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���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
மைற�த �தலைம�ச� அறிஞ� அணா அவ�க� எ�திய அ !தமான நாவ# இ%. 
அவர% அரசிய# – ச�தாய& க'(%&கைள எ�ெற�*� இ% நம&+ நிைன, 
ப-(தி& ெகா- இ'&+� எ�ப% உ*தி. 
 
இ�த நாவ#, 17-10-1943 �த# 4-3-1945 வைர “திராவிட நா-” இதழி# 
ெதாட�கைதயாக ெவளிவ�த%. பிற+ இைத 1லாக ெவளியி-��!, இதி# பல 
தி'(த2க� ெச3ய அணா வி'�பினா�. ஆனா#, அவர% அரசிய# பணியி� 
காரணமாக கைடசிவைர அ% �5யாம# ேபா3வி6ட%. அைத இ�ெபா�% ஒேர 
�� நாவலா&கி ெவளியி-கிேறா�. 
 
அணா இ&கைதைய எ�திய ெபா�% இரடாவ% உல&� ேபா'�, இ�தியாவி� 
8த�திர� ேபா'� நட�% ெகா- இ'�தன. கைதயி� இ*தி�ப+தி அ�9: 
நிைலைய ெதா6-� ெச#கிற%. 
--- ராணி �(% 
------------- 
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பா�வதி பிபா�வதி பிபா�வதி பிபா�வதி பி....ஏஏஏஏ....    
1.1.1.1.    

 
‘எ%ேவா, இ#ைல�; வ'கிறவ�க<&+ ஒ'ேவைள ேசா* ேபாடலா�. ைகயிேல 
கிைட�சைத& ெகா-(%, கிைட�சைத& ெகா-(%, இ�;� இர5ட� பாெர�* 
ெசா#லலா�. அத + ேமேல நா� எ�ன ெச3ய �5=�? ெச3ய நா� எ�ன 
9ணா�ேபடா, ெந*�>ரா, வி6டலாவரமா? நம&+ ஏ% அ@வள, ெசா(%? ெபாிய 
ெபாிய ெஜமீ� ைவ(தி'&கிறவ2க, எ�ைச& ைகயாேல கா&கா3 ஓ6டமா6ேட-
ென�கிறா�க�. நா� ஏேதா, எ� ச&தியா; சார� த�ம�, உதவி ெச3% 
ெகா-தா� வ'கிேற�. ஆைகயினாேல, எ�கி6ட நீ ஒD� எதி�பா�(%� 
பயனி#ைல. காைல எ6- மணி&+& கEயாண ெசல,&+ ஏதாவ% ெபா'� உதவ 
ேவ-ெம�* ெகFசின கண&+�பி�ைள கபாலG�(தி&+, மிரா8தா� 
ஆலால8�தர�, இ�ேபாதைன !ாி�% அ;�பினா�. 
 
காைல பதிெனா' மணி&+, மிரா8தாாி� Hரப�% ஓ� கிழவ�, த�ளா5 நட�% 
ப&க(%& கிராம(திE'�% வ�% ேச��தா�. 
 
“ெபாிய எழவா� ேபாயி-(%! இ% எ�ன அ�ன ச(திரமா? ஓயாமடமா? இ�ப5 
வ'கிறவ�க<&+ வ5(%& ெகா65& ெகா5'�தா, எ� தைல ெமா6ைடயாக 
ேவ 5ய% தா� எ2ேக வ�தானா� கிழவ�? I:Iட� ெச3ய வி#ைலேய இ�*. 
ேபாக� ெசா#J, ேவேற எ2காவ% இ�ன&கி பஜைன ேகாவிEேல எ�னேமா 
விேசஷமா�, ேசா* ேபா-கிறா�களா�. அ2ேக ேபா3( தி�ன� ெசா#J” 
 
இ% மிரா8தாராி� உ(தர,! கிழவ�, “சிவேன, எ�த ெஜ�ன� எ-(தாJ� 
எ-&கலா�, ஏைழ ெஜ�ம� ம6-� எ-&க& Iடாதடா அ�பா! எ�னேமா, ந�ம 
பா(திய&காரனா�ேச, ேபானா ஒ' ேவைள ேசா* ேபாட மா6டானா�; வ�ேத�. 
பி�ைச&கார'ட� ேபா3� சா�பிட� ெசா�னா�. 8கமா வாழ6-�. ஒ'ேவைள� 
ேசா* இ#ைல�னா உயிரா ேபாயி-�! ேபானா(தா� எ�ன? இ�ப5� சீரழி, 
ப-வைத விட� சாவேத ேம#” எ�* ேசாகி(%& Iறிவி6-& கிழவ�, ேகாயிEேல 
ேபா3� ப-(%& ெகா5'�% வி6-, ப65னி=ட� ேபாரா5னா�. 
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மாைல ஐ�%மணி&+ மேக8வர� ேகாயிEேல மிரா8தாாி� ேப'&+ அ��சைன 
நட�த%. ப&தி ெகாடவ�க� அவ'ைடய பகவ( ேசைவைய� பாரா65ன�. இர, 9 
மணி&ெக#லா� மிரா8தார�, தாசி தமய�தி M65ேல ெவ�ளி( தா�பள(திேல 
இ'�த ெவ றிைல பா&ைக� ேபா6-& ெகா- ெபா�% ேபா&காக நப�க<ட� 
சீ6டா5& ெகா5'�தா�. ேவ5&ைகயா6ட(திேல நா ப% Nபா3 வைர 
ேபா3வி6ட%. ெஜயி(த%, தமய�தியி� த2ைக ெஜயா! ஆகேவ நOடம#ல அ%! 
எ�ைற&ேக;� ஒ'நா� உத,�!! அ6வா�8 ெதாைக!! 
 
இ%ேபா# பண� ேக6டா# இ#ைல. ேசா* ேக6டா#ல கிைடயா% எ�ற 
ேலாபி(தன��, ஊ� ெம�சி& ெகா�ள ப&தி ேவட��, Qைல&+� ெபா'� விரய�� 
ெச3வேத மிரா8 தாராி� நி(ய க�மா;Oடானமாக இ'�த%. அவ'ைடய ஈரம ற 
ெநFைச� ப றி உர&க� ேபச,� ஊராரா# �5யா%. ெபாிய இட(%� பைக 
நம&ேக� எ�ற பய�! பண& ேகா6ைடயிேல அவ� இ'�% வ�தா�. அவைர& 
க5&க எவ'&+� �5வதி#ைல. ஊாிேல எ�த வியாபாாி=� அவ'ைடய ஆதர, 
இ'�தா#தா� வாழ �5=�! எ2+ எ�த நில� வி பைன&+ வ�தாJ� அவ� எ�ன 
ெசா#கிறா� எ�* ெதாி�த பிறேக ம றவ�க� ேப8வா�க�. அ@வள, ெச#வா&+!! 
அ�த ஊ'&+ அவ�தா� ராஜா! அவ� உர(த +ரEேல எ�ன ெசா#கிறாேரா, 
அ%தா� ச6ட�. 
 
ம�திராேலாசைன ம�ற(திேல அவேரா- ேச�(% G�ேற ேப�: தாசி தமய�தி, 
ேகாயி# +'&க� +மர+'பர'&+� பாEய(திேல சிேநகித�. அத� பயனாக(தா� 
தமய�தி&+ மிரா8தாராி� தய, கிைட(த%. இ�த ம�திராேலாசைன ம�ற(திேல 
ஆ+� தீ��ைப அ�த ஊாிேல யாராJ� மா ற �5யா%. யாராவ% �D�D(தா# 
அவ�க� மீ% திSெர�* சிவிேலா, கிாிமினேலா ேகT கிள�!� அவ�க� பா- 
ஆப(%(தா�! 
 
இ@வள, ெசா(%&காரராக இ'�த அ�த� சீமா;&+� பி�ைள +65=� 
கிைடயா%. யாேரா இவ� பா-ப6-, ஊைர மிர65, ேச�&+� ெபா'ைள, ஆ- 
அ;பவி&க� ப#ைல விள&கி& ெகாேட இ'�தா�க�. தமய�திேயா மிரா8தாராி� 
கால� தீ'வத +� கற�தா# உ-. அவ� கைண G5& ெகாடா#, தன&+ 
ஒ�*� கிைட&கா% எ�ற உைமைய உண��தவ�. 
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மிரா8தார'&+ இ�ன வியாபார� எ�* +றி�பி6-& Iற �5யா%. எெத% 
மEவாக& கிைட&+ேமா அைவகைள வா2+வா�; கிட2+களி# ேச��பா�; 
மா�&க65ேல அ�த� ெபா'� கிைட�ப% கOடமாகி ம&க� தவி&+� வைரயிேல, 
ெவளிேய விடமா6டா�. கிைட(தா# ேபா%�, எ�ன விைல&+ ேவ-மானாJ� 
வா2கி(தாேன தீர ேவ-� எ�ற நிைலைம வ'�ேபா% அ�த� ெபா'ைள வி க 
ஆர�பி�பா�. ெகா�ைள இலாப� எ�* Iற ேவ-மா? எ(தைனேயா ஏைழகளி� 
கணீ� ப5�த% அவாிட� +வி�த பண�! அ�த& கணீெர�ன, ெவ�ளி Nபாயி� 
-ம-தி�ைப& +ைற&+மா? அ�த( த2க(தி� மா(%& +ைற=�ப5 ெச3=ேமா-? 
பண� ேபசவா ேபாகிற% அவாிட�? 
 
எ65&ெகா6ைட �த# எJமிசச� பழ� வைரயிேல, இJ�ைப� பிணா&+ �த# 
இFசி வைரயிேல, எ% கிைட(தாJ� மE, எ�றா# வா2+வா�. விைல ஏறின%� 
வி பா� மிரா8தாராி� ெச#வ� ெப'கிய%� அவ� வா:�த இட(ைத� 8 றி=�ள 
பிரதச� பாழாகி& ெகா- ஏைழக� அதிகாி(ததிJ� ஆ�சாியெம�ன இ'&க 
�5=�? உடEேல காச-ேநா3&+�பி�, ஆ� இைள&காம# இ'&க �5=மா? 
 
மிரா8தாராி� ெசா(%&+� ப# விள&கி& ெகா5'�த பா�(திப�, ெவளிUாிேலேய 
விேவகிக� கழக� எ�* ஒ� நி*வன� ைவ(%& ெகா-, தைலவனாக �ய�* 
ெகா5'�தா�. தைலைம� பதவி தனவ�தனாக� ேபா+� தன&+& கிைட&காம# 
ேவ* யா'&+ எ�* அவ� நிைன(ததிேல தவெற�ன இ'&க �5=�? அவ� !க: 
ெப*வ% ேக6-, �தEேல மிரா8தார� பய�தா�. இ@வள, ெபாிய ஆளாகி-
வி6டா#, ந�ைம இவ� மதி�பானா எ�* மிரா8தாராிட� மிக மாியைதயாக 
�தEேல நட�% ெகாட பா�(திப� நாளாகவாக, ெசா(% நி�சய� தன&+(தா� 
எ�பைத� பிரபல வ&கீ#க� Iறிட& ேக6-, மிரா8தாரைர�ப றி த� 
நப�களிட� அல6சியமாகேவ ேபசி வரலானா�. மிரா8தார'&+ அவ� மன 
நிைல=� நப�களிட� அவைர� ப றி அவ� ேப8வ%� எ�ன ெதாி=�! 
 
“8(த� ப65&கா-! மகா ேபராைச! ஊாிேல ெரா�ப& ெக6ட� ேப�! எ� 
�க(%&காக அவைர�ப றி ப(திாிைகக� க5&காமJ�ளன. ஈ, இர&கேம 
கிைடயா%”. இைவக� மிரா8தார'&+, பா�(திப� த�%வ�த அ��சைனக� 
நப�களிட�. 
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இர- ேப'&+� உ�Vர G-வ�த பைகைய +'&க� ேமா�ப� பி5(தா�. 
அவ'ைடய Gைள ேவைல ெச3ய ஆர�பி(த%. இ�த� பைகைய வள�(%விட 
ேவ-�. இ'வ'� ச�ேதக�பட �5யாதப5! இ�த� பிளானி# அவ� ேவைல 
ெச3தா�. ெஜயா,&+ ேவ* பிளா�! மிரா8&+ வாாிசாக வர�ேபாகிற வாEப� 
கிைட(%வி6டா#... இ�த ேத� நிைன�! ெஜய(%&+. இ�த இ-&கி&+� 
சி&கியி'�ப% சீமா;&+( ெதாியா%. 
 
விேவகிக� ச2க( தைலவ�, சடமா'த� பிரசார� ெச3யலானா�. நீதியி� 
அவசிய(ைத� ப றி சGக நீதி. அரசிய# நீதி எ�* ஆர�பமாகி, ெபா'ளாதார 
நீதியிேல !+�த% பிரசார�. “எ#லா ேபத2கைள=� அதிகமாக வள��ப% 
ெபா'ளாதார ேபத�தா�. எ(தைகய வி-தைல கிைட(தாJ� கான# நீராகேவ 
�5=�. ெபா'ளாதார ேபத� ஒழியாவி6டா#” எ�* பா�(திப� ேப8வா�. 
திர�திரளான ம&க� வா:(%வ�, வண2+வ�. பா�(திப;&+ ேஜ ேபா-வ�. அவ� 
ஒ' ேப�8� ெசா�னா# ேபா%�, ஊைர& கல&கி வி-ேவா� எ�* Iற,� ஓ� 
I6ட� தயாராகி வி6ட%. ப(திாிைகக� பா�(திப� !கைழ� பாரா6-வ% க- 
>ாி(த சீமா�, பிற+ அவன% ெச#வா&+ எ�;� சடமா'த�, த� 
ேபா�ேறாைர( தா&+�, அ@விதமான பிரசார(தினா# எ�பைத& க- 
கல2கினா�. இரேடா� �ைற இதமாக� ெசா�னா�. “இ�த& கால(திேல இ@வித� 
ேபசினா#தா� இனி&+�”எ�* பா�(திப� இளி(%& ெகாேட பா�(திப� 
சமாதான� I*வா�. மிரா8தார�, “எ�னேமா த�பி! நீ ெகாFச� ஜா&கிரைதயாக� 
ேபசD�. நீ ஓ� உய��த அ�தT%&+ வரேவ5யவ� பா'” எ�* எ�சாி&ைக 
ெச3% வ�தா�. 
 
பா�(திப;&ெகா�*� சமத�ம ேவ6ைக கிைடயா%. 8லபமாக( தைலவனாக அ�த� 
“8'தி”ைய உபேயாகி(தா�. அ% பிற+ 8'&+& கயிறா+ேமா எ�ற சி�தைன 
கிைடயா%. பா�(திபனி� பிரச2க(தா# !ர6சி Mரனானா� +மா� எ�ற ஏைழ& 
+5யானவ�. எ2ெக2+ பா�(திப� பிரச2க� நட�தாJ�, எ�ப5யாவ% 
ேபா3வி-வா�, அைத& ேக6க, பா�(திப�, “ஆகேவ நப�கேள! இ�த� 
ெபா'ளாதார ேபத� ஒழியா ��ன� ந� நா- சீ�படா%. நா� வாழ �5யா%. 
�தலாளி(தன� ஒழிய ேவ-�” எ�* தீ�ெபாறி பற&க� ேப8�ேபா%, +மாைர� 
பா�&க ேவ-�! +தி�பா�, I,வா�, ைகத6-வா�. “பா6டாளி&+� பா-ப-� 
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பா�(திப;&+ ேஜ” எ�ற ேகாஷ� அைர ப�லா2+ ேக6+�, அ5வயி றிE'�% 
வ'� +மா'&+!! ஒ'நா� பா�(திபனி� பிரச2க(ைத& ேக6ட >ாி�ேபா-, M- 
Wைழ�த +மா� த� வேயாதிக( தக�பனா�, த� +-�ப& கOட(ைத மகனிட� 
ெசா#Jவதி#ைல. அவ� மன(ைத ஏ� !ணா&க ேவ-ெம�*. அ�* 
ெசா#ல ேவ5 இ'�த%. 
 
“அ�பா +மா�! நாைள& காைலயிேல எ2ேக=� ெவளிேய ேபா3விடாேத,ேவைல 
இ'&கிற%.” 
 
“எ�ன ேவைலய�பா?” 
 
“நாைள&+ ஒ' ப(திர� எ�தD�, நீ=� ைகெய�(%� ேபாடD�.” 
 
“ப(திர� எத +?” 
 
“அடேயடா! வயி ெறாி�சைல& கிள�பேற. ந�ம நில�, M-, எ#லா(ைத=� 
மிரா8தார;&+ வி&கிரய� ெச3யேற�. அ�த� ப(திர�தா�. உன&ெக�ன 
ெதாிFச%? அவ�கி6ட ப6ட கட� வ65=� அசJ� ேச��% ந�ம மான(ைத 
வா2+வத +� நாமாகேவ, கடைன& ெகா-(த வ;&+� ெசா(ைத எ�தி ெகா-(% 
வி6- ைகைய& காைல�பி5(%& ெகா- இ�த M65ேலேய நா2க� +5&IE&+ 
இ'&கிேறாெம�* ெகFசி& ேக6-& ெகாடா# மன8 இர2+�! பா�&கD�, 
பகவா� எ�த வழி வி-கிறாேரா?” 
 
+மாாி� உட# பதறி *. ககளிேல நீ� த%�பி *. தன% +-�ப நிைலைமைய 
உணராம#, +�*ேபா# வள��% வி6டைத எணி( %&கி(தா�. ெவ6க-
மைட�தா�. அ�றிர, அவ� ப6ட ேவதைன ெசா#J� தர(த�*. “ஆகா! 
பா�(திப� I*� தி6ட� இ'�தா#, நம&+ இ(தைகய கதியா ஏ ப-�? எ�* 
எணி� பைதபைத(தா�. 
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ப(திர(திேல ைகெயா�பமான பிற+, +மாாி� தக�பனா� அ5ய ற ெந-மர� ேபா#, 
மிரா8தாராி� காE# வி��% “த�ம� பிர!! இ�த ஒ' தய, ெச3ய ேவ-�. G�* 
தைல�ைறயாக அ�த M- எ2க<&+� ெசா�த�. மாதாமாத� > ேமேல ைவ(%& 
+5&IE ெகா-(% வி-கிேற�. அதிேல +5(தன� ெச3ய உ(தர, தரD�” எ�* 
ெகFசினா�. கிழவ� மிரா8தார� காE# வி��தேபா%-,+மா'&+ ெநFசிேல ெந'�! 
வி�வ% ேபாேல இ'�த%. வி��த ஆைள அல6சியமாக எணி, ெவ�ளி( 
தா�பள(திE'�% ெவ�ைள ெவ றிைலைய எ-(%, கிளாTேகா ம# %ணியிேல 
%ைட(% கல� 8ணா�! தடவி வாயிேல ேபா6- ெம�றப5, மிரா8தார�, 
“அ%&ெக�ைனயா இ�ேபா அவசர� ��கி-(தா? எ��தி'. எ��தி', கட� 
ெகா-(தா, இ@வள,தா�. காE# வி�வ%, க�ள&+�பி- ேபா-வ%. ெகF8வ% 
ேபா%�. M- வி&கிரய� ஆனத +& ெகாFச நாளாவ% அைத நீ காE ெச3யD�. 
அ�ேபா%தா� அ% வி&கிரயமானவ�க<&+� 8வாதீனமா+�. பிற+ பா��ேபா� 
ேபா” எ�* மிரா8தார� Iறியேபா%, +மா� த� மனதிேல எணியைத ம6-� 
வா3வி6-� ெசா#E யி'�தா# ச6ட� அவைன� 8&+1றா&கியி'&+�. 
----------- 

2222    
 
பா�வதிபா3, பி.ஏ. ஓ� நாகாிக ந2ைக! அனாைத ஆசிரம(திேல வள��%, அறிவி� 
%ைணயா# ப5(%� ப6ட� ெப *, பிரசார� !ாிவதிேல ஆவ# ெகா-, 
விேவகிக� ச2க(திேல ேச��%, பா�(திபனி� காதJ&+� பா(திரமானவ�. 
க#யாண(ைத இரேடா� ஆ5ேல �5(% விடலா� எ�* பா�(திப� 
Iறினா�. ஆனா# அவ� ஒ�*� ச+�தைலயாகவி#ைல! %Oய�தைன� ச *( 
Hர(திேலேய ைவ(தி'�தா�. 
 
ைடபா3- 8ர(தினா# கOட�ப6ட கைள�!( தீர டா&ட�க� பா�வதிைய ஓ� 
கிராம(திேல ேபா3 ஓ3வாக இ'&க� ெசா�னா�க�. பா�(திபனிட� சிபாாி8& 
க5த� வா2கி& ெகா-, மிரா8தா� வசி(% வ�த 8�தர!ாி&+ வ�% +மா'&+� 
ெசா�தமாக இ'�%, மிரா8தாராி� 8வாதீன(%&+ வ�த M65ேல, 
ேவைல&காாி=ட� த2கினா�. 
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பா�வதிபாயி� தாிசன(%&காக பா�(திப�, அ5&க5 8�தர!ாி&+ வரலானா�. 
அ�த ‘விஜய�’ ெஜய(%&+ “அபெஜயமாக” �5�த%. எவேளா ஒ' சி*&கி=ட� 
I5& ெக6-� ேபாகிறா� பா�(திப� எ�*, நாரதகான ேலால� ெச3% வி6டா�. 
+'&க� 8�மா இ#ைல. எனேவ மிரா8தார�, “இ�த� ைபய;&+� ெசா(% 
ைவ(%வி6-� சாவைதவிட, பாதி தமய�தி&+� பாதி சிவ� ேகாவிJ&+� எ�தி 
ைவ(%விட� ேபாகிேற�” எ�* ேபச( ெதாட2கினா�. 
 
பா�(திப� கா%&+ இ% எ65ய%�, “அ�த ேலாபியி� ெசா(% என&ேக�? அ% 
ேகாயிJ&ேகா, +ள(%&ேகா, ேபாக6-�” எ�* ேகாபமாக� ேபசலானா�. 
8�தர!ாியிேல பிரசார� நட(தினா�. ெசா(ைத இழ�த +மா'&+( Hபமி6டா�. 
+மா� ெவ*� உண��சியா# தா&+ட மி�சார உ'வ�! பா�(திபனிட� விைச 
இ'�த%. ஏவினா# தீ��த% மிரா8தாராி� வா:,! இ@வள, ஆப(% வ�%வி6ட%. 
அ@வள, ச�ப(%� பைட(த சீமா;&+!! 
 
பா�வதியி� அழ+ ம ேறா� ஆப(ைத உடா&கி வி6ட%. அவைள& க- 
ேபச,� வி'�%&+ அைழ&க,� மிரா8தார� அ5&க5 அ2+� ேபாக ஆர�பி(தா�. 
அவ� மாியாைதயாக வரேவ பைத இவ� ச�மதி&கிறா� எ�* எணி& 
ெகா�வா�. அவ� நாகாிகமாக� ேப8வைத இவ� ந� எண(ைத( ெதாி�% 
ெகாடா� எ�* க'தி� >ாி&கலானா�. பா�வதி ஆடவாி� மன�ேபா&ைக 
அறியாதவள#ல! எ@வள, ேபதைம இ�த& கிழ(%&+?”எ�* எணி� சிாி�பா�. 
மிரா8தார� ஜாைடயாக( த� க'(ைத ெதாிவி&கலானா�. பா�வதி&+ ஒ' ேயாசைன 
பிற�த%. ெசா(% பா�(திப;&+& கிைட(தாJ�,பா�(திப� ேப�8&ேக றப5 
காாிய(ைத� ெச3வாேனா, மா6டாேனா எ�ற ச�ேதக� அவ<&+. ஆகேவ, 
மிரா8தாராி� ‘ேநா3’ தீ'��,ெபா%& காாிய(%&+ எ@வள, ெசா(% உபேயாக� 
ப-(த �5=ேமா அ%வைரயி# இலாப� எ�* தீ�மானி(தா�. அத ேக றப5 
நட&கலானா�. 
 
“த2க� ெசா(% >ரா,� பா�(திப;&+(தா� ேச'மாேம.” 
 
“நா� இOட�ப6டா#தா�, 8யச�பா(தியமா�ேச.” 
 
“ஊாிேல ெசா#கிறா�க�. அவ�Iட� ெசா�னா�.” 
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“ெச3யD�. என&+� பா�(திப;&+(தா� ெசா(ைத தரேவ-� எ�ற வி'�ப�. 
ஆனா#...” 
 
“அ% எ�ன மிரா8தா�வா�! ஆப(தான ஆனா# ேபா-கிறீ�-” 
 
“ஒ�*மி#ைல. �த# மைனவி&+& +ழ�ைதயி#லா வி6டா# எ�ன? ேவேற ஒ' 
கEயாண� ெச3% ெகா�வ% தாேன எ�* ஊாிேல சில �&கியTத�க� 
ேப8கிறா�க�.” 
 
“ச�ேதாஷமான ெச3தி! ெப பா�(தா3 வி6டேதா?” 
 
“பா�வதி! ேகEயா ெச3கிறா3?” 
 
“எ�ைன& கEயாண� ெச3% ெகா�<2கேள�.” 
 
“ேவ5&ைக ெச3கிறா3. என&+ ம6-� உைமயி# அ�த� பா&கிய� 
கிைட(தா#...” 
 
“என&+ ஒ' விரத� இ'&கிற%. யா� இ�த மாகாண(திேலேய ெபா%& 
காாிய(த%&+ அதிகமான ெபா'� ெசலவி-கிறா�கேளா,அவ�கைளேய கEயாண� 
ெச3% ெகா�வெத�* நா� சபத� ெச3தி'&கிேற�. அ% நிைறேவற,� உ2க� 
ஆைச நிைறேவற,� உ2களிட� ெசா(% இ'&கிற%.” 
 
“நிஜமாகவா, பா�வதி! நி�சயமாக� ெசா#. எ�ென�ன ேகாயிJ&+ எ�ென�ன 
ெச3ய ேவ-� ெசா#, இ�த வினா5ேய ெச3கிேற�.” 
 
“ேகாயிJ&+ எ�ன +ைற வ�%வி6ட%. +5ைசகைள& கவனி=� �தEேல. 
ஏைழக<&+ வழி ெச3ய ேவ-�. நா� நாைள&+ ஒ' ப65ய# அ;�!கிேற�. 
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அத�ப5=� த'ம� ெச3=2க�. ஆ*மாதமான பிற+, நா� உ�ைம& கEயாண� 
ெச3% ெகா�<கிேற�. விஷய� பா�(திப;&+( ெதாிய& Iடா%. 
 
மிரா8தார� ேவகமாக( தைலைய அைச(தா�. வழ&கமாக ைக+J&+வ% ேபா# 
பா�வதி அ�*� மிரா8தாராி� ைககைள& +J&கினா�. அவேரா அ�த& ைககைள( 
த� ககளி# ஒ றி& ெகாடா�. அத ேக அவ'ைடய கர2க� ந-2கின. 
------------- 

3333    
 
பா�வதி, மிரா8தார'&+ மைனவியாக� ச�மதி(% அத காக நிப�தைன Iறின 
பிற+, M65 + ச�ேதாஷமாக( தி'�பிய மிரா8தார�, மா�பி�ைள ேபால& 
காண�ப6டா�. பிற'&க#ல அவ'&+ அவ� எ�ப5( ெதாி�தா�! நைடயிேல !% 
�*&+, கைன�பிேல !% க�Xர� ஆைடைய( தி'(தி& ெகா�வதிேல !திய �ைற. 
ேப�8� ச *& +ஷியாக இ'�த%. நிைல&கணா5 �� நி�றா� மீைசயிேல சில 
நைர(த மயி�க� இ'&க& கடா�. நாவிதைன மனதி +� தி65னா�. +ளி&+� 
அைற ெச�றா�. சைத ெகா(%& ெகா(தாக ெதா2+வைத& கடா�. அய� எ�*� 
த2கெம�*� பவளெம�*� �(ெத�*� இ�த� பய#க� ெச2க# Hைள(தா� 
ெகா-(% ந�ைம ஏ3(% வி-கிறா�க� எ�* சி(த ைவ(திய�கைள( தி65னா�. 
மைனவிைய& கடா�. இ�த� சனியைன ஊ'&+ ெதாைல(% வி-கிேற�. ஒேர 
M65# ெபௗ�ணமி=� அமாவாைச=� இ'&கலாேமா எ�* மனதி +� Iறி& 
ெகாடா�. தமய�தியி� மFச(திேல ப-(தாேர தவிர பா�வதியி� உ'வ(ைதேய 
அைண(%& ெகாடா�, கனவி#. 
 
ம*தின� கலாரசிக� கனகசேபச� வ�தேபா% ஆலால 8�தர� மல��த �க(%ட� 
அவைர வரேவ றா�. பா�வதி ப5(தவ�. ேப�8&காாி, நா�� விஷயமறி�தவ� 
எ�* கா65& ெகா�ள ேவ-�? அத +& கனகசேபச� உதவியாக இ'�பா� 
எ�* எணினா�. இனி& கனகசேபசாி� கலா� பிரச2க2கைள� சாியாக& ேக6- 
விஷய ஞான� ெபறேவ-� எ�* தீ�மானி(தா�. ரசிக'&+ மிரா8தாராி� !திய 
ஆ�வ(தி� காரண� !லனாகவி#ைல. ெச#வ நிைலயாைம, வா:, நிைலயாைம 
�தEயவ ைற விள&+� சில கவிைதகைள விவாி&க( ெதாட2கினா�. மிரா8தார�, 
இ�ப(ைத( த'� கவிைதகேள வா:&ைகயிேல வள� உடா&+� எ�* 
விவாதி&க( ெதாட2கினா�. வழ&க(%&+ மாறாக, ஆலால8�தர� விவாதி&க( 
ெதாட2கேவ ரசிக'&+ ெகாFச� சFசல� உடா&கிவி6ட%. விவாதேம, 
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விசார�தாேன த'�. கலாரசிக�க<&+. ேப8� வா3 உேட தவிர ேக6+� ெசவி 
இராேம. கைலயிேலேய G:கி& களி&+� ஏ-ைடேயா'&+. கனக சேபசராகேவD� 
இ'&க6-�. ைவரமணியாக இ'&க6-�. அவ�க� வ5 வ5யாக(தா� 
ெகா6ட6-� த2க� க#வி( திற(ைத பா�வதியி� ேப�8&+ அைவ ஈடா+மா? 
அவ� ேபால� ேபச இவ�களா# �5=மா? எ�* ஆலால8�தர� Iறினா�. இவ� 
மன(ைத இ@வள, கிளறிவி6ட பா�வதி தன% ஜாைகயிேல ப65ய# தயாாி(%& 
ெகா5'�தா�. 
 
‘தி'�!க: இ'&கிறேத, அ% தி@யமான ஒ' கைல‘ எ�* கனகசேபச� ேப�ைச( 
ெதாட2கினா�. “�'ேகச ப&தி ரச� அதிேல நிர�ப இ'&+மா�” எ�* ஆலால-
8�தர� வழி ெமாழி�தா�. நீட ேநர� ேபச ேவ-ெம�ற நிைன�!டேன 
கனகசேபச�, ஒ' �ைற கைன(%( ெதாைடைய� சாி�ப-(தி& ெகா- 
Iறலானா�. “தி'�!க: ப5&+மவ� சி�ைத வEவாேல ஒ'(தைர மதி�பதிைல 
உ�த� அ'ளாேல.” “மிரா8தாரேர இத� ெபா'� மிக அழ+�ள%. அ>�வமான 
க'(%ைடய%. ேக<�” எ�றா�. இைத& ேக6க ஆலால8�தர'&+ மனமி#ைல. 
பா�வதி ெபாழி�த பதனி அவ'&+ பாட#க<� அைவக<&+��ள ெபா'<�, 
இரடாவ% G�றாவ% தரமான% எ�ற எண(ைத( த�% வி6ட%. சE�ைப 
அட&கி& ெகா- கனகசேபச� தி'�!க�&+& Iறிய வி'(தி=ைரைய& ேக6-& 
ெகா5'�தா�. “ேபா%�” எ�* Iற மன� H5 *. நிைலைம இட� 
ெகா-&கவி#ைல. 
 
இ�த� சமய(திேல வ�தா� ஒ' பணியா�; க5தெமா�* த�தா�. பிாி(தா�; 
ைகெய�(ைத& கடா�. கலாரசிகைர இ�* ேபா3 நாைள வா எ�றா�. உ� 
அைற&+ விைர�% ெச�றா�. ப5(தா� க5த(ைத க5த� பா�வதி அ;�பிய% எ�* 
Iற,� ேவ-ேமா? 
 
தாசி தமய�தி&+ … 10,000 
+மா'&+ … 5,000 
ேமா6டா� 5ைரவ'&+ … 2,000 
கைட& கண&க'&+ … 5,000 
வியாபார ஏெஜ-&+ … 10,000 



13 

 

நகரசைப&+ … 50,000 
எைழ�பி�ைளக� இலவசப5�!&+ 50,000 
அனாைத ஆசிரம(%&+ … 20,000 
விதைவ சகாய நிதி&+ … 50,000 
 
ேவ* உம% இOட�ப5! 
 
இ% பா�வதி அ;�பிய ப65ய#, அைத� பா�(% ெமா(த( ெதாைகைய I65� 
பா�(த%�, மிரா8தாராி� தைல 8ழ�ற%. இ@வள, பண(ைத இைற(% இவைள� 
ெப*வதா? எ�* மனதிேல ஓ� எண� தா&கி *. ஒ' �5,&+� வர�5யாமா# 
ப65யைல� பா�(%� ெப'G�8 வி-வ%�, பா�வதியி� ேபா6ேடாைவ� பா�(%� 
ெப'G�8 வி-வ%மாக அ�ெற#லா� அவதி�ப6டா�. தமய�தி M6-&+� 
ேபாகவி#ைல. 
 
“பா�வதிைய ம*ப5=� பா�&க& Iடா% பா�(தா# அவ<ைடய சிாி�! எ� 
ெசா(ைத� 9ைறய5வி-�. அவ� வ !*(தினா# நா� தைட ெசா#ல �5யா%. 
அவ� இ�த ஊைர வி6-� ேபாகிறவைரயி“ல நா� இ2+ இ'&க& Iடா%. 
எ@வள, கOட�ப6-� ச�பாதி(த%-? அைத இ�ப5� பாழா&+வதா? Iடா%. 
�5யா%.” எ�* மிரா8தாராி� 8பாவ� அவ'&+ எ-(%ைர(த%. வி5=�� 
ரயிேலறினா�. ெகாைட&கானJ&+� பா�வதி கிளறிய ெவ�ப(ைத( தணி(%& 
ெகா�ள +ளி��சிைய( ேத5 ம6-� ெகாைட&கான# ேபானாரா? இ#ைல. ஆரF8� 
பழ சீச�. அ2கி'�தப5 அ�த வியாபார(ைத=� பா�(%& ெகா�ளலா� எ�ற 
ேயாசைன=�தா� அவைர மைல=�சி&+ அ;�பி *. 
 
பா�வதியி� !�னைகயி� ெபா'� பா�(திப;&+( ெதாியா%. “ஏ%, பா�வதி! 
கிழவ;&+& +ஷி பிற�% வி6டேத. ெகாைட&கானJ&+ சீச;&+ 
ேபாயி'&கிறாரா�” எ�* அவ� அவளிட� ெசா�னேபா% பா�வதி சிாி(தா�. 
-------------- 
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ெசா(ைத இழ�த +மா� சி2க� ேபா# க��சைன !ாியலானா�. சமத�ம(ைத� ப றி, 
எநத� பிரச2க(திJ� பா�(திபனி� பிரச2க(திE'�% ேம ேகா� எ-(% 
உபேயாகி&கலானா�. “எ� தைலவ�” எ�* பா�(திபைன� !க:�% ேப8வா�. 
இ�ேறா நாைளேயா சமத�ம� வ�% வி-� எ�* ெதாி�தவ� ேபா# தீ�ெபாறி 
பற&க� ேப8வா� +மா�. பா�(திபனி� ெசா ெபாழிவிேல Iட இ�த அள, 
வி*வி*�! இ#ைல எ�* ரசிக�க� ேபசி& ெகா�ளலாயின�. 
 
ெகாைட&கானEேல, பா�(திப� ம*மாத� ஒ' தீவிரவாதிக� மாநா- நட(த 
ஏ பா- ெச3தா�. பா�வதிபா3 திற�! விழா. பா�(திப� தைலைம. ெகா5ேய * 
விழா,&+& +மா�. இ% பா�வதியி� வ !*(தலா# பா�(திப� அைர மன(%ட� 
ஒ�!& ெகாட%. சீச;&+ வ�த சீமா�களி# பல'� மாநா6-&+ வ�தி'�தன�. 
“இ2ேக வ'வாளாேம, எ� ப2களாவி# த2க� ேபாவதாக& க5த�� எ�தி 
வி6டாேள. அவ� �க(தி# எ�ப5 விழி�ேப�?" எ�* திணறினா� சீமா�. பா�வதி 
வ�த%�, பைழய விஷய� எ%,� நட�ததாகேவ கா65& ெகா�ளவி#ைல. “அவசிய� 
தா2க� வர ேவ-� மாநா6-&+" எ�* ேக6-& ெகாடா�. 
“வராமE'�ேபனா" எ�* வா(ச#ய(%ட� மிரா8தார� ெசா�னா�. 
 
Gவாி� �ழ&க��, மாநா6ைட மாTேகா மண� கம�� ப5 ெச3த%. இ(தைகய 
Mர�க� இ'&க, இனி ெஜய�-. பயமி#ைல மனேம எ�* ேதா6ட( 
ெதாழிலாள'� ப2களா ேவைலயா6க<� ேமா6டா� 5ைரவ�க<� ம *� 
மாநா6-&+ வ�தி'�த தீவிர இைளஞ�க<� எணி மகி:�தா�. கைடசி நிக:�சி 
பா�வதியி� ேவ-ேகா�. 
 
“ேதாழ�கேள நம% மாகாண(திேல G�* இட2களிேல ெதாழிலாள�க� ேவைல 
நி*(த� இ�ேபா% இர- ஜி#லா&களிேல பFச�. ஒ' ஜி#லாவிேல ெவ�ள(தா# 
M- வாச# இழ�% ேவதைன�ப-� +-�ப� ஆயிர(%&+ ேம#. ஒ' கிராம(திேல தீ 
விப(தா# ��1* ஆதி திராவிட� +-�ப� +5ைசயிழ�% கத*கி�றன�. ஒ' 
தாJ&காவிேல காலரா, ம ேறாாிட(தி# பிேள&. 
 
“இ@வள, ேவதைனயி� ந-ேவ மமைதேயா- இ�த மைல நி கிற%. அத + மன�  
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இ#ைல. பாிதாப�பட இ�த மைல=�சியிேல வ�%�ள ம&களி� மன� பாைறயா? 
அவ�க� இர&க� கா65னா�களா? அவ�க<&+ அ5வார(திேல இ'&+� அவதி 
ெதாி=மா? தா2க� உ#லாசமாக நடமா-� உலகிேல. இ@வள, ேகார�� 
உடனி'�பைத( ெதாி�% ெகாடா�களா? ேதாழ�கேள. இ@வள, வ*ைம& 
கிைடேய ஒ' சிலாிட� ெச#வ� இ'�பைத நா� காகிேறா�. �� +வியJ&+ 
ேமேல ேபா�(% ைவ&க� ப65'&+� Xதா�பர� அ%. 8ழ# அ5&+� கடEேல 
மித&+� ேதாணி எ�ேப�. இ@வள, வ*ைம இ'&+�ேபா% வா:&ைகயி� 
'சிைய� ப'கி& ெகா- ஒ' சில� வா:வைத நாகாிக� எ�* நா� Iற( 
%ணிேய�. ந#வா:, எ�*� ெசா#ேல�. !ைண G5ட� ேபா�(த�ப-� சீைல 
எ�ேப� இ�நிைலைய இ�த நிைல மாற ேவ-�. அத + ம&க� மனதிேல 
மக(தான மா*த#க� உடாக ேவ-�.ஆயிர&கண&கிேல +மா�க� ேதா�ற 
ேவ-�. 
 
“இ�ேபா% மிக அவசரமாக( ேதைவ +ைற�த% 50,000 Nபா3. நா� ��! Iறின 
ஏைழகளி� %யைர( %ைட&க சீமா�கைள நா� ேவ5& ெகா�கிேற�. உ2க� 
அல2கார� ெசலைவ +ைற(% ஆட�பர� ெசலைவ ம6-�ப-(தி, இத + 
உத,2க�. தி'விழாவி +� தீப தாிசன(தி +� +�பாபிேஷக(தி +� ேகா!ர� 
>�8 ேவைல&+� ெசலவிட ேவ-ெம�* இ'&கிற ெதாைகைய இத +( த�% 
உத,2க�. ச2கரா�சாாிக<&+�, ஜீய�க<&+� த�பிரா;&+�, தி'�பதி 
ெஜமீ�தா'&+� ெசJ(%� காணி&ைகைய ஏைழக6+� ெசJ(%2க�. மத 
ச�ப�தமான த�ம� ெச3தா# உ2க<&+ ேம# உலகி#தா� ேம#நிைல 
கிைட&+மா�. நா� ெசா#Jவத#ல. மதவாதிக� ெசா#Jவ%தா�. நா� ெசா#J� 
உதவி ெச3தா# இ�த உலகிேலேய நீ2க� ம6-ம#ல, உ2க� உட�பிற�தா�க<� 
ேம#நிைல அைடவ�. ஆகேவ, இத + உதவி ெச3=2க�. ேதாழ� +மா�, அ�த 
வ9J&+ உ2களிட� வ'வா�; �க2 ேகாணா% உ2களி� உதவிைய( தா'2க�.” 
 
மாநா6-� ச(த� மைலைய அதிர� ெச3%வி6ட%. அ@வள, உ'&க�� ஆேவச�� 
நிர�பிய ெசா ெபாழிைவ அ%வைர பா�வதி ெச3தேத கிைடயா%. பா�(திப� 
ெபாறாைம�ப-� அள, இ'�த% பா�வதியி� ெசா ெபாழி,. ெபாறாைம 
ம6-ம#ல. அட&க �5யாத ேகாப�. பா�(திப;&+; +மா� பா�வதிைய� பா�(த 
பா�ைவ, பா�(திபனி� மன(ைத ஈ65ேபா# +(தி *. +மா'&+ அ�* அள, 
கட�த ஆன�த�. ஆயிர� +மா�க� ேதா�ற ேவ-� எ�* அ�த அண2+ 
Iறின% அவ;&+� !ளகா2கித மளி(த%. ெகாைட&கானJ&+ வர பிரயாண� 



16 

 

ெசல,&+� பண� த�த%. இ�த& கிாீட(ைத அளி&க(தானா எ�ன க'ைண அ�த& 
க�னி&+ எ�* எணி& களி(தா� அ&காைள. அவ;ைடய ஆன�த� ேபாதாதா 
பா�(திப;&+ ஆ(திரG6ட. 
---------- 

5555    
 
“எ�ன இ'�தாJ� பா�வதி என&+ நீ ெச3த காாிய� பி5&கவி#ைல.” 
 
“எ% பி5&கவி#ைல?” 
 
“நீ த�பாக எணிவிடாேத. நீ ஏேதா மாநா65# அ�த& +மரைன� ப றி� !க:�த% 
ேக6- என&ெகா�*� ெபாறாைம இ#ைல; அத காக� ெசா#Jகிேற� எ�* 
எணிவிடாேத. உதவி நிதி திர6-� ெபா*�ைப அவனிட� ஒ�பைட(த% த�!. 
�த#தரமான �6டா�தன�.” 
 
“ஏேனா?” 
 
“அவ� எ�னதா� ேபசினாJ� ைகயிேல காசி#லாத ேப�வழி” 
 
“என&+ அ% ெதாி=�. அவ� ைகயிேல கா8� இ#ைல க'(திேல H8� இ#ைல.” 
 
“பிரச2க� மாநா65ேல நட(% பா�வதி. எ�னிட� ேவடா�”. 
 
“பிரச2க� உ2க<&+(தா� ெச3ய ேவ5யி'&கிற%. ைகயிேல கா8 இ#லா-
வி6டா# எ�ன அவ;&+? எ�னிட�� கிைடயா%. நா2க� இ'வ'� ஒேர இன�.” 
 
“ேஜா5 ேச�வைத நா� உண�கிேற�." 
 
“ேச��தாJ� அ% ஒ' ேபரமாக இரா%. அ% எ� ெசா�த விவகார�. ெபா%&-
காாியமாக இனி� ேப82க�. அவ� நிதி வ9E(தா# எ�ன?” 
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“வ9லானைத( தி�* ஏ�பமி6- வி-வானா�.” 
 
“ஒ'நா<� ெச3யமா6டா�” 
 
“உலகமறியா% ேப8கிறா3. ஏ65# உ�ளைத எ#லா� நா65ேல ெச3%கா6ட 
�5யா%.” 
 
“உ2க� ஏ- ேவ* எண� ேவ*; ெசா# ேவ*; ெசய# ேவ*; இ% சகஜ� என&+( 
ெதாி=�, அ%.” 
 
“நா� ஆர�ப 9ரன#ல அ% அவ�.” 
 
“நீ� காாிய Mர�. நாைள&+& கமி65 I6ட(திேல +மா� நிதி வ9E&க& Iடா% 
எ�* நீ� தீ�மான� நிைறேவ றிவி-ேம எ� �ய சி ேதா *வி-�. கா6-ேம 
அதிேல உம% தீர பரா&கிரம(ைத.” 
 
“எ�ைன� ேபா'&+ அைழ&காேத! உ� !�னைக&+ நா� பEயாகிவிடவி#ைல.” 
 
“ேபா&கிாி(தனமாக� ேப8கிறீ�! எ� !�னைக உ�ைம� ேபா�ற இமிேடஷ� 
ைவர(ைத� ெபற உபேயாகி&க�படவி#ைல. உ�ைம உைமயான சமத�மியா&+� 
�ய சிேய எ� !�னைக. அ% பE&கவி#ைல எ�ப% என&+� !ாி�% வி6ட%! 
அ% கிட&க6-�. ஏைழைய ந�ப&Iடா% எ�* ெசா#ல& காரண�?” 
 
“இ% ெசா#ல,� ேவ-மா? கா3�த மா- க�ப2 ெகா#ைலைய& கட%ேபா#, 
பண(ைதேய காணாதி'�தவனிட� ஏராளமான பண� இ'&+மானா# சபல� 
த6-�. இ@வள, பண� இ'&+�ேபா% நா� ஏ� ெகாFச� 8க� அ;பவி&க& 
Iடா% எ�* ஆைச பிற&+�. அைத� ெச3ேவா�. இைத� ெச3ேவா� எ�* 
H-� இ�ைச மிக& ெக6ட%. பா�வதி!” 
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“8'2க� ெசா#வெத�றா#, +மாாிட� பண�திர6-� ெபா*�ைப ஒ�!வி(தா#, 
அவ� ெகா�ைளய5�பா� எ�* ெசா#கிறீ�க�.” 
 
“நா� எ�ெபா�%� யாைர=�, க5�%ைர&க மா6ேட�.” 
 
“ஆமா�! அ�த நா8&+ ேவ* யா'&+ வ'�? சாி. மிTட� பா�(திபா. விவாத(தி +� 
ேப8ேவா�. ஏைழ&+ அ�த எண� வர& காரண� எ�ன?” 
 
“8பாவ(%&+& காரண� Iற �5=மா?” 
 
“நா� உ�ைம& ேக6ப%, ஏ� ஏைழக<&+ ம6-� அ�த� 8பாவ� வ'கிற% 
எ�ப%. அ% ெதாி=ேமா உ2க6+?” 
 
“நா� மேனாத(%வ� ப5&கவி#ைலேய, பா�வதி.” 
 
“அ�த� 8பாவ� பண&கார(த�ைம ஒ'!ற�� வ*ைம ம ேறா�!ற�� இ'�பதா#-
தா� உடா+�. பனியிேல, +ளி� உடாகிற%. ெவயி#, உட# எாி�சைல( 
த'கிற%. வ*ைம=� அ�ப5(தா�. அைத அ;பவி�பவ�க<&+ ேவதைன ஊ65, 
அவ�களி� 8பாவ(ைத மா *கிற%. த�ம� பிர!&க� எ�* சில'� தாி(திர� 
>�சிக� எ�* பல'� இ'&+� வைரயி# 8பாவ�� அ�த� ெபா'ளாதார நிைல&+ 
ஏ றப5 தா� அைம=�. அ% +மாாி� + றம#ல. ேமJ� +மாாி� சமத�ம� ப * 
எ@வள, ஆழமான% எ�பைத நீ� அறி�% ெகா�ளவி#ைல.” 
 
“ஓேகா!” 
 
“அறி�% ெகா�ளாதத +& காரண�� உம% நிைலதா�. நீ� மைல உ�சியிேல 
நி கிறீ�. ம�தகாசமாக வா:கிறீ�. அவ� ஏ:ைம எ�;� ம-விேல உழ�* 
வா-கிறா�. உம&+ அவ� கார# மா�&சி� த(%வ2கைள விள&+� ஓ� நடமா-� 
உதாரண�. ேவற எ�ன கS�. அவைன�ப றி?” 
 



19 

 

“அவ� ஒ' பா&கியசாE, பா�வதி; எ�த ஆடவ;&+� இ�மியள, Iட மன� 
இளகாத நீ அவ;&காக இ@வள, பாி�% ேப8வைத� பா�(தா#...” 
 
“அவனிட� நா� காத# ெகா5'�பதாக உம&+( ேதா�*�! ஆனா# உைம 
அ% ம6-ம#ல. இன�, இன(ேதா- ேச'�! இன இய#! 8லப(தி# ேபாகா%; 
சீமானி� சமத�ம� பிரசார�, ஓ3,ேநர உ#லாச�. ஏைழ&ேகா அ% ஒ�*தா� 
வா:&ைக( ேதாணி.” 
 
“சமத�ம� எ�றா#, சாவ5யி# H2+பவனிட� ெபா'ைள வாாி& ெகா-�பத#ல.” 
 
“சமத�ம� அ%வா+மா? அ% சி2கார� சீமா�க� தைலவ�களாகிவிட, ம&கைள 
மய&+� தாலா6-, நீலா�பாி இராக�! அ%,� நானறி�தேத. ஆனா# உைம� 
சமத�மிக� உ2க� நீலா�பாிைய நிைலய றதா&கி வி-வா�க�. அ�த உ*திதா� 
என&+ வழிகா65.” 
 
“ெலனி;&+� 8Mகார� ெபண#லவா நீ.” 
 
“இனி உம&+ ெலனி;� பி5&கா%. மா�&8� பி5&கா%. சமத�ம� ப'வ(ைத நீ� 
கட�% வி6S�. இனி� சீமா�களி� இர6சகராகலா�. பா�(திபா, உ� பக# ேவட� 
இ@வள, விைரவி# கைல�% வி-� எ�* நா� நிைன&கவி#ைல.” 
 
“பா�வதி! இனி நம&+� ேப�8 �5�த%. என&காக நீ கா(%& ெகா5'&க( 
ேதைவ=மி#ைல. +மரைன மணாளனாக& ெகா-...” 
 
“தர+ ேவைலேயா, ஆNடேமா உம&+ ேவடா�.” 
 
“பி�ைச&கார� சி*&கி, யார5 தரக�? இ(தைன வ'ஷ2களாக எ� ெசா(ைத( 
தி�ற%மி�றி, எ�ைன எ� ப2காளவிேலேய வ�தி'�% தி6ட,� %ணி�% 
வி6டாயா? ெக6 அ,6, ேபா ெவளிேய.” 
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பா�வதி ெவளிேய ேபா3வி6டா�! ேவலா# தா&+ட ேவ2ைகேபா# இ'�தா�. 
+மாைர& காண,� வி'�பவி#ைல. விஷய� ெதாி�தா# விபாீதமா+ெம�*, 
மைலய5வார� வ�தா�. அ�த ேநர(தி# எ�த ஊ'&+ இரயி# !ற�ப-கிறேதா அ�த 
ஊ� ேபாவ% எ�*. ேகாப�� கவைல=� ெகாட �க(%ட� Tேடஷ;&+ வ�த 
பா�வதிைய, மாநா65ேல கடவ�களி# சில�, அ2ேக ச�தி(% உபசார� ெச3தன�. 
“ெம6ரா8&+(தாேன!” எ�* ஒ' ேதாழ� ேக6டா�. “ஆமா�” எ�* பா�வதி ெசா#E 
�5�பத +� 5&க6 வா2க ஓ5னா�. வ5=� வ�த%. 5&க6ைட� பா�வதியிட� 
ெகா-(%, பண� தர வ�தைத=� ம*(%வி6-� “பா�வதி அ�ைம&+ ேஜ!” எ�* 
ச�ேதாஷ(தா# Iவினா� அ�த( ேதாழ�. அ�த& +ரJ&+( %ைணயாக� பல 
கிள�பின. 
 
இ(தைகய அ�! கனி�த உ�ள� ெகாட உ(தம�க� இ'&+�வைரயி#, 
பா�(திப� ேபா�ற பக# ேவட&காராி� 9% பE&கா%. பா6டாளி ம&க6+, 
இனி�பயமி#ைல எ�* எணி� >ாி(தா�. பா�(திபனி� 8-ெசா# அவ� 
மனைத� !ணா&கி *. அைத ஆ *� ம'�ைத அ�த( ேதாழ� அளி(தா�. 
 
!ைகைய& கிள�பி& ெகா- ரயி# கிள�பிய%. இ' ைகைய=� I�பி 
!�னைக=ட� பா�வதி +�பி6டா�. அ�த( ேதாழ�க<� பதிJ&+& +�பி6டன�. 
அவ� ககளிE'�% �(% �(தாக நீ� கிள�!வாேன� எ�* அவ�க� 
ஆ�சாிய�ப6டா�க�. க�ன(திேல நீ� ப6ட% Iட� பா�வதி&+( ெதாியவி#ைல. 
ெச�ைன ெச�* த�;ட� க#Zாியி# ப5(%, உபா(தியாயினியாக இ'�% வ�த 
உ(தமி எ�ற ேதாழியி� வி-தியிேல த2கினா�. ஏேதா கவைலயாக இ'&கிறா� 
எ�ப%தா� உ(தமி&+& ெதாி�த%. விவர� Iற� பா�வதி ம*(%வி6டா�. 
 
ஒ'வார� ஓ3,�, உ(தமியி� உபசார��, பா�வதி&+ மன நி�மதிைய( த�தன. 
ஆனா# அவ� தி-&கிட,�, திகி# பட,மான ெச3திெயா�* ப(திாிைகயிேல 
கடா�. 
 
அேபதவாதியி� அதி&கிரம�! 
50,000 Nபா=ட� ஆசாமி மைற�தா�! 
“+மா�” ஏைழ ெபயைர& Iறி, அ5(த ெகா�ைள! 
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எ�ற ெகா6ைட எ�(%( தைல�!களி� கீ:, “ெகாைட& கானE# தீவிரவாதிக� 
மாநா- நட�தபி�, ஏைழக�, கOட நிவாரண நிதி&காக ஏற&+ைறய ஐ�பதாயிர� 
Nபா3 வைர ந�ெகாைட வ9E(த +மா� எ�ற அேபதவாதி திSெர�* எ2ேகா 
ஓ5வி6டா�. நிதி வ9# விஷயமாக& +மா'&+ உதவிெச3த பா�(திப� எ�ற 
ேதாழ� +மாைர( ேத5( ேத5 அJ(%� ேபாQ8&+( தகவ# ெகா-(தி'&கிறா�. 
ேபாQசா� !ல� விசாாி(% வ'கி�றன�.” 
 
இ�த� ெச3தி பா�வதிைய( H&கி வாாி�ேபா6ட%. பா�(திப� எ�சாி(தத +�, 
+மா� காணாம  ேபானத +� சாியாக இ'&கிறேத எ�* தி-&கி6டா�. அ�த 
ேநர(தி# பா�(திபனிடமி'�% ஒ' த�தி வ�த%. 
 
“+மா� விஷய� ெசா�னப5 நட�த%.” 
 
பா�வதி, த�திைய& கச&கி& கீேழ Mசினா�. “எ�னேவா 9% நட�தி'&கிற%. +மா� 
ஒ'காJ� ேமாச� ெச3தி'&க மா6டா�. நா� ந�பமா6ேட�” எ�* வா3வி6-& 
Iறி& ெகாடா�. ேகாப(%ட� ஓ� க5த� எ�தினா� பா�(திப;&+. 
 
தி'வாளேர! 
த�தி கேட�. ப(திாிைகயிJ� ெச3தி பா�(ேத�. +மா'&+ இ�த� பழிைய� 
8ம(த யாேரா பாதக� ேவைல ெச3தி'&கிறா�க� எ�ேற நா� நி�சயமாக& 
I*ேவ�. ஏ�? உைமைய மைற�பாேன�? +மா� எ2காவ% அைட(% 
ைவ&க�ப65'&க& I-� - ெகாைலேய நட�%வி6- மி'&கலா�. இர5ேல எ% 
நட�தி'�பி;� நீேர காரண� எ�* நா� I*ேவ�. இ@வள, விைரவி# நீ� 
வFசகராகி அ�த( %ைறயிேல இ@வள, பா5ய(திய� ெப*M� எ�* நா� 
எதி��பா�&கவி#ைல. உம% திறைமைய& க- ஆ#கேபா� Iட� ெபாறாைம� 
ப-வா�. 

- பா�வதி 
 
க5த� கேட�. காத பி(த�, +ள*கிறா3. பைழய ேநச(ைத நிைன(% 
ம�னி(ேத�. நீ பாிதாப(%&+ாியவ�. 

- பா�(திப�. 
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எ�ற த�திைய& ெகா-(தா�, பா�(திப�, பா�வதி&+. பி(த� பி5(தவ� 
ேபாலானா� பா�வதி. ப(திாிைக வ�த%� அவசர அவசரமாக& +மா� விஷயமாக 
ஏதாவ% தகவ# கிைட&கிறதா எ�* பா��பா�. ஒ�*� ெவளிவராத% க- 
ேகாப2 ெகா�வா�. “எ�ன ெச3கிற% ேபாQT 5பா�6ெம6” என� சE(%& 
ெகா�வா�. உலகிேல நைடெப * வ�த ேவெற�த நிக:�சிைய=� ப5�ப% 
மி#ைல. +மா�! +மா�!! - அவ� ெநFச(திேல இ�த ஒ' எண�தா� த%�பி& 
ெகா5'�த%. 
 
+மா� காணாம  ேபா3வி6ட, பா�வதியி� மனைத ம6-� கல&கிடவி#ைல. 
பா6டாளி உலைகேய ஒ' +J&+& +J&கி வி6ட% “எவனாவ% க�ளனிட� சி&கி 
வி6டாேனா? கா6- வழியா3� ேபா3( %Oட மி'க2களிட� அக�ப6- 
இற�தாேனா! உைமயிேலேய ேமாச� ெச3%வி6டாேனா!” எ�* பல�பல 
எணி� பலவிதமாக� ேபசின� பா6டாளி ம&க�. “ஏைழகளி� கOட(ைத� ப றி& 
கணீ� வி-வ%� க��சி�ப%� கைடசியி# இ�த மாதிாி ெகா�ைள அ5&க( தா�” 
எ�* �தலாளிகளி� ஏஜ-க� ெதாழிலாளாிைடேய Hபமி6டன�. பல 
ெதாழிலாள� ச2க2களிேல, “வர, ெசல, கண&+ ெவளியி-’ எ�ற ேகாஷ�! 
“அத காக வ9# ெதாைக எ2ேக? அ�த விழா,&+ ஏ� அ@வள, ெசல,?” எ�ற 
ேக�விக�. ச2க(ைத� 8யநல(%&+� பய� ப-(%பவ�க� யாரா� எ�* 
ேசாதைனக�. கடன2க� பிற�தன. ச2க�� ேவடா�. இ�த� ச2கட�� 
ேவடா� எ�ற சE�!� ேப�8 பரவி *. ேவைல நி*(த(தி# ஈ-ப65'�த 
ேதாழ�க�, நிப�தைன=� ேபசா% ெதாழிJ&+( தி'�பின�. ெதாழிலாள� 
தைலவ�க� ெவளிேய தைலகா6ட �5யவி#ைல. பா�(திப� ஒ'வ�தா�, 
ேமைடமீ% ேபச அ;மதி&க�ப6- வ�தா�. “எ�ப5=� உ2க6+( %ேராக� 
ெச3தவைன& க-பி5(% I5லைட�ேப�. கவைல�படாதீ�க�. �தலாளி 
உலக� நம% நிைலைம க- பாிகாச�தா� ெச3=� எ�ன ெச3வ%!” எ�* 
ேபாதி(தா�. !ப6ட மன(%டனி'�த ேதாழ�க� %யர(ைத=� மற�% 
பா�(திப;&+� >மாைல 96-வ�. “தீவிரமான ேப�ைச� ேப8வ% எளி%; ஆனா#, 
பா�(திபைன� ேபா# ெதாழிலாள'&+( %யர� வ'கிறேபா%, ��வ�% 
வழிகா6-� தைலவ�க� கிைட�ப% கOட�” எ�* ப(திாிைகக� எ�தின. பா�வதி 
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ப5(% வி6-, “பா�(திப�, �தலாளி உலக(%&+( தரகனாகி வி6டா�” எ�* 
தீ�மானி(தா�. 
 
வார2க� ேபாயின; மாத2க� மைற�தன; ஓரா- கழி�த%; +மாைர� ப றிய 
தகவேல காேணா�. பா�வதியி� மன� உைட�% வி6ட%. ெபா%வா:விJ� 
ெவ*�!டாகி வி6ட%. ஏேத;� ேவைல&+� ேபாக( தீ�மானி(தா�. “சி2கார 
!ாி ைப(திய&கார ஆTப(திாியிேல ைட�பிT- ேவைல காEயாகிற%” எ�* 
உ(தமி ெசா�னா�. ேசாக(ைத=� மற�%, பா�வதி சிாி(%வி6- “என& ேக ற 
இட�தான5 உ(தமி” எ�* ெசா#ல, ேகE&+� ேப8கிறா� எ�* உ(தமி 
நிைன(தா�. அ-(த வார� பா�வதி ைட�பிT- ஆனா�. ைப(திய&கார� 
சாைலயிேல ஒ@ேவா� நா<�, அ2ேக காD� கா6சிகைள உ(தமியிட� I*வா�. 
ஒேர சிாி�! உ(தமி&+. “நீ சிாிய5 உன&ெக&க ஒேர +ஷி! அ2+ வ�% அ�த& 
கறாவிைய� பா�(தா#தாேன ெதாி=�?” எ�* I*வா�, பா�வதி. 
 
“ஒ' ச2கீத� பி(த� இ'&கிறா�. அவ� எ�னமா� பா-கிறா� ெதாி=மா? பா5& 
ெகாேட இ'�பா�.” உடேன “ேட சாியாக� ப(%& கீ�(தன� ெதாியாத 
பச2கெள#லா� வி(வா�களா யி652களா? தாள� ெதாி=மாடா, உ2க<&+? 
ேவதாள�தாேன ெதாி=�. உ2க I6ட(திேலயா நா� ேச'ேவ�. அப8ர& 
+-&ைககேள! H, என&+ ேவடா� உ2க� உற,, ேபா2கடா ெவளிேய” எ�* 
இ'�!& க�பிகைள� பா�(%� ேப8வா�. “ேபா-டா %ாிதகால(திேல, கா# இட� 
ைவ. உ�! பா��ேபா�” எ�பா� ஒேர அம�&கள�தா�. ஒ' +Tதி பயி#வா� 
ெதாி=மா. தைலகீழா3 நி பா� அைர மணி ேநர�. �டாைவ( த65( த65& 
கா65& ெகாேட “இ'�!டா இ%, ெவ*2 கறிய#ல! எ(தைன ஆயிர� தடா#, 
பTகி ேபா65'&ேக�. எ@வள, ெத'�சைட கேட�. ஒ' பய# வ'வானா 
எ�கி6ட, க�ேபா6ஜா& �5யாெத�* ெசா#E ஓ5வி6டாேன! காமா,&+& 
க-தாசி ேபா6ேட�. பதிேல கிைடயா%; பாேர�, எD. எ(தைன பTகி 
ேபா-கிறா� பா�!” எ�* ேப8வா�. பTகி ேபா6டப5! ம *� பலரக�. அ5! 
உ(தமி ெப'�பாலானவ�களி� Gைள +ழ�பியத +& காரண� வ*ைம! 
ைப(திய&கார�சாைல அத� விைள,! ேகா�6-, ேபாQT, சிைற, H&+ேமைட 
ேபா#, ைப(திய&கார� சாைல=�, வ*ைமயைய ஒழி&காததா# இ'&க ேவ5 
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ேநாி6ட இட2க�, Gல(ைத �றிய5&காம#, ேம# >�8 இைவக�, பE&கா%!” 
எ�* I*வா�. 
 
“நீ இைதெய#லா� பா�(%, உ� மனைத ேவ* +ழ�பி& ெகா�ளாேத. 
ேவைலயி#லாத ேநர(திேல ஏதாவ% கைத� !(தக(ைத� ப5(%( ெதாைல. ஏ5, 
பா�வதி! நீ ஏ� இ�ப5 ஊரா� விஷயமாகேவ எணி எணி உ� மனைத& 
+ழ�பி& ெகா�கிறா3? உலகிேல அ&கிரம�� அநீதி=� இ�* ேந றா �ைள(தன? 
அ% ெந-நாைளய ேநா3. எ�த ம'�%&+� க6-� ப6டதி#ைல; ம'(%வ�கேள 
மன� ம'டா�க�. நீேயா ேபைத, உ�னாலா உலைக� சீ�தி'(த �5=�? ேபா5, 
ேபா, ஏேதா உைழ(ேதா�, வா:�ேதா�. ந� வைரயிேல நாணயமாக நட�% 
ெகாேடா� எ�ற அளவிேல நம&+ இல6சிய� இ'&க ேவ-�. மைழ 
ெப3=�ேபா% ஊ'&ெக#லா� +ைட பி5&க �5=மா?” எ�* உ(தமி !(தி 
I*வா�. 
 
