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அணி	
ைரஅணி	
ைரஅணி	
ைரஅணி	
ைர 
சிசிசிசி. . . . �பிரமணிய��பிரமணிய��பிரமணிய��பிரமணிய�    

 
ெமாழி, நாகாிக�, கைல 5த9யவ(றி� ெபாி*� ஒ(;ைம<ைடயவ,க% ெத�ப1தி 
ம�க%. சாி�திர கால�தி(1 5�பி=�ேத இ�த ஒ=ைம'பா? ேவ@�றி இ=�த*. 
ஆனா�, சில A(றா4?க2�1 5�னா� இBெவா(;ைம உண,�சி 1ைற�* 
வி�ட*. கால� ெசEத இBவிைடF(ைற நீ�கி, ெத� ப1தி ம�களிைடேய ஒ= 
ப1தியினாி� க=�*�க% ம(ற ப1தியின=�1� பரG� வைகயி� ெத� ெமாழிக% 
	�தக �ர"� பா?ப�? வ=வைத� க4? நா� மிகG� மகிH�சியைடகிேற�. 
 
1955-� ெச�ைனயி� நம* நா��� தைலைம அைம�ச, I ஜவக,லா� ேந= 
அவ,களா� ஆர�பி�க'ப�ட �ர"�, நா%ேதா;� ந�ல 5ைறயி� 5�ேனறி 
வ=வ* மிகG� பாரா�?த(1ாிய*. இ� நி;வன� 1ழ�ைதக% 5த(ெகா4? 
ெபாியவ,க%வைர எ�ேலா=�1� பய�ப?� வைகயி� பல 	�தகJகைள 
ெவளியி��=�கி�ற*. 1றி'பாக� தி=�1ற% ேபா�ற Aைல� க�னட�தி� 
ெமாழிெபய,�* ெவளியி��='ப* மிகG� ேபா(;த( 1ாிய*. 
 
க=�*' பாிமா(ற�தி� தா� மனித இன�தி� அறிG வள,�சி<� உலக அைமதி<� 
அடJகியி=�கி�றன. இBG4ைமைய அ�'பைடயாக� ெகா4? ெத� ப1தியி� 
உ%ள சிற�த A�கைள� 1ைற�த விைலயிேல ம(ற ெமாழியாள=� அறி�* 
ெகா%2� வைகயிேல ஆ�க' பணி 	ாி<� �ர"�� ேசைவ ேம6� ேம6� 
வள,�* பய�ப?� என நிைன�கிேற�. 	�தகJக% ெவளியி?வேதா? 
ம�?ம�லா* க=�* அரJகி(1 ஏ(பா? ெசEவதி6�, ஆராE�சி ேவைலகளி6� 
இ'	�தக �ர"� ஈ?ப��='ப* மிகG� மகிH�சி�1ாிய*. 1றி'பாக� 
1ழ�ைதகளி� 	�தக� ப��1� பழ�க�ைத' ப(றி அவ,க% ஆராE�சி நட�தி 
யி='ப* நா�?�1 மிகG� ந�ைம பய�1� எ�ெற4Mகிேற�. 	திதாக அவ,க% 
தமிழி� ெவளியிடவி=�1� A�க% தமிH' ெப=ம�களிைடேய ெப=� ஆதரேவா? 
திகN� எ�; எ4Mகிேற�. 
 
இ�*ைறயி� அவ,க% ேம6� சிற�த A�கைள எளிய விைலயி� ெவளியி�?� 
ெத� ப1தி ம�க2�1� நா? 5Nைம�1� பய�ப?� வைகயி� 5�ேனற 
இைறவ� அ=%வானாக, 

�  சி. �'பிரமணிய� 
------ 
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ெபா%ளட�கெபா%ளட�கெபா%ளட�கெபா%ளட�க����    
1. ெச�ைனயி� ஜு� 8. ெவ%ள� 
2. ேவ9யிேல ச�* 9. ேதசீய வள,�சி� தி�ட' பிரேதச� 
3. ஆலமர�த�யி� 10. ெபா�ேனாியி� ல��மி 
4. �த�திர தின� 11. ஜு�<� ல��மி<� 
5. கா7சீ	ர� 12. கிறி"*மஸு� ெபாJக6� 
6. தீபாவளி 13. வட இ�தியா 
7. மைழ 14. ெச�; வ=கிேற� 
-------------- 

1. 1. 1. 1. ெச!ைனயி� ஜூ�ெச!ைனயி� ஜூ�ெச!ைனயி� ஜூ�ெச!ைனயி� ஜூ�    
 
சிறிய மணிகைள' ேபால� �வ,�ேகாழிக% இரG 5Nவ*� ஒ9�*� 
ெகா4�=�தன. ப?�ைகயிேல 1ளி,�தி=�1� ப1தியி� 	ர4? ப?�க ஜூ� க4 
விழி�1� ெபாN* ெகா�வைல�1 ெவளிேய மJகலாக� ேதா�;� ெபாிய 
ஜ�னைல<� க=7சிவ'பான மல,கைள� ெகா4ட காகித' P�ெகா�யி� 
அைசவ(ற PJெகா�	கைள<� பா,�தா%. �வ,�ேகாழிகளி� ஒ9<�, சில 
ேவைளகளி� ஒ= நாயி� 1ர6� ேக�டன. Q?கைள� �(றி �(றி� ெச�; 
தி=ட,கைள<�, பா�	கைள<� பய5;�தி ஓ�?� S,�கா காவ�கார� 
த�0ைடய ைக�த�யா� தைரயி� த�� மன�தி(1 திடமளி�1� அரவ5� 
ேக�ட*. காைல ஒளி பட=வத(1� ச(; 5�பாக� கா�ைகக% எN�* ேவ; 
மரJக2�1' பற�* ெச�; கா கா எ�; கைர�தன. பிற1 ைமனா�க% 
ஒ�ேறாெடா�; ஏேதா பித(றி�ெகா4? ேதா�றின. சிலேவைளகளி� ேவ; 
அழகான பறைவக2� வ=வ*4?. அத�பி� பளி�ெச�; ேவகமாக ஒளி 
பட,�த*. 
 
அழகிய காைல ேநர� எ�; ஜூ� தன�1�தாேன ெசா�9� ெகா%2�ப�யாக 
�மா, ஒ= மணி ேநர� இ=�த*. இJகிலா�தி� இ�மாதிாி இ=�தா� அ* அழகிய 
காைல ேநர�தா�. ஆனா� இ* இJகிலா�* அ�ல; இ* ெச�ைன. இ�த நா% 
இJேக ெவ'பமி1�த தாக�தா� இ=�1�. ப%ளியிெல�லா� ஜூ��1 விய,ைவ 
வழி�* ெகா4�=�1�. ேமெல�லா� பி�� ெகா���ெகா%2�. மாைல 
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ேநர�திேலேய அவ2�1 உற�க� த%ளி�ெகா4? வ=�. ப%ளி 5��த பிற1 
மாைலயிேல அவ2�1 ஒேர அ6'பாக இ=�1�; உட�ெப�லா� Tேடறிவி?�. 
அதனா� அவ% Q��ேல ெசEய ேவ4�ய ப%ளி ேவைலகைளெய�லா� 
அதிகாைலயிேலேய ெப=�பா6� ெசEதா%. ஆனா� ெப7சமி� இவ% 
ேவைலயிேல 1;�கி?வா�. ஆயாவா� அவைன� த?�* நி;�தேவ 5�யா*. 
அ'ப� நி;�த அவ% வி=�	வ தி�ைலெய�;� ெசா�லேவ4?�. ெப7சமி0�1 
&�; வய*தா� ஆகிற*; இ=�தா6� அவ� த�0ைடய ஆயாவான ேமாிைய� 
த� வி='ப�ேபால ஆ��ைவ�க� S�யவனாக இ=�தா�. அ��க� ஏதாவ* 
*?�1�தன மான காாிய�ைத� ெசEவதிேல அவ0�1 வி='ப� அதிக�. 
 
அதிகாைலயி� சில சமயJகளி� ஜூ� த� அ4ண� ஜா0�1� க�த� எN*வா%. 
அவ� இJகிலா�*�1� தி=�பி� ெச�; அJேக ப%ளியி� ப��* வ�தா�. அவ� 
பதி� எN*வா�. க?ைமயான 1ளி, கா(றிேல கா�ப�* விைளயா?� ேபா* 
"ெவ�டைர<� அைத' ேபா�ற அJகிகைள<� அணி�*ெகா%ள 
ேவ4�யி='பைத' ப(றி அவ� அதிேல 1றி'பி?வா�. அ'ப� அணி�* ெகா%ள 
5�<மா எ�; ஜூ��1� ேதா�;�. ஜூ�யி� த�ைத ஒ= டா�ட,; அவ% தாE 
ச&க நல� ெதா4�� ஈ?ப��=�தா%. இ=வ, பணி<� உ(சாக ம(றதாக� 
ேதா�றின. 
 
ம=�*வ நிைலய�*�1� த�ைத 5�னதாகேவ ெச�; வி?வா,. தாE, தா� பணி 
ெசE<� நிைலய�தி(1� ெச�6� வழியிேல ஜூ�ைய' ப%ளியி� வி�?' ேபாவ* 
வழ�க�. ேநாEகைள'ப(றி எ�தைனேயா ெசா�ல� ேக�டா% ஜூ�; அதனா� சில 
ேவைளகளி� அவ2�1 மி1�த கவைல<4டா1�. ேவ; ேநரJகளி� அவ2� 1' 
ப%ளி�Sட�ைத' ப(றிய கவைல அதிகமாக இ=�1�, 
 
ஆனா� ப%ளி 5��த பிற1 அவ,க% அ��க� கிள'	�1� ெச�; நீ�*வா,க%. 
ஜூ��1 ந�றாக நீாி� 5Nகி� ெச�ல� ெதாி<� ; ெப7சமி� சிாி�*� ெகா4ேட 
நீாி� விN�* மீைன'ேபால நீ�*வா�. ஜூ��1 &�; வயதாக இ=�1� ேபா* 
நீ�த� ெதாியா*, அ�த நா�களி� அவ% இJகிலா�தி9=�தா%. அJேக ஒ= 
அN�1' ப��த நீ�ச� ெதா��தா� Q�?�1%ேளேய இ=�த*; ேகாைட 
வி?5ைற நா�களி� அைல 15;� கட� தா04?. இJ1%ள* ேபால அழகான 
தடாக5� அத(1' பி�னா� ெபாிய மரJக2�, நீல வான�ேத எN�* Uாி?� 
நீ,�1ழாEக2� அJேக யி�ைல. நீ�தி ஓரளவி(1 உட�	 1ளி,�த பிற1 நீ�ச� 
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உைடகேளாேடேய அம,�* அJேக உ=ைள�கிழ�1 வ;வ6� எ6மி�ச�பழ 
ரச5� அ=�தலா�; அதி,Vட மி=�தா� ஐ" கிாீ5� கிைட�1�. 
 
சில ேவைளகளி� அவ,க% எ9ய� கட(கைர�1� ெச�வா,க%. அJேக 
ெத�னJகீ(றா� ேவE�த 1�ைச ஒ�; அவ,க2�1 உ4?. ஆனா� ேகாைட� 
கால�தி� மண�ேம� நட�க 5�யா*; அBவளG Tடாக இ=�1�. அJேக ஐ" 
ப4டJக% கிைடயா*, ஆனா� �ைவயான இளநீ, கிைட�1�. அதி6%ள 
ேதJகாE, ெம�ைமயான ெஜ�9ைய' ேபா�ற*. அ�த இளநீ,� ேதJகாEகளி� 
ெவளி'ப1தி மழமழ' பாகG�, ெபா� ப�ைம நிற�ேதா?� இ=�1� ; ஆJகில 
நா�?� ேதJகாE விைளயா�?�களி� கிைட�1� ேதJ காEகைள' ேபால� 
கர?5ரடாகG� மாநிறமாகG� இ='ப தி�ைல. இ�திய ம�க2� ஆJகில ம�க2� 
ேவ; ப��='பைத'ேபால இைவ ேவ;ப��=�1� - அதாவ* ெவளி� 
ேதா(ற�திேல. 
 
அவ,க% உ4ைமயிேலேய மிகG� ேவ;ப�டவ,க% எ�; ஜூ� சில ேவைளகளி� 
எ4Mவா%. ப%ளி�Sட வ1'பிேல இ=�தவ,க% ெப=�பா6� இ�திய� 
சி;மிகேள; அவ,க2ட� ேப�வ* அவ2�1� �லபமாக இ=�கவி�ைல. 
அவ,களி( சில=�1� சினிமா ந�ச�திரJகைள' ப(றி�தா� ஆ,வ�. 
இ�லாவி�டா� ஜ��1' பி��தமி�லாத விஷயJகளிேல அவ,க2�1' பி��த 
மி=�1�. சில ேவைளகளி� அ* 1?�ப�திேல நைடெப;� க9யாண விஷயமாக 
இ=�1�. அதிேல ெப=� ப1தி ஜூ��1 மடைமயாக� ேதா�;�. ஜாதக�ைத' 
ப(றி எத(காக இ�தைன ஆ,'பா�ட� ெசEயேவ4?�? ஜூ�யி� அ�ைத 
மா,கர�ைட'ேபா� க9யாண� ெசE* ெகா%வைத' ப(றி இவ,க% ஏ� தீ,மான� 
ெசE* ெகா%ள�Sடா*? ேவ; யா=� 1;�கிடாதவா; ஏ� இவ,க% காாிய�ைத 
5��*� ெகா%ள�Sடா*? அ?�த Q��ேல க9யாண� நைடெப(றேபா* 
இர4? நா�க2�1 இரெவ�லா� இர4? வா�திய ேகாV�க% 5ழJகி� 
ெகா4�=�தன. அைரயா4?' பாீ�ைசக% நட�கி�ற சமய�திேல இ'ப�! 
 
ப%ளியிேல சில விஷயJக% ஜூ��1 மிகமிக� ெதா�ைல ெகா?�தன. ஹி�தி 
க(;�ெகா%ள ேவ4�ய* அவ(றி(1 ஒ= எ?�*� கா�?. அைத'ப(றி 
ஆர�ப�திேலேய ஆசிாிைய ஒ= விாிGைர நிகH�தினா%. இ�தியா ஒேர நா?; அத(1 
ஒேர ஒ= ெபா*ெமாழி அவசிய�. அ�த' ெபா*ெமாழி ஆJகிலமாக இ=�க 5�யா*; 
எ�ன இ=�தா6� ஆJகில� ஒ= அ�நிய ெமாழிதா�. அைத யா=� ஒ'	�-
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ெகா4?தானாக ேவ4 ?�. தைலநகர�தி� வழJ1� ெமாழி ஹி�தி, இ�* 
நாகாிக�தி(1 அ�'பைடயான பைழய A�கெள�லா� எNத'ெப(;%ள 
பைழைமயான ெமாழியான சம"கி= த�தி9=�* அ* ேதா�றியி=�கிற*. 
இ�தியாவி� வரலா(ைற<�, சி�தைனகைள<� 	ாி�* ெகா%ள வி=� பினா� 
ஹி�தி க(;�ெகா4ேட ஆகேவ4?�. இBவா; ஆசிாிைய Sறினா%. ஆனா�, 
ெச�ைன Qதிகளிேல யா=� ஹி�தி ேபசவி�ைல; அவ,க% அைனவ=� தமிழிேலேய 
ேபசினா,க%. ப%ளியிேல ெப=�பாலான சி;மிக%, ஒ=வேராெடா=வ, 
ேபசி�ெகா%2�ேபா*� விைள யா?�ேபா*� தமிழிேலேய ேபசினா,க%. 
ஜூ��1� ெகா7ச� தமிH ேபசவ=�; ஆனா� ந�றாக வரா*. ஹி�திையவிட� 
தமிைழ அதிகமாக� ெதாி�* ெகா%ள அவ2�1 வி='ப�. இ=�தா6� ஹி�திைய 
ஏ� க(;� ெகா?�கிறா,க% எ�பைத' ப(றி அவ% ஏற�1ைறய உண,�தி=�தா%. 
 
ேவைல�கார,கேளா? அவ% தமிழிேல சிறி* ேப�வா%. க;'	 மீைச�காரனான 
ஜா,Y சைமய� பணியாளாக இ=�தா�. ந�ல ஆJகில�திேல ேபச5�< ெம�; 
அவ0�1 எ4ண�. ஆனா� சில ேவைளகளி� அவைன' 	ாி�* ெகா%வ* மிக� 
கVட�, பிற, ெசா�வைத' 	ாி�* ெகா%ள அவ0�1 வி='பமி�லாததா� 
அவனிட�திேல ேபசி�ெகா4ேட இ='பதி� பயனி�ைல. வா�கி எ�பவ% *ணி 
*ைவ�1� ஆயாவாக இ=�தா%. அவ% அழகானவ%; அவ% த� ேதா(ற�ைத 
ேம6� அழ1 ப?�*வத(காக� காதணிக2�, &�1�திக2� அணி�தி=�தா%. 
ேதா�ட�கார� ஒ=வ0� இ=�தா�. உதி,�த இைலகைளெய�லா� ெப=�கி� 
த%2வ*�, த4ணீ, ஊ(;வ*�, P�ெதா��களி� ெச�கைள வள,'ப*� அவ� 
ேவைல. ெபாிய ெபாிய அழகான Sடார'P� கைள<�, க4ைண�கவ=� 
நிறJக2%ள காசி�*�ைப, *6�1� ெசBவ�தி ஆகிய மல,வைககைள<� அவ� 
உ4டா�கினா�. க=7சிவ'	�, ஆர7� நிற5%ள நீ4ட க�வாைழ மல,கைள<�, 
P�ேகா�, ெவ4ைட, Pசணி 5த9யவ(ைற<� அவ� பயிாி�டா�. 
ேதா�ட�தி(1� பி�	ற5%ள Q��(1� இைடேய<%ள ேவ9யி� ஆH�த நீல5� 
க=7சிவ'	 நிற5� உ%ள மல,கைள' P�1� கா�கா' P�ெகா�கைள வள,�தா�. 
அைவக2�1� க9யாண� நட�த Q��(1மிைடேய காைர Pசிய �வ, ஒ�; 
இ=�த*. அ?�த ப�க�தி6%ள Q��(1� அவ(றி(1மிைடேய இள7சிவ'	� 
கல�த ம7ச% நிற5� இனிய ந;மண5� ெகா4ட மல,கைள<ைடய உ4ணி� 
ெச�, ேவ9யாக அட,�* வள,�தி=�த*. ேதா�ட�திேல அரளி'	த,க2�, 
மாமர5�, ெபா�னரளி, க'ப� அலாி' 	த,க2�, ம7ச%, ெவ%ைள நிறJகளி� 
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அழகிய மல,கேளா?� இ=�தன. ஆனா� ேதா�ட�கார0�1 ஒ= சாதாரண சி; 
சாம�திவைக� ெச�ைய வள,'பதி�தா� அதிகமான ஆைச. ெச� ைனயி� அைத 
வள,'ப* எளித�ல. எ�லா� ேதா�ட�கார,க2� இ'ப��தானி=�கிறா,க%. 
 
ேதா�ட�கார0�1� சில சமயJகளி� ஜூ� உதவி ெசEவா%. ெச��1� த4ணீ, 
ஊ(;வா%. மைழ� கால�தி� தவிர ம(ற கால�தி� ஒBெவா= நா2� 
ேதா�ட�கார� ஒBெவா= ெச��1� த4ணீ, பாE�சியாக ேவ4?�. 
அ'ப�யி=�தா6� ெவEயி9� க?ைமயா� 	�ெல�லா� க=கி வா� அழக(;� 
ேதா�;�; இJகிலா�தி6%ள 	�தைரகைள' ேபால� ெகா7சJ Sட� 
ேதா(றமளி�கா*. ேதா�ட�திேல ஒ= மகிH�சி ெய�னெவ�றா� அJேக 
எ�தைனேயா பறைவக% வ=�. 
 
ைமனா�க% அJேக எ'ெபாN*� இ=�1�. பளபள'பான அ'பறைவக% பற�1� 
ேபா* க=ைம<� ெவ4ைம<� கல�* ேதா�;�. நீல�சா�ப� நிற5%ள 
ெகா4டலா�திக2�. க=7சிவ'	 நிற�ேதா? விளJ1� சிறிய ேத�சி�?க2� 
அ��க� வ=�. ேத�சி�?�களி� இற�ைகக% ெவ1 ேவகமாக விாி�* &?வதா� 
அவ(ைற' பா,�கேவ 5�யா*. ஏதாவ* ெகா�தி� தி�ன� கிைட�1� எ�; 
ேதா�;� ேபாெத�லா� அழக(ற கிழ�கா�ைகக% தாHவார�தி(1�, ஜ�ன6�1� 
Sட சிறக��*�ெகா4? எ�த ேநர�தி6� வ�*வி?�. 
 
ெவளியிேல மா�?வ4�க% கிாீ�சி�?�ெகா4? சாைலயி( ெச�றன. ேவ9யி� 
வழியாக' P�ெச�கைள எ��' பி��*� க��க, ெவ%ளா?க% 5ய6�. ேமா� டா, 
கா,க2�, லாாிக2� சாைலயி� வழியாக' ேபாவ *4?. சில சமயJகளி� 
ாி[ாG� ெச�6�. ெம9�த கா�க2ைடய ஏைழ மனித� ஒ=வ� 
இN�*�ெகா4? 5�னா� ஓ?கி�ற ாி[ாவி� ெச�6வைத, ஜு� எ�;ேம 
வி=�பவி�ைல. ப%ளியி� ப��த சில சி;மிக% ாி[ாவி� அம,�* Q��(1� 
ெச�றன,. ெச�ைனயி� உ%ள ப"க% ல4டனி� உ%ள ப"கைள' ேபால 
அழகாகG�, வசதியாகG� இ=�க�Sடாதா எ�; ஜூ� எ4Mவா%. ஆனா� 
அைவ அ'ப� இ=�கவி�ைல. 
 
மாாி�கால� இBவளG ேமாசமி�ைல. ஆனா� ஒ= சில வாரJக2�ேக மாாி�கால� 
நீ��த*. அ'ெபாN*� இJேக இJகிலா�திேல ேகாைடயி� மிக� க?ைமயான 
ெவ'ப5ைடய நா�கைள' ேபால இ=�1�. அ*ேவ மிக� 1ளிராகG�, 1ளி�க 
இயலாதவா;� உ%ளெத�; சிலேப, நிைன'பா,க%. ேமா�டா, காாி� 
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ெவளி'ப�க�ைத� ெதா�டா�, 1ளிரா� ைக ெவ��*' ேபாவ* ேபா�ற 1ளி, 
இJ1 கிைடயா*. 
 
மாாி�கால�தி� வார�கைடசி நா�களி� அவ,க% எJகாவ* பயண� ேபாவா,க%. 
மகாப9	ர�தி(1 அவ,க% ெச�றி=�தன,. க�லா� ெச*�கிய ெபாிய ந�திக2� 
யாைனக2� A(க4? A(றா4டாக அJேக நி�ற* ேபாலேவ இ'ெபாN*� 
ெவEயி9ேல அைமதியாக நி(கி�றன. அJ1%ள பழைமயான ேகாயி6�1 
அ=கிேல நீல�கட99=�* அைலக% எN�* ெவ4 \ைரேயா? கைரயிேல 
ேமா*கி�றன. ஒ= ெபாிய பாைறயிேல *றவிகைள<�, அவ,கைள' பா*கா�*� 
ெகா4�=�1� வனேதவைதகைள<�, 1ரJ1கைள<�, தியான� ெசE<� 
Pைனைய<�, சா*வான யாைனகைள<� 	ைட'	� சி�திரJகளாக� 
ெச*�கி<%ளா,க%. ேவெறா= பாைறயிேல கி=Vண� ஒ= மைலைய� ��கி' 
பி��*� க?ைமயான இ� மைழ�1' பய�த இைடய,கைள<�, பயமறியாத 
ப��கைள<� கா'ப* ேபால உ=வா�கி-<%ளா,க%. 
 
பறைவகளி� 	க9டமான ஓாிட�தி(1 அவ,க% ெச� றன,. அJேக மரJகளிேல 
மைடயா�க% ஏராளமாக� S?க% க��யி=�தன. இJ1மJ15%ள 
ேகாயி�க2�1� அவ,க% ெச�றன,. ஆனா� ெவ'ப� அதிகமா1� ெபாN* காாி� 
ெச�வேத அ6'பாக இ=�த*. பலைர ஒ=Jேக எ�"-கதி, ேபா�ேடா பி��1� 
க=விக2ட� ஒ= சனி�கிழைமய�; அவ,க% ஒ= கிராம�தி(1� 
ெச�றி=�தா,க%. ெபய,'ப��ய�களி� 1றியி�? டா�ட,க2�1 ஜூ� உதவி 
ெசEதா%. எ�தைன ேப=�1 [யேநாE இ=�கிற* எ�; க4?பி�'பத(1�தா� 
இ'ப�� ெசEதா,க%. [யேநாE உ%ளவ,கைள ஆ"ப�திாி�1 அ0'பினா� 
அவ,க% 1ணமைடய வாE'	4?. அJேக பலேப, ெம9�* ேதா�றினா,க%. 
அவ,க2�1' ேபா*மான உணG கிைட'பதி�ைல. அாிசி�ேசா;தா� உ4?. 
இ�0� ெகா7ச� அதிகமாக அவ,க2�1' பா� கிைட�1மானா� அவ,க% 
நிைலைம இBவளG ேமாசமாக இரா* எ�; ஜூ�யி� தாயா, Sறினா%. "ஒ= 
நாைள�1 நா� ேதசிய வி"தாி'	� தி�ட� நைட5ைறயி6%ள ஓ, இட�தி(1' 
ேபாE அJ1 நிைலைம எ'ப� யி=�கிறெத�; பா,'ேபா�” எ�; அவ% 
ெதாிவி�தா%. 
 
"ேதசீய வி"தாி'	�தி�ட� எ�றா� எ�ன?" எ�; ஜூ� ேக�டா%. 
 
"ல�ச�கண�கான ம�க% வாHகி�ற கிராமJக2�1 உதவி ெசEவ* இ�தியாவி�  
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மிக 5�கியமான*. அJேக உணG'ெபா=%கைள உ(ப�தி ெசEய ேவ4?�. 
இ�திய அரசாJக� இர4? காாியJகைள� ெசEய 5ய(சி ெசE*ெகா4�=�கிற*. 
விவசாய�ைத அபிவி=�தி ெசEயேவ4?�, ந�ல விைள�ச� உ4டா�க ேவ4?�; 
ெவBேவ; வைக� தானியJகைள விைளவி�க ேவ4?�; ந�ல கா�நைடகைள 
வள,�க ேவ4?�. இ'ப�' பல பணிக% ெசEவேதா?, மி1�த பய0%ள 
வாH�ைகைய நட�*வத(1 ம�க2�1 உதவி ெசEயேவ4?�. சி; 
ைக�ெதாழி�களா� ெகா7ச� பண� ச�பாதி�கG� வழி ெசEய ேவ4?�" எ�; 
அவ% தாயா, விள�கி� Sறினா%. ”கிராமJகளி� ெசEத க�பளJகைள<� 
திைரகைள<� *ணிகைள<� நா� வாJ1வ* உன�1� ெதாி<ம�லவா?" எ�; 
அவ% ேக�டா%. 
 
"ஆமா�" எ�றா% ஜூ�. சிலசமயJகளி� அ'ப� வாJகாம9=�தா� ந�லெத�; 
அவ% நிைன'ப*4?. ஏென�றா� இJகிலா�தி6�, �வி�ஸ,லா�தி6மி=�* 
வ=� அழகிய *ணிக% கைடகளிேல கிைட�கி�றன; அவ(ைற� த�0ைடய 
உைடக2�காக வாJக அவ% வி=�பினா%. 
 
"இ�தியாவி� வசி�1� நா� அைனவ=� இ�திய அரசாJக� ெசEய 5ய6� 
காாியJக2�1 உதவி ெசEய ேவ4?ெம�; நா� க=*கிேற�. ஏைழ ம�களி� 
நிைலைய� ெகா7ச� உய,�த அவ,க% ஐ�தா4?� தி�ட�ைத� ெதாடJகினா,க%. 
அ?�த ஐ�தா4?� தி�ட�தி� ம�களி� நிைல இ�0� ெகா7ச� ந�றாக 
இ=�1�; இ�தியாG�1� கிைட�1� வ=�ப�யி� சிறி* பாக�தா� 
பண�கார,க2�1' ேபா1�, ஏைழக2�1 அதிக� கிைட�1�. இைத�தா� 
ேந=ைவ'ேபா�ற உ4ைமயான ேதச� தைலவ,க% வி=�	கிறா,க%. ஆனா� 
எ'ெபாN*� சில ேப, �யநல�கார,களாகேவ இ=�* ெகா4�='பா,க%." 
 
தாE எ�ன நிைன�கிறா% எ�ப* தன�1� ெதாி�த தாக ஜூ� க=தினா%. தாJக% 
�கமாக இ=�1� வைரயி� எ�ன நட�கி�ற* எ�பைத' ப(றி� கவைல'படாத 
ெபாிய மனித,களி� ஒ�றிர4? ேப,க2ட� அவ% தாயா, எ'ெபாN*� க=�* 
மா;பா? ெகா4�=�தா%. அவ% ெசEவ* ஒ=ேவைள 5(றி6� சாியாக இ=�1� 
எ�; ஜூ� நிைன�தேபாதி6�, அ'ப� மா;பா��லாம 9=�க ேவ4?ெம�; 
அவ% வி=�பினா%. ப%ளியி 9=�த சி;மி ஒ=�தியி� தக'பேனா? ஒ= தடைவ 
ச�சரG. அவ% ந�லவ% அ�லதா�; இ=�தா6� அவ% தக'பேனா? எத(1........?  



11 

 

தாயா=�1 மி1�த ேகாப� வ�*வி�ட*. அBவளG �ர�தி(1 அவசியமா? 
 
ப%ளி வி?5ைற நா�களி� அவ,க% மைலவாச�தி(1� ெச�றா,க%. ஆனா� 
ஜூ�யி� த�ைத<� தா<� அBவளG நா�க2�1 அJ1 தJக 5�யா*. ஆைகயா� 
ஒ= ந4பேரா? தJ1�ப� ஜூ�ைய<�, ெப7சமிைன<�, ஆயாைவ<� 
வி�?வி�?� தி=�பி� ெச�றா,க%. அ�த ந4ப=�1 ஒ= ைபய� உ4?. 
அவ0�1� தபா� தைலக% ேசகாி'பதி� தா� வி='ப�. அதனா� அJ1 வாH�ைக 
உ(சாகம(றதாக இ=�த*. இ=�தா6� மைலயி� 1ளி,�சியாக இ=�த*. மாைல 
ேவைளகளி� ெஜ,சி அணி�* ெகா%ளG� இரவிேல க�பளிைய' ேபா,�*� 
ெகா%ளG� அJேக 5�<�. 1ளி,�தி='பதா� ஓ�யா� விைளயாட 
ேவ4?ெம�ேற ஆைச உ4டாயி(;. ெச�ைனயிேல அ'ப� உ4டாகா*. 
 
ஜூ�யி� பதிெனா�றாவ* பிற�த நாள�; அவ2�1 வி='பமான சில 
	�தகJக% கிைட�த ெத�றா6� ெபா*வாக அ�த நா% உ(சாகமி�றிேய இ=�த*. 
இ='பி0� அ�; அவ% ஒ= ந�ல காாிய� ெசEதா%. அவ2�, தபா� தைலக% 
ேசகாி�1� ைபய0� வனவிலJ1களி� ஒ*�கிடமான ஒ= கா��(1� ெச�; பல 
மணி ேநர� ஒ= யாைனயி� மீேதறி� �(றின,. மகாப9	ர�* யாைனைய' ேபால 
அ* ந�ல யாைன. வழியிேல 1;�கி�ட மர�கிைளகைள அ* சாம,�தியமாக 
ஒ��ெதறி�* ெகா4? ெச�ற*. அ'ப�� ெசEதிராவி�� அ�கிைளக% அவ,க% 
மீ* ேமாதி, அவ,கைள� கீேழ த%ளியி=�1�. மர7ெச�கைள ெவ�� ஒ*�கியி=�த 
ஒ= ப1தியிேல, ெவ1 �ர�திேல காண'ப�ட சில கா�? யாைனகைள அவ,க% 
பா,�தா,க%. கா�கைள மைற�1� ப�யாக வள,�தி=�த 	�ைல� க(ைறயாக' 
பி?Jகி� தம* *தி�ைககைள ஆ���ெகா4? அைவ தி�; ெகா4�=�தன. 
பா,'பத(1 அைவ ெபாிய நிழ�கைள' ேபால மிக சா�தமாக� ேதா�றின. ஆனா� 
அ�த இட�ைதவி�?' 	ற'பட� தீ,மானி�தேபா* ஒ= யாைன 1�கல�ேதா? ஒ= 
மர�ைத� தடாெல�; ஒ��*� த%ளிவி�ட*. 
 
விைள�ச� நிலJக2�1 யாைனக% வராம� த?'பத(காக அ�த' ப�க�தி� 
ஆழமான 1ழிகைள� ேதா4� ைவ'பா,க%. விலJ1�கா�சி சாைலகளி6%ள 
யாைனக% இBவா; எேத�ைசயாக� திாியG� ேமயG� விைளயாடG� 
5�யாம9='பைத'ப(றி ஜூ� எ4ண மி�?�ெகா4ேடயி=�தா%. அத� பிற1 
அவ,க% ஒ= கா�ெட=ைமைய' பா,�தா,க%. பிற1 சி; 	த,க2�1� &Jகி� 
	த,க2�1மிைடேய, க=ைமயான ஒ= ெபாிய விலJைக' பா,�தன,. அ* 
கர�ெய�; பி�னா� ெதாி�த*. தபா� தைலக% ேசகாி�1� ைபய0�1� 
அ'ெபாN* உ(சாக54டாகி வி�ட*. இ�0� பல விலJ1கைள' பா,�க 
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ேவ4?ெம�; ஜூ��1 ஆைச. 1ரJ1க2� சிறிய மர அணி�க2� எ'ெபாN*� 
க4M�1� ெத�ப�டன. பா,�க ேவ4?ெம�ேற ஆவைல� �4?�ப�யான 
பிராணிக% இ�தியாவிேல நிைறய இ=�1�. அவ(ைற' பா,�காம9='ப* 
அவமானமாக� ேதா�றிய*. ஒBெவா= இரவி6� உறJ1வத(1 5�னா� அவ% 
அ�த யாைனகைள'ப(றி நிைன�*�ெகா4�='பா% 
----------------- 

2. 2. 2. 2. ேவ)யிேல ச	
ேவ)யிேல ச	
ேவ)யிேல ச	
ேவ)யிேல ச	
    
 
உ4ணி�ெச� ேவ9�1' பி�	றமி=�த அ4ைட Q�டா,கைள ெப7சமி0�1' 
பி��1�, ஆனா� ஜூ��1 அவ,கைள அ�த அளG பி��கவி�ைல. அவ,க2ைடய 
ேதா�ட� அழக(ற*. அத� ெப=�பாக� ஏN வய*, எ�? வயதான இர4? 
சி;மிக2�1�, ஒ= 1ழ�ைத' ைபய0�1�, ஒ= மா�?�1மாக இ=�த*. 
ைபய0ைடய ெபய, ராமகி=Vண�. அ�தைன சிறிய 1ழ�ைத�1 அ�தைன ெபாிய 
ெபயரா? 1?�ப�தி6%ள ஒBெவா=வ=� அவைன'ப(றி' ெபாிதாக 
நிைன�தா,கெள�; ேதா�றி(;. ��க5�யாதப� கனமாக இ=�தா6� 
அவ0ைடய தம�ைகக% அவைன அ��க� ��கி� ெகா4? ெச�றா,க%. அ�த� 
சி;மிகளி� இைளயவைள ஜூ��1' பி��1�. அவ% ெபய, வச�தி. ப�* 
விைளயா�?, ப�பர� ஆ?த�, கயி; �ழ(;த� எ�றா� அவ2�1 வி='ப�. ஜூ� 
அவ2�1 ஆJகில�தி� சில விஷயJக% ெசா�9� ெகா?�தா%. அவ(ைற அவ% 
விைரவிேல க(;�ெகா4டா%. விைளயா?� ேபா* பா?� தமிH' பா�?�கைள 
அவ% ஜூ��1' பா�� கா4பி�தா%. ஆனா� பா�? 5�<5�னாேலேய 
அவ2�1� சிாி'	 ெபா�*�ெகா4? வ=�. அவ2ைடய த�ைத அரசாJக�திேல 
ஏேதா ஒ= உ�திேயாக� வகி�தா,. எ'ெபாN*� கவைல'ப�?� ெகா4�='ப*-
ேபால அவ, காண'ப�டா,. 
 
க�யாண� நைடெப(ற அ4ைட Q�?�கார, அதிகமாக ம(றவ=ட� 
பழகமா�டா,க%. அவ,க% ஒ= ெபாிய கா, ைவ�தி=�தன,. அ�த Q�?' ைபய� 
ப��*� ெகா4�=�தா�. அவ0�1 ஒ= ேமா�டா, ைச�கி% உ4?. அதி� 
ஏறி�ெகா4? அவ� எ'ெபாN*� ெவ1 ேவகமாக' ேபாவா�. அ�த Q�டா=�1 
ஒேர ஒ= மக% இ=�தா%. அவ2�1�தா� க9யாண� நைடெப(ற*. 
 
ம(ற ப�கJகளி� உ%ள அ4ைட Q�டா,களா? 
 
கா�கா'P�ெகா� பட,�தி=�1� ேவ9�1' பி�னா� இ=�1� Q�ைட'ப(றி  
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எ4ணி ஜு� அ��க� ஆ�சாிய' ப?வா%; ஜூ� வசி�1� Q��� ெமா�ைட 
மா�யி9=�* பா,�தா� அ�த Q��6%ள ேதா�ட� ந�றாக� ெதாி<�. அ�த� 
ேதா�ட� அழகாக இ=�த*. அ�த Q��� வசி�1� அ�மா% தானாகேவ ேதா�ட 
ேவைல ெசEவா%. தாHவார�ைத� �(றி6� P�ெதா��க% எ'ெபாN*� இ=�1�. 
அதிகாைலயிேல அ�த அ�மா% P'பறி�க வ=வா%. அவ% க��யி=�1� ேசைல 
பலவைகயான நிறJகேளா? இ=�1� - ஆர7�, சிவ'	, இள7சிவ'	 - சிவ'பிேல 
எ�தைன வைக க24ேடா அ�தைன<� - ெமாினாைவ அ?�*%ள கட9� 
நீல'ப�ைச, அ�ல* இரG வான�தி� க=நீல� எ�றி'ப�. ெப=�பா6� தJக 
ஜாிைக, ேசைலயி� கைரகளிேல மி�0�. சிலசமயJகளி� அ�த� ேதா�ட�திேல 
1ழ�ைதக% கா�சியளி'பா,க%; ஆனா� அவ,க% அ�த அ�மாளி� 1ழ�ைதகளா 
எ�ப* ஜூ��1 நி�சயமாக� ெதாியா*. இ�திய,களி� Q��ேல எ'ெபாN* 
பா,�தா6� பல ந4ப,க2� உறவின,க2� இ='ப* ேபால� ேதா�றி(;. 
ஜூ��1 இ* 1ழ'ப�ைத உ4டா�கிய*. ேதநீ, அ=�*வத(காக' ப%ளி�ேதாழி 
ஒ=�தியி� Q�?�1 ஜூ� சில ேவைளகளி� ெச�6வா%. அJ1%ள ம(ற 
1ழ�ைதக% அவ2ட� பிற�தவ,களா அ�ல* ெபாிய'ப�, சி(ற'ப� ம�களா 
எ�; ெதாி�* ெகா%ளேவ 5�யவி�ைல. ஒ=�தி ஆயாவி� மகளாக� Sட 
இ=�கலா�. ஜூ�யா� அவ,கைள இ�னா, எ�; தி�டமாக அறி�*ெகா%ள 
இயலவி�ைல! 
 
ெச�ைனயி� ம�தியி� Sட மரJக% அட,�த ெபாிய ேதா�டJக2�, 
அவ(றினிைடேய நீ4? கிட�1� ெபாிய Q?க2� இ=�தன. அவ2ைடய ப%ளி� 
ேதாழிகளி� சில, அJ1 வசி�தா,க%. இ=ள4�ய Sட�ைத� கட�* ம;ப�க� 
ெச�றா� அJேக ஓ? ேவE�த விசாலமான தாHவார� இ=�1�. அ�த இட� ஒ= 
ெபாிய ப4ைணயி� 5(ற� ேபால� ேதா�;�. அJேக பலவைகயான ம�க% 
சைம�த�, *ணி *ைவ�த�, நா(கா9கைள� சாி'ப?�*த�, 1ழ�ைதகைள� 
ெதா��99�? ஆ�?த�, P�க�?த� எ�; இBவா; எ�லாவிதமான 
ேவைலக2� ெசE* ெகா4�='பா,க%. ேகாழிக2�, ெவ%ளா?க2� இ=�1�. 
ஒ�றிர4? எ=ைமக% ப?�*� கிட�1�. ப�மா?க% நி�சயமாக உ4?. வய* 
வ�தவ,கெள�லா� சி(ற'ப�, சி(ற�ைனயாகேவா, மாம� அ�ைதயாகேவா, 
ெபாிய'ப� ெபாிய�ைனயாகேவா இ='பா,க%. ெப=�பா6� அJேக வய*வ�த 
கிழவி ஒ=�தியி='பா%. அவைள� க4டா� எ�ேலா=�1� பய�. இ�த 
Q?கெள�லா� ேபாE' பா,'பத(1 ேவ��ைகயாக இ=�தா6� பழJகால�தைவ. 
ஜூ�யி� ேதாழிகளி� பலேப, தனி�தனியான சி; இ�லJகளி� வசி�தன,; 
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அ�ல* மா�'ப1திகளி� வசி�தன,. ெவEயி( கால�தி� மா�க% மி1�த 
ெவ'பமாக இ=�1�. 
 
ேகாைட வி?5ைறைய மைல'ப1திகளி� கழி�* வி�? ஜூ� ப%ளி�1� தி=�பி 
வ�தேபா* அவ2ைடய வ1'பிேல ஆJகில' ெப4க% யா=� இ�ைல. 
இள7சி;மிக% சில,ம�?� ப%ளியி� இ=�தா,க%. 
 
இ'ெபாN* ஜூ��1 வய* பதிெனா�;. அேத வய*ைடய ம(ற ஆJகில' 
ெப4க% ெப= பா6� மைல'ப1திகளி6%ள ப%ளிக2�1� ெச�;வி�டன,. 
அ�ல* அவ,க2ைடய ெப(ேறா=ட� இ�தியாைவவி�? இJகிலா�* 
தி=�பிவி�டன,. ஜூ�யி� தா<� த�ைத<� இ�0� ஓரா4? கழி�த பிறேக 
இJகிலா�* தி=�	வா,க%. அ'ெபாN*தா� ஜூ� த� அ4ண� ஜாைன 
மீ4?� பா,�க 5�<�. இ�தியாவி� இ='ப* ஒ=வைகயி� ேவ��ைகயாக�தா� 
இ=�த*. இ* இ�திய,களி� நா?. பிெர7��கார,, ெஜ,மானிய,, ஆ'பிாி�க,க% 
ேபால ஆJகிேலய=� உ4ைமயி� அ�னிய,கேள. ஆனா� இ�திய,க2�1 
ஆJகிேலயாிட�தி� வி='ப� அதிக� எ�; ேதா�றி(;. ெத=5ைனகளி6�, கைட 
5க'	களி6� ஆJகில�திேல அறி�ைகக% காண'ப�டன. ஜூ�யி� த�ைத 
'ஹி�*' எ�ற தினசாி' ப�திாிைக ப��* வ�தா,. அ* ஆJகில�திேலேய 
ெவளியாயி(;. பல படJகேளா? ஞாயி(;� கிழைமகளி� ெவளியாவைத� தவிர 
ம(ற நா�களி� அ�த' ப�திாிைகயிேல அ�தைன கவ,�சியி�ைல எ�ப* ஜூ�யி� 
எ4ண�. வய* வ�தவ,க2�1 வி='பமான ப�திாிைககெள�லா� வழ�கமாக� 
கவ,�சிய(றைவ தாேன? 
 
எ�தைனேயா விஷயJக% ஜூ��1 விளJ1வ* சிரமமாக இ=�தன. பிராமண,க% 
அவ(றி(1 ஒ= எ?�*� கா�?. பழJகால�திேல அவ,க% எ�ேலாைர<� அதிகார� 
ெசE* ெகா4�=�ததாக� ேதா�;கிற*. அவ,க% மி1�த �Eைம<� சீல5� 
ெகா4�=�ததா� சாதாரணமான ேவைலகைளெய�லா� அவ,களா� ெசEய 
5�யவி�ைல. அ'ப� ேவைல ெசE<� தாH�த சாதி ம�கைள அவ,க% ெதாட�Sட 
மா�டா,க%. அதனா� ச&க�தி� அ� நிைலயி9=�த ஹாிஜனJக% இ'ெபாN* 
பிராமண,கைள வி=�பவி�ைல. தJக% உாிைமைய' ெபற அவ,க% 5ய�றன,. 
 
கா�கா'P�ெகா� ேவ9�1 அ'	ற�ேத உ%ள 1?�ப�தினைர' ப(றி ஜூ� த� 
த�ைதயிட� விசாாி�தா%. அவ,க% பிராமண,க% எ�; த�ைத ெதாிவி�தா,. 
கணவ, ஒ= சம"கி=த' ப4�த,. இ�*�க% அ�லாத ம(றவ,கைள' ப(றி 
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அவ,க% ெதாி�* ெகா%ள வி=�	வா,களா எ�ப* 1றி�* ஜூ�யி� த�ைத�1 
நி�சயமாக� ெதாியவி�ைல. 
 
"அவ,க% ைவதிகமான பழ�க5ைடயவ,களாக யி=�ததா� அவ,க% Q��(1% 
நா� ெச�6வைத வி=�ப மா�டா,க%. அவ,க2�1 நாெம�லா� ஹாிஜனJகைள' 
ேபால�தா�. நா� உ%ேள \ைழ�தா� தீ�டாகிவி?� எ�; அவ,க% 
நிைன'பா,க%" எ�றா, ஜூ�யி� த�ைத. 
 
”அ* ெரா�ப 5�டா% தன�" எ�றா% ஜூ�. 
 
"சில வைககளிேல நா� ��த� 1ைற�தவ,க%. ெவளியிேல ேபா�?� ெச�6கிற 
பாதர�ைசகைள Q��(1%2� ேபா�?� ெகா4�=�கிேறா�. ஜூ�, உ�0ைடய 
மிதிய�யிேலேய, ஒ���ெகா4�=�1� 	Nதிைய' பா,! உட�ைப� ேதE�* 
அN�கைட�த த4ணீாிேலேய ப?�*�ெகா4? 1ளி�கிேறா�. நா� இைற�சிைய 
உ4கிேறா�. உ4ைமயிேல அ* ெச�த பிராணி" எ� றிBவா; விள�கினா, த�ைத. 
 
என�1 இைற�சி ேவ4�யேத இ�ைல - காEகறி கிைட�தா� ேபா*�- க�தாி�காE-
த�காளி- தயி, - நிைறய� ெகா�ைட' ப='	க% - ப'பட�-சில ேவைள�1� ேகாழி� 
17�." 
 
"ேகாழி�17�� இைற�சிதா� - 5�ைட<� அ*தா�. உ4ைமயான பிராமண� 
5�ைட சா'பிட மா�டா�" எ�றா, த�ைத. 
 
'ஒ=ேவைள அ�த Q��(1% எ�ைன விடமா�டா,க%' எ�; இBவா; 
எ4ணமி�டா% ஜூ�. இBவா; நிைன�க நிைன�க ேவ9�1' பி�னா9=�1� 
Q��(1%ேள எ'ப� இ=�1ேமா எ�; ேம6� ேம6� அவ% ஆ�சாிய'பட-
லானா%. அவ2ைடய ேதாழிக% பலேப=ைடய Q?க% உ�	ற�திேல ஆட�பர 
மி�லாம� சாதாரணமாக� தானி=�தன. நீல நிற�திேலா, இள7சிவ'பிேலா 
Pச'ப��=�1�. ேபா�ேடா' படJக2�, கால4ட=�, அ�சி�ட ஒ�றிர4? 
வ4ண ஓவியJக2� காண'ப?�. எ�லாவ(ைற<�விட கி=Vண0ைடய படJக% 
தா� ெவ1 அழகானைவ. பாலகி=Vண� சிலேவைளகளி� தன* தாேயா?�, 
சிலேவைளகளி� ேகாபிைககேளா?� இ='பா�. நிஜமான சி; ைபயைன' 
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ேபாலேவ ேவ��ைக<� விைளயா�?மாக இ='பா�. ம(ற ெதEவJக%, 
ேதவைதகளி� படJக% ெகா7ச� பயJகரமாக� ேதா�;�. இ�த' ெபாிய Q��ேல 
இ�0� ெபாிய படJக% இ=�1மா? அJேக ேர�ேயா ைவ�தி='பா,களா? அ�த 
அ�மா% ஆJகில� ேப�வாளா? 
 
ெவEயி( கால�திேல ேதா�ட�கார� ெச�க2�1� த4ணீ, பாE��வதிேலேய 
ெப=�ப1தியான கால�ைத� கழி�தா�. ப%ளியி9=�* தி=�பிய பிற1 ஜூ� 
அவ0�1 உதவி ெசEய வி=�பவி�ைல. 1ளி�*வி�?, மி�சார விசிறி�க�யிேல 
அம,�* எ6மி�ச�பழ ரசJகல�த பான�ைத� த�ள, த�ளராக� 1��கேவ அவ% 
வி=�பினா%. ேதா�ட�கார� க=7சிவ'	 ேஷரா� ேராஜா� ெச�கைள ஒ= 
1�பலாக வள,�தி=�தா�. அவ(ைற'ப(றி அவ0�1 மிகG� ெப=ைம. 
ல4டனி� வள,வைத'ேபாலேவ ெச�ைனயி6� ேஷரா� ேராஜா ந�றாக 
வள,வ* ேவ��ைகயாக இ='பதாக ஜூ� நிைன�தா%. ேஷரா� ேராஜா ெரா�ப 
அழ1. ஆனா� ஒ= ெவ%ளா? உ%ேள \ைழ�* அவ(ைற� க��க� ெதாடJகி(;. 
ேதா�ட�கார0� பணியா2� உர�க� க�தி� ெகா4? ஆ�ைட ேநா�கி' பாE�* 
அைத விர��ய��தா,க%. பய�*ேபான ஆ? 5�� ேமாதி� கா�கா'P� ெகா� 
பட,�தி=�த ேவ9யிேல ஒ= ச�* உ4டா�கி வி�ட*. "அ�த ச�ைத அைட�க 
எ�தைன நாளா1ேமா?" எ�; ஜூ�யி� தாE ச(; வ=�த�ேதா? Sறினா%. 
ெவEயி( கால�திேல யா=� அதிகமாக ேவைல ெசEய வி=�	வதி�ைல. 
அ'ெபாN* ஆJகிேலய,கைள' ேபாலேவ இ�திய=� கVட'ப�டா,க%. 
அவ,க2�1 மி�சார விசிறிகேளா, 1ளி@�?� ெப��கேளா, அைவேபா�ற 
சாதனJகேளா மிக மிக� 1ைறவாக�தா� உ4?. 
 
அ?�த நா% ெவ%ளி�கிழைம. அத(1ேம� இர4? நா�க2�1' ப%ளி�Sட� 
கிைடயா*; ஆனா� Q��� ெசEயேவ4�ய ப%ளி ேவைலக% எ�தைன! சாி�திர 
பாட�ைத ஜூ� 5த9� ெதாடJகினா%; ஆனா� எ�லா� ஒ= காதி� 	1�* 
ம(ெறா= காதி� ெவளி� ெச�;வி�ட*. அ'ெபாN* ஆயா Qாி�?� ச�த� 
ேபா?வ* காதி� விN�த*. எத(காக அ'ப� ச�த� ேபா?கிறா%? பா�பாக 
இ=�கா* - இ=�1மா? *ணி *ைவ�1� ஆயா வா�கி<� Qாி�?� க�தினா%. 
ஜூ� *%ளி எN�* எ�ன விஷயெம�; அவ,கைள� ேக� டா%. ெப7சமிைன� 
காேணா� ! ேதா�ட�திேல விைளயா�� ெகா4�=�தவ� தி]ெர�; 
மைற�*வி�டா�. ெகாதி�கி�ற Qதி வழியாக ஜூ� ஓ�'பா,�தா%. அJேக 
யா=மி�ைல ; ெப7சமி0� இ�ைல. தி]ெர�; அவ2�1 ேவ9யிேல உ%ள 
ச�ைத' ப(றிய நிைனG வ�த*. அJேக P�ெகா�க% மிதிப�?� கிட�தன. ஜூ� 
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ஒ= நா(கா9யி� மீேதறி ேவ9�1 ேமேல எ��' பா,�தா%. அ?�த 
ப�க�தி9=�1� அழகிய ேதா�ட�திேல அ�த Q�? அ�மாளி� ைகேயா? ைக 
ேச,�*, ெப7சமி� நி�; ெகா4�=�தா�. க'ப� அலாி'Pைவ'ேபால ெவ4ைம 
யான*� \M�கமான ஜாிைக ேவைல ெசEத கைரைய <ைடய*மான அழகான 
ேசைலெயா�ைற அ�த அ�மா% உ?�தியி=�தா%. ெப7சமி� உயர�தி(1 அவ% 
1னி�* நி(கேவ அவ2ைடய ைவர�ேதா?க% Tாிய ஒளியிேல ெஜா9�தன. 
மாமரJகளி� ஒ�ைற அவ% ���� கா��னா% ; ெப7சமி� ேவகமாக� தைலைய 
அைச�தா�. 1�ைடயான ஒ= நீலநிற� கா� ச�ைடைய அவ� அணி�தி=�தா�. 
வழ�க�ேபால அவ� மிதிய� அணியவி�ைல. மிதிய� ெய�றா� அவ0�1' 
பி��கேவ பி��கா*. அவ0ைடய பாதJகளி� அ�'பாக� ந�றாக� 
த��*வி�ட*, அதனா� அவ0�1' ெபா�� �டா*. 
 
அ�த அ�மா% நிமி,�* நி�; ஒ= மா�பழ�ைத' பறி�தா%. ெவ4கல� கல�த 
தJக நிற�திேல அ�தைன அழகான பழ�. ேசைலயி� 5�தாைனைய அவிH�* 
அதி9=�த ஒ= ெவ%ளி' ேபனா�க�திைய அவ% எ?�* மா�பழ�ைத அ;�*� 
ெகா?�தா%. ெப7சமி� அதிேல 5க�ைத' 	ைத�*�ெகா4? தி�றா�; தJக 
நிறமான சா; ெப=கி அவ� வயி(றிெல�லா� வழி�த*. ஆயாG�1� 
கவைலயாகிவி�ட*. அதனா� அவைன அைழ�* வர ஜூ� எ4ணினா%. அவ% 
\ைழவத(1 ேவ4�ய அளG ேவ9யிேல ச�தி=�த*. ைகக2� 5*கி� 
ெப=�ப1தி<� ெதாி<� ப�யாக� ைத�க'ப��=�த ஒ=வைக அJகிைய அவ% 
அணி�தி=�தா%. மாநிற ேமனியி� ப��த அவ% S�த� ெவ2�*� ேதா�றி(;. 
 
ேவ9யி� ேகா�யிேல உ%ள வாைழ மரJகளி� வழியாக ஜூ� ெம*வாக வ�தா%. 
ஜூ�யி� Q�?' ப�க�தி9=�* பா,�தா� ெதாியாதவா;, அ�த 5ைலயிேல 
சிவ'	� க=7சிவ'	மான 	%ளிக2ைடய இைல களட,�த அழகான ெச� இ=�த*. 
அ�த அ�மா% அவைள' பா,�த ேபா* ஜூ� மாியாைதயாக� த� ைககைள 
ெந7��1 ேநராக� S'பி, வண�க� ெசEதா%. அ�த அ�மா2� அBவாேற 
ெசEதா%. அவ% விர�களிேல ேமாதிரJக% அணி�தி=�தா%. ஒ�றிேல த� 
ைடயான அழகிய ைவர� க�9=�த*. அ�த அ�மா%, "நீ வ�* எ�ைன' பா,�க 
ேவMெம�; நா� எதி,பா,�*� ெகா4�=�ேத�" எ�; ெதளிவான ெம�9ய 
1ர9ேல Sறினா%. 
 
"அ'ப�யா? என�1�ெதாியா*. நா� நிைன�த*..." ஜூ� எ�ன நிைன�தா% 
எ�ப* அவ2�1 அ'ெபாN* நி�சயமாக� ெதாியவி�ைல. 
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"உJக% Q�? ெமா�ைட மா�யிேல உ�ைன' பா,�தி=�கிேற�. இJேக 
1ளி,�சியாக இ�ைலயா?" 
 
ஜூ� த� கா�விர�கைள' 	� தைரயி� ேம� ைவ�தா%. த4ணீ, பாE�* அ* 
இ�0� ஈரமாக இ=�த*. "இJ1 ந�றாயி=�கிற*" எ�றா% ஜூ�. 
 
எ�தைனேயா ெபா=%க% ஜூ�யி� Q��9=�* ெதாியாம� மைற�தி=�தன. 
1�ைட� ெத�ைன மரJக% மைற�*�ெகா4�=�த* அத(1 ஒ= காரண�. அ� 
மரJகளி� அ�'ப1தி சில அ� உயர�தி(1 ேம9�ைல. தJக நிற5� மாநிற5� 
கல�த காEக%, 1றி�த ப=வ ெம�றி�லா* ஆ4? 5Nவ*� 5தி,�சியைட�* 
ெகா4�=�தன. ஓாிட�தி� சிறிய SைரQ? ஒ�; இ=�த*. அத� ேமேல 
5லா�பழ� ெகா� பட,� தி=�த*. �Eைமயான ேவ�� க���ெகா4�=�த 
ஒ=வ�, 5� ப�க�தி� பா� கற�* ெகா4�=�தா�. கீேழ 1�தியம,�* 
கா�க2�கிைடேய பளபள'பான ஒ= உேலாக' பா�திர�ைத ைவ�* 
இ?�கி�ெகா4? அதிேல அவ� பாைல� கற�தா�. ப�G�1' ப�க�திேல அத� 
க�; கா�தி=�த*. கைடசியி� அத(1' பா� ஊ�ட� கிைட�1�. தா<� க�;� 
ெவ%ைள நிற�திேல அழகாக இ=�தன. ெச�ைன நகர�* Qதிகளிேல திாி<� 
ப��கைள' ேபால இைவ அBவளG ெம9�தி=�கவி�ைல. ேகாைட�கால�தி� 
ம�தியிேல ப��க2�1' ப�ைச' 	� கிைட�கா*. அைவ ெப=�பா6� 
ைவ�ேகாைல� தி�ேற வாH�தன. ஆனா� அ�த அ�மாளி� ப��க2�1 ந�ல 
உல,�த 	�6�, ேதா�ட�தி9=�த காEகறி� ெச�களி� தைழக2� கிைட�தன. 
க�;�1 நிைறய' பா9=�1�ப� வி�?வி�?' பா� கற'பவ� த� ேவைலைய 
5��தா�. அ�த அ�மா% ப�வினிட� ெச�; அைத� தடவி�ெகா?�தா%. ப� த� 
க�ைற ந�1வைத நி;�திவி�? மல,�த அைமதியான க4கேளா? அவைள 
ேநா�கி(;. 
 
