க�க; கல)கி$ 
சிவ'தன. த 9+ த9மாறிய ப5ேய மா5ைய அைட'� த� அைற�2; ெச�= 
கதைவ+ தாளி 9� ெகா�டா;. அ)ேக க�ணா5யி* த� உ�வ+ைத� 
க�டேபா�, த� க�களி?�'� இர�9 ெசா 9� க�ணீ% வழி'� 
ெகா�5��ப� ெதாி'த�. த�Aைடய நிைல�2+ தாேன இர)கினா; பா%வதி. 
 
ஆ�; பா%வதி�காக, அவ; பாிதாப நிைல�காக இ'த உலக+தி* ேவ= யா�ேம 
இ*ைல. 
 
உட* ேசா%'�, உ;ள� கச'�, உ=தி தள%'�, தி ட)க; தக%'�, த 9+ த9மாறி 
நிைல 2ைல'� ேபான பா%வதி, நி:2� ச�திய:றவளாகி� ப9�ைகயி* சா6'� 
வி டா;. 
 
இனி அவ; ேச�பதிைய$ ச'தி�க வி��பவி*ைல. சில நிமிட)க1�2 3� வைர 
இ�'த அ'த ஆைசைய இ�ேபா� த� உ;ள+தி?�'ேத ெக*? 7சி எறி'� 
வி டா;. 
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'அவ% பதி* எ�வாக இ�'தா"� பரவாயி*ைல. எ�ைன ேநசி�பதாக$ ெசா�னா* 
மகிF$சிேயா9 ஏ:=� ெகா;ேவ�. அவ% இதய+தி* என�2 இடேம இ*ைல எ�= 
4றினா"� அ'த அதி%$சிைய<� திடமாக ஏ:=� ெகா;ேவ�. ஆனா* இர�5* 
ஒ�= 35வாக+ ெதாி'� விட ேவ�9�. மன+தி:2;ளாகேவ மைற+� ைவ+�� 
ெகா�9 எ�னா* இனி ேவதைன�பட 35யா�. இ�= 35D ெதாி'�விட 
ேவ�9�. அ�ேபா�தா� என�2 நி�மதி ஏ:ப9�' எ�ற தீ%மான+�ட� �ற�ப ட 
பா%வதி�2 இ'த இர�9� ெக ட நிைல மி2'த எாி$சைல� ெகா9+த�. 
 
ப9�ைகயி* சா6'தப5ேய ேயாசி�கலானா;. ராஜா வி� வா%+ைதக; மீ�9� 
மீ�9� அவ� கா�களி* பய)கரமாக ஒ?+தன. 
 
'கிழவA�2� கிழவி�2� காதலா�!' 
 
யாேரா ஓ% ஆசாாிய%, ஏேதா ஒ� �+தக+தி* எ�ேபாேதா எ)ேகேயா, தமாஷ�காக 
எRதிய ஒ� சி�ன விஷய+ைதேய ராஜாவா* ெபா=+�� ெகா;ள 35யவி*ைல 
ெய�றா*, த� ெசா'த அ+ைத, தா6ேபா* இ�'�, த�ைன� பாச+�ட� ேபா:றி 
வள%+த அ+ைத, இ+தைகய எ�ண� ெகா�5��கிறா; எ�பைத அறிய 
ேநாி9�ேபா� எ+தைகய சீ:ற� ெகா;வா�? ஐேயா, அைத எ�ணி� பா%�கேவ 
பயமாக இ�'த� பா%வதி�2. இ�கா=� த� மன+��2; இ�மாதிாி ஓ% எ�ண� 
ைவ+தி�'ததாகேவ ராஜா அறிய� 4டா�. இ�ேபாேத மற'�வி9கிேற�. 
மற'�வி 9 எ�ேபா��ேபா* 2மாாி பா%வதியாகேவ, பிாி�Xபா* 
பா%வதியாகேவ வாF'� வி9கிேற�, உ;ள+தி* �2'� எ�Aட� இர�டற� 
கல'�வி ட எ�ண+ைத அCவளD எளிதாக� கைள'� விட� 45யதாயி�'தா* 
அ� உ�ைமயான ப:=தலா யி��க 35<மா ? 
 
'ஆமா�, நீ ஏ� ராஜாD�காக உ� எ�ண+ைத மா:றி� ெகா;ளேவ�9�.' 
பா%வதியி� உ; மன� அவைள� ேக ட�. 
 
"ராஜாைவ நீ உ� ெசா'த மகைன�ேபா* பாச� ைவ+� வள%+தா6. இ�ேபா� 
அவ� ெபாியவனாக வள%'�, உலக� ெதாி'தவனாக, ந*ல� ெக ட� 
�ாி'தவனாக ஆகியி��கிறா�. இ+தைன வய� கட'த பிற2, நீ ஒ�வாி� ந ைப 
வி���கிறா6, உறைவ நா9கிறா6 எ�= அவ� அறிய ேநாி டா* அவ� அைத� 
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ெபா=+�� ெகா;ளமா டா�, உ� உறைவேய 3றி+��ெகா�9 உ�ைன 
அநாைதயா�கிவி 9 உ� 3க+திேலேய விழி�க வி��பமி�றி, உ�ைன� பிாி'� 
ேபா6வி9வா�' எ�ற� இ�ெனா� 2ர*. 
 
'ேபாக 9ேம; என�ெக�= ஒ� வாFD கிைடயாதா?' 
 
'உ�9; ஆனா* அைத� கால� கட'� வி���கிறா6! இ�ேபா� ராஜாைவ� 
�ற�கணி+�வி 9$ ேச�பதிைய நீ மண'�ெகா�டா* உலக� உ�ைன$ 
/யநல�காாி எ�= L:=�.' 
 
கைடசியி* பா%வதி ஒ� 35D�2 வ'தா;. ேச�பதிைய அ�ேறா9, அ'த� 
கண+ேதா9 மற'�வி9வ� எ�பேத அ'த 35D. 
 
அ�ேபா� க5கார+தி* மணி ஒ�ப� அ5�2� ஓைச அவ; காதி* விR'த�. 
 
'இ�A� அைர மணி ேநர+தி:2; காேலஜு�2� �ற�பட ேவ�9�' எ�ற கடைம 
உண%$சியா* உ'த� ப டவ;, மா5யி?�'� கீேழ இற)கி$ ெச�றா;. 
 
அ+ைதயி� வரD�காக+ தின3� கா+தி��2� ராஜாைவ இ�= காணவி*ைல. 
அவ� சீ�கிரேம சா�பி 9 வி 9 ெவளிேய ெச�=வி டா� எ�பைத$ ச:= 3�� 
ேக ட 4 டாி� ஒ?யி?�'ேத பா%வதி �ாி'�ெகா� டா;. அவைன நிமி%'� 
ேநா�கD�, அவAட� ேபசD� 4ட� 4சி�ெகா�5�'த பா%வதி�2, அவ� 
அ)ேக இ*லாத� ஆ=தலாகேவ இ�'த�. 
 
பா%வதி அதிக� ேபசவி*ைல. சா�பா ைட 35+�� ெகா�9 2றி+த ேநர+திேலேய 
க*Kாி�2� �ற�ப 9 வி டா;. வழ�க�ேபா* ெசவி 9� ெப�மா; 3�கா?ைய 
வி 9 எR'� நி�= வண�க� ெச"+தினா�. க*Kாி� கா�ெபௗ�9$ /வ% 
ெந�)2�ேபா� காைல வி'தி வி'தி நட'� வ'�ெகா�5�'த மிஸ அகாதா 
'ஹேலா 2 மா%னி)' எ�றா;. அ�ேபா� மணி ப+த5�க ஐ'� நிமிஷ�. 
 
பா%வதி காைர+ த� அைற�2 ேநராக� ெகா�9 ேபா6 நி=+�வத:2;,  
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அ ெட�ட% ர)கசாமி ஓ5 வ'� காாி� கதைவ+ திற'தா�. இத:2; பிாி�Xபா*  
வ'�வி டா% எ�ற ேசதி க*Kாிெய)2� பரவிவிடேவ, ேப$/� 2ர* அட)கி 
அைமதி நிலவி:=. 
 
பா%வதி அைமதியாக+ த� அைற�2; ேபா6 அம%'� ெகா�டா;. அவ; 
ைகெயR+��காக ேமைஜ மீ� ஏேதேதா க5த)க; கா+தி�'தன. அவ:ைற� 
ப5+�� ைகெயR+�� ேபாட ேவ�9�. பக* ஒ� மணி�2 ெவளி நா 5?�'� 
யாேரா க*வி+ �ைற நி�ண%க; வ�கிறா%க;. அவ%கைள வரேவ:= உபசாி+�� 
க*Kாிைய$ /:றி� கா�பி�க ேவ�9�. உதவி� பிாி�Xபா"�2 உட�� 
சாியி*ைல. அவ1�2� பதிலாக வ2���2$ ெச�= பாட)க; நட+த ேவ�9�. 
மாைல நா" மணி�2 அவ%கைள வழியA�ப விமான நிைலய+��2 ேவ= ெச�றாக 
ேவ�9�. பா%வதி�2 ேலசாக+ தைலைய வ?+��ெகா�5�'த�. அைத� 
ெபா=+�� ெகா�டவளா6, த� கடைமகைள 35'த வைரயி* ெச6� 35+தா; 
பா%வதி. 
 
மணி W�=. அவளா* உ கா%'தி��கD� 35யாத நிைல. பாரதிைய அைழ+� வர$ 
ெசா�னா;. 
 
அவ; வ'த�� பாரதி! இ�= என�2 உட�� சாியி*ைல. ஆைகயா* 5bஷைன 
நாைள�2 ைவ+�� ெகா;ள ேவ�5ய�தா�. நா� இ�ேபா� 7 9�2$ 
ெச*கிேற�'' எ�= 4றி� �ற�ப டா;. 
 
பா%வதி, சாரதாமணி� க*Kாியி� தைலைம� பதவிைய ஏ:= எ+தைனேயா 
ஆ�9க; ஆகிவி டன. இ�வைர அவ; தைலவ? எ�= ெசா*?� க*Kாி�2 
வராத நாேள கிைடயா�. 
 
பா%வதி 3�கிய அ"வ*கைள ெய*லா� ர+� ெச6� வி 9, கடைமகைள 
ெய*லா� மற'�வி 9, க*Kாியி?�'� இர�9 மணி 3�பாகேவ �ற�ப 9$ 
ெச�ற� அ�=தா� 3த* தடைவ. 
 
மா5யி* ேபா6� ப9+தவ; தா�. மாைல ஆ= மணி வைர எR'தி��கவி*ைல. 
க9ைமயாக� கா:= 7சி�ெகா�5��கேவ, அவ; �ர�9 �ர�9 ப9+�� 
ெகா�5�' தா;. ஏேதேதா எ�ண)க; மாறி மாறி+ ேதா�றி� ெகா�5�'தன. 
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ேச�பதி த�ைன� காண வ'தி��ப� ேபா* ஒ� பிரைம. அவைர நிைன�கேவ 
அவ1�2� பயமாக இ�' த�. 'அவைர இனி நா� ச'தி�கேவ மா ேட�. 
ச'தி�பதா* எ� உ;ள+தி* வளர�45ய எ�ண+��2 இனி இட� தரமா ேட�' 
எ�= எ�Oகிறா;. 
 
"அ+ைத ! அ+ைத !'' எ�= அவசர அவசரமாக� 4�பி 9�ெகா�9 மா5�ப5களி* 
ஏறிவ�� ராஜாவி� [  ஒ? பா%வதி�2� ேக ட�. அவ; ெம�வாக+ தி��பி� 
ப9+��ெகா�டா;. ராஜாவி� 3க+ைத� பா%�2� �ணிD அவ1�2 இ*ைல. 
ராஜாவி� ைகக; த� ெந:றிைய+ ெதா9வைத உண%'த பா%வதி, அவைன 
ஏறி 9� பா%+தா;. 
 
''எ�ன அ+ைத! ந*ல ஜூர� அ5�கிறேத! உ)க1�2 எ�ன உட��!... " 
பதறி�ேபான ராஜா, கீேழ ஓ5$ெச�= த%மாமீ டைர� ெகா�9வ'� 
பாிேசாதி+தா�. 
 
"101 5கிாி'' எ�= அறி'தேபா�, ராஜாவி� க�க; கல)கின. 
 
"ஒ�=மி*ைல ராஜா! இ�றிரD ப 5னி ேபா டா* நாைள�2$ சாியாகிவி9�'' 
எ�= பா%வதி ஈன /ர+தி* 4றினா;. 
 
"நீ சா�பிடவி*ைல ெய�றா*, நாA� சா�பிட� ேபாவதி*ைல. நா� ேபா6 
டா�டைர அைழ+� வ�கிேற�'' எ�= 4றி� �ற�ப ட ராஜா, ச:= ேநர+�� 
ெக*லா� டா�ட�ட� தி��பி வ'தா�. 
 
பா%வதிைய� பாிேசாதி+�� பா%+த டா�ட% பால�மா; சிாி+��ெகா�ேட, "நா� 
டா�ட% ெதாழிைல ேம:ெகா�9 ஆ= வ�ட)க; ஆகி�றன. இ�வைர 
உ)க1�2+ தைலவ? எ�= 4ட� ேக;வி�ப டதி*ைல. உ)க1�2$ சிகி$ைச 
ெச6ய இ�ேபாதாவ� என�2 ஒ� ச'த%�ப� கிைட+தேத!'' எ�றா;. 
 
"அ�ப5யானா* என�2 ஜூர� வ'த� ப:றி+ தா)க; ெரா�ப ச'ேதாஷ�- 
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ப9கிறீ%க;, இ*ைலயா?" எ�= ேக டா; பா%வதி ; பால�மா; சிாி+தா;. 
 
''பய�பட�45ய அளD�2 ஒ�=� இ*ைல. சாதாரண ஆர�தா�. நா� ம�'� 
ெகா9+�வி 9� ேபாகிேற�. சா�பி9)க;. நாைள�2 ஜூரேம இ��கா�. ஆனா* 
ஓ6D ெரா�ப 3�கிய�" எ�= 4றிவி 9� �ற�ப டா; டா�ட%. 
 
"சா�பிடலாமா?" எ�= ேக டா� ராஜா. 
 
"ஓ" எ�றா; டா�ட%. 
 
"பா%+தீ%களா அ+ைத! டா�டேர சா�பிட$ ெசா*? வி டா%' எ�றா� ராஜா. 
டா�ட% ��சிாி��ட� தி��பி, "சா�பிடலா� எ�= நா� 4றிய� உ�ைன+தா�. 
உ� அ+ைதைய அ*ல" எ�றா;. 
 
"பா%+தாயா ராஜா! ேபா6$ சா�பி9'' எ�றா; அ+ைத. 
 
அ�றிரெவ*லா� பா%வதி�2+ L�கேம இ*ைல. பைழய ச�பவ)கெள*லா� 
��9 ��டாக� பா%வதி யி� நிைனவி* ேதா�றின. பல7ன� காரணமாக� 
க�ெணதிாி* மி�மினி� [$சிக; பற'� ெகா�5�'தன. 
 
எ�Aைடய கணவாி� அ���2� ப+திரமாக� பா%�கிறாயா; அ�மா'' - 
சரவதியி� 2ர*. 
 
காகித� 2�ைபக1�கிைடேய பளி$சி9� தி�மண அைழ�பிதF, விமான� 4ட+தி* 
அவ�ைடய W�2� க�ணா5ைய� ெகா�9 ெகா9+தேபா� அவ% பா%+த பா%ைவ 
- 4றிய வா%+ைத... 
 
[ெப�க; ஓளைவைய� ேபா* க*வி அறிD ெபற ேவ�9�. ஆனா* ஓளைவைய� 
ேபா* தி�மண வாF�ைகேய ேவ�டா� எ�= 4றிவிட� 4டா�' எ�= தா� 
4றியேபா� அவ% சிாி+த சிாி��.... ஒ�3ைற விய%+�� ெகா 5ய�. வி5<� 
ேநர+தி* அய%'� L)கி�ெகா� 5�'தா; பா%வதி. ராஜா வ'� அவ; 
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ெந:றிைய+ ெதா 9� பா%+தா�. ஜுர� இ�ேபா� �ளி�4ட இ*ைல எ�= 
ெதாி'த��, அவ� அவைள எR�பாமேல ேபா6 வி டா�. பா%வதி க�விழி+�� 
பா%+தேபா� த� அைற�2; ெவயி* அ5+�� ெகா�5��பைத� கவனி+தா;. 
 
க5கார+தி* மணி ப+� அ5+�� ெகா�5�'த�. 
 
''ஓ! மணி ப+தாகி வி டதா " ப9�ைகைய வி 9 எR'த பா%வதி, அவசர அவசரமாக� 
கீேழ இற)கி வ'�வி டா;. ஞான� பதறி�ேபா6, ”நீ)க; இ�= காேலஜு�2� 
ேபாக�4டா�. டா�ட% ஓ6D எ9+�� ெகா;ள$ ெசா*?யி��கிறா%” எ�றா;. 
 
''க*Kாி�2� ேபானா* என�2 எ*லா� சாியாகி வி9�. ஜூர� ேந:ேறா9 
ேபா6வி ட�. மணி ப+த5+� வி ட�. நா� ேபா6 வ�கிேற�'' எ�= ஞான+திட� 
ெசா*?� ெகா�டவ;, சா�பிடாமேலேய �ற�ப 9 வி டா;. 
 
அ�= பா%வதியி� கா% ேக ைட+ தா�5யேபா� ெசவி 9� ெப�மா; எR'� 
நி�= மாியாைத ெச"+த வி*ைல. அவ� வழ�கமாக எR'� நி�= 2�பி9 ேபா9� 
ேநர+தி* ேபா 9வி டா�. இ�ைற�2� பா%வதி ேல ! 
 
பா%வதியி� கா% க*Kாி� கா�பD�ைட ெந�)கிய ேபா�, அ)ேக மிஸ 
அகாதாைவ� காணவி*ைல. அகாதா அ�= க*Kாி� கா�பD�ைட ெந�)கிய 
ேபா�, '2  மா%னி) பிாி�Xபா*' எ�= 4றி�ெகா�ேட பா%வதியி� கா% 
வ�கிறதா எ�= தி��பி� பா%+தா;. காைர� காணவி*ைல. ைக� க5கார+ைத� 
பா%+தா;. மணி ப+� அ5�க ஐ'� நிமிஷ�! ஏமா:ற+�ட� ெச�= வி டா; 
அகாதா. 
 
வழ�க�ேபா* அ ெட�ட% ர)கசாமி ப+த5�க ஐ'� நிமிஷ+��2� கா%�கதைவ+ 
திற�க ஓ5வ�கிறா�; காைர� காணவி*ைல. 3க+தி* ேக;வி� 2றி<ட� தி��பி$ 
ெச*கிறா�. 
 
சாியாக� ப+ேதகா* மணி�2� பா%வதியி� கா% க*Kாி� கா�பD�9$ /வைர 
ெந�)கியேபா� எதிாி?�'த காேல@ �+தக� கைட�கார அ�பா; க5கார+ைத� 
பா%�கிறா;. அ� சாியாக ஓ9கிறதா எ�ற ச'ேதக� வ'� வி9கிற� அவ1�2. 
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பா%வதியி� காைர� க�ட�� அவ; க5கார+தி� 3;ைள+ தி��பி� ப+த5�க 
ஐ'� நிமிஷ+��2 மா:றி வி9கிறா;. பா%வதியி� கா% வ'தா*, மணி ப+த5�க 
ஐ'� நிமிஷ� எ�ப� அவ1�2 அCவளD ந�பி�ைக. 
 
பா%வதி இ�= ேல டாக வ'தேபா� அ'த� க�க1�2� பா%வதியி� ேம* 
ந�பி�ைக 2ைறயவி*ைல. க5கார+தி* பR� இ��பதாகேவ ேதா�றிய�. 
பா%வதி த� அைற�2; ெச�=ெகா�5�'தேபா� அ)கி�'த ெட?ேபா� மணி 
அ5+��ெகா�5�'த�. 
 
பா%வதி ாிcவைர எ9+�� காதி* ைவ+�� ெகா�டா;. ேச�பதியி� 2ர* எ�ன 
ேச�பதியா! அவ1�2 விய%+�� ேபாயி:=. 
 
"ஓ, நீ)களா? எ�ன ேவ�9�?" ப:=த* எ�D� மி�றி உண%$சிய:ற 2ர?* 
ேபசினா; பா%வதி. 
 
”பாரதி ெசா�னா;, த)க1�2 உட�� சாியி*ைல ெய�=.... இ�ேபா� எ�ப5 
இ��கிற�?” 
 
”இ�ேபா� ஒ�=மி*ைல... தா)�...” ச ெடன ாிcவைர ைவ+�வி டா; 
பா%வதி. 
 
அவ; இதய� படபட+த�. ”இவ% எத:காக எ�ைன�ப:றி விசாாி�க ேவ�9�? 
இவைர நா� மற�க 3ய�றா"� 35யவி*ைலேய? ஒ�ேவைள இவ% எ�ைன 
ேநசி�கிறாேரா? அவ% உ;ள+தி* என�2 இடமளி+தி��கிறாேரா? அவைர நா� 
மற'�விட� ேபாகிேற�; அைத� ேபா* அவ�� எ�ைன மற'�விட ேவ�9�. 
அ�ேபா� தா� நா� நி�மதி<ட� வாழ35<�”. திடமான, தீ%�கமான ஒ� 35D�2 
வ'தா; பா%வதி. 
 
மணி W�= இ��2�. பி.எX. வ2���2 ஜா�ரபி ேபாதி�2� கடைம அவைள 
அைழ+த�. 
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பா%வதி, த� உட* நிைலைய<� ெபா� ப9+தாம* த� கடைமைய$ ெச6ய� 
�ற�ப டா;. ெம�வாக நட'� வ2���2; Sைழ'தேபா�, அவ1�2+ தைல 
/:றிய�. அைத<� ெபா=+�� ெகா�9 வ2���2; Sைழ'� ேமைடமீ� 
ஏறினா;. கா*க; த9மாறின. மய�க3:=� கீேழ சா6'�வி டா;. 
------------------  

���� பதிேன ���� பதிேன ���� பதிேன ���� பதிேன     
 
பா%வதி க� விழி+�� பா%+தேபா� த� 7 9 மா5 அைறயி* உ;ள க 5?* 
தா� ப9+��ெகா�5�� பைத உண%'தா;. க*Kாியி* மய�க3:=� கீேழ 
விR'�வி ட பி�ன% நட'த� எ�Dேம அவ1�2 நிைனவி* இ*ைல. 
 
ராஜா, பாரதி, ஞான�, க*Kாி மாணவிக; சில%, மிஸ அகாதா, இ�A� சில 
�ெராபஸ%க; அ+தைன� ேப�� அ'த அைற�2; கவைல ேதா6'த 3க+�ட� 
பா%வதிையேய பா%+த வ�ண� நி�=ெகா�5�'தன%. 
 
அ�ேபா� இரD பதிேனா� மணி இ��கலா�. பா%வதி, அவ%க; எ*ேலாைர<� ஒ� 
3ைற க�ேணா டமி 9 ”நீ)கெள*ேலா�� எ+தைன ேநரமாக இ)ேக 
கா+தி��கிறீ%க;? பாவ�! சா�பி ^%களா, இ*ைலயா? ராஜா! இவ%கைள 
ெய*லா� கீேழ அைழ+��ெகா�9 ெச�= சா�பிட$ ெசா*"...”எ�= 
ஈனவர+தி* ேபச 35யாம* ேபசினா;. 
 
''3த?* நீ)க; சா�பி9)க'' எ�= 4றி, ப�க+தி?�'த ஹா%?�ைஸ எ9+�+ த� 
ைகயாேலேய கல'� ெகா9+தா; மிள அகாதா. 
 
அ'த பிெரN/ ஆசிாிையயி� அ��, பா%வதியி� க�கைள� பனி�க$ ெச6� 
வி ட�. 
 
"பாவ�! நீ)க; 4டவா மா5�ப5 ஏறி எ�ைன� பா%�க வ'தி��கீ)க! க*Kாியி* 
4ட மா5யி* நட�2� வ2�பாயி�'தா* பாட� நட+த� ேபாக 35யாெத�= 
4=7%கேள!'' எ�றா; பா%வதி. 
 
''நா� எ�ன! க*Kாி 3R�ேம இ)ேகதா� இ��2�...'' எ�றா; அ�காதா. 
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தி�வாள% ேச�பதி<�, பால�மா1� அ�ேபா� அைற�2; பிரேவசி�கேவ, 
/:றியி�'தவ%க; ச:= விலகி மாியாைத<ட� நி�றா%க; 
 
ேச�பதிைய� க�ட�� பா%வதியி� இதய� படபட+த�. ”ஐேயா இவ% எத:காக 
இ)ேக வ'தா%? இவைர நா� மற�க 3ய�றா"� இவ% எ�ைன மற�கவிட 
மா டாேரா? இவைர இனி� க�ணா* காண�4டா�; மன+தா"� நிைன�க� 
4டா� எ�ற*லவா எ�ணி� ெகா�5�'ேத�. இ�ேபா� இவேர எ� எதிாி* 
வ'� நி:கிறாேர!” 
 
