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காசி - பாதசா
 

1 

ேபான வ�ஷ	 இேத மாததி� காசி த�ெகாைல ெச��ெகா�� பிைழ� -வி�டா�. 

க�யாண	 ெச��ெகா�ட நா�காவ� மாத	, சவர பிேளடா� க$ைத ஆழ அ'�( 

ெகா�டா�.உைற+த ரத, ப�(ைகமீ� நிைனவிழ+� கிட+தவைன கதைவ உைட�, ./+� 

எ�� ஜி.எ2.சி� அ�மி� ெச�தா3க4. 

ஊ6� நா�/ ேப3 'மைற78' எ�' க��	 காசிைய, ப�றி என(/ அ,ப9 நிைன(க 

:9யவி�ைல. எ�ேலாைர;	 ேபால, தன(/	 இ+த நா(/ ேப�(/	 இைடயிலான 'ஷா(' 

அ,ஸா3பைர' ப$� பா3� ச6யாக ைவ�( ெகா4ளாம�, இவ3க4 உறெவ�' ெம2=கிற 

பாைதயி� /�� /ழிகளி� அ9ப��( ெகா�9�(கிறா� எ�'தா� ெசா�ல ேதா�'கிற�. 

ேந�' காசியிடமி�+� க9த	, 'கா=தா� =த+திர	 கா=தா� =த+திர	 கா=தா� =த+திர	' 

எ�' ?ராமெஜய	 மாதி6 இ�ேல�� :$(க எ$தியி�(கிறா�. ஆ' மாத@கA(/ :�. 

ேகாய	.B3 ேபானேபா� ஒ� D(கைட வாசலி� காசிைய யேத2ைசயாக ச+திேத�. உண32சி 
:�ட ைககைள, ப�றி( ெகா�டா�. த�ேனா� அதிக ேநர	 இ�(க ேவ��ெம�' 

ெகEசினா�. எ� அ,பாF(/ அ�த நா4 வ�ஷா+திர	. இரF(/4 மைல(கிராம	 எ� 

ேதா�ட	 ேபா�2 ேசர ேவ�9யி�+த�. ெசா�ேன�. வா9னா�. ச6 எ�' பா3( ப(க	 

ேபாேனா	. 

என(/ ேவைல ஏ�	 கிைட(காமலி�+த காலதி� யாராவ� எ�ைன, பா3� 'இ,ப 

எ�ன ப�றH@க?' எ�' ேக�டா� ச@கடதி� Iசி, ேபா� சமாளி,பாக எைதயாவ� ெசா�ேவ�. 

அ+த ேவதைன தனிரக	. காசியிட	 அேத ேக4விைய Jடகமாக வி�ேட� - ''அ,.ற	...? இ,ப...'' 

''ஒ� ந�பேனா� ேச3+�, ம�+� ெமாத வியாபார	 சி�னதா,ப�ேறா	. அ,பாகி�ேட இனி 
வ H��, பதிர	தா� பா(கி. தேர�னா3. அைத ைவ2= ேப@(ேல ேலா� :ய�சி. கிைட2சா இ� 

ஒ� மாதி6யா ெதாட�	...'' ேக� J�9யி�+த�. பா3(கி� =வெர�9( /தி� உ4ேள ேபாேனா	. 

மைறவான .�ெவளி ேத9 உ�கா�	ேபா� ஞாபக	 த�9ய�. சிகெர� வா@கவி�ைல. 'இ�(/' 

என த� ேஜா�னா, ைபயிலி�+� சிகெர�, தH,ெப�9 எ��, .�மீ� ைவதா�. 

''வியாபார உலக	 ெரா	ப கLட,ப���. நிைறய ேகவலமான அMபவ@க4. மைற:க-

வ6 மாதி6 ம�+� வியாபாரதி� மைற:க ப@/தார@களா இ�(கா@க டா(ட38. எ,பDனா, 

ஒ� டானி( பா�9� பி68கி6,ஷ� எ$த ைவ(க, ஒ� டா(ட�(/ NOPபா லEச	 தரO	. 

Q' பா�9� டானி( வி(க மாச	 :�R' Pபா லEச	...இதி�லாம ெப6ய க	ெபனி 
ம�+�(/�னா, க	ெபனிேய ேநர9யாக அ�பளி,. 9.வி., கிைர�ட3, ஃபி6�TM... /ம���டா 

/ணா...'' 

காசியி� :க�ேம� ெச�லமாக, .ைக வைளய@கைள ஊதிவி�ேட� ''இதிேல 

எUவளF நா4 தா(/, பி9,ேப�M ெத6யைல. பைழயப9தா�டா இ�(/ /ணா. அ�த 

வினா9 ேமேல எ�த கா7ன :9யேல.'' காசி ஒ� சிகெர�ைட, ப�ற ைவ�( ெகா�டா�. 

அவன� ேஜா�னா, ைபமீ� 'ெசா' ெதன ெவ4ைள;	 ப$,.	 கல+த எ2ச	 ெதறித�. 
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''ஆனா :�னமாதி6 எ�ன, பி2= வ Hசி வா+தியிேல .ர�9 ஆபாச,ப�தி(றதி�ேலடா. 

கLட,ப�� வி$@கி(கேற�. அ,பாF(காகதா�. அவ3 ேபாயி�டா எ�ன ஆேவ�M .6யைல. 

எைத ஆதாரமா(கி இ+த, ேப� மனைச சமாதானமா நடத, ேபாேற�ேன ெத6யலடா...'' 

காசியி� அ,பா, காசி(/ ஒ� வயதாகியி�(/	 ேபா� மைனவிைய இழ+தா3. காசி(/ 

நா�/ வய� Nத ஒ� அ(கா உ��. ேவ' உட�பிற,. இ�ைல. காசியி� அ,பா 

இர�டாவதாக தி�மண	 ெச�� ெகா4ளவி�ைல. /ழ+ைதக4 இர�ேடா�, காசியி� 

ெப6ய,பா - த� அ�ண� - /�	பேதா� ஒ�9( ெகா�� வி�டா3. மி� ேவைல. சா+தமான 

/ண	. ''அ,பா எ,ப9யி�(கா3 காசி?'' ''அ,பாF	 நாM	 ஒ� வ H�ேல இ�(ேகா	. அ(காF(/ 

வ H�ேல பாதி பாக	 உயி� எ$தி ைவ2சா2=. உயிைல ைகயி� /�(கேல. ெசவ� ெவ2= ெர�� 

பாகமா(கியா2= வ H� வாசைல... ம2சா� அUவளவா பிர2ைன இ�ைல... அ,பா அ(கா வ H�ேலதா� 

சா,.��(கறா3. என(/ ப� நாைள(ெகா� ஓ�ட�. பேத நாA(/4ள எ+த ஓ�டW	 

சலி2சி��... :�R', :�Rத	ப� மாச	 கிைட(/	. ஆமாைவ, மனைச, வயைத, 

உட	ைப எ�லாைத;	 அதிேலதா@ க$வO	...'' ப(கதி� சிெம�� ெபEசி� ப�தி�+த 

நா� எ$+� உடைல உதறி சடசடத�. 

'' நH ெப�ணா இ�+தி�(க( Iடாதா�M ேதாO�. ச6யா2 ெசா�னா நH ெப�ணா 

மாறிட( Iடாதா�M... உ�ேனாட இ�+தா பா�கா,பா, ைத6யமா இ�(/டா /ணா. அறிேவாட 

/தைல, ெபா��ப�தாம ெசா�னாகடFேளாட ம9யிேல இ�(கிற மாதி6... அ�F	 

ெப�களF4. எ�னா� ஒ� ஆைண கடFளா க�பைன ெச�யேவ :9யேல.. விைளயா�� 

ைமதானமா :4Aேவலி இ�லாத மன= உன(க.'' ''இ�லடாகாசி, எ�ேனாட மன= உன(/ அ+த 

மாதி6 இ�(/�. ஆனா அ@ேக;	 சில ேப3 க�O(/ ேவலி இ�(/	. இ�(/�, ச6.. 

இ,ெப�லா	 ஏதாவ� எ$தறயா?'' 

''இ�ேல, டய6 ம��	தா�. கவிைத, கைத�M எ$தினா =ய .ல	பலா இ�(/�.'' எதி6� 

நா� ஒ�ைற( காைல B(கி ெபE2 கா�ேம� Nதிர	 அ9த�. காசியி� வாயி� கா� சிகெர� 

சா	பலாக நி�றி�+த�. ச�ேற ெமளன	. '' எ�னா�, இ+த சிகெர�ைட விடேவ :9யேல காசி.'' 
''நாM+தா�... Iடேவ இ+த மா8��ேபஷைன;	... எUவளF :ய�சி ப�ணி;	 இ+த 

ெர�ைட;	 நி'தேவ :9யேலடா /ணா. சிகெர�டா� என(/ ஒ�Oேமயி�ேல...நிேகா9� 

ெநE=(/4ேள பரவி எ�F	 ப�றதா ெத6யேல... பா� வராத ெமால(கா	ைப உறிEசற 

மாதி6தா� அ� என(/. மா8��ேபஷ�ேல;	 ஒ� விஷய	. பல ேப3 மாதி6 ைகெகா�� 

இ�ேல. தைலயைணைய அைண2=��... தாயான :,ப� :,பதE= வய=, 

ெபா�Oகளதா� நிைனவிேல அைட2ச.'' காசி(/ இ�பெதா�ப� தா� வயெத�' 

நிைன(கிேற�. திDெரன ேவெறதாவ� ெபா�வாக, ேபசலா	 எ�ற காசி, எ�ைன, ப�றி( 

ேக�டா�. எ� அ	மாைவ விசா6தா�. என(/	 அவM(/	 பழ(கமான ஒ� சாமியாைர, 

ப�றி( ேக�டா�. சாமியாேரா� இ�+த அழகான ெப�ைண, ப�றி( ேக�டா�. ''சாமியா3, 

ஆ3.எ8.எ8.ேல J+��டா3. கா3 எ�லா	 /�தி�(கா@க. அ+த சிLைய 'ர	ைப' இ,ப 

சதியிேல ஒ� �ணி(கைடயிேல ேச38 ேக34.'' காசி சிகெர�ைட வ Hசி எறி+தா�. .�லி� 

ேலசாக .ைக கசி+த�. நா� மீ��	 ஒ� சிகெர��(/, பா3ேத�, இ�ைல. என(/, பரபரத�. 

நாM	 Iட காசிைய, ேபால =	மாதா� சிகெர� /9(கிேற� எ�' நிைன(கிேற�. சில 

சமய@களி� ேதா�ட�, ப(க	 /	மி��9� நி�' /9,ேப�. /9த தி�,திேய இ�(கா�. 

.ைகைய ஊதி க�ணா� பா3,பதி�தா� தி�,திேபால இ�(கிற�. காலி, ெப�9ைய ந=(கி 
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B(கி, ேபா�டா� காசி. ஒ�O ப� எ�ேற�.ேபாேவாமா எ�' அைரமனதாக( ேக�டா� காசி. 
நட+� ெச�றேபா� காசிைய( ேக�ேட�. 

''9.	. எ�லா	 இ,ப ஒ�O	 ப�றதி�ைலயா?'' ''எைத;	 ெதாட3+� ெச�ய 

:9யேல...காபி( கர�9யாேல வாX(ைகைய அள+� பா3ததா எலிய� ெசா�Wவா�. எைத 

எ�� அள(க�ேன என(/ :9F(/ வர :9யேல...'' காபியா, Dயா எ�' ேக�/	ேபா� 

ெவ�(ெக�' ஒ� வி�,பைத2 ெசா�ல :9யாதவ� காசி. ஆனா� சாைவ எ�� அள+� 

பா3தி�(கிறா�. =வெர�9( /திேதா	. ''B@கின தி�,திேய இ�(கிறதி�ேல. ஓயாம 

கனFக4. பக�ேல ேயாசைன ேயாசைனக4... என(/4ேள நா� ஓயாம நடமா9�� இ�(கற 

மாதி6... சில சமய	 என(/4ேள இ�(கற 'நா�' தா� நிஜ	 - இ+த ெவளியிேல 'நா�' Y�=ம	M 

பயமா ேதாOதடா...'' 

''நிZ8 ேப,பெர�லா	 ஒ�O	 ப9(கறதி�ைலயா காசி?'' ''எ,பவாவ� ப9,ேப�. 

ெச�தி, படமாகதா� எ�லா	 என(/4ள மி2சமா/�. பி9,ேப இ�ைல. ெவ� ஒல(ைக;	, 

ஒரWமா மன=	 .தி;	 அ92சி��( ெகட(/...'' ெபா� Qலக	 தா�9 தா32 சாைலைய 

ெந�@கிேனா	. ''/ணா, நH இ@க வ+தா வராம, ேபாகாேத. வ H��(/ வா. எ�ேனாட க�யாண 

ேம�ட3ேல இ�M	 நH கி�9யா ஃபீ� ப�றதா த�ராT ெசா�னா�'' எ�' ைககைள, பி9�( 

ெகா�டா� காசி. 

2 

என(/ ெத6+த காசி எ�� வ�ஷ@களாக அ,ப9ேயதா� இ�(கிறா�. க3,ப	வி�� 

ெவளிேயறிய பி� அவMைடய நிைனF, பாைதயி� :தல9 ப�றி ஒ� :ைற காசி ெசா�னா�. 

அவ� அ	மா இற+� ஆறாவ� மாதேமா, ெவ�யிலி� க�றாைழ அட3+� YX+த ஒ� வற�� 

இ�ேடறி வழிேய பா�9யி� இ�,பி� கதறி( ெகா�� வ�கிறா� காசி. அவன� ெப6ய,பா வ H�� 

வாசலி� ெகா�� வ+� இற(கிவி�� தி�	பி, பா3(காம� ேபாகிறா4 ஒ� ெவ4ைள2சீைல( 

கிழவி. அ� காசியி� அ	மாைவ, ெப�ற அ	மா. மாம�மா6� பக� B(கைத( கைல� 

/ழ+ைத அ$தா� யாரா� சகி(க :9;	. 

காேலT ப�வதி�தா� காசி என(/ ந�பானா�. 'ஹி,பா(ரசி'ைய அ	பல,ப�தி 
மனித3கைள, எ@கைள, ப6கசி�(ெகா�� கி�லா9களாக உண3+� /Bகலி� தி6+த 

எ@க4 ந�. .தக@க4 Nல	 பல,ப�ட�. விதியாசமானவ3களாக மா�றிமா�றி ெம2சி( 

ெகா�� நட+ேதா	. 'ஆதவைன' ரசி�, ப9ேதா	. '.வியர='ைவ ேந6� ச+திேதா	. காசிதா� 

I�9, ேபானா�. ெம�லெம�ல ஜானகிராம�, லா.ச.ரா., பி2சN3தி, அேசாகமிதிர�, 

=+தரராமசாமி எ�' ஈ�பா� ெகா�ேடா	. 'ெமளனி' .6யாதேபா�	 'பய@கர	' எ�ற பாவைன 

J�� பாரா�9ேனா	. இைடயி� நா� ப9,பதி� ஏேனா ேத@கி, ேபாேன�. ெப� ேவ�ைக. ப�ட 

பி�. விேவகான+த3, பி�(/ளி :�கதா8, ரஜன HL எ�' கலைவயாக ஜ�லி கல(க 

ஆர	பி�வி�ேட�. இ,ேபா� ேஜ.ேக.ைவ அ9(க9 ப9(கிேற�. அரசா@க ேவைல கிைட� 

கட73 ேபான பி�தா� காசியி� ெந�(கைத இழ+�வி�ேட�. 'ஆேவசமாக, பா�+� அைர( 

கிண' தா��	' =பாவ	 சி'வயதிலி�+ேத காசி(/ இ�+ததாக ெத6யவி�ைல. அவMைடய 

ப4ளி வாX(ைகைய, ப�றி அதிக	 அவ� ெசா�னதி�ைல. நா�கா	 வ/,. ப9(/	ேபா� 

காதலி� ேதா�வி எ�'	, ைஹ8Iலி� பிேரய6�ேபா� காைலயி�, கனிக4 அ�ல� ஐச( 
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நிZ�ட� ப�றி க��ைர ப9� 8Iைலேய அ',பா� எ�'	 ஏேதா ெசா�லியி�(கிறா�. 

எ8.எ8.எ�.சியி� மிக அதிக மா3(/க4 வா@கினா� எ�ப� என(/ ெத6+த� 

76-இ� காேலT வி�� ெவளிேய வ+தா�. இர�� ேப,ப3க4 ஃெபயி�. அ,.ற	 அைத 

எ$தேவ இ�ைல. ெகாEச நா�க4 தபா� Nல	 தமிX வழி ஹி+தி ப9தா�. வி�டா�. ெகாEச 

நா�க4 தா�ெமாழி அபிமானதி� ெதW@/. ெதW@/ வாதியா3 வ H��, ெப� தின:	 

காபியி� ெகாEச	 காத� கல(கி( ெகா�தா4. இ+த காலதி�தா� வ H��, ப(கமாயி�+த ஒ� 

இ�ஜHனிய6@ க	ெபனியி� ைட	 கீ,பராக ேவைல பா3தா�. அவ� ஓ6டதி� ெதாட3+� ஒ� 

வ�ஷ	 பா3த ேவைல. J,ப+� விைளயா�9� =மாரான வ Hர� காசி. காேலT நா�களி� அவ� 

ஈ�ப�9�+த இர�� விஷய@க4 கவிைத;	, விைளயா��	தா�. எ�.D.சி. மி� ஒ�றி� 

விைளயா�� த/தியி� ேப6� ேவைல கிைடத�. இ+த ேகைலதா�... இதிலி�+�தா� 'காசி' 
.ற,ப�டா�. எ�.D.சி.மி� ேவைல ஆேற மாத	தா�. மன( /ம�ட�, மன நலதி�/ சிகி2ைச, 

அ,ேபா� நா� கட76� அர= ஊழிய�. 

தி�ந4ளா' ேபா� ெமா�ைட அ9(கிேற� ேப3வழி எ�' அ,பாவிட	 பண	 பறி�( 

ெகா�� வ+தா� காசி. இர�� நா�க4 எ�ேனா� உ�சாகமாக இ�+தா�. நிஜமாகேவ 

'தி�ந4ளா�றி�'மீ� ந	பி(ைக ெகா�9�,பாேனா எ�' நிைனேத�. ஒ� நா4 ேபா� 

ெமா�ைட ேபா��வி��, மதியான	 காைர(கா� வ+� ஒ� லா�ஜி� பீ3 அ9�வி�� 

B@கிேனா	. 

சாய@கால	 கா�றாட ெவளிேய நட+தேபா� ஒ� தி�(கி�	 உ�ைமைய( க(கினா� 

காசி. ''உ�ைமயிேலேய நா� ஒ� பாவி - கயவ�டா /ணா. அ�பான அ,பாைவ 

ஏமாதி�9�(ேக�. என(/ ஒ� பிர2ைன;	 இ�ைல. டா(ட3கைளேய ஏமாதி ந9(கிேற�. 

என(/ ேவைல(/, ேபாக பயமாயி�(/டா... 'ஃபிய3 ஆஃ, ெர8பா�ஸிபிலி�9 அ��ஃ,`ட	' 

டா.'' 

'8எ+த .8தக�ல ப92ேச இ+த இ@கிaL வ6ைய- ெபா',. பதின ேப9தன	 ச6.. 

அெத�னடா =த+திர	 பதின பய	? =த+திரைதேய த,பா, .6Eசி(ேக நH... ேமதாவி@கற 

பி	பைத வள3தி ெவ2=(கி��, பி	பேதாட க3வ�(/ ப@கமா இ�(க/ேதா ேவைல 

ெச�யற இட	? நH :�டா4!'' 

''இ�லடா /ணா... என(/ வ+� ஜா, ஒ� வரைலடா... எ+த ஜா,.ேம ஒ� வரா�. 

எ�னாேல க9கார மிர�டைல சகி(க :9யேல. தின	 தின	 தின	 ஒேர ேநரதிேல அத அத2 

ெசயயற�, ெசய�ைகயா 'டா�'O ஒேர ேநர�(/ எ+தி6(கற�, ெசய�ைகயா தின:	 ஒேர 

ேநரைத, .92சி�� ெவளி(/ உ�கா3ற�, 'க�' டய�(/ /ளிய�... க��,பாடான தின	 தின	 

தின	 தின	க4 என(/ சலி(/�டா... ெவ'�, /ம�9.... இ�(/ ேமேல ெபா',.�னா பய	 

ேவேற... அதிகா6 உ��ட�... ஓவ3 ைட	... அ,பா! 

''ப�பாவி!'' 

''என(/ உ4bர சதியமான ஆைச எ�ன ெத6;மா?'' 

''ெசா�W'' 
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''எ@காவ� கா��(/4ேள... மைல,ப(க	 ஓ9, ேபாயிணO	''. 

''ேபாயி'' 

''ஆதிவாசிகேளாட ஆதிவாசியாகO	'' 

'':�டா4, ஆதிவாசி( I�டதிேல ம��	 ெபா',., =த+திர	 பதின பய	 

இ�(கா�@கிறியா? அ@ேக;	 தாள	 இ�(/�டா... க��,பா� இ�(/�...'' 

காசி பதி� ேபசவி�ைல. நா� எதி3பா3(கேவயி�ைல. திDெரன ச�ைடைய( கழ�றினா�. 

இ�,பி� W@கிைய இ$� ந$வவி�டா�. ஜ�9 ேபா�9�(கவி�ைல. ப�பாவியி� வல� 

ேதா4ப�ைட விைற�, பலைக மாதி6 இ�+த�. த4ளேவ :9யவி�ைல, கன	. W@கிைய 

பலவ+தமாக2 =�றி ெம�ல அைணதப9 த4ளி(ெகா�� ேபாேன�. ெப�9( கைடயி� ேசாடா 

வா@கி :கதி� ெதளிேத�. ெகாEச	 வாயி� .க�9 லா�ஜு(/( I�9, ேபாேன�. 

இரF பதிேனா� மணி(/ விழி�(ெகா�டா�. இரF உணF சா,பிடவி�ைல. நா� 

கலவர,ப�� வ�தமாக உ�கா3+தி�+தவ� அ�ேக ேபாேன�. ெமா�ைட தைல 

ெசா�ைடயி�லாம� விய3தி�+த�. ேதாைள ெதா�� ப6வாக, க�9ேலார	 உ�கா3+ேத�. 

எ$+� உ�கா3+தா�. இ�,பி� W@கி இ�+த�, இ�(காம�. :க	 உ,பியி�+த�. 'பசி(கிதா' 

என அவ� ைககைள ெம�ல, பி9�வி�ட�தா� - எதி3பா3(கவி�ைல. N(/	 ேகாண 

அ,ப9ெயா� அ$ைக, ெப�@/ரெல�� :க	 வி	ம. என(/ எ62சலாகF	 பயமாகF	 

�யரமாகF	 ஆகிவி�ட�. ப(க� Pமி� எ�ேலா�	 எ$+� வ+தா�... அவ� :கைத அ,பி 
அட(க, பா3ேத�. :9யவி�ைல.  ஊ ஊ ஊ என அைரஅணி ேநர	 அட@கவி�ைல. மைழவி�ட 

வி=	ப� மாதி6 ேவ'... நா� ைல�ைட அைண�வி�ேட�. 

''ந�லா B@கினியா?'' 

''B@கிேன�'' எ�ற காசியி� பதிலி� வா�ட	. காைலயி� எ�� மணி(ேக சா,பிட, 

ேபாேனா	. 

'' எ�ன காசி, ெசா�டா...'' 

''ராதி6 ஒ� கனF... மன= கLடமாயி�(/டா.'' 

'' எ�ன, ெசா�W!'' 

''வனா+தர�(/4ேள மதியான ேநர	. மைழ ேபE= ஓ�Eசி�(/. பிர	மா�டமான 

சிைல ஒ�O... மா3ேல ெமாகE= ெமாகE= பாைல /92சி�9�(ேக�. திD3M எ�ன�னா... 

.ண3றா மாதி6... :க	 ச6யா ெத6யேல. விழிதேபா� அ+த( கனF :க	 மனைச( 

கLட,ப��2=.'' 

''ஏதாவ� சினிமா ேபாலாமா?'' எ�' ேப2ைச மா�றிேன�. 
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காசி(/ க�யாண	 எ�' ஒ�' நட+தத�/ நாM	 :(கிய காரண	. :த�காரண	. 

ெப�கAட� காசியி� அMபவ	 ஒ�ைற(Iட அவ� எ�னிட	 ஒளிததி�ைல. பி.Z.சி. 
ப9(/	ேபா� ப(க� ெத�வி� ெப�9( கைட(கார6� ெப�Oட� காத�. பேன$ வய�, 

ெப�. காசியி� அ�ைறய பாைஷயி� ேதவைத. உணவாக ெப�9( கைட ெபா6 - 

ேவ3(கடைலையேய அதிக நா�க4 தி�' வள3+த அ+த ேதவைத(/ திDெரன மEச� காமாைல. 

ஒ� நா4 சா	ப�. காசி இ+த ேதசைதயி� ெபய3 ேச3� .ைனெபய3 ைவ�( ெகா�� 

'க�ணாN2=' எ�ெறா� /�9( கவிைத ெதா/,ைப பி�னாளி�, ஒ�'வி�ட அ�ண� 

அ2சகதி� ேவைல பா3தேபா� ெவளியி�டா�. 'ேவைல' எ�றா� ெதா/,. அ2ச9� 

:9;	வைர ேவைல! 

காேலT :த� வ�ட நா�களி� கவிைத;ட� இர�� /�9(காத�க4. ஒ� ெப� :.வ. 

ரசிைக. 'ெகமி8�6' ப9,.. எதி3வ H�. �ைண, பாட	 'கண(/' சா(கி� காசி அ9(க9 :.வ. 

ரசிைகயிட	 ேபானா�. ஒ� :�பக� /ளி(/	ேபா� =வெர�9 வி�� - விரகதாபதி� - ெபய3 

ெசா�லி( கதிவி�டா�. :கதிேலேய விழி(க ேவ�டாெம�' கதைவ அைட�( 

ெகா��வி�ட� 'அ�லி'. இ�ெனா� ெப�வலிய வ+� இவ� ெநEசி� சா�+தா4. 

ேவைலயி�லா, ப�டதா6, ெப�. ேவைல கிைட� ெபா4ளா2சி ேபா�வி�டா4. ச+தி,ேப 

இ�ைல. க9த@கA(/ பதி� இ�ைல. காசி எ�.D.சி.மி� ேவைலைய ெதாைல�வி�� ஊ3 

=�றி( ெகா�9�+த காலதி�, அ,பா ேஜபியி� ப� Pபா� தி�9( ெகா�� ஒ� நா4 

ெபா4ளா2சி(/ ப8 ஏறினா�. இர�� ேரா�� ேகா�� கா� 6@/கைள வா@கி( ெகா�� 

ேபா�, சாய@கால	 ேபா8� ஆபீ8 வாசலி� அவைள2 ச+திதா�. அவ4 :க	 

ெகா�(கவி�ைல. 6@/கைள நH�9னா�. 'எ�ைன, பா3(க வராேத! எ@க�ணாF(/ ெல�ட3 

எ$�ேவ�. ேவ' ேவைலயி�ைல உன(/. ெம�ட�!' கா� அல@க6,.கைள சா(கைடயி� 

விசிறிவி�� எ2சி� வி$@கியப9 Iசி நட+தா� காசி. 

இ�ெனா� காத� இர�� வ H�9W	 அ	பலமாகிவி�ட�. காசியி� பி9வாததா� 

காசியி� அ,பா ெப� ேக��, ேபானா3. ேவைல ஏ�	 பா3(க��	. ேயாசி(கலா	 எ�' ெசா�லி 
அM,பினா3க4. காசி ேவ�டா ெவ',பாக ேவைல ேத9னா�. க�யாண�(/ எ�Fேம 

ெசலேவ ேவ�டா	, அ+த, பணதி� ஏதாவ� ெதாழி� ெச�கிேற� எ�' ெகEசி, பா3தா�. 

காசிைய, ப�றி எ�லா	 ெத6+தி�+�	 அ+த, ெப� அட	பி9தா4. அவ3 ேவைல(/, 

ேபாேல�னா பரவாயி�ேல, நாW எ�ைம வா@கி( கற+Bதி நா@க ெபா$2=(/ேவா	 எ�' 

ெசா�னாளா	 - ெபா�ளாதார :கதி� Y�வா� ெத6யாத ெப�. ஒ� ேபாa8கார�(/ 

மைனவியாகி, ேபானா4. 

அ,.ற:	 காசி எ@/ேம ேவைல(/ ேபாகவி�ைல. 'பிஸின8' எ�ற ெபய6� யா3 

யா�டேனா ேச3+� ஊ3 =�றினா�. ெம�ரா8, ெப@கb6� ேவைல(/ 'இ�ட3UZ' எ�' 

அ,பாவி த+ைதைய ஏமா�றி பண	 பி�@கி, ேபா� ெசலவழி�வி�� தி�	பி வ+தா�. 

ேர9ேயா நிைலயதி� தின	 ேபா�( /லாவினா�. 'நாெளா� தகவ�', 'உ@க4 கவனதி�/' 

எ�' க�டைத எ$தி( கா= வா@கினா�. மாத	 75,100 எ�' வ�வைத D, சிகெர�, க4ெள�' 

ெசலவழி�2 =�றினா�. விஸின8 ந�ப3கA(காக எ@காவ� அM,பினா� ப8 ஏறி, ேபா� 

கா6ய	 ெச�வா�.ெசலF(/( ெகா�� எ@காவ� அM,பினா� ேபா�	 /ஷி. 
வ Hட��வதி�ைல. ம2சா� இ�லாத சமய	 சைமய� க�9� dைழ+�வி�வா�ன. ம2சாM(/ 
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ஆ,-ைந� (மி�) ஷி,ெட�றா� N�' மணி(/ வ H� வ+தா�, இர�� தடைவ உணF. அ,பா 

மி�ைலவி�� நி�றதா� ெப�ற பண	 பாதி(/ ேம� கைர+� வி�ட�. ம2சாM(/ நா�/ 

/ழ+ைதகளி� இர�� ெப�. Iடேவ பராம6,பாக N�' மா�க4. அவ3 கLட	 அவ�(/. 

மனிதாவிமானைத( ெகாEசேமM	 பராம6(க அவ3 உைழ,பி� ஷி,9� ேநர	 கிைட(கேவ 

இ�ைல. ம2சானி� நா(/2 சா�ைட வ H2= தா@க :9யாம� உைறதேபா� காசி த�மாறி, 

ேபானா�. காசிைய அட(க :9யாத ம2சானி� ேகாப	, காசியி� அ,பாமீ�, இயலாைமயி� 

வ9காலாக ெம�ல ெம�ல ெதா�ட�. அ,பாF(/	 '=`3' விழ, சா�ைடைய ஒ� நா4 எகிறி, 

பி9�, .ர�9வி�டா� காசி, விைளF- Bரதி� இ+த ெப6ய	மா வ H�9� தEச	. 'ஏ 

ம2சா�ேன�! 

ெகா	ப�ேன�! /�றா வ H�� வாடைகைய!' எ�' மாத	 நாR' Pபா� வாடைக 

ேபா��வி�டா3க4 அ,பM	 மகM	. எ�லா	 காசி(காகதா�. உ�ைமயி� காசியி� 

அ,பாF(/ மன4மீ� அளF கட+த பாச	. காசியி� மீ� அவ� அ(காF(/	! காசியி� ம2சாM	 

ேவ' யா�மி�ைல காசி( ெசா+த அைத மக�. 

ெப6ய	மா வ H�9� காசி(/ நிைலைம :�றி(ெகா�� வ+த�. மனேநாயாளி ேபா� 

ந9�( தி6த காசி(/ ெம�யாகேவ ேலசாக மனேநா� தா(கிய� எ�'தா� நிைன(கிேற�. 

'ஒ� ைபதிய(காரM(/	 என(/	 எ�ன சி�ன விதியாசெம�றா� நா� ைபதியமி�ைல 

அUவளFதா�' எ�' யாேரா ஒ� ேமைல, ெபய3 ெசா�னதாக ெசா�லி தி6+த காசியி� =ய 

எ4ளைல;	 கட+� ெம�லேவ மன ஆேரா(கிய	 /ைற+த�. ஆனாW	 அ@ேக வ H�9லி�+த 

காலதி� நிைறய, ப9தா� எ�' ெத6கிற�. (என(/) .6யாத கவிைதக4 நிைறய எ$தினா�. 

நா� பதிேல ேபாடவி�ைல. 

ஒ� வினா9Iட கா7�ற :9யாம� ெகா+தளிதா� காசி. த�Mட	.(/4ேளேய 

ெபாறியி� சி(கிய ஒ� எலியாகிவி�ட� அவ� மன�. ஒ� :�டா4 மனநல ைவதிய� நாR' 

Pபா� கா=(காக நா�/ தர	 'ஷா(' �`�ெம�� ெச��வி�டா�. கறிேவ,பிைல க�/	 

வாசைன தைல(/4ளி�+� வினா9ேதா'	 அ9,பதாக மன, பிரைமயி�(?) ப6தவி�, 

ேபானானா	 காசி. நிைறய மாதிைரக4... மன	 அட@கவி�ைல. ஷண,பித� - ஷண2சித� 

எ�றானா� காசி. பத9(/4 N�' திைச. இ+த மைல(கிராமதி�/ வ�கிேற� ேப3வழி எ�' 

நா�/ :ைற ப8 ஏறியவ� ஒ� தர	 40 கி.மீ�ட3 வ+�வி�� தி�	பி, இர�� :ைற 100 

கிேலா மீ�ட�(/ 9(ெக� வ+�வி�� ஆறாவ� கிேலா மீ�ட6ேலேய தி�	பிவி�டானா	. ஒ� 

ஜி�னி@ பா(ட6யி� பE= பி6(க, ேபா/	, உறF(கார, ெப�ைண க�யாணதி�/( ேக�� 

அ,பாைவ வாதிதா�. ெப� யா�மி�ைல. ெப6ய,பாவி� ேபதி. ெப6ய,பா இற+தFட� 

ெசா�, பி6,பி� ஒேர அ�ணேனா�, ஜ�ம, பைக ேச3+�வி�டதா� உறவ�', ேபான காசி(/ 

ஒ�'வி�ட அ(காவி� ெப�. ெப6ய	மாF(/ இ+த ஏ�பா�9� ரகசிய ச	மத	. காரண@களி� 

ெசா�	 ஒ�றாக இ�(க(I�	. ெத6யவி�ைல. அ,பாF	 யாைரேயா பா3� ேக��வி�டா3. 

'ெப� ேக�க எ�ன ைத6ய	' எ�' அ,ப� /9கார� B�வைர ஏசி அM,பினானா	. ''ஏேதா ஒ� 

ெபா�O,பா - க�யாண	 ஆனா என(/ எ�லாE ெச6யாயி�	. இ@க ெசா+த(கார@க வ H��ல 

எதைன நாA(/? எ�ணி,பாதா பயமாயி�(/�,பா...'' எ�' ப2ைசயாக( கதறியி�(கிறா4 

காசி. தவி�( ெகா�ேட இ�+தவ� ஒ� மாைலயி� ேத@கா� ப�,பிைய( க9�( ெகா�ேட 

இர�� பா�9�க4 9(-20ஐ( காலி ெச�தா�. விஷய	 ெத6ய, ெப6ய	மா அவசர அவசரமாக 

நா�,பீைய( கைர� வாயி� ஊ�றி வி�டா4. மீ��	 ேவெறா� மனநல டா(ட3. மாதிைரக4. 
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திDெரன ஒ� சாய@கால	 இ	மைல( கிராம ேதா�டதி�/ வ+தா�. உட	. ஊதி( 

க'� ஆ4 பய@கரமாக இ�+தா�. இர�டாவ� நா4 ந2ச6(க ஆர	பி�வி�டா�. யாராவ� 

ெபா�O ேவ��	 எ�'. ஒ� ெபா�ேணாட ஒ� நா4 :$(க தனியா இ�(கO	. ஏ�பா� 

ெச� எ�' பி9வாத	. :,� ைம�க4 பிரயாண	 ெச�� அ+த எ�ைல, .ற சி�ன டFM(/ 

ெச�றா� என(/ ெத6+த ஒ� ெப� - அவA	 ஊ6� இ�ைல. அ+த சமயதி� நாM	 

ேவைலயி� இ�ைல. அ,பா திDெரன இற+�வி�டதா�, கட73 அர= ேவைலையவி�� இ@ேக 

ேதா�ட	 வ+� இர�� வ�ட@களாகிவி�ட�. அ	மா, த@ைககள(/ �ைணயாக 

விவசாயதி� இற@கியி�+ேத�. Iட எ�.ஐ.சி ஏஜ�� ேவைல. ஒ� சாமியா�ட� தHவிர, 

பழ(கமாயி�+த� என(/. எ@க4 கிராம, ப(க	 சி�ன /9ைச ஒ�றி� இ�+தா3. சீ(கிரேம 

ெத6+த�, Iட அழகான ஒ� சிLைய எ�'. நா@க4 ெசா+த( /9ைசயாக ஆசிரம	 க�ட 

வYலிேதா	. 'விேவகான+த6� ம' பிற,.' எ�' ெசா�லி( ெகா�ட சாமியா�(/ நா�தா� 

பிரதம சிLய�. கீழிற@கி சாமியா3 நகர@கA(/, ேபானா3.  கீ3தி பரவிய�. இ@கிaL சாமியா3 

அவ3. ஃபா3ம3 ைல,பி� எ	.பி.ஏ,. ஒ� பழ	 ெப�	 திைர,பட அதிப6� ெந�@கிய உறF(கார3. 

மைனவி ப9தா�9வி�டா4. .�ஷ� வ H�ைடேய தா�9 ஆசிரம	 க�9( ெகா��வி�டா3. 

பி�னாளி�தா� என(/ எ�லா	 ெத6+த�. 

சாமியிட	 காசிைய அைழ�, ேபாேன�. எ�லாவ�ைற;	 ெசா�னா�. ப� வய�, 

ைபயனிட	Iட மனைத( கழ�றி( ைகயி� த+�வி��, 'பா��� மற(காம தாடா' எ�ற ேபாகிற 

த�ைமயி� காசி இ�,பைத சாமியா6� Nைள .6+� ெகா��வி�ட�. 

'நாWேப3 மாதி6 ைல,பிேல ெச�9� ஆகO@கற ஆைசேய அ�, ேபா2= சாமி 
இவM(/' 

'கடF4 ந	பி(ைக உ�டா?' 

காசிேய பதி� ெசா�னா�. '' இ�ேல சாமி... ஆனா 'கடF4'M ஒ�த3 இ�+��டா(Iட 

பரவா�ேல�M ப�� சாமி!'' 

'ந�லா, ேபசறH@கேள; இ�(/ :�னா9 யாராவ� சாமியா3கி�ேட ேபாயி�(கீ@களா?'' 

''ேபாயி�(ேக� சாமி. சகஜ ைசத�யா கி�ேட ேபாேன�. தியான	 க�(க, ேபாேன�. 

ம+திர	 த+தா3. ம+திரைத ெவளிேய ெசா�ல( Iடா��னா3. 'ஐ@'கற அைத ெவளிேய எ�லா	 

ெசா�ேன�. ம'ப9;	 பா� அ,ப9 ெசEசைத ெசா�ேன�. பரவா�ேல ெதாட3+� 

ப�O@க�னா3. கனFக4 ெதா+தரF பதி ெசா�ேன�. ேபான பிறவியிேல அட(கி ெவ2ச 

ஆைசIட இ+த, பிறவியிேல கனவா வ�	னா3. பய+� ேபாயி�ேட� சாமி... அ,.ற	 ேபாகேவ 

இ�ைல...'' 

கைடசியி� சாமியா3 ஒேர வ6யி� காசி(/ அ�4 வா(காக தH3F ெசா�னா3. என(/ 

அதி32சி. ''காசி... உன(/ ெச(8தா� பிர2ைன... Z ஹாU ெச(8 வி ஹ3'' எ�' ர	ைபைய 

அைழ�( கா�9னா3. 

காசி இர�� நா�களாக /ழ	பி :9ெவ�(க :9யாம� இ�+தா� :9யா� எ�' ஒ� 

வழியாக :9F ெசா�னா�. தன(/ த@ைகேபால இ�,பதாகF	, தா� ேவ��வ� தாயான 
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ெப� எ�'	 சாமியா6டேம உளறினா�. ''ேநா அத3 ேகா... aU ஹி	... இ,ப9ேய ெம�டலா 

இ�(க ேவ�9ய�தா�. �ைரஃபா3 ச,ளிேமஷ� நா� ஃபா3 ெச�9ெம��8 இ� 

ெச(=வாலி�9 வி சா�8! ேந� /�நாத3கி�ேட உ�ன, பதி( ேக�ேட�. இ�M	 ப� 

வ�ஷ�(/ உன(/ ேசாதைனக4 பா(கி�னா3. ெமாத�ேல உட	ேபாட நH இ�+� ப$கO	'' 

எ�' :க�(/ ேநராக காசியிட	 ெசா�ன சாமி, அவைன ஆசிரமதி�/4 அைழ� வர 

ேவ�டாெம�' எ�னிட	 ரகசியமாக2 ெசா�லிவி�டா3. 

4 

கீேழ ேபான காசியிடமி�+� ஒ� மாதமாக தகவேல இ�ைல. கீேழ ேகாய:B6� 

சாமியா3 ஒ� பண(கார வ H�9� அ9(க9 எ$+த�Aவா3. ஒ�:ைற நாM	 Iட, ேபாேன�. 

அ+த வ H�9� ஒ� இள	 ெப�, கணவைன ஒ�(கிவி�� தா�வ H� வ+�வி�ட ெப�, N�' 

ெப�களி� ந�,ெப�. 'ஆணாக'=த+திர	 ெப�' வள3+த ெப�. N�' ெப�களி� 

க�Wமி�ைல, .�Wமி�ைல. ஆனா� 'இ	ெபா�ட��' எ�' தாலிைய( கழ�றி வ Hசிவி�� 

வ+�வி�டவ4. Nத - இைறய இர�� சேகாத6கA	 'வசதி'யாக வாX(ைக, ப�டவ3க4. 

சாமியா6ட	 மி/+த விசனேதா� /�	ப	 :ைறயி�ட�. காசி(/ ெத6+த /�	ப	 எ�' 

ெத6+த�. நா� காசியி� ந�ப� எ�பைத;	, காசிைய, ப�றி;	 ஏேதா ேப2= வா(கி� சாமி, 
யேத2ைசயாக த�னிட	 வ+த 'ேக8 ஹி8ட6'களி� ஒ�றாக2 ெசா�லி ைவதா3. காசிைய, 

பா3தேபா� நாM	 யேத2ைசயாக அ+த, ெப�ணி� �யர 8திதிைய, ப�றி ெசா�லி 

ெதாைலேத�. தயாராக காசி(/4ளி�+த விதி, காசியி� பாைஷயி� 'ேகர(ட3' வ H'ெகா�� 

எ$	பிவி�ட�. 

காசி க�யாண	 :9� ஒ� மாத	Iட I9 வாழவி�ைல. இர�டாவ� மாத	 ஒ� நா4 

மாைலயி� இ+த மைல(கிராம� ேதா�ட� வாசலி� வ+� நி�றா�. அ�றிரF :$வ�	 

ஊ�(/4 நா@க4 இர�� ேப3 ம��+தா� B@காம� இ�+தி�,ேபா	. மா,பி4ைள( கைள 

அறேவ இ�ைல. :க	 எ$ைம2 சாணியி� பி9� ைவத� மாதி6 இ�+த�. 

''அைர(கிேலா :+தி6 ேக(/( உ@க எ+த கவிைதைய B(கி�� கைட(/ ேபாக�M 

ேக�கறா�டா மாமனா3. .8தக@கைள( க�9 எைட(, ேபா����, Nைளைய பண	 ப�ண 

Z8 ப�ணO@கறா3. வ H�� மா,பி4ைளயா அ@கேய இ�(கOமா	. ந�தர( /�	ப@க4 

வாழற எ@க ைலM(/ அவளா� வ+� /�	ப	 ப�ண :9யாதா	. பண(கார@கள( க�டா 

ெபாறாைம,படற ெலா(காலி9யா	 எ@கள�. அ,பாைவ;	 'மாமனா3' வ H��ைலேய வ+� 

இ�(கறதானா இ�(கலா@கறா3... NO ேப�(/ ெர�� ேவைல(கார@க இ,ப, இ�M	 

ெர�� ேப3 இ�+தா அவ@கA(/	 ேவைல /�(க ச6யாயி�(/மா	. தின:	 8I�ட3 

சவா6, ஐ8கி`	பா3, நி2சய	 சினிமா, வராத .�தமிX,ட பா��, இUவளFதா� அ+த, 

ெப�O(/ அ�றாட உலக	. அ�ேசஷ� நா�(/	 ெத� நா�(/	 ஆன விதியாச	. எ�னா� 

சகி(க :9யேல. எ�ேனாட 'தா�' இேமT எழெவ�லா	 சனிய� ேவ�டா	, ஒ� 

'ெப�'ணாவாவ� இ�+தி�(கலா	. எ�ணி, பாதா ஒ� ப� ப�ென�� தர	 

I9யி�,ேபா	 - உ�னால ந	ப :9யா�டா /ணா - :த	 ெகா�(க அMமதி2சேதயி�ைல. 

பி9(காமயி�(/	 சில ேப�(/. பரவாயி�ேல. ஆனா இ@ேக 'லி,8' அழ/ ந9ைக 

மE=ளாைவவிட ஒ�ப9 இற@கிட( Iடா�@கற ல�சிய	 எ2ச6(ைக. அழ/ உத�க4. ஆனா 

ெபா� உத�க4. 
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ஒதயா பய	. தனிைம. வினா9க எ�லா	 ெசாட(/ ேபா��. எ�னால :9யேல. 

ம'ப9;	 பைழய ேகாளா' மனசிேல கிள	பி�2=டா /ணா. அ,பாகி�ேட வ+��ேட�. அ,பா 

மன	 வி��, ேபா2=. 'இ+த, .தகெம�லா	 ப9(காம, இத, பி6E= எ�னாேல இ�(க 

:9யா�,பா... எ�னாேல அ+த வ H�ேல சமாளி(க :9யா�,பா... அவ@க ெகளரவ�(/ 

ஈ�க�9, ேபாக :9யா�,பா... என(/ பயமா இ�(/�... அ@கி�+தா நா� த�ெகாைல 

ப�ண(/ேவ�பா' �M கதறிேன�டா. 'ேபாக, ேபாக ச6யா, ேபா/	. நH எதா2ச	 ேவைல(/, 

ேபா :த�ேல'�M அ(கா அ(ைறயா ெசா�னா...'N9��, ேபா'�M அ(கா ேமேல எ6E= 

வி$+ேத�. 'உ�ன, பா��� வ+தா ெகாEச	 மன= நி	மதி,ப�	'M அ,பாகி�ேட ெசா�ேன�. 

ெமா� வ+த பணதிேல Q' Pபா த+� அM,.னா3டா''. 

ஒ� வார	 இ�+தா�. நாM	 சாமியா6ட	 ேபாவைத நி'தி வி�9�+ேத�. ெகாEச 

நா4 நிதானமாக =	மா இ�(க2 ெசா�லி அM,பிவி�ேட�. ெசயW(கான :9வாக எைத;	 

ேயாசி�2 ெசா�லி :9யவி�ைல என(/. /�றFண3F ேவ' மனதி� ஒ� Nைலயி�. 

அவேனா� ேச3+� பா(ெக� பா(ெக�டாக சிகெர� சா	பேல மி2ச	. 

கீேழ ேபான காசிைய, ப�றி இர�� மாத@கA(/ தகவேல இ�ைல. த�ராT 

எ$திதா� பி�னா9 விவர	 ெத6+த�. 

காசி பைழயப9 ஆர	பி�வி�9�(கிறா�. க�ட க�ட B(க மாதிைரக4. பாதி ந9,., 

மீதி ைபதியெமன /3தாைவ( கிழிதி�(கிறா�. 8I�டைர ேவ��ெம�ேற =வ6� 

இ9தா�. மாமனா3 ெபய6W4ள 8I�ட3. அவ�(/ ேகாப	 வராதா? ேபாைத மாதிைர 

அ9ைம எ�' ெச�,பா� அ9(க வ+தா3. திDெரன ஒ� நா4'இனி ந�லப9 இ�,ேப�' எ�ற 

திD3க@கணதி� அ+த அழகான உத�கA(/ ஐ8கி̀ 	, .�,பட	, 8I�ட3 பவனி, ப��2 

ேசைல(/ வா(களி,. எ�' Jைஜ ேபா�டா�. இரவி� க$�(/ கீேழ ஒ� - ஒ� தடைவ 

ம��ேம - .ண32சி :9�, மாதிைர இ�லாமேலேய ந�ல B(க	. வி9;	 :�. 5 மணி(ேக 

எ$+� 8I�டைர விர�9( ெகா�� வ+� அ,¡ைவ எ$,பினா�. இத�/ 'ெமா�' வ+த 

பணதி� Q' காலி. இ,ப9 Jைஜ நா�ைக+� :ைற நட+த�. ெப� வ H�9ேலேய காசி இர�� 

வார	 ெதாட3+� இ�+தா�. ப9,பறிF அதிகமி�லாத அ,பாF(/ ஒ�'ேம .6யவி�ைல. 

சி'வ�ேபால கதறி அ$தா3. மீ��	 B(க மாதிைரக4 வி$@கிவி�டா�. ஆமா3தமான 

த�ெகாைல :ய�சி. க9த	 ேவ' எ$தி ைவ�வி�� க�9ேலறினா�. கதைவ 

தாளி�9�+தா�. ந	பி(ைகேயா� க� N9னா�. அ�த நா4 காைலயி� க� விழி�வி�ட�. 

பய@கர ஏமா�ற	. ஆமா3ததி� ஏமா�ற	. ஆேவச	 க��,படாம� ைகயி� கவர பிேள� 

எ�தா�. த�மாறி( ெகா�ேட நட+� ேபா�... 

ஜி.எ2.சி� இர�� வார@க4 இ�+தா� காசி. அதி தHவிர சிகி2ைச, பி6வி� :த� வார	. 

க$தி� ஒ� சி�ன ஆபேர'�. கா�மா�9� ேக8 ேநா�D8. Personality disorder, Affection seeking 

phenomenon, Advised psycho therapy. 

5 

காசியி� இ�-ேல�� ேமைஜ வி6,பி�கீX ெசா�கிவி�� ெவளிேய வ+ேத�. ேமக 

N�ட	. க�M(/�9ைய 'பலM'(/ ப(க� ேதா�டதி�/, பி9�(ெகா�� 

ேபாகேவ�9ய ேவைல. அ	மாF	, த@ைககA	 அவைர(கா� பறி�( ெகா�9�(கிறா3க4. 
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க�ைற அவிX�, பி9ேத�. காசியி� மீதான நிைனFக4, N�ட	 கைலயாம� நட+� 

ெகா�9�+த�. 

இல(கியமாக எUவளேவா ந�ல ந�ல .தக@க4 ப9�	 காசி இUவளF 

��ப,ப�டா� எ�பைத நிைனதேபா� காசியி� அ+த, ப9,.மீேத என(/ ச+ேதக:	, ச�' 

எ62சW	 உ�டாயி�'. எைத;	 ச+தி,பத�/ :�னாேலேய பய,ப��வி�	 =பாவ	 

அவM(/4 அ9,ைட =பாவமாக ஓ9( ெகா�9�+தேபால - ரத ஓ�டதிRேட /மிழியி�� 

ஒ� அவந	பி(ைகயாக, ெத6யவி�ைல. 

திDெரன பதி�ப� நா�க4 இரFகளி� க� விழி� நிைறய, ப9,பா�. காசி. 
அ,ேபாெத�லா	 நா�/ க9த@க4 வார�(/ எ$திவி�வா�. ேகாய:B6� ஒ� க�டதி� 

காசி(/ ேவெறா� ந�ல ந�பM	Iட இ�+தா�. அவ� இள	 வய=. .�லா@/ழ�, ஓவிய	, 

இரவி� ெந�Eசாைலேயார	 ஒ� D(கைட :�., அைரமணி(ெகா� D /9�(ெகா��, 

வி9ய�காைல நா�/, ஐ+� மணிவைர ேபசி(ெகா�ேட இ�+�வி��, பி6வா3களா	. தன(/ 

கைல - இல(கிய விஷய@களி� நிைறய க�'த+�, ரசைனைய வள3�வி�டதி� அவM(/, 

ெப�	 ப@/�� எ�' காசிேய அவைன, ப�றி2 ெசா�லியி�(கிறா�. விைளFக4 ப�றி 
அEசாத காசியி� ஓ�ைட வா� பலவ Hன	 பல ெம�ைமயான இதய@கைள சில த�ண@களி� 

பாய,ப�திவி�	. அ,9 காய,ப�திய ஒ� ெக�ட த�ணதி� அ+த இள@கவியி� ந�ைப;	 

இழ+�வி�டா�. காசி. இUவளF Bர	 காசி ச6+தத�/, ெதாடராம� ேபான அ+த ந�.	Iட 

ஒ�வைகயி�, காரண@களி� ஒ�றாக என(/ ப�கிற�. 

காசி :(கா� ச+திர கிரகணதி�ேபா� பிற+தவென�M ஒ� தர	 ெசா�லியி�(கிறா�. 

சில கால	 ேஜா8யதி� Iட ந	பி(ைக ைவ�, பா3தா�. த� மன வழ(க,ப9 அைத;	 

வி�டா� இைடயி�. அவ� வைரயி� எ�F	 உ'தியி�ைல எ�னேற ேபா�( 

ெகா�9�(கிறா�. த8தாவா8கியி� 'The House of the Head' ஐ தமிழி� ப9�வி�� என(/ ஒ� 

க9ததி� எ$தினா�. 'ஒUெவா� ைகதி;	 சிைறயிேல வி�+தாளியா இ+த இட	 வ+�வி��, 

ேபாேறா	'@க மன,பா@/ல தா� இ�(கா@க. அதனாேல ஐ	ப� வய=ேல;	 அவ� 

:,பதE= வய=(காரனா�டேம நிைன2=�� நட+�(கறா�-M கைதெசா�லி ெப�ேராவி2 

எ$தறா�... ஒ� வி�+தாளியா நாM	 எ�ைன நிைன2ச��, இ@க கா6ய	 ெசE=��, ேபாக 

:9Eசா எUவளF எUவளF ந�லா இ�(/	?'' 

ஆ8பதி6லி�+� வ+தவ�, N�றாவ� வார	 என(ெகா� க9ததி� எ$தினா�: 

வி�லிய	 கா�ேலா8 வி�லிய	8 ப92சி�9�(ேக�. நிைறய கவிைதக4 என(/ பி92ச�. 

இைடயிேல ஒ� தமாL. ஜி.எ2.சிேல /�த ஒ� /றி,.2 சீ��, பைழய டய6ேல இ�+த� 

க�ணிேல ப�ட�. 'ம':ைற பா3(க... கிழைம மாைல 2 மணி(/ வரF	. இ+த சீ�ைட பதிரமாக 

ைவ�( ெகா4ளF	' M /றி,. அ2ச92சி�+த /�9 Case notes சீ�� அ�. அதிேல Diagnosis @கற 

இடதிேல ேபனாவிேல ெப6சா எ$தியி�(/: CUTTHROAT - Psychiatric-�M cut-throat �னா 

ந	பி(ைக �ேராக	 இ�ைலேய? எவ3 இ�வ3(கிைடேய யா�(/ யா3 ப6சளி2சி�ட ந	பி(ைக 

�ேராக	டா அ�? டா(ட�(/4ேள J+� மாமனா3 எ$தH�டா3 ேபால... 

6 

அ+த இ�-ேல�� '?ராமெஜய'தி�/ பதிலாக காசி(/ நா� ஒ�'ேம எ$தவி�ைல. 

அவனிடமி�+�	 இ+த ஒ�றைர வ�ட@களாக தகவேல இ�ைல. ஆனா� ெச�ற வார	 என( 
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இனிய அதி32சி. எதி3பாராத விதமாக ெப@கb6� ஒ� ம�பான 'பா6�' காசிைய2 ச+திேத�. 

ச�ேற இைளதி�+தா� காசி. நவ Hன ேமா8த6� உைட;	 தைலவாரW	. க�O(/ கீX 

க�வைளய@க4 ெம�ல ெவA� வ�கிற�ேபால. 

இ�மனெமா,பிய தி�மண வில(/ (Mutual Divorce) கிைட� வி�டதாக2 ெசா�னா�. 

:த� :ைற வில(/ ெப�ற� ேபாலேவத தன� அேத '/�	ப வ(கீ�' Nலமாகதா� த� 

ெப�O(/ இ	:ைற;	 அைத2 ெச�ய ேவ��	 என மாஜி மாமனா3 பி9வாத	 பி9� 

இ$ததி� ெகாEச	 கால தாமதமாகி( கிைடத� எ�றா�. அ+த2 ெச�தியி� சி' அதி32சிேயா, 

:$ ச+ேதாஷேமா என(கி�ைல. ர	மி� ஒ� /வா�ட3 /9�வி�� உ�கா3+தி�+தா�. 

வாயி� .ைக+� ெகா�9�+த�. 

ஆ2ச6யமான ச+தி,.தானி� என ஆ3வ	 ெபா@க அவ� :�னா� உ�கா3+தி�+ேத�. 

'அ,.ற	... என இ@க' எ�றத�/ த� விசி9@ கா3டாக ேம� பா(ெக�9லி�+� எ�� நH�9னா�. 

மா3(ெக�9@ ைடர(ட3. அேடய,பா! என(/ மி/+த ச+ேதாஷமாகிவி�ட�. பைழயப9 

இ�லாம� எ,ப9ேயா ஒேர ெதாழிலி� ஒ�9( ெகா��, ந�ப'�( ெகா4ளாம� கவனமாக 

:�ேனறி இ�(கிறா� ேபால. ெவயி�ட6ட	 இ�ெனா� ட	ள3 ேக�டா� காசி. ஒ� ேவைள 

அபய( க�ைடயாக, ப�றினாேன 'கா=, கா=' எ�', அ+த ?ராமெஜய	 ப�Oகிற ேவைலேயா 

இUவளF	! 

'எ,ப9 - எ�லா	' எ�ேற� உ�சாகமாக. 

'அ� அ� எ,ப9ேயா அ,ப9தா� அ� அ�' எ�றா� ேவதா+தி மாதி6. மாைலயி� 

ெதாட@கிய� இரF பதைரவைர ேபசி( ெகா�9�+ேதா	. தன� ஒ�'வி�ட அ�ணனிட	 

வ�9(/ ெகாEச	 பண	 வா@கி :தa� ெச�தி�,பதாக2 ெசா�னா�. Iட இ�(/	 ந�ப�	 

ந�ல மாதி6, ெபா�ளாதார விஷயதி� நிைறய ஒ�ைழ(கிறா3 எ�றா�. இனி காசி பிைழ� 

வி�வா� எ�' வா�வி�ேட ெசா�ேன�. வா�வி��2 சி6தா�. 'நாென@ேக இ@ேக' எ�' 

எ�ைன( ேக�டா�. ஆ;4 பா�கா,. இ�Yர�8 அWவலக ேவைலயாக எ�' நH�92 

ெசா�ேன�. சி6தா�. 'ேநா ,ரா,ள	' எ�றா�. 

'பா6�' நிைறய I�டமி�+�	Iட, ஏ.சி.யானதாேலா எ�னேவா அைமதி I9 இ�+த�. 

எவ3 உர(க, ேபசினாW	 தாX+ேத ேக�ட�. ேக�கF	 ெசா�லF	 நிைறய இ�+�	, 

இ�வ�(	 இைடயி� எ�னேவா சி' தய(க	 நி�றி�+த�. ேபாைதயி� ஒ� :�ேன�ற 

க�டதி� தய(க	 விலகிவி�ட�. ஐ8 ேக�டா� காசி. எ� ட	ளைர சீ(கிர	 காலியா(கி தர2 

ெசா�னா�. சிகெர�ைட( கா�9 எ�(கவி�ைலயா எ�றா�. நி'தியா2=! - எ,பா2=	 இ+த 

மாதி6 ச+த3,ப@களி� ம��	 எ�', ஒ�ைற எ�� உத�9� ெபா�திேன�. பீறி��2 

சி6ததி� ர	 ெபாைறேயறிவி�ட�. 

நாM	 சி6�(ெகா�ேட ேக�ேட�. 

''ஏ�டா காசி இ,ப9 சி6(கிேற? 

'ேநா ,ரா,ள	! இ�லடா /ணா.. சமீபதி� 'Confessions of Zeno' M ஒ� இதாலி நாவ� 

ப92ேச�. அதி� 20 ப(க�(/ ெர�டாவ� அதியாய	. The Last Cigarette �M. சிகெர� விடற� 
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பதி. விட தH3மான	 ேபா�� :9யாம எ,ப9 எ�லா	 அவ8ைத@கறத, பதிேய இ�ப� 

ப(க:	...'' 

நா� பைழய காசிைய, பா3�வி�ேட�. ேமW	 =யச6ைத பாணியி� எ$த,ப�ட அ+த 

நாவைல, ப�றிேய நH�ட ேநர	 .�ல6�, ேபசி( ெகா�ேட ேபானா�. நாவலி� அத� ஆசி6ய3 

Italo Sevevo F	 த�ைன, ேபாலேவ 'ஈ(/E=' ப�றி கவிைத எ$தியி�,பைத;	 விவ6� 

பிர	மா�டமாக ச+ேதாஷ,ப�டா�. ஒ� வா� அ�+திவி��, நா� ெமாழி இன Yழ� விவர@க4 

தவி3�வி��, பா3தா�, அ+த ஏ$ அதியாய நாவ� ஏகேதச	 தன� ெசா�த வாX(ைக 

வரலா' ேபாலேவ இ�(கிற� எ�றா�. அவசிய	 அைத நா� ப9(க ேவ��	 - ேபா� 

அM,.கிேற� எ�றா�. ேமW	 விடாம�, நாவலி� அதியாய தைல,.கைள( ேக4 எ�' 

விய+� ெசா�னா�: 

Introduction 

The Last Cigarette 

The Death of my Father 

The Story of my Marriage 

Wige and Mistress 

A Business Partnership 

Psychoanalysis 

இ�ெனா� /�9 ெப( வா@கினா� காசி. நா� ேபா�ெம�' வி�ேட�. திDெரன, தா� 

ஒ�'	 :�றிW	 மாறிவி�டதாக நா� நிைன�விட ேவ�டாெம�' ச�ேற ெநகிX2சியாக, 

ேலசாக எ2ச6(ைக வி�	 ெதானியிW	, க�க4 வழியாகF	 ேபசினா� காசி. ஒ� சி�ன 

உதாரண	 பா3 எ�' வி�� ெசா�னா�. ஆ' மாத@கA(/ :� நட+ததா	 இ� : 

ஒ�.டபி4Z.சி.ஏ. வி�தியி� த@கி( ெகா��, கிறி8�வ மத நி'வனதி� க��,பா�9� 

இய@க	 ஒ� ெப�க4 க�76யி� ேவைல பா3� வ+த ஒ� இள	 ெபளதிக �ைண 

ேபராசிைய, காசி(/ ஒ� ந�ப� Nல	 இர�ெடா� ச+த3,ப@களி� அறி:கமானா4. மிக 

அழகான ;வதியா	. �ரதி3'ட	 - ஒ� /ழ+ைதேயா� அவ4 விதைவயாகி இர�� வ�ட@க4 

Iட, J3தியாகவி�ைல. த�ைன மண(க வி�,ப	 ேவ�9 வி�தி :கவ6(/ அவA(/ 

க9த	 எ$தி( ேக�9�(கிறா�. நா�/ க9த@க4. கைடசி இர�� க9த@க4 ெரஜி8ட3� தபா�. 

நா�/	 வா3ட� ைகயா� பி6(க,ப�ட�! ந�ப� காசிைய ெத�வி� மட(கி ஆ@கில( ெக�ட 

வா3ைதகளா� அைற+தா�; ெப�ணி� அ�ணனிட	 இ$�வி�ேவ� எ�' மிர�9வி��, 

ேபாேன�. அ+த, ெப� N�' நா�களாக அ$� ெகா�9�,பதாக ேவ' ெசா�லிவி��, 

ேபானா�. ஒ� மாத@ கழி� க�76 வாசலி� அவ4 காலி� விழாத /ைறயாக வ�+தி 
ம�னி,.( ேக��வி�� வ+தானா	 - ம�னி,.( ேக�க, ேபானதாW	 அ+த, ெப�ைண, 

பய:'தி நிைனF த� உட	.(/4 இரத ஓ�டதி� ஒ� உைடயாத /மிழியாக ஓ9( 

ெகா�ேட இ�,பதான� காவிய ேசாக	 எ�றா�. 
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நிமிடதி� காவிய ேசாக	 ப��வி�	 காசியி� மனநிைல இ�M	 - /றி,பாக ெப�க4 

விஷயதி� - மாறேவ இ�ைல எ�' நிைன�( ெகா�ேட�. இ+த ெராமா�9( பா3ைவ ஒ� 

ேநா�( Iறாகேவ இ�M	 ப�கிற�. அவனிட	 என(/. ஆனா� ேவ' நிைனய விஷய@களி� 

/ணமாகியி�,ப� ேப2சிRேட ெத6+த�. 'ஆைச, ப�டைத அைட+த பி�னாW	 ஒ� ப4ள	 

மி2சமாகி அதி� நW@/ேம ஒ� ேசாக	 அைத அMபவிதா� ெத6;	 ஆைசயி� /ண	 எ�ன 

எ�'' - பி�னா� ேப=	ேபா� எத�ேகா இ,ப9 ெசா�னா�. 

சமீபதி� தி�,பதி ேபா� வ+தானா	. ஜாலி �ைணயாக ஒ� ந�பேனா� ேபானவ� 

'க	ெபனி ேஸ('/(/ தாM	 ெமா�ைடய9�( ெகா�டானா	. க	ெபனி ேஸ( ஆக ேவ' 

ேகாவி�கA(/	 அ,ப9ேய ேபா�வி��, தி�வ�ணாமைல வ+த ேபா� ரா	Yர /மா3 

எ�ெறா� ேயாகிைய2 ச+திததாக2 ெசா�னா�. 'நH கதைவ த��	 வித	 சகி(க( I9யதாக 

இ�ைல' எ�பைதேய ேகாப	 தணி+த கைடசியிW	 தன(கான ஒேர ஆசி2 ெச�தியாக அவ3 

வழ@கி அM,பியைத;	 அதி� Jரண அ3தமி�,பதாகF	 ெசா�னா�. 

நா� இ�ெனா� சிகெர� ப�ற ைவ�(ெகா�ேட�. அவ� அ,பாைவ, ப�றி( ேக�ேட�. 

'ேநா ,ரா,ள	' எ�றா�. அ9(9 'ேநா ,ரா,ள	' எ�ற வா3ைதையேய, எத�/	 பதிலாக அவ� 

ெசா�வைத( கவனி�( ெகா�ேட வ+ேத�. ேக�ேட�, சி6�( ெகா�ேட 'ேநா ,ரா,ள	' 

எ�றா�. என(/ அ+த பதி� அ�வ�,பாகF	, எ62சலாகF	 ப�ட�. கா6ய@கைள 

கா6ய@கA(காக ம��ேம ெச�வதி� ஒ� வி�தைலஉண3F	, பரபர,ப�ற ேபரா3வ:	 

இ�,பைத( க��ெகா�� வி�டதா�, எ+த( கா6ய:ேம தன(/, ேபரான+தமாக இ�(கிற� 

எ�றா�. நா� ஒ� நிமிஷ	 ேபசவி�ைல. ெசா�W	ேபா� அவM(/ நா(/ லாவக	 ெகாEச	 

இழ+�, எ$	.வதி� சிரம,ப�டைத, பா3தி�(கிேற�. எ� நா�/ த@ைககA(/	 கா6ய	 

ெச�� :9,பத�/4 ப�ட கLட அMபவ@க4 என(/4 ஒ�ைற எ�ணமாக, மி�னலி� ஒ� 

கீ�றாக உ�(ெகா�� அைற+த� - ஈைய �ர�	 ப�லியாக அ� ேவகமாக ஓ9யதி�, 

ப�லியி� வா� அ'+� நிைனவி� இடறி வி$+த�. 'எ�ன ேயாசைன' எ�றா�. 'ேநா ,ரா,ள	' 

எ�ேற�. சி6�( ெகா�ேட திDெர�' உர(க அவ� Q' ெகா=வ3தி2 =�4கைள( ெகா��, 

இர�9ர�டாக ஒ�9 இ�,பைத, ஒ�' ஒ�றாக தனிதனியாக, பி6�ைவ(க2 ெசா�னா� 

எ�னா� ெபா'ைமயாக2 ெச�ய :9;மா எ�' ேக�டா�. ம' நிமிஷ:	 நா� 

ேபசாதி�+ேத�. :க	 ெதா�� 'எ�ன'? எ�றா�. Iலி எUவளF எ�ேற�. எ$+� எ� :� 

ம�ைடயில9�2 சி6தா. ஓயவி�ைல. இ��9வி�ட� ெவளிேய. ஏ.சி.யிW	 ந�றாக 

விய3�வி�ட� காசி(/. 

வயதான கிழ, பி2ைச(கார3கைள ெத�வி� பா3தா�, மனதி� ஆழதி� அவ3கைள 

த� அ,பாேவா� ஒ� ேகாணதி� ஒ,பி��( ெகா��, /�றFண32சி - =ய இர(க	 - இயலாைம - 

பய	 எ�லா	 கல( அவசர( க�ைணயாக ெசய�ப�ட நா�க4 மாதி6 இ,ேபா� இ�ைல. 

அவ3கைள அவ3களாகேவ பா3� அவ3கA(காக, பா3(க :9கிறெத�'	, அவ3கைள, 

ேபா�ற இ�M	 பல6� 8திதிைய மா�றிவிட சNகதளதி� கா6யமா�ற :ைன+தி�(/	 

சில ந�ல மன(AடM	 தா� பழகி( ெகா�9�,பதாக2 ெசா�னா�. 'மனமாக' இைத =�(கி 
வி�வைத அவ3கேள ஒ�க ெகா4ள மா�டா3கெளனிM	 த� மனதி� ப�ட� இUவளFதா� 

எ�' என(/ .6யாம� ஏேதா ெசா�லி( ெகா�� ேபானா�. ேமW	 என(/ இைமகளி� கன	 

=��9 உண3+ேத�. ெவளியி� ேபானா� ந�றாக இ�(/	 எ�' ப�ட�. காசி ேமW	 ஒ� 

சிகெர�ைட, .� பா(ெக� கிழி� எ�தா�. 
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ஆனாW	, தன(/ க�யாண ஆைச இ	சி(கிற� இ�M	 எ�றா� திDெர�'. தனிைம, 

�ைவத�, ேஹா�ட� இைவகைள;	 தி�மணதி�கான சா(/களி� ஒ�றாக ைவ� 

ேயாசி,பதி� தவ'�டா எ�' எ�னிட	 ஒ� சி'வ�ேபால ேக�டா�. ைபதிய(கார�! ெப�த 

ெப�மைழவி�ட சில மாைல ேநர@களாக, சில நா�க4 கழிவதிலி�+�, த� வாX(ைக(/ ஊ�ட	 

ேசக6�( ெகா4வதாக( Iறினா�. சில சமய	 ேதசிய ெந�Eசாைலயி� ப8ஸி� 

ெதாைலBர	 உ�கா3+�ெகா�� ேபா/	ேபா�, ப8ஸி� `தி I��	 ஓ�ட ேவகதி� ச@கீத2 

சர9� இைண+�வி�	 ேபா� வாX(ைகைய ஒ� அ�.த, ப6சாக உண3வதாகF	 ெசா�னா�. 

என(/	 ேக�க உ�சாகமாகிவி�ட�. ேப2ைச நி'திவி�� ஃபிைர� ைர8 சா,பி�ேவாமா எ�' 

ஆ3வமாக( ேக�டா�. என(/ அவ� ேக�டவித	 மிகF	 பி9தி�+த�, என(/ ஃபிைர� ைர8 

பி9(காவி�டாW	. எUவளேவா தா� நிதான, ப�9�+தாW	 சில சமய	 எ�லா	 

ெகா�9வி�கிற� எ�றா�. தனியைறயி� பி�னிரவி� ேமானதி� தன(/ பி9த கவிஞைன, 

ப9�( ெகா�9�(/	 ேபா�, வாசலி� க�9லிலி�+� அ,பா அவ�(கான ஏேதா ஒ� ெதானி 
ேச3� உர� ெகா�டாவி வி�டா� தா@க :9யவி�ைல. எ$+� ேபா� அ+த வாைய அைட� 

அ:(கிவிடலா	 ேபாலி�(கிற�. ஒ� ெகா�டாவி அ+த மாதி6 வ+தா� ேபா�	, அ+த, 

பி�னிரேவ தன(/ பாX எ�'	 ெசா�னேபா� ச�ேற ேசா3வாகிவி�டா�. அ,பா இற+� வி�ட 

பி�.	 தா� வாX(ைகைய ெதாடரலா	 எ�பத�கான ந	பி(ைக ெம�லேவ I9வ�கிற� 

எ�றா�. அ9,பைட =பாவமாகேவ '=ய	 நசி�' வி�ட நா�ைக+� ந�ப3க4, எ$�, ப9,. 

இெத�லா	 ம��+தா� இத�/ அ9,பைட( காரண	 எ�றா�. எ�ன இ�M	 ெதாட3+� 

ப9�( ெகா�9�(கிறா�தாேன? எ�' ேக��வி�� கைடசி 'சி,'ைப;	 :9தா�. சிகெர� 

ெபா�தி( ெகா�டா�. 

திDெரன தா� சமீபதி� க�ட கனFகைள, ப�றி ேப2ைச மைட மா�றி( ெகா�டா�. 

அழகான க�ணா9( கி�ணதி� மித+த மிளகா� நHைர சி�வ3 கர�9யா� கல(கி( ெகா�ேட 

ேபசினா�. :�ைன, ேபால கனFக4 வ+தாW	, ேநா-,ரா,ள	 எ�றா�. ரமண6� பரவச :க	 

ஒ�:ைற வ+தெத�றா�. ஒ� தடைவ கனவி� கா� ெப�விரைல பா	. க9� ரத	 

வ+தெத�றா�. ஒ� தடைவ கனவி� கா� ெப�விரைல பா	. க9� ரத	 வ+�வி�டதா	. 

பாைடயி� ைவ� ஒ� கனவி� த�ைன( க�டானா	. தHவிரவாதியாக ேபாaஸாரா� 

�ரத,ப�� ஒ� கனவி� ஓ9னானா	. ஓ6ரF ெந�E=வ3 தா�9, மைலக4 தா�9, வி�ணி� 

பற+� ேபாவ� மாதி6, ைககளா� ேபரான+தமாக( கைட+� கைட+� பற+�ெகா�ேட 

இ�+தானா	. இ+த ஒ� கனF ம��	 மீ��	 வராதா எ�' ஏ(க,ப�வதாக2 ெசா�னவ�, 

அ9(க9 தி�	ப தி�	ப வ�	 எ62ச7��	 ஒ� கனெவன, ப`�ைச(/, ப9(காமேலேய 

ேபா�வி�� ஹாலி� திண'வைத2 ெசா�னா� 

கனFகைள நா�/ நா�கA(/( கவனி�, வி9+த�	 ஒ� /ய3 P�� ேநா�9� எ$தி 
ைவ(க ஆர	பிதா�, ஐ+தா	 நா4 வராெத�றா�. ெதாட3+� கவனி�( ெகா�ேட வ+தா� 

கனF .ற:�/ எ�(/	 எ�றா�. மீறி, நி2சய	 வராதா எ�றா� ெப�வாXவி� பல 

.தி6கA(/	 ேபால இத�/	 நி2சயமாக2 ெசா�ல :9யா�தாேன எ�' ேக�டா�. 

கதி, கபடா(க4, :4 கர�9 அல@காரமாக Y� பற(க ேமைஜ(/ வ+தன ஃபிைர� ைர8 

த��க4. அேநகமாக எ� ப@கி� பாதி(/	 ேம� காசிதா� சா,பிட ேவ�9யி�(/	. 
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ெசல�மா� - ��ைம�பி�த� 

1 

ெச�ல	மாA(/ அ,ெபா$�தா� N2= ஒ�@கிய�; நா9;	 அட@கிய�. 
ெச�ல	மா4 ெபயர�ற ெவ�'ட	. ஆனா4. அதாவ� பதியி� :�னிைலயிேல, உ�றா3 
உறவின�(/ ஐ+Q' அ'Q' ைம� Bரதிேல, ப�டண� தனிைமயிேல மா�� 
ேபானா4. 

ெந�றியி� விய3ைவ ஆறாக, ெபாழி+� ெகா�9�+த பிரமநாயக	 பி4ைள, 
ைகயிலி�+த தவி�� :9,ைப2 ச�' எ�ட ைவ�வி��, ெச�ல	மாளாக இ�+த அ+த 
உட	ைப, பா3�( ெகா�9�+தா3. 

ச�' அைர(க� ேபா�டப9 திற+தி�+த இைமகைள N9னா3. அ@ெகா�'	 
இ@ெகா�'மாக வசமிழ+� கிட+த ைககைள எ�� ெநEசி� ேம� ம9� ைவதா3. 
இட� கா� ச�' ஒ� .றமாக ம9+� ேகாணியி�+த�. அைத நிமி3தி, இர�� 
கா�கைள;	 ேச3�ைவ�( கிடதினா3. வாயிதX ச�' திற+தி�+த�. அைத;	 
N9னா3. ெச�ல	மா4 இற+�வி�டா4 எ�' உ4மன உண32சி இ�+தேத ஒழிய, 
8ப6சதி� அவ�(/, .ல,படவி�ைல. அ,ெபா$�தா� N2= அட@கிய�. 

ஒ� ெப�	பAைவ இற(கி( க$�(/ ஆ=வாச	 ெகா�,ப� ேபாலேவ, அவர� 
மனசிலி�+� ெப�	பA இற@கிய�. மனசிேல, மரண, பி6வினா� ��ப, பிரவாக	 
மத/ைட�( ெகா�� ெப�கி அவைர நிைல/ைலய2 ெச�யவி�ைல. சகத3மிணியாக 
இ�+த ஒ� ஜ�ம�(/ ��ப2 =ைம /ைற+�வி�ட� எ�பதிேல அவ�ைடய மன=(/ 
ஒ� நி	மதி. 

பிரமநாயக	 பி4ைள(/ மன,ப(/வ	 ஏ�ப��வி�ட�. சாவி� சாையயிேல அவர� 
மன	 நிைல /ைலயவி�ைல. அதனா� பிரமநாயக	 பி4ைளைய, ப+தவிைனய'த 
ேயாகி என நிைன� விட( Iடா�; அ�ல�, அவர� மன=(/ ேவலி ேபா��, பா�கா� 
வள3�, 'ேபாதி' மர	 வைரயி� ெகா��வி�	 ஞானமி/+த =ேதாதன, ெப�+தைகய�ல 
அவர� பிதா. வ'ைம, ேநா�, சா(கா� N�ைற;	 ேந6� அdபவிதவேர. 

பிரமநாயக	 பி4ைள வாXவி� ேம�ப4ள@கைள, பா3தி�(கிறா3 எ�றா�, அவ3 
ஏறிய சி'சி' ேம�க4 யாF	 ப9,ப9யாக இற@கி( ெகா�ேட ேபா/	 ப4ளதி� 
ேகாளா'கேளயா/	. வாXF எ�ற ஓ3 அdபவ	 அவ�(/ ஏ�ப�	ேபா� அவ3 
ேம�9லி�+�தா� .ற,ப�டா3. 

/�	பதி� சகல ெசலFகA(/	 வ�ஷ+ேதா'	 வ�மான	 அளி(/	 
நில.ல�கைள, ப@கி�டா�, ப�9னி கிட(காம� பா3�( ெகா4ள(I9ய அளF 
���களாக, பாக, ப��வைத அவசியமா(/	 அளF(/ வ	ச வி�தி உைடயவ3 
பிரமநாயக	 பி4ைளயி� பிதா. 
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பிரமநாயக	 பி4ைள நா�காவ� /ழ+ைத. சி' வயசி� ப9,பி� ச�'2 Y9ைகயாக 
இ�+ததா�, ம�றவ3கA(/( ைகெய$� வாசி(/	வைரயி� ைககா�9வி�� அவைர, 
ப9,பிதா3 அவ3 தக,பனா3. அவ�(/ இ�+த ெபா�4 வசதி, மக� ஊைரவி�� ஐ+Q' 
அ'Q' ைம� எ�9 வ+�	, ப�9னி கிட(காம� ம��	 பா3�( ெகா4ள( I9ய 
அளF(ேக க�வி வசதி அளித�. உ�ற ப�வதி� பிரமநாயக	 பி4ைள(/2 ெச�ல	மா4 
ைகைய, பி9�, அ	மி மிதி� அ�+ததி பா3(க ைவ(/	 பா(கிய	 கிைடத�. 