ெப7சமி� மா�பழ�ைத� தி�; 5��*வி�டா�. அவ� 5கெம�லா� 
வடவடெவ�றி=�த*. உட�ெப�லாJSட அ'ப��தா�. ஒ= &ைலயிேல 
த4ணீ,� 1ழாயி=�த*. அைத உபேயாக'ப?�தலாமா?" எ�; ஜூ� 
தய�க�ேதா? ேக�டா%. 
 
"தாராளமாக உபேயாகி�கலா�. ஒ= ந�ல நாளிேல உ� த�பி எJக% Q�?�1 
வ�தி=�கிறா�. ெவ%ளி� கிழைம ந�ல நா% - அ* உன�1� ெதாி<மா?" எ�றா% 
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அ�த அ�மா%. ஜூ� தைலைய அைச�தா%. அவ2ைடய ப%ளி� ேதாழிகெள�லா� 
அBவா; தா� க=தினா,க%. ஜூ� ெப7சமிைன ஒ=வா; கNவி� தன* அJகியி� 
ஓர�ைத� ெகா4? *ைட�தா%. 
 
"ெகா7ச� கா'பி சா'பிடலா�" எ�; Sறினா% அ�த அ�மா%. 
 
ஜூ� தயJகினா%; 1னி�* த� உைடைய� கவனி�தா%. இ�0� ெகா7ச� ந�ல 
உைடைய அணி�தி=�க ேவ4?� எ�ப* அவ% வி='ப�. ஆனா� அ�த அ�மா% 
அைத� கவனி'பதாக� ெதாியவி�ைல. அவ% அவ,கைள� தாHவார�தி(1 
அைழ�*� ெச�றா%. ெப=�பாலான ெத�னி�திய இ�*' ெப4மணிக% த� 
Q��(1 ெவளி'	ற�தி� அாிசிமாைவ� ெகா4? ேபா?வ* ேபா�ற சி�கலான 
அைம'	%ள ேகால� இ=�த*. அைத மிதி�*�ெகா4? அவ,க% ெச�றன,. அ�த 
அ�மா% ெச='ைப� கழ(றி வி?வைத ஜூ� கவனி�தா%. பி�	ற� ேதா� 
ப�ைடயி�?� க�டாத இ�திய� ெச='	�கைள� கழ(றி வி?வ* மிகG� எளி*. 
அவ(றி� க�ைட விர6�1 ம�?� ப�ைட யி=�1�. அவ2ைடய ெச='பி� ேதா� 
ப�ைடக% பி�ன� ேவைலக2ட� அழகாக அணி ெசEய' ப��=�தன. 
 
தாHவார�திேல வசதியான பிர�	 நா(கா9க2� சிறிய ேமைஜக2� நிைறய 
இ=�தன. அ�த அ�மாக, அவ,கைள உ% அைற�1 அைழ�*� ெச�றா%. அ* 
ெவளி�ச� 1ைறவாகG� 1ளி,�சியாகGமி=�த*. ஒ= நிமிஷ�திேல த��� 
கா'பிைய எ?�*�ெகா4? ஒ= ேவைல�கார� அJ1 வ�தா�. அ�த� 
ேகா'ைபகைள� ெகா4? தாJக% 1�'பதி� அ�த அ�மா2�1 ஆ�ேசபமி�ைல 
எ�; ஜூ� ஆ;தேலா? நிைன�தா%. அ�த அ�மா% தைலயி� ைவ�தி=�த 
ெவ%ைள ம7ச% நிறமான மல,களி� ந;மண5�, கா'பியி� மண5� கல�* 
இனிைமயாக Qசி(;. தாHவார�தி� தள� ந�1 ெப=�கி ெமNக'ப��=�த*. 
ெதா��களி9=�த ெச�களிேல ஓ, இைலSட ஒNJகறி=�கவி�ைல. ஜூ� 
�(றி6� பா,'பைத அ�த அ�மா% கவனி�தா%. ெவ%ளி� கிழைம ெரா�ப 
ந�லகா%. எ�லா� ஒேர ��தமாக இ=�கிற*. ”ெவ%ளி�கிழைமய�; நா� ெவ1 
ேநர�திேலேய �Jகி ெயN�* வி?ேவ�. எ�லா� ��தமாக இ='பைத 
நிைன�தாேல என�1 ெரா�ப ச�ேதாஷ�" எ�றா% அவ%. 
 
"அ�; நீJக% எ�ன ெசEQ,க%?" எ�; ஜூ� ெம*வாக� ேக�டா%. 
 
"எ4ெணE ேதE�*� 1ளி'ேப�. அ* ெரா�ப ெரா�ப ந�ல*. அத(1' பிற1 ஒ=  
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	திய உண,�சி ைக விர�க%, தைல 5� எ�லா இட�தி6� ஏ(ப?கிற*. 1ளி�த 
பிற1, Pைஜ அைறயி� எ�லா� பளபளெவ�றி=�1�ப� ��த� ெசEேவ�. ஒ= 
நாைள�1 உ�ைன எ� Pைஜ அைற�1 அைழ�*� ெகா4?ேபாE கடGளி� 
வ�வJகைள ெய�லா� கா�?கிேற�. அைவக2� ெக�லா� நா� மலாி?ேவ�" 
எ�றா% அ�த அ�மா%. 
 
'நீJக% P'பறி'பைத நா� பா,�தி=�கிேற�. ந�ல Pவாக' பா,�* பறி�கிறைத� 
க4? நா� ஆ� சாிய'ப��=�கிேற�" எ�; ஜூ� ெமாழி�தா%. 
 
"ஆமா� - பா,�*�தா� பறி'ேப�. ஒBெவா= Pவி(1� ஒ= அ,�த� உ4?. 
1ழ�ைதகேள, இ�0� ஒ= ேகா'ைப கா'பி 1��கிறீ,களா? உ�ெபய,...?" 
 
"ஜூ�, இவ� ெப7சமி�; ெப� எ�; அவைன� S'பி?ேவா�." 
 
ெப7சமி� எ�ற ெபயைர� ேக�? அ�த அ�மா% சிாி�தா%. அ* அவ2�1 
ேவ��ைகயான ெபயராக� ேதா�றியி=�கலா�. "ெப7சமி� எ�ற ெபயைர நா� 
ேக��=�கிேற�. ெப7சமி� எ�; ஒ= ெபாிய இ�திய டா�ட, இ=�கிறா," 
எ�றா% அவ%. நிைறய ச,�கைர ேபா�?� கா'பிைய ஊ(றினா%. ேவைல�கார� 
ெமா;�1 ெமா;�ெக�;%ள ஒ= வைக' பலகார� ெகா4? வ�தா�. ஜூ��1 
அத� �ைவ எ�னெவ�ேற ெதாியவி�ைல. ெப7சமி� ந�றாக� சா'பிட� 
ெதாடJகிவி�டா�. 
 
"ெவ%ளி�கிழைம ய�; ஒ�;விடாம� எ�லா� ��தமாக இ=�கேவ4?�. 
விள�கி' பளபளெவ�; Pைவ'ேபாலேவ இ=�கேவ4?�" எ�; அ�த அ�மா% 
மீ4?� Sறினா%. 
 
தி]ெர�; ஒ= சி;மி Q��(1%ளி=�* ஓ�வ�* ஜூ��1 5�னா� சட�ெக�; 
நி�=%. ஜூ�ையவிட அவ% ெகா7ச� ெபாியவ%. இள7 சிவ'பான 	%ளிகைள 
<ைடய ஒ= ேசைலைய அவ% உ?�தி� ெகா4�=�தா%. அவ% தைலயிேல வாடாத 
	திய மல,க% இ=�தன. "ஹேலா” எ�; அவ% Sவினா%. 
 
“யா, நீயா!" எ�; ஜூ� ஆ�சாிய�ேதா? ெமாழி�தா%. 
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இர4? ேபைர<� அ�த அ�மா% ேநா�கினா%. ”ல��மி�1� உன�1� 
பழ�க54டா ?" எ�; அவ% ேக�டா%. 
 
"ஆமா�, த4ணீாிேல &Hகி� ெச�வதி� அவ% ெரா�ப ெக���காாி. 
உயர�தி9=�* அ'ப�ேய 1தி'பா%. ஆனா� அவ% இJகி=�கிறாெள�; 
என�1� ெதாியா*" எ�றா% ஜூ�. 
 
அ�த அ�மா% சிாி�தா%. "அ�மணி' பா��ேயா�=�க நா� சில சமய� இJேக 
வ=ேவ�. அ�மணி' பா�� ெய�றா� எJக% பா�� அ�மணி" எ�; விள�கினா% 
ல��மி. அவ% ெகா7ச ேநர� அ�த அ�மாளி� ைகைய' பி��*�ெகா4? 
நி�றா%. "ேவ9�1 அ�த' 	ற�திேல யாேரா ஒ= சி; ெப4 இ=�கிறாெள�; 
என�1� ெதாி<�. ஆனா� அ* நீெய�; ெதாியேவ ெதாியா*." 
 
“ேவ9யிேல 	1�* ெப7சமி� இ�த' ப�க� வ�* வி�டா�" எ�; ஜூ� 
ெசா�ல� ெதாடJகினா%. பழ�கமி�லாத ஓாிட�திேல இ='பைத ெப7சமி� 
அ'ெபாN* உண,�தா�. ஆயாைவ' ப(றி� ேக�டா�. 
 
அவைன உடேன தி='பி அைழ�*�ெகா4? ேபாகாவி�டா� S�ச9�? அழ� 
ெதாடJகி வி?வா� எ�; ஜூ��1� ெதாி<�. ேபாE வ=கிேற� எ�; ெசா�9 
அவ% எN�தா%. அவ% 	ற'ப?�ேபா* தாHவார�தி(1 ஒ=வ, வ�தா,. அ�த 
அ�மா2�1� கணவராகG� ல��மி�1' பா�டனாராகG� இ=�கேவ4?� எ�; 
ஜூ� நிைன�தா%. அ�ைட கிழி�* ேபான இர4? பைழய 	�தகJகைள அவ, 
ைவ�*� ெகா4�=�தா,. அவ, தைலயிேல 5�	ற� [வர� ெசEய' 
ப��=�த*. பி�னா� நீளமான மயி,5�. ல��மிைய' பா,�*� சிாி�*வி�? அவ, 
அ�ேபா? ஜூ�ைய' பா,�தா,. அ�த' 	�தகJகளி9=�* அவ% 1தி�த* ேபால 
அவ=�1� ேதா�றினா% ேபா6�. ஜூ� வண�க� ெசEதா%. ஆனா� அவ% 
அJகிைய' பி��* ெப7சமி� இN�ததா� உடேன 	ற'ப?வ* ந�லெத�; அவ% 
தீ,மானி�தா%. 
 
ேவ9 வைரயி6� அவ,க% Sட ல��மி வ�தா%. ல��மியிட�திேல ஜூ��1 
உ4ைமயிேலேய ஒ=விதமான பய�. ல��மி மிக ந�றாக� த4ணீாி� 5Nகி 
நீ�*வா%; ஜூ�ையவிட வயதான பல சி;மிக2�1 ம�தியிேல அவ% எ'ெபாN*� 
இ='பா%. அவ,க2�1 ஒ=வைர ெயா=வ, ந�றாக� ெதாி<�. விைளயா��ேல 



22 

 

எ�ேலா=� ெக���காாிக%. அவ,க% யா=� ஜூ�யி� ப%ளி�1 வ=வதி�ைல. 
"ஜூ�, ேவ9யி9=�1� இ�த ச�ைத அைட�காதீ,க%" எ�றா% ல��மி. 
---------- 

3. 3. 3. 3. ஆலமர#த�யி�ஆலமர#த�யி�ஆலமர#த�யி�ஆலமர#த�யி�    
 
ல��மி த� பா��<ட� சில நா�க% தா� தJகினா% ; எ�றா6� அ* ந�ல 
வாE'பளி�த*. ப%ளிைய' ப(றிேயா ம(ற காாியJகைள' ப(றிேயா 5�பி=�த 
கவைல தி]ெர�; 1ைற�* வி�டதாக ஜூ� உண,�தா%; காாியJக% ெசEய 
இ'ெபாN* மி1�த ஆ,வ� ஏ(ப�ட*; ஜா� இ�ைலேய எ�ற உண,�சி<� 
அBவளG அதிகமி�ைல, இ�தியாவி9='பைத' ப(றி 5�பி=�தைதவிட 
அதிகமான மகிH�சி<� ெகா4டா%. ல^மி சினிமா ந�ச�திரJகைள ெவ;�தா% ; 
��மா பா,�*� ெகா4�='பதி� அவ2�1 வி='பமி�ைல; ஏதாவ* ெசEயேவ 
அவ% வி=�பினா%. நீாி� 5Nகி� தவி'பவ,களி� உயிைர அவளா� கா'பா(ற 
5�<�. நீ�*வதி� அவ2�1 மி1�த திறைம உ4?. எ9ய� கட(கைரயி� 
ேமா*கி�ற அைலகளினிைடேய அவ% பாE�* வ=வா%. இ�தியாவி� 
வரலா(றிேல ப%ளி' 	�தகJகளி� இ�லாத பல உண,�சிF�?� விஷயJக% 
அவ2�1� ெதாி<�. ேம6�, ஆஹா, அவ% ெரா�ப அழ1 ! ஜூ� வழ�கமாக 
எ�ேலாாிட�தி6� அளG கட�த ப(;த� ெகா%ள மா�டா% ; ஆனா� ல��மி 
ம(றவ,கைள' ேபால�ல, அவ% ேவறானவ%. வைளய�கைள அவ% ைகயி� 
அணி�* ெகா%வைதேயா அ�ல* அவ% நா��ய�திேல ஒ= அ� எ?�* 
ைவ'பைதேயா பா,�தா�, கா��ேல மா�1��ைய' பா,'ப* ேபா9=�1�. சில 
ேவைளகளி� அவ% ஜூ�யி� தைலயிேல மல,கைள� T?வா%. இள7சிவ'பான 
ந�ல அழகிய ேராஜா' P�கைளேய ெப=�பா6� அவ% ைவ�தா%. உதி,�* வி?� 
வைரயி� ஜூ� அவ(ைற� தைலயி� ைவ�*� ெகா4�='பா%. 
 
ேவ9�1' பி�	ற�திேல உ%ள 1?�ப� இ'ப� அ�ேபா? இ='பைத� க4? 
ஜூ�யி� தாE ச(; ஆ�சாியமைட�தா%. ெப7சமி0� ஜூ�<� அவ,க2�1� 
ெதா�ைல ெகா?�காதி=�1� வைரயி� ேவ9யி6%ள ச�* அ'ப�ேய இ=�கலா� 
எ�; அவ% ச�மதி�தா%. "எ�ன இ�தா6� நா� ெவ%ைள நிற�தவ,க%. 
ெப=�பா�ைமயான இ�திய,க% ந�மிட�திேல மிகG� பிாியமாகேவ 
இ=�கிறா,க%. நட�*ேபான சில ச�பவJகைள எ4ணி' பா,�தா� ஒ= ேவைள 
ந� த1தி�1 ேமலாகேவ......" எ�; ஜூ�யி� தாE Sறினா%. 
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"ந�ல விஷயJக% பலவ(ைற நா� ெகா4? வ�தி=�கிேறா�. வி7ஞான�, 
ம=�*வ�, தி=�தமாக� ெசEத�, கால�தவறாைம, நQன வழியிேல விஷயJகைள 
ேநா�க�..." எ�; அவ% த�ைத ெமாழி�தா,. 
 
ஜூ��1 இ* மன'பாட�. இ�தியாவி(1 வ�த பிாி��ஷாைர' ப(றி� சாதகமாகG� 
பாதகமாகG� அவ2ைடய தாE த�ைதய, எBவா; ேபச� ெதாடJ1வா,க-
ெள�ப*� அவ2�1� ெதாி<�. ப%ளி�Sட�தி6� சில ேவைளகளி� இ�த 
விஷய� ேப���1 வ=�. ஒ�றிர4? 5ைற ஜூ��1 மி1�த ேகாப� வ�* வி�ட* 
; ேம� நா?களி9=�*, 5�கியமாக இJகிலா�தி 9=�*�, "கா�லா�தி9=�*� 
வ�த ந�லன எ�லா வ(ைற<� இ�திய� சி;மிக% மற�*வி�டைத அவளா� தாJக 
5�யவி�ைல. எ�லா� இ�தியாவிேலேய 	�தைம'	� ெசEததாக பாவி'பைத<�, 
ேம� ேபா�காக உண,�சிகைள� �4?� பா�?�கேளா? நா��யJக2� 
நிைற�*, ச�பவJகேள இ�லாம� மணி�கண�காக ஓ?� அவ,க2ைடய 
ேமாசமான சினிமா' படJக% அெமாி�க' படJகைளவிட ந�லைவ எ�; 
ெசா�வைத<�, அவளா� சகி�க 5�யவி�ைல. எ�ன இ=�தா6� பைழய 
ச�பவJகெள�லா� சாி�திர�ைத� ேச,�தைவ. அ�த சாி�திர5� 5��*வி�ட*. 
அைத' ப(றி' ேப�வதா� அ* மாற'ேபாவதி�ைல. அைத'ப(றி நிைன�காம� 
இ=�தா� ந�ல* எ�; ஜூ� தன�1� தாேன ெசா�9�ெகா4டா%. 
 
ஐேரா'பிய,க% இ�திய,களாக மா�டா,க%. அேதேபால இ�திய,க% எJகைள' 
ேபா�றவ,களாக மா�டா,க%. இைத� தவிர ேவ; விதமாக' பாசாJ1 ெசEவதி� 
யாெதா= பய0மி�ைல. ஒ= இன�தவ, ம(றவ,கைளவிட உய,�தவ,க% எ�; 
நிைன'பெத�லா� 5�டா%தன�. அதனா� இைத' ப(றி ஏ� நா� எ'ெபாN*� 
ெதா�ைல'ப�?� ெகா%ள ேவ4?�? ல��மியி� த�ைதயான 1மா,, ஒ= 
எ7சினிய, எ�; த�ைத ெசா�ன* ஜூ�யி� காதி� விN�த*. "அவைர 
ஐேரா'பாவி(1 அ0'பியி=�க ேவ4?�. ஒ= பிராமண� அBவா; ெச�6வ* 
�லபம�ல. த(ெசயலாக அவ� உ4ண� தகாதைத உ4?விடலா�. அதனா� 
அவ0ைடய �Eைம ெக�?விடலா�" எ�றா, அவ% த�ைத. 
 
"அவ, எ�த வைகயான எ7சினிய,?" எ�; ேக�டா% ஜூ�. 
 
“ெபாிய அைண�க�?� தி�ட� ஒ�றி� அவ, உதவியாளராக இ=�தா,. அவைர'  
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ப(றி' 	கH�சியாக' ேப�வா,க%. ஆ,வ� நிைற�தவ,. ேந,ைம<� உைடயவ," 
எ�; த�ைத ெசா�னா,. 
 
த�ைத ெசா�வதி� ெபா=% அவ2�1 விளJகி(;. ல��மியி� த�ைத ல7ச� 
வாJகவி�ைல. அவ, சிரம'ப�? உைழ�தா,. அவ, எ'ெபாN*� நியாயமி�லாம� 
_B எ?�*� ெகா%ளவி�ைல. எ�லாவ(றி(1� ேமேல அவ, தி=�தமாக ேவைல 
ெசEதா,. தி=�தமாக� ெசEத� - இ�த� ெசா(ெறாட, அவ% த�ைத�1 மிகG� 
பி��த மானைவகளி� ஒ�;. அ2ைடய அ4ண� ஜா�Sட இைத� க(;� 
ெகா4டா�. அவ� எNதிய கைடசி� க�த�தி� கிாிெக�ைட' ப(றிேய 
எNதியி=�தா�. ப�ைத� சாியாக' பா,�* எ'ப� அ��க ேவ4?� எ�பைத 
விள�கியி=�தா�. கிாி�ெக� ம�ைடைய ஒBெவா= வைகயாக' பி��* அ��1� 
ெபாN* ப�* எBவா; ேபாகிற* எ�பைத� கா�ட அவ� சில படJக2� 
வைர�தி=�தா�. எ�லா� வ�G கணித�ைத' ேபால ஒேர தைலவ9யாக இ=�த*. 
ேம6� கிாி�ெக�ைட நிைன�தாேல ஒேர Tடாக� ேதா�றி(;. 
 
ெச�ைனயிேல சிலசமயJகளி� மாைல ேநரJகளிேல கிாி�ெக� ப�தய� நட�த*. 
ெவEயி9ேல உ=கி� ெகா4? ெவறிபி��தவ,கைள' ேபால ஓ?வா,க%. 
பா,�கேவ சகி�கா*. ேகாைட கால�திேல நிழ6%ள ஓ, இட�தி(1� ெச�; அJேக 
அம,�தா� அ*ேவ ேபா*� - மா�பழ� கிைட�தா� ந�ல*. அைடயா(றி� 
இ=�1� ெபாிய ஆலமர� ஜூ��1' பி��தமான இடJகளிெலா�;. அ* மிக' 
பழைமயான மர�. பர�* ெச�6� அத� கிைளகளி9=�* �(றி6� தைரயிேல 
விN*க% இறJகி� சில ஆ4?க2�1% சி;சி; அ� மரJகளாவத(1 அJ1 வசதி 
ெசEதி=�தா,க%. Qதியி� உ%ள ஆலமரJக2� இBவாேற விN*கைள வி�டன. 
ஆனா� அ�த விN*க% தைரயி� இறJ1வத(15� மா?க2� ஆ?க2� 
அவ(ைற� தி�; வி�டன. ஆனா� அைடயா(றி� உ%ள ெபாிய ஆலமர� 
ஆ4டா4டாக' பரவி வள,�* ஓ, ஆலமர� ேதா'பாகேவ ஆகிவி�ட*. 
அவ(ைறெய�லா� �4களாகG� வைளGகளாகG� ஒ�ேறாெடா�; 
ேச,�தி=�தா,க%. சில அ�மரJகைள� ெதா(றி�ெகா4? ெகா�க% 
பட,�தி=�தன. எ' ெபாN*� A(;�கண�கான பறைவக% அJேக தJகி யி=�தன. 
அழகான சிறிய அணி�க% தைலகீழாகG� ேவ; நிைலகளி6� �லபமாக� 
தைழக2�கிைடேய *%ளி ஓ�ன. Q��� ெசEயேவ4�ய ப%ளி ேவைலகைள 
எ?�*�ெகா4? ஜூ� அJேக ேபானா� அவளா� ேவைல ெசEயேவ 5�யா*. 
 
ெதா�தரG எ�னெவ�றா� எ�தைனேயா ேப, அ�த ஆலமர�த�யி� அம,�தி=�க 
வி=�பினா,க%. இ�தைன அதிகமான ம�க% இ�தியாவி� எ�லா இடJகளி6� 
இ�லாம9=�தா� ந�ல* எ�; அவ% சி�தைன ெசEவா%. வா�ய 5கJகைள<�, 
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ைககைள<�, ெம9�த கா� ைள<� பா,�*� ச9�*' ேபாEவி�ட*. அ�ேதா! 
அ�த' பி�ைச�கார,க%; ெமௗ4� ேரா�6%ள கைடகளி� எத(1' ேபானா6� 
அத(1 5�னா� டஜ� கண�கி� பி�ைச�கார,க% கா�தி='பா,க%. "தாயி�ைல 
தக'ப0மி�ைல" எ�; Sவி அNவா,க%. அவ,க% நிைலைமைய'ப(றி யா=� 
ெதாி�*ெகா%ள 5�யா*. அவ,க% ெசா�6வ* உ4ைமயாகேவ இ=�கலா�. 
அ'ப�யானா� அ* எBவளG பயJகரமான*, அவ,க2�1 ஒ�;� ெகா?�க� 
Sடா* எ�; அவ% தாயா, ெசா�9யி=�கிறா%. "அ'ப�� ெகா?'ப* தா� 
அவ,க2�1 ஊ�க� ெகா?�கிற*." 
 
இBவா; ெசா�னா6� அவ% சில ேவைளகளி� ெகா?�க�தா� ெசEதா%. 
5�கியமாக� 1ழ�ைதைய� ��கி� ெகா4?வ=� ெப4ைண� க4டா6�, 
அ�ல* ெப7சமிைன அைழ�*�ெகா4? ெச�றி=�தா6� அவ% ெகா?�தா%. 
"ெப7சமி0�1 நா� பல ெபா=%க% வாJ1� ெபாN* அவ,க% சா'பி?வத(1 
ஒ�;ேம யி�லாம9='ப* பயJகரமான*" எ�; அவ% ஜூ�யிட� ெசா�வா%. 
ஒ�;ேமயி�ைல எ�பைத ஜூ�யா� 5(றி6� ந�ப 5�யவி�ைல. உ4பத(1 
அவ,க% Q��� ஏதாவ* இ=�க�தா� இ=�1�. ஒ=நா% *ணி *ைவ�1� 
ஆயாவான வா�கியி� Q��(1� ெச�;வர ஜூ��1 அ0மதி கிைட�த*. 
ம4ணா6� ெத�னJ கீ(றா6� ஆன Q?க% உைடய ேசாி அ*. ெச�ைனயி� 
எJெக�லா� கா9யிட� இ=�கிறேதா அJெக�லா� இ'ப�� ேசாியி=�1�. 
வா�கியி� Q? ��தமாகG� அழகாகG� இ=�த*. தைரயி6� �வ,களி6� ஒ= 
கைறயி�ைல. ஆனா� த�?5�? சாமா�கேள யி�ைல எ�; ெசா�லலா�. 
அவ2ைடய தா<� இர4? 1ழ�ைதக2� Q��� இ=�தா,க%. 1ழ�ைதக% 
ெவ�க' ப�?�ெகா4? ஜூ�ேயா? ேபசவி�ைல. அவ,க2�1%ள ந�ல 
உைடகைள அவ,க% அனி�தி=�தா,க%. ஜூ� ெபாியவளாகிவி�டதா� அவ2�1' 
ப(றா* ேபான உைட ஒ�ைற வா�கியி� சி�ன'ெப4 அணி�தி=Jதா%. 
ேசாியிேல ம�க% சைமய� ெசE* ெகா4?�, பா�திரJகைள� *ல�கி�ெகா4?�, 
1ளி�*�ெகா4?�, *ணிகைள� *ைவ�*�ெகா4?� இ=�தா,க%. அJேக<� 
பி�ைச�கார,க% இ=�தா,க%. அJ1மிJ1� ேசா(ைறேயா ப='	� 1ழ�ைபேயா 
ைகநிைறய வாJகி அ'ப�ேய விNJகி� ெகா4�=�தா,க%. அவ,க2�1 
ெசா�தமான Q��ைல எ�ப* ெமEதா� ேபா6�! 
 
இ=�தா6� ஜூ��1' பி�ைச�கார,கைள� க4டா� பி��கவி�ைல. 
ஆலமர�ைத'ப(றி ஒ= ந�ல விஷய� எ�னெவ�றா� அJேக பி�ைச�கார,க% 
இ�ைல. ஒ= நா% அவ% அJேக ஒ= 	�தக�ைத ைவ�*�ெகா4? 
அம,�தி=�தா%; மர�தி� உ�சியிேல இைலக2� கிைடயிேல ஓ�யா��-
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ெகா4�=�த அழகான வ4ண' பறைவைய' பா,�க 5ய�வதிேல தா� 
உ4ைமயி� அவ% நா�டமி=�த*. அைத ம�?� ந�றாக' பா,�க 5��தா�! 
அ�த� சமய�தி� ல��மி தன* நா��ய உைடகைள அணி�* ெகா4? அJேக 
ஓ�வ�தா%. ப�ைச நிற�திேல ைபஜாமர கM�கா6�1' ப�க�திேல அ* 
இ;�கமாக இ=�1�. ேமேல ஒ= இள7சிவ'பான தாவணி. அவ% ஜூ�ைய� 
க��' பி��*�ெகா4?, ’நா��ய�ைத வ�* பா,', எ�; ெசா�9 கலா 
ே[�திர�ைத� ேச,�த ப1தி�1% இN�*�ெகா4? ெச�றா%. அJேக 
ல��மியி� நா��ய வ1'	 நைட ெப(ற*. ல��மி ப%ளி�1� ெச�வைத� தவிர 
ேவ; காாியJக2� ெசEவைத ஜூ� எ'ெபாN*� க4டா%. அ* அவ2�1� 
1ழ'ப�ைத உ4டா�கி(;. ல��மி�1' பல விஷயJக% ெதாி�தி=�தா6� 
அவ2�1' ப%ளி' ப�'	 ெபாிதாக இ=�கவி�ைல எ�; சில சமயJகளி� 
ேதா�றி(;. 
 
ெத�னJகீ(றாலான நா��ய' பயி(சி�Sட� ��தமாகG� அழகாகGமி=�த*. 
ஏ(றிைவ�த விள�ேகா?�, மல,கேளா?� அ* விளJகி(;. அத� ஒ= &ைலயி� 
ல��மி ஜூ�ைய உ�கா,�* பா,�க� ெசEதா%. அJேக ப�*' ப�னிர4? 
சி;மிக% இ=� தன,. ஜூ��1 அவ,களி� இ=வைர� ெதாி<�. எ�ேலா=� 
ல��மிைய' ேபாலேவ ைபஜாமாG� தாவணி<� அணி�தி=�தா,க%. 
எ�ேலா=ைடய தைலயி6� ஜைட ஆர�பி�1� ப1தியிேல இனிய வாசைன<ைடய 
மல,க% 1வியலாக� ேதா�றின. Sைரயி9=�* ெதாJ1� நாடா�களி� 
ஒBெவா�ைற<� ஒBெவா=�தி பி��*� ெகா4? நா��யமா�னா%. Qைண<�, 
மி=தJக5� இைச S��ன. 	�தக�ைத' ேபால� சிறிய வ�வ5%ள �=தி' ெப�� 
கா(ைற உ%ேள 	1மா; ெசEய� திற�*� &�<� ேவ��ைகயாக� ேதா�றி(;. 
"இ* ஒ= கிராமிய நடன�" எ�; ல��மி Sறினா%. வ,ண� தீ�� மலரலா� அணி 
ெசEய'ெப(ற க�ப�ைத� �(றி இJகிலா�திேல கிராம ைமதான�தி� ஆ?� 
ஒ=வைக நடன�ைத� 1றி'பி?� பைழய படJகைள<�, கைத' 	�தகJகைள<� 
ஜூ��1 இ* நிைனG�1� ெகா4? வ�த*. 
 
"இ'ெபாN* நா� பரத நா��ய� பயில' ேபாகிேற�" எ�; ல��மி த� 
தாவணிைய இ;�கி� க��� ெகா4? Sறினா%. "பரத நா��ய� எ�றா� 
இ�தியாவி� நடன� எ�; ெபா=%. கடG2�காக அ,'பண� ெசEய'ப�ட 
ெப4களா� இ* ேகாவி�களி� ம�?� 5�	 ஆட'ப�ட*. இ�; இ* 
எ�ேலா=�1� ெசா�த�. இ=�தா6� இ* இ'ெபாN*� ஒ=வைகயான 
பிரா,�தைன தா�. இ* ஆன�தேமா, 	கH�சிேயா. என�ேக நி�சயமாக� ெதாியா*. 
நீேய பா,." 
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ஒ= சிறிய அைற�1%ேள அவ,க% ெச�றன,. மிதிய�க% எ�;ேம அJ1 
மா�ப?�தாததா� தைர பிரகாசமாகG� மி=*வாகGமி=�த*. அJ1 வா�தியJக% 
இ�ைல; ல��மியி� ஆசிாிய, பா�� ெகா4ேட ஓ= க�ைடயா� தாள ஜதிகைள� 
திறைமேயா? த��னா,. 5த� நா��ய� உட�பிேல &�?�க2�1� தைச 
நா,க2�1� ெநகிH�சி <4டா�1வத(காக ஏ(ப�ட*. த� க4க2�1 
5�னாேலேய ல��மி மா;தலைடவ* ேபால ஜூ��1'ப�ட*. த�ைன யிழ�* 
அவ% நா��ய�தி� உ=வாகேவ ஆவ*ேபால� ேதா�றி(;. நி(1� நிைலக2� 
அபிநயJகளி6� பயி(சி ெப;கி�ற இர4டாவ* நடன�திேல இ* 5�0� 
அதிகமாக� ெத�ப�ட*. ல��மியி� க4க2�, கN�*� ஒ= ப�க�தி9=�* 
ம;ப�க�தி(1� �ழ�றன; பா�	கைள' ேபால� கரJக% ெநளி�தன; 
5ழJகா�க2�, இ?'	� ஒ�கி வைள�தன. மல,களாகG�, உயி=%ள 
சீவ�களாகG� விர�க% 1வி�* ேதா(றமளி�தன. திைக�க� ெசE<� ஒBெவா= 
ஜதி�1� ஒ= ெபா=% உ4? - ஒ= ெம�ைம, அ�ல* நடன�திேல ஒ= 
கண�தி(1' 	9 ெயா�; வ=வ*ேபால உ%ள�ைத� 1ைல�1� ஒ= உ�கிர�. 
 
தைரயி� அம,�தி=�த ஜூ� இBவாெற�லா� மாற� S�ய ல��மிைய அவ% ந�1 
	ாி�* ெகா4ட*4டா எ�; ஆ�சாியமைட�தா%. தாள ஜதிக% ஓE�தன. ல��மி 
த� S�தைல' பி�0�1� த%ளி ஒNJ1 ெசE* ெகா4டா%. உட�ெப�லா� 
ேவ,�த*. அவ% பைழயப� ல��மி ஆனா%. "ஒ= நாைள�1 நா� ந�றாக 
நா��யமா?ேவ� எ�; ந�	கிேற�" எ�றா% அவ%. 
 
“அ* ெரா�ப ந�றாக இ=�1�" எ�றா% ஜூ�, ச(; அ�ச�ேதா?. 
 
"உன�1 நாJக% க(;� த=கிேறா�" எ�றா% ல��மி. நடன' பயி(சிக% 
5��த*� அவ2� அவ2ைடய ேதாழிக2� ஜூ��1� க(;�ெகா?�க 
5ய�றா,க%. ஆனா� ஜூ�யா� அ* 5�யவி�ைல. தாள ஜதிக% எ�ன ெசEய� 
ெசா�6கி�றன எ�; அவளா� சாியாக� ேக�? அறி�* ெகா%ள 5�யவி�ைல. 
அவ,க2ைடய கா�கைள<� ைககைள<� ஒ'பி�?' பா,�1� ேபா* அவ2ைடய 
கா� ைகக% அBவளG ந�றாக வைள�*ெகா?�கவி�ைல இ=�தா6� அவ% பல 
தடைவ வ�* அ�த நா��ய' பயி(சிைய� கவனி�தா%. கத� நடன� விைளயா�?' 
ேபா�ற*. கா�களி� சதJைக க��� ெகா4? மிக ேவகமாக ஆ?� வடநா�? 
நடன� அ*. அ��1� இட�தி(1� த�கவா; பலவைகயான நாதJகைள எN'	� 
தபலாG�ேக(ப கா�கைள எ?�*ைவ�* ஆடேவ4?�. இள7சி;மிக% கத� 
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நடன�ைத 5த9� க(;�ெகா4டன,. சி�கலான உட(பயி(சி அ'பியாசJகைள' 
ேபா�; அவ,க% 5த9� ைக அைசGகைள� க(றன,; சி; 1திைரகைள' ேபால� 
கா�கைள� தைரயி� த��ன,; கா� சதJைகக% ஒ9�தன. இ* �லபமாக�-
தானி=�க ேவ4?� எ�; நிைன�தா% ஜூ�; ஆனா� எ'ப�ேயா அBவா; 
�லபமாக இ=�கவி�ைல! 
 
ஒ= தடைவ அவ% சி;வ,க% ஆ?� நடன�ைத வ�* பா,�தா%. கதகளி நடன� 
அ*. ெத�னி�தியாவி(1ாிய அ�த நடன� பாதி ந�'பாகேவ இ=�1�. நடன 
மா?கி�றவ,க% சிவ'	, ப�ைச, க;'	 ஆகிய வ,ணJகைள நிைறய' 
Pசி�ெகா4? பலவைகயான உைடகைள யணி�* ேதா�;வா,க%. அ�த� 
சி;வ,க% ெதாள ெதாள ெவ�றி=�1� பயி(சி� 1ாிய ெவ%ைள�கா� ச�ைடகைள 
அணி�தி=�தன,. சி;மிகைள'ேபாலேவ அவ,க2� மிதிய� அணியவி�ைல. 
அவ,க% ஆ?� நடன�தி(1ாிய கைதைய' பா�டாக ஒ=வ� பா�� ெகா4ேட-
யி=�தா�. பா�?�கைள' 	ாி�*ெகா%ள 5�யா வி�டா6� நடன�ைத' 
	ாி�*ெகா%ள 5�<�. வானரJகளி( சிற�தவ0�, ேதவ0மான அ0மா� அதிேல 
இைளஞ,களான வன Qர,கைள� க4? அவ, கேளா? ேபா, ெசEகி�றா�; பிற1 
அவ,கைள இ�னா, எ�; ெதாி�* ெகா4? த�ைன அவ,க% சிைற' 
பி��1மா; வி�? வி?கிறா�. ஆ�சாிய'ப?�ப� ெம*வாக� 1தி�*' பாE�*�, 
நி�;�, விர�கைள அைச�*�, க4களா� ைசைகக% ெசE*� அ�சி;வ,க% 
வி�ைல வைள'ப* ேபா�;�, ேவைல Q�வ* ேபா�;�, ஒ=வைர ெயா=வ, 
இ��*ைர'ப* ேபா�;� ந��தா,க%. உ4ைமயாகேவ வி�ைல<� ேவைல<� 
பா,'ப*ேபாலG�, கா�க2�க�யிேல தைர பிள'ப*ேபாலG� ேதா�;�ப� 
அவ,க% அBவளG ந�றாக� ெசEதா,க% தாவி� 1தி�* நி�; *��* ந?Jகி 
மா,பகெம�லா� விய,ைவ வழி<மா; அ0மானாக� ேதா�;� இளந�கைன 
மா;ேவட�தி9=�1� கடGளாகேவ க=*�ப� இ=�த*. இBவா; 5Nவ*� மாறி 
5(றி6� ேவ;ப�ட ஒ=வனாக� ேதா(றமளி'ப* மிகG� ஆ�சாியமான* எ�; 
ஜூ� க=தினா%. 
 
வார இ;தி நா�களி� சில ேவைளகளி� அவ,க% ேகா�ைட�1� ெச�6வா,க%. 
அJேகதா� ெச�ைன ச�டசைப S?கி�ற 1ளி,�சியான ெபாிய க�டட� உ%ள*. 
ஞாயி(;�கிழைமகளி� அJேக யா=மி=�க மா�டா,க%. ஒ= ேமா�டாைர�Sட' 
பா,'ப* அாி*. பி�	ற�திேல நா(	ற5� Qதிகளா� TH�த பழைமயான 
க�டடJக% தா� அைமதியாகG� இனிைமயாகG� ேதா�றின. ெவ%ைள வ,ண� 
தீ�ட� ெப(ற க�Uரமான சாளரJக2� �4க2� தாHவாரJக2� உைடய 
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உய,�த க�டடJகளி9=�* நிழ� ப��* அைவ ேதா�றின. அைவகெள�லா� 
இ'ெபாN* இராMவ Qர,க% தJ1� வி?திகளாகயி=�தன. பி�தைள� தாH'பா% 
5த9யைவகைள' பளபள'பாக� ெசE* ெச�ைன இராMவ� அைவகைள� 
��தமாகG� பா,'பத(1 மிகG� அழகாகG� ைவ�தி=�த*. க(களாலான பைழய 
UரJகி� 14?க2�1� க;'	 வ,ண� தீ�� அவ(ைற ெவ%ைள ய��த 
வ�டமான தைர'ப1திகளி� அ?�கி ைவ�தி=�தன,. பைனயின�ைத� ேச,�த 
மரJகளி� அழக(ற ஓைலகைள� க�தாி�*� அழ1ப?�தியி=�தன,. ெசயி�� 
ஜா,Y ேகா�ைடயிேல ஒ= ந�ல ெபா=�கா�சி சாைல <4?. அத(1 ெவளிேய 
பழைமயான இ=�	 UரJகி ஒ�ைற� கடைல ேநா�கியி=�1� ப�யாக அணிெசE* 
ைவ�தி=�தன,. அ�த' பைழய ேகா�ைட� �வ,க% மீ* ஏறி� ெச�வ* ஜூ��1' 
பி��1�. ஆனா� இ'ெபாN* அ'ப�� ெச�ல வி=�பமா�டா%. �வாி6%ள க(க% 
ைகைய� ��டன. 
 
நகர�தி6%ள ம(ெறா= ெபா=�கா�சிசாைலயி� S�ட� அதிக�. ந�கைம�த 
ஊ,க2�1 மாதிாியாக அJ1 ைவ�க'ப��=�த கா�சி' ெபா=%க% ெப7ச 
மி0�1' பி��1�. அவ0ைடய ஆயாG�1 அJ1%ள நிழ� ப��த ேதா�ட5� 
ம(ற ஆயா�களி� S�ட5� பி��1�. அவ% ெப7சமி0�1� கைதக% 
ெசா�6வா%. "ஒ= ைபய� வ=�. ஒ= ைபய� ஒ= எ=ைம இர4? எ=ைமைய' 
பா,�1�" எ�; இ'ப�� ெகா�ைசயாக ஆJகில�தி� கைத ெதாடJ1�. பிற1 அ* 
எ'ெபாN*� தமிN�1 மாறிவி?�. ெப7சமி� ஒ= மாதிாி அவ(ைற' 	ாி�* 
ெகா4டா�. ந�ல ஆJகில�தி� ஜூ� ெசா�6கி�ற ஹ�� ட�� அ�ல* ஜா� 
ஜி� கைதகைள' ேபாலேவ இவ(ைற<� அவ� வி=�பினா�. 
 
கலாேஷ�திர�* நா��ய�ைத' பா,�த பிற1 ஜூ��1 நடன�தி� நாயகனான 
சிவெப=மாைன� கா4பி�தி=�1� ெபாிய ெவ4கல� சிைலகைள' 	ாி�* ெகா%ள 
5��த*. நடராஜன* கரJக2� கா�க2� விர�க2� அைம�*%ள நிைலக% 
5�	 விேனாதமாக' ப�டன. ஆனா� இ'ெபாN* அைவதா� மிக� சாியான 
நிைலக% எ�; ெதளிவாக� ேதா�றி(;. அ�த�சிைலக% ைவ�க' ப��=�1� 
ெபா=�கா�சி' ப1தியிேல ஒ= தடைவ அவ2� ல��மி<� ச�தி�தா,க%. ஒ=வைர 
ெயா=வ, பா,�*� தைலைய அைச�*�ெகா4டன,. இ=வ=�1� அ�த 
மைறெபா=% விளJகி(;. ல��மி தன�ேக ெசா�தமாக ஒ= சிறிய நடராஜ வ�வ� 
ைவ�தி=�தா%. அBவ�வ�ைத� �(றி<� அத� ேம6� சாியான 5ைற'ப� அவ% 
மல,கைள� �Gவா%. 
 
ெச�ைனயி� ைமய'ப1தி�1 அ=கிேல நQன� ேதா(ற�*ட� அைம�தி=�த 
அவ2ைடய த�ைத வசி�1� மா�யிேல இ* நைடெப;�. அJேக மல,க% P�*� 
16J1� P�ெதா��க% நிைற�த விசாலமான அழகிய தாHவாரமி=�ததா� 
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ேதா�ட�ைத ந�றாக' பா,� கலா�. அைறக% விசாலமானைவ. ஊதா, ஆர7�, 
ெபா� நிறJகளி� மல,கைள� கா�?� மரஉ�சிகைள அJகி=�* பா,�கலா�. 
மி�சார விசிறிக%, 1ளி@�?� ெப�� 5த9யைவ எ�லா� அJ1 சாிவர ேவைல 
ெசEவதாக� ேதா�றி(;. அJ1 ஏராளமான 	�தகJகளி=�தன. ஆனா� அவ(றி� 
ெப=�பாலானைவ ெபாறியியைல' ப(றியைவேய தா�. பறைவைய' ப(றிய சீன 
ேதச�*' பட� ஒ�; அJேக இ=�த*. ஒ= சில ேகா?களா6�, வ,ண' 
	%ளிகளா6� ஆன அ�த' பட� தி=�தமாக வைரய' ப��ராவி�0� அவ,க% 
இ=வ=�1� பி��தி=�த*. ல��மியி� தாE ந�லவ% ; அழகானவ%. அவ2�1 
ஆJகில� அதிகமாக வரா*. ல��மியி� த�ைத ெப=�பா6� எ'ெபாN*� 
அவசர�திேலேய இ='பா,. அBவா; அவசர'படாத சமயJகளி� அவ, மிகG� 
தமாஷாக' ேப�வா,. ல��மியிட�திேல அவ=�1 மிகமிக' பிாிய� உ4?. 
 
அ�த மா��1 ஜூ� அ��க� ேபாகமா�டா%. ேவ9�1' பி�	ற5%ள Q��(1 
ல��மி வ=�ேபா* ஜூ� ேவ9�ச�தி� \ைழ�* அJ1 ெச�6வா%. அவ% அ'ப� 
வ=வைத�க4? அவைள வரேவ(பா,க% எ�ற ந�பி�ைகேயா? அவ% ேபாவா%. 
ல��மியி� பா�டனாைர' ப(றி அவ2�1 எ�;ேம நி�சயேம(படவி�ைல. அவ% 
ஒ= உ4ைமயான மனித'பிறவி எ�ற எ4ணேம அவ=�1 உ4டாகவி�ைல 
ேபா6�. ல��மியி� தJைக சர�வதி ஒ�றிர4? தடைவ அJ1 வ�* தJகினா%. 
அவ% சாதாரணமான ஒ= சி; ெப4. ல��மியி� த�பியான க�த� அ��க� அJ1 
வ=வா�. அவ� ேபா?கிற ச�த�தி9=�* அவ� வ�தி='பைத� ெதாி�* 
ெகா%ளலா�. அவ� எ'ெபாN� �(றி��(றி ஓ��ெகா4? S�ச9?வா�. 
ல��மியி� ம(ெறா= தJைகயான 1ழ�ைத பா,வதிதா� மிக அதிகமாக அJ1 
வ�தி='பா%, ெப7சமிைன� கா��6� அவ% ெகா7ச� இைளயவ%. சி; 
சதJைககேளா? S�ய பாதசரJகைள அவ% அணி�தி=�தா%. அவ(ேறா? அவ% 
மணி�கண�காக. விைளயா��ெகா4�='பா%. ெகா7ச நா�க2�1' பிற1 
5த9� ெப7சமி0� பிற1 ஜூ�<� அ�த Q�? அ�மாைள அவ2ைடய ேபர' 
பி%ைளகைள' ேபாலேவ அ� மணி'பா�� எ�; அைழ�க� ெதாடJகின,. அ* 
அ�த அ�மா2�1' பி��தமாக இ=�த*. 
 
விைரவிேல அவ% ஜூ�ேயா? தாராளமாக' ேபச� ெதாடJகினா%. ஒ= நா% 
தாHவார�தி� அம,�*ெகா4? அவ% தன* வாH�ைகைய' ப(றிேய 
ெதாிவி�தா%. "எ� த�ைத<� தா<� ெரா�ப ைவதிகமானவ,க%. நா0� அ'ப�ேய 
ைவதிக பிராமண' ெப4ணாக இ=�க ேவ4?ெம�ப* அவ,க2ைடய வி='ப�. 
ஆனா� என�1' ப�'	 ேவ4?ெம�; ஆைச. நா� அNேத�; S�ச� 
ேபா�ேட�. நா� ெரா�ப' ெபா�லாத ெப4ணாக இ=�ேத�." இ'ப�� Sறிவி�? 
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அவ% தன�1%ேளேய சிாி�*�ெகா4டா%. "நா� வி=�பியப�ேய க�வி க(ேற�. 
க�aாியி� ேச,�ேத�. அJேக ஆJகில ஆசிாிைய ஒ=�தி இ=�தா% - அ'பா, 
அவ% என�1 எ'ப�ெய� லா� உதவி ெசEதா% ! என* ேதச�தி(காக' ெபாிய 
ெபாிய காாியJகெள�லா� ெசEய ேவ4?ெம�; நா� எ4ணியி=�ேத�. 
அ'ெபாN* ஆJகிேலய,களாகிய நீJக% ஆ4?ெகா4�=�த கால�. வி?தைல 
ெபற ேவ4?ெம�ப* எJக% வி='ப�. அ* சமய� நா� ஆJகில�தி6%ள 
எ�தைனேயா உய,�த 	�தகJகைள ெய�லா� ப��*�ெகா4�=�ேத�. ஒ= 
வ=ஷ� நா� ஆசிாிையயாக ேவைல ெசEேத�. ஆனா� எJக% 1?�ப� மிகG� 
ைவதிகமானதாைகயா� நா� க9யாண� ெசE* ெகா%ள ேவ4?ெம�; அவ,க% 
வி=�பினா,க%. ந�றாக' ப��தவைரேய க9யாண� ெசE* ெகா%ேவ� எ�; 
நா� ெசா�ேன�. சாி ப��தவைரேய பா,�*� க9யாண� ெசE* ைவ�கிேறா� 
எ�; அவ,க% ெசா�னா,க%." ம;ப�<� அவ% சிறி* சிாி�தா%. 
"அ'ப�ெய�லா� நட�த*." 
 
" அத(க'	ற� நீJக% க9யாண� ெசE* ெகா4],களா?" 
 
“ ஆமா�; இ�தைன ேபாரா�ட�தி(1' பிற1 அ* 5��த*. எ�0ைடய ெப4க% 
ப�'ைப' ப(றி கவைல'படவி�ைல; பி.ஏ. ப�ட� ெபற�Sட வி=�ப வி�ைல. 
அதனாேல அவ,கைள� க9யாண� ெசE* ெகா?�ேதா�. என�1 நிைறய' 
ேபர'பி%ைளக2� ெப4க2� இ=�கிறா,க%. எ� மக� 1மா=�1' ப�'பிேல 
அ�கைற யி=�த*. சம"கி=த�திேல ப4�தனாவத(1 அவ� வி=�பவி�ைல. 
நா� எ'ப� ஆைச'ப�ேடேனா அ'ப� அவ� ேதச�தி(1' ெபாிய ேசைவ ெசEய 
ஆைச'ப� டா�. அதனா� அவ� எ7சினிய, ஆனா�. ஐேரா'பாவிேல பயி(சி 
ெப(றா�. 5த9� எJக2�1� ெகா7ச� பய�. ஆனா� அவ� ந�ல ைபய�. 
இ'ெபாN* ல��மி� 1� அேத ஆைச." 
 
" அ�மணி'பா��, ல��மி ெபாியவளான பிற1 எ�ன ெசEவா%? அவ% 
நா��யகாாி ஆவாளா?" 
 
" அவ% நா��ய� ஆ?வா% எ�; நிைன�கிேற�. ஆனா� நா��யகாாி 
ஆகமா�டா%. அவ% க�aாி�1� ெச�; ப�'பா%. ஒ=ேவைள ஆசிாிைய 
ஆகலா�." 
 
" அ�ல* அவ% கவியாகலா�" எ�; ஜூ� Sறினா%. ஏென�றா� ல��மி  
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தானாகேவ எNதிய கவிைத வாிக% சிலவ(ைற அவ2�1� ெசா�9யி=�கிறா%. 
ேக�பத(1 அைவ ந�றாக இ='பதாக ஜூ� க=தினா%. 
 
“ ஆமா� அவ% கவியாகலா�. நீ எ�ன ஆக' ேபாகிறாE?" 
 
" என�1� ெதாியா*; எ�னா� கவிைத எNதேவா நா��ய மாடேவா 5�யா*. 
அ�மணி'பா��, உJக% Q��6%ள ெபா=%க% சிறவ(ைற என�1� 
கா4பி<Jக%" எ�றா% ஜூ�. 
 
ேர�ேயாG� கிராமேபா0� இ�லாவி�டா6� அ�த Q��� உ�	ற� மிக 
ந�றாகயி=�த*. அைத'பா,'பதி� ஜூ��1 ச9'ேப ஏ(படவி�ைல. 
ப?�ைககைள' ேபால அகலமான ஆசனJக% அJேகயி=�தன. அவ(றி� ேம� 
பி�ன� ேவைல ெசEய'ப�ட தி4?க% ேபாட'ப� �=�தன. ஓ?க% பர'ப'ப�ட 
தள�தி�ேம� க�பளJக% விாி�*, ெச*�1 ேவைல<ட� S�ய சி; ேமைஜக% 
ைவ�க'ப��=�தன. படJக2� உ4?. அைவகளி( சில ெப=மித� வாE�த 
ம�களி� நிழ(படJகளா1�. சில சமயJகளிேல அவ(றி(1 மாைலயணி�தா,க%. 
அJகி=�த இர4? படJகளி� ஜூ��1� தனி'ப�ட வி='ப� ஏ(ப��=�த*. 
நீ4ட ம"9� அJகிக2� தJகஜாிைக� கைர<%ள அJகவ"�திரJக2� 
அணி�த இ�திய இளவரச,க% சி;சி; வி(கைள� ெகா4? ஒ= 1றிைய ேநா�கி 
அ�ெபEவ*ேபால� தீ�ட' ெப(றி=�த* ஒ=பட�; அவ,க2�1' பி�	ற�தி� 
பாைதக% அைம�க'ெப(ற ேதா�டெமா�றி=�த*; P�1� மரJக2�, பா�திகளி� 
P�ெச�க2�, மயி�க2� கா�சி யளி�தன. ஒேர அJ1ல உயர5%ள மாமரJக2� 
இ=�தன. அவ(றி6%ள மா�பழJகைள எ4ணி�ெசா�9 விடலா�. 
 
ம(ெறா= பட� ஏாி�க=கி� நி�ற ஒ= மJைகைய� கா�?வ*. அவ2ைடய ேசைல 
பி� 	ற�திேல கா(றி� அைச�* ெகா4�=�த*. அவ% ைகயி� ஒ= க4ணா�ைய 
ைவ�தி=�தா%. அ�த� க4ணா�யிேல அவ2ைடய உ=வ� மிக� சிறியதாக� 
ேதா�றி(;. ெம�9ய கா�க2� ெபாிய க4க2� உைடய 	%ளி மா�க% 
அவ2�1' ப�க�திேல *ணி�சேலா? வ�தன. நீ4ட கா�க2� வைள�த 
அல1க2� உைடய ஒ= சில பறைவக2� காண'ப�டன. ஒ= 1றி'பி�ட 
ேநர�திேல பாட�S�ய ஒ= இராக�ைத இ* கா�?கிற* எ�; அ�மணி'பா�� 
ெதாிவி�தா%. 
 
ஜூ��1 இ�த' படJக% மிகG� பி��தி=�கி�றனெவ�; ெதாி�தGட�  
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அ�மணி'பா�� ெச*�1 ேவைல ெசEய'ெப(ற ஒ= ெப��யி9=�த ேவ; &�; 
படJகைள<� அவ2�1� கா4பி�தா%. *தி�ைககைள ஒ�றி� ேம� ஒ�; 
ேமாதி' ேபாாி?கி�ற யாைனகளி� படெமா�;. ேவ� தாJகிய சி; மனித,க% 
அைவக% ேபாாி?வைத ேநா�கி� ெகா4�=�தன. நிமி,�* க�Uரமாக அம,�*%ள 
ஒ=வைன� கா�?வ* இர4டாவ* பட�. பாேல? ேபா�ற நிற�*ட0�, 
&,�கமான ேநா�1ட0� உ%ள சதJைக க��ய அழகிய இராசாளி ஒ�; அவ� 
மணி�க��� அம,�தி=�த*. 	ய� ெவ��1� வான�தி� கீH அவ� 1திைரேயறி� 
ெச�றா�. சா�ப� நிற5ைடய அ� 1திைரயி� கா�க% சிவ'	 வ,ண� 
தீ�ட'ப��=�தன; 5க5� வா6� க;'பாக இ=�தன. ஒBெவா= இறைக<� 
அழகாக வ4ண� தீ��ய ெகௗதாாியி� பட� &�றாவ*. த� த�ைத�1�Sட 
பி��1�ப�யாக அ* அBவளG தி=�தமான* எ�; ஜூ� க=தினா%. அைவ 
ெய�லா� பைழய ஓவியJக% ; ெவ1காலமாக இ�த� 1?�ப�திேலேய 
இ=�கி�றன, அவ(ைற ைவ�தி=�த ெப��<� அ'ப��தா� எ�; 
அ�மணி'பா�� ெதாிவி�தா%. 
 
5�ப�க� க4ணா�யாலான ஒ= ெப���1% Qைண ெயா�; இ=�த*; அத� 
1ட5� த4�<� த�த' Pேவைல ெசEய'ெப(றி=�தன. சிலசமயJகளி� 
அ�மணி'பா�� அைத எ?�* வாசி�*�ெகா4? ந?J1J 1ர9ேல, ெப=�பா6� 
தி]ெர�; தாள� மா;�ப�யான ேசாக கீதJகைள' பா?வா%. ப%ளியிேல 
ெப4க% பா?கி�ற சினிமா' பாட�களி9=�* அைவ 5N*� மா; 
ப�டைவயாக� ேதா�றின. 
 
