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திராவிட�பைண  
34. சி�தாமணி, தி��சி-2  
ஆறா
 பதி�� : 1968  
உாிைம�ைடய�.  
விைல !.1-00  
ச�திேவ" பிர#, தி��சிரா�ப$ளி - 2.  
----------------  

���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
கால
 மா&கிற� எ(பைத அறிய ம&��
 ைவதீக*களி" சில���+ தம� ெசா�த 
வா-�ைக யிேலேய, ேநாி/
 சிலபல ச
பவ0க$, மனமா2ற+ைத ஆ�சாியகரமான 
வித+தி3
 ேவக+�ட4
 த�� வி/கி(றன.  
 
'�மாி�ேகா�ட
 ' இ� க�+ைத விள��
 ஓ* க2பைன ஓவிய
.  
 
இதிேல காண�ப/
 சீ&
 த�ைத, வாதி/
 மக(, வசீகர ம0ைக, ேராஷ
 நிர
பிய 
அண(, இவ*கைள நீ0க$ எ0� ேவ/மானா3
 காணலா
. ெபய*க$, 
�ழ�ைதேவல* எ(றிரா�; �மாி எ(& இ��கா�. ஆனா", இ9விதமான 
நிைலைமயி3$ளவ* கைள, நா�:ேல காண ;:�
.  
 
மக( தைலகா" ெதாியாம" ஆ/கிறா( , ஜாதி ஆ�சார+ைத� ெக/�கிறா( எ(& 
சீ&கிறா* த�ைத. அவரா", காத", ஜாதி� க�/�பா/கைள மீற�=:ய ச�தி எ(ற 
உைமைய� �ாி�� ெகா$ள ;:ய வி"ைல மக( அ>தேபா�
 சாி, அவ( ?�ைட 
வி�/ ெவளிேயறிய பிற�0=ட ெந/நா�க$ வைர அவரா" �ாி�� ெகா$ள 
;:யவி"ைல - ஒ� கள0க ம2ற க(னியி( �(னைகைய� காA
 நா$வைர.  
 
அ�த நாேளா, அவ��� அB*வமான ஆசிாிய( கிைட+�வி�டா(. பல தி0க$ 
ப:+�� ெபற ேவ:ய பாட+ைத அவ*, ஒேர ஒ� பா*ைவயி( Cல
 ெப2றா*. 
மகன� மன+தி( த(ைம அவ���� �ாி�த�. ஆனா" த
 மன+திேல கிள
பிய 
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'காதைல' எ(ன ெசDவ� எ(& �ாியாம" சில நா�க$ இ��தா*. அவ* ம�/மா - 
யா��தாேன ! பிற� அத2�
 வழி கடா*. ஆனா" �&��வழி !  
 
அ�த� �&��வழி , ெபகைள விபசார� ப�தியி" த$E
, பய0கர� பாைத. 
�மாி��, அ�த வழியி" நட��
 FைழG� சீ�/தா( கிைட+த�. ஆனா", 
அவEைடய அண4
, இல�சிய ?ரனா( , ைவதீகாி( மக4
 அவைள� 
கா�பா2றின*. தி��பணி �ாிய� கிள
பிய ைவதீக*, பிற� ேந*வழி நட�தா*, 
�மாி�ட(.  
 
அவ*கைள� ப2றிய கைத இ�. அவ*க$ ேவ& யா�ம"ல, இ(ைறய ச;தாய 
அைம�� ;ைறயிேல நா
 காண�=:ய. ஒ� சராசாி� �/
ப
. இனி அவ* கைள� 
ச�தி�0க$.  
 

சி. எ(. அணா�ைர  
---------------  

�மாி
 ேகா�ட��மாி
 ேகா�ட��மாி
 ேகா�ட��மாி
 ேகா�ட�    
1.1.1.1.    

 
"Hமா( �ழ�ைதேவ" ெச�:யா*வா$, மகா உ+தம*. அவ�ைடய தி9ய �ண+ைத+ 
ேதச
 BராG
 ேபா2&கிற�. இ�ப:�ப�டவா, ஒ� சிலராவ� இ��பதாேலதா(, 
கால
 கIகாலமா இ��தா3
, மைழ ெபDயற�, Bேலாக+ைத� ச;+திராதி 
உ2பாத0களா" அழி�க ;:யவி"ைல" எ(& =றலா
.  
 
"உலகேம தைலகீழாக மாறி� ெகா:���
 இ�த� கால+திேல, ெபாியவாEைடய 
காாிய0கைள நாச
 ெசDயறைத, பிரமாதமான சீ*தி�+த
4 ேபசி:���, ஒ� 
ரா�சச� =�ட
. அ�ப:� ப�டவாெள"லா
, ந
ம ெச�:யாாி( ச*வ பாித 
தியாக+ைத� ேக�டாளானா, ந/ந/0கி� ேபாவா$. ேலாக+திேல , எ"லா விதமான 
பாச+ைத�
 ஒ�வ*  
அட�கலா
. ஆனா, இ�த� �+ரபாச
 இ��ேக, அதைன� சாமா(யமா அட�க 
;:யா�. ச�கரவ*+தி தசரதனாேல =ட� �+ரேசாக+ைத+ தா0க;:யவி"ைல 
எ(ப� ேலாக� பிரசி+தமான விஷய
. ந
ம ெச�:யா*, தம� �மார(, ஒேர மக( , 
ஆ�சார அ4JடானாதிகE�� விேராதமான காாிய
 ெசDய+ �ணி�தேபா�, 
எ9வளேவா இேதாபேதச
 ெசD� பா*+�
, அவ( பி:வாதமாக இ��க� க/ 
எ(ன ெசDதா*? மக( எ(ற பாச+ைத� =ட , உதறி+ த$ளிவி�டா*. அ9விதமான 
தவ� சிேரJடரா��
, நம� ெச�:யா*வா$. தம� ஒேர �தர( ஏேகா கால 
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வி+தியாச+தா3
. ெக�டவா சகவாச+தினா3
, ெபா�வாகேவ ேலாக+திேல 
இ�ேபா� தைலவிாி+� ஆ/கிற அத*ம� ேகா�பா/கைள ந
பிய தனா", உ+தமமான 
ைவசிய பர
பைரயிேல உதி+தைத�
 மற��, ேகவலமான காமாதி பாச+தி2�� 
பIயாகி , �லத*ம+ைத� ைகவி�/, ேவ&�ல #திாீைய மண
 ெசD� ெகா$ள 
ேவ/ெம(&, பி:வாத
 ெசDத� க/, ேசாக
 ெகா/, த
 மக4��� 
சா#திராதிகைள� சா0ேகாபா0கமாக எ/+�+ =றி+ த/+��பா*+�
, 
;:யாததா", ெபாியவா கால�ெதா�/ இ��� வ�
 �ராதன ஏ2பா�/�� 
விேராதமாக நட�� ெகா$வைத� ைகவி�/ விடாத ப�ச+தி", இனி+ த
 கி�ஹ+தி" 
கால: எ/+� ைவ�கேவ =டா� எ(& =றிவி�டா*. உ( ;காேலாபன;
 
ெசDய�ேபாவதி"ைல எ(& ெசா"Iவி�டா*. அவ4
 ?�ைடவி�/� 
ேபாDவி�டா(.  
 
�+ரேசாக
 மகா ெகா/ைம அதைன நம� ெச�:யா* தா0கி�ெகாட� 
நம�ெக"லா
 , ஆ�சிாியமாக இ���. ஆனா, ராஜாிஷிகளி( மன
 எ�ேபா�
 
இ�ப:+தா( இ���
. அவ�ைடய த*ம மா*�க+ைத எ9வளG �க-�தா3
 த�
. 
அவ�ைடய �க- பாரதவ*ஷ+��ேக ஒ� �க- எ(& ெசா"லலா
. அ�ப:�ப�ட 
த(யைர, வரேவ2�
 பா�ய
 நம��� கிைட+த� ப2றி நா( மிகG
 
ச�ேதாஷ�ப/கிேற(. பகவா(, கீைதயி" Mத*ம+ைத நிைலநா�ட+ தம� ெசா�த 
மகைன�
 வி�/� பிாிய+ �ணி�த, மகாைன+ தாிசி+�
, அவ�ைடய மன 
உ&திைய� பாரா�:�
, மகாஜன0க$ சீ�
 சிற��
 ெப&வா*க$. இவ�ைடய 
�+ர4
, ெக�ட கிரஹ
 மாறி ந"லகிரஹ
 உதி+த�
, �ல+ைத� ெக/+�, 
உ+தமமான தக�பனாாி( மன+ைத� �ப/+திய பாப+ைத எணி வ�+தமைட�� 
பிற� தானாக ?/ வ�� ேச*��, தக�பனா* காI" வி>�� ேசவி�க+தா( 
ேபாகிறா(. ச+ய
 ெஜயி��
 எ(ப� சாமா(யாEைடய வாசகேமா ! ஆகேவ உ+த 
ேமா+தமரான சீமா( ெச�:யாைர, நா( ஆசீ*வதி+�, இ�த ஊ* ச+ச0க+தா* 
சா*பி", அவ��� இ�த மாைலைய� O�/கிேற(. ேஜ, சீ+தாரா
! ேஜ, ேஜ!  
#                       #               # 
 
ேராஜாமாைல, சாதாரணமாக� ேகாயி"களி" Cலவ���� ேபா/வ�ேபால, மிக� 
ெபாிதாக+தா( இ��த�. ெந2றியிேல விBதி தாி+��ெகா/ மா*பிேல P3ட(, 
விைல�ய*�த ப�/�கைர ேவ�: உ+தாிய
 அணி�� ெகா/, அ�த ேராஜா 
மாைல�ட( நி(&, சைபேயாைர ேநா�கி� �ழ�ைத ேவல� ெச�:யா* 
�
பி�/�ெகா/ நி(றேபா�, நாய( மா*ேபாலேவ இ��த�. தாைழQ* ச+ச0க
 
சனாதன மா*�க+ைத� பா�கா�க ஏ2ப�ட�. அ�த� ச0க+ தா* ெவளிQாிI��� 
வரவைழ+தி��த வ�கீ" வாM ேதவச*மா, உ��கமான அ�த� பிரச0க+ைத ெசD� 
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வி�/ேராஜாமாைலைய� ெச�:யா���� ேபா�ட�
, அவ* அைட�த ஆன�த
, 
இ9வளG எ(& அளவிட ;:யா�. வா*+ைதக$ ச�ேதாஷ+தா", சாியாக ெவளி 
வரவி"ைல .  
 
"பிராமேணா+தம*கேள ! பிர
ம, ஷ+திாிய , ைவசிய, O+ர , எ(& ெபாியவ*க$ 
ஏ2பா/ ெசDதி�� �
 ஜாதி ஆ�சார ;ைற�ப:, அ:ேய(ைவசிய �ல
. இ�த� 
பாபியி( மகனாக� பிற�தவ(, அ�த ஆ�சார+ைத� ெக/�க+ �ணி�தா(. 
பிரபRச+��ேக நாச
 ச
பவி�க� =:ய� அத*ம
. அ�த அத*ம+ைத� ெசDய, ஒ� 
மக( என��� பிற�தா(; நா( எ(ன பாப
 ெசDேதேனா, B*வ+தி". அவ$ எ(ன 
ஜாதிேயா, எ(ன �லேமா, ஒ� ெப, அவைள� கIயாண
 ெசD� ெகா$ள 
ேவ/ெம(றா( , த/+ேத(; எ9வளேவா �+தி ெசா"I� பா*+ேத(, 
ேக�கவி"ைல. கைடசியி", இ�த பாப� கி�+ய+��� உட�ைதயாக இ���
 
மகாபாப
 நம��� ச
பவி�க� =டா� எ(& ேதா(றி2&. நம� ச*மா அவ*க$ 
ெசா(ன� ச+யவா��. என��� �+ர ேசாக
 தா0க;:யவி"ைல. ஆனா3
, 
மன+ைத+ திட�ப/+தி�ெகா/, அவைன ?�ைட வி�/ ேபாD விட� ெசா"I 
வி�ேட(. இனி அவ( எ�ேக/ ெக�டா3
, உலக
 எ(ைன+ S2றா�. 
அவ4ைடய ;காேலாபன;
 ெசDய� ேபாவதி"ைல எ(& ச0க2ப
 ெசD� 
ெகாட� ம�/ம"ல, எ( ெசா+திேல ஒ� ைபசா=ட அ�த நீச( அைடய� 
ேபாவதி"ைல.  
 
ஏேதா பகவ+ ச0க2ப+தா", நா( ெகாRச
 ச
ப+� அைட�தி��கிேற(. அைத 
இனி� ச+ காாிய0கE�� உபேயாகி+�, ேபாகிற கதி�� ந"ல� ேத:�ெகா$வ� 
எ(& ;:G ெசD� வி�ேட(. எ( ெசா+�, Mயா*ஜித
. ஆகேவ அ�த+ �Jட(, 
எ(னிட
 வர;:யா�. எ(ைன� பிரமாதமாக� �க-�த ச+ச0க+தா��� எ( 
நம#கார+ைத� =றி�ெகா/, இனி உ0கEைடய ஆசீ*வாத பல+தா" அ:ேய( 
த(யனாேவ( எ(&
 ெசா"I� ெகா$கிேற(. சிலா�யமான ேசைவ ெசD� வ�
 
ச+ச0க+தா��� எ( ச�தியா4சார
. ஏதாகி3
 தர ேவ/
 எ(& ஆைச. ஆகேவ 
ஆயிர
 !பாD ெகாட இ�த� பண;:�ைப ச+ ச0க+தா���+ த�கிேற(' எ(& 
=றி, பண;:�ைப�
 த�தா*. அ�த� பரம பாகவதைர, ம&ப: ஒ�;ைற 
ஆசீ*வதி+தா* வாMேதவ ச*மா. அ(& தாைழQ* மகாஜன0க$ ெச�:யாைர� 
�க-�தன*; ச+ச0க+திI��� அவ* ேமளதாள+�ட( ஊ*வலமாக ?/வைர 
அைழ+�� ெச"ல�ப�டா*.  
#                      #                         # 
 



6 

 

தாைழQ* ச+ ச0க+தி( விேசஷ� =�ட
 அ(& விமாிைசயாக நைடெப2ற�. 
உ$T* ெவளிQ*� பிராமண+ தைலவ*கE
, சனாதனிகளான ம2ற வ���� 
ெபாியவ*கE
, இல�சாதிகாாி�
 ைவதிக� பிாிய�மான Hமா( �ழ�ைதேவ" 
ெச�:யாைர� பாரா�ட� =:ன*. ெச�:யா* மீ� ச+ச0க+தி( ஆசீ*வாத
 
வி>�தத2�� காரண
, அவ* சனாதன� ேகா�பா�ைட� ெசய" ;ைறயிேல நிைல 
நா�ட+ த
 ஒேர மகைன ?�ைட வி�/ ெவளிேய2றிய� தா(. மக( பரமசா�, 
ஆனா" சீ*தி�+தவாதி. ேவெறா* �ல� ெபைண� கIயாண
 ெசD� ெகா$ள 
ேவ/ெம(றா( ; ெச�:யா* த/+தா*, மக( ேக�க வி"ைல ; ஜாதி ஆசார+ைத� 
ெக/��
 பி$ைள எ( ?�/��+ ேதைவயி"ைல எ(& �ர+திவி�டா*.  
---------  
 
                                         தாைழQ*.  
அ(�$ள அ
சாG��,  
 
உன���க:த
 எ>தேவ/
 எ(& பலநா�களாக ேயாசி+� ேயாசி+�, கைடசியி" 
இ(& எ>த உ�கா*�ேத(. "உன�காவ� கIயாண
 நட�க� ேபாவதாவ�. 
உ(4ைடய ெகா$ைககைள� க�:� ெகா/ நீ அழேவ:யவேள தவிர, ஊாிேல 
நா3 ேபைர� ேபால� காலா கால+தி" கIயாண
 ெசD� ெகா/ ச�ேதாஷமாக 
இ��க� ேபாவதி"ைல. நீ தா(, எ�த ஜாதியானாக இ��தா3
 சாி, 
காதI+தவைன+தா( கIயாண
 ெசD� ெகா$வ�, அதிேல�
. ஐய* இ"லாம" 
ெசD�ெகா$வ�, எ(& =�ட0களிேல ேபMகிறாேய ! அ� எ�ப:ய: நட��
 எ(& 
எ(ைன� ேகI ெசDதப: இ��பாய"லவா? அ: ;�டாேள ! ேக$! உன��� 
காதைல� ப2றி� க/�� பிரமாண;
 ெதாியா�.  
 