“உ(தமி! உ�;ைடய வா:&ைக இல6சிய� எ@வளேவா ேம#! இ�த உலகிேல 
நாணய� எ�ப% ப றி& கனவிJ� எணாம# த� வா:, தவிர� 
பிறிெதா�ைற=� க'தா%�ள ேபய�க� ேகா5ேகா5 மாைன( தி�* !E 
ெகா��ப% ேபால ஏைழயி� உைழ�ைப உறிFசி �தலாளி ெகா�&கிற% யா'&+( 
ெதாி=�? ஈ, இர&க�, தய, தா6சய� எ�பைவகைள ப-பாதாள(திேல ேபா6- 
வி-பவ�க�தா�, நாJ அ-&+ ஐ�% அ-&+ மா5யிேல உல,கிறா�க�. 
நம&ெக�ன எ�* இ'&க இ�த உைமைய உண��த பிற+. எ�ப5ய5 மன� 
இட2ெகா-&+�? ெதா65Eேல H2+� பாலகைன� ெகா65ட( ேத� ேபானா#, 
ேதைள அ5&கா தி'�ப% நியாயமா?” எ�* பா�வதி வாதி-வா�. 
 
“உ�ேனா- யார5 ேப8வா�க�? நீ ஊ� 8 றியவ�. ேபா3� ப-” எ�* உ(தமி 
Iறிவி-வா�. ஆனா# இர, ெவ+ ேநர�வைர பா�வதியி� ேப�8(தா�, 
உ(தமியி� மன(திேல மித&+�. 
-------------- 
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6666    
 
“ர6சக�” எ�ற ப(திாிைக, அேமாகமான விள�பர(%&+� பிற+ ெவளிவ�த%. 
அத� ெகா�ைக சகலைர=� ர6சி�ப%! ஆசிாிய� பா�(திப�. அழகான பதி�!. 
ககவ'� பட2க�, கவிைதக�, கைதக� ர6சகனி# நிர�ப இ'�தன. ‘உலக� 
��வ%ேம “ர6சக�” பரவ(தா� ேபாகிறா�. எ(தைனேயா ஆசிாிய�களி� 
கன,கைள “ர6சக�” நிைன வா&கி வி6டா�’ எ�* பா�(திப� Iறி வ�தா�. 
‘நா65ேல ெதாழிலர8 அைம&க நா� க2கண2க65& ெகாேட�’ எ�* 
தைலய2க� தீ65னா�. பா�வதியி� ககளி# ‘ர6சக'ைன� ப றிய விள�பர� 
ெத�ப6ட%�, ‘சாி! பா�(திப� மன&ேகா6ைட&+& காகித அTதிவார� 
ேபா6டாகிவி6ட%’ எ�* ேகEயாக(தா� நிைன(தா�. பா�(திபனி� 
பிரதாப(%ேக “ர6சக�” பய�ப-� எ�ப% பா�வதி&+( ெதாி=�. 
ெதாழிலாளாிைடேய ‘ர6சக�’ பர,வ% கட பா�வதி H5E# மீ� வி�கிற%; 
த-�பா� யா�? +மா� ம6-� இ'�தா#... எ�* எணி ஏ2கினா�. எ2+� 
பா�(திபனி� பா+ெமாழி( தைலய2க(ைத� ப றிேய ேப�8! எவாிட��, “ர6சக�” 
எ�த& கைடயிJ� அத� விள�பர(தா�!! “பா�! பா�வதி! எ�ைன மிக� 
சாமா�யமானவ� என நிைன(தாேய, இேதா பா�. எ2+� நா� பிரச�னமாக 
இ'&கிேற�. எ� !க: தி&ெக6-� பர,கிற%! எ�னா# தீ G65விட,� �5=�. 
நா�ேதா*� எ(தைன ஆயிர� ம&க� நா� எ�ன ெசா#கிேற� எ�பைத( ெதாி�% 
ெகா�ள ஆவலாக இ'&கிறா�க� ெதாி=மா? ைப(திய&காாி! இ@வள, 
ெச#வா&+�ள எ�ைன விேராதி(%& ெகாடா3. எவேனா ஒ' உர(த +ரேலாைன 
மதி(தா3” எ�* பா�(திப� பல இர,க� பா�வதியிட� Iறினா� - கனவி#. 
 
வ5 ேபாகிற ேபா&ைக� பா�(தா# ந� M6-� ப&க� Iட வரா% 
ேபாE'&கிறேத - எ�* வா6டமைட�தா� +'&க� +மர+'பர�. ெஜய(%&+& 
கைடசியி# அபெஜய�தானா எ�* சி�தி(%� ேசாகி(தா�. இ�த� பி(த2 
ெகாடவ�, ெஜய(ைத ஏ� வி'�ப� ேபாகிறா� எ�* சE(%& ெகாடா�. ஒ' 
நா� பா�(தி பைன& க- ேபசி அவ� மன(ைத& ெகாFசமாவ% மா *வ%. அ% 
�5யாவி6டா# ஆலால8�தர'&+� பா�(திப;&+� பைகைய வள�(% வி-வ% 
எ�* +'&க� தீ�மானி(% வி6டா�. +2+ம(ைத� சி*ெபா6டலமாக& க65& 
ெகாடா� . ப(திாிகாலய(%&+� ெச�றா�. அைரமணி ேநர(தி +� பிறேக 
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ஆசிாியனி� ேப65 கிைட(த%. ஆசிாிய� பா�(திப�, தம% அைரமீைசைய( தடவி& 
ெகா- ச * ஆயாச(%ட� சா3�த நா காEயிேல அம��த +'&க�, ஒ' 
கைன�!&+� பிற+ ேப�ைச( %வ&கினா�. 
 
“அபாரமான ேவைல ேபாE'&+.” 
 
“அைத ஏ� ேக6கிறீ�க�? மைல +ைல�தாJ� மன2 +ைலயாத எ� மன�� 
மிர�கிற%. இ�த ேவைலைய நிைன&+� ேபா%. 
 
“சாி ெஜய� ெசா�ன% சாியாக� ேபா�8. அவ� ேவைலயா# கைள(%� 
ேபாயி'�பா� எ�* ெசா�னா�.” 
 
“எ�த ெஜய�?” 
 
“ஏன�பா இ%, !%சா ேக6கேற. ந�ம ெஜய� ெதாியாேதா?” 
 
“ஒேகா மற�% ேபாேன�. ெஜய� ெசௗ&கிய�தாேன?” 
 
“ெசௗ&கிய�தா�. அவ<� உ�ைன�ேபால(தா� ஓயாத ேவைல, M ெதா#ைல, 
கைள�!.” 
 
“எ�ன ேவைல, எ�ன ெதா#ைல, ஏ� கைள�!? உட�!&+ ஒ�*மி#ைலேய.” 
 
“உட�!&கா? ப(தைரமா(%( த2க(தாேல அ5( ெத-(த ப%ைம ேபால(தா� 
இ'&கா. இ�ேபா, !%சா டா�8 ஆட யாேரா ஒ' ஆ� கிைட�சா�. சதா ச�வ 
கால�� அேத ேவைலதா� அவ<&+. உன&ேக5ய�மா இ�த உடைல 
வைள&கிற ேவைல�; எ@வளேவா ெசா#E� பா�(ேத�. உம&+( ெதாியா% 
அத� கீ�(தி, கைலஞான� ேவ-� எ�* ஏேதேதா ப5(த ப5�ைப( 
ெகா6-கிறா�. 
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“ெஜயா ெசா#வ% உைமதா�! நடன&கைல !ராதனமான%. நம% நடராஜ� 
உ'வேம நடன& கைலயி� த(%வ�தாேன! ெஜய(%&+ ஆடEேல இ@வள, 
ஆவE'�ப% ெதாி�தா#...” 
 
“நீ=2Iட� ேச��%- ஆ-ைவேயா, இ�த ெவ�ைள&கார� மாதிாி. சிாி�ைப 
G6டாேத பா�(திபா! டா�8� I(%�, இெத#லா� ஏேதா பிைழ�!&+ இ'&க 
ேவ5ய%தா�. மிரா8தார� இல6ச இல6சமா ெசா(%( தர�ேபாகிறா�. 
இவ�க<&+ ஏ� இ�த& ேகாண# !(தி?” 
 
“மிரா8தார�, உயி# எ�திவி6டாரா எ�ன?” 
 
“உயி# தயாரா3வி6ட%. உன&+� ஏேதா ெகாFச� ெசா(% உ- ேபால(தா� 
ெதாியவர%.” 
 
“என&கா? என&+ ஏ� அ�த ேலாபியி� ெசா(%?” 
 
“இ%,� ெஜயா ெசா�ன%தா�! அவ<&+ எ�ப5ேயா, உ� ேபா&+( ெதாிகிற%. 
சதா உ� ஞாபக�தாேன அ�த� Xைட&+!” 
 
“ெஜய�, ந#ல ெப, பா�(%� பல நாளாகி வி6ட%. என&ேகா நிமிஷ�� 
ஓ3வி#ைல. நீ2க� உ�ேள வ'�ேபா% ஒ'வ� இ2ேக இ'�% ெவளிேய 
ேபானாேர யா� ெதாி=ேமா அவ�?” 
 
“ேந&ெக�ன ெதாி=�? ேஜாTயமா?” 
 
“அவ� கவ�னாி� காாியதாிசி. இ�* எ�ப5யாவ% த2கைள� பா�&க ேவ-மா�, 
இ% கவ�னாி� உ(தர,’ எ�* Iறிவி6-� ேபானா�.” 
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“ேபா3� பா�&க(தாேன ேவ-�. கவ�ன� பிர! க6டைள யி6டா# அைத( 
த6டலாேமா?” 
 
“கவ�னராவ%, ைவசிராயாவ%? என&+ இ�* இர, �&கியமான ‘கா�பர�T’ 
இ'&கிற%. நா� இ�* வர�5யாெத�* க5�பாக� ெசா#E 
அ;�பிவி6ேட�. கவ�ன'&ெக�ன, ெபா�% ேபா&+&காக(தா� எ�ைன வர� 
ெசா�னா�. எ�னிட� அவ'&+ ஒ' ேமா8! ந#ல ம;ஷ�.” 
 
“இ% எ�ன�பா, கவ�னைர� ப றி நீ இ@வள, இேலசாக� ேப8கிறாேய?” 
 
“என&ெக�ன? கவ�ன'� ைவசிரா=� இ�த� ேபனா �ைன&+(தாேன 
பய�ப-கிறா�க�.” 
 
“ேந&+ அ% ஒD� !ாியா%. சாி, நா� ேபாறதா? ெஜய� உ�ைன� பா�&க 
ேவ-மா�. ஒ'�ைற உ� எதிாிேல அவ� டா�8 ஆ5&கா6ட ேவ-மா�. ஒ' 
தடைவ வ�%தா� பாேர�.” 
 
“வரலா�. ஆனா# ஒ' ச2கட� இ'&கிறேத. அவ� அ2+ இ'�பா�.” 
 
“இ'�பா�, இ'65ன பிற+. காைலயிேல வா, மாைலயிேல வா. அவ� ஊாிேல 
இ#லாத சமய(திேல வா. வழிதானா கிைடயா%? நா� வர6-மா?” 
 
“ெஜய(%&+ எ�ன, எ�னிட� அ@வள, சிர(ைத?” 
 
“8(த அசடாயி'&ேகேய! எ%&காகடா�பா ஒ' சி*&கி, ஒ' வாEபனிட� சிர(ைத 
ெகா�வா?” 
 
“சாிதா�... ெதாி�த%... வ'கிேற� அ-(த ஞாயி *& கிழைம.” 
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இ�த உைரயாடJ&+� பிற+ +2+ம� ெபா6டல(ைத ஆசிாிய'&+ ஆசி=ட� 
த�%வி6-� பரம தி'�தி=ட� +'&க� ப(திாிகாலய(ைத வி6-� !ற�ப6டா�. 
ஆடJ�, பாடJ� எ�ப% அ�ைறய தைலய2கமாக ெவளிவ�தைத& க-, 
“ர6சக�” வாசக�க�, கைலயிJ� பா�(திப� ைகேத��தவ� எ�* Iறி மகி:�தன�. 
 
“ர6சக�” ெவளிவ�த%, மிரா8தார� ஆலால8�தர'&+� பய(ைத(தா� 
உடா&கி *. காைச& காியா&+வா� எ�ற பய� ஒ' !ற��, இவைன 
எதி�(தா#, ச�&கா'&+ ஏேத;� Iறி( ெதா#ைல த'வாேனா எ�* 
ம ேறா�!ற�� பய�! ெவளிேய ேப8�ேபா% ம6-�, பா�(திபனி� !(தி& 
I�ைமைய� !க�வா�; உ�<&+� !�2+வா�. +'&க�, ெஜய(தி� நடன(ைத� 
பா�(திப� காபத காக& +றி(தி'�த அ�த ஞாயி *&கிழைம, த�திரமாக ஆலால 
8�தரைர ஊைரவி6-� ேபாக� ெச3தி'�தா�. ெஜய(தி� நடன(ைத விட, 
அவ<ைடய உபசாி�!�, சிாி�!� பா�(திபைன� பரவசமா&கி *. இ�த இ�பேம 
எ�*� இ'�தா# ஏ-� எ�%ேகாJ� ஏ� - எ�* ஒ' விநா5 எணினா�. 
 
“எ� நடன� எ�ப5 இ'�த%?” எ�* ெஜயா ேக6டா�. பா�(திப�, அவ<ைடய 
ககளி� நடன(ைத& க- ெசா&கி வி6டா�. பதிJ� ேபச �5யவி#ைல. 
காாிய� பE(த மகி:�சியிேல தா�>ல(ைத� ேபா6- ெம�*ெகாேட, +'&க� 
தமய�தியிடம ெவளி( தா:வார(திேல 8வாரTயமாக� ேபசி& ெகா5'�தா�. 
கவ�னைர� பா�&க ேநரமி#ைல எ�* க5�பாக� ேபசியவ�, உ�ேள 
ெஜயாவி� காைல வ'5& ெகா5'�தா�. ஆன�த(தா# அைர( H&க2 
ெகாடவ� ேபால அவ�, மFச(திேல ப-(தி'�தா�! ம*தினம “காதJ� 
வா:,�” எ�ற தைலய2க� “ர6சக”னி# ெவளிவ�த%. பா�(திபனி� பண�ெப65-
யிE'�% 500 Nபா=� ெவளிேய கிள�பி *! 
 
இனி� பயமி#ைல, மிரா8தார� காலமானாJ� மிரா8 ெசா(% நம% +-�ப(%&ேக 
வ�% ேச'� எ�ற ச�ேதாஷ(தா# தமய�தி >ாி(தா�. +'&க<&+ ம6-� 
மன&+ைட�ச# தீரவி#ைல. மிரா8 தார'&+ விஷய� ெதாி�%, ெசா(ைத� 
பா�(திப;&+( தராம#, ேவ* ஏதாவ% தா*மாறாக� ெச3%வி6டா#. 
பா�(திபைன ெஜய(%ட� இைண(தா# பல� இராேத எ�ற பய� அவ'&+. 
ெசா(% பா�(திப;&ேக ேச'�ப5யாக ஒ' வழி ெச3%வி6டாJ�, ெசா(% ேச��த 
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பிற+ பா�(திப�, ெஜயாைவ மற�தா# எ�ன ெச3வ% எ�*� திகி#! தமய�தி 
சிாி(தா�, +'&களி� ச�ேதக(ைத=� சFசல(ைத=� ேக6-. “Mணான விசார� 
ஏ�? மிரா8தார� பண�த'கிறா�. பா�(திப;� த'கிறா�. இ�ேபா% இர6ைட 
வ'மான�. இேதா- தி'�தி அைடேவா�. மிரா8தார� பண�த' கிறா�. பா�(திப;� 
த'கிறா�. இ�ேபா% இர6ைட வ'மான�. இேதா- தி'�தி அைடேவா�. 
மிரா8தார� கால(%&+� பிற+ எ�ன நட&+ேமா எ�* இ�ேபா% ஏ� கவைல�பட 
ேவ-�?” எ�* Iறினா�. ேபா5! �� ேயாசைன இ#லாதவேள” எ�* 
தமய�திைய& க5(%வி6-& +'&க� +மர+'பர� ேயாசைனயி# அ5&க5 
ஈ-ப6டா�. 
------------ 

7777    
 
ஆலால8�தர� அ�(தமான ேப�வழி எ�ப%�, அவாிட� அைர&கா8 வா2+வ% 
ம றவ�களிட� அைரNபா3 வா2+வத +� சமான� எ�ப%�, +'&க� 
+மர+'பர'&+( ெதாி=�. +'&களிட� ச * +<+<ெவன ஆலால8�தர� 
ேப8வேத, ேதவியி� கடா6ச(தா#தா� எ�பைத=� ஐய� அறிவா�. ஒேர ஒ' 
ேதவியா? இர- ேதவிக�; ேகாயிEேல ஒ�*. ம ெறா' ேதவி தமய�தி! 
இர-&+�, ஆலால8�தரைர� ப&தரா&கி ைவ(த ெப'ைம, +'&க� 
+மர+'பர'&ேக உ-. ேகாயிEேல, அவ� அ;சாி&+� >ஜா �ைறேய அலாதி. 
“இ�* அவசிய� அ�பா� தாிசன(%&+ வரேவ-�" எ�* யாராவ% ஒ' 
சீமா;&+& I*வாரானா#, அ�*, தமய�தி, த2ைக=ட� ேகாயிJ&+ வ'வா� 
எ�ப% உ6ெபா'�! அதிகமாக& ேகாயி# ப&க� வராத ேப�வழிகைள& Iட� 
ப&+வமாக இ��பா�. “எ�னா, நா=-கா�! ேகாயி# ப&கேம தைலகா6-வேத 
இ#ைலேய” எ�* ேக6பா�. மாியாைதைய உ(ேதசி(%, அ�த நா=-, “ேவைல 
ெதா�தர,தா�” எ�* பதி# I*வா�. “எ�ன சா� ேவைல. பிரமாதமான ேவைல! 
ஜ6ஜு ஜக�னாதநா=-, ஒ'நா� Iட( தவ*வதி#ைல. சாயர6ைச ஆ* ஆக 
ேவ5ய%தா�, ஜ6ஜு பிரச�னமாவா�. அவ'&+ ேவைல இ#ைலேயா? பகவ( 
ைக2காாிய(%&காக ஒ' நாளிேல, ஒ' அைரமணி ேநர� ெசலவிட�படாேதா?” 
எ�* ஐய� ெசா#வா�. 
 
ேதவி&காக� ேபாகாவி6டாJ�, ஜ6ஜு ெஜக�னாத நா=-ைவ� பா�&கவாவ%  
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ேபாேவா�; ேகாயிEேல பா�(%� ேபசி� பழ&கமானா#, அவ'ைடய மக;&+ நம% 
மகைள& கEயாண� ெச3%விட ஒ' ஏ பா-� ெச3% ெகா�ளலா� எ�* நா=- 
நிைன�பா�. ேகாயிJ&+ வர( ெதாட2+வா�. விஷய(ைத ெம�ள( ெதாி�% 
ெகாடா# ஐய� 8�மா இ'�பாேரா? “ேதவி >ைஜ M ேபா+ேமா? நா=-கா�! 
விஷய� ெதாி=ேமா? உ�ம +ழ�ைத இ'&ேக வரல68மி, அைத( த� மக;&+ 
ஏ பா- ெச3யD�; ஜ6ஜு&+ ஒ' அபி�பிராய� உதி�சி'&+ ேபாE'&+” எ�* 
ஆர�பி�பா�. அ@வள,தா�, நா=-, ஐய� ேவடாெம�றா# Iட& ேகாயிJ&+� 
ேபாவைத விட மா6டா�. அ�பாளிடமி'&+� ப&திைய விட +'&களிட� அதிக ப&தி 
ெகா�வா�. “சாமி, ஏம5, விேசஷ��ேதா?” எ�* ேக6பா�. ‘ேல+ட ேபானா’ 
எ�* +'&க� பதி# I*வா�. ேவ* இட(திேல ஜ6ஜு மக;&+� ெப 
நி�சயமாகிற வைரயிேல! 
 
“ஏடா�பா, சதாசிவன#ேல நீ! சி* வயதிேல பா�(%” எ�* �க,ைர ேபா-வா�. 
வாEபனாக இ'�%, ேகாயி# ப&க� வராதி'&+� ேப�வழியிட�, “ஆமா�” எ�* 
8'&க மாக� பதி# I*வா� வாEப�. “ேந(% ேகாயிJ&+ நீதாேன '&+,ட� 
வ�ேத” எ�* ேக�வி பிற&+� +'&களிடமி'�% “'&+வா?” எ�* 
ேக�வியிேலேய �&கியமான பாக(ைத எ-(%& ெகா-, வாEப� விசாாி&க 
ெதாட2+வா�. “ேமல Mதி '&+, 8'6ைட மயி�&காாி, எ�ேபா பா�(தாJ� 
சிாி�சிேட ேப8வாேள, அேட, இ�த ேர5ேயாவி# Iட� பா-வாேள கமல� மக 
'&+, அவேளா- நீ வ�தாேயா ேந(%?” எ�* ேக6+� ேக�வியிேலேய '&+ைவ 
ஐய� வ�ணி(% வி-வா�. '&+வி� Nபலாவய(ைத& ேக6- மகி:�த வாEப�, 
“நா� வரவி#ைலேய, என&+ அவைள( ெதாியாேத” எ�* பதி# I*வா�. அ�* 
மாைல �த# வாEப� ேகாயிJ&+ ஆஜ�; ெதாிசன(%&கா? '&+ைவ& காண. 
அவ<&ேகா பாவ�, ெச-� !Oப��, ப,ட'� ஜ@வா%� சிாி�!� க 
ஓ6ட�� அதிகமா+�. அ%ம6-மா? ஐய'&+� +ஷி! “எ�ன '&+! இ�னி&+ பேல 
ேஜாரா இ'&ேக! ஆசாமிைய வைலயிேல ேபா6--ேவ ேபாE'&ேக” எ�* 
'&+ைவ& +'&க� ேகE ெச3வா�. “உ2க ஆசீ�வாதம இ'&கD�” எ�* 
அமாி&ைக=ட�, ஆனா# ஆ:�த க'(%ட� பதிJைர�பா�. அ�* ஐயாி� 
அ��சைனயி# ஐ�தா* இராக ஆலாபனமாவ% இ'&+�. மகி:�சியினா#! 
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இ�த( திறைம +மர+'பர'&+ இ'�ததா# தா� பாேராைர உ3வி&க ஏெட�த( 
ெதாட2கிய பா�(திபைனேய, ெஜய(%ட� சரசமாட ைவ&க �5�த%. 
சி றி�ப(%&காக ெஜய(ைத நா-வதாக ஊரா� +ைற Iற �5யா%. நா� 
அவ<ைடய நடன(ைத& காண அ2ேக ெச#கிேற�. ேவ* ேகளி&ைக&காகவா? 
எ�* சா&+& Iற ஆசிாியரா# �5�த%. கலாநிைலய2க� ஏ ப-(%வ%� நகர 
மணடப2களிேல நா65ய விழா&க� நட(%வ%� ெஜயாவி� விதவிதமான 
!ைக�பட2கைள ப(திாிைககளிேல ெவளியி-வ%�, கீ:நா6- நடன& கைல&+� 
ேமனா6- டா�8&+� உ�ள தார த�மிய2கைள� ப றி த�&க வ+�!க� 
நட(%வ%� பா�(திபனி� �&கிய பணியாவ% கட +'&க�, “அடடா! பய# 
எ@வள, இல+வாக இ'&கிறா�. இவ� ேவ* யாாிடமாவ% சி&கிவி6டா# 
ஆப(தாகி வி-ேம. ஆ6- வி&கிறப5 ஆ-பவ� ேவ* நா65ய&காாியிட� சி&காம# 
பா�(%& ெகா�ள ேவ-ேம” எ�* கவைல�ப6டா�. கா8 தாராளமாக& 
கிைட&+ம வைரயிேல, நம&+ M கவைல ஏ� எ�* தமய�தி Iறின ேப�8 
+'&க<&+& ேகாபG65 *. “உலகமறியா% உள*கிறா�. வசீகரமான 
உ'வ�தாேன? வைக ஏ% அவ<&+?” எ�* மன(தி +� எDவா�. 
 
இ2ஙன� +'&க� கவைல�ப6-& ெகா5'�த அேத சமய(தி# கலாரசிக�, 
கனகசேபச�, பா�(திப;ைடய கைல ஞான(ைத=� ரசிக( த�ைமைய=� பாரா65� 
பபா65� அ'ைம அறியா ஆலால8�தரைர இக:�%ைர(% வி6-� 
பா�(திபனிட� ெதாட�! ெகா�ளலானா�. உைமயிேல, பா�(திபனி� 
உ�ள(திேல ெஜயாவி� லாவய�� லEத��, சரச�� சிாி�!� பதி�தி'�தேத-
ய�றி, இைட வைள,� கைடவிழி& +ைழ,ம#ல! கனக சேபசேரா இைத& 
கடறியவி#ைல. கைல கைல எ�* Iவினா�. அைத� பா%கா&க இேதா, 
கிள�பிவி6டா� மாெப'� Mர� எ�* மா� த65னா�. பைழய ஏ-களிேல உ�ள 
பாட#க<&+� ெபா'� க- பி5(%& Iறினா�. நா65ய&கைல&+ ஒ' !திய 
1# ெதா+�ேப� எ�* 9� உைர(தா�. நடராஜ உ'வ� நானில ெம2+� 
விள2கிட ேவ5 +'&க<&+( திகி# உடா&க வி#ைல. ேசரநா6-� 
ேச#விழியாாி� நடன& கைலேய அ>�வமான%. அலாதியான அன�த� தரவ#ல%. 
அ2ேக ெச�* மைலயாள ம2ைகயாி� நடன(ைத& க- வர ேவ-ெம�*, 
பா�(திபைன& கனகசேபச� H5னா�. 
 
+'&க� பய�தா�. பைத(தா�. ெஜய(ைத எ�சாி&ைகயாக இ'&+மா* Iறினா�. 
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பரதநா65ய(%&+& ‘கதகளி’ ஈடாகா% எ�* வாதா5� பா�(தா�. பE&கவி#ைல. 
 
கைலயிேல அதிக ஆ�வ2ெகாட சேபச�, கதகளியி� ேம�ைமைய 
வ�ணி(ததிE'�% ேகரள& க�னியாிட� பா�(திப;&+( தனியான பாச� பிற�த%. 
“ெபா� உ'&+ ேமனி, >ைவ� பழி&+� விழியின�, ெகா@ைவ இதழின�, +யி# 
ெமாழியின�, ேகாமள வ#Eகளி� நைடேய நடன�! அவ�களி� இைடேயா 
ஆடவ;&+� சமான�. உேடா இ#ைலேயா எ�* ச�ேதகி&க ேவ5ய 
சி றிைட!! ஆசிாியேர த2களி� கைலஞான� பாி>ரணமாக ேவ-மானா#, 
மைலயாள� ெச�* அவ�களி� நடன(ைத& கேட தீர ேவ-�. அ�த நா65� 
எழிைல எ�ென�ேப�! ெத�ற# கம�� நா-! சி2கார� சி றா*க<� அல2கார 
அ'விக<� உ�ள மடல�! கி�ைள ெமாழி& +மாிகளி� கீத�, வா;லக� என&+ 
ேவடா� எ�* எவைர=� Iறிட� ெச3=�! M-க� ேதா6ட(தி� ந-ேவ! 
ஒ'!ற� ஓைட! ம ேறா�!ற� கனித'� மர2க�! இைடேய அ�த& க�னிகா 
ர(தின2க�. ‘ேசரநா6- இளம2ைகய�’ எ�* ெச�தமிழி# பாரதியா� ெச�பிய% 
Mேணா? பா�(திபா! பா�(தா# மற&கமா6S�. பாராவி5# உம% கலாஞான� 
>�(தியாகா%” எ�* கனகசேபச� கிளறி வி6டா�. +'&களி� ெப'G�8�, 
ெஜயாவி� கணீ'� வழிய;�ப& கனகசேபச'� !(தக& க6-�, காமிரா,� 
உட�வர, “ர6சக�” ஆசிாிய� கலா ேசைவ&காக& கதகளியி� விேசட(ைத& 
கடறிய& ேகரள� ெச�றா�. இரயில5யிேல கலாரசிக�க� அவ'&+ மாைல 965, 
உபசாி(தன�. 
 
உ(தமி=ட� வா:�% வ�த பா�வதியா# சிாி�ைப அட&க �5யவி#ைல. “பா�வதி! 
கைல கைல எ�* சில� I*வ%, ெவ*� வைல. பாமரைர( H2க ைவ&+� சதி” 
எ�* Iறிய பா�(திப�, “ம&களி� வா:, %ல2க ேவ-மானா#, மாTேகா 
ெச�* அறிைவ( ேத5�ெப * வ�% இ2க அதைன� பர�ப ேவ-�” எ�* 
ேபசிய பா�(திப�. “சீமா�களி� ெசா+8&+� 8�தாிகைள� பEயி-� 9:�சிேய 
நா65ய&கைல” எ�* ேபசிய பா�(திப�, கதகளியி� விேசஷ(ைத& காண, ேகரள� 
ெச#கிறா�, எ�ற ெச3தி பா�வதி&+& சிாி�ைப உடா&காமலா இ'&+�. 
“ஒழிய6-� ம&கைள� பா:ப-(த� சமத�மவாதி எ�* �கG5யணி�% ெகா- 
திாிவைதவிட, இ�ப5& கைல எ�* Iறி& கால2கழி(% விட6-�; ச�தாய(தி +& 
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ேக- அதிகமாக� ெபாிய ச�த��பமிரா%” எ�* பா�வதி க'தினா�. உ(தமியிட� 
Iறேவா, அவ<&+� பிாியமி#ைல. 
 
இ�த வாத2கைள& ேக6கேவா, உ(தமி&+ ேநரமி#ைல. அவ� ‘காத#’ ேநாயா# 
திSெர�* தா&க�ப6டா�. அத� பயனாக ஆாியசமாஜ(தி� ச6டதி6ட2கைள=� 
ெகா�ைக ேகா6பா-கைள=� உ(தமி ஆராயலானா�. உ(தமியி� காத# 
ேநா3&+�, ஆாிய சமாஜ(தி +� எ�ன ச�ப�த� எ�ற ஐயேம எவ'&+� பிற&+�. 
காதJ&+� க'(%&+� ெந'2கிய ெதாட�! உட#லவா? உ(தமியி� காதJ&+ 
உைறவிட மானவ� ஆாியசமாஜ(ைத அவ<&+ அறி�க�ப-(தினா�. 
அதனாேலேய, உ(தமி&+ அ�த� சமாஜ(திட� அ&கைற ஏ பட ேவ5யதாயி *. 
 
அ�* - அதாவ% உ(தமி �த# �தலாக நரசி�மைன ச�தி(த நா� - கட கைரயிேல 
வழ&கமாக& I-� அள, ஜன2க� இ#ைல. ேர5ேயா 8கமாக இ#ைல. 
சினிமா&களிேல ந#ல பட2க�. ஆகேவ I6ட� கட கைரயிேல +ைற,. 
ந2ைகயாி� நயனாபிேஷக(ைத� ெபற ேவ-ெம�ற நா6ட(ேதா- வ'� 
வாEப�க� ம6-� வழ&க�ேபா# கட கைரயிேல வ�தன�. நரசி�ம�, அ2ஙனேம 
இைரேத5 வ�தவ�. இளைம=� இய ைக அழ+� ெபா'�திய உ(தமிைய& 
கடா�. ெவமணைல& +வி(%� கைல(%� சா3�%� நட�%� ெம#Eய 
+ரEேல பா5=� ேமேலா2கி மீ-மட2+� அைலைய& க-� ெபா�% 
ேபா&கி& ெகா5'�த உ(தமி மீ% வைலMச( தீ�மானி(% வி6டா� நரசி�ம�. 
அத ேக ற ப'வ� அவ;&+. பயி சி=� உைடயவ�. நாகாிக உைட, நைக=ட� 
ேச��த ேப�8, நயனபாைஷ க றவ�; 8'2க& Iறி� மனைத அட&க( ெதாியாத 
ம2ைகய'&+ நரசி�ம� ஒ' ேநா3! ெதா(தி& ெகா�வா�! 
 
உ(தமி=� பா�வதிைய� ேபாலேவ தா3த�ைதய றவ�; பாதிாிமா� தயவா# ப5(% 
ஆசிாிையயானவ�. ஏ8வி� வி8வாசி; ஞாயி*ேதா*� ெச�* பரமடல(திJ�ள 
பிதாைவ ேவ5& ெகா�பவ�. ம ற நா6களிேல நாவ# ைப(திய� அ�த 
ந2ைக&+! !E >ைவைய( %ர(த, !Eைய& ெகா�* >�பாைவைய அைண(%& 
ெகாட காதல�; நீ� ப'க� 8ைன ெச�* கா# வ�&கி அதிேல M:�த க�னிைய, 
Mர� கா�பா றி, க65யைண(% �(தமி6-& ‘காதQ! கனிரசேம, க கேட, 
ேதேன! எ�* ெகாFசிய காதல�; த�ைதயி� ெகா-வா<&+ அFசா%, 8வைர( 
தா5& +தி(% க�தாி&+ காத# 8க�த மலைர� பாிசளி(த காதல� எ�;� 
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இ�ேனார�ன பிற காதல�களி� கைதகைள� ப5(%� ப5(%� ேபாைத 
ெகாடவ� உ(தமி. எனேவ சாியான ேவ6ைட&காரனிட� ெப'(த மா� சி&கி& 
ெகாட%. நரசி�ம� Mசிய வைலயிேல உ(தமி ெவ+ எளிதி# M:�தா�. 
 
ஒ'வைர ஒ'வ� பா�(த%�, உ(தமி ம*ப5=� ஒ' வாEபைன� பா�&க& Iடா% 
எ�ற தீ�மான(%டேனேய, தைலைய& கவி:�த வண� !(த&க(ைத� பிாி(% 
அதிேல விழிைய� ெசJ(தினா�. அவேன பி�!றமாக வ�% நி�றா�. ைக&+6ைட 
தவறி வி��%வி6ட%! அைத எ-&+� பாவைனயாக உ(தமியி� விழிைய 
அைண(%& ெகாட !(தக� எ%ெவன� பா�(தா�. சிாி(தா�! உ(தமி 
ெவ6க(%ட� அவ� ப&க� தி'�பினா�. தனியாக ஒ' ம2ைக இ'&ைகயிேல 
சிாி�பதா? எ�* ச *& க5�பாக& ேக6க ேவ-ெம�*தா� உ(தமி 
எணினா�. ஆனா# அவ;ைடய சிாி�!, �க(தி ேக !திய ெபாEைவ 
உடா&+வ% க- அைத ரசி&கலானா�. 
 
“!(தக(ைத( தைலகீழாக ைவ(%& ெகா- எ�ப5� ப5&கிறீ�க�?” எ�* 
சிாி�!ட� ேக6டா� நரசி�ம�. அவ� ேக6டபிறேக, !(தக� தைலகீழாக இ'�த% 
உ(தமி&+ ெதாி�த%. ெவ6க�, சிாி�! இர-� உ(தமி&+! “எ@வள, 
ெக65&கார�! எ� +6- ெவளி�ப6-வி6டேத” எ�* உ(தமி எணினா�. 
 
அவ<ைடய ெமௗன� !�னைக=ட� இ'�ப% கட நரசி�ம�, “நா� இ2+ 
இ'�ப% த2க<ைடய ப5�பி + இைடUறாக இ'&+மானா# நா� ேபாகிேற�. 
பழ&கமி#லாத த2களிட� நா� ேபசியத காக ம�னி&க ேவ-கிேற�. ேபச 
ேவ5ய அவசிய� ேநாி6டதா# ேபசிேன�. அதாவ% தா2க� உ6கா��தி'&+� 
இட(திேல நா� அைர மணி ேநர(தி + ��! உ6கா��தி'�ேத�. அ�ேபா% 
எ�;ைடய ேபனா தவறிவி6ட%. அைத( ேத5& ெகா- இ2+ வ�ேத�” எ�* 
நரசி�ம� Iறினா�. “அ�ப5யா? எ2ேக தவறிவி6ட%? இ2கா?” எ�* ேக6டப5 
உ(தமி எ��தா�. நரசி�ம;� அவ<மாக& காணாம ேபான ேபனாைவ( ேத5� 
பா�(தன�. பழிைய ஏ *& ெகாட ேபனா, ப(திரமாக நரசி�ம;ைடய 
ேமைஜயிேல கிட�த%. த�ெபா'6- ஒ' வாEப;� வனிைத=� கட கைர 
மணைல& ைகயி# கிளறி& ெகா5'�ப% ேபனா,&+ எ�ன ெதாி=�! 
 
“ந#ல ேபனா! பா�&க�!” எ�* நரசி�ம� Iறினா�. 
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“ஐேயா பாவேம! நா� வ'வத + ��! ேவ* யாேர;�, வ�தி'&க& I-�. 
அவ�களிட� ேபனா சி&கி வி65'&+�” எ�* உ(தமி Iறிவி6-, “எ�னிட� 
இ'�ப% “Tவா�” எ�* உ(தமி Iறி� ேபனாைவ& கா65னா�. நரசி�ம;&+ 
அ�த� சமய(ைத இழ&க மன� வ'மா? ேபனாைவ எ-(%&கா65ய உ(தமியி� 
கர(ைத� ப றி& ெகா-, “நா� எ�ன விஷய மறியாதவனா? த2கைள நா� 
ச�ேதகி�ேபேனா எ�* எணி� ேபனாைவ& கா6-கிறீ�கேள, இ% சாியா? 
ப(தாயிர� ேபனாைவ இழ�தாJ� நா�, த2க� ேபா�ேறாைர� ச�ேதகி&க 
மா6ேட�. தய, ெச3% த�ெபண(ைத வி-2க�” எ�* ேபசினா�. “தய, 
ெச3% எ� கர(ைத வி-2க�” எ�* உ(தமி Iறவி#ைல. அவ� விழி அைத(தா� 
Iறி *. நரசி�ம;� �ரடன#ல. ப&+வமாக& ைகயாள ேவ5ய பட� எ�* 
தீ�மானி(% உ(தமியி� கர(ைத வி6- வி6டா�. 
 
ேயாசைனயி# அ5&க5 ஈ-ப6டா�. 
----------- 

8888    
 
“எ� ெபய� உ(தமி!” 
 
“ெபா'(தமான ெபய�! எ� ெபய� நரசி�ம�.” 
 
“ந#ல ெபய�தா�, அ%,�!” 
 
“வ&கீ# ேவைல&+� ப5&கிேற�.” 
 
“ேப�சிE'�ேத அ% ெதாிகிற%. நா� ஒ' உபா(தியாயினி.” 
 
“எ�ைன� சீடனாக ஏ *& ெகா�ள ேவ-கிேற�.” 
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“த2கைளயா? நா� ெபக� ப�ளி&Iட(திேல, ஆசிாிைய.” 
 
இ�த� ேப�8ட�, �த# மாைல �5�த%. அத� ெதாட��சி ம*மாைல ஆர�ப-
மாயி *, நரசி�ம;&+. உ(தமி&ேகா, அ�* இரேவ ெதாட��சி. வள��சி 
நைடெப * ம2களமான �5,� ஏ ப6ட%. அவ;ைடய விழி=�, ெமாழி=�, 
உ(தமியி� மனைத ெம�கா&கி வி6டன. கனி,ட� ேபசிய நரசி�ம�, உ(தமி 
அ�றிர, கனவிேல பல�ைற ச�தி(தா�. ேபசினா�. அ�றிர, ம6-� உ(தமியி� 
�க(ைத விள&ெகாளியிேல யாேர;� பா�(தி'�தா#, Uகி(%& ெகா5'&கலா�. 
 
ஆனா#, பா�வதி&+ இ%வா ேவைல? அவ�, +மாைர எணி ஏ2கி& கிட�தா�. 
உ(தமியி� மனதிேல, காத# வி(% Hவ�ப6ட% பா�வதி&+& ெதாியா%. 
உண��சிய ற ஒ' உ'வ� உ(தமி எ�* பா�வதி எணி& ெகா5'�தா�. 
உ(தமி மனதிJ� காத# அைலேமாத& I-� எ�* பா�வதி எணவி#ைல. 
பா�வதியி� இ�த( த�ெபண� உ(தமி&+� ேப'தவியாக இ'�த%. “மாைல 
ேவைளகளிேல ெவளிேய ெச#J� நீ, ைமயி'6-&+� பிறேக M- தி'�!கிறாேய, 
எ�ன விேசஷ�? அல2கார(ைதேய என&+� பி5&கா% எ�* Iறி& ெகா5'�த 
நீ, சீவிய தைலையேய சீ,வ%�, தி'(திய ஆைடையேய தி'(தி& ெகா�வ%�, 
கணா5 ��! அ5&க5 நி ப%� ஏ�? இ�ேபா% உன&+( திSெரன 
நாகாிக(தி� மீ% ப * வர& காரணெம�ன?” எ�* பா�வதி ேக65'&கலா�. 
உ(தமி=� ஒ' ெபதா�. அவ� உ�ள(திJ� வாEப ேவக� உ-. காதJ&+ 
அவ<� பEயாகிேய தீ'வா� எ�* எணியி'�தா# - உ(தமி, உலகமறியா� 
சி*மி, ஊ உற&கமி�றி ேவறா� 8க�ேதடா� பாைவ எ�ப% பா�வதியி� 
க'(தாைகயா#, உ(தமியி� நைட=ைடயிேல !% ெசா+8 க-�, ச�ேதக2 
ெகா�ளவி#ைல. 
 
இதனா# உ(தமியி� காத# த2+ தைடயி�றி வளர( ெதாட2கி *. கட கா *ட� 
கல�% காத# அவ� உ�ள(தி# Mசலாயி *. மாைலக� அவ<&+ மேனாகர 
ேவைளகளாயின. எ(தைனேயா கைதகளிேல, கா6சிக� பலவ ைற� ப5(த 
உ(தமி&+ நரசி�மனி� காத#, கனைவ நிைனவா&+வ% ேபா# இ'�த%. மா8 
ம*வ ற வான(திேல >ரண� ச�திர� ெபாE,ட� விள2+வ% ேபால நி�மதியான 
தன% வா:விேல, நரசி�ம� நில, ேபாலானா� எ�ெறணி மகி:�தா�. 
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உ(தமியி� ககைள=� க'(ைத=� கவர எ�ப5� ேபச ேவ-ேமா, எ@வண� 
ந5&க ேவ-ேமா அைவகைள( திற�பட� ெச3%, நரசி�ம�, உ(தமிைய ஒ'வார 
கால(திேல அ5ைமயா&கி& ெகாடா�. “மணி ஏழாகி வி6டேத, உ(தமி! 
ேநர�ேபானேத ெதாியவி#ைல. !ற�ப-ேவாமா M6-&+” எ�* நரசி�ம� ேக6க 
ேவ5யதாயி *, ஒ' வார(தி +�, அ@வள, >ரணமான ெவ றிைய, அ�த 
அ@வள, சீ&கிர(தி# நரசி�ம� ெப றா�. காத#, காத# எ�* ஏ-களிேல ப5(%� 
ப5(%� ப#ேவ* க'(%&கைள மனதிேல திணி(%& ெகா5'�த உ(தமி&+, 
நரசி�ம� ேமJ� பல காத கைதக� Iறி, அவ� உ�ள(ைத& ெகா�ைள 
ெகாடா�. 
 
ஓ� இர, பா�வதி&+ ஏ&க� அதிகமாக இ'�த%. உ(தமி&ேகா H&க� வரவி#ைல. 
காத# விஷயமாக ஏேத;� ேபசலா� எ�* உ(தமி ஆவ# ெகாடா�. +மா� 
உைமயிேல ெகா�ைள&கார�, அ#ல% அவைன� பா�(திப� ெதாைல(% 
வி6டானா, எ�ப% ப றி� ேபசினா#, மன(திேல இ'&+� பார� ெகாFச� 
+ைற=�, எ�ற எண� பா�வதி&+. இ'வ'�, “இ�* கா ேற காேணா�! 
H&கேம வரவி#ைல! ப-&ைகயிேல >�சிக� உல,கி�றன!” எ�* I*வ%�, 
ப-&ைகயிேல !ர<வ%மாக இ'�தன�. கா * எ�னேவா வழ&க�ேபா#தா� Mசி& 
ெகா5'�த%. கவைல எ;� +ளவி இ' க�னியைர=� ெகா65& 
ெகா5'�த%. 
 
“ஒ' கைத ெசா#ேல5” எ�* உ(தமி பா�வதிைய& ெகFசினா�. ெப'G�8ட�, 
“எ�த& கைதைய நா� உன&+� ெசா#வ%? பா�(திப� ேபா6ட பக# ேவட& 
கைதைய� ெசா#ல6-மா? ப-கிழமாகி=� எ�ைன& கட%� ப#Eளி(த ஆலால-
8�தராி� கைதைய& Iற6-மா? அேதவாத Mர� +மா� காணாம  ேபானைத& 
Iற6-மா?” எ�* பா�வதி ேக6டா�. “இ�ேபா% இ'&+� தைலவEேய ேபா%�; 
நீ உ� பைழய கைதகைள� ெசா#E அைத அதிகமா&காேத. எ�னேவா 
!(தக2கைள� !ர65& ெகா5'&கிறாேய, ஒ' கைத ெசா# எ�* ேக6டா#, 
அ�த வாயா5க� வ�ப�க� விஷய�தானா கிைட(த% உன&+?” எ�* உ(தமி 
சE(%& ெகா- Iறினா�. 
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ேவ* கைத எ�ன5 என&+( ெதாி=�? ரஷிய� !ர6சி நட�தைத� ப றி 
ெசா#ல6-மா?” 
 
“ேவடா�.” 
 
“ெலனி� கைத?” 
 
“ப5(தி'&கிேற�. நீ ஒ�*� அள&க ேவடா�.” 
 
“ெந�ேபாEய� கைத?” 
 
“நீ கைதேய ெசா#ல ேவடா5 தாேய! ப-(%( H2+.” 
 
“வ�தா#தாேன H2க.” 
 
ெகாFச ேநர� இ'வ'� H2க �ய�றன�. “பா�வதி, பா�வதி” எ�* உ(தமி 
I�பி6டா�. பா�வதி H2கி வி6டாளா எ�* ெதாி�%& ெகா�ள. தா� H2கி 
வி6டதாக& காபி&க ேவ5ய பா�வதி, உ(தமி&+� பதி# Iறாமேல இ'�தா�. 
சில நிமிட� ெச�ற%�, உ(தமி உற2கி வி6டாளா எ�* ெதாி�% ெகா�ள, “உ(தமி! 
உ(தமி!” எ�* I�பி6டா�. “ஏ5 பா�வதி! H2கவி#ைலயா, நீ=� பாசா2கா 
ெச3தா3? தி'6-&க�ளி!” எ�* ெசா#E& ெகாேட, பா�வதிைய& +J&கினா�, 
இ'வ'� சிாி(தன�; எ��% உ6கா��% ெகாடன�. ஜ�ன# கத,கைள விாிய 
விாிய( திற�தன�. H&க� %ளி=� இர&க2கா6டவி#ைல- அ�த இள� 
ெபகளிட�. 
 
“பா�வதி! நா� ஒ' கைத ெசா#ல6-மா?” எ�* உ(தமி ேக6டா�. “ெசா#J, 
ேக6ேபா�” எ�* பா�வதி ச�மதி(தா�. உ(தமி கைத ெசா#ல( ெதாட2கினா�. 
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“பா�வதி! இ% நிஜமாக நட�த%. ெவ*2கைதய#ல ெச&ேகாTேலாேவகியா 
நா65ேல ேலாகநாத� எ�ெறா' வாEப�...” 
 
‘உ(தமி, ஆர�பேம அப(த�தானா? ஏ5! ெச&ேகாTேலாேவகியா நா65ேல 
ேலாகநாத� எ�ற ெபய� உடா? கைதயா இ%?” 
 
“ேலாகநாத� எ�* நா� ெசா#Jகிேற�. அவ� ெபய� அ�த நா6-&+ ஏ றப5 
ZகாT எ�ேறா காமாT எ�ேறா இ'&+�. கைத ெசா�னா# +*&ேக ேக�வி 
ேக6க& Iடா%, ெதாி=மா?” 
 
“சாி, ெசா#ல5ய�மா, ெசா#J.” 
 
“ேக�, அ�த ேலாகநாத� எ�பவ�, வனிதாமணி எ�ற ஒ' ெபைண& 
காதE(தா�. இ'வ'� சாியான ேஜா5. அவ�க� ச�தி&காத நா6களி#ைல. 
சரசமாடாத மாைலகளி#ைல. ஒ'வைர ஒ'வ� உயி�ேபால ேநசி(தா�க�. கா�த�� 
இ'�!� ேபால இ'வ'� இ'�ப% ஊரா'&+( ெதாி=�. சாி, அவ;&+ 
ஏ றவ�தா�. ந#ல ெபா'(தமான க#யாண� எ�* ப�%&க� ேபசி& ெகாடன�. 
மாட� !றா&க� ேபால ேலாகநாத;�, வனிதா,� வயேலார(தி# வா3&கா# 
அ'கிேல=�, +ள(த2கைரயிJ� ெகா3யா( ேதா�பிJ�, ச�தி(%� ேப8வ%�, 
சிாி(% விைளயா-வ%மாக இ'�தன�. இ@வள, இ�பமாக இ'�த அ�த& 
காதல�க<&+ திSெரன ஓ� இ5 ஏ ப6ட%. ேலாகநாதனி� தக�பனா� ஒ' ெபாிய 
ைப(திய�. க�நாடக�, த� மக;&+� பி5(தவ�கைள& க#யாண� ெச3% 
ைவ�ேபா� எ�ற !(தியி#லாம#, “மகேன! இேதா பா�, வனிதா ந#ல அழகி, 
+ணவதி, உ�னிட� அ�!�ளவ�, +-�ப(%&+ ஏ றவ�. அட&கமான ெப, 
மா-ேபா# உைழ�பா�. +ழ�ைதேபா# ெகாF8வா�, உன&+� பிாியமாக 
நட�பா�. எ#லா& +ண�� அவளிட� ெபா'�தி இ'&கிற%. ஆனா#, அவைள நீ 
க#யாண� ெச3% ெகா�ள& Iடா%. மகாபாவ�, ேதாஷ�, அவ� உன&+ 
�ைறயி#ைல” எ�* Iறிவி6டா�. 
 
கிழவ� த� தைலயிேல க#ைல� ேபா-வைத& கட ேலாக� எ@வளேவா 
ெகFசி& I(தா5னா� அ�தா�. +�பி6டா�. அ�த& கிழவ� எத +� 
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மசியவி#ைல. வனிதாைவ& கEயாண� ெச3% ெகா�ள& Iடா% எ�* பி5வாத� 
பி5(தா�. பாவ�! ேலாக� எ�ன ெச3வா�? இ�த உலக(திேல நா� ஏ� 
பிற�ேதா�? அதிJ� இ�ப5�ப6ட �ர6- ஆசாமி&+� பிற�ேதாேம, எ�ன 
ெச3வ%? அ�த வனிதாவிட(திேல நா� ஏ� இ@வள, ஆைச ைவ(ேதா�? 
அவேளா- இ@வள, ேநசமாக இ'�% வி6-, இ�ேபா% அவைள& கEயாண� 
ெச3% ெகா�ள �5யா% எ�* Iறினா# அவ� எ�ைன எ�னெவ�* 
நிைன�பா�? எ�ப5 அவ<&+( %ேராக� ெச3வ%? ெபபாவ� ஆகாேத? 
அவைள� பா�(தா# இ�ப5 இ'&கிற% இ�த& கிழவேனா வனிதாைவ& கEயாண� 
ெச3%& ெகாடா# நா� H&+� ேபா6-& ெகா- ெச(% வி-ேவ� எ�* 
மிர6-கிறா�; பி5வாத&கார�, ெசா�னப5 ெச3%வி-வா�. இ�த� ச2கட(%&+ 
நா� எ�ன ெச3ேவ�? எ�* எணி ேலாக� %&கி(தா�. 
 
வனிதாமணி பா�(தா�. “சீ! ந�மா# அவ'&+& ெக6ட ெபய'�, தக�பனாாி� 
விேராத�� ஏ ப-வதா?” எ�* நிைன(%, ேலாகைன� ச�தி(%, “கணா! என&+ 
நீேர உயி�, த2க<&+ நா�தா� உயி�, ந�மி'வைர=� பிாி&க ேவ-ெம�* உ� 
தக�பனா� தைலகீழாக நி கிறா�. எ�னா# உம&+ இ�த� ச2கட� ஏ ப6ட%. 
எ�ைன மற�% வி-2க� ேவேறா� ெபைண& கEயாண� ெச3% ெகா- 
8கமாக இ'2க�. நீ2க� 8கமாக இ'�பைத� பா��பேத என&+� ேபா%�. 
அ%ேவ, என&+� ச�ேதாஷ�” எ�* Iறி அ�தா�. அவைள& க65� பி5(%& 
ெகா- ேலாக�, “எ�ன வா�(ைத I*கிறா3 வனிதா! உ�ைன( த(தளி&கவி6- 
நா� ேவேறா� ெபைண மண� ெச3% ெகா�வதா? �5யேவ �5யா%. 
ெகாFசகால� ெபா*(%& ெகா5'�ேபா�. கிழவனி� மன� இர2காமலா 
ேபா+�. பா�&கலா�” எ�* சமாதான� Iறினா�. கிழவனி� மன� மாறவி#ைல; 
ேலாக;� இண2கி( தீரேவ5யதாயி *; மண�ப�தEேல ேலாக� அ�தா�. 
அேத ேநர(தி# ம#Eைக� ெச5&+ நீ� வா�(%& ெகாேட வனிதா அ�தா�. 
வனிதா வாழ ேவ5 இட(திேல, கனகா +5!+�தா�. 
 
தக�பானாாி� பி5வாத(ைத மா ற �5யாத ேலாக� மண� ெச3% ெகாட 
கனகா, ந#ல ெபதா� எ�றாJ� அவ;&+ அவளிட� ெகாFச�� பிாிய� 
இ#ைல. அவ<&+� அைத�ப றிய கவைல இ#ைல. +-�ப(ைத நட(தி 
வ'வதிேல, அ&கைற கா65 வ�தா�; ேலாக;&+ ேவ5ய உபசார2கைள& 
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+ைறவற� ெச3%வ�தா�. இ@வள,� அவ;ைடய காதைல� ெபற ேவ-ெம�ற 
ேநா&க(%டன#ல. அவைன� ெப *வி6ட பிற+ அவ;ைடய அ�! எத + எ�ற 
விசி(திரமான வாத� !ாி�தா� கனகா. வனிதாமணி, தன% காதைல மற&க 
ம*(%வி6டா�. அவ<ைடய +*+*�பான பா�ைவ&+�, 8*8*�!�ள 
8பாவ(%&+� பEயான எ(தைனேயா ஆடவ�, ேலாக� ேவ* ெபைண& 
கEயாண� ெச3% ெகாடதா#, த2க<&+ வனிதா கிைட�பாளா எ�* எணி 
அவ� எதிேர நி�* இளி�ப�. ஆனா# வனிதா, மணெம�றா# தா� ஏ கனேவ, 
மணமாகிவி6டேத. மணெம�றா# ேமள தாள(ேதா- மாைல மா றி& 
ெகா�வ%தனா? மன� ஒ�*ப6ட பிற+, மணெம�ற சட2+ ேவ* ேவ-மா?” 
எ�* I*வா�. அவ<ைடய பி5வாத(ைத& க- பல'� ஆ�சாியமைட�தன� 
 
வனிதாவி� ேபா&+, ேலாக;&+ வ'(த(ைத அதிக�ப-(தி *. அவ� எ�ன 
ெச3வெத�* ெதாியா% திைக(%& ெகா5'&கைகயிேல கனகா க', றா�. 
ஒ'ெப +ழ�ைத பிற�த%. ஆனா# கனகா இற�% வி6டா�. அ�நா6- 
வழ&க�ேபா# கணவ� %&க� கா&+� சட2+ நைடெப ற%. சில வார2க� , 
உ றா� உறவின�, ேலாக;&+ ஆ*த# Iறின�. %&க� ெகாடா-� சட2கி� 
கைடசி நாள�* அ�த நா6-� பழ&க(தி�ப5 எ#ேலா'� +5(% வி6- 
உ'டன�. இ�த� ச�ைள எ�ேபா% �5=� எ�* கா(%& ெகா5'�த 
ேலாக�, +5ெவறி ெகாட ப�%&க�, M65ேல அJ(%& H2கிய பிற+, ேநேர 
வனிதாவி� M6-&+� ெச�றா�, அவைன& கட%� வனிதா, ேகாெவன 
அ�தா�. “கணா! உம&+ இ�ப5�ப6ட கOட� வரலாமா? கEயாணமாகி 
ஒ�றைர வ'ஷ� ஆகவி#ைலேய; இத +� இ�த விப(தா? உம% மன� எ�ன 
பா-ப-�? அ�த� சி* +ழ�ைதயி� நிைலைமைய எணினாேல, மனதிேல ெந'�! 
வி�கிற%” எ�* வனிதா Iறி&ேக6ட பிறேக, ேலாக;&+ த� வா:&ைகயிேல 
உைமயிேலேய ெபாிய விப(% ேநாி6ட% எ�ற கவன� வ�த%. வனிதாவி� 
கணீ'&+( %ைண ேவ-� எ�பத காக, ேலாக;� ச * அ�தா�; 
வனிதாைவ( ேத றினா�. 
 
“கனகா ந#லெப, பாவ�! எ� சாப�தா� அவைள� சாக5(%வி6ட%.” 
 
“உ� சாபமா? நீ ஒ'வ;&+ மற�%�, தீ2+ நிைன&க மா6டாேய,ேதேன!” 
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“தீ2+ நிைன&கவி#ைல; நா� இ'&க ேவ5ய இட(திேல, அவ� உலவின% 
என&+ ேவதைனயாக இ'�த%. 
 
ேகாப(தா# காதகி, க�ளி எ�* கனகாைவ நா� ைவத %-. அத� 
பயனாக(தா�, பாவ� அவ� இற�%வி6டா�. 
 
“ைப(திய&கார(தனமான ேப�8! வனிதா! M வா�(ைத ேவடா�. நாைள& 
காைலயிேல நா� உ� தக�பனாாிட� வர�ேபாகிேற�. ெப ேக6க!” 
 
“இைத எ�னிட� ெசா�னா# என&+ ெவ6கமாக இ'&காதா, கணா!” 
 
“வனிதா! நாமி'வ'� ஒ'வ'&காக ம ெறா'வ� சி'O5&க�ப6ேடா�. நா� மண� 
ெச3% ெகா�வைத(த-(த எ� தக�பானா'� இற�%வி6டா�. நீ உலவ ேவ5ய 
மைனயிேல இ'�த கனக�� க#லைற ெச�றா�. நம% வா:, இனி� !தியதாக 
ஆர�பமாக� ேபாகிற%. தாிசாக& கிட�த நில(திேல இனி� ப�ைச� பயி�! வறட 
ஆ றிேல இனி& +ளி��த நீேரா6ட�!” 
 
“சாி, சாி! கனகா,&+ %ேராக� ெச3த நா� இனி அவ� +ழ�ைதைய, எ� 
+ழ�ைதேபா# கவனி(%& ெகாடா#தா� கனகாவி� ஆவி தி'�தி அைட=�. 
அத காகவாவ%, நா� உ�ைம& க#யாண� ெச3% ெகா�ள ேவ-�.” 
 
பிாி�தவ� I5னா# ேபச,� ேவ-மா! ேப�8 ெகாFச ேநர�! பிற+ பைழய 
விைளயா6-க�. வனிதா வா:, %ல2கி வி6ட%. ேலாக;&+� அ�ப5ேய! 
 
ம*தின� வனிதாவி� தக�பனாாிட� ேலாக;�, சில ெபாியவ�க<� ெப ேக6க� 
ெச�றன�. ஊ� ��வ%� ெதாி=� வனிதாைவ(தா� ேலாக� க#யாண� ெச3% 
ெகா�ள� ேபாகிறா� எ�*. இ'�தாJ� ச�பிரதாய�ப5 ெப ேக6க� ெச�றன�. 
ேலாக;&+� ெப தர கச�பா, வனிதாவி� த�ைத&+! வாEப�, உைழ�பாளி. 
ஏைழகளிட� உ�ள�! ெகாடவ� ேலாக�. அவ;&+� ெபதர ம*&க 
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�5=மா? மன� வ'மா? ஆனா# அ�த �8- �D�D&க ஆர�பி(த% ேக6ட 
ேலாகனி� மன� பதறி *. 
 
“ஏ� மாமா! எ� தக�பனா�தா� ஒ' க�நாடக� �ைறயி#ைல எ�* Iறி, ��! 
த-(%வி6டா�. நீ2க� �D �D�ப% ஏ�? வனிதாைவ என&+& கEயாண� 
ெச3%தர இOட� இ#ைலயா?” எ�* ேலாக� ெசாFச� ஆ(திர(%ட� ேக6டா�. 
 
“எ� இOட(ைத யா� கவனி&க� ேபாகிறீ2க�? நீ2க� இர- ேப'� 
ேச��%தா� �5, ெச3% வி6S�கேள ஒ�!&+(தாேன எ� ச�மத(ைத& ேக6க 
வ�தீ�க�. எ�ைன& ேக6கேவ ேவடா�; அவ� உ-, கEயாண� ெச3% 
ைவ&+� பாதிாி=� உ-. ேபா, ேபா, வனிதாைவ இ�(%& ெகா-ேபா, நா� 
த-(தா# நி கவா ேபாகிற% கEயாண� எ�* கிழவ� Iறினா�. 
 
“மாமா! ேவ5&ைக ேப�8 இ'&க6-�. எ�னிட� எ�ன +ைற காண �5=�? நா� 
வனிதா,&+ ஏ றவன#லவா?” எ�* ேலாக� ேக6டா�. 
 
“த�பி! உ&ெக�னடா +ைற Iற �5=�. த2கமான +ண�. தயாள சி�தைன, 
எ#லா�சாி. ஆனா# இ�த& கிழவனி� வாைய ம6-� கிளறாேத. ஏேத;� 
ெசா#Eவிட� ேபாகிேற�" எ�* கிழவ�, ம*ப5=� பைழயப5 இ��!ட� 
ேபசினா� 
 
“இேதா பா�! மாமா! உம&+ இOடமி#லாவி6டா#, என&+ வனிதா ேவடா�” 
எ�* ேகாப(ேதா- ேலாக� Iறினா�. கிழவ;&+& ேகாப� பிற�% வி6ட%. 
“உ2க� இர- ேப'ைடய ந�ைமைய=� உ(ேதசி(ேத ெசா#கிேற�. 
வனிதாைவ& கEயாண� ெச3% ெகா�ள ேவடா�.” எ�றா� கிழவ�. 
 
“ஏ�?” எ�* இ5�ழ&க�ேபா# ேலாக� Iறினா�. 
 
“இ'வ'� ஒேரவிதமான 8பாவ&கார�. ேச��% வாழ �5யா%. ச&கி�&கியாகிவி-�. 
வா:&ைகயிேல சைட=� ச�சர,மாக இ'&+�. நா� ெசா#ல ேவ-ெம�* 
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நிைன(தைத� ெசா#E வி6ேட�. இனிேம# உ� இOட�, அவ� இOட�; 
என&ெகா' நOட�� இ#ைல. கOட� உ2க<&+(தா�” எ�* கிழவ� 
Iறினா�. ேலாக� சிாி(த சிாி�!, சமய க65E'�த வனிதாவி� ெசவி&+� 
ச2கீதமாக இ'�த%. 
 
“எ�னேமா எ�* பய�ேத�; எ2க� இ'வாி� 8பாவ�� ஒேரவிதமாக இ'&கிற% 
எ�ப%தானா, உ2க� + ற�சா6-! ேவ5&ைகதா� மாமா” எ�* Iறிவி6- மண� 
நி�சயமாகிவி6ட% எ�* தீ�மானி(%, ேலாக� M- ெச�றா�. தி'மண( ேததி=� 
+றி�பிட�ப6ட%. இைடேய வனிதா ேலாக� மைன&+� ெச�ேற வசி&கலானா�; 
வழ&க�தா�! வனிதாமணி, M65 +� Wைழ�த%�, அ�த M65 +� ஒளி 
Mசலாயி *. ஒ�2+�, அழ+�, ஆன�த�� அ�த M65ேல ஏ ப6டன. 
அ&கைற=ட� வனிதா +ழ�ைதைய& கவனி(தா�, ேவைல&காராிட� அ�!ட� 
நட�% ெகாடா�. அ�த M6-&ேக !திய கைள பிற�த%. இ�ப& கன, 
இ�ற#லேவா உைமயான% எ�* ேலாக� >ாி(தா�. வனிதா +5 வ�த% 
அவ;&+ +Hகல �டா&கி *. "வனிதா! வனிதா!" எ�* ஓயாம# Iறினா�. 
அவ� ேவைல ெச3=�ேபா% Iடேவ ேவைல ெச3வா�! அவ� +ழ�ைத( 
தாலா65னா#, அவ;� Iட� ேச��% ஆ65னா�. அ�* மாைலேவைல �5�% 
வனிதா Iட(திேல வ�% உ6கா��தா�. “கேண!” ெகாFசினா� 
மா�ேதா�பிேல=�, ம-வ'ேக=�, மாெனன& +தி(ேதா5 வ�%, ேலாகனி� 
க�(ைத இ*&+வ% ேபால( தவ�வி& ெகா-, மர&கிைளகளிேல உ�ள ப6சிக� 
பய�ேதா-�ப5, �(தமி6ட வனிதா, அ�* ேலாகைன �(தமிட ம*(% வி6டா�. 
அவ� எ@வளேவா ெகFசினா�. அவ� ெகாFச�� ச�மதி&கவி#ைல. “�5யேவ 
�5யா%. அவ� ேகாபி(% எ�ைன� சபி�பா�” எ�* Iறினா�. 
 