பிரமநாயக	 பி4ைளயி� தக,பனா3 காலமானா3. ெசா� பாகமாயி�'. /�	ப( 
கட� விவகார	 வியா2சிய எ�ைலைய எ�டாதப9 Nதவ3 இ�+த சமாளி(க, பிரமநாயக	 
பி4ைள ஜHவேனாபாய�(காக2 ெச�ல	மாைள( ைக,பி9� அைழ�( ெகா�� 
ெச�ைன(/ வ+� தEச	 ./+தா3. 

ெச�ைன அவ�(/ நி	மதிய�ற வாXைவ( ெகா�� அ(கினி, ப`�ைச ெச�த�. 
ெச�ல	மா4 வ H�9ேல அவ�(/ நி	மதிய�ற வாXைவ( ெகா��2 ேசாதிதா4; 
/ணதினா� அ�ல, உட	பினா�. அவA(/ உட	. ைந+�வி�ட�. பி4ைள(/ ெவளியி� 
சதா ெதா�ைல. வ H�9ேல உ4bர அ6(/	 ரண	. 

பிரமநாயக	 பி4ைள ஒ� ஜFளி( கைடயி� ேவைல பா3(கிறா3. ஜFளி(கைட 
:தலாளி, ஒ� ேஜா9 ஜHவ�க4 உடைல( கீேழ ேபா��விடாம� இ�(கேவ�9ய அளF 
ஊதிய	 த�கிறா3. ெச�ல	மாளி� வியாதி அதி� பாதிைய தி�'வி�வ�ட� கட� எ�ற 
ெபய6� ெவளியிW	 பட�கிற�. 

பிரமநாயக	 பி4ைள(/ மனசி� எ$	 ெதா�ைலக4, :தலி� ரண	 கா�9, பிற/ 
ஆறி மர�, ேபான வ�வாகிவி�டன. ச	பளேததி எ�' ஒ�' இ�ைல. ேதைவயான 
ேபா� வா@கி(ெகா4ள ேவ��	 எ�ப� ச	பிரதாய	. அதாவ� ேதைவைய :�I�9 
எதி3பா3�, அத�காக :தலாளியி� மனைச, ப(/வமைடய2 ெச��, பிற/ தினச6 
இைடவிடாம� ேக��( ேக��, வழ(க	ேபால இ�'	 கிைட(கா� எ�ற மன ஓ�2சWட� 
ேக�/	ேபா�, நிதானைத( /ைல(/	ப9யாக அவ3 ெகா�� வி�வைத, 
ெப�'(ெகா�� வ H� தி�	.வேத அவ3 ேவைல பா3(/	 8தாபனதி� வள:ைற. 
இ,ப9யாக, மாத	 :$வ�	 தவைண வா6யாக ேதைவகைள, பி6�, ஒ� 
கா6ய�(காக எதி3பா3த ெதாைகைய அதியாவசியமாக :ைளத ேவ' ஒ�'(காக2 
ெசலவழி�வி��, பா	. த� வாைல தாேன வி$@க :யW	 சா�3ய�ட� 
பிரமநாயக	 பி4ைள தம� வாXவி� ஜHவேனாபாய வசதிகைள ேதைவ எ�ற எ�ைல 
காண:9யாத பாைலவனைத, பாசன	 ெச�ய, தவைண எ�ற வ9கா�கைள 
உபேயாகி(கிறா3. 

ெச�ல	மாA(/ உட	. இ�', ேபாயி�'. இைடவிடாத மன உைள2சW	 
ப�9னி;	 ேச3+� ேநா� அவைள( கிடதிவி�	. காைலயி� க�ட ஆேரா(கிய	 
மாைலயி� அ8தமி�வி�	. இைத :�னி��	 சி(கனைத உேதசி�	 பிரமநாயக	 
பி4ைள நக6� எ�ைல கட+�, ச�'( கலகல,.( /ைறவாக உ4ள, மி�சார வசதி 
இ�லாத இடதி� வசி� வ+தா3. அதிகாைலயி� பசிைய ஆ�றி( ெகா�� ைக, 
ெபா�டண�ட� கா� நைடயாகேவ .ற,ப�� தம� வயி�', பிைழ,பி� 
நிைல(கள�(/ வ+�வி�வா3. பிற/ அ@கி�+� ந�றாக இ��9, ெசயW4ளவ3க4 
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சா,பி��( கைள,பா'	 த�ணதி� வ H�� நைடைய மிதி,பா3. ெச�ல	மா4 அ�ைற, 
ெபா$ைத( கழித நிைலதா� அவர� சா,பா��(/ Nலாதார வசதி. வ�	ேபா� வ H� 
இ��9, ெவளிவாச� கதF தாழிடாம� சாதி( கிட+த� எ�றா� அவ3 உ4ேள ெச�' 
கா� :க	 க$வி அd�டானாதிகைள :9�( ெகா�ட பி�பா� அ�,. N�9னா� தா� 
இ� ஜHவ�க4 பசியா'வத�/ மா3(க	 உ��. அவ3 வ H� அைட;	 த�ணதி� அ+த, 
பிரா+திய�( கைடக4 யாF	 N9( கிட(/மாைகயா� வ H�9� உ4ளைத ைவ�தா� 
கழி(க ேவ��	. சில சமய@களி� வ H�9� உ4ள� எ�ப� காலியான பாதிர@க4 எ�ற 
ெபா�� ெபாலிF(/4 ப+த,ப��( கிட(/	. அ2சமய@களிW	 பி4ைளயவ3களி� நிதான	 
/ைல+�விடா�. ெவ+நH3 ைவதாவ� மைனவி(/( ெகா�,பா3. 

இ,ப9யாக, பிரமநாயக	 பி4ைள ெச�ைனயி� ப� வ�ஷ@கைள;	 
கழி�வி�டா3. அவ�(/ ஒUெவா� சமய@களி� ஊ�(/, ேபா�வி�ேமாமா எ�ற 
�ணி2சலான நிைனF ேதா�'வ�	 உ��. ஆனா� அ�த நிமிஷ	, ச(தியி�ைம 
மனசி� ஆX+த ஏமா�றைத, ைக,ைப, தைரயி��வி�	. ேமW	 அ@/ எ,ப9ெய�லா	 
இ�(/ேமா எ�ற பய	 அவ�ைடய மனைச ெவ��9ய�. 

ச@கட@கைள நிவ3தி�( ெகா4A	 மா3(க@கைள, ப�றி அவ3, அேதா கிடதி 
இ�(கிறேத அ+த2 சடல�ட�, அதி� N2= ஓ9(ெகா�� ேபசாத சில சமய@களி�, 
உ�லாசமாக ஊ�(/, ேபா�வி�வதி� உ4ள =க@கைள, ப�றி, ேபசிய�	 உ��. 
ெச�ல	மா4, வற�ட உத�களி� சில சமய	 உ�சாகமி/தியா� கA(ெக�' சி6� 
ெவ9,. உ�� ப�ணி( ெகா4வா4. ஊ3, ேப2=, த�சமய	 பிர2சைனகைள மற,பத�/2 
ெசௗக6யமாக, ேபாைத த�	 கEசா ம�+தாகேவ அ+த த	பதிகA(/ உபேயாக,ப�� 
வ+த�. 

2 

அ�' பிரமநாயக	 பி4ைள அதிகாைலயி� பழEேசா�' N�ைட;ட� 
நைட,ப9ைய தா��	ெபா$� ெச�ல	மாA(/ எ$+� நடமாட :9+த�. இரF அவ3 
தி�	.	ேபா� தி�,தி;ட� சா,பிட, அவ�(/, பி6யமான காண �ைவயW	 ஒ� 
.ளியி�ட கறி;	 ைவ(க, ேபாவதாக2 ெசா�லிவி��, ைகயி� உமி(க62 சா	பWட� 
.ைழ(கைட(/2 ெச�றா4. 

"இ�ைண(கிதா� சிெத தெல B(கி நடமா�ெத. வ Hணா உட	ெப 
அெல�9(கிடாேத" எ�' நைட,ப9ைய தா�9ய தி�. பி4ைள தி�	பி நி�' 
மைனவிைய எ2ச6�வி��, ெவளி, .றமாக( கதைவ இ$�2 சாதி, ஒ� ைகயா� 
அைத2 ச�', பி9�2 சம� ெச��, நிைல(/	 கதF(/	 இ�+த இைடெவளியி� 
விரைல வி�� உ4தாX,பாைள2 சமகாரமாக, ேபா�டா3. பிற/ தாX,பா4 ெகா�9யி� 
வி$+�வி�டதா எ�பைத( கதைவ த4ளி,பா3� வி��, ெத�வி� இற@கி நட+தா3. 

அ�' வழி ெந�க அவர� மன= கைட(கார, பி4ைளயி� மன, ப(/வைத;	 
ெச�ல	மாளி� அபிலாைஷகைள;ேம =�றி2 =�றி வ�டமி�� வ+த�. 
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ெச�ல	மா4, ேப2சி� ேபா(கி�, அதாவ� :+திய நா4 இரF, ெநE= வலி(/ 
ஒ�றடமி��(ெகா�9�(/	ேபா�, "வ�கிற ெபா@கW(/ வ H�� அ6சி சா,பிடேவO	. 
ஊ�(/ ஒ�(க ேபா�,ேபா�� வரலா	; வ�	ேபா� ெந�லி(கா� அைட;	, ஒ� ப9 
:�(க வதW	 எ��(கி�� வரO	" எ�' ெசா�லி வி�டா4. 

ேப2சிேல வா3ைதக4 ேம�ைமயாகதா� இ�+தன. அைதவிட அவ4 .லி, பா� 
ெகா��வ�	ப9 ேக�9�(கலா	; பிர	ம விைத க�' வ�	ப9 ெசா�லியி�(கலா	. 
அைவ அவ�(/ எ�டா( கனவாக, ப�9ரா. 

"அத�/ எ�ன, பா3�( ெகா4Aேவாேம! இ�ன	 .ர�டாசி களியலிேய; 
அத�க,.றம�லவா ெபா@கைல, ப�றி நிைன(கO	?" எ�றா3. 

"அ� சதிதா�; இ,பேம ெசா�னாதாேன, அFக ஒ� வளி ப�Oவாக!" எ�' 
அவகாச அவசியைத விள(கினா4 ெச�ல	மா4. 'அFக' எ�ற� கைட :தலாளி, 
பி4ைளையதா�. 

"தHபாவளி(/ ஒ@க பா� கவைலயி�ேல; கைடயிேலயி�+� வ�	; இ+த வ�ஷ	 
என(/ எ�னவா	?" எ�' ேக�டா4. 

"எ�F	 உன(/, பி9தமானதா, பா� எ��, ேபா�டா, ேபா2=. ெமாத�ேல நH 
எA+� தைலைய B(கி உ(கா�" எ�' சி6தா3 பிரமநாயக	. 

வழி ெந�க, 'அவA(/ எ�னைத, ப�'( கண(கி� எ$திவி�� எ��( ெகா�� 
வ�வ�? பைழய பா(கிேய தHரவி�ைலேய! நா	 ேமW	 ேமW	 கண(ேக�றி( ெகா�ேட 
ேபானா� அdமதி,பா3களா?' எ�ெற�லா	 எ�ணமி��( ெகா�ேட நட+தா3. கைட(/4 
dைழ+� ேசா�', ெபா�டணைத;	 ேம�ேவ�9ைய;	 அவ�ைடய Nைலயி� 
ைவதா3. 

"எ�னேட ெபரமநாயக	, ஏ� இதினி நாளிய? யா� வ+� கைடெய ெதற,பா�M 
ெநன2=(கி�ேட? வ H�9ேல எ,ப9 இ�(/? சதி, சதி, ேமேல ேபாயி அைர, பீ= 703 
எ��(கி�� வா; ைகேயாட வட(/ Nைலயிேல, பனிய� க�� இ�(/ பா�, அைத;	 
அ,ப9ேய B(கியா" எ�ற :தலாளி ஆ(ைஞ அவைர 8தாபன இய(கதி� 
இைண�வி�ட�. ஒ� கஜ	, அைர( கஜ�, ப��, ப$(கா, ேசல	, ெகா4ேளகால	, 
பா,லி�, �வி� - எ�ெற�லா	 ப	பரமாக வயி�'( கடFA(/ லqா32சைன ெச�� 
ெகா�9�+தா3 பிரமநாயக	 பி4ைள. 

மாைல ஒ�ப� மணி(/ :தலாளி, பி4ைளயவ3களிட	 தய@கி தய@கி தம� 
ேதைவைய எ��2 ெசா�லி, மாதி6 கா��வத�காக N�' ேசைலகைள, பதிF 
ெச��வி��, ேம� ேவ�9யி� :9+தவராக வ H� ேநா(கி நட+தா3. 
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நைட,ப9ய�கி�, பிரமநாயக	 பி4ைள வ+� N�ைடைய இற(கிைவ�வி��, 
கதF2 ச+�(கிைடயி� வழ(க	ேபா� விர�கைள வி�� உ4தாைழ ெநகிXதினா3. 
ெத�வி�, இ�4 வி$@கிய நா� ஒ�' உற(க( கல(க�ட� ஊைளயி�� அ$த�. 
அத� ஏ(க( /ர� அைலேம� அைலயாக ேமேலா@கி எ$+� ம@கிய�. 

பிரமநாயக	 பி4ைள கதைவ த4ளி திற+� ெகா�� உ4ேள dைழ+தா3. 

வ H�9� விள(கி�ைல. 'உற@கி இ�,பா4. நாளியாகேல...' என நிைன�( ெகா�ேட 
நிைலமாடதி� இ�+த ெந�,., ெப�9ைய எ�� அ�கிலி�+த சிமினி விள(ைக 
ஏ�றினா3. அ+த மிM(க�டா� J2சி இ�ைள திர�9 திர�9( கா�9ய�. அத� 
ம@கலான ெவளி2ச	 அவர� ஆகி�திைய, Jதாகாரமாக2 =வ6� நடமாட ைவத�. 

:த� க�ைட தா�9 உ4ேள dைழ+தா3. ெச�ல	மா4 .ைடைவ �ணிைய 
வி6�, ெகா�@ைக ைவ� இட�.றமாக ஒ�(களி�( கிட+தா4. வல�ைக பி�.றமாக 
வி$+� ெதா�+� கிட+த�. அவ4 கிட+த நிைல, B(கம�ல எ�பைத உண3திய�. 
பிரமநாயக	 பி4ைள /னி+� :க�(/ ேநேர விள(ைக, பி9�, பா3தா3. க� ஏற2 
ெச�கியி�+த�. ெநEசி� ம��	 சிறி� �9,.; =வாச	 ெம�லிய இைழேபா� 
ஓ9(ெகா�9�+த�. 

நிமி3+� பி�.றமாக, .ைழ(கைட(/2 ெச�றா3. ேபா/	ேபா� அவர� பா3ைவ 
சைமய� க�9� வி$+த�. உணெவ�லா	 தயா6� வ6ைசயாக எ�� அ�(கி இ�+த�. 
அ�,பி� ெவ+நH3 ெகாதி�( ெகா�9�+த�. 

சாவகாசமாக, கிண�றி� ஜல	 ெமா�� கா� ைககைள2 =த	 ெச��ெகா�டா3. 
தி�	ப உ4 dைழ+� அ�,ப9யிலி�+த அக� விள(/ தி6ைய நிமி�9 தி�தி 
ஏ�றினா3. ப(கதிலி�+த மாடதிலி�+� ஒ� =(/ ��ைட;	 ெந�,., ெப�9ைய;	 
எ��( ெகா�� உ4க��(/ தி�	பி வ+தா3. 

=வ6� ப(கதிலி�+த /�விள(ைக ஏ�றிைவ�வி��, ெச�ல	மாள�கி� வ+� 
உ�கா3+தா3. ைக;	 காW	 ஜி�லி�9�+தன. க�Jர ைதலைத உ4ள@ைகயி� ஊ�றி, 
Y� ஏ'	ப9 ேத��வி��, கமறலான அத� ெந9ைய N(க�கி� பி9தா3. 
பிரேயாஜன	 இ�ைல. எ�ெணைய ஊ�றி2 ச�', பத�ற�ட� N(கி� ேமW	 
கபாலதிW	 தடவினா3. பிற/ எ$+� ெச�' ெகாதி(/	 நHைர ஒ� பாதிரதி� எ��( 
ெகா�� வ+�, ைகயிW	 காலிW	 ெநEசிWமாக ஒ�றடமி�டா3. அதிW	 பிரேயாஜன	 
இ�ைல. =(/ ��ைட விள(கி� க6�, .ைகைய N(க�கி� பி9தா3. 

:க	 ஒ� .றமாக2 சா�+தி�+ததனா� வா(காக இ�ைல. ெம�வாக அவைள, 
.ர�9 மல3தி, ப�(க ைவதா3. ம'ப9;	 =(/, .ைகைய, பிரேயாகிதா3. 

இர�� :ைற ஊதிய�	 ெச�ல	மா4, .ைகைய தவி3(க2 சிறி� தைலைய 
அைச(க ஆர	பிதா4. உடைலேய அதிர ைவ(/	 ஒ� ெப6ய �	ம�. ம'ப9;	 
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மய(க	. ம'ப9;	 .ைகைய ஊத, :னகி, சி' /ழ+ைத மாதி6 அ$�ெகா�ேட, 
"த�ணி..." எ�' ேக�டா4 ெச�ல	மா4. 

"இ+தா, ெகாEச	 வாைய இ,ப9 திற+�(ேகா" எ�' சி' த	ள6� ெவ+நHைர 
எ�� வாைய நைன(க :ய�றா3. அத�/4 ம'ப9;	 ப� கி�9வி�ட�; மய(க	. 

பிரமநாயக	 பி4ைள, தா	 அdபவJ3வமாக( க�ட சிகி2ைசைய மீ��	 
பிரேயாகிதா3. 

ெச�ல	மா4 சிO@கி(ெகா�ேட ஏறி�� விழிதா4. எ@கி�(கிேறா	 எ�ப� 
அவA(/, .6யாத�ேபால அவ4 பா3ைவ ேக4விகைள2 ெசா6+த�. 

"நH@க எ,ப வ+திய? அ	ெமெய எ@ேக? உ@கA(காக2 சைம2= வ2சி(கி�� எதைன 
ேநரமா( கா�(கி�� இ�,பா?" எ�றா4. 

பிரமநாயக	 பி4ைள இ	மாதி6யான ேக4வி(/, பதி� ெசா�லி, இதமாக, .ர�� 
கிட+த பிர(ைஞைய ெதளிவி,பதி� நி.ண3. ேக4விகA(/2 ச6யான பதி� ெசா�ல 
ேவ��	 எ�பதி�ைல; ேக�டத�/ உ6ய பதி� ெசா�னா� ேபா�	. 

திDெர�' ெச�ல	மா4 அவர� ைகைய எ�9, பி9�( ெகா��, "அ	மா, அ	மா, 
ஊ�(/, ேபாயி�ேவா	. அ+த �ேராகி வ+தா .92=( க�9, ேபா�� வி�வா�... �ேராகி! 
�ேராகி..." எ�' உ2ச 8தாயியி� கதி( ெகா�� ேபானா4. /ர� கி`2சி�ட�. 
பிரமநாயக	 பி4ைள இட� ைகயா� ஒ� �ணிைய( /ளி3+த ஜலதி� நைன� 
ெந�றியி� இ�டா3. 

ெச�ல	மா4 ம'ப9;	 பித�ற ஆர	பிதா4. எதி6லி�,ப� யா3 எ�ப� 
அவA(/, .ல,படவி�ைல. "அ	மா, அ	மா... நH எ,ேபா வ+ேத?... த+தி ெகா�தா@களா...?" 
எ�றா4. 

"ஆமா	. இ,ப+தா� வ+ேத�. த+தி வ+த�. உட	.(/ எ,ப9 இ�(கிற�?" எ�' 
பிரமநாயக	 பி4ைள தாயாக ந9தா3. ெச�ல	மாளி� தா� இற+� ஐ+� வ�ஷ@க4 
ஆகி�றன. இவA(/ இ	மாதி6, பித�ற� வ�	ேபாெத�லா	 தா� உயி�ட� இ�,பதாக 
ஒ� பிரைம ெதாட3+� ஏ�ப�	. 

"அ	மா, என(/( ெகாEச	 த�ணி தா ... இF@க இ,ப9தா	மா... எ�ைன, 
ேபா����, ேபா����( கைட(/, ேபாயி�தாக... எ,ப ஊ�(/, ேபாகலா	?... யா� 
எ@காைல;	 ைகைய;	 க�9, ேபா��, ேபா�டா?... இனிேம நா� ெபாடெவேய 
ேக(கேல... எ�ைன( க�9, ேபாடாதிய... ெம�வா நக+� நக+ேத ஊ�(/, ேபாயி�ேத�. 
ஐேயா! எ�ெனவி�9�@ க�னா! நா� உ@கைள எ�ன ெசEேச�?... ெகாEச	 அF�விட 
மா�9யளா?... நா� எ@க	ைமைய, பா�,ேபா�� வ+தி�ேத�... அ,.ற	 எ�ைன( க�9, 
ேபா��(கி�@க." 

ம'ப9;	 ெச�ல	மாA(/ நிைனF த,பிய�. 
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ைவதியைர, ேபா� அைழ� வரலாமா எ�' நிைனதா3 பிரமநாயக	 பி4ைள. 
'இவைள இ,ப9ேய தனியாக வி��வி�� எ,ப9, ேபாவ�? ெகாEச Bரமா?' 

ம'ப9;	 =(/, பிரேயாக	 ெச�தா3. 

நா9 ெம�வாக ஓ9(ெகா�9�+த�. 

ெச�ல	மா4 ெச�, ேபாவாேளா எ�ற பய	 பிரமநாயக	 பி4ைளயி� மனசி� 
ேலசாக ஊசலா9ய�. 

அ+த, பயதிேல மன உைள2சேலா ெசா�ைல மீ'	 �(கதி� வலிேயா இ�ைல. 
வியாதிய8தனி� நா(/ உண�	 ஒ� ைக,.	, அத�/2 ச�' ஆழமாக ஒ� நி	மதி;	 
இ�+தன. எUவளF கLட,ப��	 எ�ன பல� எ�ற ஒ� மைல,.. 

ெச�ல	மா4 சிO@கி( ெகா�ேட ஒ� .றமாக2 ச6+� ப�தா4. 

எ�ன ெசா�Wகிறா4 எ�ப� பி9படாம�, காW(/ ஒ�றடமி��2 Y� உ�டா(கி( 
ெகா�9�+த பிரமநாயக	 பி4ைள, "எ�ன ேவ��	?" எ�' ேக��(ெகா�� அவள� 
தைல, .றமாக தி�	.:�, =வாச	 ச6யாக ஓட ஆர	பித�. ெச�ல	மா4 
மய(கதிலி�+� வி�ப�� B@க ஆர	பிதா4. :கதி� ெவறி2ேசா9(கிட+த ேநா�( 
கைள ம@கி அக�ற�. 

ப� நிமிஷ	 கழியவி�ைல; ெச�ல	மா4 விழி�( ெகா�டா4. ேமெல�லா	 ஏ� 
நைன+தி�(கிற� எ�' தடவி, பா3�( ெகா�� சிதறி( கிட+த ஞாபகைத( ேகாைவ 
ெச�ய :ய�றா4. 

"தைலைய வலி(கிற�" எ�றா4 சிO@கி( ெகா�ேட. 

"ேமெல�லா	 J��, J�டாக வலி(/�" எ�' ெசா�லிவி��( க�கைள 
ெம�வாக N9னா4. 

"மனைச அல�9( ெகா4ளாம� நி	மதியாக B@/; காைலயி� ச6யாக, 
ேபா�வி�	" எ�றா3. 

"உ	" எ�' ெகா�� க�கைள N9யவ4, "நா(ைக வற���; த�ணி" எ�றா4, 
எ$+� உ�கா3+� ெகா��. 

"ஏ+தி6யாேத; விள,ேபாேற" எ�' ெகா�ேட :�ைக தா@கியப9 ெவ+நHைர ஒ� 
த	ள6� ெகா�தா3. அைத ெதா��, பா3�வி��, "அ� வா�டா	. ப2ைச த�ணி 
ெகா�@க. நா(ைக வற���" எ�றா4. 

"ப2ைச த�ணி /9(க,படா�; ெவ+நிதா� உட	.(/ ந�ல�" எ�' ெசா�லி, 
பா3தா3; த3(க	 ப�ணி அவைள அல��வைதவிட( /ளி3+த ஜலைத( 
ெகா��வி�வேத ந�ல� எ�' ஊ�றி( ெகா��வி�� ெம�வாக, ப�(க ைவதா3. 
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க�ைண N92 சில விநா9க4 கழித�	, "உ@கைளதாேன; எ,ப வ+திய? 
சா,பி�9யளா?" எ�றா4. 

"நா� சா,பி�டா2=. நH ப�� B@/; =	மா ஒ�ைண மாதி ஒ�ைண 
ெநன2=(காேத" எ�றா3 பிரமநாயக	 பி4ைள. பதி� அவ4 ெசவியி� வி$+த�; 
பிர(ைஞயி� பதியவி�ைல. ெச�ல	 B@கிவி�டா4. 

பிரமநாயக	 பி4ைள ேகாைர, பாைய எ�� வாச� கதF, .றமாக வி6�( 
ெகா��, ":�கா" எ�' ெகா�டாவி;ட� உ�கா�	ெபா$�, ஒ� ேகாழி Iவிய�. உலக	 
�யிலக�ற�. பி4ைளயவ3கA(/2 ச�' உட	ைப2 ச6(க இட	 ெகா�(கவி�ைல. 
:ழ@காைல( க�9(ெகா�ேட உ�கா3+� ெகா�9�+தா3. மன	 ம��	 ெதாட3ப�ற பல 
பைழய நிகX2சிகைள ெதா�� ெதா�� தாவி( ெகா�9�+த�. 

ெபா$�	 .லர ஆர	பித�. கறிகா� வி�பைன(காக தைலயி� =ம� எ��2 
ெச�W	 ெப�க4, வ3தகதி� ச�'2 ெசயலி�+ததா� ைக வ�9யி� கா�கறி ஏ�றி 
நரவாகன சவா6 ெச�;	 ெப�களி� /ர� பி4ைளயவ3கைள நிைனF( ேகாயிலிலி�+� 
விர�9ய�. உ4ேள ெச�' /னி+� கவனிதா3. ெகா�@ைகயாக ம9�, க�ன�(/ 
அ�ைட ெகா��, உத�க4 ஒ�.ற	 =ழி(க, அவ4 ஆX+த நிதிைரயி� இ�+தா4. 

எ$+தி�+த�	 வயி�றி�/ ஏதாவ� =ட2=ட( ெகா�தா� நல	 எ�' 
நிைனதவரா� உ4க��(/2 ெச�' அ�,ைப, ப�ற ைவ�வி��, .ைழ(கைட,.ற	 
ெச�றா3. 

அவ3 தி�	பிவ+� ":�கா" எ�' விJதிைய ெந�றியி� இ��(ெகா�9�(ைகயி�, 
ெச�ல	மா4 விழி� எ$+தி�+� ப�(ைகயி� உ�கா3+� தைலைய உதறி( ேகாதி( 
க�9( ெகா�� சிO@கிய வ�ண	 உ4ேள ஏறி��, பா3தா4. 

"இ,ெபா எ,ப9 இ�(/? ந�லா B@கிென ேபால இ�(ேக" எ�றா3 பிரமநாயக	 
பி4ைள. 

"ேமெல�லா	 அ92=, ேபா�டா,பேல ெபலகீனமா இ�(/. பசி(கி�... =ட2=ட 
ஏதாவ� இ�+தா ேதவைல" எ�' ெச�ல	மா4, தைலைய2 ச�' இற(கி, உ2சிைய2 
ெசாறி+தப9, .�வைத ெநறி�( ெகா�� ெசா�னா4. 

"அ�,பிேல க�,ப�9( கா,பி, ேபா�9�(ேக�; ப�ைல ேத2=,பி��2 சா,பி�டா, 
ேபா/�; ப� ேத�(க ெவ+நி எ�� தர��மா?" எ�றா3. 

"ெவ+நிெய எ��, ெபாறவாச�ெல வ2சி�@க. நா� ேபா� ேத2=(கி�ேத�" 
எ�றா4 ெச�ல	மா4. 

"ந�ல கைதயாதா� இ�(/; ேந�( ெகட+த ெகட,ெப மற+� ேபானியா? நடமாட, 
படா�." 
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"ஒ@கA(/தா� எ�ன, வரவர அசி@க	 கிசி@க	 இ�லாெம,ேபா/�" எ�' 
ெசா�லி( ெகா�ேட =��9 வா6( க�9( ெகா�� எ$+தா4. கா� த4ளா9ய�. 

N=Nெச�' இைர�( ெகா�� =வ6� ைககைள ஊ�றி( ெகா�டா4. 
பிரமநாயக	 பி4ைள ச�ெட�' பா�+� அவள� ேதா4ப�ைடைய, பி9�( ெகா�டா3. 

"ைபய எ�ைன, ெபாறவாசW(/( ெகா�� வி�9�@க. ப�ைல ேத(க��	. நி(க 
:9ய�ேல" எ�றா4. 

அவAைடய வித�டாவாத�(/, ேபா(/( ெகா��, ைகதா@கலாக, 
.ைழ(கைடயி� ெகா��ேபா� அவைள உ�கார ைவதா3. 

ப�ைல ேத��வி��, "அ,பாடா" "அ	மாடா" எ�ற அ@கலா�,.கAட� 
ெச�ல	மா4 மீ��	 ப�(ைகயி� வ+� ப�,பத�/4 உட� தள3+�வி�ட�. ப�தFட� 
தள32சியாக( க�கைள N9னா4. 

பி4ைளயவ3க4 கா,பி எ��வ+� ஆ�றி(ெகா��, "பதமாக இ�(/, /9; 
ஆறி,ேபா2=�M ெசா�லாேத" எ�றா3. அத�/ அவளா� பதி� ெசா�ல :9யவி�ைல. 
ைகயம3தினா4. சில நிமிஷ@க4 கழி� ெம�வாக( க�கைள திற+தா4. சிரம�ட� 
ைககைள ஊ�றி( ெகா�� எ$+� உ�கா3+தா4. த	ள6லி�+த கா,பிைய ெதா��, 
பா3�வி��, "Yேட இ�ைலேய! அ�,பிேல க@/ ெகட(கா? ெகாEச	 வ2= எ�� 
வா�@க" எ�றா4. 

"அெத அ,பி9ேய வ2சி'; ேவெற Yடா இ�(/; தாேர�" எ�' ேவ' ஒ� 
பாதிரதி� இ�M	 ெகாEச	 எ��வ+� த+தா3. 

கா,பிைய எ�� ெநE=(/ இதமாக ஒ�றடமி��(ெகா��, சாவகாசமாக 
ஒUெவா� மிடறாக( /9�( ெகா�9�+த ெச�ல	மா4, "நH@க எ�ன சா,பி�9ய?" 
எ�றா4. 

"பைழய� இ�+த�. ஓ3 உ��ைட சா,பி�ேட�. நH கா,பிைய2 சீ(கிர	 /9. 
ேநரமா/�. ைவதியைன, ேபா�, பா3�(கி�� வாேர�" எ�றா3. 

"ைவதியM	 ேவ�டா	; ஒ�O	 ேவ�டா	. என(/ எ�ன இ,ப? வ Hணா( 
காெச( க6யா(காதிக. .ளி,பா எ�F	 தி�னா ேதவைல. .ளி2ச ேதாைசமாF இ�+�ேத, 
அெத எ�ன ப�ணிய?" எ�றா4. 

".ளி,பாவ� கதி6(காயாவ�? கா,பிைய( /92=,பி��, ப�தி�. நா� 
ைவதியைன( I�9(கி�� வாேர�; ேந�( ெகட+த ெகட,. மற+� ேபா2=, ேபாேல!" 
எ�' எ$+தா3. 

"அ+த( கா,பிைய ஏ� வ Hணா(கிறிய? நH@க சா,பி�@கேள�" எ�றா4 ெச�ல	மா4. 



28 

 

ைவதியைன ேத92 ெச�ற பிரமநாயக	 பி4ைள, பEசதி� அ9ப�டவ� ேபா�ற 
சித ைவதிய சிகாமணி ஒ�வைன ேத9, பி9� அைழ�( ெகா�� வ+தா3. 
இ�வ�	 உ4ேள dைழ+தேபா� ப�(ைகயி� ெச�ல	மாைள( காணவி�ைல. 

அ�,ப@கைரயி� '=3' '=3' எ�' ேதாைச =�	 ச,த	 ேக�ட�. ைவதியைர, 
பாைய வி6� உ�காரைவ�வி��, "எ�னைத2 ெசா�னாW	 கா�ேல 
ஏறமா�ேட�கிறேத; இ�ன	 எ�ன சி'பி4ைளயா?" எ�' /ர� ெகா��( ெகா�� 
உ4ேள dைழ+தா3 பி4ைள. 

ேவ3(க வி'வி'(க, ெச�ல	மா4 த� ச(தி(/ மீறிய கா6யதி� ஈ�ப�9�+தா4. 
ைக ந�(கதா� ேதாைச மாF சி+தி( கிட+த�. த�டதி� ஒ� ேதாைச க6+� கிட+த�. 
அ�த� வா(காக வ�	 எ�' எ�ெண� மிளகா�, ெபா9 :தலிய உபகரண@கAட� 
ேதாைச( க�ைல, பா3�( ெகா�9�+தா4 ெச�ல	மா4. அவைர ஏறி��, பா3�2 
சி6தா4. 

"ேபா�	 ேபா�	. சி6(காேத; ைவதிய3 வ+தி�(கிறா3. ஏ+தி6" எ�' அவைள( 
ைகைய, பி9� B(கினா3. 

"இெத( க�ைல வி�� எ��, ேபா�� வ�கிேற�." 

"நH ஏ+தி6" எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட ெவ+� ெகா�9�+த ேதாைச;ட� க�ைல2 
ச��வதா� ஏ+தி எ�� அக�றினா3. 

"நH@க ேபா@க. நாேன வ�ேத�" எ�' /ைல+த உைடைய2 சீ3தி�தி(ெகா��, 
த4ளா9, பி� ெதாட3+� வ+� பாயி� உ�கா3+தா4. 

ைவதிய� நா9ைய, ப`�சிதா�. நா(ைக நH�ட2 ெசா�லி( கவனிதா�. 

"அ	மா, இ,ப9 இ�(கிறேபா� நH@க எ$+தி62= நட(கேவ Iடா�. உட	. இ�, 
ேபா2=. ெதகன ச(திேய இ�லிேய! இ�M	 NO நாைள(/ ெவ'	 பா� கEசிதா� 
ஆகார	. உட	.(/ வW ெகாEச	 வ+த�	 ம�+� ெகா�(கலா	. கா,பிைய( ெகாEச 
நாைள(கி நி'தி ைவயி@க. காைலயிW	 ராதி6யிW	 பா�. மதியா�னமா( கEசி. 
ப�(ைகெய வி�� எ+தி6(கேவ Iடா�. ஐயா, மய(க	 வ+தா இ+த2 ெச+Bரைத 
ேதனி� /ழ,பி நா(கிெல தடF@க. இ+த ைதலைத N(/ த�9W	 ெபா�9W	 
தடF@க; நா� NO நா4 கழிE= வ�கிேற�" எ�' ம�+�(/( ைகயி� ஒ� Pபா� 
வா@கி( ெகா�� ெவளிேயறினா�. 

"பா�, பா�, ந�ல ைவதியைன ேத9, .92சா+திய; பா� கEசி2 
சா,பிடOமா	; ஆ�! நா� எ�ன கா2ச(கா6யா? ஒட	பிேல ெபலகீன	 இ�(கிறெத( 
க��பி9(க ைவதியனா வரO	? மMசா�னா மய(க	 வாறதி�ைலயா! வ+தா, வ+த 
வளியா, ேபா/�" எ�றா4 ெச�ல	மா4. 

இ+த2 சமயதி� ெவளியி�, "ஐயா, ஐயா!" எ�' ஒ� /ர� ேக�ட�. 
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"எ�ன, :Mசாமியா! உ4ேள வா. ஏ� வரேல�M ேக�� வி�டாகளா(/	. வ H�9ேல 
அ	மாF(/ உட	. /ணமி�ேல; ேந� த,பின� ம' பிைழ,.; நாைள(/ :9Eசா 
வ�கிேற� எ�' ெசா�W. :னிசாமி, நH என(/ ஒ� கா6ய	 ெச�வாயா? அ+த எதி32 
சரகதிேல ஒ� மா�� ெதா$வ	 இ�(/� பா�; அ@ேக பா�கார நா;� இ�,பா3. நா� 
ெகாEச	 I,பி�ேட� எ�' I�9(ெகா�� வா" எ�' அM,பினா3. 

"எ� ேப6ேல பளிெய, ேபா��( கைட(/, ேபாகாேம இ�(க ேவ�டா	. ேபா�2 
ச	பள, பணெத வா@கி(கி�� வா�@க" எ�றா4 ெச�ல	மா4. 

"அெடேட! மற+ேத ேபாயி�ேட�. ேந�, ெபாடைவ எ�தா+� வ2ேச�; உன(/ எ� 
.92சி�(/ பா�. ேவ�டாதெத( /�� அM,பிடலா	" எ�' N�ைடைய எ�� வ+� 
ைவதா3 பிரமநாயக	 பி4ைள. 

"வி9ய�ைனேய N�ைடைய, பாேத�; ேக(கO	M ெநன2ேச�; மற+ேத ேபா2=" 
எ�' Iறி(ெகா�ேட N�ைடயிலி�+த N�' .ைடைவகைள;	 .ர�9, .ர�9, 
பா3தா4. 

"என(/ இ+த, ப2ைசதா� .92சி�(/; எ�ன ெவைலயா	?" எ�றா4. 

"அெத,பதி ஒன(ெக�ன? .92செத எ��(ேகா" எ�' ப2ைச, .ைடைவைய 
எ�� அலமா6யி� ைவ�வி��, ம�ற இர�ைட;	 N�ைடயாக( க�92 =வேராதி� 
ைவதா3. 

"க�டமானி(/( காெச2 ெசலF ப�ணி,.��, பி�னாேல க�ைண த4ளி(கி�� 
நி(காதிய. நா� இ,பேவ ெசா�லி, பி�ேட�" எ�' க�9,., ப�ணினா4 ெச�ல	மா4. 

வ+த பா�கார நா;�விட	 N�' தின@கA(/2 =தமான ப=	பாW(/ ஏ�பா� 
ெச��வி��, கைட :தலாளியிட	 தா	 ேக�டதாக P.15 வா@கி வ�	ப9;	, ேசைல 
N�ைடைய2 ேச3,பி� வி�	ப9;	 :னிசாமியிட	 ெசா�லியM,பினா3. 

4 

அ�' பாயி� தைல சா�(க ஆர	பிததிலி�+� ெச�ல	மாA(/ உட	. 
ேமாசமாகி( ெகா�ேட ேபாயி�'. qHண	 அதிகமாயி�'. மதியா�ன	 அவைள( 
கவனி�2 =2�ைஷ ெச�தத� பயனாக, அ�,பி� கிட+த பா� கEசி, பைச மாதி6( /A 
/A எ�றாகிவிட, பிரமநாயக	 பி4ைள அதி� ெவ+நHைர வி��( கல(கி அவA(/( 
ெகா�(க :ய�றா3. பலவ Hனதினா� அேராசிக	 அதிகமாகிவிடேவ உடேன வா+தி எ�� 
வி�ட�. ஆனா� /ம�ட� நி�கவி�ைல. ெச�ல	மா4 நிைன� நிைன� வாயிெல�(க 
ஆர	பிதா4. உட� தள32சி மி/+�விட, ம'ப9;	 பைழய ேகாளா'க4 தைல B(க 
ஆர	பிதன. 

அ�கி� இ�+� ெகா�� காைல;	 ைகைய;	 பி9�, பி9�( ைக 
ஓ�+த�தா� மி2ச	. பக� N�' மணி(ெக�லா	 ேசா3F ேமa�டா� ெச�ல	மா4 
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மய@கி( கிட+தா4. ெச�, ேபா� வி�ேவாேமா எ�ற பய	 அவA(/ ஏ�ப�ட�. 
ஒUெவா� சமய@களி� N(/	 ைக;	 /ர(/ வலி� இ$� வா@க ஆர	பிதன. 

"என(/ எ�னேவா ஒ� மாதி6யாக வ��, ேவெறா� ைவதியைன, பா3தா� 
ேதவைல" எ�றா4 ெச�ல	மா4. 

"உட	. தள3+தி�,பதா� இ,ப9 இ�(கிற�. ெசா�Wகிறப9, ஆடாெம அச@காெம 
ப��( கிட+தாதாேன! பய,பட ேவ�டா	; எ�லா	 ச6யாக, ேபாயி�	" எ�றா3 
பிரமநாயக	 பி4ைள. 

அவ�(/	 உ4A(/4 ச�' விப`தமாக, ப�ட�. "ெகாEச ேநரதி� பா�கார� 
வ�வா�. பாைல வா@கி ைவ�வி�� டா(டைர( I,பி��(ெகா�� வ�கிேற�. 
/�னB3 அைதெய வர2ெசா�லி( காயித	 எ$த�டா?" எ�றா3. 

"எAதி எ�ன�(/? அவளாேல இ+த Bரா ெதாைல(/ த�ன+தனியா வ+�(கிட 
:9;மா? ெகாEச	 க�,ப�9( கா,பி =ட2=ட, ேபா�� தா6யளா? இ+த வா+தியாவ� 
ெசெத நி(/	" எ�' ெசா�லிவி��2 ச�' க�ைண N9னா4. 

"இ+த மா@ெகா�ைட ��ெட( ெகாEச	 வாயிேல ஒ�(கி(ேகா; நா� கா,பி 
ேபா�� தாேர�" எ�' அ�,ப@கைர(/2 ெச�றா3. 

அவ3 அ�,ைப, பி6�வி�� அனலி� ச�' ெவ+நH3 இடலா	 எ�' தவைல 
த�ணHைர அ�,ேப�'	ேபா� பா�காரM	 வ+தா�. 

க�,ப�9( கா,பிைய2 ெச�ல	மா4 அ�கி� ைவ�வி��, பாைல( கா�2சி ஒ� 
பாதிரதி� ஊ�றி ைவ�வி��, "நா� ேபா� டா(டைர( I�9(ெகா�� வ�கிேற�" 
எ�' ெவளிேய .ற,ப�டா3. 

"=�@க வ+� ேச�@க; என(/ ஒ�ப9யா வ��" எ�' N9ய க�கைள 
திற(காதப9 ெசா�னா4 ெச�ல	மா4. அUவளF தள32சி. ெவளி(கதF கிறH2சி��, 
பிரமநாயக	 பி4ைள .ற,ப��வி�டைத அறிவித�. 

அவ3 தி�	பி வ�	ேபா� ெபா$� க�(கிவி�ட�. எவேரா ஓ3 ஒ�றைரயணா 
எ�.எ	.பி.யி� வ H�� வாசலி� அவர� வ�ைக(காக( கா�( கா� நி�றா3. அவ�	 
வ�வதாக( காணவி�ைல. கவைல, க�பைனயா� பல மட@/ ெப�கி ேதா�ற, 
நிைலைம;	 விலாச:	 ெத6வி�, உடேன வ�	ப9 ெகEசி( க�தாசி 
எ$திைவ�வி�� வ H��(/ தி�	பி வ+தா3. 

கதைவ திற+�ெகா�� உ4ேள dைழ+த�	 அவ3 க�ட கா�சி தி�(கிட 
ைவத�. ெச�ல	மா4 :�றதி� மய@கி( கிட+தா4. ச�' :� /9த கா,பி 
வா+திெய��2 சிதறி( கிட+த�. 

அவசர அவசரமாக விள(ைக ஏ�றினா3. ெவ+நHைர எ�� வ+� அவ4 ேம� சிதறி( 
கிட+த /ம�ட�கைள( க$வி, அவைள B(கிவ+� ப�(ைகயி� கிடதினா3. 
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ைவதிய� ெகா��வி��2 ெச�ற ெச+Bரைத ேதனி� /ழ,பி நா(கி� 
தடவினா3. N(கிW	, கா� ைககளிW	 ைதலைத தடவினா3. பிர(ைஞ வரவி�ைல. 
N2= இைழேயா9(ெகா�9�+த�. மீ��	 ைதலைத2 ச�' தாராளமாகவி�� உடலி� 
ேத�� மய(க	 ெதளிவி(க :ய�'ெகா�9�+தா3. 

அ2சமய	 ெவளிேய ஒ� 6qா வ+� நி�ற�. "ஸா3! உ4ேள யா3 இ�(கிற�?" 
எ�' /ர� ெகா��( ெகா�ேட ைக,ெப�9;	 வ'ைம;மாக டா(ட3 உ4ேள வ+தா3. 

"ந�ல சமயதி� வ+தH3கைளயா!" எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட அவைர வரேவ�றா3 
பிரமநாயக	 பி4ைள. 

"இ,ேபா எ�ன?" எ�றப9ேய அ�கி� வ+� உ�கா3+� ைகைய, பி9�, பா3தா3. 
வாைய திற(க :ய�றா3. ப� கி�9வி�9�+த�. 

"ஒ� ெந�,., ெப�9 இ�+தா( ெகா�� வா�@க; ஊசி /தO	" எ�றா3. 

பிரமநாயக	 பி4ைள அ�கி� மாடதி� இ�(/	 ெந�,., ெப�9ைய மற+�வி�� 
அ�,ப@கைர(/ ஓ9னா3. அவர� வ�ைக(காக( காதி�,பத�காக ேமா��வைளைய, 
பா3(க :ய�ற டா(ட6� க�கA(/ மாட� ெந�,., ெப�9 ெத6+த�. எ�� '8பி6�' 
விள(ைக ஏ�றி ம�+� /�	 ஊசிைய ெந�,பி� =டைவ�2 =த,ப�தினா3. ைகயி� 
ெந�,., ெப�9;ட� அச� வழிய ேவ3ைவ வழிய நி�' ெகா�9�+த பிரமநாயக	 
பி4ைளயிட	, இட� ைகைய2 ச�' விள(க�கி� B(கி, பி9�( ெகா4A	ப9 
ெசா�லிவி��, ம�+ைத( /தி ஏ�றினா3. இர�ெடா� விநா9க4 இ�வ�	 அவைளேய 
பா3�( ெகா�9�+தா3க4. 

ெச�ல	மா4 சிO@க ஆர	பிதா4. 

டா(ட3 ெம�வாக த	:ைடய க�விகைள எ��, ெப�9யி� ைவதா3. 
"ெகாEச	 சீய(கா�, ெபா9 இ�+தா� ெகா�@ேகா" எ�' ேக�டா3. பிரமநாயக	 பி4ைள 
ேவ�9 �ைவ(/	 ெவ4ைள2 சF(கார( க�9ைய( ெகா�(க, ெமௗனமாக( ைக 
க$விவி��, "B@/கிறா, ேபாலி�(கிற�. எ$,ப ேவ�டா	. எ$+தா� பா� ம��	 
ெகா�@க4; இ	மாதி6( ேக8க4 வ H�9� ைவதி�,ப� சFக6ய( /ைற2ச� ஐயா; 
ஆ8பதி6தா� ந�ல�" எ�' Iறி(ெகா�ேட ெப�9ைய B(கி( ெகா�� எ$+� 
நட+தா3. 

:� ெதாட3+த பி4ைள, "எ,ப9 இ�(கிற�?" எ�' விநயமாக( ேக�க, "இ,ெபா$� 
ஒ�'	 ெசா�Wவத�கி�ைல. எத�/	 நாைள காைல வ+� எ�னிட	 எ,ப9 இ�(கிற� 
எ�' ெசா�W@க4; பிற/ பா3,ேபா	; இ+த 6qா(காரM(/ ஒ� நாலணா ெகா�@க4" 
எ�' ெசா�லி( ெகா�ேட வ�9யி� ஏறி(ெகா�டா3. ம9யிலி�+த சி�லைற மனித 
மா�9� ம9(/ மாறிய�. 6qா ெச�Wவைத, பா3� நி�'வி�� உ4ேள தி�	பினா3. 

ெச�ல	மா4 B@கி(ெகா�9�+தா4. 



32 

 

பிரமநாயக	 பி4ைள ஓைச,படாம� அ�கி� வ+� உ�கா3+� அவைளேய பா3�( 
ெகா�9�+தா3. ெதா�டா� விழி� வி�வாேளா எ�ற அ2ச	. 

அவAைடய ெநEசி� ேம� ஓ3 ஈ வ+� உ�கா3+த�. ெம�ைமயான �ணியி� 
ேம� அத�/ உ�கா3+தி�(க, பி6ய	 இ�ைல. ம'ப9;	 பற+� வ�டமி��, அவள� 
உ4ள@ைகயி� உ�கா3+த�. ம'ப9;	 பற+�, எ@/ அம3வ� எ�' பி9படாத� ேபால 

வ�டமி��, பற+த�. கைடசியாக அவAைடய உத�9� ேம� உ�கா3+த�. 

"B B" எ�' �,பி(ெகா�� உத�ைட, .ற@ைகயா� ேத�தப9 ெச�ல	மா4 

விழி�( ெகா�டா4. 

ச�' ேநர	 அவைரேய உ�', பா3�( ெகா�9�+தா4. 

"உ@கA(/( ெகாEச@Iட இர(கேம இ�ைல. எ�ைன இ,ப9, ேபா����, 

ேபாயி�9யேள" எ�' க9+� ெகா�டா4. 

"நா� இ�லாமலி�(க,ேபா நH ஏ+தி62= நடமாடலாமா?" எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட அவ4 

க�னைத தடவி(ெகா�தா3. 

"நா� ெச�தா� ேபாேவ� ேபாலி�(/; வ Hணா தட.ட� ப�ணாதிய" எ�' 

ெசா�லிவி��( க�ைண N9னா4. 

"உட	பி� தள32சியாக இ�(கிறதா� தா� அ,ப9 ேதாO�; காைல, பி9(க�டா?" 

எ�' ெம�வாக தடவி(ெகா�தா3. 

"அ,பாடா! ேமெல�லா	 வலி(/�. உ4A(/4ேள ஜி�W�M வ��. எ� ைகைய, 

.92சி(கி��, ப(கதிேலேய இ�@க" எ�' அவ3 ைகைய2 ெச�ல	மா4 த� இர�� 

ைககளாW	 பி9�( ெகா�� க�கைள N9( ெகா�டா4. 

ச�' ேநர	 ேபசாம� இ�+�வி��, "அ	ைமெய, பா(கO	 ேபால இ�(/" எ�' 

க�கைள திற(காமேல ெசா�னா4. 

"நாைள(/ உடேன வ�	ப9 த+தி ெகா�தா, ேபா/�; அ�(ெக�ன பிரமாத	?" எ�றா3 

பி4ைள. அவ�(/, பய	 த�9ய�. பிர(ைஞ தட	 .ர��வி�டதா? 

"ஊ	, ��ெட வ Hணா(க ேவ�டா	. க�தாசி ேபா�டா� ேபா�	. அவ எ@ெக வர,ேபாறா? 

நாைள(காவ� நH@க கைட(/, ேபா@க" எ�றா4 ெச�ல	மா4. 

"நH ெகாEச	 மனெச அல�9(காேம ப��(ேகா" எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட அவ4 

ைக,பி9,பிலி�+� வல� ைகைய வி�வி�(ெகா�� ெந�றிைய தடவி( ெகா�தா3. 

"வலி(/�. தாகமாக இ�(/, ெகாEச	 ெவ+நி" எ�றா4. 
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"ெவ+நி வயைத, ெபர��	; இ,ப+தாேன வா+திெய�த�?" எ�றா3. ெம�வாக அவ4 

ைகக4 இர�ைட;	 பி9�( ெகா�� :கைதேய பா3�( ெகா�9�+தா3. 

ெச�ல	மாA(/( காைலயிலி�+த :க,ெபாலிF ம@கிவி�ட�. உத�க4 ச�' நHல	 

பா6�வி�டன. அ9(க9 வற�சிைய தவி3(க உத�ைட ந(கி( ெகா�டா4. 

"ெநEசி� எ�னமாேவா படபடெவ�' அ9(/�" எ�றா4 ம'ப9;	. 

"எ�லா	 தள32சியி� ேகாளா'தா�; பய,படாேத" எ�' ெநEைச தடவி(ெகா�தா3. 

ஒ� விநா9 கழி�, "பசி(/�; பாைல தா�@க. நா� B@/ேத�" எ�றா4 

ெச�ல	மா4. 

"இேதா எ�� வாேர�" எ�' உ4ேள ஓ92 ெச�றா3 பிரமநாயக	 பி4ைள. பா� 

திைற+� ேபாயி�+த�. அவ�(/ தி(ெக�ற�. மாடதிேல உல3+�ேபான எWமி2ச	பழ	 

இ�+த�. அைத எ�� ெவ+நH6� பிழி+� ச3(கைரயி�� அவள�கி� ெகா��வ+� ைவ�( 

ெகா�� உ�கா3+தா3. ச�' ேநர	 Yடான பானகைத( /9(/	 ப(/வ�(/ ஆ�றினா3. 

"ெச�ல	மா!" எ�' ெம�வாக( I,பி�டா3. 

பதி� இ�ைல. N2= நிதானமாக வ+� ெகா�9�+த�. 

"ெச�ல	மா, பா� ெதைரE= ேபா2=; பானக	 தாேர�. /92=,.�� B@/" எ�றா3. 

"ஆக��	" எ�ப� ேபால அவ4 ெம�வாக அைசதா4. 

சி' த	ள6� ஊ�றி ெம�வாக வாயி� ஊ�றினா3. இர�� மட(/( /9�வி�� 

தைலைய அைச�வி�டா4. 

"ஏ�, ெவள(ைக..." - வி(கWட� உட� /W@கிய�. ெநE= வி	மி அம3+த�. காW	 

ைக;	 ெவ�9 வா@கின. 

அதி32சி ஓ�+த�	 பி4ைள பானகைத( ெகா�தா3. அ� இ�.ற:	 வழி+�வி�ட�. 

பாதிரைத ெம�வாக ைவ�வி�� ெதா��, பா3தா3. 

உட�தா� இ�+த�. 

ைவத ைகைய மா�றாம� Jதாகாரமாக2 =வ6� வி$+த தம� சாையைய, பா3தா3. 

அத� ைகக4 ெச�ல	மா4 ெநEைச ேதா�9 உயிைர, பி�@/வனேபா� இ�+தன. 

சித ைவதிய� ெகா�த ம�+தி� மிEசி( கிட+தவ�ைற உட	பி� பிரேயாகி�, 

பா3தா3. "இனிேம� ஆவ� ஒ�'மி�ைல" எ�ப� ெத6+�	 தவி�� ஒ�றட	 ெகா��, 

பா3தா3. 
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அவர� ெந�றியி� விய3ைவ அ+த உடலி� க� இைமயி� ெசா�9ய�. 

அைர(க� ேபா�9�+த அைத ந�றாக N9னா3. /ர(/வலி இ$த காைல நிமி3தி( 

கிடதினா3. ைககைள ெநEசி� ம9� ைவதா3. 

அ�கி� உ�கா3+தி�+தவ3 பிர(ைஞயி� தளதளெவ�' ெகாதி(/	 ெவ+நH6� 

அைழ,.( ேக�ட�. 

உ4ேள ெச�' ெச�ல	மா4 எ,ேபா�	 /ளி(/	 ப�வ�(/, ப(/வ,ப�தினா3. 

உடைல எ�� வ+தா3. "ெச�ல	மா4 இUவளF கனமி�ைலேய; எ�னமா( கன(கிற�!" 

எ�' எ�ணமி�டா3. 

தைல வச,படாம� ச6+� ச6+� வி$+த�. 

கீேழ உ�காரைவ�, நி�' தம� :ழ@காலி� சா�� ைவ� தவைல த�ணH3 

:$வைத;	 வி��( /ளி,பா�9னா3. மEச4 இ�(/மிட	 ெத6யாததனா� அத�/ வசதி 
இ�லாம� ேபா�வி�ட�. ேம��ணிைய ைவ� உடைல �வ�9னா3. 

மீ��	 எ��( ெகா�� வ+� ப�(ைகயி� கிடதினா3. அவA(/ என வா@கிய 

ப2ைச, .டைவைய அ+த உடலி� =�றி( க�ட,ப�ட�. ெந�றியி� விJதி;	 /@/ம:	 

இ�டா3. தைலமா�9ன�கி� /�விள(ைக ஏ�றிைவதா3. எ,ெபா$ேதா ஒ� சர8வதி 
Jைஜ(/ வா@கின சா	பிராணி ஞாபக	 வ+த�. கன� எ�� வ+� ைவ�, ெபா9ைய 

Bவினா3. நிைற நாழி ைவதா3. 

ெச�ல	மா4 உட	.(/2 ெச�யேவ�9ய பவிதிரமான பணிவிைடகைள2 ெச�� 

:9�வி�� அைதேய பா3� நி�றா3. 

Iடதி� N2= திண'வ� ேபா� இ�+த�. ெவளிவாசW(/ வ+� ெத�வி� இற@கி 
நி�றா3. 

ஊசி( கா�' அவ3 உட	ைப வ�9ய�. 

வானதிேல ெதறிெக��2 சிதறி( கிட+த ந�சதிர@களி� தி6ச@/( கிரகம�டல	 

அவ3 க�ணி� ப�ட�. அவ�(/ வான சா8திர	 ெத6யா�. ச@/ ம�டலதி� கா�, Bரதி� 

ெத6+த க',. ஊசி( ேகா.ரதி� மா�9( ெகா�� அ8தமி(கேவா உதயமாகேவா :9யாம� 

தவித�. 

அ�கி�, "ஐயா!" எ�றா� :னிசாமி. 

":தலாளி /�தா@க" எ�' ேநா��கைள நH�9னா�; "அ	மாF(/ எ,ப9 இ�(/?" 

எ�றா�. 



35 

 

"அ	மா தவறி, ேபாயி�டா@க. நH இ+த ேநா�ைட வ2=(க; ஒ� த+தி எAதி தாேர�. 

அெத( /��,.��, :தலாளி ஐயா வ H�9ேல ெசா�W. வ�	ேபா� அ	ப�டM(/	 

ெசா�லிவி�� வா" எ�றா3. 

நிதானமாகேவ ேபசினா3; /ரலி� உைள2ச� ெதானி(கவி�ைல. 

பிரமி�,ேபான :னிசாமி த+தி ெகா�(க ஓ9னா�. 

பிரமநாயக	 பி4ைள உ4ேள தி�	பி வ+� உ�கா3+தா3. கனலி� மீ��	 ெகாEச	 

சா	பிராணிைய Bவினா3. 

அ+த ஈ ம'ப9;	 அ+த உடலி� :கதி� வ�டமி�� உ�கா3+த�. 

பிரமநாயக	 பி4ைள அைத உ�காரவிடாம� விர��வத�/ விசிறியா� ெம�வாக 

வ Hசி(ெகா�ேட இ�+தா3. 

அதிகாைலயி�, மனசி� வ�தமி�லாம�, பிலா(கண	 ெதா�(/	 ஒ� ெப�ணி� 

அ$ைகயி� ெவளி,ப�ட ேவஷைத மைற,பத�/ ெவளியி� இர�ைட2 ச@/ பிலா(கண	 

ெதா�த�. 
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கா�சைன - ��ைம�பி�த� 

அ�' இரF :$வ�	 என(/ B(க	 பி9(கேவயி�ைல. காரண	 எ�னெவ�' 

ெசா�ல :9யவி�ைல. மன=(/( கLட:	 இ�ைல, அளF(/ மிEசிய இ�ப:	 இ�ைல, 

இ+த மாதி6 B(க	 பி9(காம� இ�(க. எ�ேலாைர;	 ேபாலதா� நாM	. ஆனா� 

எ�Mைடய ெதாழி� எ�ேலா�ைடய�	ேபா� அ�ல. நா� கைத எ$�கிேற�; அதாவ�, 

சர�வி��, அைத2 சகி(/	 பதி6ைக 8தாபன@களிலி�+� பிைழ(கிறவ�; எ�Mைடய� 

அ@கீக6(க,ப�	 ெபா�; அதாவ� - கடF4, த3ம	 எ�' பல நாமPப@கAட�, உலக 

'ெமஜா6�9'யி� அ@கீகாரைத, ெப'வ�; இத�/தா� சி�L9, க�பனா ேலாக சEசார	 

எ�ெற�லா	 ெசா�Wவா3க4. இ+த மாதி6யாக, ெபா� ெசா�Wகிறவ3கைளேய இர�டாவ� 

பிர	மா எ�பா3க4. இ+த நக� பிர	ம பர	பைரயி� நா� கைட(/�9. இைத எ�லா	 நிைன(க, 

ெப�ைமயாகதா� இ�(கிற�. நா@க4 உ�டா(/வ� ேபா�, அ+த, பிரமனி� ைகேவைல;	 

ெபா�தானா? நா� ெபா�யா? திDெர�' இ+த ேவதா+த விசார	 இரF =மா3 ப�னிர�� 

மணி,ேபா�(/ ஏ�ப�டா�, த�Mைடய ஜHரண ச(திைய, ப�றி யா�(/தா� ச+ேதக	 

ேதா�றா�? "அட ச�!" எ�' ெசா�லி(ெகா�� எ$+� உ�கா3+ேத�. 

 

உ�கா3+தப9 எ�9னா� ேபால மி�சார விள(ைக, ேபா�வத�/ வா(காக வ H�ைட( க�9 

ைவதி�+தா�. ேபா�ேட�. ெவளி2ச	 க�கைள உ'திய�. ப(க�( க�9லி� எ� மைனவி 
B@கி( ெகா�9�+தா4. B(கதி� எ�ன கனேவா? உத��( ேகாணதி� .�சி6,. 

க�ணா	J2சி விைளயா9ய�. ேவதா+த விசார�(/ மனிதைன இ$�(ெகா�� ேபா/	 

த�Mைடய நளபாக சா�3யைத, ப�றி இவ4 மன= /	மாள	 ேபா�கிற� ேபாW	! B(க( 

கல(கதி� சிO@கி( ெகா�� .ர�� ப�தா4. அவ4 N�' மாச( க3,பிணி. நம(/தா� 

B(க	 பி9(கவி�ைல எ�றா�, அவைள;	 ஏ� எ$,பி உ�கா3தி ைவ�( ெகா4ள 

ேவ��	? 

 

உடேன விள(ைக அைணேத�. என(/ எ,ேபா�	 இ��9� 

உ�கா3+�ெகா�9�,பதி� ஒ� நி	மதி. இ��ேடா � இ��டா�, நா:	 இ���	 ஐ(கியமா�, 

பிற3 பா3ைவயி� விழாம� இ�+� விடலா	 அ�லவா? நா:	 ந	 இ���( ேகா�ைட(/4 

இ�+� ெகா�� ந	 இLட	ேபா� மன= எ�ற க�ைட வ�9ைய ஓ�9( ெகா�� ேபாகலா	 

அ�லவா? சாதாரணமாக எ�ேலா�	 மனைச நிைனத இட�(/ நிைனத மாதிரதி� 

ேபா/	 ரத	 எ�' ெசா�Wவா3க4. மனித வி� அநாதி கால+ெதா�� இ�' வைரயி� 

நிைன� நிைன� ேத�+� தடமாகிவி�ட பாைதயி� தா� இ+த( க�ைட வ�9 

ெச�Wகிற�. ச(கர	 உ��� உ��� ப4ளமா(கிய ெபா9ம� பாைத;	 ந�மதியி� 

கா�க4 அUவளவாக, பாவாத திர�+தா� உ��; ஒUெவா� சமய@களி� ச(கர@க4 

தட	.ர�� திர� ஏறி 'ெடாட(' எ�' உ4ேள இ�(கிறவ3கA(/ அதி32சி ெகா�(கிற�	 

உ��; ம�ற,ப9 சா�வான, ஆபதி�லாத மயிைல( காைள, பாைத. நிைனF2 =கதி� 

இ��9� சிறி� அதிகமாக2 =�ணா	. தடவிவி�ேட� ேபாW	! நா(/, =�(ெக�' 

ெபா�(ெகா�ட�. நா� அைத, ெபா��ப��வதி�ைல. இ��9� ெவ�றிைல ேபா�வ� 

எ�றா�, அதிW	 மனைச, கயி�ைற :�கி� ேபா�� வி��தாேன ேபா/	ப9 வி��வி�வ� 
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எ�றா�, இ+த விப�(கைளெய�லா	 ெபா��ப�தலாமா? உ4ள@ைகயி� ெகா�9 

ைவதி�+த .ைகயிைலைய, பவிதரமாக வாயி� ேபா��( ெகா�ேட�. 

சீ! எ�ன நா�ற	! ஒேரய9யாக, பிணவாைட அ�லவா அ9(கிற�? /ம�ட� எ�(க, 

.ைகயிைலயி� ேகாளாேறா எ�' ஜ�ன� ப(கமாக2 ெச�' அ,ப9ேய உமிX+�, வாைய 

உரசி( ெகா,.ளி�வி�� வ+� ப�(ைகயி� மீ� உ�கா3+ேத�. 

 

�3நா�ற	 தா@க :9யவி�ைல, உட� அ$கி, நா�ற	 எ��, ேபான பிண	 ேபால; 

எ�னா� சகி(க :9யவி�ைல. என(/, .6யவி�ைல. ஜ�ன� வழியாக நா�ற	 வ�கிறேதா? 

ஊசி( கா�'( Iட இைழயவி�ைலேய! க�9ைல வி�� எ$+தி�+� ஜ�னலி� ப(க	 

நட+ேத�. இர�ட9 எ�� ைவ(கவி�ைல; நா�ற	 அ9ேயா� மைற+�வி�டன. எ�ன 

அதிசய	! தி�	பF	 க�9W(/ வ+ேத�. ம'ப9;	 நா�ற	. அேத �3(க+த	. க�9லி� 

அ9யி� ஏேதM	 ெச�( கிட(கிறேதா? விள(ைக ஏ�றிேன�. க�9ல9யி� Bசிதா� �	மைல 

வ�வித�. எ$+� உட	ைப த�9( ெகா�� நி�ேற�. 

 

�	ம� எ� மைனவிைய எ$,பிவி�ட�. "எ�ன, இ�Mமா உ@கA(/ உற(க	 

வரவி�ைல? மணி எ�ன?" எ�' ெகா�டாவி வி�டா4. 

 

மணி ச6யாக, ப�னிர�� அ9� ஒ� நிமிஷ	 ஆயி�'. 

 

எ�ன அதிசய	! நா�ற	 இ,ெபா$� ஒ�வித வாசைனயாக மாறிய�. ஊ�வதி 
வாசைன; அ�F	 மிகF	 ம�டமான ஊ�வதி; பிண�(/, ப(கதி� ஏ�றி ைவ,ப�. 

"உன(/ இ@ேக ஒ� மாதி6 வாசைன ெத6;தா?" எ�' ேக�ேட�. 

"ஒ�O	 இ�லிேய" எ�றா4. 

 

ச�' ேநர	 ேமா+� பா3�வி��, "ஏேதா ேலசா ஊ�வதி மாதி6 வாசைன வ��; 

எ@காவ� ஏ�றி ைவதி�,பா3க4; என(/ உற(க	 வ��; விள(ைக அைண�வி��, 

ப�@க4" எ�றா4. 

 

விள(ைக அைணேத�. ேலசாக வாசைன இ�+�ெகா��தா� இ�+த�. ஜ�னல�கி� 

ெச�' எ�9, பா3ேத�. ந�சதிர ெவளி2ச+தா�. 
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ேலசாக வ H�9லி�+த ஜ�ன�, வாச�, கதFக4 எ�லா	 படபடெவ�' 

அ9�(ெகா�டன. ஒ� வினா9தா�. அ,.ற	 நி2ச,த	. Jக	பேமா? ந�சதிர ெவளி2சதி� 

பழ+தி�னி ெவௗவா� ஒ�' த� அக�ற ேதா� சிற/கைள வி6�( ெகா�� பற+� ெச�' 

எதி6� உ4ள ேசாைலகA(/ அ,பா� மைற+த�. 

 

�3நா�ற:	 வாசைன;	 அ9ேயா� மைற+தன. நா� தி�	பி வ+� ப��( 

ெகா�ேட�. 

2 

 

நா� ம'நா4 வி9ய�கால	 B(க	 கைல+� எ$+தி�(/	ேபா� காைல 

:�பகலாகிவி�ட�. ஜ�ன� வழியாக வி$+� கிட+த தினச6, பதி6ைகைய எ��(ெகா�� 

வ H�9� ெவளி:�ற�(/ வ+� பிர	. நா�காலியி� உ�கா3+ேத�. கி`2சி�� 

ஆ�ேசபி�வி�� அ� எ�ைன2 =ம+த�. 

 

"ராதி6 JராF	 B@காேம இUவளF ேநர	 கழி� எ$+த�	 அ�லாம� இ,ப9 வ+� 

உ�கா3+� ெகா�டா� கா,பி எ�ன�(/ ஆ/	?" எ�' எ� சகத3மிணி பி�ப(கமாக வ+� 

நி�' உ�(கினா4. 'ஐ(கிய நா�களி� ஜP3 மி/+த எதி3 தா(/த�க4 த@/தைடயி�லாம� 

:�ேனறி வ�வதி�' அக,ப��( ெகா�ட ஜனநாயகதிW	 உலக சமாதானதிW	 உ'தி 
பிறழாத ந	பி(ைக ெகா�ட என(/2 ச�'2 சிரமமாகதா� இ�+த�. 

 

"அ� உ� சைமய� விம6ைசயா� வ+த விைன" எ�' ஒ� பா6ச தா(/த� 

நடதிவி�� எ$+ேத�. 

 

"உ@கA(/, ெபா$�ேபாகாேம எ� ேமேல /த	 க�� பி9(கO	M ேதாணி�டா, 

ேவேற எ�னைத, ேபச, ேபாறிய? எ�லா	 நH@க4 எA�கிற கைதைய விட( /ைற2ச� 

இ�ைல!" எ�' ெசா�லி( ெகா�ேட அ�,ப@கைர(/4 ./+தா4. 

 

நாM	 /�	ப நியதிகA(/( க��,ப��, ப�ைல �ல(கிவி��, ெகாதி(/	 கா,பி 

த	ளைர ��9� ஏ+தியப9 பதி6ைக, பதிகைள ேநா(கிேன�. 
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அ,ேபா� ஒ� பி2ைச(கா6, அதிW	 வாலிப, பி2ைச(கா6, ஏேதா பா��, பா9யப9, 

"அ	மா, தாேய!" எ�' ெசா�லி( ெகா�� வாச�ப9ய�ைட வ+� நி�றா4. 

 

நா� ஏறி��, பா3�வி�� இ+த, பி2ைச(கார3கAட� ம�லாட :9யாெத�' 

நிைன�( ெகா�� பதி6ைகைய உய3தி ேவலி க�9( ெகா�ேட�. 

 

"உன(/ எ�ன உட	பிேல ெத	பா இ�ைல? நாW வ H� ேவைல ெசE= ெபாெள2சா எ�ன?" 

எ�' அத�9( ெகா�ேட நைடவாசலி� வ+� நி�றா4 எ� மைனவி. 

 

"ேவைல ெகட2சா2 ெச�யமா�ேடனா? /	பி ெகாதி(/� தாேய! இ+த ெத�விேல இ� 

வைரயி� பி9ய6சி( Iட( கிைட(கவி�ைல; மானைத மைற(க :ழ�ணி /ட	மா" எ�' 

பி2ைச(கார அ8திர@கைள, பிரேயாகி(க ஆர	பிதா4. 

 

"நா� ேவைல தாேர�; வ H�ேடா டேவ இ�(கியா? வய�(/2 ேசா' ேபா�ேவ�; 

மான�(/ �ணி த�ேவ�; எ�ன ெசா�Wேத!" எ�றா4. 

 

"அ� ேபாதாதா அ	மா? இ+த( காலதிேல அ�தா� யா3 ெகா�(கிறா?" எ�' 

ெசா�லி(ெகா�ேட எ� மைனவிைய, பா3�2 சி6� நி�றா4. 

"எ�ன, நா� இவைள வ H�ேடா ேட ெர�� நா4 ெவ2= எ,ப9 இ�(கா�Mதா� 

பா(க��மா? என(/+தா� அ9(க9 இைள,. இைள,பா வ�ேத" எ�றா4 எ� மைனவி. 

 

"சீ! உன(/ எ�ன ைபதியமா? எ@ேகேயா ெகட+த பி2ைச(கார( கAைதைய வ H��(/4 

ஏத ேவ��	 எ�கிறாேய! Jேலாகதிேல உன(/ ேவேற ஆேள ஆ	பிடலியா?" எ�ேற�. 

 

ெவளியி� நி�ற பி2ைச(கா6 'கA(' எ�' சி6தா4. சி6,பிேல ஒ� பய@கரமான 

கவ32சி இ�+த�. எ� மைனவி ைவத க� மாறாம� அவைளேய பா3�( ெகா�9�+தா4. 

மன= :$வ�	 அ+த அநாமதிடேம ஐ(கியமாகிவி�ட� ேபா� இ�+த�. 
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":கைத, பா3தா ஆ4 எ,ப9 எ�' ெசா�ல :9யாதா? நH இ,ப9 உ4ேள வா	மா" 

எ�' ேமWதரF ேபா��(ெகா�� அவைள உ4ேள அைழ�2 ெச�றா4. 

 

உ4A(/4ேள J6,.ட� அ+த மா�மால, பி2ைச(கா6 பி� ெதாட3+தா4. எ�ன! நா� 

க�கைள �ைட�( ெகா�� அவ4 பாத@கைளேய பா3ேத�. அைவ தைர(/ேம� ஒ� 

/�றிமணி உயர�(/ அ+தரதி� நடமா9ன. உட	ெப�லா	 என(/, .�ல6த�. மன, 

பிரைமயா? ம'ப9;	 பா3(/	 ேபா�, பி2ைச(கா6 எ�ைன, .�சி6,.ட� தி�	பி, பா3தா4. 

ஐேயா, அ� .�சி6,பா! எW	பி� ெச@/��(/4 ஐ8 ஈ�9ைய2 ெச�கிய�மாதி6 எ�ைன( 

ெகா�' .ர�9ய� அ�! 

 

எ� மைனவிைய( I,பி�ேட�. அவ4 வ H��(/4 வ�வ� ந�லத�க�ல எ�' 

ெசா�ேன�. இ+த அJ3வைத ேவைல(கா6யாக ைவ�(ெகா4ளதா� ேவ��	 எ�' 

ஒேரய9யாக, பி9வாத	 ெச�தா4. மச(ைக விப`த@கA(/ ஓ3 எ�ைல இ�ைலயா? 

எ�னேவா ப�ஆப� எ�'தா� எ� மன= பட(/, பட(/ எ�' அ9�(ெகா�ட�. 

ம'ப9;	 எ�9 அவ4 பாத@கைள, பா3ேத�. எ�ேலாைர;	 ேபா� அவ4 கா�கA	 

தைரயி�தா� பாவி நடமா9ன. இ� எ�ன மாய,பிரைம! 

 

ெத�னாலிராம� க',. நாைய ெவ4ைள நாயா(க :9யா� எ�பைத நிPபிதா�. 

ஆனா� எ� மைனவி பி2ைச(கா6கைள;	 ந	ைம, ேபா�ற மனித3களா(க :9;	 எ�பைத 

நிPபிதா4. /ளி� :$கி, பழசானாW	 =தமான ஆைடைய உ��( ெகா�டா� 

யாரானாW	 அ�கி� உ�காரைவ�, ேபசி( ெகா�9�(க :9;	 எ�ப� ெத6+த�. 

வ+தி�+த பி2ைச(கா6 சி6,. N��	ப9, ேப=வதி� ெக�9(கா6 ேபாW	! அ9(க9 'கA(' 

'கA(' எ�ற ச,த	 ேக�ட�. எ� மைனவி(/ அவ4 வி$+� வி$+� பணிவிைட ெச�வைத( 

க�� நாேன பிரமி� வி�ேட�. எ�ைனேய ேகலிெச�� ெகா4A	ப9யாக இ�+த�, ச�':� 

என(/ ேதா�றிய பய	. 

 

சாய+தர	 இ�(/	; க�(க� ேநர	. எ� மைனவி;	 அ+த ேவைல(கா6;	 உ�கா3+� 

சி6�, ேபசியப9 கைத ெசா�லி( ெகா�9�+தா3க4. நா� :�Iடதி� விள(ேக�றிவி�� 

ஒ� .8தகைத வியாஜமாக( ெகா�� அவைள( கவனிதவ�ண	 இ�+ேத�. நா� இ�+த 

ஹாW(/	 அவ3க4 இ�+த இட�(/	 இைடயி� ந�(க�� ஒ�' உ��. அதிேல நா� ஒ� 

நிைல( க�ணா9ைய ெதா@கவி�� ைவதி�+ேத�. அவ3கAைடய பி	ப@க4 அதிேல 

ந�றாக ெத6+தன. 

"நH எ@ெக�லாேமா =தி அலE= வ+தி�(கிேய; ஒ� கைத ெசா�W" எ�றா4 எ� 

மைனவி. 
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"ஆமா	. நா� காசி அ6�வார	 எ�லா எட�(/	 ேபாயி�(கிேற�. அ@ேக, காசியி� 

ஒ� கைதைய( ேக�ேட�; உன(/2 ெசா�ல�டா?" எ�றா4. 

 

"ெசா�ேல�; எ�ன கைத?" எ�' ேக�டா4 எ� மைனவி. 

 

"அE=Q' வ�ச மா2சா	. காசியிேல ஒ� ராசாF(/ ஒைத( ெகா� மக இ�+தா. 

Jேலாகதிேல அவெள,ேபால அள/ ேத9, .92சாW	 ெகெட(காதா	. அவெள ராசாF	 

எ�லா, ப9,.	 ப9,பி2சா�. அவA(/( /�வா வ+தவ� மகா, ெப6ய Yனிய(கார�. எ+திர	, 

த+திர	, ம+திர	 எ�லா	 ெத6;	. அவM(/ இவேமேல ஒ� க�O. ஆனா இ+த, 

ெபா�O(/ ம+தி6 மவென( க�9(கிடO	M ஆைச. 

 

"இ� அவM(/ ெத6E=,ேபா2=; யா�(/ ெத6E=ேபா2=? அ+த( /�F(/..." 

 

எ�ன அதிசய	! நா� அவ4 ெசா�லி(ெகா�9�(/	 கைதைய( 

ேக��(ெகா�9�(கிேறனா அ�ல� ைகயி� உ4ள .8தகைத வாசி�( 

ெகா�9�(கிேறனா? ைகயிலி�,ப� 'ச6திர சாசன@க4' எ�ற இ@கிaL .8தக	. அதிேல 

வாராணசி மகாராஜ� மகளி� கைத எ� க�O(ெகதிேர அ2ெச$�(களி� விைற�, 

பா3�( ெகா�9�+த�. ைகயி� வி6�ைவத ப(கதி� கைடசி வா(கிய	, 'அ+த 

ம+திரவாதி(/ அ� ெத6+�வி�ட�' எ�ற ெசா�ெறாட6� இ@கிaL ெமாழிெபய3,.. Nைள 

=ழ�ற�. ெந�றியி� விய3ைவ அ�	பிய�. எ�ன, என(/, ைபதிய	 பி9�வி�டதா! 

பி6�, பி9� ைவதி�+த ப(கதிேலேய க�கைள2 ெச�கியி�+ேத�. எ$�(க4 ம@க 

ஆர	பிதன. 