அ�த Q��ேல ந�ல ெப��க% நிைறய இ=�தன. ப4டசாைலயிேல உ%ள 
அ7சைற' ெப��க2�, அாிசி, ப='	 5த9யைவக2�கான P�?%ள ெபாிய 
ெப�� க2� இவ(;% 5�கியமானைவ. ந;மண' ெபா=% களி9=�*�, 
பழJகளி9=�*� எ'ெபாN*� ஒ= ந�ல வாசைன Qசி(;. ஒ= வைகயி� Pைஜ 
அைறதா� எ�லா அைறகைள<� விட அதிகமான உண,�சிF�?வதா1�. அ* ஓ, 
அைமதியான சிறிய அைற. கா6�1� 1ளி,�சி யாக இ=�1� அ�த அைறயி� தள� 
பளபள'பான*. 1�* விள�1� மல,க2� ெதEவJகளி� படJக2� அJகி=�தன. 
அ�த அைற�1 ஜூ�ைய அைழ�*� ெச�வதி� அ�மணி'பா���1 யாெதா= 
தைட<� ேதா�றவி�ைல. அவ2� அ�த ெதEவJக2� ஒேர ெபா=ளி� 
பாகJகெள�; ேதா�;மா; அவ% தன* இVட ெதEவJகைள' ப(றி� 1?�ப 
விஷய� ேப�வைத' ேபால' ேப�வ*4?. 
-------------- 
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4. 4. 4. 4. �த	திர தின��த	திர தின��த	திர தின��த	திர தின�    
 
ப=வ கால�*' ெப=ேமகJக% திரள� ெதாடJகின. மைழ ெபEயாதா எ�; ம�க% 
ேபச� ெதாடJகின,. இ�<ட� S�ய மைழ ேவெறJேகா ெபEவைத' ப(றி� காதி� 
விN�; கா(றிேல இ�யி� உ;ம� ேக�1�. "மைழ ெபEதா� ஜ�ன� 
கதGகைளெய�லா� &ட ேவ4?�. இ�0� அைத இைதெய�லா� ெசEய 
ேவ4?�." எ�; ஜூ�யி� த�ைத சைமய(காரனான ஜா,ஜு�1� ெசா�6வா,. 
'ஆக�?�, ஆக�?� " எ�; Sறிவி�? ஜா,Y 5�ைன' ேபாலேவ கவன�*ட� 
அ�ல* கவன�1ைறGட� இ=�தா�. ஜூைலயி6�, பிற1 ஆக"�6� ெகா�ய 
ெவ'ப� ெகா2�*கி�ற வான�திேல ேமகJக% எ'ெபாN*� சிதறி மைற�* 
ேபாவதாக� ேதா�றின. "ஆ"ப�திாியி� நட�1� �த�திரதின� S�ட�தி(1 
நாம�ேலா=� ேபாகேவ4?�" எ�; ஜூ�யி� த�ைத ெதாிவி�தா,. 
 
"ஆமா�" எ�றா% அவ% தாE. "ைதய(கார� வ=வா�" எ�; Sறிவி�? அவ% 
ஜூ�ைய' பா,�தா%. "யாைன உ=வJக% அ�ச��த கத,�*ணி இ=�கிற*." 
 
" அ�மா, உட�ெப�லா� யாைனகளாக இ=�க ேவ4?மா?" எ�; ேக�டா% ஜூ�. 
 
அவ% க=�* எ�னெவ�; அவ2ைடய த�ைத�1� ெதாி<�. கிராம�திேல 
ைகயா� A(; ெநEத கதைர அணி�* ெகா%ள அவ% வி=�பவி�ைல. 
இ�தியாவி6%ள ஏைழ ம�க2�காக இர�க'ப?கி�றவ,க% கதைர அணிகிறா,க%. 
மி1�த ஏHைமயி� இ=�1� கிராமJக2�1 அ* ஓரளG பண5�, உணG� 
அளி�கிறெத�; அவ,க2�1� ெதாி<�. இ�திய அரசாJக�தி� மிக உய,�த 
பதவியி9='பவ,க% ஆ4களாயி0� சாி, ெப4களாயி0� சாி கதைர 
அணிகிறா,க%. அ* கர? 5ரடாக இ=�1�. கதைர' ப(றி ஒ= பைழய தமாV 
உ4?. க(கைள உைட'பத(1 வ4ணா� அைத' பய�ப?�*கிறானா�. 
வ4ணா� தா� *ணிைய ெவ2�கிறவ�. த4ணீ=�க=கி� க�ைல' 
ேபா�?�ெகா4? அவ� எ�த� *ணிைய<� அத� ேம� ஓJகி ஓJகி அ�'பா�. 
அதனா� விாி'	க2�, தைலயைண உைறக2� ெவ1நா�க2�1� தாJகா. 
எ'ெபாN*� Q��ேலேய ஆைடகைள� *ைவ�*� ெகா%வ* அவசிய�. 
ஜூ��1� கத, பி��கா* எ�ப* அவ% தாE�1� ெதாி<�. பி��தா6�, 
பி��காவி�டா6� கதைர அவசிய� அணிய ேவ4?� எ�ப* அவ% எ4ண�. 
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"ைக�தறிமாளி ைக�1� ெச�; அJேக எ�ன இ=�கிறெத�; பா=J கேள�? 
ஜூ��1 ஒ= 	திய உைடய வாJகி�தர நா� தயா," எ�; அவ% த�ைத Sறினா,. 
 
"ஓ, அ* சாி" எ�; Sறினா% ஜூ�. 
 
எ�ேலா=� 	ற'ப�டா,க%. 'ைக�தறி மாளிைக’ ஜூ��1' பி��த கைடகளி� 
ஒ�;. அJேக ஜூ� த� தாைய நிைறய நிைறய� *ணி வாJ1�ப� ெசE* 
வி?வா%. அ�த� *ணி<� ைகயா� ெநEய' ப�டதாயி0� கதைரவிட மிக 
ெம�9யதாக இ=�1�. ஏென�றா� அ�த� *ணி�1 ேவ4�ய Aைல இய�திர� 
உ4டா�1கிற*. ைகவிர�கைள� கா��6� அ* மிக ந�றாக அைத� ெசEகிற*. 
கைடயிேல பளபள'பான நிறJகளிேல ெக��யான ப�?� *ணிக2� இ=�தன; 
ஆனா� அைவ ேகாைட கால�தி(1 ஏ(றைவய�ல. க;'	�, இளம7ச2மான 
கைர<ைடய*� இள7சிவ'	� கல�த ஊதா நிற�ைத<ைடய*மான ஒ= *ணியிேல 
ஒ= ேசைல�1 ேவ4�ய அளG வாJ1�ப� ஜூ� த� தாைய� �4ட 5ய�றா%. 
ைதய(கார� அைத எ'ப�� ைத'பாேனா எ�பைத' ெபா;�ேத அைத வாJக 
ேவ4?�; ேம6� ேசைல அளவான ஆ; கஜ� *ணி மிக அதிக�. கைடசியி� 
அவ,க% சிவ'	, இள ம7ச%, இ=வைக நீல� ஆகிய நிறJகளி� ேகா?களி�ட *ணி 
ெயா�ைற வாJகினா,க%. பாவாைடயிேல அ�த� ேகா?க% ேம6� கீNமாகG�, 
ைகயி�லாத ேமலJகியிேல அைவ �(றி� �(றி வ=வ*ேபா6 மி=�1�. 
ைதய(காரைன' 	ாி�* ெகா%2�ப� ெசEவ* எ'ெபாN*� எளித�ல. 
உ=வ�திேல சி;�*� ேதா�;� அவ� ந�லவ� தா�. Q��(1 வ�* யாராவ* 
த�ைன' பா,�1� வைரயி� ஒ= வா,�ைத Sட' ேபசாம� கதG�1 5�னா� 
ச�மண�கா9�? உ�கா,�தி='ப* அவ� வழ�க�. *ணிகைள அவ� சாைள 
ேபா�ற த�0ைடய சிறிய கைட�1 எ?�*� ெச�; ேவகமாக ேவைல ெசEவா�. 
அதிக நா% பி��1� எ�; அவ� ெசா�னா� நாைள நி�; அ?�த நா%வைர 
ஆ1� எ�; ெதாி�* ெகா%ளலா�. அத(1 ேமலாகா*. ஒ�ைற' பா,�* 
அ'ப�ேய ைத'பதி� அவ� ெக���கார�; ஆனா� ஒ= மா;த� ெசEய 
வி=�பினா� அவ0�1 அதிேல திறைம அ�தைனயி�ைல. ெச�ற ேவனி( 
கால�தி9=�தைதவிட இ'ெபாN* ஜூ� &� றJ 1ல� உயர� அதிக�. 
 
�த�திர தின� வி?5ைற நா%. 5�திய நா% மாைலயிேலேய வா�தியJக% 5ழJக� 
ெதாடJகி இரG 5Nவ*� ஓயாம9='பதி9=�* அைத� ெதாி�* ெகா%ளலா�. 
எJ1� அலJகாரJக%, ப�ைச ெவ%ைள சிவ'	 ஆகிய நிறJகேளா?�, ம�தியி� 
ஒ= ச�கர�ேதா?5%ள இ�திய� ெகா�க%. இ�த� ச�கர� ைகயா� A(1� 
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ரா�ைடயி� ச�கர� ; கா�திய�க% உபேயாகி�த அேத ரா�ைட� ச�கர�. 
ஊ,வலJக2�, ெசா(ெபாழிGக2� இ=�தன. ஒBெவா=வ=� ம(ற வ=�1 மாைல 
அணி�தா,க%. பிாி��V ஆ�சியி9=�* 1947 இ� �த�திர� ெப(ற நாைள� 
ெகா4டா?வதா� ஜூ�யி� த�ைத�ேகா தாE�ேகா அதி� இடமி�ைல ெய�; 
யா=� நிைன�ததாக� ெதாியவி�ைல. �த�திர� ந�லெத�ப* ெதளிG. ஜூ�யி� 
த�ைத<� தா<� ந�லவ,க%. அதனா� அவ,க% அதி(கல�* மகிH�சி 
யைடவா,க% அ�லவா? 
 
ஆ"ப�திாியிேல ெகா�க2�, பa�க2�, எN�*' ெபாறி�த அ�ைடக2� 
விளJகின. ஒBெவா= வ=�1� பலமான ேதநீ, வி=�*. வாயி� காவலாளிக%, Q? 
ெப=�1ேவா,க%, அவ,க2ைடய 1?�ப�தின, எ�ேலா=�1� இBவி=�* 
கிைட�த*. அவ,கெள�ேலா=� விைலம9வான அழகிய ஆைடகைள எ'ப�ேயா 
ெப(; அணி�தி=�தன,. ெம9�* ேசாக' பா,ைவேயா? ேதா�;� ெப4க% 
தJக% கரJகளிேல க4ணா� வைளய�கைள அணி�தி=�தா,க%. ெவ%ளி� 
தாய�* அ�ல* கா'ைப அவ,க% சில சமயJகளி� அணிவ*4?. அ'ப� 
அணி�தி=�தா� 1?�ப�திேல ேசமி�* ைவ�த பண�ைத அவ,க% உட�பிேலேய 
�ம�* ெகா4�=�கி�றன, எ�; ெதாி�* ெகா%ள லா�. அ�த� கீHஜாதி 
ம�கெள�ேலாைர<� ப(றி டா�ட,களி� ஒ=வ, ஜூ�யி� தாE�1 எ?�*� 
ெசா�னா,. ஆ"ப�திாியிேல ஜாதிமத ேபத�* கிைடயா* எ�;� அவ, 
ெதாிவி�தா,. "அJேக இ=�க 5�யாெத�;தா� நா� ந�	கிேற�" எ�; 
ஜூ�யி� தாE ெவ?�ெக�; Sறினா%. 
 
ேநாயாளிகைள' ேபM� தாதிகளி( சில, அJேக மிக நாகாிகமாக� ேதா�றின,. 
ஜூ��1 ஊசிேபா�ட ேபா* உதவி ெசEத அ�த ந�ல தாதி அவ,களிேல 
5�கியமானவ%. ம(ற தாதிகெள�லா� ஆ"ப�திாி அைறகளி� ேநாயாளிக2�1 
ந�ல ேதநீைர� ெகா7ச� அதிகமாகேவ வழJகி� ெகா4�=�தன,. 
ேநாயாளிக2�1� ெசா(ெபாழிGக% உ4?. அவ,க2�1 அைவ ஒ= ேவைள 
பி��கலா�. ஆ"ப�திாி அைறகளிேல ேர�ேயா கிைடயா*; ேநாயாளிகளி� ஒ= 
சில=�ேக ப��க� ெதாி<�; ஆதலா� ெசா(ெபாழிGSட அவ,க2�1 
வரேவ(க�S�ய தனி� சிற'	ைடய*தா�. 
 
ஜூ�யி� த�த ஒ= ெசா(ெபாழிG நிகH�த ேவ4� யி=�த*. அ* அவ2�1 
சJகட�ைத விைளவி�த*. ஆனா� ம(றவ,கெள�லா� அைத வி=�பினா,க%. 
அவ=�1 அவ,க% ஒ= ெபாியமாைல அணி�தா,க%. ெவ%ைள, ம7ச%, 
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இள7சிவ'	 நிறJகைள<ைடய ந;மண மல,களா� க�� ஜாிைக� 17சJகேளா? 
இ=�த* அ�த மாைல. இ=�தா6� யா=� அைத நீ4ட ேநர�தி(1� கN�தி� 
ேபா��=�1� வழ�கமி�ைல. மல,க2�. மலாிதHக2� எJ1� கிட�தன. இ�திய 
டா�ட,களி( சில, சJகீத நா(கா9, 5�ைட<� கர4�<� ேபா�ற 
விைளயா�?�கைள ஏ(பா? ெசEதி=�தன,. 5�ைட<� கர4�<� எ�ற 
விைளயா��(1 யா=� 5�ைடகைள' பய�ப?�தி Qணா�கவி�ைல; அவ(றி(1' 
பதிலாக ம7ச% நிறமான சிறிய எ6மி�ச�பழJகைள ைவ�தி=�தன,. அவ(ைற<� 
கர4�களி� ைவ�*� ெச�வ* சிரம� தா�. ஜூ�யி� த�ைதைய எ�ேலா=� 
உ(சாக'ப?�தி அவ, ெவ(றிெப;மா; ெசEய 5ய�றா,க%. உட� ெப�லா� 
Tேடறி விய,ைவ ெபாJக� ேதா�றினா, அவ,. பa� ப�தய�தி� ஜூ� 
ெவ(றியைட�தா%. அவ2ைடய உைட ந�1 அைம�*வி�ட*. ைதய( கார� 
அைத' ேபா*மான அளG ெபாிதாக� ைத'பதி� கைடசியி� ெவ(றியைட�* 
வி�டா�. ல��மி அJகி=�கேவ4?ெம�; அவ% ெபாி*� வி=�பினா%. 
இ=�தா� இர��'	 தமாஷாக எ�லா� இ=�1�. அம,�* பா,�க அைம�க'ப�ட 
5�கியமான ேமைடயிேல ஒ= ேவைள ல��மி அம,�* ஊ,வல�ைத' பா,�*� 
ெகா4�='பா%; அ�ல* எJ1� நட�கி�ற S�டJக2�1% ஏதாவ* ஒ�றி� 
இ='பா%. 
 
ந�ல நிழ� ெகா?�1�ப�யான ெபாிய 	ளிய மரJக2�1% ஒ�றி� அ�யி� 
அவ,க% அம,�* ஆர7�, எ6மி�ச�பழ ரச�ைத அ=�தின,. மல,க% P�*� 
16Jகி வாிைசயாக நி(1� மFர மரJகேளா?�, பள பள'பான நிறJகைள<ைடய 
ேசைலகைள யணி�த மாதேரா?� ெவ4ைமயான கா6ைடகைள யணி�த 
ஆடவ,கேளா?� ஆ"ப�திாி� ேதா�டJக% அழகாக� ேதா� றின. ேவ; 
டா�ட,களி� மைனவிக% சிலேரா? ஜூ� யி� தாE ேபசி�ெகா% =�தா%. 
அவ,க2ைடய ெப4 1ழ�ைதகளி� ஒ= ஜூ� ப��1� அேத ப%ளியி� ப��தா%. 
அவைள' பா,�* ஜூ� 5க�ைத� �ளி�*� ெகா4�=�தா%. எN�* ேபாE 
அவ2ட� ேப�வத(1 5�யாதவா; அBவளG ெவ'பமாக இ=�த*. 
 
பிற1 டா�ட,களி� ேவெறா=வ, வ�* த� மைனவிைய அறி5க' ப?�தினா,. 
ேதா%க2�கிைடேய அக�; ேதா�;� அவ% ம(ற டா�ட,களி� மைனவிகைள-
விட உயரமாக இ=�தா%. அவ% த� தைலைய அதிகமாக நிமி,�தி� 
ெகா4�='பதாக' ப�ட*. ஆைடகைள<� அவ% ச(; ேவ;விதமாக 
அணி�தி=�தா%. ேதாளிேல மிக அழகான ஒ= தJக எனாம� 	@� விளJகி(;. 
அவ% ேபச ஆர�பி�* ஒ= நிமிஷJSட ஆகவி�ைல. அத(1% அவ% தா� வட 
இ�தியாவி9=�* வ�தி='பதாகG� இ�த' ப1தியி9=�* வரவி�ைலெய�;� 
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ெதாிவி�*� ெகா4டா%. அவ% ஆJகில� மிக ந�றாக' ேபசினா%. "இJேக 
1?�ப� நட�*வ* சிரமமாக� ெதாிகிறதா? தமிH க(;�ெகா%ள ேவ4�-
யி=�கிறதா?" எ�; ஜூ�யி� தாE ேக�டா%. 
 
"தமிழா? ஒ= நா2மி�ைல!" எ�; தன* தைலைய ஆ���ெகா4? அவ% 
பதிலளி�தா%. அத� பிற1 "நீJக% வட�ேக ேபாயிராவி�டா�, உJக2�1 
உ4ைமயான இ�தியா எ'ப�யி=�1ெம�ேற ெதாியா*, ெட�9 ! ஆ�ரா ! 
அவ(றி(1 ேமேல மைல' பிரேதசJக%! அ��தமான இ�த� ெத� ப1திைய' 
ேபால�ல" எ�; ேம6� ெசா�னா%. 
 
யாராவ* இைத� ேக�?� ேகாபமைடவா,க% எ�; ஜூ� எ4ணி� 
ெகா4�=�தா%. அ�த டா�டாி� மைனவி அைத'ப(றி� கவைல'படவி�ைல 
ெய�;�, யாராவ* ேக�க�?� எ�பேத அவ2ைடய வி='ப� எ�;� ஜூ��1 
தி]ெர�; ெதாி�த*. வய* வ�தவ,கெள�லா� எ�தைன ேமாசமானவ,க% ! 
அ'ெபாN* ந�ல ேதா(ற5ைடய ைபய� ஒ=வ� ஓ� வ�தா� ; சிலைரவிட அவ� 
ச(; ெவ2'பானவ�. அவ0ைடய தைலமயி, �=4? க;'பாக இ=�த*. "எ� 
மக� ஹாிதா"" எ�; அவ% ெசா�னா%. அ�த' ைபய� ைக 16�கி வி�?� 
சிாி�தா�. அவ,க% இ=வ=ைடய தாEமா, க2� மீ4?� தம�1% உைரயாட� 
ெதாடJகேவ அ�த' ைபய0� ஜூ�ேயா? ேபச� ெதாடJகினா�. யாேரா ஒ=வ� 
ேந�திரJகாE வ;வைல ஓ, இைலயி� ைவ�* எ?�*�ெகா4? வ�தா�. அ* 
உ=ைள�கிழJ1 வ; வைல' ேபாலேவ இ=�த*, ஆனா� =சி அதிக�. இ=வ=� 
அைத� ைகயி� எ?�தா,க%. 
 
அ'ெபாN* கயிறிN�1� ப�தய விைளயா�?� ெதாடJகி(;. ஒBெவா=வைர<� 
அதி� ேச=�ப� வ9ய அைழ�தன,. தன* வாH�ைகயிேலேய அBவளG ெபாிய 
ஆரவார�ைத� ேக�டதி�ைல எ�; ஜூ��1 எ4ண� உ4டாயி(;. 
ஒBெவா=வ=� ஆரவார� ெசEதன,. அவ,க% மி1�த ேகாப�ேதா�='ப* ேபால� 
ெதானி�த*. ஆனா� உ4ைமயி� அவ,க% 1�கல�ேதா�=�தன,. அவ=ைடய 
த�ைதயி� க�சி ெவ(றியைட�த ேபா* 1�கல� இ�0� அதிகாி�த*. பிற1 
சி;வ,க2�1� கயிறிN�1� ப�தய� ைவ�தன,. சி;மிக% தJக% ேசைலகைள 
வாி�* க��ன,. தாJக% மி1�த பலசா9க% எ�; ைபய�க% பாவைன ெசEதன,. 
ஜூ�<� ஹாிதாஸு� ஒேர ப�க�தி9=�தன,. அவ,க% தJக% மிதிய�கைள� 
தைரயி� அN�தி ஊ�றி�ெகா4? தJக% 5N பல�ைத<� பய�ப?�தி 
இN�தா,க%. அவ,க% க�சி ேகா�ைட� தா4� இN�க'ப�டேபா*, தாJக% 
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இர4?ேப, ம�?� இ=�* ம(ற க�சியி� எ�த இர4?ேப, எதி,�* நி�றா6� 
தாJக% ெவ(றி யைடவ* நி�சய� எ�; அவ,க% ந�பினா,க%. விய,ைவ 
ெசா�ட� ெசா�ட அவ,க% மர�த��1� தி=�பி� ெச�; ேகா�கா-ேகாலா ேபா�ற 
இ�திய பான� ஒ�ைற நிைறய நிைறய� 1��தன,. ெகா7ச ேநர� 1ளி,�சியாக� 
ேதா�றி(;. Tாியைன மைற�*�ெகா4? ேமக� கவி�தி=�ததா�தா� 
அ'ப�யி=�தெத�; ஜூ��1 தி]ெர�; 	லனாயி(;. ஒBெவா=வ=� விைர�* 
ெச�; அவ=ைடய ச�ைடைய எ?�*�ெகா4? ஆ"ப�திாி� தாHவார�தி(1� 
ெச�றா,க%. காதைட�1�ப�யாக ஒ= ெபாிய இ� இ��* மைழ ெபாழியலாயி(;. 
 
ெப7சமி0�1 அ* பி��கேவயி�ைல. அவ� இதHக% ந?Jகின. அவைன எ?�*� 
க�� அைண�*� ெகா%ள ேவ4�யதாயி(;. ஜூ��1 அ* ேவ��ைகயாக 
இ=�த*. ேம6� விைளயா�? 5த9யைவெய�லா� அேநகமாக 5��*வி�டன. 
ஹாிதாஸு�1� அ* பி��த*. அவ� 1தி�ேதா�னா�. அவ0ைடய 
�யெவ%ைள� 1;Jகா� ச�ைடெய�லா� சிவ'பான ேச; ெதறி�த*. ஆனா� 
நிைன�த மாதிாி எJ1� 1ளி,�சி ஏ(படவி�ைல. அ* த4ைம வாE�த மைழய�ல; 
அ* ச(; ெவ'பமாகேவ இ=�த*. 
 
மைழ� த4ணீைர� சிதறிய��*�ெகா4? ேமா�டா,�கா, Q? தி=�பி(;. 
வழ�க�ேபால ஜா,Y ஜ�ன� கதGகளி� சிலவ(ைறேய &�யி=�தா�, 
ஜூஅ�யி� ப?�ைகயி� ஒ= ேகா� நைன�*வி�ட*. ேம6� இ� இ��த*. 
ஈ�க%, த�*�கிளிக% ேபா�ற அ=வ='பான எ�தைனேயா ஜ�*�க% 
ெவளி'ப�டன. P�சிக% எ�; ெப7சமி� அவ(ைற� ெசா�6வா�. 
P�சிெய�றா� தமிழி� அ=வ='பான* எ�; ெபா=%. 1ளி,�த த4ணீைர நா� 
ஜூ� 1ளி@�?� ெப��ைய அMகினா%. விைளயா�?' ப�தயJகளி� விய,�* 
வ��த உ'	�1 ஈ? ெசE<� ெபா=�டாக அவ=ைடய த�ைத த4ணீாி� ஒ= 
சி��ைக உ'ைப' ேபா�?� ெகா?�தா,. 
 
அத� பிற1 ஜூ� ஹாிதாைஸ' பல தடைவ ச�தி�தா%. அவ� ந�ல ைபய�, 
ஜாைன ஓரளG அவ% நிைனG�1� ெகா4?வ�தா�. கிாி�ெக� 5த9யைவகளி� 
அவ0�1 வி='ப� உ4?. இ=வ=� ஒேரவிதமான விஷயJகைள� 1றி�*� 
சிாி�* மகிH�தா,க%. அவ 2ைடய த�ைத�1 அவ0ைடய த�ைதைய' 
பி��தி=�த* எ�ப* அவ2�1� ெதாி<�. "ெதாழிைல'ப(றி மிக உய,�த 
மதி'	ைடயவ," எ�; அவ% த�ைத S;வா,. தி=�தமாக இ='பத(1 இ* 
சமான�! ஆனா� அவ% தாE அவ� தாைய' ப(றி ஒ�;� ேபசாம� ெமௗனமாக 
இ=�தா%. அவ� தாE�1� ெச�ைன பி��காததா� வட இ�திய உணG மிகG� 
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ந�ல* எ�; அவ% ெசா�9� ெகா4�='பைத' ெபா=�ப?�த ேவ4�ய-
தி�ைல. அவ% உ4ைமயிேலேய மிக =சியான இனி'	' ப4டJக% ெசEதா%. 
ஜீரா ஒNகி�ெகா4?� உ%ேள ெமா; ெமா;'பாகG� அைவ இ=�1�, அ�ல* 
உ=1� ச,�கைர' ப7�ேபால இ=�1�. ெச�ைன� கறிவைககைள' ேபால அவ% 
ெசE<� கறிவைகக% அBவளG காரமாக இரா; அவ(றி� - மண5� ேவ; விதமாக 
இ=�1�. ஆனா� ெத�னி�தியாைவ அ��தமானெத�; அவ% ெசா�6வதான* - 
சாிசாி ெச�ைன ம�க% வட இ�தியாைவ' ப(றி� ெசா�6வைத� ேக�?' 
பா,�தா� ெதாி<�. 
 
ஹாிதா" தJக% Q��(1 வ�தி=�த ஒ=சமய� ஜூ� அவைன ேவ9யி6%ள ச�* 
வழியாக அ4ைட Q��(1 அைழ�*� ெச�ல நிைன�தா%. ஆனா� அதனா� 
பயேன(படா* எ�; பிற1 அவ2�1� ேதா�றி(;. எ�ேலா=� நீ�தி� 
ெகா4�=�1� ேபா* ல��மி<ட0� அவ2ைடய ேதாழிக2ட0ேமா அ�ல* 
ஹாிதாஸுடேனா நீாி� &Hகி�ெச�ல அவ% வி=�பினா%. வயதான இ�திய' 
ெப4க2% ஒ= சில,தா� 1ள�தி� நீ�*வா,க%; அவ,க2% ஒ=�தி ஹாிதாb� 
தாE. ெப=�பாலானவ,க% தJக% 1ழ�ைதகேளா? வ=வா,க%. ஆனா� ஐ" 
ப4டJகைளேயா ேதநீைரேயா அ=�தி�ெகா4? உ�கா,�தி='பா,க%. "என�1 
ஒ= டஜ� 1ழ�ைதகளி=�தா6� நா� அ'ப�யி=�க மா�ேட�" எ�; Sறினா% 
ல��மி. 
 
மைழ�கால� உ4ைமயாகேவ ெதாடJகிவி�ட*. வானெமJ1� இ�யி� 5ழ�க� 
ேக�ட*. சாைலகளிெல�லா� ெவ%ள� ெப=கி' ெபாிய 1�ைடயாக நி�ற*. 
ஆனா� காE�* கிட�1� தைர�1%ேள அ* சீ�கிர�தி� மைற�* ேபாயி(;. 
எJ1� நீராவி ெயN�த*. ம�க% சி?சி?�தன,. ஒ= வார� ெப7சமி0�1 உட�	 
சாியி�ைல; எ�ேலா=�1� அ* கவைலயாக இ=�த*. அ�மணி'பா�� மிக ந�ல 
பழJக% சிலவ(ைற அ0'பி ைவ�தா%. அவ(ைற�Sட அவ� வி=�பவி�ைல. 
பிற1 அவ0�1� ெகா7ச� �மாராயி(;; ஆனா� 5Nவ*� 1ணேம(படவி�ைல. 
ஜூ�யி� ப%ளி &�ய*� எ�ேலா=� மைல�1� ெச�வெத�; தி�ட� 
வ1�க'ப�ட*; 
 
இ�த வைகயி� அவ% ஹாிதாைஸேயா ல��மிையேயா சில நா�க2�1' 
பா,�கவி�ைல. ல��மிைய' பிற1 அவ% பா,�தேபா* ஏேதா ஒ= மாதிாியாக 
யி=�த*. இனிேம� சிேநகமாக இ='பத(1 ல��மி வி=�பவி�ைல எ�ப* ேபால' 
ப�ட*. ெப7சமிைன'ப(றி ஜூ� கவைல'ப�?� ெகா4�=�ததா� இைத'ப(றி 
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அவ% அதிக� கவனி�கவி�ைல. ஏதாவ* தவ; ேந,�* வி�டதா எ�; 
ல��மிைய� ேக�கGமி�ைல. 
 
மீ4?� மைல'பிரேதச�தி(1 வ�த* எBவளG ந�றாகயி=�கிற*! 
பட1களி9=�த ஓ, ஏாி�1' ப�க�தி� அவ,க% தJகியி=�தன,. பட1 ெச6�த 
ேவ4?� எ�; ஜூ��1� தி]ெர�; ஆைச உ4டாயி(;. அைத'ேபால 
எைதயாவ* ெசEய வி=�	வேதா, ஓடG� 1தி�கG� வி=�	வேதா விேனாதமாக� 
ேதா�றி(;. இரவிேல 1ளி,�சியாக இ='ப*�, க�பள�தி(1 அ�யிேல 
1;கி'ப?�தி='ப*� மிக ந�றாக யி=�தன. சமெவளி' பிரேதச�தி� இ=�1� 
ம�க% ெவ'ப�தா� அவதி'ப?வைத நிைன'ப* மன*�1 அBவளG 
உக�ததாயி�ைல. "இ�திய,க% ேகாைட கால�ைத' ப(றி ந�ைம'ேபால அBவளG 
கவைல' ப?கிறா,களா?" எ�; அவ% த� த�ைதைய� ேக�டா%. 
 
"அேநகமாக ந�ைம'ேபாலேவ அவ,க2� கவைல' ப?கிறா,க%. இ�தியாவி(1 
ந�ல சீேதாVண நிைலைமயி=� தி=�தா� எ�லாேம மா;ப��=�1�. 
ெவ'பமாகயி=�1� ெபாN* யாரா6� சாியாக ேவைல ெசEய5�யா*" எ�; 
அவ, பதி� ெசா�னா,. 
 
அவ2ைடய இ�திய ந4ப,களி� சில, மைல�1 வ�தி=�தன,. அவ,களி� 
ஹாிதாஸு� ஒ=வ�. பட1 ெச6�*வதி� அவ0�1 ந�ல திறைமயி=�த*. சிறிய 
பட1களி� அவ,க% ஒ=வேரா? ஒ=வ, ேபா�� ேபா�?� ெகா4? ெச�6�ேபா* 
அவேன ெப=�பா6� ெவ(றி யைட�தா�. தபா� தைல ேசகாி�1� ைபய� 
ேவெறா= மைல�1� ெச�றி=�தா�. ெப7சமி� ெகா7ச� இைள� தி=�தா6� 
5(றி6� 1ணமைட�* வி�டா�. 
 
அ�ேடாப, மாத ஆர�ப�தி� Pைஜ நா% வ�த* தியான� ெசEய ேவ4�ய நா% 
அ*. எ�லாவ(றி(1� அ�; ஆசீ,வாத� கிைட�1�. ேமா�டா,�கா=�1 மாைல 
அணி�* அத� 5�னா� பழJகைள<� மல,கைள<� பைட'பா,க%. 
ெப7சமி0ைடய த%2வ4�<� ஆசீ,வாத� ெப(ற*. அவ0ைடய ஆயாவான 
ேமாி கிறி"தவ மத�ைத� ேச,�தவளாயி0� அைத� ெசEவி�காம9=�க 
வி=�பமா�டா%. ந�ல கிழ' 	ேராகித� ஒ=வ� ஒ= சில @பாEகைள� ேக�? 
வாJகி� ெகா4? அைத� ெசEதா�. 
 
ஆ"ப�திாி<�, அத� அைறக2� அேதமாதிாி ஆசீ,வதி�க' ெப(றன. 5�கியமாக 
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 ரணசிகி�ைச ெசE<� அைற, எ�" - கதி, நிழ(பட� எ?�1� ப1தி<� வாH�*'  
ெப(றன. அ* ஒ= வி?5ைற நா%. இ�*' ப7சாJக�தி�ப� நிைறய வி?5ைறக% 
உ4?. அேநகமாக ஒBெவா=வ=�1� வாH�ைக உ(சாகம(றதாக இ='பதா� 
இBவா; வி?5ைறக% இ=�கி�றன எ�; ஜூ� க=தினா%. சிரம'ப�? ேவைல 
ெசE*� நிைறய' பண� கிைட'பதி�ைல. ெவ1ேப, ஞாயிற�;Sட ஓEG 
ெப;வதி�ைல. அதனா� அவ,க2�1� ெகா7ச� தமாஷாக இ=�க இ�தைன 
வி?5ைறக% ேதைவேபா6� எ�; அவ% எ4ணி�ெகா4டா%. ஆனா� 
மன�தி(1' பி��தமான ேவைல<%ளவ,க2�1 உ4ைமயி� இ�த வி?5ைறக% 
அவசியமி�ைல. ஆதலா� ஒBெவா=வ=�1� அவ=�1' பி��தமான ேவைல 
கிைட�தா� ஒ= ேவைள அவ,க% இ�த வி?5ைறகைள வி=�பமா�டா,க%. 
அைத� ெதாி�* ெகா%வ*தா� மிகG� கVடமான விஷய�. 
-------------- 
5. கா7சி	ர� 
அவ,க% மைலயி9=�* தி=�பிவ�த கால�தி6� ெவ'பமாகேவ இ=�த*, ஆனா� 
அBவளG ஈர� இ�ைல. 5த� மைழ'ப=வ� 5��* வி�ட*; இர4டாவ* 
மைழ'ப=வ� இ�0� வரவி�ைல. அ?�த வி?5ைறயான தீபாவளியி� எ�ன 
ெசEவ* எ�ப*ப(றி' ப%ளி� Sட�தி� ெப4க% ேபச� ெதாடJகிவி�டன,. 
கைடகளி� - 'உJக% தீபாவளி' பாி�' எ�; ெபா=%கைள� கா�சியாக ைவ�க 
ஆர�பி�*வி�டன,. கிறி"*மஸு�1 ஐேரா'பா அ�ல* அெமாி�காவி� 
நைடெப; வ*ேபாலேவ இ* இJ1 நட�த*. கைடக2�1� ெச�; வாJ1வத(1 
இ* ஒ= சா�1. மி1�த ஏைழக2JSட ஏதாவ* 	திய உைடைய' ெபற 5ய(சி 
ெசE* ெப(; அணி�* ெகா%வா,க%. யாராவ* பண�கார, கழி�*� ெகா?�ததாக 
இ=�தா6� பரவாயி�ைல. ஆயாG�1�, வா�கி�1�, ஜா,ஜி� மைனவி�1� 	திய 
ேசைலக% வாJக ஜூ� த� தா<ட� ெச�றா%. ஜா,ஜி� மைனவி சில 
சமயJகளி�, பி�னா� இர4? 1ழ�ைதக% ப(றி� ெகா4?வர இ?'பி� 
ம(ெறா= 1ழ�ைதைய ைவ�*� ெகா4? Q��(1 வ=வா%. 
 
உ4ணி�ெச� ேவ9�1 அ'	ற�தி6%ள அ4ைட Q�டா, எ�லா விதமான 
ஏ(பா?க2� ெசE* ெகா4� =�தன,. ஒ= ெப�� நிைறய' ப�டா�கைள வச�தி 
ஜு��1� கா4பி�தா%. ஒ= ேவைள இ�த வ=ஷ� அவ2�1 உ4ைமயான தJக 
வைளயேல கிைட�கலா�. �வ=�1 அ'	ற�தி6%ள அ4ைட Q�டா, 
எ�ேலா=�1� கா4பி�*�ெகா%ளேவ இ�0� ெபாிய ெப�� நிைறய' 
ப�டா�க% நி�சய� வாJ1வா,க%; இனி'	' ப�சணJக2� அதிகமாக� 
ெசEவா,க%. 
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அ�மணி'பா�� கா�கா'P�ெகா� ேவ9� க=கி� நி�; ஜூ�ைய� S'பி�?' 
	திய ேசைலக% வாJ1வத( காக� கா7சி	ர� ேபாவதாக� ெதாிவி�தா%. 
"ேசைலக% அJேக ெரா�ப ந�றாக இ=�1�. உ� தாயா, அ0'ப� ச�மதி�தா� 
நா� உ�ைன அைழ�*�ெகா4? ேபாகிேற�" எ�றா% அவ%. 
 
"ஓ, ெரா�ப ந�ல*, ல��மி வ=வாளா?" எ�; ேக�டா% ஜூ�. 
 
அ�மணி'பா�� ெகா7ச ேநர� ஒ�;� ேபசவி�ைல. பிற1, "நீ ல��மிேயா? 
ச4ைடயி�?� ெகா%ள வி�ைலேய?” எ�; வினாவினா%. 
 
"இ�ைலேய, அவ2� எ�ேனா? மன"தாப� ெகா%ளவி�ைல எ�;தா� 
ந�	கிேற�" எ�; ஜூ� பதிலளி�தா%. 
 
ல��மிைய 5�ைன' ேபால� காணவி�ைல எ�; அவ% எ4ணமிடலானா%. 
ப%ளி�Sட�திேல 5த� வார� எ'ெபாN*� அவசர�தா�, எத(1� ேநரமி=�கா*; 
ஆனா� நீ�ச� 1ள�திேல Sட ல��மி எ'ெபாN*� விலகி விலகி' ேபாகிற* ேபால 
எ�னேவா மாதிாி இ=�த*. தா� ெச�;வ�த இட�ைத' ப(றி<�, ஏாியி9=�த 
பட1கைள' ப(றி<� விவரமாக அவ2�1� ெசா�ல ஜூ� எ4ணியி=�தா%. 
எ'ப�ேயா அ* நைடெபறவி�ைல. ஒ=ேவைள எ�லா� சாியாக' ேபாE வி?�. 
 
அ�மணி'பா��<ட� ேபாகலா� எ�; ஜூ�யி� தாE ெசா�னா%. ஆனா� 
ேகாயி6�1% \ைழவத(1 5�னா� எ'ெபாN*� மிதிய�கைள� கழ(றிவிட 
மற�* ேபாக� Sடா*. 'கா7சீ	ர�திேல A(றிெய�?� ேகாயி�களி=�கி�றன. 
அ�மணி'பா�� அவ(றி� சிலவ(றி(காவ* ேபாக வி=�	வா%" எ�;� அவ% 
எ?�*� ெசா�னா%. 
 
அதிகாைலயிேலேய அவ,க% 	ற'ப�? ெவEயி� மிக� க?ைமயாவத(1 5�னா� 
பரJகிமைலைய� தா4� ஒ= நா�?'	ற�சாைலயி� ேபாE�ெகா4�=�தா,க%. 
கா, ஓ�?� இைளஞ� ஏேதா ஒ=வைகயி� த�பி 5ைற<%ளவ�. ஆ?மா?க2�1 
மிக' ப�க�திேலேய ேநா7சி�ெகா4? ேபா1�ப�யாக அவ� காைர� 
ெச6�தியதா� ஜூ� ஓரளG பத(ற மைட�தா%. அவ� அ��க� ேமா�டா, 
ஹா,ைன அ��தா�. சில சமயJகளி� 1ரJ1க% பாைதயி� இ=�1�; 
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பழ�*�காகேவா ேவ; ெபா=2�காகேவா அைவ ச4ைடயி�?� ெகா4�=�த 
ேபா* அ=கி� ெந=J1� வைரயி6� அைவ வழிைய வி�? விலகவி�ைல. 
 
கைடசியி� கா7சி	ர�தி6%ள ேகா	ரJக% அவ,க2�1 5�னா� �ர�திேல 
ெதாியலாயின. அவ(ைற� �பி எ�; ெசா�ல 5�யா*. அைவ ஒ= ப�க�ைத விட 
ம(ெறா= ப�க� அக�;�, ேமேல ேபாக' ேபாக� S�பி<� இ=�1�; ஆனா� 
மாதாேகாயி�களி� உ%ளைவ ேபால உ�சியி� அைவ Sரான ஒ= 5ைனயி� 5�ய 
வி�ைல. திரளாக ம�க% S�யி=�1� கா7சீ	ர�* Qதிகளி� வழியாக அவ,க% 
ெச�றெபாN* அ�ேகா	ரJக% அBவா; ெத�ப�டன. ேகாயி�களி� 
வாயி�களிேல அ�ேகா	ரJக% இ=ப* அ?�1 மா�ேபால உய,�* நி�றன. 
க�லா� ஆன ெதEவ வ�வJக% கரJகைள� ��கி�ெகா4?�, வாH�*வ* 
ேபால� கா���ெகா4?�, சமய சி�னJகைள� தாJகி�ெகா4?� ேகா	ர� 
5Nவ*� ஒ= ச*ர�Sட இைடெவளியி�றி ெந=�கமாக� கா�சியளி�தன. 
இவ(றி(ெக�லா� ம1ட� ேபால� ெச*�க'ெப(ற ெபாிய மயி� ேதாைகக% 
அைம�தி=�தன. ஒ= கண�திேல அ�த� சிைலகெள�லா� நா��யமாட� 
ெதாடJகிவி?ேமா எ�; S;�ப� அவ(றிேல ஒ=வைக ெநளிG இ=�த*. 
எழிேலா? ��கிய பாத�, 5ழJகா96� இ?'பி6� வைளG, ஆகிய நடன 
நிைலகைள ஜூ� அவ(றிேல க4டா%. 
 
வாயி6�1 ெவளிேய மிதிய�கைள வி�?வி�? அவ,க% உ%ேள ெச�றா,க%. 
பிராகாரJகளி� க� பர'ப' ப��='பதா� காைல� ��ட*. விசாலமான 
ம4டபJக2�1� ெச�ல' ப��க�?க% இ=�தன. ம4டபJகளி� �4க% 
TH�தி=�தன. ஒBெவா= �M� ஒBெவா=வைக ; ஒBெவா�;� ஒ= கைதைய� 
1றி'பி�ட*. விVMவி� பல அவதாரJகைள'ப(றி அ�மணி'பா�� 5�ேப 
அவ2�1� Sறியி=�கிறா%. எ�லாவ(ைற<� த� 5*கி� �ம�1� ஆைம, 
வராக�, நரசி�ம�, எ�லா� இJேக கா�சி த�தன. வைள�த இற1க2ட� S�ய 
அழகிய க=டாHவா,, 1ழa*� கி=Vண�, யாைன� தைல<ட� S�ய கேணச, 
இவ,க2ைடய உ=வJக2� இ=�தன. பா,வதி, ல��மி ஆகிய ெப4 
ெதEவJக2� இ=�தன,. அவ,க2ைடய ெபய,கைளேய ஜூ�யி� ேதாழிகளி� 
மிக' பல=�1 ைவ�தி=�தன,. ம4ைட ேயா?கைள மாைலயாக அணி�* 
ெகா4?�, நா�ைக ெவளிேய நீ���ெகா4?� காளி பயJகரமாக� ேதா(ற 
மளி�தா%. �(;' பிராகார�திேல இவ,களி� வ�வJகெள�லா� ெச*�க' 
ெப(றி=�தன. இ�*�க2�1 இவ,கைள' ப(றி ஏராளமான கைதக% ெதாி<�. 
5�வி�றி அ�கைதக% பட�தி6� பா��6� தி=�ப� தி=�ப வ=�. 
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ேகாயி6�1%ேள கடG2�காக ஒ= Uட� உ4?. இைறவ� அ�ல* இைறவி 
அ�ல* அவ,க% இர4? ெப=ைடய சிறிய உ=வJக% அJகி=�1�. சாம�தி மல, 
சா(றிய அைவ எ4ெண<�, 	Nதி<� �ம'	ைக<� ப��* க;'பாக� ேதா�;�. 
சில சமயJகளி� அவ(றி(1 ஆைட<�, *ணிக2� 	ைன�தி='பா,க%. ஜூ�ைய' 
பா,�*�ெகா%2�ப� ஓ, அ,�சகாிட� Sறிவி�? அ�மணி'பா�� சில 
ேகாயி�களி� உ�ப1தி� ெச�றா%. ெந(றியிேல தி=நீ(ைற இ�?� ெகா4?�, P 
அ�ல* ேதJகாE &�<ட0� அவ% ெவளிேய வ�தா%. அவ% உ%ேள எ�ன 
ெசEதாெள�; ேக�க ஜூ� வி=�பவி�ைல. அ'ப�� ேக��=�தா6� 
அ�மணி'பா�� அைத' ப(றி� கவைல' ப��=�க மா�டா% எ�ற உண,�சி 
அவ2�ேக( ப��=�த*. ெதEவJகளி� பிரா,�தைன ெய�ப* 
நைட5ைறயி6%ள சாதாரணமான விஷய� எ�; அைனவ=� சிேநக பாவமான 
5ைறயி� ஏ(;�ெகா4�=�கிறா,க%. அதிேல பய உண,�சிேய இ�ைல. ஆனா� 
க?ைமயான ெவEயி� - ேகாயிைல� �(றி வ=வ* மிகG� சிரம�. 
 
ெப=�பாலான ேகாயி�களி� 1ள� இ=�த*. ச*ரமாக� �(றி6� ப��-
க�?�க2ட� அ* அழகாகG� 1ளி,�சியாகG� விளJகி(;. ஒ= 1ள�தி� 
ம;ப�க�திேல ஒ= சிைலைய' ேபால ஒ= கண� ஏேதா ஒ�; ஜூ��1 
ேதா�றி(;. அ*தா� அ�த� ேகாயி6�1� ேச,�த ெபாிய யாைனெய�; அவ% 
ெதாி�* ெகா4டா%. அத� ெந(றியி6� க�னJகளி6� சா�ப� நிற�தி6� 
ேகால� ேபால வைரய'ப��=�த*. அ* பழகிய ெபாிய யாைனெய�றா6� 
கா�?'	(க2� கிைடேய திாி<� கா�? யாைனகைள' ேபால அBவளG அழகாக 
இ�ைல. 
 
ெபாிய ேகா	ரJகளி� 1ளி,�சியான வைளGக2� கிைடேய சி;சி; கைடக% 
இ=�தன. சாதாரண விைளயா�?� சாமா�க%, ெதEவJகளி� வ�வJகளான 
ெச6லாE? ெபா�ைமக%, ெதEவ'படJக%, அரசிய� வாதிகளி� படJக% இ'ப� 
எ�லாவ(ைற<� கல�* அJேக ைவ�தி=�தா,க%. வ,ண� நிைற�*%ள 
அ'படJக% சில சமயJகளி� ஜிகினா ேவைல<டனி=�1�; சில சமயJகளி� சினிமா 
ந�ச�திரJகைள' ேபால� காண'ப?�. ஆனா� அவ(ைற' ப(றி ம�க% கவைல' 
படவி�ைல. அJேக எ'ெபாN*� பி�ைச�கார,க% உ4?. சில சமயJகளி� 
அவ,க% அJேக வ�* ேக�பா,க%; சில சமயJகளி� உ�கா,�ேத இ='பா,க%. 
 
ஒ= ேகாவி9� காைல உயர� ��கி�ெகா4�=�1� சிவ0ைடய உ=வ� ஒ�; 
இ=�த*. பா,வதி த� கணவனான சிவைன நடன'ேபா���1 அைழ�த கைதைய 
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அ�மணி'பா�� ஜூ��1� ெசா�னா%. சிவ� தம* காதணிைய� கீேழ விழ� 
ெசE* பிற1 அைத� கா�விர� களாேலேய எ?�*� காதி� அணி�* ெகா4டா,. 
இBவா; ெசE* அவ, ெவ(றியைட�தா,. "பா,வதி ெப4ணாைகயா� அவைர' 
ேபாலேவ ெசEய 5�யவி�ைல. அேதா பா,, பா,வதி சிவைன' பா,�*� 
ெகா4�=�கிறா% - உ4ைமயி� அவ2�1 மகிH�சிதா�, அவ% 	�சிாி'ேபா-
�=�கிறா%, பா," எ�; அ�மணி'பா�� Sறினா%. விைளயா�டாக இBவா; 
ெசEய� S�யைவ<�, ெதEவJக2�1� விைளயா�? ஓரளG 5�கியெம�; 
எ4M பைவ<மான ெதEவJக% இ='ப* ந�லெத�; ஜூ� க=தினா%. 
 
அ'பா, ஒேர ெவEயி� ! ேமா�டா,� காைர நிழ9� நி;�தியி=�தா6� கதைவ� 
ெதா�டா� ��ட*. அ�மணி'பா�� ஜூ�ைய வா எ�; Sறி *ணி�கைட�1% 
அைழ�*� ெகா4? ேபானா%. உடேன ஒ= ஆ% ேசைலகைள எ?�*�ெகா4? 
வ�* ேமைஜயி� ேம� Qசி Qசி� 1வி�தா�. ந�ல கா'பி<� ெகா4?வ�தா�. 
தJக ஜாிைக நிைறய உ%ள க�யாண� ேசைலக2�, க�ட� ேபா�ட*�, பி�ன� 
ேவைல ெசEத*�, மீ� ேபாலG� யாைன'ேபாலG� கைர ேபா�ட*மான எ�லா 
நிற' ப�?� *ணிக2� அJகி=�தன. 
 
எ�லா� அழகாக இ=�தன. ேமகவ,ண' ப�?� *ணிக% ஜூ��1 5�கியமாக' 
பி��தன. ேவைல�காாிக% அைனவ=�1� ப=�தி Aலா� ெநEத ேசைலக2�, 
ல��மி�1 இளவாைழயிைல ேபா�ற ப�ைச நிற�தி� ப�?�, சர�வதி�1 
ெவ4ெணயி� இளம7ச% நிற�திேல ப�?�, இர4? வயதான பா,வதி�1' 
பாவாைட ைத�க அ�சி�ட ப�?�*ணி<� அ�மணி'பா�� வாJகினா%. பிற1 
அவ% த� கணவ=�1� சிறிய தJக ஜாிைக� கைர<%ள ெம�ைமயான ேவ��க% 
வாJகினா%. பல ேப, அJேக ேசைலகைள' பா,�*� ேத,�* எ?�*� 
ெகா4�=�தன,. ேசைலக% 1வி�* கிட�1� அ�த நீ4ட ேமைஜ பக�டான 
நிறJகைள<ைடய P'பா�திைய' ேபா9=�த*. தி]ெர�; அ�மணி'பா�� 
எN�தா%. "வா நா� ேபாE ந�ல ேசைலக% சிலவ(ைற' பா,'ேபா�” எ�றா% 
அவ%. 
 
" இைவெய�லா� ந�லைவய�லவா?" எ�; ஜூ� ேக�டா%. 
 
அ�மணி'பா�� 	�5;வ� P�தா%. “நீேய பா,' பாE.” 
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அ�த� சமய�தி� ம�தள�, 1ழ� 5த9ய வா�தியJக% ஓ9�தன. &ைலைய வி�?� 
தி=�பி உயரமான ெபாிய மர�ேத, ஒ�; வ�த*. வ,ண� தீ��<�, ெபா� 5லா� 
Pசி<� சி�மாசன� ேபால� ேதா�றிய அத� ேம� விதவிதமான ெச*�1 ேவைலக% 
நிைற�த விதான� தி� கீH ஒ= சிறிய ஊ7ச9=�த*. இர4? ெதEவ வ�வJகைள 
அ* தாJகி(;. ெபாிய மர�ச�கரJக% கிாீ�சி�?� ெச�றன. கயி(ைற� க��� 
ேதைர A(;�1 ேம(ப�ட ம�க% இN�*� ெச�றன,. “ெதEவJகைள ைவ�* 
இN'பதா� அவ,க2�1' 	4ணிய� கிைட�கிற*" எ�றா% அ�மணி'பா��. 
 
"அவ,க2�1 இதிேல வி='பமி=�கிறதாக� ெதாிகிற*" எ�; Sறினா% ஜூ�. 
ஏென�றா� அவ,க% ஆரவார� ெசE*ெகா4?�, சிாி�*� ெகா4?� 
1�கல�ேதா�=�தன,. வயதான இ=வ, ேதாி� மீ* அம,�* வா�திய� 
வாசி�தன,. 
 
"எ�லா� ந�ல*�1�தா�. கடG2�1� ேசைவ ெசEவைத நா� வி=�பேவ4?� 
எ�ப* கடGளி� எ4ண� " எ�றா% அ�மணி'பா��. 
 
Qதிகளிேல எ�லா நிறJகைள<5ைடய பலவிதமான பழJகைள<�, மளிைக� 
சாமா�கைள<� வி(1� கைடகளி=�தன ; தாHவான தாHவாரJகைள<� 
ெச*�1ேவைல ெசEய'ெப(ற ெபாிய கதGகைள<5ைடய Q?க2� இ=�தன. ஒ= 
ெபாிய கதG வழியாக அவ,க% ெச�றன, அJேக ஒ= 5(ற� இ=�த*. �(றி6� 
தறிகளிேல அம,�* ெம�9ய Aைல� ெகா4ட ெநசG நாடா�கைள� 1;�ேக 
ஒ�� ெநE* ெகா4�=�தன,. சில சமயJகளி� ஒேர தறியி� இர4?ேப, ேவைல 
ெசEதன, ஒ=வ� ேசைலயி� கைரைய ெநEதா�; ம(ெறா=வ� ம(ற ப1திைய 
ெநEதா�. தறிகெள�லா� எளிைமயாக� ேதா�றின. அவ(றி9=�* பார�க(க% 
1ழிக2�1% ெதாJகின. நீ4டபாG Aைல அச�ைடயாக 5� ேபா�? 
வி��='ப* ேபால� ேதா�றி(;. ஆனா� ேவ4�ய அளG இNவிைசைய� 
ெகா?'பதி6� உ=வJகைள அைம'பதி6ேம திறைம ெவளி'ப�ட*. ெநசவாளிக% 
ந�ல ேதா(ற�ேதா�=�தன,; அவசர'படாம� ேவைல ெசEதன,. ப��த பாJ1� 
1மா"தா�கைளவிட இவ,க% ந�ல ஊதிய� ெப;வதாக அ�மணி'பா�� 
ஜூ��1� ெசா�னா%. த�ைதயேரா? ேவைல ெசE<� சி; ைபய�க2�1� ந�ல 
ஊதிய� கிைட�த*. ெசE<� ேவைல அவ,க2�1' பி��தி='ப*ேபால 
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நி�சயமாக� ேதா�றி(;. 
 
அJகி=�* அவ,க% சலைவ�க� பர'ப'ப�ட ஒ= சிறிய அைற�1� ெச�றா,க%. 
அJேக அவ,க2�1� 1ளி,�த இளநீாி� ெகா7ச� எ6மி�ச� பழரச� வி�?� 
ெகா?�தன,. அBவிட�தி� தJக ஜாிைக Aைல� கா�க2�கிைடேய ைவ�* 
A(	�கழியி� �(றி� ெகா4? மி=�தன,. அ* உ4ைமயி� ஒ= ெம�9ய ப�? 
Aேல; அத� ேம� ெவ%ளி5லா� Pசி' பிற1 மிக இேலசாக� தJக� Pச'ப?�. 
அ�மணி'பா�� இர4? சி�டJகைள� ைகயிெல?�தா%. "ஜூ�, இ* எ'ப�' 
பிரகாசி�கிற ெத�;�, கனமாக இ=�கிறெத�;� பா,�தாயா? இதி� தா� தJக� 
அதிகமாக இ=�கிற*." ஆனா� ஜூ� அைத உ4ைமயி� பா,�கவி�ைல. 
ெபா�னிற� S�தைல <ைடய இளவரசியி� தைல5� ேபால விளJ1� ப�?� 
கழிG A� அவ2�1' பி��தி=�த*. தைலைம ெநசவாளி தJக ஜாிைக Aைல 
எ'ப� நி;'பெத�; ஜூ��1� கா4பி�தா�. தJக�தி� அளG�1� த�கவா; 
ேசைலயி� விைல இ=�த*. "எ�0ைடய பைழய ேசைலகெள�லா� கிழி�* 
ேபானா� அவ(ைற� 1வியலாக' ேபா�?� தீயி� ெபா��1ேவ�. அ'ேபா* 
அவ(றி� ஜாிைகயாக ெநE*%ள ெவ%ளி அ�ல* தJக� கிைட�*வி?�" எ�; 
அ�மணி'பா�� ெசா�னா%. 
 
ஆழம(ற நீாிேல Tாிய ஒளி ப?�ேபா* ேதா�;� நிற�ேபால இளநீல 
வ4ண�திேல, ந�ச�திரJகைள<�, இைலகைள<� தJக ஜாிைக� கைரயாக' 
ேபா�ட ஒ= 	டைவ<�, க;'	 எ�; ெசா�6�ப� அ�தைன ஆH�த நீல�திேல 
ஒ�டக� ேபால� ேதா�;� சி;சி; ந�ல விலJ1கைள ெவ%ளி ஜாிைகயி� 
கைரயாக' ேபா�ட ம(ெறா= 	டைவ<� அJகி=�தன. கைடசியி� அ�மணி' 
பா�� அ�த இர4ைட<� எ?�*�ெகா4டா%. கழிகளி� ேம� ந�றாக இN�*, 
�=�கமி�லாம( ெசE* இர4? ேப, அவ(ைற ம��*� ெகா?�தா,க%. 
அ�மணி'பா��<� ஜூ�<� காாி� ஏறி�ெகா4? 	ற' ப�டா,க%. எ�லா 
ஜ�ன�க2� திற�தி=�*� உ%ேள 	1�த கா(; 1ளி,�சி த=வதாகயி�ைல. 
Qதிகைள<�, கைடகைள<�, ெதEவ வ�வJகைள� தாJகிய ேகா	ரJகைள <ைடய 
ேகாயி�களி� வாயி�கைள<� கட�* ெச�ைன� 1�ெச�6� சாைலைய 
அைட�தன,. Sைடயி9=�த பழJகைள எ?�*� சா'பி�?வி�?� ேதா�கைள 
ெவளிேய Qசினா,க%. ஆ?க2�, 1ரJ1க2� வ�* அ�ேதா� கைள� 
தி�;வி?மாதலா� சாைல அ��தமாவதி�ைல. 
 
மரJகளிெல�லா� சிவ�த 	Nதி ப��தி=�த*. அவ,க% கட�* ெச�ற ஒBெவா=  
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லாாி<� ஒேர 	Nதி' படல�தி9=�த*. மா�? வ4�க% கிாீ�சி�?� ெகா4? 
ெம*வாக� ெச�றன. நில� வற4?� மாநிற� ேதா?� இ=�த*; மாத�கண�காக 
அ* அ'ப�� தானி=�1�. ப��க% எ'ப� ெம9�* பாிதாபமாக இ=�தன! 
அ�மணி'பா��யி� இர4? ப��க2�1� இவ(றி(1� எ�தைன ேவ;பா? ! 
அ�த' ப��க2�1 காேவாி, ேகாதாவாி எ�; இ�தியாவி6%ள இர4? 	4ணிய 
நதிகளி� ெபயைர ைவ�தி=�தன,. நிைறய அைவ பா� த�தன. அ�மணி'பா�� 
அைவக2�1 உல,�த 	�6�, ைவ�ேகா6� வாJகி'ேபா�டா%. இ�த' 
ப��கெள�லா� பாவ�, தைழகைள<�, 5%2%ள சி; 1(;�ெச�கைள<� ேத� 
அைலய ேவ4?�. ெச�ைன ைய� �(றி<%ள எ�லா' பிரேதச�தி6� ேகாைட 
கால� தி(1 5�	 ெச�ற பி'ரவாியி� ஆழமி�லாத ஏாிகைள' பா,�ததாக ஜூ��1 
ஞாபக�. ஆனா� இ'ெபாN* எ�லா� வற4? ெவ��*� கிட�த*. சில ஏாிகளி� 
அ�'பர'பி� ம�?� சா�ப( ப�ைமயான தைழகைள<ைடய 5லா�பழ� ெகா� 
பட,�தி=�த*. அதி� ம7ச% நிறமான P�க2�, இள� ெபா�னிறமான பி7�க2� 
இ=�தன. 5த( ப=வ மைழ�1' பி� ெகா7ச� 	� வள,�தி=�த*; சில காE கறி� 
ெச�க2� பயிராகியி=�தன. ஆனா� ெவ'ப�தா� அவ(றி� ெப=�பா�ைம 
உல,�* ேபாEவி�டன. 
 
