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2. ெவ-ணிலவி நடத

4. எதிபாராத
5. ரகசிய க.த

-----------ைர

1947- வ#ஷ ஜனவாி மாத. ககி காாியாலயதி எ ேமைஜ  )னா
உ2கா ேவைல ெச3 ெகா-.#ேத.

''ஆசிாிய 4பி5கிறா!" எ7 ஆ8 ைபய வ அைழதா.

ேபனாைவ அப.ேய ேமைஜ மீ ைவ வி25 ஆசிாிய இ#த அைற 
ேபாேன.

ஒ# நிமிஷ ஆசிாிய எைன ஏற இற>க பாதா. "நவகாளி  ேபா3
வ#கிறீரா?” எ7 ச@7 தய கடேனேய ேக2டா.

3

நவகாளியிA, அத B@7Cற>களிA அேபா என நட
ெகா-.#தெத7 ெதாிDமலவா? மனிதகE அ>ேக யமகி>கராகளா3
மாறியி#தாகE. வC ெவறி எ* ேப3 பய>கர தா-டவ Cாி
ெகா-.#த.

இ#-ட கீ வ>காளதி காதி மகாமா அெப* தீபைத ைகயிேலதி
தனதனியாக கா நைட பிரயாண ெச3 ெகா-.#தா.

இதைகய பய>கர பிரேதச  தா. ஆசிாிய ”எைன ேபா3
வ#கிறாயா?” எ7 ேக2டா.

காாிய சிரமசாதியமாக ேதாறிய ேபாதிA நா ச@7 ேயாசி காம ”ேபா3
வ#கிேற'' எ7 திடமாக பதி 4றிேன.

ஏெனனி, நவகாளி  ேபா3வ#வதிAEள க$ட ந$ட>கைள என  )ேப
ஆசிாிய ந ேயாசிதி# க ேவ-5. த)ைடய தீத ேயாசைன  பிறேக
ஆசிாிய அத காாியைத எனிட ெசாF யி# க ேவ-5. எனேவ, நா
ேவ7 ேயாசிபத@ என இ# கிற? க2டைளையG ச2ெட7 ஒC
ெகா-ேட.

சில தின>களி, பதிரமாகேவ நவகாளிையG B@றி பா வி25 காதி
மகானிட விைட ெப@7 ெகா-5 ஊ#  தி#பி வேத.

காாிய ச@7 சிரமமாக ேதாறிய ேபாதிA இைத நா எ*ைடய வா நாளி
கிைடத@காிய ஒ# ேபரதி#$டெமேற எ-ணிேன. ம@ற யா#  கி2டாத
பா கியமாகேவ க#திேன.

காதி மகாமாவி சாிதிர பிரசிதி வா3த நவகாவி யாதிைரயி அ.ேய*
கல ெகா-ேட எபைத இேபா நிைனதாA எ ேதாEகE Iாி கிறன.

நவகாளியிA, வழிபிரயாணதி ேபா பல அதிசய>கைளD, பய>கர
சபவ>கைளD ேந#  ேந க-ேட. எதைனேயா அதிசய>களி, வய
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ெசற மா ஒ#வE காதி மகா காF வி கதறிய பாிதாப சபவ) ஒ7.
அத வேயாதிக மா 4றிய உ# கமான வரலா@ைற ஆதாரமாக ெகா-5
எதப2ட கைததா " வஸைபயி வா

ைக.'' இத கைதDட இ* சில

கைதக( இCதகதி ேச க ப2.# கிறன. இவ@றி சில கைதகE ககி'
பதிாிைகயிA, சில ேவ7 பதிாிைககளிA ெவளியானைவ.

26-8-49, மாபல

சாவி.

-----------------1. வஸைலயி வா

ைக

பமா நதியி பளி> ேபாற நீேரா2டதி சதிாிைகயி பிரதிபிப
வGசமாக பிரகாசி ெகா-.#த. ஆ. அைச ெச7 ெகா-.#த
கபF அ.தளதிF#த கீ வC பிரயாணிகE அய J>கி
ெகா-.#தாகE. ேம தளதி இ#த ேம வC பிரயாணிக( Bக
நிதிைரயிலா  தி#தாகE. கப பிரயாணிகளி வசதி காக
கபA Eேளேய அைம க ப2.#த ேதநீ கைடயிF# ம25
அKவேபா சிறி சத ேக25 ெகா-.#த. 'கரசா’ைவ க-ணா.
டளாி ஊ@றி ஆ@7 சத) அAமினிய Iனா ’கட கட ' ெக7 Bழ@7
ஓைசD, இைடயிைடேய ஹிதானி பாைஷ யி "ஏ ஆனா, சாேட தீ ஆனா"
ேபாற வியாபார சபதமான வாைதக( வ ெகா-.#தன. ம@றப.
ேவ7 எ>கி# எKவித மான சத) கிைடயா.

அத நிசதமான நEளிரவி ேம@ப. கப F பிரயாண ெச3 ெகா-.#தவகளி நா* ஒ#வ. ேம வC அைற ஒறி எப.ேயா இட பி.
நவகாளியிF# ககதாைவ ேநா கி பிரயாண ெச3 ெகா-.#ேத.
என  கப பிரயாண Cதி. கப வாசைனைய நா அவைர அ*பவித
திைல. ைப 4ள>களி  கத) 'சா' கைடயிF# வத மாமிச
வாசைனD ேச டைல Cர2. எ5த. இத அ#வ#பான N நிைலயி
என G ச@7 J க வரவிைல. எனேவ, ெவளிதா வாரதி@ எ ெச7
ச@7 ேநர தளதி ைகபி. கபிகைள பி.தவா7, நீல வானதி
அழைகD, சதிாிைகயி ளித கிரண>கைளD அ*பவி க வி#பிேன.
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அைற கதைவ திற ெகா-5 ேம@ ப கதி இ#த தா வாரதி@G
'ெசேற. ேம@ தா வார ச@7 ஒ  CறமாகO ஜன நடமா2டமிலாத
இடமாகO இ#த. ேம@ப. தா வாரைத அைடத ேபா, என  )பாகேவ
ஒ# ெப- உ#வ அ>ேக நி7 ெகா-.#த. பாேபா +சி ெகா-.#த
நிலெவாளியி அத உ#வதி ெசௗதயைத க-டேபா ச2ெட7 ஒ#
கண பிரமிC@ேற. உைடெயலா நைன உடெலலா நைன
காணப2ட அத திாீ உ#வைத க-ட, ஜலேமாகினி எ7 அ. க.
ேகEவிப5கிேறாேம, ஒ#ேவைள அத ஜல ேமாகினிதா. இப. இத வழியாக
'ஜலதி F# ஏறி கபA E வ#கிறாேளா எ7 ஐD@ேற.

பிற எைன நாேன திடப5தி ெகா-5, ெமவாக அத ேமாகினியி
அ#கி ெச7 நிேற. அவE உட ெவட ெவட ெவ7 ந5>கி
ெகா-.#த. அ பயதினாலா, ளிாினாலா எ7 க-5 பி. க
).யவிைல. )க ) ஒேர ஜலமாயி#ததா அவE அகிறாளா இைலயா
எபைதD அறி ெகாEள இயலவிைல. ச2ெட7 ஓ.ேபா3 ஒ# ணிைய
ெகா-5 வ அவளிட ெகா5ேத. அவE அைத ெப@7 ெகா-5
அ#கிF#த நான அைற E ெச7 உடைப வ2. ெகா-5 வதாE.
வதவE எைன ைக ஜாைட கா-பி அ>ேக இ#த நா@காFயி உ2காரG
ெசாF வி25 நா ப5தி#த அைற  ப க அைற E பிரேவசிதாE.

அப.G ெசறவE ஐ நிமிஷ ேநர ெகலா ேவெறா# CடைவDட
ெவளிேய வதாE. அவைர அவைள ஜலேமாகினி எ7 எ-ணி ெகா-.#த
நா ேம@ப. எ-ணைத மா@றி ெகா-ேட. அவ( ந)ட இத
கபF பிரயாண ெச3D ஒ# ெப-தா எப நிGசயமாயி@7.

அத ெப- ேநராக வ எ எதிாி ேபா2.#த நா@காFயி அமதாE.
ெப-க(ைடய ணிGசA G சிறத உதாரண ேவ-5மானா ேம@ப.
சபவைத றிபிடலா. இைலெயறா அத அத ராதிாி சமயதி
கபF தனியான இடதி ) பி அறி)க இலாத எனிட அவE
அதைன ணிGசAட வர காரணெமன? எத@காக அவE த-ணீாி
& கியி# க ேவ-5? ஒ# ேவைள... விவர ெதாியாம திைகC@7
உ2காதி#த எைன பா அவE, "தயO ெச3 தா>கE எைன இேபா
ஒ7 ேக2காதீகE... எ கணவ அேதா அத அைற E J>கி
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ெகா-.# கிறா. நா ேபாகிேற. நாைள  நா சதி கலா'' எ7
4றியவா7 பரபரCட எ உEேள ெச7 வி2டாE.

அத ெப- அழகான தமி ேபசியைத ேக2ட எ ஆGசாிய அளO கட
ேபாயி@7. தமி ேபB இத ெப- இத கபF ஏ பிரயாண ெச3ய
ேவ-5? எனதி@காக அத ராதிாியிேல ஜலதி & க ேவ-5? ஏேதா,
மன யர தா>காம உயிைர ெவ7 கபFF# ஜலதி
திதி# கிறாE. பின உயி மீ ஆைச ேதாறி எப.ேயா தபி ம7ப.D
கப ஏறியி# கிறாE. இமாதிாி சேதக>க( சமாதான>க( எ
ம-ைடையG B@றி வ2ட மி2டன.

நீல வானைதD, Iண சதிரைனD ச@7 ேநர ெவறி க பா வி25 எ
அைற E ெச7 ப5 ெகா-ேட ஏ@ெகனேவ J கமிறி அவைத
ப25 ெகா-.#த நா அைறய இரைவ எப. கழிதி# ேப எபைத
ப@றிG ெசால ேதைவயிைல.
--------------------------2.

ம7 நாE ெபா வி.த நா )த காாியமாக அ5த அைறைய பா க
வி#பிேன. அ5த அைற ெபா வி. ெவ ேநர வைர சா@றிேய கிடத:
அத இள ெப-ைண - கா-பதி 4ட என  சிரைத இ# கவிைல. அவE
’கணவ' எ7 றிபி2ட ேபவழி யா எ7 ெதாி ெகாEளேவ ெராபO
ஆைசப2ேட

மணி எ2ட. கபA Eெளலா Bாீெர7 ெவயி அ.த பிற தா
அத ேபவழி ெவளிேய எ வதா. வாFப பிராய பைடதவனா யி#
)கதி அழ இைல... பாைவயிA வசீகர இைல. நிற நல க7C. தமி
பாைஷ ெதாியா. அவ வ>காளி கார எப பாத உடேனேய ெதாி
வி2ட. கணவ எ7 றிபி2 5G ெசான இவ தானா எ7 4டG
சேதக ேதாறி வி2ட. நல ேவைளயாகG ச@7 சாத Bபாவ உைடயவனாக
இ#தா. ழாய.  எ ேபானவ தி#பி வர அைர மணி ேநர ஆயி@7.
அத அைர மணி ேநரதி அத ெப-ைண )ப தடைவக(  ேம
பாதி#ேப. அவ( எைன அ. க. பாப, பிற லRைஜDட

7

தைலைய னி ெகாE(வமாக இ#தாE. ந5நிசி சபவைத நிைனேத
அவE அKவா7 லRைஜ ப2.# க ேவ-5.

அCற ெபா சா3வத@E அத தபதிகைள பல)ைற சதிேத. கப
ஓ2டF நா உ2கா சாபி2ட ேமைஜ  எதி ேமைஜயி தா அவக(
சாபி2டாகE - இமாதிாி இர-5 ேவைளG சாபா2. ேபா ஏ@ப2ட
சதிபி காரணமாக அவக(ட ெந#>கி ேபசO சதப கிைடத.
அவ ம25 எைன பாத ேபாெதலா CசிாிCG சிாி எ சிேனகைத
வி#Cவதாக கா2. ெகா-டா. நா தமி ேபBபவ எபைத எப.ேயா
அறி ெகா-5, த மைனவியிட நா ேபசேவ-5 எ7 வி#பினா.
ெராப நலதா3 ேபாயி@7. நா>களாகேவ வி#பிய காாியைத அவ*
வி#பி ெச3யG ெசான பழ நவி பாF வித கைதயா யி@7! அCற
ேக2பாேன? அவ( நா* அ. க. சதி ேபச ஆரபிேதா. அ)த
அவE த*ைடய Iேவாதர>கைளG சதப கிைடத ேபாெதலா
ெகாSச ெகாSசமாகG ெசாF ெகா-5 வதாE. அவE 4றிய விவரதிF#
அவE ெபய வஸைல எப, ககதா TனிவU.யி பி. ஏ. .கிாி ெப@றவE
எப, தமி நா2ைடG ேசத ெப- எப, தகபனா#ைடய
உதிேயாகதி ெபா#25, கீ வ>காள  .ேபானவகE எப ெதாிய
வத.

இெதலா 4ட என  ஆGசாியமாயிைல. இத அழகிய ெப-V  அத
Wபி  எப. காத பிற கFயாண) நடத? இதா என 
விைதயிA விைதயாக ேதாறிய. உலகதிேல எதைனேயா அதிசய
சபவ>கE நிக வ, அத@ெகலா காரண உ-5 எப என 
ெதாியாத விஷயமல. ஆனாA இதைன ெசௗதய வா3த ஒ# ெப-, பாைஷ
ெதாியாத ஒ# வ>காளி காரைன அதிA இதைன அவல2சணமானவைன எப.
காதF கFயாண ெச3 ெகா-டாE எபேத ெப# ஆGசாியமா யி#த.
இத விஷயைத ப@றி இKவளO சீ கிரமாக அவைள ேக25 விடO என 
ைதாிய பிற கவிைல.

அறிரO சாபா25  நா>கE &வ# ேசேத ெசேறா. நா சாபி2ட
ெரா2., பழ>க(  அவேன பண ெகா5தா. அட அவனாகேவ
எைன பா, "எ>ேக ேபா3 வ#கிறீகE?" எ7 CசிாிCட அIவமா3
ஒ# ேகEவிைய ேக2டா.
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'' நவகாளியி மகாமாஜியி அஹிசா யாதிைரயி கல ெகா-5 வி25
தி#Cகிேற. நா ஒ# பதிாிைக பிரதிநிதி" எ7 பதி 4றிேன.
மகாமாவி ெபயைரG ெசால ேக2ட அவ எனிட பிரதிேயக மதிC
மாியாைதD கா2ட ெதாட>கினா.

வஸைலD நா* அ. க. 4. ேபBைதD அத ஆசாமி தபத ெச3
ெகாEள விைல. அவ*  தமி பாைஷD ெதாியா தாைகயா, நா>கE
இ#வ என ேபBகிேறா, எைத றி ேபBகிேறா எப அவ* 
விள>கவிைல. எனேவ, நா>கE இ#வ# ஒ#வ# ெகா#வ மன வி25
ேபசி ெகாE(வதி எத வித இைடT7 இ# கவிைல.
-------------3.

”ககதாவி பாFகSசி எ>க( G ெசாதமாக ப>களா இ# கிற. தா>க(
அ>ேக வ த>கி ேபாகலாேம'' எ7 எைன ேக25 ெகா-டாE.

"நா ஏ@ெகனேவ இெனா# ெதனிதிய#ைடய ப>களாவி த>வத@ ஒC
ெகா-.# கிேற. ப>களா ேரா$ பிஹாாி அெவT' வி இ# கிற. ஆனாA,
தா>கE வி#பினா த>கE +25  ஒ# தடைவ வ#கிேற. த>கE கணவ# 
ஆ2ேசப இ# ேமா?'' எ7 ேக2ேட. - வஸைல சிாிதாE. அதG சிாிC
அவ(ைடய கணவாி நல Bபாவைத நா இ* ெதாி ெகாEளவிைல
எபைதG B2. கா25வ ேபா இ#த.

