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சகதி எ*த மனித+ , எ*த பிர,ைன-

எ./ேகா எ.தாள+ேகா

அபா!ப1டவேனா அபா!ப1டேதா இைல எறா3 சிலைர ப!றிசிலவ!ைற ப!றிவாசகாிைடேய-

அ4க5

பயப6கிற நிைல இ+

எ.தாளாிைடேய- ,

இகிற/.

இ*த த6மா!றேமா பயேமா எ.த ெதாட7கிய அறி*/ எனிட
இ*ததிைல. அரசியவாதிக8, அரசிய, அைவ சா*த
ெதாடைடய கதாபாதிர7கைள க!பைன ெச;ய5
ேபா/

ைறேக6க8, ஊழக8,

ைன*ெத.த5 நா ஒ

தய7கிய/ இைல. எ.தாம ஒ/7கி நிற/மிைல.

ெந=ச கன, சதிய ெவ8ள , ெபா;

க7க8 ேபாற எ+ைடய

நாவகளி வாிைசயி இேபா/ லகன3

ேசகிற/.

/>/>ேபா6 வாைவ ெதாட7கி ஊழ /வ%6 பைழய />/>ைப
மீ%6

கழிவிரக நிைனவாக அைட-

லகன கதாநாயக க!பைன

பாதிரேம.

ஆனா ஒ@ெவா க!பைன கதாபாதிர

த(பமாக அைம*/ வி6வத

காரணமாக கைதைய வாசிபவக8 கைதயி வகிறவகைள- , நைட ைற
வாைகயி38ளவகைள-

இைண/ பா/ Aழ பி ெகா8ள
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ஏ/வாவ/%6. பல கைதக8 இப>ப1ட நிைலA ஆளாவ/%6.
த(பதைமA இ*த நிைல ஏ!ப6வ/

Cட ஒ சாறாக அைம-ேம ஒழிய

வ.வாகா/. நி,சயமாக க!பைன தா என மக8 அல1சியமாக வி16வி6
இலகிய பைடகைள விட இப>ப1ட இலகிய பைடக8 அதிகமான
சிககைள, ச*திக ேநாி6 . ச,ைசகைள, ச*திக ேநாி6 . சவாகைள,
ச*திக ேநாி6 . ஒபி16 பா/ ேபDகிற விததி ெபா*தி அைம*/
வி6வதி38ள ஓ அபாய

இ/! ‘அவைர AறிAேமா, இவைர AறிAேமா’ எற

அவசியம!ற வ  ேப,Dக8 கிள வ/ தவிக

>யாம! ேபாகிற/. ஓ

அரசிய நாவ இப> வ கFA ஆளாவ/ வி*ைதேய.

இ*த கைதயி உ8ேளா1டமான Dதிைய யா

த1> ேக1கவிைல; ஆனா

‘அவரா, இவரா’ எH ச,ைச ெச;வதிேலேய ேநர

கழிகிறாக8. அ மாதிாி,

ச,ைசஅநாவசியமான/, ேதைவய!ற/.

இ*நாவ

!றி3

க!பைனேய. எலா வ3வான க!பைனகF உ%ைமேபால

ேதாHவைத தவிகேவா, விலகேவா

>வதிைல. உ%ைமேயா என ம%6

ேபாக ைவA க!பைன பைட எ/ேவா அத!A அ/ ஒவைகயி
ெபைமதா. சிறதா. ந!சாHதா.

ஒ காலக1டைத த(பமாக, சிதாிக
நாவ. ஒ ேவைள இ+

யH பாததி விைள5 தா இ*த

இபதா%6கFA பிறA இேபா/ உணவைத

விட இத அைமபா1ைட மிக5

நறாக உணர

>-ேமா எனேவா?

அ/வைர ெபாHைமயாக இக Cட நா தயா.

பாமர மகைள விழிபைடய, ெச;-

ய!சியி உவாA

இலகிய

பைடகைள உவாAகிறவகFA, சில ேசாதைனகF , எதிகF
ஏ!படதா ெச;- . ‘எைன வைகயா ேதறிய க%4

விைன வைகயா

ேவறாத’ என வ8Fவ CHகிறாேர அ/தா க1சியாயிபவக8 ஆ1சியாக
மாH

ேபா/

நடகிற/. அைத எ.தினா கசபாக இப/ ேபா ேதாHவ/

இய. கசபாக உணவ/

இயதா!

காரண

- உ%ைம கசபான/. ஆனா சிலவ!ைற கசபான/ எH

உண

ஞான

எ/ேவா அ/ இனிபானேத.

னதாக
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அதைகய ஞான
இரசிக

பகவ

இ*தா தா இ*த நாவைல ப>க

>- . அப> ஞான

பAவ

ேபாகிறவக8, ஏ!ெகனேவ ப>/

>- .

ெகா%6 இைத ப>க

>/ வி16 அதைகய ஞானைத-

பAவைத- ெப!றவக8, இ சாரA

எ அைப-

வாைத- Cறி

ெகா8கிேற.

ககியி ெவளியான இ*நாவ இேபா/ தமி தகாலயதா J வ>வி
ெகா%6 வகிறாக8. அவகFA எ நறி.

நா.பாதசாரதி
தீப , 9-6-1985
------------------------அதியாய 1

ேன நடக வழிேயா இடேமா இைல எH ஆகிற ேபா/ பினா தி ப
ேவ%> ேநவ/ தவிக

>யாத/. ேமேல ஏHவத!A உயரேமா, சிகரேமா

இலாத ேபா/ கீேழ இற7க ேவ%>யைத தவிர ேவH வழிேய இைல.
ப>ேயHவைத ேபா ப>யிற7Aவ/ அதைன சிரமமான காாியமிைலதா.
ஏHவத!A ஆன ேநரதி பாதி ேநரதி!A8 கீேழ இற7கி விடலா . நிைன5
பாைதயி ப>யிற7கி தி பி பிேனாகி நடப/

அப>தா. கழி*/

ேபானவ!ைற நிைன/ உAவத!A தமிழி அழகான ெசா!ெறாடேர இகிற/.
‘கழிவிரக ’ எH எதைன ெபாதமாக ெபய ைவதிகிறாக8.

அவ+A த+ைடய மன/A8 அ*தர7கதி ஏேதா ேவகமாக வ!றி
Aைற*/ ெகா%>ப/ ேபா ஓ உண,சி தவி. Aைற*/ ெகா%>ப/
எனெவH சாியாக நிைனக5

ெசால5

ேதா!றதி அ/ ஒ கா1சியாக ம16

ெதாியவிைல. ஆனா உெவளி

ெதாி*த/. மிக5

ம7கலாக கன5

கா1சி ேபா ெதாி*த/.

ஒ ெபாிய அக விளகி எ%ெண; வ!றி திாி தைனேய எாி/ ெகா%6
பிேனாகி நகவ/ ேபா மனெவளியி கா1சி. எாிபத!A ேவH எ/5
இலாத ேபா/ தாேன தைன எாி/ ெகா%6 ம>ெநபி+ைடய/.

Dபாவ
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அைணகிற Dட - அவிகிற ெந - எற நிைன அ,சானியமாக5 ,
பயமாக5

இகிற/. அப> எ%ண ெதாட7A

ேபாேத ெந=ைச ஏேதா

இHகி பிழிவ/ ேபாகிற/. இழபைத விட இழக ேபாகிேறா
நிைன மிக5

எற

பய7கரமான/, ெகாKரமான/, வி16வி16 ெகாைல ெச;ய

C>ய/. அைடவன5 , இழபன5

ேச*த/தா வாைகேயா எH Cட

ேதாHகிற/. அைட*தைத எலா

ஒ@ெவாறாக நிைனதா இழக

ேபாகிேறா

எற நிைனேப அ,DH/வதாக இ*த/. அவ+ைடய க%களி

ெமல ெமல நீ மகிய/. இப> ேவைளகளி அ.வ/ Cட ஒ Dகமான
ஆHதலாக - பாரைத Aைறபதாக இகிற/. ஒ ேவைள அ.ைகயி /க
கைரகிறேதா எனேவா?

ந6நாயகமாக மாட Lதியி*த அ*த தனியா நM7 ேஹாமி ஒ@ேவா
அதிகாைலயி3 எலா, ெசாAD அைறகளி3

ஏ.சி.ைய நிHதிவி16 ஜன

கத5கைள திற*/ ைவ/ ெவளிகா!ைற தாராளமாக அOமதி/, Dத
பி மீ%6

அைர மணி ேநர/A பி ஜனகைள-

கத5கைள-

ெச;த
>

மHப> ஏ.சி.ைய ேபா6வ/ வழக .

அH

அேபா/ ஜனக8 திற*தி*தன. ஜன3A ெவளிேய அைறகைள

/ைட/, Dத

ெச;-

ேவைலகாாி ேவH யாாிடேமா ெசா

ெகா%>*தா8.

“இனிகி ேதேரா1ட . ேத கிள பியா,D. ெவ;யிைல பாகாேம வட
பி>,சா7கனா ெபா./ சாயற/A8ளாற ேத நிைலA வ*/6 .”

மிக5

ம7கலான நிைன5கேளா6 க%கைள >யப> ப6ைகயி ப6தி*த

அவ+ைடய ெசவிகளி யாேரா கிண!HA8ளி*/ ேபDவ/ ேபால இ,ெசா!க8
ஒதன. ேநா; ப6ைகயி ப6தி*த அவன/ மன

பிேனாகி, ெசற/.

நிைன5க8 வ*த வழிேய தி பி நட*தன. அவ+A8ேள-

ஒ ேதேரா1ட

ெமல ஆர பமாகியி*த/.
*****

ப,ைச ெவெவ1 /ணிைய தாHமாறா; உதறி அவ!றினிைடேய ஒ
மாைலைய கிடதினா! ேபா உயர

ெசறி5மா; கிட*த

/
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மைலெதாடகFA ந6ேவ ப8ளதாA ஒறி அைம*தி*த/ அ*த ஊ.
பைடதவ அ*த ஊA ெபய P1>யிக ேவ%6 .

யாேரா கவி-8ள

‘எழி’ எற ெபய ேத;*/ கிழ6 த1> எ8ளி எH
எH

நாளைடவி வித

ப!றிய பழ

எயி

விதமான பாட ேபத7கைள ெப!றி*த/. ஊைர

பாடகளி3

ேகாவி மதி கெவ16களி3

ெரகா6க8 - சாசன7களி3

ஜமீ அர%மைன

ெதளிவாக எழி எH தா இ*த/.

கமிக பார பாியைத, ேச*த அ*த ஊ இைச ேவளாளக8 அ/ ஏழி
(ஏழிைச) அல/ யாழி எெறலா

தா அைழகபட ேவ%6-

ெமறாக8. ச7கீத , கவிைத, நிதிய

எH கைல/ைறகளி கமிக பல

அ*த ஊாி ேதாறியி*தாக8. அ*த ஊாி ேதாறிய பல கவிைத எ.திய/
ஒற

இக அ*த ஊேர எ.தபடாதேதா Dய வான கவிைதயாக இ*த/.

இய!ைக வி16வி16  Hவ Qப/ ேபா மைலகளி ஆ7கா7ேக
ெவேளெரH அவிக8 சிாிதன. கா!றி ச*தன
ெவப
Rசி-

உைறகாத இதமான ெமAளி ஆ%6
ச*த>-

ைல- மண*தன.
.வ/ேம நிலவிய/. அDத

,

எனெவறறியாத அ*த ப8ளதாA நகர , மிக ெபாிய

ேகாவி3 , ேகார

அைத ஒ1>னா! ேபா ப>கமா; ெதளி*த நீபர

அகற தாமைர Aள

ேதர>-மாக பர பைரயான தமிநா16, சி!Sாி

சா திாிகா ல1சண7கைள எலா

த! பாைவயிேலேய ெப!றி*த/.

ேதர>A அேக ேகாவி ந*தவன/A அபா ெபாிய ெதன*ேதாபி
ந6ேவ மதி! DவA8ளாக ஜமீ அர%மைனக8 இ*தன.

மதி! DவA ெவளிேய இ*த நகர பAதிA ெவளிப1டண

எH

உ8ேள

இ*த நகர பAதிA - அதாவ/ - அர%மைன - அத அ7கமானவக8 வா*த
பAதிகFA உ8 ப1டண

எH

ெபயக8 ஏ!ப16 நிைலதி*தன.

ெவளிப1டண/ Lதிக8 ெதக8 எலா
அழகாக5

க1டைமேபா6

ேகாவி3A இபா அளவாக5

ெதாட7கின. ெத L6க8 ேகாண மாணறி

J பி>த மாதிாி இ*தன. உ8ப1டணைத- , ெவளிப1டணைத- ,
ேகாவி3

ேதர>- Aள

ந6ேவ இ*/ தனி தனிேய பிாி*தன. ேதர>யி

இர%6 பி மா%டமான க7க பாைறகFA ந6வி இய!ைக Aைக ேபா
அைம*தி*த ஒ பிளவி பாைறேயா6 பாைறயாக, ெச/கப1>*த அOமா
நகாி காவ! கட5ளாக5

சதி வா;*த வரபிரசாதியாக5

க ெப!றி*தா.

அ*த Aைகயி ேகாயி ேதாறிய காலதி*/ அைணயாம எாிஅக%ட விளA ஒH இ*த/. யலானா3
இ*த அக%ட விளA ம16

ெவ%கல

மைழயானா3 ெவ8ளமானா3

அைண*தேதயிைல எH ஊாி ெபைமேயா6
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கவேதா6 Cறிெகா8வாக8. கத5 Q16
அOமா தா ஜமீைன ஆF

இலாத இ*த மாெப

பாைற

வ சாவளியினரான உைடயாகளி Aலெத;வ .

அ7ேக ஒ@ெவா ஜமீதாA

ைறப> மண*த ப1ட/ ராணியி

வாாிDகைள தவிர ம!ற வைகயி ெதாட ெகா%>*த ெப%க8 ல

பிற*த

வாாிDக8 ேவH ஏ!ப16 ஜமீ ெசாைத கணிசமாக கைரதாக8. அச
ப1ட/ ராணியி பி8ைளக8 அ>யா1களி பலேதா6

அதிகார

மமைதேயா6 , ம!ற வைகயி த7கேளா6 ேபா1>A வ*/ ெசாைத
கைரபவகைள உ8 ப1டணதி*/ /ர/
மரண/A பி

நிக,சி ஒ@ெவா ஜமீதாாி

சகஜமாக நடA . ெசா/ாிைம, ச%ைடயி அச

வாாிDகளலாதவக8 A(ரமாக ெவளிேய!ற ப6வாக8. சமTதான/A
பிாி1>U அரசா7க/A

ஏ!ப1>*த ஓ ஒப*தப> பிாி1>U ேபாVT உ8

ப1டணதி!A8 அைழகப1டா ஒழிய தானாக Oைழயேவ

எழி ராஜா ஏேதா ஒ வைகயி ச ப*த

>யா/.

ைவ/ ெகா%>*த ெப%களி

வாாிDகளாக ேதாறிய ஆ%கF , ெப%கF , உாிைம எ/5 ெகா%டாடாம
அ>ைமக8 ேபா உ8 ப1டணதி கால*த8ளலா . உாிைம ெகா%டா>னாேலா,
அச வாாிDகFA, சாிசமமாக நடக
நி மதியாக வாழ

திமைலராஜ+

யறாேலா உடேன ஆப/ வ .

>யா/.

அப> ராஜ ச ப*ததி பிற*தவ தா. ஆனா அவ

தைன ெப!ற தாயி

கைத Cட பாததிைல. அவ க%கைள திறA

ேன அவ8 க%கைள >யி*தா8. த*ைத யாெரH வள*/ ெபாியவனாகி
நிைன5 ெதாி*த பி அவ+A ெசானாக8. ஆனா அவ+ைடய த*ைதைய
அவ அகி ெந7கி பாசேதா6 அபா எH அைழக
நிH ம!ற அர%மைன ஊழியகைள- , விDவாசிகைளதா Wராஜேசகர ரAநாயக உைடயாைர அவ காண
பி ப1ட/ ராணியிட
எ+

>யா/. விலகி
ேபா பயபதிேயா6

>- . ஆனா அவ+A

அவA பிற*த சின கிUண ராஜ உைடயா

சின கிUண அவைடய ம>யிேலேய ஏறி விைளயாட

>- . அ*த

இளைமயி திமைலராஜ அைத பா/ ெபாறாைமப1டா. சின
வயதிேலேய எ/ இ*தேதா இைலேயா, அவ+A ேராஷ

Dயமாியாைத-

அள5கதிகமாக இ*தன. அதனா அ>க> A16பட ேந*த/. A16ப16
A16ப1ேட வள*தா அவ.

அவ+ைடய பதிேனழாவ/ வயதி காதி க6க அணி*த உ8 ப1டண/
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தி%ைண ப8ளிCட வாதியாாிட

அவ Dேதசி ப> ப>த அேத

சமயதி சின கிUண சகல ராஜ மாியாைதகFட+ மதராசி ஆ7கில
கவி க!றா.

அ*த ஏர W ராஜ ேசகர ரAநாயக உைடயா காலமான ேபா/ சின
கிUணைன ேபாலேவ திமைலராஜ+ இரகசியமாக த த*ைதைய
இழ*தா.

அத பிறAதா அநாைதயான திமைலராஜனி ேசாதைனக8 ஆர பமாயின.
திமைலராஜைன ேபாலேவ இ*த ேவH சில பய*/ ெவளிேயறி வி1டன.
உ8ப1டணதி திYெரH சின கிUணனி அ*தT/ உய*/ வி1ட/.

அவ திமைலராஜ ேபாறவகளிட

ேபDவேத, ேகவல

எH நிைன/

நட*/ ெகா8ள ஆர பிதா. ேராஷ 8ள திமைலராஜ சின கிUணைன,
ச*தி/ ஏேதா ேபச அவ ேகாபதி இவைன ‘பாTட1’ எH தி1>னா.
அத!A என அத எH திமைலராஜ+A
.வ/
Lதிகளி3

த ாியவிைல. மHநா8

ஏேதா ஒ ச*ேதகதா உ*தப16 ெவளிப1டணதி பதிென16
D!றி இHதியாக ஓ ஆ7கில ப8ளிCட வாதியாாிட

ேக16 அவ

அகராதிைய ர1> பா/வி16 தய7கி தய7கி “தகபனிலாத அல/
தகப ெபய ெதாியாத பி8ைள” - எH ெசான5ட ஒ தீவிர ெவறிேயா6
ய ேவகதி உ8 ப1டணதி Oைழ*தா. அ*த வாைதைய நிைனக
நிைனக அவ உ8ள

ெகாதித/.

த தா விசாாித பல, “அ*த

வாைதA அத ெதாி=D என ஆக ேபாA/? வி6... ேவH ஏதாவ/ ேபD”
எH ஏ ஒ/7கினாக8, த1> கழிதாக8 எH இேபா/தா
திமைலராஜ+A ாி*த/.

ேநேர அர%மைனA ேபா; த ேபாறவக8 Oைழய CடாெதH
த6கப1>*த ராணியி அ*தர பAதிA8F

Oைழ*/ அ7ேக த

தா-ட ேபசி ெகா%>*த சின கிUணைன ேநாகி ெவ>/, சீறினா
திமைலராஜ.

“ேட;! சின கிUணா! எைனயாடா பாTட6ேன? உைன ெபத அேத
அபதா%டா எைன-

ெபதா. இனிகிலா1>-

எனிகாவ/ ஒ
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நா8 உ வாயாேலேய எைன ‘அ%ேண’+ Cபிட ைவகேலனா நா
ஆ பிைள இேலடா” - எH அ  மீைசைய நீவிவி1ட திமைலராஜைன
காவகாரகைள ஏவி அ7கி*/ அறப6தினாக8 ராணி-

மக+ .

அேறா6 அ*த, ச பவேதா6 திமைலராஜனி உ8ப1டண வாச
மHநா8 வி>*தா ைவA%ட ஏகாதசி. ந8ளிரவி ந67A
ல

>*த/.

Aளிாி அ>யா1க8

திமைலராஜ உ8ப1டணதி இ*/ கடதப1டா. ,ைசயாகிற

வைரA

A

க ெதாியாம உைத/ அவைன ெவளிேய ெகா%6 ேபா;

எறி*தாக8 அர%மைன அ>யா1க8. திமைலராஜ+A த நிைனேவ
இைல.

சிெலH உட பி Aளி
!H

பாக

பனி-

உைற/ அவ க% விழி/, D!H

யற ேபா/ உட ைப அைசகேவ

>யவிைல. Q16A

Q16 வத/. வி.*/ கிட*த இடதி*ேத க%கைள திற*/ அ*த ம7கிய
இளி பாத ேபா/ Aைகயி அOமா ேகாவி அைணயா விளA எாிவ/
ெதாி*த/. ேதர>A அOமா பாைறA

ந6ேவ தா வி.*/ கிடப/

ெதாி*த/. த ெபயேரா6 எதிேர ேகாவி ெகா%>A

திமைலராஜ

ெபமா8 ச*நிதியி ேகார விளA உயரதி ெதாி*த/. ேகார வாச
ைவA*த ஏகாதசி C1டதி AரகF

ச*த>-

வி.*/ கிட*த ெதாைலவி*ேத ேக1க

கபி

ெமல ஒபைத அவ

>*த/. அவக8 அ>தி*த இரா1சத

அ>களி இற*/ ேபாயி*தா Cட ைவA%ட ஏகாதசியH இற*த %ணிய
தனA கிைடதிA

எH அவ+A ேதாறிய/. ஒ கண

நிைன நீ>த/. ஏேதா ஒH சாதி/
Cடா/ எற பி>வாத
ைவராகிய

, வாழ ேவ%6

தா அ*த

>கப6கிற வைர தா இறக
- வா*ேத ஆக ேவ%6

எற

உடேன அ6த கணேம ேதாறின. உட பி3 , மனதி3

ஏேதா

ஒH ஜிA ஜிA ெவH ேவகமாக ப!றி எாிவ/ ேபா அவ உண*தா. அ*த
எாி,ச, அ*த தகி அ@வள5 விைரவி அட7கி விட >யாெதH அவன/
உ8Fணேவ அவ+A, ெசாய/.

எ*த ேதர> ம%ணி தா Lத ப1ேடாேமா அ*த இடதி*ேத எ.*/
நிH வா*/ கா1ட ேவ%6

ேபா தவிபாயி*த/. Lதப1டத

காரணமாகேவ எ.*திக ேவ%6ெமH
ேவ%6ெமH

ஒ6கப1டத காரணமாகேவ உயர

/>பாயி*த/. க%க8 ேசா*/ ேபா; >ன. தள,சி

உட ைப அைசக

>யாம க1> ேபா1>*த/. வி%வி%ெணH

இசிெவ6/ வத/.

10

அேபா/ தாமைர Aளதி பகமி*/ ஜலதர7க

வாசிப/ ேபா

வைளெயா அவ பகமாக ெந7கி வவ/ ேக1ட/. சில விநா>களி அ*த
வைளெயா-ட Qகளி கத பமான நHமணைத- அவ நாசி உண*த/.
ெமல க% விழிதா, அ*த ேநரதி ேதவைதயாகிய உைஷேய நீரா> வி16
QAடைலேயா6 அேக வ*/ நி!ப/ ேபா ஓ இள

ெப% நிறா8. அவளேக

ேகாயிகளி எலா விளAகைள- திாியி16 ஏ!Hவத!காக எ%ெண;
திாி-ட எ6/ ேபாA

ைகவிளேகா6 ஒ

பாததி ந*தவன/ ப%டார

தியவ

நிறா. உ!H

அவ மகF எH ெமல ெமல ாி*த/.

அவக8 பதறினாக8. தனA யாரா, என ேந*தெதH ேகாைவயாக
அவகளிட

எ6/, ெசால Cட வரவிைல அவ+A.

-------------அதியாய 2

“ஐயா அைர/ ேபா1>கிற ப,சிைலகF , க1>யிகிற ப1ைட ம*/கF
உ7கைள Aண ப6/ேமா இைலேயா இ*த Qவாசைன- , ச*தன மண ேம
சீகிர

Aணப6தி வி6 + நிைனகிேற.”

கயி!H க1> ப6தி*த அவைன பா/, ெசானா8 Qெதா6/
ெகா%>*த ப%டாரதி மக8 ச%பக . க1>3A இபா நிறப>
ப%டார

அேபா/ ச*தன

அைற/ ெகா%>*தா.

த வல/ ைகயா தைலைய தா7கி 16 ெகா6/ ெகா%ேட அவ8
Qெதா6A அழைக இரசிதப> கயி!H க1> ஒகளி/ ப6தி*த
திமைல அவ8 Cறியைத ேக16 பதி எ/5

Cறாம னைக Qதா.

அவ8 என ெசாயி*தாேளா அைத ஒ ெகா%6 அ7கீகாிப/
ேபா*த/ அ*த னைக.

இயபா; ஏ!ெகனேவ அழகாயி*த ச%பக
ேபா/ ேம3

தைரயி அம*/ Qெதா6A

அழகாக கா1சியளிதா8. நா1க8 இைல-தி கால/, சAக8

ேபா உதி*/ வி1டன. எ*த பிறவியி ெச;தி*த %ணியேமா ஜமீ ஆ1க8
அவைன அ>/ உைத/, Dயநிைனவ!ற நிைலயி ேதர> ைமதானதி
ெகா%6 வ*/ ேபா16 வி16 ேபான ேபா/ ப%டார

அவ மகF

அவைன

11

த பா/ இ8 ல

ேப ந*தவன/ ம%டப/A ெகா%6 வ*/

ேச*தி*தாக8.

ெபாிய கா6 ேபா பர*தி*த அ*த ந*தவனதி ந6ேவ Qெதா6க5
அைரக5
ெபற

ச*தன

பயப1ட அ*த ம%டபதி அவ தைலமைறவாக த7கி Aண

>*த/.

ச%பக

ெசாயி*த/ ேபா மன

பDைம கமகமA
மணA

ந*/ ேபாயி*த அவைன

Dதமான அ*த கா!H , மலகF ச*தன

அ*த ம%டப

தவிர ந*தவன

, உட3

இைடவிடாம

தா Aணப6தியி*தன. Q,ெச> ெகா> மர7கைள

நிைறய ைகக8 ம*/ ப,சிைலகைள வளதி*தா

ப%டார . Qெதா6ப/ தவிர நா16 ைவதிய , மா*ாீக , வி3பா16,
ெதC/ ஆகியவ!றி3

/ ப%டார/A ஈ6பா6 உ%6.

“நீ ெகா=ச நாைளA இ*த ந*தவன/A8ேளேய தைலமைறவா இ*/க!
அ/தா உனA நல/ த பி! உ உயிA கக1>கி16 அைலய
ேபாறா7க” - ப%டார

அவைன எ,சாிதா.

“நா உயிA பயபடைல! உலகதிேல எ@வள5 கால
>=சிகி16 வ*திகேமா அ@வள5 கால

இக4 +

ந ைம யா எ/5

ப%ணிட

>யா/. எனிA ேபாக4 + இேகா அ/A ேமேல கா நாழி Cட
இ*/ற5

ேபாவதிேல.”

“இ*த ேவதா*த ேப,ெசலா

1ைட க1> ைவயி த \! இேபா நீ ெரா ப

ேயாஜைனேயாட5 ஜாரைதயா5



நட*/க ேவ%>ய ேநர . உ ப1டண/

உைடயா7க ெபாிய ேபாகிாி7க. பழி பாவ/A அ=ச மா1டா7க.”

“நா+

அேத ெபாிய உைடயாA பிற*த மக தா.”

“அ*த Lறாெபலா இேபா ேவணா ! அ/ெகலா

இ/ சமயமிேல த \!”
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இதமாக ேபசி
பAவ

/ ப%டார

அவைன நிதானப6தினா. அவைடய வய/

நைட ைற வாைகயி ஞான7கைள அவA ேபாதிய அள5

அளிதி*தன. ‘அ>/ ேபா16 வி1டாக8, அவமானப6தி வி1டாக8’
எற உண5 ெகா*தளிபி அவ இ*தா. அவக8 நயவ=சமாக
ந8ளிரவி பாதி Rகதி எ.பி தைன அ>/ உைத/
அவமானப6திய/ ேபா யாA

ெதாியாம ந6நிசிA ேம மதி Dவ ஏறி

Aதி/ உ8 ப1டணதி A*/ சின கிUண ராஜ உைடயா எற
கிUணராைஜ க%ட

/%டமாக ெவ1> ெகாைல ெச;/ விட ேவ%6
, ச%பக

ேபா திமைலயி ைகக8 /H/Hதன. ப%டார

இகவிைலயானா அவ எ*த ைபதியகாரதனமான

பகதிேலேய
>5A

Dலபமாக

வ*திபா. அவ+ைடய உட பி*த காய7க8, மனதி*த பழிவா7A
ெவறி, Aேராத எலாவ!ைற-

அவக8 தா ெமல ெமல

Aணப6தினாக8. ஆற ைவதாக8.

உலகி மனிதகைள Aணப6/
அதா. அ

பிாிய

ெபாிய நைவ- , நசிைவ-

ம*/களி எலா

உ8ளவகளி ெநக
Cட, சாிக1> விட

மிக ெபாிய ம*/

, அ%ைம- எதைன

>- . C*/ கவனிதா

மிகபல ேவைளகளி மனித ஏ7Aவ/ , ஏ7க ைவப/

உ%ைம

அகாகதா எப/ ாி- . இ*த விதமான அ உ8ப1டணதி
யாாிடமி*/

வாவி எ*த விநா>யி3 அவ+A இ/வைர கிைடததிைல.

ந*தவனதி அப> அ Dலபமாக5 , இயபாக5

கிைடத/. அவ யா,

தனA என உற5 ஆக ேவ%6 , நாைளA அவனா தனA என ஆக
ேபாகிற/ எெறலா ேயாசி/ கணA பாகாம ப%டார

அவ

மகF

.வ/ேம

அவைன காபா!றி ஆதாி/ உதவினாக8. அவ A6 ப

அவ+காக உதவிய/.

உ8ப1டண/ ெபாிய 8ளிக8 விேராத

காரணமாக அ>/ ெகா%6 வ*/

ேபா16 வி1டாக8 எH ெதாி*தாேல அ*த ஊாி ம!றவக8 அ>ப1டவ
பகதி வர Cட பய*/ ஒ/7கி ேபா; வி6வாக8. உைடயாகFA
ேவ%டாதவ+A தா7க8 உதவினா த7கFA என ஆப/ வேமா எH
ம!றவக8 நிைனகிற அள5 ெக6பி> உ8ள ஊ அ/.

எலா விஷய

ெதாி*த பி

ப%டார

அவைன ந*தவனதி*/ ெவளிேய

ேபாக, ெசா /ரதிவிடவிைல. ஒ/கப6கிறவைன ஒ6கப6கிறவைன -
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வ3வான மனிதகளினா றகணிகப6கிற எளியவைன காபா!றி உதவ
ேவ%6ெமற அவர/ மனிதாபிமான

ந*தவன/

/ ப%டார

அவைன வியபி ஆதிய/.

நாைல*/ மாத கால

அவைன

ந*தவன/A8ளி*/ ெவளிேய ேபாவத!ேக அ+மதிகவிைல. அவ உயி
வாழ ேவ%6ெமபதி அவைன விட அதிக அகைற கா1>னா அவ.
ப%டாரதி A>யி , ந*தவனதி ம!ெறா பAதியி உ8ேளேய
இ*த/. அவைன-

த A6 பதி ஒவைன ேபா ேச/ ெகா%6

ேவளாேவைளA, சாபா6 ேபா16 காபா!றினா ப%டார .

காய7க8 ஆறி உட  ேதHகிற வைர Qக16

ம%டபதி அவ ப6தி*த

கயி!H க1>3ேக சாபா6 ேத> வ*/ வி6 . ச%பக

தா ெகா%6 வவா8.

உட  ேதறி எ.*/ நடமாட ெதாட7கிய பி அவ ப%டாரதி L16ேக
ேபா;, சாபிட ெதாட7கினா.

அ7ேக அவகFைடய ேவைலகைள ெமல ெமல அவ+
ெச;ய ெதாட7கிய ேபா/, “த \! நீ இபி> எலா
எH ப%டார
மைக- ,

ப7கி16 ெகா%6

சிரமபட4 கிறதிேல...”

உபசாரமாக மHதைத அவ ஏ!கவிைல. ஏக கணகி
ைல- , ேராஜா5 , Q/ A37A அ*த ெபாிய ந*தவனதி

அதிகாைலயி Qகைள ெகா;வ/ ெதாட7கி பல ேவைலகைள திமைலதானாகேவ இ./ ேபா16 ெகா%6 ெச;தா. ச%பகதிட
க!H ெகா%டா. ச*தன

Qெதா6க

அைரதா. அ/ நலேதா உட!பயி!சியாக5

அைம*த/. அதிக பமனிலாம ெவடெவட எறி*த அவ உடவாA
பாAமர , ெதைன மர

ஏற வசதியாயி*த/. பாAAைல, ேத7கா;, இளநீ

பறிகிற ேவைலைய- அவ ேம!ெகா%டா. மனிதகளி /ேவஷ , வ=சக ,
ெவH, ெசா/, ஆைச, Aேராத , ெகாைல ெவறி இவ!ைற எலா
உ8ப1டண/ ெப

8ளிகளிட

பா/ பா/, சதி*த அவ+A

Qக8, ெச>, ெகா>க8, பDைம இவ!றினிைடேய ஊடா6வ/ மிக5
பி>தி*த/.

“உனA பி>தா நீ இ7ேகேய இகலா ! எனA ஆ1ேசபைண எ/5
இைல. ஆனா நா ஏேதா உைன காபாதிேன எபத!காக இ7ேகேய
ந*தவன/A8 ஒ ேவைலயாளாக ைவ/ ெகா%டதாக எைன பதி நீ
தபா நிைனகபடா/ பா த \! அதனால தா மனD வி16 ேபசேற.

14

ெவளி]A எ7காவ/ ேபா; நீ ேவற ெதாழி ப%ற/னா3

ேபாகலா ...

இ7ேக தா உைன தைலெய6க விட மா1டா7க... இ*த ஊ அ\>...” எற
தயகேதா6 அவனிட

ஒ நா8 Cறினா ப%டார .

திமைல உடேன அவைடய அபிராயைத மH/ வி1டா.

“நா இப, ெசாற வாைதைய உHதியா வ,DA7க! எைன ெபத தா;
ேமேல சதிய

ப%ணி, ெசாேற. நா இ*த ஊைர வி16 ேபாக

ேபாறதிேல. எ*த ேதர>யிேல எைன அ>,D ேபா1டா7கேளா,
அ7ேகயி*ேத நா யா+ காமிகிேறனா இயா பா7க...”

“எனெகனேவா பயமாயிA/ த \! இ/ ப6 ேபாகிாிபய ஊ...!”

“இக16ேம! ஊ ேபாகிாிபய ஊனா நாம அைதவிட ெபாிய ேபாகிாியா
ஆயி1டா ேபா5/!...”

“உ8ப1டணைத எ//கி1டா அ/ எப> த \

>- ?”

“ >-தா இயா பா7கேள? ெவ8ைளகார இ*த நா1ைட வி16
ேபாயி1டானா - உ8ப1டண/ வாசி7க கதி அேதா கதிதா. ெவ8ைளகார
ேபாகதா ேபாறா... உ8ப1டண

உைட=சி ேபா; உைடயா7க ெவளிேய

பி,ைசகார+7களா வ*/ அைலய தா ேபாறா7க... பா/கி1ேட இ7க...
இ/ நடகதா ேபாA/...”

“ஐையேயா! நாம எ/A ெக1ட/ நிைனக4 ? நலதாகேவ நிைனேபாேம...
அவ7க பி,ைச எ6த நமA என ஆ,D? கட58 %ணிய/ேல அ57க
நலாேவ இக16 பா...”

“வரவர கட58, சாமி, Qத லா Cட பண

பைட,சவ+ைடய ைகயாF7க

மாதிாிதா ேதா4/. ஏைழA நல/ ெச;ய காேணா . ஏைழையதா ேமேல
ேமேல ேசாதிA/7க...”
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“அப>, ெசாலாதபா த \!”

“எனெகனேமா வரவர அப>தா ேதா4/. இேலனா எனA இ*த
ெக6த ப%ணினவ7கைள இ/A8ளார பா  பி67கியிக ேவணாமா?”

“ெத;வ

நிH தா ெகா3 த \! ந ைம மாதிாி அவசரபடா/...”

திமைல ப%டாரதி!A பதி எ/5

Cறவிைலயானா3 அவ Cறியைத

ஏ!காத பாவைனயி ஏளனமாக, சிாிதா. அவ உண5களி ஒவிதமாக
த1> ேபா; இHக

வ*தி*த/. ேப,சி அ/ லப1ட/.

அவமான உண5 , Aேராத
ம!றவக8 ஏ!பைத எலா

, /ேவஷ

, அவைன கலாகியி*தன.

விைர*/ மHக ேவ%6

எப/ ேபாற ஒ

ேவகைத அவ+8 1> வி1>*தன. உ8ப1டண/ ெப
எைத எலா

ர6

8ளிக8 எைத

உயதி வழிப16 ெதா.கிறாகேளா அவ!ைற எலா

எதி/ அவமானப6த ேவ%6

தா

ேபால ஒ ெவறி அவ+8 %>*த/.

உ8ப1டணதாாி மாியாைதAாியவக எலா

தனா அவமாியாைத

ப6/வத!Aாியவக8 எH அவ கதினா. நியதி நிவாக எலாவ!ைறஏ!காம எதிக ேவ%6

எப/ ேபாற ஓ Cைமயான ‘ஆ%> -

எTடாபிUெம%1’ உண5 அவ+8

!றியி*த/. த பிறவியிேலேய

அவமான ப1டைத, ேச/ ஒ1ட ைவக வி 
உைடயா, த7க
A பி6

அ*த கிUணராஜ

, ைவர மா; மி+ மகாராணியான அவ தா;, அவக8

அOமா, ெபமா8, அ,சக, ேராகித அைனவேம எதிாிகளாக அவ

க%4A ேதாறினாக8. ேகாவி, Aள , தம , நியாய , மாியாைதக8,
பழக வழக7க8, ப%>ைக, திவிழாக8 எலாேம த ேபாற அநாைதகைள
எேபா/மாக ஒ6கி ைவக ஏ!ப1ட நிர*தர, சதி தி1ட7களாக அ*த விநா>யி
அவ+A ேதாறின.

அ*த ஆ%> பி8ைளயா ச/தி தினதH ந*தவன/A8ளி*த
‘Q7காவன விநாயக’ ேகாவி ப%டார

ெபா7க பைடய எலா

ெச;த

ேபா/ - ச%பக , ப%டாரதி மைனவி, மக எேலாேம வி.*/ A பி16
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திநீH வா7கி Qசி ெகா%டாக8. திமைல ம16

A பி16 விழ5மிைல,

திநீH வா7கி Qசி ெகா8ள5மிைல.

“தபா ெநைன,Dகாதீ7க... இெதலா எனA பி>கேல... இ*த வழகைத
நா வி1டா,D... இ*த ஜமீ உைப தி+ தி+ இ7ேக கிடகிற சாமி,
Qத7கF , நல/ ெக1ட/ ெதாியாம தி ெக16 த6மாறி ேபா,D.”

ப%டார

அவைன வ!Hதவிைல. ச%பக , அவைன விேநாதமாக பாதா8.

ப%டாரதி மைனவி அவைன அவபாக ேநாகினா8. ப%டாரதி மக
அவைன ேக1டா:

“என? நீ7கF

ந  ம*/கைட அ%ணேனாட, ேச*தா,சா?”

“இ/வைர இைல! ஆனா அ*த அ%ணைன, சீகிரேம பாேப எH
ேதாHகிற/” எறா திமைல. ெவளிப1டணதி ‘இ7கசா ம*தக ’
எற ெபயாி ம*/கைட ைவதி*த ெபா+,சாமி எபவ ‘கட58, மத
எபெதலா

ஏமா!Hேவைல, அறி5 , சி*தைன-ேம மனிதனி உய

ஆ!றக8’ எH ேபசி வ*தா. ஊாி ம*/கைட அ%ண எH அவA
ேப ஏ!ப16 வழ7கி வ*த/. அவைர Aறிபி16தா ப%டாரதி மக
திமைலைய விசாாிதி*தா.

பி8ைளயா ச/தி கழி*த இர%6 H தின7களி திமைல Cறிய
இெனா ெச;தி ப%டாரைதஅதி,சிA

அவ A6 பதாைர- , ஆ,சய/A ,

உ8ளாகிய/.

“ேதர>யிேல இளநீ கைட ேபாட ேபாேற. இளநீ ம16மிேல... ேத7கா;,
பழ , Q, க!Qர , ஊ/பதி, ெவ!றிைல பாA எலா தா வி!கிறதா;
உேதச ...”

“சாமி Qத

இேல7கேற... அOமா ேகாவி3A

ெபமா8 ேகாவி3A

ேபாற
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சன7க உைன ந பி கைடA ப%ட

வா7க வர4ேம த \? அ/ எப>...?”

“எனA, சாமி Qத/ேல ந பிைக இேல! ஏமாதாேம, ெகா8ைள விைல
ைவகாேம நியாயமா நா ேத7கா; பழ

விதா வா7கறவ7க வா7க16 ...

பி>காதவ7க ேபாக16 ...”

“உ8 ப1டண/ ஆF7க ெக6த ப%ண மா1டா7களா த பி!”

“யாைடய ெக6த3A

நா பயபடேல! எைன எவ+

அைசக

>யா/.”

---------------அதியாய 3

அ*த ஊ , ஊ மகF

ேமலானைவயாக5 , ேமலானவகளாக5

எலாவ!ைற- , எேலாைர-

மதித

தா கீழானைவயாக5 , கீழானவகளாக5

கதி /ணி*/ எதிக ேபாகிேறா , விேராதி/ ெகா8ள ேபாகிேறா எற
உணேவ க8A>/வி16 நடப/ ேபாறெதா ெபாிய ைதாிய ேபாைதைய
அவ+A அளிதி*த/.

எதிாிA எதிாி தனA ந%ப எற

ைறயி தா திமைல, இ7கசா ம*தக

உாிைமயாள ெபா+,சாமிைய அ4கியி*தா. ெபா+,சாமியி
உவைத- , ெச மறியா16 கடா ெகா க8 ேபாற அவர/ மி6கான
மீைசைய-

பாேத மிர%டவக8 பல. உ8 ப1டணவாசிகைள- ,

உைடயாகைள- அவகைள ஆதாித ேம16A> மகைளெபா+,சாமி-

அவைடய Dயமாியாைத இயக ஆ1கF

எதிதன. ெபா+,சாமி-

அவர/ இயக

. ,சாக

திமைலைய கவ*தத!A

கியமான காரண இ/தா. அவ யாைர எதிக வி பினாேனா அவைன
ேம!ப>யாக8 அவ+A

பி*ேத எதி/ ெகா%>*தாக8.

அப>ப1டவக8 தா அ*த ஊாி தனA நிர*தர அரணாக இக

>-

எH திமைல ந பினா.

ந*தவன/ ப%டார

அவ ேம இரகப16, சின உைடயா அவைன

தி1>ய ேமாசமான ஆ7கில வாைதA அத ெசாய ப8ளிCட ஆசிாிய
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ெவH

தா. இனி ேம3

நலவக8 ம16

அவ அ*த ஊாி கால*த8ள

ேவ%6மானா அத!A நலவக8 தய5 ம16
பா/கா

ேவ%6

ேபாதா/, வலவகளி

எபைத திமைல ெதளிவாக உண*/ ெகா%>*தா.

அ*த மைல பிரேதசதி3 , D!Hற/ ஊகளி3

ெபா+,சாமியி இன/

மக8 ெதாைக அதிகமாயி*த/. உ8ப1டண/ உைடயாக8 எேபா/ேம
ெபா+,சாமியி இன மகைள விேராதி/ ெகா8ள தய7Aவாக8. ஆ8
க168ளவகளி விேராதைத எேபா/ேம தவி/ வி6வ/ உைடயாகளி
வழக .

ேதர>யி கைட ேபா6வத!A
ச*தி/ எலா விவர

 திமைல தாேன ெபா+,சாமிைய ேபா;,

ெசானா. உ8ப1டண/வாசிக8 அ>யா1க8 ல

தைன பழி வா7கியைத- , ப%டார

தைன Rகி ேபா; பல மாத7க8

தைலமைறவாக ைவ/ காபா!றியைத- Cட, ெசானா. எலாவ!ைறெபாHைமயாக ேக16வி16, “பயபடாதீ7க த \! தனி மனிதைன அவசியம!ற
பய7களி*/ வி6விப/ தா எ7க Dயமாியாைத இயகதி தைலயாய
கடைம! எ7கைள ேத> வ*திகீ7க... இனிேம கவைலைய வி67க...” - எறா
ெபா+,சாமி. அ*த ஆதர5 , அரவைணேம அவைன அவகேளா6 ேசதன.
மிக5

இைளஞனான தைன Cட அவ மாியாைத பைம ெகா6/ ேபசிய/

திமைலைய கவ*த/.

“நீ7க வ*/ கைடைய ெதாட7கி ைவக4 .”

“க%>பா வாேர த \!”

வாA ெகா6தப> த
ஓ இளநீ ம16

ஆ1கேளா6 வ*/ ப/ (பாைய எ6/ ெகா6/ ஒேர

வா7கி A>/ வியாபாரைத ஆர பி/ ைவதி*தா

ெபா+,சாமி. அவ

அவர/ ஆ1கF

வ*தி*/ கைடைய ெதாட7கியதா

திமைலA உடேனேயா, சில நா1க8 கழிேதா, உபதிரவ7க8 ெச;ய
ேவ%6ெமH நிைன/ காதி*த உ8ப1டண/ ைகCகFA
எ,சாிைக ேபா அைம*/ வி1ட/. திமைலயி ேம ைக ைவதா
ெபா+,சாமியி வைகயறாவி விேராதைத உடேன விைலA வா7க ேவ%>
ேநாி6

எப/ எேலாA

ேதா!Hவிதி*த/.

அவைன ப!றிய ஒ ஜாகிரைத உணைவ
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ஜமீ ெபாிய உைடயா காலமான பி ஏெழ16 மாத கால உ8ப1டணதி
அவ ேசாதைனகைள அOபவிதா. கைடசியி அவ+A
சினகிUண+A

ேமாத வ*/ இரேவா>ரவாக கடதி வ*/ அவைன

அ>/ ேபா1டாக8. ெதாட*/ பல மாத7க8 ப%டாரதி ந*தவன
அவ+A கட

அளிதி*த/. ெதாட*/ உயி வாழ ேவ%6மானா அவ

ஊைர வி16 ெவளிேயறி வி6வ/தா நல/ எH ப%டார
அைத அவ ஏ!கவிைல. விரதி- , ஆதிர

அறி5ைர Cறினா.

கல*த ஒ வைக

ர16தனைத அ*த ந*தவன/ அ=ஞாத வாச
ெபா+,சாமி- , அவர/ Dயமாியாைத இயக

அவ+8 1>வி1>*த/.
அவன/ இ*த

ர16ைதாியைத ஒ மதமாகேவ ஏ!H அ7கீகாி/ அரவைணக
தயாராயி*த/ நலதாயி!H. அவ+8
உண,சிA நாகாிக கலப!ற ஒ

Hகி ெவறிேயறியி*த பழிவா7A

ர16 Lர

நாPேகா, ெமைமேயா, இலாத அதைகய

உரமாக ேதைவப1ட/.
ர16 அ=சாைமைய அைடய

ெபா+,சாமி அவ+A உதவினா.

ேதேரா1ட/A

த வட

பி>கேவா, அOமாA மாவிளA ேபாடேவா

ஜமீ A6 பதின ெவளிப1டண/A வ*தா, ப%டார

ம!றவகF

இ6பி ேம ேவU>ைய க1> ெகா%6 அவகைள வி.*/ வண7க
தயாராயி*த அேத சமயதி, “வட

பி>A

உைடயாேர! கட அைடக வழி

உ%டா?” எH , “அைர ேவைள, ேசா!HA வழியிைல - திநாைள
ெகா%டா> பய என?” எH
எ./

அள5A ெபா+,சாமி-

ெபாி/ ெபாிதாக ேதர> ம%டபதி Dவாி
அவர/ ஆ1கF

/ணி*/ த7க8 எதி

உணைவ கா1>னாக8.

நா6 Dத*திர

அைட*/ வி1டா கத, கா*தி, கா7கிரT எலா தா இனி

னணியி இA

எH ெக1>காரதனமாக

 C1>ேய அ+மானி/

உ8ப1டணவாசிக8 கத க1ட ஆர பிதன. அவசர அவசரமாக, Dேதசி
உணைவ ேபா!ற ஆர பிதன. அர%மைன, Dவகளி திலக, கா*தி பட7க8
இட ெபறலாயின. வசதி-8ளவகF
ெபற ேபாகிறவகைள இேற

ெசவ*தகF

நாைளA, ெசவாA

*தி ெகா%6 ஆதாிA

ஜாகிரைத உ8ளவக8 எபைத எழி ஜமீ+

இயபான



நி(பித/. இேபா/

உ8ப1டணதி ேபாகி!A எதிரான ேபாA8ள அணி எ/ேவா அதி இ*ேத
ஆக ேவ%>ய வரலா!H க1டாய திமைலA இ*த/. எனேவ அவ
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Dயமாியாைத இயக , ஜT>T க1சி எH ெபா+சாமியி ேபாகிேலேய
தா+

ெதாட*/ ெசல ேவ%>யி*த/. அேத பாைதயி ேம3 ெசறா

அவ. Qரண, Dத*திர ேகாாிைகைய கா7கிரஸு
T

VA

பாகிTதா ேகாாிைகைய

ைவ/ ேபாரா> ெகா%>*த ேபா/ ெபா+சாமி

வைகயறாவின,

‘ைமP, ெகா,சி, திவிதா7C, ைஹதராபா ஆகிய சமTதான7கைள தவிர
எ=சிய ஆ*திர, ேகரள, கனட, தமி பAதிகளட7கிய ெதனா1ைட திராவிட
நாடாக தனிேய பிாி/ ெதாட*/ பிாி1>U ஆ1சியி கீ இபத!A’
தீமான

நிைறேவ!றின.

திராவிடகFைடய கைல, நாகாிக , ப%பா6, ெபாளாதார ஆகியைவ
ேன!றமைடய இ/ உத5

எH ெதனி*திய நல5ாிைம, ச7கமாக இ*த

நீதி க1சி தீமான ெகா%6 வ*த 15-வ/ மாநில மகா நா16A
ெபா+,சாமிேயா6

ம!ற ஊ ஆ1கேளா6

தா+

அவ+ைடய ேபாைக பா/ பய*த ப%டார
ஆனா3
ேம3

தைன காபா!றியவ எற

அவ A6 பதி ேம3

ேபா; வ*தா திமைல.

ெமல ஒ/7கி வி1டா.

ைறயி திமைலA ப%டாரதி

ஒவைக மாியாைத- அ நீ>தன.

ெபா+,சாமிைய ேபாலேவ ெவ1டாிவா8 மீைச-

உயர

திமைல பாகிறவகFைடய மிர1சிைய, ச பாதிA

, பம+மாக

ஓ ஆகிதிைய

அைட*தி*தா. ெபா+,சாமி ெசா R%>யத ேபாி ஒ ப=சாய/
ேதத Cட உ8ப1டண/காரக8 நிHதியி*த மைலயப எற
ேவ1பாளைர எதி/ திமைல ேபா1>யி1டா. ேதா!Hவி1டா. ஆனா3
அவ ந பிைகயிழ*/ விடவிைல. ேதர> ம%டபைத ஒ1> ஒ த7Aமிட
சிறிய வாசகசாைல எலா
. ேநர

Cட ஏ!ப6தி ெகா%டாயி!H. இேபாெதலா

அவனா கைடயி இக

>வதிைல. சாதிகா; ெப1>ைய

Aற கவி/ எளிதாக5 , சிறியதாக5 ஆர பிகப1ட கைட ேம3
வள*/ ெபாிதாகி ெப1> கைடயாக மாறியி*த/. இர%6 ைபயக8
எ6பி>யாக ேவைலA, ேச*தி*தாக8. சப கலக, இளநீ ெவ1> தர எH
உதவிA ஆ8 ேவ%>யி*த/.
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ஒநா8 மாைல ெபா+,சாமி அ%ண ஏேதா ேவைலயாக இெனா
ெதா%டட - அவ

இயகைத, ேச*தவக8 - ேமா1டா ைசகிளி

திமைலைய ேத> ேதர>A வ*/ ேபசி ெகா%>*தா. மாைல
ேவைலயாைகயினா ேகாயிகFA ேபாA

ெப%களி C1ட

அதிகமாகி

இ*த/. நல வியாபார ேநர . அH ஏேதா விேசஷ நா8 ேவH. வழகைத விட
அதிக C1டமாயி*த/ அH.

அேபா/ கைடயேக ச%பக
திமைலதா

வ*/ Cசினா! ேபா ஒ/7கி தய7கி நி!பைத

த பாதா. அவேனா6 ேபசி ெகா%>*த

ெபா+,சாமி-

அவைள பா/ வி1டா. “இ*தா தி!

என ேவ4 + ேகF! நா

அற

தேல த7க,சிA

ேபசிகலா ” - ெபா+,சாமி அ%ண

ெசலமாக அவைன ‘தி’ எH ம16ேம Cபி6வ/ வழகமாகியி*த/.

ச%பக/A அவ8 எதிபாத தனிைம கிைடகாததா ெபா+சாமி- ,
அவேரா6 வ*திA

ஆF

ேபசிவி16 ேபாக16

எH அவ8 தய7கினா!

ேபால ேதாறிய/. திமைல விடவிைல. கைடயி*/ இற7கி வ*/ அவைள
மல*த

கேதா6 எதி ெகா%டா.

“என ச%பக ? உைன பா/ மாச கணகி ஆAேத? என காாியமா
வ*ேத?”

“உ7ககி1ட தனியா ெகா=ச

ேபச ேவ%>யிA. அ*த அ%ண ேபான

ெபற5 மHப> வ*/ பாகிேற.”

“அ%ண இ*தா உனெகனா வ*தி,D? நீ ெசால வ*தைத, ெசாேல...”

“இேல! நா ேகாயி பகமாக ேபாயி16 மHப> வேர” எH ெவ1கேதா6
ந.வி ஒ/7கி நக*/ வி1டா8 ச%பக . அவ8 ஏேதா ஒ
வ*திக ேவ%6

எப/ ம16

திமைலA ேதாறிய/. அ/ என

ேவைலயாக இAெமH தா ாியவிைல.
-----------

கிய ேவைலயாக
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அதியாய 4

ெபா+,சாமி-

உட வ*தி*தவ

தி ப வ*/ தனிைமயி தனிட

றப16 ேபான பி மHப> ச%பக

ெதாிவித விஷய7கைள ேக16 திமைல

ேயாசைனயிலா*தா. ஓாி விநா>க8 ச%பக/A என பதி
ெசாவெதேற அவ+A ாியவிைல.

