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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
ெசா)த வா*வி+ ஏ%ப$� ேசாக-களா+ பல.� ேசா�)� வி$கிறா�க0. 1ணாகி 
வி�ட வா*ைவெய3ணி( 4ைம)� ெகா35.�பதா+ தம(4� த�ைம� 
சா�)தவ�க6(4� - ஏ� 7மி(4ேம பாரமாக� தா-க0 இ.�பதாக அவ�க0 
எ3ணி( ெகா3$ அ+ல+ ப$கிறா�க0.  
 
ைக ந:வி� ேபா;வி�ட ஒ�ைற எ3ணி( கல-கி( ெகா35ராம+ வா:� கால� 
வைர பிற� ேசைவ(4� த�ைம அ��பணி��( ெகா3$ வி�டா+ பிறவி-
ெய$�தத%4 ஓ� அ��த� தானாகேவ ஏ%ப�$ வி$�. அ�ப� பணி ெச;ய எ�ைன 
ஆளா(கி வி�டா+ இ�ப நிைல தாேன வ)ெத;�� எ�ப� ஆ�ேறா� வா(4.  
 
7மியி+ பிற)த ஒ?ெவா.வ.� ஏேதா ஒ. காரண��(காக�தா� பைட(க� 
ப�5.(கிறா�க0. அைத உண�)� ெசய+ ப�டா+ ஒ?ெவா.வ.� த� வா*ைவ� 
பயA0ளதாக� ெச;� ெகா0ள �5B�.  
 
ந�C( க.��(க0 நாவ+க0 �ல� பரவலாக விைத(க�ப�$ வ.� இ)நாளி+ ந+ல 
ப3&கைள அறிய� ெச;யD� எ:�ைத� பய�ப$�த �5B� எ�பத%4 இ)நாவ+ 
ஓ� எ$��(கா�$.  
 
ஆசிாிய� வாசக�க6(4 ந�4 அறி�க மானவ�. ச�க��(4� பய�ப$� 
க.��0ள கைதகைள� பல ஆ3$களாக எ:தி வ.பவ�. ���� சி�பி அவ.(4� 
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ெப.ைம ேச�(4� பைட�&களி+ ஒ�E. இதைன எ-க0 பதி�பக வாயிலாக 
ெவளியிட அAமதி அளி�த அவ.(4 ந�றி.  
 

 எ�. ச-கர�,  பதி�பாசிாிய�  
------------ 

�	
� சி�பி�	
� சி�பி�	
� சி�பி�	
� சி�பி    ----    �த� பாக��த� பாக��த� பாக��த� பாக�    
1.1.1.1.1111. . . . வி� ெவ�ளிவி� ெவ�ளிவி� ெவ�ளிவி� ெவ�ளி    

 
பCமைல( கிராம� பனி� ேபா�ைவ ேபா��� நி�மதியாக உற-கி( ெகா35.)த�. 
அ�ேபா� கா��திைக மாத�தி� கைடசி. எ)த ந�பி(ைகB� ஆைசB� அவைள� 
F3$ேகா+ ேபா�$ அ)த( கிராம��(4 இ:�� வ)தேதா, அ)த ந�பி(ைக 
வற3$ வி�ட�. பவானி ெப.��C வி�டப5 ப$(ைகயி+ &ர3$ ப$�தா0. 
வி5ய இ�A� ஒ. மணி ேநர��(4 ேம+ இ.)த�. வி5)� தா� அவ0 எ�ன 
&�ைமைய அைடய� ேபாகிறா0? அ3ைமயி+ ப$�தி.)த அவ0 மக� பாG. 
நி�மதியாக� F-கி( ெகா35.)தா�. அ)த� ப�சிள� �க�தி+ வ.-கால�ைத) 
ப%றிய சி)தைனகைளேயா, கவைலகைளேயா காண �5யா� ெதளி)த நீைர� 
ேபாலD� நி�மலமான ஆகாய�ைத� ேபாலD� அ� �க�தி+ ஒ. ெதளிD இ.)த�.  
 
பவானி ந�றாக விழி��( ெகா3டா0. அைறயி� ஜ�ன+ வழியாக ெவளிேய 
ெதாிB� ஆகாய�ைத( கவனி�தா0. சமீப�தி+ சில நா�க6(4 ��& மைழ ெப;� 
ஓ;)த வான ெவளியி+ தி�$� தி�டாக ேமக-க0 சிதறி( கிட)தன. அைவ வான 
ெவளியி+ ெம�வாக தள�)� ெச+வைத( கவனி�த பவானி(4 மனிதனி� 
ஆைசக6�, எ3ண-க6� �5D ெதாியாத ஒ. ேநா(க�ட� ஓ$வைத�ேபால 
இ.)தன. ேமக( J�ட-க0 எ-ேகதா� ேபாகி�றன? க$-ேகாைட...(4 அ�&ற� 
வற3$ேபான வய+க6(4�, நீ� நிைலக6(4� மைரைய� ெபாழி)�வி�$ அைவ 
மீ3$� பிரயாண�ைத� ெதாட-4கி�றன. ஆனா+, த�Aைடய வற3$ ேபான 
வா*(ைக வள�ெபற வழி இ.(கிறதா?  
 
பவானி, அ.கி+ F-கி( ெகா35.)த 4ழ)ைதயி� கபடமி+லாத �க�ைத( 
கவனி�தா0. கள-க ம%ற அ)த �க� ஒ�E தா� அவ6(4 வா*(ைகயி+ 
ந�பி(ைக ஊ�$வதாக இ.)த�. அவAைடய சிE கர-கைள� ேச��� த� 
ைக(40 ப%றி( ெகா3டா0. 'இ�E இைவ சிE கர-க0 தா�. ஆனா+, 
நாளைடவி+ வள�)� வ�ைம ெப%E வி$�. பிற4 வா*(ைகயி+ ஆதரவ%E�-
ேபான தன(4 ஆதரD த.� அ�&( கர-களாக அைவ மாE�' எ�ெற+லா� 
பவானியி� எ3ண-க0 ஊ�)தன.  
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ப$(ைகயி� தைலமா�5+ ேகா� �டா35+ மா�5யி.)த க�பளி� ச�ைட, ஷ��,  
ேவL5, ைக( 4�ைட �த�யைவ அவைள� பா���� சிாி�தன.  
 
கயி%E( க�5�� மீ� விாி(க� ப�5.�த ெம�ைத ெவறி� ெச�E கிட)த�. சில 
மாத-க6(4 ��& ேநாயாளியாக அ)த( க�5�� மீ� வாC ப$�தி.)தா�. 
ேநாயாளி எ�E ெசா+��தா�, பல.� அவைன ஒ. ேநாயாளியாக( க.தினா�க0 - 
�+�யமான ேவL5B�, அத� மீ� ெவ3ணிற ஷ��$� அணி)�, ேமேல க�பளி� 
ச�ைடைய மா�5(ெகா3$ வி�டா+ அவ� ேஜாராக�தா� இ.)தா�. ஆைள 
நாளைடவி+ உ.(கி உ.(4ைல(4� காச ேநாயாளி அவ� வGM�$� 
ஆகார-க6� டானி(4க6� அவைன அ?வளD ேஜாராக ைவ�தி.)தன. 'ெந�5 
யா+ ெச;த ெபா�ைம இ�. எ�ைற(காவ� இ� சா;)� வி$�' எ�E பவானி 
நிைன(கேவ யி+ைல. எ�ப5யாவ� அவைன( கா�பா%றி விடலா� எ�E தா� 
நிைன�தா0. ந+ல கா%E(காகD�, Cகவாச� �(காகDேம அவ0 பC மைல(4 
வ)தா0.  
 
க+யாணமாகிய C.(கி+ அவ0 ஒ. 4ழ)ைத(4� தாB� ஆகிவி�டா0. ெச(க� 
ெசேவெல�E அவ0 அ)த� த-க மதைலைய ஈ�றேபா� இ.வ� உ0ள-க6� 
கைர காணாத ஆன)த ெவ0ள�தி+ திைள�தன. ’வா*(ைக தி�தி(4� ேதனாகD�, 
ெச-க.�பாகD� தா� இ.(க� ேபாகிற�’ எ�ெற+லா� நிைன�தா�க0. ஆனா+, 
4ழ)ைத(4 நா�4 வய� ஆவத%4 ��& வாCவி� உட+ நிைல பாதி(க� ப�ட�. 
திOெர�E அவ� வா; ஓயாம+ இ.ம ஆர�பி�தா�.  
 
"டா(டாிட� கா�5 ம.)� சா�பி$-க0" எ� றா0 பவானி.  
 
”ஆமா�, இ.மG(4� ேபா; ம.)� சா�பி$கிறா�க0! ஏதாவ� கஷாய� ைவ��( 
ெகா$" எ� றா� வாC அவளிட�.  
 
கஷாய�திG� க+க�திG� த%கால வியாதிக0 மசி)� ேபாகிறதி+ைல எ�பைத 
அவ� எ�ன க3டா�?  
 
"பவானி! சாய-கால�தி+ ஜுர� அ5(கிற மாதிாி இ.(கிற�. ேலசாக� தைலவ� 
Jட இ.(கிற�" எ�றா� ஒ. தின� அவ�, காாியாலய�தி�.)� 1�$(4 
வ)தDட�.  
 
பவானி பதறி� ேபானா0. "ெசா�னா+ ேக�O�களா? ெபாிசாக எைதயாவ� இ:�� 
வி�$( ெகா3$?" எ�E ெசா+�( ெகா3ேட கணவைன அைழ��(ெகா3$  
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டா(ட� 1�$(4( கிள�பினா0.  
 
அ-ேக டா(ட� அவைன� பாிேசாதி�� வி�$, ”எ�ன சா�! ஒ. மாசமாக 
இ.�கிற� எ�கிறீ�க0? சாவகாசமாக வ.கிறீ�கேள! காச� ஆர�பி�தி.(கிறேத" 
எ�றா� ஈன�வர�தி+. 
 
பவானியி� மன� ’தி(' ெக�E அ5��( ெகா3ட�. இ.)தாG� அவ0 
ைதாியசா�. ந�மா+ �5)தவைர ந+ல ைவ�தியமாக� ெச;� பா�(கிற�" எ�றா0 
டா(டாிட� ைதாியமாகேவ.  
 
”ெச;� தா� ஆகேவ3$� அ�மா. வியாதி பண�ைத� சா�பி�$ ஏ�ப� வி�$ 
வி$ேம!" எ�றா� டா(ட�.  
 
”பண�ைத நா� தாேன ச�பாதி(கிேறா�? அ�வா ந�ைம� ச�பாதி(கிற�? எ�னா+ 
�5)த வைரயி+ பா��� வி$கிேற�. பிற4 பகவா� இ.(கிறா�” எ�E 
ந�பி(ைகBட� பவானி அவ.(4� பதி+ அளி�தா0.  
 
டா(ட.(4 அவ6ைடய ைதாிய�ைத( க3$ அளவ%ற மகி*�சி ஏ%ப�ட� . 
அவரா+ �5)த வைரயி+ ைவ�திய� ெச;தா�. அ.கி+ இ.(4� பCமைலயி+ 
ேபா; ஓ;D எ$��( ெகா0ள� ெசா+�, தா� அ5(க5 வ)� கவனி�பதாகD� 
Jறின�.  
 
பCமைல கிராம��(4 வ)த பவானி(4� ப5�ப5யாக ஏமா%றேம ஏ%ப�ட�. 
கணவைன( காச ேநாயி�.)� கா�பா%ற ேவ3$� எ�E உEதி 73$ அ)த( 
கிராம��(4 வ)தா0. ஆனா+, கடDளி� க.ைண தா� அவ0 விஷய�தி+ வ%றி 
வி�டேதா அ+ல� விதியி� விைளயா�$�தாேனா? அைத யா�தா� தீ�மானி��� 
பதி+ Jற �5B�? அ-4 வ)த சில மாத-களி+ வாC இற)� வி�டா�. அ�E 
உலகேம அவ0 வைர(4� அ�தமி�� வி�ட� ேபா+ இ.)த� . இனிேம+ 
வா*(ைகயி+ அவ6(4 எ�ன இ.(கிற�? ஒ�Eேம இ+ைல எ�E 
தீ�மானி�தா0 பவானி. இ+ைல எ�பத%4� பவானி(4� ெபா.0 விள-கி வி�ட�. 
ஒேர Q�யமான நிைல(4�தா� அ�ப5� ெபய� ைவ�தி.�பதாக அவ0 
நிைன�தா0.  
 
இைவ ெய+லா� பைழய நிைனDக0. ஆனா+ அவ0 மனதி+ பCைமBட� 
பதி)தி.�பைவ வியாதிைய ெவ�E எ�ப5யாவ� தாA� கணவA� இ�ப 
வா*(ைக நட�தேவ3$� எ�E �5�த உ0ள��(4 ஆEத+ த.� நிைனDக0 
எ�E அவ%ைற� ெசா+ல ேவ3$�.  
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பவானி ெப.��Cட� ப$(ைகயி+ உ�கா�)தா0. கீ* வான�தி+ உதய�தி� 
அறி4றிக0 ேதா�ற ஆர�பி�தன. ெதாைலவிேல ெதாிB� அ)த ஒளிதா� வி5 
ெவ0ளிேயா? Qாிய உதய�தி%4 ��ேதா�E� வி5ெவ0ளி எ�E இைத�தா� 
ெசா+Gகிறா�கேளா? தி.�பி� ப$(ைகைய� பா��த பவானியி� க3க6(4� 
பாGD� ஒ. வி5 ெவ0ளியாகேவ ேதா�றினா�. ஆ� இ�E சிE ைபயனாக 
இ.�பவ� நாைள உதயQாியனாக மாறி &3ப�ட அவ0 மன��(4 ஆEத+ 
அளி�பவனாக இ.(கலா�.  
 
பாGவி� F(க� ெகடாம+ பவானி உ0ள� கசிய( 4னி)�, பாGவி� 
க�ன-களி+ மாறி மாறி ��தமி�டா0.  
---------  

1.1.1.1.2. 2. 2. 2. ெபா�
 வி��த
ெபா�
 வி��த
ெபா�
 வி��த
ெபா�
 வி��த
    
 
ெபா:� பலபல ெவ�E வி5)� ெகா3$வ)த�. பவானியி� அ$�த 1�5+ 
ெகா�5+ நிைறய� பC(க0 க�5யி.)தன. அ�E ெவ0ளி(கிழைம யாதலா+ அ)த 
1�$ அ�மா0 பC(க6(4 மRச0 7சி, 4-4ம� இ�$( ெகா35.)தா0. 
இ-ெகா�E� அ-ெகா�Eமாக நைர�தி.)த J)தைல அ0ளி �5�சி�$, 
பேசெல�E மRச0 7சியி.)தா0.  
 
எ:)தDட� மகால�Cமி ேபால விள-4� அ$�த 1�$� பா�வதிைய� பா��த�� 
பவானியி� மன�(4 ஆEத+ ஏ%ப�ட�. நா%ப�ைத)� வய�(4 ேமலாகிB� 
பா�வதியி� ேதா%ற�தி+ ஒ.வித தனி( கவ��சி இ.)த�. அவ6ைடய கணவ� 
க+யாணராம� அ5(க5 அவைள� பா���( ேக�ப� வழ(க�.  
 
”நீ! இ�ப5� சி�ன� ெப3 மாதிாி, ம+ேகாவா மா�பழ� மாதிாி இ.(கிறாேய. அ� 
எ�ன ரகசிய�? ஏதாவ� காயக+ப� ெச;� ெகா3டாயா? சா�பா$ Jட ஒ. 
ேவைளதாேன சா�பி$கிறா;?"  
 
"ஆமா�. காயக+ப��, காயாத க+ப�� என(4 எத%4? நீ-களாவ� சா�பி$-
1�க0! இவ6(4�தா� 4ழ)ைத இ+ைலேய. இ�ெனா. தர� க+யாண� ெச;� 
ெகா0ளலாமா எ�E உ-க6(4� சபல� இ.(கலா�" எ�E பா�வதி சிாி��( 
ெகா3ேட JEவா0.  
 
"இ�ெனா. க+யாணமா? உ�ைன வி�$ வி�டா?" எ�E அவ� அக�� �க�� 
மலர� ெசா+வைத� பவானி த� 1�$� சைமயலைறயி�.)� எ�தைனேயா �ைற 
ேக�5.(கிறா0. அவ�க6ைடய தா�ப�திய வா*(ைகயி+ இ.)த ேநச பாவ�ைத 
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நிைன�தDட�, அவ6(4� த%கால விவாகர��� ச�ட-க6� ஜீவனா�ச 
வழ(4க6� ஒ. ேக�( J�தாகேவ ேதா�றின.  
 
அ�E காைலயி+ எ:)தDட� பா�வதிைய� பா��த�� பவானியி� மன��(4 
ஆEத+ ஏ%ப�ட�. இர3$ 1$க6(4� இைடயி+ ஒ.காைர�Cவ� தா� 
இ.)த�. இர3ட5 உயர�தி+ இ.)த அ)த Cவ� இ.�ப�� ஒ�Eதா�, 
இ+லாம+ இ.�ப�� ஒ�Eதா�. Cவ.(4 அ$�தா%ேபா+ பா�வதியி� 1�5+ 
ஒ. பவளம+�ைக மர� இ.)த�. அத� கிைளக0 பவானியி� 1�$�ப(கமாக� 
சா;)தி.)தன. அதி+ மல.� மல�க0 யாD� பவானி பி� 1�5+ உதி�)தி.(4�.  
 
“இ)த அதிசய�ைத� பா��தாயா பவானி? தின�� இர3$ேவைள த3ணீ� ஊ%றி 
வள��பவைள மற)� வி�$, இ)த மர� உ� 1�5+ 7வாக( ெகா�$கிறேத!" 
எ�E ெசா+�( ெகா3$ பா�வதி பவானிைய� பா���� சிாி�தா0.  
 
”அ� தா� உலக வழ(க�" எ�E பவானி விர(தியாக� பதிலளி�� வி�$( கீேழ 
உதி�)தி.)த மல�கைள� ெபாE(கி, பா�திர�தி+ நிர�பி� பா�வதியிட� 
ெகா$�தா0.  
 
இத%40 ெகா�5�+ க�5யி.)த பC மா�ைட( கற)� வி�$� பா+ ெச�ைப 
எ$��( ெகா3$ ெவளிேய வ)தா� பா�வதியி� கணவ� க+யாணராம�. Cவ.(4 
அ)த3ைட நி%4� பவானிைய� பா��த�� அவ�. "உ0ேள ேபா; ஒ. த�ள� 
ெகா3$வா அ�மா. 4ழ)ைத(க� பா+ த.கிேற�" எ�றா�. பவானியி� மக� 
பாGவிட� அவ.4 அலாதி அ�&. சி�னRசிE வயதி+ த�ன)தனியாக வாழ� 
�ணி)� வி�ட பவானியிட� அவ.(4 மதி�&� வாRைசB� ஏ%ப�5.)தன.  
பவானி சிறி�ேநர� தய-கி நி�றா0. பிற4 தய(க��ட� உ0ேள ெச�E. 
பாG(காக� த�ள� எ$�� வ)தா0.  
 
"ேந%E ம�தியான� 1�5+ பா+ இ+ைலெய�E 4ழ)ைத(4 நீ ஒ�Eேம 
தரவி+ைலயாேம?" எ�E ேக�$( ெகா3ேட அவ�. ெச�பி�.)த பாைல� த�ளாி+ 
ஊ%றினா�. பிற4 அவைள� பா���. ”உன(4� ேதைவ�ப$கிற பாைல நா� 
ெகா$�� வி$கிேற� அ�மா. நீ விைல ஒ�E� ெகா$(க ேவ3டா�" எ�றா�.  
 
பவானி(4 அவைர எதி��� ஏதாவ� ெசா+லேவ தய(கமாக இ.)த�. ”பா+ நா� 
தா� ெகா$�ேப�. நீ வா-கி( ெகா0ள�தா� ேவ3$�" எ�ற ேதாரைணயி+ 
அ+லவா ேபCகிறா�? அவாிட� ேபா; எ�ப5 ேவ3டா� எ�E ெசா+வ� எ�E 
நிைன�தா0 பவானி.  
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இ.)தாG�, அவ6(4 Cயெகௗரவ� அதிக�. பிற�தியா.ைடய தயவிேல அவ6(4  
வாழ வி.�பமி.)தா+ அ�ேற- அவ0 கணவ� இற)� ேபான தினேம-வ.)தி 
வ.)தி அைழ�த அவ0 தைமயAட�, ெச�ைன(4� ேபாயி.(கலா�. ஆகேவ 
பவானி விநயமாக( க+யாணராமைன� பா��தா0. பிற4 தய(க� �ட�, ”மாமா! 
காசி+லாம+ ெவEமேன இைத வா-கி( ெகா0ள எ� மன� ஒ�பவி+ைல. ஊாிேல 
ம%றவ�க6� ஏதாவ� வ�& ேபCவா�க0" எ�றா0.  
 
க+யாணராம� பவானிைய விழி��� பா��தா�. "7! பிரமாத�! ஊாிேல நாG ேப� 
நாG விதமாக� ேபCவா�க0 எ�E தாேன உன(4� பய� அ�மா? உன(4 
எ�ைன� ப%றிேயா எ� மனைச� ப%றிேயா ச)ேதக� ஒ�E� இ+ைலேய? அ�ப5 
இ+ைல ெய�றா+ ேபசாம+ பாைல வா-கி( ெகா0."  
 
க+யாணராம� ெவ0ைள மன� பைட�தவ�. வட(ேக ந+ல ேவைலயி+ இ.)� 
ஓ;D ெப%E( ெகா3$ ெசா)த( கிராம�தி+ 1$ வா-கி( ெகா3$ வ)� வி�டா�. 
அவ�க6ைடய� எ�E ெசா+ல 1$� நில&ல�க6� மா$� க�E� இ.)தன. 
ஆனா+ ஒ. 4ழ)ைத இ+ைல. பா+ய�தி+ தி.�ெச)F� �.கைனB� பழனி 
ஆ3டவைனB� வ.ஷ�தி+ இ. �ைற தாிசன� ெச;� த-க0 4ைறைய 
�ைறயி�டன� அ�த�பதி. ஆனா+, மக�ேபE ம�$� அவ�க6(4( கிைட(க-
வி+ைல. க+யாணராம� ெதளி)த உ0ள�ைத� பைட�தவ�. ஆகேவ, அவ� இ)த( 
4ைறைய மற)� வி�டா�. பா�வதி(4 இ� ஒ. ஆறாத 4ைற. அவ0 இ.)த 
விரத-க6�, தவ-க6� ேமG� அவ6(4� &� ஒளிைய� த)தன.  
 
அவ�கைள� ெபாE�த வைரயி+ அவ�க0 1�5+ ேவைல ெச;B� பா(கிய�தி� 
பி0ைளB�, அ3ைட 1�5+ இ.(4� பவானியி� மக� பாGD� ஒ�E தா�. 
பா(கிய��(4� அ�றாட� பா�வதி ேமா.� பாG� ெகா$�தா0. பவானி(4( 
ெகா$�தா+ அவ0 எ�ன நிைன��( ெகா0வாேளா எ�கிற தய(க�தினா+ தா� 
பா�வதி இ�வைரயி+ அைத�ப%றி ஒ�Eேம ேக�கவி+ைல.  
 
க+யாணராம� கபடமி+லாம+ ேக�$ ெகா$��� வி�டா�. பவானி, அ�த�பதியி� 
உய�)த மன� பா�ைமைய விய)� ெகா3ேட பா+ த�ளைர எ$��( ெகா3$ 
உ0ேள ெச�றா0. 4ழ)ைத எ:)தி.�பத%40 அ$�ைப� ப%ற ைவ��� பா+ 
கா;�Cவதி+ �ைன)தா0.  
 
அ$�ப-கைரயி� Cவாி+ ஒ. கால3ட� ெதா-கி( ெகா35.)த�. அ�E ேததி 
பதிைன)�, அ)த� பதிைன)தா� ேததி தா� அவ0 வா*(ைகயி+ எ�தைகய 
மாEத+கைள� சி.L5�� வி�ட�! அவ0 பா�ைவ(4 எதிராக( ெகா�ைடயான 
எ3ணி+ அ� அவைள� பா��� சிாி�த�. சாியாக இர3$ வ.ஷ-க6(4 ��& 
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அ)த� பதிைன)தா� ேததிதா� அவைளB�, அவ0 கணவைனB� இ)த உலக�தி+ 
நிர)தரமாக� பிாி�த நா0. அ)த� சனிய� பி5�த எ3 க3 ��னா+ ெதாியேவ 
பவானி அவசர��ட� எ:)� 'ச�' ெர�E அ)த� தாைள( கிழி�� எாிB� 
4�ம�5யி+ ேபா�டா0.  
--------- 

1.1.1.1.3. 3. 3. 3. க��� எ�ணக��� எ�ணக��� எ�ணக��� எ�ண�க��க��க��க�    
 
4�ம�5யி+ Tவாைல வி�$ எாி)� ெகா35.)த ெந.�& அ)த� ேததி� தாைள 
அ�ப5ேய ப�மமாக� ெபாC(கி வி�ட�. அ� க.கி� சா�பலாகி� ேபாவைத 
பவானி பா���( ெகா3ேட உ�கா�)� ெகா35.)தா0. அ)த� பதிைன)தாவ� 
எ3 க.கி�ேபானேத ஒழிய அவ0 மன��0 பதி)� ேபான அ)த� பைழய 
நிைனDக0, அ$�பி+ கா%E ேவக�தி+ Cழ�E எாிB� தீைய� ேபால� Cழ�E 
எ:)தன.  
 
நா�4 வ.ஷ-க6(4 ��& சி�திைர மாச�தி+ ஒ.நா0. அ�E பதிைன)தா� 
ேததி. அ� தமி* மாச�தி� பதிைன)தா� ேததிேயா அ+ல� ஆ-கில மாச�தி� 
பதிைன)தாவ� நாேளா? அைத�ப%றி அ?வளD ெதளிவாக� பவானி(4 நிைனD 
இ+ைல. அ�E அவ0 கணவ� வழ(க�ைத விட சீ(கிரமாகேவ எ:)� வி�டா�. 
பவானியி� மன�� கட)த ப�� தின-களாகேவ சாியாக இ+ைல. இனிேம+ 
ந�பி(ைக(4 இடமி+ைல' எ�E ைவ�திய� Jறி இ.)தா�. ”இ.தய� பல1னமாக 
இ.(கிற�; இ.மினா+ சளிBட� ர�த�� கல)� வ.கிற�. இனிேம+ நா� எ�ன 
ெச;ய �5B�?' எ�E ைவ�திய� Jறியைத( ேக�ட பவானியி� ெநRச� 
�யர�தா+ ெவ)த�. அவ6ைடய மன� �3ட-களாக� பிள)� சிதEவ� ேபா+ 
இ.)த�.  
 
"டா(ட�!" எ�றா0 ேவதைன ெதானி(4� 4ர�+. டா(ட� சிறி� ேநர� ைகயி�.)த 
�ெடத� ேகா�ைப� Cழ%றி( ெகா3ேட நி�றி.)தா�. இ.ப�ைத)� வய� Jட 
நிர�பாத 7-ெகா5யாகிய அவ0, இனிேம+ கணவைன இழ)� தனி���தா� நி%க 
ேவ3$மா? பிைறமதி ேபா�ற அவ6ைடய ெந%றியி+ வ�ட வ5வமாக� �ல-4� 
அ)த( 4-4ம� அழி)� தா� ேபாக ேவ3$மா?  
 
டா(ட� சி)தைனயி+ ஆ*)தி.)தா�. பவானி நீ� ம+4� க3க6ட� அவைர 
ஏறி�$� பா��தா0. ”டா(ட�! எ�ப5யாவ� எ� கணவைர( கா�பா%றி என(4 
மா-க+ய� பி�ைச தா.-க0" எ�E த� மல� ேபா�ற கர-கைள ஏ)தி அவாிட� 
பி�ைச ேக�டா0 அ)த� ேபைத. டா(ட.� பிற�& இற�& எ�கிற இய%ைகயி� 
நியதிக6(4 உ�ப�ட ஒ. மனித� பிறவிதா� எ�ப� பவானி(4 மற)� ேபா; 
வி�ட�. பாவ�! வா*(ைகயி� இ�ப( ேகா�5+ நி%க ேவ35யவ0 ��ப�தி� 
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எ+ைலைய( காU�ேபா� த$மாEவ� இய%ைகதாேன? விழிகளி� ேகாண�தி+ 
�ளி�த நீைர( ைக(4�ைடயா+ �ைட��( ெகா3ேட அவ�. “நா� எ�ன அ�மா 
ெச;ய �5B�? உயி.(4 உைடயவனாகிய அ)த( கடD0 க.ைண ைவ�தா+ உ� 
கணவ� பிைழ�� எழலா�. எ�னா+ ஆனவைர(4� �ய�E பா��தாகி வி�ட�" 
எ�றா�.  
 
டா(ட� த� மனைச� ேத%றி( ெகா3$ ெவளிேய ேபா; வி�டா�. அ�&ற� அவ� 
��ைன� ேபா+ சிர�ைதBட� பவானியி� கணவைன� பா�(க அ5(க5 
வ.வதி+ைல. 
 
பவானி எ)த நாைள ஒ?ெவா. நிமிஷ�� எதி� பா���( கல-கி இ.)தாேளா 
அ)த� பதிைன)தா� ேததி வ)த�. அ)த நா0 வழ(க� ேபால�தா� வி5)த�. 
கிழ(ேக உதய Qாிய� பளீெர�E உதயமானா�. மல�க0 மல�)தன. பறைவக0 
உதய கீத� இைச�தன. ெத�ற+ 1சிய�. பவானி ேசா�)த உ0ள��ட� எ:)தா0. 
ப+ விள(கி, �க� க:வி, க3ணா5 �� நி�E ெந%றியி+ 4-4ம� இ�$( 
ெகா0ள ஆர�பி�தா0.  
 
”பவானி" எ�E J�பி�$ இ.மி( ெகா3ேட எ:)� உ�கா�)தா� அவ0 
கணவ�. 4-4ம� சிமிைழ ஒ. ைகயி+ பி5��( ெகா3$ நி�றி.)த பவானி 
அவைன� தி.�பி� பா��தா0.  
 
ெச(க� ெசேவ+ எ�E ராஜாைவ� ேபா+ இ.)த அ)த உ.வ� தா� எ�ப5 வ%றி 
உல�)� ேபா; வி�ட�! C.0 C.ளாக அைலபாB� அ)த( கிரா�& எ�ப5( 
கைல)� சிதறி� ேபா; இ.(கிற�? பா�ைவயிேலேய த� உ0ள�தி� அ�ைப 
ெவளியி$� அ)த( க3களி� கா)த ச(தி எ-ேக மைற)� ேபா; வி�ட�? 
ஆஜாAபா4வாக இ.)த அ)த ெந5ய உ.வ� எ�ப5� 7ைன ேபா+ ஒ$-கி( 
கிட(கிற�?  
 
இளைமையB� இ�ப வா*(ைகையB� பைட�த இைறவ� ஏ� இ)த ேநா; 
எ�A� ��ப�ைதB� Jடேவ பைட(க ேவ3$�? இ�தைன ேகா5 
இ�ப-கைள� பைட�த இைறவ� ஏ� இ�ப5� பய-கரமான வியாதிகைள� 
பைட��. அத%4� ப� ஆகிறவ�கள விதி எ�E ெசா+�� ேத%ற ேவ3$�?  
 
ம�ைவ� பைட�தவ� நRைச� பைட�தி.(கிறா�. மலைர� பைட�தவ� 
��கைள� பைட� தி.(கிறா�. மாைன� பைட�தவ� &�ைய� பைட�-
தி.(கிறா�. அ� தா� சி.L5யி� த��வ�. யா.� க3டறிய �5யாத ரகசிய�.  
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�க�தி+ ேவதைன விைளயாட எதிாி+ த-க� சிைல மாதிாி நி%4� பவானிைய 
அவ� ஆைச தீர� பா��த பிற4 அைமதியான 4ர�+  ”பவானி! இ-ேக வாேய�, 
இ�ப5 வ)� எ� ப(க�தி+ உ�கா�" எ�E ஆைச ெபா-க அைழ�தா�.  
 
பவானி பதி+ ஒ�E� Jறாம+ அவ� அ.கி+ ெச�E உ�கா�)தா0. ெம�)� 
ேபாயி.)த த� ைகயா+ அவ0 இ$�ைப� C%றி அைண�தவாE அவ� அவ0 
ைகயி�.)த 4-4ம� சிமிைழ வா-கி( ெகா3டா�. அ�&ட� அவ0 �கவாைய� 
ப%றி� த� �க��(4 ேநராக அவ0 �க�ைத� தி.�பினா�. ஆ0 கா�5 விரைல� 
சிமி:(40 ேதா;��( 4-4ம�ைத எ$�� அவ0 ெந%றியி+ வ�ட வ5வமாக� 
ெபா�$ ைவ�தா�.  
 
பவானியி� க3க0 4ளமாக இ.)தன. உத$க0 �5�தன. ெநRC( 4மி* தி( தி( 
ெக�E அ5��( ெகா3ட �.  
 
”பவானி! ஏ� அ:கிறா;?" எ�E கவைல ெதானி(க( ேக�டா� அவ�.  
அவ0 பதி+ ேபசவி+ைல. 
 
”ைப�திய�! நா� ேபா; வி$ேவ� எ�E தாேன அ:கிறா;? பிற)தவ� இற�ப� 
உEதி எ�E கீைத ப5�� என(4 உபேதச� ெச;தாேய! அத%40ளாகேவ மற)� 
வி�டாேய பவானி?"  
 
"ஆ�" எ�கிற பாவைனயாக அவ0 க3ணீ.(கிைடயி+ தைலயைச�தா0.  
 
" நா� 7மியி+ பிற)ேத�. இ�ேறா நாைளேயா இற(க� ேபாகிேற�. நா� பிற)த� 
எ?வளD உ3ைமேயா அ?வளD உ3ைம இற(க� ேபாவ��..." எ�E அவ� 
இ�A� ஏேதா �U �U��(ெகா3ேட இ.)தா�. 
 
பவானி ஜ�னG(4 ெவளிேய ெதாிB� ஆகாய�ைத� பா���( ெகா35.)தா0. 
அ)த நீலவானி+ ேமேல எ:�பி வ.� கதிரவனி� ஒளி ைவயகெம+லா� பரவி� 
&��ண��சிைய ஊ�5( ெகா35.)த�.  
 
நீ0 விC�ைபB� ெவ�ட ெவளிையB� உ%E ேநா(கி� சி)தைனயி+ ஆ*)� 
ேபாயி.)த அவ0 கவன�ைத 4ழ)ைத பாGவி� ெம� 4ர+ கைல�த� .  
 
"அ�மா! அ�மா!" எ�E அைழ��( க3ைண( கச(கி( ெகா3ேட பாG த�$� 
த$மாறிய வ3ண� அவைள� ேத5 அைறைய வி�$ ெவளிேய வ)தா�.  
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பவானி தி.�பி� பா��தா0. F(க( கல(க�தி+ த$மாறி நட)� வ.� அவைன, 
”வாடா க3U இ-ேக!" எ�E அவ0 கணவ� அைழ�� அவAைடய 
தளி�(கர-கைள� ேச���� த� ைக(40 &ைத��( ெகா3டா�. அதனா+ 
ம�ட%ற மகி*�சிையB� பரவச�ைதB� அைட)தா�. அவ� மகி*�சி ெபா-4� 
4ர�+, ”பவானி. 4ழ)ைதயி� ைககைள� பி5��� பாேர�. உன(4 அ)த �பாிச� 
எ?வளD இதமாக இ.(கிற� எ�ப� ெதாிB�" எ�றா�.  
 
பவானி ஆைசBட� பாGவி� ைககைள� ேச���� பி5��( ெகா3டா0. ெம�� 
ெம�ெத� றி.)த அ)த� பிRC( கர-களி� பராமாி�பி+ த� கணவ� த�ைன 
வி�$� ேபாவதாகேவ நிைன�தா0.  
 
”அ�மா! என(4( கா�பி ேவU� அ�மா" எ�றா� 4ழ)ைத. அ�ெபா:� தா� 
பவானி(4� தா� இ� வைரயி+ அ$�ேப ��டவி+ைல எ�ப� நிைனD(4 
வ)த�. வி5)� ஏழைர மணி ஆகிவி�ட�. இ�வைரயி+ வியாதி(காரA(4� 
ஆகார� ஒ�E� ெகா$(காம+ எ�னேவா நிைன��( ெகா3$ உ�கா�)தி.)தைத 
நிைன�� வ.)தி( ெகா3ேட பவானி சைமயலைற(40 ெச�E அ$�ைப� ப%ற 
ைவ�தா0.  
 
பதிைன)� நிமிஷ-களி+ கா�பி ேபா�$ எ$��( ெகா3$ அவ0 ெவளிேய 
வ)தா0. ப$(ைக அ.கி+ 4னி)� கணவைன� பா��தா0. அவAைடய ெந%றியி+ 
��� ��தாக விய�ைவ அ.�பியி.)த�. க3க0 ேலசாக� திற)தி.)தன. அ.கி+ 
கிட)த �35னா+ அவ� ெந%றிைய ேலசாக� �ைட�� வி�$, "எ�ன, காபி 
ெகா3$ வ)தி.(கிேற�. சா�பி$கிறீ�களா!" எ�E ேக�டா0 பவானி.  
 
அவ� பதி+ ேபசவி+ைல. ெம�வாக அவ� ெந%றியி+ ைக ைவ��� பா��தா0 
பவானி. அ�ெபா:�� அவ� அைசயவி+ைல. மிகD� நிதானமாக அவ� 'வள- 
ைகைய� ெதா�$� பா��தா0. 'சி+'ெல�E இ.)த அ)த( கர� அவைள 
ந$(க��ட� பி� வா-க� ெச;த�. அவ0 பி5யினி�E �வ3$ அ� ப$(ைகயி+ 
வி:வத%4�, அவ0 ச%E� எதி�பாராத விதமாக டா(ட� உ0ேள Vைழவத%4� 
சாியாக இ.)த�.  
 
”எ�ப5 இ.(கிறா�?" எ�E ேக�$( ெகா3ேட அவ� அ.கி+ ெச�E அவ� 
ைகைய எ$�தDட� ேவதைனயா+ அவ� ெந%றிைய� C.(கி(ெகா3டா� .  
”டா(ட� அவ�?..." எ�E பவானி திணறி( ேக�பத%4 ��& ”அ?வளD தா� 
அ�மா, நீ ெகா$�� ைவ�த�. கடDளி� க.ைண உ� விஷய�தி+ வ%றிவி�ட�" 
எ�E Jறினா�.  
---------      
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1.1.1.1.4. 4. 4. 4. அ�ணஅ�ணஅ�ணஅ�ண � த�ைக!� � த�ைக!� � த�ைக!� � த�ைக!� 
 
அத� பிற4 க+யாண�� பா�வதிB� அவ6(4 எ?வளேவா உதவி ெச;தா�க0. 
ஊாி�.)� பவானியி� தைமயA�, அவ� மைனவிB� வ)தா�க0. அ.கி+ 
இ.)� எ+லா( கிாிையகைளB� ெச;� �5�தா�க0. பவானியி� கணவ� இற)� 
பதிைன)� தின-க0 வைரயி+ யா.ேம எ�Dேம ேபசவி+ைல . ஒ. வழியாக 
எ+லா� �5)த பிற4தா� பவானி(4� த� தனிைமைய� ப%றி நிைனD வ)த�.  
 
ெகா+ைல� தா*வார�தி+ உ�கா�)� 4ழ)ைத(4� சாத� ஊ�5( ெகா35.)த 
அவ0 அ.கி+ அவ0 தைமய� நாகராஜ� வ)� உ�கா�)� ெகா3டா� .  
 
ெம�வான 4ர�+ அவனாகேவ ேபசD� ஆர�பி�தா�.  
 
”பவானி! இனி ேம+ நீ எ�ன ப3ண� ேபாகிறா;?" எ�E ேக�டா�.  
 
பவானி. விழிகளி+ க3ணீ.ட� அ3ணைன ஏறி�$� பா��தா0.  
 
"எ�ன ப3ண ேவ3$� அ3ணா நீதா� ெசா+ேல�?'  
 
”நா� எ�ன�ைத� ெசா+வ�? நீயாகேவ ஏதாவ� ெசா+Gவா; எ�E பதிைன)� 
நாளாக� ெபாE��� பா��ேத�. நீ ஒ�Eேம ேபசவி+ைல. என(4( ேக�க 
ேவ35ய கடைம ஒ�E இ.(கிறத+லவா?"  
 
ஆர�ப�தி+ அ�&டA�, அAதாப��டA� ேபச ஆர�பி�த அவ� ப5�ப5யாக( 
ேகாப��ட� ேபச ஆர�பி�தா�. "உன(4 இ)த ெநRச:�த� ஆகா�. Jட� 
பிற)தவைன அ35�தா� இனிேம+ இ.)தாக ேவ3$�”, எ�கிற பாவ� 
ெதானி�பதாக இ.)த� அவ� ேப�சி+.  
 
அவ� ெவ$ெவ$ெவ�E ேபசிய�� பவானியி� �க� வா�டமைட)த�. 
மன�(40 எைதேயா ைவ��( ெகா3$ ெவளியி+, ஒ�E(ெகா�E ச�ப)த-
மி+லாம+ அவ� ேபCவ� ெதாி)� ேபாயி%E. ”உ� &.ஷ� உன(4 எ�ன 
ஆதார�ைத ைவ�� வி�$� ேபாயி.(கிறா�? ஏேதா ேவைலயி+ இ.(கிறா�. 
பி(க+ பி$-க+ ஒ�E� இ+ைல எ�E தாேன அ�பா உய�D எ�E உ�ைன( 
ெகா$�தா�? இ�ேபா� நீ நிராதரவாக ஒ. 4ழ)ைதBட� நி%கிறாேய?" எ�E 
அவ� ஏச ேவ35யவ�. அ�ப5 ஏசாம+ ”இனி ேம+ எ�ன ப3ண�ேபாகிறா;"  
எ�E நாQ(காக( ேக�கிறா�.  
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4ழ)ைத(4� சாத� ஊ�5 �5)தDட� ைகைய அல�பி( ெகா3$ பவானி உ0ேள 
ெச�றா0. Wேராைவ� திற)� அவ6(காக அவ0 கணவ� ைவ�� வி�$� ேபான 
ஆதார�ைத எ$�� வ)� அவ� ைகயி+ ெகா$�தா0.  
 
அ� ஓ� 'இ�ஷூர�� பா�Y’. �வாயிர� "பா;க6(4 ’இ�ஷூ�' ெச;ய�-
ப�5.)த�. ேவேற எ)தவிதமான ஆதார�ைதB� ந�பி அவ0 இ.(க �5யா�. 
இ.ப�ைத)� வய� நிர�பிய பவானியி� வா*(ைக(4 அ)த �வாயிர� "பா; ஒ. 
ஆதரவா எ�ன? அவ6� அவ0 4ழ)ைதB� அைத ைவ��( ெகா3$ சா�பி�டாக 
ேவ3$�: பாG ெபாியவனாகி வி�டா+ அ)த �வாயிர� "பாயி�.)� அவைன� 
ப5(க ைவ�தாக ேவ3$�.  
 
வா*(ைகயி+ அ�றாட� ேதைவகேள அேநக�. ஒ. மாச�தி+ �வாயிர� "பா; 
ச�பாதி(கிறவ�க6� உ3$. அைத ஒ. வ.ஷ�தி+ ச�பாதி(கிறவ�க6� உ3$. 
ஏேதா ஒ. சமய� எ�றா+ இ.(க�$� எ�E எ3ணிேய பவானியி� கணவ� 
�வாயிர� "பா;(4� ’பா�Y' எ$��(ெகா3டா�. மைனவி(4� 4ழ)ைத(4� 
அ�தா� ஆதாரமாக அைமய� ேபாகிற� எ�E அவ� கனவிG� நிைன�தவ� 
அ+ல. கணவ� �வாயிர� ேசமி�� ைவ�தி.�பேத பவானி(4� ெதாியா�. மாத� 
ச�பள� Z%றி.ப� "பா; வ)த�. அதி+ ZE "பா; 4$�ப� ெசலD(4( 
கணவ� அவளிட� ெகா$�� வி$வா�. மீதி இ.ப� "பாைய அவ� எ�ன 
ெச;கிறா� எ�பைத அவ6� ேக�கவி+ைல. அவA� ெசா+லவி+ைல.  
 
இ�ேபா� பவானியி� தைமய� அ)த �வாயிர� "பாயட� அவ0 வா*(ைகைய 
ஒ�பி�$� பா�(கிறா�. அைத ைவ�� பாGவி� க+விைய எைட ேபா$கிறா�. '7! 
அ� ஒ. பிரமாதமா? பணெம�E மதி�& ைவ(காம+ ெசலD ெச;தா+ ��ேற 
நாளி+ தீ��� விடலா�. மதி�&ட� ெசலD ெச;தா+ ��E வ.ஷ-க6(4( 
காணா�. பிற4?...' எ�E அவ� சி)தைன ெச;வதாகேவ பவானி நிைன�தா0.  
 
தைலைய( 4னி)� நி%4� த-ைகையB�, அவ0 ைகயி�.)த 'பா�Y' ையB� 
மாறி மாறி� பா��த வ3ண� நாகராஜ� ஏேதா ேயாசைனயி+ ஆ*)தி.) தா�. 
பிற4 ஏேதா நிைன��( ெகா3டவ� ேபா+, ”ஆமா�, நீ இைத ைவ��(ெகா3$ 
எ�ன ெச;ய� ேபாகிறா;?" எ�E ேக�டா�.  
 
பவானி பாிதாபமாக� சிாி�தா0.  
 
"எ�ைன� ேபா;( ேக�கிறாேய அ3ணா? உன(4 எ�ப5� ேதா�Eகிறேதா 
அ�ப5� ெச;ேய�. நா� எ�ன�ைத( க3ேட� உலக�தி+?" எ�E பதிலளி�தா0.  
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"ஹு�... சாி. 'பா�Y'ைய� ப%றி( க�ெபனி(4 எ:தி பண��(4 ஏ%பா$ ெச;தாக 
ேவ3$�. நீ எ�ன ெச;ய� ேபாகிறா;?" எ�E ேக�டா�.  
 
பவானி(4 �த+ ேக0வி(4 விைட JEவத%4( கLடமாக இ+ைல. ஆனா+, 
இர3டாவ� ேக0வி(4� பதி+ அளி(க� தய(கமாக இ.)த�. நில�திேல ேகா$க0 
வைர)� ெகா3$ உ�கா�)தி.)தா0 அவ0. அவ0 மனதி+ எ?வளேவா 
எ3ண-க0 எ:)தன. ெச�ைன ேகாட�பா(க�தி+ இ.(4� அ3ணாவி� 
பிர�மா3டமான இ+ல�. பண�தி� ெப.ைமயிG� வா*(ைகயி� நிைறவிG� 
7ாி�� இ.(4� ம�னி ேகாமதி, அவ�க0 1�$( கா�, ேவைலயா�க0. 4ழ)ைத 
Cமதி. எ+ேலா.� அவ0 மன(க3 ��& ஆ5 அைச)� ேதா�றின�. அ)த 1�5+ 
இவ0 யாராக மதி(க�ப$வா0?  
 
நாகராஜனி� அ.ைம� த-ைகயாகவா? மRச6� 4-4�மாக இ.)த ேபா� 
அளி�த மதி�ைப ம�னி ேகாமதி இ�ெபா:�� இவ6(4 அளி�பாளா? யா� 
க3ட�?  
 
ஐ)தாE வ.ஷ-க6(4 ��& ஒ. தடைவ பவானி ஆைமய� 1�$(4� 
ேபாயி.)தா0. க+யாணமாகி� &(கக�தி+ ேபா; ஆE மாச-க0 45�தன� ப3ணி  
வி�$ வ.கிறவ0. மனசிேல எ�தைனேயா ஆைசக0, வி.�ப-க0, ெவE�&க0, 
உண��சிக0 நிைற)� இ.)தன. யாாிடமாவ� த� வயC(4 ஒ�த ெப3ணி பட� 
அைவகைள ெவளியிட ேவ3$� எ�கிற எ3ண� �ட� வ)தா0. ேகாமதி 
அவைளவிட வயசி+ இர3$ வ.ஷ-க0 ��தவ0. அவ6� &திதாக மணமாகி 
வ)தி.�பவ0 தா�. இ.வ.� மன� வி�$ எ?வளேவா அ)தர-கமாக� ேபசி 
இ.(கலா�.  
 
பவானி 1�$(40 Vைழ)த�� ஹா�+ ச%E நி�E அவைள� பா���வி�$ 
வி.வி. ெவ�E உ0ேள ேபா; வி�டா0 ேகாமதி. அவ0 Cபாவ� அ�ப5.  
 
"ேகா�! ேகா�! இேதாபா�, யா� வ)தி.(கிறா�க0?" எ�E நாகராஜ� அவைள� 
பல �ைறக0 அைழ�தா�.  
 
ேகாமதி அ$�ப-கைரயி�.)� ெவளிேய வ)தா0.  
 
"நா�தா� பவானி வ)தைத அ�ெபா:ேத பா��ேதேன. இத%4� ேபா; இ?வளD 
அம�(கள� ப3Uவாேன�?" எ�E 'Q0' ெகா�5னா0 ேகாமதி.  
---------  
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1.1.1.1.5. 5. 5. 5. அைழ�� அைழ�� அைழ�� அைழ�� ........!........!........!........!    
 
எ3ண-க6�, சி)தைனக6� �5வி+லாம+ ஏ%ப$� ேபா� நா� ந�ைமேய 
மற)� வி$கிேறா�. பவானி இ?வித�தா� த�ைனேய மற)த நிைலயி+ 
நி�றி.)தா0. மன�(4 ேவக� அதிக� எ�E ெசா+வா�க0. V-4� VைரBமாக( 
ெகா�&ளி��� Cழ�E ஓ$� கா�டா%ைறவிட எ3ண-க6(4 ேவக� அதிக�. 
வாB ேவக�ைத விட மேனாேவக� வ�ைம வா;)த�. பவானி ஒ. கண கால�தி+ 
கட)�ேபான நா�கைள நிைனD ப$�தி( ெகா3$, அைவ எ:�&� எ3ண� 
Cழ�+ சி(கி� தவி�தா0. வி+ைல� ேபா+ வைள)� ெந%றி(ேக ஒ. ேசாைபைய� 
த.� &.வ-கைள� Cளி�� அவ0 ேயாசைனயி+ ஆ*)தி.)தா0. அழகிய நீ3ட 
அவ0 க3க0 எ-ேகா Q�ய�ைத ெவறி��� பா���( ெகா35.)தன.  
 
நாகராஜ� சிறி� ேநர� அவைளேய பா���( ெகா35.)தா�. பிற4 அைமதியான 
4ர�+, ”பவானி! இனிேம+ நீ எ�ன ெச;ய� ேபாகிறா; எ�பைத� ெதாி)� 
ெகா0ள ேவ35ய� எ� கடைம அ+லவா? உ�ைன� பல �ைறக0 ேக�$� நீ 
ேபசாம+ நி%கிறாேய!" எ�றா�.  
 
பவானியி� க3களி+ க3ணீ� நிைற)தி.)த�.  
 
”அ3ணா ! உ�Aட� எ�ைன வ.�ப5( J�பி$கிறா;. அ?வளD தாேன? 
எ�ைற(4� ஒ.வ.ைடய ஆதரவி� கீ*தா� நா� வாழேவ3$�. இைவ எ+லா� 
என(4� ெதாிB�. இ.)தாG� அ3ணா ....." எ�E ெசா+� �5(காம+ ேத�பி( 
க3ணீ� வ5�தா0. தைமய� வாRைசBட� அவ0 அ.கி+ வ)� நி�றா�. 
ஆ�ர��ட� அவ0 க3ணீைர� த� ைகயா+ �ைட�தா�.  
 
"அசேட! எ� 1�5+ உன(4� சா�பிட� சாத� இ+லாமலா ேபா;வி�ட�? 
எைதேயா நிைன��( ெகா3$ வ.)�கிறாேய. ேபசாம+ 4ழ)ைதைய அைழ��( 
ெகா3$ எ�ேனா$ &ற�ப$ அ�மா" எ�E அைழ�தா�.  
 
Jட�திேல ேகாமதி உ�கா�)தி.)தா0. ெகா+ைலயி+ அ3ணA(4� த-ைக(4� 
இைடயி+ நட(4� ேப�C(கைள( ேக�$(ெகா3$ தா� இ.)தா0. அவ6(4( 
க+யாண� ஆனதி�.)� தனியாகேவ, Cத)திரமாக இ.)� வ)தவ0. 1�$(4 
எஜமானி எ�கிற எ3ண� அவ6(4 வள�)� ேபாயி.)த�. அ)த 1�5+ 
இ�ெனா.வ� Cத)திரமாக வ)� த-க ேவ3$� எ�பைத அவ0 வி.�பாதவ0. 
த�Aைடய &.ஷைனB�, 4ழ)ைத CமதிையB�, த�ைனB� தவிர அவ6(4 ேவE  
ஒ.வ.ேம ேதைவயி+லாம+ இ.)த�.  
 



17 

 

ெசழி�� வளர ேவ35ய ெகா: ெகா�பி�.)� பி$-கி� தைரயி+ எறி)த மாதிாி 
7-ெகா5யாகிய பவானிைய� ப%றி அவ0 எ�ன நிைன�தா0?  
 
நா�தி(4�. மதனி(4� எ�E� ஒ��( ெகா0ளா� எ�E நிைன��, அத%ேக%ப 
கைதகைளB�, ச�பவ-கைளB� ேக�$� ப5��� அ)த எ3ண�திேலேய ஊறி� 
ேபாயி.�பவ�க0 நா�. நா�தி எ�ன 7D� மண�மாகவா அவ0 இ+ல�ைத நா5 
வ)தி.(கிறா0? அவ0 எதிாி+ ஒ. &�� &டைவ உ$�த �5Bமா? அவ0 பா���( 
ேகாமதி கணவAட� ேபசி மகிழ �5Bமா? அவ0 வி$� ெப.��C ெந.�ைபவிட 
அதிகமாக� C�$� ெபாC(கி வி$ேம எ�ெற+லா� ேகாமதி நிைன�தா0.  
 
”இவ.(4 எ�ன? வா எ�E Cலபமாக( J�பி�$ வி$கிறா�! 1�5ேல 
அAபவி(க� ேபாகிறவ0 நா� தாேன? காைலயி+ க�ெபனி(4� ேபானா+, இரD 
எ�$ மணி(4 1$ தி.�&� இவ.(4 1�5+ நட�பைவ ப%றி எ�ன ெதாிய� 
ேபாகிற�?"  
 
ேகாமதி இ?வித� எ3ணமி�டப5 ஊRச�+ உ�கா�)� ெம�வாக ஆ5( 
ெகா35.)தா0. எ�ப5ேயா ேபாக�$�. அவ� J�பி�$� பவானி வ)தா+ 
அைழ���தா� ேபா; ஆகேவ3$�. அ3ண� 1�ைட� ப%றிய பா�தியைத 
ம�னி(4� உ3$ எ�பைத� பவானி மற)� வி$வாளா எ�ன? எ�E ேமG� 
சி)தைனயி+ ஆ*)தி.)தா0 ேகாமதி.  
 
அ�ெபா:� ெகா+ைலயி�.)� பவானியி� 4ர+ ெதளிவாக( ேக�ட�.  
 
”இ�ெபா:� அ-ேக வ.வத%4 எ�ன அவசர� அ3ணா? ேபாக� ேபாக� பா���( 
ெகா0ளலா�. ெகாRச கால� அவ� இ.)த இட�திேலேய நா� இ.(க ஆைச� 
ப$கிேற�” எ�றா0.  
 
நாகராஜ� பதி+ ஒ�E� Jறவி+ைல . அவ� உ0ள�தி+ எ�தைனேயா 
ேக0விக6� பதி+க6� எ:)தன. அைவகைள அட(கி( ெகா3$, அ�ப5யானா+ 
இ)த �வாயிர� "பா; எ�னிட� இ.(க�$�. மாச� உன(காக ஐ�ப� "பா; 
அA�பி வ.கிேற� பவானி, உன(4 எ�ெபா:� வரேவ3$� எ�E 
ேதா�Eகிறேதா அ�ெபா:� வரலா�. உ�ைன இத%4 ேம+ த%சமய� வ%&E�த 
நா� ஆைச�பட வி+ைல " எ�றா�.  
 
நாகராஜ� அ-ேக இ.)� உ0ேள ெச�ற��. Jட�தி+ உ�கா�)� ஊRசலா$� 
மைனவிைய( கவனி�தா�. ெகா+ைலயி+ நட)த இ?வளD ேப�C(கைளB� 
ேக�$( ெகா3$ இ.)தவ0 எ:)� வ)� ஏதாவ� ஒ. வா��ைத ேபசியி.(க( 
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Jடா�? ஒ�&(காகவாவ� பவானிைய 'வா' எ�E அைழ�தி.(க( Jடாதா? 
மனதி+ ெபா-4� ேகாப��ட� அவ� மைனவிைய விழி��� பா��� ”ேகா�! நீ 
இ-ேகயா இ.)தா; இ)ேநர�? ப(க�� 1�5%4� ேபாயி.�பதாக அ+லேவா 
நிைன�ேத�! உன(4� ந� 1�5+ நட(4� விஷய-க6(4� ச�ப)த� இ+ைல 
ேபா+ அ+லவா நீ ேபசாம+ இ.)� வி�டா;?" எ�E ேக�டா�.  
 
ேகாமதியி� உத$களி+ அல�சிய� நிர�பிய &�னைக ெநளி)ேதா5ய�. அவ0 ஒ. 
மாதிாியாக� சிாி��வி�$.  
 
"நீ-க0 தா� எ+லா ஏ%பா$கைளB� கவனி��� ெச;கிறீ�கேள. இைடயி+ நா� 
ேவE 4E(ேக &4)� ஏதாவ� ேபச ேவ3$மா எ�ன?" எ�றா0.  
 
நாகராஜனி� க3க0 ேகாப�தா+ சிவ)தன! அவ� படபட�&ட�,  
 
"அழ4 தா� ேபா! எ�ன தா� நா� பவானிைய வ.)தி வ.)தி அைழ�தாG� நீ 
J�பி$கிற மாதிாி இ.(4மா ேகா�?" எ�றா�.  
 
ேகாமதி அத%4� பதி+ JEவத%4 ��& பவானி பாGைவ அைண��� பி5��( 
ெகா3$ Jட��(4 வ)தா0.  
 
"இெத+லா� எ�ன அ3ணா ? நீ J�பி�டா+ ம�னி J�பி�டமாதிாி இ+ைலயா? 
அ�மாதிாிெய+லா� நீ ஏ� க%பைன ெச;� ெகா0கிறா;? என(4 வர ேவ3$� 
எ�E ேதா�E� ேபா� க�டாய� வ)� வி$ேவ�" எ�றா0.  
 
ஆனா+ பவானியி� உ0ள�தி+ 4�E� எ3ண-கைளேயா அவ0 மன� �5(4� 
�5�&கைளேயா அவ�க0 இ.வ.� கவனி(கவி+ைல. அ3ணA(4� ம�னி(4� 
ெதாியாம+ அவ0 வாச+ அைற(40 &4)� ெவ4 ேநர� வைரயி+ க3ணீ� வி�$( 
கல-கியைத( 4ழ)ைத பாG ஒ.வ� தா� அறிவா�. க3களி+ நீ� வழிய 
உ�கா�)தி.(4� அ�ைனயிட� ெச�E ஆைசBட� அவ0 க:�ைத( க�5( 
ெகா3டா� அவ�.  
 
"அ�மா! அ�மா! நீ ஏ� அ:கிறா;? அ�பா இ+ைலேய எ�றா? நா� இ.(கிேறேன 
அ�மா" எ�றா� 4ழ)ைத. பவானி அ:ைகயி]ேட சிாி�தா0. அவ6(4�தா� 
பாG இ.(கிறாேன!  
பி� அவ0 ஏ� அழ ேவ3$�?  
-------    
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1.1.1.1.6. 6. 6. 6. ெகா��� ெகா�!�ெகா��� ெகா�!�ெகா��� ெகா�!�ெகா��� ெகா�!� 
 
நாகராஜ� ஊ.(4( கிள�& �� ஒ. ZE "பா; ேநா�ைட எ$��� த-ைகயிட� 
ெகா$�தா�.  
 
"எத%4 அ3ணா இ�? எ�னிட� ெகாRச� பண� இ.(கிறேத. ேதைவயானா+ 
எ:தி வா-கி( ெகா0கிேற�" எ�றா0 பவானி.  
 
”இ.(க�$� பவானி. இ�A� ப�� நா�களி+ பாGD(4� ப0ளி( Jட� திற)� 
வி$கிறா�க0. &�தக� வா-கி� ச�பள� க�ட ேவ3டாமா? ைவ��( ெகா0."  
பவானி சிாி�தா0.  
 
"ம.மக� ெபாிய ப5�& ப5(கிற மாதிாி தா� உ� எ3ண�. ஒ3ணாவ� 
ப5(கிறவA(4� &�தக� வா-க ZE "பா; ேவ3$மா எ�ன?"  
 
பவானி இ�ப5 ஒ? ெவா. விஷய��(4� த�(க� ெச;� ேபCவ� ேகாமதி(4� 
பி5(கவி+ைல. &.ஷ� ேபா; வி�டா�. பிரமாதமாக� ெசா�� ஒ�E� அவ� 
ைவ�� வி�$� ேபாகவி+ைல. Jட வ.வத%4 ஆயிர� ஆ�ேசபைணக0 
ெசா+�வி�டா0. ப0ளி( Jட� திற)தா+ இ.(க�$� எ�E பண� ெகா$�தா+ 
”இ� எத%4?' எ�கிறா0. க�வ� பி5�தவ0 எ�E நிைன�� ேகாமதி கணவைன( 
ேகாபமாக விழி��� பா��தா0.  
 
இைடயி+ அ$�த 1�5�.)� க+யாண� வ)தா�. வ)தவ� ேபசாம+ இ.)தாரா? 
அ�ப5 இ.�ப� தா� மனித Cபாவேம இ+ைலேய!  
 
'எ�ன ஸா�! ஊ.(4( கிள�&கிறீ�களா?" எ�E ேக�$ ைவ�தா� .  
 
"ஆமா� ஸா�! வ)த ேவைல ஆயி%E. கிள�ப ேவ35ய�தாேன?" எ�E ச��&ட� 
நாகராஜ� Jறினா�.  
 
"ஹு�... ஊ.(4( கிள�&கிறீ�க0. ஆமா�..... ஆW� எ�E�, ேவைல எ�E� 
ஒ�E இ.(கிறேத. எ�தைன நா�க6(4 ஒ. இட�தி+ இ.(க �5B�? அவரவ� 
ேவைலைய அவரவ� ெச;தாக ேவ3$ேமா இ+ைலேயா ஹு�..."  
 
’த-ைகைய� தனியாக வி�$ வி�$� ேபாகிறாேய அவ6(4 ஏதாவ� ஏ%பா$  
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ெச;� வி�$� ேபாக ேவ3டா� நீ' எ�E ேக�பத%4� பதிலாக அவ� ஏேதா C%றி  
வைள��� ேபCகிறா� எ�ப� ேகாமதி(4� &ாி)� ேபாயி%E.  
 
"அவரவ� ேவைலைய அவரவ� இ.(கிற இட�தி+ இ.)� ெகா3$தாேன மாமா 
ெச;ய ேவ3$�? இ�ெனா. இட�தி+ வ)� உ�கா�)� ெச;ய �5Bமா? அ�D� 
வியாபார� ெதாழி�+ ஈ$ப�டவ�க6(4 ஒ. நா0 Jட ெவளிேய ேபாக �5யா�. 
ப�� தின-களாக இ-ேக இ.)தேத ேம+. இ�A� எ�தைன நா�க0 இ.�ப�?" 
எ�E ேக�$ வி�$( ேகாமதி. அ.கி+ நி�E ெகா35.)த பவானிைய ஒ. 
மாதிாியாக� பா��தா0.  
 
இ)த� ப�� தின-களி+ க+யாண� ேகாமதியி� Cபாவ�ைத ந�றாக� &ாி)� 
ெகா3டவ�. 1�5ேல பிற)த ெப3. மண�ைத இழ)� வா$�ேபா� த�Aைடய 
Cக�தி+ ஒ�E� 4ைறD ஏ%பட(Jடா� எ�E நிைன�பவ0 ேகாமதி.  
 
க+யாணராம� ேகாமதி(4 ஒ�E� பதி+ Jறவி+ைல. அவ.ைடய சி)தைன ேவE 
எ-ேகா லயி��( கிட)த�. உ%றா.� உறவின.� இ.)��, ஒ. ெப3U(4 
தனிைம எ�ப� எ�ெபா:� ஏ%ப$கிற� எ�E சி)தி�பதி+ �ைன)தி.)தா� அவ�. 
உட� பிற)த அ3ணA�, ெப%E வள��த ெப%ேறா.� இ.)தா+Jட. க�5ய 
கணவ� இ+லாம+ ேபா4� ேபா� அவ0 தனிைமயி+ சி(கி வா$கிறா0.  
 
ஒ. ெபாிய ந)தவன�. அதி+ ம+�ைக, இ.வா�சி, ேராஜா, கனகா�பர�, 
ம.(ெகா:)� �த�ய மல�� ெச5க0 நிைற)தி.(கி�றன. ேதா�ட(கார� ஒ. 
�+ைல( ெகா5ைய ந�$� பயி� ெச;கிறா�. ெகா5B� ெசழி�� வளர 
ஆர�பி(கிற�. க�&� கிைளக6மாக� &த.ட� ம35 வள.கிற�. அ�ெபா:-
ெத+லா� ேதா�ட(கார� கவைல�ப$வதி+ைல. எ+லா� ெச5கைளB� ேபால� 
ெச:ைமயாக வள.கிற� எ�ேற நிைன�� ஆEத+ அைடகிறா�.  
 
ஆனா+ சில மாத-க6(4 அ�&ற� அ)த� ெச5யி�.)� தனி�தனிேய பல 
ெகா5க0 ேதா�Eகி�றன. ெம+�ய கா%றிேல அைச)தா$கி�றன. ப%றி( 
ெகா3$ படர ஊ�E ேகா+ இ+லாம+ தவி(கி�றன. ேதா�ட(கார� சி)தைன 
ெச;கிறா�. ந+ல ெகா�பாக ஒ�ைற� ேத5 எ$�� வ)� அ.கி+ ந�$ அத� மீ� 
ெகா5கைள� ேச���� படர வி$கிறா�. �+ைல( ெகா5 ெகா: ெகா�ைப� ப%றி( 
ெகா3$ ப)த�� மீ� பட�)� ெவ0ைள மல�கைள� தா-கி நி%கிற�.  
 
ஒ. ெப3U� அ3ண� த�பிக6ட� ஒ. 4$�ப�தி+ பிற(கிறா0. 
அவ�களிைடயி+ வள.கிறா0. அவ0 ம-ைக� ப.வ�ைத அைடB� வைர அவைள� 
ப%றி� ெப%ேறா� அ?வளவாக( கவைல� ப$வதி+ைல. தள தளெவ�E வள�)� 
வாளி�பாக� த� �� நி%4� மகைள� பா��� தா; �த�+ கவைல� ப$கிறா0. 
”பா��தீ�களா ந� மகைள? எ�ப5� திOெர�E வள�)� வி�டா0 ! இனிேம+ 
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நீ-க0 கவைலயி+லாம+ F-க �5யா�" எ�E கணவைன எ�சாி(கிறா0. 
த)ைதB� மகைள� பா���� பிரமி���தா� ேபாகிறா�. ம3ணி+ சிE 1$க0 
ெச;� விைளயா5ய ெப3ணா இவ0? ப)�(காக� சேகாதர�களிட� ச3ைட-
யி�டவளா இவ0? ’அ�பா' எ�E அைழ�� ம5யி+ உ�கா�)� கைத ேபசிய 
க3மணியா இவ0? எ�ப5 வள�)� வி�டா0!' எ�E ஆ�சாிய� த��ப மகைள� 
பா�(கிறா�.  
 
”ந+ல இடமாக வ)தா+ பா.-க0. கால�தி+ க+யாண� ெச;� ெகா$�� விடலா�" 
எ�கிறா0 தா;.  
 
ந+ல நாயகைன, ெகா5(4� ேதைவயான ெகா: ெகா�ைப� ேத$கிறா� த)ைத. 
மண�5�� ைவ(கிறா�. மனதிேல ஆEதG� தி.�திB� அைடகிறா�க0 ெப%ேறா�.  
 
ஆனா+ �+ைல( ெகா5(4 ஆதாரமாக ஊ�றிய ெகா: ெகா�ைப ஒ. ேப;(கா%E, 
&ய+, Qறாவளி அைல(கழி��� தைரயி+ சா;�� வி�$� ேபா; வி$கிற�. 
�+ைல( ெகா5 ப%றி�படர( ெகா�பி+லாம+ தவ(கிற�. கா%றிேல ஊசலா$கிற�.  
 
இைத� ேபால�தா� இ.(கிற� பவானியி� வா*(ைக எ�கிற தீ�மான��(4( 
க+யாணராம� வ)த ேபா�. Jட�தி+ நி�றி.)த ேகாமதிைய( காேணா�. அவ0 
வ35யி+ ேபா; ஏறி( ெகா3$ வி�டா0. நாகராஜ� ம�$� அவ� அ.கி+ 
நி�றி.)தா�.  
 
“ஊ.(4�ேபா;வி�$ வ.கிேற� மாமா. பவானிைய� பா���( ெகா06-க0. 
அவசியமானா+ அவைள� ப%றி என(4 ஏதாவ� ெச;தி இ.)தா+ ெதாிவி(க 
அRசாதீ�க0" எ�E அவாிட� Jறி விைட ெப%E( ெகா3டா�.  
 
தைமயA� ம�னிB� ஏறி� ெச+G� வ35 ெத.( ேகா5ைய� தா35� ேபா4� 
வைரயி+ பா���( ெகா3ேட நி�றி.)தா0 பவானி. அவ0 அ.கி+ வ)� நி�ற 
பா�வதிைய� சிறி� ேநர� பவானி கவனி(கவி+ைல .  
 
"பவானி! எ�ன அ�ப5 ஒேரய5யாக எைத� பா���( ெகா35.(கிறா;?" எ�E 
அ�&ட� ேக�$ அவ0 சி)தைனைய( கைல�தா0 பா�வதி.  
---------   
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1.1.1.1.7. 7. 7. 7. #$	தி வ�கிறா&#$	தி வ�கிறா&#$	தி வ�கிறா&#$	தி வ�கிறா&!!!!    
 
அவ0 க3 எதிேர Cவாி+ காண�ப�ட அ)த� பதிைன)தா� ேததி தா� அவ0 
மன��0 எ�தைகய சி)தைனகைள எ:�பிவி�ட�? பைழய நிைனDகளி+ லயி��� 
ேபா; உ�கா�)தி.)த பவானி, அ$�பி+ பா+ ெபா-கி வழிவைத( Jட( 
கவனி(கவி+ைல. க+யாணராம� ெகா$�த பா+ 'C. C.' ெவ�E ெபா-கி, 
பாதி(4 ேமலாக அ$�பி+ வழி)� ேபான பிற4 தா� பவானி த� Cய உண�ைவ 
அைட)தா0.  
 
அ$�பி�.)� பாைல இற(கி( கா�பி ேபா�$ �5�தDட�, பாG ெகா+ைல� 
ப(க�தி+ இ.)� ப+ ேத;��( ெகா3$ உ0ேள வ)தா�. அ�மாவி� அ.கி+ 
ெச�E உ�கா�)� அவ0 ெகா$�த கா�பிைய வா-கி( 45�தா�. சிறி� ேநர� 
இ.வ.ேம ேபசாம+ இ.)தா�க0. பவானி மகனி� �க�ைத ஆைசBட� பா��தா0,  
 
”பாG! உன(4 எ�தனா� ேததி ப0ளி(Jட� திற(கிறா�க0?" எ�E ேக�டா0.  
 
"ஜு� மாச� ப�னிர3டா� ேததி திற(கிறா�க0 அ�மா. ேம மாச� ப�� ேததி(40 
- ாிஸ+�' ெசா+� வி$வா�க0."  
 
அ�ேபா நீ பா� ப3ணி வி$வாேயா இ+ைலேயா? கண(கிேல நீ &�யாயி%ேற. 
அதனாேல ேக�கிேற�" எ�E பாதி ேக�யாகD�, பாதி கவைலBடA� 
விசாாி�தா0 பவானி.  
 
பாG க�ன- 4ழிய� சிாி�தா�. *ஓ! பா� ப3ணி வி$ேவேன ! கண(ெக+லா� 
சாியாக� ேபா�5.(கிேற�. ச�க Z�+ நா� தா� �தலாக� பா� ப3Uேவ�. 
சாி�திர� அ�ப5ேய ஒ. ேக0வி விடாம+ எ:தி இ.(ேக�. அேதாேட அ�மா, 
வா�தியா�க6(ெக+லா� எ� ேபாிேல ெகா0ைள ஆைச. அவ�க6(4 
இைடேவைளயி� ேபா� நா� ேபா; O வா-கி வ)� ெகா$�ேப�. கிளாYேல 
பாைன� த3ணீ� பி5�� ைவ�� க3ணா5� த�ளைர அல�பி C�தமாக 
ைவ�ப�� நா� தா�. ந� 1�5�.)� உன(4� ெதாியாம+ இர3$ 
ஏல(கா;கைள எ$���ேபா;� த�5 அதிேல ேபா�$ ைவ�� வி$ேவ�. ந+ல 
ப-4னி மாச�� ெவயி+ ேவைளயிேல ஏல(கா; ேபா�ட ஜல�ைத சா�பி�$ 
எ�ைன எ�ேபா�� நிைன��( ெகா3ேட இ.�பா�க0. கவனி��� மா�(4க0 
ேபா$வா�க0 அ�மா!"  
 
பவானி(4 மகி*�சிB� ேகாப�� ேபா�5 ேபா�$( ெகா3$ கிள�பின. இ)த� 
பி0ைள இ�ப5� ப5�பி+ அ(கைற இ+லாம+ த3ணீாிேல ஏல(கா; ேபா�$ 
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உபா�தியாய�களிடமி.)� மா�(4 வா-க� பிரயாைச� ப$கிறாேன! உ3ைமயிேல 
உைழ��� ப5�தா+ பாG எ?வளD ெக�5(காரனாக இ.�பா�?' எ�E நிைன�� 
ேவதைன� ப�டா0 அவ0.  
 
தாயி� �க�தி+ ேத-கி நி%4� கவைலைய� பா�� த�� பாG. "அ�மா க�டாய� 
நா� பா� ப3ணி வி$ேவ� அ�மா?.அ$�த தடைவ எ�ைன எ)த� ப0ளி(-
Jட�தி+ ேச�(க� ேபாகிறா;?" எ�E ேக�$ அவ0 �க�ைத ஆவGட� பா���( 
ெகா35.)தா�.  
 
அவ0 பதி+ JEவத%40 ெத.வி+ அவAைடய சிேநகித�க0 வ)� அைழ�தா�க0. 
பாG விைளயா$வத%காக ெவளிேய எ:)� ெச�றா�.  
 
�%ற�� ெவயி+ தா*வார�தி+ ஏறி வ)� ெகா35.)த�. பவானி 4ளி��� 
சைமய+ ெச;வத%காக ெகா+ைல�&ற� ேபாக ஆர�பி�தவ0 ெத.(கதD 
திற(க�ப$� ச�த� ேக�$ நி�றா0.  
 
வாச+ கதைவ� திற)� ெகா3$ ந$�தர வயதினனான வா�ப� ஒ.வ� வ)தா�. 
ந+ல உயர��, மி$(கான பா�ைவB�, எ$�பான நாசிB�, அழகான பதா%ற-
��ைடய அவ� அவைள� பா��த�� &� சிாி�&ட�, "க+யாணராம� 1$ 
இ�தாேன? 5+�யி+ அ(ெகௗ3��' ஆWசி+ இ.)� ாிைடய� ஆனவ�. அவைர� 
பா�(க ேவ3$�" எ�E ேக�டா�.  
 
பவானி சிறி� ேநர� தய-கி நி�றா0. பிற4 நிதானமாக, ”இ�D� அவ� 1$தா�. 
ஆனா+ அவ� இ-4 இ+ைல. ப(க�� 1�5+ இ.(கிறா�. இ-ேக நா-க0 
45யி.�பவ�க0" எ�E Jறினா0.  
 
"ஓ! ஐY! அ�D� மாமாவி� 1$தானா? ப(க�� 1�ைடB� வா-கி வி�டா� 
ேபா�.(கிற�. நா� இ)த� ப(க� வ)� ஆேற: வ.ஷ-க0 ஆயி%E. எ� தாயா� 
அவ.ைடய Jட� பிற)த த-ைக. அவ0 ேபான அ�&ற� மாமாைவ நா� 
பா�(கேவயி+ைல" எ�E வ)தி.)த இைளஞ� ேபசி(ெகா3ேட நி�றா�.  
 
பவானி(4 எ�னேவா ேபா+ இ.)த�. அவ6(4 இ�ப5ெய+லா� பிறாிட� ேபசி� 
பழ(க� இ+ைல. ெநRசி+ உEதிB�, ைதாிய�� வா;)தவளாக இ.)தாG� 
நைட�ைறயி+ அவ0 ெவ4 ச-ேகாஜி. க�5ய கணவனிடேம அவ0 மன� வி�$� 
பழக� பல மாத- க0 ஆயி%E. ஆகேவ தய(க��ட� அவைன� பா��� "இ�ப5 
ெபRசியி+ உ�கா.-க0. நா� ேபா; உ-க0 மாமாைவB� மாமிையB� அைழ�� 
வ.கிேற�" எ�E ெசா+�வி�$( கிள�பினா0.  
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வ)தி.)த இைளஞ� ெவ4 Cவாதீனமாக� ெபRசியி+ வ)� உ�கா�)� 
ெகா3டா�. பிற4, "ேநா! ேநா! அனாவசியமாக உ-க6(4 ஏ� சிரம�? நாேன 
ேபாகிேற�" எ�E ெசா+�( ெகா3$ எ:)தா�. அத%40 பவானி ெகா+ைல�-
&ற� ெச�E பா�வதி அ�மாைளB� க+யாணராமைனB� அைழ�� வ)தா0.  
 
பா�வதி அ�மா0 ஒ. நிமிஷ� தய-கியப5 அவைன� பா��தா0. ’ச�'ெட�E &ாி)� 
ெகா3டவ0 ேபா+, ”யா�? ���தியா? எ�ேபாடா வ)ேத?" எ�E ேக�டா0.  
 
க+யாணராம� ம�$� ஒ�Eேம ேபசவி+ைல. பிற4 1�5%4 வ)தவAட� 
ேபசாம+ இ.)தா+ ந�றாக இ.(கா� எ�கிற காரண�தினாேலா எ�னேவா. 
”��E வ.ஷமாக உ�னிடமி.)� க5தேம வரவி+ைலேய! எ-ேக, எ�ன ப3ணி( 
ெகா35.)தா;? ”எ�E ேக�டா�.  
 
���தி, C.0 C.ளாக வாாிவிட�ப�ட த� கிரா� தைலைய� தடவி( ெகா3டா�.  
உ3ைமைய� ெசா+Gவதா அ+ல� அ��ட� க%பைனையB� கல)� சர$ 
திாி�பதா எ�ப� &ாியாம+ சிறி� ேநர� ேயாசி�தா�. அ�&ற� ஏேதா 
தீ�மான��(4 வ)தவ� ேபா+ "ப�பாயி+ கபாேதவியி+ ஒ. ெபாிய �ணி(-
கைடயி+ மாேனஜராக இ.)ேத�. அவ�க0 தா� எ�ைன இ)த� ப(க� அA�பி 
&திசாக( கைட திற)தா+ வியாபார� நட(4மா எ�E பா��� வர அA�பி-
யி.(கிறா�க0" எ�றா�.  
 
”ஓேஹா! அ�ப5யா? ச)ேதாஷ� அ�பா. உ� அ�மா இ.(கிற வைர(4� தா� நீ 
எதிG� நிைல(காம+ C%றி( ெகா35.)தா;. வைகயாக( க3ணியமாக எ� 
பி0ைள இ.(க�ேபாகிறானா?' எ�E அவ0 எ�னிட� ெசா+� அர%றி( 
ெகா3ேட இ.)தா0. இனிேமலாவ� ஒ:-காக இ.)தாயானா+ சாி' எ�E 
Jறிவி�$( க+யாணராம� 1�$(4� ேபாக எ:)தா�.  
 
���தியி� �க� வா�டமைட)த�. யாேரா ��பி� ெதாியாத ஒ. ெப3 எதிாி+ 
மாமா ச�ெட�E த� 7�வ கால�ைத� ப%றி� ேபசி( ெகௗரவ�ைத( 4ைல�த� 
���தி(4 அ?வளவாக� பி5(கவி+ைல. பவானிைய அவ� ஒ. மாதிாியாக� பா�� 
ெகா3ேட, பா�வதியிட�, "எ�ன மாமி! ேப�C� �ைண(4 இ.(க�$� எ�E 45 
ைவ�தி.(கிறீ�க0ேபா+ இ.(கிற�. ேவ35ய� தாேன?" எ�E ேக�டா�.  
 
"ஆமா3டா அ�பா! வயசானவளாக இ.)தாG� எ�ைன�ேபால 
ஒ35(க�ைடயாக என(4 இ.(க� பி5(கா�டா. நீ தா� உ�ைன� ப�ைச( 
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4ழ)ைத எ�E நிைன��( ெகா35.(கிறா;. உன(4 இ)த மாசிேயா$ ��ப�தி 
ஒ�E வயC ஆகிவி�டேத. காலா கால�தி+ க+யாண� ப3ணி( ெகா35.)தா+  
��E 4ழ)ைதக6(4� தக�ப� ஆகியி.�பா;. பிரமசாாி( க�ைடயா; ஊ� 
ஊரா;� C%றி( ெகா3$, நீB� உ� ேபா(4�! ஹு�... எ:)தி.)� ெப-க0 
1�$(4 வா. 4ளி��� சா�பிடலா�" எ�E பா�வதி ேமG� அவைன� ேபச 
விடாம+ த� 1�5%4 அைழ��( ெகா3$ கிள�பினா0.  
 
பவானி(4 எ+லா� ஒேர விய�பாக இ.)த�. ச�பாதி(4� ஒ. க3ணியமான 
Bவ�, ஏ� பிர�மசாாியாக இ.(க ேவ3$�? ���தி(4 எ�ன அழசி+ 4ைறவா? 
ப5�பி+ 4ைற)தவனாகD� ேதா�றவி+ைல.  
 
பவானியி� மனதி+ ச�ெட�E ஒ. எ3ண� மதி�த� . யா� எ�ப5 ேவ3$-
மானாG� இ.(க�$�. அவ� இ-4 வ.வத%ேகா , த�Aட� ேபCவத%ேகா எ)த 
விதமான ச)த��ப�ைதB� அவ0 ஏ%ப$�தி( ெகா0ளமா�டா0. அத%4 அவசிய�� 
இ+ைல .  
 
பாG விைளயா5 வி�$� பசிBட� தி.�பி வ.வா� எ�கிற எ3ண� எ:)த�� 
பவானி அவசரமாக� ெச�E 4ளி��� சைமய+ ேவைலயி+ ஈ$ப�டா0.  
--------  

1.1.1.1.8. 8. 8. 8. ப'மைல!� ப�பா!�ப'மைல!� ப�பா!�ப'மைல!� ப�பா!�ப'மைல!� ப�பா!�    
 
பா�வதி அ�மா6ட� எ:)� ெச�ற ���தி, ேநராக( ெகா+ைல� &ற� ெச�E ைக 
கா+கைள அல�பி( ெகா3$ உ0ேள வ)தா�. அவ� பா��த இட-களி+ எ+லா� 
ஏ%ப�5.(4� மாEத+க6ட� இ(கிராம�ைதB� அ)த 1�ைடB� ஒ�பி�டா+ 
பCமைல ெகாRச� Jட மாறவி+ைல எ�E ேதா� றிய� அவA(4. அ-க-ேக 
ேம5�ட நில-க0, அத� வர�& ஓர-களி+ இ.(4� கிணEக0, அவ%றி �.)� 
இைற(க�ப$� நீ� வா;(கா+களி+ Cழ�E - ஓ5 நில-க6(4� பாB� கா�சி, 
வய+களி+ பா$ப$� பா�டாளி ம(க0. அவ�க0 வா*(ைக எ0ளளவாவ� மாறி 
இ.(கிறதா எ�றா+ அ�தா� கிைட யா�. ப�பாயி+ வானளாD� க�5ட-க6�, 
ெச+வ)த�க0 J5( 4Fக�(4� ’ைந� கிள�&'க6� ���தியி� மன�திைர ��& 
எ:)தன. அ-ேகதா� எ�தைகய மல��சி? அர�ைபய� ேபா+ நாகாிக�தி+ �*கி� 
திாிB� Bவதிக6�, Bவ�க6� அ)த நகர�ைத ஒ. 7ேலாக Cவ�(கமாக அ+லவா 
மா%றி இ.(கிறா�க0!  
 
பCமைலயி� ேம�$( கழனியி+ தா� கிராம�� ஏைழ ம(க0 45 இ.)தா�க0. 
பைன ஓைலகளா+ ேவ;)த 45ைசக0. கா%றினாG� மைழயினாG� பி;(க�ப�ட 
அத� Jைரகைள� பா��தா+ ப�பாயி� பி.�மா3டமான மாளிைக(40 
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இ.�பவ�க6� இவ�க6� ஒ�ேறதானா? மனிதA(4 மனித� வா*(ைக� தர�தி+ 
இ?வளD வி�தியாச��ட� இ.�பேத�? எ�ெற+லா� சி)தி(க� ேதா�E�.  
 
ஆனா+ ���தி ஒ. சீ�தி.�த வாதிேயாக உ�னத ல�சிய-க6(4 இ.�பிட-
மானவேனா அ+ல. கிராம�தி� வா;(கா��.)� அவ� மாமா 1$ வைரயி+ 
மாறேவ இ+ைலேய எ�E நிைன���தா� அவ� விய�பி+ ஆ*)� ேபானா�.  
இ)த ேயாசைனBட� அவ� ெகா+ைல� தா*வார�ைத� தா35 வ.� ேபா� 
வாச%ப5யி+ 'ண-' ெக�E தைலயி+ இ5��( ெகா3டா�.  
 
”தைலயி+ இ5��( ெகா3டாயாடா ���தி? 4னி)� வரமா�டாேயா?" எ�E 
ேக�$( ெகா3ேட பா�வதி சைமய+ அைறயி�.)� எ�5� பா��தா0.  
 
"ஊ� தா� மாறவி+ைல எ�றா+ 1�ைடயாவ� மா%றி( க�ட மா�O�கேளா? 
வாச%ப5கைளயாவ� இ5��� ெபாிதாக ைவ(கமா�O�க0?" எ�E ெசா+�( 
ெகா3ேட ���தி சைமய+ அைறயி+ ேபா; உ�கா�)தா�.  
 