இ�ேபாதாவ� ெதாி��ெகா$, எ( சபத
 நிைறேவறிவி� ட�. அ/+த 
ெவ$ளி�கிழைம என��� கIயாண
! ஐய* Fைழயேவ ;:யாத இட+தி", 
சி0கார�ாி� ேசாியிேல உ$ள சீ*தி�+த� ச0க+திேல கIயாண
! யா* ெதாி�மா? எ( 
மாமனாைர� பா*+தா", ப�ைதயான நீ கீேழ வி>�� வி>�� �
பி/வாD; அ9வளG 
சிவ�பழமாக இ��பா*. தாைழQ* தனவணிக* �ழ�ைதேவ" ெச�:யா* எ(றா" 
எ�த� ேகாயி", அ*�சக�
, "மகா ப�திமான"லவா" எ(& #ேதா+ தாி�பா*க$. 
அ�ப:�ப�டவ* தவ
 ெசD� ெப2ற பி$ைளதா:, எ( கணவ* ; ெபய*, பழனி!  
 
அவ*, எ(ைன ெவ2றி ெகா$ள அதிக� கJட� படவி"ைல. எ�ேபாதாவ� ஒ� 
தடைவ, சீ*தி�+த� ச0க+��� வ�வா* அதிக
 ேபசமா�டா* : ம2றவ*க$ ேபM
 
ேபா�, மிக� கவனமாக� ேக�பா*; அதி3
 நா( ேபM
ேபா�, ஆன�த
 அவ���. 
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ெம$ள ெம$ள நா( அவைர� சீ*தி�+த�கார-ரா�கிேன(. ஆர
ப+தி" அவ* ஜாதி� 
சைட, �ல� சைட =டா�; ேவ& ேவ& ஜாதியாக இ��தா3
, சைட ச�சரG 
இ"லாம" வாழேவ/
 எ(& ம�/ேம =றி வ�தா*. நாளாக நாளாக, தீவிர 
வாதியானா*. நா( எ( ேப�சினா", அவைர ெவ(& வி�ேட( : அ�த� ெப�ைம�
 
ச�ேதாஷ;
 என�� ! அவேரா, த
 பா*ைவயாேலேய, எ(ைன ெவ(&வி�டா*. 
�ழ�ைத ேபா(ற உ$ள
 அவ���. சாதாரணமாக� பல ஆடவ��� உ$ள �&
�� 
பா*ைவ, �+தலான ேப�M இைவ கிைடயா. "மி#ட* பழனி" எ(& நா( ைதாியமாக 
அவைர� =�பி/ேவ(. அவேரா நாகவ"I எ(& =ட+ ைதாியமாக எ(ைன� 
=�பிட மா�டா*. �(சிாி��ட( எ( அ�ேக வ�வா*. அ9வளG ச0ேகாஜ
. 
ஆனா", அவ�ைடய காதைல� கக$ ந(றாக எ/+�� கா�:யப: இ��தன.  
 
�ணி�� ஒ� தின
 ேக�டா*, நா( தி/�கி�ேட( ; அவ* ேக�டாேர எ(பதா" 
அ"ல. அ�த� ேக$வி எ( மன+திேல எ>�பிய களி�ைப� க/!  "நா( எ(ன 
ஜாதி? நீ0க$ ைசவ� ெச�:மா* �ல
!" எ(& நா( =றிேன(. அவ*, நா( அ:�க: 
ச0க+திேல ஜாதிைய� க:+�� ேபMேவேன, அ�த வாத0கைள அ>+த
 
தி�+தமாக� =றினா*. அ(& மாைல மணி ஆ& இ���
. அ
சா! எ(ன இ��தா3
 
இ�த ஆகேள ெகாRச
 அவசர�கார*க$ தா(. ேப�M நட�� ெகாேட 
இ��ைகயி" அவ*, திVெர(& எ(ைன ஆர+த>வி� ெகாடா*. எதி*�பவ*களி( 
வாத0கைள+ தவி/ ெபா:யா��
 திறைம ெகாட நா(, ைப+திய
 ேபால 'ஐேயா ! 
வி/0க$ ! யாராவ� வ��வி�டா" !' எ(& �ைழ�� =றிேன(. ந"லேவைள , 
பழனி, எ( ேப�ைச� ேக�கவி"ைல ! எம� அதர0க$ ..................... சகஜ�தான: !  
 
பிற� அவ* ஒ9ெவா� மாைல�
 வர ஆர
பி+தா*. காைலயிேல நா( ப$ளி� 
=ட+தி" பி$ைளகE��� பாட
 ெசா"I� ெகா/��
 ேபாெத"லா
 அ(& மாைல 
அவ* எ(ன ேபMவா*, எ(ென(ன விதமாக விைளயா/வா* எ(& நிைன+தப:ேய 
இ��ேப(.  
 
வ0காள+���+ தைல நகர
 எ� எ(& ேக�க ேவ/
; நாேனா க"க+தாG��+ 
தைலநகர
 எ� எ(& ேக�ேப(. எ( வ��பிேலேய �+திசாI வனிதா; அவ$ 
எ>�தி��� "ேக$விேய தவ&" எ(றா$. என��� ேகாப
 பிரமாதமாக வ�த�. பிற�, 
எ( தவ2ைற உண*�� நாேன சிாி+�வி�ேட(. சிாி+த�
 என�� அவ�ைடய 
கவன
 தா( வ�தத�. ஏ( ெதாி�மா? நீ �&
��காாி, உ(னிட
 =ற;:யா�!  
 
எ0க$ காத" வளர வளர, அவ* ?�:ேல ச�சரG வள*�த�. ஜாதி �ல ஆ�சார+திேல, 
ஐய*மா*க$ தவறிவி�டதாேலேய காலா கால+தி" மைழ ெபDவதி"ைல எ(& 
எAபவ* எ( மாமனா*; அத2�� பாிகாரமாக , ம2ற ஜாதியா* த+த
 ஜாதியா� 
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சார+ைத� சாியாக� கவனி�கேவ/
 எ(& =&பவ*, அ�ப:�ப�ட ைகலாய 
பர
பைர�கார*, சி3ைவயி( தயவா" கி�#தவ�சியான ேசாி� ெபைண+ த
 
மக( கIயாண
 ெசD� ெகா$ள� ச
மதி�பாரா? ?�:ேல �ய" அ:+த�. அவ*, 
எ( காதல* தக�பனா* ேபா/
 ேகா�ைட+ தா/பவர"ல. ஆனா" காத" 
ராWய+திேல, எ( மாமனா���� ேகா/ ேபா/
 அதிகார
 ஏ�? தம��� 
ச
ப�தமி"லாத இலா�கா எ(பைத அவ* மற�� வி�டா* அத( விைளG எ(ன 
ெதாி�மா? த�ைத - மக( எ(ற ச
ப�தேம அ&ப�/� ேபாDவி�ட�. அ�த� 
கி�#தவ� சி&�கிைய� க"யாண
 ெசD� ெகா$வதானா" எ( ;காேலாபன
 
ெசDய�=டா�. இனி நீ எ( மக( அ"ல . நட ?�ைடவி�/,' எ(& =றிவி�டாரா
.  
 
பழனி எ0க$ கிராம+��ேக வ�� வி�டா*. இர/ ைம"தா( இ���
 
தாைழQ���
 சி0கார�ாி��
. ஆனா" இர/ ைமைல அவ* தா/
 ேபா�, ஒ� 
உலக+ைத வி�/ ம2ேறா* உல��ேக வ�� ேச*�தா* எ(&தா( ெபா�$. அ: 
அ
சா ! அ�த உலகிேல, எ( காதல��� மாளிைக இ��கிற�. ைவர�க/�க 
இ��கிற�. த0க அைரஞா இ��கிற�, இ�
�� ெப�:யிேல இல�ச� கண�கிேல 
ெகா/�க" வா0க" ப�: இ��கிற�, இர�ைட� �திைர�சார�/
. =�பி�ட 
�ர3�� ஓ: வ�
 ஆ�கE
 உ$ளன*. இரேட ைம" தா: இ0ேக வ�தா*; 
எ(ன இ��கிற�? எ(4ைடய பைழய ?/ ! ேதா�ட+திேல Bசினி�ெகா: ! 
ெத��ேகா:யி" ஒ� ெவறி நாD, இ9வளG தா(!  
 
'கணாளா! எ( ெபா��/ ஏேனா இ�த� கJட
?' எ(& நா( கனிGட( 
ேக�ேட(. அவேரா, 'ஒ�வ�ட( வாதா:� பாதி உயி*ேபாயி2&, இனி உ(னிட;
 
வாதாட ேவ/மா?' எ(& ேக�டா*. எ9வளேவா ெச"வ+ைத எ( ெபா��/+ 
தியாக
 ெசDத அ�த+ தீரைர நா( எ(ன ேபா2றினா3
 த�
. எ( அ(��� 
ஈடாகா� அ�த ஐ#வாிய
 எ(றா*; எ( கெணாளி ;(ைவர
 எ(ன ெசD�
 
எ(& ேக�டா*; உ( ஒ� �( சிாி��ாி�� ஈேடா, எ( தக�பனாாி( ெப�:யிேல 
கிட��
 பG(க$ எ(றா*; ஒ9ெவா� வாசக+ ���
 ;+தேம ;2&��$ளி! காதல* 
இல�கண
 அலாதி அ"லவா ! உ(னிட
 ெசா"கிேறேன நா(. நீேயா, மர�க�ைட !  
 
கைடசியி", சி0கார�ாியிேலேய அ/+த ெவ$ளி� கிழைம க"யாண
 எ(& 
நி�சயமாகி வி�ட�. யாராேரா த/+�� பா*+தா*க$ அவைர. ;:யவி"ைல. 
தாைழQ* ெகாதி�கிற�. எ( மாமனா* த2ெகாைல ெசD� ெகா$ள� =ட 
நிைன+தாரா
 : ஆனா" ஏேதா ஒ� சிவ�ராண+திேல, ஆடவ( ெகா/+த உயிைர 
அவராக� பா*+� அைழ�� ;(ன
 ேபா�கி� ெகா$வ� மகாபாப
 எ(& 
எ>தியி��கிறதா
. இ"ைலயானா" இ�ேநர
 என�� மாமனா�
 இ��தி��க 
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மா�டா*. மாமி காலமாகி ஏற��ைறய 5 வ�ஷ0களாகி(றனவா
. பழனி�� வய� 
22: அதாவ� எ(ைனவிட 3 வய� ெபாியவ* (எ( வய� 19 எ(& அவாிட
 ெசா"I 
ைவ+தி��கிேற(!). ெவ$ளி�கிழைம நீ அவசிய
 வரேவ/
. அத2 காக+தா( 
இ9வளG நீட க:த
. இ(4
 =ட ஏதாவ� எ>தலாமா எ(& ேதா(&கிற�. 
;:யா�! அேதா அவ*!  
 
உ( அ(�$ள, நாகவ"I.  
#              #              # 
 
"எ(ைன� சி+திரவைத ெசDவ�, அத2�� ெபய*, காத" - ஏடா த
Z! காத" 
தாேன! ெப2ெற/+த தக�பைன�=ட எதி*�க� ெசா"கிறதடா அ�த� காத"! ஊாிேல, 
உலக+திேல, எவ4��
 ஏ2ப�டதி"ைல காத" ; உன��+தாேன ;தIேல உதி+த� 
அ�த� காத", எ( உயி��� உைலைவ�க."  
 
"நா( த0க$ வா*+ைதைய எ�ேபாதாவ� மீறி நட�த�டா ?"  
 
"மீறி நட�பவ( மகனாவானா?"  
 
"இ� என�� உயி*�பிர�ைனய�பா!"  
 
"ப:+தைத உள&கிறாயா? இ"ைல அ�த� க$ளி க2&�ெகா/+த பாட+ைத 
ஒ��வி�கிறாயா? என��� =ட+ ெதாி�மடா, அ>வத2� ! தைலதைல எ(& 
அ:+��ெகா/, ஒ� தி�ஓ�ைட� ைகயிேல எ/+��ெகா/ எ0காவ� 
ேதசா�திர
 ேபாகிேற(. நீ தி��தியாக வா-�� ெகா:� அ�த+ தி��/� 
சி&�கி�ட(. ஈ#வரா ! என�� இ�ப: ஒ� மக( பிற�க ேவAமா, மான
 
ேபாகிறேத ! தாைழQாிேல தைல நிமி*�� நட�க ;:யவி"ைலேய. அேட ! நீ 
அவைள� கIயாண
 ெசD�ெகா$ள+தா( ேவ /மா? ஒேர ேப�M, ெசா"Iவி/ ; 
எ( ெசா"ைல� ேக�க�ேபாகிறாயா, இ"ைல, அவைள+தா( கIயாண
 ெசDதாக 
ேவ/
 எ(& =&கிறாயா? இர:" ஒ(& ெசா"Iவி/ ."  
 
"நா(, நாகவ"Iைய+ தவிர ேவேறா* ெபைண� கIயாண
 ெசD� ெகா$ள 
;:யாத�பா."  
 
"ெசD� ெகாடா" அவைள� கIயாண
 ெசD� ெகா$வ�, இ"ைலயானா"  
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பிர
ம�சாாியாகேவ இ���விட� ேபாகிறாயா? சாி! நீ பிர
ம�சாாியாகேவ இ��� 
ெதாைல. உன�ேக எ�ேபா� பி+த
 �ைறகிறேதா, அ�ேபா� 
பா*+��ெகா$ேவா
........"  
 
"அ�பா ! நா( நாகவ"I�� வா�களி+�வி� ேட(."  
 
"தக�ப( உயிைர வா�/கிேற( எ(றா"  
 
"இ(4
 ஒ� வார+தி" அவைள� கIயாண
 ெசD� ெகா$வதாக."  
 
"பழனி ! நட, இ�த ?�ைட வி�/; எ(ைன, இ�வைர, ச
மத
 தரேவ/ ெம(& 
ஏ( ேக�/� ெகா:��தாD? அவE�� வா��� ெகா/+த ேபா�, உ( �+தி எ0ேக 
ேபாயி2&? நா( ஒ�வ( இ��கிேற( எ(ற நிைன���=ட இ"ைல உன��. இனி நீ 
எ( மக( அ"ல, நா( உன��+ தக�பன"ல. அேட பாவி! �ேராகி ! ;+ைத� 
ெக/�க� பிற�த ேகாடாாி�கா
ேப! எ(ைன ஏ( உயி�ட( வைத�கிறாD? நா( 
S0�
 ேபா� ெபாிய பாரா0க"ைல எ( தைலமீ� ேபா�/� சாக:+�விட� 
=டாதா? எ( சா�பா�:ேல பாஷாண+ைத� கல��விட� =டாதா? எ( பிண
 
ெவ�த பிற� நீ அ�த� கி�#தவ�சிைய மண
 ெசD� ெகா$ளடா, மகராஜனாக!  
 
"அ�பா ! நா( இ�வைர த0களிட
 இ�ப:�ப�ட க/ைமயான ேப�ைச� 
ேக�டதி"ைலேய!"  
 
" அேட ! ேபMவ� நீ அ"ல! ேபாைதயிேல ேபMகிறாD. நாக+ைத+ தீ:யதா" ேமாக
 
எ(ற ேபாைத உ( தைல�� ஏறிவி�ட�."  
 
"ேமாகம"ல அ�பா ! காத" ! உைம� காத"!"  
 
"நாடகமா ஆ/கிறாD?" "எ( உயி* ஊசலா/கிறத�பா ?"  
 #                     #                   # 
 
இ�ப:�ப�ட க/ைமயான உைரயாட3��� பிற�தா(, பழனி, ?�ைட வி�/ 
ெவளி�கிள
பினா(, தக�பனாைர�
 அவ�ைடய தன+ைத�
 �ற��. நாகவ"I, 
த( சிேனகிைத அ
சாG��, தன�� ஏ2ப�ட காத" ெவ2றிைய� ப2றி� க:த
 
எ>தி� ெகா:��தேபா�, பழனி ைநடத
 ப:+�� ெகா:��தா(. நள4
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தமய�தி�
 காத" விைளயா�:ேல ஈ/ப�ட க�ட+ைத� ப:+த ேபா�, அவ4��� 
ெசD�ளி( Mைவைய நாகவ"I��� =றேவ/ெம(& எண
 பிற�த�. உ$ேள 
Fைழ�தா(, க:த+ைத எ/+தா(, ப:+தா(, களி+தா(, பாிM
 த�தா(. வழ�கமான 
பாிMதா(! அவனிட
 ேவ& எ(ன உ/ தர? �ழ�ைதேவ" ெச�:யா* 
கIயாண+���� ச
மதி+தி��தா", ைவரமாைல எ(ன, விதவிதமான 
ைகவைளய"க$ எ(ன, எ(ென(னேமா த�தி��பா(. இ�ேபா� தர�=:ய 
ெத"லா
 ! மண� ெபA�� மா�பி$ைள ;+தாரமி(றி ேவேறா* ஆபரண
 
தரவி"ைல; அ� ேபா�
 எ(றா$ அ�த� சாசி !! வேயாதிக� கணவ( த�
 
ைவரமாைல, இத2� எ�த வித+திேல ஈ/?  
 