“எவ� ேகாபி(%& ெகா�வா�?” எ�* ேலாக� ேக6டா�. “கனகா” எ�* 
பதிJைர(தா� வனிதா. “கனகா இற�%வி6டா�. ஆனா#, நம% கEயாண� �5�த 
பிற+தா� அவ<ைடய ஆவி இ�த M6ைட வி6-� ேபா+�. கEயாண� ஆ+�வைர 
இ2ேகேயதா� ஆவி அைல�%& ெகா5'&+�. ஆதனா# இ�ெபா% ‘�(த�’ 
ெகா-(தா# ேதாஷ�” எ�* வாதா5னா� வனிதா. ேலாக;&ேகா, பிரமாதமான 
ேகாப� வ�த%. “ஒ' �(த� த'வாயா, மா6டாயா? எ� மீ% ஆைச இ'&கிறதா, 
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இ#ைலயா? ஒேர ஒ' �(த� தர இ(தைன பி+வா?” எ�* ேக6டா�. அ�த� 
ைப(திய&காாி �5யேவ �5யா% எ�* Iறிவி6டா�. “சாி! எ� மன%&+ நீ 
ேவதைனைய உடா&கினாய#லவா? உ� மன(ைத நா� !ணா&+கிேற� பா�” 
எ�* Iறி வி6- ேலாக� ெவளிேய ெச�றா�. M- தி'�!�ேபா%, +5(%வி6- 
ெவறி=ட� வ�தா�. வனிதா சிாி(தா�. இ�ப5=� ஒ'வ� உடா எ�*. 
ஒ@ேவா� நா<� ேலாக� இ%ேபாலேவ ெச3ய ஆர�பி(தா�. வனிதா,&+ 
ேவதைன உடாயி *. “ஒ' �(த� ெகா-, பிற+ நா� பைழயப5 இ'�ேப�” 
எ�றா� அவ�. “அ%தாேன �5யா%” எ�றா� அவ�. 
 
ஒ'நா� ேலாக�, யாேரா சி*&கிகைள=� M65 ேக அைழ(% வ�% அவ�கேளா- 
ேச��% +5(%& I(தா5னா�. வனிதாவா# ேகாப(ைத அட&க �5யவி#ைல. 
“நா� எ@வளேவா அட&கமாக, த&க காரண� ெசா#E=� ஒ' �(த� தர �5யா% 
எ�பத காக இவ� இ@வள, ஆ6ட� ஆ-கிறா�. இவேனா- நா� வாழ �5யா%. 
ந� அ�பா ெசா�ன% சாியாக �5�த%. இனி இ�த M65ேல நம&+ ேவைல 
இ#ைல. அ�பாவிட� ேபானா# காாி உமி:வா�. எ&ேகேட;� ெக-ேவா�.” எ�* 
எணி அ�%ெகாேட அவ�, அ(ைத M- ேபா3வி6டா�, ேலாக;&+( 
ெதாியாம# அ�றிர, வழ&கப5 ேலாக� +5&க ம*ப5=� ெவளிேய ெச�றா� . 
வி5ய கதைவ M- வ�தா�. M65ேல வனிதா இ#ைல. 
 
“வனிதா! வனிதா!” எ�* Iவினா�. அ2+மி2+� ேத5னா� யா�யைரேயா 
ேக6டா� !ல�பினா�. “எ�ைன� ேபா# ஒ' �6டா� உடா? ஆ&க� 
ெபா*(தவ� ஆற� ெபா*&க& Iடாதா? அவ<&+ எ� ேம# உயி�. என&+� 
அ�ப5(தாேன ஒேர ஒ' �(த(தி காக இ(தைன அமளியா? எ� கமணி எ2ேக 
ேபானாேளா? அவ� என&+ �(தேம தர ேவடாேம, அவ� வ�தா# ேபா%�” 
எ�* Iறினா�, ஓ5னா� அவைள( ேத5. அேத சமய� வனிதா “எ�ைன� ேபால� 
ைப(திய&காாி உடா? நா� கEயாண� ெச3% ெகா�ள� ேபா+� அவ'&+ ஒ' 
�(த� ெகா-(தா#தா� எ�ன? M பி5வாத� ெச3ேத�. அதனா#தாேன அவ�, 
இ�ப5யானா�. சீ! கனகாவாவ%, ஆவியாவ%? அ%ெவ#லா� க6-&கைத! 
இத காக& காத# வா:, ெக-வதா?” எ�* தீ�மானி(% ேலாகனி� M- ேநா&கி 
வ�% ெகா5'�தா�. இ'வ'� ஒேர சாைலயிேல ச�தி(தன�. அவைன& 
கட%� ேலாக�, “வனிதா!” எ�* Iவினா�. அவ� பா3�ேதா5 வ�த த�வி& 
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ெகாடா�; ஒ�*, இர- G�* எ� கண&கி�றி �(தமி6டப5 இ'�தா�. 
இ'வாி� இத:க<� ச�தி(தேபா% இ'வாி� கணீ'� கல�தன. 
 
“கேண ! கEயாண� �5=� வைரயி# நீ என&+ �(தேம தரேவடா�. நீ M- 
வ�தா# ேபா%�” எ�றா� ேலாக�. 
 
“�(த� நி(தநி(த� த'ேவ� கணா! நா� ஒ' �6டா�. இ@வள, 8ைவ=�ள 
இதைழ, இ(தைன நா� 8�மா வி6- ைவ(ேதேன” எ�றா� அவ�. சில தின(தி +� 
பிற+ க#யாண� நட�த%. இ'வ'� 8கமாக வா:�தா�க�. இ@வள,தா� கைத” 
எ�* Iறி �5(தா� உ(தமி. 
 
“சாியான ைப(திய2க� இர-�. இ% ஒ' கைதயா� கைத” எ�* பா�வதி 
Iறினா�. 
 
“ேபா5! இைத அவ� ெசா�னேபா% எ@வள, ந�றாக இ'�த% ெதாி=மா?” எ�* 
அவசர(திேல இரகசிய(ைத ெவளியி6- வி6டா�, உ(தமி. 
 
“அ% யார5, அவ�! ஓேகா! உ(தமி...! வி��% வி6டாயா வைலயிேல! யார5 அவ�?” 
எ�* பா�வதி ேக6டா�. “ஒ'வ'மி#ைல - Iறமா6ேட� - நீ ேகE ெச3வா3” 
எ�ற வழ&கமாக ேப�8க<&+� பிற+ உ(தமி தன&+� நரசி�ம;&+� காத# 
உடாகியி'�பைத& Iறிவி6-. “அவ� ஒ' பிராமண�” எ�*ைர(தா�. 
 
பா�வதி, த� ேதாழியி� �%ைக( த65& ெகா-(%, “ஏ5 உ(தமி, 
+6-�ப6டாJ� ேமாதிர& ைகயா# +6-�ப- எ�ற பழெமாழி�ப5 பிர�ம 
+ல(தவைரேய வைல ேபா6-� பி5(% வி6டா3! ெக65&காாிதா�. >ைனேபால 
இ'&கிறா3. காாியேமா பிரமாதமானதாக இ'&கிறேத!” எ�* Iறி& ேகE 
ெச3தா�. உ(தமி உைமயிேலேய, பா�வதி த�ைன� பாரா6-கிறா� எ�* 
எணி& ெகாடா�. ஒ' வினா5யிேல அ�த எண(ைத� பா�வதி 
ஒழி(%வி6டா�. 
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“உ(தமி! எ�ப5ய5, அவனிட� நீ சி&கி& ெகாடா3? +ல� ெப'ைமைய& Iறி 
உ�ைன ஏ3(%வி6டானா? நா� பா��பன�, ஆகேவ வ&கீ# ேவைலயிேல, வ5 
வ5யாக� பண� +வி=� எ�* Iறி உ� மன(ைத மய&கி வி6டானா? எைத& 
க- நீ இ�ைச ெகாடா3? இ�ெசா#ைல& ேக6டா?" எ�* பா�வதி ேக6கேவ, 
உ(தமி, “ஏ� நானாக(தா� அாிட� அ�! ெகாேட�. காதJ&+ ஏத5 சாதி?” 
எ�* ேக6டா�. “உைமதா�; காதJ&+ சாதி கிைடயா%தா�. ஆனா#, 
ம ெறா' விஷய� ெதாி=ேமா உன&+? காதJ&+& கD� கிைடயா%, 
கணி'�தா#, நீ அ�த& கனபா5& I6ட(திேல ந�பி&ைக ைவ(தி'�பாேயா! 
ஆனா# பாவ�, ேதனிேல வி��த ஈ ேபாலானா3! அவ;ைடய பா+ெமாழி உ�ைன 
மய&கிவி6ட%” எ�* பா�வதி Iறினா�. அவ� ேப�8, ெவ*� ேகEயாக 
உ(தமி&+( ேதா�றவி#ைல. பாிதாப�� அவ� +ரEேல ேதா3�தி'�ப% க-, 
உ(தமி ஓரள, திகி# ெகாடா�. மாத� 8த�திர� - மனெமா(த காத# - கல�! 
மண� - எ�பன ப றி, அ5&க5 ேப8� பா�வதி, காதைல=� கல�! மண 
ேநா&க(ைத=� ஏ� க5&கிறா�? நரசி�மனிட� எ�ன + ற� காண �5=�? 
எ�* எணினா�. 
 
உ(தமியி� உ�ள(ைத( ெதாி�% ெகாடவ� ேபால� பா�வதி ேபசலானா�. 
“உ(தமி! எ� க'(%� 8பாவ�� உன&க( ெதாி=�. நா�, சாதி ஒழி�த, சமரச� 
நிலவ ேவ-�. காத# மண�� கல�! மண�� ஓ2க ேவ-� எ�;� 
ெகா�ைக=ைடயவ�. ெபகளி� 8த�திர(தி# ெப' ந�பி&ைக ைவ�பவ�. 
காதைல ம*�பவள#ல! கEயாண� எ�ப%, க6-�பா65� விைளவாக இ'(த# 
Iடா% எ�* I*பவ� ஆனா# நீ அ�த நரசி�மைன& காதE�பைத நா� சாியான 
காாியெம�* Iறமா6ேட�. எ� ெமாழிைய& ேக6- நட&+� நிைலயி# நீ 
இ'�பாயானா# நி�சயமாக, நீ அ�த நரசி�மைன& கEயாண� ெச3% 
ெகா�ள&Iடாெத�* க6டைளயி-ேவ�.” எ�* ெசா�னா�. 
 
தி-&கி6ட உ(தமி, “பா�வதி! உன&+ நரசி�மைன( ெதாியாேத! நீ அவைர& 
கட%மி#ைலேய. அவாிட� உன&+( %ேவஷ� வளர& காரண� எ�ன?” எ�* 
ேக6டா�. “நா� நரசி�மைன& கடதி#ைல. அவ� ெசா�ண, கா�த Nபனாக 
இ'&கலா�. அவ;ைடய +ண� Iட( த2கமாக இ'&க&I-�. அைவ ப றி 
என&+ அ&கைற இ#ைல. அவ;ட� வாழ& க'%� உன&க#லவா அ�தக 
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கவைலெய#லா�? இ�* ச�தாய� உ�ள நிைலயிேல, நீ எ�த நரசி�மைன& 
காதE&கிறாேயா, அவ;ைடய +ல(தி� இய#! உ�ள நிைலயிேல, நீ கன, 
காD� அ�த& கல�! மண�, கல&க மணமாகேவ �5=� எ�ப% எ� எண�. 
நீேயா எ� வாத(ைத& ேக6-� சிாி�பா3 எ�ப% திண�. பாிேசாதைன பல !ாிய 
காத# ஒ' M விைளயா6ட#ல. ெந'�!ட� விைளயாட& Iடா%. எனேவ, 
திSெரன உன&+& காத# மய&க� உடாகியி'�தா#, ச * ஆர அமர, உ� 
நிைலைய=�, அவ� நிைலைய=� ேயாசி(% ஒ�பி6-� பா�. அவ;ைடய ந5�ைப 
ம6-� கவனி(% விடாேத. நிைன�! எ�ன எ�பைத=� க- ெகா. Mணாக 
வா:&ைகயிேல, விசார(ைத( ேத5& ெகா�ளாேத” எ�* பா�வதி ேபச& ேக6ட 
உ(தமி, “ஏ5 பா�வதி! தா3& கிழவிகைள� ப றி நாவ#களிேல ப5(தி'&கிேற�. 
உ� ேப�8, அ�த& கிழ2க� ேப8வ% ேபாE'&கிறேத. +லமா�, சாதியா�! காத# 
எ;� பாி8(த( தீயி� ��! இ�த� ேபத� பTமீகரமா+�. ெவ*� ஏ6-� 
8ைர&காயாக இ'&கிறாேய, வாயி# ஈ Wைழவ% Iட( ெதாியாம# காதைல� ப றி� 
ேபசிவ�த உன&+ நா� ஒ' பா��பனைர& காதலராக� ெப * இ'�ப% H&கி 
வாாி� ேபா-வாேன�. அைத நீ க5&கலாேமா? யாராவ% ேக6டா#, ைக 
ெகா65� சிாி�பா�க�. நீ ஏேதா நவநாகாிக ந2ைக எ�* நா� நிைன(ேத�. நீ 
8(த� பைழய பசE; க�நாடக�” எ�* Iறி& ேகE ெச3தா�. 
 
“உ(தமி! இைத&ேக�, என&+� பா��பன +ல(தவ� நாகாிகேமா, நவ=க நைட=ைட 
பாவைனகேளா, ெதாியாதவ�கெள�ற எண� கிைடயா%. அ�த& +ல(தவ�தா� 
அைவகைள( திற�பட� ெச3வ�. சமரச ஞான� அவ�க<&+ ந�றாக( ெதாி=�. 
ெதாிவ% ம6-மா? சமரசஞான ேபாதக�களாக,�, அவ�க� திக:வ�. ஆனா# 
எ#லா� ேப�சளேவா- நி�*வி-�. அத +& காரண�, ெகாFச� ேயாசி(தா# 
ெதாி�%வி-�. அவ�க� த2ைகைள உய�+லெம�* ச�தாய� ஒ�!& ெகா�வதா# 
8கேபாகிகளாக வாழ �5கிற%. உைழ&க ேவ5ய நி��ப�தமி�றி வாழ �5கிற%. 
ம ற +ல(தவ� த� ��! ம5யி6- நி க,�, சாமி எ�* அைழ&க,�, 
ேமா6ச(தி + வழிகா6-2க� எ�* ேவ5& ெகா�ள,�, அத காக� பண� த�% 
மாியாைத ெசJ(த,�, நிைலைம இ'&க& கடபி�, அவ�க� அைத இழ&க 
இைசவா�களா? க�ள;&+& Iட( தன&+& கிைட(த ெபா'ைள இழ�%விட மன� 
வ'வதி#ைலேய! ெகாட கணவைன& திடாட வி6-& ெகா#ைல� !ற(தி� 
வழியாக& க�ள� !'டைன� ேசர வ'பவைள அ�த� ேசார நாயக�, ‘அவைன� 
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பா�(%� சிாி(தாயாேம? இவ;ட� ேபசினாயாேம?' எ�* அதிகார� ெச3% 
ஆ��பாி�பானா�. கணவ;&+( %ேராக� ெச3த அ�த& காதகி அ�!டனி'&+� 
!'ஷைன ஆ65� பைட&+� அ�த அட2கா�பிடாாி ேசார நாயக;&+ அட2கி 
ஒ-2கி நட�பாளா�. அ%ேபால இ'&கிற% ச�தாய�. 
 
எ�த& +ல�, ெச'&+ட� வா�கிறேதா, அதனிட� பயப&தி=ட� பா-ப-� I6ட� 
அட2கி நட&கிற%. ம ற யாைர ேவ-மானாJ� மாியாைத& +ைறவாக,�, 
மமைத=ட;�, நட(%� ேப�வழிக�, அ�த� பா��பன& +ல(திட� ம6-� ப&தி 
வி8வாச(%ட� நட�% ெகா�வைத நீ கடதி#ைலயா? இ@வள, உய�ைவ எ�ப5 
அ�த� பா��பன இன� வி6-வி-�! அைத ேயாசி(ேத நா� ெசா#Jகிேற�, நீ 
அ�த நரசி�மனிட� ந�பி&ைக ெகா�ளாேத எ�*. இ% எ� க'(%. உ� க'(ேதா, 
இ�ேநர� பாE# ேமா�(%ளி ப6ட% ேபா# திாி�%வி65'&+�. ெதளி, இ'&கா%. 
க ெநளி,&+& க6-�ப6- வி6டா# பிற+ மன(ைத ஒ' நிைல&+& ெகா- 
வ'வ% எளித#ல எ�ப% என&+( ெதாி=�. எ�றாJ� எ� சிேநகிதி எ�பத காக 
இ@வள,� Iறிேன�. இனி உ� இOட�” எ�* Iறினா�. 
 
உ(தமி நரசி�ம;&காக� பாி�% ேபசிய%ட� அவனிட� +ல�ெச'&ேகா, சாதி 
அக�பாவேமா, ஒ' %ளி=� கிைடயாெத�*�, சமரச(திேல அவ;&+ மி&க 
ேவ6ைக உெட�*�, அவ;ைடய காத# H3ைமயானெத�*�, எ-(%& 
Iறினா�. பி(த� தைல&ேகறிவி6ட% எ�* பா�வதி தீ�மானி(தா�. கி'T%வ 
மா�&க(ைத வி6-விட ேவ-� ெம�*�, பிற+ கEயாண� ெச3% ெகா�ள( 
தைடயி#ைல எ�*� நரசி�ம� Iறினதாக உ(தமி Iறினா�. பா�வதி ஏ பா- 
>ரா,� நட�ேதறி வி6ட%. இனி உ(தமிைய( த-&க �5யா% எ�* 
தீ�மானி(தா�. உ(தமி, பா�வதி&+� பா��பனனிட� அனாவசியமான ெவ*�! 
இ'�பதாேலேய, அ�மாதிாி ேபசினா� எ�* தீ�மானி(தா�. நரசி�மேனா, ஆாிய 
சமாஜிகைள ேநச� பி5(%, 8(தி மா�&க 9(திர2கைள& ேக6டறி�தா�. 
--------------- 

9999    
 
ேகரள 8�தாிக<ட� நடன& கைலயி� ேந�(திைய� பா�(திப� க- 
ஆன�தி(%& ெகா5'�தா�. கனக சேபச� அ�த� 8�தாிகளி� 8ழJ� 
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கக<&+& ெகைடைய ஒ�பி-வதா, அத +ாிய கவிைத எ�ன, அ�த� 
!லவாி� வ�ணைன&+� ம ெறா' !லவாி� வ�ணைன&+� உ�ள தார த�மிய� 
எ�ன, எ�ற ஆரா3�சியிேல ஈ-ப6-, அகமகி:�% கிட�தா�. ‘சா* நம&+� ச&ைக 
ரசிக'&+’ எ�* பா�(திப� Iறி& ெகா�ளவி#ைல. ரசிக� ேக6+� ஏ-கைள( 
த'வி(%& ெகா-(% வி6டா�. அவ� க#வியிேல க'(ைதக� ெசலவி6டா�. 
பா�(திபனி� அJவEேல ஒ' !�ளி ம6-ேம பா&கி. ஆனா#, இ'வாி# 
ஒ'வ'&+� அல�!( ேதா�றவி#ைல. அJ�! அ�த ஆடலழகிக<&+(தா�! 
ரசிகாி� கக�, ஒ'!ற� தா&க, ஆசிாியாி� கக� ம ேறா� !ற� தா&க, ஆ5=� 
பா5=� ஆடE� ெபா'ைள விள&கி=�, பாடJ&ேக ற “பாவ�” ெதாி�திட� 
ெச3%�, இ' ரசிக'&+� மன� ேகாணா% நட�%ெகா�ள அவ�க� ப6டபா- 
அதிக�தா�!! காண& காண ஆவ# அதிகமா+ேமெயாழிய& +ைறய& காணாேம. நம% 
நா6-& கைல� ெச#வ� அபாரமான%. மாநில(திேல �தEட� ெபற ேவ5ய%; 
இ#லாமலா, நாதேன ந�(தன&ேகால� >டா�. நாராயணேன ேமாகினி 
வ5ெவ-(தா� எ�* Iறி& கனகசேபச� >ாி(தா�. “உைமதா�! ஆமா�!! எ�* 
பா�(திப� ஆேமாதி(தா�. ேவ* பல ரச2கைள மன(திேல த%�ப வி6-& 
ெகா-. 
 
கதகளியி� பயனாக, கன, யா,� பEதமாகாம# ேபா+ேம எ�ற கவைலயா# 
வா5ய +மர+'பர�, க5த� பல எ�தினா�, பா�(திப;&+. �தEர- 
க5த2க<&+� பதிலாவ% கிைட(த%; பிறேகா அ%,மி#ைல. த�தி=� ெகா-(தா�, 
ெஜயா,&+ ஜுர� எ�*. பா�(திப;&+( ெதாி=�, ெஜயா,&+& கா3�ச# 
வ'ெம�* ஒ' ‘ெச&’ ெகா-(தா# ேநா3 +ணமாகிவி-� எ�ற ந�பி&ைக=-. 
எனேவ பா�(திப� கைலயி� அைண�பிேல இ�;� சில நா6க� இ'�ப% எ�* 
%ணி�%வி6டா�. +'&க� இனி� 8�மா இ'&க& Iடா% எ�* எணி, ெம�ள 
ஆலால8�தர'&+& ேகரள நா6-& கைதைய& Iறலானா�. ஆலால8�தர�, ேகரள� 
ெச�றா# பா�(திப� அவவிட(ைத வி6-� !ற�ப6- வ'வா� எ�ப% +'&களி� 
க'(%. பா�(திப�, ேகரள(திேல கதகளி நடன(ைத& க- கா8 இழ�% வ'கிறா� 
எ�* Iறினா#, ஆலால8�தராி� �க� க-&+ேமெயாழிய ேகாாிய பல� கி6டா%. 
எனேவ +'&க� அ�த� ெச3திைய& Iறாம#, ஆலால8�தர'&+� பிாியமான 
ேவெறா� ெச3திைய( த�திரமாக& Iறினா�. காசாைச பி5(த அ�த ேலாபியி� 
8பாவ� +மர+'பர'&+ ந�+ ெதாி=ம#லவா? 
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“எ�ன அநியாய�, ெதாி=ேமா? பா&+ விைல ஏறி& ெகாேட ேபாகிற%.” 
 
“பா&+ விைல ஏறிவி6ட% ஒ' பிரமாதமான விஷயமா? ஓ3! +'&கேள, ஏேதா ெபாிய 
>க�ப� ஏ ப6- வி6டா ேபால அல*கிறீேர இத +. எ�த� சாமானி� விைலதா� 
ஏறவி#ைல?” 
 
“மிரா8தாரவா<&+, Mைச நாJ Nபா3&+ வி றா# தா� எ�ன? நா ப% 
வி றா#தா� எ�ன? ந�ைம� ேபா�றவ�க<&+� ெசா#J2ேகா, ஒ' 
வார(தி +�ேள பா&+ விைல, ஒ�*&+ இரடாகி வி6ட%. யாேரா ஒ' ேச6, 
5000 G6ைட பா&+ Tடா& ெச3% ைவ(தி'�தா�. G6ைட ஒ�*&+ 50 Nபா3 
இலாபமா�. 5000 G6ைட&+ எ�ன இலாப� கிைட(த% பா'2கேள�.” 
 
இ�த� ேப�8 நட�த%� ஆலால8�தர� கண&+� ேபா6டா�. தைலைய அைச(தா� 
5000 x 50 எ�* ெப'&கினா�! 2,50,000 எ�பைத எணினா�. அவரா# தா2க 
�5யவி#ைல. இ@வள, ெபாிய ெதாைகைய எவேனா ஒ'வ� அ5(%& ெகா- 
ேபாவ%. அடடா! மா�க65ேல விைல ஏற�ேபாவ% ெதாி�%, நா� அ�த� பா&+ 
G6ைடகைள Tடா& ெச3தி'�தா#, இலாப� நம&+& கிைட(தி'&+ேம எ�* 
எணி� ெப'G�ெசறி�தா�. அ�த� ெப'� பண� த� ைகயிE'�% யாேரா 
வழி�பறி ெகா�ைள&கார� அ5(%& ெகா- ேபா3வி6டதாகேவ எணி 
ஆயாசமைட�தா�. ேபான% ேபாக6-�. இ�ேபாதாவ% ஒ' ‘சா�T’ பா�&க 
ேவடாமா? எ�* ேயாசி(தா�. 
 
“பா&+ விைல இ�ன�� ஏ*ேமா?” எ�* ேக6டா�. 
 
“ஆமா�, அதனா#தா� அைரMைச வா2கிவர� ெச�றவ� இர- Mைசயாக 
வா2கி& ெகா- வ�%வி6டா�. நா� எ�ன பி(%&+ளிேயா! அ�த� ேச6தா� 
மலபா� ேபாயி'&கானாேம!” எ�* +'&க� Iறினா�. 
 
“மலபா'&கா?” எ�* ேக6டா� மிரா8தார�. 
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“ஆமா�, அ2+தாேன பா&+ விேசஷ�. மE, அ2+ ஏராளமாக வா2க� 
ேபாயி'&கா� மா�வ5. ந�பவா<&+ ஏ% இ�த ேயாசைன?” எ�* பாிதாப� 
ப6டா� +'&க�. 
 
“ேயாசைனயி#லாமெல�ன? ந�ம ேபாறாத ேவைள, பா&+ Tடா& ெச3த பிற+ 
விைல இற2கிவி6டா# எ�ன ெச3வ% எ�* பயமி'&+ பா'2ேகா. 1* 
இ'1றா? இல6ச&கண&கிேல நOட� வ'ேம. மா�&ெக6 வி��% வி6டா#” எ�* 
மிரா8தார� Iறினா�. 
 
“ஆமா� நOட(ைத எதி�பா�(%(தாேனா ஒ' வியாபார� ஆர�பி�பா? இலாப� 
வ�தா# இல6ச& கண&கி# வராேதா? அ�த� ேச6-&+ 5000 G6ைட&+ G6ைட 
ஒ�*&+ 50 Nபா3 Mத� எ@வள, இலாப� கிைட(த% பா'2கேள�” எ�* 
ம�திர உ�சாடன� ெச3தா�. 
 
அ�றிர, 5000 x 50 எ�ற ெப'&கேலதா� ஆலால8�தர'&+! அத� பலனாக, ஒ' 
!திய ெரயி#ேவ அ6டவைண� !(தக� வா2கிவி6டா�. மைலயாள நா6-&+� 
ெச#ல( தீ�மானி(% வி6டா�. +'&க� தன% தி6ட� நிைறேவ*வ% க- 
களி(தா�. 
------------- 

10101010    
 
“வா5 சா�பிட, மணி எ�ன ெதாி=மா?” 
 
“பா�வதி, எ�ைன( ெதா�திர, ெச3யாேத. என&+� பசிேய இ#ைல.” 
 
“பசி இ#ைலயா! அ5! இ�த நிைலம6-� உலகிேல ஏ ப6-வி6டா#, சைட 
ச�சர, எ%,� இரா%. பசியி#ைலயா� பசி! ஒ' நா� உணைவ ஒழிெய�றா# 
ஒழியா3 எ�ற பா65 ெமாழி ெபா3யா? எ��திர5 கண#ல வா! ெகாFச� 
சா�பி6-வி6-( H2+.” 
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“அ�ப�பா! உ� ேராதைன சகி&க �5யவி#ைலய5. என&+� பசி எ-(தா# 
சா�பிடமா6ேடனா. நா� எ�ன +ழ�ைதயா, ேசா* ஊ6ட ேவ-மா, ச�தமாமா 
கா6ட ேவ-மா! பசியி#ைல, ேபா5 எ�* ெசா�னா#...” 
 
“உ�ைன� ப(த5 பிர�பினா# ெகா-&கிேறனா!” 
 
“அ5(தா# Iட ெபா*(%& ெகா�ேவ�.” 
 
“க5�ப% ம6-� Iடாேதா? உைமதா� க�ன(%&+ ��ன� ம'�தி6-& 
ெகாடாய#லவா?” 
 
“ேகE ெச3யாேத பா�வதி. என&ெக�னேமா வா3 ஒேர கச�பாக இ'&கிற%. 
சா�பிட� பி5&கவி#ைல. 
 
உ(தமியி� வா3& கச�பி� காரண� யாேதாெவன� பா�வதி உசாவினா�. 
பயனி�றி - சி�னா6க� வைர ஏேதா ேநா3வைக ேபாJ� எ�ெறணினா�. 
ஆனா#, கச�!ட� +ம6டJ�; மய&க�� வ�திட& கடா�; உ(தமியி� விழியிேல 
நீ�(%ளிக� ேதா�றிட,2 கடா�. பி�னேர பா�வதி&+ உ(தமியி� வா3& 
கச�!ட� உ�ள& கச�!� உடனி'�% வ'வ% ெதாியவ�த%. இ�ப(ைத அைடய 
எ(தனி&+� உ(தமி&+� 8ைவ கிைட(த%ட� 9J� ஏ ப6ட%. வா3&கச�!� 
+ம6டJ�, உண, ஏ *& ெகா�ளாைம=�, அவ றி� அறி+றிகேள. ஆாிய 
சமாஜ(தி� சீாிய ஏ பா65னா# நா� மணவிைன �5(%& ெகாட%�, எ�ப5 
எ�ப5 இ'�ேபா� ெதாி=ேமா? எ�ென�ன விைளயா6-களிேல ஈ-ப6- 
மகி:ேவா� ெதாி=ேமா! நம% இ�ப� எ@வணமி'&+� ெதாி=ேமா! எ�* Iறி& 
Iறி நாண�� சி* நைக=� உடைல வைள(% உ�ள(ைத ெநகிழ� ெச3திட, 
அ�நிைல எ;� வைலயிேல அ�த ந2ைகைய நரசி�ம� M:(திவி6டா� - 
வா3&கச�!&+& காரண� அ%ேவ! உ(தமி G�* மாத& க��ப�! கட கைர& காத# 
க�ள2கபடமறியா உ(தமியி� உ�ள(ைத ஒ5ய� ெச3% வி6ட%. 
 
அவ<ைடய அைண�!� �(த�� கிைட&+� வைரயிேல ஆாிய சமாஜ(ைத� 
ப றி=�, கEயாண(%&காக& கிறிTதவ மா�&க(ைத வி6- விலவி மீ-� 
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இ�%வாக ேவ-ம�*�, நரசி�ம� Iறி& ெகா5'�தா�, உ(தமி மீள �5யாத 
அள, த�னிட� சி&கிவி6ட பிற+ ேவ* பாைஷயிேல ேபசலானா�. “கி'Tதவ 
மா�&க(திE'�% விலகி, 8(தி ெப * இ�%வாக நீ மாறினா#, உ(தமி ஒ' கOட� 
இ'&கிற%. நீ கி'Tதவ மா�&க(ைத( த�வி& ெகா�<� ��! எ�த 
வ+�பினேளா, அதிேலதா� ேசர ேவ-�. நீேயா, எ�த வ+�பிேல பிற�தவ� 
எ�% ெதாியாெத�* I*கிறா3. இ% ஒ' த�மச2கடமாகி வி6ட%” எ�* சா&+& 
Iறலானா�. அ% ேக6- உ(தமி வ5(த கணீ� உல' ��! “உ(தமி! ஏேதா 
பிராமண +ல(ைத� சிலேப� பழி&கிறா. அவா, விஷய�ெதாியாதவாெள�* நா� 
நி�சயமா3� ெசா#ேவ�. ேந * எ� மாமா ஆ(%&+� ேபாயி'�ேத�. அவ� மக�, 
+மாாி +�தினியி� நா65ய(ைத& கேட�. அ�ப5ேய பிரமி(%� ேபாேன�. 
ஏேதா ேதவேலாக(திேல அ�சர8க� ஆ-வா�; ெசா#றாேள, அ�த அ�சர8க� 
ேதா *வி-வா எ2க +�தினியிட�, பேல ேஜா�” எ�* ேபசினா�. 
 
“+�தினி, சி�ன� ெபணா?” 
 
“ஆமா�, பதிேன�, பதிென6- வயதி'&+�.” 
 
“அழகா இ'�பாளா?” 
 
“அைதேய� ேக&கேற ேபா. மகா Nபவதியா இ'&கா. அவ�க(திேல ல68மிகைள 
தாடவமா-வ%.” 
 
“அவ !'ஷ;&+ எ�ன ேவைல?” 
 
“எ�ன ேவைல ேவ5யி'&+ அவ;&+? சதா ச�வ கால�� அவேளா- 
சரசமா55'�தாேல ேபா%�. ேவ* ேவைல&+� ேபாக(தா� மன� வ'மா?” 
 
“ஒ' ேவைல=மி�றி� 8�மாவா இ'&கிறா�?” 
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“யா�?” 
 
“+�தினி !'ஷ�” 
 
“அட ைப(தியேம! அவைள& கEயாண� ெச3% ெகா�பவ� அவளிட� ெசா&கி 
வி-வா� எ�பைத� ெசா�ேன�. அவ<&+(தா� இ�ன�� கEயாண� 
ஆகவி#ைலேய.” 
 
“ஏைழM6-� ெபணா?” 
 
“ந#ல ேக�வி ேக6டேபா. எ�ஜினிய� ேவதா�தா� சாாியி� மக��னா +�%. 
ேவதா�தா�சாாி யா� ெதாி=ேமா? ஜ6ஜு சடேகா�பா�சாாியா� த�பி! ெபாிய 
இட��ேனா? மாயவர� ப&க(திேல அவா<&+� ெபாிய மிரா8 இ'&+. ேமா6ட� 
G�* அவா M65ேல.” 
 
“அழ+ அ�தT% எ#லா� இ'&+� அ�த� ெபD&+ ஏ� இ�ன�� ஒ' இட� 
ஏ பாடாகவி#ைல.” 
 
“எ�ப5 ஆ+�? அவா<&+& +�தினிைய, எ�ப5யாவ% என&+( தர 
ேவ-ெம�* எண�. நா� எ�ன ெச3ேவ�? அவா, ேக6+�ேபாெத#லா� 
�5யா% �5யா%�; ெசா# 
E- இ'&ேக�. உயிைர வா2கறா” எ�ற உைரயாட# Gல�, தன&+& கEயாண 
மா�&ெக65ேல கிரா&கி இ'�பைத=� Iறினா�. கைடசியி# ]ஜ( 
நரசி�ம;&+�, ]மதி +மாாி +�தினி&+� விவாக 8ப �I�(த� நட�% வி6ட%. 
வா3& கச�!�, உ(தமி&+ அதிகாி&காமE'&+மா? 
 
உைம ெதாி�த பிற+, பா�வதி அ%ப றி ேமJ� விசாாி�ப% உ(தமியி� 
உ�ள(திேல ேவ# !+(%வதா+ெம�* க'தினா�. விஷயேமா ெவளிேய 
ெதாிய&Iடா%. ெதாி�தா# மான� ேபா+�; G5 ைவ&க,� �5யா%. க' வள��% 
ெகா5'&கிற%! இ�நிைலயிேல, யாாிட�� ேயாசைன ேக6க,� �5யா%. எ� 
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ெச3வா�க�. அ�த இள� ெபக�? த ெகாைல தவிர ேவேறா� வழி=� இ#ைல 
எ�றா� உ(தமி! ந�பி&ைக& %ேராக� ெச3த நயவFசக� நரசி�மனி� ெகா-F 
ெசயைல, ம&க� ம�ற(திேல Iறி அவைன� பழி தீ�&கலாெம�றாேலா அ�ெசய# 
இட' டா&+வ%ட� உ(தமிைய=� ஊரா'&+& கா65 ெகா-�ப% ேபாலாகி 
வி-�. ேத� க5யா# ேத�ப,� பய�% திைக&+� க�வ� ேபா�* இ'�த% 
உ(தமியி� மன�. தன% நிைல அறி�தா# ஆசிாிைய( ெதாழிைல=� அதிகாாிக� 
பறி(%& ெகா�வா�. அ�ேபா- த�ைன வள�(%� ப5�X�% உதவிய 
பாதிாிமா�க<� பைக�ப�! பிைழ�!� மான�� ேபா3 இ'�பிடமி�றி அைல=� 
அபைலயாக ேவ5 வ'ேமா எ�றFசி உ(தமி தீயி# M:�த ேசயானா�. ப'வ� 
ேச6ைட யிைன அட&க �5யா% இ�பா: நிைல ெப ேற� எ�* த�ைன(தாேன 
ெநா�% ெகாடா�. இனிைமயாக� பா5 இைரைய மய2க� ெச3=� பறைவ ேபால, 
நரசி�ம� காத# கீத�பா5 க'(ைத& ெக-(த பிற+ ைகவி6டாேன. எ�ேன 
அவ;ைடய க# ெநFச� எ�* Iறி& கசி�%'கினா�. இ&கதி தன&+ 
ேநாிடா��ன� அவ� எ�ென�ன Iறினா�, எ@வண� ஆ5னா� எ�பைத 
எணிேய, வFசக நாடக(ைத அவ� எ@வள, திற�பட ந5(தா� எ�ப% ெதாி�% 
ேத�பினா�. அவ<ைடய கல&க(ைத=� கணீைர=� ெபா'6ப-(தாம# 
நரசி�மனி� நயவFசக(ைத� ப றி� ச6ைட ெச3யாம#, சGக�, பழி&+ேமா எ�ற 
பயமி�றி, க' வள��% வ�த%. உ6!ற(திேல உல,� க'வி� அறி+றி 
ெவளி�!ற(தா# காேபா'&+ விள2+� கால� க- ேவக(%ட� வ�த%. 
 
“ஒ' காாிய� ெச3 உ(தமி! ஆ* மாத(தி + Q@ எ-(% ெகா�. இ'வ'� ெவளிU� 
ெச#ேவா�. பிற+ நட&க ேவ5யைத நா� பா�(%& ெகா�கிேற� எ�* பா�வதி 
ேயாசைன Iறினா�. எதி�(%� ேபசியத� விைளவா# ேவதைனயைட�த உ(தமி, 
பா�வதியி� ேயாசைனைய& ேக6ட%�, சி* +ழ�ைதேபால( தைல அைச(தா�. 
ச�மத� எ�ற அவ<ைடய பாிதாப(ைத& கட பா�வதி, உ(தமிைய அ'கி# 
அைழ(%( த� மீ% சா3�தி'&க� ெச3%, ெந றிைய( தடவி& ககைள( 
%ைட(%, “கேண உ(தமி! கல2காேத, ெந- நா6களாகேவ க�னி� ப'வ(ைத 
இ�ப5( தா� ஆக� 9ைறயா5யி'&கிறா�க�. ெச#வ& +5யிேல இ% 
நட�தி'�பி� பண� எ�;� திைரயி6-� ப&+வமாக இதைன G5வி65'&க 
�5=�. பழி=� பய�� அ2ேக அட அF8�. நாேமா ஏைழக�; ந�ைம& 
க5&க,�, இழிவாக� ேபச,�, சாTதிர2கைள=� ச�மா�&க(ைத=� 
ேபாதி&க,� பல� ��வ'வா�கேள ய�றி, இர&க2 கா6ட ஒ'வ'�� 
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��வரமா6டா�க�. ஆைகயினா# நாேமதா� இத +� பாிகார� ேத5& ெகா�ள 
ேவ-�. நீ பய�படாேத பய�% இனி எ�ன ஆ+�? அ�த� பாதகனி� ெசயைல 
மற. இனி ஆகேவ5ய காாிய(ைத& கவனி�ேபா�. நீ �தEேல, Q@ கிைட&+�ப5 
ஏ பா- ெச3%ெகா�” எ�* பாி,ட� Iறினா�. வE=�ள இட(திேல அ�!ட� 
தடவி& ெகா-(தா# வE நீ2காவி6டாJ2 Iட, ஓரள, நி�மதி இ'�ப%ேபா#, 
உ(தமி&+� பா�வதியி� ேப�8 எ@வளேவா ஆ*தைல& த�த%. இ�த� பா�வதி=� 
இ#லாவி6டா# த ெகாைல தவிர ேவெற�ன ெச3% ெகா5'&க �5=�. அ�த� 
பாிதாப(%&+ாிய உ(தமியா#? 
 
யாைரேய;2 ெகா65வி6ட பிற+ ேத� அவ� எ�ப5 %5&கிறா�. எ�ன ம'�% 
ேத-கிறா� எ�பைத& காண வி'�!கிறதா? ேவைல �5�த%� ேவறிட� ெச#J�. 
அ%ேபால, உ(தமியி� வா:ைவ வைத(த அ�த வ�ெனFச�, அவ� எ�ன 
கதியானா� எ�பைத=� எணவி#ைல; +மாாி +�தினியிட� +லவி&கிட�தா�. 
அ%ம6-மா? அவளிட�, தன% Mரதீர� பிரதாப2கைள& I*ைகயிேல, த�னிட� 
எ�த மா%� ைமய# ெகா�வ� எ�* ெப'ைம ேபசி, உ(தமியி� கட கைர& 
காதைல=� Iறினா�. தன% நாயகனி� தீ�ெசயைல& +�தினி க5&கவி#ைல. 
அ% த� கணவனி� திறைம&ேகா� அ(தா6சி எ�* எணிய%ட�, உ(தமிைய� 
பா�(%� ேபச ேவ-� எ�* தீ�மானி(தா�. 
 
Q@ ேக6க அ�* உ(தமி, தைலைம ஆசிாிைய M65 +� ெச�றி'�தா�. பா�வதி 
ம6-� M65ேல ஏேதா ப5(%& ெகா5'�தா�. M6ட'ேக ஒ' அழகிய 
ேமா6டா� வ�% நி பைத� சாளர(தி� Gல� கட பா�வதி&+ பா�(திபேனா எ�ற 
பய� பிற�த%. அழகிய ஒ' ெப, ேமா6டாாிE'�% இற2கி அ2+மி2+� பா�(% 
வி6-, M65 +� Wைழய& கட பா�வதி, யாேரா எ�னேவா எ�* 
ெதாியாதவளா3, நா காEைய( %ைட(% ஒ'!ற� ேபா6- வி6-, மாியாைதயாக 
வ�தவைள வரேவ றா�. வ�தவ�, பா�வதிைய ஏற இற2க� பா�(%வி6-, “உ(தமி 
எ�ப% நீதாேன?” எ�* ேக6டா�. “இ#ைல, எ� ெபய� பா�வதி. உ(தமி எ� 
சிேநகிதி. இ2+தா� இ'வ'� வசி�ப%, அவ� ெவளிேய ேபானா�. வ�%வி-வா�. 
உ6கா'2க�” எ�* பா�வதி உபசாி(% வி6-, “த2க� ெபயைர( ெதாி�% 
ெகா�ளலாமா?” எ�* ேக6டா�. “எ� ெபய� +�தினி” எ�*ைர(தா� வ�தவ�. 
மாியாைதைய ம6-�ப-(தி& ெகா- பா�வதி, “நரசி�மனி� நாயகியா? இ2ேக 
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வ�த காரண�?” எ�* ேக6டா�. ேக6+�ேபாேத பா�வதியி� உ�ள� ெபா2க 
ஆர�பி(த%. உ(தமி விஷயமாக நரசி�ம� வ�பள&க %ணி�%வி6டா� 
எ�பதறி�%. 
 
“ஆமா�! அவ'&+ உ(தமி ெதாி=மா�. நா� உ(தமிைய& காணேவ இ2+ வ�ேத�.” 
எ�* +�தினி Iறினா�. 
 
“�� கால(திேல அரச�க�, =(த(திேல ெஜயி(த பிற+ ேதா ற ம�ன;ைடய 
ஆைட அணிகைள( ேதவிமா�களிட� கா6-வா�களா�. அ%ேபா# உ� கணவ� 
உ(தமிைய� ேபா3 பா�(%& களி&+�ப5 உ�ைன இ2+ அ;�பினா� ேபாJ�. 
+�தினி! நீ=� உ(தமி ேபாலேவ ஒ' ெபதா�! அவ<ைடய நிைலைமைய& 
கடா# எவ� மன�� பத*�. அவைள எ�ப5=� மண� ெச3% ெகா�வதாக 
வா&களி(%, வFசி(%, பண(தி# !ரள ேவ-ெம�கிற ேபராைசயா#, நரசி�ம� 
உ�ைன& க#யாண� ெச3% ெகாடா�. இ@வள, ெகா5ய வ;&+� ெபடான 
நீேயா, உ� கணவாி� கயைமயா# கல2+� காாிைகைய& காண வ�தி'&கிறா3! 
ந�*, ந�*! நட இ�த M6ைடவி6- எ� ேகாப� அதிகாி&+��! ேபா3வி-. நா� 
உ(தமி ேபால� ெபா*ைம=�ளவள#ல. ேபா, ெவளிேய” எ�* பா�வதி Iறினா�. 
 
+�தினி, ேகாப2ெகா�ளவி#ைல. ெவளிேய ேபாக,� �யலவி#ைல. 
நா காEயிேல உ6கா��% ெகா- !�னைக =ட� “என&ெக�ன ெதாி=�? 
பைழய கைதக� ெதாி�தாJ2 Iட அத காக நரசி�மைன& கEயாண� ெச3% 
ெகா�ள �5யா% எ�* நா� ெசா�னாJ� M65ேல ேக6பா�கேளா? ஆக<&+ 
இ% சகஜ� எ�* I*வா�க�. நா� இ2+ வ�த% Iட உ(தமி&+ ஏேத;� உதவி 
ெச3யலா� எ�பத காகக(தா�. ேகE ெச3யவா வ�ேத�? உ� சிேநகிதியி� 
%ய�க-, நீ ேகாபி�ப% சகஜ�, வ'(த�ப-வ% �ைறதா�. ஆனா# ஒ�* 
ேயாசி, நரசி�ம� ெச3த + ற(தி காக, என&+( தடைன த'வதா? பா�வதி! 
உன&+ இ'&+� அள, என&+ உ(தமியிட� அ�பி'&க �5யா%. எ�றாJ�, 
அவ� நிைலைமைய நரசி�ம� Iறின% ேக6ட பிற+. என&+ ப�சாதாபமாக(தா� 
இ'&கிற%. ேமலா# எ�ன ெச3வ% எ�பைத ேயாசி(% இ'வ'� கல�% ஏேத;� 
ெச3யலா�. M ேகாப(தா# எ�ன நட&+�? என&+ ஒ' ேயாசைன 
ேதா�*கிற%. அத�ப5 ெச3தா3 எ#லா� 8பமாக �5=�” எ�* +�தினி 
Iறினா�. 
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“எ�ன ேயாசைன?” எ�* ேக6டா� பா�வதி, ேகாப2 +ைறயாத நிைலயிேல. 
 
“என&+ ஒ' கீ�(தி வா3�த ேல5 டா&ட� ெதாி=�” எ�* ெம�ள& Iறினா� 
+�தினி. 
 
“அவைள& க- க'ைவ� சிைத(% விடலா�. அ% தாேன உ�;ைடய 
அ'ைமயான ேயாசைன” எ�* பா�வதி ேக6டா�. ேகாப� வளர( ெதாட2கிய 
நிைலயிேல +�தினியா# ேபச �5யவி#ைல. 
 
“அ;பவமா?” எ�* ெவ-&ெகன& ேக6டா� பா�வதி. 
 
“நீ 8(த அதிக� பிரச2கி, ஏேதா திமிராக� ேபசி& காாிய(ைத& ெக-&கிறா3. 
அவ<� நீ=� எ&ேக- ெக6டா# தா� என&ெக�ன! உ(தமி&+ இ�;� 
மணமாகவி#ைலேய. ஊ� அறி�தா# அவைள( H *வேதா- எவ;� 
கEயாண(%&+ ஒ�!& ெகா�ளமா6டாேன, எ�* நா� ஒ' ேயாசைன ெச3%� 
அவ<&+ ஒ' பாதக�� ேநாிடாதப5 ஒ' காாிய� ெச3ய நிைன(தா#, நீ வ�ெளன 
வி��% எ�ைன& க5&கிறாேயா, ேல5 டா&ட� எ�* நா� ஒ' ேயாசைன ெச3%� 
அவ<&+ ஒ' பாதக�� ேநாிடாதப5 ஒ' காாிய� ெச3ய நிைன(தா#, நீ வ�ெளன 
வி��% எ�ைன& க5&கிறாேய, ேல5 டா&ட� எ�* நா� ேப�8( ெதாட2கிய%�, 
க'ைவ� சிைத&க� ெசா#கிேற� எ�* நீயாக( திSெர�* நிைன(%& கடப5 
ேப8கிறா3. உ�ைன� ேபா�ற அவசர !(தி=�ளவளிட� ேப8வேத மகா ஆப(%. 
உ(தமி&+ எ�ன ேநாி6டா# என&ெக�ன? நாேன அவ� ப�ளி&Iட 
அதிகாாிகளிட� ேபா3 விஷய(ைத� ெசா#E, மான(ைத வா2+கிேற� பா�. எ� 
உதவிைய நீ ெவ*(%( த�ளிவிடலா�. ஆனா# எ� விேராத� உ2கைள ேலசி# 
விடா%” எ�* +�தினி ேகாபமாக� ேபசினா�. 
 
பா�வதி ேயாசி(தா�. +�தினி உைமயிேலேய உ(தமி&+ ேமJ� ெக-த# 
ெச3%வி6டா#. எ�ன ெச3வெத�* வய�%, இனி�ச *� ப&+வமாகேவ நட�% 
ெகா�ள ேவ-� எ�* நிைன(%, “+�தினி! நீ ேல5 டா&ட� எ�* ெசா�ன%� 
நா� தவறாக எணி& ெகாேட�” எ�* Iறினா�. 
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“நா� உ(தமியி� க'ø� சிைத&+� ெகா-Fெசயைல� !ாிய� ெசா#லவி#ைல. 
பிற&+� +ழ�ைத&+� 8கமான, அ�தTதான இட� கிைட&+� வழிைய I*கிேற�. 
பிராமண +ல(திேல, அ�த& +ழ�ைத வாழ,�, உ(தமி ஒ' தாயானா� எ�ற 
விஷயேம உல+&+( ெதாியாதி'&க,� வழி ெசா#J கிேற�. இேதா, பா�வதி! 
இ&க5த(ைத� ப5(%� பா�!” எ�* Iறி& ெகாேட +�தினி, த� 
மணிப�சிE'�% ஒ' க5த(ைத எ-(%� பா�வதியிட� ெகா-(தா�. க5த(ைத� 
ப5(த பா�வதி ஒ'வா* விஷய� ெதாிகிற% எ�* Iறினா�. !�சிாி�!ட�, 
அ&க5த� வ'மா*:- 
 
ெப2கV� 
அ�!�ள +�தினி&+! 
 
ல68மிநாராயண� அ'ளா# சகல ச�ப(%� கடா6ச�� கிைட&க ஆசீ�வதி(%, 
ஆடா� எ�தி& ெகாட%. எ�;ைடய 8க%&க(திேல உன&+�ள விேசஷ 
அ&கைற&காக நா� எ�ன பிரதி� பிரேயாஜன� ெச3ய� ேபாகிேற�? எ�ைனவிட 
நீ வயதிேல சிறியவளானாJ� தீ6சணிய�ைடயவ�. உ� கEயாண(தி�ேபா% 
நா� வ�தி'�த சமய�, நீ என&+� ெசா#E& ெகா-(த த�திர(தா#, M65ேல 
ெகாFச� நி�மதி ஏ ப65'&கிற%. எ� !'ஷ� நா� க��பவதியாக இ'&கிேற� 
எ�* ச�ேதாஷமாக,�, ெப'ைமேயா-� இ'&கிறா�. ��ெப#லா� �க(ைத� 
8ளி(%& ெகா�வா�. இ�த நாJ மாத2களாக� சிாி(%& ெகா- ேப8வ%�, 
அ�பாக நட(%வ%மாக இ'&கிறா�. இரடா2 கEயாண� எ�ற ேப�ேச 
கிைடயா%. 8வ�ண வி&ரக� ேபால& +ழ�ைத பிற&+� எ�* ெசா#கிறா�. அ%,� 
ஆபி�ைளதானா�! அ5 +�%! எ�;ைடய அ�த ஆன�த வா:, இ�;� 
எ(தைன நா� நட&+�? எ� 9% ெதாி�% வி-ேம! அ�ேபா% எ�ன ெச3வ%? 
அவ� எ@வள, ந�பி& ெகா5'&கிறா�. ெதாி=ேமா? ேல5 டா&டாிட� கா6ட 
ேவ-மா�. அவ� எ� மான(ைத ெவளி�ப-(தி வி-வாேள. அ�ேபா% எ�ன 
ெச3வ%? ேல5 டா&ட� உன&+( ெதாி�தவ�தானா�. ஆகேவ நீ ெப2கV� வ�% 
அவ<&+. உைம Iறி எ�ைன& கா�பா ற ேவ-�. இ�;� இரேடா� 
மாத2க<&+� பிற+ ஏேதா உட ேகாளாறா# க'�சிைத�% வி6ட% எ�* 
அவ'&+& Iறிவிடலா�. அத + ேல5 டா&ட� உதவி ெச3ய ேவ-�. உடேன வர 
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ேவ-கிேற�. உ�னா#தா� இ% �5=�. அ8வாரசியமாக இராேத. உன&+& 
ேகா5 !ணிய� உ-. 

இ�ப5&+, 
ஆடா�. 

 
க5(ைத� ப5(த பிற+ பா�வதி&+, ஆடா� த� !'ஷைன ஏமா ற& 
க��பிணியாக இ'�பதாக ந5(% வ'� விஷய� ெதாி�த%. இ@வள, த�திரமான 
ஏ பா6ைட& +�தினி, ஆடா<&+& க *& ெகா-(தைத எணி “ஏ5 
+�தினி! நீ பேல ைககாாி ேபாE'&கிறேத” எ�* Iறினா�. 
 
“பா�வதி! ஆகளி� ஆதி&க(திE'�% த�ப ேவ-மானா#, ெபக<&+( 
த�திர� ெதாி�தி'&க ேவடாேமா? அவ�கேளா ந�ைம� சமமாக& க'%வதி#ைல. 
அவ�க� இ�ப(%&+& க'வியாக& க'%கிறா�க�. நா� ேவெறத +� 
பிரேயாஜனம றவ�கெள�ப% அவ�களி� எண�. அ% ம6-�தானா? 
ெபகைள ர�ைபேய, ஊ�வசிேய எ�* !க:வதாJ�, உ� மீ%தா� என&+ 
அள, கட�த பிாிய� எ�* ேப8வதாJ�, உ�ைன நா� எ�ேபா%� ைகவிட 
மா6ேடென�* ச(திய� ெச3வதாJ� ஏமா *கிறா�க�. �க(திேல ெஜாE�!& 
+ைற�தா# தீ��%வி6ட%. ேவ* ெபகளிட� ஆக<&+ நா6ட� பிற�% 
வி-கிற%. வழ&கமாக� ெச3% ெகா�<� அல2கார2களிேல ெகாFச� 
+ைற�தாJ� ேபா%�. ேவ* அழகிகளிட� ஆக<&+ ேமா8 பிற�%வி-கிற%? 
ஆகேவதா�, ெபக�, த�திர(ைத& ெகாFச�� தளரவிடா% இ'�தா# ம6-ேம, 
ஆகைள அட&க �5=�. எ� சிேநகிதி ஆடா� ஒ' + ற�� ெச3பவள#ல. 
ந#ல 8பாவ�, அட&கமானவ�, ஏைழ& +-�ப�. அன�தா�சாாியா� எ�ற 
வ&கீJ&+ அவ� G�றா�தாரமாக� ேபா3� ேச��தா�. அவைள மல5, மல5 எ�* 
தி6-வ%�, ேவ* ெபைண& க#யாண� ெச3% ெகா�ள ேவ-ெம�* தி6ட� 
ேபா-வ%மாக இ'&கலானா�. ஆடா� எ�ன ெச3வா�? அவ<&+� +ழ�ைத 
ேவ-ெம�* ஆைச தா�! அன�தா�சாாியா'&+� !(ெத�ற நரக(திE'�% 
த�ைன மீ6- ஒ' !(ர� ேதைவ எ�* ஏேதா ேவத� I*கிற% எ�ற எண�. 
அதனா# +ழ�ைத ேதைவ எ�ற ஆைச. ஆடா<&+& +ழ�ைத எ�றாேல, 
அபாரமான பிாிய�. ெபக<&+ இ% சகஜ�தாேன? சீரா6ட� பாரா6ட� சிாி(% 
விைளயாட, �(தமி6- வள�&க ஒ' +ழ�ைத ேவ-� எ�* ஆடா� 
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ஆைச�ப6டா�; பிற&கவி#ைல. அவ� எ�ன ெச3வா�? அவ� ேவதைன=ட� 
இ'�தேபா%, அ�த அன�தா�சாாி அவைள மல5 எ�* ைவவ%�, இ�த� 
சனிய;&+� !(திர ச�தான� உடாகா%, ேவேறா� ெபைண& கEயாண� 
ெச3%ெகா�ள ேவ-ெம�* ேப8வ%�, ஆடா<&+ எ@வள, ேவதைனயாக 
இ'&+�. எ�னிட� ெசா#E அ�தா�. நா� பிற+ ஆடா<&+ ஒ' =&தி 
Iறிேன�. நீ க��பமாக இ'�ப% ேபால� பாவைன ெச3 எ�* ெசா�ேன�. அைத 
அன�தா�சாாி ந�பிவி6டா�. இ�ேபா% ேல5 டா&டாிட� கா6ட� ெசா#கிறாரா�. 
ஆடா� பய�% என&+& க5த� எ�தியி'&கிறா�. பா�வதி, அன�தா�சாாியி� 
ெகா6ட� அட&க�பட,�, ஆடாளி� வா:&ைகயி# ேவதைன Gளா% த-&க,�, 
உ(தமியி� உப(திரவ� தீர,� இ�ேபா% ஒ' வழி இ'&கிற%. ேல5 டா&ட� 
என&+ மிக,� ேவ5யவ�. ெபகளி� கOட� அவ<&+ மிக ந�றாக( 
ெதாி=�; அவ� எ� ஏ பா6-&+ இைசவா�. ஆடா� ேல5 டா&டாி� 
வி-தியிேலேய த2க ேவ-ெம�* ஏ பா- ெச3%விடலா�. அ% 8லப�. ஒ' 
�ைற&+ இ'�ைற நா5ைய� பா�(%வி6-, “உடEேல இர(த� +ைற,. பலMன� 
அதிக�. பிரசவ� கOடமகா இ'&+� ஆTப(திாியிேலேய இ'&க ேவ-�” எ�* 
டா&ட� Iறிவி6டா# அன�தா�சாாி, ச�மதி(% வி-வா�. நீ=� உ(தமி=� அ2+( 
த2கலா�. ந#லேவைலயாக ஆடாளி� ேபாE& க��ப��, உ(தமியி� உைம& 
க��ப�� ஒேர கால அளவாக இ'&கிற%. உ(தமி&+& +ழ�ைத பிற�த%� அைத 
ஆடாளி� +ழ�ைதயா&கி விடலா�. இ% தா� எ� ேயாசைன. 
அன�தா�சாாி&+� !(திர ச�தான� இ#லாம  ேபானா#, ெசா(% நரசி�ம;&+ 
வரேவ-�. நரசி�ம� அன�தா�சாாி&+ ெந'2கிய ப�%, நம%, ஏ பா65னா# 
நரசி�ம� நயவFசக(தி� விைள, அவ� அ;பவி&க& க'%� ெசா(ைத நா� 
அைடய �5=�. எ�ன உ� ேயாசைன?” எ�* +�தினி Iறினா�. 
 
பா�வதி&+& +�தினியி� !(தி&I�ைம=� உ(தமி யிட� அவ� கா6-� அ�!�, 
ஆ�சாியமாக இ'�தன. தைல மீ% விழ இ'�த ஆப(ைத, இ�த( தளி�ேமனியா� 
த-&க ��வ�தத + வ�தன2 Iறினா�. உ(தமிைய� சாி�ப-(தி வி-வதாக 
உ*தி Iறினா�. ெப2கV�� பயண(%&+( ேததி=� +றி�பி6- வி6டா�. 
+�தினி பா�வதியிட� விைட ெப *& ெகா- ேபா+�ேபா% பா�வதிைய க65& 
ெகா- க�ன(திேல �(தமி6டா�. 
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உ(தமி&+ விஷய(ைத& விள&கி&Iறி, இண2க ைவ&க� பா�வதி&+� ச * 
சிரமமாக இ'�த%? “இ% மிக மான&ேக-” எ�*ைர(த உ(தமி&+ நரசி�மனி� 
மான(ைத� பறி&க இ%தா� வழி எ�* Iறினா�. பய�, ச�ேதக�, சFசல� ஆகிய 
பலவ ைற ஓ65னா�. 
 
ெப2கVாிேல ேல5 டா&டாி� “பி'�தாவ�” ப2களா,&+� ேமா6டா�, +�தினி, 
உ(தமி, பா�வதி எ;� Gவைர=� ெகா-ேபா3� ேச�(%2Iட, உ(தமி&+ 
நட�ப% நனவா கனவா எ�* ச�ேதகமாக இ'�த%? +�தினியி� திறைமயா# சகல 
ஏ பா-க<� ெச@வேன நட�ேதறின. “பி'�தாவன(திேல” க��பிணி உ(தமி=�, 
க��பிணி ேவஷ(திE'�த ஆடா<� த2கின�. 
 
ஒ@ேவா� நா<� ேகா�65ேல ேவைல �5�த%�, வ&கீ# “பி'�தாவன�” வ'வா�, 
ஆடாளிட� ேபச,�, அவ� உட#நல(ைத� ப றி ேல5 டா&டாிட� விசாாி&க,�. 
அவ'&+( ெதாியா%. பி'�தாவன(திேல தயாராகி& ெகா- வ'� Qைல. சகல 
ஏ பா-கைள=� ெச3%வி6- +�தினி ெப2கVைர வி6-� ேபா3வி6டா�. 
ஆடா<� உ(தமி=� ஆ�த நப�களாயின�. ஒ'வ'&ெகா'வ� உதவி 
ெச3யேவ உலகிேல பிற�தவ�கள#லவா! 
 
உ(தமி=ட� சில வார2க� பா�வதி இ'�தா�. பிற+ ெச�ைன ெச#ல ேவ5ய 
அவசிய� ேநாி6ட%. உ(தமிைய� ப றி& கவைல�பட ேவடா�. நா2க� 
கவனி(%& ெகா�கிேறா� எ�* ஆடா<� ேல5 டா&ட'� உ*தி Iறின�. 
க��பிணி ேவஷ(திE'�த ஆடா<&+ அன�தா�சாாியா� உபசார�ைர&+� 
ேபாெத#லா� ேவேறா� அைறயிேல, உைமயிேலேய க��ப ேவதைன 
அ;பவி(%& ெகா5'�த உ(தமி&+ ேல5 டா&ட� லEத+மாாி உபசார� 
ெச3வா�. 
 
உ(தமி, ஓரள, தன% %&க(ைத மற�% இ'&கலானா�. த�னிட� ைவ(திய(%&+ 
வ'ேவாாி� வரலா*கைள, லEத +மாாி உ(தமி&+� I*வா�. ெபா�%ேபா&க. 
 
“எ@வளேவா ெச#லமாக வள�&கிேறா�. M65ேல ஒ' +ைற=� கிைடயா%. 
+ழ�ைத ம6-� எ�னேவா நா<&+ நா� இைள(%& ெகாேட வ'கிற%. 
எ�ென�னேமா டானி&+கைள& ெகா-(%� பா�(ேத�. ெகாFச� Iட� பய� 
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ஏ படவி#ைல” எ�* ெசா#E தா3, த� மகைள& ெகா- வ�% ேல5 டா&டாிட� 
கா6-கிறா�. ேல5 டா&ட� அ�த ேநாயாளியி� உடைல� பாிேசாதி�பத + 
��பாக, உ�ள(ைத� பாிேசாதி&கிறா�. 
 