" எ கணவைர ப@றி த>க(  ஒ 7 ெதாியா. உலகதி அவைர விட
நல Bபாவ பைடதவைர கா-ப அாி " எறாE.

வஸைலயி வாைதயி உ-ைம யிலாம Fைல. அவ*  அழ தா
இைலேய தவிர ணதி த>க கபியா யி#தா. ஒ# ேவைள அவ*ைடய
ணதி@காகேவ வஸைல அவைன மணதி#பாேளா எ74ட ேதாறிய.

"உ கணவ#  ககதாவி என ேவைல?'' எ7 வஸைலைய விசாாிேத.
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"ேஷ மா ெக2 )தலாளி. இேபா வியாபார ச@7 மத, ககதாவி விபி
சதிர எறா ேஷ மா க2ேட நிமி நி@. அதைன ெசவா 
சாமதிய) வா3தவ. எ C#ஷ " எ7 ெப#ைமDட 4றினாE வஸைல.

"இவைர த>க(  எப. ெதாிD?'' எ7 ைகேயா5 ஒ# ேகEவிைய ேக25
ைவேத.

வஸைல ச@7 தய>கினாE.

"அேதா எ கணவ ழாய.யிF# வ#கிறா. ஆGB , கபA கைர ேசர
ேபாகிற. அ>கி# ரயி ஏறி ககதா ேபா3G ேசர ேவ-5. இ7 நாA
மணி ெகலா ஊ ேபா3G ேச வி5ேவா” எறாE.

அவE ெசானப.ேய ககதாைவ அைட D ேபா சாியாக மணி நாA ஆயி@7.
ேடஷ னி வஸைலயிட), அவE கணவாிட) விைட ெப@7 ெகா-5
ரா$பிஹாாி அெவTO  டா U பி. கேபாேன. அதGசமய வஸைல
த கணவனிட காேதா5 ஏேதா ெசானாE.

இத@E விபி சதிர எனிட வ த)ைடய கா வதி#பதாகO அதி
எைன நா ேபாக ேவ-.ய இடதி ெகா-5 ேபா3 வி25 வி5வதாகO
4றினா. அப.ேய எைன காாி ஏ@றி ெகா-5 ேபா3 நா ேசர ேவ-.ய
இடதி வி25G ெசறாகE.

அைறய தினெமலா என  எதிA Cதி ெசலவிைல. J க) வரவிைல.
வஸைல யி அதிசய வா

ைகைய ப@றிD, அவ(ைடய கணவைன

ப@றிDேம சிதி ெகா-.#ேத. இத வ>காளி கார*  இத தமி 
ெப-V  எப. காத ஏ@ப2ட? எப. கFயாண நடத எற
பைழய சித ைனேய ம7ப.D ம7ப.D ேதாறிய.

ம7 நாE மாைல &7 மணி Bமா#  )த நாE எைன ெகா-5 வி2ட கா
வாசF வ நிற. அேத .ைரவ தா இ#தா. த*ைடய ச2ைட
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ைபயிF# ஒ# க.தைத எனிட ெகா-5 வ நீ2.னா. ஆவAட
க.தைத பிாி ப.ேத. அ வ#மா7:

''அCEள .......

த>கைளG சதித )த இவைர த>களிட பல விஷய>கைள ப@றி ேபச
பல தடைவ )ய@சிேத. ஏேனா தைடப25 வி2 ட. எ கணவ ேந@றிரO C
.F  Cறப25 ேபா3 வி2டா. .ர> ெடFேபானி வியாபார விஷயமாகG
ெச3தி வத. அவ ககதா வர இ* நாA தின>கE ெசA. தா>கE
அவசிய இ>ேக Cறப25 வதா இ>ேகேய இர-5 தின>கE த>கி பிற
ேபாகலா. நவகாளி ஜிலாவி தா>கE க-ட அதிசயைதD என G
ெசாலலா.

இப. 
வஸைல.''

க.தைத ப.வி25 வஸைல அ*பிய காாிேலேய Cறப25G ெசேற.
கா பாF கSசிAEள ஒ# ெபாிய ப>களாவி வாசF ேபா3 நிற. வஸைல
என காக வாசFேலேய தயாரா3 கா ெகா-.#தாE. நா காைர வி25
இற>கிய ேநராக ேம மா. G ெச7 அ>கி# &றாவ மா.ைய
அைடேதா. ப. க2. பிரதான வாசப. ெயலா விபி சதிர#ைடய பல
விதமான ேபா2ேடா கE மா2. ைவ க ப2.#தன. வஸைலயி காவ
ேகஷ' ேபா2ேடாO இெனா# இடதி இ# த. எலா ேபா2ேடா கைளD ஒ# தடைவ B@றி வ பாேத.

வஸைல ஒ# நா@காFைய கா2. எைன உ2காரG ெசானாE. 'சராU’
8>கா ேகாைப ஒறி X ெகா-5 வ ெகா5தா. உபசார>கE ).த
வஸைல சாவகாசமாக உ2 கா ேபச ஆரபிதாE. )தF எ நவகாளி
யாதிைரைய ப@றிG ெசாAப. ஆைசDட ேக25 ெகா-டாE.
-----------4.
"நவகாளியி ேகEவிப2ட ஒ# யரமான சபவ எ மனைத வா2.
ெகா-.# கிற. அைதG ெசால25மா?'' எ7 ேக2 ேட.
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"ெசாA>கேள '' எ7 ஆவAட ேக2கலானாE. நா ெசால ஆரபிேத:

"தமாIாி மகாமாஜி த>கியி#த சமய ஒ# நாE பக பனிர-5 மணி
Bமா#  எ> கி#ேதா வி#தாபிய தைசைய அைடத திாீ ஒ#தி
மகாமாஜிைய ேத. வதாE. வதவE மகாமாஜியி .ைச E Yைழ
நவகாளியி நடத அ2Zழிய>கE காரணமாக தன  ஏ@ப2ட க$ட
ந$ட>கைள க-ணீ உதவா7 4றினாE. மகாமாஜிD அவ(  ஆ7த
4றி, யா# ேகா க.த) எதி ெகா5தா. பாவ! அத கிழவி  கணவ
இைலயா. இர-ேட ெப-கE தானா. அத இர-5 ெப-க( நாைல
மாத>க(  )னா தமாI#  வ அவ(ட த>கியி#த சமய
நவகாளியி பய>கர ப5ெகாைலகE, தீ ைவத, Nைறயாட, க@பழித
)தFய அ2Zழிய>கE ஆரபமாகி ஜிலா IராO கா25 தீ ேபா பரவி@றா.

யாேரா சில காF 42டதின திXெர7 அத கிழவியி இலைதD
பைடெய5G Nைறயா.னாகளா. கிழவியி மாாிகE இ#வைரD க@பழி க
எ-ணிேய அவகE வதி# க ேவ-5ெமபைத அறித அத ெப-கE
இ#வ# ேதா2ட ப கமாக கதைவ திற ெகா-5 காிய இ#2. கA
)E( நிைறத வனாதிர பிரேதச>கைள கட ஓ. வி2டாகளா.
ெப-கைள காணாத காF 42டதின. கிழவிைய ைநய Cைட. வி25
ேபா3 வி2டாகளா. தபி ஓ.G ெசற ெப-களி ஒ#தி அ5த கிராமதி
இ#த ஒ# தனிக +2. சர-C தைன காF 42டதின. ரதி
வ#வதாகO, ஆைகயா தன  அபய அளி காபா@ற ேவ-5ெம7
ேக25 ெகா-டாளா. ெகாEைள 42டதா#  அSசிய ேம@ப. தனிக
5பதின அவ(  தSச அளி க ம7 வி2டாகளா. இ#தாA
அத ெப- பி.வாதமாக தானாகேவ அைற E Yைழ உEப க கதைவ
தாளி25 ெகா-டாளா.

ம7 நாE காைல அவE எப.G ெசறாE, எ>ேக ெசறாE எப ஒ#வ# 
ெதாியவிைலயா. தபிG ெசற இெனா# ெப- என ஆனாE எப
யா#  ெதாியவிைலயா. இதG சபவ நடத ஒ# மாத கழி அத
இர-5 ெப-க( காF 42டதின ைகயி சி கி இ#பதாக கிழவி 
தகவ கிைடததா. எனேவ, ெப-கE காF 42டதாாிைடேயதா இ# க
ேவ-5ெம7 கிழவி உ7திDட நபினாE . தன  உEள இர-ேட

12

க-மணிகளான இர-5 ெப-கைளD தனிட ேச க ேவ-5ெமேற கிழவி
மகாமாஜியிட க-ணீ சிதியவா7 )ைறயி25 ெகா-டாE. கிழவியி யர
கைதைய ேக2ட காதிஜிD அேபா வ>காள பிரதமராயி#த ஜனா
Bஹரவதி  இ விஷயமாக ஒ# க.த எதி ததா. கிழவி அைத ெப@7
ெகா-5 மன ஆ7தAட ெசறாE " எ7 ).ேத.

கைதைய ேக25 ெகா-.#த வைலயி )கதி அKவேபா
அதிசயமான பாவ>கE ேதாறி ெகா-ேட இ#தன. க-களி நீ ெபா>கி
பிரவகித. சி@சில சமய தைலைய த இ# ைககளாA ெக2.யா3 பி.
ெகா-டாE. ஒ# ேவைள வஸைலயி இளகிய மன இத@ காரணமாயி# ேமா எ7 ேயாசிேத. இைல ; ஒ# ேவைள அத கிழவியி
ெப-களி வஸைலD ஒ#தியாயி#பாேளா எற சேதக ம7கண
ஏ@ப2ட. தனிக +2. சர- Cத ெப- இவளாயி# கலாேமா, ம7 நாE
ெபா வி.த இத +25 வ>காளி காரனிட ஓ. வதி#பாேளா
எெறலா நிைன க ேதாறிய. இைதெயலா நிைன க ேபாக கிழவி
தமி நா25 திாீ ேபா உைட உ5தியி#த ஞாபக) வத.

வஸைல எைன பா விசிதவளா3 ''அத &தா2. இேபா எ>ேக
ேபாயி#பாE?" எ7 பரபரCட விசாாிதாE. வஸைலயி பரபரபிF#
நா ஊகித சாி எப ஊஜிதமாயி@7. எனேவ, வஸைலைய பா
ைதாியமாக ஒ# ேகEவி - ேக2க ேவ-5ெம7 நிைனேத. அதப. ேக25
வி2ேட.

"தா>கE அத கிழவியி Cதிாிகளி ஒ#தி தாேன?"

வஸைல தைலைய அைச அ>கீகாிதாE. அத@ பிற நா ேக25
ெகா-டத@ இண>க ஆ.திேயாடதமாக த வி#தாத>கைளD,
அதர>க>கைளD மன வி25G ெசால ெதாட>கினாE.
---------------5.
"நா தமி நா25 ெப-. எ*ைடய தகபனா இற வி2டா. வய ெசற
தாயா# ஒேர ஒ# சேகாதாிD தா இ# கிறாகE. தகபனா நவகாளி பா>கி
ஒறி உதவி மாேனஜராக இ#தா. )\7 Wபா3 சபளதி, எ
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தம ைக  கFயாண ெச3தா. எைன பி. ஏ. வைர ப. க ைவதா. நா
ககதாவி எ மாமா +2. த>கி ப. ெகா-.#ேத. இேபா
மாமாO இற வி2டா. தகபனா அத@ &7 வ#ஷ>க(  )பாகேவ
இற வி2டா. தமாIாி எ தகபனா#  ெகாSச நிலCலக(, +5
வாசA இ#தன. எ>க(  தமி நா5 தா Iவ. எறாA, இ>ேக
நவகாளி  .ேயறி ஐப வ#ஷ>க(  ேமலாகி வி2ட, எ தகபனா
இ>ேகேய உதிேயாக ெச3 இ>ேகேய வா

ைகைய நடதி ). வி2டா.

தாயா#  வயதாகி வி2டதா, தமா Iாிேலேய எ தகபனா வி25 ேபான
ெசா Bததிர>கைள ைவ ெகா-5 வா

ைகைய நடதி

ெகா-.# கிறாE.

ெசற .ஸப மாததி நா எ தாயாைர பா க தமாI# G
ெசறி#ேத. அேபா எ சேகாதாிD அவE C#ஷ +2.F# அ>ேக
வதி#தாE. இத சமயதி தா திXெர7 நவகாளியி கலக &-5 எ>கE
5ப இதைகய கதி  உEளாயி@7" எ7 4றி வஸைல ேதபி ேதபி
அதாE. வஸைலயி யரைத மா@ற வி#பிய நா "விபி சதிரைர
தா>கE மணத எப.?'' எ7 இைடயி ேக25 ைவேத.

”நா காேலஜி ப. ெகா-.#த சமய எைன ஒ# மாணவ
காதFதா. அத காரணமாக நா +2.F# காேலஜு G ெசAேபா,
காேலஜிF# +2 5  தி#பி வ#ேபா எைன பி ெதாடேத வ
ெகா-.#தா. அவ ெபய இேபா என  ஞாபகமிைல. விபி சதிரைர
விட நல க7C. அவைன என  க2ேடா5 பி. கவிைல. அவைன Gசமாக
நிைன தி#பிD பா க மா2ேட.. இத@காக அவ பலD திகைள
ைகயா-5 எ*ைடய காதைல ெபற வி#பினா. நா எத@ இட
ெகா5 கவிைல. ஆனாA கலாசாைல  ேபா ேபா. வ#ேபா
அவைன பா கா ம ெசல ).வதிைல. எKவளO Jர நா அவைன
ெவ7 கிேற எபைத அவ*  பல )ைற ஜாைடமாைடயாகO
ப$டமாகO கா2.ேன. ஆனாA அவ த*ைடய )ய@சிையG சிறி
விடவிைல. அவனிடமி# தCவத@ மா க காணாம அவைன மனமாரG
சபிேத. &றாவ க- இ#தா எாி வி2.#ேப.

இேத சமயதி எைன இெனா# காேலR மாணவ#. அதர>கமாக
காதF ெகா-.#தா. அவ எைன காதF கிறா எ* இரகசியைத
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என  ெதாியாமேலேய அதைன பதிரமாக காபா@றி வதா. அவ தா
இத விபி சதிர. இவ# எ*ட அேபா காேலஜி ப.
ெகா-.#தவ தா. ம@ெறா# மாணவ எைன காதF கிறா எப
இவ#  ெதாிதி#த. எ>க(ைடய காேலR ப.ெபலா ).த. விபி
சதிர டா ட ெதாழிA G சிறி கால ப.தா. நா +2ேடா5 இ#ேத.
எைன பகிர>கமாக காதFத இெனா# மாணா க ம25 என  விடாம
ெதாதரO ெகா5 ெகா-ேட யி#தா. அவ ெதாதரவிF# வி5பட
எைதD ெச3ய தயாராயி#ேத. இதG சமயதி தா ஒ# நாE விபி சதிர
எைன தனியாக ஓாிடதி சதிதா. இவைர பாதேபா என  விஷய
விள>கி வி2ட. இவைர நா ஏ@ெகனேவ பல தடைவ பாதி#த ேபாதிA
இமாதிாி எ-ண ைவதி# கிறா எ7 ெதாி ெகாEள விைல. சாி;
ம@ெறா# ெதாதரO வதி# கிற எ7 எ-ணி ெகா-ேட. எைன
தனியாகG சதித விபி சதிர, "உனிட ஒ# உ-ைமைய 4ற ேவ-5;
அத@காகேவ வேத'' எ7 8.ைக ேபா2டா.

அவ ெசால ேபா விஷயைத எதி பாதவE ேபால, "என விஷய?''
எ7 அல2சியமாக ேக2ேட.

"உன  இவைர ெதாதரO ெகா5  ெகா-.#த அத மாணா க இற
வி2டா. அவ எ*ைடய ந-ப தா. நா தா ெகா7 வி2ேட''
எறா. விபி சதிர இைத 4றிய ேபா எேதக ஒ# கண பயதினா
ந5>கிய. அவ ேபGைச எனா நப ).யவிைல.

"வாதவமாகவா?" எ7 ேக2ேட.