நாகவ"Iயி( க:த
 ;:கிற ேநர+திேலதா(, ஒேர மகைள�=ட ?�ைடவி�/ 
ெவளிேய2றிவி/
 அளG�� ைவரா�கிய
 ெகாட சனாதன� சீல* �ழ�ைதேவ" 
ெச�:யாைர+ தாைழQ* ச+ ச0க
 பாரா�:� ெகா:��த�. ஊ*வலமாக அவ* 
அைழ+�� ெச"ல�ப�டேபா�, அவ�ைடய எதிாிேல, நாகவ"I�
 பழனி�
 
ைகேகா+�� ெகா/ நி(& ேகIயாக� சிாி�ப� ேபால+ ேதா(றி2&. 
திடசி+த+�ட(, மகைன ?�ைட வி�/+ �ர+திவி�டாேர தவிர, மன
 
ெகா�தளி+தப: இ��த�; அவைர�
 அறியா� அ>தா*. ஆன�த பாJப
 எ(றன* 
அ(ப*க$ !  
"நாடகமா ஆ/கிறாD?" "எ( உயி* ஊசலா/கிறத�பா ?"  
 #                     #                   # 
 
ெவ$ளி�கிழைம, பழனி - நாகவ"I வா-�ைக ஒ�ப�த
 ப+ேத !பாD� ெசலவி" 
விமாிைசயாக நைட ெப2ற�. ஜி"லா ஜ�ஜு ஜமத�னி தைலைம வகி+தா*.  
 
ப�ைச, சிக��, ஊதா, நீல
 ;தIய பல வ*ண0களிேல B உதி*வ� ேபா(ற வாண 
ேவ:�ைக ! அதி* ேவ�/, தாைழQைரேய ஆ�: வி/
 அளG��. அழகான 
த0கநாயன+ைத அ
ைமய�ப\* ஆ&;க
 பி$ைள, ைவரேமாதிர0க$ Bட 
கர+திேல ஏ�தி� ெகா/, த
பிரா( ெகா/+த தக�:ைய, ெஜமீ(தா* ஜக?ர* 
பாிசாக+ த�த ெவப�:( மீ� அழகாக� க�: வி�/, ரசிக*கைள� க/ ரசி+� 
நி2க, ���பிகான �ைரசாமி�பி$ைள, "வி�ேடனா பா*" எ(ற ?ர� ேகால+�ட( 
தGைல ெவE+�� ெகா:��தா*, பவம&+தீ#வர* பிர
ேமா+சவ+தி( ஆறா
 
தி� விழாவ(&. அ(&, உபய
, ஒேர மகைன�
 �ற�� விட+ �ணி�த உ+தம* 
�ழ�ைதேவ" ெச�:யா* உைடய�. அ(& ம�/ம"ல, ெச�:யா* ஒ9ேவா* நாE
 
அ� ேபா(ற ஏதாவேதா* பகவ+ ேசவா" காாிய+திேலேய ஈ/ப�/� ெகா:��தா*. 
பண;
, பகவா4ைடய ேசைவயினா" மளமளெவ(& ெப�:ைய வி�/� 
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கிள
பியப: இ��த�. ஊெர0�
 ெச�:யாாி( த*ம�ண
, பகவ+ேசைவ இைவ 
ப2றிேய ேப�M . "இ��தா" அ�ப: இ��க ேவ/
 மகென(& =ட� 
கவனி�கவி"ைல. ஜாதிைய� ெக/�க+ �ணி�தா( பழனி, ேபா ெவளிேய எ(& =றி 
வி�டா*. இ��கிற ெசா+� அ9வளG
 இனி� பகவா4��+தா( எ(& ச0க"ப
 
ெசD� ெகாடா* " என ஊ* �க-�த�. பழனியி( நிைலைமேயா!  
 
"உ( தக�பனா* ெபாிய ைவதிக�பி�M அ"லவா? அவைர+ தி�+த ;:யாத நீ ஊைர+ 
தி�+த வ�� வி�டாேய, அ� சாியா?"  
 
"தக�பனா* ேப�ைச� ேக�காதவ4��+ த&தைல எ(& ெபய* உட"லவா? நீ ஏ( 
பழனி எ(& ெபய* ைவ+�� ெகாடாD? த&தைல எ(ற ெபய*தாேன ெபா�+த
?"  
 
இ�ப:�ப�ட ேக$விக$; அவ2&�� எ9வளG சா�தமான ;ைறயிேல பதி" 
=றினா3
, கலவர
, க"ல:, இைவதா( பழனி ெப2&வ�த பாிMக$. பல 
இல�ச+ைத� கா" SM��� சமானமாக� க�தி+ த( ெகா$ைக�காக, காத3�காக, 
தியாக
 ெசDத அ�த+ தீர(, சீ*+தி�+த� பிரசார+தி" ஈ/ப�/, ஊ!ராக� ெச(&, 
ெசா2ெபாழிG ெசDவைத ேம2ெகாடா(, ஒ� ேவைல��
 ேபாகாம", அவ4�� 
"மகாஜன0க$" த�த பாிMக$ இைவ. காதI( ேம
பா�ைட உண* ம&+�� 
கIயாண
 எ(ப�, க�டைளயாக இ��க� =டா�, நி*�ப�தமாக இ�+தலாகா�, 
பர#பர அ(�
 ச
மத;
 இ��கேவ/
, காதல* க�+� ஒ�மி+� வா-வேத 
இ(ப
 எ(பன ேபா(ற ெகா$ைககைள ஏ2க ம&+�, ஜாதி� Zைடைய ஆடவ( 
ஏ2பா/ எ(& விடா� பி:யாக� ெகா/, ஒேர மகைன உலகி" பராாியா�கிவி�/, 
பகவ+ ைக0க*ய
 எ(ற ெபயரா" ெசா+ைத விரய
 ஆ�கி� ெகா:��த 
�ழ�ைதேவ" ெச�:யா*, "த*மிJட*, சனாதன சீல*, ப�திமா(," எ(& 
ெகாடாட�ப�டா*. ேகாயி" மாைல அவ�ைடய மா*பி" ! ஊ*� ேகா:யி" உலG
 
உ3+த*க$ ?M
 க2க$, பழனியி( மைடயி" ! பழனி மன
 உைடயவி"ைல 
நாகவ"Iயி( அ(� அவ4��, எ�த� கJட+ைத�
 விநா:யிேல ேபா�கிவி/
 
அB*வ ம��தாக இ��த�.  
 
"இ(& எ+தைன க2க$?" எ(& தா( ேவ:� ைகயாக� ேக�பா$ நாகவ"I.  
 
"ெபாிய =�ட
. வாIப*க$ ஏராள
. நா�! ெபக$ =ட வ�தி��தா*க$ " எ(& 
=�ட+தி( சிற�ைப� =&வா( பழனி. இ9விதமாக வா-�ைக ஒேர ஊாி" அ"ல ! 
நாகவ"I ஆ& மாத+���$ ஒ� ஊாிI��� ம2ேறா* ஊ��� மா2ற�ப/வ� 
வழ�க மாகி வி�ட�. அவ$ ேம" �2ற
 க/பி:+ததா" அ"ல கணவ( 
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Oனாமானாவாேம எ(ற காரண+தா", கJட ஜீவன�தா(. ஆனா", ம2ற� 
�/
ப0க$, ?/ வா0கிேனா
, நில
 வா0கிேனா
, இர�ைட� ப�ைட� ெசயி( 
ெசDேதா
, இர/ ப: கற��
 ெந"]*� பM வா0கிேனா
 எ(& ெப�ைம 
ேபசினேவ தவிர, வா0கின ?�/�� மா: இ"ைலேய, நில
 ஆ2&�கா" பாD�சI" 
இ"ைலேய, ெசயி( எ�/� சவர( தாேன,   பM வயதானதாயி2ேற எ(ற 
கவைல�டேனேய இ�� த( . நாகவ"I பழனி �/
ப+��� அ+தைகய ெப�ைம�
 
கவைல�
 கிைடயா�.  
 
"நா� ! ெதாி�மா விேசஷ
?"  
 
"எ(ன ? எ�த� ேகா�ைடைய� பி:+� வி�V*க$?"  
 
" இ:+� வி�ேட(, கேண !" "எைத ?"  
 
"ம�0=* மிராMதாாி( மன� ேகா�ைடைய. அவ* த(4ைடய கராம+திேல 
எவனாவ� சீ*தி�+த
, Mயமாியாைத எ(& ேபசினா" மைடைய� பிள�� 
வி/ேவ( எ(& ஜ
பம:+�� ெகா:��தார"லவா? ேந2&, அ�த 
மன�ேகா�ைடைய இ:+�+ S$ Sளா�கி வி�ேட(. ெபாிய =�ட
! பிரமி+�� 
ேபாDவி�டா*."  
 
"ேடJ! சாியான ெவ2றி. எ�ப: ;:�த�?"  
 
"ஒ� சி(ன+ த�திர
 ! மிராMதா* ம�மக( இ��கிறாேன அவ4��
 
மிராMதார���
 மன# தாபமா
. ��தி ெசDேத(. அ�த ம�மகைன+ தைலவராக� 
ேபா�/� =�ட+ைத நட+திேன(. மிராMதார* 'க�சி�' ெப�:� பா
பாகிவி�டா*."  
 
"அவ( நம� இய�க+ைத ஆதாி�கிறானா?"  
 
இய�கமாவ�, அவ( ஆதாி�பதாவ� ! அவ 4�� எ(ன ெதாி�
 ஒ���� உ�கார 
ைவ+ேத(?  
 
" எ(னதா( ேபசினா(?"  
 
"அவனா? நாகா, நீ வரவி"ைலேய ! வ�தி��தா" வயி& ெவ:�க� சிாி+�  
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வி�:��பாD அவ( ேப�ைச� ேக�/."  
 
"ெரா
ப காமி� ேப*வழிேயா?"  
 
"காமி��மி"ைல, க+தாி�கா�மி"ைல; அவ( உலகமறியாதவ(. ஆர
பேம, எ�ப:+ 
ெதாி�ேமா? ஏேல! யா*டா அவ( கா+தானா, உ�கா� கீேழ இ�ப, பிரச0க
 
நட�க�ேபாG�, க�சி�(4 ச+த
 ெசDயாேம ேக�க ேவA
. எவனாவ� எதா�M
 
ேசJைட ெசDதா ேதாைல உாி�M�ேபா/ேவ(. ஆமா
!' இ�தா(, நா�! அவ( 
பிரச0க
."  
 
"அட இழேவ! இ�தமாதிாி ஆ�கைள� ேச*+தா" இய�க
 ெக�/+தாேன ேபா�
."  
 
"ேச*�கறதாவ� ! நட�கறதாவ� ! =�ட
 நட+த ேவ& வழி கிைட�காேம இ��த�, 
அத2காக அ�த ஆைள இ>+��ேபா�ேட(. =�ட
 ;:�த�
, ப+�� ேப��� 
ேமேல, மிக+ தீவிரமாகி வி�டா*க$. இனி, யா* தயG
 ேவடா
 : நாேம =�ட
 
ேபாடலா
 எ(& ெசா(னா*க$."  
 
இ�ப:�ப�ட ேப�M+தா(, பழனி - நாகவ"I��! ேவ& எ(ன ேபச;:�
, �திய 
ப0களாைவ� ப2றியா, பவள மாைலைய� ப2றியா?  
 
"எ0ேக நா� ! ெசயி(?" "ப$ளி�=ட+தி"!"  
 
"எ(ன விைளயா�/ இ�? க>+ேத அழ� �(றிவி�ட� அ�த� ெசயி( இ"லாம", 
எ0ேக ெசயி(?"  
 
"ேச� ^லாராமிட
 25-�� அட� ைவ+தி�� கிேற(."  
 
"ஏ(? " 
 
"M
மா, தமாஷ��! அ�த மிராMதாரனி( ம�மகைன� ெசா"Iவி�V*, 
உலகமறியாதவ( எ(&. இ(4
 C(& மாத+திேல தக�பனாராக�ேபாகிற விஷய
 
=ட உ0கE��+ ெதாியவி"ைல. இ�ப+� ஐ�� !பாD வா0கி+தா(, இர/ மாத 
டா�ட* பி" ெகா/+ேத(, மி�சமி��த ப+� !பாD��, ெப*னா�ஷா வா0கிேன(."  
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பழனியி( �/
ப� கண�� இ9வித
 இ��த�. அேத ேகா+தி", �ழ�ைத ேவல� 
ெச�:யா* த
 �மா#தாவிட
 ெசா"I�ெகா:��பா*, கண�� :  
 
 வ�: வரG:      ! அ . ப .  
 வ:ேவ" பி$ைள Cல
. 65000  
 வாடைக வரG : வி"வசாமி Cல
. 40000  
 ெந" வி2ற வைகயி" வரG. 260000  
 ேந+திரான�த* மட+�� ைக0காிய� ெசலG 600 00  
 பி_ாடா* ேகாயி" வாகன ைக0காிய� ெசலG 126000  
 பி:" M�தேரச ஐய* மக$ கIயாண� ெசலG�காக 30200  
 வாண� கைட�� 4600  
 B�ப"ல�� ேஜா:�க 26000  
 
எ(& இ9வித
. ெச�:யா* ?�:ேல, O:� ெகா$ள ஆளி"லாததா" Cைலயி" 
�வி�தன மல* மாைலக$. பழனியி( ம:யி" மல*�த தாமைர ேபா(ற ;க
, அதிேல 
ேராஜா ேபா(ற க(ன
, ;+�� ப2க$, அைவகைள� பா�கா��
 பவள இத-, 
பG( நிற ேமனி,.............. ஏ-ைம . ஆனா", ெகா$ைகயி( ப: வா-G அைம�ததா" 
இ(ப
 அ0ேக. ெச"வ
, ஆனா" மன
 பாைலவன
, ெச�:யா* ?�:".  
------------- 

IIIIIIII    
 
பழனி பராாியாகி, ேசா2&�ேக திடா:, மைனவியா" ெவ&�க�ப�/+ த( ?�/ 
வாயி2ப:�� வ�� நி(&, "அ�பா ! �+தியி"லாம" ஏேதா ெசD�வி� ேட(, 
ெபா&+�� ெகா$E0க$ ' எ(& ெகRச ேவ/
, சீ நீசா ! எ( ;க+தி" 
விழி�காேத! உ(ைன� கடாேல நரக
 ச
பவி��
" எ(& ஏச ேவ/
; பழனி 
கதறேவ/
; பிற� அவைன ம(னி+� உ$ேள ேச*+��ெகா$ள ேவ/
; 
இ�ேவ ெச�:யாாி( நி+ய�பிரா*+தைன. எ�த+ ெதDவ+திட
 ம4�ெசD�
, மக( 
வாயி2ப: வரG
 இ"ைல, வ&ைமயா" தா�க�ப�டத2காக, மன
 மாறினதாகG
 
தகவI"ைல.  
 
"ைக ேகா+�� ெகா/ கலகலெவ(& சிாி+�� ெகாேட ேபானா*க$."  
 
"பழனி, ராஜா ேபால+தா( இ��கிறா(."  
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"ெரா
ப அழகாக� ேபMகிறா(."  
 
" ேந2&� =�ட+திேல க" வி>�தப: இ�� த�; பழனி ெகாRச
 =ட� பய�படாம", 
ேபசி� ெகாேட இ��தா( எ(ெற"லா
 ெசDதிக$ வ�த வண
 இ��தன. 
ஒ9ேவா* ெசDதி�
 ெச�:யா���� ெச�ேத$ தா( ! �:+தா*, அவ( �யரமி(றி� 
ச�ேதாஷமாக வா-கிறா( எ(& ேக�/, தக�பனா* மக( விஷயமாக� 
ெகா$ள�=:ய உண*�சிய"ல தா(. ஆனா" �ழ�ைதேவ" ெச�:யா*, பழனிைய+ 
த( மக( எ(& எணவி"ைல ; த( பண+ைத அல�சிய� ப/+திய ஆணவ�கார( 
எ(ேற எணினா*.  
 
"இ��க�/
 இ��க�/
; அவ$ எ+தைன நாைள�� இவனிட
 ஆைச கா�ட� 
ேபாகிறா$? ';தIேல ேகாபி+��ெகாடா3
 பிற� சமாதான
 ஆகிவி/வா*, 
அ�ேபா� ெசா+�� பழனி��+ தர� ப/
, நா
 ெசா�சாக வாழலா
' எ(& அ�த� 
சி&�கி எணி� ெகா/தா(, எ( மகைன+ த( வைலயிேல ேபா�/�ெகாடா$. 
கைடசிவைர ஒ� ைபசா=ட நா( தர�ேபாவதி"ைல எ(& ெதாி�தா", 'ேபாD வாடா' 
எ(& =றிவி/வா$ ; பய" வ�� ேச�வா(. பண+ தாைசயா" தாேன அவ$ அவைன 
மய�கி ைவ+தா$ " எ(& எணி, மன+ைத+ ேத2றி�ெகா$வா*. அவ��ெக(ன 
ெதாி�
, அவ*க$ சி�J:+�� ெகாட இரா�சிய+திேல, பண+��� அ"ல மதி�� 
எ(ப�!  
 #                     #                   # 
 
மைறQ*, நா"வாி( பாட" ெப2ற #தலம"ல ஆனா" அத2� அ/+த 
ப:�க�:I��த அ:யா*க$ பல*, அ�த ே_+திர+ைத�ப2றி� பா:யி��கிறா*க$. 
அ0கி��த ஒ� மேம/, ஒ� கால+தி" மா"ம�க( ேகாயிலாக இ��தெத(& 
ைவதிக*க$ =&வ*.  
 