“உ6கார�மா! உ6கா'! ைவ(திய�சாைலயி# பல ேவ� வ�%ெகா-� ேபா3& 
ெகா-� இ'&க(தா� ெச3வா�க�. இ2+ ெவ6க�படலாமா? உ6கா�” எ�* 
Iறிவி6- “+ழ�ைத&+ எ�ன வய%?” எ�* தாைய ேக6கிறா�. “ப(ெதா�ப% 
�5�% இ'பதா� வய% ஆர�பமா+%2க” எ�* தா3 பதி# Iறிவி6- 
��தாைனயா# ககைள( %ைட(%& ெகா�கிறா�. ெபணி� �க(திேலா 
ேசாக� க�பி& ெகா�கிற%. ேல5 டா&ட�, மி'%வான +ரE#, “!'ஷ� இற�% 
G�* வ'ஷ� ஆகியி'&+மா?” எ�* ேக6கிறா�. ேநா3 கடவ� விதைவ 
எ�பதறி�%, “Gணாவ% திவஷ� இ�;� GDமாத(திேல வர�ேபா, %2க” 
எ�* நீ� த<�!� கக<ட� தா3 பதி# I*கிறா�. எ�த டானி& தா� எ�ன 
பல� தர �5=�, இ�த இள� விதைவ&+ எ�ற எண� பிற&கிற% ேல5 
டா&ட'&+. ெப'G�8ட�, ஏேதா டானி&கி� ெபயைர எ�தி& ெகா-(% 
அவ�கைள அ;�பிவி6- லEத+மாாி, உ(தமியிட� ெச�* I*வா�; “இ�ேபா% 
வ�% ெச�றாேள ஓ� அழகிய ெப, அவைள� X5(தி'&+� ேநா3 என&+( 
ெதாி=�. ப'வ� பாழா&க�ப-வதா# பட'� பாழான ேநா3. அத + நா� எ�ன 
ெச3ய �5=�? உப%� உற2+வ%� உயி� வாழ� ேபா%�. ஆனா#, உ�ள� 
மகி:�சிைய அ#லவா உணவாக& ேக6கிற%! பா#ய விதைவயான அ�த� 
ெபD&+� ச�ேதாஷ� எ�ப5 இ'&க �5=�? விசி(திரமான நிைலைம இ%, 
உ(தமி. அ�த� ெபணி� ேநா3 ேபாக ேவ-மானா# அவ<&+ நா� ம'�% 
ெகா-(%� பிரேயாஜனமி#ைல. சGக(திேல உ�ள பி(த� ெதளி ம'�திட 
ேவ-�. அ�ேபா%தா� அபைலகைள அைல&கழி&+� அ�த& ெகா5ய ேநா3 
ஒழி=�” எ�* I*வா�. உ(தமி&+ ேல5 டா&டாி� சிகி�ைச� சாைல ஒ' சிற�த 
அறி, வள��சி� ப�ளி& Iடமாக இ'�த%! 
 
“அஜீ�ணமா� இ�த அ�மா<&+! ஏ� இ'&கா%? எ(தைன தடைவ ம'�% 
ெகா-(தாJ�, எ�ப5 அஜீ�ண� ஒழி=�? இவ� !'ஷ� ெபாிய ெச#வவா�. 
ஊைர மிர6- வா�. M65ேலேயா ஒ-&க�தா�. காரண� ெதாி=ேமா? இ�த� 
8�தாிைய& கEயாண� ெச3% ெகாட பிற+தா� அவ;+� 8&கிரதிைச 
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பிற�ததா�! அ�ப5 ஒ' ைப(திய&கார எண� அவ;&கி'�பதா#, அவ� 
இOட(தி + மாறாக நட�பதி#ைல; அவ<&ேகா உண ேவ5ய அள, ெதாிவ 
தி#ைல. ஊாிேல வி +� பலகார2க� வ�%வி-கி�றன. பிரதி தின��“ உ- 
உ'<கிறா�. பிற+ வயி *வE எ�கிறா�. வயி *வE ேபாக இர- 
ஜிேலபிைய� பாEேல ேதா3(%� சா�பிடலா� எ�* I*வா�. அ%,� நட&+�. 
பிற+ அஜீ�ண� வராமE'&+மா? ம'�% த'�ேபா% Iட மற&காம# 
இைத&ேக6-& ெகா�கிறா�. “எ�ன வைகயான ஆகார� சா�பிடலா�? பிTக6 
சா�பிடலாமா? பழ� எ% ந#ல%? எ�* ேக6கிறா�. ம'�%Iட இனி�பாக இ'&க 
ேவ-மா�. இ�ப5� பண� மி+�தி'�பதா# பாழா+� ேப�வழிக� நடமா-� 
இேத இட(திேல வ*ைமயா# வ5 வத2கி வயி* ஒ65�ேபா3, பிற+ எைத( 
தி�றாJ� ஜீரண� ெச3% ெகா�ள �5யாத அள,&+ உட# உ*�!க� 
ெக6-வி6டவ�க<�, எ�னிட� ம'�%&+ வ'கிறா�க�. த�ம(%&+�. நா� எ�ன 
ெச3ேவ�? என&+ ந�றாக& ெதாிகிற%. அ�த அஜீ�ண ேநா3&காாியிட� உ�ள 
ெபா'� வசதியிேல ெகாFச� அ�த ஒ65ய வயி*க<&+� ேபா3� ேச��தா# 
இ'வ'&+� ஒ' ேநா=� வரா%. ஆனா#, நா� அைத� ெசா�னாJ� உலக� 
ேக6+மா?” எ�*, ம'�% ேத5 வ'� மாதாி� வரலா ைற& I*வதிேலேய 
மக(தான அறிைவ=� கல�%ைர�பா� ேல5 டா&ட�. உ(தமி&+ லEத+மாாியி� 
அறி,&I�ைம ஆ�சாியமாக( ேதா�றி *. 
 
“வய% இ'ப(திர-தா�. இத +� ஐ�% +ழ�ைதக�, ஏ� இ�த� ெபD&+ 
^யேராக� வரா% ெசா#J�. எ�னா# �5யா%. மதன�ப�ளி&+ அ;�!2க� 
எ�* Iறிவி6ேட�” எ�* ஒ' ேநாயாளிைய� ப றி உ(தமியிட� I*வா�. 
 
“என&+ அெத#லா� ெதாியா%. உ2க ெபD&+ ேநா3 ேபாக ேவ-ெம�றா# 
காைலயிேல �6ைட� பா# சா�பிட(தா� ேவ-�” எ�* டா&ட� லEத+மாாி 
ைவ(தி ய(%&காக த� மகைள அைழ(% வ�த ஒ' ெபமணியிட� Iறினா�. 
 
“அ3ய3ேயா! நா2க� ைசவமா�ேச, அ�நிய பதா�(த� சா�பிட&Iடா%2கேள.” 
 
“அ�ேபா, இ�த ேநா3&+( ெதாி�தி'&கD�. இவ2க ைசவ�களா�ேச, 
�6ைட�பா# சா�பிட&Iடாேத. நா� இவ�களிட� ேபாக& Iடா% எ�ப%.” 
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“டா&டர�மா! ேகE ெச3யாதீ2க, நா2க ெதாைட மடல �தEயார�ேச, 
பர�பைரயா, ைசவ�, நீ�சநா(தேம பி5&கா%.” 
 
“ஏன�மா, இ2ேக எ�ன ைசவா<&+ ஒ'விதமான ம'�%, ம(தவா<&+ 
ேவ*விதமான ம'�%�னா இ'&+?” 
 
“இெத�ன க�மகாடமா ேபா�சி. நா2க அைசவ பதா�(த(ைத� சா�பி-வ% 
ெதாிFசா, எ2க ப�%&க� சாதிைய வி6- எ2கைள( த�ளி ைவ�பா2கேள.” 
 
“எ�ைன எ�ன�மா ெச3ய� ெசா#ேற. ேவD�னா எ2க சாதியிேல வ�% 
ேச��%-2க.” 
 
“டா&டர�மா! ேநரமா,%. ஒ' காாிய� ெச3=2ேகா ம'�ேதா- ம'�தா, நீ2கேள 
ஆTப(திாியிேல இ'�ேத �6ைட� பாைல அ;�பி-2க. அ�ேபா ஒ' வ�!� 
வரா%.” 
 
“ைசவமா இ%? சாி, ெச3கிேற�. சிவ சிவ�; சா�பி6-& ெகா- வா2க. பிற+ 
ேசவ# Iட �6ைடயிட& Iடாதா�; ேதாD� உ2க<&+! �6ைட�பா# 
அ@வள, 'சியா இ'&+�. உட�!&+ ந#ல%.” 
 
இ%ேபால� ைசவ�� ேநா=� ெகாடவ�க<&+ மதி=� ம'�%� கல�% ேல5 
டா&ட� லEத+மாாி ெகா-(% வர&கட உ(தமி&+, டா&டாிட� அ�!�, மதி�!� 
அதிகாி&கலாயி *. ஆனா# ஆடா<&ேகா? 
-------------- 

11111111    
 
ஆடாளி� எணெம#லா� பாிதாப(%&+ாிய உ(தமி&+ ஊ* ேநாிடாதப5 
த-&க ேவ-� எ�ப%ம#ல, ச�தாய& ேகாளா*கைள( தீ�&க,� ந காாிய� 
ெச3ய ேவ-�. எ�ப%ம#ல. எ�ப5யாவ% ேகாப2ெகா-�ள த� 
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கணவ;&+� சா�தி ஏ ப6-& +-�ப(தி# ேவ* எவளாவ% !காதப5 த-(%( 
தாேன கி'கல68மியாக வாழ ேவ-� எ�ப%தா�. ேல5 டா&டாி� 
மன�ேபா&+, அவ<&+ உ(தமியிட� வள��% வ�த அ�!�, அவ�க� இ'வ'� 
I5& I5� ேபசி& ெகா�வ%� ஆடா<&+� பி5&கவி#ைல. 
இ�ப5�ப6டவ�களிட� ச�ப�த� ெகா�வதா எ�* சி�தி&கலானா�. 
 
அ�த� சி�தைன அவ<&+� சFசல(ைத வள�(த%. வர இ'&+� ஆப(ைத( த-&க 
ேவ5 வள��!� பி�ைளைய� ேச�(%& ெகாட பிற+ தன&ேக +ழ�ைத 
பிற�%வி6டா# எ�ன ெச3வ% எ�ற திகிJ� ேதா�றலாயி *. காாிய� 
�5ய6-� 8�மா இ'�%வி6-� பிற+ உ(தமிேயா ேல5 டா&டேரா கபட(ைத 
ெவளி�ப-(திவி6டா# எ�ன ெச3வ% எ�ற பய�� !+�% வி6ட%. உ(தமியி� 
+ழ�ைத வள��த பிற+ த� கணவ;&+ எ�ப5யாவ% ெதாி�% ெசா(ைத, 
உ(தமி&+� அவ<&+ ேவ5யவ�க<&+� ெசலவி6டா# எ�ன ெச3வ% எ�ற 
எண� +ைடயலாயி *. இதனா#, க', றிராவி6டாJ2 Iட ஆடா<&+ 
மய&க�� வர( ெதாட2கி *. எதி�கால(ைத மிக,� பாதி&க& I5ய இ�த� ெபாிய 
விஷய(திேல ஏ� அவரச�ப6-, தா*மாறான ெசய# !ாிய( %ணி�தைத எணி( 
திைக(தா�. ேவடாதவ� வயி றிேல ேவதைன� பிடமாக உ�ள அ�த& க' 
எ� வயி றிேல உலவினா#, மன� மகி:�சியி# G:+ேம எ�* தன&+(தாேன 
Iறி& ெகாடா�. ஒ6-� ெச5 ேபால உ(தமியி� +ழ�ைதைய பிராமண 
+ல(திேல ேச�&க� ேபாகிேறா�. இதனா# எ�ென�ன அச�பாவித� ேநாி-ேமா 
எ�* அFசினா�. இ�த எண� உதி(த� பிற+ ெவ+ விைரவாக அ% வளர( 
ெதாட2கி *. விநா5&+ விநா5 விசார� வள��%& ெகாேட ெச�ற%. 
ஏதாவேதா� �5,&+ வ�தாக ேவ-�. இ#ைலேய# கால��வ%� கணீ� விட 
ேவ-� எ�* அவ<&+� சதா யாேரா I*வ% ேபாE'�த%. தன&+ உதவி 
ெச3ய வ�த உ(தமியிட� �தEேல கா65ய அ�! மாறி, ெபாறாைம உடாயி *. 
“இ�த� பாவி&+ உடான க', என&+ ஏேனா உடாக& Iடா%. அவளிட� 
நா�, +ழ�ைதைய அ#லவா தான� ேக6கிேற�. எ� கணவைன மகி:வி&க, அவ� 
+ழ�ைதைய இரவ# ெப*கிேற�” எ�* ஏேதேதா எணினா�. அழ,� 
ெதாட2கினா�. %&கெம;� ெவ�ப� ெப'G�ெச;� ஆவியாகி, கணீ�� 
ெபாழி�த%. ஒ'நா� இ@வித� அ�% ெகா5'�த சமய(திேல, வழ&கமாக வ'� 
கணவைன& க-, ககைள( %ைட(%& ெகா- சிாி�ைப வ'�தி வ'�தி 
அைழ(தா�. அச6-(தன� வ�% நி�ற%. 
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“ஆடா�! அழறயா? ஏ�? எ�ன? உட�!&+ எ�ன5?” எ�* ேக6டா�. 
க��பிணிக� அழ&Iடா% எ�* டா&ட� Iற& ேக6ட%-. எனேவ, ஆடா� 
ககைள& கச&கி& ெகா�வ% அவ'&+� பி5&கவி#ைல. ககைள( %ைட(தா�. 
க�ன(ைத& கி�ளினா�. “கண#லேவா! எத காக அ�கிறா3? வயி ைற 
வE&கிறேதா?” எ�* கனிேவா- ேக6டா�. 8 *� *� பா�(%வி6- ஒ' �(த� 
த�தா� அவசர அவசரமாக. மீ-� ேக6டா�, “எ�ன உட�!&+?” எ�* ‘இ@வள, 
ஆைச=� என&+& +ழ�ைத பிற&க� ேபாகிற% எ�ற ச�ேதாஷ(தா#தாேன 
இவ'&+ உடாயி *? உைமைய( ெதாிவி(தா# எ�ைன ெவ65� 
ேபாடலாமா எ�ற#லேவா அவ'&+( ேதா�*�? ஐேயா! நா� எ�ன ெச3ேவ�?’ 
எ�* ஆடா� ெசா#லவி#ைல. ஆனா# அவ<ைடய கக� ேபசின. அவ� 
க- ெகா�ளவி#ைல. அவ<ைடய உத- %5(திட& கடா�. ‘ஆகா! ஆடா� 
ந#ல அழகிதா�’ எ�* தன&+� ெசா#E& ெகாடா�. அவ�, மன(திேல G- 
கிட�த% அவ'&+( ெதாியா%. 
 
“ெத3Mகமான% காத#! இத� ச&திேய அபார�. அ% ம�னைன ம+5ைச ��!� 
ம5யிட� ெச3=� மாMரைன=� பணிய ைவ&+�” எ�ெற#லா� I*கிறா�கேள 
ெயாழிய, ஆடவ� உலக� ெபகளிடமி'�% எதி��பா�&+� +Hகல�� +-�ப 
வள��சி&கான மா�&க�� கிைட&க& காணாம ேபானா# அவ�க<&+ ஆயாச� 
ேமE-கிற%. ஆைச க'கி வி-கிற%, ேமாசமான நிைலைம ஏ ப-கிற% எ�பைத 
ஆடா� எணினா�. ஏ&க(திேல G:கினா�. 
 
“ஆடா�! எ�ன ெச3யற% ெசா#ேல�. வய(ைத ெரா�ப வE&கிறேதா?” எ�* 
ேக6டா� கபடமறியாத கணவ� ெவ6க(தாJ�, அ�ச(தாJ� ஆடா� 
அ;மதி&க வி#ைல. இ#ைல எ�றா# வயி ைற( தடவி வEைய� 
ேபா&கியி'�பா�, வாFைச=ட�. 
 
“+ழ�ைதயா6ட� அ�%ேட இ'&காேத, ஆடா�. >ரண க��பிணிக� 
அழ�படா%�; டா&ட� ெசா#றா. எ%&+ நீ அழD�?” 
 
“எ� ஜாதக(ைத� பா�(தீேரா?” 
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“ஜாதக(ைதயா? இ#ைலேய, ஏ�?” 
 
“நா� எ�ன(ைத� ெசா#ேவ�? ேந(% ரா(திாி ஒ' ெக6ட ெசா�பன� கேட�. 
அைத நிைன�சாேல க��ப� கல2கற%. அ�ைக=� தானா வ�ற%.” 
 
“அ5 பி(%&+ளி! ெசா�பன(ைத எணிடா அழற%. அ5 அசேட! அ�ப5 
எ�ன5 க-6ேட பிரமாதமான ெசா�பன�?” 
 
“அைத ஏ� ேக&கேற�?” 
 
“சாி, ெசா#ல ேவடா�.” 
 
“மனசிேல, அ% இ'�%- எ�னேமா ேவதைன பணறேத.” 
 
“அ�ப5�னா ெசா#J. மன8 நி�மதியா+�. ேந&+ இ�த� ெசா�பன2களிேல 
ந�பி&ைக கிைடயா%.” 
 
“உம&+ எதிJ� ந�பி&ைக கிைடயா%. நா� கட% ேபால நீ� க5'�தா, 
ெதாி=� உம&+?” 
 
“சாி, சாி, நா� க��பமா இ'�ப% ேபா# நீ� இ'�தா உன&+( ெதாி=�, அ�த 
ேவதைன�; Iட� ேப8ேவ ேபாE'&+. சாி, விஷய(ைத� ெசா#J. எ�ன 
ெசா�பன� கேட?” 
 
“ேந * மாைலேய என&+& ெகாFச� மய&க� இ'�த%. எ�னேமா கிட&+�; 
வழ&க�ேபால சா�பி6-� ப-(%ேட�...” 
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“அ%தா� த�!. எ�ேபா மய&கேமா, அ�ேபா சா�பிடலாேமா? ல2கண� பரம 
ஔஷத�; ெபாியவா ெசா#வாேள! சா�பிடாம ப-(தி'�தா ெசா�பனேம 
இ'�திரா%.” 
 
“ெபாிய டா&ட�தா�. 8�மா இ'�. க��பிணிக� ப65னியா இரா(திாியிேல ப-&க& 
Iடா%�; சகல'� ெசா#வா. அதனாேலதா�. H&க� வ�த%. பாதி ரா(திாி 
இ'&+�. யாேரா எ� ப&க(திேல வ�% ப-(தா.” 
 
“எ�ன5 இ%?” 
 
“ெசா�பன(திேல.” 
 
“அ�பா, நீ ெசா#ல ஆர�பி�சேத ேந&+ ஒேர திகிலா ேபாயி-(%.” 
 
“ப-(த% ஆணா ெபணா�;சாியா( ெதாியேல. யார%, யார%�; நா� ேக6க& 
ேக6க யா'�; ெதாியைல யா�; ெசா#Eேட எ� தாைடைய� பி5�சி& 
கி�ளி- எ�ென�னேமா ேகாண# ேச6ைடகெள#லா� ெச3ய ஆர�பி(த% அ�த 
உ'வ�.” 
 
“எ�ன ேச6ைட ெச3த%?” 
 
“ேச6ைட ெச3த%�னா, எ#லா� நீ2க ெச3ேவேள ேச6ைடக�, அ%ேபால(தா�. 
நா� ஒ' திமி' திமிாி- எ��ேத�. உடேன கலகல�; சிாி�சி-. “ஏ5, 
ஆடா�, எ�ைன( ெதாிய#ைலயா? நா�தா� உ� ஆ(%& கார'&+ �த# 
ஆ(%&காாியா இ'�தவா�; ெசா#E * அ�த உ'வ�.” 
 
“அ�த� சனியனா? உ� ெசா�பன(திேல வ�தா?” 
 
“நட�தைத& ேக<�. நா� பய�%ேபா3, காைல( ெதா6- நமTகாரம ெச3%-, 
“எ2ேக வ�ேத�? எ�ன ேவ-� ேநா&+”�; ேக6ேட�. உடேன எ� வயி(ைத& 
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கா65, “உ�ேள இ'&ேக, அ% ேவ-� அைத எ-(%& ெகா- ேபாக(தா� 
வ�ேத�” எ�* ெசா#Eவி6-, உ�ம �த# ச�சார� சிாி�சா, ேந&+ ஒேர அெழ 
வ�த%. ஐையேயா�; Iவிேன�. உடேன எ� வாைய அவ G5வி6-, எ�ைன 
ஒ' பய2கரமான பா�ைவ பா�(தா�, “அ5 ஆடா�! உன&+& +ழ�ைத பிற�தா# 
அ-(த நாேள உ� !'ஷ� உயி� ேபா3வி-�. ஜாதக� பல� அ�ப5யி'&+. 
+ழ�ைத பிற&காவி6டா# அவ� த�!வா�. அ% ெதாி�%தா� பகவா� என&+( 
+ழ�ைத இ#லாமேல ெச3தா�. இ�ேபா% உ� வயி றிேல உல,வ% +ழ�ைதய#ல. 
ந�ம ஆ(%&காராி� உயிைர& +5&க� ேபா+� எம�. அைத& ெகா�றா# அவ� 
பிைழ�பா�. அ% பிைழ(தா# அவைர& ெகா*வி-�” எ�* Iறினா�. 
 
“இ% எ�ன5 மகா பய2கரமா இ'&ேக! +ழ�ைத பிற�தா# நா� சாேவனா? ஜாதக� 
அ�ப5�னா இ'&+?” 
 
“ேந&ெக�ன ெதாி=�? +2+ம�� மFச<� >சி& ெகா- அவ� +J2க& 
+J2க� சிாி�8- ெசா�னா. ேந&+� பய(தாேல உட# விய�(%� ேபா�8. 
ைகI�பி நமTகார� ெச3%, “அ�மா! ேந&+ இ�மாதிாி கOட� வர� ெசா#லாேத. 
உன&+& ேகாயி# க65 நமTகாி&கிேறா�”; ெகFசிேன�. எ�னாேல எ�ன5 
ெச3ய �5=�? உ� வய(திேல அ�த& க' வளர வளர, அவ� உயி� ெகாFச� 
ெகாFசமா ேபாயிேட இ'&+. இைத எ�னாேல த-&க �5யா%. ஒ' 
வழிதானி'&+. உ� க'ைவ நா� சிைத(% வி-கிேற�. பிற+ உ� !'ஷ� 
த�!வா�; ெசா�னா.” 
 
“நீ எ�ன ெசா�ேன?” 
 
“எ�ன ெசா#ேவ�? !'ஷைனவிட� ப(தினிக<&+ ேவேற எ�ன ேவ-�? 
நா�, “க' ேபானாJ� ேபாக6-� அவ� த�பினா# ேபா%�;” ெசா�ேன�. 
உடேன அவ எ� வயி(ைத� பி5�8 ஒேர அ�(% அ�(தினா. என&+ உயிேர 
ேபாவ% ேபாE'�த% அ-(த வினா5 நா� விழி�சிேட�.” 
 
“சனிய�! இ@வள,� ெசா�பன�தாேன!” 
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“ெசா�பன�தா�. ஆனா# க��ப� கைல�% ேபாயி'&ேக!” எ�* Iறி, ஆடா� 
ேத�பினா�. அவ'� த�ைனயறியாம# இரேடா� %ளி கணீ� வி6டா�. அ�த 
ேநர(தி# டா&ட� லEத+மாாி அ2+ வ�தா�. 
 
ஆடா� அ�% ெகா5'�பைத=�, அவள'ேக அம��% ெகா- அவ� 
!'ஷ� கல2+வைத=� கட ேல5 டா&ட� லEத+மாாி ஒ�*� !ாியாதவளா3, 
“ஏ� எ�ன சமாசார�? ஏ� இர- ேப'� அ�கிறீ�க�? ஏதாவ% விப(தா?” எ�* 
மடமடெவன ேக6கலானா�. 
 
ஒ' ெபணி� எதிாி# அ�வ% ேகவல� எ�* க'தி& ெகா- ஆடாளி� 
கணவ� ககைள( %ைட(%& ெகா- விசார(%ட�, “சிகசார�பல� 
யாைர(தா�8�மா வி6-வி-�? ைக&+ எ65ய% வா3&+ எ6டவி#ைல எ�* 
கைத ேபாலாயி *. எ�ன ெச3வ%? ெகா-(% ைவ(த% அ@வள,தா�” எ�* 
Iறினா�. 
 
“கிரகசாரமாவ% பரசாரமாவ%! நீ2க� ேப8வ% என& ெகா�*� !ாியவி#ைலேய” 
எ�* டா&ட� ேக6க, ேசாக(%ட�, கனவி# �த# மைனவி வ�த%�, 
ஜாதக�பலைன& Iறிய%�, ஆடா� அலறிய%�, க'�சிைத�த%மான 
விஷய(ைத ஐய�, சா2ேகாபா2கமாக& Iறி �5(தா�. 
 
இைடேய ஏ%� ேபசாம# லEத+மாாி, அ�த� !ைன 8'6ைட� ெபா*ைம=ட� 
ேக6-& ெகா5'�% வி6-, ஆடாைள உ * ேநா&கியப5, “பாப�! 
ஆடாளி� ஆைச அவலமாகிவி6டத காக நா� வ'�%கிேற�. இனி, இ2ேக 
த2க ேவ5ய அவசிய�� இ#ைல. ஆடாைள அைழ(%& ெகா-, தி@ய 
ேச(திர2க<&+� ேபா3வி6- வா'2க�” எ�* அ;தாப(%ட� Iறினா�. ஐய� 
ஆடா<&+& ைதாிய� Iறிவி6- ம*தின� இரா+கால(தி +� பிற+, M65 + 
அைழ(%� ெச#வதாக� ெசா�னா�. இத +� லEத+மாாி, பி# தயாாி(%& 
ெகா-(தா�. பண� ம*தின� ெகா- வ'வதாக& Iறிவி6-, அவ� 
ேபா3வி6டா�. 
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பிற+ EEத+மாாி, ஆடாளிட� ெச�*, “ஏ� இ�த� 9%?” எ�* க-க-(த 
�க(%ட� ேக6டா�. “ேந&+ ஒ�பேல” எ�* சாதாரணமாக ஆடா� பதி# 
Iறினா�. “எ% பி5&க வி#ைலய�மா உன&+? தாE க65ன !'ஷைன ஏ3(% 
வா:வ% பி5&கவி#ைலயா? க��பிணி எ�* ெபா3 Iறிய% பி5&கவி#ைலயா? 
ஆடா�! நீ ெபாிய ஜால&காாி! அ�த அச6-� ேப�வழிைய ஆ65� பைட&கிறா3. 
ெகாFசமாவ% !(தி=�ளவனிட� இ% ேபால எவளாவ% ெச3ய �ய�றா# ெத' 
சிாி(%வி65'&+�, இ�ேநர�. எ�ப5ேயா ேபாக6-� நீ உ(தமிைய ந�பைவ(% 
ேமாச� ெச3த காரண� எ�ன?” எ�* லEதா ேக6டா�. 
 
“9(ரா M6-& +ழ�ைதைய எ� +ழ�ேத�; Iறி, எ2க ஆ(திேல வள&கற% மகா 
பாபகாாிய�; ேந&+ பயமாயி-(% அ%&காக(தா� அவாிட� ெசா�பன��; 
கைத ெசா�ேன� நீ இ�ேபா அ%&+ ஏ� பிரமாதமா ேகாப2ெகா�ேற? நா� 
ேவDமானா 1ேறா, இ'1ேறா த�%டேற�” எ�றா� ஆடா�. 
 
“ேமாச&காாி! சாதி அக�பாவ� பி5(தவேள! உ� 1ைற=� இ'1ைற=� 
+�ைபயிேல ேபா-” எ�* ேகாபமாக Iறிவி6-, லEதா விஷய(ைத ெம�ள 
உ(தமியிட� உைர(தேதா-, திகிலைட�த அவ<&+( ேத*த# Iறி உ(தமி&+� 
பிற&+� +ழ�ைதைய( தா� வள�(%& ெகா�வதாக வா&களி(தா�. 
 
மைனவியி� ேப�ைச ெம3ெயன ந�பிய ஐய� ஆடா<&+ அதிகமான 
ேபாஷைணக� ெச3ய( ெதாட2கினா�. திரா6ைச=� கமலா,�, சா(%+5=� 
பிற,� Iைட Iைடயாக வ�தன. !திய !திய டானி&+க� க'� சிைற�தேத எ�* 
கவைல�ப6- ஆடா� %'�பாக இைள(% வி-வாேளா எ�* பய�த ஐய�, 
அவ� மன� நி�மதியாக ேவ-ெம�* க'தி, சரசமாட,� ெதாட2கினா�. எனேவ, 
ஆடா<&+ நOட� இ#ைல, இலாப�தா�!! 
 
ஊ'&+� ேபாயி'�த பா�வதி&+ இ@விஷய� 96சசமாக( ெதாிவி&க�ப6ட%. 
பா�வதி=� வ�% ேச��தா�. ஆடாளி� %ேராக� பா�வதி&+ 
ஆ�சாியG6டவி#ைல. மாறாக, ச�ேதாஷேம த�த%. “அ�த� சாதி ெவறி பி5(த 
+-�ப(திேல, உ(தமியி� +ழ�ைத வள'வ% ச�தாய(%&+ ந6ட�. எனேவ, எ�த& 
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காரண(ைத& ெகாேடா, அ% ேநாிடாம  ேபானத காக அகமகி:கி�ேற�” எ�* 
Iறினா�. 
 
உ(தமி=� ேத*த# அைட�தா�. ேல5 டா&டாி� சிகி�ைச�சாைல அவ<&+ ஒ' 
சிற�த ேபாதைன& Iடமாக விள2கிய%. ேல5 டா&ட� ேபாலேவ த� வா:ைவ=� 
%�! ேறாாி� ெதா5 காக� பய�ப-(%வ% என �5, ெச3% ெகாடா�. 
-------------- 

12121212    
 
“டா&ட� லEத+மாாி&+ உ� விஷயமாக விேசஷ அ&கைற இ'�ப% என&+( 
ெதாி=�. ஆகேவ, நா� இ�த� ெச3தி ெதாி�த%� ெப2கV� ேபா3(தா� தீர 
ேவ-� எ�* நிைன&கவி#ைல. ஆனா# நா� ெப2கV� வரேவ5ய அவசிய� 
ஏ ப6ட%” எ�* Iறி& ெகாேட உ(தமியிட� பா�வதி ஒ' விள�பர& க5த(ைத& 
ெகா-(தா�. 
 
இ�+லா� ஜி�தாபா(! 
அ�8( ெதாழிலாளேர, 
�தலாளி(வ ந�சரைவ ந8&+2க�! 
அ�8( ெதாழிலாள� மாநா- 
உலக( ெதாழிலாளேர ஒ�*ப-2க�! 
ேதாழ�கேள! 
 
மாகாண அ�8( ெதாழிலாள�களி� �த# மாநா-, ெப2கVாி# நைடெப*கிற%. 
 
ெதாழிலாள� தைலவ'�, “ர6சக�” ப(திாிைக ஆசிாிய'மான ேதாழ� பா�(திப� 
தைலைம வகி&க இைச�%�ளா�. 
 
பிரச2க >ஷணி ேராT ேமாி அ�ைமயா� மாநா6ைட ஆர�பி(% ைவ�பா�. 
 
ெகாைடவ�ள# ஆலால8�தர� ெகா5 ஏ * விழா ஆ *வா�. 
 
கலாரசிக� கனகசேபச�, ‘கால�� காவிய��’ எ�;� ெபா'� ப றி� ேப8வா�. 
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க6டண� இ#ைல! அைனவ'� வ'க!! மாநா6-� பிரதிநிதிக� மாகாண� 
>ராவிE'�%� வ'கி�றன�. 
 
இ2ஙன�, 
அ�8( ெதாழிலாள� 
மாநா6- வரேவ ! கழக( தைலவ�, 
ஆ*�க� பி�ைள. 
 
எ�* பல வ�ண2களி# அ�ச5&க�ப6ட அ�த( %- விள�பர(ைத� 
ப5(%வி6-, உ(தமி பா�வதிைய� பா�(தா� !�னைக=ட�. !�னைகயி� 
ெகா'� விள2கவி#ைல, ேல5 டா&ட'&+. பா�(திப� எ�ற எ�(%� ெபாறி&க� 
ப65'�த இட(திேல த� விரைல ைவ(%& ெகா-, விழியா# லEத+மாாி&+ 
உ(தமி விஷய(ைத விள&கினா�. 
 
“ஓேகா!” எ�* டா&ட� ேகE ெச3யேவ, பா�வதி தைலைய அைச(%வி6-, 
“பா�(திப�, இ�த மாநா- I6-வ% !தியேதா� ேமாச5 ெச3வத காக இ'&+�. 
அ% எ�ன எ�பைத( ெதாி�% ெகா�ள நா� வ�தி'&கிேறேன தவிர உ(தமி 
எDகிறப5, பா�(திபனிட� காத# ெகாட#ல. அவ;ைடய மாயஜால2க<�, 
மய&+� ெமாழிக<� எ�ைன ஏமா றா%. அவ� இ(தைன நா6களாக மைலயாள 
நா65ேல கதகளி நடன� காண� ெச�றி'�தானா�, கலாரசிக� கனக சேபச� 
ஏ-களிேல ப5(%& கா65ய ரச2கைள& காண. அவ� பல M- Wைழ�% 
மேனாகாிகளிட� பாட2 ேக6டானா�. அ�த� பயி சி கால(திேல. >ைஜயிேல !E 
!+�த% ேபால� ேபா3� ேச��தாரா�, ஆலால8�தர�. அவைர=� சாி�ப-(தி, 
பா(திப� இ2ேக இ�(% வ'கிறா�! ெகாைடவ�ள# எ�* ெபயரா�. ெத'& 
ேகா5யிேல பி�ைச&கார� வ'வைத& கடாேல கதைவ( தாளி6-& ெகா�<� 
ேலாபி ஆலால 8�த'&+! இ2+�ள ம&க<&+ உைமயிேல, ஆலால 8�தர� 
எ�ப5� ப6டவ� எ�ப% ெதாி=�. மாநா65ேல அவைர& க�ணென�*� +மண� 
எ�*� !க:�% ேப8வா�க�. விஷயமறியாத ம&க� உைமதா� எ�* 
ந�!வா�க�” எ�* பா�வதி ஆ(திர(%ட� Iறிவி6-, அ�8( ெதாழிலாளி 
ஆ*�க� பி�ைள எ�பவ� யா�? எ2ேக இ'�பவ�? எ�ப5� ப6டவ�? எ�பைத( 
ெதாி�% ெகா�ள ேவ-� எ�* டா&டாிட� Iறினா�. 
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லEத+மாாி, க�ப,டைர& I�பி6-, “உன&+ அ�8( ெதாழிலாளி ஆ*�க� 
பி�ைள ெதாி=மா?” எ�* ேக6டா�. ஆனா# என&+� சிேநகிதமி#ைல. 
எ�ேபாதாவ% பா��ப%-...” எ�* க�ப,ட� இ�(%& ெகாேட ேபானா�. 
தன&+( ெதாி�தவ�தா� ஆ*�க� பி�ைள எ�பைத& கா65& ெகா�ள அவ� 
வி'�பவி#ைல எ�ப% அவ� ேப�8( ேதாரைணயினாேலேய ெதாி�த%. ேல5 
டா&ட�, பா�வதிைய� பா�(%, “ம ற விஷய2கைள நீேய ேக6-&ெகா�” 
எ�*ைர(தா�. பா�வதி, %- விள� பர(ைத& கா65, “இ�த மாநா- ச�ப�தமாக 
அவைர� சில விஷய� விசாாி&க ேவ-�. அத காக(தா� அவைர உ2க<&+( 
ெதாி=மா எ�* ேக6கிேற�” எ�* Iறினா�. 
 
“அவைரயாவ% %வைரயாவ%. அவ� என&+( ெதாி�தவ� எ�* ெசா#E& 
ெகா�ளேவ நா� ெவ6க� ப-கிேற�. நீ2க� அவைன அ@வள, மாியாைதயாக 
அவ� இவ� எ�* ெசா#Jகிறீ�கேள. ஆ*�க� 8(த அ�ப& ேப�வழி, 
ெப2கVாிேல அவ;&+ அ�ப& ஆ*�க� எ�* தாேன ெபய�. !<+தா� 
அவ;&+� ேபாசன�! ேமாச� ெச3வ%தா� ேமா6ச� அவ;&+! ெபாிய பக# 
ேவட&கார� பய#; +5கார�. அவ� அ�8( ெதாழிலாள� மாநாடா நட(த� 
ேபாகிறா�. ம�8( ெதாழிலாள� மாநா- Iட நட(%வா�. யாேரா பாவ� ந#ல 
ம;ஷ�கைள, இ2ேக இ�(% வ�% அக� ப6டைத� 8'6ட� ேபாகிறா�. 
உ2க<&+� பா�(திபேரா, ம றவ�கேளா ெதாி�தி'�தா#, உடேன த�தி அ5(% 
வி-2க�. இ�த� பயைல ந�பி, ெபாிய ம;ஷ�க� வ�% மன&கOட� அைடய& 
Iடா% பா'2ேகா” எ�* க�ப,ட� Iறினா�. 
 
பா�வதி சிாி(%வி6-, “இன� இன(ேதா-தா� ேச'�! ஆ*�க� வயி ைற& க�வ 
ேமாச5 ெச3பவ�. இ�த� பா�(திப� �தEயவ�க<&+ அ�த நிைலைம இ#ைல 
எ�றாJ�, அவ�க� அ�ப& ஆ*�க(தி + எ�தவித(திJ� +ைற�தவ�கள#ல. 
இ% இ'&க6-�. நா� இ�த ஆ*�க(ைத� பா�(%� ேபச ேவ-�. எ2ேக 
ேபானா# பா�&கலா�?” எ�* ேக6க, க�ப,ட�, “நீ2க ஒ' ேவ5&ைக! 
அவைன� பா�&க நீ2க ேபாவதா, ெரா�ப இல6சண�. வாடா க�ேத�னா 
வ'வா�. அவைன� பா�&கற%&+� ேபாகDமா? அவ� 8(த ம6டமான 
ேப�வழி2க. எ�னேமா மாநா- I6டறா�; மதி�சிடாதீ2க. அ�ப& ஆ*�க(ைத& 
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ேக6டா#ேலா ெதாி=�. ஆளி� ேயா&கியைத” எ�* Iறிவி6- ம*தின� 
ஆ*�க(ைத அைழ(% வ'வதாக� ெசா�னா�. 
 
“ேச றி#தாேன தவைள இ'&+�! தவைள&+� ேச*தாேன கிைட&+�. 
அ%ேபால(தா�, அ�ப& ஆ*�க(தி + ஏ ற ஆ�தா� பா�(திப�! பா�(திப;&+ 
ஏ ற ஆ�தா� ஆ*�க�. ஆனா# இ�த இர- ேவடதாாிக<மாக& I5& 
ெகா-, அ�8( ெதாழிலாளைர& ெக-�பதா? சீ�சீ! இ% மகா ேகவல�. ஏைழ( 
ெதாழிலாளாி� ெவ�ைள உ�ள(ைத இ�ப5& கபட�க� ெகா�ைள அ5&கி�றன�. 
இ%மகா %ேராக�” எ�* பா�வதி பாிதாப(%ட� ேபசலானா�. “பைழய ைப(திய� 
இ�;� அவ<&+ விடவி#ைல” எ�* உ(தமி டா&ட'&+& Iறினா�. 
“ஒ@ெவா'வ'&+� ஒ@ெவா' மாதிாியான ைப(திய�” எ�* Iறிவி6- ேல5 
டா&ட� சிாி(தா�. 
------------- 
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அ�8( ெதாழிலாள� மாநா6-� ெசயலாள� எ�* Iற�ப6ட ஆ*�க� 
எ�பவைன& க�ப,ட� அைழ(% வ�% பா�வதியிட� அறி�க�ப-(தி 
ைவ(தா�. ஆ*�க(தி� நைட=ைட பாவைனேய ‘அ�ப&’ எ�ற ப6ட� அவ;&+ 
உாி(தான% எ�* கா65 *. 
 
ஆ*�க(ைத& கட%�, பா�வதி&+ அவ� ஒ' ஏமா *� ேப�வழி எ�ப% 
விள2கி * எ�ற ேபாதிJ� அவ;ட� ேபசி, ேமJ� பல தகவ#கைள( ெதாி�%& 
ெகா�ள வி'�பினா�. எ�ப5 எ�ப5� ேப8வா�கேளா அத ேக றப5 ேப8வ%தா� 
ஆ*�க(தி� வா5&ைக. அத�ப5ேய அ�ைறய� ேப�8 இ'�த%. பா�வதி, பல 
விஷய2கைள� ப றி� ேபசினா�. ஒ@ெவா' விஷய(திJ� தன&+( ெதளி, 
உ- எ�பைத& கா65& ெகா�ள எணினா�, ஆ*�க� “ெதாழிலாள�க� 
விஷய(திேல அ&கைற கா6-பவ�களிட� என&+� ெப'மதி�!� பிற�ப%-. 
ெப2கV'&+ ஒ' காாியமாக வ�ேத�. இ2+ அ�8( ெதாழிலாள� மாநா- 
நைடெபற�ேபாவதாக அறி�% மகி:�ேத�. இதைன யா� நட(%வ% எ�* 
விசாாி(ேத�. த2க� ெபயைர& Iறினா�க�. உடேன த2கைள& காண 
ேவ-ெம�* வி'�ப�ப6ேட�. த2க<&+ ேவ* எ(தைனேயா ேவைலயி'&+�. 
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நா� த2க<&+( ெதா#ைல ெகா-(%வி6ேட�” எ�* பா�வதி ச�பிரதாயமான 
உபசார ெமாழி !க�றா�. 
 
ஆ*�க� மிக அல6சியமாக, “ஒ'வ� மதி&க ேவ-�. !கழ ேவ-� எ�பத காக 
நா� ஒ' காாிய�� ெச3வதி#ø#. ெதாழிலாள� பாவ�. வாயி#லாத >�சிகளாக 
இ'&கிறா�கேள, ஏேதா ந�மாலான உதவிைய� ெச3ேவா� எ�ற க'(ேதா- தா� 
இ�த மாநா6ைட ஆர�பி(ேத�. உைமயிேலேய, என&+ ேவைல அதிக�தா� 
எ�றாJ�, மாநா- விஷயமாக யாேரா ஒ' மா% ேபச வி'�!கிறா�க� எ�* 
ேக�வி� ப6ட%�, ேபா3� ேபசிவி6-(தா� வர ேவ-� எ�* ேதா�றி *. 
உ2க<ைடய ஒ(%ைழ�!� மாநா6-&+ ேவ-�” எ�* ஆ*�க� Iறினா�. 
பிற+ இ�த உைரயாட# நட&கலாயி *. 
 
“பா�(திபைன( த2க6+ எ@வள, நா6களாக( ெதாி=�?” 
 
“ெகாFச நாடகளாக(தா� ஏ�?” 
 
“ஒ�*மி#ைல. ெதாழிலாள�களி� மாநா6-&+( தைலவராக( ேத��ெத-(தீ�கேள, 
அவைர( த2க6+ அதிகமாக( ெதாி=� எ�* எணிேன�.” 
 
“இதிெல�ன இ'&கிற%? தைலைம வகி&க யாைர அைழ(தா# எ�ன? ெபா�ைம 
ேபால உ6கார ேவ5ய% தாேன? சகல காாிய(ைத=� நா� கவனி(%& ெகா�ள� 
ேபாகிேற�. ஒ�!&+( தைலவ�. இ�த� பா�(திபனிடம ஒ' ப(திாிைக இ'�பதா# 
அ�த ஆைள மாநா6-&+( தைலவனாக இ'&க� ெச3தா#, ப(திாிைகயிேல 
மாநா6-� ெச3தி அதிகமாக ெவளிவ'ம#லவா? அத காக(தா� பா�(திபைன 
இ�(ேத�.” 
 
“ந#ல த�திரசாE நீ�. ஆனா# பா�(திபைன நீ� உபேயாக�ப-(தி& ெகா�ள 
வி'�!வ% ேபால� பா�(திப;� த�;ைடய ெசா�த விள�பர(%&+ அ�த 
மாநா6ைட� பய�ப-(தி& ெகா�ள வி'�பினா#...?” 
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“வி'�ப6-ேம, நம&ெக�ன நOட�?” 
 
“நம&+ ஒ�*மி#ைல. ெதாழிலாளாி� ெபயைர& Iறி& ெகா-, இ�ப5 ஒ' 
விைளயா6-& Iடாேத எ�* Iறிேன�.” 
 
“இதிேல விைளயா6- எ�ன இ'&கிற%? நா� ெதாழிலாள� ேதாழ�. பா�(திப� 
ேவ* எவேனா, எ�த& காரண(%&காகேவா மாநா6-&+ உதவி ெச3கிறா�. அ�த 
உதவிைய நா� ெதாழிலாளாி� ந�ைம&+( தாேன பய� ப-(த� ேபாகிேற�.” 
 
“அ% சாி, எ#ேலா'� த2கைள� ேபாலேவ ந#ல +ண�ைடயவ�களாக 
அைமவா�களா?” 
 
“மகாநா65ேல தா2க<� கல�% ெகா�ள ேவ-�. அ�* த2க� ெபய'ட� ஒ' 
!% விள�பர� ெவளியிட உ(ேதச�.” 
 
“அெத#லா� ேவடா�. நா� மாநா6-&+ வ'கிேற�. ேப8வதிேல என&+� 
பிரமாதமான பயி சி கிைடயா%. எ� ெபயைர விள�பர�ப-(த ேவடா�. 
 
“ெப ெதாழிலாள�கைள� ப றி( தா2க� ஒ' சி* பிரச2க� ெச3ய ேவ-�.” 
 
“என&+� பிரச2க� ெச3ய ெதாியா%.” 
“நா� சில +றி�!க� த'கிேற�. அைத ைவ(%& ெகா- ேபசிவிடலா�.” 
 
“த2க<&+ அ�த� சிரம� ேவடா�. நா� மாநா6-&+ வ'கிேற�.” 
 
“ஆ*�க� இ�த� ேப�8&+� பிற+ ந�ெகாைடைய எதி��பா�(% நி�றா�. 
கிைட&+� +றி காணாததா# M ேவைலயாக �5�த% எ�* சிரம�ப6டா�. ஒ' 
க� கா�பி தா�, அவ� கட பல�. 
----------- 
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மாநா- ஆட�பரமாக ஆர�பமாயி *. யாைன +திைர=ட� ஊ�வல�. 
தைலவ�களி� க�(% ேநா+மள, மல� மாைலக�, த�மக�(தா&க<�, மட2களி� 
ஆ6க<�, ஊ�வல(திேல கல�% ெகாடன�. ஆலால8�தர'&+ இ�த ஆட�பர 
ெசல, தா� தைலயிேல வ�% வி5=ேமா எ�ற பய� ேமE6- வி6ட%. 
ஊ�வல(ைத� ேபா6ேடா எ-(தன�. ப(திாிைகயிேல அ�த& கா6சி 
ெவளிவ'கிறேபா% ஊரா� தன&கி'&+� ெச#வா&ைக எணி( த�னிட� 
ெப'மதி�!& ெகா�வா�க� எ�ற >ாி�!� பா�(திப;&+. கலாரசிக� 
கனகசேபச'&ேகா, இ%ேபா�ற ஊ�வல& கா6சிகைள எ�ெத�த� !லவ� 
எ�ப5ெய�ப5 வ�ணி(தி'&கிறா�க� எ�ற ஆரா3�சி. ஆ*�க(தி + அ�* 
சாியான ச�ேதாஷ�. ெப2கV� ம6-ம#ல. பல ஊ�களி# “ெதாழி#” நட(த �5=�. 
இ�த ஒ' மாநா6- மதி�ைப �தலாக ைவ(%& ெகா- எ�ற எண� அவ;&+. 
ஊ�வல(திேல �தலாளிமா�களி� அ;மதியி� ேபாி# கல�% ெகாட 
ெதாழிலாள�க� இ�த ஆட�பர(ைத& க- திைக(தன�. ந�மிட� அ&கைற கா6ட 
இ@வள, பண� ெசலவாகிற%; நம% நிைலேயா ஒ�*� உய'வதாக& காேணா� 
எ�ற திைக�! அவ�க<&+. ஒ' !ற� வா(தியேகாஷ�. ம ேறா� !ற� 
Mர�ழ&க2க�. “�தலாளி(%� ஒழிக! ெதாழி# அர8 ஓ2+க!” எ�ற அல2கார 
அ6ைட வைள,க�. மாநா6- ைவபவ� ஒ' தி'விழா ேபா�* காண�ப6ட%. 
பா�வதி, மாநா6-� ப�தEேல, ஒ' Gைலயிேல உ6கா��% ெகா-, 
நிக:�சிகைள& கவனி&கலானா�. பா�(திப�, ��! இ'�தைதவிட� ச *� ப'(% 
இ'�பைத& கடா�. ஆலால8�தர�, கைள(% இ'�ப% ெதாி�த%. கனகசேபசாி� 
�க� கைல உண�ைவ& கா6-வ% ேபால மாறி மாறி மல�வ%� +விவ%மாக 
இ'�தைத& கடா�. உ�Vர ேதவார பஜைன& ேகாO5யாாி� பாடJட� 
மாநா- %வ2கி *. பிரா�(தைன �5�த பிற+ தைலவ�க<&ெக#லா� ஆ*�க� 
மல�மாைல 965னா�. மாநா65ன� ைகத65� ச�ேதாஷ(ைத ெதாிய�ப-(தின�. 
 
“ெவ�ைள&கார�க� Iட அவ'ட� ேபச �5யா%. அ@வள, ேஜாராக இ2கிQO 
ேப8வாராடா தைலவ�.” 
 
“�க(திேல கைள பா'டா!” 
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“ப&க(திேல ஒ' ெபாியவ� இ'&கிறாேர, அவ� ெபாிய ெஜமீ�தாரா�. எ(தைனேயா 
ேகா5 பண� இ'&கா� அவாிட�.” 
 
“அவ'&+� ப&க(திேல இ'�பவ� ெபாிய கவியா�. காளேமக�, க�ப� 
ேபா�றவ�கைளவிட ேமலா� இவ�.” 
 
“ஆ*�க� ெக65&கார� ேப�வழிடா, எ2ெக2ேகேயா இ'�%, யா� யாைரேயா, 
அைழ(% வ�தி'&கிறா�.” 
 
இ�ப5 மகாஜன2க� மாநா6ைட� ப றி மன� ேபான ேபா&கிேல ேபசி& 
ெகாடன�. ஆட�பர(திJ� ெவளி ேவஷ(திJ� இ@வள, 8லப(திேல ஏமா�% 
ேபா+� இ�த ம&கைள& ெகா-, எ�ப5� சGக ெபா'ளாதார� !ர6சிைய 
உடா&க �5=� எ�* பா�வதி ஏ&க� ெகாடா�. அ�த ேநர(திேல ஆ*�க�, 
மாநா6-&+ வ�%�ள தைலவ�கைள மகாஜன2க<&+ அறி�க�ப-(தினா�. 
“விள�பர(திேல +றி&க�ப6டவ�களிேல ஒேர ஒ'வ�தா� வரவி#ைல ேராT ேமாி 
அ�ைமயா'&+ திSெரன ஜூர� வ�%வி6டதா# அவ�க� வர�5யவி#ைல எ�* 
த�தி ெகா-(% வி6டா�க�. இ% நம&+� ெபாிய விசன� ெகா-&கிற% எ�றாJ�, 
எ#லா� ந�ைம&+(தா� எ�ற பழெமாழி�ப5 அ�த ேராTேமாி அ�ைமயா� 
வராததினா# நம&+ ேவ* ஒ' ந�ைம கிைட(தி'&கிற%. அ�த அ�ைமயா'&+� 
பதிலாக அவ�க� ஆ ற இ'�த பணிைய� ெச3ய ேவேறா� அ�ைமயா� நம&+ 
இ�* கிைட(தி'&கிறா�க�. அவ�க� ெச�ைனவாசி, அவ�களி� ெபய�, பா�வதி, 
பி.ஏ., எ�* ஆ*�க� ெசா�னா�. ேமைடயிேல விேசஷ பரபர�! ஏ ப6ட%. 
பா�(திப� தி-&கி6-( தி'�பி� பா�(தா�, மிரள மிரள. ஆலால8�தர'&+ உடேல 
ஆட ஆர�பி(த%. 
 
ேமைடயிேல ஒ' ெபமணிைய=� காணாததா# பா�வதி, பி.ஏ., யா� எ�* ெதாி�% 
ெகா�ள �5யா% மாநா6-&+ வ�த ம&க�, “யா� பா�வதி? எ2ேக?” எ�* 
ேக6டன�. அ�ப& ஆ*�க�, திSெரன இ�த ெவ5+- M8வா� எ�* ஒ' 
%ளி=� எதி�பாராத பா�வதி எ�ன ெச3வ ெத�* ெதாியாம# திணறி& ெகா- 
இ'&ைகயி# ைகயிேல ேராஜா மாைல=ட� ஆ*�க�, பா�வதி உ6கா��தி'�த 
இட(%&+ வ�% மாைலைய� பா�வதி ைகயிேல ெகா-(% வி6-, “பா�வதி 
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அ�ைமயா'&+...” எ�* ெப'2+ரEேல Iவினா�. மகாஜன2க� “ேஜ!! ேஜ!!” 
எ�* ெப'2I�ச E6டன�. ேபசாம# ேமைட&+� ெச#வ% தவிர ேவ* 
வழியி#ைல பா�வதி&+. ேமைடைய ேநா&கி� !�னைக=ட� நட�% வ'� 
பா�வதியி� ைகயிேல ேராஜா மாைலதா� இ'�த%. ஆனா#, க(திைய& ைகயிேல 
ெகா- +(த வ'பவைன& க- பய�ப-வைத� ேபால இ'�த% பா�(திபனி� 
பா�ைவ. 
 
ேமைட மீ% பா�வதி வ�% அம��த%� பா�(திப� பய�% ேபானா� எ�றாJ�, 
அைத மைற&க ஒ' ப�ைச� சிாி�ைப( %ைண&+ அைழ(%& ெகாேட, “எ�ன 
ஆ�சாிய�! நா� காப% கனவா, நனவா? பா�வதி! அ% எ�ன எதி�பாராத 
ச�தி�!?” எ�* ேக6டா�. பா�வதியி� !�னைக&+� ெபா'� விள2கவி#ைல. 
பா�(திப;&+, ஆலால8�தராி� அக�ற வா3 Gடவி#ைல. கலாரசிகாி� க 
சிமி6ட# ஓ3வி#ைல. மாநா65னாி� ைகத6டJ� நி க வி#ைல. பா�வதி 
மாநா65னைர வண2கியப5 “எ�ைன& ெகௗரவி(தத காக வண&க�. இனி மாநா- 
நைடெபற ேவ-�. ஆகேவ, தய, ெச3% ச(த� ெச3ய ேவடா�” எ�* 
ேக6-& ெகாடா�. மாநா65ேல இத + ஒ' ச�ேதாஷ ஆரவார� கிள�பி *. 
 
“யாராவ% பா5னா# I�ச# நி +�” எ�* பா�(திப� அ�ப& ஆ*�க(திட� 
Iறினா�. எ@வளேவா ேகாப�, ேசாக�, எ� ெச3வா� பா�(திப�! 
ெகாைட&கான# மாநா6-&+� பிற+ பா�வதிைய� ச�தி&கிறா�. இைடேய 
எ@வளேவா மா*த#க�. பா�வதி ெபா% வா:விE'�ேத விலகிவி6டா�. இனி 
வரேவ �5யா% எ�* எணி இ'�த பா�(திப;&+( திSெரன� பா�வதி 
ெப2கV� மாநா65ேல பிரேவசி(த% ஆ�சாிய(ைத=� அ�ச(ைத=� த�த%. அ�ப& 
ஆ*�க� ேவ-ெம�ேற பா�வதிைய இ2+ அைழ(% வ�தாேனா எ�ற ச�ேதக� 
பிற�த%. பா�வதி பைழய 8பாவ( ேதா- இ'&கிறாளா எ�* அறிய ஆவ# 
ெகாடா�. ேக6ப ெத�றாேலா பய�! பா�வதியி� ெசா ெபாழிவிேல த�ைன& 
க5(% வி-வாேளா எ�* திகி# ெகாடா�. ஆலால8�தர '&+ அ�த� பைழய 
கைத நிைன,&+ வ�த%. தன% காதJ� பா�வதியி� நிப�தைன=� மன(திேல 
+தி&க( ெதாட2கின. ஒ' ெபைண& க-, இவ�க� ஏ� இ�ப5 அF8கி�றன� 
எ�* மாநா65னாிேல சில� ேயாசி&கலாயின�. 
 
இத +� யாேரா ஒ' வாEபைன இ�(% வ�தா� ஆ*�க�. வாEப� பா5னா�. 
“வ�தா6ெகா�<� வ5ேவலேன. வ�ளிேலாலேன” எ�ற �'க� பஜைன& 
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கீத(ைத. அவ� உ�V� பஜைன& Iட(திேல பாடக�. �'க� வ�ளியிட� 
ெகாFசிய%�, ம�மத� பரமசிவைன மிFசிய%மான ப&தி� பாட#க� 
ெதாி=ேமெயாழிய, ெதாழிலாள� +ைறக� ப றிேயா, சமத�ம �ைற +றி(ேதா பாட# 
ஏ%மறியா�. அ�ப& ஆ*�க� உ'வான ெதாழிலாள� இய&க அைம�! 
ஏ ப-(தியி'�தா#தாேன இய&க� ச�ப�தமாக� பாட( ெதாட�க� இ'&க 
�5=�! பா�வதி சிாி(தா�. அ�ப& ஆ*�க(ைத& I�பி6- “ேபா%� பா6-, 
நி*(த� ெசா# இ% எ�ன பஜைன மடபமா?” எ�* ேக6டா�. பாடJ� 
�5�த%. அத + ஒ' ஆரவாரமான ைகத6டJ� நட�த%. 
 
அ�ப& ஆ*�க� மாநா6ைட( %வ&கி( த'�ப5 ஆலால8�தரைர& ேக6-& 
ெகாடா�. ஆலால8�தர� அ%வைர ( தி'விழா&க� தவிர) அ@வள, ெபாிய 
I6ட(ைத& கடதி#ைல. ேபசிேய பழ&கமி#ைல. நாவிேல ஓ� விதமான பிசி� 
ஒ65& ெகாட%! ெதாைடயிேல வற6சி! ைககா#க� உதறின! ககளிேல 
மிர6சி! கOட�ப6-� ச6ைட� ைப&+�ளி'�% ஒ' காகித� 8'ைள எ-(தா�. 
பிாி(தா�, ம5(தா�, ம*ப5=� பிாி(தா�. ஏேதா ேபச வா3 திற�தா�. எைதேயா 
Iறினா�. மாநா65ேல ஒேர சிாி�!, ேகE, சீ65ைக அ5�ப%�ைக ெகா6-வ%மாகி 
வி6ட%. அ�ப& ஆ*�க� +�பி-க� ேபா6டா�. “I�சEடாதீ�. சீமா� 
ஆலால8�தர� ேந ெற#லா� ஜுர(தா# கOட�ப6டா�. அதனா#தா� 
சிரம�ப-கிறா�” எ�* சமாதான� Iறினா�. அைதேய சா&காக ைவ(%& ெகா- 
ஆலால8�தர�, காகித� 8'ைள ஆ*�க(தினிடேம ெகா-(% ப5&+�ப5 
Iறிவி6- உ6கா��% ெகாடா�. இத +� �க� ��வ%� விய�ைவ 
மயமாகிவி6ட%. 
 
ஆ*�க� ஆலால8�தராி� ெசா ெபாழிைவ� ப5(தா� பாதியிேல மாநா65ேல 
சE�! உடாகி வி6ட%. ஏ� உடாகா%? த2களி� +ைறகைள( தீ�&க ஏதாவ% 
வழி Iறமா6டா�களா, �தலாளி(தன(தா# விைள=� ேக-கைள& க5&க 
மா6டா�களா எ�* மாநா65ன� ஆவேலா- I5யி'&க, ஆலால8�தராி� 
ெசா ெபாழிேவா, “மனிதனாக� பிற�தவ� யாவ'� ஏதாவெதா' கOட� 
அ;பவி(%& ெகா-தா� இ'&கி�றன�. கவைல எ�ப% எ#ேலா'&+ேம 
உ-. கFசி&+ உ�பி#ைல எ�ப%� கவைலதா� பாJ&+� சீனியி#ைல 
எ�ப%� கவைலதா�. ேபா%ெம�ற மனேம ெபா� ெச3=� ம'�%. கிைட�பைத& 
ெகா- தி'�தி அைடவேத சிலா&கியமான வழி. பா-படாம# உலகிேல யா'ேம 
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இ'&கவி#ைல. ெத3வ2க� Iட� பா-ப6ட வண�தா� இ'&கி�றன” எ�* 
இ'�த%. ஏ� ம&க<&+& ேகாப� வரா%? 
 
மாநா65னாி� மன� ேபா&ைக ெதாி�% ெகாடா� ஆ*�க�. எனேவ காகித� 
8'ைளயி# எ�தி இ'�தைத� ப5&காம# த� ெசா�த� சர&ைக Mசினா�. 
உ2களி� கOட(ைத� ேபா&க ேவ-ெம�பேத எ� ேநா&க�. 
ெதாழிலாள�க<&+ ஒ' த�ம ஆTப(திாி ைவ&க� ேபாகிேற�. ெதாழிலாள� 
M6-� பி�ைளக<&+ இலவச� ப5�!&+ எ�னாலான ஒ(தாைச ெச3ய� 
ேபாகிேற�” எ�* ஆ*�க� ஆலால8�தர� கனவிJ� எணாதைத எ#லா� 
Iறினா�. மாநா65ன'&+ ம6ட ற மகி:�சி. ஆலால8�தர'&+ ேஜ! ேஜ! எ�* 
ஆரவார� ெச3தன�. ஆலால8�தர� ைககைள� பிைச�% ெகாடா�. ஆ*�க(தி� 
ச6ைடைய� பி5(தி�( தா�. பா�(திபைன ேநா&கினா�. இைடேய பா�வதிைய� 
பா�(% ஒ' அச6- சிாி�!“ கா65னா�. 
 
பா�வதி&+ விஷய� !ாி�%வி6ட%. இ%தா� த&க சமய� எ�* ேயாசி(% எ��% 
நி�*, “மகாஜன2கேள! ஆலால8�தர� இ@வள, உதவிகைள� ெச3ய� 
ேபாவதாக� ேப8கிறாேர ெயாழிய, ெச3வாரா ெச3யமா6டாரா எ�* ச�ேதக�பட 
ேவடா�. இேத ேமைடயிேல 5000 Nபா3 ந�ெகாைடயாக இ�த ஊ� த�ம 
ைவ(தியசாைல&+( தர� ேபாகிறா�” எ�* Iறிவி6- உ6கா��தா�. 
 
ேமைடயிE'�த த�ம ைவ(தியசாைல அதிகாாி %�ளி& +தி(ெத��%, 
ஆலால8�தராி� கர2கைள� பி5(%& +J&கி வி6-& ககளிேல ஒ(தி& 
ெகா-, “மகாஜன2கேள! ஆலால8�தரேர கEகால& க�ண�. க�ண� Iட இவ� 
�� எ�ன ெச3ய �5=�? க�ண�, ேக6டவ�க<&ேக தான� ெகா-(தா�. 
ஆலால8�தரேரா, நா2க� ேக6கா ��ேப 5000 Nபா3 ந�ெகாைட த'கிறா�. 
இ�ப5�ப6ட உ(தம +ண� பைட(தவ'&+ நம% மனமா��த வ�தன(ைத( 
ெதாிவி(%& ெகா�ள ேவ-�. ஆகேவ ஆலால8�தர'&ேக ேஜ, ேஜ, ேஜ எ�* 
G�*�ைற ேஜ ெசா#J2க�” எ�* உ சாக(ேதா- Iவினா�. மாநா6-& 
ெகா6டைக அதி��த%. ம&களி� ேகாஷ(தினா#! 
 
ஆலால8�தர'&+ எ�ன ெச3வெத�ேற ெதாியவி#ைல. பா�வதிைய� 
பி5(தி�(%& க�(ைத ெநாி(% விடலாமா எ�* ேதா�றி *. “ப-பாவி! இ�ப5 
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எ�ைன� பா-ப-(% கிறாேள! ஒ�றா இரடா? ஒ' 1றா இர- 1றா? ஐ�% 
ஆயிர(ைத நா� எ�ப5& ெகா65 அ�ேவ�? எ�* எணினா�. ‘சீ! பய� எ�ன? 
எ��% ெசா#Eவி-ேவா�. அ% �� ேமாச5. நா� ஒ' கா8 Iட( தர�5யா%. 
த'வதாக� ெசா#லவி#ைல. நிைன(தேத இ#ைல. ஆ*�க� சர- வி6டா�. 
அநியாய&காாி அத +ேம# அ-&கிவி6டா�’ எ�* Iறேவ5ய%தா� எ�* 
தீ�மானி(%, எ��தி'&க� ேபா+� சமய� பா�(திப�, அவைர� பி5(தி�(% 
உ6காரைவ(%, இரகசியமாக& Iறினா�. “நிைலைம ேமாசமாகி வி6ட%. ேபசாம# 
5000 Nபா3&+� ெச& எ�தி ெகா-(% வி-2க�. இ�ேபா% ஜன2க� இ'&கிற 
நிைலைமயி# பண� தர �5யா%. ஆ<&ெகா' க# எ-(%� ேபா6-& ெகா�* 
வி-வா�க�. அ@வள, ஆ(திர� உடா+�” எ�* Iறினா�. “எ#லா� உ�னா# 
வ'கிற வ�!” எ�* ஆலால 8�தர� ேசாக(ேதா- Iறி %&க� ேமE6டவரா3, 
நா காEயி# சா3�% வி6டா�. 
 