"ஆமா; சதியமாக ெகா7 வி2ேட. நீ இனி நிமதியாக வாழலா. நா
டா ட ெதாழிA  ப.ேதனலவா? அேபா ஒ# விஷயைத க@7
ெகா-ேட. அவ*  'ெஸாேபாேராபி ' எற ம#ைத உணவி அதிக
ப.யாக கல ெகா5 வி2ேட. அவ J கதி இற ேபானா.
ஒ#வ#  ஒ# விதமான சேதக) ஏ@படவிைல" எ7 4றி பதிாிைகயி
அவ இற ேபான ெச3திையD எ5 கா2.னா.

இத பய>கர நிக Gசிைய விபி சதிர வாயா ெசால ேக2ட )தF
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என  அவ மீ அ#வ#ேப ேதாறிய. அத மாணா கைன ெகா7
வி2டா எ*ைடய காதைல ெபறலா எற Bயநல ேநா கட ேனேய
இதைகய ெகாZரG ெசயF ஈ5ப2.# கிறா எபைத அறிதேபா விபி
சதிர மீ ஆதிர ஏ@ப2ட. –

விபி சதிர எைன இ கால வைர அதர>கமாக காதF வததாகO,
அவ#ைடய காதA  ேபா2.யாக இ#த மாணா கைன ெகாற பிறேக இத
விஷயைத எனிட ெவளிப5வ எ7 தீமான ெச3தி#ததாகO
4றினா. இத க5 சித காராி எ-ண  விேராதமாக நா அபிராய
ெதாிவிதா இவரா என ேக தீ> ேநாி5 எபைத உணேத. அட
எ*ைடய ப#வ) அழ ேச எைன பல ெதாைலக( 
உ2ப5தின. வாFபக(, வய வதவக( எைன ெவறி க பாப ,
காதFப அத காரணமாக ெதாதரO ெகா5ப தினசாி அAவலா3
ேபா3 வி2டன. எ*ைடய வா

ைகயி, இதனா அைமதியிறி அலபட

ேநத.

யாராவ மன  பி.த ஓ ஆ-மகைன ேத ெத5 மண ெச3
ெகா-டாலறி இத@ விேமாசன இைல எ7 எ-ணிேன. ஆனா,
எ*ைடய காதைல ெப7த@த C#ஷைன ேத. பி.ப அதைன Bலப
மாயிைல. அட இத கெநSச கார# ைடய எ-ண  விேராதமாக
காாிய ெச3வத@ திடமிைல. அப.G ெச3வ என ேக ஆபதாக ).D
எ7 அSசிேன. எனேவ, ேவெறா#வைன மண Cாி ஆDE )
அவைத ப5வைத கா2.A விபி சதிரைரேய மண நிமதியாக
காலைத கழிவிட தீமானிேத. விபி சதிர அேபா டா ட ெதாழி
ெச3யவிைல. ேஷ மா ெக2. ெகாEைள அ. ெகா-.#தா. நல
ெசா இ#பதாகO ெதாிவி ெகா-டா. அவ#  நா இலாத ைற
தா ெப# ைற எ7, த)ைடய வா

ைகயி ல2சியேம எைன மணப

ஒ7தா எ7 4றினா. எனேவ, விபி சதிரைரேய மணபெத7 ).O
ெச3ேத. பிற இ#வ# மண Cாிேதா. எ>கE வா

ைகD இபகரமாகேவ

நட வத. விபி சதிரைர ப@றி நா ெகா-.#த எ-ணெமலா
)@றிA தவ7 எபைத பினா தா உணேத. அவ#  அழகிைல
ெயறாA ணதி த>க கபியாயி#தா.

நா மண Cாித சில வ#ஷ>கE கழி ஒ#நாE எ*ைடய தாயாைர பா க
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தமாI ெசறி#ேத. இத சமயதி தா நவகாளியி பய>கர வC ெவறி
&-ட. எ தாயா மகாமாஜியிட 4றிய சபவ>க( அேபா
நடதைவதா'' எ7 4றி ).தாE.
---------------6.

வஸைல ெசான வரலா7 ஒ# கைத ேபாF#த.

"அப.யானா தனிக +2. மைற ம7 நாE தபி ஓ.ய ெப- நீ தாேன?''
எ7 ேக2ேட.

"இைல, இைல; அ எ சேகாதாி. இேபா ெசௗ யமாக இ# கிறாE.
அவைள தா நா* எ கணவ# ேபா3 பா வி25 வ#கிேறா. அவE
எப.ேயா தபி ேஷானா3 )ாி எற ஊாி த கணவ#ட ெசௗ யமாக
வா  வ#கிறாE'' எறாE.

வஸைலைய பா "நீ ஏ இவைர உ*ைடய தாயாைர ேபா3
பா கவிைல?”எ7 ேக2ேட.

"தமா I# G ெசல பய ெகா-ேட தாயாைர பா காம இ# கிேற.
காரண தமாIாி இ* கலவர அட>கவிைல. வய ெசற தாயாைர
நிைனேத அ7 - கபF க-ணீவி25 ெகா-.#ேத. அவைள இனி
உயி#ட கா-ப ஏ? இத@E காF 42டதா ெகா7 ேபா2.#பாகE
எ7 தீமானி ெகா-ேட. எ ஆறாயரைத ஒ#வாிட) ெசாF
ெகாEள வி#பமி றிேய நதியி & கி உயிைர வி5 ெபா#25 ேம
தளதிF# திேத. எப.ேயா ஆDE பல ெக2.யாக இ#ததா உயி
ேம ஆைச ேதாறி, நதியி திதவE ச2ெட7 கபைல பி. ெகா-5
ஏறி, யா#  ெதாியாம எ>கி# திேதேனா அத இட ேக வ நி7
வி2ேட. அேபாதா தா>கE அத ப க வதீகE'' எறாE.

வஸைல ெசான விவர>கைள ேக25 ெகா-5 வத என  ேமA
இர-ெடா# சேதக>கE ேதாறேவ சில ேகEவிகE ேக2ேட : "வஸைல! உ
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தாயா இற ேபாயி#பாE. எ7 நீயாகேவ எப. ).O ெச3 வி2டா3?''

"சபவ நட இர-5 மாத>களாகிD எ தாயாைர ப@றி எத விதமான
தகவA ெதாியவிைல. ஆைகயா காF 42டதாரா ெகால ப2.#பாE
எ7 ).O  வேத. தா>கE எ தாயாைர மகாமாஜியிட பாததாகG
ெசாAவதிF# இவைர அவைள காF 42டதா பி.
ைவதி#தாகE எ7 ஏ@ப5கிற'' எறாE.

"வஸைல! உ தாயா ஏ உைன இத இடதி வ பாதி# க 4டா?''
எ7 ேக2ேட.

" பாைவயிழத எ தாயா#  இத ககதா ப2டண எத தி கி இ# கிற
எேற ெதாியா. அப.யி# க அவE எைன எ>ேக ேபா3 ேத. அைலவாE?
காதி மகாமாேவ எ தாயா இ#த ஊ#  விஜய ெச3ததா அ>ேக அவைர
க-5 )ைறயி25 ெகா-.# கிறாE '' எறாE.

வஸைல ெசாFய வாதவ எேற ப2ட.

வஸைலயி வா

ைகைய ப@றி Iரணமாக ெதாி ெகா-ட பிற

வஸைல காக ஓ உபகார ெச3ய ேவ-5 எ7 எ உE ஆவ எத.
அ5த &7 தின>க( E அைத Iதி ெச3ேத. தமாI#  உடேன
Cறப25G ெச7 வஸைலயி தாயாைர ேத. பி. அைழ வ
வஸைலயிட ேசேத. கறி ர ேக25 கனி வ# பBேபா
வஸைலயி தாயா ஓ. வ மகைள க2. ெகா-ட கா2சிைய எெற7
மற க ).யா.

ம7தின வஸைலயி கணவ# ஊாிF# தி#பி வ வி2டா. அைறய
தின வஸைல யி ப>களாவி என  ரஸலாOட 4.ய வி# உபசார
நைடெப@ற எ7 ெசாலO ேவ-5மா?
----------------
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2. ெவ"ணிலவி# நட$த%

சில வ#ஷ>க(  )னா ெசைன ைஹேகா2. நடத பிரபல ேமாச.
வழ ைக ப@றி ேநயகE ேகEவிப2.# கலா. அத பிரசித வழ கி
ஜூாிகளா3 அம அபிபிராய ெதாிவித ஒப பிரபலதகளி !மா
ேகாசரா) ஒ#வ. ! ேகாசரா ேந@7 ) தின எ*ைடய ஜாைகைய
ேத. வதி#தா. சில அGச.த தாEகைளD ைகேயா5 ெகா-5 வதி#தா.
அத தாைள பாதேம என  விஷய விள>கி வி2ட!

நகர சைப ேததA  ! ேகாசரா ஓ அேப2சகரா3 நி@கிறா எகிற விஷய
அவ#ைடய உEள> ைகயிF#த ேநா2X ெநF கனிைய ேபா விள கி@7!

"வா#>கE, உ2கா#>கE ; ஏ இKவளO Jர?'' எ7 வதவைர உபசாிேத.

"விேசஷ ஒ7மிைல. இத .விஷனி தா>கEதா என  ப க பலமாக
இ# ேவைல ெச3ய ேவ-5?'' எ7 ேக25 ெகா- டா.

"ெராப சாி; ஆனா இத .விஷ வாசி கE ெபாலாதவகளாயி@ேற! த>கைள
எத@காக ஆதாி க ேவ-5 எ7 ேக2பாகேள!'' எேற.

''எத@காகவா? நறா3 ேக2XகE? நா இத .விஷ*  ெகௗUலராக
வத )த காாியமாக இத .விஷைன ெசா கமா கி விடமா2ேடனா?''

"அCற........."

"ஏ அப. ேயாசி கிறீகE? எ வாைதயி த>க(  நபி ைக
இைலயா?"

"ேபஷாக உ-5; ஆனா, ேபான ேததF ேபா 4ட இத .விஷ
ெகௗUல இப. தா ெசாF வி25 ேபானா. அCற அத மகா*பாவ
இத ப க தைலகா2ட விைல. இெதலா என  ெதாியாத அல.
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'கFயாண ெபா3' எபைத ேபா 'எெல` ெபா3' எப சகஜமான
விஷய எபைத நா அறிேவ. அதனா தா..." எேற.

"அப.யிைல; ஐயா! ம@றவகைள ேபா மனGசா2சி  அSசாதவ நா
அல.......'' -- எ7 உ7தி 4றினா ேகாசரா.

''அப.யா? மனGசா2சி  பய தா>கE அப. எனைதG ெச3
வி2XகE?" எ7 ேக2ேட. அKவளO தா; ! ேகாசரா ஒ# ெபாிய
கைதையG ெசால ஆரபி வி2டா.

அத கைதைய இ>ேக ெபயைரD சபவ> கைளD ம25 ச@7 ) பினாக
மா@றி அைம எ*ைடய ெசாத பாணியி எதி யி# கிேற. கைதைய
ப. ).த ேகாசரா த)ைடய மனGசா2சிப. நட ெகா-டாரா
இைலயா எபைத ேநயகE தா ).O க2ட ேவ-5.
##

இரO Bமா ப மணியி# . வ2ட வ.வான வானG சதிர த*ைடய
பா ேபாற அ)த நிலைவ Iமியி வஷி ெகா-.#தா. IதமF
ைஹேரா5, ச கா பகளி ஓ2டதிF# ஓ3O ெப@ற சமய. அ>க>ேக
ஓாிர-5 ப>களா களி ம25 மிசார விள களி ெவளிGச ெதாித.
ேநயகE தயO ெச3 IதமFG சாைலயி F# வட  ப க Cரைசவா கைத ேநா கி பிாி ெசA பாைதயி மீ த>கE கவனைதG ெசAத
ேவ-5. ஏெனனி நம கதாநாயக ! ேவதநாயக இேபா ேம@ப.
ரதாவி தா நட ேபா3 ெகா-.# கிறா.

ஆ7 வ#ஷ கால க5 சிைற வா

ைகைய அ*பவித பிற, இ7 வி5தைல

ெப@7 த)ைடய ெசாத +2ைட ேநா கிG ெசகிறா.

'நலவக(  இ காலமிைல எ7 47வ ! ேவதநாயக விஷயதி
)@றிA உ-ைமயாயி#த. அவ நலவராக பிறததாேலேய தா ஆ7
வ#ஷ கால க5 சிைற வா

ைகைய அ*பவி க ேவ-.யதாயி@7. அத

கைதையதா இ>ேக ெசால ேபாகிேற, ேக(>கE :
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!ேவதநாயகட பாய )த ேச ப.த ஒ# ந-ப, பினா
இவ#ட ேசேத வியாபார ெச3தா. சா மனிதரான ேவத நாயக அத
ந-பைன கைடசி வைரயி நபி ேமாச ேபானா. அவ*ட ேச 425
வியாபார நடதியதி பலனாக கைடசியி ஒ# ேமாச. வழ கி அகப25
ெகா-டா. வழ  விசாரைண  வத சமய அத க5 சித பைடத
கிராதக ேவதநாயகைத வபி இவி25 வி2டா. அவ ம25 மன
ைவதி#தா ேவதநாயகதி மீ @றமிைல எ7 #Bபிதி# கலா.
ஆனா, அத இர கம@றவ ேகா2. விசாரைண நடதவைர வாைய
திற கேவயிைல. அவ ம25 வாைய திற உ-ைமையG ெசாFயி#தா
ேவதநாயக அ*பவித ஆ7 வ#ஷ சிைறவாசைத அவனலவா அ*பவிதி# க
ேவ-5? அத@ அSசிேய அத கிராதக ேகா2. வழ  விசாரைண நட
ெகா-.#த சமய த*ைடய த.த உத5கைள ம. ெகா-5 ெபாைம
ேபா அைசயாம உ2காதி#தா.

சாி; அேதா, நம கதாநாயக ெவ Jர ேபா3 வி2டா. அவைர பி ெதாட
பா கலா. IதமFG சாைல , Cரைசவா க  மதியி உEள ஒ#
விசாலமான ப>களாO G ச@7 Jரதி ெபாிய ஆலமர ஒ7 இ# கிற. !
ேவதநாயக அத மரத.யி ேபா3 நி7 ெகா-டா.

ஆ7 வ#ஷ சிைற வா

ைக காரணமாக அவ மேனாபல ைறயவிைல

எறாA, ேதக பல ெவவாக ைற வி2ட. அவ#ைடய உைடெயலா
பா ப2ட ேதா@ற அளிதன.

ஆலமரத.யி நிற வ-ண ேவதநாய அ#காைமயி ெதாித த)ைடய
ப>களாைவ ஆவ நிைறத க-க(ட ேநா கினா. ஆ; அத ப>களா
அவ#ைடய தா. ப>களாவி ேதா@ற அவ#  பரம ேவதைனைய
உ-டாகி@7 .

த)ைடய ேகவலமான ஆைடகைளD, அத ப>களாவி க8ரமான
ேதா@றைதD மாறி மாறி பா ெகா-டா. ப>களாவி ேம மா.யி
இ#த )கC அைறயிF# மிசார விள கி ெவளிGச ெதாித. அத
அைற Eேள இ#த க2.F மீ ேவதநாய கதி மைனவி ேசாகட
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ப5தி#தாE. அத தி க@ற திாீயி க-களிF# க-ணீ ெப#கி
ெகா-.#த.

ேவதநாயக ஒ# கண தம ம-ைடைய இ# ைககளாA ெக2.யாக பி.
ெகா-டா. மைனவி, தைன இத ேகாலதி இத சமயதி இ>ேக பா க
ேநதா தைன ப@றி என நிைனபாE? சிைற  ேபா3 வதவ
எபத@காக ேகவலமாக நிைனபாேளா?

ேவதநாயகதி ெநSசிA வயி@றிA ச>கட) பசிD ேச ழபி
ெகா-.#தன .

காைலயி வி5தைல ெப@றவ பக ஒ# மணி Bமா#  ஏேதா ெகாSச ஆகார
சாபி2டா. அCற இவைர ஒ7 சாபிடேவ யிைல.