“என இ*தா3

இ/ உ7க A6 ப விவகார ! நா வ*/ தைலயிடற/ நலா

இAமா? உ7க ஐயா அைத எபி> எ6/Aவாேரா?”

“எபி> தைலயிடற/ யா தைலயிடற/+ எனெகா%4 ாியேல...
ெவகைத வி16 உ7கைள ேத> வ*த/A காரண
த6க

நீ7க எதினா,D

ப%ணி

>- +தா...”

“அெதலா

சாிதா ச%பக ! ஏ!ெகனேவ எ ேபேல ப%டார/A

நலபிராயமிேல. இைத ேவற நா ேத> ேபா;, ெசானா எைன பதி
தாH மாறா ெநைனக மா1டாரா?”

“ஐயா உட A, Dகமிலாம ப6/ ெர%6 வாரமா,D... அைத பா/
விசாாிக வ*த மாதிாி வா7க... ேதா/ப1டா அ*த விஷயைத ேபD7க...
இலா1> D மா விசாாி,D16 தி பி67க.”

“நீ ெசாறப>ேய ெச;யலா . கைடைய அைட,D ேபா16 ந*தவன/ பக
வேர. உ7கபா கி1ட ேபசாமேய இைத த6க >-மா+

நா ேயாசி

கிேற ச%பக ...”

அவ8 தய7கி தய7கி நிH வி16 றப16 ேபானா8. ேபாA ேபா/ க%
கல7கியி*த/ ெதாி*த/. இ+

சிறி/ ேநர

இ*தா அ./ Cட இபா8.

ெவளி ப1டணதி*/ ஐ*தாH ைம ெதாைலவி*த மறவநத கிராமதி
ம!ெறா ப%டாரதி A6 ப

இ*த/. அ*த A6 ப/ ைபய

ஒவ+A, ச%பகைத க1> ெகா6பெதH

/ப%டார

ஏ!பா6

ெச;கிறாரா . ைபய A>கார, பல ெப%கேளா6 ெதாட8ள விடைல
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எெறலா

ேக8விப16, ச%பக

பி>கவிைல. அ மாைவ, வி16
“கயாண/A

பதறினா8. அவFA அ*த இட

/ ப%டாரதிட

மH/ பாதா8.

*தி எலா பயகF அப>தா இபா7க.

ச%பகைத க1> A6தி1டா எலா சாியா; ேபாயி6 ” - எH
அ மா5A பதி ெசா வி1டா அபா. நீ7கதா எப>யாவ/ இைத
த6க4 ” எபதாக திமைலயிட

வ*/ இரகசியமாக5 , அ*தர7கமாக5

மறா>யி*தா8 ச%பக . திமைலேக அவளிட

அ*தர7கமாக ஒ ஆைச

உ%6. அவFA

அவ ேம அப> ஒ ஆவ இA எH ெதாிகிற/.

ஆனா அெதலா

நைட

ைறயி ஒ சிறி/

சாதியமலாத காாிய

எH

இவேம பய*தன. ப%டாரைத ேபா பைழைமயி ஊறிய ஜாதி
க16பா1> தீவிர பி>8ள ஒவ இத!ெகலா ெசவிசா;கேவ மா1டா
எH இவேம அறி*தி*தன. ேநர>யாக அப> வ*/ ெசாலாவி1டா3 ,
ச%பக

இைத தனிட

ேத> வ*/

ைறயி1டதி “எலாவ!HA

/ணி*த

ஓ இயகதி இகிறீகேள, எைன எ7காவ/ இ./ ெகா%6 ஒ>யாவ/
காபா!H7கேள” - எப/ ேபா ஓ உ1Aறி இகேவ ெச;த/. அைவ
ஒH

தனA ாியாத/ேபா திமைல பாமரனாக ந>க

ெசால ேவ%6 . அவ+A தேம இA

யறா எேற

எைலய!ற பிாியைத - ஊைம

பிாியைத அவ8 அறிவா8. அேதேபா தேம அவFA இA
பிாியைத அவ+
ெமல5

அறிவா. ஒேவைள இப>, ெசால5

>யாம தவிA

ஊைம

ெதாியாம

ஊைம பிாிய7கைள தா உலகி காத எH

ெபாியதாக ெபய P1> ெகா%டா6கிறாகேளா எனேவா?

ந*தவனதி தைலமைற5 வாச

ெச;தேபா/ அ4 அ+வாக பா/ ரசித

அவFைடய அழAகைள- , அைச5கைள-

ப%டார

யாேரா ஒ தியவ+A,

ெசா*தமாக ேபாகிறா எH நிைனபத!ேக திமைலA எாி,சலாயி*த/.
இ*த விவகாரதி தனA எ/5

இைல எப/ேபா திமைல ந>கதா

ந>தி*தா. அவ+A இதி என இகிற/, எப> இகிற/ எபைத
அ*தர7கமாக ாியைவக வி பியவைள ேபாதா ச%பக

அவைன ேத>

வ*/ ெவ1கைத வி16 இைத, ெசாயி*தா8. அவேனா ெரா ப5

ெபாிய

மனிததனமாக ஒHேம ெதாியாதவைன ேபா, “இ/ உ7க A6 ப விவகார !
நா எப> தைலயிட

>- ?” எH பதி ேபசியி*தா. தா அவைள

ஏமா!Hகிேறா எH ாி*/ ெகா%ேட ஏமா!றியி*தா. தன/ உட பி3
மனதி3 எ%ண!ற அவமான %கைள தா7கி ெகா%6 ந*தவனதி!A8
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அவ ந*/ கிட*த கால7களி ச%பகதி னைக-

பாைவ-ேம அவைன

ஆ!றி Aணப6தியி*த/. ஒ ஷ+A அவ+ைடய மைனவி ெச;ய
>*தைத விட5

அதிக சிரைதேயா6, அவ8 அவைன உபசாிதி*தா8.

பிாியதி நைன*/ க, ெச;தி*தா8.

இேபா/ அவ8 திதிகாக5 , த திதிகாக5 அவைள இ./ ெகா%6
ஓ>ேபா; விடலா

தா. கைதயி பிதிவிரா` ச -ைதைய கடதி ெகா%6

ேபானைத வியA

ஒ ேதசதி தகப ெபய ெதாியாதவ எH ஊரா

இழிவாக ேபD

திமைலராஜ ப%டாரதி மக8 ச%பகைத கடதி

ேபாவைத அதைன Rர
R!Hவாக8, ஆனா3

விய*/ ெகா%டா> விட மா1டாக8. தி16வாக8.
அவ ஒ ேகாைழைய ேபால அவைள கடதி, ெசல

யல ேபாவதிைல. எ@வள5 ெபாிய காாியைத, ெச;தா3 அைத அ*த
ஊாிேல அேத ேதர> யி*/ ெகா%ேட பகிர7கமாக த விேராதிகF ,
அறி- ப>யாகேவ ெச;ய வி பினா திமைல. ‘ஒ Dயமாியாைத காரனி
த எதிாி பய . இர%டாவ/ எதிாி மைல’ - எH ெபா+,சாமி அ>க>
ெசாவைத நிைன/ ெகா%டா அவ.

இர5 ப/ மணிA ேம கைடைய >ய பி ஒ சீ மைலபழ
ஆர=DகF

, நாைல*/

வா7கி ெகா%6 திமைல ப%டாரைத பாக ந*தவன/A

ேபானா. ப6த ப6ைகயாக இ*த ப%டார
எதிெகா8ளவிைல. ேநா-

அவைன அதைன உ!சாகமாக

ஏலாைம- காரணமாக இகலா எH திமைல

அைத ெபா1ப6தவிைல. ‘ச%பக

’ ப% டாரதி மக+ , மைனவி-

ஒ

ஒரமாக நிH ெகா%>*தாக8. ப%டாரதி மைனவி, “இ*த ம+ஷைன விதி
இப> ப6ைகயிேல த8ளி>,ேச த பி!” எH அவனிட
Aைறயாக ஆர
ேநர

பிதா8. ச%பகதி திமண

அழமா1டா

ப!றி ேப,ேச எழவிைல. சிறி/

அவகேளா6 இ*/ வி16 ெவளிேயறினா அவ. ந*தவனதி*/

ெவளிேயறி ேதர>

Aகான வாசைல ேநாகி மர=ெச> ெகா>களிைடேய அவ

இளி விைர*/ ெகா%>*த ேபா/ பாA மர பAதியி வைளெயா ேக16
தி பினா AHA பாைதயி ச%பக

“என/...? இப> ப%ணிபி1>7க?”

“எைத எபி> ப%ணி1ேட...?”

ஓ> வ*/ ெகா%>*தா8.
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“ஐயாகி1ேட ஒ%4ேம ேபசேய?”

“நானா எைத ேபசற/? எப> ேபசற/? அவ வாைய திறகேய...?
எ ேமேல ெரா ப ேகாபமா இகற மாதிாியிேல ேதா4/?”

“இ*த கயாண

ம16

நடA னா அ/A

னா>ேய நா அரளி விைதைய

அைர,D ேபா16கி1ேடா ஊமத7காைய திேனா சாகறைத தவிர ேவற
வழியிேல.”

இைத CH ேபா/ அவ8 Aர விD ப ஒக ெதாட7கியி*த/. பதி
எ/5

Cறாம ஓாி விநா>க8 ேயாசித திமைல அேக ெந7கி,

ச%பகதி ைககைள ப!றியப> ஆHதலாக அவளிட

ெசானா:

“நீ கவைலபடாேத ச%பக ! உ7க ஐயாகி1ட ேபசேலனா3
அ%ண லமா மறவநத/A ேபாயி எப>யா,D
நிHதிட

>- + ேதா4/! ஆனா இ*த விஷய

ம*/ கைட

இ*த கயாணைத

நமA8ேள பரம

ரகசியமாயிA4 .”

அவFைடய விD ப நிற/.

“இைத நிHதிடறேதாட உ7க கடைம

“இேல! ஆனா

>=சதா நீ7க ெநைனகிறீ7களா?”

தேல இைத நிHதலா ! மத/ ெகா=ச ெபாH/

ேயாசிகலா ...”

“எதைன கால தா ேயாசி,Dகி1ேட இக ேபாறீ7க...”

“இ*த ஊைர வி16 ஓ> ேபாயிடறதா இ*தா ேயாசிகாம உடேன எைத ேவணா
ப%ணிடலா . ஆனா நா இ*த ஊல ெதாட*/ இ*/ எ எதிாி7க க%
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காண, சாதிக ேவ%>ய/ ெநைறய இA! ேயாசைனA அ/தா காரண
ச%பக !”

“சாி! ெச;-7க. உ7கைள ந பி இ*த ந*தவன/A8ேள ஒ ஜீவ
தவி,Dகி1>A7கற/ ம16

ஞாபகமிக16 .”

இளி ஒ!ைறய> பாைத வழிேய A>ைசைய ேநாகி ேபாA அவைள
கவனிதப> சிறி/ ேநர

பாA மர7களி கீேழ Dகமான அ*த க க பாைளக8

QதிA வாசைனைய Oக*தப> நிறா திமைல, ச%பகதி
நிைன5கF

அ*த வாசைன-

ேச*ேத மனைச கிறகின.

அறிர5 ந*தவனதி*/ அவ ேதர>A திபி ேபாகவிைல.
அகாலமானா3

பரவாயிைல எH மறவ சாவ> Lதியி*த ம*/கைட

அ%ண ெபா+,சாமிைய ேத>, ெசறா, ெபா+,சாமி அ%ணேன
அவனிட

பல ைற ெசா*தா: “இத பா த \! நீ எப ந ம ஆ8+

ஆயி1>ேயா அபேவ எ A6 பதிேல ஒத மாதிாி தா. எதினா,D
நல/ ெக1ட/+ எைன அவசரமா பாக4 னா உடேன ேத> வ*/
Cபி6. இப அ%ணைன பாகலாமா, அற

பாகலாமா+

ேயாசி,Dகி16 நி!காேத. நீ சாம/A வ*/ எ.பினா3

உனA ஒ

ெக6தனா உடேன ஒ>யா*/6ேவ.”

இ/ அ@வள5 அவசரமான விஷய
உடேன ெசாவிட ேவ%6

இைலெயறா3

அ%ணைன பா/

எH எ%ணினா திமைல. நலேவைளயாக

அவ ேபா;, ேச*த ேபா/ ம*/கைட அ%ண, வாச கயி!H க1>
அம*/ ெவ!றிைல ேபா16 ெகா%>*தா. ேவH யா Cட இைல
தனியாகதா இ*தா.

“வா7க த \! ஏ/ இ*த ேநர/A? ஏதாவ/ அவசரமா?”

“ஒ%4மிேல!... நீ7க இ*தபேவ அ*த ப%டார/ ெபா%4 கைடகி
ேத> வ*தி*தி,D... அதா அ%ணேன பாதீ7கேள...?’’
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“ஆமா! அ/ெகன?”

திமைல அவA பகதி அம*/ தணி*த Aர எலா விவரைதெசானா. ெபா+,சாமி கவனமாக ேக16 ெகா%டா. பி உHதி
Cறினா:

“ேபாயி நி மதியா R7A7க த பி அ*த மறவநத/ ப%டார

இ*த ஊ

திைசயிேல தைலவ,D Cட ப6கமா1டா. நா பா/கி6ேத...”

அவ Cறிய வாைதைய காபா!றி வி1டா. என ெச;தாேரா, மறவநத/
ைபய+ட ச%பகதி திமண
இர%6 மாததி

/ ப%டார
ச%பக

கைல*/ ேபாயி!H. அேத அதி,சி யி

/ ப%டார

காலமானா.

காலமான ஓாி மாத7களி அவ மைனவி-

காலமானா8.

அநாைதயானா8.

ஒ சில மாத7களி எழிகாரகFA அதி,சியளிA
காாியைத- திமைல. /ணி*/ ெச;வத!A

ம!ெறா

 வ*தா. அத!A

ெபா+,சாமி அ%ணதா /ைண நிறா.
---------------அதியாய 5

திமைலA , ச%பக/A
எைலயி

Dயமாியாைத திமண

Cதநா8, நலேநர

இராAகாலதி நைடெப!ற

எலாவ!ைற-

நைடெப!ற/. அ*த ஊ
றகணி/ அச

த Dய மாியாைத திமணேம அ/தா. திமைல

அத!A இண7கியைத ப!றி யா

வியபைடயவிைல. பதி சிரைத

மிகவளாக வள*த ப%டாரதி மக8 ச%பக

நா8 ந1சதிர , நல ேநர ,

தா, எலாவ!ைற- ைகவிட /ணி*/ அ*த திமண/A, ச மதித/தா
எேலாA ெபாிய ஆ,சாியமாயி*த/. என ஆனா3

திமைலையேய

மணப/ எH காதி*த அவ8 உHதி- , பி>வாத

அதி ெதாி*தன. அ/

ஒ கல திமண . ெபா+,சாமி- , ம!றவகF

அ பா6ப16

ஈேரா1>*/ ஐயாைவேய அைழ/ வ*/ தைலைம வகிக, ெச;/ அ*த
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திமணைத நடதியி*தன. ச%பகதி சேகாதர திமணதி!ேக
வரவிைல. திமைல ம1 6

பைழய அநாைத திமைலயாயி*தி*தா

உ8ப1டண/ ெப 8ளிக8 அ>யா1க8 ைவ/ கயாணைத நடக
விடாம த6திபாக8. ெவH

பய எH அவக8 எ%ணிய

திமைலராஜ+A பினா இH வ3வான அரசிய சக சீ தித சதிக8
8ளிகF , ெவளிப1டண/ ம>ச=சிகF

இ*ததா உ8ப1டண/ ெப

அ*த D.ம. கயாணைத க%6 ெகா8ளாத/ ேபா ஒ/7கி வி1டன.

‘க

தி ேபா,D! இலா1> இபி>ெயலா

ேப,ேசா6 ஊரா த7க8 எதிைப-

நடAமா?’ எற வ 

விமசனைத-

ேவ%>யதாயி!H. எ*த திய மாHதைல- ஆயிர
பதினாயிர

பய7கFட+

நிHதி ெகா8ள

ச*ேதக7கFட+

பாக C>ய அ*த பழைமயான ஊA திமைல

த+ைடய திமணதி ல

ேபா/மான அதி,சிைய அளிதி*தா

எHதா ெசால ேவ%6 .

“ஆனா3

நீ7க ெரா ப ேமாச ! தாCட இலாம ஒ கயாணமா?

உ7கFகாகதா இ*த C/ெகலா ச மதி,ேச” - எH ச%பக ,
தனிேய அவனிட

சி47கியேதா6 த ெமய எதிைப நிHதி ெகா%டா8.

அத!A ேம. பகிர7கமாக எைத- அவளா எதிக

>யா/; எதிக5

அவ8

வி பவிைல. ‘கணவேன க% க%ட ெத;வ ’ - எற பைழய ெகா8ைகப>
பாதா3 Cட திமைல எ*த பாைதைய கா16கிறாேனா அ*த பாைதயி
ெசல ேவ%>ய/ அவ8 கடைமயாயி*த/. ஊ நிைலைமைய உேதசி/
இவகFA பா/கா ேவ%6

எபத!காக தா A>யி*த மறவசாவ>

Lதியிேலேய ஒ L6 பா/ ெகா6தி*தா ெபா+,சாமி. /ைமகைளவழக/A மாறான காாிய7கைள- ச*ேதகேதா6 ம16மறி ேகாபேதா6
பாகிற ஒ பைழய ஊாி இப> பா/கா அவசியமாகதானி*த/.
திம%மாகி ஒரா%6 கால

ஒ>வி1ட/. த+ைடய பAதறி5 ந%பக8

ேக ெச;வாக8 எH ேதாறியதா ெவளிபைடயாக ேபசி ெகா8ள
நாணினா எறா3
ேன!ற7கF

ச%பகைத மண*த பிறA த வாவி பல

வள,சி கF

ப>ப>யாக தனA ஏ!ப6வைத திமைல

உண*தா. ேதர>யிேலேய அநாைதயாக வசி/ வ*த அவ+A இேபா/
L6வாச எH ஒH ஏ!ப1>*த/. ேதர>ைய தவிர Aளகைரயி
எ%ெண;, சிைககா;R8, ைதல , ேசா, சீ, வி!கிற ெப1> கைட ஒH
திதாக ேபா1>*தா திமைல. அதி3 நல வியாபார
ெகா=ச

பண

ேசர ஆர பிதி*த/.

ஆகிய/. ைகயி
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உ8a ேகாவாபேர1>@ பா7 ஒறி ைடரடT ேபா6A நட*த
எெலbனி நிH ெவ!றி-

ெப!H வி1டா.

“த பி! ெமல ெமல ெபா/ வாைகயிேல ேமேல வர4

கிய ... ேமைடயிேல ேபசி பழA7க. ந ம மாதிாி ஆF7கF

ேமைடேப,D
இயக7கF

நீ7க... அ/A

ேபசிேபசிதா ேமேல வளர4 ’ எறா ெபா+,சாமி.

அ/வைர அ*த ஊாி இராமாயண , பாரத , கதா கால1ேசப

ெச;கிறவகF ,

கா7கிரTகாரகF தா ேதர>யி C1ட7கைள நடதி வ*தாக8. Dயமாியாைத
இயகைத, ேச*த இைளஞகைள பயி!Hவிபத!காக ெபா+,சாமிேய ஒ
ெபாிய C1ட/A ஏ!பா6 ெச;தா. தாேம தைலைம-

வகிதா. “த7க

தமிழகதி சி7கேந இைளஞக8 திராவிட இயகதி ஆடேலHக8 இH
ேமைடேயHகிறன! மா!றா ேக16 ந67க ம>ச=சிக8 பைத பைதக,
சநாதனிக8 த6மாற, ைவதீகக8 வழியறியா/ திைகக இ*த அறி5பைட
ஆ-தேதா6 றப16 வி1ட/” - எH த

ைடய

ர16 Aர

ேப,சாளகைள அறி கப6தி ைவதா ெபா+,சாமி அ%ண. ஐயாயிர
ேபA ேம மக8 ெதாைக-8ள அ*த ஊாி ஐ ப/ ேபCட இவக8
C1ட/A வரவிைல. அதி3
C1டமாயிA
தி16 C1ட

சாிபாதிA ேமேல ேவ>ைக பாக வ*த

ேபா*த/. ‘ெதெமாழி வளத திராவிட நா1> இH
பிைழகிற/’ - எப/ ேபா Aரைல- , உண,சிைய-

உ,சTதாயியாக உயதியேபா/ Cட ேமைடயி சில , கீேழ சிலமாக
உதிாியா; ைகத1>னாகேள ஒழிய C1ட

.வ/

ைக த1டவிைல. நிழ

-த ேபா யாேரா ஒ எதிாிைய க!பைன ெச;/ ெகா%6 சா6, சா6 எH
தி1> தீதாக8 ேப,சாளக8.

“ைவதீக ேகா1ைடயாகிய உ8ப1டண

உAைலய ேபாகிற/. அதிகார

ஆணவ7க8 அழிய ேபாகிறன. பணதிமி ப1டழிய ேபாகிற/. உைடயாக8
உைடய ேபாகிறாக8. இலாதவக8 ெபா லாதவகளாக ேபாகிறாக8” எH திமைல ேபசிய - ேப,சி அறி5 வாதைதவிட உ8ப1டண எதிேப
ேமேலா7கியி*த/.
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1943- திமைல ச%பக

மணவா5 அவகFA ஒ ெப% Aழ*ைதைய

அளித/. ெபா+,சாமி அ%ண அ*த Aழ*ைதA ‘மலக%ணி’ எH
ெப; P1>னா.

றா%6க8 தவ*/ விைளயா> வி16 46- ஒ Aளிகாலதி அ*த
Aழ*ைத க%ைண > வி1ட/. மீ%6

1947- இ*தியா Dத*திர

அைட*த

த

நாளி அவகFA ஒ ஆ% Aழ*ைத பிற*த/.

ச%பக

Aழ*ைதA ‘Dத*திர’ - எேற ெபய ைவ/ விடலா

தினைத /க தினமாக ெகா%டாட ேவ%6

எறா8. Dத*திர

எற அபிபிராயதி *த

ெபா+,சாமி அ%ண அைத மH/ “இராவண” எH ெபய P1>னா.
ச%பக/A இ*த ெபய அறேவ பி>கவிைல எறா3

சகி/

ெகா%டா8. தனளவி அவ8 Aழ*ைதைய ‘ராஜா’ எேற Cபி16
ெகா=சினா8.

“என த7க,சி! நா ஒ ேப வ,சிேக. நீ பா16A ‘ராஜா’+ ேவற
ெபயைர, ெசா Cபிடேற?” எH எேபாதாவ/ ெபா+,சாமி அ%ண
ச%பகைத ேக1டா, “உ7க ராவண+

ஒ ராஜாவாகதாேன இ*தா?

அதா ‘ராஜா’+ Cபி16கி1>ேக” எபதாக பதி ெசா,
சமாளி/ ெகா%>*தா8 அவ8.

ஒ மைலயவியி*/ த%ணீ ெகா16கிற மாதிாி வாைதகைள அ8ளி
ெகா1>ேய ப>ப>யா; மகைள மைலக ைவA

னணி ேப,சாளகளி

ஒவனாகி வி1டா திமைல. உ8aாி யாைரேயா எதிA
ஆர பித அவன/ ேமைட ேப,D ெமல ெவளி]களி3

ைனபி

அைழ/ ேமைட

ேபா16 ேக1க வி கிற ஒறாகி வி1ட/. மிக Aைற*த அ>பைட
கவிCட இைல எறா3

வாA சா/ாியதா மிக ெபாிய ேப,சாளனாகி

வி1டா. அவ த7க8 இயகதி ேமைட ‘ஒக பிேலாி’யி அவ பிரமாதமாக
ேதறிவி1டா. கா7கிரT C1ட7களி மகாமாகா*தி எH , ேந எH
ராஜாஜி எH Cறினா த7க8 C1ட7களி கா*தியா எH , ேந
ெபமகனா எH ஆ,சாாியா எH Cற ேவ%6

எப/ அவ+A

அ/ப>யாகியி*த/. மனிதகைள ‘இTட%டாக’ க.வத!A

31

தாAவத!A
ெபலா

ேதாதான தமி வாைதக8 அவ+A இலAவாக பி>ப1>*தன.
இயக ெதா%டகF , ெவளி] அபகF

ெபா+,சாமிைய

அ%ண எH மாியாைதயாக அைழதைத ேபா அவைனஎH உாிைமேயா6 மதிேபா6
க.

வமான

இேபா/ அைழக ஆர பிதி*தாக8.

ேபா/மான ஆணவைத-

கவைத-

அளிதி*தன. ெந=ைச நிமிதி ேபDகிற Aண
ெச;ய >-

எற

தி அ%ண

ர16 ந பிைக-

அவ+A

வ*த/. தனா எ/5

அடாவ>தன

Cடேவ வ*தன.

C1ட7களி ேபச நிப*தைன ேபாட ஆர பிதா அவ. எலா ேப,சாளகF
ேபசிய பி கைடசியாக
இகேவ%6

தா; ேப,சாக த+ைடய ேப,ேச

எH வ!Hதினா. C1டதி!காக விள பர7க8 ெச;-

ேபா/ சிற ேப,சாள, சீதித, சி7க
எH த ெபயA
ெச;யேவ%6
ேநரமானா3
தனிட

- பAதறி5 பகலவ திமைல

 அைடெமாழிகேளா6

கிய/வ

த*/ விள பர

எபைத வ!Hதினா. தா ேபDவைத ேக1க இர5 எ@வள5
மக8 கைலயாம உ1கா*திபைத-

ைக த16வைத-

க%6

ஏேதா ஒ வசீகர சதி இபதாக அவேன எ%ண ெதாட7கினா.

‘தனA எலாேம ெதாி- ’ எH பாமரக8 ந பியைத தா+
ஆர பிதா. ெவH அைரைக, ச1ைட-

நா3

ந ப

ழ ைகதறி ேவ1>-

க1> ெகா%6 ‘அறிவியகதி ஏைழ ெதா%டகளி நா+ ஒவ’ எH
விநயமாக, ெசா ெகா%>*தவ, ேதாளி நீளமாக /%6 ேபாட ஆர பி
தா. ெப1>கைடகளி பக
லாப

அவ ேபாவ/ Aைற*த/. எனி+

வி!H

த

L6 ேத> வ*த/. அவ ெபயைர ைவ/ ஆ1க8 கைடகைள

நடதினாக8. திமண7கFA தைலைம, மகாநா6க8, சிற C1ட7க8.
ேபாரா1ட , மறிய, ஊவல

எH அவ அலய ஆர பிதா. சதாகால

அ%ண, அ%ண எH நாைல*/ த பிக8 அவ Cடேவ D!றின. ேவ>ைக
எனெவறா அவைன விட இர%6 H வய/ அதிகமானவக8 Cட
இேபா/ அவனேக ைகக1>, வா; ெபாதி நிH, “அ%ண ம16

சாி+

ஒ வாைத ெசா ேததி A67க? நாைளேக C1ட/A ெஸ1 அ
ப%ணிடலா ” - எH ேபச ெதாட7கினாக8. இ*த, D!Hற மாி யாைதக8
உ8ேள தனடகைத-

ப%பா1ைட-

வள,சிைய ெபாிதாகின. பபாளி மர
ைவர

பாயாத ேம!பாைவA ம16

றவள,சியாயி*த/ அ/.

வளகாம றேத ம16

ேபா

7ைக மர

ம1டதக ெவH

அவ

ேபா உ8ேள
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சில ஆ%6களி ெபா+,சாமி அ%ண+A ‘ த ஹா1 அ1டா’ ‘இர%டாவ/ ஹா1 அ1டா’ எH அ6த6/ இர%6 அ1டா வ*/ டாட
அறி5ைரயி ேபாி அவ L1ேடா6 ஒ67கி த7கி ஓ;5 ெபற ஆர பிதா. இ/
திமைலயி பிர க/வைத திYெரH உயதி அதிகமாகிய/. அ*த
வ1டாரதி ஒேர பிர கராக அவ உய*தா. உ8 ப1டண/ ஜமீதா
வைகயறா5 , கா7கிரT ச1டசைப, ம*திாி பதவி எH ேவH வழியி ேமேல
ேபா;

ேனறி ெகா%6தா இ*தாக8. ஆனா3

அவகFைடய வள,சி

திமைலயி வள,சிைய த6கC>யதாக இைல. ஜமீதா ஒ திற
விழா5ேகா, அ>க நா16 விழா5ேகா வ*/ ேபசினா C6கிற
C1டைதவிட திமைல ேதர>யி ேபசினா, C6கிற C1ட

பல மட7A

அதிகமாகேவ இ*த/.

இைணய!ற இ*த C1ட

இ*த க.

ந6பAதியி ஒ தவறான காாியைத
தடைவயாக ெஜயி3A

த*த ஆணவ ெநறியி அ*த வஷ

நிH நடதி ைகதாகி

த

ேபானா திமைல. ெபா+,சாமி அ%ண ச மத

ெதாிவி/ ஒபாத அ*த ேபாரா1டதி அைர மனேதா6தா அவ
இற7கினா. ஆனா அ/ ெபா+,சாமி அ%ண எ,சாித/ ேபாலேவ
அவைன, சிைறA8ேள ெகா%6ேபா; த8ளிவி1ட/.
----------------அதியாய
அதியாய 6

உட ந*/ ப6த ப6ைகயாயி*த ெபா+,சாமி அ%ணைன, ச*தி/
திமைல தா7க8 நடத இ*த அ*த ேபாரா1ட

ச ப*தமாக ேயாசைன ேக1ட

ேபா/ அவ அத!A அ@வள5 உ!சாகமாக வரேவ!H மHெமாழி Cறவிைல.

“த \! எ/A ெகா=ச

நிதானமா ேபா7க ‘எைத-

ந பாேத, ந பாேத’+

ெசா, ெசா ஜன7க ந ைமேய ந பாம ேபாயி1டா7க. அடாவ>தனமா
இ*த மாதிாி எலா ேபாரா1ட
அவசரபடாதீ7க ெகா=ச

நடதினா இயகேதாட ேப ெக16 ேபாA .

ெபாHைமயா இ7க.”

அ7ேக எழி ஊாி உ8ப1>ன/A , ெவளிப1டண/A
தாமைர Aளதி கைரயி ஒ பழ7கால/ அரசமர
பி8ைளயி, நாக சிைலகF

ந6ேவ

, அதன>யி

இ*தன. திமணமான ெப%களி மக1ேபH
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இலாதவக8 ெவ8ளிகிழைமகளி அ*த அரச மரைத, D!றி வ*தாக8.
ேந*/ ெகா%டவக8, மரதி சிHசிH ெதா1>கேளா6 Aழ*ைத
ெபா ைமைள க1> ெதா7க வி1டாக8. இ*த ட பழக வழக7கைள
எதி/ அரசமரத>யி மறிய ெச;ய ேவ%6
ஒத சில இயக இைளஞகF

எறா திமைல. அவைன

அைத வர ேவ!றன.

ெபா+,சாமிA அவ+ைடய இ*த தி1ட

பி>கவிைல. ப6த ப6ைகயான

பி அவைடய பல பி>வாத7களி தள,சி வ*தி*த/. அவ உடநல

ேதறி

எ.*திக ேவ%6ெமH அவைடய மைனவி ெவ16ைடயா ேகாயி3A
இரகசியமாக ேபா; வ*தா8 எபைத திமைல ேக8விப1>*தா. அ6த
இர%6 அ1டாAகளா தள*/ ப6தபி அ%ண பல விஷய7களி
ெமைமயாகி மாறியிப/ திமைலA ெதாி*த/. பலவ!றி நிதானமாகி
யி*தா. Lணாக மனிதகைள விேராதி/ ெகா8ள Cடா/ எகிற எ%ண
அவA இேபா/ வ*திப/ ாி*த/. திமைல எ@வளேவா மறா>ெபா+,சாமி அ%ண அ*த ேபாரா1டதி!A, ச மதிகவிைல.

“ெபா பைள7க Aளி,Dேபா16 ஈர /ணிேயாட அரச மரைத, D!றி வறப நாம த>த>யா ஆ ைள7க ேபாயி நி+கி16 மறிய, அ/ இ/+ வழி
மறி,சா ந ம ேப தா ெக16 ேபாA . நமA அவந பிைகபட எதினி
Dத*திர

, உாிைம-

இAேதா, அதினி Dத*திர

ந பிைகபடறதிேல-

உாிைம-

அவ7கFA

இA. ட ந பிைகைய எதி/ பிர,சார

ெச;யலாேம ஒழிய ேநர> நடவ>ைகயிேல எற7கிடபடா/.”

ஈேரா1>*/ ஐயா எேபா/ ெபா/ C1ட/A வ*தா3 C1ட ேமைடயி
ஐயாவி கால>யி அமகிற அள5 ஈ6பா68ள அ%ணனா இப> ேபDவ/
எH விய*தா திமைல. Wராம ப1டாபிேஷக படதி சிறிய திவ>யாகிய
அOம ராமபிரானி கால>யி ப@யமாக அம*திப/ ேபாலதா ஐயா ேபD
C1ட7களி அவ கால>யி அம*திபா ெபா+,சாமி. வய/ , தள,சி- ,
விரதி-

அவைர Cட இப> மா!றியிப/ ெதாி*த/. இH!

அேபா/ அவ ெசானப> ெச;யாம அரச மரத>யி மறிய ஈ6ப6வ/
எH திமைல- ம!ற இைளஞகF

தா7களாகேவ

>5 ெச;தன

இள7கH பயமறியா/ எப/ ேபா ஏதாவ/ ஒ ேபாரா1டைத நடதி ேப
வா7கிவிட ேவ%6

எH ம16ேம /H/Hபாயி*தாக8 அவக8.
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ஒ நல ஆ> ெவ8ளிகிழைமயH Aளி/ வி16 ஈர உைடேயா6 அரசமரைத,
D!றி ெகா%>*த இள

ெப%கைள வழி மறிதா! ேபா அ4கி, “அரச

மரைத, D!Hவைத வி16வி16, ஆ% பி8ைளைய, D!றினா3
எH , “அரசமர

பய+%6” -

Aழ*ைதைய ெகா6கா/ - அைத, D!Hவ/ அறி5டைம

ஆகா/” - எெறலா ேகாஷ ேபா1டாக8. இைத க%6 ெப%க8 பய*/
சிதறி ஓட, விஷய

ேபாVT வைர ேபா; தகராH ஆகிய/. ஈ@ YM7, அOமதி

ெபறாம மறிய ெச;த/ ஆகிய A!ற,சா16 கைள, Dமதி, திமைல

தய

இைளஞக8 ைக/ ெச;யப1டன, மறிகப1ட ெப%களி ஒதியி
கணவ, ஆதிரேதா6, “ஏ;யா! நீ7க8ளா

அகா த7க,சி7கேளாட

பிற*தவ7கதானா? உ7க அகாேவா, த7ைகேயா, ச சாரேமா ெதவிேல இப>
எவனாேலயாவ/ வழி மறிகப1டா எப> இA ?” - எH திமைல
வைகயறாைவ பா/ Cபா6 ேபா1டா. ெபா+,சாமி அ%ணைன
ேபாறவக8 ஒரள5, ெகளரவேதா6 , ப%பாேடா6

வளதி*த இயக

இ*த அரசமர மறிய ேபாரா1டதா ெக1ட ெபயைர, ச பாதிக ேந*/ வி1ட/.
ஊ ந6வி3

விவர ெதாி*தவகளிட

இப> தைலAனிைவ

ஏ!ப6தியி*தா3 , இயக இைளஞகளிைடேய ெபா+,சாமி அ%ணைன
விட திமைல அ%ண தா மிக5

- தீவிரமான ெகா8ைக பி>பி8ள ஆ8

எப/ ேபா ஒ ெபயைர இ*த ேபாரா1ட

ஏ!ப6தியி*த/. ெதா%டக8

தனிடேம இப>, ெசா தைன க*தேபா/ திமைலA
பி>கவிைல எறா3

அவகைள மHக5

க%>க5

த அ/

ேதாறவிைல.

ெபா/ வாவி தா ேமேல ஏறி வர பயப1ட விைலமதிப!ற ஏணிைய த
காகளாேலேய உைதகிேறாேமா எH Cட பயமாயி*த/. அேத சமய

எலா

அரசியவாதிகFA க1சியி ஒ பைழய ெபாிய ஆ8 தள*/ வி. ேபா/ தா
இனி அ*த இடைத பி>கலா

எற ஒேர ஆைசயி அ*த பைழய ஆளி

L,சிைய ப!றி தய7கி இர7கேவா, வ*தேவா Cட ேநரமிலாத அதைன
அவசர

அ*த இடைத தா உடேன ைகப!Hவதி ஏ!ப6வைத ேபா

திமைலA இேபா/ ஏ!ப1>*த/.

“எனதா ெபாியவராயி*தா3

இப உ7க தீவிர

அ%ண+A இV7க...

எ/ெக6தா3 நிதான , நிதான + பய*/ சாகறா7க” - எH காாிய

ஆக
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ேவ%டாதவைர தாதி காாிய ஆக ேவ%>யவைர உய/
சகஜமான

அ>வ>களி

கT/தி திமைலைய- ஈ/ கவ*ததி விய ஏ/

இைல.

ைகதானைத எதி/ வழA நடத த7கைள ஜாமீனி ெவளிேய ெகா%6வர
எத!A ெபா+,சாமி அ%ண ஏ!பா6 ெச;யாத/ ேவH எாி,சைல வளத/.
கைடசியி அபராத

க1> நா3 மாத கால

ெவளிேய வகிற ேபாதாவ/ தா

வர

சிைறவாச

அ+பவி/வி16

>யவிைலெயறா3 , ேவH ஆ1கைள

வி16 மாைல ேபா16 வரேவ!க அ%ண ஏ!பா6 ெச;வாெரH எதிபா/
அவக8 ஏமா*தாக8. பி>த காாியேமா பி>காத காாியேமா, வழி ய+வ/,
வரேவ!ப/, சிைற ெசறா ெவளிேய வ ேபா/ ெகா%டா6வ/ இெதலா
இயக நைட

ைறக8. ஆனா இ*த

ைற அ%ண அ*த நைட ைறைய Cட

ெபா1ப6தவிைல. அவகைள அறேவ றகணி/வி1டா.

தா7க8 சிைறவாச

>*/ மீ%ட/

திமைல-

ம!றவகF அ%ணைன

ேபா; பா/ அவர/ உட நிைலைய ப!றி Cட ெபா1ப6தாம இைத
எலா

விசாாித ேபா/

ேபாரா1ட

Cட, “இ*தா தி! நா

Cடா/ேன. யாராயி*தா3

தேய இ*த அரசமர மறிய

எ*த, Pநிைலயி3

ந ம

சகதிேல திமணமான ெப%க8 மாியாைதAாியவக8! அவ7க
னா>ேபாயி, ‘அரச மரைத ந பாேத! ஆ பிைளைய ந !’-+ வகரா
ேபசிகி16 நீ7க நின/ சாியிைல. அதா நா உ7கFகாக வழகாடேவா,
வி6விகேவா, வரேவ!கேவா எ*த Tெட
கறாராக5

எ6கேல” - எH நிதானமாக5 ,

பதி ெசா வி1டா ெபா+,சாமி அ%ண.

“வரவர உ7க ேபாA நலா இேல அ%ேண! அ%ணி ெவ16ைடயா
ேகாவி3A Cட இரகசியமாக ேபா; வ*தா7க+ ேக8விப1ேடா .”

“இ*த இயகதிேல நா ேச*த நாளி*/ எ மைனவி எ ெகா8ைககைள
ஒபவிைல எப/ , அப> ஒபாமக நா அவFA,
Dத*திரமளிதிப/

ஊரறி*த உ%ைமயா,ேச த \!”

“உ8a அOமாைர- , ெபமாைள-

வி16 ேபா16 அ%ணி ெவ16ைடயா

ேகாயிைல ேத> ேபான/ மதவ7கFA ெதாிய Cடா/+ தாேன?”
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“அப> நீயாக க!பைன ப%ணிகிட ேவ%>ய/ தா. அ/ அவ பிற*த
L1டாA Aலெத;வ + அவ ேபாயி16 வ*திகா. ெப%கFA
Dத*திர

தர4

.

அவகைள ெதா.வ/ மா67க மாதிாி அ>ைமப6தபடா

/7கிற/தா ஐயாேவாட ெகா8ைக. அைத நா அப>ேய கைடபி>கிேற.”

“எ/ எப>ேயா, மதவ7க காண அ%ண எ7கைள வி16 ெகா6/, ெரா ப
அவமானப6தி1Y7க... ெஜயிேல*/ ெவளிேய வ*தபCட வா7க+
Cபிட நாதியிலாேம ெவளிேய வ*ேதா . நா7க...”

“வரேவ!கிற மாதிாி காாியைத ப%ணி16 நீ7க ெஜயி3A
ேபாயி*தீ7கனா டாட அ1ைவைஸ Cட ெபா1ப6தாம நாேன
எ*திாி,D ைகயிேல மாைலேயாட ெபாிய C1டைத C1>கி16 வரேவ!க
வ*திேப.”

“வரேவ!க

>யாதப> அபி> என ேமாசமான காாியைத நா7க

ப%ணிபி1ேடா

அ%ேண?”

“ஊரா L16 ெபா பைளகைள ந6 ெதவிேல வழிமறிகிறைத விட
ேகவலமான காாிய ேவெறா%4

இக

>யா/.”

“இதிேல நா அ%ணேனாட க/ ேவHப6ேவ.”

இத பிறA அவ+A , ெபா+,சாமி அ%ண+A

ெபாிய பிள5 ஏ!ப1ட/.

அவ ெபா/ வாவி*/ அறேவ ஒ/7கி ஒ67கிவி1டா. ச%பகதிட

இ*த

க/ ேவHபா1ைட Cறியேபா/ Cட அவ8 ெபா+,சாமி அ%ண
ெசாய/தா சாி எறா8. “அரசமரைத, Dதற/ அறிLன + நீ7க C1ட
ேபா16 ேபசலா ! அைத வி பறவ7க வ*/ ேக16 தி*தலா . தி*தாம,
D மா ேக16, சிாி,D16 ேபாகலா . ஆனா அரசமரைத, Dதி1>கிற
ெபா பைள7கைளேய ேநேர ேபா; வழிமறிகிற/7 கற/. அ/ மீற!” - எH
ச%பகேம அவைன எதி/ வாதி1டா8. திமைல அவ8 வாதைத ஏ!க விைல.
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எப>ேயா இயக
அவ+ைடய

.க

.க இேபா/ அவன/ தைலைமயி கீ

. க16பா1> கீ வ*/வி1ட/. அவ ெச;தைத- ,
.,சாக ககிறவகF , வியகிறவகFேம அவைன, Pழ

ெச;வைத-

இ*ததா, எ/ நல/, எ/ தவறான/ எH ஒHேம ாியவிைல.
கழப6வ/ எலா

சாதைன எH எ%ணி ெகா8F

மனபாைமA அவ

வ*தி*தா. அவைன, D!றி, சதா வானளாவ க*/ நி!A

ஒ C1ட

அைலேமாதிய/. அ*த வட கைடசியி ெபா+,சாமி அ%ண காலமானா.
மரணதி!A பிறA விேராத7க8 அதம!H ேபாகிறன. திமைல ஒ ெபாிய
இர7க C1ட

ேபா16 ெபா+,சாமி அ%ணைன வானளாவ க*/

>வி த+ைடய தைலைமைய உHதிப6தி ெகா%டா.

மறவ சாவ> ெதவி ஒ ப>பக
நிைன5 ப>பக ’ எH ெபய

திற*/ அத!A ‘ெபா+சாமி அ%ண

P1>னா. பி8ைளயா சிைல உைட

நடதி தைன பிர கனாக வள/ ெகா8F

காாியைத திமைல

ெதாட*/ ெச;தா.

இேபா/ ெபா+,சாமி அ%ண இலாத காரணதா அவைன
தனிைமப6தி ெதாைல/ விடலா

எH உ8ப1டணதா மHப>-

விஷம7கைள ஆர பிதி*தாக8. ஆனா,
அவ+ைடய பல

சில

ைன விட இயக ாீதியாக

வள*திபைத அவக8 சாியாக கணிபத!A

தவறியி*தாக8 எேற Cறேவ%6 . சில இைட]Hகைளதா அவ+A
அவக8 ெச;ய

>*தேத ஒழிய, அவைன அழிக

>யவிைல. சாியாகேவா,

தவறாகேவா, அவ ெபாிதாக வள*தி*தா. அழி/ விட
தக/விட

>யாத ஆழ/A, நDகி விட

>யாத, உயர/A,

>யாத கன/A அவ+ைடய

அேபாைதய வள,சிக8 இ*தன.

அவன/ வாைவ-

வள,சிைய-

சகி/ ஏ!H ெகா%6 அவ+A, சில

இைட]Hகைள, ம16ேம அவகளா அேபா/ ெச;/விட
ஏ!ெகனேவ அவகைள எலா

மதி/, ஒ ெகா%>*த/. இேபா/

அவைன மதி/ ஒ ெகா8ள5
ெகா%>*த/.

>*த/. ஊ

>யாம, தவிக5

>யாம திணறி
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--------------அதியாய 7

ப%பா6 , மன பAவ

இலாதவ+A வ

பதவிகF

க, ெபாளாதார

அவைன தாHமாறக, சீரழிA . Aர7A ைக Qமாைலயி உ8ள

வள,சிகF

Qக8 ேபால இ7கித , ெமைம, சகிதைம எற அ ச7க8 எலா
அவனிட

உAைல- . ெபா+,சாமி அ%ண மைற*த பின திமைல- ,

அப> ஆகியி*தா. அவனிடமி*த இயக தைலைம, ேமைட ஆணவ ,
ஆ8க16, எலாேம அவைன ஒ கா1டாH ேபா தறிெக16 ஒட, ெச;தி*தன.
ஆேறா Aளேமா கைரகFA ந6ேவ அட7கியிகிற வைரதா அழA. கைரகைள
மீறிவி1டா D!Hற தா அழி- . கைரகைள மீறிய ெவ8ளமாக வள*/
ெகா%>*தா திமைல.

அவைன யாரா3

க16ப6த

>யவிைல. சின கிUணராஜ உைடயாைர -

உ8 ப1டண/ அ*தT/கைள விலாசம!H ேபாக, ெச;/விட ேவ%6

எH

யறா அவ. அ/ ஒ ெவறியாகேவ அவ+8 வள*தி*த/.

ஆனா அவ+ைடய /ரதிUடேமா, சின கிUணராஜ உைடயா கா7கிரT
அைம,சரைவயி ஒ ம*திாியாகியி*தா. “பாவ , ந  ராஜா ம*திாியாக
பதவி இறக

ெச;யப1>கிறா” எH இைத ேமைடகளி கி%ட ெச;தா

திமைல. ராஜா, ம*திாி எற வாைதக8 கி%ட3A ேதாதாக இ*தன.

ேதர> Aளகைரகளி இ*த திமைலயி ெப1>கைடகைள ‘எேரா,
ெம%1’ எH

சாைல ேபாAவர/A இைட]H எH

ய!சியி உ8 ப1டண/ ெப

அ7கி*/ அக!H

8ளிக8 இற7கினாக8. ப=சாய/

ேபா> ஆ1கைள பி>/ அ*த இட7களி உ8ள கைடக8 ெபா/மகFA
மிக5

உபேயாகமானைவ எH தீமான ேபாட ைவ/ Aைற*த ப1ச

வாடைக-

நிணயிக ைவ/ தைன பா/கா/ ெகா%டா திமைல.

ஊரா அவைன மதி/ பயபடவிைல. ஆனா பயப16 மதிதாக8.
பயபடாதவகைள மிர1> C1ட

ேபா16 வாயி வ*தப> தி16

அவ+A இ*த/. ெபாிய கன5கFட+

காத3ட+

வசதி

அவைனேய

அைடவெதH உகி தவி/ அவைன மண*/ ெகா%ட ச%பக/A Cட
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இேபா/ சபாக இ*த/. அவேளா6 ஒ அைரமணி ேநர

உட உ1கா*/

இதமாக நா3 வாைத ேபசCட அவ+A இேபா/ ேநரமிைல. மாததி
இப/ நா1க8 ெவளி]களி அைல,ச. மீதி ப/ நா1களி, உ8aாிேலேய
C1ட . A6 பைதேயா ச%பக. ைதேயா கவனிக அவ+A ேநரேம இைல.

கிUணராஜ ம*திாியாகி வி1டதா திமைல த+ைடய ேமைட ேப,Dகளி
விடாம அவைன தாகி வ*தா. ம*திாியாக இ*த சின உைடயா இ*த
தாAதைல க%6ெகா8ளாம3 ெபா1 ப6தாம3 வி16 வி1டதா இவன/
எாி,ச இ+

நா

யாைர

அதிகமாகிய/.

. ஆேராஷேதா6 Aதி தாAகிேறாேமா அவA அ/

வகவிைல எH ெதாி- ேபா/ நமA ேம3
தாAத ந எதிாிA வக ேவ%6

ேகாப தா வகிற/. நம/

உைறக ேவ%6

எH நா

ஆைசப6கிேறா . அ/ வக5 , உைறக5 , பாதிக5
நமேக எாி,ச வகிற/. ப> , பர பைரஇலாைமயா3

அதிக

ெச;யாதேபா/

ேதாவிகளா3 ,

பாதிகபடாத ஒ சீரான வாைக உயர

கிUணராஜைன பAவப6தியி*தன.

A றி எ.*/ ஆதிரப16 யலாக எதி/ வகிறவைன பதி3A
எதிகாம

கமல,சிேயா6 சிாி/ வரேவ!கிறவ அ*த, சிாிபா3

கமல,சியா3ேம எதிாிைய பாதி ெவHவிட

>- . கிUணராஜ+

அவைனேபா திமைலயி எதிA ஆளான பிற ேதசிய இயக
தைலவகF

நீ%ட கால/A இ*த பாதி ெவ!றியிேலேய திதி ப16

ெகா%>*தன.

பாதி ெவ!றி எப/ எேபா/ேம அபாயகரமான/. எதிாிைய ேம3 ேம3
எாி,சc1> தயா ெச;ய C>ய/. மதி ேம Qைன ேபாற/ எபைத
எலா

ப!றி அH அவக8 கவைலபடவிைல. ஆF

Dத*திரைத ேம!பாைவயி16 காA வசதிDகமாக5 , ெசாAசாக5

உாிைம-

த7கFேக நிர*தர

ெப!ற
எH

ந பி ெகா%>*தாக8.

இ*த காலக1டதி தனA த இயக/A

எலா பயப6கிறாக8

எபேத திமைலA மகி,சியளித/. ஆனா த7கைள தீவிரமாக யாேம
ெபா1ப6தவிைல எH ஆதிர1>ய/. த7கைள கவனி/
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ெபா1ப6தி மைல/ நி!A ப> ஆ1சிA , சக/A
அதி,சிகைள ெகா6கேவ%6

ம!றவக8 ந பிய எலாவ!ைற-

அ6த6/

எH அவ எ%ணினா.

அவ+

அவ இயகதா

ந பாம

எதிதாக8. ம!றவக8 க8Fகைட மறிய எறா அவ த ஆ1கைள,
ேச/ ெகா%6 ‘க8 உ%ண வி ேவா கழக ’ எறா. அவக8
இராமாயண , பாரத , ெபாிய ராண

ேபாற கைதகைள க!பி/ ஒ.கைத

வளகிேறாெமறா அவ அைவயைனைத- ெதவி Aவி/ ைவ/
ம%ெண%ெணைய ஊ!றி தீயிட தயாராக இ*தா.

ெபா+,சாமி அ%ணனி மரண/A பி அவன/ தீவிர
அதிகமாயி!H. ெபா+,சாமி அ%ண கட58, மத

இ+

இவ!ைறெயலா

ந ப

விைல எறா3 , ச1ட , ஒ.7A, க16பா6, சகைத மதிப/, இவ!ைற
எலா

ந பினா. அவ இைவ எைத-ேம ந ப தயாராயிைல.

ஓ அநாைதயாக ேதர>யி வாைகைய ெதாட7கிய அவ ஒ ஆறாக
ெபகியேபா/ பா/காபான இர%6 கைரக8 அH அ*த ஆ!HA இ*தன.
ெபா+,சாமி அ%ண ஒ கைரயாக5 , ச%பக
இ*/ கா/ வ*தாக8.

தகைர தானாக உைட*/ வி1ட/. இர%டாவ/ கைர

ெமல ெமல ஆ!ைற க16ப6த
ஆ!றி ெவ8ள

ம!ெறா கைரயாக5

>யாம வ3விழ*/ ெகா%>*த/.

அதிகமாகி ெகா%>*த/. அவைன க%>க யாேம

இலாததா அவ அதிக தவHகைள, ெச;ய ெதாட7கினா. தவH
ெச;கிேறா

எற உணேவ இறி, சகஜமாக அவ!ைற, ெச;தா அவ.

ெபா+,சாமி அ%ண காலமான பி ஒ சமய
அவ ேபாயி*த ேபா/ இ*த, ச பவ

ெவளி] C1ட

ஒHகாக

ேந*த/. இதனா கா1டாH ேம3

ெபா7கி ெபெக6த/.

வழகமாக ப/ பதிெனா மணிA C1ட
அைறA பா1>கF
அயி1ட7கF
அைறA

>*த/

த7கியிகிற

சிக ேராT1, மீ வHவ எH அவ+A பி>த

வ . எலா

சாபி16வி16 ப6க ஒ மணி Cட ஆA .

அப>ேயநட*த/. ஆனா ஒ மாHத, ஒ மணிA ேம,

“அ%ேன! ெகா=ச

வா7க. ெவளிேய ஒ ர5%6 ேபா; வரலா ” எH வாச
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காைரெகா%6 வ*/ நிHதினா அ*த ஊாி அவ+ைடய C1ட/A ஏ!பா6
ெச;தி*தவ.

“எ7கபா ேபாக4 ? இ*ேநர/A ஏ ெதா*தர5 ெச;யிேற?”

“ெதா*தர5 ஒ%4

இேல! எலா

Dக தா வா7க ெசாேற! வ*தாதாேன

ெதாி=DAவி7க” எH AH , சிாிட மீ%6

வ!Hதினா

Cபி1டவ. திமைலA ாி*த/. ஆனா ாியாத/ ேபா ந>தா.