பா�(திபைன� பா�வதி !�சிாி�!டன ேநா&கியப5 “5000 Nபாைய த�ம 
ைவ(தியசாைல&காராிட� ெகா-(% வி-வ% தாேன” எ�* Iறினா�. 
ஆலால8�தர'&+ ‘ெச&’ எ�தி& த'வ% தவிர ேவ* வழியி#ைல. 5000 Nபா3&+� 
‘ெச&’ கிைட(த%�, ஆன�த& I(தா5னா� த�ம ைவ(திய சாைல&கார�. ஆர�பேம 
இ@வள, ேமாசமாக இ'&கிறேத. ேபாக� ேபாக எ�ென�ன நட&+ேமா எ�* 
பய�த பா�(திப�, ஏேதேதா ேபச ேவ-ெம�* எணியைத மற�% மன& 
+ழ�ப(%ட� அ�8( ெதாழிலாள�க� ப-� கOட2க� ப றி=� ெபா%வாக( 
ெதாழிலாள�க� அ;வி&+� ெதா#ைலகைள=� ஒ'வா* விள&கி� ேபசிவி6-( 
ெதாழிலாள� ேதாழ� எ�ற !%&க6சிைய( %வ&கி� ச6ட சைபகைள& ைக�ப றி 
பல !திய ச6ட2கைள உடா&+வேத தன% ேநா&கெம�*� Iறிவி6- மிக 
விைரவாகேவ தன% பிரச2க(ைத �5(%& ெகாடா�. 
 
ஆலால8�தரைர� சி&க ைவ(த% ேபால� பா�(திபைன =� சி&க ைவ&க 
ேவ-ெம�* க'திய பா�வதி, “தைலவாி� அாிய ெபாிய ெசா ெபாழிைவ� 
பாரா6-வைத நா� ஒ' ெப'ைமயாக& க'%கிேற�. நம% மாநா6-( தைலவ�, 
ெசா# ேவ* ெசய# ேவராக நட�பவர#ல. அ�8( ெதாழிலாள� ப-� கOட2கைள 
அழகாக அவ� எ-(%& Iறியைத& ேக6- இ�! றீ�க�. அைதவிட இ�பமான ஒ' 
ெச3தி ேக<2க�. ேதாழ� பா�(திப� “ர6சக�” எ�* ஒ' ப(திாிைக நட(%கிறா�. 
அ�த� ப(திாிகாலய(திேல அ�8( ெதாழிEேல உ�ளவ�&ெக#லா� இ�* �த# 
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இர65�! மட2காக� ச�பள(ைத உய�(தி இ'&கிறா�. இ�த� ெப'2 +ண(ைத 
நா� பாரா6-கிேற�” எ�* Iறினா�. ம&க� “ேஜ” ேகாஷமி6டன�. மாநா6- 
நடவ5&ைககைள& கவனி(% வ�த ப(திாிைக நி'ப�க� பா�வதியி� ேப�ைச& 
+றி(%& ெகாடன�. 
 
பா�(திப� பதிேல%� Iறவி#ைல. பா�வதி பழி வா2+கிறா� எ�ப%�. 
அதிE'�% த�!வ% கOடமான காாிய� எ�ப%� பா�(திப;&+( ெதாி�த%. எ� 
ெச3வா�? தி'டைன( ேத� ெகா65னா# எ�ன ெச3ய �5=�? பண� 
ேபாக6-�. கவைலயி#ைல. இ�த� பா�வதிைய மாநா65ேலேய எ�ப5யாவ% 
அவமான�ப-(த ேவ-ெம�* %5(த%. பா�(திப;ைடய மன�. அத காக 
எ�ன ெச3வ% எ�* ேயாசி&க( ெதாட2கினா�. +ழ�பி� ேபாயி'�த அவ;&+� 
8லப(திேல ஒ' வழி=� ேதா�றவி#ைல. பா�வதி ��ேன பா6-ட� 
வ�தி'&கிறாேளா, எ�னேவா, ஆ*�கேம பா�வதியி� ைகயாேளா எ�னேவா, 
எ�த� ! றிேல எ�த� பா�! இ'&+ேமா யா� கடா�க� எ�* எணி� 
பய�தா�. 
 
பா�வதி ேபச( ெதாட2கினா�. அவள% ெசா ெபாழிவிேல 8ைவ=� அறி,� 
இைச=� ெமாழி=� ேபால� பிைண�தி'�தன. ேபா� Mர� தன% ெவ றிைய 
எ-(%ைர�ப% ேபால� ேபசலானா�. பா�வதியி� ெசா ெபாழிைவ& ேக6- 
ஜன2க� த�ைம மற�% இ'�தன�. அத + ��ேப அ@வள, உ'&கமாக� 
பா�வதி ேபசியைத� பா�(திப� ேக6டேத இ#ைல. பா�வதியி� ெசா ெபாழிவிேல 
ம&க� இலயி(தி'�பைத& க- அட&க �5யாத அள, ெபாறாைம G வி6ட% 
பா�(திப;&+. எனேவ, ேமைச மீதி'�த மணிைய அ5(தா�, ேப�ைச �5(%& 
ெகா�ள� ெசா#E, பா�வதி, “மணிேயாைச! மகாஜன2கேள! எ� ேப�ச நீ- 
வி6ட%. நி*(தி&ெகா� எ�* மணிைய அ5&கிறா� தைலவ� நா� இர- 
நிமிஷ(திேல நி*(தி& ெகா�ள� ேபாகிேற�” எ�* ெசா�ன%தா� தாமத�. பல�, 
“இ�;� ஒ' மணிேநர� ேபச ேவ-�. பா�வதி அ�ைமயா'&+ ேஜ” எ�* 
Iவின�. பா�வதி ெவ றி�சிாி�!ட� பா�(திபைன ேநா&கினா�. 
 
“பா�வதி! ேபா%� உ�;ைடய விைளயா6-” எ�* ேகாபமாக& Iறினா�. பா�வதி 
ெக�Xரமான +ரEேல, “தைலவேர! மகாஜன2க<&+& I*2க�. அவ�கள#லவா 
எ�ைன� ேபச�ெசா#E வ !*(%கிறா�க�? நா� எ�ன ெச3ேவ�?” எ�* 
ேக6டா�. பா�(திப� எ��% நி�றா�. “மகாஜன2கேள! மணி இ�ேபா% 
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ப�னிர-. என&+ அவசரமான ேவைல இ'�பதா# மாநா6ைட� சீ&கிரமாக 
�5(%விட வி'�!கிேற�” எ�* Iறினா�. 
 
“தா2க� அவசரமாக� ேபா3விட ேவ-மானா# ெச�* வா'2க�. பா�வதி 
அ�ைமயா� ேபச6-�” எ�*ைர(தன� மாநா65ன�. 
 
“இ% எ�ைன ேவ-ெம�ேற அவமான� ப-(%வதா+�.” 
 
“பா�வதி ேபச ேவ-�.” 
 
“�5யா%! நா� மாநா6-( தைலவ�. இனி ஒ' நிமிஷ� Iட� பா�வதி ேபச 
அ;மதி&க� ேபாவதி#ைல.” 
 
“பா�வதி அ�ைம ேபச(தா� ேவ-�. ேபா ெவளிேய! ேபா! ேபா!” 
 
“இ%தா� ஒ�&கமா? இ%தா� மாியாைதயா? ஆ*�க� ஜன2கைள அட&க� 
ேபாகிறாயா, இ#ைலயா?” 
 
“ேட! அ�ப& ஆ*�க� ேபாடா, ெவளிேய! நீ=� ேபா!” 
 
“மாநா6ைட நா� கைல&க� ேபாகிேற�.” 
 
“ஒ' ஆ�Iட ெவளிேய ேபாக ேவடா�. பா�வதி அ�ைமயா� பிரச2க(ைத& 
ேக6ேபா�. தைலவ� ேபாக6-� ெவளிேய.” 
 
“நா�ெச�T! இ% காE�பய#களி� I6ட�! மாியாைத ெதாியாத மைட�பய#க� 
I6ட�.” 
 



89 

 

“யாரடா மைடய�? மைட�பயேல! ேபாட ெவளிேய! யாரடா காE�பய#? ேபாடா 
ெவளிேய!” 
 
“ேபாQT! ேபாQT!” 
 
மகாஜன2களி� ேபாிைர�ச#, தைலவாி� த(தளி�!. ேபாQT பிரேவச� ஆகிய 
இல6சண2க<ட� மாநா- கைல�த%. 
------------ 

15151515    
 
மாநா- +ழ�ப(திேல �5யேவ, பா�(திப� க-2ேகாப2 ெகாடா�. பா�வதிைய� 
86-& ெகா�*விட ேவ-� எ�* நிைன(தா�. ச6ட� 8�மா விடாேத எ�* 
க'தி� பய�தா�. ேவடதாாிக�, ம&க� ெபயைர& Iறி& ெகா-, ெபா%நல( 
ெதா- எ�* ெபய� ைவ(%& ெகா-, ஏ3�ப% இ%ேபால( த-&க�பட(தா� 
ேவ-� எ�* ேபசலாயின�. அ�ப& ஆ*�க�, ெவெண3 திர- வ'� 
சமய(திேல தாழி உைட�த கைதேபாலாயி ேற எ�ெறணி விசனி(தா�. 
ப(திாிைக நி'ப�க� விதவிதமாக( தைல�!&க� ெகா-(%� ெச3தி� 
சி(திர2கைள( தீ6ட� ச�பவ� வா3�! அளி(தேத எ�ெறணி மகி:�தன�. 
ஆலால8�தர�, “நா� ஆயிர� தடைவ ெசா�ேன�. ேவடா� ேவடா ெம�*. 
இ�த� பா�(திப� எ� ெசா#ைல& ேக6கவி#ைல. இ@வள,� இவனா# வ�த 
ெதா#ைல” எ�* Iறி விசனி(தா�. மாநா- +ழ�ப(திேல �5�ததா# பல'&+ 
ஏ ப6ட மன& கOடேம அதிக�. “விாிவாக விள&கமாக �(தமிழி� மண� கமழ, 
வி(தகாி� உைரக� மிளிர, !திய த(%வா�(த2க� நிர�பிய ெசா ெபாழி, 
தயாாி(ேத�. Mணாயி *” எ�* Iறி அவ� விசார�ப6டா�. “எ(தைன ஏ-கைள� 
!ர65ேனா�. எ�ென�ன பாட#கைள இைண(ேதா�. எ�ப5 எ�ப5� ெபா'� 
விள&க�ைர(%�ேளா�. இ�ப5�ப6ட இனிய உைரைய இ%வைர ெப2கVாிேல 
எவ'� ேக65'&கேவ �5யாேத. தமிழக(திேலேய இ@வள, அ'ைமயான 
விாி,ைரைய நிக:(தவ#லா� ேவ* எவ'ள�? பல'&+� ப5�! உ-. பபா- 
கிைடயாேத! இல&கண இல&கிய� ெதாி�ேதா� பல� இ'&கி�றன�! ஆனா#, ரச� 
க- அ;பவி(தைத ம&க6+ எ-(%& Iறி-� வைக உண��தா� யா'ள�? 
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கைலயி� ேம�பா65ைன ம&க� உண'� வா3�! தவறிவி6டேத” எ�* எணி 
ஏ2கினா�, கலாரசிக� கனகசேபச�. 
 
ேல5 டா&ட� லEத+மாாி, மாநா6- விஷயமாக� பா�வதி Iறிய% ேக6-� 
சிாி(தா�. “பா�வதி ஒ' ெபாிய சி*&கி. நீ ஒ' ெபாிய மாநா6ைடேய கைல(% வி6- 
வ�% வி6டாேய. எ@வள, ைதாியம5 உன&+?” எ�* Iறினா�. “இத + ஒ' 
பாரா6டா? அவ�க� மாநா-க� நட(தி� பழ&க�ப6டவ�க<ம#ல. ம&கேளா- 
ெதாட�! ெகாடவ�க< ம#ல. ஒ' மாநா6ைட எ�ப5 நட(த ேவ-ெம�பேத 
ெதாியாததா#தா� அ�த& +ழ�ப� உடாயி *” எ�* பா�வதி Iறினா�. 
“இ�ப5ேய எ(தைன கால� ெபா%நல( ெதா-, க6சி ேவைல எ�* இ'&க� 
ேபாகிறா3? பா�வதி! உலக ம&க� அைனவ'� 8க� ெப ற பிற+தா� கEயாண� 
ெச3% ெகா�வ% எ�* ஏதாவ% சபதமா?” எ�* ேல5 டா&ட� ேக6டா�. “உன&+ 
எ�ேபா%� ேகEதா� ேவைல” எ�* பதிJைர(தா� பா�வதி. 
 
வா3 Iறிய% அ@வள,தா�. ஆனா#, மனேமா, ெகாைட&கானEேல +மா� 
�ழ&கமி6ட%. அைத& ேக6ட பா�(திப� மாநா6ைட ெவ றிகரமாக நட(தினா# 
எ�ன, நட(தாம ேபானா# எ�ன? +மா� விஷய(திேல ெவ றி ெப *வி6டா�. 
+மாாி� !க: ஓ2+ேமா எ�* பய�தா�. +மா� இ'&+மிட� ெதாியாம  
ேபா+மா* ெச3%வி6டா�. எ2+ ேபானா� +மா�? அவ� ெதாழிலாள'&காக( 
திர65ய ெப'� ெபா'� எ�னவாயி *? எ�ப% ெதாிய மா�&கேம இ#ைல. இைத 
எணி� பா�வதி விசன� றா�. +மா�, ந�பி&ைக ேமாச5 ெச3ய& 
I5யவென�* பா�வதியா# ந�ப �5யவி#ைல. பா6டாளி ம&களிட� அவ� 
கா65ய அ&கைறைய அவ� அறிவா�. பா�(திபைன� ேபால� 
படாேடாப&காரன#ல. தைலைம� பதவி ெபற� சதி பல !ாி=� ேநா&கேம இ#லாத 
+மா�. ெபா%� பண(ைத� 9ைறயாட& I5யவன#ல. த� உயிைர& 
ெகா-(ேத;�, பா-ப-பவ'&+� பணி!ாிய ேவ-ெம�ற ஒேர இல6சிய(திேல 
G:கிய +மா� எ2ேக ெச�*�ளா�. ஏ� தைலமைறவாக இ'&கிறா� எ�* 
எணி எணி ஏ&க� ற பா�வதி, பா�(திப;&+(தா� இ�த ம�ம� ெதாிய 
ேவ-�. அவனிட� Mணாக விேராதி(%& ெகாட% தவ*. த�திரமாக நட�% 
ெகா- பா�(திப� Gலமாக +மாைர� ப றிய தகவைல( ெதாி�% ெகா�ள 
ேவ-� எ�* தீ�மானி(%, பா�(திப� த2கியி'�த வி-தி&+� ெச�றா�. 
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மாநா- +ழ�ப(திேல �5வத +& காரணமாக இ'�த% ேபாதாெத�* ேகE 
ெச3ய,� %ணி�% பா�வதி வ�தி'& கிறா� எ�* நிைன(த பா�(திப� ேவ# 
பா3�த ேவ2ைக� ேபால� சீறினா�. ஆணவ�� அ6டகாச�� ெகாட 
ெசா கைள Mசலானா�. வழிய றவ�, நிைல ெக6டவ� எ�* பா�வதிைய( 
H றினா�. பா�வதி அவ;&+� பதிJைர&கவி#ைல; ேகாப�� ெகாடதாக& 
கா65& ெகா�ளவி#ைல. !�சிாி�!டேனேய ேபசினா�. “ம�னி&க ேவ-�! நா� 
ஓ� ஏைழ! எ� மீ% ேகாபி(%& ெகா�ளலாமா? த2க� ச&தி&+ ��னா# நா� 
எ�மா(திர�?” எ�ற ெசா கைளேய பதிலாக உைர(தா�. அவ<ைடய அைமதியான 
ேபா&+� பணிவான ேப�8�, பா�(திப;&+& ேகாப(ைத& கிளறிவிடேவ உதவின. 
பதிJ&+� பதி# பா�வதி=� ேகாபமாக� ேபசியி'�தாலாவ%, ஆ(திர� தீர 
அவைள� ேபசி ஒ'வா* தி'�தி ெபறலா�. அவேளா அட&கேம உ'வானவ� ேபால 
இ'�திட& கடா�. அவ;&+ அ�த நிைலயி� காரண� விள2கவி#ைல. 
ைககளா# தைலயிேல அ5(%& ெகாடா�. ேமைஜைய ஓ2கி& +(தினா�. 
I5E6ட !Eேபால உலவினா�. ேமJ� ேமJ� வைசெமாழி !க�றா�. 
பா�வதி இ�த& ேகாப(ைத� ெபா'6ப-(தாத% க-, அவ;&+ அ�ைக=� வ'� 
ேபாE'�த%. 
 
“க�ளி! ஏ%மறியாத +ழ�ைத ேபால இ'&கிறாேய, உன&+ எ�ன ேராஷ� 
இ#ைலயா? நீ எ�ன ஊைமயா?” எ�* ேக6டா�. பா�வதி&+& ேகாப� பிற&க 
ேவ-� எ�பத காக அவ� ப6டபா- ெகாFசம#ல. 
 
“என&+ வ'கிற ஆ(திர(%&+...” எ�* ஆர�பி(த பா�(திப;&+, “எ�ைன& 
க�(ைத� பி5(% ெநாி(% விடலாமா எ�* ேதா�*�” எ�* பா�வதி சிாி(%& 
ெகாேட பதி# ெகா-(தா�. 
 
“உ�ைன எ�த& க�ைத ெதா-வா�?” எ�* தன&+ இ'&+� ெவ*�ைப( 
ெதாிவி(%& ெகாடா� பா�(திப�. “எ� சி* விர# ேமேல ப6டா# ெஜ�மேம 
சாப#யமா+� எ�* க'திய கால� ஒ�* உ-” எ�* பழ2கால(ைத� சா6சி&+ 
இ�(தா�, பா�வதி. 
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“உ�ைன ஒ' உ(தமி எ�* நா� ந�பிய கால(ைத மற�%வி-, அ�ேபா% நா� ஒ' 
�6டாளாக இ'�ேத�” எ�றா� பா�(திப�. 
 
“நா� எணிய% சாியாக இ'&கிற%” எ�றா� பா�வதி. 
 
“எ�ன எணினா3? எ�ன சாியாக இ'&கிற%? எ�* ெவ+- சிாி(தா� 
பா�(திப�. 
 
“காத# ெகாடவ�க� பி(த� பி5(தவ�க� ேபால, ஏேதேதா பித *வா�க� எ�* 
எணியி'�ேத�. அ% சாியாக(தா� இ'&கிற%” எ�* பா�வதி Iறினா�. 
 
“காதலா? என&கா? உ�ேபா�ற காதகியிடமா காத#? காதலா� காத#! 
காலா5க<ட� I5& ெகா- கடப5 8 றி( திாி=� க�ளியிட� காத# 
ெகா�வதா�! நா� யா� எ�பைத( ெதாி�% ெகா�ளா% ேப8கிறா3. பா�வதி! நா� 
ெகாFச�� உ�னிட� இர&க� கா6ட� ேபாவதி#ைல. நீ எ@வள,தா� காத# 
காத# எ�* IறினாJ� நா� க-கள, அ�!� ெகா�ள� ேபாவதி#ைல” எ�* 
Mர� ேபசலானா� பா�(திப�. 
 
“விர&தி மா�&க(திேல நீ இற2கினா# நா� எ�ன ெச3ய �5=�? இ�த உல(திேல 
என&+ ஒ' ேவைல=� கிைடயா%. எ� மீ% அ@வள, ேகாப� இ'�தா# எ�ன? 
நானாக வEய இ2ேக வ�தி'&கிேற�. நீ� வா3 வE&க( தி65ய அ@வளைவ=� 
ேகாபமி�றி& ேக6-� சகி(%& ெகாேட�. இ@வள, ெபா*ைமயாக நா� 
இ'�பத +& காரண� எ�ன? காத#! அ�த� பாழா3�ேபான காதJ&+& 
க6-�ப6ேட நா� ேராஷ(ைத=� மற�% நி கிேற�. நீ� எ�ைன உதாசீன� 
ெச3%வி6- ஊ� தி'�பினா#, “எ� உடEE'�% உயி� பிாிவ% உ*தி. இ% 
ப றி( த2க6+& கவைலயி#லாம  ேபாகலா�. ஆகளி� ெநFசேம 
அ�ப5(தா�. ெகாF8வாேளா எ�* ெகFசி& கிட�பா�க�. ஆனா# தFசெம�* 
வ'பவ�களிடேமா நF8ேபால நட�பா�க�. உம% ேபா&+� அ%வாகேவ இ'�பி� 
நா� எ�ன ெச3ய இ'&கிற%?” எ�* பா�வதி Iறினா�. 
 
அ�த� ேப�சிேல பா+� ெதளிேத;� கல�தி'�தேதா எ�னேவா, ேகாப� *&  
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+தி(%& ெகா5'�த பா�(திப�, அகல( திற�த கக<ட� நி�றா�.  
பா�வதியி� ேகாப(ைத அவ� எதி�பா�(தவேன தவிர, ேமாக2ெகா- த� 
பாத(ைத� பணிவா� எ�* அவ� எதி�பா�&கேவயி#ைல. +மாாிட� �� அ�! 
ைவ(தி'�தா� எ�ற ச�ேதக(%&காகேவ, சதி!ாிய,� தயாராக இ'�த 
பா�(திப;&+ பா�வதி ேபா&+ மி&க ஆ�சாியமாக இ'�த%. 
 
“பா�வதி!” எ�* த�த�(த +ரEேல Iறினா�. ேம  ெகா- எ�ன ெச3வ% 
எ�* !ாியாம#. ஒ' ெபணி� !�னைக, ஆடவனி� மனைத� ப-(%�பா-, 
அ;பவி(தவேர அறிவார�ேறா! பிற� எ�ன Iறி;� அத� ��( த�ைமைய� 
!ாியைவ&க �5யா%. 
 
“பா�வதி” எ�* மீ-� Iவினா� பா�(திப�. 
 
தாமைர மல��த% ேபா�ற �க(%ட� விள2கினா� பா�வதி. �(% வாிைச ேபா�ற 
அவ<ைடய ப க� ெகாFச� ெவளிேய ெதாியலாயின; ம*வினா5 
பவள�ெப65&+� ெச�* ப%2கி வி6டன. உடெல2+� ஒேர சமய(தி# 
பனி&க65 வி��த% ேபாலாகி வி6டா� பா�(திப�. 
 
“நட�ப% கனவா? பா�வதி! எ�னிட� உன&+ உைமயாக& காதலா? க-கள,� 
இரா% எ�*தாேன எணிேன�?” 
 
“9ாிய;&+( ெதாிகிறதா, தாமைர த�னிட� இலயி(ேத மல'கிற% எ�ற உைம? 
ஏ�? ேமக(%&+ ெதாி=மா மயிE� நடன(%&+& காரண� த�னிட� அ�பறைவ 
ெகாட காத# எ�*? த2க<&+ எ�ன ெதாி=� எ� தாப�?” 
 
“பா�வதி! நா� ஒ' �6டா�. இ%நா� வைர உ�ைன( ெதாி�% ெகா�ளாமE'�% 
வி6ேட�. உன&+& ேக- பல ெச3ேத�. உ�ைன�ப றி மாியாைத& +ைறவாக,� 
ேபசிேன�.” 
 
“பதியிட� ப&திெகாட பாைவய� இைவகைள� ெபா'6ப-(தமா6டா�க�.” 
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“கேண! உ� உைமயான மனநிைலைய( ெதாி�%& ெகா�ளாம# ஊNராக( 
திாி�ேத�. எ2ேக 8க� கிைட&+�, எ2+ நி�மதி கிைட&+�. எ2ேக ஆன�த(ைத 
அைண(%& ெகா- வாழலா� எ�*.” 
 
“8க(ைத& கSேரா?” 
 
“ஆகா! இேதா!” 
 
காத  ேப�8 �5�த%. பா�(திப� “இேதா” எ�* Iறி& ெகா- அட&க �5யாத 
ஆவேலா- பா�வதிைய( த�வி& ெகா�ள ஓ5னா�. 
 
“ம�னி&க ேவ-�” எ�* Iறி& ெகாேட அேத சமய(தி# அ�த அைறயி� 
கதைவ( திற�% ெகா- ேல5 டா&ட� லEத+மாாி Wைழ�தா�. 
 
ஒ' ம2ைகைய( த�வ ஆவேலா- ஒ' ஆடவ� ெச#J� ேநர� எ�ப5�ப6ட%? 
அ�த� சமய(திேல அவ;ைடய உண��சி=� உயி�(%5�!� உட# பைத�!� 
எ-(%ைர&+� கவி=� உேடா? கைல க-காக,� பா�! ப�தாக,� 
ேதா�*மா�, அ�ப5�ப6ட சமய(திேல! அ�த நிைலைமயிேல இ'�த பா�(திப� 
கத, திற�% ெகா- ஒ' மா% Wைழ�% ‘ம�னி&க ேவ-�’ எ�* I*வ% 
க-, ெகாட ேகாப� ெகாFசம#ல! ம�னி&க ேவ-மா�. ம�னி�பதாவ%! 
ம�னி&கேவ �5யாத + ற(ைத� ெச3% வி6டா�. இவைள ம�னி&க ேவ-மா! 
மட(தன� மி+�தவ�. மலாி� மண� அைழ&க அத� அ'ேக ெச�*, இதைழ 
எ-&க& +னிகிேற�. +ளவி ெகா65வி6- எ�ைன ம�னி&க ேவ-� எ�* 
ேவ* ேக6கிற%! எ@வள, திமி�! பழ(ைத( தி�ன�ேபா+� ேநர(தி# ைகந�வி& 
கீேழ M:�த பழ(ைத ம�தி எ-(%& ெகா- கிைளயிேல தாவி உ6கா��%, 
‘வ'(த� ேவடா�! எ�* I*வதா? வா:&ைகயி� வி'�ைத& ெகா-(தா�. 
ஆன�த(ைத அைண&க� ேபாேன�. அ&கிர&காாி த-(%& ெக-(தா� இ�ப(ைத! 
Mைணயி� நர�!கைள �றி(%வி6டா� எ�ெற#லா� எணினா� பா�(திப�. 
அட&கி அட&கி� பா�(%� அவனா# �5யவி#ைல. “பா�வதி யா� இ�த மா% 
சிேராமணி?” எ�* ேகாப�� ேகE=� மி+�த +ரJட� ேக6டா�. 
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“ேல5 டா&ட� லEத+மாாி” எ�* பா�வதி பதி# Iறினா�. மகி:�சிேயா-, 
த�பிேனா�, ெபாிய ஆப(திE'�%, மைல மீதி'�% ம-விேல விழ இ'�ேதா�. 
பி�!றமி'�% I�தைல� பி5(தி�(%& கா�பா றி வி6டா�. நF8 கல�த பாைல� 
ப'க இ'�த சமய�, பா(திர(ைத& கீேழ த65 உயிைர& கா�பா றி வி6டா�. 
அ&கிரம&காரனி� அைண�பினி�*� த�!வி(தா� லEதா எ�ற ச�ேதாஷ� 
பா�வதி&+. ஆகேவதா� பா�(திப� ேக6டத +� பா�வதி மகி:ேவா- 
பதிJைர(தா�. அவ<ைடய மகி:�சி பா�(திப;&+& ேகாப( தீ&+ விசிறியாயி *. 
“என&ெகா�*� ேநாயி#ைலேய!” எ�* Iறினா�. ெக�Xர� கல�த ேகE எ�ற 
நிைன�பிேல. லEத+மாாி&+� பல பா�(திப�க� ெதாி=ம#லவா? எனேவ, அவ� 
பா�(திப;ைடய %-&+(தன(ைத=� க�வ(ைத=� தைல மீ% அ5�ப% ேபால& 
Iறினா�. “டா&ட'&+( ெதாி=ம#லவா, பா�(த உடேன! த2கைள& கட,டேன 
நா� ெதாி�% ெகாேட� க-ைமயான ேநா3 இ'&கிற ெத�பைத” எ�*. 
 
“அ% எ�ன வியாதிேயா?” எ�* ம*ேக�விைய� >65னா� பா�(திப�. 
 
“திமி�வாத ேநா3” எ�* தீவிரமாக� பதிலளி(தா�, லEதா. பா�(திப� ேமJ� 
ேப8வத +� மளமளெவ�* லEதா, “இ�த( திமி�வாத ேநா3 ெகாடவ�க<&+( 
திS�& ேகாப� வ'�. ககளிேல தீ பற�ப% ேபாE'&+�. உட# அ5&க5 பத*�; 
உ�ள� +�*�; ெநF8 உல'�. ேநாயி� +றிக� நா� ெசா�னைவ. ஒேர 
ம'�%தா� இ'&கிற%. இ�த( திமி�வாத� ேபாக, அ% எ�னிடேமதா� 
இ'&கிற%” எ�* Iறினா�. 
 
க-2ேகாப� ெகாடா� பா�(திப�. ெப'2 +ரேலா- ேபசலானா�. “என&கா 
திமி�? என&கா? எ�ைன யாெர�* நிைன(%& ெகா- ேப8கிறா3? பா�வதி! 
உ� �க(%&காக� 8�மா இ'&கிேற�” எ�றா�. 
 
“இ#லாவி6டா#?” எ�* +(தலாக& ேக6டா� லEதா. 
 
“க�(ைத� பி5(% ெவளியிேல த�ளியி'�ேப�. ேபாQசிேல ஒ�!வி(தி'�ேப�” 
எ�* பா�(திப� Iறினா�. பா�வதி இ�த எதி�பாராத நிைலைமைய& க- 
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எ�ன ெச3வெத�* ெதாியா% பைத&கலானா�. லEத+மாாி, பா�(திபைன ஏற 
இற2க� பா�(%வி6-� சிாி(தா�. பா�(திப� அவ� சிாி(தைத� ேபாலேவ சிாி(%& 
கா65னா� ேகE&+!! 
 
லEத+மாாி, “ேபO! சபாO! ேஜாராக இ'&கிறேத. ப>� ேவஷ(%&+� 
ெபா'(தமாக இ'&+�” எ�* Iறி& ைகெகா65� சிாி(தா�. ம*ப5=� அவைள 
த-(%, “இ% எ�ன விபாீத�? ெகாFச� ேகாப(ைத அட&+2க�, லEத+மாாி எ� 
சிேநகிதி. லEதா, இவ� எ� நப�. நா� இ'வைர=� நப�களா&க 
ேவ-ெம�* நிைன(தி'&க, நீ2க� காரணமி�றி ஒ'வைர ஒ'வ� கடப5 
ேபசி& ெகா�கிறீ�கேள” எ�* Iறினா�. பா�(திப� சா3, நா காEயிேல 
உ6கா��%, பா�வதிைய� பா�(%, “இ%ேபால நா� அவமான�ப6டேத கிைடயா%. 
எ� காைல மிதி(தவ�களி� தைலைய மிதி�ப%தா� எ� வழ&க�” எ�* Iறினா�. 
ககைள( திற�% பா�(திப�, “எ� வழ&க� எ�ன ெதாி=மா...?” எ�* 
ேகாபமாக& ேக6டா�. “ெதாி�% தா� இ2ேக வ�ேத�” எ�* தீ�&கமாக� 
பதிJைர(தா� லEதா. “ெதாி�%தா� வ�தாயா, எைத?” எ�* ேக6டா� 
பா�(திப�. 
 
ேல5 டா&ட� ஒ' க5த(ைத� பா�(திப� எதிாிேல Mசி எறி�%, “ேபா%மா பா�. 
உ�ைன� ப றி( ெதாி�%தா� இ2+ வ�தி'&கிேற� எ�பத + சா6சி” எ�* 
Iறிவி6- ெவ றி& கைள �க(திேல %ல2க உ6கா��தா�. ந-2+� ைக=ட� 
க5த(ைத எ-(தா� பா�(திப�. பா�வதி, “எ�ன க5த�? லE! எ�ன விஷய�?” 
எ�* ேக6-& ெகாேட லEதாவி� ேதாைள� பி5(%& +J&கினா�. க5த(தி� 
இரேடா� வாிகைள� ப5(த%�, பா�(திப;ைடய �க� மாறிவி6ட%. பய(ேதா- 
லEத+மாாிைய� பா�(தா�. பா�வதி&+� பதி# Iறாம# உ6கா��தி'�த 
லEத+மாாி, “இ�ேபா% ெதாி�% ெகா�, நா� வ�த காரண(ைத. ��வ%� ப5. 
உன&+ ெவ6கமாக இ'�தா# எ�னிட� ெகா- நாேன ப5&கிேற�” எ�* 
Iறினா�. க5த(ைத& கச&கி& கீேழ Mசி வி6- பா�(திப�, “எவேளா ஒ' ஊ� ேப� 
ெதாியாத சி*&கியி� உளற# க5த�” எ�* Iறினா�. க5த(ைத� பா�வதி 
எ-(தா�, ப5&க. பா�(திப� பா3�ேதா5னா�. “அ% ஒ' %Oைடயி� H ற# 
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க5த�. இ�ப5& ெகா-” எ�* ேக6டப5 பா�வதி தரவி#ைல. பிாி(%� ப5&க� 
பா�(தா�. 
 
சீமா� பா�(திப %ைர&+! 
 
எ@வள,தா� நீ2க� எ�ைன மற�தாJ� நா� உ2கைள மற&க மா6ேட�. 
ெபகளி� 8பாவேம அ%தாேன! அவ�களாக ஒ' ஆடவனிட� அ�! கா6-வ% 
கOட�. ஆனா#, எ�ப5ேயா அ�த அ�! ஏ ப6- வி6டா#, பிற+ அேத ஆக� 
எ@வள, %ேராக� ெச3தேபாதிJ�, ெகா-ைம ெச3தாJ� அ5(தாJ�, 
உைத(தாJ� ெபா*(%& ெகா�வா�க�. அ% அவ�க� வழ&கமாகி வி6ட%. 
உ(தமி எ�*�, ப(தினி, சதி எ�*� கைத� !(தக2களிேல எ�த�ப65'& கிறேத. 
அ�த� ெபக� எ#லா� !'ஷ�களிட� எ@வள, இ�ைச அைட�தவ�க� எ�பைத 
நா� ெசா#ல( ேதைவயி#ைல. நீ2க� ப(%� ேப'&+� ெசா#ல& I5யவ�; ெபாிய 
ேமதாவி; தைலவ�; ப(திாிைக&+ எ565�. எ�னிட� தா2க� கா65ய அ�ைப& 
க- ஏமா�% ேபாேன�. கைடசி வைரயிேல ைகவி-வதி#ைல எ�*�, 
எ�ைனய�றி ேவெறா'(திைய ஏெற-(%� பா��பதி#ைல எ�*� எ@வளேவா 
ெசா�னீ�க�. நா� உ2க� இOட(தி + இண2+� வைரயி# ஏேதேதா 
ேபசிவி6-� பிற+ எ�ைனவி6-� பிாி(தீ�க�. மைலயாள நா6-&+� ெச�ற பிற+ 
எ�ைன மற�தீ�க�. அ2+ தா2க� எவெளவ<டேனா I5& +லாவினீ�க� எ�* 
ேக�வி� ப6ேட�. ஒ' அழகான �க(ைத& கடாேல ேபா%� இ�த ஆக<&+, 
�க(திேல அச- வழி=�. ெநF8 படபட&+�. ஆகேவ நீ2க<�, மைலயாள 
நா6-&+ ஏேதா நா65ய&கைல விஷயமாக& க-வர� ேபானீ�க�. அ�த 
நா65ய(திேல இலயி(%� ேபா3 எ�ைன& ைகவி6- வி6S�க�. நீ2க� எ(தைன 
ெபகளிட� I5& +லாவினாJ�, தி'�பி இ2+தாேன வ'M�க� எ�* எணி& 
ெகா- இ'�ேத�. அ2+ யாேரா ேராT எ�பவேளா- I5& ெகா- 
திாி�தீ�களா�. திாி�தா#தா� எ�ன? ஏேதா ேமாக� ��ப% நா�, ஆைச 
அ*ப%நா� எ�* ெசா#வா�கேள அ%ேபால& ெகாFசகால� அவேளா- 
இ'�%வி6- ம*ப5=� உ2கைளேய ந�பி& ெகா5'&கிற எ�னிட� வ�% 
ேச'M�க� எ�* எணி& ெகா5'�ேத�. இ�ேபா% எ� ஆைசயிேல ம 
வி��% வி6ட%. 
 
எ�ைன ஒ' %ளி=� வி'�பவி#ைல எ�ப% என&+( ெதாி�தி'�%� நா� ஏ� 
வEய உ2க<&+& க5த� எ�%கிேற� எ�* ேக6X�க�. ஏேதா இOட� இ'�த 
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வைரயிேல சிேநகமாக இ'�ேத�. இOட� இ#ைல இ�ேபா%. ஆகேவ 
வ'வதி#ைல. இத + ஒ' ேக�வியா? உலக(திேல இ%ேபால நட�ப% 
சகஜ�தாேன! இத + ஒ' ெப, அதிJ� தாசி, ேகாபி&கலாமா எ�* ேகE 
ெச3M�க�. ஆனா#, நா� உ2களிட� ெகFசி& I(தாட� ேபாவதி#ைல. I(தாட 
ேவ5ய அவசிய�மி#ைல!! உ2க� இரகசிய� எ� உ�ள2 ைகயிேல அட2கி& 
கிட&கிற%. மிர6-வதாக எண ேவடா�. இ(தைன நாளி#லாம# இ�ேபா% 
நா� மிர6-ேவனா? நாJ நா6க<&+ ��! ஒ' ஆைள& காண ேநாி6ட%. அவ� 
என&+& Iறி=�ள இரகசிய2கைள நா� ெவளிேய ெதாிவி(% வி6டா# பிற+ 
ெதாி=� உ2க� நிைலைம Iேடறி நி க ேவ-�. உ2க� பண�, ப5�!, 
ப6ட� �தEய எ%,� த-&கா%. அ@வள, ெபாிய இரகசிய� எ�னிட� சி&கி& 
ெகா5'&கிற%. உம% உயி'&ேக உைல ைவ&க& I5ய இரகசிய�. யாரா� 
இ�* உ2கைள� !க:கிறா�கேளா அவ�கேள ஆ<&ெகா' க#ெல-(% 
M8வா�க�. உ2க� தைலமீ%. 
 
நா� I*வத + சாியான சா6சி=� எ�னிட� இ'&கிற%. நீ� நம% பைழய ந6ைப 
மன(திேல எணி, ஒ' ெபைண ஏ3�ப% ஆமக;&+ அழக#ல, நீதிய#ல 
எ�பைத உ(ேதசி(%, பைழயப5 எ�;ட� சிேநகமாகி எ�ைன ாிஜிT6 
கEயாண� ெச3% ெகாடா# இரகசிய(ைத ெவளிேய ெசா#ல மா6ேட�. 
உ2க<ைடய தீ�மானமான பதிைல, பதிைன�% நா6க<&+� ெதாிவி&க ேவ-�. 
பதி# வராவி6டா#, என&+ இரகசிய(ைத& Iறிய ஆ<ட�, நா� ெபாிய 
அதிகாாிகைள� ச�தி(% ேபசி உ�ைம� ச�தி&+ இ�&க� ேபாகிேற�. இ% ச(திய�. 
M மிர6ட# எ�* எண ேவடா�. உ2க� இரகசிய(ைத என&+& Iறி, 
எ�ைன இ&க5த�� எ�த� ெசா�னவ� Gலமாக(தா� நீ2க� ெப2கVாி# ஊைர 
ஏமா ற� ேபாயி'&கிற விஷய� ெதாி�த%. எ�ன இரகசிய�, எ�ன ஆப(%, ஏ� 
இவ� அ�ப5 மிர6-கிறா� எ�* ேயாசி(%& ெகாேட ெபா�ைத ஓ65 வி6- 
பிற+ ஆப(திேல சி&கி& ெகா�ள ேவடா� என&+ உைமயிேலேய உ2க� 
இரகசிய� ெதாி�தி'&கிற% எ�பைத நீ2க� ெதாி�%& ெகா�ள� 968மமாக 
இர- வா�(ைதக� எ�%கிேற�. இதிE'�தாவ% ெதாி�% ெகா�<�, என&+ 
உ2க� இரகசிய� ெதாி�%தா� இ'&கிற% எ�பைத “+மா� - ெவ5+-.” 
 

இ�ப5&+ 
ெஜயா. 
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க5த(ைத� பா�(த%�, பா�வதி பய�% ேபானா�. +மா�! ெவ5+-! இரகசிய�! 
பா�(திப;&+ ஆப(%! இ% எ�ன !தி� எ�* திைக(தா�. 
 
“பா�வதி! யாேரா ஒ' ைப(திய&காாி எ�திய க5த(ைத& கடாதிகி# 
ெகா�கிறா3?” எ�* பா�(திப� ேக6-வி6-� சிாி(தா�. ஆனா#, சிாி�பிேல=� 
Iட( ெதாி�த%. அவ;� திகி# அைட�தி'�த%. பா�வதி, லEத+மாாிைய ேநா&கி 
“ஆமா�, இ�த& க5த� எ�ப5 உன&+& கிைட(த%?” எ�* ேக6டா�. 
 
“அ% ஒ' ேவ5&ைக பா�வதி! பா�(திப�, லEதபவ�, ெப2கV� எ�ற 
விலாசமி6-& க5த� வ�த%. இ�த வி-தியி� ெபய� லEதபவ�. தபா#கார� 
லEதா எ�ற ெபயைர& கட%� எ�னிட� ெகா-(%வி6டா�. என&+ வ�த 
க5த� எ�* எணி& ெகா- நா;� தவ*தலாக� பிாி(ேத�. 'சியாக 
இ'�ததா# ப5(ேத�. பா�(திப� விஷயமாக இ'&கேவ உ�னிட� தர 
நிைன(ேத�. நீ இ2+ வ�தி'&கிற விஷய� ெதாி�% இ2+ வ�ேத�” எ�றா�. 
“ந#ல ேவைல ெச3தா3” எ�* !�சிாி�!ட� Iறி வி6-� பா�வதி, பா�(திபைன 
ேநா&கி, “+மா� எ2ேக இ'&கிறா�?” எ�* ேக6டா�. 
 
நீட நா6க<&+� பிற+ +மா� விஷயமாக& கிைட(த தகவ# திகிZ6ட& 
I5யதாக இ'�ததா# பா�வதி திைக&க J றா�. +மா'&+� ெவ5+-&+� 
எ�ன ெதாட�!? +மா� -ெவ5+-. இைவக<ட� பா�(திபனி� ெபய� 
இைண(%� ேபச�ப-� காரண� எ�ன? ஒ'ேவைள, பா�(திப� +மாைர 
ெவ5+5னா# ெகா�* வி65'�பாேனா? ெஜயா I*� இரகசிய� இ%தாேனா? 
உ� உயி'&ேக ஆப(% விைள=� இரகசிய(ைத ெவளியி6டா# எ�* ெஜயா 
க5த� எ�தியி'�பத� ெபா'� இ%தானா? அநியாயமாக& +மா� இற�தானா? 
எ�ெற#லா� பல�பல எணினா� பா�வதி. பா�(திப� ம�ம(ைத விள&கி& 
I*�ப5 ேக6கவி#ைல. 
 
பா�(திபேனா �தE# ஏ ப6ட திகிைல விர65வி6- எத +� %ணி�தவனாக& 
காண�ப6டா�. மன�சFசலேம %ளி=ம றவ� ேபால� சிகெர6- எ-(% 
சாவதானமாக� ப றைவ(%, ஒ3யாராமாக அைத� பி5(%& ெகாேட சா3, 
நா காEயிேல அல2கார� ெபா�ைம ேபால M றி'�தா�. %&க��, பய�� 
%ைள(திட நி�ற பா�வதி, “+மா� எ2ேக? அவ� உயி'&+ ஆப(% 
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ேநாிடவி#ைலேய?” எ�* பா�(திபைன& ேக6டா�. ககளிேலேய நீ� த<�பி * 
பா�வதி&+. பா�(திப�, “நா� ஒ' ப(திாிைக ஆசிாிய�. ஆNட&காரன#லேவ” 
எ�* பதிலளி(தா�. ‘க5த� கிைட(தா# எ�ன, எ� தைல ேபா3வி-மா? நா� 
எ�த எதி�� !&+� அFசமா6ேட�. எ�ைன யா'� அைச&க �5யா%” எ�* 
பா�(திப� Iறவி#ைலேயெயாழிய, அவ;ைடய பா�ைவ=� ேப�சி� த�ைம=� 
அவ� மன� ேபா&ைக எ-(%& கா65வி6டன. ெஜயாவி� க5த(ைத எ�ப5யாவ% 
பா�வதியிடமி'�% பறி(%& ெகா�ள ேவ-ெம�* நிைன(தா�. சமய(ைத 
எதி�ேநா&கியப5ேய இ'�தா�. 
 
“+மா� எ2ேக இ'&கிறா�?” 
 
“பா�(திபா! பைழய சிேநக(%&காவ% பதி# I*. +மா� எ2ேக?” 
 
“ஒ' ெப உ� எதிாிேல நி�* ெகF8கிற பாிதாப(ைத� பா�(தாவ% பதி# 
ெசா#ல&Iடாதா? +மா� உயிேரா- இ'&கிறாரா?” 
 
“அவ� இர&கம ற காதக� பா�வதி! ஏ� அவனிட� ெகFசி& ெகா5'&கிறா3. 
வா! ெஜயாவிட� ேபாேவா�. அவேளா- ேச'ேவா�. இவைன ஒ' ைக பா��ேபா�” 
எ�* EEதா+மாாி Iறினா�. பா�(திப� பா�வதியி� ேக�விக<&+� பதி# 
Iறாம# சிகெர6 பி5(தப5 இ'�த ஆணவ(ைத& க-, ஆ(திர2 ெகா-. 
 
!'வ2கைள ெநறி(தா�; !�சிாி�!ட� லEத+மாாிைய� பா�(தா� ஒ'�ைற; 
சிகெர6 Wனியிேல ேச��த சா�பைல& கீேழ த65னா�; மீ-� அதைன� பி5&க( 
ெதாட2கினா�. பா�(திப�, அ@வள, அல6சியமாக இ'�தா�! 
 
பா�(திப�, எதனா# இ@வள, ைதாியமானா�? ெஜயாவி� க5த(ைத& க- 
�தEேல பய�தவ�, பிற+ எ�ப5( திகிைல நீ&கி& ெகா�ள �5�த%? 
உைமயிேல ெஜயா எ�திய க5த� மிர6ட# எ�* க'%கிறாேனா? ெஜயாவி� 
க5த� பிறாிட� சி&கிய% ெதாி�%�, அ@வள, அல6சியமாக இ'&க& காரண� 
எ�ன? பா�வதி&+� லEத+மாாி&+� இ�த� பல(த ச�ேதக2க�? 
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“நா2க� ேபாக ேவ5ய%தானா?” எ�* ேக6டா� பா�வதி. 
 
“நாடக� �5�%வி6டா#, ேபாகலா�” எ�* ைநயா5 ெச3தா� பா�(திப�. 
 
“I(தா-வ% அவள#ல! உ� மைட� !� I(தா- கிற%!” எ�* க5�%ைர(தா� 
லEத+மாாி. சிாி(%வி6-� பா�(திப�, “பா�வதி மாநா65ேல Mரரச� ெசா6ட 
ந5(%& கா65னா3. இ2ேக லEதா வ'வத + ��ன� காத# ரச(ைத& ெகா65 
சி'2கார நாடக� நட(தினா3. இேதா இ�ேபா% ேசாகரச� ெசா6-கிற%. இ�;� 
ஏதாகிJ� ந5�!( ெதாி�தா# நட&க6-�. இ#ைலயானா# ேபா3வா. உ� நாடக( 
திறைமைய நா� ெம�8கிேற�. நவரச ம#Eகா எ�ற ப6ட� 96-கிேற�” எ�* 
Iறினா�. அட&கி ைவ(தி'�த ேகாப� ெம�ள ெம�ள ெவளிேய வர( 
ெதாட2கி *. அவசர அவசரமாக ம ெறா' சிகெர6ைட� ப ற ைவ(%� பி5(தா�. 
ெமௗனமாக� பா�வதி இ'&க& கடா�. “ஏ� மிT பா�வதிபா3! ஏதாகிJ� பாி8, 
ெமட# கிைட&+ெம�* எதி�பா�(% நி கிறாயா? ேதைவயானைத& ேக�. 
த'கிேற�” எ�றா�. 
 
“லEதா! எ@வள, அ'ைமயான க6ட(திேல நீ !+�தா3 ெதாி=மா? அ�த அழகான 
இதைழ நா� 8ைவ&க இ'�த ேநர(திேல...” எ�* Iறி& ெகாேட பா�(திப�, 
நாடக(தி# ராஜபா�6 ேபால� பாட ஆர�பி(தா� ெம#Eய +ரEேல. 
 
“சீ! %Oடா! ெபகளிட� Mர� ேப8� ேப5 நீ. பா�வதி! வா, ேபாேவா�. இவ;&+ 
அழி,கால� ெந'2கி& ெகா5 '&கிற%. ஆணவ� ககைள மைற&கிற%. 
பழிபாவ(%&+ அFசாதவ�. பாைவயாி� உ�ள(ைத ேவக ைவ�பவ�. பாமரைர 
வFசி�பவ�” எ�* Iறி� பா�(திபைன& க5(% வி6-, லEதா ேசா��% கிட�த 
பா�வதிைய அைண(தப5 நி�றா�. 
 
“ேபO! அ'ைம! அ'ைம! லEதா நீ Iட ஒ' பிரச2கியாகி விடலா�. பா�வதிைய( 
ேதா க5(% வி6டாேய! எ@வள, Mர�, தீர�, ெக�Xர�! இ�ப5(தா� ேபச 
ேவ-�” எ�* Iறி& ேகE ெச3% ெகாேட பா�(திப�, ஒ' சிகெர6ைட 
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எ-(% ேல5 டா&டாிட� நீ65, “உன&+� பாி8! �த#தரமான சிகெர6” எ�* 
Iறினா�. 
 
அ�த� ேப�8 �5வத +� ேல5 டா&டாி� >68 அணி�த கா#, பா�(திப;ைடய 
மா�!&+ ெவ+ சமீப(திேல பா3�த%! ஒ' நிமிட� திைக(தா� பா�(திப�. உடேன 
சமாளி(%& ெகா-, “லEதா! மFச(திேல இ%ேபால� ெச3தி'�தா# நா� 
ெகாFச�� சFசலமைட�தி'&க மா6ேட�. இ�ேபா% ம6-� எ�ன? என&+ 
ஒ'விதமான இ�பமாக(தா� இ'�த%” எ�* Iறினா�. இனி அ2கி'�ப% தகா% 
எ�* இ'வ'� தீ�மானி(% அைறைய வி6- ெவளிேய ெச#ல& கால5 எ-(% 
ைவ(தன�. 
 
“ஒ' நிமிஷ�, உய�+ண� சீமா65கேள! ஒ' நிமிஷ� நி#J2க�. அ�த& க5த(ைத& 
ெகா-2க�. அ% என&+ வ�த%” எ�* ேக6டா�. 
 
“தர �5யா%” எ�றா� பா�வதி. 
 
“ஓேகா! அதிேலதா� எ� ம�ம� எ�த�ப65'&கிற%. அைத( த'வாயா? அைத& 
ெகா-தாேன எ� உயிைர( ெதாைல&க �5=�. உ� காதல� +மாைர=� ெபற 
�5=�. அ�ப5�ப6ட அ'ைமயான ம�திர ஓைலைய இழ&க உன&+ மன� வ'மா? 
சாி! உ�னிடேம இ'&க6-� அ�த& க5த�. ஜா&கிரைதயாக� ெப65யிேல 
ைவ(%� >65வி-! எ2காவ% ேபா3விட� ேபாகிற%” எ�* Iறினா�. அவ� 
ேப�8 அ�(தம ற உளறலாக இ'�ப% க- பா�வதி=� லEத+மாாி=� சிாி(தன�. 
 
“க5த� ஓ5வி-மா?” எ�* ேக6டன�. 
 
“ஓ-மா எ�றா ேக6கிறீ�க�? �6டா� சி*&கிகேள! அ% ஓ5�ேபா3 ெந-ேநரமாகி 
வி6ட%. உ2க<&+( ெதாிய வி#ைல” எ�* Iறினா� பா�(திப�. 
 
“எ�ன, இவ;&+� ைப(தியேம பி5(% வி6ட%. பா�வதி! க5த� உ�னிட� 
இ'&கிறத#லவா? எ�* ேக6டா� லEதா. 
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“இேதா!” எ�* Iறி& ெகாேட க5த(ைத� பா�வதி லEதாவிட� ெகா-(தா�. 
 
“ஓ5வி6டதா� ஓ5” எ�* Iறி& ெகாேட க5த(ைத& கா65னா� பா�(திப;&+. 
உர(த +ரEேல அவ� சிாி(தா�. பா�வதி “ஆ!” எ�* அலறினா�. லEத+மாாியி� 
கர(திேல இ'�த க5த(திேல ஒ' எ�(%& Iட இ#ைல. லEத+மாாி=� இ�த 
அதிசய(ைத& கடா�. ஒ�*� !ாியவி#ைல. க5த(ைத அவ� எ-(%& 
ெகாட% த�திரமாக இ'�தாJ�, ேவ* ஒ' ெவ*2 காகித� பா�வதியிட� 
இ'&க& காரண� எ�ன ம�திரமா? எ�* திைக(தன� இ'வ'�. பா�வதி=� 
லEத+மாாி=� அ�த& க5த(ைத மாறி மாறி� பாிேசாதி(%� பா�(தன�. 
 
“திைக&க ேவடா� ேதாழிய�கேள! ெஜயா அ;�பி ைவ(த க5தேமதா� 
உ2களிட� இ'�ப%; அதைன எ-(%& ெகா- ேவ* ெவ*� காகித(ைத நா� 
த�%விடவி#ைல. க5த� இ'&கிற% உ2களிடேம. ஆனா# அதிேல அவ� 
எ�தினாேள அைவ ஓ5வி6டன. “9! ம�திரகாளி! மாய&காளி! ஓ5�ேபா!!” எ�* 
ம�திர உ�சாடன� ெச3ேத�. எ�(%&க� மாயமாக ேபா3வி6டன. அ@வள,தா� 
இனி நீ2க� ேபாகலா�. ஏமா றமைட�த ஏ�திைழமா�கேள! எ� பாைதயிேல 
+*&கி6-� பாழாக ேவடா�. !(திேயா- பிைழ=2க�” எ�* உபேதசக� 
ேபால� ேபசினா� பா�(திப�. 
 
“க5த� இ#லாம  ேபானாெல�ன? ெஜயாவிட� ேபாேவா� வா” எ�* Iறி� 
பா�வதியி� கர(ைத� ப றி இ�(தா� லEதா. 
 
“ஏ�! க5த(திேல இ'�த எ�(% மைற�த% ேபால, ெஜயா,� மைற�% 
ேபா3வி6டா#...?” எ�* Iறி& ெகாேட சிாி(தா� பா�(திப�. 
--------- 

16161616    
 
மி&க மமைதேயா- சிாி(%& ெகா5'�த பா�(திபைன M:(%� வழிைய& 
கடாக ேவ-� எ�ற திட சி(த(ேதா- லEத+மாாி=� பா�வதி=� M- 
தி'�பின�. பா�வதி மிக,� அJ(%& கிட�தா�; +மாாி� நிைலைமைய( ெதாி�%& 
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ெகா�ள �5யாம  ேபா3வி6ட கவைலயினா# வா5ய பா�வதி&+ ஆ*த# Iற 
�ய�றா� லEதா. 
 
“லQ! அவ� ஒ' மாயாவி! க5த(திேல இ'�த எ�(%& க� மைற�% ேபா+�ப5 
ெச3%வி6டா�. பா�(தாயா? ஒ' ெநா5யி# ஏ3(%வி6டாேன?” எ�* 
ஆயாச(ேதா- Iறினா� பா�வதி. 
 
லEத+மாாி, “இ% ெபாிய மாய�ம#ல. ம�திர�ம#ல. பா�வதி! நா� ப5(த%-. 
ஒ' விதமான ைம இ'&கிற%. அதனா# எ�தினா# சில நா6க<&+� மைற�% 
வி-�. ெஜயா எ�திய க5த� அ�மாதிாியான ைமயினா# எ�த� ப6ட%. 
அ@வள,தா�!” எ�* விள&க�ைர(தா�. 
 
விசார� நீ2கவி#ைல பா�வதி&+. “அ�ப5�ப6ட ைமயினா# அ&க5த� 
எ�த�ப65'&கிற% எ�ப% பா�(தி ப;&+ எ�ப5( ெதாி=�?” எ�* ேக6டா� 
பா�வதி. “ஏ�? க5த(ைத& கட%� ெதாி�% ெகா5'�பா�. அவேன 
ெஜயா,&+ அ�த இரகசிய இ2கிைய( த�%மி'�பா�. ஆகேவ அத� ம�ம� 
ெதாி�% வி6ட%. என&+ அ�த& க5த(தி� எ�(% மைற�% வி6ட% அதிசயமாக( 
ெதாியவி#ைல. சாியான சமய(திேல அ% மைற�% வி6டேத. அ%தா� என&+ 
அதிசயமாக இ'&கிற%” எ�* Iறினா� லEதா. 
 
“ஆமா�! க5த� ஓ5வி6ட% எ�* Iறினா�. க5த� இேதா எ�* நா� 
I*கிேற�. க5த� ெவ*� காகிதமாக இ'&கிற%. இ% மாயமாக இ#ைலயா?” 
எ�* Iறி& ெகாேட, “எ2ேக அ�த மாய& க5த�?” எ�* லEதாைவ& ேக6க, 
த� மணி�ப�சிேல ம5(% ைவ(தி'�த க5த(ைத& எ-(%& ெகா-(தா�. 
க5த(ைத& ைகநீ65 வா2கிய%� பா�வதி மீ-� ஆ�சாிய(தா# Iவினா�, ஏ�? 
க5த(திேல எ�(%க� ெதளிவாக( ெதாி�தன. 
 
“லQ! இ�த அதிசய(ைத பா�! காEயாக இ'�தேத, இேதா ஒ' எ�(% விடாம# 
சகல�� ெதாிகிற% பா�! இெத�ன ேவ5&ைக!” எ�* பா�வதி ஆ�சாிய(ேதா- 
ேக6டா�. லEத+மாாி=� க5த(ைத� பா�(% ஆ�சாிய� ப6டா�. சில நிமிஷ2க� 
வைரயிேல இ'வ'&+� ஒ�*� !ாியவி#ைல. “மகா!(திசாE ேபால இரகசிய 
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இ2கியினா# எ�த�ப6ட%. மைற�%வி6ட% எ�* ெசா�னாேய. இ% எ�ன 
பா�(தாயா? அ2ேக ெவ*� காகிதமாக இ'�த%. இ2ேக பைழய காகிதமாக 
இ'&கிற%. இ�ேபா% எ�ன ெசா#கிறா3? லE, அவ� ெபாிய ம�திர&கார�. 
மாயாஜால( தாேலதா� எ� +மாைர எ2ேகா ஒளி(% ைவ(தி'&கிறா�. என&+ 
��! இ'�தைதவிட� பய� அதிகமாகி வி6ட%. எ�ன ெச3ேவ�?” எ�* பா�வதி 
பய�% ேபசினா�. 
 
லEத+மாாி ேயாசி(தா�. ெகாFச ேநர(தி ெக#லா� பா�வதிைய� பா�(%, 
“பா�வதி மேனாவசிய� எ�* I*வா�கேள. இ�னா5ச�, ெமTெமாிச� எ�*, அ% 
ெதாி�தி'&கிற% அ�த( %Oட;&+. சில விநா5க� இ�னா5ச� ெதாி�தவ�க�, 
ம றவ�க� மன(ைத& க6-� ப-(த �5=�. அ�த இ�னா5ச(தினாேலதா� 
பா�(திப� ந� இ'வைர=� மய&கி& க5த(ைத ெவ*� காகிதமாக இ'�பதாக 
ந�ப� ெச3தா�. இ�னா5ச� ெதாி�தவ� எ�பதிேல ச�ேதகமி#ைல. அ% 
ெதாி�தவ�களா# ஒ'வைர� சில விநா5க� அ5ைமேபால ஆ65ைவ&க �5=�. சிாி! 
சிாி! எ�* I*வா� இ�னா5ச� ெதாி�தவ�. அதனா# மய& + றவ� சிாி�பா� 
காரணமி�றி. அ%ேபால அழ ைவ&க �5=�. H2கைவ&க �5=�. கச�! ெபா'ேள 
இனி�! எ�* Iறிட� ெச3ய �5=�. நா� பா�(தி'&கிேற� இ�னா5ச� 
ெச3பவ�கைள” எ�* Iறினா�. 
 
பா�வதி&+, அ�ப5(தா� இ'&க ேவ-� எ�* ேதா�றி *. க5த(தி� ம�ம� 
%ல2கிவி6ட%�, பைழயப5 +மா�, ெவ5+- எ�ற ெசா களி� கவன� 
பா�வதிைய& +ைடய( ெதாட2கி *. இ'வ'� Iட ெந-ேநர� ஆேலாசி(தன�. 
அ�த( %Oட;ட� ேபா� ெதா-&க எ�ன �ைறகைள அ;சாி&க ேவ-� 
எ�ப% ப றி, பண�, ெச#வா&+, ஆ�, அ�!, த�திர�, இ@வள,ட� இ�னா5ச� 
ேவ* ெதாி�தி'& கிற%. அ�த( திமி� பி5(த த�னல&கார;&+. இர- ெபக� 
I5 அவ;ைடய ெகா6ட(ைத அட&க ேவ-�. +மாைர& க-பி5&க ேவ-� 
எ�றா# சாமா�யமா? 8லபமா? ஏேதேதா ேயாசி(தன�. ஒ@ெவா' �ைற=� 
ஏதாவ% ஒ' வித(திேல ஊன�ைடயதாக( ெதாி�த%. “ஒ' ேவைள நா� அ�த� 
சமய(திேல வரா% இ'�தி'�தா# உ�னிட� ஆைச ெகாட பா�(திப�, +மா� 
விஷய(ைத& Iறியி'&க& I-�” எ�* Iறினா�. பா�வதிேயா! “ேச�ேச! 
அவனாவ% இரகசிய(ைத& I*வதாவ%! எ�ைன=� ஏ3(% வி-வா�. 
உ�ைன=� ஏ3(% வி-வா�. அ@வள, 8லப(திேல ஏமாற& I5யவன#ல. 
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ெபக� அவ� ைக&+� >�ெச-க�! நீ அ�த� சமய(திேல அ2+ வ�% 
ேச��தேத ந#லதாயி *” எ�* Iறினா�. 
 
இ'வ'� இ2ஙன� ேயாசைனயி# ஆ:�தி'&க அேத சமய(திேல பா�(திப;� 
ஆ:�த ேயாசைனயி#தா� ஈ-ப65 '�தா�. 
 
பா�வதி எ@வள, பச�பினா�? +மா� மீ% அவ<&+ அ@வள, காத#! அவ;ைடய 
நிைலைமைய( ெதாி�%& ெகா�ள, எ�ைன& காதE�ப% ேபால� பாசா2+ 
ெச3தா�. �6டா�! அவ<ைடய சாகச(ைத& க- நா� ஏமா*ேவ� எ�* 
க'தினா�. அவ<� ந5(தா�. நா;� காதலா# க6-டவ� ேபா# ந5(%& 
ெகா5'&+�ேபா% வ�% ேச��தா�, வ�! வள�&க அ�த வாE#லா& +ர2+! 
ெஜயா,&+( திமி� பி5(% ஆ6-கிற%! அவளிட� எவேனா எ�ைன� ப றி ேபசி 
இ'&கிறா� எ�* ெதாிகிற% அவைள ேவ* கவனி(%& ெகா�ள ேவ-�. 
கOட� வர( ெதாட2கினாேல இ%ேபால(தா�. பல வ'�. சாி, இ�த� 
சமய(திேலதா� கல&க� Iடா%. ைதாிய� ேவ-�.” எ�ெற#லா� எணியப5 
ேம ெகா- எ�ன ெச3வ% எ�ப%ப றி� பலவா* ேயாசி(%� பா�(தா�. 
சிகெர6-&+ ேம# சிகெர6- ெசலவாகி& ெகா5'�தேதெயாழிய( தி6ட� ஏ%� 
தயாராகவி#ைல. 
 