அ5தப.யாக, ேவதநாயக  த)ைடய மகE ரSசனியி ஞாபக வத.
ழைத ரSசனி  இேபா இ#ப வய இ# கலா. தா சிைற ெசற ேபா
ரSசனி விவர ெதாியாத சி7மியா யி#தாE. இேபா வய வத Dவதியா
யி#பாE ரSசனி தைன ப@றி தாயாாிட விசாாிதி#பாE. தாயா என
பதி ெசானாேளா?

இKவாெறலா மாறி, மாறி நிைன ெவ2கப2டா ேவதநாயக. பிற
மனைத ேத@றி ெகா-டா. த ெசாத +25 E Yைழவத@ ஏ இதைன
லSைஜபட ேவ-5?....

இத@E சாைல ப க ேமா2டா ைசகிE ஒ7 வ# சத ேக2ட.

அேபா ெதலா ெசைன நகரதி இரா காலதி தி#டகE கிF
அதிகமாயி#ததா கீ  பா க U.ஐ... ேபாaகார ஒ#வ ேரா ேபா3
ெகா-.#தா. தம ேமா2டா ைசகிளி பய>கர அலறைல ேக25 வி25
தி#டகE சிதறி ஓ.ேபா3 வி5வாகE எப அத U.ஐ... யி திடமான
அபிபிராய!

ேமா2டா ைசகிளி ஓைசைய ேக2ட ேவதநாயகதி மன 8தியினா
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V @ற. ஒ# ேவைள அத ேபாaகார தைன இத ேகாலதி
பா வி25, தி#ட எ7 பி. ெகா-5 ேபானாA ேகEவி )ைற
கிைடயா. அCற ம7ப.D இத ஜமதி மைனவிையD மகைளD
க-ணா 4ட பா க ).யா எ7 பயதவரா3 ச2ெட7 ஆலமர 
பினா நிழேலா5 நிழலாக ஒ2. நிறா. நலேவைள! ேமா2டா ைசகிE
ேவகமாக பற மைறத.

ேவதநாயக ெப#&GB வி25 தைம ஆBவாச ப5தி ெகா-டா. தி#டைன
ேபா இப.ெயலா ஏ பய ந5>க ேவ-5? பகிர>கமாக த ெசாத
+25 E Yைழய இதைன தய க எனதி@?

இத காாிய ெச3வத@ இைடTறாக ஒேர ஒ# எ-ண தா 7 கி2ட. அ
ேவ7 ஒ7மிைல; த மீ அகாரணமாக பழிBமதி ேமாச. வழ கி மா2.
ைவG சிைற  அ*பிய அத ெகாைலபாதகைன வSச தீ க எ-ணிய
தா.

ேகா2. வழ  நட ெகா-.#த ேபா அத பாதக வா3&.
ெமௗனியாக உ2காதி#தானலவா? அவ ெதா-ைடயி ஒ# வாைத 4ட
அலவா கிளபவிைல. அவைன ேத.பி. அவ*ைடய அேத
ெதா-ைடைய த)ைடய ெசாத ைககளாேலேய தி#கி ேபாட ேவ-5ெம7
பைத பைததா.

ஆனாA, அப.G ெச3வத@ )னா த)ைடய ெசாத +2ைடD,
மைனவிையD க-V  க-ணான ரSசனிையD ஒ# தடைவ க-ணா
பாவிட வி#பினா.

+25 E ைதாியமாகG ெச7 பாபத@ )னா, )த காாியமாக அத
கிராதகைன ெகா7 வி2ேட வரேவ-5 ெம7 அவ ைககE .யா3
.தன.

அேத உEளதி இெனா# எ-ண) ேதாறி )தF எத ெகாZர
எ-ணைதG சO க. ெகா5 அட கிய. இதைகய மனேபாரா2டட
ேவத நாயக இன ெச3வெத7 Cாியாம சாைல ேயார ஆலமர
க.யிேலேய ெவ ேநர ேயாசைனயி ஆ  வி2டா.
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ேவதநாயகதி க-கE எேதGைசயாகG சாைலயி#த தி ைக ேநா கிய. ஆகா !
இ என ஆGசாிய!

ேவதநாயக யாைர ப@றி இதைன ேநர) சிதி ெகா-.#தாேரா, அத
மகாபாதக யாேரா ஒ# ெப-Vட சாைலயி நட ேபா3 ெகா-.#தா.
ஆகா ! இதைன ேநரதி எ>ேக ெசகிறா? ப கதி அவ*ட JகலமாகG
சிாி ெகா-5 சலாபி ெகா-5 ெசA ெப-மணி யா? அத
ெப-ணி )கதி இளைமD அழ ெபாFO@7 விள>கிய. சிாி  ேபா
அவ(ைடய ெவ-ணிற ப@கE சதிர ெவளிGசதி ) ேபா பிரகாசிதா.
ஒ# ேவைள ரSசனியா யி# ேமா? இத எ-ண ேவதநாயகதி உEளதி
எதேபா, அவைரG B@றிA எ>ெக> அதகார N த. பின ஆயிர
மாயிர ந2சதிர>கE அவ தைலையG B@றி கிளபி மிமினி IGசிகைள
ேபா பற உதிதன. ஐேயா ! எ*ைடய மகE ரSசனியா இப.G
ெச3கிறாE? அ. பாவி! எ*ைடய ஜம ச# வான கிராதகனிடமா சிேநக
ெகா-.# கிறா3? ேவதநாயக  அப.ேய ரSசனி மீ பா3 அவ(ைடய
ெதா-ைடைய தி#கலாமா எ7 ேதாறிய. ஆனா, அப.G ெச3ய விைல.
இ* ச@7 ெபா7 ேமA என நட கிற எபைத பா க வி#பினா.

அவ நிைனதப.ேய அவE ரSசனிதா. அத ப5 பாதகேனா5 ேவதநாயகதி
+2.@E ெச7 ெகா-.#தாE. ஆகா ! எதைன ெநSசத?. இ#வ#
+25 E Yைழ பி க25 ப க ெச7 வி2டாகE.

ேவதநாயக திைகபினாA ேராததினாA உணGசி வசமானா. அவ#ைடய
ேதக 'ெவடெவட' ெவ7 ந5>கிய. ஒ# ேவைள த*ைடய மைனவிD இத
காாியதி@ உடைத யாயி#பாளா? தா சிைற G ெச7 வி2ட பிற, அத
ேமாச கார இவகைள த*ைடய மாய வைலயி சி க ைவ வி2டாேனா?

ேவதநாயகதி மன ப@பல விதமாகG சிதிதன. கைடசியாக த மனைத
திடப5தி ெகா-டவரா3, +25 ப க பரபர ேபா5 நட ெசறா.
காபO-5 Eேள Yைழ ேநராக மா.ப.கைள கட மGB E ெசறா.
மGசி )கC அைறயி மிசார விள  எாி ெகா-.#த. ஜனகE

24

ெமFய நீல நிற திைரயினா மைற க ப2.# தன. ெமFய திைரயானதா,
அைற Eேள க2.F மீ த)ைடய மைனவி ப5 ெகா-.#ப நிழ
சிதிர ேபா ப$டமாக ெதாித. ேவதநாயக ைதாியமாக அைற கதைவ
த2.னா.

'யா அ>ேக ?........'' எ7 அவ#ைடய மைனவி இைர ேக2டாE.

ேவதநாயக தா த ரF "நா தா!'' எ7 4றி த)ைடய ெபயைரD
லRைஜDட உGசாிதா. ச2ெட7 கதO திற க ப2ட. ஆனா,
ேவதநாயகைத அத பாிதாப கரமான ேதா@றதி க-ட அவ மைனவி,
"ஐேயா; இேபா இத ேவைளயி எப. வதீகE? ஒ# ேவைள சிைறயிF#
தபி வ வி2Xகளா?'' எ7 )கதி ஆGசாிய) பய) ேதாற ேக2டாE.

"இைல, நியாயமாகதா ெவளிேய வதி# கிேற'' எ7 ேவதநாயக
4றி ெகா-.#  ேபாேத கீழி#, ரSசனி, 'அமா, அமா!' எ7 பலமாக
4பி5 சத ேக2 ட. அத ரF அ5தப.யாக ஏேதா ஒ# ெப# அதிசய
நிகழ ேபாகிற எபைத ேவத நாயகதினா ஊகி க ).த. ேவதநாயக எதி
பாதப. அத அதிசய அேபாேத நிக த.

என நடத எபைத ெதாி ெகாE( )னா ேநயகE இ* சில
விவர>கைள ெதாி ெகாEவ அவசியமா.

உதம ண பைடத ! ேவதநாயக எKவித சபத)மிலாம சிைற
த-டைன அைடத அவ#ைடய 5ப நி கதி E ளாயி@7.

! ேவதநாயகதி மைனவி த கணவ*  ேநத  கதிைய நிைன
ஒKெவா# தின) க2.F ப5தவ-ண க-ணீ உதாE. கணவைன
பிாிதி#த காலதி அவE அ*பவித க$ட>கைள இ>ேக விவாி எவ
சாதியமல. இதைன க$ட>க( கிைட யிA !மதி ேவதநாயக ரSசனிைய
ப. க ைவ 'ந' ெதாழிA  அ*பினாE.

ரSசனி த க பிராயமைட தைதைய ப@றிD, தைத  ேநத பைத
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றி தாயா &ல அறி ெகா-டாE.

தைத  ேநத எதிபாராத சிைறவாசதி காரணைத அறித ேபா
ரSசனியி இ#தய விமி ெவ. வி5 ேபாF#த. தைதைய ேமாச.
வழ கி மா2. ைவத அதG ச-டாளைன பழி  பழி வா>க அவE அ கணேம
க>கண க2. ெகா-டாE. எனேவ, அத ேமாச காரைன எ>ேக சதிப,
எப. பழி வா>வ எபைத ப@றிேய அ7 )த சதாகால) சிதி
ெகா-.#தாE.

அவைன வSசகமாகG சிேநக ெச3 ெகாEவத &ல தா த*ைடய எ-ண
ைக45 எப அவ(  ெதாித . ரSசனியி கவGசி மித ேதா@ற
அவ(ைடய இத எ-ண  ெபாி ஒதாைசயாக இ# த.

ரSசனி ராயCர ச கா ஆபதிாியி ந ெதாழி Cாி ெகா-.#தாE.
J3ைமயான ெவEைள உைடயி அவE '.T.'  வ# ேபா ெத3வேலாக
கனிைக ஒ#வேள ந உைடயி வ#வதாக பல# எ-ணினாகE.

ரSசனியி காதA  பாதிரமான டா ட ரநாத எபவ# அத
ஆபதிாியி ேவைல ெச3 ெகா-.#தா. ெசற மகா Dததி Dத
களதி ேசைவ ெச3 ேகட ப2ட) ெப@றி#தா.

ரSசனி ெகேற பிறதவேரா எ7 விய ப. ஆகி#திD அழ ெபா#தி
க8ரமா3 விள>கினா.

ேகட ரநாத* ரSசனிD )த )தலாகG சதிதேபா க-களா ேபசி
ெகா-டாகE. பிற C சிாிபி &ல த>க(ைடய அதர>க காதைல
ெவளிப5தி ெகா-டன..

கைடசியி, இ#வ# பகிர>கமாகேவ .T.  வ#வ, மணி ஐத.தா காாி
ெவளிேய Cறப25G ெசவ சகஜமாயி@7.
##

ஒ# நாE ேம@ப. ஆபதிாி  பிர)க ஒ# வைர '2ெர ச'ாி ேபா25
ெகா-5 வதாகE. ஏேதா கா விபெத7 பலமாக அ.ப2.# கிறெத7
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ெசானாகE. ேகட ரநாத இமாதிாி ேகஸுகளி அYபவ மிதவ
ஆைகயா இத ேகைஸ அவேர ேநாி கவனி ப. ஆயி@7.

அ.ப2ட மனிதைர கவனித ரSசனியி ேதக பய>கரமாக மாறிய. ஒ# தடைவ
அவE )கெமலா விய ெகா2.ய.

ரSசனிைய திைகபைடயG ெச3த அத மனித யா எபைத இத@E ேநயகE
ஊகிதி# கலா. ஆமா; ேவதநாயகைதG சிைற  அ*பிய ேமாச கார தா.
கடO( ேக அவ ெச3த அ கிரம ெபா7 கவிைல ேபாA!

இைல ெயறா இதைகய விபதி அவைனG சி க ைவ ரSசனி இ#த
ஆபதிாி யி ெகா-5 வ ஒபைடபாேன?

சிறி சிறிதாக பிர ைஞ ெதளித மனித த 4ாிய க-களா ரSசனிைய ஒ#
தடைவ பாதா. த உடC வFெயலா அத `ண எ>ேக ேபாயி@7
எப அவ* ேக ஆGசாியமாயி#த. "ஆகா! நா எப.ப2ட ேபரதி#$ட
கார? இதைகய காதவ ெப-ணிட சிகிைச ெச3 ெகாEள ேமா2டா
விபதி தானா மா2. ெகாEளலா? ஆகாய விமானதிF#தப.ேய Iமியி
தி கலாேம!'' எ7 எ-ணினா.

ரSசனி அத மனிதைர இத@ ) ேநாி சதிததிைல. க-ணா பாத
கிைடயா.

த ப>களாவி மா2. ைவதி#த Cைகபட>களி, அபாO இத
அேயா கிய* ேச எ5 ெகா-ட 'ேபா2ேடா' ஒ7 இ#த. அத
படைத அவE அ. க. எாிGசAட பா ெப#&Gெசறிதி# கிறாE.

எனேவ, இேபா ஆபதிாியி அவைன பாத அவ யா
எபைதப@றி அவ(  ளிD சேதக ஏ@படவிைல. சி>கதி
4-5 Eேள இைறGசி வ விேபா அ த ெகா.ய மி#க அைத எப.
வரேவ@ேமா, அேத உணGசிDட ரSசனி அத மனிதைன பா ப@கைள
க. ெகா-டாE..
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சிகிGைச ). ஆபதிாிைய வி25 பிாிவத@Eளாக ரSசனி த நய வSசக
வைலைய அவ மீ +சி ப.ப.யாக ெவ@றிD ெப@றாE. ேவதநாயகதி
மகE தா ரSசனி எ7 அவ*  ெதாித ேபா )தF ச@7 திைக
பாயி#த. பிற ரSசனியாகேவ தனிட அC பாரா25வதா கவைலயிைல
எ7 எ-ணினா.

இதG சமயதி தா ஒ# நாE ரSசனி அவனிட தனிைமயாகG சதி
ேபசினாE. ேபGசி ).வி அறிரO அவ ஒபதைர மணி  அேத ஆபதிாி
வாசF காதி# க ேவ-5 ெம7 தா ஆபதிாி '.T.' ). ெவளிேய
வத இ#வ# த +25  ேபாகலாெம7 ெசாF ைவதி#தாE.

அ7 Iண சதிர பிரகாசி ெகா-.#த ெவ-ணிலவி ரSசனிD
கிராதக* த>கE ஏ@பா2.ப. சதி ெகா-டன. பிற, இ#வ#
ரSசனியி +2.@ வ ேசதாகE.

இத கா2சிைய ேவதநாயக ஆலமரத.யி நி7 கவனிதைதD, அத@
பிற நடத விவர>கைளD ேநயகE அறிவாகE.

கீேழயி# '' அமா! அமா!" எற ரSசனியி ர ேக2ட, ேவதநாயகதி
மைனவி கணவேனா5 ஏேதா இரகசியமாகG சில வாைதகE 4றிவி25
அவசரமாக கீேழ இற>கிG ெசறாE. ேவதநாயக) சிறி ேநர கழித பிற
கீேழ இற>கி ேபானா.

கீேழ பி க25 அைற ஒறி ெமவாக ேபGB ர ேக2ட. ேவதநாயக
அ>ேக ெச7 பாதா. அத அைற கதOகE உEப க தாளிட ப2.#தன.
அைற Eேள Bவாி மா2.யி#த விள  ஒ7 ம>கலாக எாி
ெகா-.#த. மதியிF#த விசாலமான ேமைஜையG B@றி நா@காFகE
ேபாடப2.#தன. அத நா@காFகE ஒறி கிராதக உ2 காதி#தா.
எதிாி ரSசனி வல ைகயி பா கிDட நி7 ெகா-.#தாE. !மதி
ேவதநாயக அைற E இெனா# ப க நி7 ெகா-.#தாE.
கிராதக*ைடய )க ேபய.த மாதிாி பய>கரமாக மாறி யி#த.