'எ'ெபாN* ம;ப�<� மைழ வ=ேமா!' எ�றா% ஜூ�. 
 
"தீபாவளி�க'	ற� வ=�. ஜூ�, Q�?�1 வ�* வி�ேடா�. இேதா உன�1 
எ�0ைடய தீபாவளி'பாி� - இ*தா� உன�1' பி��தெத�; நிைன�கிேற�" 
எ�; அ�மணி'பா�� Sறிவி�? ஜூ�யி� ைகயி� ஒ= ெபா�டல�ைத� 
ெகா?�தா%. அ* ஒ= ேமகவ,ண' ப�?� ேசைல. நீல5� ப�ைச<மாக அ* 
மீ�ெகா�தி நிற�தி9=�த*. 
 
"ஆஹா!” எ�றா% ஜூ�. 
 
“இைத ஒ= அJகியாக� ெசE* ெகா%ளலா�; ஆனா� தீபாவளிய�; காைல 
ேநர�தி(1 5�னா� நீ ேபா�?� ெகா%ள�Sடா*. நிைனவி� ைவ�*�ெகா%" 
எ�றா% அ�மணி'பா��. 
------------- 
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6. 6. 6. 6. தீபாவளிதீபாவளிதீபாவளிதீபாவளி    
 
இனி'	' ப�சணJக% ெசE*ெகா4? ஜா,Y அதிக ேவைலயாக இ=�தா�; 
ஆனா� எ�ன ெசEதா6� இ�த� 1?�ப�திேல தீபாவளி இ='ப* ேபால அவ,க% 
Q��� இ=�க5�யா*. தீபாவளி எ�றா� ேவ��ைக; ஆனா� அBவளG 
5�கியமான ெபா=% ெகா4டத�ல. ேவ9�ச�* வழியாக ஜூ� \ைழ�* 
ெச�றேபா* அ�மணி'பா�� ெசE* ெகா4�=�த �ைவயான ப4டJகளி� 
வாசைன ேதா�ட�திேல மித�* வ�த*. "	* அாிசியி�?' ெபாJக� ெசEேவ�. 
அ* எJக2�1 ம�?ம�ல. எJக2ைடய அ=ைம' ப��க2�1� தீபாவளி உ4?. 
நாேன எ� ைகயாேலேய அைவக2�1� தீனி ைவ'ேப�. நாJக% சா'பி?� 
உணைவேய அைவக2� சா'பி?�. அைவக% ஒ= ேவைள ேபான வ=ஷ�ைத 
நிைனவி� ைவ�*�ெகா4? அைத எதி,பா,� தி=�கலா�" எ�றா% 
அ�மணி'பா��. 
 
தீபாவளிய�; ப%ளி�Sட� கிைடயா*. காைல ேநர�திெல�லா� ஒBெவா=வ=� 
ம(றவ,கைள' பா,�க� ெச�6வா,க%; பாி�க2� ப�சணJக2� ெகா?'பா,க%. 
ெபாN* வி�வத(1 ெவ1 ேநர�தி(1 5�ேப அவ,களி( ெப=�பாலானவ,க% க4 
விழி�* எN�தவ,களாைகயா� பி(பக9ேல அவ,க% உறJ1வா,க%. பிற1 படா, 
படா, படாெர�; வாணெவ�க% இதி� ெதா�ைலெய�னெவ�றா� ப�டா� 
ெவ��க� ெதாடJகி வி�டா� பிற1 அ* நி(பதாகேவ காேணா�. உறJக� ெச�ல 
யா=�1� வி='பமி�ைல. ம(றவ,க% எ�ன ெசE* ெகா4�=�கிறா,க% 
எ�பைத'ப(றி யா=� கவைல'ப�டதாக� ெதாியவி�ைல. சி;வ,க% 
அைனவ=�1� ப�டா� கிைட�தி=�கிற*. அ* எJ1� ெவ��கிற*. அ�த 
நாேளா?Sட அ* 5�கிறதி�ைல. ெப=�பாலான ம�க2�1 ஓரளG ச9'	 
ஏ(ப?� வைரயி� ப�டா� ெவ� நட�* ெகா4ேடயி='பதாக� ேதா�;கிற*. 
 
�வ=�1 அ�த' 	ற�தி6%ள Q��ேல ேமா�டா, ைச�கி% ைவ�தி=�1� ைபய� 
ஏராளமான வாணெவ�க2�1%ேள எாி<� தீ�1�சிைய' ேபா�?வி�டா�. 
அைவக% எ�லா� திைசகளி6� சிதறிேயா� ெவ��தன. வி=�தாளிகளி� சில=�1� 
தீ���?� காய� ஏ(ப�? வி�ட*. அதனா� அJேக ஓரளG பரபர'	 உ4டாயி(;. 
ஜூ�யி� த�ைத அJ1 ெச�; அவ,க2�1� க�?' ேபா�டா,. இ=வைர� த� 
காாிேலேய ஏ(றி�ெகா4? ஆ"ப�திாி�1� ெச�றா,. ஆனா� யா=� அதிக� 
கவைல' ப�டதாக� ெதாியவி�ைல. ெப7சமி0�1� ெகா7ச� பய�. ஜூ�யி� 
தாயா=�1� ேகாப�. "1ழ�ைதக2�1 உணவளி�க'ேபாதிய வசதியி�லாதவ,க% 
Sட 5�டா% தனமாக� தJக% ைகயி6%ள காெச�லாவ(ைற<� இ�த'  
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ப�டாசிேல ெசலவழி�கிறா,க%" எ�; 1ைற Sறினா% அவ%. 
 
அ�த நாளி� 5(பக� ஜூ��1' பி��தி=�த*. இJகிலா�திேல ஒ= மிக 
5�கியமான S�ட�தி(காக� தயாாி�க'ப?� அJகிைய' ேபால அ�த ேமகவ,ண' 
ப�?�*ணியி� ைத�தி=�தா,க%. அ�; காைலயி� தா� வா�கி அைத� ெகா4? 
வ�தா%. காைல உணவ=�* 5� ஜூ� அைத� தாி�*�ெகா4டா%. அவ,கைள' 
பா,�க ஹாிதாஸு� அவ� தா<� உ�பட' பலேப, வ�தி=� தன,. ேஹா9' 
ப4�ைக இ�0� ேவ��ைகயாக இ=�1� எ�; ஹாிதாb� தாE 
Sறி�ெகா4ேட யி=�தா%. "இ�த� தாி�திர� பி��த ெத�னா�?�கார,க% 
ேஹா9'ப4�ைகைய� ெகா4டா?வதி� - ஆஹா, அவ,க% ெட�9�1 வ�* 
பா,�க ேவ4?� - சாியான 5ைறயிேல ஒ= ப4�ைகைய� ெகா4டா?வைத 
அJேக பா,�கலா�". ஹாிதா" 'ேயாேயா' எ�ற விைளயா�?� சாமா� 
ைவ�தி=�தா�. ஜூ��1 அவ� ஒ�; ெகா?�தா�. அவ(ைற� தாHவார�தி(1� 
ெகா4? ேபாE யா, மிக ந�றாக வி?கிறா,க% எ�; அவ,க% பா,�கலானா,க%. 
 
தீபாவளி' ப4�ைகயிேல இரG ேநர�திேல ைவ�1� விள�1க% தா� மிக ந�ல 
அ�ச�. அமாவாைசயாகிய 5த� நா% மாைலயி� Q�?� கதவ=கிேல ப�க�தி(1 
ஒ�றாக இர4? விள�1கைள ைவ'பேதா? ெதாடJகினா,க%. இர4? 
வாரJக2�1' பிற1 வ=� ெபௗ,ணமி நாளாகிய கா,�திைக வைரயி6� ஒBெவா= 
இரவி6� விள�1கைள அதிக'ப?�தி� ெகா4ேட இ=�தன,. ெப=�பா6� 
எ�லா� சி;சி; ம4 விள�1க% தா�. A(;�கண�கான வ=ஷJகளாக ம�க% 
அவ(ைற' பய�ப?�தி வ�தன,. எ4ெணைய வி�? ஏ(றிய அைவ அைமதியான 
சி; �டராக ஒளி,�தன. அைவ உைட�* ேபானா6� பரவாயி�ைல; ஏென�றா� 
அைவ மிக ம9G; 1யவ,களா� ெசEய'ப�டைவ. பி� ப1திகளி6%ள ெத=�களி� 
1�ைசகைளயைம�*�ெகா4? அவ,க% விள�1க%, பாைனக% P�ெதா��க% 
ேபா�ற ெபா=%கைள� ெசEதன,. நி(1� நிைலகைள மா(றாம� நா��ய 
மா?ேவா, பைழய 5ைறையேய கைட'பி�'ப*ேபால இ�த� 1யவ,க2� தJக% 
&தாைதக% அழெக�; க=தி உ4டா�கியவா; உ=வJகளைம�*� க�ைட விர� 
அைடயாளமி�?�, களிம4ைண� தி=கியைம�*� அணிெசEதா,க%. 
 
அ�; மாைல ஜூ�யி� த�ைத ஆ"ப�திாி�1� காாி� ெச�றா,. அ?�த Q�? 
ம�கைள'ேபாலேவ விப�*� 1%ளாகி அவசரமாக� கவனி�க'பட ேவ4�யவ,க% 
இ='பா,க% எ�; அவ=�1� ெதாி<�. எ�த டா�ட, வ�தி='பாெர�;� 
அவ=�1 நி�சயமி�ைல. ஜூ�ைய அவ, த�5ட� அைழ�*� ெச�றா,. விள�1க% 
ஒளி=� Qதிகளி� வழியாக� ெச�வ* இ�பமளி�த*. ஓைல ேவE�த ேசாிகளி6�  
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சி; ம4 விள�1க% �ட, வி�டன. அைனவ=� உ(சாகமாக� ேதா�றின,. 
 
ல��மிைய' பா,�க 5�<ெம�; ஜூ� ந�பி� ெகா4�=�தா%. அவ% த� பா�� 
Q��(1 நி�சய� வ�தி='பா% ; 	திய ேசைலைய' ெப(;�ெகா4�='பா%. அ�த 
ேசைலைய� க��� ெகா4�=�1�ேபா* அவைள' பா,�க ஜூ� ெபாி*� 
வி=�பினா% - அைத அJேகேய நி�சயமாக உ?�தி'பா,�தி='பா%. ஆனா� 
ெபாிய�மா% சி�ன�மா% ம�க% ஏராளமாக இ=�கிறா,க% எ�ப* ஜூ��1� 
ெதாி<�. ஒ=ேவைள ல��மி அவ,கைளெய�லா� ெச�;� பா,�*' பாி�க2� 
ப�சணJக2� ெகா?�*� ெகா4?�, அவ,களிடமி=�* ெப(;�ெகா4?� 
இ='பா%. ெகா�ைட' ப='	�கைள விேசஷமாக� கல�* த� தாயா, ெசEத 
ப4டJகைள அ?�த Q�? வச�தி ெகா4? வ�தா%. அவ% அவ(ைற ஒ= ெபாிய 
இைலயி� ைவ�*, ம"9� *ணியா� &�, பா,'பத(1 அழகாக இ='பத(காக 
அத(1ேம� சில மல,கைள ைவ�* எ?�* வ�தா%. தீபாவளி' ப�சணJகைள� 
கைடயி9=�* வாJ1வ* 5(றி6� தவ; எ�; க9யாணமான இ�திய' 
ெப4களி� ெப=�பாேலா, க=தியி=�தன,. வழ�கமாக அவ,க% ப�சண� 
தயாாி�க� தனி'ப�ட 5ைறகைள� ைகயா4டன,. அவ(ைற'ப(றி அவ,க2�1 
மி1�த ெப=ைம. 
 
ல��மிைய ம;ப�<� ஜூ� பா,'பத(1% அேநகமாக� கா,�திைகேய வ�* 
வி�ட*. அத(1% Q?களிெல�லா� கதGக2�1 ெவளியி6�, ஜ�ன� 
ஓரJகளி6�, தாHவாரJகளி6� வாிைசயாக விள�1கைள ஏ(றி ைவ�க� ெதாடJகி 
வி�டா,க%. சில இடJகளி� பலவைகயான வ,ணJக2%ள மி�சார விள�1கைள� 
ேகா�* ைவ�*' ெபாிய அலJகாரJக% ெசEதி=�தன,. ஆனா� இளJகா(; 
சிறிேத Q�கி�ற ேபா*� நீ4? ஆ� ஒளிவி?� சிறிய ம4 விள�1கைள' ேபால 
அைவ அBவளG அழகாக இ�ைல. விள�1 மாைலகளா� அலJகாி�க' ெப(றதா� 
அழக(ற Q?க2� ெகா7ச� அழகாக� ேதா�றின. ஆனா� கா,�திைக�1% 
வி?5ைற உண,�சி ெம*வாக மJகிவி�ட*. ’படா,, ப]�' எ�; கைடசி 
5ைறயாக� ச�த� ெசE*வி�? வாணெவ�க2� 5�வைட�தன ; ப%ளி�SடJக% 
மீ4?� திற�தன. வய* வ�தவ,க% தJக% ேவைலைய கவனி�க� ெச�றன,. இ�த 
வ=ஷ�தி(1� தீபாவளி 5��த*. 
 
நீ�*வத(காக ஜூ� த� த�ைத<ட� கிள'	�1� ெச�றா%. அவ% 1ளி�1� 
உைடைய அணிவத(1� 1ள�ைத� கட�* ெச�றெபாN* அJேக ல��மி ஐ" 
கிாீ� சா'பி�?� ெகா4�=�தா%. அ�த நிைலயி� அவ% எN�* ேபாEவிட 
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5�யா*. ஆனா� அவ% 	=வJகைள ெநாி�*�ெகா4? ேவ; ப�கமாக 5க�ைத� 
தி='பி� ெகா4டா%. "எ�ன காரண�?" எ�; ஜூ� ேக�டா%. 
 
ல��மி ேமைஜயி� ேம� விர�களா� த���ெகா4? ெமௗனமாக அம,�தி=�தா%. 
	திய ப�ைச நிற� ேசைல ைய� க��� ெகா4? அவ% பாேல? ேபா�ற நிற5%ள 
ரவி�ைக ஒ�ைற அணி�தி=�தா%. "நாJகெள�லா� அ��தமானவ,க% எ�; 
உJக2�1 எ4ணமா? அN�1' பி��த தமிழ,களா� !" எ�; தி]ெர�; 
ெசா�னா%. அவ% 1ர9� ேகாப� ெதானி�த*. 
 
"நீ ெசா�வ* என�1' 	ாியவி�ைல" எ�; ஜூ� உ4ைமயான திைக'ேபா? 
ெசா�னா%. 
 
"நீ<� உன* சிேனகித,க2� - வட�கி9=�* வ�தி=�1� உன* 	திய 
சிேனகித,க2�!" எ�றா% ல��மி, 
 
"ஹாிதாைஸயா ெசா�கிறாE?" எ�; ேக�டா% ஜூ�. அவ2�1 ஒ�;� 
விளJகவி�ைல; ஒேர கவைலயாக இ=�த*. 
 
"அவ� ேப, எ�னவாக இ=�தா6� என� ெக�ன?" எ�றா% ல��மி. 
 
"நீ அவைன�தா� 1றி'பி?கிறாE -ல��மி, அவெனா= சி�ன'ைபய� தாேன?" 
 
"சி�னைபய� ! அவ� தாயா, எ�ன, அவ% ஒ= ெப4தாேன எ�; 
ெசா�6வாெய�; நிைன�கிேற�" எ�; ெசா�9வி�? ல��மி த� ேதாைள 
ஜூ�யி� ப�க� தி=�பினா%. 
 
"ஓ, அவ% தா� காரண�! ல��மி, அவ% ஒ= &ட� கNைத. இைதவிட வட�1 
அழகானெத�; ந�பவி�ைல. அ'ப�� ெசா�வ* ஹாிதாb� 1�றம�ல; எ� 
1(ற5ம�ல..." எ�றா% ஜூ�. 
 
ஆனா� ல��மி அத(1� ெசவி சாE�கவி�ைல; அவ% 5�ேப தீ,மான� ெசE*  
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ெகா4?வி�டா%. ெட�9யி9=�* எJகைள ஆள 5ய(சி ெசE* ெகா4?%ள 
இவ,க% தா� எJகைள இழிவாக� க=*கிறா,க%; ஆனா� அ'ப� ஆள நாJக% 
விட'ேபாவதி�ைல; பிாி��V காரராகிய நீJக% ஆ4டேத ேமாச� - ெரா�ப 
ேமாச�. இவ,க% ஆள 5�<ெம�; நிைன�தா� - பிற1 ெதாி�* ெகா%வா,க%. 
நாJக% இ�த ஹி�திைய' ேபசேவ4? ெம�; ெசா�6கிறா,க%: உJகைளவிட 
இவ,க% மகா ேமாச�!’ 
 
அ�ம�மா, இ* பயJகரமான அரசிய� - அவ% மிைக'ப?�தி� S;கிறா% - 
அவைள எ'ப�' ேபசாம9=�க� ெசEவெத�; ெதாியவி�ைல எ�; இBவா; 
ஜூ� எ4ணமிடலானா%. ஐ"கிாீைம� சா'பி�? 5��காம� Sட ல��மி 
ேமைஜைய9�? எN�* வாைய இ;க &��ெகா4? ேபாE வி�டா%. பரதநா�� 
ய�திேல 	9ைய' ேபா�ற &,�கமான ப1திைய அவ% எ'ப� அபிநய� பி��தா% 
எ�பைத� தி]ெர�; ஜூ� சி�தி�தா%. அவளிட�திேல ல��மி இ'ப�' 	9யாக 
இ='பெத�றா�! ஜூ�யி� க4களி9=�* Tடான இர4? ெபாிய க4ணீ,�-
*ளிக% பி*Jகி� தளஓ? களி� மீ* ெதறி�* விN�தன. 1ளி'பத(கான உைட 
யணி�* நீ�*வத(1� தயாராக வ�த ஜூ�யி� த�ைத அவைள அ�த 
நிைலயிேலதா� க4டா,. எ�ன நட�த ெத�; அவ=�1 அவ% ெதாிவி�தா%. 
அவ=�1 ஒேர கல�க� ஏ(ப�?வி�ட*. 
 
"இ�தமாதிாி விஷய�தா� இ�தியாைவ *4? ேபா�? வி?�. அ'ப�யானா� அ* 
ெபாி*� வ=�த� த�க*. இ�த வ;ைமைமெய�லா� *ைட�ெதறி�தGடேன இ* 
ஒ= வ9ைமவாE�த நிைலயான நாடாக இ=�க 5�<�. இ* ஒேர நா?தா�. 
ெமாழிைய'ப(றி ஏேதா பித(; வைத ைவ�*�ெகா4? ராYயJகெள�லா� 
தனி�தனி யாக' பிாி�*ேபாக ேவ4?ெம�; ெசா�6கிறவ,க2�1 அவ,க% 
ெசE<� தீJ1 ெதாியவி�ைல! ஹாிதாb� தாைய'ேபா�ற மட�தன5%ள 
ெப4க2� நி�சயமாக அவ,கைள'ேபாலேவ தீJ1 ெசEகிறா,க% " எ�; அவ, 
ேபசலானா,. 
 
"பா�	'	(;" எ�றா% ஜூ�. ப%ளி�Sட�தி� அ'ப�� ெசா�வைத அவ% 
ேக��=�கிறா%. அைத அவேள பய� ப?�*வத(1 இ*வைரயி6� ச�த,'ப� 
கிைட�கவி�ைல. "ஆனா� ஹி�தி ஒ= ெதா�ைல” எ�; அவ% ேம6� ெசா�னா%. 
 
"இ�தியாG�1 ஒ= அரசாJக ெமாழி இ�லாம� எ'ப�� தவி,�க 5�<ெம�; 
என�1� ெதாியவி�ைல. ஆனா� ஹி�தி ேப�� ம�க% ம(ற ம�களி� நா�? 



55 

 

ெமாழிைய இழிவாக� க=*வ* நியாயமி�ைல. ேந= அ'ப�� ெசEவதி�ைல. ஜு�, 
இ�தியாவிேல டஜ� கண�கான ேதசிய ெமாழிக% இ=�கி�றன. எ�;ேம மற�க� 
தகாத A�க2�, கவிைதக2�, பா�?�க2� அைவக% சிலவ(றிேல இ=�கி�றன. 
தமிழி6� அ'ப�� தா�. நா�ம�?� ச(; சிரம� எ?�*�ெகா4டா� 
ெவBேவறான எ�தைனேயா ெமாழிகைள� க(;�ெகா%ள 5�<�" எ�; அவ% 
த�ைத ெமாழி�தா,. 
 
"எ�னா� 5�யா*" எ�; ெசா�9வி�? ஜூ� ேம6�, "அ'பா, ல��மிைய' ப(றி 
எ�ன ெசEயலா�? என�1 ெரா�ப� கவைலயாக இ=�கிற*" எ�றா%. 
 
"நா� அதிகமாக ஒ�;� ெசEய 5�யா*. ஆனா� ஒ=ேவைள எ�லா� தாேன 
சாியாகிவி?�. தி]ெர�; அ'ப�யாவ*4?. இத(ெக�லா� இ�த ெவEயி6� 
ஓரளG காரணமாக இ=�கலா�. ஒBெவா=வ=�1� ேகாப� வ�*வி?கிற*. ஜூ�, 
வா நீ�தலா�. நீ�தி� 1ளி�த பிற1 உட�ைப உல,�தி� ெகா%2� ெபாNேத 
சா�ெல� ஐ" சா'பிடலா�. எ'ப�?" எ�றா, அவ% த�ைத. 
 
நீ, ெவ*ெவ*'பாக இ=�தா6� அதி� நீ,*வ*�, சா�ேல� ஐ" சா'பி?வ*� 
ஆ;தலாக இ=�தன. ஆனா� ஜூ�யா� கவைல'படாம� இ=�க 5�யவி�ைல. 
"வட இ�தியா உ�ைமயி� எ'ப� இ=�1�?" எ�; அவ% ேக�டா%. 
 
"இைதவிட� ெகா7ச� வள� மி1�த*. ம�க% அதிகமான *ணிைய 
உபேயாகி�கிறா,க%. நா� இJகிலா�* தி=�	வத(1 5�னா� உ�ைன அJேக 
அைழ�*� ெச�ல 5ய(சி ெசEகிேற�" எ�; அவ% த�ைத பதிலளி�தா,. 
 
"ஓ, நா� அJேக ேபாகலாமா?" எ�; ெசா�9வி�? ஜூ� அைத' ப(றி� ெகா7ச� 
எ4ணி' பா,�தா%. பிற1 அவ%, "ல��மி 	திய ேசைல உ?�தியி=�தா%. 
அவ2�1� தீபாவளி�காக வாJகிய ேசைல அ*. அைத வாJ1�ப� நா� தா� 
ெசா�ேன�" எ�றா%. 
 
ஜூ�யி� த�ைத பாிேவா? 'உ�' ெகா��னா,. அவ, �(றி6� பா,�*வி�?' பிற1 
ச(; இரகசியமாக, "ல��மியி� ெந7ைச� *ைள�க� S�ய ேவெறா= விஷய� 
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இ=�கிற*. அவ2ைடய த�ைதயான 1மா=�1� கVட� ஏ(ப��=�கிற*. 
நட�கி�ற தி�டJக% ஒ�றி� ேம� "தான� வகி�1�ப�யானவ,களி� ஒ=வ, 
சாிவர நட�கவி�ைல ெய�பைத அவ, க4?பி��தா,. அதாவ* தம�1 ேமேல 
உ�திேயாக� பா,�1� அ�த மனித, ல7ச� வாJகி�ெகா4�=�தா,. அைத�க4? 
1மா=�1� ேகாப� ெபாJகி(;. ஆனா� அ�த மனித=�1� ெச�வா�1 அதிக�. 
அதனா� 1மாைர ேவைலயி 9=�* நீ�1�ப� ெசE*வி�டா,க%. அவ=�1 ேவ; 
ேவைல இ*வைர கிைட�தேதா எ�னேவா என�1� ெதாியா*. கிைட�தா6� 
இைத' ேபா�ற அBவளG, ந�லதாக இ=�கா*. 1மா, பிரா�மணராக' பிற�ததா� 
தா� ேவைல ேபாயி(; எ�;� பிரா�மண, ேம� அ'ப� ெவ;'	ண,�சி 
இ=�கிற* எ�;� சில ேப, ெசா�கிறா, க%. எ'ப� இ=�தா6� ேம� 
உ�திேயாக� வகி�தவ=� பிரா�மண,தா�! இBவாெற�லா� *�ப�தி(1 உ%ளா� 
1கிறா,க% எ�; அ* ல��மிைய நிைன�1�ப� ெசEதி=�கலா�. ஆனா� என�1 
நி�சயமாக� ெதாியா*" எ�; ெசா�னா,. 
 
"ஓ, அ* நியாயமி�ைல! அ'பா, நீJக% ஒ�;� ெசEய 5�யாதா?" எ�றா% ஜூ�. 
 
“எ�னா� 5�யா*. நியாய� தைல ��கி ேமேல வ=� எ�; நா� ந�பி� 
ெகா4�='ேபா�. வாH�ைகயி6JSட அ'ப�' பல தடைவ நட�கிற*. ஜூ�, 
இJகிலா�* ேபாவெத�றா� உன�1 மிகG� ச�ேதாஷமாக இ=�1மா?" எ�றா, 
த�ைத. 
 
"ஜாைன' பா,�கேவ4?� ேபா9=�கிற*" எ�; ஜூ� ெசா�னா%. அ'ப�� 
ெசா�ன அேத &�சிேலேய அவ% ஹிாிதாைஸ'ப(றி நிைன�தா%. அவ� ஜாைன 
நிைனc��னா�. இனிேம� அவைன' பா,�காம� இ=�* விடேவ4?ேமா? 
அவ� அ�ல* ல��மி இர4? ேபாி� யாேரா ஒ=வ,தா� எ�றா� - ஆனா� 
அ'ப�யா? "இJகிலா�தி� இ�தைன அனாவசியமான சி�க�க% இ�ைல. ஜாதிக%- 
சில ேப, மிகG� வ;ைமயிேல இ='ப*. அ'	ற� இ�தைன ெதEவJக%..." எ�; 
ேம6� ெசா�9வி�? அவ% த4ணீ=�1% &Hகி� ெச�; ேவ; எைதேயா 
நிைன�*�ெகா4? த� த�னதயி� ப�க�தி� ேமேல வ�தா%. "Q�?�1%ேளேய 
இ=�1� அ�த' பைழய நீ�ச� 1ள�தி� நீ�*வெத�றா� இ'ெபாN* என�1 
ெவ;'பாக� ேதா�;கிற*. அேதா? மா�பழ� கிைட�கா*." 
 
"நீ இ�0� இட* 5ழJகாைல வைள�*�ெகா%கிறாE. அ'ப�� ெசEயாம-
9=�தா� நீ &Hகி� ெச�வ* ந�றாக இ=�1�. இJகிலா�தி(1� ெச�வத(1 
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5�னா� இைத நீ தி=�தி�ெகா%ள ேவ4?�. அேதா பா,, ெப7சமி�ைன� 
S���ெகா4? அ�மா வ=கிறா%" எ�; அவ% த�ைத ெமாழி�தா,. 
 
த4ணீாிேல நிழ� ப��தி=�1� ஒ= ப1தி�1 ெம*வாக நீ�தி�ெகா4ேட ஜூ�, 
"ல��மி எ�ைனவிட மிக ந�றாக &Hகி நீ�*கிறா%. நா��யமா?வைத'ேபால. 
எ�0ைடய கா�க% சாியானப� ெச�6மா; எ�னா� எ'ப�ேயா ெசEய 
5�யவி�ைல. அ'பா, நா� இJகிலா�தி(1' ேபான பிற1� தீபாவளி ெகா4டா�� 
ெகா4�=�க 5�யாதா?" எ�றா%. 
------------- 

7. 7. 7. 7. மைழமைழமைழமைழ    
 
அ�ேடாப, கைடசி நா�களிேல மைழ' ப=வJகளி� 5�கியமான இர4டா� 
ப=வ�* ேமகJக% 1விய� ெதாடJகின. இரG 5Nவ*� இ� உ=மி(;. "ஒ= 
சமய� ம;ப�<� ெவ%ள� வ�தா� அத(1 ேவ4�ய ஏ(பா?கெள�லா� 
நட�தி=�1ெம�; ந�	கிேற�" எ�; ஜூ�யி� தாE ச(; அ�ச�ேதா? 
Sறினா%. அவ2ைடய ெபா*நல ேசைவெய�லா� ஏைழ ம�க2�காக ஏ(ப�டேத; 
அவ,க% ஏதாவ* ஒ= காரண�தா� Q��றி<� பசிேயா?� இ=�தன,. S9 
ேவைல ெசEவ*, எ'ெபாN*� மி1�த சிரம�ேதா?� அவசர� ேதா?� 
பாரவ4�கைள� த%2வ*, &�ைடகைள� �ம'ப* இ'ப� ஏதாவ* ேவைல 
கிைட�1ெம�; ந�பி ஆ4க% தJக% கிராமJகைள வி�?� ெச�ைன�1 வ�தன,. 
அவ,க2�1 அ�த ேவைல Sட� கிைட�கவி�ைல ேபா6�. அவ,க2ைடய 
மைனவிமா=�, 1ழ�ைதக2� அவ,கைள' பி�ெதாட,�* வ�* வி�டன,. 
அவ,க2�1 இ=�க எJ1ேம இடமி�ைல. அதி,Vடமி=�தா� ஏதாவ* ஒ= 
Qதியிேல �வாி� நிழ9ேலா மர�தி� அ�யிேலா தJக இட� கிைட�கலா�. மைழ 
ெபாழிய� ெதாட,கினா� கழனியிேல திாி<� விலJ1கைள'ேபால அவ,க% 
நைன�தன,. பிற1 ஆ?மா?கைள' ேபாலேவ Tாிய� தJகைள<� தJக% 
*ணிமணிகைள<� உல,�தG�, மைழ� த4ணீ, ஆவியாகி மீ4?� கா(றி� 
ேசரG� கா�தி=�தா,க%. 
 
ெபா*நல�தி(1 உைழ�1� ம�களி� ெப=�பா� ைமேயா, இ�திய' 
ெப4களாவ,. அவ,க% இ�த ஏைழ ம�க2�1� ெகா7ச� உதவி 	ாி�தா,க%. 
ஆனா� ேம6� ேம6� ஏைழ ம�க% வ�* ெகா4ேடயி=�தன,. அதனா� 
சாமா�க% ேவ4?ெம�; ராYய இலா�கா�க2�1 ஏராளமான க�தJக% 
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எNதேவ4�யதாயி(;. சாமா�க% பய�படாம� கிட'ப* அவ,க2�1� ெதாி<�. 
ஆனா� அவ(ைற' பய�ப?�*வத(1 அ0மதி தர யா=�1� ெபா;'பி�ைல. 
எ�தைனேயா தடைவ ெட9 ேபானி� ேபசேவ4�யி='பைத' ப(றி<�, யா=�1� 
மன� ேநாகாம� நட�* ெகா%ள ேவ4�யி='பைத' ப(றி<� ஜூ�யி� தாயா, 
1ைற'ப�?� ெகா%வ*4?. அBவா; நட�தா� தா� காாிய� நட�க� 
ெதாடJ1�. இ'ேபா* அவ% உணG' ெபா=%க%, *ணிக%, பா� ெபா� 
5தலானவ(ைற அவசர� ேதைவ�ெகன� ேசகாி' பதி� 5ய(சி ெசE* 
ெகா4�=�தா%. 
 
ெபா*நல ேவைல ெசEகிறவ,க% அவ,க% ம�?ம�ல. இ�தியா 5Nவதி6� 
ராமகிVண மிஷ� ெபா*நல ேசைவ ெசE* வ�த*. ஆயிர�கண�கான ம�க2�1 
உணவளி�*�, இலவச ம=�*வ உதவி ெசE*�, ப%ளி�Sட� நட�தி<� அ* பணி 
ெசEகிற* எ�; ஜூ�யி� தாE ெதாிவி�தா%. "ஆனா� இ�*�கள�லாத 
ம(றவ,க% தJகேளா? ேச,�* ேவைல ெசEய அவ,க% வி=�	வதி�ைல. ேவ; 
மிஷ�களி� ெப=�பா�ைமயானைவ ம�கைள இ�*�களாக இ='பைதவி�? 
மதமா(ற� ெசEய வி=�	கி�றன. அ* இ�தியாவி� நியாய� எ�; நா� 
க=தவி�ைல. அதனா� அவ(ேறா? ேச,�* ேவைல ெசEய நா� வி=�பவி�ைல" 
எ�றா% அவ%. 
 
“5�டா% தனமான மிஷ�க%!” எ�றா% ஜூ�. 
 
ஒ= நா% காைலயி� ெப7சமி� 1�கல�ேதா? S�ச9?வைத� ேக�?�ெகா4ேட 
ஜூ� உற�க�தி 9=�* எN�தா%. உ%ேள ம��*விட'ப��=�த ெகா�வைலைய 
வில�கி� ெகா4? அவ� எN�* ேம� மா�யி9=�* கீேழ இறJகி' 
ேபாயி=�கிறா�. ேதா�ட�திேல அழகான 1�ைடகளாக� த4ணீ, 
ேதJகியி='பைத அவ� க4டா�. ேதா�ட�காரைன ஏமா(றி� ெகா4? 
உட�பிேல *ணிேயயி�லாம� அவ� அ�த� 1�ைடகளி� *%ளி� 1தி�*� 
ெகா4�=�தா�. ெச�ற இரG இ��த இ�யான* மைழைய� ெகா4? 
வ�தி=�கிற*. தைழக2� மல,க2� மைழயா� கNவ'ப�?� ேதா�ட� எBவளG 
அழகாக இ=�த*! ஆனா� கதிரவ� ம;ப�<� ேதா�றிய*� எ�தைன P�சிக% ! 
உடேன ெவ'ப5� ஆர�பி�* வி�ட*. சிவ'	 நிறமான ேச(;� த4ணீைர� 
ெதறி� *�ெகா4�='ப* 5த9� ெப7சமி0�1 ேவ��ைக யாக இ=�த*. 
ஜூ��1� ஓரளG ேவ��ைகதா�. ஆனா� சீ�கிர�தி� அவ,க% விய,�*' 
ேபானா,க%. உட�ெப�லா� பி�பி�'ைப உ4டா�1� ெவயி� அ*. பி(பக6�1% 
த4ணீெர�லா� வ(றி ம4தா� இ=�த*. ஏதாவ* ஒ=வைகயிேல Q��(1%ேள 
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நிைறய ம4 ேச,�*வி�ட*. ெப7சமி0ைடய கா� தாைரயாகேவ ெப=�பாலான 
ம4 உ%ேள வ�தி=�த*. 
 
அ?�த இரவிேல ேம6� மைழ ெபEத*. மிக அதிகமாக இ�லாவி�டா6� த4ணீ, 
ேதJகி நி(1� அளவி(1' ெபEத*. ஒBெவா= இரவி6� இBவா; மைழ. 
சிலேவைளகளி� ேதா�ட� 5Nவ*� சி;சி; தவைளக% காண'ப�ட*. 
அைவகைள மிதி�காம� ெச�வ* மிகG� கVட�. 
 
எ�லா� ெம*வாக மைழயி� ஊறி நைனய� ெதாடJகின. சாைலகளி� 1;�ேக 
த4ணீ, ஓ�(;. கயி; இN'	' ப�தய� நட�த ஆ"ப�திாி ைமதான�தி� நீ, 
ேதJகி� கிட�த*. ெச�ைனயி� உ%ள ெபாிய மாளி ைக�கிைடயி� ேதா�றி<%ள 
ஏHைமயான ேசாிக% பலவ(றி� 1�ைசகளி6� சைமய� ெசE<� இடJகளி6� 
த4ணீ, நி�ற*. ஓைலயா� ேவE�த Q?க2�, ஓைல� த��க2� ப=வ 
மைழைய� த?'பதி�ைல. ம�க% அN�1' ப��* அ��தமாக� ேதா�றின,. 
ஆ;களிெள�லா� ெவ%ள� ெப=கி. வழ�கமாக எ=ைமக%, 1(;� ெச�கைள 
ெமா�ைடயாக� க��* ெகா4?� ஆழம(ற 1�ைடகளி� தைலைய ம�?� ேமேல 
கா��ய வா; ப?�*ெகா4?� இ=�1�ப�யான தாH�த நில' ப1திகளி� 
	1�த*. 
 
ப=வ மைழ ெதாட,�* ெபEய ேவ4?� எ�; ஒBெவா=வ=� வி=�பின,. 
ஏென�றா� அ�த மைழ இ�லாவி�டா� விைள�ச� 1ைற�* ேபாEவி?�. 
ஒBெவா=வ=�1� ேதைவயான ெந� விைள�ச� 5�கியமாக� 1ைற�* 
ேபாEவி?�. ஆனா� ேவ,ைவSட ந�றாக ெவளி'படாதவா; கா(றிேல 
ஆவிநிைற�தி=�த இ'ப=வ� யா=�1� இ�பமளி�கவி�ைல. ஓரளG ந�றாக� 
க�ட'ப�ட Q?க2� இ�த' ப=வ�ைத� தாJக 5�வ தி�ைல. வற�சியான 
ப=வ�திேல க�ேபால� ெக��யாக இ;கி� ேதா�;� தைரயி� மீ* இ�த 
Q?களி� ெப=� பா6� தள� ேபாட'ப��=�1�. ஆனா� சில நா�க% மைழ 
ெபEத*� அ�த� தைர இளக� ெதாடJகி(;. ஒ= நா% ேமா�டா, கா, வி��=�1� 
சாைளயி� தள� இBவா; ஆகிவி�ட*. ச�கரJக2�1 அ�யிேல ெசJக(கைள 
வாிைசயாக அ?�கி ைவ�*�தா� காைர ெவளியி� ெகா4? வர 5��த*. 
ெப7சமி0�1 இ* ெபாிய ேவ��ைக. ஜா, ஜூ�1� ேதா�ட�கார0�1� அ'ப�� 
தானி=�த*. ஏதாவ* இ'ப� நட'பைத அவ,க% வி=�பின,. 
 
ந4ப,கைள' பா,�க� ெச�வ* எ�ப* அேநகமாக 5�யா*. "ந�ல ேவைள, 
ேதனீ, வி=�*க% நைடெபறா!" எ�; ஜூ�யி� தாE ெசா�னா%. 
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ெவளிFாி9=�* ெச�ைன�1 வ�தி=�த டா�ட, ஒ=வைர ஒ=நா% இரG 
வி=�*�1 அைழ�தி=�தா,க%. அவைர� ச�தி'பத( ெகன ஒ�றிர4? ேபைர<� 
அைழ�தன,. வி=�*�1 5�னா� ஜூ� தன* தீபாவளி உைடைய அணி�* 
ெகா4? அ'பள�, எ6மி�ச�பழ ரச�, ஆர7� ரச� 5த9யவ(ைற வழJகினா%. 
அ�த டா�டைர அவ2�1' பி��த*. அவ, வJகாள�தி9=�* வ�தி=�தா,. அவ, 
5க�திேல இனிய 	�சிாி'	 மல,�தி=�த*. அவ, பல கவிைதகைள எ?�*� 
ெசா�னா,. அவ2�1 அவ(றி� ெபா=% விளJகாவி�டா6� ேக�பத(1 அைவ 
ந�றாக இ=�தன; கத, அணிபவ,களி� அவ=� ஒ=வ, எ�பைத அவ% 
கவனி�தா%. 
 
அவ,க% வி=�* அ=�த அம,�தGடேன மைழ ெகா�ட� ெதாடJகிய*. 1;கலான 
ெவளி5(ற�ைத� தா4� ஜா,Y சில அ� �ர�தா� நட�* வரேவ4�யி=�த*. 
இ=�தா6� அத(1% அவ� ெத'பமாக நைன�*வி�டா�. அவ� சிரம'ப�?� 
தயா, ெசEத கறியிேல ஒ=வாளி நிைறய� த4ணீைர யாேரா ெகா� �ய* ேபா� 
அ* நைன�* வி�ட*. 
 
இ�0� ஒ= ெபாிய ெதா�ைல எ�னெவ�றா�, இBவளG ெவEயி� இ=�*� 
*ைவ�*' ேபா�ட ஆைடக% சாியாக� காEவேதயி�ைல. ேமைஜ விாி'	� க%, 
ப?�ைக விாி'	�க%, தைலயைணக% எ�லா� உல,�ததாகேவ ேதா�றா. ஜூ� 
தன* மிதிய�கைள ஒ�றிர4? நா�க2�1 வி�?ைவ�கேவ அவ(றி� ேம� 
ப�ைமயாக' Pசண� பி��*�ெகா4ட*. ஊசிக2� 14dசிக2� *= ஏறின. 
பைச Pசிய உைறக% ஒ��� ெகா4டன. விைளயா�?� சாமா�களி� ேம� உ%ள 
வ,ண� வி�?' ேபாயி(;. சில ேவைளகளி� ஜூ��1 நீராவிய(ற 1ளி,�சியான 
கா(ைற� �வாசி�க ேவ4?� ேபா9=�த*. 
 
எ�" கதி, நிழ(பட� எ?�1� ேமா�டா, வ4� ஒ= கிராம�தி9=�* தி=�பி 
வ=�ேபா* வழியி� நி(க ேவ4�யதாயி(;. 5�னா9=�த சாைலைய ெவ%ள� 
அ��*�ெகா4? ேபாEவி�ட*. நா� அ�த வ4�யி� ேபாயி=�தா�....' எ�; 
இBவா; ஜூ� எ4ணமிட லானா%. ெபா;'ைப ஏ(;�ெகா4�=�த இள டா�ட, 
எBவா; தாJக% இரG 5Nவைத<� ேமா�டா, வ4� யிேலேய கழி�க 
ேவ4�யதாயி(; எ�பைத எ?�*� ெசா�னா,. எ�தைன எ�தைனேயா வைகயாக 
ஊைளயி? வைத<� 1ைர'பைத<� அவ,க% ேக�டா,க%. அ'ப� 1ைர�தைவ 
கிராம�* நாEகளாகG� இ=�கலா� - நாிகளாகG� இ=�கலா� அ�ல* கNைத' 
	9களாகேவா, ஓநாEகளாகேவா Sட இ=�தி=�கலா�, அ�ல* யாைனகளாக 
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இ=�தி=�கலாெம�; ஜூ� நிைன�தா%, கா��9=�* ெம*வாக வ�* 
ேமா�டா, வ4�ைய� �(றி6� யாைனக% இரG 5Nவ*� நடமா�� 
ெகா4�=�தி=�கலா�. யா=� அவ(ைற� க4? ெகா4�=�க 5�யா*. 
*தி�ைககைள ம�?� அைவ ெம*வாக Q��. ஒ=ேவைள யாைனகைள ேமா'ப� 
பி��க 5�<மா? 
 
மைழ ெதாடJகியGட� ப%ளி விைளயா�?�க% அறேவ நி�;ேபாE வி�டன. 
Sைட'ப�* விைளயா?� ைமதான� நீாி� &Hகி� கிட�த*. க=ைமயான ப=�த 
அ� மரJகேளா?� அ?�க?�காக' ெபாி*� ெசறி�*%ள தைழகேளா?� ந�ல 
நிழ� ெகா?�*� ெகா4�=�த ெபாிய 	ளிய மரJக% Sட மைழைய� ெசா��� 
ெகா4�=�தன. ஹி�தி'பாட� நட�* ெகா4�=�1� ெபாN* ந�லேவைளயாக 
வ1'	 அைற ஒ�றி� Sைர தி]ெர�; ஒNக� ெதாடJகி(;. ஹி�தி' பாட�தி� 
ஜூ� வ1'பிேலேய கைடசி. ஹி�தி ஆசிாிைய த�0ைடய &�1� க4ணா�ைய' 
ேபா�?�ெகா4?� அைத எ?�*வி�?� Sைரைய ேநா�கினா%. அவ% &�1� 
க4ணா� ேபா�?�ெகா4�='ப* ெவ;� ேதாரைண�காக எ�; ஒBெவா=வ=� 
ெசா�னா,. அ'ப�� Sைரைய' பா,�த பிற1 அவ% ஒேர பரபர' பைட�தா%. 
வ1'பி6%ள ெப4க% எ�ேலா=� ஒேர சமய�தி� ேபசினா,க%. பிற1 அவ% த� 
ேசைல 5ைனைய� ��கி' பி��*�ெகா4? விைர�* ெவளிேய ெச�றா%. 
அவ,க2�1� ெகா?�த அ'பியாச�ைத 5��க ேவ4�ய ேதைவயி�லாம( 
ேபாEவி�ட*. 
 
சி;மிகளி� ஒ=�தியான தாராவி� பிற�த நா% வி=�*�1 ஜூ� ெச�றா%. 
இள7சிவ'	, ப�ைச நிறJகளி� ப�சணJக% ெசEதி=�தனா. அவ(றி� ேம� 
சி;சி; ெவ%ளி ேர�1க% ைவ�க'ப��=�தன. அவ(ைற� சா'பிடலா�. 
ட'பிகளி� அைட�*வ=� பாேல?கேளா? S�ய பழ�கலைவக2� இ=�தன. 
அகலமான தாHவாரJகைள உைடய ெபாிய Q?களி� அ* ஒ�;. ஒ= ப1தி�1� 
Sைர ேபாட'ப�ட 5(ற� ஒ�; உ%ேளயி=�த*. உ4ைமயான மல,களா6�, 
காகித' P�களா6� அ* அலJகாி�க'ப��=�த*. ெச'பி?வி�ைத�கார� 
ஒ=வைன அ�த 5(ற�தி(1 வரவைழ�தி=�தா,க%. தி4ைணயி� அவ,க% 
அம,�* ெகா4டன,; அ�ல* �4களி� சாE�* ெகா4? நி�றன,. 5(ற�ைத� 
�(றி<%ள ம(ற� தாHவாரJ க2�1 ஏராளமான ம�க% வ�தி=�தன,. அவ,க% 
அைனவ=� ெபாிய'ப� சி(ற'ப�மா,களாகG�, ெபாிய�மா, சி�ன�மா, 
அ�ைதகளாகG�, அவ,க% ம�களாகG� ேதா�றின,. ெச'பி? வி�ைத�கார� சில 
ெப4களி� S�த99=�* ேகாழி� 17�கைள எ?�தா� ; ஒ= பா�ைப<� 
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எ?�தா�. ஆனா� அ�த' பா�பி(1 ந��'ப(க% இ�ைல எ�; எ�ேலா=� 
ெசா�னா,க%. ஒ= அழகான சிறிய மர� வள=�ப� அவ� ெசE* கா4பி�தா�. 
ஜூ�யி� ச�ைட'ைபயி9=�* அவ� ஒ= தJக� க�கார�ைத எ?�தா�. அ* 
தJக� ேபாலேவ ேதா�றி(;. பிற1 அ* மைற<� ப�<� ெசEதா�. அவ2ைடய 
அJகி�1%ேள ஒேர பி�பி�'பாக இ=�ததா� அவளா� நகர�Sட 5�ய வி�ைல. 
அBவாறி�லாம� இ=�தி=�தா� அ* இ�0� ந�ல வி=�தாக அைம�தி=�1�. 
யா=�1� விைளயாடலா� எ�; ேதா�றவி�ைல. மல,களா6� நீ4ட 
ெகா�களா6� அலJகாி�க'ப�ட ஊ7ச� ஒ�; தாH வார�தி� உ�தர�தி9=�* 
ெதாJகி� ெகா4�=�த*, ஊ7ச9� ஆ?வ* 1ளி,�சியாகG� ந�றாகG� 
இ=�த*. மாறிமாறி அவ,க% ஆ�ன,. 
 
சில சமயJகளி� ஜூ�, ஹாிதாைஸ' பா,�தா%. அவ� த�ைத ஒ= சிற�த டா�ட,. 
அவேரா? விஷயJகைள' ேப�வதி� அவ% த�ைத�1 எ'ெபாN*� மகிH�சி<4?. 
ஆனா� அவ� தாைய� ச�தி�1� ேபாெத�லா� அவ2�1 இ'ெபாN* எ'ப�ேயா 
இ=�த*. எ�ன நட�த* எ�; அவ2�1 5(றி6� ெதாியவி�ைல. இ=�தா6� 
கிள'பி� சில சமயJகளி� அவ� தாE ேப�வ*தா� ல��மிைய<� அவ2ைடய 
ேதாழிகைள<� ேகாப &��யி=�க ேவ4?�. வய* வ�த ஒ=வைர அBவா; 
ேபசாம9=�1மா; ெசEவ* அவளா� 5�ய�S�ய காாியம�ல. அ'ப�� ெசEய 
5ய�றா6� ஹாிதாb� தாE சி?சி?'ேபா? காரமாக ஏதாவ* ேபச�S?�. அைத 
ஜூ� ெவ;�தா%. அவ2ைடய Q�?�1 அவ% ெச�றெபாN* வட இ�திய 
5ைற'ப� தயா, ெசEத உணைவ எ� ேலா=� உ4டா,க%. உ%ேள கறிைவ�த 
ஷிJகராG�, ச,�கைர'பா1 ஒN1� இனி'	' ப�சணJக2�, ப='	� க% �விய 
மJகலான நிற5%ள ஹ�வாG� இ=�தன. மி�டாEகைளவிட இைவ ந�றாக 
இ=�தன. ஆனா� ஏராளமான த4ணீ, 1��க ேவ4�யி=�த*. 
 
ல��மிைய� காண 5�யவி�ைல எ�ற உண,�சி எ'ெபாN*� அவ2�கி=�த*. 
அ�மணி'பா�� அைத'ப(றி எ�ன நிைன�*� ெகா4�=�கிறா% எ�ப* 
அவ2�1� ெதாியா*. பிற1 *�ப�த=� காாிய� ஒ�; நட�த*, ேவ9யி� உ%ள 
ச�ைத அத� வழியாக' பா,�க�Sட 5�யாதப� ந�றாக அைட�*வி�� ='பைத 
அவ% ஒ=நா% க4டா%. அவ,க2ைடய ேதா�ட�கார� ெசEத ேவைலய�ல அ*. 
தா� ெசEயவி�ைல எ�பைத� கா�ட அவ� தைலைய ஆ��க ெகா4? 
ம;ப�க�ைத� ���� கா4பி�தா� : அ�மணி' பா��தா� ெசEதி=�கிறா% - ஏ�, 
எத(காக? ஜூ� எ�ன ெசEவெத�; ெதாியாம� அைத' ப(றிேய நிைன�* 
உறJ1� வைரயி6� அN* ெகா4�=� தா%. நா�கண�காக இ�த� *�ப 
உண,�சி நீJகா ம9=�த*. அத(1ேம� அைத� தாJக 5�யா* எ�; அவ2�1� 
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ேதா�றி(;. ெவ'ப� மி1�த வர நா% பி(பக9� அவ% சாைல வழியாக� �(றி� 
ெச�; 5�வாயி9� வழியாக� ேதா�ட�தி(1% \ைழ�தா%. அ�மணி'பா�� 
அJகி=�தா%. ஜூ� கல�க�ேதா? வண�க� ெசEதா%. ப��க% இர4�6� 
மிகG� ந�லதான காேவாி அ'ெபாN* தா� க�; ஈனியி=�த*. பாேல? ேபா�ற 
நிற�ேதா?� காிய 5க�ேதா?� க�;� 1�� அழகாக� ேதா�றி(;. 
ஒBெவா=வ=� அைத� த���ெகா?�*� ெகா4�=�தா,க%. காேவாி ப�க�தி� 
நி�; ெபா" ெபா" எ�; &��வி�?�ெகா4 �=�த*. "ல��மிைய'ப(றி 
ேபசவ�ேத�" எ�; &��� த?மாற� கVட�ேதா? ெசா�னா% ஜூ�. 
 
அ�மணி'பா�� அைத� காதி� வாJகி� ெகா4ட தாக� ெதாியவி�ைல. விசன� 
ேதாE�த க4கேளா? அவ% ஜூ�ைய ேநா�கினா%. பிற1 அவ% பா9� சைம�த 
ேசா(ைற ஒ= பா�திர�தி� இ=�* எ?�* காேவாி�1 ைவ�க� ெதாடJகினா%. 
ஜூ� அவ2ைடய ேசைல 5ைனைய' ப(றி� ெகா4டா%. "அ�மணி'பா��, தயG 
ெசE* ேக2Jக%. <க� கண�காக நா� ல��மிைய' பா,�கவி�ைல. எ�னா� 
இைத' ெபா;�க 5�யா*. அவ% எ�ேனா? ேகாபமாயி=�கிறா% எ�; என�1� 
ெதாி<�. வட�க�திய ம�க% தா� மிக ந�லவ,க% எ�; நா� ெசா�லேவயி�ைல. 
ஹாிதாb� தாயாேரா? என�1 ந�	� கிைடயா* - ெட�9�1' ேபாகG� நா� 
வி=�ப வி�ைல." 
 
தி]ெர�; அ�மணி'பா��யி� உ;தியான சிறிய கர� த�0ைடய கர�ைத' 
ப(;வைத அவ% உண,�தா%, எ�ன ெசா�6கிறாE! எ� ல��மி நிைன�த 
ெத�லா� சாிய�ல. எ�லா� த'	 எ�றா ெசா�6கிறாE?" எ�; அ�மணி'பா�� 
ெம*வாக� ேக�டா%. அவ2�1 அNைகேய வ�* வி�டைத ஜூ� க4டா%. 
 
"அவ% எ�ன நிைன�தா% எ�பைத நா� ெசா�ல வி�ைல- ஆனா� விள�கி� 
ெசா�வத(1 என�1 அவ% ச�த,'பேம ெகா?�கவி�ைல - அ�மணி'பா��, 
நீJக% அவ2�1� ெசா�ல 5�யாதா?" 
 
அ�மணி'பா�� த� ேசைல 5ைனயா� க4கைள� *ைட�*�ெகா4டா%. "ஜூ�. 
ல��மி�1 நீ க�த� எN*. அ'ெபாN* ஒ=ேவைள அவ2�1 ந�பி�ைக ஏ(ப?�" 
எ�றா% அவ%. 
 
"க�த� எNதவா? அவைள நா� பா,�க 5�யாதா? அவ% ெச�ைனயி� 
இ�ைலயா?" எ�; ேக�டா% ஜூ�. 
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"இ�ைல. அ'ப��தா� ஆகிவி�ட*" எ�; ெசா�9வி�? அ�மணி'பா�� 
ெகா7ச ேநர� நி;�தினா%. பிற1 ேம6� ெசா�னா%. "ல��மியி� த�ைதயான 
எ� மக� 1மா, மிக ந�ல ைபய�. அவ� ஒ= எ7சினிய,". ஜூ� தைலைய 
அைச�* அ* தன�1� ெதாி<� எ�; ெதாிவி�தா%. அவ% த�ைத ெசா�ன* 
அவ2�1 நிைனG�1 வ�த*. "அவ� இ�த' ெபாிய எ7சினிய, "தாபன�தி� 
ேவைல ெசEதா�. ந�ல ச�பள� கிைட�த*; கா, எ�லா� இ=�த*. ெபாிய 
ேவைலகெள�லா� அவ,க% ெசEதா,க%. அவ� ச�ேதாஷ மாக இ=�தா�. ஆனா� 
இ�த "தாபன�தி� ெக�ட மனித,க2� இ=�கிறா,க%. எ�லா' பண�ைத<� 
தாJகேள எ?�*�ெகா%ள 5ய6� மனித,க% அவ,க%. ஒ'ப�தமாக ேவைல 
ெசEவதி� ஏமா(;கிற மனித,க%, எ� 1மா=�1 இ* ெதாி�த*. அவ,கைள� 
த?�க அவ� 5ய�றா�. அவைன' ேபசாம9=�க� ெசEய' பணJ ெகா?�க 
வ�தா,க%. அவ� 5�யேவ 5�யா* எ�; ெசா�9வி�டா�. 
 
இ�மாதிாி ெக�ட காாிய�ைத நி;�*ேவ� எ�றா� அவ�. அரசாJக�தி(1� 
ெசா�6ேவ� எ�றா�. பிற1 அவ,க2�1� ேகாப� வ�* வி?கிற*. ந�ல 
ைபயனான எ� 1மா=�1 எ'ப�� ெக?த� ெசEயலா� எ�; அவ,க% ேயாசைன 
ெசEதா,க%. அ'ப��தா� நட�கிற*. அவைன' ப(றி� ெக�ட ெபாEெய�லா� 
ெசா�6கிறா,க%. ஆனா� அ* அரசிய� விஷய�. அவ� பிராமணனாக' பிற�* 
வி�டா�. அதனாேல இ�ெக�ட "தாபன�தி9=�* எ� மக0�1 ேவைல ேபாE 
வி�ட*. ஆனா� அவ0�1 ஒ= சி�ன ேவைல கிைட�தி=�கிற*. ம�திய அரசாJக 
ேவைல. இJகி=�* ெரா�ப ெரா�ப �ர�தி6%ள ஒ= கிராம�திேல பாசன 
வசதி�காக� கா�வாE ெவ�?� ேவைல. அவ� மைனவி, ல��மி, க�த�, சர"வதி, 
சி�ன� 1ழ�ைத பா,வதி எ�ேலா=� அவேனா? ேபாEவி�டா, க%. அ�த� 
கிராம�திேல ஒ= சி�ன Q��ேல அவ,க% வசி�கிறா,க%" அவ% மீ4?� த� 
க4கைள� *ைட� *�ெகா4டா%. 
 
"அ'ப�யா, எ�னேவா ெக�ட* நட�*வி�ட* எ�; என�1� ேதா�றி(;. 
ஆனா�, அ�மணி'பா��, இ* எ'ெபாN*� இ'ப�ேய இ=�கா*. கைடசியிேல 
ந�லதி(1�தா� எ'ெபாN*� ெவ(றி கிைட�1� எ�; அ'பா ெசா�6கிறா,..." 
எ�றா% ஜூ�. 
 