எ@வளேவா G-ம�திரமாக தா� ெச3% ைவ(தி'&+� காாிய(ைத� சில ெபக� 
I5& ெகா- ெக-&க �யJவ% பா�(திப;&+& ேகாபG65 *. பா�வதி ஒ' 
பி.ஏ., லEத+மாாி ஒ' டா&ட�. இவ�க� த�;ைடய த�திர(ைத( ெதாி�% 
ெகா�வதிேல அ@வள, ஆ�சாிய� இ#ைல. ெஜயா Iட அ#லவா கிள�பி வி6டா� 
ேபா'&+ எ�பைத எD� ேபா%, பா�(திப;ைடய ேகாப� அதிகாி(த%. 
“%Oட� ெபைண( ெதாைல(% வி-கிேற�. எ�னிடேம கா6-கிறா�. 
ைகவாிைசைய! த�ைன� ெபாிய அர�ைப எ�* க'தி& ெகா5'&கிறா�. 
இவைள நா� ைகவி6- வி6ேடனா�. இ�த& கணகி&+& க-2ேகாப� 
வ�%வி6டதா�. எ�ைன எ� இரகசியதைத& Iறிவி-வாளா�. அதிகாாிக<&+, 
எவென�* ெதாியவி#ைல. எ�ைன� ப றி அவளிட� ேபசியவ�. ஒ'ேவைள எ� 
ஆ6களிேலேய எவனாவ% அதி'�திப6- என&+ ஆப(%( ேத-கிறாேனா? 
ெஜயாைவ� ப றி� பய�பட ேவ5ய அவசிய� இ#ைல. ெகாFச� ேசர� 
அவ<ட� சிாி(% விைளயா5னா#, ‘ெச&’ !(தக(திேல ஒ' ஆயிர� எ�தினா# 
அவ<ைடய ேகாப� இ'�த இட� ெதாியாம# ேபா+�. ஆனா# அவ<&+ உள, 
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Iறியவ�, ெஜயாைவ நா� சாி�ப-(தி& ெகாட%�, ேவேற யா'ைடய 
உதவிைய( ேத-வாேனா? !திய ஆப(% வ'ேமா எ�* ேயாசி(தா�. ஒ' சமய�, 
இ�த( %Oட சி*&கிக� அவைன& காண ேநாி6டா#... எ�* நிைன(%� 
பா�(தா�. அ% மகா ஆப(தாக �5=�. அ�த� ச�தி�! ம6-� நைடெபற& Iடா%. 
அைத எ�ப5யாவ% த-&க ேவ-ேம? எ�* எணியப5 ேவட�களி� +ர# 
ேக6ட ேவ2ைக !தர'ேக ேகாப(%ட� உலவி வாைல& கீேழ அ5(% உ*மி& 
ெகா5'�ப% ேபால ஒ�றிர- வா�(ைதகைள வா3 
வி6-� Iறி& ெகாேட உலவினா�. கைடசியி# +'&க�, +மர+'பர'&+, 
“உடேன !ற�ப6- வா'2க� எ�* த�தி ெகா-(%வி6-, ஊாிேல ேவ* 
ேஜாEகைள& கவனி&கலானா�. 
----------- 

17171717    
 
லEத+மாாி=�, பா�வதி=� வFசகைன M:(%� வைக எ�னெவ�பத காக 
நட(திய ம�திராேலாசைன. ெஜயாைவ ேநாிேல ேபா3& காப% எ�ற �5யைவ( 
தரேவ, அத கான ஏ பா-கைள& கவனி&கலாயின�. 
 
ெபா% வா:&ைகயிேல ஈ-ப6- உலைக� சீ�தி'(த ேவ-ெம�* எணிய 
பா�வதி&+� ெசா�த வா:&ைகயிேலேய இ@விதமான 8ழ#க� உடாகேவ, 
த�னிட� பல நப�க�, ப5(%� ப6ட� ெப ற உடேன ஏேத;� ஒ' ேவைல 
ேத5& ெகா�<�ப5 !(தி Iறிய ச�பவ2க� நிைன,&+ வரலாயின. 
 
உலக� எ@வளேவா ெக65'&கிற%. ச�தாய(ைத� சீரழி&+� ேக-கைள& 
கைளவைதவிட ப5(தவ�க<&+ ேவ* கடைம இ#ைல எ�ப% பா�வதியி� க'(%. 
சா�ரா`ய(தி� சகல ெசௗகாிய2க<�, 8கேபாக2க<� சி(தா�(தைர( த�வி& 
ெகா5'�தன. மணி�5 தாி(% ம�ன�களி� ம�னனாக அாியாசன(திேல 
அம��% ஆன�த வா:, நட(த அவ'&+ அ�பைழ�!& கிைட(த%. அவேரா 
அடவியிேல அைல�%, ஆன�த� அநி(ய� எ�* அறி�%, அவனியிேல அவதி 
அழி&க�ப6-, அைமதி அரசளா ேவ-�. %�ப( ேதாணியிேலறி பிணி, G�!, 
ெப'2கவைல எ�;� பாைறகளிேல ேமா%-, சித*� நிைலைம மாறி, ம&க� 
மன(திேல மா�சாிய(ைத மா3(%வி6- அ�!, அ'<ைடைம எ;� +றி&ேகா� 
ெகா- வாழேவ-�. இத + ஏ றேதா� வழிைய நா� காணேவ-� 
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எ�பத காக இ�ப(ைத மதி&க ம*(த%ட�, ேபாக� ப-+ழி=� இலாப� 8ழJ� 
தா� ெச#J� வழியிேல காண�ப6டகாைல அைவகளிேல இடறி விழாம#, இ�ப� - 
நிர�தர இ�ப� - %�ப(%ட� பிைண�தி'&+� இ�பம#ல. இைணய ற 
எ#ைலய ற இ�ப�, எ%, எ2ேக இ'&கிற%; எ2ஙன� ெபற �5=� எ�* 
க-பி5�பதிேல கால(ைத� ெசலவி6டா�. அவ'ைடய ெசா�த வா:&ைகைய( 
த(த� ெச3% ம&க� வா:&ைக&+ ஒ' வழி காண �ய�றா�. தம&+& கிைட(த 
8க(ைத( %�செமன( த�ளிவி6-, ம&க<&+� 8க� ேத5(தர �ைன�தா�. 
8க(ைத( தியாக� ெச3த சி(தா�(த�, !(தரானா�! இ�ப� ேச ைறேய 
வா:&ைகயி� வசீகர( ைதல� எ�* >சி மி;&கி& ெகாட வாEப�க�, 
இளவரச�க�, எ(தைன எ(தைன இல6ச� இ'�தன�, இற�தன�. உலகிேல 
அவைர� ப றிய நிைன�ேப;� இ'&கிறேதா? ஒ' !(தாி� !க: ம&களி� 
மன(திேல சி�தனா ச&தி நிைல(தி'&+� வைரயி# இ'�ேத தீ'ம�ேறா! ெசா�த 
வா:&ைகயிேல அ&கைற கா6-வ% ஒ' சபல�! அதைன நீ&காதவ�களா# ெபா% 
வா:&ைக எ�;� ேபா�&கள(திேல உலவ �5யா%. சி(தா�(த� ேபால, நா� 
எ�ன சி2கார மாளிைகையயா %ற�ேத�? ப6ட(ைதயா வி6-வி6-� 
பாதசாாியாேன�? இ#ைலேய! நாேனா ஓ� அபைல! ப5(ேத�. ச�தாய� பா: 
ப6-& கிட�பைத& கேட�. இதைன� சீ�தி'(த எ�னாலான அள, 
�யJகிேற�. இ% ெபாிய தியாகமாகா%. சி(தா�(த� ேபா�ேறாாி� 
வரலா*கைள� ப5&+�ேபா% ெம3 சிE�&கிற%. அ(தைகய உ(தம�களி� கா# 
H8&+ நா� சமானம#ல! நா� ஏேதா ெபாிய ெதா- ெச3வதாக எணி& 
ெகா�வேத மமைத! எ�* பல�பல எணியப5 பா�வதி ப-(%& ெகா5'�தா�. 
 
%&கெம;� ெப'2கா றா# தா&க�ப6ட பா�வதி எ;� இள�தளி�, வா5 
வத2+வ% ெதாி�த ேல5 டா&ட'&+ வ'(தமாக இ'�த%. நாகாிக(திேல 
மி+�தவ� ேபால& காண�ப6ட அ�த� பா�(திப�, எ@வள, அநாகாிகமாக� 
ெபகளிட� நட�% ெகாடா�? உ#லாச(%&+� ஊராைர மய&+வத +�, 
நாகாிக(ைத அவ� பய�ப-(தினாேனய�றி உைமயான நாகாிக�, அதாவ% 
இைள(ேதாைர இ�சி&கா மE'�ப% அ-(%& ெக-&காதி'�ப% ேபா�ற ப!க� 
%ளி=� அவனிட� இ#ைல. அழகான ேதா ற�, அல2கார மான உைட, ஆைள 
மய&+� !�சிாி�!. ேமதாவி எ�* ெபயெர-&க ேவ-� எ�பத காக தயாாி(%& 
ெகாட ேப�8, இைவயா நாகாிக� சி�ன2க�? அ#லேவ!! பளபள�!, 
ைவர(திJ� உ-, க(தியிJ� உ-. ஆனா# விைள, இர-&+� 
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ஒ�றா+மா? அ%ேபால(தா� இ'�த% பா�(தி ப;ைடய நைட உைட பாவைன. 
மனேமா ப-+ழி! அ�த� ப-+ழியிE'�% ேபராைச எ;� !ைக ெவளிவ�% 
ெகா5'�த%. அத� 8- நா ற(தா# தா&க�ப6ேட 8�தாிக� இ'வ'� 
த(தளி(தன�. ப5(தா�, ப6ட� ெப றா�. பாைவயைர அவ;ைடய 
பாதHளியாகவ�ேறா க'தினா�. இ�த மடைமைய(தானா அவ� இர, பக# 
ப5(%( ெதாி�% ெகாடா�? ச�தாய(ைத� சீரா&+கிறானா�. த�மன(ைத� 
ேசறா&கி& ெகாட H�(த�. அவ� ெக6ட ேக6-&+� ெபா% வா:&ைக ேவ* 
ேவ-மா�! ஆ-க� அய��% கிட&+� ப65&+ நாிைய& காவJ&+ ஏ ப-(%வ% 
ேபாE'&கிற%. இவைன ந�பி& ெகா- சில� இ'�ப% எ�ெற#லா� லEதா 
சி�தி(தா�. 
 
>�ேதா6ட(திேல உலவி& ெகா- !% மண(ைத� ெப * மகி:�%, ஆ-� 
மயிைல=� பா-� +யிைல=�, தடாக(திேல நடமா-� அ�ன(ைத=�, ெகாF8� 
கிளிைய=� க-களி&+� >ைவயி� கா#கைள மைல�பா�! பி�னி& ெகா- 
இைடைய வைள(% இ*&கி, அ(%ட� நி#லாம#, அவ<ைடய �க(த'ேக த� 
�க(ைத நி*(தி� சீறி, நாைவ நீ65னா# அ�த நாாீமணியி� மன� எ�ப5 
இ'&+�? பா�(திப� எ;� பா�பினிட� சி&கி& ெகாடா� ெதா- எ;� 
மல�( ேதா6ட(திேல ம�தகாசமாக உலவி& ெகா5'�த பா�வதி எ;� ம2ைக. 
அவ<ைடய இ�ப& கவைலக� எ�ென�ன? வா:&ைகயி� உைம& கா6சிக� 
எ@வள, ேகாரமாக( ெத�ப6டன! இல6சிய வாைட Mசி-� எ�* அவ� க'தி 
எ�த ஆடவைன( ேதாழனாக& ெகாடாேளா, அவ;ைடய க'(%, நாக� க&+� 
விஷ� ேபா�* இ'&க& கடா�. ந-2கினா�. நா,ல��% தவி(தி-� ேநர(தி# 
மைல�8ைனைய& க-, மகி:�% விைர�% ெச�*, நீைர ெமா- ப'க& ேபா+� 
சமய� கா6டாைன ேகார& I�சJட� அ2ேக வர& கட காாிைகயி� நிைலைம 
எ�ப5 இ'&+�? ெபா% வா:, எ;� H3ைமயான தடாக(திேல பா�வதி, நீைர� 
ப'கினா�. அ2ேக மல��% கிட�த நீேலா பல(ைத� பறி(%, எ-(% அத� 
அழைக& க- அகமகி�� ேவைலயிேல, +ள(ைத& கல&கி, மலைர& கச&கினா�, 
மமைத ெகாட பா�(திப�. பா�வதி பைத(தா� ெபா% வா:&ைகயிேல !க� பல� 
பய�ப-வத� காரண� அவ<&+ அ�ேபா% ந�றாக� !ாி�த%. அ�த வா:&ைக 
எ@வள, வசீகரமான கன,கைள உடா&+கிற%. ஆனா# எ@வள, வசீகரமான 
கன,கைள உடா&+கிற%. ஆனா# எ@வள, ஆப(%� 9:�தி'&கிற% 
அ�பாைதயிேல! எ�பைத எணியேபா% த�;ட� ப5(த பல'� ேவ* ேவ* 
பாைதக� வ+(%& ெகாடத� காரண� பா�வதி&+ விள2கி *. 
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“பா�வதி! உன&+� ைப(திய�! உலைக� சீ�தி'(%வ% எ�ன, உாி(% ைவ(%�ள 
பலா�8ைளைய( ேதனிேல ேதா3( ெத-(%( தி�ப% எ�றா எணி& ெகா-, 
ெபா% விவகார2களிேல தைலயி-கிறா3? நிைன(தைத �5&க �5யாம# 
தைலயைணைய நைன(%& ெகாடவ�க� எ@வள,? ந#ல% ெச3ய� ேபா3 
நி�தைன&+ ஆளானவ�க� எ@வள,? ைப(திய&காாி! உலக� ெபா% வா:&ைகயி# 
ஈ-ப6டவ�கைள� ேபா *கிற% எ�றா க'%கிறா3? ஏளன(ேதா- பா�&கிற%! 
ேவ* ஏ%� ெச3ய இயலாதவ�களி� வா:&ைக வழி இ% எ�* I*கிற%. 
I-&கிளி&+& ெகா@ைவ& கனி த'வ� ம&க�, I5ேல அ% இ'&க 
ேவ-ெம�*! வி-தைலைய மற�% வி-வ�! அ%ேபால( தான5 ெபா% வா:&ைக 
எ;� I5ேல உ�ைன யாேரா த�ளிவி6- ேவ5&ைக பா�&கிறா�க�. 
சி றரச�க<� சீமா� க<&+� சா% ச�யாசிக<&+�, ச�வப5த�க<&+�, 
உலக� சீ�ேகடாக இ'�ப% ெதாியாதா? ந�றாக( ெதாி=�! ஏ� அவ�க� தம% சி* 
விரைல=� அைச�பதி#ைல; இ% க-, அவ�கெள#லா� 8�மா இ'&க நீ ஏேதா 
ஆ-கிறா3, ேமைடயிேல இ'&+� ப�ள� ெதாியாம#, ேபா%� உ�;ைடய 
ெபா%வா:&ைக, !ற�ப-. எ2ேக;� ேபா3 ேவைல ேத-, கணவைன நா-. உலக� 
ஒ' !ற� இ'&க6-ம5, நீ உன&+ ஒ' உலக(ைத( ேத5&ெகா�. பி(த� 
பி5(தவேள! ஊ'&+ உைழ&க� ெசா#E யா� உ�ைன அைழ(தா�க�? ெபா% 
வா:&ைகயிேலதா� பா�(%வி6டாேய. படாேடாப(ைத� ெபற பரம சா%வாக 
ந5�பவைன, நயவFசக(ைத மைற&க நைக �க� கா6-பவைன! இ�ன�� 
உன&+� சE�! உடாகவி#ைலயா? நீ ேகா6ைடகைள& க65னா3. அைவ 
9றாவளியா# அழி�தன! எEயா# �5=மா !Eைய அட&க? ேபா, ேபா! ேபா3, உ� 
ேவைலைய� பார5, உலக� கிட&க6-�!” எ�* பா�வதியி� ேசா�, அவ<&+� 
ெசா#E *. ம* விநா5ேய ெபா%( ெதா5ேல அவ<&+ இ'�த ப * ெவ றி 
ெகாட%! 
 
“இைதவிட இைடU* ேநாி6டேபா%, பி�வா2கி ஓ5 விடாம# ஒ' சிலராவ% 
ேவைல ெச3வா#தா� பா�வதி! உலக� இய2+கிற%. எாிமைல ெந'�ைப& க&+�. 
8 * வ6டார(ைதேய அழி(%வி-�. ஆனா#, அத +� பய�% அதன'ேக 
வாழாமலா இ'&கிறா�க�? கவி:�தா# உயி� ேபா+� எ�பைத( ெதாி�% 
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ெகா�ளாமலா கடEேல பிரயாண� ெச3கிறா�க�? பா�வதி, பய�படாேத! 
>க�ப2க� எ@வளேவா ஏ ப6ட பிற+தாேன >மியிேல நா� வாச� ெச3கிேறா�!! 
ெபா% வா:விேல, எாிமைல, அைலகட#, >க�ப�, தீ, எ#லா� உ-. அைவகளிேல 
ெவ�%� சா�பலா காத சி(த� இ'&க ேவ-�. அத கான ச&திைய� ெபற வழி 
ேத-. ஓடாேத! எதி�(%� ெச#! ேபாரா5 ெவ றி ெப*!! மலைர� பறி&க 
ேவ-ெம�றாJ�, சிரம� இ'&கிறேத. ம&கைள( தி'(%வ% 8லப(திலா 
�5=�? ேதனீ&கைள� பார5, திைக(%& கிட&+� ெபேண! ம றவ�க<&+ ஏ� 
இ�த( ேதனீ&க� இ�ப5 அைலகி�றன? எ�ன சாதி&க �5=� இைவகளா#? 
எ�*தா� ேதா�*�, அ�த( ேதனீ& களா# அைல�% அைல�%தா� ேதைன 
திர6ட �5கிற%. அைத& காேபாரா# இதைன உணர �5வதி#ைல. ேதைன� 
ப'+�ேபா% ேதனீ&களி� நிைன�ேப Iட ம&க<&+ இ'�ப தி#ைல. ந�றி 
ெக6டவ�க� நடமா-� இடமாயி ேற. இ2ேக நா� ஏ� அைல�% கிட&க ேவ-� 
எ�* ேதனீ&க� ஒ(%ைழயாைமைய அ;O5�பதி#ைல. பிற'&+ இ�ப� ேதட, 
யா� அ�த இ�ப(ைத� ெபற இ'&கிறா�கேளா அவ�கேள H றி=� ேகE ெச3% 
ெகா-� இ'&+� ேபா%� பணி!ாி=� பபின� சிலராவ% இ'�பதா#தாேன, 
உலகிேல வா:&ைகயி� வசதிக� கிைட&கி�றன. அ�ப5(தா� எ�ன, நீ அதிக 
சிரம�ப6- வி6டாயா? உ�;ைடய கOட நOட� கணீேரா- தீ��% வி-�. 
இர(த� இர(தமாக& க&கி& கOட�ப-பவ�க� இ'&கிறா�க�, இ�த உலக(திேல! 
அேதா! உழவைன� பா�! ைதல� தீ��%ேபான க6ைட ேபாE'&+� அவ� 
உடைல� கவனி(தாயா? அவ� தாேன உண, த'கிறா�, உ#லாசிக<&+. 
காEேல பா�(தாயா, எ@வள, ேச*! கFசி& கலய(ைத& பார5, !ளி(த I: 
இ'&கிற% உ�ேள. அவ� மைனவி அேதா !# 8ம&கிறா�! பி�ைளக� எ'ைம 
ேம3&கி�றன� ேகாயி# >சாாி I�பி- Hர(தி# இ'&கிறா�! வா:வி� 
ேகாணைல� ெபா'6ப-(தாம# அவ� ஏைர� ெசJ(%கிறா�. நீ� பா3�8கிறா�, 
கைள எ-&கிறா�, அைத விடவா நீ பிரமாத கOட�ப6- வி6டா3? ெவ6கமாக 
இ#ைலயா, சE(%& ெகா�ள? பா�வதி! 8யநல(%&+ நீ அ5ைம�படவி#ைல. 
அ%தா� உன&+� உன% ெதா-&காக எதி�பா�(%& ெகா5'�பவ�க<&+� 
இைடேய உ�ள ஒ' வி(தியாச�. இ% ெபாித#ல உன&காகவ%, சE�!� ேசாக��, 
ேகாப�� %&க�� வ'கிற சமய(திெல#லா�, ‘ேச! ஏ� நம&+ இ�த( ெதா#ைல? 
ெசௗகாியமாக வாழ நம&+ வழியா இ#ைல?’ எ�* நிைன&க �5கிற%. அ�த 
நிைன�!& ெகா�<� பா&கிய� Iட� பா6டாளி&+& கிைடயா% பா�வதி! 
கல�ைபைய& கீேழ ேபா6-வி6- ைககைள& க�வி& ெகா-, வயEேல இனி நா� 
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ேவைல ெச3% விலாைவ �றி(%& ெகா�வாேன�? நம&+ ேவடா� இ�த� 
ச2கட� எ�* உழவனா# Iற �5=மா? அைத எணி�பா�. அ�ப5 
உைழ&காவி6டா# உல&கதிேல வாழ �5யாேத எ�ற எண� அவ;&+� 
ச,&காக இ'&கிற%. அ�த& கைசய5 உன&+ இ#ைல. க�வ� பட,� உன&+ 
உாிைமயி#ைல; கைல� பட ேவ5ய அள, நீ பா-பட,மி#ைல. ேமா� 
கைடகிறா3, ெவெண3 ேவ-ெம�*!” இ%ேபால இ5(%& Iறலாயி *, 
பா�வதியி� ெபா%( ெதா5� ஆ�வ�. 
 
இ�த இ' இ5க<&க� இைடேய, பா�வதி சி&கி& ெகா- திமிறினா�. ஆனா#, 
ம(தள(%&+ இ'!றம இ5 கிைட(தா# தாேன ம%ரமான இைச கிள�!கிற%. 
அ%ேபால( தா� இ�த இதய(திேல ேபா� நைடெப றதா# பா�வதி&+� !திய 
உ*தி=� அறி,� கிைட(தன. 
------------- 

18181818    
 
தி&க ேறா� தி'�சைப எ�ற ெபயைர& ேக6ட%ேம பா�வதி&+ அ2+ 
ேபாகேவ-ெம�ேற ஆவல� பிற�த%. எ(தைனேய சைபக�, எ% எத ேகா 
சைபக� உ�ளன. ஒ@ெவா' சைப=� ஒ@ெவா' உ�ெளண(ேதா- நட(த� 
ப6- வ'வ% பா�வதி&+( ெதாி=�. தி&க ேறா� சா�பாக ஒ' சைப இ'�ப% 
ேக6- அவ� அைட�த ச�ேதாஷ(தி + அளவி#ைல. 
 
வ*ைம எ;� ேத�ெகா65, விஷ� ஏறி உ'மாறி� ேபானவ�க<� வா�� வழி 
இழ�% பா�2கிண* ேத-� பாராிக<� இரா(திாி ஏதாகிJ� பி�ைச கிைட&காதா 
எ�* ஏ&க(ேதா- பக# ப65னியாக இ'�பவ�க<�, ெப ேறா� திSெர�* 
இற�% ேபானதா#, Mதியிேல அைலய ேநாி6டவ� க<� விழி இழ�ேதா� 
கரமி#லாதா�, �டவ�, ஊைம, ெப'ேநா3 ெகாேடா� எ�* தி&க *& கிட&+� 
பல'&+ ஒ' தி'�சைப இ'�தாக ேவ-� எ�* பா�வதி பல சமய2களிேல 
எணிய%-. அழகான ெச@வான�. அ !தமான நிலெவாளி, சி றா*, சி2கார 
மாளிைக, சிாி(தி-� �#ைல, கைண� பறி(தி-� ேராஜா. மாடமாளிைக, மணி 
மடப�, தவ�� +ழ�ைதக�, இள�தளி� எ;� ப#ேவ* கா6சிகைள& 
க-களி(த சமய2களி# எ#லா� இ&கா6சிகைள& காண �5யாம# எ@வள, ேப� 
+'டாகி& கிட&கி�றன� எ�பைத எணி� பா�வதி உ�ள� +�*வ% உ-. 
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ெச#வ��, 8க��, அழ+� ஆனா�த�� ேந�(தி=� நி�மதி=� த%�பி& கிட&+� 
உலகிேல வ*ைம=� வா6ட�� 9:�%�ள ப-+ழியிேல M:�% கிட&+� பராாி 
கைள� ப றிய நிைன�!� பா�வதி&+ அ5&க5 வ'வ%-. இ�த நிைன�!� 
பா�வதி&+ அ5&க5 வ'வ%-. இ�த நிைன�! வளரவளர அவ<&+� சி2கார 
மாளிைககைள& கபைதவிட� சி* +5ைசகைள& காண ேவ-� எ�ற எண� 
வள��த%. அ�த& +5ைசகைள=� அ2ேக I� ெகாட வா:&ைகைய& 
ெகா-�ளவ�கைள=� காண& காண உலக� மிகமிக� சீ� ேகடாக இ'&கிற% 
எ�ற ேகாப��, இ�த& ேக6ைட& கைளய ஏதாவ% ெச3தாக ேவ-� எ�ற 
%5�!� அதிகாி(த%. எனேவதா�, பா�(திபனி� பத6ட( தா# உ�ள� ேவதைன 
அைட�தி'�த அ�த ேநர(திJ� தி&க ேறா� தி'�சைபயிேல ேபச ேவ-ெம�* 
அத� ெசயலாள� வ�தைழ(த%�, பா�வதி அ2+� ெச#ல இைச�தா�. 
 
அ�த� சமய(திேல ெஜயாைவ& காண ேவ-ெம�ற ஏ பா-, +மா� விஷயமாக& 
ெகா5'�த கவைல, �தEய எ%,� அவ<&+� ெபாிதாக( ேதா�றவி#ைல. 
இ�பமயமான இ@,லகிேல %�ப(தி� பிரதிநிதிகளாக வா�� அ�த( 
ேதாழ�கைள& காண ேவ-�. அவ�க<&+ வி-தைல உண�ைவ ஊ6ட 
ேவ-�. வா:&ைகயி� ேகா6பா-கைள அவ�க<&+ எ-(%ைர&க ேவ-�. 
அவ�கைள& க- ேபசிய பிற+ அவ�களி� நிைலைம ப றி நி�மதியாக 
வா�பவ�களிட� எ-(%& Iறேவ-� எ�ற இ�த எண2க� பா�வதிைய, 
ேல5 டா&டாி� M6ø வி6- ேவகமாக ெவளிேய இ�(%� ெச�றன, ஊாி� 
கைடசி� பாக(%&+. 
 
வ5 இ��பவ�க<�, வய கா6டா�க<� +5யி'&+� ப+தி. +�ைபேம-க<� 
இைடயிைடேய M-க<� இ'�த இட�. +5ய�க<�, ெவறிய�க<�, Iவி& 
ெகா5'�தன�. அ2+ பைற ஒE ஒ' ப&க�, ேபாைத கிள�!� கீத� ேவேறா� 
ப&க�, க6ைட ெகா- மைனவிைய அ5&+� கணவ;�, க�ள& காதJட� 
ெகா#ைல� 8வேரறி& +தி&+� க�ளி=� தக�ப;&+ அட2காத த*தைலக<�, 
தாைய வைத&+� த'&க'� அ2+ த�பா� நட(தின�. 
 
“ேட3! இ% யா' பா'டா?” 
 
“ஒ3யார& +65டா, ஓ5 வ�த ப65டா.” 
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“+J&கி நட&கிறா, +�மாள� ேபா-றா.” 
 
இைவ=� இைவகைளவிட ஆபாசமான “வரேவ !ைர” க<� பா�வதி&+ 
வழ2க�ப6டன. 
 
தி&க ேறா� தி'�சைபைய நா5� ெச#J� வழியிேல நைடெப*� இ�த� 
ச�பவ2கைள& க- சE(%& ெகா�ள ேவடாெம�* ெசயலாள� பா�வதிைய 
ேவ5& ெகாடா�. பா�வதி, “என&+ எ�ன சE�!! அவ�களி� நிைல அ�ப5 
இ'&கிற%. + ற� அவ�க<ைடயத#ல” எ�* Iறினா�. 
 
ஒ' சி* +�ப# I5வி6ட%. “ேட! ந�ைம எ#லா� கி'Tதவரா&க இ�த� 
ெபா�பைள=� அ�த ஆ�பைள=� வாரா2க. அவ�கைள� 8�மா விட&Iடா%டா” 
எ�* எவேனா ஒ'வ� +- Mசினா�. அ% ெவ5(%வி6ட%. பல'&+� 
ஆ(திர� ெபா2கலாயி *. “ந�ம காளி, சா�5, சைடயா5 �தEய 
+லெத3வ2கைள& +ைற Iற எவேளா வ�தி'&கா. அவ இ2ேக ேபச&Iடா%. 
I6ட� ேபா6டா, க�ைதைய( %ர(%2க, நா3கைள ஏ,2க, மைல�பிF8கைள 
M82க” எ�* ெவளி�பைடயாகேவ ஒ'வ� Hட( ெதாட2கினா�. 
 
பா�வதி, தி&க ேறா� தி'�சைபயி� ெசயலாளைர� பா�(%, “இவ�க� நா� 
கி'Tதவ மத� பிரசார� ெச3ய� ேபாவதாக எணி& ெகா- ஏ8கிறா�க�. 
பாவ�! ேவேற எ�த ஆTதி=� இ#லாவி6டாJ� இவ�க<&+ இ�% மத� 
ைப(தியமாவ% இ'&கிற%” எ�* Iறிவி6-, “உ2க� தி'�சைப இ'�ப% 
இவ�க<&+( ெதாியாதா?” எ�* ேக6டா�. “ெதாியா%! இ% இ'&+மிட� இ�ன� 
இர- ைம# ேபாக ேவ-�!” எ�றா�. 
 
“அ�ப5யானா#, அ% அ-(த கிராம(திேல எ�* ெசா#J2க�” எ�றா� பா�வதி. 
“ஆமா�! அைர மணி ேநர(திேல ேபா3விடலா�. ஏ�? ஆயாசமாக இ'�தா# இ2ேக 
ெகாFச ேநர� த2கலா�! சிரமபாிகார� ெச3%& ெகா- !ற�ப-ேவா�” எ�* 
ெசயலாள� வாFைச=ட� Iறினா�. அவ;ைடய வாFசைனைய& க-மகி:�த 
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பா�வதி, “அ�ப5 ஒ�*� சிரமமி#ைல. தி'�சைப&ேக ேபா3விடலா�” எ�* 
Iறினா�. இ'வ'� ச * ேவகமாக நட�தன�. 
 
ஊ'&+ ெவளிேய, ஒ' ெவளி, அ2ேகா� க65ட�, ெந# அைர&+� இட�. 
அ2+தா� தி&க ேறா� தி'�சைபயி� விேசஷ& I6ட� ஏ பாடாகி இ'�பதாக� 
ெசயலாள� Iறினா�. அ�த இட(%&ேக வ'வத +�, பா�வதி, அ2+ பல 
தி&க ேறா� I5யி'�பா�க�. அவ�க� விஷய(திேல அ&கைற ெகாடவ�க� 
வ�தி'&க& I-� எ�ெற#லா� எணி& ெகாடா�. ஆனா# ெசயலாள� 
+றி�பி6ட இட(த'ேக வரவர� பா�வதி&+ ஒ' I6ட� நைடெப*வத  +ாிய 
அறி+றி எ%,� ெத�படாத% ஆ�சாிய(ைத �தEJ� பிற+ ச�ேதக(ைத=� த�த%. 
“I6ட� எ�ேபா% ஆர�பமா+�?” எ�* ேக6டா�. “நா� ேபான உடேன!” எ�* 
தய&கமி�றி� ெசயலாள� பதிJைர(தா�. ேமJ� ேக�விகைள& கிள�பி( தன% 
பய2காளி(தன(ைத& கா65 ெகா�ள& Iடா% எ�* பா�வதி க'தினா�. 
 
அ�த இட(%&+� வ�தன� இவ�கைள வரேவ க ஆ6கைள& காேணா�. 
தி&க ேறா� சைபயிேல ஆட�பர வரேவ ! இ'&க �5யா%. பாவ� ஏைழக�தாேன 
எ�* மன(ைத� சமாதான�ப-(தி& ெகாடா�. க65ட வாயிEேல வ�த%� 
பா�வதி தி-&கி6-� ேபானா�. உ�ேள நாைல�% ேபேர இ'�தன�. அவ�க<�, 
பிரச2க� ேக6க& I5யவ�களாக( ெதாியவி#ைல! ைகயி# க�!� அாிவா<� 
ைவ(%& ெகா5'�தன�. பய� திSெர�* அதிகாி(%.ஜுர ேவக(தி# �க� 
ெவ<(% வி6ட%. ெசயலாைர� பா�(தா�. அவ� +*�!(தனமாக� சிாி(%& 
ெகாேட, “ஏ; கிE? !Eயா உ�ேள? இ#ைல, உ�ேள ேபாேவாேம” எ�* 
Iறினா�. “கிEயா! இ#ைலேய” எ�* ைதாிய பாவைன=ட� பா�வதி ேபசினா�. 
 
“+மாாி� காதE கிE ெகா�வாளா? ேகாபலா! க�(ைத� பி5(% உ�ேள த�< 
அ�த& க�ளிைய!” எ�* பா�(திப� உ�ேள இ'�% உர(த +ரEேல Iவினா�. 
“ஐேயா!” எ�* பா�வதி அலறினா�. திகி# அள, மீறி� பிற�த%. எ� ெச3வா� 
பாவ�! வாதமிட( ெதாி=�. விள&க �ைர(திட அறிவா�,ேம ேகா� த'வா�. 
அாிவா<� ைக=மாக �ரட'�, அவ�கைள ஆ65ைவ&க ஆணவ&கார;� இ'�த 
இட(திேல, ேதைவ அைவகள#லேவ! அ5பட,� அ5 ெகா-&க,� ெவ6ட வாி� 
த-&க,� கி6ேட வ'ேவாைர விர6ட,� வி(ைத=� ெநF8தி=� ேதைவ. !E 
Wைழய ேவ5ய +ைக&+�ேள !றா ெச�* வி6ட%! 
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பா�(திப� பிற�பி(த க6டைளயி�ப5 க�(ைத� பி5(% உ�ேள த�ள�ப--
��ன� தானாகேவ உ�ேள ெச�* வி-வேத =&த� எ�* பா�வதி&+( 
ேதா�றி *. சாகச� ேப�சினா# இனி� பா�(திபனிடமி'�% த�பி(%& ெகா�ள 
�5யா% எ�ப% பா�வதி&+( ெதாி�% வி6ட%. ஏெனனி#, ��! அ�த வி(ைதைய 
அவ� பா�(%வி6டவ�. எனேவ, இ��ைற ஏமாறமா6டா�, அவ�. %ணி,ட� 
சகல ��ேன பா-க<ட� நட�% ெகா5'�பைத& கட ேபா% பா�வதி&+� 
பய� மிக அதிகமாயி *. தி&க ேறா� தி'�சைப எ�* சா&+& Iறி, வரவைழ(%( 
த�ைன& ெகா�* ேபாடேவ, பா�(திப� தீ�மானி(தி'&கிறா� எ�ப% ெதாி�த%. 
ெகாைல&கFசா& ெகா5ய�க� +5ெவறி=ட� இ'�தன�. 8 றிJ� 
ெவ6டெவளிேய. IவினாJ� ேகாெவன& கதறினாJ� உதவி&+ வ'பவ� எவ'� 
இ#ைல. த�பி(%� ெகா�ள �5யாத நிைலைமயிேல பா�வதி சி&கி& ெகாடா�. 
 
“பா�வதி! உ�;ைடய அழகான ெசா பாழிைவ& ேக6க ஆவ# ெகா-தா� 
உ�ைன இ2+ வரவைழ(ேத�!” 
 
“தி&க ேறாாி� நிைலைமைய� ப றி( ேத�ெமாழியி# ேப8வா3, ேக6- 
இ�ப�றலா� எ�*தா� இ2+ அைழ(% வர� ெச�ேனன� . ஏ�? இ�ப5 மிரள 
மிரள விழி&கிறா3? ஓேகா! தி&க றவ�க� ப-� பா- ப றி நிைன&+� ேபாேத உ� 
ெநFசிேல %&க� வ�% அைட(%& ெகா�கிற% ேபாJ� இ'&+�. இ'&+�! 
ஏைழகைள& கடா#தா� உ� மன� அனE- ெம�கா+ேம! சமத�ம 8�தாி 
அ#லவா நீ. மாTேகாைவ மண� ெச3=� ம2ைகய#லவா?” 
 
“அேதா பா� அவ�க� சிாி&கிறா�க�. எ�னடா இ% பிரச2க� ெச3ய வ�த 
அ�ைமயா'&+, இவ� பிரச2க� ெச3கிறாேர எ�*.” 
 
“&�ளீ! ஏ� மர�ேபால நி கிறா3? உ�ைன� 9:�தி'&+� ஆப(%( ெதாிய 
வி#ைல? உயிைர இழ&க� ேபாகிறைத உணரவி#ைலயா, அ#ல% பய�, உ� 
உண��சிைய ேபா&கி வி6டதா?” 
 
“அ5 பா�வதி! உன&+ நா� எ@வள, ெசா+சான வா:, அளி(ேத�? எ�  
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ப2களாவிேல உன&+ உண,, எ� ப&க(திேல இ'&+� உ#லாச�, மாைலக�, 
வரேவ !க�, வி'�%, உபசார�, இ@வள,� உன&+( த�ேத�. அரச;&+ அரசி 
ேம# ஆைச. அரசி&+ ஆ5 ேம# ேமாக� எ�ப% ேபா#, உ�ைன ேநசி(த 
எ�ைன ெவ*(%வி6- ஒ' உ-&ைகைய வி'�பினாேய! எ� பாைதயிேல 
+*&கிடாேத. அழிவா3 எ�* எ�சாி(ேத�. ேக6டாயா?” 
 
“என&+ அவமான(ைத( ேத5னா3. எ� தி6ட2கைள( தக�&க ஏ பா- ெச3தா3. 
ஊைமயா நீ? ேபச வாயி#ைல? சாகசமாக நட�% ெகாடா# நா� 
சா3�%வி-ேவ� என எணி& ெகாடாய#லவா? அ�த %Oட� சி*&கி ேல5 
டா&டைர வி6-, எ�ைன& ேகவல�ப-(தினா3. நீ என&+� ெச3தி'&+� ேக-க� 
பல. எ� கன,கைள& கைல(தா3. எ� வா:ைவ& +ைல(திட ேவைல ெச3தா3. 
பா�வதி! பா�(திபைன நீ யா� எ�* ெதாி�%& ெகா�ளவி#ைல. நீ பிணமா+�� 
நா� யா� எ�பைத( ெதாி�% ெகா�.” 
 
“அேதா ெதாிகிறேத ேகாணி�ைபக�, அைவகளிேல உ� அ2க2க� ேவ* ேவறாக( 
%5&க�ப6-� ேபாட�ப-�.” 
 
“எ�ைன ேமாக வைலயிேல M:(திய �க�, அத + த%�!� உ� அ2க2க�, 
அ�கி� !�(%� ேபாக� ேபாகி�றன. ஆ�, உ�ைன அைண(%& ெகா- 
ஆன�தமாக வாழ(தா� நிைன(ேத�. நீ அழிய அ�சார� வா2கி& ெகாடா3.” 
 
“சாக� ேபா+� உ�னிட� நா� ஏ� ேகாப(ைத& கா6ட ேவ-�. ஒழி�% ேபா. 
உன&+� - பாி>ரண ஓ3, கிைட(% வி6ட%. என&+� ெதா#ைல வி6ட% எ�* 
ஆகிவி-�.” 
 
“உ� ககைள க65வி-வா�க� - அ% எ� உ(தர, - வாயிJ� %ணிைய 
அைட(% வி-வா�க�. பிற+ அவ�க� த2க� கடைமைய� ெச3வா�க�. பா�வதி! 
ேபசி( ெதாைல. ஏ� இ�ப5� சிைலேபால நி கிறா3? ககளினி�*� வழி=� 
நீைர( %ைட(%& ெகா�.” 
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“ஏ�, எ�ன ச2கதி, ஏ� இ�ப5 ஆ-கிறா3. >2ெகா5 ேபா#? கைண ஏ� 
G-கிறா3? அடடா, சா3கிறாேள, மய&கமா? ஓேகா, G��ைசயாகி வி6டா�.” 
 
பா�(திப� ேகாபெவறியா# ேபசிட& ேக6ட பா�வதி G��ைசயாகி& கீேழ 
வி��தபிறேக, அவ� த�;ைடய ேப�ைச நி*(தினா�. அவ;ைடய 
ைகயா6களிேல ஒ'வ� ெகாFச� தணீ� ெகா- வ�% பா�வதியி� �க(திேல 
ெதளி(தா�. ஒ'வ� ேம# ேவ65யா# Mசினா�, கா * வ'ெம�*. ம றவ�க� 
“Xதி அைட�%வி6டா�” எ�* ேகE ேபசின�. 
 
பா�(திப� இ�த ேநர(திேல த� ைக�ெப65ைய( திற�%, பிரா�தி எ-(%, 
மளமளெவ�* இரெடா' ��2+ +5(தா�. பிறேக ெகாFச� உ*தி மீ-� 
வ�த%. ேப�சிேல பைழய மி-&+( ேதா�றி *. சிவ�த கக<ட� சீ றேம 
உ'வான பா�(திப�. கீேழ கிட�த பா�வதி அ'ேக வ�தா�. “இவ� மய2கி& 
கிட&+� இ�த� சமய(திேல இவ� க�(தி� மீ% எ� காைல ைவ(%, எ� ஆ(திர� 
தீர மிதி(%( %ைவ(%� சாக5&கலாமா எ�*� ேதா�*கிற%!” 
 
“எ��!2க� க�ளிைய! ஒ'ேவைள பாசா2+Iட� ெச3வா�! �க(திேல ஒ' ெச�! 
தணீைர& ெகா6-.” 
 
“இ@வள, இளவயதிேல எ@வளேவா 8கமாக வாழ ேவ5யவ�. த�;ைடய M 
பி5வாத(தா#, ம5ய� ேபாகிறா�! அழகியாயி ேற. ப5(தி'&கிறாேள. அபைலயாக 
இ'&கிறாேள எ�* ஏேதா இவைள& கா�பா *ேவா� எ�* க'ைண& 
கா65னா#, இவ� நம&+ உபேதச� ெச3வ%�, ந�மிடேம வ�!&+ வ'வ%�, 
நம&ேக ஆப(%( ேத-வ%மாக அ#லவா ஆகிவி6டா�.” 
 
“கைண( திற&கிறாளா! பா�வதி! ஏ� பா�வதி, எ�ன மிர<கிறா3? நிைனவா, 
கனவா எ�* பா�&கிறாயா? ககைள ந�றாக( %ைட(%& ெகா�. நிைன,தா�, 
கனவ#ல.” 
 
“ேப8வ% பா�(திப�, +ர# ெதாியவி#ைலயா, பா�(திப�. ஆமா�! உ�னிட� மரண  
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வா&+Gல� ெபற வ�தி'&கிேற�. எ��திர5, ஏமா *�சி*&கி! ேவடா�, 
ேவடா�, ப-(%& ெகா-தா� கிட, சில நிமிஷ2களிேல சாக� 
ேபாகிறவ�தாேன, எ�ப5& கிட�தா#தா� எ�ன?” 
 
பா�(திப;&+ ேகாப� +5ெவறி=� I6டாகி வி6டதா#, ேமJ� ஆபாச� ேப�8 
வழி�% வர( ெதாட2கி *. பா�(திபனா# IE&+ அம�(த�ப6ட அ&ெகாைல 
பாதக�க� காாிய(ைத சீ&கிர� �5(% வி6- ஓ5விட ேவ-� எ�* Iறின�. ஒ' 
�ைற ககைள( திற�த பா�வதி&+ ம*ப5=� மய&க� ேமE6ட%. அேத 
சமய(திேல அவ<ைடய ைககா#கைள& க65 வாயி# %ணி அைட(% வி6டன�. 
அாிவாளா# ெவ6-��, உயிைர� ேபா&கிவி-வ% ந#ல% எ�* ஒ'வ� 
ேயாசைன Iறினா�. ெவ65ேய உயிைர� ேபா&கலாேம எ�றா� ம ெறா'வ�. 
விஷ� ெகா-(% வி65'&க ேவ-� எ�றா� ேவெறா'வ�. க#ைல& கா65& 
கிண றிேல ேபா6-விட ேவ-� எ�றா� இ�ெனா'வ�. 
 
பா�(திபேனா, +5(%& ெகாேட இ'�தா�. திகிைல& கிள�பிவி6டதா# அ�த( 
திகிைல அட&க +5�ப%தா� த&க வழி எ�* அவ� எணினா�. அதிக� +5(% 
ெவறி ஏறிவி6டா# நிைலைம தவறி ஏேத;� தா*மாறாக� ேபசிேயா, ெச3ேதா, 
த2க<&+ ஆப(% உடா&கி வி-வாேனா எ�னேவா எ�* அ�த �ரட�க� 
பய�தன�. 
 
இத கிைடயி# பா�வதி&+ மய&க� ெகாFச� ெதளி�% ககைள( திற�தா�. 
எ��தி'&க �ய�றா�. �5யவி#ைல. வாயிேல %ணி அைட�தி'&க& கடா�. 
நிைலைம அவ� நிைன,&+ வ�த%. எ� ெச3வா�? த�ைன& ெகா�* விட� 
ேபாகிறா�க� எ�ப% ெதாி�த%� அவ<&+டான திைக�! விவாி&க(த&கத�*. 
“ஆக6-�, காாிய(ைத �5(% வி-2க�, இேதா, ஆ<&+& ெகாFச� ேபா6-& 
ெகா�<2க�” எ�* Iறி� பா�(திப� ெகாைலகார�க<&+( +5வைக 
ெகா-(தா�. அவ�க<� ஆன�தமாக& +5(%& ெகாேட பாவ� !ய�, நரக�, 
ேமா6ச� விதி �தEயன ப றி& +ளறலாயின�. 
 
“ெந'�!& +ழியிேல த�<வா�களா�. ப(%( தைல� பா�!க� அதிE'�% 
கிள�!மா�.” 
 



120 

 

“8(த& க6-&கைத, மிர6-வத காக எவேனா க65 வி6டா�.” 
 
“அ�ப5(தா� நரக(திேல த�ளினா#தா� நம&ெக�னடா? நா� ெச(%� ேபான 
பிற+தா� இ% நட&+�; அ�ேபா பா�(%& ெகா�ேவா�. இ'&கிற வைரயி# 8கமா 
இ'&க ேவ-�.” 
 
“அ@வளேவதாடா.” 
 
ெகாைலகார�க� ெதளிவாக ேம ெகா- ேபச �5யாதப5, ேபாைத ஏறிவி6ட%. 
 
“பா�வதிைய& க�(ைத �றி(%& ெகா�*வி-2க� �தE#. பிற+ %-%டாக 
ெவ65 அைடயாள� ெதாியாதப5 ெச3%விடலா�” எ�றா� பா�(திப�. 
 
“ெதாேர! ஆப(% வரா÷ பா�(%&ேகா2ேகா. நா2க இ%ேபால� பல ேவைல 
ெச3தி'&கிேறா�. ஆனாJ� இ�த� ெபா�பைளைய� பா�(தா, ெரா�ப அழகாக,�, 
ெபாிய இட(%& +65யாக,� ெதாி=%. வ�பிேல மா65 விட- விடாதீ2க” எ�* 
ஒ' ேபாைத&கார� ெசா�னா�, பா�(திபைன� பா�(%. 
 
ஆ<&+ ஐ�1* Mத� ஆ* ேப'&+( ெகா-(% அைழ(% வ�தி'&கிறா� 
பா�(திப�. அாிவாைள( தீ65& ெகா- அவ�களிேல ஒ'வ� இ%ேபால� 
ேபசேவ பா�(திப;&+ ஆ(திர� அதிகமாயி *. 
 
“ேவைல ஆக6-�. என&+( ெதாி=� நீ2க� யா� எ�*; ஆப(% ராதப5 பா�(%& 
ெகா�ள மா6ேடனா? சீ&கிர� �5=2க� நா� இத ெக#லா� த+தியாக 
��ேன பா-க� ெச3யாமலா இ'�ேப�” எ�* பா�(திப� Iறிவி6- 
மனதி +�ளாக அவ�கைள தி65னா�. 
 
“எ#லா� ஐயா, பா�(%& ெகா�<வா' ஆக6-டா” எ�றா� ம ெறா'வ�. 
அவ�களிேல அதிக ைதாியசாEயான ஒ'வ�, “அேட எ�ன�பா, இ�த& 
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காாிய(%&+ இ@வள, ேயாசைன? ேகாழி&+Fைச �றி�8� ேபாடற%ேபால ஆக 
ேவ5ய காாிய�. இ%&+ இ@வள, பிரமாத�ப-(%றீ2க?” எ�* Iறினா�ன. 
 
ெகாைலகார�க<&+( தைலவனாகவி'�தவ�, அதாவ% தி&க ேறா� தி'�சைபயி� 
ெசயலாளனாக ந5(%� பா�வதிைய அ2ேக அைழ(% வ�தவ;&+ திSெரன ஒ' 
ேயாசைன ேதா�றி *. விபாீதமான ஆைச உடாயி *. பா�வதிைய ெகா�* 
ேபா-��!, அவைள ஒ' �ைறயாவ% அ;பவி&க ேவ-� எ�ற எண� 
உடாயி *. ஆைச ேதா�றிய ம*வினா5 ெவறியாகிவி6ட%. எ�ப5யாவ% த� 
இOட(ைத� >�(தி ெச3%வி6-(தா� அவைள& ெகா#ல ேவ-� எ�* 
தீ�மானி(% வி6டா�. த2க� தைலவ� தைலைய� ெசாறிவ%� ேமJ� கீ�� 
பா��ப%�, உலா,வ%� பா�வதி அ'ேக ெச�* நி ப%�, ெப'G�8வி-வ%மாக 
இ'&க& கட ம றவ�க�, இேத% இவ'&ேக பய� பிற�% வி6டதா எ�* 
ேயாசி(தன�. பா�(திபேனா, சீ&கிர� õகாிய(ைத �5(தாக ேவ-� எ�* 
%ாித�ப-(தினா�. த� மன(திேல எ��த எணேமா, பிறாிடம ெசா#ல& I5ய 
த#ல எ�றாJ� எ�ப5=� மன(திேல ேதா�றிய ஆைசைய நிைறேவ றி& 
ெகா�ளாமE'&க அவ;&+ இOடமி#ைல. எ�ன =&தி ெச3%, த� எண(ைத 
�5(%& ெகா�வ% எ�* ேயாசி&கலானா�. 
 
உயிைர� ேபா&க( த�ைன� 8 றி ஆ6க� இ'�பைத� பா�வதி உண��தாேன 
தவிர, ெகாைல ெச3ய வ�தவ�களிேல ஒ'வ;&+ அவைள& Iட ேவ-ெம�ற 
ெவறிபி5(%& ெகா�ணட விஷய(ைத அவ� அறியா�. அவ<&+( பாதி உயி� 
ேபா3வி6ட%. 
 
“நீ2க� யாவ'� ேதா6ட(%�ப&க� ேபாயி'2க�. நா� காாிய(ைத �5(%வி6-& 
I�பி-கிேற�” எ�* காமெபறி பி5(தவ� Iறினா�. 
 
“ஏ�?” எ�* பா�(திப� ெகாFச� ேகாப(ேதா- ேக6டா�. 
 
“ஏனா? அவைள நா� ெகா#வைத நீ2க� ேநாிேல பா�(தா#, பய�% 
Iவிவி-M�க�. ஒ'ேவைள மய2கி& கீேழ வி��% மைட உைடய ேநாி6டாJ� 
ேநாிடலா�. சில'&+ இ�மாதிாி� ச�பவ(ைத& கடா# ைப(திய� ஏ ப-வ% 
�-” எ�* அவ� Iறி, பா�(திபைன=�, ெகாைலகார� கைள=� ேதா6ட(%� 
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ப&க� அ;�பிவி6-& கதைவ( தாளி6-& ெகாடா�. ெகாFச� “தாகசா�தி”=� 
ெச3% ெகாடா�. பா�வதி அ'ேக ெச�றா�. அவ<ைடய அழைக=�, 
இளைமைய=� கடா�. எ�ப5�ப6ட அ'ைமயான ெபா'�. இைத� பாழா&கி 
வி-வதா எ�* சிாி(தா�. வாயிE'�% %ணிைய �தEேல எ-(தா�. “ஆ!” எ�* 
அலறினா� பா�வதி. 
 
“Iவாேத, Iவினா# ேகாப� வ'� என&+” எ�* +Nரமாக& Iறிவி6-& 
ைககா#களி# இ'�த க6-கைள=� அவி:(% வி6டா�. பா�வதி ெம�ள எ��% 
நி�* அவைன வண2கினா�. 
 
“ஐயா, எ� மீ% இர&க� ெகாடத காக எ� வ�தன� நா� இதைன 
எதி�பா�&கேவ இ#ைல” எ�* பா�வதி பணிவாக& Iறினா�. 
 
“ஆமா�, நா� எதி�பாராத% எ(தைனேயா நட&கிற%. விநா5&+ விநா5 நா� 
�தEேல தி&க ேறா� தி'�சைப&+ வரேவ-ெம�* I�பி6டேபா% நீ இைத 
எதி�பா�(தாயா? எ2ேகா பிரச2க(%&+� ேபாகிேறா� எ�* நிைன(%& ெகா- 
இ2ேக வ�தா3. எ�ன கடா3? உ�ைன& ெகாைல ெச3ய நா2க� இ'�தைத. 
இைத நீ எதி�பா�(தாயா?” 
 
“ெகாைல ெச3=� ேநா&க� உ2க<&+ இ#ைல. ஏேதா நீ2க� அ�த� பா�(திப� 
ேப�ைச& ேக6-& ெகா-, இைத ெச3ய ஒ�!&ö காS�க�.” 
 
“ஆமா�, எ2க<&+ நீ எ�ன + ற� ெச3தா3? உ�ைன ��பி� அறியமா6ேடா�. 
உன&+� அ�த ஆ<&+� எ�னேமா பைக. எ2களிட� Iறி, அவ� த� 
வFச(ைத( தீ�(%& ெகா�ள வ�தா�. இ�த& காாிய� �5�த பிற+ அவைன 
“ைபச#” ெச3=�ப5 ேவ* யாராவ% Iறி, அத + ஏ ற காணி&ைக க65னா# 
அவைன=� தீ�(% வி-ேவா�. 
 
“ம றவ�கைள� ப றி என&+( ெதாியவி#ைல. உ2க� வைரயிேல நா� 
உ*தியாக& I*ேவ�. நீ2க� ெகாைல ெச3யேவ மா6S�க�.” 
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“ைப(தியேம, நானா ெகாைல ெச3யமா6ேட�?’ 
 
“ஒ'காJ� ெச3யேவ மா6S�க�. ெச3தாயி'�தா#, த�திரமாக ஏேதா ேபசி, 
அவ�கைள எ#லா� அ;�பிவி6- எ� க6-&கைள அவி:(தி'�Xரா? ஐயா 
உம&+ நமTகார� உ2க� பி�ைள& +65க<&ெக#லா� ெப'� !ணிய�. எ� 
த�ைதேபா# நீ� இனிேம#, எ� உயிைர& கா�பா றினீ�!” 
 
“உ� த�ைதயா? ேச�ேச, நா� எ�ன அ@வள, வயதான வனாகவா ெதாிகிேற�. 
நா� உ� மாம�.” 
 
த�ைன& கா�பா றிடேவ க6-&கைள அவி:(தா� எ� எணிய பா�வதி&+, 
விஷய� !ாி=�ப5 வா�(ைதயாட லானா�. அ��ரட�. ப�ேசா- வி6டானா? 
ெசயEJ� இற2கிவி6டா�. பா�வதியி� ைகைய� பி5(தி�(%& க65யைண(%& 
ெகா�ள �ய�றா�. பா�வதி, ‘ஓ’ெவன அலறியப5, அவ� பி5யிE'�% த�பி(%& 
ெகா- இ2+ ம2+� ஓ5னா�. ெத'�ப&க� ேபாக விடாதப5 அவ� த-(% 
வி6டா�. !ற&கைட� ப&க� ேபாவதிேல பல� இ#ைல. அ2ேக பா�(திப;� 
அ�த� ேபா&கிாிக<� இ'�தன�. இைதவிட மரண� ேம# எ�* பா�வதி 
எணினா�. Iவினா�. அவைன& +�பி6டா�. இ2+ம2+� ஓ5னா�. 
 
“வா5 �6டாேள, ேநரமா+%வா. ஆைசயாக என&ெகா' �(த� ெகா-. அதிேல நா� 
ெசா&கி� ேபானா# ஒ'ேவைள நீ உயி� த�பினாJ� த�பலா�” எ�* காமெவறிய� 
Iறினா�. 
 
ேதா6ட(தி +� ெச�றி'�தவ�க� பா�வதியி� I&+ரைல& ேக6-, “சாி, காாிய� 
நட&கிற%” எ�* க'தி& ெகாடன�. 
 
“எ�ைன& ெகா�*வி-. உயி� ேபாக6-�. எ�ைன ெவ65�ேபா-” எ�* பா�வதி 
�ரடனிட� ெசா�னா�. அவேனா சிாி(%& ெகா-, “சாவத +� பய�படாதவ� 
8�மா எ�னிட� ெகாFசேநர� சரசமாட ஏ� பய�ப-கிறா3? வா, நா� எ�ன 
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!Eயா, சி2கமா ஏ5? உன&+ ேமேல பாசா2+ கா65னவைள எ#லா� நா� 
பா�(தி'&கிற÷�” எ�* Iவி& ெகாேட பா�வதிைய� பி5(% இ�(தா�. 
பா�வதி அவனிடமி'�% திமிறி& ெகா- அவைன� 8வ�� ப&கமாக( த�ளினா�. 
ேபாைத மி+தியா# அவ� கரகரெவன� 8ழ�* ெச�* 8வாிேல பலமாக ேமாதி& 
ெகாடா�. அேத சமய� ெத'& கதைவ யாேரா த6-� ச(த� ேக6ட%. ஆேவச� 
ெகாடவ� ேபால� பா�வதி ஓ5� ெச�*, கதவி� தாø( த�ளி& கதைவ( 
திற�தா�. கீேழ M:�த +5ய�, “ஓ5விடவா பா�&கிறா3?” எ�* Iவி& ெகாேட 
எ��%, அவ� தைலமயிைர� பி5(% இ�(தா�. ெவளி�பக(திE'�% கதைவ( 
திற�% வி6டன� சில� பா�வதி, “ஐேயா” எ�* அலறியப5 ெவளிேய பா3�தா�. 
 
“பய�படாேத +ழ�தா3!” எ�* அ�பாக& Iறி� பா�வதிைய( த� மா�பிேல 
சா3(%& ெகா- நி�றா� மா�&கசகாய பாதிாியா�. 
 
மா�&கசகாய பாதிாியா�, அ�த வ6டார(%& கி'Tதவ( ெதாட�. தைலவ� எ�* 
அைழ&க�ப-வத + ஏ ற ப!க<ட� விள2கிய அவ�, த�ைம எவ'� ெதாட� 
எ�* அைழ�பேத, ெப'ைம=ைட(% எ�* ெப'2+ண( %ட� I*வா�. 
 
பா�வதி ேசாியி� ப&க� ெச�றேபா% சில�, கி'Tதவ� பிரசார(தி காக(தா� 
ேபாவதாக எணி& ெகா- ஏசினா�க� எ�* ��ன� Iறிேனா�. ஏசின� பல� 
எ�றாJ�, இரெடா'வ�, �ரட�களா# அ�த அ�ைம&+ ஆப(% ஏ ப6- 
வி-ேமா எ�* பய�தன�. அவ�க� தா� மா�&கசகாய பாதிாியாாிட� யாேரா 
இளம2ைக கி'Tதவ� பிரசார� ெச3ய� ேசாி�ப&க� ேபாகிறா�க�. கலக� 
விைள=� வாைட அ5&கிற% எ�* Iறினா�க�. ஓ6ட�� ெப'நைட=மாக� 
!ற�ப6டா� பாதிாியா�, ேபாQ8&+. ேபாQT !ற�ப-வத + ��! கிள�பினா�, 
ைச&கிளி#. பாதி வழியிேல ைச&கி� ெக6-� ேபாக÷ அைத ஒ' மர(த5யி# 
கிட(திவி6- ேம#G�8 வா2க ஓ5னா�, பா�வதி ெச�ற பாைத வழியாக. சாியான 
சம(திேல வ�% ேச��தா�. பா�வதிைய& கா�பா றினா�. 
 
த2க� ஏ பா-கைள& ெக-(%வி6ட பாதிாிைய� பா�(திப;� அவ� ஆ6க<� 
9:�% ெகாடன�. பா�(திப� பாதிாியாாி� க�ன(திேல ஓ� அைற ெகா-(% 
வி6- உர(த +ரEேல சிாி(%& ெகா-, “ஒ' க�ன(திேல அ5(தா# ம ெறா' 
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க�ன(ைத& கா6-�ப5 உ2க� ஏ8 ெசா�னார#லவா?” எ�* ேக6டா�. 
பாதிாியா� பதி# ஏ%� Iறவி#ைல. !�சிாி�!ட� பா�(திப� எதிேர நி�றா�. 
----------- 

அஅஅஅதிதிதிதியாயாயாயாயயயய����    19191919    
 
மா�&கசகாய பாதிாியாைர& க�ன(தில5(%& க-ெமாழி !க�* நி�ற 
பா�(திப;� அவ� சகா&க<� அ-(த கண(திேல திைக(தன�. அேத ேநர(தி# 
ேபாQT பைட, அவ�கைள ெந'2கி வ�% ெகா5'&க& கடன�. எனேவ, பழி 
வா2+� எண(ைதவிட( த�பினா# ேபா%� எ�ற பய� அவ�க<&+ 
அதிகாி(த%. +ழ�ப(ேதா- அவ�க� ஓடலாயின�. ஓ-பவ�கைள� ேபாQசா� 
%ர(தின�. %�பா&கி ேபச( ெதாட2கி ற. ஓாி'வ� தவிர ம றவ�க� பி5ப6டன�. 
பி5ப6டவ�களிேல பா�(திப;� ஒ'வ�. 
 
பா�வதிைய� 9தாக ஓாிட(தி + வரவைழ(%& க பழி&க,� ெகாைல ெச3ய,�, 
உதவி&+ வ�த மா�&கசகாய பாதிாியாைர& ெகா#ல,� �ய�றதாக� பா�(திப� 
மீ%� அவ;&+ உட�ைதயாக இ'�தத காக& IEயா6க� மீ%� + ற�ப(திாிைக 
தயாராகிவி6ட%. 
 
வழ&+ விசாரைண நட�த சமய�, ெஜயாவி� வா&+Gல� வா2க�ப6டேபா%, 
பா�(திப;ைடய H-தலா#, +மா� ெதாழிலாள�க<&ெக�* ெசா#E( திர65ய 
ெப'� ெபா'ைள& ெகா- எ2ேகா ஓ� இரகசியமான இட(திேல ெவ5+-க� 
தயாாி(%& ெகா5'�பதாக,�, சாியா சமய� பா�(%� !ர6சி நட(த இரகசிய( 
தி6ட� இ'�பதாக ,�, தன&+ இ�த விஷய(ைத� பா�(திபனிட� பைகைய 
ெகாடதனா# ஒ'வ� Iறியதாக,� Iறினா�. ஆனா# ெஜயா,&+ இ�த( 
தகவைல& Iறிய ஆ<� கிைட&கவி#ைல. இரகசிய ெவ5 ம'�% இ'&+மிட(தி� 
%�!� ெதாியவி#ைல பா�(திப�, G5ய வாைய( திற&க,மி#ைல. 
 
ப(திாிைகக<&+ !திய வி'�% கிைட(%விடேவ ப(தி ப(தியாக இரகசிய 
ெவ5ம'�%� சாைலைய� ப றிய பலவிதமான Uக2கைள& கிள�பி எ�தலாயின. 
அரசா2க�� விேசஷபரபர�!ட�, %�பறிபவ�கைள=� ேபாQைச=� நாெட2+� 
அ;�பி ைவ(த%. 
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இ�த எதி�பாராத ெச3தி ேக6-� பா�வதி தி-&கி6-� ேபானா�. +மா� 
இ'&+மிட� ெதாி�% ெகா�ள ேவ-� எ�ற ஆவJ&+� பதிலாக, எ2ேக அ�த 
விஷய� ெதாி�% வி-கிறேதா எ�ற திகி# பி5(%& ெகாட%. ஆேவசேம 
உ'வான +மா'&+ அநீதிைய ஒழி&க, பலா(காரமான �ைற கைள=� ைகயாள 
ேவ-ெம�* எண� இ'�தைத அவ� அறிவா�. அ�த� ேபா&ைகேய தன&+ 
சாதகமா&கி& ெகா- பா�(திப�, 9:�சி ெச3தைத எD�ேபா% பா�வதியி� 
மன� பதறி *. +மா� பி5ப6டா# பண� எ-(%& ெகாடா� எ�ற + ற(ேதா-, 
ச�&காைர& கவி:&க இரகசியமாக ஆ=த2கைள� ேசகாி(த ெப'2+ றம�ேறா 
சா6ட�ப-�. தடைன? ஆ�; H&+ேமைடய�ேறா! அ�ேதா ஏைழகளி� 
ேதாழனாக எண ற ேமைடகளிேல ஏறி, அவ�க� உ3=� வழிகைள& I*வா�. 
நா65� நE, தீ'� எ�* எணிேனா�. ஆனா# H&+ேமைடய�ேறா அவைன& 
Iவி அைழ&கி�ற%? காண ேவ-� காண ேவ-� எ�ற நிைன�!& Iடா% 
இனி. +மா� இனி யா� ககளிJ� பட&Iடா%. உலகிேல அவ� நடமாட �5யா%. 
ச�&கா� 8ழ# விழியிேல அவ� சி&கிவி6டா# சா, அவ;&+ நி�சய�. 
 