“ெரா ப ைஹ-கிளாT. /, சரA! இபதா வ*திA/.

தின மா>ேல

இளD. அ%ண+காக.”

“ைஹகிளாTனா...?”

அவ விவர

ெசானா.

“ஆ7!... அதா விசாாி,ேச. பண வசதி- , சகதிேல ேம ம1டதிேல
இகிேறா கிற திமி

- ேச*/ இ/வைர அவ+கதா மத சாதியில, Q*/

ெவ8ளா>னா7க. இப ேம ம1ட/ ெபா%47கேள இபி> ந  ைலயேல
வ/7கிேற,

!பக ெச;தா பி!பக விைள- கிற/ சாிதா.”

எலா ெபா%47களிேல-

சில/ த16 ெக16 ேபாறப இவ7களிேல-

சில/ இபி> ெக1டாதா எனாேன?”

“ெகட16 ... நாேம ெக6ேபா . அபவாவ/ இ*த உ8 ப1டண/
கயவ+7கFA தி வர16 .”

இளி ெந6*/ார

பயண

ந6ேவ அைம*தி*த L1>

ெச;/ ஊாி*/ ஒ/கறமாக ஒ ேதா1டதி
கபி ேபா; கா நிற/.

ஊ/பதி வாசைனக8 ைக /ைளததன.

கபிேலேய ெச%1,
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அவைன Cபி16 ெகா%6 வ*தவ, “அ%ேண! இற7A7Aக... நீ7க தி ப
வற வைரA

நா+ கா இ7ேகேய கா/கி1>ேபா ” எறா.

L16 வாச!ப>யி அல7கார திைர, சீைலைய விலகி ைமதீ1>ய சிவ*த
விழிகF , ெபா; நா1ட 8ள மயA, சிாிமாக, க1டான உட அழAட C>ய
இள ெப% ஒதி எ1> பா/, “வா7க” எறா8.

உடேன யாைரேயா பழி வா7கி ெகாைல ெச;ய ேபாவ/ ேபாற ஒ வைக
ெவறி-ட தா அ*த L16A8 Oைழ*தா திமைல. ஆ ! . அ/Cட ஒ
வைக ெகாைல ெவறிதா. H காாிய/A

ஒேர வைகயான ெவறி-ண5

ேதைவப6வதாேலா எனேவா ெகாைல, கள5, காம

ைற- ஒ வாிைசயி

ேச/ ைவ/ எ%ணியி*தாக8. உ8 ப1>ன/ ராஜ வ சைத, ேச*த
ெப% ஒதி எப>ேயா ெநறி தவறி ெநா>/ இ*த வழியி வ*/ இப>
ப8ளதி வ.கி வி.*தி*தா8. அவைள அவ8 எ7கி*/ வ*தவ8 எH
ெதாி*ததாேலேய அதிகமான மிக ெவறிேயா6 அ4கினா அவ.

த தாைய பழிவா7கிய வ ச/ ெப% ஒ திைய அேத விதமாக பழி
வா7கிவி1ேடா

எப/ ேபாற மிக, ச*ேதாஷேதா6 தா அறிர5

அ7கி*/ தி பினா திமைல.

 ெபா+,சாமி அ%ண+A /ேராக
ம!ெறா கைரயாயி*த ச%பக/A

ெச;த/ ேபாலேவ த வா5A

இேபா/ /ேராக

ெச;ய

ஆர பிதி*தா அவ.

த அவ ேம A16 விDவாசேதா>*த ஒ விசிறி ெதாட7கி ைவத
இ*த ெக1ட பழக நாளைடவி C1ட
ஆகிய ம!றவ!ைற ேபால ஒ அவசிய
ஏ!பா6 ெச;கிறவக8 இத!A

>*த5ட ம/, மாமிச , உண5
வழக

ஆகிவி1ட/. C1டதி!A

ேசேத ஏ!பா6 ெச;தாக ேவ%6

எப/

ேபாலேவ இ/ மா ஆகிவி1ட/. ஏ!பா6 ெச;தாக8. ெவAசில ம16ேம
தய7கி

4

4தாக8. தகவ எப>ேயா ஐயா கா/வைர எ1> அவைன

Cபி16 க%>தா அவ. “கட5ள ந பாேத+ /ணி=D ெசாற அள5
மான 8ள ஒ Dயமாியாைதகார

தேல ஜன7க தைன ந  ப>யா

நட*/க4 . ஊ ஊராக Cதியா, L1ைட ேத>கி16

43

ேபாயி1>*தியானா உைன எவ ந வா? பண வர5 ெசல5ேல ைக Dத ,
சிகன , ஒ.க இெதலா

பி>கா1> நீ இ*த இயகதி*/ ஒ/7கிகிற/

நல/. க%ட க%ட ெக1ட பழக7கேளா6 இதிேல நீ இ*/ ஒ ெவ7காய
பிரேயாஜனமிேல...”

அவ+A ஐயா தைன நா3 ேபரறிய இப> பகிர7கமாக க%>ததிேல
மிக5

வத*தா.

திவ%ணாமைலயிேல ஆ,சாாியாைர கல*/ ேபசி ஐயா மணிய ைமைய மண*/
ெகா8ள

>5 ெச;த ேபா/ அைத க%>/ ெவளிேயறியவகைள ‘க%ணி.

/ளி’ என ஐயாேவ கி%ட ெச;தா. ஐயாவிடமி*/ விலகி ெவளிேயற கால
பா/ெகா%>*த அவ அேபா/ ெவளிேயறிய A பேலா6 தா+
ெவளிேயறினா. க%ணி /ளிகளி ஒவனாக மாறினா. “ஈேரா1ைடவிட
கா=சிரதி ெதக8 ெபாியைவ. அகலமானைவ - ைகLசி, Dத*திரமாக நடக
ஏ!றைவ” எH தா விலகிய திதி ேபசிய

த C1டதிேலேய ஈேரா16

பாைதயி*/ தா கா=சி பாைதA மாறி வ*த மா!றைத தனேக உாிய
சா/ாியேதா6 Aறிபி1>*தா அவ.
----------------அதியாய 8

திமைலயி வள,சியி மாHத3 , மாHத வள,சிஆ%6 ெசட ப மாத

17-

இ*தன. 1949-

ேததி அவ ஈேரா16 பாைதயி*/ கா=சி

பாைதA வ*/ ேச*தைத ேபாலேவ தமி நா1> ெபவாாியான
இைளஞகF

வ*தி*தன. ெசைன மாநகாி ராபிச Q7காவி திய க1சி

பிற*த C1டதி!A அவ+ , ந%பகF
ேபா/ மாெப

வ*/ கல*/ ெகா%6 ஊ தி பிய

உ!சாகேதா6 தி பியி*தன.

திமைல ஊாி இலாத ேபா/ அவ ெபயA தபா வ*தி*த ஒ அரசிய
ம=ச8 பதிாிைகைய த!ெசயலாக பிாி/ ப>க ேந*த ச%பக

ஏ!ெகனேவ

பராபாியாக ேக8விப1>*த பல வத*திகைள உHதிப6தி ெகா8ள
>*த/. திமைலயி எதிதரைப, ேச*த அரசிய ம=ச8 பதிாிைக
திமைலA பல ஊகளி பேவH ெப%கேளா6 ெதாட இபதாக5
இைத க%>ததா தா அவ விலகியதாக5

ஐயா

எ.தியி*த/. பதிாிைகைய
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ப>த/

ச%பக

இ>*/ ேபானா8. அவ8 மன

Dக Jறாக உைட*/

சிதறினா! ேபா*த/. மனைத வி16 விடாமக, சிHவ ராஜாைவ
அைண/ உ,சி ேமா*/ ஆHதலைடய

யறா8. அH Aழ*ைதA இராவண

எH ெபய P1ட, ெச;த திமைல இH தாேன இராவணாக மாறி கா6
ேம;வ/ அவைள அதி,சி ெகா8ள, ெச;த/. அவ8 மன

த6மாறி A ற

ஆர பித/.

திமைல ெசைனA ேபா; வி16 தி பிய தினதH காைல ம!ற
தபாகைள எலா அவனிட
ம16

அ6கி ெகா6த ச%பக , அ*த பதிாிைகைய

ெகா6கவிைல. அறிர5 எப>-

அவனிட

க%>/ ேபசி அ*த

பதிாிைகைய- கா1>விட ேவ%6ெமH தி1டமி1>*தா8 அவ8. நா8
ந1சதிர

பாகாம, தா சட7Aக8 இலாம நட*த கயாணமாதலாதா

இப>ெயலா

ஆகி வி1 டேதா எH Cட அவFைடய மனதி பய

ஏ!ப1ட/. இப>ப1ட ஒ ஆைளயா காத/, உகி உயிைர ைவ/ பிாிய
ெச3தி மண*ேதாெமH எ%ணியேபா/ அவFA ேவதைன தா7க
>யவிைல. ேகாபி/ ெகா%6 ேபா; விடலாெமறா எ7ேக ேபாவ/?
தா-

இைல, த*ைத-

இைல. உட பிற*தவேனா ேப,Dவாைதயிறி

ஒ/7கி வி1டா. திமைலயிட

ேபசி அவைன தித

>-ெமH அவFA

ந பிைக-மிைல.

ெகா=ச கால/A

 ெபா+,சாமி அ%ண உயிேரா>*த ேபா/ இப>

நட*தி*தாலாவ/ அ%ணைன வி16 க%>க, ெசாயிக லா . இேபா/
அ%ண+

இைல. இர5, சாபா6

தாேன அவனிட

>*/ Aழ*ைதைய R7க, ெச;தபி

ைந,சியமாக ேப,ைச ஆர பிதா8 ச%பக .

ெமல ெவ!றிைலைய ம>/ நீ1> ெகா%ேட, “ ெனலா

எ7கி1ேட

ெரா ப பிாியமா இ\7க... இப வர வர ெவளி]A ேபானா தி பி
வறப ஒ

ழ

QCட வா7கி வறதிேல நீ7க...” எH ெக=சலாக

ெதாட7கினா8.

“எ7ேக
எலா

>-/?... வரவர ெபா/ வாைக.7கி6ேத.”

க1சி ேவைல-ேம ேநரைத
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“க1சி ம16 தானா? உ7க ேநரைத இப யா யாேரா

.7கறா7க!”

“நீ என ெசாேற ச%பக ” - அவ ைக அவ8 ம>/ ெகா6த ெவ!றிைலைய
வா7கி ெகா8ளாம ச!H

“நா இலாதைத ஒ%4

ர16 தனமாகேவ விலகிய/.

ெசாலேல! இேதா இைத பா7க, ாி- .

உ7கைள பதி இப> தாHமாறா வறைத பாதா நலாவா இA...?”
எH வினவியப>ேய மைற/ ைவதி*த அ*த பதிாிைகைய எ6/ பிாி/
அவனிட

நீ1>னா8. அைத அவளிட

இ*/ வா7கி ப>த அவ தனA

ஏ!ப1ட ஆதிரதி சீறினா.

“உ7க ேபA தபாேல வ*தி,D. பிாி,D ப>,ேச.”

“எனA வ*த தபாைல நீ எபி> பிாிகலா ?”

“...”

DளிெரH அவ8 கனதி மாறி மாறி அைறக8 விழ ெதாட7கின.
ஒ@ெவாH

ஒ ேபயைற. வ ெபாHக

>யாம அவ8 கதறிய கதற

R7கி ெகா%>*த Aழ*ைத விழி/ ெகா%6 ம%6 ேபா; அழ
ஆர பித/.

“சி! நீ ஒ ம+ஷனா? நீ ப%ணின தைப, ெசானா அ/காக இபி> பிசாD
மாதிாி அைறயிறிேய...?”

ஆதிரதி Cபா6 ேபா1டா8 அவ8. வ-

ேவதைன-

தாளாம ஏக

வசனதி வ*/வி1ட/.

“ஆ பிைள உட பிேல வ3 இ*தா என5
அைத ேககற/A நீ யா>?”

ப%4வா. எ7ேக-

ேபாவா.
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“நா ேககாேம ேவற யா ேக1பா7க?... ெதவி ேபாறவளா.வ*/
ேகபாேன?”

“எ/தா ேபசேற...? வாைய 6>.”

மHப>-

அைற. Aழ*ைதைய- அவைள-

ெவளிேயறினா திமைல. அவF

தனிேய வி16வி16 ெவறிேயா6

Aழ*ைத- கதறிய.த சத ேக16

எனேவா ஏேதா எH பதறி ஓ> வ*த அக

பகதாாிட , “ராதிாி

7ைககா; சா பா ைவக, ெசாயி*தா. மற*/ ேப,D... அ/காக
ேகாவி,Dகி16 இதைன C/

ப%ணி16 ேபாறா” எH ெபா; ெசா,

சமாளிதா8 ச%பக .

அதபி அவள/ இவாைக நரகமாயி!H. தின
உைததா. திமைலைய தித அவளா

L6 தி பினா அ>தா.

>யவிைல. அவ சா*தி*த

மனிதகளி யா தனிமனித ஒ.கைதேயா சக ஒ.கைதேயா ப!றி
அகைற ஏ/5
A6 ப

கா1டவிைல. ஒ.க, சிைதைவேய நியாயப6த

யறாக8.

எற அைமபி னிதைத மதிக தயாராயிைல. A6 ப

எகிற

கைரைய உைட/ ெகா%6 கா1டாறாக ெபகினா அவ. த*ைத, தா;,
உட பிற*தா அதைன ேபைடய ேப,ைச-

மதிகாம இ*த மனிதைன

காத/ மண*த ேவதைன அவைள வா1>ய/. வாழ5
வி16வி16 ஓட ேவH ேபாகிட

இைல. சாக5

DவகFA8ேளேய ேத;*/ ைந*/ ச%பக

>யவிைல. அவைன

வழியிைல. L1> நா3

ந*/ ெகா%>*தா8, C1ட ,

இயக , க1சி ேவைலக8 எH, L16A, சதா வ*/ ெகா%>*த A ப3A
பிாியாணி தயாாி/ ேபா6

சைமய!காாியாக கால*த8ளினா8 அவ8. பாக

அைடயாளேம ெதாியாம எ3 

ேதா3மாக கைளயிழ*/ ேபானா8 ச%பக .

ச%ப கைத இ*த நிைலயி ைவதத!காக திமைலைய க%>பா
யாமிைல.

“தைலவ இகா7களா?” - எH ைகக1> வா; ைத/ ேத> வகிறவகளிட
அவைனவி16 ெகா6/ அவ8 என ெசால

>- ? L6, வமான , மி

விசிறி, க1>, ேசாபா எH வசதிக8, ெபகின. அ , ஒ16ற5

Aைற*த/.

திமைலைய இர5 ேநரதி யாராவ/ ேத> வ*தா, “அவ இ7ேக இV7க...
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‘அ*த L1>ேல’ ேபா; பா7க...” எH இவேள பதி ெசா3 ப>
உ8Fாிேலேய ஒ சகளதி L6 ஏ!ப16 வி1ட/, பக இ7ேக, இரவி அ7ேக
எH வாழ பழகி ெகா%6 வி1டா திமைல. அ*த ெகா6ைமையதா7கி ெகா%6 வா*தா8 அவ8.

ெகா=ச நா8 “C1ட

>=சி/

அ%ண இ7க சாபிட வரேல+ தாக

ெசாய+பி,சா. சாபா6 ெவளியிலயா ” - எH க1சி ஆ8 ஒத வ*/
தகவ ெசா ெகா%>*தா. அற

அ/5

நிH ேபா; வி1ட/.

அவளாக ாி*/ ெகா8ள ேவ%>ய நிைலதா. பக/ L1> A>யி*த ஒ
வயதான ஆ,சி ச%பகதிட

அ>க> /ைணA வ*/ ேபசி ெகா%>*தா8.

அHப/ வய/A ேம ஆகி ெவேளெரH / ைப Qவாக தைலநைர/ ேபான
அ*த ஆ,சி சிலநா8 பழகதி ச%பக

எ/5

வா; திற*/ ெசாலாமேல

அவள/ ேவதைனகைள ாி*/ ெகா%டா8. Aழ*ைத ராஜாைவ எ6/ ைவ/
ெகா=D

ேபா/ அ*த ஆ,சி “உ7க அப இபி> ேபாயி1டாேனடா பாவி”

எH சிாி/ெகா%ேட ெசாவா8. அேபா/ ச%பக

AHகி16, “ஆ,சி!

இவனாவ/ உப>யா வளர16 ... அபைன பதிேய இவ7கி1ட
ேபசாதீ7க...” எபா8. ஆ,சிA, ச%பகதினிட
பிாிய

,

அள5 கட*த அ/தாப

உ%6. அ>க> ச%பகைத ேத!Hவத!காக ஏதாவ/ ெசா

ெகா%>பா8. ஒ நா8 ஆ,சி ச%பகதிட

ேபD ேபா/ ெசானா8:

“அப, ஆதா, சாதி சன7கைளெயலா வி16 ேபா16 ஒ%ைண-

ல1சிய

ப%ணாேம நீ இ*த ம+ஷைன ந பி வ*ேத. இ/ பைழய ஊரா இ*தா ஊராேர
இப இவ ப%ற அகிரமைத த1> ேக1பா7க. பைழய சக
க16பா1>ேல தனி மனித தபாேவா, தாHமாறாகேவா நட*/கிடற/.
அவேனாட ெசா*த விஷய + வி1616 ஒ/7கி ேபாயிட மா1டா7க. உாிைம
எ6தி16 க%>பா7க. ஒ ெதவிேல ஒ L1>ேல தீபி>,சா பகதிேலபரவிட Cடா/+ ஊ Qரா ஒ>யா*/ தீைய அைணகிற மாதிாிதா
அனிகி இ/5

இ*தி,D. ஒ கா1>ேல ெந பதிகி1டா எலா மர

தா அழி- கிற மனபாைம அனிகி இ*தி,D. ெபாியவ7க
க%>பா7கேள7கிற பய

அனிA ெபாிய அ சமா இ*/ த

ப%றவ7கைள த6தி,D. த த%டா5A ேபானா பாவ , சாமி க%ைண
அவி,D ேபா6 + ந பிைக வ,சி*தா7க இனிகி பய
ந பிைகயா

ேபா,D. யா

எைத- ந பாத ப>-

இேல...

எ/A பயபட ேவணா + ஆயிேபாயி>,சி,
ப%ணி1டா7க. தனி ம+ச ஒ.க7 ெக16
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ேபானா அ/ ெமாத சகைத-

உடேன பாதிகேலனா3

ப>ப>யா

பாதிகதா ெச;- . தனி மனித ஒ.கதி பி>கிற தீயாேல சக ஒ.க
ப!றிெகா%6 எாி*/ சிைதவ/ தவிக

>யாம ேபாயி6 ! இனிA

யாAேம அ/ ாியறதிேல ச%பக ! ேதைவA ேமேல தனி ம+ஷ+A,
Dத*திர

ெகா6தி1டா அ/ இபி>தா ஆA >.”

“யா A6தா7க ஆ,சி? எலா

இவ7களா எ6/கிற Dத*திர தாேன?”

“அதிேல>! சக க16பா6, ெபா/ ஒ.க லா ேவ%டா கிற அள5 அ*த
Dத*திர

வ*திாி,D. க16பா>லாத Dத*திர

“அதாவ/

ெனலா

இ*த மாதிாிதா ஆA .”

ெபாிய ெபாிய தகைள ப%ற ஒ ம+ஷைன அ*த

தகைள மற*தி16 நலா ேமைடயிேல ேபசறா, க,ேசாியிேல, அழகா
பாடறா >ராமாவிேல நலா ந>கிறாெனலா

மனி,D க*/ட

மா1டா7க...”

“இப அபி>, ெச;/டறா7க7கிறீ7க. அ/ தாேன ஆ,சி, நீ7க ெசால வ*த/?”

“சாியா ாி=Dகி1>ேக>! உனA இதினி ெபாிய /ேராகைத
ப%ணிேபா16 உ
ஒ /%ைடைக த16 வா7க
ேபா16க

ஷ ேமைட ேமைடயா ஏறி அதினி நீள/A ேதாளிேல

ேபா16கி16 இபி> ெந=ைச நிமிதி ேபச

>-மா? ேபசி

>-மா? சீதித, சி7க , பAதறி5 பகவ+ ப1ட லா

>-மா? ெபாிய Aைற-8ளவ7 கைள, சிறிய Aண7கFகாக

க.கிற சக அைமேப சீரழி=ச நிைலைமயி அைடயாள

“இபதா பண , பதவி, எலாைத- ேபால க.

தா...”

நமA காாிய

சாதி,D

A6கிறவ7கFA நாம தற ல=சதிேல ஒ%4 மாதிாி ஆயி>,ேச ஆ,சி?
தAதிகாகவா கழேறா ? காாிய

ஆவத!காகதாேன கழேறா ? காாிய

ஆகிற/காக ஒதA பணைத ல=சமாக ெகா6கிற மாதிாி கைழல=சமா A6கிேறா . அ@வள5தாேன?”
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“க, பண , மாியாைத, மதி. எலாைத-

தAதிகாக A6காம காாிய

ஆகிற/காக A6க பழகிவி1ட காலதிேல இ/தா%> நடA

ஒ.கமா

இக4 + எவ நிைனபா? எவ இனிேம அ/A ஆைசப16 அகைற
கா16வா?”
---------------அதியாய 9

ச%பகதி /யரேமா ேவதைனேயா, திமைலயி வள,சிைய பாதிகவிைல.
அவ8 ேத;*/ /பி>/ ெகா%>பைத உணரேவா, ாி*/ ெகா8ளேவா
ேநரமிறிேய அவ வள*/ ெகா%>*தா. ச%பகதி வசதிக8,
ெபாளாதார ேதைவக8 கவனி/ ெகா8ளப1டன. திமைலயிடமி*/
வாைக ம16 கிைடகவிைலேய ஒழிய பண

வசதிகF

அவFA

கிைடதன.

ேமைட நாடக7க8 ல
பரபேவ%6ெமற

ெகா8ைககைள- இல1சிய7கைளைன அவன/ இயகதி அதிகமாயி!H. விதைவ

மHமண , இ*தி எதி, சநாதன எதி ெகா8ைககைள உ8ளடகி ‘ேவாி!
ப.த பலா’ - எற நாடகைத திமைல எ.தி அர7ேக!றினா. அதி எ/ைக
ேமாைன நய ேதா6 அவ எ.தியி*த வசன7க8 கா1சிA கா1சி
ைகத1டைல ெப!றன. அவேன அதி

கிய பாகேம!H ந>க5

த தலாக அவ+A பழகமான அ*த அழகிய ெப%4

‘ெச*தமி, சி16க8 சீதித ப+வ பா6

ெச;தா.

அதி ந>தா8.

ைவதமி ந*தவன

- நமேகா

ெசா*தவன ’ - எப/ேபா அவ அத!A எ.தியி*த வசன7க8 மகைள
ெபாி/

கவ*தன.

“ெச*தமி Q=சி16கேள நீ7க8
திராவிட Q7காவி வ*தா6L!
ெதனவ எதிாிைய ப*தா6L!”
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எப/ேபா அவ எ.தியி*த பாட ஒH மிக5

க ெப!H வி1ட/.

ேமைடA ேமைட அைதபாட ஆர பி/ வி1டாக8. ‘நம/ இயக Lர திமைல
எ.திய ‘ெச*தமி Q=சி16கேள’ எற பாட மிக அைமயாக, ெச.ைமயாக,
எளிைமயாக - வைமயாக - இயக உண5கைள எ6திய வதா; அைம*/
வி1ட/. அபாட தைல சிற*த/ - கைல சிற*த/ - நிைல-ய*த/. தி
விடெம7A

ஒ இட

உண*திட ேவ%6

விடாம ஒக ேவ%>ய பாட அ/ எபைத நீ
த \’ - எபதாக Jறாவ/ நாடக/A தைலைம வகி/

அ/ தி,சி ேதவ மறதி நட*த ேபா/ அவ ேபரறிஞ ெப*தைகயா;
கதிய அ%ணேன க*த பி அவ+ைடய மதி ேம3

அதிகமாகிவி1ட/.

அைத ெரகா6 ஆக பதி5 ெச;/ இயக C1ட7களி எலா
ஒபரபினாக8. அ%ணனி அபிமான/Aாிய பாட எபதா அ/ ெப
க ெப!ற/. ெப

ெபா8 ஈ1>ய/.

இயக உண5கைள பிரதிபA
ேமைடகளி3 , திைரபட7களி3
கால

வசன7கF , பாடகF , நாடக7களி3 ,
அேமாக ெவ!றிைய ெப!H ெகா%>*த

அ/.

த7க8 இயக ேபாரா1ட7களி அவ

னணியி நிறா - ‘லாச* நக’

எற ெபயைர ‘ளிய மர/ப1>’ எற அத பைழய நிைலA மா!Hவத!காக
அ*த நிைலயதி ரயி3A
ப6த

 மறிய ெச;/ த%டவாளதி தைல ைவ/

னணி LரகF8 அவ+

ஒவனாயி*தா. எறா3

தனA

ைறயான ப>பிைல எபைத உண ேபா/ , உணதப6 ேபா/
உணதியவக8 மீ/ அவ படெம6/ ஆ> விஷ

அைத

கAவத!A

தய7கியதிைல.

உ8F திAற8 கழகதி ஒ
“திAறளி நாலாயிர

ைற அவைன ேபசCபி16 அவ,

பாடகளி3

மினி6த க%6 ெபமிதப6கிேறா
இ> Aர

தமி ப%பா6 தகதகாயமா;
நா . தமிழினதி ெவ!றி இ/” - எH

ழ7கிய ேபா/, C1டதி*/ ஒ Aர இைடமறித/. அ8ளி

>த க16A6மி- ப1ைட ப1ைடயா; விQதி Q,Dமாயி*த ஒ ந6தர
வய/ மனித, “திAறைள ஒதர

ர1> பா/ வி1டாவ/ ேபச வர Cடாதா

அபா” எH ேக16 விட C1டேம ெகாெலH சிாி/ வி1ட/. திAறளி
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இபேத ெமாத ஆயிர/

*J!H

ப/ Aற8 தா எற விவர

அH

வைர அவ+A ெதாியா/. இ*த மாதிாி தம ச7கடமான நிைலைமகைள தவிக
எ%ணி யாாிடமாவ/ ெகா=ச

யாாிட

தமி ப>கலா

ைறயாக தமிப>க எ%ணினா அவ.

எH ேயாசித ேபா/ எழி நகாி தமி

லவக8 ஒ@ெவாவராக அவன/ நிைன5A வ*தன.

1. உ8ப1டண

சிதா*த ரநாகர

சிவவ>ேவ உைடயா, 2. அUடாவதான

அாியநாயக ேதவ, 3. லவ-ப%>த விவா-ேவ4ேகாபாலசமா.

இ*த வாி சிவவ>ேவ உைடயா திமைலயி ேபைர ேக1டாேல சிவசிவ
எH காைத ெபாதி ெகா8வா. ேதவA

அவ+A

ெப!ற >T1ாி ேபா6 தமிழாசிாியரான சமாவிட
தயகமாயி*த/. பாமர மக8 தைனேய ெப
கரேகாU

ஒ/ வரா/. ஒ;5

க!கலா எறா ெகா=ச
லவ எH நிைன/

ெச;கிற அள5 க.8ள தா ேபா; ஊ ேப ெதாியாத சமாவிட

ேத> தமி க!பதா எH C,சமாக Cட இ*த/. ஆனா சமா பய*த
Dபாவ 8ளவ. வர, ெசா Cபி1ட+பினா Cட வ*/ வி6வா.
வHைமயி சிரமப6கிறவ, ெகா=ச

பண உதவி ெச;தா Cட அதிக

இ.த,

இ.A வவா. ேத> ேபா; க!க அவசியமிலாமேல வ*/ ெசா
ெகா6/ வி16 ெகா6த பணைத மாியாைதயாக வா7கி ேபாவா.
பணிவாக5

இ7கிதமாக5

நட*/ ெகா8வா.

உ8ப1டண விேராதியான அவ+A உைடயா ெசா ெகா6க மா1டா. ேத>
வ*/ A பி16 கா வி.*தாெலாழிய ேதவ அவைன ெபா1 ப6தேவ
மா1டா. DயமாியாைதA இ.A இலாம சமாவிட
திமைலA ேதாறிய/. ஓ ஆளிட
சமா உடேன ஓேடா> வ*தா.

“என Cபி1ட+பி,ேசளாேம?”

“ஆமா... இ7க... ேபசலா ...”

தா க!க

>-ெமH

ெசா, சமாைவ Cபி1ட+பினா.
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“உ7கFA இப ேவைல ஜாTதினா அறமா ேவணா வ*/ பாகேறேன?
நிைறயேப தைலவைர பாக4 + இ7ேக ெவளியிேல
காதி%>காேள...?”

“உ7ககி1ட ெகா=ச தனியா ேபச4 ... எலாைர-

இெனா நா8

வர,ெசா அ+பிடேற.”

“உ7க இUட .”

திமைல ஒ ெதா%டைன Cபி16, “இ*தா, அ*த ஆF7கைள எலா
இெனா நா8 வர, ெசா திபி அ+. உ8ளார யாைரநா இவகி1ட தனியாக ெகா=ச

வி16றாேத...

ேபச4 .”

“சாி7க...”

அவ ேபான/

கதைவ உ1றமாக தாழி16 ெகா%டபி திமைல அவாிட

தய7கி தய7கி த விபைத ெதாிவிதா. ேக16 வி16 சமா சிாிதா.

“ஏ சிாிகிறீ7க சாமி?”

“தய5 ெச;/ எைன, சாமீ+ Cபிடாதீ7ேகா! எனA அ/ பி>கா/!
சானாேல ேபா/ , சா பி>கேலனா ஐயா+ ெசா37க. இெதலா
உ7கFA அவசியமா+ நிைன,ேச. சிாி வ*/6/. நீ7கதா தமிேல
சரமாாியா ேமைடயிேல ேபசேறேள, இ+

“ ைறயா இலகண இலகியெமலா

“அ/Aேவ%>ய ெபாHைம-

என க/க4 ?”

ெதாிய4 .”

அவகாச

உ7கFA இகா?”
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“இேகா இேயா... உ%டாகி1ேட தீர4 ! நா ஊேல இகறபலா
ஆள+பேற. ஒ நைட வ*தி16 ேபாயி67க... மாச

அ ப/ (பா

A6திடேற. ஆனா ஒேர ஒ க%>ஷ...”

“என க%>ஷ...?”

“நா உ7ககி1ட 1]ஷ ப>கிேற+ யா கி1ட5

,D விடபடா/...”

“...”

“ேவ4 னா ந1

ைறயிேல நா+

தி5 அ>க> ச*தி,D ேபசற/%6+

ெசாA7க. எனA அதிேல ஆ1ேசபைன இேல. தைலவ தி சமாகி1ட
1]ஷ ப>கிறாரா + எனA ெக1ட ேபராயிடபடா/.”

‘இ/ல ெக1ட ேபA என இA’ - எH ேக1க நிைன/ ேக1காமேல
அடகி ெகா%டா சமா. இைறய நிைலயி மாத

ஐ ப/ (பா; எப/

அவA ெபாிய வர5. அ*த வரைவ இழக வி பாம ச மதிதா அவ. ப>க
ஆைச. அேத சமய

இனாாிட

ப>கிேறா

எப/ ெவளிேய ெதாியCடா/

எH ஒ C,ச . அவ சாியான அரசிய வாதியாக நட*/ ெகா%டா.

மாததி நாைல*/ நா8 தா அ*த 1]ஷ சாதியமாயி!H. ம!ற நா1களி
திமைலA ேநர கிைடகவிைல. ெச*தமி நாவல எH மக8
தனA,சிற ப1ட

ெகா6/ தைன ெகா%டா> ெகா%>A

தா ஓ ஒ;5 ெப!ற தமி வாதியாாிட

ப>கிேறா எப/ ெவளிேய சிறி/

ெதாி*/ பரவி விடCடா/ எபதி அவ மிக5
எ,சாிைகயாக5

யாபிலகண

ேபா/,

விழிபாக5

இ*தா. அத!காக அதிக கவன எ6/ ெகா%டா.

ப>ைகயி “அகர

த எ./ எலா ஆதிபகவ

த!ேற

உலA” - எH Aறைள அவ ைகபட எ.தி அைச, சீ, தைள பிாி/ கா1ட,
ெசா அவ+A ஒ ேஹா

ஒ ெகா6தி*தா சமா, “அகற

எFெத8ளா ஆதி பகவ%

த!ேற உளA” எH திமைல பதி3A

தள
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எ.தியி*த இல1சனைத பா/, சமா5A பகீெரற/. தமிழி இ@வள5
எ./ பிைழேயா6 எ./கிற ஒவைன மக8 ‘ெச*தமி நாவல’ எH
அைழக /ணி-

அளவி!A பாமரகளாக5

ம16ேம க%ைண > ெகா%6 அள*/

ஒைற உண,சி Qவமாக

>5 ெச;கிறவகளாக5

இ*த/

சமா5A வியைப அளித/. அறி*/ திமைலைய நிைறய எ.த, ெச;/
திதி ெகா6க ெதாட7கினா அவ. சமாவி அடக
ெகா6பைத இரகசியமாக ைவதிA

Aண

தனA, ெசா

திமைலைய கவ*தா

அவர/ >]ஷ மாத, ச பளைத எ.பைத*/ (பாயாக உயதினா அவ.
அவைர அவ+A மிக5

பி>/ ேபாயி!H.

அ*த ஆ%> இHதியி திமைலயி இர%டாவ/ ெகா8ைக பர
நாடகமாகிய ‘திராவிட

ழக ’ அர7ேகறி, சைக ேபா6 ேபா1ட/.

த

நாடகமாகிய ‘ேவாி! ப.த பலா’ைவ விட, இத!A அதிக வரேவ! இ*த/.
இ*த திய க ேவெறா பளபளபான மாHத3A அவைன விைர*/ இ16,
ெசற/.
-------------அதியாய 10

ேமைட நாடக7கFA

இயக ெதாடைடய இெபா8ப6

வசன7கFA , பாடகFA , திமைல ெப!ற பாரா16 , ைக த16கF ,
ஒ சினிமா க ெபனி அதிபைர ெபாி/

கவ*தன. அவ தா தயாாிக இ*த

ஒ படதி!A, ெசைனயி வ*/ த7கி வசன
திமைலைய ேக1டா. ஒற

அவ+A மைலபாயி*தா3

ஈ6பட ேவ%6ெமH ஆைசயாக5
தபக

எ.தி ெகா6A ப>

இ.க அ/ ஒ சாதன

மHற

அதி

இ*த/. ெபவாாியான மகைள கவ*/

எH அவ+A ாி*தி*த/. இயகேம

அப>தா ாி*/ ெகா%>*த/.

இத!கிைடயி பதவியிA

அைம,சராக எழிA விஜய

கிUணராஜ+A எதிராக அவ+

ெச;த சின

இயக ேதாழகF கH ெகா>

கா1>னாக8. கா7கிரT அைம,சராக பதவியி*த சின உைடயா தா
ேத*ெத6கப1ட பAதி மகFA எ*த நைமகா1ட5

ெச;யவிைல எபைத

மத,சாப!ற அரசி பிரதிநிதியாகிய உைடயா எழி

ேதேரா1டதி

த வட

பி>க வவைத க%>/

கHெகா>

பி>கப1ட/. கH ெகா> கா16வத!கான இர%டாவ/ காரண
யாA

ஊாி

பி>கவிைல. சின உைடயாA நிைன5 ெதாி*த நாளி*/
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ேதA

த வட

பி>ப/ எப/ வழகமாகியி*த/. ஒ வ காக அைத

எதிப/ எப/ யாA

திதி தரவிைல. திமைலA இரகசியமாக தமி

ெசா ெகா6/ ெகா%>*த ேவ4ேகாபா சமா Cட அைத அவனிடேம
க%>தா. மத,சாப!ற எபத!A அத எலா மத7கைள- சமமாக
பாவிகிற/ எப/ தாேன ஒழிய, இ*/ மதைத ம16

ஒழிகிற/7கறதிேல.

ஒ கிறிTதவ அைம,சேர இTலாமிய அைம,சேரா இப> த7க8 மத
ச ப*தமான விழா5A வ*தா7கனா அவ7கFA கH ெகா> பி>கிற
/ணி,ச உ7கFA உ%டா? ஊA இைளதவ பி8ைளயா ேகாயி ஆ%>
எப/ேபா நட*/ ெகா8கிறீகேள!”

“சாமி இெதலா

அரசிய! உ7கFA ாியா/. நீ7க க%6காம

ஒ/7கிA7க! எ7கFA உைடயாைர எதிக4 , அ/A என ேவணா,
ெச;ேவா ” எH அவA பதி ெசா, சமாளிதா திமைல. சமா
எதைனேயா தடைவ திபி திபி க%>/

அவ அவைர, சாமி எH

தா விளிதா.

அவ சினிமா க ெபனிA வசன

எ./வத!காக, ெசைனA றபட

ேவ%>ய சமயதி இ*த கH ெகா> ேபாரா1ட

வ*ததா பயண

தைடப1ட/. திவிழாவி ேதேரா1ட/A இைட]றாக கலவர

Fேமா

எH பய*தன ேபாVஸா, கHெகா> ேபாரா1ட/A அOமதி
தரபடவிைல. தைட-தர5

பிறபிகப1ட/.

/ணி*/ தைடைய மீறி கHெகா> கா1>யதா ைகதாகி ஒ வார
கழி/தா ெவளியிேல வர

>*த/. உைடயா எைத ெச;தா3

எதிகேவ%6ெமற திமைலயி ேபாA ஊராA பி>கவிைல. அதனா
இ*த கHெகா> ேபாரா1ட
வி6தைலயான/

ஆதரவ!H பிDபிD/ ேபாயி!H.

அவ ெசைனA றபட ேவ%>யி*ததனா

ேபாரா1டதி ேதாவிைய அவ ெபா1ப6தவிைல ஆனா கHெகா>
ேபாரா1டைத தவிர ேவெறா ேதாவி- அவ+A ஏ!ப1ட/.

தனA
ந>A

த

த ஒ இர5 பறைவயாக பழகமாகி பி த நாடக7களி

ந>ைகயாகிவி1ட ெப%ைண தவிர எழிபிேலேய அவேனா6

இெனா L1> ஏறAைறய மைனவியாக வா*த ம!ெறா ெப%ைணதா
அவ தேனா6 ெசைனA C1>ெகா%6 ேபாவதாக

>5 ெச;தி*தா.
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ச%பகைத ேபாற அதிக ப>பறிவிலாத கிராம/ ெப%ைண அவ
ெசைனA அைழ/ ேபாவதிைல எேற

>5 ெச;/வி1டா. நீ%ட

காலமாக, ச%பகைத பாகாமேல இ*/வி1ட அவ ஊA ேபாவத!A
 ெசா ெகா%6 ேபாகலா எH அவளிட

ேபானா. இவ ேபாவத!A

ேப ‘சகளதிைய தா ெசைனA அைழ/ ேபாகிறா’ எகிற தகவ
ச%பக/A எப>ேயா எ1>யி*த/. இத!A ந6வி ஒநா8 ெவ1கைத
வி16 ந*தவன/A ேத> ேபா; த சேகாதரைன, ச*தி/ த+ைடய
சிரம7கைள எலா ெசாவி16 வ*தி*தா8 அவ8. அவ+

அவ8ேம

அOதாபேதா6 எலாவ!ைற- ெபாHைமயாக ேக1>*தா. “கUடகாலதி
ந ம உடபிறதா நமA உத5வா7க. எ/A

உ Cட பிற*தவைன

பா/ எலா ெசா ைவயி” - எH இ*த விஷயதி பக/ L16
ஆ,சிதா ச%பக/A ேயாசைன ெசாயி*தா8. இேபா/, ஷ
தனிட

ெசா ெகா%6 ேபாக வர ேபாவைத அறி*த/

ச%பக

அவசர

அவசரமாக ஆ,சிலேம சேகாதர+A தகவ அ+பினா8. அவ+

உடேன

வ*தா, ெதாட*த நரக வாைகயாக ப1>யி அைடப1ட மா6 ேபா
வாவைதவிட இர%> ஒH பா/ வி6வ/ எH ச%ப க

இேபா/

/ணி*தி*தா8.

“ தேய நீ இ7ேக இகேவணா
ேபசி, சமாளிகிேற. அற

ஆ,சி L1>ேல இ. ெகா=ச ேநர

திY+ த!ெசயலா வற மாதிாி நீ-

நா

ஆ,சி-

உ8ேள வா7க” எH ெசா, சேகாதரைன ஆ,சி L1> வ*/ மைற*திக,
ெச;தா8 ச%பக .

எதிபாதப> திமைல வ*தா. அவசர அவசரமாக இர%6 வாைத
ெசாவி16 கிள 

ேவகதி, “இ*தா ச%பக

இேபா உ1கார ேநரமிேல.

எனA அவசர , ெம1ராT றப16 ேபாேற. சினிமா5A வசன
சாT வ*திA. மாசா மாச

பண

வ*/ ேச , L1ைட- , பயைல-

கவனி,சிேகா...?” - எH ஆர பிதா.

“நீ7க ம16 தா தனியா ேபாறியளா?”

“ஆமா ... அ/ெகன...?”

எ.தற
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“ெபா; ெசாலாதீ7க... அ*த வடA ெதகாாி உ7கேளாட வறதா ேக8வி
ப1ேடேன? உ8ளைத, ெசா37க?”

“அப>தா வ,Dகேய, அவைள எ7Cட இ16கி16 ேபாற/A உ
ெபமிஷ எனA ேதைவயிைல.”

“உ7கFA எ/Aதா எ பமிஷ ேதைவ? நீ7கதா எலா பாவ/A
/ணி=ச ம+ஷனா,ேச...?”

“ஆ7... ேபாY உ7கி1ட ெபாிசா அ1ைவT ேகக நா இ7ேக வரேல, பாவ
%ணிய/A நீதா ேஹாேச ஏெஜM எ6திகிேயா...?”

இ*த, சமயதிேல ச%பகதி சேகாதர+

ஆ,சி-

உ8ேள Oைழ*தன.

“வாபா ம,சா! நீ எப வ*ேத?” - எH அவைன எகதாளமாக வரேவ!றா
திமைல.

“நீ7க ெம1ராT ேபாறதா இ*தா அகாைவC1>கி16 ேபாக4 . அ/தா

“ ைற எனடா ெபாிய

“இப>

ராஜாைவ- தா உ7க Cட

ைற.”

ைற? நா எைத, ெச;யேறேனா அ/தா%ட

ர1ட>யா ேபசினா எபி> த பி? ச%பக/A

ேவற யா இகா7க நீ7கதாேன எலா ?” - எH ஆ,சிெசானா8. அவேன என ேபDகிேறா

ைற.”

உ7கைள வி1டா
இதமாக எ6/,

எற Dய நிைனேவ இறி, “ஏ? ேவற

யா இகா7க+ Aைறப16க ேவ%டாேம, யாைரயாவ/ நல ஆளா
பா/ ேத>கிற/தாேன?” - எH ெசாய/ , “ேட; நாைக அள*/ ேபD” எH ச%பகதி த பி ைகைய ஓ7கிெகா%6 திமைல ேம பாய ஆ,சி
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அவைன த6தா8. அவ Cறிய வாைதக8 ச%பகதி ேராஷைத
கிளறிவிட... அவ8 எாிமைலயாக, சீறி ெவ>தா8.

“உ திதாேன உனA ேதா4 . நா; எ,சி கைலயிேல வா; ைவகிற மாதிாி
நீ ஊ ஊரா ெபா பிைள பி/பி>/ அைலயிறிேய, அ/ மாதிாி எைனநிைன,சியா? நா நல வமிசதிேல நல அப+A ெபாற*தவடா” - எH
ச%பக

Cறிய/

அவ8 க.ைத ெநாி/ ெகாH வி6வ/ ேபால அவ8 ேம

வி1ெடH பா;*தா திமைல. அவ+ ைடய மிக5

பலLனமான பAதிைய

அவ8 ெசா!க8 சீ%>வி1டன. ஆ,சி- . ச%பகதி த பி- அக
பகதா ஓ> வ*/ விலகியிராவி1டா திமைல ச%பகைத க.ைத
ெநாி/ ெகாறிபா அேபா/.

“அHெதாியற/A நீ எ7க.திேல தா Cட க1டேல... இனியிேல*/
உனA

எனA இனிேம ேப,D வாைதேய கிைடயா/. உ

=சியிேலேய

இனிேம

ழிக மா1ேட” எH Aழ*ைதைய எ6/ ெகா%6 அ*த

L1>*/ ெவளிேயறி த பிேயா6 மHப> ந*தவன/ேக ேபா;வி1டா8
ச%பக . எ*த ஒ பலLனமான பAதிைய, சீ%>யத!காக அவ உ8
ப1டணதி மீ/ ஜம விேராதியாக மாறினாேனா அேத பAதிைய இேபா/ கீறி
ரண ப6தி வி1டா8 ச%பக . எலாவ!ைறெத ஆைசநாயகிேயா6 ப1>ன
க பள

மறக மைறக அவ வடA

றப1டா. சினிமா உலக

அவைன, சிவ

விாி/ வரேவ!ற/. அவன/ வாைகயி ம!ேறா அதியாய

ஆர பமாகிய/.

த பட

கட*/ பல ஊகளி பட

திதாக

அேமாகமான ெவ!றிைய அைட*த/. JH நாைள‘ஹ5Tஃ’ ஆக ஒடேவ ஒேர சமயதி பல

பட7கFA வசன , பாடக8 எ.த ேவ%>ய சாTக8 அவைன ேத> வ*தன.
ஓ உதவியாள ந பிைகயானவராக ேவ%> யி*த/. எழி லவ
ேவ4ேகாபா சமா 5A த*தி ெகா6தா. சமா உடேன அ6த ரயிேலேய
ெசைனA றப16 வ*/ ேச*தா.
--------------அதியாய 11

திமைலA ஆசிாியராக இ*/ க!பித சமா அவ+ேக உதவியாள
ஆகிவி1டா. எலா, ெசல5
(பா; வைர அ+ப

ேபாக ஊாி38ள A6 ப/A மாத

ஐ*JH

>கிறா! ேபால ஒ ேவைலயி இக ேந*தைத த

அதிUடமாக எ%ணினா சமா. அவைடய வய/A , அறி5A ,
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அOபவ/A
வழக7கF

சினிமா உலக நைட ைறகளி விடைலதனமான ஆ1கF

பழக

ஒ/ வரவிைல எறா3 அவைர நறாக ாி*/ ெகா%>*த -

அவA நறாக ாி*த திமைலேயா6 ேச*/ ேவைல ெச;வதி சிரம

எ/5

ேநரவிைல.

திமைல தாHமாறாக5 , எ./ பிைழேயா6

எ.தி ேபா6கிற

Tகிாி6கைள திதி, சாியாக எ.தி ைவப/ ஒHதா அவர/
ேவைலயாயி*த/. ப8ளி நா1களி ைபயகளி கா ேபாசிஷ ேநா1ைட
தி/கிற மாதிாி இேபா/ திமைலயி வசன7களி எ./ பிைழகைள- ,
ஒபிைழகைள-

திதி ேபா6கிற ேவைலைய, ெச;தா அவ. ேப

எனேவா ‘Tகிாி1 அMTெட%1’ எH தா ெகா6தி*தாக8. வாைக
ேதைவகF , வHைம-

அவைர அ*த வயதி3

அப> உைழக ைவதி*தன.

எழிபி*/ ெசைனA றப6 ேபா/ ஏ!ப1ட கசபான
அOபவ7கைள திமைல ெமல ெமல மற*/ வி1டா. திய க.

வசதிகF

பைழய /ப7கைள, Dலபமாக மற*/ ேபாக, ெச;தி*தன. எேபாதாவ/
ச%பகதி நிைன5 வ*/ ேபாA . அவ8 தா அ>ப16 வி.*/ ப6த
ப6ைகயாக கிட*த நா1களி ந*தவனதி ெச;த சிDைஷக8 நிைன5 வ .
அ*த, ச%பகமா இப> க6ைமயான வாைதகைள எலா
Cடேவ விய

ஏ!ப6 . ‘ஆைச அHப/ நா8, ேமாக

ேபசினா8 எH

ப/ நா8’ எப/

ேபா விைளயா> வி16 தா அவைள தி பி பாராம கா6 ேமய ஆர
பிததாேலேய அவ8 விரதியைட*/ மாற ேந*த/ எப/ அவ+A
உைறகவிைல. ச%பக

தைன மிக5 மாியாைத Aைறவாக ேபசி வி16

Aழ*ைதைய- Rகி ெகா%6 த பிேயா6 ஒ> வி1டா8 எப/ ம16ேம
நிைன5A வ*த/. ஊாி*/ வ*/ ேபான யா லேமா, அவ8 ந*தவனதி
Qெதா6/ கால*த8Fகிறா8, மக இராவண எகிற ராஜாைவ உ8F
காெவ%1 ப8ளி ஒறி ேசதிகிறா8 எெறலா தகவக8 காதி
வி.*தன.

திமைல கட*த காலைத- , கவைலகைள-

மறக நிைறய A>க

ஆர பிதா. ஊாி எேபாதாவ/ \> எறி*த ைக பழக இேபா/
‘சிகெர1’ ஆகி ‘ெசயி Tேமாகி7’ எற நிைலA ெகா%6 வ*/ வி1>*த/.
எ@வளேவா மனகச இ*/ , ப>கிற மக+A உதவியாக இக16

எH
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ச%பகதி த பி ெபயA ஆரயி

(பா;A >ராஃ1 ஒH எ6/

அ+பியி*தா அவ.

“நம/ மனதா7க8 ந ேமா6 ேபாக16 . Aழ*ைத சிரமபட ேவ%டா . அவைன
நல காெவ%டாக பா/, ேசதிப/ ப!றி மகி,சி. உ7க8
சிரம7கேளா6 அவன/ ப>, ெசல5கைள-

தா7Aவ/

>யாத காாிய

எH

எனA ாிகிற/. எ ேம ேகாபபடாம அ@வேபா/ நா இப>
அ+கிற பணைத ஏ!H Aழ*ைதயி ப>, ெசல5கFA பயப6தி
ெகா8ள5 ” எH அ*த >ராஃேடா6 ச%பகதி த பிA ஒ க>த
ைவதி*தா அவ.

>ராஃ1 Dவாி அைற*த ப*தாக தி பி வ*/ ேச*த/. அேதா6 ச%பகதி
த பி க6ைமயான ெமாழி நைடயி ஒ க>த

எ.தியி*தா.

‘நா ஒவ இகிற வைரயி எ அகாF , மமக+
விட மா1டாக8. உ7க8 பண திமி , ெகா.
எலா

நாதிய!H ேபா;

தா உ7கைள இப>

ெச;ய R%6கிற/. இைத ஏ!H ெகா8கிற அள5 நா7க8

மான7ெக16 ேபா;விடவிைல. ேகாயி வாச Qெதா6/ வி!றாவ/ த
மகைன காபா!ற

>-

எH எ அகாFA ந பிைகயிகிற/’ -

எபதாக A றேலா6 எ.தப1>*த/, ச%பகதி த பி க>த . திமைலA
கதி அைற*த மாதிாி இ*த/. அதபி ஊA பண

அ+

எ%ண

அவ+A வரேவ இைல. தாயிடமி*/ மகைன பிாி/ மக தேனா6தா
இக ேவ%6

எH வழA ேபாடலா

எபதாக திமைலA யாேரா

ேயாசைன ெசா R%> வி1டாக8. அ*த ேயாசைனைய அவ ஏ!கவிைல.
தேனா6 இ*தா ைபயைன கவனிக தனA ேநரமிகா/ எகிற பய

,

தா வசிகிற ஆைச நாயகி L1> ச%பக/A பிற*த பி8ைள எபதாேலேய
அவ அOபவிக ேந

ெகா6ைமகைள ப!றிய எ%ண ேம திமைலைய

த6தன. தானிA திைர உலகி நிைலைமக8 ஒ வள
சிHவைனஎெனன ெச;-ேமா எற தயக

உ8Fற இ*த/.

ஏ!ெகனேவ ெபா+,சாமி அ%ண காலமான பி வாவி எலா ஒ.க
ெநறிகைள- கைட பி>க இயலாம தாHமாறாக, சீரழி*தி*தா. திமைல.
ெசைன வாச

திைர-லக க. , பண வசதிகF , ேம3 அவைன,

சீரழிதி*தனேவ ஒழிய ப%ப6தவிைல. L6, கா, வசதிக8, எ/5ேம
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அவைன மா!றிவிடவிைல. ேம3

ேமாசமாகேவ ஆகியி*தன. எழிைப-

அதேனா6 ெதாடைடய த நா1கைள- , ச பவ7கைள-

ெமல மறக

யறா அவ.

ஆனா, அ*த, சமயதி தவிக

>யாதப> த இயக மாவ1ட மகாநா6

ஒறி!காக அவ எழிபி!ேக ெசல ேந*/ வி1ட/. அவ இலாம அ*த
மகாநா1ைட நட/வத!A இயக
சக சீதித , தமிழ நல
இA

த7க8 இயக

னணி தைலவகேள ச மதிகவிைல.

ேபண ஆகியவ!ேறா6 ம16

ெதாடைடயதாக

அவ!ேறா6 அைமயாம ம!ற அரசிய க1சிகைள

ேபால ேதத கல*/ ெகா%6 ஆ1சிைய பி>கேவ%6

எற எ%ண

இயக ஊழியக8 மதியி வ3/ ெகா%*த/. அ*த எழி மகாநா1>
Cட அ/ ப!றி ெபா/A. உHபின ஒவ தீமான

அ+பியி*தா.

ஐயாவி தைலைமயி*/ பிாி*/ வ*த பி ப>ப>யாக இயக ஊழியக8
மதியி ேதத சபல

தைலெய6தி*த/. பதவிக8 இலாம, க1சி பணியி

பிரதிபலைன அOபவிக வா;பிறி ெவH

கலாசார இயகமாகேவ ெதாட*/

பதிய, சாபா6 சாபி16 ெகா%>க ஊழியக8 யா

தயாராயிைல.

ஆ1சிைய பி>கேவ%6மானா3 , ச1டசைபயி எதி க1சியாக ேபா; அமர
ேவ%6மானா3

ேதத நிH ெவ!றி ெப!றாக ேவ%>ய/ அவசிய

உண5 அ>ம1ட/ ஊழியகளிட

எற

Cட ஏ!ப16வி1ட/, எழி

மகாநா16A அவ ேபானா. நகாி >.பி.யி*த ஒேர ஓ ஏ.சி. P1>
த7கினா திமைல. மினிTட வ*தா எ*த நிமிஷ
ெகா6கேவ%6

கா ெச;/

எற நிப*தைனேயா6 தா அ*த அைறைய அவ+A

ததா >ராவலT ப7களாவி ேக ேடக.