'நா0� அ'ப��தா� ந�	கிேற�. ஆனா� அ* ெரா�ப நாளா1�. எ� மக0� 
அவ� 1ழ�ைதக2� ெரா�ப �ர�தி� இ=�கிறா,க%. ஜூ�, நீ ல��மி�1 க�த� 
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எN*" எ�; அ�மணி'பா�� ெசா�9வி�? Q��(1%ேள ேபாE ஒ= *4?� 
காகித�ைத எ?�* வ�தா%. ம(றவ(ைற' ேபாலேவ ெப�சிைல<� அவ% த� 
ேசைலயி� 5��* ைவ�தி=�தா%. காகித�தி� அவ% விலாச� எNதி� ெகா?�தா%. 
"இJ1தா� அவ% இ'ெபாN* வசி�கிறா%. இத(1' ெபா�ேனாி எ�; ெபய,. 
இ* ஒ= சி�ன கிராமமாக இ='பதா� எ�லா எN�*�கைள<� எ4கைள<� 
விடாம� எNதேவ4?�". 
 
'உJக2�1 ந�றி. நா� எN*கிேற�. இ�; இரேவ எN*கிேற�. ெகா7ச� 
தயGெசE*..." 
 
"சாி, ம;ப�<� ேவ9ைய� திற�*விட� ெசா�6 கிேற�" எ�றா% 
அ�மணி'பா��. 
-------------- 

8. 8. 8. 8. ெவ+ள�ெவ+ள�ெவ+ள�ெவ+ள�    
 
பி�பி�'பான ஒ= நா2�1'பிற1 இரவிேல ெபாிய 	ய� அ��த*. மா�'ப�யி� 
அ�'பாக�தி� உ%ள வழியிேல தைர அமிH�* சிெம4�ேல ெவ�'	 ஏ(ப�? 
வி�டதா� அJ1 ஒேர ஈர�. ெப7சமி0�1 பய� பி��*� ெகா4ட*. அவ� 
S�ச9�டா�. ஜூ��1�Sட அவ% தாE வ�* எ�லா� சாியாகயி=�கிறதா எ�; 
பா,�த ெபாN*தா� மகிH�சி ஏ(ப�ட*. தீJ1 ெசE<ேமா எ�; நிைன�1�-
ப�யாக மைழ ெபE<� ேபா* அ�தைன ெபாிய ச'த� ேக�ட*. இரG 5Nவ*� 
இ'ப �ேய இ=�த*. காைலயிேல ேதா�ட�திேல 5�ெப�லா� இ= தைதவிட 
அதிகமான ெவ%ள� ஏ(ப��=�த*. வான� ெவ2�*�ெகா4�=�1� சமய�தி� 
ஜூ� ெமா�ைடமா ��1� ெச�ற*� அ�மணி'பா��யி� ேதா�ட�தி� ஒ= ெபாிய 
1ளமாக� த4ணீ, நி(பைத�தா� 5த9� பா,�தா%. ப��க% அ�1ள�தி� 
த4ணீ,1��*�ெகா4�=� தன. உ4ணி'	த, ேவ9�1 அ'	ற�தி6%ள 
Q��ேல 1ழ�ைதக% இைலகைள' பட1களாக வி�?� ெகா4�=�தன,. த4ணீ, 
ெதறி�* ஓ?�ப� சி�ன'ைபய� ராமகி=Vண� கீேழ உ�கா,�தா�. �ர�திேல 
மரJ க2�கிைடயி6�, சாைல�1� 1;�ேக<� எJ1 பா,� தா6� 	திய 1ளJக% 
மி�னி�ெகா4�=�தன. ெச�ைன யி9=�* அயa, ெச�6� 5�கியமான 
சாைலயி� தைட ஏ(ப�?வி�ட*. ப%ளி�Sட�தி(1� அவ% ேபாக 5�யா*. 
 
ெகா7ச ேநர�தி(1' பிற1 ெட9ேபா� மணி அ�� த*. அவ% அ�ைன 
ெட9ேபானி� பதி� ெசா�னா%: "ஆமா�... ஆமா�... ெவ%ள� இ�0� 
அதிகமாகிற*!..... அவ,கைள எ�லா� ப%ளி�Sட�தி(1� ெகா4? வ�* 



66 

 

வி�],களா? ந�ல*!... ஆமா�, க�பளJகைளெய�லா� ெகா4? வா=Jக%. 
ேபா*மான அளG இ=�1� எ�; ந�	கிேற�. ஐ�கிய நா?களி� ச,வேதச� 
1ழ�ைதக% அவசர� ேதைவ நிதியி9=�* வழJகி<%ள பா� ெபா� Iமதி 
ஞான�மாளிட� இ=�கிற*. அவ% அைத� காாி� ஏ(றி�ெகா4�=�கிறாளா? 
ெரா�ப ந�ல*. அைத� கல�1வத(1 யாராவ* ேவ4?�..." அவ% க4க% 
�(றி6� பா,�தன. "'ஜூ�ைய நா� அைழ�* வ=கி ேற�... ஆமா� அவ% நி�சய� 
வரலா�. அவ% உபேயாக மாக இ='பா%. பா,�க' பி��காத கா�சிக% - அத( 
ெக�ன, அவ2�1' பதினா; வய* ஆகிறேத." 
 
ல��மி�1� க�த� எNதி 5��க ஜூ� 5ய�; ெகா4�=�தா%. அ�த� க�த� 
எN*வ* அவ% எ4ணியைதவிட மிகமிக சிரமமாக இ=�த*. ெபாியவ ளாகி வி�ட 
உண,�சி<ட0�, உ(சாக�*ட0� இ'ெபாN* அவ% *%ளி எN�தா%. "ஏ�மா, 
ஆ(றி(1' ப�க�தி6%ள ம�கைள' ப(றி என�1� ெசா�னாேய, அவ,களா?" 
 
"ஆமா�, பாவ�, அவ,க2ைட< 1�ைசகைளெய� லா� ெவ%ள� 
அ��*�ெகா4?ேபாE வி�ட*. அவ, களி� சில, ெவ%ள�தி� &Hகி' 
ேபாயி=�கலாெம�; நா� பய'ப?கிேற�. நகர எ�ைல�1 ெவளிேய அவ,க% 
வசி�கிறா,க%. அதனா� அவ,கைள' பா*கா'ப* யா= ைடய ெபா;'	� இ�ைல 
எ�; ேதா�;கிற*. ேவ; ப�கJகளி� உ%ள சில ம�க2�1 ராமகி=Vண மிஷ� 
உதவி ெசEகிற* எ�; ந�	கிேற�; ஆனா� இவ, க2�1 இ�ைல. ெவ%ள� 
வர'ேபாவைத அவ,க% நி�ச ய� உண,�தி=�க ேவ4?�. உண,�* தாJகேள 
கைர�1 ேமேல வ�தி=�க ேவ4?�. ஆனா� எ* சாியா னேதா அைத ம�க% 
ெசEவதி�ைல. அBவளG தா� அைத'ப(றி� ெசா�லலா�. நம�1� ெகா7ச� 
ெரா��� *4? பலகார� ெசE<�ப� ஜா,ஜிட� ெசா�." 
 
"சாைலெய�லா� ெவ%ளமாயி=�தா� நா� அJேக எ'ப�' ேபாE� ேசர5�<�?" 
 
"அவ,க% நம�1 ேமா�டா, வ4�ைய அ�த' ப�கமாக� �(றி அ0'	வா,க%: 
ெகா7ச� த4ணீ, இ=�தா6� அ* வ�* வி?�. ஏராளமாக' பா� ெபா�ைய 
கல�கி� ெகா?�க ேவ4�யி=�1�. ெசEவ த(1 உ(சாகமாக இரா*. இ=�தா6� 
இ'ப� உதவி ெசEய உன�1 வி='பமி=�1ெம�; ந�	கிேற�." 
 
"அ* உ(சாகம(றதாக இரா*. என�1 அ'ப� இ=�கா*. ஐ�கிய நா?களி�  
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"தாபன�ைத� ேச,�த நா?களி9=�* இ�த' பா�ெபா� வ=கிறதா?” எ�றா% 
ஜூ�. 
 
"ஆமா�. த4ணீ, ெகா4?ேபாக' ெபாிய த,மா" 1?ைவ ேவ4?ெம�; 
ஜா,ஜிட� ெசா�. ேவ; எ�த� த4ணீைர<� 1��க�Sடா*. ெவ%ள�தினாேல 
5�ைன விட எ�லா� ேமாசமாக இ=�1�" எ�; அவ% தாE ெமாழி�தா%. 
 
சாைலயிேல த4ணீைர� சிதறி அ��*�ெகா4? அைரமணி ேநர�தி� ேமா�டா, 
வ4� வ�* வாயி6�1 5� நி�; ஹார� அ��த*. அ* உ%ேள வ�தி=� தா� 
ஒ= 1ள�தி(1%ேள &Hகியி=�1� ! ஜூ�<� அவ% தா<� ஓரமாகேவ ெச�; 
1ள�ைத� கட�* ேமா�டா, வ4��1% ஏறின,. Iமதி ஞான�மா% வ4��1% 
அம,�தி=�தா%. நீல'	டைவ அணி�தி=�த அவ% உ(சாகமான ஒ= ெப4மணி. 
அவ2ைடய ப(களி� பல தJக�தா� க�ட'ப��=�தன. ஐ�கிய நா?களி� 
ச,வேதச� 1ழ�ைதக% அவசர�ேதைவ நிதி வழJகி<%ள பா�ெபா� ைவ�த 
ெப��க2�கிைடேய அவ% அம,�தி=�தா%. சில தி4?க2� உ%ேள இ=�தன. 
அவ,க% அைனவ=� ெந=�கி உ�கா,�* ெகா4டன,. ேமா�டா, வ4� 
	ற'ப�ட*. மைழ நி�; 3 அ�ல* 4 மணி ேநர� ஆகிவி�டப�யா� ெவ% ள� 
1ைற�* வி�ட*. ஆனா� தைரெயJ1� ஓ�� ெகா4�=�த த4ணீ, 
ஆ;க2�1%ேள ேச,�* ெகா4�=�த*. அதனா� அைவக% இ�0� ெப=� 
ெக?�தன. 1=மா,களி� தைல'பாைககைள' ேபா�ற உயரமான ெதா'பிகைள 
அணி<� ெச�ைன' ேபா_" கார,களி� ஒ=வ� ஓாிட�திேல அவ,க% வ4�ைய 
நி;�தி ஒ= பால�தி(க=ேக ெவ%ள� ெப=கியி='பதா� ேவெறா= சாைல 
வழியாக' ேபா1�ப� ெசா�னா�. 
 
கைடசியி� ெவ%ள� மிக ேமாசமாக இ=�த ஒ= ப1தி�க=கி� அவ,க% 
ெச�றைட�தா,க%. ம�க% S�டJS�டமாக' பாைத�க=கிேல நி�; ெகா4?� 
உ�கா,�* ெகா4?� பாிதாபமான ேதா(ற�*ட� இ='பைத அவ,க% க4டன,. 
5� ப�க�தி� மரJ க2�1� 	த,க2�1மிைடேய சிவ'	 நிறமான த4ணீ, 	1�* 
�ழி�* ெச�வைத<� பா,�தா,க%. ஒ= சில, வ�* பா�ெபா�' ெப��கைள 
வ4�யி9=�* இற�கினா, க%. "ஜூ�, வா" எ�; அவ% தாE அைழ�தா%. 
ெவ%ள� 	1�திராத மாமரJக2�கிைடேய உ%ள ஒ= பாைத வழியாக அவ,க% 
	ற'ப�டா,க%. ஓாிட�தி� ஒ= 1ழி இ=�த*. அதி� த4ணீ , ஆழமாக நி�ற*. 
மிகG� அ��தமான அ�த� த4ணீாி� எ�ென�னேவா கிட�தன. த4ணீாி� &Hகி 
இற�த ஒ= ெவ%ளா�ைட ஜூ� க4டா%. ேச; ப��* ெச�*� கிட�த சில 
ேகாழிக2� ெகா7ச ேநர�தி� ெத�ப�டன. 
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"ஜூ�, அேதா பா,, அ�த' ப%ளி�Sட�தி� தா� எ�ேலாைர<� ெகா4? 
ேச,�தி=�கிறா,க%" எ�; அவ% தாE ெசா�னா%. 
 
ெசJக( �வ,கேளா?� தாHவான Sைரேயா?� S�ய நீ4ட க�டட� அ*. 
அவ,களி� ஒ= சில=� காவ* தJக ஒ= Sைர கிைட�த*. டஜ� கண�கான 
1?�பJக% அJகி=�தன. சில 1?�ப�தின, சி;சி; &�ைட 5����கைள 
ெவளிேய ைவ�*வி�? மர� ெகா�	கைள� ெகா4?� தைழகைள� ெகா4?� 
1�ைச அைம�க 5ய�; ெகா4�=�தன,. 
 
பாைத�க=கிேல க4கைள &�யவா; ஒ= ெப4 கிட�தைத ஜூ� க4டா%. 
அவ2ைடய க;'	'	டைவ நைன�தி=�த*. "பாவ�, அவ% ெவ%ள�தி� &Hகி 
இற�தி=�க ேவ4?�. அவ2ைடய ெசா�த�கார,க% யா, எ�; க4?பி��க 
5ய�; ெகா4�=�கிறா,க%" எ�றா% அவ% தாE. எதனாேலா ஜூ� அைத' 
ப(றி� கவைலயைடயவி�ைல. நைன�* ெச�*� கிைட�1� அ�த ெப4 
விசன'ப?வதாகேவா, ெதா�ைல'ப?வதாகேவ ெதாியவி�ைல. அவ% அJகி�ைல- 
அBவளG தா�. 
 
ேமடான ஓாிட�தி� தீ எாி�* ெகா4�=�த*. க�	கைள� ெகா4? ஒ= ெபாிய 
பாைனைய அத�ேம� ெதாJகவி��=�தா,க%. தகர ட'பா�கைள<�, ம4 
ச��கைள<�. பாைல ஊ(ற�S�ய ேவ; எ�த� சாமா� கைள<� ெகா4? 
வ=�ப� Iமதி ஞான�மா% ஒ=வைன அவசரமாக அ0'பினா%. "ஜூ�, நீ<� 
நா0மாக ேவைல ெசEேவா�. க�பளJகளி� விஷய�ைத உ� அ�மா% 
கவனி�*�ெகா%வா%. நா� ெவ�நீைர ஊ(;கிேற�. நீ ந�றாக� கல�கிவிட 
ேவ4?�" எ�றா% அவ%. அவ2�1� கிைட�த ப�ேவ; பா�திரJகளி� பா� 
ெபா�ைய' ேபாட� ெதாடJகினா%. ஜூ��1 அவ% ஒ= மர அக'ைபைய� 
ெகா?�தா%. "ஒ= பா�திர�தி� பா� தயாரான*� என�1� ெசா�. பிற1 அ?�த 
பா�திர�ைத கவனி�கலா�." 
 
பா�ெபா�யி� ெவ�நீைர� ெகா4? ஒ= ச�� அ�ல* தகர ட'பாவி9=�* 
ம(ெறா�;�1� ெச�றா% ஜூ�. Iமதி ஞான�மா% த� ேசைலைய� 
��கி�க�� 5�தாைனைய இ?'ைப� �(றி6� இ;க� க���ெகா4டா%. ல��மி 
நா��ய� ஆ?வத(1 5� க���ெகா%வைத' ேபால� க��யி=�கிறா% எ�; 
ஜூ��1 தி]ெர�; ேதா�றி(;. கிராம�*' ெப4களி� ஒ=�திைய'ேபால, 
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ஆனா� அவ,கைளவிட உ(சாகமாகG�, காாிய�தி� க4ணாகG� ஞான�மா% 
ேவைலயி� ஈ?ப��=�தா%. ப�ைச� 1ழ�ைதகேளா�=�த தாEமா,கைள ஒ= 
வாிைசயாக உ�கார ைவ�* அவ% பாைல வழJகி� ெகா4�=�தா%. பா6�காக� 
கா�தி=�தவ,க% அவைள<�, ஜூ�ைய<� கவனி�*�ெகா4? ம4தைரயி� 
அைமதியாக Q(றி=�தா,க%. 
 
ெகா7ச ேநர�தி(1' பிற1 அவ,களி� யாராவ* சில, வ�* தன�1 உதவி 
ெசEயேவ4?� எ�; ஜூ� வி=�பினா%; ஆனா� யா=� அ'ப�� ெசEயவி�ைல. 
அவ,க% எ'ெபாN*� ெசEத ேவைலைய� தவிர ேவ; ேவைல ெசEயமா�டா,க%. 
பா� ெபா�ைய� கல�கி வி?வ* அவ,க% ெசE*%ள ேவைல யி� ஒ= ப1திய�ல. 
அதனா� தா� அவ,க% உதவி ெசEய வரவி�ைல ேபா6� எ�; அவ% எ4ணமிட 
லானா%. ஆனா� அவ% உட�ெப�லா� Tேடறி' பி� பி��க� ெதாடJகி(;. அவ% 
மிகG� கைள�*' ேபானா%. பா�ெபா� ெக�ட நா(ற� அ�'பதாக� ேதா� றி(;. 
அவ% 5க�தி6� தைலமயிாி6� பா� ெபா� ேம6� ேம6� ப�யலாயி(;. 
1ழிகளி6�, 	த,களி6� பரவி�ெகா4? ெவ%ள� வ=வைத அவ% 
கைட�க4ணா� ேநா�கினா%. ெவ%ள� ெகா7ச� ெகா7சமாக அ=கி� வ�* 
ெகா4�=�த*. 
 
கைடசியி� அவ,க% ேவைலைய நி;�தினா,க%. ஜூ� ெகா7ச� ெரா���*4?' 
பலகார� சா'பி�?வி�?, த,மா" 1?ைவயி9=�த 1ளி,�த த4ணீைர ந�றாக� 
1��தா%. ெவ%ள�தா� பாதி�க'ப�ட அ�த ஏைழ ம�கெள�லா� பா,�*� 
ெகா4�=�ததா� அBவா; சா'பி�ட* அவ2�1' பி��கேவயி�ைல. அைத 
அவ, க2�1� ெகா?�* விடேவ4?� எ�; அவ2�1� ேதா�றி(;. Iமதி 
ஞான�மா% ெரா��� *4? க2�1' பதிலாக இர�ைட பி�தைள���1' பா�தி 
ர�தி� ேசா;� 1ழ�	� ெகா4?வ�தி=�தா%. பா,'பத(1 அ* ந�றாக இ=�த*. 
ஓர�திேல ப��* ��கி� ெகா4�=�1� ெரா���*4?களாலான அ�த' பல 
கார�தி(1' பதிலாக அைத'ேபால ஏதாவ* த� தாE ெகா4? வரேவ4?� எ�; 
ஜூ� வி=�பினா%. Iமதி ஞான�மா% த� ைகவிர�களா� அைத� ��தமாக 
எ?�*� சா'பி�டா%. மீதி இ=�தைத அவ% ஒ= இைல யி� வழி�*'ேபா�டா%. 
S�ட�தி9=�* ெம9�த கரெமா�; அத(காக ஏ�தி நி�ற*. 
 
ெவ%ள�தா� அ��*�ெகா4? ேபாக'ப�ட ேசாி யான* ேகாைட 
கால�திெல�லா� த4ணீ, இ=�த இட�தி(1 மிகG� த%ளி உயர�தி9=�த*. 
ஆனா� ெம*வாக அ�ேசாிம�க% த4ணீ=�1' ப�க� வைரயி� 1�ைசகைள� 
க���ெகா4டன,. இரG ேநர�தி� சில மணி ேநர�தி(1% ஆ(றி� ெவ%ள� 
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ெப=கி அவ,க% 1�ைசகைள<�, அவ,க% ேகாழி�S?கைள<�, க�� ைவ�தி=�த 
அவ,க% ஆ?கைள<�, அவ,க% மீ� வைல கைள<�, க=விகைள<� 
அ��*�ெகா4? ேபாEவி�ட*. &Hகி இற�த அ�த' ெப4ைண' ேபால� 
1�ைசகளி� ெவ%ள� 	1�த ேபா* அவ,களி( சில, உறJகி� ெகா4 
�=�தா,க%. மைழயி� ச�த�ைதவிட ெவ%ள�தி� ச�த� 1ைறவாக 
இ=�தி=�கிற*. சிலரா� ப?�ைக, ஒ= சில பாைனக% ஆகியவ(ைற� கா'பா(றி 
எ?�*வர 5��த*. ம(றவ,க2�ெக�லா� ஒ�;ேம இ�லாம� ேபாEவி�ட*. 
ெப=�பாேலா, சி;சி; இடJகளிேல பயி, ெசEதி=�தா,க%. ெசழி'பான ஆ(; 
வ4ட� ப��த நிலமாைகயா� அJ1 பயி, ெசழி'பாக வள,�த*. ஆனா� அ�த 
இடெம�லா� இ'ெபாN* த4ணீ�1% &Hகியி=�த*. பயி, ெசEதெத�லா� 
ெதாைல�* ேபாயி(;. ெச�ைன�1 வ�* S9களாக ேவைல ெசE* 
ெகா4�=�தவ,களி� நிைலைம அBவளG ேமாசமி�ைல ேபா6�. ஆனா� 
அவ,களி� ஒ= சிலரா�Sட உணG' ெபா=%கைள� கா'பா(றி 
எ?�*�ெகா4?வர 5�ய வி�ைல. இ�தியாவி� நீ4ட வரலா(றிேல அ��க� 
ம�க% ப��னியாகG� ந�பி�ைகய(;� இ=�தைத' ேபாலேவ மைனவிமா,க2� 
அவ,க% 1ழ�ைதக2� ப�� னியாகG� ந�பி�ைக ய(;� தைரயி� 
அம,�தி=�தா,க%. 
 
ஜூ� மிகG� கைள�*'ேபாEவி�டா%. ெவ'ப� அதிகமாகி� ெகா4ேடயி=�த*. 
5��விட�Sட 5�ய வி�ைல. ெக�ட நா(ற� Qசிய*. S�டமாக இ=�த 
ம�களிட�தி9=�* அவ,க% *�ப�ேதா? கல�* வ=� நா(ற�ைத<�, 
ெவ%ள�தா6� அ* அ��*� ெகா4? வ=� ெபா=%களா6� உ4டா1� 
நா(ற�ைத <�, அவ(றி(1 ேமலாக உல,�த பா�ெபா�யி� நா(ற� ைத<� 
எ'ப�ேயா அவளா� சகி�கேவ 5�யவி�ைல. ஆனா� காாிய� நட�தாக ேவ4?�. 
Iமதி ஞான�மா% ஓ� ஓ� ேவைல ெசE* ெகா4?�, காாிய� நட'பத(1 உதவ 
5ய6� ஏதாவ* ஒ= ெப4ைண' பா,�த*�, தன* சி; த�பிைய� 
கவனி�*�ெகா%2� ஏதாவ* ஒ= 1ழ�ைதைய' பா,�த*� 	�5;வ� P�*� 
த� தJக' ப(கைள� கா��� ெகா4? மி=�தா%. 
 
அ�த� சமய�திேல சாைலயிேல ம(ெறா= ேமா�டா, வ4� வ�* நி�ற*. 
அதி9=�* இறJகியவ,க% யாெர�; நிைன�கிறீ,க%? ஹாிதாஸு� அவ� தா<�! 
ஹாிதா" ஓ� வ�தா�. இ�த ெவEயி9ேல அவனா� ஓட 5��த*. "ஜூ�, எ�ன 
ெசEகிறாE? நா� உன�1 உதவி ெசEகிேற�" எ�றா� அவ�. 
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ஜூ� கைள'ைப� சமாளி�*�ெகா4? பா� ெபா�ைய மிக ந�றாக� கல�கிவிட� 
ெதாடJகினா%. 
 
"உ�னா� இ* 5�<� எ�; ேதா�றவி�ைல" எ�றா% அவ%. 
 
"எ�னா� 5�<�. எJேக அ�த அக'ைபைய� ெகா?!" எ�றா� அவ�. 
 
"சாி, நீ 5ய(சி ெசE* பா,. ெபா� சாியானப� பாலாக ேவ4?�. க�� க��யாE 
இ=�க�Sடா*. ஒ= தகர ட'பாவி� பாைல� ெசE* 5��த*� Iமதி 
ஞான�மாளிட� அைத எ?�*ெகா4? ேபா. ெசE, பா,�கிேற�" என ெமாழி�தா% 
அவ%. 
 
ஜூ� பி�னா� அம,�* ஹாிதாைஸ� கவனி�*� ெகா4�=�தா%. ஆர�ப�தி� 
ெகா7ச� தட	ட� ெசE வ*ேபா� பாசாJ1 ெசEதா�. ஆனா� அவ� சாியான ப� 
ெசE* ெகா4�=�தா�. அவைள'ேபாலேவ ேவக மாகG� ெசEதா�. ேவைல 
ெசEயாம� ��மா இ='ப* மிகG� �கமாகயி=�த*. ஹாிதாb� தாE ஜூ�யி� 
தாE�1 உதவி ெசEய� ெச�றி=�தா%. அதிகமாக' ேபசினா6� அவ% ந�றாக� 
காாிய� ெசEகி�றா% எ�; ஜூ�யி� தாE பி�னா� ெதாிவி�தா%. ஹாிதாைஸ� 
கவனி'பைத வி�?வி�? ஜூ� ெவ%ள�த4ணீாி� விளி�ைப� கவனி�க� 
ெதாடJகினா%. ெவ%ள� அத(1 ேம� 5�ேனறி வரவி�ைல. அ* ெம*வாக' பி� 
வாJ கி(;, அ'ப�� 1ைற<�ேபா* 1�சிகைள<�, பழ� ேதா�கைள<�, ெச�த 
1ரJைக<� - அ* 1ரJ1தாேன? க�ைதகைள<� இ'ப�' பலவ(ைற� 
தா;மாறாக' பி� னா� வி�?� ெச�ற*. ஏதாவ* மதி'	%ள ெபா=% 
கிைட�1மாெவ�; இர4? கிராம' ெப4க% ேத�� ெகா4�=�தா,க%. Iமதி 
ஞான�மா% ஜூ�யிட� வ�* த�0ைடய ேசைல ம�'பி9=�த �Eைமயான ஒ= 
ெபாிய ைக�1�ைடைய எ?�தா%. "ஜூ�, இத�ேம� தைலைய ைவ�*� 
ெகா7சேநர� ப?�*�ெகா%. நீ �Jகா வி�டா6� பரவாயி�ைல..." 
 
நா(றம��1� ம4ைண<� எ6�	கைள<� வில�கி ஒ= �Eைமயான 
ைக�1�ைடைய ைவ�*�ெகா4? ப?�தி='ப* �கமாயி=�த*. ெகா7ச ேநர� 
இ'ப�� க4ைண &��ெகா%ளலா�. 
 
"இ�0� ஒ= ெப�� பா�ெபா� ேவ4�யி=�1�. நா� அைத� திற�கிேற�"  
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எ�; ஹாிதா" ெசா�6 வ* தி]ெர�; அவ% காதி� ஒ9�த*. நிழெல�லா�  
இட� ெபய,�* ேபாEவி�ட*. ஆகா, த4ணீ=� கீேழ ெவ1 �ர�தி(1 
ேபாEவி�ட*. அவ% ஆ4?� கண� காக� �Jகியி=�க ேவ4?� ! 
இத(1% ேசாி ம�க2�1 ேவ4�ய ஏ(பா?க% ஏற�1ைறய 5��*வி�டன. 
எ�லா� 1ழ�ைதக2�1� பா� ெகா?�தாயி(;. ெவளியிேல நி�றி=�தவ,க% 
மர�ெகா�	கைள� ெகா4?�, க�பளJகைள� ெகா4?�, ஒ= மாதிாி தJ1வத(1 
ஏ(பா? ெசE* ெகா4டன,. அ�றிரG� ம;ப�<� மைழ வரலா�. ஆ(றிேல ெவ% 
ள� 5�னா� வ�த உயர�ைதவிட அதிகமாக வ�தா6� அவ,க% ப%ளி�-
Sட�தி(1% ஆப�தி�லாம� தJகி� ெகா%ளலா�. ப%ளி�க�டட� உயரமான 
நில'ப1தியி� அைம�தி=�த*. 
 
தன�1 இ=�த* ேபாலேவ ஹாிதாb� தைலயி6� ெசா�காE எJ1� பா� ெபா� 
ப��='பைத ஜூ� கவனி� தா%. அவ0�1� ெகா7ச� கைள'	 ஏ(படலாயி(; 
பாைல� கல�1வதி� ஜூ� 5ைறேபா�?� ெகா4? பJெக?� *�ெகா%ள 
வ�தைத� க4? அவ0�1 மி1�த மகிH�சி <4டாயி(;. ஆனா� அ�; 
மாைலயி� ம(ெறா= ட'பாG�1 ேம� அவ,க% பய�ப?�தவி�ைல. அவ,க% 
ெகா4?வ�த அாிசி ப='	 எ�லாவ(ைற<� அ�த ம�க% அைனவ=�1� 
ெகா7சமாவ* சா'பிட� கிைட�1 மா; வழJகினா,க%. பிற1 அவ,க% ேமா�டா, 
வ4� யி� ஏறி�ெகா4? ப�டண�தி(1� தி=�பினா,க%. ேம6� மைழ ெபEய 
ேமகJக% வடகிழ�1 வானிேல 1விய� ெதாடJகின. தJக� Sைரயி�லாத 
ம�கைள' ப(றி நிைன'பேத பயJகரமாக இ=�த*. அேத சமய� தி� அவ,க2�1� 
ேசைவ ெசEய 5��தைத எ4ணி' பா,'ப* மகிH�சியளி�த*. ெவ%ள� பரவிய 
சாைலகளி ெள�லா� ேச; ப��தி=�த*. 
 
"என�1 இ�; ப%ளி�Sட� ேபாக 5�யவி�ைல. நீ ேபாக 5��ததா?” எ�; 
ேக�டா� ஹாிதா". 
 
"இ�ைல, சாைலயிேல அ�த' ப1தியி� நாைள�1 ெவ% ள� இ=�கா* எ�; 
ந�	கிேற�!" எ�றா% ஜூ�, 
------------- 
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9. 9. 9. 9. ேதசீய வள-�சி# தி�டபிரேதச�ேதசீய வள-�சி# தி�டபிரேதச�ேதசீய வள-�சி# தி�டபிரேதச�ேதசீய வள-�சி# தி�டபிரேதச�    
 
ல��மி�1 ஜூ� க�த� எNதினா%. நிைறய அ�� *� ைகயா� *ைட�* அழி�*�, 
ஈரமாகி<� இ=�த* அ�த� க�த�. அதனா� அவ% தாE அைத ம;ப�<� தி='பி 
எN*�ப� ெசா�னா%. ஆனா� அதிக ெவ'பமாக இ=�த*. ஜூ��1� தி='பி 
எNத 5�ய வி�ைல. அBவா; எNதியி='பைத ல��மி ெபா=�ப?�த மா�டா%. 
கைடசியி� அேத க�த�ைத உைற�1% ேபா�டா%. "ெப�ச=�1 அவ,க% 
ேபானேபா* அJ 1%ள தபா� நிைலய�தி(1 அைத அவ% எ?�*� ெச�; 
தபா9� ேச=�ப� ெசEதா%. பிற1 அவ% தாE ெவ4ெண<�, பி"ேகா�*�க2�, 
ஆ"பிாி� மா�திைரக2�, ம(ற' ெபா=%க2� வாJகி�ெகா4� =�1�ேபா* 
ஜூ� "ெப�ச, சி(;4�' ப1தியி� ஆர7�' பான� அ=�தினா%. அத�பி� 
அவ,க% எவ,சி�வ, பா�திரJக2�, பி�தைள ெச'	' பா�திரJ க2� வி(1� ஒ= 
கைடயி9=�* த4ணீ, ெகாதி�க ெகாதி�க ைவ�1� ெகாதிகல� ஒ�ைற 
வாJகினா,க%. த�?�த�டாக அைம�த நிைல'ெப��யிேல பிரகாசமான 
பா�திரJகைள அ?�கி ைவ�தி=�த அ�த�கைட ஒ= 1;கலான 1ைக 
ேபா�றி=�த*. பி�தைள' பா�திரJ க2�, ெச'	'பா�திரJக2� மிக அழகாக 
இ=�தன. த4ணீ,� 1டJக% தா� 5�கியமாக அழ1 மி�கைவ. எ�த அளவி� 
ேவ4?மானா6� அவ(ைற வாJகலா�. ஆனா� அைவ இ�தியாவிேலேய 
இ'ெபாN* ெசEய'ப?� எவ, சி�வ, பா�திரJகைள' ேபால அBவளG 
பய�ப?வ தி�ைல. ெகாதிகல�தி� ைக'பி�யி� த�0ைடய ெபயாி� 5த� 
எN�*�கைள' ெபாறி�1�ப� அவ% தாE ெசா�னா%. ஒ= சிறிய மி�சார� 
*ற'பண�ைத எ?�* ஒ9ெயN'பி�ெகா4? ஒ=வ� ேவைல ெசEதா�. 
எN�*�க% ெபாறி�தாகிவி�டன. 
 
"ல4டனிேல இைத� ெசEய� ெசா�னா� வார� கண�காக ஆகியி=�1�" எ�றா% 
அவ% தாE. எ�த� சி; காாிய� ெசEய ேவ4?மானா6� இBவா;தா� விைரவி� 
5��த*. அவ% த�ைத த� &�1� க4ணா�யி� ப�க� ச�ட�ைத ஒ= கண�திேல 
சாி ெசE* ெகா4?வி�டா,. அைத� சாி'ப?�தியவ� அBேவைல யிேலேய 
மகிH�சியைடவதாக� ேதா�றி(;. பிற1 அவ,க% ேமா�டா, வ4� பN* 
பா,�1மிட�தி(1� ெச�; 	திய டய, கிைட�க எ�தைன நாளா1� எ�; 
ேக�டா,க%. இJகிலா�ைதவிட இJேக இத(1 அதிக நா% பி��த*. பிற1 அவ,க% 
இ�தியா கா'பி மாளி ைக�1� ெச�; ஒ= பG4? கா'பி��% வாJகினா, க%; 
ஒBெவா= ேகா'ைப கா'பி<� 1��தா,க%. இBவா; ெசE* ெகா4�=�1� 
ேபாெத�லா� ஜூ� த� க�த� ெபா�ேனாி�1� ெச�; ல��மி�1� கிைட�க 
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எBவளG கால� ஆ1� எ�பைத' ப(றி<� ல��மி எ'ெபாN* பதி� எN*வா% 
எ�பைத' ப(றி<ேம எ4ணி�ெகா4�=�தா%. 
 
ெவ%ள� மிகG� 1ைற�*வி�ட*. அவ% தாE Iமதி ஞான�மா2ட� ேசாி ம�க% 
தJகியி=�த இட� தி(1� ெச�றா%. நிைலைமைய� சமாளி�க ம�க% 5ய�; 
ெகா4�=�தன,. நீாி� &Hகி இற�தவைள அவ2ைடய ம�க% 5ைற'ப� தகன� 
ெசE*வி� டா,க%. ஆனா� ேசாி ம�களி� ெவ1ேப, ப%ளி�Sட� திேலேய 
தJகியி=�க வி=�பினா,க%. 1�ைசக2�1 இ=�தைதவிட ப%ளி� க�டட�தி(1 
ந�ல Sைர இ=� த*. ஆனா� அJ1 தJ1வெத�ப* 5�யா*. அ�த' ப%ளி�1 
வ�த 1ழ�ைதகைள எJகாவ* ைவ�*'பாட� ெசா�9� ெகா?�க ேவ4?�. 
ஆதலா� ேசாிம�க% S�ய சீ�கிர�தி� 	*�1�ைசக% அைம�*�ெகா%ள ஏ(பா? 
ெசEவ*தா� 5�கியமான காாிய�. அத(1 அரசாJக உதவிைய' ெபற ஜூ�யி� 
தாE 5ய�; ெகா4�=�தா%. 
 
&�; நா�க2�1' பிற1 ஜு� தன�1' பதி� கிைட�1ெம�; எ4ணமிட� 
ெதாடJகினா%. மாத� கண�காக யா=�1� க�தேம வராத சி; கிராம�தி(1� 
தபா� ேபாE� ேசர ஒ=ேவைள அதிக நா�க% ஆகலா�. ஆனா� ஒ= வார� கழி�த*; 
ம(ெறா= வார5� கழி�த*. அ'ெபாN*� க�த� வரவி�ைல. "தபா� நிைலய� இ� 
லாத ஒ= சி; கிராம�தி� ல��மி�1� தபா� தைல வாJ1வ* கVடமாக 
இ=�கலா�" எ�றா% அவ% தாE ஆனா� ல��மி�1' பதி� எNதேவ4?ெம�ற 
வி='ப� இ=�தா� எ'ப�யாவ* சமாளி�தி='பா% எ�; ஜூ� க=தினா%. ஒ= 
ேவைள பதி� எNத ல��மி�1 வி='ப மி�ைல ேபா6�. 
 
அவ% அ�மணி'பா��யிட� ெச�; அைத'ப(றி அவ2ைடய க=�ைத� 
ேக�டா%. அ�மணி'பா�� ��மா தைலைய அைச�தா%; அவ% ஒ�;� ெசா�ல 
வி=�பவி�ைல. 1மாாிடமி=�* க�த� வ=வத(1� சில சமயJகளி� ெவ1நா% 
ஆயி(;. ஜூ� ெபா;�*� ெகா%ள ேவ4?�. ெபா;ைமயாக இ=�க' பழ1வ* 
ந�ல*. 
 
மைழ ெம*வாக நி�;வி�ட*. ெவ'ப� 1ைற� தி='பைத<� பி�பி�'	 ம�டமாக 
இ='பைத<� ஜூ� தி]ெர�; உண,�தா%. ஆர7�' பழ� கிைட�1� ப=வ� 
ெதாடJகிவி�ட*. மா�பழ� இ�லாதத(1 அ* ெப=�பா6� ஈ? ெசEத*. 
பலவைகயான ஆர7�க% கிைட�தன. ேதா� ெக��யான*�, �ைவ மி�க* மான 
ஆர7�' பழJக2�, ேதா� ெக��ய(ற*�, ரச� நிைற�த*�, இனி'	 
மி1�த*மான பழJக2�, ேவ; 	ளி'	 வைகயான பழJக2� இ=�தன. 



75 

 

சாைலகளிேல ெவ%ள� உ4டா�கிய 1ழிகைள� ெச'பனிட� ெதாடJகி னா,க%. 
ேதா�ட�தி� இ=�த 	�9� அ��க�ைடக% ெச�ம4ைண மைற�* உய,�* 
வள,�தன. நீளமான ஒ= க�திைய� ெகா4? Qசி அவ(ைற� ேதா�ட�கார� 
ெச*�கி� ெகா4ேடயி=�தா�. அைனவ=�1� உ( சாக� மி1�த*. ேகாைடகால� 
5�வைட�த*. 
 
நீ�ச� 1ள� கலJகலாகG� தைழக% நிைற�* மி=�த*. அைத� ��த� ெசE* 
ெகா4�=�தா,க%. அதனா� ெகா7ச நா% அதி� நீ�த 5�யாம(ேபாயி(;. 
�றாமீ�களி='பதா� கட9� 1ளி�க�Sடா* எ�; ஜூ�யி� தாE ஒேர 
க4�'பாக� Sறிவி�டா%. ஆனா� �றாமீ� யாைர<� விNJகியதாகேவா, 
க��ததாகேவா காேணா�. மீ� பி�'பவ,க% சி;சி; க�?மரJகளி� ேபாE� 
ெகா4?தானி=�தா,க%. எத(காக அ�த� க4�'	 எ�; ஜூ��1 
விளJகவி�ைல. கைரயி� ேமா*� அைலக2�1 அ'பா� ெச�; ஹாிதா" நீ�தி 
னா�. அவ� ஒ= க�திைய எ?�*�ெகா4? ெச�றா� அவ� த�ைத<� 
�றாமீ�கைள' ப(றி� ேக%வி'ப�டா,. அதனா� கட9� நீ�த�Sடாெத�; 
அவைன� தைட ெசE*வி�டா,. இ�0� க�தேம வரவி�ைல. 
 
"ஏதாவ* ஓாிட�தி(1' ேபாE' பா,�* வரலாெம�; ேதா�;கிற*. இ'ெபாN* 
ெவEயி6� அதிகமி�ைல. சாைலக2� சாியாக இ=�1�" எ�; ஜூ�யி� தாE 
ெசா�னா%. "சாி, ேதசீய வள,�சி� தி�ட� நைடெப;� ஏதாவெதா= கிராம�தி(1' 
ேபாE அJ1 எ�ன நட� கிற* எ�; பா,�* வ�தா� எ�ன?" எ�; அவ% த�ைத 
ேக�டா,. 
 
ஜூ� திைக'ேபா? ேநா�கினா%. “ேதசீய வள,�சி� தி�ட�ைத' ப(றி நா� 
ெசா�ன* உன�1 நிைன வி�ைலயா? இ�தியா வள� ெப;வத(1, கிராம�தி� 
வசி�1� ம�க%, அவ,க2�1� ேதைவயானவ(றி� எவ(ைற ெய�லா� ெசE* 
ெகா%ள ேவ4?ேமா அவ(ைறெய�லா� ெசEய உதG� தி�ட�தா� அ*. அ�த� 
தி�ட� நட�1� பிரேதச� ஒ�றி(1' ேபாE, ப7ைச�ெகா4? ெசE<� 
ெதாழி�கைள<�, ப%ளி� SடJகைள<�, 	*'பயி, வைககைள<�, 
ம(றவ(ைற<� பா,�* வரலா�. பா,�க ந�றாகேவ இ=�1�. ஆயிர� கண�கான 
ஆ4?களாக� ��மாயி=�த ஏைழம�க% தி]ெர�; தாJகேள ெசா�தமாக� 
காாியJக% ெசEய� ெதாடJகி யி='பைத' பா,'ப* உ4ைமயி� உ(சாக 
மாகேவயி=�1�. நா� உணைவ� ைகேயா? எ?�*� ெகா4?ேபாE திற�த 
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ெவளியி� சா'பிடலா�. தJ1� வி?திெயா�றிேல ேபாE� தJகலா�...” எ�; 
அவ� தாE ெசா�னா%. 
 
" அJேக யாைனயி=�1மா?" எ�; ேக�டா% ஜூ�. மைலயிேல அ'ப�ெயா= 
தJ1� வி?தியி9=�* தா� ஒ= யாைனயி� மீேதறி�ெகா4? கா�? 
விலJ1கைள அவ% பா,�தா%. 
 
<இJகி=�1ெம�; ேதா�றவி�ைல. ஆனா� இ�தியா விேல எ�னெவ�லா� 
இ=�1ெம�; யா=� ெசா�ல 5�யா*" எ�றா% அவ% தாE. 
 
வார இ;தியி� வ=� வி?5ைற நா�களி� ெவ1 ெதாைலவி� உ%ள இடJகளி� 
ஒ�;�1' ேபாவெத�; அவ,க% கைடசியாக� தீ,மானி�தா,க%. யாராவ* 
ந4ப,க% Q�?�1 ஆயா ெப7சமிைன அைழ�*� ெகா4? ேபாE� 
தJகியி=�கேவ4?ெம�;� தீ,மான மாயி(;. ெரா��� *4?கைள� ெகா4? 
ஜா,Y பல கார� ெசEதா�. த,மா" 1?ைவகளிெல�லா� த4ணீ, நிைற�*� 
ெகா4டன,. ஆர7�'பழJக2�, 5�திாி 5த9ய ப='	 வைக2� 
எ?�*�ெகா4டன,. வழியிேல இளநீ, கிைட�1� எ�ப* நி�சய�. இரG 
ேநர�தி(1� ேதைவயானவ(ைற ஜூ� ஒ= ெப��யி� ைவ�*�ெகா4டா%. 
ப?�ைக விாி'	�கைள எ?�*� ெகா4டன,. தJ1� வி?தியி� இ�திய வைக' 
ப?�ைக க% இ=�1�. அவ(றி(1 ேம� ப7சைட�த ெம�ைதகைள 
விாி�*�ெகா4டா� மிக ெசௗகாியமாக இ=�1�. 
 
5த� நா% இரேவ அவ,க% ஆயாைவ<� ெப7ச மிைன<� வி�?வி�? வ�தன,. 
அதிகாைலயி� ெவளி�ச� ேதா�;� ேபாேத அவ,க% 	ற'ப�டா,க%, பறைவ 
கெள�லா� பா�� ெகா4? ந�றாக இ=�த*; 1ளி,�சியாகG� இ=�த*. 
அ'ெபாN*தா� திற�1� சி; கைடகைள<�, மா�? வ4�கைள<�, ேவைல�காக 
நட�* வ=� ம�கைள<� கட�* ெச�ைனைய வி�? அவ,க% ெச�றா,க%. 
ப�டண�ைத அவ,க% கட�*வி�டா,க%. இ=ப�கJகளி6� வய�க% ேதா�றின. 
நீ4ட ேகாைட மாதJகளிெல�லா� வர4?, பைசய(;� கிட�த வய�க% 
இ'ெபாN* மைழயி� உதவியா� கிைட�த வ4ட� ம4ணி6� ேதJகிய 
த4ணீாி6� ந�ட ெந( பயிாி� அழகான ப�ைம ஒளி ேபா,�* விளJகின. 
 
வர'	களா� பிாி�க'ப�ட அ�த வய�க% சிலவ(றி� ஆ4க2�, ெப4க2�  
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த4ணீ=�1% நட�* ெச�; சி; க�?�களாக உ%ள ெந� நா(;�கைள நடG 
ந�?� ெகா4�=�தா,க%. ேவ; சில வய�களி� அ'ெபாNேத ெந(பயி, 
அட,�தியாக வள,�தி=�த*. இJகிலா�திேல வச�த கால�தி� இ='பைதவிட 
இJ1 ைம� கண�காக ஒேர ப�ைமயாக இ=�த*. சில சமJகளி� அவ,க% 
மைழயா� உ4டான ஆழம(ற ஆனா� அக�ற 1ளJ கைள� கட�* ெச�றா,க%. 
சிவ�த த4ணீாிேல அைமதி யான நீல வான� பிரதிப9'பதா� ஆ�சாியமான ஒ= 
	* நீல வ,ண� ேதா�றி(;. க=ேவல மரJகளி� அ� மர�ைத� �(றி6� அ�த� 
1ளJகளி6%ள த4ணீ, ேமாதி� ெகா4�=�த*. பயி,க2�1' பாE��வத( காக� 
1ளJகளி� அைண க��யி=�தன,. அவ(றி� கைரேயாரJகளி� சி; சி; 
P�ெச�க% வள,�தி=�தன. அJ1மிJ1� க=�	 வய�க% ெத�ப�டன. ம�கேள 
ேவைல ெசE* க=�	� சா(ைற' பிழிய� S�ய எளிய உ=ைள இய�திரJகைள� 
சில கிராமJகளி� ஜூ� க4டா%. ஆனா� ெதாைலவி� உ%ள ஓாிட�தி� க=�	� 
ெதாழி( சாைல ஒ�; இ=�த*. க=�ைப ஏ(றி�ெகா4? சில வ4�க% அைத 
ேநா�கி� ெச�; ெகா4�=�தன. ப=�தி, க?1 5த9ய பயி,க% ேகாைடயிேலேய 
அ;வ ைடயாகிவி�டன ; இ'ெபாN* அவ(ைற மீ4?� விைத�தி=�தா,க% 
அ�ல* ந��=�தா,க%. 
 
ஆ�? ம�ைதகைள ஓ���ெகா4? ெச�6� சி;வ, கைள<�, கிராம� 
ச�ைதகைள<�, கிண(ற�ேய கா� தி=�1� ெப4கைள<�, அ?'ெபாி�க 
உபேயாகி�1� வர��கைள உல=வத(காக �வ,களி� த��ைவ�1� 
ெப4கைள<� அவ,க% கட�* ெச�றா,க%. ேநா<(ற ம�க% அ�ல* ஏதாவ* 
காயமைட�த ம�கேள ஜூ�யி� த�ைதயி� க4ணி� ப�டா,க%. அவ,கைள' 
ப(றி அவ, கவைல'ப�?� ெகா4�=�தா,. அவ,க% ஏராளமாக� ெத�ப�டன,. 
அவ,க% *�ப5� ெபாி தாக� காண'ப�ட*. இலவச ம=�*வசாைல�1' 
ேபாகாவி�டா� ஒ= மா�திைர ஆ"'பிாி� வாJ1 வத(1�, 5Nைமயாக ஓரணா 
ெசலவா1�. கிராம� கைட�கார� ஒ= 	�� வாJகி ைவ�*�ெகா4? அ'ப� 
அவ,க2�1 வி(; ஏராளமாக லாப� அ��*� ெகா%வா�. ஆ� ஏைழ ஒ=வ0�1 
5Nைமயாக ஒ= 	�� வாJ1வெத�ப* 5�யாத காாிய�. 
 
சில இடJகளி� சாைலைய� ெச'பனி�?� ெகா4 �=�தா,க%. ேசைல க��ய 
ெப4க2�, அேநகமாக ஒ�;ேம அணி�* ெகா%ளாத ஆ4க2மாக டஜ� 
கண�கான ம�க% அJ1� திரளாக இ=�தன,. Sைடகளி� ம4ைண<� க�ைல<� 
�ம�*ெகா4?�, ச9�*�ெகா4?�, மிதி�*�ெகா4?�, ெச�வ� மி1�த 
நா?களி� இய�திரJக% ெசE<� ேவைலகைள ெய�லா� அவ,க% 
ெசE*ெகா4�=�தன,. ஒ= சமய� அவ,க% ஒ= சிறிய ப�டண�தி� வழியாக� 
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ெச�றன,. வாடைக� கா, அJ1 கிைடயா*. அத(1' பதிலாக இர�ைட� 
ச�கர5%ள 1திைரவ4�க% இ=�தன. அ�த வ4�யி� உ�கா=மிட�தி(1 ேமேல 
வ�டமான ெப��ைய' ேபால ஒ= S? இ=�த*. சில வ4�களி� பி�னா� 
திைரக% ெதாJகின. அவ(றிேல ெதEவJக%, ேகா�ைடக%, 1ளJக% ஆகிய 
வ(றி� அழகான சி; படJக% தீ�ட'ப��=�தன. தைலயிேல இற1கைள ைவ�* 
அணிெசEய'ப�ட 1திைரக% வ4�ைய இN�*�ெகா4? சலJைகக% ஒ9�க 
உ(சாகமாக ஓ�ன. 
 
ெப=7சாைலயி9=�* தி=�பி ஒ= சிறிய சாைலயி� வழியாக அவ,க% 
ெச�றா,க%. அ�த� சாைல பல இடJகளி� ெவ%ள�தா� அாி�க'ப��=�த*. ெச' 
பனி�?� ெகா4�=�த அ'ப1திகளி� அவ,க% எ�சாி�ைகேயா? 
ெச�லேவ4�யி=�த*. ம�தியான உணைவ 5��*�ெகா%வத(காக அவ,க% 
ஒாிட�தி� தJகினா,க%. உ4டபி� மீதியி=�த ெரா���*4? கைள� சில 
1ரJ1க% வ�* தி�றன. ஜா0�1 அ0'	 வத(காக ஜூ� அவ(ைற' ேபா�ேடா 
பி��தா%. கறி�1ழ�பாக இ=�தி=�தா� ந�றாக இ=�1ெம�; அவ% 
நிைன�தா�. ஜூ� எ�ன ெசா�னா6� அவ2�1 ெரா��� *4?' பலகாரJக% 
தா� மிகG� பி��கிற* எ�; அவ% தாE நிைன�ததாக� ேதா�றி(;. அத� பிற1 
வழியிேல அவ,க% ேதசீய வள,�சி� தி�ட' பிரேதச� எ�; எNத'ப��=�த ஒ= 
பலைகைய� க4M(றா,க%. அத(1 அ?�தா(ேபா� ேம6� பல ெபய,' 
பலைகக% ெத�ப�டன. ஒ= க�டட� ேவைல யாகி� ெகா4�='பைத' ேபாலG� 
ேதா�றி(;. ச&க நிைலய� எ�; ஒ= ெபாிய கீ(;� 1�� இ=�த*. 
 
அட,�தியாக� ேதா�;� க=�ேபா அ�ல* ேவ; பயி,கேளா பயிாிட'ப��=�த 
நிலJகளி6� ெபய,� 1றி'	� சீ�?�க% இ=�தன. தJ1� வி?தி�1� ேபா1� 
வழிைய� 1றி�*�கா�ட ஒ= ெபய,' பலைக<� இ=�த*. அவ,க% அJ1 ேபாE� 
தJக% சாமா�கைள ைவ�தா,க%. அJ1 ஓ, இைளஞ� அவ,க% வ=ைக� காக 
கா�தி=�தா�. மி1�த உ(சாக� உ%ளவ� அவ�. அவ� தா� ெசE*-
ெகா4�=�கிற காாியJகைள விள�கி� ெசா�வதி� மி1�த ஆவ� 
ெகா4�=�தா�. அ�த ஆவ9� ேவக�தி� சில சமயJகளி� அவ0�1� சாியான 
ஆJகில வா,�ைதக% மற�*ேபாEவி�டன, அ'ெபாNெத�லா� ெபா;ைமயிழ�* 
அவ� த� ைகக% ஒ�றி� ேம� ஒ�ைற அ��*�ெகா4டா�. அவ� வச� ஒ= 
ஜீ' இ=�த*. அவ,கைள அதி� ஏ(றி�ெகா4? ேவகமாக எ�லா இடJகைள<� 
�(றி� கா4பி�தா�. அரசாJக�திடமி=�* கட� ெப(;, கிராம' ெப4க% 
ைதய� இய�திரJக% வாJகியி=� தா,க%. அவ,க% சிரம'ப�? ேவைல ெசEதா� 
சில ஆ4?களிேல அவ,க% வாJகிய கடைன� தி='பி� ெகா?�*விட 5�<�. 



79 

 

'பிற1 அவ,க2�1� ெசா�த மாகேவ ைதய� இய�திர� இ=�1�" எ�றா� அவ�. 
ம(ேறாாிட�தி� ெநசG�தறிக% அைம�க'ப�ட இர4? அைறக% இ=�தன. சில 
ெப4க% *ணி ெநE* ெகா4�=�தா,க%. மர�க�ைடயி� சி�திரJகைள� 
ெச*�கி அைத� சாய�தி� ேதாE�*� சில, *ணியி� பதி�*�ெகா4�=�தன,. 
அJேகாாிட�தி� &Jகி99=�* ெப�சி� ெசE*ெகா4�=�தன,. "களி 
ம4ைண<� காிய�ைத<� ெகா4? ெப4க% ெப� சி9� உ�ப1திைய சைமய� 
ெசEவைத'ேபால ெவ1 சீ�கிர�தி� ெசEகிறா,க%. ெப�சி9� ெவளி'ப1திைய 
ஆ4க% ெசEகிறா,க%. கா�டாராE�சி நிைலய�திேல இைத எJக2�1� 
கா4பி�*� ெகா?�தா,க%. ெவ1 �ர�தி6%ள ேடராdனி9=�* அவ,க% 
இJகி=�1� ஏைழ ம�கைள'ப(றி நிைன�கிறா,க%!" எ�; அ�த இைளஞ� 
ெசா�னா�. 
 
ப7சாய�*� க�டடமாக ஒ= ெபாிய 1�� இ=� த*. "இJேக கிராம சைப 
S?கிற*. ெபா;'	 அவ, க2ைடய*. நாJக% உதவி<� 5�ேனறி� ெச�ல 
ஆேலாசைன<� ெகா?�கிேறா�. நில�ைத அவ,க% கவனி�*� ெகா%2கிறா,க%. 
நிலJக2�காக நாJக% ெகா4?வ=� உரJகைள அவ,க% விநிேயாக� ெசEகிறா, 
க%. அவ,கேள வாி வT9�கிறா,க%. எ�லா� ��த மாக இ=�கG� பா,�*� 
ெகா%2கிறா,க%" எ�; அவ� ெதாட,�* Sறினா�. கிராம�ேகாழிகளி� 
இன�ைத அபிவி=�தி ெசEய அைவ இ�0� ெபாிய 5�ைடக% இ?�ப� ெசEய 
சீைம�ேகாழிக% அடJகிய ேகாழி'ப4ைண ஒ�றி=�த*. 'ஐ�கிய ஆேரா�கிய 
நிைலய�' ஜூ�யி� த�ைதயி� கவன�ைத' ெபாி*� கவ,� த*. அ* பதிைன�* 
கிராமJகைள� கவனி�*� ெகா%2 கிற*. அ�கிராம ம�க% ேநா<(றி=�தா� 
அவ,க2�1 இலவச சிகி�ைச ெசEவேதா? ஆேரா�கிய�ேதா�=' பத(1 எ�ன 
ெசEய ேவ4?ெம�பைத<� அவ,க2�1 எ?�*� கா4பி�கிற*. ஜூ�யி� 
த�ைத அJேக நிைறய� ேக%விக% ேக�டா,.  
 
கிராம� S�?றG சJக�தி� ப1தியாக ஒ= 1?�ப�தின, பைன ஓைலகைள� 
ெகா4? பாE ெநE* ெகா4�=�தா,க%. அBவளG ந�றாக இ�லாவி�டா6� 
அைவ ஒ= சில அணா�க2�1 வி(1�; இலாப5� கிைட�1�. "பா=Jக%, 
மி�சார� க�பிக% ப�க�திேலேய ெச�கி�றன. இ=�தா6� இ�ைற�1 
அவ,களா� ஒ= மி�சாரவிள�1�Sட' ேபா�?�ெகா%ள 5�யா*. ஆனா� 
விைரவி� அவ,க% பண� ச�பாதி�* வி?வா,க%. ச&க நிைலய�திேல நாJக% 
5த9� மி� சார விள�1' ேபாட' ேபாகிேறா�. கிராமJகளிேல இ�த நிைலயJக% 
நிைறய இ=�கி�றன. நாJக% வ1'	 நட�*கிேறா�; ப��க� க(;� 
ெகா?�கிேறா�. ஒ= நா% மாைலயிேல வய* வ�த ஆ4க2�1, அ?�த நா% 
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மாைல யிேல அ�ல* பக� ேநர�திேல ெப4க2�1� 1ழ�ைத க2�1� 
ப%ளி�Sட� உ4?!" எ�; அவ� ெசா�னா�. 
 
யாேரா வ�* அவனிட� தமிழி� ேபசினா,க%. அவ� ேவக�ேதா? பதி� 
ெசா�னா�. "அைத' ப(றி<� இைத' ப(றி<� சதா எ�னிட�திேல ேக�கிறா,க%. 
உதவி ெசEகிறவ,க% இJேக ேபாதிய அளவி� இ�ைல. ஆனா� அதிக� ேப, 
வ=கிறா,க%. ஆமா�, மர� ந?கி�ற எJக2ைடய தி�ட� அ* - அ�த� சி�ன 
மரJகைள' பா=Jக%." 
 
ெம�மயி, ேபா,�த* ேபால� ேதா�;� சG�1 மரJக% ஓாிட�தி9=�தன. மி1�த 
ெவ'ப5� வற�சி<� உ%ள இடJகளி� வர�S�ய ஆ"திேர9ய நா�? மரJ க% 
அைவ. அவ(ைற வள,�* ம�க% வர���1 பதிலாக அ?'ெபாி�க' 
பய�ப?�தலா�. மா�?� சாண�ைத வர��யா�காம� நில�தி(1 உரமாக' 
ேபாடலா�. 
 