அவ� எதிாி+ வாதா� இைலைய� ேபா�$ �Eகலாக நாG ேதாைசகைள ைவ�தா0 
பா�வதி அ�மா0. அத%4 மிளகா;� ெபா5B� எ3ெணB� ேபா�$வி�$ அவ� 
அ.கி+ மைணயி� ேம+ உ�கா�)தா0.  
 
ஊ� ஊராக ஓ�ட+களி+ சா�பி�$ அG��� ேபாயி.)த ���தி(4 இ)த� 
ேதாைசB� கா�பிB� அமி.தமாக இ.)த�.  
 
”இ�ப5 நா� 'ேஹா�'�யாக� சா�பி�$ எ�தைனேயா வ.ஷ-க0 ஆயி%E மாமி" 
எ�E பரம தி.�திBட� ெசா�னா� ���தி.  
 
"அெத�னடா அ�? எ�னேவா எ�, 7ைன எ�E ேபCகிறாேய, ப�பாயிேல எ� 
உப�திரவ� அதிகமா எ�ன?" எ�E ேக�டா0 பா�வதி அ�மா0. ���தி 'கட கட' 
ெவ�E சிாி�தா�.  
 
அவ� சிாி�� �5�பத%40 க+யாண� இைத( ேக�$(ெகா3$ உ0ேள வ)தா�.  
"ஆமா�, அ-ேக எ�க0 உப�திரவ� அதிக� தா� ந� 1�$ ம�சி+ 7ைன(4�5க0 
இ.(கி�றனேவ. அதிேல ஒ�ைற அவ� ப�பா; ேபா4�ேபா� ெகா$�� 
அA�&!"  
 
கணவ� த�ைன( ேக� ெச;கிறா� எ�ப� அவ6(4� &ாி)த�. �க�ைத ஒ. 
ெநா5�& ெநா5�� வி�$ அவ0.  
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”���தி! உ� மாமா ஏதாவ� ெகாRசமாவ� மாறி இ.(கிறாரா, பா��தாயா? அேத 
ேப�C, அேத பாிகாச�! இ�ப5�தா� ஏதாவ� ேபசி(ெகா3ேட இ.(கிறா�" 
எ�றா0.  
 
”உ� மாமி ம�$� ெரா�ப மாறி இ.(கிறாேளா? அ�ப5ேய சி�ன�ெப3 மாதிாி 
ஒ5சலான உட�&�, ப5�ப5யான J)தG�, அ�ப5ேய இ.(கிறா0. அ�E 
க:�திேல ��E �5�Cக0 ேபா�$ வி�$ அவைள� பா��தேபா� எ�ப5 
எ�ைன� பா��� �Eவ��தாேளா அ�ப5ேய இ.(கிற� இ�E� அவ0 
சிாி�ப�!" எ�E க+யாண� த� மைனவிைய� ப%றி� &க*வதி+ ஈ$ப�டா�.  
 
ெத.விேல ஒேர இைர�ச+ ேக�ட�. ெபாியவ�க6�, ெப3க6�, 4ழ)ைதக6மாக 
எ+ேலா.� ேச�)� ஏகமாகச ச�த� ேபா�டா�க0. க+யாணராம� உ0ேளயி.)� 
ெவளிேய வ)தா�. ���திB� எ�ன இைர�ச+ எ�E பா��பத%காக வாசG(4 
வ)தா�. அ-ேக ெபாியவ�களாக ஆ3களி+ நாG ேப�  நி�றி.)தா�க0. ந$�தர 
வய�ைடய ெப3களி+ நாைல)� ேப�; ம%E� 4ழ)ைதகளி� J�ட�.  
 
"எ�ன விஷய�?" எ�E விசாாி�தா� க+யாண� அைமதிைய இழ(காம+.  
 
" எ�ன விஷயமா? இ)த� ைபய� தின� 4ளி�பத%4 எ-ேக ேபாகிறா� எ�E 
உம(4� ெதாிBமா?" எ�E ேக�$( ெகா3ேட பாGைவ( ைகயி+ பி5�� 
இ:��( ெகா3$ ��னாேல வ)தா� ேசஷா�ாி எ�கிற ஒ. ெபாியவ�.  
 
க+யாண� பாGைவ ஏற இற-க� பா��தா�. த3ணீாி+ நைன)�, பாதி உல�)த�� 
உலராத�மாக இ.(4� கிரா�&� தைல. இ$�பிேல அைர நிஜா� ெசா�ட� ெசா�ட 
நைன)தி.)த�. பய�தா+ அவ� தி. தி.ெவ�E விழி�� எ+ேலாைரB� 
பா��தா�.  
 
இத%40ளாக இ)த இைர�சைல( ேக�$ பவானிB� ெவளிேய வ)தா0. அவ0 
ெவளிேய வராம+ இ.)தா+ அதிகமாக� ேப�C வளராம+ ேபாயி.(4�. பாGவி� 
தாைய� பா��த�� அ-கி.)த �திாீகளி� ேகாப� அதிகமாயி%E. "இ)த மாதிாி ஒ. 
�Lட�தன� உ3டா ? ந+ல 4ழ)ைத !" எ�றா0 ஒ.�தி. 
 
”4ழ)ைதைய வள�(கிற ல�சண� அ�ப5!" எ�E 4ழ)ைத வள��ைப�ப%றி 
விமாிசன� ெச;தா0 ம%ெறா.�தி.  
 
"அ5ேய! ேக�டதி+ைலேயா நீ! ைக�ெப3 வள��த மக� கழிசைட எ�E" எ�E  
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ஒ.�தி எ+ைல மீறி�ேபச ஆர�பி�தா0.  
 
பவானி பிரைம பி5�தவ0 ேபா+ நி�றி.)தா0. ைக�ெப3ணாக இ.)தா+ அவ0 
தா� ெப%ற 4ழ)ைதைய(Jட வள�(க அ.கைத அ%றவளாக� ேபா; வி$கிறாளா? 
ச�க�திேல ப+ேவE காரண-களா+ ஒ�(க�படேவ35யவ�க0 தானா?  
 
பாG தாைய� பய��ட� பா���(ெகா3ேட நி�றா�.  
 
க+யாணராம� ேபச ஆர�பி�தா�.  
 
”அ)த� ைபய� எ�ன ெச;தா� எ�E ஒ.�த.ேம ெசா+லாம+, நீ-க0 
பா�$(4� ேபசி( ெகா3ேட ேபாகிறீ�கேள?" எ�E ேக�டா�.  
 
”எ�ன ெச;தானா ெபா:� வி5)த�� வி5யாத�மாக இ.(4�ேபாேத இ)த� 
ைபய� வ)� எ� ைபயைன( கிண%றி+ 4ளி�பத%4( J�பி$கிறா� சா�! மித)� 
ைவ�தா+ யா� பதி+ ெசா+கிற� ேபா`ஸு(4? சிவேன எ�E உ0ேளா$ 
கிட�பவைன இ�க0 ந$ 1தி(4 இ:�� வி$� ேபா+ இ.(கிறேத! ஹு�" எ�றா� 
ேசஷா�திாி பய-கரமாக( க3கைள உ.�5 பாGைவ விழி��� பா��தவாE.  
 
க+யாணராம� பாGவி� ைககைள� ப%றி� த� அ.கி+ அைழ�தா�.  
 
”ஏ3டா பாG! நீ ேபா; இவ�கைள� J�பி�டாயா அ+ல� அவ�க0 உ�ைன 
வ)� J�பி�டா�களா? உ3ைமைய� ெசா+" எ�E ேக�டா�, அ-4 நி�றி.)த 
ைபய�கைள� C�5( கா�5.  
 
”அவ� தா� மாமா எ-கைள வ)� J�பி�டா�" எ�றா� ேசஷா�ாியி� மக�.  
 
அவ� எ�ன உளறி வி$வாேனா எ�E அவ� தக�பனா� கவைலBட� 
அவைனேய பா���( ெகா3$ நி�றி.)தா�.  
 
”ேட;! ேட; ெபா; ெசா+லாேத! கிண%றிேல நீ�ச+ ெசா+��தேர�A நீ தாேனடா 
பாGைவ( J�பி�ேட?" எ�E ம%ெறா. ைபய� அைத ஆ�ேசபி�தா�.  
 
க+யாணராமA(4 விஷய� விள-கி வி�ட�. எ+ேலா.மாக�தா� கிண%றி+ 
இற-கி அம�(கள� ப3ணி இ.(கிறா�க0. ஆனா+ பழி Cம��வத%4� பாG 
ஒ.வ� தா� அக�ப�டா� அ)த ஊரா.(4!  
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"சா�!" எ�E ேசஷா�ாிைய( J�பி�டா� அவ�.  
 
"இதிேல ெபாியவ�க0 ச3ைட ேபாட விஷயேம ஒ�E� இ+ைல, கிண%ற--
கைரயி+ இவ�க0 ேபசி( ெகா3$ கிண%றிேல இ.(4�ேபா� ஒ. க�சியாக 
இ.)தா�க0. ந$வி+ ஏேதா ச3ைட வ)� வி�ட�. இ�ெபா:� இவ�க60 ஒ. 
எதி�( க�சி ஆர�பி(கிறா�க0. இ�A� ச%E ேநர��(ெக+லா� ஒ�றாக� ேச�)� 
விைளயா$வா�க0. 4ழ)ைதக0 ச3ைடயி+ நா� தைலயி$வ� அ?வளD உசித 
மி+ைல" எ�E க+யாணராம� Jறிய�� அ-4 ேவ5(ைக பா�(க( J5யி.)த-
வ�க6(4 ச3ைட ச� ெப�E ேபா; வி�ட�. ஒ?ெவா.வ.� தம(4� 
ேதா�றியப5 ேபசி( ெகா3ேட அ-கி.)� ெச�றா�க0.  
 
Wதியினா+ உல�)த வாBட� பாG வாச+4ற�5ேலேய தய-கி நி�றா�. க+லா;� 
சைம)� நி�ற பவானி அவைன( ேகாப��ட� உ.�5 விழி��� பா��தா0. 
”வாச%ப5 தா35 நீ உ0ேள வா ெசா+கிேற�!" எ�கிற பாவ� அவ0 �க�தி+ 
ெதாி)த�.  
 
க+யாண� பாGைவB� பவானிையB� கவனி�தா�. பிற4 க35�&ட� “உ0ேள 
ேபா; ஈர நிஜாைர அவி*�� வி�$ ேவE ேபா�$( ெகா0. இனிேம+  கிண%றிG� 
4ள�திG� இற-காேத. உன(ேகனடா இ)த வ�ெப+லா�?" எ�E Jறிவி�$ 
உ0ேள ேபா; வி�டா�.  
 
"பாa!" எ�E அைழ�தா0 பவானி.  
 
தைலைய( 4னி)� க3ணீைர மாைல மாைலயாக உதி�(4� அவைன� பா��� 
அவ0 மEப5B�, ”பாG! உ�னாேல நா� இ)த ஊாிேல மாியாைதBட� வாழ 
�5யா� ேபா+ இ.(ேக" எ�றா0 ெவE�&ட�.  
 
”J�பி$கிேற�. ேபசாம+ நி%கிறாேயடா! வாடா உ0ேள !" எ�E அவ� ைககைள� 
ப%றி� தர தர ெவ�E இ:��( ெகா3$ உ0ேள ெச�றா0. வி�மி விC�பி( 
ெகா3ேட பாG உ0ேள ேபானா�.  
 
அ$�த 1�$� தி3ைணயி+ நி�E இ� வைரயி+ இ)த� ச3ைடைய( கவனி�� 
வ)த ���தி, பவானியி� 1�$(40 ெச�றா�. அ-ேக Jட�தி+ ைகயி+ பி5�த 
விசிறி( கா�&ட� பாGைவ மிர�5( ெகா35.)தா0 பவானி. ஒ�றிர3$ அ5க0 
வி:)� அவ� விலா�&ற�தி+ வாிக0 ெத�ப�டன. அைவகைள� தடவி� பா��� 
அ:� ெகா35.)தா� பாG.  
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பவானியி� �க�தி+ ேகாப�� �யர�� நிர�பியி.)தன. ஒ�E� ெதாியாத 
பாலக�. பா�ைப� பி5(4� வயC, �5�& நிைற)த Cபாவ�ைடயவ�. அவைன( 
க3டா+ ஊரா.(4 ஆகவி+ைல. எ+லா( 4ழ)ைதக6� அ�ப5�தா� 
இ.(கிறா�க0. &ளிய) ேதா�பி+ Vைழ)� &ளிய�பழ� உG(4கிறா�க0. 
கிண%றி+ 4தி�� அம�(கள� ப3Uகிறா�க0. ஆனா+ அவ�கைள� ப%றி 
ெய+லா� ஊாி+ வ�& கிள�&வதி+ைல. இ)த( 4ழ)ைத ெச;B� ஒ?ெவா.  
விஷம�ைதB� அவ�க0 7த( க3ணா5 ைவ��� &கா� ெச;யD� வ)� 
வி$கிறா�க0. ஏ�?  
 
"ஏ�?" எ�E பவானி வா;வி�$ உர(கேவ ேக�$( ெகா3டா0 த�ைனேய. 
அவ0 ேபச ஆர�பி�த�� ���தி Cவாதீன��ட� அ-கி.)த ஊRச�+ வ)� 
உ�கா�)� ெகா3$, ”ஏனா? இ)த ஊாி+ இ.�பவ�க6(ேக வயி%ெறாி�ச+ 
அதிக�. &�திசா�யாக ஒ. 4ழ)ைதைய� பா��தா+ இவ�க6(4 ஆகிறதி+ைல . 
இ)த விஷய� உ-க6(4� &திC. என(4� &திச+ல” எ�றா�.  
 
வGவி+ வ)� ேபசிB� அவAட� ேபசாம+ இ.)தா+ மாியாைத( 4ைறD எ�E 
நிைன�� பவ�னி பதி+ Jறினா0.  
 
"பாG எ?வளேவா சா�வாக இ.)தா�. இ�ப�தா� ஒ. வ.ஷமாக அவ� 
ப3Uகிற விஷம� சகி(கவி+ைல. இவைன ைவ��(ெகா3$ நா� ப$கிற பா$ 
ெகாRசம+ல. ஊாிேல தக�ப� இ+லாத பி0ைள எ�E இள�ப� ேவேற."  
 
���தி தி$(கி�$ பவானிைய ஏறி�$�பா��தா�. கைள ெபா.)திய அ)த ெந%றி 
4-4ம�ைத இழ)�� த� அழைக இழ(கவி+ைலேய எ�E நிைன�தா�. 
ம.�சிேயா$ மிர6� அ)த( க3களி+ 4E�&�. பாிகாச�� மித(க ேவ35ய 
காலம+லவா இ�! அைவ சதா ேசாக�திG�, சRசல�திG� ஆ*)� நி%ப�  
அவA(4 ேவதைனயாக இ.)த�.  
 
ெப3தா� த�ைன எ�ப5ெய+லா� மா%றி( ெகா0ள �5கிற�! காதெலா.வைன( 
ைக� பி5�தDட� அவ6ைடய சிாி�பிேல, ேப�சிேல, நைடயிேல அவ0 ெச;B� 
ஒ?ெவா. ேவைலயிேல &� மாதிாியான, மாEத+கைள� சி.L5��( ெகா0கிறா0. 
ப0ளி� ெப3ணாக� ப5��( ெகா35.(4�ேபா� ெவ$( ெவ$(ெக�E ேபசி� 
திாி)தவ0 ேப�சிேல இ�ேபா� இனிைம மித)� ெச+கிற�. கலகல ெவ�E சிாி��( 
4�மாளமி�ட க�னி, காதலைன( க3டDட� &�சிாி�&� சிாி�� அவ� 
உ0ள�ைத ெகா0ைள ெகா0கிறா0. எ�தைனேயா &�ைம ெப3க0 நிமி�)� 
நட�பவ�க0 எ+லா� காதலைன( க3டா+ கைட( க3ணா+ தா� பா�(கிறா�க0. 
ஆனா+... ெப3ைண� �யர� ப%றி( ெகா06� ேபா� அவ0 எ�ப5 மாறி  
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வி$கிறா0?  
 
பவானியி� க3களி�.)� க3ணீ� உ.3$ க�ன�தி+ வழிவைத� பா��தா� 
���தி.  
 
”நீ-க0..." எ�E ஏேதா ேக�க ஆர�பி�தவ�, "ஏ� அ:கிறீ�க0?" எ�E ேக�$ 
�5�தா�.  
 
"ஆமா�. பாGD(4 அ�பா இ+ைல. அதனா+ தா� அவைன ஊாி+ யா.(4ேம 
பி5(கவி+ைல. ஒ�E(4� ப�தாக அவ� ேம+ 4%ற-க0 வ.கி�றன. அத%4 
நா� எ�ன ெச;ய�$�?" எ�றா0.  
 
அத%4 ேம+ பவானியி� க3களி�.)� பிரவாக� ெப.கிய�.  
அ$�ப-கைரயி�.)� அவ0 விC�&வ�. ெவ4 ேநர� ெவளிேய உ�கா�)தி.)த 
���தி(4( ேக�ட�.  
-----------   

1.1.1.1.9. 9. 9. 9. ெமா*ைட, க�த�ெமா*ைட, க�த�ெமா*ைட, க�த�ெமா*ைட, க�த�....!....!....!....!    
 
வாச+ தி3ைணயி+ உ�கா�)� ெவ%றிைல ேபா�$( ெகா35.)த க+யாண-
ராம�. ���தி அ$�த 1�$(40ளி.)� ெவளிேய வ.வைத� பா��� 
தி$(கி�டா�! ���தி ஒ.வாிட� அAதாப� கா�$கிறா� எ�றா+, அதி+ Cயநல� 
கல)� இ.(4ேம தவிர, த�னலம%ற தியாக உண��சி எ�E அைத ஏ%E( ெகா0ள 
�5யா�.  
 
ஐ)தாE வ.ஷ-க6(4 ��& நட)த ச�பவ� க+யாண�தி� நிைனD(4 வரேவ 
அவ� மன� ேமG� ேவதைனயி+ ஆ*)த�.  
 
���தி(4 அ�ேபா� வய� இ.ப�ைத)� இ.(4�. பCமைலயி�.)� அ$�த 
டDனி+ இ.(4� காேலஜு(4 அவ� ைச(கிளி+ ேபா; வ.வா�. அவ� ப5(4� 
காேலஜிேலேய அ)த ஊ�� ெப3ெணா.�தி ப5��( ெகா35.)தா0. அவ0 
தின�� மா�$ வ35யி+ காேலஜு(4� ேபாகிற வழ(க�. 4$�ப��(4 ��த 
ெப3ணாக இ.)ததாG�, ெப%ற தக�ப� இ+லாததாG� அவ0 ப5�� 
ேவைல(4� ேபா;( 4$�ப�ைத( கா�பா%ற ேவ35ய ெபாE�& அவ0 தைலயி+ 
வி:)தி.)த�. ஆகேவ, அவ0 அ)த எ3ண�தி+ உEதியாக நி�E ப5�� வ)தா0.  
 
மா�$ வ35 கிராம�தி� எ+ைலைய அைட)� டDA(4� ேபா4� ர�தாைவ 
அைட)த��, எ-கி.)ேதா மாயமாக( 4E(4 வழியாக வ)� ���தி ைச(கி6ட� 



32 

 

அவ0 எதிாி+ கா�சி அளி�பா�. பலரக சினிமா� பா�$(கைளB�, பாரதியி� 
காத+ கவிைதகைளB� பா5� தீ��பா�.  
 
ந��ைடய ெச)தமி* ெமாழியிேல அவA(4 ஏ%ப�ட அ(கைற ெகாRச 
நRசமி+ைல. அகநா]றி+ காதைல� ப%றி எ�தைன பா�$(க0 இ.(கி�றன 
எ�E அறிய அவA(4 அ(கைற ஏ%ப�ட�. பாரதியாாி� 4யி+ பா�ைட அவ� 
தைல கீழாக ஒ�&வி(க� பயி%சி ெச;� ெகா3டா�. இவAைடய காத+ 
ேவதைனB�, ைப�திய(கார� தனமான பா�$(க6� அ)த� ெப3U(4 
ேவதைனையB� அ.வ.�ைபB� ��5ன.  
 
"எ�ன ஐயா! ஒ. நாைள� ேபால மா�$(4 எதிேர ைச(கிைள ஓ�$றீ-க?" எ�E 
வ35(கார� அG��( ெகா3டா�.  
 
”ைச(கி0 ேமேலேய விட�பா நீ. இ�ப5� ப�டவ-க6(4 தைய கா�ட( Jடா�" 
எ�E Jட அவ0 த� எதி��ைப� ெதாிவி��( ெகா3டா0. ���தி(4 அவ0 வா; 
திற)� ேபசியேத பி.�மான)தமாக இ.)த�.  
 
வ35(கார� வ35ைய அவ� ேம+ ஏ%றினா+ Jட� ேதவைல எ�E நிைன�� 
அ)த� பா(கிய��(காக அவ� கா��( கிட)தா�. அத� பிற4 அ)த Bவதி 
ேநராகேவ அவனிட� ைதாியமாக� ேபசினா0.  
 
”மி�ட�! பாைத உ-க6(4� தா� ெசா)த� எ�E நிைன��( ெகா0கிறீ�கேள. 
அ� C�த� தவE!" எ�E க35�தா0 அவ0. ேகாப�தினா+ சிவ)த அவ0 �க� 
பகமைல( கிராம�தி+ இ.(4� 4ள�தி+ அல�)தி.(4� ெச)தாமைரைய 
நிைனM�5 ய� அவA(4.  
 
���தி தி$ தி�ெப�E ஒ. �5D(4 வ)தா�. அவAட� அவ0 ைதாியமாக� 
ேபCகிறா0. அவ� அவ0 வ35யி� பி�னாேலேய ைச(கிைள ஓ�5 வ.வைத� 
பா��� ஒ. திAசாக( சிாி�தி.(கிறா0. ெவ�$� ஒ. பா�ைவைய அவ� ப(க� 
1சி வி�$ அவ0 பாைதயி� ேவE ப(க� பா��தவாE �க�ைத� தி.�பி-
யி.(கிறா0. ஒ.ேவைள ���தியி� ேம+ அவ6(4( காதேலா எ�னேவா?  
 
இ�ப5 நிைன�தDட� அவ� உ0ள� மகி*�சி( கட�+ நீ)திய�. அ)த� தாமைர 
�க�தா0 அவைன( காத��ப� எ�றா+ அ� சாமா�ய விஷய மி+ைல அ+லவா? 
ஆகேவ ���தி கைடசியாக அவ6(4( காத+ க5த� எ:த� �ணி)தா�. நEமண� 
ஊ�5ய அ( க5த�ைத ஒ. தின� அவ0 வ35(40 1சி எறி)� வி�$ ைச(கிைள 
ேவகமாக� ெசG�தி( ெகா3$ காேலஜு(4� ேபா;வி�டா�.  
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மாைல அவ� 1$ தி.�பிய�� க+யாண� அவைன, "வாடா 4ழ)ைத!" எ�E 
எ�Eமி+லாம+ வரேவ%றா�. அ�ேதா$ வி�$ விடாம+ , ”உன(4 இெத+லா� 
எ�தைன நா�களாக� பழ(க�!" எ�E ேக�$� ைவ�தா�. 1�5%40ளி.)� 
பா�வதி ெவளிேய வ)தா0.அவ0 ப�டவ��தனமாக, "ஏ3டா அ�பா! ஊாிேல 
எ-கைள மான�ேதா$ வாழ விடமா�டா; ேபா+ இ.(கிறேத?" எ�E ேக�டா0.  
 
அ)த வயசிேல காத+ க5த� எ:�வ� அ?வளD தவE எ�E யா.ேம ெசா+ல 
மா�டா�க0. ’இ)த மாமாD(4� மாமி(4� ந�ைம( க3டா+ ஆகவி+ைல. ஏதாவ� 
ெசா+கிறா�க0. அ)த அச�$� ெப3 இைதெய+லா� ெபாியவ�களிட� 
ெசா+Gவாேளா?' எ�E நிைன�தா� ���தி. அ)த� ெப3ணி� தா; ச%E ��& 
1�$(4 வ)த�� அவAைடய தி.விைளயாட+கைள( Jறி அ)த( க5த�ைத( 
கா3பி�தைதB� அவ� அறியவி+ைல . அவசர�ப�$ எ�D� ேபச( Jடா� எ�ற 
தீ�மான��(4 வ)தவனாக ���தி அ�றி�.)� பதிைன)� தின-க0 வைரயி+ 
அ)த� ெப3ணி� எதிாி+ ேபாகாம+ நட)� ெகா3டா�.  
 
ஒ. தின� ���தி காேலஜி�.)� 1�$(4 வ)த�� க+யாணராம�, ”ஏ3டா! 
அ)த� ெப3U(4( க+யாண� நி�சய� ஆகிவி�டதாேம? உ� காத+ எ+லா� 
ஊதலாகி வி�ட�. பா��தாயா? இத%4� தா� ேயாசைன இ+லாம+ நட(க(Jடா� 
எ�கிற�" எ�றா�.  
 
���தி �த�பி�� நி�றா�. அவ� கா+க0 7மியி+ &ைத)� ேபான மாதிாி 
ஆடாம+ அைசயாம+ நி�றன.  
 
*எ�ன! அவ6(4( க+யாணமா?" எ�E தன(4� தாேன ேக�$( ெகா3டா�. 
உட�+ இ.(4� ர�தெம+லா� �ைள(4 விE விE எ�E ஏறி%E. எ�ப5யாவ� 
இ)த( க+யாண�ைத நிE�த ேவ3$� எ�E �5�தா� . ��E நா�க0 சாிவர� 
சா�பிடாம+ ஆ%ற-கைரயிG� 4ள(கைரயிG� திாி)தா�. அவ6(4� 
த�னிட�ேத காத+ உ3$ எ�E நிைன�� த�ைன�தா� ஏமா%றி( ெகா3டா� 
அவ�. அவனிட� தன(4 உதி�த� உ3ைமயான காதலா அ+ல� அ)த வயதி� 
ேசLைடயா எ�E அவ� சி)தி��� பா�(கவி+ைல.  
 
க+யாண 1�5+ அமளி. மாைலயி+ மா�பி0ைள அைழ�& ஏ%பா$க0 பலமாக 
நைடெப%E( ெகா3$ இ.)தேபா�, மா�பி0ைள� ையயனிட� ஒ. சிEவ� 
க5த� ஒ�ைற( ெகா$�� வி�$� ேபானா�. க5த�தி� வாசக� ஒ�E� 
பிரமாதமான விஷய� இ+ைல. இ.)தாG� அ)த� ெப3ைண மண(க� 
ேபாகிறவA(4 அ� பிரமாதமாக�தா� ேதா�றிய�.  
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“ந3பேர,  
தா-க0 மண(க �� வ)தி.(4� ெப3 ஏ%கனேவ எ�னா+ காத�(க� ப�டவ0. 
மன�ைத ஒ.வனிட� பறி ெகா$�� வி�$ அவ0 உ-களிட� உ0ள�&ட� 
எ�ப5�தா� வா*(ைக நட�த� ேபாகிறாேளா? ேயாசி�� ஒ. �5D(4 வா.-க0."  
 
எ�ப� தா� க5த�தி� சார�. இ�மாதிாி பய�E�த+ க5த-க6�, பித%ற+க6� 
சகஜமாக இ.)தாG�, மா�பி0ைள இைத� ப5�தDட�, ெவ�க�� பய�� 
அைட)தா�.  
 
மா�பி0ைள அைழ(க 1�5+ எ+ேலா.� J5 இ.)தா�க0. மா�பி0ைள ஊ�வல( 
காாி+ ஏE மE�பதாக� ெச;தி வ)த�. சிறி� ேநர��(4 அ�&ற�தா� விஷய� 
ெதாி)த� . மா�பி0ைள(4 வ)த க5த� ெப3 1�டாாிட� கிைட�த�� எ:தியவ� 
யா� எ�ப� உடேன விள-கிவி�ட�.  
 
க+யாணராம� த� 1�$(4 வ)� இ�மாதிாி ஒ. &�திர ர�தின�ைத த� சேகாதாி 
ெப%E ைவ�� வி�$� ேபானத%காக� தைலயி+ ேபா�$( ெகா3டா�. காத+ 
கைட� ெத.விG�, கா�பி ேஹா�ட+ களிG�, நைடபாைதகளிG� வி%க�ப$� ஒ. 
சர(காக மாறி இ.�பைத நிைன�� இ)த நிைலைம(4� ெபாE�பாளி யா� எ�ப� 
&ாியாம+ திைக�தா�. தாேம ேநாி+ ெச�E மா�பி0ைளயிட� ெப3ைண� 
ப%றிB�, அவ0 4$�ப�ைத� ப%றிB� விவரமாக( Jறி, விவாக��(4� ச�மதி(க� 
ெச;�, தா�� உடனி.)� க+யாண�ைத நட�தி ைவ�தா�.  
 
மாமாேவ ெபாE�ேப%E க+யாண�ைத �5�� ைவ�� வி�டா�. இனிேம+ த� 
ஜ�ப� ஒ�E� அ-ேக சாயா� எ�ப� &ாி)த�� ���தி பCமைல� ப(கேம ஒ. 
வ.ஷ��(4� தைல கா�டவி+ைல.  
 
பCமைலயி+ இ.(4�ேபாேத இ?வளD க3ணியமாக நட)� ெகா3டவ�. 
இ�ெபா:� ப�பா; எ�E� க+க�தா எ�E� பல ெபாிய நகர-கைள� பா��� 
வி�$ வ)தி.(கிறா�. ���தியி� அறிD பல விஷய-கைள� ப%றிB� 
விாிவைட)� தாேன இ.(4�?  
 
'ெப3களிட� நட)� ெகா0ளேவ35ய �ைறைய� ப%றிேய அறியாதவ� 
பவானியி� 1�$(40 எத%4� ேபானா�? இேததடா ச-கட�?' எ�E நிைன��( 
ெகா3$ க+யாண� மன�(40 அ.வ.�&� கவைலB� அைட)தா�.  
 
ெவளிேய வ)த ���தி மாமாவி� ப(க�தி+ வ)� உ�கா�)� அ-கி.)த 
ெவ%றிைல� ெப�5யி�.)� ெவ%றிைலைய எ$��� ேபாட ஆர�பி�தா� . 
க+யாண� க3ைண �5( ெகா3$ ேயாசைனயி+ ஆ*)� இ.)தா�.  
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"ஏ� மாமா!" எ�E அைழ�தா� ���தி.  
 
"உ�..." எ�றா� க+யாண�.  
 
“இ)த� ெப3, பாவ� --- இ�ப5 இ)த வயசி+... பா�(கேவ பாிதாபமாக இ.(கிற� 
மாமா..."  
 
”பாிதாபமாக இ.(கிறதா? உ�...ஏ3டா . ! அவ0 அ�ப5ெய+லா� த�ைன� 
பிற�தியா� பா���� பாிதாப� ப$�ப5 நட)� ெகா0ள மா�டா0. அவைள� ேபால 
��ப�ைத வி:-கி( ெகா06� ச(தி யா.(4ேம கிைடயா�டா. அெத+லா� 
அவேளா$ ேபாக�$�. நீ ேபசாம+ ேவைலைய� பா���( ெகா3$ ேபா."  
 
”எ-ேக மாமா ேபாகிற�? எ� ஆWYேல எ�ைன மதரா� ராTய��(4 5ராவ�- 
ேஸ+� ெம�னாக� ேபா�5.(கிறா�க0. எ� ஜாைக இனி ேம+ இ-ேகதா�. 
மாச� - மாமியிட� எ:ப� "பா; எ� சா�பா�$(காக( ெகா$�� வி$ேவ� . 
ெப%றவ�கைள� ேபா+ எ�ைன வள��தவ�கைள வி�$ எ-ேக ேபாகிற�!"  
 
க+யாண� �5யி.)த க3கைள� திற)� அவைன ேந.(4 ேநராக� பா�தா�. பிற4 
க35�& நிைற)த 4ர�+,  
 
"உ�ைன யாரடா ஊைர வி�$� ேபாக� ெசா�ன�? பிற�தியா� வ�பிேல 
தைலயிடாம+ உ� ேவைலைய( கவனி��( ெகா3$ இ. எ�Eதாேன 
ெசா�ேன�" எ�றா�.  
 
"மாமா எ�ெபா:�� இ�ப5�தா�. அவ.(4 எ�ன ெதாிB�?" எ�E நிைன��( 
ெகா3$ ���தி ேமG� அவாிட� ேப�ைச வள��தாம+ தி3ைணயி+ ப$��� 
F-க ஆர�பி�தா�. 
----------  

1.1.1.1.10. 10. 10. 10. விசிறி, கா��விசிறி, கா��விசிறி, கா��விசிறி, கா��    
 
4ழ)ைத பாGD(4� பி5(4ேம எ�E ெச;� வ�தி.)த �.-ைக(கா; சா�பா.� 
உ.ைள( கிழ-4 ெபா5மாC� சைமயலைறயி+ அ$�பி� கீ* ஆறி� ேபா;( 
ெகா35.)த�. பவானி க�ன�தி+ ைகைய ஊ�றி� Fணி+ சா;)� உ�கா�)� 
வி�டா0.  
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ஊRச+ ச-கி�ைய� பி5��( ெகா3$ நி�றி.)த பாG விசிறி( கா�பா+ ப�ட 
அ5கைள� தடவி�பா���( ெகா3$ நி�றி.)தா�. ெத.விேல ச$4$ ஆ5னா+ 
த3டைன. 4ள��(4� ேபானா+ அ5. கிண%றி+ இற-கினா+ உைத. ப0ளி(-
Jட� திற)தி.)தா+ இ.(கேவ இ.(கி�றன &�தக-க6� வா�தியா�க6�! 
இ?வளD ெபாிய `ைவ� த)� வி�$ அைத( கழி�ப� எ�ப5 எ�E ெசா+�� 
தராம+ இ.(கிறா�கேள எ�E நிைன�� ஏ-கி( ெகா35.)தா�. வயி%றி+ பசி. 
ச%E �� உ0ேளயி.)� வ)த �.-ைக(கா; சா�பாாி� வாசைன �(ைக� 
�ைள�த�. சா�பா� சாத� சா�பிட ேவ3$� எ�E அவ� நா(கி+ ஜல� ஊறி%E. 
ஆனா+ பவானி அவ� நி�றி.)த ப(க� Jட� தி.�ப வி+ைல. எ�னேவா 
ெபாிதாக நட)� வி�ட�ேபா+ �க�ைத 'உ�' ெர�E ைவ��( ெகா3$ 
உ�கா�)� வி�டா0.  
 
பாGD(4( கா+க0 வ� எ$(கேவ ெம�வாக ஊRச�+ உ�கா�)� ெகா3டா�. 
பவானியி� க3களி�.)� தாைர தாைரயாக( க3ணீ� வழி)� ெகா3ேட 
இ.)த�. ஊராாி� க$Rெசா%க0 அவ0 ெநா)த மன�தி+ ேவ+ ெகா3$ 4�தி� 
�ைள�தன.  
 
பாG தாைய( கவனி��( ெகா3ேட ஊRச�+ சா;)� F-க ஆர�பி�தா�. 
பசியினா+ ஏ%ப�ட கைள�பினா+ அவ� அய�)� F-கி� ேபானா�. பாGவி� 
உ0ள� விழி��( ெகா3ட�. பCமைலைய வி�$ அவA� அவ� அ�மாD� ரயி+ 
ஏறி ெச�ைன(4� ேபாகிறா�க0. அ-ேக ரயில5யி+ அவA(4� பிரமாதமான 
வரேவ%& மாமா நாகராஜA�, மாமி ேகாமதிB�, அவ�க0 மக0 CதிB� அவைன 
ஆைசBட� வரேவ%E( காாி+ 1�$(4 அைழ��� ேபாகிறா�க0. Cமதிதா� 
எ?வளD ந+ல ெப3! த�Aைடய ேமைஜயிேலேய பாGவி� &�தக-கைள 
ைவ��( ெகா0ள� ெசா+கிறா0. த�Aைடய விைளயா�$� சாமா�க0 
அவA(4�தா� எ�கிறா0 அவ0 க3கைள� Cழ�5� ேபசி க`ெர�E சிாி(4� 
ேபாெத+லா� பாG ெம;�மற)� ேபாகிறா�.  
 
"ஏேல ைபயா! நீ நீ�ச+ க��(ெகா0ளடா, உட�&(4 ந+ல�" எ�கிறா� மாமா 
நாகராஜ�. 
 
 பவானி விய�(க விE விE(க வ.கிறா0. "அ3ணா ! இ)த மாதிாிெய+லா� 
அவA(4 இட- ெகா$(காேத! அெத+லா� ஒ�E� ேவ3டா�. அ-ேகதா� 
ஆ%றிG� 4ள�திG� 4தி��( ெகா35.)தாேன! ேபா�� அ3ணா!"  
 
"அெத+லா� ேவ3டா� மாமா" எ�E பாிதாபமாக� ெசா+�வி�$ பாG Cமதியிட�, 
"இ)த ஊாிேல விசிறி(4 கா�& நீளமா 4�ைடயா?" எ�E ேக�கிறா�.  
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"ஏ3டா பாG! விசிறிெய+லா� இ-ேக அ$�& விசிற�தா� உபேயாக�ப$�. கா%E 
ேவUமா உன(4? இ)தா ...ப�..." எ�E மி� விசிறியி� ெபாறிைய� த�5 
வி$கிறா0 Cமதி.  
 
கா%E Cழ�E Cழ�E ேவகமாக அ5(கிற�.  
 
”அ�பா! எ�ன கா%E மனC(4 Cகமாக இதமாக இ+ைலேய” எ�E பாG 
திணEகிறா�. அ)த� திணற�+ தவி�� ' ெபா�' ெத�E வி:கிறா�.  
 
க3 விழி��� பா��தேபா� பவானியி� ம5யி+ ப$��(ெகா35.)தா� பாG.  
"ஏ3டா க3ணா ! உன(4� பசி(கவி+ைலயா மணி இர3டாக� ேபாகிறேத! 
சா�பிட வாேய�" எ�E அைழ�தா0 பவானி.  
 
"நீB�தா� சா�பிடவி+ைல அ�மா, உன(4� பசி(காதா? வா, நாA� நீB� ஒ�றாக 
உ�கா�)� சா�பிடலா�" எ�E ெசா+�யப5 பாG எ:)� சைமயலைற(40 
&4)� இர3$ த�$(கைள எ$�� ைவ��� தாேன உணD பாிமாற ஆர�பி�தா�.  
 
ச%E �� க3ணீரா+ நைன)� ேபாயி.)த பவானியி� க3க0 இ?வதிசய�ைத� 
பா��� மகி*)தன. "நீ ெகாRச� உ.ைள(கிழ-4 அதிகமாகேவ ேபா�$( 
ெகா0ளடா பாG!" எ�E மகி*�சி த��ப� ெசா+�( ெகா3ேட பவானி த�5� 
��னா+ உ�கா�)� சா�பிட ஆர�பி�தா0.  
-------------   

1.1.1.1.11111111. . . . �
� ப�ளி,-ட��
� ப�ளி,-ட��
� ப�ளி,-ட��
� ப�ளி,-ட�    
    

ச%E �� விசிறி( கா�பா+ பவானி த�ைன அ5�தைத பாG அ5ேயா$ மற)� 
வி�டா�. அைத� ேபாலேவ மக� ெச;த �Lட�தன�ைத� பவானி அறேவ மற)�. 
அவைன உபசாி�� உணD பாிமாறினா0.  
 
பவானி 4னி)� சா�பி�$( ெகா35.)த பாGைவேய உ%E� பா���( 
ெகா35.)தா0. எGமி�ைச வ3ண உடG�, அக�ற ெபாிய விழிக6�, C.0 
C.ளான ேகச�� ெகா3ட அ)த� பாலக� உ3ைமயிேலேய அழகானவ�. �. 
�.ெவ�E பா�(4� அ)த� பா�ைவயி+ அவ� �$(4� தன� எ+லா� ெதாி)த� . 
இ�ப5 அழகான ஒ. 4ழ)ைதைய� ெப%ெற$�� வள��பேத ஒ. ேபE எ�E 
அவ0 நிைன�தா0. ஆனா+ ஊரா� அைத ஒ�&( ெகா0கிறா�களா? எ�ப5யாவ� 
பாGைவ ஒ. ந+ல ப0ளி( Jட�தி+ ேச��� வி�டா+ அவ� விஷம-க6� �$( 
4�தன-க6� ஓ;)� ேபா4�. இ)த� பRசாய��� ப0ளி(Jட�தி+ 
4ழ)ைதகைள( கவனி�பேத இ+ைல எ�E நிைன��( ெகா3டா0.  
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பாG சா�பி�$ வி�$� த�ைட எ$��( ெகா3$ ெகா+ைல� &ற� ெச�E ைக 
அல�பி( ெகா3$ உ0ேள வ)தா� வ)தவ� தாயி� இைலைய( கவனி�� வி�$, 
"எ�ன அ�மா! 4ழ�&� சாத�ைத அைள)� ெகா3$ எ)த( ேகா�ைடையேயா 
பி5(க �ய�E ெகா35.(கிறாேய. சாத� ஆறி�ேபா; இ.(4ேம" எ�E 
ேக�டா�. பவானி அத%4 ஒ�E� பதி+ Jறவி+ைல.  
 
"ஏ3டா அ�பா! ப0ளி(Jட� திற(க இ�A� பதிைன)� தின-க0 தாேன 
இ.(கிற�? உ�ைன ேவE ப0ளி( Jட�தி+ ேச�(க ேவ3$ேம. ேபசாம+ 
இ.(கிறாேயடா?" எ�E ேக�டா0.  
 
பாGவி%4� &�� ப0ளி(Jட� எ�ற�� உ%சாக� ெபா-கி வ)த�. அவ� தாயி� 
அ.கி+ வ)� உ�கா�)� ெகா3$, "ஓ! அ�(ெக�ன அ�மா! ேச�)தா+ ேபா�C. 5. 
Y. தா� வா-கU�. ைர�டைர( ேக�டா+ ெகா$�பா�. 5.Y. வா-க நாைள(4� 
ேபாக�$மா?" எ�றா� ஆவGட�.  
 
பவானி(4 ஒேர கவைல. &�� ப0ளி( Jட�தி+ அவைன� ேச��பத%4 யாராவ� 
ெபாியவ�களாக ஏ%E( ெகா3$ ெச;தா+ ேதவைல எ�E நிைன�தா0.  
 
அ$�த 1�$( க+யாணராம� அவ6(4 எ� ேவ3$மானாG� ெச;வா�. 
ஒ?ெவா�றி%4� ேபா; அவைர� ெதா)தரD ெச;ய ேவ3$ேம எ�E ேயாசி�தா0 
பவானி. ேவேற அவ6(காக உதவ அ)த ஊாி+ யா� இ.(கிறா�க0? மாச� 
பிற)தDட� நாலா� ேததிய�E ஊாி�.)� ஐ�ப� "பா; வ)� ெகா35.)த�. 
மணியா�ட� J�பனி+ ஒ. நாG வாிக0 எ:தியி.�பா� நாகராஜ�. "பவானி(4 
ஆசீ�வாத�. பாG சம�தாக� ப5��( ெகா35.�பா� எ�E நிைன(கிேற�. 
உன(4 ேமG� பண� ஏதாவ� ேதைவயானா+ எ:தD�" எ�E இ.(4�.  
 
இர3$ ேப� சா�பிட மாத� ஐ�ப� "பா;(4 ேம+ ஆகிவி$மா? க+யாணராம� 
பவானியிடமி.)� ஒ. ச+�( காCJட வாடைக(4 எ�E வா-கி( 
ெகா0வதி+ைல. 1�ைட வா-கி இ�ப5 இனாமாக வி$வா�கேளா எ�E நாG ேப� 
ேபசி( ெகா3டா�க0. "அெத+லா� எ� இLட�, உ-க6(4 எ�ன ஐயா?"  
எ�E அ5��� ேபசினா� அவ�.  
 
"அ� ஒ. அைர� ைப�திய�. ராஜா மாதிாி ம.மக� இ.(கிறா�. அவA(4( காலா 
கால�தி+ க+யாண� ப3ணி ைவ��. இ.(கிறைத அவA(4( ெகா$(க( 
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Jடாதா? ேம�$( கழனியி�.)த மைனைய� ப0ளி(Jட� க�ட� தான� ப3ணி 
வி�டதாேம!" எ�E சில� ேபசி( ேக� ெச;தா�க0.  
 
"இ)த( கால�தி+, தான த.ம� ெச;� அ� ப�திாிைககளிG� ெவளியானா+ தா� 
சா� ெப.ைம!" எ�றா� ஒ. ெபாறாைம(கார�.  
 
இவ�க0 இ�ப5� ேபCவைத( ேக�$ பா�வதி அவாிட�, "���தி(4� வயசாகிறேத, 
ந+ல இடமாக வ)தா+ பா.-கேள�" எ�றா0. ���திைய( க+யாணராம� 
கவனி(கவி+ைல எ�E ஊரா� ெசா+வ� பா�வதியி� காதி+ வி:)த�. அதனா+ 
அவ0 கணவைன� ெதா)தரD ெச;ய ஆர�பி�தா0.  
 
"நீB� நாA� பா���� ெச;� ைவ(கிற க+யாண��(4 அவ� இைச)� 
வ.வானா? அவA(4 'ல?' இ+லாம+ க+யாண� ப3ணி( ெகா0ளேவ 
பி5(காேத" எ�றா� அவ�.  
 
பா�வதி(4 இ)த( கால�� வழ(க-கெள+லா� சிறி� ெதாிB�. கணவ� எ�ன 
ெசா+கிறா� எ�ப� அவ6(4� &ாி)த�. நா%ப�ைத)� வய�(4 ேம+ 
ஆகியி.)தாG� �க�தி+ ெவ�க� படர.."உ-க6(4 எ�ன ேவைல? எைதயாவ� 
ெசா+1�க0. அ�ப5 அவ� யாைரயாவ� 'ல?' ப3Uகிறா� எ�E ெதாி)தா+ 
அத�ப5ேய ெச;� வி�$� ேபாகிற�" எ�றா0.  
 
"ஆக�$�. பா�(கலா�. க+யாண� எ�ப� ஆயிர-கால��� பயி� ேபா�ற�. 
இ)த� பி0ைள(4 ஏ%ற ஒ. ெப3ைண� ேத$வ� மிகD� சிரம�. ேப�சிG� 
ெச;ைகயிG� ஒ:-4 தவறியவ�. அவைன� தி.�தி ந+வழி�ப$�த ஒ. ப3&0ள 
ெப3 தா� ேவ3$�" எ�E மைனவிைய� சமாதான� ெச;தா� க+யாணராம�.  
 
���தி பCமைல(4 வ)த நா�களாக அவைன� ப%றி அதிக� கவைல�ப�டவ� 
க+யாணராம� தா�. நாG இட-க6(4� ேபா; வி�$ வ)தவ� ெகௗரவமாகD� 
க3யமாகD� நட)� ெகா0வா� எ�E எதி�பா��தா� அவ�. ஆனா+ அவAைடய 
ேபா(4 சிறி�� மாறவி+ைல எ�E ெதாி)த�� அவ� மன� வ.)தினா�. அ�E 
காைலயி+ ெத.வி+ நட)த சி+லைற� ச3ைட(4 அ�&ற� அவ�. ���தி 
பவானியி� 1�$(40 ேபா; வி�$ வ)தைத வி.�பவி+ைல. "இவ� த��� 
பி�ெத�E ேபசி( ெகா3$ அ-ேக ேபாவாேன�?' எ�E தா� அவ� நிைன�தா�. 
���தி ெத.� தி3ைணயி+ அய�)� F-கி( ெகா35.)தேபா� க+யாண� 
தாக��(4� சா�பிட உ0ேள ெச�றா�. அ-ேக பா�வதி ெவ0ளாி� பிRCகைள� 
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�3ட-களாக நE(கி, மிள4� உ�&� ேச���� ெபா5 ெச;� அதி+ 
�3ட-கைள� பிசிறி இர3$ கி3ண-களி+ எ$�� ைவ��( ெகா35.)தா0.  
 
"ஏ� ெவ0ளாி(கா;? வா-கினாயா எ�ன?" எ�E ேக�$( ெகா3ேட க+யாண� 
மைணயி+ உ�கா�)� ெகா3டா�.  
 
"ஆமா�. ேம�$( கழனியி�.)� அ)த� ெப3 ப�ைசய�மா0 ெகா3$ வ)த�. 
���திதா� விைல ேபசி வா-கினா�. அவ� தா� எ�னமாக� ேபர� ேபCகிறா� 
எ�கிறீ�க0? அ)த� ெப3ணிட� 4ைழ)� 4ைழ)� ேபசி வா-கினா�" எ�E 
ம.மக� சம��ைத ெம�சி வாயார� &க*)� ெகா3டா0 பா�வதி. 
 
க+யாண��(4 இைத( ேக�கேவ அ.வ.�பாக இ.)த�. எ)த� ெப3ைண� 
பா��தாG�, இ�ப5� ப+ைல( கா�$� ���தியி� ேம+ அவ.(4 ஆ�திரமாக 
வ)த�.  
 
"இ)தா! சிறிCக0 வ)தா+ நீ ேபர� ெச;� வா-4வாயா? ���தி வா-கினா� கீ��தி 
வா-கினா� எ�கிறாேய! அ)த( க+யாண விஷய� மற)�வி�ட தா(4� உன(4! 
நீதா� எைதB� ேலசி+ மற)� ேபாகிறவளாயி%ேற' ' எ�E க35�தா� அவ�.  
 
பா�வதி பதி+ JEவத%40 ெகா+ைல( கதைவ திற)� ெகா3$ பவானிB� 
பாGD� உ0ேள வ)தா�க0. பாG க+யாண�தி� அ.கி+ ெச�E உ�கா�)� 
ெவ4 Cவாதீனமாக( கி3ண�தி�.)த ெவ0ளாி �3$கைள எ$��� சா�பிட 
ஆர�பி�தா�.  
 
பவானி பா�வதியி� ப(க�தி+ உ�கா�)� ெகா3டா0. சிறி� ேநர� அ-கி.)த 
யா.ேம ேபசவி+ைல. பனிய� Jட� ேபாடாம+ ெவ%Eட�பாக அைறயி+ 
நிஜா.ட� உ�கா�)தி.)தா� பாG. கா;கைள நE(கி �5�த�� அாிவா0 
மைணைய ஒ.&றமாக ைவ��வி�$� தி.�பிய பா�வதியி� க3களி+ பாGவி� 
விலா�&ற� ெதாி)த�. வாி வாியாக விசிறி( கா�பா+ அ5�த அ5க0 அ-ேக அ)த� 
ெபா�ேமனியி+ க�றி�ேபா;� ெத�ப�டன. ஒ. மகD(காக� தவமி.)த அ)த� 
ெப3 உ0ள�தி+ ேவதைன நிர�பிய�. ப�ைச� பாலக�, ஒ�E� ெதாியாத வயC. 
இ�ப5 அ5B� உைதB� வா-க அ)த( 4ழ)ைத ெச;த தவE தா� எ�ன எ�E 
நிைன��� பா�வதி க3 கல-கினா0. &டைவ� தைல�பா+ க3கைள� �ைட��( 
ெகா3$ அவ0, "பவானி! 4ழ)ைதைய அ5�தாயா?" எ�E ேக�டா0.  
 
க+யாணராம� அ�ெபா:� தா� பாGைவ( கவனி�தா�. வாிவாியாக� ெதாி)த 
அ)த அ5கைள� பா��த�� அவ� பவானிைய ஏறி�$� பா��தா�. அ)த� 
பா�ைவயி+ பி0ைளைய� ெப%E வி�டா+ ம�$� ேபாதா�. எ�ப5 வள�(க 
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ேவ3$� எ�E� ெதாி)� இ.(க ேவ3$� எA� பாவ� ெதானி�த�. வயசான 
அ�த�பதி த�ைன ஒ. திAசாக� பா��பைத உண�)� ெவ�கி� தைல 4னி)தா0,  
 
"ஆமா� மாமி. பாGைவ அ5�� வி�ேட�. ஊரா� ெசா�னைத நீ-க0 
ேக�5.)தா+ நா� அ5�த� சாியா தவறா எ�E ெதாி)� ெகா35.�W�க0" 
எ�றா0 பவானி.  
 
”ஊரா� எ�ன ெசா+� வி�டா�க0 பவானி? தக�ப� இ+லாத பி0ைள எ�E 
தாேன ெசா�னா�க0. வா�தவ�தாேன அ�மா அ� ? வாC இ.)தி.)தா+ 
பாGைவ நீ இ�ப5 அ5�தி.�பாயா?" எ�E ேக�டா� க+யாண�.  
 
த�ைன அ5�தத%காக அ�மாைவ எ+ேலா.� க35��� ேபCவைத� பாG 
வி.�பவி+ைல. ஆகேவ அவ� கணீெர�ற 4ர�+.."அ�மா அ5�தா+ பரவா 
யி+ைல மாமா. அத%4� பதிலாக என(4 இர3$ ப-4 உ.ைள( கிழ-4 
ெபா5மா� ேபா�$ வி�டா0. அ�ேதா$ எ�ைன( க�5( ெகா3$, 'எ� க3ேண, 
ஏ3டா நீ விஷம� ெச;கிறா;?' எ�E ேக�$( க3ணீ� வி�டா0" எ�றா� பாG.  
 
ெவ�ப�தா+ C$� மண+ ெவளியி� அ5�தன�திேல ஓ$� 4ளி�)த நீைர� ேபால 
தாயி� க.ைண இதய�தி� ஆழ�திேல ேத-கி( கிட(கிற�. சமய� ேந�)தேபா� 
அ� ெபா-கி� பிரவாகமாக ெவளிேய வ.கிற�. அழகிய CைனகைளB� நீ� 
ஊ%E(கைளB� வ%றாத ஆEகைளB� த� அக�ேத ெகா35.(4� 7மிேதவி. 
4�E� எாிமைலகைளB�, ெகாதி(4� ஊ� E(கைளB� Jட� தா-கியி.(கிறா0. 
தாயி� உ0ள�தி+ க.ைணB� க35�&�, அ�&� ேகாப�� ஒ�ேறாெடா�E 
பிைண)� தா� இ.(4�.  
 
அ�மா ேவ3$ெம�E த�ைன அ5(கவி+ைல. ஊரா� ஏCகிறா�கேள எ�E 
4�றி�தா� அ5�தா0 எ�பைத அ)த பிRC மன� &ாி)� ெகா3டேதா 
இ+ைலேயா? ”எ� க3ேண!" எ�E அவ0 அவைன அ�&ட� அைண��( 
ெகா3டDட� அவ� அ5ைய மற)� வி�டா�. இனிேம+ விஷம� ெச;ய( 
Jடா�.. எ�E தீ�மானி��( ெகா3டா�.  
 
க+யாணராம� த�ைனேய ெநா)� ெகா3டா� ஒ. கண�. விாி)த கடைல� ேபால 
வியாபி�� நி%4� தாயி� அ�&(4� ச%E �� கள-க� க%பி(க �ைன)தா� 
அ+லவா?  
 
பா�வதி ம�$� அ.கி+ இ.)த அலமாாிைய� திற)� ேத-கா; எ3ெணைய 
எ$��� பRசி+ ேதா;�� பாGவி� விலா� &ற�தி+ தடவி( ெகா$�தா0.  



42 

 

பவானி(4� பாGவி� விலாைவ� பா�(4� ேபாெத+லா� இதய� வG�த�.  
 
”நாைள(4� சாியாக� ேபா;வி$� மாமி', எ�றா� பாG அல�சியமாக.  
 
"எ�ன சாியாக� ேபாகிறேதா, ேபா! ஆ$ மா$கைள( Jட இ�ப5 அ5(க( Jடா�" 
எ�றா0 பா�வதி ச%E உLணமாகேவ.  
 
"அ�ப5யா மாமி! எ-க ப0ளி(Jட�� வா�தியா�க0 இைதவிட( ேகவலமாக 
அ5�பா�க0. ஒ. வா�தியா� பிர�பா+ அ5�தா+ ெவளிேய வாி வாியாக� ெதாி)� 
வி$� எ�E தைலயி+ 'நE(' 'நE(' ெச�E 4�$வா�. ஒ.வ� காைத� பி5��� 
தி.4வா�. ஒ.வ� வா;(4 வ)தப5 ஏCவா�" எ�E பாG த� ப0ளி(Jட�ைத� 
ப%றி� ேபச ஆர�பி�தா�. பிற4 அவ�, "மாமா, அ$�த தடைவ எ�ைன ேவE 
ப0ளி(Jட�தி+ ேச��� வி$-க0. அைத�ப%றி( ேக�க�தா� நாA� அ�மாD� 
இ-ேக வ)ேதா�' எ�றா�.  
------------ 

1.1.1.1.12. 12. 12. 12. ெப�களி& சம உாிைமெப�களி& சம உாிைமெப�களி& சம உாிைமெப�களி& சம உாிைம!!!!    
 
தி3ைணயி+ F-கி( ெகா35.)த ���தி விழி��( ெகா3$ சைமயலைறயி+ 
இவ�க0 ேபCவைத அைர 4ைறயாக( ேக�$( ெகா35.)தா� . இைடயி+ வ)� 
சடாெல�E ேப�சி+ கல)� ெகா0வைதவிட� ச%E� ெபாE�தி.)� எ:)� 
ேபாகலா� எ�E நிைன�� அ-ேகேய ப$�தி.)தா�.  
 
பாG &�� ப0ளி(Jட�தி+ ேசர இ.�ப� அவA(4 மகி*�சிைய� த)த�. அ$�த 
1�$(40 ேபா; பவானிBட� ேபCவத%4 ஏதாவ� ஒ. சா(4 ேவ3டாமா?  
 
பாG Jறியைத( ேக�ட�� க+யாண�, ”அத%ெக�ன அ�பா டDனி+ இ.(4� 
�னிசிப+ ைஹ�J�+ ேச��தா+ ேபா�C. நாைள(4� ேபா; ைர�டைர( ேக�$ 
5.Y. வா-கி வ)�வி$" எ�றா� .  
 
"அவைன ஏ� ேபாக� ெசா+ல ேவ3$�? நாேன ேபா; வா-கி வ.கிேற�" 
எ�றா0 பவானி.  
 
தி3ைணயி�.)த ���தி ெம�வாக( Jட�ைத அைட)தா�. ேப�C 
Cவார�யமான க�ட��(4� தி.�&கிற� எ�பைத அறி)த�� அ$�தா%ேபா+ 
இ.)த சைமயலைற(40 அவ� Vைழவத%4 அதிக ேநர� பி5(கவி+ைல .  
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இ� வைரயி+ உ�கா�)� ேபசி( ெகா35.)த பவானி தய(க��ட� எ:)� 
நி�றா0.  
 
”ேநா, ேநா -- நீ-க0 ேபசாம+ உ�கா�)� ெகா06-க0 இ)த( கால�தி+ -- 
அ�D� ஈ(வா��5 ஏ%ப�5.(4� இ)த நாளி+, ஒ. ஆைண� பா���� ெப3 
எ:)� நி�E மாியாைத ெச;வ� எ+லா� என(4� பி5(கா�. உ�கா.-க0" 
எ�றா� ���தி .  
 
பவானி தய-கி( ெகா3ேட உ�கா�)தா0.  
 
"நீ பா�$(4 உ�கா� பவானி. அவ� உ� உட� பிற)தவ� மாதிாி" எ�றா0 
பா�வதி.  
 
”ேச! ேச! C�த� தவE! உட� பிற)தவ� எதிாி+ உ�காரலா�; அ�னிய� எதிாி+ 
உ�கார( Jடாதா(4�! - ெப3க0 Cத)திர�, சம உாிைம எ+லா� C�மா 
ேப�சளவிேல இ.(கிறேத தவிர, நைட �ைறயி+ வர( காேணாேம" எ�E அG��( 
ெகா3டா� அவ�.  
 
"அெத+லா� நைட�ைறயி+ வ.வத%4 ��& வா�ப�களி� மன� ந�றாக� 
ப3பட ேவ3$�. அ� ெதாிBமா உன(4 ���தி? ேப�சிேல ஒ:-4 இ.)தா+ 
ம�$� ேபாதா�. ெச;ைகயிG� நட�ைதயிG� ஒ:(க�� ப3பா$� நிர�பி 
இ.(க ேவ3$�. அ� எ+ேலாாிட�� இ.(கிறதா அ�பா? ெப3கைள நிமி�)� 
பா�(காம+ ேபாகிறவைன அசட� எ�E�, அ�பாவி எ�E� ேக� ெச;கிறகால� 
ஆயி%ேற இ�?" எ�றா� க+யாணராம� .  
 
���தியி� �க� ச�ெட�E வா5� ேபாயி%E. "எ�ன மாமா இ�? நா� ஏேதா 
ேபச� ேபாக நீ-க0 எ�னேவா ெசா+Gகிறீ�கேள" எ�E ேப�ைச மா%றினா�.  
 
பவானி(4 இ)த� ேப�ெச+லா� பி5(கவி+ைல. பRசாய��� ப0ளி(Jட�� 
ைர�டாிடமி.)� 5.Y வா-4வ� ’சிவைன ேநாி+ தாிசி�� வர� வா-4� 
விஷயமாகவ+லவா இ.(கிற�?' எ�E கவைல�ப�$ உ�கா�)� 
ெகா35.)தா0.  
 
தைலைய( 4னி)� சி)தைனயி+ �*கி இ.)த பவானியி� ேதா%ற�ைத ���தி த� 
ஒர( க3களா+ அளெவ$��( ெகா3டா�. கனகா�பர வ�ண�தி+ ெம+�ய கைர 
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ேபா�ட ைக�தறி� &டைவைய உ$�தி, ெவ0ைள� ’ேசா�' அணி)தி.)தா0 அவ0. 
அைல அைலயாக� ப5)� வள�)தி.)த J)தைல �5�சி�5 .)தா0 பவானி.  
 
நீ3ட அவ0 க3 இைமக0 இர3$� ைம தீ�ட� ப�டைவ ேபால( க.ைமBட� 
விள-கின. அவ0 ேவ3$ெம�E க3கைள� Cழ%Eவ� இ+ைல. ஆனா+, 
மன�திேல 4மிழியி$� �யர� அவ0 க3களி+ ேத-கி அைவகைள� சRசல�தி+ 
ஆ*�தி அ-4� இ-4� Cழல ைவ�தன.  
 
'யா.ட� ேபசினா+ எ�ன தவE ேந�)� வி$ேமா? யாைர� பா��தா+, ஏதாவ� 
கள-க� வ)� வி$ேமா' எ�ெற+லா� அவ0 மன� தவி��( ெகா35.)த�. 
அழகாக� பிற)த� அவ6ைடய 4%ற மி+ைல. அழைக ஒ. ெப3U(4 அ0ளி 
அளி�த ஆ3டவ� அவ0 வா*(ைகைய� Q�யமா(கி வி�டாேன. அவAைடய 
4%ற�தாேன அ�?  
 
த3ணீ� ெகா3$ வ.வத%4( 4ள��(4� ேபானா+ அEப� வயசான ேசஷா�ாி 
ஏதாவ� காரண�ைத ைவ��( ெகா3$ அவளிட� ேபச வ.கிறா�.  
 
”ைபய� ந�றாக� ப5(கிறானா? வாC ேபான அ�&ற� உ� அ3ணா இ)த� 
ப(கேம வரவி+ைலேய? Jட� பிற)தவ�கேள அ�ப5�தா� அ�மா" எ�E ஏதாவ� 
ேபசி( ெகா3$ நி%பா� 4ள�த- கைரயி+. 
 
”எ�ேனா$ ேபசாதீ�க0. இெத+லா� எ�ன அனாவசியமான ேப�C(க0!" எ�E 
அவாிட� ெசா+� விட ேவ3$� எ�E பவானி �5�பா0. ஆனா+ ஊாி+ நாG 
ெபாியவ�க6ைடய உதவி தன(4� ேதைவயாக இ.(4� எ�E எ3ணி ஒ. 
பாிதாப� சிாி�&� சிாி�� வி�$ அ-கி.)� 1�$(4 வ)� வி$வா0.  
 
தைலைய( 4னி)� ெகா3$ அவ0 உ�கா�)தி.)தாG� அவ6ைடய சி)தைன 
7ராD� பாGவி� வ.-கால�ைத எ�ப5 உ.வா(4வ� எ�பதி+ �ைன)தி.)த�. 
பவானி இ�ப5 திO� எ�E ெமௗனியாக� சி)தைனயி+ �*கி வி$வைத பா�வதிB� 
க+யாண�� கவனி�தி.(கிறா�க0. ஆனா+ ���தி ம�$� த�ைன� 
பா����தா� அவ0 தைல 4னி)� உ� கா�)� இ.(கிறா0 எ�E விக+பமாக 
நிைன��( ெகா3$ அ)த அத�மமான க%பைன(4 உ.வ� ெகா$(க 
ஆர�பி�தா�.  
------------- 

1.1.1.1.13. 13. 13. 13. அ�பல	தரச&அ�பல	தரச&அ�பல	தரச&அ�பல	தரச&    
 
த4)த �ைணயி�றி வா$� ஒ. அபைலயி� வா*(ைகயிேல. இ�ப�� அைமதிB� 
பா��பத%4( கி�டா�.  
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க+யாணராமனி� 1�5�.)� கிள�பி பவானி ெகா+ைல� ப(கமாகேவ த� 
1�$(40 ெச�றா0. ெகா+ைலயி+ அட��தியாக� பட�)தி.)த நி�திய 
ம+�ைக� ப)த��.�� 'க�' ெம�E மண� 1சிய�. மாைல� ெத�ற�+ மல�)� 
பCைமயான இைலகளி� ஓைடேய அைவ ஆ5 அைசவேத வன�& மி4)த கா�சியாக 
இ.)த�.  
 
ப)த�� கா+ ஒ�றி+ சா;)� பவானி சிறி� ேநர� வான ெவளிையB�, 
ெதாைலவி+ மைறB� Qாியனி� அ�தமன�ைதB� பா���( ெகா35.)தா0. 
அ(கினி� பிழ�பான ஆதவ� த� ெவ�ப�ைத( 4ைற��( ெகா3$ ேம%4( 
கடலாக� ேபா;( ெகா35.)தா�. வான 1தி எ-4� பாைவகளி� ப�ட�. 
ெத.(களி+ ேம;�ச��.)� தி.�&� பம(களி� 4ள�ெபா�. பCமைல( 
கிராம�தி+ எ:)த.ளி இ.(4� பCபதி ேகாவி��.)� மித)� வ.� பணியி� 
நாத�.  
 
'இ�ெனா.வ.ைடய மனதிேல எ�ன இ.(கிற�? விஷ� இ.(கிறதா அ+ல� 
அ�ெபA� அ�த� நிைற) தி.(கிறதா எ�பைத எ�ப5� ெதாி)� ெகா0வ�? 
க+யாணராம� ெவ0ைள மன�தவ�. அ�&ட� பழ4கிறா�. அ)த அ�மா0 பா�வதி 
க.ைணேய உ.வானவ0. அட(கமானவ0. ஆனா+ அவ�? அ)த ���தி எ�ப5�-
ப�டவ�? ேப�C� ெச;ைகB� அவைர� பலவிதமாக எ3ண� ேதா�Eகிறேத!' 
எ�E 4ழ�பினா0 பவானி.  
 
அ�ெபா:� ேகாவி��.)� கா%றிேல ஒ. இைச கல)� வ)த�. மணியி� 
நாத�ேதா$ அ)த இைச பரவிய�.  
 
இைசயி� ஆன)த�தி+ லயி��� பவானி அ�ப5ேய நி�றா0. ேம%ேக ெச(க� 
வானி+ ஒளி� பிழ�பாக� CழG� Qாியனி� வ5வ�திேல தி+ைலய� பதியிேல 
ஆன)த நடனமி$� இைறவ� ேதா� றினா�. உலைகேய த� ச(தியா+ 
ஆ�$வி(4� வ0ள�� ஆ�ட-க6(4 ��& ந+லைவB�, தீயைவB�. தைல 
4னி)� வண-க ேவ35ய� தாேன?  
 
பவானியி� க+யாண�தி� ேபா� அவ6(4� பல பாிCக0 வ)தி.)தன. அதிேல 
அவ6(4� பி5�தமான ேதவார� பாட+க0 &�தக�ைத ம�$� எ$��� 
ப�திரமாக� ெப�5யி+ ைவ��� 7�5( ெகா3டா0. யாேரா ஒ.வ� அ�&ட� 
அளி�த நடராஜனி� தி.உ.வ� பட�ைத 1�$( Jட�தி+ மா�5 ைவ�தா0.  
 
4$�ப� ப+கி� ெப.க� ேபாகிற� எ�Eதா� �த�+ அவ0 நிைன�தா0. ஆனா+, 
அவ0 இதய�தி+ அரC &ாி)த நடராஜ� ேவE விதமாகவ+லவா ெச;� வி�டா�? 
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கணவைன� பிாி)த பிற4 சிலகால� அவ0 நடராஜனி� உ.வ�ைத ஏறி�$� 
பா�(க வி+ைல. வாC ேபா; ஒ. வ.ஷ� வைரயி+ அ)த� பட�தி+ FC�. ��&� 
ப5)� கிட)த�.  
 
அ�E தி.வாதிைர நா0. ேகாவி�+ பா3$� நாத�வர�� ஒ��தன. உதய�தி+ 
நடராஜ� ஆ5( ெகா3ேட ேகா&ர வாயி�+ ப(த�க6(4 தாிசன� அளி(க வ)� 
வி�டா�. பவானி த� 1�$� தி3ைண ஓரமாக வ)� நி�E ேகாவி�� வாயிைல 
ேநா(கினா0.  
 
அ.0 Cர(4� ஆ3டவனி� வதன� அ)த� காைல ேவைளயி+ அ�&ட�, த� 
மகD(4� பாa�$� தாயி� க.ைண �க�ைத நிைனM�5ய�. தாைய மற)� 
மகவா+ உயி� வாழ �5Bமா? வற3$ ேபாயி.)த அவ0 உ0ள�தி+ அ�&� 
பிரவாக� ெப.க ஆர�பி�த�. பி��� பி5�தவ0 ேபா+ 1�$(40 ஓ5னா0. 
J�ட�தி+ மா�5யி.)த நடராஜ� ெப.மானி� உ.வ� பட�ைத நீ� ம+4� 
க3களா+ பா��தா0 . வி�மி வி�மி அ:� ெகா3ேட . . ’பிர&! எ�ைன 
ம�னி��வி$! உ�ைன உதாசீன� ெச;தா+ எ� ெநRசி+ ஏ%ப�ட �யர��(4 
�5D காண �5B� என எ3ணி ஏமா)� வி�ேட�' எ�E வா; திற)� த� 
உறவின� ஒ.வ.ட� ேபCவ� ேபா+ அ)த� பட� கட� ேபசினா0 பவானி. 
 
ெகா+ைலயி+ பவழ ம+�ைக� 7(க0 உதி�)� கிட)தன. Jைட நிைறய 
மல�கைள� ேச��� எ$�� வ)� பாைல &ைன)� பட��(4 அணிவி�தா0 
பவானி. அ�றி�.)� அவ0 ��ப�தா+ வா$� ேபாெத+லா� த� ஒ�&வைமய%ற 
&�னைகயா+ நட ராஜ� ெப.மா� அவைள� ேத%றி வ)தா�.  
 
க+யாணராமA� &�னைக &ாி)� தா� அவ6ைடய �யர-கைள( ேக�கிறா�. 
பா�வதி கவைலB� கLட�� ப�$( ெகா3ேட அ)த� ேபைத(4 ஆEத+ 
அளி(கிறா0.  
 
’���தி’ எ�E நிைன�த�� பவானியி� மன� ஒ. வினா5 'தி(' ெக�E 
அ5��(ெகா3ட�. உட�& ஒ. தர� 4�ெப�E விய��த�. அவ� கபடமாக� 
சிாி(4�ேபா� அதி+ வRசக�, Cயநல�, அத�ம�. ேகாைழ� தன� இ?வளD� 
4மிழியி$கி�றனேவ எ�E நிைன�தா0 பவானி.  
 
இ?வளD ேப�க6ைடய சிாி�ைபB� விட அவ6(4 நடராஜ� ெப.மானி� 
ெகா?ைவ� ெச?வாயி� 4மி3 சிாி�&�தா� பி5�தி.)த�. ஆகேவ, அவ0 
அ�ெபா:�தா� அல�)� ெகா35.)த நி�திய ம+�ைக மல�கைள� பறி�� 
எ$��( ெகா3$ 1� $(40 Vைழ)தா0.  
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Jட�தி+ �வாமி பட�த.கி+ விள(ேக%றி வி�$ இர3$ ஊ�வ�திகைள எ$��( 
ெகா6�தி� Cவாி+ ெச.கி ைவ�தா0. வாைழ நாைர எ$�� வ)� பட��(4 ேநராக 
உ�கா�)� Jைடயி�.)த மல�கைள� ெதா$(க ஆர�பி�தா0.  
 
அ)த அ)தி ேவைளயிேல, ச%ேற திற)தி.)த ெகா+ைல( கதைவ ந�றாக� திற)� 
ெகா3$ அச�$� சிாி�&ட� ���தி உ0ேள வ)� நி�றா�.  
 
ப)தா�ட நி&ண� ேபா+ அவ� “�ேபா���' பனியA�, அத� க:��� &ற�தி+ 
ச%ேற ெவளியி+ ெதாிB�ப5யாக� C%ற�ப�5.)த ைக(4�ைடB�, 'பனாமா 
பா3�'$� அணி)� உத�ைட� ப%களா+ அ:�தி( க5��( ெகா3ேட நி�றா�. 
அவ� தடவியி.)த வாசைன� ைதல�தி� ெந5 காத வழி(4 1சிய�.  
 
”யா�? நீ-களா?" எ�E அதி��சிBட� ேக�டா0 பதறி எ:)த பவானி.  
 
"ஆமா�. எ�ைன( க3$ நீ-க0 ஏ� இ�ப5� பதEகிறீ�க0? ப5�த ெப3ணாகிய 
நீ-க0 இ�ப5� பய)� ந$-4வ� என(4 ஆ�சாியமாக இ.(கிற�" எ�றா� 
���தி.  
---------- 

1.1.1.1.14. 14. 14. 14. அ&ைன!� ஆ�டவ �அ&ைன!� ஆ�டவ �அ&ைன!� ஆ�டவ �அ&ைன!� ஆ�டவ �    
 
ம+�ைக மாைலைய( ைகயி+ பி5��( ெகா3$ �க� ெவளிறிட அவ0 நி�ற 
கா�சி பைழய சி�திர� ஒ�ைற நிைனM�5ய� அவ� மன�தி+. ’எ� 1�$(40 
உ�தரவி+லாம+ ஏ� வ)தா;? ெவளிேய ேபா; வி$' எ�E ெசா+ல ேவ3$� 
ேபா+ பவானி திணறினா0. ஆனா+, கலவர�தா+ வா��ைதக0 ெதா3ைட(-
40ேளேய &ைத)� ேபாயின. கலவர�� 4ழ�ப�� ேபா�5யிட அவ0 ேபசாம+ 
தைரைய� பா���( ெகா3$ நி�றா0.  
 
அவ0 ெவ43$ எழாம+ ெமௗனியாக நி�ற� ���தி(4 அதிகமான �ணி�சைல 
ஏ%ப$�திய�. அவ� நிதானமாக ெபRசியி+ உ�கா�)� ெகா3$ ”பா.-க0 
மாமாவிட� ெசா+�( ெகா35.)தைத ேக�ேட�. பாGைவ ேவE 
ப0ளி(Jட�தி+ ேச�(க ெவ3$�. அ?வளD தாேன? அைதெய+லா� நா� 
பா���( ெகா0கிேற�. உ-க6(4 எ�ன உதவி ேதைவயானாG� எ�னிட� 
ேக6-க0 ெச;வத%4� சி�தமாக இ.(கிேற�" எ�E நாடக பாணியி+ தைலைய� 
தா*�தி� த� பணிைவ� ெதாிவி��( ெகா3டா�.  
 
பவானி(4� ச%E� ைதாிய� வ)த�. "ேச! ேச! அெத+லா� ேவ3டா�. உ-க6(4  
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எத%4 13 சிரம�?" எ�றா0 பவானி, த� ைகயி+ இ.)த மாைலைய� பா���(  
ெகா3ேட.  
 
மாைலயி�.)த அ.�&க0 யாD� மல�)� 'க�' ெம�E மண� 1சி( 
ெகா35.)த�. இவ� வராம+ இ.)தா+ இ�தைன ேநர� அைத� பட��(4� 
ேபா�5.�பா0 அவ0. ச�ெட�E அவ0 மனசி+ ஓ� எ3ண� ேதா�றிய�. 
ேகாவிG(4� ேபாகிேற� எ�E ெசா+�(ெகா3$ அ-கி.)� ெவளிேய கிள�பி 
வி�டா+ ஒ. ேவைள ேபா; விட(J$� எ�E ேதா�றேவ, அ.கி+ இ.)த 
அலமாாிைய� திற)� த�5+ ெவ%றிைல� பா(4� பழ�, க%7ர�ைத எ$�� 
ைவ�தா0.  
 
ெபRசியி+ உ�கா�)தி.(4� த�ைன அவ0 ல�சிய� ப3ணின மாதிாியாகேவ 
கா�5( ெகா0ள வி+ைலேய எ�E ���தி மன��0 4ைம)தா�. அவேளா$ 
மEப5B� ேப�ைச எ�ப5 ெதாட-4வ� எ�E &ாியாம+ திைக�தா�.  
 
அத%40 பவானி மாைலைய நடராஜ� ெப.மாA(4� சா�தி வி�$( ைகயி+ 
த�$ட� ெகா+ைல� ப(க� ேபாக� தி.�பினா0. ���தி ெதா3ைடைய( 
கைன��( ெகா3$ எ:)� நி�றா�.  
 
”எ-ேக ேகாவிG(கா?" எ�E அவைள� த$��� ேபசினா�.  
 
"ஆமா�; இ�E கி.�திைக ேபா;வி�$ வ.வ� வழ(க�"  
 
��ைனவிட அவ0 வா��ைதக0 ச%E உLணமாகேவ ெவளி வ)தன.  
 
”இதிெல+லா� உ-க6(4 ந�பி(ைக உ3டா?" எ�E ேக�யாக( ேக�டா� 
���தி.  
 
”எதி+?" - பவானி திைக��� ேபா;( ேக�டா0.  
 
”ேகாவிG(4� ேபாகிறதி+, அ-ேக அவ�க0 இ� தா� கடD0 எ�E ெசா+�( 
கா�$� உ.வ�ைத வண-4வதி+."  
 
பவானி, J�ட�தி+ இ.)த நடராஜனி� உ.வ�ைத ஏறி�$� பா��தா0. எ�E� 
எ�ெபா:�� நிலD� அ)த� &�னைகைய( கவனி�தா0. பிற4 அ:�தமாக 
”உ-க6(4� ெப%ேறா� இ.(கிறா�களா?" எ�E ேக�டா0.  
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"ஏ�? அ�பா ேபா; ெரா�ப கால� ஆகிவி�ட�. அ�மா சமீப�தி+ நாைல)� 
வ.ஷ-க6(4 ��& தா� காலமாகி வி�டா0" எ�றா� ���தி.  
 
”அ�ப5யா? அ)த அ�மா0 தா� உ-க0 தாயா� எ�E எ�ப5 நி�சயமாக� 
ெசா+1�க0?"  
 
���தியி� �க� ெவளிறிய�. ”எ�ன? நீ-க0 எ�ன ச�ப)தமி+லாம+ 
ேபCகிறீ�க0?" எ�றா�.  
 
பவானி(4 ேகாப� வ)த�.  
 
”ச�ப)த��ட� தா� ேபCகிேற�. பிற)த தின�தி�.)� பா��� வ)தாG�. தாயி� 
அ�பைண�பிேல வள�)தாG�, எ+லாவ%றி%4� ேமலாக அவ0 க��ப�தி+, அவ0 
ர�த�தினாG� வள�)ததனா+ அ)த ந�பி(ைக ேவ"�றி வி�டத+லவா? அைத� 
ேபாலேவ இைறவ� எ�A� மகாச(திB� தாைய� ேபா�ற�தா�. அைதவிட 
ேமலான�. ெப%ற தா; மகைவ மற(4� கால�� உ3$. ஆனா+ ந�ைம� பைட�த 
ஆ3டவ� ந�ைம மற)தா� எ�கிற ேப�ேச கிைடயா�. ேகாவி+. கடD0 ப(தி, 
அாிய ப3 பா$. சீல�, ச�திய�, ேந�ைமயாD� ந� உ0ள�திேல தாய�ைப� ேபால 
வள�)� ேவ"�றி இ.(கிற�. க3டைத� ப5�� வி�$, க3டவ�க0 ேபCவைத( 
ேக�$ வி�$, 4த�(க� ப3ணாதீ�க0!" எ�E ெசா+�( ெகா3ேட பவானி 
ெகா+ைல( கதைவ� திற)� ெகா3$ 1தியி+ இற-கி( ேகாவிைல ேநா(கி 
நட)தா0.  
 
'ெவறி�' ெச�E கிட)த அ)த 1�ைட� பா��தா� ���தி. Jட�தி�.)த நடராஜ� 
ெப.மா� அவைன� பா���� சிாி�தா�.  
 
திற)� கிட)த ெகா+ைல� ப(கமாக பா�வதி பாGDட� உ0ேள வ)தா0. அவ0 
ைகயி+ ஒ. பா�திர�தி+ ெவ3 ெபா-கG�, இ�ெனா. ைகயி+ மா-கா; 
ஊEகா; ஜா5B� இ.)த�.  
 
”பவானி, பவானி, இ�E கி.�திைக ஆயி%ேற. ரா�திாி நீ சா�பிடமா�டா; எ�E 
நிைனD வ)த�. இைத எ$��( ெகா3$ வ)ேத�" எ�E ெசா+�( ெகா3ேட 
உ0ேள வ)தா0 பா�வதி. அ-ேக ���தி நி%பைத� பா��த��, ”நீ எ-ேகடா இ-4 
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வ)தா;? எ-காவ� ெவளிேய ேபா; இ.(கிறாயா(4� எ�ற+லவா நிைன�ேத�? 
பவானி எ-ேக?" எ�E ேக�டா0.  
 
���தி(4 ந$(க� க3ட�. ”நீ எ-ேகடா இ-4 வ)தா;?' எ�ற ேக0வி எ�ன 
சாமானிய மானதா?  
 
’உன(4 இ-ேக எ�ன ேவைல’ எ�கிற அ��த� அதி+ &ைத)� கிட)த�. பா�வதி 
சைமயலைற(40 ெச�E தா� ெகா3$ வ)தைவகைள ைவ�� வி�$� 
தி.�பிய�� ���தி சமாளி��( ெகா3$, "நா� பாGைவ� ேத5( ெகா3$ 
வ)ேத� மாமி. நா� உ0ேள வ.� ேபா� பவானி ெகா+ைல� ப(கமாகேவ 
ேகாவிG(4� ேபாவைத� பா��ேத�" எ�றா�.  
 
”ேகாவிG(4� ேபானாளா? எ�ைன( J�பிடாம+ ேபாகமா�டாேள?" எ�E ஒ. 
கண� தய-கியப5 ேயாசி�தா0 பா�வதி. பிற4 எ�னேவா நிைன��( 
ெசா3டவளாக அவைன� பா���, "சாி. நாA� இ�ப5ேய ேகாவிG(4� ேபா; 
Cவாமி தாிசன� ெச;� வி�$ வ.கிேற�" எ�E Jறிவி�$( ேகாவிG(4� 
ெச�றா0.  
 
���தி சி)தைன நிைற)த மன��ட� 1�ைட அைட)தா�. அவ� மன�திேல பல 
ேபாரா�ட-க0 நட)தன. ேகாவிG(4� ெச�ற பவானி பா�வதி மாமியிட� 
த�ைன� ப%றி ஏதாவ� ெசா+� வி$வாேளா எ�E அRசினா�. அைத� ெதாி)� 
ெகா3$ மாமா, "ஏ3டா! அ)த 1�$(40 உன(4 எ�னடா ேவைல? மEப5B� 
உ� &�திைய( கா3பி(க ஆர�பி�� வி�டாேய' எ�E ஏதாவ� ெசா+� வி�டா+ 
எ�ன ப3Uவ� எ�E மன��(40 ேவதைன�ப�டா�.  
 
ஆனா+ ெப.)த�ைமB�, நிதான &�திB�ைடய பவானி ேகாவிG(4� 
ெச�றDட� �த�+ விநாயக� ெப.மாAைடய ச�னிதி(4� ெச�E அவைன� 
ேதா�திர� ெச;� வண-கினா0. அ�E கி.�திைக யாதலா+ �ல�தான�தி+ 
அதிக( J�ட�. அ-ேக நி�E உலெகலா�ண�)� ஓத%காிய பர� ெபா.ைள மன 
�.கி� �தி�தா0.  
 
1�5ேல அைரமணி(4 ��னா+ நட)த ச�பவ-கைள அவ0 அேநகமாக 
மற)�வி�டா0. அவ0 உ0ள� ெதளிDட� �.கனி� ச�க�ைத அைட)தDட�, 
”பவானி! எ�ைன( J�பிடாம+ ேகாவிG(4 வ)�வி�டாேய! உ�ைன 1�5+ 
ேபா;� ேத5ய பிற4தா� நீ இ-4 வ)தி.�ப� ெதாி)த�. ���தி ெசா�னா�" 
எ�றா0 பா�வதி.  
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ஒ. கண� பவானி(4 ���தியி� ேப�C(க0 நிைனD(4 வ)தன. அைரயிேல  
ப�ைச�ப�$ தாி�� நவர�தின-களா+ ஆன ஆபரண-கைள அணி)�, ைகயிேல 
தா-கியி.(4� ச(தி ேவGட� க)தேவ+ நி%4� க3ெகா0ளா( கா�சிைய அவ� 
பா�(காததனா+ தா� 'ேகாவி�ேல எ�ன இ.(கிற�?' எ�E ேக�டா�. 
ேகாவி�+ இ+லாத அழ4. இ�ப�. ேவE எ-ேக இ.(கிற�?  
 
ஹு�....... பாவ�! சிE பி0ைள ! க�$�பா$ இ+லாம+ வள�)ததனா+, இ�ப5( 
க3டப5 ேபசி( ெகா3$ அச�$�தனமாக நட(கிறா� பாவ�! எ�E மன��(40 
அAதாப�ப�டா0 பவானி. ���திைய� ேபால� தா� பாGைவ வள�(க( Jடா�. 
ெகாRச� க35�&�, மிர�டG� அவசிய� தா� எ�E நிைன��( ெகா3டா0.  
 
ச�னிதியி+ தீபாராதைன நட)த�. வி7தி� பிரசாத� ெப%E( ெகா3$ பவானிB� 
பா�வதிB� ெவளிேய பிராகார�ைத அைட)தா�க0.  
 