 

திDெர�' ஒ� ேப�2 சி6,.! ெவ9ப�	 அதி32சிேயா� எ� மனைச அ,ப9ேய கUவி 
உறிEசிய�. அதி32சியி� தைலைய நிமி3திேன�. என� பா3ைவ நிைல( க�ணா9யி� 

வி$+த�. அதM4, ஒ� ேகார உ�வ	 ப�ைல திற+� உ�மத ெவறியி� சி6�( 

ெகா�9�+த�. எதைனேயா மாதி6யான ேகார உ�வ@கைள( கனவிW	, சி�பிகளி� 

ெச�(கிைவத க�பைனகளிW	 பா3தி�(கிேற�. ஆனா� இ+த மாதி6 ஒ� ேகாரைத( 

க�டேத இ�ைல. /Pபெம�லா	 ப�களிW	 க�களிWேம ெதறித�. :கதி� ம��	 ேமாக 

லாகி6ைய எ$,.	 அ�.தமான அைமதி. க�களிேல ரத, பசி! ப�களிேல சைதைய, பி�� 

தி�M	 ஆவ�. இ+த ம@கலான பி	ப�(/, பி�னா� அ�,. ெந�,பி� தH நா(/க4. 

வசமிழ+� அைதேய பா3�( ெகா�9�+ேத�. ேதா�ற	 கணதி� மைற+த�; அ�த நிமிஷ	 

அ+த, பி2ைச(கா6யி� :கேம ெத6+த�. 
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"உ� ெபய3 எ�ன எ�' ேக�க மற+ேத ேபாயி��ேத" எ�' மைனவி ேக�ப� என� 

ெசவி,.லM(/ எ�9ய�. 

 

"காEசைன�Mதா� I,பி�@கேள�. கேதெல வ3ற காEசைன மாதி6. எ,ப9( 

I,பி�டா எ�ன! ஏேதா ஒ� ேப�" எ�றா4 பி2ைச(கா6. 

 

எ� மைனவிைய தனியாக அ@/ வி�9�(க மன	 ஒ,பவி�ைல. எ�ன ேநர(I�ேமா? 

பய	 மனைச( கUவி(ெகா�டா� ெவடெவட,.(/ வர	. உ�டா? 

 

நா� உ4ேள ேபாேன�. இ�வ�	 /சாலாகேவ ேபசி( ெகா�9�+தன3. 

 

வW(க�டாயதி� ேப6� சி6,ைப வ�வி�( ெகா�� dைழ+த எ�ைன, 

"ெபா	பைளக4 ேவைல ெச�கிற எடதி� எ�ன உ@கA(கா	?" எ�ற பாண	 எதிேர�ற�. 

 

காEசைன எ�' ெசா�லி( ெகா�டவ4 /னி+� எைதேயா ந'(கி( ெகா�9�+தா4. 

விஷம	 தA	.	 சி6,. அவள� உத�9� ேகாணதி� �4ளலா9ய�. நா� ேவ' ஒ�'	 

ெசா�ல :9யாம� .8தக ேவலியி� மைறவி� நி�/	 பாரா(கார� ஆேன�. மைனவிேயா 

க3,பிணி. அவ4 மனசிேலயா பயைத( /9ேய�'வ�? அவைள எ,ப9( கா,பா�'வ�? 

 

சா,பி�ேடா 	. B@க2 ெச�ேறா	. நா@க4 இ�வ�	 மா9யி� ப��( ெகா�ேடா 	. 

காEசைன எ�பவ4 கீேழ :�Iடதி� ப��( ெகா�டா4. 

 

நா� ப�(ைகயி� ப��தா� கிட+ேத�. இைம Nட :9யவி�ைல. எ,ப9 :9;	? 

எUவளF ேநர	 இ,ப9( கிட+ேதேனா? இ�' ம'ப9;	 அ+த வாசைன வர,ேபாகிறதா எ�' 

மன	 பட(/ பட(ெக�' எதி3பா3த�. 

 

எ@ேகா ஒ� க9கார	 ப�னிர�� மணி அ9(/	 ேவைலைய ஆர	பித�. 

 

பதிேனாராவ� `@கார	 ஓயவி�ைல. 
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எ@ேகா கதF கி`2சி�ட�. 

 

திDெர�' என� ைகேம� I6ய நக@க4 வி$+� பிறா�9( ெகா�� ந$வின. 

 

நா� உதறிய9�(ெகா�� எ$+ேத�. ந�ல கால	; வா� உளறவி�ைல. 

 

எ� மைனவியி� ைகதா� அச,பி� வி$+� கிட+த�. 

 

அவAைடய�தானா? 

எ$+� /னி+� கவனிேத�. நிதானமாக2 =வாச	 வி��( ெகா�� B@கினா4. 

 

கீேழ ெச�' பா3(க ஆவ�; ஆனா� பய	! 

 

ேபாேன�. ெம�வாக( கா� ஓைச,படாம� இற@கிேன�. 

 

ஒ� ;க	 கழி+த மாதி6 இ�+த�. 

 

ெம�வாக :� Iடைத எ�9, பா3ேத�. ெவளிவாச� சா3தி( கிட+த�. 

அ�கிலி�+த ஜ�ன� வழியாக வி$+த நிலா ெவளி2ச	 காலியாக( கிட(/	 பாைய;	 

தைலயைணைய;	 =�9( கா�9ய�. 

 

கா�க4 என(/ த6(கவி�ைல. ெவடெவடெவ�' ந�@கின. 

 

தி�	பாமேல பி�M(/( கால9 ைவ� நட+� மா9,ப9ய�கி� வ+ேத�. உயர2 

ெச�'வி�டாேளா? 



44 

 

 

வி�வி� எ�' மா9(/2 ெச�ேற�. 

 

அ@ேக அைமதி. 

 

பைழய அைமதி. 

 

மன	 ெதளியவி�ைல. 

 

மா9 ஜ�னல�கி� நி�' நிலா ெவளி2சைத ேநா(கிேன�. 

 

மனித நடமா�ட	 இ�ைல. 

 

எ@ேகா ஒ� நா� ம��	 அ$� பிலா(கண	 ெதா�� ஓ@கிய�. 

 

பிர	மா�டமான ெவௗவா� ஒ�' வானதி� எதி3 ேகாணதிலி�+� எ@க4 வ H� 

ேநா(கி, பற+� வ+த�. 

 

ெவளிேய பா3(க, பா3(க, பய	 ெதளிய ஆர	பித�. எ�Mைடய மன,பிரைம அ� 

எ�' நிதான�(/ வ+ேத�. 

 

ஆனா� கீேழ! 

 

ம'ப9;	 பா3(க ேவ��	 எ�ற ஆவ�. 
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கீேழ இற@கிேன�. 

 

ைத6யமாக2 ெச�ல :9யவி�ைல. 

 

அேதா! காEசைன பாயி� உ�கா3+�தா� இ�(கிறா4. எ�ைன, பா3�2 சி6தா4. 

விஷ2 சி6,.. உ4ளேம உைற+த�. நிதானமாக இ�,பைத, ேபால, பாசா@/ ெச�� ெகா��, 

"எ�ன, B(க	 வரவி�ைலயா?" எ�' :O:O�(ெகா�ேட மா9, ப9களி� ஏறிேன�. 

 

அ,ெபா$� சா	பிராணி வாசைன வ+ததா? வ+த� ேபால தா� ஞாபக	. 

 

நா� எ$+தி�(/	ேபா� ெந�ேநரமாகிவி�ட�. 

 

"எ�ன, வரவரதா�, இ,ப9 B@கி ெதாைல(கிறக; கா,பி ஆ'�!" எ�' எ� மைனவி 
எ$,பினா4. 

3 

 

இ���(/	 பய�(/	 ஒளிவிட	 இ�லாத பகலிேல எ�லா	 ேவ' மாதி6யாகதா� 

ேதா�'கிற�. ஆனா�, மனசி� ஆழதிேல அ+த, பய	 ேவP�றிவி�ட�. இ+த ஆபைத 

எ,ப9, ேபா(/வ�? 

 

த� மைனவி ேசார	 ேபாகிறா4 எ�ற மன(கLடைத, த�ைன ேத�றி( 

ெகா4வத�காக ேவ' யா6ட:	 ெசா�லி( ெகா4ள :9;மா? அேத மாதி6தா� இ�F	, 

எ�ைன, ேபா�ற ஒ�வ�, ஜன ச:தாய�(காக இல(கிய ேசைவ ெச�கிேற� எ�' த	ப�ட	 

அ9�( ெகா�� மன,பா� /9�( ெகா�9�(/	 ஒ�வ�, "ஸா3, எ@க4 வ H�9� .�சாக 

ஒ� ேப� /9வ+�வி�ட�. அ� எ� மைனவிைய எ�ன ெச�;ேமா எ�' பயமாக இ�(கிற�; 

ஆபைத, ேபா(க உ@கA(/ ஏதாவ� வழி ெத6;மா?" எ�' ேக�டா�, நா� ைநயா�9 

ெச�கிேறனா அ�ல� என(/, ைபதிய	 பி9�வி�டதா எ�'தா� ச+ேதகி,பா�. யா6ட	 

இ+த விவகாரைத2 ெசா�லி வழி ேத�வ�? எதைன நா�க4 நா� பாரா( ெகா��( 

ெகா�9�(க :9;	? 
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இ� எ+த விப`ததி� ெகா�� ேபா� வி�ேமா? ெசா�லF	 :9யாம� ெம�லF	 

:9யாம� தி�டா9( ெகா�9�+ேத�. எ� மைனவி(/ அ+த, .திய ேவைல(கா6 எ�ன 

ெசா(/,ெபா9 ேபா��வி�டாேளா? அவ3க4 இ�வ�	 மனசி� �ளி(Iட, பாரமி�லாம� 

கழி�வி�டா3க4. 

 

இ�ைற, பா3�, பகW	 இராதி6ைய விர�9( ெகா�� ஓ9 வ+த�. இUவளF 

ேவகமாக, ெபா$� கழி+தைத நா� ஒ� நாA	 அdபவிததி�ைல. 

 

இரF ப�(க, ேபா/	ேபா� எ� மைனவி, "காEசைன, இ�ைற(/ மா9யிேலேய நம(/ 

அ�த அைறயி� ப��( ெகா4ள, ேபாகிறா4" எ�' Iறிவி�டா4. என(/ ம9யி� 

ெந�,ைப( க�9ய� ேபால ஆயி�'. 

 

இ� எ�ன YX2சி! 

 

இ�' B@/வேத இ�ைல. இரF :$வ�	 உ�கா3+ேத கழி,ப� எ�' தH3மானிேத�. 

 

"எ�ன ப�(கலியா?" எ�றா4 எ� மைனவி. 

 

"என(/ உற(க	 வரவி�ைல" எ�ேற�. மன=(/4 வ� ஈ�9களாக, பய	 /தி 

ைத� வா@கிய�. 

 

"உ@க4 இLட	" எ�' தி�	பி, ப�தா4. அUவளFதா�. ந�ல B(க	; அ� ெவ'	 

உற(கமா? 

 

நாM	 உ�கா3+� உ�கா3+� அW�, ேபாேன�. 

 

ச�', ப�(கலா	 எ�' உட	ைப2 சா�ேத�. 

ப�னிர�� மணி அ9(க ஆர	பித�. 
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இெத�ன வாசைன! 

 

ப(கதி� ப�தி�+தவ4 அமாMLய( /ரலி� வ H6��( கதினா4. வா3ைதக4 

Pபதி� வ�	 உ�வ�ற /ர�கA(/ இைடேய காEசைன எ�ற வா3ைத ஒ�'தா� 

.6+த�. 

 

ச�ெட�' விள(ைக, ேபா��வி�� அவைள எ$,பி உ��9ேன�. 

 

பிர(ைஞ வரேவ, த4ளா9( ெகா�� எ$+� உ�கா3+தா4. "ஏேதா ஒ�' எ� க$ைத( 

க9� ரதைத உறிEசின மாதி6 இ�+த�" எ�றா4 க�கைள �ைட�( ெகா��. 

 

க$ைத( கவனிேத�. /ர�வைளயி� /�tசி dனி மாதி6 ரத�ளி இ�+த�. அவ4 

உட	ெப�லா	 ந�@கிய�. 

 

"பய,படாேத; எைதயாவ� நிைன�( ெகா�� ப�தி�,பா�" எ�' மனமறி+� ெபா� 

ெசா�ேன�. 

 

அவ4 உட	. ந�ந�@கி( ெகா�9�+த�. மய@கி, ப�(ைகயி� ச6+தா4. அேத 

சமயதி� ெவளியி� ேசம(கல2 சபத	 ேக�ட�. 

 

க3ணகtரமான /ரலி� ஏேதா ஒ� பா��. 

 

அதிகார ேதாரைணயிேல, "காEசைன! காEசைன!" எ�ற /ர�. 

 

எ� வ Hேட கி�கிடா��, ேபா/	ப9யான ஓ3 அலற�! கதFக4 படபடெவ�' அ9�( 

ெகா�டன. 
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அ,.ற	 ஓ3 அைமதி. ஒ� =�கா�� அைமதி. 

 

நா� எ$+� ெவளிவாசலி� ப(க	 எ�9, பா3ேத�. 

 

ந�ெத�வி� ஒ�வ� நி�றி�+தா�. அவM(/ எ�ன மி�(/! 

 

"இ@ேக வா" எ�' சமி(ைஞ ெச�தா�. 

 

நா� ெசயல�ற பாைவ ேபால( கீேழ இற@கி2 ெச�ேற�. 

 

ேபா/	ேபா� காEசைன இ�+த அைறைய, பா3(காம� இ�(க :9யவி�ைல. நா� 

எதி3பா3தப9ேயதா� இ�+த�. அவ4 இ�ைல. 

 

ெத�வி�/, ேபாேன�. 

"அ	மா ெநதியிேல இைத, J=. காEசைன இனிேம� வர மா�டா4. ேபா� உடேன J=. 

அ	மாைவ எA,பாேத" எ�றா�. 

விJதி =�ட�. 

 

நா� அைத( ெகா��வ+� Jசிேன�, அவ4 ெந�றியி�. அ� ெவ'	 விJதிதானா! 

என(/2 ச+ேதகமாகேவ இ�(கிற�. அவ� ைகயி� ேசம(கல	 இ�ைல எ�ப�	 ஞாபக	 

இ�(கிறேத! 

 

N�' நா�க4 கழி+�வி�டன. 

 

காைலயி� கா,பி ெகா�(/	ேபா�, "இ+த ஆ	பிைளகேள இ,ப9தா�!" எ�றா4 எ� 

மைனவி. இத�/ எ�ன பதி� ெசா�ல?  
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கட��� க தசாமி� பி�ைள"� - ��ைம�பி�த� 

ேமலகர	 ேம.க.ராமசாமி, பி4ைள அவ3களி� ஏக.திரM	 ெச�ல,பா எ�பவ�மான 

ேமலகர	 ேம.க.ரா.க+தசாமி, பி4ைளயவ3க4 'பிரா�ேவ ';	 'எ8பிளேன� '	 I�கிற ச+தியி� 

ஆபதி�லாத ஓரதி� நி�'ெகா�� ெவ/ தHவிரமாக ேயாசி�( ெகா�9�+தா3. 9ராமி� 

ஏறி2 ெச�றா� ஒ�ேற காலணா. காலணா மிE=	. ப(க�( கைடயி� ெவ�றிைல பா(/, 

ேபா��( ெகா�� வ H��(/ நட+� விடலா	. ப8ஸி� ஏறி( க�ட(டைர ஏமா�றி( ெகா�ேட 

ெஸ��ரைல( கட+� வி�� அ,.ற	 9(க� வா@கி தி�வ�லி(ேகணி(/, ேபானா� அைர 

'க, ' காபி /9� வி�� வ H��(/, ேபாகலா	; ஆனா� ெவ�றிைல கிைடயா�... 

'க�ட(ட3தா� எ�ைன ஏமா�' ஏமா�' எ�' ெவ�றிைல ைவ� அைழ(/	ேபா� 

அவைன ஏமா�'வ�, அதாவ� அவைன ஏமாறாம� ஏமா�'வ� த3ம விேராத	. ேந�' அவ� 

அ,ப9( ேக�டப9 ெஸ��ரலிலி�+� ம��	 ெகா�தி�+தா� கா,பி சா,பி�9�(கலா	.  

'இ,ெபா$� கா,பி சா,பி�டா� ெகாEச	 வி'வி',பாகதா� இ�(/	. '  

இ,ப9யாக ேம�ப9Z3 ேம�ப9 விலாச, பி4ைளயவ3க4 த3ம விசாரதி� 

ஈ�ப�9�(/	ெபா$�தா� அவ�(/( கடF4 பிரச�னமானா3.  

திடாெர�' அவ�ைடய .தி பரவசதா� ம�A	ப9 ேதா�றி, ' 'இ+தா, பி9 வரைத ' ' 

எ�' வ�.'தவி�ைல.  

' 'ஐயா, தி�வ�லி(ேகணி(/ எ,ப9, ேபாகிற� ? ' ' எ�'தா� ேக�டா3.  

' '9ராமிW	 ேபாகலா	, ப8சிW	 ேபாகலா	, ேக��(ேக�� நட+�	 ேபாகலா	; 

ம�ைர(/ வழி வாயிேல ' ' எ�றா3 ? க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'நா� ம�ைர(/, ேபாகவி�ைல; தி�வ�லி(ேகணி(/தா� வழி ேக�ேட�; எ,ப9, 

ேபானா� =�(க வழி ? ' ' எ�றா3 கடF4 இர��ேப�	 வி$+� வி$+� சி6தா3க4.  

சா9 ேமாதி த4ளி( ெகா�� நடமா�	 ஜன( I�டதிலி�+� விலகி ெச�,. 6,ேப3 

ெச�;	 ச(கிலிய� ப(கமாக இ�வ�	 ஒ�@கி நி�றா3க4.  

ேமலகர	 ராமசாமி, பி4ைளயி� வா6=(/ நா�பைத+� வய=; நா�பைத+� 

வ�ஷ@களாக அ�ன ஆகாரமி�லாம� வள3+தவ3 ேபா�ற ேதக( க��; சில க',. மயி3கA	 

உ4ள நைரத தைல; இர�� வார@களாக qவர	 ெச�யாத :கெவ��; எ+த ஜன( 

/	பலிW	, எUவளF BரதிW	 ேபா/	 ந�ப3கைள;	 ெகாதி, பி9(/	 அதி 
தH�ச�யமான க�க4; கா6(க	 ஷ3�, கா6(க	 ேவL9, கா6(க	 ேம� அ@க வ8திர	.  

வழி ேக�டவைர( க+தசாமி பி4ைள I3+� கவனிதா3. வயைச நி3ணயமாக2 ெசா�ல 

:9யவி�ைல. அ'ப� இ�(கலா	, அ'பதினாயிர:	 இ�(கலா	. ஆனா� அதைன 

வ�ஷ:	 சா,பா��( கவைலேய இ�லாம� ெகா$ெகா$ எ�' வள3+த ேமனி வள,ப	.  
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தைலயிேல �ளி(Iட( க',பி�லாமல நைரத சிைக, ேகாதி( க�டாம� சி@கதி� 

பிட6மயி3 மாதி6 க$தி� வி$+� சிலி3�(ெகா�� நி�ற�. க$திேல ந�ட ந�வி� ெப6ய 

க',. ம'. க�O	 க�ன@கேரெல�', நாW திைசயிW	 =ழ�', =ழ�' ெவ�9ய�. சில 

சமய	 ெவறியMைடய� ேபால( கவிX+த�. சி6,. ?-அ+த2 சி6,., க+தசாமி, பி4ைளைய2 சில 

சமய	 பய:'திய�. சில சமய	 /ழ+ைத;ைடயைத, ேபால( ெகாEசிய�.  

' 'ெரா	ப தாகமாக இ�(கிற� ' ' எ�றா3 கடF4.  

' 'இ@ேக ஜல	 கில	 கிைட(கா�; ேவOெம�றா� கா,பி சா,பிடலா	; அேதா இ�(கிற� 

கா,பி ேஹா�ட� ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'வா�@கேள�, அைததா� சா,பி��, பா3,ேபா	 ' ' எ�றா3 கடF4.  

க+தசாமி, பி4ைள ெப6ய அேபதவாதி. அ�னிய3, ெத6+தவ3 எ�ற அ�ப ேபத@கைள, 

பாரா��கிறவ3 அ�ல3.  

' 'ச6, வா�@க4 ேபாேவா	 ' ' எ�றா3, 'பி�ைல ந	 தைலயி� க�9விட, பா3தா� ? ' 

எ�ற ச+ேதக	 த�9ய�. '�ணி2ச� இ�லாதவைரயி� ��ப+தா� ' எ�ப� க+தசாமி, 

பி4ைளயி� ச@க�ப	. 

இ�வ�	 ஒ� ெப6ய ேஹா�டW(/4 dைழ+தன3. கடF4 க+தசாமி, பி4ைளயி� 

பி�.றமாக ஒ�9(ெகா�� பி�ெதாட3+தா3.  

இ�வ�	 ஒ� ேமைஜய�கி� உ�கா3+தா3க4. ைபயM(/ மன,பாட	 ஒ,பி(க 

இட@ெகா�(காம�,  

' 'Yடா, 8�ரா@கா இர�� க, கா,பி! ' ' எ�' தைலைய உW(கினா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'தமிைழ மற+�விடாேத. இர�� க, கா,பிக4 எ�' ெசா� ' ' எ�றா3 கடF4.  

' 'அ,ப9 அ�ல; இர�� க,க4 கா,பி எ�' ெசா�ல ேவ��	 ' ' எ�' தமிX(ெகா9 

நா�9னா3 பி4ைள 

:றிய9(க,ப�ட கடF4 அ�ணா+� பா3தா3. ' 'ந�ல உயரமான க�டடமாக 

இ�(கிற�; ெவA2ச:	 ந�றாக வ�கிற� ' ' எ�றா3.  

' 'பி�ேன ெப6ய ேஹா�ட� ேகாழி( /9� மாதி6 இ�(/ேமா ? ேகாவி� க��கிற�ேபால 

எ�' நிைன�(ெகா�டாரா(/	! =காதார உதிேயாக8த3க4 விடமா�டா3க4 ' ' எ�' தம� 

ெவ�றிைய ெதாட3+� :�(கினா3 பி4ைள.  

ேகாவி� எ�ற பத	 காதி� வி$+த�	 கடFA(/ உட	ெப�லா	 ந�ந�@கிய�.  

' 'அ,ப9 எ�றா�... ? ' ' எ�றா3 கடF4. ேதா�றாW	 விடவி�ைல. ' '=காதார	 எ�றா� 

எ�ன எ�' ெசா�W	 ? ' ' எ�' ேக�டா3 கடF4.  
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' 'ஓ! அ�வா ? ேமைஜைய ேலாஷ� ேபா��( க$வி, உேயாக8த3க4 அபராத	 

ேபாடாம� பா3�( ெகா4வ�. ப4ளி(Iடதிேல, ப`�ைசயி� ைபய�க4 ேதா�', 

ேபாவத�ெக�' ெசா�லி( ெகா�(/	 ஒ� பாட	; அத�ப9 இ+த ஈ, ெகா= எ�லா	 

ராqச3கA(/2 சமான	. அதிW	 இ+த மாதி6 ேஹா�ட�கA(/4ேள வ+�வி�டா� 

ஆப�தா�. உயி3 த,பா� எ�' எ$தியி�(கிறா3க4 ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

அவ�(ேக அதிசயமாக இ�+த� இ+த, ேப2=. நா(கி� சர8வதி கடா�ச	 ஏ�ப�� வி�டேதா 

எ�' ச+ேதகிதா3.  

கடF4 அவைர( கவனி(கவி�ைல. இவ3க4 வ�வத�/ :� ஒ�வ3 சி+திவி��, 

ேபான கா,பியி� சி(கி(ெகா�� தவி(/	 ஈ ஒ�ைற( கடF4 பா3�( ெகா�ேட இ�+தா3. 

அ� :(கி :னகி ஈரைத வி�� ெவAேய வர :ய�' ெகா�9�+த�.  

' 'இேதா இ�(கிறேத! ' ' எ�றா3 கடF4. உதவி ெச�வத�காக விரைல நH�9னா3. அ� 

பற+� வி�ட�. ஆனா� எ2சி� கா,பி அவ3 விரலி� ப�ட�.  

' 'எ�ன ஐயா, எ2சிைல ெதா�� வி�டாேர... இ+த ஜலைத எ�� ேமைஜ(/( கீேழ 

க$F	 ' ' எ�றா3 பி4ைள. 

' 'ஈைய வர விட(Iடா�, ஆனா� ேமைஜயி� கீேழ க$வ ேவ��	 எ�ப� =காதார	 ' ' 

எ�' :னகி( ெகா�டா3 கடF4.  

ைபய� இர�� 'க, ' கா,பி ெகா�� வ+� ைவதா�.  

கடF4 கா,பிைய எ��, ப�கினா3. ேசாமபான	 ெச�த ேதவகைள :கதி� 

ெதறித�. 

' 'ந	:ைடய aைல ' ' எ�றா3 கடF4. 

' 'உ	:ைடய aைல இ�ைல@காO	, ேஹா�ட�கார� aைல. அவ� சி(க6, 

பFடைர, ேபா�� ைவதி�(கறா�; உ	:ைடய aைல எ�லா	 பி� ெகா�(கிற படலதிேல ' ' 

எ�' காேதா� காதா�2 ெசா�னா3 க+தசாமி, பி4ைள. Yசகமாக, பி� பிர2ைனைய தH3� 

வி�டதாக அவ�(/ ஓ3 எ(களி,..  

' 'சி(க6, பFட3 எ�றா�... ? ' ' எ�' ச�'2 ச+ேதக�ட� தைலைய நிமி3தினா3 

கடF4.  

' 'சி(க6, பFட3, கா,பி மாதி6தா� இ�(/	; ஆனா� கா,பி அ�ல; சில ேப3 ெத�வதி� 

ேபைர2 ெசா�லி( ெகா�� ஊைர ஏமா�றி வ�கிற மாதி6 ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

ெத�வ	 எ�ற�	 தி�(கி�டா3 கடF4.  

ெப�9ய9யி� பி�ைல( ெகா�(/	ெபா$�, கடF4 .த	 .திய Q' Pபா� ேநா�� 

ஒ�ைற நH�9னா3; க+தசாமி, பி4ைள தி�(கி�டா3.  
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' 'சி�லைற ேக�டா� தரமா�ேடனா ? அத�காக N�றணா பி� எத�/ ? க�ைண 

�ைட(கவா, மனைச �ைட(கவா ? ' ' எ�றா3 ேஹா�ட� ெசா+த(கார3.  

' 'நா@க4 கா,பி சா,பிடதா� வ+ேதா	 ' ' எ�றா3 கடF4.  

' 'அ,ப9யானா� சி�லைறைய ைவ�( ெகா�� வ+தி�,பீ3கேள ? ' ' எ�றா3 

ேஹா�ட� :தலாளி. அத�/4 சா,பி�� வி�� ெவAேய காதி�,ேபா3 I�ட	 ஜா8தியாக, 

வ H� கலா�டா ேவ�டா	 எ�' சி�லைறைய எ�ணி( ெகா�தா3. ' 'ெதா�u�' ஒ�ப� 

Pபா� பதிN�' ச6யா ? பா3�(ெகா4A	 சாமியாேர! ' '  

' 'நH@க4 ெசா�லிவி�டா� நம(/	 ச6தா�; என(/( கண(/ வரா� ' ' எ�றா3 கடF4. 

ஒ� ேபாலி, ப� Pபா� ேநா�ைட த4ளிவி�டதி� கைட(கார�(/ ஒ� தி�,தி. 

ெவAேய இ�வ�	 வ+தா3க4. வாசலி� அUவளF I�டமி�ைல. இ�வ�	 

நி�றா3க4. 

கடF4, த	 ைகயி� க�ைறயாக அ�(கியி�+த ேநா��களி� ஐ+தாவ� ம��	 

எ�தா3. =(/ Qறாக( கிழி�( கீேழ எறி+தா3. 

க+தசாமி, பி4ைள(/, ப(கதி� நி�பவ3 ைபதியேமா எ�ற ச+ேதக	. தி�(கி�� 

வாைய, பிள+� ெகா�� நி�றா3 

.  

' 'க4ள ேநா��; எ�ைன ஏமா�ற, பா3தா�; நா� அவைன ஏமா�றிவி�ேட� ' ' எ�றா3 

கடF4. அவ�ைடய சி6,. பயமாக இ�+த�.  

எ� ைகயி� ெகா�தா�, பா,பா� /�மிைய, பி9� மா�றி(ெகா�� வ+தி�,ேபேன! ' 

' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'சி(க6, பFட�(/ நH3 உட�ப�டாரா இ�ைலயா ? அ+த மாதி6 இத�/ நா� 

உட�ப�ேட� எ�' ைவ�( ெகா4A	. அவM(/, ப� Pபா�தா� ெப6=; அனா�தா� 

அவைன ஏமா�'	ப9 வி�ேட� ' ' எ�றா3 கடF4.  

வலிய வ+� கா,பி வா@கி( ெகா�தவ6ட	 எ,ப9 விைட ெப�'( ெகா4Aவ� எ�' 

ப�ட� க+தசாமி, பி4ைள(/. 

' 'தி�வ�லி(ேகணி(/தாேன ? வா�@க4 9ராமி� ஏ'ேவா	 ' ' எ�றா3 க+தசாமி, 

பி4ைள.  

' 'அ� ேவ�டா	; என(/ தைல =�'	; ெம�வாக நட+ேத ேபா�விடலா	 ' ' எ�றா3 

கடF4.  
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' 'ஐயா, நா� பகெல�லா	 காலா� நட+தா2=. எ�னா� அ9 எ�� ைவ(க :9யா�; 

6qாவிேல ஏறி,ேபாகலாேம ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள, ' 'நா	தா� வழி கா��கிேறாேம; 

ப� Pபா� ேநா�ைட( கிழி(க( I9யவ3 ெகா�தா� எ�ன ? ' ' எ�ப�தா� அவ�ைடய க�சி.  

' 'நர வாகனமா ? அ�தா� சிலா(கியமான� ' ' எ�றா3 கடF4. இர�� ேப�	 6qாவி� 

ஏறி(ெகா�டா3க4. ' 'சாமி, ெகாEச	 இ�@க; ெவள(ைக ஏதி(கிேற� ' ' எ�றா� 6qா(கார�.  

ெபா$� ம@கி, மி�சார ெவA2ச	 மிEசிய�.  

' 'இUவளF சீ(கிரதி� அ�னிேயா�னியமாகிவி�ேடாேம! நH@க4 யா3 எ�'Iட 

என(/ ெத6யா�; நா� யா3 எ�' உ@கA(/ ெத6யா�. ப�டண�2 ச+ைத இைர2சலிேல, 

இ,ப92 ச+தி(க ேவ��	 எ�றா�... ' '  

கடF4 சி6தா3. ப�, இ��9� ேமாகனமாக மி�னிய�. ' 'நா� யா3 எ�ப� இ�(க��	, 

நH@க4 யா3 எ�பைத2 ெசா�W@கேள� ' ' எ�றா3 அவ3.  

க+தசாமி, பி4ைள(/ த	ைம, ப�றி2 ெசா�லி( ெகா4வதி� எ,ெபா$�ேம ஒ� தனி 
உஸாக	. அதிW	 ஒ�வ� ஓ�கிற 6qாவி� த	மிட	 அக,ப��( ெகா�டா� வி�� 

ைவ,பாரா ? கைன�( ெகா�� ஆர	பிதா3. 

' 'சித ைவதிய தHபிைக எ�ற ைவதிய, பதி6ைகைய, பா3த��டா ? ' ' எ�' 

ேக�டா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'இ�ைல ' ' எ�றா3 கடF4.  

' 'அ,ெபா$� ைவதிய சா8திரதி� ப62சயமி�ைல எ�' தா� ெகா4ள ேவ��	 ' ' 

எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'ப62சய	 உ�� ' ' எ�றா3 கடF4.  

'இெத�னடா ச@கடமாக இ�(கிற� ? ' எ�' ேயாசிதா3 க+தசாமி, பி4ைள. ' 

'உ@கA(/ ைவதிய சா8திரதி� ப62சய:��; ஆனா� சித ைவதிய தHபிைக;ட� 

ப62சயமி�ைல எ�' ெகா4ேவா	; அ,ப9யாயி� உ@க4 ைவதிய சா8திர ஞான	 

ப6J3ணமாகவி�ைல. ந	மிட	 பதிேன$ வ�ஷ� இதXகA	 ைப�� வா�Z	களாக 

இ�(கி�றன. நH@க4 அவசிய	 வ H��(/ ஒ�:ைற வ+� அவ�ைற, ப9(க ேவ��	; 

அ,ெபா$�தா�... ' '  

' 'பதிேன$ வ�ஷ இதXகளா! பதிேன$ ப�னிர�� இ� Q�' நாW. ' ' கடF4 மன= 

ந�ந�@கிய�. 'ஒ�ேவைள கா� வ�ஷ	 ஒ�:ைற, பதி6ைகயாக இ�(கலா	 ' எ�ற ஓ3 

அ�ப ந	பி(ைக ேதா�றிய�. 

' 'தHபிைக மாத	 ஒ� :ைற, பதி6ைக. வ�ஷ ச+தா உ4நா��(/ Pபா� ஒ�'; 

ெவAநா� எ�றா� இர�ேட :(கா�; ஜHவிய ச+தா Pபா� 25. நH@க4 ச+தாதாராக2 ேச3+தா� 
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ெரா	ப, பிரேயாஜன	 உ��; ேவ��மானா� ஒ� வ�ஷ	 உ@கA(/ அM,.கிேற�. 

அ,.ற	 ஜHவிய ச+தாைவ, பா3(கலா	 ' ' எ�' கடFைள2 ச+தாதாரராக2 ேச3(கF	 :ய�றா3.  

'பதிேன$ வா�Z	க4 தவிர, இ�M	 இ�பைத+� Pபாைய வா@கி(ெகா�� ஓடஓட 

விர�டலா	 எ�' நிைன(கிறாரா ? அத�/ ஒ� நாA	 இட	 ெகா�(க(Iடா� ' எ�' 

ேயாசி�வி��, ' 'யா�ைடய ஜHவிய	 ? ' ' எ�' ேக�டா3 கடF4.  

' 'உ@க4 ஆ;4தா�. எ� ஆ;A	 அ�ல. பதி6ைக ஆ;A	 அ�ல; அ� அழியாத 

வ8�. நா� ேபானாW	 ேவ' ஒ�வ3 சித ைவதிய தHபிைகைய நடதி( ெகா��தா� 

இ�,பா3; அத�/	 ஏ�பா� ப�ணியா2= ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

இ+த2 சமய	 பா3� 6qா(கார� வ�9 ேவகைத நிதானமா(கிவி��, பி�.றமாக 

தி�	பி, பா3தா�.  

ேவக	 /ைற+தா� எ@ேக வ�9யி� இ�(கிற ஆசாமி /தி� ஓ9,ேபாவாேரா எ�' 

க+தசாமி, பி4ைள(/, பய	.  

' 'எ�னடா தி�	பி, பா(கிேற ? ேமா�டா3 வ�� ேமாதி(காேத; ேவகமாக, ேபா ' ' எ�றா3 

க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'எ�ன சாமி, நH@க எ�ன மMச,ெபறவியா அ�ல� பிசா=@களா ? வ�9ேல ஆேள 

இ�லாத மாதி6 காதா�ட	 இ�(/ ' ' எ�றா� 6qா(கார�.  

' 'வாடைக;	 காதா�டேம ேதாO	ப9 /�(கிேறா	; நH வ�9ேய இ8�(கிM ேபா ' ' 

எ�' அத�9னா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'தவிரF	 நா� ைவதிய ெதாழிW	 நடதி வ�கிேற�; சித :ைறதா� 

அdLடான	. ைவதியதிேல வ�வ� பதி6ைக(/	, /�	ப�(/	 ெகாEச	 /ைறய, 

ேபா�	. இ+த இதழிேல ரச( க�ைட, ப�றி ஒ� க��ைர எ$தியி�(ேக�; பா�@ேகா, நம(/ 

ஒ� பைழய =வ9 ஒ�' கிைடத�; அதிேல பல அJ3வ, பிரேயாக	 எ�லா	 ெசா�லியி�(/ ' ' 

எ�' ஆர	பிதா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

'ஏேத�, மக� ஓ�கிற வழியா� காேணாேம ' எ�' நிைனதா3 கடF4. ' 'தின	 சராச6 

எதைன ேபைர ேவ�� ைவ,பீ3 ? ' ' எ�' ேக�டா3.  

' 'ெப�ைமயாக2 ெசா�லி( ெகா4A	ப9 அUவளF ஒ�'மி�ைல. ேமW	 உ@கA(/, 

நா� ைவதியைத ஜHவேனாபாயமாக ைவதி�(கிேற� எ�ப� ஞாபக	 இ�(க ேவ��	. 

வியாதி;	 I�மானவைரயி� அக�' விட(Iடா�. ஆசாமி;	 தH3+�விட(Iடா�; 

அ,ெபா$�தா�, சிகி2ைச(/ வ+தவனிட	 வியாதிைய ஒ� வியாபாரமாக ைவ� நடத 

:9;	. ஆ4 அ�ல� வியாதி எ�' :ர��தனமாக2 சிகி2ைச ப�ணினா� ெதாழி� 

நட(கா�. வியாதி;	 ேவக	 /ைற+� ப9,ப9யா�( /ணமாக ேவ��	; ம�+�	 

வியாதி(ேகா மMஷM(ேகா ெக�த� த+� விட(Iடா�. இ�தா� வியாபார :ைற. 
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இ�லாவி�டா� இ+த, பதிேன$ வ�ஷ@களாக, பதி6ைக நடதி( ெகா�9�(க :9;மா ? ' ' 

எ�' ேக�டா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

கடF4 விஷய	 .6+தவ3ேபால தைலைய ஆ�9னா3.  

' 'இ,ப9 உ@க4 ைகைய( கா��@க4, நா9 எ,ப9 அ9(கிற� எ�' பா3,ேபா	 ' ' எ�' 

கடFளி� வல� ைகைய, பி9தா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'ஓ�கிற வ�9யி� இ�+�ெகா�டா ? ' ' எ�' சி6தா3 கடF4.  

' 'அ� ைவதியMைடய திறைமைய, ெபா'த� ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

நா9ைய2 சில விநா9க4 கவனமாக, பா3தா3. ' 'பித	 ஏறி அ9(கிற�; விஷ, 

பிரேயாக:	 பழ(க	 உ�டா ? ' ' எ�' ெகாEச	 விநய�ட� ேக�டா3 பி4ைள.  

' 'நH ெக�9(கார�தா�; ேவ'	 எதைனேயா உ�� ' ' எ�' சி6தா3 கடF4. 

' 'ஆமா	, நா	 எ�னைத ெய�லாேமா ேபசி(ெகா�9�(கிேறா	; அதி�(க��	, 

தி�வ�லி(ேகணியி� எ@ேக ? ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'ஏழா	 ந	ப3 வ H�, ஆபீ8 ெவ@கடாசல :தலி ச+� ' ' எ�றா3 கடF4. 

' 'அெடெட! அ� ந	ம விலாசமா2ேச; அ@ேக யாைர, பா3(க ேவ��	 ? ' '  

' 'க+தசாமி, பி4ைளைய! ' '  

' 'ச6யா, ேபா2=, ேபா@க; நா�தா� அ�. ெத�வ+தா� ந	ைம அ,ப92 ேச3� 

ைவதி�(கிற�. தா@க4 யாேரா ? இன	 ெத6யவி�ைலேய ? ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'நானா ? கடF4! ' ' எ�றா3 சாவகாசமாக, ெம�வாக. அவ3 வானைத, பா3�( ெகா�� 

தா9ைய ெந�9னா3.  

க+தசாமி, பி4ைள தி�(கி�டா3. கடFளாவ�, வ�வதாவ�!  

' 'Jேலாகைத, பா3(க வ+ேத�; நா� இ�M	 சில நா�கA(/ உ	:ைடய அதிதி. ' '  

க+தசாமி, பி4ைள பத�ற�ட� ேபசினா3. ' 'எதைன நா4 ேவ��மானாW	 இ�	; 

அத�/ ஆ�ேசப	 இ�ைல. நH3 ம��	 உ	ைம( கடF4 எ�' தயF ெச�� ெவAயி� 

ெசா�லி( ெகா4ள ேவ�டா	; உ	ைம, ைபதிய(கார� எ�' நிைனதாW	 பரவாயி�ைல. 

எ�ைன எ� வ H��(கா6 அ,ப9 நிைன�விட( Iடா� ' ' எ�றா3.  

' 'அ+த விள(/, ப(கதி� நி'�டா ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

வ�9 நி�ற�. இ�வ�	 இற@கினா3க4. 
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கடF4 அ+த 6qா(காரM(/, பளபள,பான ஒ�ைற Pபா� ேநா�� ஒ�ைற எ��( 

ெகா�தா3. 

' 'ந�லா இ�(கO	 சாமி ' ' எ�' உ4ள	 /ளிர2 ெசா�னா� 6qா(கார�.  

கடFைள ஆசீ3வாத	 ப�Oவதாவ�!  

' 'எ�னடா, ெப6யவைர, பா� நH எ�னடா ஆசீ3வாத	 ப�Oவ� ? ' ' எ�' அத�9னா3 

க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'அ,ப92 ெசா�லடா அ,பா; இதைன நாளா கா� /ளிர மன= /ளிர இ+த மாதி6 ஒ� 

வா3ைத ேக�டதி�ைல. அவ� ெசா�னா� எ�ன ? ' ' எ�றா3 கடF4.  

' 'அவ�கி�ட இர�டணா( ெகாற2=( /��, பா3தா� அ,ேபா ெத6;	! ' ' எ�றா3 

க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'எசமா�, நா� நாய�(/( க��,ப�டவ�. அநியாய�(/( க��,ப�டவனி�ெல, 

சாமி! நா� எ,பF	 அ�னா அ+த ெல(கிேலதா� /+தி(கி�� இ�,ேப�; வ+தா பா(கO	 ' ' 

எ�' ஏ3(காைல உய3தினா� 6qா(கார�.  

' 'மகா நியாய�(/( க��,ப�டவ�தா�! ெத6;	 ேபாடா; க4A த�ணி(கி( 

க��,ப�டவ� ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'வாடைக வ�9ெய இ8�கி�� நா4 :2Y�	 ெவயிலிேல ஓ9னா ெத6;	. உ�ைன 

எ�ன ெசா�ல ? கடFA(/( க�ணி�ெல; உ�னிேய ெசா�ல வ2சா�, எ�னிேய ேக(க 

வ2சா� ' ' எ�' ெசா�லி( ெகா�ேட வ�9ைய இ$�2 ெச�றா�.  

கடF4 வா�வி�� உர(க2 சி6தா3. வி$+� சி6தா3. மனசிேல மகிX2சி, /ளி32சி. 

' 'இ�தா� Jேலாக	 ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'இUவளFதானா! ' ' எ�றா3 கடF4.  

இ�வ�	 வ H�ைட ேநா(கி நட+தா3க4.  

வ H��(/ எதி6� உ4ள லா+த� க	பதி� ப(கதி� வ+த�	 கடF4 நி�றா3.  

க+தசாமி, பி4ைள;	 கா� நி�றா3. 

' 'ப(தா! ' ' எ�றா3 கடF4.  

எதி6� கிழவனா3 நி�கவி�ைல. 
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.லி ேதாலாைட;	, சடா :9;	 மாM	 ம$F	, பிைற;மாக( கடF4 

கா�சியளிதா3. க�ணிேல மகிX2சி ெவறி �4ளிய�. உத�9ேல .�சி6,..  

' 'ப(தா! ' ' எ�றா3 ம'ப9;	. 

க+தசாமி, பி4ைள(/ விஷய	 .6+� வி�ட�.  

' 'ஓ� கடFேள, இ+தா பி9 வரைத எ�கிற விைத எ�லா	 எ@கி�ட2 ெச�லா�. நH 
வரைத( ெகா��வி�� உ	 பா��(/, ேபாவ H3. இ�ெனா� ெத�வ	 வ�	, தைலைய( 

ெகா� எ�' ேக�/	. உ	மிட	 வரைத வா@கி( ெகா�� பிற/ தைல(/ ஆபைத ேத9( 

ெகா4A	 ஏமா+த ேசாணகி6 நா� அ�ல. ஏேதா Jேலாகைத, பா3(க வ+தH3; ந	:ைடய 

அதிதியாக இ�(க ஆைச,ப�டா3; அத�/ ஆ�ேசப	 எ�F	 இ�ைல. எ�Mட� பழக 

ேவ��மானா� மMஷைன, ேபால, எ�ைன, ேபால நட+� ெகா4ள ேவ��	; மMஷ 

அ�(/( க��,ப�9�(க ேவ��	; நா� :+தி2 ெசா�னைத மற(காம�, வ H��(/ 

ஒ$@காக வா�	 ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

கடF4 ெமளனமாக, பி� ெதாட3+தா3. க+தசாமி, பி4ைளயி� வாத	 ச6 எ�' ப�ட�. 

இ�வைரயி� Jேலாகதிேல வர	 வா@கி உ�,ப�ட மMஷ� யா3 எ�ற ேக4வி(/, பதிேல 

கிைடயா� எ�'தா� அவ�(/,ப�ட�. 

க+தசாமி, பி4ைள, வாசல�கி� ச�' நி�றா3. ' 'சாமி, உ@கA(/, பரமசிவ	 எ�' ேப3 

ெகா�(கவா ? அ	ைமய,ப, பி4ைள எ�' I,பிடவா ? ' ' எ�றா3.  

' 'பரமசிவ+தா� ச6; பைழய பரமசிவ	. ' '  

' 'அ,ேபா, உ@கைள அ,பா எ�' உறF:ைற ைவ�( I,பி�ேவ�, உட�பட ேவO	 ' ' 

எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'அ,பா எ�' ேவ�டாம,பா; ெப6ய,பா எ�' I,பி�	. அ,ேபா�தா� எ� ெசா�(/ 

ஆபதி�ைல ' ' எ�' சி6தா3 கடF4. Jேலாக வள:ைற,ப9 நட,ப� எ�' தH3மானிதப9 

ச�' ஜா(கிரைதயாக இ�+�ெகா4ள ேவ��	 எ�' ப�ட� கடFA(/. 

' 'அ,ப9 உ@க4 ெசா� எ�னேவா ? ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'இ+த, பிரபEச	 :$வ�+தா� ' ' எ�றா3 கடF4.  

' 'பய,பட ேவ�டா	; அUவளF ேபராைச நம(/ இ�ைல ' ' எ�' Iறி(ெகா�ேட 

நைட,ப9யி� காைல ைவதா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

வ H�� :� Iடதி� ஒ� தகர விள(/ அUவிடைத( ேகாவிலி� க3,ப( 

கி�கமா(கிய�. அத�/ அ+த, .றதி� நH�� இ��� கிட(/	 ப�டகசாைல. அத�க,.ற	 

எ�னேவா ? ஒ� /ழ+ைத, அத�/ நாW வய� இ�(/	. மனசிேல இ�ப	 பா�2=	 அழ/. 

க�ணிேல எ,ெபா$� பா3தாW	 காரணம�ற ச+ேதாஷ	. பைழய கால� ஆசார,ப9 

உ2சியி� /'(காக வகி� எ�� :�M	 பி�Mமாக, பி�னிய எலிவா� சைட வாைல 
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வைள�( ெகா�� நி�ற�. :�.ற	 சைடைய( க�9ய வாைழநா3, கடைமயி� வ$வி 

ெதா@கி, /ழ+ைத /னி;	ேபாெத�லா	 அத� க�ணி� வி$+� ெதா+தரF ெகா�த�. 

/ழ+ைதயி� ைகயி� ஒ� க6���	, ஓ3 ஓ�� ���	 இ�+தன. இைடயி� 

:ழ@காைல( க�9(ெகா�9�(/	 கிழிச� சி�றாைட. /னி+� தைரயி� ேகா�ேபாட 

:ய�', வாைழநா3 க�ணி� வி$+ததனா� நிமி3+� நி�' ெகா�� இர�� ைககளாW	 

வாைழ நாைர, பி9�, பல@ெகா�ட ம��	 இ$த�. அத� :ய�சி பலி(கவி�ைல. 

வலித�. அ$ேவாமா, அ�ல� இ�M	 ஒ� தடைவ இ$�, பா3,ேபாமா எ�' அ� 

த3(கி�( ெகா�9�(/	ேபா� அ,பா உ4ேள dைழ+தா3.  

' 'அ,பா! ' ' எ�ற I2சWட� க+தசாமி, பி4ைளயி� காைல( க�9( ெகா�ட�. 

அ�ணா+� பா3� ' 'என(/ எ�னா ெகா�டா+ேத ? ' ' எ�' ேக�ட�.  

' 'எ�ைனதா� ெகா�டா+ேத� ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'எ�ன,பா, தின+தின	 உ�னிேயதாேன ெகா�டாேர; ெபா6 கடைலயாவ� 

ெகா�டார,படா� ? ' ' எ�' சிO@கிய� /ழ+ைத.  

' 'ெபா6 கடைல உட	.(காகா�; இேதா பா3. உன(/ ஒ� தாதாைவ( ெகா�� 

வ+தி�(கிேற� ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'இ�தா� உ	:ைடய /ழ+ைதேயா ? ' ' எ�' ேக�டா3 கடF4. /ழ+ைதயி� ேப6� 

வி$+த க�கைள மா�ற :9யவி�ைல அவ�(/.  

க+தசாமி, பி4ைள ச�' தய@கினா3.  

' '=	மா ெசா�W	; இ,ேபாெத�லா	 நா� =த ைசவ�; ம�பாைன2 சைமய�தா� 

பி9(/	. பா�, தயி3 Iட2 ேச3�( ெகா4Aவதி�ைல ' ' எ�' சி6தா3 கடF4.  

' 'ஆைச(/ எ�' கால	 த,பி, பிற+த க�ேவ,பிைல( ெகா$+� ' ' எ�றா3 க+தசாமி, 

பி4ைள.  

' 'இ,ப9 உ�கா�@க4; இ,ெபா /ழாயிேல த�ணH3 வரா�; /டதிேல எ��( ெகா�� 

வ�கிேற� ' ' எ�' உ4ேள இ��9� மைற+தா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

கடF4 ��ைட உதறி, ேபா��வி��( Iடதி� உ�கா3+தா3. மனசிேல ஒ� 

�'�',.	 எ�ைலய�ற நி	மதி;	 இ�+தன.  

' 'வா9ய	மா க�ேவ,பிைல( ெகா$+ேத ' ' எ�' ைககைள நH�9னா3 கடF4. ஒேர 

/தியி� அவ�ைடய ம9யி� வ+� ஏறி( ெகா�ட� /ழ+ைத.  

' 'எ	ேப� க�க,பிைல( ெகாA+தி�ெல; வ4ளி. அ,பா மாதிர	 எ�ென( க',பி 
க',பி�M I,பி�தா; நா� எ�ன அ,பி9யா ? ' ' எ�' ேக�ட�.  
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அ� பதிைல எதி3பா3(கவி�ைல. அத� க�கA(/ தாதாவி� க�டதி� இ�+த 

க',. ம'ெத�ப�ட�.  

' 'அெத�ன தாதா, க�ன@ கேறW�M நUவா, பழ	 மாதி6 கAதிேல இ�(/ ? அைத( 

க92= தி@கO	 ேபாேல இ�(/ ' ' எ�' க�கைள2 சிமி�92 சிமி�9, ேபசி(ெகா�� 

ம9யி� எ$+� நி�' க$தி� J,ேபா�ற உத�கைள ைவ� அ$திய�. இள	ப� க$தி� 

கிAகிAத�. கடF4 உடேல /A/Aத�.  

' 'I2சமா இ�(/ ' ' எ�' உட	ைப ெநAதா3 கடF4.  

' 'ஏ� தாதா, கAதிேல ெந�,. கி�,.,ப�� ெபா�, ேபா2சா ? என(/	 இ+தா பா� ' ' 

எ�' த� விர� dனியி� க�றி( க'�,ேபான ெகா,.ளைத( கா�9ய�.  

' 'பா,பா, அ� நாக,பள+தா�9 ய	மா; :+தி ஒ� தர	 எ�லா�	 ெகா�தாேள�M 

வா@கி வாயிேல ேபா��( ெகா�ேட�. என(/, ப@கி�லியா�M கAெத, .92=,.�டா@க. 

அதிேல இ�+� அ� அ@கிேய சி(கி2கி2=; அ� ெகட(க��	. உன(/ விைளயாட ேதாழி, 

பி4ைளக4 இ�ைலயா ? ' ' எ�' ேக�டா3 கடF4.  

' 'வ��	 க6���	 இ�(ேக; நH வ�டாட வ�தியா ? ' ' எ�' I,பி�ட�.  

/ழ+ைத;	 கடFA	 வ�� விைளயாட ஆர	பிதா3க4.  

ஒ�ைற( காைல மட(கி(ெகா�ேட ெநா�9ய9� ஒ� தாF தாவினா3 கடF4.  

' 'தாதா, ேதா�, ேபானிேய ' ' எ�' ைக ெகா�92 சி6த� /ழ+ைத.  

' 'ஏ� ? ' ' எ�' ேக�டா3 கடF4.  

கா� க6(ேகா�9� ப��வி�டதா	.  

' ':+திேய ெசா�ல,படாதா ? ' ' எ�றா3 கடF4.  

' 'ஆ�ட	 ெத6யாேம ஆட வரலாமா ? ' ' எ�' ைகைய மட(கி( ெகா�� ேக�ட� 

/ழ+ைத.  

அ+த2 சமயதி� ? க+தசாமி, பி4ைள :�ேன வர, ?மதி, பி�ேன /ட:	 இ�,.மாக 

இ��9லி�+� ெவA,ப�டா3க4.  

' 'இF@கதா� ைகலாசவர�, ெப6ய,பா; க6ச@ெகாள�, ெபா�ைண இF@கA(/ 

ஒ�Oவி�ட அ�ணா2சி மகM(/+தா� ெகா�தி�(/. ெத6யாதா ' ' எ�றா3 க+தசாமி, 

பி4ைள.  
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' 'எ�னேமா ேதசா+தி6யாக, ேபாயி�டதாக2 ெசா�Wவா3கேள, அ+த மாமாவா ? வா�@க 

மாமா, ேசவி(கிேற� ' ' எ�' /டைத இற(கி ைவ� வி�� வி$+� நம8க6தா4. கா� 

நிைற+த பழ@கால, பா	பட	 க�னதி� இ9ப�ட�.  

' 'ப�	 ெப�(க:மாக2 =கமாக வாழேவO	 ' ' எ�' ஆசீ3வதிதா3 கடF4.  

கா+திமதி அ	ைமயா�(/ (அ�தா� க+தசாமி, பி4ைள மைனவியி� ெபய3) எ�'	 

அdபவிதிராத உ4ள நிைறF ஏ�ப�ட�.  

' 'வாசலி� இ�(கிற அ6சி N�ைட அ,ப9ேய ேபா�� வ2சி�+தா ? ' ' எ�' 

ஞாபகN�9னா3 கடF4.  

' 'இFகA(/ மறதிதா� ெசா�லி :9யா�. அ6சி வா@கியா2சா�M இ,பதா� 

ேக�ேட�. இ�ைல�M ெசா�னாக. ஊ�(ெக�லா	 ம�+� ெகா�(காக; இFக மறதி(/தா� 

ம�+ைத( கா@கெல. பெட2ச கடF4தா� ப(கதிேல நி�M பா(கO	 ' ' எ�றா4, கா+திமதி 
அ	மா4.  

' 'பா�( கி��தா� நி(காேற ' ' எ�றா3 கடF4 கிராமியமாக.  

' 'பா�2 சி6(கO	, அ,பதா� .தி வ�	 ' ' எ�றா4 அ	ைமயா3.  

கடF4 சி6தா3.  

கடFA	 க+தசாமி, பி4ைள;	 வாசW(/, ேபானா3க4.  

' 'அ+த2 ெச,பி�விைத எ�லா	 Iடா� எ�' ெசா�ேனேன ' ' எ�றா3 பி4ைள காேதா� 

காதாக.  

' 'இனிேம� இ�ைல ' ' எ�றா3 கடF4.  

க+தசாமி, பி4ைள :(கி :னகி, பா3தா3; N�ைட அைசயேவ இ�ைல.  

' 'ந�ல இளவ�ட	! ' ' எ�' சி6�(ெகா�ேட N�ைடைய இ�,பி� இ�(கி( 

ெகா�டா3 கடF4:  

' 'நH@க எ�(கதாவ�; உ@கைளதாேன, ஒ� ப(கமா தா@கி, பி9;@க; =	மா 

பா�(கி�ேட நி(கியேள! ' ' எ�' பைததா4 கா+திமதிய	மா4.  

' 'நH =	மா இர	மா; எ@ேக ேபாடM	O ெசா�Wேத ? ' ' எ�றா3 கடF4.  

' 'இ+த( Iடதிலிேய ெகட(க��	; நH@க இ@ேக =	மா வ2சி�@க ' ' எ�' வழி 
மறிதா4 கா+திமதிய	மா4.  
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க+தசாமி, பி4ைள;	 கடFA	 சா,பி�� வி�� வாச� தி�ைண(/ வ�	ெபா$� 

இரF மணி பதிெனா�'.  

' 'இனிேம� எ�ன ேயாசைன ? ' ' எ�றா3 கடF4.  

' 'B@கதா� ' ' எ�றா3 பி4ைள ெகா�டாவி வி��(ெகா�ேட.  

' 'தாதா, நாM	 ஒ@ Iடதா� ப��(/ேவ� ' ' எ�' ஓ9வ+த� /ழ+ைத.  

' 'நH அ	ைமெய( I,பி��, பா;	 தைலயைண;	 எ��, ேபாட2 ெசா�W ' ' எ�றா3 

க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'எ�ைன;மா B@க2 ெசா�WகிறH3 ? ' ' எ�' ேக�டா3 கடF4.  

' 'மMஷா4 Iட, பழகினா� அவ3கைள, ேபாலதா�, நட+தாகO	; B@க 

இLடமி�ைல எ�றா�, ேபசாம� ப��( ெகா�9�@க4. ராதி6யி� அபவாத�(/ 

இடமா/	 ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

க+தசாமி, பி4ைள பவழ(கார ெத� சிதா+த தHபிைக ஆபீசி� தைரயி� உ�கா3+�( 

ெகா�� பதFைர எ$தி( ெகா�9�(கிறா3. ேபாக3 QW(/ விள(கFைர பி4ைளயவ3க4 

பதி6ைகயி� மாதமாத	 ெதாட32சியாக, பிர=ரமாகி வ�கிற�.  

' 'ஆ2ச,பா இ�னெமா�' ெசா�ல( ேகA, அ,பேன வயமான ெச@க�	., கா2சிய 

ெவ+நH�டேன க�ட,பி2=, க�W�வி .�W�வி ந�7மைத (க�ட, ப2ைச எ�'	 பாட	).... ' ' 

எ�' எ$தி வி��, வாச� வழியாக, ேபா/	 தபா�கார� உ4ேள dைழயாம� ேநராக, 

ேபாவைத, பா3�வி��, ' 'இ�ைற(/	 பதி6ைக ேபாகா� ' ' எ�' :னகியப9, எ$தியைத2 

=��9 Nைலயி� ைவ�வி�� விர�கைள2 ெசா�(/ :றி�( ெகா�டா3.  

வாசலி� 6qா வ+� நி�ற�. கடFA	 /ழ+ைத;	 இற@கினா3க4. வ4ளியி� 

இ�,பி� ப��2 சி�றாைட; ைகநிைறய மி�டா�, ெபா�டல	.  

' 'தாதாF	 நாM	 ெசத காேலT உசி3 காேலெஜ�லா	 பா3ேதா	 ' ' எ�' �4ளிய� 

/ழ+ைத.  

' 'எத�காக ஓ�, ஒ� க�டடைத( க�9, எW	ைப;	 ேதாைல;	 ெபாதி+� ெபாதி+� 

ைவதி�(கிற� ? எ�ைன( ேகலி ெச�ய ேவ��	 எ�ற நிைன,ேபா ? ' ' எ�' ேக�டா3 கடF4. 

/ரலி� க�க�,. ெதானித�.  

' 'அUவளF ஞானேதாேட இ@ேக யா�	 ெச�� வி�வா3களா ? சி�L9யி� 

அJ3வைத( கா��வதாக நிைன�( ெகா��தா� அைத எ�லா	 அ,ப9 

ைவதி�(கிறா3க4. அ� கிட(க��	; நH@க இ,ப9 ஓ3 இ�பைத+� Pபா� ெகா�@க4; 

உ@கைள ஜHவிய ச+தாதாராக2 ேச3� வி�கிேற�; இ�' பதி6ைக ேபா� ஆகேவO	 ' ' எ�' 

ைகைய நH�9னா3 பி4ைள.  
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' 'இ� யாைர ஏமா�ற ? யா3 ந�ைம(/ ? ' ' எ�' சி6தா3 கடF4.  

' 'தான	 வா@கF	 பி6யமி�ைல; கட� வா@/	 ேயாசைன;	 இ�ைல; அதனா�தா� 

வியாபாரா3தமாக இ�(க��	 எ�கிேற�. ந�ைமைய, ப�றி, பிரமாதமாக, 

ேபசிவி�டா3கேள! இ+த, Jேலாகதிேல ெந� :த� ந�ெல�ைணவைரயி� எ�லா	 

கல,பட+தா�. இ� உ@கA(/ ெத6யாதா ? ' ' எ�' ஒ� ேபா� ேபா�டா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

கடF4 ேயாசைனயி� ஆX+தா3.  

' 'அதி�(க��	, ேபாக6ேல ெசா�லியி�(கிறேத, க�ட,ப2ைச; அ,ப9 ஒ� Nலிைக 

உ�டா ? அ�ல� க�ட,பி2=தானா ? ' ' எ�' ேக�டா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'பிற,பித ெபா',.தா� என(/; ெபய6�ட பழிைய;	 எ�ேம� ேபா�கிறHேர, இ� 

நியாயமா ? நா� எ�னைத( க�ேட� ? உ	ைம உ�டா(கிேன�; உம(/( க+தசாமி, 

பி4ைளெய�' உ@க அ,பா ெபய3 இ�டா3; அத�/	 நா�தா� பழியா ? ' ' எ�' வாைய 

மட(கினா3 கடF4.  

' 'நH@க4 இர�� ேப�	 ெவயிலி� அைல+� வி�� வ+த� ேகாபைத எ$,.கிற� 

ேபாலி�(கிற�. அத�காக எ�ைன மிர�9 மட(கி வி�டதாக நிைன�( ெகா4ள ேவ�டா	; 

அவசரதி� தி�தி,ெப�' சாப	 ெகா�தHரானா�, இ�பைத+� Pபா� வ Hணாக நLடமா�, 

ேபா/ேம எ�ப�தா� எ� கவைல ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

ெபா�டலைத அவிX� தி�'ெகா�9�+த /ழ+ைத, ' 'ஏ� தாதா அ,பாகி�ட, 

ேப=ேத ? அF@கA(/ ஒ�Oேம ெத6யா�; இைத தி�M பா�, இன H2=( ெகட(/ ' ' எ�' 

கடFைள அைழத�.  

/ழ+ைத ெகா�(/	 ல�� ���கைள2 சா,பி��( ெகா�ேட, ' 'பா,பா, உ�+த� 

என(/, :$= உன(/! ' ' எ�றா3 கடF4.  

/ழ+ைத ஒ� ல�ைட எ��2 ச�' ேநர	 ைகயி� ைவ�( ெகா�ேட ேயாசித�.  

' 'தாதா, :$= வா�(/4ேள ெகா4ளாேத. உ�தா உன(/�M ெசா�Wதிேய. அ,ேபா 

என(/ இ�ைலயா ? ' ' எ�' ேக�ட� /ழ+ைத.  

கடF4 வி$+� வி$+� சி6தா3. ' 'அUவளF	 உன(ேக உன(/தா� ' ' எ�றா3.  

' 'அUவளFமா! என(கா! ' ' எ�' ேக�ட� /ழ+ைத. 

' 'ஆமா	. உன(ேக உன(/ ' ' எ�றா3 கடF4. 

' 'அ,.ற	 பசி(காேத! சா,பிடா�டா அ	மா அ9,பாகேள! அ,பா ேலவிய	 /ட,பாகேள! ' 

எ�' கவைல,ப�ட� /ழ+ைத. 

' 'பசி(/	. பய,படாேத! ' ' எ�றா3 கடF4. 
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' 'தா@க4 வா@கி( ெகா�தி�+தாW	, அ� ேஹா�ட� ப�சண	. ஞாபக	 இ�(க��	 ' ' 

எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'நா�தா� இ�(கிேறேன! ' ' எ�றா3 கடF4. 

' 'நH@க4 இ�ைலெய�' நா� எ,ெபா$� ெசா�ேன� ? ' '  

எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

சில விநா9க4 ெபா'�, ' 'இ�ைற2 ெசலF ேபாக, அ+த Q' Pபாயி� எUவளF மி2ச	 

? ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள.  

' 'உம(/ Pபா� இ�பைத+� ேபாக( ைகயி� ஐ	ப� இ�(கிற� ' ' எ�' சி6தா3 

கடF4.  

' 'அத�/, பிற/ எ�ன ேயாசைன ? ' ' 

' 'அ�தா� என(/	 .6யவி�ைல. ' ' 

' 'எ�ைன,ேபால ைவதிய	 ெச�யலாேம! ' ' 

' 'உ	:ட� ேபா�9 ேபாட நம(/ இLட	 இ�ைல. ' ' 

' 'அ,ப9 நிைன�(ெகா4ள ேவ�டா	. எ�ேனாேட ேபா�9 ேபாட�ேல; ேலாக� 

:�டா4 தனேதாேட ேபா�9 ேபா�கிறH3க4; பி6யமி�ைல எ�றா�, சிதா+த உப+நியாச@க4 

ெச�யலாேம ? ' ' 

' 'நH3 என(/, பிைழ(கிறத�கா வழி ெசா�WகிறH3;-அதி� ��� வ�மா ? ' ' எ�' சி6தா3 

கடF4. 

' 'அ,ேபா ? ' ' 

' 'என(/தா� I� ஆட ந�றாக வ�ேம; எ�ன ெசா�WகிறH3 ? ேதவிைய 

ேவ��மானாW	 த�வி(கிேற�. ' ' 

க+தசாமி, பி4ைள சிறி� ேயாசிதா3. ' 'என(/ எ�னேவா பி6யமி�ைல! எ�றா3. 

' 'பிற/ பிைழ(கிற வழி ? எ�ன@காO	. பிரபEசேம எ@க4 ஆ�டைத ைவ�தாேன 

பிைழ(கிற� ? ' ' 

' 'உ@க4 இLட	 ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

க+தசாமி, பி4ைள ம'ப9;	 சிறி� ேநர	 சி6தா3.  
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' 'வா�@க4, ேபாேவா	 ' ' எ�' ஆணியி� கிட+த ேம� ேவ�9ைய எ�� உதறி, 

ேபா��( ெகா�டா3. 

' '/ழ+ைத ' ' எ�றா3 கடF4. 

' 'அ�தா� உற@/கிறேத; வ�கிற வைரயிW	 உற@க��	 ' ' எ�றா3 பி4ைள. 

கா�மணி, ேபா� கழி� N�' ேப3 திவா� பகB3 பி�கதH=வர சா8தி6க4 

ப@களாF(/4 dைழ+தன3. ஒ�வ3 க+தசாமி, பி4ைள; ம�ெறா�வ3 கடF4! N�றாவ� 

ெப�;-ேதவி. 

' 'நா� இவ�(/ த@கப8ப	 ெச�� ெகா�� வ�கிேற�. நா� ெசா�னா� ேக�பா3 ' ' 

எ�' விள(கி(ெகா�ேட :� வரா+தா, ப9(க��களி� ஏறினா3 பி4ைள; இ�வ�	 பி� 

ெதாட3+தன3. ேதவியி� ைகயி� ஒ� சி' N�ைட இ�+த�. 

' 'சாமி இ�(கா@களா; நா� வ+தி�(ேக� எ�' ெசா�W ' ' எ�' அதிகாரேதா� 

ேவைல(காரனிட	 ெசா�னா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'பி4ைளயவ3களா! வரேவO	, வரேவO	; ப8ப	 ேநேதாேட தH3+� ேபா2ேச; 

உ@கைள( காணவி�ைலேய எ�' கவைல,ப�ேட� ' ' எ�ற கலகலத ேப2=ட� ெவ	பிய 

ச`ர:	, ம� ேவL9;	, த@க விளி	.( க�ணா9;மாக ஒ� திவா�பகB3 ஓ9வ+த�. 

எ�ேலாைர;	 /	பி��( ெகா�ேட அ� சா�F நா�காலியி� உ�கா3+� ெகா�ட�. 

' 'உ�கா�@க4, உ�கா�@க4 ' ' எ�றா3 திவா� பகB3. க+தசாமி, பி4ைள அவர� 

நா9ைய, பி9�, பா3�( ெகா�ேட, ' 'பரவாயி�ைல; சாய@கால	 ப8மைத அM,பி 
ைவ(கிேற�; நா� வ+த� இவாைள உ@கA(/, ப6சய	 ப�ணிைவ(க. இவா4 ெர�� ேப�	 

நா�9ய சா8திர சாகர	. உ@க4 நி�திய கலாம�டலியி�, வசதி ப�ணினா ெசளக6யமாக 

இ�(/	 ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

திவா� பகB6� உஸாக	 எ�லா	 ஆைமயி� காW	 தைல;	 ேபா� உ4 வா@கின. 

ைககைள( /வி�, ஆ4கா�9 விர�கைள;	 க�ைட விர�கைள;	 :ைறேய N(கிW	 

ேமாவா�( க�ைடயிWமாக ைவ�( ெகா�� ' 'உ	 ' ', ' 'உ	 ' ' எ�' தைலைய அைச�( 

ெகா��( ெகா�9�+தா3. 

' 'இவ3 ெபய3 Iதனா3; இ+த அ	மாளி� ெபய3 பா3வதி. இ�வ�	 த	பதிக4 ' ' எ�' 

உறைவ2 ச�' விள(கி ைவதா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'நா� ேக4வி,ப�டேத இ�ைல; இத�/ :� நH@க4 எ@ேகயாவ� ஆ9யி�(கிறH3களா ? ' 

' எ�' ேதவிைய, பா3�( ெகா�� Iதனா6ட	 திவா� பகB3 ேக�டா3. 

கடFA(/ வா� திற(க2 ச+த3,ப	 ெகா�(காம�, ' 'நா@க4 ஆடாத இட	 இ�ைல ' ' 

எ�றா4 ேதவி.  

`  
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' 'எ�னேவா எ� க�ணி� படவி�ைல. இ�(க��	; அ	மா ெரா	ப( க',பா 

இ�(கா@கேள, சதஸிேல ேசாபி(காேத எ�'தா� ேயாசி(கிேற� ' ' எ�றா3 வ3ணேபத திவா� 

பகB3. 

' 'ெப� பா3(க வ+தHரா, அ�ல� நா�9ய	 பா3(கிறதாக ேயாசைனேயா ? ' ' எ�' ேக�டா4 

ேதவி. 

' 'அ	மா, ேகாவி2=(க,படா�. ஒ�' ெசா�Wகிேற� ேகA@க; கைல(/	 க',.(/	 

கானாF(/ ேமேல ச	ப+தேம கிைடயா�. நாM	 :,ப� வ�ஷமா இ+த( கலாம�டலியிேல 

பிெரஸிெட�டா இ�+� வ�கிேற�. சைப(/ வ+தவ3க4 எ�லா�(/	 க�க4தா� 

க'தி�(/	. ' ' 

' 'உ	ம ம�டலி;மா2ச, =�ெடலி;மா2=! ' ' எ�' ெசா�லி( ெகா�ேட ேதவி 
எ$+தி�+தா4. 

' 'அ,ப9( ேகாவி2=(க,படா� ' ' எ�' ஏக காலதி� திவா� பகB�	 க+தசாமி, 

பி4ைள;	 எ$+தி�+தா3க4. 

' 'இவ3க4 .�, .�, பாணியிேல நா�9யமா�வா3க4. அ+தமாதி6 இ+த, ப(கதிேலேய 

பா3தி�(க :9யா�. சா8திர	 இவ3களிட	 பி2ைச வா@கேவO	. ஒ�:ைறதா� ச�', 

பா�@கேள� ' ' எ�' மீ��	 சிபா3= ெச�தா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'ச6, பா3(கிற�; பா3(கிற�(/ எ�ன ஆ�ேசப	 ?! ' ' எ�' ெசா�லி(ெகா�� சா�F 

நா�காலியி� சா�+தா3. ' 'ச6, நட(க��	! ' ' எ�' ெசா�லி( ெகா�� இைமகைள N9னா3. 

' 'எ@ேக இட	 விசாலமாக இ�(/	 ? ' ' எ�' ேதவி எ$+� நி�' =�':�'	 

பா3தா4. 

' 'அ+த ந� ஹாW(/4ேளேய ேபாேவாேம ' ' எ�றா3 கடF4. ' 'ச6 ' ' எ�' உ4ேள ேபா�( 

கதைவ2 சாதி( ெகா�டா3க4. சில விநா9கA(ெக�லா	 உ4ளி�+� கண Hெர�' க	பீரமான 

/ரலி� இைச எ$+த�. 

' 'மயான �திரனா	-இவ�  

மயான �திரனா	... ' ' கதFக4 திற+தன. 

கடF4 .லிேதாWைட;	, தி6Yல:	, பா	.	, க@ைக;	 சைட;	 பி�னி, .ரள, 

க�N92 சிைலயாக நி�றி�+தா3.  

ம'ப9;	 இைச. மி�னைல2 சி(கெல�� உதறிய�ேபால, ஒ� ெவ�� ெவ�9 

தி�	.ைகயி�, கடF4 ைகயி� Yல	 மி�னி( /தித�; க�களி� ெவறி;	, உத�9� சி6,.	 

.ர�ேடாட, காைல B(கினா3. 
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க+தசாமி, பி4ைள(/ ெநEசி� உைத,. எ��( ெகா�ட�. கடF4 ெகா�த வா(ைக 

மற+�வி�டா3 எ�' நிைன�, பதறி எ$+தா3. 

' 'ஓ� Iதனாேர, உ	 Iைத( ெகாEச	 நி'�	. ' ' 

' 'ச�! ெவ'	 ெத�(Iதாக இ�(/; எ�ன@காO	, ேபா3னிேயா கா��மிரா�9 மாதி6 

ேவஷ	 ேபா��( ெகா�� ' ' எ�' அத�9னா3 திவா� பகB3. 

ஆ9ய பாதைத அ,ப9ேய நி'தி, Yலதி� சா�+தப9 பா3�(ெகா�ேட நி�றா3 

கடF4. 

' 'ஓ�! கைல�னா எ�ன�M ெத6;மா@காO	 ? .லிேதாைலதா� 

க�9(ெகா�டாேர. பா	.�னா பா	ைபயா .92=(ெகா�� வ�வா ? பா	. மாதி6 ஆபரண	 

ேபா��( ெகா4ள ேவO	. .லிேதா� மாதி6 ப��( க�9(ெகா4ள ேவO	. கைல(/ :த� 

அ	ச	 க�O(/ அழ/@காO	! வா8தவமாக, பா3வதி பரேம=வராேள இ,ப9 ஆ9னாW	 

இ� நா�9ய சா8திர�(/ ஒ� வரா�. அதிேல இ,ப92 ெசா�லேல. :தலிேல அ+த, 

பா	.கைளெய�லா	 பதிரமாக, .92=( Iைடயிேல ேபா�� வ2=,.�� ேவஷைத( 

கைல;	. இ� சி'=க4 நடமாடற எட	, ஜா(கிரைத! ' ' எ�றா3 திவா� பகB3. 

? க+தசாமி, பி4ைளைய;	 அவ3 ேலசி� வி�� விடவி�ைல. ' 'க+தசாமி, 

பி4ைளவா4; நH3 ஏேதா ம�+� ெகா��( ெகா�9�(கிறH3 எ�பத�காக இ+த( I�, பா3(க 

:9யா�; க2ேச6;	 ைவ(க :9யா�; அ,.ற	 நாW ேபேராேட ெத�விேல நா� நடமாட 

ேவ�டா	 ? ' ' 

கா� மணி ேநர	 கழி�2 சித ைவதிய தHபிைக ஆபீசி� இர��ேப3 உ�கா3+�( 

ெகா�9�+தா3க4, ேதவிைய தவிர. /ழ+ைத பாயி� ப�� B@கி( ெகா�9�+த�. 

இர��ேப�	 ெமளனமாக இ�+தா3க4. ' 'ெத6+த ெதாழிைல( ெகா�� ேலாகதி� 

பிைழ(க :9யா�ேபால இ�(ேக! ' ' எ�றா3 கடF4. 

' 'நா� ெசா�ன� உ@கA(/, பி9(கவி�ைல; உ@கA(/, பி9த� ேலாக�(/, 

பி9(கவி�ைல, ேவO	 எ�றா� ேதவார, பாடசாைல நடதி, பா3(கிற�தாேன! ' ' 

கடF4, ' '2= ' ' எ�' நா(ைக2 Y4 ெகா�9னா3. 

' 'அ�(/4ேளேய Jேலாக	 .ளி2=, ேபா2ேசா! ' ' 

' 'உ	ைம, பா3தா� உலகைத, பா3த� ேபா� ' ' எ�றா3 கடF4. 

' 'உ@கைள, பா3தாேலா ? ' ' எ�' சி6தா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'உ@களிடெம�லா	 எ�9 நி�' வர	 ெகா�(கலா	; உட� இ�+� வாழ :9யா� ' ' 

எ�றா3 கடF4. 
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' 'உ@க4 வ3(கேம அத�/தா� லாய(/ ' ' எ�றா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

அவ�(/, பதி� ெசா�ல அ@ேக யா�	 இ�ைல. ேமைஜயி� ேம� ஜHவிய ச+தா Pபா� 

இ�பைத+� ேநா�டாக( கிட+த�.  

' 'ைகலாச.ர	 பைழய பரமசிவ	 பி4ைள, ஜHவிய ச+தா வரF Pபா� இ�பைத+� ' ' 

எ�' கண(கி� பதி+தா3 க+தசாமி, பி4ைள. 

' 'தாதா ஊ�(/, ேபாயா2சா, அ,பா ? ' ' எ�' ேக��( ெகா�ேட எ$+� உ�கா3+த� 

/ழ+ைத 
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ெவயிேலா� ேபா� – ச. தமிXெச�வ� 

மா6ய	மாளி� ஆதாA(/ :தலி� திைக,பாயி�+த�. இ+த ேவகாத ெவயி�ல 

இ+த( க$த ஏ� இ,ப9 தவி2=, ேபாயி ஓ9யா+தி�(/ எ�' .6யவி�ைல. 

‘‘ஓ	 மா,பி4ைள வ�லியா9’’ எ�' ேக�ட�(/ ‘ெபா' ெபா'’@கிற மாதி6 ைகைய( 

காமி2சி�� வி'வி'�M உ4ள ேபாயி ெர�� ெச	. த�ணிைய கட(/( கட(/�M 

/92சி�� ‘8… ஆதா9’�M உ�கா3+தா4. 

‘‘ஓ	 மா,ப4ைள வ�லியா9?’’ 

‘‘அவ�… ராதி6 ெபா@க ைவ(கிற ேநர�(/ வ�வாரா	. இ+நிேயரேம வ+தா அFக 

ேயவார	 ெக��, ேபாயி�மா	.’’ 

‘‘ச6… அ,ப�னா நH சித ெவயி� தாழ( கிள	பி வாற�… தHயா, ெபா=(/ற இ+த 

ெவயி�ல ஓ9யாரா�டா எ�ன…’’ 

‘‘ஆமா. அ� ச6… ெபா@கW(/ ம2சா� அFக வ+தி�(காகளாமி�ல…’’ 

ஆதாA(/ இ,ப விள@கிய�. 

அவAைடய ம2சா� – ஆதாளி� ஒேர த	பியி� மக� த@கரா= இ�னி(கி நட(கிற 

காளிய	ம@ேகாயி� ெபா@கW(காக டFனிலி�+� வ+தி�(கா�. அ� ெத6E=தா� க$த 

இ,ப9 ஓ9யா+தி�(/. 

‘‘மதிய	 கEசி /92சி�� கிள	பினியா�9’’ எ�' ேக�ட�(/ க$த ‘இ�ைல’ 

ெய�கF	 ஆதா கEசி ஊதி :�னா� ைவ� /9(க2 ெசா�னா4. 