“+மா�! யா� உ�ைன இ�த( தவறான பாைதயிேல !+(திய%? பா�(திப� ஒ' 
பாசா2+&கார� எ�பைத நீ ெதாி�%& ெகா�ளவி#ைலயா? அவ� ச6ட�, 
சமாதான�, சா�தி, க6-�பா-, ஒ�2+, அைமதி எ�ெற#லா� அர அைம(%& 
ெகா- ேபசி வ'கிறாேன. அவ� உ�ைன ெவ5+-க� தயாாி&+� விபாீத� 
ெசயEேல !க ைவ(தத� க'(% எ�னெவ�பைத ஏ� நீ ேயாசி(%� பா�&க& 
Iடா%? உ�ைன� சி&கைவ&க. சாக5& அவ� ெச3த சதிய#லவா இ%? தன&+ 
எ% சாியான ச�த��ப� எ�* ேதா�*கிறேதா அ�த ேநரமாக� பா�(%, உ�ைன& 
கா65& ெகா-(%� ச�&காாி� ேதாழனாகி� ச�மான� ெப*வத +(தாேன 
பா�(திப� இ%ேபால� ெச3தி'�பா�. க�ள2கபடமி#லாத நீ அவ;ைடய 
வைலயிேல M:�தா3. எ�ன ெச3வ%?” எ�* பா�வதி, எணி ஏ2கினா�. 
 
இத + இைடயி# உ(தமி&+& +ழ�ைத பிற�த%. +ழ�ைதைய பராமாி&+� 
ெபா*�ைப=�, உ(தமிைய� பா%கா&+� கடைமைய=� ேல5 டா&ட� 
லEத+மாாிேய ஏ *& ெகாடா�. உ(தமி=� அவ'&+ உதவியாக அவ'டேனேய 
இ'�ேத வி6டா�. ஆகேவ பா�வதி&+ அ�த& கவைல தீ��த%. இ�ெபா�% 
அவள% கவைலெய#லா� +மாைர�ப றி(தா�. 
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+மாாி� இ'�பிட(ைத& க- பி5&+� �ய சியிேல ெவ றி 8லப(தி# 
கிைட&கவி#ைல. ெவ றி கிைட&கேவ �5யா% எ�* சில அதிகாாிக<�, 
ெப'�பாலான ம&க<� எண( ெதாட2கின�. ச�ேதகி(தவ�கைள� ேபாQசா� 
விசாாி(%, தம% ேவைல Mணாவைத& க- சE(%& ெகாடன�. 
 
“அெத#லா� ஒ' ய6சணியி� உதவிய�பா” எ�* மா�திாீக� பிாிய� Iற, 
“ய6சணியாவ%, ப6சணியாவ%. அ�த( தி'6-� பய# எ2ேகயாவ% சாமியா� 
ேவட(திேல உலவி& ெகா5'�பா�. படார� பய#கைள எ#லா� பி5(% வ�% 
ச,&க5 ெகா-(தா# உைம ெவளிவ�%வி-�” எ�* ேவெறா'வ� Iற. “யா� 
கடா�க�? அவனிட� ஏேதா ஒ' ப�சிைல இ'&கிறதா�. அதனா#தா� யா� 
கணிJ� படாம# இ'&க �5கிறதா�” எ�* இ�ெனா'வ� Iற, இ�ப5 ஊரா� 
பலவிதமாக� ேபசி& ெகாடன�, உைம இ'&+மிட(தி + ெவ+ ெதாைலவிேல 
நி�* ெகா-. நய(தாJ� பய(தாJ� பா�(திபனிட மி'�% இரகசியதைத( 
ெதாி�% ெகா�ள �5யவி#ைல. ேபாQT எ�ன ெச3கிற%? எ�* எ�தினா� ஒ' 
ப(திாிகாாிய�. %�!( %ல&காதத +& காரண� %'�பி5(த மன� 
ேபா&+�ளவ�க� %ைர(தன(ைத நட(%வ%தா� எ�ற ெபா% விவகார(திேல 
!+�தா� ேவேறா� ஆசிாிய�, ேமனா6-( %�பறிபவைர வரவைழ(தா# விஷய� 
விள&க� ப6- வி-� எ�* சில� Iறின�. அ% ேதசிய ெகௗரவ(தி + ஊ* 
விைளவி&+� எ�* தீ�ெபாறி தீட5ன�. ேதசிய எ�(தாள�. 
 
ஊ� இ@விதமி'&க� சிைறயிேல பா�(திப� உற&கமிழ�% கிட�தா�. +மா'&+& 
8'&+& கயி* வி��, அவ� கிைட(% வி6டா#. அவ� கிைட&க வழி 
கா6-வத +( தன&ேக ெதாி=�. !ர6சி&கார�கைள� பி5(% த'வத + 
இைச�தா# த� மீ% ெதாடர�ப6ட வழ&+ வாபசாகி வி-மா எ�ற ேயாசைன 
அவ;&+. +மா� பி5ப6டாJ� த�பினாJ� பா�(திப;ைடய வழ&+( தனியாக 
நைடெப *, அத கான தடைன தர�பட ேவ-� எ�* ச6ட நி!ண�க� 
Iறின�. 
 
“ம�திாி சைபயி� ம�த !(தியினாேலேய சதி� ெசய# !ாி=� ஒ' +�பைல& 
க-பி5�ப% அசா(தியமாகி வி6ட%. இ�த& க6சிைய( ெதாைல(%வி6- எ2க� 
க6சி&+ ஆ6சி உாிைமைய ம&க� த�தா# ெவ5+- Mர�கைள அவ�க� எ2ேக 
ஒளி�% ெகா5'�தாJ� சாி, நா2க� கடபி5(%( த&க தடைன த�% 
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நி�Gலமா&+ேவா�. எ2களா# �5=�. இ�த ஏமாளிகளா# �5யா%” எ�* 
ஆ6சிைய இழ�த அசிய# க6சி� பிரசாரக� ஆ<� க6சிைய( தா&கி� ேபச இ�த� 
ச�த��ப(ைத� பய�ப-(தி& ெகாடன�. 
 
“சதி ெச3பவ�கைள எ2களா# க-பி5&க �5ய வி#ைல. த2களா# �5=� எ�* 
ம&களா# ம6ட�த6ட� ப6ட +�பல I*கிற%. இ�ப5& I*வதா# த2க� 
ேமதாவி( தன(ைத நிNபி�பதாக அ�த& +�ப# எDகிற%. இ�த& +�பE� 
சவடா# ேப�சினா# ஏதாவ% நிNபி&க �5=மானா# அ% இ%தா�. சதிகார'&+� 
இ�த& +�பJ&+� ஏேதா ச�ப�த� இ'&கிற%. ஆைகயினா# தா� நா2க� 
க-பி5�ேபா� எ�* அ�த& I6ட� மா�த6- கிற%” எ�* ஆ<� க6சிைய� 
சா��த பிரசாரக� ேபசினா�. அதிகாாிக<&+� ேபா65=�, %ேவஷ�� 
I(தாடலாயி *. ெவ5+- Mசா��ேப விபாீத2க� விைளயலாயின. !Eைய& 
காணா ��ேப கிE பி5(%& ெகா�வ% ேபால. 
 
+மாாி� மைறவிட(ைத& க-பி5(ேத� தீ'வ% எ�* க2கண� க65& ெகா- 
ேவைல ெச3த பிரபல %�பறி=� நி!ண� பிரமநாயக� ஒ' நா� ந-நிசியிேல, 
�தலைம�சைர( தனியாக� ச�தி(%� ேபசிõன�, இ% விஷயமாக. 
 
“த2க<ைடய நி(திைரைய& ெக-(%வி6ேட�.” 
 
“+மா� ெக-(%வி6டா� எ�* I*2க�. அ�த விஷய� விள&க�ப6டாெலாழிய 
என&+( H&க� ஏ%?.” 
 
“என&+( ெதாி�த வழிகைள எ#லா� உபேயாகி(%� பா�(தாகி வி6ட%. 
பயனி#ைல.” 
“மிTட� பிர�மா! நீ2க� ைகவிாி(%வி6டா#, நா� ராஜினாமா ெச3%வி6- ராமா 
கி'Oணா ேகாவி�தா எ�* ெஜப� ெச3ய� ேபாகேவ5ய%தா�. ேவ* மா�&க� 
கிைடயா%. க6சி=� கைடக6ட ேவ5வ'�.” 
 
“+மா� பி5படாவி6டா# ேநாிட&I5ய விைள,கைள நா� ேயாசி(%� பா�(ேத�. 
எ� ெச3யலா�? இ'� நீ2க வி#ைலேய!” 
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“ெவ6க&ேக- மிTட� பிர�மா! ஒ' ச�&கா� சாதாரண சதிகார� ஒ'வைன& 
க-பி5&க �5யாம# திடா-கிற ெத�ப%�, ச�&காைர& கவி:�பத காகேவ 
ஒ'வனா# இரகசிய ெவ5+-க� தயாாி&க�ப-� இட� ஒ�* இ�நா65# 
இ'&கிறெத�ப%� எ@வள, அவமான� எ�பைத உணராம# “எ�ன ெச3யலா�” 
எ�ற ைகயாலாகாதவ� ேப�சா எ��� ேப8வ%?” 
 
“என&+ அ�த ெவ5+- சாைலைய& க-பி5(%� !க:ெபற ேவ-ெம�ற 
எண� இ#ைல எ�ேறா நிைன& கிறீ�க�? யா'&+� கீ�(தி ெப*வதிேல 
ஆவE'&க(தா� ெச3=�? ஆைச இ'&கிற%. ஆனா# எ�ன ெச3வ%? �5ய 
வி#ைல” எ�றா� பிரமநாயக�. 
 
“அெத#லாம என&+( ெதாியா%. இைவ விஷயமாக ெவ றி ெபற&I5ய ஆ� 
என&+( ேதைவ. உ�மா# �5யா வி6டா# ேவ* ஒ'வ� உம% இட(திேல 
வரேவ5ய%தா� ேவ* வழியி#ைல” எ�* �த# அைம�ச� ச *& க5னமாக� 
ேபசினா�. %�பறி=� பிரமநாயக� ேகாப� ெகா�ளவி#ைல. மாறாக� !�சிாி�!ட� 
சிகெர6ைட� ப ற ைவ(%& ெகாேட, “நா� ராஜினாமா ெச3% வி-வதாக( 
தீ�மானி(%& ெகா-தா� வ�தி'&கிேற�. அத +( த2க� அ;மதி ேதைவ” 
எ�* Iறினா�. �தலைம�ச� பதி# ஏ%� Iறாதி'�தா�. %�பறி=� பிரமநாயக� 
சில வினா5&+� பிற+ ஒ' ெவ5+- Mசினா�. 
 
“பா�(திப� சிைறயிE'�% வி-தைலயைடய உ(தரவி-M�களா? அவைன 
வி-தைல ெச3யவாவ% உ(தரவளி=2க�. அ#ல% எ�ைன ராஜினாமா 
ெச3வத காவ% அ;மதி தா'2க�. இர-� த2க<&+ இOடமி#லாவி5# பிற+ 
த2க<&+( ேதா�*� !(தியி�ப5 நட&+� உாிைம த2க<&+ உ-” எ�றா� 
அ பிரமநாயக�. �தலைம�ச'&+( H&கிவாாி�ேபா6ட% ேபாலாகிவி6ட%. 
 
“பா�(திபைன வி-தைல ெச3வதா? உம&ெக�ன Gைள& ேகாளாறாகிவி6டதா? 
மிTட� பிர�மா! இ% எ�ன ேப�8? என&+ ஒ�*� !ாியவி#ைலேய, பா�(திபைன 
வி-தைல ெச3தா#, ம*விநா5 எ� M-, தீ&கிைரயா+�. ம&களி� மன& ெகாதி�! 
எ�ைன� 8�மாவி-மா, ேமJ� அ�த அேயா&கியைன, ந�ைம இ@வள, ெபாிய 



130 

 

ெந'&க5யிேல சி&க ைவ(த காதகைன, ஏைழ( ெதாழிலாளைர ஏ3(தவைன, ஒ' 
ெபைண& ெகாைல ெச3ய( %ணி�த ேபயைன வி-தைல ெச3வதா? ச6ட�, 
ச6ட� எ�* ேப8வா�கேள, அ% எ� ஆ6சியிேல ெச(%வி6ட% எ�* பிரகடன� 
ெச3யவா? !(தி&க� நியாய(%&+� எ� ஆ6சியிேல இடமி#லø எ�* உல+&+ 
அறிவி&க� ெசா#கிறீரா? மிTட� பிர�மா! உ�ைம( தவிர ேவ* யாாிடமி'�தாவ% 
இ�த� ேப�8 வ�தி'�பி� அவ�கைள நா� பி(த� வி-தி&+ அ;�பியி'�ேப�.” 
எ�* �தலைம�ச� ஆ(திர(%ட� ேபசினா�. பிரமநாயக�, �தலைம�சாி� ேகாப� 
ேப�8&+& +*&ேக நி கவி#ைல. ஆ(திர� அ�த� ேப�சினா# அட2கிவிட6-� 
எ�* இ'�% வி6டா�. �தலைம�ச� I5E6ட !Eேபா# தம% அைறயிேல 
உலவி& ெகா-, “பா�(திபைன வி-தைல ெச3வதா�! வி-தைல! பா�(திபைன! 
மகாெபாிய ேமதாவி. அவைன வி-தைல ெச3ய� ெசா#கிறா�” எ�* Iறி, உர(த 
+ரEேல சிாி&க( ெதாட2கினா�. 
 
“நீ2க�, யாைன ேவ6ைடைய� ப றிய கைத ப5(த %டா?” எ�* ேக6டா� 
%�பறிபவ�. தணைல� கிளறி வி6ட% ேபாE'�த% அ�த& ேக�வி. “எ�ன மிTட� 
பிரமநாயக�! இ�* எ�ன உம% Gைள இ@வள, 8*8*�பாக இ'&கிற%! 
யாைன ேவ6ைட&+� நா� ேபசி& ெகா5�பத +� எ�ன ச�ப�த�? நா� ஏேதா 
உயி�� பிர�சைனைய� ேபசி& ெகா5'&கிேறா�. நா� எ� ம�திாி சைபயி� 
எதி�காலேம இ�த� பிர�சிைனைய� ெபா*(தி'& கிற% எ�* தைல�பாடாக 
அ5(%& ெகா�கிேற�. இ�த ேநர(திேல நீ� சி* பி�ைளேபால விøளாய-கிறீ�. 
விகட� ெச3கிறீ�. யாைன ேவ6ைட ப றி=�, >ைன விைளயா6-� ப றி=� ேபச 
உம&+ ேவ* ச�த��பேமா, ஆேளா கிைட&க வி#ைலயா? சாி, சாி, நீ� நாைளய 
தின� இ2ேக வா'�, ராஜினாமா,ட�” எ�* Iறி� ேப65 �5�%வி6ட% 
எ�பைத( ெதாிவி(%வி6டா�. %�பறிபவ� சாவதானமாக எ��தா�. ச6ைடø3 
சாி�ப-(தி& ெகாடா�. அைறைய வி6-� கிள�பி, வாயி ப5 அ'ேக வ�% 
நி�றா�. �தலைம�சைர� பா�(%, “பழகின யாைனைய& ெகா-தா� கா6- 
யாைனகைள ேவ6ைட&கார�, பி5�ப% வழ&க�” எ�* Iறிவி6- ெவளிேய 
ெச�றா�. 
---- 
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அஅஅஅதிதிதிதியாயாயாயாயயயய����    22220000    
 
பா�(திப� மீ% பலமான + ற�சாட- இ'�தேபாதிJ�, சிைறயிேல அவ;&+ 
மாியாைத கா65ன�. பண(தி� ெச#வா&+ அ2+� தைல கா65 *. 
பFச(தில5ப6-� பசி தா2கமா6டாம# தி'6-( ெதாழிEேல ஈ-ப6டவ�க� அ2 
மி'க2க� ேபா# கிட�தன�. ஏைழகைள வFசி(%, ஒ' ம2ைகயி� உயிைர� 
ேபா&+� மகா பாதக எண2 ெகாட பா�(திப�, சீமா� ஆலால8�தராி� 
வாாி8, ெச#வ& +5யி# பிற�தவ� எ�ற காரண(%&காக அவைன� சிைறயிேல 
மாியாைத=ட� நட(தின�. பா�(திப;&+� பண பல� இ'&கிற%. சீைமயிE'�% 
நி!ண(%வ� வா3�த ஒ' வ&கீ# வ'கிறா�. அவ� எ�ப5=� வழ&ைக� பா�(திப� 
ப&க� ெவ றயா+� ப5 நட(%வா� எ�* ஊரா� ேபசி& ெகாடன�. 
ஆலால8�தர� தம% ெசா(% ��வைத=� ெசலவழி(தாகிJ� பா�(திபைன& 
கா�பா *வா� எ�*ேபசி& ெகா�ள�ப6ட%. சிைற�சாைல காவலாளிக� 
(வா�ட�க�) பா�(திபனி� பணிவாகேவ நட�% ெகாடன�. 
 
“அ5(தாJ� ஒ' ப(% ஆயிர�, இல6ச� அ5&க ேவ-� இ�ப5 அைரேய 
அைர&கா# Nபாைய( தி'5 வி6-, ஆ*மாத� அவதி�ப-கிேறா�. நா� இதிJ� 
�6டாளாக(தா� இ'&கிேறா�. �5�சவி:&+� ேநர(திேல ேபாQசாாிட� 
சி&கினா#, �%+(ேதா# உாி�% வி-கிற%. சிைறயிேல ‘சீ’ வ+�!, களி உ'ைட, 
க�பளி( %ணி, க6டா� தைரயிேல ப-&ைக, காவலாளியிட� ெதா#ைல, நம&+. 
சீமா� ேபால உலா,கிறா�க�. ஆயிரமாயிரமாக, இல6ச இல6சமாக& 
ெகா�ைளய5(த ேப�வழீக�. அமாவாைசைய� பா�(%, அ�(த ரா(திாியிேல சி* 
Hற# இ'&+�ேபா%, !ற&கைடயிேல !+�%, க�ன� ைவ&கிேறா�. ைம 
இ'65ேல பா�! க5(தாJ�, ேத� ெகா65னாJ� ‘ஆ’ெவ�* அழ�5யா%. 
M6-&கார� விழி(%& ெகா- பி5(% வி6டாேனா; பாதி உயி� ேபா3வி-�, 
அ2ேக நட&+� >ைஜயா#. இ@வள, ஆப(%� இ'&கிற% ெதாி�% %ணி�% 
தி'-கிேறா�. சி&கி ெகாடா# சிரழி,ப-கிேறா�. இ�த ‘ஏ’ வ+�பிேல ெபாிய 
ஆXச�க� உல,கிறா�க�, ஒ' சிரம�மி�றி. 96சமமாக ‘ெச&’ !(தக(திேல 
ேச6ைட ெச3தவ;�, இமிேடஷைன ைவரமாக& கா65யவ;�, �லாமி6டைத( 
த2கெம�* Iறி ஏமா றியவ;�! அவ� ெவளிேய=� ேமா6டாாிேல உலவினா�. 
ப2களாவிேல வசி(தா�. மி� விசிறியி� கீ: உ6கா��% ெகா- சிகெர6 
பி5(%& ெகாேட ஊ�&+5ைய& ெக-(% வ�தா�. இ2ேக=� அவ;&+� பா#, 
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பழ�, ப-&க& க65#, +ளி&க& தனி அைற கிைட&கிற%. நா� சிைறயிேல கிட&+� 
ேநர(திேல நம% ெப- பி�ைளக� பி�ைச எ-&கி�றனேவா, எ2ேக;� IE 
ேவைல ெச3% வயி ைறக க�வி& ெகா5'&கி�றனேவா, யா� கடா�க�? 
இ�த ‘ஏ’ வ+�! ெப- பி�ைளக� அேத ப2களாவிேல +ஷாலாக(தா� 
இ'&கி�றன�” எ�* ‘சீ’ வ+�பிேல சி&கி& கிட&+� ைகதிக� மன(திேல 
ேதா�றாமE'&க �5=மா? எ@வள,& ெகா�ள, ெகா�ளய5(த ெதாைக 
அதிகமாக இ'&கிறேதா, அ@வள,&க@வள, நிைலைம உய'கிற% தடைன� 
சாைலயிேல. இ% எ�ன விதமான நீதிைய� சா��தேதா ெதாியவி#ைல. சிைறயிJ� 
சாி, ெவளியிJ� சாி, ெச#வவா� இ�த மாியாைதைய� ெப*கி�றா�. G6ைட� 
>�சிைய ந8&+� ம&க�, பா�!&+� பய�% பா# ஊ *கிறா�கேள 
அ%ேபால(தா� சிைற நீதி=� இ'&கிற% எ�* அ�த ‘சீ’ வ+�!& ைகதிக� 
சி�தி&காமE'&க �5=மா? பா�(திபைன அவ�க� காண ேநாி6ட ேபாெத#லா� 
இ% ேபா�ற எண2க� ேதா�றின. ஒ'வ'& ெகா'வ� இரகசியமாக� ேபசி& 
ெகாடன�. 
 
“எவேளா ஒ' +65ைய& ெகாைல ெச3ய இ'�தானா�. மா65& ெகாடா�. 
H&+& கிைட(%வி-�” எ�* Iறினா�, ஒ' ைகதி. 
 
“அவ� இவைன வி6-வி6- எவைனயாவ% இ�(%& ெகா- ேபாயி'�பா�. 
ம;ஷ;&+ ேராஷ� இ'&காதா? அதனா#தா� அவைள& ெகாைல ெச3ய 
நிைல(தி'�பா�” எ�* ேவெறா� ைகதி Iறினா�. 
 
“ேராஷ� இ'�தேத தவிர, அ�த �6டா� ஒ' ைகயலா காதவ� ேபாE'&ேக. 
ெவ6- ஒ�* %- இரடாகி இ'&க ேவடாமா? அவைள& ெகா#ல 
�5யாம# I5ேல வ�% சி&கி& ெகாடா�” எ�* ஒ' சிவ�!( ெதா�பி 
சீ ற(ேதா- Iறினா�. அவ� ப&க(% M6-&காரேனா- த� மைனவி ேபசின% 
க- ச�ேதக�ப6- அாிவாளா# அவ� தைலைய ெவ65ய அசகாய9ர�. 
 
இ�ப5( த�ைன� ப றி& ைகதிக� பலவிதமாக� ேபசி& ெகா�வ% ப றி�  
பா�(திப� கவைல�படவி#ைல. அ�த& ைகதிகைள அவ� அல6சியமாகேவ 
பா�(தா�. சGக(தி� Iள2க� இவ�க� எ�* க'தினா�. 
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‘எ� மைனவி எ@வளேவா இதமாக(தா� ெசா�னா�. ேவடா�. வ�!&+� 
ேபாகாதீ�க�. நா� ஏைழக� அநியாயமாக யாராவ% ந�ைம நட(தினா# Iட நா� 
ெபா*(%& ெகா�ள ேவ5யவ�க�. பண� பாதாள� வைர பா=�. ேபாQசிேல 
நா� சி&கி& ெகாடா# த�ப �5யாத எ�* !(தி Iறினா�. ஆனா# ேராஷ� 
என&+. எ2க� M6-� 8வைர ேவ-ெம�ேற இ5(த ப&க(% M6-&கார� 
க�ன(திேல ஒ' அைற ெகா-(ேத�. அ�த� பாவி� பயJ&+� ப# ெசா(ைத. 
ெபால ெபாலெவ�* உதி��த%. +!+!ெவ�* இர(த� ஒ�கி *. டா&ட� 
ச�5பிேக6 வா2கினா�. எவேனா ஒ' வாயா5 வ&கீைல ைவ(% வழ&கா5னா�. 
நாேனா வர6-�பய#. வ�% ேசரேவ5 ேநாி6ட% இ�த இட(தி +” எ�* 
ஏ:ைமயா# இட��பா-, சிைற�ப6டவ� Iறிட அைத& ேக6- அவ;&+ ஆ*த# 
Iறேவ5 ம ேறா� ைகதி, “ஆமா�! ஒ' ெபாிய ச�ேதக� என&+. நா� + ற� 
ெச3ேதா�. அத காக( த5&க� ப-கிேறா�. சிைறயிேல இ'&கிேறா�. இ% 
ந�ைம( தி'(%மா�! தி'�தாவி6டாJ� ம றவ�க<&+ பயG6-வத� Gல� 
எ�சாி&ைகயாவ% ெச3=�. + ற� ெச3த நம&+ இ�த( ெதா#ைல த'வ% ஒ' 
வித(திேல �ைற எ�ேற Iறலா�. ஆனா# நம% மைனவி ம&க� ஒ' + ற�� 
ெச3யவி#ைல. நா� சிைற�ப6டதா# அவ�க� கOட� ப-கிறா�க�. ந�ைம இ2ேக 
ெகா- வ�ததினா# ச�&கா� ெதாியாம# நிரபராதிகைள( த5&கிறா�க�. இ% 
நியாயமா? நம&காவ%, M6ைட வி6- இ2ேக அைடப6-& கிட&கிேறாேம. அ% 
ஒ�*தா� கOட�. அ�ப5ெயா�*� நா� ெவளிேய வா:கிறேபா% 
மாடமாளிைகயிேல இ#ைல. இ2ேக இ'�ப%� +5ைசய#ல! ெபாிய ேகா6ைட!! 
ேவைள&+ ேவைள, ேவைல அதிகமி�றி, கவைலயி�றி� ேசா*; தணி மணி&+� 
+ைறவி#ø#. இ�த அள, உண,� ெபற, ஆைலகளிேலேவைல ெச3=� ஆ6க� 
ப-கிற கOட� ெகாFசம#ல. ஆகேவ ந�ைம( த5�பதாக& Iறி& ெகா- 
ச�&கா� நம&+ ஒ' வித(திேல ந�ைமேய ெச3கிறா�க�. + ற� ெச3த நம&க ஒ' 
வித(திேல ந�ைமேய ெச3கிறா�க�. + ற� ெச3த நம&+ இ�த ந�ைம !ாி=� 
ச�&கா�, த2கைள=� அறியாம# + றேம ெச3யாத நம% +ழ�ைத +65கைள 
மைனவி ம&கைள=� வா-�ப5 ெச3% வி-கிறா�க� தடைன அவ�க<&க#லவா 
கிைட&கிற%. நா� ெஜயிEேல இ'�பதா#, நம% +-�ப� ப65னி கிட&க 
ேநாி-கிற% மைனவி மாெடன உைழ&க,� +ழ�ைதக� ேக6பார *& 
ெக6-விட,�, ஊரா� +-�ப(ைத� பழி&க,� ேநாி-கிறேத. இ�த விசி(திரமான 
விைள,, விேவகிக� வ+(த ச6ட(தினாேல ஏ ப-கிறேத, இைத 
எD�ேபா%தா� என&+ ஏ&க� பிற&கிற%. இரவிேல H&க� வ'வதிலைல” 
எ�* I*வா�. 
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சிைற�சாைலயிேல ேபச�ப-� விஷய2கேள தனிரக�! பல விஷய2கைள� ேப8வ�. 
ைகதிக�, ைகதிகளிேல ப&திமா�க� உ-. பா#மண� மாறாத +ழ�ைதைய 
அைர�சவர� ைகயணி&காக& ெகா�றவ� எ�ற + ற(%&காக( த5&க�ப6ட 
ைகதி, அதிகாைலயிேல அளி&க�ப-� அாிசி& கFசிைய 9ாியநாராயண;&+ 
நிேவதன� ெச3யா ��! சா�பிடமா6டா�. அ@விதமான ப&திமா�களாக,�, 
சிைறயிேல இ'�ப�. ப#ேவ* வைக அவ�க�, ப#ேவ* ேபா&+, ேப�8 பலரக�. 
ஆனா# பா�(திபனிட� அவ�க� யாவ'� ெகாFச� மாியாைதைய கா6-வ% 
வா5&ைக. “அவ;&+ எ�ன�பா +ைற? பண� இ'&கிற%!” எ�* I*வ� ெம#E 
+ரEேல. சிைறயிேல அைட�ப6ட ேநர(திJ2Iட� ெச#வ�தனிட� ஏைழ ச * 
அட2கிேய நட&க ேவ5யி'�த%. I5ேல இ'�பி;� சி2க(திட� பய�% 
மனித� இ'�ப% ேபால! நீதியி� ேபா# தவறா% எ�ற ந�பி&ைகய ற உ�ள� 
ெப'�பாலான ம&க<&+ இ'&கிற%. காரண� பண(தி� ஆதி&க� பல�பல 
அதிசய2கைள� ெச3% �5�பைத� பா�(%� பா�(% ம&க� திைக�பைட�% 
வி65'&கி�றன�. இ�த( திைக�!தா� சிைறயிேல பா�(திபைன& கட%�, 
ம றவ�க� மதி&+�ப5 ெச3த%. 
 
%�பறி=� பிரமநாயக� தம% பதவிைய ராஜினாமா ெச3%வி6டா�. �தலைம�ச�, 
ேவ* ஒ'வைர நியமி(% வி6டா�. இ�த� ெச3தி ப(திாிைகயிேல ெவளிவ�தேபா% 
ஊாிேல பரபர�! ஏ ப6ட%. கீ�(தி வா3�த பிரமநாயக(தாேலேய �5யாத 
காாிய(ைத ேவ* யா� சாதி&க �5=� எ�* ஜன2க� ேபசி& ெகாடன�. 
பிரமநாயக(தி� ராஜினாமாவா# உடான பரபர�! அட2+வத +� ேவேறா� 
ெச3தி ெவளிவ�த%. ம&கைள( H&கிவாாி� ேபா-� ப5யான ெச3தி. 
 
பா(திப� க�பி நீ65னா�! 
 
சிைறயிE'�% ஓ5வி6டா�! 
 
!ர6சி&காராி� ேவைலயா? எ�ற ெகா6ைட எ�(%( தைல�!க<ட� பா�(திப� 
சிைறயிE'�% த�பி ஓ5வி6ட ெச3தி ெவளிவ�த%. ம�திாிசைப ம'ட%! ம&க� 
ெகாதி(தன�! “பா�(திப� ஓ5 வி6டா�! ஓ5வி6டா�!” எ�ற கா6-தீ பரவி ஊைர& 
கல&கி வி6ட%. 
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“எ�ப5ேயா த�பி(%& ெகா- ஓ5வி6டானா�.” 
 
“அவ� ஜால&காரனா�ேச. இ'�!& க�பிக� ேகவல� %�!தா�!” 
 
“பண� பா'2கள3யா! சிைறயிேல ேபா6-� >65னா#Iட, ெவளிேய 
வ�%வி-கிற%.” 
 
“+ேபரனிட�, எம�Iட� பய�ப-வானா�. இ�த ேலாக(திJ� சாி, ேவெற�த 
ேலாக(திJ� சாி. அ�த� ச&தியி� ��! ேவெற%,� தைலகா6டா% சா�.” 
 
“�ப5� பல� பலவிதமாக� ேபசி& ெகாடன� பா�(திப� சிைறயிE'�% த�பி(%& 
ெகாட ெச3திைய& +றி(%. 
 
“இ% ஒ' பிரமாதமி#ைல சா�! 1900� வ'ஷேமா, பதிேனாரா� வ'ஷேமா சாியாக& 
கவனமி#ைல. அ�ேபா% ஒ' அ !த� நட�த% சா�, இத + அ�பனாக ைகதிைய& 
ேகா�65ேல ெகா- வ�% நி*(தினா�க�. நி�ற உடேன, >க�ப� ேபால ஒ' 
மாதிாியாக இ'�த%. ேகா�65ேல இ'�தவ�க� ஜ6` உ6பட, பய�% ஓ6டமாக 
ெவளிேய ஓ5ன�. ைகதி, !�சிாி�!ட� Iைடவி6- ெவளிேயறினா�. ஜ6ஜி� 
ேமா6டாாிேல உ6கா��% ெகா- தாேன ஓ65& ெகா- ேபா3வி6டா�. இ�* 
வைரயிேல ஆ� அக�பட வி#ைல. ேமா6டா'� கிைட&கவி#ைல” எ�ற ஒ'வ� 
Iறினா�. “உ2க<&+ எ�ப5( ெதாி=�?” எ�* ேக6டா� ம ெறா'வ�. “ந�ம 
நரசி�மா�சாாியி� ம'மக�பி�ைள ெதாி=ேமா, நாராயணG�(தி, அவ'&+& 
+�!சாமி ேஜாதிட� ெசா�னாரா� சா�!! +�!சாமி ேஜாதிட� ேநாிேல இைத� 
பா�(தாரா�” எ�* அ !த(ைத உைர(தவ� Iற, ச�ேதகி, “ேப�பாிேல இ%ேபால 
ெவளிவரவி#ைலேய” எ�* ெசா#ல “ெவளிேய ெசா�னா# ெவ6க& ேக- எ�*, 
ஜ6ஜு� ம றவ�க<� ேப�ப�கார�கைள& ெகFசி& ேக6-& ெகாடா�களா�. 
விஷய(ைத ெவளி�ப-(த ேவடா� எ�*” என பதி# Iறி� சமாளி(தா�. 
க பைனைய� ெச3தியாக வழ2கிய ேப�வழி. 
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இ@வணமாக பல'ைடய Gைள&+( ெதா#ைல ெகா-(த பா�(திப�, 
“ேபாEசா� ேபாQT!” எ�* ேபாQT இலாகாைவ ேகE ெச3தப5 ேபா&+ 
வ5களிேல ெச�* ெகா5'�தா�, ப65&கா6டா� ேபால மா*ேவட� தாி(%! 
த�ைன ந�ளிரவிேல த�பி� ெச#வத + உதவி ெச3த காவலாளியி� 
+ணாதிசய(ைத� !க:�தா�! பண� கிைட&+மா, கிைட&காதா எ�பைத& Iட 
அவ� ேயாசி&கவி#ைலேய, எ@வள, ேயா&கிய� எ�* பாரா65னா�. அவ;&+ 
எ(தைன ேயா&கிய� எ�* பாரா65னா�. அவ;&+ எ(தைன ஆயிர� 
ெகா-(தாJ� த+� எ�* நிைன(தா�. மா*ேவட� ேபா6-& ெகா�வதிJ�, 
%�பறி பவ�கைள ஏ3�பதிJ� தன&+ இ'&+� சாம�(திய(தா#, கைடசிவைர 
ஆப(தி�றி& கால�த�ளிவிட �5=� எ�* ந�பினா�. சிைறயிE'�% எதி�பாராத 
விதமாக ஒ' காவ காரனி� க'ைணயினா# ெவளிேய வ'� அதி'Oட� தன&+ 
இ'&+�ேபா% யா�தா� எ�ன ெச3ய �5=� எ�* எணி& களி(தா�. 
 
அவ;&+ வி-தைலயி� Gல� மகி:�சி அளி(த %�பறி=� பிரமநாயக�, அவைன� 
பி� ெதாட��% பல மா* ேவட2களிேல வ'வ% பா�(திப;&+( ெதாியா%. 
 
மா* ேவடமணி�%, கா- ேம- சி a�, கிராம� பல கட�% ெச�* ெகா5'�த 
பா�(திபைன� பி� ெதாட��% ெச�றா#, +மா� ஒளி�தி'&+� இட��, அ2+ 
நட&+� ெசயJ� ெதாி�%வி-� எ�ற ேநா&க(%டேனேய %�பறி=� பிரமநாயக�, 
அவைன� பி�ெதாட��தா�. அவ'ைடய இரகசிய ஏ பா65�ப5ேயதா�, 
அவ'ைடய ஆ� ஒ'வ� சிைற&காவலனாக ந5(%� சிைற ெச�*, பா�(திபனி� 
நபனாக ந5(% ெவளிேய அ;�பி வி6டா�. வி-தைல கிைட(% வி6ட%, எ�* 
மகி:�த பா�(திப;&+ ெதாியா%, தன&+& கிைட(த வி-தைலேய பிற+ ெக-தலாக 
�5=� எ�ப%. 
 
பா�(திபனி� மா*ேவட2க�, அ(தைகய ேவட2க� அணிவதிேல பயி சி ெப ற 
பிரமநாயக(தி +( ெதாியாம  ேபாகவி#ைல. பிரமநாயக(தி� மா*ேவட2கைள 
அறி=� அள, அறி, அ�த( %ைறயிேல பா�(திப;&+& கிைடயா%. எனேவ ஒ' 
நா� ஆ5ேவட� ேபா65'�த பா�(திபைன, அேதேபால ேவடமி6-� 
பிரமநாயக� ச�தி(தேபா%, பா�(திப� ஏமா றமைட�தா�. 
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“சதாசிவ�... சா% எ2ேக ேபாவ%?” எ�* ஆ5 ெமாழி ேபசினா� பிரமநாயக�. 
 
“எ2ேக ேபானா# உன&ெக�ன?” எ�* பா�(திப� பைழய �-&+ட� பதி# 
ெசா�னா�. 
 
“ேபா+மிட� பாேழ! !ற�ப-மிட�� பாேழ! எ@விட�� பாேழகா ஏக�பநாதேன!” 
எ�* பிரமநாயக� ஆ5 ேகால(தி ேக ற த(%வ� ேபசிவி6-, “சாமி 
ேகாவி&க�படா%. இ�த& க6ைட இ�த� ப&க(%&+� !%8. இ'�பிட� 
யா:�பாண�. ேபா+மிட� எ�* ஒ�*மி#ைல. %ைண ேத5-� இ&க6ைட&+& 
ெகாFச� வழிகா6ட ேவ-�” எ�* ெகFசினா�. 
 
உைம ஆ5யாக இ'�தா#தாேன, பா�(திப;&+ உட� வர வி'�! ஆ5&+ 
ஏ றவிதமாக� ேபச,� �5=�. அவ� உ�ள(திேல எ@வளேவா ேவதைன. இ�த 
ேநர(திேல இவ� யாேரா ஒ' சபைள&கார� எ�ற சE�!. அதனா#, “ஆ5யா�, 
ஆ5! த5( தாடவராய� ேபாE'�% ெகா-, காவி எ�ன உன&+? க6ைட 
வ5 இ�(தாJ� கா# வயி* நிர�!ேம” எ�* ஏசினா�. 
 
“சாமி ேப8� பாைஷயிேல பல ஆசாமிக�, ேப8வைத இ�த& க6ைட ேக6ட%-. 
ஆனா# ஆ5&+ ஏ� இ�த அதிகார� ேப&8? ஆ5&+ ஆ5 ஆதர,. 
ஆ-க<&+ ஆடவ� ஆதர, எ�* இ�த& க6ைட ெசா#E(தானா சாமி&+( 
ெதாிய ேவ-�?” எ�* ேக6-வி6-, அ'ேக ெந'2கி, “சாமி&+& காைலயிேல 
!ைக கிைட&கவி#ைலேயா? இ�த& க6ைடயிட� கா#பல� இ'&கிற%. சாமி&+( 
ேதைவேயா?” எ�* ேக6டா� ெகாFச� கFசாைவ& கா65யப5. 
 
பா�(திப� பர2கிக� தயாாி(த ப&+வமான ேபாைதகைள� சா�பி6-� 
பழ&கமானவேன தவிர, படார2களி� படமான கFசா அபி� பழ&க� 
ெகாடவன#ல. ஆகேவ கா# பல(ைத& கணா# பா�(த%� க-2ேகாப� 
அவ;&+ அ�த& க�ளி பா�வதி ம6-� இ�ப5 அவதி ஏ ப-�ப5 
ெச3யாதி'�தா#, இேத ேநர(திேல Xேராைவ( திற�தா# > ேபா6ட கிளா8�, 
!%ேலபி# ஒ65ய பா65#க<�, எ�ப5& கா6சியளி(தி'&+�? அ�த ரச� ப'கிய 
நம&+ இ�த ஆ5 கFசா த'கிறாேன எ�* எணி ஏ2கினா�. அ�த ஏ&க(ைத� 
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ேபா&கி& ெகா�ள, “அ5, பா�வதி! உ�ைன நா� எ�ன பா- ப-(%கிேற� பா�!” 
எ�* உர&க Iவினா�. ச * ெதாைலவிேல பா�வதி நி ப% ேபால! 
 
%�பறி=� ஆ5 ெதாட2கினா� ஆ5� ேப�ைச, “ஆமா� சாமி! அ�த� 
பா�வதியா# வ�த விைனதா� இ@வள,�” எ�றா�. 
 
பா�(திப;&+( H&கிவாாி� ேபா6ட% ேபாலாகி வி6ட%. “எ�த� பா�வதி? எ�ன 
ெச3தா�? எ�ன உள*கிறா3?” எ�* ேக6டா�. 
 
“சாமி, இ�ேபா% அைலவ%� பா�வதியா#தா�. இ�த& க6ைடயி� வா:&ைக 
ெக6ட%� பா�வதியினாேலதா�” எ�* பிர�மநாயக� ெசா�னா�. பா�(திப;&+& 
ெகாFச� பய� பிற�த%. பய(ைத மைற&க& ேகாப(ைத( %ைண ெகா-, 
“ஆ5� பயேல! அ�(தம ற ேப�8� ேபசாேத. நீ எ�த� பா�வதிைய� ப றி இ�ப5 
ேப8கிறா3?” எ�* ேக6டா�. 
 
“சாமி, இ�த& க6ைடைய� ேசாதி&+%. இ�த& க6ைட=� ஞானெவ65யா� 
�த ெகா- தவதீப� வைர ப5(த க6ைடதா�” எ�* Iறி� பதிலளி(தா�. 
அ@வள, ப கைள=� இரேட அைறகளி# உதி�(%விட எணினா� 
பா�(திப�. ேகாப� அ@வளவாகிவி6ட%. அவ;&+ ஆ5யி� கர(ைத பி5(%, 
“எ�னடா ேப8கிறா3? ெசா#வைத� சாியாக� ெசா#! இ#லாவி6டா# ேதாைல 
உாி(% வி-ேவ�” எ�* மிர65னா� பா�(திப�. 
 
பிரமநாயக� ேகாப2 ெகா�ளவி#ைல. “சாமி நி�சயமாக எ�ைன� ேசாதி&+%. சாமி 
இ�ேபா% இ@வள, ெதாைல, அைலவ% எத காக? சிவா;&கிரக� ெபற. அ�த� 
சிவா;& கிரக� ஏ� இ�ன�� கிைட&கவி#ைல? சிவ;&+ ேவேற இட(திேல 
மன� லயி(தி'&கிற%. எ2ேக லயி(தி'&கிற%? பா�வதி ேதவியாாிட�! ஆகேவ, 
பா�வதி ேதவியாாி� பாச(தா# பரமசிவ� ப&த�களாகிய ந�ைம� ப றி� பாரா�க 
மாக இ'&கிறா�. இதைன(தா� சாமி நிைன(%& ெகா-, ‘அ5 பா�வதி உ�ைன 
எ�ன பா-ப-(%கிேற� பா�’ எ�* ேபசின%. இ% இ�த& க6ைட&+( 
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ெதாியவி#ைலயா? இ�த& க6ைட, மர&க6ைடயி#ைல. மகாேதவ� அ'ளா# பிற�த 
மனித& க6ைட!” எ�* பிரமநாயக� ேபசினா�. பர�பைர ஆ5ேபால. 
 
ேகாப� ேபா3வி6ட% பா�(திப;&+, சிாி�!� ெபா2கி *. இ�ப5�ப6ட 
ேப�வழிக<ட� ேசர ேவ5 ேநாி6டேத எ�*. ம* விநா5 மன& கOட� 
ஏ ப6ட%. ஆ5ைய ேநா&கி� பா�(திப� சா�தமாகேவ ேபசலானா�. 
 
“எ(தைன வ'ஷமாக ஆ5யாக இ'&கிறா3?” 
 
“வ'ஷ& கண&ைக சாமி ேக6+%? ந#ல ேக�வி! தைல�ைற& கண&ைக& 
ேக6கேவ-� சாமி. நாJ தைல�ைறயாக ஆ5க� நம% +-�ப�.” 
 
“ந#ல%. உ� ெபய� எ�ன?” 
 
“இ�த& க6ைட&+ அ�னாபிேஷக ஆ5 எ�* ெபய�.” 
 
“சீ! உ� பைழய ெபய�?” 
 
“சாமி அைத& ேக6+தா! இ�த& க6ைட&+ அ�ப� ைவ(த ெபய� 8�ப�.” 
 
“எ�ென�ன ேவைல ெதாி=�?” 
 
“ஆ5 ேவைலகளா? பைழய ேவைலகைள& ேக&+தா சாமி.” 
 
“பைழய ேவைலகைள(தா� ேக6கிேற�.” 
 
“பைழய ேவைலகைள இ�த& க6ைட இ�ேபா% ெச3வ தி#ைல. இ'�தா# எ�ன? 
சாமி ேக6+� ேபா% ெசா#ல( தா� ேவ-�. ச�த5 ெச3யாம# அ5(த ப�% 
ேமேல தா,வ% ேபால� 8வைர( தா5& +தி&க �5=�. சாவி இ#லாம# >6ைட( 
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திற&க �5=�. ெகாFச� I� இ'&கிற க(த கிைட(தா#, இ��!ம ேபாட( ெதாி=�. 
இ�ப5� பல ேவைலக� ெதாி=� 8மாராக.” 
 
“தி'6-� பய#தானா? சாி, கிட&க6-�, உன&+� ேசா* கிைட&க நா� வழி 
ெச3கிேற�. நா� ெசா#Jகிறப5 ேக6க ேவ-�.” 
 
“ேக6கிேற�. பைழய ேவைலயா, !திசா இ'&கா சாமி?” 
 
“பைழய அ;பவ(ைத ெகா- !திய ேவைல ஒ�* ெச3யD�. இேதா பா�. நா� 
உ�ைன� ேபால� படார� பய# இ#ைல. இ�ப5 ஆ5 ேபால ேவஷ� 
ேபா65'& கிேற�. நா� ெபாிய ேபாQT ஆXச�.” 
 
“ஐையேயா! ேபாQ8 சாமியா நீ2க. !ணிய� உ2க பி�ைள +65க<&+. எ�ைன 
மா65 வி6-விடாதீ2க.” 
 
“மைடயா! 8�மா கிட. மிரளாேத. ஆ5 ேவட� ேபா65'&கிேற� எ�பைத 
மற�%வி-. ஆ5 எ�ேற நிைன(%& ெகா�.” 
 
“ெநFசிேல பய� !+�% +ைட=ேத சாமி.” 
 
“பய(ேதா- ேவைல ெச3. உன&+ ஒ' ஆப(%� ஏ படாதப5 நா� பா�(%& 
ெகா�கிேற�.” 
 
“ஆ5&+ ஆ5 உதவி ெச3யாமE'&க �5=மா சாமி? என&+ எ�ன ேவைல 
ெகா-&கிறீ�கேளா அதைன நா� ெச3% �5&கிேற�. ஆனா#, என&+& ெகாFச� 
ம6டமான !(தி. ஆகேவ எ�த& காாிய(ைத நா� ெச3ய ேவ-மானாJ�, 
ெகாFச� நிதானமாக நட&+�” எ�* படார& ேகால(திE'�% பிரமநாயக� 
Iறிட& ேக6ட பா�(திப�. மகி:�%, “அ�னாபிேஷக�! நா� ெசா#ல�ேபா+� 
விஷய� ெவளிேய ெதாி�தா#, காாிய� ெக6-வி-�. நீ இரகசிய(ைத& 
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கா�பா ற&I5யவனா எ�ப% என&+( ெதாிய ேவ-�. �தE#, 
உள*வாயனாக இ'�தா# உ�னா# என&+ உதவி&+� பதி# உப(திரவ� தாேன 
வ'�. ஜா&கிரைதயாக இ'&க ேவ-� இ�த விஷய(திேல” எ�* X5ைகைய� 
பலமானதா&கினா�. 
 
பிரமநாய�, “சாமி! எ�னா# எ% �5வதானாJ� �5யாம  ேபாவதானாJ� சாி, 
ஒ�* ம6-� நி�சயமாக எ�னா# �5=�. வா3&+� >6-� ேபா6-வி6டா#, 
பிற+ >65னவ�களாக( திற�தா#தா� திற&+�. இரகசிய(ைத& கா�பா ற( 
ெதாியாவி6டா#, இ�த& காவி உைட எ2க� +-�ப(திேல நாJ தைல�ைறயாக 
இ'�தி'&க �5=மா? சாய� அதிக சீ&கிர(திேல ெவ<(% வி65'&+ேம” எ�* 
Iறி� பா�(திப;&+ ைதாிய G65னா�. ெந-ேநர� ேயாசி(% வி6-,“ஆ5! 
அதிக சிரம� ஒ�*மி#ைல. அ-(த ெபௗ�ணமி&+ அதாவ% இ�;� ஆ* 
நா6களி#, ஆயிர� ஆ5கைள( திர65( தர உ�னா# �5=மா?” எ�* 
பா�(திப� ேக6டா�. 
 
பிரமநாயக�, “இ%தானா பிரமாத�? ஒ' ஆயிர� எ�ன, ஒ�ப% ஆயிர� 
ேவ-மானாJ� திர6டலா�. ஆ5 க<&+� பFச� இ#ைல. ஆனா#, ஆயிர� 
ஆ5க� ஏ�? எத காக எ�* ெசா#E அவ�கைள( திர6-வ%? ேக6பா�கேள!” 
எ�* ேக6டா�. 
 
“ெபௗ�ணமி அ�* படார2க<&+� பழ� பாயச(%ட� சா�பா-.” 
 
“சா�பாடா! ஆயிர� ஆ5க� ேபா%மா? ஐ�பதாயிர� ேபா%மா? எ�ன சாமி! 
இைத ஒர ெபாிய ேவைலயாக� ெசா#கிறீ�. ேசா* எ�ற ெசா# ேக6டாேல 1* 
காத� ஓ5 வ'ேம, படார& I6ட�. இத + நா� ேவ-மா ேவைல ெச3ய? 
அைர நாளிேல �5(%விட& I5ய அ ப& காாிய�. இத + ஆ* நா6க� ஏ�?” 
 
“அதிக� ேப� ேவடா�. ஆயிர� ேபா%�, ஆயிர� ஆ5� பய#கைள� 
சாமளி�பேத கOட�.” 
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“அ% உைமதா�. ஆ� ஒ�*&+ ஒ' ேவைள&+ அைர�ப5 அாிசி ேக6பா�க�. 
நா� ஒ�*&+ நாJ ேவைள ேபா-வதானாJ� சE&க மா6டா�க�. ஆமா� சாமி! 
ஆயிர� ஆ5க� ேவ-ெம�றீேர, ஆக� ம6-மா, ெபக<� ேவ-மா?” 
 
“ெபக� ேவடா�.” 
 
“சாி, ஒ' ெபாிய ெதா#ைல வி6ட%. ெபகைள=� ெகா- வ'வெத�றா#, 
ெபாிய சிரம� இ'&கிற%. இ�த� பய#களிேல நாJ&+ ஒD, ஆ*&க ஒD 
எ�* இ'&+�. அ%கைள அைழ(% வ�தா# அ�த� பFசாய(%( தீ�(% ைவ&கேவ 
நம&+ ேநர� இரா%. சாமி! சா�பா- எ�த இட(திேல?” 
 
“இ2+தா�. இரகசிய� ேவ-�. சா�பா- நைட ெபற� ேபாகிற இட(ைத 
��I65� ெசா#ல �5யா%. ெபௗ�ணமிய�*, அ�த ஆயிர� ஆ5க<� இர, 8 
மணி&+� நா� +றி�பி-� இட� வ�% ேசர ேவ-�. அ2÷ >ைஜ&+� பிற+ 
ேபாஜன�. அ�த� ேபாஜன� நைடெப*கிற இட(தி +� படார2கைள நா� 
அைழ(%� ெச#ேவ� இட(ைத ம6-� இ�ேபா% ெசா#ல �5யா%. இத +� 
ச�மதி�பா�களா படார2க�?” 
 
“இத + ம6-மா? இ�;� ஏதாவ% ஏெழ6- க5ஷ�க� ெசா�னாJ� 
ச�மதி&க ஆ5க� உ-. சாமி! ஆயிர� ஆ5க<ட� ஆ*நா6களிேல, 
அதாவ% ெபௗ�ணமி இர, 8 மணி&+ நா� த2கைள� ச�தி&கிேற�. ஆனா#, 
சிரம(தி + எ�ன த'M�? எைத=� �� I65� ேபசி �5(%& ெகாடா# பிற+ 
தகரா* வராமE'&+�. அத காக(தா�, ஆயிர� ஆ5கைள அ�ன� 
அளி�பதாக� ெசா#E அைழ(தாJ�, அத காக நீ� +றி�பி-� நிப�தைனைய& 
ேக6-� சில காவிக� கிE ெகா�<� அ%கைள( த65& ெகா-(%& ெகா- வர 
ேவ-�. ேமJ� அ�த ஆ* நா6களிேல எ�ென�ன ே^(திர(திேல எ�ென�ன 
தி'விழாேவா! தி'விழா பலமாக இ'�தா# ஆ5க� அ2+தா� ேபா3-
வி-வா�க�. ேபானா# சா�பா-� 8கமாக& கிைட&+�, கா8� ேந'�, க(திாி=� 
8மாராக நட&+� எ�* அ�த� பய#க� தி'விழா நட&+� ஊ'&+� ேபா3-
வி-வா�க�. அ�ப5� ேபாகிறவ�கைள மட&கி அைழ(% வர ேவ-�. ஆக� 
ெச3யேவ5ய ேவைல ெகாFச� இ'&கிற%. இத காக இ�த& க6ைட&+ எ�ன 
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த'வதாக சாமி தீ�மானி(தி'&கிற% எ�ப% ெதாி�தா# ேவைல ெச3ய& ெகாFச� 
நி�மதியாக இ'&+�. 
 
“ேசா* கிைட(தா# ேபா%� எ�* ெசா�ன% ேபா3 இ�ேபா% ேபர� ேப8கிறாயா? 
சாி, சாி, உன&+ உ� ஆ=6கால� வைரயிJ� ேசா* %ணி த'ேவ�, ேபா%மா?” 
 
“சாமி! ேகாபி&க& Iடா%. எ� ஆ=6கால� வைரயிேல எ�* ெசா#கிறீ�, யா� 
கடா�க�? இ�ேறா நாைளேயா இ�;� ெகாFச ேநர(திேல, இரேவா, பகேலா 
எ�த ேநர(திேலா ைகலாயபதி தன% தி'வ5யிேல எ�ைன� ேச�(%& 
ெகா�கிறாேரா, எ�ப5� ெசா#ல �5=�? எ� ஆ=� வைரயி# கா�பா *வதாக� 
ெசா#J� ேப�8 ேவடா� சாமி! +றி�பாக ஒ' ெதாைக ெசா#Eவி-�.” 
 
“பணமா? சாி நீேய ேக�! எ�னதா� ேவ-�?” 
 
“ஆ5&+ அைர Nபா Mத�, ஆயிர� ஆ5&+ 500 Nபா3 த�தா#ேபா%�.” 
 
“பி�ைச&கார�பய#! சாி, ஐ�1*தாேன ேவ-�? சாி, த'கிேற�.” 
 
எ�றா#! ேத� எ�ற உடேன தி(தி&+மா சாமி?” 
 
“த5யா! எ� வா�(ைதயிேல ந�பி&ைகயி#ைலயா?” 
 
“யா� சாமி ெசா�ன% அ�ப5! ஆனா#, பண விஷய� பா'2ேகா, கணாேல 
பா�(%& ைகயாேல ெதா6-( த65� பா�(%& காதாேல ேக6டா(தாேன ஒ' 
ச�ேதாஷ� பிற&+�. நீ2க தவறாக எணிவிட& Iடா%. எ� 8பாவ� அ%. 
பண(ைத வா2கி& ெகாடா# என&+ ேவைலயி# 8*8*�! ஏ ப-�. ெப6ேரா# 
ேபா6டா#தாேன ேமா6டா� ஓ-%. அ%ேபால.” 
 
“சாி! நா� சீ6- த'கிேற� பண(%&+ உன&+�, நா� ஏ பா- ெச3கிற 
சா�பா6-� ெசல,&+� ேச�(%� பண� த'வா�. அைத வா2கி& ெகா- 
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நாைள&+ இேத இட(திேல எ�ைன வ�% ச�தி&க ேவ-�. பிற+, ஆறா� நா� 
ெபௗ�ணமிய�* நட&க ேவ5ய ஏ பா6ைட& +றி(% நா� ெசா#Jகிேற�.” 
 
“இ�த� ேபா�8 �5�த%�, பா�திப� உடேன 500 Nபா3 த�%த,�ப5 
ஆலால8�தர'&+� சீ6- எ�தி ஆ5& ேகால(திE'�த பிரமநாகய(%&+( 
த�தா�. பிரமநாயக� சீ6- எ-(%& ெகா-, !ற�ப6டா� மி&க ச�ேதாஷ(%ட�. 
பா�(திப� %ளி=� ச�ேதகி(த �5யாதப5 நட�% ெகாட பிரமநாயக�, 
அவ;ைடய எதி�கால ேவைல( தி6ட(ைத அறி�% ெகா�<� அாிய ச�த��ப� 
தன&+& கிைட&+�ப5 ெச3வி(த ஆ5& ேகால(ைத� பாரா65& ெகாேட, 
தன% மாளிைக ெச�*, மா*ேவட(ைத& கைல(% வி6-, �தலைம�சைர& காண� 
ெச�றா�. �தலைம�ச� பிரமநாயக(ைத& காண,� இOட�படவி#ைல எ�ற 
ேபாதிJ� ெவ*�!ட� சில நிமிஷ ேநர� ேப65தர �5=� எ�* ெதாிவி(தா�. 
பிரம நாயக� �தலைம�சாி� ேகாப(%&+� ெவ*�!&+� காரண� இ'�ப% 
அறி�தவராதலா# அத காக வ'�தவி#ைல. மாியாைத=ட� �தலைம�ச'ட� 
ேபசலானா�. 
 
“மிTட� பிரமநாயக�! எ�ன விேசஷ�?” எ�* �தலைம�ச� ெகாFச� அதிகார( 
ேதாரைணயிேல ேப�ைச( %வ&கினா�. 
 
“பா�(திப� விஷயமாக(தா� ேபச வ�ேத�” எ�* நிதானமாக� பதிலளி(தா� 
பிரமநாயக�. 
 
“பா�(திபைன� பி5(%வி6S� ேபாE'&கிற%” எ�* ேகEயாக& ேக6டா� 
�தலைம�ச�. 
 
“பா�(திபைன( த�பி� ேபாக� ெசா�னவ;&+ அவைன மீ-� பி5�ப% 
கOடமா? பா�(திப�, எ� உ�ள2ைகயிேல இ'&கிறா� �தலைம�சேர! 
பா�(திபைன வி-தைல ெச3தா#, அவ;ைடய நடமா6ட(ைத& கவனி(%& 
ெகா5'�% தைலமைறவாக இ'&+� +மா� எ�பவைன=�, ெவ5+- 
ம�ம(ைத=� க-பி5&க வழி ஏ ப-� எ�* நா� ெதாிவி(ேத�. தா2க� எ� 
ேயாசைனைய �6டா�தன� எ�* க'தினீ�க�. எ� பதவிைய ராஜினமா 
ெச3ேத�. ஆனா# %�பறி=� ேவைலைய நா� நி*(தி& ெகா�ள வி#ைல; 
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பா�(திப� சிைற�சாைலயிE'�% த�பி(%& ெகா- ேபான%, எ� 
உதவியினா#தா�. அ% அவ;&+ ெதாியா%” எ�* பிரமநாயக� Iறி& ெகாேட 
- ஆலால8�தர'&+� பா�(திப� த�த சீ6ைட& கா65னா�. 
 
அைத� ப5(த%�, �தலலைம�ச� ச�ேதாஷ(தா# %�ளி எ��தா�! “அ�னாபிேஷக 
ஆ5 யா�?” எ�* ேக6டா�. பிரமநாயக(தி� !�ைனைகைய& கடா�. “ஓேகா! 
நீ2க� அ�ேபா% படார ச�னதியாகி வி6Sரா?” எ�* Iறி& ெகாேட 
ஆன�தமைட�%, பிரமநாயக(தி� கர2கைள� பி5(%& +J&கியப5, “மிTட� 
பிரமநாயக�! உ��ைடய Gைளேய Gைள. நா� Mணாக& ேகாபி(% ெகாேட�.” 
எ�* Iறினா�; ெடEேபாைன எ-(தா�. 
 
பிரமநாயக� சேரெலன, ெடEேபாைன �தலைம�ச� கர(திE'�% பி-2கி& கீேழ 
ைவ(%வி6-, “ஆலால8�தரைர& ைக% ெச3ய உ(தர, பிற�பி&க உ(ேதசமா? 
ேவடாமா; இ�ேபா% இ�த& காாிய� ெச3தா#, எ� தி6ட� பாழாகிவி-�. 
இ�ன�� பா�(திபைன எ� பா�ைவயிேலேய ைவ(தி'&கிேறேன ெயாழிய 
+மாாி� இ'�பிட�� ெவ5+- விஷய�� ெதாி�% ெகா�ள �5யாத நிைலயிேல 
தா� இ'&கிேற�. அ�த இரகசிய(ைத விைரவிேல அறி�% ெகா�ள� ச�த��ப� 
கிைட(தி'&கிற%. உம% உதவி ேதைவ” எ�* Iறினா�. 
 
“எ�ன ேவ-�? ெசா#J�. மிTட� பிரமநாயக�. எ� ைகெய�(தி6ட க5த� 
ேவ-மானா# ெகா-(% வி-கிேற�. உம&+ இOடமான உ(தரைவ எ�தி& 
ெகா�<�. என&+ இ�ேபா% உ�மிட� >ரண ந�பி&ைக பிற�% வி6ட%” எ�* 
�தைம�ச� சிாி�!ட� ேபசினா�. 
 
பிரமநாயக�, “அ@வள, பா&கியசாEயாக நா� ஆக ேநாி6ட% க- 
மகி:�சியைடகிேற�. ஆனா# என&+ இ�ேபா% அவசரமாக( தா2க� ெச3ய 
ேவ5ய காாிய� அ% அ#ல. ஒ' ஆயிர� ாிச�@ ேபாQசாைர எ�;ட� அ;�பி 
ைவ&க ேவ-�” எ�* ேக6க, �தலைம�ச� விய�! *, “மிTட� பிரமநாயக�, 
எ�த ரா`ய(தி� மீ% பைடெய-&க� ேபாகிறீ�? எ�ன ேவ5&ைக! ஒ' ஆயிர� 
ாிச�@ ேபாQசா! எத +? பா�(திபனிட� ெபாிய ப6டாள� இ'&கிறதா? +மாாிட� 
க�ெபனி இ'&கிறதா? என&ெகா�*� விள2கவி#ைலேய” எ�* ேக6டா�. 
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பிரமநாயக�, “என&+� ெதாிய(தா� இ#ைல. ஆனா#, படார& ேகால(திேல 
இ'&+� பா�(திப�, ஆ5�பய# அ�னாபிேஷக(%&+� பிற�பி(தி'&+� 
உ(தரவி�ப5 நா� நட�தாக ேவ-ம#லவா? ஆகேவதா� ஆயிர� ாிச�@ 
ேபாQசாைர ஆ5 ேவட(திேல சி(தமாக இ'&க� ெசா#J�. நா� இர- 
நாளிேல வ'கிேற�. அவ�கைள அைழ(%� ெச#ல” எ�* Iறினா�. 
----------- 

அஅஅஅதிதிதிதியாயாயாயாயயயய����    22221111    
 
“ஆயிர� ஆ5கைள& ெகா- எ�ன அ !த� ெச3ய� ேபாகிறா�?” எ�* 
%�பறி=� பிரமநாயக� ேயாசி&க �5யவி#ைல. ஆ5க� ேவட(திேல 
ேபாQசாைரேய அைழ(%� ெச#ல ஏ பா- ெச3% வி6டா#. பா�(திப� எ�த 
விதமான காாிய� ெச3வதானாJ� கைடசி விநா5யி# Iட( த�னா# அவைன 
த-(%விட �5=� எ�ற ந�பி&ைக இ'�த%. ஆகேவ Mணாக, Gைள&+ ேவைல 
ெகா-&கவி#ைல. 
 
பா�(திப;ைடய க5த(ைத மதி(% ஆலால8�தர� பணம ெகா-(தா�. பண(ைத� 
ெப *& ெகா- பிரமநாயக�, பைழயப5 படார& ேகால� தா2கி& ெகா-, 
பா�(திபைன� ெச�* க-, “ஆயிர� தயா�! உ(தரைவ எதி�பா�&கிேற�” எ�* 
Iறினா�. 
 
“மி&க ச�ேதாஷ�. ஆனா# நீ ெச3ய ேவ5ய காாிய(திேல, ஆர�ப ேவைலதா� 
�5�தி'&கிற%. �&கியமான காாிய(ைத இனி� ெச3ய ேவ-�. அதிேலதா� 
உ� ��� சம(%� ெதாிய ேவ-� எ�* பா�(திப� Iறினா�. 
 
“எ� சாம�(திய(ைத� ப றி நீ2க� ச�ேதகி�ப%தா� என&+� ச2கடமாக 
இ'&கிற%. இ'&க6-�, H2கி& ெகா5'&+� !E ேபா�* இ'&கிேற�. 
எ��பிவி6-� பா�(தா#தாேன ெதாி=�, எ� விஷய�? Mணாக� பிரதாப(ைத& 
I*வாேன�. நீ2க� எ@விதமான காாிய� ேவ-மானாJ� ெச3ய� 
ெசா#J2க�. எ�னா# �5யவி#ைல எ�றா#, காாி( %�!2க�”எ�* 
பிரமநாயக� ேராஷ� ெகாட பாவைனயிேல ேபசினா�. 
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பா�(திப� ெகாFச ேநரம6-� ஆ:�த சி�தைனயி# இ'�தா� அவ;ைடய 
ெந றியிேல 8'&க2க� ேதா�றின. தைல+னி�% அ2+மி2+� உல,வ%�, பிற+ 
ெவறி ெகாடவ� ேபால வான(ைத அணா�% பா��ப%�, ெப'G�8 
வி-வ%மாக இ'�தா�. “இ�த� படா(ைத ��வ%� ந�பிவி-வ% சாியா+மா?” 
எ�* சி�தைன. அதனா# ஒ'விதமான சFசல�. 
 