யா� �த�ேல ேபCவ�. எைத� ப%றி� ேபCவ� எ�E ேதா�றாம+ இ.வ.� 
ெமௗனமாகேவ பிரத�சிண� ெச;தா�க0. ’���தி உ� 1�$(4 வ)தி.)தாளா? 
அவ� ஒ. மாதிாி� ைபய�' எ�E ெசா+�� பவானிைய எ�சாி(க ேவ3$� 
எ�ெற+லா� பா�வதி(4 எ3ண-க0 ேதா�றின. ஆனா+ யாைர� ப%றிB� 
அவFறாக� ச�ெட�E ேபசி விட(Jடா� எ�E த� மன�ைத அட(கி( 
ெகா3டா0 அவ0. ���தி வ)தி.)தா�. வ.வைத� ப%றி� தவறி+ைல. ஆனா+ 
உலக� அைத� ெதாி)� ெகா3$ ேபCமா? என(4( கவைலயாக இ.(கிற�! எ�E 
பா�வதியிட� Jறிவிட ேவ3$� எ�E பவானி ப��ைற �ய�E த�ைனேய 
அட(கி( ெகா3டா0. 'ெசா)த ம.மகைன� ப%றி மாமியிடேம அவFறாக� ேபசி 
விடலாமா?' எ�E நிைன�� பவானி எ�Dேம ேபசவி+ைல.  
--------- 

1.1.1.1.15. 15. 15. 15. �1ற��ள ெந3'�1ற��ள ெந3'�1ற��ள ெந3'�1ற��ள ெந3'    
 
4%ற� ெச;தவAைடய ெநRசிேல நிைற)� இ.(4� பயமான� ஒ.வித விசி�திர� 
த�ைமBைடய�. ஒ?ெவா. நிமிஷ�� அ� அவைன ’நீ ஒ. 4%றவாளி' எ�E 
எ�சாி��( ெகா3ேட இ.(4�. ந+லைதேயா ெக$தைலேயா ெச;B�ப5� 
F3$வ� பான�தா�. எ�சாி�ப�� மனேமதா�.  
 
பா�வதிB� ேகாவிG(4� ேபான பிற4 ���தி திற)த ெகா+ைல( கதைவ� 
சா�தி(ெகா3$ ெத.வி+ இற-கி( ேகாவிைல ேநா(கி நட)தா�. பிராகார�ைத 
அவ�க0 C%றி வ.� ேபா�, தி.டைன� ேபால ெபாிய க+F3க6(4� பி�னா+ 
மைற)தி.)� பவானிையB� பா�வதிையB� கவனி�தா�. எதி�பா��த� எ�ன? 
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பா�வதிைய� பவானி ேகாவி�+ ச)தி�தா+ தனியாக ஒ. இட� ேத5� பி5��( 
ெகா3$ உ�கா�)� பா�வதியிட� ���திைய� ப%றி� ெசா+� அ:வா0 எ�E 
நிைன�தி.)தா�. ஆனா+, ஒ�Eேம நடவாத� ேபா+ பவானி அைமதியாக 
ஒ?ெவா. ச�னிதியாக� ெச�E Cவாமி தாிசன� ெச;�வி�$ வ.வ� அவA(4 
ஆ�சாிய�ைத உ3$ ப3ணிய�.  
 
பவானிB� பா�வதிB� 1$ தி.�&� ேபா� இரD ஏழைர மணி இ.(4�. 
க+யாணராம� பவானியி� 1�$� தி3ைணயி+ உ�கா�)� பாGD(4� பாட� 
ெசா+�� த)� ெகா35.)தா�. அவ�க0 1�ைட அைடவத%4 ��ேப ���தி 
ேவெறா. ச)தி+ &4)�, அ-ேக வ)� பாGD(4 அ.கி+ உ�கா�)� ெகா3டா�. 
ப0ளி(Jட� வி$�ைற ஆதலா+, க+யாண� சில கைதகைள� பாGD(4� 
ெசா+�( ெகா35.)தா�.  
 
”கா)தி மகா�மா சிE ைபயனாக இ.)தேபா� தா� மாமிச� சா�பி�டா+ உட�& 
வGவாகி ெவ0ைள( கார�கைள இ)த நா�ைட வி�$ விர�5 விடலா� எ�E 
நிைன�� ரகசியமாக� த� ந3பAட� மாமிச� சா�பி�டா�. ஆனா+ அ�பா 
அ�மாD(4� ெதாியாம+ அவ� இ�ப5� ெச;வ� அவ.(ேக பி5(கவி+ைல. 
எ�தைனேயா இரDக0 இைத�ப%றி நிைன��( ெகா3$ F-கேவ மா�டாரா�" 
எ�றா� க+யாண�.  
 
”அ�ப5யானா+ ெக�ட காாிய-கைளB�, மனC(4� பி5(காதைவகைளB� 
ெச;தா+ F(க� வராதா மாமா?" எ�E ேக�டா� பாG.  
 
”ஆமா� பாG! தி.ட� நி�மதியாக� F-க மா�டா�. அ�ப5� F-கினாG�, 
அவைன� ேபா`ஸா� பி5��( ெகா3$ ேபாவதாகD�, சிைறயி+ க+ உைட�ப-
தாகDேம அவ� கனD க3$ ெகா35.�பா�. அவனவ� ெச;ைககைள� 
ெபாE�ேத இ.(கிற� உ0ள��(4( கிைட(4� ஆEத+" எ�றா� க+யாண�.  
 
இ)த உபேதச-கைள( ேக�கேவ பி5(கவி+ைல ���தி(4.  ‘வயசான இ)த( 
கிழ-கேள இ�ப5�தா� ெபாிய சாமியா� மாதிாி ேவதா)த பாட� ெசா+�( 
ெகா$(கிறா� 4ழ)ைத� ைபயA(4’ எ�E நிைன�தா� ���தி.  
 
அ�ெபா:� பவானி 1�ைட அைட)தா0. "இ�ைற(4 எ�ன அ�மா ேகாவி�+ 
ெரா�ப நாழிைக இ.)� வி�டா;? ஏதாவ� உ%சவமா எ�ன?" எ�E ேக�டா� 
க+யாண�.  
 
"1�5+ இ.�பைதவிட அ-ேக இ.)தா+ எ?வளேவா ஆEதலாக இ.(கிற�  
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மாமா. உலக�திேல என(4� சில கடைமக0 இ.�பதா+ 1$ எ�E� வாச+ எ�E� 
இ.)� பா��� ேவைல ெச;ய ேவ35 இ.(கிற�. இ+லாவி�டா+ இ�ப5ேய 
எ-காவ� &3ணிய �தல-களாக� பா��� வ�$ வரலா�" எ�றா0 பவானி.  
 
க+யாணராம� சிாி�தா�. ”ஒ?ெவா.வ.� இ�ப5 விர(தியைட)� கிள�பி விட 
�5Bமா? அைத� சாிெய�E� நா� ெசா+ல மா�ேட�. உன(4 வா*(ைகயி+ 
இ�A� எ?வளேவா இ.(கிறேத" எ�றா�.  
 
"என(கா? வா*(ைகயி+ என(4 எ�ன மாமா ேதைவ? காைல மல�)� 
பகலாவத%40 க.கி� ேபான எ� வா*(ைகயி+ இ�A� எ�னேவா பா(கி 
இ.(கிற மாதிாி� ெசா+Gகிறீ�கேள!"  
 
”அ�ப5ெய+லா� மனைச அல�5( ெகா0ள( Jடாத�மா. பாG ப5��� 
ெபாியவனாகிவி�டா+ அ�&ற� உன(4 வா*(ைகயி+ எ�ன கLட-க0 இ.(க� 
ேபாகிற�!" எ�றா� க+யாண�.  
 
த�Aைடய தா; திOெர�E கலகல ெவ�E ேபசி( ெகா35.�ப� பாGD(4 
மகி*�சியாக இ.)த�.  
 
”கைத ேக�$ அG�� வி�ட� மாமா. ேவேற ஏதாவ� விைளயா�$� ெசா+�( 
ெகா$-க0" எ�E . 
 
அவ� க+யாணராமைன� பா���( ேக�டDட�, ���தி அவைன� பா��� 
“உன(4 எ�ன விைளயா�$ ெதாிB� ெசா+. நாA� நீB� விைளயாடலா�" எ�E 
ேக�டா�.  
 
பாGD(4 உ%சாக� ெபா-கி வ)த�.  
 
"ஒ. வாரமாக ேசஷா�திாி 1�5+ ேகர� ஆ5� பழகி இ.(கிேற�. அ)த ஆ�ட� 
ந�றாக இ.(கிற�. விைளயாடலாமா?" எ�றா�.  
 
பா�வதிB� அ$�ப-கைர ேவைலகைள �5��( ெகா3$ ெத.� தி3ைணயி+ 
வ)� உ�கா�)தா0. பாG ெசா+�யைத( ேக�டDட� அவ0, "ஆமா� ���தி! 
’ேகர�' பலைக ம�சி+ FC ப5)� ெகா3$ கிட(கிற�. நாைள(4 அைத எ$�� 
பாGD(4( ெகா$" எ�E Jறினா0.  
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பாGD(4 அ�ெபா:ேத அ)த� பலைகைய எ$�� ைவ��( ெகா3$ விைளயாட 
ேவ3$� எ�E ஆைசயாக இ.)த�. அ�E இரD �:வ�� அவA(4� சாியான 
F(கேம இ+ைல.  
-------- 

1.1.1.1.16. 16. 16. 16. ட4& ப5ட4& ப5ட4& ப5ட4& ப5    
 
அ$�த நா0 காைலயி+ ப$(ைகைய வி�$ எ:)தDட� பலானி(4� பாGைவ 
அைழ��� ேபா; ேவE ப0ளி(Jட�தி+ ேச��� வி�$ வரேவ3$� எ�கிற 
விஷய� நிைனD(4 வ)த�. ஆனா+ பாG ப$(ைகைய வி�$ எ:� ேபாேத ேகர� 
பலைகைய� ப%றி நிைன��( ெகா3ேட எ:)தா�. அ�மா(4� ெதாியாம+ ���தி 
மாமாைவ� பா��� அ)த� பலைகைய வா-கி வ)� விட ேவ3$� எ�E 
நிைன��( ெகா3டா�. எ:)தி.)� ப+ ேத;�� �5�பத%40 பாவனி அவைன� 
பல தடைவக0 'எ�தைன மணி(4� ப0ளி(Jட� ேபாகேவ3$�' எ�E ேக�$ 
வி�டா0.  
 
பாG நிதானமாக� ப% ெபா5ைய இட� ைகயி+ ைவ��( ெகா3$ மதி+ Cவ� 
ஓரமாக� ேபா; அ$�த 1�5+ எ�5� பா��தா�. ���திB�, ப%பைசB� ’பிரL' 
ைஷB� ைகயி+ எ$��(ெகா3$ "எ�னடா விஷய�?" எ�E ேக�$( ெகா3$ 
பவழ ம+�ைக மர�த5யி+ வ)� நி�றா�. பாG பய��ட� உ0&ற� பா��� 
வி�$, "���தி மாமா! ேகர� பல ைகைய ம�சி�.)� எ$��� த.கிறீ�களா?" 
எ�E ேக�டா�.  
 
"ஓ! எ$��� தேர�."  
 
"..எ�ேனா$ யா� ஆ$வா�க0?' '  
 
*7! பிரமாத�! நா� ஆ5வி�$� ேபாகிேற�. இத%காக( கவைல�ப$வாேயா?" 
எ�E ேக�யாக( Jறிவி�$� சிாி�தா0 ���தி.  
 
அத%40 சைமயலைடயி�.)� பவானி பாGைவ அைழ�தா0.  
 
”இ�ைற(4 எ�ன... அ:� வ5கிறா;? ப0ளி( Jட� ேபாக ேவ3$ெம�றா+ 
உன(4 அ:ைக தா� ேபா" எ�E Jறியைத( ேக�ட�� ���தி, ' ஏ3டா இ�E 
ப0ளி(Jட��(4� ேபாகிறாயா எ�ன?" எ�E விசாட�தா�.  
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"ேபாகேவ3$� மாமா. அ�மாD� தாA� ேபா; வரேவ3$�. அ�(காக�தா�  
அ�மா ஓ$ர அட�(கள� ப$��கிறா�"  
 
அத%4 ேம+ ���தி(4 அ-ேக இ.�&( ெகா0ள வி+ைல. அவசரமாக� ப+ 
ேத;�� வி�$ உ0ேள ெச�E கா�பி அ.)தினா�. �த+ ேவைலயாக� பரணி+ 
கிட)த 'ேகர�' பலைகைய எ$��( கீேழ ைவ�� வி�$� சைமயலைற(40 ெச�E 
பா�வதியிட�,  
 
"மாமி! இ�ைற(4 நா� டD� வைர(4� ேபாக ேவ35ய ேவைல இ.(கிற�. 
சா�டா�$(4 வரமா�ேட�. என(காக( கா��( ெகா35.(க ேவ3டா�" 
எ�றா�. அைத( ேக�ட பா�வதி, ”ஏ3டா அ�டா! தி.�சி வைர(4�. 'கா��’ 
ேபாகேவ35யி.(4� எ�E ேந%E ரா�திாி ெசா�னாேய?" எ�E ேக�டா0.  
 
"நாைள(4� ேபாகலா� எ�E இ.(கிேற� மாமி" எ�E C.(கமாக( Jறிவி�$, 
அவ� 4ளி�� உைட அணி)� ெகா3$ கிள�&�ேபா� காைல ஒ�ப� மணி 
ஆகிவி�ட�.  
 
பவானிB� பாGD� சா�பி�$ வி�$( கதைவ� 7�5( ெகா3$ க+யாணராம� 
1�$(40 வ)தா�க0. அ�ெபா:� தா� �நான� ெச;� வி�$� 7ைஜயி+ 
ஈ$ப�5.)த க+யாண� ”எ�ன�மா ெவயி+ ஏறி வி�டேத! காைலயி+ சீ(கிரேம 
கிள�பி இ.(க ேவ3$�" எ�றா�.  
 
பிற4 ப0ளி(Jட�தி+ சீ(கிரேம ேவைலகைள �5��( ெகா3$ வ)� 
வி$�ப5யாக( Jறினா�. இ.வ.� அவாிட� விைட ெப%E( ெகா3$ ப� 
�டா3ைட ேநா(கி நட)தா�க0.  
 
பCமைல ப� �டா3� 4ள�த-கைரயி� சமீப�தி+ இ.)த�. 4ள�ைத� C%றி� 
ெபாி�� சிறி�மாக வள�)தி.)த மர-களி� நிழ�+ க+ெபRCக0 
ேபா�5.)தா�க0. Cைம தா-கிக6� இ.)தன. தாக சா)தி(காக அ-ேக இர3$ 
��E இள நீ�( கைடக6�, ஒ. ேசாடா( கைடB� இ.)தன. அைத� தவிர கிழவி 
ஒ.�தி வி%4� பனRசாE(4 அ-ேக ஏக� ப�ட கிரா(கி.  
 
பவானிB� பாGD� அ-ேக வ)� ேச�)தேபா� மணி பதிெனா�றாகி வி�ட�. 
ஒ�பதைர மணி ப� கிள�பி டDA(4� ேபா;வி�ட�. அ$�த ப� பதினா�ேற 
காG(4 வ.� எ�E ேசாடா( கைட(கார� அறிவி�தா�. மர�த5யி+ கிட)த 
ெபRசி+ இ.வ.� உ�கா�)தா�க0 .  
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மிA மிA ெவ�E பCைமயாக இ.(4� இள நீ�( கா;கைள� 'சத( சத(' ெக�E 
சீவி இள நீைர( க3ணா5 ��ளாி+ கவி*�� நிர�பி அவ� ெகா$��( 
ெகா35.)தைத� பாG கவனி��( ெகா3ேட உ�கா�)தி.)தா�. இளநீ�( 
கா;களி+ இ.(4� இள) ேத-காைய� தி�E, இனி�பான அ)த நீைர� சா�பி$� 
அவ�கைள அவ� மாறி மாறி( கவனி��( ெகா35.)தா�. தாA� அ)த மாதிாி� 
சா�பிட ேவ3$� எ�E அவA(4 ைசயாக இ.)த� . பவானிB� பாG அ)த� 
ப(கேம பா���( ெகா35.�பைத( கவனி�தா0.  
 
”உன(4 ேவUமாடா? சா�பி$கிறாயா?" எ�E ேக�டா0,  
 
"நீB� சா�பி$ அ�மா !" எ�றா� அவ�.  
 
"நா� எ�ன 4ழ)ைதயா. வழியி+ பா�(கிறைத ெய+லா� வா-கி� சா�பிட?" 
எ�றா0 பவானி.  
 
இவ�களி� ேப�ைச( ேக�$( ெகா35.)த கைட(கார� மடமட ெவ�E இர3$ 
இள நீைர� சீவி( க3ணா5 ட�ள�களி+ நிர�பினா�.  
 
"சா�பி$-க அ�மா, 4ழ)ைத ெசா+G�'* எ�E ெசா+�( ெகா3ேட அவ�களிட� 
ெகா$�தா�.  
 
இ.வ.� சா�பி�டன�. சி+லைற ெகா$�பத%காக� பவானி த� ைக� ைபைய� 
திற)தேபா�, ”ேவ3டா� நா� ெகா$�� வி�ேட�" எ�E ெசா+�( ெகா3$ 
���தி அவ0 எதிாி+ வ)� நி�றா�. பவானியி� திைக�& அட-4வத%4 ��& 
*���தி மாமா, ���தி மாமா 'ேகர�' பலைகைய ப$�தா�சா?’ எ�E ேக�$( 
ெகா3ேட பாG அவ� ைககைள� பி5��( ெகா3டா�.  
 
ப� வ.� ச�த� ேக�$ அ-கி.)த பிரயாணிக0 எ+ேலா.� CECE�பைட)தன�.  
 
பாGவி� ைகைய� ப%றி அைழ��( ெகா3$ ���தி ப�Y+ ஏறி உ�கா�)தா�. 
திைக�த உ0ள��ட� பவானி ேபச �5யாட+ ப�Y+ ஏறினா0. ப0ளி(-
Jட��(4� ேபாகிேறாேம எ�E அவ0 அ�E ச%E நாகாிகமாக உ$�தி( 
ெகா35.)தா0. தின� தைலைய வாாி �5)� ெகா0கறவ0 இ�E 'பி�ேசாடா' 
ேபா�$( ெகா35.)தா0. கE�&( கைர ேபா�ட ெவ0ைள மி+ &டைவ க�5 
இ.)தா0. சாதாரணமாக பா�(4� ேபாேத எ$�பாக� ேதா%றமளி(4� பவானி(4 
அைவ விேசஷ அல-கார-களாக அைம)த மாதிாி இ.)தன, க�$(40 அட-காம+ 
அவ0 �� ெந%றியி+ J)த+ C.0க0 C.3$ வி:)� ெகா35.)தன. 
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அைவகைள அவ0 எ�தைன �ைறக0 ேகாதிவி�$( ெகா3டாG�, மீ3$� 
ெந%றியி+ வி:)� அவ0 அழைக அதிக�ப$�தின.  
 
ப� &ற�ப�ட�. 5(க� ெகா$(கிறவாிட� ���தி "பாைய( ெகா$�� ��E 
5(ெக�$க0 வா-கினா�. ப�Y+ J�டமாக இ.)ததா+ பவானி, பாG. �வ.� 
ஒ. ப(க�தி+ உ�கார ேவ35யி.)த�. பாGD(4 ஒ. ப(க�தி+ பவானி 
உ�கா�)தா0. இ�ெனா. ப(க�தி+ ���தி உ�கா�)தா�. பவானி(4 
இைவெய+லா� ச%E� எதி�பாராத ச�பவ-க0.  
 
���தி தடவியி.)த ம.(ெகா:)� ெச3�5� மண� ’க�' ெம�E நாசிைய� 
�ைள�த�. பவானி க:�� வ�ெய$(கிறமாதிாி ஜ�ன+ ப(கேம பா���( 
ெகா35.)தா0. பாG ம�$� ெதாணெதாண ெவ�E ஏேதா ���திBட� 
ேபசி(ெகா35.)தா�.  
 
ப� அ$�த கிராம�தி� '�டா35+' வ)� நி�ற�. அ-ேகB� சி%E35( 
கைடக6�, இளநீ�( கைடக6� இ.)தன. அ)த இளநீ�( கைட(கார� ெகாRச� 
வியாபார த)திர� ெதாி)தவ�. ந+ல ெவயிG(4 இளநீாி+ ஐைஸ� ேபா�$( 
ெகா$�தா� எ+ேலா.� வி.�பி� சா�பி�டா�க0. ���தி பாGD(4 ஒ. ட�ள� 
வா-கி( ெகா$��� தாA� அ.)தினா�.  
 
"உ-க த-க�சி(4� வா-கி� தா-க சா�!' எ�றா� கைட(கார� ���தியிட� 
பவானிைய பா���.  
 
"ேநா. ேநா! த-க�சியா?" எ�E அச$ வழிய� ெசா+�வி�$, "நீ-க0 சா�பி$-
கிறீ�களா?" எ�E ேக�டா� பவானியிட�.  
 
பவானி, 'ேவ3டா�' எ�கிற பாவைனயாக� தைலைய அைச�தா0.  
 
வ35யி+ உ�கா�)தி.)த ஒ. �திாீ பவானிைய( கவனி�தா0.  
 
"ஏன�மா! அவ� உ� அ3ணா தாேன?" எ�E ேக�டா0.  
 
பவானி(4 எ�ன பதி+ JEவ� எ�ேற ெதாியவி+ைல. 'ஆமா�' எ�E ெசா+� 
ைவ�பதி+ எ�ன தவE எ�E நிைன�தா0. ஆகேவ அவ0. 'ஆமா� அ�மா. அவ� 
எ� அ3ண� தா�" எ�றா0 அவளிட�.  
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"அ� தாேன பா��ேத�. பி�ேன ஏன�மா நீ� சா�பிடேல நீ" எ�E ேக�டா0 அ)த� 
ெப3.  
 
"வ.�ேபா� தா� சா�பி�$ வ)ேத�" எ�E ந.(கமாகேவ பதிலளி�தா0 பவானி.  
 
வய� வ)த ஒ. வா�பA� ெப3U� பழ4ைவத பலக� எ�ப5ெய+லா� ேவD 
பா�(கிற�? அவ� உ� அ3ணனா, மாமனா, த�பியா எ�E ேக�$� சமாதான� 
அைடகிற�. அ3ண�, த�பி எ�E ெசா+� வி�டா+ தி.�திBட� தைலைய 
ஆ�5 அ�த� சேகாதர அ�ைப ஆேமாதி(கிற�. மாம� அ�ைத மக� எ�E 
ெசா+� வி�டா+ ’உ� &.ஷ� எ-ேக? ஓேகா, ேவE ஊாி+ இ.(கிறாேரா? ஏேதா 
அGவலாக இவ�க6ட� ேபாகிறாேயா' எ�ெற+லா� தி.�தியைடய� பா�(கிற�. 
யாேரா அ�னியAட� ஒ. ெப3 பழ4கிறா0 எ�றா+ அைத�ப%றி இ+லா த�� 
ெபா+லாதத�� &ைன)� ேபசேவா தய-4வ இ+ைல .  
 
ப� கிள�&வத%4 அறி4றியாக 5(ெக� ெகா$�பவ� ப�ஸு(40 ஏறி� சி+லைற 
ேக�க ஆர�பி�தா�. ெவளிேய நி�றி.)த ���தி உ0ேள வ)� உ�கா�)தா�. ப� 
டDைன அைடB� வைர அவ� எ?வளேவா �ய�E� பவானி அவAட� �க�  
ெகா$��� ேபசவி+ைல.  
--------------  

1.1.1.1.17. 17. 17. 17. ப5 நக$�தப5 நக$�தப5 நக$�தப5 நக$�த



    
 
டDனி+ �னிசிப+ ைஹ�J�+ பாGைவ� ேச�(க ேவ35ய விவர-கைள 
விசாாி��( ெகா3$. பவானிB� பாGD� பCமைல தி.�&�ேபா� மாைல ஆE 
மணி ஆகி வி�ட�. அ�E பக+ டDனி+ ப�ைஸ வி�$( கீேழ இற-கி� ச%E 
Fர� நட)� ெச�ற�� பவானி ஒ. மர�த5யி+ தய-கி நி�றா0. பிற4 
ைதாிய��ட� ���திைய� பா���  "நீ-க0 எ-க6(காக வ.கிறீ�களா? இ+ைல, 
உ-க6(4 ஏதாவ� ெசா)த ேவைல இ.(கிறதா?" எ�E ேக�டா0.  
 
���தி உத�ைட� ப%களா+ அ:�தி( க5��( ெகா3ேட பவானிைய� பா��� ஒ. 
மாதிாியாக� சிாி�தா�. கபட�� வRச�� நிைற)த அ)த சிாி�ைப� பா��த��, 
பவானி மன� ெவE�� தைரைய� பா���( ெகா3$ நி�றா0. விதைவ பவானி 
யா.(காக வா*கிறா0? பாGD(காக. அ)த( 4ழ)ைத ப5�� ��A(4 வ)தா+ 
தா� தன(4 இ�ப� உ.3$ எ�E க.�கிறவ0. அவA(காகேவ உ%றா� 
உறவினைர வி�$ ஒ�-கி வாழ �ய�றவ0. பி�னா+ ���தி ெதாட�)� வ)தா+ 
அவ0 வா*(ைக எ�ன ஆவ�?  
 
அ.கி+ நி�றி.)த பாGவி� ைகைய( ெக�5 யாக� ப%றி(ெகா3$ பவானி  



59 

 

4�E� மன��ட�, ”நா� வ.கிேற�. என(காக நீ-க0 இ?வளD சிரம� பட  
ேவ3டா�. என(4� �ைண அவசியமாக இ.)தா+ க+யாண மாமாைவ அைழ�� 
வ)தி.�ேபேன! எ� தக�பனா.(4� சமானமாக இ.(4� அவ� என(4 உதவி 
&ாிவைதேய பCமைலயி+ உ0ளவ�க0 வ�& ேபCகிறா�க0. அதனா+ தா� நா� 
அவைரB� இ�E வ.�ப5 அைழ(கவி+ைல" எ�E ெசா+� வி�$ இர3ட5 
��னா+ நட)தா�.  
 
மர�த5யி+ வாயி+ சிகெர�ைட� &ைக�தப5 நி�றி.)த ���தி சிகெர� �3ைட 
கீேழ எறி)� கா�னா+ அ:�தி� ேத;�தா�. ெந%றியி+ ��� ��தாக அ.�பி 
இ.)த விய�ைவ� �ளிகைள( ைக(4�ைடயா+ �ைட��( ெகா3ேட பவானிB�, 
பாGD� ெச+G� திைசைய� பா���(ெகா3$ நி�றா� அவ�.  
 
அவனிட� இ�வைரயி+ யா.� இ?வளD அல�சியமாக நட)� ெகா3டதி+ைல. 
ப�பாயிேல பல வ.ஷ-க0 இ.)தி.(கிறா�. பல 4$�ப-க6ட� பழக 
இ.(கிறா�. அ-ேக ெய+லா� பலதர�ப�ட ெப3க6ட� அவA(4� பழ(க� 
உ3$. ஊாிேல ந+ல சினிமாவாக வ)தா+ அவ� தன(4� ெதாி)த 4$�ப� 
ெப3கைள அைழ��� ேபாக� தவற மா�டா�. �த+ வ4�& 5(கட வா-கி சினிமா 
பா��த பிற4 டா(சியி+ அவ�கைள 1�$(4 அைழ�� வ.வா�. சிாி�&� 
ேவ5(ைகBமாக அவ�க6ட� ெபா:� ேபா(4வ� ஒ. நாகாிக� எ�E அவ� 
க.தினாேனா எ�னேவா!  
 
���தி(4 ம-கள தா� எ�கிற 4ஜரா�தி வியாபாாியி� மக0 தமய)தி நிைனD(4 
வ)தா0. ெச(க� ெசேவ+ எ�E ெச?வாைழ� த3$ மாதிாி வாளி�பான ைகக6�, 
உ.3ைட �க�� உைடய அவேளா$ எ�தைன இட-க6(4� ேபாயி.(கிறா�? 
'மாீன' கட%கைரயிேல அ)த நீ3ட பால�தி+ அவA� அவ6� எ�தைன 
ெபள�ணமி இரDக0 ைக ேகா�� உலாவி இ.(கிறா�க0!  
 
ெப3கைள விைளயா�$� ெபா�ைமகளாகD� அல-கார� ெபா.0களாகD� த� 
உ+லாச வா*(ைக(4 ஒ. க.வியாகD� நிைன�� இEமா)தி.)த ���தியி� 
மன�, பவானியி� உதாசீன�ைத நிைன��� ெபா.மிய�. 
 
ஏ(க��ட� ெப.��C வி�$வி�$ ���தி மEப5B� ப� �டா3ைட ேநா(கி 
நட)தா�. அ-கி.)� ப� ஒ�E &ற�ப�$( ெகா35.)த�. அ$�த ஊ� 
வைரயி+ அவ� ஓ� அGவலாக� ெச+ல ேவ35யி.)ததா+ ப�Y+ ஏறி 
உ�கா�)தா�. ப� �னிசிய+ க�5ட�தி� மணி( J3ைட� C%றி( ெகா3$, 
�னிசிப+ ைஹ�JG(4 வ)� ேச�)த�. ப0ளி(Jட�தி� தா*வார�தி+ 
ேபா�5.)த ெபRசி+ பவானிB� பாGD� உ�கா�)தி.)தன�. ���தி ஜ�னG(4 
ெவளிேய எ�5� பா��தா�. அ-ேக J5யி.)த பல ேபைர வி�$ அவ� பா�ைவ 
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பவானியி� ேம+ ெச�ற�. அட(கேம உ.வாக அம�)தி.)த அவள� கவ��சி-
கரமான ேதா%ற�, அவ� மன�தி+ பல எ3ண-கைள எ:�பிவி�ட�.  
 
"அ)த உ.3ைட �Rசி தமய)திB�, ப0ள( க3கைளBைடய ேராகிணிB� இ)த� 
பவானியி� ��& எ�மா�திர�?" எ�E ���தி நிைன�தா�.  
 
இவ0 விதைவயானா+தா� எ�ன? விதைவ(4 வா*ேவ இ+ைலயா? அவ�க0 
மEமண� ெச;� ெகா3$ வாழ�தா� ச�ட��, ச�க�� இட- ெகா$(கிறேத! 
ஆனா+ பவானியி� உ0ள�திேல எ�ன இ.(கிற�? ெம�ைமயான உடைலB� 
கவ��சி கரமான ேதா%ற�ைதB� உைடய அவ0 உ0ள� க%பாைறையவிட( க5ன� 
வா;)த�. அ-ேக க.ைண(4�, அ�&(4� தா� இட� உ3$. ஆனா+ Cய 
ெகௗரவ��(4 இ:(ேகா அவமானேமா ஏ%பட அ)த மன� இட- ெகா$(கா� 
எ�பைத ���தி அறிய வி+ைல.  
 
ச%E� எதி�பாராத விதமாக� பவானி, ப0ளி( நட��(4 ெவளிேய நி�றி.)த 
ப�ைஸ� பா��தா0. த%ெசயலாக அவ0 பா�ைவ ���தியி� ேம+ ெச�ற�. 
ேசாக�� க.ைணB� த��&� அவ0 க3க0 ஒ. வினா5 ெந.�&� �3ட-களாக 
Tவ��தன. அல�சிய�� ெவE�&� நிைற)த பா�ைவ ஒ�ைற அவ� மீ� 
1சிவி�$� பவானி �க�ைத ேவE&ற� இ.�பி( ெகா3டா0.  
 
���தி &��Eவ+ 7�தா�. அவ6ைடய அல�சிய�ைதB� ெவE�ைபB� 
பா���� தன(40 நைக��(  ெகா3டா�.  
 
க3ட(ட� விசி+ ெகா$(கD� ப� இட�ைத வி�$ நக�)த�.  
--------------   

1.1.1.1.18. 18. 18. 18. சீ$தி�	தவாதி சீ$தி�	தவாதி சீ$தி�	தவாதி சீ$தி�	தவாதி .....!.....!.....!.....!    
 
'ேகர�' பலைகைய ெவளிேய எ$�� ைவ��வி�$ ���தி ெவளிb� ேபான� 
பாGD(4� பி5(கவி+ைல. இ�A� ப�� நா�களி+ ப0ளி(Jட� திற)� 
வி$வா�க0. பிற4 ப0ளி(Jட� ேபாகD� பாட-கைள� ப5(கDேம ெபா:� 
சாியாகிவி$�. ���திBட� விைளயாடலா� எ�E நிைன�தி.)தா� பாG. அவA� 
ஊாி+ இ+லாம+ ேபாகேவ அவA(4 எ�Dேம பி5(கவி+ைல .  
 
உ0ேள பவானி ரவா ேதாைச வா���( ெகா35.)தா0. 'கமகம' ெவ�E வாசைன 
1சிய�. மாைல Cமா� ��E மணி இ.(கலா�. பாG கா+கைள� ச�பண� 
க�5(ெகா3$, ெவறி�ேசா5( கிட)த ெத.ைவ� பா���( ெகா35.)தா�, 
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க+யாண�� பா�வதிB�, யாேரா உறவின� 1�$( க+யாண�தி%காக� 
ேபாயி.)தன�. அவ�க0 ேபா; நா�4 தின-க0 ஆயின. கதைவ� 7�5� சாவிைய 
���தி வ)தா+ ெகா$�� வி$�ப5 பா�வதி பவானியிட� ெகா$�� வி�$� 
ேபாயி.)தா0.  
 
"அவ� எ�ைற(4 வ.கிறாேனா" எ�E Jறி வி�$. .. நா� வ)த பிற4 பாGைவ� 
ப0ளி(Jட�தி+ ேச�(கலா� அ�மா. ஜா(கிரைதயாக இ." எ�E Jறிவி�$( 
க+யாண� &ற�ப�டா�.  
 
"ேச! ேச! இெத�ன ஊ�? பக+ ேநர-களிேலேய பா* அைட)� கிட(கிறேத" எ�E 
மன��0 அG��( ெகா3டா� பாG.  
அ$�ப-கைரயி+ அ$�& அைண(க�ப$� ச�த� ேக�ட� . த�5+ ேதாைசகைள 
எ$��(ெகா3$ பவானி பாGைவ� ேத5( ெகா3$ Jட��(4 வ)தா0. பி�ன�, 
ெத.�ப(க� ெச�E பா��தா0. தி3ைணயி+ உ�கா�)தி.(4� பாGைவ� 
பா���. ”பாG எ:)தி.)� உ0ேள வ)� ேதாைச சா�பி$" எ�E அைழ�தா0.  
 
Jட�தி+ ேதாைச�த�5� எதிாி+ வ)� உ�கா�)� ெகா3டா� பாG. பவானி 
கைட) ெத$�த ெவ3ெணைய உ.�5 எ$�� வ)� அவ� த�5+ ேபா�டா0. 
அவ� ேதாைசகைள வி.�பி� சா�பி�ட... தாக� பவானி(4� ேதா�றவி+ைல.  
 
"எ�னடா உன(4? உட�& ஏதாவ� சாியி+ைலயா எ�ன?" எ�E ேக�$( 
ெகா3ேட. பவானி அவ� ெந%றியிG� மா�பிG� ைக ைவ��� பா��தா0. தாயி� 
�க�தி+ ேவதைச வ.வைத( கவனி�த பாG. க3களி+ நீ� த��ப, ”என(4 இ)த 
ஊாி+ ெபா:ேத ேபாகவி+ைல அ�மா. நா0 7ராD� இ�ப5( ெகா�$ 
ெகா�ெட�E எ�ப5 உ�கா�)தி.(க �5B�?" எ�E ேக�டா�.  
 
பவானி(4 வ.�தமாக இ.)த�. பாGவி� அ�பா இ.)தா+ அவைன அைழ��( 
ெகா3$ நாG இட-க6(4� ேபா; வ.வா�. அ�ைத எ�E� சி�த�பா ெபாிய�பா 
எ�E� சீரா�ட� பல� வ.வா�க0. வி$�ைற(காக அவ�க0 1�$(4� ேபா; 
வ.வா�. தக�பைன� ேச�)த 4$�ப�தின.ட� ெதாட�& அE)� ேபான 
மாதிாிதா�. வாC இற)தேபா� வ)�ேபானவ�க0, பிற4 பாGைவ� ப%றி 
விசாாி(கேவ இ+ைல .  
 
எதிாிேல உ�கா�)தி.(4� மகனி� �கவாைய ஆ�ர��ட� தடவி( ெகா$�தா0 
பவானி. அவ� க�ன-க0 இர3ைடB� ைகயா+ வ.5( ெகா3ேட ”எ3டா 
`D(4 உ� மாமா 1�$(4� ேபா;வி�$ வாேய�. அ-ேக Cமதி Jட இ.(கிறா0 
உ�Aட� விைளயாட எ�E ெசா�ேனேன! நீதா� நாA� வர ேவ3$� எ�E 
பி5வாத� பி5�தா;" எ�றா0.  
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பாG பதிலளி�பத%4 �� ெகா+ைல� ப(க� ஏேதா ச�த� ேக�ட�. க+யாணராம� 
1�5+ மா$ கற�பத%காக ஆ0 வ)தி.(கிறா� எ�ப� ெதாி)த��, பவானி 
Jட�ைத வி�$ எ:)� ெகா+ைல� ப(க� ெச�றா0.  
 
அேத சமய� வாச% கதைவ� திற)� ெகா3$ ���தி உ0ேள வ)தா�. ேசா�)� 
கிட)த பாGவி� உ0ள� �0ளி எ:)த�. ”���தி மாமா! வ)� வி�O�களா? 
என(4 நீ-க0 இ+லாம+ ெபா:ேத ேபாகவி+ைல. இ)தா.-க0 சாவி. மாமாD�, 
மாமிB� க+யாண��(4�ேபா; இ.(கிறா�க0. நாைள(4 வா.வா�க0" எ�E 
ெபாாி)� த0ளி( ெகா3ேட, Jட�தி+ ஆணியி+ மா�5யி.)த சாவிைய எ$�� 
அவனிட� ெகா$�தா�.  
 
ைகயி+ பா+ ெச�&ட� உ0ேள வ)த பவானி ஒ. கண� அவைன� பா���� தய-கி 
நி�றா0.  
 
"ேபா;( 4ளி�� வி�$ வா.-க0 மாமா, ேதாைச தி�னலா�" எ�றா� பாG. 
4ழ)ைத� ப.வ�ைத� ேபாG�, 4ழ)ைத உ0ள-கைள� ேபாG� கள-கம%றைவ 
ேவE எ�Dேம இ.(க �5யா�. தாயி� மன�திேல ெகா)தளி(4� எ3ண- 
கைளேயா ���தியி� மன�தி+ இ.(4� நRCகல)த அ�ைப� ப%றிேயா பாG 
அறிய மா�டா�.  
 
���தி சாவிைய� Cழ%றி( ெகா3ேட க+யாண�தி� 1�ைட அைட)தா�. கதைவ� 
திற)� ேநராக( கிண%ற5(4� ெச�E �நான� ெச;� வி�$, வாசைன� ைதல� 
தடவி தைல வாாி, ஊாி�.)� வ.� ேபா� வா-கி வ)த பழ-கைள எ$��( 
ெகா3$ பவானியி� 1�$(4 வ)தா�.  
 
Jட��� ெபRசி+ த�5+ ேதாைசக6�, Cட� Cட( கா�பிB� ைவ(க� 
ப�5.)தன. பழ-கைள� பாGவிட� ெகா$��வி�$ ���தி சி%E35 
அ.)தினா� .  
 
பவானி சமயலைறைய வி�$ ெவளிேய வ)தா0. ெவEமேன சா�தியி.)த ெத.( 
கதைவ ந�றாக� திற)தவாE ேசஷா�திாி உ0ேள வ)தா�. ெபRசியிேல உ�கா�)� 
ப+ைல இளி(4� ���திையB�, ைகயி+ ேதாைசBட� மிர3$ பா�(4� 
பவானிையB� பா��தா�. ஊRச�+ இ.)த பழ-கைள� பா��தா�.  
 
"ஹு�..." எ�E ெதா3ைடைய( கைன��( ெகா3டா�.  
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பவானி(4� ைதாிய� ஏ%ப�ட�. ”வா.-க0, எ-ேக, இ?வளD Fர�?” எ�E 
ேக�$( ெகா3ேட ���தியி� த�5+ ேதாைசைய ைவ�� வி�$ அவைர 
உ�கா.�ப5 Jறினா0.  
 
"ஒ�Eமி+ைல. உ� பி0ைளைய� ப�� நா�களாக அ)த� ப(க� காேணா�. உட�& 
ஏதாவ� சாியி+ைலேயா எ�E பா���� ேபாக வ)ேத�. ைஹ� J�+ தாேன 
ேச�(க� ேபாகிறா;?" எ�E ேக�டா� ேசஷா�ாி. 
 
"உட�& ஒ�Eமி+ைலேய! நா� தா� ெவயி�+ அைலய ேவ3டா� எ�E 
ெசா�ேன�. ைஹ�J�+ தா� ேச�(க ேவ3$�" எ�றா0 பவானி.  
 
ேசஷா�திாி ���திைய( கவனி�தா�.  
 
"ஏ3டா ! நீ க+யாண�தி� ம.மக� தாேன? உன(4 க+யாண� ஆயி%ேறா ?" 
எ�E விசாாி�தா�.  
 
"இ+ைல சா�" எ�றா� ���தி.  
 
"எ�னடா இ+ைல? எ� ெபாிய பி0ைள ரா�வி� ஈ$டா நீ. அவA(4 நாG 
4ழ)ைதக0 இ.(கிறா�க0. நீ பிர�ம�சாாியா; ஊைர� C%றி( ெகா3$, வர�$� 
அ)த( க+யாண�!  ‘உ� ம.மக� எ�னடா ப�ைச( 4ழ)ைதயா?' எ�E 
ேக�கிேற�."  
 
”ேக6-க0 சா�" எ�றா� ���தி ைக(4�ைடயினா+ வாைய� �ைட��( 
ெகா3$.  
 
*ேக�கிேற3டா! ேக�கிறேதா$ விட மா�ேட� எ� ேப�தி ஒ.�தி இ.(கிறா0. 
ப�தாவ� ப5�தி.(கிறா0. 1�$ ேவைலக6� ெச;ய� ெதாிB�. அவைள உன(4 
�5�C� ேபா�$ வி�$�தா� மE ேவைல. ஆமா�..." எ�றா� அவ�. பிற4 ”ஜாதக� 
கீதக� இ.(கிறதா! இ+ைல கிழி� ெதறி)� வி�டாயா!" எ�E ேக�டா�.  
 
���தி ஊRச+ பலைகயிேல இ.)த ஆ�பி0 ஒ�ைற எ$��� சாவி( ெகா�தி+ 
இ.)த ேபனா( க�தியா+ சீவி� �3ட-களாக நE(கி( ெகா35.)தா�. சிறி� 
ேநர� பதி+ Jறாம+ இ.)தா+ எதிேர இ.�பவ� தானாகேவ எ:)� ேபா; 
வி$வா� எ�E எதி�பா���� தா� அவ� ெமௗனமாக இ.)தா�. ேசஷா�திாி 
இவAைடய அல�சிய�ைத மதி�பவராக இ+ைல.  
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"எ�னடா. பதி+ ேபச மா�ேட� எ�கிறா;? ப�பா;, க+க�தா எ+லா� 
ேபாயி.)தாேய, அ-ேக யாைரயாவ� ாிஜி�த� க�யாண� ெச;� ெகா3$ 
வி�டாயா எ�ன?"  
 
���தி தைல நிமி��தி அவைர� பா��தா�. "அ�ப5�தா� ைவ��( 
ெகா06-கேள�. சா�! சீ�தி.�த� எ�E வாயா+ ேபசி வி�டா+ ேபா�மா! 
ெச;ைகயாG� கா�5� தாேன ஆக ேவ3$�?"  
 
"ஓ! அ�ப5யா? நீ ெபாிய சீ�தி.�த வாதிேயா? சீ�தி.�த� ப3UவதிG� 
ேந�ைமB� உ3ைமB� இ.(க ேவ3$� அ�பா. அதிேல Cயநல� கல)� வி�டா+ 
அ�&ற� உ.�ப�டா% ேபால�தா�!" எ�றா� அவ� ச%E காரமாகேவ. ���தியி� 
�க� ேகாப�தா+ சிவ)த�.  
 
”சா�! எைதேயா ேபச வ)� ச�ப)தமி+லாம+ ேபCகிறீ�க0. நீ-க0 இ-ேக வ)தேத 
ேவE விஷய�. அநாவசியமாக எ�ைன வ�&(4 இ:(காதீ�க0..."  
 
ேசஷா�திாி �0ளி எ:)தா�.  
 
"எ�னடா பிரமாதமாக அவசிய�ைதB� அநாவசிய�ைதB� க3$ வி�டா;? 
உ�ைன�ப%றி என(4� ெதாிBமடா! ேம�$� ெத.வி+ இ.)தாேள பால�பா0. 
அவ0 ெப3ணிட� நீ எ�ப5 நட)� ெகா3டா;? அ)த� ெப3ணி� 
க+யாண�தி� ேபா� எ�ன ெவ+லா� க5தமாக எ:தினா; எ�ெற+லா� என(4� 
ெதாிB�! என(4� ெதாி)� பிற)த ைபய� நீ! சீ�தி.�த�ைத� ப%றி� ேபச வ)� 
வி�டா�!"  
 
பவானி அ�ப5ேய நி�றவ0 நி�றவ0 தா�!  
 
ேம�$�ெத. பால�மாளி� ெப3ணிட� ���தி நட)� ெகா3ட வித� எ�ன 
எ�கிற விவர� 7ராD� பவானி அறி)� ெகா0ள ஆைச�படவி+ைல. மா-காைய 
ஒ. ஓர�தி+ க5�தDட� &ளி�ேபா இனி�ேபா உடேன ெதாி)� ேபாகிற�.  
 
ேச! இவ� இ?வளD தானா? எ�E அவ0 தீ�மானி�� ���திைய�ப%றி எைட 
ேபா�$�தா� ைவ�தி.)தா0. அ)த� தீ�மான� ஏகமனதாக அவ0 இதய�திேல 
நிைறேவறி%E.  
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பாG வ)� இைடயி+ க+யாண�� பா�வதிB� வ)� வி�ட ெச;திைய�  
ெசா+லாம+ இ.)தி.)தா+ அ)த( கிழவ� ேசஷா�திாிB�, இைளஞ� ���திB�  
ைக கல)தி.�பா�க0.  
 
���தி அவசரமாக எ:)� ெவளிேய ேபானா�. ”அ�மா பவானி!" எ�றா� 
ேசஷா�திாி. 
 
"நீ இ�ப5 இ)த அறியா� பி0ைளைய ைவ��( ெகா3$ தனியாக வா*ேவ� எ�E 
பி5வாத� பி5�ப� சாியி+ைல. நாகராஜனிட� ேபா; இழ�ப� தா� சிற)த�" 
எ�E Jறிவி�$ ெவளிேய ேபா; வி�டா� அவ�.  
 
ேசஷா�திாி ஏ� திOெர�E வ)தா�? பாGைவ� ப%றி விசாாி��� ேபாக வ)தாரா? 
���தி த� 1�5A0 Vைழ)தைத� பா��� வி�$�தா� த�ைன எ�சாி(க 
வ)தி.(கிறா� எ�ப� பவானி(4� &ாி)� வி�ட�.  
 
சிைலைய� ேபால அவ0 Jட�தி+ மா�5 இ.)த நடராஜ� ெப.மானி� பட�தி� 
��& ெச�E உ� கா�)� வி�டா0.  
----------   

1111....19. 19. 19. 19. த�தி வ�த
த�தி வ�த
த�தி வ�த
த�தி வ�த
    
 
அ$�த நா0 ெபா:� வி5)த�. வழ(க�ேபா+ அ�ெபா:� நக�)� அத%4 அ$�த 
நா6� உதயமாகிய�. பா�வதி ம�$� க+யாண 1�5�.)� ெகா3$வ)த 
பலகார-கைள எ$�� வ)� பாGD(4( ெகா$�தா0. க+யாண� நட)த 
விமாிைசகைள� ப%றி� பவானியிட� Jறினா0. எ+லாவ%ைறB� Jறிவி�$, 
”க+யாண� ப3ணி( ெகா3ட ெப3U�, பி0ைளB� காத���( க+யாண� 
ெச;� ெகா3டா�க0. அவ�களி� காத�� உEதிைய�. ஆழ�ைத, ப3ைப( 
க3$ இ. தர�பின.� உட�ப�$( க+யாண� நட)ததா�" எ�E �5�தா0 
பா�வதி.  
 
ேந%ைற(4 �)திய நா0 ேசஷா�திாிB�, ���திB� வாதி��� ச3ைடயி�ட 
சீ�தி.�த�ைத� ப%றி� பவானி நிைன��� பா��தா0. ’சீ�தி.�த� எ�கிற 
ெபயாிேல எ)த� ெப3ைண� பா��தாG� க+யாண� ப3ணி( ெகா0கிேற� 
எ�E ெசா+�, அ)த� ெப3க6ட� ஒ.வைர� ப%றி ஒ.வ.(4� ெதாியாம+ 
அைழ��( ெகா3$, ஊாி+ க3ட இட-களி+ திாி)� வ.� ேஜா5க0 ெச;வ� 
சீ�தி.�தமா?’ எ�E பவானி உ0ள� 4�றினா0.  
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"பவானி! ஏ� எ�னேவா ேபால இ.(கிறா;?” எ�E பா�வதி அவைள அ�&ட�  
விசாாி�தா0.  
 
பவானி ���திைய� ப%றி மEப5B� ேபச வி.�ப வி+ைல. ஆகேவ அவ0 ெவ4 
'சாம��தியமாக’ “என(4 ��E நா�களாகேவ உட�& சாியி+ைல!" எ�E 
Jறினா0.  
 
”அ�ப5யா? அ�தாேன பா��ேத�. உட�& சாியி+ைல எ�E எ�னிட� ெசா+ல 
மா�டாேயா? நீ எ�E� அைல)� ேவைல ெச;யேவ3$�? ரா�திாி நீ ஒ�E� 
சைம(க ேவ3டா�. பாGD�. நீB� ந� 1�5ேலேய சா�பி�$ விடலா�" எ�E 
அ�&ட� Jறினா0 பா�வதி.  
 
ெத.வி+ அவ� 1�$� தி3ைணயி+ உ�கா�)தி.)த க+யாண� பவானிைய 
இைர)� J�பி�டா�. இ.வ.� எ:)� வாசG(4 வ)தன�. க+யாண�தி� ைகயி+ 
இ.)த த)தி( காகித�ைதB�, கவ� ஒ�ைறB� பா���� தி$(கி�டா�க0 இ.வ.�.  
 
”பவானி! இ)தா! உ� தைமய� த)தி அ5��( க5த�� ேபா�5.(கிறா�. உ� 
ம�னி(4 உட�& சாியி+ைலயா�. உடேன உ�ைன� ெச�ைன(4� &ற�பட� 
ெசா+� இ.(கிற�. ம%ற விவர-க0 க5த�தி+ இ.(4�. ப5��� பார�மா!" எ�E  
அவளிட� க5த�ைதB� த)திையB� ெகா$�தா�.  
 
பவானி ைகக0 ந$-க க5த�ைத� பிாி��� ப5(க ஆர�பி�தா0. அதி+ 
ேகாமதி(4( க.�சிைதD ஏ%ப�$ ெரா�பD� அபாயகரமான நிைலயி+ 
ஆ�ப�திாியி+ கிட�பதாகD�, 1�ைடB� 4ழ)ைத CமதிையB� கவனி��( 
ெகா0ள யா.� இ+ைல ெய�E� பவானிைய உடேன &ற�ப�$ வர� ெசா+�B� 
எ:தி இ.)தா� நாகராஜ�,  
 
பவானியி� உ0ள�தி+ இ.)த பைழய ேசா�ெவ+லா� எ-ேகேயா ேபா;வி�ட�. 
&திய கவைல பரபர�&. அவ0 உ0ள�தி+ 45 ெகா3ட�.  
 
"எ�ன மாமா ெச;வ�?" எ�E ேக�டா0 க+யாண�ைத� பா���.  
 
”எ�ன�மா இ�ப5( ேக�கிறா;? உட� பிற)தவ� உ� உதவிைய நா5 எ:தி 
இ.(கிறா�. நீ ேபா;� தா� ஆக ேவ3$�."  
 
”பாDG(4� ப0ளி(Jட� திற(க இ�A� ஆE தின-க0 தாேன இ.(கி�றன?"  
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”அைத�ப%றி� பிற4 ேயாசி��( ெகா0ளலா�. நீ நாைள(ேக &ற�ப�$ வி$" 
எ�றா� க35�பாக.  
 
ெவளிேய ேபாயி.)த பாG 1�$(4 வ)த�� பவானி விஷய�ைத� ெசா�னா0. 
’பாவ� Cமதி' எ�றா� அவ�.  
 
பவானிB� ஆைசBட� அவ� தைலைய( ேகாதி வி�$, ”பாG! நீ எ-ேகB� 
ெவளிேய ேபா; விடாேதடா. சாமா�கைள ெய+லா� க�5 ஓ� அைறயி+ 
ேபா�$விட ேவ3$� வ.வத%4 நா0 ஆனாG� ஆகலா�. Jடமாட என(4 
ஒ�தாைச ப3Uகிறாயா?" எ�E ேக�டா0.  
 
தாB� மகAமாக 1�ைட ஒழி�����&ரD ெச; தா�க0. பா�திர�. ப3ட-கைள� 
ெப�5யி+ ேபா�$� 7�5 ஒ. சிE அைறயி+ ைவ�தா�க0. Jட�திேல இ.)த 
பட-கைள ெய+லா� கழ%றி� �ைட�� ைவ�தா� பாG.  
 
பவானி Jட��� ப(க� வ)தவ0 Cவைர அ3ணா)� பா��தா0. பா��தவ0 
தி$(கி�$ ”எ-ேகயடா நடராஜாி� பட�?" எ�E ேக�டா0. C.�5 ைவ�தி.)த 
சா(4� ைபயி�.)� பட�ைத எ$��( ெகா$�தா� பாG. பவானி அைத வா-கி 
மா�&ட� அைண��( ெகா3டா0. ”இைத ம�$� நா� எ$��� ேபாகலா� பாG" 
எ�E Jறிவி�$� பட�ைத� ப�திரமாக� த� ெப�5யி+ ைவ��� 7�5னா0.  
 
இத%40 மாைலB� ெந.-கி வ)த�. பவானிB� பாGD� ஊ.(4� ேபாவதா+ 
அ�E� மE நா6� த-க0 1�5ேலேய சா�பா$ எ�E பா�வதி ெசா+� வி�டா0. 
சாமா�கைள( க�5 ைவ�த பிற4 பவானி(4� ெபா:� ேபாகவி+ைல. ெத.விேல 
நி�E Fர�தி+ ெதாிB� பCபதி ேகாவிைல� பா���( ெகா35.)தா0. மாைல( 
கதிரவ� ஒளியி+ 4ளி��( ெகா35.)த� ேகா&ர�.  
 
'நாைள இ)ேநர� ெச�ைனயி+ இ.�ேப�' எ�கிற எ3ண� அவ0 மன�ைத 
ேவதைனயி+ ஆ*�திய�. ஐ)தாE வ.ஷ-க6(4 ேமலாக� பழகி� ேபாயி.)த 
அ?Mைர வி�$� ெச+ல அவ6(4 வ.�தமாக இ.)த�.  
 
��& ஒ.தர� அவ0 ெச�ைன ேபாயி.)தேபா� எ:�7ாி+ ரயிைல வி�$ 
இற-கிய�� ஒ. பாிதாபமான கா�சிைய( க3டா0. பாிதாப� ம�$� அ+ல. 
ெவ�க�படD�, அ.வ.�பைடயD� ேவ35ய கா�சி அ�.  
 
க��ப �திாீ ஒ.�தி தன(4� பிரசவ ேவதைன க35.�பதாக �(கி �னகி( 
ெகா35.)தா0. அவேளா$ இ�A� இர3$ 4ழ)ைதக0 இ.)தா�க0. அவ0 
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உ3ைமயான க��ப�திாீதா�! வயி%றி+ �ணிகைள� C%றி( ெகா35.(க-
வி+ைல. ஆனா+ அவைள� பாசா-4(காாி எ�E ஏசி பல� உதாசீன� ெச;தன�. 
ேக�யாக� ேபசின�. சில� இர(க�ப�$� ெபா.0 உதவிB� &ாி)தா�க0.  
 
அ�ெபா:� அவைளB� அவ0 கணவ� வாCைவ B� அைழ��� ேபாக நாகராஜ� 
ரயில5(4 வ)தி.)தா�.  
 
“அ3ணா ! அவைள� பா��தா+ பாிதாபமாக இ.(கிற�" எ�E தய-கினா0 
பவானி.  
”நீ ஒ. ைப�திய�!" எ�றா� நாகராஜ�.  
 
”இ)த நகர�திேல இ� மாதிாி( கா�சிக0 ச�வ சகஜமானைவ. உன(4� &திதாக 
இ.�பதா+ நீ இைத எ+லா� பா���� பாிதாப�ப$கிறா;. எ-க6(4( 
கவனி(கேவ ெபா:தி+ைல" எ�E Jறி நைக�தா� நாகராஜ�.  
 
”அ3ணா ! ச�தாய�தி� வள��சியிேலதா� ேதச�தி� ெப.ைம அட-கியி.(கிற�. 
அழ4 மி4�த இ)த ெச�ைனயிேல அவதிBE� பல கா�சிகைள� பா�(க ேவ35 
இ.(கிறேத. ச�க� வள�)� வ.கிறதா? ெச5களி� ேவாிேல &: ைவ�தா+ ெச5 
வத-க� சில கால� ஆ4மாேம. அ�ப5� ச�க�தி� ேவாிேல, ேவ�� ெச+ ேதா�றி 
அாி�� வ.வத%4 இைவ யாD� அ�தா�சிேயா எ�னேவா" எ�றா0 பவானி, 
டா(சியி+ உ�கா�)� அ)த க��ப �திாீைய� பா���( ெகா3ேட.  
 
நாகராஜ�, பதி+ ஒ�E� Jறவி+ைல. பவானி கணவைன( ேக�$ எ�டணா( 
காைச வா-கி( ெகா$�தா0 அ)த� ெப3ணிட�. அவ0 உ0ள� ேசா�)� வி�ட�. 
எ)த வித�திலாவ� இ�மாதிாி அபைல� ெப3க6(4 உதவி &ாிய மா�ேடாமா 
எ�E ஏ-கினா0.  
 
அ�&ற� அவ0 ெச�ைன� ப(கேம ேபாகவி+ைல. இ�ெப:� அ)த நகர�திேல 
ெபாிய மாEத+க0 ஏ%ப�5.(கலா�. பRச�� பிணிB� ெகாRசமாவ� 
4ைம)தி.(4�. ெப3க0 இ�பமாக வா*வா�க0 எ�ெற+லா� நிைன�தா0. 
ெத.விேல விள(ேக%றி வி�டா�க0. ேகாவி��.)� மணியி� நாத� ேக�ட�. 
 
”பவானி கா+ க$(க அைர மணியா; நி%கிறாேய? நாைள(4� தா� நீ ஊ.(4� 
ேபாகிறா;, தி.�பி வர இ�A� எ�தைன மாச-க0 ஆ4ேமா? உ0ேள வ)� 
"உ�காேர�" எ�E பா�வதி அவைள அைழ�தா0.  
---------------   
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1111....20. 20. 20. 20. #$	தியி& ஏமா1ற�#$	தியி& ஏமா1ற�#$	தியி& ஏமா1ற�#$	தியி& ஏமா1ற�    
 
பCமைல ரயி+ நிைலய��(4� பாசRச� வ35 காைல ப�தைர மனி(4 வ.வ� 
வழ(க�. சாதாரணமாகேவ ப�தைர மணி வ35. ப�னிர3$ மணி(4� தா� வ.�. 
ப�தைர மணி வ35ைய� பி5(க ரயில5(4� பதிெனா�றைர மணி(4� ேபா;� 
ேச�)தா+ ேபா�� எ�E ஊாி+ ேபசி( ெகா3டா�க0,  
 
பா�வதி, பவானி- பாGவி%காக� சிற)த வி.)� ஒ�E தயாாி�தா0. பாி)� பாி)� 
உபசாி�தா0. பவானியி� மனநிைல வி.)�3U� நிைலயி+ இ+ைல. 
'ேகாமதியி� உட+ நிைல எ�ப5 இ.(கிறேதா' எ�E கவைல� ப�$( 
ெகா3ேடயி.)தா0.  
 
"அெத+லா� ஒ�E� இ.(கா�. அ?வளD ெபாிய நகர�தி+ ைவ�திய�க6(4� 
அவ�க0 திறைம(4� பRசமா எ�ன? நிதானமாக� சா�பி$" எ�E உபசாி�தா0 
பா�வதி.  
 
பாG ஊாி+ ஒ. ைபய� பா(கியி+லாம+ தா� ெச�ைன(4� ேபாவைத� ப%றி� 
ெசா+�( ெகா3டா�.  
 
”ஒ. ேவைல அ-ேகேய ேச�)� ப5(க ஆர�பி�� வி$ேவ�. மாமாD(4( கா� 
இ.(கிற�. எ-க0 Cமதி ாிcாவி+ ப0ளி(Jட� ேபாவா0 " எ�ெற+லா� 
அவ�களிட� ெப.ைம� ப�$( ெகா3டா�. ஒ?ெவா.வ.� அவA(4� த�த� 
நிைனவாக ஒ.ெபா.ைள� பாிசாக( ெகா$�தன�. ேகா�க6�, ப�பர-க6�, 
கைத� &�தக-க6� ஏக�ப�டைவ பாGD(4 கிைட�தன.  
 
பவானி ஊ.(4( கிள�&� விஷய� ேசஷா�ாி(4 எ�5ய�. அ)த( கிழவ� இர3$ 
சீ�& வாைழ� பழ-க6ட� பாGைவ� பா�(க வ)தா�.  
 
”ஏன�மா! நாG தின-க6(4 ��& உ�னிட� ெசா�ன வா��ைத இ?வளD 
சீ(கிர� ப��� வி�ட� பா�. ந+ல ெப3 நீ. அட(க��(4� ப3&(4� 
உதாரணமாக இ.)தா;. ஊ.(4� ேபாகிறாேய எ�E தா� இ.(கிற�. ைபயைன 
ஜா(கிரைதயாக� பா�� �(ெகா0. ெசௗ(கியமாக ேபா; வா" எ�E விைட 
ெகா$�தா�.  
 
ெத.வி+ மா�$ வ35 வ)� நி�ற�. பவானி க+யாணராமைனB�, 
பா�வதிையB� வண-கினா0. க+யாண� உண��சி� ெப.(கா+ க3கைள� சிறி� 
ேநர� �5யப5ேய இ.)தா�.  
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”உன(4 எ)தவிதமான ஆசிைய நா� வழ-4வ� அ�மா? இ)த ஊ.(4 வ.� 
ேபா� மRச0 4-4ம��ட� வ)தா;. ேநாயாளி( கணவA(காக உயி.(4 
ம�றா5னா;. மலர ேவ35ய உ� வா*D க.கி வி�டேத எ�E நா� மன�(40 
மா;)� ேபாேன�. இ.3$ ேபான உ� வா*(ைகயி+ ந�பி(ைக ஊ�ட உ� 
மக� பாG இ.(கிறா�. அவைன ஜா(கிரைத யாக� பா���( ெகா0. நீ எ�ெபா:� 
இ)த ஊைர நா5 வ)தாG� எ� 1�5%4 வரலா�" எ�றா� அவ�.  
 
பவானி ேபச �5யாம+ திணறினா0. பா�வதிைய நீ� ெப.4� விழிகளா+ 
பா��தா0. 'மாமி' எ�E அைழ(கிறவ0. 'அ�மா' எ�E J�பி�டா0. அவைள 
அ�ப5ேய அைண��( ெகா3$ 4G-க( 4G-க அ:தா0.  
 
”பவானி ைப�திய�, ைப�திய�. ஏ� இ�ப5 அ:கிறா;?" எ�E பா�வதி அவைள� 
ேத%றினா0.  
 
”இ)த மாதிாி மாசி+லாத அ�ைப நா� ெச�ைனயி+ எ-ேக பா�(க� ேபாகிேற�?" 
பவானி அ:� ெகா3ேட பா�வதிைய இ?வித� ேக�டா0.  
 
"நீ ைப�திய� தா� ேபா! உ� மனசிேல அ�& நிைற)தி.(4� ேபா� பிற�தியா� 
உ0ள�திG� அ�& தா� நிைற)தி.(4�. உ�ைன ெவE�பவ�க0 யா.ேம 
இ.(க மா�டா�க0" எ�றா0 பா�வதி. பிற4 இ.வ.� அ:ைகையB� ேப�ைசB� 
நிE�தி வி�$ ��ைட �5�C(கைள வ35யி+ ஏ%Eவத%4 �ைன)தன�.  
 
"ரயில5(4 நாA� வ.கிேறேன" எ�E க+யாண� அவைள( ேக�டா�.  
 
”ேவ3டா�. மாமா! ஊ.(4� ேபா;வி�$ வ)ததி�.)� உ-க6(4 உட�& 
சாியி+ைல. இ�E தா� தைல(4 ஜல� வி�$( ெகா3O�க0. அைலய ேவ3டா�" 
எ�E பவானி த$�� வி�டா0.  
 
பாG ம�$� உ%சாக��ட� இ.)தா�. &� ஊைர� பா�(க� ேபாகிேறா� எ�கிற 
களி�& அவ� �க�தி+ பட�)தி.)த�.  
 
வ35 ெத.(ேகா5ைய( கட)� பCபதி ேகாவி ைல� தா35� ெச+ல ஆர�பி�த�.  
 
ஆ5 அைச)� ேபா4� வ35யி+ பவானி சி)த ைனேய உ.வாக 
உ�கா�)தி.)தா0. ேநாயாளி வாCைவ அைழ��(ெகா3$ இ�ப5�தா� ஒ. நா0 
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அ)த ஊ.(40 வ)தா0. இ�E பாGைவ அைழ��( ெகா3$ மEப5B� 
ஊைரவி�$� ேபாகிறா0.  
 
பCபதி ேகாவி+ ேகா&ர வாயிைல வ35 அைட)த ேபா� உ0ேள ெகா5( 
க�ப�ைத� தா35 இ.(4� �ல�தான� ெதாி)த�. பவானி ைகெய$�� 
வண-கினா0.  
 
பாGD� ேகாவிைல அைர4ைறயாக� பா���( ெகா3ேட க�ன�தி+ ேபா�$( 
ெகா3டா�. அவ� பா�ைவ ெத.( ேகா5யி+ வ.� ���தியி� ேம+ இ.)த�.  
 
”அ�மா! அேதா ���தி மாமா வரா�" எ�றா� உ%சாக� ெபா-க.  
 
"வர�$�" எ�றா0 பவானி அைமதியாக. ைச(கிளி+ ேவகமாக வ)த ���தி 
வ35ைய ெந.-கிய�� ேவக�ைத( 4ைற��( ெகா3$ 'மதரா� 
ேபாகிறீ�களாேம........ 5(ெக� வா-கி( ெகா$�� ரயி+ ஏ%றிவி�$ வர� ெசா+� 
மாமா அA�பினா�" எ�றா�.  
 
”எத%4 உ-க6(4 13 சிரம�?" எ�E Jறிய பவானி அ��ட� ேப�ைச நிE�தி( 
ெகா3$ வி�டா0.  
 
ரயில5ைய அைடB�ேபா� மணி ப�தாகி வி�ட� . "வ35 ப�னிர3டைர-
(4�தா� வ.�" எ�E �ேடஷ� மா�ட� அறிவி�தா�. சாமா�கைள ெய+லா� 
ஒ. ப(கமாக ைவ�� வி�$ எ+ேலா.� ெபRசியி+ உ�கா�)தா�க0.  
 
'5(ெக�தா� வா-கியாகி வி�டேத நீ-க0 ேபா-க0' எ�E ���தியிட� ெசா+ல� 
பவானி(4� ைதாியமி+ைல.  
 
"பாG நீ இனிேம+ அ-ேகதாேன ப5(க� ேபாகிறா;?" எ�E ேப�ைச ஆர�பி�தா� 
���தி.  
 
”ஆமா�! மாமா... எ-க மாமாD(4 கா� இ.(கிற�. மாமா ெப3 Cமதி(4 ாிcா 
இ.(கிற�. எதி+ ேவ3$மானாG� ப0ளி(Jட� ேபாகலா�" எ�றா� பாG 
ெப.ைம ெதானி(க.  
 
”ேபசாம+ இ.டா நீB� உ� ெப.ைமB�!" எ�E அத�5னா0 பவானி.  
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”ெசா+ல�$�. அவைன அத�டாதீ�க0" எ�றா� ���தி &��EவGட�. பிற4 
எைதேயா நிைன��( ெகா3டவனாக. அ)த( கிழவ� சீ�தி.�தவாதிகைள� ப%றி( 
ேக� ப3ணினாேர. இவைர யா� ேபச� ெசா+�( J�பி�டா�க0?" எ�E பைழய 
கைதைய( கிள�பினா�.  
 
"அவ.ைடய அபி�பிராய� அ?வித� இ.)த�. அைத� சாிெய�E எ+ேலா.� 
ஆேமாதி(க ேவ3$� எ�E அவ� ெசா+லவி+ைலேய!" எ�றா0 பவானி.  
 
”இ�E நீ-க0 ரயிG(4( கிள�பிய பிற4 எ�ைன� பா��� வி�$ மEப5B� 
எ-க0 1�$(4 வ)தா�. த� ேப�தியி� ஜாதக�ைத( ெகா$�� வி�$. மாமாவிட� 
எ� ஜாதக�ைத( ேக�டா�. அ�&ற� எ�ன நட)த� ெதாிBமா?" எ�E ேக�டா� 
���தி.  
 
" எ�ன நட)த�?" எ�E த� அக�ற விழிகைள கல விழி��( ேக�டா0 பவானி.  
 
”ஒ�E� அச�பாவிதமாக நட(கவி+ைல. பய)� விடாதீ�க0. மாமா எ�ைன( 
J�பி�$ எ� ஜாதக�ைத( ேக�டா�”.  
 
”ஜாதக�ைத எ$�� வ)� அவ�க0 எதிாிேலேய கிழி��� ேபா�ேட�! என(4 
இதிெல+லா� ந�பி(ைக இ+ைல. நா� சீ�தி.�தவாதி. சீ�தி.�தமண� ெச;� 
ெகா0ள� ேபாகிேற�" எ�ேற�.  
 
”பா��தாயாடா க+யாண�?" எ�E ஆர�பி�தா� கிழவ�.  
 
”பா�(கிற� எ�ன சா�. பா�(க�தா� ேபாகி றீ�க0. ஜாதி வி�$( க�யாண� 
ப3ணி( ெகா0கிற� ஒ.விதமான சீ�தி.�த�. ந� நா�5ேல வா$� ஆயிர( 
கண(கான விதைவகைள மEமண� ெச;� ெகா3$ வாழைவ�ப�� ஒ. 
சீ�தி.�த�தா�. நா� ஒ. விதைவைய மEமண� ெச;� ெகா3டாG� நீ-க0 
ஆ�சாிய� அைடய ேவ3டா� எ�ேற�" எ�E Jறி �5�தா� ���தி.  
 
ரயில5 நிச�தமாக இ.)த�. அ-ேக அ�E J�டேம இ+ைல. பவானி ப%கைள( 
க5��( ெகா3$ தைலைய( 4னி)� ெகா3டா0. பா:� ரயி+ சீ(கிர� வராதா 
எ�E ேவதைன� ப�டா0. இ)த அதிக� பிரச-கியி� ேப�சி�.)� வி$ப�$ 
எ�ெபா:� ரயி+ ஏEேவா� எ�E ஆ�திர�ப�டா0. வா*(ைகயி+ ேந�ைமைய� 
ப%றி அறியாதவ�க0 �த�+ த� வா*(ைகைய� சீ�தி.�த� ப3ணி( 
ெகா3ட+லவா ச�க� ெதா3$ எ�கிற &னிதமான சீ�தி.�த�தி+ இற-க 
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ேவ3$�? ேச! இவைன� ேபா; ரயில5(4 அA�பினாேர க+யாண� மாமா எ�E 
ேவதைன ெபா-க ெபா:� ஒ. பாரமா; உ�கா�)தி.)தா0 பவானி.  
 
அD�டாி+ ைக கா�5 இற-கிய�. &� &� எ�E ெப.��C வி�$( ெகா3ேட 
வ35 வ)� நி� ம�. சாமா�கைள ஏ%றி வி�$� பாGDட� பவானி ெப�5யி+ 
ஏறி( ெகா3டா0.  
 
வ35(40 J�ட� அதிகமி+ைல. ஜ�ன+ ஓர� தி+ ஒ. ெப3 ��E 
4ழ)ைதக6ட� உ�கா�)� ெகா35.)தா0. இ�A� சில ேப� ப$��� F-கி( 
ெகா35.)தா�க0.  
 
”பாG! ேபா;வி�$ வ.கிறாயா?" எ�E ேக�டா� ���தி.  
 
"நா� வ.கிேற�. உ-க0 மாமாவிட�� மாமியிட�� ெசா+G-க0" எ�றா0 
பவானி, ெவE�ைப எ+லா� அட(கி( ெகா3$.  
 
”ெச�ைனயி+ உ-க0 விலாச�?"  
 
���தி கபடமாக� சிாி��( ெகா3ேட பவானிைய இ?வித� ேக�டா�.  
 
பவானி �ணி�சGட� �க�ைத� தி.�பி( ெகா3 டா0. அ.கி+ உ�கா�)தி.)த 
ெப3ைண� பா��� 'நீ-க0 ெச�ைன(4� ேபாகிறீ�களா?" எ�E ேக�டா0.  
 
அ)த� ெப3 பதி+ JEவத%4 ��& ரயி+கிள�பி வி�ட�. ஜ�ன+ ஓர�ைத� 
பி5��( ெகா3$ ���தி வா5ய �க��ட� நட)� வ)தா�. ேஜபியி�.)� 
ைக(4�ைடைய எ$�� ஆ�5னா�. த�ைனேய ெவறி��� பா�(4� அவைன� 
பா�(க வி.�பாத பவானி �க�ைத ேவE ப(க� தி.�பி( ெகா3டா0.  
 
பCமைலயி� ேகாவி+ ேகா&ர� ெதாி)த�. அ� D� மைற)� ெகா3ேட வ)த�. 
பவானி(4 மன�தி+ ஏ%ப�5.)த ெவE�& அட-கி வ35(40 இ.)த வ�கைள( 
கவனி(க� சிறி� ேநர� பி5�த�.  
 

�த� பாக� �1றி19�த� பாக� �1றி19�த� பாக� �1றி19�த� பாக� �1றி19....    
--------------------------------------------------------    
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இர�டா� பாஇர�டா� பாஇர�டா� பாஇர�டா� பாக�க�க�க�    
2222....1. 1. 1. 1. கத�ப� சர�கத�ப� சர�கத�ப� சர�கத�ப� சர�    

 
மாைல Cமா� நா�4 மணி இ.(கலா�. ேதா�ட(கார� ேகாபால� Jைட நிைறய 
ஜாதி அ.�&கைளB�, கனகா�பர�ைதB� பறி�� வ)�, ெகா+ைல� தா*வார�தி+ 
உ�கா�)த பவானியி� ��& ைவ�தா�. வாைழ நாைர� ெதா�5� த3ணீாி+ ஊற 
ைவ�� எ$�� வ)� ெகா$�தா�. FU(4 அ�பா+ நி�E ெகா3$ “அ�மா" 
எ�E J�பி�$வி�$� தைலைய� ெசாறி)� ெகா3$ நி�றா�.  
 
பவானி அவைன ஏறி�$� பா��தா0. பிற4 "எ�ன�பா ேவU� உன(4?" எ�E 
ேக�டா0.  
 
”சி�ன( 4ழ)ைதைய� ப0ளி(Jட�திேல.)� 1�$(4 அைழ�� வ)தா�C 
ெச5க6(4 த3ணி ஊ�தியா�C. மா�$(4� தீனிைவ�சா�C" எ�E த�Aைடய 
ேவைலக0 �5)� வி�டைத அறிவி�தா� ேகாபால� .  
 
”சாி உன(4 எ�ன ேவU� எ�E ெசா+ேல�?" எ�E ேக�டா0 பவானி.  
 
ேகாபால� மEப5B� தைலைய� ெசாறி)நா�. ”1�5ேல அ� சினிமா 
பா�(கU�A ஒ. வாரமா ேக�$(கி�$ இ.(4�. சாய-கால ஆ�ட��(4� 
ேபாகலா�A..."  
 
”இ.(கிறயா(4�! சாி எ�(4� மா5யிேல ேபா; அ�மாைவ( ேக�$(ேகா ேபா..."  
 
இ?வித� Jறிவி�$, வாைழ நாைர( கிழி��� 7 ெதா$(க ஆர�பி�தா0 பவானி. 
மா5 அைறயிேல அவ0 ம�னி ேகாமதி ேகாபாலA(4 உ�தரD ேபா$வ� ேக�ட�.  
 
"சினிமாD(4� ேபாகிற� இ.(க�$�, �த�ேல டா(ட� 1�$(4� ேபா; 
’இ�ைற(4 எ�னாேல அ-ேக வர�5யவி+ைல. அவைரேய ெகாRச� வ)� 
பா��� வி�$� ேபாக� ெசா�னா-க’ எ�E ெசா+� வி�$ வா" எ�றா0 ேகாமதி.  
 
அ�&ற� எைதேயா நிைன��( ெகா3டவளாக ”ேகாபாலா! 7�பறி�� வி�டாேயா? 
அ�மாைவ( ேக�$ டா(ட� த-க�சி(4� மக6(4� ெகாRச� 7 வா-கி� ேபா;( 
ெகா$" எ�றா0.  
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ேகாபால� மா5யி�.)� கீேழ வ)தா�. “அ�மா, டா(ட� 1�$(4� 7தர� 
ெசா�னா-க" எ�E ேசா�)த �க��ட� பவானியிடமி.)� 7�சர�ைத வா-கி 
எ$��( ெகா3$ டா(ட� dதரனி� 1�ைட ேநா(கி நட)தா�.  
 
ேகாட�பா(க� ரயி+ நிைலய��(4 அ.கி+ ெச+G� நீளமான ெத.வி� ேகா5யி+ 
இ.(4� ப-களா டா(ட� dதரAைடய�. வாயி+ Cவாி+ ஒ. &ற�தி+ டா(ட� 
dதர� எ�. பி. பி. எ�. எ�கிற ெபயைரB�, மE&ற�தி+ ெஜயd' எ�கிற 1�$� 
ெபயைரB� காணலா�. 
 
டா(ட� ெவளிேய ேபாகவி+ைல. 1�5+ இ.(கிறா� எ�பத%4 அ�தா�சியாக 
அவ.ைடய கா� ’ேபா�5ேகா'வி+ நி�றி.)த�. ஒ�றிர3$ ேநாயாளிக6� 
ெவளி�ப(க� தா*வார�தி+ நா%கா�களி+ உ�கா�)தி.)தன�.  
 
ேகாபால� வரா)தாவி+ இ.)த ஜ�ன+ வழியாக உ0ேள எ�5� பா��தா�. 
டா(ட� dதர� ேநாயாளி ஒ.வைர� பாிேசாதைன ெச;� ெகா35.�ப� 
ெதாி)த�. வாச+ ப(க�தி�.)� மா5(4� ெச+ல ப5க0 இ.)தன. மா5யி�.)� 
ெம+�யதாக ேர5ேயா இைச ேக�$( ெகா35.(கேவ மா5(4� ேபானா� 
ேகாபால�.  
 
அ-ேக இ.)த ேசாபா ஒ�றி+ dதரனி� த-ைக ராதாD� dதரனி� மக0 
ெஜயdB� உ�கா�)தி.)தா�க0. எதிாி+ இ.)த ேமைஜ மீ� கிட)த 
ப�திாிைககைள ஒ?ெவா�றாக எ$��� &ர�5( ெகா35.)தா0 ராதா. 
ேகாபால� தய-கி( ெகா3ேட ஹாG(40 Vைழ)தா�.  
 
”அ�மா ெகா$�தா-க" எ�E ெசா+�வி�$, 7�சர�ைத ேமைஜ மீ� ைவ�� வி�$ 
நி�றா� ேகாபாலன.  
 
”அ�மாD(4 உட�& எ�ப5 இ.(4 ேகாபாலா? 7ெவ+லா� ெதா$(க ஆர�பி�-
C�டா-க ேபா�.(ேக!" எ�E ேக�$(ெகா3ேட ராதா 7�சர�ைத. எ$��( 
க�தாி�� ெஜயd(4 ைவ��வி�$� தாA� Q�5( ெகா3டா0.  
 
"அவ-க உட�& ெகாRச� Cமா.-க. 7 அவ-க க�ட+`-க. ஊாி�.)� 
ஐயாேவாட த-க�சி வ)தி.(கா-கேள, அ)த அ�மா க�5னா-க" எ�றா� 
ேகாபால�.  
 
”ேஜாரா;( க�5 இ.(கா-க. கனகா�பர�, அத� ப(க�தி+ ஜாதி, அத� ப(க�தி+ 
தவன�, அ�&ற� ேராஜா எ�E அழகான கத�பமாக( க�5யி.(கா-க. ந�ப 
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1�5ேலB� ஏக�ப�ட 7தா� 7(கிற�. இ)த மாதிாி என(4( க�ட� ெதாிய-
வி+ைலேய!" எ�E ராதா, அ)த( கத�ப� சர�ைத� &க*)� ேபசினா0. பிற4 
ேர5ேயாைவ �5வி�$ "நீ எ-ேக வ)ேத?" எ�E விசாாி�தா0.  
 
”ஐயாைவ� பா�(க வ)ேத�மா. அ�மாD(4 இ�னி(4 இ-ேக வர�5ய-
வி+ைலயா�. ஊசி ேபாட டா(ட� ஐயாைவேய அ-ேக வர� ெசா�னா-க..."  
 
"சாி ஐயா உ0ேள வ)த�� தகவைல� ெசா+Gகிேற�" எ�E Jறிவி�$ ராதா 
மா5யி�.)� கீேழ இற-கி� ெச�றா0.  
 
ெவளியிேல இ.)த ஒ�றிர3$ ேநாயாளிக6(4 ம.)� ெகா$�� அA�பிவி�$ 
dதர� உ0ேள வ)தா�. ைககைள அல�பி( ெகா3$ ேமைஜ அ.கி+ 
உ�கா�)தா� அவ�.  
 
ெஜயd மா5�ப5களி+ 4தி�� இற-கி வ)தா0 ”அ�பா! அ�பா! உ�ேனாட 
நாA� Cமதி 1�$(4 வேர�" எ�E த� தக�பனாைர� பா���( ேக� டா0 
அ)த� ெப3.  
 
dதர� மகைள� த� அ.கி+ இ:�� ம5யி+ உ�கா��தி( ெகா3டா�. 
ஆைசBட� அவ0 �க�ைத� பா���, 'ஏன�மா! நா� ' ேபஷ3ைட'� பா�(க� 
ேபானா+ நீB� Jட வ.வதாவ�?" எ�E ேக�டா� ெகாRசலாக.  
 
இத%40 சைமயலைறயி�.)� த�$(களி+ சி%E35B� ’O' B� எ$��( 
ெகா3$ சைமய%கார� Cவாமிநாத� ெவளிேய வ)தா�. ேமைஜ மீ� ைவ�� வி�$( 
4ளி�)த ஜல�� ெகா3$ வ)� ைவ�தா�. ”4ழ)ைத எ�ன ெசா+கிறா0?" எ�E 
ேக�டா�.  
 
”உ� சாி, நீேய ேக6 Cவாமிைய! ஒ. டா(ட� ைவ�திய� ப3Uவத%காக 
ேநாயாளிக0 1�$(4� ேபானா+ Jடேவ த� 4ழ)ைதையB� அைழ��� 
ேபாவாரா எ�E ேக�$� பாேர�" எ�E 4ழ)ைத யிட� Jறிவி�$� ெபாிதாக� 
சிாி�தா� dதர�.  
 
"நா� எ+ேலா� 1�$(4� வ.கிேற� எ�E ெசா+லவி+ைலேய அ�பா. அ-ேக 
எ� சிேநகிதி Cமதி இ.(கிறா0. அவைள� பா�(க வ.கிேற� எ�ேற�" எ�E 
அவ0 த� கா�களி+ இ.)த ஜிமி(கி அைச)தாட( Jறி �5�தா0.  
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"எ�ன Cவாமி! இவ6(4 இ)த ஆனிேயா$ ஒ�ப� வயC 7��தியாகிற�. ஆனா+ 
எ�ப5� சா��யமாக� ேபCகிறா0 பா��தீரா? இவ0 ெதா�5�+ உைத��( 
ெகா3$ பாG(காக அ:தைத நீ� பா��தி.(கிறீ�. எ3ெண; ேத;��( ெகா0ள 
இ)த 1�ைடட� C%றி உ�ைம� திணற அ5�தவ0 இவ0. வ(கைணயாக� ேபச� 
ெதாி)�வி�ட....� இ�ேபா�!" எ�E dதரைன� பா���� பாதி� சிாி�&� பாதி( 
ேக�Bமாக� ெசா+� �5�தா�.  
 
Cவாமிநாத� த� வ:(ைக� தைலைய� தடவி( ெகா3டா�. பிற4 நிதானமாக. 
இ�ெனா. ப�� வ.ஷ-கைள� த0ளி� ேபா�$� பா.-க0. 4ழ)ைத(4( 
க+யாண� ஆகிவி$�. இ�ெனா. 4ழ)ைதB� இ)த 1�5ேல 4திேபா$�. 
நீ-க6� தா�தா ஆகிவி$1�க0! ஆனா+ உ-க0 ச�சார�தா� ஒ�ைறB� இ.)� 
பா�(க( ெகா$�� ைவ(கவி+ைல" எ�றா�. dதர� அ�ப5ேய பிரைம பி5�தவ� 
மாதிாி உ�கா�)தி.)தா�.  
------------   

2222....2. 2. 2. 2. டா,ட$ ;தர&டா,ட$ ;தர&டா,ட$ ;தர&டா,ட$ ;தர&    
 
டா(ட� dதரA(4 இ�ெபா:� வய� ��ப�தி ஐ)� - ெச�ைன நகாி� பிரபல 
டா(ட�களி+ அவ.� ஒ.வ�.  மாத� ஆயிர� "பா;க6(4 ேம+ வ.�ப5 வ)த�. 
மைனவி இற)� ேபா; எ�$ வ.ஷ-க0 ஆகி�றன. மEமண� ெச;� ெகா06� 
எ3ணமா அைத F35 நட�தி ைவ�பவ�கைளேயா ஒ�ைறB� அைடய( 
ெகா$�� ைவ(காதவ� dதர�. உட� பிற)த த-ைகB�, மக0 ெஜயdB� தவிர, 
அவ.ைடய ல�சிய ெம+லா� ைவ�திய� ெதாழி�+ இ.)த�. அவ.ைடய அ�& 
மைனவி இற)� ேபான பிற4 அ)த ல�சிய� வG�ெப%ற�. அவைள அ5ேயா$ 
மற)� வி�$ ேவெறா.�திைய மண)� வாழ வி.�பவி+ைல. மண வா*(ைகயி� 
Cைவைய அவ� நா�ேக வ.ஷ-களி+ அAபவி�� �5�� வி�டா�.  
 