எழி ஊ இேபா/ மாறியி*த/. நிைறய இட7களி அவ+ைடய இயக
ெகா>க8 ெதப1டன. ஏ!ெகனேவ இ*த நிர*தர - Kாி7 சினிமா
ெகா1டைககைள தவிர ேம3

இர%6 H திய சினிமா திேய1டக8

உ%டாகியி*தன. நிைறய மர7க8 ெவ1டப16 அ*த இட7களி க1>ட7க8,
அல/ A>ைசக8 ேதாறியி*தன. ஒ ெபகி கைடக8 நாைல*/
வ*தி*தன.

காாி*/ கீழிற7கி மகாநா16 ேமைடA ேபாகிற வழியி ேதர>யி ச%பக
Q வி!H ெகா%>பைத திமைல த க%களாேலேய பாதா.

+

பி+மாக மாியாைத ப*தா5ட அவைன ேமைடA அைழ/, ெசற ஆ1க8
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னிைலயிேலேய அவைன க%ட5ட கைத திபி ெகா%6 காாி
/பினா8 அவ8. அைத அவக8 கவனிதாகேளா இைலேயா அவ
கவனிதா. த ேம அவFA ஏ!ப1ட ஆதிர
ெதாி*த/. எப>யாவ/ யாA

இ+

தணிய விைல எH

ெதாியாம ந*தவன/ேகா,

ப8ளிCட/ேகா ேத>, ெசH த ைபயைன பாக ேவ%6

ேபால

ேதாறிய/ அவ+A. தானிA உயர , தன/ அ*தT/, தனிேய நிைனத
ேநர/A எ7ேக- தனி,ைசயாக கிள பி விட

>யாத நிைல எலாமாக,

ேச*/ அவைன த6/ வி1டன. சினிமா பிரகாசதா ஊாி அவன/ கவ,சி
அதிகமாயி*த/. எேலா

அவைன

னி3

மிAதியாக க*தாக8.

கT/தி ெச;தாக8. ‘நம/ இயக, ெச ம, த*ைதயி தனய, அ%ணனி
அைம த பி தி அவக8 ேமைடயிகிறாக8. நீ7க8 அைனவ

தி

அ%ணனி ேப,ைச ேக1க ஆவேலா6 காதிபைத நா அறிேவ’ எெறலா

பாரா16ைரக8 ேமைடயி அவ காதி வி.*தன. அவ

கைடசியாக ேபDவத!A

 ேபசிய ஒ@ெவா வ

த7க8 ேப,சி கணிசமான

பAதி அவைன க*தன. அ%ண த சதி வா;*த வசன7க8 ல
இர%6 பட

எ6தா ஆ1சிையேய மா!றி கா16ேவா

இ+

- எH Cட ஒவ

ேபசினா. திமைலA உ,சி Aளி*த/. அ%ண பிற*த ம%ணி நடA

இ*த

மாநா6 வரலாH பைடக ேபாகிற/ எH ெதாட7கி க1சி ேதத ப7ேக!க
ேவ%6

எற தீமானைத

இயகதி மாநில மாநா1>3

ெமாழி*/ ேபசினா ஒவ. இேத தீமான
ெகா%6 வரப6

எH

அவேர Cறினா.

அைறய மாநா1> நிைறவாக தி. ேபசிய ேப,ைச இபதாயிர/A
ேம!ப1டவக8 C>யி*/ ேக16 வாகிய/A வாகிய

கரேகாஷ

ெச;தன. திமைலA ஆFயர மாைலகF , ைகதறி ஆைடகF மைலயாக
Aவி*தன. மாநா1> அவ த+ைடய ேப,ைச

>தேபா/ இர5 பதிெனாேற

கா மணி. ெநகிய>/ ெகா%6 ேப,ைச ேக1டாக8. ஒ ஆ8 Cட
இHதிவைர எ.*திகவிைல. மாநா6 பாரா16
உ!சாகமான கவ7க8 ச%பக

ைகத1ட3 , த*த

கைத திபி ெகா%6 காாி/பியைத

Cட மறக, ெச;/ வி1டன.

அேத கவதி மித*தப> C1டைத விலகி ெம/வாக காைர, ெச3தி
ெகா%6 > பி. வாச வ*/ இற7கினா அ7ேக அவன/ ெப1>, ப6ைக
தய சாமாக8 வரா*தாவி எ6/ அ6கப1>*தன. வா1,ேம, ஒேடா>
வ*/, “சா! திY+ ந  மினிTடேர வ*/1டா. ேவற வழி இேல. உ7க
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சாமாக8ளா

இேதா இA... நீ7க ேவற இட

எறா. வ*/ த7கியிA
உைடயாதா எப/

பா/க ேவ%>ய/தா...”

ம*திாி உ8ப1டண

சின கிUண ராஜ

ெதாி*/ வி1ட/.

ந6ெதவி யாேரா பகிர7கமாக தைன ைக அH/ வி1ட/ேபால
ஆேராஷமாயி*த/ .திமைலA.

“எனடா ெபாிய மினிTட? நா+

ஒ நா8 மினிT>ராகி இேத மாதிாி இவ

ெபா1> ப6ைகைய வரா%டாவிேல Rகி எறியா1> நா ஆ பைள இேல” எH வா1,ேமனிட

சவா வி1டா அவ.

-------------அதியாய 12

திமைலைய ேபாலேவ இயகதி ஈ6பா68ள தைலவக8, கைலஞக8,
எ.தாளக8, எேலாேம நாடக7களி ந>ப/, திைரபட7கFA வசன ,
பாடக8 எ./வ/, ெவ>8ள தமி நைடயி இயகதி!கான ஏ6க8
ந6/வ/ எெறலா

பல வழிகளி

ைனபாக இற7கின. கா7கிரஸாாி

ெமதன , அல1சிய ேபாA, தா;ெமாழி உண,சி இன உண,சி, பிரேதச
உண,சி ப!றி கவைலேய படாம அவ!ைற கணித நிைல எலாமாக,
ேச*/, திமைல வைகயறா5A விHவிHெவH

ேனH

வா;கைள

அளிதன. அவக8 ெமாழி உணேவ அ!றி*தாக8 எறா, இவக8 ெமாழி
உணேவ சகல

எறாக8. எழிபி மாவ1ட மாநா6

>*/ உைடயாரா

ஏ.சி. (மி*/ ெவளிேய!றப16 அவமானேதா6 ஆதிரேதா6
தி பிய திமைல சில நா1களி ‘திராவிட
தைன ஆசிாியனாக5

ெவளியி6பவனாக5

ெசைன

ழக ’ எேறா பதிாிைகA
சீஃ பிரசிெடசி மாஜிTதிேர1

 பதி5 ெச;/ ெகா%டா. அ*த காலக1டதி இப> ேவHபல ஏ6கF
ெவளிவர ெதாட7கின. சினிமா ேவைலகேளா6 பதிாிைக ேவைலகF

ேச*/

ெகா%டன. இயகதி!ெகH இர%6 H தினசாி ஏ6கF . ஏ!ப1>*தன.
ஆ7கில ெமாழி ஏ6கF , பிரபலமான பிரேதச ெமாழி தினசாிகF

உ8a,

ெச;திகைள றகணித ேபா/ திராவிட இயக தினசாிக8 உ8F ெமாழி
இன,ெச;திகFA

கிய/வ

அளி/ கவ,சி ெபற ஆர பிதன.

ம!றவகைளவிட L,D நிைற*த ேபா Aண 8ள /8F தமி நைட ேவH
இவகைள தனிதைம-8ளவகளாக மகளிைடேய எ6/ கா1>ய/.
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திராவிட

ழக

அப> நைடA ேப ெப!றி*த/. அதி ‘அதிர>’ எற

பAதிைய ‘தி’ எற ெபயாி அவ எ.தி வ*தா.

த இதழி

த

‘அதிர>’யி ‘எழி மாஜி ராஜாவி ஏக%>ஷ ேசாஷஸ ’ - எற
தைலபி கிUணராஜைன பி>பி> எH பி>தி*தா, இயக
ெதாட%டக8 மதியி அதிர> பAதி மிக5

விைரவிேலேய பிரபலமாகி வி1ட/.

ெபாியவக8, சிறியவக8 எH பாராம இயக/A எதிரான எேலாைரதாகினா அவ. ஆ1சியி*த கா7கிரT ம*திாிக8 தா அவன/

த

இலகாயி*தன. அவகேள விமசன/ காளாயின.

1957-ஆ

ஆ%> நைடெப!ற தி,சிராப8ளி மாநில மகாநா1> இயக

ேபாகி சில மாHதக8 ெதப1ட, ஒ Aறிபி1ட இனைத ம16

எதிப/

த7க8 ேநாகமிைல எH , அ*த இனதி தைமகைளேய - தா7க8
எதிபதாக5 தீமான

நிைறேவறிய/. இயக

ேததகளி ஈ6பட ேவ%6

எற க/ வ3ெப!ற/.

த+ைடய ஜம ைவாி எற
எற

ைறயி3

ைறயி3 , கா7கிரT அைம,சரைவயி ஒ ஆ8

சின கிUணராஜைன திமைல விடாம தாகி எ.தி-

அவ பதி3A எ/5

ெச;யவிைல. ஆனா எேலாேம அப>

ெப*தைமயாயி*தாக8 எH ெசாவிட

>யா/. எதி

காரசாரமான அரசிய ஏ6க8 ேதாறியி*தன. அவைனேச*தவகைள-

ைனயி3

அவ இயகைத,

சா6 சாெடH பதி3A, சா>ன. அகப1டா அவமான

ப6/வத!A Cட காதி*தன. ஆ1சியி*தவகளி ஒ.க

ச ப*தமான

விமசன7கைள அவக8 ெச;த ேபா/ தா7க8 க%ணா> மாளிைகயி*/
கெலறிகிேறா எபைத அவக8 உணரவிைல.

திமைல ஒ தடைவ வைகயாக மா1> ெகா%டா. ம/விலA அ *த
கால . ஒ ஊாி மாநா1>!A பி இயக நாடக
த7கியி*தா. அைல,ச3

உட அசதி-

நடதி வி16, அவ >.பி.யி

இைள

மிAதியாயி*தன.

ேவ%>ய ஆ8 ஒத ெவளிநா16 பா1> ஒறி!A ஏ!பா6 ெச;/
ெகா6தா. அ*த ஊ எழி வ1டாரைத, ேச*த/ தா. இர5 ஒறைர
மணிA ேம அவ நல A> ெவறியி நாடக A.ைவ, ேச*த எT1ரா
ந>ைக ஒதி-ட ஒேர அைறயி மகி,சியாயி*த ேபா/ ேபாVT ெர;6
எH வ*/ அைறகதைவ த1>ய/. அவ+ேகா Dயநிைனேவ இைல.

65

எ.ஐ.ஆ. தயாாிக அவைன- , உடனி*த ெப%ைணTேடஷ+A அைழ/, ெசல

ேபாVT

வ*த காTடபிைள A>ெவறியி ஓ7கி

அைற*/வி1டா திமைல. அவ அ>த>யி இற7கேவ விஷய
ெபாிதாகி வி1ட/. திமைலயி உதவியாள

மிக5

நாடகA. நிவாகி-மாக இ*த

கைனயா எபவ ேபாVஸாைர த%ட7 க1>, சாிெச;/ அ+ப ஏ!பா6
ெச;/ ெகா%>*த சமயதி திமைல இப> ேநர> நடவ>ைகயி இற7கேவ
தம ச7கடமாகி வி1ட/. அ*த, சமயதி ம*திாி கிUணராஜ D!H வ1டார/
ஊகளான த ெதாAதியி D!Hபயண
வகிற த

ெச;/ வி16 எழிேக தி பி

அச தி1டைத, சிறி/ மா!றி ெகா%6 ந6 வழியி இ*த >.பி.யி

த7Aகிற எ%ண/ட வ*தி*தவ இ*த விவரைத அறிய ேந*த/, திமைல
அேபாதி*த நிைலயி Dய நிைனவ!H இ*தா. காTேடபிைள அைற*/
வி16 மHப> ப6ைகயி ப6/ வி1டா அவ. ம*திாி வ*திப/ ப!றி
எலா

அவ+A ெதாியா/. ேபாVஸா ம/விலA மீற ப!றி

A!றி,சா16ட ‘இ மார >ராஃபி’ A!ற,சா1ைட-

Dமதி திமைலைய

ைக/ ெச;ய ஏ!பா6 ப%ணி ெகா%>*தன. ேபாVஸாைர தாகிய A!ற
ேவH ேச*/ ெகா%>*த/. நிைனதப> அவக8 திமைலைய A!ற சா1>
ைக- கன5மாக ைக/ ெச;தி*தா மHநா8 காைல எலா பதிாிைகயி3
அ*த, ெச;தி ெபாி/ப6தப1>A . A>/ வி16 ஒ ெப%4ட >.பி.யி
விப,சார A!றதி ஈ6ப1டதாக5 , ேபாVT காTடபிைள தாகியதாக5
ெச;திக8 பிரDரமாகியிA . த அரசிய எதிாிதாேன எகிற நிைலயி ம*திாி
கிUணராஜ அைத பா/ மகி*திக ேவ%6 . ஆனா ம*திாி அப>
மகிழவிைல. மிகமிக ெப*தைமேயா6 நட*/ ெகா%டா. அவ
ெப*தைமேயா6 நட*/ ெகா%டத!A திமைலயி நாடக A. நிவாகிேய
க%க%ட சா1சியாக அகி*தா.

“இ*தாபா! இைத ஒ%+

ெபாிD ப6தாதி7க. ம+ஷ A>ெவறியிேல ஏேதா

த ப%ணி1டா. எஃ.ஐ.ஆைர கிழி,D ேபா67க... ஒ%4ேம
நடகேல+ நிைன,D வி1667க... நா சகி8கி1ட ேபசிகிேற. Lணா
ரசாபாசப6த ேவணா ” - எH ம*திாி ெசாயைதத நிைனவ!றி*த திமைய தவிர ம!ற அைனவ

அதப> நட*தைத- ,

அறி*தி*தன. ம*திாி

விேராத7கைள நிைனவி! ெகா%6 அவைன பழி வா7காம ெப*தைமயாக
மானைத காபா!றியி*தா. மதிாிேய தைலயி1டதா ேபாVஸா
ேம!ெகா%6 அவைனேயா அவ ஆ1கைளேயா ெதா*தர5 ெச;யவிைல. வி16
வி16 ேபா; வி1டாக8.
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மHநா8 ெபா./ வி>*த/
திமைலயிட

கைனயா இ*த, விவர7கைள எலா

Cறி, “ம*திாி வ*/ தா ெரா ப5

ெப*தைமயா உ7கைள

காபாதினா இலா1> ரசாபாசமா ேபாயிA ” - எறா. இத!A
திமைல Cறிய பதி கைனயாைவ ம16மிலாம உடனி*த அைனவைர-ேம
அதி,சியைடய, ெச;த/.

“நீ அ>கிற மாதிாி அ>! நா வ*/ காபா/ற மாதிாி காபாதிடேற+
ம*திாிேய ேபாVஸாைர R%>வி16 அ+பி ைவ/ வி16 பினா>ேய
வ*திபா” - எறா திமைல. தன/ எதிாி ெப*தைமயாக நட*/
ெகா%>க

>- எபைத அவ ந பேவா ஒ ெகா8ளேவா சிறி/

தயாராயிைல. உலகி எலாேம வ=ச , P/, P,சி ஆகிய அ>பைடகளிதா
தி1டமிடப1>க
D!றியிபவகைள-

>-

எH அவ ந பினா. தைன-

தைன,

ைவேத ம!றவகைள- , ம!றவ!ைற- கணிதா

அவ. த எதிாி நலவனாக இக >யா/, Cடா/ எப/ அவன/
தீமானமான எ%ணமாயி*த/. “உ8ப1டண/A ேபாயி யாA
ெதாியாம கா/ கா/

வ,சாபிேல அவA ஒ வாைத நறி ெசா16

ேபாயிடலா7க” - எH உதவியாள கைனயா Cறிய ேயாசைனைய திமைல
ஏ!கவிைல.

“நீ D மாயி! உனA இ*த உ8ப1டண/ கார+வைள பதி ெதாியா/.
கைட=ெச6த அேயாகிய+வ. ேசாழிய A6மி D மா ஆடா/. ‘அதிர>’யிேல
விடாம இவ+கைள தாகி எ.திேறனிேல. ேபர

ேபசி அைத நா எ.த

விடாம ப%ற/A இேபா இப> அ> ேபாடறா7க-”

“அபி> ேதாண7க... நிஜமாகேவ நெல%ணேதாேட தா ப%ணின மாதிாி
ேதா4/7க... சமய ச=சீவி மாதிாி மினிTட ம16

அ*த ேநர/A

வரேலனா... கால பர ேபப7களிேல எலா

தாHமாறா நி]T

வ*திA .”

“கைனயா! நீ D மாயி. இ/ அரசிய. உனA ாியா/” எH ஒேர
வாகியதி அவ வாைய அைட/வி1டா திமைல. ‘அரசிய
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வாதியாயி*தா ஒ சாியான விஷயைத Cட தவறாகதா ாி*/ெகா8ள
ேவ%6

ேபாகிற/’ எH எாி,சேலா6 தனA8

D மாயி*/ வி1டா கைனயா. ‘ெக1டா3

4 4தப>

ேம மக8 ேமமகேள’ எற

பைழய பா16தா கைனயா5A நிைன5 வ*த/. “எ7கFA8ளார இகிற
விேராத

ெரா ப Y! உனA ாியா/ கைனயா! நா உ8 ப1டணதிேல

அர%மைனA8ேள Oைழ=சாேல எைன தீ/க1>6வா7க” -எH
திமைல மHப>- வ!Hதி ெசானா. இHதி வைர தனA
A6 ப/A க>னமான விேராத

ஜமீ

இபதாக பாவிபைதேய அவ

வி பினா. அ*த பாவைன அவ+A ேவ%>யி*த/. அ*த
பாவைனயி*/ சிறி/ ெநகி*ேதா இளகிேயா, தணி*ேதா, ேபாவ/Cட பாவ
எH அவ எ%ணினா. விேராததிதா அவ வள*தா. விேராததி
தா அவன/ அரசிய சா தீமானமாயி!H. விேராததிதா அவ ேப,D,
எ./, வள,சி, க எலாேம இ*தன. அ*த விேராதைத இ+

வி16 விட

அவ தயாராயிைல.

விைரவி அ6/ வ*த ெபா/ேதத சின உைடயாைர எதி/ அவ
ச1டசைபA ேபா1>யிட ேவ%6ெமH க1சி
ச1டமற ேதத3A நிற க1சியி
ஒவனாயி*தா. பர பைரஅவ ெவல

த

தலாக,

கிய 8ளிகளி அவ+

ெசவாA

>-மா எH பய

>5 ெச;த/.

உ8ள ஒ ெப 8ளிைய எதி/

ச*ேதக

ெபா/மகளி பலA

இ*தன. ேதத நி!A ேபாேத சின உைடயா ம*திாியாயி*தா. பதவியி
உயர

ேவH அவA இைசவாயி*த/. திமைல ம16 பயபடாம /ணி*/

நிறா. சின உைடயாைர :பழி வா7A

ெவறிெந அவ+8 எேபா/

ேபா அைணயாம கனH `வ/ ெகா%>*த/.
--------------அதியாய
அதியாய 13

ேதத ேவைலகளி திமைல

.,சாக இற7கினா. சின கிUண-

ராஜைன ப!றி அரசிய ாீதியாக ம16ேம எதிகாம உ8ப1டணேதா6
ச ப*தப6தி பைழய Qேவாதர7கைள எலா

ெசா ெகா,ைசயாக

எதிதா திமைல. அத!A ேந மாறாக, சின கிUண தைன எதிA
தனிநபக8, ெபயகைள Aறிபிடாம தனா மகFA எெனன
நைமகைள, ெச;ய

>-

எH. ம16 பிர,சார

ெச;தா. சின

கிUணனி இ*த ப% பலரா பாரா1டப1ட/. ெப பாேலாரா
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வரேவ!கப1ட/. திமைல ச%பகைத த8ளி ைவதிப/ ெசா*த மகைன
ப>க ைவக Cட பண உதவி ெச;யாம த Dக/காக பல ெப%கFட
ெதாட ெகா%>ப/ ஆகிய விவகார7கைள ப!றி எதி தரபின பதி3A
ேபச ஆர பிபாகேள எH யா

ேயாசிகேவ இைல. ஒேர ஒவ ேயாசி/

அ/ப!றி அவைன எ,சாிதா. “த \! உ7க Qேவாதர
எேலாA

மத/

நலா ெதாி- . அதனாேல ேகாவி Aள

ந பிைக-8ள ேம த16 மகளி யாைடய ஓ16

இ*த ஊேல

பதி இ/களிேல தீவிர

உ7கFA கிைடகா/.

அவகFA உ7க ேமேல ந பிைக வற மாதிாி நீ7க உடேன எதினா,D
ப%ணியாக4 .”

“எதினா,D

ப%ணியாக4 + நா திY+ அ+மாA வைடமாைல

ேபாடேவா, ெபமாFA திகயாண உ!சவ
அ/A ஒநாF

நடதி ைவகேவா

>யா/.

எ மன,சா1சி ச மதிகா/. ேவ4 னா ஒ காாிய

ப%ணலா ! ந ம ேவ4 ேகாபால சமா

பைத*/ ஆ%6கFA ேமேல

உ8aாிேல தமிழாசிாியரா இ*/ ஓ;5ெப!றவ.

காவாசி வாகாளக8

அவைடய மாணவகளாக இ*திபாக8. அவ பதி, ேகாவி, Aள ,
ச பிரதாய

பைழய பழக வழக7க8 எலாதிேல-

ந பிைக உ8ளவதா.

அவA ஒ மணிவிழா நடதி தடட ப%ணி அத லமாக ேமத16
ஒ16கைள ந ம ைச>ேல திப

“மணிவிழா+ ேபாட

>-மா+ பாக4 .”

>யா/. அவA ஏ!ெகனேவ அHப/

>=D

ேபா,D7க...”

“மணிவிழா5A , அHப/A

ச ப*த

இ*தாக4 + ஒ%4

க1டாயமிைல. எப யாA, மணிA6கிேறாேமா அ/தா மணிவிழா! இப
சமா5A மணிவிழா! ேபாTடாி3

அைழபிதழி3 , எலாதி-

‘விதக

ேவ4ேகாபாலனா மணி விழா’+ பிாி%1 ப%47க. சமா+ ேப
ேவணா . தைலவ தி. நட/

‘விதக ேவ4 ேகாபாலனா மணி விழா’+

ேபாTட ேபா67க. ேவ4ேகாபாலனா படைத- எ படைத-

அ*த

ஆFயர ேபாTடேல அ,D ேபா16, உ8ப1டண ெவளிப1டண
அரஹார7க8, ச*நிதி ெதக8 எலாதி-

நிைறய ஒ167க...”
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“நல ஐ>யா! ெச=சிடலா .”

மணிவிழா எ!படாயி!H. மணிவிழாவி ேவ4 ேகாபாலனாA ெபானாைட
ேபாதி மல கிாீட P1> தி ேபசினா:

“மா!றா ேதா1டதிேல மல*ததாயி+ ஏ!றெதா நHமலைர அத மணைத
மதிபவக8 நா7க8. ஏறAைறய

பதா%6 காலதி!A

ேமலாக இ7ேக

தமி ெதா%டா!றிய இ*த ெபாியவைர கா7கிரஸா ஏ கவனிகவிைல?
உ8ப1டண/ பண 1ைடக8 இ*த ஏைழ தமி ெதா%டA ஏ உதவ
 வரவிைல? இவ ம*தி நிக இ*தி ெமாழிைய பரப பா6ப1>*தா
ெதா*திக8 A37க உ8ப1டண/ ெப*தனகாரக8 இவA உதவிட
ஓேடா> வ*திபாக8. இவ பா6ப1டேதா ஏைழ தமி.காக. பா6ப1டவக8
நாதிய!H

ேபாகலாகா/ எற அகைற எ7க8 இயக/A ம16ேம

உ%ெடபைத நாடறி- , நானில
நீ7க8 அறிய ேவ%6

.வ/ேம அறி- . நா ெசாதா

எபதிைல” - எபதாக

ழகி த8ளினா திமைல.

உ8F மகளி ெப பாேலா அOமாேம அைசயாத ந பிைக-

பயபதி-

உ8ளவக8. ெப பாலான பாமர மகளிட அ*த எழி ேதர> அOமா
படைத நீ1> வல/ ைகயி சதிய
ேபா6மாH கா/

கா/

வா7கி கிUணராஜ+ேக ஓ16

ைவதா!ேபா ஏ!பா6 ெச;/ ெகா%>*தாக8

ஜமீதாகாக ேவைல ெச;தவக8. ேதத நா8 ெந7க ெந7க பரபர
அதிகமாகி ெகா%>*த/. பர பைர ெபாிய மனிதைன மதிகேவ%6

எற

த. ேபறிய மனபாைம ஊாி அதிகமாக இ*த/. உ8ப1டண/ அரச
A6 பைத ேகரட அஸாMேனஷ ெச;வ/ ேபா திமைல- , அவ
தரபின

ேபசிய ேப,Dக8 Dவாி எ.திய கனா பினா எ./க8

எலாேம ேந எதிரான பலகைள அளிதன. அ*த எ./கைள பாதபி,
ேப,Dகைள ேக1ட பி மகFA உ8ப1டண அரச A6 பதின ேம
மாியாைத அதிகமாயி!ேற ஒழிய Aைறயவிைல. எழி ேபாற பழைமயான
ஜமீ நகர7களி ‘ெநக>@ அேரா,’ எ6படவிைல. சினிமாவி ச பாதித
பணைத த%ணிரா; ஓட வி16, ெசலவழி/ ,
பிர,சாரதி இற7கி>யவிைல.

.,சாக எதி

ெஜயி/ விடலா எH திமைலயா

.ைமயாக ந ப

70

ேதத3A ப/ பதிைன*/ நா8 இA
ெச/

பயனிைல எப/ ேபா ச%பக

ேபா/, இ*/

பயனிைல

அவ+A மகதான ெக1ட ெபயைர

உ%டாகி வி16 ேபா;, ேச*தா8. ந*தவன/ மேனார=சித தர>யி பா 
க>/ இற*/ ேபான ச%பக/A, சிHவ ராஜா தைலைய ெமா1ைட அ>/
ெகா%6 ெகா8ளி, ச1> ஏ*தி அ*திமகிாிையக8 ெச;தா. திமைலA யா
வ*/ தகவேல ெசாலவிைல. த+ைடய ேதத அ3வலக மா>யி*/ ஒ
பாைடைய பிப!றி யாேரா ஒ சில உறவினகFட

ேன ஒ சிHவ

ெமா1ைடய>/ ெகா%6 Dடாம இக உறி ேபா க1> ெகா8ளி,
ச1>ைய பி>/ ேபாவைத-

Cட திமைலேய பாதா.

ேபாவ/ த த மைனவி ச%பகதி பிண

தாெனபைதேயா, ெகா8ளி ஏ*தி,

ெசவ/ த மக தா எபைதேயா அவனா அ+மானிக
மாைலயி தா விவர

>யவிைல.

அவ+A ெதாி*த/. ந*தவன/A ஓ>னா.

ச%பகதி த பிேயா மக ராஜாேவா அவனிட

க ெகா6/ ேபசேவ

இைல.

“எெலஷ+Aதாேன வ*திகீ7க. எெலஷ ேவைலைய ேபா;
கவனி-7க” - எH ேவH எகதாளமாக ேபசி வி1டா ச%பகதி த பி.
ைவேகா!ேபாாி தீப!Hவ/ ேபா, ‘உ8aாிேலேய இ*/கி16, ெசா*த
ச சாரேதாட சா5A Cட எ1> பாகாத க ெந=Dகார ஐயா அ*த
திமைல’ - எH இ, ெச;தி எ7A ெநபாக பரவிவி1ட/, அவ
கெந=Dகார, ஈ5 இரகமிலாத ப6பாதக எப/ ேபா அவ+A
எதிராக பரவியவ!ைற அ*த, சமயதி ேமைட ேபா16 மH/ேபச5
>யவிைல. உ%ைமயிேலேய அவ ச%பகதி சா5A ேபாக
ஊரறிய த அOதாபைத கா1ட

>யாம,

>யாம விதி சதி ெச;/ வி1ட/. விதியி

அவ+A ந பிைக கிைடயா/ எறா3 அேபா/ ந பாமக5
>யவிைல. இ மாதிாி அபகியாதிக8 எழிைப ேபாற ஊகளி
ஏ!ப6 ேபா/ அவ!ைற, Dலபதி பிரசார
ேபசிேயா மா!றி விட

>யாெதH அவ+A நறாக ாி*த/. இ@வள5A

உ8ப1டணதா தரபி யா
பிரசார

ெச;யேவா

ெச;/ மHேதா, ேமைட ேபா16

இ*த, ச பவைத எ6/, ெசா ேபசேவா,

யலவிைல. கிUணராஜேன அைத த6/ வி1டாரா .

ஆனா பிரசாரேம ெச;ய அவசியமிலாம அ/ பரவிய/. கணிசமாக அவ
ெபயைர ெக6த/. ச%பகதி எதிபாராத திY மரண/A
ச ப*தேம இைல எறா3

ேதத3A

ேதத  ேபாைகேய பாதி/ திைச திபி
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மா!றி வி1ட/. அ/. அவFைடய சா5 அவ+ைடய ெவ!றி ந பிைகயேச/ ெகாH வி1ட/.

இ@வள5A

கிUணராஜ மிக5

ந6வி எ7ேகேயா ஒ ஐ*/ நிமிஷ
மரண/காக

ைறப> /க

ேதத நாFA

ப%ேபா6 த ேதத அைல,சகFA
திமைலைய தனிேய ச*தி/, ச%பகதி

விசாாி/ வி1டா.

னேமேய திமைலயி தரபி ேவைல ெச;தவகளிட

ேசா5 வ*/வி1ட/. ேசா5 , அவந பிைக-

ேதத

>*த/. வாAக8 எ%ணப1டன.

ஒ

அவகைள தளதிவி1டன.

த இ*த நிைலைமைய

பாதா திமைலA ெடபாM1 பிைழAமா எேற ச*ேதகமாக இ*த/.
ஆனா பினா சில ெதாAதிகளி அவ+A கிைடத ஓ16க8
நிைலைமைய, சாிப6த உதவின. பதாயிர/ எ.J!ெற%ப/ ஒ16க8
அதிக

ெப!H உ8ப1டண

கிUணராஜ ெவ!றி ெப!H வி1டா. திமைலA

ெடபாM1 ேபாகாம பிைழ/ மானைத காப!றிய/. ேதத
ெடளேரஷனி ைகெய./ ேபா6

>5

ேபா/ “ஒ மாியாைதA அவைர

க7கிராஜுேல1 ப%ணி16 வா7க” -எH த உதவியாள கைனயா தனிட
ெசானைத திமைல காதி வா7கி ெகா8ளேவ இைல. எ@வளேவா ேப
க. , பண

வ*/

திமைலயிட

‘க,ச’ எற அ ச

Q`யமாகேவ

இபைத பா/ உதவியாள கைனயா உ8Fற வதப1டா. பணவசதி,
படாேடாப , ஜமீ ஆ1சி-ாிைம, எலா
வ சதினாிட

பறிேபான பி

ஒ1> ெகா%>*த ப%பா6

ெப*தைம- ம16

Aறாம Aைறயாம, அப>ேய இ*தன. அைத க%6
ெபாறாைமப6வைத தவிர திமைலயா ேவெற/5
அவன/ இயக

த

உ8ப1டண/ அரச

அவக8 ேமேல

ெச;ய

>யவிைல.

தலாக ேதத இற7கி எப>ேயா மாநில

.வ/மாக, ேச/ ஒ ப/ பதிைன*/ இட7களி ச1டசைப உHபின
பதவிைய ைகப!றியி*த/. எதிபாதைதவிட இ/ Aைற5தா எறா3
அரசிய பதவிைய பி>A
அவக8 மகி*தாக8.
--------------

ய!சிA ஆர ப

கிைட/ வி1டத!காக
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அதியாய 14

ேதத ேதாவிA பி கணA வழAகைள தீக5 எெலஷ ேவைலயாக
அைல*த வாடைக காக8
தீக5

தயவ!HA பண

ெகா6/ கணA

சில நா1க8 ெதாட*/ அவ எழிபி த7கியாக ேவ%>யி*த/.

ேபாTடக8, /%6 பிரDர7க8, ேதத Tக8 அ,சி1ட வைகயி
நிைறய பண

தர ேவ%>யி*த/. ஒெபகி ேமைட ஏ!பா6க8,

ஊழியகFA, சாபா6, சி!H%> வா7கிய ஒ1ட கணA எலா
பாகியி*தன. கைனயாைவஅவ!ைற எலா

சமாைவ-

நிைறய

உட ைவ/ ெகா%6

சாிபா/ ப16வாடா ெச;ய ேவ%>யி*த/.

ஒ@ெவாறாக, ெச;தா.

ஊA றப6  கைடசியாக ஒ ைநபாைச திமைலயி மனதி
எ.*த/. ச%பகேமா ேபா;, ேச*/ வி1டா8. இனிமாமனாகிய ச%பகதி த பியிட

மகைன அவ+ைடய

வளரவிட ேவ%>ய அவசியெமன? மகைன,

ெசைனA அைழ/, ெசH டாபாTேகாவிேலா, ேவH காெவ>ேலா
ேச/ ப>க ைவகலாமா எH ேதாறிய/. ஒ ந*தவன/
ப%டாரேதா6 த மக வளர ேவ%டாெமH எ%ணினா தி. தாேன ேபா;
Cபி1டா நடகாெதH ெதாி*த/. சமாதா இைத ேபசி
சாியான ஆ8 எH அவைர Cபி16 எலா விவர
அ+பினா. சமா5A இ/ சாிவ

>5 ெச;ய,

ெசா ததவன/A

எH படவிைல. தயகேதா6தா

ந*தவன/A றப16 ேபானா அவ. திமைலயி விபைத த1>,
ெசால

>யாமதா அவ ேபாக ேவ%>யி*த/. ச%பகதி த பி

கதில>தா! ேபால உடேன மH/, ெசா வி1டா. “சாமீ! எலா
நா3

ப>,D

ெதாி=ச நீ7க இ*த கிராதக+காக, இப> R/ வரலாமா? ைபயைன

இவ7Cட அ+ பினா அவ ப>,D உபட

>-மா? 4 நா3 ச சார ;

ஏெழ16 ெதா6. இேதாட A>, சினிமா சகவாச

இதைன- இகிற

எட/ேல ைபய ஒ.7காக எப> ப>,D வளர

>- ? நா3 காDA

ஆைசப16 உ7கைள ேபால ெபாிய5க இ*த மாதிாி விடைல பச7கேளாட
Dதறேத எனA பி>கேல.”

“எனபா ப%ற/? வயி/பா6+ ஒ%4. இேக? கால1ேசப
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எப>யாவ/ நட*தாக4ேம?” எறா சமா.

“பி,ைச எ6தாவ/ எ மமகைன ஒ.கமாக வள/ ப>க ைவேப+
ெசா37க” எH கறாராக, ெசா வி1டா ச%பகதி த பி. சமா தி பி
வ*/ திமைலயிட

விவர7கைள, ெசானா. ச%பகதி த பி உ1பட யா

தைன ஒ A6 ப பா7கான மனிதனாக ஒ ெகா8ளவிைல எப/
திமைலA ாி*த/. ேதத ேதாவிைய தவிர இ/ இெனா ேதாவியாக
அைம*த/ அவ+A. ைபயைன அவ மாமனிட
ெசா3வத!A ேகா1 ச1ட
அவ. தனிட

ஆகியவ!றி /ைணைய நாட வி பவிைல

வளவைதவிட ந*தவன/ A>ைசயி அவ இ+

ேயாகியனாகதா வளர

>-

எற ந பிைக உ8Fற திமைலA

இ*த/. ேதத நிைறய பண
தி பிய/

இ*/ பிாி/ அைழ/,

ெசலவாகி வி1ட/. மHப> ெசைன

ம!றவக8 பட7கFA கைத வசன , பாட எ./வைத தவிர

வ1>A கட வா7கி தாேன ஒ பட

எ6/ வி!றா ெகா=ச

அதிக

ச பாதிகலா எH ேதாறிய/. ெதாழி அவ+A இ*த ெசவாகா
யா

கட ெகா6க தயாராயி*தாக8. பணைத கட வா7கி பட

எ6க ெதாட7கினா. அேத சமய

திராவிட

ழக

‘அதிர>’ பAதியி த

ேதாவிைய ப!றி- , எழி ஜமீதா பணைத த%ணிராக வாாி
இைற/ ெவH வி1டா எH , ெதாட*/ எ.தி வ*தா. உ%ைமயி
ஜமீதா தைன விட Aைறவான ெதாைகைய, ெசலவழி/தா ெவ!றி
ெப!றா எப/ அவ+A ெதாி*தி*த/. எறா3 அரசிய நிஜைத,
ெசா பயனிைல எH அவ ஒ ந பிைகேயா6 ெதாட*/ ெபா;கைள,
ெசா வ*தா. த எதிாி உ%ைமயிேலேய நலவனாயி*தா3
நலவனிைல எH மகFA, சிதாி/ கா16வதி எவ
ெவ!றி ெபHகிறாேனா அவதா

Cட அவ
.ைமயாக

.ைமயான அரசியவாதி எH ந பினா

திமைல. மகைள ட ந பிைகயா ஏமா!றி சாமி படதி ைகய>/ வா7கி
பண

ெகா6/ ஓ16, ேசகாிேத ஜமீதா ெவ!றி ெப!றா எH

இைடவிடாம எ.தி வ*தா அவ. சில அைத ந பி அ/தா உ%ைமேயா
எH மள5
எேபா/

ஆர பிதன. ேதததா ேதாவிேய ஒழிய திைர உலகி

ேபா அவ+A ெவ!றிக8 ெதாட*தன. ெசா*தமாக எ6த பட

>T1ாி]1டகளிட

நல லாப/A விைல ேபாயி!H, அவேன ைடரட,

தயாாிபாள எெற லா

ெபயைர ேபா16 ெகா8கிற /ணி,ச3 , க.

வ*/வி1டன. அ*த ஆ%6 அவ எதிபாராத விதமாக ஒ வழகி
சிகிெகா%6 ேப

பண

ெக16 நUடப16 தி%டாட ேந*த/.
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இயகதி ஈ6ப168ள ஒ A6 பதி திமண

ஒறி!A தைலைம

வகிபத!காக அவ ேபாயி*தா. மண ெப% ெகா8ைள அழA. சினிமாவி
கதாநா;கியாக உடேன ‘’ ப%ணி ந>க ைவகலா

ேபால அதைன கவ,சி

அ*த ெப%4A இ*த/. மணமக வசதி-8ள A6 பைத, ேச*தவ.
ஆனா அதைன அழகிைல: Dமா ரக தா. மணமக8 A6 ப தா அவ+A
மிக5

ெநகமான இயக ெதாடைடய/.

அ*த மணெப%ைண பாத5ட மனதி என ேதாறியேதா அைத
அப>ேய ேமைடயி ேபசி வி1டா அவ.

“எ7க8 மணெப% சினிமா ந1சதிர7கைள ற /கிட, ெச;-

அதைன

ேபரழAட விள7Aகிறா. ஆ*திரதி*/ , ேகரளதி*/ ,
கநாடகதி*/

அழகிகைள ேத>யைல-

திைர-லக

இ*த ெப%ைண

ேபாற தமி அழகிகைள அைடய ெகா6/ ைவதிக ேவ%6 . இ*த ெப%
ம16

ந>க வ*திபாராயி நாேன எ+ைடய தயாாி ஒறி!A இவைர

கதாநாயகியாகேவ ெச;திேப. கதாநாயகியாக திைர உலகி
/ைழ*தி*ததா வரலாH பைடதிபா இவ” எH இப> ெதாட7கி
ெதாட*த/ அவ+ைடய தைலைம உைர. மணமக+A , மணமக L1டாA
இ/ பி>கவிைல. திமண தைலைமயி ‘மணமக8 ந>ைகயாகியிகலா ’
எப/ ேபாற ேப,D எனேவா ேபா*த/. ெகளரவமாக5 இைல.
தைலைம வகிக வ*த றா

மனித ஒவ மண ெப%ணி அழைக அ7க

அ7கமாக வணிக ஆர பித/ ேவH மணமக+A , அவைன ஒ1> வ*தி*த
உறவினகFA

எாி,சc1>ய/. அவகFA இ*த தைலைம, இ/மாதிாி

ேமைட ேப,D எ/5ேம பி>கவிைல. வணைன- , சினிமாவி ந>க
ைவகலா எற ேப,D
>யாம, ெமல5

ஒ வழியாக மணவிழா

வர  மீறி ேபாகேவ ெப% L1டா

ெசால5

>யாம விழிதன.

>*த/. திமைல ெசைன தி பினா. ஒ வார

கழி/ அவ த+ைடய ெராடb அ3வலகதி இ*தேபா/ யாேரா ஒ
அழகிய இள ெப% P1ேகஸு

ைக-மாக ேத> வ*திபதாக வா1,ேம வ*/

ெதாிவிதா. உ8ேள வர,ெசானா அவ தைலைம வகி/ நடதிய அ*த
மணவிழாவி மணமக8 இரயி*/ இற7கிய ேகாலதி ெப1>எதிேர நிறா8.

ைக-மாக
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“சா! உ7கைள ந பிதா றப16 வ*திேக. எப>யாவ/ எைன
ஹீேராயி ஆகி67க சா! நா. அ*த கா1டாேனாட A6 ப நடத

>யா/.

அவ+A நா அழகாயிகிறேத பி>கேல. வா;A வா;, ‘ெபாிய ர ைபயி+
நிைனபா>’+ Aதி காமி,சிகி1ேட இகா. கதாநாயகி மாதிாி
அழகாயிேக+ எைன பதி க*/ ேபசின/காக உ7க ேமேல
அவ+A ப6 ஆதிர . எனாேல இனிேம அ*த நரகதிேல கால*த8ள
>யா/! நாேன ெசாலாம ெகா8ளாம, றப16 வ*தி1ேட.”

/ணி*/ கணவைனேய அவ இவ எH ஏக வசனதி தி1>னா8 அவ8.
அவ மணவிழாவி அவைள க*த க,சி அவFA L1ைட வி16 ஓ>
வகிற /ணிைவேய அளிதிகிறெதH திமைலA ாி*த/. அவ8
ெசய3காக அவைள க%>க5

>யாம, பாரா1> ஏ!க5

>யாம

திணறினா அவ. தன/ ெபாHபிலாத ேப,D திதாக ெதாட7கிய A6 ப
வா5 ஒைறேய சீரழிதிப/ ப!றி அவ கவைலபடவிைல. த+ைடய
இைணய!ற ெசாவைம த கால>யி ஒ அழகிைய ெகா%6 வ*/
ேசதிபதாகேவ எ%ணி ெபைமப1டா அவ.

ெமல ெமல அவைள வசப6தி படதி கதாநாயகியாAவதாக உHதிெமாழி
ெகா6/

த தனA கதாநாயகியாகி ெகா%6 மகி*தி*தா திமைல.

சில நா1களி விவரமறி*த அவ8 கணவ திமைலயி ேம கிாிமின வழA
ெதாட*தா. சினிமாவி ந>க, சாT தவதாக ெபா; Cறி த
மைனவிைய கடதி, ெசH ெக6/ வி1டதாக திமைலேம A!ற
சா1>யியி*தா. ‘அடஷ’ (கடத) எH ேவH பழி வ*தி*த/. இ*த
விவகார

ஒ நாைல*/ மாத

கணிசமாக, ெசல5

ேகா1, ேகT எH அவைன, சீரழி/ வி1ட/.

ைவ/ வி1ட/. சாதாரண மனிதனாக இ*/ ெகா%6 ஒ

ெப%ைண கவ/ ேவH, சினிமா தயாாிபாள, இயAநராக இ*/ ெகா%6
ஒ ெப%ைண க.வ/ அபாயகரமான காாிய
ாி*த/. இ*த விவகார

எப/ இH அவ+A

அவ ெபயைர ேபா/மான அள5 ெக6/ வி1ட/.

ெகா=ச நாைளAதா. பிறA மகF இைத எலா
அவ+

மற*/ வி1டாக8

மற*/வி1டா. அவைன ஓ அ7கமாக ெகா%>*த இயக

இ மாதிாி, சHககைள- , வ.ககைள-

எHேம ெபா1ப6தியதிைல.

மகளி மறதிைய ந பிதா பல அரசிய நடதினாக8. ேததகFA
நிறாக8. ெவ!றி ெப!றாக8. இயக7கைள நடதினாக8. ேப க எலா
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ெப!றாக8. ச1டமற ேததகளி தள5!றி*த அவ க1சி நகரைவ
ப=சாய/ ேததகளி

.,Dட இற7கிய/, ெபா/வாக நா1>

அகவிைலக8 ஏறியி*தன. நல அாிசி கிைடகவிைல. ேரஷ ேவH. அாிசி
விைல பலமட7A ஏறியி*த/. உைடயா அ%ணா,சி... உF*/விைல எனா,D
எப/ ேபாற ேகாஷ7கைள எ/ைக ேமாைனேயா6 இயக/A அவ எ.தி
ெகா6தா. நகரைவ ேததக8 நைடெப!றன. அதிசயபடதக அளவி
அவகளி ெவ!றி இ*த/. யாேம எதிபாகவிைல. ெசைன
மாநகரா1சிைய அவக8 பி>தாக8. ேவH பல நகரசைபக8, ப=சாய/கைள-

அவக8 ைகப!றியி*தாக8. மக8 த7க8 பக தி பி-

யிகிறாக8 எபத!கான அைடயாள ெவளிபைடயாகேவ ெதாிய
ெதாட7கியி*த/. ைகயி பதிாிைக- , ைபயி பண வசதி- 8ள அவ+A
இயகதி எேபா/

ேபா தனி, ெசவாA இ*த/. ெபா/வாக

ஒவ+ைடய அHபதாவ/ ஆ%ைட தா ெகா%டா6வாக8. திமைலேகா
ஐ பதா%6 நிைற*தைதேய ‘ெபா/வா5, ெச ம3A ெபாவிழா’ - எH
ெகா%டா>னாக8. அைர ப5னி ஒ ேமாதிர

- க1சி, சினேதா6 ேபரறிஞ

ெப*தைகயாக அவ வண7கிய இதய ெத;வமான அ%ணேன அவ+A
ேமைடயி அணிவிதா. “ெசா!ெபாழி5 ெதற, எனைம இளவ, திைர
வசன திறனாள, இயக தளபதி இH ெபாவிழா கா%கிறா. மணிவிழா
நாைள கா%பா” - என அ%ண பாரா16ைரகைள பக*/ அவைன
க*தா.

அவன/ ெபா விழாைவ க1சி ெகா%டா>ய சிறி/ காலதி இ*தி ெமாழிைய
தீவிரமாக எதி/ ஒ ேபாரா1ட

நட/வெதற எ%ண

இயகதி தீமான

ெச;யப1>*த/. க1சிைய வளகேவ%6மானா நாளைடவி தனி நா6
ேகாாிைகைய ெமல ெமல வி16விட ேவ%6ெமH ச1ட விவர

ெதாி*த,

சில தைலவக8 ம1டதி வ!Hதி வ*த. ெடயி மாநில7களைவA
ேபா; வ*தபிறA அ%ணனி மனபாைமயி3

சில மாHதக8 வ*திப/

ேபா ேதாறிய/. நா16A ஏ!ப1>*த அ*நிய அபாய7க8
பய Hதிய ேபாெதலா

தனி நா6 ேகாாிைக எற ஒேர காரணைத கா1>ேய

இ*த இயகைத தைடெச;/ வி6வாகேளா எH பய

“மா7Aயி Cவி6

!றி ேதாறி

நிலவிய/.

Q=ேசாைல - அ/ ந ைம மா1ட நிைனA சிைற,சாைல” -

எH மாநிலதி38ள சிைற,சாைலகைள பல ைற ச*திதவகFேக
‘க1சிைய தைட ெச;வாகேளா’ எற எ%ண

ம16

பயைத உ%டாகிய/.
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மாநகரா1சிகைள ைகப!றிய பி மாநில ஆ1சிையந பிைக எேலாA

ைகப!ற >-

வ*தி*த/. அ*த, சமயதி ஒ நா8 ஒ

எற

கிய

ேவைலயாக கல*/ ேபச ேவ%6ெமH அ%ண அவைன
Cபி1ட+பினா.
-------------அதியாய 15

க1சிA

இயக/A

ேவ%>யவரான ஒ வழகறிஞ L1> அ%ண

அவைன எதிபா/ காதி*தா, அவ ேபா;, ேச*த ேபா/ அவைன மிக5
பிாியேதா6 வரேவ!றா. அ%ணேனா6 இயக லவக8 எH அவ கதிய
ேவH சில

இ*தன. ேதத ெசல5கFகான நிதி வP, மாவ1ட வாாியாக

இயக ெகா8ைககைள பர

நாடக7க8 நட/த, தமிழக

.வ/

மாணவகைள ஒ தீவிரமான ேபாரா1டதி ஈ6பட தயா ெச;வ/ ஆகிய
ேவைலகளி நாடக7க8, மாணவகைள தயாநிைலA ெகா%6வவ/ ஆகிய
இர%ைட-

அவ ெபாHேப!க ேவ%6

எH க1சி ேமட

கதிய/.

உாிைமேயா6, “த \ இைவயிர%>!Aேம உைன தா ந பியிகிேற” எH அ%ணேன உதரவி16 வி1டா. கடைம, க%ணிய , க16பா6
ேறா6

எைத- தா7A

ெச;பவகைள மனிக5

மறக5

பழகேவ%6

எறா. தவH

எறா. தவH ெச;யாமேல

சா1ட தயாராயி*தன சில. ‘கைலஞகளி

Cட ம!றவகைள A!ற
ெசவாகினா இயக

இதயேதா6 ெசயபட ேவ%6

வள*திகிறதா? அல/ வள*/ வி1ட இயகதி

ெச@வாகினா கைலஞக8 க.

ெபாF

ெபHகிறாகளா?’ - எெறா

ச,ைச திமைலைய வி பாதவகளா எ.பப1ட/. இயக/A8ேளேய
தேம ேகாப

ெபாறாைம- உ8ளவக8 இகிறாக8 எப/

திமைலA ெதாி*த/. ஆனா, அ*த ெபாறாைம அவைன Lதிவிட
>யவிைல. ேவcாி3 , ம/ைரயி3

C>ய இயக மாநா6களி ஏ!கனேவ

இ*த யா யாேரா காணாம! ேபானா3

ெதாட*/ இவ இ*தா. ெபய

ெப!றா. வி/நக தியாகி ச7கர7கனா ெசைன மாநிலதி!A ‘தமிநா6’
எH. ெபயாிடேகாாி உ%ணாவிரதமி*தா. அவைட ேகாாிைகA
கா7கிரT அரD ெசவி சா;கவிைல. த இதய ெத;வமாகிய அ%ண+ட
அவ+

ெசH வி/நக

மாியாைத ெச3த

தியவ ச7கர7கனாைர, ச*தி/ அவA

>*ததி ெபைமப1டா திமைல. ‘தமிநா6 கா7கிரT
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கமி1>’ எH த

க1சிA /ணி*/ ெபய ைவதி*தவக8 அேத ெபயைர

மாநிலதி!A ைவகாம L% பி>வாத

பி>தாக8, ச7கர7கனாைர ேபா;

பா/ மாியாைத ெச;தத ல மகளிட த7கFA மாியாைத ேத>
ெகா%டாக8 அவக8. 78 நா1கFA பி ச7கர7கனா உயி நீதேபா/
ஆ1சியி L% பி>வாத

அவகFA க ேசபதாயிைல. திமைல

வைகயறா இதைன நA பயப6தி ெகா%டன. அத!A
மகளிட

ைன விட ெபா/

த7க8 மதி , மாியாைத- ெபக தக விததி பல காாிய7கைள

அ6த6/, ெச;- வா; அவகFA ஏ!ப1ட/.

1962-இ சீன ஆரமிபி ேபா/ அவக8 இயக
ெகா%ட/. ைக விட ேவ%6
ேகாாிைகைய ைகவிட5

மிக5 ெபாHட நட*/

எH சில வ!Hதிய பிாிவிைன

இ/தா தண

எH ேதாறிய/. அ*நிய

ஆரமிபி!A எதிராக ேந ெப மகனாாி கரைத பலப6த ேவ%6ெமH
இயக தைலைம வி6த ெப*தைமயான அறிைக மகைள மிக5

அ*த இயக/A பAவ
ம!ெறா காாிய

விேவக

இபைத ேம3

கவ*த/.

நி(பிப/ ேபா

நிக*த/. பிாிவிைன தைட, ச1டதி கீ இயகேம நD7கி

அழி- ப> வி16வி6வதா அல/ பிாிவிைன ேகாாிைகைய தியாக
வி16 இயகைத ம16

வளபதா எH -

ெச;/

>5ெச;ய ேவ%>ய தண

வ*தேபா/ சமேயாசிதமாக பிாிவிைன ேகாாிைகைய ைகவி6வதாக இயக
தைலைம அறிவித/. ‘க%ணி /ளிக8 பதவி ஆைசகாக திராவிட நா6
ெகா8ைகைய கா!றி பறக வி16 வி1டாக8’ - எH கி%ட ெச;தவகைள
அவக8 ெபா1ப6தவிைல. திமைலேயா அ%ணனி தீக தாிசனைத- ,
அரசிய ெதாைல ேநாைக- விய*தா. த ேபாறவகைள-

இயகைத-

க1> காத இதய ெத;வ/A நறி Cறினாக8 அவக8. திமைலைய
ேபாH அ%ண+A ஒாி ஆ%6க8 இளைமயாக இ*த த தைலவக8
Cட பிாிவிைன ேகாாிைகைய ைகவி1ட/ ெபாிய ராஜ த*திர

எH

கதினாக8. சீன ஆரமிபி ேபா/ ேந ெபமகனாA அளித ஆதரவி
ல

இயக

‘சிHபி8ைளதனமான/ இைல, ெபாH8ள/’ எற ந பிைக

வ*தி*த/. அவைனேபா நாடக

திைரபட , எH இயகதி ேவH

கைலக8 ல பயனைட*/ வ*தவகைள ஒ6க ேவc மகாநா1> அைத ஒ
பிர,ைனயாக

யறவகைள அ%ண வாயைடக, ெச;த வித

திைவ

மைலக, ெச;தி*த/. நீ%ட கால/A அவ அைத மறகவிைல.
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அவ இயக ேவைலகளாக அைல*/ அ6/ வர இA
நிதி திர1ட ஊ(ராக நாடக7கF , C1ட7கF
இர5 ெச7கப1> நாடக

ெபா/ ேதத3A

ேபா16 ெகா%>*த ேபா/ ஒ

>*/ இர5 இர%6 மணிA காாி ெசைன

தி பினா. அவ வழகமாக இர5 ேபா; த7A இர%6 H L6களி
மிக5

இள

வாளிபான ஒ ந>ைகயி L16A எேபா/

ேபா அH

ேபானா. அ*த ந>ைகைய ைஹதராபாதி*/ ெசைனA A>ேயற, ெச;/
L6 வா7கி ெகா6/ இர%6 H பட7களி கதாநாயகியாக ந>க ைவ/
ேன!றியேத அவதா. ஏறAைறய தேனா6 ம16

தா ச ப*த

ைவ/ ெகா%>கிறா8 எH இவ அவைள ப!றி ந பி ெகா%>*தா.