உட	ெப�லா	 கா�E= ேபாயி கா�ல க$தில ஒ�Oேமயி�லாம க��, ேபான 

அவைள, பா3(க, பா3(க ஆதாA(/( க�ணH3தா� மாைல மாைலயாக வ+த�. த@கரா= 

ம2சாM(/தா� மா6ய	மா எ�' சி�ன, பி4ைளயிேலேய எ�லா�(/	 ெத6Eச�தா�. 

க4ள� – ேபாa8 விைளயா�9லி�+� கா�9ேல க4ளி,பழ	 பி�@க, ேபாகிற வைர(/	 

ெர�� ேப�	 எ+ேநர:	 ஒ�ணாேவதா� அைலவா3க4. கைடசி(கி இ,ப9 ஆகி,ேபா2ேச 

எ�' ஆதாA(/ ெரா	ப வ�த	. எ,ப9ெய�லாேமா மகைள வ2சி, பா(கOமி�M 

ஆைச,ப�9�+தா4. 

ேப2ைச மா�'வத�காக ‘‘அ�ண� எ@கதா’’ எ�' ேக�டா4. ‘‘நH@க ெர�� ேப�	 

வ�வ Hக, அ6சி2 ேசா' கா2சO	னி�� அ6சி ப�,. வா@கியாற	M டFM(/ 

ேபானா�.’’ கEசிைய( /9�வி�� சீனிய	மாைள, பா3(க விைர+தா4 மா6. சீனிய	ம4தா� 

ம2சா� வ+தி�(கிற ேசதிைய டFO(/ தH,ெப�9 ஒ�ட, ேபான பி4ைளக4 Nல	 

மா6ய	மாA(/2 ெசா�லிவி�ட�. ேசதி ேக4வி,ப�டதிலி�+ேத அவ4 ஒ� நிைலயி� 

இ�ைல. உடேன ஊ�(/, ேபாகOெம�' ஒத(காலி� நி�றா4. ஆனா�, அவ4 .�ஷ� 

உடேன அM,பி விடவி�ைல. நாைள( கழி2=, ெபா@கW(/ இ�ைன(ேக எ�ன ஊ� எ�' 
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ெசா�லிவி�டா�. அவ அ9(க9 ஊ�(/ ஊ�(/�M கிள	பற� அவM(/ வ4Aசா, 

பி9(கவி�ைல. அவ ஊ� இ+தா NO ைமW(/4ேள இ�(/@கிற�(காக ஒ�ரவா�ட	 

ஊ�(/, ேபானா எ,ப9? அவ ேபாறத, பதிIட ஒ�Oமி�ல. ேபாற வ�டெம�லா	 

கைடயிேல�+� ப�,., ெவ�ல	 அ� இ��M B(கி�� ேவற ேபாயி3றா. இ+த2 சி�ன ஊ3ேல 

ேயவார	 ஓ�றேத ெப6ய பாடா இ�(/. இ,ப ேகாயி� ெகாைட(/, ேபாOமி�M நி(கா எ�' 

வயி' எ6+தா�. ஆனாW	, ஒேர9யாக அவளிட	 :கைத :றி2=, ேபச அவM(/ :9யா�. 

அ,பி9 இ,பி9ெய�' ெர�� .ல,ப	 .ல	பி அM,பி ைவ,பா�. 

இைத, பதிெய�லா	 மா6(/ கவைல கிைடயா�. அவA(/ நிைனதா� ஊ�(/, 

ேபாயிறO	. அ�F	 ம2சா� அFக வ+தி�(/	ேபா� எ,பி9 இ@க நி�க :9;	? 

அவ பிற+� வள3+தேத த@கரா=(காதா� எ�கிற மாதி6 ய�லவா வள3+தா4. அவ4 

நாலா,., ப9(கிறேபா� த@கராசி� அ,பாF(/ .�(ேகா�ைட(/ மா�றலாகி /�	பேதா� 

கிள	பியேபா� அவ4 ேபா�ட I,பா�ைட இ�ைன(/	 Iட கிழவிக4 ெசா�லி2 சி6,பா3க4. 

நாM	 Iட வ�ேவ� எ�' ெத�வி� .ர�� ைகைய( காைல உதறி ஒேர I,பா�. அைத2 

ெசா�லி2 ெசா�லி ெபா	பி4ைளக4 அவளிட	, ‘‘எ�ன�9 ஒ	 .�ச@கார� எ�ைன(/ 

வாரானா	’’ எ�' ேகலி ேப=வா3க4. ஆனா�, அவ4 அைதெய�லா	 ேகலியாக 

நிைன(கவி�ைல. நிச�(/தா� ேக�கிறா3க4 எ�' ந	.வா4. ஊ3, பி4ைளகெள�லா	 

க	மா� த�ணியி� /தியாள	 ேபா�	ேபா� இவ4 ம��	 க	மா� ப(கேம ேபாக மா�டா4. 

=	மா த�ணியிேல /தி2சா ெசாறிபி9� ேமெல�லா	 வ@/ வ�	. டF�ல ப9(கிற 

ம2சாM(/, பி9(கா�. அேதேபால கEசிய( /92சி வ/' வ2சி,ேபாயி ம2சா� ‘ஒ�ைன( 

க�ட மா�ேட�’M ெசா�லி�டா எ�னா/ற�? =	மா ம2சா� ம2சா� எ�' 

ெசா�லி(ெகா�9�+தவ4 ெப6ய மMஷியான�	 ம2சாைன, பதி நிைன(கேவ ெவ�க:	 

I2ச:மாயி�+த�. ெகாEச நாைள(கி. ெவ'	 ம2சாைன, பதின நிைன,ேபா� அ,.ற	 

கனா(கA	 வ+� மனைச, படபட(க ைவதன. டFM(/ தH,ெப�9 ஒ�ட, ேபாைகயிW	 

வைரயிW	, ஓ��	ேபா�	 ம2சானி� நிைன,. இ�+�ெகா�ேட இ�(/	. 

பEசதிேல ேபதி வ+� அவ அ�யா ம��	 சாகாம இ�+தி�+தா ம2சாM(/, 

ெபா�தமா அவA	 ப92சி�,பா. அ� ஒ� /ைற ம��	 அவ மனசிேல இ�+� 

ெகா�9�+த�. அ�F	 ேபாயி�2= ம2சா� ஒ� தடைவ அFக த@க2சி ேகாமதி 
கலியாண�(/ பதி6ைக ைவ(க வ+தேபா�. எ+த விதியாச:	 பாராம ஆதாேளாடF	 

அ�ணேனாடF	 ெரா	ப, பி6யமா ேபசி(கி�9�+த ம2சாைன கதF இ�(/ வழியா, பா�, 

பா� J62=, ேபானா மா6ய	மா. 

ம2சாைன, பதின ஒUெவா� ேசதிைய;	 ேச3�2 ேச3� மன=(/4ேள J�9 

வ2சி(கி�டா. வ�ஷ	 ஓ9னாW	 பEச	 வ+தாW	 அ�யா ெச�, ேபாயி வயி�, பா��(ேக 

கLட	 வ+தாW	 அவைன, பதின நிைன,. ம��	 மாறேவ இ�ைல. அதனாேலதா� த@கரா= 

அவA(கி�ைல எ�' ஆன பிற/	Iட அவளா� அ�ணைன;	 ஆதாைள;	 ேபால 

�,.ரவாக ெவ'�விட :9யவி�ைல. 

அவA(/ ந�லா ஞாபக	 இ�(/, மாமM	 அைத;	 வ+த�. த@கரா= ம2சா� 

கலியாண�(/ ப6ச	 ேபாடதா� மாமM	 அைத;	 வ�வாக�M இ�+தேபா�, ேவற 

இடதிேல ெபா�ைண;	 பா� பதி6ைக;	 வ2சி�� =	மாF	 ேபாகாம மாமா 
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அ�ண@கி�ேட, ‘‘கலியாண�(/ ஒ� வார�(/ :�ன(I�9ேய வ+திரO	பா. ேகாமதி 
கலியாணைத :92= வ2ச மாதி6 ேவைலகைள;	 ெபா',பா இ�+� நHதா� பா�( 

கOம,பா’’ எ�' ேவ' ெசா�லிவி��, ேபானா3. அFக அ@கி��, ேபாகF	 ஆதாளிட	 வ+� 

அ�ண� ‘த@/ த@’ெக�' /திதா�. ‘‘எ�னய எ�ன =த( ேகண,பயM ெநன2=�டாகளா’’ 

எ�'. ‘ேகாமதி கலியா ண�(/ எ�லா ேவைலகைள;	 இ$�, ேபா��( ெகா�� 

அ�ண� ெச�தா�M ெசா�னா அ� நாள(கி ந	ம த@க2சி வ+� வாழ, ேபாற வ H�, நாம வ+� 

ஒதாைச ெச�யா�டா யா� ெச�வா எ�' நிைன� ெச�த�. ஆனா, இ,ப9 நைகந��(/ 

ஆைச,ப�� மாமா அ+நியதில ேபாவாக�M யா� க�ட�. எ�ன மாமாM	 ம2சாM	.’ எ�' 

ெவ'�வி�ட� அவM(/.ஆனா�, அ�ண� ஏறி(ெகா�� ேபசியேபா� ஆதா பதிW(/ 

I,பா�தா� ேபா�டா4. 

‘‘எ�னடா /தி(ேக? ப92= உதிேயாக	 பா(/ற மா, பி4ைள தH,ெப�9யாபீ=(/ 

ேபாயி�� வ+� வ H2ச ெம��, ேபாயி( ெகட(கிற க$தய( க��வா�M நH ெநன2=(கி�டா 

அFக எ�னடா ெச�வாக’’ எ�' ஆதிரமாக, ேபசினா4. அ,ப9 அ,ேபாைத(/, ேபசினாW	 

அ�ைன(/ ராதி6 ெச�ேபான அ�யாவிட	 :ைறயீ� ெச�� சத	 ேபா�� ஒ,பா6 

ைவதா4. ‘‘ஏ… எ� ராசாேவ… எ�ன ஆ�டாேர! இ,பி9 வி��, ேபான Hேர… மணவைடயிேல 

வ+� :ைறமா,பி4ைள நானி�(க எவ� இவ க$தில தாலி க��வா�M ெசா�லி எ�ன2 

சிைறெய�� வ+தHேர… இ,பி9 நி3(கதியா நி(க விடவா சிைறெய�தH3 ஐயாேவ… த	பீ 

த	பீ�M ேபெகா�� ேபாயி அைலEேசேன… அவைன B(கி வளேதேன… எ� ராசாேவ… 

என(/, Jமியிேல ஆ�மி�லாம, ேபாயி�டாகேள…’’ 

ப(க�, ெபா	பிைளகெள�லா	 ைவதா3க4, ‘‘எ�ன இவA	 ெபா	பளதான… அ,ப;	 

இ,ப9யா ஒ,பா6 வ2= அ$வாக’’ எ�'. 

பிற/ அ�ண� வ+�, ‘‘இ,ப	 நH =	மா�(கியா எ�ன ேவO@/’’ எ�' அர�டF	தா� 

ஒ,பா6ைய நி,பா�9னா4. 

ம'நா4 அ�ண�, ‘‘த@கரா= கலியாண�(/ ஒ�த�	 ேபாக,.டா�’’�M 

ெசா�னேபா� ம'ேப2=, ேபசாம� ஆதாA	 ச6ெய�' ெசா�லிவி�டா4. 

‘அவM(/	 நம(/	 இனிேம எ�ன இ�(/’ எ�' ெசா�லிவி�டா4. 

ஆனா�, மா6ய	மா அ,ப9ெய�லா	 ஆகவிடவி�ைல. பலவா' அ�ணனிட:	 

ஆதாளிட:	 ெசா�லி, பா3தா4. ஒ�'	 மசியாம� ேபாக, கைடசியி�… 

‘நH@க யா�	 ம2சா� கலியாண�(/, ேபாகைல�னா நா� நா��(கி��2 

ெச��ேவ�’ எ�' ஒ� ேபா� ேபா�ட�	 ச6ெய�' அ�ண� ம��	 கலியாண�(/, 

ேபா�வ+தா�. எ	.�ேடா ேக��,பா�	 கலியாண2 ேசதி எைத;	 அவ� மா6ய	மாA(ேகா 

ஆதாA(ேகா ெசா�லவி�ைல. 

‘எ�லா	 :9Eச�’ எ�பேதா� நி'தி(ெகா�டா�. 
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த� பி6யமான ம2சானி� க�யாண	 எ,பி9ெய�லா	 நட+தி�(/	 எ�' மா6ய	மா4 

தின:	 பலவாறாக தH,ெப�9 ஒ�9யப9(ேக நிைன� நிைன�, பா3,பா4. 

‘எ@கி�� இ�+தாW	 ந�லா�(க��	’ எ�' க� நிைறய, மன= �9(க 

ேவ�9(ெகா4வா4. 

த@கரா= கலியாண�(/, ேபா�வி�� வ+த அ�ண� =	மா இ�(கவி�ைல. 

அைலE= ெபற(கி இவA(/ மாவி�ப�9யிேலேய அ�யா வழியி� ெசா+தமான ைபயைன 

மா,பிைள பா3�வி�டா�. சி�ன வயசிேல நாகலா.ர� நாடா3 ஒ�த3 கைடயி� 

ச	பள�(/ இ�(க ெம�ரா=(/, ேபா� வ+த ைபய�. மா6ய	 மாேளாட நாW பF� நைகைய 

வி� மாவி�ப�9யிேலேய ஒ� கைடைய;	 ைவ�( ெகா��வி�டா�. 

இதைன(/, பிற/	, ேகாவி� ெகாைட(/ ம2சா� வ+தி�(காக�M ெத6Eச�	 

உடேன பா(கOமி�M ஓ9யா+��டா. அFக எ,ப9 இ�(காக? அ+த அ(கா எ,ப9 இ�(காக? 

ம2சாM	 அ+த அ(காA	 ந�லா பி6யமா இ�(காகளா�M பா(கO	 அவA(/. 

ஆனா, வ+த உடேனேய ம2சாைன;	 அ+த அ(கா ைள;	 பா3(க( கிள	பிவிடவி�ைல. 

மதியான ேநர	, சா,.�� சித க�ணச+தி�,பாக எ�' இ�+�வி�� சாய+தி ரமாக, 

ேபானா4. 

க�9லி� ப�தவா(கி� பா�ைடயாFட� ேபசி( ெகா�9�+தா� ம2சா�. 

‘‘/�	.�ேற� ம2சா�’’ 

எ�' மன= படபட(க2 ெசா�லிவி�� உ4ேள ேபானா4. த@கராசி� அ,பதாA	 அ+த 

அ(காA	 அ�,ப9யி� ேவைலயாக இ�+தா3க4. ெபா�னாதா இவைள, பி6ய�ட� 

வரேவ�றா4. அ+த அ(கா ெரா	ப ல�சணமாக இ�+தா3க4. நைகந�� ெரா	ப ேபா��, 

பாக�M பாதா அ,ப9 ஒ�O	 காண	. கழ�9 வ2சி�,பாக எ�' நிைன�(ெகா�டா4. 

ெரா	ப பி6ய	 நிைற+த பா3ைவ;ட� அ+த அ(காAட� வாEைசேயா� ேபசினா4 மா6ய	மா. 

‘ேபசி(கி�9�@க, இ+தா வாேர’�M ெபா�னாதா கைட(/ ஏேதா வா@க, ேபாகF	 

மா6ய	மா அ+த அ(காளிட	 இ�M	 ெந�@கி கி�ட உ�கா3+� ெகா�� ைககைள, 

பாச�ட� ப�றி( ெகா�டா4. ரகசியமான, அேத சமய	 ெரா	ப, பி6ய	 ெபா@கிய /ரலி�, 

‘‘ய(கா… மாசமாயி�(கிகளா’’ எ�' ஆ3வ�ட� ேக�டா4. 

ப�ெட�' அ+த அ(கா ஒ� ெந9,.ட�, 

‘‘ஆம, அ� ஒ�O(/தா� ேக� இ,ப	’’ 

எ�' ெசா�லிவி�டா4. மா6ய	மாA(/ தா@க :9ய வி�ைல. அைத2 

ெசா�W	ேபா� ேலசான சி6,.ட�தா� அ+த அ(கா ெசா�னாW	 அ+த வா3ைதகளி� 

ஏறியி�+த ெவ',.	 Y�	 அவளா� தா@க :9யாததாக, இ�நா4 வைரயிW	 அவ4 

க�9ராததாக இ�+த�. ஒ� ஏனைத( க$Fகிற சா(கி� வ H�9� பி�.ற	 ேபா� உைட+� 

வ�கிற மனைச அட(கி( ெகா�டா4. உ4ேள ம2சா� அFக ேப2=(/ர� ேக�ட�. 
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‘‘மா6ய	மா ேபாயி�டாளா’’ எ�' உ4ேள வ+த ம2சா� அ+த அ(காளிட	’’ ‘‘கா,பி 
/92சி�9யா ஜாM’’ எ�' பி6யமாக( ேக�ட�	 பட(/M அ+த அ(கா, 

‘‘ஆஹாகாகா… ெரா	பF	 அ(கைற,ப��( /,.ற வி$+�றாதிக…’’ எ�' 

ெசா�லிவி�ட�. 

ெரா	ப ெம�வான ெதா�ைடயிேல ேபசினாW	 அ+த( /ர� இ'கி,ேபா� ெவ',பி� 

ெவ+� ெகாதி(கிறதா� இ�+த�. 

ெவளிேய நி�றி�+த மா6ய	மாA(/ தைலைய வலி(கிற மாதி6;	 கா�2ச� வ3ற 

மாதி6;	 படபட�M வ+�. க$வின ஏனைத அ,ப9ேய ைவ�வி�� பி�.றமாகேவ 

வி'வி'ெவ�' வ H��(/ வ+� ப��(ெகா�டா4. 

ஆதாA	 அ�ணM	 ேக�ட�(/ ‘ம�ைடய9(கி’ எ�' ெசா�லிவி�டா4. 

சி' வயசி� க4ளி,பழ	 பி�@க, ேபா� ேநர@கழி� வ�	ேபா� வழியி� ேத9 வ+த 

மாமாவிட	 மா�9( ெகா�� :ழித த@கராசி� பாவமான :க	 நிைன,பி� வ+� 

உ'திய�. த�ணிைய த�ணிைய( /9�	 அட@காம� ெநE= எ6கிற மாதி6யி�+த�. 

அ+த அ(காளி� வ H�9� நைகந�� /ைறயாக, ேபா�ட�(காக த@கராசி� அ	மா ெரா	ப 

ெகா�ைம,ப��கிறாளா	 எ�' சீனிய	மா ெசா�ன�	, அ+த அ(கா4 ெகா�	 ெவ',பாக, 

ேபசின�	 நிைன,பி� வ+� இ	ைச, ப�திய�. 

எ�லா�(/	 ேமேல அ+த வா3ைதகள� ெவ',பி� ஆழ	, தா@க :9யாத 

ேவதைனைய த+த�. ராதி6 ஊேரா� ேகாயி� வாசலி� ெபா@க� ைவ(க, ேபாயி�+தேபா� 

இவ ம��	 ப�ேத கிட+தா4. ஒUெவா�றாக சி'வயதி� அவேனா� பழகின�… அ�யாைவ, 

பதி… ஆதாைள, பதி… அ�ணைன, பதி… எ�ேலா�	 ப�கிற பா�ைட, பதி… அ+த 

அ(காைள, பதி நிைன(க(Iட ெப�+��பமாயி�+த�. /:றி(ெகா�� வ+த� மன=. 

ராதி6 ேநர@கழி� அவ .�ஷ� வ+தா�. ெர�� நாளா� ந�ல ேயவார	 எ�'	 

ேத@கா� ம��ேம :,பதிெர�� கா� விதி�(/ எ�'	 ெபா6கடைலதா� கைடசியி� 

ேக�டFகA(/ இ�ைலெய�' ெசா�ல ேவ�9யதா, ேபா2= எ�'	 உ�சாகமாக ெரா	ப 

ேநர	 ேபசி( ெகா�9�+தா�. திDெர�' இவ4 ஏ�ேம ேபசாம� ஊைமயாக இ�,பைத( க�� 

எ62சலைட+�, ‘‘ஏ நாயி, நா	 பா��(/ கதி(கி�9�(ேக�. நH எ�ன க�W(கண(கா இ�(ேக’’ 

எ�' :9ைய, பி9� ஒ� உW(/ உW(கினா�. 

உடேன அைண உைட�( ெகா�ட�ேபால ஏ@கி அழ ஆர	பிதா4. அவ� பதறி,ேபா� 

ெத6யாம� தைலைய, பி9�வி�ேட� எ�' ெசா�லி, த,.தா� த,.தா� எ�' தி�	ப 

தி�	ப2 ெசா�லி, பா3தா�. அவ4 அ$ைக நி�கவி�ைல. ேமW	 ேமW	 ஏ(க:	 

ெப�N2ச	 ெவ9,.	 ந�(க:மா� அ$ைக ெப�கி( ெகா�� வ+த�. 

ஏேதா தா� ேபசிவி�டத�காகதா� அவ4 இ,ப9 அ$கிறா4 எ�' நிைன�(ெகா�� 

ெரா	ப ேநர�(/ அவைள வ Hேண ேத�றி( ெகா�9�+தா� அவ�.  
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அழியா./ட0 - ெமௗனி 

வழ(கமாக( காைலயி� அவைன, பா3(க, ேபாவ� ேபால நா� அ�' ெச�லவி�ைல. 

உதயதிலி�+ேத உ(கிரமாக ெவ�யி� அ9த�. ெதளிFற விள@காத ஒ�வித அW,. 

ேமலி�டதனா� நா� வ H�ைட வி�ேட ெவளி(------கிள	பவி�ைல. மாைலயி� ெச�' அவைன, 

பா3�( ெகா4ளலா	 எ�' எ�ணி, மிக உLணமான அ�' பகைல, எ� வ H�9ேலேய 

கழிேத�.  

ேந�' :�தின	 இ� நிகX+த�. மாைல நாலைர மணி =மா�(/ நா� அவ� வ H�ைட 

அைட+ேத.�. அவ� எ� பாலிய சிேநகித�. நா� ெச�றேபா�, த� வ H�9� :� அைறயி�, 

அவ� வழ(க	ேபா� ஒ� நா�காலியி� அம3+தி�+தா�. திற+த ஜ�னW(/ எதிேர உ�கா3+� 

இ�+த அவ� ஏேதா ஆX+த ேயாசைனயி� இ�,பதாக எ�ணி திDெரன உ�.க2 சிறி� 

தய@கினப9ேய ேரழியி� நி�ேற�. எ� ப(க	 பாராமேல, எ�ைன அவ� உ4ேள அைழத� 

தி�(கிடதா� ெச�த�. அவMைடய அ,ேபாைத ேதா�ற:	 ெகாEச	 

ஆ2ச6யமளி,பதாகேவ இ�+த�. உ4ேள ஒேர நா�காலி;	 அத� அ�கி� ஒ� ேமைஜ;	 

இ�+தன. ம�'	 எதி6� வ Hதி, ப(க	 ஜ�ன� திற+தி�+த�.  

  `காபி சா,பி�டாகிவி�டதா?’ எ�' ேக��(-ெகா�ேட நா� உ4ேள dைழேத�.  

  `இ�ைல’ எ�றா�.  

  `எ�ன?’  

  `ஆமா	. காைல :த� இ@ேக உ�கா3+தப9தா� இ�(கிேற� _ ேயாசைனக4_’ என( 

ெகாEச	 சி6தப9 Iறினா�.  

  எ� ந�ப� சி6,பைத மற+� வி�டா� எ�ப�	, என(/ ெத6+� சமீப காலதி� 

சி6தேத இ�ைல எ�ப�	 உ�ைம. அ,ேபா� அவ� சி6த�	 உண32சி இழ+த நைக,பி� 

ஒலியாகதா� ேக�ட�. அவ� ேபசின ெதானி;	, எ�ைன, பாரா� ெவளிேய ெவறி�, 

பா3(/	 பா3ைவ;	 என(/ எ�னேவா ேபா� இ�+தன. ேமேல நா� ேயாசி(க ஆர	பி(/:� 

அவ� ேபச ஆர	பிதா�. அவ� சமீப காலமாக ஒ�வித மனிதனாக மாறிவி�டா�.  

  `இ@ேக வா,பா; இ@ேக இ,ப9 உ�கா�; எதி6ேல பா3’ எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட எ$+� 

ேமைஜயி� மீ� அவ� உ�கா3+� ெகா�டா�; நா� நா�காலியி� அம3+ேத�.  

  `நா� உ�கா3+தி�+த இடதிலி�+� அேதா அ@ேக எ�ன ெத6கிற� பா3’ எ�றா�.  

  இைல;தி3+� நி�ற ஒ� ெப6ய மர	, ப�ட மர	 ேபா�ற ேதா�றைத 

அளி�(ெகா�� என(/ எதிேர இ�+த�. ேவ' ஒ�'	 திDெரன எ� பா3ைவயி� படவி�ைல. 

தனி,ப��, தைலவி6ேகாலதி� நி�', ெமௗனமாக, .ல	.வ� ேபா�' அ	மர	 என(/ 

ேதா�றிய�. ஆகாயதி� பற+� திDெரன அ	மர( கிைளகளி� உ�கா�	 ப�சிக4, உயி3 

நHதைவேயேபா� கிைளகளி� அைம+� ஒ�றா/	. அவ�றி� /ர�க4 மரண ஒலியாக 

வி��வி��( ேக��( ெகா�9�+தன. சிறி� ெச�', ஒ�றிர�டாக, .�யி3 ெப�'( 
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கிைளகைள வி�� ஜிUெவன, பற+� ெச�றன. அதிக ேநர	 அ	மரதி� ேதா�றைத, ப�றி 
நா� ேயாசி�( ெகா�9�(கவி�ைல. காைலயிலி�+� உ(கிரமான ெவ�யிலி� பாதி N9ய 

க�கAடM	, ெவ�' ெவளி,பா3ைவ;டM	 க�ட ேதா�ற@க4 எ� ந�பM(/ 

எUெவUவைக மன( கிள32சி(/( காரணமாயினேவா எ�பைத எ�னா� அறி+� ெகா4ள 

:9யவி�ைல.  

  `எ�ன?’ எ�' அவ� ேக�ட� எ�ைன B(கிவா6, ேபா�	ப9 இ�+த�.  

  `அேதா, அ+த மர+தா�’ எ�ேற�.  

  `எ�ன? மரமா? ச6’ எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட உ�கா3+தப9ேய சிறி� /னி+� அைத, 

பா3�வி�� அவ� ேபசலானா�.  

  `ஆமா	; அ�தா�; ஆகாயதி� இ�லாத ெபா�ைள( க�N9( ைக வி6� ேதட 

�ழாFவைத, பா3தாயா? ஆ9 அைச+� நி�கிற� அ�; ஆ�ட	 ஓ�+� நி�கவி�ைல..... 

ெம�ெலன( கா�' ேம�கிலி�+� அ9(/	. காத� :க+த ேமக@க4, கன� மித+� வ+� 

அத�ேம� த@/	...... தா@கா� தள3+� ஆ�	...... வி6(க,ப�ட சாமர	 ேபா�' ஆகாய வ Hதிைய 

ேமக@களிலி�+� =த,ப��வதா அ�....? அ�ல� தளி3(/	 ெபா��� மைழ�ளிகA(/ 

ஏ@கியா நி�கிற�...? எத�காக...?’  

  `எ�ன நH ெப6ய கவியாகிவி�டாேய! ஏ� உன(/ இUவளF ேவக:	 ெவ',.	.....!’ 

எ�ேற�. அவ� ேப2=	 வா3ைதகA	 என(/, பி9(கவி�ைல.  

  `ெசா�Wகிேற� ேக4: ேந�' ேந�' எ�' காலைத, பி�கடதி மன	 ஒ�ப� 

வ�ஷதி�/ :�. நட+த ஒ� ச	பவதி�/2 ெச�' நி�ற�. அ+த நிகX2சிைய 

நிைன,J�9( ெகா�ட பிற/ எ� நிைல த�மாறி, ேபா�வி�ட�. எ�னெவ�லாேமா எ� மன	 

ெசா�ல :9யாத வைகயி� அ9�(ெகா4Aகிற�. அUவளFதா�...’ என2 ெசா�லி 
நி'தினா�. அவ� க�க4, காண :9யாத அச`6யான ஏேதா வ8�ைவ, பா3(க 

�9,ப�ேபால எ�'மி�லாதப9 ெஜாலிதன. எ�னிட	 ெசா�Wவத�/ அ�ல எ�பைத அவ� 

ேப=	 வைக உண3திய�.  

  `ஆ	, ஒ�ப� வ�ஷ�(/ :�. நா� க�76 மாணவ�. என(/ அ,ேபா� வய� 

பதிென��, அ(கால நிகX2சி ஒ�ேற இ�' காைல :த� ப�லவியாக, பலவிதமான 

க�பைனயி� ேதா�'கிற�. அ,ேபா� நா� பா3,பத�/ எ,ப9 இ�,ேப� எ�ப� உன(/ 

ஞாபக	 இ�(கலா	...’  

  `ந�றாக... நH...’  

  `ச6, ச6, எ� நH�ட N(/, :கதி�/ ெவ/ :�பாக நH�� ெச�Wபவ3கைள தி�,பி 
இ$,ப� ேபால வைள+தி�(/	. அத� கீX ெம�லிய உத�க4 மி��வாக, பள Hெர�ற ப� 

வ6ைசகைள, பிற3 க�Iச2 சிறி� கா�பி(/	. அ,ேபா�தா� நா� கிரா, .திதாக2 ெச�� 

ெகா�ேட�. நH�� க'� தைழதி�+த எ� I+தைல, பறிெகா�ததாகேவ பிற3 

நிைன(/	ப9, ப9யாத எ� :� /�மிைய, எ� ைகயா� நா� அ9(க9 தடவி(ெகா4Aேவ�. 
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/'/'ெவ�ற க�கேளா� எ� அழகிேலேய நா� ஈ�ப�� மதி,.	 ெகா�9�+ேத�. 

அ,ேபா� எ�ைன அேநக3 பா3தி�(கலா	. எ�ைன, ப�றிய அவ3கAைடய எ�ண@கைள 

நா� க��ெகா4ளவி�ைல. இ,ேபாேதாெவனி� நா� பா3,ப� வற��, பா3ைவதா�. 

எ�Mைடய க�க4 வற�டைவ தாேம! எ� அழ/ இளைமயிேலேய :9வைட+� வி�ட� 

ேபாW	. ஆனா�, எ� வாX(ைக இளைமயி� :9யவி�ைலேய. அவA	 எ�ைன, பா3த� 

உ��.’  

  `அவ4 யா3?’ எ�ேற� நா�.  

  `ஆமா	, அவA	: ெசா�Wவைத( ேக4. நா� ேகாவிW(/, ேபா� எதைன 

வ�ஷமாகிற�? அ+த தினதி�/, பி�., ேந�' வைரயி� நா� ேகாவிW(/, ேபானதி�ைல. 

அத�/ :� அ9(க9 ேபா�(ெகா�� இ�+ேத�. நH;	 எ�ேனா� வ�வ��ேட. நா� 

ெசா�W	 அ�றிரவிW	 நH எ� ப(கதி� இ�+தா�.  

  `அ� தி�விழா நா4 அ�ல... அவA	 வ+தி�+தா4. அவ4 வ�வ� என(/ ெத6யா�. 

நா	 ேகாவிைல வி�� ெவளி வ+தேபா� உ4ேள ேபா�( ெகா�9�+த அவைள இ�வ�	 

ேகாவி� வாயிலி� ச+திேதா	. அவA(/ அ,ேபா� வய� பதி�N�' இ�(கலா	. அவ4 

ச�ெட�' எ�ைன தி�	பி, பா3தா4. அவ4 பா3ைவைய தி�,பிய� நானாக இ�(கலா	. 

ஆனா� தி�	பி, உ�ைன;	 I�9(ெகா�� அவ4 பி�ேனா� உ4 ெச�ல எ�ைன இ$த� 

எ�? என(/ ெத6யவி�ைல. அ,ேபாைதய சி' பி4ைளதனமாக இ�(கலா	. காத�, அ�, இ� 

எ�' காரண	 கா�டாேத. காரணம�ற� எ�றாW	 மன(/ைறF உ�டாகிற�. க3வ+தா� 

காரண	 எ�' ைவ�( ெகா4.  

  `அவ4 பி�ேனா� நா� ெச�ேற�. அேநக+தர	 அவைள ெதாட(I9ய அளF 

அUவளF சமீப	 நா� ெந�@கிய�	 உ��. எ� வா� அ9(க9 ஏேதா :O:Oத�	 

உ��. அ� எைத;	 ெசா�வத�க�ல எ�ப� என(/ ெத6;	. ஏெனனி� ெசா�Wவத�/ 

ஒ�'	 இ�ைல.  

  `ஈ=வர ச+நிதியி� நி�' தைல /னி+� அவ4 தியானதி� இ�+தா4. அவA(/, பி� 

ெவ/ சமீபதி� நா� நி�றி�+ேத�. அவAைடய I,பிய கர@களி� இைட வழியாக( 

க3,ப(கி�க2 சரவிள(/க4 ம@கி ெவ/ Bரதி�/ அ,பாேல பிரகாசி,பதாக( க�ேட�. அவ� 

க�க4, வி(கிரகதி�/,பி� ெச�' வாX(ைகயி� ஆர	ப இ'தி எ�ைலகைள தா�9 இ�ப 

மயைத( க��களிதனேபாW	! எUவளF ேநர	 அ,ப9 இ�+தனேவா ெத6யா�. `கால	’ 

அவ4 உ�வி�, அ+த2 ச+நிதியி� ஓடாம� சைம+� நி�'வி�ட�.  

  `தியானதினி�'	 வி�ப�� எ� ப(க	 அவ4 தி�	பிய ேபா� ஒ� பரவச	 

ெகா�டவேனேபால எ�ைன;	 அறியாேத `உன(காக நா� எ� ெச�யF	 கா� இ�(கிேற�; 

எைத;	 ெச�ய :9;	’ எ�' ெசா�லி வி�ேட�! நH;	, அவAட� வ+தவ3கA	 சிறி� எ�9 

நி�றி�+தH3க4. உ@க4 கா�களி� அUவா3ைதக4 விழவி�ைல. ஆனா� அவ4 காதி� 

வி$+தன எ�ப� நி2சய	. அவ4 சி6தா4.  

  `அவA(/ ம��+தானா நா� ெசா�ன� ேக�ட� எ�பதி� என(/ அ,ேபாேத ச+ேதக	. 

உ4ளி�+த வி(கிரக	 எதி3 Bணி� ஒ�றி நி�ற யாளி அைவ;	 ேக�� நி�றன எ�' 
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எ�ணிேன�. எதிேர லி@கைத, பா3தேபா� கீ�'(/ேமேல ச+தன, ெபா��ட� விJதி 
அணி+த அ+த வி(கிரக	, உ�(ெகா�� .�வE =ழி�2 சின@ெகா�ட�. Bணி� ஒ�றி நி�ற 

யாளி;	 மிகம��� பய+� ேகாபி� :க	 =ழித�; பி�கா�களி� எ$+� நி�' 

பயN�9ய�. அவைள, பா3ேத�. அவ4 ம'ப(க	 தி�	பி இ�+தா4. பி�னிய ஜைட 

பி�ெதா@க, ெம�வாக த�ேனா� வ+தவ3கAட� ெச�றா4. நா� அவைள2 சிறி� ெதாட3+� 

ேநா(கி நி�ேற�. ஆX+� அ:@கிய உலக நிச,தைத( /ைல(க அவAைடய சத@ைகக4 

ஒலி(/	 ஒலி அவசிய	 ேபாW	! வ+தவ3கAட� /Bகலமாக, ேபசி, வா3ைதகளா9(-

ெகா�ேட கா� சத@ைகக4 கண Hெர�' ஒலி(க,ேபா� வி�டா4. ச+நிதியி� ெமௗன	 அவளா� 

உ�டான ச,ததி� எதிெராலியி� சிைதF�ற�. ெவௗவா�க4 கி`2சி��( ெகா�� /'(/	 

ெந�(/மாக, பற+தன.’  

  எ� ந�ப� ெசா�லி( ெகா�9�(/	ேபாேத எ� மன	 ஓ9ய�. அ� 

க��(கட@காம� சிதிர	 வைரய ஆர	பித� _ ேகாவி�, ச+நிதான	, ஆ	. பகலிW	 பற(/	 

ெவௗவா�க4 பகெல�பைதேய அறியா�தா� ேகாவிலி� உலாFகி�றன.  

  பக� ஒளி பாதி(/ேம� உ�.க தய@/	. உ4ேள, இரவி� ம@கிய ெவளி2சதி� 

சிைலக4 ஜHவ கைளெகா�� நி�கி�றன. ஆX+த அMபவதிW	 அ+தர@கதிW	 

ெமௗனமாக( ெகா4A	 Iடமான ேப6�ப உண32சிைய வள3(க2 சிற,பித�தானா ேகாவி�? 

ெகா� விள(/க4 எ6+� ெகா�9�(/	. அத� பிரகாசதி� நடமா�	 ப(த3கA(/	, 

அவ3க4 நிழW(/	 விதியாச	 காண(Iடாத திைக,ைப( ெகா�(/	. அ2ச+நிதான	 எ+த 

உ�ைமைய உண3த ஏ�ப�ட�? நா	 சாையக4தாமா.....? எவ�றி� நடமா�	 நிழ�க4 

நா	?_எ�பன ேபா�ற பிர2ைனகைள எ� மன	 எ$,பியேபா�, ஒ� தர	 எ� ேதக	 :$வ�	 

மயி3(I2ெசறி+த�.  

  எ� ந�பனி� பா3ைவ மகதானதாக இ�+த�. ஏேதா ஒ� வைகயி�, ஒ� ரகசியைத 

உண3+த அவ� ேப2=(க4 உ�னதமாக எ� காதி� ஒலி�(-ெகா�9�+தன. ேப2சினா� த� 

உண32சிகைள ெவளி,ப�த :9யா� என நிைன(/	ேபா� அவ� சிறி� தய@கி நி�பா�. 

அ,ேபா� அவ� க�க4 பிரகாசேதா� ெஜாலி(/	.  

  `அவ4 ெச�றா4, பிராகாரைத2 =�றிவர. பி�ன,ப�9�+த அவ4 I+த� ெம�வாக 

அைச+� ஆ9ய�. அவ4 நைட அ:தலாக அவைள :� ெசWதிய�. `பி�ெதாட3 பி�ெதாட3’ 

என எ� மனதி� ம'(க :9யாதப9 ஓ3 எ�ண	 ேதா�றிய�. ெவளியி� நா� வா�வி��2 

ெசா�லவி�ைல. பிராகார ஆர	பதி� ஒ� வி�வ மர	 இ�+த�. அத� இைலகளி� ஊேட 

நிலF ெதளி(க,ப�� ெவ�ைம தி��களாக, ப9+� ெத6+த�. `பி6யமானவேள எ�ைன, பா3’ 

எ�' மனதி� நா� ெசா�லி( ெகா�ேட�. அவ4 எ�ைன தி�	பி, பா3தா4. அவA	 

`பி�ெதாட3’ எ�' ெசா�Wவைததா� அவ4 பா3ைவயி� க�ேட�. ஏேதா ஒ� ச,த	 

ேக�ட�. அ� தைலகீழாக ெதா@/	 ஒ� ெவௗவாலி� ச,த	; காதி� சி6� மனதி� மரண 

பயைத( ெகா�(/	 ச,த	. வி�வ மரத9யிலி�+� அவைள ெதாட3+� ேநா(கி நி�ேற�. 

பிற/ அவ4 பி�ெதாடர2 ெச�'ெகா�� இ�+ேத�.  

  `பக� ேபா�' நிலF கா�+த�. பி� நH�� ெதாட3+த அவ4 நிழேலேபா�' நாM	 

அவைள ெதாட3+ேத�. Nைல தி�,பதி�/2 சிறி� :�. அவ4 எ�ைன, பா3(க 

தி�	பினா4. நா� ெசா�ன வா3ைதகைள தி�,பி(ெகா4A	ப9( ேக��( ெகE=வ� ேபால 
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அவ4 பா3ைவ இ�+த�. அவ4 வ�ததிW	 வசீகரமாக ேதா�றினா4. அ�கி� ெந�@கிய 

நா� ம'ப9;	 ஒ� தர	 `எ�ன ேவ��மானாW	 உன(காக_’ எ�' ஆர	பிதவ� 

:$வ�	 ெசா�லி :9(கவி�ைல. நா� தி�	பி ேவகமாக வ+�வி�ேட�. அவA	 கீX, 

பிராகாரதி�/2 ெச�'வி�டா4. வி�வ மரத9யி� நி�றி�+த உ�ைன அைட+ேத�. 

இ�வ�	 ேபசா� வ H� ேச3+ேதா	.’  

  அவ� ேப2ைச( ெகாEச	 நி'தியேபா�, `யா3 அவ4? என(/ ஞாபகமி�ைலேய?’ 

எ�' ேக�ேட�. எ�Mைடய ேக4வி அவ� மனதிேலபடவி�ைல. அவ� ேமேல ேபச 

ஆர	பிதா�. என(/ ஆதிர	 N�ட�.  

  `அ�' :த� நா� ேகாவிW(/, ேபாவைத நி'திவி�ேட�; எத�காக நி�ேற� 

எ�ப� என(/ ெத6யா�. =பாவமாகதா� ேபாவ� நி�'வி�ட� எ�' நிைனேத�.  

  `ேந�' இரF எ� மன	 நி	மதி ெகா�� இ�(கவி�ைல. எ@ேகேயா அைலய 

ெதாட@கிய�. ேகாவிW(/2 ெச�' ஈ=வர த6சன	 ெச�� வரலாெமன, .ற,ப�ேட�. இரவி� 

நாழிைக கழிேத ெச�ேற�. அதிக( I�டமி�லாம� இ�(க ேவ��ெம�ப�தா� எ�Mைடய 

எ�ண	. ெப6ய ேகா.ர வாயிைல( கட(/	ேபாேத, =வாமியி� க3,ப(கி�க	 ெத6;	.  

  `ெவ/ காலமாக, ேஜாதி ெகா�� ெஜாலி,ப� ேபா�' நிச,ததி� தனிைமயாக ஒ� 

ெப6ய =ட3 விள(/ லி@கத�கி� எ6+� ெகா�9�(/	. அ� திDெரன2 சிறி� மைற+� 

பைழயப9ேய அைமதியி� ெத6+த�. யாேரா ஒ� ப(த� கடFைள வழிபட உ4ேள ெச�றா� 

ேபாW	. நா� ெம�வாக, ேபா�(-ெகா�9�+ேத�. உலகி� கைடசி மனித� வழிபா�ைட 

:9�( ெகா�� அந+ததிW	 உலகி� அவியாத ஒளிைய உலகி�வி��2 ெச�ற�ேபால 

ேதா�றின அ+த தHபதி� மைறF	 ேதா�ற:	. B�ட,படா� எ�M4 எ6+த ஒளி நிமி3+� 

ெஜாலி(கதா� ேந�' இ� நிகX+த�. ேகாவிலி� நா� நிைனதப9 ஒ�வ�	 இ�லாம� 

இ�ைல.  

  `அவA(/ இ,ேபா� இ�பதிர�� வய� இ�(கலா	. நாக6க, பா@கி� அவ4 

இ�+தா4. அவைள இ,ேபா� ேகாவிலி� க�ட�	, எ� மன	 ேவதைன ெகா�ட�. எதி3பாரா� 

ேந3+த இ+த2 ச+தி,பினா� அவளிட	 நா� ஒ�வைக ெவ',.( ெகா4ளலாேன�. அவ4 

எ�ைன ெத6+� ெகா4ளவி�ைல எ�' நிைனேத�. இ,ேபா� எ�Mைடய நாக6க, ேபா(/ 

எ�ண@க4 த�மாறி, மனமா�ற	 ெகா4A	 நிைலைமயி� இ�,பதா�, அவAைடய 

அ:தW	 நாக6க நா=(/	 என(/2 சிறி� ஆ'தைல( ெகா�தன. நா�, :�. அவ4 கா� 

ேக�க2 ெசா�னவ�ைற நிைன�( ெகா�டேபா�, எ�ைனேய நா� ெவ'�( ெகா4ளாதப9, 

அவ4 .� ேதா�ற	 ஆ'த� ெகா�த�. :$ ேவகேதா� அவைள ெவ'ேத�. ஆனா� 

அவ4 கடFளி� :�. தியானதி� நி�/	ேபா� த�Mைடய ேம�J2ைச அறேவ அழி� 

வி�டா4. கடFளி� :�. மனித3க4 எUவளF எழி� ெகா4ள :9கிற�, எதைகய 

மன(கிள32சி(/ உட�ப�த� :9கிற� எ�பைத அ,ேபா� நா� உண3+ேத�.  

  `அவ4 தியானதி� மகிைம எ�ைன, ைபதியமா(கிவி�ட�. ெவறி� ெவ'மேன 

நி�க2 ெச�த�; ஓ3 இ�ப மய	, ஒ� பரவச	. தி�	பிய அவ4 எ�ைன( 

க��ெகா��வி�டா4. எதி6� நி�ற Bைண அவ4 சிறி� ேநர	 ஊ�றி, பா3தா4. எ� 

வா(கி� அழியாத சா�சியாக அைம+� நி�ற அ+த யாளி;	 எ$+� நி�' Iதா9யைததா� 
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நா� பா3ேத�. ேமேல உ�' ேநா(கியேபா� ஐேயா! ம�ெறா� யாளி ெவ/�� /னி+� 

எ�ைன, பா3�(ெகா�9�+த�. அவ4 பா3(/மிடைத, பா3� நி�ற எ� மன	 

பைத�வி�ட�. எ�ைன ேநா(கி ஆைண இ�பவளாக ேதா�றினா4. அவ4 பா3ைவ எ�ைன 

ஊ��வி �ைள�2 ெச�ற�. ஒ�வ�, த� உ4bற உைற+த ரகசியைத, ஒ� ைபதியதி� 

பக�கனாவி� பாதி ெசா�லிவி�� மைறவ� ேபால அவ4 பா3ைவ எ�ைன வி�� அக�ற�. 

உண32சிக4 எ�ண@களாக மா':�, அவ4 ெசா�ன� எ�ன எ�பைத மன	 .6+� 

ெகா4A:�, அவ4 ேபா�வி�டா4. /னி+த எ� தைல நிமி3+தேபா� அவ4 ம'ப9;	 எ� 

ப(க	 தி�	பியைத நா� பா3ேத�. ஆழமான இ��ட =ர@கதினி�'	 இ�மணிக4 

மி�Mவ�ேபால இ� ெசா��( க�ணH3 அவ4 க�களினி�'	 உதி3+த�.  

  `நா� விதியி� நிழ�. எ�னிட	 காதலி� :$ வசீகர( க�ைமைய நH காண,ேபாகிறா�.  

  `அவ4 எ�ன ெசா�னா4? அவ4 எ�ன ெச�ய2 ெசா�னா4? நா� எ�ன ெச�ய 

இ�(கிற�? எ�லா	 ஒ� கனFதானா? அவ4 ேபசவி�ைல. சததி� எ�ன இ�(கிற�; 

ேப2சி�? உ�வி� _ சீ சீ! எ�லா	 அ3தம�றைவ_உ�ைமைய உண3த :9யாதைவ; எ�லா	 

இ�ளைடகி�றன. இ'கிய பி9,பிW	 �வ�� .ைக ேபா�' ந$Fகி�றன. ஆனா� எ�லா	 

மாைய எ�பைத ம��	 உண3தா� `ேமேல அேதா’ எ�' கா�9;	 நா	 பா3� அத� வழிேய 

ேபாக ெத6+�ெகா4A:� மைறயF+தா� இ+த2 =�� விர�க4 இ�(கி�றன. இ��ட 

வழியி� அைட;	 த�மா�றதி� அக8மாதாக தா�9( /திதாவ� ச6யான வழிைய 

அைடய மா�ேடாமா எ�ற ந	பி(ைகதா� நம(/ இ�,ப�.  

  `அேதா மரைத, பா3. அத� வி6(க,ப�ட ேகா�க4, அத� ஒUெவா� ஜHவ அOF	 

வான நிறதி� கல,ப� ெத6யவி�ைலயா? ெம�ெலன ஆ�	ேபா� அ� வான ெவளியி� 

ேத�கிற�. அ� /���தனமாகதாேன அ@ேக ேத�கிற�.....?’  

  ந�றாக இ��9வி�ட�. அவ� ெவளியி� ெவறி�,பா3�( ெகா�� இ�(/	ேபா�, 

நா� ெசா�லி( ெகா4ளாமேல ெவளி( கிள	பிவி�ேட�.  

  வ Hதியி� வ+த�	 உயேர உ�' ேநா(கிேன�. இரவி� வைள+த வானதிேல 

க�பலைகயி� /ழ+ைதக4 .4ளியி�ட�ேபால எ�ணிலா ந�சதிர@க4 ெத6+தன. தத	 

பிரகாசைத மிM(கி மிM(கி எUவளFதா� ெகா�9M	, உ�கி ம9+�ப�	 அழிேவ கிைடயா� 

ேபால அைவக4 ெஜாலிதன. ேமேல இ�,பைத அறிய :9யாத தள32சி;ட� ஒ� 

ெப�N2ெசறி+ேத�. நட+� நட+� வ H�ைட அைட+ேத�.  

  இ�' காைலயி� அவைன வ H�9� காேணா	. அவ� எ@ேக எத�காக2 ெச�றாேனா 

என(/ ெத6யா�. அவM(/ ெத6;ேமா எ�ப�	 ெத6யா�. எ�லா	 `அவM(/’ ெத6;	 

எ�ற எ�ண+தா� _ அவ� எ�ப� இ�+தா�.  
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பிரப�ச கான� – ெமௗனி 

 

அவ� அUw3 வ+�, N�' வ�ஷ	 ஆகிற�. வ+த சமய	, ேம� கா�' நாேள 

ஆயிM	, அ�ைறய தின	 உலகதி� ேவ�டா வி�+தின� ேபா�' கா�' அW,.ற2 சலி� 

ரகசிய, .(கிடமாக, மர(கிைளகளி� ேபா� ஓ�@கிய� ேபா�' அம3+தி�+த�. 

அ9(க9 அவ�, த� வாX(ைக, .தகைத, பி6� ெவறி� திைக� தி�ைணயி� 

நி�ப���. பி� .ர��தலி� கவைல( க�ணH3 ப9+�, மா=ப�ட ஏ�க4, அவ� மன(க�:� 

ேதா�'	. :�ேன எ$த,படாத ஏ�களி�, த� மன,ேபா(/( ெகா�� எ$�வதா�, பள Hெரன 

ேதா�'பைவ சில, ம@கி மைறத� ெகா4Aபைவ சில. இர��ம�' சில ேநரதி�, எைதேயா 

நிைன� உ�/வா�.  

சி�சில சமய	, இய�ைகயி� விேநாதமான அழ/ ேதா�ற@க4 மனதி�/2 ெச�W	 

ேந3பா�ைடைய( ெகா4A	ேபா�, த�ைன மற+� அவ� மன	, ஆன+த	 அைடவ���. 

ம�'	 சி�சில சமய	, த�னா� கவைலகைள தா@க :9யா� எ�' எ�O	ேபா�, 

த�ைனவிட( கா�' அ$தமாக தா@/	 எ�' எ�ணி த� கவைலகைள கா�றி� 

வி�வா�. ஆனா� Y� ெகா�ட ேமக	 மைழைய உதி3,பேத ேபா�', அைவ கா�றி� மித+� 

பி6+�, உலைகேய கவைலமயமா(கிவி�	. எ�டாத Bரதி� வானி� .ைத+� ேகலி( 

க�சிமி��	 ந�சதிர@கைள, பா3(/	ேபா�, அவன� பாXப�ட, பைழய வாX(ைக நிைனF 

எ$	 ேகாபி�, வானி� அ+த ந�சதிர@கைள தாேன வா6 இைறதவ� ேபா�ற உ6ைம 

உண32சி;ட� அவ�ைற, பி�@கி, கடலி� ஆXத எ�Oவா�. அ+த, .திய 8தானதி� 

அைவ எUவைகயா/ெம�ற ச+ேதக	 ெகா�டவ� ேபால அ�ணா+� ேநா(/வா�. அைவ;	, 

அேத ஐய	 ெகா�� விழி,ப� ேபா�', அவM(/ ேதா�'	.  

அUw6� /'கிய வ Hதிக4, ேநாக நH�� உய3+த வ H�கைள( ெகா�9�+தன. மாைல 

ேவைளயி�, வ H�களி� ேம�பாகதிேல சா�+த Y6ய( கிரண@க4 வி$	ேபா�, ரகசிய( 

/ைககளி� வா�ேபா�', இ��ட உ4 பாகைத வ H�9� திற+த வாயி�க4 கா�9 நி�/	, அ� 

''வா'' ெவ�ற வா� திற,ப�ல. உ4ேள ெச�ற�	 மைற+�வி�	 எ�ண@கைள வி$@க 

நி�/	 அச�� வா� திற,., ேபா�'தா� ேதா�றமளி(/	.  

அவ�, அ+தர@க( /ைகயி� மைற+த எ�ண@கேளாெவனி�, ப$(க கா�+த Y��( 

ேகாலா�, எ$த,ப�டனேவ ேபா�' அ9(க9 எ$+தன. ம$@கி மைற+தி�+த அ+த 

நிைனFகைள மி/+த அன� ெகா�� ெஜாலி� எ$2 ெச�ய அவM(/ ஒ� சிறிய 

/ழ+ைதயி� அ$ைக ேபா�	, ஒ� காகதி� கைரத� ேபா�	. N�' வ�ஷ@கA(/ 

:�னா� அவ� ெச�றா�.  

காலைத( ைகைய, பி9� நி'தி( கனி+த காதWட� த$வினாW	, அ� நக3+� 

ெச�' ெகா�ேடதா� இ�(/	. ஆனாW	 அவ� பி6+த ேநர	 அவM(/ அ,ப9ேய நிைல� 

நி�'வி�ட�. அ+த நிகX2சி, காலேபா(கி�, சலனமைடயா�. அவM(/ நி�ற� நி�ற�தா�. 

அ�:த�, உலகிேல உலக வாXவிேல, ஒ�வைக ெவ',ைப( ெகா�டா�. அ,ெவ',ேப, அவ� 
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உ4ளதி� கசி+த தணலா� க�களி� பிரகாசி� நி�ற�. மன� மா'தைல மிக ேவ��	 

ேநரதி�, உலகி� ச+ேதாஷைத விட மனைத தா(/	 �(க	 ேவெறா�'மி�ைல எ�பைத 

அவ� உண3+தா�; அவM(/2 ச+ேதாஷேம கிைடயா�. ெவ',.தா� அவ� மனதி� 

நிைற+தி�+த�.  

எ�9, ேம�/ ெவளியி� ெத6+த Y6ய�, சிவ+� இ�+த�. கவி;	 ேமக	, ப�பல வ3ண2 

சிதிரமாக அைத2 =�றி அைம+�, ெம$கி, ெம$கி மாறி மாறி, பல உ�வ@க4 ெகா�ட�. 

வா�வி6+� நி�ற ஒ� ேமக( /ைகயி� ேமலி�+� இற@கிய நH�ட ெவ�ைமயான ெதா�' 

./+� அதMட� கல+� ஒ� உ�(ெகா4ளலாயி�'. மிக அ�.தமான, உ�னத ஜHவிகைள( 

ெகா��... அ,ேபா� உலக:	 மEச4 நிறதி� இ�ப வ�தமயமாக ேதா�றி�.  

அவ4 க�க4, அ9(க9 /றி தவறா� பா3ைவைய அவ�மீ� வ Hசி எறி+� ெஜாலிதன. 

மாைல ெவளி2ச	 மய@கிய�. அ,ேபா� அவ4 உ�ெச�' மைற+�வி�டா4. அவ� இ�+த 

வ H�9�/ ேந3 எதிேர சிறி� த4ளி நி�ற த� வி�9M4 அவ4 ெச�'வி�டா4. அ9(க9 அவ4 

இவைன, பா3,ப� உ��. அதனா�, இவ� மனேபா(/ ெகாEச	 மா'த� அைடய 

இடேம�ப�ட�. அவள� பா3ைவயா� வாX(ைக, ந�ேவ சிறி� வசீகர	 ெகா�ட�. உலகதிW	 

சி' ஒளி உலாFவைத( ெகாEச	 இவ� உணர ஆர	பிதா�.  

ஒ�நா4 காைல, அவ� அரசமர �ைற(/ 8நான	 ெச�ய2ெச�றா�. அ@ேக, அவ4 

/ளி�வி��, .டைவ �ைவ�( ெகா�� இ�+தா4. அவ4 இட	வி��2 ெச�றபி�, 

8நான	 ெச�ய எ�ணி அரசமரத9யி� நி�றி�+தா�. அவA(/,பி� சி' அைலக4 

மித(/	 /ளதி� ஜல, பர,. - எதி3(கைரயி� ஓரதி� நைரத நா�ைக+� நாைரக4, 

ஜலதி� த	 சாயைல( க�� /னி+� நி�றி�+தன. வானெவளி2ச	, ஜல, பர,பி� ேம� 

பட3+� தவி�( ெகா�9�+த�. எதி3(கைரயி� நி�ற சி' சி' மர@க4, இ(கைரயி� நி�/	 

இவைள எ�9 ெதா�	 ஆ3வேதா� க�ைட விர�களி� நி�' /னி+தனேவ ேபா�' சா�+� 

இ�+தன. ெம�ெலன( கா�' வ Hசிய�. /ளதி� Jதி�+த அ�லி, J(களி� தைலக4 ஆ9ன - 

அவ� மனதி� கன	 ெகாEச	 /ைற+த�.  

அவ� தைல(/ ேமேல, சிறி� பி�னா� ஒ� மீ� ெகாதி( /�வி சிறக9�( /னி+� 

ேநா(கி நி�ற�. திDெர�' ஜலதி� வி$+�, ஒ� மீைன( ெகாதி, பற+த�; ப(க� 

மர(கிைளயி� உ�கா3+த�. /ள� ேம�9�, ஒ� /9யானவ, ெப� சாண	 த�9( 

ெகா�9�+தா4. அைத, �ைவ�( ெகா�9�+த இவ4 பா3தா4. ''என(காகதா� அேதா 

த�9( ெகா�9�,ப� - ந�/ல3+த பி�, அ�(க�(காக -" எ�' அவ4 பா3ததாக எ�ணிய 

இவ� ெநE= உல3+த�.  

அவ� அUw3 வ+தபி�, அவ4 பா9( ேக�டதி�ைல. அவ4 பா9ேய N�' 

வ�ஷதி�/ ேமலி�(/	. அவ4 ஒ�தர	 ேநா�வா�,பா��( கிட+தேபா�, அவ4 இ�தய	 

பலவ Hன,ப�� இ�,பதாக2 ெசா�லி, ப6ேசாதைன ெச�த டா(ட3 அவ4 பா�வ� Iடாெத�றா3. 

அ� :த�, அவ4 ச@கீத	 அவA4ேள உைற+� கிட+த�. அவA(/ வ HைணயிW	 பயி�சி 
உ��. ஒ� தர	, அவ4 வ Hைணவாசி(க அவ� ேக�டா�. அத� பிற/ அவAைடய ச@கீதைத, 

ப�றி;	, பிரபEசைத, ப�றி;	அவ� ''அபி,பிராய:	 உ'தியாகிவி�ட�'' அவ4தா� 

ச@கீத	; பிரபEச கான	 அவA4 அைடப��வி�ட�'' எ�' எ�ணலானா�. காகதி� 

கைரதW	, /�விகளி� ஆரவார:	, மரதிைட( கா�றி� ஓல:	 கா�(/ ெவ',பாகி 
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வி�டன. அவAைடய ச@கீத	 ெவளிவிள(க	 ெகா4ளாததனா� இய�ைகேய ஒ�வைகயி� 

/ைறFப�ட� ேபாலF	, ெவளியி� மித,ப� ெவ'	 வற��2 ச,த	தா� எ�'	 

எ�ணலானா�.  

அவ� அUw3 வ+� ெவ/நா�க4 ெச�றவி� ஒ� ஆ9 ெவ4ளி(கிழைமய�', அவ4 

வ Hைண வாசி(க( ேக�டா�. அவ4 வ H�9� உ4ேள தHப	 எ6+� ெகா�9�+த�. :�றதி� 

பிரகாசமான ஒ� விள(/ ஏ�றி மா�ட,ப�9�+த�. திற+த வாயி�ப9யி� வழியாக, இ��ட 

வ Hதியி� ந�ேவ /'(காக :�ற� ெவளி2ச	 பட3+� ெத6+த�. உ4ேள, அவ4 த	பி ப9�( 

ெகா�9�+தா�. Iடதிலி�+� வ Hைண மீ��	 நாத	 ேக�ட�. அவ4 வாசி(க ஆர	பிதா4. 

இவ�, எதி3வ H�� தி�ைணயி� ஒ�.றமாக இ�4 மைறவி� நி�' ேக�டா�.  

=மா3 ஒ�றைர மணி ேநர	 வாசிதா4. அUவளF ேநர:	 ஒேர வினா9 ேபால( 

கழி+�வி�ட�. உலகேம /:றி ச@கீத மயமானதாக நிைனதா�. அவ4 வாசி�( 

ெகா�9�(/	 ேபாேத ந�வி� இவ� மனதி� பள Hெர�' ஒ� எ�ண	 ேதா�றிய�. அைத 

உதற :9யாத ஓ3 உ�ைமெயன உண3+தா�. அவ4 பா�9� பாணி;	 அைத, பல,ப�திய�. 

இவ� மனதி� ஒ�வைக, பய	 ேதா�ற ஆர	பி�, உட� /W@கிய�. அவ4 :9(/	 

:�ேப த� இதய	 பிள+�வி�ெமன நிைனதா�. அவ4 வாசி,பைத நி'திவிட மா�டாளா 

எ�' �9�( ெகா�ேட ேக�� நி�றா�.  

''ஆ	, அவ4 பா�வ� Iடா�; டா(ட3 ெசா�லிய� உ�ைமயானா� :9F நி2சய	. 

ஆனா�, அவ4 :9F... பா�9னாலா அவ4 :9F? அவ3 நிைன(/	 காரணதினால�''' 

மேனாேவகதி� பலனாக, பிற+த ஒ� உண32சி அவ� உ4ளதி� ஒ� அ�.த த�வமாக 

மாறிய�.  

அத� பி�., மன( கள@கமி�றி;	 I�மானவைரயி� த� சாையயி� 

ச	ப+தம�ற�மான ஒ�.ற உண3ைவ( ெகா��	 ேமேல சி+தைனகைள எ$,.வா�. 

அ,ப9;	 தா� :� உண3+தைதேய மனதி� உ'தி,ப�தி( ெகா�டா� - ''இய�ைக'' ஏேதா 

ஒ� வைகயி� /ைறFப�ட� எ�ற எ�ண	 - பிரபEச கான:	, வசீகர:	 திர�� அவளாக 

உ�(ெகா�டதனா�தா� அ+த( /ைறF எ�ற நி2சய	, உ'தி,ப�ட�. நிலF J,ப� 

விரசமாக ேதா�றிய� அவM(/. அ+தியி� ஆ+ைதக4 ெபா+�வாயி� அல'வ� 

ெவலிதியாக( ேக�ட�. உலக ச,த@கேள பாXப�� ஒலிதன. த� உ�மத மி/தியி� =�தி 
கைல+த வ Hைணயி� ேத32சி ெப�ற ஒ�வ� வாசி(/	 கான@க4தா� இ+த2 ச,த@க4. =�தி 
ஓ9 அவளிட	 ஒளி+� ெகா�� ''இய�ைக'' அ�ைன அளி(க(I9ய, அளி(க ேவ�9ய இ�ப	 

பாதி(/ேம� (ச,த PபதிW	, கா�சி PபதிW	) அவளிட	 அட@கி மைற+� ேபா�வி�ட�. 

ேமேல ேயாசி(/	 ேபா�, ''இழ+தைத, ெபற இய�ைக2 ச(தி'' :யWவைத;	, தனியாக, பி6+� 

அவளாக உ�(ெகா�ட பிரபEசகான:	, வசீகர:	 ெவளிேய பர+�பட :யWவைத;	 

யாரா� எUவளF நா4, எ,ப9 த�(க :9;	? அவ4 :9F பா�9னா�'' எ�ற எ�ண	 

வWவாக எ$+� நி�ற�. அ9(க9 அவ� மன� அதனா� மி/+த �(கமைட;	.  

சில மாத@க4 ெச�றன. அவM(ேகா அவ� ேயாசைனக4தா�; கணேநர	 நH��, 

ெந@காலமாயி�ெற�ற எ�ண+தா�...  
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அ�' அவ� கலியாணதி�, N�றா	 நா4, அ�' மாைல நW@/ நட+� 

ெகா�9�+த�...  

சமீப காலதி� அவ� வ�த	 அதிகமாயி�'. த�M4 வ�தேம தனி,ப�� 

அ$�ெகா�� இரவி� இ�4 வழிேய உ�வ�' ஊைளயி�ேடா9ய� எ�' எ�ணினா� 

ஓேரா3 சமய	. அவ4 கலியாணதி� :த�நா4 இரF அவனா� உற(க@ ெகா4ள 

:9யவி�ைல. உலகி� அவ2சத	 இ�ேளா� I9 மித+த�. இரவி� ஒளிய�ற ஆபாச 

ேதா�ற	... அவ� ெந�ேநர	 தி�ைண Bணி� சா�+� நி�'ெகா�9�+தா�.  

அவ4 வ H�9� :� அைற ஜ�ன� N9 இ�+த�. ெபா�+தாத கதFகளி� இைடவழிேய, 

உ4 ெவளி2சதி� சா�F ஒளிேரைக ெத�விW	, இவ� தி�ைண2 =வ6W	 ப9+தி�+த�. 

இவ� உ4ளைத;	 அ� சிறி� தடவி மனஆ'தைல அளித�. ஒ�வைக இ�ப	 க�டா�. 

யாேரா /'(காக எதி3வ H�9� உ4ேள நட,பதா� அUெவாளி ேரைக ந�ந�ேவ மைற+� ெத6+� 

ெகா�9�+த�. அ� இவM(/ ெவ/.�ைமயாக ேதா�றிய�. அைதேய, /றி� ேநா(/வா�. 

''ஆ	... அவ4, நிதானம�', உ4ேள உலாFகிறா4... அைடப�ட�, ெவளிேய ேபாக ஆயத	 

ெகா4Aகிற�...!" ேமேல அவனா� ேயாசி(க :9யவி�ைல. அவ� மன	 �(க	 அைட+த�. 

ஆகாயதி�, இ��பா� வி6,பி� ந�ந�ேவ ெவளி2ச,.4ளி வ3ண+ தH�9( ெகா�ட� ேபா�' 

எ�ணிலா ந�சதிர@க4 பிரகாசிதன. அைவ ஆX+த �(கதி� உதிரா�, ம9யா�, ஐய:�' 

வினாவி நி�பைவ ேபா�' ேதா�றின இவM(/. ''அவளா�, பிரபEச ேஜாதிேய, அழேக, 

/�றிவி�ட�தா� உ�ைம''. அ,ேபா� �(க ஓலதி� வாைட( கா�' வ Hச ஆர	பித�. 

எ�9ேபா/	 ந6யி� ஊைள, ஒேர இடதி� பதி+� பரF	 பைற2ேச6 நா�( /ைற,. ேபா�ற 

மிக( ேகாரமான, ச,த@க4தா� இ�4 ெவளியி� மித+தன. அவளிட	 அைடப�ட உ�னத கான	 

ெவளியி� பட�	 நாைள ேவ�9( IF	 பிரலாபி,., ேபா�'தா� அ+த2 ச,த@க4 அவ� 

காதி� வி$+தன. Bரதி� கிழ(/ அ9வானதிலி�+�, .ைக+� ேமேலா@/	 :கி� I�ட	.  

ந�றாக மைழ அ9� நி�ற�. ெத�வி�, உறிEசிய� ேபாக மீதி மைழ ஜல	 

வா�(காலாக ஓ9ய�. மி/+த� சி' ச' ஜலதி��களாக நி�ற�. ஒ�தர	, அவ4 ஜ�னைல 

திற+� N9னா4. ஒளிதி��(களா� ேதா�+� ெஜாலித� ெத� :$வ�	. சி' Bர	 

வி$வ� நி�றபா9�ைல. ஒ� Jைன ெத� ந�ேவ, /'(காக ஓ9யேபா�, ெவளி2சதி� 

வி$+� மித+� மைற+த�...  

க�யாண	 N�றா	நா4, நW@/ நட+�ெகா�9�+த�. Iனி( /'கி உ�கா3+தி�+த 

மா,பி4ைள எதி6� ெவ�றிைல தா	பாளைத( ைகயி� ஏ+தி அவ3 அைத ஏ�'(ெகா4வைத 

எதி3பா3� அவ4 நி�றி�+தா4. அவ4 பாட ேவ��ெம�ப� அவ3 எ�ண	ேபாW	, =�றி 
இ�+த, மா,பி4ைள வ H��, ெப�க4 இவைள, பா3� ''பா� பா�'' எ�றா3க4. இவேளா 

:9யாெத�' ெசா�வ� ேபா�' ெமளனமாக நி�றி�+தா4. இவ4 பாட(Iடாெத�' 

எ�ணிேய, அவM	 எ�9ய Bண9யி� உ�கா3+� ேவ9(ைக பா3�( ெகா�9�+தா�. 

ெப�க4 எ�ேலா�	, இவ4 மன� ேநாக ஏேதேதா ேபசின3. அவ4 மன� ெவ',பைட+த�. 

ஒ�வைக அலq¢ய	 அவ4 க�களி� ெத6+த�. எ�9 Bணி� சா�+தி�+த அவைன 

ஒ�தர	 பா3தா4. இவ4 பா3ைவ, தவறா�, /றி ெகா�� அவைன தா(கிய�. அ,ேபா� 

உ2சிேம�9லி�+�, ஒ� காக	 விகாரமாக( கைர+� ெகா�9�+த�. அ+த, ப(க	 தி�	பி, 

பா3தா� இவ�. பி�M	 ஒ�தர	 இவைன விழி�, பா3தா4. ம�(/9த ேதன H(கைள, 

ேபா�' /'/'ெவ�றி�+தன அவ� விழிக4. அவ4 உட	. ஒ� தர	 மயி3சிலி3த�. 
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திDெர�' ''நா� பா�கிேற� - ேக�க ேவ��மா? ச6 எ�றா4 அவ4. இவ� மனேதாெவனி�, 

நி	மதிய�' ெவ9(/	 �(கதி� ஆX+த�. அவ4 விள(க	 ெகா�� வி6Fபட 

எ�ணிவி�டா4 ேபாW	! அவ4 பாட ஆர	பிதா4.  

ஆர	பித அவ4 ெகாEச	 ெகாEசமாக ெம�மற+தா4. சா8திர வைரய',ைப 

அறி+�	 க��,பா�9� எ�ைலைய உண3+�	, உைட�( ெகா�� பிரவாக	 ேபா�' அவ4 

கான	 ெவளி,ப�ட�. அ@கி�+த யாவ�	 ெம�மற+தன3.  

தைல கி'கி'� ஒ�'	 .6யாம� இவ� Bேணா� Bணாகி வி�டா�.  

அவ4 ச@கீததி� ஆX+த அறித�க6ய ஜHவ உண32சி( க�பைனக4, காதைலவிட 

ஆ'த� இ'தி எ�ைலைய தா�9, ப6மாண	 ெகா�டன. ேம�ைவவிட உ�னதமா;	, 

மரணைதவிட மனைத, பிள,பதா;	, மாத6� :தைதவிட ஆவைல B�9 

இ$,பதா;	 இ�+தன. ேமேல, இ�M	 ேமேல, ேபா�( ெகா�9�+தன...  

அவ4 ஒ� மணி ேநர	 பா9னா4. அவA4 அைடப�ட ச@கீத	 வி6+� வியாபக	 

ெகா4ளலாயி�'. ெவளி உலக	 ெகாEச	 ெகாEசமாக மா'த� அைட+� ெகா�9�+த�...  

இவ� மன,.தக	, பி6+� உண32சி மி/தியி� ப9(க,ப�ட�. ''கால	'' விைற� 

நி�'வி�ட�... அ+தியி� ம@க� ெவளி2ச	 மைற;:� மEச4 க�ட�. இவ� :க	 

ஒளிெகா�� சவ(கைள ெப�றி�+த�.  

கைடசி( காக( I�டதி� ஒ�மித கைரத� I2ச� ேக�ட�. :�ற�( 

ெகா�டைகயி� மீ� /�விக4 உ�கா3+�ெகா�� ஆரவா6தன. இவ� திDெர�', 

வா�திற+� ''ஐேயா... அேதா... ச@கீத	, இனிைம, இ�ப	 எ�லா	 திற+த ெவளியி�, 

நிைறகிறேத...'' எ�' கதினா�, அேத சமய	, அவA	 கீேழ சா�+தா4. ''இய�ைக அ�ைன'' த� 

/ைறைய, நிவ3தி�( ெகா�டா4. இழ+தைத, அைண�2 ேச3�( ெகா�டா4... ஆகாயவ Hதி, 
அழ/ ப�ட�. ேமக மைல மைற,பினி�'	 வி�ப�ட பிைற2ச+திர� ேசாைப மி/+� 

பிரகாசித�. ெவளிேய, அUw3 /'கிய விதிேய ஒ� கைள ெகா�ட�.  

/ள(கைர, அரசமரதிலி�+�, ேந3கிழ(ேக, பா3தா�, வைள+த வான	 Jமியி� 

.ைதப�	 வைரயி�, க�ெவளி வ Hதிைய மைற(க ஒ�'மி�ைல. ேம�ேக, ஒ� அட3+த 

மா+ேதா,..  

காைல ேநர	 வ+த�. Nைல:�(/களிW	, ேதா,பி� இைடெவளிகளிW	, தாமதமாக 

உலாவி நி�ற ம@கைல ஊ3+� �ரத ஒளிவ+� பரவிய�. பல பல Nைலகளிலி�+�, பq¢( 

/ர�க4 ேக��, பதிலளி�( ெகா�9�+தன. இரவி� இ�ைள திர�9 அ9வானதி�, 

ெந�,பிட,ப�டேத ேபா�' கிழ(/ .ைக+�, சிவ+�, தண�க�ட�... காைல2 Y6ய� 

உதிதா�. சிறி� ெச�', வானெவளிைய உ�'ேநா(க இயலாதப9 ஒளி மயமாயி�'. உலக, 

ேப6ைர2ச�, ஒ� உ�னத ச@கீதமாக ஒலித�. மனதி� ஒ� தி�,தி - சா+தி, அவ�, வ H� 

அைட+தா�.  
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மாைலயி�, ேம�ேக ேநா(/	 ேபா� மர@களி� இைடெவளி வழியாக பர+த வய� 

வர,.(க4 ேந3(ேகா� ேபா� மைற+� ெகா�9�+தன. அைவ வி6+� வி6+� ெச�' 

அ9வானி� கல(/	. Bர� வர,.(களி� வள3+� நி�ற ெந�ைட, பைனமர@களி� தைலக4 

வாைன :�9 மைறவ� ேபா�' ேதா�'	. "வாX(ைக...? ஒ� உ�னத மனெவ$2சி..'' அவ� 

பா3� நி�றா�.  

/ள�ேம�� வற�9க4 உல3+� அ�(க,ப�� இ�+தன.  
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கா�9� ஒ� மா� - அ	ைப 

அ+த இரFகைள மற,ப� க9ன	. கைத ேக�ட இரFக4. த@க	 அைததா� கைத 

ெசா�வா4. கா(கா-ந6, :ய� ஆைம கைதக4 இ�ைல. அவேள இ��( க�9யைவ. 

கவிைத���க4 ேபால சில. :9வி�லா பா��(க4 ேபால சில. ஆர	ப	, ந�, :9F 

எ�றி�லாம� பலவா' வி6;	 கைதக4. சில சமய	, இரFகளி� பல ேதா�ற@கைள மனதி� 

உ�டா(கி வி�வா4. அ=ர3க4, கடFள3க4 Iட அவ4 கைதகளி� மாறி வி�வா3க4. 

ம+தைரைய,ப�றி உ�(கமாக ெசா�வா4. Y3,பனைக, தாடைக எ�ேலா�	 அர(கிகளாக 

இ�லாம� உண32சிகA	, உேவக@கA	 ெகா�டவ3களாக உ�மா'வா3க4. 

கா,பிய@களி� ப(க@களி� ஒ�9(ெகா�டவ3கைள ெவளிேய ெகா��வ�வா4. சிறெகா9+த 

பறைவகைள வ��	 இதேதா� அவ3கைள வைரவா4 வா3ைதகளி�. இரF ேநரமா, அ+த 

பைழய வ H��(Iடமா, Iட,ப�த சிதி மாமா /ழ+ைதகளி� ெந�(கமா எ�னெவ�' 

ெத6யவி�ைல. அ+த கைதக4 வ�9� `@காரமா� மனதி� ஒ� Nைலயி� ஒலி;ட� 

=ழ�றவாறி�(கி�றன. 

  

த@க	 அைத அ+த பைழய B�கA	 ந�(Iட:	 உ4ள வ H�9� பல பி	ப@களி� 

ெத6கிறா4. ெப6ய மர(கதவி� ேம� சா�+தவா'. அக� விள(ைக .டைவ தைல,பா� 

மைறதப9 ஏ+தி வ+� .ைறயி� ைவதப9. த� கணவ� ஏகா	பர�(/2 ேசாறி�டவா'. 

கிண�'2 =வ6� ஒ� காைல ைவ� கயி�ைற இ$�( ெகா��. ெச9கA(/ உரமி�டவா'. 

  

த@க	 அைத அழ/( க',.. நHவி வி�டா�ேபா� ஒ� =�(க:	 இ�லாத :க	., 

:9யி� நிைறய ெவ4ளி. அைத வ H�9� காலா� அ$தி இய(/	 அ+த( கால 

ஹா3ேமானிய	 உ��. அைததா� வாசி,பா4. ேதவார,பாட�களிலி�+� வதனேம 

ச+திரபி	பேமா, வ�ணா� வ+தாேன வைர ெம�ல,பா9யவா' வாசி,பா4. க',. அல/க4 

ேபால நHள விர�க4 ஹா3ேமானிய(க�ைடகளி� ேம� க'த,ப�டா	J2சிக4 மாதி6, 

பற(/	. 

  

த@க	 அைதைய2=�றி ஒ� ம3ம ஓ� இ�+த�. ம�றவ3க4 அவைள,பா3(/	 

கனிவிW	, அவைள தடவி த�வதிW	, ஈர	 கசி;	 க�களிW	 அMதாப	 இ�+த�. 

ஏகா	பர மாமாF(/ இ�ெனா� மைனவி;	 இ�+தா4. அைதைய அவ3 J மாதி6 அO/வா3. 

அவ3 அைதைய டா ேபா�� விளி� யா�	 ேக�டதி�ைல. த@க	மா எ�' I,பி�வா3. 

அ,ப9;	 அைத ஒ� .ைகதிைர(/,பி� Bர நி�பவ4 ேபா� ெத�ப�டா4. :� மாமாவி� 

ெப� வ4ளிதா� இ+த ம3மைத உைடதா4. அவ4 க��பி9த� .6+�	 .6யாமW	 

இ�+த�. வ4ளியி� அ	மாவி� I�',ப9 அைத J(கேவ இ�ைலயா	. 

  

'அ,படா�னா ? ' எ�' எ@களி� பல3 ேக�ேடா	. 
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வ4ளி தாவணி ேபா�டவ4. 'அ,படா�னா அவ@க ெப6யவேள ஆகைல ' எ�றா4. 

  

':9ெய�லா	 ெநறய ெவAதி�(ேக ? ' 

  

'அ� ேவற ' 

  

அத�பி� அைதயி� உட	ைப உ�'( கவனிேதா	. 'J(காத ' உட	. எ,ப9 இ�(/	 

எ�' ஆரா�+ேதா	. அவ4 உட	. எUவைகயி� Jரணமைடயவி�ைல எ�' ெத6யவி�ைல. 