அவ,கைள� S��� ெகா4?ேபாE� �(றி� கா4 பி'பைத இ=�டா1� வைர 
அவ� நி;�தவி�ைல. ெவ% ள�த?'	 ேவைலகைள� கா4பி'பத(1 அ?�த நா% 
காைலயி� ஏN மணி�ேக வ�* வி?வதாகG� ெசா�னா�. 
 
"எ�? மணி�1 வரலா�" எ�; ஜூ�யி� தாE ெசா�னா%. அவ� ஏமா(ற 
மைட�தவ� ேபா� காண' படேவ, "சாி, ஏழைர மணி�1!" எ�றா% அவ%. 
 
தJ1� வி?தியிேல இ='ப* ேவ��ைகயாக இ=J த*. இரவிேல எ�தைனேய 
வைகயான ஒ9க% ேக�டன. ஜூ� காைலயி� விழி�*� ெகா4டேபா* 
ஜ�ன6�1' ப�க�திேல ெவளியி� கிளிக% பற�*ெகா4?�, கிைள களி� மீ* 
நட�*ெகா4?� ப�ைச� காEகைள அலகி� ைவ�*�ெகா4?�, ச4ைடயி�?� 
ெகா4? இ=�தன. அவைள அைவக% கவனி�கேவயி�ைல. ெகா�வைல�1%ேள 
அவ% ப?�தி=�த* ஒ=ேவைள காரணமாயி=�கலா�. அவ% ஒ= S4?�1%-
ளி='பதாக அைவ நிைன�தன ேபா6�. 
 
அவ,க% காைல உணைவ 5�'பத(1% அ�த இைள ஞ� ஜீ'	ட� வ�*வி�டா�. 
ெநா�யான ஒ= சாைலயி� வழியாக அவ,க% விைர�* ெச�றன,. ெபய,'பலைக 
ஒ�ைற� தி=�பி' பா,�*�ெகா4? அவ� "இJேக தா�!" எ�றா�. ெபா�ேனாி 
எ�; ெபய,'பலைக கா��(;. 
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"ஓேகா, இ*தா� ல��மி இ=�1� கிராம�. இ*ேவ தா�!" எ�; ஜூ� Sவினா%. 
 
"ெபா�ேனாி எ�; எ�தைனேயா கிராமJக% இ=� கலா�” எ�றா% அவ% 
அ�ைன. 
 
"ஆனா� இ* தா� ல��மியி=�1� கிராம�. என�1� ெதாி<�!" எ�; ஜூ� 
உர�க� Sறினா% அவ2�1 ஒேர 1�கல�. "இ*வாக�தா� இ=�தாக ேவ4?�!" 
ந�றாக' பா,'பத(காக அவ% *%ளி எN� தா%. ஒ= க�9� ேம� ஏறி� 16Jகிய 
ஜீ'பி� மீ* அவ% தைல ேமாதி(;. ஜூ��1 உ4ைமயாகேவ அNைக 
வ�*வி�ட*. 
 
அவ% தாE�1� ெகா7ச� ேகாப�. "ஜூ�, இட� திேல உ�கா,. 5�டா% தனமாக 
நட�* ெகா%ளாேத" எ�றா% அவ%. இ=�தா6� ஜூ� 5�னா� 1னி�* அ�த 
இைளஞைன' பா,�*, 'நீ,'பாசன ேவைலைய' பா,�*�ெகா%ள இJேக 
எ7சினிய,க% இ=�கிறா, களா?" எ�; ேக�டா%. 
 
“ஆமா�. ந�ல எ7சினிய,க% இ=�கிறா,க%. அேதா பா,, அ*தா� 	திய கா�வாE. 
ெவ%ள�ைத அ* த?�1�..." எ�; அ�த இைளஞ� பதி� ெசா�னா�. 
கா�வாைய' ப(றி எ�தைனேயா 	%ளி�கண�1கைள ெய�லா� அவ� எ?�*� 
ெகா��னா�. ஆனா� எ7 சினிய, ெபயைர அவ� ெசா�லேவயி�ைல. 
 
	திய கா�வாயி� த4ணீ, கலJகி இ=�த*. இ=� தா6� ெப4க2� சி;மிக2� 
5ழJகா� அளG த4ணீ=�1% நி�; ெகா4? *ணிகைள� *ைவ�*� 
ெகா4?�, பி�தைள' பா�திரJகைள� ேதE�*� ெகா4? மி=�தா,க%. ஜூ� த� 
தாைய இ;க' பி��*� ெகா4? "அேதா பா,, அேதா, சர"வதி அJகி=�கிறா%!" 
 
"நி�சயமாக� ெதாி<மா ? ஜூ�, எ�ைன� கி%ளி' பி��காேத" எ�றா% அவ% தாE. 
அN�1'ப��த பைழய பாவாைடகைள<�, ரவி�ைககைள<� அணி�* ெகா4? 
கா�வாE ஓர�தி� பா��ெகா4ேட மணைல எ?�* உ( சாகமாக' பா�திரJகைள� 
ேதE�*�ெகா4�=�த சி;மி கெள�ேலா=� ஏற�1ைறய ஒேரமாதிாியாக 
இ=�ததா� அவ,க2�1%ேள சர"வதிைய அவளா� க4? ெகா%ள 5�யவி�ைல. 
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"என�1 நி�சயமாக� ெதாி<�. ஜீ'ைப நி;�*!" எ�; ஜூ� க�தினா%. ஜூ�யி� 
த�ைத ஜீ'ைப ஓ�?� இைளஞனிட� ெசா�9 நி;�*வத(1% அவ,க% கா� ைம� 
�ர� ெச�;வி�டா,க%. "நா� தி=�பி' ேபாகி ேற�" எ�றா% ஜூ�. 
ல��மிைய' ப(றி அவ% ெதாி�* ெகா%ள'ேபாவதா� அவ% 1ர9� ச(ேற 
பத(ற� ஏ(ப�ட*. 
 
எJ1 அவ,க% ஜீ'ைப நி;�தினா,கேளா அ�த இட�தி� சில 1�ைசக2�, நிழ� 
த=� மரJக2� இ=J தன. தி=கலான ெபாிய அ�மர�*ட� S�ய அரச மர� 
ஒ�;� அJகி=�த*. மரJகளி� ம�தியி� ஒ= சிறிய ேகாயி�, ெபாிய மர�கிைள 
ஒ�றி� அ�யி� 	திதாக� ேதா�;� ஒ= கீ(;� 1�6� இ=�த*. "ெபா�ேனாி' 
ப1தி�1 இ*தா� ச&க நிைலய�. ெப4க2�1' ப�'	� ெசா�9� ெகா?�1� 
வ1'ெபா�; நட�கிற* பா=Jக% -" எ�றா� அ�த இைளஞ�. 
 
“உ%ேள எ��' பா,�*வி�?' பிற1 தி=�பி' ேபாகலா�" எ�; ஜூ�யி� தாE 
ெசா�னா%. 
 
ஜூ��1 ஒேர 1�கல�. அவ% ெகா7ச �ர� ஓ�னா%. தா� ெசEவ* 
இ�னெத�ேற ெதாியாம� பிற1 நி�றா%. பிற1 ச&க நிைலய�தி� திற�த கதைவ 
ேநா�கி ம;ப�<� ஓ�னா%. ெம*வாக'ேப�� 1ர�களி� ஒ9 உ%ளி=�* 
ெவளிேய வ�த*. அவ% தி]ெர�; நி�; த�ைதைய<�, தாைய<� 
பா,�*�ெகா4? இதHகளி� ேம� த� விரைல ைவ�தா%. அவ% த�ைத அ�த 
இைளஞைன' பி��*�ெகா4? நி�றா,. ெம*வாக ஜூ� கதவ=கிேல 
ெச�லலானா%. 
--------------- 

10. 10. 10. 10. ெபாெபாெபாெபா!ேனாியி� ல��மி!ேனாியி� ல��மி!ேனாியி� ல��மி!ேனாியி� ல��மி    
 
1�9� மழமழ'பான ம4�வ,களிேலக4M�1� 1ளி,�சியாக� 
சி�திரJக2ட0�, எN�*�க2ட0� சில �வெரா�� விள�பரJகளி=�தன. 
உ%ேள ெப7� ஒ�;� இ�ைல; ெவ;� தள� தா�. கர?5ரடாக� ெசEத 
க=�பலைக ஒ�;ம�?� இ=�த*. எ�ேலா=� பா,� 1�ப�யாக ெவ%ைள� 
சீைம� �4ணா�ைப� ெகா4? ல��மி ெம*வாக எN�*�கைள மீ4?� எNதி� 
கா4 பி�தா%. அவ% கைள�*' ேபாயி=�தா%. சிலேவைள களி� அவ% உ%ள� 
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எJேகா அைல�த*. அ;�*ேபான அவ2ைடய மிதிய�யி� ேதா�ப�ைட 
தா;மாறாக� ைத�க'ப��=�த*. அ* அவ% கா� விரைல� க��*� ெதா�ைல 
ெகா?�த*. அவ% ஆசிாிைய ஆதலா� மிதிய� அணி�*ெகா%ள ேவ4?ெம�; 
நிைன�தா%; வய* அதிகமானவைள'ேபால மிதிய�க% அவ2�1� 
ேதா(றமளி�தன. வ1'பி� இ=�த ம(றவ,க% எ�ேலா=� ெவ;Jகாேலா-
�=�தன,. வயதான ெப4களி� சில, அவ% எNதிய எN�*�கைள� தJக% 
இதHகைள அைச�* அவ% 5� தி='பி� தி='பி� ெசா�9� ெகா4�=�தா,க%. 
இ=�தா6� அவ,க% &ைளயி� ஒ�;� நி(கவி�ைல. எ�லா� ெகா7ச5� 
பழ�க'படாத விஷயJக%. க(பதி� 5�ேனற�S�ய சி; வயதின =�1 இ* 
சிரமமாக இ=�த*. ப�'ப*, எN*வ* ஆகிய 	திய வி�ைதைய� ெதாி�* ெகா%ள 
அவ,க% ெபாி*� வி=�பினா,க%. வய* வ�தவ,க2�1� வி='ப�தா�. ஆனா� 
அவ,க2ைடய வி='ப� கடGளிட�தி9=�* ஏதாவ* வர� ேக�ப* ேபால� 
ெதளிவ(றதாக இ=�த*; வர� கிைட�காவி�டா� அ* யா=ைடய த'	மி�ைல. 
அத(காக எ*G� ெசEயG� 5�யா*. சாியான 5ய(சி எ�ப* அவ,க2�1 
அ'பா(ப�ட*. 
 
தனி�தனி இர4? வ1'	க% ைவ�*�ெகா%ள லாமா எ�; ல��மி சி�தி�*' 
பா,�தா%. 5� வாிைச யிேல அவைளவிட வயதாகாத வ%ளி அம,�தி=�தா%; 
அவ% கிராம� ெகா(ற0ைடய மக% - அவ2�1 ஒ= ச�த,'ப� கிைட�தா�, 
ப�திாிைககளி� உ%ள தைல'	� கைளெய�லா� இ'ெபாNேத அவ% வாசி�க 
5�<�. எளிைமயான 	�தகJகைளெய�லா� இ'ெபாNேத அவ% விைர�* 
ப��தா%. அவ% ம�?� சாியானப� ப%ளி� 1�, க�aாி�1� Sட ேபாக 
5�<மானா�.... ஆனா� வ1'ைப இர4டாக' பிாி�தா� வயதான ெப4க2�1 
வ=�த� உ4டா1�. அவ,களி� சிலைர' ப%ளி�1 வ=�ப� ெசEதேத மி1�த 
கVடமாக இ=�த*. ல��மி தன�1 வய* அதிக� எ�ப* ேபால� கா���ெகா4 
டா%; ஆனா� அவ2ைடய உ4ைமயான வயைத சர" வதி ெவளிேய 
ெசா�9வி�டா%. அதனா� இ'ெபாN* எ�லா� சாியானப� நட�காதேபா*, 
க9யாணமான ெப4களி� சில, அவைள' ேபா�ற சி;மியிட� தாJக% 
க(;�ெகா%ள வி=�பவி�ைல எ�; 5M5M�க� ெதாடJகிவி�டன,. 
 
எ�லாவ(ைற<� வி�?� ெதாைல�*விடலாெம�; அவ% நிைன�தா%. Q�?�1' 
ேபானா� அJேக மி�சார விசிறி கிைடயா*; 1ளி,�த த4ணீ=� கிைடயா*; 
அழலா� எ�றா� Sட தனியாக இ=�க இட� கிைடயா*. அவ% த�ைத சில 
திைரகைள� ெகா4? ஒ=மாதிாி ஏ( பா? ெசEதி=�தா,; அBவளGதா�. அவ% 
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த�ைத�காக அ�லாம(ேபானா� அவளா� ெதாட,�* அ�த ேவைல ைய� 
ெசEதி=�க 5�யா*. தகர�தா� Sைர யைம�த அ�த எளிய சி; காாியாலய�ைத 
வி�?� தி=�பிய ேபா*�, அ�ல* நீ,'பாசன ேவைலயி9=�* ெப=� பா6� 
	Nதிப��* வ=�ேபா*� அ* ஒ�;தா� அவ=�1 உ(சாகமளி�த*. அ'ெபாN* 
வ1'	 எ'ப� நட�தெத�; அவ, அவைள� ேக�பா,. ல��மி ெசா�வைத� 
ேக�?வி�? அவ% ேம6� எ�ன ெசEயலா� எ�; ேயாசைன ெசா�6வா,. 
அவ2ைடய தாயிட� ெப4க% வ�* தJக2�1' ப�'	� ெசா�9� ெகா?�க 
5�<மாெவ�; 5த9� ேக�டா,க%. ஆனா� அவ% தாE மிகG� 
ேசா,G(றி=�தா%. வயதான ேவைல� காாி ெயா=�தி இ=�*� 1?�ப� 
காாியJகைள கவனி�க அவ2�1 மிகG� கVடமாக இ=�த*. 
 
இJ1 எ�லாேம மாறிவி�ட*. அவ% தாE 5�ெப�லா� ேவைல ெசEதேத 
கிைடயா*; அவ2�1 ேவைல யாராகி6� ெசEய�கா� *�ெகா4�=�தன,. இ�த 
மா;தைல அவளா� தாJக 5�யவி�ைல. கிராம' ெப4க2ட� ேச,�* ெகா4? 
ெச�வைத சர"வதி வி=�பினா%; ஆனா� அவ% தாE�1� ேதாழிக% யா=மி�ைல. 
ல��மி�ேகா? அவ2�1� ேதாழிக% இ='பதாக அவ% எ4ணி�ெகா4டா%. 
ப�'பி6�, நா��ய�தி6� திறைம கா��ய வ%ளியி=� தா%. ெபா�ேனாி�1 
ேம(ேக<%ள ஒ= சி; கிராம�* மணிய�காராி� மகளான ேமாகினி எ�ற ேவெறா= 
இள� ெப4Mமி=�தா%. ச&க' பணி ெசEபவ,களி� சில=�1, 5�கியமாக� 
க�aாி' ப�'	ைடயவ,க2�1 ஒழிேவ அதிக� கிைட'பதி�ைல. ஆனா� 
ஜூ�ைய'ேபால யா=ேம இ=�க 5�யா*. 
 
அவ% தி?�கி�டா% ; வ1'ைப' ப(றி அவ% சாியாக� கவன� ெச6�தவி�ைல. 
ஒ= 5N வா,�ைதைய அவ% ெம*வாக எNதினா%. வ1'பி� உ%ளவ,க% அவ% 
எN*வைதேய கவனி�*' பா,�தா,க%; பிற1 ஒ=�தி�1' பி� ஒ=�தியாக அ�த 
வா,�ைதைய உ� சாி�தா,க%. விைரவி� ெசா�னவ,கைள அவ% 	கH� தா%. 
பிற1 ேவெறா= வா,�ைதைய எNதினா% அத� பி� மீ4?� ஜூ�ைய' ப(றி 
எ4ணமிட� ெதாடJகி வி�டா%. இ'ெபாN* ேநர� அதிகமாEவி�ட*. அவ2 
ைடய ேதாழிகளி( பலேரா? ேச,�* காாிய� ெசEவைத விட ஜூ�ேயா? ேச,�* 
ெசEவ* மிக ந�றாக இ=�த*. அவ% ெம*வாக� ெசEவா%; ஆனா� ஆH�த 
க=�* ைடயவ%. அவைள நா� த%ளி வி�?வி�ேட� எ�; இBவா; ல��மி 
எ4ணமிடலானா%. 
 
கிள'பிேல அ�ைற�1 நா� எ'ப�� *�ப'ப�?� ெகா4�=�ேத� எ�ப*  
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அவ2�1� ெதாி�தி=�1 மானா�.... அ�த� சமய�தி� தா� எ� த�ைத 5த� அ� 
ப��=�தா,. மைனவி ம�க2�1 அவ, விஷய�ைத� ெசா�9� ேத;த� Sற 5ய(சி 
ெசE*ெகா4�=� தா,. இ'ெபாN* இ='பைத' ேபால நிைலைம இBவளG 
ேமாசமா1� எ�; அ'ெபாN* அவ,க2�1� ெதாி யா*. எ�லாவ(றி(1� ேமலாக 
எ�த மா*ட� ஜூ� இ=�தாேளா அ�த மா* ேப�வைத� ேக�டா% - ஜூ� யி� 
ெப(ேறா,களிட� தன�1� சிேனக� எ�;�, தா� நிைன'பைத' ேபாலேவ 
அவ,கைள<� நிைன�க� ெசEய 5�<� எ�;� அவ% ெப=ைமய��*� 
ெகா4டா%. வட இ�தியாவி9=�* வ�த அ�த மா* அவ,கைளெய�லா� தாHவாக 
மதி�கிற*�, அவ,க% எ'ப� நட�* ெகா%ள ேவ4?ெம�; S;வ*�, தாேன 
ஒ= அர சாJக இலாகா மாதிாி நட�*ெகா%வவ*�, இ�த மாதிாி மன'பா�ைமைய 
ஜூ�யிடமி=�* நா� அக(ற ேவ4�யி=�த* எ�; ல��மி எ4ணமி�டா%. 
அவ% *��*' ேபா1�ப�<�, மன� ேநா1�ப�<� நா� ெசEய ேவ4�யி=�த*. 
ஜூ� இளகிய உ�ள� வாE�தவ%. எ� பா��ைய<� அவளிட� ெவ;'	� 
ெகா%2�ப� ெசEய ேவ4�யி=�த*. எ�0ைடய *�ப� தா� இைத� ெசEத*. 
எ�0ைடய ெகௗரவ� தி(1 ஏ(ப�ட இழிGதா� அைத� ெசEத*. 
 
இ'ெபாN* அவ% இ�தியாவி� எ�ைல� ேகா�?' பட� ஒ�ைற� கவன�ேதா? 
வைர�தா%. அவ% அைத' பல தடைவ வைர�தி=�கிறா%. ஆனா� ெவ4 ைமயான 
சீைம� �4ணா�பி9=�* அ'பட�தி� ேகா? விNவைத' பா,'பதி� அ�த 
வ1'பி(1 வ=பவ,க2�1 வி='ப� உ4?. ஆ;கைள அவ% ேபா?� ேபா* 
கJைக... காேவாி.... ேகாதாவாி.... எ�; அவ,க% 5M5M'ப* அவ% ெசவியி� 
விN�த*. பா��யிட� இ�0� அ�த' ப��க% இ=�கி�றனவா? 
 
அத� பிற1 அ�த� க�த�, பா��தா� ஜூ��1 விலாச� ெகா?�தி='பா%. ேவ; 
யா, ெகா?�க 5�<�? ஆனா� அவ,க% எBவவG ேமாசமான வாH�ைக 
நட�*கிறா,க% எ�; பா���1� ெதாியா*. அவ% த�ைத த� ெப(ேறா=�1� 
ெதாிவி�க வி=�பவி�ைல ; 1?�ப�தி� உ%ளவ,க% யா=� ெதாிவி�க�Sடா* 
எ�; தைட விதி�தி=�தா,. ந�ல விஷயJகைள ம�?� ெதாிவி�* அவ, 
உ(சாகமாக� க�தJக% எNதினா,. நா� ெசா�லேவ மா�ேடென�; ெகா7ச� 
ெப=ைம ேயா? ல��மி எ4ணமி�டா%. அைதவிட இற�* ேபாவ* ந�ல*; 
ஆனா� ஜூ��1 பதி� எNதினா� விஷயJகைள மைற'ப* க�ன�. பிற1 அவ% 
இJேக வரலா�. அவைள வ=�ப� நா� ேவ4��ெகா4ட* ேபால� ேதா�;�. 
அ�; ெகா?ைம ெசEத அ�த ஆJ கில இன�ைத� ேச,�த அ�த' 
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ெப4ணிட�திேல; ேவ4டேவ ேவ4டா�. இ=4ட கிண(;�1%ேள ேபா�ட 
க�ைல'ேபால அவ% வாH�ைகயி9=�* நா� விலகிவி?கிேற�. 
 
ப�டணJகைளெய�லா� அவ% பட�தி� 1றி�தா%. எ�லாவ(றி(1� 5தலாக' 
ெபா�ேனாி. அ* 5த9� வ=� எ�; அவ,க2�1� ெதாி<�. அத� ெபயைர� 
ெசா�னா,க%. பிற1 ெச�ைன. பிற1 ேவ; நகரJக%. அவ,களி� சில=ைடய 
சி(ற'பேனா அ�ல* சி(ற'ப� மகேனா ெபா=% ேத� ஒ=ேவைள 
ெபJகe=�ேகா அ� ல* நாக	ாி�ேகா அ�ல* அத(1� ெதாைலவி� ப�பாE 
அ�ல* க�க�தாவி(ேகா ேபாயி=�தி=�கலா�. அ�த இடJகளி� ெபய,க% 
அவ,க2�1� ெதாி�தி=�1�; பிற1 அவ% அவ,கைள எளிைமயான ேக%விக% 
ேக� டா%. வய* வ�த ெப4களி� ஒ=�தி�1' ப��கேவ வரவி�ைல. அவ2�1 
ஊ�க� ெகா?�க ேவ4�யி=�த*. அவைள' பா,�* கா�திஜிைய' ப(றி� 
ெசா�6�ப� அவ% ேக�டா%. பிற1 ம(றவ,கெள�லா� கா�திஜி ைய' ப(றி� 
ெசா�வதி� ேச,�*ெகா4டன,. அவ2� தா� ப��த சில விஷயJகைளேயா 
அ�ல* த�ைதயிட மி=�* ேக�ட விஷயJகைளேயா எ?�*ைர�தா%. அவ,க2�1 
ஹி�தி ெசா�9� ெகா?�க அவ% 5ய(சி ெசEயவி�ைல. மிகG� திறைம 
வாE�தவ,க2�காவ* ஏதாவ* ஒ= சமய�தி� அைத� ெசா�9�ெகா?�க 
ேவ4?�. ஆனா� ஹி�திைய' ப(றி அவ2�1 அ�தைன நி�சய� இ=�ததா? 
ஹி�தி<�, வட இ�தியாG�? அவ% க(;�ெகா?'பெத�லா� தமிழி�தா�. 
இ'ெபாN* யா=�1 அதிகமாக� க(;�ெகா?�கேவ4�ய ேதைவ இ=�கிறேதா 
அ'ப�'ப�ட திறைம 1ைற�தவ,களிட� அவ% அதிக� கவன� ெச6�த ேவ4?�. 
 
நா��ய வ1'	�1 இ�0� ெகா7ச� சJகீத� கார,களி� உதவி ம�?� 
கிைட�தா�! அ�த� 1=ட� மி=தJக� வாசி'பத(1' ேபா*�. ஆனா� அவைன 
எ'ெபாN*� ப�1வமாக ைவ�தி=�கேவ4?�. அவ% வி=�பியைத அவ� சில 
சமயJகளி� வாசி�கமா�டா�. தா� தா� 5�கியமானவ� எ�ற உண,�சி 
அவ0�1. எ�ேலா=� நா��ய வ1'ைப' ெபாி*� வி=�பினா,க%. 5�கியமாக 
இள7சி;மிக2�1 அ* மிகG� பி��த*. அவ,க2ைடய தாEமா,க% வ�* 
தைரயி� ேம� அைமதியாக அம,�* கவனி�*�ெகா4�='பா,க%. 
மைழ�கால�தி(1' பிற1 ெவ'ப� 1ைற�* 1ளி,�சி ஏ(ப�ட பிற1தா� நா��ய 
வ1'	� ெதாடJகி(;. “பி�னணியிைச இ�லாவி�டா6� அவ% தன* நா� �ய' 
பயி(சிைய� ெதாட,�* ெசEயேவ4?�, அ* பி�னா� ஒ= நா2�1 
ேவ4�யி=�1�" எ�; அவ% த�ைத Sறியிராவி�டா� அவ% நா��ய 
வ1'ைபேய ெதாடJகியி=�கமா�டா% - எ�; இBவா; ல��மி எ4ணமி�டா%. 
தாேன நா��ய� ஆ?வைதவிட� 1ழ�ைதக2�1 நா��ய� ெசா�9�ெகா?�கலா� 
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எ�ற எ4ண� அவ2�1 உதயமாயி(;. அவ% த�ைத<� அத(1 ஊ�கமளி�தா,. 
ச&க'பணி ெசE<� ஒ=வாி ட5� அவ, அைத' ப(றி� ெசா�னா,. அ�த� ச&க' 
பணியாள, மி=தJக� வாசி�1� அ�1=டைன� க4? பி��*� ெகா4? வ�தா,; 
கத� நா��யமாட� 1ழ�ைத க2�1� கா9� க���ெகா%2வத(1� சதJைகக2� 
வாJகி வ�தா,. 
 
இ'ெபாN* க=�பலைகயி� அவ,கைளேய எN*� ப� அவ% அைழ�க� 
ெதாடJகினா%. வய* வ�த ெப4 களி� சிலரா� அ* 5�யா* எ�; அவ2�1� 
ெதாி <�. ஒ=ேவைள அவ,களா� எ�;ேம அ* 5�யாம( ேபாகலா�. வயதி� 
1ைற�தவ,கைள எN*மா; அவ% அைழ�தா%. அவ,க% சி;சி; வா�கியJகைள 
எNதி னா,க%. ம(றவ,க% அவ(ைற உர�* வாசி�தா,க%. தJக2�1% ஒ=�திேய 
இ'ப�� ெசEய 5��தைத நிைன�* அவ,க% சிலசமயJகளி� சிாி�*� 
ெகா4டா,க%. "ந�ல*, வ%ளி; 5�னா� இ*வைரயி� நீ எNதாத வா�கியமாக 
ஒ= 	* வா�கிய� எN*" எ�றா% அவ%. 
 
ஆனா� வ%ளி 5க�ைத� தி='பி�ெகா4? கதG வழியாக' பா,�*� 
ெகா4�=�தா%. ஆ�சாிய�தா� அவ% வாE திற�தப�ேய இ=�த*. எ�ன அ*? 
ெகா7ச� ெவ;'ேபா? ல��மி தி=�பி' பா,�தா%. அJேக ஜூ� த� ைககைள 
5�னா� நீ���ெகா4? ஒ= கா9� நி�; ெகா4�=�தா%. ஜூ�! 
------------ 

11. 11. 11. 11. ஜூ�.� ல��மி.�ஜூ�.� ல��மி.�ஜூ�.� ல��மி.�ஜூ�.� ல��மி.�    
 
“ஜூ�, ஜூ�, நீ வ�*வி�டாE!" எ�; Sவினா% ல��மி. எ�லா� சாியாகிவி�ட*. 
ல��மி த� ெகௗர வ�தி(1' பJக� வராம� நட�*ெகா4டா%. அவ% க�த� 
எNதவி�ைல; இ=�தா6�, ெவ%ைள நிற�* ஆJகில� சி;மியான ஜூ�, அ=ைம 
ஜூ� - அவ% வ�*வி�டா%! 
 
“ஆமா�, ல��மி; நா� வ�*வி�ேட�..." எ�றா% ஜூ�. க�ன�ேதா? க�ன� 
ேச,�தன. ைகக% ஒ�ைற ெயா�; இ;�கி' பி��*�ெகா4டன. 
 
தி]ெர�; ல��மி ேபச� ெதாடJகினா%; "ஜூ�, வா ஜூ�! எ� வ1'ைப நீ 
பா,�கேவ4?�; த�ைதைய <� தாைய<� அைழ�*� ெகா4? வா!" ச&க நிைல 
ய�*�1% எ�ேலா=� வ�தா,க%; அ�த இைளஞ0� பி� ெதாட,�தா�; 
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ஆ�சாிய�தா� அவனா� அ�த [ண�தி� ஒ�;ேம ெசா�ல 5�யவி�ைல. ஒ= 
எ7சி னிய, மக% க�வி வ1'	 நட�*கிறா% எ�; அவ0�1� ெதாி<�, ஆனா� 
அைத'ப(றி அவ� ெபாிதாக ஒ�;� நிைன�கவி�ைல. 
 
வ1'பி� உ%ளவ,க% எN�* நி�றா,க%; தJக2� 1%ேளேய 1�1�ெவ�; 
ேபசி�ெகா4? சிாி�தா,க%. அவ,கைள உ�கா=�ப� ெசா�9வி�? ல��மி 
த�ைன' பா,�க வ�தி=�1� அ�த இJகிலா�* ம�கைள' ப(றி எ?�*ைர�தா%. 
உலக�தி� பட� ஒ�; ம�?� அவ ளிட� இ=�தி=�தா�; அ'ெபாN*� அவ% 
ஜூ�யி� கரJகைள' ப(றி�ெகா4�=�தா%. பிற1 அவ% வ1'பி� உ%ளவ,க% 
தJக% அறிைவ� கா�?மா; அவ,கைள இ�தியாவி6%ள இடJகளி� 
ெபய,கைள� ெசா�6�ப� <�, எN*�ப�<� ெசா�னா%. ஆனா� 	திதாக 
வ�தி=' பவ,களி� 5�னா� அவ,க% மிகG� ெவ�க'ப� டா,க%. 5�கியமாக 
ேமாகினி�1 ஒேர ெவ�க�. அவ% ஐேரா'பிய, யாைர<� பா,�ததி�ைல. வ%ளி 
ெகா7ச� பரவாயி�ைல. க=�பலைகயி� அவ% எNதிய ேபாதி6� அவ% ைகக% 
ச(; ந?Jகின ; 5M5M'பத(1ேம� அவளா� உர�*' ேபச 5�யவி�ைல. 
வய* வ�த ெப4களி� ஒ=�தி பி�னா� இ=�* ெகா4? ஏேதா ெசா�னா% : 
ல��மி ெவ?�ெக�; அவளிட� ேபசினா%. வ1'பி� ஒNJைக நிைலநா�?வ* 
அவசியம�லவா? 
 
"இ'ெபாN* நா� வ1'ைப இ�*ட� 5��* வி?கிேற� ; ஜூ�, உ�னிட� 
எ�ன�னேவா ெசா�ல ேவ4?�. எ'ப� நீ வ�தாE?" எ�றா% அவ%. 
 
த(ெசயலாக நட�த ஆ�சாிய� இ*. உன�1 எ� க�த� கிைட�ததா?" எ�றா% 
ஜூ�. 
 
ல��மி அவ% ைகைய இ;�கி' பி��தா%; ஒ= கண� அவ% பதி� ெசா�லவி�ைல; 
�லபமாக ஒ= ெபாE ெசா�லலாெம�; நிைன�தா%; ஆனா� அ* த'	 எ�; 
அவ2�1� ேதா�றி(;. அ�	�1ாியவாிட�திேல யா=� ெபாE ெசா�வதி�ைல. 
"க�த� கிைட�த*; ஆனா� பதி� எN*வ* எ� ெகௗரவ�தி(1..." எ�; இBவா; 
கைடசியி� ெசா�னா%.  ஜூ� அைத� கவனி�கவி�ைல. "எ� ேம� உன�1� 
ேகாப� இ�ைலேய?" எ�; ேக�டா% அவ%. 
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"இ�லேவ இ�ைல! ஆனா� இ�த� கிராம� - இ�த வாH�ைக ெய�லா� உன�1� 
ெதாிய�Sடா* எ�; நா� வி=�பிேன� -" எ�; Sறினா% ல��மி. 
 
"ஏ�, வய* வ�தவ,க2�ேக நீ பாட� ெசா�9� ெகா?�கிறாE! இ* மிகG� 
சிரமமான காாிய�" எ�றா% ஜூ�. 
 
அ�த� சமய�தி� அவ% தாE 1;�ேக ேபச� ெதாடJ கினா%. "ல��மி, இ�த 
இைளஞ, எJக2�1 இ�0� பலவ(ைற� கா4பி�க ஆைச'ப?கிறா,. நீ<� வ= 
கிறாயா? எ�ன இ=�தா6� இ* உJக2ைடய கிராம�! நீ தி=�பி எJக2டேனேய 
தJ1� வி?தி�1 வ�* ம�தியான உணG சா'பிட� Sடாதா, உJக% Q��� 
ெசா�9 வி�?' ேபாகலாமா?" 
 
ல��மி ைகயா� ைசைக ெசE* வ%ளிைய அைழ� தா% - அ�த� சமய�தி� அவ% 
அவ,க2�1 Q�ைட� கா4பி�க வி=�பவி�ைல. வ%ளி ேசதி ெசா�9வி?வா% - 
அ�ல* அவ% தி=�பி' ேபாE ந�ல ேசைலயாக ஒ�ைற, தீபாவளி�1 வாJகிய 
அ�த� ேசைலைய உ?�*� ெகா4? வ�*விடலாமா? தைலயிேல Pவாவ* 
ைவ�*� ெகா%ளலா� - இ*வைரயி6� அைத'ப(றி அவ% சிர�ைத 
எ?�*�ெகா%ளவி�ைல; ஆனா� இ'ெபாN* அைவெய�லா� அவசிய� ேவ4?� 
ேபால� ேதா�றி(;. ஆனா� இ'ெபாN* அவ, ஜூ�ைய வி�?' பிாிய' 
ேபாவதி�ைல. 
 
ெப4க2�காக ஏ(ப�ட S�?றG� சJக�ைத 5த9� அவ,க% பா,ைவயி�டன,. 
ல��மிேயா? அைத' பா,'ப* மிகG� ந�றாக இ=�த*. ேவைல ெசE* 
ெகா4�=�த சி;மிக%, ெப4க% எ�ேலாைர<� ல��மி�1� ெதாி<�. அவ% 
அவ,கைள' ப(றி' பலவைக யான விஷயJகைள� ெதாிவி�தா%. அJகி=�த ஒ= 
மாதி� &�; 1ழ�ைதக2� ைவTாியா� இற�* வி�டன. ஆனா� இ'ெபாN* 
எ�ேலா=� அ�ைம 1�தி�ெகா%2 கிறா,க%. அேதா அ�த� சி;மிைய வயதான 
ஒ=வ0�1� க9யாண� ெசE* ெகா?�*வி�டா,க%. அவ2�1 அவைன' 
பி��கவி�ைல. ஆனா� அேதா அ�த 	%ளிைவ�த ேசைல� க��� ெகா4�=�1� 
ெப4ைன பலசா9யான ஓ, இைளஞ0�1 மண� ெசE* ெகா?�தி=�கிறா,க% 
அவனிட�தி� ஒ= ேஜா� எ=*க2� &�; ப��க2� இ=�தன. அவ0�1 
5(ேபா�கான எ4ண54? கிராம சைபயான ப7சாய�திேல அவைன இ=�1�ப� 
ம(ற இைளஞ,க% எ�ேலா=� ேக�?� ெகா4டா,க% இய�திர�தி� 
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ைக'பி�ைய� �(;� ேபாேத ெவ1வாக� சிாி�கிறாேள அ�த அ�மா% ஒ= பா��. 
அவ% ச�பாதி� 1� பணெம�லா� அவ2ைடய ேபர� 1ழ�ைதக2�1' பாிசாக� 
கிைட�1ெம�; நா� ந�	கிேற�. 
 
அ'ெபாN* ேவைல ெசE* ெகா4�ராத சில ப1தி கைள<� அவ% அவ,க2�1� 
கா4பி�தா%. "அதிக வற�சியாக இ�லாத மைழ� கால�திேல இJ1தா� ப7ைச 
உைட'பா,க%. இைத இ'ப� ேவைல ெசEவ* �லப�. பிற1 நாJக% A� 
A(கிேறா�. ஜூ�, நா� அைத� க(;�ெகா4ேட�. ஆனா� ஒ= நாைள�1, 
இ�தியாவி� பண� ெப=1�ேபா* இய�திரJகைள� ெகா4? நாJக% 
ப7�ைட�* ெநEேவா� எ�; எ� த�ைத ெசா�6கிறா,. 5����, தி4? 
தி4டாகG� இ�லாம� ைகயா� ெசEவைதவிட ந�றாக இய�திர� ெசEகிற*. 
ெநEவைத ம�?� கிராமJகளிேல அ'ெபாN* ெசE ேவா�, ஆனா� இ'ெபாN* 
5�யா*." 
 
"உ�னா� A� A(க5�<மா?" எ�; ேக�டா% ஜூ�. 
 
" அைத� ெசEய�S�ய எ�தைனேயா இ�திய' ெப4களி� நா� ஒ=�தி!" எ�; 
பாதி சிாி�*� ெகா4?�, பாதி 5க�ைத� �ளி�*� ெகா4?� ல��மி பதி� 
ெசா�னா%. 
 
கிராம�* Q?களி� உ�ப�க� எ'ப�யி=�1ேமா எ�; ஜூ�யி� தாE 
ஆ�சாிய�*ட� ேக�டெபாN*, ல��மி அவ,கைள ஒ= Q��(1% அைழ�*� 
ெச�றா%. 5�னா� தாHவார�, அத(1' பி�னா� ஓ, அைற - ஒேர அைற; அதிேல 
ேமைஜைய'ேபால அகலமான ஒ= க��� சில ஜா�க% களிம4ணா� ெசE* ��ட 
ச�� பாைனக%, க�தலான ஆனா� ந�றாக ம��*ைவ�* அ?�கி<%ள *ணிக% 
எ�லா� இ=�தன. இBவளGதா� அ�த� 1?�ப�தி(1� ெசா�த�. அவ,க2�1� 
சா'பிட எ�ன இ=�கிற*?" எ�; ஜூ� ேக�டா%. 
 
"மாைலயிேல �?ேசா;� காEகறிக2�; மீதியாக உ%ள சாத�ைத' பைழய சாதமாக 
ஊ;காேயா? அ?�த நா% காைலயி� சா'பி?வா,க%. சில சமயJகளி� 
ப='	4?. ஆனா� வி(க�S�யைதெய�லா� வி(; வி?வா,க%" எ�; பதி� 
ெசா�னா% ல��மி. 
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Q?க2� கிராம�தி� சிறிய ெத=�க2� ��தமாக இ=�தன ; எைத<� அசிJகமாக' 
ேபா�? ைவ�கவி�ைல. சாைல ஓர�தி� ஒ= மர�தி� கீH ஒ= சிறிய ேதனீ,�கைட 
இ=�த*. எ�லா� ந�றாக நட�1� ெபாN* ஆடவ,க% மாைல ேநர�தி� அJ1 
வ�* ேதனீ, அ=�*வா,க%; அ�ல* ெவ(றிைல பா�1' ேபா�?� ெகா%வா,க%. 
ஆனா� ெப=�பாலான ம�க% எதி,கால�ைத ஓரளG ந�பிேய வாH�தா,க%. 
 
கா��ய� ஆராE�சி நிைலய� வ1�த ம(ெறா= ைக� ெதாழி� &�; அைறக2%ள 
ஒ= ம4 1�9ேல நட�* ெகா4�=�த*. பைழய தீ'ெப��க2�1� சாயJ 
ெகா?�* அவ(ைற ஒ�றாக ைவ�* ஒேர க�ைடைய' ேபா� ஆ1மா; 
அN�தினா,க%. பிற1 அதி� இேலசான *4?க% ெவ�� அவ(றி� ேமேல பல 
நிறJகளி� பளபள'பாக' Pசின,. அவ(ைற� ெகா4? சி; த�?� க2� 
ெப��க2� ெசEதா,க%. மிகG� சாம,�தியமாக� ெசEதா6� அைவ அBவளG 
அழகாக இ�ைல எ�; ஜூ� க=தினா%. இ=�தா6� அவ% தாE அவ(றி� 
ஒ�ைற வாJகி� ெகா4டா%. 
 
"வ���1� கட� ெகா?'பவ0ைடய Q? இ*தா�. கதவிேல ெபாிய பி�தைள' 
P�?கைள' பா=Jக% ! பண� கட� ெகா?'பைதெய�லா� அரசாJக� 
நட�தினா� ம�க2�1 இ�தைன கVட� இ=�கா*" எ�றா% ல��மி. 
 
"இவ� எBவளG வ�� வாJ1கிறா�?" எ�; ஜூ�யி� த�ைத ேக�டா,. 
 
"அ*வா, சிலசமயJகளி� வ=ஷ�*�1 100 சதQத� இ=�1� ! அத(1 ேமேல<� 
ேபா1�. அ* நியாயமி�ைல. Sட இ=ப�ைத�* சதவிகித� வ�� வாJகினா� Sட 
இBவளG ேமாசமாக இரா*. யாராவ* இைத' ப(றி அரசாJக� தி(1� ெசா�ல 
5�யாதா?" 
 
" கட� ெகா?'பைத'ப(றி சில தி�டJக% இ=�கி�றன -" 
 
“ஆமா�, ஆமா�. ஆனா� அைவ ேபாதா - ஆனா� அ�த அளG ெசEவத(1� நாJக% 
ந�றிேயா?-தானி=�கிேறா�." 
 
இைத'ப(றிேய இ'ெபாN* அவ,க% இBவளG மகிH�சிேயா�='பா,களானா�  
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5�ெப�லா� நிைலைம மிக ேமாசமாக இ=�தி=�க ேவ4?� எ�; ஜூ� எ4ணி 
னா%. அ�த இைளஞ� அவ% த�ைத�1� சில 	%ளி விவரJக% ெகா?�*� 
ெகா4�=�தா� - அ�தைன ம�க% இ=�தன,. அ�தைன ேப=�1� எ'ப� உதவி 
ெசEவ*? 
 
தJக% வி?தியிேல ஜூ� ல��மிைய� த� அைற�1 அைழ�*� ெச�றா%. 
அதி9=�* ெச�ல�S�யதாக� 1ளி�1� அைற ஒ�; இ=�த*. அைத ல��மி 
ஆவேலா? ேநா�1வைத ஜூ� கவனி�தா%. "ல��மி, உ%ேள ேபாE� 
1ளி�*�ெகா%. அேதா பா,, எ�0ைடய ேசா'	�க��<�, *4?�........" 
 
ல��மி ஒ= கண� தயJகினா%. பிற1 அவளா� ம;�க5�யவி�ைல. அவ,க% 
Q��� ஓ�ைட விN�த வாளியி� த4ணீ, எ?�*� 1ளி'ப*ேபால�லாம�, 
உட�பி(1 ஆ;தலாக ந�றாக� 1ளி'பைத அவ% வி=�பினா%. ஜூ�யி� 
ேசா'	�க��யி� ஜூ�யி� மண� கமH�த*. *ைட'பத(1� அவ2ைடய 
*4ேட. "�, S�தைல ம�?� ��த� ெசE*ெகா4டா� Sட' ேபா*�!" 
 
"நிைறய ேநர� இ=�கிற*" எ�; ெசா�9வி�? ஜூ� த� தாயிட� ஓ�, ம�தியான 
உணைவ� ெகா7ச ேநர� ெபா;�*� சா'பிடலா� எ�; ெசா�னா%. பிற1 அவ% 
தி]ெர�; ஏேதா நிைன�*�ெகா4? தJ1� வி?தி� ேதா�ட�தி(1% \ைழ�* 
சில மல,கைள' பறி�* வ�தா%. ல��மியி� தைலயி� ைவ�*�ெகா%ள� 
ெகா7ச� ; மீதி<%ள மல,கைள ல��மி ெச�ைன யி9=�1� ேபா* ெசEத* 
ேபால� த� தைலயி� ைவ' பா% எ�; அவ% ந�பினா%. 
 
ஈரமாக இ=�1� �=% �=ளான தன* நீ4ட S�தைல 5*கி� ேம� 
அவிH�*வி�?�ெகா4? ல��மி அவ,கேளா? ம�தியா�ன உணைவ� சா'பிட� 
ெதாடJ1வத(1% ல��மி<�, ஜூ�<� தJக2�1% எ�ன� ேவா விஷயJகைள' 
ப(றி' ேபசி�ெகா4டன,. ல��மியி� ேதாழிகளி� தன�1� ெதாி�தவ,கைள' 
ப(றி ஜூ� எ?�*� ெசா�னா%. அ�மணி' பா��ைய' ப(றி சமீப�தி� ெதாி�த 
விவரJகைள<� ெதாிவி�தா%. ெப7சமி� இ'ெபாN* தமிH ந�றாக' ேபச� 
ெதாி�* ெகா4�=�தா�. 
 
கைடசியாக அவ,க% �ைவயதிகமி�லாத ஒ=வைக இனி'	' ப4ட�ைத அ=�தி� 
ெகா4�=�தன,. அ* அதிக� TடாகG� இ�ைல, அதிக� ஆறி' ேபா<� இ=�க 
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வி�ைல. ஆனா� ல��மி அைத வி=�பி� தி�;ெகா4 �=�தா%. அ�த� சமய�தி� 
ஷ,�?�, அைர�கா� ச�ைட<� அணி�* ெகா4? அவ% த�ைத 1மா, உ%ேள 
\ைழ�தா,. ெம9�*�, அதிக� வயதானவைர' ேபாலG� எ'ப�ேயா அவ, 
ேதா�றினா,. அவ, அவசர மாக� ெகா7ச� சா'பி�டா,. பிற1 அவ=�, ஜூ�யி� 
த�ைத<� கா�வாைய ேநா�கி உலாவ� ெச�றா,க%. 
 
ச(; ேநர�தி(1' பிற1 அவ,க% தி=�பியேபா* இ=வ=� ஒ=வ, ேம� ஒ=வ, 
ப?�ப� ெந=Jகி நட�* வ�தன,. 1மாாி� 5க�திேல ெகா7ச� கைற 
ப��தி=�த*. ஜூ�யி� த�ைத த� &�1�க4ணா�ைய� *ைட�*� ெகா%வைத 
ஜூ� க4டா%. 
 
"அவ,க% அN* ெகா4�=�தி=�கிறா,க%” எ�; ஜூ� ப�ைசயாக� ெசா�னா%. 
 
"அ'ப�யி=�தா�, அைத நா� ெதாி�*ெகா%வைத அவ,க% வி=�பமா�டா,க% " 
எ�றா% அவ% தாE. 
 
"ெகா7ச� கா'பி சா'பிடலா�. 1மா,, உJகைள ெய�லா� க4ட* எJக2�1' 
ெபாிய ச�ேதாஷ�, ல��மிைய� காணாம� ஜூ� மிகG� வ=�தினா%." 
 
ஜூ�<� ல��மி<� ஒ=வைர ெயா=வ, பா,�*� ெகா4டன,. அ'ப�� 
ெசா�6வ* எ'ப�ேயா இ=�த*. ஆனா� அ* உ4ைம. ெகா7ச ேநர� கழி�* 
ல��மி, "ஜூ�, எ�0ைடய நா��ய வ1'	�1 நீ வ=கிறாயா?" எ�; ேக�டா%. 
 
"பிற1 எ�ேலா=� எJக% Q��(1' ேபாகலா� அJேக ெச�; ேதநீ, அ=�தலா�" 
எ�றா, 1மா,. 
 
'அ* ந�ல*. அவ,க2�1� ெகா7ச� அவகாச� கிைட�1�. எ� தா<�, 
சர"வதி<� எ�லா� ஒNJ1 ெசE*வி?வா,க%. ஒ�;� ேமாசமாக� ேதா�றா*. 
தி]ெர�; எJக% Q�ைட ஜூ� பா,'பைத' ப(றி என�1� கவைலயி�ைல. 
ஆனா� அவ% த�ைத<�, தா<� அ'ப�' பா,�க�Sடா*. அவ,க% ந�லவ,க%... 
இ=�தா6�....' எ�; இBவா; ல��மி எ4ணமிடலானா%. அவ% த� த�ைதைய 
ெம*வாக' பா,�தா% ; அவ, நைக�தா,. "ல��மி, உன�1 ேவெறா= ேசைல 
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ெகா4? வ�தி=�கிேற�. நா��ய வ1'	�1 அ* ேவ4�யி=�1 ெம�; 
நிைன�ேத�" எ�றா, அவ,. பைழய ெசEதி�தாளி� ம��*� க��யி=�த அைத 
அவ, ல��மியிட� ெகா?�தா,. அவ2ைடய தீபாவளி� ேசைலைய<�, அத(1' 
ெபா=�தமான ரவி�ைகைய<� அவ, ெகா4? வ�தி=�கிறா,. அவ% தாEதா� 
அைத� ெகா?�* அ0'பியி='பா%. ல��மி இனி நி�மதியாக இ=�க 5�<�. 
"ஜூ�, உ�0ைடய அைற�1' ேபாEவி�? ஒ= ெநா�யி� வ�*வி?கிேற�" 
எ�றா% அவ%. ந�ல வசதியான 1ளி�1� அைற<� இ=�கிற*. 1ழாE� 
த4ணீாிேல மீ4?� ஒ= 5ைற ேசா'	' ேபா�? ��த� ெசE* ெகா%ளலா�! 
 
வ1'	�1 வ=கி�ற எ�ேலா=� அJ1 வ�* கா�*�ெகா4�=�தன,. ச&க 
நிைலய�தி(1� தி=�பிய ேபா* வ1'ைப� �(றி6� ேவ; பல சி;மிக% நி�; 
உ%ேள எ��' பா,�*�ெகா4�=�தன,. வ1'ைப� ��த� ெசEதி=�தன,. அ�த� 
ச�த,'ப�ைத 5�கியமானதாக� ேதா�ற� ெசEய ேகா�கா - ேகாலா விள�பர� 
ஒ�ைற� ேத� எ?�* யாேரா உ%ேள ெதாJக வி��=�தா,க%. ஜூ�யி� த�ைத 
1மா=ட0�, ேதசீய வள,'	� தி�ட�ைத� ேச,�த இைளஞ=ட0� ெச�; 
வி�டா,. அவ=�1 5�னா� நா��யமா?வெத�றா� சி;மிக% ெவ�க'-
ப��='பா,க%. அ�த� 1=ட� த� வா�தியJக2ட� அJ1 வ�தி=�தா�. 
ல��மி�காக வ%ளி ஒ= பாைய விாி�* அத� ப�க�தி� மர�க�ைடைய<�, 
த�?�ேகாைல<� தயாராக ைவ�தி=�தா%. வயதி( 1ைற�த சி;மிகைள 
ஒBெவா=�தியாக 5த9� ல��மி ஆட ைவ�தா%. கத� நடன ஜதிகைள அவ% 
த��� கா4பி�தா%. அவ,க% தவ; ெசE<�ேபா* அவ% தி=�தினா%. இர4?, 
&�; தாEமா,க% ெமௗனமாக ஒ= &ைலயி� அம,�* கவனி�*� 
ெகா4�=�தா,க%. பிற1 எ�ேலா=� ேச,�* உண,�சி ேயா?�, சிர�ைதேயா?� 
ஆ?�ப� ெசEதா%. அத�பி� ெபாிய ெப4களி� 5ைற வ�த*. ஆனா� ேமாகினி 
5த9� ல��மியிட� தி]ெர�; ஓ�வ�* அவ2ைடய ப�?� ேசைலைய ஏேதா ஒ= 
மிக ெம�9ய ெபா=ைள� ெதா?வைத'ேபால� ெதா�?� ெகா4?, " எJகைள 
வி�?'ேபாEவிட மா�],கேள?" எ�; ெம*வாக� ேக�டா%. “இ�ைல, இ�ைல" 
எ�றா% ல��மி. அதி,Vட� மா;� ; ஒ= நாைள�1 இ�த வாHG 5��*வி?� - 
அவ,கைள வி�? அவ% பிாி�* ேபாEவி?வா% எ�ற இ�த எ4ண� 5த� 
தடைவயாக அவ% மன�திேல உதி�த*. 
 
ஆனா� இ'ெபாN* அவ% பாட�தி� கவன� ெச6�த ேவ4?�. 5�	 நா��ய� 
பயி�றேபா* எBவளG சிர�ைத எ?�*�ெகா4டாேளா அைத'ேபால இ'ெபாN* 
நா��ய' பயி(சி அளி'பதி� அBவளG சிர�ைத எ?�*�ெகா%ள ேவ4?�. 
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நா��யமா?� ஒBெவா=�திேயா?� அவ% த� க4களா6�, க�ைட யி� த�?� 
ஜதி ஒ9யா6� ெதாட,	 ஏ(ப?�தி� ெகா4டா%. ஜதிக% ஒ=ெபாN* 
மகிH�சிேயா?�, ஒ=ெபாN* ேசா,ேவா?�, ஒ=ெபாN* *%ளி<�, ஒ= ெபாN* 
ஆ� அைச�*� ஒ9�தன. அ�த' ெப4க% அைத எ'ப� வி=�பினா,க%, 
நா��ய�திேல அவ,க% எ'ப� ஒ= 	திய வாHைவ� க4டா,க%; அவ,க2�1 
இைதயாவ* அவ% உதவ 5��த*. 
 
"கிராம�திேல நா��யமா?கிறா,களா?" எ�; ஜூ�யி� தாE 5�வி� ேக�டா%. 
 
“அதிக� இ�ைல. வ�டமாக உ�கா,�*ெகா4? பா�?�1 இைச�தவா; அவ,க% 
அைசவா,க%. நீ4ட கைத'பா�?�கைள அவ,கேள உ4டா�1வா,க%. ஆ4க% 
அதிகமாக ஆ?வ*4?; ஆனா� அ* அவ,க2� 1%ேளேய இ=�1�. ம(ற 
மாத,கேளா? ேச,�* ெகா4? �ர�தி6%ள 1�ைசகளி9=�*தா� நா� அ�த 
ஆ�ட�ைத' பா,�தி=�கிேற�. ெபாJக9� ேபா* ஒ=ேவைள அவ,க% அதிகமாக 
ஆடலா�. அ�த� சமய�திேல விைள�ச� அதிகமாக இ=�தா� அவ,க% 
மகிH�சிேயா�='பா,க%." ல��மி எN�தா%. பாைய<� மர�க�ைட<� ஒ= 
ப�க�தி� எ?�* ைவ�தா,க%. 1=ட� தன�1 தாேன ேபசி�ெகா4? ெவளிேய 
நட�தா�. Q��� எ�லா� தயாராக இ=�1மா? ஆமா�, சர"வதி ந�ல ேசைல 
ெயா�; உ?�தி� தைலயி� P ைவ�*�ெகா4? ைககா�� அவ,கைள வ=�ப� 
ெதாிவி�*�ெகா4? அJேக நி�றா%. 
 
அN�கைட�த பைழய பாவாைடெயா�ைற அணி�* ெகா4? சர"வதி 
பா�திரJகைள� *ல�கியைத� தா� பா,�ததாக அவளிட� ெசா�6வ* ந�லத�ல 
எ�; ஜூ� ச�ெட�; நிைன�தா%. எ7சினிய, Q��(1 அவ,க% ெச�றன,. 
அ�த Q�ைட� �(றியாவ* ஒ=மாதிாியான ேவ9<�, உ%ேள ேதா�ட� ேபா?� 
5ய(சி<� இ=�தன. ெச�ைனயிேல மா� Q��9=�த அ�த' பைழய 
நா(கா9களி� சிலவ(ைறேய தாHவார�தி� ேபா��=�தா,க%. ேதனீ,� கலJக2� 
ேகா'ைபக2� அJகி=�தைவகேளதா�. அவ,கைள Q��(1% வ=�ப� ல��மி 
அைழ�கவி�ைல; அவ% தா<� அைழ�கவி�ைல. உ%ேள &�; அைறக% 
இ=�கலா� எ�; ஜூ� க=தினா%; ஆனா� அவ(றி� ஒ�; சமயலைறயாக 
இ=�கலா�. யாேரா - Iமதி ஞான�மாளா? - த� தாயிட� அவ,க% Q��ேல பல 
சாமா�கைள வி(றதாக� ெசா�னா,க%. ேர�ேயாைவ<�, ந�ல மர� 
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சாமா�கைள<� அவ,க% வி(க ேவ4� ேந,�தி=�கலா�. ஐேயா பாவ�, 
5�ெப�லா� நிைறய நைகக% அணி�*ெகா4�=�த ல��மியி� தாE 
இ'ெபாN* ஒேர ஒ= சிறிய கN�*� சJகி9 ம�?�, அணி�தி='பைத ஜூ� 
தி]ெர�; உண,�தா%. ஆனா� இவ(ைறெய�லா� ஒ=வ=� கவனி�க�Sடா* - 
எ�லாவ(ைற<� க4? ெகா4டதாக ஒ=வ=� கா��� ெகா%ள�Sடா*. 
 
க�த0�1 ஏேதா சிரJ1ேபால வ�தி=�த*; அதனா� ஜூ�யி� த�ைத அவைன� 
கவனி�*' பா,�தா,. அைத' ேபா�க ஒ= களி�	 அ0'	வதாக� ெசா�னா,. அைத 
அ0'	வதி� அவ=�1 ஒ= சிரம5� இ�ைலெய�;� ெதாிவி�*�ெகா4டா,. 
பாதசரJகைள இ�0� அணி�* ெகா4�=�த 1ழ�ைததா� யாெதா= வைகயான 
மா;த6� இ�லாம� ேதா(ற� அளி�த*. 
 
ல��மி<�, சர"வதி<�, 1மா=� இரG உ4� அ=�*வத(காக� தJக% வி?தி�1 
வ�தன,. ந�ல ேதனீ, வி=�* அளி�காதத(காக அவ,க% ம�னி'	� ேகாாினா,க% 
- 5�னாேலேய அவ,க2�1� ெதாி�தி=�தா�............" ஜூ�, எ� நா��ய வ1'	, 
உன�1' பி��ததா?" எ�; ல��மி ேக�டா%. 
 
"ஓ ந�றாக' பி��த*! எ�னா� எ'ெபாNதாவ* அ'ப�� ெசா�9� ெகா?�க 
5�<ெம�; ேதா� ற வி�ைல. ஆர�ப�திேல மிகG� கVடமாக இ=�க 
வி�ைலயா?" எ�றா% ஜூ�. 
 
“மிகG�  கVடமாக�தா�  இ=�த*. நா� மிகG�  சிறியவ%  எ�; அவ,க%  
க=தினா,க% ” எ�றா%  ல��மி, ஒ= உ4ைமயான ஆசிாிய,  வ=�வைரயி�தா�  
தி=�பி வர'ேபாவதி�ைல எ�; Sறி�  க�வி வ1'ைப உதறி�  த%ளிவி�?'  
ேபான ஒ= மாைத'ப(றி அவ%  கிைன�*�  ெகா4டா% . ஆனா�  ேவ; பல,  
வ�தன, . அவ,க%  வ�*ெகா4ேட இ=�தன, . 
 