ரSசனி, த இட ைகயிF#த ெவEைள காகிதைத அவனிட நீ2. அைத
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ப. கG ெசானாE. கிராதக பா கி )ைனைய த க-களா பா
ெகா-ேட, ெமவாக ைககைள நீ2. காகிதைத வா>கி ப. க ஆர பிதா.
இKவளைவD ! ேவதநாயக அைற  ெவளிேய நிற வ-ண திறOேகா
வாரதி வழியாக பா ெகா-.#தா.

கிராதக ப.த க.த வ#மா7:

"ஆ7 வ#ஷ>க(  )னா ைஹேகா2. நைட ெப@ற ேமாச. வழ கி
சிைறவாச த-டைன ெப@ற ேவத நாயக உ-ைமயி @றவாளி அல. ேம@ப.
ேமாச. வழ   ேவதநாயக  யாெதா# சபத) மிைல. வSசக
எ-ணட நா அவைர ேவ-5ெமேற அத வழ கி மா2. ைவேத.
உ-ைமயி ேமாச ெச3த நா தா. இத@காக நா எதைகய
த-டைனையD அ*பவி க தயா. ேவதநாயக நிரபராதி .
இப. 
......................''

பிற, ரSசனி கிராதகைன பா அத க.ததி ைகெய ேபா25
ெகா5 ப. ெப- சி>க ேபா உ7மினாE. ச க 4-. அகப2ட ஆ5
ேபா விழி ெகா-.#த கிராதக ரSசனி கா2.ய இடதி ைகெய
ேபா25 ெகா5தா. அேபா அத அைறயி பய>கர நிசத நிலவிய.

இதைன ேநர) இத கா2சிைய பா ெகா-.#த ேவதநாயகதி
மைனவி அைற கதைவ திற ெவளிேய நி7 ெகா-.#த த கணவைன
உEேள அைழதாE.

ேவதநாயக அைற E பிரேவசிதேபா ஒ# கண ரSசனிD அத ப5
ேமாச கார* தபி நிறாகE.

அத ேநரதி திXெர7 ேவதநாயகைத க-ட கிராதக*ைடய ஹி#தய
அப.ேய நி7வி5 ேபாF#த. ரSசனி  த தகபனா அத ேநரதி
அ> வ நி@ப ெசாபனதி கா-ப ேபா இ#த.

கனO அல உ-ைமதா எ7 அறித, ரSசனி அத க.தைத
தகபனாாிட நீ2. " அபா ! நீ இனி இவைன என ேவ-5மானாA
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ெச3யலா. இேதா பா க. தைத !" எ7 4றி க.தைத நீ2.னாE.

! ேவதநாயக க.தைதD, ரSசனிைய D ஒ# தடைவ மாறி மாறி பா
வி25 தம Eளாகேவ சிாி ெகா-டா.

" ரSசனி! ந)ைடய விதி  இவ என ெச3வா? இவைன நா ஒ7 ெச3ய
ேவ-.யதிைல. நீதி  அநீதி  தீC ெகா5 க ேவ-.யவ கடOE தா.
இவைன நா வி25 வி5ேவா'' எ7 4றி, கிராதக எதி ெகா5த அத
க.தைதG Bவாி மா2.யி#த விள கி மீ J கி பி.தா. அத க.த
அ5த கணேம தீ கிைரயாயி@7.

ேவதநாயக க.தைத தீயிF2டேபா ரSசனி ''இ என ? அபாO  ைப
திய பி. வி2டதா?' எ7 எ-ணினாE.

"அபா! இவைன இப. இேலசி வி25வி2டா இவ Bமா இ# க மா2டா.
பினா ம7ப.D நம ேக ெக5த ெச3வா '' எறாE.

ேவதநாயக ரSசனி 4றியைத காதி வா>கி ெகாEளாம கிராதகைன
மனி ெவளிேய ேபாகG ெசானா. ெப# விபதிF# தபிய அத
ப5ேமாச கார தைல தபிய தபிரா C-ணிய எ7 ேவதநாயக
ப>களாைவ வி25 பர பரCட ெவளிேயறினா. ரSசனி  இைத க-ட
ேபா ஆதிர ஆதிரமாக வத.

கிராதக காபO-ைட கட சிறி Jர ெசறாேனா இைலேயா,
ஆலமர  பினா ஏேதா ஓ உ#வ ப>கி மைறவைத க-டா. அ5த
நிமிஷ ச2ெட7 பா கி ெவ.G சத ேக2ட. என ஆGசாிய ! கிராதக
அ.ய@ற மர ேபா கீேழ சா3தா.
##

இ வைர கைதையG ெசாF ெகா-ேட வத ! ேகாசரா இத இட 
வத கைதைய நி7தினா.
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"சாியான இடதி கைதைய நி7தி வி2Xகேள ? அCற என ஆயி@7?
கிராதகைனG B2ட யா?'' எ7 ஆவAட ேக2ேட.

"என ஆயி@7? ம7ப.D ேவதநாயக ைகதியானா. வி5தைல ெப@ற
ேவதநாயக பைழய விேராததி காரணமாகேவ கிராதகைன ெகாைல ெச3தி# க
ேவ-5 ெம7 ேபாa தரபி வாதா.னாகE. ேமA, ேவதநாயகதி +25
வாசFேலேய ெகாைல நடதி#பதா ேவதநாயக தா @றவாளி எபதி
யா#  எKவித சேதக) இ# கவிைல.

நீதிபதியி தீC  )னா ஜூரகளி அபிராய ேகாரப2ட. ஒப
ஜூரக( ஓ அைற E அதர>கமாக ஒ7 4. ஆேலாசைன ெச3தாகE.
அத ஒப ஜூரகளி அ.ேய* ஒ#வ. ம@ற எ25 ஜூரக(
ேவதநாயகதா @றவாளி எ7 ).O ெச3தாகE. எ மனGசா2சி ம25
அத@ இட ெகா5 கவிைல. எனேவ, நா இதர ஜூர க(ட த க
ெச3ேத.

"ெகாைல நடத ேவதநாயகதி +25 வாசF எபத@காக ேவதநாயகைத
@றவாளி எ7 4றிவிட ).Dமா? ெகாைல நடத சமய யா# ேநாி
பா காதேபா ேவதநாயக தா @றவாளி எ7 எப. 47வ? ஆைகயா,
அவ மீ @ற சா25வ சாியல " எ7 வாதா.ேன.

ம@ற ஜூாிகE எ வாதைத ஒC ெகா-ட ேபாதிA எ அபிபிராய 
இண>கி வரவிைல.

"ஜூரகE ஒ# )கமான அபிபிராய  வரவிைல ெயறா, அபிபிராய
ஒ@7ைம ஏ@ப5கிறவைர அவகளி யா# அைறைய வி25 ெவளிேய ேபாக
4டா " எப ேகா2 விதிகளி ஒ7.

எனேவ, நா ம25 தனிப2ட அபிபிராய 47வதா பிரேயாசனமிைல
எ7 ெதாித நானாகேவ ம@ற ஜூரக(ட ஒ ேபா3வி2ேட.

வழ  ). தீC அளி கப2ட.

31

"ேவதநாயக @றவாளிதா; ஆனாA சாியான #B இைல எற
காரண காக மரண த-டைன  பதி ஜமத-டைன விதி கிேற'' எ7
நீதிபதி தீC 4றினா.

எனேவ, ேவதநாயக ஆDE த-டைன ெப@7 ம7ப.D சிைற ெசறா எ7
கைதைய ).தா ேகாசரா.

"ேகாசரா! அCற ேவதநாயகதி 5ப என ஆயி@7? உ-ைமயாகேவ
கிராதகைன ெகாற யா? தா>கE ம25 ஏ ேவதநாயக @றவாளி அல
எ7 வாதா.னீகE?" எ7 ேக2ேட.

ேகாசரா ெசான பதி எைன தி5 கிடG ெச3த.

"ஏ எறா ேக2XகE? கிராதகைனG B25 ெகாற நாதா. ேவதநாயகேமா
ரSசனிேயா ஒ# பாவைதD அறியாகE" எறா ேகாசரா ..

''என? தா>களா !..... ஐயா, ெகாSச இ#>கE. எ தைல B@7கிற. தா>கE
எத@காக ெகாைல ெச3தீகE? அCற தா>கேள எப. இத வழ கி
ஜூாியா3 அமதீகE? மிட ேகாசரா! இெதலா என  ஒேர
திைகபாகO ஆGசாியமாகO இ# கிற........ இ* ெகாSச ேநர ேபானா
ெசேபான கிராதக*ைடய ஆவி. தா>கE தா எ7 4டG ெசா+கE ேபா
இ# கிறேத! அCற ேகட ரநாத* தா>கேள தா எ7 ெசானாA
ெசாA+கE. ஐயா! தயO ெச3 ெகாSச விவரமாகO நிதானமாகO ெசால
ேவV '' எ7 ேக25 ெகா-ேட.

ேகாசரா பிற எ காேதா5 இரகசியமாகG ெசான விவர வ#மா7:-

''ரSசனி அ7 கிராதகைன த ப>களாO  வSசகமாக அைழG
ெசறாளலவா? அத@ )னா இத விஷயைத அவE ேகட ரநாதனிட
இரகசியமாகG ெசாF, அவனிடமி# ஒ# ைகபா கிD வா>கி
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ைவதி#தா. ரSசனியிட மி# இத விவரைத அறித ரநாத அவ( 
ெதாியாமேலேய அறிரO ஆலமரத.யி ேபா3 ப>கி ெகா-.#தா,

கிராதக ரSசனி +2.F# தனிைமயாக ெவளி வ#வைத க-ட ரநாத
த ைகயிF#த பா கியா அவைனG B25 ெகா7 வி2டா .

ரநாத ெச3த ெகாைல @ற ேவதநாயகதி தைலயி Bமத. எனேவ
ேவதநாயக ஆDE த-டைன அ*பவி ப. ஆயி@7."

ேகாசரா ேம@க-ட விவரைதG ெசாF ).த "இெதலா த>க( 
எப. ெதாித? ச@7 ) தா>கE தா கிராதகைன ெகாற எ7
ெசானீகேள?" எ7 அவைர ேக2ேட.

''எப.யா? நா தா அத ேகட ரநாத. ரSசனிைய மனIவமாக
காதFதவ நா தா. ேவதநாயகதி 5பைத ெக5த கிராதகைனG
Bமா வி2டா பினா அவனா ரSசனி  ஆப ேந# எ7 எ-ணிேய
அவைனG B25 தீேத. அேத வழ கி ஜூாியா3 அம# சதப) என 
கிைடத. ேகா2. மனGசா2சி 7 கி2ட தா ேவதநாயக @றவாளி அல
ெவ7 ஜூரக(ட வாதா.ேன. அKவளOதா விஷய '' எறா.

"ேகாசரா ! தா>கE தா ேகட ரநாத எறா ெபயைர எேபா மா@றி
ெகா-XகE?'' எ7 கைடசி சேதகைத ேக2ேட.

"சமீபதி தா; ைவதியெதாழிFF# இேபா 'ாிைடய' ராகி வி2ேட.''

"ேகாசரா'' எற ெபயாி ஒ# இ>கிa$ ம# கைட ஆரபி
நடகிேற. அ )த எ ெபய# ேகாசரா எேற மாறி வி2ட. இத
பிரபலமான ெபயைர ைவேத இேபா )னிசிப ேததF ேபா2.
ேபா5கிேற'' எ7 4றினா.

"ஐயா! தயO ெச3 இ* சில விவர> கைள 4ற ேவ-5. இேபா ரSசனி
எ>ேக இ# கிறாE ? ரSசனியி தாயா உயிேரா5 இ# கிறாளா?'' எ7
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ேக2ேட.

"ரSசனி இேபா எேனா5தா இ# கிறாE. அவE தாயா தகபனா
எேலா# ெசௗ ய தா. தகபனா வி5தைல ெப@7 ெவளிேய வ வி2டா''
எறா ேகாசரா.

" என வி5தைலயாகி வி2டாரா? இத@Eளாகவா? அெதப.?'' எ7
ஆGசாியட ேக2ேட.

"ஆமா ; )த Bததிர தினைத )னி25 நம மாகாண ச கா சில றிபி2ட
ைகதிகைள வி5தைல ெச3தாகE அலவா? அவகளி ! ேவதநாயக) ஒ#வ"
எ7 கைதையG Bபமாக ).தா ேகாசரா.
----------------3. &" வத$தி

இத Dத காலதி எதைனேயா ஆGசாிய சபவ>கE நைடெப7கிறன.
அப.ப2ட ஆGசாிய>களி ெசைன ப2டணதி எI 'படா> '
ேரா.F#த ஒ# +5 ஒறைர வ#ஷ காலமாக I2. கிடத ஒறா.
.யி# க +5 கிைட மா எ7 எதைனேயா ேப தி-டா. ெத#வி நி@
இத நாளி ேம@ப. +25  யா#ேம .வராம இ#த ெபாிய ஆGசாியேம
யலவா? இத@ காரண ஒ# மமமாகேவ இ#த. எதைனேயா ேப ேம@ப.
+2ைட பா க வ#வ க2.டதி அைமைபD, அைதG B@றியி#த
ேதா2டதி அழைகD க-5 மய>கி ேபாவ, கைடசியி ஏேதா ஒ#
விஷயைத ேக25 வி25, ''நம  ேவ-டா இத +5 எ7 ெசாFவி25
ேபாவ வழ கமாயி#த.

+5 பாபத@ மிகO கவGசிகரமா3 இ#த. சிெம-5 க2.ட. க2.டைதG
B@றி ெபாிய காபO-5; காபO-5 Eளி#த ேவப மர>க(, C$பG
ெச.க( )ைல ெகா.க( நதவன ேபா கா2சி யளிதன.

இத +25  எதிாி 4பி5 Jரதி இெனா# +5 இ#த. அதி
.யி#தவக(  4ட இத +2ைட ப@றிய மம ெவ நாE வைர

34

இனெத7 விள>கவிைல. அத எதி+25 5பதி வய வத ெப-கE
&வ#, ஒ# சி7 ெப-V, அவக(ைடய தா3 தகப* இ#தாகE.
##

ஒ# நாE சாயதிர தி5திெப7, I2.யி#த +25 வாசF ஒ# 'டா U' வ
நிற. எதி +2. கா வ நி@பைத க-ட அதG சி7 ெப- பமா
ஆGசாிய தா>காம த +25 E ஓ.ேபா3, "அமா, அ கா, எதி +25 
யாேரா வதி# கா!'' எ7 க-கைள அகல விழி 4றினாE.

"எதி +25 கா?'' எ7 ஆGசாிய தா>காம ேக25 ெகா-ேட பமாவி
தாயா# சேகாதாிக( சைமய க2.F# ேரழி அைற ஜன ப க ஓ. வ
எதி +2ைட 4 கவனிதாகE.

'டா U 'யிF# இள தபதிகE இ#வ இற>கிG ெசறாகE. அவகE
பிேனா5 ஒ# ெப2.; ஒ# ப5 ைக, ரயி 4ஜா, பழ 4ைட இ* சில
ெவEளிபாதிர>கE எலா கீேழ எ5 ைவ கப2டன. டா UயிF#
இற>கிய வாFப நாகாிமாக இ#தா. மணிபைஸ திற ஐ Wபா3
ேநா25 ஒைற எ5 உைரவாிட ெகா5தா. இத@E அவ*ட வதி#த
Dவதி +25 கதைவ திறதாE.