ஆனா அH ெச7கப1> இயக நாடக
ெசற ேபா/ இவ+A ேபா1>யாக

>*/ அவ அவ8 L1>!A,

ைளதி*த ேவெறா பணகார

தயாாிபாள ைடரடாி கா அ7ேக அவ8 வி16 ேபா>ேகாவி நிH
ெகா%>*த/. இரத

ெகாதித/ இவ+A. அ*த ந>ைக தனA /ேராக

ெச;/வி1டதாக இவ எ%ணினா. தா இப> /ேராக7கைள தைனேய
ந பிவ*த ச%பக

ெதாட7கி எதைனேயா ெப%கFA, ெச;திப/ அேபா/

அவ+A நிைன5 வரவிைல. அ*த தயாாிபாள வ*/ ேபான/ ப!றி அல1>
ெகா8ளாம, அவ ேபான பி இ+
வ*தி*தா ஒேவைள இவைன-

ஒ மணி ேநர

கழி/ இவ

சிாி/ ெகா%ேட அவ8 வரேவ!றிக

C6 தா. ஆனா திமைலA இேபா/ ெவறி %6 வி1ட/. தா
பரதனாயிA

அேத ேவைளயி தனிட

பதினியாயிக ேவ%6

எH எ%4

பழA

ஒ@ேவா அழகிய ெப%4

Dயநலமான சி*தைன அவனிட

எHேம இ*த/. தனA அ>ைம ேபா*த ச%பகைத அவ ெபாிதாக
ஒH

வாழ ைவ/விட விைல. தனிட

இைண*தி*த ம!ெறா ெப%ணிட
ெகா%டா. தா யாA
நிைனக5

/ேராக

அழகிய உடைல ஒபைட/.

அவ /ேராகியாகேவ நட*/
ெச;யலா , தனA யா /ேராக

ெச;ய

Cடா/ எகிற இ*த நிலபிர/வ மனபாைமயி ேவ அவ+8

ஆழ இற7கியி*த/. தி அ7ேக ேதா1டதி /ணிக8 காய ேபா1>*த ஒ
த

/ ைநலா கயி!ைற இ./ தயாராக வைளய

ேபா16 ைவ/

ெகா%6 அவக8 இ*த ஏ. சி. அைறயி வாயி காதி*தா. ப=சமா
பாதக7களி அவ

. தAதியைடய ெகாைல ஒH தா இ/வைர

மீதமி*த/, இH அைத- ெச;ய C>ய ெவறி அவ+A8 வ*தி*த/.
பட7களி3 , நாடக7களி3 , கைதகளி3 பா/ ெகாைல எப/ Dலபமான/,
ெச;ய

>*த/, ெச;ய C>ய/ எெறலா

ேதாறினா3 , ைககF , மன
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ந67கின. உட பி ேவ/ ெகா1>ய/. ெகா=ச ேநர தா அப>. பி
அவ+A /ணி5 வ*/வி1ட/.

அவF

அவ+

சிாிதப>ேய ஏ.சி. அைறயி கதைவ திற*/ ெகா%6 ெவளிேய

வ*த ேபா/ மைற*தி*த அவ தயாராக ைநலா கயி!றி ெச;/ ைவதி*த
வைளயைத அ*த ஆளி க.தி க,சிதமாக வி.கிறப> Lசி கயி!றி இர%6
Oனிகைள-

விைர*/ D%> இ./ இHகியேபா/ ஒேர சமயதி இர%6

அலறக8 எ.*தன. ஒH மா1> ெகா%டவ+ைடய/. ம!ெறாH
அவFைடய/. கயி!ைற அவ ைகக8 இ./ இHகிய ேவகதி Aரவைளஒ67கி ஓ;*தன. ‘ஏதாவ/ ,D வி1டா, நீைசைகயினாேலேய அவைள-

ெதாைல*தா;’ - எH

மிர1>னா. வாச இ*/ CAர ேக16 ஓ>

வ*த Cகாைவ அவைள ெகா%ேட திபி அ+ப, ெச;தா. ெகாைல-%ட
ஆைள அவ காாிேலேய சா;*தா ேபால உ1கார ைவ/ ந8ளிரவி
கட!கைரேயார உ1சாைலயி ெகா%6 ேபா; வி16 தி பினா. பல
ஆ%6கFA

 எழி ஜமீனி உ8ப1டணதி*/ அவைன இப>,

சில ெகாைல ெச;ய

யH அ>/ ெகா%6 வ*/ ேதர>யி ேபா1டேபா/

அவ அபாவி; அநாைத, இேறா வாைகயி சகலவிதமான P/வா/கF
ெவ!றி மாக7கF ெதாி*த அரசியவாதி. அவனா
அறிர5

.வ/

க1சி நாடக A.5ட ெச7கப1> இ*ததாக

பகாவான அபி தயாாிக
/ணி-

>யாத/ எ/5மிைல.

>*த/. விேராதிகைள விைர*/ அழி/விட

அரசிய எ,சாிைக-ண,சி தா இ*த ெகாைலைய அவ ெச;ய

R%>ய/. ெவ!றி பாைதயி தனA இைட]றாக இபவகைள அக!Hவ/
அறப6/வ/

தவறிைல எற உண5 அரசிய சகஜமானதாக

நிைனக ப1ட/. இ*த ெகாைலAபி அவனிட

ஒ அ>ைமையேபா

ப>*/, பணி*/ வழிA வ*தி*தா8 அ*த ந>ைக. ேபாVஸா ெகாைலயி
தைடய7கைள அைடய
வழகமாக, D!H

>யாம திணறி இற*தவனி கா >ைரவ, கட!கைரயி

சில ெரள>க8, ஆகியவகைள பி>/ ைவ/ லாகபி

விசாாிக ெதாட7கியி*தன. திமைல- , ச ப*தப1ட இள
ச*ேதக/ேக உ1படவிைல. மிக5
ெகா%6 அ*த ந>ைகைய-

ந>ைக-

திறைமயாக தைன- காபா!றி

காபா!றியி*தா அவ. ‘ப=சமா பாதக7க8’

எH ெசாகிறாகேள, அதி ஏறAைறய எலாவ!ைற-ேம தா1ச%ய
பய மிறி தனா, உடேன ெச;ய

>-

,

எற ந பிைக இேபா/

அவ+A வ*தி*த/. தனA பி>தமான அழகியிட

ேபா1> ஆளாக வ*/

ெதாைல ெகா6த இைட]H ெதாைல*த/ எகிற திதிேயா6 ேபா1>
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தயாாிபாள, ைடரட ஒவைர தீ/க1> வி1ேடா

எற நி மதி-

இH

இ*த/. என காரணதாேலா அ*த ஆளி க.ைத ைநலா கயி!றா
இHA

ேபா/ எழி உ8ப1டண

ெகா%டா திமைல. ைவர
ெகாைலA, ச7கப

ஜமீ வைகயறா ஆ1கைள நிைன/

பா;*த அ*த பைழய விேராதைத எ%ணிய/ேம

ெச;/ ெகா%ட/ ேபா ஓ உHதி கிைடத/. தன/

த!காக விேராதிகைள ெதாைலக ேபா/மான மனஉHதி ெபHவத!காக நிர*தர
விேராதிகைள அ>க> நிைனகேவ%6

ேபா*த/ அவ+A. ெவHபி3 ,

/ேவஷதி3ேம அவ வள*தி*தா. ெவHபி3 , /ேவஷதி3ேம அவன/
அரசிய உவாயி!H. ெவHபி3 , /ேவஷதி3ேம அவன/ ெவ!றிகF ,
ெபாளாதார, க வசதிகF

உHதிப6த ெப!றன. இ/ நாளைடவி அவைன

ஒ லா>T1 ஆகியி*த/. பிறைர /Hதி மகிழேவ%>ய மனநிைலA
அவ வ*தி*தா. அ/ தவறிைல எH அவேன ந பினா. அவ
எப>ப1டவனாக இ*தா3
ைகவி6வத!A ஒேபா/

இயக

, அத தைலைம- அவைன

தயாராயிைல. அவன/ ெசவாA இயகதி

நாFA நா8 ஓ7கியப>யி*த/.
----------------அதியாய 16

பரTபர
இள

ஒவ இரகசியைத ம!றவ காப/ எற அ>பைடயி அ*த அழகிய

ந>ைக-

அவள/ த*ைத வய/8ள திமைல-

ெகா%டன. ச%பக
வமான/A

ஒவைரெயாவ மண*/

இற*தி*த/ வசதியாக ேபாயி!H. அவள/

அவேன அதிபதியானா. மாெக1> க.

ெசவாA

உ8ள ஒ ெபாிய ந>ைகA அவேன உாிைமயாளனானா. அவைள பட/A
 ெச;கிறவக8, பிளாகி3 , ஒயி1>3
திமைலைய

பண

ெகா6கிறவக8 எேலாேம

த ச*திதாக ேவ%>யி*த/. திமைல அவFA

ெசவ/A , அழகி!A

அவ8

ேசேத எஜமான ஆனா. அவ+ைடய இ*த திய

பதவிக8 க1சியி அவ ெசவாைக அதிகமாகின. இயக லவக8 அ>க>
ச*திA

இடமாக அவ8 L16 ேதா1ட

, ஏ.சி. அைற-

பயப1டன.

அ>க> அ7ேக நல வி*/ சைம/ ேபாடப1ட/. தைலவA , ம!ற
பிர ககFA

ேதைவயானேபா/ காக8 உபேயாக/A தரப1டன.

திவி ெசவாA ம16மிறி கவ,சி/கணவ எH ெபய பரவி அதனா3
C1ட

அதிகமாயி*த/. இன ந>ைகயி
அவைன பாபத!A எ7A

ஒ

C>ய/. அதனா அவ+ேக ஒ ந1சதிர அ*தT/ வ*தி*த/. ஒ
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Pப Tடாாி கணவ எறா D மாவா? அவ சி ஜிபா, ப16 ேவ1>,
ைவர ேமாதிர , இ%>ேம1 ெச%1 வாசைன எலா

Pழ வ*தாேல ஒ கைள

க1>ய/. சினிமா பதிாிைககளி எலா அவைன ப!றிய கிDகிD, தகவ
ெச;தி, /4Aக8 அதிகமாக ெவளிவர ெதாட7கின.
இயகதி இைதெயலா

 இ*த/ ேபா

எதிகேவா த6கேவா ஆ1க8 யாமிைல.

க1சிA8 ஈகப1ட ெபவாாியான ஆ1கேள இேபா/ அவனாதா
ஈகப1டன. சினிமா5A கைத எ.த, வசன
ஏாியா விநிேயாக உாிைமைய ெபற எH வித

எ.த, பாட எ.த, ந>க,
விதமானவக8 இவ சிபாாிைச

நா> வ*தன. அவைன மதி/ ைகக1> நிறன.

தமிநா6

.வ/

மாணவகைளேபாரா1ட

இராபகலாக ஓ>யா> அைல*/ பணைத- ,
அவனா ஒH திர1> ைவக

ெவ>த/. கா7கிரT ஆ1சியி மீ/

>*த/. இ*தி எதி
க1சியி மீ/

ெபாி/

கசபைட*த ஆ,சாாியா ேபாற ேமைத Cட இெபா./ இ*தி எதிைப
ஆதாிதா. கா7கிரஸுA எதிரான அரசிய கி1டணி ஒH உவாக ேவ%6
எH அவேர வி பினா. இேபா/ இயக ேப,சாளக8, ஆ,சாாியா, A3க
ப1ட - ேபாற பைழய பழகிய அைடெமாழிகைள ெமல ெமல ைக வி16வி16
தறிஞ ராஜாஜி எH ெகா=ச

அதிக மாியாைதேயா6 ேபச

ெதாட7கியி*தன. ேவH சில க1சி கF

இட/சாாி இயக7கF

Cட திய

C1டணிைய ஆவேலா6 எதிபா/ காதி*தன. அ>தள/ மக8,
வதகக8, ப>தவக8 எலா மதியி3

அேபாதி*த ஆ1சியி மீ/ ஒ

ெவH வள*/ வர ெதாட7கியி*த/. ஆ1சி ெசவாகிழ*தி*த/.

தமிழக மாணவக8 இ*தி எதி ேபாாி Aதிதன. சில கcாிகளி
வளாகதி!A8 அரசிய ச1டைதேய தீயி16 ெகாF/கிற அள5 மாணவக8
ெவறிேயா>*தன. மாநிலதி எலா ெந6=சாைலகளி3 காக8 வாகன7க8
நிHதப16, ெப1ேரா ேசகாி/ அைத ெகா%6 எாி]1டகளி ஈ6ப1டன.
ரயிகF , பTகF எாிகப1டன. சாைலக8 மறிகப1டன. வாகன7கைளரயிகைள-

நிHதி ‘இ*தி அரகி ஒழிக’, ‘ல பர> இ*தி ஒழிக’ எெறலா

தாாினா எ.தினாக8, வாைகேய Tத பித/. கவி நிைலய7க8 கலவர
நிைலய7களாயின. /பாகி பிரேயாக7களி உயி,ேசத7க8 ஏ!ப1டன. சில
இட7களி ேபாVTகாரக8 உயிேரா6 ெகாFதப1டன. அத!A
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அழிதேபா/ வ ைறக8 நிகழ வா;பிறி அைத அவ சமாளிதா.
இேபாேதா இர%6 தரபி3

வ ைறக8 நிக*தன. ைக மீறி ேபான

நிைலைமைய, சமாளிக ெதாியாம ஆ1சி திணறிய/. ெதாட7கி ைவதவகேள
எதிபாராத அள5 நா1> தீப!றி இத/. ெமாழிப!H ம16
விைலவாசி எதி, Dத*திர

இறி,

ெப!றதி*/ விடாம ஆ1சிைய நடதி வ*த ஒ

க1சியி ேம ஏ!ப1ட ச, எலாமாக, ேச*/ ெகா%டன. இ*தி எதி
ேபாாி ேபா/ அவ ப பரமாக அைலய ேவ%> இ*த/. பல இைளஞக8
தீAளிதாக8. ஒநா8 மாைல ப8ளி ஒறி
ஊ!றி எாிக

கபி பTஸுA ெப1ேரா

யH ெகா%>*த மாணவ A ப நட*த /பாகி, P1>

பக/ Aபைத, ேச*த ப/ பனிர%6 வய/, சிHவ ஒவ மா1>
ெகா%6 இற*/ ேபானா. அவ இயகைத, ேச*த A6 ப/, சிHவனா,
ப>கிற ைபயனா, ேபாரா1டதி ஈ6ப16 /பாகி பிரேயாகதி
மா%டானா, கலவரைத ேவ>ைக பாக வ*/ ந6வி சிகி ெகா%6
மா%டானா, எெறலா

விவர7க8 ெதாியாவி1டா3

அரசிய ாீதியாக பயப6தி ெகா8ள

அ*த இள

சாைவ

>5 ெச;தா திமைல.

“றநாe!H தா; ேபாA அ+பிய சிHவைன அH க%ேடா . இ*திைய
எதி/ திய றநாeH பைடதா இவ” எH எ.தி இயக தினசாிகளி
சிHவனி படைத பிரDாி/ ெவளிவர, ெச;தா திமைல.

இயகைத, சாராத தினசாிகF
மிக5

Cட இ*த, ெச;திைய ப!றி

அகைற கா1> ெவளியி1டன. ‘ைள சிதறி மா%ட ப,சிள

எH Cட மிக5
மரண

பதிாிைககF

பாலக’

ெசேசஷனலாக இைத ஒ பதிாிைக ெவளியி1ட/. சிHவனி

அைத ெவளியி1ட

ைற எலாமாக, ேச*/ இ*தி எதி ேபாைர

நடதி ெகா%>*த இள*தைல

ைறயின ேம ெபா/ மகளி அ+தாப

தி ப /ைண ெச;த/.

அ*த அ+தாபைத ேம3

வளக எ%ணி தி /ணி*/ தாேன ஒகாாிய

ெச;தா. ஊ ெகா*தளிபான நிைலயி*தேபா/ அவ கலக , ச%ைட,
வ கFA க ெப!ற Aப

ஒறி*த அ*த சிHவனி ெப!ேறார/

A>ைசைய ேத>, ெசH அவகFA ஆHத Cறி, அைத ைகபட
“காைளைய இழ*/ க%ணி வ>A

கழக A6 ப

பாாீ - ேவைள வ

பி>/
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இத!A பழிவா7க” எப/ேபா திராவிட

ழகதி எ.த எ%ணினா

ெச;தாக8. ‘அ*த Aப ெரா ப

இயகதி சில அவைன எ,சாிக5

ெபாலாதவக8 நிைற*த இட . இற*த சிHவனி ெப!ேறா ந

இயகதி

ஈ6பா6 உ8ளவக8 எH ெதளிவாக ெதாி*தாெலாழிய அ7ேக ேபாவ/ ,
ைகபட

எ6ப/

சாியாயிரா/’ எறாக8. தி அைத ேக1க தாராயிைல.

“யாராயி*தாெலன? நாம ேபாயி பண உதவி ெச;/ ேபா1ேடா பி>,D ந ம
ஏ6களி ேபா161டா அற

தாேன ந மவக8 ஆயிடறா7க” எH சமாதான

ெசா வி16 கிள பினா தி. பண
மகைள வசப6தி த7க8 பக

அOதாப உண,சி-ேம Aப/

ஈ பத!A ேபா/மானைவ எH

எ%ணினா அவ. ைபய A%ட>ப16 இற*த சமயதி அ*த பT எாி
ய!சியி ஈ6ப1ட த7க8 இயக மாணவகைள ஒ@ெவாவராக விசாாித ேபா/
Cட அ*த, சிHவ எப> த7க8 C1ட/A8 கல*தா எபைத அவகளா
Cற

>யவிைல. எப>ேயா பிண

வி.*/ வி1ட/. வி.*த பிணைத த7க8

இயக/A, சாதகமா; பயப6தி ெகா8ள வா;பி கிற/ எH
திமைல தி1டமி1டா. அவ+ைடய நாடக ைள பிரமாதமாக க!பைன ெச;/
தி1ட மி1ட/. ‘சிHவ ெபாியவ எH பாராம ஈ5 இரகம!H மகைள
ெகாH Aவிகிற/ அரD’ எபதாக ஒ ெபா/ஜன அபிபிராயைத உவாA
ய!சியி ேபாரா>யவக8 சாபி திமைல தீவிரமாக ஈ6ப1>*தா.

ஓ இர%டாயிர
கைனயாைவ-

(பா; ெராகைத- எ6/ ெகா%6, உதவியாள
/ைணA. அைழ/ெகா%6 காாி அவ அ*த

Aப/A ேபானா. இற*/ேபான சிHவ+ைடய ெப!ேறாாி A>ைச
Aபதி உ8ேள ந6 பAதியி இ*த/. உ8ேள ேபாவத!A, ேசH
ேம6

சகதி-

ப8ள மான ஒ!ைறய>பாைத தா இ*த/. காைர ெவளிேய

சாைலயிேலேய வி16 அவ+

கைனயா5

சாிைக ேவ1>- , ெச%1 வாசைன-

இற7கி நட*தாக8. சி ஜிபா5

கமகமக ஒ திய ஆF ைகயி ேதா

ைப-ட அவைன பி ெதாட*/ ம!ெறாவ+
வாசிக8 ெகா=ச

ேபாவைத பா/ Aப/

ெவறிப/ேபா இ*த/. தா7க8 ேபாக ேவ%>ய

A>ைசைய ப!றி விசாாிதேபா/, “சின ைபய /பாகி A%6 ப16,
ெசதாேன அவ7க A>ைசையதாேன ேக1கிறீ7க?” எH அ7கி*தவகேள
பதி3A விசாாிதன. அப> விசாாித ஒ கிழவனிடேம அ*த A6 ப
ேம விவர7கைளA6 ப

ப!றி

ேக16 ெதாி*/ ெகா%6வி1டா திமைல,. ‘அ*த

நாைல*/ மா6க8 ைவ/ கற*/ பா வி!பைன ெச;கிற A6 ப ,
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பா%>,ேசாி அகி உ8ள மரகாணதி*/ ெசைனA A>ேயறிய
A6 ப

ெப!ேறாA அவ ஒேர சிHவ. >கைடA பா வா>ைக ஊ!ற

ேபா; வி16 தி கிறேபா/ ைபய /பாகி, P16A பயாக ேந*/
வி1ட/. அரசிய3A

அ*த A6 பதி!A

ஒ ச ப*த

கிைடயா/.’

இ@வள5 விவர7கF

ெதாி*த5டேன “ேபசாம இப>ேய தி பிடலா7க...

Pநிைல சாியா படV7க. நாமாக ேத> ேபா; அரசிய ப%ணி வ பிேல
மா1>க ேவ%டா7க” எH கைனயா திைவ எ,சாிதா, தி ேக1கவிைல.
“நீ D மா இரபா! உனA அரசிய3

ெதாியா/ ஒ இழ5

ெதாியா/, இதினி

ெபாிய விஷயைத‘ெபா>கலா ேகபிடைலT’ ப%ண ெதாியா1> நாம
அரசிய3ேக லாயகிேல+ அத . அவ7க ஏ!ெகனேவ ேவெற*த
க1சியிலாவ/ இ*தாதா நமA, ச7கட . ஒ க1சியிேலநமA ெபாிய வசதி. Dலபமாக காாியைத

இேல7கற/

>,சிடலா ” எH கைனயாைவ

க%>/ வி16 பி>வாதமாக ேமேல ெசறா திமைல. ைபய A%ட>ப16,
ெசத/ ப!றிய அOதாப

, ேவதைன-

எலாாிட

ெதாி*தன. ஆனா அ/

ப!றி அரசிய ாீதியான பிரைஞ யாாிட ேம இைல. A6 ப க16பா16
/ைற ெகா6த பண உதவிA ஆைசப16 ைபயனி தைத சில நா1கFA
 தா ‘வாெலடமி’ ெச;/ ெகா%ட விவரைத-

சில ெசா

பாிதாபப1டாக8. யாேரா ப%ணிய கலகதி ஒ பாவ

அறியாத ப,சிள

பாலக ஒவ பயாகிவி1டாேன எற ப,சாதாப தா எலா தரபி3
நிர பியி*த/. “ெபாலாத இ*திைய எதி/ திய றநாeH பைட/
வி1டா ஒ ைப*தமி, சிHவ” எப/ ேபா எ/5
அவைன, ேச*த வகF

ஏ6கF

இைல. திமைல-

அப> ஒ பிரசாரைத, ெச;தி*தாகேள

ஒழிய உ%ைம இப> கசபானதாக ம16ேம இ*த/. கைனயா எ@வளேவா
த6/ திமைல ேக1கவிைல. அ*த A>ைசA8 அவக8 Oைழ*த ேபாேத
ெகா*தளிபாக இ*த/. திமைல ைகயி இப/ JH (பா; ேநா16கைள
எ6/ ைவ/ ெகா%6 ஏேதா ெசால ஆர பிதா. அ./ அ./

க L7கி

தைலவிாி ேகாலமா; இ*த சிHவனி தா; ஹிTYாியா வ*தவ8ேபா
கதியப>ேய “பாவிகளா எ ெசவைத ெகா+1Y7கேள” எH க1ைட
விளAமா!ைற எ6/ெகா%6 அவக8 ேம பா;*/ வி1டா8. ைபயனி
த*ைத ெவ1டாிவாைள எ6/ ெகா%6 பா;*தா. காரண காாிய7கைள
விளகி, அவகைள, சமாதானப6/வத!A திமைலேகா கைனயா5ேகா
அவகாசமிைல. இவக8 பTைஸ எாிததனா தா ஒ பாவ

அறியாத த7க8

ைபய A%ட>ப16, ெசதா எற உணேவ அ7A ேபாேலா7கியி*த/.
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விளAமா!H Qைச-ட+
காய7கFட+
ேம3

ேதாளி3

/கி3

சிHசிH ெவ16

அவக8 அ7கி*/ தவ/ ெப பா6 ஆகிவி1ட/. கா

சரமாாியான கெலறி. இர%6 நா8 தனியா ம/வமைன ஒறி

சிகி,ைச ெபH ப> ஆயி!H. ஆனா இயக ஏ6களி ம16 , ‘சிHவைன இழ*த
ெப!ேறாA உதவி ாிய, ெசறவக8 மீ/ கா7கிரசா ெகாைல ஆேவச ’ எH
தா ெச;திக8 வ*தன. ேபாரா1ட
தமி,சிHவ தியாகி

>*/

Cட ‘ெமாழி ேபாாி உயி நீத

க’ எேற அ,சிHவைன இயக ஏ6க8 அைழ/

வ*தன. ஒ ெபா;ைய தி ப தி ப வ!Hதினா அ/ விைரவி
உ%ைமயாகி வி6 ’ எபதி அபார ந பிைகேயா6 ெசயப1டா திமைல.
ெமாழி ேபாாி கிைடத ெவ!றி அவக8 பலைத அவகFA
உணதியி*த/. தறிஞாி திய C1டணி ஒ வைக அரசிய
மாியாைதைய-

அ7கீகாரைத- மகளிட

அவகFA ேத>தர

ஆர பிதி*த/.
------------அதியாய 17

அவ ெவ16 காயேதா6 தனியா ம/வமைனயி சிகி,ைச ெப!H
வ*தேபா/ யா

எதிபாராத விதமாக ஒ மாைல ேவைளயி உ8ப1டண

மாஜி

ஜமீதா

அேபாைதய கா7கிரT அைம,சமான சின உைடயா , அவ

மைனவி-

அவைன பா/ ஆHத Cறிவி16 ேபாக வ*தி*தாக8. “ஒேர

ஊகார7க, அ/னாேல பா/ ஆHத ெசாவி16 ேபாக வ*திகா.
ெபாிய ம+ஷ என இ*தா3

ெபாிய ம+ஷதா” - எH திமைலைய,

ேச*தவகேள அைத விய*தரக8. திமைலேகா இதி வழக ேபா த
எதிாிைய பழி வா7கி

>/ வி1டா! ேபாற திதிதா நிலவிய/. எ7ேகா

உ,சாணி ெகா பி இபதாக பாவி/ ெகா%>*த கிUணராஜ
உைடயா தைன ேத> வ*த/ த இயக/ ஆ1களிட

த மாியாைதைய

உயதியிபதாக உண*தா அவ. தைனப!றி அவ+A8ேள
நிர பியிA

Aேராதைத- , /ேவஷைத-

யறா உைடயா. அவேனா அவ தனிட

அக!றி விட ேவ%6ெமH
ெப*தைமயாக நட*/

ெகா8வ/, தைன ேத> வவ/: இவ!றாெலலா

தனA ம!றவகளிட

அ*தT/ உயவைத அ7கீகாி/ ெகா%6 அவ ேம த. ேபறியி*த
Aேராதைத அப>ேய ைவ/ ெகா%>*தா. ஆTபதிாியி ெவ16
காய/ட ப6தி*தைத- , / மைனவியான அ*த இள

ந>ைக அேக
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அம*/ க%ணி உAபைத-

க,சிதமாக பல ேகாண7களி ேத*த சினிமா

ேகமரா நிணகைள ைவ/ ைகபடமாக எ6/ ைவ/ ெகா%டா.
எலேலா

இைத ேபா; ைகபட

அவேனா எைத, ெச;தா3

எ6பாேன எH ேயாசிதாக8.

ஒ தி1டமி1ட மனேதா6 தீமானமாக, ெச;தா.

இ*தி எதி ேபா எகிற பிரளய

நட*/

>*தபி அ6த ெபா/ ேததைல

எதிேநாகியி*த மாத7களி திமைலA தீவிரமான அரசிய பணிக8
இ*தன. அவ நிைறய D!Hபயண7க8 ெச;யேவ%>*த/.

அப> திமைல D!Hபயணதி இ*த ேபா/ ஒ சினிமா ம=ச8
பதிாிைகயி ப>த கிDகிD ஒH அவைன நி மதியிழக, ெச;த/. அவ
மைனவி-

பிரபல ந>ைக-மான அ*த இள

வய/ அழகி ேவH ஒ ந>க+ட

ெநகமாகி ெகா%>பதாக எ.தி திைரயி, அ*த ந>க+

அவF

ெநகமாக ந>த ஒ கா1சிைய ேவH அ*த ஏ6 பிரDாிதி*த/. ஏ!ெகனேவ
நிர*தரமாக அவ8 ேம தி5A, ச*ேதக உ%6.
/ேராக

ெச;ததவ8. மHப>-

ெப%தாேன? அ/5

/ேராக

னதாகேவ ஒ

ெச;ய மா1டா8. எப/ என உHதி?

சினிமா உலைக, ேச*தவ8. தவிக

காரண/காக தனிட

ைற

>யாத ஓ இரகசிய

க16ப16 கிடகிறவ8 உ%ைமயி

விDவாசமாகதா இ*தாக ேவ%6ெமH எப> எதிபாக

>- ? ஏேதா

அ மி மிதி/ அ*ததி பா/ தா க1>ய மைனவி பா ேபாகிற மாதிாி இ*த
‘ெஸ3லா;1’ பதினிைய அவ எதிபாதிக Cடா/. இவள/ இைணயிலா
கவ,சி- , மாெப ெசா/

ெராக

இனி ேவH ைகA இவ8 ேபா; விட

Cடா/ எபதி திைவ அதிக அகைற ெகா8ள, ெச;தி*தன.

ெநபிலாம ைகயாெதH ேதாறிய/. உடேன இர%6 நா8 D!Hபயண
நிக,சிகைள இர/, ெச;/வி16

னறிவிபிறி ம/ைரயி*/

விமானதி றப16, ெசைன ெசறா தி. ப7களா5A8 அவ Oைழேபாேத வாச Cகா பயபதிேயா6 அேக வ*/, “அ மா ைஹதராபா
ேபாயிகா7க... அ7ேக ஒ வார

ெத37Aபட அ51ேடா காஷீ1” எறா.

உ8ேள ேவைலகாாி, சைமயகார, ம!ற எ6பி>க8 எலா

இ*தாக8. சாி

வ*த/தா வ*ேதா , உடேன தி பினா சாியாயிரா/ எH ஒ நா8 அ7ேக
த7கினா. மன/A8 ஒேர ச*ேதக

Aைட*த/. இர5 ப6ைகயைறயி

அவFைடய தனி உபேயாகதி*த TY \ேரா, வா1 ேரா, P1ேகTக8
எலாவ!ைற- ேபாVT ெர;6 ேபால, ேசாதைன ேபா1டதி ெத37கி
எ.தப1ட சில க>த7க8 கிைடதன. அவ+A ெத37A ெதாியா/. உடேன
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ெதாி*/ ெகா8ள ேவ%6 ேபா />பாக5 , தவிபாக5

இ*த/. அேபா/

இர5 மணி பதிெனாறைர. L16A8 இகிற ேவைலகாாி ஒதிேக
ெத37A நறாக ெதாி- . அவைள ப>க, ெசா க>த7களி Dகைத
அ5FA ெதாி*த அைறAைறயான உைடச தமிழி ெசால, ெச;தா Cட
க>த7களி சாரா ச

ாி*/ வி6 . ஆனா அ*த ேவைலகாாி

இறிலாவி1டா3

எறாவ/ ஒநா8 இப> அவFA வ*த க>த7கைள

ெகா6/ ப>க, ெசா ேக1ட விவரைத த எஜமானியிட

ெசாலாம

இகமா1டா8. அதனா இ*த L1ேடா6 ெதாடபிலாத யாராவ/ ஒ
றாவ/ ஆைள ெகா%6 க>த7கைள /பறிய ேவ%6ெமH தி1ட
மி1டா. பரபரைப அடகி ெகா%6 அவனா நி மதியாக உற7க
>யவிைல. எப>யாவ/ உடேன இ*த க>த7கைள ப!றி ெதாி*/
ெகா%டாக ேவ%6
த6க5
பாA

எகிற ஆவைல அவனா அடக5

>ய விைல,

>யவிைல. தியாகராய நகாி ஒ ெத37A ப8ளிCடதி ேவைல
ஆசிாியைர அவ+A நறாக ெதாி] , ஏ!ெகனேவ ஒ ெத37A

படைத தமிழி ‘ட’ ெச;/ ெகா6கிற பணியி அவ அவ+A
உதவியாயி*திகிறா. இH இ*த ந8ளிரவி ேபா; அவைர எ>
எ.வ/? ஆனா அவைன ெபாHதவைர இ+

பல சாTகைள

அவனிடமி*/ எதிபா/ ெகா%கிற அவ எேபா/ எ.பினா3
வதபட. மா1ட. அவ க>த7தைள எ6/ ெகா%6 காாி தியாகராயநத
ைவதியநாத;ய ெதைவ ேநாகி றப16 ேபானா அவ+ைடய /ரதிUட
அவ ஊாி இைல. ஏேதா ேவைலயாக ெநc ேபாயிகிறா எH Rக
கிறகேதா6 கதிைவ திற*த அவ மைனவி ெசானா8. அவைளேய
க>த7கைள ப>AமாH ெக=சினா, அகாலதி காாி வ*/ இற7கி அ51
ஹ5DA8 Oைழ*/ ேபD

ஒ சினிமா ஆேள நா3 தர

ேத>வ*/ வி1டா எதைகய அபவாத

அப> ஒ L16A

Dலபமாக எ.*/ வி6 எH பய*தா8

அ*த ெப%. மா1ேடெனH மH/ ெசா அவைன திபிய+பினா
கணவ வ*/ அத!காக ேகாபி/ ெகா8ள C6 எH

பயமாக இ*த/.

வாயி!ற/ விளைக ேபா16 அ*த விளA ெவளி,சதி நிறப>ேய அவ
ெகா6த க>த7கைள ப>/ விவர

ெசானா8 ஆசிாியாி மைனவி. “இைத

வ,DA7க மா; நா அறமா வ*/ பாகிேற+ அவ வ*த/
- எH ஒ JH (பா; ேநா1ைட எ6/ நீ1>னா தி.
அைத வா7க தய7கினா8. அவ மீ%6

ெசா37க”

த அ*த ெப%

வ!Hதேவ அக பக

பா/

வி16 மிர1சிேயா6 அைத வா7கி ெகா%டா. திமைல Aழ பிய மனேதா6
தி பினா. க>த7களி*/ கிைடத சில வாகிய7க8 அவைன எ,சாிதன. ‘நீ
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எ@வள5 நாைளAதா இப> பய*/ உ வாைகைய- , அளவ!ற
வமானைத- ஓ அரவ வா65காக Lண>/ ெகா%>க ேபாகிறா;?
ஒ நல கிாிமின வகீைல எனA ெதாி- . ேகா1, ேகT எH வ*தா Cட
உ

னிைலயி அவ தா ெகாைலைய, ெச;தா எH நி(பி/ விட

>- ’ - எபதாக ஒ க>ததி3 , வகீைல, ச*தி/ ேகT விஷயமாக
ேபசியதாக ம!ெறா க>ததி3 , விைரவி அேத வகீ3ட ெசைன றப16
வர ேபாவதாக இெனா க>ததி3
க>த7களி3ேம எ.தியவ விலாச

Aறிபிடப1>*த/ H

ஒறாகேவ இ*த/. Aைபயெச1>, யா

ெம,ச1, சாயிநக எTெடஷ, ைஹதராபா. இேபா/ அவ8
ைஹதராபாதா ேபாயிகிறா8 எப/

நிைன5A வ*த/. த7க 1ைடயி6

விைலமதிப!ற பறைவ த ைகவசமி*/ பற*/ ேபா; வி6ேமா எH அவ+8
கவைல பிற*/ அாிக ஆர பித/. அவ8

னிைலயிேலேய தா ெகாைல

ெச;த/ ேபாற பரம இரகசிய7கைள எலா

பிற ஒவனிட

ேபசியிகிறா8 எபேத ெபாH/ ெகா8ள

இைதெயலா

அவ8 கல*/

>யாத A!றமாயி*த/.

ெவளிபைடயாகேவ எ6/ ேபசி அவ8 தி பிய/

ச%ைட

ேபாடலாமா அல/ க கமாக ைவதி*/ ம!ற ஏ!பா6கைளபா/காகைள- பகாவாக, ெச;/ ெகா8ளலாமா எH சி*திதா.
க கமாக இபேத நலெதH ேதாறிய/. ப7களாவி இேபாதிA

சகல

ேவைலயா1கைள- கணA தீ/ அ+பி வி16 உடேன அ*த இட7 களி
த ஆ1கைள நியமிப/ எற

>5A வ*தா அவ. இ/ அவைள ம!ற

ெவளி ெதாடகளி*/ பா/காக5 , ஒ!றறிய5

பயப6

எப/ அவ

ந பிைகயாயி*த/. ெகாைல நட*த அH ேக1> காவலாளியாயி*த Cகா
அவனாகேவ ேவைலைய வி16வி16 ேநபாள/A ேபா; விட ேபாவதாக
ெதாிவிதா. Cடேவ ெகா=ச

பணைத ெகா6/ அவைன அ+பி ைவதா

திமைல. ம!ற ேவைலகாரகFA கணA தீ/ ஒ@ெவா நிமிஷ
உ8ேள என நடகிற/. யா வகிறாக8, ேபாகிறாகெளH தனA, ெசால
>தாயி!H. இனி

C>ய ந பிைகயான திய ஆ1கைள நியமி/
அவனறியாம எ*த தகவ3

ெவளிேய ேபாக

>யா/. உ8ேள வர

>யா/

எH ஆகியி*த/. D!Hபயணைத பாதியி நிHதி வி16 இர%6 நாளி
தி பலா

ஒ வார

எH வ*தவ ப/நா8 வைர தி ப

>யாம ஆகிவி1ட/.

கழி/ அவ8 ைஹதராபாதி*/ தி பி ெசைன வ*தேபா/

ப7களாவி இ*த வாயி!காவல

த சைமய!காாி வைர திதாயி*தாக8.
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‘இவ8தா எஜமானி’ - எH அவைளேய அவகFA அவ அறி க

ெச;/

ைவகேவ%>ய நிைலயி*தா8 அவ8. ஏ!ெகேவ ஒ விDவாசமான ெத37A
ேவைலகாாி ைஹதராபா வ*/ நட*தவ!ைற எலா ெசா வி16தா
ேபாயி*தா8. த L1>ேலேய சகல வசதிகFட+

தா

சிறைவகப1>ப/ அவFA ெமல ெமல ாி*த/. த தனியைறயி
P1ேகM தா ைவதி*த சில க>த7கைள காணவிைல எபைத ைவ/
அவளா நட*திபவ!ைற அOமான ெச;/ெகா8ள
அதிக

>*த/. அவ8 அவனிட

ேபசேவயிைல. “மHப> K ேபாகிேற. வர ஒ வார

திமைல ெசா ெகா%6 றப1டேபா/, “ஒ நிமிஷ

ஆA ” - எH

நி37க... உ7ககி1ட

ஒ ேக8வி ேக1க4 ...” எறா8 அவ8. “என? ேகேள?” - எH ஒHேம
நடகாத/ ேபா சிாி/ ெகா%6 அவெளதிேர நிறா தி. அவFேகா
உ8Fற ஒேர எாி,ச,

“இ/ Lடா? இேல ெஜயிலா+ ாியேல...?”

“நாம எப> எ6/கிேறாேமா அபி> தா.”

சிாி/ெகா%ேட தா பதி ெசா வி16 ேபானா அவ. ெபா/
ேதத3A நா8 ெந7கிய/ அவ எழிபி வழகமாக நி!கிற
ெதாAதியிேலேய நி!கேவ%6ெமH ஏ!பாடாயி!H. ‘ெமாழி ேபாாி
வி.%ப1ட Lர - அழிேபாைர எதிதழிA

ஆ!ற மறவ’ - எH இ*தி

எதி ேபாரா1டதி ேபா/ ெவ16 காயேதா6 அவ ம/வமைனயி
ப6தி*த கா1சிைய கா16
இ*த
எH

Dவெரா1>க8 விள பர/காக தயாராயின.

ைற சின உைடயாைர எப>- >பாM1 இழக, ெச;/விட ேவ%6
ைனபாக ேவைலகைள, ெச;தா அவ. மாணவக8 எலா

இட7களி3
வண7கி ஆF

L6 Lடாக, ெசH ஒ@ெவா A6 பைத-

வி.*/ A பி16

க1சிA ஒ1டளிக CடாெதH ேவ%>னாக8. விைலவாசிக8

ஏறியி*தன. அாிசி, ேகா/ைம கைடகளி கிைடகவிைல. திமைல வைகயறா
இயகதினக8 ஆ1சிA வ*தா ஒ (பா;A ஒப> அாிசி ேபா6வதாக
வாகளிதாக8. பிரச7க

மகைள வசியப6தி கவரC>ய வைகயி

இ*தன; மகேள ெமல ெமல மய7கினாக8.
------------------
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அதியாய 18

நீ%ட நா1களாக ஆ1சியி இ*/ வி1ட கா7கிரைஸ L16A அ+ப
ேவ%6

எபதி இயக

தைலவராகிய தறிஞ

, இயக C1டணி-

அ*த C1டணியி த

தீவிரமாயி*தாக8. தமிழகதி பAதிகளி இ*திைய

எதி/ , இயகைத ஆதாி/

உட ம%ெண%ைணைய அல/

ெப1ேராைல ஊ!றி ெகா%6 பல தீAளிதி* தாக8. ேபாVT /பாகி,
P1> பல இற*தி* தாக8 . இைவெயலா
பக

ேச*/ அ+தாபைத இவக8

ஈதி*தன. திமைல தன/ ேதத ெதாAதியாகிய எழிபிேலேய

வ*/ த7கி ேவைல ெச;தா.

 ஒ ேதத ேமத16 மகைள ஈபத!A

‘விதக.ேவ4 ேகாபாலனா பாரா16 விழா’ - எH நடதிய/ ேபா இேபா/
நடதியாக ேவ%>ய அவசியமிைல. ேமத16 மகளி C1ட தறிஞாி
C1டணி காரணமாகேவ அவைன
ஏ!H ெகா%6

.மன/ட ஆதாித/. ஒெகா%ட/.

வி1ட/.

ேதத3A ஒறைர மாதகால/A
எழிபி

கா

ேப அவ த ஆ1கFட

ேபா16 வி1டா. ெவ16 காயேதா6 இள ந>ைகைய-

அேக ைவ/ ெகா%6, ‘ெமாழி ேபாாி வி.% ெப!ற Lர - அழிேபாைர
எதிதழிA

ஆ!ற மறவ’ எற பிரDர

அட7கிய ெபாிய பட/ட C>ய

Dவெரா1>ைய அவ ஒ1>யதா அவ+ைடய ைம/ன அதாவ/ த மைனவி
ச%பகதி த பி ேதத அவைன எதி/ ஜமீதாகாக ேவைல ெச;தா.
கீதரமான பிர,சார7களி பர பைர ெபாிய மனிதனான ஜமீதாA
விபமிைல எறா3

திமைல சா*தி*த C1டணி ஜமீ A6 பைத

ப!றி தாHமாறாக ேமைடகளி ேபசியதா கா7கிரT சா8ள ஊழியக8
ம1டதி எதிதரபி*/ , திமைலைய கி%ட ெச;/ சில ம1டரகமான
Dவெரா1>க8 ஒ1ட ப1டன. ‘ஊA ஒ ெப%டா1>, ேபA ஒ க1சி’ எற பாணியி அ*த, Dவெரா1>க8 அ,சிட ப1>*தன. ஆனா அேபா/
யலாக Lசி ெகா%>*த கா7கிரT எதி அைலயி இ*த மாதிாி பிர,சார
எலா

எ6படவிைல. ஜமீதா தனிப1ட

ைறயி ஒ.கமானவ, ெத;வ

பதி நிைற*தவ. பர பைர ெபாிய மனித எபெதலா Cட ெபாிதாகேவா
பிளT பாயி%டாகேவா யாA படவிைல. திமைல ஒ.க ம!றவ, ெத;வ
நி*தைன ெச;கிறவ, கமிக பார பாிய ம!றவ எபெதலா

Cட ெபாிய

ஆ1ேசபைணகளாகேவா, ைமனT பாயி%6களாகேவா, யாA படவிைல.
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அகவிைலக8 க%டப> ஏறியி*தன. ேரஷனி சாியாக அாிசி கிைடகவிைல.
ஆ1சி ெமதனமாயி*த/. மகைள ப!றி த கணA ேபா1>*த/.

“இேத ேதர>யி .திேயா6 .தியாக ர%6 அ4 அ4வாக ேபாரா>
ேனறியவ நா. ஏைழ

வள*தவ நா. உட வக வக உைழ/
எளியவகளாகிய உ7களி ஒவ. எனA ஒ

ைற உ7கFA ெதா%6

ெச;ய வா;பளி-7க8. கடைம, க%ணிய , க16பா6 எH

ழ7A

எ

இதய ெத;வமா அ%ணனி ேபாி3 , தவ னிவA ஈடான தறிஞாி
ஆைணயி16 உ7கFA, ெசா ெகா8கிேற” - எப/ ேபா

ேபாி3

ேபசி ேபசி மகைள கவ*தா திமைல. கா!H மிக5
நிைலயி Lசி ெகா%>*த/, ெவ!றி ெப!Hவிட
இ/வைர எ*த நாளி3
இ+

அவ+A, சாதகமான

>-

எற அபார ந பிைக

ஏ!ப1>ராத அள5 அவ+8 ஏ!ப1>*த/. ேதத3A

H நா1கேள இகிற/ எற நிைலயி ெசைனயி*/

அவ+A ஒ >ர7 கா வ*த/. ப7களாவி அவ ேவைலA ைவதி*த
ந பிைகயான ஆ8தா ேபசினா. ‘நைக ந16க8 ெராக எலாவ!ைறஎ6/ ெகா%6 ஆ*திர ஜமீதா ஒவ+ட அவ8 விஜயவாடா5A
ஓ>வி1டா8’ - எற தகவ ெதாி*த/. திமைலA அேபா/ அவ8 தைன
வி16 ஓ>னைத விட அ*த, ெச;தி பதிாிைககளி வராம*தாேல ேதத
பிைழA

எH ேதாறிய/. இ*தி எதி ேபாாி ெவ16 காய/ட எ6த

ைகபடதி அழகியான அவ8 அேகயி*/ க%ணி உAப/ ேபா
Dவெரா1>கைள ஆயிரகணகி அ,சி16 ஒ1>யி*தா அவ. இ*த ேநரதி
அவ8 அவைன வி16 ஓ>வி1டா8 எற ெச;தி பதிாி ைககளி வ*தா ெபாி/
பாதிA எH அவ+A ேதாறிய/. ேதத
பதிாிைககFA ெதாிய ேவ%டா

>கிற வைர எ/5

எH எலா தரபி3

எ,சாி/

ைவதா. ஒறைர மாத/A ேம அவ ஊாி இலாதைத பயப6தி
த ெபயாி*த அ*த ப7களாைவ Cட யாேகா வி!H

>தி*தா8 அவ8.

இ/ திமைலA ெதாி*தேபா/ ஆதிர ஆதிரமாக வ*தா3 ேதத

>5க8

ெவளிவகிற வைர இ*த விவகாரைத ெபாி/ப6/வதிைல எற
பி>வாதேதா6 ெமளனமாக இ*தா அவ, எ@வளேவா பகாவாக பா/கா
ஏ!பா6கைள, ெச;தி*/
Dர7க

தபிவி1டா8 எப/ எாி,சc1>ய/. ஒ த7க,

யாA ெதாியாமேல அைடப16 ேபான/ ேபா ஏமா!றமாயி*த/.

ஆனா ஒH

ெபாிதாக A>

.கி ேபா; வி1டதாக அவ ஒ67கி ஒ;*/

உ1கா*/ விடவிைல. இெனா த7க, Dர7கைத ேத>ெகா8ளலா

எற

ந பிைக அவ+A இ*த/தா காரண . அ>க> அ%ண, “த1> னா
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த7க , ெவ1>னா ெவ8ளி, ேதா%>னா ேதாாிய , ெச/கினா ெச ெபா
அக*தா அ3மினிய , Dர%>னா /தநாக ” - எH அழAற ேமைடயி
அ6A

ெசா நயைத நிைன5 C*தா அவ. ம!ெறா த7க க1>ைய

த1> எ6க >- எH
>-

ந பினா. தா ெதா1டைத எலா த7கமாகி விட

எற ந பிைக ைகந.வி ேபான த7க க1>ைய ப!றி அவைன

கவைலபடாம இக, ெச;த/. அவ+8 இ*த தன பிைகைய, சிறி/
த>தனமான தன பிைக எH Cட, ெசாலா .

*திய ேதத

கிைடதைத விட தா7க8 பல மட7A அதிகமான அள5 ெவ!றிைய ெபற

>-

எH அவகFேக ேதாற ஆர பிதி*/. ஐயா5 , பைழய ேதாழகF
கா7கிரT C1டணிையேய ஆதாி/ பிரசார/A வ*/

அவ

கவைலபடவிைல. ஐயா பல இட7களி அவைன தாகி ேபசி-

அவ தன/

C1ட7களி ஐயாைவ ப!றி பிரTதாபிகேவ இைல. நாதிக+ , பAதறி5
வாதி-மான தைன எதி/ ஆதிக பணகாரமான ஜமீதாைர
ஆதாித/ ஐயா பிர,சார

ெச;த/ ேவ>ைகயாக ேதாறிய/ அவ+A. ஒ

வைகயி தைன எதி/ ேபDவத லேம ஐயா தனA உதவி ெச;கிறா
எH Cட அவ+A ேதாறிய/. ஐயாவி ெசா!ெபாழிைவ ேக1ட பிறA
அவ ஆதாிA க1சிA நி,சயமாக ஓ16 ேபாட CடாெதH

>5

ெச;வாக8 சில பிாிவின. அ/ தனA மைற கமான ேபதவி எH அவ
எ%ணினான. கா7கிரைல. ஆதாி/ ஐயா5 க%ணி /ளிகைள ஆதாி/
தறிஞ
இர%6

ேபசிய விேநாத
தியவ கFேம

ெத5A ெத ேப1ைடA ேப1ைட நிக*த/.
 தா7க8 சா*தி*த அல/ த7கைள,

சா*தி*த இயக7கைள இH ேதத C1டணிக8 ல

அழி/ ஒழி/விட

யறாக8. ஐயாேவா கா7கிரைஸ ஆதாிேத தீ/ க1>வி6வா
ேபா*த/. மரகளி ந பிைக- , பயபதி-

உ8ள சில ெதாAதிகளி நிற

கா7கிரT ேவ1பாளக8 த7கைள ஆதாி/ ஐயா ேபச வராம இ*தாேல ெபாிய
உதவி எH Cட அ*தர7கமாக எ%ண ஆர பிதி*தாக8. “ப6/ ெகா%ேட
ெஜயிேப” - எH கா7கிரT தைலைம ேபசிய ேப,DA ஒ பாட
ேவ%6ெமH தறிஞ

க!பிதாக

த பிகளி அ%ணனாகிய ேபரறிஞ , வி பி

ைன*/ ேவைல ெச;தாக8. தறிஞ அ%ண+

பல ேமைடகளி ஒறாக

ேதாறி ெப7 C1டைத ஈதன. ‘பமி1 ேகா1டா ைலெசT ரா`ய ’
எH கா7கிரT இயக/A ப1ட ெபயேர P1>யி*தா தறிஞ.

ெபா/ ேதத நட*த/. வாAக8 எ%ணப1டன.

>5க8 ெவளி வர

ஆர பித/ேம திமைல உ!சாகதி /8ளி Aதிதா.

த நிலவரேம
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அவகFA, சாதகமாக இ*த/. ஒ@ெவா
கா7கிரஸுA அதி,சியாக5

ேபாி>யாக5

>5

அவ கFA வியபாக5

அைம*த/. இர%6 H

தைல ைறகளாக எழிபி ெதாட*/ ெவ!றி ெப!H வ*த ஜமீதா
பதிேனழாயிர

ஒ16 விதியாசதி திமைலயிட

ேதாவியைட*தா.

ேதாவிைய ஒ ெகா%6 அவேர ெப*தைமயாக அவ+A. வா/ Cறி
ைக A3கிவி16 ேபானா. இயக ேதாழக8 அவைன ேராஜாQ மாைலகளா
க, ெச;/ வி1டன. ேதாளி அலாகாக Rகி ஊவல வி1டன.

*திய ஆ1சிைய நடதி ெகா%>*த க1சியி ெப

தைலக8 மடமடெவH

சா;*தன. “ஐேயா இதைன ெபாிய ெவ!றியா!” எH இவகேள ஏ!H ெகா%6
மகிழ பயப6

ெவ!றியாயி*த/ அ/, மகி,சிையவிட பயப6

தைம-

திைகேம அதிகமாயி*தன. ஆ1சி அைமக ேபா/மான அHதி
ெப பாைம அவகFA கிைட/ வி1ட/.

ைன விட அதிகமான

இட7கைளேய அவக8 எதிபாதா க8. ஆனா ஆ1சிேய கிைட/வி1ட/!
பசிA ஏதாவ/ உ%ண கிைடதா ேபா/ெமH ைகேய*தியவ+A ‘உ8ேள
வா, வி*/ பைடகிேற’ எH தைலவாைழ இைல ேபா16 வைட, பாயச/ட
வி*/ பைடதி*தாக8 தமிழக மக8. ெவ!றி திைகைப- . ச*ேதாஷ
அதி,சிகைள-

தா7கி ெகா%6 எ.*/ ெசயபடேவ சில நா1க8 ஆயின

ெவறவகFA.