ஈர�ணி;ட� அைத /ளி�வி�� வ�	ேபா� அவ4 எ�ேலாைர;	 ேபாலதா� 

ெத6+தா4. :92சி�ட சிவ,. ரவி(ைக;	, ப2ைச, .டைவ;	, :9+த தைல;மா� அவ4 

நி�/	ேபா� அவ4 ேதா�ற	 விதியாசமா� ெத6யவி�ைல. பறைவயி� உைட+த சிற/ 

ேபால, அ� ெவளி,பைடயாக ெத6யாத ெபா(ைகயா எ�' .6யவி�ைல. 

  

ஒ� மாைல ப��ேபான ெப6ய மரைத ேதா�டதி� ெவ�9னா3க4. ேகாடாலியி� 

கைடசி ெவ�9� அ� சரசரெவ�' இைலகளி� ஒலிேயா� மA(ெக�' சா�+த�. /'(ேக 

ெவ�9யேபா� உ4ேள ெவ'	 ஓ�ைட. வ4ளி இ�,பி� இ9�, 'அ�தா� ெபா(ைக ' எ�றா4. 

பிளFப��, த�ைன :$வ�மா� ெவளி,ப�தி(ெகா��, உ4ேள ஒ�'மி�லாம� வா� 

ேநா(கி( கிட+த மர�ட� அைதயி� மிM(/	 க6ய ேமனிைய ஒ,பிட:9யவி�ைல. 

  

எ+த ரகசியைத அ+த ேமனி ஒளிதி�+த� ? அவ4 உட	. எUவைகயி� 

விதியாச,ப�ட� ? ெவ�யி� காலதி� அைத, மதியான ேவைளகளி� ரவி(ைகைய 

கழ�றிவி��, சாமா�க4 ைவ(/	 அைறயி� ப�,பா4. அவள�கி� ேபா�,ப��, 

ரவி(ைகயி� இ'(கதினி�'	 வி�ப�ட மா3பி� தைலைய ைவ� ஒ�9(ெகா4A	 ேபா� 

அவ4 ெம�ைமயாக அைண�(ெகா4வா4. மா3., இைட, கர@களி� பதிர,ப��, 

ேபா/	ேபா� எ� ெபா(ைக எ�' .6யவி�ைல. மிதமான Y��ட	. அவAைடய�. ரச@க4 

ஊ'	 உட	.ைடயவளாக,ப�டா4. சா' கனி;	 பழைத,ேபா� ஒ� ஜHவ ஊ�' ஓ9ய� அவ4 

உட	பி�. அத� உயி3,பி(/	 �ளிக4 எ@க4 ேமனியி� பல:ைற ெசா�9ய�. ெதாடலி�, 

வ�டலி�, எ�ைண ேத�(/	 ேபா� ப�	 அ$ததி�, அவ4 உட	பிலி�+� கைர .ர�� 

வ�	 ஆ�ைற,ேபா� உயி3 ேவக	 தா(கிய�. அவ4 ைகப�டா� தா� மா��(/, பா� =ர+த�. 

அவ4 ந�ட விைதக4 :ைளவி�டன. அவAைடய ைக ராசியான� எ�பா4 அ	மா. த@க2சி 
பிற+தேபா� அைத வ+தி�+தா4. 'அ(கா, எ� ப(கதில இ�(கா. எ�ைன ெதா��(கி�ேட 

இ�. அ,பதா� என(/ வலி ெத6யா� ' எ�' அ	மா :னகினா4, அைறைய வி�� நா@க4 
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ெவளிேய�ற,ப�டேபா�. கதவ�ேக வ+� தி�	பி, பா3ேபா� த@கமைத அ	மாவி� 

உ,பிய வயி�ைற ெம�ல வ�9யப9 இ�+தா4. 

  

'ஒ�'	 ஆகா�, பய,படாேத ' எ�' ெம�ல( Iறினா4. 

  

'அ9ய(கா, ஒன(ெகா�... ' எ�' :9(காம� வி	மினா4 அ	மா. 

  

'என(ெக�ன ? ராசாதியா�ட	. எ� வ Hெட�லா	 .4ைள@க ' எ�றா4 அைத. ஏகா	பர 

மாமாவி� இைளய மைனவி(/ ஏ$ /ழ+ைதக4. 

  

'இ,ப9 ஒட	. திற(காம... ' எ�' ேமW	 வி=	பினா4 அ	மா. 

  

'ஏ�, எ� ஒட	.(/ எ�ன ? ேவளாேவைள(/, பசி(கைலயா ? B(கமி�ைலயா ? எ�லா 

ஒட	.(/	 உ4ள சீ� இ�(/	 இ�(/. அ9ப�டா வலி(/�. ரத	 க���. .�O ப$தா சீ 

வ9;�. ேசா' தி�ணா ெச6(/�. ேவற எ�ன ேவO	 ? 'எ�றா4 அைத. 

  

அ	மா அவ4 ைகைய, ப�றி க�னதி� ைவ�(ெகா�டா4. 

  

'ஒ� உட	ைப, ேபா�� ரணகளமா(கி...: எ�' அ+த ைகைய ப�றியவா' அர�றினா4. 

  

அைதயி� உட	பி� ஏறாத ம�+தி�ைல எ�' வ4ளியி� அ	மா வ4ளியிட	 

ெசா�லியி�+தா4. ஊ6� எ+த, .� ைவதிய� வ+தாW	 அவ� /ைழத ம�+� அைத(/ 

உ��. இ@கிa8 ைவதிய:	 அைத(/2 ெச�தா3களா	. சில சமய	 ம�+�கைள2 

சா,பி��வி�� அைத அ,ப9 ஒ� B(க	 B@/வாளா	. ேவ,பிைல;	, உ�(/மா� சில 

மாத@க4 Jைசக4 ெச�தா3களா	. திடாெர�' பய+தா� ஏதாவ� ேநரலா	 எ�' ஒ� 

:�னிரF ேநர	 அைத பி� ப(க	 ேபானேபா� க6ய ேபா3ைவ ேபா3திய உ�வ	 ஒ�' 

அவ4 ேம� பா�+ததா	. வ H6�ட அைத �ணி �ைவ(/	 க�லி� தைல இ9(க வி$+� 

வி�டாளா	. அவ4 ெந�றி :ைனயி� இ�ன:	 அத� வ� இ�+த�. அ�த ைவதிய� 

வ+தேபா�, 'எ�ைன வி���@க. எ�ைன வி���@க ' எ�' கதறினாளா	 அைத. ஏகா	பர 

மாமாF(/ ேவ' ெப� பா3தேபா� அைத அ�றிரF அரளி விைதகைள அைர�( 
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/9�வி�டாளா	. :றி ம�+� த+� எ,ப9ேயா பிைழ(கைவதா3களா	. 'உ� மன= ேநாக 

என(/ எ�F	 ேவ�டா	 ' எ�' மாமா க� கல@கினாரா	. அத� பி� அைதேய அவ�(/ 

ஒ� ெப�ைண, பா3தா4. அ,ப9தா� ெச@கமல	 அ+த வ H��(/ வ+தா4. எ�லா	 வ4ளி 
ேசக6த தகவ�க4.  

  

அைத த� ைகைய அ	மாவி� பி9யிலி�+� வில(காம� இ�ெனா� ைகயா� 

அ	மாவி� தைலைய வ�9னா4. 'F�, F�. எ�லாைத;	 F�. .4ைளெபாற(கற ேநரதில 

ஏ� கைதைய எ�(கிற ? ' எ�றா4. அ�றிரFதா� த@க2சி பிற+தா4. அத� பி� ஊ�(/ ஒ� 

:ைற ேபானேபா�தா� அைத அ+த( கைதைய2 ெசா�னா4. 

  

மைழ(கால	. இரF ேநர	. Iடதி� ஒ� ப(க	 ஜம(காளைத வி6�, 

எ�ைணதைல, ப�� கைரப9+த தைலயைண உைரகேளா� இ�+த சில தைலயைணகைள 

ேபா�டாகி வி�ட�. சில தைலயைணகA(/ உைரயி�ைல. அ$தமான வ�ண@க4 I9ய 

ெக�9�ணியி� பE= அைடதி�+த�. ஆ@கா@ேக பE= :92சி��( ெகா�9�+த�. அைவ 

நித	 உபேயாகதிலி�(/	 தைலயைணக4 அ�ல. வி�+தின3 வ+தா�, /ழ+ைதகA(/ தர 

அைவ. நா4 :$வ�	 விைளயா9வி��, வயி' :�ட2 சா,பி��வி�� ப�தFட� 

உற@கிவி�	 /ழ+ைதகA(/ :92=க4 உைற(கவா ேபாகிற� ? 

  

சைமயலைற அல	பி வி�	 ஓைச ேக�ட�. ெசா	பி� ண@ெக�ற சத:	, கதவி� 

கி`2=	, ெத�ன+ �ைட,ப	 அத� பி� ைவ(க,ப�	 ெசாெத�ற ஒலி;	 ேக�ட�. தகர ட,பா 

கி`2சி�ட�. ேகால,ெபா9 ட,பா. அ�,பி� ேகால	 ஏ'	. அத� பி� சமயலைற( கதைவ 

அைட�வி��( Iடதி� வழியாகதா� அைத வ�வா4. யா�	 B@கவி�ைல. 

காதி�+தன3.  

  

அைத அ�கி� வ+த�	, ேசா:தா� ஆர	பிதா�. 

  

'அேத, கைத ெசா�ேல�... அேத '  

  

'B@கல நH@க எ�லா	 ? ' 
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நி�' பா3�வி��, அ�கி� வ+� அம3+தா4. காமா�சி;	 ேசா:F	 ெம�ல ஊ3+� 

வ+� அவளி� இ� ெதாைடகளிW	 தைல ைவ�,ப�� அ�ணா+� அவைள, பா3தன3. 

ம�றவ3க4 தைலயைணகளி� ைககைள ஊ�றி( ெகா�டன3.  

  

அைத கைளதி�+தா4. ெந�றியி� ேவ3ைவ மி�னிய�. க�கைள N9(ெகா�� 

ேயாசிதா4.  

  

'அ� ஒ� ெப6ய கா�... ' எ�' ஆர	பிதா4.  

  

'அ+த( கா�9ல எ�லா மி�க@கA	 ச+ேதாசமா� இ�+த�. கா�9ல பழ மரெம�லா	 

ெநறய இ�+த�. ஒ� சி�ன ஆ' ஓ92= ஒ� ப(க	. தாக	 எ��2சி�னா அ@க ேபாயி எ�லா	 

த�ணி /9(/	. மி�க@கA(/ எ�லா	 எ�னெவ�லா	 ேவOேமா எ�லா	 அ+த கா�9ல 

ச6யா இ�+த�. அ+த( கா�9ல ேவட� பயமி�ைல. திடா3M�� அ	. /�ேமா, உசி� 

ேபா/ேமா�M பயேமயி�லாம தி6Eசி2=@க அ+த மி�க@க எ�லா	. எ�லா கா� மாதி6;	 

அ@க;	 கா��தH, ெவளி மMச@க வ+� மர	 ெவ�டற�, பழ	 பறி(கிற�, திடா3M ஒ� ஆA 

வ+� ப�சி@கள =�ற�, ஓ�ற ப�னிைய அ9(கிற� அெத�லா	 இ�லாம இ�ல. இ�+தாW	, 

அ@க இ�+த மி�க@கA(/	 ப�சிகA(/	 பழகி,ேபான கா� அ�. ஆ+ைத எ+த மரதில 

உ(கா�	, ராதி6 சதேம இ�லாம கா� கிட(கிறேபா� எ,ப9 அ� க�	, எ+த க�Wேமல 

ஒ(கா+�கி�� தவைள திடா�M�� களகள�M த�ணி /9(கிற மாதி6 சத	 ேபா�	, எ+த 

இடதில மயிலா�	 எ�' எ�லா	 ெத6E= ேபான கா�. 

  

இ,ப9 இ�(கிற,ேபா ஒ� மா� I�ட	 ஒ� நா த�ணி /9(க, ேபா2=�. அ�ல ஒ� 

மா� த�ணி வழியா ேபான,ேபா விலகி, ேபாயி92=. திடா3M அ� ேவற கா�9ல இ�+தி2சி. 
பாைதெய�லா	 இ�லாத கா�. மர@க4ல எ�லா	 அ	. பாEச /றி இ�+த�. அ+த( கா�9ல 

ஒ� அ�வி ேஜா�M ெகா�92=. யா�ேம இ�லாத கா� மாதி6 வி62ேசா�M�� இ�+த�. 

மாM(/ ஒட	. ெவடெவட�M ந�@கி2சி. இ@க;	 அ@க;	 அ� ஓ92சி. அ+த பழகின கா� 

மாதி6 இ� இ�லேய�M�� அலறி�ேட �4ளி �4ளி( காெட�லா	 தி6Eசி2=. 

ராதி6யா2=. மாM(/ பய	 தா@கல. அ�வி2 சத	 அைத பய:'தி2=. Bரதில ஒ� 

ேவட� ெந�,ைப N�9 அவ� அ92ச மி�கைத =�� தி�M�� இ�+தா�. அ+த 

ெந�,.,ெபாறி மா� க�O(/, ப�ட�. அ� ஒளிEசி(கி�ட�. தனியா( கா�ைட2 =தி2 

=திவ+� கைள2சி, ேபா� அ� உ(கா+�கி�ட�.  

  

இ,ப9 ெநறய நாA அ� தி6E=�. ஒ� நா ராதி6 ெபள3ணமி. ெநலா ெவளி2ச	 கா�9ல 

அ92ச�. அ�வி ெநலா ெவளி2சைத Jசி(கி�� ேவற மாதி6 Pபதில இ�+தி2=. பய:'தாத 

Pப	. ெநலா ெவளி2ச	 ெம� ெம��M�� எ�லாைத;	 ெதா���. திடா3M 
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ம+திர(ேகா� ப�டமாதி6 அ+த மாM(/ பயெம�லா	 ேபாயி92=. அ+த( கா� அ�(/ பி92=, 

ேபாயி92=. கா�ேடாட Nைல :9(ெக�லா	 அ�(/ .6Eசி, ேபாயி�ட�. ேவ' 

காடாயி�+தாW	 இ+த( கா�9ேல;	 எ�லா	 இ�+�2=. அ�வி இ�+�2=, மர	, ெச9 

எ�லா	 இ�+த�. ெமா4ள ெமா4ள மி�க@க ப�சிக எ�லா	 அ� க�Oல ப���. ேத� I� 

மரதில ெதா@கற� ெத6Eசி�. ந�லா ப2ச,பேசW�M .�W ெத6Eசி�. அ+த .�(கா�ேடாட 

ரகசியெம�லா	 அ+த மாM(/ .6Eசி92=. அ�(க,பறமா, பயமி�லாம, அ+த மாM அ+த 

காெட�லா	 =தி2=. பயெம�லா	 ேபாயி சா+தமா ேபாயி92= ' 

  

கைதைய :9தா4 அைத. Iடதி� ம�ற ப/திக4 இ��9�+தன. இ+த ப/தியி� 

ம��	தா� ெவளி2ச	. இ��ட ப/திைய காடா� க�பைன ெச��, கைத(ேக�ட /ழ+ைதக4 

அ+தமாMட� ேதாழைம J�� :9வி� சா+த,ப�� ேபாயின3. தைலயைணகைள அைண� 

உற@கி, ேபாயின3. நHள:	 மEசA	 க',.	 கல+த :ர���ணி தைலயைணயி� சா�+�, 

ஒ�ைற(க�ைண திற+�, உற(க( கல(கதி� பா3தேபா�, எ@க4 ந�ேவ, இ� ைககைள;	 

மா3பி� ேம� /'(காக, ேபா�� த� ேதா4கைள அைணதவா', :�9யி�ேம� சா�+� 

ெகா�� த@கமைத உ�கா3+� ெகா�9�+தா4.  
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சிவ�பாக உயரமாக மீைச வ./=காம- அ�ைப 

1 

சிவ,பாக உயரமாக மீைச வ2=(காம� - தன(/ வர, ேபாகிறவைன, ப�றிய இ+த 

ம@கலான உ�வ	 இ,ேபா� சில நா�களாக நHலாவி� மனதி� அ9(க9 ஊசலாட 

ெதாட@கியி�+த�.  

வய� இ�பதி இர��. ெப�/ழ+ைத . வ H�9� வர� பா3(க ெதாட@கி 
வி�9�+தா3க4. ஜாதக	, J3வ Hக	, /ல	, ேகாதிர	, பதவி, ச	பள	 -- இயாதி . இ+த 

:ய�சிகA	 அத� பி�னி�+த ப6F	 கவைல;	 அவA(/ ஒ� விததி� பி9� 

தானி�+த�. எ�றாW	, இ� ச	ப+தமாக அவAைடய இள	 மனதிW	, சில அபி,பிராய@கA	, 

ெகா4ைககA	 இ�(க( I�	 எ�ேறா அவ�'(/ ஒ� :(கிய�வ	 அளி(க ேவ��	 

எ�ேறா த� ெப�ேறா3 சிறி�	 நிைன(காத� அவA(/2 ச�' எ62சைல;	 அளித�. அேத 

சமயதி� இ� ச	ப+தமாக த�ைன அவ3க4 விசா6தா� த�னா� தH3மானமான 

��லியமானெதா� பதிைல2 ெசா�ல :9;மா எ�'	 ச+ேதகமாகF	 இ�+த�. 

ெப6ேயா3கAைடய க��(க4 எUவளF(ெகUவளF திடமான கன ப6மாண@கA	 

உ�ைமயி� தHவிர:	 உைடயதாக இ�+தனேவா , அUவளF(கUவளF அவAைடய 

க��(க4 அவA(ேக .6யாதெதா� .திராகF	, பிற3 ேக�டா�, சி6,பா3கேளா எ�ற பயைத 

N��பைவயாகF	 இ�+தன.  

அவ� சிவ,பாக இ�+தா�. அவAைடய கனFகளி� இட	 ெப�றி�+த இைளஞ� 

சிவ,ெப�றா� ஆ@கார2 சிவ,. இ�ைல. ம�டான, பதவிசான சிவ,.. அவ� உயரமாக 

இ�+தா� -- நHலாைவ விட ஓ6� அ@/ல@க4 உயரமாக. அவ4 ெசளக6யமாக த� :கைத 

அவ� மா3பி� பதி�( ெகா4ள( I9ய உயர	. ெவ�கதி� தாX+தி�(/	 அவ4 பா3ைவ 

ச�ேற நிமி�	 சமய@களி� அவைள உவைகயிW	 சிலி3,பிW	 ஆX�	 உயர	. கைடசியாக 

ஆனா� :(கியமாக அவM(/ மீைசேயா தா9ேயா இ�(கவி�ைல. ம$ ம$ெவ�' ஒ�ட 

ஷவர	 ெச�ய,ப�ட =தமான மா= ம'வ�ற :க	 அவMைடய�. அ+த இைளஞMட� அவ� 

த� கனFகளி� தன(/ மிகF	 ப62சயமான இட@களிW	 , தா� பா3ேதயிராத பல .திய 

இட@களிW	 மீ��	 மீ��	 அைல+� தி6வா�. ேஜா9யாக அவ3க4 பா3� மகிX+த 

ேப2=(க4 தா� எதைன . ஆனா� அ+த( கனF இைளஞ� எUவளF(/ எUவளF அ�கி� 

இ�,பதாக ேதா�றினாேனா அUவளF(/ அUவளF எ�டா ெதாைலவி� இ�,பதாகF	 

ேதா�றினா�. எUவளF(/ எUவளF அவைன, ப�றி ெத6;	 எ�' ேதா�றியேதா 

அUவளF(/ அUவளF அவைன, ப�றி ெத6யாெத�'	 ேதா�றிய�. ஓயாம� அைல பா;	 

நH3, பர,பி� ேகாண� மாணலாக ெநளி;	 ஒ� பி	ப	 அவ�; ேவகமாக2 ெச�' மைற+� வி�ட 

ப8 ஜ�னலி� பா3த :க	 -- அவ4 அவைன, பா3(கF	 ெச�தா4; பா3(கF	 இ�ைல.  

நHலா ஒ� ச3(கா3 ஆபிஸி� ேவைல பா3� வ+தா4 - /மா8தாவாக. அவAைடய 

ஆபிஸி� நிைறய இைளஞ3க4 இ�+தா3க4. ஏ� அவAைடய ெசqனிேலேய ஒ�வ� 

இ�+தா�. எ�லா	 -- அவ4 பா3ைவயி� -- ப� சாதாரணமாக '2சீ, ஃெப�ேலா8 '. அவைள, 

ேபா�ற ஓ3 அ6ய ரதினைத, .6+� ெகா4ளேவா, அத� அ�ைமைய அறி+� ேபா�றி, 

பா�கா(கேவா லாய(கி�லாதவ3க4. இ+த ம�ட ரகமான /	பலிலி�+� அவA(/ வி�தைல 

அளி,பெத�ெக�' அவதார	 எ�தி�,பவ� தா� அவAைடய கனF இைளஞ�.  
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'ஓ எ� அ�.(/6யவேன, எ@கி�(கிறா� நH ? நா� ேக�/	 பாட�கைள( ேக��( 

ெகா�� , ப9(/	 பதி6ைககைள, ப9�( ெகா�� , நட(/	 சாைலகளி� நட+� ெகா�� , 

கவனி(/	 ேபா8ட3கைள( கவனி�( ெகா�� பயண	 ெச�;	 டா(ஸிகளிW�, ஆ�ேடா 

6qா(களிW	 பயண	 ெச�� ெகா�� , ஏறியிற@/	 ப9(க��களி� ஏறி இற@கி, 
உபேயாகி(/	 ேஹ3 ஆயிைல;	, t ேப8ைட;	 உபேயாகி�( ெகா�� , அ�+�	 

பான@கைள அ�+தி( ெகா�� , எ�ைன தா(/	 ஓைச, மண@களினா� தா(க, ப�� , சிலி3(க 

ைவ(/	 கா�சிகைள( க�� சிலி3,பி� ஆX+�, விய3(க ைவ(/	 ெவயிலி� விய3�( 

ெகா��, விசி'	 ெத�றலினா� விசிற,ப��, நைன(/	 மைழயிW	 நிலெவாளியிW	 

நைன+� ெகா��, பீ9தி�(/	 இேத கனFகளினா� பீ9(க, ப�டவனா� எ@கி�(கிறா� நH ? 

வா, வ+� வி�, ,ள H8 எ�ைன ஆ�ெகா4. எ�ைன( கா,பா�', எ��ைன2 =�றியி�(/	 இ+த 

மனித3களிடமி�+�, இ+த இட@களிW�+�, இ+த, ெபா�4களிலி�+�, எ�னிடமி�+ேத .. . . '  

ஆ3,ப6(/	 எ�ண அைலக4, திமிறி�4A	 உ4ள	.  

தினச6 காைலயி� ப8 8டா�9�, ஒர� நH�ட (Zவி� மிக2 சிறிய ப/தியாக 

த�ைன ஆ(கி( ெகா4A	 கணதி� , அவAைடய இதயைத ஒ� விவ6(க :9யாத 

ேசாக:	, தவி,.	 கUவி( ெகா4A	 - - 'இேதா மீ��	 இ�ெனா� நா4, நா� ப8 

8டா�9� வ+� நி�கிேற�; ப8ஸி� ஏறி, ேபாகிேற�. -- சலி�,ேபான இேத பைழய 

:க@கAட� ' எ�' அவ4 நிைன�( ெகா4வா4. சாைலயி� படபடெவன விைர;	 கா3க4 

8I�ட3க4, இவ�ைற அவAைடய பா3ைவ ஆ�றாைம;ட� �ர�	. �ழாF	. ப8ஸி� 

ெச�W	 ேபா� ப8ைஸ ஓவ3ேட( ெச�� ெகா�� ெச�W	 வாகன@கைள;	, இ+த 

வாகன@கA(/4 அம3+தி�(/	 மனித3கைள;	, அவAைடய பா3ைவ நHF	.; அைண(/	. 

இ+த( கா3க4, 8I�ட3க4, அேதா அ+த, ேபா3�9ேகா(க4, பா3(கி@ லா�க4, அ�(/ மா9( 

க�டட@க4, ஜ�ன�க4, - - இைவ உ4ள உலக	 தா� கனF இைளஞ� வசித உலக	. ப8 

கிZ(கA(/	 , 9ப� பா(8கA(/	 அ,பா�ப�ட உலக	. நH�ட கிZ(களி� I�டமான 

ப8களி� , நிர+தரமாக2 சிைறயாகி, ேபான அவைள , அவ� எ,ப9தா� க��ெகா4ள, 

ேபாகிறாேனாெவ�' அவ4 ெப�N2ெசறிவா4. அவ4 ைகயிலி�+த- -, ேந�' ஆபி8 

கிள,பிலி�+� எ�� வ+தி�+த - - பதி6ைகயி� பி�ன�ைடயி� , சிகெர� விள	பரதி� , 

த�ைன, ேபா�ற ெப�ெணா�திைய ஒ� ைகயா� அைனதவா', இ�ெனா� ைகயி� 

சிகெர�ைட ஒயிலாக, பி9தி�(/	 இைளஞ� Iட ஓரளF கனF இைளஞனி� சாயW4ளவ� 

தா�. சிகெர� ேஷவி@ ேலாஷ�, ேஹ3 ஆயி� விள	பர@களி� இட	 ெப'	 இ+த இைளஞ3க4 

Iடெவ�லா	 ேபச :9+தா� எUவளF ந�றா� இ�(/	.! இவ3க4 கனF இைளஞனி� 

ந�ப3களா� தா� இ�,பா3க4. அவMைடய விலாச	 இவ3கA(/ நி2சய	 ெத6+தி�(/	.  

பிற/ ஆபி8 . ைகயிலி�+த பதி6ைகைய( /,. சாமியி� ேமைஜ மீ� ைவ�வி�� , 

அ�ெட�ட�8 6ஜி8த6� ைகெய$தி�� வி�� , அவ4 த� இடதி� உ�கா�வா4. 

ெசqனி� ேவைல ெச�;	 சில3 ஏ�கனேவ வ+தி�,பா3க4. ம�றவ3கA	 ஒUெவா�வராக 

வ+� உ�கா�வா3க4. ேவைல ெதாட@/	. இரெவ�லா	 நிச,தமாக நி2சலனமாக இ�+த அ+த 

அைற திைர B(க,ப�ட நாடக ேமைட ேபால( /.(ெக�' உயி3 ெப�' விழி�( ெகா4A	. -- 

/ர�க4, ஓைசக4, அைசFக4 -- நி�/	 நட(/	 , உ�கா�	 மனித3க4, இவ3கைள இைண(/	 

சில ெபா�வான அேசதன, ெபா��க4. படபடெவன, ெபா6+� த4A	 ைட,ைர�ட3க4, 

சரசர(/	 , ெமாடெமாட(/	 காகித@க4 , இ(காகித@களி� ேமல த	 நHல உதிரைத எ$� 

வ9வ@களாக உ/தவா' தாF	, ஊ'	 த4ளா�	 ேபனா(க4 , கி6@(. . கி6@(. . என த� 
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இ�தைல;	 ேஹாதாைவ;	 அ9(க9 க3வ�ட� பைறசா�'	 ெதாைலேபசி ெபா 

ெபாெத�' ைவ(க, ப�	 திற(க, ப�	 ெரஜி8த3க4, டபா� டபா� எ�' திற(க, ப�	 Nட, 

ப�	 இ$,பைறக4 , அலமா6க4 , தைர;ட� உரா;	 நா�காலி(கா�க4, கா�றி� =வ6� 

உரா;	 ஒ� கால�ட3, ஒ� ேதச,பட	 ஒ�ேறாெடா�' உரா;	 ேமா�	, இைண;	 , 

இைணயாத ஒலிக4. . .  

ஒேர விதமான ஓைசகளி� மதியி� , ஒேர விதமான மனித3களி� மதியி� , ஒேர 

விதமான ேவைலைய2 ெச��ெகா�� - - ேச! இதி� பிரமாதமான ெக�பி9;	 , அவசர:	 

ேவேற .. . ' மி8 நHலா! ெட.ேடஷ� ஃைப� கைடசியாக யா3 ெபய�(/ 9ரா�8ஃப3 ெச�ய, 

ப�9�(கிற� ? ' 'மி8 நHலா! ஆ3. வி. ேகாபால� 9ரா�8ஃப3 ஆ3ட3 98பா2=(/, ேபா� 

வி�டதா ? ' 'மி8 நHலா! பி.எ� (ெப�ஷ� ) தைல,பி� .திய ஃைப� திற(க அ�த ந	ப3 எ�ன ? ' 

ேக4விக4, ேக4விக4, ேக4விக4. அவ3க4 த�ைன( ேக�காத ேபா� , அவ4 த�ைனேய 

ேக��( ெகா4வா4. . .மி8 நHலா! உன(/ ஏ� ைபதிய	 பி9(க வி�ைல ? மி8 நHலா! நH எத�காக 

இ+த அைறயி� இ+த நா�காலியி� உ�கா3+தி�(கிறா� ? மி8 நHலா ! உன(/	 இ+த 

மனித3கA(/	 எ�ன ச	ப+த	 ?  

வித	 விதமான மனித3க4. ெவUேவ' �சிகA	 ேபா(/கA	 , சாய�கA	, 

பாவைனகA	 உ4ள மனித3க4. ஒ� /றி,பி�ட ம�டதி� /றி,பி�ட வ�டதி� =ழW	 

மனித3க4. சலி,J��	 மனித3க4.!  

இ+த ெசqனி� இ�+தவரகளிேலேய வயதானவ3 த�டபாணி. ெந�றியி� விJதி. 
வாயி� .ைகயிைல. :கதி� எ,ேபா�	 ஒ� க�க�,.. ெப�க4 ேவைல(/ வ�வைத, ப�றி 
அவ�(/ ந�ல அபி,பிராய	 இ�லாத காரணதா� , நHலா எ�ற ெப�ெணா�தி அ+த 

ெசqனி� ேவைல ெச�த உண3+ததாகேவ அவ3 கா�9( ெகா4வதி�ைல. ெசqனி� உ4ள 

ம�றவ3க4 ஒ� ெப� இ�(கிறாேள எ�' Iற தய@/	 ெசா�கைள டாபி(/கைள அவ3 

ெவ/ அல�சியமாக( I'வா3 . அல=வா3. ேவ��ெம�' த�ைன அதிர ைவ(/	 

ேநா(க�டேனேய அவ3 அ,ப9, ேப=வதாக நHலாவி�/ ேதா�'	.  

/,.சாமி இ�ெனா� ரக	. ெசqனி� 'பதி6ைக கிள, ' அவ3 தா� நடதி வ+தா3. அவேர 

கி�டத�ட ஒ� பதி6ைக மாதி6 தா�; சதா ேம�ட3 ேத9 அைல;	 பதி6ைக. பிZ� 

பரா@/சதி� ச	சார�(/( கா� ேநாெவ�றா� அத�/, ப6காரெம�னெவ�' -- 

ைஹ8I� ப9,ைப :9� வி�ட கணபதி ராமனி� மக� ேம�ெகா�� எ�ன ெச�ய 

ேவ��ெம�'- - அெம2Y3 ந9கரான சீனிவாச� எ+த எ+த ேமநா�� ந9க3கைள, 

பி�ப�றலாெம�' -- அ9(க9 ேல�டாக வ�	 ேகசவ� த� தினச6 அ�டவைணைய 

எ,ப9ெய�லா	 அ�ஜ8� ெச�� ெகா4ளலாெம�' அவ3 ஒUெவா�வ�(/	 வலிய 

ஆேலாசைன வழ@/வா3. நHலாவிட:	 அவ3 ேப=வா3. 'இ�ைற(/ எ�ன சீ(கிரமா வ+��ேட 

ேபால இ�(ேக! 'எ�கிற `தியி� அவ3 அவளிட	 ெவ/ ெசளஜ�ய�ட� ேபச :�ப�	 ேபா� 

எ62ச� தா� வ�	 . த�டபாணி ஓ3 அ:(/ எ�றா�, /,.சாமி ஓ3 அதிக, பிரச@கி.  

கணபதி ராம� , சீனிவாச�, ேகசவ�, பரா@/ச	 -- இவ3கைள;	 Iட 

ஒUெவா�வைர;	 ஒUெவா� காரண�(காக அவ4 ெவ'தா4. கணபதி ராம�, சதா 

அவAைடய ேவைலயி� ஏதாவ� தவ'கைள2 =�9( கா��வ�	 ,சி�ன, பா,பாவி� 

ைகைய, பி9� 'அ ' எ$த2 ெசா�லி த�வைத, ேபால , ஒUெவா� விஷயைத;	 



94 

 

ஆதிேயாட+த	 ெசா�லி தர :�ப�வ�	 அவA(/, பி9(கவி�ைல. சீனிவாச� 'மி8 நHலா! ' 

எ�' உதரவி�	 ேபாெத�லா	, 'இஃ, Z ேடா�� ைம�� ', , 'ைக��லி ' எ�ற ெசா�கைள, 

பய� ப��வ� ம6யாைதயாக ேதா�றாம� ஒ� நாY(கான ஏளனமாகேவ ேதா�றிய�. 

ேகசவMைடய ெப6ய மMஷ ேதாரைண;	, யாைர;	 ல�சிய	 ெச�யாத (அவ4 உ�பட) 

அல�சிய, ேபா(/	 அவA(/ அவ� பா� ெவ',ைப ஏ�ப�தின. பிZ� பரா@/சைத, 

ெபா'தவைரயி� 6ஜி8த3கைள;	 ஃைப�கைள;	 , பல சமய@களி� அவ� 

அனாவசியமான ேவக�ட� , ஓைச;ட�, த� ேமைஜ மீ� எறிவதாக அவA(/, ப�ட�. சில 

சமய@களி� அவ4 வரா+தாவி� நட+� ெச�W	 ேபா� , ேவ' பிZ�களிட	 த�ைன, ப�றி 
ம�டமாக ஏேதா ெசா�லி2 சி6�( ெகா�9�+ததாக, ப�ட�.  

ெசqனி� இ�+த யாைர;ேம அவA(/, பி9(கவி�ைல எ�றாW	 , அவA(/ மிக 

அதிகமாக, பி9(காத ஆசாமி ேகசவ� தா�. ெசqனி� உ4ள ம�றவ3க4 அவைன ஒ� ெச�ல, 

பி4ைள ேபால நட�வ�	, அளF(/ மீறி அவைன B(கி ைவ�, ேப=வ�	 அவA(/, 

ெபா',பதி�ைல. இவ3க4 ெகா�(/	 இடதினா� தா� 'இத�/ ' திமி3 அதிகமாகிற� எ�' 

அவ4 நிைன,பா4.  

- ல(கி ஃெப�ேலா சா3 . . ேநா கமி�ெம��8. ேநா ெவா3`8  

-- ஒ� மாசதி�/ எUவளF பட	 பா3,பா� நH ேகசவ� ?  

-- தனியாக, பா3,பாயா , அ�ல� 8வ H� க	ெபனி ஏதாவ� ?  

-- இ+த( கால�, பச@கெள�லா	 பரவாயி�ைல. ஸா3. இவ@க வயசிேல நா	 இ�+த 

ேபா� எ�ன எEஜா� ப�ணியி�,ேபா	 ெசா�W@ேகா!  

அவMைடய இளைம(/	 =ேய�ைச த�ைம(/	 அவ3க4 அளி(/	 அEசலி . த	 

இற+த கால உ�வைத அவ� வ9வதி� மீ��	 உ�வக, ப�தி, பா3� மகி$	 :ய�சி. 
அவA(/2 சில சமய@களி� ெபாறாைமயாக( Iட இ�(/	. தன(/( கிைட(காத ஒ� 

விேசஷ( கவனி,.	 , 8தான:	 அவM(/( கிைடதி�,ப� அவ4 ெநEைச உ'�	. இ� 

ேபா�ற சமய@களி� இ+த, ெபாறாைம;	 உ'தW	 ெவளிேய ெத6+� விடாம� அவ4 மிக2 

சிரம,ப�� த� :கைத;	 பாவைனகைள;	 அல�சியமாக ைவ�(ெகா4வா4 -- 

என(ெகா�'	 இெதா�'	 ல�சிய	 இ�ைல எ�ப� ேபால.  

ஒ� நா4 மாைல /,. சாமி ேகசவனிட	 ேபசி( ெகா�9�+த ேபா� அவ4 இ,ப9தா� 

NEசிைய அல�சியமாக ைவ�( ெகா�9�+தா4.  

' உன(/ எ+த மாதி6 ைவஃ, வரO	 எ�' ஆைச, ப�கிறா� ? ' எ�' /,. சாமி 
ேக�டா3.  

' எ+த மாதி6 எ�றா� ? '  

'அழகானவளாகவா ? '  

' அழகானவளாக வரO	 எ�' யா�(/ தா� ஆைச இ�(கா� ? '  
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' ெரா	ப அழகாயி�+தாW	 அ,.ற	 மாேனT ப�ற� கLட	 . '  

ேகசவ� கட கட ெவ�' சி6தா�. 'என(/ இதிேல உ@களளF அMபவ	 இ�ைல சா3. ' 

எ�றா�. இ,ப9 அவ� ெசா�னேபா� த� ப(க	 அவ� பா3ைவ தி�	பிய� ேபால நHலாF(/ 

ேதா�றிய�. இைத �=, ப�தி( ெகா4ள அவ� ப(க	 தி�	பF	 தய(கமாக இ�+த�.  

அ�' வ H��(/2 ெச�ற�	, அவ4 :த� ேவைலயாக த� :கைத( க�ணா9யி� 

பா3�( ெகா�டா4 -- ேகசவ� பா3ைவ வி$+த த� மாைல ேநர� :க	 எ,ப9 இ�+த� 

எ�' ெத6+� ெகா4வத�காக. அ� கைளதி�+த�. விய3தி�+த�. ச�ேற .$தி 
ப9+தி�+த�. �9,.	 பிரகாச:	 இ�றி ம+தமாக இ�+த�.  

இ� தா� அவAைடய :க	, அவAைடய அழெக�' ேகசவ� தH3மானி� வி�டாேனா 

? இ+த எ�ண	 ேதா�றிய ம' கணேம , ேச2ேச , இவ� பா3(/	 ேபா� எ� :க	 எ,ப9 

இ�+தா� எ�ன ? இவ� எ�ைன, ப�றி எ�ன நிைனதா� எ�ன ? எ�'	 நிைனதா4. 

அவைன, ப�றி மற(க :ய�றா4.  

ஆனா� ம' நா4 காைல ஆபி8(/( கிள	.	 ேபா� வழ(கைத விட அதிக2 

சிரைத;டM	 பிரயாைச;டM	, அவ4 த�ைன அல@க6�( ெகா�டா4. ' அவM(காக 

அ�ல. அவ� Nல	 த�ைன தி�,தி, ப�தி( ெகா4வத�காக. ' எ�' அவ4 ெசா�லி( 

ெகா�டா4. ' அவMைடய அல�சியைத, பிள+� அவைன2 சலன, ப��வத�காக 

அவMைடய கவனைத( கவ3+� அத�Nல	 எ� ெவ�றிைய 8தாபி,பத�காக ' --- இ+த, 

ேபா(கி6தனமான எ�ண	 அவ4 :கதி� ஒ� .�னைகைய எ$,பிய�. அ�' ப8ஸி� 

ெச�W	 வழிெய�லா	 அவ4 :கதி� 'பளி2 பளி2 ' எ�' .�னைக ேரைகக4 ேதா�றி 
மைற+த வ�ண	 இ�+தன.  

அவ4 ெசqM(/4 dைழ;	ேபா� ேகசவனி� நா�காலி காலியாக இ�+த�. 

அ�ெட�ட�8 மா3( ப�ணிவி�� த�னிடதி� வ+� உ�கா�	 ேபா� ' இ�' ஒ� ேவைள 

ம�ட	 ேபா�� வி�டாேனா ? ' எ�' நிைனதா4.  

ஆனா�, அவ� ம�ட	 ேபாடவி�ைல. பேத :(கா� மணி(/ வ+தா�. தாமதமாக வ+த 

/�ற உண3வினா� பீ9(க, ப�டவனா� அவசர அவசரமாக ஃைப� க��கைள, பி6� 

ேவைலைய �வ(கினா�.  

நHலா ைககைள உய3தி த� தைலயி� ைவதி�+த J2சரைத2 ச6 பா3�( 

ெகா�டா4. 'கிளி@ கிளி@ ' எ�' வைளய�க4 /W@கின. அவ� நிமிரவி�ைல. ைகயிலி�+த 

ெப�ஸிைல தைரயி� ந$வ வி�� வி�� ேமைஜ(/ :�.ற	 ேபா� உ��� வி$+�4ள 

அைத எ�(/	 சா(கி� அவ4 இடைத வி�� எ$+தா4. -- சர( சர( -- /னி+� ெப�ஸிைல, 

ெபா'(கினா4. - 'கிளி@ கிளி@ ' -- ஊ/	 அவ� நிமிரேவ இ�ைல, அவA(/ எ62சலாக வ+த�. 

இ�' திடாெரன அவ� கவனைத( கவ�வ� அவA(/ ஒ� :(கியமான விஷயமாக -- 

ெகளரவ, பிரசிைனயாக -- ஆகி வி�9�+த�. அ�த ப9யாக ஒ� 6ஜி8தைர ேவ��மானா� 

கீேழ ேபாடலாமா எ�' அவ4 ேயாசி�( ெகா�9�+த ேபா� தா� சீனிவாச� அவைள( 

I,பி�டா3.  
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' மி8 நHலா ! இஃ, Z ேடா�� ைம�� -- ஒ� ெல�ட3 க	ேப3 ெச�யO	 '.  

அவ4 இடதிலி�+� எ$+தா4. ேகசவனி� ேமைஜ(/ அ�கி� உரசினா�ேபால .டைவ 

சலசல(க , வைளய� ச,தி(க , பFட3 மண(க , (இ�' ெகாEச	 பFட3 அதிகமாகேவ Jசி( 

ெகா�9�+தா4. ) நட+� ெச�' அவ4 , சீனிவாசனி� ேமைஜைய அைட+தா4. ேகசவனி� 

ேபனா ச�' நி�ற�. அவ� நிமி3+� த�ைன, பா3,பைத அவ4 உண3+தா4. 'பா�, பா� 

ந�றா�, பா� . . ' எ�' நிைனதவா' அவ4 , சீனிவாசன�கி� இ�+த காலி நா�காலியி� 

அம3+� அவ6டமி�+த க9த நகைல வா@கி, ப9(க ெதாட@கினா4. அவ3 ைட, ெச�ய,ப�ட 

ஒ6ஜினைல ைவ�( ெகா�� ச6 பா3(க ெதாட@கினா3. தா� ப9(கிேறா	 எ�பைத ந�/ 

உண3+தவளா� அவ4 ப9தா4. அவAைடய அழகிய /ரW	 உ2ச6,.	 இ+த வற�� ஆபீ8 

க9தைத, ப9,பதி� ெசலவாகி( ெகா�9�,ப� �ரதி3Lட	 தா�. ஆனா�, ேகசவ� ேக��( 

ெகா�9�(கிறா� -- இ+த நிைனF அவA(/ ஒ� ேபாைதைய;	 உ+�தைல;	 அளித�. 

க9தைத, ப9� :9�வி�� மீ��	 த� இடதி� வ+� உ�கா3+த�	, ேகசவ� திைசயி� 

அவ4 பா3ைவைய2 ெசWதினா4. /.(ெக�' அவ� பா3ைவ அவைள வி�� அகWவைத( 

க�� பி9தா4. அ,ப9யானா� இUவளF ேநரமாக அவ� அவைள தா� கவனி�( 

ெகா�9�+தானா ? அவA(/( க3வ	 தா@கவி�ைல. அ�' அU4 ேதைவ(கதிகமாகேவ 

நடமா9னா4. ேகசவனி� பா3ைவ அ9(க9 த� திைசயி� இ$ப�வைத தி�,தி;ட� 

கவனிதா4 - க,ப	 க�டாம� ஏ�� வ+த அ�ைட நா��2 சி�றரச� ஒ�வM(/ த� 

பலைத நிPபித தி�,தி. இ�M	 ெப6ய அரச3களி� ேம� ேபா3 ெதா�(க :8தH,பாக அவ4 

ஈ�ப�ட ஒ� சி' பல, ப`�ைசயி� ெவ�றி.  

அ�' மாைல கனா� பிேள8 கஃேபயி� ந�ப3கAட� அம3+� காபி அ�+�	 ேபா�	 , 

பிற/ ஒ� எ$ப� மி மி . சினிமாதிேய�ட6� பானாவிஷ� பி	ப@கைள '8டா6ேயாஃேபானி( ' 

ஒலி, பி�னணியி�, காu	 ேபா�	 , ேகசவனி� மனதி� திடா3 எ�' நHலாவி� உ�வ	 

ேதா�றி( ெகா�9�+த�. 'இ�' இவ4 ெரா	பF	 அல�9( ெகா4வ� ேபாலி�+தேத -- 

எ�னிட	 ஏேதேதா ெத6வி(க :யWவ� ேபாலி�+தேத -- எ� பிரைம தாேனா ? ' எ�' அவ� 

நிைனதா�. ஒ� ேவைள இவA(/ எ�ேம� காத� .. . கீத� . . . ? 

இ+த எ�ண	 அவ� :கதி� .�னைகைய ேதா�'வித�. ஒ� ெப�+த�ைமயான 

க�ைண நிர	பிய .�னைக -- 'பாவ	, ேபைத! ' எ�பைத, ேபால ' இவ4 /�றமி�ைல நா� 

ெரா	ப அ�ரா(9வாக இ�(கிேற�. த� ஈ8 தி 9ரபி4... ' எ�' அவ� நிைனதா�. 

திDெர�' அவAைடய இ@கிaL உ2ச6,. நிைனF வரேவ, அவMைடய .�னைக 

அதிகமாகிய�. 'சி�லி .ரன�ஷிேயஷ�! ' எ�' நிைனதா�. திைரயி� அ�6 ெஹ,ப3� 

அழகாக /ழ+ைத தனமாக2 சி6தா4. ேகசவM(/ அ,ப9ேய அவைள கி8 

ப�ணேவ��	ேபா� இ�+த�. சினிமாவிலி�+� ெவளிேய வ+� சிகெர�ைட உறிEசி 
இ,.ைகைய ஊதி த4ளியேபா� அவ� ேகசவனாக இ�ைல. இ+த நா�9� இ�ைல. பீ�ட3 

ஓ�tலாக மாறி, நிZயா3( வ Hதியி� நட+� ெகா�9�+தா�. அ�6 ெஹ,ப3னி� சாயைல எதிேர 

வ+த ெப�களி� :க@களி� ேத9(ெகா�9�+தா�. அவM(/ மிகF	 பி6யமான ந9ைக 

ஆ�6 ெஹ,ப3� தா�. அத�/ அ�தப9 ேசாபியா லார�; பிற/, ெஷ3லி ெம(ைல�. 

அவMைடய வாX(ைக �ைணவியி� இல�சிய உ�வக	 இ+த பி6யமான 

ந9ைககளி� சாய�களி� இ@ேக ெகாEச	 அ@ேக ெகாEச	 எ�' சிதறி( கிட+த�. .டைவ, t 
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ேப8� விள	பர@களி� சி6(/	 வனிைதகளி� ெகாEச	 ெகாEச	 இ�+த�. கனா� ,ேள8 

வரா+தா(களி� காO	 சில :க@க4, சில நைடக4, சில சி6,.க4, சில அபிநய@க4, இவ�றி� 

ெகாEச	 ெகாEச	 இ�+த�. இ+த ெவUேவ' �O(/கைள2 ேச3�, பா3தா�, அவ� 

வி�	பியவ4 எ,ப9, ப�டவளாக இ�,பா4 எ�' ஒ� ேவைள .ல,பட(I�	. ஆனா�, அவ� 

இ�வைர இ+த :ய�சியி� ஈ�படவி�ைல. த�Mைடய நி2சயமி�ைம அவM(/, 

பி9தி�+த�. அ+த+த( கணதி� ஆ@கா@ேக எதி3,ப�	 அழ/களி� =வாதHனமாக லயி� 

ஈ�பட அMமதித அவMைடய =ேய2ைச த�ைம அவM(/, பி9தி�+த�. ஒ� /றி,பி�ட 

பி	ப�(/ அ9ைமயாகி த� பா3ைவ(/	 இல(/கA(/	 எ�ைலக4 வ/�விட அவM(/ 

வி�,பமி�ைல. 'காதெல�ப� வாXநா4 :$வ�	 ஒ�வ� ஈ�ப�	 இைடயறாத ேதட� ' 

எ�M	 ெராமா�9( ஐ9யா அவM(/, பி9தி�+த�. அவMைடய ெப�ேறா�(/ 

ேவ��மானா� பா��,பாட ெத6+த ேதாைச அைர(க ெத6+த எவளாவ� ஒ�தி வ+தா� 

ேபா�மானதாக இ�(கலா	. ஆனா� அவM(/ வாX(ைக ெவ'	 ேமா3(/ழ	.	 ேதாைச;	 

அ�ல. சீம+த:	 தாலா��	 அ�ல.... இத�ெக�லா	 அ,பா�ப�ட�. ேம	ப�ட�. இ+த 

ேம	ப�ட சிகர@கைள அவ� எ�ட:9யாமேலேய ேபாகலா	 - அ� ேவ' விஷய	. ஆனா� 

இவ�ைற எ�ட(I9ய =த+திரைத அவ� கா,பா�றி( ெகா4ளேவ��	. இ� அவசிய	. 

'மி8 நHலா ! எ�ைன நH@க4 காதலி(/	 ப�சதி�, பாவ	 , உ@க4 ேநரைத வ Hண9�( 

ெகா�9�(கிறH3க4! ' எ�' அவ� நிைனதா�. 

ம' நாளிலி�+� மைற�( ெகா4ள, ப�ட ஆ3வ�டM	, பரபர,.டM	 அவ3க4 

ஒ�வைரெயா�வ3 கவனி(க ெதாட@கினா3க4. க�காணி(க ெதாட@கினா3க4. 'ேகசவ� 

த� அழைக ரசி(கிறாேனா ? ' எ�' நHலா கவனிதா4. 'இ+த, ெப� எ�ைன ப(தி;ட� 

பா3(கிறேதா ? ' எ�' ேகசவ� கவனிதா�. இ�வ�ேம தா� கவனி,ப� எதிராளி(/ ெத6யா� 

எ�'	 , த	ைம, பாதி(காம� த	ைம( கா,பா�றி( ெகா�� தா	 ம��	 எதிராளிைய, 

பாதி� வி�டதாகF	 ந	பினா3க4. இ+த ந	பி(ைகயி� /Bகல:	 ெப�ைம;	 

அைட+தா3க4. ெவ�றியி� ெப�ைம, ெவ�றியி� க3வ	. நHலாவிட	 எதைன விதமான 

நிற@களி� , எதைன விதமான 9ைச�களி� .டைவக4 இ�+தன எ�பைத ேகசவ� :த� 

:தலாக( க�� பி9தா�. அவ4 கா�கைள தைல மயி�(/4 ஒளி�( ெகா4A	 வித	 , 

வயி�', பாக	 மைற;	 ப9யாக, .டைவதைல,ைப இ�,பி� ந��( ெகா�� பிற/ 

ேதாலி� படர வி�9�+த நாY(/., அவ4 ேப2சிலி�+த ஒ� ேலசான மழைல. அவ4 

விழிகளிW	 பாவைனகளிW	 கைர+� விடாம� ேத@கி( கிட+த ஒ� /ழ+ைத தன:	 

ேபதைம;	 - இவ�ைறெய�லா	 அவ� dO(கமாக( கவனி(க ெதாட@கினா�.  

த� கவனைத( கவர, நHலா ெரா	பF	 பிரயாைச, ப�கிறா4 எ�' ேகசவ� 

நிைனதா�. ஆனா�, 'நானா கவனி,பவ� ? ' எ�' அவைள( கவனி�( ெகா�ேட, அவ� 

நிைனதா�.  

'ஒ� நாளி� கி�டத�ட ஐ	ப� அ�ல� அ'ப� தடைவயாவ� , ேகசவ� எ�ப(க	 

பா3(கிறா� ' எ�' நHலா நிைனதா4. த� அழ/(/	 கவ32சி(/	 ஓ3 எளிய ப(த� அளித சி' 

காணி(ைகயாக இைத அவ4 திர8க6(காம� ஏ�'( ெகா�டா4. 'த�Mைடய கனF 

இைளஞைன அவ4 ச+தி(/	 ேபா�, இ+த( /�9 ப(தைன, ப�றி அவனிட	 ெசா�லி2 

சி6,பா4 அவ4. ேகசவ� அவைள, பா3(க, பா3(க, கனF இைளஞைன, ப�றிய அவAைடய 

ந	பி(ைககA	 ஆைசகA	 ேம� ேமW	 உ'தி, ப�டன. அவAைடய அழகி� வ�லைம;	 , 
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சாதிய( I'கA	 ெதளிவாயின. ம' :ைற பா3கக B��	 பிரமி(க ைவ(/	 உ�வ	 

அவAைடய�. வ9வ	 அவAைடய�. கனF இைளஞ� அவைள நி2சய	 தவற விட, 

ேபாவதி�ைல -- எதைகய அதி3Lடசாலி அவ�!. 

ெசqனி� இ�+த ம�றவ3க4 மீ� அவA(/ இ�+த ேகாப	 Iட இ,ேபா� /ைறய 

ெதாட@கிய�. ஏென�றா� அவ3கAைடய ேக4விகA(/, பதி� ெசா�W	 ேபாெத�லா	 --- 

ஏதாவ� ஒ� கா6யமாக அவ3கைள ேநா(கி நட(/	 ேபாெத�லா	 அவ4 உ�ைமயி� 

ேகசவM(காக தா� ேபசினா4; ேகசவM(காகேவ நட+தா4. அவைள2 =�றியி�+த 

உ�ைமக4 திடாெரன மைற+� வி�9�+தன. கனF இைளஞM(காக, ேபா�றி வ+த 

அவAைடய உலக	 ஆகி வி�9�+தன.  

ேகசவMைடய க�களிW	 உலக	 மாறிதா� ேபாயி�+த�. திடாெர�' த�Mைடய 

:(கிய�வைத பிரதிேயக த�ைமைய -- அவ� உண3+தா�. கால6யி� உ�கா3+� 

ைகத��	 ெபயர�ற பல�4 ஒ�வனாக -- ஒ� ந9ைகயி� பல உபாசக3கA4 ஒ�வனாக -- 

நைடபாைதகளி� மி/+� ெச�W	 அழகிகளி� பா3ைவெதளி,.கைள;	 வ3ண2 

சிதற�கைள;	 ெபா'(கி2 ேச3(/	 பலவ Hன3கA4 ஒ�வனாக இ�+தவ�, திடாெர�' இ+த( 

/	ப�களிலி�+� தா� விலகி வி�டைத உண3+தா�. த� ஒ�வMைடய ரசைன(காகF	, 

பாரா��(காகF	 ம��ேம ஒ� அழ/ தின+ேதா'	 மல�வைத உண3+தா�. அவM(காகேவ 

எ$,ப, ப�	 கவிைத; வைரய, ப�	 ஓவிய	; இைச(க, ப�	 இைச. -- அவM(காக ம��ேம 

8கி6,� ெச�ய,ப��, ைடர(� ெச�ய,ப��, திைரயிட, ப�	 ஒ� பட	 -- எUவளF 

அJ3வமான க3வ, பட ேவ�9ய விஷய	.! 

சில சமய@களி� அவM(/ உ�சாகைத( க��, ப�தி( ெகா4ளேவ :9யாெத�' 

ேதா�றிய�. சாைலயி� எதி3,ப�	 :� பி� அறியாதவ3கைளெய�லா	 நி'தி, 
விஷயைத2 ெசா�ல ேவ��	 ேபால இ�+த�. அ�(/ மா9( க�டடதி� உ2சியி� ேபா� 

நி�' ெகா�� , ேமக@களிட	 த� ரகசியைத, பீ�றி( ெகா4ள ேவ��	 ேபாலி�+த�. அவ� 

தனியானவ�; ேவ' ப�டவ�; ேவ' யா�(/ேம கிைட(காத இ� வா�,ைப;	, ஒ� 

ெகளரவைத;	, அத� மதி,. எ,ப9 இ�+தாW	 ெப�றவ�. 

ேகசவ� கவைல, பட ெதாட@கினா�.  

கவைலகள�ற =த+திர,ப�சி எ�' ம�றவ3களா� க�த,ப�டவ�, திடாெர�' த� 

வி�,பமி�றிேய ஓ3 அதிசயமான சிைறயி� அைடப��வி�டைத உண3+தா�; கைரகள�ற 

நH3,பர,பி�, அைலகளி� ேபா(/(ேக�ப அைல+� தி6+த படகாக இ�+தவ� திடாெர�' ஒ� 

கைரய�கி� ஒ� :ைனயி� தா� க�ட,ப��வி�டைத உண3+தா�. இ+த மா'தைல அவனா� 

:$மனதாக ஒ,.(ெகா4ள :9யவி�ைல. அேத சமயதி� இதிலி�+� த�ைன 

வி�வி�(ெகா4ளF	 :9யவி�ைல! ஒ� ேகாணதிலி�+� பா3(/	ேபா� இ� மகதான 

ேதா�வியாகF	 வ HX2சியாகF	 ேதா�றிய�. ஆனா�- 

ஆனா�, இ+த ேதா�வியி� ஒ� கவ32சி;	 இ�+த�. ஒ� ம3மமான ஆழ:	 அழ/	 

இ�+தன. அ+த ேதா�விைய ேந�(/ேந3 ச+தி(கF	 பய+� ெகா�� வ+த வழிேய தி�	பி2 

ெச�லF	 மன	 வராம�, அவ� /ழ	பினா�; தவிதா�. 
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ஒ� நா4 சினிமா திேய�ட6� சிேனகிதிகAட� வ+தி�+த நHலாைவ, பா3� அவ� 

சி6தா�; அவA	 சி6தா4. அவM(/ ைத6ய	 வ+த�. ெசqனி� சி6,.(கான 

ச+த3,ப@க4 வ�	ேபாெத�லா	 ேவ9(ைக,ேப2=கA	 கலகல,.	 ஏ�ப�	ேபாெத�லா	 

அவ3கAைடய பா3ைவக4 ஒ�ைறெயா�' நா9ன. அவ3கAைடய .�னைகக4 

ேமாதி(ெகா�டன. மி�சார அைல ேபால ஒ�' அவ3களிைடேய எ,ேபா�	 ஓ9(ெகா�ேட 

இ�+த�. அவ4 பா3ைவ(/ ஒ� அ3த	தா� இ�(க :9;	. அவ4 .�னைக(/ ஒ� 

அ3த	தா� இ�(க:9;	. ஆனாW	 அவனா� ஒ� :9F(/ வர:9யவி�ைல. பிற/, 

அவ� நிைனதா�- இவ4 ஏ�ெகனேவ :9F ெச��வி�ட பிற/, நா� ஏ� வ Hணாக 

ேயாசி(கேவ��	 ? என(/	 ேச3� இவ4 :9F ெச�ததாக இ�(க��	. இவA(/ நா� ஏ� 

ஏமா�றைத அளி(கேவ��	 ? ஒ� ெப�ணி� மனதி�,திைய விட எ� அழகி� ேதட� 

தானா ெப6� ? ஓ3 உைட+த இதயதி� பாவைத மன2சா�சியி� =ம+� ெகா�� /�ற	 

சா��	 இ� விழிகைள நிைனவி� =ம+� ெகா��, எ+த அழைக எ�னா� ரசி(க :9;	 ? 

எதி�தா� :$ மனதாக லயி� ஈ�பட :9;	 ? நா� ந�றாக மா�9(ெகா�� வி�ேட�. 

காலியாக நி3மலமாக இ�+த எ� மனைத ஒ� /றி,பி�ட பி	ப	 Jதாகாரமாக அைட�( 

ெகா�� வி�ட�- இனி ெச�வத�/ ஒ�' தா� இ�(கிற� - 

ஒ�ேற ஒ�'தா� இ�(கிற�; ேகசவ� :9F(/ வ+�வி�டா�.  

ஒ�நா4 மாைல நHலா ஆபீைசவி��( கிள	.	ேபா� ேகசவM	 Iடேவ கிள	பினா�. 

அவ4 :க	 =ளி(காத� அவM(/ ெத	ைப அளித�. 

'வ H��(கா ? ' எ�றா�. அச��(ேக4விதா�. 

'ஆமா	 ' 

'எ@ேகயாவ� ேபா� காபி சா,பி�ேவாேம ? '  

அவ4 இைத எதி3,பா3(கவி�ைல எ�' ெத6+த�. :கதி� /,ெப�' நிற	 ஏறிய�. 

சமாளி�(ெகா�� 'இ�ைல; நா� வ�வத�கி�ைல ' எ�றா4. 

'ஏ� '  

'ஒ� ேவைல இ�(கிற� '  

'நா� ந	பவி�ைல '  

அவ4 பதி� ேபசாம� நட+தா4. ேகசவM(/ தாளவி�ைல. இUவளF நா4 ேயாசி� 

ேயாசி� - ேச! இத�/தானா ? 

',ள H8! ' எ�' அவ� உண32சி வச,ப�டவனா� அவ4 ைகைய, பி9தா�. 

அUவளFதா�. ெவ�(ெக�ற உதறWட� த� ைகைய வி�வி�( ெகா�� அவைன ேநா(கி 
ஒ� :ைற :ைற�வி��, அவ4 சரசரெவ�' ேவகமாக நட+தா4.  

ேகசவ� அவ4 நட+� ெச�வைத, பா3தவா' நி�றா�.  
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'சீ! எ�ன �ணி2ச�! ' - ப8 8டா�9� நி�/	ேபா�, உைட மா�றி(ெகா�� ைகயி� 

பதி6(ைக;ட� அம�	ேபா�, அவA(/ ேகசவ� ேம� ேகாப	 ேகாபமாக வ+த�. இ9ய�! 

எ�ன நிைன�(ெகா�9�(கிறா� இவ�! எ,ப9,ப�டவெள�' நிைன(கிறா� இவ� 

அவைள ? காபி சா,பிட ேவ��மா	, அ�F	 இவMட�. எ�ன ஆைச ? எ�ன ... ெகா$,.! 

ைகைய ேவ' பி9� - 

ேச! ந�ல�(/( காலமி�ைல. அவைள2 =�றிW	 இ'(க:	 வற�சி;	 இ�லாம� 

ச�ேற ச+ேதாஷ ெத�ற� வ Hச��	 எ�' - அழகி� ஒளி(க�ைறக4 இ�+த இட@களி� 

எ�லா	 பாய��	 எ�' அவ4 =யநலமி�றி2 சி6�, ேபசினா�, இ,ப9யா ஒ�வ� த,ப3த	 

ெச�� ெகா4வா� ? :�டா4தனமாக நட+� ெகா4வா�!  

த� /�9 ப(தைன அவ4 சிறி�	 ம�னி(க தயாராக இ�ைல; 

அவM(காகெவ�' அவ4 வ/தி�+த சில எ�ைலகைள அவ� மீறிவி�டதாக அவ4 

நிைனதா4. நைட வாசலி� நி�' ெகா�9�(க ேவ�9யவ�, க3,ப(கி�க�(/4 

தி.தி.ெவ�' dைழ+தி�(க(Iடாெத�' நிைனதா4. ப6=தமான மன=ட� அவ4 த� 

ஜ�ன�கைள திற+� ைவதா4 எ�பத�காக, அவ� உ6ைம;ட� ஜ�னைல தா�9 

உ�.ற	 /தி(க :ய�சிதி�(க(Iடாெத�' நிைனதா4. எ�லாேம ேகசவனி� 

/�றைத;	 அவAைடய /�றமி�ைமைய;	 �=,ப��	, 8தாபி(/	, எ�ண@க4. 

அவ� தா� /�றவாளி; அவAைடய ந�ல எ�ண@கைள தவறாக .6+� ெகா�ட 

/�றவாளி. இனி இவனிட	 ேபசேவ Iடாெத�' ம'நா4 ஆபீ=(/( கிள	.	ேபா� அவ4 

:9F ெச�தா4.  

அ�' ேகசவ� ஆபீ=(/ வரவி�ைல 

3 

'உ	! ப2சாதாப, ப�கிறானா(/	; அ�ல� த� காலி நா�காலியி� Nல	 

அதி�,திைய ெத6வி(கிறானா(/	. எ� அMதாபைத, ெபற :ய�சி(கிறானா(/	! ' எ�' 

அவ4 அல�சியமாக நிைனதா4. அவைன, ப�றி எ�F	 நிைன(காம� அவனா� பாதி(க, 

படாம� இய�பாக இ�(க :ய�றா4. ஆனா� நிைனFகைள யாரா� க��, ப�தி( ெகா4ள 

:9;	 ? ேவ��	 ேவ�டா	 எ�' பா/ பா� ெச�� ெபா'(க :9;	 ? அவ� திைசயி� 

எ�ண@க4 பா�வைத அவ� உ�வ	 மனதி� ேதா�றி ேதா�றி மைறவைத அவளா� 

தவி3(க :9யவி�ைல. 

மாைலயி� வ H�9� உ�கா3+� , ேகசவைன த4Aப9 ெச�ய( I9ய காரண@கைள 

அவ4 ேத9, பா3தா4. ெசqனி� ேவைல ெச�;	 பல�4 ஒ�வனாக அவைன 

அச�ைடயாக( க�தி வ+த த� பைழய மன நிைலைய மீ��	 உ�வா(கி( ெகா4ள :ய�றா4 

ஆனா�, அதி� அவளா� ெவ�றி ெபற :9ய வி�ைல. ேகசவைன ஒ� தனி மனிதனாக 

/றி,பி�ட சில இய�.கA	 �சிகA	 ேபா(/கA	 உ4ளவனாக எ�லாவ�'(/	 ேமலாக 

அவளிட	 சிரைத ெகா�ட ஒ�வனாக, ேப2=(க4, பா3ைவக4 Nலமாக அவAைடய மன	 

ஒ�விதமாக உ�வக, ப�தி ைவதி�+த�. இ+த உ�வகைத அவளா� சிைத(கேவா 
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அழி(கேவா :9யவி�ைல. :கம�ற , ெபயர�ற ,உ�வ�ற, ஜனதிரளி� ஒ�வனாக -- அவைள 

எ+த விததிW	 பாதி(காதவனாக -- அவைன மீ��	 B(கி எறிய :9யவி�ைல.  

'அவM	 இ,ேபா� எ�ைன, ப�றி எ�ைன, ப�றிதா� நிைன�( ெகா�9�,பாேனா 

? ' இ�(கலா	 ; யா3 க�ட� ? எ�ன விசிதிரமான த,ப :9யாத விஷய	 இ� ? அவ4 

அMமதியி�றி , அவA(/ ெத6யாம� , இ+த( கணதி� அவைள அறி+த பல3 அவைள, ப�றி 
பலவிதமாக நிைன�( ெகா�9�,பா3க4. அ+த நிைனFகைள, ப�றி அவளா� எ�F	 

ெத6+� ெகா4ள :9யா�. அவ�ைற ஒ�(கேவா மா�றேவா :9யா�; அவ�றிலி�+� த�ைன 

மீ��( ெகா4ள :9யா�.  

எ�ன நிைன�( ெகா�9�,பா� ேகசவ� ? அவ4 க3வ	 பி9தவ4 எ�றா ? 

இர(கம�றவ4 எ�றா ? எ,ப9யாவ� நிைன�( ெகா4ள��	 -- ஆனா� ஆனா� -- ஆனா� ஒ� 

ேவைள அவ� ெரா	ப வ�த, ப�கிறாேனா ? த� தவ'(காக த�ைனேய க9+� ெகா�� 

கழிவிர(கதி� உழWகிறாேனா ? இ+த( க�பைன அவA(/ ஒ� பயைத;	 ச@கடைத;	 

அளித�. ' யாேரா எ�ைன, ப�றி ஏேதா நிைன�( ெகா�� அவ8ைத, ப�டா� அத�/ நானா 

ெபா',பாளி ? ' எ�' சமாதான	 ெச�� ெகா4ள :ய�றா4. ேர9ேயாவி� ேக�ட காத� 

பாடலிW	, பதி6ைக விள	பரதி� இ�+த இைளஞ� :கதிW	 , த� மனைத ஈ�ப�தி 
க�பைனகைள திைச தி�,பி விட :ய�சிதா4. ஆனா�, திடாெர�' இைவெய�லா	 

உயிர�றதாக அ3தம�றதா( ெவ'	 ேபாலியாக , அவA(/ ேதா�றின. உயி�	 இய(க:	 

உ4ள ஓ3 உ�ைமயாக அவ4 பா3தி�+த -- அவAட� ேபசியி�+த -- ேகசவைன2 =�றிேய 

மீ��	 மீ��	 இ+த மன	 --  

ம' நா4 ேகசவ� ஆபி=(/ வ+தா�. ஆனா� அவ� ேகசவனாக இ�ைல. கல,பாக 

இ�ைல. =�':�'	 பா3(காம�, சி6(காம� கா6யேம க�ணாக இ�+தா�.  

நHலா அவMைடய மா'த�கைள( கவனிதவளா�, ஆனா�, அைத( கவனிததாக( 

கா�9( ெகா4ளாதவளா� அம3+தி�+தா4. ேகசவ� வா�,.( கிைட(/	 ேபா� அவளிட	 ' ஐ 

யா	 சா6 ' எ�' ம�னி,.( ேக��(ெகா4ள, ேபாகிறா� எ�' அவ4 எதி3பா3தா4. . .ஆனா�, 

ேகசவ� ஒ� நா4 aவி� த�ைன( க�ைமயாக ஆம ேசாதைன ெச�� ெகா�� , ெப�க4 , 

அவ3கAைடய பா3ைவக4, சி6,.க4, இவ�றி� அ3த@க4 ஆகியவ�றிெல�லா	 :�'	 

ந	பி(ைக இழ+த ஒ� விர(தி நிைல அைட+தி�+தா�, எ�ப� அவA(/ ெத6யவி�ைல.  

அ�' லE2 டயதி�/, பிற/ சில நிமிட@கA(/2 ெசqனி� அவA	 அவM	 

ம��	 தா� தனியாக இ�+தா3க4. அ,ேபா� ேகசவ� , த�னிட	 ேபச, ேபாகிறா� எ�' அவ4 

எதி3 பா3தா4. ஆனா� அவ� ேபசவி�ைல. அ�த நாA	, அத�க�த நாA	 Iட இ,ப9, 

பல ச+த3,ப@க4 ஏ�ப�டன. ஆனா� , ேகசவ� எ+த ச+த3,பைத;ேம உபேயாகி�( ெகா4ள 

வி�ைல. 

' ெரா	ப( ேகாப	 ேபாலி�(/ ! ' எ�' அவ4 நிைனதா4. 

அவMைடய விலகிய ேபா(/	 உLண:	 -- ஆபி8 ேவைல விஷயமாக அவளிட	 ேபச 

ேவ�9 வ�	 ேபா� மிக ம6யாைத;ட� . :கைத, பா3(காம� ேபசி வி�� நக�தW	 

அவA(/ ரசமாகF	 , ேவ9(ைகயாகF	 இ�+தன. அேத சமயதி� இ+த( ேகாபதி� 
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பி�னி�+த ஏமா�றைத;	 ேவதைனைய;	 ஊகி�ண�	 ேபா� அவA(/ அவ� ேம� 

இர(கமாகF	 இ�+த�. '=த, ைபதிய	 ' எ�' அவ4 நிைனதா4. அவ4 நிைல அவM(/ 

ஏ� .6ய மா�ேட� எ�கிற� ? அவ4 ஒ� ெப�. -- விைளFகைள, ப�றி =�றி;4ள சNகதி� 

பா3ைவைய;	 ேப2=கைள;	 ப�றி ேயாசி(க ேவ�9யவ4. எவேனா I,பி�டா� எ�' 

உடேன காபி சா,பிட, ேபாக இ� எ�ன சினிமாவா ? 9ராமாவா ?  

இ,ப9யாக, அவ� கா,பி சா,பிட( I,பி�டேத த,. எ�கிற `தியி� ேயாசி�( 

ெகா�9�+தவ4, அவ� அ,ப92 ெச�த� ச6யாக இ�+தாW	 Iட தா� ஏ� அைத ஏ�'( 

ெகா�9�(க :9யா� ? எ�' தன(/ தாேன நிPபி�( ெகா�� , த� ெச�ைக ச6தானா 

எ�' 8தாபி�( ெகா4ள :ய�றா4. இ�+தாW	 மனதி� அ6,ைப;	 , /ைடைவ;	 

அவளா� த�(க இயல வி�ைல. ஒ� ேவைள அ+த2 ச+த3,பதி� அவ4 ேவ' வா3ைதகைள 

உபேயாக,ப�தியி�(கலாேமா ? இ�M	 சிறி� பி6யமாக நட+� ெகா�9�(கலாேமா ? 

அவைன, .�ப�தாமW	 அேத சமயதி� த�ைன, ப+த, ப�தி( ெகா4ளாமW	, 

சா�6யமாக நிைலைமைய2 சமாளிதி�(கலாேமா ?  

அவ4 தா� இ,ப9ெய�லா	 ஏேதேதா ேயாசி�( ெகா�9�+தாேள தவிர அவ� 

அவைள, ப�றி கவைல, ப�டதாகேவ ெத6யவி�ைல. . . அவ4 ப(க	 பா3,பைதேய அவ� 

நி'தி வி�டா�. ஏ�, சீ�9� உ�கா�	 ேநரைதேய அவ� I9யவைர /ைற�( ெகா4ள 

ெதாட@கியி�+தா�. அவMைடய அல�சிய	 அவAைடய ராB(கைத( ெக�� 

விடவி�ைல. ஆனாW	 ஒ� Yனிய உண3F அவைள அUவ,ேபா� பி9� உW(க தா� 

ெச�த�. அவA(/4 பிரகாசமாக எ6+� ெகா�9�+த ஏேதா ஒ� ப�. ஃபிZ8 ஆனைத, ேபால 

இ�+த�. அ+த ப�. இ�லாமW	 , அவ4 இய@க( I�	 . இ�+தாW	 விதியாச	 இ�(க 

தா� ெச�த�. /ைற ெத6யதா� ெச�த�.  

அழ/ ப�தி(ெகா4வதிW	 , அல@க6�( ெகா4வதிW	 :� ேபால ஆ3வ:	 

உ�சாக:	 கா�ட அவளா� :9ய வி�ைல. த�ைன தாேன ஏமா�றி( ெகா4A	 ஒ� 

:ய�சியாக அைவ ேதா�றின. கனF இைளஞைன ம�9யிட2 ெச�;	 ேதஜ8 வா�+ததாக 

ேதா�றிய த� அழகி� ேம� :� ேபா� அவளா� ந	பி(ைக ைவ(க :9யவி�ைல,. அத� 

கவ32சிைய;	 வ�லைமைய;	 ப�றி தH3மானமாகF	 இ'மா,பாகF	 இ�(க :9ய 

வி�ைல. எைத அ8திவாரமாக( ெகா�� அவ4 தட.டலாக மாளிைக க�9(னாேளா அ+த 

அ8திவாரேம இ,ேபா� ச+ேதகதி�/6யதாக மாறி வி�9�+த�. 'இUவளF சீ(கிர	 

.ற(கணி(க( I9ய ச(தியா அவ4 ச(தி ? ைபதிய	 பி9(க2 ெச�;	 , நிர+தரமான , 

வி�பட:9யாத , ேபாைதயிலாX�	 அழ/ இ�ைலயா அவAைடய அழ/ ? ேகசவ� 

அவைள, பா3� மய@கிய� Iட த�ெசயலாக நிகX+த� தாேனா ? அ�ல� அவ� 

மய@கியதாக நிைனத� Iட அவ4 பிரைம தானா ? த�ைன மற+� ஒ� நிைலயி� -- ஒ� திடா3 

உ+�தலி� -- அவ� அவைள ெந�@கி வர -, இவ4 ைபதிய	 ேபால அ+த வா�,ைப ந$வ வி�� 

வி�டாளா ? இனி இ� ேபா�ற வா�,.க4 அவ4 வாXவி� வர ேந�ேமா, ேநராேதா ? அ,பாF	 

அ	மாF	 ேஜாசிய3கA	, ேத3+ெத�(/	 யாேரா ஒ� -- எ�ன பய@கர	 ?  

'நா� :�டா4 ப� :�டா4 ' எ�' அவ4 த�ைன தாேன தி�9( ெகா�டா4. ேகசவ� 

மீைச ைவதி�+தா�. அதனாெல�ன ? =மாரான நிற	 தா�. அதனாெல�ன ? அவ� ேகசவ� -- 

அவA(/, ப62சயமானவ�. ேமாசமான ைட, எ�' ெசா�ல :9யாதவ�.  
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'உ	! இ+த, ெப�க4 ! ' -- காைலயி� ப8ஸி� ஆபிைஸ ெந�@கி( ெகா�9�+த 

ேகசவ� அMபவJ3வமாகF	, கைர க�டவனாகF	, .�னைக ெச�� ெகா�டா�. ' 

இவ3கA(/ கவனி(க, படF	 ேவ��	 கவனி(க, படF	 Iடா�. சWைகக4 எ��( 

ெகா4ள,படF	 ேவ��	; எ��( ெகா4ள, படF	 Iடா�. கா�ற9(கF	 ேவ��	; .டைவ 

பற(கF	 Iடா�. ' 

' இ+த, ெப�கேள 8திர .திய�றவ3க4. ேமாச(கா6க4 -- பி2ச8 - இவ3கைள ந	பேவ 

Iடா� ' எ�' நிைனதவனா� அவ� ெசqM(/4 dைழ+தா�. த�டபாணி உரத /ரலி 
சீனிவாசனிட	 ஏேதா உர(க வா(/ வாத	 ெச�� ெகா�9�+தா3. கணபதி ராம� த� /ைற 

எைதேயா /,. சாமியிட	 ெசா�லி அ$� ெகா�9�+தா3. நHலா . . .  

ேகசவ� அச�ைடயாக அவ4 ப(க	 பா3தா�. தி�(கி�டா�. அேத .டைவ 

அணி+தி�+தா4 அவ4., அ�' அவ� கா,பி சா,பிட( I,பி�ட ேபா� அணி+தி�+த அேத 

.டைவ. அவ� அவ4 :கைத, பா3தா�. அவ4 பா3ைவயி� Iதா9ய விஷமைத;	 

உ�லாசைத;	 கவனிதா�. பிற/, உத�ைட( க9�( ெகா�� பா3ைவைய தாXதி( 

ெகா�டா�. இ�ைல, ம'ப9;	 ஏமாற தயாரா� இ�ைல அவ�. 

அ�ெட�ட�8 மா3( ப�னி வி�� அவ� த� இடதி� ேபா� உ�கா3+தா�. ஃைப� 

ஒ�ைற, பி6தா�. ,. ' கிளி@ . .கிளி@.. ' எ�ற வைளய� ஓைச -- அவ� நிமிரவி�ைல. ' ெப6ய 

மகாராணி ' எ�' நிைனதா�. இவ4 இLட, ப9 ேபா�	 விதிகளி� ப9 நா� விைளயாட 

ேவ��	 ேபாலி�(கிற�. அவ4, அவ� கவனைத( கவர :ய�சி,ப�	 , அவ� இைத 

ெமளனமாக எதி3,ப�மாக சில நிமிட@க4 ஊ3+தன. திடா3 எ�' பிZ� பாரா@/ச	 ைகயி� 

ஒ� கா,பி த	ள�ட� ெசqM(/4 dைழ+தா�. ஒ� த	ளைர நHலாவி� ேமைஜ ேம� 

ைவதா�. இ�ெனா�ைற ேகசவ� ேமைஜ மீ� ைவ(/மா' அவ4 ஜாைட கா�டF	, 

பாரா@/ச	 அ,ப9ேய ெச�தா�.  

ேகசவ� நிமி3+தா� -- 'எ�ன,பா இ� ? ' 

' நா� தா� வா@கி வர2 ெசா�ேன� ' எ�றா4 நHலா. .�னைக;ட� , ' Z ைல( காபி, ேநா ? 

'  

ேகசவ� திணறி, ேபானா� . இ,ப9 ஒ� ச+த3,பைத அவ� எதி3 பா3(க வி�ைல. 

இ,ப9 நட+தா� எ�ன ெச�ய ேவ��	 எ�' கண(/, ேபா�9�(கவி�ைல. உLணமாக 

ஏதாவ� ெசா�ல ேவ��	 ேபாலி�+த�. 

' கா,பி சா,பி�@க சா3. ஆறி, ேபாயி�	 ' எ�றா� பரா@/ச	. 