டா�ட% பால�மா;, பா%வதியி� ைக நா5கைள$ ச:= ேநர� உண%'� 
பா%+�வி 9� பி�ன% கா� 2ழைல ைவ+�� பாிேசாதி+தா;. 
 
"கவைல�ப9வத:2 ஒ�=மி*ைல. ஒ� மாத� ஓ6ெவ9�க ேவ�9�. அ�தா� 
ெரா�ப 3�கிய�. நா� ேந:=$ ெசா*?வி 9� ேபாேன�. க*Kாி�2� ேபாக� 
4டா� எ�='' எ�= 4றிவி 9� �ற�ப டா; டா�ட%. 
 
டா�ட�டேனேய கீேழ இற)கி$ ெச�ற ராஜா ''அ+ைத�2 எ�ன ஆகார� 
ெகா9�கலா� டா�ட%?'' எ�= விசாாி+தா�. 
 
”மி*�2�, �#  ஜூஸ� நிைறய$ சா�பிடA�..” எ�றா; டா�ட%. 
 
"எ�ன �#  ெகா9�கலா� டா�ட%? மா�ள� பழ� ெகா9�கலாமா? அ+ைத�2 
மா�ள�பழ� ெரா�ப� பி5�2�...” 
 
"பி5$சா* ஜூஸாகேவ பிழி'� ெகாேட�.... ெர  ெரா�ப 3�கிய�'' எ�= 
4றி�ெகா�ேட காாி* ேபா6 ஏறி�ெகா�டா; டா�ட%. 
 
அைற�2 ெவளிேய வரா'தாவிேலேய நி�= ெகா� 5�'த ேச�பதி, ராஜா 
வ'த��, ''டா�ட% எ�ன ெசா*கிறா% ராஜா!'' எ�= விசாாி+தா%. 
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"அ+ைத�2 ெர தா� ெரா�ப 3�கிய� எ�கிறா%.'' 
 
”டா�ட% அ�ப5$ ெசா*? யி��2�ேபா� அ+ைதைய நீ ேந:=� க*Kாி�2� 
ேபாக வி 5��க� 4டா�!'' ேச�பதியி� 2ர?* 2:ற$சா 9 ெதானி+த�. 
 
"நா� காைல ஒ�ப� மணி�ேக காேலஜு�2� ேபா6 வி ேட�. அ+ைத யா% 
ேப$ைச<� ேக க மா டா;. வழ�க�ேபா* அவ; காேலஜு�2� ேபா6 WO மணி 
வைர ஓ6வி�றி உைழ+தி��கிறா;. மாைலயி* ஜா�ரபி வ2�� நட+த$ 
ெச�றேபா� தா� மய�கமாக� கீேழ விR'தி��கிறா;. ந*ல ேவைளயாக 
அ)கி�'த மாணவிக; ஓ5$ெச�= தா)கி� ெகா�5��கிறா%க;. ெச6தி 
ெதாி'த� தா� தாமத�, அ+தைன� ேப�� ஓ5$ெச�= அ+ைதைய� காாிேல ஏ:றி 
இ)ேக ெகா�9 வ'தி��கிறா%க;... பாரதி ேபா� ெச6த பிற2தா� என�ேக 
விஷய� ெதாி'� ஓ5 வ'ேத�'' எ�றா� ராஜா. 
 
வரா'தாவி* நி�ற வ�ண� ேச�பதி<� ராஜாD� ேபசி�ெகா�5��பைத� 
பா%வதி ச:=� கவனமாகேவ ேக 9� ெகா�டா;. 
 
அ'த� ேப$சி*, ேச�பதி அவ; மீ� ெகா�5�'த அ�� ெவளி�ப ட�. 
 
'எCவளD உாிைமேயா9 ராஜாைவ� ேகாபி+�� ெகா;கிறா%? அ'த� ேகாப+தி* 
எCவளD பாிD� பாச3� �ைத'� கிட�கி�றன? எ�மீ� இவ��ேக� இ+தைன 
அ�கைற? த�3ைடய ெபா�னான ேநர+ைத ெய*லா� 7ணா�கி�ெகா�9 இ)ேக 
எ+தைன ேநரமாக� கா+தி�� கிறாேரா?’ 
 
"பாரதி! உ� அ�பாைவ உ கார$ ெசா*ல�மா” எ�= 4ற வாெய9+தவ;, 
ச ெடன ெமளனியாகி வி டா;. காரண�, அவைர� காணேவ அவ; க�க; 4சின. 
அவைர உ கார$ ெசா*லேவா, அவாிட� ேபசேவா, அ�� பாரா டேவா ம=+த� 
உ;ள�. உ;ள+ைத உ=தியா�கி�ெகா�9 அவ% வ'தி�� பைதேய மற'தவளா6, 
மற�க 3ய�றவளா6, மற�க 35யாதவளா6 - ஒ� ெப�� ேசாதைனயி* சி�கி+ 
தவி+�� ெகா�5�'தா; பா%வதி. 
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அைற�2 ெவளியிேலேய நி�=ெகா�5�'த ேச�பதி, பா%வதிைய� பா%�கேவ 
வி��பவி*ைல. காரண� த�ைன� க�ட�� அவளா* ப9+தி��க இயலா�. 
எR'� உ கா%'� வி9வா;. அ'த$ சிரம+ைத அவ1�2� ெகா9�க�4டா� 
எ�= அவ% எ�ணிய� தா�. 
 
ஒCெவா�வராக வ'� பா%வதியிட� விைடெப:=� ெகா�9 �ற�ப டன%. 
கைடசியி* மிஸ அகாதா விைடெப:=�ெகா;ள வ'தேபா� பா%வதியி� க�க; 
கல)கி வி டன. காைல வி'தி வி'தி நட�2� அகாதாவிட� பா%வதி�2+ தனி�ப ட 
அ�� உ�9. வானேம இ5'தா"� [மிேய பிள'தா"� அகாதா க*Kாி�2 வர+ 
தவறியதி*ைல. 
 
”ராஜா! இ'த பிெரN/ ேல5ைய� காாிேல ெகா�9 ேபா6 வி 9வி 9 வா'' எ�= 
பா%வதி 4றியேபா�, ”இவ%கைள நாேன ெகா�9 ேபா6 வி 9வி9கிேற�. 
ராஜாைவ எ)2� அA�ப ேவ�டா�. ராஜா நீ இ)ேகேய இ�'� அ+ைதைய� 
கவனி+��ெகா;. ஏதாவ� 3�கியமாயி�'தா* என�2 உடேன ெட?ேபா� ெச6” 
எ�றா% ேச�பதி, வரா'தாவி* நி�றப5ேய. 
 
’ேதா)� b' எ�= 4றி� �ற�ப டா; அகாதா. 
 
"அ�பா! நா� இ)ேகேய இ��க 9மா?” எ�= ேக டா; பாரதி. 
 
”ேவ�டா�; நீ எ�ேனா9 வ'�வி9. நா� 7 9�2� ேபான�� உ� அ+ைதைய 
இ)ேக அA�பி ைவ�கலா�. ந�ைம� கா 5"� அவ; இ)ேக இ�'தா* 
உ�Aைடய பிாி�Xபா"�2 ேவ�5ய பணிவிைடகைள$ ெச6� 
ெகா�5��பா;” எ�றா% ேச�பதி. 
 
ேச�பதியி� அ�� ெமாழி ஒCெவா�=� பா%வதியி�. ெநNச+ைத$ 
சNசல+திலாF+தின. ேந:= 3� தினமாயி�'தா* அ'த ெமாழிக; அவ1�2 
இனி+தி��2�. இ�ேபா� அவ:ைற அவ; கச�� மா+திைரகளா�கி விR)கி� 
ெகா�5�'தா;. 
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'இவ% எத:காக எ�மீ� அ�� பாரா ட ேவ�9�? அளD�2 மீறிய அ�ைப� 
ெபாழி'� எ�ைன$ சி+திர வைத�2;ளா�க ேவ�9�? நா� மய�க3:= 
விR'தத:2 இவர*லவா காரண�? இவாிட� நா� ெகா�5�'த அ�ப*லவா 
காரண�! இ�கா=� இவைரேய நிைன+� நிைன+�, இவ�ைடய அ���காகேவ 
ஏ)கி ஏ)கி� கா+தி�'ேத�. எ�Aைடய எ�ண+ைத இ�ேபா� மா:றி�ெகா�9 
வி ேட�. இவைர மற'� வாழ 35D ெச6�வி ேட�. இ�ேபா� நா� ேவ�9வ 
ெத*லா� இவ% எ�னிட� அ�� பாரா டாம* இ��க ேவ�9� எ�ப�தா�. 
ேதவி! இ'த$ ேசாதைனயி?�'� நீேய எ�ைன� கா�க ேவ�9�' எ�= ேவ�5� 
ெகா�டா;. 
 
வாச?* ேச�பதியி� கா% �ற�ப9� ஓைச ேக ட ேபா� பா%வதி அ'த ஓைசைய 
உ:=� கவனி+தா;. த� க�களி* ெப�கி வழி'த க�ணீைர+ �ைட+�� 
ெகா�ட பா%வதி, "எ�னா* அவைர மற�க 35ய வி*ைல...” எ�= தன�2+தாேன 
4றி� ெகா�டா;. 
 
ம=நா; காைல. மணி எ 94ட அ5+தி��கா�. பாரதிைய<�, த)ைக 
காமா சிைய<� அைழ+�� ெகா�9 வ'�வி டா% ேச�பதி. காாி?�'� 
இற)கியவ% ேநராக மா5�2$ ெச�= பா%வதி ப9+தி�'த அைற�2; எ 5� 
பா%+தா%. பா%வதி அய%'� L)கி�ெகா� 5�'தா;. ெம�வாக அ'த அைற�2; 
ெச�ற ேச�பதி, த� ைகேயா9 ெகா�9 வ'தி�'த பழ)கைள எ9+�� 
ப�க+தி?�'த ேமைஜ மீ� ைவ+தா%. அCவளD� மா�ள� கனிக;! 
 
'அ+ைத�2 மா�ள� பழ� எ�றா* ெரா�பD� பி5�2�' எ�= 3த* நா; இரD 
ராஜா டா�டாிட� 4றிய��, ’பழ+ைத ஜூஸாக� பிழி'� ெகாேட�' எ�= டா�ட% 
பதி* 4றிய�� ேச�பதியி� காதி* விR'தி��க ேவ�9�. அவ% ச'த5யி�றி� 
பழ)கைள ைவ+�வி 9� �ற�ப டேபா� பா%வதி ச ெட�= க� விழி+�� 
ெகா�9 ''நீ)களா? இ�ேபா� எத:2 வ'தீ%க;? மா�ள� பழ)கெள*லா� 
ஏ�?....'' எ�= ேக டா;. 
 
”எ� த)ைகைய அைழ+� வ'ேத�. அவ; த)க1�2 ேவ�5ய பணிவிைடகைள$ 
ெச6வா;. என�2� ெகாNச� அவசர ேவைல யி��கிற�! நா� ம=ப5<� 
மாைலயி* வ'� பா%�கிேற�. நீ)க; அதிக� ேபச�4டா�. மன/�2 அைமதி<� 
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உட"�2 ஓ6D� மிக 3�கியமா�. டா�ட% 4றியி��கிறா%”. ேமேல எ�Dேம 
ெசா*லாம* �ற�ப 9 வி டா% ேச�பதி. 
 
'இவ% யாேரா? நா� யாேரா? இவ% எத:காக என�2 இ+தைன உபசார� ெச6ய 
ேவ�9�? நா� இவைர மற�க நிைன�2�ேபா� இவ% ஏ� எ� மீ� அளவ:ற 
அ�ைப� ெபாழிகிறா%? என�2 மா�ள� பழ+தி� மீ� ஆைச எ�ப� இவ��2 
எ�ப5+ ெதாி'த�! ராஜா 4றியி��பாேனா?' 'ராஜா!'' எ�= அைழ+தா;. 
 
"4�பி 5%களா அ+ைத?'' எ�= ேக 9�ெகா�ேட வ'தா� ராஜா. 
 
"ஆமா�; மா�ள�பழ� இ)ேக எ�ப5 வ'த�?” 
 
"ெதாியாேத! ஒ�ேவைள ேச�பதி வ'தி��பா%” 
 
”அவ��2 யா% ெசா�ன�? டா�ட% அ�மாவிட� ெசா*?� ெகா�5�'ேத�. 
ஒ�ேவைள அ� அவ% காதி* விR'தி��கலா�...'' 
 
"ஓ!....” 
 
''ஏ� அ+ைத சா�பிடறீ)களா, ஜூ பிழிN/� ெகா9�கிேற�...” 
 
ஆ%வ+�ட� ேக டா� ராஜா... 
 
"ேவ�டா�...'' அல சிய+�ட� சாரம:ற 2ர?* பதி* 4றினா; பா%வதி. அதி* 
ெவ=��� இைழேயா5 இ�'த�. 
 
ேச�பதியி� அ�� அவ; இதய+ைத ெநகிழ ைவ+த�. ஆனா* அைத அவ; 
பாரா டவி*ைல. அவ% கா 9� அ�ைப ஏ:=� ெகா;ளD� தயாராயி*ைல. அ'த 
அ�ைப அவ; ெபா� ப9+தD� இ*ைல. அல சிய� ெச6யD� இ*ைல. அவ% 
த�னிட� அ�� ெகா�5�� பைத அவ; உண%'ததாகேவ கா 5� ெகா;ளாம*, 
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அவ% வ�கிறேபா��, ேப/கிறேபா��, உண%$சிய:� மர�க ைடயாக இ�'� ச%வ 
சாதாரணமாக� பதி* 4றி�ெகா�5�'தா;. 
 
இ�ேபா�? அவ% ஆைசேயா9 ெகா�9வ'� ைவ+� வி 9� ேபாயி��கிற 
மா�ள� பழ)கைள$ சா�பி9வதா, ேவ�டாமா? 
 
”4டா�; இைத$ சா�பி டா* அவ% எ�மீ� ெகா�9;ள அ�ைப நா� ஏ:=� 
ெகா;வதா2�. இ'த� பழ)கைள நா� ைகயினா"� ெதாடமா ேட�. இ�= 
மாைல அவ% இ)ேக வ�வா%. வ'த�� வராத�� மா�ள� பழ)கைள நா� 
சா�பி 9 வி ேடனா எ�= கவனி�பா%. பழ)க; அ�ப5ேய கிட�பைத� க�ட�� 
எ� மீ� அவ��2� ேகாப� ேகாபமாக வ��. எ�னிட� ெவ=��+ ேதா�=�. பிற2 
அவ% எ�னிட� ைவ+�;ள பாச+ைத, ேநச+ைத� ெகாNச� ெகாNசமாக மற'�விட 
எ�Oவா%. அைத+தா� நாA� எதி% பா%�கிேற�.'' அவ; அ'த� பழ)கைள+ 
ெதாடேவ இ*ைல. 
 
மாைல ஐ'� மணி. ேச�பதியி� கா% வ�� ஓைச ேக 9� பா%வதியி� இதய� 
அ5+�� ெகா�ட�. 
 
"தா)க; ைவ+� வி 9$ ெச�ற மா�ள)கனிக; அ3தமாக இனி+தன” எ�= 
பா%வதி 4=வா;. அ'த� பதிைல� ேக ட�� எ� 3க+தி* எ'தவித மா=த"� 
ேதா�ற� 4டா�. இCவா= எ�ணியப5ேய ப5கைள� கட'� பா%வதியி� 
அைறைய அைட'தா% ேச�பதி. 
 
பா%வதி அவைர ஏறி 9� பா%+தா�. அ'த� பா%ைவயி* எ'த உண%$சி<ேம 
இ*ைல. 
 
''ந�றாக+ L)கினீ%களா?” ேச�பதி ஆவ"ட� ேக டா%. 
 
"L)கிேன�...” பா%வதியி� பதி?* அ+தைன உ:சாகமி*ைல. 
 
ேச�பதியி� பா%ைவ பழ)க; மீ� பதி'த�, காைலயி* ைவ+� வி 9�ேபான 
அ+தைன� பழ)க1� அ�ப5ேய அநாைதேபா* கிட'தன. அ'த� கா சி அவ��2 
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ேவதைனைய அளி+த�. ேவதைனகெள*லா� ஓ% உ��ைட யாக மாறி ெநN/�2; 
அைட+�� ெகா�ட� ேபா* ஓ% உண%$சி. அைத விR)கி ஜீரணி+�� ெகா;ள 
3ய�றா%. 35யவி*ைல. 
 
ஒ� நிமிஷ� அ'த அைற�2; ெமளன� நீ5+த�. அ'த ஒ� நிமிஷ+��2; 
பா%வதி�2 இதயேம ெவ5+� வி9� ேபா* ேதா�றிய�. 
 
ேவதைனைய$ சகி+�� ெகா�9 ெமௗன+ைத� கைல+��ெகா�9 அவ%தா� 
ேபசினா%. 
 
”சா�பி ^%களா?''  
 
அ'த� ேக;வியி* எ*லா ேவதைனக1� அட)கி� கிட'தன. 
 
"உ)க; ைகயா* அைத எ9+�� ெகா9)க;'' எ�= ெசா*ல+ �5+த� அவ; 
இதய�. ஆனா* வாயி?�'� வா%+ைதக; வரவி*ைல. ��க� ெநNைச அைட+�� 
ெகா;ள, ைகைய நீ 5 ெநNைச அைட+�� ெகா;ள, ைகைய நீ 5னா; பா%வதி. 
 
'மா�ள�பழ� என�2� பி5�2� எ�A� ரகசிய+ைத எ�ப5ேயா அறி'�ெகா�9 
இ'த� பழ)கைள என�காக ஆைசேயா9 வா)கி ைவ+தி��கிறா%. நா� இவ:ைற$ 
சா�பி டா* அவ% அ�ைப ஏ:=�ெகா�டதாக ஆ2�. அவைர நா� மற'� வாழ 
வி���கிேற�; அைத�ேபா* அவ�� எ�ைன மற'� வாழ ேவ�9ெம�= எ�O 
கிேற�. அவ% ெச"+�� அ�ைப நா� அ)கீகாி+தா* அ� ெப�� விபாீத+தி* 
ெகா�9 ேபா6வி9�. ஆகேவ இ'த� பழ)கைள நா� ெதாட மா ேட�. ெதாடேவ 
மா ேட�’. பா%வதியி� ைவரா�கிய�, திடசி+த�, தீ%மான� எ*லா� ேச�பதிைய� 
க�டேபா� தவி9 ெபா5யாக+ தக%'� ேபாயின. 
 
பா%வதி ைக நீ 5� ேக டேபா� ேச�பதியி� 3க� மல%'த�. ச ெடன அவ% 
அ'த� பழ)களி* ஒ�ைற எ9+�+ ேதாைல அக:றி அதA; �ைத'� கிட'த 
ெக��� க:க; ேபா�ற 3+�கைள எ9+� அவளிட� ெகா9+தா%. 
 
'இ+தைன நா1� இவ% அ���காக நா� கா+தி�'ேத�. இ�ேபா� நாேன 
இவ�ைடய அ�ைப ஏ:=� ெகா;ள ம=�கிேற�.' 
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இCவா= எ�ணிய பா%வதி�2 ��க� ெநNைச அைட+த�. 
 
மீ�9� ேச�பதி 3+�கைள எ9+�� ெகா9+த ேபா� 'ேபா��' எ�= 
ைகயைச+தா; பா%வதி. 
 
"ஏ�? பழ+தி* �சி இ*ைலயா? 
 
"�சி இ��கிற�, பசி இ*ைல.'' 
 
பா%வதியி� பதி?* வழ�கமாக உ;ள உ:சாக� இ*ைல. 
 
“ஏ� இ�ப5� ேப/கிறா;? ஒ�ேவைள உட* நிைல சாியி*லாத� காரணமா-
யி��2ேமா?” ேச�பதி ஒ� கண� சி'தி+தா%. பிற2 ச ெடன ஒ� 35D�2 
வ'தவ%ேபா*, ''சாி; நீ)க; ஓ6ெவ9+�� ெகா;1)க;. நா� அ��ற� வ'� 
பா%�கிேற�'' எ�= 4றிவி 9� �ற�ப டா%. 
 
பா%வதி அவைரேய ைவ+த க� வா)காம* பா%+�� ெகா�5�'தா;. அவ�ைடய 
க�Hரமான ேதா:ற3�, ெப�'த�ைம மி�க ேப$/, ேப$சிேல கனி'த அ�� 
எ*லாவ:ைற<� ஒ�3ைற எ�ணி� பா%+தா;. 
 
அவ% மா5�ப5களி* நட�2�ேபா�, ஒCெவா� ப5யாக� கால5 எ9+� ைவ�2� 
ஓைசைய� கவனமாக� ேக கலானா;. 
 
'அவைர ேநாி* காO�ேபா� ஆைச, அ��, பாச�, பாிD எ�Dேம இ*லாதவ; 
ேபா* ெவ=�பாக� ேப/ கிேற�. அவ% க�களி?�'� மைற'த�� அவைர� 
காண+ �5�கிற� எ� உ;ள�. ஐேயா, இெத�ன விசி+ திர�? இ'த ேவதைன-
யி?�'� என�2 வி9தைலேய கிைடயாதா? 
 
அவ; ��கெம*லா� க�ணீராக� ெப�கி�ெகா�5�'த�. 
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கீேழ, ேச�பதி யா�டேனா ேபசி�ெகா�5��ப� ேக கேவ அைத உ:=� 
கவனி+தா;. 
 
"காமா சி! நா� அ��ற� வ�கிேற�. பா%வதியி� உட�� 2ணமாகிறவைர, நீ 
இ)ேகேய இ�'� கவனி+�� ெகா;. அவ% மன+தி* எைதேயா ைவ+�� ெகா�9 
ெவளிேய ெசா*ல 35யாம* சNசல�ப9வ�ேபா* ேதா�=கிற�. அவ% ப5+தவ%. 
அ+�ட� சிற'த அறிவாளி...." 
 
ேச�பதியி� வா%+ைதக; ஒCெவா�=� பா%வதியி� ெநNச+��2; �2'� 
மா�ைள 3+�களா6 இனி+தன. 
 
”எ�னிட� இவ% எ+தைன மதி�� ைவ+தி��கிறா%? எCவளD அ�� 
ெகா�5��கிறா%? எ� உ;ள+ைத எCவளD ந�றாக� �ாி'� ெகா�5��கிறா%.” 
 
மீ�9� அவ�ைடய 2ர* ேக கிற�. 
 
"பாரதி! நா� 7 9�2� ேபாகிேற�. நீ<� வ�கிறாயா எ�Aட�...'' 
 
”நா� இ)ேகேய இ��கிேற�, அ�பா! அ+ைத இ)ேக இ��2�ேபா� என�2 
ம 9� அ)ேக எ�ன ேவைல? பிாி�Xபா"�2 உட�� 2ணமாகிறவைர நாA� 
அ+ைதேயா9தா� இ��க� ேபாகிேற�'' எ�றா� பாரதி. 
 
”ேபT! அ�தா� சாி; உ� இTட�ப5ேய ெச6; ஆனா* உ� பிாி�Xபா"�2+ 
ெதா'தரD ெகா9�க� 4டா�. நீயாகேவ ப5+�� பா ெச6ய ேவ�9�. 
ெதாி'ததா?” 
 
கா% �ற�ப 9 வாச* கா�பD�ைட+ தா�5$ ெச*"கிற�. 
 
பா%வதி அ'த மா�ள) கனிகைள� கவனி+தா�. அ'த$ சிவ'த 3+�க; அவைள� 
பா%+�$ சிாி+தன. 'பயி+தியேம! உ�மீ� இCவளD அ��� அ�கைற<� 
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ெகா�5��2� ேச�பதிையயா அல சிய� ெச6கிறா6?’ எ�ப�ேபா* 
ேதா�=கிற�. 
 
ஹா%?�ஸுட� வ'� நி�ற காமா சிைய� க�ட�� ”இ�ப5 உ கா�)க;'' 
எ�= ைக கா 5னா�. பா%வதி 
 
”ெகாNச� ஹா%?� சா�பி9கிறீ%களா? உ)க1�2 உட�� 2ணமா2� வைர 
எ�ைன இ)ேகேய இ�'� கவனி+�� ெகா;ள$ ெசா*?யி��கிறா�, எ� 
அ�ணா...'' எ�றா; காமா சி. 
 
"ஓ! அ�ப5யானா* அவைர யா% கவனி+�� ெகா; வா%க;?'' - பா%வதி ேக டா;. 
 