�ழ�ைதேவ" ெச�:யா���, மைறQ* ;�க( ேகாயிைல அைம��
 தி��பணியி( 
விேசஷ+ைத+ தாைழQ* சனாதனிகE
 மைறQ* ைவதிக*கE
 =றின*. அவ�
, 
ெவ�கால+��� ;(� கிலமாகி� ேபான தி��ேகாயிைல மீ/
 அைம+�+ த�
 
பா�கிய
 தம��� கிைட+தேத எ(& Bாி+தா*. பண+���� �ைறவி"ைல ; ஆகேவ, 
நிைன+த மா+திர+தி" ஆ$ அ
� தளவாட0க$ வ�� ேச*�தன. ெச�:யா* மைறQ* 
;கா
 ஏ2ப/+தி� ெகா/, ேகாயி" ேவைலைய ஆர
பி+�வி�டா*. பல ஊ*களி 
I���, க�டட ேவைல�கார*க$, சி2பிக$, ஓவிய� கார*, =Iக$ ஆகிேயா* 
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மைறQ* வ�� �வி�தன*. மைறQ* ேசாி��� ப�க+திேல, P& �:ைசக$ �திதாக 
அைம�க�ப�/, அைவகளிேல =I ேவைல ெசDபவ*க$ த0க ஏ2பா/ 
ெசDய�ப�ட� அதிகாைல எ>�தி��பா*; காைல�கடைன ;:+��ெகா/, 
தி��பணிைய� கவனி�பா*. அைர+த Mணா
ைப எ/+�� பா*�பா* ; ெச��கிய 
க2க
ப0கைள+ தடவி� பா*�பா* ; ேவைலயா�கைள� M&M&�பா��வா*. 
ேசாைலயிேல �Jப0க$ மலர+ ெதாட0கிய�
 வ/க$ ெமாD+��ெகா$வ� 
ேபால, மைறQாி" ேவைலயா�க$ �>மிவி�டன*. ஒ9ேவா* மாைல�
, அ0கி��த 
ெபாிய ஆலமர+த:யிேல அம*�� அ(றாட� =Iைய+ த�வா*.  
 
பழனிேம" ஏ2ப�ட ேகாப
, ெச�:யாாி( ெசா+ைத மதிலாகG
 பிரகாரமாகG
, 
தி���ளமாகG
, மடபமாகG
 மா2றி�ெகா:��த�. இ�த� ேகாயி" க�/
 
ேவைலயிேல ஈ/ப�/� ெகா :��த ேவைலயா�களிேல ெபகE
 ஏராள
. 
அவ*களிேல. �மாி ஒ�+தி. மாநிற
, ஆனா" உைழ� பா" ெம�ேகறின உட", 
�&�&�பான பா*ைவ, இய2ைகயான ஓ* �(னைக தவ-�தப: இ���
. எ(ன 
ேவைல ெசD� ெகா:��தா3
 ெம"Iய �ரIேல ஏதாவ� பா:�ெகாேட 
இ��பா$. இ�ப���$ தா( வய�. ப�வ க*வ+�ட( விள0 �
 அ�பாைவயி( 
பா*ைவயிேலேய ஓ*வித மய��
 ச�தி இ��த�. ெகா�ைச� ேப�ேசா, ேவதா�தி��� 
=ட இ�ைசைய� கிளறி வி/வதாக இ���
. அவ$ ேகாபேம ெகா$வதி"ைல. 
 
"ஏேல ! ��: ! எ(ன அ0ேக �ர0� ஆ�ட
 ஆடேற!' எ(& ேம#திாி ;+�சாமி 
மிர�/வா(. �மாி பய�படGமா�டா$, ேகாபி�கGமா�டா$. " அணி, காைலயிேல 
சைடேபா�/தா?" எ(& ேகI ேபMவா$. கைட�கணா" பா*�ப� �மாி�� 
வழ�கமாகிவி�ட�. கைட� கணா" பா*+�� ெகாேட . ;கவாD�க�ைடயி" 
ைகைவ+�வி�/, க>+ைத ஒ� ெவ�/ ெவ�:, "அேட, அ�பா! காைளமா/ மாதிாி 
விழி�கிறா( பா� . ஏமா&கிறவ நா( இ"ைல. அ��� ேவேற ஆைள� பா�டா. ராசா 
ேதசி0�" எ(& �&
பாக� ேபMவா$, யாராவ� அவளிட
 ெகாRச
, அ�ப: இ�ப: 
நட�க நிைன+தா".  
 
"��:, பா*�ப�
 சிாி�ப�
, �3�கி நட�ப�
, ெவ/�ெக(& ேபMவ�
 பா*+தா, 
ெதா�டா" ேபா�
 எ(& ேதா(&கிற�; கி�ேட ேபானாேலா, ெந��� : ெந��பிட
 
ேபாவ� ேபால� சீறிவி>கிறாேள, இ�ப: ஒ�+தி இ��பாளா?" எ(& பலேப* 
ேதா"வி��� பிற� ேபசி� ெகா$வா*க$. �மாி��, அ0கி��தவ*களி( Mபாவ
 
ந(றாக+ ெதாி�
. த(ைன� பா�கா+�� ெகா$E
 வழி�
 ெதாி�
. அத2காக 
ேவ:, யா�ட4
 பழகாம3
 இ��க மா�டா$. தாராளமாக� பழ�வா$; ஆனா" 
'ெக�ட ேப�M வ�
 எ(& ெதாி�தா" ேபா�
, ெவ�: வி/வா$. கா2றிேல அைல�
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ஆைடைய� சாி�ப/+த நி2பா$ ; �&
��காராி( கக$ த( மீ� பாDவைத� 
காபா$, ;க+ைத எ�/�ேகாணலா�கி�கா�/வா$. அட ;:யாத ெந��� 
அவ$. அவ$ அணேனா, மகா ேகாப�கார(. �மாிைய� கIயாண
 ெசD� 
ெகா$ள ேவ/
 எ(ற நாணயமான க�+ைத� ெகாடவ*க$ =ட� ெசா�கனிட
 
(�மாியி( அணனிட
) ேக�க� பய�ப/வா*க$. தாDத�ைத இ�வ�
 இ"ைல. 
த0ைக�� அண( �ைண, அ ண4��+ த0ைக �ைண. இ�வ���
, ேராஷ 
உண*�சிேய பலமான கவச
.  
 
�மாி, ேவைல ெசD�மிட�திேல இ��தவ* அைனவைர�
 'எைட' ேபா�/வி�டாேள 
தவிர, ெச�:யாைர அவ$ சாியாக எைடேபாடவி"ைல. பாவ
, ெபாிய ம4ஷ*, 
ெம+தாதி, உபகாாி, ஏைழகளிட
 இர�க
 உ$ளவ*, எ(&தா( �மாி�
, 
ம2றவ*கைள�ேபாலேவ, அவைர�ப2றி+ ெதாி�தி��தா$. ம2றவ*களிட
 
ேபMவைதவிட, அவாிட
 ெகாRச
 அட�கமாகேவ ேபMவா$. "யார0ேக ! மண" ஏ( 
இ�ப:� சிதறி இ���? பகவா4�கான காாிய
, பாவ�ய
 பா*+� ேவைல 
ெசD�0க$, ேகவல
 பண+ைத ம�/
 கவனி+தா" சாி இ"ைல" எ(& ெச�:யா* 
ெசா"வா*; ம2றவ*க$ ;A;A+தா3
 �மாி ம�/
 �ைற =ற மா�டா$. 
ஓ:�ேபாD, மண2 �வியைல� சாிெசDவா$. 
 
மீனா, ஒ� �&
��காாி; ெகாRச
 ைககாாி�0 =ட, அத2காகேவ அவE��, 
ேம#திாி ஒ�நா$ தவறாம" ேவைல ெகா/�பா(. இ/�பிேல =ைட இ���
, அ� 
நிைறய மண" இ��கா�; ஒDயார நைட நட�பா$. பா�� இ��கா அேண( ! ஒ� 
ெவ+திைல� ச�� ெகா/: ;னி!" எ(& யாைரயாவ� ஏதாவ� ேக�டப: இ��பா$. 
ெகா/+தாக ேவ/ ெம(பதி"ைல. ேம#திாியிட
 ேபMவதிேல ெரா
ப� �ஷி 
அவE��. அவ4���தா(.  
 
"ேம#திாியாேர ! இ���தா?"  
 
'க��� மீைச�காரைன, இ���தாA ேக�கறேய!"  
 
"நா( எைத� ேக�கேற( நீ எைத� ெசா"கிேற? " 
 
" ேக�டத2�� பதி" நீ எ(ன இ��கா(4 ேக�ேட ?"  
 
“ெகாRச
 �ைகயிைல ேக�ேட(." "காரமா இ���
."  
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பரவாயி"ைல. அ�த� கார+ைத� காணதவளா நா4. ெகா/0க இ��தா". இ�ப:� 
ேப�M நட��
. இ�வ�
 ேபM
 ேபா� ம2ற� ெபக$ இளி+�� ெகா/ 
நி2பா*க$. விடமா�டா$ மீனா.  
 
"ஏ: ! எ(னேமா காணாதைத� கடவ0க மாதிாி ;ழி�சி�/ இ��கறி0க."  
 
"ஒAமி"ைலேய, அ�கா."  
 
" அ�காவா நா4? இவ ெகாழ�ைத ! வயM பதனா&."  
 
இ9வித
 ேவ:�ைகயாக� ேபMவா$ ம2ற� ெபகளிட
, சி&க", தைலயி" க�:ய 
பாைக, ெவ+ திைல�ைப, இைவக$ அ:�க: மீனா மீ� தா( வி>
. ேம#திாி 
இைவகைள அ:�க: ?Mவா*, அவ$ எச மா�டா$. அவE�� அவ( ெகா/+� வ�த 
எ�டணா =I, இ�த விைளயா�/��
 (விபாீதம2ற) ேச*+�+ தா(.  
 
ஒ� ெக�ட வழ�க
 மீனாG�� ; ;: ேபா�/ வி/வா$. திV* திVெர(& த( மன
 
ேபான ேபா�கிேல ேஜா: ேச*+� வி/வா$, - க2பைன யாகேவ ! அவEைடய ' 
ஆ!ட
' பல சமய0களிேல பI+த�/. "உ( ப" ெரா
ப� ெபா"லாத�. ஒ(&
 
ெசா"I விடாேதய:ய
மா" எ(& ெகRM வா*க$ ம2றவ*க$. "இ"லாதைத நா( 
ெசா"ல மா�ேட( " எ(& =&வா$ மீனா. 
 
மீனாவி( ககE��+தா( ;தI" ெதாி�த�. �மாயி( மீ� ெச�:யாாி( ேநா�க
 
ெச"வ�! �மாி��+ ெதாிவத2� ;(ேப, மீனாG��+ ெதாி�� வி�ட� ! �மாி, எ�த� 
ப�க+திேல ேவைல ெசD� ெகா:��தா3
 அ�த� ப�க
தா( ெச�:யா* 
அ:�ெகா� தடைவ வ�வா*. ம2றவ*கைள, இைத� ெசD அைத� ெசD எ(& ேநாிேல 
=�பி�/� ெசா"வத2�� பதி", �மாிைய� =�பி�ட4�பி அவ$ Cலமாகேவ 
ெசா"I அ4��வா*. அதாவ�, �மாிைய அ:�க: த
 பா*ைவயிேல ைவ+�� 
ெகா:��க� ெச�:யா* ஆைச�ப�டா*.  
 
எ+தைன நாைள��� ெச:யிேல இ���
 மலைர� பா*+� மகி-வேதா/ இ��க 
;:�
? ஒ�நா$ பறி+ேத வி/வ� எ(& தீ*மானமாகி+தாேன வி/
! 
உலகமறி�தவ$ மீனா. ஆகேவ உ�+திரா�ச
 அணி�தா" எ(ன, விBதி Bசினா 
ெல(ன, ந"ல ;கெவ�/�காாியிட
, மன
 தானாக� ெச(& தீ�
. அதி3
, 
க$ள0கபடம2ற �மாியட
 கா�தச�தி இ��கிற�, எ(பைத அவ$ அறிவா$.  
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ஆகேவ ெச�:யா*, �மாிைய� =�பி�/ அ4��வ� ேபாதாெத(&, மீனாேவ சில 
சமய0களிேல, �மாிைய� ெச�:யாாிட
 ேபாD�, Mணா
� அைர+த� சாியா 
இ��கா எ(& ேக�/வா, நாைள��� பி$ைளயா* Bைஜ�� மகிழ
B ேவ/மா 
எ(& ேக�/ வா எ(& ஏதாவ� ேவைலைவ+� அ4��வா$. பாப
, ஒ9ெவா� 
தடைவ�
 �மாி தபா" எ/+�� ெகா/ ம�/
 ேபாகவி"ைல, ைமயைல�
 
த��வி�/ வ�தா$ அ�த� ப�த���, த(ைன�
 அறியாம". அவ$ ேசாதிைய� 
=&வா$, அவேரா அவEைடய M�தர+ைத� ப��வா*. எ9வளG இய2ைகயான 
அழ�! ககளிேல எ(ன பிரகாச
 ! உட" எ9வளG க�/ இ9வளG��
 ஏைழ ! 
அ(றாட
 ேவைல! அ>� கைட�த �டைவ ! உ�பிரஜாதி (ஒ�ட*)! மாளிைக யிேல 
உலவேவ:ய ெசௗ�தாியவதி, எ(& எணி� பாிதாப�ப/வா*.  
 
ஒ�நா$, ைகயி" Mணா
��கைற ப:�தி��தைத� க>வ எணி, "�மாி ! 
ெகாRM
 தணீ* ெகா/ வர�ெசா"3" எ(றா* ெச�:யா*. வழ�கமாக, 
ேம#திாிதா( தணீ* ெகா�/வா*. அவ* ;தIயா* வ���, அ(& ேம#திாி��
 
மீனாG��
 பலமான ேப�M, "ஆ உச+தியா, ெப உச+தியா" எ(&. ஆகேவ, 
�மாி =�பி�/
 அவ* வரவி"ைல. சேரெலன+ தணீ*� ெச
ைப எ/+��ெகா/ 
�மாிேய ேபானா$. ெச�:யா�
 எ0ேகேயா கவனமாக இ��ததா", தணீ* 
எ/+�வ�த� யா* எ(& =ட� கவனி�காம" ைகைய நீ�:னா*. �மாி தணீ* 
ஊ2றினா$. "ேபா�ட " எ(றா* ெச�:யா*. அவ�ைடய நிைன�� தணீ* 
ெகா�:ய� ேம#திாி தா( எ(ப�. �மாிகE�ெக(& சிாி+�வி�டா$. 
 
 ெச�:யா��� அ�ேபா�தா( விஷய
 விள0கி2&. அ�வைர அவ* 
உ�பிரஜாதியா$ ெதா�ட தணீைர+ ெதா�டதி"ைல. எ(ன ெசDவ�? அவ$ 
அ(ேபா/ அ�த� ேசைவ ெசDதா$ ; எ�ப:� ேகாபி�ப�? நீயா? எ(& ேக�டா* 
'ஆமா0க! ேம#திாி��+தா( ேவைல சாியாக இ��ேக ! அதனாேல தா( நா( எ/+� 
வ�ேத(. த��0களா? ைகைய+தாேன க;வி�ெகா:0க, உ$E��� 
சா�பி�டாதாேன, ேதாஷ
 " எ(& ேக�டா$. ெதா�ட நீைர+ ெதா/வ� =ட+ 
ேதாஷ
 எ(ப� தா( ெச�:யாாி( சி+தா�த
. ஆனா" அ�த� ெப, 
O�வாதறியா� ெசா(னேபா� எ(ன ெசD வா*? ெச�:யா* ஒ�ப: ;(ேனறினா*; 
உ$E��� சா�பி�டா+தா( எ(னாவா
? �டலா க&��
!" எ(றா*. எ"லா
 
மனMதா40கேள காரண
!" எ(& ெகாRM0 �ரI" =றினா$ �மாி. "அ� சாி! 
ஆமா
!" எ(& =&வி�/ ! விைரவாக உ$ேள ேபாD வி�டா*. அவ$ வி�டாளா ! 
=டேவ ெச(&, ெச�: யாாி( ெநRசிேல ���� ெகாடா$. எ"லா
 மன
 தாேன! 
சிவ�பழமாக இ��தா" எ(ன? மன�தாேன அவ���
.  
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 #                     #                   # 
 
"யாைர நி&+தினா3
 நி&+தி வி/வா*, �மாிைய ம�/
 நி&+தேவ மா�டா*. "  
 
"ஏ(? எ(னா விஷய
?"  
 