ெஜயdயி� தா; ப�மாD(4 அழ4� 4ண�� ஒ.-ேக ெபா.)தி இ.)தன. பிற)த 
1�5�.)� அவ0 ெகா3$வ)த சீதன� ெபா.0களி+ Cவாமி நாதA� ஒ.வ�. 
ப�மாD(4� �ைணயாக ஒ�தாைச &ாியவ)த அ)த(கிழவ� ப�மா இ?வளD 
ச$தியி+ மைற)� ேபாவா0 எ�E நிைன(கேவயி+ைல. அவ0 ேபான பிற4 ஒ. 
தின� Cவாமிநாத� த� ��ைடைய எ$��( ெகா3$ dதரைன� பா�(க வ)தா�.  
 
"எ�ன? எ-ேக கிள�&கிறீ�க0?" எ�E ேக�டா� dதர�.  
 
"என(4 இ-ேக எ�ன பா(கி இ.(கிற�? மகால�Cமி மாதிாி இ.)தவ0 
ேபா;வி�டா0!" எ�E க3ணீ� ெப.க( Jறினா� Cவாமி.  
 
dதர� நா%கா�ைய வி�$ எ:)� வ)தா�. அவ� ைககைள� ப%றி( ெகா3$  
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”Cவாமி! உம(4 இ-ேகதா� இனிேம+ �(கியமான ேவைலக0 பா(கி  
இ.(கி�றன. அவ0 ேபா; வி�டா0. நீ.� ேபா; வி�டா+ இ)த( 4ழ)ைதைய 
யா� வள��பா�க0?"  
 
4ழ)ைத ெஜயd வி3 வி3 எ�E ெதா�5ைல உைத��( ெகா3$ 
ப$�தி.)தா0. இ�A� சிறி� ேநர�தி+ பா+ &க�ட ேவ3$�. ெதா�5ைலB� 
அதி+ கிட)த 4ழ)ைதையB� மாறி மாறி� பா��தா� Cவாமி.  
 
தாயி� பராமாி�பிேல வளரேவ35ய மகD அ)த� பா(கிய�ைத இழ)� வா$கிற�. 
தா�� அைத உதறி� த0ளி வி�$� ேபா;வி�டா+? அ)த நிைனேவ த�ைம� C�$� 
ெபாC(கிவி$� எ�E ேதா�றிய� Cவாமி(4. ��ைடைய( ெகா3$ ேபா; 
பரணி+ ைவ�தா�. 4ழ)ைத ெஜயdB� ராதாD� அவ� பராமாி�பி+ வள�)� 
வ.கிறவ�க0 தா�. ஏ�? டா(ட� dதரைன( Jட அவ�தா� வள��� வ.கிறா�.  
 
”இ�ைற(4� சனி(கிழைம. ெவ�னீ� ேபா�$ ைவ(கிேற�. 5�ெப�சாியி�.)� 
வ)த�� எ3ெண; ேத;��( ெகா06-க0" எ�E க35� பாக உ�தரD 
ேபா$வா� Cவாமி. 1�$(4 அவைர� ெபாியவராக ஆ(கியி.)தா� டா(ட�. 
 
dதரA(4 ஒ. ெபாிய ெபாE�&( கா��( கிட)த�. இ.ப� வயைத அைட)த 
அவ� த-ைக ராதாைவ� சாியான இட�தி+ க+யாண� ப3ணி( ெகா$�� 
வி�டா+, அவ� ெநRசிேல இ.(4� பாதி� ப6 இற-கிவி$�. ெஜயdைய� ப%றி 
இ�ேபாைத(4( கவைல இ+ைல.  
 
டா(டாி� கவைல ேதா;)த �க�ைத� பா��த Cவாமி, ”டா(ட�! யா.ைடய 
1�$(ேகா ேபாக ேவ3$� எ�E ெசா+�( ெகா35.)தீ�கேள ேநரமாக-
வி+ைலயா?" எ�E ேக�$ அவ.ைடய சி)தைனக6(4 ஒ. �5ைவ 
ஏ%ப$�தினா�.  
 
dதர� த� ைக� ெப�5ைய எ$��( ெகா3$ காாி+ ேபா; உ�கா�)தா�. 
மாமர�தி+ ேபாட�ப�5.)த ஊRச�+ ெஜயd ம�$� உ�கா�)� ஆ5 
ெகா35.)தா0. 4ழ)ைத தனியாக இ.(கிறா� எ�E நிைன��( ெகா3$... 
”ெஜயd! நீB� எ�ேனா$ வ.கிறாயா அ�மா? உ� அ�ைத எ-ேக?" எ�E 
ேக�டா� காாி� கதைவ� திற)� ைவ��( ெகா3$.  
 
ெஜயd ஊRசைல நிE�தினா0. பிற4 பலமாக( ைககைள ஆ�5. நா� 
வர+ேல�பா. அ�ைத கிள�&(4� ேபாயி.(கா. நா� மாமாகி�ேட கைத ேக�க� 
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ேபாேற�. தா� வரைல. நீ ேபாகலா�... டா....... டா........" எ�E ைகைய அைச��� 
தக�பனா.(4 விைட ெகா$�தா0 அ)த� ெப3!  
 
dதர� தன(40ளாக� சிாி��( ெகா3டா�. 4ழ)ைதயி� மன� எ?வளD 
V�பமான�. ேபாகிற இட��( ெக+லா� நீ வர �5Bமா எ�E தா� ச%E �� 
ேக�டைத� &ாி)� ெகா3$, எ?வளD சம��தாக நட)� ெகா0கிறா0 ெஜயd 
எ�E மன�(40 விய�&� திைக�&� அைட)தா�.  
 
காைர ெவளியி+ நிE�தி வி�$ அவ� உ0ேள Vைழ)த�� நாகராஜனி� மக0 Cமதி 
எதிேர ஓ5 வ)தா0. ைககைள( 4வி�� அவ.(4 வண(க� ெசG�தி வி�$ , 
”டா(ட�, ெஜயd வரவி+ைலயா?" எ�E ேக�டா0.  
 
”�த�+ வ.கிேற� எ�E தா� ெசா�னா0 அ�மா. பிற4 வரவி+ைல எ�E 
ெசா+� வி�டா0. என(4 ஒ�E� &ாியவி+ைல ேபா. காரண� எ�னவாக 
இ.(4�? நீ ெசா+ பா�(கலா�.........? ைர�... அ�மா எ-ேக? மா5யி+ 
இ.(கிறாளா?" எ�E ேக�$( ெகா3ேட ப5களி+ ஏறி மா5(4� ெச�றா�  
d தர�.  
 
Cமதி 4தி��( ெகா3$ உ0ேள ஓ5னா0. “அ�ைத! அ�ைத! டா(ட� மாமா 
வ)தி.(கிறா�. ைக அல�ப ேசா�&�, ெவ�னீ.� ேவ3$மா�" எ�E Jவி( 
ெகா3ேட சைமய+ அைற(40 ெச�றா0 அவ0.  
 
பவானி ஒ. W-கா� பா�திர�தி+ ெவ�னீைர ஊ%றி ைவ�தா0. ேசா�ைப நE(கி 
எ$��( ெகா3ேட, “Cமதி! உ�னாேல இவ%ைற எ$��� ேபா; மா5:பி+ 
ெகா$(க �5Bமா?" எ�E ேக�டா0. சிறி� நி�E ேயாசி�� வி�$, ”அ)த 
ேகாபால� ெபா.)தி ேவைல ெச;கிறதி+ைல. ெப3டா�5ைய சினிமாD(4 
அைழ��� ேபாகிற ேஜாாி+ பாதி ேவைலகைள� ேபா�$ வி�$� ேபா; வி�டா�. 
ெவ�னீ� Cட� ேபாகிற�. நாேன எ$�� வ.கிேற�" எ�E ெசா+�( ெகா3$ 
மா5(4� ேபானா0 பவானி.  
 
ேகாமதியி� உட�& பவானி வ)த பிற4 எ?வளேவா ேதறியி.)த�. ெவ0ைள 
ெவேள� எ�E ெவ6��� ேபாயி.)த க�ன-களி+ ெச�ைம படர 
ஆர�பி�தி.)த�. நாைல)� பD3� நிைற Jட ஏறி இ.�பதாக dதர� Jறினா�. 
ைக - நா5ைய� பாிேசாதி�� வி�$ அவ�, ”பல1ன� ெரா�பD� 4ைற)� வி�ட�. 
இ�A� ��E ஊசிக0 ேபா�டா+ ேபா��. பிற4 ேதைவயி+ைல. மா5யிேலேய 
இ�ப5 அைட)� கிட(காதீ�க0, கா%ேறா� டமாக ெவளியிேல உலாவ ேவ3$�. 
சிEசிE ேவைலக0 ெச;தாG� 4%றமி+ைல. இ�ப5( கா%றாட ெவளியி+ ேபா; 
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வி�$ வ.கிற� தாேன! நாகராஜ� எ-ேக? ஊாி+ இ+ைலயா?" எ�E ேக�டா� 
dதர�. இ�ப5� ேபசி( ெகா3ேட ஊசிையB� ஏ%றினா�. ப�ைச( கவனி��( 
ெகா35.)த ேகாமதி(4( Jட அவ� எ�ெபா:� 4�தினா� எ�ப� &ாியாம+ 
ேபா; வி�ட�.  
 
ைக அல�ப ெவ�னீ� ெகா3$ வ)த பவானி அைத அ-கி.)த ேமைஜ மீ� ைவ�� 
வி�$ ஒ�-கி நி�றா0.  
 
பிற4 ெம�வான 4ர�+. ”இ)த வார�தி+ இ�ெனா. தர� தைல(4 ஜல� 
விடலாமா? சா�பா$ பி5(க ேவயி+ைலேய. சாியாகேவ ம�னி சா�பி$கிற தி+ைல " 
எ�E Jறினா0.  
 
dதர� ைககைள� �35னா+ �ைட��( ெகா3ேட பவானிைய ஏறி�$� 
பா��தா�.  
 
’நாகராஜA(4 இ�ப5 ஒ. விதைவ� த-ைகயா? வியாபார�தி+ பண� ஒ�ைறேய 
4றியாக ைவ�� வா*(ைகயி+ மைனவி 4ழ)ைதகைள( Jட( கவனி(க 
அவகாசமி+லாம+ திாிபவA(4 இ�ப5 ஒ. உட� பிற)தவளா?' எ�Eதா� 
ஆ�சாிய� அைட)தா� dதர�.  
 
"ஓ! தாராளமா; �நான� ெச;யலா�. உட�&(4 ஒ�Eமி+ைல. ெகாRச� ர�த( 
4ைறD. அ�D� நாளைடவி+ சாியாகி வி$�" எ�E Jறிவி�$ "நா� வ.கிேற� 
அ�மா" எ�E ெசா+�( ெகா3ேட மா5�ப5களி+ இற-கி� ெச�E காாி+ 
உ�கா�)� காைர� ெசG�த ஆர�பி�தா�.  
 
மா5 'பா+கனி’யி+ ைக அல�பிய நீைர( கீேழ மா%Eவத%காக வ)த பவானியி� 
பா�ைவ, dதரனி� பா�ைவைய� ச)தி�� மீ3ட�.  
--------------   

2222....3. 3. 3. 3. உட<� உ�ள��உட<� உ�ள��உட<� உ�ள��உட<� உ�ள��    
 
ஒ�Eமி+லாதத%ெக+லா� பிரமாத�ப$��வ� சில.ைடய பிறவி(4ண�. ந�றாக 
ஆேரா(கியமாகேவ இ.�பா�க0; பாG� பழ�� ெவ3ெணB� ெரா�5B� 
சா�பி$வா�க0. க�ன�திேலB�, க3களிேலB� ஆேரா(கிய�தி� ெச�ைம 
பட�)தி.( 4�. மகி*�சி �0ள ேவ35ய �க�ைத� ேசா�வாக ைவ��( ெகா3$ 
என(4 உட�& சாியி+ைல, வயி%றி+ வ�. சா�பா$ பி5(கவி+ைல. இர3$ வா; 
சா�பி�டா+ வயிE நிைற)� வி$கிற�" எ�E ெசா+�(ெகா3ேட இ.�பா�க0.  
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”ேபான பிரசவ�தி�ேபா� உட�& ெக�$� ேபா; வி�ட�. தி.�பD� ேதறவி+ைல. 
4ழ)ைத(4( Jட நா� பா+ ெகா$�பதி+ைல. 'உட�&(4 ஆகா� . பாைல நிE�தி 
வி$' எ�E டா(ட� ெசா+� வி�டா�. &�5�பா+தா� ெகா$(கிேற�" எ�E 
ெப.ைம�ப�$( ெகா06� தா;மா�க0 அேநக� ேப� உ3$. இவ�கைள� 
பா��தா+ வியாதிய�த� க0 மாதிாி இ.(க மா�டா�க0. தா-க0 ெப%ற மகD(4� 
பாa�5னா+ த-க6ைடய அழ4 4ைற)� ேபா4� எ�கிற ஒ. வித அச�$ 
மன�பா�ைம உைடயவ�க0 இவ�க0.  
 
டா(ட� dதர� ெச�ற பிற4, ேகாமதி ’உ�' எ�E Jறி( ெகா3ேட ப$(ைகயி+ 
சா;)தா0. "அ�பா அவ� ேபா�ட ஊசி எ�ப5 வ�(கிற�!" எ�E ெசா+�( 
ெகா3$ ைககைள� தடவி( ெகா3டா0. 
 
பா+கனிைய வி�$ வ)த பவானி த�Aைடய ம�னி ப$(ைகயி+ ஆயாசமாக� 
சா;)� இ.�பைத� பா��� அ�&ட� அவ0 அ.கி+ வ)�, ”ம�னீ! ஏதாவ� 
Qடாக� சா�பி$கிறாயா? &�� பா+ கற)� வி�டா�. கா;�சி ைவ�தி.(கிேற�. 
ஓவ+5� ேபா�$( ெகா3$ வர�$மா?" எ�E ேக�டா0.  
 
”அெத+லா� ஒ�E� ேவ3டா� பவானி என(4� பசிேய இ+ைல" எ�றா0 
ேகாமதி.  
 
பவானி சிறி� தய-கி( ெகா3ேட நி�றா0. பிற4 ச%E� பய��ட�. "கீேழ இற-கி 
வாேய� ம�னி. இ�ைற(4 ெவ0ளி(கிழைம, ைககா+கைள அல�பி( ெகா3$ 
Cவாமி பட��(4 விள(ேக%றி நம�கார� ெச;ேய�. ச%E( கா%றாட ஊRச�+ 
உ�காேர�. இ�ப5 நா0 கண(கி+ இ)த அைற(40ேளேய அைட)� கிட)தா+ 
மனC தா� எ�ன�தி%4 ஆ4�?" எ�E அைழ�தா0.  
 
ேகாமதி(4 �த�+ அG�பாகD� ேவ3டா ெவE�பாகD� இ.)த�. பவானி 
ெசா+Gகிறாேள எ�E நிைன��( கீேழ இற-கி வ)தா0.  
 
Jட�தி+ ேர5ேயா ேமைஜ மீ� ��ைன� ேபா+ ப�திாிைகக6� கிழி)த 
�ணிக6மாக இராம+ ��&ரவாக ைவ(க�ப�5.)த�. அத%க$�த 7ைஜ( 
Jட�தி�.)� மல�களி� நEமண� ’க�' ெம�E 1சிய�. பலவித மல�களா+ 
ெதா$(க�ப�ட மாைலகைள� பட-க6(4� சா�தி இ.)தா0.  
 
அ)த 1�5+ சைமயG(4 ஆ0 கிைடயா�. மாத�தி+ அேநக நா�க0 
ேஹா�ட��.)� எ$�&� சா�பா$ வ)� வி$�. அைத( 4ழ)ைத(4� ேபா�$� 
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தாA� சா�பிடேவ ேகாமதி(4 அG�பாக இ.(4�. மி�சார அ$�பி+ காைலயி+ 
பாைல(கா;�சி, தாேன கா�பி ேபா�$( ெகா3$ வி$வா� நாகராஜ�. மைனவி 
எ:)� ேபா�$( ெகா$(க ேவ3$� எ�E கா�தி.(க மா�டா�. அவ0 
ப$(ைகைய வி�$ எ:)� வ.வத%4( காைல Cமா� ஏ: மணி ஆ4�. பா+கார� 
பாைல( கற)� ைவ�� வி�$� ேபா; வி$வா�. ேவைல(காாி Cமதி(4� 
தைலவாாி� பி�னி 4ளி�பா�5 உைட அணிவி�� வி$வா0. சில நா� களி 
ேவைல(காாி ெகா$(4� ஆகார�ைத� சா�பி�$ Cமதி 'கா�ெவ3$'(4� ேபா; 
வி$வா0. தைல வாாி� 7�Q�5, ைம தீ�5� ெபா�5�$ மகிழ ேவ35ய தா; 
உ0ள� உற-கி( கிட)தா+, அ)த( 4ழ)ைதயி� வள��சிைய� ப%றி எ�ன ெசா+ல 
�5B�?  
 
ேகாமதி Cபாவ�தி+ ெகாRச� ேநாயாளி. 'ேநா; W5�ப� உடைலேய தவிர 
உ0ள�ைத அ+ல' எ�E அைத உதறி� த06� Cபாவ�ைத� பைட�தவ0 அ+ல, 
தைலைய வ�(கிறதா? அ� சாதாரண� தைலவ� எ�E இ.)� விடமா�டா0. 
நர�&� தள��சியினா+ வ)த தைலவ�யா ‘ெமனிRைஜ5�’ எ�கிற பய-கர 
வியாதியி� ஆர�பமா எ�ெற+லா� ம3ைடைய� பிள)� ெகா0வா0. 1�5+ 
’ேபா�' இ.)த�. தானாகேவ ’ேபா�' ெச;வா0 டா(ட.(4.  
 
”தைலவ�தாேன? Qடாக( கா�பி சா�பி$-க0. 4ளி�)த கா%றி+ உலாD-க0, 
சாியாகி வி$�" எ�E டா(ட� Jறினா+, அைத� சாிெய�E ஆேமாதி�� 
விடமா�டா0 ேகாமதி.  
 
”நர�&� தள��சியினா+ ஏ%ப�ட தைலவ� யானா+ அத%4( கா�பி ந+லதா? 
சீதள�தினா+ வ)த தைலவ�யானா+ 4ளி�)த கா%E உட�&(4 ஆ4மா?" எ�E 
ேக�பா0 டா(டைர.  
 
த�Aைடய ஆேரா(கிய�தி+ இ�ப5� திடமான ந�பி(ைகைய ஏ%ப$�தி( 
ெகா0ளாம+ அைர4ைற யாக எைதயாவ� ப5��� ேக�$� அவ0 தினசாி 
ேநாயாளியாக மாறிவி�5.)தா0.  
 
மைனவி ஒ. வியாதி(காாி. ஆ3களி� மன� ாீ- காரமி$� வ3ைட� ேபா�ற�. 
மல�)த மல�களிேல ம�D� அழ4� இ.(கி�றனவா எ�E ேசாதைன ேபா$� 
த�ைமைய உைடய� வ3$.  
 
வாயி%ப5 ஏE� ேபாேத சிாி��( ெகா3$ வரேவ%4� மைனவி சதா க�5�+ 
ப$��(ெகா3$ �னகியவாE இ.)தா+ எ)த( கணவ�தா� அG��( ெகா0ள 
மா�டா�?  
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பண�ைத மதியாம+ நாகராஜ� &�5 &�5யாக ம.)�க0 வா-கினா�. அவ0 
வா; அைச�பத%4 �� பணி&ாிய அ)த 1�5+ ��E ேவைல(கார�க0 
இ.)தா�க0. 1�5+ இ.�பவ�க0 ��E ேப�! ேவைலயா�க0 ��E ேப�! 
 
ேகாமதியி� உட+ நிைலைய விட மேனாநிைலைய� சாியாக� &ாி)� ெகா3டவ� 
டா(ட� dதர�. உட�+ ஏ%ப�5.(4� வியாதிக6(4 ைவ�திய�களா+ சிகி�ைச 
ெச;ய �5B�. உ0ள�தி+ ஏ%ப�5.(4� ேநா;(4 அவ�களா+ எ�ன ெச;ய 
�5B�?  
 
”ேகாமதி அ�மா உ-கைள வர� ெசா�னா-க" எ�E டா(ட� 1�$(4, நாகராஜ� 
1�ைட� ேச�)த ேவைல(கார�க0 யா� வ)� அைழ�தாG� டா(ட� dதர� 
பதறி( ெகா3$ ேபாக மா�டா�.  
 
"அ�மாD(4 எ�ன உட�&?" எ�E ேக�பா�.  
 
"ஒ3Uமி+`-க, ஏேதா உ.ட�& சாியி+ைலயா�. வர� ெசா�னா-க" எ�பா� 
ேவைலயா0.  
 
"ேபசி( ெகா3$ நடமா5( ெகா3$ தாேன இ.(கா-க?"  
 
”ஆமா-க, இ�னி(4 எ-க ச�பள�Jட அ�மா தா� 4$�தா-க"  
 
dதர� மன�(40 சிாி��( ெகா3$, ”வேர� எ�E ெசா+ல�பா" எ�E அவைன 
அA�பி வி$வா�. அ�E ேபாக மா�டா�. நாG தின-க6(4 அ�&ற� தா� 
ேபா;� பா��� வ.வா�.  
 
இ�ப5�தா� ஒ. மாச��(4 ��& இரD இர3$ மணி(4 நாகராஜ� டா(டைர( 
J�பி�டா� ேபானி+.  
 
”ெரா�பD� ஆப�தாக இ.(கிற�. மய(க� தா�. க.�சிைதD எ�E நிைன(கிேற�. 
எ�ன ெச;வ�?" எ�E ேக�டா�.  
 
"க.�சிைதவா? நா� எதி�பா��ேத� மி�ட� நாகராஜ� உ-க0 மைனவி(4 உட+ 
உைழ�& ேபாதா�. க��ப �திாீக0 உ�கா�)த இட�ைத வி�$ நகராம+ இ.�ப� 
ந+லதி+ைல. அேத சமய�தி+ அதிகமாக உட�ைப அல�5( ெகா0ளD� Jடா� 
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இ�ெபா:� எ�ன ெச;வ�? ஆCப�திாி(4� ேபா� ப3Uகிேற�. ’அ�மி�' 
ெச;� வி$-க0" எ�றா�.  
 
அத%க�&ற� தா� 1$ இ.(4� அவல நிைலைய� பா��� நாகராஜ� பவானிைய 
வரவைழ�தா�. அவ0 வ)த பிற4 1�5%4 ஒ. அழ4. ேசாைப எ+லாேம வ)� 
வி�ட�. இ+லா0 அக�தி.(க இ+லாத� ஒ�றி+ைல' எ�பா�க0. அ)த 
இ+லா6� அைமய ேவ35ய �ைறயி+ அைம)தா+ தா� உ3$. இ+லாவி�டா+ 
அ)த 1�5+ ஆைச. அ�&, காத+. இ�ப� ஒ�Eேம இ+ைலதா�!  
 
த�Aைடய ம�னி இ�ப5 ஏ� இ.(கிறா0 எ�E விய)தா0 பவானி.  
 
ெகா+ைலயி+ ெச�E கா+ அல�பி( ெகா3$ வ)த ேகாமதி Jட�� ேசாபாவி+ 
ெச�E உ�கா�)தா�.  இத%40 பவானி ஓவ+5� கைர�� எ$�� வ)தா0. அைத� 
சா�பி$� வைர பவானி ேகாமதிBட� ஒ�Eேம ேபசவி+ைல. அவ0 சா�பி�$ 
�5�த�� அவ0 அ.கி+ உ�கா�)� "ஏ� ம�னி அ3ணா மாச�தி+ 1�5+ 
எ�தைன நாைள(4 இ.�பா�? நா� வ)ததி�.)� ேச�)தா%ேபா+ அவைன நாG 
நா�க0 Jட 1�5+ பா�(க �5யவி+ைலேய?" எ�E ேக�டா0.  
 
ேகாமதி பவானிைய ஒ. திAசாக� பா��தா0. பிற4 வற3ட 4ர�+, ”ஏ� அ�ப5( 
ேக�கிறா; பவானி? மாச��(4 நாைல)� நா�க6(4 ேம+ உ� அ3ணா 1�5+ 
இ.�பதி+ைல. அ�ப5 இ.)தாG� அ)த சமய-களி+ அவ.(4� த� ' பிYன�' 
அGவலா கேவ பிற.ட� ' ேபானி+ ேபCவத%4� சாியாக இ.(4�" எ�றா0.  
 
மனதி+ இ.)த ஏ(க�� வ.�த�� அவ0 4ர�+ பிரதிப��தன. அழ40ள 
மைனவி, ஆைச( 4ழ)ைத, Cகவா*D எைதB� கவனி(காம+ ’ேவைல ேவைல' 
எ�E எைதேயா ல�சியமாக ைவ��( ெகா3$ நாகராஜ� நட)� ெகா3டா�.  
 
இைவெய+லாேம ேவ5(ைகயாகD� விசி�திர மாகD� இ.)தன பவானி(4.  
----------- 

2222....4. 4. 4. 4. கிழவாி& க�ணீகிழவாி& க�ணீகிழவாி& க�ணீகிழவாி& க�ணீ$$$$    
 
மனித வா*(ைகயி+ நட�பைவ யாDேம ேவ5(ைக எ�ேறா விசி�திர ெம�ேறா 
த0ளிவிட �5யா�. ’கLட-கைள� சிாி�பினாேலேய ெவ+ல ேவ3$�' எ�E 
வாயளவி+ ெசா+� விடலா�. ெச;ைகயிேல கா3ப� அாி�. சி%சில விஷய-கைள 
மிைக� ப$�தாம+ சிலவ%ைற ேவ3$மானா+ ஒ�(கி வாழ �ய%சி(கலா�. 
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ஆனா+, அதி �(கியமான விஷய-கைள� ெச;ய��& ஆேலாசி��தா� 
ஆகேவ3$�.  
 
டா(ட� dதர� சிற)த அறிவாளி. ைவ�திய ேமைத. ஒ. டா(டாி� வா*(ைகயி+ 
அலகாச�ைத( கா3ப� அாி�. அ�D� ெபாE�& உ0ள, திறைமB0ள டா(ட.(4 
ஓ;D கிைட(கிறதா எ�ப� ச)ேதக�, dதரனி� ம.��வ சாைலயி+, காைலயிG� 
மாைலயிG� J$� J�ட�ைத� பா��ேத இைத அறி)� ெகா0ளலா�. ஒ�5 
உல�)த உட�&ட� வ.� தா; மா�க0, க�ன-க0 ஒ�5 எG�& ெதாிB�ப5 
ஆடவ�க0, ேநாRசா� 4ழ)ைதக0, அளD(4 மீறிய Cகவாச�தா+ ப.�த உட+ 
ெகா3ட ெப3க0, ஆ3க0. இ�ப5 ஏேதா ஒ. ேநாைய� ெசா+�( ெகா3$ 
J�ட� ெநாி)த�.  
 
அ)த ேநாயாளிகளி+ பாதி(4 ேம+ 4ழ)ைதக0 இ.)தா�க0. மா�பழ( க��&� 
ேபா�ற க�ன-கைளB� நீேலா%பல விழிகைளB�, �க�திேல �0ளி விைளயா$� 
சிாி�ைபB� அைட)தி.(க ேவ35ய அவ�க0 ேநா;க6(4 இைரயாகிவி$� 
ெகா$ைமைய� தா� டா(ட� dதரனா+ சகி(க �5ய வி+ைல.  
 
இ�ப5 அ+G� பகG� பிற� நலைன( க.�தி+ ெகா3$ வா:� dதரனா+ 
த�Aைடய 4$�ப�தி+ அதிக அ(கைற ெசG�த �5யவி+ைல. 4$�ப� ெபாE�& 
7ராD� Cவாமிநாதேன ஏ%E நட�தி வ)தா�. மாதா)தர� வா-க ேவ35ய 
சாமா�க0 இதர ெசலDக0 யாD� அவ.ைடய ேம%பா�ைவயி+ நட)� வ)தன. 
4ழ)ைத ெஜயdைய விட அவ� அ�& ெசG�திய� ராதாவிட� தா�. தாையB� 
த)ைதையB� இழ)� சேகாதர� ஒ.வைனேய ஆதாரமாக( ெகா3$ வா:� அ)த� 
ெப3ணிட� அவ.(4 அலாதி அ�& ஏ%ப�ட�. அ��ட� ராதா வய� வ)த ெப3. 
அவைள� த(கப5 கா�பா%றி� த4)த இட�தி+ க+யாண� ப3ணி� தரேவ3$� 
எ�கிற கவைலB� ப�$ வ)தா� Cவாமிநாத�. அவ� வாழ(ைகைய 
விைளயா�டாகD� விசி�திரமாகD� க.�பவ� அ+ல. எைதB� தீர ஆேலாசி�ேத 
ெச;ய ேவ3$� எ�கிற ெகா0ைகைய உைடயவ�.  
 
அ�E மாைல ஆE மணி(4 ெவளிேய ெச�ற ராதா இரD ஒ�ப� மணி வைரயி+ 
1$ தி.�பவி+ைல. வாச+ ’ேக�'$(4�, உ06(4மாக அைல)� ெகா35.)தா� 
Cவாமிநாத�. dதர� யாேரா ேநாயாளிைய� பா��பத%காக ெவளிேய 
ெச�றி.)தா�. ெஜயd ப$��� F-கி வி�டா0. ’இ)த இட��(4� ேபாகிேற� 
எ�E ஒ. ெப3 ெசா+� வி�$� ேபாகாேதா' எ�E Cவாமிநாத� தம(40 பல 
�ைறக0 ெசா+�( ெகா3டா�. ’வயC வ)த ெப3. எ�ன தா� பி.ஏ. 
ப5�தி.)தாG�, இ?வளD �ணி� ச+ ஆகா�' எ�E தா� அவ.(4� ேதா�றிய�.  
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ெத.D(4� உ06(4மாக அைல)� அைல)� கா+க0 ேசா�)� ேபா; உ0ேள 
வ)� உ�கா�)தா� Cவாமிநாத�. ெவளிேய ெச�றி.)த dதரA� வ)� வி�டா�. 
காைர( ெகா3$ ேபா; ெஷ�5+ வி�$ வி�$ ஹாG(40 Vைழ)தேபா� 
ெபRசி+ கவைல Bட� உ�கா�)தி.)த Cவாமி நாதைன� பா��தா�.  
 
"எ�ன Cவாமி, என(காகவா கா��( ெகா3 5.(கிறீ�க0? சாய-கால� சா�பி�ட 
சி%E35ேய வயிE நிைற)தி.(கிற� என(4� பசிேய இ+ைல. ஒ. ட�ள� பா+ 
ம�$� ெகா$-க0 ேபா��. ெஜயdB�, ராதாD� F-கி� ேபா;வி�டா�களா?" 
எ�E ேக�டா�.  
 
”ராதாவா? அவ0 சாய-கால� ெவளிேய ேபானவ0தா�. இ�A� வரேவ 
இ+ைலேய? எ-ேக ேபானா0 எ�E உ-க6(4 ெதாிBமா?" எ�E கவைலBட� 
விசாாி�தா� Cவாமிநாத�.  
 
"என(4� ெதாியாேத!" எ�றா� dதர�. "எ-ேக ேபாயி.�பா0? யாராவ� 
சிேனகிதியி� 1�$(4� ேபாயி.(கலா�. வ)� வி$வா0" எ�E ெசா+�( 
ெகா3ேட மா5(4� ெச�றா� dதர�.  
 
Cமா� ப�� மணி(4 ராதா 1$ வ)� ேச�)தா0. ேசா�)த �க��டA� 
கவைலBடA� தன(காக வழி பா���( ெகா3$ உ�கா�)தி.(4� Cவாமி நாத� 
எதிாி+ வ)� நி�றா0. ஏேதா 5ராமாவி%ேகா நடன��(ேகா அவ0 ேவஷ� 
ேபா�$( ெகா3$ வ)தி.)த மாதிாி இ.)த� அவ0 அல-கார�. ெந%றியி+ 
வகி�$(க.கி+ க�5யி.)த பத(க��, கா�களி+ ஆ$� ஜிமி(கிB�, காதளD ைம 
தீ�5ய க3க6� அவைள ஒ. ேகாபிைகயாக� ேதா�ற� ெச;தன.  
 
"எ�ன�மா 4ழ)ைத! எ�ன ேவஷ� இ�?" எ�றா� Cவாமி நாத�.  
 
”ேவஷ� தா�! நா-க0 எ+ேலா.� 5ராமா ேபா$கிேறா�. அத%காக நாA� ேவஷ� 
ேபா�$( ெகா35.(கிேற�. உ-களிட� கா3பி(க ேவ3$� எ�E தா� 
ேவஷ�ைத( கைல(காம+ எ� சிேனகிதியி� காாி+ வ)ேத�. இ�ைற(4 'ாிக�ஸ+' 
ஆயி%E. இ�A� நாG நாளி+ 5ராமா இ.(கிற�. நீ-க6� வ.கிறீ�களா?" எ�E 
ேக�டா0 ராதா.  
 
Cவாமி நாதA(4 அவைள எ�ன ெசா+வ� எ�ேற &ாியவி+ைல. சிறி� ேநர� 
ேபசாம+ அவைளேய பா���( ெகா3$ நி�றா�. பிற4 நிதானமா "அெத+லா� 
சாிதா�. இ�ப5 நீ இரD ப�� மணி வைர(4� ெவளிேய C%றி வி�$ வரலாமா? 
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சா�பிட ேவ3டாமா? ேவைளயி+ சா�பிட வி+ைல ெய�றா+ உட�& எ�ன��(4 
ஆ4�?" எ�E த� க.�ைத நாQ(காக அறிவி�தா� Cவாமிநாத�.  
 
கீேழ ேப�C(4ர+ ேக�கேவ மா5யி�.)� dதர� கீேழ இற-கிவ)தா�. Jட�தி+ 
ஒளி.� ெம�( 4ாி விள(கி� ஒளியி+ அழ4�பி�பமாக நி%4� ராைதைய� 
பா��தா� dதர�. த� சேகாதாி இ�ப5 ஒ�ப%ற எழிGட� இ.�ப� அவ.(4 
மகி*�சிையB� ெப.ைமையB� ஏ%ப$�திய�.  
 
"எ�ன ெசா+கிறா� Cவாமி? ேநர� கழி�� 1$ தி.�பலாமா எ�E ேக�கிறா-
ரா(4�?" எ�E சிாி��( ெகா3ேட JறியவாE dதர� த-ைகயி� அ.கி+ வ)� 
நி�றா�.  
 
"அெத+லா� ஒ�E� இ+ைல. ேவைளயி+ சா�பிடா வி�டா+ உட�&(4 ஆகாதா�. 
அைத� ப%றி� தா� கவைல�ப$கிறா� அ3ணா" எ�றா0 ராதா சிாி��( 
ெகா3ேட.  
 
Cவாமி நாத� ஒ. பா�திர�தி+ தயி� சாத�ைத� பிைச)� ெகா3$ எGமி�ைச 
ஊEகாB� ெகா3$ வ)தா�. ராைதைய அ-கி.)த ேசாபாவி+ உ�கார� ெசா+�, 
ஒ?ெவா. பி5யாக� சாத�ைத எ$�� அவ0 ைகயி+ ைவ�தா�.  
 
இ)த( கா�சிைய� பா���( ெகா3$ நி�ற dதர�, “எ�ன�மா ராதா! உன(4( 
க+யாணமாகி வி�டா+ இ)த( கிழவ� இ-ேக இ.(க மா�டா�. உ�Aட� வ)� 
வி$வா� ! அ�&ற� எ�பா$� ெஜயdயி� பா$�தா� தி3டா�டமாகி வி$�" 
எ�றா� ேவ5(ைகயாக.  
 
தைலைய( 4னி)� ெகா35.)த Cவாமிநாத� திமி�)� dதரைன� பா��தா�. 
 
“நா� அவ6ட� &(கக� ேபாகிற� இ.(க�$�. �த�+ இ)த வ.ஷ� ராதாD(4( 
க+யாண� ப3ணி விட ேவ3$�; ந+ல இடமாக வ)தா+ பா.-க0" எ�றா�.  
 
கலகலெவ�E சிாி��( ெகா3ேட ராதா உ� கா�)தி.)த இட�ைத வி�$ 
எ:)தா0. அவ0 இ�ப5. ஒ�E� அறியாத ெப3ணாக ெவ4ளியாக இ.�பைத 
நிைன�� Cவாமிநாத� வ.)தினா�, ஒ. ெசா�$( க3ணீ� திர3$ அவ� 
க3களி� �ைனயி+ ேத-கி நி�ற�.  
------------   
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2222....5555. . . . �ர�� #3சி பா<�ர�� #3சி பா<�ர�� #3சி பா<�ர�� #3சி பா<....!....!....!....!    
 
ஒ.நா0 பி%பக+ ��E மணி(4 டா(ட� dதரA�, ராதாD� நாகராஜனி� 
1�5%4 வ)தா�க0, ெத.� ப(க�� அைறயி+ ேமைஜமீ� க�$( காகித-கைள 
ைவ��( ெகா3$ நாகராஜ� உ�கா�)தி.) தா� . Jட�� ேசாபாவி+ சா;)� 
ெகா3$ ேகாமதி &�தக� ப5��( ெகா35.)தா0. பவானி உ0ேள ேவைலயாக 
இ.)தா0. 1$ நிச�தமாக 'ெவறி�' ெச�E கிட)த�.  
 
டா(ட.�, ராதாD� வ.வைத( கவனி�த ேகாமதி வாாி� C.�5( ெகா3$ 
எ:)தா0. வாயி%ப5 அ. கி+ வ)� நி�E சிாி��( ெகா3ேட “வா ராதா! 
எ�னேவா நீ-க0 எ+லா� 5ராமா ேபா$கிறீ�களாேம? Cமதி ெசா�னா0. அவ0 
தா� அதி+ கி.Lணனா�. நீ மீராவாக வ.கிறாயா�, என(4 இலவசமாக 5(ெக� 
உ3ேடா இ+ைலேயா?" எ�E ேக�டா0.  
 
ைகயி�.)த அழ4� ைபைய� Cழ�5( ெகாேட ராதா &��EவGட� உ0ேள 
வ)தா0. இத%40 அைறையவி�$ உவளிேய வ)த நாகராஜைன� பா��� வண(க� 
ெசG�திவி�$� ேசாபாவி+ அம�)தா0 ராதா.  
 
”எ�ன டா(ட�! இ�ப5 வி�ரா)தியாக உ-கைள� பா��பேத அ7�வமாயி%ேற! 
ெசௗ(கிய� தாேன?" எ�E ேக�டா� நாகராஜ�.  
 
”ெசௗ(கிய)தா� மி�ட� நாகராஜ�. ப0ளி(Jட 5ராமாD(4 5(க�$க0 வி%க 
ேவ3$மா�. எ�ைனB� Jட வ.�ப5, ந�சாி�� வி�டா0 ராதா. இனிேம+ 
உ-க0 பா$ அவ0 பா$. நீ-க0 பண� ெகா$�ேத 5(க�$க0 வா-41�கேளா, 
அ+ல� பட-க0 மைனவி Jறிய மாதிாி அவேள இலவசமாக 5(க�$க0 
ெகா$�பாேளா என(4� ெதாியா�" எ�E Jறிவி�$ dதர� தம(ேக உாி�தான 
�ைறயி+ கட கட ெவ�E சிாி�தா�.  
 
யாேரா ந3ப�க0 வ)தி.(கிறா�க0 எ�E ெதாி)� பவானி த�$(களி+ 
பழ-க6�, கா�பிB� ெகா3$ வ)� Jட�தி+ இ.)த ேமைஜ மீ� ைவ�தா0. 
பிற4 டா(டைர� பா���� &��EவGட� வண(க� ெசG�திவி�$, அ.கி�.)த 
ேசாபாவி+ உ�கா�)தா0.  
 
த� அ.கி+ உ�கா�)தி.)த ராதாைவ( கா3பி��( ேகாமதி பவானி(4 அவைள 
அறி�க� ெச;� ைவ�தா0.  
 



89 

 

நாகராஜ� தன(4 அவசர ேவைல இ.�பதாக� ெசா+�( ெகா3$ த� அைற(4� 
ெச�E வி�டா�. டா(ட� dதர� தா� ேநராக '5�ெப�சாி'(4� ேபா;வி�$ 
வ.வதாக� ெசா+�வி�$ ராதாவிட�� ேகாமதியிட�� விைட ெப%E(ெகா3$ 
ெச�றா�.  
 
ஆ3கைள விட� ெப3க0 சீ(கிர� ஒ.வைர ஒ.வ� ெதாி)� ெகா3$ 
ந3ப�களாகி வி$வா�க0. Jட�தி+ உ�கா�)தி.)த ேகாமதிB� பவானிB� 
ராதாD� ெந$நா0 பழகியவ�கைள� ேபால� ேபச ஆர�பி�தா�க0 . பவானிைய 
நாடக��(4 வர� ெசா+� ராதா மிகD� வ%&E�தினா0. ��E 5( க�$(கைள( 
கிழி��( ெகா$�� வி�$ நாகராஜனிட� ��ப� "பா;க0 வா-கி(ெகா3$ ஒ. 
ெபாிய 4�பி$ ேபா�$ வி�$( கிள�பினா0 அ)த� ெப3. அவ0 இ.)த சிறி� 
ேநர� வைர அ-4 கலகலெவ�E சிாி�&�, ேப�Cமாக இ.)த�. அவ0 ேபான பிற4 
பவானி, 'எ� ம�னி! ெப3 �. �.ெவ�E ந�றாக இ.(கிறா0 இ+ைலயா? 
ெரா�பD� ெவ4ளியான Cபாவ�" எ�E த� அபி�பிராய�ைத� ெதாிவி�தா0.  
 
”�Q......” எ�E Q0 ெகா�5னா0 ேகாமதி. ”எ�ன Cபாவேமா? 1�5ேல அைர 
மணிJ:-- � த-4 கிறதி+ைலயா�. காைலயி+ ஒ. உைட. ந$�பக�+ ேவE உைட. 
மாைலயி+ ஒ. அல-கர� எ�E உ$�தி( ெகா3$ ஊைர� C%றி வ.கிற�. வயC� 
ெப3 ஆயி%ேற எ�E கவைல�பட யா� இ.(கிறா�க0? டா(ட.(4 அவ� ேவைல 
தா� சாியாக இ.(கிற�. அ��ட� ஆ3க6(4� ெப3 4ழ)ைதகைள வள�( 4� 
வித� ெதாிBமா எ�ன?" எ�றா0 ேகாமதி,  
 
பவானியி� மன� உ3ைமயி+ ராதாD(காக இர(க�ப�ட�. இளைமB� அழ4� 
ப5�&� ேச�)த அ)த� ெப3U(4 வா*(ைகயி+ இ�ன+க0 வராம+ இ.(க 
ேவ3$ேம எ�E கவைல�ப�டா0.  
 
”இ-ேக அ5(க5 வ.வ� வழ(கமா?" எ�E விசாாி�தா0 பவானி ேகாமதிைய.  
 
”அெத+லா� ஒ�Eமி+ைல. எ�ெபா:தாவ� வ.வா0. நா� எ�ன பி.ஏ. வா 
ப5�தி.(கிேற�? அவ6(ெக�E ப5�த சிேநகிதிக0 ஏக�ப�டவ�க0 
இ.(கிறா�க0" எ�றா0 ேகாமதி அல�சியமாக,  
 
ப5�தவ�க0 ப5�தவ�க6ட� தா� பழக ேவ3$�. ப5�தவ�க0 ப5(காதவ�-
க6ட� பழ4வேதா ேபCவேதா Jடா�. ஏ� இ�ப5 எ+லா� வி�தியாச-கைள 
நாேம வ4��( ெகா0ள ேவ3$� எ�E தா� பவானி(4� &ாியவி+ைல .  
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சி)தைன ேதா;)த மன��ட� பவானி ெகா+ைல� தா*வார�தி+ ேபா; 
உ�கா�)தா0. அவ0 மன� திைரைய வி�$ ���திேயா அவAைடய ெசய+கேளா 
மைறயேவ இ+ைல. ப�டண வாச�தி+ சாாி சாாியாக ஒ. அGவGமி�றி� திாி)� 
வ.� ஆ3கைளB� அவ�க0 ந$வி+ ராதாைவ�ேபா�ற இள�ெப3களி� 
வா*(ைகையB� ஒ�பி�$� பா��தா0 பவானி.  
 
அ�ேபா� ப0ளி(Jட�தி�.)� பாG வ)தா�. க3க0 சிவ)� உத$க0 �5(க 
ேசா�)த �க��ட� வ.� அவைன� பா���� பவானி தி$(கி�டா0. "எ�னடா 
பாG! எ�ன ஆயி%E?" எ�E ேக�டா0 பதறியவாE. பாG தாயி� அ.கி+ வ)� 
உ�கா�)தா�. அ:� ெகா3ேட ைபயி�.)த &�தக-கைள ெவளிேய எ$�தா�. 
அதி+ இ.)த கண(4 ேநா�$� &�தக�தி+ இ.)த ஒ. சி�திர�ைத� தாயிட� 
கா3பி�தா�. 7சனி(கா; ேபா�ற உட�+ மா-காைய� ேபா�ற தைலB� 
ெகா�ைடயாக விழிக6மாக வைரய�ப�5.)த� கீேழ அ)த� சி�திர�தி%4 
விள(க�� தர�ப�5.)த� . "4ர-4 �RசிபாG! உ�ேனாேட ேபச மா�ேட�!" 
எ�E எ:தியி.)த�. எ:தியவ� த� ெபயைரB� ேபா�5.)தா�. இ)த� பிரபல 
ஓவிய� ேவE யா.மி+ைல Cமதி தா�.  
 
பவானி இைத�பா��த�� 'ப(' ெக�E சிாி�� வி�டா0. அ�மா சிாி�பைத� 
பா��த�� பாGD(4 அ:ைக அதிகமாக வ)த�.  
 
”பாG, இெத+லா� விைளயா�$(4� ேபா�5.(கிற பட� அ�பா. உ� �க� 
4ர-4 மாதிாி இ+ைல ெய�ப� உன(4� ெதாியாதா? ேச! ேச! Cமதி உ�ைன 
விடசி�னவ0. அவ0 ேபாி+ ேகாபி��( ெகா3$ அழலாமா? வா, 5ப� 
சா�பி�$வி�$ விைளயாட� ேபாகலா�..." எ�E Jறி அவைன� ேத%றினா0. 
ஆனா+ பாGவி� உ0ள� ெபா.மி( ெகா3ேட இ.)த�. "ஆக�$�, அ)த 
Cமதிைய வி�ேடனாபா�!" எ�E க.வி(ெகா3ேட யி.)தா�.  
 
Cமதி அ�E ப0ளி(Jட�தி�.)� ேநர� கழி�� வ)தா0. வ)தவ0 உ%சாக� 
ெபா-க� பாGைவ அைழ�தா0.  
 
Cமதி அவ� அ)த�&ற� தி.�பினா+ அ�ப5� ேபா; நி�றா0. இ)த� ப(க� 
பா��தா+ எதிாி+ வ)� நி�றா0.  
 
"சீ! ேபா. நா� தா� 4ர-4 �Rசியா�ேச. எ�ேனாட ேபச மா�ேட� எ�E 
எ:தினாேய. ஏ� ேபச வ)தா;? ெவ�கமி+ைல, மானமி+ைல, ெவ0ைள( 
க�தாி(கா;' எ�E J�ச+ ேபா�டா� பாG.  
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”பாG" எ�E க3ணீ� ெபா-க அைழ�தா0 Cமதி. ”ேட;! ேட;! நா� ெதாியாம+ 
எ:திேன�. எ�ைன ம�னி��( ெகா0ளடா" எ�றா0 க3ணீ.(கைடயி+. 
ஆைசBட� அவ� கர-கைள� ப%றி( கா3$ அவ0 ெகRC� கா�சிைய� பவானி 
பா��� உவைக ெய;தினா0. அவ0 மன�திேல ப%பல கனDக0 ேதா�றின.  
-----------   

2222....6. 6. 6. 6. பழி,�� பழிபழி,�� பழிபழி,�� பழிபழி,�� பழி    
 
Cமதிைய விட பாG ��E வயC ��தவ� . ெப3 4ழ)ைதயாகிய Cமதியி� 
உ0ள�தி+ நிைற)தி.)த க.ைணB�, ெம�ைமB� அவனிட�தி+ அ?வளவாக 
இ+ைல. இ)த� ெப3 இ�த]3$ இ.)� ெகா3$ எ� ேநா�5ேல ’4ர-4 
�Rசி' எ�E எ:தி� பட� ேவE ேபா�டாேள! இவைள எ�ப5யாவ� பழிவா-கிேய 
தீரேவ3$�' எ�ெற+லா� க:வி( ெகா3ேடயி.)தா�. CமதிB� ெஜயdB� 
ஒேர வ4�பி+ இ.(கிறவ�க0, ெஜயாீயி� ேநா�$� &�தக-கைள இவ0 வா-கி 
வ.வா0. ஏதாவ� ’ேநா��' எ:தி( ெகா3$ தி.�பி� த)� வி$வா0. பாG சமய� 
பா���( ெகா35.)தா� பழிவா-க.  
 
அ$�த நா0 ப0ளி(Jட� வி�ட�� CமதிBட� ெஜயd இவ�க0 1�$(4 
வ)தா0. இ.வ.� ேவ5(ைகயாக� சிாி��� ேபசி( ெகா3ேட அ�ைத பவானி 
ெகா$�த சி%E35ைய� சா�பி�டா�க0.  
 
பவானி ெப3க0 இ.வ.(4� தைலவாாி� பி�னி� 7�Q�5னா0. 4Fகல��ட� 
சிாி��( ெகா3ேட..... அவ�க0 ெவளிேய ேபானா�க0,  
 
பாG அவ�க0 ெவளிேய ேபாவைத� பா���( ெகா35.)தா�. ெம0ள� ப�-கி� 
ப�-கி ெவளிேய ஹாG(4 வ)தா�. ேமைஜ மீ� கிட)த Cமதியி� ப0ளி� ைபைய� 
திற)� ெஜயdயி� ேநா�$� &�தக� ஒ�ைற எ$�தா�. அழகாக ���(க0 
ேகா�த� ேபா+ எ:தியி.)த அவ0 பாட-களி+ நா�ைக)� தா0கைள( கிழி��� 
ேபா�டா�.  
 
" உ�” எ�E ஒ. �ைற ெதா3ைடைய( கைன�தா�. ேபா�( கள�திேல பழி(4� 
பழி வா-கிய ெவ%றி 1ரபா� சிாி�& ஒ�E அவ� ெதா3ைட(40 ளி.)� 
ெவளி�ப�ட�. பிற4 Cமதியி� ேநா�$� &�தக� ஒ�றி+ 'Cமதீ! ’ஸய��' ேநா�� 
எ�ப5 எ:தி( ெகா0வா; பா�(கலா�?--பாG" எ�E எ:தி ைவ�தா�.  
 
அ�றிரD அவ� சா�பி�$வி�$� சீ(கிரேம F-கி வி�டா�.  
 
அ$�த நா0 காைல பாGD� CமதிB� ஒ�றாகேவ கா�பி சா�பி�டா�க0. Cமதி  
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எ?வளேவா ேபச �ய�E� பாG விைற�பாகேவ நட)� ெகா3டா�. இ.வ.� 
Jட�தி+ இ.)த ேமைஜய.கி+ உ�கா�)� 1�$� பாட-கைள எ:த 
ஆர�பி�தா�க0. ெஜயdயி� விRஞான ேநா�$� &�தக� ஏ ஏடாக( கிழி)� 
கிட)த�. அவசர அவசரமாக எ+லா� &�தக-கைளB� பா�ைவயி�டா0. பாG 
எ:திைவ�தி.)த 4றி�&� அவ0 க3ணி+ ப�ட�. Cமதி(4 ஒேர சமய�தி+ 
ேகாப�� ப(க�� ேபா�5 ேபா�$( ெகா3$ கிள�பின. அ:தவாE, கிழி)த 
ேநா�$� &�தக��ட� அவ0 மா5(4� ெச�றா0.  
 
இ)த� சமய� பா��� அ�ைதயிட� ேபாகாம+ அ�மாவிட� ேபாகிற�. மாமி ேகாமதி 
எ�ன ெசா+Gவாேளா எ�E பய)தா� பாG. பCமைலயி+ பவானியிட� விசிறி( 
கா�பா+ ப�ட அ5க0 அவA(4 நிைனD வ)த�. யா� க3ணிG� படாம+ ப0ளி( 
Jட� ேபா; விட ேவ3$� எ�E அவ� �ய�ற ேபா� ேகாதி மா5� ப5களி+ 
அவசரமாக இற-கி வ)தா0. அவ� கிழி��� ேபா�ட ேநா�$� &�தக� காத�, 
ைகயி+ பி5��( ெகா3ேட, "ஏ3டா பாG இ � உ� ேவைலயா?' எ�E 
இைர)தா0.  
 
வியாதி(காாியான த� மாமி(4( 4ர+ இ?வளD கபளீெர�E இ.)� பாG 
பா��ததி+ைல. அவ0 அ?வளD அவசரமாக மா5� ப5களி+ இற-கி வ)த ைதB� 
அவ� க3டதி+ைல; ஆகேவ விய�&டA� பய��டA�, “ஆமா� மாமி! ெதாியாம+ 
கிழி�� வி�ேட�. இனிேம+ ெச;ய மா�ேட�. அவ0 மாதிர� எ�ைன( 4ர-4 
�Rசி எ�E பட� ேபாடலாமா?" எ�E ேக�டா�.  
 
”அவ0 உ� &�தக�தி+ தாேன ேபா�டா0? உ�ைன� ேபா+ ஊரா� &�தக�ைத( 
கிழி��� ேபாட வி+ைலேய. ேச! ேச! பதி��E வயC� ைபயA(4 வைகயாக 
இ.(க� ெதாியவி+ைலேய" எ�E இைர)தா0 ேகாமதி.  
 
அ�மா இ�ப5 இைர)� பாGைவ( ேகாபி��( ெகா0வா0 எ�ப� Cமதி(4� 
ெதாியா�. ெதாி)தி.)தா0 அவைன� ப%றி அ�மாவிட� &கா� ெச;தி.(க 
மா�டா0.  
 
உ0ேள இ.)த பவானிைய� பா��த�� ேகாமதி(4 ேகாப� அதிகமாக வ)த�.  
 
”இேதா பா� பவானி! உ� பி0ைள. டா(ட� ாீதரனி� ெப3 ெஜயdயி� ேநா�$� 
&�தக�ைத( கிழி��� ேபா�5.(கிறா�. அவ�க0 1�5�.)� யாராவ� வ)� 
ேக�டா+ நீ எ�ன பதி+ ெசா+G வாேயா என(4� ெதாியா� அ�மா' எ�E 
JறியவாE அ)த ேநா�$� &�தக�ைத 1சி( Jட�தி+ எறி)� வி�$� ேபானா0.  
 
கீேழ கிட)த ேநா�$� &�தக�ைதB�, பாGைவB� மாறி மாறி� பா��தா0 பவானி.  
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அவAட� அவ6(4� ேபசேவ பி5(கவி+ைல. க3ணிய�� ெகௗரவ�� வா;)த 
டா(ட� 1�டா.ட� இவனா+ விேராத� ஏ%ப�$ வி$ேமா எ�E அRசினா0.  
 
ெநRசிேல நிைற)தி.)த கவைலB� பய�� அவ6(4 ஒ. வித அச�$� 
ைதாிய�ைத அளி�தன. கிழி)த அ)த� &�தக�ைத எ$��( ெகா3$ டா(ட�  
dதர� 1�ைட ேநா(கி நட)தா0.  
 
அ�E அதிகாைலயிேலேய dதர� ெவளிேய ேபா; வி�டா�. ராதாD� அ�E 
மாைல நட(கவி.)த 5ராமாD(கா ஏ%பா$க0 ெச;வத%காக ெவளிேய 
ெச�றி.)தா0,  
 
1�$( Jட�தி+ Cவாமிநாத� ம�$� உ�கா�)தி.)தா�. ெஜயd ப0ளி(Jட� 
ேபாவத%காக( கிள�பி வ)தவ0, பவானிைய� பா���� &�னைக &ாி)தா0. பிற4, 
"1�5ேல யா.ேம இ+ைலேய, அ�ைத ராதா Jட ெவளிேய ேபாயி.(கிறாேள" 
எ�E ெதாிவி�தா�.  
 
பவானி ஆைசBட� அ)த( 4ழ)ைதயி� ைககைள� ப%றி( ெகா3டா0. வ.�த� 
நிைற)த 4ர�+ ”ெஜயd! பாG ஒ. தவE ெச;� வி�டா�. Cமதிேயா$ ச3ைட 
பி5��( ெகா3$ உ� ேநா�$� &�தக�ைத( கிழி�� வ��டான�மா...." எ�றா0.  
 
ெஜயd(4 வ.�தமாக�தா� இ.)த� . இ.)தாG� அ)த� ெப3 அைத ெவளிேய 
கா�5(ெகா0ளவி+ைல. ”பரவாயி+ைல. அதனா+ எ�ன? ேவE யாாிடமாவ� 
வா-கி எ:தி( ெகா0கிேற�" எ�E Jறிவி�$ அவசரமாக� ேபா;வி�டா0.  
 
அ�ேபா� Cவாமிநாத� ெவளிேய வ)தா�. யாைர பா�(க ேவ3$�? டா(ட� 
ெவளிேய ேபாயி.(கிறா�. ராதாD� 1�5+ இ+ைல" எ�E Jறியப5 பவானிைய( 
கவனி�தா� அவ�.  
 
பவானி �த�+ சிறி� தய-கினா0. அ�&ற� ெஜயdைய� பா�(க வ)ேத�" 
எ�றா0.  
 
”நீ-க0 எ-ேகயி.)� வ.கிறீ�க0 அ�மா?" எ�E Cவாமிநாத� விசாாி(கD� 
பவானி, விவர-கைள( Jறினா0.  
 
Cவாமிநாத� சிாி�தா�. "4ழ)ைதக0 அ�ப5� தா� ஒ�ேறாெடா�E ச3ைட 
பி5��( ெகா06�. விேராத�ைத மனசிேல ைவ��( ெகா0ள ம�$� 
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அவ�க6(4� ெதாியா�" எ�E Jறி வி�$, 'நாகராஜA(4 ஒ. த-ைக 
இ.�பதாகேவ என(4� ெதாியா�..." எ�E ெசா+�� ேப�ைச �5(காம+  
நிE�தினா� அவ�.  
 
அ)த இள� ெப3 ஒ. விதைவ எ�பைத அவ� ெதாி)� ெகா3டேபா�, அவ.ைடய 
உ0ள� வா5 வ.)திய�.  
---------------   

2222....7. 7. 7. 7. ெச&ைனயி� #ெச&ைனயி� #ெச&ைனயி� #ெச&ைனயி� #$	தி$	தி$	தி$	தி    
 
அ�E மாைலயி+ மிbYய� திேய�டாி+ J�ட� ெநாி)த�. ெச�ைனயி+ 
இ.(4� பிரபல ெப3க0 க+aாி மாணவிகளா+ நட�த�ப$� ப(ைத மீராவி� 
நாடக� அ-4 நட�த ஏ%பா$ ஆகியி.)த�. வQலா4� பண�ைத காசேநா; 
நிவாரண��(4 அளி�பதாக அவ�க0 அறிவி�தி.)தப5யா+ J�ட� அதிகமாகேவ 
இ.)த�. �த+ வ4�பி�.)� கைடசி வ4�&வைரயி+ இடமி+லாம+ ரசிக�க0 
ெந.(கிய5��( ெகா3$ உ�கா�)தி.)தா�க0.  
 
இர3டாவ� வ4�பி+ நாகராஜA� ேகாமதிB� உ�கா�)தி.)தா�க0. நாகராஜ� 
ச%ைற(ெகா. தர� த� ைக(ெக5யார�ைத� பா��ப��, பிற4 மைனவியி� ப(க� 
தி.�பி ஏேதா �U�U�ப�மாக இ.)தா�. ேகாமதி �க�தி+ ேகாப� ெபா-க 
உ�கா�)தி.)தா0.  
 
1�ைட வி�$ அவ�க0 &ற�ப$� ேபா� ஒ. சி�னRசிE தகராE நட)த�. 
கணவAட� 5ராமாD(4� ெச+ல ேவ3$� எ�E ேகாமதி(4 ஆைச அவA� 
அவமாக� ேச�)� எ-4ேம ெவளிேய ேபாவேதயி+ைல. நாகராஜA(4� த� 
'பிYன�* ஒ�ேறதா� ல�சிய�. இ)த மாச�தி+ இ.பதினாயிர��(4 பிYன� 
ேபாயி.(கிற�. ”நா� கவனி(கா வி�டா+ அதி+ கா+ ப-4(Jட நட)தி.(கா�" 
எ�E மைனவியிட� ெப.ைம�ப�$( ெகா0வா�.  
 
பண� ஏராளமாக வ.கிற�. 1�5+ கா� இ.(கிற�. ேவைலயா�க0 
இ.(கிறா�க0. இதனா+ எ+லா� ேகாபதி(4 மன�தி+ தி.�தி ஏ%படவி+ைல. 
வா*(ைகயி+ தி.�தியைடய� பண� ம�$� இ.)� வி�டா+ ேபா�மா? அ�&� 
ஆேரா(கிய�� சீாிய ப3&� ேச�)தா+தாேன அ)த� பண�தி� மதி�&� உய�)� 
பிரகாசி(4�? மாச�தி+ இ.ப� நா�க0 கணவA� மைனவிB� சாியாக� ேபச(Jட 
அவகாச மி+லாம+ நாகராஜ� ெவளியிேலேய C%றி( ெகா35.�பா�. மி4தி 
நா�க0 1�5+ இ.)தாG� மைனவி மக6ட� ேபCவத%4 அவA(4 அவகாச� 
இ.(கா�. மாதா)தர� ெசலDக0, &ைடைவ( கைட பி+க0, டா(ட� பி+க0. அவ� 
ேமைஜமீ� ைவ(க� ப�5.(4�. அவ%E(4 'ெச(' கிழி��( ைகெய:��� ேபா�$ 
4மா�தா �லமாக அA�பி வி$வா� .  
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மைனவி எழிலரசியாக அல-கார� ப3ணி( ெகா3$ நி�றாG� கவனி(க 
அவA(4 அவகாச� இ.(கா�. மக0 ப0ளி(Jட�தி+ பாிCக0 வா-கி( 
ெக�5(காாியாக விள-கினாG� ெப.ைம�பட அவ� ெகா$�� ைவ�தவன+ல. 
இ(காரண-கேள ேகாமதிைய ஒ. நிர)தர ேநாயாளி ஆ(கிவி�டன. ெவளியா� 
அ)த� த�பதிைய� ப%றி� ெப.ைமயாக�தா� நிைன��( ெகா35.)தா�க0. ஒ. 
தடைவ ெப-கe� ேபா;வி�$ வ)த நாகராஜ� &டைவ ஒ�E வா-கி வ)தா�. 
உட+ ெதாிB�ப5 அ?வளD ெம+�யதாக இ.)த� அ�&டைவ. உடெல-4� 
ஜாிைக� 7(க0 ைவ�� ைத(க�ப�5.)த�. ”இ)த� &டைவைய உ$�தி( 
ெகா3$ எ�ேனா$ எ� ந3ப� 1�$( க+யாண��(4 வா" எ�E அைழ�தா� 
நாகராஜ�.  
 
&டைவைய� பா��தDட� ேகாமதியி� மன�தி+ ஓ� அ.வ.�& ஏ%ப�ட�. அவ0 
அ�வைரயி+ அ� மாதிாி உ$�தி( ெகா3டதி+ைல. கணவ� ெசா+கிறாேர எ�E 
மைனவி எைத ேவ3$மானாG� ெச;� விட �5Bமா? ந�ைம தீைமைய 
ஆரா;)� ஒ. �5D(4 வ.வ� தா� சிற)த�.  
 
ேகாமதி அைத உ$�தி( ெகா3$ வர மE�தா0. அ�தி 7�தா% ேபா+ த�னன 
உட� வ.�ப5 அைழ(4� கணவனி� அ�ைப உதEகிேறாேம எ�E ேகாமதி 
மன� வ.)தினா0. இ.)தாG� Cய ெகௗரவ�ைத இழ(க, அவ0 வி.�பவி+ைல . 
அ�E அவAட� அவ0 க+யாண��(4� ேபாகவி+ைல.  
 
நாகராஜ� மைனவிைய� ப%றி ேவE விதமாக நிைன��( ெகா3டா�. அவ0 ஒ. 
ஜட� எ�ப� அவ� அபி�பிராய�. அத� பிற, அவைள அவ� ெவளிேய அைழ��� 
ெச+லேவயி+ைல.  
 
அ�E பக+ சா�பா�5%4 அ�&ற� ேகாமதி 5ராமா 5(ெக�$(கைள எ$��( 
ெகா3$ நாகராஜனி� அைற(40 �ைழ)தா0. ஈமG� மி�சார விசிறியி� கீ* 
உ�கா�)தி.(4� அவ� அ.கி+ தய-கியப5 நி�றா0 , பிற4 ைதாிய�ைத 
வரவழி��( ெகா3$ ”இ�ைற(4 5ராமாD(4� ேபாகலாமா வ.கிறீ�களா?" எ�E 
ேக�டா0.  
 
நாகராஜ� சிறி� ேநர� 'ைப+'கைள� &ர�5( ெகா35.)தா�. பிற4 ேகாமதிைய 
நிமி�)� பா��� "எ�ன ேக�டா;?" எ�E விசாாி�தா�.  
 
ேகாமதி(4 ஆ�திர� வ)த�. அைத( கா�5( ெகா0ளாம+, "5ராமாD(4� 
ேபாகலாமா எ�ேற�?" எ�றா0.  
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"ஓ! ேபஷா;� ேபாேய�. நா� ெவளிேய ேபாக ’டா(Y' ைவ��( ெகா0கிேற�."  
 
”இ+ைல ........ நீ-க6� வா.-கேள� எ�ேனா$!" எ�றா0 ேகாமதி �க�தி+ 
ெவ�க� படர.  
 
”பா��தாயா? எ�ைன� ேபா;( J�பி$கிறாேய என(4 ’பிYன�' விஷயமா; 
ஒ.�தைர ேஹா�ட+ ’பிரகாஷி+' இ�E இரD எ�$ மணி(4� ச)தி�தாக 
ேவ3$�, ��னா5ேய ேபா;� பா��தாG� ேதவைல."  
 
ேகாமதி(4 ��& அட-கி� ேபான ஆ�திர� மீ3$� கிள�பிய� .  
 
“உ-க6(4 எ�ைற(4� தா� 'பிYன�" இ.(கிற�! அ�ப5 எ�ன �:கி� 
ேபாகிறேதா ெதாியவி+ைல. ச�பாதி�த ம�$� ேபா�ேம" எ�E Jறி வி�$ அ.கி+ 
கிட)த ேசாபாவி+ உ�கா�)� ெகா3டா0.  
 
"ேநா, ேநா, ேகாமதி! உன(4 வியாபார விஷய� எ+லா� ெதாியா�, ஒ. நிமிஷ� 
அ.)தி.)தாG� ேபா�C!"  
 
“ேபாக�$� ேபா-க0! நா� இ)த� தடைவ சாக� பிைழ(க ஆ�ப�திாியி+ 
கிட)ேத�. பிைழ�� 1�$(4 வ)த நா ெர3$ ேப.� ேச�)� ேபா�ேடா Jட 
எ$��( ெகா0ள ேவ3$� எ�கிற ஆைச என(4. உட�& ேதற�$� எ�E 
இ.(கிேற�. நீ-க0 வ)� தா� ஆக ேவ3$�......"  
 
எ�னதா� பண��(4 அ5ைமயாக இ.) தாG� அவனா+ மைனவியி� இ)த 
ேவ3$ேகாைள� த�ட �5யவி+ைல.  
 
அைர மன��ட� நாடக��(க� &ற�ப�டா� நாகராஜ�. Cமதி ��னதாகேவ 
ெஜயdBட� ேபா; வி�டா0. அவ0 பாலகி.Lணனாக 5ராமாவி+ ந5(க 
ேவ3$�.  
 
”ஒ. 5(ெக� 1ணாக� ேபாகிறேத. பவானி நீ வ.கிறாயா அ�மா!" எ�E ேக�டா� 
நாகராஜ�.  
 
”நாடக��(கா? ேவ3டா� அ3ணா நீB� ம�னி B�ேபா; வா.-க0. ேகாபால�  
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என(4� �ைண இ.�பதாக� ெசா+Gகிறா�. அவ� மைனவிB� இ-4 வ.கிேற� 
எ�E ெசா+�யி.(கிறா0" எ�றா0.  
 
”உ�...சாி...பாG எ-ேக? அவனாவ� வர�$�!" எ�றா� நாகராஜ�.  
 
”பாGவா?" எ�றா0 ேகாமதி ேகாப��ட�. அவ0 �க� ேகாப�தா+ சிவ)த�.  
 
"அவ� ஒ.�த� எதிாிG� வரமா�டா�. அவ0 காைலயி+ ப3ணின விஷம��(4 
5ராமா ஒ�Eதா� அவA(4( 4ைற�சலாக இ.(கிற�!"  
 
நாகராஜ� �ன� �லா( ஷ��ைட உதறி� ேபா�$( ெகா3$ . ’ சாி நீயாவ� 
சீ(கிர� கிள�&' எ�றா� அG�&ட�. இ.வ.� காாி+ ஏறி( ெகா3$ நாடக� 
பா�(க� &ற�ப�டா�க0.  
 
மா5 வரா)தாவி+ நி�E த�ைன நாடக��(4 அைழ��� ேபாகாம+ ெவளிேய 
ெச+G� த� மாமா மாமிைய( கவனி�தா� பாG அ)த� பிRC மன�திேல 
ஏமா%ற�, ஏ(க�, �(க� �த�யைவ நிைற)தி.)தன. க3களி�.)� வழிB� 
க3ணீ.ட� ெதாைலவி+ ெச+G� காைரேய பா���(ெகா3$ நி�றி.)தா� 
பாG. ேநா�$� &�தக�ைத( கிழி�தைத ெஜயd ெபா.� ப$�தவி+ைல. 'பாG! நீ 
5ராமாD(4 வ.வாயி+ைலயா?' எ�E அவைன� பா���� ப0ளி(4� ெச+G� 
ெபா:� ேக�டா0. ஆனா+ ெபாியவ�க0, எ+லா� ெதாி)தவ�க0. ஒ. 4ழ)ைத 
ெச;த அ%ப� தவைற மக�தானதாக நிைன��� ெபாிதா(க அத%4 த3டைனB� 
அளி�� வி�டா�க0.  
 
பவானியி� மன�� வ.)திய�. 'தன(ெகத%4 நாடக�� இ�ெனா�E�? 
வா*(ைகயிேல நாடக� ஆர�பி��, ந5�� �5�� ெவளிேயறிய ந5ைகயாகி 
வி�ேடாேம நா�! ந�ைம( J�பி�டா�கேள! ஒ�E� ெதாியாத சிE ைபய�. 
அவைள ம�னி�� அைழ��� ேபாக அவ�க6(4 மனமி+ைலேய' எ�E 
வ.)தினா0 அவ0.  
 
”பாG! நீ சம��தாக� ப5��� ெபாியவனாகி Cத)திரமாக இ.(4� ேபா� 
இைத�ேபால எ?வளேவா நாடக-க0 பா�(கலா� அ�பா. வா, ைக கா+கைள 
அல�பி(ெகா3$ கீைத Cேலாக-கைள� ெசா+, ேக�கிேற�" எ�E மகைன( 
ைகைய�ப%றி அைழ��(ெகா3$ கீேழ வ)தா0 பவானி.  
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அ-ேக மிbYய� திேய�டாி+ நாகராஜA(4 இ.�&( ெகா0ளவி+ைல. 
ேகாமதிைய� தனியாக வி�$ வி�$ நா� ேபா; அவைர� பா���வி�$ ேநராக 
1�$(4� ேபா; வி$ேவ�. காைர அA�&கிேற�, நீ Cமதிைய அைழ��( 
ெகா3$ வ)� வி$" எ�E Jறிவி�$, திைர F(கி� சில கா�சிக0 நட)� 
ெகா35.(4�ேபா� ெவளிேய எ:)�ேபா; வி�டா�. 
 
மRச�திேல சா;)� ப$�தி.(கிறா0 ப(த மீரா. ேமவாாி� மகாராணி அவ0. 
இ�டைத� ெச;ய ஆயிர� ேப� கா��( கிட)தா�க0. ெப�5 ெப�5யாக அணிக6� 
ஆைடக6� ேக�பார%E( கிட)தன. அவ0 எ3U� எ3ணெம+லா� அ)த( 
க3ணைன� ப%றி�தா�. அவ0 பா�(4மிட-களி+ எ+லா� அவ� ெதாி)தா�. 
மகாராஜா த� மைனவிைய( காண அ)த�&ர� வ.கிறா�. அழேக உ.வான மீரா 
பதறி எ:)� பதி(4 மாியாைத ெச;கிறா0 . அவ� மைனவியிட� இ�பமாக� 
ேபCகிறா�. ஆனா+ அவ0 ெசவிகளிேல க3ணனி� ேவ;-4ழ+ இைச ேக�கிற�. 
மRச�தி�.)� எ:)� அர3மைன� 7-காவிA0 பா;)� ஓ$கிறா0. அ-ேக 
நீலவானி+ மித)� ெச+G� ெவ3ணிலவி+ க3ண� ெதாிகிறா�. மல� ெசறி)த 
மர-களி� ரகத வ3ண�தி+ ேதா�E கிறா� க3ண�. தடாக�திேல க3ண�. 
மீராவி� இதய� �:வ�� அவ� உ.வேம வியாபி�� தி.( கிற�. மீரா மய-கி( 
கீேழ வி:கிறா0. 
 
ப(த மீராவாக வ)த ராைதயி� எழிG� ந5�&� சைபேயாைர� பரவச�ப$�தி 
வி�டன. பலமான கர ேகாஷ� எ:)த� சைபயி+.  
 
நாடக� �5)த�. அேநகமாக எ+ேலா.� ெவளிேய ேபா;வி�டா�க0. நாடக�தி+ 
ந5�த ெப3களி� ெப%ேறா�க0 உறவின�க0 ம�$� இ.)தா�க0.  
 
ேவஷ�ைத( கைல��வி�$ ராதா ெவளிேய வ)தா0. Cவாமிநாத� நி�E 
ெகா35.)தா�. ”ேபாகலாமா அ�மா?" எ�E ேக�டா�. எ+ேலாாிட�� விைட 
ெப%E(ெகா3$ ெவளிேய வ)தா0 ராதா. அ-ேக ஒ. சிE J�ட� நி�றி.)த�. 
ஐ)தாE வா�ப�க0 வாிைசயாக நி�றி.)தா�க0.  
 
'ெவா3ட� &+ ஆ�ஷ�!" எ�றா� ஒ.வ� .  
 
"மா�ெவல�!" எ�றா� இ�ெனா.வ�.  
 
"ெரா�பD� பிரமாதமாக இ.)த� உ-க0 ந5�&" எ�E, தா� தமிழ� எ�பைத 
மற)� விடாம+ தமிழிேலேய ேபசி� த� உ%சாக�ைத� ெதாிவி�தா� ம%ெறா.வ�. 
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கைடசியி+ இ.)த வா�ப� ��ேன வ)தா�. “எ�ைன� ெதாிகிறதா? ேந%E 
ேகாட�பா(க� ஹா�ட�+ 5(க� வி%க வ)தீ�கேள. உ-க0 ந5�ைப� பா��த 
��E மணி ேநர�� நா� மீராவி� கால�தி+ வசி�தவ� மாதிாி இ.)ேத�. 
க-(ராஜு ேலஷ��" எ�றா� அவ�. அவ� ேவEயா.மி+ைல ���தி தா�!  
 
CவாமிநாதA(4 இவ�க0 உ%சாக� ஒ�E� ேவ35.(கவி+ைல. வா அ�மா. மணி 
பதிெனா�E ஆக�ேபாகிற�" எ�E ெசா+�(ெகா3ேட அவைள அைழ��( 
ெகா3$ காைர ேநா(கி நட)தா� அவ�.  
--------------  

2222....8. 8. 8. 8. ச�தி��ச�தி��ச�தி��ச�தி��    
 
���தி ெச�ைன(4 வ)� வி�டா� எ�ப� நா� ஆ�சாியேமா பரபர�ேபா அைடய 
ேவ35 தி+ைல. பCமைலயி+ Cமா� நா�ைக)� மாத-க0 அவ� த-கியி.)த-
த%4( காரணேம பவானி தா�. அ)த இள� ெப3ணி� மன�ைத( ெக$�� த� 
Cயநல�ைத� 7��தி ெச;� ெகா0ளேவ ���தி அ-4 த-கியி.)தா�. வய� 
ெச�ற மாமாD(காகேவா மாமி(காகேவா அ-4 இ+ைல.  
 
பCமைல ரயி+ நிைலய�ைத வி�$ பவானி &ற� ப�$ வ)த பாசRச� வ35 
கிள�பி�ேபான பிற4 ேசா�)த மன��ட� ���தி 1�$(4 வ)தா�. 7�ட�ப�$( 
கிட)த பவானியி� 1�$ வாசைல ஏ(க��ட� பா��தா�. அவ0 தின�� மாைல 
ேவைளகளி+ ம+�ைக� 7�பறி(4� ம+�ைக� ப)த�� கீ* ெப.��Cட� சிறி� 
ேநர� நி�றா�. ஆனா+ உEதிB�, ைவரா(கிய��, ெநRச:�த�� நிைற)த அவ0 
ேதா%ற�ைத� ப%றி ஒ. கண� சி)தி�தா� ���தி. க.ைணேய வ5வமாக விள-4� 
அ)த( க3க0 நடராஜ� ெப.மானி� பட�ைத ேநா(4-கா+ கசி)� க3 ம+கி� 
த� அ�ைப ெவளியி�டைத( கவனி�தி.(கிறா�. அேத க3க0 ெந.�&� 
�3ட-களாக Tவ��தைதB� பா��தா�.  
 
திடசி�த� நிைற)த அ)த�ெப3 எ-ேக இ.)தாG� ஏமாற மா�டா0 எ�ப� 
அவA(4 ெபா-கிவி�ட�. ஆகேவ இனி அவைள� ப%றி சி)தி�பதி+ பலனி+ைல 
எ�ப� அவA(4� ெத0ெளன� ெதாி)� ேபாயி%E. 
 
பவானி ஊ.(4� ெச�E இர3$ தின-க0 கழி�� ���தி தன(4� ெச�ைனயி+ 
�(கியமான அGவக0 இ.�பதாக� ெசா+�( ெகா3$ &ற�ப�$ வி�டா�. 
ெச�ைனயி+ அவ� த-4வத%4 உறவின� யா.� கிைடயா�. க+க�தா ஆWசி+ 
அவAட� ேவைல பா��� வ)த ந3ப� ஒ.வாி� சேகாதர� ேகாட� பா(க� 
ஹா�ட+ ஒ�றி+ இ.)� ெகா3$ ப5�� வ)தா�.  
 
எ:�7ாி+ இற-கிய��, அவ� நிைனD வரேவ ���தி ேநராக ேகாட�பா(க� 
ெச�E ஹா�ட�+ அ)த� பி0ைளைய� ப%றி விசாாி�தா�. தகவG� கிைட�த�. 
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த� ெப�5 ப$(ைகைய அ-ேக ைவ�� வி�$, �நான� ெச;� காைல ஆகார�ைத 
�5��( ெகா3டா� ���தி. பிற4 க�ெபனி ேவைலயாக ைசனா பஜா.(4� 
ெச�E வி�$ இரD மD3�ேரா� ேஹா�ட+ ஒ�றி+ சா�பா�ைட �5��( 
ெகா3$ ஹா�டG(4 வ)தா�.  
 
அ$�த நா0 அவA�, அவ� ந3பA� ெவளியி+ எ-4� ேபாகவி+ைல. அ�E 
சனி(கிழைம. வி$�ைற நா0. ந3ப�க0 இ.வ.� சா�பி�$ வி�$ அைறயி+ 
உ�கா�)� ேபசி( ெகா35.)தா�க0. வாயி+ இ.)த சிகெர�ைட� &ைக�தப5 
���தி, த�Aைடய அகில இ)திய விஜய�ைத� ப%றி அள)� ெகா35.)த�! 
பா��த இட-க0 பாதி இ.)தா+, பா�(காத இட-கைளB� அவ� வ�ணி�தேபா� 
ேத�)த ஓ� எ:�தாளA(4 இ.(க ேவ35ய க%பா ச(தி இ�ப5 ஒ.வனிட� 
1ணாக விரயமாகிறேத எ�E தா� எ3ண� ேதா�E�. ஹா�ட+ அைறகளி+ 
திOெர�E நிச�த� நிலவிய�,  
 
நாைல)� ெப3க0, அழகாக உ$�தி( ெகா3$ கல கல ெவ�E ேபசியப5 
வ)தா�க0. ஒ?ெவா. அைறயாக Vைழ)� அ-கி.)த மாணவ�களிட� ேபசி -
5.ராமாD(4 5(ெக� வா-கி( ெகா06�ப5( ேக�டா�க0. கைடசியாக ���தி 
இ.)த அைற(40 Vைழ)தா�க0 அவ�க0, அவ�களி+ ஒ. ெப3 ப5�ப5யாக 
இ.(4� J)தைல இர�ைட� பி�ன+களாக� பி�னி, பாதியி+ ெவ3ணிற 
ாி�பனா+ க�5யி.)தா0. கா�களி+ ஜிG ஜிG ெவ�E பிரகாசி(4� ைவர� 
ேதா$�, ைவர ஜிமி(கிக6� அணி)தி.)தா0. �(கி+ ஒ�E� ஆபரண� இ+ைல. 
ெந%றியி+ வ�ட வ5வ மாக� ெபாிய அளவி+ ெபா�$ ைவ��. அத� கீேழ சிறிய 
ெபா�ெடா�E ைவ�தி.)தா0. ேராஜா வ3ண�தி+ ’ஷிபா�' &டைவB�, �ழ-ைக 
வைரயி+ ைக ைவ(க�ப�5.)த ேசாளிB� அணி)தி.)தா0 அவ0. �. �. 
ெவ�E அவ0 �க� பா��பத%4 வசீகரமாக இ.)த�. க3கைள� Cழ%றி அவ0 
&�னைக &ாி)தவாE ���திையB�, அவ� ந3பைனB� ைக4வி�� 
வண-கினா0.  
 
”காசேநா; நிவாரண��(காக 5ராமா ேபாகிேறா�. இவ�க0 எ+லா� பி. ஏ. ப5(4� 
மாணவிக0 இர3$ 5(ெக�$(க0 வா-கி(ெகா0ள ேவ3$�” எ�றா0 அவ0.  
 
அவ�க0 பதிைலB� எதி�பாராம+ இர3$ ஐ)� "பா; 5(ெக�$கைள( கிழி�� 
ேமைஜ மீ� ைவ�தா0 அ)த� ெப3. ���தி ப�ைஸ� திற)� ந3பA(4� ேச��� 
ப�� "பா; ெகா$�� 5(க� வா-கினா�.  
 
”அேடேட! என(ெகத%க�பா வா-கினா;?  எ�றா� ந3ப�.  
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”பரவாயி+ைல, ேபா; வி�$ வரலா�" எ�E ���தி சிாி��( ெகா3ேட Jறினா�.  
 
ெப3க0 விைட ெப%E( ெகா3$ அ)த அைற மய( கட(4� ேபா� ஒ.�தி 
ெசா�னா0. ”அ5 ராதா! நீ வ)தி.(காவி�டா+ எ-களா+ ப��  5(ெக�$க0 
Jடவி%றி.(க �5யா�. ெக�5( காாிய5 நீ!"  
 
ராதா கல கலெவ�E சிாி�தா0. ”7! இெத�ன பிரமாத�? நீ தா� க�$� ெப�5 
மாதிாி தைலைய 4னி)� ெகா3$ நி�றா;, ேபCகிற வித�தி+ ேபசினா+ ஒ.வ� 
இர3$ 5(ெக�$க0 எ�ன நாைல)� 5(ெக�$க0 Jட வா-கி( ெகா0வா�"  
எ�றா0.  
 
”இ.)தாG�. ராதாவி� க3க6(4 அ5ைம ஆகாம+ ஒ.�த� இ.(க �5Bமா?" 
எ�E ெசா+�( ெகா3ேட ம%ெறா. ெப3 ெச+லமாக ராதாவி� க�ன�தி+ 
த�5னா0.  
 
”சீ! ேபா5?" எ�E ெசா+�( ெகா3ேட ராதா மEப5B� கலகலெவ�E சிாி�தா0. 
���தி ஜ�ன+ ஓரமாக நி�E கீேழ ேதா�ட�தி+ ஒ%ைறய5� பாைதயி+ நட)� 
ெச+G� அ)த� ெப3களி� ம�தியி+ ேபா; ராதாைவ( க3 இைம(காம+ 
பா��தா�. அவ�க0 அவ� பா�ைவைய வி�$ மைற)த�� அைற(40 தி.�பி, 
”ேகாபி! க�டாய� இ)த 5ராமாைவ 'மி�' ப3ண(Jடா�டா!?" எ�E ெசா+�( 
ெகா3ேட 5(க�$ட� அவ�க0 ெகா$�த நாடக ேநா�Oைச எ$��� பா��தா�, 
ந5�பவ�களி� ெபய�க0 வாிைசயாக( காண�ப�டன. �த�+ மி� ராதா, பி. ஏ. 
மீரா' எ�E ேபாட�ப�5.)த�.  
 
மனித� சி)தி(4� சி)தைனக0, ெச;ைகக0 யாDேம &னிதமானைவ எ�E ெசா+ல 
�5யா�. த�னா+ J$மான வைரயி+ ந+லைவகைளேய ெச;� நிைன�� 
வா*)தானாகி+ அவ� வா*(ைகயி+ ஓரளD உ3ைமயாக வா*)தவ� எ�E 
ெசா+லலா�. அ�ப5 இராம+ அவ� எ3U� எ3ணெம+லா�, ெச;B� 
ெச;ைகக0 எ+லா� பிற� மன�ைத ேநாக� ெச;வனவாகD� இழிவானைவ-
களாகDேம இ.)தா+ 'மனித� பிறவிB� ேவ3$வேத இ� மாநில�ேத' எ�E 
ேவ35 அவ� மனிதனாக� பிற(க ேவ35ய அவசியேம இ+ைல.  
 