ஜனல#கி நிறப.ேய இைத ெயலா கவனி ெகா-.#த சேகாதாிகE,
வதவE க2. ெகா-.#த Cடைவயி கல, ைகயி எதைன வைள, தைல
வகி5 ேநரா ேகாணலா, காF அணிதி#த Fபரா, I2ஸா )தFய
YV கமான அதைன விவர>கைளD அத@E பா ைவ ெகா-டாகE.
டா UயிF# இற>கிய சாமாகE எெனன எபைத ஒ# சேகாதாி ஜாபிதா
ேபா25 ைவ ெகா-டாE. பழ 4ைடயி என இ# கலா எ7 பமா
ேயாசிதாE. ஒறைர வ#ஷ காலமா3 I2. கிடத அத +2ைட ப@றின
மமேம சாியா3 விள>காம F#  ேபா, இத C தபதிகE அத@ .
வதி# கிற விஷய ேமA அவக(  ஆGசாியைத உ-5 ப-ணி@7.

பமாO  ஒ7ேம Cாியவிைல. இதைன நாளாக அவE தின)
பEளி 4டதிF# வத வராதமா3, அமா ெகா5  காபிைய அ#தி
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வி25 எதி +25 ேதா2டதி ேபா3 ஆனதமாக ெபாைத ேபா கி வதாE.
அத ேதா2டதி அட வளதி#த பB C@களி மீ ப5 ெகா-ேட
வானதி ந2சதிர>கE ேதா7 வைர விைளயா. வி25 +25  தி#பி
வ#வாE. ஒ# நாE அவ(ைடய தாயா "அ. பமா, இனி நீ எதி +25
ேதா2ட  விைளயாட ேபானா விள  ைவபத@E தி#பி வ விட
ேவ-5; ெதாிDமா? அத +2. பிசாB இ# கிறதா'' எ7 பய)7தி
ைவதி#தாE. அ )த பமா பிசாB  பய ெகா-5 மSசE ெவயி
மைறD )ேப +25  தி#பி வ வி5வாE.

இப. இ#  ேபா திXெர7 அத பிசாB இ# கிற இட  யாேரா இள
தபதிகE . வத விஷய பமாவி கள>க ம@ற இள மனைத எனேமா
ெச3 ெகா-.#த.
##

மணி ஒப அ. ெவ ேநர வைர பமாவி சேதாதாிக(  இ#C
ெகாEளேவ இைல. ஜனைல வி25 நகராம எதி +25 விவகார>கைளேய
சினிமா பாப ேபா இைம ெகா2டாம பா ெகா-.#தாகE. ெவ
நாளா3 அதகாரதி கிடத அத +5 இ7 மிசார ெவளிGசதினா
பிரகாசமா3 கா2சி அளித. வாச ஜனகE இர-5 திைர ேபா25
&.யி#ததா தபதிகளி நடவ. ைககைளG சாியாக கவனி க ).யவிைல.
இ#தாA ெமFய திைர  பினா அKவி#வ# ைடய நிழ அ. க.
ெதப2டன. அத@ ேம சேகாதாிகளா ஒ7 கவனி க ).யவிைல.

ம7நாE சேகாதாிகE ெபா Cலவத@ Eளாக எதி# எதி +2ைட
கவனி க ஆரபி வி2டன. பமாO  வதி#பவ கைள ேபா3 பா க
ேவ-5 எ7 ஆவலாக இ#த. ஆனா, அமா அத +25 ப க இனி
கால. எ5 ைவ க 4டா எ7 க-.பாக உதரO ேபா2.#தாE.
"அமாO  ெதாியாம எப. ேபாவ? ேபானா அமா ேகாபி
ெகாEவாேளா" எ7 பயதாE. காைல மணி ஏழைர இ# . ெமா2ைட மா. மீ
இ#த கபி ெகா.யி )த நாE காாி வத Dவதி உ5தி ெகா-.#த ேமக
வண ப25 Cடைவ காய ேபா2.#த. இைத சேகாதாிகE &வ#
கவனிதன. ஆனா அத Dவதிைய ம25 க-ணி காணேவ யிைல.

C தபதிகE . வ வார ஒ7 ஆகிD அவகைள ப@றிய விவர
சேகாதாிக(  அவE தயா#  ெதாியேவ யிைல. பாபத@ நாகாிக
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ேதா@ற ெகா-ட அவகE ெகாSச பண)EளவகE எ7 ேதாறிய. அத
Dவதி ப25 Cடைவைய தவி ேவ7 Cடைவ க25வதிைல எப தின ஒ#
ப25 Cடைவயாக ெமா2ைட மா. ெகா.யி உல ெகா-.#பதிF#
ெதாித. ஆனா, அததான வா

ைக நட அத இள தபதிகE +25

ேவைல ெச3ய ஒ# ேவைல காாிைய அமதி ெகாEளாதேத? எலா
ேவைலகைளD அவேன அலவா ெச3 ெகா-.# கிறா? சில சமய அவேன
ேம மா.யி Cடைவகைள ெகா-5 ேபா3 உலவா. அ கப கதிF#
யாராவ கவனிபாகேள எற ச>ேகாசமிலாம ைடபைத ைவ
ெகா-5 வாச வராதாைவ ெப# வா. விற க2ைடகைள ஏேதா
C$ப>கைள வாாிG ெசவ ேபா நிைன ெகா-5 ெப#ைமேயா5 எ5
ேபாவா.

சேகாதாிக(ைடய ஆGசாிய  இெதலா ேமA ேமA உர ேபா2ட
ேபா இ#த. அத Dவதி வாச ப க வ#வாளா, அ ல ஜன ப கமாவ
வ எ2. பாபாளா எ7 சதா எதி+2ைட கவனிபதிேலேய அவகE
ெபாைத +ணா கினாகE. ஊாிF# வத அ7 காாிF# இற>கி
+25 E ெசறவைள அCற க-ணா கா-பேத அாிதாகி வி2ட. இதி
ஏேத* இரகசிய இ# ேமா? எலா ஒேர &5 மதிரமாக இ# கிறேத எ7
சேகாதாிக( அவக(ைடய தாயா# வியதன. த>கE +25  பா
ெகா5 . அேத பாகாாிதா அவக(ைடய +25  வா. ைக ைவ
ெகா-.#தாE. எனேவ, சேகாதாிகE பாகாாி &ல விவர அறிய )ய@சி
ெதாட>கின. பாகாாி  ஏ@ெகனேவ அவகைள ப@றி ெதாி ெகாEள
ேவ-5ெமற ஆைச யி#ததா ெகாSச ெகாSசமாக அத Dவதியி
வாயிF# வாைதகைள வரவைழ க மிகO பிரயதனப2டாE.

ஒ# நாE பாகாாி சேகாதாிகளிட வ, தின) அத அமாE. காைலயி
எ#ைம பாA சாயதிர பBபாA வா>வதாகG ேசதி ெசானாE. இத
விவர  ேம பா காாியா ஒ7 4ற ).யவிைல. இதிF#
சேகாதாிகE எனைத ஊகிதறிவ?

"எத ஊ எ7 ேக2டாேயா?'' எ7 பமாவி தாயா ஆவேலா5 விசாாிதாE.

"தி#GசினாபEளியா!' எ7 பாகாாி பதி 4றினாE.
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"அவ(  தாயா, தகபனா இ# கிறாகளா ?''

'அ என  ெதாியாதமா; ேக2டா ஒ7 பதிேல ேபBவதிைல. ேபGB
ெராப ெராப கண காயி# '' எறாE பாகாாி.

நாளைடவி எதி +25 தபதிகளி மீ பமாவி தாயா# G சேதக
வA க ஆரபித. அத@ ததா@ேபா இவ(ைடய காதி பராபாியா3 ஒ#
ேசதிD வித. அதG ேசதி இதா :

"தி#GசினாபEளியி ர>கசாமி ஐய>கா எெறா# ாிடய5 வ கீ இ# கிறா.
அவ#  இர-5 ெப-கE. இர-5 ெப-க( காேலஜி ப.தவகE. அத
ெப-களி ஒ#வE தா இேபா எதி +25  . வதி# கிறாE. இவE
காேலஜி வாசி ெகா-.#த ேபா ஒ#வைன காதF ெகா-.#தாE.
அவைனேயதா - கயாண ெச3 ெகாEேவ எ7 ெப@ேறாாிட பி. வாத
பி.தாE. ல ேகாதிர சாியாயிலாதலா அத@ இவ(ைடய ெப@ேறாகE
சமதி கவிைல. கைடசியாக இவE ஒ# நாE அவ*ட Cறப25 ஓ.வ
வி2டாE. அத@கCற இவக(ைடய அபாO அமாO இவ(  ஒ#
)  ேபா25 வி25 'இனி இவE )கதி விழிபதிைல' எ7 தீமான
ெச3 வி2டாகE. அதனா தா இவE அவ*ட Cறப25 க-V 
மைறவா3 வ கால கழி கிறாE. அவ*  ேர ைபதிய, . பழ க
எலா உ-5.''

இதG ேசதிைய பமாவி தாயா#  அ5த ெத#விF#  அவ(ைடய
சிேநகிைத ெசானாளா. அதG ேசதிைய பமாவி தாயா த*ைடய
ெப-களிட வ அSச ெச3தாE.

"ஓேகா! அதனா தா அவE அப. +25 Eேளேய உ2கா ெகா-5
அSஞாத வாச ெச3கிறாளா? என.யமா எ7 பாேத!'' எறாE ஒ#
சேகாதாி.

"சாிதா; இ# , இ# . அவ ேரஸு தா ேபாகிறா. ேர நட 
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தின>களிெலலா அவ ஒ>காக .ர ெச3 ெகா-5 ெவளிேய கிளC
ேபாேத என G சேதக தா" எறாE இெனா#வE.

"அப.யானா ம@ற நா2களிெலலா அவ எ>ேக ேபாகிறா?'' எ7
ேக2டாE ஒ#தி.

"அவா? . க ேபாவா. இலாவி2 டா, எ>ேகயாவ ேபா3 கிளபி
சீ2டா. ெகா-.#பா. யா க-டாகE ?'' எ7 ம@ெறாறாவE பதி
4றினாE.

"ஆமா; உ>க அபா 4ட அவைன ஒ# நாE கிளபி க-டாரா. ச@7 ேநர
அவ* இவ# உ@7 பா ெகா-டாகளா. ஆனா, ஒ7
ேபசவிைலயா '' எறாE தாயா.

"நீ ெசான கைத நிஜமா3தா இ#  அமா! அவE அவைன இ
ெகா-5 வதவE தா '' எ7 &7 சேகாதாிக( ஏகமனதாக ).O  வ
த>கE சேதக  ஒ# )தா3C, ைவதாகE.
##

ப வய4ட நிரபாத பமாO  த*ைடய தாயா# சேகாதாிக( ேபசி
ெகா-ட விஷய இனெதேற விள>கவிைல. அவE உலக அறியாதவE
தாேன? ஆனா, இவகெளலா எதி +25 மாமி ப@றி ஏேதா ஏளனமாக
ேபசி ெகாEகிறாகE எ7 ம25 ெதாி ெகா-டாE.

எப.யாவ அவ(  எதி +25  ேபா3 அத மாமிDட ேபசிவி25
வரேவ-5 ேபாF#த. ஒ#நாE யா#  ெதாியாம அத +25 
ேபானாE. வாச கதவ#கி ேபா3 நி7ெகா-5 கதைவ த2டலாமா எ7
ேயாசிதாE. மாC படபட ெவ7 அ. ெகா-ட. இர-5 தடைவ
ெமவாக த2.னாE. உEேள யி# அவE வதாE. வதவE ) ேபாற
த ப@கைள கா2.G சிாி வி25 ழைத பமாவி கனைத கிEளி,
"உEேள வா !'' எ7 அேபா5 அைழதாE. பமாO  லRைஜ வ )கைத
கKவி ெகா-ட. அத மாமியிட என ேபBவெத7 ெதாியவிைல. தி#பி
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ஓ2டமா3 ஓ.ேய வ வி2டாE. அCற இர-5 &7 தடைவ அ5த5
ேபானாE. அவ( பமாOட ெகாSச ெகாSசமாக ேபசி பாதாE. பமா
+25  தி#பிG ெசAேபா ழைதயிட ஏதாவ தி-ப-ட
ெகா5த*CவாE. அைதெயலா பமா பாதி வழியிேலேய தீ வி25 வ
வி5வாE. +25  எ5 வதா அமா ேகாபிபாE எற பயதா.

பமாO  ஒ# நாE அத [மாமி 'ைய பா ஒ# ேகEவி ேக2க ேவ-5
ேபாF#த. அத ேகEவிைய ேக2ேட வி2டாE.

"மாமி! உ>க அபா, அமா எ>ேக? வரமா2டாளா?'' –

”வ#வாேள!''

"எப வ#வா?''

'' இைற  4ட வரலா.'' யாாிட) அதிக ேபசாத அத Dவதி  பமாவிட
ேபBவதி ம25 தனிப2ட உ@சாக இ#த.

அத அதிசய +5 ரயிேவ லய* G சமீப இ#ததா ஒKெவா# நா( ேபா2
ெமயி. வ#ேபா அைத உ@7 கவனிபாE அத Dவதி. ''ரயிF யாைர
பா கிறீகE மாமி?'' எ7 பமா ேக2டா "எ அபா அமா வ#வாளா
எ7தா பா கிேற '' எ7 பதி 47வாE.

அமாO  ெதாியாம பமா எதி +25  ேபா3 வ#வைத அவ(ைடய
சேகாதாிகE ெதாி ைவ ெகா-.#தன. பமாவி &ல எதி +25
விஷய>கைள கிரகிபத@ அ ஒதாைசயா யி#ததா அவகE இைத
அமாவிட ெசாலவிைல. ஆ7 மாத காலமாகிD, அத எதி +25 Dவதிைய
அவ(ைடய தாயாேரா தகபனாேரா யா#ேம வ பா கவிைல. இதனா அத
Dவதியி ேபாிF#த அவ ெபய ஊஜிதமாகி, ேம@ப. வததி கா@7 வா காக
பரவ ஆரபித.

அ7 ெவEளி கிழைம. பமா அவகE +25  ேபாயி#த சமய கபிணியா
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யி#த மாமி  'வF' க-.#த. ைண  ஆளிலாம தவி
ெகா-.#தாE. அவ(ைடய C#ஷ* கிளC G சீ2டாட ேபாயி#தா.
பமா ஒ7 Cாியாதவளா3 சிறி ேநர தவி வி25, பிற ெத#
ேகா.யிF#த கிளC  ஓ2ட) நைடDமா3 ேபா3 அவனிட விஷயைத
4றினாE. சீ2ைட அப.ேய ேபா25 வி25 எ வத அவ ைகேயா5 ஒ#
நைஸ 42. ெகா-5 வதா. சாயதிர மாமி  'ேபபி' பிறத ேசதி
பமாவி +25 தா )தF எ2.ய. ம7நாE யா#ேம எதி பாராத விதமா3
ம@ெறா# சபவ நடத. அ எதி +25 . அத ெப-ணி*ைடய தாயா,
தகபனா வதி#த தா. அைத க-ட பமாவி தாயா# 
சேகாதாிக(  திைகபா யி#த.

"ஏேதா மாதிாி ெசாF ெகா-டாகேள? பி எப. இவகE வதாகE?'' எ7
ேயாசிதாகE. அ7 சாயதிரேம இவக(ைடய சேதக>க( 
ழப>க(  எதி +25 ெப-ைண ப@றிய +- வததி  ஒ#.
)@7CEளி ஏ@ப2ட.

அத ெப-ணி*ைடய தகபனா பமாவி தகபனா#  மிகO
ேவ-.யவரா. பா யதி இ#வ# ஒேர வபி ப.தவகளா. பமாவி
தகபனா அவ#ைடய தைலைய க-5 வி25, "அேடேட' எ7 ெசாF
ெகா-ேட ஓ.னா. ேபா3 விசாாிததி அத ெப- அவ#ைடய &த ெபஎ7, அவ(ைடய C#ஷ ேர ேகாU 150 Wபா3 சபளதி
ேவைலயிF#பதாகO, இதைன நாE அவ(ைடய தகபனா# தாயா#
Iனாவி இ#த த>கE இர-டாவ ெப- +2.@ ேபாயி#ததாகO, அத
Iனா ெப-ணி*ைடய பிரசவ  ஒதாைசயாயி# வி25, பிரசவ ).
இேபாதா &த ெப-ணிட வததாகO விவர ெதாித. இதG ச>கதிகE
அKவளைவD பமாவி தகபனா த +25  வ மைனவியிட)
ெப-களிட) சா>ேகாபா>கமா3 4றி ).தா.