"7 5ேல சைமய*கார� இ��கிறா�. பா%+�� ெகா;கிறா�. நா� அ)ேக 
இ�'தா"� எ�ைன ஒ� ேவைல<� ெச6ய விடமா டா�. நீ ேபசாம* உ கா%'� 
ெகா�5�. ேவைல�கார%க; கவனி+�� ெகா;வா%க;? எ�பா�. பிற% 
��ப�ப9வைத அவ� சகி�கேவ மா டா�, இளகிய மன/ அவA�2. இ�வைர 
எ�ைன அவ� யா% 7 5"� த)க அAமதி+ததி*ைல. அ�ப5�ப டவ� எ�ைன 
இ)ேக அA�பி உ)கைள� கவனி+�� ெகா;ன$ ெசா*?யி��கிறா� எ�றா* 
அ� த)க; மீ� அவA� 2;ள அ�கைறையேய கா 9கிற�'' எ�றா; காமா சி. 
 
ேச�பதிைய�ப:றி ேம"� அறி'� ெகா;ள வி��பினா; பா%வதி. ஆயிA� அ'த 
வி��ப+ைத அவ; ெவளி� பைடயாக� கா 5� ெகா;ளாம* மைற3கமாக$ சில 
ேக;விக; ேக டா;. 
 
”உ)க அ�ணா ெர�ப� பி5வாத�காரேரா?” பா%வதி 2ழ'ைத ேபா* கபடமி�றி$ 
சிாி+தப5ேய ேக டா;. 
 
”அைத ஏ� ேக கிறீ%க;? சி�ன வயசி?�'ேத பி5வாத� 2ண� அதிக�. அவ� 
அ�பா ஒ� நா; ஏேதா ேகாபமாக$ ெசா*? வி டா% எ�பத:காக 7 ைட வி ேட 
ெவளிேயறி வி டா�. அ��ற� எ�ப5ேயா கTட�ப 9� ப5+�+ தாேன விR'� 
எR'� ெகாNச� ெகாNசமாக 3�A�2 வ'தா�. இ�ேபா� ல ச� கண�கி* 
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பண+ைத� 2வி�கிறா�. �.. எ�ன 2வி+� எ�ன பிரேயாஜன�” 
ெப�W$/வி டா; காமா சி. 
 
”ஏ� இ�ேபா� அவ��2 எ�ன 2ைறD?” 
 
”ஒ� 2ைறDமி*ைல. சரவதிேயா9 வாழ� ெகா9+� ைவ�காத 2ைறதா�.... 
பாரதிைய� ெப:ெற9+த சில வ�ட)க1�2;ளாகேவ அவ; இற'� வி டா;. 
பாவ� சரவதியி� மீ� அவ� உயிைரேய ைவ+தி�'தா�. அவ; மைற'த பிற2, 
ஆ= மாத� சாியாக� 4ட$ சா�பிட வி*ைல. எ'ேநர3� பி+��பி5+த மாதிாி 
கல)கி நி:பா�. அ�ேபா�தா� அ'த 7 5� 3R� ெபா=�ைப<� நா� வ'� 
ஏ:=�ெகா�ேட�. அ�ணாவி� நிைல என�2 மிகD� பாிதாபமாக இ�'த�. ஒ� 
நா; அவ� தனியாக உ கா%'தி�'த சமய� ெம�வாக� ேப$/� ெகா9+�� 
பா%+ேத�. 
 
"நீ ஏ� அ�ணா இ�ெனா� க*யாண� ெச6� ெகா;ள� 4டா�?'' எ�= 
ேக ேட�. அத:2 அவ� எ�ன பதி* ெசா�னா� ெதாி<மா? இ�ெனா� 
க*யாணமா? சரவதியி� தான+தி* ேவெறா�+தி�2 இடமா எ�= 4றிவி 9 
அ'த இட+ைத வி ேட எR'� ேபா6வி டா�....�.... இெத*லா� பைழய கைத... 
ஹா%. வி� ஆறி� ேபாகிற�. சா�பி9)க;'' எ�றா; காமா சி. 
 
ஹா%?�ைஸ அ�+தியப5ேய பா%வதி ேயாசி+தா;. 
 
அCவளD ைவரா�கிய+�ட� வாF'� வ�� ேச�பதிைய�ப:றியா நா� தவறாக 
எ�ணி� ெகா� 5��கிேற�? எ� அ'தர)க+தி* நா� அவ%மீ� ெகா�9;ள 
அ�ேப எ� க�கைள மைற+� அவ�� எ�ைன ேநசி�பதாக எ�ண+ 
L�9கிறேதா? எ*ேலாைர<� ேபா* அவ�� எ�னிட� சாதாரணமாகேவ பழகி 
யி��கலா�. நானாகேவ அவ�ைடய ெச6ைக�2� ேப$//�2� தவறான 
ேநா�க)கைள� க:பி+�� ெகா�9 7�. பிரைம ெகா;கிேறனா? அவ% 
சாதாரணமாக+தா� பழ2கிறா% எ�= எ�ணியேபா� அவ1�2� ெப�� ஆ=தலா 
யி�'த�. அ9+தகணேம, அவ% த� மீ� அ�� ெச"+த வி*ைல எ�கிற எ�ண� 
அவைள$ சNசல+தி* ஆF+திய�. காரண� அவ; உ;ள� இய:ைகயாகேவ அவ% 
அ���2 ஏ)கியி��கிற�. இ�ேபா� அவ% அ�� ெச"+தவி*ைல எ�= 
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ெதாி'த�� அவ; ேபா?யாக$ ச'ேதாஷ�ப ட ேபாதி"� இய:ைகயி* அவ; 
மன� ெசா*ெலாணாத ேவதைனையேய அAபவி+த�. 
 
ஹா%?�ஸுட� அ'த ேவதைனைய<� ேச%+� விR)கிய பா%வதி,  
 
"...�.... அ��ற�?'' எ�= ேக டா;. 
 
"அ��ற� எ�ன, அத:2� பிற2 நா� அவ� தி�மண+ைத� ப:றிேய 
ேப$ெச9�பதி*ைல. இ�ேபா� ெகாNச நா க1�2 3� ஒ� நா; எ�னிட� 
அவனாகேவ ேப$ெச9+தா�. 'நா� ம=மண� ெச6� ெகா�டா* உலக� எ�ன 
நிைன�2� காமா சி!' எ�= ேக டா�. 
 
"நீ)க எ�ன பதி* ெசா�னீ)க?'' 
 
”எ�ன ெசா*ேவ�? உலக� சிாி�2�. இ+தைன வய/ கழி+�� க*யாணமா�!'' 
எ�ேற� 
 
”அத:2 அவ% எ�ன ெசா�னா%”'  
 
"அசேட /+த� பயி+தியமாயி��கிறாேய! நா� விைளயா டாக� ேக டைத 
நிஜமாகேவ ந�பிவி டாயா?” எ�= 4றி மR�பிவி 9� ேபா6வி டா�. 
 
”அ��ற�...''  
 
"அ��ற� எ�னிட� க?யாண� ேப$ேச எ9�பதி*ைல. எ�ேபாதாவ� ேபசினா"� 
ெபா�வாக� ேபசி வி 9� ேபா6 வி9வா�. யாைர�ப:றி<� அதிக� ேபசமா டா�. 
ஆனா* உ)க க*Kாிைய� ப:றி<� உ)கைள�ப:றி<� ேபச ஆர�பி+� வி டா* 
மணி�கண�கி* ேபசி�ெகா� 5��பா�...' 
 
இைத� ேக டேபா� பா%வதியி� இதய� மகிF$சியி* திைள+த�. 
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"அ�ப5யா... அவ% வாயா* �கழ� 45ய அளD�2 நா� எ�ன ெச6�வி ேட�?” 
 
ேச�பதி த�மீ� அளவ:ற அ�� ெகா�5��கிறா% எ�பைத அறி'த பிற2 
பா%வதியி� உ;ள+தி* நி�மதி பிற'த�. அ'த நி�மதி<ட� மன அைமதி<ட� 
அ�றிரD L)கி எR'தா; பா%வதி.  
 
ம=நா; காைல. பா%வதி க 5?* ப9+தப5ேய சி'தி+�� ெகா�5�'தா;. 
7 5* உ;ள ஜ�ன* கைள<� கதDகைள<� எ�ன தா� W5 ைவ+தா"� கா:= 
உ;ேள வராம* இ��கிறதா? மன+ைத எCவளD உ=தி� ப9+தி� ெகா�டா"� 
பல7னமான சி'தைனக; வ'� ெகா�9தானி��கி�றன. 
 
அவைர மற'�விட அவ; எCவளேவா 3ய�=தா� பா%+தா;. ஆனா* 35ய-
வி*ைல. [வி� நிற+ைத<� அழைக<� எளிதி* மற'�விடலா�. ஆனா* 
அதAைடய மண+ைத மற�க 35வதி*ைலேய! 
 
”அ�மா, க*Kாியி?�'� ஏெழ 9� ேப% வ'தி��கிறா%க; த)கைள� பா%�க 
ேவ�9மா�. கீேழ வரா'தாவி* கா+தி��கிறா%க;” எ�= ெசா*?� ெகா�ேட 
வ'தா; ஞான�. 
 
”மாணவிக; ம 9மா, �ெராபஸ%க1� 4டவா?'' எ�= ேக டா; பா%வதி. 
 
'அெத*லா� என�2+ ெதாியவி*ைல' எ�றா; ஞான�. 
 
பா%வதியி� ெந:றியி* /��க� க�ட�. 
 
”சாி, நீ ேபா6 அவ%கைள ேமேல வர$ ெசா*...'' 
------ 
  



165 

 

���� பதிென"����� பதிென"����� பதிென"����� பதிென"�    
 
ச:= ேநர+��ெக*லா� அவ%க; ேமேல வ'தா%க;. ”இர�9 நா களாக ேவைல 
சாியாயி�'த�. அதனா* த)கைள வ'� காண 35யவி*ைல. ம�னி�கேவ�9�” 
எ�றன%.  
 
”இ�ேபா� மணி எ�ன ெதாி<மா?” பா%வதி ேக டா;. 
 
”பதிெனா�=....” 
 
''இ�ேபா� க*Kாி நட�2� ேநர+தி*, வ2���2� ேபாகாம* இ)ேக வ'தி��க� 
4டா�...” 
 
"த)கைள இர�9 நா களாக� காணாம* இ�'தேத தவ=.” 
 
"க*Kாி ேநர+தி* வ2�ைப வி 9 வ'த� அைத விட� ெபாிய தவ=. உ)க1ைடய 
3த* கடைம ப5�� தா�. ப5�ைப<� பாீ ைசைய<� வி 9வி 9 இ)ேக 
வ'தி��க� 4டா�. இ'த$ சி�ன விஷய� மாணவிகளாகிய உ)க1�2+தா� 
ெதாியவி*ைல ெய�றா*, ஆசிாிையகளாவ� உ)க1�2$ ெசா*?யி��க 
ேவ�9�. சாி; ேநர+ைத 7ணா�காம* �ற�ப9)க; ” ெகாNச� க9ைமயாகேவ 
ேபசி 35+தா; பா%வதி. பிாி�Xபா?� க�5�� அவ%க1�2+ ெதாி'தேத! 
ஆகேவ, ேபா6 வ�கிேறா�'' எ�= தாF'த 2ர?* விைட ெப:=� ெகா�9 உடேன 
�ற�ப 9 வி டா%க; அவ%க;. 
 
அவ%க; ெச�ற��, "பாவ�, க�5�பாக� ேபசி அA�பி வி ேட�. ெகாNச) 
4ட� ப�பி*லாதவ; நா�” வ�+த+�ட� தன�2+தாேன ெசா*?� ெகா�டா; 
பா%வதி. 
 
ஆயி:=; பா%வதி ப9�ைகயாக� ப9+� விைளயா டாக� பதிைன'� நா க; 
ஓ5வி டன. காமா சி<� ஞான3�, பா%வதியி� உட�ைப+ ேத:=வத:2 இரD 
பகலாக� க� விழி+�� பா9ப 9� அவ; உட�� ேதறாம* நா1�2 நா; 
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ேகவலமாகி� ெகா�ேட யி�'த�. உ;ள+தி* ேவதைனக; �2'� அாி+�� 
ெகா�5��2� ேபா� உடைல எCவளD ேபாஷி+�� எ�ன? 
 
ேச�பதியி� அ�ைப� பா%வதி எ�= மற'�விட+ �ணி'தாேளா அ�= 3த* 
அவ1�2 நி�மதிேய இ*ைல. அவ�ைடய அ�ைப அவளா* மற�கேவா 
ம=�கேவா 35யாம* உ;ள+தி* வ? க�9, அ'த வ?ேய அவ; உடைல 
இைள�க$ ெச6� ெகா�5�'த�. 
 
பா%வதி க�கைள W5� ப9+தி�'தா;. பழரச+�ட� ெம�வாக� க 5?� அ�ேக 
வ'� நி�றா; பாரதி. 
 
க� விழி+த பா%வதி, ”பாவ�! எ�னா* உ)க1� ெக*லா� சிரம�...” 
 
”பாீ ைசெய*லா� சாியாக எRதியி��கிறாயா, பாரதி! ராஜாைவ எ)ேக காேணா�?” 
 
“அவ� எ�ப5 எRதியி��கிறானா�?” எ�= ேக டா;. 
 
"இர�9 ேப��2ேம ேந:ேறா9 பாீ ைச 35'� வி ட�. ந�றாகேவ 
எRதியி��கிேறா�...'' எ�றா; பாரதி. 
 
”ெரா�ப ச'ேதாஷ�. ராஜாைவ இ)ேக வர$ ெசா*"...'' 
 
”4�பி ^)களா அ+ைத!'' எ�= ேக 9� ெகா�ேட வ'� நி�றா� ராஜா. 
 
''பாீ ைசயி* எ�ப5 எRதியி��கிறா6 எ�= ேக க+ தா� 4�பி ேட�.... \D 
வி 9 வி டா%க; அ*லவா? இனிேம* உ�பா9 2ஷிதா�. ஒ� பட� 4ட+ தவற 
மா டா6!'' எ�றா; பா%வதி. 
 
"இ*ைல அ+ைத!'' எ�= தைல கவிF'தப5ேய கீேழ இற)கி$ ெச�= வி டா� 
ராஜா. அ�ேபா� எதிாி* வ'த பாரதிைய� பா%+�, அ+ைத ந*ல W ேல 
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இ��கிறா;. சினிமாD�2� ேபாக 'ப%மிஷ�' வா)கிவி9�. இ� தா� ந*ல சமய�. 
இ�= மாைல W�= மணி�2 நா� காேலஜி?�'� வ'� வி9ேவ�. எ)க 
காேலஜு�2 எதிாி* கா'தி ம�டப� இ��கிற�. WO மணி�2 நீ அ)ேக 
வ'�வி9�. அத:2� ப�க+தி* ெபாிய கா9 இ��கிற�. அ'த� கா 5* நிைறய 
மா�க; இ��கி�றன. அ'த இட+ைத$ ச:= ேநர� /:றி� பா%+�வி 9 ஆறைர 
மணி ேஷாD�2� ேபாகலா�.' எ�றா�. 
 
"சினிமாD�2� ேபாவதாக$ ெசா�னா* பிாி�Xபா* எ�ைன ெவளிேய அA�பேவ 
மா டா)கேள!” 
 
”சிேநகிதிகெளா9 ேபாவதாக$ ெசா*". சாி�பா)க... பயி+தியமாயி��கிறாேய! 
இெத*லா� 4டவா நா� ெசா*?� ெகா9�கO�...?'' 
 
மணி W�ற5+தேதா இ*ைலேயா, க*Kாிைய வி 9� �ற�ப 9 வி டா� ராஜா. 
காைர எ9+��ெகா�9 ேநராக� கா'தி ம�டப� ேபா6$ ேச%'தா�. ஆனா* 
அ)ேக பாரதிைய� காணவி*ைல. ஒ�வைர<ேம காண வி*ைல. ந*ல ெவயி* 
ேநரமானதா* நாைல'� காக)க; - கைர'� ெகா�5�'தன. ஐ'� நிமிஷ�, ப+� 
நிமிஷ�, பதிைன'� நிமிஷ3� கட'தன. வ�கிற ேபாகிற வ�5கைள ெய*லா� 
பா%+�� ெகா�5�'தா� ராஜா. பாரதி வ'தபா5*ைல. கைடசியி* ச:=+ 
Lர+தி* ஒ� டா�X வ�வ� ெதாி'த�. பாரதி அதி* உ கா%'தி��பைத� 
க�ட�� ராஜாவி� 3க� மல%'த�. 
 
”ெரா�ப ேநரமாக� கா+�� ெகா�5��கிறீ%களா?” எ�= சிாி+தப5ேய டா�Xைய 
வி 9� கீேழ இற)கி வ'தா; பாரதி. 
 
அவ1�காக+ தா� கா+�� ெகா�5�'ததாக$ ெசா*வ� மதி��� 2ைறD எ�= 
எ�ணிய ராஜா, "இ*ைலேய; நா� இ�ேபா�தா� வ'ேத�'' எ�றா�, 
 
"சாி, மா�க; எ)ேக? எ�= ேக டா; பாரதி. 
 
"இ�பதாேன ச2'தைல வ'தி��கீ)க? இனிேம* தா� மா�க1� வ��.'' 
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”�Tய'த மகாராஜாேவ! என�2 உடேன மா�கைள� கா ட� ேபாகிறீ%களா, 
இ*ைலயா?” சிாி+��ெகா�ேட ேக டா; பாரதி. 
 
"ஆமா�; 7 ைட வி 9� �ற�ப9�ேபா� பிாி�X பா?ட� ெசா*?� ெகா;ளாம* 
தாேன வ'தா6?” 
 
”அைத உ)க1�2 யா% ெசா�ன�?  
 
"உ� தைல!''  
 
"எ� தைலயா?” எ�= த� தைலைய+ ெதா 9� பா%+தா; பாரதி.  
 
”ஓேகா! இ'த மாதிாி� ெகா�ைட ேபா 9�ெகா�9 பிாி�Xபா* எதிாி* 
ேபாயி��க மா ேட�Aதாேன ேக ^)க? பிாி�Xபா* கி ேட ெசா*? 9+தா� 
வ'ேத�.'' 
 
”அ�ப, பிாி�Xபா?ட� ெசா�ன பிற2 ெகா�ைட ேபா 9� ெகா�5��பா6!” 
 
"சாி, கா 9�2� ேபாகலா� வா)க.....”  
 
ராஜா அவைள� கி�5 எேட  வன+��2; அைழ+ �$ ெச�றா�. 
 
”ெரா�ப அழகாயி��ேக இ'த இட�” எ�றா; பாரதி. 
 
''நீ 4ட இ�= ெரா�ப அழகாயி��ேக. உ�ைன இ'த இட+தி* இ�ேபா� ஒ� பட� 
எ9�க� ேபாகிேற�. இ'த� கா9 ஓ% ஆசிரம� மாதிாி இ��கிறதா? ப�க+திேல 
மா�க; ேவ= சNசாி�கிறதா? நீ<� ாிஷி 2மாாி மாதிாி வ'தி��கிறாயா? இ'த$ 
EFநிைலயிேல உ�ைன� பட� எ9+தா* அச* ச2'தைல மாதிாிேய இ��2�!” 
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"ஏ� ஒ� சினிமாேவ எ9+�9)கேள�.....!” 
 
"ஐேயா, ேவ�டா�; �ராணி� பி$சராயி9�. எ9+தா* ேஸாஷ* எ9�கO�.'' 
 
"சாி சாி, ேபா ேடா எ9)க”. 
 
ராஜா காமிராைவ எ9+�$ சாி ெச6� ெகா�டா�. 
 
”எ)ேக! இ�ப5� ெகாNச� எ�ைன� பா�! ? 5* ைம* !... ெவாி 2 ! ஒ�, ], 
+ாீ! தா)�” எ�றா� ராஜா. 
 
”ஒ� மாைன� பி5+� வ'தா* அேதா9 ேச%'� ஒ� பட� எ9+�� ெகா;ளலா�...'' 
எ�றா; பாரதி.. 
 
''நா� ராம� இ*ைல. மாைன+ �ர+தி�ெகா�9 ேபாவத:2 - �Tய'த�...!'' எ�= 
4றி$ சிாி+தா� ராஜா. 
 
'இ*ைல' எ�றா; பாரதி.  
 
"ேவ= யாரா�?'' எ�= ேக டா� ராஜா.  
 
''�Tய'த மகாராஜா!'' எ�= தி�+தினா; பாரதி!  
 
“ேநரமாகிற�, �ற�படலாமா?'' ராஜா ேக டா�.  
 
“எ)ேக ?” 
 
“ைல�ராி�2” 
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”அ��ற�?''  
 
“ஓ ட"�2.'' 
 
”அ��ற�?'' சினிமாD�2! இ�வ�� காைர ேநா�கி நட'தன%. தி^ெர�= பாரதி 
"ஐேயா!'' எ�= 4றி�ெகா�ேட கீேழ 2னி'தா;. 
 
”எ�ன பாரதி!'' பதறி� ேபானா� ராஜா.  
 
"கா?* 3; ைத+�வி ட�.''  
 
ராஜா ெம�வாக அவ; வல� காைல+ L�கி அ�கி ?�'த ஒ� ெபாிய க* மீ� 
ைவ+தா�. பிற2 அவ; கா??�'த 3;ைள அ��ற�ப9+தினா�. 3;ைள எ9+� 
இட+தி?�'� ர+த� ெப�கிய�. உடேன அவ� த� ைக�2 ைடயா* அவ; 
கா?* ஒ� க 9� ேபா 9 அவ; ைகைய� பி5+�� கா��2 அைழ+�$ ெச�றா�. 
ேபா2� ேபா� "அ�= ஹாட?* ஆணி அ5�2�ேபா� பாணி� கிரகண� 
ஆயி:=. இ�= வல� காைல+ L�கி அ�மி� க*?* ைவ+தாயி:=' எ�= 
சிாி+தா� ராஜா. அைத� ேக 9� பாரதி<� சிாி+�வி டா;! 
--------------- 

���� ப�ெதா�ப����� ப�ெதா�ப����� ப�ெதா�ப����� ப�ெதா�ப�    
 
"அ9+தா:ேபா* எ)ேக ேபாகலா�?'' எ�= ேக டா; பாரதி. 
 
”ெசா%�க+��2...'' எ�றா� ராஜா.  
 
“அ'த '# '9�2 ந�ம வ�5�2 ப%மி  இ*\)க!.......” எ�றா� டா�X 5ைரவ% 
சிாி+��ெகா�ேட. 
 
ராஜாD� பாரதி<� சிாி+� வி டன%. 
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”5ைரவ%! நீ)க ெரா�ப+ தமாஷாக� ேபசறீ)கேள! சில டா�X 5ைரவ�)க 
WNசிைய 'உ�' ெம�= ைவ+�� கி 5��பா)க. அவ)கைள� க�டா* என�2� 
பி5�கேவ பி5�கா�...'' எ�றா� ராஜா. 
 
”எ�பD� ச'ேதாஷமா இ��க+ ெதாியO)க. எ'த ேநர3� கவைல� ப 9�கி 9 
இற�கிறவ)கைள வாழ+ ெதாியாதவ)க�Aதா� ெசா*லO�...'' எ�றா� 
5ைரவ%. 
 
''பேல, பேல! நீ எ� க சி!'' எ�றா� ராஜா. 
 
”எ'த� ப�க� ேபாகO)க?... 5ைரவ% ேக டா�.  
 
”மD�  ேரா9 ப�க� தா�..." 
 
"ஆறைர மணி�2+தாேன சினிமா? இ�A� ெரா�ப ேநர� இ��2ேத!'' எ�றா; 
பாரதி. 
 
"அ+ைத ைல�ராியி?�'� �+தக� வா)கி வர$ ெசா*?யி��கா)க. அ)ேக அைர 
மணி ேநர�. அ��ற� ஓ ட*ேல 3�கா* மணி ேநர�... ஆமா�; நீ அ+ைத கி ேட 
சினிமாD�2� ேபாறதா$ ெசா*? 9 வ'தாயா?....” 
 
"...�.....” 
 
"அ+ைத எ�ன ெசா�னா)க?....'' 
 
''யாேரா9 சினிமாD�2� ேபாக� ேபாகிறா6 எ�= ேக டா)க... சிேநகிதிகேளா9 
ேபாக� ேபாறதா$ ெசா� ேன�. 'சாி'�A டா)க...” 
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“நா� ெசா*லைலயா? இ�ைற�2 அ+ைத ந*ல W ேல இ��கா)க. நீ ேபா6� 
ேக1. உடேன ப%மிஷ� ெகா9+�9வா)க�A...'' 
 
"ஆமா�; நீ)க இ�ைற�2 ேல டாக 7 9�2 வ'தா* பிாி�Xபா*, எ)ேக 
ேபாயி�'ேத�A ேக பா)கேள!....? 
 