���தியி� மன� ச$தியி+ இ�ப5� பல வித-களாக மாE� இய+ைப அைட)� 
வி�ட�. பிற4 தா� அவ� த� ந3பAட� நாடக� பா�(க வ)தா�. வ)த 
இட�தி+ ராதாவிட� த� ச)ேதாஷ�ைதB� அறிவி�தா�. அத%4� பதிலாக( 
கிைட�த அவ0 &�சிாி�ைப அவ� விைல மதி(க �5யாத *ேகாஹி]�' 
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ைவர��(4 ஒ�பி�டா�. அைத� ப%றிேய அவ� சி)தி��( ெகா3$ ெச�ைனைய 
வல� வ)� ெகா35.)தா�.  
------------   

2222....9. 9. 9. 9. ேகாமதியி& �ைறேகாமதியி& �ைறேகாமதியி& �ைறேகாமதியி& �ைற    
 
ஹா�+ இ.)த &�த� சிைலைய� �ைட�� ைவ�� வி�$, ேதா�ட�தி+ 
மல�)தி.)த ெபாிய ேராஜா மலைர எ$�� வ)� சிைலயி� பாத-களி+ ைவ�தா0 
பவானி. கீேழ க�பள�தி+ உ�கா�)� பாGDட� ' ேகர�' ஆ5( ெகா35.)த Cமதி 
"அ�ைத! நீ ஏ� அ�ைற(4 5ராமாD(4 வரவி+ைல. பாதியி+ அ�பா, அ�மாைவ� 
தனியாக வி�$ வி�$ எ:)� ேபா;வி�டாராேம . அ�மா ெசா�னா0. நீ ஏ� 
அ�ைத எ�ெபா:�� ஒ. மாதிாியாக இ.(கிறா;? Cவாமி(4� 7ைஜ 
ப3Uகிறா;. எ-க6( ெக+லா� ேவைல ெச;கிறா;. அ�மா Jட� ெசா+கிறா0. 
'பவானி வராவி�டா+ எ� உட�& ேதறி இ.(கா�. பாவ�! அவைள� பா��தா+ எ� 
மனC ச-கட�ப$கிற�' எ�E. இனிேம+ எ�ேனா$ ெவளிேய வாேய� அ�ைத. 
ெஜயdயி� 1�$(4� ேபா4� ேபா� வ.கிறாயா?" எ�E ேக�டா0. ேப�சி� 
இைடயி+ அ)த(4ழ)ைதயி� 4ர+ க�மி%E. பளபள(4� அவ0 விழிகளி+ 
க3ணீ� திர3$ நி�ற�.  
 
பவானி வாRைசBட� Cமதியி� அ.கி+ வ)� உ�கா�)தா0. ஆைசBட� அவ0 
தைலைய வ.5னா0. அ�&ற�. 'க3ேண ! பிற.(4 உபகாரமாக இ.(க ேவ3$� 
எ�ப� ஒ�Eதா� எ� ஆைச. ேவE ஆைசகேளா வி.�ப-கேளா எ�D� 
என(கி+ைல. உன(4� தைலவாாி� பி�னி மல� Q�5� ெபா�$ ைவ�தா+ எ� 
மன�திேல ஆன)த� ெபா-4கிற�. ந+ல உணவாக� சைம�� எ+ேலா.(4� 
பாிமாறினா+ அவ�க0 சா�பி�$� பசி தீ�)தDட� எ� வயிE தி.�தியா+ நிைற)� 
வி$கிற�.  
 
”இ-ேக பா� Cமதி! இ)த மகாைன� ப%றி நீ உ� சாி�திர� &�தக�தி+ 
ப5�தி.�பா;. பிற.ைடய ��ப-க6(காக இர(க�ப�$ அ�ைபB�. அஹி�ைச 
ையB� த� ல�சியமாக( ெகா3$ அரச ேபாக�ைத� �ற)தவர+லவா இவ�?" எ�E 
அ.கி+ ேமைஜ மீ� இ.)த &�த� சிைலைய( கா�5� ேபசினா0 பவானி. CமதிB� 
பாGD� திற)த வா; �டாம+ பவானி ெசா+வைத( கவனி��( 
ெகா35.)தா�க0. &�தைரB� கா)தி அ5கைளB� ேபா%றி வண-4வதா+ தா� 
அ�ைத இ?வளD ந+லவளாக இ.(கிறா0 எ�E Cமதி நிைன��(ெகா3டா0.  
 
"அ�ைத! அ�ைத!" எ�E ெசா+�( ெகா3ேட Cமதி அவ0 க:�ைத( க�5( 
ெகா3$ க�ன�தி+ இர3$ ��த-க0 ெகா$�தா0.  
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Cமதி த� அ�மாைவ ��தமி$வைத� பா��� ”ேஹ! ேஹ!" எ�E சிாி�தா� பாG.  
"எத%ெக$�தாG� சிாி�&� தா3டா உன(4" எ�E பவானி அவைன( ேகாபி��( 
ெகா3டா0.  
 
மா5யி+ இ.)த ேகாமதி கீேழ இற-கி வ)தா0. ��E நா�களாக அவ6(4 
மEப5B� உட�& சாியி+ைல. நாடக�தி+ நாகராஜ� பாதியி+ அவைள வி�$ 
வி�$ எ:)� ேபானDட� மன� ேசா�)� உ�கா�)தி.)தா0 ேகாமதி. நாடக�தி+ 
பல ரசமான கா�சிக0, நடன-க0, ச�பாஷைணக0, பா�$(க0 இ.)�� அவளா+ 
ஒ�ைறBேம ரசி(க �5யவி+ைல. 'எத%காக வ)ேதா�' எ�E அG��( 
ெகா3டா0. ேஜா5 ேஜா5யாக உ�கா�)� நாடக� பா�(4� த�பதிகைள� 
பா���� ெப.��ெசறி)தா0 ேகாமதி. கைடசி( கா�சி நட)� ெகா35.)தேபா�. 
அG�&ட� ெவளிேய வ)� பா��தா0. நாகராஜேன கா.ட� வ)தி.)தா�. நாடக� 
�5வத%4 ��ேப மைனவி ெவளிேய வ)� விடேவ, "எ�ன? ஒ�E� ந�றாக 
இ+ைலயா? என(4 அ�ெபா:ேத ெதாிB�”, எ�E ஆர�பி�தா� அவ�.  
 
"எ+லா� ந�றாக�தா� இ.(கிற�; என(4� தா� இ.(க� பி5(கவி+ைல. பிற)த 
இட�தி+ தா� ஒ35யாக� பிற)ேத� எ�றா+, &4)த இட�திG� ஒ35( 
க�ைடதா�!" எ�றா0 நிLfரமாக.  
 
"யா� அ�ப5� ெசா�ன�?" எ�றா� நாகராஜ� காைர '�டா��' ெச;� ெகா3ேட. 
ேகாமதி பதி+ ஒ�E� Jறாம+ �க�ைத 'உ�' ெர�E ைவ��( ெகா35.)தா0. 
மைனவிைய� தி.�பி� பா��தா� நாகராஜ�.  
 
"ேகா�! ஒ. ெந(ெல� விைல(4 வ)தி.(கிற�. எ�டார�(40 அட-4மா�. 
பைழய ைவரமா�. வா-கி� ேபா�$ ைவ�தா+ ேமேல ��E நாG வ)தா+ வி%E 
விடலா�!"  
 
"அைத வா-4வாேன�, பிற4 வி%பாேன�? வா-காமேலேய இ.)� வி�டா+ 
அG�ேப இ+ைல."  
 
"அட, ேபா�$( ெகா0கிற ேவைளயி+ ேபா�$( ெகா0ேள�. ேமேல �வாயிர� 
கிைட�தா+ நம(4� தாேன லாப�! வி%கிறவ.(4 ெரா�ப� பண�ைடயா�."  
 
ேகாமதி(4 இ)த வியாபார� ேப�ேச பி5(கவி+ைல. 1�$(4 வ)த பிற4, பவானி 
பாிமாறிய உணைவ� சா�பி�$ வி�$ மா5(4� ேபா; வி�டா0. பளபள ெவ�E 
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மி�A� ைவர 'ெந(ெலைஸ' எ$��( ெகா3$ நாகராஜ� மா5(4 வ)தா�. 
ேகாமதி அய�)� �-கி( ெகா35.)தா0.  
 
அத%க�&ற� நாகராஜ� அ)த நைகைய வா-கினானா எ�பைத ேகாமதிB� 
ேக�கவி+ைல. அவA� ஒ�E� Jறவி+ைல. ேவைல விஷயமாக ெவளிb� ெச�E 
வி�டா�.  
 
மா5யி+ உ�கா�)� உ�கா�)� அG���ேபான ேகாமதி கீேழ இற-கி வ)� 
டா(ட� dதர� 1�$(4 ேபா�' ெச;�, "ராதா இ.(கிறாளா?" எ�E 
விசாாி�தா0. ”அவ0 ெவளிேய ேபாயி.(கிறா0. க�ேசாி(4" எ�E Cவாமிநாத� 
ெதாிவி�தா�. அ��ட�, * நீ-க0 ெசௗ(கிய)தாேன அ�மா?" எ�E� விசாாி�தா� 
அவ�.  
 
"உ�... ெசௗ(கிய��(4 ஒ. 4ைறD� இ+ைல " எ�E அG�&ட� ேகாமதி 
ெசா+�( ெகா3ேட ’ாிgவைர' ேபானி+ ைவ�தா0.  
------------  

2222....10. 10. 10. 10. க�டா& ராதாைவ க�டா& ராதாைவ க�டா& ராதாைவ க�டா& ராதாைவ ....................    
 
அ�றிரD நாடக� பா��� வி�$ வ)த ���தி(4 ேவE எதிG� மன� 
ெச+லவி+ைல. ராைதயி� எழி+ உ.வ� அவ� மன�தி+ நிைற)தி.)த�. 
த�ைன( ேகாபிைகயாக பாவி��( ெகா3$ மீரா க3ணAட� கனவி+ 
விைளயா5ய கா�சி அவ� மன�தி+ பதி)� ேபாயி%E. அவ6ைடய அழகிய 
�க�தி+ எ�தைன விதமான பாவ-க0 ெவளி�ப�டன! அவ0 கணீ�, கணீ� எ�E 
ேபசிB� பா5B� சைபேயாாிட� வா-கிய பாரா�$(கைள நிைன�� ���தி மன� 
களி�தா�. எ+ேலா.� தா� சிாி(கிறா�க0. ஆனா+ ராதா சிாி�தா+ அதி+ ஒ. தனி 
அழ4 இ.�பதாகேவ அவA(4� ேதா�றிய�. இ�ப5 எைதேயா நிைன��( 
ெகா3$ அைறயி+ 4E(4� ெந$(4மாக உலD� ���திைய அவ� ந3ப� 
ேகாபி கவனி�தா�.  
 
"எ�ன�பா இ�! 4�5 ேபா�ட 7ைன மாதிாி அைலகிறாேய, சாியாக� சா�பி$கிற-
தி+ைல, F-4கிற தி+ைல. ��E நா�களாக ஆW� ேவைல(4 ம�ட� ேவேற!" 
எ�E ேக� ெச;தா� ேகாபி.  
 
"அெத+லா� ஒ�E� இ+ைல அ�பா, அ)த� ெப3 யா�? எ-கி.(கிறா0 எ�ப� 
ஒ�E� ெதாிய வி+ைலேய?" எ�E Jறினா� ���தி. ேகாபி(4� அ)த விவர-க0 
ஒ�E� ெதாியா�.  
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"ஓேஹா! அ�தானா வி5ய�? எ�னேவா எ�E பா��ேத�" எ�E Jறிவி�$ அவ� 
காேலஜூ(4� &ற�ப�டா�.  
 
���தி(4� தனியாக அ)த அைறயி+ இ.�&( ெகா0ளவி+ைல. உ$�தி( ெகா3$ 
ெவளிேய &ற� ப�டா�. ேநராக ைசனா பஜா.(4� ெச�E த� காாியாலய�தி+ 
Vைழ)�, ெட�ேபா� அைற(40 ெச�றா�. ேஜபியி�.)த நாடக ேநா�Oைச 
எ$�� எ)த( க+aாி மாணவிய� அ�E நாடக� ேபா�டா�க0 எ�E கவனி�� 
வி�$, அ)த( க+aாி(4� 'ேபா�' ெச;தா0.  
 
காேலT பிாி�Yபா+ ேபசினா�.  
 
"நாடக� மிகD� ந�றாக இ.)த�. அைத� பாரா�5� ெசா+லேவ த-கைள 
அைழ�ேத�. ஹூ�... நாடக�தி+ மீராவாக ந5�தாேள அ)த� ெப3 யா�? எ)த 
வ4�பி+ ப5(கிறா0?" எ�E நாQ(காக விசாாி�தா� ���தி.  
 
"ஐg. அவைர, மி� ராதாைவ� தாேன ேக�கிறீ�க0? அவ0 எ-க0 க+aாியி� 
பைழய மாணவி. ெச�ற வ.ஷ� தா� ப5�� பி. ஏ, பா� ெச;தி.(கிறா0. 
Q5ைகயான ெப3, எ�... எ�... டா(ட� dதர� இ.(கிறாேர. அவ.ைடய 
த-ைக."  
 
���தி(4 இத%4ேம+ விவர-க0 ேதைவ இ+ைல. ேதைவயாக இ.)தாG�, 
ஒ?ெவா�ைறB� விசாாி�தா+ ந�றாக இராெத�E நிைன��(ெகா3$ "ேபாைன' 
ைவ�� வி�$ ெவளிேய வ)தா�. அவA(4 இ.)த உ%சாக�தி+ அ.கி+ இ.)த 
ேஹா�ட+ ஒ�றி+ Vைழ)� 'ஐ�(ாீ�' வரவைழ��� சா�பி�டா�. ேநராக 
டDனி+ இ.)� ேகாட�பா(க� ெச+G� ப�Y+ &ற�ப�டா�.  
 
வடபழனி ெச+G� பாைதயி+ ப�Y�.)� இற-கி நட(க ஆர�பி�தா� அவ�. 
ெகாRச Fர� ெச�ற��, ஒ. சிறிய கா�பD3$(40 இ.)த க�டட�தி� வாச�+ 
ேபா�$ ஒ�E ெதா-4வைத( கவனி�தா�. 'டா(ட� dதர� எ�. பி. பி. எ� . 
ம.��வ சாைல' எ�E ேபா�5.)த�. பக+ ேவைளயானதா+ கதD 7�ட�-
ப�5.)த�. தா*வார�தி+ இ.)த ெபRசியி+ காவ+கார� ம�ட� ப$��� F-கி( 
ெகா35.)தா�. ெம�வாக( ேக�ைட� திற)� ெகா3$ உ0ேள ெச�E “ஐயா! 
ஐயா!" எ�E அவைன எ:�பினா� ���தி.  
 
அவA(4 ந+ல F(க�. ”பக+ ேவைளகளி+ டா(ட� இ-ேக வரமா�டா� ஐயா!  



106 

 

1�5ேல ேபா;� பா." எ�E ெசா+�(ெகா3ேட தி.�பி� பா���� F-க 
ஆர�பி�தா� அவ�.  
 
"அ-ேகதா� ேபாகிேற�. விலாச� ெசா+ ஐயா" எ�E மEப5B� அவைன எ:�பி( 
ேக�டா� ���தி. காவ+காரA(4� F(க� ெதளி)� வி�ட�.  
 
"எ�ன;யா C�மா� ெதா)தரD ப3றீ-க! ரயி+ேவ லய� ஓரமா� ேபாD� பா.-க 
ேரா$. அ)த ேரா$ கைடசியிேல இ.(4�-க அவ� ப-களா" எ�E Jறிவி�$, 
ச�ைட� ைபயி+ இ.)த W5� �3ைட� ப%ற ைவ��� &ைகவிட ஆர�பி�தா� 
அவ�.  
 
அ�ெபா:� ந$�பக+ ேவைள. ெத.(க0 எ+லா� நிச�தமாக இ.)தன. சில 
1$களி�.)� வாெனா�யி+ ம�தியான இைச ேக�$( ெகா35.) Q�. 
ெப3க0 சில� 1�$ வரா)தாவி+ உ�கா�)� ேபசி( ெகா35.)தா�க0. ெத.வி+ 
சில ைபய�க0 ஐ� வி%E( ெகா35.)தா�க0.  
 
���தி ெத.விேல ேவ5(ைக பா���( ெகா3$ நட)தா�. ஒ. 1�$ வாச�+ 
'அைற வாடைக( விட�ப$�' எ�ற விள�பர� காண�ப�ட� . கதைவ த�5( 
J�பி�$ விசாாி�தா�. ஐ�ப� வயC மதி(4�ப5யான ஒ. ெப3மணி கதைவ� 
திற)� ெகா3ட ெவளிேய வ)தா0. ”எ�ன ேவ3$�?" என விசாாி�தா0.  
 
���தி தன(4 ஓ� அைற ேதைவயாக இ.�பதாக( Jறினா�. அைறைய� திற)� 
கா3பி�தா0 அ)த அ�மா0. அைற விசாலமாகD� கா%ேறா�ட��டA� இ.)த�. 
மாத� பதிைன)� "பா; வாடைகெய�E� ைல�$(காக இர3$ "பா; தனியாக( 
ெகா$�� விட ேவ3$� எ�E� அறிவி�தா0 அவ0. ஒ. மாத�திய வாடைகைய 
�� பணமாக( ெகா$�� வி�$ ���தி அ-கி.)� கிள�பினா�.  
 
ேநராக அேத ெத. வழியாக� ெச�E ெத.( ேகா5ைய அைட)தா� அவ�. அ-ேக 
ெபாிய ப-களா ஒ�E காண�ப�ட�. வாச�+ டா(ட� dதர� எ�E ஒ. &ற��, 
மEப(க�தி+ ெஜயd எ�E 1�5� ெபய.� எ:த�ப�5.)த�. ப-களாவி� 
வாச�+ இ.)� உ0ேள கவனி�தா� ���தி. 1�5ேல ச)த5 ஏ�� இ.�பதாக� 
ெதாியவி+ைல. 1�5�.)� யாராவ� ெவளிேய வ.கிறா�களா எ�E கவனி�தா� 
���தி. இ�ப5B� அ�ப5B� ஏேதா ஒ. 1$ ேத$கிற மாதிாி மதி+ Cவ� ஓரமாக 
நட)தவாE கவனி��( ெகா35.)தா�. அைரமணி ேநர� ஆகிB� ஒ.வ.� 
ெவளிேய வரவி+ைல . அG��� ேபா;� ேசா�)த உ0ள��ட� அவ� தி.�&கிற 
ேபா�, மா5யி�.)� ஒ. 4ர+ ெதளிவாக( ேக�ட�.  
 
"ராைமயா ! ெவ�5 ேவ� த�5க6(4� த3ணீ� ஊ%றவி+ைலயா?" எ�E  
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JறியவாE ராதா 'பா+கனி' ப(கமாக வ)� ேதா�ட�தி+ மாமர�தி� கீ* 
சிமி�5ெபRசியி+ ப$�தி.)த ேதா�ட(காரைன( J�பி�டா0. ெவ0ைள� &டைவ 
உ$�தி, �நான� ெச;த J)தைல� பி�ன+ ேபாடாம+ ��கி+ &ரள வி�$( 
ெகா3$ அவ0 அ-4 நி�ற கா�சி அழகாக இ.)த�.  
 
ராைமயா அய�)� F-கி( ெகா35.)தா�. ராதாவி� 4ர+ ேக�$ Cவாமிநாத� 
ெவளிேய வ)தா�.  
 
"ராைமயா! அ�மா J�பிடறா-க பா�. எ:)தி.' ' எ�E அவைன எ:�பினா�.  
 
”யா� இ)த வ:(ைக� தைல ஆசாமி?" எ�E ேயாசி�தா� ���தி. ெந%றியி+ 
பளி�சி�ட தி. நீE� அவ.ைடய ெவ0ைள ேவL5B�, ேம+ �3$� அவ .(4 
எ)த விதமான உ.வ�� ெகா$(கவி+ைல. க35�பாக அவ� டா(டராக 
இ.(க�5யா� எ�E தீ�மானி�தா� அவ�. ராதாவி� த)ைதயாக இ.(கலா� 
எ�E ேதா�றிய�. ’யா.மி+லாத ஒ. ப-களாD(40 இ)த ேமாகினி இ.)தா+, 
அவைள அைடவ� எ?வளD Cலப�? இ�ப5( காவ+காரA�, வ:(ைக� 
தைலய.மாக ஒ.வ� மா%றி ஒ.வ� எத%காக இ.(க ேவ3$�?’ எ�E ���தி 
நிைன��( ெகா3ேட ராதாவி� 1�ைட( க3$ பி5�த மகி*�சிBட� ெம�வாக 
ஹா�டைல ேநா(கி நட)தா�.  
-----------------   

2222....11. 11. 11. 11. க�ணீ$ 'ர�த
க�ணீ$ 'ர�த
க�ணீ$ 'ர�த
க�ணீ$ 'ர�த
    
 
அவ� ஹா�டைல அைடB� ேபா� பி%பக+ Cமா� ��E மணி இ.(கலா�. 
அ-4� நிச�தமாக� தா� இ.)த�. இைடேவைள� சி%E35 சா�பி$வத%4 
மாணவ�க0 இ�A� யா.� வரவி+ைல. ேநராக( ேகாபியி� அைற(4� ெச�E 
கதைவ� திற)� உ0ேள ெச�றா� ���தி. ஜ�ன+ ஓரமாக� சா;D நா%கா�ைய 
எ$��� ேபா�$( ெகா3$ ப$�தா�. அ�ப5ேய F-கிB� ேபானா�. அவ� க3 
விழி��� பா��தேபா�, மாைல Cமா� ஐ)தைர மணி(4 ேம+ ஆகியி.)த�. ேகாபி 
காேலஜி�.)� வ)� உைட மா%றி(ெகா3$ ைகயி+ ’ெட�னி�' ம�ைடBட� 
ெவளிேய &ற�பட� தயாராக நி�றா�.  
 
“எ�னடா அ�பா ப�ட�பக�ேல இ�ப5� F(க�? உ� ஆWசிேல உன(4� த3ட� 
ச�பள� ெகா$(கிறா�களாடா? இ)த மாச�தி+ நாG நா0 இேதாட ம�ட� 
ேபா�5.(கிறா;? ெகா$�� ைவ�த மகராச� நீ" எ�E சிாி��( ெகா3ேட Jறி 
வி�$ ேகாபி, ”எ-ேகயாவ� ெவளிேய ேபாகிறாயா? இ+ைல. F(க�ைத� 
ெதாட�)� ஆர�பி(க� ேபாகிறாயா?" எ�E ேக�டா�.  
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ேசா�ப+ �றி��( ெகா3ேட எ:)த ���தி ஒ. சிகெர�ைட எ$��� ப%ற 
ைவ��( ெகா3ேட "ேகாபி! என(4 ஓ� அைற வாடைக(4( கிைட�� வி�ட�. 
ெரயி+ேவ லயA(4 ஓரமாக ஒ. ேரா$ ேபாகிறேத, அ-ேக நா%ப)ைத)தா� எ3 
உ0ள 1�5+ மா5யி+ இ.(கிற� அைற. ெத%4� ப(க� இர3$ ஜ�ன+க0 
இ.(கி�றன. Cகமாக( கா%E வ.�. ஏ: மணி(4 ேம+ அ-ேக ேபா; வி$கிேற� . 
உன(4 ெரா�ப ’தா-(�' அ�பா. ப�� நா�களா; எ�ைன ைவ��( ெகா3$ 
சமாளி�தா;!" எ�E! Jறினா�.  
 
"அேடேடா அ�ப5யா? எ� பாீ�ைச பிைழ�த� ேபா! நீயானா+ அ-ேக 
நாடக��(4 வா, இ-க க�ேசாி(4 வா எ�E எ�ைனB� இ:��( ெகா3$ 
கிள�&கிறா;. ேபா;வி�$ வ)த பிற4 அைத� ப%றி� ேபசிேய ம3ைடைய� 
�ைள�� வி$கிறா;. சாி. அ5(க5 வ)� ேபா;( ெகா35." எ�E JறியவாE 
ேகாபி ெவளிேய கிள�பினா�. அவ� தி.�பி வ.வத%40 ���தி ேபாவதனா+ 
அைறைய� 7�5� சாவிைய அ$�த அைறயி+ ெகா$�� வி�$� ேபா4�ப5 
Jறிவி�$� ெச�றா� ேகாபி.  
 
அவ� அைறைய வி�$� ெச�ற��, ���தி எ:)தி.)� கீேழ ெச�E ஹா�ட�+ 
சி%E35B�. கா�பிB� சா�பி�$ வி�$ வ)தா�. பிற4 . ேசா�&� ேத;�� �க� 
க:வி, வாசைன 1C� பDட� 7சி( ெகா3டா�, தைல(4 வாசைன� ைதல� தடவி 
தைலவாாி( ெகா3$, உைட அணி)� ெகா3டா�. ெப�5ையB� ப$(ைகையB� 
எ$��(ெகா3$ அவ� &ற�ப$�ேபா� மணி சாியாக ஏ: அ5�� வி�ட�. 
ேகாட�பா(க� ேரா�5+ அவ� பா��தி.)த அைற(4� ெச�E சாமா�கைள 
ைவ�� வி�$ இரD� சா�பா�$(காக மா�பல� பா35பஜாைர ேநா(கி� 
ேபானா� ���தி.  
 
கல கலெவ�E இரD ஒ�ப� மணி வைரயிG� Jட� ச)த5யாக இ.(4� அ)த( 
கைட� ெத.வி+ இ.)த ஒ. வைளய+ கைடயி� ��பாக ஒ. ாிcா வ)� நி�ற�. 
அதி�.)� ராதா இற-கினா0. ைக யி�.)த ெவ+ெவ� ைபைய� Cழ%றி( 
ெகா3ேட அவ0 கைட(40 Vைழவைத பா��தி கவனி�தா�. நைடபாைதயி+ 
பி�க0, பி�தா�க0 'கிளி�'&க0 வி%4� ஒ. கைட அ.கி+ நி�E ஏேதா வியாபார� 
ெச;பவைன� ேபா+ வைளய+ கைடைய( கவனி��( ெகா3$ நி�றா� ���தி. 
ராதா உத�$� சாய &�5 ஒ�E வா-கினா0. ஜிG ஜிG ெவ�ற Cட� வி$� 
ேபா�( க%களா+ ெச;த மாைல ஒ�ைற எ$��� பா��தா0.  
 
ந�ச�திர-க0 ேபா+ ெச;த மாைலயி� ந$வி+ சிவ�& ஒ%ைற( க+ ைவ�� 
பத(க� காண�ப�ட�. மாைலைய� த� க:�தி+ பதி ைவ��� பா���( 
ெகா3டா0 ராதா. எதிேர க3ணா5யி+ அவ0 உ.வ� ெதாி)த�. ச-4 ேபா�ற 
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ெவ3ணிறமான அவ0 க:��(4 அ� எ$�பாகேவ இ.)த�. ம%E� சில 
க3ணா5 வைளய+க6� ாி�ப�க6� வா-கி( ெகா3$, பி+ பதிைன)� 
"பாையB� ேமைஜ மீ� ைவ�� வி�$ ரசீ� ெப%E( ெகா3டா0 ராதா.  
 
அவ0 கைடையவி�$ இற-கி வ.� ேபா� ���தி அ.கி+ இ.)த ேசாடா கைட� 
ப(க� ெச�E நி�றா�. கல� ஒ�E வா-கி� சா�பி�டவாE த� ��4� &ற�ைத 
அவ0 ப(கமாக� தி.�பி(ெகா3$ நி�றா�. அவ0 மEப5B� ாிcாவி+ ஏறி 
'பனக+ பா�(' வழியாக� ெச+Gவைத( கவனி�தா�.  
 
அ�E அத%4 ேம+ அவ� அவைள� ெதாட�)� ெச+ல வி.�பாம+. அ.கி+ 
இ.)த ேஹா�ட+ ஒ�றி+ இரD� சா�பா�ைட �5��( ெகா3$ த� அைற(4� 
தி.�பினா� ���தி.  
 
'பனக+ பா�(ைக( கட)� ெச�ற ாிcா உ�மா� ேரா$ ப(கமாக( 
ேகாட�பா(க�ைத ேநா(கி� ெச�E ெகா35.)த�. அ�ெபா:� மணி Cமா� 
எ�$(4 ேம+ ஆகியி.(கலா�. ெத.விேல ெப3களி� J�ட� 4ைற)� வி�ட�. 
காாியாலய- களி�.)� ேநர� ெச�E 1$ தி.�&� ஆடவ� சிலேரதா� அ)த 
வழியாக� ேபா;(ெகா35.)தன�. இ.&ற�� மர-க0 கவி)தி.)த அ)த� 
சாைலயி+ ேபாக� ேபாக ஜன(J�ட� அதிகமாக இ+ைல. த�ைன� C%E� �%E� 
பா���( ெகா3ட ராதாD(4� ச%E பயமாக� தா� இ.)த�. ெதாியா�தனமாக 
அவ0 அ�E ைககளி+ நாைல)� த-க வைளய+கைளB� க:�தி+ ��� 
’ெந(ெலைஸ' B� அணி)� ெகா3$ கிள�பி வ)� வி�டா0,  
 
இரD ேவைளயி+ தனியாக ாிஷாவி+ ேபாவைத விட நட)� ெச+லலாேம எ�E Jட 
அவ6(4� ேதா�றிய�. உ0ள�தி+ பரபர�&�, பய�� அதிக� ஆக ஆக. அவ0 
உட+ 7ராD� ேவ���( ெகா�5ய� . எதிேர ெகாRச Fர�தி+ யாேரா ஒ.வ� வ)� 
ெகா35.)தா�. ைகயி+ ஒ. பிர�& ைவ�தி.)தா� அவ�. வழியி+ ேபாகிறவ� 
வ.கிறவ�கைள ெவ4 J�ைமயாக� பா���(ெகா3ேட வ)தா� அவ�. ராதா த� 
இதய� �5�& நி�E வி$ேமா எ�E அRசினா0. அவ0 மன� அ�ப5 ேவகமாக 
அ5��( ெகா3ட�. பிர�& மனித� ப(க�தி+ வ)� வி�டா�. வ35(40 உ%E� 
பா���வி�$, ”எ�ன அ�மா இ�? ேவைள சமய� இ+லாம+ கைட(4( கிள�பி 
வி$கிறா; நீ!" எ�E அத�5(ெகா3ேட ாிcாைவ ேமேல ேபாக விடாம+  
நிE�தினா� Cவாமிநாத�. 
 
"நீ-களா?" எ�றா0 ராதா, ெப.��C வி�டப5.  
 
"நா� தா�! அ�மா எ-ேகடா காேணா�. இ�ேபா இ.)தா-கேள எ�E 
ராைமயாைவ( ேக�டா+. 'பா35 பஜா.(4� ேபா�C வைளய+ வா-கியாற' 
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எ�கிறா�. இ)த( கால��� ெப3க6(4 எைத நிைன��( ெகா3டாG� உடேன 
ஆக ேவ3$� எ�கிற Cபாவ�தா� அதிகமாக இ.(கிற�. இ�ப5 எ�$ 
மணி(4ேம+ வைளய+ வா-க ஒ35யாக( கைட� ெத.D(4� ேபாவ� அவசியமா 
எ�E நின��� பா�(கிறதி+ைல. 1�5ேல யா.(காவ� ஆப�தா? ஏதாவ� ம.)� 
ேதைவயா? சமய� பா�(காம+ ேபாக ேவ35ய�தா�. இ�ப5 வைளயG� 
ாி�பA� வா-க..." Cவாமிநாத ச%E( க5)தவாE இ?வித� Jறிவி�$, நீ 
ாிcாவி+ வ.கிறாயா? நா� Jடேவ நட)� வாேற�" எ�E ேக�டா�.  
 
"ேவ3டா�, ேவ3டா�! இ)தா அ�பா உ� J�" எ�E ாிcா(காரA(4� 
பண�ைத ெகா$�� அA�பி வி�$, CவாமிநாதAட� ராதா நட)ேத 1$ ெச�றா0.  
 
1�$(40 ெச+G� வைரயி+ ேபசாம+ இ.)த ராதா, ச%E பய��ட�, ”அ3ணா 
வ)� வி�டாரா?" எ�E ேக�டா0.  
 
"இ+ைல அ�மா. வ(கீ+ ேவதா)த�தி� மைனவி(4 உட�& அதிகமாக 
இ.(கிறதா�. அவ.ைடய ெப3 டா(ட� காமா�சி இவைர வ)� பா��� வி�$� 
ேபா4�ப5 ேபா� ெச;தா0. ேபாயி.(கிறா�" எ�றா� Cவாமி நாத�.  
 
ராதா அ-ேக இ.)த ேசாபாவி+ உ�கா�)தா0. ைக� ைபைய� திற)� அ�E 
வா-கிய மாைலைய எ$�� அ.கி+ இ.)த ேமைஜமீ� ைவ�தா0. ' இைத� 
பா.-க0! ப�தாயிர� இ.பதினாயிர� ெகா$�� வா-4� ைவர மாைல இதனிட� 
ேதா%E� ேபாக ேவ35ய�தா�. எ�ப5 Tவ�(கிற� பா.-க0!" எ�E Cவாமி 
நாதனிட� கா�5னா0.  
 
Cவாமி நாத� சிாி�தா�. ைகயி+ இ.)த பிர�ைப ஆணியி+ மா�5னா�. ராதாவி� 
அ.கி+ வ)� உ�கா�)தா�.  
 
"இ� Tவ��� வி�டா+ ம�$� நிஜ ைவர�ேதா$ இைத ஒ�பி�$ விட �5Bமா 
ராதா? நா�4 நாைள(4� த3ணீ� ப�டா+ ம-கி( கE��� ேபா4ேம. ைவர� 
மாதிாி எ�ைற(4� நிர)தரமான ஒளிேயா$ இ� இ.(4மா எ�ன? ேபாB� ேபாB� 
இத� ேம+ உன(4 ஆைச ேபாயி%ேற! 1�5ேல ேவE மாைலேய இ+ைலயா 
எ�ன? அைதெய+லா� ெப�5 யி+ ைவ��� 7�5வி�$. இைத� ேபா; வா-கி 
யி.(கிறாேய அ�மா, உன(4 ஒ�Eேம ெதாியவி+ைல ேபா ..." 
 
Cவாமி நாதனி� Cபாவ�ைத ராதா ந�றாக அறிவா0. "அச$ அச$" எ�பா�. 
அவ.(4( ேகாட� வ)தி.(கிற� எ�E அத%4� ெபா.0.  
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அவ� Jறியைத( ேக�ட ராதா கல கலெவ�E சிாி�தா0. க:�தி+ ஏ%ெகனேவ 
அணி)தி.)த ��� மாைலைய( கழ%றிவி�$, &திதாக வா-கி வ)த மாைலைய 
அணி)� ெகா3$ அவ� எதிாி+ வ)� நி�றா0 அவ0.  
 
வச)த கால��� ெபௗ�ணமி இரவி+ மல�)த ம+�ைகைய� ேபா+ அவ0 அழ4 
பிரதிப��த�. ’இ�ப5 அழ4�, அறியாைமB�, ெவ4ளி�தன�� நிைற)த இ)த� 
ெப3U(4� த4)த கணவ� வா;(க ேவ3$ேமா' எ�E Cவாமிநாத� 
கவைல�ப�டா�.  
 
அவைரயறியாம+ அவ� க3களி+ நீ� Cர)த�.  
---------------  

2222....12. 12. 12. 12. வ,கீ� ேவதாவ,கீ� ேவதாவ,கீ� ேவதாவ,கீ� ேவதா�த��த��த��த�    
 
வ(கீ+ ேவதா)த�தி� 1$ மயிலா�7ாி+ இ.)த�. ெச�ற இ.ப�ைத)� ��ப� 
வ.ட-களி+ ெச�ைன நகாி+ பிரபல� அைட)தி.)த வ(கீ+களி+ ேவதா)த�� 
ஒ.வ�.  
 
ெதாழி+ �ைறயி+ அவ� எ?வளD பிரபல� அைட)தி.)தாG�, வா*(ைகயி+ 
ந��ைடய பைழய வழ(க-கைள விட மனமி+லாதவ�. அவ.ைடய மைனவி 
C�&ல�Cமி, கணவ� எதிாி+ நி�EJட� ேபசமா�டா0. ேவைள(ெகா. உைடB�, 
நாைள( ெகா. நைகBமாக மாறி வ.� இ)த( கால�தி+ அ)த அ�மா0 பைழய 
ெக�5( ெகாGC�, க5யார� ச-கி�B� ெசயி� அ�5ைகB� இ.ப�ைத)� 
வ.ஷ-களாக அழி��� ப3ணி� ேபா�$( ெகா0ளாம+ இ.�பேத. அவ�க0 
பைழைம(4 மாியாைத த.பவ�க0 எ�பத%4 அைடயாள�, அவ�க0 1�5+ 
ெச+வ� ெகாழி�த அளD ச)தான பா(கிய� ஏ%படவி+ைல. ஒ. ெப3 4ழ)ைத(4 
அ�&ர� அவ�க0 ெச;த தவ-க6� ேநா�&க6� ஒ�E� ப�(கவி+ைல . 
காமா�சி அவ�களி� ஒேர மக0. ச-கீத�. வடெமாழி, நா�5ய�. ப�திாிைக� 
ெதாழி+ யாD� வள�)� வ.� மயிலா� 7ாி+ காமா�சியி� ப5�ைப அவ�க0 
��றாவ� ப5வ�ேதா$ நிE�தி வி�$. பதினா�4 வயC 7��தி யைட)தDட�, 
க+யாண�� ப3ணி( ெகா$�� வி�டா�க0.  
 
எ?வளேவா ஆட�பரமாக, ெப.ைமயாக நட)த� அ)த( க+யாண�. ம.மக� 
ெச(க� ெசேவெல�E ராஜா ேபால இ.�பதாக� த�பதி இ.வ.� மன� 7ாி��� 
ேபானா�க0.  ம.மக� த-க6டேனேய இ.(க ேவ3$� எ�E ேவதா)த� 
ச�ப)தி வி�டாைர( ேக�டா�. அவ�க6� அAமதி ெகா$�� அA�பினா�க0.  
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அ�E, அதாவ� Cமா� ப�னிர3$ வ.ஷ-க6(4 ��& காமா�சி(4 
வா*(ைகயி� �த+ நா0. பதினாE வய�� ெப3 அ)த நாைள எ?வளேவா 
ஆவ+க6டA�, கனDக6டA� எதி�பா��தி.�பா0. அவ6ைடய கணவ� 
1�5ேலேய இ.)தாG� நா0, ந�ச�திர� �த�யவ%றி+ ப%E மி4)த 
ெபாியவ�க0 அவ�கைள� பிாி�ேத ைவ�தி.)தா�க0. கணவனிட� மைனவி 
ெந.-கி� பழக அவ�க0 ச)த��ப� அளி(கவி+ைல. கணவA(4� த.� 
கா�பிைய( காமா�சி தைலைய( 4னி)� ெகா3ேட எ$��� ெச�E ேமைஜ மீ� 
ைவ�� வி�$� தி.�பி வ.வா0. அவA� மைனவிBட� ேபச ேவ3$� பழக 
ேவ3$� எ�கிற ஆவைல( கா3பி�� ெகா0ள ேவயி+ைல. இ�ப5 இ.(ைகயி+ 
ெபாியவ�களாகேவ அ)த� ச)த��ப�ைத ஏ%ப$�தினா�க0. காமா�சி(4 அ�E 
விேசஷமாக அல-கார� ெச;தி.)தா�க0, 7(கைடயி�.)� வா-கி வ)த ஜாதி 
அ.�& கைள� பி�ன�+ ைவ��� ைத�தி.)தா�க0. கா�களி+ ைவர( 
க�ம+க6�, &+லா(4�, ஒ�5யாண�� க:�தி+ ஐ)தாE வட-க0 ச-கி�B�, 
காRசி&ர� ப�$� &டைவB� அணி)� காமா�சி த� கணவைன ேந.(4 ேந� 
ச)தி(க� &ற�ப�டா0.  
 
மா5யி+ இ.)த அ)த அைறயி+ அவ0 Vைழ)த ேபா�, அவ0 கணவ� உ0ேள 
சா;D நா%கா�யி+ ப$�� அைர� F(க�தி+ இ.)தா�. காமா�சி ெம+ல ெம+ல 
அ5 ைவ�� உ0ேள ெச�றா0; கணவ� ேபசாம+ இ.(கேவ, தைல நிமி�)� 
அவைன� பா��தா0. பிற4 ெம�வான 4ர�+ ”எ:)தி.-க0. ��ைக வ�(க� 
ேபாகிற�. ப$(ைகயி+ ேபா;� ப$��( ெகா06-க0" எ�E அவைன 
எ:�பினா0.  
 
அவ� க3 விழி�தா�. எதிாி+ அழேக உ.வமாக நி%4� காமா�சிைய( க3டா�. 
அவ� க3களி+ க3ணீ� Cர)த�. ”காமா�சி" எ�E ஆ�ர��ட� அைழ��. 
அவ0 ைககைள� ப%றி( ெகா3டா�.  
 
'உ�ைன ஏமா%றி வி�ேட�! உ�Aட� நா� வா*வத%4 அ.கைத இ+லாதவ�. 
நிர)தர ேநாயாளி. உ6���ேபான இ)த உட+ அதிக நா0 இ.(க� ேபாவதி+ைல. 
ெவளி�பா�ைவ(4 நா� ந�றாக�தா� இ.(கிேற�. இ.)தாG�. காச ேநா; 
எ�Aைடய உடைல அாி��(ெகா3ேட வ.கிற�. சீ(கிர�தி+ எ+ேலா.� அைத� 
&ாி)� ெகா01�க0" எ�றா�.  
 
காமா�சி க+லாக உண�வ%E நி�றா0. பதி ைன)� வ.ஷ-க6(4 ��& காச 
ேநாயி�.)� மனித ச�தாய��(4 வி$தைல கிைடயா� எ�E தா� எ+ேலா.� 
நிைன�தி.)தா�க0. அ)த எ3ணேம  அேநக� ேபைர- ஆர�ப ேநாயாளிகைள( 
Jட ப�வா-கிவி�ட�.  
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அவ� க3களி�.)� க3ணீ� வழி)� ெகா3ேட இ.)த� .  
 
"பண��(காக வியாதிைய மைற�� ைவ�� வி�டா�க0 எ�ைன� ெப%றவ�க0" 
எ�றா� ேவதைனBட�.  
 
”அழாதீ�க0" எ�றா0 காமா�சி, "இத%காக அ:வா�களா? ந+ல ைவ�தியமாக� 
பா��தா+ ேபாயி%E. நாைள(ேக அ�பாவிட� ெசா+� ந+ல ைவ�தியைர 
வரவைழ(கிேற�. இ)த� பாைல� சா�பி�$ வி�$� F-4-க0." ஆதரDட� 
அவ� கர-கைள� ப%றி( க�5G(4 அைழ��� ேபா;� ப$(க ைவ�தா0. சிறி� 
ேநர�தி%ெக+லா� அவ� F-கி� ேபானா�.  
 
திற)த மா5யிேல வ)� நி�றா0 அவ0. ெவளிேய கபா�யி� ேகா&ர�� 4ள�� 
ெதாி)தன. பிற)� &�தி ெதாி)த நா�களா; யா.(4ேம தீ-4 எ3ணாதவ0 அவ0. 
அவ0 வா*(ைக ஒ. ேசாக கீதமாக மாற� ேபாகிற� எ�பைத நிைன��� 
பா�(ைகயி+ அவ0 உ0ளெம+லா� எாி)த�.  
 
ெபா:� வி5)த�� கீேழ இற-கி வ)த மகைள ேநா(கினா0 C�&ல�Cமி. 
பி�ன�+ ைத�தி.)த மல�க0 வாடாம+, நG-காம+ இ.)தன, க3களி� 
ஓர�தி+ ம�$� சிறி� ைம கைர)தி.)த�. தைல 4னி)தவாE ெகா+ைல� ப(க� 
ெச�ற காமா�சி தி.�பி வ)�.... ”அ�மா! அ�பா எ-ேக?" எ�E ேக�டா0.  
 
"ஏன�மா! இ-ேக தாேன இ.)தா�" எ�றா0 C�&ல�Cமி.  
 
ேவதா)த� கா�பி சா�பிட உ0ேள வ)தா�.  
 
”4ழ)ைத உ-கைள� ேத5னாேள!" எ�E ெசா+�(ெகா3ேட C�&ல�Cமி இர3$ 
த�ள�களி+ கா�பி ெகா3$ வ)� ைவ�தா0. இ)தா�மா! நீ சா�பி�$ வி�$ உ� 
&.ஷA(4� ெகா3$ேபா;( ெகா$" எ�றா0.  
 
தக�பனா� கா�பி அ.)�கிற வைர(4� மக0 ஒ�E� ேபசவி+ைல. அவ� அ.கி+ 
ெச�E நி�E 'அ�பா! அவ.(4 உட�& சாியி+ைலயா�, ந�ப டா(டைர அைழ�� 
வ)� கா3பிB-க0." இைத� ெசா+� �5�பத%40 அவ6(4 அ:ைக வ)� 
வி�ட�.  
 
"எ�ன�மா உட�&(4? தைல வ�யா? ஜுரமா?" எ�E பதறியவாE ேக�$( 
ெகா3ேட சைமய+ அைறைய வி�$ ெவளிேய நட)தா� ேவதா)த�. அவசரமாக 
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மா5� ப5களி+ ஏறி அவ� உ0ேள ேபாவத%40 காமா�சி அவ� ��னா+ வ)� 
நி�றா0.  
 
"அெத+லா� ஒ�Eமி+ைல அ�பா. அவ.(4 காசமா�. க+யாண��(4 �)திேய 
இ.)ததா�....."  
 
ேவதா)த� �க�ைத� Cளி��( ெகா3டா�. தைலயி+ ெபாிய க+ ஒ�E வி:)� 
வி�ட� எ�ப� அவ.(4� ெதாி)� ேபாயி%E. ெப%ேறா.(4 ஒேர பி0ைள . 
பண-காC அதிக� கிைடயா�. நம(4 அட-கிய ம.மகனாக 1�ேடா$ இ.�பா�. 
த0ளாத வயசி+ அவA�, மக6� ஆதரவாக ந�ைம� பா���( ெகா0வா�க0 எ�E 
எ3ணியி.)த எ3ணெம+லா� ஒ. விநா5யி+ மைற)� ேபாயின.  
 
பாதி�ப5 ஏறியவ� தி.�பி வி�டா�. டா(ட� dதரA(4 ேபா�' ெச;தா�. 
அ�ெபா:� டா(ட� dதர� இைளஞ�. ைவ�திய( க+aாியி�.)� ப�ட� 
ெப%E ெவளிேய வ)� ஆE மாத-க0 ஆகி யி.)தன. இவ�க0 4$�ப�தி+ 
சி+லைற வியாதிக6(4 ைவ�திய� பா��� வ)தா�.  
 
அவA(4� ெதாி)த பிரபல ைவ�திய�கைள அைழ��வ)� ந+ல �ைறயி+ 
ைவ�திய� ெச;� பா��தா� dதர�.  
 
பல� 7Tயமாகி வி�ட�. காமா�சி விதைவ யானா0. அவ�க0 க+யாண�ைத 
ஆேமாதி�� நட�திய அேத ச�க�, இ)த� ச�பவ�ைதB� பா���( ெகா3$ C�மா 
இ.)த�.  
 
”அதி��சி ைவ�திய�' எ�E ைவ�திய �ைறயிேல ஒ�E இ.�பதாக� ப5(கிேறா�. 
ேவதா)த� அ5ேயா$ மாறி� ேபானா�. அவாிட� இ.)த பைழைம எ3ண-க0, 
அச�$� தன-க0. அைதாிய� யாD� மைற)� ேபாயின. காமா�சிைய ேமG� 
'இ3ட� மீ5ய�' வைர ப5(க ைவ��. ைவ�திய( க+aாியி+ ேச��தா�. 
ம.மகனி� மைறD. மக0 நி%4� நிைலைம, ச�க�தி� Cயநல� யாD� ேச�)� 
அவ.(4 அதி��சி ைவ�திய� ெச;தன.  
 
இ�ெபா:� டா(ட� காமா�சி, dதரனி� சக டா(ட�. ேவதா)த� மாறினாேர தவிர, 
C�&ல�Cமி மாறவி+ைல. மன� இ5)தவ0 இ5)தவ0 தா�.  
 
Cவாமிநாத� ராதாவிட� Jறியப5 அ�E C�&ெல�Cமியி� உட+ நிைலைம 
கவைல(கிடமாக இ.)த�. அத%காக� த� ந3பைர டா(ட� காமா�சி 
அைழ�தி.)தா0.  
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---------------  
2222....13. 13. 13. 13. ராதா4,�	 ெதாி�தவ$ராதா4,�	 ெதாி�தவ$ராதா4,�	 ெதாி�தவ$ராதா4,�	 ெதாி�தவ$    

 
அ�றிரD டா(ட� dதர� 1�$(4 வ.� ேபா� இரD ஒ. மணி ஆகிவி�ட�. 
அவரா+ �5)த வைரயி+ C�&ல�Cமி(4 ைவ�திய� ெச;� பா��தா�. தா� 
பிைழ�� எழ ேவ3$� எ�கிற ஆைச அவ0 மன�ைத வி�$� ேபா; பலகால� 
ஆயி%E. ஊசிக6(4� ம.)�க6(4� அ)த மன�தி� அபி�பிராய�ைத எதி��� 
நி%4� ச(தி இ+ைல. ’4ழ)ைத 4ழ)ைத!’ எ�E 1�ைட� C%றி வைளய வ)த ஒ. 
ஜீவ� மைற)� ேபாவதி+ டா(ட� காமா�சி(4� தா� வ.�த�. த� அ�மா 
இனிேம+ பிைழ(க மா�டா0 எ�ப� ெதாி)தி.)�� அவைள� பிைழ(க ைவ(க 
ேவ3$� எ�E ஆைச�ப�டா0. அ)த அறியாைமைய நிைன�� அவ0 மன��0 
சிாி��( ெகா3டா0.  
 
இரD ��E மணி(4 டா(ட� காமா�சி dதரAட� 'ேபானி+' ேபசினா0. "விள(4 
அைணB� தEவாயி+ இ.(கிற�. அ�மா ெரா�பD� சிரம�ப$கிறா0. 
ஊசிகைளB�, ம.)�கைளB� நிE�தி வி�ேட�. அவ0 இ� வைரயி+ ஆராதி�� 
வ)த க%பகா�பிைக �ேதா�திர-கைள மா�திர� ெசா+� வ.கிேற� ......." 
’ேபானி+' ேபசிய 4ர�+ ெதளிD இ+ைல. �(க�� �யர�� இைழேயா5ன. அவ0 
டா(ட� ஆனதா+ சமாளி(க �5)த�.  
 
ெபா:� வி5வத%40 C�&ல�Cமி ேபா; வி�டா0. நா� இனிேம+ ’தனி' எ�E 
'ேபா�' �ல� ேவதா)த� அறிவி�தா�. அதிகாைலயி+ எ:)� 4ளி��( காைல� 
சி%E35(காக வ.� டா(ட� dதர� த� அைறயிேலேய சி)தைனயி+ �*கி 
உ�கா�)தி.)தா�.  
 
Cவாமிநாத� விய�&ட� மா5� ப5ேயறி ேமேல ெச�E உ0ேள எ�5� பா��தா�.  
“டா(ட� உட�& சாியி+ைலயா எ�ன?" எ�E விசாாி�தா�.  
 
"உட�&(4 ஒ�Eமி+ைல. மனCதா� சாியாக இ+ைல" எ�E ெசா+�( ெகா3ேட, 
த� கடைமகளி+ நிைனD வ)தவராக அவ� கீேழ இற-கி வ)� த� அGவ+களி+ 
ஈ$பட ஆர�பி�தா�.  
 
ராதா விழி�ெத:)� உ0ேள வ)த�� Cவாமி நாத� "ஏன�மா! அ3ணா ஒ. 
மாதிாியாக இ.(கிறா�? டா(ட� காமா�சியி� தா; ேபா; வி�டாளா�. பாவ� 
அ)த�ெப3U(4 இனிேம+ யா� ஆதரD? தக�பனா.(4� வயC ஆயி%E. பாவ�, 
அவ6(4� சிE வயC. தனியாக இ.(க ேவ3$�........."  
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ராதாD(4 இ)த விஷய-கெள+லா� ஒ�E� Cவாரசிய�படவி+ைல. ’தனியாக 
வா*வ� எ�றா+ இவ.(4 ஏ� பி5(கவி+ைல?' எ�Eதா� அவ6(4� 
ெதாியவி+ைல . ச��&ட� எ:)� அவ0 ேதா�ட��(4� ேபா; வி�டா0. dதர� 
த� காைல அGவ+கைள �5��( ெகா3$ ’5�ெப� ஸாி'(4� ேபா; வி�டா�.  
 
அத%க�&ற� பல நா�க0 வைரயி+ அ)த 1�5+ எ�Dேம நட(கவி+ைல. 
பதிைன)� தின-க6(4 அ�&ற� ஒ. நா0 மாைல. ராதா ேகாகேல ஹா�+ 
நட(கவி.)த ச-கீத( க�ேசாி ஒ�E(4 &ற�ப�டா0.  
 
"உ�ேனா$ யா� வ.கிறா�க0?" எ�E விசாாி�தா� Cவாமிநாத�.  
 
”ஏ�?" எ�E &.வ�ைத Cளி��( ெகா3ேட ேக�டா0 ராதா.  
 
”தனியாகவா நீ தி.�பி வ.வா; எ�E ேக�கிேற�?"  
 
’இெத�ன அச�$( ேக0வி? தனியாக� தி.�பி வ)தா+ எ�னவா�’ எ�E ேக�$ 
விட ராதா �5�தா0 . ஆனா+ அவைள அ�ப5( ேக�க விடாம+ ஏேதா ஒ�E 
த$�� வி�ட�.  
 
"என(4� ெதாி)தவ�க0 யாராவ� வ.வா�க0. அவ�க0 Jட வ)� விேவ�" எ�E 
Jறிவி�$ அவ� பதிைல எதி�பாராம+ ராதா ெவளிேய ெச�E வி�டா0.  
 
ெத. வழிேய நட)� ெச�E ேகாட�பா(க� ரயி+ நிைலய�ைத அைட)தா0. ரயி+ 
வ)த�� அதி+ ஏறி உ�கா�)� ேகா�ைட நிைலய�தி+ இற-கி ஒ. ாிcா     
ைவ��( ெகா3டா0. அ�ெபா:� மாைல Cமா� நாலைர மணி இ.(கலா�. 
ைஹ(ேகா��$(4 எதிாி+ இ.)த ேஹா�ட+ ஒ�றி�.)� ���திB�, ேகாபிB� 
ெவளிேய வ)� ெகா35.)தா�க0. 
 
ெச�ைன நகாி� ஜன�திரளி+ அர3மைன(கார� ெத. வழிேய ெச+G� ாிcாவி+ 
ராதா உ�கா�)தி.�ப� ���தியி� தீ�ச3யயான க3க6(4� ெதாி)த�.  
 
”ேகாபி ஒ. நிமிஷ�. நா� த�&� ெச�5� ெத.வி+ ஒ.வைர� பா�(கேவ3$�. 
இ�ப5ேய W� �ேடஷA(4 நட)� ேபா;(ெகா35., வ)� வி$கிேற�" எ�E 
ெசா+�( ெகா3ேட அவசரமாக� ெச�E அ)த( J�ட�தி+ மைற)� ேபானா�  
���தி.  
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க�ேசாி ஆர�பமாகிவி�ட�. அ�E ஏேனா அதிக( J�ட� இ+ைல. ராதாD(4 
ெவ4 சமீபமாக ���தி ஒ. 5(ெக� வா-கி( ெகா3$ேபா; உ�கா�) தா�. 
ச-கீத�திேலேய கவனமாக இ.)த ராதா அவைன( கவனி(கவி+ைல. அ��ட� 
அ-ேக அவ6(4� ெதாி)தவ�க0 அேநக� ேப� இ.)தா�க0. பாகவத� பா$� 
ஒ?ெவா. ராக�ைத� ப%றிB� கீ��தன-களி� அ��த விேசஷ�ைத� ப%றிB� 
அ.கி+ இ.)தவ�க6ட� ேபசி( ெகா3ேட ச-கீத�ைத அAபவி�தா0 ராதா.  
 
அ�E, ராக�, தான� ப+லவிைய ஒ�றைர மணி ேநர� பா5னா� வி�வா�, 
அத%க�&ற� சி+லைற உ.� ப5க0 பாட�ப�டன. 'மாய� வ+லவ� 
க3ணென�E எ� தாB� வ)� ெசா�ன �3$' எ�கிற உ.�ப5ைய� பா5ய 
ேபா� ராதா கல கல ெவ�E சிாி�� வி�டா0. அவ0 மன�திேல சிாி�ைப ��5� 
சிாி(க� ெச;தவ� க3ண�. ஆனா+ ���தி அைத ேவEவிதமாக� &ாி)� 
ெகா3டா�. ' உண��சிக6(4 சீ(கிரமாக அ5ைமயாகி வி$கிறவ0 இ)த� ெப3, 
பா�ைட( ேக�$� சிாி(கிறா0; ேபC� ேபா� சிாி(கிறா0. ெத.வி+ நட)� 
ெச+G�ேபா�� சிாி(கிறா0. இவளிட� உEதிB� க35�&� இ.(கா�. 
பவானிைய�ேபா+ இவ0 ெநRச:�த� வா;)தவ0 இ+ைல' எ�பைத ���தி 
Cலபமாக� &ாி)� ெகா3டா�.  
 
வி�வா� ம-கள� பா5 �5(4� ேபா� மணி சாியாக ஒ�பேத �(கா+; J�ட� 
தி�தி�ெவ�E ெவளிேய வ)த�. காாி+ வ)தவ�க0 ேபா; வி�டா�க0.  
ேகாட�பா(க� ெச+G� ப� ேபா; வி�ட� எ�E ாிcா(கார� ஒ.வ� 
ெதாிவி�தா�. "இர3$ "பா; ெகா$-க அ�மா. 1�5ேலேய ெகா3$ ேபா; 
இற(கிடேற�" எ�E ேவE அவ� ேயாசைன Jறினா�.  
 
இ)த அகால�தி+ ாிcாவி+ ேபானா+ Cவாமிநாத� ேகாபி�பா� எ�ப� 
ராதாD(4� ெதாிB�. அவ6(4� ேபாவத%4 ைதாிய� உ3$. ந$வி+ ஏதாவ� 
ஆப�� ஏ%ப�டா+ 'ஓ' ெவ�E க�தலா�. ’உதவி- உதவி' எ�E J(4ர+ 
ேபாடலா�. �5)தா+ அ.கி+ சாைல ஓர�தி+ இ.(4� 1�5+ ேபா; உதவி 
ேக�கலா� - எ�ெற+லா� அச�$� ைதாிய� அவ0 மனதி+ நிைற) தி.)த�. 
ப�ட� பகைல�ேபா+ விள(4க0 எாிB� ேபா� எ�னதா� ேந�)� வி$ெம�E 
ேவE ேதா�றி ய�. ஆனா+ Cவாமிநாத� அ�ேற ெசா�னா�: அகால�தி+ அ�ப5 
எ+லா� தனியாக வர(Jடா��மா எ�E. அ)த( கிழவ.(4 யா� பதி+ ெசா+ல 
�5B�?  
 
தய-கியப5 நி�ற ராதாவி� அ.கி+ ���தி வ)� நி�றா�. ைககைள( 4வி�� 
வண(க� ெசG�தினா�.  
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"எ�ைன நிைனவி.(கிறதா?" எ�E ேக�டா�. ராதா த� ெபாிய விழிகைள� 
Cழ%றியவாE ஒ.கண� ேயாசைன ெச;தா0.  
 
"அ�E நீ-க0 மிbYய� திேய�டாி+ ேபா�ட நாடக��(4 நா� 
வ)தி.)ேதேன........"  
 
"எ�... எ�" எ�றா0 ராதா. பிற4 . "நீ-க0 எ�வைர(4� ேபாகிறீ�க0!" எ�E 
விசாாி�தா0.  
 
”நானா? ேகாட�பா(க�தி+ இ.(கிேற�. ஆமா�. நீ-க0 டா(ட� dதரனி� 
த-ைகதாேன? உ-க0 1�$(4 அ.கிேலேய இ.(கிேறேன. ஏ� ேக�கிறீ�க0? 
உ-கேளா$ யா.� வரவி+ைலயா?......"  
 
ராதா தைலைய( 4னி)� ெகா3$ நி�றா0. பிற4 ெம�வாக. ”என(4 பா�$� 
ைப�திய� அதிக� உ3$, எ�னேவா இ)த( கைலகளி+ ஒ. அலாதி ஆைச என(4. 
தி.�பி எ�ப5 வ.வ� எ�E ேயாசி(காம+ வ)� வி�ேட�."  
 
அ.கி+ ெச�E ெகா35.)த 'டா(Y'ைய( ைக த�5 அைழ�தா� ���தி.  
 
”அதனா+ எ�ன? நா� �ைண(4 வ.கிேற�. 1�5ேல கா� இ.(4ேம....."  
 
"அ3ணாD(4 ெவளிேய ேபாக ேவ35யி.)தி.(4�. தி.�பி வ)தி.(க மா�டா�. 
இ+லா வி�டா+ கா� வ)தி.(4�....."  
 
காாி� பி� g�5+ ராதா உ�கா�)தி.)தா0. இரவ ேவைளயி+ இ�ப5� 
தனியாக� பிற ஆடவAட� ெச+கிேறாேம எ�பைத அ)த� ேபைத� ெப3 
உணரவி+ைல . இ�மாதிாி ஒ. ைதாிய� ந� நா�$� ெப3க6(4� ேதைவதானா? 
தா;(4ல�தி+ க%&, ப3&. அட(க�, ெபாEைம இவ%ைற� ப(க பலமாக( 
ெகா3$ ந� ச�தாய� சீாிய �ைறயி+ இய-க ேவ3$ ெம�றா+ இ�தைகய 
நாகாிக�' ேதைவயா? எ�பைத நா� சி)தி��� பா�(க�தா� ேவ3$�.  
 
எ�தைனேயா இரDகைள� ேபா+ Cவாமிநாத� ராதா இ�A� வரவி+ைலேய எ�E 
வாயி%ப5யி+ கா��( ெகா35.)தா�. ெத.வி+ கா� வ)� நி�ற� அதி�.)� 
ராதா இற-கினா0. ’வண(க�. தா-(�’ எ�E ெசா+�( ெகா3ேட உ0ேள 
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ெச�றா0. ���திB� அ-ேக இற-கி( ெகா3$ 'டா(Y' கார.(4� பண�ைத( 
ெகா$�� அA�பினா�.  
 
Cவாமி நாத� ெத. ெவளி�ச�தி+ ���தியி� �க�ைத( கவனி�தா�. 'அக�தி� 
அழ4 �க�தி+ ெதாிB�' எ�றா�க0 ெபாியவ�க0.  
 
அ)த �க�திேல ெதளிD இ+ைல; அ)த( க3களி+ உ3ைமB�, ேந�ைமB� 
இ+ைல. ஒ. ேவைள அவ .ைடய ஊக� தவறாக(Jட இ.(கலா�. எ�னேவா 
அவ.(4 அவைன அ?வளவாக� பி5(கவி+ைல.  
 
உ0ேள ெச�றவ�, "யார�மா அ)த� பி0ைள?" எ�E ேக�டா�. அவ0 ெப3க0 
க+aாியி+ ப5��� ேதறிய மாணவி ஆதலா+, ஓ� ஆடவ� அவ6(4 ந3பனாக 
இ.(க�5யா� எ�ப� அவ� தீ�மான�. இ�வைரயி+ இ�ப5 யா.� அவ6ட� 
வ)த தி+ைலேய .  
 
”ெதாி)தவ�" எ�E பதி+ Jறினா0 ராதா.  
 
"எ�ன அ�மா ெசா+Gகிறா;? நம(4 ஏதாவ� உறவா? அ�ப5 யா.� 
இ�வைரயி+ இ-4 வ)தேத யி+ைலேய?...."  
 
”உறD எ�E ெசா�ேனனா. ெதாி)தவ� எ�E தாேன ெசா+கிேற�!"  
 
ராதாD(4 அவ� ஏேதா ச)ேதகமாக( ேக�கிறா� எ�ப� விள-கிவி�ட�. ேகாப� 
வர, அவ0 ெப. ��C வி�$( ெகா3ேட சா�பி�$ �5�தா0.  
 
CவாமிநாதA(ேகா சாிவர� ேபச� ெதாியாம+ ’இ.)த ெபா:தி�.)� வள��த 
4ழ)ைத எ�னிடேம மைற��� ேபCகிறாேள’ எ�E ேகாப� வ)த�. 'இ.(க�$�. 
அவ6� வயC வ)த ெப3, ப5�தவ0. ந+ல� ெக�டைத ஆராB� திறைம 
பைட�தவ0 நா�� அவசர�பட(Jடா�' எ�E நிைன�� அவ� அ��ட� அ�E 
வி�$ வி�டா�.  
 
dதரAைடய ேபா(ேக அலாதியாக இ.)த�. 1�5ேல அவ� மன�ைத( கவர 
மைனவி இ+ைல. ஒேர ெப3 4ழ)ைத. dதர� 1�5+ இ.(4� சமய-களி+ 
ெஜயd ப0ளி(Jட� ேபா; வி$வா0.  
 
இரவி+ dதர� 1�$(4 வ. ��ேன ப$��� F-கி� ேபாவா0 ெஜயd.  
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ராதா ெபாிய ெப3ணாக வள�)� வி�டா0. அவைள ந�றாக� ப5(க ைவ�� 
வி�டா� அவ�. த4)த இடமாக� பா���( க�யாண� ப3ணி( ெகா$�� வி�டா+ 
அவ0 &.ஷ� 1�$(4� ேபா; வி$வா0; 1�ைட� C%றி� C%றி வ.� 
ெபாE�&க0 அதிக� இ+ைல. ஆகேவ த� சேகாதாிைய� ப%றி� ெதாி)� 
ெகா0ளேவா அவ0 Cத)திர�தி+ தைலயிடேவா dதரA(4 அவகாச� இ+ைல. 
ஆைசB� இ+ைல .  
 
தாமைர இைல� த3ணீைர� ேபால இ.)த� அவ� வா*(ைக . அ��ட� இ)த 
விஷய-களிெல+லா� ெப3க6(4 இ.(கிற அAபவ� ஆ3க6(4� ேபாதா�. 
Cவாமிநாத� நாG� ெதாி)தவ�. உலC விவகார-களி+ அ5ப�டவ�. ஆகேவ, அவ� 
தா� ராதாைவ� ப%றி அதிகமாக( கவைல�ப�டா�. *சமய� வா;(4�ேபா� 
dதரனிட� ெசா+� விைரவிேலேய அவ6(4( க�யாண�ைத� ப3ணி ைவ�� 
விடேவ3$�' எ�E தீ�மானி��( ெகா3டா�.  
------------  

2222....14141414....        டா,ட$ >*�� பவானிடா,ட$ >*�� பவானிடா,ட$ >*�� பவானிடா,ட$ >*�� பவானி    
 
அ�ெபா:� &ர�டாசி மாத�. எ+ேலா� 1�5G� ெகாG ைவ�தி.)தா�க0. 
Cமதியி� 1�5G� ெபா�ைம( ெகாG ைவ(க�ப�5.)த�. பவானி இ)த� 
ப35ைடைய ெவ4 உ%சாக��ட� ெகா3டாட ேவ3$� எ�E நிைன��, 
தின�� வித விதமாக� Cமதிைய அல-காி�தா0. திAC திAசாக� பலகார-க0 
ெச;தா0. இரD ப�� மணி வைரயி+ 4ழ)ைதக0 1$ 1டாக� ெச�E C3டG�, 
பழ- க6� வா-கி வ)தன�. ேகாவிG(4� ேபா4� �திாீகளி� J�ட� 
ெத.(களி+ நிைற)தி.)த�. அ-க-ேக ச-கீத( க�ேசாிக0 நட)தன. எ+ேலா� 
1�5�.)�� கணீெர�E பா�$(க0 ஒ���( ெகா35.)தன. CமதிBட�. 
பாGD�, ஊ� அைழ(க� ெச�றா�. ெகாRச� ெபாியவனாக பாG இ�ேபா� 
வள�)தி.)தாG�, பைழய �$(4� தன-க0 அவைன வி�$� ேபாகவி+ைல.  
 
“இ-ேக பா� Cமதி! ெகா�ைட ெகா�ைடயாக( க3கைள ைவ��( ெகா3$ 
நி%கிறேத இ)த ெவ0ைள(கார ெபா�ைம, அ� உ�ைன� ேபாலேவ இ.(கிற�" 
எ�றா� பாG சிாி��( ெகா3ேட.  
 
"எ� �Rசி இ�ப5�தானாடா யி.(கிற�?" எ�E Cமதி ேகாபி��( ெகா3$ 
ேக�டா0.  
 
”இ+ைல Cமதி! உ� க3க0 அ�ப5�தாேன இ.(4?" Cமதி(4 பாGDட� 
பிற�தியா� 1�5+ ச3ைட ேபா�$( ெகா0ள� பி5(கவி+ைல, ”சாி, வாடா பாG!" 
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எ�E ெசா+�( ெகா3ேட Cமதி ெத.வி+ இற-கி நட(க ஆர�பி�தா0. அ�E 
வான� ம�&� ம)தார�மாக இ.)த�. கE�த ேமக-க0 வானெவளி எ-4� திர3$ 
இ.)தன. ' பளீ� பளீ�!' எ�E மி�ன+க0 கீ%E( கீ%றாக வான�தி+ ஒ. 
ேகா5யி�.)� ம%ெறா. ேகா5 வைர பளி�சி�டன. ேப;( கா%E ஒ�E Cழ�E 
Cழ�E அ5�த� . சட சடெவ�E மைழ� �ளிக0 விழ ஆர�பி�தன.  
 
பாG பி�னா+ வ.கிறானா எ�பைத( Jட( கவனியாம+ Cமதி வி$ வி$ெவ�E 
நட)� 1�$(4� ேபா; வி�டா0. பாG, மைழ ெப;வைத� சிறி� ேநர� நி�E 
ேவ5(ைக� பா���( ெகா3$ ஒ. மர�த5யி+ நி�றா�. பிற4, மைழ பல�� 
விடேவ அவசரமாக 1�ைட ேநா(கி ஓட ஆர�பி�தா�. அவ�க0 1�$ வாச�+ 
வாைழ�பழ� ேதா+க0 மைழ நீாி+ நைன)� ெகா3ேட இ.)தன. ஓ$கிற 
ேவக�தி+ பாG அவ%றி+ சE(கி( கீேழ வி:)தா�. கீேழ ம3ணி+ &ைத)� 
கிட)த சிE Jழா-க+-J�ைமயான�-அவ� ெந%றியி+ 4�தி வி�ட�. ர�த� 
4&4&ெவ�E வ5�த�.  
 
ெத.வி+ பாG வ.கிறானா எ�E பா�(க வ)த பவானி, இைத� பா��த�� 
திைக�� வி�டா0. அ�ப5ேய அவைன அைண��� பி5��( ெகா3$ உ0ேள 
வ)தா0. 1�5+ ேகாமதி இ+ைல, மRச0 4-4ம��(காக யா� 1�$(ேகா 
ேபாயி.)தா0. ெந%றியி+ வ5B� ர�த�ைத அல�பி, ஒ. ஈர� �ணியா+ C%றி( 
க�5னா0. ெவளிேய மைழ மிகD� 4ைற)தி.)த� ; சிE Fற+க0 ம�$ேம வி:)� 
ெகா3$ இ.)தன.  
 
”Cமதி! பாGைவ நா� டா(ட� 1�$(4 அைழ��� ேபாகிேற�. 1�ைட� பா���( 
ெகா0', எ�E Jறிவி�$� பவானி, அவைன அைழ��( ெகா3$ டா(ட� 
dதரனி� 1�ைட அைட)தா0.  
 
dதரனி� 1�5+ ெஜயd, பாGைவ� பா��த�� .. ”எ�னடா பாG! ெந%றியிேல 
எ�ன?" எ�E ேக�டா0.  
 
”மைழயிேல ஓ5 வ)ேத�. வி:)� வி�ேட�”', எ�றா� பாG.  
 
அவA(4� தைலைய 'வி3 வி3' எ�E வ��த�. ெஜயd ஓ5� ேபா; உ0ேள 
இ.)த த� தக�பனாைர அைழ�� வ)தா0. ெந%றி( காய��(4 ம.)� ைவ��( 
க�5னா� டா(ட� dதர�. பிற4 ைககைள அல�பி( ெகா3ேட, "இ)த ஊ.(4 
நீ-க0 வ)� ஒ. வ.ஷமாகிற�. ந� 1�$� ப(கேம வ.வதி+ைல. பாG 
அ5ப�$( ெகா3டதா+ இ�E வ)தி.(கிறா�க0? ெவளியிேலேய அதிகமாக  



122 

 

எ-ேகB� ேபாக மா�O�கேளா?" எ�E ேக�டா�.  
 
”ேபாவதி+ைல. 1�5ேலேய ேவைல சாியாக� ேபா; வி$கிற�. ஒழி)த 
ேவைளகளி+ எைதயாவ� ப5��( ெகா3ேட இ.�ேப�" எ�றா0 பவானி.  
 
பவானி 1�ைட� C%E �%E� கவனி�தா0. அ)த� Cவாி+ ெபாிய அளவி+ ஒ. 
ெப3மணியி� பட� மா�ட�ப�5.)த�. சா)த��, &�னைகB� தவ:� அவ0 
�க� பா��பத%4 அழகாக இ.)த�. dதரனி� மைனவியி� பட� எ�E பவானி 
ஊகி��( ெகா3டா0.  
 
தய(க��ட� பாGவி� ப(க�தி+ நி%4� பவானிைய� பா��� dதர�. 
”வா.-க0. உ0ேள ேபாகலா�. இ)த 1�5+ ஒ. ெபாியவ� இ.(கிறா�. அவ.� 
உ-கைள� பா�(க ேவ3$� எ�E ஆைச� ப$கிறா�" எ�E JறியவாE ��ேன 
ெச�றா�. ஆஜாAபாஹுவான அவ� ேதா%ற�ைத� பா��� விய)தா0 பவானி. 
ந+ல சிவ)த நிற�. உயர��( ேக%ற ப.ம�; நீ3ட J�ைமயான நாசி, ஆ*)� 
சி)தி(4� அைமதியான க3க0. 4ழ)ைதைய� ேபா�ற கள-கமி+லாத மன�. 
 
சா�பி$� Jட�ைத �வ.� அைட)தா�க0. இத%40ளாகேவ ெஜயd, பவானி 
வ)தி.�பைத� CவாமிநாதA(4� ெதாிவி�� வி�டா0. அவ0 வ.வைத( கவனி�த 
Cவாமிநாத� ’வா�மா ! நீ இ)த� ப(கேம வ.வதி+ைலேய' எ�E அைழ��� 
ேபசினா�. ெகாRச� ஓவ+5� கைர�� ேமைஜ மீ� தயாராக இர3$ த�ள�களி+ 
ைவ�தி.)தா�. ”சா�பி$ 4ழ)ைத" எ�E பாGவிட�� பவானி யிட�� ெகா$�தா�.  
 
”எத%4? அ�D� மணி எ�ட5(க� ேபாகிற�. ேவைள சமய� இ+லாம+ 
சா�பி$வதா?" எ�E சிாி��( ெகா3ேட Jறினா0 பவானி.  
 
Cவாமிநாத� அத%4� பதி+ ெசா�னா� : ”இ+லாவி�டா+ நீ சாவகாசமா; எ-ேக 
எ-க0 1�$(4 வர� ேபாகிறா;? நீ தா� ெவளியி+ அதிக� வ.வேத 
இ+ைலேய..... அ�D� ந+ல� தா� அ�மா. க3ட ேவைளகளி+ ெப3க0 
ெவளியி+ திாியாம+ இ.)தா+ தா� அவ�க6(4 மதி�&�, ெகௗரவ�� அதிக� 
ஏ%ப$�..."  
 
பவானி ஒ�E� ேபசாம+ Cவாமிநாத� ேபCவைத( கவனி��( ெகா35.)தா0. 
பிற4. ”நா� வ.கிேற�. ராதா எ-ேக காேணா�? ந� 1�$� ப(கேம வ.வதி+ைல. 
அவைள� பா��� ��E நா�4 மாச-க6(4 ேம+ ஆகிவி�ட�. ம�னிJட அவ0  
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வ.வதி+ைல எ�E 4ைற�ப$கிறா0" எ�E JறியவாE கிள�பினா0.  
 
Cவாமி நாதனி� �க� வா�டமைட)த�. ”ராதாவா? அவ6(4 ஏக�ப�ட அGவ+! 
அவ0 இ+லாம+ ஊாி+ ஒ. நாடக�, ச-கீத( க�ேசாி, சினிமா ச-க-க0, கட%கைர 
ஒ�E� வளராதா�. எ-ேக யாவ� எத%காவ� ேபாயி.�பா0. அவைள இ�ப5ேய 
விட( Jடாத�மா. சீ(கிர�திேலேய ஒ. க+யாண�ைத ப3ணி ஆக ேவ3$�" 
எ�றா� Cவாமிநாத�.  
 
"அ�D� சாமானியமாக நட)� வி$கிற காாியமா Cவாமி? ராதாD(4 ஒ. 
&.ஷைன� ேத5� பி5�� நீ-க6�, நாA� க+யாண� ப3ணி ைவ��விட 
�5Bமா? அவேள ேத�)ெத$��� ெசா+ல� ேபாகிற வைன�தா� நா� அவ6(4( 
க+யாண� ப3ணி ைவ(4�ப5 இ.(4�" எ�றா� dதர�. 
 
”அ?வளD Fர� அ)த� ெப3U(4 எ�ன ெதாிB�? நீ-க0 இ�வைர(4� 
ெகா$�தி.(கிற ெச+ல� ேபா��. அ)த அளD(4 ேவE இட� ெகா$�� 
விடாதீ�க0" எ�E ேக�$(ெகா3டா� Cவாமிநாத�.  
 
பவானி 1$ தி.�&� ேபா� ராதாைவ� ப%றி� பலவிதமாக எ3ணமி�டா0. பாவ�, 
அ)த� ெப3ைண� சாியான �ைறயி+ வள�(க� தாB� த)ைதB� இ+ைல. உட� 
பிற)தவ� த� ெதாழி+ ஒ�ைறேய பிரதானமாக( ெகா3டவ�. அ��ட� 4$�ப 
வா*(ைகயி+ அ?வளD அAபவ� அைடயாதவ�. ந+ல இட�தி+ ராதா 
வா*(ைக�ப�$� ச)ேதாஷமாக இ.(க ேவ3$�' எ�E நிைன��( ெகா3ேட 
1�$(4 வ)தா0.  
-----------  

2222....15. 15. 15. 15. காத� ேவக� காத� ேவக� காத� ேவக� காத� ேவக� ...!...!...!...!    
 
இ-ேக 1�5+, Cவாமிநாத� ராதாைவ� ப%றி( கவைலBட� ேபசி( 
ெகா35.(4�ேபா� ெச�ைன நகாி� பிரபலமான ேஹா�ட+ அைற ஒ�றி+ 
ராதாD� ���திB� உ�கா�)� சி%E35 சா�பி�$( ெகா35.)தா�க0 . 
அைடயாE ப(க� நா�5ய நிக*�சிைய� பா�(க( கிள�பியவ�க0, மைழ பி5��( 
ெகா0ளேவ ேநராக டDA(4� ெச�E, ேஹா�ட+ ஒ�றி+ Vைழ)தா�க0. அ-ேக 
வித� விதமாக� திாிB� ’நாகாிக�' மி4)த ஆடவ�க6�, ெப3க6� J�ட- 
J�டமாக வைளய வ)தன�. W-கா� ேகா� ைபகளி� ச�த��, க`ெர�E எ:� 
சிாி�&�, 'க�' ெம�E எ:� வாசைனB� அைத Cவ�(க ேலாகமாக மா%றி இ.)த� . 
அ3ைமயி+ சா(கைட ஓர-களி+, மைழ� த3ணீ� ெசா�ட வா$� ம(க6� 
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இ.(கிறா� க0 எ�பைத ேஹா�டG(40 இ.)த ஒ. சிE J�ட� அறேவ மற)� 
இ.)த� எ�E Jட� ெசா+லலா�.  
 
���திB� ராதாD� அைறைய வி�$ ெவளிேய வ)தா�க0. ச%E� ெதாைலவி+ 
நாகராஜ� த� வியாபார ந3ப.ட� ேபசி(ெகா3ேட ஒ. ேமைஜ அ.கி+ 
உ�கா�)தி.)தா�. ராதா இர3ட5 பி� வா-கினா�.  
 
"இ�ப5 வா.-க0. அவ� எ� அ3ணாD(4� ெதாி)தவ�. நா� இ�ப5 ெவளியி+ 
C%Eவைத� பா��தா+ ஏதாவ�..." எ�E ெம�வாக� ெசா+�( ெகா3ேட 
அைற(40 ெச�றா0 ராதா மEப5B�.  
 
"ஓேகா! யா� அவ�?" எ�E ேக�டா� ���தி.  
 
'ேகாட�பா(க�தி+ தா� இ.(கிறா�. ெரா�பD� ெதாி)தவ�: அவ� மைனவி ஒ. 
நிர)தர ேநாயாளி. அவ.(4 ஒ. த-ைக இ.(கிறா0. விதைவ. பா��ப த%4 
ெரா�பD� ந�றாக இ.(கிறா0....பாவ�..."  
 
"அ�ப5யா? இ?வளD 'ேசாஷியலாக' இ.(கிற மAஷ�, த-ைக(4 ஏ� மEமண� 
ெச;� ைவ(க( Jடா�?" |  
 
"அவ� ெச;� ைவ�தாG�, த-ைக ச�மதி(க பா�டாேள. அவ0 எ�னேவா 
இ�ெபா:ேத அEப� வயC பா�5 மாதிாி 7ைஜB�, ப(திB� பிரமாத� 
ப$��கிறா0. என(4 அெத+லா� க�ேடா$ பி5�பதி+ைல .. "  
 
"பி5(காவி�டா+ ேபாகிற�."  
 
”உன(4 இ�A� க+யாணேம ஆகவி+ைலேய.... இனிேம+ தாேன ஆக�ேபாகிற�. 
பிற4 தா� ப(தி, அ� இ� எ�E ஏ%ப$�."  
 
ராதா. வாச+ திைரைய� த0ளி( ெகா3ேட ெவளிேய எ�5� பா��தா0. நாகராஜ� 
அ-4மி+ைல.  
 
"வா.-க0 ேபாகலா�..." எ�E Jறிய�� ���திB�, அவ6� ெவளிேய வ)தா�க0. 
மைழ ெப;� தைரயி+ ஒ. ஓரமாக ஜல� ேத-கி( ெகா3 5.)த� . தவறி� ேபா; 
ராதா த3ணீாி+ காைல ைவ��வி�டா0. 'ஐையேயா!" எ�E ெசா+�( ெகா3ேட 
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அவ0 த3ணீைர� தா3ட� ேபாக ���தி அவ0 கீேழ வி:)� விட� ேபாகிறாேள 
எ�E ைககைள� பலமாக� பி5��( ெகா3டா�.  
 
ெவ4 சமீப�தி+, வ(கீ+ ேவதா)த�தி� கா� நி�E ெகா35.)த�. பழ(கமான 
4ர+ அ.கி+ ேக�கேவ. டா(ட� காமா�சி ெவளிேய எ�5� பா��தா0. ராதாைவ 
அவ6(4� ெதாிB�. 'எ�ன அ�பா இ�? டா(ட� dதரனி� த-ைக தாேன, அ)த� 
ெப3? Jட இ.(கிற ைபய� யா� எ�E ெதாியவி+ைலேய?  உ�... ” 
 
ேவதா)த� ெவளிேய பா��தா�. ���திB� ராதாD� ெதாைலவி+ ெச�E 
வி�டா�க0.  
 
"அவ0 தா� அ�மா! அ)த� ைபய� யா� எ�E ெதாியவி+ைலேய! அறியாத ெப3 
இ�ப5 இ)த ஊாி+ ெத.வி+ ... டா(ட� dதரA(4 ஒ�Eேம ெதாியவி+ைல. வயC 
வ)த ெப3ைண எத%4 1�5+ ைவ��( ெகா35.(க ேவ3$�? பணமா 
இ+ைல? காலாகால�தி+ க+யாண�ைத� ப3ணி வி$வ� தாேன... அவ� யாராக 
இ.(4�?..." எ�E தி.�பி� தி.�பி( ேக�டா� ேவதா)த�.  
 
"யாேரா" எ�E ச%E ேகாப��ட� ெசா�னா0.  
 
விஷய� விபாீதமாக வள�)� ெகா3ேட ேபாயி%E. 1�டா.(4� ெதாியாம+ 
ராதாD�, ���திB� கட%கைரயி+ ச)தி�தா�க0. சினிமாD(4� ேபானா�க0. 
நாடக� பா��தா�க0. ேஹா�டG(4� ேபானா�க0. இவ�களி� காத+ - நாடக� 
ரகசியமாக நட(கிற� எ�ேற அவ�க0 நிைன��( ெகா35.)தா�க0.  
 
ெச�ைனயி+ த� தைமயைன� ெதாி)தவ�க0 அேநக� எ�பைத ராதா அறேவ 
மற)� ேபானா0. காத�� ேவக� எ+லாவ%ைறB� மற(க� ெச;� வி$ேமா 
எ�னேவா ! ���தி(4( கவைல இ+ைல. அவைன அ)த ஊாி+ ெதாி)தவ�க0 
ேகாபிB� அவ� காாியாலய�ைத� ேச�)த ஒாி.வ.�தா�.  
 
டா(Yயி+ ேபா;( ெகா35.(4� ேபா� ���திைய ராதா ேக�டா0: ”நீ-க0 
எ-க0 1�$(4 ஒ. நா0 வா.-கேள�. அ3ணாD(4 அறி�க� ப$��கிேற�" 
எ�றா0.  
 
”எத%4?" எ�றா� ���தி.  
 
"எத%கா? நா� இ�ப5ேய இ.)� விட �5Bமா? நாG ேப� அறிய( க+யாண�  
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ப3ணி( ெகா0ள ேவ3டாமா? இ�ப5 ஒளி)� ஒளி)� நட�ப� என(4� 
பி5(கேவ இ+ைல ..."  
 
”க+யாணமா? அத%4 இ�ேபா� எ�ன அவசர�?" ராதா க`ெர�E சிாி�தா0. 
பி�ேன அEப� வயசிலா க+யாண� ப3ணி( ெகா0வா�க0?"  
 