மகFA , த7கFA

ந பிைக ஏ!ப1ட த தைலவகைள

ஒ@ெவாவராக ேபா; பா/ ஆசி ெபற ெதாட7கினாக8 ெவறவக8.
தா7க8 பயிH வள*/ ஆளான ஈேரா16 த/வதி த*ைதயான ஐயாைவ
பா/ வண7கி ஆசி ெப!றன. அவ

ெப*தைமயாக அவகைள வரேவ!H

வாதினா. தறிஞ, ெப*தைலவ, எH க1சி ேபத , ெகா8ைகேபத
பாராம ஒ@ெவா தைலவைர-

ச*தி/ ஆசி ேகாாினாக8 அவக8. இவக8

இயகைத, ேச*த சாதாரண மாணவ ஒவனிட
ெப

ேதா!றி*த நிைலயி3 ,

தியாகி- மக8 தைலவமான காமரா` அவக8, “இ/ மக8 தீ.

மதிகிேற” - எH மிக5

க%ணியமாக ேதாவிைய ஒ ெகா%டா,

வாதினா.

இயகைத, ேச*த திய ச1டமற உHபினக8 C>னாக8. அைம,சகைள
ேதெத6A ேவைலைய கவனமாக, ெச;ய ேவ%>யி*த/. அ%ண
உ1பட அவக8 அைனவA

ஆ1சியOபவ

திய/. இ/வைர ாி*திராத/.
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எதிக1சியாக இகிறவ ஓ அரசிய க1சி அ+பவிகிற அசாதிய
/ணி,சைல- , விமசன

ெச;-

உாிைமகைள -

அ/ ஆ1சிA வ*த

மHகணேம இழ*/ வி6கிற/, திமைல வைகயறா5

அேபா/ அ*த

நிைலைமயி தா இ*தாக8. ஆனா அ%ணனி சா/ாிய

நிதான

அவகFA ேபதவியாயி*தன. ஆ1சிைய அைமA .அ*த ேநரதி
அ%ண மிக ெபாHைமயாக5 , நிதானமாக5

நட*/ ெகா%டா. அைம,ச

பதவிகாக ேத*ெத6கப1ட ெபய களி திமைலயி ெபய

இட

ெப!றி*த/.

இத!A

*ைதய அைம,சகைள ேபா கட5ளி ேம ஆைணயி16 பதவி

பிரமாண

ெச;/ ெகா8ளாம தமி தாயி ேம ஆைணயி16, மன,சா1சியி

ெபயரா பதவி பிரமாண

ெச;/ ெகா%டாக8 இவக8.

இத!A8ேளேய “நாைளயி*/ தமிழகதி ஒ (பா;A Hப> அாிசி
ெத ெதவாக Aவி/ வி!கப6 . தமிழக Lதிகளி பா3 , ேத+
ெபெக6/ ஓட ேபாகிற/. Hப> ல1சிய
ஒ ப> நி,சய

*/7க8!

எறாக8.

>யாவி1டா

*/7க8! காண தவறாதீக8, கைத - ேபரறிஞ

ெப*தைக - வசன , பாடக8 சீதித, சி7க

திமைலயரச’’- எH ேதா!ற

க1சியின கி%டலாக ேமைடகளி ேபச5 , Dவகளி எ.த5
ஆர பிதி*தன. ெபாளாதார பிரைஞயிலாத அரசிய வாAHதிகF ,
உண,சிகரமான ேதத உHதிெமாழிகF பினா எ@வள5 வ ைப
உ%டாA

எப/ அ%ண+ேக இேபா/ தா ாி*த/. “இ*த வாAHதிைய

நிைறேவ!றாவி>
ேமைடயி

,ச*தியி எைன நிHதி, ச5கா அ>-7க8” - எH

ழ7க ேபாக இH Dவகளி ‘ ,ச*தி இ7ேக! ச5A

இ7ேக!

Hப> எ7ேக?’ எH எ.த ஆர பிதி*தாக8. எழி >.பி.யி



தனA மHகப1ட அேத ஏ.சி. அைறயி திமைல இH அைம,ச
அ*தT/ட தனA ேவ%>ய பழகிய ஒ ெப%4ட த7க ேபாக இேபா/
அவ அைம,ச ராைகயினா அ/ இரசாபாசமாகிவி1ட/. எதி க1சி
பதிாிைகக8 - ‘ம*திாியா மதன காமராஜனா?’ எH தைல ேபா16 எழி
>.பி. ஏ.சி. அைற அழகி யா எற ஆ;வி இற7கின.
 ெச;த/ ேபா அ%ண+
க%>தா.

த

ைறயாக த*ைத

இH அவைன Cபி16 க6ைமயாக
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-------------அதியாய 19

“பதவியிA ேபா/ ெச;எலா க%ணி3

தவH எப/ மைலேம ெந ப!Hவ/ேபால

பளிெரH தவறாம ெதாிய C>ய/. அைத தவிக

ேவ%6 ” - எறா அ அ%ண. அத!A ேம திைவ அதிக
க%>கவிைல அவ. பிறைர
க%>க அ%ணனா

வ!Hதி

க DளிA ப> க6ைமயான ெசா!களா

>யா/, தா1ச%ய7கைள அவரா தவிகேவ இயலா/

எப/ தி5A நறாக ெதாி- . த+ைடய அரசிய எதிாிக8 க%களி
விளெக%ெணைய ஊ!றி ெகா%6 காதிகிறாக8 எH இ*த நிக,சியி
ல

தி5A நறாக ெதாி*த/. த+ைடய ஒ@ெவா தவ!ைற-

பிற

Qதக%ணா> ைவ/ பா/ ெகா%>கிறாக8 எH ாி*த/.
ேப,சாளனாக5 , தைலவனாக5 , க1சி ெதா%டனாக5

ேமைட ேம நிH

பாத அேத மக8 C1டைத ேகா1ைட அ3வலக7களி வரா*தாவி3
வாயி!ப>களி3

இH மHப> பாத ேபா/ பயமாயி*த/. இதைன C1ட

தா7க8 நிைனத காாிய
மாH
ைதாிய

நிைனதப> நடகாவி1டா எப> உடேன எதிாியாக

எபைத எ%ணி மிர1சியாயி*த/. ஆ1சிA வவத!A

 இ*த

இேபா/ பயமாக மாறியி*த/.

திமைலைய ெதாழி வள,சி ம*திாி எH ேபா1>*தாக8. அ/வைர
அவ+A ெதாி*தி*த ெதாழிக8 நாடக

, சினிமா5 தா. இர%ைட-

தவிர றாவதாக ஏதாவ/ ஒ ெதாழி அவ+A ெதாி-மானா அ/ ெவH
ேமைட ேப,Dதா.

“எப>, சமாளிப/?” எH தனிேய அ%ணைன, ச*தி/ ேக1டா அவ.
அ%ண ெமல, சிாிதா.

“இலாகாவி ப>த அதிகாாிக8, விவர

ெதாி*த ஐ.ஏ.எT. எலா இகிறாக8.

நைட ைற அவகFA ெதாி- .”

“அதிகாாிகைள ந பலாமா? அவக8 எேலா
இ*தவ7கதாேன?”

*திய அரசி பல ஆ%6க8
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இைத ேக16 அ%ண ேம3

சிாிதா. “த பி அரDக8 மாறலா . ஆனா

அரசா7க

மாறா/. இ*திர மாறினா இ*திராணி-

இ*திரேலாக/ நடன

அழகிகF

மாறிட ேவ%6ெமற அவசியமிைல. மாறி வ*திA

திய

இ*திர+A ஏ!றப> ஆ> மகிவிக அவகFA ெதாி- .”

அ%ணனி இ*த உவைமயி அவ+ைடய ச*ேதக/A விைட இ*த/.
த+ைடய ஐயபா1ைட ெதளிவிபத!A அ%ண Cறிய உவைமயி அழகி
ெந6ேநர

ெம; மற*தி*தா அவ.

ேதத3A

 அவகFைடய இயக

அறிவிதி*த இர%6 ெகா8ைக

பிரகடன7கைள அ  ெச;வதி இேபா/ சிக எ.*த/. அரசி தைலைம,
ெசயலாள

நிதி/ைற காாியதாிசி-

அைவ நைட ைறயி சாதியமாக

>யாத ெகா8ைகக8 எH பலமாக த6/

‘Hப> ல1சிய

16க1ைட ேபா1டாக8.

- ஒ ப> நி,சய ’ - எப/ ெசால அழகாயிகிற/. ஆனா

நைட ைறயி அப>, ெச;தா ெபாளாதார ாீதியாக அரசா7க
வி6

திவாலாகி

எறாக8 அதிகாாிக8. இர%டாவ/ சிக அைம,சகளி ச பள

ப!றிய/. த7க8 க1சி அைம,சகFA

*திய ஆ1சியி அைம,சக8 வா7கி

ெகா%>*த ச பளதி பாதி, ச பளேம. ேபா/மான/ எH Cறியி*தா
அ%ண.

“ம!ற மாநில7க8, நா6களி அைம,சக8 ெபH
இ7A அவக8 வா7A

ச பள7க8 வசதிகைளவிட

ெதாைக மிக Aைற5, அைத ேம3 Aைறதா காணா/.

மகFA அைம,சக8 ேம ேவH வைகயான ச*ேதக7க8 வ .
நீ%டநா8 கைட பி>க

>யாத ஒவைக ‘சீ Tட%1’ ஆகிவி6

>வி
இ/.

நைட ைறA ஒ/ வரா/” எறாக8 அதிகாாிக8. இைத அ%ண சிாிதப>
ேக16 ெகா%>*தா. அவ+

உட இ*தா. ‘சீ Tட%1’ எH அவக8

பயப6திய வாைத அவ+A ஆதிர1> வி1ட/. “இ*த பதவியி
ச பள

வமான

எ7கFA பி,ைசகாDA, சம . ேபச, ெச3

ஒ@ேவா இயக C1ட/A
நா7க8 ஐ பதினாயிர

ஐJH (பாெயH ைவேதாமானா மாத மாத

Cட, ச பாதிகலா ” எH சீறினா அவ.
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“அைம,சரான பி அரசா7க பயணப>, அலவDகைள ெப!H ெகா%6
C1ட7களி பண

ைக நீ1> வா7Aவ/ எப/ நாளைடவி ஒ வைக ல=சமாக

மாறிவிட ேந ” என அதிகாாிக8 மீ%6 AHகி1டேபா/

ைனவிட

ஆதிரமைட*த திைவ அ%ண சமாதானப6தினா. “க1சிஒறிைல” எபைத அவ+A விளகினா.
இட7களி ம16

ஆ1சி-

>வி ப> அாிசி தி1டைத, சில

பாீ1சாதமாக அ  ெச;/ பாக அதிகாாிக8 அைர

மனேதா6 இண7கினாக8. காபின1 அைம,சக8 பாதி ச பள விஷயதி
அவக8 அதிக

தைலயி16

ஆ1சி- , திய ம*திாிகF

.,ச பள ேம ெபHமாH வ!Hதவிைல. திய
நாளைடவி

.,ச பளதி அவசியைத

தா7கேள ாி*/ ெகா8வாக8 எH வி16 வி1டாக8. அதிகாாிகளிட
அைமபிட

அ%ண+A இ*த நிதான

ஆ1சி

ம!ற த பிகFA வியQ1>ய/.

அ%ண+A பயப1டைத விட அதிகாாிக8 தி5A அதிகமாக
பயப1டாக8. தா5 மனபாைம காரணமாக, சில சாதாரண நிக,சிகைள
Cட தனA இைழகப1ட ெபாிய அவமான7களாக ாி*/ ெகா%டா தி.
ஒ த ஐ.ஏ.எT. அதிகாாி ெதாழி வள,சி /ைறயி காாியதாிசியாக
இ*தவ ைப ைகபைத ெந6நா8 வழகமாக ெகா%>*தா. அவ தனA
 சாிசமமாக அம*/ ைப ைகபைத தி வி பவிைல. எனதா
சம/வ , ெபா/ைம, எH ேபசினா3
ப>பறிவ!ற

திவிட

‘ஃ]ட’ அதாவ/

ர16 நில பிர/வ மனபாைமேய வி=சி நிற/. இதனா

அ*த ெதாழி வள,சி எTப1ைட உடேன ேகாழி வள /ைற இயAநராக
மா!றி Rகிேபா16 பழி வா7கினா அவ. தைலைம, ெசயல எ@வளேவா
ெசா பாதா: “நUட

உ7கFAதா. அ*த அதிகாாி பல நா6கைள,

D!றி பாதவ. ெதாழி வள,சியி இH நா

அைட*திA

சில

உயர7கFA அவதா காரண . ெபாிய நிணைர நீ7க8 இழகிறீக8” எH
தைலைம, ெசயல Cறியைத அவ ஏ!கவிைல. ெதாழி வள,சி நிண ேகாழி
வளக ேபானா. மீ வள/ைறயி மிக5

ஜூனிய அதிகாாியாயி*த

இளவழக எபவைர த இலாகாவி ெசயலாளராக ேபா6மாH ஏ!பா6
ெச;/ ெகா%ட தி, க1சிA
ஆ1சிகFA

இயக/A , க1சி ஆ1சிகFA , இயக

ஒ/வராத அதிகாாிகைள ப*தாட5 , மா!ற5 அவ ஒ கண

Cட தய7கவிைல. இ*த விஷயதி அ%ணனிடமி*த நிதான
ெபாHைம-

அவனிட

,

இைல. இரகசியமாக க1சியி அ>ம1ட/ ஊழியக8

மதியி அவ+ைடய ெசவாA ெமல ெமல அதிகமாகி வள*த/. ேத*ெத6/ ஒ16 ேபா1டவகFA ம16 மிறி த7கைள ேத*ெத6காத
ம!றவ கFA

வாகளிதவகFA

ேச/தா தா7க8 ஆ1சி
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நட/கிேறா
க1சிகாக5

எH அ%ண ாி*/ ெகா%>*தா. திேவா த7க8

த7கFA வாகளிதவகFகாக5 ம16ேம ஆ1சி

நட/வதாக ாி*/ ெகா%>*தா. ஓ அரசா7க

அல/ ஆ1சி எப/

யாரா நடதப6கிற/ எபைத விட யாகாக நடதப6கிற/ எபைத
ஜனநாயக ாீதியாக பாபத!A அவ மன

ேபா/மான அள5 பAவேமா,

விசால நிைலேயா ெப!றிகவிைல. ஓ ஆ1சி எப/ அத!A வி பி
வாகளிதவக8, எதி/ வாகளிதவக8, இவைடய வாி பணதி*/
வமானதி*/ேம நடதப6கிற/ எற உண5 அ%ண+A ஒரள5
இ*த/. த பிக8 பலA அ*த உண5 இைல.

அ*த க1சியி ெதா%டக8, அ>ம1ட/ ஊழியக8 சிறிய காாிய7கFகாக
ெபாிய பதவிகளி இபவகைள ேத> ேகா1ைடA வர ஆர பிதாக8. ‘அ*த
இTெபடைர மா!ற ேவ%6 . இ*த >.இ.ஒ. ைவ Rக ேவ%6 . அ*த
ஆ.>.ஒ, கத ேபா6கிறா. இ*த சி.>.ஒ. ந ம ஆFக ெசாறைத ேககறதிைல’ எH இப> வ*தவகைள தி அரவைண/ ஆவன ெச;ய

!ப1டதா க1சி

வ1டதி அவ+ைடய ெசவாA உHதிப16 ெகா%>*த/. //
ஊகளி ஏ!ப1ட இ% டT1ாிய எTேட1க8 எற ெதாழி! ேப1ைடகளி
இடவசதி, மிசார வசதி - கட வசதிகFட க1சி ஆ1கFA நிைறய
வா;கைள அளிதா. L16A , ேகா1ைடA

க1சி ஆ1க8 நிைறய

அவைன ேத> வ*தாக8. ஒ அதிகாாி- , க1சி ஆ1கF

ஒேர சமயதி

அவன/ அ3வலக அைறைய ேத> வ*தா அதிகாாிைய காதிக,
ெசாவி16 க1சி ஆ1கைளதா உடேன

த சதிதா அவ.

அ%ணேன Cட இப>, ெச;ததிைல. பல ெபாிய அதிகாாிக8 இ/ப!றி
தைலைம, ெசயலாள ல

அ%ணனிடேம கா Cட, ெச;தி*தாக8.

பதவி ஏ!ற5ட எழிA ேபா; >ராவலT ப7களாவி ஒ ெப%4ட
தா த7கி அ/ ரசாபாச மாகி வி1டதா அத பி ஆேற. மாத7க8 வைர தி
அ*த பகேம ேபாகவிைல. பி க1சி மகாநா6 ஒறி!காக அவ அ7ேக
ேபாக ேந*த/. அேபா/ ேதத அவனிட
உைடயா ஊாி இ*தா. ம*திாி எற
ல

ேதா!H ஜமீதாரான சின

ைறயி உ8ப1டணதாA அவ

சில காாிய7கைள, சாதி/ ெகா8ள ேவ%>யி*த/. க1சி, சாப!ற

ைறயி சில உ8ப1டண/ ெபாியவக8 அவ+A ஒ வரேவ! ெகா6க
வி பி ேத>ேபா; அைழதாக8. அேபா/ அவ+8ளதி ஆழதி !ற>
நாகைத ேபா D%6கிட*த பழிவா7Aகிற உண5 சீறி படெம6த/. ஒேர
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க இர%6 மா7கா;கைள அ>க வி பினா அவ. ஜமீதாேர
திமைலைய ேத>வ*/ கா வி.கிறா எH ஊ பாமர மக8 ேபD ப>
ெச;ய ேவ%6

“உ8ப1டண

எH அேபா/ அவ+A ேதாறிய/.

எப/ உைடயாைடய/. நா அ7ேக வர4 னா உைடயா

ராணி-ேம வ*/ ேநாிேல எைன
>யா/” - எH அட

ைறயா அைழ,சாக4 . இலா1> வர

பி>தா தி. இப> அவ நிப*தைன ேபா1ட/

உ8ப1டண/ பிர ககFA தம ச7கடமாக ேபாயி!H. பர பைர ெபாிய
மனிதரான உைடயா ேதத அவனிட

ேதா!ற அவமான ேபாதாெதH

இேபா/ அவைனேய ேத> வ*/ அைழபத!A ஒவாரா எH எ%ணி
தய7கினாக8.

ஒ ேவைள உைடயா அவைன அைழக இண7கி வ*தா3
ராணி-

உட வவெதப/ எப>

>- ? எெறலா

வ*/விடலா .
ேயாசி/ Aழ ப

ேவ%>யி*த/. ேபாகாத ஊA வழி ெசாவதாக இ*த/ அைம,சாி
நிப*தைன. ஆனா அைம,சரான தி5ேகா ஊரறிய, உலகறிய தனிட
ேதா!ற

னா8 அைம,ச

னா8 ஜமீதாமான உைடயா A6 ப சகித

தைன ேத> வ*/ உ8ப1டண/A அைழதா எH பாமர மக8 ேபசி
ெகா8ள, ெச;/ விட ேவ%6

எபதி அதிக அகைற இ*த/. அதனா ஊ

உலகதி த+ைடய மாியாைத C6 எH இரகசியமாக ந பினா அவ.
எ*த >.பி.யி ஒ ெப%4ட தா த7கிய/ ெவளிப16 தனA
த!காகமான அபவாதைத ஏ!ப6தியேதா அ*த Y.பி.யி ஜமீதா , ராணிேத> வ*/ தைன அைழதாக8 எH பதிாிைகயி ைகபடேதா6 ெச;தி
வர, ெச;/விட ஆைசப1டா அவ.

உ8ப1டண/ பிர ககளி வய/ த ஒவ /ணி*/ உைடயாாிடேம ேநாி
ேபா; “ெபாிய மனD ப%ணி ஊ நைமைய உேதசி/ நீ7க ம*திாிைய ேநாிேல
ேபா; அைழக+ ”-எH ேவ%> ெகா%டா. ஜமீதா

பர*த

மனபாைமேயா6 அத!A இண7கினா. ‘பணி-மா

ெபைம’- எற

பழெமாழிA உைடயா , ‘சிHைம அணி-மா
பழெமாழிA அைம,ச தி5
ெபாியவA ேதாறிய/.

எH

தைன விய*/’ எற

உதாரண7களா; இபதாக அைழக ேபான
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ஜமீதா , ராணிகாண ஒ நிமிஷ
அ6த நிமிஷ

திைவ ேத>, ெசற ேபா/ D!றியி*த எேலா

அவகைள நிHதி ைவேத தா உ1கா*தப> ேபசினா தி.

அவகைள உ1கார, ெசாவி16 இெனா தம ச7கடமான

நிப*தைனைய ெமல அவகளிட

ெவளியி1டா. ஆனா உைடயா அைத

ேக16  Hவ Qதா.
-----------அதியாய 20

சின உைடயாைர-

ராணிைய-

தி சில கண7க8 நிHதி ைவேத ேபசிய/

உடனி*த ம!றவகFA அ@வளவாக பி>கவிைல. எதைன ெபாிய
பதவி- , பவிஷு
இ+

வ*தா3

அவேனா6 உட பிற*த Aணமாகிய த>தன

அவேனா6 ேச*ேத இைண*திப/ ேபாலதா ேதாறிய/.

த>தன

பழிவா7A

ைன

ெப*தைம இைமயி

அைடயாள7களாக ேதாறின. தனA உ8ப1டணதா ெகா6க இA
வரேவ!ைப அர%மைன வாச ேமைட ேபா16 அளிதாதா ெபைம எH
திY என ேவெறா விதமாக அட பி>க ஆர பிதா தி. ெகா=ச
ெகா6க ஆர பிதிA

ஜமீதாைர அவ ேம3

ெச;வதாக உடனி*த எேலாA

வி16

அதிகமாக, ேசாதைன

ேதாறிய/. ெபாHைம இழ*/ சின

உைடயா ேகாபி/ ெகா%6 ெவளிேயற ேபாகிறா எேற அேபா/
எேலா

எதிபாதாக8. ஆனா உைடயா த7கக பியாக இ.த

இ.A வ*தா “அத!ெகன? ெச;தா ேபாயி!H” எH திவி
ேவ%6ேகாFA உட இைச*/ வி1டா அவ. த+ைடய பரமைவாி- ,
எதிக1சிகார , தனிட

ேதத ேதா!றவமாகிய ஜமீதாேர தைன

மதி/ பயப6கிறா எH எழி ஊ மகளிட

ஒ பிரைமைய

உ%டாகி விட ேவ%6ெமH தி நிைனதா. ஆனா கால/A ,
ச*தபதி!A

ஏ!ப த7கைள மா!றி ெகா8வதி வசதி-8ளவக8 திைவ

விட /ாிதகதியி இபைத அ*த கணேம நி(பிதா ஜமீதா. அவ
அள5கதிகமாக வி16 ெகா6/ தணி*/ ேபாவ/ தி5ேக ஆ,சாி யைத
அளித/. தா அதிக ப>ப!றவ. ஒ.கைத ந பாதவ. பதி
சிரைதகைள ற கணிபவ, இ*/

தைனவிட நலவக8 தனA

மதிபளிப/ அவைன வியபி ஆதிய/. ஒ கட5ேள இைல எH
எ.தி- , ேபசி-

வ*த அவ இேபா/ உலகதி H கட58க8

இகிறாகேளா எH Cட எ%ண ெதாட7கினா. பண
திய கட58கேளா6 பதக8 ந பிய பைழய கட5F

பதவி எற இர%6

ெசவாA
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அதிகமிலாம ம7கலாக இகிறாேரா எH அவ+A ேதாறிய/. பண
அதிகார
பண

- அதாவ/ பணதா வகிற அதிகார
இைவ இர%6ேமய!H ெவH

, அதிகாரதா வகிற

ந பிைகைய ம16ேம ெபாHதிகிற

பைழய கட5ைள ெமல ெமல பதவியிறக

ெச;/ ெகா%>பதா;

, பதவி-

அவ+ேக நிைனக ேதாறிய/, பண

அதிகார

உ8ளவ

சகவிேராதியாயி*தாCட ம!றவக8 அவைன மனி/ மதிக
தயாராயி*தாக8. பண
ஒ.க சீலனாக5

, அதிகார

, பதவி-மிலாதவ எதைன ெபாிய

ெபா/நல ஊழியனாக5

இ*தா3

அவைன மக8

ெபா1ப6த Cட தயாராயிைல. அதிகார/A அ=சினாக8. பண ைத
பதி ெச;தாக8. பயபதி இ*த ாீதியிதா இ*த/. எழிைப, ேச*த
அவ+ைடய க1சி ேதாழக8 அவ+ைடய அ*தர7கைத ாி*/ ெகா8ளாம,
“அ%ண உ8ப1டண/கார7க வரேவ!ைப ஏ!H ெகா8ள Cடா/” - எH
ெசா ெகா%>*தாக8. அவேனா உ8 ப1டண/ மகF
தைன வரேவ!H வண7கி பணிவத ல
ெகா8ள

ஜமீதா

- த மாியாைதைய உயதி

யH ெகா%>*தா. வரேவ! எH உ8ப1டண/காரக8

ெசானா3

ெசானாக8, அைத ஒ சாகாக ைவ/ெகா%6 அவ தாேன

த ஆ1கைள வி1ேட எலா ஏ!பா6கைள-

தடடலாக, ெச;ய, ெசானா.

அமகள ப6தினா.

அ7ேக எழி ேதர>யி*/ உ8ப1டண

அர%மைன வாசவைர

ப/

இட7களி அல7கார வைள5க8 ேபாட ஏ!பா6 ெச;யப1ட/. ‘மக8 மன7
கவ*த அைம,சேர வக வக!’, ‘எழி த*த ஏ*தேல வக வக!’ எப/
ேபா வாசக7க8 அ*த வைள5கைள அணிெச;தன. வாப வயதி வா; Cசாம
தைன ‘பாTட1’ எH தி1>ய அேத சின கிUணனிடமா இதைன
பணி5 , நய

, அடக

வ*திகிறன எபைத திவினா ந பேவ

>யவிைல. சின கிUணனிட
ெபாH/, சின கிUணனிட
ெபாH/ தனிட

ெதாி*தன. தைன

ஏ!ப1>*த அேத மாHத அவைன

ஏ!படவிைல எப/

உட  வ*தேதா6 மன
ம16ேம /

மாHத3 , வள,சி-

தி5A ாி*த/. ஜமீதாA

/ கனி*தி*த/. அவ+ேகா உட

!றியி*த/. த ஆ1கைள ஏவிவி16 உ8ப1டண வரேவ!பி

வான ேவ>ைக ப1டாD எலா
ஏ!பா6 ெச;தா.

ஒH Aைறயாம தடட படேவ%6

எH
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சின உைடயாாிட

சில ம*திாி திமைல ராச+A உ8ப1டணதி

வரேவ! தவைத ஆ1ேசபிதாக8. ேதத அவA ஆதரவாக5
திமைலA எதிராக5 ேவைல ெச;த திமைலயி ைம/னேன க6ைமயாக
எதிதா: “ஒ.க7. ெக1டவ7கFA எலா

வரேவ! ஒ ேகடா, அதிேல

பா பைர ெபாிய ம+ஷரான நீ7க ேவற ேபா; ைக க1> வா; ெபாதி
நி!க4 கிற/ எனA அறேவ பி>கV7க! நா எெலbேல ேதா/ ேபானா
3

நமA ஒ க1சி இேக?”

“அெதலா

சாிதாபா! ஆனா, இதிேல அரசியேலா க1சிேயா ேவ%டா +

பாகிேற. எ*த க1சியானா என? ஏேதா இ*த ஊகார ஒத
ெஜயி,D ம*திாியாகி வ*திகா. இைத பாரா1டற/ேல த ஒ%+மிேல”
எறா ஜமீதா.

“நீ7க ெப*தைம கா1> மதிகிற/A இ*த ஆ8 பாதிரமிேல! Y.\.யிேல
ெபா பைல விவகாரதிேல சிகி இரசாபாசமாகி ேபாVTகாரைன அைற=சப
அ/ ெபாிய விவகார
அ/கற

ஆகாம காபாதினி7க. இ+

எெலகஷ மீ1>7கிேல எலா

எதினிேயா ெச=சீ7க.

உ7கைள- உ7க

A6 பைத- பதி இ*த ஆF தாHமாறாக தா ேபசினா”

“இக16ேம! எதிாி ெப*தைமயா நட*/கேல+ நா

அவ7கி1ட

ெப*தைமயிலாேம. நட*/க4மா, என?”

தைன, சா*தவகF , த க1சிகாரகF
எலா

ெபா1ப6தாம ஜமீதா

எ.பிய ஆ1ேசபைணகைள

அவ /ைணவி-

நிH ஏ!பா6

ெச;தவகFA உதவியாக உ8ப1டண/ அர%மைன வாயி அ*த
வரேவ!ைப பிரமாதமாக நடதினாக8. ெபாிய த16 நிைறய பழ7கைள நிரபி
அவனிட

அைத ெகா6/ வரேவ!றா, ஜமீதா. ஊேர அதிசயித/.

“சின வயசிேல எெனனேவா விேராத

எலா

இ*திகலா . அ/

ெபாிசிேல! இப பா7க... யாாிடதிேல ேதா/ ேபானாேரா அ*த ஆFேக
அர%மைன வாசேல வரேவ! ெகா6கிறா... ‘ெக1டா3
மகேள! ச7A D1டா3

ேம மக8 ேம

ெவ%ைம த ’+ ெதாியாமலா பா>வ,சா? ெபாிய
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ம+ச ெபாிய ம+ஷ தா” - எH ஊரா ேபசி ெகா%டாக8. ஆனா
திவி க1சிைய, ேச*தவக8 ேவெறா ரளிைய கிளபி
ெகா%>*தாக8. “ேதா!H ெநா>/ ேபான ஜமீதா ஊாி
மைலய>வாரதி JH ஏக நிலபரபி ஒெபாிய சிெம%1 ெதாழி!சாைல
ெதாட7க ேபாகிறா. திய ெதாழி வள,சி ம*திாியாகிய திவி தய5 அத!A
ேதைவப6

எH கதி இேபாேத அவைன பாரா1> வரேவ!H இப>

வைள/ ேபா6கிறா. ேசாழிய A6மி D மாவா ஆ6 ?”... திேவ இ*த ரளி
ெபா; எபைத அறிவா. ஆனா3 மHகவிைல. ஜமீA6 பதி
ந!ெபயைர காபா!Hவ/ த கடைமயிைல எH வி16வி1டா.
உ8ப1டண/ வரேவ!A பதிலளி/ ேபDைகயி தி மீ%6

ெபா>

ைவேத ேபசினா. “க%ெகா8ளா கா1சிைய.. எHேம க%>க

>யாத

விேநாத கா1சிைய இ*த ஊ இH கா%கிற/. ஊ ேப ெதாியாத அநாைதயான
இ*த ஏைழ திமைலராச ேததேல ெவ!றிவாைக P> அைம,சனாக5
ஏ!H வ*திராத ப1சதி ெசவ, சீமாக8 நிைற*த இ*த உ8ப1டண
வரேவ!க

பதவி

இப>

 வ*திAமா? இதைன ெப*தைலக8 பயபதிேயா6

பழத16கைள ைகவக, Dம*/ எதிெகா%6 வ*திபாகளா?
அர%மைனகளி வாயிக8 இப> எலா

அகல திற*திAமா?

ேகா1ைடA8ேளதா Oைழய வி1>பாகளா? அ*த ேகா1ைடைய நா7க8
பி>திராவி1டா இ*த ேகா1ைடA8 இதைள மாியாைத எ7கFA
கிைடதிAமா?”

இப> அவ ேப,ைச ெதாட7கிய/
ஒவித உ8ேநாக

சின உைடயா மன

வ*தினா.

இலாம தா கா1>ய ெப*தைமைய அவ+

அவன/ க1சி ஆ1கF

இப> ெகா,ைசப6திய/ அவA பி>கவிைல.

தா சிெம%1 ெதாழி! சாைலகாகதா இைத எலா ெச;வதாக ஏ!ெகனேவ
திவி க1சி ஆ1க8 பரபியி*த ரளி ேவH அவ கா/ வைர எ1>யி*த/.
‘மன

ராணி-

எதிெகா%6 வரேவ!காவி1டா நா உ8ப1டண/

வரேவ!பிேலேய கல*/ ெகா8ளமா1ேட’ - எH அவ

ர%6 பி>த

காரணதா தா ஒ/7கி நிH ஊராA தமச7கடமாகி விட Cடாேத எH
தா சின உைடயா இதி கீேழ இற7கி வ*/ ேவைல ெச;தா. தம/ ப%
தவறாக வியாகியான

ெச;யப6வைத பைல க>தப> ெபாH/

ெகா%டா அவ. அ!பகளிட

ெப*தைம கா16வ/ Cட ஆபதான/ எH

இH அவA ெமல ெமல உைறத/. ெப*தைமைய ாி*/ ெகா8ள
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>யாத C1ட/A ந6ேவ ெப*தைமயாக இபேத தவறானேதா எH
ேதாறிய/ அவA.

தி ேபச ெதாட7கிய சிறி/ ேநர/ெகலா

சின உைடயா , ராணி-

C1டதி*/ ெம/வாக எ.*/ ெவளிேயறி அர%மைனA8ேள ேபா;
வி1டாக8. அைத அவக8 அப>, ெச;திராவி>+
மாதிாிதா இ*த/. சின உைடயா ெவளிேயறிய/
ேவH பல
தி5

அ/ ஒ வா ஆ51
அவ க1சிகாரகF

Cட ெவளிேயறி வி1டாக8. கைடசியி C1டதி மீதமி*த/

அவ ஆதரவாள கF தா. தைனபாரா1>ேயா க*ேதா Cட

அவ ேபச ேவ%6ெமH சின உைடயா எதிபாகவிைல. உபசார
வாைதகைள Cட அவ வி பியிகவிைல. ஆனா தைனேச*தவகைள-

ஏேதா காாியமாக ேவ%6

தைன,

எறா க.ைதயி

காகைளCட பி>பாக8 - எப/ ேபாறெதா ெதானியி அவ சிதாிக
யற/ அவA உ8Fற ைத/ ேவதைன உ%டாகி வி1ட/. அதபி
அ*தC1ட
தி5

C1ட

>கிறவைர அவ அர%மைனயி*/ ெவளிேய வரேவயிைல.
>*த5ட அவாிட

ேபா;, ெசா விைட ெப!H

ேபாகவிைல. சின உைடயாைர த*திரமாக C1டதி!A வரவைழ/
அ>ைமப6தி வி1ேடாெமH ஆணவமானெதா திதிேய அவ+8
நிர பியி*த/. உ8ப1டண/ ெபாிய மனிதக8 பல மHநா8 காைலயி
தேவைலயாக ஜமீதாைர பா/, “நீ7கதா ெபாிய மனD ப%ணி
மனிக4 ! அவA ேபசெதாி=ச ல1சண

அ@வள5தா7க...” எH

வதப1டாக8. சின உைடயா அத!A பதிேல ேபசவிைல. சிாிதப>ேய
காைல பதிாிைககைள எலா எ6/ வ*தவகளிடேம ெமல நீ1>னா.

‘ெதாழி வள,சி அைம,சA, ெசா*த ஊ வரேவ!. அவாிட
ஜமீதாேர வரேவ!ைப

ேதா!ற

 நிH நடதினா’ எH பட7கFட ெச;திக8

ெவளியாகி இ*தன. சின உைடயா சா*தி*த க1சி பதிாிைக ஒH ம16 ,
‘ம*திாியி ப%ப!ற ேப,ைச ேக16

னா8 அைம,ச ெவளிநட’ - எH

ெவளி யி1>*த/.

அேத சமயதி திவி க1சிைய, ேச*த இைளஞக8, “ஜமீதாA நல P6
ெகா6தீ7க. ேந/ உ7க ேப,D டாபாயி*/,சி அ%ேண!” எH அவைன
க*/ ெகா%>*தாக8. சின உைடயாைர எதிA

அவைன ெகா  சீவி

வி6வ/ அவகFA, Dலபமாயி*த/, சின உைடயாேரா தா ெவளிநட,
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ெச;ததாக நி]T ேபா1>*த த
ெச;யவிைல. தவிக

க1சி பதிாிைகA “நா ெவளிநட எ/5

>யாத ேவH ேவைலயி*ததா நா+ எ மைனவி-

பாதி C1டதி ெவளிேயற ேந*த/” எH விளக

எ.தி அ+பி பிரDாிக,

ெச;தா.

அ*த விளகைத அவ எ.தி ெவளியி1ட/ ேவ%>யவகFA
க1சிகாரகFA

அவ

பி>கவிைல. “ஏ இப> மHதீ7க? ‘ெவளி நட’+

ேபா1>*த நி]T சாிதாேன?” - எH அவக8 சின உைடயாாிட

ேக1டாக8,

அத!A அவ,

“நா பதவிைய இழ*திகலா . ெசா/ Dக7கைள இழ*திகலா . ஆனா
ப%பா1ைட இழ*/ விட

>யா/. அர%மைன வாசேல வரேவ!+ ேபா16

நாேன ெவளிநட, ெச;ேத+

நி]T ேபா1டா ஒதைர Cபி16

அவமான ப6தின மாதிாியிேல ஆயி6 ?” - எH அவகைள பதி3A
ேக1டா. அவகளா பதி ெசால >யவிைல. இதைன ப%8ளவக8
இ*நா16 அரசிய இனி மீ%6 ெவH

+A வவ/

>யாத காாியமாயி

Aேமா எகிற பய தா அவகFA அேபா/ ஏ!ப1ட/. ப%பா6 , ைக
Dத

உ8ள பல அரசிய*ேத ஒ/7க ஆர பி/ வி6வாக8 எபத!கான

அைடயாள

ெதாி*த/. மHவாரேம திவி க1சி பதிாிைக ஒறி, “சிெம%1

ெதாழி!சாைலகாக காகா; பி>த ஜமீதாாி த*திர
ெகா8ைக மறவ தி ெகா6த P6”. எH இ*த விவர
வ/வி1ட/. “சிெம%1 ெதாழி!சாைல எப/ ெவH
உதவிைய-

ஜமீதா எனிட

பகவிைல.

ஒ க16ைரயாகேவ
க!பைன. அ மாதிாி எ*த

நாடவிைல” - எH திேவ இைத மH/

அறிைக விடாததி*/ அவேன ஒ ெபைமகாக இ*த ெபா;ைய
பரபியிக C6 எH சின உைடயா ாி*/ ெகா%டா. “ெபா;-ைட
ஒவ ெசா வைமயினா ெம; ேபா3 ேம ெம;ேபா3 ேம” -எப/
நி(பணமாகி ெகா%>*த/. பணமிறி அரசிய நடகா/ எபைத ாி*/
ெகா%ட தி ெதாழிலதிபகளிட

, பணகாரகளிட

வா7கினா. ஆனா ேமைடயி ேபD

தாராள மாக ைகநீ1>

ேபா/ ம16 , “ *திய ஆ1சியி

இ*த/ேபா எ7க8 ஆ1சியி ல=ச ஊழ இைல! இ/ ஏைழ எளியவகளி
ஆ1சி!” - எH
வியாகியான

ழ7கினா. ஓ எதி க1சி பதிாிைக இைத AH தனமாக
ெச;த/.
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“ *திய ஆ1சியி இ*த/ ேபா எ7க8 ஆ1சியி ல=ச
தி ேபDவதி ஒ அத

இைல என அைம,ச

இகதா இகிற/. உ%ைமயி

*திய

ஆ1சியி இ*தைத விட ல=ச ஊழ இேபா/ பல மட7A அதிகாி/ ேர1க8
அதிகமாகி வி1டன. அைத Aறிபாக உண/வத!காகேவ அைம,ச அ>க>,
‘ *திய ஆ1சியி இ*த/ேபா எ7க8 ஆ1சியி ல=ச ஊழ இைல’ - எH
ெசாகிறா. இ*த சமிைஞைய மக8 நA ாி*/ ெகா8ள ேவ%6 ” எH
கி%டலாக எ.தி வி1ட/. இைத க%6 தி5A ஆதிர

ப!றி ெகா%6

வ*த/. அ*த பதிாிைகைய எப> பழி வா7Aவ/ எH உடேன அவ
தி1டமிட ெதாட7கினா.
-------------அதியாய 21

காDைள- , ெரள>கைள-

ஏவி வி16 தைன தாகி எ.திய அ*த பதிாிைக

அ3வலக/A தீ ைவக5 , ேசத
ெபாHபிலாம ஆF

விைளவிக5

ஏ!பா6 ெச;தா தி.

க1சிைய தாகி எ.தியத!காக மகேள ெகாதி*ெத.*/

அ*த பதிாிைக அ3வலகைத தாகி தீயி1டன எப/ ேபா பினா தி
வைகயறாவினரா அ*த நிக,சி வணிகப1ட/. தா7க8 எ/ ெச;தா3

அைத

ஆதாிபவக8 மக8, எதிபவக8 சக விேராதிக8 எH /ணி*/
ெசாவத!A அவ பழகப6தி ெகா% >*தா. ஜனநாயக எப/ அ*த
எைலAேம விாிவாக அவ+A ாியவிைல.

அேபா/தா ெபாHேப!றி*த அைம,சி இலாகா காரணமாக5 , பதவி
காரணமாக5

பல பணகாரக8 ெதாழிலதிபகளி ந1 , பழக

ஏ!ப1டன. அ%ணைன ெந7கி- , ெநகி-

வசப6த

அவ+A

>யாத பல

அவைன, D!றி, P* தன. நாளைடவி அவ அவகFைடய ெந7கிய
ந%பனாகி வி1டா.

அவகளி தா%டவராய எகிற உA ஆைல அதிப ஒவ தா

அவ+A

அளித வி*/ ஒறி!Aபி இர5 அகாலதி ஓ அழகிய ஆ7கிேலா இ*திய
-வதிைய-

ைநஸாக அறி கப6தி ைவ தா. அவைள அவேனா6

ெநகமாக பழA ப>-

ெச;தா.
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“வா7க8! வமாக, சீ1டாடலா ” - எH தா

த அைழதா, சிறி/

ேநரதி வி*/ நட*த த ‘ெகT1 ஹ5T’ மா>. ஏ.சி. அைறயி அவக8
இவைர-

ம16

தனிேய வி16 வி16 தா%டவராய எ7ேகா ெமல

தைலமைறவாகி வி1டா. இப> ஆர பமான அ*த பழக
வா>ைகயாகி வி1ட/. தவிக

>யாததாகி-

ெதாட*/

வி1ட/.

“ேராM உ7கFேக ஃைபக8 பாக, தபிலாம ஆ7கிலதி ஒ வாி,
ெர%6 வாி ேநா1 ேபாட இத!ெகலா . ெரா ப உதவியிபா8. Cட ைவ/
ெகா8F7க8, வி16 விடாதீக8. அவFைடய ச பள
ெகா8கிேற. உ7கFA ஒ சிரம

எலா நா பா/

இைல” எறா தா%டவராய.

வாவி ஏ!ெகனேவ தனியாயி*த அவ+A இப> ஒ /ைண ேவ%6

எH

தா ேதாறியி*த/. இேபா/ தா%டவராயேன ெசாய பி அவ+
இைச*/ வி1டா. ஃைபக8 அவ மாைல யி3 , இரவி3

ேராMயி L1>

இA ேபா/ அ7ேக ெகா%6 வ*/ ைவகபட ேவ%6ெமH ஏ!பாடாகிய/.
இ*த ஏ!பா1> ல

ெதாழி வள,சி /ைறேய தா%டவராயனி கவனிபி

சிகிய/. ேராM ஃைபகைள- , திைவ- ேசேத கவனி/ ெகா%டா8.
தி5A அவேன ேவ%> ெகா%டப> ஆ7கில
அவ+A ஒ/ வரC>ய ஓ இள

க!பிக ெதாட7கினா8.

அதிகாாி காாியதாிசியாக இ*ததினா

ஃைபகைள தா%டவராயனி ெகT1 ஹ5M!ேகா, ேராMயி L1>!ேகா,
எ7A ேவ%6மானா3

அ+ப தயாராயி*தா. ம*திாியி மாணவைன

ேபால அடக ஒ6கமாக அவ நட*/ ெகா%டாேர ஒழிய ம*திாிA வழிகா1>,
சகாைர இயகி, ெசல ேவ%>ய ெபாH8ள அதிகாாியாக நட*/
ெகா8ளவிைல. க1சியி திவி ெசவாைக- , வைமைய-

ாி*/

ெகா%>*த லவக8 இ/ ப!றி ேலசாக ஏேனாதாேனா எH எ,சாிதாகேள
ஒழிய வ!Hதி க%>கவிைல.

தவ இ/ விஷயமாக திைவ தாேன

ேநாி எ,சாிபத!A பதி வய/ தவ
ெசயலாளாிட

அOபவசா-மான தைலைம,

ெசா அ+பினா. தைலைம, ெசயலாள அவைன அவ+ைடய

L1>ேலா, ேகா1ைடயிேலா ச*திகேவ

>யவிைல. சிவேன எH தைல

ெய.ைத ெநா*/ ெகா%6 அவ தா%டவராயனி ெகT1 ஹ5ஸுAதா
அவைன ேத> ேபாக ேவ%>யி*த/. அவA இ/ / அOபவ .
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ஃைபக8 பிாி/ கிட*தன. 37கி பனியேனா6 இ*த தி5A சிவாT-ாீகவிTகிைய ஊ!றி ெகா6/ ெகா%>*தா8 ேராM. தைலைம, ெசய லாளA
‘ஏனடா இ7A வ*ேதா ?’ - எH அவபாக இ*த/. ஆனா3
தலைம,சாி க1டைளைய அவ றகணிக >யவிைல. ெமH
வி.7கியப> திவிட

ஒ நிமிஷ

ேபச ஆர பிதா அவ.

ெவளிேய ேபா; இAமாH அவேனா6 இ*த ஆ7கிேலா இ*திய

-வதிA அவ ஜாைட கா1>னா. அத!A அவ8 அவைர ெகா=ச

ைறதா!

ேபால பா/வி16 ெவளிேயறினா8. பதவி ஏ!ற ேபா/ நிக*த இரகசிய
கா பிரமாணைத நிைனf1> ஃைபகைள இப> பாப/

ைறயிைல

எறா தைலைம, ெசயலாள. அதிக ‘ைட]1’ ெச;யபடாம உ8ேள
ேபாயி*த ெவளிநா16, சரகி
ேராMைய தி ப5

Hகி*த தி உடேன ெவளிேய ேபாயி*த

உ8ேள Cபி1டா. “நீ இ7ேகேய அகி! நா

ெசானாதா நீ ேபாக ேவ%6 . ேவH யாேரா ெசானாக8 எபத!காக
ேபாக Cடா/” - எH அவளிட
பக

ெசாய Dவ1ேடா6 தைலைம, ெசயலாளாி

தி பி, “நா ம*திாியா? நீ7க ம*திாியா? நாதா உ7கFA உதர5

ேபாட+ேம ஒழிய நீ7க எனA உதர5 ேபாட Cடா/” - எH ேபாைத
த8ளா6

Aர அத1>னா தி. அத!A ேம த மாியாைதைய- ,

ெகளரவைத-

இழக வி பாத தைலைம, ெசயலாள ேம!ெகா%6 ஒ

வாைத Cட அவனிட

ேபசாம அ7கி*/ உடேன ெவளிேயறினா.

“சா! 51 ] ைல 6 ஹா@ எ >ாி7?” - எH வரா*தாவி Cைழ A பி6த3
சிாிமாக AHகி1ட தா%டவராயைன ெபா1ப6தி பதிேல ெசலவிைல
அவ. ேநேர

தலைம,சாிட

ேபா;, “இனி தய5 ெச;/ இ/மாதிாி

ேவைலகFA எைன அ+பி அவமானப6த Cடா/” - எH ேவ%>
ெகா%டா.

தலைம,சA அதி,சியாகி வி1ட/.

“தா%டவராய மாதிாி ஆ1க8, எ*த க1சி ஆ1சிA வ*தா3 , எப>ப1ட
ஆ8, நிதி ம*திாி, ெதாழி ம*திாியாக வ*தா3
விாிபாக8. சிவாT ாிக Lத
ஊ!Hவாக8. திபதி தாிசன

வைல

>*தவ+A, சிவாT ாீகைல வா7கி

பி>கிறவ+A திபதி தாிசன/A ஏ!பா6

ெச;வாக8 ஜாகிரைதயாயிக4
Cபி16 எ,சாித ேபா/

இப> எலா

த \” - எH

தலைம,சேர அவைன

அவ சிாி/ ம.பி வி1டா. தனA, ெச;/
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ெகா6திA

உலாச ராஜேபாக ஏ!பா6கைள தவிர ேதத ேநர7களி3 ,

க1சிA பண ைட ஏ!ப6கிற சமய7களி3 , தா%டவராய தாராளமாக வாாி
வழ7Aவா எறா தி. ம*திாிக8 இப> தர
காரணதா அதிகார வக

தா*/ ஒ.க ெக1ட

இைதவிட கீழிற7கி மாியாைத இழ*த/. C,ச ,

பய , மான அவமான பாப/ ேபாற அ ச7க8 ெபா/ வாவி*/ ெமல
ெமல மைறய ெதாட7கின. ஒ@ெவாவ , ஒ@ெவா

ைனயி3

தவH

ெச;வத!கான வா;கைள தாேம வ3வி எதிபா/ கா/ நி!கிற மாதிாி,
Pநிைல இயபாகேவ உவாகிவி1ட/.

தவH ெச;ய

வராதவ+ , தவH ெச;யாதவ+

தவH ெச;ய ெதாியாதவ+

அபாவிக8 எH கதப1டாக8.

சில வட7க8 ஓ>ன.

 அவைன தாகி எ.திய அேத பதிாிைக மHப>

அவ ேம த கவனைத திபிய/. அவைன ம16
மHப>-

‘7கி8 அ51’ ெச;/

தாகிய/.

‘ *திய ஆ1சியி இ*த/ேபா எ7க8 ஆ1சியி ல=ச ஊழ இைல’ - என
அைம,ச தி ேபDவதி ஓ அத

இகதா ெச;கிற/. உ%ைமயி

*திய

ஆ1சியி இ*தைதவிட ல=ச ஊழ இேபா/ இ*த ஆ1சியி பல மட7A
அதிகாி/ ேர1க8 மிக5

C6தலாகி வி1டன. அைத Aறிபாக

உண/வத!காகேவ அைம,ச தி அ>க> ‘ *திய ஆ1சியி இ*த/ ேபா
எ7க8 ஆ1சியி ல=ச ஊழ இைல’ எH ெசாகிறா. இ*த, சமிைஞைய
மக8 நA ாி*/ ெகா8ள ேவ%6

- எH

 எ.தி அவைன வ A

இ.த அேத எதிக1சி பதிாிைக இேபா/, ‘ஆைச நாயகி L1> அரசா7க
ஃைபக8’ எெறா க16ைரைய ெவளியி1>*த/.
‘எழி ராஜா’ எபவேன இ*த க16ைரையராஜா? இவ+A ஏ எேம ம16
எலா

அறி-

எ.தியி*தா. யா இ*த எழி

இதைன கா1ட

ஆவ ேபாVT சி.ஐ.>. ல

*திய க16ைரைய எ.திய

, ஆதிர

? இவ!ைற

, க1சி உளவாளிக8 ல

அ*த எழிராஜாைவ ப!றி தகவகைள, ேசகாிக ெதாட7கினா தி.
தகவக8 ெதாி*தன. பணைத Lசி எறி*/ எழி ராஜாைவ வசப6த
>யாெதH ெதாி*த/.

111

எழிராஜா மாணவ பவதி*ேத தி5A எதிரான அரசிய அணியி ேதசீய
இயக ஆளாக வள*த ஓ இைளஞ எப/
ஜனஸ - >ளமா5காக பயி!சிபதிாிைகயி ேச*திகிறா எH
எ./வதி ஆவ

அதிகெமH

ப1டப>

ெப!H

>/ ஓரா%6

>/ இேபா/தா அ*த

ெதாி*த/. ‘இெவT> ேக>@’ வாக

அவைன ப!றி, ெசானாக8. ெதாட*/

தைன ப!றிேய Aறிைவ/ தாகி எ./ அ*த ெபா>யைன எப> பழி
தீப/ எH தி ேயாசிக ெதாட7கினா. இH அ/5
தைன-

ேராசிைய- ,

ச ப*தப6தி அவ எ.தியி*தைத- ‘ஆைச நாயகியி

அ*தரதி அரசா7க ஃைபக8’ எற க16ைரைய ப>ததி*ேத தி5A
அவைன ெதாைல/விட ேவ%6

எH ெவறி %>*த/. “ஒ கவைல-

ேவ%டா ! நீ7க8 இ7ேக வவ/ ேபாவ/, ேராMயிட

பழAவ/ எலா

ரகசியமாக இA ” - எH தா%டவராய பல ைற உHதி Cறியி*/

பரம
இ*த

விவகார7க8 எப> V ஆகிறன எப/ தி5ேக ாியாத திராகயி*த/.
த வைலயி சிகிய ம*திாிக8 தனA எதிராக ேபா; விட Cடாெதபத!காக
தா%டவராயேன இரகசியமாக பினா அவகைள பிளாெமயி ெச;ய
பயப6

எH சில ைகபட7க8 எ6/ ெகா8வ/ வழக . தி5A ேராM

ம/ ஊ!றி ெகா6ப/ ேபா தா%டவராய ரகசியமாக எ6த ைகபட
ஒைற பிாி%1 ேபாட ெகா6த இடதி - பிாி%1 ேபா1டவ அதிகப>யான
பிாி%1 ஒைற எ6/ ெகா%6 தா ‘ெநக>ைவ’ ைவ திபி ெகா6தா.
இைத எப>ேயா ேமாப

பி>/, சில ஆயிர7க8 வைர விைல ெகா6/ அ*த

‘பிாி%1’ ைட வா7கினா எழிராஜா. இர%6 (பா; ெபHமான 8ள
பிாி%6A ஆயிரணகணகி பண

கிைடA ேபா/ T6>ேயாகார அைத

ெகா6பத!A தய7கவிைல.

அ/ம16
பதிாிைக

எதிக1சிைய, ேச*த பதிாிைகயாக இலாத ப1சதி தி அ*த
தலாளிைய Cபி1ேட அர1> மிர1> எழிராஜைவ ேலைலயி*/

/ர/ ப>, ெச;திபா. அல/ ேம!ெகா%6 தைனப!றி எ/5

எ.த

>யாதவாH அவகைள த6திபா.