”ேக க 9ேம...''  
 
"நீ)க எ�ன பதி* ெசா*"7)க?'' 
 
”எ)க க*Kாியிேல இ�ைற�2 ஆ�9 விழா�A ஒ� ']�' அ5$/ ேற�....” 
 
”எ�ைன ம 9� சினிமாD�2� ேபாறதாக நிஜ� ெசா*ல$ ெசா*?வி 9 நீ)க 
ெபா6 ேபசலாமா?” எ�= ேக டா; பாரதி. 
 
''இ� ெபா6 இ*ைல,பாரதி!  
 
'பி� எ�னவா�?’ 
 
”�12!” 
 
'�12�2� ெபா6�2� எ�ன வி+தியாச�!'' 
 
''�1கிேல பிற+தியா��2+ தீ)2 கிைடயா�..... ெபா6யிேல அ� உ�9...'' 
 
''அ�ப5�னா நா� சிேநகிதிகேளா9 சினிமாD�2� ேபாறதா$ ெசா�ன� 
ெபா6தாேன?” 
 
''இ*ைல ; �12...” 
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''என�ெக�னேவா பயமாயி��2�... நா� ெர�9 ேப�� ேச%'�கி 9$ 
சினிமாD�2� ேபாயி��ேகா�A பிாி�Xபா"�2+ ெதாிN/தானா?....'' 
 
"ஒ�O� ெசா*ல மா டா)க. நீ தா� ப%மிஷ� வா)கியி��கிேய!” 
 
"நீ)க வா)கைலேய!” 
 
''நா� சினிமாD�2� ேபாகைலேய. க*Kாி ஆ�9 விழாவி* இ�'த*லவா 
வ%ேற�. அதனாேல ேல !” 
 
"/+த� ெபா6!” 
 
"ம=ப5<� பா%+தாயா! �12�A ெசா*"!” 
 
"எ*பி�டA�2� ேபாறீ)களா?' 5ைரவ% ேக டா�. 
 
''3த*ேல ைல�ராி�2� ேபா. அேதா ெதாி<� பா% ! அ'த� க டட+��2 
3�னாேல நி=+�...'' எ�றா� ராஜா. 
 
டா�X அ)ேக ேபா6 நி�ற�� ராஜாD� பாரதி<� இற)கி ைல�ராி�2; 
ெச�றன%.. 
 
''எ�ைன அA�பி9)க ஸா%! ெவயி 5)ேல ேபாடாதீ)க. ச�பாதி�கிற ேநர�" 
எ�றா� 5ைரவ%. 
 
''அ�D� சாிதா�!'' எ�= 4றிய ராஜா, அவA�2 மீ ட��2 ேம* 
அதிக�ப5யாகேவ ஒ� #பா6 ெகா9+ தA�பினா�. 
 
''ெரா�ப ச'ேதாஷ)க;” எ�= 4றி$ ெச�றா� 5ைரவ%. 
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அைர மணி ேநர� கழி+� ராஜாD� பாரதி<� ெவளிேய வ'� டா�X�காக� 
கா+தி�'தேபா� அேத டா�X அ�கி* வ'� நி�ற�� பாரதி�2 மகிF$சி தா)க 
வி*ைல. 
 
''நீேய வ'� வி டாயா?'' எ�றா� ராஜா. 
 
”ஆமா)க. இ��2;ேள மா�பல+��2 ஒ� சவாாி கிைட$/�. ேபாயி 9 வ'ேத�. 
ஏறி�2)க.... ஓ ட"� 2+தாேன?....'' 
 
"ஆமா�...'' 
 
”எ'த ஓ ட"�2 ?' எ�= ேக டா� டா�X 5ைரவ%. 
 
”3�ெனா� நா; திற'த ெவளி மா5யி* சா�பி ேடாேம.-அ'த ஓ  "�ேக 
ேபாகலா�” எ�றா; பாரதி. 
 
டா�Xைய அ'த ஓ ட"�2 விட$ ெசா�னா� ராஜா. 
 
”ப�க+திேல தா� சினிமா. நா)க; நட'ேத ேபா6 வி9கிேறா�. நீ கா+தி��க 
ேவ�டா�” எ�= 4றிய ராஜா, 5ைரவாிட� பண+ைத� ெகா9+தA�பினா�. 
பிற2 இ�வ�� அ'த ஓ ட"�2$ ெச�= திற'த ெவளி மா5�2� ேபா6 ஒ� 
Wைலயி* ேபாட�ப 5�'த வ ட ேமைஜ�2 3�னா* உ கா%'� ெகா�டன%. 
 
"எ�ன சா�பிடறீ)க?'' எ�= ேக 9�ெகா�ேட வ'தா� ஸ%வ%. 
 
அவனிட� இர�9 மசாலா ேதாைச�2 ஆ%ட% ெகா9+தா� ராஜா. 
 
”என�2 மசாலா ேதாைச பி5�2�A உ)க1�2 எ�ப5+ ெதாி<�" எ�= ேக டா; 
பாரதி. 
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"என�2+ ெதாியா�; மசாலா ேதாைச�2$ ெசா�னா* அ� வ�கிற வைர�2� 
ெகாNச� ெபாR� ேபா2ேம எ�பத:காக$ ெசா�ேன�...'' எ�றா� ராஜா. 
 
பாரதி சிாி+��ெகா�ேட அ'த ைல�ராி �+தக+ைத எ9+�� �ர 5னா;. 
 
''மசாலா ேதாைச வ�வத:2; நீ இைத� ப5+ேத 35+�விடலா�” எ�றா� ராஜா. 
 
''ெரா�ப  ைர ஸ�ெஜ� ! பிலாஸபி இைத� ேபா6 வா)கி வ'தீ%கேள!' எ�றா; 
பாரதி. 
 
”இ� உன�க*ல; அ+ைத�2. இ'த மாதிாி  ைர ஸ�ெஜ� தா� அவ)க1�2� 
பி5�2�...'' 
 
ச:= ேநர+��ெக*லா� மசாலா ேதாைச இர�ைட� ெகா�9 வ'� ைவ+தா� 
ஸ%வ%. பாரதி ேதாைசயி� 3=கலான பாக)கைள ம 9� எ9+�$ சா�பிட+ 
ெதாட)கினா;. 
 
''மசாலா ேதாைசைய� க�9பி5+தாேன அவA�2 ஒ� சிைல க 5 ைவ�க 
ேவ�9�...' எ�றா� ராஜா. 
 
"ஐ�ாீ� க�9பி5+தவA�2� தா�” எ�றா� பாரதி. 
 
"இ�ேபா� ஐ�ாீ� ேவO� எ�பைத$ ெசா*லாம* ெசா*கிறாயா?'' எ�= 
ேக 9வி 9$ சிாி+தா� ராஜா. 
 
"இ*ைல, இ*ைல'' எ�றா; பாரதி. 
 
ஸ%வைரக 4�பி9வத:காக ராஜா தி��பி� பா%+த ேபா� ேவெறா� Wைலயி* 
அவAைடய காேல@ பிாி�X பா* உ கா%'தி��பைத� க�9 தி9�கி டா�. 
அவ� 'தி�தி�ெவ�= விழி�பைத� க�ட பாரதி, ''ஏ� ராஜா! ஏ� இ�ப5 இNசி 
தி�ற மாதிாி விழி�கிறீ)க...?'' எ�= ேக டா;. 



176 

 

 
''நிஜமாகேவ இ'த மசாலாவிேல இ�'த ஓ% இNசி+ ��ைட+ தி�A வி ேட�. 
அ�தா�...'' எ�= 4றி மR�பினா� ராஜா. 
 
"ெபா6, ெபா6! எைதேயா எ�னிட� ெசா*லாம* மைற�க� பா%�கிறீ)க...'' 
 
"எ)க பிாி�Xபா* வ'தி��கா�. நாம ெர�9 ேப�� அவ% பா�கற��2 3'தி 
எR'� ேபாயிடO�...'' 
 
''அவ% சினிமாD�2� வ'� ேச%'தா*?...” 
 
''வர மா டா%. சினிமா�னா அவ��2� பி5�கா�...'' 
 
அ9+த நிமிட� இ�வ�� அ'த இட+ைதவி 9� �ற�ப 9 வி டன%. 
 
''இ�A� ஆ= மாத கால+��2� [ரண ஓ6D எ9+��ெகா;ள ேவ�9�. 
காைலயி"� மாைலயி"� ச:= ேநர� ேதா ட+��2; உலாD� ேநர� தவிர, 
ெவளியி* எ)2ேம ெச*ல�4டா�'' எ�= க�5�பான உ+தரD ேபா 5�'தா; 
டா�டர�மா;. 
 
அைற�2;ளாகேவ க 9�ப 9� கிட�2� ெகா9ைமைய� பா%வதியா* 
தா)கி�ெகா;ள 35யவி*ைல. க*Kாி�2� ேபாகாம*, க*Kாிைய� காணாம*, 
க*Kாி மாணவிக1ட� ேபசாம*, க*Kாியி* த�Aைடய கடைமகைள 
நிைறேவ:றாம* இ��பைத அவளா* ெபா=+�� ெகா;ளேவ 35யவி*ைல. 
அ'த� க*Kாியிேலேய ப5+�, அ)ேகேய உ+தி ேயாக+தி* அம%'�, அ)ேகேய 
�ெராபஸராகி, கைடசியி* அ'த� க*Kாி�ேக பிாி�Xபா"� ஆகிவி டா; அவ;. 
ப5+த கால+தி* 4ைர ேவ6'த சி= சி= ெஷ 9கேள வ2�பைறகளாக இ�'தன. 
இ�ேபா� அ'த� பைழய ேதா:றேம அ5ேயா9 மாறி� �திய �திய க டட)களாக 
உய%'� நி:கி�றன. அ'த� க டட+தி� ஒCெவா� ெச)க*"�, அவ1ைடய 
3ய:சி�2� உைழ�பி:2� ஊ�க+��2� சா�= 4றி� ெகா�5��கி�றன. 
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�ற+ ேதா:ற+தி* ம 9� அ'த� க*Kாி�2� கவ%$சி ேத5+ தரவி*ைல அவ;. 
அ)ேக ப5+�+ ேதறிய மாணவிகளி* ெப��பாேலா% இ�= ப*ேவ= �ைறகளி* 
�கRட� விள)கி வ�கி�றன%. ப���2�, ஒழ�க+�� 2� உைறவிடமாக+ 
திகR� அ'த� க*Kாிைய அவ; ஒ� ெத6வ+ தி��ேகாயிலாகேவ ேபா:றி நட+தி 
வ�கிறா;. ம:ற க*Kாி+ தைலவ%க; பா%வதியிட� மி�க மதி��� மாியாைத<� 
ெகா�9 ஒ�வித அ$ச+�டேனேய பழகி வ'தன%. 
 
பா%வதியி� உட* நிைலைய�ப:றி விசாாி+�வி 9� ேபாக இ'தியாவி� ப*ேவ= 
பாக)களி?�'�� தின3� பலேப% வ'� ேபா6�ெகா�5�'தன%. க*வி+ 
�ைறயி* �கFெப:ற நி�ண%க;, ஆரா6$சியாள%க;, ேவதா'திக;, டா�ட% ப ட� 
ெப:ற அறிவாளிக;, பைழய மாண வ%க;, இதர� க*Kாி+ தைலவ%க; 
எ*ேலா�ேம வ'தன%. 
 
ந� நா 9�ேக:ற வைகயி* க*வி+ �ைறயி* ெச6ய ேவ�5ய சீ%தி�+த)க; 
ப:றி� பா%வதி அவ%களிட� விவாதி+தா;. அவ1ைடய ேப$ைச� ேக ட பிற2, 
அவ% க1�2� பா%வதியிடமி�'த மதி��� ப�மட)காக உய%'த�. 
 
அ�=, கா%ேனஷ� க*Kாி பிாி�Xபா* ேவதா'த� வ'தி�'தா%. Lய 
தமிழிேலேய அவ�ட� நீ�ட ேநர� ேபசி� ெகா�5�'த பா%வதி, அவ% �ற�ப9� 
ேநர+தி* ஞாபகமாக, "மீனா - ேகாபால� ந � இ�ேபா� எ'த ம 5* இ��கிற�?' 
எ�= ேக டா;. 
 
ேவதா'த� சிாி+�� ெகா�ேட, "ந*ல 3ைறயி* வள%'� ெகா�5��கிற�. 
தா)க; 4ட மீனாவி� த'ைத�2� க5த� எRதியி�'தீ%களா�. அவ1ைடய த'ைத 
எ�ைன� காண வ'தி�'தேபா� 4றினா%. ேகாபாலைன�ப:றி எ*லா 
விவர)கைள<� விசாாி+�+ ெதாி'�ெகா�9, அவைன<� ேநாி* பா%+�வி 9� 
ேபாயி��கிறா%. அேநகமாக+ தி�மண+��2 ஏ:பாடானா"� விய�பத:கி*ைல'' 
எ�றா%. 
 
அவ%க; இ�வ��2� எ� மன�[%வமான ஆசிக;) எ�= மகிF$சி ெபா)க� 
4றினா; பா%வதி. 
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இரD மணி ஒ�பதைர இ��கலா�. பா%வதி க�கைள W5யப5ேய எ�ணமி 9� 
ெகா�5�'தா;. அ�ேபா� வாச?* கா% வ'� நி:2� ச+த� ேக ட�. "ஒ�ேவைள 
ேச�பதியாயி��2ேமா?" எ�= ேயாசி+தா;. 
 
ஞான+ைத அைழ+� "வாச?* கா% ச+த� ேக டேத, யா% வ�கிறா%க; எ�= பா%'' 
எ�றா;. 
 
"பாரதி..." எ�றா; ஞான�. 
 
"ராஜா இ�A� வரவி*ைலயா? " பா%வதி ேக டா;.  
 
"இ�A� இ*ைல...'' 
 
"சாி; சா�பி 9 35'த�� பாரதிைய இ)ேக வர$ ெசா*!" எ�= 4றி அA�பினா; 
பா%வதி. 
 
3த?* பாரதிைய டா�Xயி* ெகா�9வ'� வி ட ராஜா ப+� நிமிட� கழி+� 
அேத டா�Xயி* வ'� இற)கினா�. 
 
அவ� வ'� இற)கியேபா�� கா% ச+த� ேக கேவ, ”ராஜாவாக+தா� 
இ��கேவ�9�” எ�பைத� பா%வதி எளிதி* ஊகி+��ெகா�டா;. 
 
பாரதி சா�பா ைட 35+�� ெகா�9 ஹா%?� ட� பரம சா�வாக மா5�2$ 
ெச�றா;. பாரதிைய� க�ட பிாி�Xபா* ”எ�ன பாரதி! சினிமா ந�றா யி�'ததா? 
எ�ன பட� யாெர*லா� ேபாயி�'தீ)க?” எ�= அ�ேபா9 விசாாி+தா;. 
 
"இ)கி\T பி�ச% ேமட�! அ�னாகாீனா!.” எ�றா; பாரதி. 
 
”டா*டா6 எRதின�. ெரா�ப ந*ல கைதயா$ேச! லC ேடாாிதா�... ஆமா�...  
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ராஜா வ'� வி டானா?'' 
 
”இ�ப+தா� வ'தி��கிறா%...''  
 
''அவைன� 4�பி9 இ)ேக...” 
 
”4�பி ^)களா அ+ைத!'' எ�= இைற'� ச+த மி டப5ேய மா5�ப5க; அதிர ஏறி 
வ'தா� ராஜா. 
 
தா� எ�Dேம தவ= ெச6யாதவ� ேபா* கா 5� ெகா;ள ேவ�9ெம�பத:-
காகேவ அவசியமி�றி உர+�$ ச+தமி 9� ெகா�9 வ'தா� அவ�. 
 
"ஏ�டா இCவளD ேநர� உன�2?'' 
 
”இ�ைற�2 எ)க காேலஜிேல ஆ�9 விழா அதனாேல ேல ” எ�= ெபா6 
ெசா�னா� ராஜா. இ*ைல; �1கினா�. 
 
”ஓேகா! ஆ�9 விழாவா? ெரா�ப ேஜாராக நட' தி��2ேம! உ பா% 5 உ�டா? 
பிாி�Xபா* எ�ன ேபசினா%?” 
 
"ஆமா�; ெரா�ப கிரா� ! பிாி�Xபா* ெரா�ப ந*லா� ேபசினா�...'' எ�= ெபா6 
ெசா�னா� ராஜா. இ*ைல; �1கினா�. 
 
”அ��ற� ^ பா% 5யிேல எ�னடா ஐ ட�?” 
 
"...�.... மசாலா ேதாைச!....” 
 
"எ�னடா உள=கிறா6?... ^ பா% 5யிேல மசாலா ேதாைசயா?” 
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"ஆமா�, அ+ைத! மாணவ%க; எ*ேலா�� ேச%'� ேக 9� ெகா�ேடா�, மசாலா  
ேதாைச ேவ�9� எ�=...'' எ�= ெபா6 ெசா�னா� ராஜா. இ*ைல; �1கினா�. 
 
''சாி; ைல�ராியி?�'� �+தக)க; வா)கி வர$ ெசா�ேன, வா)கி வ'தாயா?” 
 
''ஓ!' எ�= 4றிய ராஜா, ைல�ராி� �+தக)கைள எ9+� அ+ைதயிட� ெகா9�க 
வ'தா�. அ�ேபா� அ'த� �+தக� ஒ�றி?�'� இர�9 சினிமா 5�ெக 9 க; 
கீேழ உதி%'தன. 
 
''இெத�னடா சினிமா 5�ெக ?” 
 
''யாேரா இ��2 3�னாேல இ'த� �+தக+ைத ைல�ராியி?�'� வா)கி� ெகா�9 
ேபானவ)க சினிமாD�2� ேபாயி��பா)க. அவ)க இ'த� �+தக+திேல அ'த 
5�ெக 9கைள ைவ+தி��பா)க" எ�றா� ராஜா. 
 
பா%வதி�2 எ*லா� �ாி'� வி ட�. அவ; ��3=வேலா9 அவைன ஏற இற)க� 
பா%+தா;. அ'த� பா%ைவயி"� சிாி�பி"� ''ஏ� ெபா6 ெசா*கிறா6?" எ�ற 
ேக;வி ெபாதி'� கிட'த�. 
 
"ராஜா! உ)க க*Kாி� பிாி�Xபா"�2+ �ளி�4ட கடைம<ண%$சி எ�பைத 
கிைடயா�?” 
 
''ஏ� அ+ைத அ�ப5$ ெசா*றீ)க. அவ% எதிேல<� ெரா�ப கெர�  ஆ$ேச!'' 
 
''இ*ேல... க*Kாியிேல ஆ�9 விழா நட�கிறேபா� அ)ேக இ*லாம*, எ�ைன� 
பா%�க வ'� வி டாேர. இ�= மாைல இ)ேக வ'� ெவ2 ேநர� ேபசி� 
ெகா�5�'தாேர!'' எ�றா; பா%வதி. 
 
”அட�பாவி மAஷா! இ)ேக<� வ'� வி டாரா?'' எ�= எ�ணி�ெகா�ட ராஜா, 
இNசி தி�ற மாதிாி+ தி�தி�ெவன விழி+தா�. 
---------------  
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���� இ�ப����� இ�ப����� இ�ப����� இ�ப�    
 
பா%வதி எதிாி* அச9 வழிய நி�= ெகா�5�'த ராஜா, ’தா� 4றிய 
ெபா6கைளெய*லா� அ+ைத �ாி'� ெகா�9 வி டாேள! இனிேம* ஒ�ேவைள 
எ�ைன<�, பாரதிைய<� ெவளிேய ெச*ல அAமதி�கேவ மா டாேளா?' எ�= 
எ�ணமி டா�. 
 
"ேபாடா! ேபா6$ சா�பி9; மணி ப+தைர ஆக� ேபாகிற�. பாவ�! உன�காக 
ஞான3�, காமா சி அ�மா1� எ+தைன ேநரமாக� கா+��ெகா�5��கிறா%க;, 
பா% ! இனிேம* சினிமாD�2� ேபாவதாயி�'தா* எ�னிட� ெசா*?வி 9� ேபாக 
ேவ�9�, ெதாி'ததா? சினிமாேவ பா%�க�4டா� எ�கிற க சிைய$ ேச%'தவள*ல 
நா�.” 
 
''ம�களி� உ;ள+தி* ஒR�க+ைத<�, ப�ைப<� வள%�பத:2� பய�ப9+த 
ேவ�5ய அ'த$ சாதன�, ெப��பா"� ேந%மாறான 3ைறயிேலேய உபேயாக� 
ப9+த�ப9கிற�. அதனா*தா� சினிமாைவ நா� ெவ=� கிேற�. ந*ல பட)க; 
பா%�பைத நா� எ�ேபா�ேம ஆ ேசபி+ததி*ைல. ராஜா!.... என�2 இர�ேட 
இர�9 க�க; தா� உ�9. அைவ எ�ன ெதாி<மா? ஒ�= சாரதாமணி� க*Kாி 
; இ�ெனா�= நீ! எ�Aைடய க�களி* ஒ�= எ� க�ெணதிாிேலேய ெக 9� 
ேபாவைத நா� பா%+��ெகா�9 /�மா இ��க 35<மா? நீ சி= 2ழ'ைதயா-
யி�'தேபாேத உ� தாயா% உ�ைன� பிாி'� ெச�= வி டா;. அ�= 3த* 
உ�ைன ஆைச ேயா9, பாச+ேதா9 வள%+� வ�கிேற�. வ�)கால+ தி* நீ 
எ�ப5ெய*லா� வாழேவ�9� எ�= தி ட� ேபா 9 ைவ+தி��கிேற�.'' 
 
"ஏ� அ+ைத வ�+த�படறீ)க? நா� இ�ப எ�ன ெச6� ேட�?... சினிமாD�2� 
ேபாக� 4டா�)கறீ)க. அCவளDதாேன! இனிேம ேபாக*ேல! அ�ப5� 
ேபானா"� உ)ககி ட ப%மிஷ� வா)காம* ேபாவதி*ைல. சாி தாேன!” 
 
“ெரா�ப சாி; சா�பி9 ேபா.........” 
 
''என�2� பசிேய இ*ைல அ+ைத !''  
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''எ�ப5� பசி�2�? ^ பா% 5யிேல மசாலா ேதாைச சா�பி 5��கிேய!'' எ�= 
சிாி+தா; பா%வதி. 
 
”ேக? ெச6யாதீ)க அ+ைத !...' எ�= 4றி� ெகா�ேட ராஜா கீேழ இற)கி$ 
ெச�றா�. ’ஒ� ம 5* அ+ைதயிட� த�பிேனா�' எ�ற உ:சாக+தி* ேபா2� 
ேபாேத சினிமா� பா 9 ஒ�ைற நீ 5 3ழ�கி$ சீ 5 ய5+�� ெகா�9 ேபானா�! 
 
”பாரதி ! நீ சா�பி டாயி:= அ*லவா? இ�ப5 எ� ப�க+திேலேய ப9+��ெகா;...'' 
எ�= பிாி�Xபா* 4றிய�� பாரதி, அதிக ெவளி$சமி�றி� 21ைமயாக ஒளி 
7/� நீலவிள�ைக+ தவிர, ம:ற விள�2கைள அைண+� வி 9� ப9+�� 
ெகா�டா;. 
 
மணி பதிெனா�=�2 ேம* ஆகி<� பா%வதி�2+ L�கேம வரவி*ைல ச'த5க; 
2ைறய� 2ைறய, ஊ% அட)கி உற�க+தி* ஆF'� ெகா�5�'த�. எ)ேகா 
ெதாைலவி* ெச*"� கா%களி� ஹார� ஒ? ம 9� அCவ�ேபா� ேக 9� 
ெகா�5�'தன அவ1�2. 
 
அவ% இ�ேபாெத*லா� 3�ேபா* இ)ேக வ�வதி*ைலேய, ஏ�? ஒ� ேவைள 
அவ% ெகா�9வ'த மா�ள� பழ)கைள நா� ஆ%வ+�ட� ஏ:=� ெகா;ளவி*ைல 
எ�பதாேலா? இ��கா�; அவ% த�3ைடய ைகயா* எ9+�� ெகா9+தைத நா� 
எ� ைக நீ 5 வா)கி$ சா�பி ேடேன! அவ��2 எ+தைனேயா அ"வ*க;! 
எCவளேவா காாிய)க;. அவ:=�கிைடயி* எ�ைன வ'�காண அவகாச� 
சிறிதாவ� ேவ�டாமா?... ஒ� ேவைள உ�ைமயிேலேய எ� மீ� அவ��2 
அ�ேபதா� இ*ைலேயா? ேச! ஒ� நா1� அ�ப5 இ��கா�. எ�மீ� அவ��2 
அ�� இ*ைலெய�றா* த�3ைடய த)ைக காமா சி அ�மா;, மக; பாரதி 
இர�9 ேபைர<� இ)ேக ெகா�9வ'� வி 5��பாரா? காமா சி 4ட அ5�க5 
ெசா*"வாேள, உ)கைள� ப:றி� ேபச+ ெதாட)கிவி டா* ம 9� ஓயாம* ேபசி� 
ெகா�5��பா%'' எ�=... அ��� அ�கைற<� இ*ைலெய�றா* அ�ப5 ஓயாம* 
ேப/வாரா? டா�டர�மாளிட� எ� ேதகநிைல ப:றி அ5�க5 விசாாி+�� 
ெகா�5��கிறாராேம! என�2 உட* நல� சாியி*ைல எ�பத:காக+ த�3ைடய 
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ெவளிb%� பயண)கைள ெய*லா� த;ளி� ேபா 9� ெகா�5��கிறாராேம! 
இ)ேக வராம?��பத:2 எ+தைனேயா காரண)க; இ��கலா�. அவ:ைற-
ெய*லா� அவ% 4ற 35யாம?��கலா�.' 
 