"வ.கிேற� ராதா! உ� 1�5+ இ.(கிறாேர அ)த( கிழவ�, அவைர( க3டாேல 
என(4� பி5(க வி+ைல !"  
 
”உ-க6(4. எ�ைன�தாேன பி5(க ேவ3$�! அ)த( கிழவைர இ+ைலேய? அவ� 
பா�$(4 இ.)� வி�$� ேபாகிறா�" எ�றா0 ராதா சிாி�&(கிைடேய.  
 
��ைன� ேபால கா� அவ�க0 1�$ வாச�+ வ)� நி%கவி+ைல. 1�$(4� 
ச%E� ெதாைல விேலேய நி�ற� ராதா இற-கினா0. பிற4 . 'டாடா' ’ைப ைப' எ�E 
ைக( 4�ைடைய ஆ�5( ெகா3ேட 1�ைட ேநா(கி நட)தா0.  
 
இைத( ' கா�பD3�' Cவ� ஓரமாக மைற)தி.)� கவனி�த Cவாமிநாத�, ராதா 
உ0ேள ெச�ற�� பி�னா+ ச�றா�.  
 
”எ-ேகய�மா ேபா;வி�$ வ.கிறா;?" எ�E ேக�டா�.  
 
”ெகாGD(4. வ.கிற வழியிேலேய C3டைல எ+லா� தி�E வி�ேட�!" எ�E 
ப�ைசயாக� &6கினா0 ராதா.  
 
காத�� ேவக� அ�ப5� ப�ட� ேபாG�!  
--------------  

2222....16. 16. 16. 16. ெச�வ�ெப� ராதாெச�வ�ெப� ராதாெச�வ�ெப� ராதாெச�வ�ெப� ராதா    
 
வ(கீ+ ேவதா)த� த� 1�$ அைறயி+ ேமG� கீ:மாக உலாவி( ெகா35.)தா�. 
ப�� தின-க6(4 ��& ேஹா�ட+ வாச�+ ராதாைவB�, ���திையB� பா��த 
அவ�. அத� பிற4 ஒ. சினிமாவிG� ெமாினா கட%கைரயிG�, ேவெறா. 
ேஹா�ட�G� பா��� வி�டா�. அ)த� பி0ைள யா�?" எ�E எ�ப5யாவ� 
விசாாி��� தகவ+ ேசகாி(க �ய�றா�. இத%40 ஊாி+ ராதாைவ� ப%றி� பல 
திAசாக� ேப�C(க0 அ5�ப�டன. அதனா+ ேமG� அவ� இைத�ப%றி யாாிட�� 
விசாாி(க( Jடா� எ�E தீ�மானி��. தாேம டா(ட� dதரனிட� இைத� ப%றி� 
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ேபசி ஒ. ஏ%பா$ ெச;யேவ3$� எ�E தீ�மானி��( ெகா3டா�. இைத அவ� த� 
மகளிட� Jறிய��, ”அ�ப5�தா� ெச;ய ேவ3$� அ�பா ! நீ-கேள இைத� ப%றி 
அவாிட� ெசா+G-க0. நா� Jறினா+ அ?வளD ந�றாக இ.(கா�. நீ-க0 
வயதிG�, அAபவ�திG� ெபாியவ�. நீ-க0 ெசா+வ� தா� ந+ல�" எ�றா0 
காமா�சி.  
 
ேவதா)த��(4 அவ0 JEவ� சாிெய�E ேதா� றிய�. ஆகேவ காாி+ டா(ட� 
dதரனி� 1�ைட ேநா(கி( கிள�பினா� அவ�, அ-4 அவ� ேபா;� ேச�)தேபா� 
டா(ட� 1�5+ இ+ைல. Cவாமி நாத� ம�$ேம உ�கா�)தி.)தா�. சில 
மாத-க6(4 �� பா��தேபா� அவ� ெத�பாகD� திடமாகD� காண�ப�டா�. 
திOெர�E வயC அதிகமாகி வி�டவ� ேபா+ அவ� ேதா%ற�தி+ ஒ. மாEத+ ஏ%ப� 
5.)த�. ேவதா)த�ைத� பா��த�� அவ� வா.-க0. ெரா�ப நாளாயி%E 
உ-கைள� பா���" எ�E வரேவ%E. அவைர உ�கா.�ப5 Jறினா�.  
 
"எ-ேக இ�ப5? டா(டைர� பா�(க வ)தீ�களா? 1�5+ மக0 ெசௗ(கிய)தாேன?" 
எ�E விசாாி�தா� Cவாமிநாத�.  
 
" எ+ேலா.� ெசௗ(கியமாக�தா� இ.(கிேறா�. டா(டைர� பா�(க ேவ3$� 
எ�Eதா� வ)ேத�. சில விஷய-க0 ேபச ேவ3$�..."  
 
”அவ� எ-ேக 1�5�.(கிறா�? 4$�ப� ெபாE�& ஒ�ைறBேம அவ� 
வகி(கிறதி+ைல. ’நீ எ�ன ெச;கிறா;? 4$�ப��(4 எ?வளD ெசலவாகிற�' 
எ�ெற+லா� ேக�பதி+ைல. நானாகேவ வரD ெசலைவ அவாிட� ஒ�பி�தா+ 
இ.(க�$� பா���( ெகா0ளலா� எ�ன அவசர� இ�ேபா� எ�கிறா�."  
 
ேவதா)த� ேயாசைனயி+ �*கி உ�கா�)தி.)தா�. பிற4. ஆமா�. வயC த-ைக 
ஒ.�தி 1�5+ இ.(கிறாேள இைதெய+லா� அவைள( கவனி(க� ெசா+ல( 
Jடாதா?" எ�E ேக�டா�.  
 
"ராதாவா? அ)த� ெப3, தா� ஒ. 4$�ப�தி+ பிற)தவ0 எ�ேறா , அைத� ப%றிய 
ெபாE�& தன(4 உ3$ எ�ேறா நட)� ெகா0ளவி+ைல. இLட�ப5 ெவளியி+ 
ேபாகிற��, வ.கிற��." Cவாமிநாத� இ?வித� ராதாைவ� ப%றி�தாேன 
அ�னியாிட� Jறியைத நிைன�� மன�(40 வ.)தினா�.  
 
"அைத�தா� ேக�க வ)ேத� ஐயா! வயC வ)த ெப3ைண ஒ. இட�தி+ க+யாண� 
ப3ணி( ெகா$�� விடேவ3$� - 1�5ேல அைத� ேபா%றி வள�(க- அதாவ� 
நாG� ெதாிB�ப5 வள�(க- எ�ெபா:� ஒ. ெப3 �ைண இ+ைலேயா நா� ஏ� 
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அைத( க�னியாக ைவ��( ெகா35.(க ேவ3$�?" ேவதா)த�, சிறி� உண��சி 
வச�ப�ேட ேபசினா�.  
 
"டா(ட.(4 அ)த எ3ணேம இ�A� ஏ%பட வி+ைல. த� மக0 ெஜயdைய� 
ேபா+ ராதாD� ஒ. 4ழ)ைத எ�கிற நிைனD அவ.(4."  
 
ேவதா)த� விஷய�ைத� ப�ைசயாக( Jறவி+ைல. யாேரா ஒ. பி0ைளBட� அ)த( 
4ழ)ைதைய� பா��ேத�. ஒ. இட�தி+ ம�$� இ+ைல. பல இட-களிG� 
பா��ேத�. எ� மனC(4 ஒ�E� சாி யாக� ேதா�றவி+ைல.  
 
Cவாமிநாத� ெமௗனமாகேவ உ�கா�)தி.)தா�. அவ� மன�தி+ ேவதைன 
நிைற)தி.(கிற�. ேபச �5யாம+ உண��சிகைள மன�தி+ &ைத��( ெகா3$ 
அவ� உ�கா�)தி.(கிறா� எ�ப� ேவதா)த��(4� &ாி)த�.  
 
“நா� இ�ப5� ெசா+கிேறேன எ�E வ.�த� படாதீ�க0. டா(ட.ைடய 4$�ப 
ந3ப� நா�. அவைர� சிE பிராய�தி�.)� அறி)தவ�. இ)த( 4ழ)ைத 
ராதாD(4 கா�பி�ட அ�E எ� மைனவி வ)தி.(கிறா0 இ)த 1�$(4!"  
 
“அ�ப5ெய+லா� உ-கைள நா� தவறாக� &ாி)� ெகா0ளவி+ைல. மனைச� 
ச-கட�ப$��� விஷயமாக இ.(கேவ என(4 வ.�தமாக இ.(கிற�. டா(ட� 
வ)த�� அவாிட� Jறி ஏதாவ� ஏ%பா$ ெச;கிேற�" எ�றா� Cவாமிநாத�. 
ேவதா)த� மன�தி+ இ.)த பார� நீ-க�ப�டவராக( கிள�பி� ெச�றா�.  
 
Cவாமிநாத� அ)த 1�$� சைமய%கார� ம�$� அ+ல. அ)த( 4$�ப�தினாி� 
ந�பி(ைக(4� பா�தரமான ஒ. ந3ப� அவ�. 1�5ேல ெப3 �ைண இ+லாம+ 
இ.(ைகயி+ தாB� த)ைதBமாக இ.)�. இர3$ ெப3 4ழ)ைதகைள வள��� 
வ.கிறவ�. 'க+aாியி+ சிE ச�பவ� நட)தாG�. த�னிட� ஒ�Eவிடாம+ JE� 
ராதாதா� எ�ப5 மாறிவி� டா0. ஒ?ெவா�ைறB� மைற(க அவ6(4� சாம�� 
திய� வ)� வி�ட�. இ�ப5 மைற�� ைவ��� பா:� ெப3 ஏதாவ� ஆப�தி+, 
மான(ேக�5+ சி(கி( ெகா3$வி�டா+ எ�ன ப3Uவ�? டா(ட� 7தானி� 
ந%ெபய.�, அவ� &க:� எ�னாவ�? ராதாவி� வா*(ைக தா� எ�ன ஆ4�?" 
எ�E (ேவதைன �5(க நிைன��( ெகா3ேட உ�கா�)தி.)தா� அவ�.  
 
ெவளிேய ெச�றி.)த டா(ட� 1�$(4 வ)த�� Cவாமி நாத� உ%சாக� 
இ+லாமேலேய அவ.(4 உணD பாிமாறினா�. தின� 5� ெப�ஸாி'(4 வ.� 
ேநாயாளிகைள� ப%றிB� ம%ற விஷய-கைளB� விசாாி�� உ%சாக��ட� ேபC� 
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Cவாமிநாத�, ெமௗனமாக எதிGேம அ(கைற இ+லாதவைர�ேபால இ.�பைத� 
பா��� dதர�, "ஏ� ஒ. மாதிாியாக இ.(கிறீ�க0?" எ�E விசாாி�தா�.  
 
Cவாமிநாத� ேவதா)த� வ)� ேபானைத அறிவி�தா�. பிற4 அவ� ராதாைவ� 
ப%றி� ெசா+�யைதB� நாQ(காக( 4றி�பி�டா�. ”இ�ப5ேய நா� இ.)� 
வி�டா+ ராதாவி� கதி எ�ப5 ஆதேமா" எ�E வ.�த� ெதானி(க அவ� 
Jறியேபா� dதரேன Cவாமிநாத� ராதாவிட� ெகா35.)த அ�பி� ஆழ�ைத 
நிைன�� ஆ�சாிய� அைட)தா�. அ)த ஆ�சாிய� ச$தியி+ மைற)� வி�ட�. தா� 
இ?வளD கால� வைரயி+ ராதாவி� க+யாண விஷய�தி+ அ(கைற ெசG�தா� 
இ.)த தவைற உண��� ராதாைவேய அவ0 வி.�&� பி0ைளைய� ப%றி( 
ேக�$� ெதாி)� ெகா0ள அவைள� ேத5� ெச�றா�.  
 
மா5 அைறயி+ ராதா ேசாபா ஒ�றி+ ஒ;யாரமாக� சா;)தி.)தா0. தைல நிைறய� 
Q5 இ.)த ம+�ைக மல�களி� மன� 'க�' ெம�E எ:)த�. ெவ0ைளயி+ 
சாிைக(கைர ேபா�5.)த படைவ உ$�தி, இள� சிவ�& வ�ண� 'ேசாளி' 
அணி)தி.)தா0 அவ0. ��கி+ &ர6� பி�னைல எ$�� ��&ற� ேபா�$, அதி+ 
க�5யி.)த ாி�பைன �E(கிய ப5 ெம+�ய 4ர�+ பா�$ ஒ�ைற� பா5( 
ெகா35.)தா0 அவ0.  
 

காதெலA� தீவினிேல ராேத ! ராேத - அ�E  
க3ெட$�த ெப3மணிேய ராேத ! ராேத!  
காதெலA� ேசாைலயிேல ராேத ! ராேத - நி�ற  
க%பகமா� 7)த.ேவ ராேத ! ராேத!  

 
எ�A� பா�$ ெம�வாக இனிைமயாக( ேக�$( ெகா35.)த� .  
 
dதர� சிறி� ேநர� பா�5+ லயி�� அ-ேகேய நி�றி.)தா�. பா�$ �5)த�� 
அைற(40 ெச�E, அவ0 எதிாி+ இ.)த ேசாபாவி+ உ�கா�)தா�.  
 
திOெர�E அ3ணா வ)தைத அறி)த�� ராதா தி$(கி�$ நிமி�)� உ�கா�)� 
ெகா3டா0. அவ0 ச%E �� பா5ய பா�ைட நிைன�தேபா� அவ6(ேக 
ெவ�கமாக இ.)த�.  
 
dதர� த� சேகாதாிைய� பா���� சிாி��( ெகா3ேட ”எ�ன அ�மா! எ�ைன( 
க3ட�� பா�ைட நிE�தி வி�டா;?" எ�E ேக�டா�.  
 
”பா�டா?... எ�னேவா அ)த� பா�$ என(4 மிகD� பி5�தி.)த�."  
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”எ�ன பா�$ அ�? 'காதெலA) தீவினிேல ராேத ராேத!' எ�ற பா�ட+லவா? 
காதைல� ப%றி( Jட உன(4� ெதாி)� வி�ட�!"  
 
”ேபா-க0 அ3ணா! எ�ைன( ேக� ெச;யாதீ�க0!" எ�றா0 ராதா. அவ0 �க� 
ெவ�க�தா+ சிவ)� காண�ப�ட�.  
 
"என�மா சீ(கிர� உன(4 க+யாண� ப3ணி விடலா� எ�E நிைன(கிேற�. 
உ�ைன� ப%றி ஒ. விஷய�� ேக0வி� ப�ேட� ..” 
 
"எ�ன?" எ�ப� ேபா+ ராதா அவைர� பா��தா0.  
 
”நீ யா.டேனா சிேநகிதமாக இ.(கிறாயா�. அ5(க5 அவAட� ெவளியி+ 
ேபாவதாக( ேக0வி� ப�ேட�..."  
 
dதர� விஷய�ைத மைற(காம+, C%றி வைள��� ேபசாம+, ேநராகேவ 
ேக�$வி�டா�.  
 
ராதா �த�+ பதி+ Jறேவ தய-கினா0. பிற4 ெவ�க�ேதா$ தைலைய( 4னி)� 
ெகா3$. ”வா�தவ� தா� அ3ணா ! அவைர என(4� பி5�தி.(கிற�..." 
எ�றா0.  
 
"சாிதா� அ�மா ! அ)த ' அவ�' யா� எ�ன ெவ�பைத நா� ெதாி)� ெகா0ள 
ேவ3$�. ந� 1�$(4 வர� ெசா+� அைழ�ப� தாேன?"  
 
ராதா தன(40 ெம�வாக( சிாி��(ெகா3டா0. ”ஆக�$� அ3ணா , சீ(கிரேம 
அைழ�� வ.கிேற�." dதர� அைறைய வி�$ ெவளிேய ேபான�� ராதாவி� 
உ%சாக� கைர &ர3$ ஓட ஆர�பி�த�.  
 
”மாதரேச ெச+வ� ெப3ேண ராேத! ராேதா..."  எ�E ெதாட�)� பாட ஆர�பி�தா0. 
அவ0 ெச+வ� ெப3 எ�பைத நிைன�தேபா� அவ0 மன� இEமா�& அைட)த�. 
த�ைன� ேத5. த� மன�தி+ வாி�தி.�பவைன� ப%றிய விவர-கைள அறிய வ)த 
dதரA(4� தா� ெச+வ� த-ைகதா� எ�E நிைன�� ஆன)தமைட)தா0.  
------------  
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2222....17. 17. 17. 17. கபட� சிாி��கபட� சிாி��கபட� சிாி��கபட� சிாி��    
  
Cமதி அ�E ப0ளி(Jட�தி�.)� வ.�ேபாேத ேசா�Dட� வ)தா0. ேநராக 
மா5(4� ெச�E க�5�+ ப$�� வி�டா0 அவ0. மணி ஐ)தைர(4 ேம+ ஆகிB� 
Cமதி ப0ளி(Jட�தி�.)� வரவி+ைலேய எ�ற கவைலயினா+ பவானி 
ேதா�ட(கார� ேகாபாலைன விசாாி�தா0. மாைல நாலைர மணி(ேக Cமதி வ)� 
வி�டதாக( ெதாிவி�தா� அவ�. ேகாமதி �ணிமணிக0 வா-க கைட�ெத.D(4� 
ெச�றி.)தா0. பவானி. உ0ள� வாட மா5யி+ ெச�E பா��தா0 அ-ேக க�5�+ 
ப$�தி.)தா0 Cமதி. ெம�வாக அவ0 ெந%றியி+ ைக ைவ��� பா��தா0 பவானி. 
உட�& ெந.�பாக� C�ட�. ேலசான �னகGட� Cமதி க3ைண �5� 
ப$�தி.)தா0. 'நாைல)� நா�களாக� சாிவர� சா�பிடாம+. எதிG� உ%சாக� 
இ+லாம+ அவ0 இ.)த� பவானி(4 அ�ெபா:�தா� நிைனD(4 வ)த�. 
இைத�ப%றி ேகாமதியிட� அவ0 இர3$ ��E தடைவக0 ெசா�னா0. "எ+லா� 
சா�பி$வா0 இத%ெக+லா� ஒ. ைவ�தியமா?" எ�E Jறிவி�$ ேகாமதி 
அல�சியமாக இ.)� வி�டா0.  
 
பவானி, க�5�+ கிட)த ேபா�ைவைய எ$�� உதறி� Cமதி(4� ேபா��தி 
வி�டா0.  
 
கீேழ ெச�E சிறி� கா�பிைய� Cட ைவ�� எ$�� வ)தா0. ெம�வாக, “Cமதி! 
Cமதி! இைத� சா�ப$ அ�மா. உன(4 உட�&(4 எ�ன?" எ�E ேக�டா0.  
 
யாேரா கிண%E(40ளி.)� ேபCவ� ேபா+ இ.)த� Cமதி ேபசிய வா��ைதக0. 
"அ�ைத! என(4� தைலைய வ�(கிற�. எ-ேகா ேபாகிற மாதிாி இ.(கிற� அ�ைத. 
டா(டைர வர வைழேய�...."  
 
பவானி அவசரமாக டா(ட� dதரைன� ேபானி+ J�பி�டா0. ”4ழ)ைத(4 ஜுர� 
அ5(கிற�. Z%E ��E(4 ேமேல இ.(கலா�. உடேன வர ேவ3$�" எ�E 
ேக�$( ெகா3டா0.  
 
காைலயி+ டா(டாிட� Cவாமி நாத� ராதாவி� விஷய�ைத( Jறினா�. அ�E 
மாைலேய அவ�க0 1�$(4 ராதா. ���திைய யா.� எதி�பாராத விதமாக 
அைழ�� வ)தா0.  
 
"அ3ணா ! இவ� தா� ���தி எ�கிறவ�" எ�E Jறி, அவ� ேவைல பா�(4� 
அGவலக�ைத� ப%றிB� ெதாிவி�தா0. டா(ட� dதர� ���திைய ஒ. கண� 
நிதானி�� நிமி�)� பா��தா�.  
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'உ�கா.-க0. நீ-க0 இ.�ப� ெச�ைனயிலா? ெப%ேறா� எ-ேக 
இ.(கிறா�க0?" எ�E� விசாாி�தா�.  
 
இத%40 Cவாமிநாத� ஆவேல உ.வாக அவசர��ட� ஹாG(4 வ)தா�. 
ஆைசBடA�, ஆ�வ��ட A� தா� வள��த ராதாவி� கர�பி5(க� ேபா4� 
&.ஷைன� பா��தா�. டா(ட� dதரைன� பா���� &��Eவ+ 7�த ���தி, 
Cவாமிநாதைன� பா��த �� �க�ைத� Cளி��( ெகா3டா�.  
 
"ஆமா�, உ-க0 4$�ப�தி+ ெபாியவ�க0 இ.(கிறா�களா? க+யாண விஷயமாக 
யாைர( கல)� ேபச ேவ3$�? விலாச� ெகா$-க0. எ:�கிேற�" எ�E ேக�டா� 
dதர�.  
 
���தி ஒ. மாதிாியாக� சிாி�தா�.  
 
"என(4� தா; த)ைத இ+ைல. மாமாD� மாமிB� பCமைலயி+ இ.(கிறா�க0. 
அவ�க0 தா� ெந.-கிய உறவின�க0."  
 
"சாி, அவ.(ேக எ:�கிேற�."  
 
"அ�D� அவசியமி+ைல. மாமா அேநகமாக எ� விவகார-களி+ தைலயிட மா�டா�. 
உன(4� பி5�த ெப3ணாக வ)தா+ ெசா+. க+யாண� ப3ணி ைவ(கிேற� 
எ�E தா� ெசா+Gவா�."  
 
"அ�ேபா உ-க0 மனC(4 எ-க0 ராதாைவ� பி5�தி.(கிற� எ�E ெசா+G-க0" 
எ�றா� டா(ட� dதர�. சிாி��( ெகா3$ எதிாி+ உ�கா�)தி.)த ராதாவி� 
�க� ெவ�க�தா+ சிவ)த�. ேமைஜ மீ� சி%E35 ைவ(க�ப�5.)த�.  
 
ந+ல இடமாக� பா���( க+யாண� ப3ண ேவ3$�. த4)த இட�தி+ அவைள 
ஒ�&வி�� விட ேவ3$� எ�ெற+லா� Cவாமிநாத� மன�தி+ ஓயாம+ நிைன��( 
ெகா35.)தவ�. வாைய� திற)�� பல �ைறக0 ெசா+� இ.(கிறா�. க3 
இைம�பத%40 ராதாD(4( க+யாண� நி�சயமாகி வி�ட�. அ$�த ப�� 
தின-க6(40 அவ6(4( க+யாணமாகி வி$�. ஆனா+ ராதா, மாமியா� 1$ 
எ�E ேபாக� ேதைவ இ+ைல. ���தி அவ�க6ட ேனேய இ.)� வி$வா� 
எ�ெற+லா� Cவாமிநாத� நிைன��( ெகா3டா�. ராதாD� அவ� கணவA� 
த�Aடேனேய இ.�பா�க0 எ�பதி+ அவ.(4 பரம தி.�தி.   
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"பலகார�ைத� சா�பி$-க0" எ�E உபசாி�தா� Cவாமிநாத�.  
 
ஹா�+ அவ�க0 சி%E35 சா�பி�$( ெகா35.(4� ேபா� தா� பவானி, 
டா(ட� dதரைன� 'ேபானி+' அைழ�தா0 அவ� அவசரமாக எ:)� உ0ேள 
ெச�E த� ைக�ெப�5ைய எ$��( ெகா3$ ெவளிேய &ற�ப�டா�.  
 
நாகராஜ� 1�5�.)� ' ேபா�' வ)தி.(கிற�. Cமதி(4 ஜுரமா�. பவானிதா� 
'ேபா�’ ப3ணியி.(கிறா0. நா� அ�ப5ேய இ�A� சில ேநாயாளிகைள� 
பா���வி�$ வ.கிேற�" எ�E Jறி, ���தியிட� விைட ெப%E(ெகா3$ 
கிள�பினா� டா(ட�.  
 
'பவானி' எ�கிற ெபய� ���தியி� மன�தி+ ஒ. வித அதி��சிைய� த)த�. 
சா�பி�$( ெகா35.)த கா�பிைய பாதி அ�ப5ேய ைவ��வி�$� சிறி� 
ேயாசி�தா�. ெச�ைன நகாிேல எ�தைனேயா பவானிக0 இ.�பா�க0. இெத�ன 
ைப�திய(கார� தன� எ�EJட அவ� நிைன�தா�. இ.)தாG� அ)த� ெபய� 
அவ� மன�தி+ ஒ.வித அ�ச�ைதB� சலன�ைதB� உ3டா(கிய�.  
 
ெச+வ�� சீ.� நிர�பிய இ)த� ெப3ைண( க+யாண� ெச;� ெகா0வத%4 
��பாக ஏதாவ� தட-க+ ேந�)� வி$ேமா எ�E அRசினா� ���தி.  
 
"எ�ன, ேயாசைன பலமாக இ.(கிற�?" எ�E ேக�$( ெகா3ேட ராதா அவ� 
அ.கி+ வ)� நி�றா0. Cவாமிநாத� ஏேதா அGவலாக எ:)� உ0ேள ெச�E 
வி�டா�.  
 
���தியி� க�Wரமான உ.வ�ைத� பா���� பரவசெம;தினா0 அ)த� ேபைத� 
ெப3. அவAைடய ஆ*)த பா�ைவB�, கபட� சிாி�&� அவ0 மன�(4� பி5��� 
ேபாயி%E. அவ� ேம+ உ3ைமயான அ�& - அதாவ� காத+ - ஏ%ப�ட�  
அவ6(4.  
 
காதல�க0 இ.வ.� அ)த 1�$� ேதா�ட�� ஊRச�+ உ�கா�)� 
ேபசி(ெகா35.)தா�க0 ெவ4 ேநர�.  
 
நாகராஜனி� 1�5+ Cமதி(4 டா(ட� dதர� வ)� பா��தேபா� ஜுர� 
அதிகமாக�தா� இ.)த�. ம.)� ெகா$��வி�$. ஜா(கிரைதயாக� பா���( 
ெகா06�ப5 பவானியிட� Jறினா� அவ�.  
 



134 

 

�த�+ சாதாரண ஜுர� எ�E தா� எ+ேலா.� நிைன�தி.)தா�க0. நாைல)� 
நா�க6(4 அ�&ற� ஜுர�தி� ேவக� அதிகமாயி%E. த� நிைனைவ இழ)� 
ப$(ைகயி+ கிழி�த நா� ேபா+ கிட)த Cமதிைய� பவானிB�, ேகாமதிB� 
நாகராஜA� கவைலBட� பா��தா�க0.  
 
dதர� 'ைடபா;�' ஜூரமாக இ.(கலா� எ�E அபி�பிராய� ப�டா�. ேகாமதி 
ெவல ெவல��� ேபா;வி�டா0. அவ6(4� தைலைய� C%றி மய(க� வ.� ேபா+ 
ஆகி வி�ட�.  
 
"அதனா+ ஒ�E� பயமி+ைல. ��றாவ� வார� இற-கிவி$�. பய�படாதீ�க0" 
எ�E ைதாிய� Jறினா� டா(ட�.  
 
பவானியி� மன�தி+ ெசா+ல �5யாத ேவதைன நிர�பியி.)த�. வியாதி(-
கார�கைள� ப$(ைகயி+ ப$(கைவ��� சிC.ைஷ ெச;யேவ அவ0 பிற)தவ0 
ேபாG�! கணவ� வாCைவ� பல மாத-க0 ப$(ைகயி+ ைவ��� பணிவிைட 
ெச;தா0. அத� பிற4 ேகாமதிைய ��E மாத-க0 வைரயி+ கவனி��( 
ெகா3டா0. இ�ெபா:� Cமதி கிட(கிறா0. "இ)த� பா:� ைகயினா+ யா.(4� 
ஒ�E� ேநர( Jடாேத!" எ�E பவானி மன�(40 4ைம)� ேபானா0.  
 
அ�ெபா:� இர3டாவ� வார� ஆர�ப�. ஜூர� ���ரமாக இ.)த�. 
ேநாயாளியி� அ.கி+ அ.)� அ+G� பகG� பணி &ாிய ஒ.வ� ேதைவ எ�ப� 
டா(ட� dதரனி� அபி�பிராய�. இைத அவ� Jறிய ேபா� நாகராஜA� 
ேகாமதிB� ஒ. 'ந�ைஸ' ஏ%பா$ ெச;B�ப5 அவாிட� ேக�$( ெகா3டா�க0. 
ஆனா+, ஜுரேவக�தி+ பித%E� ேபா� Jட அ)த� ெப3, ”அ�ைத அ�ைத” எ�E 
அைழ�பைத( கவனி�த டா(ட�. அ.கி+ நி%4� பவானிைய� பா��தா�. "ஏன�மா 
4ழ)ைத உ-களிட� அதிக� பிாிய� ேபா+ ேதா�Eகிறேத, உ-களா+ அவைள( 
கவனி��(ெகா0ள �5Bமா? இ+ைல. ஆ�ப�திாியி+ ேச��� விடலாமா?" எ�E 
ேக�டா�.  
 
பவானி நீ� நிைற)த க3க6ட� அவைர ஏறி�$� பா��தா0. "நா� பா���( 
ெகா0கிேற�. நீ-க0 எ�னெவ+லா� ெச;ய� ெசா+கிறீ�கேளா, அத� ப5ேய 
நட)� ெகா0கிேற�. 4ழ)ைதைய ஆ�ப�திாியி+ ேச�(க ேவ3டா�..." எ�றா0.  
 
த� தைமயனி� 4லவிள(4 அைணயாம+ இ.(க ேவ3$� ; அ)த 1�5ேல 
இ�ப� நிைறய ேவ3$� எ�கிற எ3ண� ஒ�ேற பவானிைய ந�ஸாக மா%றி ய�. 
ப5�� அவ0 அ)த� ெதாழிG(4 வரா வி�டா G�, மன�தி+ இ.)த ஆவ� அவைள 
அ� ெதாழிைல� சீ(கிர� க%E( ெகா06�ப5� ெச;த�.  
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பவானி ேநாயாளியி� அைற(4 அ$�த தா*வார�தி+ தன(ெக�E ப$(ைக 
அைம��( ெகா3டா0. மா5ைய வி�$ அவ0 கீேழ ேபாவதி+ைல. பாGைவ( 
Jட� பாராம+ Cமதியி� அ.கிேலேய இ.)� கவனி�� வ)தா0.  
-------------------- 

2222....18. 18. 18. 18. ராதாவி& க�யாண�ராதாவி& க�யாண�ராதாவி& க�யாண�ராதாவி& க�யாண�    
 
ராதாவி� க+யாண ைவபவ-க0 அம�(களமாக நைடெப%றன. பCமைலயி�.)� 
க+யாணராம�. டா(ட� dதரA(4 க5த� எ:தியி.)தா�. 'ெப3U� பி0ைளB� 
மன� ஒ�பி( க+யாண� ெச;� ெகா0கிறப5யா+, ெபாியவ�களாகிய நா� அைத 
உட� இ.)� நட�த ேவ35ய� ஒ�E தா� ெச;ய( J5ய�. மிகD� ச)ேதாஷ�. 
நா-க0 அவசிய� வ.கிேறா�'- எ�E க5த� வ)த�. பி0ைளைய� ேச�)தவ�களி+ 
ெபாியவ�களாக� சில� இ.(கிறா�க0. பரவாயி+ைல எ�E CவாமிநாதA(4 ஒ. 
மகி*�சி .  
 
இ)த( க+யாண ஏ%பா�5+ நாகராஜ� 1�டா� கல)� ெகா35.�பா�க0. 
ஆனா+, எ�தைனேயா இரDக0 பவானி, டா(ட� dதரAட� ேபானி+ ேபசினா0.  
 
'4ழ)ைத F-காம+ ெரா�பD� சிரம�ப$கிறா0. எ�ன ெச;வ�?' எ�E 
ேயாசைன' ேக�5.(கிறா0. அவ� Jறியப5ேய ெச;ததாகD� பதி+ JEவா0 
பவானி. இ)நிைலயி+ ேகாமதிB� நாகராஜA� மனமி5)� உ�கா�)தி.)தா�க0. 
யா� 1�5+ எ�ன நட(கிற� எ�பேத இவ�க0 1�$(4� ெதாிய வி+ைல. 
 
��றாவ� வார� ஆர�பி�த பிற4 Cமதியி� நிைலயி+ மாEத+ ஏ%ப�ட�. ஜுர� 
தணி)� ெகா3ேட வ)த�. க3ைண விழி��� த� அ.கி+ நி%பவ�கைள� 
பா��தா0 அ)த� ெப3. ஜ�ன+ ஓரமாக நி�E கவனி�த பாGைவ அவ0 க3க0 
கவனி�தன.  
 
"அ�ைத, அ�ைத !" எ�E பலஹீனமான 4ர�+ J�பி�டா0 அவ0.  
 
"பாGைவ நா� இனிேம+ ஒ�E� ெசா+ல மா�ேட� அ�ைத. அவ� மனைச ேநாக 
ைவ�ேத�, அத%4 அAபவி�� வி�ேட�" எ�றா0. ெபாிய பா�5 மாதிாி. அ)த� 
ப�னிர3$ வயC� ெப3.  
 
பாGவி%4 அைற(40 ஓ5� ேபா;� Cமதியி� �க�ைத� பாிDட� தடவி( 
ெகா$�� ஆEத+ Jற ேவ3$� எ�E ஆைச. இர3ட5 ைவ�� ��னா+ 
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வ)தவைன� பவானி த$�தா0. பாG! இ)த அைற(40 யா.� வர(Jடா� அ�பா! 
ஒ.�தி(4 வ)� ப$கிற பா$ ேபா��" எ�றா0.  
 
ேநாயாளிைய( கவனி(க வ)த டா(ட�. பவானி ெசா+வைத(ேக�$� சிறி� 
அ�ப5ேய நி�றா�. ��E வார-க0 வைரயி+ க.மேம க3ணாக இ.)த 
பவானிைய( கவனி�தா� dதர�. ெகா:ெகா:ெவ�றி.)த அவ0 க�ன-களி� 
திர�சியி+ சிE வா�ட� க3$ C.-கியி.)த�. அவ6ைடய க.நீல விழிக0  
F(கமி�ைமயா+ சிவ)தி.)தன.  
 
"பவானி! இனிேம+ நீ-க0 உ-க0 உட�ைப( கவனி��( ெகா0ள ேவ3$�. 
ேநாயாளி F-4� ேபா� நீ-க0 விழி��( ெகா35.(க ேவ35ய அவசியமி+ைல. 
ந�றாக� F-கி ஓ;D எ$��( ெகா06-க0" எ�றா�.  
 
"4ழ)ைத இனிேம+ பிைழ�� வி$வா0 இ+ைலயா டா(ட�?" எ�E ேக�டா0 
பவானி.  
 
"பிைழ�� வி$வா0 அ�மா. உ-க0 ைகராசி ெரா�பD� ந+ல�."  
 
&��EவGட� இ�ப5( Jறிய டா(டாி� �க�ைத� பா��தா0 பவானி. 
ெதளிவான அ)த �க� ஏேதா ேயாசைனயி+ ஆ*)� இ.(கிற மாதிாி ேதா�றிய�.  
 
அ-கி.)த ’ேபYனி'+ ைக அல�பி( ெகா3ேட பவானி ெகா$�த �3ைட வா-கி 
ைககைள �ைட�� ெகா3டா� அவ�.  
 
ெபாEைமB� அ�&� அழ4� உ.வான அ)த� ெப3ணிAைடய ேசாக� 
சி�திர�ைத அவ� மல� ஆரா;வதி+ சிறி� ேநர� ெச�ற�. இ)த� ெப3ணி� 
வா*(ைக இ�ப5ேய கழிய ேவ35ய� தானா? தைமய� 1�$(4 உைழ(கிறா0. 
தன(காக இ+லா பிற.(காக உைழ(4� உைழ�பி+ இ�ப� காUகிறா0. 
பவானியி� உ0ள� எ?வளD விசாலமான�? மாC ம.வ%E இ.(4� இ)த 
உ0ள�தி+ 'தன(4' எ�கிற எ3ணேம இ.(காதா? எ�தைன ெப3க0 இ)த� 
பவானிைய�ேபால ந� நா�5+ இ.(கிறா�க0? ெப3 எ�றா+ தியாக� எ�ப� 
தா� ெபா.ேளா?'  
 
ைகைய மEப5 மEப5 அ:�தி� �ைட��( ெகா3ேட நி%4� dதரனி� 
�க�ைத� பா��த பவானி, "டா(ட�!" எ�E அைழ�தா0.  
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"பவானி உ-க6ட� நா� சாவகாசமாக� சில! விஷய-க0 ேபசேவ3$�. ஒ�E  
ெசா+ல மற)� வி�ேட�, அ$�த தி-க�கிழைம ராதாD(4 க+யாண�. ப�திாிைக  
வ.�. நீ-க0 எ+ேலா.� வரேவ3$�. அத%40 Cமதி(4 உட�& சாியாகிவி$�. 
ஆனா+ ப$(ைகைய வி�$ எ:)தி.(க(Jடா�”, எ�றா� dதர�.  
 
அத� பிற4 இர3$ ��E நா�க0 வைரயி+ அவ� வரவி+ைல. க+யாண� 
ப�திாிைக ம�$� வ)த�. ேமைஜமீ� கிட)த அ)த� ப�திாிைகைய எ$��� 
பா��தா0 பவானி.  
 
"ெசௗ. ராதாைவ.... சி. சா�ப���தி(4"  
 
விவாக� ெச;� ைவ�பதாக இ.)த�. பி0ைளயி� காலR ெச�ற தக�பனாாி� 
ெபய� ம�$� காண� ப�ட�. இ�ெனா. �(கியமான விஷய�ைத�ப%றி( 
4றி�பிட ேவ3$�. ���தி ேவைல பா��� வ)த �தாபன�ைத� ப%றி� பவானி(4 
ஒ�E� ெதாியா�. ஆகேவ சா�ப���திB� ���திB� ஒ.வ� தா� எ�கிற 
ச)ேதக� பவானி(4 ஏ%படேவ இ+ைல.  
 
அ�E மா�பி0ைள அைழ�& . 1�5ேல எ�வாக இ.)தாG� dதர� 
5�ெப�சாி(4� ேபாகாம+ இ.(க மா�டா�. அ�E காைலயிG� அவ� 
5�ெப�சாி(4� ேபா4� ேபா� நாகராஜ� 1�$(4 வ)தா�. அவசரமாக( 
Jட�தி+ நி�E ெகா3ேட. "1�5+ யா.� ெப3க0 ெபாியவ�களாக இ+ைல. 
இ.)தா+ வ)� அைழ�தி.�பா�க0. நீ-க0 எ+ேலா.� அவசிய� க+யாண��(4 
வர ேவ3$�" எ�E Jறிவி�$� ெச�றா�.  
 
இரD ஏ: மணி(4 ேம+ மா�பி0ைளைய ஊ�வலமாக( காாி+ அைழ�� வ)தா�க0. 
நாகராஜ� 1�$ வழியாக ஊ�வல� வ.வ� ெதாி)த��, பவானி ேகாமதி இ.வ.� 
மா5யி�.)� ஊ�வல�ைத� பா��தா�க0. ஊ�வல� ெந.-கி வ)� 
ெகா35.)த�. அ.கி+ வரவர பவானி மணமகைன( J�)� கவனி�தா0. 
பCமைலயி+ Cமா� இர3$ வ.ஷ-க6(4 ��& பா��த ���திேயதா� இவ�!  
 
”ஆஹா! மனித வா*(ைகயி+ தா� எ�தைகய அதிசய-க0 நைடெபEகி�றன. இதி+ 
���தி(4 ஏ%ப�ட அதி�Lட� தா� எ�ன? பண(கார இட�தி+ ப5�த- அழகிய- 
Bவதிைய( ைக�பி5(4� பா(கிய� இவA(4 ஏ%ப�5.(கிற�. எ?வளD 
அதிசயமான விஷய�? டா(ட� dதர� இ)த மா�பி0ைளைய எ-ேக ேத5� 
பி5�தா�?" எ�ெற+லா� எ3ைண விய)தா0 பவானி.  
 
"பவானி. மா�பி0ைள ந�றாக�தா� இ.(கிறா�" எ�E ேகாமதி த� 
அபி�பிராய�ைத ெதாிவி�தா0.  
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ஊ�வல� ெம+ல நக�)� ேபா;( ெகா35.)த�. J�ட�தி+ பா�வதி அ�மாளி� 
தைல ெதாி)த� . பCமைலயி+ த�னிட� தாைய விட அ�பாக இ.)த அ)த 
அ�மாைள� பா���� ேபசேவ3$� எ�E பவானி ஆைச�ப�டா0.  
 
க+யாணராம� dதரAட� ேபசி� சிாி�தவாE ெச�றா�. இைடயி+ ெஜயd 
ப�$� பாவாைடB� தாவணிB� அணி)� இவ�க0 1�$(4 வ)தா0. ேநராக 
மா5(4 வ)� “மாமி , Cமதி எ�ப5 இ.(கிறா0?" எ�E விசாாி�தா0. அைற(40 
எ�5� பா��� வி�$, அ$�த அைறயி+ உ�கா�)� பாட� ப5��( ெகா35.)த 
பாGைவ� பா��தா0. பாG ��ைனவிட இ�ேபா� உய�)� இ.)தா�.  
 
"பாG. எ-க0 1�$( க+யாண��(4 வாேய�" எ�E அைழ�த ெஜயdைய 
ஏறி�$� பா��தா� அவ� . ெஜயdB� வள�)� தா� இ.)தா0.  
 
“உ-க0 1�$( க+யாண�தி%4 வ)தா+ எ�ன த.வா; ெஜயd?"  
 
”ஆமா�.4E�ைப� பா�. க+யாண��(4 வ)தா+ எ�ன கிைட(4�? ல�$� 
பாயச�� கிைட(4� ...... நாைள(4 உன(4� Cமதி(4� க+யாண� ஆ4�ேபா� 
என(4 எ�ன த.வா;?"  பி�ன�+ ைவ��� பி�ன�ப�5.)த ப�$( 
4Rசல-கைள �E(கியப5 சிாி��( ெகா3ேட ேக�டா0 ெஜயd.  
 
4ழ)ைதகளி� ேப�C(4 அ��த� கிைடயா�தா�. இ.)தாG� அைற(40 
இவ%ைற( ேக�$( ெகா3 5.)த பவானி(4. ெஜயd Jறியைத( ேக�ட�� 
ஆன)த� ெபா-கிய�.  
 
இத%40ளாக ெஜயdைய( காணவி+ைல எ�E ஊ�வல�தி+ யாேரா 
ேத5னா�க0. சிறக5��� பற)� ெச+G� ப�டா�7�சிைய� ேபா+ �0ளி ஓ$� 
ெஜயdைய ஜ�ன+ வழியாக� பாG கவனி�தா�. ெஜயdைய அவA(4 மிகD� 
பி5�தி.)த�. ’ந+ல ெப3' எ�E தன(40 ெசா+�( ெகா3டா� அவ�.  
----------------  

2222....19191919....    க�யாண� ���த
க�யாண� ���த
க�யாண� ���த
க�யாண� ���த
    
 
க+யாண 1�5+ சா�பி$� Jட�தி+ ஒ. அைறயி+ பவானி. க+யாணராம�, 
பா�வதிBட� ேபசி( ெகா35.)தா0.  
 
”உ-க0 ம.மக� அதி�Lட(கார�. ந+ல இட�தி+ ெப3 கிைட�த�. டா(ட� 
dதரைன� ேபா+ ந+ல மனித�க0 அேநக� இ.(க மா�டா�க0” எ�றா0 பவானி.  
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”கிைட�தைத ைவ��( ெகா3$ ந�றாக வா*)தானானா+ அவA(4� Cக� 
உ3$" எ�றா� க+யாணராம�.  
 
”ப5�த ெப3ணாயி%ேற! &.ஷைன� தி.�தி( ெகா3$ ேபாகிறா0 ' எ�றா0 
பா�வதி. எ+ேலா.� மிகD� தணி)த 4ர�+ ேபசினா�க0. பவானி ���திைய� 
ப%றி� பCமைலயிேலேய அவ�களிட� ஒ�E� ெசா+�யதி+ைல. அவ�க6� 
ேபசியதி+ைல. இ�தைன நா�கைள� ேபா+ ���தி ஒ35( க�ைட அ+ல. 
இ+வா*(ைக(4� தி.�பியி.(4� அவ� வா*(ைகயி+ ஒ. தி.�ப� க3$தா� 
ஆகேவ3$� எ�E எ�ேலா.� தீ�மானி�தா�க0.  
 
க+யாண� இனிதாக நட)� �5)த�.  
 
க+யாண 1�5+ பவானி, பா�வதிBட� ேபசி( ெகா35.)தைத( கவனி�த 
Cவாமிநாத� அவைள� தனியாக அைழ��( ேக�டா�. "ஏன�மா இவ�க0 உன(4 
ஏ%ெகனேவ ெதாி)தவ�களா? ந� 1�$ மா�பி0ைளையB� உன(4� ெதாிBமா?" 
எ�E விசாாி�தா� பி0ைளயா3டா� எ�ப5?" எ�E� ேக�டா�.  
 
பவானி தய(க��ட� பதி+ Jறினா0. "ஏ%ெகனேவ பCமைலயி+ என(4� 
ெதாி)தவ�க0 தா�. ���திைய� ப%றி நா� எ�ன ெசா+ல இ.(கிற�? மனித� 
&னிதேம உ.வானவ� எ�ேறா 4%ற-கைளேய ெச;ய மா�டா� எ�ேறா நா� 
நிைன�ப� தவE, ப+ேவE ச)த��ப-க0 அவைன( 4%றவாளி ஆ(4கி�றன. 
அவ� தி.)தி வாழD� ச)த��ப� இ.(கிற�. ராதா ப5�த ெப3. கணவைன 
ஒ:-கான பாைத(4 அவ0 தி.�பலா�. இ+லாவி5+ ���திேய இத%40 தி.)தி 
இ.(கலா�. நட)த நட)� வி�ட�. 4%ற� சா�$(கைளB� 4ழ�ப-கைளB� 
அதிக�ப$�தாம+ �5(ெகா3$ ேபாவ�தா� ந+ல�" எ�றா0.  
 
Cவாமிநாத� பர)த ேநா(க� ெகா3ட அ)த� ெப3ைண� ப%றி விய�&� 
திைக�&� ெகா3டா�. பவானியிட�தி+ அவ.(4 அலாதி விCவாச�� மாியாைதB� 
ஏ%ப�டன.  
 
க+யாண� நட)� �5)த�� ���தி, ராதாைவ அைழ��( ெகா3$ பல 
ஊ�க6(4� ெச�E வ)தா�. நாடக�தி+ பா��த ெப3ைண மண)� ெகா3ட 
அவ� சாம��திய�ைத ேகாபி ெம�சி( ெகா0ளாம+ இ+ைல .  
 
ராதாD(4( க+யாண� நட)ததி+ வ(கீ+ ேவதா)த��, டா(ட� காமா�சிB� 
ச)ேதாஷ� ப�டா�க0. Cவாமிநாத� ேவதா)த�தினிட�, சமய�தி+ நீ-க0 
எ�சாி(காம+ இ.)தி.)தா+ ராதாவி� வா*(ைக எ�ப5 எ+கா� மாறி 
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இ.(4ேமா!" எ�E Jறினா�. ந+லெதா�ைற� ெச;ய நாG ேப�க6ைடய தயD 
எ�ப5 பய�ப$கிற� எ�பைத( க3$ ெகா3டா� அவ�.  
------------ 

2222....22220. 0. 0. 0.     மாமர�� மா�கனி!�மாமர�� மா�கனி!�மாமர�� மா�கனி!�மாமர�� மா�கனி!�    
 
ஒ. ேதா�ட� இ.(கிற�. அதி+ உய�)த ஜாதி மாமர� ஒ�E உ3$. அ�மர�தி+ 
அ7�வமாக அ)த வ.ஷ� நாைல)� பழ-க0 தா� ப:�தன. கா;க0 சிறியைவயாக 
இ.)த �த%ெகா3ேட மர�தி� ெசா)த(கார� அ)த� பழ�தி� Cைவைய 
அAபவி(க ஆவGட� இ.(கிறா�. அணி% பி0ைளக0 க5��� ேபாடாம+ 
பா���( ெகா0கிறா�. கா;க0 மRச0 நிற� காU� ேபா� க�$� காவG� 
அதிகமாகிற�. கைடசியாக� பழ� சா�பி$வத%4� தயாராக இ.�ப தாக� 
ேதா�ட(கார� JEகிறா� , அவ� பறி�� வ)� ெகா$�த பழ-கைள( 
கடD6(4� பைட�� வி�$� தா� அவ� உ3கிறா�. அத� Cைவைய� 7ராD� 
அவரா+ அAபவி(க �5கிற�.  
 
இைத� ேபால�தா� இ+லற வா*D� இ.(கிற�. மகேனா, மகேளா , த4)த வயைத 
அைட)த�� ெப%ேறா� மண�5�� ைவ(கிறா�க0. காதலA� காத�B� மன� 
வி�$ ஒ.வேராெடா.வ� ேபCவத%4� ச�ெட�E ெபாியவ�க0 ச)த��ப� 
அளி�பதி+ைல. க+யாண� �5)தD ட� ஆ5(4 ம.மகைன அைழ(கிறா�க0. 
பிற4 தீபாவளி வ.கிற�. பி�ன� ைத�ெபா-க+ வ.கிற�. கணவA� மைனவி B� 
ப5�ப5யாக மன� வி�$� பழ4கிறா�க0. அ�& நிதானமாக மா�பழ�தி� 
Cைவைய� ேபால வள.கிற�.  
 
ராதாD� ���திB� க+யாண� ப3ணி(ெகா3ட விதேம அலாதியான�. ப��� 
ப�னிர3$ வ.ஷ-க0 த�பதிக0 பழக ேவ35ய �ைறயி+ ஆேற மாத-களி+ 
அவ�க0 பழகினா�க0; ேபசினா�க0. 'சீ! வா*(ைக எ�ப� இ�தாேனா? 
இத%4�தா� க+யாண� எ�கிற கா+க�ைட( க�5( ெகா3ேடாமா?' எ�E 
���தி பல தடைவக0 நிைன�தா�.  
 
ராதாD(4� அவA(4� க+யாணமாகி ஏெழ�$ மாத-க6(40 ���தியி� 
நட�ைதயி+ பல மாEத+கைள( க3டா0 ராதா. மாத� அவ� ச�பள��(4 அ)த 
1�5+ ெசலD இ+ைல. அவAைடய ேதைவக0 அைன�ைதB� ராதா கவனி��( 
ெகா3டா0. அவA(ெக�E பிர�ேயகமான அைற. அ)த அைற(4 அ$�தா% 
ேபா+ �நான� ெச;ய அைற இ.)த�. மா5யிேலேய சகல வசதிக6� நிர�பி 
இ.)தன. சா�பி$� ேபா� சில நா�களி+ ���தி கீேழ வ.வா�. அவ� அதிகமாக� 
த� ைம��ன� dதரAட� ேபCவதி+ைல. இ.வ.� ெவளிேய ெச+G�ேபா� 
ேதா�ட�தி+ ச)தி��( ெகா0வா�க0.  
 
”ஆWC(4( கிள�பியாயி%றா?" எ�E சிாி�த வாE dதர� ேக�பா�. ���தி  
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&�னைகBட� தைலைய ஆ�5வி�$� ேபா;வி$வா� .  
 
இ�ப5ேய ஒ. வ.ஷ� ஆயி%E.  
 
���தியி� நட�ைதயி+ அ?வ�ேபா� சில மாEத+க0 ெதாிய ஆர�பி�தன. 
அ5(க5 ப�பா;(4�, க+க�தாD(4� அவ� பண� அA�பி வ.வ� ராதாD(4� 
ெதாி)த�. 'அ-ேக உறவின� யா.ேம இ+ைலேய, இவ� யா.(4� பண� 
அA�&கிறா�?' எ�E ேயாசி��� பா��தா0 அவ0. ���தி 4ளி�பத%4� 
ேபாயி.)த ேபா� அவ� ெசா(கா; ேஜபியி+ இ.)த சில �(கியமான 
காகித-கைள எ$��� பா��தா0. நாைல)� மணியா�ட� ரசீ�க0 இ.)தன. 
ப�பா;(4 இர3$� க+க�தாD(4 ��E� அA�ப� ப�5.)தன. 
ப�பாயி�.)� வ)த ரசீ�களி+ தமய)தி எ�E� ேராகிணி எ�E� 
ைகெய:��(க0 காண�ப�டன. க+க�தாவி+ ஒ. &டைவ( கைடயி� ெபய� 
ம%ெறா. ரசீதி+ காண�ப�ட�. இ�ெனா�றி+ நைக( கைடயி� ெபய�.  
 
ராதா பிரைம பி5�தவ0 ேபா+ நி�றா0. த�Aைடய ப5�&. அழ4. சா��ய� 
யாD� ஒ. Qதா5யிட� பணய� ைவ(க�ப�ட� ேபால இ.)த�. ெவளிb�களிG� 
இவ.(4� ெப3களிட� சிேநகமா?  
 
ராதா த�ைன� Cதாாி��(ெகா3டா0. அவசர� ப�$ ெவளிேய ெசா�னா+ 
விஷய� ஆபாசமாகிவி$�. அவ� ேபா(கி+ வி�$� தி.�ப ேவ3$� எ�E 
தீ�மானி�தா0.  
 
அ�E இரD ���தி 1$ தி.�&� ேபா� மணி பதிெனா�E(4 ேம+ ஆகிவி�ட�. 
Cவாமிநாத� ”உ� &.ஷைன இ�A� காணவி+ைலேய? எ-ேக 
ேபாயி.(கிறா�?" எ�E ராதாைவ விசாாி�தா�. 
 
"எ-ேக ேபானாேரா, என(4 அெத+லா� ஒ�E� ெதாியா�. உ-க6(4� F(க� 
வ)தா+ ேபா;� F-4-க0."  
 
ராதாD(4� தி.�ப� தி.�ப காைலயி+ பா��த ரசீ�களி� நிைனேவ வ)த�. சபல� 
நிைற)த ஓ� ஆணி� மன�ைத� ப%றி� ெப3ணா+ எ�ன &ாி)� ெகா0ள �5B�? 
வ35� 4ண�ைத மல�க0 &ாி)� ெகா35.)தா+, மEநா0 அ)த வ3ைட� 
த-களிட� அUக வி$மா எ�ன?  
 
கைடசியாக ���தி 1$ தி.�பினா�. ேநராக� த� அைற(40 ெச�E ேசாபாவி+ 
உ�கா�)தா� அவ�.  
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வாச%ப5யி+ நி�E அவைன� பா���. ”எ�ன. சா�பிட வ.கிறீ�களா?" எ�E 
ம�$ேம ேக�டா0 ராதா.  
 
அவ� த� இ. ைககளா+ தைலைய� தா-கி� பி5��(ெகா3$ உ�கா�)தி-
.)தா�. பதி+ ஒ�E� ேபசவி+ைல .  
 
ராதா உ0ேள வ)தா0.  
 
“எ�ன இ�? இரD ப�னிர3$ மணி வைரயி+ விள(4 எாி)� ெகா35.)தா+ 
எ� அ3ணா எ�ன நிைன��( ெகா0ள மா�டா�? நா� இ.(கிற� அவ� 1�5+ 
ஞாபகமி.(கிறதா?" எ�E ேக�டா0.  
 
"நீ ெசா�ன பிற4தா� ெதாிகிற�. யா� 1�5+ இ.(கிேறாெம�E, ஏேத� ேப�C 
ேஜாராக வ.கி�ற �?"  
 
கணவA(4( ேகாப� வ)தி.(கிறெத�E &ாி)� ெகா3டா0 ராதா. ச�ெட�E 
தணி)� ேபானா0. "ஆமா� உ-க6(4 எ�ன கLட�? ஏ� இ�ப5ெய+லா� 
நட)� ெகா0கிறீ�க0?" எ�E ேக�$� ெகா3ேட ேசாபாவி� பி5யி+ உ�கா�)� 
ெகா3டா0 அவ0.  
 
"எ�ப5?" எ�E ஒ�E� &ாியாதவைன� ேபால( ேக�டா� அவ�.  
 
”�த�+ சா�பிட வா.-க0. அ�&ற� ேபசலா�.” 
 
சா�பி�ட பிற4, இ.வ.ேம ��& ேபசியவ%ைற அ5ேயா$ மற)� ேபானா�க0. 
தமய)திB� ேராகிணிB� யா�? எ�E அவைன( ேக�$விட� பல �ைலக0 
�ய�றா0 ராதா. ேக�5.(கலா�; ேக�பதி+  தவறி+ைல. ஆனா+ 1�5ேல Cவாமி 
நாத� இ.)தா�. மா5யி� இ�ெனா. ப(க�தி+ dதர� ப$�தி.)தா�. 
ேதா�ட�தி+ 45ைசயி+ ராம;யா ப$�தி.)தா�. இவ�க0 எ+ேலா.(4� இ)த 
விஷய-க0 ெதாி)� வி�டா+ எ�ன ெச;வ�?  
 
ஒ�E(4� ப�தாக( க%பைன கல)� அைவ ேகாட�பா(க� �:வ�� பரDேம! 
ெகௗரவ�� க3ணிய�� வா;)த டா(ட� dதரனி� த-ைக &.ஷ� 
�திாீேலால� எ�E எ+ேலா.� ஏCவா�கேள எ�Eதா� ராதாவி� வா; 
அைட��( கிட)த�. உ0ள� 4�ற ஆர�பி�த�. ���தி F-கிய பிற4 Jட 



143 

 

அவ6(4� F(க� வரவி+ைல. ெவ4 ேநர� வைரயி+ விழி�தி.)� வி�$ F-க� 
ேபானா0 ராதா.  
 
அதிகாைலயி+ ப$(ைகைய வி�$ எ:)� கீேழ இற-கி வ)த dதர�, Cவாமி 
நாதைன� பா��� ”இரD ���தி எ�தைன மணி(4 வ)தா�? விள(4 ெவ4 ேநர� 
வைரயி+ எாி)� ெகா35.)தேத?”, எ�E விசாாி�தா�.  
 
Cவாமிநாத� தய(க��ட� ேபசாம+ இ.)தா�. பிற4 ெம�வாக “நா� F-கி 
வி�ேட�. பதிெனா� றைர மணி(4ேம+ இ.(4�. நாைல)� மாச-களாக 
அ)த�பி0ைள இ�ப5�தா� க3ட ேவைளகளி+ வ.கிறா�" எ�றா�.  
 
dதர� சிறி� ேநர� ேயாசி�தப5 நி�றா�. ”இைதெய+லா� நா� காதி+ ேபா�$( 
ெகா3டா+ ந�றாக இரா�. பா�(கலா�..." எ�E JறியவாE த� அGவ+கைள( 
கவனி(க� ெச�றா�.  
------------ 

2222....21. 21. 21. 21. பணேமதா& ஜீவநா�பணேமதா& ஜீவநா�பணேமதா& ஜீவநா�பணேமதா& ஜீவநா�    
 
பல மாத-க6(4 ��& dதர� பவானியிட� உ-களிட� சில விஷய-க0 
தனியாக� ேபச ேவ3$� எ�E ெதாிவி�தி.)தா� அ+லவா? அத� பிற4தா� 
ராதாD(4( க+யாண� நட)த�. &� மா�பி0ைள வ)த மகி*�சியி+ ெகாRச� 
திைள�தா� dதர� . இர3$ மாத-க0 ெஜயdBட� ெவளிb�க6(4� 
ெச�றி.)தா� அவ�.  
 
தி.�பி வ)த�� ஓ;�ச+ ஒழிவி+லாம+ ேவைலகளி+ ஈ$ப�டா�. அ�ெபா:-
ெத+லா� ஒ�றிர3$ தடைவக0 தா� பவானிைய அவ� பா�(க ேந�)த�. 
அ�ெபா:ெத+லா� அவ.(4 அவளிட� நிதானமாக� ேபச� ச)த��ப� 
வா;(கவி+ைல.  
 
அ�E எ�னேவா அவ.(4 ஒழிவாக இ.)த�. மா5யி+ ராதாD� ���திB� 'ெச�' 
விைளயா5( ெகா35.)தா�க0. ெஜயd ேதா�ட(கார� ராம;யாDட� 
ெச5கைள� பா���( ெகா35.)தா0. CவாமிநாதA(4 உட�& ��ைன� ேபா+ 
இ+ைல. ேவைலக0 �5)� வி�டா+ ப$��� F-க� ேபா; வி$வா� அவ�.  
 
dதர� ெத. வரா)தாவி+ ேசாபாவி+ உ�கா�)� ேயாசைனயி+ �*கியி.)தா�. 
க+யாண��(4 ��ேப ராதா அவாிட� ெந.-கி� பழ4வதி+ைல. இ�ேபா� அவ0 
த� அ3ணாDட� அதிகமாக� ேபசி எ�தைனேயா மாத-க0 ஆகிவி�டன.  
ெஜயd வளர வளர தக�பனாாிட� பிர�திேயக மாியாைத கா3பி�தா0. ஏதாவ�  
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ேக�டா+ பா�திர� பதி+ JEவ�. இ+லாவி�டா+ தா� உ3$ த� ேவைல 
உ3$ எ�E இ.)தா0.  
 
டா(ட� காமா�சிைய� பா��� சிறி� ேநர� ேபசிவரலா� எ�E நிைன�தா�. அவ� 
அ�E கிரா� ேசவிகா ச-க�தி+ ேபச�ேபாவதாக( Jறிய� நிைனD(4 வ)த�. 
எ-ேக ேபாகலா� எ�E ேயாசி��( ெகா35.)தேபா� பவானியி� 1�$ 
ேகாபால� த� 4ழ)ைதைய எ$��( ெகா3$ ராம;யாைவ� பா�(க வ)தா�. 
டா(டைர அ-4 பா��� வி�$ வண(க� ெசG�தினா�.  
 
”ஏன�பா! உ� 4ழ)ைதயா? எ�ன ெபய� ைவ�தி.(கிறா;?" எ�E ேக�டா� 
dதர�.  
 
"நடராஜ� எ�E ெபய�. பவானி அ�மாதா� ெவ�சா-க. அ)த அ�மாD(4 அ)த� 
ெபயாிேல ஒ. ைப�திய�."  
 
”ந+ல ெபய�தா� அ�பா" எ�E Jறிவி�$ டா(ட� பவானியி� 1�$(4( 
கிள�பினா� பல மாத-க6(4 ��& தா� ெசா�னைத நிைன��( ெகா3$,  
நாகராஜனி� 1$ நிச�தமாக இ.)த�. அ�E த�பதி இ.வ.� ஏேதா 
சினிமாD(4� ேபாயி.)தா�க0. அத%4 ��பாக ஏக�ப�ட தகராEக0 சி+லைற� 
ச3ைடக0.  
 
"ம�னிைய அைழ��( ெகா3$ சினிமாD(4� ேபா; வி�$ வாேய� அ3ணா ?" 
எ�E பவானி ேகாமதி(காக� பாி)� ேபசினா0.  
 
”நீதா� ேபாேய� ம�னிைய அைழ��( ெகா3$. நா� ’பிYன�' விஷயமாக 
ஒ.�தைர� பா�(க ேவ3$�" எ�றா� அவ�.  
 
பவானி ப( ெக�E சிாி�தா0.  
 
”ந+ல பிYன�! பண� எத%க3ணா ச�பாதி� ப�? வா*(ைகைய அAபவி(க�-
தாேன?"  
 
நாகராஜ� த� ஈழ+ நா%கா�யி+ இ�ப5B� அ�ப5Bமாக ��E �ைறக0 
Cழ�றா�.  
 
"இ�ேபா� நா� எ�ன பண�ைத ச�பாதி�� அAபவி(காம+ தா� இ.(கிேறாமா! 
ேமேல மி�சார விசிறி Cழ+கிற�. Jட�தி+ ேர5ேயா பா$கிற�. �ாிஜி ேடட�  
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வா-கி� ேபா�5.(கிேற�. ைவர ெந(ெல� வா-கி இ.(கிேற�."  
 
"ஆமா� இ�தைனB� ைவ��( ெகா3$ சிைற வாச� ப3ண� ெசா+கிறீ�-
களா(4�! நாG இட-க6(4� ேபா; வ)தா+ தா� மனC(4� ெத�&. எ-ேக, 
எ�ைன� பா���� ெசா+G-க0. ப(க�தி+ இ.(கிறேத வடபழனி ஆ3டவ� 
ேகாயி+, ஒ. நாளாவ� எத%காவ� ேபான�3டா? நீ-க0 தி.வ+�(ேகணியி+ 
ெமாினாD(4 ஒ.நா0 ேபாயி.(கிறீ�களா? �ாிஜிேட.�, சிாிஜிேட.� யா.(4 
ேவ3$� இ-ேக?" எ�E ேபசினா0 ேகாமதி.  
 
நாகராஜ� சிாி�தா�.  
 
"அேடேட! வ(கீ+ ேவதா)த� த� �ரா(5ைன வி�$ வி�டாரா�. அவ.(4� 
பதிலாக நீ ேபாகிறாயா ேகா��$(4? எ+லா ேவைலக6(4� தா� நீ-க0 
ேபாகலாேம இ)த( கால�தி+ !" எ�E ேக�டா�.  
 
மEப5B� மைனவியிட� அவ� பி5வாத� ேதா%ற�. அ�E அவ�க0 Cமதி, பாG 
இ.வைரB� அைழ��( ெகா3$ சினிமாD(4� ேபானா�க0.  
 
ெத.வி+ கா� வ)� நி�ற�. dதர� இற-கி உ0ேள வ)தா�. Jட�தி+ பவானி 
ம�$� உ�கா�)தி.)தா0. டா(டைர� பா��த�� எ:)� நி�E உ0ேள வ.�ப5 
அைழ�தா0.  
 
dதர� உ0ேள வ)� ேசாபாவி+ உ�கா�)� ெகா3டா�. சிறி� ேநர� வைரயி+ 
ேபசாம+ இ.)� வி�$ "எ-ேக ஒ.�தைரB� 1�5+ காேணா�?" எ�E ேக�டா�.  
 
"அ3ணாD� ம�னிB� 4ழ)ைதகைள அைழ��( ெகா3$ சினிமாD(4� 
ேபாயி.(கிறா�க0."  
 
”பாG எ�ப5 இ.(கிறா�? ��ைன� ேபால அவ� எ-க0 1�$(4( Jட 
அ5(க5 வ.வதி+ைல. ெபாியவனாகி வி�டா� இ+ைலயா?" எ�E விசாாி�தா� 
அவ�.  
 
”ஆமா�, அவ� பCமைலயி+ இ.)த ேபா� எ�ைன எ�ன பா$ப$�தி ைவ�தா�! 
சதா ச3ைட தா�. இ�ப�தா� ஒ. வ.ஷமாக ெரா�பD� சா�வாக� ேபா; 
வி�டா�. ப5�பி+ அ(கைற ஏ%ப�5.(கிற�."  
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"வயசாகி( ெகா3$ வ.கிற� பா.-க0. இனிேம+ &�திசா�யாக மாறேவ35ய� 
தாேன" பவானி(4 டா(ட� dதர� த� மகைன� &�திசா� எ�E Jறியதி+ 
ஆன)த� ஏ%ப�ட�. ெபய.� &க:� ெப%E0ள அவ� ஒ. 4ணவா�. நலல 
வ.மான��, இLட�ப5 வாழ Cத)திர�� இ.(4� ேபா�� டா(ட� dதர� 
க�$�பா$டேன வா*)� வ)தா�. எ)த� ெப3ைணB� தாயாகD� 
சேகாதாியாகD� காU� ப(4வமான மனநிைல அவ.(4 ஏ%ப�5.) த�. 
அ�ப5�ப�டவாி� வாயா+ பாGைவ� &�திசா� எ�E அைழ�ப� ஓ� ஆசி மாதிாி 
இ.)த� அவ6(4. 
 
Jட�தி+ மா�5யி.)த க5கார� '5(' '5(' எ�E ச�தி��( ெகா35.)த�. பவானி 
ைகயி+ இ.)த &�தக�ைத� &ர�5( ெகா3ேட இ.)தா0.  
 
"எ�ன ப5��( ெகா35.)தீ�க0?"  
 
”காைர(கா+ அ�ைமயாாி� சாித�. ப(தியா+ பரமAட� ேபசி மா-கனி 
ெப%றவளி� மனைச� ப%றி, ப3ைப� ப%றி விய)� ெகா3ேட இ.)ேத�. என(4 
இ)த� ைபய� இராம+ இ.)தா+ நா� எ-காவ� &3ணிய �தல-க6(4� 
ேபாயி.�ேப�..."  
 
அவ6ைடய நீல நிற விழிக0 ஹா�+ இ.)த &�த� சிைல மீ� பதி)� இ.)தன.  
”அ�மா பவானி!" எ�E அைழ�தா� டா(ட� dதர� .  
 
”உ-க6ைடய உய�)த ேநா(க-க6� உ�னத ல�சிய-க6� ேபா%ற�ப - 
ேவ35யைவேய. இ.)தாG�, ஆ3டவனிட� காைர(கா+ அ�ைமயாைர� ேபா+ 
ப(தி ெசG�தி அத%ேக%ற �ைறயி+ வா*(ைக �ைறைய வ4��( ெகா0வ� 
இ)த( கால�தி+ �5யா�. ஓ� இள� ெப3 - அழகானவ0 - �ைணய%றவ0-
ஒ?ெவா. ஊராக� ெச�E ெகா35.)தா+ ஆப��(க0 வ.வ� நி�சய�. 
’�ைணயி+லாதவ0’ எ�A� ேபாேத ச�க� அவைள� சாதாரணமாக� 
பா��பதி+ைல. அAதாப��ட� பா�(கிற�. Cய நல��ட� பா�(கிற� எ�E 
Jட� ெசா+லலா�. ஆ3டவனிட� ெசG��� ப(தி(4� சமமாக ஒ�E இ.(கிற�. 
ந�மா+ �5)தவைர பிற.(4 உதவிக0 &ாிவ�. பிற� இ�ன+கைள ந��ைடய-
தாக� பாவி�� அவ�க6(4� ேசைவ &ாிவ�. இதிேல மனC(4 மக�தான ஆEத+ 
கிைட(4�. அத%4 உதாரணமாக நா� இ.(கிேற�. மைனவிைய இழ)� 
பதிைன)� வ.ஷ-க0 ஆயின. இ.)�� என(4 மனசிேல ஆEத+ இ.(கிற�. 
வா*(ைகயி+ இ�ப� இ.(கிற�. காரண� பிற.(4� ேசைவ ெச;வ� எ� 
வா*(ைகயி� ல�சியமாக இ.�பதா+ தா�..."  



147 

 

 
பவானி பணிDட� எ:)� நி�றா0. "டா(ட�! அ�ெறா. நா� எ�னிட� ஏேதா 
ேபச ஆைச� ப$வதாக( Jறினீ�க0 ....."  
 
”அைத� தா� ேக�க வ)ேத� அ�மா. நாகராஜனிடேம இைத� ப%றி( ேக�க 
இ.)ேத�. அவ� ஊாிேலேய இ.�பதி+ைல. ராதாவி� க+யாண� த�E அவைர� 
பா��ேத�. மEப5 பா�(க �5யவி+ைல. Cமதி(4 ஜுர� வ)த ேபா� நீ-க0 
ந�ஸாக� பணி &ாி)த� எ� மன�ைத வி�$ நீ-கவி+ைல. தைமய� 4ழ)ைதைய( 
கா�பா%றி வி�O�க0. ஆனா+ இ� மாதிாியான ேசைவைய�ெபற எ�தைனேயா 
4ழ)ைதக0, ெபாியவ�க0, தா;மா�க0 கா��( ெகா35.(கிறா�க0. நீ-க0 ஏ� 
’ந��' ெதாழிG(4� ப5(க( Jடா�?"  
 
dதர� தா� ெசா+ல வ)தைத� ெசா+� வி�டா� பவானி ெகாRச ேநர� 
ெமளன�தி+ ஆ*)தி.)தா0.  
 
தைமயனி� 4லவிள(4 அைணயாம+ இ.(க ேவ3$� எ�E அ�E நிைன�தா0 
அவ0. அ�மாதிாி எ�தைன 4லவிள(4க0, தா;மா�க0. 4$�ப� தைலவ�க0 
ஆ�ப�திாிகளி+ வியாதிBட� ேபாரா5( ெகா35.(கிறா�க0? ஒ?ெவா.வ.� 
உயி� வாழ ேவ3$� எ�ற ஆைசயிேல ந�பி(ைக ைவ�தி.(கிறா�க0. 
அவ�க6(4� ேசைவ ெச;வ� எ?வளD மக�தான� எ�E சி)தி��� பா��தா0 
பவானி.  
 
"டா(ட�! அ3ணாவிட� ேக�$� ெசா+கிேற� . அத%4� நீ-க0 தா� உதவி 
ெச;ய ேவ3$�" எ�E ேக�$( ெகா3டா0 அவ0.  
 
டா(ட� dதர� காாி+ 1�$(4� தி.�&� ேபா� மன நிைறDட� தி.�பினா�. 
பவானிைய�ப%றி ஓ� உய�)த எ3ண� அவ� மன�தி+ ஏ%ப�ட�.  
-------------- 

2222....22. 22. 22. 22. ஆ�டவனி& �ர�ஆ�டவனி& �ர�ஆ�டவனி& �ர�ஆ�டவனி& �ர�    
 
டா(ட� dதரனி� ேயாசைனைய� பவானி த� தைமயனிட�திG� ம�னி-
யிட�திG� ெதாிவி�தா0. தன(4� அதி+ ஆவ+ இ.�பதாக� ெசா�னா0. இ)த 
விஷய�ைத� ப%றி விசாாி(க நாகராஜ� dதரனி� 1�$(4� ெச�றா�.  
 
”அவ6ைடய பண� ஐ)தாயிர� எ�னிட� இ.)த�. அ� இ�ெபா:� ப�தாயிரமாக 
வள�)தி.(கிற�. அதி+ கிைட(4� வ�5ைய( Jட நா� அவ6(காக� 
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ெசலவழி�பதி+ைல. 'எ+லா� ெசலD கைளB� நாேன பா���( ெகா0கிேற�. 
பாGவி� ப5�பி� ெபாE�ைப நா� ஏ%E(ெகா35.(கிேற�. அவ0 
ேவைல(4� ேபா;� தா� ஆகேவ3$� எ�பதி+ைல. எ?வளேவா வசதிக6ட� 
ச)ேதாஷமாக இ.(கலா�" எ�றா� நாகராஜ�.  
 
தைமயAட� பவானிB� ெச�றி.)தா0.  
 
"அ3ணா ! உ�Aட� இ.�பதி+ என(4 எ)த விதமான 4ைறB� இ+ைல. ம%ற� 
ெப3க6(4 4$�ப� 4ழ)ைதக0 எ�ெற+லா� கடைமக0 இ�ப-க0 
இ.(கி�றன. எ�Aைடய மனசிேல Q�ய� நிைற)� ேபாகாம+ இ.(கேவ 
இ�ப5 எ� ெபா:ைத( கழி(க வி.�&கிேற� அ3ணா " எ�றா0 பவானி.  
 
நாகராஜ� எ)த விஷய�ைதBேம ஆ*)� ேநா(4பவ� அ+ல. ஆகேவ த-ைகயி� 
அபி�பிராய�ைத ஆேமாதி�தா�.  
 
அ$�த சில நா�களி+ பவானி ந��க0 க+aாியி+ ேச�)தா0. �த+ நா0 அவ0 
க+aாியி�.)� தி.�பிய�� Cமதி, அ�ைதயி� வரைவ ஆவGட� எதி�பா���( 
ெகா35.)தா0. அவ0 எ�ென�ன &�தக-க0 ப5(கிறா0, ேநா�$� &�தக-க0 
எ�தைன வா-கி இ.(கிறா0 எ�E அறிB� ஆவGட� Jட�தி+ உ�கா�)� 
இ.)தா0 அ)த� ெப3.  
 
அவ0 எதி�பா��தப5 பவானி ஒ. Cைம� &�தக-கைள� F(கி(ெகா3$ 
வரவி+ைல. "அ�ைத ெபாிய வ4�பிேல ப5�தா+ &�தக� Cைம 4ைற)� ேபா4மா?" 
எ�E விசாாி�தா0.  
 
”ஏன�மா அ�ப5 ேக�கிறா;? தின� இர3$ ��E &�தக-க0 ெகா3$ 
ேபானா+ ேபா��. அவசியமானவ%ைற ேநா�$� &�தக� ஒ�றி+ 4றி��( 
ெகா3$ வ.ேவ�" எ�றா0 பவானி சிாி��( ெகா3$.  
 
”என(4 இ.(4� &�தக-கைள� Cம)� ெகா3$ ேபாேய எ� ��4 வைள)� 
வி�ட� அ�ைத" எ�E Jறி ��ைக வைள�� அவ0 எதிாி+ நட)� கா3பி� தா0 
Cமதி.  
 
Jட�தி+ இ.)தவ�க0 எ+ேலா.� சிாி�தா�க0. ேகாமதி உ0ேளயி.)� 
பவானி(4� சி%E35B� கா�பிB� ெகா3$ வ)� ெகா$�தா0. பவானி அ)த 
1�$(4 வ)த பிற4 ேகாமதியி� 4ண�தி+ பல மாEத+க0 ஏ%ப�$ வி�டன. 
ப5�ப5யாக அவளிடமி.)த ேசா�ப+ நீ-கிவி�ட�. 'தா� ஒ. ேநாயாளி' எ�E 
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சதா டா(டைர( J�பி�$( ெகா35.)தவ0, இ�ேபா� ெத�&ட� இ.)தா0. 
1�5+ ஓ5 ஆ5 ேவைலகைள ெச;வதா+ உடG(4� ெத�&� உ0ள��(4 
மகி*�சிB� ஏ%ப$வைத உண�)தா0. பவானி(4 ம�னியி� திறைமைய� பா�(4� 
ேபா� ச)ேதாஷமாகD� தி.�தியாகD� இ.)த�.  
 
சி%E35 சா�பி�$ �5�த பிற4 உைட மா%றி( ெகா3$ ெகா+ைலயி+ 
மல�)தி.)த மல�கைள மாைலயாக� ெதா$�� பட-க6(4� ேபா�டா0 பவானி. 
அவ0 உ0ள�திேல உவைகB�, களி�&� நிர�பி இ.)தன.  
 
க3ைண �5(ெகா3$ த� இLட ெத;வமாகிய நடராஜ� ெப.மானி� பட�தி� 
��& கர-4வி�� நி�றி.)தா0 பவானி. அைமதி நிலD� அ�ெப. மானி� 
�க�தி+ இ.(4� &�னைகைய( கவனி�தா0 ஒ. விநா5. க3கைள� திற)�, 
டா(ட� dதரA(4 அ)த அைமதிB�, க.ைணB� இ.�பதாக அவ0 மன��(4� 
ேதா�றிய�.  
 
"அ�மா பவானி!" எ�E அவ� அைழ�த 4ர�+ ஆ3டவனி� 4ரG� ேக�ட� 
அ�E. தா� ந�பி இ.(4� நடராஜ� தா� த�ைன இ)த� ெதாழி+ ெச;B�ப5� 
பணி�தி.(கிறா� எ�E பவானி�4� ேதா�றிய�.  
 
டா(ட� dதரைன�ப%றி அவ0 மன�திேல ஓ� உய� தரமான எ3ண� எ:)த�. 
அ?ெவ3ண� த�ைன ஈ�ற அ�ைனயிட�திG� த)ைதயிட�திG� கா�ட 
ேவ35ய ப(திைய விட ஒ. ப5 உய�வாக� தா%றமளி�த�. அ)த� &னிதமான 
எ3ண� எ:�&� இ�ப�தி+ லயி�தி.)தா0 பவானி.  
-------- 

2222....23. 23. 23. 23. ெப�ைமயி& பலஹீன�ெப�ைமயி& பலஹீன�ெப�ைமயி& பலஹீன�ெப�ைமயி& பலஹீன�    
 
dதரனி� மனசி+ ெக�டைவ நி%பதி+ைல. ந+லைவக0 நிைல�� நி�E. 
உ.வாகி� பய� ெப%E நிலD�. ���திைய�ப%றி அவ� மனசிேல ஒ�Eேம 
இ+ைல. த-ைகயி� கணவ� ந+லவனா அ+ல� ெக�டவனா எ�ப� ஒ�E� 
அவ.(4 விள-கவி+ைல. அைத�ப%றி அவ� அ(கைற கா�$�ப5 ராதாD� நட)� 
ெகா0ள வி+ைல. 'கணவA� மைனவிB� ஒ%Eைமயாக இ.(கிறா�க0. அ?வளD 
தா� நம(4 ேவ35ய� எ�E இ.)� வி�டா�. ���தி(4 எ�ன ச�பள� 
வ.கிற�? அைத அவ� எ�ப5 ெசலவழி( கிறா�? எ�ெற+லா� அவ� ஏ� 
ஆராய� ேபாகிறா�? த-ைக(4 ேவ35ய &டைவக0, இதர சாமா�கைள 
ெஜயd(4 வா-4�ேபா� வா-கி� த)� வி$வா�. சில சமய-களி+ அவ�கேள 
வா-கி வ)� 'பி+'ைல ம�$� அவ� ேமைஜ(4 அA�பி வி$வ�� உ3$.  
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டா(ட� காமா�சியிட�� அவ� இைத�ப%றி� ெப.ைமயாக� ெசா+�( ெகா3டா�. 
"எ� எதிாி+ ராதா அவ0 கணவAட� ேபசிேய பா��ததி+ைல. இ.வ.� 
ெவ�க�ப�$( ெகா3$ எ�ைன(க3ட�� விலகி� ேபா; வி$கிறா�க0" எ�றா�.  
 
"அ�ப5யா? க+யாண��(4 ��& ெரா�பD� ெந.-கி� பழகியவ�க0 ஆயி%ேற! 
இ�ப5 இ.�ப� அதிசய� தா�" எ�றா0 காமா�சி.  
 
இ)த விஷய�ைத அவ0 த� தக�பனாாிட� Jறிய ேபா� அவ� ஆ�சாிய� 
அைடயவி+ைல. எ�னேவா, அ)த� பி0ைளயிட� என(4 ந�பி(ைக இ+ைல" 
எ�E அCவாரசியமாக� பதிலளி�தா�.  
 
CவாமிநாதA(4 ம�$� மனசிேல ஏேதா ஒ. ச)ேதக� Q*)� ெகா35.)த�. பல 
இரDக0 மா5யி+ ராதா ெம�வாக விC�&� 4ரைல அவ� ேக�5.(கிறா�. 
அவ6ைடய க3க0 சிவ)� �க� 1-கி இ.)தைதB� அவ� பா��தா�.  
 
"ஏன�மா! உட�& சாியி+ைலயா?" எ�E Jட விசாாி�தா�. 
 
”ஆமா�. ேந%றி�.)� ஜலேதாஷ�" எ�றா0 ராதா.  
 
”ஏதாவ� ம.)� சா�பிேட�!"  
 
“சா�பி�ேட�. அ3ணாவி� அலமாாிைய� திற)� எ$��( காைலயிேலேய 
சா�பி�ேடேன."  
 
அவ0 எ�D� சா�பிடவி+ைல எ�ப�� அவ.(4� ெதாிB�. தின� ��E 
ேவைளக0 தைலவாாி� பி�னி( ெகா0கிறவ0 ேச�)தா% ேபா+ இர3$ நா�க0 
தைலவாாி( ெகா0ளேவ இ+ைல.  
 
"இ�E ெவ0ளி(கிழைம, தைலைய� பி�னி 7 ைவ��( ெகா0 அ�மா" எ�E 
Cவாமிநாத� &Lப� சர�ைத எ$�� வ)� அவளிட� ெகா$�தா�. அைத ேமைஜ 
மீ� ைவ�� வி�$( கவனியாதவ0 ேபா+ இ.)தா0 ராதா.  
 
த�ைன அல-காி��( ெகா0வதிG�, வித� வித மாக உ$��வதிG� 
வி.�ப�ைடய ராதா, இ�ப5 எதிG� ப%றி+லாம+ இ.�ப� ேவதைனயாக 
இ.)த�.  
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4Eகிய கால�தி+ ராதாவி� ேபா(கி+ ெப.�த மாEத+ ஏ%ப�5.)த�. ெவளியி+ 
எைதB� ெசா+லாம+ உ06(40ேளேய 4ைம)� ெகா35.)தா0 அவ0. ஒ. 
தின� 1�5+ யா.� இ+லாத சமய�தி+ ���தியிட� அவ0, ”நீ-க0 இ�ப5ேய 
இ.)தா+ எ�ப5?" எ�E ேக�ேடவி�டா0.  
 
"நா� எ�ப5 இ.(கிேற�?" எ�E அல�சிய மாக( ேக�டா� ���தி.  
 
”நம(4( க+யாண� ஆகி இர3$ வ.ஷ-க0 ஆகி�றன. ஒ. நாளாவ� உ-க0 
ச�பா�திய�தி�.)� என(4 ஒ. &டைவ வா-கி� த)தி.(கிறீ�களா ?”  
 
"7! இத%ெக�ன பிரமாத�! வா-கினா+ ேபா�C! நீ எ�ைன( ேக�கவி+ைல. நாA� 
வா-கி� தரவி+ைல. 
 
’அ�ப5யானா+, எ-ெக-ேகா இ.�பவ�க6( ெக+லா� பண� அA�&கிறாேர, 
அவ�க0 ேக�$ வா-கி( ெகா0வா�க0 ேபா+ இ.(கிற�' எ�E ராதா நிைன��( 
ெகா3டா0. ேபசாம+ நி%4� மைனவிைய� பா��தா� ���தி. பாிேவா$ அவ0 
அ.கி+ வ)� நி�E, 'ராதா! என(4 ஆWசி+ ஒ. ெதா+ைல ஏ%ப�5.(கிற�. 
ெவளிb� ேபா; வ.� ேபா� W� கண(4களி+ பிச4 ேந�)� வி�ட�. அைத� 
சாி(க�$வத%4� பண� ேவ3$�..." எ�E ேக�டா�.  
 
”அ3ணாைவ( ேக�க� ெசா+கிறீ�களா? அ� ம�$� எ�னா+ �5யா�. 
ேதைவயானா+ எ� நைககளி+ ஏதாவ� ெகா$(கிேற�..."  
 
“உ�Aைடய நைகயா?" ���தி சிறி� ேநர� ேயாசி�பவ� ேபா+ தய-கினா�. 
ேவதைன பட�)தி.(4� அவ� �க�ைத� பா��த ராதா த�Aைடய Wேராைவ� 
திற)� ���� ெச�&� பதி�த மாைல ஒ�ைற எ$�� வ)� அவ� ைகயி+ 
ெகா$�தா0.  
 
”தயD ெச;� இைத� ெச�ைனயி+ வி%காதீ�க0! அ$�த தடைவ நீ-க0 ெவளிb� 
ேபா4�ேபா� வி%E வி$-க0" எ�றா0.  
 