அ/ J!HA JH அவன/ எதிதர பதிாிைகயாகேவ இ*ததனா அப>
ஏ!பா6 எ/5

சாதியமாகவிைல. தவிர எழிராஜாவி க16ைரக8 மிக5

பரபரபாக ேபசப16 அ*த பதிாிைகயி வி!பைனேய அத காரணமாக பல
ஆயிர

பிரதிக8 C>யி*தன. இெவT>ேகஷ, பிரயாண7க8, தடய7க8 ,

தைடய7கைள விைலேபசி வா7Aத, ஆகியைவகளி எழிராஜா5A ஆகிற
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ெசல5கைளெயலா அ*த பதிாிைக மிக5

தாராளமாகேவ ெச;வதாக

தி5A தகவ கிைடதி*த/. அதனா பதிாிைக நிHவனைத மிர1>
ஒ6A

ெசய பயனளிகா/ எH ாி*/வி1ட/. எழிராஜாைவ எப>

ெதாைலப/ எH அவ எாி,ச ப16 ெகா%>*த சமயதி ‘விTகிA
விைலமாதA ந6வி அரசா7க ஃைபக8’ எற றாவ/ க16ைர- ,
அ*த ைகபட

ெவளிவ*/ திைவ ஒ வாரகால

ெவளிேய தைல கா1ட

>யாம ெச;/ வி1ட/. தா%டவராயனி ெகT1 ஹ5M ேமைசயி
கிடA

அரசா7க ஃைபகேளா6 ேரா தனA பா1>*/ ம/ ஊ!றி

ெகா6ப/ ேபாற அ*த ைகபடைத யா எப> எ6/
ெகா6திபாக8 எப/தா தி5A விள7காத மமமாயித/. ஒ கண
தா%டவராய, ேராM, ெஹT1 ஹ5T ேவைலயா1க8 எேலா ேமேலச*ேதகமாயி*த/. இனிஅவ+ைடய ஆதிர
ேவ%6

ெபாH/ ெகா%>க

>யா/ எற அள5

எைல மீறி ேபா;வி1ட/. ஒH - தா உயிவாழ

அல/ அ*த ெபா>ய எழி ராஜா உயிவாழ ேவ%6 , எற

ைவராகியேதா6, ஒ

>5 ெச;தாக ேவ%>ய நிைலA R%டப1டா

அவ, எ@வள5 ெசலவானா3
ேவ%>ய/தா எH

பரவயிைல, எழிராஜாைவ தீ/ க1>விட

>5 ெச;தா. உளவாளிக8 ல

எழிராஜா அபார /ணி,ச3

ைதாிய

ெதாி*த தகவப>

உ8ளவ எH ெதாி*த/.

திவேகணியிேலா, ராயேப1ைடயிேலா தைனெயாத வய/8ள இர%6
H இள

பதிாிைகயாளகFட ஒ அைறயி தனியாக வசிகிறா எH

ெதாித/. எப> க%ணி ைவ/ எ*த மாதிாி ஆைள தீப/ எH. தி5
அவ+ைடய அ>யா1கF

ேயாசிதன. எழிராஜாவி இலA திவாக

இ*ததா தி மைற கமாக, ச ப*தப1>*த ஒ க8ள, சாராய
ெதாழி!சாைல அைம*தி*த வளசரவாக/ மா*ேதாA அறிர5 திேவ வர
இபதாக தகவ ெசா, எழிராஜாைவ அ7ேக இ.கலா எH
தி1டமி1டன. தகவைல எழிராஜாவிட

ேபா;, ெசா3கிறவக8 கத, ச1ைட

Aலா; அணி*/ ேதசிய ஆ1க8 ேபால த7கைள கா1>ெகா8ள ேவ%6
எH

ஏ!பாடாயி!H. அேபா/தா எழிராஜா5A அ*த தகவ ந பிைக

ஏ!ப16 அவகேளா6 ேபா; அைத ப!றி ஒ க16ைர தயாாிக ேதாH
எH தி5 , ம!றவகF . ந பினாக8. C1>ெகா%6. ேபா; ஆளரவம!ற
பAதியி எழிராஜாவி வரலா!ைற அறிரேவ தீ/
விடலா

>5ைர எ.தி

>/

எப/ அவக8 தி1டமாயி*த/.

ஆ1கFA எலா ெசா பண

ெகா6/ அ+பிவி16, அவ ேவH
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ேவைலA கிள பலா

எH எ.*த ேபா/ லவ ேவ4ேகாபா சமா

அவைன ேத> வ*தா. “வா7க சாமீ! ஏ/ ெரா ப நாளா காணேவ இேய?”
எH அவ லவைர வரேவ!றா. சினிமா ேவைலக8 Aைற*/ அவ
பதவிேய!H ம*திாியான பி எேபாதாவ/ அவ எ.த ேவ%>ய க16ைரக8,
அறிைககைள எ.தி திதி அளிக வவேதா6 இேபா/ அவ ெதாட
மிக5

Aைற*/ ேபாயி*த/.

இH வ*த/
Aர3 ,

வராத/மாக அவேர அவைன

*தி ெகா%6 ஆர பிதா. அவர/

கதி3 ஒேர ஆ,சாிய மய .

“உ7கFA ெதாி-ேமாேனா? அைத, ெசா16 ேபாலா +தா வ*ேத.
ஒவைகயிேல உ7கFA அதி,சியாக5 , ேகாபமாக5
விததிேல நீ7க ெபைமபட5

இA . இெனா

ெச;யலா ...” எH ெதாட7கி ஒ கண

நிHதி

வி16, சமா ெசான தகவைல ேக1ட/ த தைலயி பய7கரமான ேபாி>
ஒH வி.*த/ேபா உண*தா தி. க% உலகேம இ%6 ெகா%6
வ*த/.

“பாவி ம+ஷா நீ ஒ நிமிஷ
அவ+ைடய உ8ள

னா வ*/ ெதாைலதிக Cடாதா?” - எH

ேகாெவH கதறி அலறிய/. ஆனா ேபச Aர எழவிைல.

------------அதியாய 22

“பதிாிைகயிேல உ7கைளப!றி க16ைர எ.தற எழிராஜா ேவH யாமிைல!
ச%பகதி1ட உ7கFA பிற*த மகதா. நீ7க ராவண+ அவ+A ேப
வ,சீ7க. ச%பக

அ/ பி>காேம ராஜா+ Cபிட - அ/ேவ நிைல,D ேபா,D!

எழி7கிற/ ஊ ேபேராட ெதாடக . ராஜா7கிற/ ெசா*த ேப” - எH சமா
விவாிதேபா/ தி5A தைல D!றிய/. சத நா>ஆகிவி1ட/. ெசால5

>யாம, ெமல5

>யாம அவ கதறினா.

எழிராஜாைவ தீ/ க1ட, சகல ஏ!பா6கFட+
எப> த6பெதH இேபா/ ாியவிைல,
பAதிகளி3

ெதபமாக ேவ/ வி1ட/.

ஒ67கினா! ேபா

றப16 வி1டவகைள

கதி3 , உட ம!ற
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“என? உ7கFA என ஆயி6/ இேபா?” எH பதறி ேபா; ேக1ட
சமா5A அவனா எ/5

பதி ெசால

ைககைள பிைச*தா. ஏவி அ+பியிA

>யவிைல. ெச;வதறியா/ அவ
A%டகைள த6பத!A ேவHசில

A%டகைளபி ெதாட*/ அ+பலாெமH ெடேபாைன, Dழ!றினா.
அவ+A ேவ%>ய எ% கிைடகவிைல. அவ எைத-

வா; வி16,

ெசாலாததா அேபா/ அவ+ைடய பத!ற/A , Aழப/A

காரண

எனெவH சமா5A ாியவிைல. அவ திைகதா.

தி5A உட ப!றி ந67Aவைத-

ேவ/ விHவிHபைத- பா/

அவA ஒHேம விள7கவிைல. இ/வைர அவைன இப> நிைலயி அவ
பாக ேந*தேத இைல.

“சாமீ! கைனயா எ7காவ/ ஆபி6வானா பா7க...” எறா அவ. Aர
ந67கி Aழறிய/ அவ கைனயைன ேத> ேபானா. A>, C/ எH
தாHமாறாக வா*ததனா திYெரH அவ+A உட நிைல ெக16 ஏேதா
ஆகிவி1டெதH நிைன/ ெகா%டா அவ. ப7களா
அ3வலக அைற எலா இட7களி3

க, ேதா1ட ,

ேத> வி16 திவி உதவியாளனான

கைனய எ7ேக- ெதபடாதைத உ8ேள அவனிடேம ேபா; ெதாிவி/
வி16 “உ7கFA திY+ உட  ஏேதா சாியிேல+ நிைன கிேற.
டாடைர Cபிட4 னா நாேன ஃேபானி Cபிடேறேன...? இேலனா
வாசேல ெச%1ாியா நி+%>காேன அ*த ேபாVT காTேடபிைள
Cபிட, ெசால16மா?” - எறா சமா. ெந=ைச பிைச*/ ெகா%6
உ1கா*/ வி1ட தி அவாிட , ‘ேவ%டா ’ எபத!A அைடயாளமாக தைலைய
ம16

ஆ1>னா. ‘ெகாைல பாதகேன’ - எH அவ+ைடய மன,சா1சிேய

அவைன இ>/ கா1>ய/. அேபா/ அ*த நிைலயி தைன யா
கவனிபேத அவ+A பி>கவிைல. ‘நீ ேபாகலா ’ - எபத!A
அைடயாளமாக, சமாைவ ேநாகி ஜாைட கா1>னா அவ.

“நா வேர. உட ைப கவனி,Dேகா7ேகா. ப பரமா அைலயேற8. உ7கFA
ஓ;5 ேவ4 . அ*த தமி இைச காபரT தைலைம ேப,ைச தயாாி,D%6
நாளனிA மHப> வ*/ பாகேற” எH ெசா ெகா%6 சமா
றப1டா.
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அத!A

*திய விநா> வைர தி5A பாவ %ணிய7களி ந பிைக

கிைடயா/. நவிைன, தீவிைனகைள அவ எH

ெபா1ப6தியேத இைல.

விதிைய ந பியதிைல. இேபா/ என காரணேமா ெதாியவிைல. அவ
அ*தர7க

அவ!ைற எலா

தீவிைனகF

எ%ணி ந67கிய/. தா ெச;த பாவ7கF ,

எலா ேச*/ த ெசா*த மகைன தாேன ெகாைல ெச;ய

ேந ப> இப>, சதி ாி*/ வி1டனேவா எH ேதாறிய/. ஏ!ெகனேவ
பிள1பிரஷ, ெந=Dவ எலா

ெதாட7கியி*தன. வய/ ேவH ஆகி இ*த/.

திட+A ேத8 ெகா1>ய மாதிாி யாாிட

வி16, ெசால

>யாம

திணறினா அவ. “இப> அநியாயமாக ஒ ப,சிள7 Aைத ெகால
ேபாகிறாக8! ேபா; யாராவ/ த6/ வி67கேள” எH அவேன ெசா
மா1> ெகா8ள5

>யாம இ*த/.

ச%பகதி ல1Dமிகரமான

க

அவ+A நிைன5 வ*த/. அவFA

தனA

றி5 ஏ!ப1ட பி அரசிய தைன எதிேத ேவைல ெச;த ைம/ன
நிைன5A வ*தா. ச%பகதி மரணதி ேபா/ ெமா1ைட ேபா16 ெகா%6
ெகா8ளி,ச1> ஏ*தி, ெசற இேத மக நிைன5A வ*தா. விதி எ@வள5
ேகாரமான சதிைய, ெச;/வி1ட/ எெற%ணியேபா/ சிH Aழ*ைத ேபா
A றி A றி அ.தா தி. ஏதாவ/ அ!த
ெகாவத!A, P.

ஆ1களிட

நட*/ எழிராஜா தைன

இ*/ தபிவிட Cடாதா எH Cட இவ

இேபா/ எ%ணினா. த+ைடய மக எH ெதாியாம தாேன அவைன
ெகால ஆ8 ஏவியைத மHப> நிைனதா Cட பாதாதிேகசபாிய*த

ந67கிய/.

தா ஆடா வி1டா3 சைத ஆ6 எபாகேள அப>, சைத ஆ>ய/. மன
உட3 , ெப

,

பாதிA ஆளாகி அவ ,ைசயானா. நல ேவைளயாக

ெவளிேய ேபாயி*த உதவியாள கைனயா அ*த ேநரதி தி பியி*தா.
உடேன திைவ அவ+A மிக5
ம/வமைனயி ேசக
எபதா3

ேவ%>ய ஒ டாடாி தனியா

>*த/. பதிாிைககளி ெச;தி வ*/வி6

பல பாக வவாக8 எபதா3

தி எேபா/

மாடLதியி*த இ*த தனியா ம/வமைனயி ேச*/ -

தனியிடதி ஓ;5 எ6பதாக ம16
யாைர-

ேவH சில இரகசிய7க8 கதி-

ெவளிேய தகவ ெதாிவிப/ வழக .

தைன பாக அOமதிபதிைல. இ*த இரகசிய ஏ!பா1டா ேராM

த தா%டவராய வைர அவேனா6 எேபா/

ேபா ெந7கி பழக

வா;பி*த/. சினிமா ந>ைகக8, பட ெதாழி ெப

8ளிக8 எ*ேநர

அ*தர7கமாக ேத> வ*/ ேபாக இ*த தனியா ம/வமைன ெபாி/
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உதவியாயி*த/. ெபா/ ம/வமைனயாகேவா அரசா7க ம/வமைனயாகேவ
இ*தா யா, யா பாக வகிறாக8 எப/ இரகசியமாயிரா/. பதிாிைக
நிபக8 சதாகால

வைளய வைளய வ*/ ெகா%>பாக8.

ஏேதா திY அதி,சி காரணமாக மிக5

பாதிக ப1>பதாக5

ேதைவப6வதாக5 டாட Cறினா. ம*/கF

. ஒ;5

Rக மாதிைர- ,

ெகா6/ R7க, ெச;தா. வி>*த/ , அவ+A நிைன5 வ*த5ட காைல
பதிாிைககைள ேத>னா அவ. ெந=D படபடக பதிாிைககைள ர1>
ப>தா ேம3

அ*த தி நீ>த/.

*திய இர5 ஒ ாிேபா1>7 விஷயமாக

ெவளிேய ெசற நிப எழிராஜா L6 தி பவிைல எH

சக

விேராதிகளா அவ கடதப1>கலா எH ச*ேதகிகப6வதாக5
ம16ேம ஒ சிறிய ெச;தி ெவளியாகி இ*த/. அ/5

சில பதிாிைககளி

ம16ேம ெவளி வ*தி*த/. ேவH சில பதிாிைககளி அ*த விவரேம இைல.
மம ெதாட*த/. தா ஏவிய ஆ1க8 அவைன கடதிெகா%6 ேபாயிA
ப1ச தி உயிேரா6 தப வி1>க மா1டாக8 எபதி3
இகவிைல. காாிய தி1ட மி1டப>

>*/ வி1டா மHப> தைன அவக8

உடேன ச*திக ேவ%>யதிைல எH , தி1டமி1டப>
ச*திகலா

எH

அவ+A, ச*ேதக

>யா வி1டா ம16ேம

ஏ!பாடாகியி*த/. பத!றேதா6 கைனயைன Cபி16,

“ேந!றிர5 அல/ இH காைல தைன யாராவ/ L16A ேத> வ*தாகளா?”
எH விசாாிததி அவ Cகாவிட

ெச1ாியிட

ேக16 வி16 தி பி

வ*/ ெதாிவிபதாக றப16 ேபானா.

ேபா;வி16 தி பி வ*/ அவ ெதாிவித ெச;தி ஏமா!றமளிபதாக இ*த/.
நிமிஷ வாாியாக பாக வ*தவகளி ெபயைர ெச1ாி Aறி/ ைவதி*தா.
ேவ4ேகாபால சமா வ*/ ேபான பி இர5 யாேம திைவ காண வரவிைல.
காைலயி ம16

சில க1சி ஆ1க8, ெதாழிலதிபதிக8, இலாகாைவ, ேச*த

அதிகாாிக8 வ*தி*தன.

*திய மாைல ெகாைலA இரகசியமாக

ஏவப1டவக8 யாேம தி ப5
கா/ , கா/

அவைன பாக வரவிைல எபதி*/

ைவதா!ேபா ஆைள கடதி, ெசH தீ/ வி1>பாக8

எேற அOமானிக
இ/வைர எ/5

>*த/. அவக8 அைத, ெச;தி*த சாமதியதா

ெவளியாகவிைல. ஓாி நா1களி ெவளியாகலா .

ேம!ெகா%6 சில தின7க8 ெதாட*/ தாமத

ஆகலா எH ேதாறிய/.

மகைன ெகாறிபாக8 எெற%ணிய/ேம மHப> அவ+A மயக
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ேபா16வி1ட/. இேபா/ டாடகFேக ாி*/ ெகா8ள

>யாத

மமமாயி*தா.

ம*திாிA மிக5

ெநகமானவக8 எH டாட ாி*/ ெகா%>*த
, ேராMயிட

ெதாழிலதிப தா%டவராயனிட
ஏேதா ெபாிய அதி,சி ைளைய-

, கைனயனிட

ம16 ,

இதயைத- தாகி பாதி,சிA. இப

இவாிடமி*ேத அ/ என+, ெதாி=சிக5

>யா/. பாகலா . உ7கFA

ஏதாவ/ ெதாி-மானா மைறகாம உடேன எ7கி1ட, ெசா37க” எறா.
உ%ைமயி அவகFA எ/5ேம ெதாி*திக விைல. திட,சித
கல7காத ைவராகிய

ர%6

உ8ள திவி ‘மனைத பாதிA நிக,சி எ/5

த வாவிேலா, ெபா/வாவிேலா நட*திக
உHதியாக ந பினாக8. வழக
எ/5

எத!A

>யா/’ எH அவக8

ேபா திவி நிைலப!றி பதிாிைககளி

வ*/ விடாமக எ,சாிைக எ6/ ெகா%டா கைனய. ஏேதா

விரதியைட*தவ ேபால உண5 உ%ண மHதா தி. ம*/ சாபி6வதி3 ,
சிகி,ைச ெபHவதி3

Cட, சிறி/ , சிரைத கா%பிகவிைல அவ.

ெதாழிலதிப தா%டவராய+ , ேராM-

இர5 ப/மணிA ேம அவைன,

ச*திக வ*த ேபா/ த!ெசயலாக அவ+A நிைன5 வ*த/. ஆனா அவ
அவக8 இவைர-

வாயி வ*தப> தி1> ெவளிேயற, ெசா Cபா6

ேபா1டா. ‘நா பாவி, ப6பாதக’ எH தி ப தி ப அவ ஏ தைனேய
A!ற

சா1> ெகா%6 க%ணீAகிறா எப/ டாடகFேக ாியாத

மமமாயி*த/. எ*த நிக,சியான/ அவைன இப> பாதி/ அதி,சியைடய,
ெச;திக ேவ%6ெமH அவகளா அ*த விநா>வைர அOமானிக
இ*த/. அவனிடேம ேப,D ெக6/ அறிய5
மிக5

இயலாதப> அவ நிைலைம

ேமாசமாயி*த/. சிதெதளிவ!ற நிைலயி3

தி கா16

அள5 கட*த ஆவ

ம!ற உதவியாளக8 ல

காைல மாைல தினசாிகளி

டாடகைள ேயாசிக ைவத/. நT ல

ெச;திதா8களி தி ப>ப/ என எபைத

இரகசியமாக க%காணி/ க%டறிய Cட அவக8

“இள

>யாம

யறாக8.

பதிாிைக நிப எழிராஜா காணாம! ேபா; இHட ப/

நா1களாகிறன. அவைர கடதி ெகா%6ேபா; ெகாைல ெச;திபாகேளா
எH ச*ேதகப6கிறா8” - எH

த

தலாக ெகாைல ப!றிய பிரTதாப

பதிாிைககளி ெவளிவ*த தினதH மீ%6
ெகா%>A

தினசாிகைள ப>/

ேபாேத தி ,ைசயானா. தி இ*த ப/ நா8வைர தனியா

ம/வமைன ஒறி ஓ;ெவ6கிறா எH ம16ேம திைவ ப!றிய ெச;தி
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ெவளிவ*தி*த/. ஒேர எதிதர பதிாிைக ம16ேம, “அைம,ச தி5A
சிதபிரைம - அ>க> நிைன5 தவHகிற/. தி6கி6

உ%ைம ெபா/மகFA

மைறகப6கிற/” - எH தைல, ெச;தி ெவளியி16 பரபரQ1>யி*த/.
கைனயா மH/ அறிைக ெவளியி1டா. அைம,ச தி அவகளி
உடநிைல ப!றி தாHமாறாக5 . தவHதலாக5

பதிாிைககளி ெவளிவகிற

ெச;திகைள க%>/ மH/வி16 “ஓ;5 ெகா8வத!காக” வ*த பைழய
ெச;திகைளேய மீ%6

உHதி ப6தியி*தா கைனயா.

.ைமயாக மாத ஒH ஓ>வி1ட/. கடதப1டதாக கதப6

எதிக1சி

பதிாிைகயாள எழிராஜா உயிேரா>கிறாரா இைலயா எH க%6பி>க
Cட ேபாVDA /பிைல எகிற பாணியி சில பதிாிைககளி க%டன
தைலய7க7க8 Cட ெவளிவ*/வி1டன. தா அ+பிய ஆ1க8 த மகைன
/>க />க ெகாH தீ/ வி1டாக8 எH இ*த, ெச;திைய பாத
பி தி நி,சய

ெச;/ ெகா8வைத தவிர ேவH வழியிலாம ேபாயி!H. அவ

உட நிைல ேம3

ேமாசமைட*த/. அ>க> நிைன5 தவறிய/ கிழி*த நாராக

ப6ைகயி கிட*தா அவ. ஏேதா ேவைலயாக எழிA ேபாயி*த
ேவ4ேகாபால சமா ெசைன தி பிய/

திைவ, ச*திக அவ த7கியி*த

ம*/வமைனA ேத> வ*தா. அவ வ*த சமய

தி த நிைனவ!H

கிட*ததா டாடக8 அவைர, ச*திக அ+மதிகவிைல. த!ெசயலாக ேபசி
ெகா%>*த சமா டாடாிட

அ*த விஷயைத, ெசால ேந*த/. “கடதி

ெகா%6 ேபா; ெகாலப1டதாக கதப6

எழிராஜா எற இள

பதிாிைகயாள அைம,ச திவி ெசா*த மததா! ஒேவைள அ*த, ெச;தி
அவைர பாதிதிகலா ” எH சமா Cறியைத டாட அல1சியப6தவிைல.

அH மாைலேய டாட தனிேய திவி அைறA, ெசH அவ+A, Dய
நிைன5 இ*த சமயமாக பா/, “உ7கFA ெதாி-ேமா? அ*த இள
பதிாிைகயாள, ெகாலபடவிைலயா . சாமதியமாக தைன
கடதியவகளிட

இ*/ தபி வி1டானா ” எH ஆர பித/ேம திவி

கதி ஆவ, மல,சி எலா

பளி,சி1டன.

“அப>யா? அவைன நா உடேன பாக4
எ.*/ உ1கார Cட
ெச;/ ெகா8ள

டாட!” - எH தி ப6ைகயி

யறா. சமா Cறிய/ சாிதா எH டாட

>*த/. மHப> சமாைவ அைழ/ வர, ெச;/ ேம3

>5
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விவர7கைள, ேசகாிதா டாட. இத!கிைடயி க1சியி அவ+A பய*/
ஒ67கியி*த அவன/ எதிாிக8 ெமல அவ+ ெகதிராக ேபாெகா> கா1ட
ெதாட7கினாக8.

“எ@வள5 நா8தா ஒ சிதTவாதீனம!ற ஆைள அைம,சராக ைவதிப/?
ல=ச

ல

நிைறய பண

ேவH ப%ணியாயி!H. ஆேராகியமாக இ*தேபா/

ல=ச . ேநாயாளியான பி+

பதவியா?” எH தி5A எதிராக Aர கிள ப,

ஆர பிதி*த/.
---------------அதியாய 23

எதி3 தம நியாய7கைள ப!றி கவைலப1>ராத அவ இயக/ ஆ1க8
அரசிய3

அப>தா இ*தாக8. கிைடத ச*தபைத உடேன

பயப6தி ெகா%6
சிதTவாதீன

ேனற5 , பண

ப%ண5

ஆைசப1டாக8. தி

அ!றவனாகி மாத கணகி ப6த ப6ைகயாகி

ம/வமைனயி வி.*/ வி1டா எற/

அவன/ எதிாிக8 பலA

ெகா%டா1டமாகி வி1ட/. பதிாிைககளி அவன/ இயகைத, சா*த ஆ1கேள
ஜாைடமாைடயாக அவைன Aறிபி16 ‘ல=ச ஊழ ேப வழிக8 பதவி விலகியாக
ேவ%6 ’- ‘ெசா/ கணைக பகிர7கமாக ெவளியி1டாக ேவ%6 ’ எ
ெறலா

எ.த ஆர பிதாக8. அவ க1சிகாக5 , இயக/காக5

ப பரமாக ஓ>யா> உைழ/ சிரமப1ட நா1கைள ப!றிய விDவாச
யாA

இேபா/

இகவிைல. யாைன வ3விழ*/ தள*/, ப6தா எH  Cட

அத காதி A*/ க>/விட

>- . க%

 வி.*த எ3  /%>!காக

ெத நா;க8 அ>/ பி67கி ெகா8வ/ ேபா, பதவிகாக மனிதக8 நாயாக
பற*தாக8. அசி7கமான அள5 பதவிைய அைடய அவசரப1டாக8.
இ@வளவி!A

ந6வி ேவH ஏேதா ேவைலயாக மாநில தைலநகA வ*தி*த

சின கிUணராஜ உைடயா அவ+ைடய அரசிய எதிாி எH அவேன
கதி-

விதியாச பாராம அவைன ம/வ மைனA வ*/ பா/

ஆHதலாக, சில வாைதக8 ெசாவி16 ேபானா. அவைடய ெதாட*த
ெப*தைம Aண அவைன வியபி ஆதிய/. சின கிUணராஜ
பிற*த அேத ஊாி, அேத ஜமீ அர%மைனயி அேத த*ைதA மகனாக
பிற*/

தனிட

ஏ அ*த ெப*தைம-

ப%பா6

எHதா அவ+A ாியவிைல. எ@வளேவா ேயாசி/
திராயி*த/ அ/.

சிறி/

வளரவிைல

ெபா8 விள7காத

120

‘பதிாிைகயாள எழிராஜா தைன கடதியவகளிடமி*/ த*திரமாக
உயிதபி வி1டா’ எH டாட ெசாய ெபா; திவிட
உ%டாகிய/. சித பிரைம நீ7கி, ச!ேற ெதளி5
அவனிட . க1சியி எ .எ.ஏ.களிட

பல மாHதகைள

ெதபட ெதாட7கிய/

ெசய!A. உHபினகளிட

அவ+A எதிராக ைகெய./ ேவ1ைட நடபதாக கைனய ல
ெதாி*த/. அவைன கீேழ த8Fவத!A தா%டவராயேன பண
ஆர பி/ வி1டதாக5

தகவ

ெசலவழிக

ெதாி*த/. தைன, D!றியி*த எலா

எலா

Aம1>ய/ அவ+A. தைன காண வ*த தா%டவராயைன தா தி1>ய/
பாக மHத/ேம இH அவ தைன எதிபத!A
Dலபமாகேவ அOமானிக

கியமான காரணெமH

>*த/.

ந பிைகயிைமயி காரணமாக எ*த, சமயதி3

ேம!பAதியி ராஜிநாமாைவ

ைட ெச;/ ெகா8ள ஏ!ற வைகயி அவ உ1பட அைன/
எ .எ.ஏ.களிட

இட

கா வி16 ெவ8ைள தாளி ைகெய./ வா7கி

ைவதி*த/ க1சி ேமட . இப> ைகெய./ வா7கி ைவ/
ெகா8வ/தா பா/காபான ஏ!பா6 எH அவேன க1சி ேமட/A அH
ேயாசைன ெசா யி*தா. அேபா/தா பயப6வாக8, க16 ப16
நடபாக8 எH

தவA அவேன ேயாசைன ெசாயி*தா. இப>

ெவ8ைள தாளி ைகெய./ ேபா16 ெகா6A வழக அத!A



இ*ததிைல. இH இ*த ைகெய./ அவ+ேக உைல ைவ/வி6
ேபாற நிைலைமைய உ%டாகியி*த/. வய/A

அ+பவ/A

மதி,

மாியாைத, உைழ/ பா6ப1ட தியாகிைய உய/த ேபாற மதி\6க8
மாறி கிைடத ச*தாபைத பயப6தி ெகா%6 யா எதைன ெபாிய
நா!காA , பதவிA
சதி ெச;யலா

ஆைசப16 அதி ஏ!ெகனேவ இபவைர கீழிற7க,

எற நிைல இH ஏ வ*த/ எH அவேன இேபா/

ேயாசிதா. உட3 , மன

பலLனமான அ*த நிைலயி ப6த ப6ைகயாக

இ*/ அப> ேயாசிப/ Cட, Dகமான அOபவமாக இ*த/ அவ+A.

உலகி எதி3ேம மதி இலாம எைத-ேம உயவாக நிைனகாம, எைத-ேம
ந பாம பண , பதவி இர%6ேம Aறியாக உ8ள ஒ தைல ைறைய த
ேபாறவகேள உவாகி வி16 வி1ேடாேமா எH மிக5 C,சேதா6
இேபா/ உண*தா அவ, தா தள*/ வி.*/ வி1டத!காக உ8aர மகிழ
ேவ%>ய த அரசிய எதிாி உைடயா தைன ேத> வ*/ பா/ ஆHத
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CHகிறா. தா உட நலம!றிபத!காக உ%ைமயிேலேய தைன ேத> வ*/
அOதாப

ஆHத3 Cற ேவ%>ய த க1சி காரக8 தனA Aழி ேதா%>

ெகா%>கிறாக8. ‘ேவ]T’ எH

மதி\6க8 எH எைத ப!றி-

அவ இளைமயி கவைலப1டதிைல. அவ!ைற அறேவ இல1சிய
ெச;யாதேதா6 க6ைமயாக எதி/மிகிறா அவ. இேறா அவேன
அைவகைள ப!றி, சி*திக ேந*தி*த/. காரண

அவேன அவ!றா மிக5

பாதிகப1>*தா.

‘த மக பிைழ/ வி1டா. அவ சாகவிைல’ எH டாட ெசாய/
அத!காக அவ அ/வைரயி ந பியிராத கட5FACட நறி Cற தவித/
அ*தர7க . ேநைமைய- , ைகDதைத- க1> காக எ./ ல
அ*த இள

ேபாரா6

பதிாிைகயாள த மக எறறி*த ேபா/ அவ+A ெபமித

பி>படவிைல. அவைன ெகாைல ெச;ய ஆ8 ஏவி R%>ேனா
நிைனகேவ இேபா/ அவபாக இ*த/. பதவி-

எH

க. எப>ப1ட

ெகாைல பாதக/A தைன R%> வி1>கிறன எபைத மHப>
நிைன/ பாத ேபா/ நாணமாக இ*த/. ஆயிர

ேப ககிற அள5

உயர/A ேபா; வி6கிற ஒவ - ஒேர ஒவ இகவைத Cட ெபாH/
ெகா8ள

>யாத அள5 கவ

பைடதவனாகி வி6வைத தவிக

‘க க8ைளவிட ேபாைத மிA*த/’ - எH பல

>யா/ தா.

ைற பலைடய வாசக7களாக

ேக8விப1>*த வாகியதி உ%ைமயான அத இேபா/தா.
அவ+A ெதளிவாக ாிவ/ ேபா*த/.

இH இ*த பலLனமான L,சி நிைலயி Dய விசாரைணயி3
விமசனதி3
அவ மன

ஈ6ப1ட அள5 இத!A

Dய

 எ*த நாளி3 , எ*த நாழிைகயி3

ஈ6ப1டேத இைல. தைன தாேன தி பி பா/ உ8

மடகி மடகி விசாாிA

கமாக

ஆம விசாரைண எபைத எலா அவ அOப விக

ேந*தேத இைல. அ*த*த விநா>களி எப> எப> ேதாறியேதா அப>,
அப> எலா தா இ/வைர அவ வா*தி*தா.

 ேயாசைன பி

ேயாசைனகளி ஈ6பட அவ+A ேநரமி*ததிைல. எ*த

ேன!ற

ெஜ1

ேவகதி தைன நா> வரேவ%6ெமH தவி/ ஓ>யிகிறா அவ. த6கி
வி.*/, தள*/ ப6த பிேப தா வ*த ேவகதி த கால>யி யா, யா எ/
எ/ சிகி, மிதிப16, நD7கியிக C6 எபேத உணவி பட ஆர பித/.
ேவகைத ப!றி நிைன/ ஓாி கண7க8 பினா தி பி பாபத!ேக
நிதான

ேதைவப1ட/. தைலெதறிக

ேனாகி ஓ6கிற ேபாேத பினா
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தி பி பாப/ எப/ சாதியமிைல. பினா தி பி பாக
ேவ%6மானா,

த

ேனாகி ஓ6வதி*/ வி6ப16 நி!க ேவ%6 ,

அல/ நிHதபட ேவ%6 . இேபா/ அவ தள*/ நிH ேபாயி*தா.
அல/ நிHதப1>*தா.

ேனாகி தைலெதறிக ஓடாத அல/

ஓட >யாத காரணதா பிேனாகி தி பிபாப/ இ*த வினா>யி
Dலபமாயி*த/. தா ஓ>வ*த ெஜ1 ேவகதி தனA ெதாியாம த ெசா*த
, பத1ட

மகேன மிதிப16 அழி*திபாேனா? எகிற பய

வ*தேபா/ தா

இH அவ+ைடய ஓ1டேம நிற/. ந*/ேபான மனேதா6 Aழ பி Aழ பி
அவ மன ேநாயாளியாகேவ ஆகியி*தா. அவ த7கியி*த மாடLதி
ம/வமைனயி அவ+ைடய வழகமான டாடேரா6 அவA ேவ%>ய
ந%பரான ைசகியா1ாிT6
டாடகF

அவைன வ*/ பா/ ெகா%>தா. அ*த

ேவ4 ேகாபா சமா5மாக அவ+ைடய உட நிைல ேதHவத!A

ஒ த(பமான நாடகைத அ>க> அவ  ந>/கா1ட ேவ%>யி*த/.
உ%ைம நிைலகைள- ேவH விவர7கைள-

அவனிட , ேபசிேயா விசாாிேதா,

அவைன Aழபாமக டாடகF , சமா5

உதவியாள கைனயா5

தவிர ேவH யாேம திைவ, ச*தி/ விடாமக ஏ!பா6 ெச;யப1>*த/.
தி எ/, எைத விசாாிதா எப> எப> பதி ெசால ேவ%6
நTகFA , ேவைலகாாிகFA Cட பல ைற

எH

ேன!பா16ட ஒதிைக

நடதி, ெசா ெகா6கப1>*த/. தினசாி ைசகியா1ாிT16 திைவ,
ச*திA ேபா/ சமா5

அவேரா6 உடனி*தா.

“உ7க மக தபி,D1டா. மHப> ஆபதி சிகிக Cடா/+ ஜாகிரைதயா
இகா. நீ7க கவைலபடாம இ7ேகா” -எH சமா தனிட
CH ேபாெதலா

ஒ@ெவா

ைற- தி அவாிட

த ஆைசைய ெவளியிட

தவறியதிைல.

“சாமீ! ஒ தடைவ அவைன இ7ேக C1>கி16 வா7க. இலா1> எைனயாவ/
அவ இகிற எட/A C1>கி16 ேபா7க... அவ+A எைன
பி>கா/! எைன பதி ெரா ப க%>,D தி1> எ.தியிகா... இ*தா3
அவ கி1ட நா மனி ேக1க Cட அகைத இலாதவ...”

இ*த ஆைசைய அவ க%ணிேரா6 , கல7கி ெநகி*த Aரேலா6 ெவளியி6
சமய7களி எலா ,
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“ெகா=ச நா8 ெபாH/A7ேகா! அவ மனைச ெமல ெமல மாதி நாேன
அவைன இ7ேக C1>%6 வேர” - எH பதி ெசா சமா திைவ,
சமாளி/ ெகா%6 வ*தா. தி5ேகா த மக தைன பாக
ஒெகா%6 வவானா எபதி ச*ேதக

தயக

ேபவழி பதவிைய /Uபிரேயாக

ப%ணியவ, எெறலா

ெச;/ பண

ேம ஏ!ெகனேவ மக+A இA

இ*தன. ல=ச ஊழ

ெவHகைள தவிர ெகாைலA R%>

வி16 ஆ8 அ+பியேத தாதா எற ச*ேதக

, வ* தி*தா அவ எப>

தைன ஒ ெபா1டாக மதி/, ச*திக வவாெனற ச*ேதக
, C,ச

தயக

த

, பய

,

எலா . தி5A8 இ*தன. ெவளிேய விவாி/, ெசலேவ

இரகசிய காரண7களாக இ*தன. அைவ, தாHமாறாக கைரகைள

Cட CD

அழி/ ெகா%6 கா16 ெவ8ளமாக ெபகிய காரணதா அைம மைனவிைய
இழ*தி*தா அவ. அரசிய தைன ஆளாகி, உவாகிவி1ட
ெபா+,சாமி அ%ண+A /ேராக
எேலாA

ெச;தி*தா. ெசா*த மக, ைம/ன

/ேராக7க8 ெச;தி*தா. /ேராக7கைள சகஜமான

விைளயா1ைட ேபா ெச;கிற பலைர உவாகியிA
PநிைலA தா+ ஒ

இைறய

 மாதிாியாக வா*திபதாகேவ இேபா/

அவ+A ேதாறிய/. அவ+ைடய எ%ண7க8 அைன/

ெவH

கழிவிரக

நிைன5களாகேவ இ*தன. திதி ெகா8 வத!A வாைக அதிகமாக
மீதமிலாத காலதி ஏ!ப6
விைளய

‘நா

கழிவிரக நிைன5களா யாA என பய

>ய ?

>*/ ெகா%>கிேற. எ மகனாவ/ நலவனாக - ேயாகியனாக -

ேயாகியைதயி காரணமாக ஒ மனித+A ஏ!ப6கிற தாமீக /ணி5ட+
கவ/ட+

உலகி தைலநிமி*/ நடக ேவ%6

-க ெபறேவ%6 ’ எH

தனA8 பிராதி/ ெகா8ள ெதாட7கியி*தா தி. இ/வைர
பிராதைனகைள அவ கி%ட ெச;திகிறா. இக*திகிறா. ஆனா
இெறனேவா தைனயறியாமேல த அைம மகனி நல+காக
பிராதைன ெச;ய ேதாறிய/ அவ+A. அவ+ைடய வ!Hத ெபாHக
>யாம எழிராஜாைவ பா/ேபசி அ7ேக அைழ/ வவதாக Cறிவி16,
சமா றப16 ேபானா. அவ ேபான சிறி/ ேநர/ெகலா உதவியாள
கைனயா மாைல தினசாி-ட+

ஒ

கியமான ெச;தி-ட+

திைவ,

ச*திக அவசர அவசரமாக வ*/ ேச*தா. அேபா/ டாடக8 நTக8 யா
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திவி அகி இைல. அதனா கைனய+A ேபா/மான தனிைம திவிட
கிைடதி*த/.
-------------அதியாய 24

அவைன இலாகா இலாத ம*திாியாகி வி1>*தாக8. மாத கணகி அவ
ம/வமைனயி கிட*ததனா அவனிடமி*த ெதாழி வள,சி இலாகா5A
ேவெறா திய ம*திாி நியமிகப16

பதவி ஏ!றி*தா. அH காைலயி தா

அ*த/ ம*திாிA ரா`பவனி கவன பதவிபிரமாண

ெச;/ ைவதி*தா.

அ*த, ெச;தி ெவளியான மாைல தினசாி-ட தா கைனயா திைவ, ச*திக
வ*தி*தா. டாடகேளா, நேஸா அகி*தா, ‘மனைத- , உடநிைலைய-

பாதிகC>ய இ*த தகவைல அேபா/ தி5A ெதாிய விட

Cடா/" எH கைனயைன த6திபாக8. அவக8 யா அகி
இலாத/ கைனயா5A வசதியாக இ*த/.

தன/ க1சியி தனA ெதாியாம தைன கல*/ ஆேலாசிகாம இப> ஒ
>ெவ6த/ தி5A ெபாிய அதி,சியாயி*த/. ஒ ேவைள தா
எழிராஜாைவ ெகால

யற ஏ!பா6 இரகசிய ேபாVT ல

தவA

ெதாி*/, அைத ெவளிேய. ெசாலாம த ேம இ*த நடவ>ைக
எ6கப1>Aேமா எH Cட, ச*ேதகமாயி*த/ தி5A. தா இலாம
தைன தவி/வி16 இய7க >- எH க1சி ேமட

>5 ெச;தேத

அவ+A ெபாHகவிைல. ேகாரைத தாேன தா7Aவதாக அதி இட
ெப!றிA

ஒ@ெவா ெபா ைம- நிைனகலா . ஆனா எ*த ெபா ைம

வி.வதானா3 , ேகார

எ/5

ஆகா/. இ*த உவைமைய இேத ெபா8

L,Dட பலைர க1சியி*/ ெவளிேய!றியேபா/ , ேவH சில தாமாக
ெவளிேயறியேபா/

அவேன ேமைடகளி Cறியிகிறா. இH. தனேக இ*த

உவைமைய நிைன/ பாA

ேபா/ , ஒபி16 ெகா8F

ேபா/

எனேவா ேபா*த/. க1சியி*/ தாேன பலைர ெவளிேய!றிய/ ேபாக,
இேபா/ தைனேய ெவளிேய!ற

ய!சி நடபைத எ%4வ/ சிரமமாகதா

இ*த/. தா வி.கிேறாேமா, அல/ Lதப6கிேறாேமா, எப/ அவ+ேக
ாியாம இ*த/. ேதாவிகளி ேபா/ தளராம நிமி*/ நி!க5
ெவ!றிகளிேபா/ /8ளாம அட7கியிக5
ேவ%6 . சின உைடயாாிடமி*த பAவ

மனபAவ

தனிட

பயி!சி-

இலாத/ தி5A

இேபா/ ாி*த/. சிHவயதி தைன ‘பாTட1’ எH உண,சி வசப16
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ெகா,ைசயாக தி16கிற அள5A பAவம!றி*த அேத சின கிUணராஜ
தா இH இப> பர*த மன ேதா6 பAவமாக ப%ப1>கிறா எபைத
ந ப Cட

>யாம இ*த/. வசதிக8 விசாலமான அள5 தமன

விசாலமைடயவிைல எபைத அவ தன Aதாேன உண*தாக ேவ%>*த/.

இ*த எலா இழகFA

ேவதைனகFA

ந6ேவ ஒ மகி,சி த மகைன

ப!றியதாக இ*த/. அவ உயி பிைழ/ வி1டா எப/ தி5A ெபாிய
ஆHதைல-

நி மதிைய-

அளிதி*த/. எத!A

த மகனி திறைமயா ெபாி/

அ=சாத ேநைம Lரனாகிய

பாதிகப1டவனாக இ*/

அவ த மக

எற ெபமிதேம இேபா/ அதிகமாயி*த/. Aணதி அவ த மைனவி
ச%பகதி சாயேலா6 அவைள ெகா%6 பிற*தி*தாெலாழிய அவனிட
இதைன ேநைம பி>வாத
உ8ள

அைம*திக வழி யிைல எபைத-

ஒ ெகா%ட/ இேபா/. அ@வள5 ேநைம பி>வாத

திவி
உ8ள அவ

சமாவி ேவ%6ேகாFA இண7கி தைன பாக வவானா எப/ ப!றி
இ+

தி5A, ச*ேதகமாகேவ இ*த/. அவ தைன ப!றி பதிாிைகயி

எ.தியி*த க16ைரகளி க6ைமயான வாசக7க8 ஒ@ெவாறாக நிைன5A
வ*தன. த+ைடய ைம/ன ல
எலா

தா யா என உற5ேவ%6

எபைத

ெதாி*/ ெகா%ட பி தா இைத எலா அவ எ.தினானா அல/

தா யா எH ெதாியாமேல எ.தினானா எH ேயாசிதா தி. ச%பக
த+ைடய ைம/ன+

அவைன அதைன ேநைமயாளனாக வள/

ஆளாகியத!காக அவகைள இேபா/ உ8Fர பாரா1>னா அவ. த மக
தனிட

வள*தி*தா Cட இப> வளதிக

அவ+ேக ாி*த/. மகைன ப!றிய ப!H பாச
ெவளி கா1> ெகா8ள

>யா/ எப/ இேபா/

இவ!ைறதா இேபா/ அவ

>*தேத ஒழிய அவைன ெகா3வத!A தாேன பண

ெகா6/ C ப1டாளைத ஏவிேனா எபைத பரம இரகசியமாக
மன/A8ேளேய ைத/ ெகா8ள ேவ%>யி*த/. நல ேவைளயாக அ/
தி5A

இ+

ஒேர ஓ ஆFA

தா ெதாி- . அ*த ஓ ஆ8தா அ*த

ெகாைலைய, ெச;வதாக ஒ ெகா%6 ேபானவ. அவ இ*த ெதாழி
நிண. பி>படமா1டா! ‘பி>பட ேந*தா தைலேய ேபானா3

உ7க8 ெபய

ெவளிேய வரா/’ - எH தி5A வாகளிதி*தா. இேபா/ டாட, சமா
எ ேலா

பதிாிைகயாள எழிராஜா உயி தபி வி1டா எH

CHவதி*/ - அவைன ெகால

யறவகைள ப!றி தடய

எ/5

ேபாஸாA கிைடகவிைல எH ெதாி*த/. கிண!றி ேபா1ட க மாதிாி
அ*த விஷய

ஆழதி அ 7கி கிட*த/. பதிாிைககளி அைதப!றிய

ெச;திகேள எ/5

இைல.
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இH தைன ப!றிய ‘ேகரட அலாMேனஷைன’, சிறி/
>யாம அைத எ./ ல

ெபாH/ ெகா8ள

ெச;/ ெகா%>*தவைனேய தீ/ க1ட

ஏ!பா6 ெச;த தாேன இளைமயி ேப,D ல
ெபாியவகைள ப!றி எதைன

எ./ ல எ@வள5

ைற எதைன எதைன விதமாக ‘ேகரட

அஸாMேனஷ’ ெச;திகிேறா எப/ தி5A இேபா/ நிைன5 வ*த/.
தன/ ெகா8F ேபதிகளாக ேவ%>ய வய/8ள ெப%கைள ைகதா7கலாக
உடனைழ/ ெகா%6, பிராதைன C1ட/A

உலாவ5

ெசற அமர

ேதசத*ைத கா*திய>கைள ப!றி ேய “கா*தியா க1>ள7 Aமாிகளி ேதா8 ேம
ைக ேபா16 நடகிறா” எH தா எ.திய/ நிைன5A வ*த/. அவகேளா,
அவக8 சா*தி*த இயகேமா அப> எலா

எ.தியத!காக தைன

ெகாைல ெச;/ தீ/ க1>விட ஆ8 ஏவியி*தா என ஆகி யிA
எபைத-

ேசேத இேபா/ தி நிைனதா. இளைமயி தைன

அர%மைனயி*/ ெவளிேய /ரதி அ>/ ேபா16 வி1டாக8 எபத!A
இேத எழி ஜமீ A6 ப/ ெப%கைள- , ஆ%கைள ப!றி பினா
தா எ@வள5 தாHமாறாக எ.தி- , ேபசி-

இகிேறா எபைத எ லா

Cட நிைன/ பாதா. அவ!றி!காக அவக8 தைன பழிவா7க
யறி*தா தாேன இேபா/ உயிேரா6 இ*திக
ேதாறிய/.

>யாெதH

த தைன அர%மைனயி*/ /ரதி அ>/ ேபா1டேத

ஜமீதாA ெதாி*/ நட*தேதா அல/ ‘இப> எலா

ெச;தா ஜமீ

தாA பி>A ’ - எH ஜமீ அ>யா1கேள தா7க ளாக தி1டமி16,
ெச;தாகேளா எH Cட இ*த நிமிட

வைர தி5A அ*தர7கமாக ஒ ச*ேதக

உ%6. ஏெனறா ஜமீதா இேபா/ நட*/ ெகா8F
பாA ேபா/ இ*த மனிதாிட
கீழான Aண

இ*திக

ைவர

பAவைத

ைவ/ ெகா%6 ஆ1கைள பழிவா7A

>- எH ந ப Cட

>யாதப> இ*த/. சகி

தைம- , நிதான ேம கலாசாரதி அைடயாள7க8. வ ைற- , ஆதிர
கலாசாரமிைமயி அைடயாள7க8. கா16மிரா%> தனதி அைடயாள7க8
எH இH பினா தி பி பாA ேபா/ அவ+A ேதாHகிற/.

திவி L1> தா%டவராய த

க ெபனி ெசலவி இர%6 H அைறகைள

ஏக%>ஷ ெச;தி*தா. ெதாழி வள,சி இலாகா திவிட

இ*/

எ6கப16 /ம*திாி பதவி ஏ!H அவ இலாகா இலாத ெவH

ம*திாியான

தினதH மாைலயிேலேய தா%டவராயனி ஆ1க8 வ*/ அ*த ஏக%>ஷ
ஏ!பா6கைள எ6/, ெசH வி1டதாக உதவியாள கைனயா இேபா/
ெதாிவிதா. ‘அ!றAளதி அHநீ பறைவக8’ - எற பழெமாழி தா
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நிைன5A வ*த/. த/வ பாைவ, ஆமீக கனி5, எ/5
காரணதா வாவி இற7A
ெகா8ளேவா

இலாத

கமான ேபாைக அவனா ஏ!கேவா, சகி/

>யாம இ*த/. க1சி ேமடதிேலா, ம*திாிக8 ம1டதிேலா,

ச1டமற, பாராFமற உHபினகளி*ேதா அவைன ேத> வ*/ ச*திப/
இேபா/ ப>ப>யாக Aைற*/ ேபா; வி1ட/. பழமிலாத மரைத பறைவக8
நா> வவதிைல. சமா5
கைனயா5

நீ%ட காலமாக உடனிA

உதவியாள

ம16ேம இேபா/ அவ+ைடய க%களி அ>க> ெதப16

ெகா%>*தாக8. இனி அவனா யாA

ெக6த ெச;ய

>யா/ எH

ெதாி*த5ட அ/வைர அவ+A பய*/ நைமகைள, ெச;/ ெகா%>*த
C1ட

ஒ/7கி ேபா; வி1ட/. ேவ%டாதவ+A ெக6தகF ,

ேவ%>யவ+A நைமகF ெச;ய

>யாதப> யாராவ/ பதவியி*தா

அப> பதவியிபவைன யாேம ெபா1ப6/வதிைல. ேவ%>யவகF
அல1சிய

ெச;வாக8. ேவ%டாதவக8 இல1சியேம ெச;ய மா1டாக8. இ*த

அள5A பதவிகைள நா!ற ெம6க, ெச;த/ யா எH நிைனதேபா/
தி5A அவமானமாக இ*த/. தா ெகா8ைளய>தைத தனA உதவிய,
உதவி ெகா%>A சக திட கேளா6 ப7கி16 ெகா8ள ேவ%6
ெகா8ைளைய

ைறப6/வ/ ேபா பதவிைய

எH

ைற ப6தியவக8 யா

எH எ%ணியேபா/ அவ+A அைத நிைனகேவ C,சமாயி*த/.

இH இத!ெகலா பாவமனி எH எ/5
எறா3
தவிக5

இபதாக படவிைல

இவ!ைற தி ப நிைனக5 பி>கவிைல, நிைனகாம
>யவிைல. ‘தனA அ6தா!ேபா ெதாழி வள,சி ம*திாியாகி

இபவ+A எ/5ேம ெதாியா/-இலாகா அவனிட

சிகி ெகா%6 தி%டாட

ேபாகிற/" எH ேதாறிய/ - அ6த கணேம தா ெதாழி வள,சி ம*திாியான
ேபா/ தனA என ெதாி*தி*த/ எற ேக8வி‘பTகைள எலா

உ8ளதி பிற*த/.

ேதசிய மயமாக ேபாகிேறா ’ - எH நா3 C1டதி

ேபசினா, “ஐேயா, அப>, ெச;/ விடாதீக8! இ*தா7க8! இைத க1சி நிதிA
ைவ/ ெகா8F7க8!” - எH பT உாிைமயாளக8 எேலாமாக ேத>வ*/
சில ல1ச7கைள கால>யி காணிைகயாக பைடபாக8. ‘திேய1டகைள
எலா

ேதசிய மயமாக ேபாகிேறா ’ எH மிர1>னா திேய1ட

உாிைமயாளக8 ஓ>வ*/ காணிைக ெச3த ேபாகிறாக8. இ*த மிர1ட
ேவைலைய ெபாிய நிண/வேதா6தா ெச;ய ேவ%6மா என? தா3கா
ஆ\T பி]Cட பிரமாதமாக இைத, ெச;/விட

>-

எH ேதாறிய/.
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தAதி, திறைம இைவகைள எலா ெபாிதாக மதிக ேவ%>ய அவசியமிைல
எகிற மரைப தா+ த ேபாறவகFேம ஒ தைல ைறA ஆர பி/
ைவ/ க!H ெகா6/

வி1ேடா

எப/ இேபா/ தி5ேக உைறத/.

த7கFA ேவ%>யவகைள தAதி- திறைமகழ5

உ8ளவகளாக, ெசா

த7கFA ேவ%டாதவகைள அவக8 உ%ைமயிேலேய தAதி-

திறைம- உ8ளவகளாக இ*தா3 இலாதவகளாக, ெசா இகவ/
நைட ைறப6த ெப!H ெவA நா1களாக அ  இப/ அவ+ேக
அேபா/தா ஞாபக
இபவனிட

வ*த/. ஆகேவ தனA பி ெதாழி ம*திாியாகி

தா Aைற கா%ப/ சாியிைல என அவேன இேபா/ த

மனைத ேத!றி ெகா8ள ேவ%>யி*த/.

அைற

கபி சமா ெதப1டா. மகைன ப!றிய தகவ ெதாி-

அவைர க%ட/ேம அவ மனதி ஆவ3
வ*திபதா மகைன அைழ/ வர
ெகா8ள

பரபர

*தின. சமா தனியாக

>யவிைல எபைத- அவேன ஊகி/

>*த/. மக தைன ப!றி அவாிட

என ெசானா

எபைதயாவ/ ெதாி*/ ெகா8ளலாேம எH உ8மன
தவிபைத தவிக

எபதா

அேபா/ படபட/

>யவிைல.

----------------அதியாய 25

அேபாதி*த அவ+ைடய ஆவைலசமாேவ ெசானா: “ெகா=ச
இ+

பரபரைப-

தாமாக ாி*/ ெகா%6

ெபாH/A7ேகா! உ7க மக ராஜா5A

உ7க ேமேல இகிற ஆதிர தணியேல... உ7கைள பாக

வரமா1ேட+1டா. நாேன ெகா=ச

ெகா=சமா ேபசி அவ மனைச ெமல

மாத பாகேற.”