பா%வதி �ர�9 ப9+�� ெகா�டா;. 
 
”ேச�பதிைய மற'� வி9வத:2, எ� உ;ள+தி* �2'� ேவ#�றிவி ட அ'த 
எ�ண+ைத அ��ற� ப9+�வத:2 வழிேய கிைடயாதா? இ�ப5ேய,மன+தி: 
2;ளாகேவ மைற+� ைவ+� அவ% நிைனவாகேவ அவ% கவைலயாகேவ, ப9+த 
ப9�ைகயாகேவ இ�'�, ஒ� நா; மைற'� ேபாக ேவ�5ய�தானா? இ'த 
எ�ண� எ�A;ேளேய அழி'� ேபாக ேவ�5ய� தானா? நா� ஏ� அழிய 
ேவ�9�? எ�ைன அO அOவாக அாி+�� ெகா�5�� 2� இ'த எ�ண+ைத, 
நா� அழியாமேலேய அழி+� வி9கிேற�. அவ�ைடய உ;ள+தி* அ'த 
எ�ணமி�'தா "� நாைளேயா9 ழி+� வி9கிேற�. அ��ற� நாA� அவ�� 
நி�மதியாக வாழலா�. எ)க; வாF�ைக மகிF$சி நிர�பியதாக இ��2�” 
பா%வதியி� உ;ள+தி* ஒ� திடமான 35D ஏ:ப 9வி ட�. நீ�ட காலமாக 
அாி+�� ெகா�5�'த ேவதைன அ'த விநா5ேயா9 தீ%'� ேபாயி:=. மி2'த 
நி�மதி<ட� ஒ� ெப�W$/ வி டா; அவ;. 
 
க5கார+தி* மணி பதிெனா�றைர அ5+த�.  
 
''இ�ேபா� அைமதியாக+ L)க� ேபாகிேற�'' எ�= தன�2+தாேன எ�ணி� 
ெகா�டவளா6� க�கைள W5+ L)2வத:2� பிரய+தன�ப டா;. 
எ�=மி*லாத நி�மதி காரணமாக, உ;ள+தி* வியாபி+தி�'த மகிF$சி காரணமாக 
உண%$சி பரவசமாகியி�'த பா% வதி�2+ L�கேம வரவி*ைல. 
 
தி^ெர�=, கீேழ, காமா சி யா�டேனா ெம*?ய 2ர?* இரகசியமாக� ேபசி� 
ெகா�5��ப� பா%வதி யி� காதி* விR'த�. 
 
இ�ெனா� 2ர* யா�ைடய� எ�பைத அறி'� ெகா;1� ஆவ?* அவ; உ:=� 
கவனி+தா;. அவ; ஊகி+தப5 அ� ேச�பதியி� 2ரேலதா�! அவ1�2 விய��+ 
தா)கவி*ைல. 
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மா5� ப5களி* யாேரா ஏறி வ�� ஒைச ேக கேவ, பா%வதி க�கைள W5�-
ெகா�9 L)2வ� ேபா* ப9+தி�'தா;. 
 
அைற�2 ெவளிேய வ'� நி�ற ேச�பதி<� காமா சி<� ஜ�ன?fேட 
நிழ"�வமாக+ ெதாி'தன%. 
 
நீல விள�கி� ேலசான ஒளியி* ெதாி'த பா%வதியி� 3க+ைதேய ச:= ேநர� க� 
ெகா டாம* பா%+�� ெகா�5�'தா% ேச�பதி. 
 
”எR�ப 9மா, அ�ணா ?...” காமா சி ேக டா;.  
 
"ேவ�டா�; நா� இ)2 வ'� ேபாவேத அவ��2+ ெதாிய�4டா�. அத:காகேவ-
தா� நா� இ)2 இCவளD ேநர� கழி+� வ�கிேற�. நா� காாி* வ'தா* அ'த$ 
ச+த� ேக 9 விழி+�� ெகா�9விட� ேபாகிறாேர எ�பத:காகேவ நட'� 
வ�கிேற�.'' 
 
"டா�ட% எ�ன ெசா*கிறா% அ�ணா?” காமா சி ேக டா;. 
 
”அதி%$சியா"� கவைலயா"� அ5�க5 மய�க� வ�கிறதா�. ஆைகயா* இ�A� 
ெகாNச கால+��2� ப9�ைகயிேலேய இ�'� ஓ6D எ9+�� ெகா;ள ேவ�9-
ெம�கிறா%. இ'த நிைலயி* அவைர நா� ெதா'தரD ெச6ய� 4டா� எ�பத:-
காகேவ தின3� இ'த ேநர+தி* வ'� பா%+� வி 9� ேபாகிேற�.....” 
 
"இ�= 4ட உ�ைன�ப:றி விசாாி+தா%. எ)காவ� ெவளிb% ேபாயி��கிறாரா 
எ�ன? இ)ேக வ�வேத இ*ைலேய எ�= ேக டா%.'' 
 
""நீ எ�ன பதி* 4றினா6?" 
 
”ஊாி* தா� இ��கிறா%. ெட?ேபானி* அ5�க5 விசாாி+�� ெகா�5��கிறா%  
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எ�ேற�. நீ இ�ேபா� இ)2 வ'தி��ப� ெதாி'தா* எCவளD ச'ேதாஷ�ப9வா% 
ெதாி<மா அ�ணா ? எR�ப 9மா?....'' எ�= ேக டா; காமா சி. 
 
”ேவ�டா�, ேவ�டா�... அேதா அ'த� ப�க� ப9+��ெகா�5��ப� யா%? 
பாரதியா?....” எ�= ேக டா% ேச�பதி. 
 
"ஆமா�; பாரதிைய எ�ேபா�� த� ப�க+திேலேய தா� ப9�கைவ+�� ெகா;கிறா%. 
பாரதியிட� எCவளD அ�� ெதாி<மா அ�ணா அவ��2?...” 
 
"ஓ.. சாி காமா சி! நா� ேபா6 வ�கிேற� பா%வதியி� உட�ைப ஜா�கிரைதயாக� 
கவனி+�� ெகா;. அத:காக+தா� உ�ைன<�, பாரதிைய<� இ)ேகேய இ��க$ 
ெசா*?யி��கிேற�..” ேச�பதி<� காமா சி<� ேபசியப5ேய மா5�ப5களி* 
இற)கி$ ெச*"� ச+த� ேக கிற�. 
 
த� க�களி* பட%'த நீ%+�ளிகைள+ �ைட+�� ெகா;கிறா; பா%வதி. 
 
ெபாR� வி5'த�. காமா சி ஹா%?�ட � பா%வதியி� அைற�2; வ��ேபாேத, 
"இ�ைற�2 என�2 இ ? சா�பிட ேவ�9� ேபா?��கிற�. சாய'தர� அN/ 
மணி�2 என�2 இர�9 இ ?<� ெகாNச� காரமாக+ த�காளி� ப$ச5<� ெச6ய$ 
ெசா*? ஞான+ திட� ெசா*? வி9)க;'' எ�றா; பா%வதி. 
 
''அெத*லா� சா�பி டா* ஜீரண� ஆ2மா?” 
 
”ேபஷாக ஆ2�. என�ெக�ன ஜூரமா எ�ன? ஆப+திாியி* உ;ள ேநாயாளி-
க1�2�4ட இ ? ெகா9�கிறா%கேள!” எ�றா; பா%வதி. 
 
”இ ? எ�றா* எ� அ�ணாD�2 ெரா�ப� பி5�2�......” எ�றா; காமா சி. 
 
''3�ெனா� நா; 4ட$ ெசா*? யி��கீ)க. இ�ைற�2$ சாய'தர� உ)க 
அ�ணாைவ இ)ேக வர$ ெசா*ல� ேபாகிேற�. அவ% ஊாி* இ��கிறாரா?” எ�=  
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ேக டா; பா%வதி. 
 
”இ��கிறா%; நா� ேபா�ேல ேபசி, அவைர வர$ ெசா*ல 9மா?'' எ�= ேக டா; 
காமா சி. 
 
''ேவணா�. அ� மாியாைத இ*ைல. இ�A� ெகாNச ேநர+திேல நாேன அவைர� 
ேபானி* 4�பி 9� ேப/கிேற�, அ�தா� மாியாைத!'' எ�றா; பா%வதி. 
 
பா%வதி அவ��2� ேபா� ெச6தேபா� அவ�ட� ேவ= யாேரா ேபசி� 
ெகா�5�'தா%க;. அைரமணி ேநர� கழி+�� பா%வதி மீ�9� ெட?ேபா� 
ெச6தேபா� ேச�பதியி� 2ர* ேக ட�. 
 
"ஓ நீ)களா? வண�க�, உ)க; உட* நிைல ப:றி+ தா� இ+தைன ேநர� 
டா�டர�மாவிட� ேபசி�ெகா�5�'ேத�. த)க1�2+ �ளி�4ட கவைலேய 
இ��க� 4டாதா�. மன+��2 நி�மதி<� உட"�2 ஓ6D� இ�'தா* ஆேற 
மாத+தி* 2ணமாகிவி9� எ�கிறா% எ�றா% ேச�பதி. 
 
”அ�ப5யா! ெரா�ப மகிF$சி. என�2� 4ட அ�ப5+ தா� ேதா�=கிற�. இ�ேபா� 
த)கைள நா� ேபானி* அைழ+த� 4ட அத:காக+தா�. உ)களிட� ஒ� 3�கிய 
விஷய� ேபச ேவ�9�. தயDெச6� இ�= மாைல ஐ'� மணி�2 இ)ேக வ'� 
ேபாக35<மா? உ)க1�2$ சிரம� ெகா9�பத:காக ம�னி�கேவ�9�” 
பணிேவா9� கனி ேவா9� ஒ?+த� பா%வதியி� 2ர*. 
 
”ஓ! வ�கிேறேன.. இெத�ன சிரம�? நாA� உ)கைள� பா%+� ெவ2 நாளாயி:=. 
அ5�க5 வ'� ெதா'தரD ெகா9�க� 4டா� எ�பத:காகேவ வ�வதி*ைல. 
மாைலயி* அவசிய� வ�கிேற�.....” 
 
”ெரா�ப ச'ேதாஷ�...'' எ�= 4றி ாிcவைர ைவ+த பா%வதி�2 மகிF$சி 
தா)கவி*ைல. 
 
"ராஜா! இ�= மாைல பாரதியி� அ�பா இ)ேக வர� ேபாகிறா%, 5பA�2 
இ ?<� காரமாக+ த�காளி$ ச னிD� ேபாட$ ெசா*?யி��கிேற�. ந� 7 9 
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வாச* ேதா ட+திேலேய கா:றாட உ கா%'� ேப/கிேறா�. ஐ'� மணி�2 அ)ேக 
இர�9 நா:கா?க; ேபா 9 ைவ�க$ ெசா*"...'' எ�றா;. 
 
”ஆக 9� அ+ைத !'' எ�றா� ராஜா.  
 
மாைலயி* ேச�பதிைய$ ச'தி�2�ேபா� அவைர எCவா= வரேவ:க ேவ�9�? 
எ�ப5 உபசாி�க ேவ�9�? எCவா= ேப$ைச+ ெதாட)கி 35�க ேவ�9� 
எ�ப� ப:றிெய*லா� சி'தி+�+ தி டமி 9 ைவ+�� ெகா�டா; அவ;. 
 
மணி ஐ'த5�2�ேபாேத ேச�பதியி� கா% உ;ேள வ'� ெகா�5��பைத� க�ட 
பா%வதி, எ�=மி*லாத 2Lகல+�ட� அவைர வரேவ:க எR'� நி�றா;. 
 
த�ைன வரேவ:க+ ேதா ட+திேலேய கா+�� ெகா�5�'த பா%வதிைய� பா%+�, 
"நீ)க; ஏ� கீேழ இற)கி வ'தீ%க;? நாேன மா5�2 வ'தி��ேபேன!'' எ�றா% 
ேச�பதி. 
 
"நா� தின3� கீேழ இற)கி+ ேதா ட+��2; ெகாNச ேநர� நட�க ேவ�9� 
எ�= டா�ட% 4றியி��கிறா%. ஆைகயா* இ�= த)க1ட� ேபசி� ெகா�ேட 
ச:=ேநர� நட�கலா� எ�= எ�ணிேன�.'' 
 
"அ�ப5யா? ஒ� க*?* இர�9 மா)கா6 எ�= ெசா*")க;'' எ�றா% ேச�பதி 
சிாி+�� ெகா�ேட. 
 
''இ�ப5 உ கா%'� ேப/ேவாமா?” எ�= ேக டா; பா%வதி. 
 
''இ'த இட� ெரா�ப அைமதியாகD� அழகா<மி��கிற�...'' எ�றா% ேச�பதி 
ஆசன+தி* அம%'தப5ேய, 
 
பாரதி /ட$/ட இ ?<�, த�காளி$ ச னி<� ெகா�9 வ'� ைவ+தா;. 
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''ேபT! என�2� பி5+த 5ப�!'' எ�றா% ேச�பதி. 
 
”என�2�தா�'' எ�= 4றினா; பா%வதி. 
 
”த�காளி$ ச னி ெரா�ப� காரமாயி��2ேம! நீ)க; இCவளD கார� 
சா�பிட�4டா�'' எ�றா% ேச�பதி. 
 
"என�2 ஜுர� ஒ�=மி*ைல. எ� பி5�கிறேதா அ� சா6பிடலா� என டா�டேர 
4றியி��கிறா%'' எ�றா; பா%வதி. 
 
"இள� வயதி* க*ைல<� ஜீரண� ெச6� ெகா;ள லா�. ஐ�பைத+ தா�5வி டா* 
ஆகார� சா�வா யி��கேவ�9�. ஆவியி* ெவ'த இ ? எளிதி* ஜீரணமாகி 
விட�45ய�. வா6�2 �சியாகD� இ��கிற�. ஆமா�, என�2 இ ? பி5�2� 
எ�= உ)க1�2 யா% ெசா�ன�?'' எ�= ேக டா% ேச�பதி. 
 
''யா�� ெசா*லவி*ைல. என�2� பி5�2� எ�பத:காகேவ ெச6ய$ ெசா�ேன�. 
இ� உ)க1�2� பி5+த ப�டமாக அைம'�வி ட� ப:றி மகிF$சி அைடகிேற�'' 
எ�றா; பா%வதி. 
 
''இ'த இ ?<�, த�காளி$ ச னி<� ெரா�ப� ெபா�+தமாக அைம'� வி டன. 
ந*ல கா�பிேனஷ�'' எ�றா% ேச�பதி. 
 
”மண வாF�ைக<� இ�ப5 அைம'�வி டா* எCவளD ந�றாயி��2�?'' எ�றா; 
பா%வதி. 
 
ேச�பதி அவைள ஏறி 9� பா%+தா%; அ'த� பா%ைவயி* நீ)க; எ�ன 
ெசா*கிறீ%க;?' எ�ற ேக;வி ெதா�கி நி�ற�. 
 
”த)களிட� இ�= ஒ� 3�கியமான விஷய� ப:றி� ேபச� ேபாகிேற�. நா� 
4ற�ேபாவைத+ தா)க; 3R மன+�ட� ஏ:=� ெகா;7%க; எ�ற ந�பி�ைக  
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என�2 இ��கிற�'' எ�ற H5ைக<ட� ேப$ைச+ ெதாட)கினா; பா%வதி. 
 
"எ�ன விஷய� அ�?'' எ�= நிதானமாக� ேக டா% ேச�பதி. 
 
''தி�மண விஷய�தா�'' எ�= 4றிவி 9� பா%வதி, ேச�பதியி� 3க+ைதேய 
க�ெகா டாம* கவனி+தா;. அவ% 3க+தி* எCவித விய��� 2றி<� 
ேதா�றவி*ைல, சலனம:ற அவ% 3க� எ�ேபா�� ேபா* அைமதியாகேவ 
இ�'த�. 
------------  

���� இ�ப�ெதா������ இ�ப�ெதா������ இ�ப�ெதா������ இ�ப�ெதா��    
 
'தி�மண விஷய�’ எ�= தா� 4றிய��, அ'த விஷய+ைத அறி'� ெகா;ள 
ேச�பதி மி2'த ஆ%வ� கா 9வா% எ�= பா%வதி எதி%பா%+தா;. ஆனா*, விஷய� 
எCவளD 3�கியமானதாக இ�'தேபாதி"� நிதானமிழ'� பரபர��� கா 9வ� 
அவ�ைடய /பாவ ம*லேவ! 
 
ேச�பதி 4ற�ேபா2� பதிைல எதி%பா%+தவளா6, அவ% 3க+ைதேய க� 
ெகா டாம* பா%+��ெகா� 5�'தா; பா%வதி. 
 
ச:= ேநர� ��3=வேலா9 ெமளனமாகேவ அம%' தி�'த ேச�பதி, "என�2 இதி* 
�ளி<� ஆ ேசபைண இ*ைல... ஆனா*...” எ�= பாதியி* ேப$ைச நி=+தி� 
க�கைள W5�ெகா�டா%. 
 
”ேதவி இவ% மன+தி* எ�ன எ�ணி�ெகா�5��கிறா%. ஒ� ேவைள நா� 
4=வைத விபாீதமாக� �ாி'� ெகா�9 வி டாேரா?” பா%வதியி� உ;ள+தி* தி� 
ெக�ற�. 
 
''ராஜா, பாரதியி� ச�மத� தா� இதி* 3�கிய�. தி�மண� ெச6�ெகா;ள� 
ேபாகிறவ%க; அவ%க; தாேன” எ�= ேப$ைச 35+தா% ேச�பதி. 
 
நிதான�, உ=தி, மன ஆழ� இ�W�ைற<� மீறி நி�ற� அவ�ைடய அறிD�  
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4%ைம! 
 
’தி�மண விஷய� எ�ற��, அ� ராஜா - பாரதி தி�மண� ப:றிய�தா� எ�பைத 
எCவளD எளிதி* ஊகி+� வி டா% ஊகி+தேதா9 ம 9மி�றி, த� bக+தி* 
ச'ேதகேம இ*லாதவ%ேபா* தீ%மானமாக ’அவ%க; இர�9 ேப% ச�மத�தாேன 
இதி* 3�கிய�?’ எ�ற*லவா 4=கிறா%? ராஜா - பாரதி தி�மண� ப:றி+ தா� 
நா� ேப/ேவ� எ�பைத அவ% எCவா= அறி'� ெகா�டா%? ஒ�ேவைள எ� 
உ;ள+தி* மைற'�கிட�2� ரகசிய)கைள ெய*லா� 4ட+ ெதாி'� ெகா�9 
ெதாியாதவ% ேபா* ந5+�� ெகா�5��பாேரா?’ 
 
அவ�ைடய அறிைவ, ஆ:றைல, ெநNச+தி� ஆழ+ைத அள�2� ச�தி பா%வதி�2 
இ*ைல. விய��� காரணமாக$ சிறி� ேநர� ேபசேவ இயலாம* கிட'த பா%வதி, 
கைடசியாக� ேக டா; : 
"ராஜா - பாரதி தி�மண� ப:றி+தா� நா� ேபச� ேபாகிேற� எ�பைத+ தா)க; 
எ�ப5 ஊகி+தீ%க;? எ�னா* உ)கைள� �ாி'� ெகா;ளேவ 35யவி*ைல...!” 
உண%$சி வச�ப 5�'த பா%வதியி� 2ர?* விய��� த9மா:ற3� கல'தி�'தன. 
 
”என�2+ ெதாி<�, பாரதிைய+ தா)க; க�O� க�+�மாக� கவனி+� வ�வைத 
நா� அறிேவ�. அவ; ராஜாDட� ெந�)கி� பழக+ தா)க; இடமளி+தி��ப�� 
ெதாி<�. பாரதியிட� தா)க; ெகா�9;ள அ�� உ;ள+ ேதா9 ஒ 5ய�. 
எCவளேவா ெதா'தரDக1�2� கவைலக1�2மிைடயி* பாரதியி� 
எதி%கால+ைத�ப:றி மி2'த அ�கைற கா 5 வ�கிறீ%க;. ஒ� க*Kாியி� 
பிாி�Xபாலாக இ�'��, அவ1�2 5bஷ� ெசா*?� ெகா9�க 3�வ'தீ%க;. 
இ�ேபா� உட* நிைல சாியி*லாத ேபா�� அவைள+ த)க1டேனேய 
ைவ+��ெகா�9, த)க1�2� ப�க+திேலேய ப9�க$ ெசா*? அ�� பாரா 5 
வ�கிறீ%க;. இ��ெக*லா� எ�ன காரண� இ��க 35<�? த)க1ைடய 
அ'தர)க+ைத� �ாி'� ெகா�9தா� பாரதி<� ராஜாD� ெந�)கி� பழ2வைத 
நா� ஆ ேச பி�கவி*ைல ” 
 
"அ�ப5யானா* த)க1�2 இ+தி�மண+தி* [ரண ச�மத� எ�= ெசா*")க;...'' 
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”அவ%க1�2+ தி�மண� ெச6� ைவ�பதா* ந� எதி%கால வாF�ைகயி* 
மகிF$சி<� அைமதி<� ஏ:ப9� எ�ேற நிைன�கிேற�...'' 
 
''ஐேயா! எ� உ;ள+தி* இ��2� ரகசிய+ைத இவ% ஞான தி�T5யா* அறி'த� 
ேபால*லவா ெசா*கிறா%? பா%வதி�2 விய��+ தா)கவி*ைல. 
 
உ�ைமயி* அவ; எ�ணி� ெகா�5�'த�� அ� தாேன? ’ராஜாைவ, 
அவAைடய 2ழ'ைத� ப�வ� 3த* ெசா'த+ தாைய�ேபா* அ��ட� சீரா 5 
வள%+� வ�கிேற�. ராஜாD�2 அவ� தா6 த'ைத இ�வைர<ேம ெதாியா�. 
அவைன எ� ம5யிேல ேபா 9 அ3L 5 வள%+தி��கிேற�. அவ� ேநா<:ற 
கால)களி* ேதாளிேல /ம'� ெச�= சிகி$ைச ெச6� வ'தி��கிேற�. ராஜா 
இ�= ெபாியவனாக வள%'�, ப5+�, பா ெச6� தி�மண� ெச6� ெகா;1� 
ப�வ+ைத அைட'�வி  டா�. ராஜாவி� தி�மண3� நட'�வி டா* எ� 
வாF�ைகயி� ல சிய� [%+தியாகிவி9�. ஆனா* இ'த ேநர+தி*, கால� கட'த 
கால+தி*, ப�வம:ற ப�வ+தி* எ� உ;ள+தி* 7� சபல+��2 இடமளி+� 
வி ேட�. தி�வாள% ேச�பதிைய$ ச'தி+தேபா� எ� இதய+தி* ேதா�றிவி ட 
உண%D, கால� கட'த உண%D தா�. அ'த வி+� 3ைளவி 9, இைலவி 9$ 
ெச5யாகி இ�ேபா� ெபாிய மரமாகேவ வள%'�வி ட�. 3ைளயிேலேய கி;ளி 
எறி'தி��க ேவ�5ய ெச5ைய மரமானபி� வா; ெகா�9 அ=�க 
3:ப 5��கிேற�.' 
 
'ேசாடா� 5யி� ெநN/�2;ேள �2'� ஊசலா9� க�ணா5� ேகா?ைய�ேபா* 
அ'த உண%D எ� உ;ள+தி* �2'� அைழ+�� ெகா�5��கிற�. இைத 
எ�னா* விR)கி ஜீரண� ெச6� ெகா;ளேவா, ெவளிேய ��பேவா 35யவி*ைல. 
இ�ப5 எ+தைன� கால+��2 அ'த உண%ைவ எ�A;ேளேய ைவ+� ம=2ேவ�? 
இத:2 35ேவ கிைடயாதா?’ 
 