அவ� /9(க, ேபாவைத எதி3 பா3� நHலா த	ளைர( ைகயி� எ�� அவMட� ேச3+� 

/9,பத�காக( காதி�+தா4. அவ4 விழிகளிலி�+த நி2சய:	 ந	பி(ைக;	! ேகசவ� தா� 

ேதா�' வி�டைத உண3+தா�. கா,பிைய அ�+த ெதாட@கினா�. அவளிட	 ஏேதேதா ேகாப, 

பட ேவ��	 விஷய@கைள ெதளிF ப�த ேவ��	 எ�' அவ� வி8தாரமாக ேயாசி� 

ைவதி�+தா�. ஆனா� இ,ேபா� எ�லாேம அநாவசியமானதாக, அ3தம�றதாக ேதா�றின. 

அவ4 அ�கி� =:கமான நிைலயி� இ�,பேத ேபா�	 எ�' ேதா�றிய�.  
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'கா,பி(காக தா@8 ' எ�றா� அவ�. 

'/9தத�காக தா@(8 ' எ�றா4 அவ4.அத�/ ேமW	 ஏதாவ� ெசா�ல 

ேவ��ெம�' �9தவளா� , ஆனா�, தவறாக எைத;	 ெசா�லி விட( Iடாேத எ�' 

தய@கியவளா� அவ4 ஒ� .�னைக ம��	 ெச�தா4. அவM(/	 பதிW(/, .�னைக 

ெச�தா�. 

ஒ�வைரெயா�வ3 ெஜயி(க நிைனதா3க4. ஒ�வ6ட	 ஒ�வ3 ேதா�', ேபா� 

உ�கா3+தி�+தா3க4. 
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மஹாராஜாவி� ரயி வB7 – அ. C��லிDக� 

ஒ� விப� ேபாலதா� அ� நட+த�. 

ெச�வநாயக	 மா8ர3 வ H�9� த@க ேவ�9ய நா� ஒ� சி' அெசாக6ய	 காரணமாக 

இ,ப9 ேஜா3T மா8ர3 வ H�9� த@க ேந6�ட�. என(/ அவைர :�பி� ெத6யா�. அ+த 

இர�� இரFகA	 ஒ� பகW	 என� வாX(ைகயி� மிகF	 :(கியமானைவயாக மா'	. 

என� பதினாW வய� வாX(ைகயி� நா� க�9ராத ேக�9ராத சில விஷய@க4 என(/, 

.ல,ப�த,ப�	. இ�M	 சில அதி32சிகA(/	 தயாராக ேந6�	. 

ேஜா3T மா8ர3 J3விகதி� ேகரளாவி� இ�+� வ+தவ3. அவ3 க$தினா� ம��ேம 

கழ�ற(I9ய N�' ெபாதா� ைவத :ழ@ைக :��	 ச�ைடைய அணி+தி�+தா3. 

அவ�ைடய :க	 ப4ளி ஆசி6ய�(/ ஏ�றதாக இ�ைல. வா�(ேகா� ேமேல வைள+� 

எ,ேபா�	 சி6(க ஆர	பிதவ3 ேபாலேவ கா�சியளிதா3.  

மிஸ8 ேஜா3ைஜ பா3தFட� க�9,பானவ3 எ�ப� ெத6+�வி�	. ெபா�� இடாத 

ெந�றி க�	 ெவ4ைளயாக இ�+த�. ெயௗவனதி� இ�+� பாதி Bர	 வைர வ+தி�+தாW	 

அவ�ைடய க�க4 N(/(/ கீேழ ெத�ப�வைத, பா3�, பழ(க,படாதைவ. க',.(கைர 

ைவத ெவ4ைள2ேசைல அணி+தி�+தா3. ேசைலயி� ஒUெவா� ம9,.	 கனக2சிதமாக உ6ய 

இடைத வி�� நகராம� அ,ப9ேய நி�ற�. நா� அ@/ ேபானேபா� இ�வ�	 மகைள 

எதி3பா3�( ெகா�� வாசலி� நி�றன3. 

N�' ெப�க4 Bரதி� வ+தா3க4. எ�ேலா�	 ஒேர மாதி6யான சீ�ைட ேபா�ற 

ஒ�ைற அணி+தி�+தா3க4. இ�+�	 அவ3களி� இ+த, ெப� அவ4 உயரதினா� நH�ட Bர	 

:�பாகேவ ெத6+தா4. அவ4 அைச;	ேபா� இைட(கிைட அவ4 இைட ெத6+த�; மீதி 
மைற+த�. கி�ட வ+தேபா� அவ4 க�க4 ெத6+தன. அைவ அJ3வமாக ஓ3 இW,ப( 

ெகா�ைடைய, பிள+த�ேபால இ�ப(க:	 Iராக இ�+தன. க$திேலா காதிேலா ேவ' 

அ@கதிேலா ஒ�வித நைக;மி�ைல. ஆனா� N(கி�/( கீேழ, ேம� உத�9� ஒ� ம� 

இ�+த�. இ� அவ4 உத�க4 அைச;	ேபாெத�லா	 அைச+� எ@க4 பா3ைவைய அவ4 

பா3ைவைய தி�,பிய�. அ,ப9ேய அவ4 உட	ைப அவதானி(/	 ஆ3வைத;	 I�9ய�. இ� 

ஒ� Qதனமான த+திரமாகேவ என(/, ப�ட�. 

ெராஸலி� எ�' அவைள என(/ அறி:க,ப�தினா3க4. அW,பாக, க�கைள 

நிமி3தி, பா3தா4. அ+த :க	 பதி�N�' வயதாக இ�+த�. ஆனா� உட� அைத ஒ�( 

ெகா4ளாம� இ�M	 அதிக வய�(/ ஆைச,ப�ட�. 

எ�Mைடய :தலாவ� அதி32சி அ+த வ H�தா�. அ� என(/, ப62சயம�ற ெப�	 

வசதிக4 ெகா�ட�. எ�னிW	 உயரமான ஒ� மணி(I� ஒUெவா� மணி(/	 அ+த 

தானைத ஞாபக	 ைவ� அ9த�. வி��வி�� சத	 ேபா�	. நா� :�. ெதா�� அறியாத 

ஒ� /ளி3 ெப�9 இ�+த�. ெதா@/	 ச@கிலிைய, பி9� இ$தா� ெப�	 சதேதா� 

த�ணH3 பா�+� வ�	 கழிவைற இ�+த�. வாXநா4 :$(க பராம6தாW	 ஒ� J J(காத 

ெச9கைல ெதா�9களி� ைவ� வள3தா3க4. 



106 

 

என(/ ஒ�(க,ப�ட அைற அவசரமாக தயா6(க,ப�ட�. அWமா6;	 ேமைச;	 ஒ� 

ப(கைத அைடதன. நிைறய, .தக@கA	 ெவ�', ெப�9கA	 ஒ�ற�ேம� ஒ�றாக 

அ�(கி ைவ(க,ப�9�+தன. அWமா6(/4 அMமதி கிைட(காத உ�,.க4 ெவளிேய 

காதி�+தன. ப�(ைகயி� வி6,. கைலயாத ெவ4ைள வி6,.	, அநHதியாக இர�� 

தைலயைணகA	 கிட+தன. அ+த அைறைய ெதா��(ெகா�� N�' கதFக4 ெகா�ட ஒ� 

/ளியலைற இ�+த�. N�' ேப� N�' வாச� வழியாக அத�/4 வர:9;	. ஆனப9யா� 

மிக( கவனமாக உ4J��கைள, ேபாடF	, பிற/ ஞாபகமாக திற(கF	 ெத6+தி�(க 

ேவ��	. /ளிய� ெதா�9 ெவ4ைள நிறதி� இ�+� ப$,. நிறமாக மா'கிறதா அல�� 

ப$,. நிறதி� இ�+� ெவ4ைள நிறமாக மா'கிறதா எ�பைத2 ெசா�ல :9யவி�ைல. அதி� 

நH�ட:9 ஒ�' த�ணH6� நைன+� ெநளி+�ேபா� கிட+த�. இ�M	 பல ெப� 

சி�ன@கA	, அ+தர@க உ4ளாைடகA	 ஒளிவி�லாம� ெதா@கின. 

இர�டாவ� அதி32சி :த	 ெகா�(/	 கா�சி. அ+த, ெப� அ9(க9 :த	 

ெகா�தா4. =	மா ேபாகிற தாைய இ$� அவ4 க�னதிேல :த	 பதி�வி��, ேபானா4. 

சிலேவைள பி�M(கி�+� வ+� அவைள( க�9, பி9� ஆ2ச6ய,பட ைவதா4. சில:ைற 

க�னதி� த+தா4; சில:ைற ெந�றியி� ெகா�தா4. தா;	 அ,ப9ேய ெச�தா4. சில 

ேநர@களி� அ,ப9( ெகா�(/	ேபா� எ�ைன2 சா�வான க�களா� பா3தா4. என(/ அ+த 

சமய@களி� எ�ன ெச�வெத�' ெத6வதி�ைல. 

நா� :த� :ைறயாக அ+நிய3 வ H�9ேல த@கியி�+ேத�. அதிW	 அவ3க4 

கேதாலி(க3க4. அவ3க4 பழ(கவழ(க@க4 அ,ப9யாயி�(கலா	 எ�' ேயாசிேத�. 

ஆனாW	 I2சமாக இ�+த�. எ� க�கைள இ� சாதாரணமான நிகX2சி எ�' நிைன(/	 

ேதாரைணயி� ைவ(க, பழ(கி(ெகா�ேட�. 

சா,பா� ேமைசயி� ப6மாற,ப�ட�	 நா� அவசரமாக( ைகைய ைவ�வி�ேட�. 

பிற/ பிரா3தைன ெதாட@கியேபா� அைத இ$�(ெகா�ேட�. கைடசியி� ‘ஆெம�’ எ�' 

ெசா�னேபா� நா� கல+� ெகா4ள தவறிவி�ேட�. அத�/ இ+த, ெப� எ�ைன 

ஒ�மாதி6யாக, பா3தா4. 

அ�' இரF நட+த�F	 விேநாதமான ச	பவேம. பழ(க,படாத அைற, பழ(க,படாத 

க�9�, பழ(க,படாத ஒலிக4, ெவ/ ேநரமாக நிதிைர வரவி�ைல. 

ெம4ள எ�Mைடய கதF திற(/	 ஒலி. ஒ� ெம$/வ3திைய, பி9தப9 இ+த, ெப� 

ெம4ள நட+� வ+தா4. வ+தவ4 எ� ப(க	 தி�	பி, பாராம� ேநராக ெப�9க4 அ�(கி 
ைவதி�(/	 திைசயி� ேபா� நி�'ெகா�� அெம6(காவி� =த+திர2சிைல ேபால 

ெம$/வ3திைய உய3தி, பி9தா4. நா� திDெர�' எ$+� உ�கா3+ேத�. 

“பய+��9யா?” இ�தா� அவ4 எ�Mட� ேபசிய :த� வா3ைத. நாM	 அவ4 

ப(கதி� நி�' எ�னெவ�' பா3ேத�. அ+த மர,ெப�9(/4 ஐ+� Jைன(/�9க4 

ஒ�ற�ேம� ஒ�றாக ெம�ெமெத�' க�ைண N9( கிட+தன. ஒUெவா�றாக ைகயிேல 

எ��, J@ெகாைத ஆரா�வ�,ேபால பா3தா4. அவ4 ைக2Y� ஆ'	 :�. நாM	 

ெதா��, பா3ேத�. .� அMபவமாக இ�+த�. 
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“N�' நா�க4 :�.தா� /�9 ேபா�ட�. இர�� இட	 மாறிவி�ட�. தா�, Jைன 

இ+த ஜ�ன� வழியாக வ�	, ேபா/	. பா3�( ெகா4” எ�றா4. அத�/ நா� ம'ெமாழி 
ெசா�லவி�ைல. காரண	 நா� அ,ேபா� அவAைடய :தலாவ� ேக4வி(/ எ$�( I�9, 

பதி� தயா6�( ெகா�9�+த�தா�. 

ச�' ேநர	 எ�ைனேய பா3�(ெகா�� நி�றவ4, என(/ ப62சயமானவ4 ேபால 

ரக8ய( /ரலி�, “இ+த,Jைன /�9யாக இ�+த ேபா� ஆணாக இ�+த�. திDெர�' ஒ� நா4 

ெப�ணாக மாறி /�9 ேபா��வி�ட�” எ�றா4. பிற/ இ�M	 /ரைல இற(கி, “இ+த( க',.( 

/�9(/ மாதிர	 நா� ெபய3 ைவ�வி�ேட�. அ68ேடா�ட�” எ�றா4. 

“ஏ� அ68ேடா�ட�?” 

“பா3,பத�/ அ,ப9ேய அ68ேடா�ட� ேபாலேவ இ�(கிற�. இ�ைலயா?” 

இUவளF(/	 அவ4 எ� ப(கதி� ெந�(கமாக நி�றா4. அவAைடய �யி� உைடக4 

சி' ஒளியி� ெம�லிய இைழ ெகா�டதாக மாறியி�+தன. ேகச	 ெவ,பைத( ெகா�த�. எ� 

விர�க4 அவAைடய அ@க@களி� எ+த ஒ� ப/திைய;	 =லபமாக ெதாட(I9ய 

ெதாைலவி� இ�+தன. ஆ4 கா�9 விரைல எ�� த� வாயி� சிWைவ ேபால ைவ� ைசைக 

கா�9யப9 ெம�வாக நக3+� கதைவ திற+� ேபானா4. அவ4 ேபான திைசயி� க$ைத 

ம9� ைவ�, ப�தப9 கனேநர	 காதி�+ேத�. 

காைல உனF ெவ/ அவசரதி� நட+த�. அவ3க4 எ�ேலா�	 மிக ேந3தியாக 

உ�தியி�+தா3க4. மிஸ8 ேஜா3ஜிட	 இ�+� ஒ� ெம�லிய மய(/	 வாசைன திரவ ெந9 

வ+த�. இரF ஒ�'ேம நட(காத�ேபால ஒ� Jைனயாகேவ மாறி,ேபா� ெராஸலி� 

உ�கா3+தி�+தா4. மயி� ேதாைக ேபா�ற உைட;	, க',.( காலணி;	, நH�ட ெவ4ைள 

ெசா(ஸு	 அணி+தி�+தா4. 

அவ4 ேவ��ெம�ேற சாவதானமாக உணவ�+தினா4. ேமைசயி� நா	 இ�வ�ேம 

மிEசிேனா	. ஒ�வ�மி�லாத அ+த2 சமயதி�/( காதி�+தவ4 ேபால திDெர�' எ� ப(க	 

தி�	பி, ரக8யதி�காக வரவைழத /ரலி�, “எ� அ,பாவிட	 ஒ� ரயி� வ�9 இ�(கிற�” 

எ�றா4. 

“ரயி� வ�9யா?” எ�ேற�. 

“ரயி� வ�9தா�. பதினாW ெப�9க4.” 

“பதினாW ெப�9களா?” 

“இ�தா� தி�வன+த.ர�(/	 க�னியா/ம6(/	 இைடயி� ஓ�	 ரயி� வ�9. 

காைலயி� ஆ'மணி(/, .ற,ப�� ம'ப9;	 இரF தி�	பி வ+�வி�	.” 

”ரயி� வ�9ைய ஏ� உ@க அ,பா வா@கினா3?” 
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“வா@கவி�ைல. 8�பி�. தி�வன+த.ர	 மகாராஜா இ+த ைலைன எ�Mைடய 

தாதாF(/ அவ�ைடய ேசைவைய ெம2சி ப6சாக( ெகா�தாரா	. அவ�(/, பிற/ 

அ,பாF(/( கிைடத�. அவ�(/, பிற/ அ,பாF(/( கிைடத�. அவ�(/, பிற/ அ� 

என(/தா�.” 

அவA(/, பிற/ அ� யா�(/ ெசா+தமா/	 எ�' தH3மானமாவத�கிைடயி� ேஜா3T 

மா8ர3 தி�	பிவி�டா3. அ,ப9ேய அவசரமாக எ�ேலா�	 மாதா ேகாயிW(/, .ற,ப�டதி� 

அ+த ச	பாஷைண ெதாடர :9யாம� அ+தரதி� நி�ற�. 

ஒ� பதினாW வய�, ைபய� எUவளF ேநர�(/ தன(/ ஒ�(க,ப�ட அைற(/4 

அைட+�ெகா�� வாசி(க ஒ�'மி�லாம� ேடவி8 எ�ற ஆ@கிேலய3 எ$திய Heat 

.தகைத, ப9�( ெகா�9�(க :9;	. அவ3க4 தி�	பி வ+த சத	 ேக�� ெவ/ 

ேநரமாகிவி�ட�. �ணிைவ வரவைழ�(ெகா�� ெம�வாக எ� அைற( கதைவ நH(கி எ�9, 

பா3ேத�. ஒ�வ�மி�ைல. 

ெவளி வரா+தாF(/ நா� வ+தேபா� அ9யி� ஈரமான ஒ� நHளமான கடதாசி, ைப(/4 

அவ4 ைகைய dைழ� ஏேதா ஒ�ைற எ�� வா�(/4 ேபா�� ெம�' ெகா�9�+தா4. 

அவAைடய ைக .�'(/4 பா	. dைழவ� ேபால உ4ேள ேபாவ�	 வ�வ�மாக இ�+த�. 

ெபய3 ெத6யாத ஒ�' அவ4 வா�(/4 வி$+த�. 

ைபைய எ�னிட	 நH�9னா4. அவ4 :92= மணி(க�� எ� :க�(/ ேநராக 

வ$வ$ெவ�' இ�+த�. அநாமேதயமான உணF, ப�ட@கைள நா� உ�பதி�ைல. 

ேவ�டா	 எ�' தைல அைசேத�. ஐ8 க�9 ேவOமா எ�' திDெர�' ேக�டா4. எ� 

பதிW(/( காதிராம� தானாகேவ ெச�' /ளி3 ெப�9( கதைவ திற+� ஆகாய நHலதி� சி' 

சி' ச�ர@க4 ெகா�ட ஒ� பிளா89( ெப�9ைய B(கி(ெகா�� வ+தா4. வி�ைல 

வைள,ப� ேபால அைத வைளதேபா� ஐ8க�9க4 வி�ப�� �4ளி ேமேல பா�+தன. அவ4 

அவ�ைற ஒUெவா�றாக, பி9� வாயிேல ேபா�டா4. த� ைகயினா� ஏ+தி த�ணH3 ெசா�ட 

என(/	 ஒ�' த+தா4. பிற/ ந'(ெக�' க9தா4. 

தி�	பி இர�� ப(க:	 பா3�, /ளி3ெப�9 ேக�காத Bரதி� இ�(கிற� எ�பைத 

நி2சயி�(ெகா��, ெம�வாக, ேபசினா4. “இ+த த�ணி ேகரளாவி� இ�+� வ+த�. 

அைரமணியி� ஐ8 க�9 ேபா�� வி�	. இ@ேக இ�(கிற த�ணி ச6யான 8ேலா. இர�� 

நா4 எ�(/	” எ�றா4. 

நாM	 அவைள, ேபால ந'(ெக�' க9ேத�. ப�க4 எ�லா	 Iசி சிரசி� அ9தன. 

த�ணH3 ப� நH(கலா� வழி+� ெவளிேய வ+த�. எ�ைனேய சி6,பாக, 

பா3�(ெகா�9�+தவ4, “உன(/ ஐ8 க�9 சா,பிட வரா�” எ�றா4. 

அவைள, பா3ேத�. ஓ3 ஆைண,ேபால ஆைட த6தி�+தா4. ச6 ந�வி� ைத� 

ைவத கா� ச�ைட ேபா�ற பாவாைட. அவ4 ேமலாைட இர�� நாடா(க4 ைவ� 

ெபா�த,ப��, ேதா4கைள;	, க$�( /ழிகைள;	 மைற,பத�/ :ய�சி எ�(காதததாக 

இ�+த�. அவAைடய ேதா4 எW	.க4 இர�� ப(க:	 /தி( ெகா�� நி�றன. 
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அ,ெபா$� பா3� ஜிUெவ�' இைலயா� ஒ�' பற+� வ+� அவைளேய =�றிய�. 

தானாகேவ பிரகாச	 வ H=	 ப2ைச இைலயா�. உ��ைட( க�க4. ேதா4 N�9� இ�(க 

:ய�சித ேபா� உதறினா4. நா� ெபா'(க :9யாம� ைகைய வ Hசிேன�. ந��ைவத கதி 
ேபா�ற ேதா4N�9� ைக ப�ட�	 தரா=ேபால அ� ஒ�ப(க	 கீேழ ேபான�. 

ம'ப9;	, மிக( I3ைமயான க�க4 ம��ேம க��பி9(க( I9ய உ4 வைள+த 

அவAைடய :ழ@கா�களி� அ� ேபா� இ�+த�. நா� மீ��	 ைகைய ஓ@கிய�	 சி6(க 

ெதாட@கினா4. =�' :9வைடயாத ச(கர	 ேபால அ� நH��ெகா�ேட ேபான�. மன� ெபா@க 

நாM	 சி6ேத�. அ+த( கண	 கடF4 எ,ப9;	 அத�/ ஒ� தைட ெகா�� வ+�வி�வா3 

எ�' என(/, பய	 பி9த�. அ,ப9ேய நட+த�. ேவைல(கார, ெப� வ+� அ	மா 

I,பி�வதாக அறிவிதா4. 

அ+த ஞாயி' நாW மணி(/ நட+த ேதநH3 ைவபவ:	 மற(க :9யாத�. ெப6ய 

ஆலாபைன;ட� இ� ெவளிேதா�டதி� ஆர	பமான�. மEசA	 ப2ைச;	 கல+த ெப6ய 

பழ@கைள தா@கி நி�ற ஒ� ப,பாளி மரதி� கீX இ� நட+த�. Bரx9� இர�� பைன 

மர@களி� க�9ய நHளமான N@கி�களி� இ�+� வய3 இற@கி வ+� ேஜா3T மா8ர�ைடய 

பிரதிேயகமான வாசி,. அைற ேர9ேயாF(/, ேபான�. 

மிஸ8 ேஜா3T எ�ேலா�(/	 அளவாக ேதநHைர( ேகா,ைபகளி� ஊ�றி த+தா3. 

ெம�லிய சீனி Bவிய நH4ச�ர பி8க��க4, ஒ� பீ@கா� த�9� ைவ� வழ@க,ப�டன. 

அைவ க9த உட� கைர+�ேபா/	 த�ைமயாக இ�+தன. 

திDெர�' ேஜா3T மா8ர3 மகைள, பா3� கிதா3 வாசி(/	ப9, பணிதா3. ‘ஓ, டா9’ 

எ�' அவ4 அW�வி��, அைத B(கி வ+தா4. கா�ேம� கா� ேபா�� கிட@/ேபால பதி+� 

கிட(/	 பிர	. நா�காலியி� அெசௗக6ய	 ேதா�ற உ�கா3+� கிதாைர மீ�9( ெகா�� 

பா9னா4. அவAைடய 8க3� ேம�ப(கமாக நக3+� Y6ய� படாம� கா,பா�ற,ப�ட உ4 

ெதாைடயி� ெவ4ைளயான பாகைத க� பா3ைவ(/( ெகா��வ+த�. ‘எ� க�களி� 

ந�சதிர	 விழ அMமதி(காேத’ எ�' ெதாட@கிய� அ+த நH�ட பாட�. Love blooms at night, in day 

light it dies (காத� இரவி� மல3கிற�; பகலி� ம9+�வி�கிற�) எ�ற வ6க4 என(காக2 

ேச3(க,ப�ட� ேபால ேதா�றின. இைச(/ :�றிW	 ெபா�தமி�லாத ஒ� .றாவி� /ரலி� 

அவ4 பா9ய� ஒ�வித தைடைய;	 காணாம� ேநராக எ� மனதி� ேபா� இற@கிய�. 

இ,ப9 ஓ3 அ+நிேயா�யமான /�	பைத நா� எ� வாXநாளி� க�டதி�ைல. மிஸ8 

ேஜா3T /'(ேக ேபா�ட தாவணிைய பைன ஓைல விசிறி ம9,.ேபால அ�(கி ேதா4ப�ைடயி� 

ஒ� ெவ4ளி .P2சினா� /தியி�+தா3. ெராஸஸிMைடய க�க4 :�. பா3ததிW	 பா3(க 

நHளமாக ெத6+தன. :கதி� இ�M	 பிரகாச	 I9யி�+த�. ேஜா3T மா8ர3 ைககைள 

உரசியப9 எதி3 வர,ேபா/	 ந�ல உணFகைள,ப�றிய சி+தைனயி� உ�சாகமாக, ேபசினா3. 

அவ3க4 ெச�தைத,ேபால நாM	 உணF ேமைசைய2 =�றி அம3+� ெகா�ேட�. “ெஜப	 

ெச�ேவா	” எ�' அவ3 ஆர	பிதா3. 

“எ@க4 ஆ�டவராகிய ேய= கிறி8�ேவ, உம� அளவ�ற கி�ைபயினால ேந�ைறைய, 

ேபால இ�'	 எ@கA(/( கிைடத ெரா�9(காக இ@/ பிரச�னமாகியி�(/	 நா@க4 ந�றி 
ெசW�கிேறா	. அேத ேபால இ+த ெரா�9(/ வழியி�லாதவ3கA(/	 வழி கா��	. பார	 
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இ$,பவ3கA(/ இைள,பா'த� த�பவேர, எ@க4 பார@கைள ேலசானதா(/	. எ@கAட� 

இ�' ேச3+தி�(/	 சிறிய ந�பைர ர�சி,பீராக. அவ3 எதி3பா3,.கள எ�லா	 

சிதியைடய��	. உ	:ைடய மகிைமைய நா	 ஏெற��2 ெச�ல ஆசி3வதி;	. ஆெம�.” 

ச6யான இடதி� நாM	 ‘ஆெம�’ எ�' ெசா�ேன�. :த�:ைறயாக எ�ைன;	 

ெஜபதி� ேச3த� என(/, ெப�	 மகிX2சிைய த+த�. நா� ஆெம� ெசா�னேபா� 

/'	பாக, பா3�வி�� அவ4 க�கைள இ$(காம� அ+த இடதிேலேய ைவ�( 

ெகா�டா4. 

ஆனா� இ,ப9 அ�ைமயாக ஆர	பித இரF மிக ேமாசமானதாக :9+த�. 

சா,பா�� ேமைசைய2 =�றி இ�(/	 ேநர@களி� ச	பாஷைண மிக  :(கிய	. அ� 

:$(க =தமான ஆ@கிலதிேலேய நட+த�. ஒ� வா3ைத தமிேழா, மைலயாளேமா 

ம�+�(/	 இ�ைல. அவேளா ஆ�றிW	 ேவகமாக கைத,பா4. எ�Mைடயேதா இ��9� 

நட,ப� ேபால தய@கி தய@கி வ�	. ஆகேவ வா3ைத சி(கனைத, ேபண ேவ�9ய க�டாய	 

என(/. அ,ப9;	 ேப=	 ப�சதி� வா3ைதகA(/ :�பாக N2=(கா�'க4 வ+� 

வி$+தன. 

இ�Mெமா�', பீ@கா� த�ைடேய பா3�(ெகா�� சா,பி�வ� இ@ேக 

த�(க,ப�9�+த�. சா,பா�� வைகக4 ேமைசயி� பரவியி�+தப9யா� “இைத தயFெச�� 

பா8 ப�O@க4”, “அ+த ெரா�9ைய இ+த, ப(க	 நக3�@க4” எ�' ெசா�லியப9ேய 

சா,பி�வா3க4. இ�F	 என(/, .�ைமேய. 

அவிய� எ�ற .�விதமான பதா3ததி� =ைவயி� நா� NXகியி�+ேத�. அ,ேபா� 

ேஜா3T மா8ர3 ஏேதா ஆ@கிலதி� ேக�டா3. அத�/ அவ4 சி' /ரலி� பதி� ெசா�னா4. அ+த 

வா3ைதகளி� :(கிய�வ	 :�ேப ெத6+தி�(காததா� நா� கா� ெகா�� கவனி(க 

தவறிவி�ேட�. 

திDெர�' த�ைடயான ெவ4ைள(Iைர அதி�	ப9 ேஜா3T மா8ர3 கதினா3. நா� 

ந�@கிவி�ேட�. கிளாஸி� த�ணH3 நடனமா9ய�. அவ4 ச�' :�. /'	பாக க�கைள 

தாXதி, பிேள�ைட பா3தப9ேய இ�+தா4. க� ர,ைபகளி� ஒ�றிர�� :�(க4 ேச3+� 

ெஜாலிதன. 

மிஸ8 ேஜா3T நிைலைமைய2 சமாளி(க க�களா� சாைட கா�9, பா3தா4. 

:9யவி�ைல. அ,ப9;	 ேஜா3T மா8ர3 :கதி� ேகாப	 சீறிய�. சா+த	 வ�வத�/, பல 

மணி ேநர@க4 எ�தன. 

அ�றிரF நா� ெவ/ேநர	 .ர�� ெகா�9�+ேத�. கா�றி� சி' அைசF(/	 கதF 

திற(கிறதா எ�பைத உ�னி,பாக( கவனிேத�. திற(கவி�ைல. 

எ,ப9ேயா அய3+� பி�னிரவி� திDெர�' விழி,. ஏ�ப�ட�. க�O(/ இ��� 

இ�M	 பழ(கமாகவி�ைல. கா�கைள( I3ைமயாக ைவ�( ெகா�ேட�. ஒ� கி=கி=,பான 

ெப�/ர�, “ெகாEச	 :ய�சி ெச�;@க4, ,ள H8” எ�ற�. ஆ�/ர� ஏேதா :னகிய�. 
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ம'ப9;	 நிச,த	. சிறி� ேநர	 கழி� அேத ெப�/ர� “ச6 வி�@க4” எ�ற� எ62சWட�. 

பிற/ ெவ/ ேநர	 காதி�+�	 ஒ�'	 ேக�கவி�ைல. 

ெசா�னப9 அதிகாைலயிேலேய ெச�வநாயக	 மா8ர3 வ+� வி�டா3. பதிF 

ேவைலகைள2 சீ(கிரமாகேவ கவனி� என(/ ெசபர�9ன	 வி�தியி� இட	 பி9� த+தா3. 

எ�ேலா�	 அ� சிற+த வி�தி எ�' ஒ�(ெகா�டா3க4. என(/ ஒ�(க,ப�ட அைற(/ 

இ�M	 இர�� மாணவ3க4 வ�வா3க4 எ�றா3. உடேனேய ஒ� அ+நிய நா�� ைசனிய	 

ேபால நா� எ�ைலகைள, பி9� ைவ�(ெகா�ேட�.  

நா� ெப�9ைய எ�(க தி�	பF	 ேஜா3T மா8ர3 வ H��(/, ேபானேபா� அ� 

திற+தி�+த�. ஒ� ேவைல(கார, ெப� ெவளி ேமைடயி� ஒ� ெப6ய மீைன ைவ� 

ெவ�9(ெகா�9�+தா4. அத� க�க4 ெப6தாக ஒ�ப(கமாக2 சா�+� எ�ைனேய பா3தன. 

ஆனா� அவ4 எ� ப(க	 தி�	ப வி�ைல. 

எ� அைற(கதF ெகாEச	 நH(கலாக திற+தி�+த�. எ�றாW	 நா� அ@ேக 

பழகி(ெகா�ட :ைறயி� ஆ4கா�9 விரைல ம9� ட(ட( எ�' இ�:ைற த�9வி�� 

உ4ேள dைழ+ேத�. ப�(ைக அ,ப9ேய கிட+த�. எ�Mைடய ெப�9;	 .தக, ைப;	 ைவத 

இடதிேலேய இ�+தன. அவ�ைற B(கிய பிற/ இ�ெனா�:ைற அைறைய =�றி, 

பா3ேத�. எ� வாXநாளி� இனிேம� என(/ இ@ேக வ�	 ச+த3,ப	 கிைட(கா� எ�ப� 

ெத6+த�. 

திDெர�' ஒ� ஞாபக	 வ+� மர,ெப�9ைய எ�9,பா3ேத�. நாW /�9கேள 

இ�+தன. தா�,Jைன ம'ப9;	 /�9கைள( காவ ெதாட@கிவி�ட�. க',.(/�9 ேபா� 

வி�ட�. ம�ற நாW	 த@க4 :ைற(காக( காதி�+தன. அைவ ெமெத�'	, 

ெவ�ெவ�,.டM	 இ�+தன. ெரா-ஸ-a-� எ�' ெசா�லியப9ேய ஒUெவா� அ�சர�(/	 

ஒ� /�9ைய ெதா�� ைவேத�. 

தி�	.	 வழியிேல அவ4 ேபசிய :த� வா3ைத ஞாபக	 வ+த�. ‘பய+தி�9யா?’ எ,ப9 

ேயாசி�	 கைடசி வா3ைத நிைனF(/ வர ம'த�. 

மைழவி�ட பிற/	 மரதி� இைலக4 தைலேமேல வி$+� ெகா�9�+தன. 

பிர	மாணடமான B�கைள( க�9 எ$,பிய அ+த, ப4ளி(Iட@களிW	, அைத2 =�றியி�+த 

கிராம@களிW	, அத�க,பா� இ�+த நகர@களிW	 இ�(/	 அUவளF சன@களிW	 என(/, 

எ� ஒ�வM(/ ம��ேம அ+த( க',., Jைன(/�9யி� ெபய3 அ68ேடா�ட� எ�ப� 

ெத6;	. அ+த எ�ண	 மகிX2சிைய த+த�. 

அவைள, ப�றி அறி;	 ஆைசயி�+த�. ஆனா� என(கி�+த I2சதினா� நா� 

ஒ�வ6ட:	 விசா6(கவி�ைல. யா6ட	 ேக�ப� எ�பைத;	 அறிேய�. நா� மிகF	 

சிரம,ப�� இட	 பி9த யாX,பாண	 அெம6(க� மிஸ� ப4ளி(Iடதி� அவ4 

ப9(கவி�ைல எ�பைத விைரவி� க��பி9�வி�ேட�. ெராஸலி� எ�ற அவAைடய 

அ�.தமான ெபயைர Rosalin எ�' எ$�வதா அ�ல� Rosalyn எ�' எ$�வதா எ�ற மிக2 

சாதாரணமான விஷயைத( Iட நா� அறிய தவறிவி�ேட�. 
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ெவ/ கால	 ெச�' அவ4 ேகரளாவி� இ�+� ேகாைட வி�:ைறைய கழி(க 

வ+தி�+தா4 எ�'	, பிற/ ப9,ைப ெதாட�வத�/ தி�	ப, ேபா�வி�டா4 எ�'	 

ஊகி�( ெகா�ேட�. வழ(க	ேபால மிகF	 பி+திேய இ+த ஊகைத;	 ெச�ேத�. 

நா� .திதாக2 ேச3+த அ+த, ப4ளி(Iடதி� ேவதியிய� ஆசி6ய� வி�லிய	ஸி� 

ெகா�@ேகாலா�சி நட+� ெகா�9�+த�. ெம�டேலU எ�ற ர8ய� ெச�த சதியி� நா@க4 

தனிம@களி� ப�9யைல மன,பாட	 ெச�யேவ��	 எ�' அட	பி9தா�. அ,ெபா$� 112 

தனிமங(4 இ�ைல; 92 தா�. இ�+�	 அவ�ைற எ�னா� மனன	 ெச�ய :9யவி�ைல. 

எைடயி� /ைற+த� ைஹ�ரஜி� எ�பேதா, I9ய� Zேரனிய	 எ�பேதா ஞாபகதி� இ�+� 

வ$(கியப9ேய இ�+த�. :�பாகேவ ேப3 ைவ� பி�னா� க��பி9(க,ப�ட� 

ெஜ3ேமனிய	 எ�ப�	 எ� நிைனF(/ வர ம'த�. இ,ப9 இர�� வ�ட@க4 அவ� :$ 

அதி�,தியாளனாகேவ இ�+தா�. இர(க,ப�ேடா, அ�ல� ெப�+த�ைமயாக மற+ேதா என(/ 

E-(/ ேமலான ஒ� மதி,ெப�ைண இவ� தர :ய�சி(கவி�ைல. இ+த( ெகா�ைமகளி� 

உ2சதினா� இர�ெடா� :ைற நா� ப�(/:� அவைள நிைன(காம� இ�+த�Iட உ��. 

இ� நட+� மிக,பல வ�ட@க4 ஓ9வி�டன. பல ேதச@க4 =�றி வி�ேட�. பல 

வைரபட@கைள பாடமா(கிேன�. பல :க@கைள ரசிேத�. பல கா�'(கைள =வாசிேத�. பல 

கதFகைள திற+ேத�. 

ஆனாW	 சில சமய@களி� க9தFட� கைர;	, ெம�லிய சீனி Bவி 
ெமாரெமாரெவ�' �சி(/	, ஒ�ப� சி' �ைளகைள ெகா�ட நH4ச�ர பி8க�ைட 

சா,பி�	ேபா� ஒ� கிதா6� மண	 வ�வைத எ�னா� தவி3(க :9யாம� இ�(கிற�. 
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அ=கினி�பிரேவச� - ெஜயகா த� 

மாைலயி� அ+த, ெப�க4 க�76யி� :�ேன உ4ேள ப8 8டா�9� 

வானவி�ைல, ேபா� வ3ண ஜால	 கா�9 மாணவிகளி� வ6ைச ஒ�' ப8ஸு(காக( காஅ� 

நி�' ெகா�9�(கிற�. கா3 வசதி பைடத மாணவிக4 சில3 அ+த வ6ைசயின�ேக கா3கைள 

நி'தி த@க4 ெந�@கிய சிேநகிதிகைள ஏ�றி( ெகா�� ெச�Wகி�றன3. வழ(கமாக( 

க�76 ப8ஸி� ெச�W	 மாணவிகைள ஏ�றி(ெகா�� அ+த சா	ப� நிற ‘ேவM’	 

விைரகிற�. அைர மணி ேநரதி�/ அ@ேக ஹார�களி� சத:	 /ளி6� விைறத 

மாணவிகளி� கீ2=( /ர� ேப2=	 சி6,ெபாலி;	 மைழயி� ேப6ைர2சேலா� கல+ெதாலி� 

ேத�+� அட@கி, ேபானபி� - ஐ+தைர மணி(/ ேம� இ�ப�(/	 /ைறவான மாணவிகளி� 

/	ப� அ+த ப8 8டா�� மரத9யி� ெகா��	 மைழயி� ப�, ப�னிர�� /ைடகளி� 

கீேழ க�9, பி9� ெந�(கிய9�( ெகா�� நி�றி�(கிற�. 

நக6� ந�வி� ஜனநடமா�ட	 ஜனநடமா�ட	 அதிகமி�லாத, மர@க4 அட3+த 

ேதா�ட@களி� மதியி�, ப@களா(க4 ம��ேம உ4ள அ+த2 சாைலயி� மைழ(/ ஒ�@க 

இடமி�லாம�, ேமலாைட ெகா�� ேபா3தி மா3ேபா� இ'க அைணத .தக@கA	 

மைழயி� நைன+� விடாம� உய3தி :ழ@காW(கிைடேய ெச�கிய .டைவ( 

ெகா=வ@கேளா� அ+த மாணவிக4 ெவ/ேநரமா� தத	 ப8கைள எதி3ேநா(கி 
நி�றி�+தன3. 

-வ Hதியி� ம'ேகா9யி� ப8 வ�கி�ற ச,த	 நற நற ெவ�' ேக�கிற�. 

“ேஹ�.... ப8 இ8 க	மி@!” எ�' ஏக காலதி� பல /ர�க4 ஒலி(கி�றன. 

வ Hதியி� ேத@கி நி�ற மைழ நHைர இ�.ற:	 வா6 இைற�( ெகா�� அ+த ‘Dஸ� 

அநாக6க	’ வ+� நி�கிற�. 

”ைப... ைப” 

“z Z!” 

“சீ6ேயா!” 

-க�ட(ட6� விசி� ச,த	. 

அ+த( /	பலி� பாதிைய எ�� வி$@கி( ெகா�� ஏ,ப	 வி�வ�ேபா� ெச�மி 
நக3கிற� அ+த ப8. 

ப8 8டா�9� ப�, ப�னிர�� மாணவிக4 ம��ேம நி�றி�(கி�றன3. 

மைழ( காலமாதலா� ேநரேதாேட ெபா$� இ��� வ�கிற�. 
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வ Hதியி� மைழ( ேகா�டணி+த ஒ� ைச(கி4 6(ஷா(கார� /'(ேக வ+� அல�சியமாக 

நி�' வி�ட ஓ3 அநாைத மா��(காக ெதா�ைட க	மி, ேபான மணிைய :ழ(கி( ெகா�� 

ேவகமா� வ+�	 அ� ஒ�@காததா� - அ@ேக ெப�க4 இ�,பைத;	 ல�சிய, ப�தா� 

அசி@கமாக தி�9(ெகா�ேட ெச�கிறா�. அவ� ெவ/ Bர	 ெச�ற பிற/ அவன� வைச 

ெமாழிைய ரசித ெப�களி� /	ப� அைத நிைன� நிைன�2 சி6� அட@/கிற�. 

அத� பிற/ ெவ/ ேநர	 வைர அ+த ெத�வி� =வாரசிய	 ஏ�மி�ைல. எ62ச� 

தரத(க அைமதியி� மன	 சலி�, ேபான அவ3களி� கா�க4 ஈரதி� நி�' நி�' க�(க 

ஆர	பி� வி�டன. 

ப8ைஸ( காேணா	! 

அ+த அநாைத மா� ம��	 இ�M	 ந� ெத�விேலேய நி�றி�(கிற�; அ� காைள 

மா�; கிழ மா�; ெகா	.களி� ஒ�' ெந�றியி� மீ� வி$+� ெதா@/கிற�. மைழ நH3 :�கி� 

மீ� வி$+� வி$+� :� :தா� ெதறி�, அத� ப$,. நிற வயி�றி� இ� ம�@கிW	 

க6ய ேகா�களா� வழிகிற�. அ9(க9 அத� உடலி� ஏேதM	 ஒ� ப/தி - அேநகமாக வல� 

ெதாைட(/ ேம� ப/தி /ளி6� ெவடெவட�2 சிலி3� �9(கிற�. 

எUவளF நாழி இ+த( கிழ�� மா�ைடேய ரசி�( ெகா�9�,ப�; ஒ� ெப�N2=ட� 

அ+த( /	பலி� எ�லாவித@களிW	 விதி வில(கா� நி�றி�+த அ+த2 சி'மி தைல நிமி3+� 

பா3(கிறா4. 

...வ Hதியி� ம' ேகா9யி� ப8 வ�கி�ற ச,த	 நற நறெவ�' ேக�கிற�. 

ப8 வ+� நி�பத�காக இட	 த+� ஒ�@கி அ+த மா� வ Hதியி� /'(காக2 சாவதானமா� 

நட+� மாணவிக4 நி�/	 பிளா�பாரத�ேக ெந�@கி தன(/	 சி'� இட	 ேக�ப� ேபா� 

தய@கி நி�கிற�. 

“ேஹ�.. இ� இ8ைம ப8!...” அ+த( I�டதிேலேய வயதி� Nதவளான ஒ�தி 
சி�ன( /ழ+ைத மாதி6( /தி(கறா4. 

“ைப... ைப....” 

”டாடா!” 

/	பைல ஏ�றி( ெகா�� அ+த ப8 நக3+த பிற/, பிளா�பாரதி� இர�� மாணவிக4 

ம��ேம நி�கி�றன3. அதி� ஒ�தி அ+த2 சி'மி. ம�ெறா�தி ெப6யவ4 - இ�ைறய 

ெப�	பாலான சராச6 காேலT ரக	. அவ4 ம��ேம /ைட ைவதி�(கிறா4. அவள� 

க�ைணயி� அ+த2 சி'மி ஒ�@கி நி�கிறா4. சி'மிைய, பா3தா� க�76யி� 

ப9,பவளாகேவ ேதா�றவி�ைல. ைஹ8I� மாணவி ேபா�ற ேதா�ற	. அவள� 

ேதா�றதி� இ�+ேத அவ4 வசதி பைடத /�	ப, ெப� அ�ல எ�' ெசா�லிவிட :9;	. 

ஒ� ப2ைச நிற, பாவாைட, கல3 மா�ேச இ�லாத... அவ4 தாயா6� .டைவயி� கிழித - சாய	 

ேபா� இ�ன நிற	 எ�' ெசா�ல :9யாத ஒ�வைக சிவ,. நிற தாவணி. க$தி� Qலி� 
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ேகா� ‘பிர8 ப�ட�’ ைவ� ைதத ஒ� க�,. மணிமாைல; காதி� கிளாவ3 வ9வதி� 

எ�ெண� இற@/வத�காகேவ க� ைவ� இைழத - அதிW	 ஒ� க�ைல( காேணா	 - 

க	ம�... ‘ இ+த :கதி�/ நைககேள ேவ�டா	’ எ�ப� ேபா� =ட3 வி��, பிரகாசி�, 

.ர�� .ர�� மி�Mகி�ற கைற ப9யாத /ழ+ைத( க�க4... 

அவைள, பா3(கி�ற யா�(/	, எளிைமயாக, அ�	பி, உலகி� விைல உய3+த 

எதைனேயா ெபா�4கA(/ இ�லாத எழிேலா� திக$	, .திதா� மல3+�4ள ஒ� .Lபதி� 

நிைனேவ வ�	. அ�F	 இ,ேபா� மைழயி� நைன+�, ஈரதி� நி�' நி�' த+த( கைடச� 

ேபா�ற கா�கA	 பாத@கA	 சிலி3�, நHல	 பா6�, ேபா�, பழ+�ணி தாவணி;	 

ரவி(ைக;	 உட	ேபா� ஒ�9( ெகா��, சி�ன உ�வமா�( /ளி6� /'கி ஓ3 அ	ம� சிைல 

மாதி6 அவ4 நி�ைகயி�, அ,ப9ேய ைகயிேல B(கி( ெகா�� ேபா� விடலா	 ேபால( Iட 

ேதா�'	... 

“ப8 வரலிேய; மணி எ�ன?” எ�' /ைட பி9�( ெகா�9�,பவைள அ�ணா+� 

பா3�( ேக�கிறா4 சி'மி. 

“ஸி(8 ஆக, ேபாற�D” எ�' ைக(க9காரைத, பா3�2 சலி,.ட� Iறிய பி�. 

“அேதா ஒ� ப8 வர�. அ� எ� ப8ஸாக இ�+தா� நா� ேபாயி�ேவ�” எ�' /ைடைய 

மட(கி( ெகா4கிறா4 ெப6யவ4. 

“ஓ எ8! மைழ;	 நி�M�(/. என(/	 ப8 வ+��	. அEேச :(காW(/ 

ெட3மின8ேல+� ஒ� ப8 .ற,ப�	. வர� எ� ப8ஸானா நாM	 ேபாயி�ேவ�” எ�' 

ஒ,ப+த	 ெச�� ெகா4வ� ேபா� அவ4 ேப=ைகயி� /ரேல ஓ3 இனிைமயாகF	, அ+த 

ெமாழிேய ஒ� மழைலயாகF	, அவேள ஒ� /ழ+ைதயாகF	 ெப6யவA(/ ேதா�ற 

சி'மியி� க�னைத, பி9�( கி4ளி... 

“சமதா ஜா(கிரைதயா வ H��(/, ேபா” எ�' த� விர�கA(/ :த	 ெகா��( 

ெகா4கிறா4. 

ப8 வ�கிற�... ஒ�ற� பி� ஒ�றா� இர�� ப8க4 வ�கி�ற�. :தலி� வ+த 

ப8ஸி� ெப6யவ4 ஏறி( ெகா4கிறா4. 

“ைப.. ைப!” 

“தா@( Z! எ� ப8ஸு	 வ+���” எ�' Iவியவா' ெப6யவைள வழி அM,பிய 

சி'மி, பி�னா� வ+த ப8ஸி� ந	பைர, பா3� ஏமா�றமைடகிறா4. அவ4 :க மா�றைத( 

க�ேட இவ4 நி�ப� இ+த ப8ஸு(காக அ�ல எ�' .6+� ெகா�ட 9ைரவ3, ப8 

8டா�9� ேவ' ஆ�கA	 இ�லாததா� ப8ைஸ நி'தாமேல ஓ�92 ெச�Wகிறா�. 

அ+த, ெப6ய சாைலயி� ஆளரவம�ற YXநிைலயி� அவ4 ம��	 த�ன+ தனிேய 

நி�றி�(கிறா4. அவA(/ �ைணயாக அ+த( கிழ மா�	 நி�கிற�. Bரதி� - எதிேர காேலT 

கா	பF��(/4 எ,ெபா$ேதM	 யாேரா ஒ�வ3 நடமா�வ� ெத6கிற�. திDெரன ஒ� திைர 

வி$+� கவிகிற மாதி6 இ�4 வ+� ப9கிற�. அைத ெதாட3+� சீறி அ9த ஒ� கா�றா� 
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அ+த2 சாைலயி� கவி+தி�+த மர( கிைளகளிலி�+� படபடெவன நH3 �ளிக4 வி$கி�றன. 

அவ4 மரேதா� ஒ�9 நி�' ெகா4கிறா4. சிறிேத நி�றி�+த மைழ திDெரன( க�ைமயாக, 

ெபாழிய ஆர	பி(கிற�. /'(ேக உ4ள சாைலைய( கட+� மீ��	 க�76(/4ேளேய 

ஓ9விட அவ4 சாைலயி� இர�� ப(க:	 பா3(/	ேபா�, அ+த, ெப6ய கா3 அவ4 வழியி� 

/'(ேக ேவகமா� வ+� அவ4 ேம� உர=வ� ேபா� சட(ெகன நி�', நி�ற ேவகதி� 

:�M	 பி�M	 அழகா� அைசகி�ற�. 

அவ4 அ+த அழகிய காைர, பி�னா� இ�+� :�ேன;4ள 9ைரவ3 z� வைர 

விழிகைள ஓ�9 ஓ� ஆ2ச6ய	 ேபால, பா3(கிறா4. 

அ+த( காைர ஓ�9 வ+த இைளஞ� வசீகரமி(க .�னைகேயா� தன(/ இட� .ற	 

ச6+� ப��, பி� z�9� கதைவ திற(கி�றா�. 

“,ளி8 ெக� இ�... ஐ ேக� 9ரா, Z அ� ;வ3 ,ேள8” எ�' Iறியவா', தன� ெப6ய 

விழிகளா� அவ4 அ+த( காைர, பா3,பேத ேபா�ற ஆ2ச6யேதா� அவ� அவைள, 

பா3(கிறா�. 

அவன� :கைத, பா3த அவA(/ காேதார:	 N(/ dனி;	 சிவ+� ேபாகிற�; 

“ேநா தா@(8! ெகாEச ேநர	 கழி2=.. மைழ வி�ட�	 ப8ஸிேலேய ேபாயி�ேவ�..” 

”ஓ! இ� இ8 ஆ� ைர�.. ெக� இ�” எ�' அவ� அவசர, ப��கிறா�. ெகா��	 

மைழயி� தய@கி நி�/	 அவைள( ைகைய, ப�றி இ$(காத /ைற... 

அவ4 ஒ� :ைற த� பி�னா� தி�	பி, பா3(கிறா4. மைழ(/, .கலிடமா� இ�+த 

அ+த மரைத ஒ�9ய வைளைவ இ,ேபா� அ+த( கிழ மா� ஆ(கிரமி�( ெகா�9�(கிற�. 

அவA(/ :�ேன அ+த( கா6� கதF இ�M	 திற+ேத இ�(கிற�. தன(காக 

திற(க,ப�9�(/	 அ+த( கதவி� வழிேய மைழ நH3 உ4ேள சாரலா� வ H=வைத, பா3� அவ4 

அ+த( கதைவ N�	ேபா�, அவ4 ைகயி� மீ� அவன� ைக அவசரமாக வி$+� பதனமாக 

அ$+�ைகயி�, அவ4 பதறி,ேபா�( ைகைய எ��( ெகா4கிறா4. அவ� :கைத அவ4 

ஏறி��, பா3(கிறா4. அவ� தா� எ�னமா� அழெகாழக2 சி6(கிறா�. 

இ,ேபா� அவM	 கா6லி�+� ெவளிேய வ+� அவேளா� மைழயி� நைன+தவா' 

நி�கிறாேன.. 

“	... ெக� இ�.” 

இ,ேபா� அ+த அைழ,ைப அவளா� ம'(க :9யவி�ைலேய... 

அவ4 உ4ேள ஏறிய�	 அவ� ைக அவைள2 சிைற,பி9தேத ேபா�ற எ(களி,பி� 

கதைவ அ9�2 சா�கிற�. அைலயி� மித,ப� ேபா� சாைலயி� வ$(கி( ெகா�� அ+த( 

கா3 விைரகிற�. 
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அவள� விழிக4 கா�(/4 அைலகி�றன. கா6� உ4ேள க�O(/( /ளி32சியா� 

அ+த ெவளிறிய நHல நிற2 Yழ� கனF மாதி6 மய(/கிற�. இதைன ேநரமா� மைழயி� /ளி6� 

நி�றி�+த உட	.(/, கா�(/4 நிலவிய ெவ,ப	 இதமாக இ�(கிற�. இ+த( கா3 தைரயி� 

ஓ�கிற மாதி6ேய ெத6யவி�ைல. Jமி(/ ஓ3 அ9 உயரதி� நH+�வ� ேபா� இ�(கிற�. 

’z�ெட�ல	 எUவளF அகலமா இ�(/! தாராளமா ஒ�த3 ப��(கலா	’ எ�ற 

நிைன,. வ+த�	 தா� ஒ� Nைலயி� மா3ேபா� த$விய .தக( க��ட� ஒ�@கி 
உ�கா3+தி�,ப� அவA(/ ெரா	ப அநாக6கமாக ேதா�'கிற�. .தக அ�(ைக;	 அ+த2 

சிறிய 9ப� பா(ைச;	 z�9ேலேய ஒ� ப(க	 ைவத பி�ன3 ந�றாகேவ நக3+� க	பீரமாக 

உ�கா3+� ெகா4கிறா4. 

“இ+த( காேர ஒ� வ H� மாதி6 இ�(/. இ,ப9 ஒ� கா3 இ+தா வ Hேட ேவ�டா	. 

இவM(/	 - ஐையேயா - இவ�(/	 ஒ� வ H� இ�(/	 இ�ைலயா?... காேர இ,ப9 இ�+தா 

இ+த( கா6� ெசா+த(காரேராட வ H� எ,ப9 இ�(/	! ெப6சா இ�(/	! அர�மைன மாதி6 

இ�(/	... அ@ேக யாெர�லாேமா இ�,பா. இவ3 யா��ேன என(/ ெத6யாேத?.. ைஹ, இ� 

எ�ன ந�விேல?... ெர�� z��(/ மதியிேல இ$தா ேமைஜ மாதி6 வரேத! இ� ேமேல 

.8தகைத வ2=�� ப9(கலா	. எ$தலா	 - இ�ேல�னா இ+த, ப(க	 ஒ�த3 அ+த, ப(க	 

ஒ�த3 தைலைய வ2=�� ‘ஜ	’M ப��(கலா	. இ+த2 சி�னவிள(/ எUவளF அழகா 

இ�(/, தாமைர ெமா�� மாதி6 இ�(/. 	ஹூ	. அ�லி ெமா�� மாதி6! இைத எ6ய வி��, 

பா3(கலாமா? சீ! இவ3 ேகாபி�( ெகா�டா3னா!” 

-”அ�(/( கீேழ இ�(/ பா� 8வி�2” அவ� காைர ஓ�9யவாேற :�.றமி�+த சிறிய 

க�ணா9யி� அவைள, பா3� ஒ� .�:'வேலா� I'கிறா�. 

அவ4 அ+த 8வி�ைச, ேபா�� அ+த விள(/ எ6கிற அழைக ரசி� பா3(கிறா4. பி�ன3 

‘பவைரஇ ேவ8� ப�ண,படா�’ எ�ற சி(கன உண3ேவா� விள(ைக நி'�கிறா4. 

பிற/ த�ைனேய ஒ� :ைற பா3� தைலயிலி�+� வி$கி�ற நHைர இர�� 

ைககளினாW	 வழி� வி��( ெகா4கிறா4. 

‘x	! இ�னி(கி�M ேபா� இ+த த6திர	 பி92ச தாவணிைய, ேபா���� 

வ+தி�(ேகேன’ எ�' மனதி�/4 சலி�( ெகா�ேட, தாவணியி� தைல,ைப, பிழி+� 

ெகா�9�(ைகயி� - அவ� இட� ைகயா� 89ய6@கி�/, ப(கதி� இ�+த ெப�9 ேபா�ற 

அைறயி� கதைவ திற+� - ‘ட,’ எ�ற ச,ததி� அவ4 தைல நிமி3+� பா3(கிறா4 - ‘அட! 

கதைவ திற+த உடேன உ4ேள இ�+� ஒ� சிவ,. ப�, எ6யறேத’ - ஒ� சிறிய ட3(கி டவைல 

எ��, பி�னா� அவளிட	 நH��கிறா�. 

“தா@8” - அ+த டவைல வா@கி தைலைய;	 :ழ@ைகைய;	 �ைட�( ெகா�� 

:கைத �ைட(ைகயி� - ‘அ,பா, எ�ன வாசைன!’ - =கமாக :கைத அதி� அ$+த, 

.ைத�( ெகா4கிறா4. 
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ஒ� தி�,பதி� அ+த( கா3 வைள+� தி�	.ைகயி� அவ4, ஒ� ப(க	 “அ	மா” எ�' 

Iவி2 ச6ய z�9� மீதி�+த .தக@கA	 ம�ெறா� ப(க	 ச6+�, அ+த வ�ட வ9வ 

சி�னEசி' எவ3சி�வ3 9ப� பா(ஸு	 ஒ� ப(க	 உ�4கிற�. 

“ஸா6” எ�' சி6தவாேற அவைள ஒ�:ைற தி�	பி, பா3தபி� காைர ெம�வாக 

ஓ��கிறா� அவ�. தா� பய+�ேபா� அலறியத�காக ெவ�க�ட� சி6தவாேற இைற+� 

கிட(/	 .தக@கைள2 ேசக6�( ெகா�� எ$+� அம3கிறா4 அவ4. 

ஜ�ன� க�ணா9யிRேட ெவளிேய பா3(ைகயி� க�கA(/ ஒ�'ேம 

.ல,படவி�ைல. க�ணா9யி� மீ� .ைக பட3+த�ேபா� ப9+தி�+த நH3 திவைலைய அவ4 

தன� தாவணியி� தைல,பா� �ைட�வி�� ெவளிேய பா3(கிறா4. 

ெத�ெவ@/	 விள(/க4 எ6கி�றன. பிரகாசமாக அல@க6(க,ப�ட கைடகளி� 

நிழ�க4 ெத�விW4ள மைழ நH6� பிரதிபலி�( க�கைள, பறி(கி�றன. Jேலாக�( கீேழ 

இ�ெனா� உலக	 இ�(கிறதாேம, அ� மாதி6 ெத6கிற�...! 

“இெத�ன - கா3 இ+த ெத�வி� ேபாகிற�?” 

“ஓ! எ@க வ H� அ@ேக இ�(/” எ�' அவ4 உத�க4 ெம�வாக :னகி அைசகி�ற�. 

“இ�(க��ேம, யா� இ�ைல�னா” எ�' அவM	 :னகி(ெகா�ேட அவைள, 

பா3�2 சி6(கிறா�. 

”எ�ன9 இ� வ	பா, ேபா2=” எ�' அவ4 த� ைககைள, பிைச+� ெகா�ட ேபாதிW	 

அவ� த�ைன, பா3(/	ேபா� அவன� தி�,தி(காக, .�னைக J(கிறா4. 

கா3 ேபா�(ெகா�ேட இ�(கிற�. 

நகரதி� ஜன நடமா�ட	 மி/+த பிரதான பஜாைர( கட+�, ெப6ய ெப6ய க�9ட@க4 

நிைற+த அகலமான சாைலகைள தா�9, அழகிய J@கா(கA	 J+ேதா�ட@கb	 மி/+த 

அெவ�Z(களி� ./+�, நகரதி� ச+த9ேய அட@கி,ேபான ஏேதா ஒ� 9ர@( ேரா9� கா3 

ேபா�( ெகா�9�(கிற�. 

இ+த மைழயி� இ,ப9 ஒ� கா6� பிரயாண	 ெச�� ெகா�9�,ப� அவA(/ ஒ� 

.திய அMபவமானப9யா� அதி� ஒ� /Bகல	 இ�+த ேபாதிW	, அ+த( காரண	 ப�றிேய 

அ9(க9 ஏேதா ஒ� வைக பீதி உண32சி அவள� அ9 வயி�றி� N�� எ$+� மா3பி� 

எ�னேவா ெச�� ெகா�9�(கிற�. 

சி�ன( /ழ+ைத மாதி6 அ9(க9 வ H��(/, ேபாக ேவ��	 எ�' அவைன ந2ச6(கF	 

பயமாயி�(கிற�. 

த�ைன அ+த ப8 8டா�9� தனிைமயி� வி��வி��, ேபானாேள, அவைள, ப�றிய 

நிைனF	, அவ4 த� க�னைத( கி4ளியவா' ெசா�லிவி��, ேபானாேள அ+த 
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வா3ைதகA	 இ,ேபா� அவ4 நிைனF(/ வ�கி�றன: “சமதா ஜா(கிரைதயா வ H��(/, 

ேபா.” 

’நா� இ,ப அசடாயி�ேடனா? இ,ப9 :�பி� ெத6யாத ஒ�தேராட கா3ேல ஏறி�� 

தனியாக, ேபாற� த,பி�ைலேயா?.. இவைர, பா3தா� ெக�டவ3 மாதி6 ெத6யலிேய? எ�ன 

இ�+தாW	 நா� வ+தி�(க( Iடா� - இ,ப எ�ன ப�ற�? என(/ அ$ைக வரேத. சீ! அழ( 

Iடா�.. அ$தா இவ3 ேகாபி�( ெகா�� ‘அசேட! இ@ேகேய கிட’�M இற(கி வி����, 

ேபாயி�டா? எ,ப9 வ H��(/, ேபாற�? என(/ வழிேய ெத6யாேத.. நாைள(/ ஜூவாலஜி 
ெர(கா3� ேவற ஸ,மி� ப�ணMேம! ேவைல நிைறய இ�(/.’ 

”இ,ப நாம எ@ேக ேபாேறா	” - அவள� படபட,பான ேக4வி(/ அவ� ெரா	ப 

சாதாரணமாக, பதி� ெசா�கிறா�. 

“எ@ேக;மி�ல; =	மா ஒ� 9ைரU..” 

“ேநர	 ஆயி�ேத - வ H�9ேல அ	மா ேத�வா...” 

“ஓ எ8 தி�	பிடலா	” 

-கா3 தி�	.கிற�. 9ர@( ேராைட வி�� விலகி, பாைலவன	 ேபா�ற திடW(/4 

பிரேவசி�, அதிW	 ெவ/ Bர	 ெச�' அத� மதியி� நி�கிற� கா3. க�O(ெக�9ய Bர	 

இ�A	 மைழ;	 ேச3+� அர� அைம+தி�(கி�றன. அ+த அ�வான( கா�9�,  

தவைளகளி� I(/ர� ேபேராலமாக( ேக�கிற�. மைழ;	 கா�'	 :�ைனவிட N3(கமா�2 

சீறி விைளயா�கி�றன. 

கா�(/4ேளேய ஒ�வ3 :க	 ஒ�வ�(/ ெத6யவி�ைல. 

திDெர�' கா3 நி�'வி�டைத( க�� அவ4 பய+த /ரலி� ேக�கிறா4: “ஏ� கா3 

நி�M��? பிேர( ெடௗனா?” 

அவ� அத�/, பதி� ெசா�லாம� இ9 இ9,ப� ேபா� சி6(கிறா�. அவ4 :கைத, 

பா3,பத�காக( கா6M4 இ�+த ேர9ேயாவி� ெபாதாைன அ:(/கிறா�. ேர9ேயாவி� 

இ�+� :தலி� ேலசான ெவளி2ச:	 அைத ெதாட3+� இைச;	 பிற(கிற�. 

அ+த ம@கிய ெவளி2சதி� அவ4 அவைன எ�னேவா ேக�ப�ேபா� .�வ@கைள 

ெநறி�, பா3(கிறா4. அவேனா ஒ� .�னைகயா� அவளிட	 யாசி,ப� ேபா� எத�ேகா 

ெகE=கிறா�. 

அ,ேபா� ேர9ேயாவிலி�+� ஒ� ‘�ர	,ப�’9� எ(காள ஒலி நH�� வி	மி வி	மி ெவறி 
மி/+� எ$+� :ழ@/கிற�. அைத ெதாட3+� படபடெவ�' நா9 �9,ப�ேபா� அ:தலாக 

ந�@கி அதி3கி�ற கா@ேகா ‘�ர	’களி� தாள	... அவ� விர�களா� ெசா�(/, ேபா�� அ+த 

இைசயி� கதி(ேக�ப( க$ைத ெவ�9 இ$� ரசிதவாேற அவ4 ப(க	 தி�	பி ’உன(/, 

பி9(கிறதா’ எ�' ஆ@கிலதி� ேக�கிறா�. அவ4 இதXக4 பி6யாத .�னைகயா� ‘ஆ	’ 

எ�' ெசா�லி தைல அைச(கிறா4. 



120 

 

ேர9ேயாF(/ அ�ேக இ�+த ெப�9ைய திற+� இர�� ‘கா�ப`8’ சா(ெல��கைள 

எ�� ஒ�ைற அவளிட	 த�கிறா� அவ�. பி�ன3 அ+த சா(ெல�9� ேம� =�றிய 

காகிதைத :$(கF	 பி6(காம� ஓ3 ஓரமா� திற+� ஒUெவா� ��டாக( க9� 

ெம�றவா' கா� ேம� கா� ேபா�� அம3+� ஒ� ைகயா� கா3 z�9� பி�.ற	 

ேர9ேயாவிலி�3+� ஒலி(/	 இைச(ெக�ப தாளமி��(ெகா�� ஹா�யாக உ�கா+தி�(/	 

அவைன, அவ4 தH3(கமாக அள,ப� மாதி6, பா3(கிறா4. 

அவ� அழகாகதா� இ�(கிறா�. உடைல இ'க( கUவிய கபில நிற உைடேயா�, ‘ஒ�� 

உசரமா�’. அ+த ம@கிய ஒளியி� அவன� நிறேம ஒ� பிரகாசமா� திகXவைத, பா3(ைகயி�, 

ஒ� ெகா9ய ச3,பதி� க	பீர அழேக அவA(/ ஞாபக	 வ�கிற�. பி�னாலி�+� 

பா3(ைகயி�, அ+த( ேகாணதி� ஓரளேவ ெத6;	 அவன� இட� க�ணி� விழி(ேகாண	 

ஒளி;மிX+� பளபள(கிற�. எUவளF .யல9தாW	 கைலய :9யாத /'க த6த கிரா,.2 

சிைக;	 காேதாரதி� ச�' அதிகமாகேவ நH�� இற@கிய க6ய கி�தாF	 Iட அ+த ம@கிய 

ெவளி2சதி� மிMமிM(கி�ரன. ப(கவா�9� இ�+� பா3(/	ேபா� அ+த ஒளி வ H=	 

:கதி� சி�னதாக ஒ� மீைச இ�+தா� ந�றாயி�(/ேம எ�' ஒ� விநா9 ேதா�'கிற�. ஓ! 

அ+த, .�வ	தா� எUவளF தH3மானமா� அட3+� ெசறி+� வைள+� இற@கி, பா3(/	ேபா� 

பயைத ஏ�ப��கிற�! அவ� உ�கா3+தி�(/	 z�9� ேம� நH�� கிட(/	 அவன� இட� 

கரதி� கனத த@க2 ச@கிலியி� பிணி(க,ப�ட க9காரதி� ஏ$ மணி ஆவ� மி�னி மி�னி 

ெத6கிற�. அவன� நHளமான விர�க4 இைச(/ தாள	 ேபா�கி�றன. அவ� .ற@ைகயி� 

ெமா= ெமா=ெவ�' அட3+தி�(/	 இள மயி3 /ளி3 கா�றி� சிலி3ெத$கிற�. 

“ஐையேயா! மணி ஏழாயி�ேத!” சா(ெல�ைட தி�றவா' அைமதியா� அவைன 

ேவ9(ைக பா3�( ெகா�9�+த அவ4, திDெர�' வா�வி��( Iவிய /ரைல( ேக�� 

அவM	 ஒ� :ைற ைக(க9காரைத, பா3�( ெகா4கிறா�. 

கா6� :�.ற( கதைவ அவ� ேலசாக திற+� பா3(/	ேபா� தா�, மைழயி� ஓல	 

ேபேராைசயாக( ேக�கிற�. அவ� ஒ� ெநா9யி� கதைவ திற+� கீேழ இற@கி வி�டா�. 

“எ@ேக?” எ�' அவ4 அவனிட	 பத�றேதா� ேக�ட� கதைவ N9ய பிறேக ெவளிேய 

நி�றி�(/	 அவன� ெசவிகளி� அ:@கி ஒலி(கிற�. “எ@ேக ேபாறH@க?” 

“எ@ேக;	 ேபாகேல.. இ@ேகதா� வேர�” எ�' ஆ@கிலதி� Iறியவா' அ+த2 

சி'ேபாதி� ெத,பலா� நைன+�வி�ட அவ� பி� z�9� கதைவ திற+� ெகா�� உ4ேள 

வ�கிறா�. 

அவ4 அ�ேக அம3+�, z�9� மீ� கிட+த - ச�' :� ஈரைத �ைட�( 

ெகா4வத�காக அவA(/ அவ� த+த டவைல எ�� :கைத;	 பிட6ைய;	 �ைட�( 

ெகா�டபி�, ைகயிலி�+த சா(ெல� காகிதைத( கச(கி எறிகிறா�. அவ4 இ�M	 இ+த 

சா(ெல�ைட( ெகாEச	 ெகாEசமாக =ைவ�( ெகா�9�(கிறா4. அவ� ச�ைட, 

ைபயிலி�+� ஒ� சிறிய ட,பாைவ எ�(கிறா�. அதM4 அ�(காக இ�(/	 மி�டா� ேபா�ற 

ஒ�ைற எ�� வாயிலி��( ெகா�� அவளிட	 ஒ�ைற த�கிறா�. 

“எ�ன அ�?” 
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“Yயி@க	.” 

“ஐேய, என(/ ேவ�டா	!” 

”�ைர.. Z வி� ைல( இ�.” 

அவ4 ைகயிலி�+த சா(ெல�ைட அவசர அவசரமாக தி�'வி�� அவ� த�வைத 

ம'(க மனமி�றி வா@க( ைக நH��கிறா4. 

“ேநா!” - அவ4 ைகயி� தர ம'� அவ4 :கத�ேக ஏ+தி அவ4 உத�9� மீ� அைத, 

ெபா�தி ேலசாக ெந��கிறா�. 

அவA(/ தைல ப�றி எ6வ�ேபா� உட	ெப�லா	 =கமான ஒ� ெவ,ப	 கா+�கிற�. 

ச�ேற பி�னா� விலகி, அவ� ைகயிலி�+தைத த� ைகயிேலேய வா@கி( ெகா4கிறா4: 

“தா@( Z!” 

அவன� இர�� விழிகA	 அவள� விழிகளி� ெச�கி இ�(கி�றன. அவன� க�கைள 

ஏறி��, பா3(க இயலாத I2சதா� அவள� பலஹHனமான பா3ைவ அ9(க9 தாX+� தாX+� 

தவி(கிற�. அவள� கவிX+த பா3ைவயி� அவன� :ழ+தா4 இர��	 அ+த z�9� ெம4ள 

ெம4ள நக3+� த�ைன ெந�@கி வ�வ� ெத6கிற�. 

அவ4 க�ணா9 வழிேய பா3(கிறா4. ெவளிேய மைழ;	 கா�'	 அ+த இ�ளி� 

N3(கமா�2 சீறி விைளயா9( ெகா�9�(கி�றன. அவ4 அ+த( கதேவா� ஒ�9 உ�கா3+� 

ெகா4கிறா4. அவM	 மா3பி� மீ� ைககைள( க�9யவா' மிகF	 ெகௗரவமா� விலகி 
அம3+�, அவ4 உ4ளைத ��வி அறி;	 ஆ3வேதா� அவைள, பயி�கிறா�. 

“t Z ைல( தி8 கா3?” - இ+த( கா3 உன(/, பி9தி�(கிறதா?” எ�' ஆ@கிலதி� 

ேக�கிறா�. அவன� /ர� ம+ர8தாயி� கரகர� அ+தர@கமா� அவள� ெசவி வழி ./+� 

அவA4 எைதேயா சலன,ப��கிற�. தன� சலனைத ெவளி(கா�9( ெகா4ளாம� ஒ� 

.�னைக;ட� சமாளி� அவA	 பதி� ெசா�கிறா4: “ஓ! இ� இ8 ைந8.” 

அவ� ஆX+த சி+தைனேயா� ெப�N2ெசறி+� தைல /னி+தவா' ஆ@கிலதி� 

ெசா�கிறா�: “உன(/ ெத6;மா? இ+த( கா3 இர�� வ�ஷமாக ஒUெவா� நாA	 உ� 

பி�னாேலேய அைலEசி�9�(/ - t Z ேநா த�?” எ�ற ேக4விேயா� :க	 நிமி3தி அவ� 

அவைள, பா3(/	ேபா�, தன(/ அவ� கி`ட	 Y�9வி�ட� மாதி6 அவ4 அ+த விநா9யி� 

ெம� மற+� ேபாகிறா4. 

“6யலி..?” 

“6யலி!” 

அவன� ெவ,பமான =வாச	 அவள� பிட6யி� ேலசாக இைழகிற�. அவன� ரகசிய( 

/ர� அவள� இ�தயைத உரசி2 சிலி3(கிற�. “t Z ைல( மீ?” ‘எ�ைன உன(/, 

பி92சி�(கா?’ 
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”	” விலக இடமி�லாம� அவ4 தன(/4ளாகேவ ஒ�@/வைத( க�� அவ� மீ��	 

ச�ேற வில/கிறா�. 

ெவளிேய மைழ ெப�� ெகா�9�(கிற�. ேர9ேயாவிலி�+� அ+த ‘�ர	,ப�’9� இைச 

.திய .திய லயவி+நியாச@கைள, ெபாழி+� ெகா�9�(கிற�. 

“ெரா	ப ந�லா இ�(/ இ�ேல?” - இ+த2 YXநிைலைய, ப�றி, இ+த அMபவைத( 

/றி� அவள� உண32சிகைள அறிய விைழ+� அவ� ேக�கிறா�. 

“ந�லா இ�(/.. ஆனா பய	மா இ�(ேக...” 

“பயமா? எ�(/.. எ�(/, பய,படO?” அவைள ேத�'கி�ற ேதாரைணயி� ேதாைள, 

ப�றி அவ� /W(கியேபா�, த� உட	பி� இ�+� நயமி(க ெப�ைமேய அ+த( /W(கலி� 

உதி3+த� ேபா�' அவ4 நிைல /ைல+� ேபாகிறா4: “என(/, பய	மா இ�(/; என(/ 

இெத�லா	 .�சா இ�(/...” 

“எ�(/ இ+த ஸ39பிேக� எ�லா	? “ எ�' த�M4 :னகியவாேற இ+த :ைற 

பி�வா@க, ேபாவதி�ைல எ�ற தH3மானேதா� மீ��	 அவைள அவ� ெந�@கி வ�கிறா�. 

“ேம ஐ கி8 Z?” 

அவA(/ எ�ன பதி� ெசா�வ� எ�' .6யவி�ைல. நா(/ .ரள ம'(கிற�. அ+த( 

/ளி6W	 :கெம�லா	 விய3� ேதக	 பத'கிற�. 

திDெர�' அவ4 காேதாரதிW	 க�ன@களிW	 உத�களிW	 தHயா� 

=��வி�டைத, ேபா� அவன� கர@களி� கிட+த அவ4 �9�9�, ‘,ள H8 ,ள H8” எ�' 

கதற( கதற, அவ� அவைள ெவறிெகா�� த$வி த$வி... அவ4 கதற� ெமலி+� ேத�+� 

அட@கி, ேபாகிற�. அவைன, பழி தH3,ப� ேபால இ,ேபா� அவள� கர@க4 இவன� க$ைத 

இ'க, பி�னி இைண+தி�(கி�றன. 

ெவளிேய... 

வான	 கிழி+� அ'ப�ட�! மி�ன�க4 சிதறி ெதறிதன! இ9ேயாைச :ழ@கி 
ெவ9த�! 

ஆ! அ+த இ9 எ@ேகா வி$+தி�(க ேவ��	. 

“நா� வ H��(/, ேபாகO	, ஐேயா! எ@க அ	மா ேத�வா...” 

கா6� கதைவ திற+� ெகா�� பி� z�9லி�+� அவ� இற@/கிறா�. அ+த 

ைமதானதி� /ழ	பி இ�+த ேச�றி� அவன� ஷூ8 அணி+த பாத	 .ைதகிற�. அவ� காைல 

உய3தியேபா� ‘சள(’ எ�' ெதறித ேச', கா6� மீ� கைறயா�, ப9கிற�. திற+த கதவி� 

வழிேய இர�ெடா� �ளிக4 கா�(/4 இ�+த அவ4 மீ�	 ெதறி(கி�றன. 
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உடலிேலா மனதிேலா உ'�கி�ற ேவதைனயா� த�ைன மீறி, ெபா@கி, ெபா@கி 
பிரவகி(/	 க�ணHைர அட(க :9யாம� அவனறியாதவா' அவ4 ெமௗனமாக அ$� 

ெகா�9�(கிறா4. 

:�.ற( கதைவ திற+� 9ைரவ3 சீ�9� அம3+த அவ� ேச' ப9+த காலணிைய( 

கழ�றி எறிகிறா�. ேர9ேயாF(க�கி� உ4ள அ+த, ெப�9ைய திற+� அதிலி�+� ஒ� 

சிகெர�ைட எ��, ப�ற ைவ�( ெகா��, N= Nெச�' .ைக வி�டவா' ‘Yயி@க	’ைம 

ெம�' ெகா�9�(கிறா�. 

இ+த விநா9ேய தா� வ H�9� இ�(க ேவ��	 ேபாலF	, அ	மாவி� ம9ைய( 

க�9(ெகா�� ‘ேஹா’ ெவ�' கதறி அ$� இ+த( ெகா�ைம(/ ஆ'த� ேத9( ெகா4ள 

ேவ��	 ேபாலF	 அவ4 உ4ேள ஓ3 அவசர	 மி/+� ெநE=	 நிைனF	 உடW	 

உண32சி;	 ந�ந�@/கி�றன. 

அவேனா சாவதானமாக சிகெர�ைட, .ைக�( ெகா�� உ�கா3+� 

ெகா�9�(கிறா�.அைத, பா3(க அவA(/ எ62ச� ப�றி( ெகா�� வ�கிற�. அ+த( 

கா�(/4ேள இ�,ப� ஏேதா பாைறகA(/ இைடேய;4ள ஒ� /ைகயி� அக,ப�ட� ேபா� 

ஒ� சமய	 பயமாகF	 ம' சமய	 அ�வ�,பாகF	 - அ+த சிகெர�9� ெந9 ேவ' வயி�ைற( 

/ம�ட- அ+த ைமதானதி� உ4ள ேச' :$வ�	 அவ4 மீ� வா62 ெசா6ய,ப�ட� ேபா� 

அவ4 உடெல�லா	 பி=பி=(கிறேத.... 

ந6 ஊைளமாதி6 ேர9ேயாவிலி�+� அ+த ‘�ர	,ப�’9� ஓைச உடைலேய இ� Iறாக, 

பிள,ப� ேபா� ெவளிேயறி,  பிளி'கிறேத... 

அவ4 த�ைன மீறிய ஓ3 ஆதிரதி� கிறH2சி�� அ$ைக( /ரலி� அல'கிறா4. “ 

எ�ைன வ H�9ேல ெகா�� ேபா� விட,ேபாறH@களா, இ�ைலயா?” 

அவன� ைக “ட,” எ�' ேர9ேயாைவ நி'�கிற�. 

“ேடா�� ஷU� ைல( த�!”  அவ� எ62ச� மி/+த /ரலி� அவைள எ2ச6(கிறா�. 