"நீ க�த�  எN*வாE  அ�லவா?”?” எ�; ேக�டா%  ஜூ�. 
 
"எN*வத(1 எ�ன இ=�கிற*? பா,�க ேவ4�யைத ெய�லா�  நீ பா,�* 
வி�டாE .” 
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”ல��மி�1�  தி]ெர�; மி1�த ேசாக�  உ4டாயி(;, ஜூ� தி=�பி'  
ேபாEவி?வா% --பைழய வாH�ைக�1 அவ%  ெச�; வி?வா% . அவ%  ம�?�  
அJேகேய இ=�கேவ4?� . 
 
“வ1'	 எ'ப� கட�கிற* எ�; ெதாி�* ெகா%ள நா�  ஆைச'ப?ேவ� . 
அைத'ப(றி ெய�லா�  நா� அ�மணி'பா���1�  ெசா�6ேவ� .”' 
 
“பா���1�  ெசா�லேவ4டா� ......?” எ�  ; ஆர�பி� தா%  ல��மி, பிற1, “ஜூ�, 
ஒ= பழைய க�தலான ேசைலைய நா� க���ெகா4�=�ததாக'  பா��யிட�  தயG 
ெசE* ெசா�லாேத. 1ளி�க�  சாியான வசதியி� லாைத'  ப(றி<�  எ�த�ைதயி�  
ேதா(ற�ைத'  ப(றி<�  ெசா�லாேத...” 
 
“என�1 எ�லா�  	ாிகி�ற*. ந�  ேதாழிகளி�  ஒ=வ=�1�Sட நா� ெசா�ல 
மா�ேட� . ஆனா�  எ�ன இ=�தா6� , நீ பாட�  ெசா�9�  ெகா?'பதி9=�* 
உன�1 மி1�த திறைம இ=�கிறெத�; நா� க=*கிேற� ” எ�றா%  ஜூ�, 
 
தJ1�  வி?தியி9=�த ேமைஜயி�  ேம�  அவ�  தாயி�  சாமா�க%  சில கிட�தன. 
அவ2ைடய க;'	 &�1�  க4ணா�<�  கிட�த*. அைத அவ%  எ'ெபாN*�  
ெகா4? வ=வா% ; ஆனா�  ேபா�?�ெகா%ள ஒ= ெபாN*�  நிைன�கமா�டா% . 
உைறயி9=�த அைத ஜூ� எ?�* &�கி�  ைவ�*�ெகா4? அத(1 ேமலாக 
க4 கைள உய,�தி�ெகா4? ல��மிைய'  பா,�தா% . பிற1 ல��மி அைத'  
ேபா�?'  பா,�தா% . தி]ெர�; அவ% , இ�த &�1�  க4ணா�ைய'  ேபா�?�  
ெகா4டா�  வயதானவைளேபால�  ேதா�;கிறதா???” எ�; ேக�டா% . 
 
”ஆமா� , மிகஷ�  வயதானைத'ேபால�  ேதா�;கிற*. ல��மி, உன�1 அ* 
ேவ4?மானா�  நீேய ைவ� *�ெகா% . நா� அைத உபேயாகி'பேதயி�ைல”? எ�; 
ஜு�யி�  தாE  Sறினா% . 
 
“வ�* க4ணா�யி�  உ�ைன'பா, !'' எ�றா%  ஜூ�, அவ,க2�1'  பி�னாேலேய 
ஜு�யி�  அைற�1%  சர"வதி<�  ஓ�னா% . எ�ேலா=�  சிாி�க�  ெதாடJகினா, கள. 
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1மா,  உ�  மக%  மிகG�  சாம,�தியசா9. அவைள'  ேபால இ�0�  பலேப,  
இ=�தா�  இ�தியா இ�0�  ந�ல நாடாக இ=�1� '” எ�; ஜூ�யி�  த� ைத 
ெமாழி�தா, . 
 
1மா=�1 உ4ைமயிேலேய மகிH�சி; ஆனா�  அவ,  “ஆமா�  அ* ெமEதா� . 
கிராமJக2�1 நா�  உதவி ெசEயேவ4?� ”? எ�; த?மா(ற�ேதா? ெசா�னா, , 
பிற1, “உJகைள'  பா,�த* ந�லதாயி(;. எ�ேலா=� எJகைள மற�ேத 
ேபானா,க%  எ�; நா� நிைன�ேத�” எ�றா, அவ,. 
 
“உJகைள�  ெகா7ச5�  மற�கவி�ைல” எ�; ெசா�9வி�? ஜூ�யி�  த�ைத த�  
கர�ைத�  1மாாி�  கர�தி�  ேம�  ஒ= கண�  ைவ�தா, . 
 
அ'ெபாN* சி;மிக%  வ�தன, . “&�1�க4ணா�ைய நா� ைவ�*�  
ெகா%கிேற� . ெபாிய அறிவாளி ேபால நா� ேதா(றமளி'பதாக ஜூ� ெசா�கி;% . 
அவ2 ைடய ஹி�தி ஆசிாிைய'ேபால�  ேதா�;கிேறனா� , இனிேம�  எ�  
வ1'	�1 வ=கிறவ,க%  இ�0�  மாியாைதயாக நட�*ெகா%வா,க%  எ�; 
நிைன�கிேற� !?? எ�றா%  ல��மி, 
---------- 

12. 12. 12. 12. கிறி0
மஸமா�கிறி0
மஸமா�கிறி0
மஸமா�கிறி0
மஸமா�        ெபா1க2�ெபா1க2�ெபா1க2�ெபா1க2�    
 
ெப�சிலா�  வைர�த படJக2ட�  S�ய காகித�ைத�  1மா,  த%ளிவி�டா, ; அ�த 
ேவைல 5��த*. பிற1 தி]ெர�; ேமைஜயி�  ேம�  இர4? 5ழJைககைள<�  
ஊ�றி ைவ�*�ெகா4? அவ(றி�  த�  தைலைய�  ெதாJகவி�டா, . எ�லா�  
இ=4? ேதா�  றி(;. ல��மி த�  த�ைதயி�  ேதாளி�  ேம�  த��வி�? ஒ= 
ைகயா�  அவ,  கN�ைத�  �(றி வைள�*� ெகா4டா% . “அ'பா, எ�ன'பா இ* 2” 
 
தைலைய�  த�  கரJகளா�  தடவி�ெகா4ேட அவ,  நிமி,�* பா,�தா, . பிற1 அவ,  
அ�த�  காகித�தி�  ேம�  விரலா�  த���ெகா4ேட ெம*வாக�  ெசா�னா, ; 
“இெத�லா�  மிக எளிதான காாிய� . இைத�  ெசE<�  ேபா* எ�  மன�  ேவ; 
விஷயJகைள'ப(றி நிைன�*�  ெகா4�=�கிற*.” தா�  ெசா�6வைத�  த�  
மைனவி ேக�? ேம6�  கவைல யைடயாம9='பத(காக அவ,  ஆJகில�தி�  ேபச�  
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ெதாடJகினா, . “ல��மி, இைத'  பா,�கி�ற ேபா*� , என�1%ள பயி(சிைய<� , 
அ0பவ�ைத<�  ைவ�*�ெகா4? நா�  இ'ெபாN* ஒ= 1மா"தா ெசEகி�ற 
ேவைலைய<� , S9�கார�  ெசE கி�ற ேவைல<�  ெசE*ெகா4? அவ,க2�1�  
கிைட�1�  ச�பள�ைதேய வாJகி� ெகா4�=�கிறைத நிைன�கிறேபா*� , இ* 
மா(ற�  இ'ப�ேய நட�* ெகா4�=�1�  எ�பைத உண,கி�ற ேபா*�  
5�னாேல அ�த�  காாியாலய�தி�  கட�த தவ;க2�காக நா�  1;�கி��=�க� 
Sடா* எ�; ேதா�;கிற*, அ�த ல7ச'  பண�ைதSட நா�  வாJகி� 
ெகா4�=�தி=�கலா� , அ'ப��  ெசEதிர�தாலாவ* எ�0ைடய &ைளைய�  
சாியாக'  பப�  ப?�தி� ெகா4�=�தி=' பா,க% ”? 
 
”அ'பா, இ* உJக2ைடய உ4ைமயான நிைன' ப�ல. இ�த நிைலைம எ�;ேம 
இ'ப�ேம இ=�கா*? எ�; Sறினா%  ல��மி. 
 
”ெகா7ச நா�க%  நா0�  அ'ப��தா�  நிைன�*�  ெகா4�=�ேத� . ஜூ�<� , 
அவ%  ெப(ேறா,க2�  ேபான மாத�  வ�ததி9=�* அ'ப� நிைன�ேத� , மீ4?�  
பைழய உச,�சிைய'  ெப;வ* விய'பான காாிய�  தா� . ஆன�  இ'ெபாN* 
அவ,க%  எ�ைன மற�திர'பா,க% .”” 
 
”அவ,க%  மற�தி=�கமா�டா,க% . ேம6�  உJக%  அ'பாG� , அ�மாG�  
மற�தி=�க மா�டா,க% ?” எ�றா%  ல��மி. 
 
”நிைலைம எBவளG ேமாசமாக இ=�கிற* எ�ப* அவ,க2�1�  
ெதாியாம_='ப* 1றி�* என�1 மகிH�சிதா� . நா� யா=�1�  கீேழ ேவைல 
ெசEகிறேனா அ�த�  தைலைம எ7சினிய,  இ�; காைலயி�  எ�னிட�  ஒ�; 
ெசா�னா, ... .. கா�வாைய'  ப(றிய விஷய�  அ* அவ,  ெசா�ன மாதிாி ெசEவ* 
சாியான வழிய�ல எ�; என�1 ந�றாக�  ெதாி<� . அ'ப��  ெசEதா�  நீ4ட 
நாைள�1 ந�றாக நி(கா*. வாிகளி9=�* வ=�  பண�ைத�தா�  அ* Qணா�1� . 
ஆனா�  நா� எ�ன ெசா�ல5�<� ? அவ,  உ�திரவி�ப� நா� நட�க 
ேவ4�ய*தா� . அவ=�1 விஷய�  ஒ�;�  ெதாியா *. ல��மி, ந�மிட�  
இ=�1�ப�யான க=விகைள ைவ�*�  ெகா4? நா�  எ�ன ெசEயலா�  
எ�பைத'ப(றி நா�  எ4ணி�  ெகா4�=�கிேற� . ஒBெவா= கிராம�தி6�  
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1ழாE�  கிண;க%  நா�  ேபா�?�ெகா4�=�க ேவ4?� . அ*G�  நம* 
தி�ட�திேல இ=�கிற* எ�; ந�	கிேற� . ஆனா�  அைத'  பா,'பத(1�Sட 
என�1 அ0மதி கிைடயா*.” அவ,  எJேகா உ(; ேகா�கினா, . 
 
“அ'பா, நீJக%  ஏ�  அைத'  பா,�க�Sடா*? எதனா�  அ�த�  கிண;கைள 
அைம�கவி�ைல? அ'ப��  ெசEதா�  மிக ந�றாக இ=�1� .” 
 
“சில=�1 அதிேல நிைறய லாப�  கிைட�கா*. மேலாியாைவ'  ேபா�க ம=�* 
ெதளி'பதி6�  இேத மாதிாிதா� . �காதார இலா�கா�கைள�  ேச,�தவ,க%  
ந�லவ,க% . ஆனா�  அவ,க2�1 ேவைல மிக மிக அதிக� . அவ,கேளா? நா�  
ஒ� *ைழ�கேவ4?� . ஆனா�  அ'ப� நா�  ெசEவதி�ைல. அத0�  ஒ= சில 
ப1திகளி�தா�  ம=�* ெதளி�தி=�கி;,க% . ம;ப�<�  ெகா��க%  பரவி 
வி?கி�றன. நா�  ெசா�வ * 	ாி�ததா?” 
 
“ 	ாி�த* ” எ�றா%  ல��மி, பிற1 அவ% , “வ%ளியி�  சேகாதர0�1 மேலாியா”? 
எ�றா% . 
 
”அவ0�1 வராம�  த?�தி=�கலா� ?” எ�; உர�*�  Sவினா,  1மா, , 
 
“ஆனா�  விஷய�  இ'ப��தா� . ம=�* ெதளி'பதி�  ல7ச ஊழ�  
இ�லாம9=�கலா� . அ* ெவ;�  ேசா� ேபறி�தன� , அ* அBவளG ேமாசமி�ைல 
அ�லவா??? 
 
”அ'பா அ*G�  ேமாச�தா� . நீJக%  எBவளேவா ெசEய5�<� !” 
 
“நா�  நிைன�கிற அளG�1 ஒ=ேவைள ெசEய 5�யாதி=�கலா� ; இ=�தா6�  
ெகா7ச�  ெசEயலா� . ஆனா� , ல��மி, இைதெய�லா�  நீ தி='பி'  ேபச�Sடா*.” 
 
”அ'பா, பழJகைதகளி�  ெசா�6வைத'ேபால இ* ேசாதைன�கால� . கானக�திேல 
விட'ப�ட Qர�  	9கேளா? ச4ைடயி�?�தா�  தீரேவ4?� . ஆனா�  இJேக 
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	9யி�ைல, தைலைம எ7சினிய,தா�  இ=�கிறா, ”? எ�; ல��மி அவ,  
தைலைய�  தடவி�ெகா4ேட Sறினா% . 
 
“அவேரா? ச4ைடயிட எ�ைன வி?வதி�ைல!” எ�றா,  அவ%  த�ைத. இ=�தா6�  
அவ=�1�  ெகா7ச�  ஆ;த�  ஏ(ப��='பதாக�  ேதா�றி(;. 
 
அ'ெபாN* கிராம�தா,களி�  ஒ=வ�  அவ,கைள ேநா�கி�  Sவினா� . 1மா,  
அவைன ேநா�கி�  ெச�; ஒ= க�த�ேதா?� , நீளமான காகித� க�ேடா?�  
தி=�பினா, . “ல��மி இைவ உன�1” எ�றா,  அவ, . 
 
ல��மி க�த�ைத 5த9�  பிாி�தா% . அ* ஜூ�யிட�  இ=�* வ�த கிறி"*ம"  
வாH�*. தா�<ட�  S�ய வயதான மனித,  ஒ=வ,  சிவ'	�  க�பள�  ேபா,�* 
உைறபனியிேல நி(ப*ேபால அ�த ஆJகில வாH�*�  க�த�திேல பட�  இ=�த*. 
*கிறி"*ம"  த�ைத: எ�; அவைர அவ,க%  அைழ'ப* அவ2�1 நிைனG 
வ�த*. ஜூ� த�  அ�ைப�  ெதாிவி�தி=�தேதா? த�  த�ைத<� , தா<�  
அவ2ைடய வ*'பி(காக'  பாி�க%  அ0'பியி=�தைத<�  Sறியி=�தா% . 
“அ*தா�  அ�த� க�?!” எ�; உ(சாக�ேதா? ல��மி Sவி�ெகா4?, 
க�?�கயி(ைற ஜா�கிரைதயாக அவிH�*, காகித�ைத<� , அ�ைடைய<�  
பிாி�ெத?�தா% . “பா=Jக% , இேதா ஒ= ேதச'பட� --இர4? படJக%  -- 
இ�தியாவி�  பட�  ஒ�;, உலக�தி�  பட�  ஒ�;!” எ�; அவ%  ெசா�னா% . 
 
“ தி='பி அவ,க2�1 எ�ன அ0'ப5�<� ? ல��மி, அவ,க%  ந�லவ,க% . ஆன�  
அவ,க2ைடய பாி�கைள நா�  ஏ(;�ெகா%ள 5�யா*!” எ�; அவ%  த�ைத 
ேசா,ேவா? ெசா�னா, . 
 
ல��மி படJகைள�  ைகயி�  எ?�*�ெகா4டா% . “எ�  வ1'	�காக நா�  எைத 
ேவ4?ெம�றா6�  ஏ(;�  ெகா%ேவ�  !*? எ�றா%  அவ% . 
 
சர"வதி�1� , க�த0�1� , பா,வதி�1�Sட ஜூ� பிடமி=�* கிறி"�ம" . 
வாH�*�க%  கிைட�தன, "ெப�சாி9=�* கிறி" தம"  வாH�*�கைள வாJ1வ* 
விைளயா�டாக இ=�த*: அJேக ஒ= ெபாிய ெப��யி�  கிறி"*ம"  வாH�*�  
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க�தJக%  இ=�தன. ராபி�  ப நைவக2ட0� , உைறபனி<ட0� , 
மி0மி0'	ட0�  இ=�த அைலதா�  உ4ைமயான கிறி" *ம"  வாH�*�  
க�தJக%  எ�; ஜூ� ெசா�னா% . ஐேரா'பிய=�  ெச�ைன�  
கிறி"தவ,க2மாகிய ஒ= சில ம�கேள கிறி"*மைஸ�  ெகா4டா�னா,க% . 
ஆனா�  கிள'பி�  வி=�தி=�த*. ெச'ப� வி�ைத�கார�  ஒ=வைன<�  
அைழ�தி=�தா,க% . ேவ; பல வி=�*க2�  இ=�தன. இJகிலா�தி9ர�* பாி��  
க�?க%  வ�தன. ஜு�யி�  ஆJகில'  பா��களி�  ஒ=�தியிடமி=�* சா�கெல�  
ெப�� ஒ�; வ�தி=�த*. அ�த'  ெப�� இJ1 தபா9�  வ�* மிகG�  
Tேடறியதா�  சா�ெல�?�கெள�லா� , 5�கியமாக ெப7சமினா�  சா'பிட�-
S�யைவயாக இ=� தா6� , ந�Jகி'  ேபாEவி�டன. 
 
ஜானிடமி=௩* அவ2�1 ஒ= க�த�  வ�த*. அவ�  தா�  பண�  மீத�  பி��* 
ைவ'பதாகG� , அவச ஈ"ட,  வி?5ைறயி�  தி=�பி வ=�ேபா* அவ2�1 ஒ= 
ந�ல பாி� அளி�க'ேபாவதாகG�  எNதியி=�தா� . பா9 சினிமா�  ெகா�டைகயி�  
ந�ல படJக%  வ�தா�  அவேன பண�  ெகா?�* அவைள &�; தடைவ அைழ� *'  
ேபாவதாக எNதியி=�தா� . அ'பா, இJகிலா�தி 6%ள சினிமா�  ெகா�டைகைய 
அவ%  நிைன�* நீ4ட காலமாகி வி� ட*! இJகிலா�தா? ஆமா� . அJ1 நிைறய 
பாீ�ைசக%  இ=�1� . ஆனா�  ஹி�தி இ=�கா*. அத(1 ேம�  இ�தியாG�  இ�ைல. 
இ�0�  ெகா7ச�  ஹி�தி க(;�  ெகா%ளவி�ைலேய எ�; அவ2�1�  தி]ெர�; 
ேதா�றி(;, ஏென�றா�  அ'ெபாN* -- எ�ன? இ�தியாைவ மீ4?�  
பா,�காம9='பெத�ப* எBவளG அசாதாரணமான காாிய� . ஆனா�  
பா,'பெத�ப* எBவளG 5�யாத காாிய� . யா=�  ந�ைப�  தி]ெர�; 
வி�?விட5�யா*, ல��மிைய'  பா,�காம�  இ=�க 5�<மா? 
 
அலJகாரJக ெள�லா�  ெசEவ* அவ,க2�ேக மி1�த உ(சாகமாக இ=�த*. 
வ,ண�  காகித�தி�  க�தாி�த ந�ச�திரJகைள<� , பிறவ(ைற<�  ெவ4ைம யான 
�வ,களிேல ஒ�� ைவ�தா,க% ; சG�1 மர�தி�  ெபாிய கிைள ஒ�ைற�  ெகா4? 
வ�தன,  ந�ல கிறி"  *ம"  மர�ைத'  ேபாலேவ அ* ேதா�றி(;. ேதா�ட�தி�  ஒ= 
&ைலயி�  அைத ந�?ைவ�தன, . ெச�ைனயி�  நட�1�  கிறி"*ம"  S�டJக%  
Q��(1%  ெவ'பமான அைற� 1%ேள நைடெப=� ெவ'ப�  1ைற�த மாைல 
ேநர�திேல Q�?�1 ெவளிேய அைவ நைடெப;� . 1ழ�ைதக%  யா,  யாைரக 
S'பி?வெத�; அவ,க%  ஒ= ப�� தயாாி�தா, க% . அவ,களி(  சில,  
ெப7சமிைன'ேபால &�; நா�1 வய*ைடயவ,க% . அவ,க%  எ�ேலா=�  
தைரயி�மீ* வைள�*ெச�வ*� ,ஓ?வ*மான விைளயா�?�  சாமா�கைள 
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வி=�	வா,க% . ஜீ' , வாடைக�கா,  ேபா�ற விைளயா�?�  க=விக2� , எ=ைமைய 
அ��*�  தி�0�  	9, எ9ைய�  தி�0�  நாக'பா�	 ேபா�ற பயJகரமான 
விைளயா�?�  சாமா�க2�  இ=�தன. ெப7சமி0�1 அைவதா�  அதிக மாக'  
பி��ததாக�  ேதா�றி(;. பa�க2�  வாJகி யி=�தா,க% . ஆJகில நா�?'  
பa�கைளவிட இ�த இ�திய கா�?'  பa�க%  மிகG�  ேவ��ைகயாக இ=�தன. 
ஏென�றா�  அைவ ேதனீ,�  1வைளகைள'  ேபாலG� , P�கைள'ேபாலG� , 
விள�1கைள'  ேபாலG� , விலJ1கைள'ேபாலG�  	*ைமயான பலவித 
வ�வJகளி�  அைம�தி=�தன. விர�களா�  அவ(றி�  ேம�  தடவினா�  அைவ 
கீ���கீ�  ெச�; ஒ9 உ4டா�1� . அ'ப��  ெசEவ* ெப7சமி0�1'  பி��1� . 
 
ப%ளி�  ேதாழிகளி�  சிலைர ஜூ� ப��யி�  ேச,�  தி=�தா% . மிகG�  ேவ��ைகயான 
பிற�த நா%  வி=�தளி�த தாராG�  அதி�  உ4?. ஆனா� -ல��மி ெச�ைனயி�  
இ=�தி=�தா�  எBவளG ந�றாக இ=�தி=�1� ! இ�த'  ெபாிய ெப4க2�1 
விைளயா�?�  சாமா�க2�  1ழ�ைத'  	�தகJக2�  அளி�கலாெம�; அவ%  தாE  
நிைன�தா% ! ஆனா�  அைவெய�லா�  அவ,க2�1'  பி�� காெத�; ஜூ��1�  
ெதாி<� . அவ%  அதனா�  அவ,க2�காக'  பண'  ைபக2� , ைக�1�ைடக2� , 
ேகா�?'  	�தகJக2� , சிறிய வாசைன�திரவ'  	��க2�  வாJகினா% . தபா�  
தைல ேசகாி'பதி�  வி='ப5%ள அ�த'  ைபய0�  ப��யி�  ேச,�க'ப��=�தா� . 
இ'ெபாN* அவ�  தீ'ெப��கைள�  ேசகாி'பதி�  ஈ?ப��=�தா� . ெவBேவ; 
வைகயான சி�திர 5க'	க2ட�  இ�தியாவில A(;�கண�கான தீ'ெப��க%  
இ=�தன. ப��க%  தயாாி�க'  பய�ப?�ப�யாக ஜூ� அவ0�ெக�; ஒ=தி=1 
ெப�சிைல�  ேத,�ெத?�தா% . ஹாிதாஸு�1�  அதிேலெயா�; வாJகினா% . 
மைல'  பிரேதச�தி�  உ%ள ப%ளிகளி�  ப��த ஆJகில�  சி;மிக%  இ=வ=� , 
சிவி�ஸ,லா�*�  சி;மி ெயா=�தி<�  இ=�தன, . அவ,க2�ெக�; இ�திய�  
ைக�ெதாழி�  ெபா=%  வி(1�  கைடயி9=�* பாி�க%  வாJகி வ�தா% . 
 
எ�லா�  ேவ��ைகயாக இ=�த*. கிறி"*ம"  மர�ைத அலJகார�  ெசEத பிற1 
அ�மணி'பா��ைய வ�* பா,�1�ப� ஜூ� ேக�?�ெகா4டா% . எத(காக 
உ�சியிேல ஒ= ந�ச�தா�  இ=�கிற* எ�பைத'ேபா�  ற பல ேக%விகைள 
அ�மணி'பா�� ேக�க�  ெதாடJகினா% . “அ*தா�  ஆ��ைடய0ைடய 
ந�ச�திர� ”” எ�; Sறினா%  ஜூ�. ஆ��ைடய,க2�  &�; அரச,க2� -- 
அவ,களி�  ஒ=வ,  கீைழகா��9=�* வ�தவ, --ெப�லக�  வ�* மா�?�  
ெகா��99=�த 1ழ�ைதைய�  க4ட கிறி"*ம"  கைத 5Nவைத<�  அவ%  
அ�மணி'  பா���1�  ெசா�னா% . அ�மணி'பா���1�  கைத 5Nவ*�  பி��த*. 
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ப��க2� , கNைத<�  உ(;'  பா,�*�ெகா4�=�த விஷய�  5�கியமாக 
அவ2�1'  பி��த*. “அ�த�  1ழ�ைத மனிதனாகி ப9யாகி� ( ம(ற'  ப1தி 
கிறி"*ம"  கைதையவிட இ* மிக ந�றாக இ=�கிற*”? எ�; அவ%  ெசா�னா% . 
அ�த�  கைதைய'  ப(றி விள�கி�  Sற ஜூ� எ�தனி�தா% ; அ�த�  சமய� தி�  ஒ= 
கிறி"*ம"  பாடைல�  பலJெகா4ட ம�?�  உர�*�Sவி'  பா��ெகா4? 
ெப7சமி�  ேதா�ட� தி(1%  ஓ�வ�தா� . அவ�  மிக ந�றாக'  பாடவி�ைல, ேம6�  
அவ0�1 ஒேர ஒ= ெசE<%தா�  ெதாி<� . இ=�தா6�  ஜூ� அவ0ட�  ேச,�* 
பா�னா% . அ�மணி'பா�� அ* தன�1'  பி��தெத�; ெதாிவி� தா% . பிற1 
அவ% , “சீ�கிர�திேல ெபா�ேனாியி�  ெபாJக�  ப4�ைக ெகா4டா?வா,க% . 
ல��மி மிடமி=�* ஒ= மகிH�சியான க�த�  வ�தி=�கிற*. அவ2�1'  ெபாJக�  
உ(சாகமாக இ=�1� ! கிராம�தி�  வாHவ* ந�லெத�; நா�  சில ேவைளகளி�  
நிைன� கிேற� ” எ�; அவ%  ெசா�னா% . 
 
”ஆமா� , ெபாJக�  ேவ��ைகயாக இ=�1ெம�; தா�  நிைன�கிேற� ” எ�றா%  
ஜூ�. 
 
கிராம�ைத'ப(றி அ�மணி'பா���1 எ�ன க=�* ஏ(ப�?�  ெகா4�=�கிற* 
எ�பைத'ப(றி அவ%  ஆ�சாிய�ேதா? நிைன�தா% . அவ%  அைத'ப(றி அதிக�  
ெசா�லாம�  எ�சாி�ைகேயா�=�தா% . வ1'ைப'  ப(றி ம�?�  அவ%  
ெதாிவி�தி=�தா% . 
 
அ�மணி'பா��யி�  Q�?�1 இ'ெபாN* ம(ெறா= ேபர'ைபய�  வ�தி=�தா� . 
இர4டாவ* மகளி�  &�த ைபயனான அவ�  எ'ெபாN*�  ஏதாவ* 
ேவ4?ெம�; அN*ெகா4ேட இ='பா� . கிறி"*ம"  விழாவி(1 அவைன<�  
S'பி��=�தா,க% . ேவ; யாராவ* ஒ=வ=�1�  ெகா?�த பாிைச�  தன�1 
ேவ4? எ�; ேக�1�  1ழ�ைதகளி�  அவ0�  ஒ=வ� . ப�க�* Q�?�  சி;மி 
வச�ஜி ந�லவ% , அவ%  தன�1�  கிைட�த பாிைச அவ0�1�  ெகா?�தா% . ஆனா�  
இ* உ4ைமயி�  சாிய�ல. 
 
ெப=�பா� ைமயான கிறி"*ம"  விழா�  S�டJ கெள�லா�  ேவ��ைகயாக 
இ=�தன. இ'ெபாN* 1ளி,�சியாக இ=�த* ஒ= காரண� . P�க%  நிைறய 
இ=�தா6�  இ* மாாி�கால� . மரJகளி�  இைலக%  உதிராமேல இ='ப* 
பா,'பத(1�  ெகா7ச�  அ6�*'  ேபாயி(;. ஆனா�  சில சமயJகளி�  ஏதாவ* ஒ= 
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மர�  தி]ெர�; இைலகைள உதி,�த* ஆனா�  அ* ெகா7ச நாைள�1�தா� ; 
ஏென�  ந� இைல <தி,�த*�  அேநகமாக உடேன 	திய ப�ைச�  தளி,க%  
ெவளியிேல ேதா�ற�  ெதாடJகிவி?� . விசிறிைய'  பய�ப?�*வைத 5(றி6�  
நி;�திவிடலா� . ஒ�றிர4? தடைவ இரவிேல மிகG�  1ளிராக இர�ததா�  க�பளி 
ேவ4?ெம�; ஜு� ேக�பா% . ஆணா�  ேபா*மான அளG 1ளி,  எ' ெபாN*�  
இ=�ததி�ைல. 
 
கிறி"*ம"  நாள�; ேவைல�கார,க%  அவ,க2�1 மாைலக%  வாJகிவ�தா,க% . 
ஒBெவா=வ=�  ம(றவைர'  ேபா�ேடா எ?�தா,க% . அ�; வ�த ஜா,ஜி�  
1ழ� ைதக%  &�ைற<� , வா�கியி�  1ழ�ைதக%  இர4ைட<�  5�கியமாக'  
ேபா�ேடா எ?�தா,க% . ஜு�யி�  த�ைத அ�; ஆ"ப�திாி�1'  ேபாகவி�ைல. 
அ�; தி�ப4ட�  ெசEய ௩ஈ�ல ஐ"  வாJகிவ�தன, . 
 
ஜி�கானா கிள'பி�  "கா�லா�* ம�க%  சில,  	� தா4? விழா�  ெகா4டா�ன, . 
அவ,க%  எ'ெபாN*�  வி"கிைய நிைறய�  1��ததா�  ஜூ�யி�  தாE�1�  ச(; 
ேகாப�  வ�*வி�ட*. அ'ப��  ெசEவ* ம(றவ, க2�1 ந�ல எ?�*� கா�ட� 
எ�; அவ%  க=தினா%. ெச�ைன ரா�சிய�தி�  ம*வில�1 அ5வி�  இ=� கிற*; 
வி"கி ேபா�ற பானJக2�1 அ0மதி�சீ�? வாJகேவ4?� . இ=�தா6�  
அ'ப��  1�'ப* வ=ட� தி�  ஒ= நா%தா� . 
 
ெபாJக�  விழா�ெதாடJ1�  கால�  வ�த*. ெச�ைன ேபா� ற நகரJகளி�  
ைபய�க%  அJ1மிJ1�  ஓ� ம(றவ=ைடய சாமா�கைள உைட'பத(1 இ* ஒ= 
சா�காக'  ெப=�பா6�  அைமகிற*. இ* அ;வைடைய�  ெகா4டா?�  
விழாவாைகயா�  கா�?'	ற�தி(ேக உாியதா1� . வய�களி9=�* 5�கியமான 
அ;வைடயாகிய Greed ெல�லா�  Q? வ�* ேச,�த*. மாாி�கால�தி�  ந?'  
ப1தி�1'  பி�  கதிரவ�  மீ4?�  ந�1 ஒளி ெகா?�க வர'ேபாகிறா�  எ�பைத 
ம�க%  நி�சய�  ெசE*ெகா%ள வி=�பின, . அத(காக அவ,க%  ெசா�க'பைன�  
ெகா2�தினா,க% . உலக�தி�  எ�த'  ப1தியி6�  கா�?'	ற�* ம�க%  
இ'ப��தா�  எ'ெபாN*�  ெசEதா,க% . வ1'	�க2�1 ல��மி வி?5ைற 
அளி�தா% ? இ�லா வி�டா�  யா=�  வ�தி=�கG�  மா�டா,க% . அ�த சமய�  
பா,�* அரசாJக அதிகாாிகளி�  ஒ=வ,  ேதசிய வள,�சி�  தி�ட'  பிரேதச�தி(1 
வ�* ேச,�தா, . வழ� க�ேபால�  க�வி வ1'	 ஒ�ைற'  பா,ைவயிடேவ4? 
ெம�; அவ,  ெதாிவி�தா, . அவ,  உ�திர'  பிரேதச�தி9=�* வ�த மனித, . அJேக 
ெபாJக�  விழா�  ெகா4டா?வதி�ைல. அத(1 பதிலாக ேவ; ஏேதா விழா�  
ெகா4டா?-கிறரா,க% . ேதசிய வள,�சி இய�க�ைத'  ப(றி நிைறய'  
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ேபசி�ெகா4? கிராமJகைள'  ப(றி எ�;ேம நிைன�காத நகர�* ம�களி�  
அறியாைமைய�  க4? ல� ௬மி ெபாி*�  சீ(றமைட�தா% . அவ%  த�ைத ச(ேற 
	�5;வ�  P�*�ெகா4? அவ%  க=*வ* சாிெய�; ஒரளG ஒ'	�ெகா4டா, . 
நகர�தி9=�* ம�க%  அ��க� வ�தன, . அவ,களி(  சில,  எ�லா வ(றி6�  
தனி�திறைம வாE�தவ,க%  எ�; க=த'  ப�டவ,க% . எ�லாவிஷயJகளி6�  
திறைம வாE�தி='பெத�ப* இயலாத காாிய� . அவ,க%  5�டா%தனமான 
ேயாசைனகைள�  Sறினா,க% . கிராம�* ம�க%  அவ(ைற'  பி�ப(றவி�ைல. எ* 
ந�லெத�; அவ,க2�ேக ெதாி�தி=�த*. 
 
“கிராமJக2�1 வ�* நா�  வாH�ைக நட�த ேவ4?ெம�; கா�தி அ�க%  
வி=�பினா, . அ'ப��  ெசEவ* அவசியமாக இ=�கலா� . ஆனா�  ஒBெவா=வ=�  
அவ=�ேக(ற ேவைலைய�  ெசEய ேவ4?� , அைத<�  ந4ப,கேளா? ேச,�* 
ெசEயேவ4?� , திறைமைய Qணா�க�Sடா*!'” எ�; 1மா,  ெசா�னா, . 
 
ல��மியி�  நிைலையவிட அவ,  நிைலைமதா�  ஒ= வைகயி�  மிக ேமாசமாக 
இ=�த*. கிராம ம�க2�1� , தைலைம எ7சினிய=�1�  ம�தியிேல அவ,  
இ=�தா, . தைலைம எ7சினிய,  தா�  மிகG�  ெபாிய மனித,  எ�; பாவைன 
ெசE*ெகா4? தம* ேமா�டாாி�  ஏறி�  ெகா4? ப�க�தி6%ள ப�டண�தி(ேகா 
அ�ல* ெச�ைன�ேகா எ'ெபாN*�  ெச�; ெகா4�=�தா, , அதனா�  1மா=�1 
உ4ைமயி�  ந4ப,கேள இ�ைல. ல��மி�1 அவ2ைடய வ1'பிேலேய ேதாழிக%  
கிைட� தன, . அவ,க%  அைனவ=�  ெபாJக�  விழா�ெகா4டா�ன, . 
ஒBெவா=வ=�  தJக%  பைழய ம4பாைனகைள<� , த�?�கைள<�  
உைட�ெதறி�*வி�?'  	திதாக வாJகின, . ம4பா�திர�  மிகG�  ம9வான*. 
இBவா; ெசE வதா�  1யவ,க2�1�  உ�ைம ஏ(ப�ட*. Q?கைளெய�லா�  
ெமNகி'  ெப=�கி�  ��த�  ெசEதன, . க�த� கைளெய�லா�  Q�?�1 5�னா�  
1வி�* Tாிய0�1 ஊ�க�  அளி�1�  5ைறயிேல ெசா�க'பைன�  ெகா2�தின, . 
ெபாJக�  பா�?�கைள<�  பா�ன, . 
 
இர4டா�  நாளி�  	�தாிசியி�?'  பா�  ெபாJக6� , ச,�கைர'  ெபாJக6�  ைவ�* 
உ4டன, . இ�ட9ைய விட இ* �ைவ மி1�தி=�த*. &�;�  நாள�; 
அேதமாதிாி ெபாJகைல'  ப��க2�1� , எ=*க2�1�  ைவ�தன, . அவ(ைற 
ந�றாக�  ேதE�*�  கNவி�  ெகா�	க2�1�  சாய�  அ��தன,. \க�த�கைள<� , 
தைல�கயி;கைள<�  அலJகார�  ெசEதன, . எ=ைமகைள<�  அலJகார�  
ெசEதன, . 1மாாிட�  ஒ= ெம9�த ப� இ=�த*. அவ=�  ல��மி<�  ம(ற 
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1ழ�ைதக2�  ேச,�* அைத�  ேதE�*�  1ளி'பா��'  பி��*�  ெகா4? அத�  
ெகா�	க2�1�  சாய�  அ��க* ெதாடJகின, . அவ,  மைனவி நீ4டகாலமாக ஒ= 
மா�யி�  வசி�* வ�ததா�  அவ%  ப�வி�  ெகா�	க2�1�  சாய�  அ��* 
வ=ட�கண�காக ஆயி(;, அவ,க%  எ�ேலா=�  ேச,�* தா;மாறாக�  சாய�ைத 
Pசி�ெகா4�=�தா,க% ; ஆனா�  அ�த�  சமய�தி�  வ%ளியி�  த�ைதயாகிய 
ெகா(ற�  அJ1 வ�* உதவி ெசEதா� . ஒ= ெகா�பி�  சிவ'	�சாய� ; ம( ெறா�றி�  
ப�ைச�  சாய� ; அவ(றி�  ேமேல சி;சி; P�சி�திரJக% . கைடசியி�  இBவா; 
ெபா�ைனாியி�  அ�த'  ப�தா�  மிக ந�றாக�  கா�சியளி�த*. 
 
அJேக ஒ=வைகயான ஆட6�  இ=�த*. ஆனா�  அ* ல��மி பா,�தி=�த எ�லா 
ஆ�டJகைள<�  விட�  தர�  1ைற�தி=�த*. ஆ?�ெபாNேத ெவ;�  S�ச�  
ேபா�டா,க% . எ�லா�  கிராமJகளி6�  இBவா;தா�  நட�த*. ெசா�கைன�  
ெகா2�*�  நாள�; இரவிேல இ�தியாவி�  ெபாிய கிழ�1 சமெவளி'  
பிரேதசெமJ1�  ெந?��ர�தி(1�  தீ�ெகாN�*க%  மி0�கி?வைத அவ,க%  
க4டன, . 
 
”அ�மணி'பா��யி�  ப��கைள'  பா,�கேவ4?�  ேபால�  ேதா�;கிற*”? 
எ�றா%  சர"வதி, ெச�ற ஆ4?களிெல�லா�  அவ,க%  அவ(ைற'  பா,�க�  
ெச�றி=�தன, . அவ,க2�1'  ப� சணJக2� , கா'பி<� , சில ேவைளகளி�  
பாி�க2�  கிைட�தன. 
 
”ஜூ� அவ(ைற'  ேபாE'  பா,'பா% , ஒ= ேவைள க�த5�  எN*வா% ” எ�றா%  
ல��மி, ஜு� அBவா; தா�  ெசEதா% , ஜு�<�  ெப7சமி0�  ேவ9�ச�* வழியாக 
வ�* காேவாிைய<� , ேகாதாவாிைய<� , சி; ெகா�	க%  ெவளிேய நீ��� 
ெகா4�=�த &�த க�ைற<�  ேதE�*�  கNவி அலJகார�  ெசEவைத�  கவனி� *� 
ெகா4�=�தன, . ெச�ைன நகர�* Qதிகளி�  எJ1�  இBவா;தா�  நட�த*. 
வ4�களி�  P�ட'ப�ட எ=*க2� , எ=ைமக2�  ெகா�	க2�1�  சாய�  தீ� ட' 
ப��=�தன. ஒ= ெகா�	�1 ஒ= நிற5� , ம(ெறா= ெகா�	�1 ேவெறா= நிற5�  
சாதாரணமாக அ��தி=�தன, . ஆனா�  ெப=�பாலானவ(றி(1�  சாய�ேதா?, 
ெகா�	 5ைனயிேல தJக'P��'  Pசி'  P�கைள<� , இற1 கா<�  அவ(றி�  
T�யி=�தன, . ெச�ைனயி�  விழா எ�றா�  ந�ல P�கைள�  ேத?வத(1 அ* ஒ= 
ச�த,' ப� . அவ,கேள அவ(ைற'  பறி�*�  க��ன, . அ�ல* இைழகளி�  
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க��வி(1�  P�கைடக2�1�  ெச�; அவ(ைற வாJகி வ�தன, : அ�ல* 
ஓBெவா= மாைல ேநர�தி6�  P�கார�  Q��(1 வ�தா� . ெச�ைன யிேல P�க%  
ம9வாக�  கிைட�தன. இJகிலா�தி(1�  தி=�பியபி�  ஜூ� இ�த'  P�கைள<� , 
நிறJகைள<�  காண இயலா*. 
--------- 

13. 13. 13. 13. வட இ	தியாவட இ	தியாவட இ	தியாவட இ	தியா    
 
இ= மாநா��(காக ஜூ�யி�  த�ைத ெட�9�1'  ேபாவ* ப(றி<� , ெச�ைன�1�  
தி=�பிவ�* இJகிலா�* ெச�ல�  சாமா�கைளெய�லா�  க��ைவ�க ஏ(பா? 
ெசE< 5�	 ெட�9யிேலேய சில ந4ப,க2ட�  தJ1வ* ப(றி<� , இ�0�  
ெகா7ச�  வட�ேக மைல'பிரேதச�ைத ேநா�கி�  ெச�; அJேக ேவ; சில 
ந4ப, க2ட�  தJ1வ* ப(றி<�  அவ,  Sறி�ெகா4�=�தா, . ஆனா�  ஜூ� 
அதி�  அதிகமாக�  கவன�  ெச6�தவி�ைல. மீ4?�  ெபா�ேனாி�1'ேபாக அவ%  
வி=�பினா% . ஆனா�  அ* ஒ= நீ4ட பிரயாணமா1� . அ�மணி'பா�� அJ1 
ெச�ல�  தன�1 வி='ப�  இ='பதாக�  ெசா�9�  ெகா4�=�தா% ; ஆனா�  5த9�  
அவ2ைடய ெப4 களி�  ஒ=�தி அவேளா? தJகியி=�க வ�தி=�தா% . பிற1 கா,  
ைவ�தி=�த சி(ற'ப�  மக�  அைத ஒ= மர� தி�  ேமாதி வி�டா� . 
 
”ல��மியி�  த�ைதயி�  விஷயமாக யாராவ* ஏதாவ* ெசEய 5�யாதா?” எ�; 
ஜூ� ேக�டா% . அவ,க%  ஜி�கானா கிள'பி(1�  ெச�றி=�தா,க% . ல��மியி�  
ேதாழிகளான வய*வ�த ெப4களி�  சில,  தார�திேல ஒ= ேமைஜைய�  �(றி 
அம,�* வ;வ�  தி�; ெகா4?� , கல,  பானJகைள�  S��*�ெகா4?�  
இ=�தன, . மாாி�கால�தி�  நீ�*வத(1 மிகG�  1ளிராக இ=�1�  எ�; அல,களி(  
ெப=�பாலானவ,க%  ெதாிவி�தா,க% . ேம6�  அவ,க%  விைளயா�?�கேளா? 
ேவ; விஷயJகைள<�  நிைன�1�ப�யாக வள,�* இள மJைககளாக மாறி�  
ெகா4�N�தா,க% . 
 
”என�1�  ெதாியவி�ல. நா� பல ேபாிட�  இைத'  ப(றி'  ேபசிேன� . ஆனா�  
அத(1 எJேகா ஓாிட�தி�  T�சம� கயி; இ=�கிற*, அைத நா� இ�0�  க4? 
பி��கவி�ைல. ஒ=ேவைள இ* ெச�ைனயி�  5�யா* ேபா9=�கிற*” எ�; 
ஜூ�யி�  த�ைத 	=வJகைள ெநாி�*�ெகா4? ெசா�னா, . 
 



109 

 

அ�த�  சமய�தி�  ஹாிதா"  த�  *4ைட எ?�*�  ெகா4? உ%ேள ஓ�வ�தா� . 
அவ0�1'  பி�னா�  அவ�  தாE  வ�தா� . “அ'ேபா நீJக%  ெட�9�1'  
ேபாகிறீ,க% . என�1 மி1�த மகிH�சி, உட6�1 வ9ைம த=வ*� , ப�ைம 
வாE�த*� , ��தமான *மான உ4ைமயான இ�தியாைவ நீJக%  பா,'U,க% . 
வ9ைம வாE�த அழகிய ஆடவ,கைள<� , அழகிய ெப4கைள<� , கைடகைள	� , 
எ�லா�  பா,'U,க% ......”” எ�; அவ%  Sறி�  ெகா4ேட அவ,க%  witty 
ேமைஜய=கி�  விைர�* வ�தா% . *ெச�ைனயிேல கைடகளி�  சாமா�க%  வாJக 
5�யவி�ைலயா?” எ�; ஜூ�யி�  த�ைத எJேக மனைத�  ெச6�தி�ெகா4? 
அவைள'  பா,�*�  ேக� டா, . எ�லா�  அ��தமாக இ='பைத'  ப(றி<� , 
வ;ைமயாக�  ேதா�;வைத'  ப(றி<�  மீ4?�  அவ%  ேபச�  ெதாடJகிவி�டா% . 
பிற1 அவ%  ஜஈுி�யி�  ப�க�  தி=�பி ”உ�  ேதாழி ல��மி எJேக? அவ2�1�  
த4ணீ,  க?J 1ளிராக இ=�கிறதா? -- ஹாிதா" , ஓ�'ேபாE  உைடைய 
மா(றி�ெகா4? வா! -- அ�ல* இ'ெபாN* ல��மி<�  நீ<�  சி ேநக�  
இ�ைலயா?” எ�; ேக�டா% . 
 
”அவ%  ெச�ைனயி�  இ�ைல?” எ�; ஜூ� ேகாப� ேதா? ெதாிவி�தா% . 
 
”ஆமா� . அவ%  த�ைதைய ேவைலயி9=�* நீ�கி வி�டா,க%  இ�ைலயா?” 
ஜு�யி�  த�ைதயி�  ப�க�  அவ%  தி=�பினா% . 1ள�தி�  &Hகி�  1ளி'பத(1 
ேநரமாகிவி�ட* எ�; அவசரமாக ெசா�9�ெகா4ேட அவ,  ஜூ� தி='பி'  பதி�  
ேப�வத(1 5�னா�  அைவ�  த%ளி�ெகா4? ேபாEவி�டா, . 
 
ெகா7ச ேநர�தி(1'பிற1 அவ%  தா<� , ெப7சமி0�  கிள'பி(1 வ�தன, . ” நா�  
எதி,பா,�த க�த�  இேதா வ�*வி�ட*” எ�; அவ%  தாE  ெதாிவி�தா% . அவ%  
த�த க�த�ைத'  பா,�* வி�? பிற1, “Ny, உ�ைன<�  வ�* தJ1�ப� ராB  
1?�ப�தின,  எNதியி=�கிறா,க% . இJகிலா�தி(1 நா�  சீ�கிர�தி�  தி=�பி'  
ேபாவதா� , ப%ளி�1'  ேபாவத(காக நீ இJேகேய இ=' பதி�  பயனி�ைல. 
ஆைகயா�  அ?�த வார�  நீ<�  நா0�  ெட�9�1'  ேபாகலா� ?” எ�; அவ,  
ெசா�னா, . 
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”அ'பா” எ�; Sவினா%  ஜூ�. ஹாிதாb�  தாயிட�  அவ%  ெசா�லாத 
விஷயJகெள�லா�  தி]ெர�; ெபாJகி�  ெகா4? வ�தன. ”ெட�9�1'ேபாக 
என�1 வி='பமி�ைல--ேமாசமான ெட�9!” 
 
அவ%  த�ைத�1 விஷய�  	ாி�த*. “5�டா%தனமாக நட�1�  அ�த மா*�காகவா 
அ'ப��  ெசா�6கிறாE ? அவ%  ெசா�6கிற எ�த விஷய5�  உ�ைன'  
பாதி�1�ப� விட'ேபாகிராயா?” 
 
அBவா; ேக�டGட�  அவ%  ெட�9�1 வர ச�மதி� தா% . ”பாரா2ம�  ற�  
இ=�1�ப�யான தைல நக,  அ*. இ�தியாவி�  ம(ெறா= பாக�  அ*; ஆனா�  
அைதவிட மிக ந�ல* எ�பதி�ைல. இ=�தா6�  நீ க�டாய�  பா,�க ேவ4?� ” 
எ�; அவ%  த�ைத ேம6�  ெதாிவி�தா, . க�பளி உைடக%  உன�1 
ேவ4�யி=�1� . அைவ இJகிலா�தி6�  ஏ'ர�  மாத�தி�  பய�ப?� '” எ�றா%  
அவ%  தாE . 
 
ஜு��காக�  க�பளி'  பி�ன�  ச�ைட ஒ�;� , ேமலJகிெயா�  ;�  5�னேமேய 
அவ%  தாE  பி�னியி=�தா% , அைவ எ'ெபாNதாவ* ேவ4�யி=�1ெம� ; 
ஜு◌ூ��1�  ேதா�றேவயி�ைல. த�'பான பாவாைட ஒ�ைற�  ைதய(கார�  
தடா,  ெசEதா� . க�பளி ேமேஜா?க2� , மைழ�  ேகா�? ஒ�;�  உன�1�  
ேதைவ'ப?� ......” எ�; அவ%  தாE  ெசா�னா% . 
 
“ ஆனா�  இ* இ�தியா!”” எ�; ஜூ� ம;�*�  Sறினா% . மைல' 
பிரேதசJகளி�Sட ேமேஜா? ேபா�?�  ெகா%ளேவ4?ெம�; அவ%  கனவி6�  
நிைன�கவி�ைல! இ=�தா6�  எ�லா�  ஆய�த�  ெசEய'ப�ட*. 
 
“வட இ�தியாவி6%ள ம�கேளா? ேப�வத(1 நீ ப��த ஹி�திைய'  
பய�ப?�தலா� ” எ�; அவ%  தாE  Sறினா% . ஆனா�  ஜூ� 5க�ைத�  �ளி�தா% . 
 
	ற'ப?வத(1 5�னா�  ெச�ைனயி�  ஒ= ப1தியான மயிலா'Pாி�  நைடெப(ற 
ெத'ப விழாவி(1�  ெச� றி=� தா,க% . கடGைள�  ஏ(றி�  ெச�ல அணிெசE* ஒ= 
அழகான ெத'ப�ைத�  தயாாி'பா,க% . மாைலேநர�தி�  ேகாயி6�1 5�னா�  
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உ%ள 1ள�தி�  அைத மித�க வி�?�  �(றி வ=�ப� ெசEவா,க% . மாைல 
மாைலயாக மி�சார விள�1க%  அதிேல ஒளி வி�?�ெகா4�=�1� . அ�த 
விள�1க2�1 மி�சார�  கிைட'பத(காக மி�சார�  க�ப�ேதா? க�பிகைள சவ1 
சாம,�தியமாக இைண�தி='பா,க% . அவ,க%  ேமா�டா, காாி�  ெச�றன, . அைத 
நி;�*வத(1 இட�  கிைட'பேத ெகா7ச�  சிரமமாகயி=�த*. 1ள�ைத�  �(றி6�  
கைடக%  ைவ�க'ப��=�தன. திரளாக�  S�யி=�த ம�க%  இைர�ச9�?�  
ெகா4�=�தன, . இரா��னJக2�  �ாிக2�  இ=�தன; ஏராளமான விைளயா�?�  
சாமா� கைள<� , பாசிமணிகைள<� , பி�தைள' பா�திரJகைள<� , 
வைளய�கைள<�  ச(; உயரமாக அைம�த நைடபாைதயிேல ைவ�தி=�தன, . 
A(;�  கண�கிேல பி�ைச�கார, க2�  ம�க2�  1ள�தி�  ப��க�?களிேல 
ெந=�கமாக அமாட�* பழJகைள<� , இனி'	'  ப4டJகைள<�  தி�; ெகா4ேட 
ெம*வாக�  தJகைள ேநா�கி வ=�  ெத' ப�ைத�  கவனி�*�  ெகா4�=�தா,க% . 
இ� றி9=�* ஆ; வாரJகளி�  நா� இJகிலா�தி9='ேப�  எ�; ஜு� 
எ4ணமி�?�  ெகா4�=�தா% . 
 
இ�திய ரயி�க%  �ர'பிரபாண�  ெச�வத(1 வசதியாக�தா�  இ=�கி� றன; 
ஆனா�  அைவ ெகா7ச�  ெம*வாக�  ெச�கி�றன: எ'ெபாN*�  மிக ��தமாகG�  
இ='பதி�ைல. பல ேப,  ஆகாய விமான�தி�  &ல�  பிரயாண�  ெசEகி�றா,க% . 
அBவா;தா�  ஜூ�<�  அவ%  த�ைத<�  ெட�9�1�  ெச�6�  இரG விமான� திேல 
ெச�றன, . இரG விமான�தி�  பக�  விமான�ைத விட'  பிரயாண�  ெசலG 1ைறG 
அதிேல அம,�* ெச�ல வசதியான இ=�ைகக%  உ4?. அவ(ைற'  பி�னா�  
சாE�* வி�?�  ெகா4? உறJகலா� . ஜூ� ெகா7ச�  �Jகினா% . பிற1 
அBவிமான�தி�  வி=�*பசரைண ெசE <�  அழகிய மJைக அவைள எN'பினா% . 
விமான�  நாக	ாிைய அைட�தேத அத(1�  காரண� . அJேக விமான�  
மாறேவ4?� . “நாக	ாி எ�றா�  பா�	'  ப�டண�  எ�; ெபா=% ? அJேக விமான 
நிைலய�தி�  சினிமா உ4?” எ�; அவ%  த�ைத ெதாிவி�தா, . அறிைவ'  ெப=�1 
வத( 1(ற ந�ல சினிமா'படJக%  கா4பி�தேதா? உணG�  வழJகினா,க% . 
அைத�  காைல<ணG அ�ல* இரG உணG எ�; எ'ப� ேவ4?மானா6�  நம* 
வி='ப�தி(1�  த�கவா; எ?�*�  ெகா%ளலா� . 
 
மீ4?�  அவ,க%  பிரயாண�ைத�  ெதாடJகிய சமய�தி6�  இ=�டாகேவயி=�த*; 
1ளிராகG�  இ=�த*. அதனா�  விமான�தி�  த�த க�பளிைய மகிH�சிேயா? ஜூ� 
பய� ப?�தினா% . பிற1 கதிரவ�  உதயமா1�  ெபாN* த�ைடயான பிரேதச5� , 
சில இடJகளி�  மைல� ெதாட,க2�  பயி,  ெசEத ப�ைமயான நிலJக2� , கிராம�  
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S�டJக2�  கீேழ ெவ1 �ர�தி�  ெதாி�தன. காைல ேநர�திேலேய பக�டாக�  
ேதா�;�  க�டடJகைள<� , விசாலமான Qதிகைள<�  கட�* 	*ெட�9 விமான 
நிைலய�ைத ேநா�கி விமான�  கீேழ இறJக�ெதாடJகி(;. “1ளிராக இ=�கிறேத!” 
எ�றா%  ஜு�. நீ4ட கால� தி(1'  பிற1 அ'ெபாN*தா�  அவ%  5த�  தடவயாக�  
க�பளி ேமேஜா?கைள'  ேபா�?�ெகா4டா% . 
 
”ராB  1?�ப�தின,  வ�தி=�கிறா,க% !?” எ�; அவ%  த�ைத Sறி�ெகா4? 
ைகைய ஆ��னா, . இ� 0�  உற�க மய�க�திேலேய இ=�த அவ,கைள�  காாி�  
ஏ(றி�ெகா4? சாைலகளி�  வழியாகG� , ேதா�டJகளி�  வழியாகG�  ேவகமாக 
அைழ�*�  ெச�றன, . உ4ைமயான மாாி�கால�  அ�ல* வச�த கால�தி�  
5த(ப1தி ேபால�  கால நிைல இ=�த*. ம�க%  ேகா�?�  கா�  ச�ைட<�  அணி�* 
ெகா4ேடா அ�ல* க�பளJகைள ஒ�றி�  ேம�  ஒ�; ேபா,�*�ெகா4ேடா 
இ=�தன, . வி�ைத கா�?கி�ற கர�ேயா? ஒ= மனித�  ேதா�றினா� . பாவ� , 
அN�1'ப��த கர� அ*. ஆனா�  அத(1 உட�ெப�லா�  ேராம' ேபா,ைவயாவ* 
இ=�த*. 
 
ஜூ�யி�  த�ைத மாகா���  கல�* ெகா4�=�த சமய�தி� , �(றி'  பா,'பத(காக 
ஜு�ைய அைழ�*�  ெச�றன, . ராB  1?�ப�திேல பல 1ழ�ைதக%  இ=�தா, க% ; 
&�த 1ழ�ைதகெள�லா�  ப%ளியிேல ஆJகில�  க(;�ெகா4�=�தன, . பிற=ட�  
பழ1வதி�  5த9�  ேதா�;�  நாண�  வி�?'ேபானGட�  அவ,க%  ஜூ�<ட�  
ெவ1வாக'  ேபசின, ; ஆனா�  அவ,க%  எ'ெபாN*�  ஆJகில�தி�  ேபசின, . 
ஹி�தியி�  ேபசேவயி�ைல, ேதா(ற�தி�  த�ைதைய'ேபாலேவ இ=�1�  தி_'  
எ�ற ைபய�  ஒ=வ0� , இ�திரா எ�ற ெப4  ஒ=�தி<�  இ=� தன,. அவ,க%  
இ=வ=�  டா�ட,க%  ஆகேவ4?ெம�; எ4ணி�ெகா4�=�தன, ; ஆனா�  
அத(1 ேவ4�ய தனி'  பயி(சிைய அவ,க%  இ�0�  ெதாடJகவி�ைல. 
ெப=�பா6�  கா�ப�* விைளயா��ேலேய வி='ப�  ெகா4�=�த இைளய 
ைபய�  ஒ=வ0�  இ=�தா� . அவ, க2ைடய Q�?�  ேதா�ட�திேல ந�ல 	�ெவளி 
ஒ�;� , P'பா�திக2�  இ=�தன. ஆJகில நா��ேல ேவனி(  கால�தி�  மல=�  
பலவைகயான மல,க%  அJேக ேதா�ற�  ெதாடJகியி=�தன. டா9யா, ெப�?னியா 
ஆகிய மல,க%  ெகா�*�ெகா�தாக விைரவிேல அJ1 மல=� . வன'	மி�க 
ெகா4டலா�தி'  பறைவக%  தJக%  நீ4ட அல1களா�  	N�கைள�  ேத��  
1ழிேதா4��  ெகா4? கவைலயி�றி�  திாி�தன; ஏராளமான ேவ; பறைவக2�  
இ=�தன. ஆனா�  1ரJ1க%  வ�* ெபா=% கைள�  தி=��  ெதா�ைலயளி�தன. 
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பிரயாண�தி(1'பி�  5த�  இரவிேல ஜூ� மர�க�ைடைய'ேபால உறJகினா% ; 
ஆனா�  இர4டா�  நா%  இரவி�  அவ%  பயJகரமாக ஊைளயி?�  ஒ= ச�த�ைத�  
ேக�?�  ��க�  கைல�* ச(; பய�ேதா? எN�தா% . அவ%  இ�திரா எ�ற ெபாிய 
ெப4ேணா? ஒேர அைறயி�  ப?�தி=�தா% . நாிக%தா�  அ'ப� 
ஊைளயி?கி�றன எ�; ��க மய�க�திேலேய இ�திரா ெசா�னா% . 
சிலேவைளகளி�  ஓகாEக%  S�ட�  S�டமாக வ=வதாக அ?�த காள�; தி_'  
ெதாிவி�தா� . ஆனா�  ஜூ� அைத ந�ப�  த1�ததாக�  க=தவி�ைல. 
 