���தி மகி*�சிேயா$ அைத� ெப%E( ெகா3டா�. ெப3க6(ேக உாி�தான 
பலஹீன� - அதாவ� கணவ� ஆப�தி+ இ.(கிறா� எ�பைத அறி)த�� ஏ%ப$� 
தாராள� ப5�த ெப3ணாகிய ராதாD(4� உ3டாயி%E . நாG ேப�க6(4 
ெவளியி+ ெதாியாம+ த�Aைடய 4%ற-கைள மைற�� விட ேவ3$� எ�கிற 
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ஆவலா+ உ)த�ப�$ 4%ற-கைள ேமG� ெச;ய� F3$வ�� ஒ. பலஹீன� 
தா�.  
 
கணவ� உ3ைமயிேலேய ஆப�தி+ சி(கி( ெகா35.(கிறானா? அ)த� தவE 
ஏேத�ைசயாC ஏ%ப�டதா? ேவ3$ெம�E ெச;ததா? இ?வாெற+லா� ெப3க0 
ேயாசி(க மா�டா�க0. உ� கணவ� ’அேயா(கிய�' எ�E யாராவ� ெசா�னாG� 
ெபாE(க மா�டா�க0, ஏேதா ஒ. ப�தி, உய�)த ப3& அவ�கைள ஆ�ெகா35-
.�பதா+தா� அவ�க0 இ?வளD தியாகிகளாக இ.(க ேவ3$�.  
 
ஒ. தடைவ நைகைய( ெகா$��� பழ(க� ஏ%ப$�திய பிற4 அேத வா5(ைகயாக� 
ேபா;வி�ட�. அவைள( ேக�காமேலேய நைககைள எ$��� ேபானா� ���தி. 
ப35ைக ப.வ-களி+ எ-ேக ேபானாG� அவ0 ��ேப அதிகமாக நைக ேபா�$( 
ெகா0ள மா�டா0. ஆகேவ அைத� ப%றி யா.ேம கவனி(கவி+ைல. கணவAைடய 
நட�ைத ெதாி)த பிற4. அ)த உ0ள�தி+ அபாிமிதமான கச�& அவளிட�தி+ 
வள�)� வ)த�. இ.வ.� ேபCவ�Jட நி�E ேபாயி%E.  
 
ஒ. தின� ராதா ெவளியி+ ெச+Gவத%காக ஆைட அணிக0 அணி)� ெகா0ள� த� 
Wேராைவ� திற)தா0. நைக� ெப�5ைய� திற)தேபா� அதA0ளி.)த ஒ. ேஜா5 
ைவர வைளய+கைள( காண வி+ைல. அ)த வைளய+க0 அவ6ைடயைவ அ+ல. 
க+யாண�த�E dதர� அவ6(4( ெகா$�தா�. "ராதா! இைவ ந� 
தாயிAைடயைவ. அவ0 �க� உன(4� ெதாியா�. ஆகேவ அவ0 ஞாபகமாக 
ைவ��( ெகா0" எ�றா�. �J��த�த�E மாைல அவ0 'ாிஸ�ஷA'(4( 
கிள�&�ேபா�, அவ0 ைகயி+ வைளய+ ெப�5ைய( ெகா$��( ெகா3ேட.  
 
அ)த� &ராதன ெசா��தா� இ�ேபா� மாயமாக மைற)� வி�ட�.  
 
ராதாவி� உட+ விய��த�. பரபர(க Wேரா 7ராD� ேத5னா0. அ-கி.)த ேமைஜ 
7ராD� 4ைட)தா0. கணவனி� நிஜா� ைபகளி+ பா��தா0. அவAைடய ேகா�$� 
ைபகளி+ ேத5னா0. ஆனா+ அவ0 ேத5ய வ�� அக�படாம+ ேவெறா. வ�� 
அக�ப�ட�. அ� ஒ. க5த�. 
 
ஆ-கில�தி+ ��� ��தான ைகெய:��(களி+ ஒ. ெப3 ���தி(4( க5த� 
எ:தியி.)தா0. அதி+ ���தி நா�ைக)� மாத-க6(4 ��& வ)� ேபானவ� 
அவைள வ)� மண�பதாக( Jறி� ெச�றதாகD� இ�வைரயி+ தகவ+ ெதாியாம+ 
ேபாகேவ, காாியாலயவிலாச��(4 அவ0 க5த� எ:�வதாகD� விைரவி+ ப�பா; 
வ.�ப5B� அ)த� ெப3 எ:தி இ.)தா0. இ+லாவி5+, சீ(கிரேம தா� ெச�ைன 
வ.வதாக( 4றி�பி�$ இ.)தா0. ெப3ணி� ெபய� தமய)தி எ�றி.)த�.  
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இ(க5த�ைத ராதா பா��பத%4 �த+ நா0 அவ� அணி)� ெச�றி.)த ேகா�$� 
ைபயி+ ஒ. இ�ஷ� ரசீ� காண�ப�ட�. தமய)தி ெபய.(4 ஐ)ZE "பா;க0 
அA�பியி.)தா� ���தி. க5த� அத%4� ப�� தின-க0 �)திய ேததிBட� 
வ)தி.)த�.  
 
ராதாவி� க3க0 க3ணீைர� ெப.(கவி+ைல. கா;�&( கா;��� ேபான தைச 
மாதிாி அவ0 ெநRச� கா;��வி�ட�. ேயாசி�தப5ேய ெவ4 ேநர� உ�கா�)தி-
.)தா0 அவ0. எவைன உய�)தவ�, அ�& நிைற)தவ� எ�E ந�பி ஏமா)� த� 
உ0ள�ைத அ��பணி�� மண)தாேளா அவ�-- அவ0 கணவ� --கயவ� , 
�திாீேலால�, அத%காக இழிவான ெசய�+ இற-4பவ� எ�பைத அவ0 
உண�)தேபா� ராதா விவாி(க �5யாத �(க�தி+ ஆ*)� ேபானா0. ச%E �� 
க+லாக உ�கா�)தி.)தவளி� க3களி �.)� அ.விைய� ேபா+ க3ணீ� 
ெப.கி(ெகா3ேட இ.)த�.  
-----------  

2222....24. 24. 24. 24. உ�ைம� ெசாAப�உ�ைம� ெசாAப�உ�ைம� ெசாAப�உ�ைம� ெசாAப�    
 
ெத. விள(4க0 எ+லா� ’பளி�' ெச�E எாி)தன. மா5யி+ இ.)த வரா)தா(களி� 
விள(4கைள� ேபா�$ வி�$ ராைமயா ராதாவி� அைற(40 எ�5� பா��தா�. 
பி��� பி5�தவ0 ேபால உ�கா�)தி.(4� அவைள� பா���வி�$. * அ�மா! 
இ.�5ேல உ�கா�)� இ.(கீ-கேள. விள(4� ேபாட`-களா? நா� 
ேபாட�$மா?" எ�E ேக� டா�. 
 
”ேவ3டா� ராைமயா என(4� தைலவ�. ேவ3$� ெபா:� நா� விள(ைக� 
ேபா�$( ெகா0கிேற�. நீ ேபா" எ�றா0 ராதா. த�ைன ஒ.வாE Cதாாி��( 
ெகா3$, அவ� ெச�ற�� அவசரமாக �நான அைற(40 ெச�E �க� க:வி� 
தைல வாாி� பி�னி( ெகா3டா0. மனசி+ &ைத)� கிட)த �(க-கைள ெவளி(4( 
கா�5( ெகா0ளாம+ மா5யி�.)� கீேழ இற-கி வ)தா0. ராதாைவ� ச%E ேநர� 
காணவி+ைல ெய�றா+ ேத5( ெகா3$ வ.� Cவாமிநாத� அ�E ம�தியான�தி-
�.)� மா5� ப(கேம வரவி+ைல.  
 
ேநராக� சைமய%க�$(4� ெச�E பா��தா0 ராதா. அ-ேக சா�பி$� Jட�தி+ 
இ.)த ெபRசியி+ அ)த( கிழவ� ப$�தி.)தா�.  
 
சாய-கால ேவைளகளி+ தி.நீE அணி)� கடDைள� �தி(4� அவ�. அ�E 
ப$��( கிட)த� ராதாD(4 ஆ�சாியமாக இ.)த�. அ.கி+ ெச�E 4னி)� 
பா��� வி�$, ”மாமா" எ�E அைழ�தவாE அவ� ெந%றியி+ ைக ைவ��� 
பா��தா0, ஜுர� ஏ�� இ.�பதாக� ெதாியவி+ைல . நிைனேவ இ+லாம+ 
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ப$�தி.)தா� அவ�. திO� திO� எ�E அவ� ப$��( ெகா0வ��, சாிவர� 
சா�பிடாம+ இ.)த�� ராதாD(4 நிைனD(4 வ)த� . அவசரமாக� ேபாைன 
எ$�� dதரனி� ம.��வ சாைல(4� ’ேபா�' ெச;தா0. சிறிய ேநர��(  
ெக+லா� டா(ட� வ)� ேச�)தா�.  
 
Cவாமிநாதைன� பாிேசாதி�� வி�$, அவ.(4 ர�த அ:�த வியாதி ஏ%ப�5.(-
கிறெத�E�, ந+ல ஒ;D ெகா$(க ேவ3$� எ�E� அபி�பிராய� ப�டா�.  
 
அ�E தா� ராதாD(4( 4$�ப� எ�றா+ எ�ன எ�ப� &ாி)த�. 
அ$�ப-கைரயி+ பாதி�சைமய+ அ�ப5ேய கிட)த�. உ0ேள ெச�ற ராதா 
பிரமி�� நி�றா0. ஒ.வழியாக� சைமயைல �5��� பாைல( கா;�சி 
ைவ�பத%40 அவ6(4� திணறி வி�ட�.  
 
Qடான பாைல ட�ளாி+ எ$�� வ)� Cவாமிநாத� அ.கி+ வ)தா0. அவ� 
அ�ேபா� தா� க3 விழி�தி.)தா�. அ.கி+ வ)� நி%4� ராதாைவ� பா��தா� 
அவ�.  
 
"எ�ன�மா இ�?" எ�E ேக�$( ெகா3ேட ெம0ள எ:)தா�. ராதா அவ� அ.கி+ 
உ�கா�)தா0.  
 
"ஒ�Eமி+ைல. இ)த� பாைல� சா�பி$-க0. நீ-க0 எ:)தி.)� ஒ�E� ெச;ய 
ேவ3டா�.” 
 
”நீயாகேவ எ+லா ேவைலகைளB� ெச;தாயா? உன(4 வழ(கமி+ைலேய அ�மா..."  
 
”வழ(க�ப$�தி( ெகா3டா+ வ.கிற� ...."  
 
'ராதாவா இ�ப5� ேபCகிறா0!' எ�E விய)தா� அவ�.  
 
இத%40 டா(ட� dதர� அ-4 வ)தா�. அ$�த நாளி�.)� ேவE ஒ.வ� 
1�$(4 வ.வதாகD�, எ+லா ேவைலகைளB� அவேர ெச;� வி$வா� எ�E�, 
Cவாமிநாத� ேம%பா�ைவ பா���( ெகா35.)தா+ ேபா�� எ�E� ெதாிவி�தா�.  
 
Cவாமிநாத� அ)த( 4$�ப�தினாி� அ�ைப( க3$ விய)தா�. த�மிட� அவ�க0 
ெகா35.)த அ�பி� ஆழ�ைத� ப%றி நிைன��( ெகா3ேட ெம;�மற)தி.)தா� 
அவ�.  
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அ�றிரD எ�$ மணி(4 ���தி காாியாலய�தி�.)� 1$ தி.�பினா�, மா5(4� 
ெச�E அவசரமாக� த� ெப�5யி+ �ணிகைள எ$�� ைவ��( ெகா3டா�. 
�க� க:வி, தைலைய வாாி. மEப5B� உ$�தி( ெகா35.(4� ேபா� ராதா 
மா5(4 வ)தா0. கணவ� எ-ேகா ேபாபத%4� தயா� ெச;� ெகா35.�பைத� 
பா��த�� ”எ-ேக &ற�ப$ கிறீ�க0?" எ�E ேக�டா0.  
 
"க+க�தாD(4� ேபாகிேற�" எ�றா� ���தி.  
 
”எ�ன விஷய�? காைலயி+ எ�னிட� ெசா+லேவ இ+ைலேய..."  
 
”உ�னிட� ெசா+� வி�$�தா� நா� எைதB� ெச;யேவ3$மா?"  
 
“அ�ப5� ெசா+லவி+ைலேய. என(4� ெதாி)�� சில காாிய-கைள நீ-க0 
ெச;யலாேம..."  
 
”அ�ப5 உன(4� ெதாியாம+ எ�ன ெச;��ேடனா�...?"  
 
ராதாD(4 ஆ�திர� ெபா-கி( ெகா3$ வ)த�. ”’நீ-க0..” எ�E த$மாறினா0 
சிறி� ேநர�.  
 
”ெசா+ேல�. நீ ப5�தவ0! எ� தயD உன(ெகத%4...? உ�ைன ைவ��( 
கா�பா%ற நிைறய� ச�பாதி(4� தைமய� இ.(கிறா�. உ�னிட� அ�& ெசG�த 
அ)த� Cவாமிநாத� ேவE இ.(கிறா�”. 
 
”யா� இ.)தா+ என(4 எ�ன பிரேயாசன�? ஒ:-காக இ.(க ேவ35யவ� 
சாியாக இ.�ப� தா� என(4 �(கிய�......"  
 
”C%றி வைள��� ேபCகிறா; ராதா? ெசா+ல வ)தைத� ெசா+� வி$..." எ�E 
ெசா+�யவாE ���தி அ-கி.)த ேசாபாவி+ உ�கா�)தா�.  
 
ராதாD(4 �ணி�ச+ ஏ%ப�ட�.  
 
"எ�Aைடய ைவர வைளய+கைள( காேணா�! ம�தியான� 7ராD� ேத5ேன�! 
அ)த நைக 4$�ப� ெசா��. அ3ணா அைத என(4( ெகா$(க இLடமி+ைல 
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ெய�றா+ ெஜயd(4 ெகா$�தி.(கலா�. அவ� அ�ப5� ெச;யாம+, என(4( 
ெகா$�தா�. அைத இழ(க நா� ச�மத�பட வி+ைல."  
 
���தி திைக�� நி�றா�. ச�ெட�E த� ெப�5ைய� திற)� க�ைத க�ைதயாக( 
க�5 ைவ(க�ப�5.)த "பா; ேநா�$கைள எ$�� ெவளிேய எறி)தா�.  
 
”உ� ைவர வைளய+கைள வி%ற பண� தா� இ�. இ)தா! இைத எ$��� ேபா; 
மEப5B� நீ ைவர வைளய+ வா-கி( ெகா0ளலா�" எ�E JறியவாE ைகயி+ ஒ. 
சிE ெப�5Bட� 1�ைட வி�$� &ற� ப�டா� ���தி. மா5யி� பி�&றமாக 
இற-கி அவ� ேவகமாக� ெச�E ம%ெறா. ’ேக�' வழியாக ெவளியி+ ெச+வைத( 
கவனி�தா0 ராதா. கீேழ கிட)த "பா; ேநா�$(கைள எ$�� அவசரமாக எ3ணி� 
பா��தா0 அவ0. �வாயிர�� ஐ)ZE "பா;க0 இ.)தன; அ)த நைக 4ைற)த� 
ஐயாயிர� ெபEேம.  
 
&திதாக வா-க� ேபானா+ ேமேலேய ஆகலா�. ���தி த� ைக� ெசலD(4� சில 
ZEகைள ைவ��( ெகா3$ தா� பா(கிைய 1சி எறி)� வி�$� ேபாயி.(க 
ேவ3$� எ�E ஊகி�தா0 அவ0. மி�ச� பணமாவ� மி4)தேத எ�E தா� அவ0 
நிைன�தா0. ’எ)த� தமய)திேயா, ேராகிணிேயா அைட)�வி�$� ேபாக�$�' 
எ�E தியாக� &ாிய அவ0 சி�தமாக இ+ைல. ேநா�$(கைள எ$��, Wேராவி+ 
ைவ��� 7�5னா0. Cவாமிநாத� எ�ப5 இ.(கிறா� எ�E பா��� வர அவ0 
கீேழ வ)தேபா� அவ� நி�மதியாக அய�)� F-கி( ெகா35.)தா�.  
 
ெஜயd(4� dதரA(4� உணD பாிமாறி வி�$ ராதா தா� சா�பிடாமேலேய 
மா5(4� ெச�றா0. மா5 வரா)தாவி+ dதர� அவைள� பா��� "ராதா! உ� 
&.ஷ� இ�A� 1�$(4 வரவி+ைலயா? ச%E �� உ� அைறயி+ ேப�C( 4ர+ 
ேக�டேத. வ)� வி�டா� எ�ற+லவா நிைன�ேத�?" எ�E ேக�டா�.  
”வ)தி.)தா� அ3ணா, அவசரமாக ெவளி b.(4� ேபாக ேவ3$� எ�E 
ெசா+�( ெகா3$ உடேன &ற�ப�$� ேபா;வி�டா�..."  
 
"சா�பி�டானா?"  
 
"இ+ைல, பசி(கவி+ைல எ�E ெசா�னா�….” 
 
ராதா ெவ4 சாம��தியமாக நட)தவ%ைற மைற��( Jறினா0. அத%4 ேம+ 
dதர� ேப�ைச வள��தவி+ைல.  
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த� அைற(40 ெச�ற ராதா சிறி� ேநர� ேமைஜ அ.கி+ உ�கா�)� ஏேதா 
&�தக-கைள� &ர�5( ெகா35.)தா0. அவ6(4 எ�Dேம ெச;ய� ேதா�ற-
வி+ைல. கணவ� ெவளிேய ேகாபமாக� ெச�ற ேபா� அவ0 அைத� ெபா.� 
ப$�தவி+ைல. அவ� ெச�ற பிற4தா�, தா� ெச;த தவைற உண�)தா0. 
ேகாப�தினா+ அவ� ஏதாவ� இைசேகடாக நட)� ெகா3டானானா+ எ�ன 
ப3Uவ� எ�E பய)தா0 ராதா, அ-கி.)� எ:)� ெச�E Wேராைவ� திற)� 
பா��தா0, அவ0 ைவ�த இட�திேலேய அ)த "பா; ேநா�$(க0 காண�ப�டன. 
ெபாியவ�க0 எ?வளேவா ஆைசBட�, சிரம�ப�$� ெச;த வைளய+கைள ஒ. 
ெநா5யி+ வி%ற� ம+லாட+, ேவ3$மானா+ வைளய+கைள� தி.�பD� வா-கி( 
ெகா0' எ�E 1ரா�&� ேப�C ேவேற அவ.(4 ேவ35யி.(கிறதா எ�E அவ0 
ேயாசி�தா0.  
 
இ�ப5� பலவாறாக எ3ணமி�$( ெகா3ேட அ�றிரைவ( கழி�தா0.  
------------  

2222....25. 25. 25. 25. ெபா�ைம, �திைரெபா�ைம, �திைரெபா�ைம, �திைரெபா�ைம, �திைர    
 
மனிதைன வி.�தா�பிய� அU4�ேபா� அவ� பா+ய�தி+ எ�ப5ெய+லா� 
இ.)தா� எ�பைத� சி)தி��� பா���( ெகா0கிறா�. சிE பிராய�தி+ அவ� 
விைளயா5ய விைளயா�$(க0. பிற4 அவ� க+வி பயி�E, மண� &ாி)� 
ெகா3$ இ+லற� நட�திய�, ம(கைள� ெப%E வள��த�. யாD� ஒ�ற� பி� 
ஒ�றாக அவ� நிைனD(4 வ.கி�றன. த� மனசி+ இ.�பைத யாாிடமாவ� Jறி 
ஆEத+ ெபற வி.�&கிறா�.  
 
வ(கீ+ ேவதா)த� எ:ப� வயைச எ�5� பி5��( ெகா35.)தா�. அதிகமாக 
ெவளிேய ேபாவதி+ைல. ச�ட� &�தக-க6� அ)த� ெதாழிG� அவ.(4 
அG��� ேபா; நாைல)� வ.ஷ-க0 ஆயின. எதிG� ஒ. ச��&. உலக�தி+ 
வா*)��, அ)த வா*(ைகயி+ தா� ெச;ய ேவ35ய �(கியமான கடைம ஒ�ைற� 
தவற வி�$ வி�ட மன�பா�ைம யாD� அவாிட� காண�ப�டன.  
 
டா(ட� காமா�சி உ%சாகமாக�தா� இ.)தா0. ெதாழி+ �ைறயி+ அவ0 ெபய� 
மிகD� பிரபலமாக இ.)த�. ஏ%ெகனேவ தக�பனாாி� ெசா�� ஏக� ப�ட� 
இ.)த�. அ��ட� அவ6(ேக வ.மான� அதிகமாக வர ஆர�பி�த�. ஏைழக6(4 
இலவசமாக ைன�திய� ெச;தா0.  
 
அ)த� ேசைவயிேலேய அவ0 மன� இ�ப�ைதB�. அைமதிையB� 
அைட)தி.)த�. ஆனா+ ஒ�ேற ஒ�E அவ0 மன�ைத வ.�தி( ெகா35.)த� . 
த0ளாத கிழவரான த� தக�பனா� இ�ப5 ஒ35( க�ைடயாக அ?வளD ெபாிய 
1�5+ உ�கா�)� ெபா:ைத( கழி(4�ப5 ஆகிவி�டேத எ�கிற வ.�த� 
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அவ6(4 ஏ%ப�ட�. அ)த வயசிேல ேபர�க6�. ேப�திக6� . அ)த 1�5+ 
விைளயா5, அவ�க6ட� இ�பமாக� ெபா:ைக( கழி(க ேவ35யவ�. இ�ப5 
நடமா$� ெபா�ைமயாக அவ� வா*(ைக அைம)� வி�டேத எ�E அவ0 
வ.)�வா0. தன(4 ஒழிD ஏ%ப$� (ேபாெத+லா� தக�பனாாி� அ.கிேலேய 
இ.)� ேவ5(ைகயாக� ேபசி அவ.(4 ஆன)த ��$வா0.  
 
ஒ. தின� காமா�சி ெவளியி�.)� வ.�ேபா� ஒ. 4திைர� ெபா�ைமைய வா-கி 
வ)தா0. காைர வி�$ மக0 இந-4வைத ேவதா)த� தா*வார�தி+ நி�E 
கவனி�தா�. ஒ. ைகயி+ 4திைர� ெபா�ைமைய எ$�� வ)� Jட�தி+ ைவ��, 
”அ�பா! இ-ேக பா.-க0? இ� எ�ப5ெய+லா� ஆ$கிற�?" எ�E அவைர 
அைழ��( கா3பி�தா0.  
 
ேவதா)த� அவைளB� 4திைரையB� மாறி மாறி� பா��தா�. அவ� மன�ைத 
ேவதைன பிழி)ெத$�த�. இ�ப5ெய+லா� நாG 4ழ)ைதகைள� ெப%ெற$�� 
விைளயா�$� சாமா�க0 வா-கி( ெகா$�� மகிழ ேவ35ய ெப3 அ+லவா 
இவ0? பாவி! அவ0 வா*(ைகைய நா� எ�ப5� பாழா(கி வி�ேட�!' எ�E 
இ5)� ேபா; Jட�தி+ இ.)த நா%கா�யி+ உ�கா�)� ெகா3டா� அவ�.  
 
”ஏன�பா ேபச மா�ேட� எ�கிறீ�க0?" எ�E ஒ. 4ழ)ைதைய� ேபால( ேக�டா0 
காமா�சி 4திைரைய இ�ப5B� அ�ப5B� ஆ�5(ெகா3ேட.  
 
”யா.(காக அ�மா இைத வா-கி இ.(கிறா;?"  
 
”நம(4� தா� இ.(க�$ேம! நாG நாைள(4 ைவ��(ெகா35.�ப�. அ�&ற� 
எ-க0 ஆ�ப�திாியி+ 4ழ)ைதக0 வி$தி(4( ெகா$�� வி$கிேற�..."  
 
தக�பனாைர இ�ப5 ெய+லா� மகி*வி(க ேவ3$� எ�E மக0 ஆைச�ப�டா0. 
ெப3ணி� மனசிேல இ�ப5ெய+லா� ஆைசக0 எ:கி�றனேவ அ)த ஆைசகைள 
அவ0 எ�ப5 நிைறேவ%றி(ெகா0ள �5B�?' எ�E தக�பனா� மன��(40 
4ைம)தா�.  
 
அ)த( 4திைர Jட�திேலேய ஐ)தாE நா0 கிட)த�. ஒ. தின� காமா�சி அைத 
எ$��� த� கா� 5ைரவாி� 4ழ)ைதயிட� ெகா$�� வி�டா0.  
 
"எ�ன�மா இ�? ெபா�ைமைய வா-கி வ)தா;? ஏ� தி.�ப( ெகா$�� வி�டா;" 
எ�E ேக�டா� ேவதா)த�.  
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”எ)ெத)த� ெபா.0 எ-ேக இ.(க ேவ3$ேமா அ-ேக இ.)தா+ தா� அத� தர�  
உய.� அ�பா. நா� எ�ன விைளயா�$( 4ழ)ைதயா?"  
 
"என(ெக�ன 4ழ)ைதக0 இ.)� பாழா;� ேபாகிற�!' எ�கிற வ.�த� அவ0 
4ர�+ ெதானி�த மாதிாி இ.)த� அவ.(4.  
 
"மகா பாவி நா�!" எ�E தம(40ேளேய மEகினா� அ)த( கிழவ�.  
 
தக�பனாாி� மன�தி+ த�ைன� ப%றி ஏேதா ேபாரா�ட� நட(கிற� எ�பைத( 
காமா�சி அறியேவ இ+ைல. எ�ெபா:�� ேபாலேவ அவ0 த� அGவ+ களி+ 
ஈ$ப�5.)தா0.  
 
ஒ. தின� பி%பக+ Cமா� ��E மணி(4 ேம+ டா(ட� dதர� அவ�க0 1�$(4 
வ)தா�. அவ.ட� ெஜயdB� வ)தி.)தா0. Jட�தி+ உ�கா�)தி.)த ேவதா)த� 
சிறி� ேநர� ெஜயdைய உ%E� பா���( ெகா35.)தா�.  
 
”உ-க0 ெப3ணா?" எ�E ேக�டா� அவ� டா(டைர� பா���.  
 
"ஆமா�. ெஜயd தா�. உ-க6(4 அைடயாள� ெதாியவி+ைலயா! ந�றாக 
வள�)தி.(கிறா0" எ�E ெசா+�( ெகா3ேட ”ஏன�மா! இ)த� தா�தாைவ 
உன(4 ெதாிBமா!" எ�E ேக�டா�.  
 
”ெதாியாம+ எ�ன அ�பா? வ(கீ+ தா�தா தாேன? நாைல)� வ.ஷ��(4 ��ேன 
என(4 இவ� ’ேல5' ெபா�ைம வா-கி� தரவி+ைலயா? அைத இ�ன�� 
ைவ�தி.(கிேறேன!" எ�றா0 ெஜயd. காமா�சி இவ�களி� ேப�ைச( ேக�$( 
ெகா35.)தவ0 எ:)தி.)� உ0ேள ேபானா0. அழகிய 4ழ)ைத� ெபா�ைம 
ஒ�ைற எ$�� வ)தா0.  
 
"இ)தா அ�மா! இைதB� ைவ��(ெகா0" எ�E Jறி ெஜயdயிட� ெகா$�தா0 
அைத.  
 
ெஜயd(4� தய(கமாக இ.)த�. ’ெபா�ைம ைவ��( ெகா3$ விைளயா$� 
வயெச+லா� தா35 வி�டேத இ� நம(ெகத%4' எ�E அவ0 ேயாசி��( ெகா3$ 
ச%E� தய(க��ட� ைகைய நீ�5னா0 ெபா�ைமைய வா-க. 
 
ேவதா)த� இைத பா���( ெகா3ேட உ�கா�) தி.)தா�. பிற4 டா(டாி� ப(க�  
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தி.�பி, ”டா(ட�! காமா�சி(4 ஆE மாச-களாக ஒ. ைப�திய�. விைளயா�$� 
ெபா�ைமக0, சிE கா�க0. 4ழ)ைத ைச(கி0 . எ�E இ�ப5 வா-கி வ.கிறா0. 
இர3$ ��E நா�க0 1�5+ ைவ��( ெகா35.)� வி�$ பிற4 தன(4� 
ேதா�றியவ�க6(4 அவ%ைற( ெகா$�� வி$கிறா0. அவ6ைடய இ)த� ேபா(4 
என(4� &ாியேவ இ+ைல ...."  
 
காமா�சி தக�பனா� Jறியைத( ேக�டப5 �Eவ���( ெகா3ேட நி�றா0.  
 
டா(ட� dதர� இத%4� பதி+ அளி�தா� :  
 
”மனிதAைடய மன�, சி)தைனெய+லா� ஒேர மாதிாியாக இ.�பதி+ைல. 
அ?வ�ேபா� மாறி( ெகா3ேட இ.(4�. என(4 ெதாி)த ந3ப� ஒ.வ� இ.)தா�. 
பல ரக� சீ�$( க�$கைள வா-கி ேமைஜ மீ� ைவ�தி.�பா�. அ�ப5 அவ.(4� 
சீ�டா�ட� ந�றாக� ெதாிB� எ�ேறா அதி+ வி.�ப� ெகா3டவ� எ�ேறா Jற 
�5யா�. யாராவ� 4ழ)ைதச0 வ)� ேக�டாG� ெகா$�� வி$வா�. எத%4 
வா-4கிறா�. எத%காக( ெகா$(கிறா� எ�ப� பல.(4� &ாியா�. இ�ப5 ஒ. 
ேபா(4" எ�றா�.  
 
ேவதா)த� தைலைய ஆ�5(ெகா3$ உ�கா�) தி.)தா�.  
----------   

2222....26. 26. 26. 26. அவசர ��4அவசர ��4அவசர ��4அவசர ��4    
 
Cவாமிநாதனி� உட+ நிைலயி+ மாEத+ எ�D� அதிகமாக ஏ%பட வி+ைல. நா5 
நட)தா+ ஆயாச�� கிEகிE�&� அவ.(4 ஏ%ப�ட�. 1�5+ சைமயைல( 
கவனி��( ெகா0ள ேவெறா.வ� வ)தி.)தா�.  
 
மைனவியிட� ேகாபி��( ெகா3$ ேபான ���தியிடமி.)� ��E நா�4 
மாத-க0 வைரயி+ தகவேல ெதாியாம+ இ.)த�. �த�+ சில நா�க0 வைரயி+ 
ராதா அதிக� கவைல�ப�டதாக� ெதாியவி+ைல. "அவ� தா� �த�+ க5த� 
எ:த�$ேம. தவE அவ� ேபாி+தாேன இ.(கிற�?' எ�E 1ரா�&ட� ெமௗன� 
சாதி�� வ)தா0. பா+ய�தி�.)� Jட� பிற)த தைமயனிட� Jட மன� வி�$� 
பழகாம+ ேபாகேவ த� மனசி+ இ.(4� 4ைறகைள யாாிட� ெவளி யி$வ� 
எ�ப� &ாியாம+ அவ0 திைக��. த� �யர�ைத� தாேன வி:-கி( ெகா0ள 
ேந�)த�.  
 
அவ0 ேவளா ேவைள(4� சா�பிடாம+ எதிG� ப%றி+லாம+ இ.�பைத 
Cவாமிநாத� தா� கவனி�தா�. வாைழ( 4.��� ேபா+ மழமழெவ�E வாளி� பாக 
வள�)தி.)த அ)த� ெப3 நிற� மாறி இைள��� ேபா; இ.�ப� அவ� மன�ைத� 
பிழி) ெத$�த�. ராதா 4ழ)ைதயாக வள�)� ெபாியவ0 ஆன�. 1�5+ ச�வ 
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Cத)திர��ட� அவ0 இ.)த� dதர� த� சேகாதாியிட� ைவ�தி.(4� அலாதி 
அ�&. இைவ யாD� அவ� சி)தைனைய� F35 வி�டன.  
 
Jட�தி+ ஒ. ெபRசியி+ ப$��(ெகா3ேட Cவாமி நாத� சி)தைனயி+ �*கி 
இ.)தா�. மா5யி+ ராதாD� ேயாசைனயி+ �*கி, த�ைன� C%றி நட�பைவ 
எ+லாவ%ைறBேம மற)தி.)தா0.  
 
க+யாண� ஆவத%4 ��& அ)த 1�5+ அவ6(4 இ.)த Cத)திர�, உாிைம 
யாD� இ�ெபா:� பறிேபா; வி�ட மாதிாி ஒ.வித உண��சி அவைள� பி5�� 
வா�5ய�. அ)த 1�5ேல ெவ�5யாக உ�கா�)� த3ட� சா�பா$ சா�பி$-
வதாகேவ ராதா நினன�தா0. ம%ற� ெப3கைள� ேபால அவ0 மனதிG� பல 
ஆைசக0 தளி� வி�டன. கணவ� ச�பாதி�� வ.வைத ைவ��( ெகா3$ அழகாக 
ெச�டாக, இ�பமாக( 45�தன� நட�த ேவ3$�. ேவளா ேவைள(4� சைம��( 
கணவA(4� ேபா�$ அவைன( காாியாலய� அA�ப வாச�+ வ)� வழி அA�பி, 
மாைலயி+ அவ� 1$ தி.�&வைத வழிேம+ விழி ைவ��( கா�தி.(க ேவ3$� 
எ�E வி.�பினா0 ராதா.  
 
கணவAட� கட%கைர ெச+ல ேவ3$�; நாடக� பா�(க ேவ3$�; ேகாவிG(4� 
ேபாக ேவ3$�; எ+லாவ%றி%4� ேமலாக 'காத+ இ.வ� க.�ெதா.மி��' 
இ+லற� நட�த ேவ3$� எ�கிற ஆவ0 அவ+ மனைத Q*)� ெகா3$ 
வா�5ய�.  
 
தன(4� ���தி(4� இைடயி+ பல ைம+க0 Fர� இ.�பைதB� மற)� ராதா 
சி)தைனயி� வச�ப�டவளாக� ச�ெட�E Wேராைவ� திற)� த� �ணிமணிகைள 
எ$��� ெப�5யி+ ைவ�தா0. இனிேம+ அ)த 1�5+ இ.(க வி.�பமி+லாதவ0 
ேபா+ அவ6ைடய �(கியமான வ��(க0 யாைவB� ெப�5யி+ ைவ��� 
7�5னா0. அ)த வினா5 அவ0 மன�தி+ அ)த 1�$(4�. அவ6(4� ச�ப)த 
மி+லாத ஓ� உண��சி ேதா�றிய�. உடேன எ�ப5 யாவ� ���தியி� 
இ.�பிட��(4� ெச�E விட ேவ3$� எ�கிற ஆைச அவ0 மனதி+ எ:)த�.  
 
கைடசியாக� பண� ைபயி+ "பாைய எ$�� அவ0 ைவ��( ெகா35.(4� 
ேபா� அைறயி� வாச%ப5யி+ Cவாமிநாத� த0ளா5( ெகா3ேட வ)� நி�றா�.  
 
"எ�ன�மா ! எ-ேக கிள�&கிறா;. ெப�5 எ+லா� எ$��� தயாராக 
ைவ�தி.(கிறாேய? உ� &.ஷனிடமி.)� ஏதாவ� க5த� வ)ததா?" எ�E 
விசாாி�தா�.  
 
ராதா சிறி� ேநர� சிைல மாதிாி நி�றா0. க3களி+ க3ணீ� ேத-கி நி�ற�.  
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ெநRசிேல �யர� Cைம பாரமாக அ:�திய�. விவாி(க �5யாத ஒ. கல(க� அவ0 
உ0ள�ைத� Q*)� ெகா35.)த�.  
 
Cவாமிநாத� த0ளா5( ெகா3ேட உ0ேள வ)தா�.  
 
"ராதா! உ�ைன� பா��தா+ எ� வயி%ைற� ச-கட� ெச;கிற�. எ?வளேவா 
விஷய-கைள நீ எ�னிடமி.)� மைற�� ைவ�தி.(கிறா;. �யர-கைள மனசி+ 
ைவ��� 7�5 ைவ�தா+ ம�$� அைவ ெவளிேய ெதாியாம+ ேபா; வி$மா? உ� 
மன� �யர�தி+ ஆ*)தி.(கிற� எ�பைத உ� �கேம கா�5 வி$கிறேத! வயசிG� 
அAபவ�திG� ெபாியவனாகிய எ�ைன நீ ஏமா%றி( ெகா3ேட இ.(கிறா;...."  
 
ேம+ ��C வா-க Cவாமிநாத� ேபசி �5�பத%40 ராதா ேத�பி� ேத�பி அ:தா0. 
பிற4 ஒ.வாE சமாளி��( ெகா3$, ”அவாிடமி.)� க5தேம வரவி+ைல. அவ� 
எ-ேக இ.(கிறா� எ�ப�� ெதாியவி+ைல " எ�றா0.  
 
கணவனி� ந�ைமயி+ அவ� ெச;B� ஒ?ெவா. ெதாழி�G� கா3பி(க 
ேவ35ய அ(கைறயி+ ராதா தவறி வி�டா0 எ�ப� CவாமிநாதA(4 விள-கிய�. 
'இ)த� ெப3 எத%காக அவசர�ப�$ விவாக� ெச;� ெகா3டா0?' எ�A� 
அளD(4 அவ� மன� வ.)திய�.த� �யைர எ+லா� அவ0 க3ணீராக வ5(4� 
வைரயி+ Cவாமிநாத� ஒ�E� ேபசவி+ைல. ராதா ஒ.வழியாக( க3ணீைர� 
�ைட��( ெகா3$ சமாதான� அைட)தDட�, "ஏன�மா! ���தியி� விலாச� 
ெதாியாம+ நீ எ-ேக கிள�&வதாக இ.) தா;?" எ�E ேக�டா�.  
 
ராதா த� எதிாி+ ேமைஜ மீ� ைவ(க�ப�5.)த ெப�5ைய� பா��தா0. அவ0 
எ-ேக ேபாகிறா0? அ�ப5�தா� ���தியி� காாியாலய� �லமாக அவ0 
இ.�பிட�ைத அறி)� ெகா3டாG�, ”நீ ஏ� வ)தா;? உ�ைன யா� வர� 
ெசா�ன�?" எ�E அவ� ேக�டா+, மEப5B� ராதா இ)த இட��(4� தாேன வர 
ேவ3$�? ஒ�ைறB� ேயாசியாம+ அவசர�தி+ ெச;த �5ைவ� ேபால அவ0 
ெப�5யி+ �ணிமணிகைள எ$�� ைவ��( ெகா3ட� அவ6(ேக விய�ைப 
அளி�த�.  
 
அவ0 ஒ�E� Jறாம+ இ.(கேவ, CவாமிநாதA(4 அவ6ைடய மன நிைல 
&ாி)த�. பிற)த 1�5G� ெப3க6(4 ஒ. 4றி�பி�ட கால� வைர யி+ தா� 
Cத)திர� உ3$. அ-ேக எ?வளD இ�ப மாகD�, Cத)திரமாகD�, அவ�க6ைடய 
ெபா:� கழி)தாG�, அைத அவ�க0 வி.�&வதி+ைல. கணவனி� ஆதரவி+, 
அவ� அ�பி+ த-ைள அ��பணி(கேவ ெப3களி� உ0ள-க0 
ஆைச�ப$கி�றன எ�பைத உண�)� ெகா3டா�.  
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ராதா ெப�5ைய� திற)� மEப5B� ஒ?ெவா. �ணியாக எ$��� WேராD(40 
ைவ�தா0. ப5�ப5யாக அவ0 மன� நிதானமைடய ஆர�பி�த�. கீேழ டா(ட� 
dதர�, ெவளிேய ேபாயி.)தவ� 1$ தி.�பி வி�டா� எ�பத%4 அைடயாளமாக 
அவ.ைடய காாி� ஒ� ேக�ட�.  
------------  

2222....27. 27. 27. 27. �,கியமான விஷய��,கியமான விஷய��,கியமான விஷய��,கியமான விஷய�    
 
டா(ட� dதர� காமா�சியி� 1�$(4� த� மக6ட� ெச�E வ)த பிற4, வ(கீ+ 
ேவதா)த�தி� மன� அைமதியாக இ+ைல. dதரனி� மி$(கான ேதா%ற�, அ�& 
நிைற)த ேப�C, திறைமயாD� அவ� மன�ைத( கவ�)தன. இ?வளD ந%4ண-க0 
ெபா.)திய ஆ3பி0ைள, மEமண� ெச;� ெகா0ளாம+ இ.�ப� அவ.(4 
வி)ைதயாக இ.)த�. ெதாழி+ �லாயி+ பல வ.ஷ-களாக த��ைடய மக6�, 
dதரA� பாதி வ.வைத அவ� அறிவா�. ஆகேவ அவ� மனதி+ ஒ. விசி�திர 
எ3ண� ேவ� வி�$ ஊ�றி �ைள(க� ேதா3றிய�. எ�ப5யாவ� dதரைன 
தனிைமயி+ ச)தி��, தா� மகைள மEமண� ெச;� ெகா06�ப5 ேக�க ேவ3$� 
எ�E தீ�மானி��( ெகா3டா�. த��ைடய தீ�மான� சாியா, தவறா. அத�ப5 
காமா�சிB�, dதரA� நட)� ெகா0வா�களா எ�பைதெய+லா� அவ�  
ேயாசி��� பா�(கவி+ைல.  
 
ஒ. தின� பி%பக+ Cமா� ஒ. மணி(4 ேவதா)த� dதரனி� 1�$(4� ேபானா�. 
பக+ சா�பா�ைட �5��(ெகா3$ dதர� �� Jட�தி+ சா;D நா%கா�யி+ 
சா;)� ஏேதா ஒ. ைவ�திய� &�தக�ைத� ப5��( ெகாண5.)தா�. &திதாக வ)த 
சைமய%கார� பக+ ெபா:ைத கழி�பத%காக ெவளிேய ேபா; வி�டா�. 
CவாமிநாதA(4 1�5+ ேவைல ஒ�E� கிைடயா�. அதிகமாக நடமா�ட� 
ைவ��( ெகா0ள( Jடா� எ�ப� டா(டாி� உ�தரD. ெபா:� ேத;கிறேதா 
அ+ல� வள�கிறேதா அவ� ம�$� அ)த இர3டா-க�$ ெபRசியி+ ப$��( 
கிட(க ேவ3$�. எதிேர திற)தெவளி. அ-ேக வாைழ� &த�க0 ம35( கிட)தன. 
ச%E� த0ளி ஒ. ெபாிய ேவ�பமர� 4ளி�)த கா%ைற 1சி( ெகா3$ நி�ற�. 
ேதா�ட(கார ராைமயா, ம3ெவ�5யா+ பா�திக0 ெவ�$� ஓைச ம�$� ேக�$( 
ெகா35.)த�.  
 
மா5யி+ ராதா த� அைற(40 அைர� F(க�தி+ ஆ*)தி.)தா0. அவ0 மன��0 
பி.மா3ட மான க+க�தா நகர� ேதா�றிய�. அத� ெத.(களி+ ���தி அைலவ� 
ெதாி)த�. அவ� ப(க�தி+ ஒ. வ-காளி� ெப3 விC( விC( ெக�E நைட 
ேபா�$( ெகா3$ வ)தா0. �(4� விழிBமாக ெகா5ைய� ேபால� �வ3$ அவ0 
நட)� வ.வ� தனி அழகாக இ.)த�. ராதாவி� உ06� &ற�� அனலாக� 
தகி�த� . மEப5B� ஒ. கா�சி! க+க�தாவி� இரD ’வி$தி' களி+ ���தி மய-கி( 
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கிட(4� கா�சி அ�. ராதா தன(40 ேபசி( ெகா3டா�. பRசமா பாதக-களி+ 
இர3ைட� த� கணவ� ெச;� வி�டதாக அவ0 மன� &ல�ப ஆர� பி(கிற�. 
எ�ப5B� அவைன( க3$ பி5�� ந+வழி� ப$�த ேவ3$� எ�E மன� 
�5(கிற�. அத%4 ேவ35ய ஆ%றG�, �ணிD� த�னிட� இ.(கி�ற னவா 
எ�E ராதா ேயாசி(கிறா0. F(க�தி+Jட ராதாவி� க3 இைம ஓர-களி�.)� 
க3ணீ� கசிகிற�.  
 
dதர� ைகயி�.)த &�தக�ைத மா�பி� மீ� ைவ��( ெகா3$ அ�ப5ேய 
அைர� F(க�தி+ ஆ*)� கிட)தா�. ேவதா)த�, காைர வி�$ இற-கி உ0ேள 
ெச�E டா(டாி� எதிாி+ கிட)த நா%கா�யி+ அம�)தா�. ச�ெட�E விழி��( 
ெகா3ட dதர�. ேவதா)த�ைத வரேவ%E வி�$, ”எ�ன ஸா�! இ�ப5 ந$ 
ம�தியான ேவைளயி+ வ)தி.(கிறீ�க0? ெவயி+ ேநர�தி+ நீ-க0 1�ைட வி�$ 
ெவளிேய வர மா�O�கேள?" எ�E ேக�டா�.  
 
ேவதா)த� அச�$� சிாி�& சிாி�தா�. அவ� ஒ�E� Jறாம+ இ.(கேவ மEப5B� 
dதர�  “எ�ன ஸா�! ேபசமா�ேட� எ�கிறீ�க0? வ)த விஷய� எ�ன? 
ெசா+G-க0" எ�E வ%&E�தினா�.  
 
ேவதா)த� த� வ:(ைக� தைலைய� தடவி( ெகா3டா�. ”ஒ�Eமி+ைல டா(ட�... 
மிகD� �(கியமான விஷயமாக உ-கைள� பா���� ேபச ேவ3$� எ�E 
நிைன��( ெகா3$ வ)ேத�....” எ�E இ:�தா�. dதர� த� இ.(ைகயி+ 
எ:)� உ�கா�)தா�. ”சாி ெசா+G-க0. இ-ேக எ�ைனB�, உ-கைளB� தவிர 
ேவE யா.� இ+ைல" எ�E Jறினா�. ேவதா)த� 1�ைட வி�$( கிள�&�ேபா�  
ஏேதா ஓ� அச�$� ைதாிய��ட� கிள�பினா�. தன(4� பிற4 காமா�சியி� தனி 
வா*(ைக. எ�ப5 ெய+லாேமா வாழ ேவ35ய ெப3 மணமிழ)� தனி மரமாக 
நி%4� அவல(ேகால� யாD� அவ� மன�ைத ெநகிழ� ெச;� அவைர ஓ� அவசர 
�5D(4 அைழ��� ெச�ற�. dதரனி� 1�5A0 Vைழ)தDட� அவ.(4� 
தா� தீ�மானி��( ெகா3$ வ)த விஷய�திேலேய ச)ேதக� ஏ%ப�ட�. 
”காமா�சி(4( கி�ட�த�ட ��ப� வய� ஆகிறேத அவ0 எ�ன சி�ன( 
4ழ)ைதயா, அவைள( ேக�காம+ நா� எ)த விஷய�திG� இற-க �5Bமா?" 
எ�கிற ச)ேதக� தா� அ�.  
 
’dதர� ம�$� எ�ன? வயசி+ சிறியவரா? நா%ப� வயC(4 ேம+, அ�D� 
மைனவி இற)� பல வ.ஷ-க0 கழி�� அவ.(4 மE மண�தி+ ஆவ+ ஏ%பட� 
ேபாகிறதா? அ)த ஆவ+ பா+ய�திேலேய - எ:)தி.(க ேவ35யத+லவா?'  
 
’சாி வ)த� வ)தாகி வி�ட�. ஏதாவ� ெபா;ைய� ெசா+� வி�$� ேபா;  
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வி$ேவா�. இத%4� தா� அதிகமாக வயசானவ�கைள பாவ�! வயசாகி வி�ட� . 
இனிேம+ அவ� ச%E ��ேன பி�ேன தா� இ.�பா� எ�E ெசா+கிறா�க0 ேபா+ 
இ.(கிற�' எ�E பலவாE எ3ணமி�$( ெகா3ேட ேவதா)த� 
உ�கா�)தி.)தா�. ஆனா+, dதர� விழி��(ெகா3$, "எ�ன! எ-ேக வ)தீ�க0?" 
எ�ெற+லா� ேக�க ஆர�பி�தDட� ேவதா)த� தா� ெசா+ல வ)தைத மைற(க 
�5யாம+ சிறி� ேநர� தி3டா5� ேபானா�.  
 
எ$�தத%ெக+லா� ெபா; ெசா+�� பழ(க மைடயாதவ�க0 யாவ.(4ேம இ)த� 
தி3டா�ட� ஏ%ப$வ�3$. விஷய�ைத மைற(க� ேபா; எ(க� ச(கமாக 
அக�ப�$( ெகா0வா�க0. ேவதா)த��(4. ெபா; ெசா+�� பழ(கேம இ+ைல. 
க�சி(கார�க6(காக நீதி �தல�தி+ வாதா$� ேபா� Jட J$மான வைரயி+ 
நியாய�ைதB� உ3ைமையB� பி� ப%றிேய ெச�றவ� - அ�ப5�ப�டவ� அ%ப 
ெசா%ப��(காக எத%4� ெபா; ெசா+ல� ேபாகிறா�? அவ� மனசிேல ஓ� எ3ண� 
எ:)� வி�ட�. அ� சாியா தவறா எ� ெற+லா� அவ� சி)தி��� பா�(கவி+ைல. 
இ�ெபா:� அைத மைற��� ேபCவாேன� எ�ற தீ�மான��ட� ேவதா)த� த� 
அ�ச-கைள உதறிவி�$ விஷய�ைத( Jறினா� dதரனிட�. 
 
”எ+லாவ%றி%4� ேமலாக( 4ழ)ைதயி� அபி�பிராய�� உ-க0 அபி�பிராய�� 
எ�ப5 இ.(கிறேதா? காமா�சி எ� மக0 தா� இ.)தாG� ஒ. ெப3ணி� 
மன�ைத அறிவ� மிகD� கLடமான விஷய�. தக�பனாக இ.)தாG�, உட� 
பிற�பாக இ.)தாG� ஒ. ெப3ணி� மனைச ேலசி+ &ாி)� ெகா0ள 
�5வதி+ைல. ஒ. ேவைள அவ0 தா;? உயி.ட� இ.)தா+ அவைள� &ாி)� 
ெகா35.(கலா�" எ�றா�.  
 
dதர� சிறி� ேநர� ஒ�Eேம ேபசவி+ைல. அவ.ைடய ெமௗன� ேவதா)த��(4 
அ�ச�ைத( ெகா$�த�. ’ெசா+ல� தகாதைத� ெசா+�( ேக�க� தகாதைத( ேக�$ 
வி�ேடாேமா எ�னேவா' எ�E பய)தா�. பிற4 ஏதாவ� ஒ�ைற� ேபசி�தா� ஆக 
ேவ3$� எ�ற நி��ப)த�தி� ேபாி+, "டா(ட�! நா� Jறியதி+ தவE இ.(கலா�. 
என(4� பிற4 காமா�சியி� தனிைமைய� ப%றி நிைன��� தா� நா� இ)த 
�5D(4 வ)ேத�. அவ0 தனியாக இ)த உலக�தி+ த� வா*(ைகைய எ�ப5 
நட��வா0 எ�கிற ேவதைன தா-காம+ உ-கைள வ)� இ�ப5( ேக�கிேற�. 
அ)த ேவதைன எ�ைன அ+G� பகG� நி�மதிைய இழ(க� ெச;� அவதி(4 
ஆளா(கி வி�5.(கிற�. அதி�.)� மீ3$. சா4� நாடகளிலாவ� நி�மதிBட� 
ேபாக ேவ3$� எ�ற ஆவ�னா+ உ-கைள� ேத5 வ)ேத�" எ�றா� ேவதா)த� 
படபட(4� 4ர�+.  
 
வேயாதிக�தினா+ ஆ�ட� க35.)த அவ� உட+ ேமG� ந$-கிய�. நிைல 
ெகா0ளாம+ தவி�தா�.  
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dதர� &��EவGட� ேவதா)த�தி� கர-கைள� ப%றி( ெகா3டா�. பிற4 
நிதானமாக, ”பத�டமைடயாதீ�க0. நீ-க0 Jறியதி+ எ�Dேம தவறி+ைல. 
காமா�சி தனியாக இ)த உலக�தி+ இ.(கிறா0 எ�பைத நா� ஒ�&( ெகா0ள 
மா�ேட�. ப5��� ப�ட� ெப%E அறிD� திறைமB� ஒ.-ேக அைம)தவ0 
உ-க0 மக0. அவ6ைடய ெதாழி+ ஒ�ேற அவ6(4� �ைணயாக இ.(கிற�. 
அ�ப5 அவ0 ஒ�E� சிE பிராய�தவ0 இ+ைல. காமா�சி(4 வய� ��ப� 
இ.(காதா?" எ�E ேக� டா�.  
 
”ஆமா�" எ�கிற பாவைனயி+ தைலைய அைச�தா� ேவதா)த�. 
 
"த�Aைடய மEமண�ைத� ப%றி அவ0 ஏ%ெகனேவ ஒ. �5D(4 வ)தி.�பாேள, 
இ?வளD நா�க0 அதி+ வி.�ப� ெசG�தாம+ இ.(4� ேபாேத அவ6ைடய 
மன� உ-க6(4 விள-கி இ.(க ேவ3$ேம...."  
 
ேவதா)த��(4 அவ� மகளி� 4ண�சிற�&கைள� ப%றி பிற�தியா� Jற ேவ35 
இ.)த�. வ.�ேபா� அவ.ட� Jட இ.)த அைதாிய�, அவந�பி(ைக . பலஹீன� 
யாD� பற)� ேபா;வி�டன. ஒ.விதமான அச�$� சிாி�&ட� அவ� 
dதரனிடமி.)� விைட ெப%E(ெகா3$ காாி+ ேபா; உ�கா�)தா�.  
------------- 

2222....28. 28. 28. 28. சலன�சலன�சலன�சலன�    
 
ேயாசைன ேக�க வ)தவாி� மனசி+ ெதளிைவ ஏ%ப$�தினா� dதர�. 
ேவதா)த�தி� கா� ெச�றDட� சிறி� சிறிதாக அவ� மன� இ.ள ஆர�பி�த�. 
மன� பல விதமான எ3ண-கைள அைச ேபாட ஆர�பி�த�.  
 
காமா�சியி� வ.-கால�ைத� ப%றி ேவதா)த� கவைல� ப�$( ெகா3$ வ)� 
ேபானைத நிைன�தDட� அவ� மன(க3 �� பவானி வ)� நி�றா0. சலனம%ற 
அவ0 �கபாவ�தி�.)� அவரா+ எ�Dேம க3$ பி5(க �5யவி+ைல. 
மைலயி�.)� 4தி��� ெப.4� ஆE, சமெவளியி+ ெவ4 நிதானமாக ெம�னைட 
பழகி� ெச+வைத� ேபா+ ஒ.வித நிதான� அவளிட� 45 ெகா35.)த�. 
அட(க��, ப3&� உ.வான பவானிைய� ப%றி ஒேர ஒ. சமய� அவ� மன�தி+ 
சRசல� எ:)த�3$. நாகராஜ� 1�5+ �த� �தலாக அவைள� பா��த அ�E 
அவ� மன�திேல ஏேதா ஓ� ஆைச �ைள�� எ:)த�. அ�E அவைள� ப%றி. 
7ராD� அறி)� ெகா0ளாத நிைலயி+ dதர� இ.)தா�. பிற4 ப5�ப5யாக� 
பவானிைய� ப%றி� &ாி)� ெகா3டா�. ெப3க6(4 இ.(கேவ35ய 4ண� 
சிற�&க0 யாD� அவளிட�தி+ இ.�பைத( க3டா�. அ�E அவ� மன��0 எ:)த 
ஆைச(4 அவ� �(கிய��வ� ெகா$(கவி+ைல. ெகா$�தி.)தா+ அத� 
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விைளDக0 எ�னவாகியி.(4� எ�E� ெசா+ல �5யவி+ைல. dதர� உ0ள� 
தி3ைம வா;)தவ�. ச�ெட�E எ:)த ஓ� ஆைச(4� பிரதான� ெகா$(காம+ 
அைத அட(கி( ெகா3$ வி�டா�. எ+ல வ%றி%4� ேமலாக பாGைவ� பா��த�� 
பவானியிட� அவ.(4 அலாதி அAதாபேம ஏ%ப�ட�. அ)த( 4ழ)ைதயி� 
நலA(காக அவ0 த� Cக�ைதெய+லா� உதறி வி�$� பிற.(4 ேவைல 
ெச;வைத( கவனி�தா�. பிற.ைடய ேசைவயி+ அவ0 இ�ப� காUவ� ஒ�E 
தா� அவ.ைடய மன�ைத ெவ4வாக( கவ�)� வி�ட�.  
 
காமா�சிைய� ப%றி அவ� அ�E�, இ�E� ஒேர எ3ண�ைத வள���( 
ெகா3டவ�. ஆகேவ ேவதா)த� அ�ப5( ேக�டDட� அவ.(4( ேகாபேமா, 
மன�தா-கேலா எழவிலைல. பாவ�! வயசான மனித�! அதனா+ தா�. அவ� 
இ�ப5( ேக�க ேநாி�ட� எ�E dதரA(4� ேதா�றிய�.  
 
ச%E �� இ.35.)த அவ� மன�தி+ ஒளி பிற)த�. ேவதா)த� வ)த�. &�� 
ெச;தி ஒ�ைற� பிர�தாபி�த�. பவானிைய� ப%றிய எ3ண-க0 காமா�சிைய� 
ப%றிய �5D, எ�Dேம அவ� மனதி+ நிைல(கவி+ைல. இ?வளD கால� தா� 
ஆ%றி வ.� பணிைய. அ)த மக�தான கடைமைய� ெதாட�)� ஆ%றேவ dதர� 
வி.�பினா�. அ)த வி.�ப� அவ� மன�தி+ பலமாக எ:)த��, அவ� உ0ள� 
ெதளிD ெப%ற�. நி�மதிBட� அ�ப5ேய உற-கி�ேபானா�.  
 
அ-கி.)� கிள�பிய ேவதா)த� ேநராக 1�$(4� ெச+லவி+ைல. தம� 
ந3ப�க6ைடய 1�$(4� ேபானா�. அ-4 அவ�க6ட� சிறி� ேநர� ேபசி( 
ெகா35.)தா�. ேப�C பலதர�ப�டதாக இ.)தாG� அவ� மன� தி.�ப� தி.�ப 
அ�E பக+ dதரனிட� அவ� ேக�ட விஷய��(ேக தாவி( ெகா35.)த�. Cமா� 
நா�4 மணி(4 கட% கைர(4� ெச�E. அ�ப5ேய காாி+ சா;)� கட% கா%ைற 
அAபவி�தா�. ேதக�தி+ ெவ�ப� ஏ%ப� 5.)ததா+ அைத� தணி(க( 4ளி�)த 
கா%E�, Cக சாதன-க6� பய� படலா�. உ0ள�திேல ெவ�ைம Cழ�E ேமாதி( 
ெகா35.(4�ேபா� அைத� தணி(4� வ+லைம 4ளி�கா%E(4( Jட இ.(கா�. 
"எ�Eமி+லாம+ ந+ல பக+ ேவைளயி+ 1�ைடவி�$ கிள�பி இ�ப5� 
C%Eகிறாேர ஐயா' எ�E கவைல� ப�டா� 5ைரவ�.  
 
”ஏ� ஸா�! உ-க6(4 உட�&(4 ஒ�E� இ+ைலேய. எ�னேவா ேபால 
இ.(கீ-கேள” எ�E விசாாி�தா�.  
 
”அெத+லா� ஒ�E� இ+ைல அ�பா? நீ பய)� விடாேத” எ�றா� ேவதா)த�.  
 
ஏற(4ைறய இ.ப� வ.ஷ-களாக அவாிட� ேவைல ெச;� வ.� அ)த ஆசாமி(4 
அவ�க0 4$�ப�ைத� ப%றி� ெதாி)� தா� இ.)த�. 'ஐயாD(4� த� மகைள�  
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ப%றி( கவைல இ.(காதா?' எ�E நிைன��( ெகா3டா�.  
 
மன�தி+ ஏ%ப�5.(4� அ)த உைள�ச+ �:வ�� நீ-க� ெபறாதவராக 
ேவதா)த� மாைல ஆE மணி(4 ேம+ த� 1�$(4( கிள�பினா� .  
-------------  

2222....29. 29. 29. 29. �ழ�ைதயி& �ர��ழ�ைதயி& �ர��ழ�ைதயி& �ர��ழ�ைதயி& �ர�    
 
காாி+ வ)� இற-கிய ேவதா)த� வாச+ வரா)தாவி+ இ.)த மா5�ப5க0 வழியாக 
ஏறி மா5ைய அைட)தா�. அ-4 கிட)த ேசாபா ஒ�றி+ சா;)� மி� விசிறிைய� 
Cழல வி�$� ெப. ��C வி�டா� அவ�. கட)த சில வ.ஷ-களாக மனதி+ 
சிைற�ப$�தி ைவ�தி.)த எ3ண-க6(4 வி$தைல அளி�த நி�மதி அவ� 
ெநRசி+ நிைற)தி.)தாG�, Jடேவ ஒ. காரணம%ற பய� Q*)� ெகா35.)த�. 
மாைலேயா, நாைளேயா காமா�சி, டா(ட� dதரைன� ச)தி�தா+ அவ� த�ைன� 
ப%றி( காமா�சியிட� ஏ�� Jறிவி$வாேரா எ�E அRசினா�. இ)த� ெச;திைய 
��னா5ேய காமா�சியிட� Jறி வி$வ� ந+ல� எ�E அவ.(4� ேதா�றேவ 
அவசரமாக மா5யி�.)� கீேழ வ.வத%4( கிள�பினா�.  
 
அ�ேபா�. கீேழயி.)� ஒ. 4ழ)ைதயி� அ:4ர+ ேக�ட�. பிற)� சில நா�க0 
ஆகியி.(க ேவ3$�. ’4வா 4வா' எ�ற அ)த ஒ� இ�பமாக அவ� ெசவிகளி+ 
வ)� வி:)த� . 'யாேரA� உறவின�க0 4ழ)ைதBட� 1�$(4 வ)தி.(கிறா�-
கேளா?' எ�E நிைன�தா�.  
 
இத%40 கீேழ இ.)� அவ� மகளி� 4ர+ ெதளிவாக( ேக�ட�.  
 
”ெசா(க�மா! 4ழ)ைத அ:கிற� பா�. ெகாRச� ெதா�5ைல ஆ�$. இேதா பாைல� 
&�5யி+ ஊ%றி( ெகா3$ வ.கிேற�" எ�றா0.  
 
ேவதா)த� விய�&� திைக�&� அைட)தவராக மா5�ப5களி+ ச%E ேவகமாகேவ 
இற-கி( கீேழ வ)தா�. Jட��(4 அ$�தா% ேபா+ இ.(4� காமா�சியி� 
அைறயி+ ஒ. '�டா3$' ெதா�5+ இ.)த�. அைத� C%றி( ெகாCவைல 
க�5யி.)த�. ெதா�5�� அ.கி+ காமா�சி ஒ. சிE ெபRசியி� மீ� உ�கா�)� 
4ழ)ைத(4 &�5�பா+ ெகா$��( ெகா35.)தா0.  
 
ேவதா)த� த� மகளி� அ.ேக வ)தா�. மிகD� அதிசய��ட� ஒ. Zதன� 
ெபா.ைள� பா��பைத� ேபா+ ெதா�5G(40 4னி)� 4ழ)ைதைய� பா���( 
ெகா3ேட, “ எ�ன அ�மா இ�?" எ�E த� மகைள� பா���( ேக�டா�.  
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”4ழ)ைத அ�பா ......" எ�றா0 காமா�சி. "அ� ெதாிகிற�. இ� யா� 4ழ)ைத 
அ�மா?" எ�E ேக�டா� ஆ�சாிய�தா+ த� க3க0 மலர.  
 
”ந� 1�$( 4ழ)ைத அ�பா. இனிேம+ இவ6(4 இ)த 1�5ேல ெசா)த� உ3$" 
எ�றா0 காமா�சி.  
 
ேவதா)த� அ.கி+ கிட)த நா%கா�யி+ உ�கா�)� ெகா3டா�.  
 
"அ�மா, காமா�சி. ெகாRச� என(4� &ாிB� ப5யாக�தா� ெசா+ேல�. �(4� 
விழிBமாக ச)திர பி�ப� ேபால இ.(4� இ)த( 4ழ)ைத பிற)தDடேனேய 
ெப%றவ�கைள இழ)த ��பா(கியசா�யா? என(4 ஒ�E� &ாியவி+ைலேய!"  
 
ெதா�5�+ இ.)த 4ழ)ைத� பாைல ப.கிய Dட� அ�ப5ேய அய�)� F-கி 
வி�ட�. அத� வா; அ.ேக கசி)தி.)த பாைல ெம�வாக� �ைட�� வி�$, ேமேல 
க�5 இ.)த ெகாCவைலைய அவி*��� ெதா-க வி�டா0 காமா�சி. பிற4 த� 
தக�பனாாி� எதிாி+ வ)� உ�கா�)� ெகா3டா0.  
 
"அ�பா! இ)த( 4ழ)ைத பிற)� இ�E பதிேனா. நா�க0 ஆகி�றன. இ�E பக+ 
ப�னிர3$ மணி வைர(4� இத%4� இத� தா;(4� ச�ப)த� இ.)த�. பிற4 
அ)த ச�ப)த� நீ-கி வி�ட�. இனி ேம+ நா�தா� இ)த( 4ழ)ைத(4� தா;" 
எ�றா0. இைத( ேக�ட ேவதா)த�தி� உ0ள� பரபர� பைட)த�.  
 
"ஏன�மா ! 4ழ)ைதயி� தா; இற)� வி�டாளா? தக�ப� 4ழ)ைதைய( 
கவனி(கவி+ைலயா? ேவE உ%றா� உறவின� இ)த( 4ழ)ைத(4 யா.�  
இ+ைலயா?"  
 
காமா�சியி� க3க0 கல-கி இ.)தன. அ�E காைல ஆ�ப�திாியி+ நிக*)த 
ச�பவ-க0 வாிைசயாக அவ0 மன( க3 ��& ேதா�றின. அ)த வா�$'(4 அவ0 
தா� டா(டராக இ.)தா0. அவ0 ேம% பா�ைவயி+, ெபாE�பி+ தா� 
ேநாயாளிக0, பிரசவி�தவ�க0 உ0ேள த-கியி.(கD�. ெவளிேய ெச+லD� 
�5B�.  
 
காைலயி+ ஒ?ெவா. ப$(ைகயாக� ெச�E, பிரசவி�தவ�களி+ 1$ ெச+ல 
ேவ35ய ெப3கைள� சீ�$ எ:தி அA�பி( ெகா35.)தா0. அ�E அ)த 
வி$தியி+ Cமா� ப�� ெப3க0 த-க0 4ழ)ைத க6ட� 1�$(4� ெச+ல 
ேவ35யி.)த�. ஒ?ெவா. ெப3ணாக அவ6(4 ந�றி ெதாிவி�� வி�$ 
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ெவளிேய ெச�றன�. அ�&டA�, ஆைசBடA� ெப.மித� �டA� அ)த� 
தா;மா�க0 தா-க0 ெப%ற ெச+வ-கைள அ0ளி அைண��� ெச+வைத( காமா�சி 
கவனி�� மகி*)� ெகா35.)தா0.  
 
கைடசியாக ஒ. ெப3 தய-கி� தய-கி( 4ழ)ைதBட� அவ0 அ.கி+ வ)தா0.  
 
”ஏன�மா! உ�ைன� ேச�)தவ�க0 யா.� வரவி+ைலயா? உ� &.ஷனி� 
ெபயெர�ன?" எ�E விசாாி�தா0 காமா�சி. அவ0 பதி+ JE �� தாேன ேமைஜ 
மீ� கிட)த விவர-க0 அட-கிய &�தக�ைத கவனி�தா0. அதி+ அவ6ைடய 
&.ஷனி� ெபயைர( காணவி+ைல. ேவல�ப� - சேகாதர� எ�கிற விவர� 
ம�$ேம காண�ப�ட�.  
 
"உ� அ3ண� Jடவா வரவி+ைல?" எ�E தி.�பD� அ)த� ெப3ைண� 
பா���( ேக�டா0.  
 
”அவ� எ� அ3ண� இ+ைல அ�மா. அ)த சமய�தி+ நாதிய%E( கிட)த எ�ைன 
மனமிர-கி இ)த ஆ�ப�திாியி+ ெகா3$ வ)� ேச��தா�. தகவ+ ேக�டவ�க6(4 
த�ைன எ�Aைடய அ3ண� எ�E Jறி இ.(க ேவ3$�. என(4 யா.ேம 
இ+ைல டா(ட� அ�மா ...."  
 
ச�க�தி+ எ)த ெவறியAைடய ஆைச(ேகா ப�யான &�திய%ற ெப3 அவ0 
எ�பைத ஒ. ெநா5யி+ &ாி)� ெகா3டா0 காமா�சி. ச�க�திேல பரவி இ.(4� 
இ)த( ெகா$ைமகைள நிைன�� அவ0 மன� ெசா+ெலாணா� �யைர அைட)த�. 
த� உண��சிகைள அட(கி(ெகா3$. "சாி, நீ எ�ன ெச;ய� ேபாகிறா;? எ-ேக 
ேபாக� ேபாகிறா;?" எ�E அவைள விசாாி�தா0.  
 
அ)த� ெப3 க3ணீைர மாைல மாைலயாக உ4�தா0. க.விேல அ)த( 
4ழ)ைதைய ஏ%ற விநா5யி�.)� அவ0 உ0ள�தி+ ேத(கி ைவ�தி.)த �யர 
மைன��� கைர)� கைர)� க3ணீராக ெப.கிய�.  
 
”இ)த( 4ழ)ைத உன(4 ேவ3$மா? அைத நீ சாியாக வள��பாயா?"  
 
அ)த� ெப3 தைல4னி)� ெமௗனமாக நி�றி.)தா0. காமா�சியி� ��& 
நைடபாைதகளிேல, மத4களி� ஓர-களிேல, கட%கைரயி� மண�ேல பா+ மண� 
மாறாத மதைலக0 எறிய�ப�$�, கிட�த� ப�$� இ.(4� ேகார-க0 ந��தன� 
&ாி)தன. காமா�சி ச�ெட�E அவ0 ப(க� தி.�பி ”இ)த( 4ழ)ைத என(4 
ேவ3$�. த.கிறாயா" எ�E ேக�டா0.  
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4ழ)ைதயி� தா; ந�றி நிைற)த க3க6ட� காமா�சிைய ஏறி�$� பா��தா0. 
பிற4 ெம�வாக அ.கி+ இ.)த ேமைஜ மீ� 4ழ)ைதைய( கிட�தினா0. ப�� 
மாத-களாக அ� அவ0 வயி%றி+ ெபாிய Cைமயாக இ.)த�. அ� அவ0 ைக(4 
வ)த பிற4 அத� பார�ைத அவளா+ தா-க �5யவி+ைல. தா;�பாச� தாய�&Jட 
அ)த இட�திேல கா;)� வி�ட�. எ+லாேம ஒ:-கான �ைறயிG�, ேந�ைமயிG� 
இ.)தா+ தா� பாச�, அ�&, கடைம யாD� தளி� வி$�. இ+லாவி5+ கா;)� 
ச.காக ேவ35ய� தா�.  
 
”நா� ேபா; வ.கிேற� அ�மா” எ�E அ)த� ெப3 அவளிட� வாயா+ Jறி 
விைடெபறவி+ைல. அவ6ைடய கல-கிய க3களி�.)��, பா�(4� 
பா�ைவயி�.)�� காமா�சி அவ0 த�னிட� விைட ெப%E( ெகா0ள 
வி.�&கிறா0 எ�பைத உண�)தா0.  
 
ேமைஜ மீ� ப$�தி.)த 4ழ)ைதயி� 7�ேபா�ற க�ன-களி+ அ)த� ெப3 ஒ. 
��த� அளி�தா0. ரகசியமாக, தகாத �ைறயி+ தா;ைம� பதவிைய ஏ%E ெகா3ட 
அவ6ைடய �த+-கைடசி-��தமாக அ� அைம)த�.  
 
”ேபா; வா அ�மா.... இனிேமலாவ� ஒ:-காக இ." எ�ெற+லா� காமா�சி 
அவ6(4 உபேதசி(க வி+ைல. C�ட ம3ைண ஒ�ட ைவ(4� �ய%சியாக அ� 
�5)தாG� �5ய(J$�. ஆகேவ, அவ0 அ)த ெப3ணி� ைக�ெசலD(ெக�E 
ஏேதா ெகாRச� பண�ைத( ெகா$�தா0. 4ழ)ைத(4 விைல எ�E காமா�சி 
நிைன��� தரவி+ைல. ஒ.ேவைள அ)த� ெப3 அ�ப5 நிைன�தி.(கலா�.  
 
அ�ப5ேய சி)தைனயி+ ஆ*)� ேபா; இ.)த த� மகைள ேவதா)த� க3 
ெகா�டாம+ கவனி�தா�. அவளாகேவ ேபச�$� எ�E அவ� அவைள ஒ�E� 
ேக�கவி+ைல.  
 
சி)தைனயி�.)� வி$ப�$ காமா�சி ேம% Jறிய ச�பவ-கைள ஒ�E விடாம+ 
தக�பனாாிட� JறD�, அவ� விய�& ேம�ட, த� மகளி� உதார 4ண�ைதB�, 
ேசைவ மன�பா�ைமையB� நிைன�� மகி*)தா�.  
 
பக+ ெபா:� தா� ப�ட அவ�ைதB�, அைத மற(க� ப%பல இட-க6(4 
அைல)� திாி)தைதB� நிைன��� த� மன�(40 சிாி��(ெகா3டா�.  
 
தக�பனா� பதி+ ஒ�E� Jறாம+ இ.�பைத� பா��த காமா�சி  “ஏன�பா! 
ஒ�Eேம ேபசவி+ைல! அேதா$ நீ-க0 ம�தியான� 1�ைட வி�$ கிள�பி  
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இ�ெபா:� தா� வ.கிறீ�க0 ேபால இ.(கிறேத" எ�E விசாாி�தா0.  
 
"ஆமா�. அ�மா! எ�னேவா ஒ. ைப�திய� -மாதிாி எைதேயா நிைன��( ெகா3$ 
அைல)�வி�$ வ)ேத�. "  
 
"எ-ேக ேபா; இ.)தீ�க0?"  
 
ேவதா)த� ம�தியான� நட)தவ%ைற ஒ�E விடாம+ Jறி, dதர� Jறிய 
பதிைலB� ெசா�னா�.  
 
"எ�ன அ�பா இ�? உ3ைமயிேலேய ைப�திய( கார�தன� தா� 
ெச;தி.(கிறீ�க0. என(4 அ)த மாதிாி ஆைசெய+லா� கிைடயா�. எ� மனைச� 
&ாி)� ெகா0ளாம+ நீ-க0 அவசர�ப�$ வி�O�கேள ...."  
 
"இ+ைல அ�மா. சில மாத-களாக நீ விைளயா�$� சாமா�கைள வா-கி வ.வ��, 
பிற� 4ழ)ைதக6(4( ெகா$�ப�� எ�ைன எ�னெவ+லாேமா ேயாசி(க� ெச;� 
வி�ட�...?"  
 
”அதனா+ என(4 மEமண� ெச;� ைவ��( 4ழ)ைத 4�5க6ட� பா�(க 
ஆைச�ப�O�க0. அ�ப5�தாேன?" எ�றா0 காமா�சி.  
 
ேவதா)த� ெவ�க��ட� தைலைய( 4னி)� ெகா3டா�.  
 
"அ�பா!" எ�E ஆைசBட� அைழ�த அவ0 அவ� அ.கி+ வ)� வ%றி உல�)� 
ேபான அவ� கர-க0 இர3ைடB� ப%றி( ெகா3டா0.  
 
"இ-ேக பா.-க0! அ�E உ-க0 ம.மக� எ�னிட�, ”காமா�சி! உ�ைன நா� 
ஏமா%றி வி�ேட�' எ�E அர%றினா�. அ)த ஏமா%ற� எ� உ0ள�ைத( க+லாக 
மா%றி வி�ட�. இனிேம+ நா� எைதB� எதி�பா�(க� ேபாவ�மி+ைல. ஏமாற� 
ேபாவ�மி+ைல. 4$�ப வா*(ைகயி+ ஒ. ெப3 காண ேவ35ய இ�ப 
��ப-க0 அைன�ைதB� எ� ெதாழி�+ பா�(கிேற�. க�5ய கணவனா+ 
ைகவிட� ப�டவளி� �யைர� பா��தி.(கிேற�. மக�ேபE இ+ைல எ�E 
வ.)�� தாைய� பா�(கிேற� , ெப%ற மகைவ இழ)� �5(4� அ�ைனைய� 
பா�( கிேற�. இவ�களி� �யர-களி+ ஓ� அUைவயாவ� �ைட(4� மக�தான 
ேப%ைற நா� அைட)தா+ ேபா�� .."  
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ேவதா)த� உபேதச� ேக�4� சிLயனி� நிைலயி+ த� மகளி� �க�ைதேய 
உ%E� பா���( ெகா35.)தா�. உபேதசி�ப� த)ைதயாக இ.)தா+ எ�ன? 
மகனாகேவா அ+ல� மகளாகேவா தா� இ.)தா+ எ�ன ?  
 
”இ�E நீ-க6� நாA� ேச�)ேத சா�பிடலா�. தின� தா� அ�ப5 �5கிறதி+ைல. 
அேதா$ உ-க0 ேப�தி இனிேம+ விழி��( ெகா3$ அ:வா0. வா.-க0" எ�E 
அைழ�தா0 காமா�சி. ேவதா)த� சிாி�தா�. அ)த� சிாி�பி+ உ0ள�� நிைறைவ( 
காண �5)த�.  
------------  

2222....30. 30. 30. 30. காத� அ��பிய
காத� அ��பிய
காத� அ��பிய
காத� அ��பிய
    
 
4ழ)ைத பாGD(காக� பவானி ெச�ைன வ)தா0. பCமைலயி+ ஊரா� அவைள( 
க3ட விதமாக� ேபசி ஏCவைத� ெபாE(க �5யாம+ அவ� ந% ெபயெர$��, 
ந+வா*D வாழேவ3$� எ�கிற எ3ண� அவ0 மன��0 எ:)த�. பாG 
ெச�ைன வ)த பிற4 ப5�ப5யாக அவ� 4ண�தி+ மாEத+ ஏ%ப�ட�. 
'பCமைலயி+ இ.)த பாGவா இவ�!' எ�E ெப%ற தாேய விய)� ேபா%E�ப5யாக 
அவ� நட)� ெகா0ள ஆர�பி�தா�. ��ைன� ேபால அவ� இ�ெபா:� 
CமதிBட� காரணமி�றி� ச3ைட பி5(க �5யா�. ஏெனனி+, அவ6� இவ� 
வ�&(4 வ.வதி+ைல. ஆனா+, அவனா+ ம�$� அ)த� சிE ச�பவ�ைத மற(க 
�5யவி+ைல . Cமதியி� ேபாி+ ேகாபி��( ெகா3$ ெஜயdயி� &�தக�ைத( 
கிழி�தவ� அ+லவா!?  
 
அத� பிற4 எ�தைனேயா �ைறக0 அவ� ெஜயdைய� பல இட-களி+ 
ச)தி�தி.(கிறா�. அவ6ட� ஒ�றிர3$ வா��ைதக0 ேபசிB� இ.(கிறா�. 
ஆனா+, அ)த ச�பவ�ைத�ப%றி பிர�தாபி�� ..இ�ப5� ெச;த� எ� தவE தா�" 
எ�E அவளிட� Jறிவிட ேவ3$� எ�கிற ஆைச அவ� உ0ள�தி+ ேமேலா-கி 
இ.)த�. ஆனா+, அத%4� ேபாதிய �ணி�சேலா வயேதாஏ%படவி+ைல. அ��ட� 
ெஜயd ராதாைவ�ேபால எ+ேலா.டA� சகஜமாக� பழ4� நிைலயி+ இ+ைல. 
அதாவ� எ�ெபா:�� ஒ.வித ச-ேகாஜ� அவளிட� நிைல� தி.)த�. Cமதிைய� 
ேத5( ெகா3$ அவ0 அ-4 வ.�ேபாெத+லா� பாG இ.�பைத� 
பா��தி.(கிறா0. நீ3ட அவ0 க.விழிக0 இர3$� சRசல�தா+ C%றி� Cழ�E 
அவைன� சாியாக� பா�(க விடாம+ அ5�� வி$�. ஏேதா ஒ. ெவ�க�. Jடேவ 
ஒ. பய� எ+லாமாக� ேச�)� ெகா06�. அவ0 அ)த இட�தி+ நி%காம+ விEவிE 
எ�E Cமதிைய� ேத5( ெகா3$ ேபா; வி$வா0.  
 
'எ�ன இ�ப5 வி:)த5��( ெகா3$ வ.கிறா;. Jட�தி+ எைத� பா���வி�$ 
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 இ�ப5� பய�ப$ கிறாயா�!' எ�E உர�த 4ர�+ ேக�$( ெகா3ேட Cமதி  
Jட�ைத எ�5� பா��� வி�$. ’ேஹ! ேஹா பாGைவ� பா���வி�டா இ�ப5� 
பய�ப$கிறா;?' எ�E அவைள( ேக� ெச;வா0. 
 
ெஜயd(4 ேமG� ெவ�கமாக� ேபா; வி$�.  
 
“ஐேய! C�மா இ.5 அ�மா. நீ ேபா$கிற J�ச+ எ�$� ெத.Dக6(4( ேக�4� 
ேபா+ இ.(கிறேத. இத%4�தா� இ-ேக நா� வ.கிறதி+ைல..." எ�பா0. Cமதி(4 
இவ6ைடய நாண�ைத� பா��� ேமG� இவைள ைநயா35 ெச;ய� ேதா�E�.  
 
”வ)தா+ எ�னவா�! எ-க0 பாG எ�ன, நீ பய�ப$�ப5யாக அ?வளD 
ேமாசமாகவா இ.(கிறா�? ெச(க� ெசேவ+ எ�E ராஜா மாதிாி அவA� அவ� 
கிரா�&�! ேபா5 ைப�திய(காாி. 13 ேவஷ� ேபா$கிறா;"  
 
இவ�க0 ேப�ைச ஒ�Eவிடாம+ ரசி�பா� பாG. ெம�வாக 7மி அதிராம+ 
ெம�னைட ேபா�$( ெகா3ேட ச%E �� வ)த C)தாியி� �க லாவ3ய� தி+ 
அவ� த�ைனேய மற)தி.�பா�. உலக�தி+ எ?வளேவா ெப3க0 
இ.(கிறா�க0. அவAட� எ�தைனேயா ெப3க0 ப5(கிறா�க0 இ�ப5 ஒ. 
ெம�ைம, இ�மாதிாி ஓ� அட(க�, இ�மாதிாி ஓ� அழ4 அவ�களிட�தி+ அவ� 
காணவி+ைல . காத+ ெகா3$ க+யாண� ெச;� ெகா06� வயைத அவ� 
7ராவாக அைட)திராவி5G� அவ� மன�ேத அ.�பி இ.(4� அ)த( காத+ 
நாளைடவி+ மல�)� மண� 1சினா+ ேபா�� எ�E தா� அவ� நிைன�தா�. 
அைத அ)த &னிதமான காதைல அவ� அ�பல�ப$�த வி.�பவி+ைல. த� 
இதய��0 ைவ��� 7�5� பா�கா(கேவ வி.�பினா�.  
 
ெஜயd(4� த� பாட விஷயமாக� பல ச)ேதக-க0 எ:�. பாGைவ( ேக�டா+ 
விள(கி� த.வா� எ�ப�� ெதாிB�. இ.)தாG� ேக�பத%4� �ணி�ச+ 
இ.(கா�. 
 
”Cமதி! இைத�ப%றி நீேய ேக�$� ெசா+� விேட�" எ�E Cமதிைய�தா� 
ெதா)தரD ெச;வா0 அவ0. ”ஏேனா அ�மா! உ-க0 இ.வ.(4� ந$வி+ நா� 
வ(கால�� வா-க ேவ3$ மா(4� ஊஹு�! �5யா� நீதா� ேக�க ேவ3$�?" 
எ�E Jறி இ.)த இட�ைத வி�$ அைசய மா�டா0 Cமதி.  
 
இத%40 பவானி 1�5+ இ.)தா+... "எ-ேக அ�மா வ)தா; ெஜயd?" எ�E 
விசாாி�பா0.  
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”நீ-க0 C�மா இ.-க0 அ�ைத. அவ6(4� பாGவிட� ஏேதா பாட� ேக�க 
ேவ3$மா�!"  
 
”ேகேள� அ�மா. அ-ேக Jட�தி+ தாேன இ.( கிறா�?” 
 
த� உ0ள�தி+ அ.�பியி.(4� காத+ அ.�பி� ேதவைத இ�ப5� தி(கி� திணறி 
அவதி�ப$வைத� பா�(க அவ� உ0ள� சகி�பதி+ைல.  
 
”எ�ன அ�மா அ�?” எ�E ேக�$( ெகா3ேட வ)� ேமைஜ அ.கி+ உ�கா�)� 
அவ0 ச)ேதக-கைள விள(4வா� பாG. அ�ெபா:� அ)த� ெப3ணி� 
க3கைள அவ� எ?வளD தா� ச)தி(க �ய�றாG� அ)த நயன� தாமைரக0 
7மிைய வி�$� ெபயராம+ நிைல�� நி�Eவி$�.  
 
”&ாிகிறதா?" எ�E ேக�பா�.  
 
”உ�....” 
 
"எ-ேக, தி.�பD� நா� ெசா�னைத� ெசா+ பா�(கலா�?" எ�E Jறி ேமைஜ மீ� 
கிட)த &�தக�ைத �5 வி$வா� பாG. அ�ெபா:தாவ� அவ0 தைல நிமி�)� 
த�ைன� பா�(க( J$� எ�கிற ஆைச அவA(4.  
 
ெஜயdயி� �க� தாமைரயி+ ��� ��தாக ேவ�ைவ� �ளிக0 அ.�பி 
க�ன-க0 சிவ�ேபற கி$கி$ எ�E அ)த� பதிைல ஒ�பி�� வி�$� தைலைய( 
4னி)� ெகா0வா0.  
 
”அ�பாடா! இத%கா இ?வளD பய�?' பாG ேமG� அவைள� பய�பட ைவ(காம+ 
அ-கி.)� ெச�E வி$வா�.  
 
இவ�க0 உ0ள�தி+ அ.�பி இ.(4� காதைல� ப%றி� Cமதி(4 ந�றாக� 
ெதாி)தி.)த�.  
------------  

2222....31. 31. 31. 31. உ�ள	
,� ைவ	திய&உ�ள	
,� ைவ	திய&உ�ள	
,� ைவ	திய&உ�ள	
,� ைவ	திய&!!!!    
 