“கதாேத!” 

அவைன ேநா(கி இர�� கர@கைள;	 I,பி, ப6தாபமாக அ$தவா' அவ4 

ெகE=கிறா4. “எ@க அ	மா ேத�வா; எ�ைன( ெகா��ேபா� வ H�9ேல வி���டா உ@கA(/( 

ேகா9, .�ணிய	” எ�' ெவளிேய IறினாW	 மனதி�/4 “எ� .திைய2 ெச�,பால 

அ9(கO	. நா� இ,ப9 வ+தி�(கேவ Iடா�. ஐேயா! எ�ென�னேவா ஆயி�ேத” எ�ற 

.ல	பW	 எ@காவ� தைலைய ேமாதி உைட�( ெகா�டா� ேதவைல எ�ற ஆதிர:	 

N�� தகி(க, ப�கைள நறநறெவ�' க9(கிறா4. அ+த விநா9யி� அவ4 ேதா�றைத( 

க�� அவ� ந�@/கிறா�. 

“,ள H8... ேடா�� (6ேய� z�8” எ�' அவைள( ெகEசி ேவ�9( ெகா��, 

சலி,ேபா� காைர தி�,.கிறா�... 
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அ+த இ��ட சாைலயி� க�கைள Iசைவ(/	 ஒளிைய வா6 இைறதவா' உ'மி 
விைர+� ெகா�9�(கிற� கா3. 

“சீ! எ�ன கLட	 இ�! பி9(கேல�னா அ,பேவ ெசா�லி இ�(கலாேம. ஒ� 

அ�ைமயான சாய@கால, ெபா$� பாழாகி வி�ட�. பாவ	! இெத�லா	 காேலஜHேல ப92= 

எ�ன ப�ண, ேபாறேதா? இ�M	 Iட அழறாேள!” அவ� அவ4 ப(க	 தி�	பி அவளிட	 

ம�னி,. ேக��( ெகா4கிறா�. “ஐ ஆ	 ஸா6.. உன� உண32சிகைள நா� .�ப�தி இ�+தா�, 

தயF ெச�� ம�னி�( ெகா4.” 

...அவைள அவள� இடதி� இற(கி வி��வி�� இ+த நிகX2சிையேய மற+� நி	மதி 
காண ேவ��	 எ�கிற அவசரதி� அவ� காைர அதிேவகமாக ஓ��கிறா�. 

இ�M	 மைழ ெப��ெகா�� இ�(கிற�. 

ச+த9ேய இ�லாத �ர@( ேரா�ைட( கட+�, அழகிய ப@களா(கA	 J+ேதா�ட@கA	 

மி/+த அெவ�Z(களி� ./+�, ெப6ய ெப6ய க�9ட@க4 மி/+த அ+த, பிரதான பஜா6� 

ேபா�(ெகா�9�+த கா3 ஒ� /'கலான ெத�வி� தி�	பி அவள� வ H�ைட ேநா(கி, 

ேபா�(ெகா�9�+த�. 

‘இEேக நி'�@க4. நா� இற@கி( ெகா4Aகிேற�’ எ�' அவளாக2 ெசா�Wவா4 

எ�' அவள� ெத� ெந�@க ெந�@க அவ� ேயாசி�( காைர ெம�வாக ஓ��கிறா�. அவ4 

அ+த அளF(/(Iட விவர	 ெத6யாத ேபைத எ�பைத, .6+�ெகா�� அவேன ஓ6டதி� 

காைர நி'தி( I'கிறா�. “வ H� வைர(/	 ெகா�� வ+� நா� விட(Iடா�. அதனாேல நH 
இ@ேகேய இற@கி, ேபாயி�.... 	” அவைள, பா3(க அவM(ேக ப6தாபமா;	 வ�தமா;	 

இ�(கிற�. ஏேதா /�ற உண3வி�, அ�ல� கட� ப��வி�ட� ேபா�ற ெநEசி� உ'தலி� 

அவன� க�க4 கல@கி விவ8ைதய�ற க�ணH3 பளபள(கிற�. அவேன இற@கி வ+� ஒ� 

பணியா4 மாதி6 அவA(காக( கா6� கதைவ திற+� ெகா�� மைழ Bறலி� நி�'( 

ெகா�9�(கிறா�. உண32சிக4 மர�,ேபான நிைலயி� அவ4 தன� .தக@கைள2 

ேசக6�( ெகா�� கீேழ வி$+தி�+த அ+த2 சிறிய வ�ட வ9வமான எவ3சி�வ3 9ப� 

பா(ைஸ ேத9 எ��(ெகா�� ெத�வி� இற@கி அவ� :கைத, பா3(க :9யாம� தைல 

/னி+� நி�கிறா4. 

அ+த2 சிறிய ெத�வி�, மைழ இரவானதா� ஜன நடமா�டேம அ�றி�(கிற�. Bரதி� 

எ6+� ெகா�9�(/	 ெத� விள(கி� ம@கிய ெவளி2சதி� த� அ�ேக /4ளமா� /ழ+ைத 

மாதி6 நி�றி�(/	 அவைள, பா3(/	ேபா� அவ� த�M4ேள த�ைனேய ெநா+� 

ெகா4கிறா�. தன(கி�(/	 அளவிற+த =த+திரேம எUவளF ேகவலமான அ9ைமயா(கி 
இ�(கிற� எ�பைத அவ� எ�ணி, பா3(கிறா�. 

“ஆ	. அ9ைம! - உண32சிகளி� அ9ைம!” எ�' அவ� உ4ள	 உண�கிற�. அவ� 

அவளிட	 ரகஸிய	 ேபா� I'கிறா�: “ஐ ஆ	 ஸா6!” 

அவ4 அவைன :க	 நிமி3தி, பா3(கிறா4... ஓ! அ+த, பா3ைவ! 
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அவளிட	 எ�னேவா ேக�க அவ� உத�க4 �9(கி�றன. “எ�ன..” எ�ற ஒேர 

வா3ைதேயா� அவன� /ர� க	மி அைட�, ேபாகிற�. 

“ஒ�Oமி�ேல” எ�' Iறி அவ4 நக3கிறா4. 

அவA(/ :�னா� அ+த( கா3 விைர+� ெச�ைகயி� கா6� பி�னா� உ4ள அ+த2 

சிவ,. ெவளி2ச	 ஓ9 ஓ9 இ�ளி� கல+� மைறகிற�. 

Iடதி� ெதா@கிய அ6(ேக� விள(/ அைண+� ேபாயி�+த�. சைமயலைறயி� ைக 

ேவைலயாக இ�+த அ	மா, Iட	 இ��� கிட,பைத, பா3� அைண+த விள(ைக 

எ��(ெகா�� ேபா� ஏ�றி( ெகா�� வ+� மா�9யேபா�, Iட�( க9காரதி� மணி 
ஏழைர ஆகிவி�டைத( க�� திDெர�' மனசி� எ�னேவா பைத(க தி�	பி, பா3தேபா�, 

அவ4 ப9ேயறி( ெகா�9�+தா4. 

மைழயி� நைன+� தைல ஒ� ேகால	 �ணி ஒ� ேகாலமா� வ�கி�ற மகைள, 

பா3த�ேம வயி�றி� எ�னேமா ெச�த� அவA(/: “எ�ன9 இ�, அல@ேகால	?” 

அவ4 ஒ� சிைல அைசவ� மாதி6( Iட�(/ வ+தா4; அ6(ேக� விள(/ 

ெவளி2சதி� ஒ� சிைல மாதி6ேய அைசவ�' நி�றா4. “அ	மா!” எ�' /:றி வ+த 

அ$ைகைய தாயி� ேதா4மீ� வா� .ைத� அைட�( ெகா�� அவைள இ'க 

த$வியவாேற /W@கி( /W@கி அ$தா4! 

அ	மாவி� மன=(/4, ஏேதா விப`த	 நட+�வி�ட� .6வ� ேபாலF	 .6யாமW	 

கிட+� ெந�9�'. 

”எ�ன9, எ�ன நட+த�? ஏ� இUவளF ேநர	? அழாம� ெசா�W” த�மீ� வி$+� 

த$வி(ெகா�� .$மாதி6 �9(/	 மகளி� ேவதைன(/( காரன	 ெத6யாவி�டாW	, அ� 

ேவதைன எ�ற அளவி� உண3+�, அ+த ேவதைன(/ தாM	 ஆ�ப�� மன	 கல@கி அ$� 

:+தாைனேயா� க�கைள �ைடதவா' மகளி� :�கி� ஆதரேவா� த�9( ெகா�தா4: 

“ஏ�9, ஏ� இ,ப9 அழேற? ெசா�W” 

தாயி� :கைத, பா3(க :9யாம� அவ4 ேதாளி� :க	 .ைததவா' அவ4 காதி� 

ம��	 வி$கிற மாதி6 ெசா�னா4. அ$ைக அட@கி ெம�வாக ஒலித /ரலி� அவ4 ெசா�ல 

ஆர	பித உடேனேய த�மீ� ஒ�9( கிட+த அவைள, பி6� நி'தி, விலகி நி�' சபி(க,ப�ட 

ஒ� நHச, ெப�ைண, பா3,ப�ேபா� அ�வ�� நி�றா4 அ	மா. 

அ+த, ேபைத, ெப� ெசா�லி( ெகா�9�+தா4. “மைழ ெகா��( ெகா��M 

ெகா�9�! ப8ேஸ வர�ேல. அதனா�தா� கா6ேல ஏறிேன� - அ,.ற	 எ@ேகேயா கா�மாதி6 

ஒ� இட	.... மMஷாேள இ�ைல... ஒேர இ���. மைழயா இ�+தாW	 எற@கி ஓ9 

வ+�டலா	M பா3தா என(ேகா வழி;	 ெத6யா�.. நா� எ�ன ப�Oேவ�? அ,.ற	 வ+� 

வ+�... ஐேயா! அ	மா...அவ� எ�ென....” 
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-அவ4 ெசா�லி :9,பத�/4 பா3ைவயி� மி�ன� J2சிக4 பற,ப�ேபா� அ+த அைற 

அவள� காதிேலா, ெந�றி, ெபா�திேலா எ@ேகேயா வசமா� வி$+த�. Iட� Nைலயி� 

அவ4 =��� விழ, ைகயி� இ�+த .தக@க4 நா�.ற:	 சிதறி 9ப� பா(8 கீேழ வி$+� 

கணகண� உ��ட�. 

“அ9,பாவி! எ� தைலயிேல ெந�,ைப( ெகா�9�டாேய..” எ�' அலற திற+த வா�, 

திற+த நிைலயி� அைடப�ட�. 

அ� நா�/ /9தன@க4 உ4ள வ H�. சத	 ேக��, பி� க�9லி�+� சில3 அ@ேக ஓ9 

வ+தா3க4. 

“எ�ன9, எ�ன விஷய	?” எ�' ஈர(ைகைய :+தாைனயி� �ைட�( ெகா�� 

=வாரசியமா� விசா6த வ�ண	 Iட�(ேக வ+� வி�டா4 பி� க�� மாமி. 

“ஒ�Oமி�ைல. இ+த( ெகா�டற மைழயிேல அ,ப9 எ�ன /9 :$கி, ேபா2=? 

ெத,பமா நைனE=�� வ+தி�(கா4. காைச, பணைத( ெகா�9, ப9(க ெவ2=, ப`�ைச(/ 

நா4 ெந�@கற,ேபா ப�� ெதாைல2சா எ�ன ப�ற�? ந�ல ேவைள, அவ அ�ணா இ�ேல; 

இ�+தா� இ+ேநர	 ேதாைல உ62சி�,பா�” எ�' ெபா�யாக அ@கலா��( ெகா�டா4 

அ	மா. 

”ச6 ச6, வி�. இ�(/, ேபா� /ழ+ைதேய அ9,பாேளா?” பி� க�� அ	மாA(/ விஷய	 

அUவளF =ரதாக இ�ைல. ேபா�வி�டா4. 

வாச� கதைவ;	 Iட� ஜ�ன�கைள;	 இ$� N9னா4 அ	மா. ஓ3 அைறயி� 

Jைன(/�9 மாதி62 =��� வி$+� - அ+த அ9(காக( ெகாEச	 Iட ேவதைன, படாம� 

இ�M	 பலமாக த�ைன அ9(க மா�டாளா, உயி3 ேபா/	 வைர த�ைன மிதி� �ைவ(க 

மா�டாளா எ�' எதி3பா3� அைசவ�'( கிட+த மகைள எ6,ப� ேபா� ெவறி� விழிதா4 

அ	மா. 

‘இவைள எ�ன ெச�யலா	?... ஒ� ெகௗரவமான /�	பைதேய கைற,ப�தி�டாேள?... 

ெத�வேம! நா� எ�ன ெச�ேவ�?” எ�' தி�	பி, பா3தா4. 

அ	மாவி� பி�ேன சைமயலைறயிேல அ�,பி� வா�(/4ேள தH2=வாைலக4 

=ழ�ெற6ய( க@/க4 கன�'( ெகா�9�+தன.... 

‘அ,ப9ேய ஒ� :ற	 ெந�,ைப அ4ளி வ+� இவ4 தைலயி� ெகா�9னா� எ�ன’ 

எ�' ேதா�றி�'. 

-அவ4 க� :� தHயி� ந�ேவ கிட+� .$ைவ, ேபா� ெநளி+� க�கி2 சா/	 மகளி� 

ேதா�ற	 ெத6+த�. 

‘அ,.ற	? அ�ட� இ+த( கள@க	 ேபா� வி�மா? ஐேயா! மகேள உ�ைன எ� ைகயா� 

ெகா�ற பி� நா� உயி3 வாழவா?... நாM	 எ� உயிைர, ேபா(கி( ெகா�டா�?’ 
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‘	... அ,.ற	? அ�ட� இ+த( கள@க	 ேபாயி�மா?’ அ	மாF(/ ஒ�'	 .6யவி�ைல. 

மகளி� I+தைல, ப�றி :கைத நிமி3தி B(கி நி'தினா4 அ	மா. 

ந�( Iடதி� ெதா@கிய அ6(ேகனி� தி6ைய உய3தி ஒளி I�9 அைத( ைகயி� 

எ��( ெகா�� மகளி� அ�ேக வ+� நி�' அவைள தைல :த� கா�வைர ஒUேவா3 

அ@/லமாக உ�' உ�', பா3தா4. அ+த, பா3ைவைய தா@க மா�டாம� அவ4 :கைத 

N9( ெகா�� “ஐேயா அ	மா! எ�ைன, பா3(காேதேய�” எ�' :�/, .றைத தி�,பி( 

ெகா�� =வ6� :க	 .ைத� அ$தா4.... 

“அட கடFேள! அ+த, பாவி(/ நH தா� Iலி ெகா�(கO	” எ�' வாைய, ெபாதி( 

ெகா�� அ+த :க	 ெத6யாத அவைன( /:றி2 சபிதா4 அ	மா. அவைள ெதா�வத�/ 

தன� ைகக4 IசினாW	, அவைள தாேன தH��வத�/( Iசி ஒ�(கினா� அவ4 ேவ' எ@ேக 

தEச	 ./வா4 எ�' எ�ணிய க�ைணயினா� சகி�( ெகா�� தன� ந�@/	 ைககளா� 

அவைள ெதா�டா4. ‘எ� தைலெய$ேத’ எ�' ெப�N2ெசறி+தவா', இவைள( 

ேகாபி,பதிேலா த�9,பதிேலா இத�/, ப6கார	 காண :9யா� எ�' ஆழமா� உண3+� 

அவைள( ைக,பி9யி� இ$�( ெகா�� அ6(ேக� விள(/(ட� பாPைம ேநா(கி நட+தா4. 

‘இ,ப எ�ன ெச�யலா	? அவைன யா��M க�� பி92=�டா?..... அவ� தைலயிேலேய 

இவைள( க�9டறேதா? அட ெத�வேம... வாX(ைக :$�	 அ,ப9,ப�ட ஒ� மி�கேதாட 

இவைள வாழ வ2=டறதா? அ�(/ இவைள( ெகா�Mடலாேம? எ�ன ெச�யற�!’ எ�' 

அ	மாவி� மன	 கிட+� அர�றிய�! 

பாPமி� த�ணH3 ெதா�9யி� அ�ேக அவைள நி'தி மாடதி� விள(ைக 

ைவ�வி��, தானறி+த ெத�வ@கைளெய�லா	 வழிப�� இ+த ஒ�'மறியா, ேபைதயி�மீ� 

ப��வி�ட கைறைய( க$வி( கள@கைத, ேபா(/மா' பிரா3தி�( ெகா�டா4 அ	மா. 

/ளி6� ந�@/கிறவ4 மாதி6 மா3பி�மீ� /'(காக( ைககைள( க�9(ெகா�� Iனி( 

/'கி நி�றி�+தா4 அவ4. 

க�கைள இ'க N9(ெகா�� சிைல மாதி6 இ�(/	 மகளிட	 ஒ� வா3ைத ேபசாம� 

அவள� ஆைடகைள ெய�லா	 தாேன கைள+தா4 அ	மா. இ�,.(/( கீX வைர பி�னி 

ெதா@கிய சைடைய, பி6� அவள� ெவ�ைமயான :�ைக மைற�, பரதி வி�டா4. 

:ழ@கா�கைள( க�9( ெகா�� ஒ� ய+திர	 மாதி6( /'கி உ�கா3+த அவ4 தைலயி� 

/ட	 /டமா� ெதா�9யிலி�+த நHைர எ��( ெகா�9னா4. அவ4 தைலயி� சீய(கா� Bைள 

ைவ� ேத�தவா' ெம�லிய /ரலி� அ	மா விசா6தா4: “உன(/ அவைன 

ெத6;ேமா?...” 

“	ஹூ	...” 

“அழிE= ேபாறவ�. அவைன எ�ன ெச�தா� ேதவைல!” 

- ப�கைள( க9�( ெகா�� சீய(கா� ேத�த விர�கைள, .லி மாதி6 வி6�( 

ெகா�� க�களி� ெகாைல ெவறி ெகா,பளி(க ெவறித பா3ைவ;ட� நிமி3+� நி�றா4. 
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’	.... வாைழ ஆ9னாW	 வாைழ(/2 ேசத	, :4 ஆ9னாW	 வாைழ(/தா� ேசத	’ - 

எ�' ெபா@கி வ+த ஆேவச	 தணி+�, ெப�ணினதி� தைல எ$ைதேய ேத�� அழி,ப� 

ேபா� இ�M	 ஒ� ைக சீய(காைய ஆவ4 தைலயி� ைவ�, பரபரெவ�' ேத�தா4. 

ஏேனா அ+த2 சமய	 இவைள இர�� வய=( /ழ+ைதயாக வி�� இற+� ேபான த� 

கணவைன நிைன�( ெகா�� அ$தா4. ‘அவ3 ம��	 இ�+தாெர�றா� - மகராஜ�, இ+த( 

ெகா�ைமெய�லா	 பா3(காம� ேபா�2 ேச3+தாேர?’ 

“இ� யா�(/	 ெத6ய( Iடா� ெகாழ+ேத! ெத6Eசா அேதாட ஒ� /�	பேம அழிE= 

ேபா/	. ந	 வ H�9ேல;	 ஒ� ெபா� இ�(ேக, அவA(/ இ,ப9 ஆகி இ�+தா எ�ன 

ப�Oேவா	M ேயாசி(கேவ மா�டா. பர	பைர �ேவஷ	 மாதி6 /லைதேய பாX 

ப�ணி�வா... மதவாைள2 ெசா�ேறேன. இ�ெனா�த�(/�னா எ� நா(ேக இ,ப9, 

ேப=மா? ேவற மாதி6தா� ேப=	. எUவளF ேபசி இ�(/!” எ�' .ல	பி( ெகா�ேட ெகா9யி� 

கிட+த ��ைட எ�� அவ4 தைலைய �வ�9னா4. தைலைய �வ�9யபி� அவைள :க	 

நிமி3தி, பா3தா4. க$வி �ைடத பீ@கா� மாதி6 வாலிபதி� கைறக4 Iட, ப9வத�/ 

வழியி�லாத அ+த( /ழ+ைத :கைத2 ச�' ேநர	 உ�', பா3� மகளி� ெந�றியி� 

ஆதரேவா� :தமி�டா4. “நH =தமாயி�ேட9 /ழ+ேத, =தமாயி�ேட. உ� ேமேல 

ெகா�9ேனேன அ� ஜலமி�ேல9, ஜல	 இ�ல. ெந�,.�M ெநைன2=(ேகா. உ� ேமேல 

இ,ேபா கைறேய இ�ேல. நH பளி@/D. பளி@/.. மனசிேல அ$(/ இ�+தாதா�9 அ$(/. உ	 

மன= என(/ ெத6யற�. உலக�(/ ெத6;ேமா? அ�(காகதா� ெசா�ேற�. இ� 

உலக�(/ ெத6யேவ Iடா��M. எ�னD அ,ப9, பா3(கேற? ெத6E=�டா எ�ன 

ப�ற��M பா3(கறியா? எ�ன9 ெத6ய, ேபாற�? எவேனாடேயா நH கா3ேல வ+ேத�Mதாேன 

ெத6ய, ேபாற�? அ�(/ ேமேல க�ணாேல பா3(காதெத, ேபசினா அ+த வாைய( கிழி(க 

மா�டாளா? 	... ஒ�Oேம நட(கேல9, நட(கேல! கா3ேல ஏறி�� வ+தைத ம��	 பா3�( 

கைத க��வாேளா? அ,பி9, பா3தா ஊ3ேல எUவளேவா ேப� ேமல கைத க�ட ஒ� /	ப� 

இ�(/. அவாேள வி�9.. உ� ந�ல�(/தா� ெசா�ேற�. உ� மனசிேல ஒ� கைற;மி�ேல. 

நH =தமா இ�(ேக�M நHேய ந	பO	கிற�(/2 ெசா�ேற�9... நH ந	... நH =தமாயி�ேட, நா� 

ெசா�ற� சய	, நH =தமாயி�ேட....? ஆமா - ெத�விேல நட+� வ�	ேபா� எதைன த�ைவ 

அசி@கைத( காலிேல மிதி2=டேறா	... அ�(காக( காைலயா ெவ�9, ேபா��டேறா	? 

க$வி�� Jைஜ அைற(/( Iட, ேபாேறாேம; சாமி ேவ�டா	M ெவர�டவா ெச�யறா3 - 

எ�லா	 மன=தா�9... மன= =தமா இ�(கO	... ஒன(/ அகலிைக கைத ெத6;ேமா? 

ராமேராட பாத �ளி ப�� அவ .னிதமாயி�டா4�M ெசா�Wவா, ஆனா அவ மனசாேல ெக��, 

ேபாகைல. அதனாேலதா� ராமேராட பாத �ளி அவ ேமேல ப���. எ�(/2 ெசா�ேற�னா... 

வ Hணா உ� மன=	 ெக��, ேபாயிட( Iடா� பா�.. ெக�ட கனF மாதி6 இெத மற+��.. உன(/ 

ஒ�Oேம நட(க�ேல..” 

ெகா9யி� �ைவ� உல3தி( கிட+த உைடகைள எ�� த+� அவைள உ�தி( 

ெகா4ள2 ெசா�னா4 அ	மா. 

“அெத�ன வாயிேல ‘சவ( சவ(’�M ெம�லேற?’ 

“Yயி@க	.” 
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“க�மைத �,.... சீ! �.9. ஒ� தடைவ வாைய2 =தமா அல	பி( ெகா,.ளி2=�� வா” 

எ�' Iறிவி��, Jைஜ அைற(/2 ெச�றா4 அ	மா. 

=வாமி படதி� :�ேன மன	 கசி+� உ�க த�ைன மற+� சில விநா9க4 நி�றா4 

அ	மா. ப(கதி� வ+� நி�ற மகைள “ெகாழ+ேத, ‘என(/ ந�ல வாX(ைகைய( ெகா�’�M 

கடFைள ேவ�9(ேகா. இ,ப9 எ�லா	 ஆன�(/ நாM+தா� காரண	. வ�=(/ அ+த 

ெபா�ைண ெவளிேய அM,பறேம, உலக	 ெக��( ெகட(ேக�M என(/	 ேதாணாேம 

ேபா2ேச? எ� ெகாழ+ேத காேலஜH(/	 ேபாறாேள@கற J6,பிேல என(/ ஒ�Mேம ேதாண�ேல. 

அ�Fமி�லாம என(/ நH இ�M	 ெகாழ+ைத தாேன! ஆனா நH இனிேம உலக�(/( ெகாழ+ைத 

இ�ேல9! இைத மற+�� எ�ன, மற+���னா ெசா�ேன�? இ�ேல, இைத மற(காம இனிேம 

நட+�(ேகா. யா3கி�ேட;	 இைத, பதி, ேபசாேத. இ+த ஒ� விஷயதிேல ம��	 

ேவ�9யவா, ெந�(கமானவா�M கிைடயா�. யா3கி�ேட;	 இைத2 ெசா�லேல�M எ� 

ைகயி� அ92= சதிய	 ப�O, 	: ஏேதா த�Mைடய ரகசியைத( கா,பா�'வத�/ 

வா(/'தி ேக�ப�ேபா� அவ4 எதிேர ைகேய+தி நி�/	 தாயி� ைக மீ� கரைத ைவ� 

இ'க, ப�றினா4 அவ4: “சதியமா யா3கி�ட;	 ெசா�ல மா�ேட�...” 

“ப`�ைசயிேல நிைறய மா3( வா@கி�� வராேள, சம� சம��M 

நிைன2சி�9�+ேத�. இ,பதா� நH சமதா ஆகியி�(ேக. எ,பF	 இனிேம சமதா 

இ�+�(ேகா” எ�' மகளி� :கைத ஒ� ைகயி� ஏ+தி, இ�ெனா� ைகயா� அவ4 

ெந�றியி� விJதிைய இ�டா4 அ	மா. 

அ+த, ேபைதயி� க�களி� Jைஜ அைறயி� எ6+த /� விள(/2 =ட6� பிரைப 

மி�னி, பிரகாசித�. அ� ெவ'	 விள(கி� நிழலா�ட	 ம��	 அ�ல. அதிேல :$ 

வள32சி;�ற ெப�ைமயி� நிைறேவ பிரகாசி,பைத அ+த தா� க�� ெகா�டா4. 

அேதா, அவ4 க�76(/, ேபா�(ெகா�9�(கிறா4. அவ4 ெச�Wகி�ர பாைதயி� 

Q�'(கண(கான டா	பீகமான கா3க4 /'(கிடதா� ெச�கிறன. ஒ�ைறயாவ� அவ4 

ஏறி��, பா3(க ேவ��ேம! சில சமய@களி� பா3(கிறா4. அ+த, பா3ைவயி� த� வழியி� 

அ+த( காேரா அ+த( கா6� வழியி� தாேனா /'(கி�� ேமாதி(ெகா4ள( Iடாேத எ�ற 

ஜா(கிரைத உண32சி ம��ேம இ�(கிற�. 
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நகர� - /ஜாதா 
--------- 

“பாB7ய0களி� இரBடா� தைலநகர� ம�ைர. பBைடய ேதச� படDகளி 

‘ம6ரா’ எ�] காண�ப'வ��, ஆDகில�தி ’ம�ரா’ எ�] ெசால�ப'வ��, 

கிேர=க0களா ‘ெமேதாரா’ எ�] Iறி=க�ப'வ�� இ�தமி* ம�ைரேயயா�.” 

-கா'ெவ ஒ�பில=கண� 

=வ3களி� ஓர9 உயர எ$�(களி� விள	பர@க4 விதவிதமாக ஒ�றி வாX+தன. 

நிஜா	 ேல9 .ைகயிைல - ஆ3.ேக.க�பா9க4 - எ2ச6(ைக! .ர�சி தH; =விேசஷ( I�ட@க4 - 

ஹாஜி Nசா ஜFளி(கைட (ஜFளி(கட�) - 30.9.73 அ�' கடFைள ந	பாதவ3க4 =ம(க, ேபா/	 

தH2ச�9க4. 

ம�ைரயி� ஒ� சாதாரண தின	. எ,ேபா�	 ேபால ‘ைப,’ அ�ேக /ட@க4 

மனித3கA(காக வ6ைச தவ	 இ�+தன. சி�ன, ைபய�க4 ‘ெட�டான8’ கவைல இ�றி 
ம�ணி� விைளயா9( ெகா�9�+தா3க4. பா�9ய� ேபா(/வர�( கழக ப8க4 ேதசிய	 

கல+த Dஸ� .ைக பர,பி(ெகா�9�+தன. விைற,பான கா�சரா� ச�ைட அணி+த, ,ேராD� 

ேபாதா ேபாa8கார3க4 ‘இ@கி��	 அ@கி��	’ ெச�W	 வாகன-மானிட ேபா(/வரைத( 

க��,ப�தி( ெகா�9�+தா3க4. நக6� மனித இய(க	 ஒ�வித ,ெரௗனிய� இய(க	ேபா� 

இ�+த� (ெபௗதிக	 ெத6+தவ3கைள( ேக�கF	.) கத3 ச�ைட அணி+த ெம�லிய, அதிக 

நHளமி�லாத ஊ3வல	 ஒ�' சாைலயி� இட�.றதி� அரசா@கைத விைலவாசி 
உய3F(காக தி�9 ெகா�ேட ஊ3+த�. ெச�,பி�லாத ட,பா(க�� ஜன@க4, மீனா�சி 
ேகாயிலி� 8த	பித ேகா.ர@க4, வ�றிய ைவைக, பால	 - ம�ைர! 

ந	 கைத இ+த நகர�(/ இ�' வ+தி�(/	 ஒ� ெப�ைண, ப�றிய�. வ4ளிய	மா4 

த� மக4 பா,பாதி;ட� ம�ைர ெப6யா8பதி6யி� ஓ.பி. 9பா3�ெம�9� கா6டா6� 

காதி�+தா4. :த� தின	 பா,பாதி(/ =ர	. கிராம ,ைரம6 ெஹ� ெச��ட6� கா�9யதி� 

அ+த டா(ட3 பய@கா�9 வி�டா3. “உடேன ெப6ய ஆ8பதி6(/ எ����, ேபா” எ�றா3. 

அதிகாைல ப8 ஏறி... 

பா,பாதி 8�ெர2ச6� கிட+தா4. அவைள2 YX+� ஆ' டா(ட3க4 இ�+தா3க4. 

பா,பாதி(/ ப�னிர�� வய� இ�(/	. இர�� N(/	 /த,ப�� ஏைழ( க�னா9 க�க4 

ஆ8பதி6 ெவளி2சதி� பளி2சி�டன. ெந�றியி� விJதி( கீ�'. மா3.வைர ேபா3த,ப�� 

ெத6+த ைகக4 /2சியா� இ�+தன. பா,பாதி ஜூர B(கதி� இ�+தா4. வா� திற+தி�+த�. 

ெப6ய டா(ட3 அவ4 தைலைய தி�,பி, பா3தா3. க� இர,ைபைய B(கி, பா3தா3. 

க�ன@கைள விரலா� அ$தி, பா3தா3. விர�களா� ம�ைடேயா�ைட உண3+� பா3தா3. 

ெப6ய டா(ட3 ேம�நா�9� ப9தவ3. ேபா8� கிராஜூேவ� வ/,.(க4 எ�,பவ3. ,ெராஃபஸ3. 

அவைர2 =�றிW	 இ�+தவ3க4 அவ6� டா(ட3 மாணவ3க4. 

“Acute case of Meningitis. Notice the..." 

வ4ளிய	மா4 அ+த, .6யாத ச	பாஷைணயிRேட த� மகைளேய ஏ(க�ட� 

ேநா(கி(ெகா�9�+தா4. =�றிW	 இ�+தவ3க4 ஒUெவா�வராக வ+� ஆஃ,த�மா8ேகா, 
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Nல	 அ+த, ெப�ணி� க�O(/4ேள பா3தா3க4. டா32 அ9� விழிக4 நக�கி�றனவா 

எ�' ேசாதிதா3க4. /றி,.க4 எ��( ெகா�டா3க4. 

ெப6ய டா(ட3, “இவைள அ�மி� ப�ணிட2 ெசா�W@க4” எ�றா3. 

வ4ளிய	மா4 அவ3க4 :க@கைள மா�றி மா�றி, பா3தா4. அவ3களி� ஒ�வ3, “இத 

பா�	மா, இ+த ெப�ைண உடேன ஆ8பதி6யி� ேச3(கO	. அேதா அ@ேக 

உ�கா3+தி�(காேர, அவ3கி�ட ேபா. சீ�� எ@ேக?” எ�றா3. 

வ4ளிய	மாளிட	 சீ�� இ�ைல. 

“ச6, அவ� ெகா�,பா�. நH வா�யா இ,ப9 ெப6யவேர!” 

வ4ளிய	மா4 ெப6ய டா(டைர, பா3�, “அ�யா, /ள+ைத(/2 ச6யா��@களா?” 

எ�றா4. 

“:த�ேல அ�மி� ப�O. நா@க பா3�(கேறா	. டா(ட3 தனேசகர�, நாேன இ+த( 

ேகைஸ, பா3(கிேற�. z த� ஷி இ8 அ�மி�ட�. என(/ கிளா8 எ�(கO	. ேபாயி�� 

வ+த�	 பா3(கேற�.” 

ம�றவ3க4 .ைடYழ அவ3 ஒ� ம+தி6ேபா� கிள	பி2 ெச�றா3. டா(ட3 தனேசகர� 

அ@கி�+த சீனிவாசனிட	 ெசா�லிவி��, ெப6ய டா(ட3 பி�னா� விைர+தா3. 

சீனிவாச� வ4ளிய	மாைள, பா3தா�. 

“இ@ேக வா	மா. உ� ேப3 எ�ன...? ேட� சாF கிரா(கி! அ+த 6ஜி8தைர எ�டா!” 

”வ4ளிய	மாஅ4.” 

“ேபஷ�� ேப�?” 

“அவ� இற+� ேபா��டா�@க.” 

சீனிவாச� நிமி3+தா�. 

“ேபஷ���னா ேநாயாளி... யாைர2 ேச3(கO	?” 

“எ� மகைள@க.” 

“ேப� எ�ன?” 

”வ4ளிய	மாA@க.” 

“எ�ன ேச�ைடயா ப�ேற? உ� மக ேப3 எ�ன?” 
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“பா,பாதி.” 

“பா,பாதி!... அ,பாடா. இ+தா, இ+த2 சீ�ைட எ��(கி��, ேபாயி இ,ப9ேய ேநரா, 

ேபானி�னா அ@ேக மா9, ப9(கி�ட நா�காலி ேபா��(கி�� ஒ�த3 உ�கா3+தி�,பா3. 

வ�மான	 பா3(கறவ�. அவ�கி�ட ெகா�.” 

”/ள+ைத@க?” 

“/ள+ைத(/ ஒ�O	 ஆவா�. அ,ப9ேய ப�தி�(க��	. Iட யா�	 வ�ைலயா? நH 
ேபா� வா... விஜயர@க	 யா��யா?” 

வ4ளிய	மாA(/, பா,பாதிைய வி��, ேபாவதி� இLடமி�ைல. அ+த கிZ 

வ6ைச;	 அ+த வாசைன;	 அவA(/( /ம�9( ெகா�� வ+த�. இற+� ேபான த� கணவ� 

ேம� ேகாப	 வ+த�. 

அ+த2 சீ�ைட( ெகா�� அவ4 எதிேர ெச�றா4. நா�காலி காலியாக இ�+த�. அத� 

:�கி� அ$(/ இ�+த�. அ�ேக இ�+தவ6ட	 சீ�ைட( கா�9னா4. அவ3 எ$தி(ெகா�ேட 

சீ�ைட இட� க�ணி� கா�பாகதா� பா3தா3. “இ�	மா, அவ� வர��	” எ�' காலி 
நா�காலிைய( கா�9னா3. வ4ளிய	மாA(/ தி�	பி த� மகளிட	 ெச�ல ஆவ� 

ஏ�ப�ட�. அவ4 ப9(காத ெநEசி�, காதி�,பதா.. /ழ+ைதயிட	 ேபாவதா எ�கிற பிர2சிைன 

உலகளF(/ வி6+த�. 

‘ெரா	ப ேநரமாF@களா?’ எ�' ேக�க, பயமாக இ�+த� அவA(/. 

வ�மான	 மதி,பி�பவ3 த� ம�மாைன அ�மி� ப�ணி வி�� ெம�வாக வ+தா3. 

உ�கா3+தா3. ஒ� சி�9ைக, ெபா9ைய N(கி� N�' தடைவ ெதா��(ெகா�� க32சீ,ைப( 

கயிறாக2 =��9 ேத��(ெகா�� ='=',பானா3. 

“த பா3. வ6ைசயா நி(கO	. இ,ப9 ஈச,J2சி மாதி6 வ+தH@க�னா எ�ன ெச�யற�?” 

வ4ளிய	மா4 :,ப� நிமிஷ	 காதி�+தபி� அவ4 நH�9ய சீ�� அவளிடமி�+� 

பி�@க,ப�ட�. 

”டா(ட3கி�ட ைகெய$� வா@கி(கி�� வா. டா(ட3 ைகெய$ேத இ�ைலேய அதிேல!” 

“அ�(/ எ@கி��, ேபாவO	?” 

“எ@ேக�+� வ+ேத?” 

“Nனா�9,ப�9@க!” 

கிளா3( “ஹ” எ�றா3. சி6தா3. “Nனா�9,ப�9! இ@ேக ெகா�டா அ+த2 சீ�ைட.” 

சீ�ைட ம'ப9 ெகா�தா4. அவ3 அைத விசிறிேபா� இ,ப9 தி�,பினா3. 
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”உ� .�சM(/ எ�ன வ�மான	?” 

“.�ச� இ�a@க.” 

“உன(/ எ�ன வ�மான	?” 

அவ4 .6யாம� விழிதா4. 

“எதைன Pபா மாச	 ச	பாதி,ேப?” 

”அ',.(/, ேபானா ெந�லா( கிைட(/	. அ,.ற	 க	., ேகவர/!” 

“Pபா கிைடயாதா!... ச6 ச6. ெதா�R' Pபா ேபா�� ைவ(கேற�.” 

“மாச@களா?” 

“பய,படாேத. சா3T ப�ணமா�டா@க. இ+தா, இ+த2 சீ�ைட எ��(ெகா�� இ,ப9ேய 

ேநரா, ேபா� இட� ப(க	 - பீ2சா@ைக, ப(க	 தி�	.. =வதிேல அ	. அைடயாள	 

ேபா�9�(/	. 48ஆ	 ந	ப3 P:(/, ேபா.” 

வ4ளிய	மா4 அ+த2 சீ�ைட இ� கர@களிW	 வா@கி( ெகா�டா4. கிளா3( ெகா�த 

அைடயாள@க4 அவ4 எளிய மனைத ேமW	 /ழ,பியி�(க, கா�றி� வி�தைல அைட+த 

காகித	ேபா� ஆ8பதி6யி� அைல+தா4. அவA(/, ப9(கவரா�. 48ஆ	 ந	ப3 எ�ப� 

உடேன அவ4 ஞாபகதிலி�+� விலகி இ�+த�. தி�	பி, ேபா� அ+த கிளா3(ைக( ேக�க 

அவA(/ அ22சமாக இ�+த�. 

ஒேர 8�ெர2ச6� இர�� ேநாயாளிக4 உ�கா3+�ெகா��, பாதி ப��(ெகா�� 

N(கி� /ழா� ெச�கி இ�(க அவைள( கட+தா3க4. ம�ெறா� வ�9யி� ஒ� ெப6ய 

வாயக�ற பாதிரதி� சா	பா3 சாத	 நக3+� - ெகா�9�+த�. ெவ4ைள( /�லா�க4 

ெத6+தன. அல@க6�(ெகா��, ெவ4ைள( ேகா� அணி+� ெகா��, 8ெடதா8ேகா, 

மாைலயி��, ெப� டா(ட3க4 ெச�றா3க4. ேபாa8கார3க4, காபி ட	ள3கார3க4, ந38க4 

எ�ேலா�	 எ�லா திைசயிW	 நட+�ெகா�9�+தா3க4. அவ3க4 அவசரதி� இ�+தா3க4. 

அவ3கைள நி'தி( ேக�க அவA(/ ெத6யவி�ைல. எ�ன ேக�ப� எ�ேற அவA(/ 

ெத6யவி�ைல. ஏேதா ஒ� அைறயி� :� /	பலாக நி�' ெகா�9�+தா3க4. அ@ேக ஒ� 

ஆ4 அவ4 சீ��, ேபால, பல ப$,.2 சீ��(கைள2 ேசக6�(ெகா�9�+தா�. அவ� ைகயி� 

த� சீ�ைட( ெகா�தா4. அவ� அைத( கவனமி�லாம� வா@கி( ெகா�டா�. ெவளிேய 

ெபEசி� எ�ேலா�	 காதி�+தா3க4. வ4ளிய	மாA(/, பா,பாதியி� கவைல வ+த�. 

அ+த, ெப� அ@ேக தனியாக இ�(கிறா4. சீ��(கைள2 ேசக6தவ� ஒUெவா� ெபயராக( 

I,பி��(ெகா�9�+தா�. I,பி�� வ6ைசயாக அவ3கைள உ�கார ைவதா�. 

பா,பாதியி� ெபய3 வ+த�	 அ+த2 சீ�ைட, பா3�, ‘இ@க ெகா�� வ+தியா! இ+தா,” சீ�ைட 

தி�,பி( ெகா��, “ேநரா�, ேபா,” எ�றா�. வ4ளிய	மா4, “அ�யா, இட	 ெத6யலி@கேள” 

எ�றா4. அவ� ச�' ேயாசி� எதிேர ெச�ற ஒ�வைன த�� நி'தி, “அம�ராT, இ+த 
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அ	மாA(/ நா�பதி எ�டா	 ந	பைர( கா���யா. இ+த ஆ4 பி�னா9ேய ேபா. இவ3 

அ@ேகதா� ேபாறா3” எ�றா�. 

அவ4 அம�ராஜி� பி�ேன ஓடேவ�9யி�+த�. 

அ@ேக ம�ெறா� ெபEசி� ம�ெறா� I�ட	 I9யி�+த�. அவ4 சீ�ைட ஒ�வ� 

வா@கி(ெகா�டா�. வ4ளிய	மாA(/ ஒ�'	 சா,பிடாததாW	, அ+த ஆ8பதி6 

வாசைனயினாW	 ெகாEச	 =�றிய�. 

அைரமணி கழி� அவ4 அைழ(க,ப�டா4. அைறயி� உ4ேள ெச�றா4. எதி3 எதிராக 

இ�வ3 உ�கா3+� காகித, ெப�சிலா� எ$தி(ெகா�9�+தா3க4. அவ3களி� ஒ�த� அவ4 

சீ�ைட, பா3தா�. தி�,பி, பா3தா�. சா��, பா3தா�. 

“ஓ.பி. 9பா3�ெம�9லி�+� வ6யா?” 

இ+த( ேக4வி(/ அவளா� பதி� ெசா�ல :9யவி�ைல. 

“அ�மி� ப�ற�(/ எAதி இ�(/. இ,ப இட	 இ�ைல. நாைள( காைலயிேல ச6யா 

ஏழைர மணி(/ வ+��. எ�ன?” 

“எ@கி�� வர�@க?” 

”இ@ேகேய வா, ேநரா வா, எ�ன?” 

அ+த அைறையவி�� ெவளிேய வ+த�	 வ4ளிய	மாA(/ ஏற(/ைறய ஒ�றைர மணி 
ேநர	 தனியாக வி�� வ+�வி�ட த� மக4 பா,பாதியி� கவைல மிக, ெப6தாயி�'. 

அவA(/ தி�	பி, ேபா/	 வழி ெத6யவி�ைல. ஆ8பதி6 அைறக4 யாF	 ஒ�'ேபா� 

இ�+தன. ஒேர ஆசாமி தி�	ப தி�	ப ப�ேவ'  அைறகளி� உ�கா3+தி�,ப�ேபா� 

ேதா�றிய�. ஒ� வா39� ைகைய( காைல B(கி, கி�9 ைவ�( க�9, பல ேப3 

ப�தி�+தா3க4. ஒ�றி� சிறிய /ழ+ைதக4 வ6ைசயாக :கைத2 =ளி� 

அ$�ெகா�9�+தன. மிஷி�கA	, ேநாயாளிகA	, டா(ட3கAமாக அவA(/ தி�	பF	 

வழி .6யவி�ைல. 

”அ	மா” எ�' ஒ� ெப� டா(டைர( I,பி�� தா� .ற,ப�ட இடதி� 

அைடயாள@கைள2 ெசா�னா4. “நிைறய டா(ட�@க I9, ேபசி(கி�டா@க. வ�மான	 

ேக�டா@க. பண	 ெகா�(க ேவ�டா	�M ெசா�னா@க. எ	 .4ைளைய அ@கி�� வி���� 

வ+தி�(ேக� அ	மா!” 

அவ4 ெசா�ன வழியி� ெச�றா4. அ@ேக ேக�� கதF J�9யி�+த�. அ,ேபா� 

அவA(/, பய	 திகிலாக மாறிய�. அவ4 அழ ஆர	பிதா4. ந�ட ந�வி� நி�'ெகா�� 

அ$தா4. ஒ� ஆ4 அவைள ஓரமாக ஒ�@கி நி�' அழ2 ெசா�னா�. அ+த இடதி� அ$வ� 

அ+த இட� அெஸ,9( மண	ேபா� எ�ேலா�(/	 சகஜமாக இ�+தி�(க ேவ��	. 
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“பா,பாதி! பா,பாதி! உ�ைன எ@கி��, பா3,ேப�? எ@கி��, ேபாேவ�!” எ�' 

ேபசி(ெகா�ேட நட+தா4. ஏேதா ஒ� ப(க	 வாச� ெத6+த�. ஆ8பதி6ைய வி�� ெவளிேய 

ெச�W	 வாச�. அத� ேக�ைட திற+� ெவளிேய ம��	 ெச�லவி��( ெகா�9�+தா3க4. 

அ+த வாசைல, பா3த ஞாபக	 இ�+த� அவA(/. 

ெவளிேய வ+�வி�டா4. அஙகி�+�தா� ெதாைலBர	 நட+� ம�ெறா� வாசலி� 

:தலி� உ4 dைழ+த� ஞாப(	 வ+த�. அ+த, ப(க	 ஓ9னா4. ம�ெறா� வாயிைல 

அைட+தா4. அ+த மர,ப9க4 ஞாபக	 வ+த�. அேதா வ�மான	 ேக�ட ஆசாமியி� நா�காலி 
காலியாக இ�(கிற�. அ@ேகதா�! 

ஆனா� வாயி�தா� Nட,ப�9�+த�. உ4ேள பா,பாதி ஒ� ஓரதி� இ�M	 அ+த 

8�ெர2ச6� க�N9, ப�தி�,ப� ெத6+த�. 

 

”அேதா! அ�யா, ெகாEச	 கதைவ திறF@க. எ	மவ அ@ேக இ�(/” 

“ச6யா NO மணி(/ வா. இ,ப எ�லா	 (ேளா8.” அவனிட	 ப� நிமிஷ	 

ம�றா9னா4. அவ� பாைஷ அவA(/, .6யவி�ைல. தமிXதா�, அவ� ேக�ட� அவA(/, 

.6யவி�ைல. சி�லைறைய( க�ணி� ஒதி(ெகா�� யா�(ேகா அவ� வழி வி�டேபா� 

அ+த வழியி� மீறி(ெகா�� உ4ேள ஓ9னா4. த� மகைள வா6 அைண�(ெகா�� தனிேய 

ெபEசி� ேபா� உ�கா3+�ெகா�� அ$தா4. 

ெப6ய டா(ட3 எ	.9. மாணவ3கA(/ வ/,. எ�� :9த�	 ஒ� க, கா,பி 
சா,பி��வி�� வா3�(/2 ெச�றா3. அவ�(/( காைல பா3த ெமனி�ைஜ98 ேக8 ந�றாக 

ஞாபக	 இ�+த�. B.M.J.யி� சமீபதி� .திய சில ம�+�கைள, ப�றி அவ3 ப9தி�+தா3. 

“இ�னி(/( காைலயிேல அ�மி� ப�ண2 ெசா�ேனேன ெமனி�ைஜ98 ேக8, 

ப�னிர�� வய=, ெபா�O எ@ேக�யா?” 

“இ�னி(/ யா�	 அ�மி� ஆகைலேய டா(ட3?” 

“எ�ன�? அ�மி� ஆகைலயா? நா� 8ெபஸிஃபி(காக2 ெசா�ேனேன! தனேசகர�, 

உ@கA(/ ஞாபக	 இ�ைல?” 

“இ�(கிற� டா(ட3.” 

”பா�! ெகாEச	 விசா62=�� வா@க. அ� எ,ப9 மி8 ஆ/	?” 

பா� எ�பவ3 ேநராக( கீேழ ெச�' எதி3 எதிராக இ�+த கிளா3(/களிட	 விசா6தா3. 

“எ@ேக�யா! அ�மி� அ�மி�M நH@க பா��(/ எ$தி, .டறH@க. வா39ேல நி(க இட	 

கிைடயா�!” 
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“8வாமி! சீஃ, ேக(கறா3?” 

“அவ�(/ ெத6Eசவ@களா?” 

“இ�(கலா	. என(/ எ�ன ெத6;	?” 

”ப�ன�� வய=, ெபா�O ஒ�O	 ந	ப ப(க	 வரைல. ேவற யாராவ� 

வ+தி�+தா(Iட எ�லாைர;	 நாைள(/( காைல 7.3(/ வர2 ெசா�லி�ேட�. ராதி6 ெர�� 

NO ெப� காலியா/	. எம3ஜ�ஸி�னா :�னாேலேய ெசா�லOமி�ல. ெப6யவ�(/ 

அதிேல இ��ர8� இ�(/�M ஒ� வா3ைத! உறF(கார@களா?” 

வ4ளிய	மாA(/ ம'நா4 காைல 7-30 வைர தா� எ�ன ெச�ய, ேபாகிேறா	 எ�ப� 

ெத6யவி�ைல. அவA(/ ஆ8பதி6யி� YXநிைல மிகF	 அ2ச	 த+த�. அவ3க4 த�ைன, 

ெப�Oட� இ�(க அMமதி,பா3களா எ�ப� ெத6யவி�ைல. வ4ளிய	மா4 ேயாசிதா4. த� 

மக4 பா,பாதிைய அ4ளி அைண�(ெகா�� மா3பி� ேம� சா��(ெகா��, தைல 

ேதாளி� சாய, ைககா�க4 ெதா@க, ஆ8பதி6ைய வி�� ெவளிேய வ+தா4. மEச4 நிற 

ைச(கி4 6(ஷாவி� ஏறி(ெகா�டா4. அவைன ப8 8டா��(/, ேபாக2 ெசா�னா4. 

“what nonsense! நாைள(/( காைல ஏழைர மணியா? அ�(/4ள அ+த, ெப� 

ெச�,ேபா��	யா! டா(ட3 தனேசக3, நH@க ஓ.பியிேல ேபா�, பா�@க. அ@ேகதா� இ�(/	! 

இ+த ெர2ச� வா39ேல ஒ� ெப� காலி இ�ைல�னா ந	ம 9பா3ெம�� வா39ேல ெப� 

இ�(/�. ெகா�(க2 ெசா�W@க. (வி(!” 

“டா(ட3, அ� 6ஸ3U ப�ணி ெவ2சி�(/!” 

“I don't care, I want that girl admitted now. Right now!" 

ெப6யவ3 அ	மாதி6 இ�வைர இைர+ததி�ைல. பய+த டா(ட3 தனேசகர�, பா�, 

மிரா�டா எ�கிற தைலைம ந38 எ�ேலா�	 வ4ளிய	மாைள ேத9 ஓ.பி. 9பா3ெம���(/ 

ஓ9னா3க4. 

‘ெவ'	 =ர	தாேன? ேபசாம� Nனா�9,ப�9(ேக ேபா�விடலா	. ைவதிய6ட	 

கா�9விடலா	. கிராம ஆ8பதி6(/, ேபாக ேவ�டா	. அ+த டா(ட3தா� பய@கா�9 

ம�ைர(/ விர�9னா3. ச6யாக, ேபா�வி�	. ெவ4ைள(க�9 ேபா�� விJதி ம+தி6� 

விடலா	.” 

ைச(கி4 6(ஷா ப8 நிைலயைத ேநா(கி2 ெச�' ெகா�9�+த�. வ4ளிய	மா4, 

பா,பாதி(/2 ச6யா�, ேபானா� ைவதH8வர� ேகாயிW(/ இர�� ைக நிைறய( கா= 

காணி(ைகயாக அளி(கிேற� எ�' ேவ�9(ெகா�டா4. 
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ஃபிலிேமா�ஸH - /ஜாதா 

ம+தி6 வ+தி�(க ேவ��	. எ�ேலா�	 ேத3த� உ�சவதி� கவனமாக இ�+ததா� 

9�லி அதிகா6 ஒ�த3 ம��ேம வ+தி�+தா3. ெவ4ைள(கார ைடர(ட3க4 சில3 

வ+தி�+தா3க4. எத�ெக�தாW	 ‘ெவ6 ைந8’, ‘ெவ6 ைந8’ எ�றா3க4. 

ம�ெறா� ‘க�யாணராம’ைன ேத9 தமிX சினிமா ைடர(ட3க4, கதாசி6ய3க4, 

பதி6(ைகயாள3 எ�' பல ேப3 ேடரா ேபா�9�+தா3க4. சக��ேமனி(/ சினிமா பா3தா3க4, 

/9தா3க4. விைல ேபாகாத ஹி+தி ந9க3க4, /'+தா9 ைவத .திய தைல:ைற 

ைடர(ட3க4, .�( கவிஞ3க4, அரசாங( அதிகா6க4, கத	பமான /	ப�. சிகெர� பி9(/	 

ெப�க4, சயஜிேரைய ெதாடர அவ3 ெபாலா�8கிைய( க�9ெகா�� ேபா�ேடா எ��( 

ெகா�டா3. 

ப��,.டைவ அணி+த ஒ� =+த6 /�விள(/ ஏ�றினா4. 

எ�ேலா�	 சினிமா எதைகய சாதன	, மனித ச:தாயைத எ,ப9 மா�ற(I9ய 

வ�லைம பைடத� எ�ப� ப�றி இ@கிaஷி� ேபசினா3க4. ‘சினிமாF	 சNக மா'தW	’ 

எ�' .8தக	 அ2ச9� ஒ�லியான அைத இ�ப� Pபா�(/ வி�றா3க4. உத�� dனியி� 

ஆ@கில	 ேபசினா3க4. சினிமா விழா! 

ந	 கைத இவ3கைள, ப�றி அ�ல. ஒ� சாதாரண ப@கb3 /9மகைன, ப�றிய�. ெபய3 

நாராயண�. ெதாழி� யLவ+.ர� பி8க� ஃபா(ட6யி� பா(கி@( ெச(ஷனி�. ஃபிலி	 

விழாF(காக ேததி அறிவி(க,ப�ட அ�' அதிகாைலயி� ெச�' வ6ைசயி� நி�' தலா 11 

Pபா�(/ ஏ$ 9(க� அட@கிய .தக	 ஒ�ைற அ9�,பி9� வா@கி வ+�வி�டா�. 

I�டைத த�(க ேபாa8 ெமலிதான ல�9ய9ததி� :�9யி� வலி. இ�+தாW	 

:$சாக ெவளிேய வ+�வி�டா�. 9(க� கி�9வி�ட�. ஏ$ படதில ஒ� படமாவ� ந�றாக 

இ�(காதா..? 

நாராயணி� அகராதியி� இ+த ’ந�றாக’ எ�பைத விள(க ேவ��	. ந�றாக எ�றா� 

ெச�சா3 ெச�ய,படாத.. /ைற+த ப�ச	 ஒ� க�பழி,.( கா�சியாவ� இ�(க(I9ய பட	. 

நாராயணனி� /றி(ேகா4 நவ Hன சினிமாவி� ைம� க�கைள த6சி�வி�� விம3சன	 

ெச�வத�ல. அத�ெக�லா	 ப�9த3க4 இ�(கிறா3க4. அவைன, ெபா'தவைர ஒ� 

ெப�ணாவ� ஏதாவ� ஒ� சமய	 உைடயி�லாம� ஓ6ர�� ஃ,ேரமாவ� வரேவ��	. 

அ,ேபா�தா� ெகா�த கா= ஜHரண	. 

நாராயணி� ஆைசக4 நாY(கானைவ. 

அவ� தின வாX(ைக;	 மன வாX(ைக;	 மிகF	 ேவ'ப�டைவ. தின வாX(ைகயி� 

அவ� ஒ� ெபா',.4ள மக�. ெபா',.4ள அ�ண�. ப(தி;4ள பிரைஜ. பன8வா9 ஆEச 

ேநயா, ராஜாஜிநக3 ராம� எ�லாைர;	 தினச6 அ�ல� அ9(க9 த6சி(கி�றவ�. எUவித 

ஆ8திக ச@க�(/	 பண	 த�வா�. எ+த( ேகாயி� எ+த Nைல( /@/ம:	 அவ� 

ெந�றியி� இட	 ெப'	. நாராயணM(/ தி�மண	 ஆவத�/ சமீபதி� ச+த3,ப	 இ�ைல. 
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ஐ+� த@ைகக4, அைனவ�	 வள3+� க�யாணதி�/( காதி�,பவ3க4. ஒ�தி(காவ� ஆக 

ேவ�டாமா? ெப�கைள, ப�றி இய�ைகயாகேவ நாராயண� I2ச,ப�வா�. ப8 

நிைலயதிேலா, ஃபா(ட6யிேலா அவ3கைள நிமி3+� பா3(க மா�டா�. அவைன பல�	 .த�, 

ஞானி எ�' அைழ,பா3க4. 

அவ� மன வாX(ைக ேவ' தரத�. அதி� அபார அழ/ க�னிய3க4 உலவி அவைனேய 

எ,ேபா�	 வி�	பின3. இ�ைறய தமிX, இ+தி சினிமாவி� அதைன கதாநாயகிய�	 

நாராயணMட� ஒ� தடைவயாவ� ப(கதி� அம3+� தடவி(ெகா�தி�(கிறா3க4. 

எதைன அழ/ எ�' விய+தி�(கிறா3க4. 

நாராயணM(/ கி�Lனஅ எ�ெறா� சிேநகித�. அவ� அ9(க9 நாராயணனிட	 

கல3கலராக சில ேபா�ேடா(க4 கா�பி,பா�. ஐேரா,பா ேதச� ந@ைகக4 ெவ�கைத 

அைற(/ ெவளியி� கழ�றி ைவ�வி�� தத	 அ+தர@கைள, ப�றி ச+ேதக�(/ எUவித 

ச+த3,ப:	 தராம� இேதா பா3, இைத, பா3 எ�' நாராயணைன, பா3�2 சி6(/	 பட@க4. 

பட@கைள விட அ+த, .தக@களி� வ�	 விள	பர@க4, சாதன@க4 நாராயணைன ெரா	ப 

வ�தின. இெத�லா	 ந	 நா�9� கிைடதா� எ�னவா! எ� ேபா�ற தனியM(/ இ+த 

சாதன@க4 சிற,பானைவ. பயேமா கவைலேயா இ�றி எUவளF தி�,தி;	 ச+�L9;	 

அளி(/	. 

எ�னதா� அழகாக அ2சிட, ெப�றி�+தாW	 சலனம�ற இ� ப6மாண, பட@கைளவிட 

சினிமா2 சலன	 சிற+தத�லவா? ந@ைகமா3 நக3வைத த6சி(கலா	. ேக�கலா	. கி�Lண,பா 

ெசா�னா�, ”அதைன;	 ெச�சா3 ெச�யாத பட	 வாதியாேர! நா� எதி3தா,பேல 

திேய�ட�(/ வா@கியி�(ேக�. தின	 தின	 படைதவி�� ெவளிேய வ+த�	 எ,ப9 இ�+த� 

ெசா�W. நாM	 ெசா�ேற�.”  

நாராயண� பா3த :த� பட	 ரLய,பட	. ைசபீ6யாவி� பனி,படலதி� எUவளF 

கLட,ப�� அவ3க4 ேவைல ெச�� எ�ெண� க��பி9�.. பட	 Jரா ஆ�க4,கிழவ3க4. 

பாதி,பட�(/ ேம� பனி,படல	. ெவளிேய வ+தா� ேபா�	 எ�' இர�� மணி ேநரைத 

இர�� ;கமாக( கழி�வி�� ெவளிேய வ+தா�. கி�Lண,பா எதி3 திேய�ட6� பா3த 

ஃபிலிேமாசவ, படதி� ஐ+� நிமிட	 விடா,பி9யாக ஒ� க�பழி,. கா�ட,ப�டதா	. கானடா 

ேதச� பட	. வ3ணிதா�. ”பா3(கிறவ@கA(ேக =+ ஆயி�2சி வாதியாேர!” நாராயண� 

இ�M	 ஒ� நா4 இ+த திேய�ட6� பா3,ப�.. அ,.ற	 எதி3 திேய�ட6� மா�றி(ெகா4வ� 

எ�' தH3மானிதா�. 

நாராயண� பா3த இர�டாவ� பட	 9ரா/லா ப�றிய�. பட	 :$வ�	 நHல நிறதி� 

இ�+த�. 

நHள நக@கைள ைவ�(ெகா�� ராதி6 12 மணி(/ க�லைறயிலி�+� .ற,ப�ட 

9ரா/லா அ+த அழகான ெப�ணி� ரதைத உறிE=வத�/( கிள	பியேபா� நாராயண� 

சிலி3�( ெகா�டா�. ஆகா, இேதா! ரத	 உறிE=வத�/ :�., இேதா ஒ� க�பழி,., சிற+த 

க�பழி,., அ,ப9ேய அவ4 கFைன( கீறி( /தறி( கிழி�, உ4Aைடகைள;	 உதறி,ேபா��, 
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ெம�வாக அ@க	 அ@கமாக அ+த நக@களா� வ�9, அ,.ற	தா� க$திலி�+� ரத	 எ�(க, 

ேபாகிற� எ�' எதி3பா3� ஏற(/ைறய நா�காலியி� ச,பணமி�� உ�கா3+�ெகா�டா�. 

அ+த, பாழா,ேபான ெப�, 9ரா/லா அ�கி� வ+த�	 த� க$தி� ச@கிலியி� 

ெதா@/	 சிWைவைய( கா�பி�விட -வ+தவ� வ+த கா6யைத, J3தி ெச�யாம�, ஏ� 

ஆர	பி(க(Iட இ�லாம�, பய+� ஓ9,ேபா� வி�கிறா�. ச�! எ�ன கைத இ�! நி2சய	 இ+த 

திேய�ட6� ேத3+ெத�(க,ப�9�(/	 சினிமா,பட@க4 அதைன;	 அடா8 எ�' 

தH3மானி� ெவளிேய வர, கி�Lண,பாைவ2 ச+தி(க, பய+�, ேவகமாக ப88டா�ைட 

ேநா(கி ஓட, கி�Lண,பா பி9�வி�டா�. 

“எ�னா, பட	 வாதியாேர! டா,.! அ,ப� த� ெபா�ன காணா	M�� ேத9(கி�� 

ேபாறா�. அவ, எ@க அக,படறா ெத6;மா? ெச(8 பட@க4 எ�(கறவ@ககி�ட ந92சி�� 

இ�(கா! எ�லாைத;	 கா�9டறா�! ெகா�டைகயிேல ச,தேம இ�ைல.. பி� 9ரா, 

ைசல�8.” 

“கி�Lணா, நாைள(/ 9(க� மாதி(கிடலா	. நH எ� திேய�ட3ேல;	 நா� உ� 

திேய�ட3ேல;	 பா(கிேற�!” 

“நாைள(/ ம��	 ேக�காேத வாதியாேர! நாைள(/ எ�ன பட	 ெத6;மா? லU 

ெமஷி�, பிரE=, பட	. நா� ேபாேய யாகO	!” 

“பிளா(கில கிைட(/மா?” 

“பா3(கிேற�! ��� ஜா8தியா/	. ஏ� உ� பட	 எ�ன ஆ2=.” 

“ேச, ேபசாேத! மர	 ெச9 ெகா9ைய( கா�9ேய எ�லா `ைல;	 ஓ�டறா�. நH 
எ,ப9யாவ� என(/ பிளா(கில ஒ� 9(க� வா@கி�. எ�ன விைலயா இ�+தாW	 

பரவாயி�ைல!” 

85 Pபா�(/ ஒ� 9(க� மி/+த சிரம�ட� கிைடததாக வா@கி வ+தா�. கி�Lணா, 

“உ� 9(க�ைட( ெகா�” எ�றா�. 

“இைத வி� பா3(க :9;மா�M ேசாதி2=�� அ,.ற	 வ3ேற�. நH திேய�ட3 ேபாயி�” 

எ�றா�. 

“படதி� ெபய3 லU ெமஷி� இ�ைலயாேம.” 

“ஏேதா ஒ� ெமஷி�. கிரா(கி@ ெமஷிேனா எ�னேவா! ஆனா ப� ஹா�! கியார�9 மா�.” 

நாராயண� பா3த அ+த ெமஷி� பட	 ெச(க8ேலாேவகியா பட	. நிஜமாகேவ ஒ� 

.ராதன சினிமா எ+திரைத, ப�றிய�. ந9க3க4 ‘க,ரா8, க,ரா8’ எ�' ேவ�' ெமாழியி� 

ேபசி(ெகா�9�(க, படதி� அ9யி� ஆ@கில எ$�(க4 ந�@கின. எ8.எ8.எ�.சி. வைர 

ப9தி�+த நாராயணனி� இ@கிaL அUவளF ேவகமாக, ப9(க வரவி�ைல. 
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இர�� வா3ைத ப9,பத�/4 பட( பட( எ�' மாறிய�. படதி� மிக அழகான இர�� 

ெப�க4 இ�+தா3க4. இர�� ேப�	 ஏராளமாக கF� அணி+� வ+தா3க4. கதாநாயக� 

அ�ணனா, அ,பனா, காதலனா, எ�' தH3மானி(க :9யவி�ைல. கF� ேபா�9�+த ெப�க4 

சா8திர�(Iட அ+த கF�கைள( கழ�றவி�ைல. இ�ட3ெவ� வைர ஒ� ப�ட�? 	ஹூ	! 

ப�(ைகயி� அவ3க4 ப�த�ேம காமிரா நக3+�ேபா� ெத�, ம�, ம�ைட எ�ற 

.ற(கா�சிகளி� வியாபித�. ஒேர ஒ� இடதி� சினிமாF(/4 சினிமாவாக பா68 நகரதி� 

எஃபி� டவ3:� ஒ� ெப� த� பாவாைடைய( கழ�'வதாக ஒ� கா�சி வ+த�. அதாவ� வர, 

பா3த�. அத�/4 காமிரா அவசரமாக அ+த( கா�சிைய, பா3�( ெகா�9�+தவ� 

:கபாவ@கைள( கா�ட தைல,ப�ட�. ெவளிேய வ+தா�. கி�Lண,பா 

நி�'ெகா�9�+தா�. 

“எ�ன? பா3தியா? பட	 எ,ப9?” 

“நH பா(கைல?” 

”நா� எ� 9(க�ைட வி�கலா	M ேபாேன�! ேயாசி2ேச�. இ�னி(/ இ@கதா� 

பா3(கலாேம�M உ� 9(க�ல உ4ேள dைழEேச�. கிட(க��	 உ� பட	 எ,ப9?” 

“நாசமா�, ேபா2=. ஒ� எழF	 இ�ைல. பட	 :$(க /திைர வ�9 க�9கி�� ஒ� 

ஆ4 பயா8ேகா, ைவ2=(கி�� ஊ3 ஊரா, ேபாறா�!” 

நாராயண� கி�Lண,பாைவ ச�' தய(க�ட� ேக�டா�. 

“உ� பட	 எ,ப9?” 

“ெசைம,பட	 வாதியாேர.” 

நாராயண� மFனமானா�. 

“ேவ8� ஆறேத�M உ�கா3+ேத�. ப�கிளா8. ஒ� :த	 ெகா�(கிறா� பா�, 

அ,ப9ேய அவைள2 சா,பிடறா�. ஆரE=,பழ	 உ6(கிற மாதி6 உ�,.கைள ஒUெவா�ணா 

ஒUெவா�ணா உ�வி...” 

“கி�Lணா அ,.ற	 ேபசலா	. என(/ அ3ஜ�டா ேவைல இ�(/�! வ3ேற�” எ�' 

விைர+தா� நாராயண�. அவM(/ அ$ைக வ+த�. கி�Lண,பா ேபா�ற எ,ேபா�	 

அதி3Lட(கார3களிட	 ஆதிர	 வ+த�. “நாைள(/ எ@ேக பட	 பா3(கிேற ெசா�W...” எ�' 

Bரதி� கி�Lண,பா ேக�டா�. நாராயண� பதி� ெசா�லாம� நட+தா�. ர,ப3 டய3ைவத 

வ�9யி� ெப�ரமா(8 அைம� எ�ெண� ெகாதி(க மிளகா� பTஜி ததளி(க பலேப3 

ெத�வி� சா,பி��( ெகா�9�+தா3க4. க�ணா9,ெப�9(/4 ெபா	ைம ந@ைககளி� 

அதைன ேசைலகைள;	 உ�வி தH3(கேவ��	 ேபால ஆதிர	 வ+த�. ெம�ல நட+தா�. 

இ��� ேர9ேயா( கைடைய( கட+தா�. ‘டா( ஆஃ, தி டF�’ எ�கிற ெர8டார�� வாசலி� 

ஒ� I3(கா நி�க, ஒ�றிர�� ேப3 அ@ேக விள	பர�(காக ைவதி�+த ேபா�ேடா(கைள 
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ேவ9(ைக பா3�(ெகா�9�+தன3. இ�' இர�� கா�சிக4, லி8ஸி, லவினா, ேமானி(கா, 

9	பி4.. நா�/ அJ3வ ெப�களி� நடன@க4. 

ேம�ப9 ந@ைகக4 இ�,பி� மா3பி� சில ெச�9 மீ�ட3கைள மைற�2 சி6�( 

ெகா�9�+தா3க4. 

அ+த வாச� இ��டாக இ�+த�. ெவ�றிைல பா(/, ேபா�� ‘பத(’ எ�' �,பிவி�� 

ஒ�த� உ4ேள ெச�ல, கதF திற(க,ப�டேபா� ெப6சாக ச@கீத	 ேக�� அட@கிய�. 

உ4ேள ெச�ல எதைன Pபா� ஆ/	 எ�' யாைர( ேக�ப� எ�' தய@கினா�. அ+த 

I3(காைவ, பா3த மாதி6 இ�+த�. வ H�9� வ+� அ	மாவிட	 ெசா�லி வி�வாேனா? 

நட+தா�. 

ச�' Bர	 ெச�ற�	தா� த�ைன ஒ�வ� பி�ெதாட3வைத உண3+தா�. :தலி� 

அவ� ேப=வ� .6யவி�ைல. பி�. ெத6+த�. “ஆ+திரா, டமி�நா�, /ஜரா, மைலயாளி 
ேக348 சா3! ப(கதிேலதா� லா�T. நட+ேத ேபாயிறலா	.” 

நாராயண� நி�' =�':�'	 பா3� “எUவளF” எ�றா�. 

அவ� ெசா�ன ெதாைக நாராயணனிடமி�+த�. 

”பிராமி�8 ேவO	னா பிராமி�8, கிறி89ய�8, :8a	? வா@க சா3!” 

நாராயண� ேயாசிதா�. 

“நிஜ	 ஸா3 நிஜ	; நிஜமான ெப�க4!” 

நாராயண� “ேவ�டா	,பா” எ�' வி��ெட�' நட+� ெச�றா�. 
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சி�தி – மா. அரDகநாத� 
 

அ@ேக ைமதான@க4 /ைறF. அவ� /9(ெகா�9�+த அ+த இட	 காவ� �ைற(/ 

ெசா+தமான�. ெரா	ப ேநர	 அவைன( I3+� ேநா(கி( ெகா�9�+த காவ�கார3 ஒ�வ3 

இைடேய அவன� ஓ�டைத தைட ெச�தா3. "த	பி - இ@ேக ஓட அMமதி வா@க ேவ��	" 

எ�' Iறி "ஆனாW	 நH ந�றாக ஓ�கிறா�. :�M(/ வ�வா�" எ�'	 ெசா�லி சிறி� ேநர	 

ேப2=( ெகா�தா3. 

 

அ+த நா�9� விைளயா�9�/ அதைன மதி,. இ�+ததாக ெத6யவி�ைல. இ�+த 

ேபாதிW	 வ Hர3கைள, ப�றி ெதாைல(கா�சி ெச�திக4 Nலமாக ம(க4 அறி+� 

ெகா�9�+தா3க4. கLட	 நிைற+த வாX(ைகைய எ+தவித உண3Fமி�லா� இய�பாகேவ 

அவ3க4 ஏ�' நடதி( ெகா�9�+தப9யா� விைளயா��க4 அ@/ எ�படவி�ைல. 

கால@காலமாக அவ3கA(/ ெத6+த விைளயா�9ேலேய ஈ�ப�� தி�,தி,ப��( ெகா�டன3. 

"ஒலி	பி(" ேபா�9கைள, ப�றி ேக4விேயா� ச6. அ+த ம� உலகிேல ஒ� விேசடமான ம� 

ேபாW	. அ@ேக தா� அவ� ஓ9(ெகா�9�+தா�.  

 

"நH எ�ன ப9(கிறா�?" 

 

காவ�கார3 ேக�டா3. அவ� அத�/2 ெசா�ன பதிைல காதி� வா@கி(ெகா4ளாமேல 

ெதாட3+� Iறினா3.  

 

"நH இ,ப9 ஓ�வத�/ :�ேன சில அறிFைரகைள, ெப�'(ெகா4ள ேவ��	 - நாM	 

ஒ� காலதி� ஓ9ேன�. அைத ெதாடரவி�ைல. எ� அ+தகால வய� திறைனவிட நH அதிகமாக 

இ,ேபா� ெப�றி�(கிறா� - ஒ�' ெச�யலா	-ேக�பாயா…" 

 

அவ� தைலயைசதா�. 

 

நா� த�	 :கவ6(/, ேபா. அ+த ெப6யவேரா� ேப=. உன(/ ந�ல� கிைட(/	. 

 

அவ� ெம�வாக ந�றி ெசா�னா�. அ�ைற(/ அவ� :9ெவ�9(ெகா4ள ேவ��	. 

இ�ைலெய�றா� அ+த, பண	 ெசலவாகி விட ேந�	. அ� ஆப�-மீ��	 பண	 கிைட,ப� 

அ6�. இ+நிைலயி� அ+த( காவல6� ேயாசைன(/ அவ� பதிW	 ந�றி;	 தி�,திகரமாக 

ெசா�லியி�(க :9யா�. ஆனாW	 அவ3 ஒ� :கவ6ைய( ெகா�� உ�சாக,ப�தி 
அவைன அM,பிைவதா3.  

 

த�ைன2 ெச	ைம,ப�தி ெகா�� அவ� ம'நா4 இர�� ைம� Bரதிலி�+த அ+த 

வ H�9�/ ெச�றா�. ெப6ய மாளிைக ேபா�ற வ H�-வ H�9� :$ பா3ைவ;	 விழ, 

ெத�விலி�+� கா	பF�� =வைர தா�9 மர@களட3+த பாைத வழி நட(க ேவ��	. அ+த, 

பாைதயி� அவ�கா� ைவத ேபா� - அத� அழகான நH�சியி� - அ+த கா�க4 ஓ�வத�/ 

தயாராயின. மா= ம'வ�ற அ+த, பாைத வ H�ைட =�றிW	 இ�(க ேவ��	 எ�' 

நிைனதா�. வ H�9� :கவாயிலி� நா�காலியி� ெச9க4 YX+த இடதி� அவ3 

உ�கா3+தி�+தா3.  

 

ெப6யவ3 அவைன எதி3பா3தி�(கவி�ைல. ஆனா� வ�பவMைடய நைட அவ�(/ 

எைதேயா ஞாபக, ப�தியி�(க ேவ��	. Bரதி� வ+� ெகா�9�+தவைன ஆவWட� 
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ப(கதி� காண விைழ+தா3. "ஏ� இதைன நா4-:�ேப ஏ� வரவி�ைல" எ�' ேக�கF	 

எ�ணினா3. அவ3கள� ச	பாஷைண இய�பாக எளிதாகவி�+த�. "நம� நா� பாXப��வி�ட 

நா�. இைத இைளஞ3க4 தா	 கா(க ேவ��	-இ�ைலயா" எ�' இைர+� ேக�டா3. நட,பத�/ 

:�ேப ஓட ஆர	பி� விட ேவ��ெம�' Iறி சி6,. N�ட, பா3தா3.  

 

ெப6யவ�(/ வய� அ'பதி�(/	. விைளயா�� விஷய@களிேலேய த�ைன 

NXக9�(ெகா�டவ3. அைவகைள தவிர உலகிW4ள எ�லா( கா6ய@கைள;	 

இய+திர@கைள(ெகா�� நிகXதிவிடலா	 எ�' ந	.கிறவ3. அ+த நா�9� எ�லா ெச�தி 

தா4களிW	 வ+த பட	 இவ�ைடயதாகேவயி�(/	. சீட3க4 அதிகமி�+தி�(க :9யா�. 

இ�+தவ3களி� ெப�	பாலாேனா3 காவ��ைறயி� ேச3+தி�,பா3க4. 

 

"நா� என� நா�9�காக எ� விைளயா��( கைலைய அ3,பணிதவ�" 

 

அவ3 க�க4 ெஜாலிதன. உ�ைமயி� அ+த க�களி� அவ3 ெசா�ன� ெத6+த�. 

அவ3 ெபா� ெசா�பவராக ெத6யவி�ைல.  

 

பல மாத@க4 அவ6ட	 தன� விைளயா��(கைலயி� பயி�சிகைள, ெப�றா� அவ�. 

காைலயிெல$+� - Y6ய� உதி(/	 :�ன3 - ெந�Eசாைலகளி� ஓ9னா�. தன� 

த	பிையேதாளி� ஏற2 ெசா�லி அவைன B(கி(ெகா�� ைம� கண(கி� ஓ9 பயி�சி 
ெப�றா�. அவன� சா,பா�9�/ ெப6யவ3 ஏ�பா� ெச�தி�+தா3. பி6யமான ெகா$,.2 ச�, 

ெபா��கைள ெப�	பாW	 த4ளி ஒ� ப�9ய� தயா6(க,ப�� அUFணFகைல ேநர+தவறா� 

உ�டா�. பிற நா�� வ Hர3க4-ேபா�9க4 ப�றி அUவ H�9ேலேய திைர,பட@க4 கா�ட,ெப�றன. 

அவ� அ+த நா�9� சிற+த ஓ�ட, ப+தய வ Hரனாக ஆ(க,ப�டா�.  

 

ஒ� தடைவ ம�;த, ேபா�9களி� வ H9ேயாைவ பா3�( ெகா�9�(ைகயி� 

ெப6யவ3 அ+த இ� நா�கைள, ப�றி விள(கினா3. அவ� க�� ேக�டறியாத ச@கதிக4 - நா� - 

ம(க4 இன@க4 - இைவகளி� உண3F J3வமான விள(க	 - ஏற(/ைறய ஒ� ெசா�ெபாழிF.  

 

அவ� மீ��	 அ+த வ H9ேயா கா�சிகளி� ஆX+தா�. ேபா�9யினிைடேய கா�ட, ெப'	 

ம(களி� ஆரவார	 அவM(/ .தித�ல. இ�,பிM	 ேவ�' நா��(கார� /� வா@கி N(/ 

நிைறய இரத	 வி�ைகயி� பா3தவ3களி� ச,த	-இைடேய ஒ� பா3ைவயாள� :9� 

வி�ட தன� சிகெர� ��ைட ஆ(ேராஷ�ட� கீேழ ந=(கி �வ	ச	 ெச�த�-இUவைக( 

கா�சிகைள( க�� :9(ைகயி� அவ� தன(/4 ஏேதா ஒ�' ஏ�ப�9�,பதான உண3+தா�. 

அ� பய	 எ�' பி�ன3 ெத6+� ெகா�டா�.  

 

அ�றிரF ெதாைல(கா�சியி� "இ+த நா�9� ந	பி(ைக ந�சதிர	" என அவ� 

அறி:க,ப�த,ப�டா�. அவன� பட	 ந�றாக இ�+ததாக பல3 ெசா�னா3க4. அUவா' 

ெசா�ன� ெபா�ெய�' அவM(/ ேதா�றி�'.  