"அப.யா!'' எ7 எேலா# & கி விர ைவ ஆGசாியப2டன.

" ஐேயா பாவ, +ணாக பழி Bமதி ேகF ெச3 ெகா-.#ேதாேம" எறாE
ஒ#வE.
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" அப.யானா இத வததி. எப. வத?'' எ7 ேக2டாE இெனா#வE.

" அமாதிாி ேவ7 யாராவ ஒ# ெப- இ#தி# கலா. அத கைதைய இவE
மீ யாராவ Bமதி யி# கலா " எ7 4றினா. தகபனா .

”பி ஏ அவE ஒ#வாிட) ேபசாம +25 Eேளேய C ெகா-.#தாE?
ஏ ேவைல காாி 4ட ைவ ெகாEளவிைல?'' எ7 ம@ெறா# சேகாதாி
இெனா# சேத கைத எபினாE.

"அவா? அவ(ைடய C#ஷ*  'ேரE ேகாU உதிேயாகமானதா
ெசைன  ேர வத அவைனD இ> மா@றி யி#தாகளா.
ெசைனயி +5 கிைடப லபமா யி#ததா இத +2ைட அமதி
ெகா-டானா. ஆனா இத +2. ேப3 பிசாB' எ7 ஒ# வததி
பரவியி#ததா அைத த மைனவியிட ெசானா எ>ேக பயப5வாேளா
எ7 நிைனேத அவைள யாாிட) ேபச 4டா எ7 க-.பாக உதரO
ேபா2.#தானா. அவE யாாிடமாவ ேபசினா யாராவ +2ைட ப@றி
அவளிட பிரதாபி க ேநாிடலா. கபிணி யான அவE யா ேபGைசயாவ
ேக25 ெகா-5 அத +2. .யி# க பய படலா. +5 கிைடப
அாிதாயி#  இ நாளி இத +2ைட வி25வி25 ேவ7 எ> அவைதப5வ எ7 எ-ணிேய அப. க25 தி2ட ெச3 ேவைல காாி4ட
இலாம ைவதி#தானா. அவ*  இத ேப3 பிசாBகளி ெகாSச)
நபி ைக கிைடயாதா. அதனாேலேயதா இத +2ைட வாடைக  எ5
ெகா-டானா. இத@காகேவ ேவைல காாி ெச3ய ேவ-.ய ேவைலகைள
ெயலா 4ட தாேன ெச3 ெகா-.#தானா' எ7 சேதக>கைள ெதளியG
ெச3தா தகபனா.

இைத ேக25 பமாவி தாயா#, சேகாதாிக( த>க(ைடய தவறான
அபிராய காக மிகO வ#தப2டன. +ணான வததிைய நபி அத
கள>கம@ற இள தபதிகளி வா

ைகயி மாB க@பித ெப#> @றைத

நிைன உEbர மன C>கினாகE. அ5த வாரேம அத தபதிகE ேர
ேகா' ). ஊ2.  கிளபிG ெச7வி2டாகE. அத +2ைட ப@றி
பரவியி#த +- வததிD அேதா5 மைறத. ேவ7 யாேரா C .D வ
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வி2டன.
---------------4. எதிபாராத%

ஜயதி ெபய# ேக@ற அழ வா3தவE. ஏைழ 5பதி பிறதவE. எனேவ,
ஆடபரமான ஆைட ஆபரண>கE, நைக ந25 எO அவ(  கிைடயா . "
’என ெகனதி@ நைக?' எபைத ேபா எேபா அவE )கதி Cனைக
அ#பி ெகா-.# !

அவ(ைடய தாயா இற &7 வ#ஷ>கE ஆகிறன. இேபா அவ( 
வய ஒப. தகபனா ேவைல  ேபா3 வி2டா அவ(  ைணயாக
+2. யா#ேம கிைடயா. அபா தி#பி வ# வைர அவE தன
தனியாகதா இ# க ேவ-5.

ஒ# வ#ஷ ெசற அபா ம7மண ெச3 ெகா-டா. Nடாமணி எற
பதிென25 வய இள ெப- ஒ#தி அத +25  வ ேசதாE. வசீகரமான
ேதா@ற. எேபா சிாித )க ; (ைமயான ேபGB.

Nடாமணி வத பிற ஜயதியி வாழ ைகயி C உ@சாக பிறத.

அவகளி#வ# ஒ#வைர ெயா#வ அC ட ேநசி க ெதாட>கினாகE.
அவக( E ஏ@ப2ட வாசயமான வள பிைற ேபா வள, ேத3
பிைறேபா ேதயாம, Iண சதிாிைகயாகேவ நி7 வி2ட. அவகளி#வைரD
பா  ேபா உட பிறத சேகாதாிகைள ேபா காணப2டன.

அவகளி#வ#ைடய அநிேயாய வா

ைகைய க-ட ஜயதியி தகபனா

த)ைடய  கைதD ஏ ைமையD மறதா.

ஜயதியி Jகல நிைறத வா

ைக யி ம7ப.D ஒ# ேசாக சபவ

நிக த.

இர-ெடா# வ#ஷ>க( ெகலா Nடாமணி கபிணியானாE. பதாவ
மாததி ஒ# அழகான ெப- ழைதைய ஈெற5த அவE த*ைடய
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க-கைள சாBவதமாக &. ெகா-டாE. அவE த*ைடய அதிய காலதி
''ஜயதி! இத ழைதைய உனிட வி25G ெசகிேற. நீதா இவைள
பா ெகாEள ேவ-5. இவைள நா எப. அCட வள ேபேனா அேத
மாதிாி வள க ேவ-5. இவ( G Nடாமணி எேற ெபய ைவ வி5. அ
ேபா தா உன  எ*ைடய ஞாபக) இ# ெகா-.# " எ7 4றின
ேபா ஜயதியி கனதி க-ணீ ெப#கிய.
##

சில தின>க( ெகலா அ5த +25  வாBேதவ எ7 ஒ# ைபய வ
ேசதா. அவ*  ப அல பதிேனா# வய இ# . சி7 வயதிேலேய
ெப@ேறாைர இழ வி2 டா. ஜயதியி அ5த +2. தா - அவ*ைடய
மாமா வசி வதா. வாBேதவ*ைடய மாமா தம  ழைதகE இலாத
ைறைய வாBேதவைன வளபத &ல ேபா கி ெகா-டா.

வாBேதவ அ. ெகா# தடைவ ஜயதியி +25  வ ேபானா. வ, சி7
ழைதயான N.  விைளயா25 கா25வா ; ெதா2 .F ேபா25
ஆ25வா. ைகயி எ5 ெகாSBவா.

ஜயதியி தகபனா#  அத ைபயனிட தனிப2ட அC இ#த. "ஐேயா
பாவ! தாயிலா ைபய '' எ7 அத ைபய மீ க#ைண கா25வா.

வாBேதவ*  பதிைன வயதான அவ*ைடய மாமா அவைன டா ட
ப.C காக ெவளிT#  அ*பிவி2டா. எனேவ அத@ பிற அவனா
ஜயதிைய அ. க. பா க ).ய விைல. எேபாதாவ ஞாயி@7 கிழைமகளி
வ#வா. ம7 நாேள தி#பி ேபா3 வி5வா. இப. இர-5 &7 வ#ஷ>கE
கழிதன.

வரவர வாBேதவ*ைடய நைடDைட பாவைன Bளி மா7த காணப2ட.

ஜயதிD திXெர7 ேதா@றதி ெவவாக மாறிேபாயி#தாE. வாBேதவ
ஒ# நாE அவைள அகமாதாக க-டேபா யாேரா ஒ# Cதிய திாீைய
கா-பதாகேவ நிைனதா.

"ஜயதி! என இ, உைன அைடயாளேம ெதாியவிைலேய? இப.
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ஒேரய.யா3 மாறி வி2டாேய !" எ7 ேக2டா.

ஜயதி தன ேக உாிதான விேசஷ CனைகDட, தைல னி ெகா-டாE.
ம7ப.D அவE அவைன ஏறி25 பாதேபா வாBேதவ அவைளேய ேநா கி
ெகா-.#தா.

இதG சபவதி@ பிற அவகE ம7 ப.D சதிபத@E எதைனேயா
ஞாயி@7 கிழைமகE கழி வி2டன.

வாBேதவ த*ைடய டா ட ப.C ).த கராGசியி Dத இலாகாவி
உதி ேயாக ெச3 ெகா-.#தா.
##

ஜயதியி உதவி அவ(ைடய தகபனா#  அதியாவசியமாயி#த.
ஜயதிேயா அவE தகபனாேரா அவ(ைடய விவாகைத ப@றிG சிறி
சிதி கO இைல; கவைல படO இைல. 5பதி பி@கால
வா

ைகைய றி ேயாசி கவிைல.

சினS சி7 N.D கவைலய@7 விைளயா . ெகா-.#தாE. அவ(ைடய
க-கE தாயாாி க-கைள ேபாலேவ அழகாயி#தன. ஜயதியி தகபனா.
ழைத N.ைய பா பா பரவச மைடதா.

இத இபதி த)ைடய  கைத மறதா. தம  கடOE அளிதி# 
இதG சினS சி7 ெசவேம ேபா எ7 எ-ணி தி#தி அைடதா.

ஜயதி ம25 அ. க. வாBேதவைன அத ர>கதி நிைன
ெகா-.#தாE.

கைடசியி ஒ# நாE வாBேதவ வதா. வதவ ஓாி# தின>க( ெகலா
தி#பி ேபாக ேவ-5 எ7 4றினா. இைத ேக2 ட ஜயதி  ேகாப
ேகாபமா3 வத.
##

வஸத காலதி ெசௗதயதினா Iமாேதவி C அல>கார ெப@7
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விள>கினாE. பBC நிைறத தைரகளி அ>க>ேக Iதி#த சி7 சி7
ெவ-ணிற I கE நீல வானதி ஒளி# ந`திர>கைள ேபா கா2சி
அளிதன.

திXெர7 ஒ# நாE ம7ப.D )ெனGசாி ைக எOமிறி வாBேதவ வ
ேசதா. அேபா ஜயதியி ேகாபெமலா இப ேவதைனயாக மாறிய.
வாBேதவ சிறி ேநரதி@ ெகலா ஜயதிைய பாபத@காக ஆவேலா5
வதா.

ஜயதியி*ைடய ேதா@றதி )ைனவிட அதிக விதியாச காணப2ட.
ஜயதி, அவ(ைடய தகபனா, வாBேதவ &வ# ேச சிாி விைளயா.
ெகா-.#த சமய ெவளிேய ெசறி#த N. உEேள ஓ. வதாE.

வாBேதவைன க-ட Nடாமணி ஒ# கண ெசயல@7 நிறாE. வாBேதவ
அவைள ஆவAட ேநா கினா. அவE ெவ2கட தைல னித வ-ண
உEேள ெச7 வி2டாE.

Nடாமணியி மீ ஜயதி G சிறி சேதக ேதாறிய. N.யி அழகி
வாBேதவ மய>கி ேபாயி# கிறா எபைத ெவ சீ கிர அறி ெகா-டாE
ஜயதி. வாBேதவ மீ எைற  மிலாத ேகாப ெபா>கி வத.
வாBேதவ*  N.  சிேநக வள ெகா-ேட ேபாயி@7. இவைர
வாBேதவ த மீ ைவதி#த அெபலா ெவ7 பாசா>தானா ?
வாBேதவ* காகதா இ தைன கால காதி#தெதலா +- தானா?
தைன விட Nடாமணி எத விததி அழகி?

ஜயதியி இ#தயதி ெபாிய ெகாத ளிC ஏ@ப2ட. கEள> கபடம@ற
Nடாமணி ஒ# நாE ஜயதியி க-கE சிவதி#பைத க-5வி25 "அமா ! ஏ
உ*ைடய க-கE இதைன சிவபா யி# கிறன?'' எ7 கவைல Dட
ேக2டாE.

ஜயதி ஏேதா பதி 4றி மபி வி2டாE. Nடாமணி. இைத உ-ைம ெய7
நபினாE.வாBேதவ உ-ைமயி யாைர அதிகமாக ேநசி கிறா எபைத
ஒ#வராA ஊகிதறிய ).யவிைல.
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கைடசியி ஜயதியி ழப ஒ#வா7 தீத. அவ(ைடய சி@றைன
இற  சமய ழைதைய ப@றிG ெசாFவி25 ேபான வாைதகE
அவ(ைடய இ#தயதி எதிெராF ெச3தன.

"ஜயதி, இத ழைதைய நா எதைன அபாக வளேபேன, அKவாேற
நீD காபா@ற ேவ-5.''

ஜயதி  இத வாைதகE ஞாபக வத N.யி மீதி#த ேகாப)
வ#த) மைற அC ஆைசD ேதாறின.

அேத சமயதி உEேள ஊSசலா. ெகா-.#த Nடாமணி த*ைடய தவறான
ெச3ைகைய றி வ#தப25 ெகா-.#தாE. த தாைய ேபா இ#
வ# ஜயதியி மீ அவ(  அளவிலாத அ*தாப) வாSைசD ஏ@ப2ட.
அவ(ைடய வி#ப  மாறாகதா வாBேதவ*ட பழ வைத வி25விட
ேவ-5ெம7 தீமானிதாE.

உடேன, வாBேதவனிட ெசறாE. Nடாமணிைய க-ட அவ "எ>ேக
வதா3?'' எ7 ேக2டா.

Nடாமணி தா வத விவரைதG ெசாF தைன அ.ேயா5 மறவிட ேவ-5
எ7 வாBேதவைன ேவ-. ெகா-டாE.

"மற வி25 என ெச3ய ேவ-5 ?" எ7 ேக2டா வாBேதவ.

"ஜயதிைய மண ெகாEள ேவ-5 '' எறாE N..

"உைன மறப; ஜயதிைய மணப; இர-5ேம நட காத காாிய !" எறா
வாBேதவ. Nடாமணி பதி ேபச ெதாியாம திைகதாE.

அவE +25 G ெசற சிறி ேநர ெகலா வாBேதவைன ேத. ஜயதி
வ ேசதாE. அவE )கதி எைற  இ லாத ேசாக .
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ெகா-.#த. வாBேதவ ஜயதிைய க-ட 'நீ வதி# கிற காாிய
என  ெதாிD'' எறா.

ஜயதி  J கிவாாி ேபா2ட. "என ெதாிD?'' எ7 ேக2டாE.

"உைன மறவி25 Nடாமணிைய மண க ேவ-5 எ7 ேக2கதாேன
வதி# கிறா3?'' எ7 ேக2டா.

த மனதிAEளைத வாBேதவ எப.ேயா அறி ெகா-ட அவ( 
ஆGசாிய திA ஆGசாியமாயி#த.

"ஆமா; அத@காகேவதா வேத. எ ேபGைச த2ட 4டா!'' எறாE
ஜயதி.

" அ ).யாத காாிய ; உைன மறபேதா N.ைய மணபேதா இர-5ேம
எனா ஆகாத காாிய" எறா.
##

சில தின>கE ெசற வாBேதவ*ைடய இத Cதி#  விைட கிைடத. வாB
ேதவ அவகளிர-5 ேபைரD மண கவிைல; மற கOமிைல. அவ
அவகளி#வ மீ ைவ தி#த அC எெறைற  மற க ).யாத சேகாதர
அபா. அத அC  ப>க வராம அவ த*ைடய மாமா நிGசய
ெச3 ைவத ேவெறா# ெப-ைண கFயாண ெச3 ெகா-டா.
----------------5. ரகசிய க'த

டா ட அ#>ண ைவதிய ெதாழிF ஈ5ப25 )ப வ#ஷ>க( 
ேமலாகிவி2 டன.