'எ� அ'தர)க+தி* ஊசலா5� ெகா�5��2� அ'த$ ேசதிைய அவாிட� 
ெவளி�பைடயாக எ9+�$ ெசா*?விட ேவ�9� எ�= நாA� எ+தைனேயா 
3ைற 3ய�= பா%+�வி ேட�. ஆனா* அத:2ாிய ைதாிய� என�2 வரேவ-
யி*ைல. அவைர ேநாி* காO�ேபா� எ� ைதாியெம*லா� பற'� ேபா6 
வி9கிற�. உண%$சி வச�ப 9� ேப/� ஆ:றைலேய இழ'� வி9கிேற�. அவ% 
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நிைனவாகேவ, அ'த நிைனவி� பயனாக ஏ:ப ட கவைலயி� விைளவாகேவ 
உ;ள� திட� 2ைல'�, உட* பல7ன3:= மய�கமாக� கீேழ சா6'� வி ேட�. 
 
'அ�= 3த* ப9+த ப9�ைகயாகேவ கிட�கிேற�. இ'த நிைலயி"� எ� ெநNச� 
அவ�ைடய ேநச+ைத மற�க ம=�கிற�. அவ�� எ�ைன மற'�வி9வா% எ�= 
ேதா�றவி*ைல. அவ% மன ஆழ+ைத எ�னா* காணேவ 35யவி*ைல தா�. 
ஆனா"� அவ% உ;ள� என�2� �ாி கிற�. அவ% அ�� உ;ள+தி* என�2 
இடமளி+தி�� கிறா% எ�பைத நா� அறிேவ�. இ�வ�ேம ஒ�வைர ெயா�வ% 
ேநசி�கிேறா�. அ'த ேநச+ைத வா6வி 9� 4ற 35யாத நிைலயி* பழகி 
வ�கிேறா�. இ'த நிைல இனி<� நீ5�க� 4டா�. அத:2;ள ஒேர வழி ராஜா - 
பாரதியி� தி�மண�தா�. பாரதி அவ�ைடய ெசா'த மக;. ராஜா எ�Aைடய 
ெசா'த மகைன� ேபா* வள%'தவ�. அதாவ� ராஜாD�2 நா� தா6. பாரதி�2 
அவ% த'ைத. பாரதி�2� ராஜாD�2� தி�மண+ைத நட+தி வி டா* எ)களி� 
வ��2மிைடேய உ;ள உறD மாறிவி9�. அவ% என�2$ ச�ப'தியாகி வி9வா%. 
அ��ற�? அவ% மக1�2� எ� மகA�2� க?யாண� ெச6� ைவ+�வி ட பிற2, 
எ)களி�வ��2மிைடேய வள%'� வ�� அ'த உண%D�2 இடமி*லாம* 
ேபா6வி9ம*லவா? ராஜா தி�மண+தி� Wலமாக+தா� எ� உ;ள� 
ேபாரா ட+��2 35D காண 35<�? அ��ற� தா� நாA� அவ�� அைமதியாக 
வாழ 35<�. சNசலமி�றி� பழக 35<�.'' 
 
இ�தா� பா%வதியி� தி ட�. நீ�ட சி'தைன�2� பிற2 ஏ:ப ட 35D. 
இ�ேபா� ேச�பதியிட� விஷய+ைத$ ெசா*?<� வி டா;. ராஜா - பாரதி 
தி�மண+தி� அ5�பைடயி*, பா%வதியி� அ'தர)கமான தி ட� மைற'� 
கிட�பைத ேச�பதி அறிவாரா? அவ% ச%வ சாதாரணமாக, பாரதி - ராஜா 
தி�மண+தா* ஏ:பட� ேபாகிற உறைவ எ�ணி� பாராமேலேய, ஒ���ெகா�9 
வி டாரா? 
 
”பா%வதி<� அவ�� ெவ2 Lர+��2 ெவ2Lர� மீ�9� ெந�)க 35யாத 
அளD�2� பிாி'� ேபா6விட� ேபாகிற EF$சிைய அறியாம* தா� இ'த$ 
ச�ப'த+��2 ஒ���ெகா�டாரா? அ*ல� அறி'� தா� ஒ���ெகா�டாரா?” 
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சலனம:ற அவ% 3க+தி?�'�, அைமதியான பதி* வி�'�, பா%வதியினா* 
எைத<ேம விள�கி� ெகா;ள 35யவி*ைல. 
 
அவ% ப$ைச� 2ழ'ைத ேபா* க;ள� கபடமி�றி$ சிாி+�$ சிாி+�� 
ேபசி�ெகா�5�'தா%. 
 
பா%வதிைய� ெபா=+தவைர ெப��பார�, நீ�ட நா களாக$ /ம'� ெகா�5�'த 
இதய$/ைம அ'த� கணேம கீேழ இற)கிவி ட+ைத� ேபா* ேதா�றிய�. 
 
அ9+த வார+தி:2;ளாகேவ தி�மண+��2 34%+த� ைவ+� வி9கிேற�... 
என�2� 4ட� பாரதியி� தி�மண+ைத$ சீ�கிரேம 35+�விட ேவ�9ெம�ற 
ஆைசதா�. ராஜா. எ�ஜினியாி) ப5+தி��கிறா�. எ�Aைடய ெதாழி:சாைலயி� 
3R�ெபா=�ைப<� அவனிட� ஒ�பைட+� வி 9 நா� ெவளிநா9க1�2$ 
ெச�= வர� ேபாகிேற�. நாைள�ேக தி�மண+��2 ேவ�5ய ஏ:பா9கைள� 
கவனி�கிேற�. க?யாண+ைத� 4ட இ'த 7 5ேலேய நட+திவிடலா�. த)க1�2 
உட* நல� சாியி*லாததா* தா)க; இ)2ம)2� அைலய� 4டா�. தா)க; 
இ��2மிட+திேலேய தி�மண+ைத நட+�வ�தா� ந*ல�...'' 
 
”பாரதி<� காமா சி<� இ'த 7 9�2 வ'த ேவைள ந*லேவைள தா�...'' எ�றா; 
பா%வதி உ:சாக+ேதா9. 
 
"ஆமா�; த)க1�2� உட�� 2ணமாகி வி டா* அ��ற� எ*லா� ச'ேதாஷமாக 
35'�வி9�. ேநரமாகிற�... நா� ேபா6வி 9 நாைள�2 வ�கிேற�. தா)க; 
இரD நி�மதியாக+ L)2)க;'' எ�= 4றி வி 9� �ற�ப டா% ேச�பதி. 
 
ேச�பதி காாி* ஏறி$ ெச*"� வைர அவைரேய க� ெகா டாம* கவனி+�� 
ெகா�5�'தா; பா%வதி அவ1ைடய மனேவதைன<� ெநNச+தி� நீ)காத 
நிழ"� அக�= உ;ள� ேலசாகிவி ட உண%D, ேச�பதியி� மீ� ேதா�றிய இர�க 
உண%D, ராஜா பாரதி�2+ தி�மண� எ�கிற மன நிைறD. இCவளD� கத�பமாக 
அவைள� 2ழ�பி உண%$சி வசமா�கிவி டன. 
 
கா% மைற'த��, அவ; ெம�வாக+ தி��பி நட'தா;. உ;ள+தி* ஏேதேதா 
எ�ண)க; ேதா�றி+ ேதா�றி அவைள$ சNசல+தி* ஆF+தின. அவ; ெம�வாக 
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அ5ேம* அ5 ைவ+� நட'தா;. கா*க; த;ளா5ன. க�களி* ேலசாக இ�; 
கவி'� மி�மினி� [$சிக; பர�க+ ெதாட)கின. பா%வதி�2 எ�Dேம 
ெதாியவி*ைல. மா5� ப5க; வைர ெச�= ப5கைள� கட'� ேமேல<� ேபா6 
வி டா;. தாFவார+ைத ெந�)கிய ேபா� ஒேரய5யாக இ� 5� ெகா�9 வ'த�. 
தாFவார+�$ /வ%, ப5க; அைன+�� /ழ�= /ழ�= வ'தன. 
 
”ராஜா!” எ�= ச+தமி 9� 4�பிட எ+தனி+தா;. நா�2+ த9மாறி ெநN/ உல%'� 
வா%+ைதக; ெவளி வர ம=+�வி டன. அ9+த கணேம, தா� கீேழ விR'�விட� 
ேபாகிேறா� எ�கிற உண%D ேதா�றேவ, மா5� ப5களி� ைக�பி5ைய 
ஆதாரமாக� பி5+�� ெகா;ள 3ய�= ெகா�5�'தேபாேத அவ; மய�க 
3:=$ சா6'� வி டா;. 
 
"அ+ைத! அ+ைத” எ�= அலறி�ெகா�ேட ஓ5 வ'த ராஜா, பா%வதிைய+ தா)கி� 
பி5+�� ெகா�டா�. 
 
அேத சமய� பாரதி, காமா சி, ஞான� Wவ�� பரபர��ட� ஓ5வ'� பா%வதிைய� 
க 5"�2+ L�கி$ ெச�றன%. 
 
அ9+த கணேம டா�ட��2�, ேச�பதி�2� தகவ* ெகா9�க ேபாA�2 ஓ5னா� 
ராஜா. 
------------- 

���� இ�ப�தி���� இ�ப�தி���� இ�ப�தி���� இ�ப�திர��ர��ர��ர��    
 
''த)களிட� ஒ� 3�கியமான விஷய� ேபசேவ�9� தயDெச6� இ�= மாைல 
இ)ேக வ'� ேபாக 35<மா?” எ�= பா%வதி ெட?ேபானி* அைழ+தேபா�, 
ேச�பதி ஒ� கண� ஒ�=� �ாியாம* திைக+தா%. ’எத:காக அைழ�கிறா;? 
அ�ப5�ப ட 3�கிய விஷய� எ�னவா யி��2�?' எ�ற ஆவ"� பரபர��� அவ% 
உ;ள+தி* எR'தன. அவரா* இ�னெத�= ஊகி�க 35யவி*ைல. பா%வதிைய 
3த�3தலாக$ ச'தி+ததி?�'� அவ% மன அைமதி இழ'� எ'ேநர3� அவைள� 
ப:றிேய எ�ண மி 9� ெகா�5�'தா%. அவைள அ5�க5 ச'தி�கD� அவேளா9 
உைரயா5� ெகா�5��கD� அவ% அ'தர)க+தி* அட)காத ஆ%வ� இ�'� 
வ'த�. ஆயிA�, த�3ைடய இதய+தி* ெபா)கி� ெகா�5�'த அ'த உண%ைவ  
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ெவளியி* கா 5� ெகா;ளாம* நீ=[+த ெந��பாக மைற+� ைவ+தி�'தா%. 
பா%வதிைய ேநாி* ச'தி�2� சமய)களி* அவ�ைடய �ணிD, ஆ:ற* அைன+�� 
மைற'� ேபா6 சி�னN சி= 2ழ'ைதயாகி வி9வா%. உ;ள+தி* ெபா)2� 
ஆைசகைள ெய*லா� அட�கி� ெகா�9 ெபா�வான விஷய)கைள� ப:றி� 
ேபசிவி 9+ தி��பி வி9வா%. 
 
பா%வதி அ�= ெட?ேபானி* அைழ+தேபா� அவ% உ;ள+தி* மீ�9� அ'த 
ஆைச ெகாR'�விட+ ெதாட)கிய�. ”ஒ� ேவைள இ�= த� அ'தர)க+ைத 
ெவளியிட+தா� அைழ�கிறாேளா?" எ�= பரபர�பைட'தா%. 
 
''இ'த$ ச'த%�ப+ைத நRவவிட� 4டா�. ச:=� தய�கமி�றி எ� இதய+ைத 
அவ; அறிய$ ெச6ய� ேபாகிேற�. அவளாகேவ ச)ேகாசமி�றி+ த� எ�ண+ைத 
எ9+��4=� அளD�2$ EFநிைலைய உ�டா�க� ேபாகிேற�. இCவா= 35D 
ெச6� ெகா�டவரா6 "ஓ! வ�கிேற�. அவசிய� வ�கிேற�” எ�= பா%வதி�2� 
பதி* 4றினா%. 
 
அ�= மாைல இ�வ�� ச'தி+�� ேபசி�ெகா�5�'த ேபா� ேச�பதி ஒCெவா� 
கண3� பா%வதியிடமி�'� வர�ேபா2� அ'த வா%+ைதகைள எதி%பா%+�� ெகா� 
5�'தா%. 
 
அவ% எதி% பா%+தப5ேய அவ; ேப$ைச+ ெதாட)கினா;. தி�மண� ப:றிய 
ேப$/+தா�. 
 
ஆனா*, அ� அவ%க1ைடய ெசா'த+ தி�மண� ப:றியத*ல. ராஜா - பாரதிைய� 
ப:றிய�. 
 
ேச�பதி ஏமா:ற+ைத ெவளியி* கா 5� ெகா;ளவி*ைல. உ�ைமயி* அவ��2 
அ� ஏமா:ற3� இ*ைல. பா%வதியி� அைழ�� எத:காக இ��2� எ�= அவ% 
பலவா= ேயாசி+�� பா%+த ேபாதி"� எ'த ஒ� நி$சயமான 35D�2� வ'�விட-
வி*ைல. 
 
ஆகேவதா�, தி�மண� விஷய� எ�= பா%வதி 4றியேபா� அவ% சிறி�� 
பரபர�பைடயவி*ைல. பா%வதி பி� 2ர?* உண%$சிேயா பரபர�ேபா இ*லாம: 
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ேபாகேவ ேச�பதி�2 உடேனேய விள)கி வி ட�. மிக அைமதியாக$ ச:= ேநர� 
ெமளன� ��னைகயி* ஆF'தி�'தவ%, ேராஜா - பாரதியி� ச�மத� தா� இதி* 
3�கிய�. தி�மண� ெச6�ெகா;ள� ேபாகிறவ%க; அவ%க; தாேன?'' எ�= ெவ2 
சாவதானமாக� ேப$ைச 35+தேபா� பா%வதி�2 விய��+ தா)கவி*ைல. 
 
பா%வதி மய�க3:=� கீேழ சா6'� வி டா; எ�= ெச6திைய ராஜாவி� Wல� 
அறி'த ேச�பதி தி9�கி 9 நி�றா%. அ9+த சில நிமிட)க1�2; பா%வதியி� 
இ*ல+��2 வ'�வி ட அவ%, தம�2+ ெதாி'த டா�ட%கைள ெய*லா� 
ெட?ேபானி* அைழ+�� பா%வதி�2$ சிகி$ைச ெச6ய ஏ:பா9 ெச6தா%. 
 
”ம=ப5<� அதி%$சி�2 ஆளாகி யி��கிறா%. இ'த பல7னமான நிைலயி* எ'த ஒ� 
சி= கவைல�2� மன+தி* இட� வர�4டா�. ர+த� ெகாதி�� அதிகமாயி��பதா* 
ெரா�ப எ$சாி�ைகேயா9 கவனி+�� ெகா;ளேவ�9�. இ*ைலெய�றா* 
உயி��ேக ஆப+தாக 35<�'' எ�= 4றிய டா�ட%க;, ம�'�களி� ெபயைர$ 
சீ 5* எRதி� ெகா9+�வி 9� ேபானா%க;. 
 
பா%வதி மய�க நிைல ெதளி'� க� விழி+�� பா%+த ேபா� மணி இர�9. ேச�பதி 
ெமளனமாக+ த� அ�கி* அம%'தி��பைத� க�டேபா� பா%வதி�2+ ��க� 
ெநNைச அைட+த�. க�களி* ெப�கிய க�ணீைர+ �ைட+தப5ேய ''நீ)களா?'' 
எ�= ஈனமான 2ர?* ேக டா;. 
 
அவ1ைடய 2ர?*, பா%ைவயி* உலக+�� காத* மகா காவிய)களி� 
ேசாகமைன+�� ஏ�கமைன+�� பிரதி ப?+தன. ெம?'த த� கர)கைள உய%+தி 
ஏேதா ெசா*ல வாெய9+தா;; ேபச 35யவி*ைல. 
 
''நீ)க; ேபச�4டா�...'' மன+தி* எ'த� கவைல<� ைவ+�� ெகா;ள�4டா�... 
ேச�பதி அவ; கர)கைள+ தீ�5 அம%+தி நிதானமான 2ர?* ேபசினா%. 
 
''என�2 எ'த� கவைல<� இ*ைல. இனி நா� நி�மதியாக வாFேவ�. ராஜா - பாரதி 
தி�மண+��2 உடேன ஏ:பா9 ெச6<)க; - பா%வதி த 9+ த9மாறி� 4றி 
35+தா;. 
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" அவ%க; தி�மண+��2 இ�ேபா� எ�ன அவசர�? தா)க; [ரணமாக�  
2ணமைட'� பைழயப5 க*Kாி�2� ேபாக+ ெதாட)கிய�� ைவ+�� 
ெகா;ளலாேம'' எ�றா% ேச�பதி. 
 
"தயD ெச6� எ'த� காரண+��காகD� ராஜா - பாரதி தி�மண+ைத+ த;ளி� 
ேபாடாதீ%க;. எ�Aைடய உட* நல� சாியி*லாததாேலேய தா� அவ%க; தி� 
மண+ைத உடேன நட+திவிட ேவ�9ெம�= �5�கிேற�....” 
 
இ'த+ தி�மண+தா* தன�2� பா%வதி�2� ஏ:பட� 45ய உறD 3ைறப:றி$ 
ேச�பதி எ�ணி� பா%�காம?*ைல, பா%வதியி� மன அைமதி�காக அவ% 
த�3ைடய ஆைசகைள ெய*லா�, உ;ள+தி* நீ�ட காலமாக� �ைத+� 
ைவ+தி�'த கனDகைளெய*லா� தியாக� ெச6�விட+ தீ%மானி+� வி டா%. 
 
''த)க; வி��ப�ப5ேய தி�மண+ைத� 45ய சீ�கிர� நட+தி வி9கிேற�. இ�A� 
சில தின)க1�2; இ'த 7 5ேலேய அவ%க; தி�மண� நைடெப=�...'' 
ேச�பதியி� உ=திெமாழி பா%வதி�2 ம ட:ற மகிF$சி ைய+ த'த�. 
 
“தா)க; இனி எைத� ப:றி<� கவைல�பட�4டா�. நாைள� காைலயி* நா� 
மீ�9� வ'� பா%�கிேற�.... காமா சி! நீ பா%+�� ெகா;கிறாயா? L)கிவிட� 
ேபாகிறா6.... பாவ�! உன�2+தா� சிரம�” எ�= 4றி வி 9� �ற�ப டா% 
ேச�பதி. 
 
தி��பி$ ெச*"�ேபா� அவ% உ;மன� அவைர� ேக ட�. 
 
'ேச�பதி! அவ; மீ�9� மய�க3:=� கீேழ விRவாேன�? உ�Aட� ராஜா - 
பாரதி தி�மண� ப:றி� ேபசியேபா� மகிF$சிேயா9 தாேன காண�ப டா;? 
அதி%$சி�ேகா, கவைல�ேகா அதி* எ�ன இ��கிற�? உன�2� அவ1�2� ஏ:பட 
இ�'த உறD 3ைற மாறி வி ட� எ�ப�தா� அதி%$சி�2� காரணேமா? அ�ப5 
யானா*, ’அைமதி நி�மதி ' எ�பெத*லா� த�ைன+ தாேன ஏமா:றி� ெகா;1� 
ேப$/+தானா?’ 
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ஒ� வார� கட'த�. பா%வதியி� உட* நிைலயி* எ'த மா=த"� ஏ:படவி*ைல. 
எR'� நட�கD� ச�திய:ற வளா6� ப9+த ப9�ைகயாகேவ கிட'தா; அவ;. 
 
டா�ட%க; ம 9� ேவைள தவறாம* வ'� ேபா6� ெகா�5�'தன%. ஆனா* 
அவ; உட* நிைலயி* ம 9� எ'த மா=த"� ஏ:படவி*ைல. இ'த நிைலயி* தி� 
மண+ைத நட+�வத:2 ேவ�5ய உ:சாகேமா ஊ�கேமா ேச�பதி�2 எ)கி�'� 
வ��? ’தி�மண+ைத+ த;ளி� ேபா9வதா* நிைலைம மாறலா�. இத:2; 
பா%வதியி� மன3� மாறலா�' எ�ற சபல� அவ% உ;ள+தி* ஒ� ப�க� ஒளி'� 
ெகா�5�'த�. 
 
ஆனா"� பா%வதி�2� ெகா9+த வா�ைக நிைறேவ:=வதி* அவ% சிறி�� தய�க� 
கா டவி*ைல. தி�மண ஏ:பா9க; ஜா� ஜா� எ�= நட'� ெகா�5�'தன. 
 
”காமா சி! அ9+த ெவ;ளி� கிழைம 34%+த�. நி$சய� ெச6தி��கிேற�. இ�A� 
ஏேழ நா க; தா�.... க?யாண+ைத இ'த 7 5ேலேய நட+திவிட 
ேவ�5ய�தா�. இ�ேபா�;ள நிைலயி* பா%வதியா* ஓ% அ5<� அ�பா* நகர 
35யா�...” எ�றா% ேச�பதி. 
 
"ஆயிர� கால+�� பயி%; ஆறஅமர ேயாசி+�� ெகாNச� நிதானமாக$ 
ெச6யலாேம..” எ�றா; காமா சி. 
 
"3த?* நாA� அ�ப5+தா� நிைன+ேத�. ஆனா* பா%வதிேயா அவசர� 
ப9கிறா;. இ'த விஷய+தி* அவ; வி��ப+தி:2 மாறாக நட'�ெகா;ள என�2$ 
ச�மதமி*ைல. எ�ப5<� பாரதி<� ராஜாD� ஒ� நாைள�2� கணவ� மைனவியாக 
வாழ ேவ�5யவ%க; தாேன?... /ப காாிய)கைள$ சீ�கிரேம 35�ப� ந*ல� 
தா�'' எ�றா% ேச�பதி. 
 
"அ�D� சாிதா�; நீேய மா5�2� ேபா6 ேசதிைய$ ெசா*?வி9...'' எ�றா; 
காமா சி. 
 
ேச�பதி மா5�2 ஏறி$ ெச�றேபா� பா%வதி மி�க மகிF$சி<ட� “அ9+த ெவ;ளி�  
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கிழைமயா 34%+த�? ெரா�ப ச'ேதாஷ�! 34%+த� �டைவகெள*லா� 
நாேனதா� 'ெஸல� ’ ெச6ய� ேபாகிேற�. பாரதி�2 நைக ந 9கெள*லா� ெரா�ப 
ேவ�டா�. க?யாண+ைத ஆட�பரமாக$ ெச6ய ேவ�டா�. 
3�கியமானவ%க1�2 ம 9ேம அைழ�� அA�பினா* ேபா��. ேமள+ைத� 
ெகா 5+ தா?ைய� க 5 ஏைழக1�2$ சா�பா9 ேபா 9 விடலா�. அ�ேவ 
ேபா��. ப'த* 4ட ெரா�ப� ெபாிதாக ேவ�டா�'' எ�றா; பா%வதி. 
 
"என�2� அேத ஐ5யாதா�. க?யாண)களி�ேபா� ஆட�பர 3ைறகளி* பண+ைத 
விரய� ெச6வ� என�2� க ேடா9 பி5�கா�.” 
 
''பல விஷய)களி* நா� இ�வ�� ஒேர மாதிாியான க�+�கைளேய 
ெகா�5��கிேறா�...'' எ�= மைற ெபா�ளாக� 4றி� க� சிமி 5னா; பா%வதி. 
 
"ஆமா�; அ'த� க�+�கைள ஒ�வ��ெகா�வ% மன� வி 9$ ெசா*?� ெகா;ள$ 
ச'த%�ப� தா� ஏ:ப9வதி*ைல...' எ�= E /மமாகேவ பதி* ெகா9+ தா% 
ேச�பதி. 
 
''அ�ணா ! ஜDளிகைள இ)ேகேய ெகா�9 வர ெசா*" ; பா%வதிேய பா%+� 
35D ெச6ய 9�...” எ�றா; காமா சி. 
 
”ஏெழ 9 ஜDளி� கைடகைள இ)2 அA�பி ைவ�கிேற�, ேபா�மா?” எ�= 
சிாி+�� ெகா�ேட �ற�ப  டா% ேச�பதி. 
 
க?யாண ஏ:பா9க; �ாித கால+தி* நட'� ெகா�5�'தன. ராஜாD� பாரதி<� 
தா)க; மணம�க; எ�பைத�4ட மற'� ஓ5 ஆ5 ேவைல ெச6� 
ெகா�5�'தா%க;! 
 
”இ�A� W�ேற தின)க; தா� இ�A� இர�ேட நா க; தா�” எ�= 
ஒCெவா� நா1� கவைலேயா9 ெசா*?�ெகா�5�'தா; காமா சி. 
 