"ெச�:யா��� அவைள�பா*�காவி�டா உசிேர ேபாயி/
."  
 
" அ
மா, அ9வளG ெசா���ெபா: ேபா�/ வி�டாளா அ�த� சி&�கி." 
 
 "ெபா:�மி"ைல, ம�திர;மி"ைல ! அவைள� கடவ( எவ( தா(, ேதனி" வி>�த 
ஈேபா" ஆகாமI��கிறா( அவ=ட� கிட�க�/
; ெகாRச
 C��
 ;ழி�
 M+தமா 
ஒ� ெப இ��தா, எ�த ஆ
பி$ைள, விைற�க விைற�க� பா*�காேம இ��கிறா(? 
ெச�:யா*, எ(னேமா ேகாயி" க�டலாெம(& தா( வ�தா*. அவ* கடாரா, 
இ0ேக இ�த �/ CRசி இ��பா ெள(&? "  
 
"ெச�:யா* ேமேல பழிேபாடாேத. அ�த ஆசாமி ெரா
ப ைவதிக� பி/0க". அவ 
ைக�ப�ட தணீ ைர� =ட+ ெதாடமா�டா*. ஒேர மக( அவ��� ஜாதிைய வி�/ 
ஜாதியிேல ச
ப�த
 ெசDகிறாென(ற உடேன, ேபாடா ெவளிேய எ(& 
=றிவி�டவ*. "  
 
"மவ4��� ெசா(னா�, அ�பாவா இ��த தாேல. இவ��� எ�த அ�ப( இ��கா�, 
ேபா ெவளி ேய(4 ெசா"ல?" 
 
ேம#திாி, மீனாவிடமி��� ெதாி�� ெகாட இரகசிய+ைத� சமய
 வ�
ேபா� 
தன��� சாதகமாக உபேயாகி+�� ெகா$ளலா
 எ(& எணி, ேம2 ெகா/ 
தகவ"கைள� ேக�டறிய வி�
பினா(. மீனா, ேம#திாியி( ஆவைல+ ெதாி�� 
ெகா/ சிாி+தப:, "ெச�ேச, நீ, அ���$ேள எ"லா
 ;:Rசி ேபா� சி(4 
நிைன�காேத. ெச�:யா��� அவ கி�ட ெகா$ைள ஆைச இ���. ஆனா பயேமா 
மைலய+தைன இ����. ேம3
, �மாி ேவ:�ைகயாக�ேபMவாேள தவிர, ெரா
ப 
ேராஷ�காாி. அதனாேல, ெச�:யா* ஏதாவ� இளி�சா, அவ அணனிட
 
ெசா"Iவி/வா. M
மா, பா*�கற�
, சிாி�M� ேபசற�மா இ��க ேவ:ய� தா(" 
எ(& =றினா$. உைம�
 அ�தா(, ெச�:யா* �மாியி( பா*ைவையேய 
வி��தாக� ெகா/ வா-�� வ�தா* ஜாதி �லேபத0க$ அ*+தம2றைவ எ(& 
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பழனி எ9வளேவா ஆதார+ேதா/ =றி�
, ேக�க ம&+த ெச�:யாாி( மன+திேல, 
அ�த� ெபணி( ஒ� �(னைக எ9வளேவா �+த
 ���க�+��கைள+ 
Sவிவி�ட�. 'ஜாதியா
 மகாஜாதி ! இ�த� ெபAைடய இல�சண+���
 
�ண+���
 ஒ�வ( இலயி�பாேன தவிர, இவ$ ஜாதிைய�க/ பய�ப/வாேனா 
எ(ன!" எ(& =ட நிைன+தா* ஒ� கண
 அ9வித
 நிைன�பா*, ம&கணேம 
மாறிவி/வா*. 
 
"இ�தா( ேசாதைன --- மாைய எ(ைன மய�க வ�தி��கிற� - இதிI��� த�பி+தாக 
ேவ/
 ' எ(& தீ*மானி+�, ேதவார தி�வாசக+ைத�
 அ:யா*க$ கைதகைள�
 
;(� ப:+தைத விட ேம3
 ச2& அதிக ஊ�கமாக� ப:�க+ ெதாட0கினா*. அ�த� 
பாைவைய மற��விட ேவ/
 எ(ற தி�ட
 அவ�ைடய�. பாப
, அவ��� 
அ�வைர ெதாியா�. காத" பிற�தா" . அத( கனI( ;(� எ�த+தி�ட;
 தீய�� 
ேபாD வி/
. எ(ற உைம .  
 
ேதா/ைடய ெசவிய( " எ(ற பதிக+ைத அவ*, அத2� ;(� எ+தைனேயா P&;ைற 
ப:+த�/. அ�ேபாெத"லா
, இ�ஷப
 ஏறி�ெகா/, ஜைடயி" பிைற�ட( 
சிவனா* வ�வ� ேபாலேவ, அவ�ைடய அக�க ;( சி+திர
 ேதா(&
; 
பரம4��� ப�க+திேல, பா*வதி நி2ப�
 ெதாி�
.  
 
ஆனா", அ�ேபாெத"லா
, ஐய4ைடய அ�$ விேசஷ+ைத� ப2றிேய ெச�:யா* 
கவனி�பா*. �மாியி( மீ� 'ஆைச' உடான பிறேகா, பதிக
 பா:யான�
, 
பா*வதி�
 பரமசிவ4
 அவ* மன� க;( ேதா(&வ�
, பா*வதி பரமசிவைன 
அ(�ட( ேநா��வ�
, அ�த அ(�� பா*ைவயா" ஐய4ைடய அக
 மகி-�� ;க
 
மல*வ�
 ஆகிய காத" கா�சிேய அவ���+ ெதாியலாயி2& பதிக
 பா:, 
பிேரைமைய மாD�க ;:ய வி"ைல - வள*�த�. ஏகா�தமாக இ��� பா*+தா* - தீ 
ெகா>�� வி�ெடாிய+ ெதாட0கி2&. அவைர�
 அறியாம" அவ* மன+திேல 
ஒ�வைக அ�ச
 �: ���� வி�ட�. "எ�ப: நா( த�ப;:�
" எ(ற அ�ச
 
அவைர� பி:+��ெகாட�. �ைற;க+ த�ேக நி(&ெகா/, த( க�பI( 
வரG�காக� கா+� ெகா:���
 வணிக* ேபால, அவ* மன
 பா/ப�ட�. 
�மாியி( க$ள0கபடம2ற உ$ள
 அவ���+ ெதாி�
. பணிG$ளவளாக அவ$ 
த(னிட
 நட�� ெகா$கிறா$ ; பச�� அ"ல எ(பைத�
 அறிவா*; த
 மன+திேல 
C/ வி�ட தீைய அவ$ அறியா$, அறி�தா" திைக�பா$ எ(ப�
 ெதாி�
.  
 
ெகா:யிேல =+தா/
 ;"ைலைய� பறி��
 ேநர+தி" ேவI� ப�கமி��� 
ேதா�ட�கார( 'ஏ! யார�? ெகா:யிI��� ைகைய எ/' எ(& =வினா". எ9வளG 
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பய
 பிற��
 ? ேதா�ட�கார( =வாம" ;"ைலேய " நி"! பறி�காேத ! உன�காக 
அ"ல நா( B+தி��ப�” எ(& =வினா" பய
 எ9வளG இ���
? அ9விதமான 
அ�ச
 ெச�:யா���. அட�க;:யவி"ைல. அவேளா அAவளG
 
ச�ேதகி�கவி"ைல. ெச�:யாாி( உைம நிைல ெதாி�தா/ அவ$ உ$ள
 எ9வளG 
வா/
 ? எ9வளG பய�ப/வா$? மதி��+�ளியாவ� இ���மா? "ெகா:யிI��� 
;"ைல ேபMவ� ேபால அ�த��மாி, 'ஏனDயா ! இத2�+தானா ேகாயி" க�/கிேற( 
�ள
 ெவ�/கிேற( எ(& ஊைர ஏD+தாD? க�/�க�டாக விBதி - காைல மாைல 
�ளிய" - க>+திேல உ�+திரா�ச
 - க�தா ;�கா எ(& Bைஜ க" உைட�க 
வ�பவைள� கடா", ைகபி:+� இ>�ப�, இ�தா( ேயா�யைதயா 
ஊ��ெக"லா
 உபேதச
 ெசDகிறாேய, உ(4ைடய ெவளி ேவஷ+ைத நா4
 
ந
பிேனேன ! ஏேதா, வயி2&�கி"லாத ெகா/ ைமயா" =I ேவைல ெசDய வ�ேத(. 
எ(ன ைதாிய
 உன��, ேவைல ெசDய வ�தவைள, வா: எ(& அைழ�க!' எ(& 
ேக�/வி�டா" ! ெச! பிற� இ�த ெஜ(ம+ைத ைவ+��ெகா/
 இ��பதா? �ள
 
��ைட ேதட ேவ:ய�தா(. ஆடவேன! எ( சபல
 ேபாக ஒ� வழி�
 
இ"ைலயா?" எ(& ெச�: யா* சி�தி�பா*. சிவனாைர+ �தி�பா*; நாளாகவாக, 
காத" த(ைன� பி+தனா�கி� ெகா/ வ�வைத+ ெதாி�� பய�தா*.  
 
ஏ�மறியாத �மாி, ெச�:யா* ஏேதா கவைலயாக இ��கிறா* எ(பைத ம�/
 
ெதாி�� ெகா/ வ��தினா$.  
 
"எ(னா0க உட����? ஒ� மாதிாியா இ��கறி0க."  
 
"ஏ(! அெத"லா
 ஒAமி"ைலேய! "ெரா
ப� கைள�சா�ேபால இ��கறி0க"  
 
"என�ெக(ன கைள�� ! நா( எ(ன, உ( ேபால ெவயிIேல ேவைல ெசDகிேறனா?” 
 
"உ0கE�� ஏ40க, தைல எ>+தா எ(ன, =I ேவைல ெசDய? நீ0க மகாராஜா."  
 
"உன�� ம�/
 தைல எ>+தா, இ9வளG இள
 பிராய+திேல ேச2றிேல�
 
மணிேல�
 இ��க. �மாி! உன�� ஒ� பண�காரனா� பா*+�� கIயாண
 
ெசD�வி�டா. =I ேவைல ஏ( ெசDய� ேபாேற பிற�."  
 
"ேவ:�ைகயா� ேபசறி0க. அ� அ���(4 ஆடவ( அளG ேபாடாமலா 
அ4��வா�."  
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இ�ப: ஏதாவ� ேபMவா$ �மாி மா:��� ெச"வத2�, ஒ9ேவா* ப:�க�டாக� கா"  
ைவ�ப� ேபால� ெச�:யா�
, ஒ9ேவா* தடைவ ேபM
 ேபா�
, ஒ9ெவா� 
வாசகமாக+ த
 நிைலைய உண*+�வி�க� =றி வ�தா*. �மாி, ெச�:யாாிட
 
இ�ப:�ப�ட நிைல ஏ2ப/
 எ(& �ளி�
 எதி*பா*+தவள"ல. ஆகேவ அவ* 
ேபசின த( உ�க�+ைத அவ$ உண*�� ெகா$ளேவ இ"ைல .  
 
ஒ�;ைற ெச�:யா*, த
 ேசாகநிைலைமைய� =றினா*. அவ���� பாி�� ேபச 
வி�
பிய �மாி,  "ஆமா0க, என��� =ட� ெசா(னா0க, உ0க மக( கைதைய. 
யாேரா ஒ� �Jட ;ேட, அவைர� ெக/+� வி�டாளா
" எ(றா$.  
 
"�மாி ! அ�த� ெபைண+ தி�டாேத. ெபக$ எ(ன ெசDவா*க$? அவ( அவ$ 
மீ� ஆைச ெகாடா", அவ$ எ(ன ெசDவா$ பாவ
" எ(& ெச�: யா*, க
 
ம�மக$ சா*பிேல ஆஜரானா*! ம2ேறா* நா$ "உ( அழ���
 �ண+���
, நீ எ0க 
ஜாதியிேல பிற�தி��தா, உ( தைலயிேல, மண" =ைடயா இ���
!" எ(& 
ெசா"I� ெப�C�ெசறி�தா*. ம2&
 ஓ* நா$, மா*� வI��+ ைதல
 தடG
 ப: 
ெசா(னா*. ெகாRச
 =�ச
 இ��தா3
 'க"மிஷ
 அ2ற’ மன+�ட( அவ�ைடய 
மா*���+ ைதல
 Bசினா$ �மாி. சதா ச*வகால;
 அவ$ நிைன�� ெநRசிேல 
இ��தேத தவிர, ஒ�நாE
 அவ$, அ(& அம*�தி��த� ேபால+ த
 அ�ேக 
உ�கா*�தி��தேதயி"ைல ; அவ$ ைக, ெச�:யாாி( மா*பிேல ப�டேபா� �ள 
கா0கிதமானா*. ககைள C:�ெகாடா*.  
 
அவEைடய 'C�M " அவ���+ ெத(ற" ?Mவ� ேபாI ��த�. எ(ென(னேமா 
எணினா*. உடேல பதறி2& அவ���. மா*� வI ம�/மி"ைல. ெச�: யா���� 
�ளி* ஜுர
 எ(& �மாி எணி� ெகாடா$, அவ�ைடய உட" பத&வைத� 
பா*+�. ஜூர
, ஆ
 - ஆனா", அ�த ேநாைய� கிளறிய� அவEைடய அழ� 
எ(பைத அவ$ அறி�� ெகா$ள வி"ைல. ஆப+� ேவைள; ஆனா" 
த�பி+��ெகாடா* ெச�:யா*, மீனா அ0� வ�ததா". "மா*வI, ைதல
 
தடவிேன(, ஜூர
 வ�
 ேபாI���" எ(றா$ �மாி ”பா*+தாேல ெதாி�ேத" ப�ைச� 
சிாி��ட( =றி�ெகாேட ேபாDவி�டா$ மீனா. 
  
ைதல
 Bசி� ெகாட பிற�, ெச�:யாாி( தாப
 ப(மட0� அதிகமாகிவி�ட�. 
இனி இ0கி��தா", எ�தேநர+தி" எ(ன ஆப+� ேநாி/ேமா, ெவறி மீறி எ(ன 
விபாீதமான ெசய" �ாி��வி/
ப: ேநாி�/ வி/ேமா எ(ற திகி" அதிகாி+த�. இனி 
இ0கி��க� =டா� இரேடா* நா�க$, ெவளிQ* ேபாD வ�வ� ந"ல� எ(& 
எணி, மைறQைர வி�/� கிள
பினா*. மன�சா�தி�காக இ
;ைறைய� 
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ைகயாடா*. ஆனா" எ�த ஊ* ெச(றா3
, அவ$ பி( ெதாட*�தா$. அேதா 
ெச�:யா*, அ�திQ*� கைட ?தியி" அ�ணாசல� ெச�:யா* கைடயி" உ�கா*�� 
ெகா:��கிறா*. �திதாக வ�த ப
பாD சி"� ேசைலயி( ேந*+திைய அ�ணாசல� 
ெச�:யா* வா:�ைக�கார���� =&கிறா*. �ழ�ைதேவல� ெச�:யாேரா அ�த� 
ேசைலைய� கட உடேன அைத� �மாி��� க�: அழ� பா*�கிறா* ! அதாவ� 
அ�த� ேசைலைய� க�:�ெகா/ �மாி, த( எதிாி" நி(& கா�சி த�வ� ேபால+ 
ேதா(&கிற� ெச�:யா���. எ0ேக ேபானா3
, எைத� கடா3
, விநா:�� 
விநா: அவ$ வ�கிறா$. ஒ9ேவா* தடைவ �
 ஒ9ேவா* ப: அதிகாி�கிற� 
அவ�ைடய ஆைச. பி+த
 பி:+தவ* ேபால மீ/
 மைறQ* வ�� ேச*�தா*.  
 
ெச�:யாாி( நிைலைய மீனா ந(றாக உண*�� ெகாடா$. சமயமறி�� 
ெச�:யாைர+ தனியாக� ச�தி+�. ெவளி�பைடயாகேவ ேக�/ வி�டா$. அவ* 
;தI" ந/ந/0கி� ேபானா*. பிற� இ"ைல எ(& =றி� பா*+தா*. கைடசியி" 
ககளி" மிர�சி�ட(, "ஆமா
 என��, அ�த� ெபமீ� அேமாகமான ஆைசதா( ; 
ஆனா" ....." எ(& பி�ைச ேக�ப�ேபால� ேபசினா*.  
 