அ#>ண இத@Eளாக எKவளேவா ேகஸுகைள பாதி# கிறா.
எதைனேயா வியாதியதகைள க-.# கிறா. எதைனேயா CC
வியாதிக(  ம# ெகா5தி# கிறா. எதைனேயா ேபகைள ேமா2ச
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ேலாக  அ*பி யி# கிறா! ஆனாA அ7 காைலயி வத அதிசயமான
ேகைஸேபா அவ )பி க-டதிைல. அ#>ண அ7 ப5 ைகைய
வி25 எதி#  )ேப யாேரா வாசF கதைவ ’தடா, தX' எ7 த25
சத ேக2ட. ேவெறா# டா டராயி#தா அப. கதைவ த2.யவ#ைடய
ம-ைடைய பிள உடேன க25 ேபா25 அ*பியி#பா. ஆனா
அ#>ணதி அ#ைமயான ண>களி ெபா7ைம ண தைல J கி நிற.
நிதானமாக எ ேபா3 வாச கதைவ திறதா. ெவளிேய ஒ# இள வாFப
நி7 ெகா-.#தா. அவ )கதிேல பரபரC 8திD காணப2டன.
பாதா வியாதி காரைன ேபா ேதாறவிைல. ஆனா )ழ>ைக வைர
க25 ேபா25 கதிேல ேச க2. ைவதி#தா.

பாைவ  ல2சணமாD ெப#தைமயாகO ெசவத +25 பிEைளைய
ேபாA காணப2டா.

"யாரபா நீ?" எ7 ேக2டா டா ட.

"டா ட! இேதா பா#>கE ! எ ஊ ேப )தFய விவர>கைளG ெசாAவத@
)னா எ வியாதிைய ப@றிG ெசாFவி5கிேற. அத@G சிகிGைச ெச3த
பிற எ விவர>கைளG சாவகாசமாகG ெசாF ெகாEளலா. இத வல
ைகயிேல மணி க25  ேம எேபா ெந#C மாதிாி எாிகிற. ஆனா அ
என வியாதி எ7 ம25 ெதாியவிைல. J>கி ஒ# வார ஆகிற; அவைத
பிராணாவைதயா யி# கிற. நிமிஷ  நிமிஷ வF அதிகமாகி ெகா-ேட
ேபாகிற. இ* அைர மணி ேநர E ஆபேரஷ ெச3யாவி2டா எ பா5
ஆபதா3 ).D. தா>கE தயO ெச3 உடேன இைத கவனி க ேவ- 5"
எ7 பதறினா வாFப.

டா ட ச@7 தய>கிவி25 வாFப ைகயிF#த க2ைட அவி

கலானா.

"டா ட ஸா! க2ைட பிாிதீகளானா ஆGசாியமாயி# . காய ஒ7
க-V  Cலபடா'' எ7 4றினா வாFப.

க2ைட பிாி பாதேபா வாFப ெசானப. காய, அ. ஒைறDேம
காேணா. "எ>ேக வF கிற?'' எ7 ேக2டா டா ட.
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"மணி க25  ேமேல!'' எ7 ெசாF இட ைக ஆE கா2. விரலா வF 
இட ைதG B2. கா2.னா.

டா ட அதி பாதா. வாFப "ஐேயா!" எ7 அலறினா.

"ஒ7 ெதாியவிைலேய; இட ைகைய ேபாலதாேன இ# கிற? நரபிA
ேகாளா7 இைல'' எ7 ெசாFவி25 'ெடபேரச’ைர பாதா. 'நாமF’
தா இ#த.

ஆனா, வாFப ம25 . ெகா-.#தா.

அ#>ண, ைபய*  &ைள ேகாளா7 ஏதாவ இ# ேமா எ7
சேதகிதா.

இத@E வாFப , "ஸா! எைன ைபதிய கார எ7 எ-ணாதீகE.
எனா வாதவமாகேவ வFைய ெபா7 க ).யவிைல. என  வF
இ#ப உ-ைமதா. ச2ெட7 ஆபேரஷ ெச3வி5>கE டா ட!'' எ7
பைல க. ெகா-5 )றினா.

"வியாதி இனெத7 பி.படாம ஆபேரஷ ெச3தா எைன யாராவ
ைபதிய " எ7 ெசாAவாகE; தயO ெச3 தா>கE ேபா3 வா#>கE!'' எ7
4றினா டா ட.

வாFப ச2ைட ைபயிF# பGைச ேநா25களாக ஐ c7 Wபா3
ேநா25 கைள எ5 டா டாிட நீ2.னா.

அவ அத இடைத வி25 ேபாவதாயி#தா டா டேர அவ*  ஐc7
Wபா3 ெகா5பத@ தயாராக இ#தா. வாFப வி5வதாயிைல. அ#>ண
ேவ7 வழியிறி அவ ெசான இடதி ஆபேரஷ ெச3 ).தா.

''இேபா வF எப. இ# கிற?'' எ7 ேக2டா.
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வாFப ேபான உயி தி#பி வதேபா )கமலGசிDட, "வF அ.ேயா5
ேபா3வி2ட, டா ட!" எறா. டா டரா நப ).யவிைல. இத மாதிாி
அIவ ேகைஸ அவ தம ஆDளி பாததிைல.

ஒ# வார ெசற. ம7ப.D அத வாFப டா டைர ேத. ெகா-5 வ
ேசதா.

"இேபா எப. இ# கிற. வF?'' எ7 ேக2டா டா ட.

"ம7ப.D அேத இடதி )ைனவிட அதிகமா3 வF கிற. எனேவ, இேபா
தா>கE ெச3ய ேவ-.ய இெனா# ஆபேரஷ தா. ) தடைவ ேமேலா5
ெச3 வி2XகE. அதனா தா வF Cனஜம எ5 வி2ட. இத தடைவ
ஆழG ெச3 வி5>கE. ணமாகி வி5" எறா.

வியாதியதேன தன  ஆபேரஷ ெச3D )ைற ெசாF ெகா5ப
அ#>ண   அKவளவாக பி. க விைல. இ#தாA ேகாப ெகாEளாம
'ஆக25' எ7 ெசாF இர-டா )ைறயாக ஆபேரஷ ெச3 அ*பினா.

டா டாிட இத தடைவ வாFப விைட ெப@7 ெகா-5 ேபா ேபா
சேதாஷமாகG ெசல விைல; அவ )கதிேல ஆ த ேசாக காணப2ட.
டா ட இத அIவ அதிசய வியாதிைய ப@றி பல டா டகளிட பிரதாபி
விவர ேக2டா. ஒKெவா#வ# ஒKெவா# விதமாக பதி ெசானாகE.
ஆனா, ஒ#வராA நிGசய மாக இனெத7 நிணயி 4ற ).ய விைல.
அத விததி அ#>ண  தி#தி தா. தைனவிட எத டா ட#
ெக2. கார அல எ7 ஏ@ப2டதலவா?

ஒ# மாத ெசற; வாFப தி#பி வரவிைல. பல மாத>கE கழிதன; வாFப
வரேவ யிைல. ஆனா, ஒ# நாE அவ*  பதிலாக அவனிடமி# ஒ# க.த
வத.

Bவாி மீ 'ரகசிய' எ7 சிவC மசியி எதியி#த. அ#>ண கவைர
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பிாி ப.தா. அத ரகசிய க.த வ#மா7:

அCEள டா ட அவக( ,
இத க.த ெராபO ரகசியமான. இைத நா எவத@ ) கிய காரண
ந இர-5 ேப#ைடய கவைலD தீரேவ-5 எப தா. எ cதன
வியாதியி &லகாரணைத தா>கE ெதாி ெகா-டா த>க(ைடய கவைல
தீ ேபா. இர-டாவதாக ெவ காலமாக எ*ைடய ஹி#தய அதர>கதி
அ)>கி கிடத ஓ இரசியைத யாாிடமாவ ெவளி ப5தவிைல எறா எ
ம-ைட ெவ. வி5 ேபா ேதா7கிற. ஆைகயா த>களிடேம அைதG
ெசாF வி5கிேற.

ஆ7 மாத  )னா நா ெராபO Jகலமான வா

ைகைய

நடதி ெகா-.#ேத. எைன விட உ@சாக C#ஷைன தா>கE அேபா
க-.# க ).யா. ெசவதி பிறதவனாதலா என  எதவிதமான ைறD
இ# க விைல. ஒ# வ#ஷ  )னா என  கFயாண ஆயி@7. அ
காத மண. ெம.க காேலஜி வாசி ெகா-.#த ஓ அழகிய ெப-ைண
நா காதF கFயாண ெச3 ெகா-ேட. காத எறா பரபர காத
தா. அவ(ட ம@ெறா# ெப-V காேலஜி வாசி ெகா- .#தாE.
இவ( அவ( அயத சிேநக I-5 இைண பிாியாம இ# வதாகE.
காேலஜு  ேபாேபா வ#ேபா இ#வ# ேச தா ேபாவாகE ;
வ#வாகE. நா அவைள கFயாண ெச3 ெகா-ட பிற' 4ட
அவக(ைடய சிேநக ைறயவிைல.

ஆ7 மாத கால எ>க(ைடய வா

ைக மிகO இபகரமாக நடத. அத

இப நா( நாE அதிகாி ெகா-ேட ேபாயி@7. சமய சதப மறி
பிாியமான வாைதகE ேபசி ேமA ேமA வா

ைக  ெம# ெகா5தாE.

அவ(ைடய ணைத ப@றிG ெசால ேவ-.யேத யிைல. கEள> கபடம@ற
இள> ழைத உEள பைடதவளாயி#தாE. என காக உயி தியாக)
ெச3யG சிதமா யி#தாE. அவ(  உ@றா உறவின யா# கிைடயா. இத
பரத உலகதி காேலஜி வாசி  அவ(ைடய ேதாழிD நா* தா
அவ(  கதி.

நி$கபடமான அவளிட சேதக ாிய ஒ# விஷய) இ#த. அ ேவ7
ஒ7மிைல ; அ. க. அவE த ெப2. Eேள எைதேயா ைவப, பிற
அைத பதிரமாக I2.G சாவிைய தாேன ைவ ெகாE(வ தா அ.
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என  இ மிகO ஆGசாியமா யி#த. '' அப. எனதா இரகசிய மி# ?''
எ7 அறி ெகாEள எ மன .த.

ஒ# நாE அவE த சிேநகிதிைய பா கG ெசறி#த ேபா வாச கதைவ
தா பாE ேபா25 ெகா-5 அத ெப2.ைய திற க பல மா7 சாவிகE
ேபா25 பாேத. ெப2. திற ெகா-ட. ணிமணிக( ெகலா கீேழ
பரபப2.#த காகித  அ.யி அத இரகசிD அகப2ட. ப
பதிைன க.த>கைள ஒ# உைறயி ேபா25 ாிப ஒறினா க2.
ைவதி#த. அவ@ைற பிாி ப. க ெதாட>கிேன. ஒKெவா# க.த)
ஒKெவா# ேதாரைணயி ஆரபிதி#த. எலா காத க.த>கE ! இரகசிய
க.த>கE ! ஒKெவாறாக ப. ெகா-5 வ#ேபா எ இ#தய விமி
ெவ. வி5 ேபா இ#த. தைலயிேல யாேரா ெந#ைப அEளி ேபா5வ
ேபாA இ#த. எலாவ@ைறD ப. ).த அப.ேய பதிரமாக
க2. பைழயப.ேய ைவ I2. வி2ேட. சாயதிர அவE தி#பி வதாE.

எ இ#தயதிேல. ெபா>கி ெகா-.#த ேகாப க25> கட>காம - ெந#
பதணலாக மாறி. ெவளிேய வ வி5ேபா இ# . அKவளைவD அட கி
ெகா-ேட. அத கபட காாி, ேமாச காாி ஒ7ேம அறியாதவE ேபா பGைச
ழைத மாதிாி ெகாSசி ேபசினாE. நா* எ அதர>கதி )றி
ெகா-.#த Cயைல ெவளி  கா2. ெகாEளாம ேபGB ெகா5
ெகா-.#ேத. இரO சாபி25 ).த ஏேதா ப.பைத ேபா பாவைன
ெச3 ெகா-.#ேத. அவE ப5 ைகயி வ ப5 க-ணயதாE.

எ>கி#ேதா வத ைதாியைதD வFைவD உபேயாகி அவE ெமனிைய
பி. அப.ேய தி#கி வி2ேட. அேபா 4ட அவE வாைய திற கவிைல.
எைன பாிதாபமாக ஒ# பாைவ பா வி25 ஏேதா ெசால வாெய5தாE.
இத@E அவ(ைடய ஜீவ ேபா3வி2ட. அவ(ைடய ேதகதிF# ெதறித
ஒ# ளி இரத எ ைத மீ வித. இ நட ஆ7 மாத>கE ஆகி வி2டன.
அவ(  உ@றா உறவின ஒ#வ#ேம கிைடயாதாைகயா அவE மரணைத
ப@றி யா#ேம கவைல ெகாEளவிைல.

இதG சபவ நடத சமய அவ(ைடய ேதாழி ஊ#  ேபாயி#தாE. ஆ7
மாத கழிG சமீபதி தா தி#பி வதாE. எ மைனவி ஏேதா வியாதி
காரணமாக இற ேபானதாக அவளிட 4றி வி2ேட. அவE அைடத வ#த
ெகாSச நSசமிைல. சிறி ேநர அ Cலபிய பிற ஒ# அதி ெவ.ைய
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J கி எ தைல மீ ேபா2டாE. ''த>களிட ஒ# ரகசிய 4ற ேவ-5" எ7
ஆரபிதாE . " என?' எ7 ஆவAட ேக2ேட.

"த>கE மைனவியிட நா சில இரகசிய க.த>கைள ெகா5 அவைள
பதிரமாக ைவதி# ப.G ெசாFயி#ேத. அவE எ அதர>க
ேதாழியானதா அவளிட ெகா5 ைவேத. அெதலா என  வத காத
க.த>கE. எ C#ஷ*  ெதாிதா விபாீதமாக ).D எ7 நிைன
அவளிட ெகா5 ைவேத. அவ@ைற தயO ெச3 எனிட தி#பி
ெகா5 விட ேவ-5" எறாE.

எ தைல பபரைத ேபா Bழற. இதைகய ஒ# ேபாி. எ தைலயி வி
எ7 நா ெசாபனதிA க#தவிைல. டா ட ! அ7 )த நா ப5
அவைத ெகாSச நSச மல.

இத விஷயைத எ மைனவியி சிேநகிதியிடமி# ேகEவிப2ட )த
என  இத வியாதி ஆரபமாயி@7. எ மைனவியி ேதகதிF# ெதறித ஒ#
ளி ரத, எ ைக மீ ப2டெத7 ெசாேனனலவா? அத ரத ளிப2ட
இடதி தா வF தா>காம பிராணாவைத ப5கிேற. இதா எ*ைடய
வியா தி  &லகாரண. உ-ைமயி இத வியாதி இ* ெசாத மாகவிைல.
இ ஆபேரஷ* G ெசாதமாக 4.ய வியாதிDமிைல. மன பிரா தியி
காரணமாக நீ. நிைல வி2ட அIவ வியாதி இ. இைத ப@றி வணி க
எனா இயலவிைல. சில சமய சில ேப#  ெந@றி க- இ# க ேவ-.ய
இடதி இர-5 C#வ>க(  மிைடேய ஒ# விசிதிரமான ேவதைன ேதா7.

அத இடதி ஏேதா ெச3D. இைத வியாதி எ7 ெசால ).Dமா? அத மாதிாி
ஒ# விசிதிரமான, இன க-5 பி. க இயலாத வியாதிதா எ*ைடய.
டா ட! என  நாேன அறியாைமயினாA ஆதிரதினாA ஏ@ப5தி
ெகா-ட இத அவைத  பாிகார உ-5. அ, ஒ7மறியாத அத இள
ெப- இ# மிடைத நா* அைடவ தா. அ>ேக ேபா3 அவளிட மனிC
ேக2 5 ெகாEவதா. அத@ பிறதா எ மன நிமதி அைடD.
வியாதிD ெசாதமா. ஆமாO சாதியைடD. டா ட! தா>கE ெச3த
உதவி  ெராப ெராப வதன>கE. விைட ெப@7 ெகாEகிேற.
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