ந?'பக9�  கதிரவ�  ெவ'ப�ேதா?, ஒளிமி1�1�  விளJகினா� . எ�லா'  
ெபா=%க2�  பிரகாசமாக�  ேதா�றின. வாயி�க%  அைம�த உயரமான ேகா�ைட�  
�வ,கைள<� , ஒ= கால�தி�  நகர�தி(1%  \ைழ<�  வழிைய அைட�த ெபாிய 
வாயி�கைள<�  கட�* பைழய ெட�9�1 அவ,க%  ெச�; ெசJேகா�ைடைய'  
பா,� தன, . அJேக ச�கரவ,�திக2�1�  அரசிக2�1�  ெவ4ைமயான 
சலைவ�க�9ேல ெச*�1 ேவைலக%  ெசE*� , வைளGக%  அைம�*�  அழகான 
அைறக%  க��யி=�தன, . அணிகல�களா6� , பலவைக<%ள ர�ன�  க(களா6� , 
அைல�தா?�  ெச�ெகா�கைள'  ேபால அவ(றி�  பதி'	 ேவைல ெசEதி=�தன, . 
அ�மணி'  பா�� ைவ�தி=�த ஓவியJகைள'ேபா�  ற ஓவியJக2� , ஒ= த�?�  
அJ1%ள ெபா=�கா�சிசாைலயி�  இ=�தன, அ�த�  த��ேல விஷ�ைத ைவ�தா�  
அத�  நிற�  மா;மா� - அ'ப��தா�  ராB  Q�?'ைபய�க%  ெதாிவி� தா,க% . 
 
1*'மினாைர'  பா,�க அவ,க%  ெச�றி=�தன, . அர	 எN�*�களா�  அழகாக'  
ெபாறி'ப�ட அ�த�  �பி மிக'  ெபாியதாகG� , நீளவா���  ப%ள�  ப%ளமாக 
இ=�1மா;�  சிவ'	 நிற�திேல அைம�தி=�கிற*; விVMவி�  �வஜ"த�பமான 
இ=�	��4  இJ1தா�  உ%ள*. யா=ைடய Qர பரா�கிரம�  கா(; Qசி இ�;�  
ெத�  ச5�திர�ைத ந;மண�  கமழ�  ெசEகி� றேதா அவ, .,,*? எ�; இBவா; 
பழJகால'  ெப=ைம ேயா?�  அதிகார�ேதா?�  அதிேல ெசா(க%  ெபாறி�க'  
ப��=�கி�  றன. 
 
க�டட�தி�  உ%ள க(க%  ெதEவJகளி�  உ=வJ க2� , அவ(றி�  ைக கா�க%  
5த9யைவகளி�  யாெதா= அணி<�  இ�றி�  க�Uரமாக அைம�தி=�தன. அBவா; 
இ='ப* எ'ப�ேயா அைமதி த=வதாக இ=�த*. அவ,க%  1*'மினாாி�  ஏற�  
ெதாடJகின, , ராB  Q�?'  ைபய�க%  5�னா�  ஓ��  தJக%  சாம,�திய�ைத�  
கா���ெகா4டன, , இ�திராG�  ஜூ�<�  5த�  இ=ப* ப�கைள ஓ��  கட�தன, . 
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ஆனா�  அத(1 ேம�  அவ,க2�1'  ெப=&�� வாJகேவ த%ளா��  ெகா4? 
நட�தன, . இ�திரா ேசைல க���ெகா%ளாம�  வட இ�தியாவிேல ப%ளி'  
ெப4க2�ெக�; வழ�கமாக ஏ(ப�ட கமிஸூ� , ஷா�வ=�  அணி�தி=�தா% . 
ெதாள ெதாளெவ� றி=�1�  ெவ%ைள�கா�  ச�ைட<� , 5ழJ  கா�வைர 
நீ4�=�1�  ேமலJகி<மான அ�த உைட வசதியான*. இ�திரா அ�; 
அணி�தி=�த ேமலJகியி�  நீல'  P'ேபா��=�த*. அத(1ேமேல மாாி� 
கால� தி(கான ஒ= க�பளி அைர�ச�ைட<�  அவ%  தாி�தி=�தா% . 
 
1*'மினாாி�  உ%ள மா� 5க'	�களிேல 5த�  5க'பி(1 அவ,க%  வ�தா,க% . 
ைக'பி��  �வாி�  சாE�*ெகா4? பா,�த ேபா* ஜூ��1�  தைல �(றி(;. 
ைக'பி���வ,  மிக�  1�ைடயாக இ='ப* ேபாலG� , கீேழ தைர ெவ1 �ர�தி�  
இ='ப* ேபாலG�  ேதா�றின. P�ேதா�டJக%  மா நிறமான சி; 
	%ளிகைள'ேபா�  ற 5கJகேளா? அவ(றி�  நட�* ெகா4?�  ேமேல 
ேநா�கி�ெகா4?�  இ=�த ம�கேளா? அBவாேற ெதாைலவி�  ேதா�றின. 
உ�சியி9=�* தி_'  Sவி யைழ�தா� . அதனா�  அவ,க%  ேம6�  ஏற�  
ெதாடJ கின, . ேமேல<%ள மா� 5க'	�களிேல இ�0�  ெதா�ைலயாக இ=�த*. 
அJகி=�* பைழய ெமாகலாய ேகாாிக%  அ�ல* மTதிகளி�  1�ம�டJகைள<�  
�வ, கைள<�  காண5�<� . சில அழி�*ேபா<� , சில உ;தியாகG�  இ=�தன. 
அவ(றி(1�  அ'பா�  ெட�9 நகர�  பர�* கிட'பைத<�  அJகி=�* காணலா� , 
 
	*ெட�9 ��தமாக இ=�கிற* எ�பைத ஒ'	�  ெகா%ள உ4ைமயி�  
வி='பமி�லா வி�டா6� , ஜூ� அைத ஒ'	�ெகா%ள ேவ4�யி=�த*. எJ1 
ேவ4?மானா6�  நட�* ெச�லலா�  அ�ல* கைடக2�1�  ெச�; சாமா�  
வாJகலா� - எ�தைன �ைவயான இனி'	'  ப�சணJக% !- எJ1ேம 
பி�ைச�கார,கேளா, ப�� மா?கேளா, எ=ைமகேளா இ�ைல. ெம9�தி=�1�  ஏைழ 
ம�களா�  ெச6�த'ப?�  ைச�கி%  ாி[ா�கைள<�  பா,�க 5�யா*. அவ(றி(1'  
பதிலாக நா�1 ேப,  ஏற�S�ய &�; ச�கர வாடைக�கா,க%  இ=�தன. 
அவ(ேறா? சாதாரண வாடைக�  கா,க2� , ஏராளமான ேமா�டா,�கா,க2�  
இ=�தன. தி=மதி ராGட�  அவ%  ஒ= சமய�  ெவளிேய ெச� றி=�தேபா* சாைல�1 
அ?�த ப�க�தி�  இ=�த தாHவான ஒ= ெபாிய மாளிைக�1 5�னா�  ஒ= 
அரசாJக�  கா,  வ�* நி�ற*. பN'	 நிறமான அJகி அணி�* அதிேல ஒ= சிவ'	 
ேராஜாைவ�  1�தியி=�த ஒ=வ,  அதி9=�* ெவளிேய வ�தா, . “அவ,தா�  பிரதம 
ம�திாி'; எ�றா%  தி=மதி ராB . பிற1 அவ% , “கடG%  அவைர�  கா'பாராக' எ�; 
ெம*வாக�  தன�1%ளாகேவ ெசா�9�ெகா4டா% . யாைர'  ப(றி�  த�  த�ைத 
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விாிவாக�  Sறியி=�கிறாேரா அ�த ேந=தா�  இவ,  எ�; ஜூ� எ4ணமிட�  
ெதாடJகினா% . அழகாகG� , *யர�  கல�த பா,ைவ<ட0�  அவ,  ேதா� றினா, . 
அளவ(ற அ�	ைடயவ,  எ�; அவ2�1 எ'ப�ேயா உண,�சி ஏ(ப�ட*. 
வழியறியா* மயJகிய கால�தி�  அவைர'  ேபா� றவ,களிட�  தா�  வழி ேக�கலா� . 
உ?'பணி�* ெகா4�=�த ஒ=வ�  அவ=�1 வண�க�  ெச6�தினா� . சிவ'	 
ேராஜாைவ அணி�தி=�த அ�மனித,  மாளிைக�1%  \ைழ�தா, . 
 
இ�ச�பவ�தி(1'  பிற1 வ�த ஞாயிற�; �(றி'  பா,'பத(காக ஜூ�ைய<�  
அவ%  த�ைதைய<�  டா�ட,  ராB  தம* காாி�  அைழ�*�  ெச�றா, . அ�த�  
சமய�தி�  அவ%  த�ைத, ”ஜூ�, ல��மியி�  த�ைதயான 1மா=�1 ஏதாவ* ந�ைம 
ஏ(படலாெம�; ேதா�;கிற*. அவ,  விஷய�ைத'ப(றி இJ1 ெதாி�தி=�கிற*?” 
எ�; Sறினா, . ”என�1 நி�சயமாக�  ெதாியா*; ஆனா�  ம�திய அரசாJக�திேல 
அ�த ஒ= சில=�1 அேத அளG ெச�வா�1 இ�ைலெய�  ; ேதா�;கிற*..,” எ�; 
அவ,  ேம6�  Sறினா, , 
 
ஜு��1 5Nவ*�  	ாியவி�ைல; இ=�தா6�  எ� லா�  சாியாகி வி?ெம�; 
அவ2�1'  ப�ட*. “அ'ப�யானா�  நா�  இJகிலா�* ெச�வத(1 5�னா�  
ல��மிைய ம;ப�<�  பா,�க 5�<� !?” எ�றா%  அவ% . 
 
“நி�சயமாக?” எ�றா,  அவ%  த�ைத. பிற1 அவ,  டா�ட,  ராைவ'  பா,�*, “இ�த'  
பைழய க�aாிக2� , நிைனG� சி�னJக2� , *றவிமடJக2� , அவ(றி�  
அைமதி<� , க�Uர5� , அJேக பற�* திாி<�  	றா�க2�  என�1�  சதா 
ஆ�"ேபா,? ப�கைல�கழக�ைத நிைனc�?கி� றன”? எ�; Sறினா, . 
 
டா�ட,  ராG�  ஆ�"ேபா,��  ப��தவ, . அவ=�  அைத ஆேமாதி�தா, . அJ1 
ேபாலேவ இ�த�  ேதா�டJ க2�1�  மாணவ,க%  தJக%  	�தகJக2ட�  வ�* 
ப��கிற ெசEதிைய அவ,  ெதாிவி�தா, . 
 
மாநா? 5�G(ற*. அவ%  த�ைதயி�  ம(ெறா= ந4பரான கா�? அதிகாாியி�  
இ�ல�தி(1 அவ,க%  ெச�; இர4? இரGக%  தJகினா,க% . ஆ�டJ  ெகா?�கிற 
ப"  ஒ�றி�  அவ,க%  பிரயாண�  ெசEதன, , இ=�தா6�  அதி�  அ�	மி�க ம�க%  
நிைறய இ=�ததா�  மகிH�சியாக இ=�த*. ஜு� உ�பட அேநகமாக எ�ேலா=�  
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வ;�த ப�டாணி�  கடைலைய<� , ஆர7�'  பழJகைள<�  சா'பி�?�ெகா4? 
ெச�றன, . இJேக சாைலயிேல ஒ�டகJக%  கா�சி த�தன. எ=ைமக%  நிர�ப�  
ெத�ப�டன, ஏறி�  சவாாி ெசE<�  மிக அழகான 1திைரக%  சிலG�  ெத�ப�டன. 
ஒ�டகJ களி�  பல க=�	 வ4�கைள�  ெதாழி(சாைலக2�1 இN�*�  ெச�; 
ெகா4�=�தன. எJ1 பா,� தா6�  ப�ைமயான கழனிக% . இளJேகா*ைம'  பயி,  
அ'ெபாN*தா�  கதி,விட�  ெதாடJகியி=�த*. *வைர�ெச�க%  அ�ல* 
ப�டாணி� ெச�க%  பல ஏ�க,  நில�திேல அட,�தியாக வள,�தி=�தன. 
கிராமJகளிேல ெசJக�லா�  உ;தியாக�  க�ட'ப�ட Q?க%  காண'  ப�டன. 
இJேக 1ளி,  அதிகமாைகயா�  ெத�னJகீ(; பய�படா*. எJ1�  மரJக2�  
அதிகமாக இ=�தன. கிராமJகளிேல சில இடJகளி�  ெவ�� அ?�கிய மரJ க2�  
காண'ப�டன. 
 
ப"  நி(1�  ஓாிட�திேல அவ%  த�ைதயி�  ந4பரான கா�? அதிகாாி கா�தி=�தா, . 
க;�*�  ெம9�*�  இ=�த அவ,  அவ,கைள�  க4? மிகG�  
மகிH�சியைட�தவராக�  ேதா�றினா, . அவ=�  ெத�  நா��9=�* வ�தவ, . 
ெச�ைனைய'  ப(றிய ெசEதிகைள�  ெதாி�* ெகா%ள அவ,  வி=�பினா, . 
மைலயி�  அ�வார�தி(1 அவ,க%  காாி�  ெச�றன, . அக� ற இைலகைள<ைடய 
அழகிய மரJக%  உ%ள ஒ= கா���  வழியாகG�  ெச� றன, . “சால மரJக%  எ�லா�  
இய�பாக வள,�தி=� கி� றன. ஆனா�  நாJக%  உ4டா�கிய ேத�1 மரJகைள 
நீJக%  பா,�க ேவ4?� ”? எ�; அ�த�  கா�? அதிகாாி ெமாழி�தா,. 
 
மரJக2�  	த,க2�  உ%ள ெபாிய ேதா�ட�தி�  ம�தியி�  அவ=ைடய மாளிைக 
இ=�த*. ெப=�பாலான மரJக%  இ�0�  P�கவி�ைல. ஆனா�  ெச�கிறமாகG� , 
த�'பாகG�  உ%ள ெபாிய மல,கேளா? ஒ= இலவ மர�  காண'ப�ட*. அதி9=�* 
ெதா'ெதா'ெப�; மல,க%  விN�*ெகா4�=�தன. பறைவக%  அவ(ைற 
எ' ெபாN*�  ெகா�தி�  ெகா4�='பைத ஜூ� பி�னா�  கவனி�தா% ; 
மாளிைக�1%  5�கியமானதாக இ=�த அைறயி�  ெசJக�லா�  க��ய கன'	 
அ?'பிேல ந�ல வாசைனேயா? விற1 எாி�*ெகா4�=�தா6�  அைத 
வி�?வி�? 5த9�  �(றி ஆராய�* பா,�கேவ4? ெம�; தா�  அவ%  
வி=�பினா% . மாளிைகைய�  �(தி அவ%  ஓ�வ�தா% . பி�	ற�திேல இர4? 
யாைனக%  தJக%  கா*கைள ெம*வாக ஆ���ெகா4?� , 5�னா�  கிட�1�  
ெபாிய 1விய99=�* க(ைற க(ைறயாக'  	�ைல எ?�க�  *தி�ைககைள 
நீ���ெகா4?�  இ=' பைத தி]ெர�; க4டா% . அவ%  இ�0�  ெகா7ச�  
அ=கிேல ெச�; பா,�தா% . ஒBெவா�றி�  கா�க%  இர4�� இேலசான 
கயி(ைற�  ெகா4? க��யி=�தா, க% . அJ1மிJ1�  நடமாட�Sடா* 
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எ�பத(காகேவ அBவா; க��யி=�தன, . பர�* வள=�  ெபாிய ேவ'ப மர�தி�  
கீH  அைவ மகிH�சிேயா? நி�  ;ெகா4�=�தன. அவ(றி�  5க�திேல ேகால�  
தீ��யி=�தன, . ேகாயி�  யாைனகைள'ேபால அBவளG அதிகமாக வ,ண�  
தீ�ட'படவி�ைல. ஆனா�  இ�* மJைகய,  திலைர'  ேபால அவ(றி�  க4கைள�  
�(றி6�  நிைறய ைமPச'  ெப(றி=�த*. அவ(றி�  ெந(றியிேல யாைனயி�  
ஜாதிைய�  1றி'ப*ேபால�  சிவ'	 நிற�தி�  ந�ச�திரJக%  இ=�தன. அவ(றி�  
தைலயி�  1;�காக�  க;'	 1� லாE  ேபால ந�;க�  தீ��யி=�தன, . ஜூ� 
ெப=&�� வி�டா% ; ெப= 5ய(சி ெசE* ஹி�தி'  பாடJகைளெய� லா�  
நிைனவி(1�  ெகா4?வ�தா% . 
 
யாைனகைள'  பராமாி'பவ0�1 மி1�த உ(சாக�  ஏ(ப��='பதாக�  ேதா�றிய*. 
அவ�  பல தடைவ சலா�  ெசE*வி�? வைள�* வைள�* ஏேதா நீளமாக'  
ேபசினா� . அ�த'  ேப�சிேல சில வா,�ைதக%  ம�?�  ஜூ��1'  ெபா=%  
விளJகி(;. இ=�தா6�  அவ2ைடய ஹி�தி�1�  அவ0ைடய ஆJகில�*�1�  
இைடேய அவ,க%  ஒ=வைரெயா=வ,  ந�1 	ாி�*ெகா4டா,க% . ஒ= ெநா�யிேல 
அவ�  ெபாிய யாைனயி�  ேம�  ஒ=வைகயான ெம�ைதைய'  ேபா�டா� . அ�த 
ெம�ைதயி�  நா�1 &ைலகளி6�  நா�1 சிறியகழிக2�  கா�  ைவ�க ஒ=ப�<�  
இ=�தன. வனவிலJ1'  பா*கா'	'  ப1தியிேல 5�	 ேவெறா= யாைனயி�ேம�  
ஏறிய* ேபாலேவ ஜூ� இ�த யாைனயி�  பி�னJகா�  ஒ�றி�  ேம6�  ெகா�கி 
ேபா�  வைள�த அத�  வா9�  ேம6�  கா�  ைவ�* ேமேல ஏறினா% . அ'ப� 
ஏ;�ெபாN* அவ%  பாைனைய�  த���  ெகா?�தா% ; ஆனா�  அ'ப� யாைனைய�  
த���  ெகா?'ப* பயன(ற* எ�ற எ4ண5�  அவ2�1 உதயமாயி(;. பிற1 
பட1 ஆ?வைத நிைனG ;�*�  வைகயி�  ஆ��ெகா4? அ* எN�த*. ஜூ� கழி 
ஒ�ைற'  ப(றி'  பி��*�ெகா4டா% . மரJக2�1�  பறைவக2�1�  அ=கிேல 
உய,�தி=�1�ப�யான இ�ப உண,�சி அவ2�1 ஏ(ப�ட*. 
 
அவ,க%  �(றி வ�*, 5�  ப�க�தி�  அவ%  த�ைத<�  கா�? அதிகாாி<�  ேகா'ைப 
ேகா'ைபயாக�  ேதனீ,  அ=�தி�ெகா4�=�1�  தாHவார�தி(1 வ�தன, . வட 
இ�தியாவி�  ம�க%  இBவா; ஒ= மணி அ�ல* இர4? மணி�ெகா= தடைவ 
ேதனீ,  அ=�*வதாக�  ேதா�றிய*. அவ%  த�ைத ஒேர�ய�யாக�  சிாி�தா, . கா�? 
அதிகாாி 5�னா�  வ�*, வய* 5தி,�த ெப4யாைன ஒ�றி�  ேம�  ஜூ� 
ஏறி�ெகா4�='பதாக அவளிட�  ெதாிவி�தா, . அ�த யாைன�1 அேநகமாக A; 
வய* ஆகியி=�த*. அ* இளைமேயா�=�த கால�தி�  ஒ= சிற�த ேவ�ைட 
யாைனயாக விளJகி(;. 	9யி�  நகJ களா�  அத�  கN�தி�  ஏ(ப��=�த 
வ?�கைள ேநா�1�ப� அவ,  ெதாிவி�தா, . அ�த யாைன அவைர ேநா� கி� 
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*தி�ைகைய ஆ��ய*. “அத(1 எ�ன ேவ4ேமா அைத எ'ெபாN*�  நா� 
ெசEதாக ேவ4?ெம�ப* அத�  க=�*'? எ�; அவ,  அ�ேபா? ெசா�9வி�?, 
ேதJகாE  ஒ�; ெகா4? வ=�ப� ஒ=வைன ஏவினா, , அ�ேதJகாைய அ�த 
யாைன அ'ப�ேய வாயி�  ேபா�? ெநா;�கி�  தி�ற*. சவாாி 5��த பிற1 அவ,  
ஜூ�யிட�  ஒ= இைலயிேல ெபாிய க��யாக�  சிவ'	 ச,� கைரைய ைவ�*�  
ெகா?�தா, . அ�த பாைன�1 அதி6�  மி1�த வி='ப54?. 
 
அ�த யாைனயி�  உ4ைமயான ேவைல கா�?�1% ளி=�* மர�க�ைடகைள 
இN�* வ=வதா1� . ஆனா�  ஜு�ைய�  த�  5*கி�ேம�  ைவ�*�ெகா4? �(றி 
வ�*, தனி'ப�ட ந�ல உ4� ெப;வைத<�  அ* மிகG�  வி=�பி(;. கா���  
திாி<�  யாைனகைள'  ேபாலேவ இ�த யாைன<�  மகிH�சிேயா�='பதாக 
ஜூ�� 1�  ேதா�றிய*. அJ1 தJகியி='பத(1%  அ�த யாைன த�ைன 
இ�னாெர�; ெதாி�*ெகா4டைத<�  அவ%  ெதளிவாக�  க4டா% . ேம6�  
யாைனகைள'  ப(றிய எ�தைனேயா �ைவயான ஹி�தி�  ெசா(கைள<�  அவ%  
க(;�ெகா4டா% . 
--------- 

14. 14. 14. 14. ெச!4 வ%கிேற!ெச!4 வ%கிேற!ெச!4 வ%கிேற!ெச!4 வ%கிேற!        
 
ெபா�ேனாியிேல நிைலைம எ'ெபாNதாவ* மா;�  எ�; ேதா� றவி�ைல. 
அ�மணி' பா��யிட�  ெசா�6வதி�ைலெய�; வா�1;தி த�தி=�தா6� , 
இJ1%ள உ4ைமயான நிைலைமைய'  ப(றி ஜூ� அவளிட�  ெசா�9யி='பா-
ெள�; சில ேவைளகளி�  ல��மி ந�பினா% . வ1'	�கைள அவ%  ெதாட,�* 
நட�தி�ெகா4�=�தா% . ெகா(ற0ைடய மக%  வ%ளி�1�  க9யாண�  எ�; 
ேபசி�ெகா4டா,க% ; அ'ப�யானா�  அவ%  கணவ�  அவைள அJேகேய 
வி��=�க மா�டா� . வ1' 	�1 வ=கி� றவ,க%  ப�'பத(கான ந�ல 	�தகJக%  
ம�?�  அவளிடமி=�தா� , ச&க ேசைவ ெசEகி�ற இ=வைர<�  அவ%  
ேக�?'பா,�தா% . ஆனா�  அவ, க%  த�த 	�தகJக%  க�னமாக இ=�தன. 
அவ2ைடய வ1'	 மாணவிக2�1 ஏ(றதாக அைவ எNத'படவி�ைல. 
அவ,க2�1 வி='பமானைவ எைவெய�; இத(1%  அவ2�1 மிக ந�றாக�  
ெதாி�தி=�த*. க�வி ச�ப�தமான சினிமா'பட�  ஒ�ைற ஒ= சமய�தி�  
கா��னா,க% . எ�ேலா=�  வ�* தைரயி�  அம,�* அைத'  பா,�* ஆ,வ�ேதா?� , 
மகிH�சிேயா?�  5M5M�*'  ேபசி�  ெகா4டா,க% . வய* வ�த ெப4க2�1�  
கவ,�சி உ4டா�க அ*தா�  வழிேபா6� , 
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ெபாJக�  ப4�ைகயி�  ேபா* ப��க2�1� , எ=*க2�1�  ெகா�	களிேல Pசிய 
சாயJக%  ெம*வாக மைற�தன. அ�; வயிராற உ4டைத<�  ம�க%  மற�* 
வி�டன, . ச(; பி(ப�? விைள�த ெந�ைல<�  அ;வைட ெசE* �(றியாகி 
வி�ட*; 	�  கிைட�காத ேகாைட மாதJகளிேல தீனியாக'  ேபா?வத(காக 
ைவ� ேகாைல'  ேபாராக'  ேபா�? ைவ�தி=�தா,க% . 	திய கா�வாயி9=�* 
பாசன�தி(காக�  ெகா7ச�  த4ணீ,  வ�த*; ஆனா�  எதி,பா,�த அளG வரவி�ைல. 
5�  ேபாலேவ ஆ4க%  கழனிகளிேல வி�ய(  காைலயி9=�* இ=�?�வைர 
ேவைல ெசEதன, ; 5�ேபாலேவ ெப4க%  மா�?�  சாணிைய�  Sைடகளி�  
ேசகாி�*�  தJக%  வல* ைக அைடயாள�  பதி<மா; வ�டமாக வர�� த�� 
உல=வத(காக அவ(ைற�  தJக%  �வ,களி�  த�� ைவ�தா,க% . சைமய�  ெசEய 
அவ(ைற'  பி� னா�  விற1ேபால'  பய�ப?�*வ, . 1�ைச�  ெதாழி99=�* 
ெகா7ச�  அதிகமான வ=மான�  கிைட�த* ெமEதா� ; ப7ச�  வ�தா�  இ'ெபாN* 
சீ�கிர�திேல ம�கைள�  ெகா�ல 5�யா*. சில ெப4க%  அதிகமாக ெவ%ளி 
வைளய�க%  அணி�தி=�தன, ; சி�  1?�பJ களிேல *ணிமணிக2�  ஒ�றிர4? 
பா�திரJக2�  அ�ல* விள�1க2�  அதிகமாக இ=�தன. இர4டாவ* ஜ�தா4? 
தி�ட�தி�  5�வி�  அவ,க%  பண�கார, களாக இ=�காவி�டா6� , ஏHைம 
ெகா7ச�  1ைற�தாவ* இ='பா,க%  எ�; எ4ண 5�<மா? 
 
சர"வதி�1 ேநாE  வ�த*. அவ,க%  ெகா4? வ�தி=�த பலவிதமான ம=�*களி�  
மீதியி='பன வ(ைறெய�லா�  அவ%  தாE  ெகா?�*'  பா,�தா% . அ* 
சாதாரணமான காE�ச�  அ�ல, *ணிகைள�  *ைவ�*�  ெகா4?� , 
பா�திரJகைள�  *ல�கி� ெகா4?�  ம(ற சி;மிகேளா? ேச,�* அ�த ேமாசமான 
கா�வாE  நீாி�  காைல ைவ�* நட�ததனா� தா�  அ* வ�தி=�க ேவ4?ெம�; 
அவ%  Sறினா% . அBவா; இ=�கலாெம�; ல��மி கவைலேயா? ெதாிவி�தா% . 
ஆ"ப�திாி�1 சர" வதிைய எ?�*�  ெச�றன, . அJ1 அவைள'  பாீ�ைச ெசE* 
பா,�*வி�?�  சில மா�திைரகைள�  ெகா?�தன, . அவ(றி(காக அவ%  தாE  பண�  
வாJகி�  ெகா%2�ப� வ(	;�தினா% . இலவசமாக�  கிைட�1�  மா�திைரகைள-
விட'  பண�  ெகா?�* வாJகினா�  ந�ல மா�திைரக%  கிைட�1� ! ஆனா�  
சர"வதி 1ணமைடயவி�ைல; அவ%  நிைலைம இ�0�  ேமாசமாயி(;. கைடசியி�  
ல��மி த�  த�ைதைய ேநா�கி, “இ'ப� நா�  ெகளரவ�  பா,�*�  ெகா4�=�க 
5�யா*. இ'ப�யி=�தா�  எ�  தJைக சாகேவ4�ய*தா� . அ�மணி'பா���1 
நீJ க%  க�த�  எN*Jக% . இ�லாவி�டா�  நா� எN*ேவ� . சர"வதிைய�  
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ெச�ைன�1 அைழ�*�ெகா4? ேபாE  ஜூ�யி�  த�ைத பணிெசE<�  
ஆ"ப�திாியி�  கா4பி�கேவ4?� '” எ�; ெசா�னா% . 1மா,  த�  மகைள உ(; 
ேநா�கினா, . த�மைனவியி�  சா,பாக அவ%  ேப�கிறா%  எ�ப* அவ=�1�  
ெதாி<� . நிைலைமைய�  கவனி�கிற ேபா* அவ%  ெசா�6வ* சாிெய�பைத<� , 
தா�  ேதா�வியைட�தைத<�  அவ,  க4டா, . 
 
”நா�  க�த�  எNதி அ�மணி'பா���1 இJ1%ள நிைலைமைய�  ெதாிவி�தா�  
உடேன அவ%  உ�ைன அJ1 வ=�ப� ெசா�6வா% - அ* என�1�  ெதாி<� , உ�  
தா<� , நீJக%  எJேலா=�  அJ1 ேபாயாக ேவ4?� ” எ�றா,  அவ, , 
 
”அ'பா, நீJக2�  தாேன?” 
 
அவ,  ேவ;ப�க�  5க�ைத�  தி='பி�ெகா4டா, , ”நா�  இJகி=�தாக ேவ4?� , 
இ�த ஒ= ேவைல என�கி=�கிற*. எBவளG பண�  எ�னா�  அ0'ப 5�<ேமா 
அைத அ0'	கிேற� . உ�  தாE  இ�த இட�ைத எ'ெபாN*�  ெவ;�*�  
ெகா4�=�கிறா% . பா,'பத(1 அவ%  வயதானவைள'  ேபால�  ேதா�;கிறா% . 
இ'ெபாNெத�லா�  அவ%  பா?வேதயி�ைல.” 
 
“ நீJக%  *ைணயி�லாம�  தனியாக இ='U,க% . யா,  உJக2�1�  சைம�*'  
ேபா?வா,க% ?” எ�றா%  ல��மி. 
 
“நா�  சமாளி�*�ெகா%ேவ� . யாாிட�தி�  நம�1 விேசஷமான அ�	 இ=�கிறேதா 
அவ,கைளெய�லா�  *�ப�தி(1 ஆளா�1வைதவிட�  தனியாக இ='ப* ந�ல*”? 
எ�றா,  அவ, . 
 
”அ'பா நீJகெளா�;�  தவ; ெசE*விடவி�ைல, நீJக%  இJேகேய இ='பதானா�  
நா0�  உJக2ட�  இ=� கிேற� ” எ�றா%  ல��மி, 
 
“அ�மா இ�லாம�  நீ ம�?�  தனியாக இJகி=�க 5�யா*-ேவ; யாராவ* 
ெப4களி=�தா6� ......” அ�த இட�திேல அவ,  தயJகியைத<�  அவ=ைடய 
க4களிேல ஒளிபிற�தைத<�  ல��மி ஈ�றாக�  க4டா% . வயதானவ, கைள'ேபால 
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அவ%  த�  ேசைலைய ம��*வி�?�  ெகா4டா% . “அ'பா, நா� நி�சயமாக 
இJ1தானி'ேப� . நா� அறிG வாE�த இ�தியாவி�  	*ைம' ெப4களி�  ஒ=�தி: 
அ'ப�யி=�க ேவ4?�ெம�  ;தா�  நீJக%  வி=�பினீ, க% . ேம6�  
ம(றவ,கைள'ேபால அBவளG �லபமாக நா�  ேபாEவிட5�யா*. என�1�  
இJேக எ�  ேவைல இ=�கிற*.” 
 
“ நீ ைதாியசா9. ைதாிய�  வாE�த எ�  மக%  நீ, ஆனா�  ேயாசி�*'பா, - நீ 
ெச�ைன�1�  தி=�பி'ேபானா�  மீ4?�  ப%ளி�1�  ெச�லலா� , நா��ய'  
பயி(சிைய<�  ெதாட,�* ெசEயலா� . ஜூ� 5த9ய உ�  ேதாழிகைள<�  
பா,�கலா� ”” எ�றா,  1மா, , 
 
*அைத'ப(றிெய�லா�  நா� ேயாசி�*'  பா,�தாகி வி�ட*?” எ�; Sறிவி�? 
ல��மி த�  த�ைதயி�  க4 க2�1%ேள உ(;'  பா,�தா% . பிற1 அவ%  ஒ= 
ேபனாைவய�  காகித�ைத<�  ெகா4? வ�* அவ,  5�னா�  ைவ�தா% . 
 
அ�'ப*�  தி='பி எN*வ*மாக அவ,  நீ4ட ேநர�  எ?�*�ெகா4? ெம*வாக�  
க�த�  எNதினா, . 5�வி�  அவ,  அ�த�  க�த�ைத ல��மியிட�  த�தா, . எ�  
ெகளரவ�ைத ெய�லா�  ேபா*மான அளG வி�?�  ெகா?�* வி�ேடனா--
பா, ?”எ�றா,  அவ, , 
 
அவ%  க�த�ைத 5Nவ*�  ப��தா% . பிற1 அவ%  சர"வதி ப?�தி=�த அைறைய 
ேநா�கி'  பா,�தா% . அ'பா, தி='பி�  த�தி அ��1�ப�யாக எN*Jக% , பிற1 நா�  
ஒ= வ4�ைய வாடைக�1 அம,�தி ரயி�  ஜJஷ0�1 இவ,கைளெய�லா�  
அைழ�*�ெகா4? ேபாகலா� . அ�மாG�1'  பிரயாண�  ெசE* பழ�கமி�ைல. 
ஆனா�  ெப4க2�காக ஏ(ப�ட இர4டா�  வ1'	'  ெப��யி�  எ�ேலாைர<�  
அ0'பலா� . ரயி9ேல கா,�ட�  நீJக%  ெதாிவி�*வி�டா�  எ�லா�  சாியாக 
நட�1� , நா0�  ெகளரவ�  பாராம�  ஜு��1�  க�த�  எNதி அவ%  த�ைத 
உடன�யாக சர"வதிைய�  கவனி�க ேவ4?ெம�; ேக�?�ெகா% கிேற� .” 
 
அ�த�  க�த�ைத�தா�  ெட�9யி9=�* தி=�பிய ஜூ� க4டா% . இரG 
விமான�தி�  தி=�பியபி�  ந�றாக�  காைல உணைவ உ4? ெகா4�=�1�  
ெபாN* அவ%  அைத'  ப��தா% . ப'பாளி'பழ�  எ6மி�ச�பழ� , ெபாாி�த 5�ைட, 
ெகாEயா'பழ�  எ�லா�  இ=�தன. ெட�9�  ெகாEயா'பழ�ைத'  ேபால இ* 
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அBவளG ெபாிதாகG�  �ைவயாகG�  இ�ைல. ெட�9 மிகG�  1ளிராக இ=�தைத'  
ப(றி<� , யாைனைய'  ப(றி<� , ஒ�டக�தி�  விேனாதமான 5க�ைத'  ப(றி<�  
அவ%  த�  தாயிட�  விள�கி�  ெசா�9�  ெகா4�=�தா% , அதனா�  ெகா7ச 
ேநர�தி(1 ல��மியி�  க�த�  எBவளG 5�கியமான* எ�பைத அவ%  
உணரவி�ைல. ல��மி உ(சாகமான 5ைறயி�  க�த�ைத�  ெதாடJகி, 
சர"வதிைய'  ப(றிய 5�கியமான ப1திைய'  பி�னா�தா�  எNதியி=�தா% . ஜூ� 
அ�க�த�ைத�  த�  த�ைதயிட�  ெகா?�தா% . அவ,  கா'பி அ=�*வைத நி=�தி 
வி�?'  	=வ�ைத ெநாி�*�ெகா4? இ�தியாவி�  �காதார ஏ(பா?கைள'ப(றி 
5M5M�க�  ெதாடJ கினா, . 
 
அ�த�  சமய�தி�  எதி,பாராதவிதமாக�  தி]ெர�; அ�மணி'பா�� அJ1 வ�* 
ஜு�யி�  த�ைத�1� , தாE�1�  நம"கார�  ெசEதா% . ஜூ�யி�  தாE  அவ2�1 
ஒ= ேகா'ைபயி�  கா'பி வழJகி வி�?, ஓரளG திைக'ேபா? கால நிைலைமைய' 
ப(றி ேபச�  ெதாடJ கினா% . ஆனா�  ஜூ�, ”இ'ெபாN*தா�  க�த�  வ�த* -- 
அவ,க%  வ�*வி�டா,களா?” எ�; ேக�டா% , 
 
“ஆமா�  பாவ� , எ�  ேப�தி சர"வதி�1 உட�	 �கமி�ைல-” எ�றா%  
அ�மணி'பா��. 
 
”நா�  உடேன வ�* கவனி�கிேற� ?” எ�; ஜூ�யி�  த�ைத ெமாழி�தா, . பிற1 
அவசரமாக எ�லா�  நைடெப(ற*. சர"வதிைய ஆ"ப�திாி�1�  ெகா4? 
ெச�றா,க% . ேநாயி�  காரண�  எ�ன எ�பைத�  சில நா�களி�  க4? 
பி��*வி�டன, . சர"வதி சா'பிட�  S�ய சாதாரண தி� ப4டJகைள<� , 
படJக%  நிைற�த சில 	�தகJகைள<�  எ?�*�ெகா4? ஜூ� அவைள பா,�க�  
ெச�றா% . சர"வதி ெம9�*�  Sனி�  1;கி<�  ேதா� றினா% . ம=�*வ�  தாதிக%  
அவளிட�திேல பிாிய�  ெகா4�=�தன, . எ�லா�  சாியாகிவி?�  எ�; அவ,க%  
ெதாிவி�தா,க% . ஆனா�  ”ல��மி த�  த�ைதேயா? தனியாக இ=�கிறா% ! அ* 
சாிய�ல......” எ�; அ�மணி'  பா�� Sறினா% . 
 
ம(றவாகெள�லா=�  ெச�ற பிற1 அ�; மாைலயி�  ல��மி ெகா7சேநர�  அN* 
ெகா4�=�தா% . ரயி�  நிைலய�தில அவ%  தாE  ெந?ேநர�  அNத 
ெகா4�=�த*� , அவைள�  கைடசி 5ைறயாக'  பா,�தேபா* ரயி9�  திற�த 
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ஜ�ன6�ெகதிராக உ�கா,�தி=�த அவ%  5க�திேல க4ணீ,  வ��த*�  அத(1�  
காரணமா1� . 1மா=�  ல��மி<�  ரயி�  நிைலய�திேல மகிH�சிேயா? இ=�க 
5ய�றா,க% . ஆனா�  பி�	 வ4�யி�  தி=�பி'  ேபா1�ெபாN* அ* அBவளG 
�லபமாக இ=�கவி�ைல, ேம6�  அவ%  த�ைத நிைன�த* உ4ைம தா� . 
ெச�ைன�1�  தி=�பி'ேபாE'  பைழய வாH� ைகைய நட�*வத(1� , த�  
ேதாழிகைள'  பா,'பத(1�  ஒ=வைகயி�  அவ%  எBவளேவா வி=�பினா% . 
நா��ய'  பயி(சி�1 ேவ4�ய ச�பள�ைத அ�மணி'பா�� த�* வி?வாெள�; 
அவ2�1�  ெதாி<� . இ=�தா6�  அைத அவளிடமி=�* வாJகி�ெகா%வ* 
சாியா1மா? ”ஆ; மாதJக2�1 5�	 பண�ைத'ப(றி நா� நிைன�தி=�க 
5�யா*. ஆன�  இ'ெபாN* என�1 வய* வ�* வி�ட*. எ�தைனேயா 
விஷயJக%  என�1�  ெதளிவாகி வி�டன” எ�; அவ%  தன�1�தாேன 
ெசா�9�ெகா4டா% . 
 
அத(1'  பிற1 அவ%  ேவ; பல விஷயJகைள'ப(றி நிைன�க ேவ4�யி='பைத 
உண,�தா% . சைமய�  5Nவைத<�  அவேள ெசEதா% . அவ%  தாE  அவைள�  
ெசE வத(1 விடாத பலஉணG வைககைள<�  ெசEய 5ய�றா% : அவ%  
நிைன�தமாதிாி அைவ அBவளG �ைவயாக அைமய வி�ைல; இ=�தா6�  எ�லா�  
ந�றாக இ=�கிறெத�; அவ%  த�ைத ெமாழி�தா, . மாைல ேவைளகளி�  
இ'ெபாNெத�லா�  அவ,  தம* ேவைலைய'  ப(றி<�  அவ2ைடய வ1'	�கைள'  
ப(றி<�  ம�?ேம ேபசாம� , ஐேரா'பாG� 1�  ெச�றி=�தெபாN* தா�  
க(;�ெகா4ட விஷயJ கைள' ப(றி�  சில சமயJகளி6� , சாி�திர�  அ�ல* 
அரசியைல'  ப(றி�  சில சமயJகளி6�  ேபசினா, . ச&கநல ஊழிய,களி�  யாராவ* 
ஒ=வ,  ேதனீ,  அ=�*வத(காக ஒ�றிர4? தடைவ வ�தி=�தா,க% . கிராம 
ேசைவ�1 ேவ4�ய பயி(சிைய'ப(றி<� , ேத,�சிெபற ேவ4�ய பாீ�ைசகைள'  
ப(றி<�  அவ,களிட�  அவ%  ேக�டா% . 
 
சில சமயJகளி�  க�வி வ1'பிேல அவ2�1�  ெதா�தரG ெகா?'பத(காகேவ 
அJ1 ஒ= மா* வ�* ெகா4�=�தா% . இ=�தா6�  ச&க ஊழிய,களிட�  அவைள'  
ப(றி�  ெசா�ல ல��மி வி=�பவி�ைல, அ�த நிைலயி�  அ?�த கிராம�தி9=�* 
சி;மி ேமாகினியி�  தா<�  அவ%  அ�ைத<�  ஒ=நா%  வ�தன, , அவ,க%  இ=வ=�  
உ(சாக5�  உ%ள�  திட5�  வாE�தவ,க% , அவ,க%  அ�த மாதிட�திேல 
ேபசினா,க% . அத�  பிற1 அவ%  வ1'பி(1 வரவி�ைல. வ1'பி6%ள 
ம(றவ,கெள� ேலா=�  பல நா�க2�1 மிக ஒNJகாகG� , கவன�  ேதா?�  
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இ=�தன, . ல��மியி�  தைலயி�  ைவ�*�  ெகா%ள ேமாகினி அ��க� P�ெகா4? 
வ=வா% . ஒ= தடைவ இனி'	'  ப�சணJக%  சிலவ(ைற<�  ெகா4? வ�தா% . 
 
பிற1 ெவ'பமான ஒ= மாைல ேமர�திேல ெபா� ேனாி�1 இர4? ேப,  காாி�  
வ�தன, . ந�ல ெவ4ைமயான கா6ைட அணி�* ெகா4�=�தா,க%  அவ,க% . 
அவ,களி�  ஒ=வ,  ேதா�  ைக'ைப ஒ�ைற ைவ�*�  ெகா4�=�தா, . அவ,க%  
கா�வாE�1�  ெச�;, த�  ைகயி�  அளGேகா6ட�  நி(1�  1மாைர�  க4டா,க% . 
ேம(பா,ைவயாள�  ஒ=வனிட�  1மா,  ேகாப�ேதா? ேபசி�ெகா4�=�தா, . அவ,  
கரJகளி6�  கா�களி6�  கா�வாE�  ேச; ப��தி=�த*. வ�தவ,க%  தJகைள 
அறி5க'ப?�தி� ெகா4? ைக16�கிவி�? 1மாேரா? அவ=ைடய 
காாியாலய�தி(1 ெச�றன, . அவ,களி�  ஒ=வ,  தைலைம எ7சினியாிட�  ஏேதா 
ெசா�னா, . தைலைம எ7சினிய,  மைல�*'  ேபாEவி�டா, . உடேன பி"ேகா� *�  
ேதனீ=�  வாJகி வ=�ப� ஆ0'பியேதா?, தி�டJ கைள<�  பதிG�  காகித�  
க�?�கைள<�  எ?�*வர�  ெசா�னா, . அவ,  மிக ேவகமாக'  ேபசG�  
ெதாடJகினா, . பிற1 	திதாக வ�தவ,க%  1மா=ட�  அவ=ைடய Q��(1�  
ெச�றன, . ல��மி�1 அவ,க%  மாியாைதேயா? வண�க�  ெச6�தின, . 
”ெச�ைன�1 அவ, கேளா? எ�ைன வ=�ப� ெசா�6கிறா,க% . உடேன 
	ற'படேவ4?மா� . ஆனா�  நீ ஏJேக ேபாவாE ? உ�ைன நா�  தனியாக 
வி�?'ேபாக 5�யா*” எ�; ெசா�னா,  1மா, . ல��மி த�  ெந7��1 ேமேல 
ைகைய ைவ�தா% . அவ2ைடய இதய�  நி�;வி?�  ேபால�  ேதா�றி(;. “அ'பா, 
அ'ப�யா -- 	9கேளா? உJக%  ேபாரா�ட�  5��ததா?” எ�றா%  அவ% . 
 
“நா� அ�ல* எ�  ந4ப,க% -யாரானா�  எ�ன? 	9களி�  இதய�திேல அ�	க%  
பாE�* வி�டன எ�; நிைன�கிேற� . ஆனா� -ஒ�  றிர4? நா%  நா� அJேக”. 
எ�; த�ைத ேபச�  ெதாடJகினா, . 
 
ல��மி த�  இதைழ�  க��தா% . Q��ேல தனியாக 5�கியமாக இரG ேநர�திேல 
இ=�க அவ%  வி=�ப வி�ைல. ேம6�  அவ%  த�ைத�1'  பைகவ,க%  
ஏ(ப��=�கிறா,க% , அவ,க2�1�  சமய�  கிைட�தா�  பழி வாJக நிைன'பா,க% . 
தன�1�  ேதாழிகெள�லா�  இ=� கிறா,க%  எ�ற நிைன'	'  பிற1 வ�த*. “நா�  
வ%ளியி�  Q��(காவ*, ேமாகினியி�  Q��(காவ* ேபாயி=�கிேற� . நா� 
ேபாயி=�க என�1 எ�தைனேயா இடமி=�கிற*!*? 
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ேதா�  ைக'ைபைய ைவ�*�  ெகா4�=�தவ, , ”தJக�  வி?தி�1�  ெச�லலா� ?” 
எ�; ேயாசைன Sறினா, . ல��மி அைத ம;�*�  தைலைய ஆ��னா% . அ* 
சாிய�ல - அவ%  அ�த கிராம�ேதா? இைண�தவ% . அவ%  த�த ைககா�கைள�  
��த�  ெசE* உைடகைள மா(றி�  ெகா4? அவ=�1 ேவ4�ய க�த� 
க�?�கைள எ?�*�ெகா4�=�1�  சமய�தி�  அவ%  த�  வ1'ைப நா��  
ெச�றா% . அJகி=�தவ,களி�  பாதி' ேப,  ல��மிைய�  த�5ட�  வ�* தJ1�ப� 
ேக�?�ெகா4டா, க% . கைடசியி�  அவ%  ேமாகினிேயா? அ?�த கிராம�தி(1�  
ெச�; தJ1வெதன 5�G ெசEதா% . ேமாகினியி�  தா<ட0� , அ�ைத<ட0�  
இ='ப* மிகG�  பா*கா'பாக இ=�1ெம�; அவ%  க=தினா% . அவ2�  ஒ= சிறிய 
ைக'ெப��யி�  தன�1 ேவ4�யவ(ைற<� , விைல மதி'	%ள சாமா�கைள<�  
ைவ�*�ெகா4டா% . ஒ= சில நைககைள�  கN�தி6� , ைககளி6�  அணி�*�  
ெகா4டா% . அவ,க%  Q�?�  கதைவ�  தாH'  பாளி�?, P�?'  ேபா�டா,க% . 
ேமாகினியி�  த�ைத� 1�  ெசா�தமான இர4ேட அைறக2%ள Q��(1 5� னா�  
காைர நி;�தி, அவைள இற�கி வி�?வி�?, அவ%  த�ைதைய அைழ�*�ெகா4? 
இ=வ=�  ெச�; வி�டா,க% . 
 
ஒ= நா%  கழி�த*. அ?�த நா2�  கழி�த*. அ�; மாைலயி�  த�தி ஒ�ைற 
எ?�*�ெகா4? ஒ=வ� வ�தா� , 	9க%  ஓ?கி�றன எ�;ம�?�  அதி�  
க4�=�த*. ல��மி�1 ஒேர 1�கல� , அவ%  த�ைத�1 ேந,�தவ(ைற'  
ப(றிெய�லா�  ேமாகினியி�  த�ைத<� , தா<�  ெவ1வாக�  ெதாி�* 
ெகா4�=' ப* ஆ�சாியமாக இ=�த*. ெச�ைனயி9=�1�  அவ%  த�ைதயி�  
விேராதிகளி�  ெபைர<�  அவ,க%  ெதாி�* ெகா4�=�தன, .அ�த'  ெபய,கைள 
அவ%  ேக�ட*Sட�  கிைடயா*. தைலைம எ7சினிய,  அJ1 வ�* ப�? 
ஜாிைக�*ணி ஒ�ைற<�  சா�ேல�  ெப�� ஒ�ைற<�  பாிசாக�  ெகா?�க 
5ய�றா, . அவ%  நாண�ேதா? கீேழ பா,�*�  ெகா4? த�ைத இ�லாத சமய�தி�  
எைத<�  ெப(;�  ெகா%ள 5�யா* எ�; ெம*வாக�  Sறிவி�டா% . அவ,  ெச�ற 
பிற1, அவ%  ெசEத* சாிெய�; கிராம ம�க%  ெதாிவி�தா,க% . அவ,கேள 
அவ2�1'  Pமாைலக%  ெகா4? வ�தா,க% . 
 
ஆனா�  ேமாகினி�1�  ெகா7ச�  வ=�த� , இரG ேநர�திேல அவ,க%  ஒேர 
ப?�ைகயி�  ப?�தி=�தன, . அைமதியான ேநர�திேல ேமாகினி, “நீJக%  
ெச�ைன� 1�  தி=�பி'  ேபாE  வி?Q,க% . பிற1 உJகைள நா� பா,�கேவ  
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5�யா*” எ�றா% . 
 
”அ'ப�யி�ைல, உJகைளவி�? நா�  எ'ெபாN*�  பிாி�தி=�க மா�ேட� ”? எ�; 
Sறினா%  ல��மி, த�  த�ைதயி�  ெபயரா6� , தாயி�  ெபயரா6�  ஆைணயி�?, 
தா�  நி�சயமாக�  தி=�பி வ=வதாக அவ%  ேமாகினி� 1�  ெதாிவி�தா% . 
 
நா�கா�  நாள�; ம(ெறா= கா,  வ�த*. சி(ற' பாவி�  மக0ைடய கா,  அ*. 
ஆனா�  1மா,தா�  அைத ஓ���  ெகா4? வ�தா, . பி�னா�  அ�மணி' பா��<� , 
ஜு�<�  அம,�தி=�தன, . ஜு� ச�ன�  ச�ட�ைத'  பி��*�  ெகா4�=�தா% . 
1�கல�தா�  அவ%  வாE  திற�தப�ேய இ=�த*. அவ,கைள�  ச�தி�க ல��மி 
ெவளிேய ஒ� வ�தா% . ”	9க%  ஒ�ட�  பி��*வி�டன. ஒ�றிர4? 	9க%  
அ�ப�? விN�*வி�டன.ேவேறா�; ெகா4��  ெகா4�=�கிற*!” எ�றா, 
 1மா, . அவ,  இ�0�  ெம9�*தா�  காண'ப�டா, . அவ,  தைல பர�ைடயாக�  
கிட�த*. ஒ= 	திய ஷ,�  வாJகி'  ேபா�?�  ெகா%ளG�  அவ=�1 ேநர�  
கிைட�கவி�ைல. இ=�தா6�  அவ,  உ%ள�திேல எ'ப�ேயா ஒளி Qசேவ அவ,  
ப%ளியி9=�* ெவளிேய வ�த ைபயைன'ேபால�  ேதா�றிய* ஆ�சாியமாக 
இ=�த* “இ'ேபா எ�ன ெசEவ*?” எ�; ேக�டா%  ல��மி. 
 
”சாமா�கைள &�ைட�  க���ெகா4? 	ற'படேவ4�ய* தா� . இ�த�  
கா�வாைய�  சாிவர ெவ�?வைத<� , கிராமJக2�1�  1ழாE�  கிண;க%  
அைம' பைத<�  பி�னா�  நா�  கவனி�*�  ெகா%கிேற� .” 
 
“உJக2�1 உதவி ெசEய நா� வ�தி=�கிேற�  !”? எ�றா%  ஜு�. 
 
“ஜூ� ஒ= மணி ேநர�தி(1 நீ எ�  த�ைத�1 மகளாக எ�0ைடய "தான�திேல 
இ=�* சாமா�கைள�  க�?வத(1 அவ=�1 உதவிெசE ; எ�  வ1'	 
மாணவ,கைள ம;ப�<�  திர�� அவ,களிட�  நா� 	ற'ப�?'  ேபாவதாக�  
ெசா�லேவ4?� . நா�  தி=�பG�  வ=ேவென�;�  அவ,க2�1�  ெதாிவி'ேப� ” 
என ெமாழி�தா%  ல��மி. 
 
”ல��மி, நீ ெச�ைன�1 வ�* உன�1 வழ�கமான வாH�ைகைய�  ெதாடJக'   
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ேபாகிறாE . 5�னாேலேய என�1�  ெதாி�தி=�தா�  நா�  உ�ைன இJேக வி�? 
ைவ�தி=�கேவ மா�ேட� . எ�  மக�  எ�னிட�  Sடவிஷய�ைத�  ெசா�லவி�ைல. 
அ�தைன ெகளரவ�  அவ0�1. இ'ெபாN* அெத�லா�  5��*வி�ட*. நீதி=�பி 
இJ1 வரேவ4�யதி�ைல'” எ�றா%  அ�மணி' பா��, 
 
ல��மி 1;�கி�?'  ேபசவி�ைல. ஆனா�  கைடசியிேல அவ%  அைமதிேயா? 
ேபசினா% . “அ�மணி' பா��, நீJக%  நிைன'ப*ேபால ஒ�;மி�ைல. கா�திஜி 
Sறிய*ேபால கிராமJகளிேல ந�  பைட ேசைவ ேதைவ எ�ப* என�1 இ'ெபாN* 
ெதாி<� . இ�த ேசைவ� ெக�; ேத,�ெத?�க'ப�டவ,களி�  நா0�  ஒ=�திஎ�ப* 
ந�ல*தா� . ஒ=ேவைள நா� ப%ளி'  ப�'ைப 5��கலா� , க�aாி�1�  
ேபாகலா� . ஆனா�  நி�சயமாக நா�  இJ1 தி=�பி வ=ேவ� . நா� வா�1� 
ெகா?� தாகி வி�ட*.” 
 
அ�மணி'பா�� அவைள'  பா,�*வி�?'  பிற1 அவள த�ைதைய'  பா,�தா% . 
*1மா, , நீ எ�ன ெசா�6கிறாE ?”? 
 
அவ,  ெசா�னா, : “அறியாைமதா�  இ�தியாவி� உ%ள மிக பயJகரமான 	9களி�  
ஒ�;. ல��மி�1�  	9கைள�ெகா�ல ஆைசயி=�கிறெத�; என�1�  
ேதா�;கிற*. ேவ4டாெம�; எ�னா�  ெசா�ல5�யா*.” 
 
“ல��மி தி=�பி வ=வதாக நீ வா�1�  ெகா?�தி=�தா�  நீ வ�தாக ேவ4?� . 
ஆனா�  நா�  ஒ= நாைள�1 இ�தியாG�1�  தி=�பி வ=வதாக வா�1�  
ெகா?�தா� , நா0�  ெபாியவளான பிற1 எ�0ைடய ேசைவ இJ1 
ேவ4�யி=�1மா? ல��மி, உ�ைன ம;ப�<�  பா,�க5�யாெத�ற நிைலயிேல 
இJகிலா�தி(1�  தி=�பி' ேபாவைத எ�னா�  சகி�க 5�யா*”? எ�றா%  ஜூ�. 
 
“உ�0ைடய ேசைவ நி�சய�  ேதைவ'ப?� ”எ�றா,  1மா, . இ'ெபாN* நீ எ�  
மகைள'ேபால என�1உதவி ெசEய வா. Q�?�  கதைவ�  திற�* 
எவ(ைறெய�லா�  க��ைவ�க ேவ4?ேமா *வ(ைற ெய�லா�  க��ைவ'ேபா� . 
ம(றவ(ைற ெய�லா�  இJ1%ள ந4ப,க2�1�  ெகா?�* விடலா� .” 
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அ�மணி'பா�� ஜூ�யி�  கர�ைத'  ப(றி�ெகா4டா% . P��யி=�த Q�ைட 
ேநா�கி இ=வ=� நட�தன, . ல��மி த�  கர�ைத ஆ���  ைசைக ெசE*ெகா4ேட 
ச&க நிைலய�ைத ேநா�கி�  சாைல வழியாக விைர�தா% . அத�  பிற1 கிராம�*'  
ெப4க2�  சி;மிக2�  ஒBெவா=வராக அவைள நா� வ�*, ெச�;வ=மா; Sறி 
விைடெகா?�  த0'பலாயின, . 
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