"பய�படாதி0க ெச�:யாேர ! அ�த� ெப ஒ� மாதிாி. இ�த மாதிாி காாிய+���+ 
தைலேபானா3
 ஒ�பமா�டா$" எ(றா$ மீனா.  
 
"அ� ெதாி��தாேன, நா( இ�ப:� ைப+திய
 பி:+த� ேபாலாகிவி�ேட(" எ(& 
ெச�:யா* =றினா*.  
 
"அவ$ ச
மதி�கேவ மா�டா$ ; நா
தா( சாம*+தியமாக நட��ெகா$ள ேவ/
. 
நாைள இரG, ெசா�கைன ஏதாவ� ேவைலயாக ெவளிQ��� அ4�பிவி/0க$. நா( 
;:+�வி/கிேற(" எ(றா$ மீனா. இJடேதவைத பிரச(னமாகி வர
 ெகா/+தா" 
எ9வளG ச�ேதாஷ
 வ�ேமா அ9வளG ஆன�த
 ெச�:யா���. ெசா�கைன 
ெவளிQ* அ4��வ� சிரமமி"ைல, அ4�பினா* மீனா, ஏ2பா�:(ப: 
ெச�:யாாிட
 வ�தா$ ; க�ச�காD அளG��
 �ைறG ஏேதா ேலகிய+ைத� 
ெகா/+தா$ ெச�:யாாிட
. "�மாிைய� =�பி�ட4�பி இ�த ேலகிய+ைக+ தி(& 
வி/
ப: ெசD�0க$. பிற� அவ$ உ0க$ ெபா�$, வி:Rச பிற�தாேன ெசா�க( 
வ�வா(!" எ(& ��தி�
 ெசா"I+ த�தா$. ந/0 �
 கர+திேல ேலகிய 
உ�ைடைய வா0கி�ெகா/ ெச�:யா*, "இ� எ(ன ம���? ஆப+�� 
கிைடயாேத' எ(& ேக�டா*. "இ� எ(ன ம��� எ(& நீ0க$ நாைள� காைலயிேல 
எ(னிட
 ெசா"?* ெச�:யாேர ! நா( ேபாD �மாிைய அ4��கிேற(, ேலகிய
 
ெசD�
 ேவ:�ைகைய� பா*+�� ெகா$E0க$ நீ0கேள எ(& மீனா =றிவி�/� 
ேபாDவி�டா$.  
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அைர�ைறயாக� க�ட�ப�:��த ேகாயிIேலேய ஒ� சி& அைற, ெச�:யா* த0கி  
இ��த இட
. அக" விள�� அதிக� பிரகாசமி(றி எாி�� ெகா:��த�. 
ேவைலயா�க$ S0�
 சமய
. �மாி அவசரமாக ஓ: வ�தா$ ேகாயி3��. அைற 
யிேல ெச�:யா* உலவி� ெகா:��க� க/, " எ(னா0க உட
��� ! எ(னேமா 
ெநா��
 Fைர�மா த$E�, ேபாD� பா�:, யாைர�
 எ>�பாேத. யா���
 
ெசா"லாேத எ(& மீனா அ�கா ெசா(னாேள " எ(& ேக�டா$.  
 
ெச�:யா*, மீனாவி( த�திர+ைத+ ெதாி�� ெகாடா*. "ஆமா
 �மாி ! மய�கமாக 
இ��த�: இ�ேபா� இ"ைல. மணி ப+� இ���ேம பாவ
, நீ தனியாகவா இ0� 
வ�ேத' எ(& ேக�டா*.  
 
"ஆமா0க ! மீனா ெசா(ன�
 என��, வ�� பா*+�வி�/� ேபாகA
4 ேதாணேவ, 
ஒேர ஓ�ட மாக ஓ: வ�ேத(. நா( ேபாகிேற40க" எ(றா$ �மாி. ெச�:யா��� 
ஆப+� எ(ற உடேன ஓ: வ��வி�டாேள தவிர, அவ��� ஒ(&மி"ைல எ(& 
ெதாி�த�
, தனியாக அ�த ேநர+தி" அவ�ட( இ��ப� சாிய"லேவ, எ(& 
ேதா(றி2&.  
 
" ஏ(, இ�த ேவைளயிேல தனியாக இ��க ............ ..........." எ(& ெச�:யா* ேக�/ 
;:�பத2�$, �மாி ெவ�க+�ட(, "அெத"லா
 ஒAமி"I0க, நா
ப இ0ேக 
கள0கம2&+தா( இ��கிேறா
; ஆனா ம+த�0க அ�ப: நிைன�கா� பா�0க" 
எ(றா$. கள0கம2ற நிைலயி" தா( அவ$ இ��தா$. ஆனா" ெச�:யாாி( 
மனநிைல அவE��+ ெதாியா�!  
 
"வ�தாகிவி�ட�, �மாி ! ெகாRச
 அைறைய� M+த
 ெசD" எ(& =றினா* 
ெச�:யா*. �மாி உடேன அ�த� காாிய+ைத� ெசDதா$. "ெச�:யாேர ! ெந" 
C�ைடகைள ஏ( இ0ேகேய ேபா� :��கிறீ*க$, எIக$ அதிகமா�ேம" எ(& 
ேக�/�ெகாேட, C�ைடக$ இ��த இட+ைத� M+த
 ெசDதா$. எIகைள� 
காணேவ/
 எ(ற அவசர+திேல ெச"பவ* ேபால� ெச�:யா*, C�ைடக$ 
இ���மிட
 ேபானா*, �மாி மீ� உராD�தப: ! அதிேல அவ��� ஒ� ஆன�த
 ! 
அவ$ ெகாRச
 அRசினா$. M+தமா�கிவி�ட பிற�, விய*ைவைய ;�தாைனயா" 
�ைட+��ெகா/ நி(றா$. ெச�:யா*, " �மாி ! இ�தா, உன��� பாிM ! சா�பி/, 
�சியாக இ���
, உட
���
 ந"ல�" எ(& =றி ேலகிய+ைத� ெகா/+தா*.  
 
" எ(ன�0க அ�, நாவ�பழமா�ட
!" எ(& ேக�டா$ �மாி, ேலகிய+ைத� 
பணிGட( ெப2&� ெகா/ .  
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"அ� மீனா�சி பிரசாத
" எ(றா* அவ*.  
 
"அ�ப:(னா?" எ(& �மாி ேக�டா$.  
 
"மீனா�சி ேகாயிI", சாமி��� பைட+த�. சா�பி/, ந"ல�" எ(& =றிவி�/, ேவ& 
ஏேதா ேவைலைய� கவனி�க� ேபாகிறவ* ேபால அைற�� ெவளிேய ெச(றா*. �மாி, 
ேலகிய+ைத+ தி(றா$. Mைவயாகேவ இ��த�. எ�ேபா�
 அவ$ கட தி"ைல 
அ�ேபால ேலகிய+ைத+ தி(&வி�/, ெச�:யா* வ�த�
 ெசா"Iவி�/� ேபாகலா
 
எ(& ெந" C�ைட மீ� சாD�தப: நி(& ெகாேட, அ�த அைறயிேல இ��த 
பட0கைள� பா*+தப: இ��தா$. திVெர(& அ�த அைறயிI��த விள�� மிக� 
ெபாிதாகG
, மிக� பிரகாசமாகG
 அவE��+ ெதாி�த�. ெகாRச
 ஆ�சாிய+�ட(, 
ம&ப: விள�ைக� பா*+தா$; ஒ� விள�க"ல, பல விள��க$ இ��க� கடா$ ! 
எI, C�ைடகளிைடேய ஓட� கடா$ ; �னி��, ேகா" ஒ(& எ/+� விர�:னா$. 
எI ஒ� ப�கமி��� ம2ேறா* ப�க
 ஓ:2&. �மாி, ”ஓ:னா வி/ேவனா அ
மா: ! 
எ9வளG சாம*+திய
? ஆனா" இ�த� �மாியிடமா நட��
 " எ(& =றி�ெகாேட 
எIைய ேவ�ைடயா:னா$. கைடசியி" எI த�பி+��ெகாேட ஓ:வி�ட�. 'ஒ� 
MெடI�� எ9வளG சாம*+திய
 பா*+தாயா?' எ(& ேக�டா$. யா�
 எதிாிேல 
இ"ைல. 'ேச ! யா�
 இ"ைல இ0ேக, யாாிட
 ேபMகிேறா
' எ(& நிைன+தா$, 
சிாி�� ெபா0கி2&. சிாி+தா$. ேம3
 ேம3
 சிாி+தா$. உர+த �ரIேல சிாி+தா$.  
 
இைடயிைடேய பாடGமானா$, அைற ;>வ�
 ேஜாதிமயமாக அவE��+ 
ெதாி�த�. �Sகல
 த�
பி� ெபா0கி வழி�த�. ஆைட ெநகி-வைத�
 கட�தா" 
சாிவைத�
 கவனியாம" சிாி+�� ெகா/
 பா:�ெகா/
 இ��தா$. �மாியி( 
கக$, உ�ள ஆர
பி+தன! S�க
 வ�வ� ேபா(ற உண*�சி - க�மணி ேம" 
இர�ைப��$ேள ேபாD ���� ெகா$வ� ேபால, ேம3��� ேபாகிறப: இ��த�; 
எ(&மி"லாத அச�/+தனமான ைதாிய
. ேலகிய
 அவைள ஆ�: ைவ�க 
ஆர
பி+த� ; வா*+ைதக$ �ைழ�� �ைழ�� ெவளிவர+ ெதாட0கின. ெச�:யா*, 
அ�த� சமயமாக� பா*+� உ$ேள Fைழ�தா*.  
 
"�மாி "  
 
"ெச�:யாேர!'  
 
"ஏ( இ�ப: இ��கேற?"  
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"ஏ(, ெச�:யாேர, ஆ:�கி�ேட இ��கேற? ஆமா
, ஏ( இ+தனி விள��"  
 
ஒ� சமய
 �மாி��� ைப+திய
 பி:+� வி�டேதா எ(& ெச�:யா���+ திகி" 
உடாகி வி�ட�.  
 
"�மாி | உ�கா*!"  
 
"எ0ேக உ�காரவா
 "  
 
அ0ேக இ��த நா2காIயிேல ெச�:யா* உ� கா*��ெகா/, "�மாி ! இ0ேக வா ! 
இ�ப: உ�கா* " எ(& ெகாRசினா*.  
 
�மாி, " எ(னா அ�! ஏனDயா, ெச�:யாேர! விைளயா�டா ெசDயேற!" எ(& 
மிர�:னா$. ெச�:யா*, 'ேலகிய
 �மாியி( �+திைய� ெக/+� வி�ட�. ஆனா" 
அ�த நிைலயி3
 அவைள இண0க ைவ�கவி"ைல எ(& நிைன+� ேம3
 பய�தா*. 
ம& விநா:, �மாி கலகலெவன� சிாி+தா$. ெச�:யா* அ�ேக ேபாD, அவ�ைடய 
;கவாD� க�ைடைய� பி:+தா�:, "ெச�:யாேர! ெச�:யாேர!" எ(& ஏேதா பாட+ 
ெதாட0கினா$. அத2�ேம" ெச�:யாரா", பய+���� க�/� ப�:��கG
 ;:ய 
வி"ைல. ”கA! �மாி!" எ(& ெகாRசிய ப:, அவைள அைண+��ெகா/, 
;க+ேதா/ ;க+ைத� ேச*+தா*, இதைழ�
............  
 
’ேச, க�ேடேல ேபாறவேன?' எ(& =வி� ெகாேட, ெச�:யா* பி:யிI��� 
திமிாி� ெகா/ கிள
பினா$ �மாி. இத2�$, ஆைட ெநகி-�� �ர:டேவ, 
காIேல �டைவயி( ஒ� ;ைன சி�கி� ெகா$ள, இடறி� கீேழ ?-�தா$. ெச�:யா* 
அவைள+ S�கி நி&+தினா*. அவE�� ேம3
 ேம3
 மய�க உண*�சி அதிகாி+த�. 
எதி*� �
 ேபா��
 ேபாDவி�ட�. அவE
, அைண���� அைண��, ;+த+��� 
;+த
, எ(ற ;ைறயி" விைளயாட+ ெதாட0கினா$. 
 
"கA” 
 
"ஏ(, C�� "  
 
"இேதா பா*! ” 
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"மா�ேட(, ேபா."  
 
"ஒேர ஒ� ;+�."  
 
”ெவ9ெவ9ேவ."  
 
இ(பவிைளயா�/! ெச�:யா* பல நா�களாக எதி*பா*+�� ெகா:��தைத விட, 
மிக ர
மியமாகி வி�ட�.  
 
ெச�:யா* ம: மீ� தைல ைவ+� அவ$ சாDவா$. ெச�:யா* �னி�� ஒ� ;+த
 
த�வா*; தைலைய� பி:+� அவ$ ஓ0கி� ��/வா$ பிற� திமிாி� ெகா/ 
எ>�தி��பா$. ெச�:யாைர� பி:+தி>+�+ த( ம:யி" தைலைய� சாD+�� 
ெகா$ள� ெசா"வா$; ெச�:யா��� C�M+ திண&
ப: ;+த0க$ ெசாாிவா$. ஒ� 
ஆபி$ைளயி( பா*ைவ ச2& ேவகமாக� பாD�தா" ேகாபி��
 �மாி�� 
இ9வளG "சரச+த(ைம" இ���ெம(& ெச�:யா* நிைன+த தி"ைல! 
ெச�:யா�ைடய ;>��, B�M, ப�தி, பாராயண
, ஆசார
, சனாதன
 
ஆகியவ2ைற� கடவ* தா(. ந$ளிரவி", அவ* க" உைட�க வ�த க(னியி( 
க(ன+ைத� கி$ளி� ெகா/
, =�தைல� ேகாதி� ெகா/
, கா;க� �மர( 
ேபா" ஆ:� கிட�க� =:யவ* எ(& எணியி��க ;:�
 !  
 
காைல ;த" ேவைல ெசDத அ3�பினா" அவ$ �:ைசயிேல, ைகேய 
தைலயைணயாக� ெகா/ S0கி இ��க ேவ:யவ$, ஒ� இல�சாதிகாாியி( 
ம:யிேல ஒDயாரமாக� சாD�� ெகா/ இ��கிறா$! ைகலாய� கா�சிைய� 
கனவிேல க/ இராசி�க ேவ:ய ேநர+திேல ப�திமானான ெச�:யா*, த
;ைடய 
வாIப மக(, காதI+தவைள� க:மண
 �ாிேவ( எ(& ெசா(னத2காக, 'காதலா
, 
காத" ! ஜாதிைய� ெக/+��ெகா$வதா, �ல
 நாசமாவதா, ஆசார
 அழிவதா, ஒ� 
ெபணி( சிேநக+��காக, எ(& கன" க�கிய ெச�:யா*, ஒ� ெபைண, =I 
ேவைல ெசDய வ�தவைள, ந/சியி", க�: ;:யாத ேகாயிI". ’கேண ! மணிேய!' 
எ(& ெகாRசி�க�:+ த>வி�ெகா$கிறா*, அ�G
 அவ$ த(4ைடய நிைலைய 
இழ�� வி/
ப:யாக மய�க
 த�
 ேலகிய
 சா�பி/
ப: ெசD�. ெச�:யா��� 
இைவகைள எணி� பா*�க ேநரமி"ைல ; அவ��� அளவி"லாத ஆன�த
 ; 
எ+தைனேயா நா�களாக� ெகா:��த இ�ைச B*+தியாயி2ேற எ(ற ச�ேதாஷ
 ! 
இ(& இரG அவ���.  
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இ(ப இரG��� க:கார
 ஏ�? ேகா�டா( =வினா" =ட� �யிI( நாதமாக  
வ(ேறா அ�த ேநர+ தி" ெதானி��
. க�+த ேமக
 O-�த வான;
 =ட. அ(& 
தனி அழகாக+தாேன காண�ப/
! இ(ப+�ட( அளவளாG
 நா$ அமாவாைசயாக 
இ��தா3
, ெபள*ணமியாகி வி/கிற� எ(பா*க$. ெச�:யாாி( நிைல அ�தா(. 
அவ* மன+திேல அ�த ேநர+தி" ெகாRச;
 பயமி"ைல. "எ(ன காாிய
 ெசDேதா
 ! 
நம� வய� எ(ன ! வா-�ைக எ�ப:�ப�ட� ! எ9வளG பாMர
 ப:+ேதா
, 
எ+தைன தி��ேகாயி" வல
 வ�ேதா
? காம+தி( ேக/ப2றி எ+தைன �ணிய 
கைத ப:+தி��கிேறா
? ஒ� க(னிைய, -- அவ$ நிைல தவ&
 ப: ெசDவ� த�மா? 
இ9வளG ேமாகா�த கார+தி" C-�வ� சாியா?" எ(& சி�தி�க+ �ளி�
 
;:யவி"ைல.  
 