பா�(திப;ைடய நிைலைமைய� பிரமநாயக� உண��% ெகாடா�. ெந'&க5யான 
இ�த ேநர(திேல, எ@வள, ச�ேதக� பிற�தாJ� கைடசியி# த�ைன(தா� %ைண 
ெகா�வா� எ�ப% ெதாி=� பிரமநாயக(%&+. எனேவ பா�(திபனிட� ச * 
�&காக நட�% ெகா�ள ேவ-� எ�* தீ�மானி(தா�. 
 
பா�(திப� ஒ' தீ�மான(%&+ வ�%வி6டா�. எ�ன ேநாி6டாJ� சாி. இனி இ�த� 
படார(ைத& ெகா- தா� காாிய(ைத �5(%& ெகா�ள ேவ-� எ�* �5, 
ெச3% ெகா-, “சாி! நாைள இர, ப(%மணி 8மா'&+� படார& I6ட(ைத 
அைழ(%& ெகா-, இேத இட� வ�% ேச�. ஒேர +�பலாக& ெகாட வராேத. 
ப(% இ'ப% ேப� ெகாட சி* சி* பிாி,களாக வ�% ேசர6-�. ேபா, உடேன 
அ�த ஏ பா6ைட �5(%& ெகா- வ�% ேச�, தாமதியாேத” எ�* Iறினா�. 
 
பிரமநாயக�, “இர, ப(%மணி&+ அவ�கைள அைழ(% வ�%வி-கிேற�. ஆனா#, 
சா�பா- ஏ பா- ஒ�*� ெச3ய& காேணாேம! அ�த� பய#க� பசிேயா பசி எ�* 
I�சEட ஆர�பி(தா# பரமசிவ� Iட� பய�பட ேவ5யி'&+�. நீ2க� ெச3கிற 
ஏ பா- என&+& ெகாFச�� பி5&கவி#ைல. ஆயிர� படார2கைள அைழ(% 
வ'வெத�றா# அத + ��ஏ பாடாக இ2ேக எ(தைன G6ைட அாிசி இ'&க 
ேவ-�? கா3கறி ஒ' ப&க(திேல +வியலாக இ'&க ேவ-�. ப'�!� பலகார� 
சாமா;� இ'&க ேவடாமா? க6ைட காேணா�, G6ைட காேணா�. இ�த 
நிைலயிேல, அ%கைள அைழ(%& ெகா- வ�தா#, யா� அ%க<ட� ம#Eட 
�5=�?” எ�* ேகாப2 ெகாட பாவைனயிேல ேக6டா�. 
 
பா�(திப� சிாி(%& ெகாேட, “பாழா3ேபானவேன, ேசாேறாேசா* எ�* 
அைலயாேத. அத + ேவற ஏ பா- ெச3% வி6ேட�. கவைல�படாேத. அேதா, 
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கா6-&+�ேள இ'&+� ேகாயி# இ'&கிறேத. பா�(தாய#லவா! அ%தா� சைமய# 
இட�. ேகாயிEேல இ'&+� ேதவேன தவசி�பி�ைள. எ� தேபா பலேம, அாிசி 
இ�றி� ேசா*. ப'�பி�றி& +ழ�! ெகா- வ�% ேச�&+�, பFைச� பயேல, 
எ�ைன� பா�(தாேல உன&+( ெதாியவி#ைலயா? நா� பFேச�திாிய� 
ெச6ைடகைள=� அட&கி� பிரமைனேய பணி ெச3பவனாக& ெகாட பா�(திப� 
எ�ப%; Gடா நாைள இர, வ�% ேச�. நட&க ேவ5யைத நா� கவனி(%& 
ெகா�ேவ�. ேபா” எ�* உ(தரவி6டா�. 
 
உ�ேள ெபா2கிய சிாி�ைப அட&கி& ெகா- பிரமநாயக�, பா�(திப;ைடய தேபா 
பல(ைத( ெதாி�% தாசனாகிவிட6% ேபால ந5(%வி6-, “ெதாியா( தன(தா# 
ஏேதேதா ேபசிவி6ேட�. ெத3வ(ைதேய ஏவலனாக& ெகா-�ள தி@ய 
!'ஷராகிய நீ2க� எ�ைன ம�னி&க ேவ-�” எ�* பயப&தி=ட� ேக6-& 
ெகா- பாத(ைத� பணி�%வி6-� ெச�றா�. 
 
+றி�பி6டப5, ம* இர, படார& I6ட� வ�% ேச��% வி6ட%. 
வ�தவ�க<&+� ேசா * வாசைனேய கிைட&காததா#, ஒ' பரபர�! உடாயி *. 
பா�(திப�, “ஆயிர(ெதா' அ�ப�கேள, அைர விநா5 ேவ* எைத� ப றி=� 
மன(திேல நிைன&காம# அமலைன( தியான� ெச3=2க�” எ�* உபேதச உ(தர, 
பிற�பி(தா�. பிரமநாயக� ஆ�சாிய2Iட அைட�தா�. ‘இ�த& க�ள� எ@வள, 
ேந�(தியாக ந5&கிறா�? பாமர� அவனிட� மய2கியதிேல எ�ன ஆ�சாிய� இ'&க 
�5=�?” எ�* எணி& ெகா-. 
 
தியான� �5�த பிற+ பா�(திப� மீ-� ேபசலானா� “ப&த�கேள, உ2களிேல, 
1 றிேல ஒ'வராவ%, உைமைய( ேத5& க-பி5&க ேவ-ம� எ�* 
உ(தமமான ேநா&க( ேதா-, இ�த( தவ&ேகால� ெகா5'�X�க�. ெப'� 
பாலானவ�க�, கபட ேவடதாாிக� எ�ப% என&+( ெதாி=�. அதனா# அத காக 
நா� உ2கைள& ேகாபி(%& ெகா�ள வி#ைல. எ&காரண� ெகா- நீ2க� காவி 
அணி�தி'�தாJ� சாிேய. காவி அணி�தவ�கைள& கட,� ச�னிதான(%&+ 
அைழ(%� ெச#J� த(%வ� எ�;ைடய%. கபட� நிைற�தவ�கைள& கட,� 
ஏ *& ெகா�ள மா6டாேர எ�* ேயாசி&க ேவடா�. எ�;ைடய 
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தேபாபல(தா#, உ2க<ைடய கபட(ைத& க'&கி( Hளா&கி& கா ேறா- 
கா றா+�ப5 ெச3% வி-கிேற�. பய�படாதீ�க�. 
 
பா�(திப� ஆேவச� ெகாடவ� ேபால� ேபசினா�. படாரா& I6ட(திட� 
ேபசி, மனைத மய&கி அவ�கைள( த� இ�ைச�ப5 நட&க� ெச3ய ேவ-� எ�ற 
ேநா&க(ேதா- இ�த நாடக(ைத� பா�(திப� நட(%கிறா� எ�ப% 
பிரமநாயக(%&+ விள2கி *. அ�த ஆயிரவ� உைமயிேலேய படார2களாக 
இ'�தி'�பி�, அ5பணிவ�, அரகரா I*வ�. இ�ப5�ப6ட சிற�த தைலவ� ெவ+ 
சீ&கிர(திேல ஒ' மட� க65வி-வா�. அ�த மட(திேல த2க<&ெக#லா� இட� 
கிைட(%வி-� எ�* எணி� ச�ேதாஷி(தி'�ப%. வ�தவ�கேளா, ேக.5.க� 
படார2களாக உல,வைத=�, க�ள�க� காவி உைடயிேல இ'�பைத=2 க- 
படார& I6ட(தி� !ர6-கைள அட&கி� பழ&க�ப6ட ேபாQசா�. எனேவ 
அவ�க<&+� பா�(திப;ைடய ஆேவச� ெசா  ெபாழி, ேக6க& ெகாFச� 
ஆ(திர� உடாயி *. ஆனா# கமிஷனாி� உ(தர, க-ைமயான%. படார& 
ேகால(தி# இ'&+� பிரமநாயக�, எைத எ�த ேநர(தி# எ�ப5� ெச3ய� 
ெசா#கிறாேரா அ%ேபா# ெச3ய ேவ-�; அவசர�ப6- நீ2களாக எ%,� 
ெச3%விட& Iடா% எ�* கமிஷன� உ(தர வி65'�தா�. ஆைகயினா# அவ�க� 
ஆ(திர(ைத அட&கி& ெகா5'�தன�. “ஆ5� பய#க� நம% ேப�சினா# 
மய&க� ெகாடவ�களாகி வி6டன�” எ�* எணி& ெகா- பா�(திப� ேமJ� 
ேபசலானா�. 
 
“ஆ5கேள! உ2கைள நா� இ�* அைழ(த% வி'�தளி&க, வி'�% காேணா�. 
ஏேதா Mேப�8 நட&கிறேத எ�* நீ2க� வியாIல�ப-கிறீ�க�! கவைல 
ேவடா� இ�* ம6-ம#ல. இனி எ�ேனா- எ@வள, கால� இ'�தாJ� 
உ2க<&+ வி'�% உ-. விைளயா6- அ#ல! உ2க<&+ எ�;ைடய 
தேபாவன(திேல, அ'ைமயான வி'�தளி&கிேற�. அ�த( தேபாவன� எ2ேக 
இ'&கிற% எ�* எ�ைன& ேக6கிறீ�களா? நீ2க� அ�த வன(ைத& காண(தா� 
ேபாகிறீ�க�! வழி ெதாிய& காேணாேம எ�* வா-கிறீ�களா? பாப�! நா� 
கா6-கிேற� வழி, வா'2க�” எ�* Iறி& ெகா- அவ�கைள ஆரய(திேல 
இ'�த ஆலய(%&+ அைழ(%� ெச�*, ��ப&க(திேல இ'�த பிரமாடமான 
ந�திய'ேக அவ�கைள இ'&க� ெச3%, “இ2ேக த2கி இைறவைன( ெதா�தப5 
இ'2க�. நா� உ�ேள ெச�* ேதவனிட� �ைறயி-ேவ�. அவ� உ�ள� கனி�%, 
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வழிவி-மா* ந�தி&+ உ(தரவி-வா�. ந�தி விலகி நி�* நா� ேபா3� ேசர 
ேவ5ய தேபாவன(தி கான வழி ெதாிய� ெச3=�.” 
 
ஆ5& ேகால(திேல இ'�த ேபாQசா'&+, “இவ� யாேரா ெதாியவி#ைல. 
!ர6-&கார� எ�* நா� நிைன(ேதா�. இவ� ேப8வைத� பா�(தா#, இவ� 
!ர6டன#ல. யாேரா ஒ' ைப(திய&கார� எ�* ேதா�*கிற%. தேபாவனமா�. 
அத + ந�தி வழிகா6-மா�. 8(த� ைப(திய&கார� பய#! இவைன� பி5&கவா 
கமிஷன'�, பிரபல பிரமநாயக�� ஆயிர� ேப�கைள அைழ(%& ெகா- 
வரேவ-�? காைத( தி'கி& க�ன(தி# ஒ' அைற ெகா-(தா# பய# 8'- 
வி�வா� கீேழ. இவ;&காக இ@வள, ேபாி� ேவைல Mணாவதா?” எ�* 
நிைன(தன�. படார ேவட மணி�தி'�த பிரமநாயகேம, பணி,ட� பா�(திபனிட� 
ெச�*, “ேதவ� அ'� ெப ற +'நாதா, ந�தி விலகி வழிவி-� எ�* தா2க� 
Iறிய ெமாழிைய இ�த ஆ5க� ந�பவி#ைல. நீ2க� விைளயா-கிறீ�க� எ�* 
நிைன& கிறா�க�. ஆனா#, நா� அறிேவ�, த2க� தேபாபல(ைத” எ�* Iறினா�. 
 
பா�(திப�, ந�தி&க'ேக I6ட(ைத இ'&க� ெசா#E வி6-, ேகாயிJ&+�ேள, 
GலTதான� ெச�றா�, ேதவைன( ெதாழ. ேபா+��, அைனவ'� அரகர, சிவசிவ 
எ�* பஜி(%& ெகாேட இ'&க ேவ-� எ�* க6டைள யி6டா�. 
ஆ5களி� அரகர சிவசிவ ச(த� அரைன=� ெசவிடனா&கிவி-� ேபாE'�த%. 
உ�ேள ஓ5னா� பா�(திப�. ஐ�% நிமிட2களாயின. அரகர சிவசிவா எ�* 
பஜித(ப5 அைனவ'� ந�திையேய உ *� பா�(%& ெகா5'�தன�. அ-(த 
நிமிஷ(திேல ஆ�சாிய ச�பவ� நைடெப ற%. பா�(திப� Iறியப5ேய ந�தி 
விலகி *. 
 
ந�தி விலக& கட%�, ஆ5 ேவட� >5'�த ேபாQசா� ெகாFச� 
ஆ�சாியமைட�தன�. ‘இ�த& க�ள� சாமானியன#ல. ெபாிய ஜாலவி(ைத&கார�. 
இவ� மனிதைன மி'கமா&+வா�! மி'க(ைத மனிதனா&+வா�! இவைன� பி5&க 
இ@வள, ஆ6க� ேதைவ�ப-� எ�* %�பறி=� பிரமநாயக� எணியதிேல 
தவ* இ#ைல. இ�த� பாவி ந�ைம எ�ென�ன ெச3வாேனா?” எ�* பய�தன�. 
 
ந�தி விலகிய%� படார& ேகால(தி# இ'�த பிரமநாயக� பய�படவி#ைல. 
ஆனா#, மி&க ஆவேலா-, ந�தி விலகிய இட(திேல ெதாி�த 8ர2க வாயிைல& 
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I��% கவனி(தா�. உ�ேள ஒேர இ'�. ேகாயிE� உ�ேள ஓேடா5� ெச�றா�. 
பா�(திப� வி&கிரக(தி� கா#கைள� பி5(%& ெகா5'�பைத& க-, அ5ய ற 
ெந-� பைனேபா# அவ� �� M:�% +�பி6-,“அ !த !'ஷேர! ஆடவனி� 
அ'ைம( Hதேர! இ% கEகால�. இ&கால(திேல கட,� ஏ%, இ'� ஏ% எ�* 
கசட�க� I*கிறா�க�. அவ�க� கடா# ெதாி=�, உம% மக(%வ�, நா� 
�தEேல, எ�ைன� ேபால ஒ' ேசா *� சாமியா� எ�ேற த2கைள நிைன(ேத� 
இ�ேபா% ந�தி விலகிட& கேட�. எ� தவைற உண��ேத�. அபசார� ெச3த 
எ�ைன� ெபா*(த'ள ேவ-கிேற�. உம% ெபா�ன5 ேபா றிேன�” எ�* 
Iறினா�. Iறிவி6- அ வி&கிரக(தி� தாைள வண2+� பாவைனயாக( ெதாட 
�ய#ைகயி# பா�(திப�, அவைர ஆசீ�வதி�பவ� ேபால( தைலைய( தடவி H&கி 
நி*(தி, வி&கிரக(தி� பாத2கைள அவ� ெதாட ஒ6டாம# த-(%வி6டா�. இ�த� 
968ம(ைத( %�பறிபவ� ெதாி�% ெகாடா�, எ�றாJ� அைத ெவளி&+& 
கா6டாம#, பா�(திப;ைடய மகிைமைய& க- பரவசமானதாகேவ பாசா2+ 
ெச3தா�. 
 
“சாி, எ�;ைடய சீட�க<ட� இனி� >ேலாக ைகலாய� எ�ற !னித!ாி&+� ேபாக 
ேவ-�. இ2ேக கிைட&+� பைழய க�ைதகைள எெணயி# ேதா3(%( 
தீவ�(தியா&கி& ெகா�, 8ர2கெமா�* ெதாி=�, ந�தி விலகிய இட(திேல, 
அ�8ர2க(தி;�ேள ேபானா#, சாேலாக சாமீப சாNகப பலø� தர&I5ய, >ேலாக 
ைகலாய� ேபா3� ேசரலா�. அ2+� ெச�ற பிற+, எ�;ைடய ம ற 
அ !த2கைள& கா6-கிேற�” எ�* பா�(திப� Iறிட, படார2க<&+ ஆ5 
ேவட( %�பறிேவா�, +'வி� க6டைளைய& Iறினா�. சில�, தீவ�(திக� 
பி5(%& ெகாடன�. ஒ@ெவா'வராக, உ�ேள இற2கின�. எ#ேலா'� இற2கி& 
ெகாFச Hர� ெச�ற வாயிE#, ந�தி பைழயப5 வ�% நி�*வி6ட%. 
 
தீவ�(திகளி� ஒளியினா#, 8ர2க� ஒ'வா* ெதாி�த%. சிவ நாம பஜைன=ட� 
ஊ�வல� ேபால ஓராயிர� ஆ5க<� ெச�றன�. வைள�%�, சில இட2களிேல 
அக�*�, ேவ* சில இட2களிேல +ழிக� நிர�பி=� ம *� சில இட2களிேல 
ச *� ெச2+(தா=� இ'�த%, 8ர2க வழி. எவேனா ஒ' சி றரச� கால(திேலா, 
அ#ல% காட6ரச� கால(திேல அ�8ர2க� அைம&க�ப65'&க ேவ-�; இைத 
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எ�ப5ேயா பா�(திப� ெதாி�%, த�;ைடய காாிய(%&+� பய�ப-(தி& 
ெகாடா� எ�பைத� பிரமநாயக� Uகி(%& ெகாடா�. 
 
ஆ5 ேவட� ேபாQசா'&+& கிE=� ைதாிய�� மாறி மாறி வ�தன. எ�ன 
ஆ+ேமா, யா% ேந'ேமா எ�ற கிE! எ�ன ஆவ%? நா� ஆயிர� ேப� 
இ'&கிேறாேம, இவ� எ�ன ெச3ய �5=�? பிரமநாயக� ஆழ� ெதாியாமலா 
காைல Wைழ�பா�! அவ;ைடய மாயாஜால2கெள#லா� பிரமநாயக(திடமா 
பE&+� எ�ற ந�பி&ைக. 
 
8ர2க வழியாக ெந-�Hர� ெச�ற%�, ெகாFச Hர(தி E'�% ஏேதா ச(த�, 
இ'�! அ5�ப% ேபால, உர(த +ரE# யாேரா ேப8வ% ேபால& ேக6ட%. ேமJ� 
ெகாFச� ெதாைல, ெச�ற%�, தீ நா ற�! ேபாQசா'&+ நரகேலாக நிைன, 
வரலாயி *. இ�த� பாவி, ஏதாவெதா' பய2கரமான நரகேலாக(ைத( தயாாி(% 
ைவ(தி'&கிறாேனா? பிரமநாயக�, படார& ேகால(திேல இ'�தாJ�, நா�� 
ஆ5கள#ல எ�பைத=� அறி�%& ெகா-, எ#ேலாைர=� ஏக கால(திேல 
அழி(%விட இ�த� பய2கரமான பாைதயிேல !க ைவ(தாேனா? 8ர2க(திேல 
8-நா றம5&கிற%. விதவிதமான ச(த� ேக6கிற%. எ�ன காரணேமா 
ெதாியவி#ைல. ெந'�!& +ழிகளிேல த�ளி வி-வாேனா? நீ�நா3கைள ஏவி& 
க5&க� ெச3வாேனா? எ�ென�ன இ�ைசக� நட&+ேமா? ெதாிய வி#ைல. 
�5�சவி:�பவைன=�, க�ள� சாவி& காரைன=� க�ன(திேல இர- அைற 
ெகா-(% அட&கி வி-வ% நம% வழ&க�. க�ன� ைவ&கிற க�ளைன, 
�%+(ேதா# உாிய அ5 ெகா-(% அட&கிவி65'&கிேறா�. ஊ�� ேபா&கிாிகளி� 
�65கைள( த65 அவ�கைள Gைலயி# உ6கார ைவ(% வி-வ% நம&+( ெதாி=�. 
இவ� அ�ப5�ப6டவனாக இ#ைலேய எ�* பய�தன�. 
 
இ@வண� பய(ேதா- நட�% ெச�றவ�கைள ேமJ� கிளி ெகா�ள� 
ெச3வ%ேபால, ஒ' ச�பவ� ேநாி6ட%. பலவிதமான ச(த2க� ÷6-& 
ெகா5'�தன. திSெர�* நி�* வி6டன. ஒேர அைமதி, அ�த அைமதிைய& 
க- ஆ�சாியமைட�% ஆ5& I6ட� அ�ச2 ெகா�<� ப5, 8ர2க வழியிேல, 
திS� திS� எ�* பல உ'வ2க� ேதா�றலாயின. ஒ@ெவா' உ'வ(தி� ைகயிJ� 
ஈ65=� ேவJ� மி�னி& ெகா5'�தன. பாைதயி� அ5யிேல ப-(%& 
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ெகா5'�த உ'வ2க� கால5� ச(த� ேக6ட%�, மி�சார ேவக(தி#, எ��% 
நி�ற கா6சி, ைதாியசாEைய&, Iட& ேகாைழயா&க I5யதாக இ'�த%. பாைதைய 
அ�த உ'வ2க� அைட(%& ெகா- வர&Iடா%. அ;மதி இ#ைல எ�* 
I*வ%ேபா# இ'�தத%, அ&கா6சி உ'வ2க� வா3 திற�% ஏ%� ேபசவி#ைல. 
இ%கட ஆ5&I6ட� அலறி *. 
 
பா�(திப� ெப'2+ரEேல சிாி(%வி6-, அ&I6ட( %&+ ��னா# ெச�றா�. 
ஊ�வல(தி +( தைலைம தா2கி நட(தி� ெச#பவ� ேபால நி�* ெகா-, 
“பய�படாதீ�க�. இைவ ப%ைமக�!! பாவிகைள ம6-ேம இைவ பாைதயிேல வழி 
மறி&+�!!” எ�* Iறிவி6- ஒ' சி* +ழெல-(% ஊதினா�. அ�த� ச(த� 
ேக6ட%�, எ@வள, ேவகமாக� ப%ைமக� ேதா�றினேவா, அேத ேவக(திேல 
மைற�தன. பாைத பைழயப5 காண�ப6ட%. ப%ைமக� மைற�%�, படார& 
I6ட(%&+� பய� மைறயவி#ைல. அ�ச(ேதா- தா� நட&கலாயின�. நட&+� 
ேபா%தா� ெதாி�த%. எ�த� ப%ைமக� திSெரன எ��% நி�* மைற�தனேவா, 
அேத ப%ைமகேள பாைதயிேல ப(%& கிட�தன. ப5&க6-க� ேபால! அைவகளி� 
மீ% கா# ைவ(% நட&+�ேபா% திSெரன மீ-� அைவ எ��% நி�றா# த2க� 
கதியாதா+� எ�பைத நிைன&+�ேபா%, ஊ�வல&காராி� உ�ள� +J2கி *, 
பய(தா#. 
 
பா�(திப� ைகேத��த கபட� எ�ப% ெதாி�த%. ஜா&கிர ைதயாகேவ நட�%வ�த 
பிரமநாயக�, ப%ைம& கா6சிைய& கட பிற+ பா�(திப�, சகல த�திர2கைள=�, 
ெதாி�% நட�தி'&கிறா�. பலமான ��ேன பா-கேளா- தி6ட(ைத 
ைவ(தி'&கிறா�. ஆகேவ ேமJ� ஜா&கிரைதயாக இவ� விஷய(தி# நட�% 
ெகா�ள ேவ-�. தவிர ஆயிர� ேபாி'&க அ�ச� ஏ� எ�* அச6ைடயாக 
இ'&க& Iடா%. நா� சிறிதள, தவறினா# பா�(திப� த�பி(%& ெகா�வ% 
ம6-ம##. சதியாேலாசன ம�ம� க-பி5&க �5யா% தாகிவி-ம எ�ப% 
ம6-ம#ல. ஆயிர� ேபாQT Mர�க� அநியாயமாக� சாக ேநாி-� எ�பைத 
உண��தா�. 
 
பாைதயிேல கிள�பிய கால5� ச(த(ைத& ேக6- 8ர2க(திேல இ'�பவ� +மாேரா, 
ேவ* யாேரா, ஏேதா ஓ� விைசைய( தி'க, அ�த விைசயினா# இய2+�ப5 
அைம&க� ப6ட ப%ைமக� பாைதயிேல அ%வைர ப5&க களாக இ'�தைவக� 
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எ��% நி�றன. இ%தா� 968மேமெயாழிய, ம�திர ச&தி=மி#ைல. மக(%வ�� 
இ#ைல எ�ப% பிரம நாயக(%&+( ெதாி�த%. எ�றாJ� எ�ப5�ப6ட 
த�திர&கார;ைடய Gைள ேபா65யிட ேவ5யி'&கிற% எ�பைத=� இ�ச�பவ� 
உண�(தி *. ��பி'�தைதவிட, அதிக ஜா&கிரைத=�ளவரானா� பிரமநாயக�. 
 
ஒ' ெபாிய கத, தானாக( திற�த%. உ�ேள ஊ�வல� Wைழ�த%. சில 1*ேப� 
அ2+ பலவிதமான ேவைலகைள� ெச3% ெகா5'�தன�. ஒ'!ற(திேல ப6டைர, 
ம ேறா� !ற(திேல உைல&Iட�! ேவேறா� இட(திேல மர�சாமா�க�. 
இ�;ேமா� ப&க(திேல விதவிதமான ஆ=த& +விய#க�! ஒ' ெதாழி சாைலைய& 
கடன�. ந�திேதவ� கா65ய 8ர2க(%�, ஆ�சாியமைட�தன�. ஆயிர� 
ஆ6க<�, உ�ேள வ�% ேச��% பிற+, கத, தானாகேவ G5& ெகாட%. 
 
“>ேலாக ைகலாய� இ%தா�. நா� சி'O5(த >ேலாக ைகலாய�” எ�* Iவினா� 
பா�(திப�, ெப'2+ரEேல. “இ�த& ைகலாய(திேல மா� இ#ைல. ஆனா# ம� 
இ'&கிற%. ��!ற�� ம6-ம#ல, எதி��!ற�� எாி&கவ#ல, சிவனா� I6ட� 
இ2+-. இனி நீ2க� அ�த� சிவனா� I6ட(தவராகி வி6S�க�” எ�* 
Iறினா�. 
 
“எ2ேக +மா�?” எ�* ேக6டா�, ேவைல ெச3%& ெகா5'�த ஒ'வைன ேநா&கி, 
அவ� ஓ5னா� +மாைர அைழ(%வர. ஆயிர� ஆ6கைள=� சி*சி* பிாி,களா&கி, 
அமர� ெச3தா�. பிரமநாயக� பா�(திப� ப&க(திேல, ைகக6- வா3 ெபா(தி 
நி�றி'�தா�. பா�(திப�, 8*8*�!ட�, இ2+ம2+� ேவைல ெச3பவ�களிட� 
ேப8வ%�, உ(தர,க� பிற�பி�ப%மாக இ'�தா�. சில நிமிஷ2களிேல இராDவ 
உைடயிேல ஒ' வாEப� வ�% நி�றா�, பா�(திப� எதிாி#, ஆடவ� எதிாிேல 
ப&த� நி ப% ேபாE'�த%, வாEப� பா�(திபனிட� நி�ற த�ைம. 
 
“+மா�” எ�* Iறி& ெகாேட அ�த வாEபைன( த�வி& ெகாடா� 
பா�(திப�. +மாாி� ககளிேல நீ� த<�பி *. 
 
“இ@வள, கால�... இ�த இ'6- உலகி#...” எ�* வி�மினா�. 



155 

 

 
“Mர& ேகா6ட(திேல நி�* வி��பவ� ேகாைழ! +மா�! நா� உ�ைன அ5&க5 
வ�% பா�&க �5யவி#ைல. ெவளிேய உ�ள ெவறி உலகிேல ேவைல அதிகமாக 
இ'�த%. இ'�தாJ� எ� அ�!க�...” எ�றா�. 
 
“ஆ�. அ�!க� கிைட(தன. அைவகளிேல கடப5ேய இ2+ காாிய(ைத எ�னா# 
I-மான வைரயிேல ெச3% ைவ(தி'&கிேற�” எ�* +மா� Iறிட, பா�(திப� 
அவ� �%ைக( த65& ெகா-(%, “உண��சிேய உ'வாக வ�தவன#லவா நீ. உ� 
இல6சிய உல+, ேதா�ற� ேபாகிற%. நீ ப6டபா- Mணாகா%. எ� தி6ட�� 
பாழாகா%. �6டா�க� சில� எ�ைன �றிய5&க �ய�றன�. ெதாி=மா உன&+? 
சிைறயிேல Iட( த�ளின�. உன&+(தா� ெவளி உலக( ெதாட�ேப இ#ைலேய. 
உன&ெக�ப5( ெதாி=�...?” எ�* Iறிவி6-, ஆயிர� ேபைர& கா65, 
“இவ�க<&+ உண,� உைட=� அளி&க ஏ பா- ெச3!” எ�* உ(தர, 
பிற�பி(தா�. 
“உண,&+& +ைறவி#ைல. நீ2க� ேபான மாத� ேகாயிEேல +வி(த G6ைடக�, 
இ�ன ஓ� ஆயிர� ேப'&+� உணவா+�” எ�* களி�!ட� Iறினா�. +மா�. 
 
“ஒ' ெபாிய பாசைறஅ ேபா�&கழகம#லவா. இ2ேக நி*வியி'&கிறா�க�!” எ�* 
பிரமநாயக� ஆ�சாிய�ப6டா�. பா�(திப� +மாைர ேநா&கி, “சாி ேபா3 அவைர 
அைழ(% வா, இ�த Mர�கைள& காண6-�” எ�* Iறினா�. +மா� விைர�% 
ெச�றா�. 
 
அவ� தி'�!வத +� பா�(திப�, பிரமநாயக(ைத ேநா&கி, “ஆ5! எ� 
ைகலாய(%&+� பிரேவசி(% வி6டா3. இனி உைமைய உைர&கலா� எ�* 
எDகிேற�. இ2ேக நீ2க� காப%, சாதாரணமான ச�நியாசி மடம#ல. இ% 
Mர�க� ேகாயி#, ேபா�தா� இ2+ >ைஜ! %�பா&கி=� ெவ5+-� இ2+ 
ேதவ;&+ ைநேவ(திய� சாமா�க�. இ�த& ேகாயிE� நி�மாணக�(தா, Gல 
!'ஷைன இனி(தாிசி&க� ேபாகிறீ�க�. நா� இத + உ சவ G�(தி, +மா� 
இ&ேகாயிE� பிரதம >சாாி. நீ2க� இனி இ&ேகாயிJ&+( தி'�பணி ெச3% 
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ெகா5'&க ேவ-�. இ% எ� உபேதச�. உபேதச� இ2+, உ(தரவாக 
இ'&+�” எ�* Iறி� சிாி(தா�. 
 
பய(தா# பாதி உயி� ேபா3வி6ட%. ஆ5& ேகால2 ெகா5'�த ேபாQசா'&+. 
பிரமநாயக(தாJ� தைலைய அைச&க �5�தேத தவிர� ேபச �5யவி#ைல. 
அ�ச(ைதவிட அவ'&+ ஆ�சாிய� அதிகமாக இ'�த%. அ% நாைவ அட&கி 
வி6ட%. 
 
+மா'� ம ெறா'வ;� - ெகாFச2 +�ளமாக ஒ'வ� - வ�% ேச��தன�. 
அவைன& கட%� பா�(திப� ச * மாியாைதயாக நட&கலானா�. 
 
வ�தவைன& கட%� பிரமநாயக(%&+ அவ'ைடய வா:&ைகயிேல எ�*ேம 
ஏ ப65ராத ஆ�சாிய� உடாயி *. 
 
வ�தவ� ஒ' ஜ�பானிய�! 
 
எ@வளேவா ஆ�சாியகரமான ச�பவ2கைள& க-, பழ&க�ப65'�த பிரமநாயக� 
பிரமி(%� ேபானா�. பா�(திப� ஒ' ெகா�ைள& I6ட(ைத( தயாாி(தி'&கிறா�. 
க�ள ேநா6-க� ெவளியி-கிறா�. காம&I(%& கழக� ைவ(தி'&கிறா� 
எ�ெற#லா� ேக�வி�ப65'�தா#, அவ� அதிசய�படமா6டா�. 8ர2க(திேல 
8*8*�!ட� ஆ=த2க� ெச3% +வி&க�ப-வ% கடேபா% ெகாFச� 
ஆ�சாியமைட�தன� எ�ற ேபாதிJ�, இ�த ஆ=தச சாைலயி# Gலவராக ஒ' 
ஜ�பானிய� இ'�பா� எ�* பிரமநாயக� எதி�பா�&கேவ இ#ைல. 
 
ஜ�பானிய� மிக,� மாியாைத=ட� நட�% ெகாடா�. தமிழக(திேல பிற�% 
வள��தவ� ேபால வண&க� ெசJ(தினா�. பா�(திப� ப கெள#லா� ெவளிய 
ெதாி=�ப5 சிாி(தா�. ஆயிரவைர, ஜ�பானிய;&+& கா65, “நம% !னித 
பைட&+� !% ஆ6க�!” எ�* ெப'ைம=ட� Iறினா�. 
 
“பா�(திபா! உ� அறி,� ஆ றJ� ஆயிர� எ�ன? ஆயிர� ஆயிர� ேபைர& Iட 
நம% !னித� பைட&+& ெகா- வர& I5ய%தா�. திறைம&+� !(தி& 
I�ைம&+�, ஏ றப5யான நிைலைம விைரவிேல கிைட&+�. இ% ஆடவ� 
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தீ��!. நா� ேகவல�, அ�த( தீ��ைப( ெதாிவி&+� ேதவHத�” எ�* Iறிவி6-, 
ஆயிரவைர அ�!ட� பா�(%, “அ�ப�கேள! !தனி� பைட Mர�கேள! உ2கைள 
நா� வரேவ கிேற�. உ2கைள� ேபால இ�;� பல'� வரேவ-� எ�* 
ஆைச�ப-கிேற�. உ2க<&+ நா� தைலவன#ல. தாச�, !னித� பைட&+( 
தைலவ� ேதவ�. மானிட� எவ'ம#ல�! இைத �தEேல ெதாி�%& ெகா�<2க�. 
நா� ேதவனா# இ2+ அ;�ப�ப6டவ�. எத +? இ�த� பரத கட(ைத� 
பர2கிகளிடமி'�% வி-வி(%, பாிபாலன(ைத உம% ேதச ம&களிட� ெகா-&க, 
ஆசியா& கட(திேல அனாதி கால�ெதா6-, ஆடவ;ைடய ஆசீ�வாத 
பல(தா#, ெஜாE(%& ெகா5'�த பரத கட� இ�* சீரழி�% வி6ட%. இ�த( 
ேதச(%� ெச#வ�, சீைம&+� ேபா3 வி6ட%. இ% உ2க� கா�தி ெசா�ன%தா�. 
இ�ப5 இ�ைசைய அ;பவி(%& ெகா5'&+� இ�தியாைவ வி-தைல ெபற� 
ெச3=� ேநா&கேம இ�!னித� பைட&+. இதிேல ேச��%�ள நீ2க� நவபாரத 
Mர�க�. இ�%Tதான தீர�க�!! உ2கைள நா� பாரா6-கிேற�” எ�* 
வா:(தினா�. 
 
பா�(திப;ைடய சதியாேலாசைனைய& கடறிய வ�த இட(திேல ஜ�பானிய� 
சதிேய ெவளியாவ% கட பிரமநாயக(தி� மன� படபடெவன அ5(%& 
ெகாட%. பா�(திப� ஊைர ஏ3(% ைவ(தி'&கிறா�. எ�* Uகி(த பிரமநாயக�, 
ஜ�பானியனி� ேநா&க� எ�ன எ�பைத( ெதாி�% ெகா�ள ஒ' த�திர� ெச3தா�. 
 
“ஐயா! எ� ச�ேதக� ேபா&க ேவ-�. எ2க� நா- வி-தைல ெபற ேவ-�. 
அத காக நா2க� எ@வித( தியாக� ெச3ய,� தயா�. ஆனா# அ% எ�ப5 நட&+�? 
Xர2கி=� ெவ5+-� ைவ(%& ெகா5'&+� ெவ�ைள&காரைன 
ெவ*2ைக=ைடய நா2க� எ�ன ெச3ய �5=�? இ2ேக ெகாFச� ஆ=த� 
இ'&கிற%. ஆயிர� ேப� இ'&கிேறா�. எ�றாJ� இ% பிாி65O சா�ரா`ஜிய 
பல(ைத( தா&க� ேபா%மா? என&+( ைதாிய� இ#ைல” எ�* Iறினா�. 
 
இ�த ேப�ைச& ேக6-& ெகா- நி�ற +மா'&+ ெகாFச� திைக�! 
உடாயி *. அவ;ைடய �க(திேல சீ ற�� ேதா�றி *. பா�(திபைன ேநா&கி, 
“�தலாளி( தன(ைத �றிய5&கேவ �கா� அைம&கிேறா� எ�* ஆர� ப(திE'�% 
இ�*வைர ெசா#E வ�தீேர. இ�ேபா% பரத கட வி-தைல எ�* ேவ* 
பாைஷயிேல ேப8கிறீேர, இ% எ�ன?” எ�* ேக6டா�. 
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“த�பியி� தீ6சணிய�, ெகாFச� ம6-�ட ேவ-�. பா�(திபா! நம% ேவைலயி� 
மிக �&கியமன க6ட� இ�ேபா%. இ�த� சமய(திேல, இ�ப5�ப6ட இல6சிய 
வாதிகைள& ெகாFச� க6-& காவEேல ைவ(தி'&க ேவ-�” எ�றா� 
ஜ�பானிய�. 
 
“விபாீதமான வா( ெச3கிறீேர! இல6சியவாதிைய அட&க ேவ-�! ேபO! இ�த 
இ'6- உலகிேல இ@வள, கால� அைடப6- மா- ேபா# உைழ(% ம&க� 
8 ற(ைத மற�%, + றவாளி ேபால ெவளி உலகிேல தைலகா6டா% நா� 
பா-ப-வ% எத +? இல6சியவாதிைய அட&கி ைவ&க ேவ-� எ�ற 
இ*மா�பான ேப�ைச& காதிேல ேக6பத காக? இல6சியவாதியிட� நட�% ெகா�ள 
ேவ5ய �ைறேய ெதாியாதா, உம&+?” எ�* ஜ�பானியைன ேநா&கி 
ஆ�சாிய(%ட� ேக6டா� +மா�. 
 
அவ� !�சிாி�!ட�, ககைள� சிமி65& ெகாேட, “இல6சியவாதிைய( த65& 
ெகா-(%, ேவைலயிேல ஈ-பட ைவ&க ேவ-�. ேவைல ஆர�பமான%�, 
இல6சியவாதிைய& காாியவாதி க6-�ப-(%வா�. இ%தா� ேவைல �ைற. 
ேபாக� ேபாக( ெதாி=�” எ�* Iறிவி6-� பா�(திபைன அைழ(%& ெகா- த� 
வி-தி&+� ேபானா�. 
 
பிரமநாயக�, +மாாி� உதவிைய எ�த� சமய(திJ� ெபற �5=� எ�ற ைதாிய� 
அைட�தா�. நிைலைமைய=� ெதாி�% ெகாடா�. +மா�, சமத�ம ஆ6சிைய 
எ�ப5யாவ% நி*வ ேவ-� எ�* ஆவ# ெகாடா�. !ர6சி�பைட தயாாி(%, 
அ�த� !%�ைறைய& ெகா- வரலாெம�* +மா'&+� பா�(திப� 
ஆைசU65னா�. இல6சிய ெவறி பி5(த +மா�, பா�(திப;ைடய உ� எண� 
எ�னெவ�பைத( ெதாி�% ெகா�ள �5யவி#ைல. பா�(திப� சில�!&+ ஏ ற 
வித(திேல ஆ5னா�. பா�(திப� இல6சியவாதியாகிய +மாைர, இ'6- உலகிேல 
ஒ' பாசைற அைம&க� ெச3தா�. இைடேய ஜ�பானிய;ட� ரகசிய ஏ பா- 
நைடெப ற%. !ர6சி�பைட !னித�பைடயாக மாறி *. சமத�ம ஆ6சிைய 
உடா&+� ேபா&+&+ மாறாக ஜ�பானிய;ைடய ைகயாளாக ேவ5ய ேபா&+ 
வளரலாயி *. இ% +மா'&+& ெகாFச�� வி'�பமி#ைல. இ�த நிைலைமைய 
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எ�த ேநர(திJ� தன&+� சாதகமா&கி& ெகா�ளலா� எ�ற ந�பி&ைக 
பிரமநாயக(%&+ ஏ ப6ட%�, �தEேல ேதா�றிய திைக�!� திகிJ� 
ேபா3வி6டன. ெதளிவாக விஷய(ைத( ெதாி�% ெகாடா#, காாிய(ைத 
ெவ றியாக �5(% விடலா� எ�* தீ�மானி(%, +மாாி� வாைய& கிளற( 
ெதாட2கின�. 
 
“ஆகா! நம% நா6-&+ ந#லகால� ெதாட2கிவி6ட%. வி-தைல வர� ேபாகிற%. 
அ5ைம(தன� ஒழிய� ேபாகிற%” எ“ன* பிரமநாயக�, பரவசமாகிவி6டவ� ேபால& 
Iவினா�. 
 
அவ'ைடய ேதாைள� பி5(%& +J&கி& +மா�, “�6டாேள! அ�த& +�ள;� 
க�ள;� Iறின% ேக6- ஏமா�த ேசாணகிாியாகிவி6டாயா? அ�த� பாவிக� 
எ�ைன ந�ப ைவ(% ேமாச� ெச3கிறா�க�. உன&+( ெதாியா%. அவ�க� 9%. நீ 
இ2ேக இ�*தாேன வ�தா3 இளி(த வாயேன! இ2ேக அவ�க� ஏ பா- ெச3=� 
அ&கிரம� உன&+( ெதாியவி#ைலயா?” எ�* பைதபைத(%& ேக6டா�. 
 
“நீ யா�? !னித� பைடயி� தளபதி ேபால ந5&கிறா3. ஆனா# உ� ேபா&+� 
ேப�8�, உ�ைன ஒ' பிாி65O ஏெஜ- எ�* கா6-கிற%” எ�* பிரமநாயக� 
ேக6டா�. ேகாப�பாவைனயி#. 
 
“நானா பிாி65O ஏெஜ-? ைப(திய&காரா? நா� யா'&க� ைகயாள#ல. கயவ� 
ேப�ைச& ேக6-& ெகா- !(திைய& ெக-(%& ெகா�ளாேத. எ� ேப�ைச& ேக�. 
நா� வி'�!வ% சமத�ம�! அத காகேவ இ�த இ'6- உலகிேல, எ@வளேவா 
கOட2கைள� ெபா*(%& ெகா- வா:�% வ'கிேற�. சமத�ம ஆ6சி&+� !ர6சி 
நட(%வதாக& Iறின பா�(திப� இ�ேபா% ஜ�பானிய;ட� I5& ெகா- 
ஏேதா ஓ� சதியாேலாசைன ெச3கிறா�. என&+& ெகாFச2 Iட� பி5&கவி#ைல. 
ெவ*�பாக,�, பயமாக,� இ'&கிற%. நீ இ�த இட(%&+�ப !தியவ�. நி 
ேயாசைன ெச3% பா�” எ�* Iறினா�. 
 
“ேயாசைன ஏ�? நா6- வி-தைல&+ வழி கிைட&+� எ�* ெதாிகிற%. இ�த 
ேநர(தி# ேமன� மி%ன� பா�&கலாேமா! கா *�ள ேபாேத H றி& ெகா�ள 
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ேவடாமா? ெவ�ைள&கார�கைள விர6ட வழி கிைட&கிற% எ�ற உடேன என&+ 
ஆன�த� அள, கட�% உடாகிற%” எ�* மி&க ஆ�வ(ேதா- பிரமநாயக� 
ேபசினா�. 
 
“அடடா! அ�த� பாவிக� எ�த உண��சிைய& கிள�பி விட ேவ-� எ�* 
க'தினா�கேளா, அ%தாேன நட&கிற%. ஐயா! ேதசப&தி ெகாடவேர! இ�த( 
ேதச(ைத வி-வி&க ேவ-� எ�ற ஆைச என&+� உ-. உன&+ ம6-�தா� 
எ�* எணிவிடாேத. ஆனா# அ�த வி-தைலைய ஜ�பானிய� ஏ� வா2கி( 
த'கிேற� எ�* Iறினா�. அவைன ந�பலாமா? அவ� ேதச வி-தைல வா2கி( 
த'கிேற� எ�* ஆைச ெமாழி Iறி ந�ைம( H5 வி6-& கலக(ைத நட(தி� 
பிற+, இ2+ ஜ�பானிய சா�ரா`ஜிய(ைத ஏ ப-(தேவத�திரமாக ேவைல 
ெச3கிறா�. இ% ெதாியவி#ைல?” எ�* +மா� Iறிவி6- ஜ�பானியாி� நா- 
பி5&+� ெவறி ப றி விள&கினா�. 
 
பிரமநாயக� கைடசிவைரயி# +மாாி� வாத(ைத ஏ க ம*(%வி6டா�. 
ஜ�பானியாி� ந#ெலண(ைத� ப றி� ச�ேதகி&க �5யா% எ�* தீ�மானமாக& 
Iறிவி6டா�. 
 
ேகாப2ெகாட +மா� வாதி6டா�, வ !*(தினா�. உபமான உபேமய2கேளா- 
ேபசி� பா�(தா�. உலக நிைலைம ப றி உ'&கமாக உைர(தா�. எத +� 
பிரமநாயக� ஏதாவ% ம*�!ைர(%& ெகாடேட இ'&க& க-, +மா� ேமJ2 
ேகாப2ெகா-, “மரமைட&காரனான உ�னிட� ேப8வதி# பயனி#ைல! நீ 
IE! ஜ�பானி� எJ�!( %- ேபா6டா# வாைல& +ைழ&+� வ�&க�தா�. 
உ�னிட� ேபசி& கால(ைத Mணா&+வாேன�! நா� இ�த� பாசைற அைம&க� 
பா-ப6டவ�. பல ஆயிர� Nபா3 ெதாழிலாள� நிதியாக& கிைட(தைத இதிேல 
ெகா5யி'&கிேற�. என&கி#லாத உாிைம இ�த� பா�(திப;&+ ஏ%? 
ஜ�பானிய;ட� I5� சதி ெச3வைத நா� ேநாிேலேய க5(%விட� ேபாகிேற�. 
தைல ேபாவதானாJ� சாி” எ�* Iறிவி6-, ஆேவச� ெகாடவ� ேபா# 
ஜ�பானிய� த2கியி'�த இட(%&+� ெச�றா�. 
 
அேத சமய(தி# ஜ�பானியனி�, பா�(திப;&+ இ�தியா, ப�மா, மலா3 ப+திக� 
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ெபாறி&க�ப65'�த >ேகாள� பட(ைத& கா65, ஜ�பானிய'ைடய ேபா�( 
தி6ட2கைள விள&கி& ெகா5'�தா�. “பா�(திபா! =(த� ஆர�பமான%� பசிபி& 
கடைல, எ2க� கட பைட கல&கிவி-�. சி2க�>� சித*�, ர2I� நாசமா+�. 
ப�மா பி5ப-� பிற+...”எ�* Iறிவி6-� !�சிாி�!ட� பா�(திபைன� பா�(தா�. 
 
“பிற+..?” எ�* பா�(திப� ேக6டா�. “பிறகா? ஒேர பா3�ச#! அர&கானிE'�% 
கிள�பினா# க#க(தா! க#க(தா விE'�% ஒ' பைட ெட#E! ம ெறா' பைட 
ெச�ைன! இ�ெனா' பைட ப�பா3! பா�(திபா! அெமாி&கா, பிாி6ட� இர-� 
மதயாைனக�! அைவகைள அட&+� அ2+ச� ேடா&கிேயாவிேல தயாராக 
இ'&கிற%” எ�* ஜ�பானிய� Iறினா� களி�!ட�. 
 
“ஜ�பானிய சா�ரா`ஜிய(தி� Mரதீர� இ'&க6-�. நம% ஒ�ப�த� ஜ�பானிய 
ச�&காரா# ஒ�!& ெகா�ள�ப-மா எ�ப% ெதாிய ேவ-ேம! மேலசியாைவ 
M:(%ேவா�. பசிபி& கடைல& +5�ேபா�, ப�மாைவ� பி5�ேபா� எ�* Iறி& 
ெகாேட ேபானா# ேபா%மா? நம% ஒ�ப�த� எ�ன ஆ+�? அைத& I*�!” 
எ�* ேக6டா� பா�(திப�. 
 
“இதிேல எ�ன ச�ேதக�? ப�மாவிேல ஜ�பானிய� பிரேவசி(த%� இ�தியா 
வி-தைல அைட=�” எ�றா� ஜ�பானிய�. 
 
“வி-தைல கிட&க6-�! எ� நிைல! அ%ப றி ெமௗன� சாதி&கிறீேர!” எ�* 
ேக6டா� பா�(திப�. ஜ�பானிய� சிாி(% வி6-, “ஓ! மற�% விடவி#ைலேய! 
ஜ�பானிய சா�ரா`ஜிய(தி� ேநசரான உம&+(தா� தமி:நா6- ஆ6சி உாிைம!! 
நீேர இ2+ கவ�ன�! இ%தா� உ�மிட� ெச3% ெகாட ஒ�ப�த�. ேடா&கிேயா 
இதைன ஏ *& ெகா- வி6ட%” எ�* Iறினா�. 
 
“ேடா&கிேயா, நம% ஒ�ப�த(ைத அ2கீகாி(% வி6ட த#லவா! ேபO! இனி உம% 
தி6ட(ைத& I*�. இ�மியள,� ெகடாதப5 நா� பா�(%& ெகா�கிேற�.” 
எ�றா� பா�(திப�. 
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ஜ�பானிய� பா�(திபைன ேநா&கி, “நம% தி6ட� மிக� 8லபமான%. ஜ�பானிய� 
பைடக� ப�மாவிேல !+�த%�, இ2ேக நம% தி6ட� ஆர�பி&க�பட ேவ-�. 
கா2கிரT இய&கதி� Gல� ெவ�ைளய�க� மீ% நா65ேல G6ட� ப65'&+� 
அதி'�திைய ஜ�பா� சாதகமா&கி& ெகா�<�. ப�மா ேவலø �5�த%� இ2+ நா� 
ெவ�ைள&கார'&+ விேராதமான ஒ' இய&க(ைத ஆர�பி&க ேவ-�. நாமாக 
அவசர�ப6- ஆர�பி&க& Iட ேவ5யதி#ைல. கா2கிரT இய&க(தா� ஏதாவ% 
தி6ட� எ%வாக இ'�பி;� அதைன ேடா&கிேயா பய�ப-(தி& ெகா�<�. 
கா�தியா� Iட எதி�பா�&க �5யாதப5 ேடா&கிேயா அவ'ைடய தி6ட(ைத 
உபேயாகி&+�. அேத சமய(திேல, நா�� ெசயE# ஈ-ப-ேவா�” எ�* 
ஜ�பானிய� Iறிவி6-& ெகாFச� ெம#Eய +ரEேல, “பா�(திபா! உடJ&+ 
இர(த& +ழா3க� ேபால, நா6-&+� ேபா&+வர(%� சாதன2கைள& ெக-(தா# 
ேபா%�, பிாி65ஷாாி� =(த �ய சி ெக-�” எ�* Iறி& ெகா5'&ைகயி# 
ஜ�பானிய� %�ளி எ��தா�. 
 
த� காEேல இ'�த >6ைச& கழ றினா�. காத'ேக ைவ(%& ெகாடா�. �க� 
மல��த%. தைலைய அைச(தா�. பா�(திப� �%ைக( த65& ெகா-(%வி6-, 
“ேபO! �I�(தேவைள ெந'2கி வி6ட%. பா�(திபா! ெபாிய %ைற �க(ைத எ2க� 
பைட பி5(%வி6ட%!” எ�* Iறிவி6- >6ைச ம*ப5=� காE# அணி�தப5, 
“இதிேல உ�ள இரகசிய ேர5ேயா Gல� ெச3தி கிைட(%வி6ட%. இனி( தாமதி&க& 
Iடா%. ந�மிட� இ'�ப�களிேல ைதாியசாEகளாக,�, ந�பி&ைக&+� 
பா(திரமானவ�களாக,� உ�ளவ�க<&+ நா� ெகாFச� பயி சியளி&க ேவ-�” 
அ% �5�த%� நம% ேவைல( தி6ட� ஆர�பமா+�” எ�* Iறினா�. 
 
“எ�ன பயி சி?” எ�* பா�(திபன ேக6க, ஜ�பானிய�, “பிரமாதமாக 
ஒ�*மி#ைல. தடவாள2கைள அக *வ% எ�ப5? ரயி#கைள& கவி:�ப% 
எ@வித�? தபாலாX8கைள எ�த ேநர(திேல ெகா<(%வ% எ�பன ேபா�ற 
சி#லைற விஷய2க�தா�” எ�* சிாி(தப5 Iறி& ெகாேட பா�(திபைன க65 
அைண(%& ெகா-, “பா�(திபா! ரயி#க� கவிழ ேவ-�! தபாலாX8க� எாிய 
ேவ-�! க65ட2க� Hளாக ேவ-�! இ�த& காாிய� நட�% ெகா5'&+� 
ேநர(திேல ஜ�பானிய�பைட இ�தியாவிேல Wைழ=�” எ�* ஆன�தமாக& 
Iறினா�. 
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ஜ�பானிய�, ரயி#க� கவி:&க�பட ேவ-�, தபாலாX8க� தீ�ப றி எாிய 
ேவ-� எ�* ேப8ைகயிேல, அவ;ைடய ககளிேல தீ�ெபாறி பற�த%. 
ஆேவச� வ�தவ� ேபால ஆ5னா�. 
 
அவ� உைரைய& ேக6-வி6டா� +மா�! தி-&கி6-� ேபானா�. பா�(திபைன& 
Iவி அைழ(தா�. 
 
“இ�த& +�ள� எ�னெவ#லாேமா +ள*கிறாேன! எ�ன விஷய�?” எ�* 
ேகாபமாக& ேக6டா�. 
 
ஜ�பானிய� ேகாபமாக� சிாி(%வி6-, “இ'ப% ஆ-களாக இ�தியாவிேல 
இ'�% வ�ேத�. எ� தா3 நா6ைட வி6- எ(தைனேயா ேவட2களிேல உலவி 
வ�ேத�. உ2க� தமிைழ& க *& ெகாேட�. எத காக( ெதாி=மா?” எ�* 
ேக6டா�. 
 
“எ2க� நா65ேல இட� விைளவி&க!” எ�* பதிலளி(தா� +மா�. பிரமநாயக(தி� 
மன� மகி:�சி= ற%. 
 
“அ#லடா �6டா�கேள! உ2க� நா6ைட ஆ2கிேலய ாிடமி'�% வி-வி&க” 
எ�றா� ஜ�பானிய�. அ�த� ப#ல விைய( %ைணயாக& ெகா- பா�(திப�, 
8த�திர(தி� ேம�ைம ப றி� பாடலானா�. +மா� ெகாதி�!ட� இ'�ததா# 
பா�(திப;� ஜ�பானிய;� I5&ெகா- ஏவிய ெசா#ல�!க<&+( த&க பதி# 
Iற�5யா% இ'�தா�. இ�த& கா6சிைய கவனி(% இ'�த பிரமநாயக�, 
ெதளிவான +ரEேல ஆனா# ேகாபமி�றி, “8த�திர(தி� ேம�ைமைய ம*�பவ� 
மைடய�க�!” எ�* Iறினா�. 
 
உடேன பா�(திப� ச�ேதாஷமைட�%, +மாைர ேநா&கி, “ேக� +மா�! ஒ' 
ஆ5&+ இ'&+� அரசிய# அறி,Iட உன&+ இ#ைலேய! 8த�திர(தி� 
968ம(ைத மற&+� ேப� வழி உைமயிேல மைடய�” எ�* Iறினா�. 
பிரமநாயக�, “8த�திர� ேம�ைமயான%. அைத� ெப*வ% நம% பிற�!ாிைம. 
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அைத( தர ம*�ப% ெகா-ைம” எ�* ேபசினா�. “ேபO! சபாO! +மாாி� காதிேல 
இ�த� சி�% ஒE&க6-�. இ�ெனா' தடைவ I*. அவ� Gைளயிேல இ'&+� 
அ�&+� ேபா+ம6-� I*” எ�* பா�(திப� Iறினா�. 
 
அவ;ைடய பாரா6-தJ&காக& கா(%& ெகா5ராம#, பிரமநாயக� ேபசலானா�. 
“8த�திர(ைத� ெபற �யலாத ம&க� மனித உண��சிேய இ#லாதவ�க�. 
8த�திர(ைத� ெபற சகல �ய சிக� எ-&க ேவ5ய%தா�. ஆனா#...” எ�* 
இ�(திடேவ, பா�(திப� +*&கி6-, “ஆனா# எ�ன?” எ�* பைத�!ட� 
ேக6டா�. “ஒ�*மி#ைல! 8த�திர� தானமாக வர&Iடா%. அைத� ெபற,�, 
ெப றைத நா� பிறாிட� இழ�% விடாதப5 பா%கா(%& ெகா�<� திற�� 
ேவ-�” எ�றா�. 
 
அ%ேக6ட +மா� ெவ றி� !�சிாி�!ட� பா�(திபைன ேநா&கி, “இ�ேபா% நீ 
கவனி. இ�த ஆ5&+ இ'&+� Uக�� உன&கி#ைலேய, பா�” எ�* 
ெசா�னா�. 
 
ஜ�பானிய�, “ஆசியா& கட(திேல இ�தியா,� ஜ�பா;� இ'&கி�றன. ஆகேவ 
அைவ ஒ�*&ெகா�* உதவி ெச3%& ெகா�வ% �ைற. அ�த �ைறயிேலதா� 
எ2க� நா- இ�திய வி-தைல&காக உதவி ெச3கிற%” எ�* பிரமநாயக(தி� 
வாயட&க& Iறினா�. 
 
“ஆசியா& கட(%� பழ�ெப'� நாடான சீனாைவ� சி(திரவைத ெச3%& 
ெகாேட இ�த� சி(தா�த(ைத� ேப8� %ணி, உ2க<&+ இ'&கிற%. ஆனா#, 
உ2க� ேப�ைச& ேக6-& ெகா- ந�!� மடைம இ2ேக பல'&+ இ#ைல” எ�* 
பிரமநாயக� ச,&க5 த�தா�. “சபாO!” எ�* Iவினா�. +மா�! ஓ5�ெச�* 
பிரமநாய(ைத( த�வி& ெகா-, “நீ ஆ5ய#ல! நி�சயமாக ஆ5ய#ல” எ�* 
ஆன�த(%ட� ேபசினா�. 
 
“ஆமா�! இவ� ஆ5ய#ல. பா�(திபா! நீ ஏமா�% ேபானா3” எ�* மிர6சி=ட� 
Iவினா�, ஜ�பானிய�. 
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“ேமாச&காரா! யா� நீ?” எ�* மிர65னா�, பா�(திப�. “யாரயி'�தா# எ�ன? 
இவ� யா� எ�* ெதாி�%� உற, ெகாடா-� உன&+, நா� யா� எ�ப% ப றி 
அ@வள, கவைலயா அ�பா” எ�* ேகE ேபசினா� பிரமநாயக�. 
 
“ஐயா! நா� ந�பி ேமாச� ேபாேன�. நா;� இ�த� பா�(திப;மாக( ெதாழிலாள� 
இய&க(ைத நட(தி வ�ேதா�. நிதி திர65ேனா�. அ�த� பண(ைத �தலாக ைவ(%, 
இ�த� பாசைறைய அைம&கலாெம�*�, இரகசியமாக இ�த ஏ பா6ைட நா� 
கவனி(%& ெகா�வெத�*�, இவ� ெவளிேய இ'�% உதவி திர65 
வ'வாெர�*�, !ர6சி&+ ஏ ற சமயமாக� பா�(% நட(%வெத�*� Iறினா�. 
நா� ந�பிேன�; ேமாச� ேபாேன�” எ�* +மா� அ�+ரE  Iறினா�. 
 
பிரமநாயக�, “ேமாச� ேபாக இ'�தா3, த�பினா3” எ�* ைதாிய� Iறினா�. 
 
“86-( த�< இ�த நா3கைள” எ�* ஜ�பானிய� உ(தரவி6டா�. 
 
“8த�திர(ைத( தானமாக( த'பவனி� ேப�ைச� பா�!” எ�* Iறி� சிாி(%& 
ெகாேட ஓ� ஊ%+ழைல எ-(% ஊதினா�, பிரமநாயக�. 
 
ஜ�பானிய;ைடய IEக<&+� பிரமநாயக(தி� பைட&+� சைட Gட%. 
 
ஜ�பானிய� த� நிைலைம த�+� பாதமாகி வி6ட% ெதாி�%, ஒ' க(தியா# 
+(தி& ெகா- மாடா�. 
 
பா�(திப� அவ;ைடய ஆ6க<ட� ைக% ெச3ய� ப6டா�. 
 
பிரமநாயக(தி� திறைமைய� !கழாதா� இ#ைல. ம�திாி சைப மகி:�சி அைட�த%. 
இ�த� சதி வழ&+ விசாரைணைய நா6- ம&க� ஆவேலா- கவனி(% வ�தன�. 
+மா� அ�Nவராகி, பா�(திப;ைடய சகல ேச6ைடகைள=� ெவளி�ப-(தினா�. 
ஆ=� தடைன தர�ப6ட% பா�(திப;&+. 
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ஆலால8�தர�, த� வாாி8&+ ேநாி6ட கதி கட கல2கினா�. பா�வதி, பைழய 
நா6களிேல தயாாி(%& ெகா-(த ப65யE�ப5, தன% ெசா(ைத� ப2கி6-& 
ெகா-(% வி-வதாக� பகிர2கமாக& Iறிவி6டா�. ெதாழிலாள'&ெகன( 
திர6ட�ப6ட நிதிைய& ெகா�ைளய5(தவ� +மா� எ�*, பா�(திப;ைடய 
பிரசார(தா# ஏமா�த ெதாழிலாள�க� உைம ெதாி�த%� உவைக அைட�%, 
+மாைர( த2க� ேதாழனாக ஏ *& ெகாடன�. 
 
பா�வதி, +மாாி� வி-தைல க- ம6ட ற மகி:�சி அைட�தா�. 9%&காரனி� 
வைலயிேல சி&கிய +மா� படட கOட2கைள& ேக6- அவ;&+ ஆ*த# Iறினா�. 
 
“இ@வள, அமளி&+� ஆதிகாரண� எ�ன ெதாி=மா, +மா�?” எ�* பா�வதி 
பாி,ட� ேக6டா�. 
 
“ெபா'ளாதார ேபத�” எ�றா� இல6சிய(திேல இலயி(தி'�த +மா�. “ெபா% 
விவகார(ைத� ப றிய#ல +மா� நா� ேக6ப%, பா�(திப;ைடய விஷயமா?” எ�* 
விள&க�ைர(% வினவினா�, பா�வதி. 
 
“ஆதி காரண� எ�ன?” - ஆவJட� ேக6டா� +மா�. ‘ெபாறாைமதா�!” எ�றா� 
பா�வதி. 
 
“ஆமா�!” எ�* +மா�, அவ� Iறியத� ��� ெபா'ைள=� உண��% 
ெகா�ளாமேல Iறினா�. 
 
“+மா�! நா� உ�ைன& காதE&கிேற� எ�ற ெபாறாைம அவ;&+” எ�* பா�வதி 
ெசா�னேபா% +மா'&+ எ�ன பதி# I*வெத�ேற ேதா�றவி#ைல. அவ� 
நிைன�பத ேக ெநFச� ந-2கிய விஷய� அ%! அபாரமான ஆவ#. ஆனா# 
அளவிட �5யாத ச�ேதக�, அ% நட&க& I5ய காாியமா எ�*. “பா�வதி!” எ�* 
+மா� Iறிவி6-, ஏேதா கீத� ேக6டவ� ேபால இலயி(% வி6டா�. 
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பா�வதி=� +மா'� ெதாழிலாள� இய&க& காாிய(திேல ��ேபாலேவ ஈ-ப6டன�. 
8த�திர�, சமத�ம� எ;� இல6சிய2க� நிைறேவற, �தEேல இ�தியா மீ% க 
ைவ(தி'&+� ஜ�பானிய� ேபா� ெவறிைய( தக�(தாக ேவ-�. ெதாழிலாள� 
இைதேய இ�ைறய தி6டமாக ைவ(%& ெகா�ள ேவ-� எ�* இ'வ'� 
நாெட2க� பிரசார� ெச3யலாயின�. காத# மண� கமழ� பதி,( தி'மண� 
நைடெப ற%. பிரமநாயகேம அ(தி'மண(ைத ��னி�* நட(தி ைவ(தா�. 
 

------------    ���த� ���த� ���த� ���த� ------------    
 