ராதாவி� வா*(ைகயி+ எ�தைனேயா மாEத+க0 நிக*)தன. திற)த ெவளியிேல 
சிறக5��� பற(4� வான�பா5ைய� ேபால அவ0 த� க+aாி நா�களி+ இ.)� 
வ)தைத நிைன��� பா���( ெகா3டா0. ப5�& �5)த பிற4 Jட அவ0 ப5�� 
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வ)த க+aாி ேயா$ அவ6(4� ெதாட�& இ.)� ெகா3ேட வ)த�. கைல விழா, 
நாடக�, ெசா% ெபாழிD யாவ%றிG� ராதா �த�ைமயாக நி�E உைழ�� வ)தா0. 
அவைள மண)� ெகா0ள எ?வளேவா வா�ப�க0 தவ� கிட)தா�க0. அழ4�, 
ப5�&�. ெச+வ�� நிர�பிய அ)த� ெப3ணிட� அவ�க6( ெக+லா� ஒ. பிரைம: 
dதரA� அவைள ந+ல இட� தி+ வா*(ைக�ப$�த ேவ3$� எ�Eதா� 
வி.�பினா�. ப5�தவனாகD� ெசா��0ளவனாகD� ம.மக� ேதட இ.)தா�.  
 
ஆனா+, விதியி� ெசய+ ேவறாக இ.)த�. அவ0 பா�ைவயி+ ப�ட 
ம%றவ�கைளவிட. ���தி அவ6(4� சிற)தவனாக� ேதா�றினா�. அவனிட� தி+ 
த� மனைத� பறிெகா$�தா0. அவனிடமி.)� அவ0 ெச+வ�ைதேயா, ேபாக 
பா(கிய-கைளேயா எதி�பா�(கவி+ைல. உ3ைமயான அ�& ஒ�ைற� தா� 
எதி�பா��தா0. கணவA� மைனவிB� அ�பிேல லயி�� வி�டா+ ம%ற சிE 
7ச+க0 யாD� மைற)� வி$�. அ)த� பி5�& - அதாவ� காத+-- அவ� களிட� 
ஏ%படவி+ைல .  
 
ராதாD(4 தனிைம உண��சி ஏ%ப�ட�. உலக�தி+ தா� தனியாக இ.�ப� ேபா+ 
ேதா�றிய�. ெநRசி+ Cம(க �5யாம+ �யர� Cைமகைள� Cம)� ெகா3$ 
இ.)தா0. அவ%ைற( கீேழ இற(க அ�&0ள� ெகா3டவ� யாராவ� ேதைவ. அ� 
யா�? யா.ேம இ+ைல எ�E தா� அவ0 மன� விைட பக�)த�.  
 
அ�E வழ(க� ேபால�தா� Qாிேயாதய� ஆயி%E. வா0 ெவளியி+ கள-க� 
இ+ைல. நி�மலமான ஆகாய�தி+ ெபா�னிற� கா�5( ெகா3$ கதிரவ� 
விைசயாக எ:�பி வ)தா�. வா*�தி வரேவ%க ேவ35ய காைல� ெபா:�. 
இளைமB� இ�ப�� த��&� அ(காைல ேவைளயி+. ராதா ெம+ல( க3 கைள 
விழி��� பா��தா0. அவ0 மனசி+- அதாவ� F-4�ேபா� - ஒ. சலன� 
ஏ%ப�ட�. திOெர�E விழி��( ெகா0வாளா� ராதா. அவ0 ப$(ைக அ.கி+ 
���தி அம�)� அவ0 �க�ைதேய உ%E� பா���( ெகா35.�பானா�. 'வ)� 
வி�O�களா? எ-ேக எ� ேம+ ேகாபி��( ெகா3$ , வராம+ இ.)� வி$1�கேளா 
எ�E பய)ேத�! ' எ�E ேக�$( ெகா3ேட எ:வாளா� ராதா. அ�&ற� அவAட� 
இ+லற� நட��வ�. அத� பிற4 இ$� பிேல ஒ. த-க( 4ழ)ைத !  
 
ராதா &� �Eவ+ 7��(ெகா3ேட க3 விழி�தா0. நிைன(4� ேபா� இனி(4� 
நிைனDக0 நட(காம% ேபானா+ கச(க� தாேன ெச;B�?  
 
அவ0 எதிாி+ ெவ%E நா%கா� கிட)த�. பல இரDக0. அேநக நா�க0 அ)த 
நா%கா�(4 ேவைலேய இ+ைல. ���தி அதி+ தா� உ�கா.வா�. அவ� 
ெவளிb� ேபான பிற4 அதி+ யா.ேம உ�கா. வதி+ைல. கணவ� தி.�பD� 
அதி+ வ)� உ�கார ேவ3$� எ�E அ)த� ேபைத(4 ஆைச.  
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கீேழ இற-கி வ)� த� அGவ+கைள �5��( ெகா3ட ராதா. Cவாமி நாதனி� 
இ.�பிட��(4 வ)தா0. அ)த( கிழவ� அ�E எ�Eமி+லாத உ%சாக��ட� 
காைலயி ேலேய 4ளி�� வி�$, தி.நீE அணி)� உ�கா�)தி.)தா�.  
 
”எ�ன இத%40ளாகேவ 4ளி�� வி�O�களா?'” எ�E விசாாி�தவாE ராதா அவ� 
அ.கி+ ெச�E அட�)தா0.  
 
”4ளி�� வி�ேட� அ�மா. ேந%றி�.)� என(4 ஒ. எ3ண� ேதா�றிய�..." 
 
”அ�ப5யா? எ�ன அ�?"  
 
”இ)த உட�ைப இ�தைன கால� கா�பா%றியாகி வி�ட�. ஜலேதாஷ� பி5�தாG� 
ஆயிர� மா�திைரகைள வி:-கி உயிைர� பி5�� ைவ��( ெகா0ள �ய%சி 
ெச;தாயி%E. அைத� ப%றி( கவனி(கேவ உ� அ3ண� இ.(கிறா�. 
உ0ள��(4 ஒ. ைவ�தியைன� ேதட ேவ3$� எ�E ஆைச ஏ%ப�ட�. அவைன 
இனிேம+ நிைன�� அத%4 ேவ35யைத� ெச;� ெகா0ள ேவ3$�. ம.)� 
சா�பி$வைத( Jட ேந%றி�.)� நிE�தி வி�ேட� அ�மா..." எ�றா� அவ�.  
 
”அடடா! உ-க6(4 ம.)ைத நிE�தினா+ கிE கிE�& அதிகமாகி விடாதா? 
அ3ணாD(4� ெதாி)தா+ ேகாபி��( ெகா0வாேர......'  
 
Cவாமி நாத� வற�சியாக� சிாி�தா�.  
 
”ேகாபி��( ெகா0ள�$�. ஒ. தின� இர3$ தின-க0 ேகாப� வ.�. அ�&ற� 
சாியாகி வி$�." ராதா ேமG� ேபசவி+ைல. ர�த அ:�த� உ0ளவ ாிட� அதிகமாக� 
ேபசி அய�ைவ� தர( Jடா� எ�E நிைன�� அ-கி.)� ெச�E வி�டா0.  
 
dதர� அ�E பக+ ைவ�தியசாைலயி�.)� சீ(கிரேம தி.�பி வி�டா�. 
எ�Eமி+லாம+ அவ� அ�E ராதாைவB� த��ட� சா�பிட அைழ�தா�. இ.வ.� 
சா�பி$� இட�ைத அைடவத%4 �� தபா+கார� ராதாவி� ெபய.(4 ஒ. 
க5த�ைத( ெகா$�� வி�$� ேபானா�. க5த�தி� ேமGைறயி+ இ.)த 
��திைரயி+ ’க+க�தா' எ�E இ.�பைத� பா��த ராதாவி� உ0ள� ஒ. கண� 
மகி*�சியா+ �0ளிய�. அவசரமாக மா5(4� ெச�E க5த�ைத� பா��தா0. �த+ 
வாியி+ ’அ�&0ள ராதாD(4' எ�றி.)த�. த� வா*வி+ அ�ேற அ�& உதயமாகி 
வி�டதாக( க.தினா0 அ)த� ேபைத.  
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’இ)த( க5த� உ�ைன விய�பிG� திைக�பிG� ஆ*�த( J$�. நா� எ?வளேவா 
பாவ-க0 ெச;தி.(கிேற�. ெச;B� ேபா� அைவ அ%பமாக இ.)தன. அைவ 
என(4 இ�ப�ைதB� அளி�தன. ஆனா+, அத� விைளDக0 இ�ெபா:� 
பி.�மா3டமாக� ேப; உ.(ெகா3$ எ� �� நி%4�ேபா� நா� நரக 
ேவதைனைய அAபவி(கிேற�. C.-க� ெசா+� வி$கிேற�. நா� எ�ைன 
ஏமா%றி( ெகா3டத+லாம+, உ�ைனB� ஏமா%றிவி�ேட� ராதா! நா� ஒ. 
கட�கார�. அ�D� அ%ப ெசா%ப மான 4%ற�ைத நா� ெச;யவி+ைல. எ�ைன 
�:வ�மாக ந�பி எ� காாியாலய�தின� அளி�த ெப.) ெதாைகைய( ைகயா5 
வி�ேட�. இ�A� சில மணி ேநர-களிேல நா� ச�ட�தி� ��& நி%க ேவ35 
இ.(4� ...........'  
 
ராதாவி� க3க0 இ.3டன. க5த�தி+ இ.)த எ:��(க0 ம-கி மைற)� 
ெகா3ேட வ)தன. க+க�தாவி+ பி.�மா3டமான ெத.(களி+ ���தி  
ைக வில-கிட�ப�$ இ:��� ெச+ல�ப$வைத அவ0 மன� க3ட�. உய� நீதி 
ம�ற�தி+ த� கணவ� 4%றவாளியாக நிE�த�ப�$ இ.�பைதB� க%பைன 
ெச;� பா��தா0.  
 
ெப3ணி� மன�ைத மி.�வான மல.(4 உவைமயாக( JEவா�க0. ஆனா+ 
தா-க �5யாத �யர�, நட(க �5யாத ச�பவ�. ேக�க� தகாத ெசா%க0 இவ%ைற 
அவ0 தா-கிB� ேக�$� பா���� அA பவி(4�ேபா� உEதிவா;)த 
க%பாைறயாக அவ0 மன� மாறிவி$கிற�.  
 
ராதா க5த�ைத( ைகயி+ ைவ��( ெகா3ேட அ�ப5ேய உ�கா�)� வி�டா0. 
கீேழ dதர� த� சா�பா�ைட �5��( ெகா3$ மா5(4 வ)தா�. ேநராக 
ராதாவி� அைற(4� ெச�E உ0ேள எ�5� பா��தா�,  
 
ைகயி+ க5த��ட� எ-ேகா பா���( ெகா35.)த அவைள� பா��த�� அ.கி+ 
ெச�E ”எ�ன அ�மா அ�? யா� எ:தி இ.(கிறா�க0? உ� &.ஷ� ெசௗ(கிய� 
தாேன?" எ�E விசாாி�தா�. அ)த விநா5யி+ ராதாவி� உ0ள�தி+ பல 
ேயாசைனக0 ேதா�றின. 'இ� நா0 வைரயி+ த� கணவைன� ப%றி அவாிட� 
Jறாமேல இ.)� வி�$, திOெர�E இ)த� ெச;திைய� ப%றி� ெசா�னா+ அவ� 
த�ைன� ப%றி எ�ன நிைன(க மா�டா�?' எ�E ராதாD(4� ேதா�றிய�. ைகயி+ 
இ.(4� க5தேமா, நட(க( Jடாத விஷய�ைத� தா-கி இ.(4� க5த�. அைத� 
பிற� ப5�பத%காக( ெகா$�ப�� ந+லத+ல. ஆ�திர�ப�$� தா� ேத5( ெகா3ட 
விைனயி� விைளைவ� தாேன அA பவி(க உEதி ெகா3டா0 அ)த� ேபைத.  
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த� மன� பார�ைத மைற��( ெகா3$ ச�ெட�E அவ� ப(க� தி.�பி, 
'அவ�தா� எ:தி யி.(கிறா� அ3ணா . இ�தைன நா�க0 அவ� ஹிமாசல� 
பிரேதச�தி+ இ.)தாரா�. அ-ேக 'கா��' ெச�றி.)தவ.(4 மைல(கா;�ச+ வ)� 
வி�டதா� இ�ெபா:� 4ணமாகி இ.�பதாக எ:தி இ.(கிறா�" எ�றா0.  
 
”இ� எ�ன அ�மா ேவைல? சா�பா$ ேவைள(கி+லாம+ ஊ� ஊராக� C%றி( 
ெகா3$ ேதக ஆேரா(கிய�ைதB� 4ைற��( ெகா0வ� ஒ�E தா� லாப� . 
ேபசாம+ ேவைலைய ராஜிநாமா ெச;� வி�$ இ-ேக வ)� விட� ெசா+. நா� ந+ல 
ேவைலயாக� பா���( ெகா$(கிேற�."  
 
ராதா சாிெய�E தைல யைச�தா0. மEப5B� அவ0 அ3ணாவி� ��& அவ0 
கணவ� ஒ. ெகௗரவ மனிதனாக வ.வானா எ�ப� அவ6(ேக ெதாியா�.  
 
dதர� அ-கி.)� ெச�ற�� ராதா அ(க5த�ைத மEப5B� ப5�தா0. 
எ?வளேவா ெகளரவ��, க3ணிய�� வா;)த மனித.(4 அவ0 சேகாதாியாக 
இ.)தாG�, அவ.ைடய ெப.- 4ண-க0 இவைள அைடயவி+ைல. சி�பியி� 
வயி%றி+ ���( க0 விைளகி�றன. பளபள ெவ�E மி�A� க.நாக �� த�Aள 
நRைச ைவ��( ெகா35.(கிற�. ெவE� சி�பியாயி%ேற, இதA0 எ�ன 
பிரமாதமாக இ.(க� ேபாகிற� எ�E அைத நா� உதாசீன� ெச;ய �5யா�. 
ெம�ைமB�, பளபள�&� ெகா3ட க.நாக�தி� அழைக ெம�சி அைத அைண��( 
ெகா0ளD� �5யா� . ந%4ண-க0 ஒ?ெவா. வ.(4� பிறவியிேலேய 
அைமயேவ3$�.  
 
ராதா ஆர�ப�தி�.)ேத த�ைன� ப%றி� பிறாிட� Jறாதவ0. ���திைய� 
ப%றிB� த� தைமயனிட� Jறவி+ைல. த� வி.�ப� ேபா+ ெச;� ெகா3ட 
மண� ஆயி%ேற; கணவாிட� இ.(4� 4ைறபா$கைள அ�பல�ப$�தினா+ 
இக*�சியி+ வ)� �5)�வி$ேம எ�கிற பல1ன� தா� இத%4( காரணமாக 
அைம)த�. இ)த� பல1ன� நாளைடவி+ வள�)�, எைதB� மன�(40ேளேய 
ைவ��( ெகா06� ஆ%றைல அவ6(4 அளி�த�.  
 
க5த�ைத எ$��� ப�திரமாக� Wேராவி+ ைவ��� 7�5ய ராதா, அ-ேக 
உ�கா�)தி.(க� பி5(காம+ ேதா�ட��(40 ெச�றா0.  
--------------  

2222....32. 32. 32. 32. �1ற�சா*C�1ற�சா*C�1ற�சா*C�1ற�சா*C    
 
கைதயி� �த+ பாக�தி+ �(கிய இட� ெப%ற பCமைல கிராம�ைத� ப%றி நா� 
நிைனDப$�தி( ெகா0ேவா�. ம�&� ம)தார�� நிைற)த ம�தியான ேவைள: 
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க+யாணராமA�, பா�வதிB� ��ைனவிட வய� ெச�றவ�களாக இ.)தா�க0. 
இ.வாிட�� எ)தவிதமான மாEத+க6� ஏ%படவி+ைல. அ�E அவ�க0 1�5+ 
ஏேதா விேசஷ� நட)த�. சா�பா� $(4� பிற4 ெவ%றிைல� த�ைட எ$�� வ)� 
Jட�தி+ உ�கா�)தி.)த த� கணவாி� அ.கி+ ைவ�� வி�$ உ�கா�)தா0 
பா�வதி. கணவாிட� ெவ%றிைலைய ம5��( ெகா$��(ெகா3ேட  “என(4 
எ�னேவா இ)த மாதிாி தனியாக இ.�ப� பி5(கவி+ைல. எ-காவ� நாG 
ஊ�க6(4� ேபா; வரலாேம?" எ�E ேக�டா0.  
 
க+யாண� ெம�வாக� சிாி�தா�.  
 
"ஊ� ஊராக� ேபாகிற வயசா நம(4? தைலைய( காைல வ��தா+, �� பி� 
ெதாியாத ஊ�களி+ உ�ைனB� எ�ைனB� யா� கவனி�பா�க0?"  
 
"ேபாகிற இட�தி+ நம(4 வியாதி வரேவ3$மா எ�ன? �த�+ ப�டண� 
ேபாகலா�. அ-ேக ந� ���திையB�, அவ� மைனவிையB� பா���வி�$ 
அ�&ற� எ-காவ� ேபாகலா�.  
 
க+யாண�, பா�வதிைய உ%E� பா��தா�.  
 
”ஏ�? ���திB� ராதாD� தா� உன(4 உய�வாக� ேபா;வி�டா�களா? 
பவானிையB� பாGைவ B� மற)� வி�டாயா(4�?" எ�றா�.  
 
”அவைள நா� மற)தா ேபாேன�? வார� தவறினாG� பவானி என(4( க5த� 
ேபாட� தவEவதி+ைலேய! பாG ெபாியவனாக வள�)� வி�டானா�. பCமைல(4 
வரேவ3$� எ�E ெசா+�( ெகா35.(கிறானா�...."  
 
"அெத+லா� சாி. ���திைய� ப%றி ஏெழ�$ மாச-களாக ஒ. தகவG� 
ெதாியவி+ைலேய! அவ� ஊாி+ இ+ைல எ�E� அவ� மைனவி மா�திர� அ-ேக 
இ.�பதாகD� யாேரா ெசா�னா�க0. ேசஷா�திாியி� பி0ைள ரா� 
வ)தி.(கிறாேன க+க�தாவி�.)�. அவைன( ேக�டா+ விவர� ஏதாவ� 
ெதாிB�."  
 
பா�வதி ெவ%றிைல� த�ைட நக��தி ைவ�� வி�$ எ:)தா0.  
 
”என(4 ேவைலக0 �5)�வி�டன. நாேன ேபா;� தகவ+ ேக�$ வ.கிேற�" 
எ�E ெசா+�யவாE ேசஷா�திாியி� 1�$(4� ேபானா0 பா�வதி.  
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அவ0 அ-கி.)� தி.�ப அைரமணி ேநரேம பி5�த�. இ?வளD ச$தியி+ 
தி.�பிவி�ட த� மைனவிைய� பா��த க+யாண� திைக�& ேம�ட "எ�ன 
அவசரமாக வ)� வி�டா;? 1�5+ ரா� இ+ைலயா?" எ�E ேக�டா�.  
 
”இ.)தா�. இ+லாம+ எ�ன?"  
 
“ஏதாவ� ெசா�னானா? ேக�டாயா?"  
 
”ெசா�னா�. உ-க0 த-ைக(4 இ)த மாதிாி ஒ. பி0ைள பிற)தி.(க ேவ3டா�. 
அவ0 &3ணிய சா�. இைதெய+லா� ேக�$� பா���� கLட� படாம+ க3ைண 
�5வி�டா0."  
 
க+யாண� பத�டேம அைடயவி+ைல. ெபாEைமBட� உ�கா�)தி.)தா�.  
 
”���தி(4 ேவைல ேபா;வி�டதா�. அேதா$ இ+ைல. ெசா+லேவ மான( ேகடாக 
இ.(கிற� . ஆW� பண�ைத( ைகயா3$ வி�டதாக அவைன� ேபா`சி+ பி5�� 
அைட�� ைவ�தா�களா�."  
 
பா�வதி வள��த பாச�தினா+ மளமளெவ�E க3ணீ� ெப.(கினா0.  
 
"ஹு�.......... ஈCவரா!" எ�E ெப.��C வி�டா� க+யாணராம�.  
 
”ச�ப)தி 1�டா� இைத நம(4� ெதாிவி(க வி+ைல பா��தீ�களா? என(4 
அ�ெபா:ேத ெதாிB�. ெரா�ப� ெபாிய இட�தி+ க+யாண� ெச;தி.(கிறா�. 
இவைன அவ�க0 மதி(கமா�டா�க0 எ� ப� என(4� ெதாிB�." ெப3களி� 
Cபாவ�ப5 பா�வதி ச�ப)தி 1�டா� மீ� 4%ற� சா�5� ேபச ஆர�பி�தா0.  
 
”ெகாRச� ேபசாம+ இ.. தன(4 இ.(4� கLட Cக-கைள� பிறாிட� ெசா+� 
அைத நீ(கி( ெகா0ள அவ� �ைன)தி.(க மா�டா�. டா(ட.(ேக இைத�ப%றி� 
ெதாி)தி.(கா�. ெதாி)தி.) தா+ Jட� பிற)தவ6(காகவாவ� அவ� ஏதாவ� 
ெச;தி.(க மா�டாரா? வி�$( ெகா$�பாரா?"  
 
"ஆமா� தாB� தக�பA� இ.(கிற மாதிாி வ.மா இெத+லா�?" எ�E ச��தவாE 
ேபசினா0 பா�வதி. அவ6ட� ேப�C( ெகா$�பதி+ பலனி+ைல எ�E ெதாி)த 
க+யாண� தாேம விவர-கைள அறி)� வர ரா�ைவ� ேத5� ேபானா�.  
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ரா� Jறியவ%ைற( ேக�ட பிற4 1�$(4� தி.�பிய�� அவ� அ�ேற தபா�+ 
dதரA(4 இைத�ப%றி விசாாி��( க5த� எ:தினா�.  
----------  

2222....33. 33. 33. 33. அவ� ெசDத பா,அவ� ெசDத பா,அவ� ெசDத பா,அவ� ெசDத பா,கிய�கிய�கிய�கிய�    
 
பிற.ைடய வா*(ைகயி+ ேநாி$� இ�ன+க0 ந�ைம அ?வளவாக 
வ.��வதி+ைல. அ�ப5� சிறி� கல(க� ஏ%ப�டாG� அ� ந� உ0ள�தி+ 
ஆழமாக� பதிவதி+ைல; dதர� த� க3களா+ எ�தைனேயா �யர-கைள� 
பா��தவ�. எ?வளேவா அவமான- கைள� ப%றி( ேக�டவ�. ஆனா+ அவைர 
அைவ அ?வளவாக வ.�தவி+ைல.  
 
அ�E ைவ�திய சாைலயி+ அவ� ெபய.(4 ஒ. க5த� வ)தி.)த�. 1�$(4� 
&ற�ப$� ேபா� அைத ேஜபியி+ ைவ��( ெகா3$ கிள�பினா�. 1�5%4 
வ)த��. த� ேஜபியி+ இ.)த க5த�ைத� ப%றி மற)� வி�டா�. சா�பி�$ வி�$ 
ஓ;D ெபE� ேபா�தா� காைலயி+ ேஜபியி+ ைவ�த க5த�ைத� ப%றி நிைனD 
வ)� அைத எ$��� ப5�தா�. அவ� �கபாவ�. ச�ெட�E மாறி( ெகா3ேட 
வ)த�. மி4)த ேவதைனBட� அ�ப5ேய சைம)� உ�கா�)� வி�டா� அவ�.  
 
விஷய� �%றி� ேபா4� வைர அச�$� ைதாிய� �ட� த�னிட� யாவ%ைறB� 
மைற�� ைவ�த ராதாைவ( 4%ற� ெசா+வதா? இ�மாதிாி ஒ. கணவைன� 
ேத�)ெத$�� மண)� ெகா3டவைள ப%றி எ�ன ெசா+வ�?  
 
விதியி� ெகாfரமான பி5(40 அக�ப�$� த� சேகாதாி தவி�பைத( க3ட 
dதர�. அவளிடமி.)� உ3ைமைய அறிய அவைள� ேத5� ெச�றா�.  
 
அவ0 மிகD� இைள�தி.�பைத அ�Eதா� dதர� கவனி�தா�. ைகயி+ 
க5த��ட� பரபர� பைட)� காண�ப�ட தைமயைன( கவனி�த ராதா ஒ�E� 
ேபசாம+ இ.(கேவ, ”ராதா! உ� &.ஷ� ேவைலயி+ இ.�பதாக எ�னிட� நீ 
ெசா�னெத+லா� ெபா;தாேன?" எ�E ேக�டா� வ.�த� ெதானி(4� 4ர�+.  
 
அவ.(4 உ3ைம ெதாி)� வி�ட� எ�பைத அறி)த அவ0 ”ஆமா� அ3ணா ! 
அவைர� ப%றி சமீப கால�� விவர-க0 என(4� ெதாியா�. உ-க6(4 ஏதாவ� 
க5த� எ:தினாரா?" எ�E ேக�டா0 க3களி+ க3ணீ� ெப.க.  
 
"என(4 ஏ� அவ� க5த� ேபாட� ேபாகிறா�? அவைன�ப%றி இ�E வைரயி+ 
என(4 ஏதாவ� ெதாி)தி.)தா+ தாேன? நீதா� எ+லாவ%ைறB� மைற�� 
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வி�டாேய, அவ� சிைற(4� ேபாவைத( Jட� பா���( ெகா3$ இ.)� 
வி�டா;, அ?வளD த� மான� உைடயவ0 நீ. உட� பிற)தவனிட� Jட 
விஷயெம+லாவ%ைறB� ஒளி�� வி�டாேய?" ���தி யா+ தன(4 ஏ%ப�ட 
அவமான�ைத� சகி(க �5யாம+ ெவE�&ட� த� சேகாதாிைய� C�$� 
ெபாC(4வ� ேபா+ பா��தா� dதர�. 
 
”அ3ணா! எ�ைன ஒ�E� ெசா+லாதீ�க0. தா; த)ைதயி� �க� ெதாியாம+ 
இ.)த பாவிைய தாB�, த)ைதBமாக இ.)� வள��த உ-களிட� நா� நட)� 
ெகா3ட �ைறைய யா.� ஒ�&( ெகா0ள மா�டா�க0. அ3ணா! அவ� 
எ�தைனேயா தவEக0 ெச;தி.(கிறா�. அவ.(4 எ�தைனேயா ெப3களிட� ந�&. 
அத%காக பண� ேதைவ�ப�ட�. எ� நைககைள( Jட வி%E எ$��( 
ெகா35.(கிறா�. எ� நைக� ெப�5ைய எ� அAமதி இ+லாம+ திற)� எ$��� 
ேபாயி.(கிறா�. இைத� தி.�$ எ�EJட� ெசா+லலா�?" ராதா dதாி� 
கர-கைள� த� க3களி+ &ைத��( ெகா3$ ேகாெவ�E கதறினா0.  
 
அ)த� பிரபல டா(ட� த� கடைமேய க3ணாக( க.�பவ�. ச�க�தி+ மிக 
உய�)தவராக எ+ேலாராG� மதி(க� ெப%றவ�. எ�ெபா:�� மனதி+ உய�வான 
எ3ண-கைளேய ைவ�தி.�பவ�, யாேரா ஒ.வ� &ாி)த 4%ற�தி%4 அவ� தைல 
4னிய ேவ35 இ.)த�. உ3ைமயிேலேய டா(ட� dதர� த� தைலைய( 4னி)� 
ெகா3டா�. நீதிபதியி� ��& ���தி தைல 4னி)தாேனா இ+ைலேயா. dதர� 
இ�ேபா� த� 1�5+ தைல 4னி)� உ�கா�)� சி)தைனயி+ �*கி இ.)தா�.  
 
ஆ�திர� அட-கியDட� dதர�, 'இனிேம+ நா� எ�ன அ�மா ெச;ய �5B�? 
விசாரைண(4 ��பாவ� ஏதாவ� ெச;தி.(கலா�. விசாரைண ெய+லா� �5)� 
வி�டதா�. 4%ற�ைத ஒ�&( ெகா3$ வி�டானா� உ� &.ஷ�. த3டைனB� 
ச%E( க$ைமயாக�தா� இய(4� எ�E அவ� மாமா க+யாணராம� தகவ+ 
விசாாி�� என(4 எ:தியி.(கிறா�. ' விஷய�ைத இ?வளD Fர��(4( ெகா3$ 
வ)� வி�O�கேள! உ-க0 ெச+வா(ைக� பய� ப$�தி இ.(கலாேம. ஒ. ேவைள 
உ-க6(ேக ெதாியாேதா?' எ�E ேக�5.(கிறா�. எ� ெச+வா(ைக நா� 
உபேயாகி�பதா? பண(கார�க0 எ+லா� ெச+வா(ைக உபேயாகி��( ெகா3ேட 
இ.)தா+, நீதியி� �ைன ம:-க ேவ35ய� தா�. அவ� தைல ெய:��! நீ 
ெச;த பா(கிய� இ�ப5 இ.(கிற�!" எ�றா�.  
 
ராதா சிைல மாதிாி நி�றி.)தா0. அவ0 எ�Dேம ேபசவி+ைல. ேப�C(4� 
ெசயG(4� அ�பா%ப�ட நிைலயி+ அவ0 இ.)தா0.  
--------------  
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2222....34. 34. 34. 34. ெதாழி<� கடைம!�ெதாழி<� கடைம!�ெதாழி<� கடைம!�ெதாழி<� கடைம!�    
 
"பா��தா ! ��Eலக�திG� என(4 யாெதா. கடைமBமி+ைல. ெப%றிராத 
ேபEமி+ைல: எனிA�, நா� ெதாழி�ேல தா� இய-4கிேற�, ஆதலா+ எ� 
ேபா�� ப%E நீ-கி� ெச;ய�த(க ெதாழிைல� ெச;� ெகா35.. ப%றி+லாட+ 
ெதாழி+ ெச;� ெகா3 5.(4� மனித� பர� ெபா.ைள எ;�கிறா�."  
 
கீைதயி� இ)த அ.�ெப.� உைர Cவாமி நாதA(4 மன� பாட�. Cமா� இ.ப�. 
இ.ப�ைத)� வ.ஷ-க6(4 ��& dதரனி� 1�ைட அைட)த அவ� த��ட� 
பிரமாதமான ��ைட �5�C(க0 ஒ�E� ெகா3$ வரவி+ைல. பிர�பா+ ஆன 
ெப�5 ஒ�றி+ மா%றி( க�$வத%காக ேவ�5 இர3$� �3$க0 இர3$ேம 
இ.)தன. பழனி ஆ3டவ� தி. நீE கமகமெவ�E ஒ. ெபா�டல�தி+ மண� 1சி( 
ெகா3$ இ.)த�. சிறிய வா+மீகி ராமாயண &�தக� ஒ�E�, பகவ� கீைத ெமாழி 
ெபய��& ஒ�E� இ.)தன. அ�ெபா:� அவ.(4 ெவ0ெள:�� ஆர� டமாகி 
வி�டதா+ ெவ0ெள:��( க3ணா5B� ைவ�தி.)தா�.  
 
அ�E அவ� தனியாக�தா� வ)தா�. இ�E� தனியாக�தா� இ.(கிறா�. நாைள 
தனியாக�தா� ேபாக� ேபாகிறா�. dதர� த� இள� மைனவிBட� இ�பமாக 
வா*)த ெசா%ப கால�ைத� பா���� பி.�மான)த� ெகா3டவ� அவ�. கணவ� 
மைனவி ��ப� வ.ட-க0 இ.)� வா*)� காண ேவ35ய மன ஒ%Eைமைய, 
அ�ைப அவ�களிட� மிக( 4Eகிய கால�தி+ க3டவ�. ராதா சிE ெப3ணாக மிக� 
சிறியவளாக பாவாைட க�$வதி�.)� ப$(ைக ேபா$ வ� வைர அவ� 
�ைணயா+, உைழ�பா+ வள�)தவ0. ெஜயd(4� பா+ &க�5யேத அவ� தா�. 
அவ6� ெபாியவளாக வள�)� வி�டா0. தாைய� ேபா�ற 4ண-க6�, 
த)ைதைய� ேபா�ற க+வி அறிD� அவ6(4 ஏ%ப�$ வ.வைத மிக மகி*�சி 
Bட� பா��தவ� கிழவ�. இ)த மனித� தன(ெக�E அ)த 1�5+ ஒ. விதமான 
உாிைமையB� �தாபி��( ெகா3டவ� அ+ல.  
 
அவ� வ)� �த+ மாத� �5)த��, டா(ட� dதர� அவாிட� ��ப� "பா;கைள 
மாத� ச�பள� எ�E ெசா+�( ெகா$(க� ேபானா�.  
 
”உ-களிட�தா� இ.(க�$�? ேதைவ�ப�ட ேபா� வா-கி( ெகா0கிேற�" எ�E 
Jறி வி�டா� Cவாமிநாத�.  
 
ஏேதா ஒ�றிர3$ தடைவக0 சில ZE "பா;க0 வா-கி எ-ேகா ஆதரD 
இ+லாம+ தவி(4� த� ஒ�Eவி�ட சேகாதாி(4 அA�பி ைவ�தா�. பிற4 அவ� 
ஒ�E� ேக�கவி+ைல. dதர� ம�$� Cவாமிநாத� ேபாி+ பா-கி+ மாதா மாத� 
பண� க�5 வ)தா�. சில ஆயிர-க0 அவ� ேபாி+ ேச�)தி.)தன.  
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சில நா�க6(4 ��& 1�5+ நட)த நிக*�சிக0 யாைவB� Cவாமிநாத� ஒ. வ.� 
Jறாமேலேய அறி)� ெகா3டா�.  
 
"எ�ன ஐயா ஊெர+லா� ேபசி(கறா-கேள. ந�ப ���தி ஐயா ஏேதா த3டாவி+ 
மா�5( கி�டா ராேம..." எ�E ேதா�ட(கார� ராைமயா அவைர விசாாி�தா�.  
 
"என(4 ஒ�E� ெதாியாத�பா..." எ�றா� அவ�. தம� க3களி+ கசி)த க3ணீைர� 
�ைட��( ெகா3ேட.  
 
"இ)த மாதிாி கDரவ� வா;)த மனித.(4 வ)� வா;�தாேன! எ-ேக பா��தாG� 
அவைன� ப%றி� தா� ேப�C" எ�றா� &� சைமய%கார�.  
 
அ�&ற� கா� 5ைரவ� அவாிட� த� மன�தா-கைல ெவளியி�டா�. ைவ�தியசாைல 
- க�பD3ட�' வ)� Jறி அG��( ெகா3டா�.  
 
டா(ட� ம�$� ஏ�� Jறவி+ைல . ஆனா+ அவ� உ0ள� 4�றி(ெகா3$ 
இ.(கிற� எ�ப� Cவாமி நாதA(4� ெதாி)� வி�ட�.  
 
ராதா த� எதிாி+ வ.� ேபாெத+லா� Cவாமிநாத� ேகாப��, வ.�த�� 
அைட)தா�. ஒ. ெப3ணா+ ஒ. 4$�ப��(4 எ?வளேவா ந�ைமக0 விைளய 
ேவ35யி.(க, அவமான� ேந�)� வி�டேத எ�ப�தா� அவ� வ.�த��(4( 
காரண�.  
 
அ)த( 4$�ப�தி� நல� ஒ�றிேலேய க.� �ைடய Cவாமி நாதA(4 ���திைய� 
ப%றி� ெதாி)த��, ஏேதா எ(க�ச(கமாக நட(க� ேபாகிற� எ�பைத ��ேப 
அறி)தவ� ேபா+ வா; திறவாம+ ெமௗனமாக இ.)தா�.  
 
அவராகேவ ஏதாவ� ேக�பா� எ�E எ+ேலா.� எதி�பா��தா�க0. . என(4 
இனிேம+ எ�D� &திதாக� ெதாியேவ3டா�' எ�E ெசா+வ� ேபா+ இ.)த� 
அவ� ெமௗன�.  
 
ேதா�ட(கார ராைமயா ம�$�, "எ�ன ஐயா இ�ப5 ஆகிவி�ட�? ந�ப ஐயா 
4ண��(4�. ராதா அ�மாவி� ெச+வா(4(4� இ�ப5 ஒ. தைல 4னிD ஏ%பட 
ேவ3$மா!" எ�E அவாிட� Jறி அ-கலா;�தா�.  
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”ராைமயா! என(4 அ�பேவ ெதாிB�. க3ைண� திற)� ெகா3$ கிண%றி+  
வி:கிற மாதிாி இ)த� ெப3 தானாக� ேத5( ெகா3ட விைன அ�பா இ�. 
இனிேம+ ச�5யா பாைனயா மா%றி( ெகா0வத%4? ஆB0 7ராD� அவதி�பட 
ேவ35ய� தா� ேபா ..."  
 
"ஐயா! உ-க வாயா+ அ�ப5� ெசா+லாதீ-க. ராதா அ�மா வளர நீ-க எ?ளேவா 
கLட�ப�O-க. மன� நிைறRச வா��ைதயா ஏதாவ� ெசா+G-க. பாவ�! 
பி�னாலாவ� அ)த� ெப3 Cகமாக இ.(க�$�" எ�றா� ராைமயா. ”ப5�த 
ெப3 தவறி நட(கமா�டா0. அவ0 Cத)திர�தி+ தைலயிட( Jடாெத�E டா(ட� 
அவைள( கவனி(காம+ வி�$ வி�டா� அ�பா. பவானி அ�மாைவ உன(4� 
ெதாியாதா? அ)த� ெப3. பாவ� எ�ப5ெய+லா� இ.(க ேவ35யவ0. அவ6(4 
ந+ல �ைறயி+ வாழ யார�பா ெசா+�( ெகா$�தா�க0? இ)த வ.ஷ� ப5�& 
�5)� வி$மா�. பாGD� ப5(கிறா�. இனி ேம+ அவ�கைள� ப%றி( கவைல 
இ+ைல."  
 
அவ�க0 அ)த 1�5� உ�ைப� தி�E உடைல வள��தவ�க0. ஆகேவ 
த-க6(40ேளேய 4ைம)� ேபா; ேபசி( ெகா3டா�க0. ெவளியாாிட� ஒ. 
வா��ைத Jட ��C விடவி+ைல. ேவைல(கார� களி+ இ�ப5 ஒ. ரக� உ3$. 
நட(காத விஷய-கைள( கயிE திாி��( Jறி கைத ேபCபவ�க6� உ3$. இதி+ 
எஜமான�க6(4�, ஊழிய�க6(4� இ.(4� ந+ல அபி�பிராய�� அட-கி 
இ.(கிற�.  
 
dதரனி� 4$�ப�தி+ ேவைல பா��பவ� ஒ? ெவா.வைரB� அ)த( 
4$�ப�தின� மாதிாிேய அவ� பாவி�� வ)தா�. இதனா+ தா� அவ�களிைடேய 
ந+ல அபி�பிராயேம நிலவி வ)த�.  
------------  

2222....35. 35. 35. 35. இ�E,�� பி& ஒளிஇ�E,�� பி& ஒளிஇ�E,�� பி& ஒளிஇ�E,�� பி& ஒளி    
 
உ0ள��(4� ைவ�திய� அவசிய� எ�E Cவாமிநாத� ராதாவிட� Jறினா� 
அ+லவா? கட)த சில மாத-களாக, அவ� த� மன�ைத� &ற விஷய-களி+ அதிக� 
ெசG�தாமேலேய இ.)� வ)தா�. கட�� அைலகைள� ேபால உலக�தி+ நட(4� 
விஷய-க6(4 ஓ;�ச+ ஒழிD இ.�பதி+ைல. பிற�&, இற�&, ப.வ-க0. 
ப35ைகக0, உதய�. அ�தமன� யாD� இ)த உலகி+ நட�பைவ. யா� 
இ.)தாG� இ+லாவி5A� அவ%றி%4 அைத�ப%றி( கவைல கிைடயா�. 
த��ைடய கடைமகைள� ெச;� ெகா3ேட இ.(4�. Cவாமிநாத�. சதா ராம 
தாய�ைத ெஜபி��( ெகா35.)தா�. தாரக ம)திரமாகிய அ)த நாம அவ.(4 
உட+ வ�ைமைய அளி(காவி5A�, உ0ள��(4 ஒளிB� ைதாிய�� அளி�� 
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வ)த�. உ�கா.� ேபா�� நி%4� ேபா��, நட(4� ேபா�� "ஹேர! ராமா!" எ�E 
அைழ�� ஆEத+ அைட)தா�. உலகி+ இ.�பவ�க0 யாவாிA� இனியனாகிய 
ஒ.வ� அவ� “ராமா!" எ�E அைழ�தDட� த� அ.கி+ வ)� நி�E 'ஏ�?' எ�E 
இதமாக( ேக�ப� ேபா�ற அைமதிைய அவ� உ0ள� அைட)த�. அதனா+ தா� 
���திைய� ப%றி அவ� ேக0வி� ப�ட�� அ)த உ0ள� அதிகமாக� �ய� அைடய 
வி+ைல. 'ேஹ! ராமா! இ�D� உ� ெசய+தா� அ�பா' எ�E ஒ. வா��ைதயி+ 
உ0ள��(4 ஆEத+ ேத5� த)தா�. இ.)தாG� உலக ப)த-களி�.)� 
சாமானியமாக மன� வி$தைல அைடவதி+ைல. அ)த� ெச;தி அவ� உட+ நல�ைத 
ெவ4வாக� பாதி�� வி�ட�. சில தின-க0 வைரயி+ உ�கா.� ச(திைய� 
ெப%றி.)தவ� அ)த� ச(திையB� இழ)� வி�டா�.  
 
அதிகாைலயி+ எ:)� பிற.(4� சிரம� தராம+ த� ேவைலகைள� தாேன ெச;� 
வ)த Cவாமிநாத� அ�E வி5)ததி�.)� த� ப$(ைகைய வி�$ எழேவ இ+ைல. 
காைல( கட�கைள �5��( ெகா3$ அவைர� பா�(க வ)த dதர� ெநா5யி+ 
விஷய�ைத� &ாி)� ெகா3டா�. Cவாமிநாத� இனி அதிக ேநர� இ.(க மா�டா� 
எ�ப� ெதாி)� ேபாயி%E.  
 
ெம+ல( க3கைள� திற)� த�ைன� பா�(4� அவைர� பா���, ”உ-க6(4 
எ�ன ேவ3$� ஏதாவ� சா�பி$கிறீ�களா?" எ�E விசாாி�தா� dதர�.  
 
”ேவ3டா� ேவ35யைத சா�பி�$ வி�ேட�..." dதர� அவ� அ.கி+ த� 
நா%கா�ைய இ:��� ேபா�$( ெகா3$ அம�)தா�.  
 
”உ-க0 ஒ�E வி�ட த-ைக(4� த)தி அ5(கவா? உ-க0 பண�ைத அவ�க6(4 
அA�பி வி$கிேற�..."  
 
Cவாமிநாத� மி4)த ேவதைனBட� �க�ைத� Cளி��( ெகா3டா�.  
 
”அைத�ப%றி நா� கவைல�படவி+ைல. ராதாைவ( J�பி$-க0..." திணறி( 
ெகா3ேட ேபசினா� அவ�.  
 
ராதா ஏேதா 4%ற� &ாி)தவைள� ேபால அவ� அ.கி+ வ)� உ�கா�)தா0. 
ந$-4� த� கர-களா+ அவ0 மி.�வான ைககைள� ேச���� பி5��( 
ெகா3டா� Cவாமிநாத�.  
 
"அ�மா! இனிேம+ நீ ந�றாக இ.�பா;. உலக�தி+ இ�ப�� ��ப�� மாறி 
மாறி�தா� வ.�. இ.6(4 அ�&ற� ஒளிதாேன? நீ உ� &.ஷAட� ஆன)தமாக 
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இ.(4� ேபா� நா� பா�(க( ெகா$�� ைவ(கவி+ைல. அவ� இனிேம+ தி.)தி 
வி$வா�. எ+ேலா.� ச)ேதாஷமாக இ.�W�க0 ....."  
 
Cவாமிநாத� அத%4 ேம+ ேபசவி+ைல . அவ� வா; உலக விஷய-கைள� ேபச 
மற)த� ேபா+ அைசயாம+ இ.)த�. அவ� �க�தி+ �யர�, ��ப� ஒ�E� 
இ+ைல. அசாதாரணமான ஓ� அைமதி. &�னைக நிர�பி இ.)த�. Cவாமிநாத� த� 
கடைம கைள� சாிவர� ெச;த நி�மதியி+ அவ� இைடயறா� �தி�� வ)த 
dராமன� தி.வ5கைள அைட)� வி�டா�.  
 
டா(ட� dதரனி� க3களி�.)� அ.வி ேபால( க3ணீ� வழி)� ெகா3ேட 
இ.)த�. ேத�பிB� &ல�பிB� த� சேகாதாிைய அைண�தவாE டா(ட� ெவளிேய 
ெச�றா�.  
------------ 

2222....36. 36. 36. 36. ந�பி,ைகந�பி,ைகந�பி,ைகந�பி,ைக    
 
ந+ல மனCட� அ�E Cவாமிநாத� ெச;த ஆசியிேல அ)த( 4$�ப�தின.(4 
ந�பி(ைக ஏ%ப�ட�. அவ.ைடய பிர�&� ெப�5 ராமாயண�&�தக� �(4( 
க3ணா5 வி7தி�ைப யாD� அவ.ைடய அைறயிேல ைவ(க�ப�டன. அ)த( 
கிழவ� எ�ெபா:ேதா ெதாியாம+ காமிராவி� பி5(40 அக�ப�$( ெகா3ட ேபா� 
எ$�த ேபா�ேடாைவ� ெபாிதா(கி அைறயி+ மா�5 ைவ�தா�க0.  
 
dதரனி� உ0ள�� இனி ���தி வி$தைல அைட)� வ)� வி�டா+ தி.�தி 
வி$வா� எ�E ெசா+�ய�. ராதாD� அ?விதேம ந�பினா0.  
 
ஒ. நா0 மாைல பவானி டா(ட� dதரனி� 1�$(4 வ)தா0. சமீப�தி+ அவ0 
பாீ�ைசயி+ ேத�D ெப%E வி�டா0. அைத dதரனிட� Jறி ஏதாவ� ஆேலாசைன 
ேக�$� ேபாகலா� எ�E வ)தி.)தா0 பவானி.  
 
இைடயி+ அ)த( 4$�ப�தி+ நட)த நிக*�சிக0 யாைவB� அறி)தவ0 அவ0. 
எதிG� அ(கைற கா3பி��( ெகா0ளாத அவ0 தைமய� நாகராஜ�, தி$� எ�E 
���திைய� ப%றி 1�5+ வ)� Jறிய�� பவானி(4� ெபாி�� வ.�த� 
ஏ%ப�ட�. ���தியி� 4ண-கைள� ப%றி� ப5�ப5யாக அவ0 நிைன��� 
பா��தா0. ஒ.�திைய மண)� ெகா3ட பிற4� மாறாதவ�. அ�E அவளிட� 
எ�ப5ெய+லா� நட)� ெகா3டா�.  
 
”ேகாவிG(கா ேபாகிறீ�க0?' எ�E அவ� ேக�$� சிாி�த��, த�ைனB� 
பாGைவB� ெதாட�)� டD� ப�Y+ அவ� வ)த�� பிற4 ஒ. நா0 
ேசஷா�ாிBட� அவ� சீ�தி.�த�ைத� ப%றி� ேபசி, அவாிட� 'வா-கி( க�5(' 



189 

 

ெகா3டைதB�, கைடசியாக ரயில5(4வ)� த�னிட� நயவRசகமாக விலாச� 
ேக�டைதB� நிைன��� பா��� ஆ�சாிய� அைட)தா0 பவானி.  
 
இ�ப5�ப�டவனிட� ஓ� அUவளD தா� பிசகி நட)தி.)தாG�, எ�னெவ+லா� 
ேந�)தி.(4ேமா எ�கிற கல(க� அவ0 மன�தி+ ஏ%ப�ட� . ராதாவிட� அவ6(4 
அAதாப� ஏ%ப�ட�. நாடக��(4 அவ0 5(க� வி%க வ)தேபா� இ.)த 
நிைலைமைய B� இ�ெபா:� இ.)த நிைலைமையB� நிைன��� பா��� 
வ.)தினா0 அவ0. இைத�ப%றி அAதாப� �ட� அவ0 த� ம�னி ேகாமதியிட� 
Jறியேபா� 'ஆமா�. நீதா� அவ6(காக( கைர)� ேபாகிறா;. ந+ல இடமாக 
”டா(ட� பா���( க+யாண�ப3ணி ைவ�தி.(க மா�டாரா? எ�தைன பி0ைளக0 
க3ணியமாக, ெகௗரவமாக இ+ைல . அவAட� C%றி அவ0 த� ெபயைர( 
ெக$��( ெகா3டா0. விஷய� மிRசி�ேபான பிற4 எ�ன ெச;ய �5B�? 
அவA(ேக க+யாண�ைத� ப3ணிைவ�தா�. அ�&றமாவ� &.ஷைன( 
கவனி��( ெகாRசமாவ� தி.�தி இ.(கலா�. ஒ.�த� விவகார-களி+ 
இ�ெனா.�த� தைலயிட(Jடா� எ�கிற நாகாிக� &.ஷ� மைனவி வைரயி+ 
பரவி வி�டதா(4�. ராதா அவ� ேபாகிற வழி( ெக+லா� வைள)� ெகா$�� 
அவA(4 உட)ைதயாக அவ6� ஆ5 இ.(கிறா0. அவ0 அ3ணா ெகா$�த ைவர 
வைளய+கைள வி%கிற வைரயி+ அவ6(ேக ெதாியவி+ைல பா�!" எ�E ேகாமதி 
ராதாவி� ேபாி+ 4%ற�ைத� Cம�தி� ேபசினா0.  
 
ம�னியி� க$ைமயான வா��ைதகைள( ேக�ட பவானியி� மன� ராதாD(காக 
ேமG� இர-கிய�. அவைள� தனிைமயி+ ச)தி�� ஆEத+ Jற ேவ3$� எ�E 
நிைன�தி.)தா0. அத%காக அவ�க0 1�$( 4�ேபா;� ேபCவ�� சிற)த 
�ைறயாக� பவானி(4� ேதா�றவி+ைல. ஆகேவ சில நா�க0 வைரயி+ C�மா 
இ.)� வி�டா0. இைடயி+ Cவாமிநாத� காலமாகி வி�டா� எ�கிற ெச;தி 
ெதாியவ)த�. டா(டாி� 4$�ப�ைத� தா-கிவ)த ெபாிய F3 ஒ�E நிைல 
ெபய�)த மாதிாி இ.)த� அ)த� ெச;தி.  
 
"ராதா, ராதா எ�E அவ0 மீ� உயிராக இ.)தா� அ)த மனித�. அவ0 Cக�ேதா$ 
வா*வைத அவ� இ.)� பா�(க( ெகா$��ைவ(கவி+ைல! பாவ�..." எ�E 
நாகராஜA� ேகாமதிB� வ.)தினா�க0.  
 
ேகாமதி இ�ெபா:� ேநாயாளி அ+ல. த� 4$�ப�ைத�தாேன நி�வகி(4� 
ெபாE�& அவளிட� ஏ%ப�5.)த�. அ�ைத வராவி�டா+ நீ எ�ெபா: �� 
ப$(ைகயி+ தா� இ.)தி.�பா;. நா�தி(4� பய)�ெகா3$ 4$�ப 
ேவைலகைள( கவனி(கேவ வ�D� உ%சாக�� உன(4 ஏ%ப�$ வி�ட�" எ�E 
ேக� ெச;தா0 Cமதி.  
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”நீ இ?வளD ெக�5(காாியாக இ.�ப�� உ� அ�ைதயா+ தா�. அைத மற)� 
விடாேத" எ�றா0 ேகாமதி.  
 
”எ� சய�� ேநா�$� &�தக� எ-ேக Cமதி? நீ எ$�தாயா அைத?" எ�E 
ேக�$(ெகா3ேட வ)தா� பாG.  
 
“நா� எத%க�பா அைதெய+லா� எ$(கிேற�? நீ தாேன ேந%E ெஜயdயிட� 
ெகா$�தா;! �ைர(4 மற)� ேபா�C ேபா�.(4. அ?வளD மய(க� இ� 
ெபா:தி�.)ேத" எ�றா0 சிாி��(ெகா3ேட Cமதி.  
 
பாG Cமதிைய( ேகாப��ட� பா��தா�.  
 
”எ-ேக மEப5B� எ�ைன�ப%றி - 4ர-4 �Rசி பாG' எ�E எ:தியி.�பாேயா 
எ�கிற ச)ேதக� வ)�வி�ட�!"  
 
பவானி இவ�க0 இ.வ.� விைளயா�டாக� ச3ைடயி$வைத� பா���( 
ெகா3ேடயி.)தவ0 திOெர�E, 'பாG! நா� டா(ட� dதரனி� 1�$(4� 
ேபாகிேற�. அ�ப5ேய உ� ேநா�$� &�தக�ைத வா-கி வ.கிேறன" எ�E 
Jறிவி�$( கிள�பினா0.  
 
அவ0 டா(ட� 1�$(4 வ)த�� 1$ ெவறி� ெச�E கிட)த�. ��பி.)த 
கைளB�, அழ4� அ)த 1�5+ காண�படவி+ைல. Jட�தி+ ஒ.வ.� இராம% 
ேபாகேவ, பவானி இர3டா- க�$(4� ெச�றா0.  
 
அ-ேக உ�கா�)தி.)த ராதாைவ� பா��த�� அவ0 தி$(கி�$� ேபானா0. 
இளைமயி� எழிேலா$ விள-கிய அ)த� ெப3 இ�ேபா� நிற�மாறி இைள� �� 
ேபா; இ.�பைத� பா��த�� அவ6(4� �யர� ஏ%ப�ட�.  
 
”வா.-க0. அ3ணா ச%ைற(ெக+லா� வ)� வி$வா�. உ-க6(4� பாீ�ைச 
’பா�' ஆகிவி�டதாேம! டா(ட� காமா�சி ேந%E வ)தி.)தா�. அவ� தா� 
ெசா�னா�. ேமேல எ�ன ெச;ய� ேபாகிறீ�க0?" எ�E ேக�டா0 ராதா.  
 
மன�(40 4வி)� ேபாயி.(4� �யர� Cைமைய மைற��(ெகா3$ ேபC� 
ராதாவி� அ.கி+ உ�கா�)தா0 பவானி.  
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சிறி� ேநர� வைரயி+ இ.வ.� ஒ�Eேம ேபச வி+ைல. பிற4 பவானிேய ேபச 
ஆர�பி�தா0.  
 
”Cவாமிநாத� ேபான பிற4 உ�ைன நா� பா�(கேவ இ+ைல. பாவ�. ந+ல 
மAஷ�...." எ�E அAதாப� ெதாிவி�தா0.  
 
ராதா மள மளெவ�E க3ணீ� ெப.(கினா0.  
 
”ந+ல மனித� எ�பைத நா� அ�ேற &ாி)� ெகா3$. அவ� ெசா�னப5 
ேக�5.)தா+ எ� நிைலேய ேவறாக இ.(4�. அவைர நா� சாியாக� ெதாி)�  
ெகா0ளவி+ைல. ந�ைம வள��த பாச�தினா+ ந�மிட� அளD(4 மீறிய சGைக 
கா3பி(கிறா�, ேவ3டாத விஷய-களி+ தைலயி$கிறா� எ�E நிைன�� அவ� 
மீ� என(4 ெவE�&� ேகாப�� தா� அ�ேபா� உ3டாயி%E."  
 
பவானி அவ0 �க�ைதேய பா���( ெகா35.)தா0.  
 
"இனிேம+ என(4 எ�ன ெகௗரவ� இ.(கிற�? ப5�த ப5�&�, ம%றைவகளி+ 
இ.)த சாம��திய�� 1ணாகி�ேபான மாதிாிதா�. நா� ெவளியிேலேய 
ேபாகிறதி+ைல. ெவEமேன ேவதா)த &�தக-கைள� ப5��( ெகா35.(கிேற�."  
பவானி ேலசாக� சிாி�தா0.  
 
”ராதா, என(4 விவர-க0 யாD� ெதாிB�. ெவEமேன ேவதா)த� &�தக-கைள� 
ப5��வி� டா+ நீB� நாA� ஞானிக0 ஆகிவிட �5Bமா? ஆசா பாச-கைள 
லவேலச�� �ற(க �5யாத நிைலயி+ நா� இ.(கிேறா�. அ�E உ� கணவ� 
ைவர வைள ய+கைள வி%ற�� நீ ெவ43$ அ:தாயா�, 'எ�Aைடய பிற)த 
1�டாரா+ ெகா$(க�ப�ட நைக ஆயி%ேற' எ�றாயா�. உ�Aைடய� எ�கிற 
அக-கார� உ�ைன வி�$ மைறயாம+ இ.(4�ேபா� ேவதா)த &�தக-கைள� 
ப5��வி�டா+ ம�$� மன�திேல ெதளிD வ)� வி$மா? எ+ேலா.� 
ஞானிகளாகD�, ேவதா)திகளாகD� மாறிவி$வ� அ?வளD எளித+ல. 
J$மானவைரயி+ உலக�ேதா$ ஒ�5ய வா*(ைகைய�தா� நா� வாழ �5B�..."  
 
பவானி த�ைன�ப%றிய விவர-க0 யாD� அறி) தி.(கிறா0 எ�பைத 
உண�)த�� ராதாD(4 ெவ�க�� �யர�� ஏ%ப�டன.  
 
ராதா மன��(40 வ.)�கிறா0 எ�ப� ெதாி) த�� பவானி ேப�ைச ேவE 
வழிகளி+ மா%றினா0.  
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--------------- 
2222....37. 37. 37. 37. மகிG�சி ெவ�ள�மகிG�சி ெவ�ள�மகிG�சி ெவ�ள�மகிG�சி ெவ�ள�    

 
பவானி அ�E dதரைன� ச)தி(க �5யாம+, 1�$(4� &ற�ப�டா0. அவ0 
அ-4 வ)தி.)த சிலமணி ேநர-க0 ராதாD(4 எ?வளேவா நி�மதிையB� 
இ�ப�ைதB� அளி�தன! வா*(ைகயி� ஆர�ப�திேலேய ேதா+விைய( க3ட 
பவானி, அ)த�ேதா+விைய உதறி� த0ளி மிதி��. ெவ%றி� பாைதயி+ ேபாவைத( 
க3ட ராதாவி� உ0ள� பவானிைய� ப%றி உய�வாக மதி�பி�ட�.  
 
மாைலயி+ 1$ தி.�பிய dதரனிட� ராதா பவானி வ)� ேபானைத அறிவி�தா0. 
"வ)தவைள நா� வ.� வைர இ.(க� ெசா+ல(Jடாதா? �(கியமான ஒ. விஷய� 
ப%றி� ேபச அவ�க0 1�$(ேக நா� ெச+ல இ.)ேத�..." எ�றா� dதர�.  
 
”எ�ன அ3ணா" எ�E ேக�டா0 ராதா.  
 
”�த+ ஐ)தா3$� தி�ட�தி� கீ* பCமைலயி+ காச ேநா; ைவ�தியசாைல-
ெயா�E க�5 �5��, சமீப�தி+ நம� பிரதம ம)திாி ஆர�பி�� ைவ�தா�. அதி+ 
J5ய விைரவி+ பவானி ந�ஸாக� பணி &ாிய� ெச+ல ேவ35 இ.(4� எ�E எ� 
ந3ப� ஒ.வ� Jறினா�."  
 
”மEப5B� பவானி பCமைல(4� ேபாக வி.�&வாளா அ3ணா ? அவ0 ெநRசி+ 
ஆறாத கனைல ��5 வி�ட ஊ� அ+லவா அ�?"  
 
dதர� சிாி�தா�. "ராதா! இ-ேக தா� நீ பவானிைய� தவறாக மதி�பி�5.(கிறா;. 
நீE 7�த ெந.�& மாதிாி, அவ0 த� �யர-கைள� பல வ.ஷ-க6(4 ��ேப 
மன�தி� அ5�தள�தி+ &ைத�� வி�டா0. அைத ஊதி எாிய� ெச;ய மா�டா0 
அவ0. நட)� ேபான �யர-கைள� ப%றி நிைன�ப�� அைத ப%றிேய ேபCவ�� 
மன�ைத எ?வளD Fர� ெக$�� வி$கிற� எ�ப� உன(4� ெதாியா�. பவானி 
த� �யர-க6(4 ஓ� உ.வ� ெகா$(க �ய%சி(க வி+ைல' ' எ�றா�. ராதாD(4� 
பவானிைய� ப%றிய ெச;திக0 யாDேம விய�ைப அளி�தன.  
 
அத� பிற4 பவானி ஊ.(4( கிள�&வத%4 ��பாக அவ6(4 அவ�க0 1�5+ 
வி.)தளி(க ேவ3$� எ�E அ3ணA� த-ைகB� தீ�மானி�தா�க0.  
 
பவானி, பCமைல(4� ெச+ல ேவ3$� எ�கிற ெச;திைய நாகராஜ� 1�5+ 
யா.ேம வரேவ%க வி+ைல.  



193 

 

 
ச�(கா� உ�தரைவ� பவானி நாகராஜனிட� கா3பி�த�� அவ� ெபாிய 4ர�+, 
"ேகாமதி இ-ேக வாேய�. நீB� ��ைட �5�Cகைள( க�$" எ�E அைழ��( 
Jறினா�.  
 
”எத%4? எ-ேக ேபாவத%4 எ�E ெசா+ல வி+ைலேய? இனிேம+ �ைர மிஸ� 
இ+லாம+ ெவளிேய கிள�பமா�O�கேளா?" எ�E ேக� ெச;தா0.  
 
”உ� நா�தனா� ஊ.(4( கிள�&கிறாளா�. அவ0 இ+லாம+ நீ இ)த 1�5+ 
இ.)தா+ தைல C%ற+, மய(க�, அஜீரண� எ+லா� உன(4 வ)� வி$ேம! அ�பா! 
உ�ேனா$�, உ� வியாதிகேளா$� ம.)�� ப�5ய+கேளா$� நா� ப�டபா$ 
என(க+லவா ெதாிB�?" எ�E ெசா+�� ெபாிதாக� சிாி�தா�. ”எ�ன அ3ணா 
இ�? எ�னா+ தா� உலகேம நட(கிற மாதிாி நீ ேபCகிறா;?" எ�E ேக�டா0 
பவானி சிாி��( ெகா3ேட.  
 
"மாமா. அ�மா பCமைல(4� ேபானாG�, நா� இ-ேகதா� இ.)தாக ேவ3$�. 
இ)த ஊாி+ விசிறிக6(ெக+லா� கா�&க0 நீள�' ' எ�E Jறியவாேற பாG த� 
��ைக� தடவி( ெகா3டா�.  
 
”இ� ஒ. ெநா35� சா(4 இவA(4. நீ ெச�ைனைய வி�$� ேபாகமா�டா; 
அ�பா. தின� ெஜயdைய காேலT ப�Y+ ஏ%றிவி�$�தா� நீ காேலஜு(4� 
ேபாகிறாயாேம?....' 'Cமதி சமய� பா��� 4�ைட உைட�� வி�டா0.  
 
எ�ன ேபCவ� எ�E &ாிமாம+ பாG திைக�தா�. அ-கி.)த ெபாியவ�க0 
யாவ.� அ��த &L5Bட� ஒ.வைர ஒ.வ� பா���( ெகா3டன�. பவானியி� 
உ0ள�திேல மகி*�சி ெவ0ள� அைலேமாதிய�.  
 
அ�சமய� ேதா�ட(கார ேகாபால� டா(ட� dதரA� ெஜயdB� வ)தி.�பைத 
அறிவி�தா�.  
 
டா(டைர( க3ட பவானி த� இ. ைககைளB� J�பி வண-கினா0. 
 
”நாகராஜ� நீ-க0 அதி�Lடசா� , உ-க0 த-ைக(4 ஆர�ப�திேலேய ந+ல 
சா�� கிைட�� வி�ட�. பல� பணி&ாிB� ஓ� ஆ�ப�திாியி+ ஒ.வ� 
எ?வளDதா� திறைமயாக� ேசைவ ெச;தாG� அவ�க6ைடய திறைம ெவளி�பட 
நாளா4�. ஒ. 4$�ப�தி+ இ.(4� ம.மக0 எ?வளD தா� 4$�ப நி�வாக�தி+ 
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திறைமசா�யாக இ.)தாG�, அ-கி.(4� மாமியா�. நா�திக0. ஓரக�திக0 
இவ�கைள மீறி அவ0 திறைம ெவளியாக� பல வ.ஷ-க0 ஆ4�.  
 
"அேத ம.மக0 தனி(45�தன� நட�தினா+ சில மாத-களி+ அவ6ைடய 
சாம��திய�ைத மாமியாேர ெம�Cவா0. பCமைல ஆ�ப�திாியி+ த%சமய� 
அதிகமான ந��க0 கிைடயா�. அ-கி.�பவ�க6(4� பவானி தைலவியாக� 
ேபாகிறா0. எ�ன அ�மா பவானி? நீ-க0 ஒ�Eேம ேபசவி+ைல?” , எ�E 
ேக�டா� dதர�.  
 
எ�ெபா:�ேம படபடெவ�E ேபச� ெதாியாத பவானி மிகD� விநயமாக, 
”உ-க6(4 எ+லா� ெதாிB�. நா� ேபCவத%4 எ�ன இ.(கிற�?" எ�E 
Jறினா0,  
 
டா(ட� dதர� அவைளB� ம%றவ�கைளB� அ$�த நா0 தம� 1�5+ நட(4� 
வி.)�(4 வ.�ப5 அைழ�தா�. ”ெஜயd! Cமதிைய நீேய J�பி�$ வி$ அ�மா!' ' 
எ�றா� dதர� 1�$(4( கிள�&� ேபா�.  
 
Cமதி அவசரமாக அவ� எதிாி+ வ)� நி�றா0. பிற4 கணீெர�ற 4ர�+. ”டா(ட� 
மாமா! அவ0 எ�ைன அைழ(க இ-ேக வரவி+ைல" எ�றா0.  
 
அ-4 நி�றி.)தவ�க0 மன�தி+ பலவித 4ழ�ப-க0 ஏ%ப�டன. எ+ேலா.� 
அவைளேய பா���( ெகா35.)தா�க0. dதரA� அவைள விய�&ட� பா��தா�.  
 
”அவ0.... வ)�... அவ0... பாGைவ ப�ஸனலாக அைழ(க வ)தி.(கிறா0!" எ�E 
Jறி வி�$ ஓ�டமாக மா5�ப5களி+ ஏறி� ெச�Eவி�டா0 Cமதி.  
 
க�ன� சிவ(க, உத$க0 �5(க, க3க0 ம.ள ெஜயd த� த)ைதைய ஏறி�$� 
பா��தா0 .டா(ட� dதர� ஆைசBட� த� மகைள அைண�தவாE கா.(40 
ெச�E உ�கா�)தா�.  
 
அவ� மன� காதைல� ப%றி தீவிரமாக நிைன(க ஆர�பி�த�. இ�ப5�தா� ஒ. 
நா0 ராதாD� - ���திைய( காத��பதாக� ெசா�னா0. அ)த( காத+ எ�ெபா:�. 
எ)த இட�தி+, எ)த� சமய�தி+ உதயமாகிற� எ�பைத யாராG� க3$ பி5(க 
�5 யா� ேபாG� எ�E நைக�தா� அவ�. 'தகாத இட� தி+ ஒ. ேஜா5(4 
�5�C�ேபா�$ ேவ5(ைக பா�� பதி+ பி.�மாD(4 ஆைச. த4)த இட�தி+ 
காதைல வள���� பிாி�� ைவ�பதி+ அவA(4 ஓ� ஆன)த�. காத+ பாைதயிேல 
ெவ%றி க3டவ�க0 அ7�வ�. ேராமிேயாD�. ஜு�ய�$�. ச4)தைலB� �Lய)த 
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A�, ைலலாD� கயஸு� அ)த� பாைதயி� கர$�ர$ கைள அAபவி�� 
ெவ%றிையB� க3டவ�க0. ராதா �த�+ ெவ%றிைய( காணவி+ைல. 
ேதா+விைய�தா� க35.(கிறா0. ெஜயd எ�ப5ேயா?' எ�E நிைன� �( 
ெகா3ேட காைர� ெசG�தி( ெகா3$ வ)தா�.  
 
ேபசாம+ திைக��� ேபா; அ.கி+ உ�கா�)தி.(4� தம� மகைள� பா���, 
'அ�மா! ெஜயd! பாGைவ உன(4� பி5�தி.(கிறதா? அவ� ப5�& �5ய 
இ�A� இர3$ வ.ஷ-க0 பா(கி இ.(கி� றேத. அத� பிற4 உ-க0 
க+யாண�ைத �5�� விடலா� எ�E இ.(கிேற�" எ�றா�.  
 
ெஜயd பதி+ ஒ�E� Jறவி+ைல. மி4)த நாண� �ட� த� &டைவ� தைல�ைப 
�E(கியப5 உ�கா�) தி.)தா0.  
 
இ�ப5�தா� dதரனி� மைனவி ப�மா �த�+ அவ.ட� ேபசD� தய-கி� தைல 
4னி)� நி�றி.) தா0 . அவ� மன� பல வ.ஷ-க6(4 ��& அவ.ட� பழகிய 
மைனவிைய மன(க3 ��& ெகா3$ வ)� நிE�திய�. அ)த நிக*�சி, அ)த நா0, 
யாDேம அவ� மன��0 பதி)� ேபான அழியா ஓவியமாக� திக*)த �.  
----------- 

2222....38. 38. 38. 38. க�யாண� ேப�'க�யாண� ேப�'க�யாண� ேப�'க�யாண� ேப�'    
 
நிலவி� அ�த ெவ0ள�தி+ �*கியி.)த ேதா�ட�தி+ வி.)� நைடெப%ற�. 
அ-க-ேக வ�ணவிள(4க0 Cட� வி�டன. ஆனா+ J�ட� - அதாவ� 
வி.)தின�க0 - அதிக� இ+ைல. பவானிBட� ப5�தவ�க0 டா(ட� காமா�சி. 
இ�A� சில �(கியமான ந3ப�க0 ம�$ேம வ)தி.)தன�. ராதாதா� ெப3கைள 
வரேவ%க நி�றி.)தா0. உ0ள�தி+ ெகா35.)த �யர� தீைய அைண(க �ய�E 
ெகா35.)தா0 எ�E� ெசா+லலா�. அ)த� ெப3 ஊரா.(4� பய)� ெகா3$ 
சில மாத-க0 ெவளியி+ எ-4ேம ேபாகாம�.)தா0. ப5�ப5யாக அவ0 மன� 
மாற ஆர�பி�த�. அவ0 அ�ப5 1�ேடா$ அைடப�$( கிட�பதா+, ���தியி� 
தர� ச�க�தி� க3களி+ உய�)� காண�படா� எ�கிற உ3ைமைய ராதா &ாி)� 
ெகா3டா0. அவ� &ாி)த 4%ற-க0 எ+ேலா.(4� ெதாிB�. இனி தா� ம�$� 
1�5 A0 ப�-கி( கிட�பதி+ எ�ன லாப� எ�E தீ�மானி�� ராதா அ?வ� 
ேபா� ெவளியி+ ேபா; வர ஆர�பி�தா0. பவானி(காக வி.)� நட�பைத எ3ணி 
ராதா அகமல��சிBட� அதி+ கல)� ெகா3டா0.  
 
வி.)� அம�(களமாக நட)த�. பவானி(4 இைவ யாDேம &�ைமயாக இ.)தன. 
ச-ேகாஜ�தினா+ அவ0 4�றி� ேபானா0.  
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J�ட�ைத� பா���� பிரமி�� உ�கா�)தி.)த அவ0 அ.கி+ காமா�சி வ)தா0. 
அ�&ட� அ.கி+ உ�கா�)�, 'பவானி! நீ-க6� டா(ட.� ச�ப)திக0 ஆக� 
ேபாகிறீ�களாேம?" எ�E விசாாி�தா0.  
 
”ஆமா� டா(ட�. என(4 ேந%E வைரயி+ ஒ�E ெதாியா�! ேந%E ரா�திாி அ3ணா 
ெவளிேய ேபா;வி�$ வ)த��, விஷய�ைத எ�னிட� ெசா�னா�" எ�றா0 
பவானி.  
 
ெப3மணிக0 இ.வ� �க�திG� ச)ேதாஷ� நியாபியி.)த�. வி.)� �5)த��, 
�(கிய�த�க0 1�டாாிட� விைடெப%E( ெகா3$ ெச�றா�க0. 
மிRசியி.)தவ�க0 மிக� சிலேர. ேதா�ட�தி+ ஒ. க+ ெபRசியி+ நா�ைக)� 
ேப�க0 உ�கா�)தா�க0. நாகராஜ� அ.கி+ கிட)த ேமைஜ இ.)த ெவ%றிைல� 
த�5�.)� ’Wடா' ஒ�ைற வாயி+ ேபா�$( ெகா3டா�. அவ� Wடாைவ ைகயி+ 
எ$�த�� டா(ட� காமா�சி அவைன� பாட��� சிாி�தா0.  
 
”மி�ட� நாகராஜ�! நீ-க0 இ��ட� ஆE தடைவக0 Wடாைவ ெம�E 
வி�O�க0" எ�றா0.  
 
”எ�ப5 அ?வளD கண(காக� ெசா+Gகிறீ�க0?" எ�E dதர� ேக�டா�.  
 
”இ-4 இ.(4� ஒ?ெவா.வைரB� நா� கவனி�� வ.கிேற�. பவானி இ)த 
வி.)தி+ சாியாகேவ சா�பிடவி+ைல. ராதா இைலயி+ உ�கா�)தைத� பா��ேத�. 
மEப5B� தி.�பி� பா��பத%40 அவ0 ைக அல�பி( ெகா3$ வ)� வி�டா0. 
நாகராT� ெவEமேன Wடாைவ ெம�ேற வயி%ைற நிர�பி( ெகா35.(கிறா�. 
ெஜயdதா� க+யாண� ெப3 ஆயி%ேற! அவ6(4� சா�பா�5� மீ� நிைனேவ 
இ+ைல. ேகாமதி(4 எதிGேம மன� ெச+லவி+ைல. நா�தி ஊ.(4� ேபாவைத� 
ப%றி( கவைலயி+ �*கி இ.(கிறா0" எ�றா0 காமா�சி.  
 
பவானி ஊ.(4� ேபாவைத� ப%றி ேகாமதி ஒ.�தி(4 ம�$� �யர� ஏ%பட 
வி+ைல. எ+லா.ேம மன� வ.)தின�.  
 
கைடசியாக பவானி, டா(ட� dதரனிட� தா� ஊ.(4� ேபா; வ.வதாக 
அறிவி��( ெகா3டா0.  
 
dதர� சிறி� ேநர� ஒ�E� ேபசாம+ இ.)தா�. ஒ. விநா5(40 அவ� த�ைன� 
C%றி இ.�பவ�கைள மற)தா�. ஆ*கடG(40ேள �:கி எ:)� ���( 
4ளி�பவ� ைகயி+ பலரக� சி�பிக0 கிைட(கி�றன. அவ%றிேல ஒ. 
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சி�பி(40ளி.)� அழகிய ��ைத( க3$ பி5(கிறா�க0. அ�&ற� அ)த ��� 
ச�க�திேல ஓ� உய�)த �தான�ைத அைடகிற�. ச�க�தி+ கணவைன 
இழ)தவ�க0, கணவனா+ &ற(கணி(க�ப�டவ�க0, வாழ வைக ெதாியாத வ�க0, 
வா*(ைக� Qதி+ த�ைமேய Qதா�ட( கா; களாக ைவ�� இழ)தவ�க0 எ�E 
எ�தைனேயா ெப3க0 இ.(கிறா�க0. அவ�க6� இ)த உலக�தி+ வாழ 
ேவ35யவ�க0 தா�.  
 
அவ�க6(4 உலக வா*D இ.3$ ேபாகாம+ இ.(க அேநக உைழ�பாளிக0 
ேதைவ. அ)த� ெதா3ட�களி� உ0ள� மாC ம.வ%E இ.(க ேவ3$�. 
த�Aைடய� எ�கிற ப%E நீ-க ேவ3 $�. அவ6ைடய க3ணீைர� �ைட(க 
அவ�க0 உ0ள� ப3ப�5.(க ேவ3$�. ேநாயிG� ��ப� திG� 
இ�ன+களிG� ப-ெக$��(ெகா3$ ஆ%E� பணிேய கடD0 பணி எ�A� 
உ3ைமைய உண�)தவ�களாக இ.(க ேவ3$�. அ�தைகய பல ந+���(கைள 
இ)த� பாரத நா$ ஈ�றி.( கிற�. அவ�க0 த-கைள� பிரகடன�ப$�தி( 
ெகா0ளாம+ ஆ* கட�� கீ* ஒளி)� வா:� ���� சி�பிகைள� ேபால மைற)� 
கிட(கிறா�க0. அவ�களி+ ஒ. ����சி�பிைய� தா� dதர� க3ெட$�� 
உலக� பணி(4 அ��பணி(க �� வ)தா�.  
 
அ)த ஆன)த�தி+ லயி�� அவ� த�ைமேய மற)தி.)தா�.  
 
”டா(ட�! நாைள(4 நா� பCமைல(4( கிள�&ேற�..." பவானி உ0ள� ெநகிழ 
மEப5B� டா(டாிட� ேபசினா0.  
 
”ேபா; வ.கிறீ�களா? ச%E �� நீ-க0 எ�னிட� ெசா+�(ெகா3டேபா� நா� 
ஏேதா ேயாசைனயி+ �*கி இ.)ேத�" எ�றா� அவ�.  
 
ராதா அவ� அ.கி+ வ)� நி�றா0.  
 
"அ3ணா ! நாA� பவானிBட� பCமைல(4� ேபாகிேற�. சில வ.ஷ-க0 அ-ேக 
இ.(கிேற�" எ�றா0.  
 
"ஏ� அ�ப5?" எ�E ேக�டா� அவ�.  
 
“இ+ைல அ3ணா ! அவ� இ+லாம+ இ)த 1�5+ என(4 இ.(க� பி5(கவி+ைல. 
சில கால� நா� எ�ைன மற)� இ.(க ஆைச�ப$கிேற�."  
 
dதர� அத%4 ேம+ ஒ�E� ெசா+லவி+ைல. வி.)தின� யாவ.� த�த� 
1$க6(4� ெச�E வி�டா�க0. dதரA� ராதாD� அ�E இரD ெவ4 ேநர� 
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வைர F-கவி+ைல. பவானியி� சிற�பான 4ண-கைள�ப%றி அவ� த� 
த-ைகயிட� Jறி� ெப.ைம�ப�$( ெகா35.)தா�.  
 
"ராதா அவைள எ� மன� ஓ� உய�)த ���(4 ஒ�பி�$� பா�(கிற�. இ�தைகய 
ந%4ண-க0 நிர�பிய ெப3மணிக0 எ�தைன ேப� ந� ச�க�தி+ இ.(கிறா�க0 
ெதாிBமா?" எ�E சிலாகி��� ேபசினா� அவ�.  
 
ராதா வா; திறவாம+ அவ� JEவைதேய ேக�$( ெகா35.)தா0.  
-----------  

2222....39. 39. 39. 39. �	
�சி�பி�	
�சி�பி�	
�சி�பி�	
�சி�பி    
 
ரயி�+ பவானிB�, ராதாD� உ�கா�)தி.)தா�க0. நாA� ம�ைர ெச+வத%காக 
அ�E அேத ரயி�+ பிரயாண�ப�ேட�. எ:�7� ரயி+ நிைலய�தி+ வ35யி+ 
ஏறி உ�கா�)த�� ஒ. சிE J�ட� எ� ெப�5யி� அ.கி+ வ)� நி�ற�. Fய 
ெவ0ைள ஆைட உ$�திய இ. ெப3க0 வ35யி+ ஏறி(ெகா3டா�க0. ந$�தர 
வயைத உைடய ஒ.�தி ம-கல�ைத இழ)தவ0 எ�பைத அவ0 ெந%றிேய என(4( 
கா�5 வி�ட�. இ�ெனா.�தி இள� ெப3: வ)தி.)த J�ட� 4Fகலமாக� 
சிாி�� அவ� க6ட� ேபசிய� . C.3ட ேகச�� அக�ற விழிக6� உைடய 
வா�ப� ஒ.வ� ந$�தர வயதினனான ெப3 மணியிட�, "அ�மா அ5(க5 க5த� 
ேபா$" எ�E ேக�$( ெகா3டா�.  
 
”அ�ைத ! தி.�பD� நீ-க0 சமீப�தி+ இ-4 வராவி�டா+, நா� பCமைல(ேக 
வ)� வி$ேவ�" எ�E ஒ. ெப3 பய�E�தினா0.  
 
”பவானி! க+யாணராமைனB�, பா�வதிையB� நா-க0 மிகD� விசாாி�ததாக� 
ெசா+ அ�மா" எ�E த�பதி இ.வ� ேக�$( ெகா3டன�. டா(டைர� ேபா+ 
ேதா%றமளி�த ெப3மணி ஒ.�தி. பவானி யிட� ஒ. &�தக�ைத அளி�தா0. 'ஆசிய 
ேஜாதி' எ�A� தைல�& &�தக�தி� மீ� அழகாக அ�சிட� ப�5.)த�. அவ0 
இ$�பி+ இ.)த இர3$ வய�� ெப3 4ழ)ைத, உலக�தி� இ�ப-கைள-
ெய+லா� த� ெபா(ைக வா;� சிாி�பா+ ெவளி�ப$�தி( ெகா35.)த�.  
 
ெச�ைனயி+ பிரபல டா(டரான dதர� த� மக6ட� காாிேலேய ரயி+ 
நிைலய��(40 அவசரமாக வ)தா�.  
 
"எ�ன அ�மா ! நீ-க0 எ)த ம�$�?" எ�E அ�ைன விசாாி�தா�.  
 



199 

 

”ம�ைர(4� ேபாகிேற�..." எ�ேற�.  
 
”அ�ேபா� உ-க6(4� ேப�C� �ைண(4 ஆ0 கிைட�� வி�ட�" எ�றா� அவ�. 
வ35(40 உ�கா�)தி.)த இ. ெப3கைளB� பா���.  
 
”இவ0 உ-க0 ெப3 ெஜயdதாேன? பா��� நா0 ஆயி%E."  
 
”ஆமா�, ெபாியவளாக வள�)� வி�டா0. க+யாண� ப3ணிவிட ேவ3$� எ�E 
நிைன�தி.(கிேற� ..."  
 
"அ�ப5யா? மிகD� ச)ேதாஷ�. வர� தைக)� வி�டதா?" எ�ேற�.  
 
”அேநகமாக� தைக)த மாதிாிதா�" எ�E Jறி வி�$ .. ேபாG! இ-ேக வா" எ�E 
அைழ�தா� அவ�.  
 
C.3ட ேகச�ைதBைடய அ)த அழகிய வா�ப� ெப�5(40 வ)தா�.  
 
"இவ� தா� அ�மா என(4 வர�ேபா4� ம.மக�. அ)த அ�மா0 தா� இவ� 
தா;. அ)த� ெப3 எ� த-ைக" எ�E அவ�கைள அறி�க�ப$�தி ைவ�தா� 
டா(ட�.  
 
ரயி+ கிள�&வத%4 அறி4றியாக கா�$ ப�ைச( ெகா5ைய உய��தி� பி5�� 
ஆ�5னா�. ெவளிேய நி�றி.)தவ�களி� க3களி+ க3ணீ� நிைற)தி.) த�. 
பவானி த� ைகக0 இர3ைடB� J�பி அைனவ ாிட�� விைடெப%E( 
ெகா35.)தா0.  
 
ரயி+ ேவகமாக நகர� ெதாட-கிய�. மா�பல�, ைசதா�ேப�ைட, கி35, 
பர-கிமைல எ�E ஊ�க0 நக�)� ெகா3ேட வ)தன. தா�பர�ைதB� தா35 ரயி+ 
ேவகமாக� ெச�E ெகா35.)த�.  
 
எ� எதிாி+ உ�கா�)தி.)த பவானி எ�ைன� பா��� “ஏதாவ� ப0ளி(Jட�தி+ 
ேவைலயாக இ.(கிறீ�களா? ைகயி+ ஏக�ப�ட காகித-கைள ைவ��( 
ெகா35.(கிறீ�கேள! பாீ�ைச விைட�தா0களா அைவ?" எ�E ேக�டா0.  
 
நா� ேலசாக� சிாி�ேத�.  
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"அெத+லா� ஒ�Eமி+ைல. ஏதாவ� இ�ப5 மனசி+ ேதா�Eவைத எ:த� 
பா�(கிேற�" எ�ேற�.  
 
பவானி சிறி� ேநர� ஏேதா ேயாசி�தா0. பிற4 அவ� அ.கி+ வ)� உ�கா�)�, 
அ�மா! என(4� ெதாி)த ஓ� அAபவ�ைத( JEகிேற�. எ:தி� பா.-க0" 
எ�றா0.  
 
பவானிைய �)தி(ெகா3$ அ)த இள� ெப3 ராதா கைத ெசா+ல ஆர�பி�தா0. 
கைத வள�)� ெகா3ேட வ)த�. இ.வ.� மாறிமாறி( Jறினா�க0.  
 
பCமைலயி� அழகிய ேகா&ர� எ� க3 ��ேன ெதாி)த�.  
 
சீறி எ:)� அைலேமா�� கடG(40 பா;)� ெச�ற ஒ.வ� கட�� 
அ5�தள�தி+ �ழாவி� �.வி( க3$ பி5�தா� ஒ. ���� சி�பிைய. ��ைத 
ெவளியி+ எ$�தா�. பCைமB� நீல�� ெவ3ைமB� கல)த அ)த ���(4�தா� 
எ?வளD ஒளி? அைத� ப�திரமாக( ைகயி+ எ$��(ெகா3$ ேகாயிG(40 
Vைழ)தா� அவ�.  
 
4.(க0 க��7ர� கா�5(ெகா35.)தா� இைறவA(4. தகதகெவ�E அவ� 
அளி�த ��� இைறவனி� ெந%றியி+ �ல-கி( ெகா35.)த�. கட�� ஆழ�தி+ 
ஒளி)தி.)� அ� ெச;த தவ� அ�E ப��த�.  
 
ெபா:� வி5)த�. ெசா(கநாத�- மீனா�சியி� ஆலய� ெதாி)த�. 
 
பவானிB�, ராதாD� F-கி(ெகா35.)தா�க0.இள�பாிதியி+ பவானியி� �க� 
��ைத� பால� பிரகாசி�த�.  
 
க%பைனயி+ நா� க3ட ���� சி�பி �: ப.வ��ட� எ� �� �யி�E 
ெகா35.)தா0  
 

((((�19��19��19��19�))))    
--------------------------------------------    

 