அவEைடய அதர
, அத( �:�� ! அவE ைடய விழிக$, அைவ ெகைட ேபால 
ஆ/வ�! அவEைடய �:யிைட ! �ைழ�
 ேப�M ! இைவகைள� க/, 
ரசி+��ெகா:��த ேநர+தி" அவ��� ேவ& விதமான நிைன�� வ�மா!  
 
எ�த வாயா", "காம+���� பIயாகி ஜாதிைய� ெக/�க+ �ணி�தாேய, நீ எ( 
மகன"ல, எ( ;காேலாபன
 ெசDயாேத, ேபா ?�ைட வி�/" எ(& =றினாேரா 
அ�த வாயா", ெச�:யா*, அழ��� அ*�சைன ெசD� ெகா:��தா*. காத" கீத
 
பா:� ெகா:��தா*. "இ� இதழ"ல கனி; க(னம"ல ேராஜா ; கண"ல 
தாமைர," எ(& கவிைதகைள� ெபாழி�� ெகா:��தா*. S0கி� கிட�த ரசிக+ 
த(ைம ;>வ�
 ெவ$ளெமன� கிள
பி2&. இ(ப இரG அவ��� ! அவE�ேகா, 
ஏமா�த இரG ! அவ$ அறியமா�டா$, காம+���+தா( பIயா�க� ப/வைத.  
 
அவ$ ஏேதா ஓ* உலகிேல சRசார
 ெசD� ெகா:��தா$. அ�த உலகிேல 
நி2க;:யவி"ைல; கக$ Mழ(றப: உ$ளன; ஏேதா ஓ* வைக� களி� பிேல C-கி 
C-கி எ>�தி��க ேவ: இ��கிற�. காரண
 ெதாியவி"ைல களி����. ஆட3
 
பாட3
 திV* திVெர(& கிள
�கிற�; லாகிாியா" ஏ2ப�ட ஆன�த நிைலைமயிேல 
அவ$ இ��தா$. அவ$ நிைல இழ�தா$, அவ* இ(ப
 ெப2றா*. தா
 O� ெசD� 
அ�த� M�தாிைய அைட�ததாகேவ அவ* எணவி"ைல : எ�ப:ேயா ஒ(& 
எதி*பா*+த� கிைட+�வி�ட� எ(ற தி��தி. அ�ம�/மி"ைல, சாம*+தியமாக 
அ�த� சரசிைய� ெப2&வி�ேடா
 எ(ற ச�ேதாஷ
. மதி" Mவாி( மீ� ஓைச� 
படாம" ஏறி, ேம" ேவ�:ைய ?சி� கிைளைய இ>+�, கிைளயிேல =+தா:ய 
மா0கனிைய ெம"ல� பறி+ெத/+�, ;க*�� பா*+�+ தி(4
 ேபா�, அத( 
Mைவயிேல இலயி+�வி/
 க$ள4��, கனி தி�:ேனா
 எ(ற கவன0=ட 
வ�வதி"ைல. மீறிவ�தா3
, த( சாம*+திய+ைத+ தாேன �க-�� ெகா$வாேன 
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தவிர, ெச�ேச! எ9வளG Oதாக நட�� ெகாேடா
 எ(& எணி� 
ேசாகி�கமா�டான"லவா !  
 
கனிைய� களவா/பவைன விட, க(னியைர� களவா/பவ(, க�/+ தி�ட
, ச�ட
 
சா+திர
, பதிக
 பாMர
 ஆகியைவகளி( பி:யிலா சி��வா( ! ;$ ேவIைய+ 
தா: வி�ேடா
 எ(& க�தி� களி�பா(. இ(ப இரG. அ9 வளG தா( அவ���+ 
ெதாி�
 ! அவ$ ஓ* அழகி, அ9வளGதா( அவ���+ ெதாி�
. அவைள அைட� 
தாகிவி�ட�. அ�ேபா�
 அவ��� . �&
�� பா*ைவ��
 ேகI� ேப�M��
 
=ட�ேகாபி+�� ெகா$E
 �மாி, �ழ�ைத ேபால+ S0கிவி�டா$, �ழ�ைத ேவல� 
ெச�:யாாி( ம:யி" சாD�தப:. ெச�:யா*, ம:யி" சாD�தி��த ம0ைகைய� 
பா*+தப: இ��தா*. ெந/ேநர
 S0கவி"ைல. பிற�, அ�ப:ேய அவ�
 
ெந"C�ைட மீ� சாD�தப: நி+திைரயி" ஆ-�தா*. ஆதவ( உதி+தா(!  
------------  

IIIIIIIIIIII    
 
கதிரவைன� க/ கமல
 களி��
 எ(பா*க$. காம+���� பIயான �மாியி( 
;க+திேல காைல� கதிரவ( ஒளி ப�டேபா�, இரG ேநாி�ட ேசJைட யி( 
அைடயாள0க$, க(ன+தி" வ/�களாக+ ெதாி� தனேவய(றி, ;க
 மல*�சியாக+ 
ெதாியவி"ைல. க திற�தா$ ; �தியேதா* இடமாக+ ேதா(றி2&. திைக��ட( 
பா*+தா$, ெச�:யா* மீ� சாD�� ெகா:��பைத. "ஐேயா" எ(& அலறியப: 
எ>�தி��கலானா$. ெச�:யாேரா, "அ(ேப !" எ(& =றி, அவைள மீ/
 த
 மீ� 
சாD+��ெகாடா* .  
 
"பாதகா! பாவி! ேமாச
 ேபாேனேன ! எ(னேமா தி(ன� ெகா/+� வி�/, எ(ைன 
இ�கதி�� ஆளா�கினாேய, நீ நாசமா� ேபாக" எ(& வைசெமாழிைய ?சியப:, 
ைககைள� பிைச�� ெகா/, கல0கினா$ �மாி. ெச�:யா* ;க+திேல அ�சேமா, 
கவைலேயா ேதா(றவி"ைல. பாிBரண+ தி��தி தாடவமா:2&.  
 
"�மாி ! =�சIடாேத! உன��+தா( தீைம அதனா", நட�த� நட��வி�ட�" 
எ(றா* அவ*. 
  
”அட பாதகா! பைத�காம" �:�காம" ேபMகிறாேய, ஒ� ஏைழயி( வா-ைவ அழி+� 
வி�/.  
இத2கா நீ ப�திமா( ேவஷ
 ேபா�டாD? ேகாயி" க�:னாD? கதிய2ற ெபகைள� 
க2பழி�க+தானா, ேகாயி" க�ட ஆர
பி+தாD? ஐேயா! நா( எ(ன ெசDேவ( ! நீ 
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ெகா/+த ேலகிய
, எ( �+திைய� ெக/+�, உ( மி�க+தன+��� எ(ைன� 
பIயா�கி வி�டேத" எ(& பதறினா$ �மாி. 
 
”�மாி ! நா4
 இ�வைர இ�ப:�ப�ட காாிய+தி" ஈ/ப�டவன"ல. யாைர 
ேவ/மானா3
 ேக�/�பா* - எ(னேமா விதிவச
 இ�ப: ேநாி�/ வி�ட�" 
எ(றா* �ழ�ைதேவல*.  
 
"விதி! எ(ைன� ெக/+�வி�/, நிைல தவற� ெசD� எ(ைன இ�த� கதி�� 
ஆளா�கிவி�/, விதியி( மீதா பழி ேபா/கிறாD! உ( மகைள, இ�ப: ஒ�வ( 
ெக/+தா", நீ ெசD� வி�ட அ�ரம+ைத ஆடவ4
 ேக�கமா�டாரா? பாவி! 
ேகாயிIேல, இ�த அ�ரம+ைத நட+தினாேய, உன�� ந"ல கதி கிைட��மா?" எ(& 
அ>� ெகாேட ேக�டா$  
�மாி.  
 
"ஆடவ( ேக�பாேன(? இேதா, நா( ேக� கிேற( " எ(& ஒ� �ர" ேக�/, 
இ�வ�
 தி/� கி�/� பா*�க, அைற வாயி2ப:யி" ேகாபேம உ� ெவ/+� வ�த� 
ேபால, ெசா�க( நி(& ெகா:��தா(.  
 
”அணா ! ேமாச
 ேபாேன(" எ(& அலறி+  �:+��ெகா/, அவ( கா"கைள� 
Z:+�� ெகா டா$ �மாி.  
 
'சீ! நாேய ! �ல+ைத� ெக/+த க>ேத" எ(& =வி, காைல உதறினா(; �மாி 
ஒ�ப�க
 ேபாD ?-�தா$.  
 
”நட�த� நட�� வி�ட�! ஏனDயா ெச�:யாேர ! அ9வளGதா( உன��� சமாதான
 
=ற� ெதாி�த�? எ9வளG திமி* இ��தா", ஒ� க(னி� ெபைண� 
க2பழி+�வி�/, ஏேதா ைகதவறி� கீேழ உ�/ வி�டதா" ெச
பிேல இ��த பா" 
கீேழ ெகா�: வி�டத2�� சமாதான
 ெசா"வ�ேபால, நட�த� நட��வி�ட� எ(& 
=ற+ �ணிG பிற��
 உன��? எ(ைன ெவளிQ* ேபாக� ெசா"I வி�/, 
வி:வத2�$, இவைள விபசாாியா�கி வி�டாD. நட�த� நட��வி�ட� ! நாேய ! இனி 
நட�க ேவ:யைத� ெசா" '; எ(& ெச�:யா* மீ� பாD�தா(. அவ* அவ( காI" 
வி>��, "அ�பா ! நீ எ(ைன எ� ெசDதா3
 த�
. நா( ெசD�வி�ட அ�ரம+��� 
எ9வளG ேவ/மானா3
 எ(ைன+ த:�கலா
. காமா�தகார+தா" நா( இ�த 
அ�நியா+ைத� ெசD� வி�ேட(," எ(& �ல
பினா*.  
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"காமா�தகார
! அைத இ�த ஏைழ� ெபணிட
 கா�டவா, ேகாயி" ! ஊெர"லா
 
உ(ைன உ+தம( எ(& �க-கிற� : பாவி, நீ எ( �/
ப+���� சனியனாக 
வ�தாேய நட�த� நட�� வி�ட� எ(றாேய ! நிைன+�� பாரடா பாதகா, நீ ெசDத 
காாிய+ைத. ஏமாளி�ெப ஒ�+திைய, ஏைழைய. =I ேவைல ெசDய வ�தவைள� 
க2பழி+தி��கிறாD,  நீ ஆயிர
 ேகாயி" க�: எ(ன பிரேயாஜன
? உன��+ தாD, 
த0ைக, அ�கா, யா�
 கிைடயாதா? �மாி, எ"வளG கள0கம2றவ$, ெகா:யவேன ! 
அவைள இ�கதி��� ெகா/ வ�தாேய !" எ(& ெசா�க( ஆ+திர+�ட( 
ேபசி�ெகாேட, ெச�:யாைர+ தா�கினா(.  
 
"ச*ேவ#வரா! ஐேயா அ�பா! ேவடாமடா. ெசா�கா! நா( தாளமா�ேடடா, உயி* 
ேபாகிறதடா, உ( காைல� �/
பி/கிேறனடா! நீ எ(ன ெசDய� ெசா"கிறாேயா 
அைத� ெசDகிேறடா? அ�பா ெசா�கா, நா( பாவிதா(, எ(ைன� ெகா"லாேத 
எ(& ெச�:யா* =வினா*.  
 
"ெசா"வைத� ெசDகிறாயா? ஆனா" ேக$. �மாி ைய� பலரறிய� கIயாண
 
ெசD�ெகா$" எ(& காஜி+தா( ெசா�க(. 
 
"கIயாணமா? ஐேயா: அ/�காேத ; எ(றா* ெச�:யா*, கீேழ ?-�� கிட�த 
�மாியி( =�தைல� பி:+� அவைள+ S�கி நி&+தி, "இ� அ/��மா? இவைள� 
ெக/+� வி�/, பிற� யா* தைலயிலாவ� க�/வ� அ/��மா?" எ(& ெசா�க( 
ேக�டா(. �மாியி( ககளிேல வழி�
 நீைர�
 கடா* ெச�:யா* : இ0ேக 
�ன", ெசா�கனி( ககளிேல அன" : "ஆடவேன ! நா( எ(ன ெசDேவ(?;, 
எ(& அ>�ர3ட( =றி�ெகாேட தைலயிேல அ:+��ெகாடா*.  
 
"அ�ரம�காரா! அ:�க: ஆடவைன ஏ( =�பி/கிறாD? அனாைத� ெபகைள 
ஆலய+திேல க2பழி��
 உன�� ஆடவ( ெபயைர�=ட� ெசா"ல+ 
ேதா(&கிறதா? இனி நட�க ேவ:யைத� ெசா"" எ(& ெசா�க( சீறினா(.  
 
"அ�பா! எ( ேப�ைச� ெகாRச
 ேக$ ; நா( ஏேதா �+தியி"லாம" இ�காாிய
 
ெசD� வி�ேட(. நா( �மாிைய� ைகவி/வதி"ைல ; கைடசிவைர கா�பா2&கிேற( 
.............."  
 
"உ( =+தியாராக� ெசா"3கிறாயா? எ( எதிாிேல எ( த0ைகைய 
ைவ�பா�:யா�� எ(& ேக��மளG உன��+ �ணிG பிற�ததா?"  
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"ேவெற(ன ெசDவ�, ெசா�கா ! நா( ைவசிய �ல
. ஊ��ெக"லா
 
ஜாதியா�சார+ைத�ப2றி� ேபMபவ(, ேவ& ஜாதி� ெபைண� கIயாண
 ெசD� 
ெகாடத2காக� ெசா�த மகைனேய ?�ைட வி�/+ �ர+தியவ( ............"  
 
"அதனா" ...........?"  
 
"எ0க$ �ல+தவ* ஆ�சார
 ெகட�=டாேத ! உலக
 எ(ைன� பழி��ேம, �/
பேம 
இழிவா�க� ப/ேம!"  
 
"எ( �/
ப+திேல நீ ெசD� ைவ+த காாிய+ ���, ஊரா* எ0கE�� ம�ட
 
O�/வா*களா? மைடயா ! ஒ� ெபணி( க2ைப அழி�க+ �ணி�� வி�/, �ல� 
ெப�ைம, �/
ப� ெப�ைமகைள� =&கிறாேய, மானமி(றி, ஈG இர�கமி(றி!"  
 
"நா( ைவசிய �ல
............."  
 
"நா( உ�பிரஜாதி ............"  
 
"உ�பிரஜாதியி" ெப ெகா$E
 வழ�க
, ைவசிய �ல+தி" கிைடயாேத. பர
பைர 
பர
பைரயாக வா-�த �/
ப
. எ0க$ �/
ப+திேல ஜாதிையவி�/ ஜாதியி" 
கIயாண
 ெசDவதி"ைலேய."  
 
எ0க$ �ல+தி3
 �/
ப+தி3
 காம� பி+த
 பி:+தவ*கE��� பIயாவத2காக� 
ெப கைள� ெப2ெற/�கிறா*களா? எ(ன திமி* உன��? உ(னிட
 அதிக
 
ேபச�ேபாவதி"ைல. ஒ� வார+ ���$, ;:G ெசா"Iயாக ேவ/
 ; 
இ"ைலயானா", உ(ைன�
 இ�த� க$ளிைய�
 ெகா(&வி�/, நா4
 சாக 
ேவ:ய� தா(. ெசா�க( ெசா(னா" ெசா(ன�தா(."  
 
ெசா�க( �மாிைய இ>+��ெகா/ ெவளிேய ெச(றா( �I ேபால. ெச�:யா* 
கவி-�� ப/+�� ெகா/ கதறினா*.  
 #                     #                   # 
 
இ�ச
பவ
, ஜாைட மாைடயாக� =Iயா�கE��+ ெதாி��வி�ட�. ேகாப+தா" 
சிவ�த ககEட( ெசா�க( இ��த� க/, சகல���
 பய
 பி:+��ெகாட�. 
ஒ� வா*+ைத ேகI ேபசினா3
 ேபா�
, ெசா�க( ெகா(&வி/வா( எ(& 
அRசின*. மீனா ேவைல�ேக வரவி"ைல, �மாி�ேகா காD�ச". ெச�:யாேரா, சாG 
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வரவி"ைலேய எ(& தவி+தப: இ��தா*. ஒ(&, இர/, C(& எ(& நா�கைள 
எணி�ெகா:��தா( ெசா�க(.  
 
ஐ�தா
 நா$ அதிகாைலயி" ெசா�க( தி/�கி�/� ேபானா(, �மாிைய� காணாம" ; 
எ0ெக0ேகா ேத:� பா*+தா(, கிைட�கவி"ைல; ெச�:யாாிட
 ெச(றா(, "�மாி 
எ0ேக?" எ(& ேக�டா(.  "ெதாியாேத" எ(& �ளறினா*.  
 