பா%வதி க 5?* ப9+த வ�ணேம எ*லாவ:ைற<� கவனி+�� ெகா�5�'தா;. 
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ராஜாD� பாரதி<� 4 டாகேவ ஓ5யா5 ேவைல ெச6� ெகா�5��பைத� க�ட 
அவ;, "பாரதி! நாைள ம=தின� ராஜா உன�2� கணவனாக� ேபாகிறா�. 
ஆைகயா* நீ அவனிட� ெகாNச� ெவ க�ப9வ�ேபா* ந5�க ேவ�9�'' எ�= 
ேக? ெச6தா;. 
 
''ேபா)க அ+ைத! என�2 ெவ கமாயி��கிற�!” எ�றா� ராஜா. 
 
''இேதா பா%+தீ%களா, ேவT5 ச ைட” எ�= 4றி� ெகா�ேட ைகயி* 
ஜDளிக1ட� வ'� ேச%'தா% ேச�பதி. 
 
”ேவ 5 ச ைடயா? யா��2? ராஜாD�கா?.... ெரா�ப சீ�பாக வா)கி வி ^%கேள! 
சி�கன+ைத மா�பி;ைள 5ரXேலேய ஆர�பி+� வி ^%கேளா?'' எ�= 
ேக டா; பா%வதி. 
 
''இ� மா�பி;ைள 5ர இ*ைல; வாச?* உ கா%'� ெகா�5��கிறாேன, 
ெசவி 9� ெப�மா;, அவA�2” எ�றா% ேச�பதி, 
 
பா%வதி சிாி+� வி டா;. 
 
"ஆமா�, தி�மண� நட�க�ேபாகிற விஷய� அவA�2+ ெதாி<மா?....'' 
 
”ேமள� வாசி�கிறேபா� எ�ன ச+த� எ�= ேக காமலா இ��பா�? அ�ேபா� 
ெதாி'�ெகா;கிறா�” எ�= 4றி$ சிாி+தா� ராஜா. 
 
ேந:=� ப'த* ேபா9�ேபாேத, "எ�ன விேசஷ�!” எ�= ேக டா�. நா� 
ச)கதிைய$ ெசா�னேபா� அவA�2 ஆன'த� தா)கவி*ைல'' எ�றா% ேச�பதி. 
 
''பாவ�! ெரா�ப காலமாக ந�ம 7 5ேலேய கிட�கிறா�.... ஆமா�; இ'த� �டைவ 
யா��2? ெரா�ப ந�றாக இ��கிறேத!'' எ�= ேக டா; பா%வதி. 
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''பி5+தி�'தா* நீ)க; தா� க 5� ெகா;1)கேள�. பனார ப 9 - ந*ல 
கல%...'' எ�றா% ேச�பதி. அ�ேபா� பா%வதியி� 3க� ெவ க+தா* சிவ'� 
மாறியைத$ ேச�பதி கவனி�க+ தவறவி*ைல. 
 
"இ�மாதிாி ஒ� �டைவ வா)கி� ெகா;ள ேவ�9ெம�= என�2 ெரா�ப நாளாக 
ஆைச...' எ�றா; பா%வதி. 
 
”த)க1�2 இ�மாதிாி ஒ� �டைவ வா)கி+ தர ேவ�9ெம�= என�2� தா� 
ெரா�ப நாளாக ஆைச!'' எ�= ேச�பதி 4றவி*ைல. மன+தி* எ�ணி�ெகா�டா%. 
 
’இ'த� �டைவ தன�2� பி5�2ெம�= அவ��2 எ�ப5+ ெதாி'த�?'  
மன+தி:2;ளாகேவ ஒ� விய��� 2றிைய எR�பி�ெகா�9 ேயாசி�கலானா; 
பா%வதி. 
 
ஹாட* திற�� விழாவ�= பா%வதி இேத மாதிாி �டைவ ஒ�= தா� 
க 5யி�'தா;. அ'த� கல% அவ; ேதக அைம���2 மிகD� ெபா�+தமா-
யி�'தைத$ ேச�பதி அ�ேற 2றி�பாக� கவனி+� ைவ+தி�'தா%. இ�ேபா� அைத 
மற'�வி ட பா%வதி�2$ ேச�பதி வா)கி வ'த ேசைலைய� க�ட�� விய��+ 
தா)கவி*ைல.  
 
ெவ;ளி�கிழைம காைல 2றி+த ேநர+தி* ெக 5 ேமள� 3ழ)க ெபாிேயா%க; 
ஆசீ%வதி�க ராஜாD�2� – பாரதி�2� அ�னி சா சியாக+ தி�மண ைவபவ� 
நட'ேதறிய�. 
 
மா5யி* க 5?* ப9+தப5ேய தி�மண� கா சி கைள+ த� அக� க�ணா* 
க�9 களி+�� ெகா�5�'தா; பா%வதி. க�களி* ஆன'த� க�ணீ% 
ெப��ெக9+ேதாட மானசீகமாக மணம�கைள வாF+தி� ெகா�5�'தா; அவ;. 
 
தி�மண$ சட)2க; யாD� 35'த�� ராஜாD� பாரதி<� ேச�பதிைய வண)கி 
எR'தன%. 
 
”3த?* மா5�2$ ெச�= அ+ைத�2 நமகார� ெச6<)க;'' எ�= 4றி,  
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அவ%கைள ேமேல அைழ+�$ ெச�றா% ேச�பதி. 
 
தா� வா)கி� ெகா9+த அ'த பனார ப 9� �டைவைய அணி'� ெகா�9 
பா%வதி க 5?* ப9+ தி��பைத� க�ட ேச�பதி�2 ெம6 சி?%+த�. 
 
”அ+ைத! நமதார� ப�Oகிேறா�'' எ�றா� ராஜா. 
 
”தீ%�கா</ட� பதினா=� ெப:=� ெப� வாFD வாழ ேவ�9�” எ�= 
4றியப5ேய ப9�ைகயி* சா6'தி�'த பா%வதி எR'� உ கா%'� மணம�கைள+ 
த� இ� ைககளா"� தRவி� ெகா�டா;. ”எ� ஆைச நிைறேவறி வி ட�; இனி 
என�2 நி�மதி தா�; இ�ப5ேய க�கைள W5 வி டா"� கவைலயி*ைல. பாரதி! 
எ� அ�கி* வா...'' எ�= பாரதியி� கர)கைள�ப:றி அைழ+த பா%வதி, அவ; 
தைலைய அ�ேபா9 வ�5, நீ இ�= ெரா�ப அழகாக இ��கிறா6?'' எ� ராஜா 
ெரா�ப அதிTட�கார�" எ�றா;. 
 
பாரதியி� மண� ேகால+ைத� க�டேபா� ேச�பதி�2+ தம� மைனவி 
சரவதியி� ஞாபக� ேதா�றி விடேவ ��க� ெநNைச அைட+த�. சரவதியி� 
சாயலாகேவ கா சி அளி+த த� மகைள� பா%+தேபா� ேச�பதியி� க�களி* நீ% 
�ளி+த�. அவ% க�க; கல)22வைத� க�ட பா%வதியி� ெநNச� உண%$சி 
வச+தா* ெநகிF'த�. 
------------- 

���� இ�ப�� ������� இ�ப�� ������� இ�ப�� ������� இ�ப�� ���    
 
வாச?* கா 5யி�'த வாைழ மர)க1�, மாவிைல+ ேதாரண)க1� வா5 வத)கி$ 
ச�காகி� ெகா�5�'தன. தி�மண� நட'த 7 5* காண� 45ய 2Lகல�, 
ஆரவார�, வி�'� ைவபவ�, வி�'தாளிக; நடமா ட� எ�Dேம அ)2 இ*ைல. 
 
பா%வதியி� நிைல வரவர ேமாசமாகி� ெகா�ேட ேபாயி:=. இ�ேபாெத*லா� 
அவ; மா5ைய வி 9� கீேழ இற)கி$ ெச*லD� ச�திய:றவளாகி� ப9+த 
ப9�ைகயாகேவ கிட'தா;. ராஜாD� பாரதி<� எ'ேநர3� அவ; அ�கிேலேய 
இ�'� பணிவிைட �ாி'� ெகா�5�'தன%. ேச�பதி ெபாிய ெபாிய டா�ட%கைள 
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அைழ+� வ'�, பா%வதி�2$ சிகி$ைச அளி�க$ ெச6�, அவைள� பைழய நிைல�2 
மீ 9 வி9வதி* 3ைன'தி�'தா%. 
 
''பா%வதி 2ணமைட'� பைழயப5 ச'ேதாஷமாக வாழேவ�9�” - இ�தா� 
அவ�ைடய ல சியமாக இ�'த�. அவ1ைடய உயி��காக, வாFD�காக அவ% 
எைத<ேம தியாக� ெச6ய+ தயாராயி�'தா%. 
 
க�கைள W5யப5ேய ேச�பதிைய�ப:றி எ�ண மி 9� ெகா�5�'த 
பா%வதி�2 விய��+தா� ேம?  ட�. எ� மீ� அவ% ஏ� இ+தைன அ�கைற 
கா டேவ� 9�? அ�= அவ% என�காக ஆைசேயா9 வா)கி வ'த மா�ள� 
பழ)கைள நா� ஏறி 9� பாராம* அல சிய� ெச6தைத� 4ட அவ% ெபா�  -
ப9+தவி*ைல ! எCவளD ெப�'த�ைமயான 2ண�? நா� ப�ப:றவ;. 
அவேரா9 ஒ�பி9�ேபா� மிக மிக அ:பமானவ;. அவ�ைடய ெப�'த�ைமேயா9 
உய% 2ண+ேதா9 ந:ப�ேபா9 எ�ைன நா� ஒ�பி 9� பா%�கேவ 
த2திய:றவ;.... என�காக அவ% எைத<� தியாக� ெச6ய+ தயாராயி��கிறா% எ� 
மகிF$சி�காக, மன அைமதி�காக+ த�3ைடய வாF�ைகைய அ%�பணி�கD� 
சி+தமாயி��கிறா%. 
 
''ராஜா - பாரதி தி�மண+ைத உடேன 35�கேவ�9 ெம�= நா� ேக 9� 
ெகா�டேபா� ச:=� தய)காம* ேயாசி�காம*, தாமதி�காம* ஆக 9�; 35+� 
வி9கிேற�' எ�= பதி* 4றினாேர? த�3ைடய ஒேர மகளி� எதி%கால 
வாF�ைகைய� ப:றி$ சிறிேதA� சி'தி+�� பாராம* தி�மண� ெச6�ைவ�க 
இைச'தாேர! இத: ெக*லா� எ�ன காரண�? 
 
'அ'த உ+தமைர நா� அல சிய� ெச6யவி*ைல. எ� இதய� ேகாயி?* அவைர 
நிர'தர+ ெத6வமா�கி� ேபா:றி� ெகா�5��கிேற�. அவாிட� நா� ெகா�9;ள 
மாச:ற அ�� காரணமாகேவ சில சமய)களி* தவ= இைழ+� வி 9� பி�ன% 
அைத�ப:றி எ�ணி எ�ணி ேவதைன� ப9கிேற�. ேதவி ! எ�ைன நீதா� 
ம�னி�க ேவ�9� எ�= அ�ைனைய ேவ�5� ெகா;கிேற�. அ�= அவ% 
ஆைசேயா9 வா)கி வ'த மா�ள� பழ)கைள நா� அல சிய� ெச6த� ம�னி�க 
35யாத 2:ற�தா�. ஆயிA� அ'த� 2:ற+ைத அவ% ெப�'த�ைமேயா9 மற'� 
வி டா%. மீ�9� அ�மாதிாி அவ% ஏேதA� என�காக வா)கி வ��ேபா� அைத 
ம ட:ற மகிF$சி<ட� ஏ:=�ெகா;1� ச'த%�ப+ைத எதி%பா%+�� 
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ெகா�5�'ேத�. அ'த$ ச'த%�ப� என�2 விைரவிேலேய கிைட+�வி ட�. 
தி�மண+தி�ேபா� அவ% என�காக வா)கி வ'த பனார ப 9� �டைவைய நா� 
மகிF$சிேயா9 ெப:=�ெகா�ேட�. அ'த� �டைவைய நா� உ9+தியி��பைத 
க�ட�� அவ% க�களி* 7சிய ஒளி, எ�ைன ெம6 சி?%�க$ ெச6த�. எ� வாF 
நா; 3Rவ�� நிைனவி* ைவ+�� 2Lகல�ப9வத:2 அ'த ஒ� நிகF$சிேய 
ேபா�� என�2.' 
 
"அ+ைத த)க; ெபய��2+ தி�மண அைழ�பிதF ஒ�= வ'தி��கிற�...'' எ�= 
4றி�ெகா�ேட விைர'� வ'தா� ராஜா. 
 
''யா��2+ தி�மண�?... ப5+�$ ெசா*"?" ஆவ"ட� ேக டா; பா%வதி. 
 
"மீனா சி�2� - ேகாபாலA�2� வ�கிற ஞாயி:=� கிழைமய�= ம�ைரயி* 
தி�மணமா�. அ� யா% அ+ைத மீனா சி ? ம�ைர மீனா சி அ�மA�2+தா� 
ஏ:ெகனேவ தி�மண� நட'தாகி வி டேத?'' எ�= சிாி+��ெகா�ேட ேக டா� 
ராஜா. 
 
”எ)ேக? அைழ�பிதைழ இ�ப5� கா 9 பா%�கலா�...'' எ�= ேக டா; பா%வதி. 
 
"ேவ�டா� அ+ைத! உ)களா* ப5�க 35யா�. நாேன 3R�� ப5�கிேற�'' எ�= 
4றி� ப5�க+ ெதாட)கினா� ராஜா. 
 
'மீனா எ�கிற மீனா சி�2�' எ�= அவ� ெதாட)கிய ேபாேத "ஓேகா, ந�ம 
மீனாD�கா?” எ�றா; பா%வதி. 
 
”யா% அ+ைத அ� மீனா?'' 
 
''எ� காேலஜி* வாசி+�� ெகா�5�'த ெப�. ெட�னி ந�றாக 
விைளயா9வா;. சாி... சாி... இ�ேபா� எ*லா� �ாி'�வி ட�. ெரா�ப ச'ேதாஷ�. 
வ�கிற ஞாயி:=�கிழைமய�றா 34%+த�... �..... இ'த� க? யாண+��2 நா� 
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ேநாி* ேபாகேவ�9� எ�= எ�ணி� ெகா�5�'ேத�. உ� க?யாண+ைதேய 
கீேழ வ'� பா%�க� ெகா9+� ைவ�கவி*ைல என�2...'' எ�= ெப�W$ெசறி'தா;. 
 
''ராஜா ! இவ%க1�2 எ� ெபயரா* ஒ� வாF+�$ ெச6தி அA�பிவி9கிறாயா?'' 
 
''ஆக 9� அ+ைத?'' ராஜா கீேழ ேபா6வி டா�. 
 
பா%வதி�2 W$/+ திணறிய�. 'ர+த� ெகாதி��;ள வ%க; உட�ைபேயா, 
மனைசேயா அல 5� ெகா;ள� 4டா�. W$/ விடாம* ேபசD� 4டா�’ எ�= 
டா�ட%க; 4றிய வா%+ைதக; அவ; நிைனD�2 வ'தன. 
 
அ�றிரD ேச�பதி பா%வதிைய� காண வ'தேபா� மணி பதிெனா�=�2 ேம* 
ஆகிவி ட�. காமா சி மா5 வரா'தாவி* L)கி� ெகா�5�'தா;. உ;ேள எ 5� 
பா%+தேபா� க 5?* பா%வதி அைசவ:=� ப9+�� ெகா�5��ப� நிழலாக+ 
ெதாி'த�. ேச�பதி ெம�வாக நட'� ேபா6, க 5"�க�கி* நி�= பா%வதிைய� 
கவனி+தா%. W$/ ேலசாக இைழேயா5�ெகா�5�'த�. பல7னமாக+ 
திராணிய:=� கிட'த அவ; நிைலைய� க�ட ேச�பதியி� உ;ள� ேவதைன�-
2;ளாயி:=. ெமளனமாகேவ, ச'த5யி�றி வரா'தாD�2+ தி��பி வ'தவ%, 
”காமா சி!”எ�= ெம�வான 2ர?* அைழ+தா%. 
 
பகெல*லா� உைழ+�� கைள+�� ேபாயி�'த காமா சி�2$ ேச�பதியி� 2ர* 
எ)ேகா பாதாள+ தி?�'� ஒ?�ப� ேபா* ேக ட�. அவ; தி��பி� ப9+�� 
ெகா�டா;. மீ�9� காமா சி!' எ�= ேச�பதி அைழ+த பிறேக, அவ; 
விழி�பைட'� எR'� உ கா%'தா;. 
 
"ெரா�ப ேநரமாயி:றா அ�ணா நீ வ'�...'' 
 
''இ*ைல, காமா சி! இ�ேபா� தா� வ'ேத�.... பா%வதி ஏதாவ� ஆகார� 
சா�பி டாளா? அவ1�2 இ�ேபா� எ�ப5 இ��கிற�?” 
 
”எ�Dேம சா�பிடவி*ைல. சாய'திர� ெகாNச பழரச� பிழி'� ெகா9+ேத�. அதி*  
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பாதிைய� 25+� வி 9� பாதிைய அ�ப5ேய ைவ+� வி டா;. என�ெக�னேவா 
அவ; ந*லப5 பிைழ+ெதR'தி��க ேவ�9ேம எ�= ஒேர கவைலயாயி��கிற�, 
அ�ணா !'' 
 
''ந�மா* 35'தைதெய*லா� ெச6� பா%+� விடலா� காமா சி! எ�ப5<� அவ; 
பிைழ+� வி9வா; எ�ற ந�பி�ைக என�2 இ��கிற�.'' 
 
”நீ<� பண+ைத� பண� தா�= பாராம* தா� ெசலவழி+�� ெகா�5��கிறா6! 
W�= மாதமாக இேத கவைல தா� உன�2 ந*ல ப5யாக அவ; பிைழ+ெதR'-
தி��க ேவ�9�”. ெப�W$/ வி டா; காமா சி. 
 
''நீ உடலா* உைழ�கிறா6. நா� ெபா�ைள+தாேன ெசலவழி�கிேற�? உயி��2 
விைல கிைடயா�. பண� இ�= வ��. நாைள ேபா2�. பா%வதியி� உயி% விைல 
மதி�ப:ற�. அவ; உயிைர� கா�பா:ற நா� எைத<ேம இழ'�விட+ 
தயாராயி��கிேற�. பா%வதிைய� ேபா�ற ஓ% அறிவாளிைய, உ+தமிைய, 
உைழ�பாளிைய அ[%வ மாக+தா� காண 35<�...'' 
 
க�கைள W5யப5ேய க 5?* சா6'� கிட'த பா%வதி�2$ ேச�பதியி� 
வா%+ைதக; ெதளிவாக� ேக டன. அவ; க�களி* நீ% ம*கிய�. 
 
“உயி��2 விைல கிைடயா�. பா%வதியி� உயி% விைல மதி�ப:ற� எ�ற 
வா%+ைதக;, அவ; இதய+ைத ெநகிழ ைவ+தன. அ�ெறா� நா; ெதாழி:சாைல 
தீ�ப:றி எாி'�வி டெத�ற ெச6திைய� ேக டேபா� 4ட, அவ% பாபர��ட� 
உயி%$ேசத� உ�டா? எ�= ேக ட� அவ; நிைனD�2 வ'த�. 'பண+ைத� 
கா 5"� உயிைர அவ% எCவளD உய%வாக மதி�கிறா%?’ அவ�ைடய 2ர* 
மீ�9� ேக கேவ பா%வதி அவ% ேப$ைச ஆவேலா9 கவனி+தா;. 
 
”காமா சி! இ'த� க?யாண+ைத 35�பதி* நா� அவசர�ப 9 வி டதாக உ� 
நிைன�� அ*லவா?' நா� அ�ேபா� ெசா�ன காரண� உன�2 அCவளD தி��தி 
அளி�கவி*ைல எ�ப�� என�2+ ெதாி<�. உ�ைம� காரண+ைத இ�ேபா� 
ெசா*கிேற�, ேக;. 
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நா� சரவதிைய மண�2 3� ஒ� நா; பா%வதிைய� ெப� பா%�க� 
ேபாயி�'ேத�. மாமாD� மாமி<� எ�ேனா9 வ'தி�'தா%க;. பா%வதி அ�ேபா� 
சா�பசிவ� எ�ற ெபாியவ% ஒ�வ�ைடய ஆதரவி* இ�'� வ'தா;. நா)க; ேபசி� 
ெகா�5�'தேபா� Lளியி* ப9+தி�'த 2ழ'ைத ஒ�= 7ாி 9 அழ+ 
ெதாட)கிய�. பா%வதி ஓ5$ெச�= அ'த� 2ழ'ைதைய எ9+�+ த� இ9�பிேல 
ைவ+�� ெகா�டா;. மாமாD�2� மாமி�2� இ'த$ ச�ப'த+தி* அCவளவாக+ 
தி��தி இ*ைல. எனேவ, பி�னா* ெதாிய�ப9+�கிேறா�' எ�= 4றிவி 9 வ'� 
வி டா%க;. என�2� பா%வதிைய� பி5+தி�'த ேபாதி"�, அவைனேய மண'� 
ெகா;ள ேவ�9ெம�ற வி��ப� இ�'த ேபாதி"�, மாமாவி� வி��ப+��2 
மாறாக� ேப/� திைலயி* அ�ேபா� நா� இ*ைல. எனேவ ெமளன மாக+ தி��பி 
வி ேட�. அ��ற� தா� சரவதி�2� என�2� தி�மண� நட'த�. பி�ன%, 
சரவதியி� Wல மாக� பா%வதிைய�ப:றிய 3R விவர)கைள<� அறி'� 
ெகா�ேட�. அவ1ைடய அ�பி"� ஆதரவி"� அ�ேபா� வள%'� ெகா�5�'த 
2ழ'ைத ேவ= யா� ம*ல. அவ1ைடய அ�ண� மக� ராஜாேவதா� எ�பைத<� 
ெதாி'� ெகா�ேட�. 
 
அ�= 3த*, பா%வதியி� எதி%கால வாFD�2 இைடb= ெச6�வி ட ெப�� 
2:ற� எ� உ;ள+ைத அாி+� ெகா�ேடயி�'த�. அ'த� 2:ற+��2� பிராய$ 
சி+தமாக ஏேதA� ஒ�வைகயி*, எ�றாவ� ஒ�நா;, ஏதாவ� ஒ�ைற$ ெச6�விட 
ேவ�9ெமன$ ச'த%�ப+ைத எதி%பா%+��ெகா�5�'ேத�. அ'த$ ச'த%�ப+ைத 
ஆ�டவ� என�2 இ�ேபா�தா� ஏ:ப9+தி� ெகா9+தா%. பாரதிைய ராஜாD�2+ 
தி�மண� ெச6� ைவ�க ேவ�9� எ�ற எ�ண+ைத அவ; ெவளியி ட ேபா� 
நா� ச:=� ேயாசி�காம*, தய)காம*, தாமதி�காம* ச ெடன 'ஆக 9�' எ�= 
பதி* 4றியத:2 இ�ேவ காரண�.'' 
 
ேச�பதி ேப$ைச 35+தா%. இCவளைவ<� ேக 9� ெகா�5�'த பா%வதி, 'ஓேகா, 
ெப� பா%�க வ'த விஷய+ைத இவ% இ�ன3� ஞாபக� ைவ+�� ெகா�5��-
கிறாரா? மற'�வி டா% எ�ற*லவா எ�ணி� ெகா�5�'ேத�?' எ�= தன�2; 
விய'� ெகா�டா;. 
 
"நா� வ�கிேற� காமா சி! ேநரமாகிற�.... பாரதிைய எ)ேக காேணா�?” ேச�பதி 
விசாாி+தப5ேய �ற�ப டா%. 
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”அவ1� ஞான3� கீேழ ப9+தி��கிறா%க; அ�ணா ! ராஜா ெவளிேய 
ேபாயி��கிறா�. அவAைடய ந�ப% கெள*லா� ேச%'� ெகா�9 அவA�2 '^ 
பா% 5' ைவ+தி��கிறா%களா�...'' 
 
"அ�ப5யா? ேச�பதி கீேழ இற)கி� ேபா6 வி டா%. 
 
ேகாைட வி93ைற தீர இ�A� ஏெழ 9 நா கேள இ�'தன. சாரதாமணி� க*Kாி 
அ9+த தி)கள�= மீ�9� திற�க�ப 9வி9�. பா%வதி�2� க*Kாிைய� ப:றிய 
கவைல வ'�வி ட�. விைளயா 9� ேபா* W�= மாத)க; ஓ5 மைற'�வி டன. 
இ'த இைட�கால+தி* எ+தைன மா=த*க;! 
 