இைத ேக16, தி5A மிக5

ஏமா!றமாயி*த/. ஆனா3

தைன,

சமாளி/ ெகா%6 அவ சமாைவ ேக1டா:

“எைன பாக பிாியபடா1> நாம வ!Hத ேவணா . அ/ ேபாக16 .
ஆனா ‘எழிராஜா’ ஏ இேபா

ேன மாதிாி பதிாிைககளிேல அதிக

எ.தறதிேல? இ@வள5 மாHதக8 எலா

நட*திA. எனிடமி*/

ெதாழி வள,சி இலாகா பறிகப16 நா இலாகா இலாத
ம*திாியாகியிேக. எனA சலா

ேபா16கி1>*த தா%டவராய /
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ம*திாிA ேபாட ேபாயி1டா. நா ஆTபதிாியிேல ப6த ப6ைகயா இப>
வி.*/ கிடகேற. இைத பதி ஒ%4ேம எ.தாேம எப> அவனாேல
ேபனாைவ வ,Dகி16, D மா இக

>-/+ தா எனA ாியேல?”

இ*த ேக8விைய அவனிடமி*/ எதிபாதிராத சமா திைக/ ஓாி கண7க8
பதி ெசால திணறி ேபானா. ஆனா அ6த சில ெநா>களிேலேய சமாளி/
ெகா%6, “கடத, ெகாைல மிர1ட எலா
பதிாிைகயிேலேய எ/5

வ*/1டதாேல ெகா=ச நாைளகி

எ.தாேம இக, ெசா ந%பகேள அவ+A இப

அ1ைவT ப%ணியிபா7க+ ெதாி-/” எறா.

அவைடய இ*த பதி ச!ேற Qசி ெம.Aவ/ ேபாற ெதானி இ*தைத
உண*த தி, “இ/ நீ7களாக, ெசாற சமாதானமா? அல/ அவேன இப>,
ெசானானா?” - எH அவைர உடேன வினவினா. சமா மHப>-

சமாளி/

ெகா8ள திணறினா.

“நீ7க ெசாற மாதிாி எ/5

எ.தாம D மா இகிற/ அவ+A

பி>கைலதா. ஆனா ந%பகF
ெகா=ச நாைளA எ/5

“எைன பதி இ+

பதிாிைக நிவாக

எ.த ேவ%டா + ெசாயிகா7களா .”

எெனனலா

ெசானா?”

சமா ேநர>யாக மHெமாழி Cறாம ேப,ைச மா!ற
ப!றி க67ேகாப

அவைன வ!Hதி

, ஆதிர

யறா. மக தைன

உ8ளவனாயிக ேவ%6 , அதனா தா

சமா ேப,ைச மா!Hகிறா எபதாக ாி*/ ெகா%6 அவ+
வி16 வி1டா. சமாைவ ேம3

அைத அ@வளவி

R%> /வி ெதா*தர5 ெச;ய விைல.

“எபி>ேயா ேபாக16 ? அவ நலா இ*தா, சாிதா!” - எH அ*த ேப,DA
!H8ளி ைவதா தி.

ேம!ெகா%6 அ7ேக த7கினா தி மHப>உைரயாடைல தனிட

எழிராஜாைவ ப!றிய

ெதாட*/ ஆர பி/ வி6வாேனா எற பயதினா

சமா ெசா விைடெப!H பி அ7கி*/ ெவளிேய ந.வினா.
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தி5A க%ைண க1> கா1> வி1ட மாதிாி இ*த/. வாவி இ/வைர
இதைன ெபாிய தனிைமைய- தள,சிைய-

தா ெச;த தவHகைள-

அவ உண*தேதயிைல.

ெச;யேபாகிற தவHகைள-

நியாயப6தி மகைள

ந ப ைவக ேபா/ மான /ணி5 இகிற வைரயிதா ஒவ சாியான
அரசியவாதி. ‘தவHக8 ெச;/வி1ேடாமா?’ எற பய
உண5

எைறA

அ*த வினா>

த

, பத!ற

A!ற

தலாக ஒ அரசியவாதிA ஏ!ப6கிறேதா அேற

த அவ அரசிய3A தAதியிழ*/ ஆமீகவாதியாக ெதாட7கி

வி1டா எH ெபா8 எபதாக தாேன பலாிட

பல ைற அரசிய3A

இலகண

நிைன5 C*தா தி.

ெசாயிபைத இேபா/ தி ப5

த+ைடய அ*த இலகணப> இேபா/ தாேன ஆமீகவாதியாக ெதாட7கி
வி1ேடாேமா எH தி5A ேதாறிய/. ெச;த தவHகFA உடேன வ*தி
நி!கிற மன
Aண

, ேமேல ெச;ய ேவ%>ய தவHகைள, ெச;ய தய7கி நி!கிற

உ8ளவ அர சிய நீ>க

>யா/ எப/ திவி நீ%டகால

த/வமாயி*த/. ‘அரசியவாதி ேதா!பதி அைடயாள7களி

தைமயான/.

கழிவிரக தா?’ எபைத உHதியாக ந பியவ தி. க1சியி அ>ம1ட/
ெதா%டகளிட

, அைமகளிட

இH இப> ஆேனா

சாியான பி>மான

ைவதி*தா. ஏ

எH சி*திதேபா/ அவ+ேக வியபாகதா

இ*த/.

ேதாவி அைடயாளமான கழிவிரக உண5, தனிட

எேபா/ எ*த

காரணதா ேநாயாக ப!றிய/ எபைத இேபா/ அவனாேலேய க%6 பி>க
>யவிைல. பாவ %ணிய உண5, நல/ ெக1ட/ ப!றிய தராதர7க8 நியாய
அநியாய

ப!றிய வி தியாச

எலா யாாிட

இகலாேம ஒழிய அரசியவாதியாக இக

உ%ேடா, அவ சாமியாராக
>யா/Cடா/ எH தீமானமாக

ந பியவகளி ஒவனான தி இH பாவ %ணிய , நல/ ெக1ட/, நியாய
அநியாய

எலாவ!ைற-

ப!றி தாேன நிைனபைத தவிக

>யவிைல.

ேமநிைலப8ளிகளி3 , கcாிகளி3 ப>கிற இைளஞக8 சாராய 1>ைக-மாக அைல*தாக8. ஒ.க
ைனகளி3

, க16பா6

சகதி எலா

உைட*/ சிதறிேபாயி*தன. க8Fகைட களி3 சாராய
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கைடகளி3 , ேபால திேய1டகளி3
நடத பண

C1ட7க8 ெபா7கிவழி*தன. ஆ1சி

ேதைவ எH க8, சாராய கைடகைள திற*/ வி1ட ‘%ணிய ’

த7கFைடய/ தா எப/ தி5ேக நிைன5 வ*த/. இதி தறிஞாி
அறி5ைரைய Cட தா7க8 ெபா1ப6தவிைல எப/ ஞாபக

வ*த/.

ெபாளாதார பிரைஞய!ற தி1ட7களா அரD வமான , தி1ட ஒ/கீ6க8
எலா

தாHமாறாக ேபான காரணதா அரD வவாைய ெபக ம/ விலைக

நீAவதாக மகளிட ெசா ெகா8ள

>*த/. ம/ விலA அ *த

கால/ அரசா7க7. களி இ*த ெதாழி வள,சி, மிசார தி1ட7க8 எ/5
த7க8 ஆ1சியி இைல எப/
சாராய ேபவழிகளாக5

ாி*த/. ம/விலA அ *தா க8ள,

நீகப1டா க8, சாராய கைடக8 ைவக5

க1சிகாரகFA, ச3ைகக8 கிைடதி*தன. திேய1டக8 க16வத!A
தாராளமாக கட ஊக எலா தரப1டன.

சாராய கைடகைள- , திேய1டகைள- தவிர ேவH கனரக ெதாழிகேளா,
மிசார தி1ட7கேளா த7க8 ஆ1சியி அைர அ7Aல

Cட

ேனறவிைல

எப/ இேபா/ தி5ேக ாி*த/.

‘Aர7A ைக Q மாைல ேபா ஆ1சி அதிகார7க8 சீரழி*/ உAைல*/
வி1டதாக எதிக1சிக8 பல காலமாக Aைறெசாவ/ நிஜ தாேனா எH
இேபா/ தி5ேக உைறக ஆர பிதி*த/. உைழபி ந பிைக- ,
க16பா6 , ேதச பதி- , ஒ.க

இலாம ேமனா மி+கியாக ஓ இள

தைல ைற உவாவத!A தைன ேபாறவக8 ல காரணமாயி*/
வி1ேடாேமா எH எ%ணியேபா/ தி5ேக உட பதறி ந67கிய/. பயி
ெச;வத!கான அைமயான நெச; நில7களி ெவH

கைளகைளேய விைத/

வள/ அHவைட ெச;/ ெகா%6 ெதாட*/ Lழ3A நீபா;,சி
மா;கிேறாேமா எH அவ+ேக பயமாயி*த/.

எதி3 மனெதளிவ!H திாிகிற இ*த இள தைல
த+ைடய மக ெதளிவாக5
நிைனA

தி1டமாக5

ைறயினாி இைடேய தா

உவாகியிகிறா எH.

ேபா/ ஒ விததி ெபமிதமாக. இ*த/. அவ த+ைடய

காமி தன/ நிழ வளராம த ைம/னனா தனA எதிரான
வளகப1ட/ தா த மகனி ெதளி5A
ாி*த/.

/ணி5A

காரண

காமி,
எப/
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இ*த இள

வயதி எதிக ேவ%>யைவ- , எதிக ேவ%>யவகF

ஆதாிக ேவ%>யைவத மக+A ஒ தீமான

ஆதாிக ேவ%>யவகF

யா,

யா எப/ ப!றி எலா

இபேத ெபாிய விஷய7களாக தி5A

ேதாறின.

எ*த தீமான

இலாத விடைல தனமான இள

ேபாறவக8 உவாக
மகைன ேபாறவகF

தைல ைறைய த7கைள

யH கைளA ந6ேவ தவறி

ைளத பயிராக த

இைடயிைடேய உவாகியிப/ ெபைமயளிபதா-

யி*த/.

இ*திைய எதிபத!A ெவறி]1ட ப1ட இள

தைல ைற ப>பைதேய எதிகிற

அள5 ெவறிேயறி நி!ப/ ாி*த/. ஐ.ஏ.எT. ேபாற அகில இ*திய ேத5களி
ேத5 ெபHகிறவகளி எ%ணிைக Aறி தமிநா6 பதிைன*தாவ/
இட/A கீழிற7கிய/. ெதாழி வள,சி

ேன!றதி பல மாநில7கைள

விட பி+A ேபாயி*த/. ஒ ெமாழியி ேம ெவH ெகா%ட
மாணவக8 எ*த ெமாழிைய-ேம சாியாக க!கவிைல. அ@வேபா/, அரசிய
க1சிகளா ேகாப1டெப!H ெபா/, ெசா/களான பTக8, ரயிக8
ேபாTடா\TகFA தீ1> அழிக க!H ெகா%>*தாக8. கcாிகF ,
கவி நிைலய7கF நைடெபறாத நா1கFகாக மகி*/ - நைடெபH
நா1கFகாக வ*தினாக8. ெப%க8 ெதவி நடமாட
சீ%6வத!A, சினிமா5
சாதிைய ஒழிA

>யாதப> அவகைள,

பதிாிைககF அவகFA பயி!சியளிதி*தன.

அவகFைடய

ய!சியி சாதி உண5 பலமாக விDவப

எ6தி*த/.

தி இவ!ைற எலா பி கமாக தி பி பாதா. சி*திதா. பிரஷ
அதிகமாகி உட நிைல ேம3

ெக1ட/. அH மாைல உதவியாள கைனயா

இரகசியமாக ஒ பதிாிைகைய திவிட ெகா%6 வ*/ ெகா6தா. அ/
திவி இயகைத, சா*த - ஆனா சமீப காலதி தி5A எதிாிக ளாக
மாறியி*த சிலரா நடதப6

பதிாிைக. ஏராளமான ல=ச ஊழ காகFA

ஆளான பி , அத காரணமாக இலாகா பறிகப16 இலாகா இலாத
அநாமேதய ம*திாி ஆனபி

சாக கிடகிற அள5 உடநிைல ேமாசமான

பி , பதவிைய விட மனமிறி அவ ஒ1> ெகா%>பதாக அவைன
க6ைமயாக விமசிதி*த/ அ*த பதிாிைக. தைன, ேச*தவகேள இப>
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தனA எதிைப கிளவ/ அவ+8 எாி,சc1>ய/. ேராஷ

ேவH கிள*த/.

தைலமா1> ப6ைகயேக கிட*த ஒ ெல1ட ெஹ1ைட எ6/ ஆதிரேதா6
க1சி ேமட/A அ%ண+A

தனிதனிேய உட இ க>த7கைள

எ.தினா தி.

“ஏ!ெகனேவ நா ைகெய.தி1ட ெவ8ைள தா8 உ7களிட
எறா3

அதிகப>யான

இகிற/

 ஜாகிரைதேயா6 இைத நா எ./கிேற. என/

உடநிைல மனநிைல காரணமாக க1சியிேலா அைம,சரைவயிேலா எ*த
ெபாH

நா வகிக இயலாதவனாக இகிேற. தய5 ெச;/ எ

இராஜிநாமாைவ உட ஏ!H எைன வி6விக5 ” -எH க>த7கைள எ.தி
உைறயி16 ஒ1> உடேன கைனய ல
ெகா6த+பினா தி. அவனிட
அகற க/ மா!ற

உாியவகFA

ஏ!ப1>*த ‘ெம1டமாபMT’ - அதாவ/

அேபா/ அவைன ேவH விதமாக, ெசயபட

விடவிைல. க>த7க8 கிைடத/

அ%ண+

க1சி ேமட/ ஆ1கF

தைன ேநாி ச*தி/, சமாதான ப6/வத!காக ம/வ மைனேக உட
ேத> வவாக8 எH எ%ணியி*தா தி.

ஆனா அப> எ/5
வி1டதாக5
அ%ண+

அ/வைர ஒ/ைழத!A நறி எH

க1சி ேமட

,

ெகா6த பதி க>த7கேளா6 தி பி வ*தா கைனயா.

இ@வள5A
ாி*தி*/

நடகவிைல. அவன/ பதவி விலகைல ஏ!H ெகா%6

காரண

எழிராஜாவி காரசாரமான க16ைரக8 தா எப/

இேபா/, அவ ேம தி5A ஆதிர

ெசவாைக- , கைழெகாைல ெச;ய

வரவிைல. த+ைடய

தைரம1டமாகிய எழிராஜாைவ ஆ8 ஏவி வி16

யற தி ேவH, இ*த தி ேவH. வாைகயி தைன

ேபா ஒ தைல ைறையேய தவறான பாைதகளி வழி கா1>, சீரழிகாம
ேநைம-8ள /ணி,சகாரனாக தனA ெதாியாம த மகனாவ/ இH
நலப> வள*திகிறாேன எH ெபைமயாயி*த/ அவ+A.

மHநா8 காைல தினசாிகளி தி ம*திாி பதவியி*/ , க1சியி*/
ராஜிநாமா, ெச;/வி1ட ெச;தி பிரதானமாக ெவளியிடப1>*த/. ெதாட*/
இர%6 H தின7க8 பிரஷ அதிகமாகி அவ உட நிைல மிக5
சீரழி*த/.

ெக16,
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டாடக8 கைனயைன-

சமாைவ- அைழ/, “இ*த பரபரபான

Pநிைலயி*/ இ/வைர ஒ மாHதலாக ேவH எ7காவ/ அைழ/ேபா;
ஒ;5 ெகா8ள, ெச;வ/ நல/” - எறாக8.

சமா5

கைனய+ ெம/வாக இ*த ேயாசைனைய திவிடேம Cறி, அவ

அபிபிராயைத ேக1டாக8. எழிபி!ேக ேபாகலா எறா அவ. ேவH
/ இடமாக இ*தா நலெதH அவக8 நிைனதாக8. அவேனா
பி>வாதமாக எழிபி!A தா ேபாக ேவ%6
ெதாட7கி, ேவகமாக ஓ> ஒ D!H, D!றி

எறா. ேவகமாக

>/வி1ட இ*த நிைலயி த

வாைகைய எ*த ேதர>யி ைமதானதி*/ ெதாட7கிேனாேமா அ*த
இடைத அ*த பைழய நிைன5கேளா6 ஒ ைற ேபா; பாக ேவ%6
ேபா*த/ தி5A.

எ*த ம%ணி தள*/ அ>ப16 வி.*தி*த ேபா/ அ*த ம%ணி ஜமீதாைர
தனA

 ைக க1> வண7கி நி!க, ெச;/ பாக ேவ%6

ெச;தாேனா அ*த, சபத

எH அH சபத

இH நிைறேவறி வி1ட/. ஆனா அ*த, சபத நிைற5

தனA8 மகி,சிைய உ%டாகாம /யரைத- , ேதாவிையஉ%டாகியிபைத அவேன உண*தா.

எலா ஆைசகைள- நிைனதப> நிைறேவ!றி
இ+

>/ ெகா%ட பி

உ8ள

எத!ேகா Aைறப16 ெநா*/ அ.த/. எத!ேகா தவித/. எத!ேகா

ஏ7கிய/. சமா5 , கைனய+

அவ+ைடய பி>வாதைத மHக

எழிபி!A அவைன அைழ/, ெச3
விமானதி ெசல

>*த பக/ நகர

ஏ.சி. காாி எழி பி!A பயண
கைனய+

றப6

உட ெசவ ெதH

வைர விமானபயண , அற

ஒ

எH ஏ!பாடாயி!H. சமா5 ,
>வாகியி*த/.

>-மா எH ஆவேலா6 விசாாிதா தி.

சாAேபாA, ெசா, சமாளிக

-------------

பயண/A ஏ!பா6 ெச;தாக8.

தினதH மHப> சமாைவ Cபி16 த மக எழிராஜாைவ

தாேன ேநாி ெசH ச*திக
அவனிட

>யாம

Cறிவி16, சமா மீ%6

>யா/ ேபாகேவ

யH பாபதாக

ெவளிேய றப16 ேபாயி*தா.
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அதியாய 26

எழிA றப6வத!A

 திவி வ!Hதைல த1ட

>யாம

அவ+ைடய மக எழி ராஜாைவ பா/ வி16 வரேபான சமா தி பி வ*/
ெதாிவித பதி மிக5 ஏமா!ற அளிபதாயி*த/.

“பா/காபாக இக ேவ%6ெமH அவ சா*திA

பதிாிைக நிவாகேம

இேபா/ அவைன இரகசியமாக எ7ேகா ெவளி]A அ+பி ைவ/ வி1ட/”
எறா சமா.

மகனாக தைன வ*/ பாக ேபாவதிைல. தானாக அவைன ேபா;
பாக5

>யாம த1> ேபா; வி1ட/ எபைத எ%ணிய ேபா/ தி5A

த ேமேலேய ெவHபாயி*த/. மக தைன ெவHபத!A காரணமான த
அ ர சி ய , க1சி, அதிகார , பதவி, ல=ச ஊழ எலாவ!றி*/
வி6ப1டாயி!H. ஆனா3

இHதா

மக+A இ+ Cட த ேம ஆதிரமாக

தானிA எH ேதாறிய/.

மகைன, ச*திக

>யாத ஏமா!றேதா6 எழிபி!A றப1>*தா தி.

அவ ம/வமைனயி*/ அதிகாைலயி விமான நிைலயதி!A ற ப1ட
ேபா/, ‘அ%ண தி வாக! வாக!’ எற Aர

ழக7கFட+ ,

மாைலகFட+ , மல, ெச%6க8, எ3மி,ச பழ7கFட+
யா

வழிய+வ

அேபா/ ெதபடவிைல. பதிேயா6 , பயேதா6

ச]1 ைவ/

அவ ஏறி உ1காவத!காக கா கதைவ மாியாைதயாக திற*/ வி6
இTெபடக8 காTேடபி8க8 யாைர-

காணவிைல. ம/வமைன

ஊழியகF , Rக கிறகேதா6 ேசாவாக ெதப1ட இர%ெடா
நஸுகF , டாட , ைசகி யா1ாிT16

விமான நிைலய

வைர வ*/ திைவ விமான

தவிர ேவH யா

இைல.

ஏ!றி அ+பி வி16 அேத ஏ. சி.

ெச;த காாி சாைல வழியாக எழிA றப1டாக8 சமா5 ,
கைனய+ . பக/ நகாி38ள விமான நிைலயதி ேபா; இற7கிய/
திைவ அ7A வ*/ அைழ/, ெசH எழி >.பி.யி வி6வத!A ேவெறா
சினிமா விநிேயாகTதாி காைர ஏ!பா6 ெச;தாயி!H.
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ேபா; இற7Aகிற இடதி3 , தைன வரேவ!க எ*த C1ட

வ*திரா/

மாைலக8 வாெதாக8 கிைடயா/. ‘அ%ேண!’ எH ைகக1>, வா; ெபாதி
வரேவ!க ஆளிலாத நிைல கவனிபிைம எலாேம அவைன ெபாHத வைர
திய அOபவ தா. வக, வக எH வரேவ!A
மான மாைலக8, வரேவ! வைள5க8 எலா

ஆFயர, Dவெரா1>க8 நீள

இலாம சமீப/ ஆ%6களி

அவ எ*த ஊA இப>, சாதாரணமாக ேபாக ேந*தேத இைல.

யாைர-

கவனிகாம, யாரா3

இப> ஒ பிராயண

கவனிகபடாம இH

த

ைறயாக

வா;தி*த/. ம*திாி பதவிைய இழ*/ ேதத

ேதா!றபி சின உைடயா தி பி எழிA, ெசறேபா/

இப>

தாேன இ*திA எH நிைனக ேதாறிய/.

ஆனா அ6த கணேம, பர பைர மனித எற
எழிபி*/ ப1டண/A றப1டா3
எழிபி!A தி பினா3
பதவியி*தா3

ைறயி ஜமீதா
ப1டணதி*/

அவைர வரேவ!க வழிய+ப ஒ C1ட

இலாவி1டா3

அவைர, D!றி நிர*தரமாக இA

அவ
எப/

நிைன5 வ*த/ அவ+A. பதவியிலாத காலதி3 ெபா/ மகளிட
சகதி3

அவகி*த மாியாைத ஒ சிறி/

Aைறயவிைல. தா ம16ேம

இH மைல உ,சியி*/ கீேழ உ1> விடப1டா! ேபாற நிைலA
ஆளாகியிகிேறா எபைத உண*தா அவ.

விமானதி உட பயண

ெச;த சில பணகாரகF , ெதாழிலதிபகF

Cட

த அேக வ*/ அம*/ ேபச தய7கினா! ேபால ேதாறிய/. இ*த
பிரைமகF , உண5கF , தா5 மனபாைமஅேபா/ தவிக

ஏ!ப6வைத தனா

>யாமபைத- அவேன ெதாி*/ ெகா%டா.

கவனிக ஆளிலாம விமானதி*/ கீழிற7கி, ெசறா தி5A மிக5
ேவ%>ய - கட*த காலதி அவனிடமி*/ ஏராளமான உதவிகைள ெப!றி*த அவ+A பல வித7களி3

கடப1>*த அ*த ந%பேர அவைன வரேவ!க

ேநாி வ*திகவிைல. >ைரவேரா6 காைர ம16ேம அ+பியி*தா. தா
அேபாேத

கா நைடபிணமாகி வி1ட/ேபா உட3

மன

தள*/

ேபாயி*தா தி.

விமான நிைலயதி*/ நகA8 ேபாகாம அ7கி*/ ஐ ப/ அHப/ ைம
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ெதாைலவி*த எழிபி!A அப>ேய காாி றப1டா அவ. த
வாைக எ7ேக எப> ஆர பமாகி வள*/ எ7ேக எப> இற7A

கமாக

தணிகிற/ எபைத தாேன எ%ணியேபா/ அவ+ேக ேவ>ைகயாக
தானி*த/.

ேகாஷ7கF மாைலகF

வரேவ!கF

ஆரவார7கF

இலாம

த*ேத ஒ சாதாரண பாமரனாக வா*தி*தா Cட நறாக
இ*திA . இ/நா8வைர அவ!றி Dக7கைள எலா தாராளமாக அOபவி/
வி16 இH திYெரH Dகமான ெசாபன
தா ேவதைனயாயி*த/. கீேழ விழ

கைல*த மாதிாி தனிேய தவிப/

>*த அள5 அபாயகரமான உயர7களி

அம*திபவகFA தா வி.வைத ப!றிய பய

வி.கிற அOபவ

உ%6. வி.*த அOபவைத அவ இேபா/ அைட*/ ெகா%>*தா. சம
தைரயிபவகFA வி.வைத ப!றிய பய

இைல. வி.கிற அOபவ

இைல எH ேதாறிய/. காாி எழிA, ெசH ெகா%>A
தன/ எ.,சியி

>ைவ-

ேபாேத

L,சியி ெதாடகைத- ப!றி, சி*திதப>ேய

ெசறா அவ.

ெபலா

அ*த, சாைலயி ெவ;யி விழ இைடெவளியிறி பேசெலH

அட*த மர7க8 வாிைசயாயிA . இேபா/ சாைலைய அகலப6/கிேறா
எற ெபயாி மர7கைள ெவ1>யி*தாக8. இய!ைகைய கைறப6/வ/
ேபா வழியி ெதப1ட ெபாிய பாைறக8 மைலபAதிகளி எலா

அரசிய

க1சிகளி சின7கைள, ெச/கியி*தாக8. அல/ தீ1>யி*தாக8.

ஊைர,D!றியி*த அழகிய மா*ேதா க8, ெந வயக8 எலா
அழிகப16, சிறி/
ஒ@ெவா க1சிA

ெபாி/மாக L6க8 க1டப1>*தன. ைலA ைல

- க1சியி*/ பிாி*த A1> க1சிகFAமாக ப/

பனிர%6 ெகா>க ப7க8 ெதப1டன. சாராயகைடகF ,
க8FகைடகF

 அவ, பாதிராத பல இட7களி ெதப1டன. தா7க8

ஆ1சிA வ*தபி மகFA அ*த வசதிைய தாராளமாக வழ7கி அவகைள,
சிாிக ைவ/ அதி இைறவைன காண

யற/ அவ+A நிைன5 வ*த/.

லா1`கேள அதிகமிலாத எழிபி ைலA ைல விகாரமான பல லா1`
க1>ட7க8 ெதப1டன. ஊ ெசய!ைகயாக5 , விகாரமாக5

தாHமாறாக5

மாறியி*த/.

கா எழி >.பி.யி Oைழ*/ நிற/. >.பி. வா1,ேம ஓ> வ*தா. தி



138

இேபா/ அவ ம*திாியிைல எபதா ‘யாேரா

C1>ேய த*தி ெகா6தி*/

மினிTட வரா+ கெலட ஆ\Tேல*/ ெசானா7க... ( எ/5
காயிV7கேள’ - எH Aரைல ம.பி இ.த வா1,ேமனிட
ஒ

பதி ேபசாம

. ப/ (பா; ேநா1ைட எ6/ நீ1>னா தி. ஒ நிமிஷ தயக/A

பி வா1ேம அைத வா7கி ெகா%6, “எ/A

பாகிேற+7க” - எH

தைலைய, ெசாறி*தப> உ8ேள ேபானா.

வாவி சகல /ைறகளி3

சகல

ைனகளி3

ல=ச

சகமாகியி*த/. அரD

எ@வழி அ@வழி மக8 எப/ேபா ெம>க காேல` சீ1

த பாெடனி

அ1மிஷ வைர ல=ச/A ேர1 ஏ!ப6திய த7க8 வழிைய பிப!றிேய
ஒ@ெவா ைலயி3

இH ல=ச

அ7கீகாிகப1ட / நைட ைற

யாகியிபைத தி உண*தா.

அேபா/ அவ+ைடய சாமாகைள எ6/ைவ/ வி16, “உ7கைள இறகி
வி1ட ைகேயாட காைர திபி ெகா%டார, ெசா1டா7க” - எH >ைரவ
தைலைய, ெசாறி*தா. அவனிட

ஒ ப/ (பாைய ெகா6/+பிய பி

வா1,ேம வழி கா1ட ஏ.சி. ெச;த அைறA, ெசறா தி. ெசைன யி*ேத
சமாைவ- , கைனயைனமாைலA8 அ7A வ*/வி6
விமான/காக மிக5

ஏ!றி ெகா%6 றப1>*த த+ைடய கா
எH ந பினா அவ. மிக5

கைளபாயி*த/.

அதிகாைலயி க%விழி/ எ.*த ேசா5 ேச*/

ெகா%ட/. எ,சாிபத!A யா
ேதாறிய/. வா1,ேமனிட

உடனிலாததா A>கேவ%6

எH

ஒ JH (பாைய ெகா6/ ‘ர ’ வா7கி வர,

ெசானா. திைவ பல வட7களாக ெதாி*த அ*த வா1,ேம, “ர
ேபா/7களா? இலா1> ேவH ஏதா,D

இ1டார4 னா3

ம16

ெசா37க,

ெச;யிேற” எH AHமதனமாக க%கைள, சிமி1>யப> ேக1டா.

ேவ%டா

எபத!A அைடயாளமாக தி ைகைய அைசதா. ச%பக/A

ெபா+சாமி அ%ண+A

ைம/ன+A

இைழத /ேராக7கைள எ%ணி கழிவிரகப6

ெசா*த மக ராஜா5A

தா

நிைலயி*த அவ

வா1,ேமனி விஷமதனமான வினா5A, ச!ேற எாி,சேலா6தா
பதிெசாயி*தா. உட நல

Aறி ஓ;5 எ6க வகிற அவைன விமான

நிைலயதி வரேவ!H அைழ/, ெசH எழிபி வி6வத!A காட
ந%பக8 வவாக8 எH கைனய+ சமா5

எதிபாதிபாக8.

இப> தனியாக கவனிபார!H வ*/ அவ இ7ேக அவTைத படேபாவ/
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அவகFA ெதாி*திக நியாமிைல. பக
மHப>-

.வ/

A>யி கழிதா அவ.

வா1,ேம, “இ1டா ர167களா? நல சரA...” எற ேபா/, “ெவளிேய

ேபா! எைன ெதா*தர5 ப%ணாேத” - எH அவனிட

எாி*/ வி.*தா தி.

வா1,ேம+A அவன/ சீ!றமான பதி ஆ,சாியைத அளிதிக ேவ%6 .
ஆனா திவி நிைனவி அேபா/தா சிரம தைசயி*த ஆர ப நா1கF ,
ச%பகதி காத3 இ*தன.

ேவதைனைய- கைளைப-

மறகேவ அவ A>க வி பினா. மாைலயி

இ16கிற வைர ஏெழ16 மணி ேநர தனிைமைய கட*தாக ேவ%6 . சமா5 ,
கைனய+

வ*/ ேசர இ+

ஏெழ16 மணி ேநர/A Aைறயாம ஆA .

அ/வைர தனிைம நரகைத எப>யாவ/ கழிதாக ேவ%6 . ஆனா வா1,ேம
விசாாித அள5 ேமாசமாக கீழிற7க அவ தயாராயிைல. ‘ெசானைத ம16
ெச;’ எH வா1,ேம+A க6ைமயாக மHெமாழி Cறியி* தா அவ.
ச%பக/A , ெபா+சாமி அ%ண+A , ைம/ன+A ெசா*த
மக+A தா இைழத /ேராக7கைள எ%ணி கழிவிரகப6
அவ பக

.வ/

Cட கைனய+

நிைலயி*த

A>யி கழிதா. ெபா./ சாய ெதாட7கிய பி+
சமா5

அ7A வ*/ ேசரவிைல. இவ உட நிைல ெக16

ஒ;5 எ6க வ*திகிறா எற விவர

>.பி. வா1,ேம+A ெதாியாததா

ேக1டைத எலா தாராளமாக வா7கி ெகா6தி*தா அவ.

ஒ சாைவைய எ6/ தைலயி3 , உட பி3

ெவளியி இ1>ய/

ேபாதி ெகா%6 பைழய இட7கைள- பழகிய இட7கைள-

பாA

ஆைச-ட ெவளிேய றப1டா தி.

அவ+A ெபாிய ஏமா!றமாயி*த/. ேவக ைவபத!A உாித ேகாழி மாதிாி ஊ
ெபா5 , உயிேரா1ட

அ!H ேபாயி*த/. மைலகளி மர7கைள விறA

கைடகாரகF , காிகைடகாரகF

ேபா1> ேபா16 ெகா%6 அழி/

வி1டதா இர%6 ஆ%6களாகளாக ெதாட*/ மைழ இைல எறாக8.

ேதர>A ேபான/

அவ அதி,சிேய அைட*தா. ேத இ*த இடதி

சிைத*/ ககிய மரAவியதா இ*த/. விசாாிததி ேபான வட
ஒ ெவறிய தீ ைவததா ேதேர அழி*/ வி1ட/ எறாக8.

யாேரா
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ேதர> அOமா ேகாயி இ%6 கிட*த/. உ8ேள ெப=Dடராக அநாதி காலமா;
இைடவிடா/ அைணயாம எாி- அக%ட விளகி ேஜாதி ெதபட விைல.
கபி ஒ சிH காடா விளகி ஒளியி ஐ*தாH விடைலக8 காD ைவ/ 4
சீ16 விைள யா> ெகா%>ப/ ெதாி*த/.

அேத ேதர>யி எ*த இடதி அ>ப16 வி.*/ இரத

ெசா1ட, ெசா1ட

இ7கி*/ தீைமைய எதி/ இனி நம/ ேபாரா1டைத ெதாட7க ேவ%6
எH எ%ணினாேனா அ*த இடதி ேபா; நிறா. நிைனதா. இ*த ஊாி
வாைகேக லாதாரமானெதா ேஜாதி எH மக8 ந பிய பாைற அOமா
ேகாயி விளைக பாதப> தா

 அவ அப>, சபத

ெச;தி*தா.

அ*த ேஜாதிேய இேபா/ இைல. ந*தவன/A8 ேபானா. அ7A ந*தவனேம
இைல. ெநா>/ ேபான ஜமீ A6 ப அ*த இடைத ஹ5M7ேபா6A
வி!H ஹ5M7 ேபா6 அ*த இடைத ேடாஸ ைவ/, சமதைரயாகி
ேகாழி C%6க8 மாதிாி, சிH சிH L6கைள க1> ெகா%>*த/.

ெபமா8 ேகாவி3A ேதர>A
ேபாயி*த/. ேகாயி ேகார

ந6வி*த தாமைர Aள வ!றி

இ%6 வ@வாக8 கிறி,சிட மர

ைள/ ப./ பாகாவி> வி.

ெச> ெகா>

நிைலA, சிதலமாயி*த/. Aள/ ேம1>

ஒ சாராயகைட வ*தி*த/. எழிபி எழி கழH ேபா; ேதவி வ*/
A>A*தா! ேபா*த/.

ஒ தைல ைறயி ந3ண,சிக8, அழAக8 ந பிைகக8, ப%க8,
கலா,சார7க8 எலா

அ7ேக ெச/ ேபாயிப/ ாி*த/. இ*த கலா,சார

ப6ெகாைலA தா+

ஒகாரண . த ேபாற ஒ@ெவா அரசியவாதி-

இ*த அழி5A விதி1ட வகளி ஒவ எபைத அவ உ8 ேவதைனேயா6
உணர

>*த/. அ*த மயகமான ேபாைத த6மா!ற நிைலயி3 அவ+A

அேபா/ ஒ கவிைத இ16 க1ட ேதாறிய/. வாவி ஆர பதி அவ+8
A>ெகா%>*/ பி ெவளிேயறி ஓ>ேபான கவிைத உண5 சில கண7க8
இH இேபா/ மீ%6

அவ+8 வ*/ A*/ அவைன ஆ1>பைடத/.

அவ தைன ப!றிேய அகவிைதயி நிைனதா.

“ேதர>

ைனயி

ெதவிள க>யி
ஊரவ ஒ/க
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உ!றவ ெவHக
ேபெர/

இறி

கெழ/

இறி

ேபைதயா; கிட*/
.தியி ர%ேட
ஊரவ C>
உ!சவ

எ6/

ேபாிைன வள/
கழிைன ெபகி
எ+8 எைத ெகாறா?
எ8ளி எைத அழிதா?”

எைத அவிதா எப/ இ+

ெபா*/ேமா என அவ+ேக இர%டாவ/

எ%ணமாக ேதாறிய/ இேபா/.

தீைமகைள எதி/ ேபாராட நிைன/ இH சகல தீைமகளி உவமாக5
தாேன ஆகி, சீரழி*திபைத நிைனதேபா/ திவி மனA ற அதிகமாகிய/.
நிைலயி*/, றப1ட ேத

ைற ெக16தாHமாறாக ஓ> பல வட7க8

கழி/ நிைலA வவைத ேபா தா+ இேபா/ ெதாட7கிய இட/A
தி பி வ*திபதாக அவ+A நிைனக ேதாறிய/.

அவ+

ச%பக

காதத அைறய ேதர> ந*தவன

கிளிெகா=D

பD=

ேசாைலயாயி*த/. அைறய தாமைரAள , அைறய ேகாயி, அைறய
ேதர> எ/5ேம இH எழிபி இைல. ஊைர, D!றி ஏெழ16 /
திேய1டக8 வ*தி*தன. C1ட

கலகல

வி1டதாக மக8 Cறினாக8.

‘ஊரவ C>
உ!சவ

எ6/

ேபாிைன வள/
கழிைன ெபகி
எ+8 எைத ெகாறா?
எனி எைத அழிதா? - அவிதா?’

அபAதிA இட

மாறி

142

எH மHப>-

தனAதாேன ேக16 ெகா%டா.

பல ஆ%6கFA

 இ*த இடதி இ*த ம%ணி இ*/ கீேழ வி.*/

மHப> எ.*த ேபா/ வாைவ ப!றிய /> , /ணி5 , தாக
ேநைம- த+8 இ*த/ேபா இேபா/ மீ%6
எெற%ணியப> D!H

எ7A

!H

, தவி ,

உ%டானா

மள மள பாதா தி.

ஒேர இ1டாயி*த/. ேதர>யி ம16மிைல. உ8 த மனதி3 தா.

திமைல ராசெபமா8 ேகாவி ேகார , ஊாி லாதாரமான

த Dட எH

பர பைரயாக ஊாி ந பப1ட அOமா ேகாயி விளA எதி3ேம ஒளி இைல.

அ*த இடேம ஒ பாழைட*த Aைப ேம6ேபா இ> பா6 ஆகியி*த/. நைன*/
ஈரமான க1ைடயி தீ ப!றாத/ேபா ந*த த மனதி பைழய ஒளி கீ!ைற
ஏ!ற

>யாம திணறினா அவ. மன

நைன*தி*த/. அைத. மீ%6
இைல. எ7A

>யாம கைறப16

ப!ற ைவபத!கான எ*த லகன3

அ7A

இைல.

பல வட7கFA

 எ*த இடதி அநாைதயா; வி.*/ கிட*தாேனா அேத

இடதி இH மீ%6
D!றி3

Pேடற

பிரைஞ பிசகி நிைலAைல*/ கீேழ வி.*தா அவ.

நறாக இ1ட ஆர பிதி*த/.

-----------அதியாய 27

மHப> தி5A நிைன5A வ*த ேபா/ >.பி.யி த அைறயி ப6ைகயி
தா கிடதப1>பைத- , கைனய+
நி!பைத-

சமா5

உண*தா. உ8F டாட ஒவ

ப6ைக அேக

அவசரமாக அைழகப16

வ*தி*தா.

இர5 ஏழைரமணி DமாA எழிைப அைட*தி*த சமா5 , கைனய+
>.பி.யி ஏ.சி. அைறயி திைவ காணாம திைக/ வா1,ேமனிட
விசாாிதிகிறாக8.
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“எ7ேகேயா ேபாைவைய எ6/ ேபாதிகி16 ெவளிேய ேபானா7க”
எறா அவ.

ேதர> பAதியி ேம அவ+A இ*த ‘ெஸ%>ெம%ட அ1டா,ெம%1’
சமா5A நA ெதாி-மாதலா உடேன காைர ேதர>A விட, ெசானா அவ.
ேதர>ைய அைட*த/ேம அ*த ஆ8 நடமா1ட ம!H ேபாயி*த பாழைட*த
பAதியி கா ெஹ1ைல1 ெவளி,சதிேலேய அவ வி.*/ கிடபைத அவக8
பா/ வி1டாக8.

த3தவி ெச;/ உடேன >.பி.A ெகா%6 வ*/ ேச/

அற

அைழ/ வ*/ கவனிதி*தாக8. அவ A>தி*த/

டாடைர-

ேவH அவக8 கவைலைய அதிகமாகிய/.

“கவைலபட ஒHமிைல. ஆனா இ*த உட நிைலயி இவ A>ப/ Cடா/.
க%டப> D!ற5

Cடா/. பாிQரணமான ஒ;5தா ேதைவ!“ எறா டாட.

அறிர5 பனிர%6 மணிA ேம ப6ைகயி எ.*/ உ1கா*/ “சாமீ! என
ப%4L7கேள, எப>, ெசா C1>கி16 வL7கேளா, எ மக
ராஜாைவ உடேன நா பாக4 ” -எH. ெசாவி16, சமாவிட

சிH

Aழ*ைத ேபா விD பி, விD பி அழ ஆர பிதா தி.

சமா5A , கைனய+A

என ெச;வெதH. ாியவிைல. “அவA

எ*த ெபாிய ஏமா!றைத- அளிகாம பா/ ெகா8F7க8” - எH
ெசைனயி*/ கிள பியேபா/ ைசகியா1ாிT1 ெசா அ+பியி*த/
அவகFA நிைன5A வ*த/.

“இப R7A7ேகா! கால பர ஏ!பா6 ப%ேற. பாக

>யேலனா3

>ர7கா ேபா16 உ7க மகேனாட ஃேபால நீ7க ேபசற/காவ/ ஏ!பா6
ப%ேற” - எறா சமா.

“அவ+Aதா எ ேமேல ேகாபமா,ேச! அவ எேனாட ஃேபால ேபச,
ச மதிபானா?” எH தி உடேன பதி3A அவைர ேக1டா.
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“சிரம தா! இ*தா3

நா உ7கFகாக வாதா> அவேனாட ேபசலா , இ7ேக

>.பி.யிேலேய ஃேபா இA, அ7ேக ெம1ராTல அவ இேல. எ7ேக
இகா+ விசாாி,D ஏ!பா6 ப%ேற” எறா சமா.

மகேனா6 ேபசலா

எற ஏ!பா6 தி5A ஆHத3

திதி- அளிதன.

அ6த நா8 காைலயி சமா ெசைனயி38ள ைசகியா1ாிT16ட ேபசி
கல*தாேலாசி/ தி5 , அவ நீ%ட பல ஆ%6களாக ேநாி ச*திகாத
அவ+ைடய மக+

ேபானி ேபசி ெகா8ள ஏ!பா6 ெச;தா.

மக தேனா6 ஃேபானி ேபச இைச*தேத தி5A ஆ,சாியைதமகி,சிைய-

அளித/.

“எைன மனி,சி6பா! நா இனிேம த எ/5

ப%ண மா1ேட. எைன

மாதிாி அரசியவாதிகளாேல அ6த தைல ைறேய கவி, உைழ. ஒ.க ,
ேநைம, நியாய

எலாதிேல-

ந பிைகய!H, சீரழி=D ேபா,D7கிறைத இப

நாேன உணகிேற” எH தி ேப,ைச ஆர பிதா. மக பதி3A அதிக
ேநர

ேபசவிைல.

“நீ7க தி*தி1Y7க7கிறைத அறி=D எனA

ச*ேதாஷ தா அபா! இேத

மாதிாி ெதாட*/ நீ7க ேநைமயா இக4 கிற/தா எ ஆைச” - எH
ெசா அவ ேப,ைச

>தா.

அபா எH அவ வா; ெமாழியாகேவ தா அைழகப1ட ேபா/ தி5A
ெம; சி/ லாித/.

தைன

த தரமான சக விேராதி எH க%>/ எ.திய த மகேன இேபா/

‘அபா’ எH பிாியமாக அைழ/ மனிதா! ேபாற ெதானியி ேபசிய இ*த
ஒ விநா>காகேவ இதைன கால தா உயி வா*த/ L% ேபாகவிைல
எப/ ேபா அவ+A ேதாறிய/. திவி மன
அேபா/.

மிக5

நிைறவாக இ*த/
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அH ந6பக திYெரH ‘பவக1’ ஏ!ப16 ஏ.சி. நிHேபா; அைற ஜன
கத5கைள திற*/ ைவக ேந*தி*த/. தி Rக பி>காம க%கைள
>யப> ப6ைகயி ர%6 ெகா%>*தா. அவ R7கி வி1டதாக
நிைன/ெகா%6 ெவளிேய >.பி. வரா*தாவி சமா5 , கைனய+
த7கFA8 சகஜமாக இைர*/ உைரயா> ெகா%டாக8. கைனயி
சமாைவ ேக1டா:

“என கைடசியிேல எப> சமாளி,சி7க...? சமாஜி!”

“ஒ வழியா, சமாளி,சா,Dபா! ைசகியா1ாிT1ேடாட மகைனேய எழிராஜாவா
ந>க, ெசா ாிகச நடதி அற

ஃேபானிேல ேபச5

வ,D இ*த

ம+ஷைன திதி ப6தி நி மதியா R7க ைவ,சா,D...”

“எ@வள5 நாைளAதா எழிராஜா இேல7கற கசபான உ%ைமைய,
ெசாலாேம > மைற,D இப> ெபா; ெசாேய சமாளிக

>-

“டாட உ%ைமைய, ெசால Cடா/7கிற வைர இப>ேய நாடக

சமாஜி?”

நடதி,

சமாளி,Dக ேவ%>ய/தா.”

இ*த உைரயாட அைறA8 இ*த தி5A ெதளிவாக ேக1ட/.

அH பி!பக சமா5 , கைனய+

மHப> திைவ பிரைஞ தவறிய

நிைலயி க%6 பதறி ேபானாக8. உ8F டாட வ*/ ஏேதேதா ெச;தா. ந6
ந6ேவ நிைன5 வ*தேபாெதலா

“ஐேயா! எ மகைன யா

ெகாலேல... அவ

தபிவி1டா... நா அவேனா6தா ஃேபானி ேபசிேன?” - எH இைர*/
கதிவி16 மHப> மHப> பிரைஞ தவறி ,ைசயானா தி. அறிர5
நிைலைம ேமாசமாகிய/. எழி டாட திைவ, ெசைனேக ெகா%6
ேபாA ப> அவகைள /ாிதப6தினா.

பி காாிேலேய திைவ, g1> ப6கைவ/ இரேவா>ரவாக, ெசைனA
ெகா%6 ேபானாக8. ெசைனைய அைட- ேபா/ அதிகாைல நாAமணி
ஆகிவி1ட/.
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மாடLதி ம/வமைனயி அவ த7கியி*த அேத பைழய ஏ.சி. அைறயி
மீ%6

தி அOமதிகப16 ப6/ கிட*தா, நிைன5 வ ேபா/, “ஐேயா,
ெகாலவிைல. அவ தபி வி1டா” - எH ஹிTYாியா

எ மகைன யா

வ*தவ மாதிாி அலHவ/

அ@வேபா/ சிறி/ ேநா

மHப> நிைன5 தவHவ/மாகேவ நா1க8 ஒ>ன.

பிரைஞ வவ/

ேபாவ/மாக அவ ஒ

மனேநாயாளியானா. ேகாமாவி கழித ேநர
ேநர

அதிகமாக5

.ேநர

பிரைஞயி கழி-

Aைறவாக5 இ*தன. அவ சாக வி பினா. ஆனா சா5

வரவிைல. வா5

நறாக இைல. நைட பிணமாக - அ@வள5 Cட இைல -

நடப/ நிH ேபா; பல நாளாயி!H. வா*தா அவ.

நிைன5 பிசகாம வ
கைனய+

சில ேபா/களி3

எழி >.பி.யி சமா5

த7கFA8 ேபசிய உைரயாடைல ஒ16 ேக1ட ஞாபக

வ*/

உட  பதறி ந67A .

த மகைன தாேன ெகாறிகிேறா எற பய7கர உ%ைம நிைன5 வ*/
சிதிரவைத ெச;- . / /ல7காததாேலா எனேவா, ேபாVT அவைன ேத>
வ*/ ைக/ ெச;ய5

இைல. தா ப6த ப6ைகயாக ைபதிய

சிதTவாதீனமிழ*/ அOபவிA

பி>/,

இ*த ெகா6ைம தனA இய!ைகயாகேவ

வி பி அளித த%டைனேயா எH Cட அவ+ேக பிரைஞயான ேவைளகளி
ேதாH . அவ மனேம அவைன ைகதியாகி வைதத/. நாளைடவி டாட,
நT, எேலா

அவ ஒ ேதறாத ேகT எH ைகவி16 வி1டா! ேபாற

நிைலA அவைன ஒ/கினாக8. அவ ேச/ ைவதி*த ெசா/ ,
ெராக

வசதிகFேம அவைன விர1> விடாம ம/வ மைனயி ைவ/

ெதாட*/ உபசாிக உதவின. பாக வ*/ கவனிக எH அவ+A உறவின
யாமிைல. கைனய Cட ேவH இடதி ேவைலA ேபா; வி1டா. சமா
ம16

அவைன பி>கா வி1டா3

விDவாச

காரணமாக ெதாட*/ வ*/

அவைன கவனி/ ெகா%>*தா.

எேபாதாவ/ நிைன5 வ ேபா/, ‘தா இப> எலா
வா*திகலாேமா’ எனH ேலசாக ஒ எ%ண

சீரழியாம ேநராக

திவி மன ஆழதி ெமல

தைல கா16 . எ*த லகன*/ அவ பல ெவளி,ச7கைள
அைட*தி*தாேனா அ*த லகன இH அத ஊ!H க%ணிேலேய அவி*/
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ேபாயி*த/. மHப> அைத ஏ!றி, Dடர, ெச;வத!Aாிய வய/ , வா5

சதி-

இனி அவ+A இAெமH ேதாறவிைல.

நா1க8, வார7க8, மாத7க8 எH கால ஓ>ய/. சாக5

>யாம, வாழ5

>யாம தி ப6ைகயி கிட*தா. அவ ஒவ உயிேரா>ப/
உலக/A

- ஏ - சமயாசமய7களி அவ+Aேம Cட மற*/ ேபாயி!H.

Lதப1டத காரணமாகேவ எ.*திக ேவ%6
காரணமாகேவ உயரேவ%6

எH

எH

நா!ப/ ஆ%6கFA

ஒ6கப1டத
 ஒ

பினிரவி ககி1> எழிபி ேதர> ம%ணி ேதாறிய அ*த
வாைக ைவராகிய7க8 இH அவ+8

!றி3

அவி*/ வ!றி அட7கி

ேபாயி*த/.

‘ஊரவ C> உ!சவ

எ6/ ேபாிைன வள/ கழிைன ெபகி அவ+8

அH கிள*/ %ட, அ*த லகனைல அவிதி*தாக8. க.ம பதவிகF .
அளவ!ற பண

தைன-

, அவைன ப%ப!றவனாகி

தைன ஒத அரசியவாதிகைள-

>தி*தன.

ப!றி நிைனதேபா/ தா7க8

த%டைனAாியவக8 எH அவ+ேக இேபா/ ேதாறிய/. ஊணி, நீாி
ந=D கலபைத ேபால5 , ஊ ந6வி ந,D, ெச> பயிாி6வைத ேபால5
தா7க8 சக வாைவ சீரழிதிபதாக ேதாறிய/. ேநாக
ெகா8ைககF

, தி1ட

,

இலாம ெபாிய உயர7களி தடல>யாக ஏறி அ*த உயர7கைள

தா7க8 அசி7கப6தி தாழ,ெச;திகிேறா

எH மன Cசிய/. எைத எைத

எலாேமா சீதித ேபாவதாக கிள பி எலாவ!ைற- சீரழிதிப/
ாி*த/. இப> நிைன/ நிைனவி ேசாவினாேலேய அய*/ தள*/
க%கைள >னா.
*****

மHப> அவ க%விழிதேபா/ அைற Aளி*தி*த/. எலா ஜனகF
டப16 ஏ.சி. ஓ> ெகா%>*த/. எதிேர Dவக>கார

மாைல ஆH

மணிைய கா1>ய/. அைறA8 ம7கலான விளAக8 எாி*/ெகா%>*தன.
நஸு

அைறைய Rசி /ைட/ Dத ெச;-

சிாி/ேபசிெகா%ேட உ8ேள Oைழ*தாக8.

ேவைலகாாி-

த7கFA8
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“ேத நிைலA வ*தா,சா அ மாF?”

“வ*தா,D சிTட! ெவ;யி அதிகமா இ*தி,D+ பகேல யா
பி>கேல. வடA மாட Lதி

வட

Aேல ெகா%டா*/ ெர%6 மணிA அப>ேய

வி161டா7க... மHப> நா3 மணிAதா வட . பி>,சா7க, இபதா ேத
நிைலA வ*தி,சி...”

நிைன5 ம7கி ெகா%>*த தி5A8 ஆழதி இபவ ேக1க

>*தைத

ேபா இ*த உைரயாட ம7கலாக காதி வி.*த/.

ஆ ; ேத நிைலA வ*/ வி1ட/. மாட Lதியி காைலயி றப1ட ேத
ம16மிைல, அவ+ைடய மன/A8ளி*/ றப1ட நிைன5 ேத
ஓ1ட

ஓ

ஓ> தவி/ எ7ெக7ேகா D!றி அைல*/வி16 அவசர அவசரமாக தி பி

இேபா/ நிைலA வ*. தி*த/. அவ தள*/ ேபாயி*தா.

“அ மாF நீ இ7ேகேய இ! மHப>-

இ*த ஆFA நிைன5 தபி ேபா,D...

அவசரமா டாடைர C1>கி16 வர4 ... நா ேபாகிேற” - எH நT
அேபா/ பதறிய பத!ற

அதள பாதாளதி இபவ+A ேக1ப/ ேபா

ம7கலாக தி5A ேக1ட/.

நிைன5 இகிற ேநர7கைளவிட, நிைன5 தகிற ேநர7கேள சமாதி நிைலயி
Dகைத தனA அளிப/ ேபா அவ சமீபதி பல
மகி*திகிறா. இேபா/

ைற எ%ணி எ%ணி

அ*த Dகமான மகி,சியிதா அவ

கியிக C6 அ*த ஒ மகி,சியாவ/ இனி அவ+A கிைடக16ேம,
பாவ !

ல கன 
--------------