"க2பழி+த�ம(றி� ெகாைல�
 ெசD� வி�டாயா? �மாிைய எ�த� �ள+திேல 
த$ளிவி�டாD? ெசா". உ(ைன விட மா�ேட(. பழி��� பழி வா0கிேய தீ�ேவ(" 
எ(& ஆ+திரமாக� ேபசி� ெச�:யாாி( க>+ைத ெநாி�கலானா( ெசா�க(. 
ெச�:யா* ”சிவனாைண யாக என�ெகா(&
 ெதாியாேத. நா( இ(& தா(, 
அவைள� கIயாண
 ெசD� ெகா$வ�, ஜாதி ேபத+ ைத�ப2றி� கவைல இ"ைல 
எ(& தீ*மானி+ேத(' எ(& =றி� கதறினா*. ெச�:யாைர வி�/ வி�/, ெசா�க( 
ஓ:னா( ெவளிேய, உலகிேல எ�த� ேகா: யிI��தா3
 �மாிைய� 
க/பி:+�வி/வ� எ(ற உ&தி�ட(.  
 #                     #                   # 
 
ெசா�க4ைடய Mபாவ
 ந(� ெதாி�
 �மாி��. ஆகேவ, எ0காவ� ஓ: 
விடேவ/
, அ�ேபா�தா( ெச�:யா* த��வா* எ(& எணிய �மாி, இரG 
ந/நிசி��� பிற�, ெசா�க4��+ ெதாியாம" ?�ைட வி�/ ஓ:வி�டா$. ெச�:யா* 
த(ைன� கIயாண
 ெசD� ெகா$வெத(ப� ;:யாத காாிய
 எ(ப� அவ$ 
எண
. ெபா>� வி:வத2�$, இரேடா* கிராம0கைள+ தா: வி�டா$. 
பாைதயிேல நட�தா" யாராவ� ெதாி�தவ*க$ பா*+�வி/வா*க$ எ(& பய��, 
வயேலார
, ஒ2ைற அ:� பாைத, ெகா:வழி இைவகளாக� பா*+� நட��, ம&தின
 
இரG ஒ� ெபாிய கிராம
 ேபாD� ேச*�தா$. பசியா" கைள+�� கீேழ ?-�தா$. 
அ�த� பாிதாப� கா�சிைய� கட கிராம+தாெனா�வ(, அவE��� கRசி 
ெகா/+�, 'யா*, எ(ன' எ(& விசாாி+தா(. "ஓ:வ�� வி�ேட( - �/
ப� சைட " 
எ(றா$ �மாி "தாI இ"ைலேய' எ(& அவ( ேக�டா(. "க�ட வி"ைல " எ(& 
�மாி =றிவி�/ அ>தா$.  
 
" அழாேத ெபேண, இ�த� �+தி ;தIேலேய இ��க ேவ/
. ேபான� 
ேபாக�/
. எ( ?�/�� வா; அ0ேக ஊ��� உபகார
 ெசD�
 உ+தம* ஒ�வ* 
வ�தி��கிறா*. அவாிட
 நியாய
 ேக�ேபா
 வா" எ(& ஆ&த" =றி� �மாிைய 
அவ( அைழ+�� ெச(றா(. �மாி�� அவ( ேப�M
 ஒ� விதமான ேலகியேமா, 
எ(& பயமாக+தா( இ��த�. அவ( �றி�பாக அைத உண*�� "நா( உ( தக�ப( 
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ேபால, பய�படாம" வா" எ(& ைதாிய
 =றி ?�/�� அைழ+�� ெச(றா(. அவ( 
?�/+ திைணயி3
, ேமைடயி3
 கிராம+� ம�க$ ஐ
ப� அ&ப� ேப���� 
=:யி��தா*க$. அவ*களிட
 அ(�ட( பழனி ேபசி� ெகா:��தா(.  
 
"ஐயாG��+தாேன ெசா"வ�. உலக+திேல நட�கிற அநீதிகைள எ"லா
 
ெசா"Iவ*ாி0கேள. இேதா இ�த� ெகாழ�ைத ெசா"ற அ(யாய+ைத� ேகE0க . 
ேக�/ வி�/ ஒ� வழி ெசா"30க" எ(& கிராம+தா( பழனியிட
 =றினா(. 
பலேப* எதிாிேல த( கைதைய� =ற, அவ$ =�சமைடவ� ெதாி�த பழனி, 
=�ட+ைத� கைல�� ேபாக� ெசா"Iவி�/. �மாியி( ேசதிைய� ேக�/+ ெதாி�� 
ெகா/ திைக�பைட�தா(.  
 
"அ
மா, நீ என��� சி2ற(ைன" எ(& பழனி ெசா"ல�ேக�/, ெமDசிI*+த� 
�மாி�� . "ேவ:�ைக அ"ல, அவ* எ( தக�பனா*தா(" எ(றா( பழனி . 
"நீ0கதாேன யாேரா ெபAட( ................" எ(& ேக�டா$ �மாி "ஓ:வி�ேட(. 
எ( மைனவி ேசாி� �ற
 ேபாயி��கிறா$, வ�� வி/வா$. நீ கவைல� படாேத. நா( 
உ( ெபா��/ எ( தக�பனாாிட
 ெச(& வாதாட+ தீ*மானி+�வி�ேட(. 'காத"' 
எ(ப� மகா பாதக
, ஜாதி� க�/�பாேட ெபாி� எ(& ெசா"Iவ�தவ*, தன�ேக 
ஒ� கால+தி" காத"' ஏ2பட�=/
 எ(& எணியி��க மா�டா*. இதமாக� 
ெசா(னா", எ"லா
 ந(ைமயாகேவ ;:�
. நீ ேசாகி�காேத, ைதாியமாக இ�' எ(& 
=றினா(.  
 #                     #                   # 
 
ம&தின
, பழனி த( மைனவி நாகவ"I�ட( �மாிைய�
, கிராம� ெபாியவ*க$ 
ப+��ேபைர�
 அைழ+��ெகா/, மைறQ* ெச(&, த�ைதைய� ச�தி+தா(. 
ெவ�க
, ��க
, பய
 எ(4
 பலவித உண*�சிகளா" தா�க�ப�ட �ழ�ைதேவ" 
ெச�:யாரா" பழனியிட
 ேபசG
 ;:யவி"ைல.  
 
"பழனி! என��, எ(ன ெசா"வெத(ேற �ாிய வி"ைல. உ(ைன நா( ெகா/ைம� 
ப/+திேன(, �மாிைய� ெக/+ேத(, நா( எ9வளG தடைன��
 தயாராக 
ேவ:யவ(. அ9வளGதா( ேபச ;:�
 எ(னா"" எ(றா*. பழனி தக�பனாைர� 
சமாதான� ப/+திவி�/, ெசா�கைன� க/பி:+� வ�மா& சிலைர அ4�பிவி�/. 
த�ைதயி( கIயாண+��கான ஏ2பா/கைள+ �வ�கினா(. ஜாதிைய� ப2றிய 
ேப�ைசேய, ெச�:யா* எ/�கவி"ைல. �மாி��, ஏேதா ஒ� கனG உலகி" இ��ப� 
ேபால+ ேதா(றி2&.  
 #                     #                   # 
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மைறQ* ைவதிக*க$ பைதபைத+தன*. ”ைவசிய �ல திலக*, ப�திமா( ெச�:யா*, 
உ�பிரஜாதி� ெபைண� கIயாண
 ெசD� ெகா$வதா? அ/��மா இ�த 
அனா�சார
? அ�, நம� தி9ய ே_+திர+தி" நட�பதா?" எ(& =��ரI�டன*. 
ெச�:யாைர� சபி+தன*. ஊாிேல இ�த� கIயாண
 நைடெப2றா", ெபாிய கலக
 
நட��
 எ(& =வின*. பழனி, மைற Qாி3
 M2&�ப�க+தி3
 ெச(& ஜாதி �ல
 
எ(ப ெத"லா
 ?ண*களி( க�/�கைத எ(பைத விள�கி� ேபசினா(, கலக
 
க"ல: இைவகைள� ெபா��ப/+தாம". ஆதார B*வமான அவ4ைடய 
பிரச0க+ைத� ேக�/, ெப�
பாலான ம�க$, அவ4�� ஆதரGதர ;( வ�தன*. 
ைவதிக*க$ பய�� ேபாயின*, ஜனச�தி, பழனிப�க
 �விவ� க/. "இ�ேபா(ற 
இனிைமயான அறிG�� வி��தா( பிரச0க+ைத நா( இ� வைர ேக�டேத இ"ைல. 
உ(ைன மகனாக� ெப2ற நா( உைமயிேலேய பா�கியசாI" எ(& =றி� 
Bாி+தா*, �ழ�ைதேவ" ெச�:யா*. தாைழQ* ச+ச0க+தி( Sத* ஒ�வ*, மைறQ* 
வ�� ேச*�� ெச�:யாைர� ச�தி+�, அவ�ைடய ெசயைல+ த/�க ;ய2சி+தா*.  
ெச�:யாேரா, பழனி பிரச0க+திேல =றின வாத0கைள ?சி, அ�த ைவதிகைர 
விர�:னா*. ெவ�ட ைவதிக*க$, ேகாயிைல இ:�ேபா
 எ(& ஆ*�பாி+தன* 
=I ம�கE
, தா-+த�ப�டவ* கE
, கல�� மண
 ெசD� ெகா$ள� ச
மதி+த 
ெச�:யா���� ப�டாளமான� க/, ேகாப
 ெகா/, ஓ* இரG அவ*க$ வசி+த 
�:ைசகE�� தீயி�டன*. �Dேயா ;ைறேயா எ(& =வி, ம�க$ ஓ: வ�தன*. 
எ0�
 தீ ! பM, க(&, ெவ�தன. பா ட
 பழRசாமா( தீD�தன. பழனி�
 அவ( 
நப* கE
, தீ விப+தி" சி�கியவ*கைள� கா�பா2றி ?/ வாச" 
இழ�தவ*களைனவைர�
, அைர�ைறயாக இ��த ேகாயி3�� அைழ+�� ெச(&, 
இனி அ0ேகேய இ��கலா
 எ(& =றின*.  
 #                     #                   # 
 
கIயாண
 சிற�பாக நைடெப2ற�. ெசா�க( ச�ேதாஷ+தா" ெமDமற�தா(. 
�மாி�� நட�ப� உைமயா கனவா, எ(& அ:�க: ச�ேதகேம வ�த�. மைறQ* 
ைவதிக*க$ அ(& "��கதின
 " ெகாடா:ன*.  
 #                     #                   # 
 
நாகவ"I �மாி�� ஆசிாிையயானா$. �மாியி( மன
, ெமா�/ மல*வ�ேபால 
ஆகிவி�ட�. ேகாயி" ேவைல நி(& இ��த�. "எ(ன ெசDவ� இனி?" எ(& 
பழனிைய� ெச�:யா* ேயாசைன ேக�டா*. "எ(ன இ��கிற� ெசDய?" எ(& பழனி 
ேக�டா(. "ஆலய+ தி��பணி அைற�ைரயாகேவ இ�� கிறேத” எ(& ெச�:யா* 
ெசா(னா*. "க�டட
 அைர�ைறயாக இ��கிற�; ஆனா" ஆடவ( இ0ேக 
ேகாயி" ெகா/ வி�டா*. ஏைழகளி( இ"லமாக இ�த இட
 ஆ�க�ப�டேபாேத 
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இ0� இைறவ(, அபிேஷகமி(றி, ஆராதைனயி(றி, ேவதபாராயண மி(றி, தானாக� 
ச�ேதாஷ+�ட( வ�� வி�டா* " எ(றா( பழனி. மகைன� க�: அைண+�� 
ெகா/, "உ( அறிேவ அறிG! இ�ப:�ப�ட உ+தமைன நா(, ஊாிேல உலG
 சில 
ைவதிக உ3+த* ேப�ைச� ேக�/�ெகா/, இ
சி+ேத(. ந2�ண
 பைட+த 
நாகவ"Iைய+ �(�ற� ெசDேத(." எ(& உ��கமாக� ெச�:யா* ேபசினா*.  
 
"அ�பா! தா0க$ தீ*மானி+தப: ெசா+� ;>வ�
 ேகாயி" காாிய+��ேக 
ெசலவிட�பட ேவ: ய�தா(. ஆலய
 க�/
 ேவைல�
 ெதாட*�� நட+த 
ேவ:ய�தா(............." எ(& பழனி =றி� ெகாேட இ��ைகயி", �ழ�ைத 
ேவல* �&�கி�/, "ந
 ெசா+ைத� பாழா�கி� ேகாயி" க�:, �ல
 ஜாதி ேபசி 
சCக+ைத� �ைல+� வ�
 ைவதிக*களிட
 ெசா/�பதா?" எ(& ேகாப+�ட( 
ேக�டா*. �ழ�ைதேவல*, Mயமாியாைத இய�க வ�கீலான� க/, பழனி களி+தா(.  
 
"ஆலய
 க�ட ேவ:ய�தா( அ�பா. ஆனா" அத( அைம�பிேல சில மா&த"க$ 
ெசD�விட ேவ/
. ஆயிர�கா" மடப+��� ஆர
ப ஏ2பாடகிவி�ட�, அ� 
க�: ;:�க இ(4
 ெகாRச
 ேவைல தா( பா�கி. ;:�த பிற�, அதைன 
ெவௗவா" வா>மிட மா�கிவிடாம", சி&வ*கE�� அதைன� ப$ளி�=டமா�கி 
விடலா
. நாகா, ேவ& ப$ளி�=ட
 ேதடேவ:யதி"ைல. பிராகார
. சி& சி& 
வி/திகளா�/
, ப�டாளி ம�க$ �: இ��க, �ள
 இ0ேக வா>
 ம�க$ 
�ளி��மிடமா�
. இ0� அபிேஷக;
 உ2சவ;
 நட�பத2�� பதி" அ(�
 
அறிG
 பர��
 பிரசார #தாபன
 அைம� ேபா
. அ�பா ! தா0க$ �மார�ேகா�ட
 
க�ட ஆர
பி+தீ*க$. அ� �மாி�ேகா�டமாக மாறி வி�ட�. ஜாதி ேபத
 ஒழி�த 
இடமாக, காத" வா-� ைக� =டமாக, மா&கிற�. இ�தா( இனி . இ�த மாவ�ட 
Mயமாியாைத� ச0க க�டட
 ; நம�' பிரசார இலா�கா" எ(றா(.  
 
"ேபJ! பழனி ! அ2�தமான ேயாசைன. ஆலய
 அைம+� அதிேல, ைவதிக*க$ ஊ*� 
ெசா+ைத விரய
 ெசDவத2� வழி ெசD�
 வழ�க+ைத நா
 ஒழி+� வி/ேவா
, 
;தI", இ� அறிவாலயமாக, அ(� ஆலயமாக மாறிவி�ட�" எ(& ெச�:யா* 
ச�ேதாஷ+ �ட( =றினா*.  
 
"�மர�ேகா�ட
 அைம+தா", இ0� ெகா�/ ;ழ�க
, ���களி( த*பா�
, 
இ��தி���ேம ெயாழிய� பல( ஏ�
 இரா�. �மாியி( அ(�த� க�/�ப�/, 
ஜாதிைய �ல+ைத+ த$ளிவி�ட தா0க$, இ�ேபா� �மாி�ேகா�ட
 அைம+� 
வி�V*. நம� �ல+தவ* இ�வைர எ+தைனேயா ேகா�ட0க$ அைம+தன*. 
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ஒ�வேர4
, இ�ேபா(ற �மாி� ேகா�ட
 க�:னதி"ைல. அ�த� ெப�ைம 
த0கE�ேக கிைட+த� " எ(றா( பழனி .  
 
"பழனி எ( ககைள+ திற+தவ( நீ," எ(& கனிGட( =றினா* ெச�:யா*.  
ேவெறா* �ற+திேல, நாகவ"I �மாியி( க(ன+ைத� கி$ளி�ெகாேட "பேல 
ேப*வழி நீ �மாி. உ( ெபயரா" ேகாயிேல க�/கிறா*க$ பார: ' எ(& ேகI ெசD� 
ெகா:��தா$.  
 
" அவ*க$ ெசா"வ� தவ& அ
மா! இத2�� ெபய* பழனி ஆடவ* ேகாயி" எ(& 
இ��க ேவ/
' எ(& சாம*+தியமாக� பதி3ைர+தா$ �மாி.  
 
" அ�ப:� பா*�க�ேபானா", அ�=ட� ெபா�� தா�. 'ேலகிய மடப
 : எ(ற 
ெபய*தா( ெரா
ப� ெபா�+த
' எ(& =றிவி�/ ஓ:னா$ நாகவ"I. அவைள+ 
�ர+தி�ெகா/ �மாி ஓ:னா$. த�ைத�
 மக4
 அ�த� கா�சிைய� க/ 
ஒ�வைர ஒ�வ* பா*+�� �(னைக �ாி�தன*!  
 
 #                     #                   # 
 