தா� [ரண 2ணமைட'�, ம=ப5<� க*Kாி�2$ ெச*"� நாைள அவ; க:பைன 
ெச6� பா%+��ெகா� டா;, அ'த நிைன�பி* அவ; உடெல)2� ஓ% இ�ப� 
பரவிய�. W�= மாத இைடேவைள மிக� 2=கிய கால� தா�. அதி"� இர�9 
மாத)க; வி93ைறயி* கழி'� வி டன. ஆனா"� அ�ேவ அவ1�2 W�= 
<க)களாக+ ேதா�றி, மீ�9� க*Kாிைய� கா�ேபாமா எ�ற ஏ�கேம 
பிற'�வி ட�. இத:2 3� அவ; க*Kாி�2$ ெச*லாம* 7 5* த)கிய நாேள 
கிைடயா�. க*Kாி�2� ேபா6 ஒ� 3ைற அைத� க�ணா* பா%+�வி 9 வர 
ேவ�9� எ�A� ேபராவ* அவ; உ;ள+ைத உ'திய�. 
 
”மணி எ�ன இ��2�? எ�= அவ; ேயாசி+த ேபாேத, கீேழ 3� வாச* ஹா?* 
மா ட�ப 5�'த பிெரN/ நா 9� ெக5யார� மணி ப+தைர எ�பைத� 
21ைமயாக ஒ?+� அறிவி+த�. 
 
அ�ேபாேத ராஜா 4 டாி* வ�� ஒ?<� ேக ட�. அவ� வ'த�� வராத�� 
ேவகமாக மா5�2 ஏறி வ'�, ''அ+ைத எட�� எ�ப5 இ��கிற�?” எ�= பாிேவா9 
விசாாி+தா�. 
 
''நா� அதிக நா; பிைழ+தி��ேப� எ�ற ந�பி�ைக என�2� ேபா6வி ட� ராஜா!'' 
எ�= பா%வதி 4றிய�� ராஜா ��க� ெதா�ைடைய அைட�க அ�ப5ெய*லா� 
ெசா*லாதீ)க அ+ைத! நீ)க; ெசள�கியமாக� பிைழ+� எR'� பைழயப5 'ஜ�' 
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ெம�= காேலஜு�2� ேபாக� ேபாறீ)க. நா� உ)கைள� காாி* ெகா�9விட� 
ேபாேற�, இ� நி$சய�'' எ�றா�. 
 
''�... எ�னேவா பா%�கலா�'' என� 4றிய பா%வதி ச:= ேநர� ெமளனமாக 
இ�'�வி 9 'ராஜா' எ�= அைழ+தா;. 
 
"எ�ன அ+ைத !” 
 
"என�2� க*Kாிைய� பா%�க ேவ�9� ேபா* ஆைசயாயி��கிற�. தயDெச6� 
எ�ைன� காாி* அைழ+ ��ெகா� ேபாகிறாயா?'' 
 
''எ�ன அ+ைத இ�! மணி பதிெனா�= அ5�க� ேபாகிற�. இரா+திாி ேவைள. 
உ)க உட�� இ��கிற நிைலயிேல ெவளியிேல ேபாவதா?'' 
 
”தட)க* ெசா*லாேத ராஜா! நா� இ�ேபாேத ேபா6� பா%�க ேவ�9� நீதா� 
உதவி ெச6யேவ�9�. உ� ேதாைள� ப:றி�ெகா�9 நா� ெம�வாக� கீேழ 
இற)கி வ'� வி9கிேற�...'' 
 
''அ+ைத என�2� பயமாயி��கிற�. ேச�பதி�2+ ெதாி'தா* எ�ைன� ேகாபி+�� 
ெகா;1வா%. நா� வர மா ேட�...” 
 
"நீ வரமா டாயா ராஜா? க�5�பா6� ேக கிேற�. ஒேர வா%+ைததா�; ெசா*? 
வி9. 35யாதா?'' 
 
ராஜாD�2 ஒ�=� �ாியவி*ைல. தய)கினா�, கைடசியி* அ+ைதயி� ேப$ைச+ 
த ட 35யாம* "சாி அ+ைத �ற�ப9)க...'' எ�றா�. 
 
அ9+த கணேம பா%வதி க 5ைல வி 9 ெம�வாக எR'தா;. ஞான+ைத+ தவிர, 
7 5* எ*ேலா�ேம அய%'� L)கி� ெகா�5�'தன%. 
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பா%வதி ஞான+ைத அைழ+�, ''க*Kாி�2� ேபா6 வி 9 அைர மணியி* தி��பி 
வ'� வி9கிேற�. 7 ைட� பா%+��ெகா;'' எ�= �ற�ப டா;. 
 
ஞான� த9�கவி*ைல. ெவளியி* �ற�ப9�ேபா� தைடயாக எ�D� ெசா*ல 
வி��பாததா* ெமளனமாக+ தைல யைச�பைத+ தவிர, அவளா* ேவ= ஒ�=� 
ெச6ய 35ய வி*ைல. 
----------  

���� இ�ப�தி நா������ இ�ப�தி நா������ இ�ப�தி நா������ இ�ப�தி நா��    
 
ராஜா அ+ைதைய+ தா)கி அைண+�� கீேழ ெகா�9 ேபா6 வி டா�. பா%வதி�2 
W$/+ திணறிய�. எ�ப5ேயா காாி* ஏறி� பி� சீ 5* சா6'�ெகா�டா;. 
 
வாச* ேக ைட+ தா�5யேபா� ெசவி 9� ெப�மா; ஒ� Wைலயி* /��9 
ப9+�� கிட�ப� கா% ெவளி$ச+தி* பளி$ெசன+ ெதாி'த�. 
 
”'அ+ைத! இவA�2 உ�ைன� பா%�க ேவ�9மா�. மா5�2 ஏறி வர 
35யவி*ைலயா�. அ�மாD�2 உட�� ஏ�ப5 இ��கிற�?' எ�= எ�ைன+ 
தின3� ேக 9� ெகா�5��கிறா�...'' 
 
"நீ எ�ன ெசா�னா6?'' 
 
”இ�ேபா� பரவாயி*ைல' எ�= அவனிட� ெசா*? வி ேட�. இ*ைலெய�றா* 
அவ� இ��கிற நிைலயி* மா5� ப5ேயறி வ'� எ)காவ� விR'� ைவ�பாேன!'' 
எ�றா� ராஜா. 
 
”பாவ�, ந�றியி� சி�ன� இவ�!'' எ�= இர�க� ப டா; பா%வதி. 
 
கா%, க*Kாி� கா�பD�  ேக ைட ெந�)கிய ேபா� பா%வதி /:=3:=� 
பா%+தா;. மிஸ அகாதா ஒ:ைற� காைல வி'தி வி'தி நட'� வ�வ� ேபாலD� 
பா%வதிைய� க�ட�� வல� ைகைய உய%+தி, ஹ*ேலா 2 மா%னி) எ�= 
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4=வ� ேபாலD� ஒ� பிரைம ேதா�றிய� அவ1�2. மிஸ அகாதா -- பாவ� மிக 
ந*லவ;; கடைம தவறாதவ;'' எ�= எ�ணி� ெகா�டா;. 
 
அ9+த நிமிஷ� கா% பா%வதியி� ஆH அைற�2 3�னா* ேபா6 நி�ற�. ஓ5 
வ'� கதைவ+ திற�பத:2 அ)ேக அ ெட�ட% ர)கசாமி இ*ைல. ஆனா"� 
அ'த� கா சிைய+ த� க:பைனயா* க�9 மகிF'� ெகா�டா; பா%வதி. 
 
'ராஜா! எ�ைன� ெகா�9 ேபா6 எ� அைறயி* வி9!” 
 
ராஜா அவைள+ L�கி�ெகா�9 ேபா6 ெம�வாக நா:கா?யி* உ கார 
ைவ+�வி டா�. 
 
இழ'தெத*லா� தி��பி வ'�வி ட� ேபா�ற ஒ� ெப�மித� ஏ:ப ட� அவ1�2. 
ஆைசேயா9 ெட?ேபாைன+ ெதா 9� பா%+தா;. அைத+ த� ைகயா* எ9+�� 
ேபசி எ+தைன நாளாயி:=! அத�மீ� �Rதி ப5'� கிட�பைத� க�9 தாேன 
அைத+ �ைட�க� ேபானா;. இத:2; ராஜா ட டைர எ9+� வ'� அைத+ 
�ைட+�வி டா�. 
 
பா%வதி ேமைஜ மீதி�'த கா?) ெப*ைல+ த 5 வி 9 அத� ஒ?ைய� ேக 9$ 
சி= 2ழ'ைத ேபா* சிாி+�� ெகா�டா;. பி�ன%, அைற 3Rவைத<� ஒ�3ைற 
க�ேணா டமி 9 அAபவி+�வி 9, ”ராஜா! �திய ஹாட* ம�டப+��2� 
ேபாகலா� வா” எ�= 4றியவ; அவ� ேதாைள� ப:றி�ெகா�டா;. 
 
ராஜா அ+ைதைய ஹா"�2+ L�கி$ ெச�றா�. 
 
ெபா� விழாவ�= அ'த ஹா?* ேச�பதி ேபசிய ேப$/, த�Aைடய 
ெசா:ெபாழிD, அவ��2� ப�க+� 7 5* தா� அம%'தி�'த�, W�2� 
க�ணா5ைய அவ% மற'� ெச�ற�, அைத விமான 4ட+தி* ெகா�9 ேபா6� 
ெகா9+த� எ*லா� க�3� ஒCெவா�றாக+ ெதாி'தன. அவ; க�கைள நீ% 
மைற+த�. கைடசியாக அ'த இட+ைதவி 9 எR'� க*Kாியி� ஒCெவா� 
Wைல�2� ெச�= அ)2;ள ஜட� ெபா�;க; ஒCெவா� =டA� மானசீகமாக 
உைரயா5வி 9 மன+தி��திேயா9 மகிF$சிேயா9 காாி* ஏறி உ கா%'� 
ெகா�டா;. 
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வாச?* இ�'த ேவ�ப)க�= அவ; பா%ைவயி* விR'த�. ''ராஜா! காைர� 
ெகாNச� நி=+�" எ�= 4றி அ'த$ ெச5ைய$ ச:= ேநர� பா%+��ெகா�5�' 
தா;. 
 
”நா� ைவ+த க�=. இ�ேபா� எCவளD ெபாிதாக வள%'� வி ட�! இத:2 
யாராவ� த�ணீ% ஊ:=கிறா%கேளா இ*ைலேயா?'' எ�= தன�2;ளாகேவ 
ெசா*?� ெகா�டவ;, "�... �ற�ப9 ேபாகலா�'' எ�றா;. 
 
கா% 7 ைட அைட'த�. ராஜாD�2 ஒேர திகி* அ+ைதைய ந*லப5 ெகா�9 
ேச%+�வி டா�. ேமேல ெகா�9ேபா6� க 5?"� ப9�க ைவ+தாகி வி ட�. 
அ��ற� தா� அவA�2 W$/ வ'த�. 
 
ஞான+ைத ஹா%?� ெகா�9வர$ ெசா*? அ+ைதயி� கைள��+ தீர� 25�க$ 
ெசா�னா�. அவளா* ஒ� வா6�2 ேம* அ�'த 35யவி*ைல. அ�றிரெவ*லா� 
அவ; ேவ�ப)க�=... அகாதா!...'' எ�= ஏேதாேதா வா6 பித:றி�ெகா�5�'தா;. 
 
காைலயி* ெபாR� வி5'தேபா� அவ; ேபச�4ட$ ச�திய:றவளா6� ப9+�� 
கிட'தா;. 
 
ந*ல ேவைளயாக அ�= அகாதாேவ அவைள� பா%�க வ'�வி டா;. 
வி93ைறைய� கழி�க ப)கe��2� ேபாயி�'தவ1�2� பிாி�Xபாைல� 
பா%�கேவ�9� ேபா* ேதா�றேவ, ஒ� வார� 3�னதாகேவ தி��பி 
வ'�வி டா;. 
 
”அ+ைத! அகாதா வ'தி��கிறா%'' எ�= ராஜா 4=ய��, பா%வதி க� விழி+�� 
பா%+தா;. அகாதாைவ� ைக ஜாைட கா 5 அ�கி* அைழ+� அமர$ ெசா�னா;. 
அகாதாD�2 உண%$சி ெபா)கி+ ��க� ெநNைச அைட+த�. 
 
''அகாதா! ேந:ெற*லா� உ� ஞாபகமாகேவ இ�'ேத�, நீேய வ'�வி டா6! 
க*Kாிைய நீ தா� கவனி+ �� ெகா;ள ேவ�9�.'' பா%வதியா* அCவளDதா� 
ேபச35'த�. W$/ 3 5+ திணறேவ க�கைள W5� ெகா�டா;. 
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”ெர  எ9+�� ெகா;ள 9�; அவைர யா�� ெதா'தரD ப�ண ேவ�டா�'' 
எ�= 4றிவி 9, அகாதா விைட ெப:=�ெகா�டா;. 
 
அ�= மாைல ேச�பதி வ'தேபா� மணி W�= இ��2�. 
 
கீேழ அவ% ராஜாDட� ேபசி� ெகா�5��பைத� ேக 9 பா%வதி எR'� 
உ கா%'� ெகா�டா;, அவ1�2 அவைர� காணேவ�9� ேபா?�'த�. 
ெம�வாக� க 5ைல வி 9 இற)கி அைற�2 ெவளிேய வ'� நி�றா;. 
 
''அ+ைத.. அ+ைத ! எ��காக எR'� வ'தீ)க?'' எ�= 4வியப5ேய ராஜா அவைள+ 
தா)கி�ெகா;ள ஓ5 வ'தா�. 
 
''ராஜா! எ�ைன� கீேழ ப9�க ைவ. என�2 ஏேதா மாதிாி இ��கிற�. ெநNைச 
வ?�கிற�. அவ% வ'தி��கிறாரா? இCவளDதா� அவளா* ேபச 35'த�. 
ேச�பதி அவ; எதிாி* வ'� நி�றேபா� பா%வதி அவ�ட� ஏேதா ேபச 3ய�றா;. 
ஆனா* 35யவி*ைல, அவ; க�க; அவைரேய பா%+�� ெகா�5�'தன. 
”என�2 ஒ� 2ைற<மி*ைல. த)க1ட� [ரணமாக வாF'�வி ட ந�மதி<ட� 
நா� ேபாகிேற�'' அ'த� பா%ைவயி� ெபா�; இ�வாக+தா� இ��க ேவ�9�. 
 
அCவளDதா�, அ9+த சில மணி ேநர+��2;, பா%வதியி� கைத 35'� வி ட�. 
 
”அ+ைத!” 7ாி 9 அலறிவி டா� ராஜா. ஊேர பா%வதியி� இ*ல+தி* 45+ தைல 
2னி'� நி�ற�. 
 
'பா%வதியி� உயி% விைல மதி�ப:ற�. அத:காக நா� எைத<� இழ�க+ தயா%' 
எ�= 4றிய ேச�பதி ப$ைச� 2ழ'ைத ேபா* ஒ� Wைலயி* வி/�பி� 
ெகா�5�'தா%. 
 
க�O�2 ல சணமாக� கா சி அளி�பைத+ தவிர, விசிறி வாைழயினா* யா��2� 
எCவித� பயA� கிைடயா�. பா%வதியி� வாFD� அ+தைகய�தா�. அவ; 
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கைடசிவைர க�னியாகேவ, க�O�2 ல சணமான கா சி� ெபா�ளாகேவ 
வாF'�வி 9� ேபா6 வி டா;. அவ1ைடய ெசா'த வாF�ைக விசிறி 
வாைழைய�ேபா*, கா 5* கா6'த நிலைவ�ேபா*, பயன:ற ஒ� வாF�ைக யாக 
35'�வி ட�. 
 
சாரதாமணி� க*Kாி, வி93ைற 35'� திற�க� ப ட��, மாணவிக1� 
ஆசிாிையக1� பிரா%+தைன ம�டப+தி* 45 நி�றா%க;. பா%வதியி� ஆ+மா 
சா'தி� காக அவ%க; இர�9 நிமிட ேநர� ெமௗன அNச? ெச"+திவி 9� 
கைல'தன%. சில தின)க1�ெக*லா� கLாி பிரா%+தைன ம�டப+�� ெகதிாி* 
பா%வதி �ளசி$ ெச5யாக வ'� வள%'� ெகா�5�'தா;. 
 
ேச�பதியி� இ*ல+தி* 3� வாச* 4ட+தி* பா%வதியி� பட� மா ட� 
ப 5�'த�. அத� 3�னா* ைகக 5 நி�= ெகா�5�'தா% அவ%. அ'த 
இட+தி* தா� பா%வதி 5bஷ� ெசா*?� ெகா9�ப� வழ�க�. 
 
ஆ�; அவ% கர+தா* தீ�5ய சரவதியி� பட� ேச�பதியி� ஆH அைறைய 
அல)காி+த�. க�+தா* தீ�5ய பா%வதியி� பட� 3� வாச* மாைல 
அல)காி+த�. 
-------------- 

�&'ைர�&'ைர�&'ைர�&'ைர    
 
''ஒ� கைத ெசா*கிேற�, ேக கிறீ%களா? உ:சாகமாக� ேப$ைச+ ெதாட)கினா% 
ந�ப%. 
 
"ெசா*")க; ” எ�= நாA� ஆ%வ+�ட� கைத ேக க+ தயாராேன�. 
 
''நா� 4ற�ேபாவ� ஒ� ��ைமயான காத* ந7ன�. ம:ற� காத* கைதகேளா9 
இைத ஒ�பிட 35யா�. இ� ஒ� தனி+த�ைம வா6'த கைத. இதி* வ�� 
கதாநாயகி�2� கி ட+த ட நா:ப+ெத 9 வயதாகிற�. கதாநாயக��2 அவைள� 
கா 5"� ஏெழ 9 வய� 4ட இ��2�. ஒ�வைர ஒ�வ% அ'தர)கமாக 
ேநசி�கிறா%க;. அத� விைளவாக மன� ேபாரா ட)க1�2� 
ெகா'தளி��க1�2� ஆளாகிறா%க;. இ=தியி* கதாநாயகி இற'� வி9கிறா;. 
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அவ%களிைடேய ேதா�=� உண%D, அைத� காத* எ�ேற 4றலா� - அமர+�வ� 
ெப:= வி9கிற�. இ�தா� கைத. எ�ப5 இ��கிற�?” எ�= ேக டா%. 
 
மிக$ சிற'த கைத எ�= பதி* 4றிவி 9� கைதைய�ப:றிய சி'தைனயி* WFகி 
வி ேட� நா�. 
 
கைத ெசா�ன� யா% ெதாி<மா ? 
 
க*Kாியி* ப5�2� மாணவ மாணவிகைள� கதாபா+ திர)களாக� ெகா�9 
ெதாட%கைதக; எR�வதி* வ*லைம<� �கR� ெப:=;ள ’ேசவ:ெகா5ேயா�' 
தா�, காத"�2ாிய வயைத� கட'�வி ட கதாபா+திர)கைள ைவ+��ெகா�9 
இவ% கைத எRத 3:ப9வாேன�? ச'ேதக� ஏ:ப ட�. ஆயிA� அைத உடேனேய 
ெசா*லவிட வி��பமி�றி, மிக உய%'த கைத எR�வத:2 மி2'த ஆ:ற"� 
அAபவ3� ேவ�9�'' எ�ேற�. 
 
இ'த� கைதைய நா� எR�வதாக உ+ேதசமி*ைல. அத:2 ேவ�5ய அAபவேமா 
ஆ:றேலா எ�னிட� இ��பதாகD� நா� எ�ணவி*ைல. இ� கைதைய+ 
தா)கேளா அ*ல� ெஜயகா'தேனாதா� எRத ேவ�9�, எ�= மிகD� 
த�னட�க+ேதா9 4றினா% அவ%. 
 
கைத<�, அத� ��ைம<� என�2 ெவ2வாக� பி5+தி�'தன. அ'த� கவ%$சி 
காரணமாக நாேன கைதைய எR�வதாக� 4றிேன�. 
 
ஆயிA� ”இைத ெவ:றிகரமாக எRதி 35�2� ஆ:ற* என�2 உ�டா? எ� 
திறைமயி* ேசவ:ெகா5ேயா� ைவ+�;ள ந�பி�ைகைய� கா�பா:ற 35<மா?” 
எ�ற பய� இ��க+தா� ெச6த�. 
 
கைதைய� 2 5$/வரா�கி எ� ெபயைர� ெக9+�� ெகா;வ�ட� அவ% 
ெபயைர<� ெக9+� வி9ேவாேமா எ�ற அ$ச3� இ�'த�. 
 
மீ�9� மீ�9� அ'த� கைதைய அவ% ெசா*?� ெகா�ேட இ�'தா%. ஒCெவா�  
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3ைற<� ������ க�+�க1� க:பைனக1� வ'�ெகா�ேட இ�'தன. 3R  
உ�வ� ெபறாம?�'த கைத,ெசா*ல$ ெசா*ல, 3Rைம ெப:ற�. எRதிவிடலா� 
எ�ற �ணிD� ந�பி�ைக<� ஏ:ப ட ேபாதி"� 4டேவ இ�ெனா�,ச'ேதக3� 
ேதா�றிய�. அ�ேபா�தா� வாஷி)டனி* தி�மண� எ�A� நைக$/ைவ+ 
ெதாடைர எRதி 35+தி�'ேத�. ஆதலா* இ'த� கைத<� அ�மாதிாி நைக$ /ைவ 
ெபா�'தியதா இ��2� எ�= வாசக%க; எதி% பா%�க� 49ம*லவா? எனேவதா� 
3�ென$சாி�ைக ேயா9 3�Aைரயி* இ� ஒ� ��ைமயான காத* ந7ன�. இ'த� 
கைதைய� ப5�2� வாசக%களி* யாராவ� ஒ� ெசா 9� க�ணீ% 
வி9வா%களானா*, அைதேய இ'த� கைதயி� ெவ:றியாக� ெகா;ேவ� ? எ�= 
2றி�பி 5�'ேத�. அ+�ட� 35Dைரயி* ேநய%க1�காக ஒ� 3�கிய விஷய� 
கா+தி��பதாகD� ெசா*?யி�'ேத�. 
 
இ�ேபா�, இ'த இதRட�, கைத 3:=� ெப=கிற�. இ�ப+� W�= இதFகளாக 
இைத+ ெதாட%'� ப5+� வ'த வாசக%க; அைனவ��2� 3த?* எ� ந�றிைய+ 
ெதாிவி+�� ெகா;கிேற�. பல வாசக%க; கைதைய� பாரா 5� க5த)க; 
எRதியி��ப�ட� பல இட)களி* உண%$சி வசமாகி� க�ணீ% ெப��கியதாகD� 
2றி�பி 9;ளா%க;. கைதயி� ெவ:றி�2 யாராவ� ஒ� வாசக% ஒ� ெசா 9� 
க�ணீ% ெப��கினாேல ேபா�� எ�= எ�ணி�ெகா�5�'த என�2 இ�ேபா� 
ஒ� 2ட� க�ணீ% கிைட+�வி ட�. அ� ேபா��! 
 
இ'த அ�ைமயான கைதைய<� இதி* அட)கி<;ள பல உய%'த க�+�கைள<� 
என�2+ த'� உதவிய தி� ேசவ:ெகா5ேயா� அவ%க1�2 ந�றி 
ெச"+�வ�ட�, இ'த� கைதயி� Wலமாக என�2� கிைட+�;ள �கைழெய*லா� 
அவாிடேம ேச%+� வி9கிேற�. கைடசியாக ஒ� வா%+ைத. இ'த� கைத எ'த+ 
தனி� ப டவ%களி� வாF�ைகைய<� ஆதாரமாக� ெகா�9 எRத�ப டத*ல.  
 

வண�க�. 
- சாவி 

--------------  
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ஆசிாிய* சாவியி� +	க, ஆசிாிய* சாவியி� +	க, ஆசிாிய* சாவியி� +	க, ஆசிாிய* சாவியி� +	க,     
வாஷி)டனி* தி�மண� விசிறி வாைழ 
வழி�ேபா�க� வட� பி5�க வா)க, ஜ�பாA�2 
ேவதவி+�. ேகர�ட% பைழய கண�2 
இ)ேக ேபாயி��கிறீ%களா? ஊரா% தி��2ற; கைதக; 
ேகாமகனி� காத* தா6லா'� 
உலக� /:றிய Wவ% எ�Aைர (கைலஞாி� 3�Aைர<ட�) 
சாவியி� க 9ைரக; சாவியி� நைக$/ைவ�கைதக; 
ஆ�பி; பசி நா� க�ட நா" நா9க; 
நவகாளி யா+திைர சிவகாமியி� ெச*வ� 
 
சாவி ப�ளிேகஷ� 
8-A, 7வ� பிரதான சாைல அட ராஜா அ�ணாமைல�ர�, ெச�ைன-28 
--------------- 
 