 

ஆனா� ெந�Eசாைலகளி� அவன� அதிகாைல ஓ�ட	 ெதாட3+த�. ைமதான@களி� 

ஓ�வைத விட இைத2 சிற+ததாக( க�தினா�. அ9வானைத, பா3தவா', இ� ப(க@களிW	 

மர@க4 த�ைன( கட+� ெச�ல, கா�க4 மாறி மாறி தைரைய ெதா�� ஓ�ைகயி� இ�வைர 

ஆபாச	 எ�' அவ� க�தி(ெகா�9�+தைவ யாF	 த�ைனவி�� அகல =த =ய	.வாக 

எ@ேகா ெச�' ெகா�9�,பதாக உண3+தா�. வான:	 தைர;	 =�',.ற சீவராசிகA	 

தாM	 ெவUேவற�ல எ�' ெதளி+த வைகயி� அவ� ஓ�டமி�+த�.  
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அ�' அவ� ஓ9ய ஓ�ட	 ெபா$� ந�/ வி9+�வி�டதாW	 .றநக32 சாைலகளி� 

நடமா�ட	 ஏ�ப�டதாW	 இ�பதிர�� ைம�கA(/4 நி'த,பட ேவ�9யதாயி�'. 

சிலசமய	 ெப6யவ3 மாளிைகயி� ேக�ைட திற+�, அ@கி�+� ெதாட@கிய நைடபாைதயிW	 

ஓ�ட	 ெதாட�	. ெந�Eசாைலயி� ஓட :9யாதேபா� அ+த வ H�ைட2 =�றி ஓ�வா�. சில 

மணி ேநர@ கழி� ேயாசைனேயா� ெப6யவ3 ெவளிவ+� அவைன நி'�	ேபா� தா� 

:9;	. ஓ�ட அளைவ நாளறி(ைகயி� /றி�(ெகா�ேட அவ3 பலவித கண(/கைள, 

ேபா��, பா3,பைத அவ� கா�பா�. தா� ஓ9ய ஓ�ட	 எUவளF எ�' Iட கண(/ Nல	 

க�டறிய :9யாதவனிட	 அவ3 விள(கி2 ெசா�வா3. இதைன Bர	 ெதாடர 

ேவ�9யதி�ைல எ�'	 உலக 6(கா3ைட அவ� ெந�Eசாைலகளிேலேய 

:றிய9�வி�டா� எ�'	 ெசா�லி மகிXவா3. அவM(/ கீX நா�களி� பயிW	 ேயாகாசன	 

ப�றி;	 ெசா�லி தரேவ�9யதவசிய	 என எ�ணினா3. "ேயாகா" எ�ற ெபய6� 

ஒ�:க,ப��	 பயி�சிக4 அ+த நா�9� பிரபலமைடய ெதாட@கியி�+தன.  

 

"ஒ� மராத� ேதறிவி�டா�" எ�'	 "இ+த நா� தைல நிமி�	" எ�'	 ஆணிதரமாக 

பதி6(ைக நி�ப3களிட	 Iறினா3. 

 

அவ� இ�பேத$ ைம�க4 ஓ9 ெதாைல(கா�சியிW	 ெச�திகளிW	 அ9ப�டேபா� 

உலக நா�க4 அவைன( கவனி(க ெதாட@கிவி�டன. அ�த ஒலி	பி( வ Hரெனன 

ேபச,ப�பவ3களி� ஒ�வனானா�. அவன� விவர@க4 ேபச,ப�டன. அவ� ெபய3 பலவா' 

உ2ச6(க,ப�ட�. 'கா3ேபா' எ�' ேசாவியதி� அவ� ெபயைர தவறாக2ெசா�னா3க4. 

ஐேரா,பிய நா�களி� அவ� 'கி6,8'. கிழ(ேக அவைன 'கி�L' எ�' ெசா�லியி�,பா3க4. 

ெத�.லதி� 'க�,ப�' எ�' இ�+தி�(க(I�	.  

 

அ�'தா� அவன� ெபய3 அதிகார J3வமாக ெவளிவரேவ��	 ஒலி	பி( ேபா�9யி� 

கல+�ெகா4பவனாக. விைளயா�டர@/ ஒ�றி� பதி6(ைகயாள3 ேப�9 நட+த�. ைகயி� ஒ� 

=���ட� ெப6யவ3 சிறி� Bரதி� உ�கா3+தி�+தா3. அவ3 .ைகபி9,ப� அJ3வ	. ேப�9 

பி�வ�மா' இ�+த�.  

 

"நH@க4 ேபா�9யி�	 வ Hரராக ேத3+ெத�(க,ப�டா� மகிX2சி தாேன" 

 

"என(/ ஓ�வதி� ெரா	பF	 மகிX2சி" 

 

"நம� நா�9�/ ெப�ைம ேத9த�வ H3க4 அ�லவா" 

 

"ஓ�வ� ெரா	பF	 ந�றாகவி�(கிற�" 

 

"ேபான ஒலி	பி(கி� ெவ�ற வ Hர3 ப�றி உ@க4 க��?" 

 

"ஓ�பவ3க4 எ�ேலா�ேம மகிX2சியைடவா3க4. அவ3க4 எ�லாைர;	 நிைனதா� 

நா� சமாதானமைடகிேற�." 

 

"நம� நா� விைளயா�9� :�ேன'மா" 

 

அவ� ேபசாதி�+தா�. ெப6யவ3 தைல/னி+தி�+தா3. ேக4வி தி�	பF	 

ேக�க,ப�ட�. 
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"என(/ ஓட ம��ேம ெத6;	. அதிேல என(/ கிைட,ப�தா� நா� ஓ�வத�/ காரண	. 

நா� என(காகேவ ஓ�கிேற�. ஓ�டதி� சிற,.தா� அத� காரண	. என(/ ேவெற�F	 

ெத6யா�." 

 

ெப6யவ3 ைகயிலி�+த =��� கால9யி� கிட+த�. :க	 பல ேம� ப4ள@களாக மாற 

காலா� =��ைட ந=(கி த4ளினா3. பி�. ெம�வாக ைககைள தளர வி�� எ$+� நி�றா3. 

அ,ேபா� ேப�9 :9+�வி�ட�. 

 

சிறிய நிலFட� இரF :�ேன'கி�ற ேநர	. அ+த( க�டடதி� ெவளிேய வ�9ய�ேக 

நி�'ெகா�9�+த அவ3 ப(க	 வ+� நி�றா� அவ�. சிறி� ேநர	 ெவ�ட ெவளிைய, 

பா3�(ெகா�9�+தா3 ெப6யவ3. பி�ன3 ேதா4கைள /W(கி( ெகா�ேட கா6� கதைவ 

திற+தா3.  

 

அவ� ெவ/Bரதி�க,பாலி�+த /�'கைள, பா3தவாேற அவ6ட	 ெகEசWட� 

Iறினா�. 

 

"அ+த அ�ைமயான நிலவி� ஓட :9+தா� எ,ப9 இ�(/	 எ�கிறH3க4? காைலயி� 

அ+த( /�'வைர ெசௗக3யமாக ஓ�ட	 :9+த�." 

 

ெப6யவ3 கா6� உ4ேள dைழ+� உ�கா3+� கதைவ சாதி( ெகா�டா3. தைலைய 

ம��	 ெவளிேய நH�9 "ந�றாக இ�(/	 - ேவ��மானா� நH இ,பேவ ஓ�. அ+த /�றி� 

உ2சி(ேக ேபா� அ@கி�+� கீேழ /தி� ெச� ெதாைல" எ�' Iறிவி�� காைர ஓ�92 

ெச�' வி�டா3. 
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I9பீட� - ெஜயகா த� 
 

அவ� ெத�வி� நட+தேபா� வ Hதிேய நா�றம9த�. அவ� பி2ைச(காகேவா அ�ல� 

ேவ9(ைக பா3,பத�காகேவா ச+ைததிடலி� தி6+� ெகா�9�+தேபா� அவைன, பா3த 

மாதிரதி� எ�ேலா�ேம அ�வ�� விர�9னா3க4. அவைன விர��வத�காகேவ சிலேப3 

ஏேதா பாவ கா6யைத2 ெச�கிற மாதி6 அவM(/, பி2ைசயி�டா3க4. அவ� 

ஆ8பதி6யிலி�+� வ+தி�,பதாக2 சில ேப3 ேபசி(ெகா�டா3க4. அவ� ைபதிய(கார 

ஆ8பதி6யிலி�+� ெவளிேய�ற,ப�டவென�'	 சில3 ெசா�னா3க4. 

 

ஆனா�, இ,ேபா� அவ� ேநாயாளிேயா ைபதிய(காரேனா அ�ல எ�' அவைன, 

பா3த எ�லா�	 .6+� ெகா�டா3க4. உ�ைம;	 அ�தா�. ேசா	பW	, =யம6யாைத 

இ�லாைம;	, இ+த( ேகால	 அசி@கெம�' உணர :9யாத அளF(/ அவனிட	 ஊறி 
உைற+�ேபான தாமசதி� மதமத,பினாW	 அவ� இUவா' தி6கிறா�. பசி(கிறேதா 

இ�ைலேயா த� ைகயி� கிைடதைத;	 பிற3 ைகயி� இ�,பைத;	 தி�ன ேவ��ெம�ற 

ேவ�ைக அவ� க�ணி� அைல+த�. ஒ� /ழ+ைத சா,பி�வைத(Iட ஒ� நா� மாதி6 அவ� 

நி�' பா3தா�. அவ3கA	 அவைன நாைய விர��வ� மாதி6 விர�9னா3க4. அUவித	 

அவ3க4 விர�9 அவ� விலகிவ�	ேபா� அவ� தன� பா3ைவயா� பிற3 சா,பி�	 ெபா�ைள 

எ2சி� ப�திவி�� வ+தா�. அவ� எ,ேபா�	 எைதயாவ� தி�'ெகா�ேட இ�+தா�. அவ� 

கைடவாயிW	 ப�லிW	 அவ� தி�றைவ சி(கி( கா�+தி�+த�. யாராவ� பீ9ேயா =��ேடா 

.ைக�( ெகா�9�+தா� அத�/	 அவ� ைகேய+தினா�. அவ3க4 

  

.ைக� எறிகிற வைர(/	 காதி�+�, அத� பிற/ அவ�ைற, ெபா'(கி அவ3கைள 

அவம6யாைத ெச�கிற மாதி6யான ச+ேதா.�ட� அவ� .ைகதா�. ச+ைத(/ வ+தி�(கிற 

நா��,.ற, ெப�க4 /ழ+ைதகA(/, பா� ெகா�(/	ேபா�	, /னி+� நிமி3ைகயி� ஆைட 

வில/	ேபா�	, இவ� காமாBர	 ெகா�� ெவ�கமி�லாம� அவ3கைள ெவறி�, பா3� 

ரசிதா�. 

 

அவM(/ உட	பி� ந�ல வWF	 ஆேரா(கிய:	 இ�+த�. எனிM	 எ,ேபா�	 ஒ� 

ேநாயாளிைய,ேபா� பாசா@/ ெச�வ� அவM(/, பழ(கமாகி, ேபா�வி�ட�. அவM(/ 

வய� நா�ப�(/4தா� இ�(/	. க�ைமயாக உைழ(காததாW	, கவைலக4 ஏ�	 

இ�லாததாW	 அவ� உட	.வாேக ஒ� ெபாலிகாைள மாதி6 இ�+த�. இளைம;	 உட� 

வWF	 ஆேரா(கிய:	 இய�ைகயா� அவM(/ அM(கிரகி(க,ப�9�+�	 அவ� 

த�ைனதாேன சபி�( ெகா�ட� மாதி6 ேச�றி� ேம�கிற ப�றியா� தி6+தா�. ச+ைத 

திடW(/	 ரயில9(/	 ந�ேவ;4ள /ள(கைரைய அ�த சதிரதி� உ�கா3+� ெகா�� 

அ@ேக /ளி(கிற ெப�கைள ேவ9(ைக பா3,ப� அவM(/ ஒ� ெபா$�ேபா(/. ஆனா�, ஒ� 

நாளாவ� தாM	 /ளி(க ேவ��ெம�' அவM(/ ேதா�றியேத இ�ைல. ம�ற ேநர@களி� 

அவ� அ+த தி�ைணயி� அசி@கமாக, ப�� உற@கி( ெகா�9�,பா�. சில சமய@களி� 

பக� ேநரதி� Iட உற@/வ� மாதி6 பாவைனயி� ேவ��ெம�ேற ஆைடகைள வில(கி, 

ேபா��(ெகா�� ெத�வி� ேபாேவா3 வ�ேவாைர அதி32சி(/ உ4ளா(கி ரகசியமாக 

மனதி�/4 மகிX2சி அைடவா�. 

 

இர�� தின@கA(/ :�. ேலசாக மைழ ெப�� ெகா�9�+த இரவி� ஒ� 

பி2ைச(கா6 இ+த2 சதிர� தி�ைணயி� வ+� ப�(க, அவA(/ ஏேதேதா ஆைச கா�9( 

கைடசியி� அவைள வலிய2ெச�' ச�லாபிதா�. அத� பிற/ இவைன, பழிவா@கிவி�ட 
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மகிX2சியி� தன� /ைறப��,ேபான விர�கைள( கா�9 தா� ஒ� ேநாயாளி எ�' அவ4 

சி6தா4. அத�காக அ�வ�,.( ெகா4கிற உண32சிIட இ�லாம� அவ� ம$@கி, 

ேபாயி�+தா�. எனேவ, இவ4 இவM(/, பய+�ெகா�� இர�� நா�களாக இ+த, ப(கேம 

தி�	பவி�ைல. இவ� அவைள ேத9(ெகா�� ேந�' இரெவ�லா	 சினிமா( ெகா�டைக 

அ�ேக;	, ச+ைத,ேப�ைடயிW	, ஊ6� ெத�(களிW	 கா3திைக மாத� நா� மாதி6 

அைல+தா�. 

  

மனித உ�(ெகா�� அவனிட	 உைற+�ேபான தாமச த�ைமயினா�, ேசா	பைல2 

=கெம�' =ம+� ெகா4கிற .தியி� ம+ததினா� அ�வ�(கத(க ஒ� .ைல நா� மாதி6 

அவ� அ@/ அைல+� ெகா�9�+தா�. வயி�',பசி, உட�பசி எ�கிற விகார@களிW	 

உபாைதகளிW	 சி(/�� அைலகி�ற ேநர	 தவிர, பிற ெபா$�களி� அ+த2 சதிர� 

தி�ைணயி� அவ� B@கி(ெகா�ேட இ�,பா�. 

  
  

காைல ேநர	; வி9ய�காைல ேநர	 அ�ல. ச+ைத(/, ேபாகிற ஜன@கA	, ரயிேலறி, 

ப(க� ஊ6� ப9,பத�காக, ேபா/	 ப4ளி(Iட2 சி'வ3கA	 நிைற+� அ+த ெத�ேவ 

='=',பாக இய@/கி�ற - =`3 எ�' ெவயி� அ9(கிற ேநரதி�, அ$(/	 க+தWமான 

இ�,. ேவ�9ைய அவிX� தைலயி� இ�+� கா�வைர ேபா3தி( ெகா��, அ+த, 

ேபா3ைவ(/4 க�,பி�ட	 மாதி6 :ழ@கா�கைள மட(கி( ெகா��, ைககளிர�ைட;	 

காலிைடேய இ�(கியவா' வாயிலி�+� எ2சி� ஒ$க, ஈ ெமா�,ப� Iட ெத6யாம� அவ� 

B@கி( ெகா�9�+தா�. ெத�விேல ஏ�ப�கிற ச+த9;	 இைர2சW	 ஏேதா ஒ� சமயதி� 

அவ� B(கைத( கைலத�. எனிM	 அவ� விழி�( ெகா4ள வி�	பாததனா� B@கி( 

ெகா�9�+தா�. 

  

- இ�தா� ேசா	ப�. உற(க	 உடW(/ ேதைவ. ஆனா�, இ+த ேதைவய�ற நி3,ப+த 

B(க	தா� ேசா	பலா/	. இ+த மதமத,ைப2 =கெம�' சகி(கிற அறிFதா� தாமசமா/	. 

விைரவாக ஏறி வ+த ெவயி� அவ�மீ� ெம�வாக ஊ3+த�. அவ� ெத�F(/ :�ைக( கா�9( 

ெகா�� =வ3 ஓரமாக, ப�தி�+தா�. சதிர�2 =வ6� நிழ� ெகாEச@ ெகாEசமாக2 

=�@க ஆர	பித�. :தலி� ெவயிலி� விளி	. அவன� விலாF(/	 தைர(/	 இைடேய 

ெம4ள ெம4ள, ./வைத அவன� மத3த ேதக	 ெரா	ப தாமதமாக உண3+த�. ெவயிலி� 

உைற,ைப உணர(I9ய உண32சி( /'/',. ம$@கி, ேபானதா� ஒ� மைல,பா	. மாதி6 

அவ� அசி@கமாக ெநளி+தா�. அ+த ெவ,பதிலி�+� - அ+த ெவயிலி� விளி	பிலி�+� ஒ� 

Q� இைழ வில/வத�/ எUவளF /ைறவான, ெம�வான :ய�சி எ��( ெகா4ளலாேமா, 

அUவளேவ அவ� நக3+� ப�தா�. ச�' ேநரதி� ம'ப9;	 ெவயி� அவைன( க9த�. 

அவன� அசம+த	 எ62சலாகி அவ� B(க	 கைல+தா�. ஆனாW	 அவ� 

எ$+தி�(கவி�ைல. இ�M	 ெகாEச	 நக3+� =வேரா� ஒ�9( ெகா�டா�. 

  

எதிேர இ�+த D(கைடயிலி�+� D அ9(கிற சத	 ேக�ட�. அ+த2 சததி� அவ� D 
/9,ப� மாதி6 க�பைன ெச�� ெகா�டா�. 

  

ம'ப9;	 ெவயி� அவைன விடாம� ேபா�( க9த�. அத�/ேம� நகர :9யாம� 

=வ3 த�த�. ஒ� ப(க	 =வ�	 ஒ� ப(க	 ெவயிW	 ெந�(க அவ� எ62சேலா� எ$+� 

உ�கா3+தா�. அவM(/( க�க4 Iசின. ஒ� க�ைண திற(கேவ :9யவி�ைல. பீைள 

கா�+� இைமக4 ஒ�9( ெகா�9�+தன. 
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அவ� ஒ� ைகயா� க�ைண( கச(கி( ெகா�ேட இ�ெனா� ைகயா�, தைலமா�9� 

ேசக6� ைவதி�+த ��� பீ9களி� ஒ�ைற எ�தா�. பீ9ைய, ப�ற ைவ� அவ� 

.ைகைய ஊதிய ேபா� அவன� அைர( க� பா3ைவயி� மிக அ�காைமயி� யாேரா 

நி�றி�(கிற மாதி6 :க	 ம��	 ெத6+த�. .ைகைய வில(கி( க�கைள திற+� பா3தா�. 

  

எதிேர ஒ�வ� ைககைள I,பி, உட� :$வ�	 /'கி, இவைன வண@கி வழிப�கிற 

மாதி6 நி�றி�+தா�. இவM(/2 ச+ேதகமாகி தன(/, பி�னா� ஏேதM	 சாமி சிைலேயா, 

சிதிரேமா இ+த2 =வ6� இ�(கிறதா எ�' தி�	பி, பா3� நக3+� உ�கா3+தா�. இவன� 

இ+த2 ெச�ைகயி� ஏேதா ஒ� அ6ய ெபா�ைள2 ச@ேகதமாக, .6+�ெகா�� வ+தவ� 

ெம�சிலி3� ெந(/�கி நி�றா�. 

  

" இவ� எத�/ த�ைன வ+� /	பி��( ெகா�� நி�கிறா� - ைபதியேமா ? " எ�' 
நிைன� உ4சி6,.ட� - 

  

" எ�னா�யா இ@ேக வ+� /	பிடேற ? இ� ேகாயிW இ�ேல - சதிர	. எ�ைன2 

சாமியா3 கீமியா3M ெநன2=(கி�9யா ? நா� பி2ைச(கார� ..." எ�றா� தி�ைணயிலி�+தவ�. 

" ஓ !.. ேகாயிெல�' எ�Fேம இ�ைல.. எ�லா	 சதிர@கேள ! சாமியா3க4 எ�' யா�மி�ைல. 

எ�லா�	 பி2ைச(கார3கேள ! " எ�' அவ� ெசா�னைத உபேதச ெமாழிக4 மாதி6 இல(கண 

அல@காரேதா� தி�	ப தி�	ப2 ெசா�லி, .திய .திய அ3த@க4 க�டா� ெத�வி� 

நி�றவ�. 

  

" ச6 ச6 ! இவ� ச6யான ைபதிய	தா� " எ�' நிைன�( ெகா�டா� 
தி�ைணயிலி�+தவ�. 

  

ெத�வி� நி�றவ� இவனிட	 வி�ண,பி�( ெகா4கிற பUய�ட� ’ =வாமி ’ 
எ�றைழதா�. 

  

இவM(/2 சி6,. தா@கவி�ைல. வ+த சி6,பி� ெப�	 ப/திைய அட(கி( 

ெகா��.�:'வ� கா�9னா�. 

  

" எ�ைன த@கAைடய சிLயனாக ஏ�'( ெகா4ள ேவ��	; த@கA(/, பணிவிைட 

.6யF	, தா@க4 அைழத /ரW(/ ஓ9 வரF	 என(/ அM(கிரகி(க ேவ��	. " 

தி�ைணயிலி�+தவM(/ ஒ�'	 .6யவி�ைல. " ச6, இ,ேபா என(/ ஒ� D வா@கியா+� 

/� " எ�றா�. 

  

அ+த( க�டைளயி� அவ� த�ைன2 சீடனாக ஏ�'( ெகா��வி�டா� எ�' .6+� 

ெகா�ட மகிX2சி;ட� இ�,. ��9லி�+த சி�லைரைய அவிX�( ெகா�� ஓ9னா� 

வ+தவ�. அவ� ைகயிலி�+த காைச, பா3ைவயா� அள+த ’ /� ’, ஓ�கி�ற அவைன( 

ைகத�9( I,பி�� " அ,ப9ேய பீ9;	 வா@கியா " எ�' /ர� ெகா�தா�. அவ� 

D(கைட(/2 ெச�' பா3ைவ(/ மைற+த�	 இவ� வ+� சீடனாக வா�த அதி3Lடைத 

எ�ணி, ெப�@/ரலி� சி6தா� /�. " ச6யான பய� கிைடதி�(கிறா�. இவ� மய(க	 

ெதளியாதப9 பா3�(கO	. தி�ெணெய வி�� எற@காம� ெசாகமா இ@ேகேய இ�(கலா	. 

பி2ைச(/ இனிேம நா	ப அைலய ேவணா	. அதா� சிLய� இ�(காேன... ெகா�டா�னா 

ெகா��வரா�. :9Eசா ச	பா62=( /�,பா�... இ�லா�9 பி2ைச எ��(கிM வரா�.. 

எ�னா அதி3Lட	 வ+� நம(/ அ92சி�(/..." எ�' மகிX+தி�+தா� /�. 
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ச�' ேநரதி� சீட� D;	 பீ9;	 வா@கி வ+� நிேவதன	 மாதி6 இர�� ைககளிW	 

ஏ+தி( ெகா�� /�வி� எதிேர நி�றா�. 

  

/� அவைன, பா3� ெபா�யாக2 சி6தா�. அவ� ைகயிலி�+த Dைய;	 பீ9ைய;	 

தன(/2 ெசா+தமான ஒ�' - இதைன யாசி(க ேதைவயி�ைல - எ�ற உ6ைம உண32சிேயா� 

:த� :ைறயா�, பா3தா�. அதைன வா@கி( ெகா4வதி� அவ� அவசர	 கா�டாம� 

இ�+தா�. தா� சீடைன ஏமா�'வதாக எ�ணி(ெகா�� சாம3தியமாக நட+� ெகா4வத�காக 

அவ� பீ9ைகயாக2 ெசா�னா�: 

  

" எ�ைன நH க��பி92=�ேட. நH உ�ைமயான சிLய�தா�. எ�ைன நH இ�னி(/தா� 

க��பி92ேச. ஆனா�, நா� உ�ைன ெரா	ப நாளா, பா3�(கிேன இ�(ேக�. நா� உ�ைன( 

ெகாEச	 ேக4வி@க4ளா	 ேக,ேப�. அ�(ெக�லா	 நH பதி� ெசா�லO	. அ� (ேகாசர	 

என(/ ஒ�O	 ெத6யா��M நிைன2=(காேத. என(/ எ�லா	 ெத6;	 ! ெத6EசாW	 

சிலெத�லா	 ேக��தா� ெத6E=(கO	. " 

  

இ+த வா3ைதகைள( ேக�� இர�� ைகயிW	 Dைய;	 பீ9ைய;	 ஏ+தி இ�+த சீட� 

அவைன( கர@I,பி வண@க :9யாம� பா3ைவயாW	 :கபாவதாW	 த� பணிைவ( 

கா�9னா�. 

  

" நH யா� ? எ+த ஊ� ? ேப� எ�ன? நH எ@ேக வ+ேத? நா�தா� /��M உன(/ எ,ப9 

ெத6Eச� ? ... D ஆறி, ேபா2சி�ேல ? /� " எ�' Dைய வா@கி( /9�( ெகா�ேட சீட� 

ெசா�கிற பதிைல ெமதனமாக தைலைய ஆ�9யவாேற ேக�டா�. 

  

" /�ேவ... நா� ஒ� அனாைத. அேதா இ�(கிறேத :�க� ேகாயி�, அ@ேக ஒ� 

மட,ப4ளி இ�(/�. அ@ேக த�ணி எைற2=( ெகா�� வ3ற ேவைல. மட,ப4ளியிேல 

இ�(கிற ஐயி� NO ேவைள;	 சா,பா� ேபா��2 ெசலF(/ நாலணா தின	 /�(கிறா�. 

என(/ வாX(ைக ெவ'�, ேபா2=. இ+த வாX(ைக(/ அ3தமி�ேல�M ெத6E=	 

உட	ைப2 =ம+�கி�� தி6யற =ைமைய தா@க :9யேல.. ��ப�(ெக�லா	 ப�' தா� 

காரண	M எ�லா�	 ெசா�றா@க. என(/ ஒ� வித, ப�'	 இ�ேல... ஆனாW	 நா� 

��ப,படேற�... எ�ன வழியிேல மீ�சி�M என(/ ெத6யேல... ேந� எ� கனவிேல நH@க 

பிரச�னமாகி, ’ இ+த2 சதிர+தா� /�பீட	, அ@ேக வா ’ �M என(/( க�டைள இ�D@க 

/�ேவ ! நH@க இெத�லா	 ேக�கிறதனாேல ெசா�ேற�. தா@க4 அறியாததா ? 

வி9ய�காைலயிேல�+� ச+நிதானதிேல கா�(கி�9�+ேத�. எ� பா(கிய	 த@க4 

கடா�ச	 கி�9ய�.... " 

  

" 	...	... " எ�' மீைசைய ெந�9(ெகா�ேட அவ� I'வைத( ேக�ட /�, காலியான 
த	ளைர அவனிட	 நH�9னா�. 

  

சீட� D(கைடயி� காலி த	ளைர( ெகா�(க, ேபானா�. கடF4 இ+த, பயைல 

ந�றாக2 ேசாதி(கிறா3 எ�' நிைன� அவM(காக அMதாப,ப��2 சி6தா� /�. " 	.. 

அதனா� நம(ெக�ன ? நம(/ ஒ� சிLய� கிைடதி�(கிறா� " எ�' தி�,தி,ப��( 

ெகா�டா�. சீட� வ+தபிற/ அவ� ெபயைர( ேக�டா� /�. அவ� பதி� ெசா�வத�/4 

தன(/ ெத6+த பல ெபய3கைள( க�பைன ெச�த /� திDெரன2 சி6தா�. இவ� I':� 

இவன� ெபயைரதா� ெசா�ல :9+தா� இ+த நாடகதி� அ� எUவளF அ�.தமான 
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aைலயாக அைம;	 எ�' நிைனேத அவ� சி6தா�. அ+த2 சி6,பினா� சீட� பதி� 

ெசா�ல2 ச�' தய@கி நி�றா�. 

  

அ,ேபா� /�ெசா�னா�: " ேப� எ�னா�M ஒ� ேக4வி ேக�டா - ஒUெவா�தM	 

ஒUெவா� பதி� ெசா�றா� பாதியா ? ஒ� ேக4வி(/ எ	மா	 பதி� ! " எ�' ஏேதா த�வ 

விசார	 ெச�கிற மாதி6, பித�றினா�. சீட� அைத( ேக�� மகா ஞானவாசக	 மாதி6 

விய+தா�. 

  

" ச6, உ� ேப� எ�னா�M நH ெசா�ல ேவ�டா	. நா� /�. நH சிLய� ... என(/, ேப� 

/�; உன(/, ேப� ச  .ய�. நHதா� எ�ைன ’ /�ேவ /�ேவ ’ �M I,பிட ஆர	பி2=�ேட.... 

நாM	 உ�ைன ’ சிLயா சிLயா ’ �M I,பிடேற�... எ�னா ? ச6தானா ? ..." எ�' 

ேபசி(ெகா�ேட இ�+தா� /�. 

  

"எ�லாேம ஒ� ெபய3தானா?" எ�' அ+த, ேப2சிW	 எைதேயா .6+�ெகா�ட சீடனி� 
விழிக4 பளபளதன. 

  

"நா� எ�ன இ,ப9ெய�லா	 ேப=கிேற�..." எ�' /� த�ைனேய எ�ணி திDெரன 
விய+தா�. இ,ப9ேய அவ3க4 ேபசி(ெகா�9�+தன3. 

  

மதியான:	 இரF	 அ+த2 சீட� மட,ப4ளியிலி�+� தன(/( கிைட(கிற 

.ளிேயாதிைர, ச3(கைர, ெபா@க� ஆகியவ�ைற, பயப(தி;டM	 அ�ேபா�	 ெகா��வ+� 

இ+த( /�F(/, பைடதா�. அUவளF �சி;	 மண:	 .னித:	 அ�.	 உபசரைண;	 

உைடய அமி3தைத இவ� ெஜ�மதி� �சி பா3ததி�ைல. ஆவ� மி/தியா� தன� 

ந9,ைப(Iட மற+� அவ�ைற அ4ளி அ4ளி இவ� உ�பைத அ�. கனிய, பா3�( 

ெகா�9�+தா� சீட�. 

  

/�F(/ எதனாேலா க�க4 கல@கின. சீட� த�ணHைர எ��( ெகா�தா�. ம'நா4 

காைல அேத மாதி6 தி�ைண(/( கீேழ வ+� கா� நி�றி�+தா� சீட�. அவM(/ D;	 

பீ9;	 வா@கி வ+தா�. /�ைவ அைழ�(ெகா�� ஆ�ற@கைர(/, ேபா� அவன� 

ஆைடகைள �ைவ�( ெகா�தா�. அவைன( /ளி(க ைவ� அைழ� வ+தா�. 

  

உ2சியி� ெவயி� வ�கிற வைர - /�F(/, பசி எ�(/	வைர - அவ3க4 ஆ�றி� நH+தி( 
/ளிதா3க4. 

  

"/ளி(கிற� ெசாகமாகதா� இ�(/. ஆனா, /ளி2சி எ�னா பிரேயாசன	... /ளி(க 

/ளி(க அA(/ ேச+�(கி��தாேன இ�(/?... அ� அ,ப9தா�. பசி(/�... தி@கேறா	... 

அ,.ற:	 பசி(கதாேன ெச�யி�... /ளி(க /ளி(க அA(கா/	. அA(/ ஆக ஆக( 

/ளி(கO	. பசி(க, பசி(க தி@கO	... தி@க தி@க, பசி(/	... எ�ன ேவ9(ைக!" எ�' 

ெசா�லிவி�� /� சி6தா�. சி6�( ெகா�ேட இ�(/	 ேபா� "எ�ன இ�, நா� 

இ,ப9ெய�லா	 ேப=கேற�" எ�' எ�ணி, பய+�ேபா�2 ச�ெடன நி'தி( ெகா�டா�. 

  

சீட� ைக க�9(ெகா�� இவ� ெசா�வைத( ேக�டா�. 

  
· ··  · ··  · ·· ·· · 
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அ�'	 அத�/ ம'தின:	 அத� பிற/ ஒUெவா� நாA	 இேத மாதி6 காைலயி� 

D;	 பீ9;	 வா@கி த+�, /ளி,பா�9, மதியான	 உணF பைட�, அவைன தனிைமயி� 

விடாமW	, அவ� ெத�வி� அைலயாமW	 இ+த2 சீட� எ,ேபா�	 அவ� Iடேவ இ�+தா�. 

  

அவ� ேப=கிற எ�லா வா3ைதகளிW	 அவேன .திதாக, .6+� ெகா4Aகிற மாதி6 

பலவிதமான அ3த@க4 க�� இ+த2 சீட� .ளகா@கித	 அைடவைத2 ச+ைத(/ வ�கிற சில3 

சதிர� தி�ைணயி� ஓ�F(காக த@கி இைள,பா'	ேபா� ேவ9(ைக பா3தா3க4. 

  

சில3 /�ைவ அைடயாள	 க�� ெகா�� இவ� யாேரா ஒ� சித� எ�' அ,ேபாேத 

நிைனததாகF	, அ,ப9,ப�டவ3க4 இ,ப9ெய�லா	 க+தW�தி, அ$(/ =ம+�, எ2சி� 

ெபா'(கி தி6வா3க4 எ�'	 த�ைன, ப�றி இவM(/ ெத6யாத ஒ�ைற ெத6விதா3க4. 

அைத ெத6+� ெகா4வத�ேக ஒ�வ�(/, ப(/வ	 ேவ��ெம�'	, அ+த, ப(/வ	 இ+த2 

சீடM(/ இ�,பதாகF	 Iறி2 சீடைன, .கX+தா3க4. அதி� சில3, இ,ப9ெய�லா	 

ெத6யாம� இ+த2 சித .�ஷைன ஏசி விர�9ய9தத�காக இ,ேபா� பயமைட+� இவனிட	 

மானசீகமாF	, கீேழ வி$+� பணி+�	 ம�னி,. ேவ�9னா3க4. 

  

இ+த ஒ� சீடைன தவிர /�F(/, ப(த3க4 நா4ேதா'	 ெப�க ஆர	பிதா3க4. 

ச+ைத(/ வ�கிற வியாபா6கA	 ம�றவ3கA	 இவைன ேவ9(ைக பா3� நி�'வி�� 

இவM(/ D;	, பீ9;	, பழ@கA	 வா@கி த+தா3க4. 

  

இவ� அவ�ைற2 சா,பி�கிற அழைக;	, ேதாைல வ Hசி எறிகிற லாவகைத;	, பீ9 

/9(கிற ஒ�யாரைத;	, விழி திற+� பா3(கிற ேகாலைத;	, விழி N9, பாராமலி�(கிற 

பாவைத;	, அவ3க4 .கX+�	 விய+�	 ேபசினா3க4. 

  

/�F(/ :தலி� இ� வசதியாகF	, ச+ேதா.மாகF	, பி�ன3 ஒ�'	 .6யாமW	 
.திராகF	 இ�+�, ெகாEச நா�களி� எ�லா	 .6யF	 .தி3க4 வி�படF	 ெதாட@கின. 

  

ஒ� நா4 இரF /�F(/ B(க	 வரவி�ைல. அவ� எ� எ� ப�றிேயா ேயாசி�( 

ெகா�9�+தா�. அதாவ�, அ+த2 சிLயேனா� ேப=கிற மாதி6 தன(/4ேள 

ேபசி(ெகா�9�+தா�. 

  

அவ� ந�சதிர@கைள, ப�றி;	, தா� இ+த உலகதி� வ�வத�/ :�னா� இ�+த 

காலைத, ப�றி;	, மரணைத, ப�றி;	, தன(/, பி�னா� உ4ள கால@கைள, ப�றி;	 

எ+த :9விW	 மன	 நி�க :9யாத வி.ய@கைள, ப�றிெய�லா	 ேயாசிதா�. அவ� 

B@காமேல கனF மாதி6 ஏேதா ஒ�' க�டா�. அதி� த� /ரேலா, சீடனி� /ரேலா அ�ல� 

ச+ைதயி� தி6கிற இவைன வண@கி2 ெச�கிற யா�ைடய /ரேலா மிகF	 ெதளிவாக, 

ேபசியைத( ேக�டா�. 

  

"உன(/ சிLயனாக வ+தி�(கிறாேன, அவ�தா� உ�ைமயிேல /�... சிLயனாக வ+� 

உன(/( க�' த+தி�(கிறா�... அ,ேபா�தா� நH வச,ப�வா� எ�' ெத6+� சிLயனா� 

வ+தி�(கிறா�. எ+த, பீடதிேல இ�+தா� எ�ன? எவ� க�' த�கிறாேனா அவ� /�. 

க�'( ெகா4கிறவ� சீட�. பரமசிவனி� ம9 மீ� உ�கா3+�ெகா�� :�க� அவM(/( 

க�' தரவி�ைலயா? அ@ேக சீடனி� ம9ேய /�பீட	. அவைன வண@/..." 

  

பறைவக4 பா92 சிறக9�, பற+� ச+ைத திடலி� மர2 ெசறிவி� /Bகலி(கிற 

காைல,ெபா$� .ல3கிற ேநரதி� அேத மாதி6யான /Bகல�ட� க� விழிெத$+த /�, 
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சீடைன வண@/வத�காக( காதி�+தா�. மானசீகமா� வண@கினா�. அவ� வ+தFட� 

சாLடா@கமா� அவ� பாத@களி� தா� விழ,ேபாவைத எ�ணி ெம�சிலி3தா�. ஆனா�, 

அ+த2 சிLய� வரேவ இ�ைல. இ+த( /� அ+த மட,ப4ளி(/ - த�ைன ரசவாத	 ெச�� 

மா�றிவி�ட சீடைன ேத9 ஓ9னா�. 

  

மட,ப4ளியி� உ4ளவ3க4 இவைன வண@கி வரேவ�' உ�காரைவ� 

உபச6தா3க4. /�F(/ அ,ேபா� சீடனி� ெபய3 ெத6யாத /ழ,பதா� எ�னெவ�' ேக�ப� 

எ�' .6யாம� "எ� சிLய� எ@ேக?" எ�' விசா6தா�. 

  

அவ3க4 விழிதா3க4. /� அைடயாள	 ெசா�னா�. கைடசியி� அவ3க4 ெரா	ப 
அல�சியமாக "அவ� ேந�ேற எ@ேகா ேபா�வி�டாேன" எ�றா3க4. 

  

"அவ�தா� நம(ெக�லா	 /�!" எ�றா� /�. 

  

"அ,ப9யா!" எ�' அவ3க4 ஆ2ச6ய	 ெகா�டன3. 

  

அ�ப�றி அவன� ேவதா+தமான விள(கைத, அவ3க4 எதி3பா3� நி�றன3. ஆனா�, 

இவ� ஒ�'	 ேபசவி�ைல. அத� பிற/, ஒ�'ேம ேபசவி�ைல. எ$+� நட+தா�. 

  

ச+ைத திடலிW	 ஊ6� ெத�(களிW	 சீடனாகி வ+த அ+த /�ைவ ேத9 தி6+தா� 
இவ�. சீடைன( காேணா	. இவ� சி6தா�. ேத�வைத வி�� வி�டா�. 

  

இ,ேபாெத�லா	 ச+ைத திடலி� அ$(/	 க+ைத;	 உ�தி ஒUெவா�வ6W	 

எைதேயா ேத�வ� மாதி6யான I3த பா3ைவ;ட� இவ� தி6+� ெகா�9�(கிறா�. இவைன 

யா�	 விர��வதி�ைல. /ழ+ைதக4 இவைன, பா3�2 சி6� விைளயா�கி�றன. 

ெப�கA	 ஆ�கA	 இவைன வண@கி இவM(/ எைதயாவ� வா@கி த+� அ�.ட� 

உபச6(கிறா3க4. 

  

அ+த2 சீடனிட	 எ�ன க�றாேனா அதைன இவ� எ�லா6ட�	 எ�லாவ�றிW	 

கா�கிற மாதி6 நிைறேவா� சி6�2 சி6� தி6+� ெகா�9�(கிறா�. 
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C� நில�� பி� பனி"� - ெஜயகா த� 
 

கிராம�(ேக அவ3களி� ெபய3 மற+�வி�ட�. ெப6ய ேகானா3 எ�ப�	 சி�ன( 

ேகானா3 எ�ப�ேம அவ3களி� ெபயராகி நிலFகிற�. 

  

சி�ன( ேகானா6� அ�ண� எ�பதனா� ெப6யவ�(/ மதி,.. ெப6ய ேகானா3 

மதி,ேபா� வாX+தி�+த காலெம�லா	 எ,ெபா$ேதா :9+�வி�ட�. அ+த வாXவி� எEசிய 

ப/திைய வ H��(/, பி�னாW4ள :+தி6 ேதா,பி� ந�ேவ அைம+த தனி(/9ைசயி� 

வாX+� கழி� வி�வ� எ�ற தH3மானதி� ஏகா+த வாச	 .6கிறா3 ெப6யவ3. சா,பா�� 

ேநர�(/ ம��	, ைகத9யி� ’ட( ட(’ெக�ற ச,த	 ஒலி(க, க� வ H�9�/4, ேதா�ட� 

வாச� வழிேய பிரேவசி,பா3 ெப6ய ேகானா3. த	பியி� /�	பேதா� அவ�(/4ள உறF 

அUவளேவ. சி�ன( ேகானாைர,ேபா� ெசா�(க4 எ�ற வில@/கேளா, ெசா+த@களினா� 

விைள+த /�	ப	 எ�ற =ைமேயா இ�லாத ெப6யவைர, அ+த( /�	பேம அதிக	 மதி� 

ம6யாைத கா��வத�/( காரண	, /�	ப தைலவரா� விள@/	 சி�ன( ேகானா3 அ�ண� 

எ�ற உறF(காக, அ+த( /�	பதி� தைலைம, பதவிைய ’ெகளரவ, பதவி’ யா�, 

ெப6யவ�(/ த+� எ�லா( கா6ய�(/	 அவ3 அ@கீகார	 ெபற, பணி+� நி�ப�தா�. 

:,ப� வ�.@கA(/ :� மைனவி இற+த அ�ேற ெசா+த	 எ�ற =ைம ெப6யவ6� 

ேதாளிலி�+� இற@கி வி�ட�. அவ4 வி��2 ெச�ற ஐ+� வய�2 சி'வ� சபாபதிைய 

தன(ெகா� =ைம எ�' க�தாமW	 =ம(காமW	 இ�+� வி�டா3 ெப6யவ3. அத�/( 

காரண	, நாேலா� ஐ+தாக இ�(க��ேம எ�ற நிைன,பி� தன� ’.திர2 =ைம’ ேயா� 

சபாபதிைய;	 சி�ன( ேகானா3 ஏ�'( ெகா�ட�தா�! 

  

ஆனா� சபாபதி, த� ெபா',ைப தா� =ம(/	 வய� தன(/ வ+�வி�டதாக 

நிைன�( ெகா�ட வயதி� ெப6யவ6� எEசி நி�ற ெசா�(க4 எ�ற வில@/கைள;	 

அவ� கழ�றி வி�டா�. யாைர;	 மதியாத அவ� ேபா(/	, இர�டாவ� உலக ;தகாலதி� 

அவ� ெச�ய :ய�ற வியாபார@களினா� விைள+த நLட:	, ைக நிைறய, பணமி�(கிற� 

எ�' அக	பாவதி� ஆ9ய ஆ�ட@கA	 ெப6யவைர, பா,பரா(கின. 

  

பிற/ ஒ�நா4 - தன� ஏக .த�வ� ப�டாள�(/ ஓ9,ேபானா� எ�ற ெச�தி ேக��, 

ெப6ய ேகானா3 தன� /9ைசயி� ஓ3 இரF :$வ�	 அ$� ெகா�9�+தா3. த� பி4ைளயி� 

ெசயலாW	, அவ� பி6வாW	 மன:ைட+த ெப6ய ேகானா3 ப�ட6.ர	 ேபா/	 ேகாL9;ட� 

ேச3+�ெகா�� ஊ3 ஊரா� தி6+� யாசக	 .6+�, இ'தியி� யா�ம�ற அனாைதயா� 

ப(த3களி� உறேவா� பகவாைன அைட+� வி�வ� எ�ற :9ேவா� ேதசா+திர	 .ற,ப��( 

கிராமதி� எ�ைலைய( கட(/	ேபா� - ப(க� ஊ3 ச+ைத(/, ேபா� தி�	பி வ+� 

ெகா�9�+த சி�ன( ேகானா3 - தைலயி� ைவதி�+த ெப6ய பலா,பழைத அ,ப9ேய 

ேபா��வி��, அவிX+த /�மிைய(Iட :9யாம� ஓ9வ+� பரேதசி( I�டதி� ந�ேவ 

இ�+த அ�ணனி� கா�களி� சா.டா@கமா� வ HX+� கதறினா3. அவர� ெபா� கா,பி�ட 

கர@க4 அ�ணனி� .$தி ப9+த பாத@கைள நகர விடாம� இ'க, ப�றி இ�+தன. 

  

"அ�ேண... நா� உன(/ எ�ன த,பித	 ப�ணிேன�? நா� ெச�, ேபாயி�ேட�M 

நிைன2=�9யா..." எ�' அலறினா3 சி�ன( ேகானா3. அ+த( கா�சி, மனிதM(/ ’வ+� 

வா�த�	’ ’வயி�றி� பிற+த�	’ ம��	தா� ெசா+த	 எ�பதி�ைல எ�' ஊரா�(ேக 

உண3திய�. 

  



154 

 

"எ�னேவா அழியO	M இ�+த ெசா� அவ� Nலமா அழி+� ேபா2=... அ+த 

வ�ததிேல அவ� ேபாயி�டா�... அவ� ஓ9�டா�M உன(/ ஏ� வ�த	?... நா� தாேன 

எ� மவனா வள3ேத�, அவைன!... வள3தவேன அ+நியமா�, ேபாயி�டா�, அவM(/... நா� 

தாேன உ� பி4ைள... நH;	 அ�ணி;மாதாேன அ,பM	 ஆதாAமா இ�+� எ�ைன 

வளதH@க?... எ�ைன வளதவMமா என(/ அ+நியமாகO	? எ� ெசா� உ� ெசா� 

இ�லியா?... எ� ெசா+த	 உ� ெசா+த	 இ�லியா?..." எ�ெற�லா	 ஊைர( I�9 நியாய	 

ேக�டா3 சி�ன( ேகானா3. 

  

அ�' ேவ' வழியி�றி விர(தி;ட� ’மன= மர�, ேபான,.ற	 எ@ேக இ�+தா� 

எ�ன’ எ�' தி�	பி வ+� வ H��(/, பி�னா� :+தி6 ேதா�டதி� ந�ேவ;4ள /9ைச(/ 

ஜாைக மா�றி(ெகா��, ’கி�Lணா ேகாவி+தா’ எ�' இ�ப� வ�ஷமா� வாX+� வ�	 

ெப6ய ேகானா�(/, பதிைன+� வ�ஷ@கA(/ :�பாகேவ வாX(ைகயி� மீ� ப�'	 

பாச:	 ஏகமா� மி/+� வர ஆர	பி� வி�ட�. 

  

ஆமா	; சபாபதி மன	 மாறி அ,பைன, பா3(க ப�டாளதிலி�+� ஒ�:ைற தி�	பி 
வ+தி�+தா�... பிற/ அ9(க9 வ+� பா3�( ெகா�9�+தா�. க� பா3ைவ ம@கி, ேபான 

ெப6ய ேகானா3 மகைன தடவி, பா3� உ2சி ேமா+� க�ணH3 உ/தா3. அ,ேபா� தக,பனி� 

ைகைய அ�.ட� ப�றி( ெகா�� ஆதரவான /ரலி� ெசா�னா� சபாபதி: "நH ஒ�O	 

பய,படாேத ைநனா... இ,பதா� ச�ைடெய�லா	 தH+� ேபாயி�டேத... என(/ உசி�(/ 

ஒ�O	 ஆப� வரா�." 

  

"அ� ச6தா�டா த	பி... ஒன(/( க�ணால	 க�9 ைவ2=, பா3(கO	M இ�+ேத�..." 

எ�' த� ஆைசைய தய@கி தய@கி( Iறினா3 கிழவ3. அத�/2 சபாபதி சி6தவா' 

பதிலளிதா�. "அ�(ெக�னா, க�9(கி�டா, ேபா2=... அ@ேகேய ’ேகா�ட3.’ தரா@க... 

/�	பேதாட ேபாயி�(கலா	... ெபா�O பா3� ெவ2சி�(கியா?" "அட ேபாடா... 

ெபா�O(/ தானா பEச	 வ+தி�2சி? உ� சி�ன ைநனாகி�ேட ெசா�னா எதினி ெபா�O 

ேவO	M ேக�பாேன!..." எ�' ெப6யவ3 ெபா(ைக வா�2 சி6,.ட� ஒ� /ஷியி� ேபசினா3. 

  

"இUவளF ஆைசைய ைவ�( ெகா�� ப�ட6.ர	 ேபா/	 பரேதசி( I�டேதா� 

ேபாக( கிள	பினாேர மMஷ�!" எ�' நிைனத சி�ன( ேகானா3 வ+த சி6,ைப அட(கி( 

ெகா�டா3. 

  

அ+த வ�.ேம தEசாw6� ெப� பா3�, சபாபதி(/( க�யாண	 நட+த�. அத� பிற/ 

சபாபதி வ�ஷதி�/ ஒ�:ைற த� மைனவி;ட� வ+� கிழவைர( க�� ெச�வ� 

வழ(கமாகி வி�ட�. 

  

இ+த, ப� வ�ஷமா�( ெகாEச	 ெகாEசமா� ம@க ஆர	பித க� பா3ைவ 

:�றிW	 இ���வி�ட ேபாதிW	 கிழவ6� மனசி� ஆைச;	 பாச:	 ம��	 ெப�கி( 

ெகா��தா� இ�+தன; இ,ேபா� அவ3 த� உடலி� உயிைர2 சிைற ைவ� வாXவ� 

மகM(காக( Iட அ�ல; நா�/ வ�ஷ@களா� ஆ�9�ெகா� :ைற வ+� அவ�ட� ஒ� 

மாத	 :$(கF	 த@கி, பா3ைவயிழ+த அவேரா� க�ைண( க�9 விைளயா92 ெச�வ�ேபா� 

ெகாEசி, .6;	, :க	 ெத6யாத அவ3 ேபர�... அ+த, பய� பா.F(காகதா�. அவேனா� 

கழி(க, ேபா/	 அ+த :,ப� நா�கA(காகதா� வ�.	 :$ைம(/	 வாXகிறா3 கிழவ3. 

’பா.’... எ�' நிைனத மாதிரதி� அவர� /���( க�க4 இ�@கி க�ன Nல@களி� வ6 

வ6யா�2 =�(க@க4 வி6ய ெபா(ைக வா�, .�னைக;ட� நH�ட ேமாவா� ச�ேற வாைன 
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ேநா(கி வாகாகி நிமி�	; இ�ள9த பா3ைவயி� ஒளி வ H=	 .ைகம�டலெமா�' உ�வாகி 
அதி� பா.வி� ேதா�ற	... ெகாE=	 மழைல;ட�, /W@/	 சி6,.ட�, /ளி3+த 

8ப6ச�ட� ெத6;	... அ+த உ�வ	 கனவி� வ�வ�ேபா� அவ6ட	 தாவிவ�	... 

எதைனேயா :ைற த�ைன மற+த லயதி� கிழவ3 ைககைள நH�9(ெகா�� "பாJ..." எ�' 

�4ளி நிமி3+� வி�வா3... பிற/ அ� உ�ைமய�ல; க�ணி� ெத6;	 மாயேதா�ற	 எ�' 

உண3ைகயி� இைம விளி	பி� பனித நH�	, இதXகளி� வைள+� �9(/	 

.�:'வWமா� தைல /னி+� வி�வா3. தனிைமயி� /9ைசயி� யதா3த உ�ைமயா� 

பா.ேவா� கழி(/	 ஒ� மாத	 தவிர... அத�/ :�M	 பி�Mமான மாத@க4 அவ�(/ 

இ,ப9தா�... இ+த லயதி�தா� கழிகி�றன. 

  

அ� ச6, அவ3தா� பா.ைவ, பா3தேத இ�ைலேய? அவ3 க�களி� அவ� உ�வ	 
ெத6வெத,ப9? 

  

த� /ழ+ைத எ�' ப+த	 பிற(கF	, ெசா+த	 ெகா�டாடF	தா� த� /ழ+ைதயி� 

:க	 ெத6ய ேவ��	. /ழ+ைத மீ� ெகா�ட பாசைத( ெகா�டாட, அ+த ப(திைய வழிபட 

ஒ� :க	தா� ேவ��மா, எ�ன?... 

  

வானதி� தி6+� ெகா�9�+த கடFைள ம�O(கிற(கி மழைல சி+�	 

/ழ+ைதயா(கி ஓட வி��, ஓ9�ரதி( ைகைய, பி9தி$�, ைநய, .ைடெத��, ம9யி� 

கிடதி, மா3பி� அைண�, :த	 ெகா��, :ைல,பா� அளி�... ஆ	, கடFைள( 

/ழ+ைதயாகF	, /ழ+ைதைய( கடFளாகF	 ெகா�டா�	 கைலையேய ப(தியாக( ெகா�ட 

ைவLணவ /லதி� பிற+தவராயி�ேற ெப6ய ேகானா3!... அவ3 க�களிேல ெத6;	 ேதா�ற	 

க�ண� ேதா�றேம... எனிM	 அவ3 வழிப�வ� பா.வி� நிைனைவதா�! ேபான வ�ஷ	 பா. 

வ+தி�+தேபா� ந�றாக வள3+தி�+தா�. ’எ�ன, ேப2=, ேப=கிறா�?’... ஆனா� ஒ� 

வா3ைதயாவ� கிழவ�(/, .6யேவ��ேம! அவ� ஹி+தியில�லவா ேப=கிறா�. ’ஒ� 

வா3ைத Iட தமிX ெத6யாம� எ�ன பி4ைள வள3,.’ எ�' கிழவ3 சில சமய	 மன	 

சலி,பா3. இ�+தாW	 த� ேபர� ேப=கிறா� எ�ப� :(கியேம தவிர, எ�ன பாைஷயாக 

இ�+தா� எ�ன? -எ�ற /Bகல�ட� அவைன, ேபச ைவ� ரசி�( ெகா�9�,பா3. 

  

பா.ைவ, ேபா� =தமா� உைட உ�தி, காலி� ஷூ அணி+�, ஒ� ப(க	 அைமதியா� 

உ�கா3+தி�(க இ@ேக இ�(/	 இ+த, பி4ைளகA(/ ெத6;மா? ஊஹூ	, ெத6யேவ 

ெத6யாதா	. கிழவ3 அ,ப9தா� ெசா�Wவா3. த� /9ைச(/ ம��	 அவைன தனிேய 

அைழ� வ�வா3. பி�னா� வ�	 ம�ற /ழ+ைதகைள, ’ேபா ேபா’ எ�' விர�9வி��, 

பா.ைவ நா�காலியி� உ�காரைவ�, அவ� கால9யி� அம3+�, வா�ைம, க�க��, :+தி6, 

ப�,. ேபா�றவ�ைற- ஒ� ட,பியி� அவM(காக2 ேச3� ைவதி�(/	 தி�ப�ட@கைள 

த+�, பாைஷ ெத6யாத அவனிட	 ேபசி, அவ� ேப=வைத;	 ரசி,பா3 கிழவ3. 

  

அவ� அவைர ’தாதா’ எ�'தா� அைழ,பா�. அவ�	 அவM(/ ’தாத�யா’ எ�' 

அவ3க4 வழ(க,ப9 உ2ச6(க, பல:ைற ெசா�லித+தா3. அவ� அைத ம'� "ைந... ைந... 

தாதா" எ�' அவ�(/( க�' த+தா�. அ,ேபா� அ@ேக வ+த அவ� தா� மீனா கிழவ6ட	 

விள(கினா4: "அவM(/ தமிேழ ேபச வரமா�ேட@/� மாமா... இ�M	 இர�� வய= ேபானா 

க�(/வா�. அ@ேக யா�	 தமிழிேல ேபசறவ@க இ�ைல... அ@ேக ப(க� வ H�9ேல ஒ� 

ச3தா3 தாதா இ�(கா�... நாA Jரா அவ�கி�டதா� இ�,பா�. உ@ககி�ட 

வரமா�ேட@கிறாேன... அவ�(கி�ட ேமேல ஏறி அவ� தா9ைய, .92சி இ$,பா�. 
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அவைரதா� ’ தாதா தாதா’�M I,பி��, பழகி,ேபாயி�டா�... அவ�(/	 பா.ைவ, 

பா3(காம இ�(க :9யா�. ஊ�(/, .ற,ப�	ேபா�, ’சீ(கிர	 வ+��@க’�M ஒ� ப� 

தடைவ(/ ேமேல ெசா�லி�டா�, அ+த ச3தா3 தாதா" -எ�' அவ4 ெசா�லி( ெகா�9�(/	 

ேபா�, கிழவ�(/ தன(/2 ெசா+தமான ேபர( /ழ+ைதைய எவேனா ைவ�(ெகா��, 

நாெள�லா	 ெகாEசி விைளயா9, த�ைன;	 விட அதிக ெந�(கமாகி, அவ� பாைஷைய( 

க�'( ெகா��, த�னா� த� ேபரMட� ேபச:9யாம� ஆ(கிவி�ட அ+த :கமறியா ச3தா3 

கிழவ� மீ� எ62ச� எ62சலா� வ+த�. ஒ� ஏ(க, ெப�N2= வி�டா3... அ+த, ெப�N2சி�- 

வ�ஷதி� பதிேனா� மாத	 பா.ேவா� ெகாE=வத�/ ச3தா3 கிழவM(/ வழி இ�+த 

ேபாதிW	, வ�ஷதி�ெகா�:ைற ஒ� மாத	 அவேனா� கழி(க தன(/ வா�,பி�(கிறேத, 

இ�ேவ ேபா�	 எ�ற தி�,தி உண3F	 இ�+த�. ஒUெவா� தடைவ பா. வ+� 

ெச�W	ேபா�	, அவM(/ ஒ� வய� I�கிற� எ�ற மகிX2சி;	, தன(/ ஒ� வய� கழி+� 

ேபாகிற� எ�ற வ�த:	 கிழவ�(/ ெநEைச அைட(/	. 

  

’அ�த தடைவ அவ� வ�	ேபா� நா� இ�(கிேறேனா ெச�, ேபாகிேறேனா’ எ�ற 
உண3வி� அவ3 க�க4 கல@/	. 

  

இ+த தடைவ மீனாF(/, ேப' கால	. சபாபதி மைனவிைய, பிரசவதி�காக அவ4 

தா�வ Hடான தEசாw�(/ ேநேர அைழ�, ேபா�வி�டா� எ�' க9த	 வ+தேபா� கிழவ3 

தவியா� தவிதா3. .ப�J6� இ�+� தEசாw�(/ இ+த வழியாக தாேன அவ3க4 

ேபாயி�(க ேவ��	. :�I�9ேய ஒ� க9த	 ேபா�9�+தா�, N�' ைமW(/ 

அ,பாலி�(/	 ரயில9(/, ேபா�, த� ேபரைன ரயிலி� பா3� வ+தி�,பா3 அ�லவா கிழவ3! 

அ+த வ�தைத ெத6வி�2 சபாபதி(/( க9த	 Iட எ$த2 ெசா�னா3, சி�ன( ேகானா3 

Nல	. அவ�	 எ$தினா3. 

  

மைனவிைய அைழ�( ெகா�� தி�	பி வ�ைகயி� வழ(க	ேபா� கிராம�(/ 

வ+� ஒ� மாத	 த@கி2 ெச�வதாக2 சமாதான	 Iறி, பதி� எ$தியி�+தா� சபாபதி. ’பா. 

வ�வா�, பா. வ�வா�’ எ�' வ H��( /ழ+ைதகA	, ெப6ய ேகானா�	 நா�கைள எ�ணி( 

ெகா�� காதி�+தன3. 

  

ேகானா3 வ H��(/ எதி6� ஒ� ரா+த� க	ப	 உ��. 

  

ரா+த� க	ப	 எ�றா�, சீைம எ�ைணைய( /9த ேபாைதயி� சிவ+த க�கAட� 

இரெவ�லா	 ெத�ைவ( காவ� .6;	 அச� ப�9(கா�� ரா+த� க	ப	தா�. சி(கன	 

க�திேயா, நிலாைவ ரசி(க எ�ணிேயா, அ+த ரா+த� க	ப	 நிலா( கால@களி� 

உபேயாக,ப�த, படாம� ெவ�'டலா� நி�/	. இ+த ஓ�F நா�களி�தா� ெத�( 

/ழ+ைதக4 நிலாைவ( க�தி அ@ேக விைளயாட வ�வா3க4. அவ3களி� க�ணா	J2சி 
விைளயா�9� ரா+த� க	ப:	 ’தா2சி’ யாக( கல+� ெகா4A	. 

  

அ'ப� வ�ஷ	@கA(/ :� ெப6ய ேகானா�	, அவ�(/,பி� சி�ன( ேகானா�	, 

இ+த ரா+த� க	பைத2 =�றி விைளயா9யி�(கிறா3க4. அத� பிற/ :,ப� வ�ஷ	@களி�, 

அவ3களி� பி4ைளக4, இ,ேபா� ப�னிர�� வயதிலி�+� ஐ+� வய� வைரயிW4ள சி�ன( 

ேகானா6� ேபர( /ழ+ைதக4 பதிேனா� ேப3 ரா+த� க	பைத2 =�றி ஓ9 வ�கி�றன3. ஒேர 

ஆரவார	; சி6,.; I2ச�. 

  

அ,ேபா� தா� தி�ைணயி� ப�(ைக வி6தா3 சி�ன( ேகானா3. 
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எதி3 வ H��( Iைரகளி� மீ� ேலசான பனிN�ட:	 நிலா ெவளி2ச:	 /ழ	பி( 

ெகா�9�(கிற�. பி� பனி( காலமானதா� பனி, படலமி�+தேபாதிW	, /ளி6� ெகா�ைம 

இ�M	 ஆர	பமாகவி�ைல. ெத�வி� அ@ெகா�'	 இ@ெகா�'மாக ஆ4 நடமா�ட	 

கா�கிற�. 

  

ெத�வி� /ழ+ைதக4 எ�லா	 விைளயா9( ெகா�9�(கிற ேநரதி�, சா,பி�ட 

ைகைய �ைட�(ெகா�� அவர�ேக தி�ைணயி� ேம� வ+� ஏறினா� ஓ3 ஏ$ வய�2 

சி'வ�. 

  

"ஆ3ரா அவ�? அடேட த	ைபயாவா?... ஏ�டா க�O, நH ேபாயி விைளயாடலியா?" 

  

"	ஹூ	... நா ெவைளயாடேல. கைத ெசா�W தாதா!" 

  

"கைத இ�(க��	... ெப6ய தாதா ேதா�ட�(/, ேபாயி�டாரா, பா�..." எ�' 

ெசா�லி( ெகா�ேட, தைல மா�9லி�+� =��ைட;	 ெந�,., ெப�9ைய;	 எ�தா3 

சி�ன( ேகானா3. 

  

"அF� எ,பேவா ேபாயி�டாேர" எ�' தி�ைணயிலி�+தப9ேய வ H�9�/4 த� /�மி 

தைலைய நH�9 .ழ(கைட வாச� வழிேய நிலா ெவளி2சதி� ெத6;	 ேதா�ட�( /9ைசைய, 

பா3தா� த	ைபயா. 

  

த	ைபயா- சி�ன( ேகானா6� ெச�, ேபான ஒேர மக4, அவ3 வச	 ஒ,.வி� 

வி��,ேபான, ேசாக:	 ஆ'தW	 கல+த அவ4 நிைனF! தாயி�லா( /ழ+ைத எ�பதனா�, 

/�	பதிW4ள எ�ேலா6� அ�.(/	 பாதிரமாயி�+தா� த	ைபயா. அவM	 ம�ற( 

/ழ+ைதக4 ேபா� அ�லாம� அறிF	 அட(க:	 ெகா�� விள@கினா�. ஆனா�, ெப6ய 

ேகானா�(ேகா, சி�ன( ேகானா6� ேபர, பி4ைளகளி� ஒ�வனா�தா� அவM	 

ேதா�றினா�. அவ�(/ அவ�ைடய பா.தா� ஒசதி! 
  

ெப6ய ேகானா3 ேதா�ட�(/, ேபா�வி�டா3 எ�' த	ைபயாவி� Nல	 அறி+த 

சி�னவ3 =��ைட( ெகாAதலானா3. 

  

"தாதா... உன(/, ெப6ய தாதாகி�ட பயமா?" 

  

"பயமி�ேலடா... ம6யாைத!? 

  

"	... அவ�(/தா� க�O ெத6யலிேய... நH =���( /9(கிேறM அவ� எ,ப9, 
பா,பா�?" 

  

"அவ�(/( க�O ெத6யேல�னா எ�ன?... என(/( க�O ெத6;ேத... அF� எதிேர 
=���( /92சி என(/, பழ(க	 இ�ைல... ச6, நH ேபா� விைளயா�!" 

  

"	.£	... நாள(கிதா� விைளயா�ேவ�. இ�னி(கி( கைததா� ேவO	." 

  

"நாள(கி எ�ன, விைளயாட நா4 பாதி�(ேக?" 
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"நாைள(/தாேன சபாபதி மாமா வாரா@க. அவ@க வ+த,.ற	 பா.ேவாட 
ெவைளயா�ேவ�!" எ�' உ�சாகமா�2 ெசா�னா� த	ைபயா. 

  

"அடேட, உன(/ விசயேம ெத6யாதா?... அ+த இ+தி(கார, பயW	, அவ அ,பM	 

ந	பைளெய�லா	 ஏமாதி, பி�டாMவ... அF@க வரல... அதா� ெப6ய தாதாF(/ ெரா	ப 

வ�த	.." எ�' சி�ன( ேகானா3 ெசா�னைத ந	ப ம'�, த	ைபயா /'(கி��( கதினா�. 

  

"ஐயா... ெபா�யி, ெபா�யி... நH =	மானா2=(/	 ெசா�ற... நாைள(/ அF@க வ�வா@க!" 

  

"ெபா�யி இ�ேலடா, ெநச	தா�. சாய@கால	 க�தாசி வ+தி2ேச... திD3M வர2 ெசா�லி( 

க�தாசி வ+தி2சா	 ப�டாளதிலி�+�... அதனாேல இ�னி(/ ராதி6ேய ெபாற,ப�� 

தEசாw3ெல�+� ேநரா, ேபாறா@களா	... அ�த தடைவ சீ(கிரமா வ3ரா@களா	. உ@க சபாபதி 
மாமா எ$தியி�(கா�..." 

  

"க�தாசி எ@ேக? கா��" எ�' ேக�/	ேபா� த	ைபயாவி� /ரலி� ஏமா�ற:	 
அவந	பி(ைக;	 இைழ+தன. 

  

"க�தாசி ெப6யவ3கி�ேட இ�(/!" 

  

"நா� ேபாயி பா3(க, ேபாேற�" எ�' ெசா�லி( ெகா�ேட தி�ைணயிலி�+� 

/திதா� த	ைபயா. 

  

"இ+த ேநரதிேலயா ேதா�ட�(/, ேபாேற? வி9Eசி பா�(கலா	" எ�' த�தா3 
சி�னவ3. 

  

"அ�தா� ெநலா ெவளி2சமி�(/ேத" எ�' பதி� ெசா�லிவி��, ேதா�ட�( 

/9ைசைய ேநா(கி ஓ�டமா� ஓ9னா� த	ைபயா. 

  

த	ைபயா ெப6ய ேகானாைர ேத9 ேதா�ட�( /9ைசய�ேக வ+த ேபா�, /9ைசயி� 

:�, ச�/கைள எ6� தHயி� /ளி3 கா�+தவா' ெந�,பி� =�ட :+தி6( ெகா�ைடகைள2 

சிறிய இ�	.ல(ைகயா� த�9( ெகா�9�+தா3 கிழவ3. 

  

கிழவ6� எதி6� வ+� இ�,பி� ைகZ�றி( ெகா�� த�ைன அவ3 கவனி(கிறாரா 

எ�' பா3,பவ� ேபா� ெமளனமா� நி�றா� த	ைபயா. 

  

கிழவ3 :க	 நிமி3தி த	ைபயாF(/ ேநேர விழி திற+� பா3தா3. அவ3 அணி+தி�+த 

அWமினிய, பிேரமி� பதிதி�+த த9த க�ணா9யிRேட அவர� க�கA	, இைம 

ேராம@கA	 மிக, ெப6யதா� ெத6+தன த	ைபயாF(/. அ+த( க�ணா9யி� பலேன 

அUவளFதா� எ�' ெசா�லிவிட :9யா�. அ+த( க�ணா9;	 இ�லாவி�டா�, இ�ளி� 

எ6;	 ெந�,ைபேயா, ெவளி2சதி� நிழW�வா� ெத6;	 உ�வ@கைளேயா Iட அவரா� 

காணா இயலா� ேபா�வி�	. 

  

அவ3 பா3ைவ எதி6� நி�/	 த	ைபயாைவ ஊ��வி, அவM(/, பி�னா� எைதேயா 

கவனி,ப� ேபா� இ�+த�. அவ� தி�	பி, பா3�( ெகா�டா�. அவ� பி�னா� வானதி� 

வ�டமி�லாத, பிைற;மி�லாத ந=@கி, ேபான :� நிலவி� Nளிேதா�ற	 ெத6+த�. அ+த 

ஒளிைய பி�ணனி ேபால( ெகா��, நிழW�வா� ெத6;	 த	ைபயாவி� உ�வி� எ@ேகா 
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Bரதி� இ�(/	 பா.ைவதா� க�டா3 கிழவ3. அவர� இைமக4 படபட� N9 திற+தன. 

மீ��	 ெத6+த அ+த உ�வைத( க�� அவ3 விய+தா3. 

  

"/�டரான ப(த ேசதா த	Jைர மீ�9( ெகா�� பா�	ேபா� அவர� இைசயி� க���ட 

பர+தாம� பாலகி�.ண� வ9வமா� அவ3 அறியாம� அவெரதிேர அம3+� ேக�பானாேம, அ+த 

மாய aைல( கைத அவ3 நிைனF(/ வர, கிழவ6� உத�களி� ம+த.¡.மான ஒ� .�னைக 

தவX+த�. "பாJ!" 

  

"பா. இ�ேல தாதா, நா� தா� த	ைபயா." 

  

"த	ைபயாவா?... நH எ@ேக வ+ேத இ+த இ��9ேல?" 

  

"பா. நாைள(கி வ�வானி�ேல தாதா?... நH அ�(/ தாேன :+தி6(ெகா�ைட =டேற?... 

சி�ன தாதா ெசா�றா�, அவ� வரமா�டானா	..." எ�' .கா3 I'வ�ேபா� ெசா�னா� 

த	ைபயா. 

  

பா.வி� வ�ைக(காக த�ைன,ேபா� அவM	 ஆவWட� காதி�,பவ� எ�' 

ேதா�றேவ கிழவ�(/ த	ைபயாவி� மீ� ஒ� விேச. வாEைச பிற+த�. "ஆமா�டா பயேல, 

அவ� அ,ப� அவசரமாக தி�	பி, ேபாறானா	... அதனாேல வர�ேல..." எ�' Iறிய�	 

த	ைபயாவி� :க	 வா9, ேபாயி�'. அவ� பதி� ேபசாம� ெமளனமா� நி�பதிW4ள 

ேசாகைத( கிழவ3 உண3+தா3. 

  

"பி�ேன ஏ� தாதா நH இ+த ேநரதிேல :+தி6( ெகா�ைட =டேற?" - எ�' வத@கிய 
/ரலி� ேக�டா� த	ைபயா. 

  

:கெம�லா	 மலர விைள+த சி6,.ட� தைலயா�9(ெகா�� ெசா�னா3 கிழவ3: 

"அவ� ந	பைள ஏமாத, பா3தாW	 நா� வி�ேவனா?... ேடச�ேல ேபாயி பா3��� வர, 

ேபாேறேன... அ�(காகதா� இ�. அ+த, பா., பயW(/ :+தி6, ப�,.�னா உசி�... ரயிW 

ந	ப ஊ�(/ வி9ய காைலயிேல வ��... அதனாேலதா� இ,பேவ =டேற�... உ(கா�. நH;	 

உ6..." எ�' =�� ேமேலா� தH�+த :+தி6( ெகா�ைடகைள த	ைபயாவி� :� த4ளினா3 

கிழவ3. த	ைபயாF	 அவ3 எதிேர உ�கா3+� :+தி6( ெகா�ைடகைள த�9 உ6(க 

ஆர	பிதா�. திDெர�' கிழவ3 எ�ன நிைனதாேரா, த	ைபயாவி� ைகைய, பி9தா3. அவ� 

ைகக4 உ6�( ெகா��தா� இ�+த� எ�' நி2சயமான�	 ெசா�னா3: "நH ந�ல 

ைபயனா2ேச... ெகா�ைட ெகாEசமாதா� இ�(/. நH தி@காேத... நா	பதா� இ@ேக ெநைறய 

தி@கேறாேம. பா.F(/தா� அ+த ஊ6ேல இ� ெகைட(கேவ ெகைட(கா�. நHதா� 

ந�லவனா2ேச. இ+த( க�Oசாமிதா� தி���, பய... உ6(கிேற�M வ+� தி�9 தி	பா�..." 

எ�' த	ைபயாைவ தாஜா ெச�வத�காக, சி�ன( ேகானா6� ேபர�களி� ஒ�வைன 

தி�9னா3. 

  

"என(/ ேவ�டா	, தாதா. க�Oசாமி எ�ைன, பா(க ெவ2சி ெநைறய தி�னா�. 

அதனாேலதா� அவM(/ வயி� வலி வ+� வயிேற ச6யாயி�ேல... சாய@கால	 Iட பா�9 

அவM(/( கஷாய	 /�தி2ேச..." எ�' ெசா�லி( ெகா�ேட இ�+தவ�, உ6� ைவத 

ப�,.க4 ெவ4ைள ெவேளெர�' வி(கின	 இ�லாம� :$சாகF	 ெப6சாகF	 இ�,பைத( 

க�� திDெர�' ேக�டா�. 

  



160 

 

"ஏ+தாதா! இைதெய�லா	 நH பா.F(காக�M பா�, பா�, ெபா'(கி ெவ2சியா? 

எ�லா	 ெப6= ெப6சா இ�(ேக?" 

  

"ஆமா... நிைறய ெவ2சி�+ேத�... க�Oசாமி வ+� நா� இ�லாத சமயதிேல 

தி�9(கி��, ேபாயி�டா�..." எ�' ெசா�W	ேபாேத, தா� ெரா	ப அ�பதனமா� 

த	ைபயாF	 தி��வாேனா எ�' ச+ேதக,ப�டத�காக வ�த:�ற கிழவ3 /ைழFட� 

ெசா�னா3: 

  

"பரவாயி�ேல, நH ெர�� எ��(கடா... பா.F(/ தா� இUவளF இ�(ேக. அ,பி9ேய 

உ4ேள ேபாயி மாடதிேல ஒ� ட,பா இ�(/. அெத( ெகா�ணா+� இ+த, ப�,ைபெய�லா	 

அ�(/4ேள அ4ளி,ேபா�" எ�றா3. 

  

த	ைபயாF(/ ஒ�'	 .6யவி�ைல. :தலி� அவ3 அைத தி�ன(Iடா� எ�' 

எ2ச6� வி��, இ,ெபா$� தி�ன2 ெசா�லி வ�.'�வ� ஏ� எ�' ஒ� வினா9 

ேயாசிதா�. ேயாசி�( ெகா�ேட உ4ேள ேபானா�. அ+த ட,பாைவ( ெகா�� வ+� 

எ�லாவ�ைற;	 அ4ளி ைவதா�. பிற/ ைகயிெலா� :+தி6, ப�,ைப எ�� ைவ�( 

ெகா�� ேக�டா�. 

  

"ஏ+தாதா எ�ைன தி@க2 ெசா�ேற? இ�லா�9 பா.F(/... நாெள(கி வயிெத 

வலி(/	 இ�ேல?" எ�' பா.F(/ வயி�'வலி வராம� இ�,பத�காக தி�பவ� மாதி6 

ஒ�ைற எ�� வாயி� ேபா��( ெகா�டா� த	ைபயா. கிழவ3 த	ைபயாைவ தைல 

நிமி3தி, பா3தா3.   

 

இUவளF அறிF	 ந�ல /ண:	 அைம+த த	ைபயா தாயி�லா( /ழ+ைத எ�ற 

எ�ண:	, ெச�,ேபான- அவைள,ேபாலேவ அறிF	 /ண:	 மி/+த அவன� தாயி� 

:க:	, இதைன கால	 இவைன, ப�றிய சி+தைனேய இ�லாம� ம�ற( /ழ+ைதகளி� 

ஒ�றாகேவ க�தி இவைன;	 தா� விர�9ய9த பாவைன;	, தாய�ற /ழ+ைதைய 

விர�9வி�� த� ேபர� எ�பதா� பா.ைவ இ$� ைவ�2 சீரா�9ய /�ற உண3F	 அவர� 

நிைனவி� கவி+� கிழவ6� /��� விழிக4 கல@கின. 

  

எதி6� நி�ற த	ைபயாைவ இ$� ேதாேளா� அைண�( ெகா�டா3. அவ3 உத�க4 

அ$ைகயா� �9தன. அவ� :�/(/, பி�னா� க�ணா9யி� இைடெவளியிRேட விர� 

dைழ� இைம விளி	பி� �ளித க�ணHைர �ைட�( ெகா�� பாச	 ெநEசி� அைட(க, 

"உ@க	மா மாதி6 நH;	 ெரா	ப .திசாலியாயி�(ேக... பாவ	, அவதா� இ�+� அMபவி(க( 

/�� ைவ(க�ேல... நH ந�லா ப9(கிறியா?... ந�லா ப92சி( ெக�9(காரனா ஆகO	" எ�' 

ெதாட3பி�லாத வா(கிய@கைள2 சி+தினா3. 

  

அவ3 க$ைத ெந�9யவா' வாயிலி�+த :+தி6, ப�,ைப( க�னதி� 

ஒ�(கி(ெகா�� "தாதா, தாதா..." எ�' ெகாE=கி�ற /ரலி� அைழதா� த	ைபயா. 

"எ�னடா ேவO	?" 

  

"நாM	 உ�Iட ேடசM(/ வ3ேர� தாதா... பா.ைவ, பா(கற�(/..." எ�' 
ெகEசினா�. 
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"வி9ய( கால	பர வ�9(/ நா� இ��ேடாட எ+தி62=, ேபாேவேன... நH எ+தி�,பியா? 

இ��9ேல என(/, பழ(க	. தடவி(கி�ேட ேபாயி�ேவ�... உ�ேன எ,ப9 I�9(கி��, 

ேபாற�?..." எ�' தய@கினா3 கிழவ3. 

  

"நH Iட எ�(/ தாதா இ��9ேல ேபாவO	? ரா+த� ெவள(ேக ெகாAதி எ� ைகயிேல 

/�. நா� ெவள(ேக எ��(கி�� :�னாேல நட(கிேற�... நH எ� ைகெய, பி92சி(கி�� 

வ+��..." எ�' மா�' ேயாசைன Iறினா� த	ைபயா. 

  

"ஆ! ெக�9(கார� தா�டா நH... ச6, அ,ப ேநரேதாட ேபா�, ப�! வி9ய காைலயிேல வ+� 
எ$,பேற�." 

  

"நா� இ@ேகதா� ப��(/ேவ�." 

  

"அ@ேக ேத�வா@கேள." 

  

"சி�ன தாதா கி�ேட ெசா�லி��தா� வ+ேத�..." 

  

"ச6... கயி�( க�9W ேமேல ப�(ைக இ�(/. அதிேல�+� ஒ� ச:(காளைத;	 

ெவதிைல, ெப�9ைய;	 எ��( /�தி��( க�9�ேல ப�(ைகைய வி62சி நH ப��(க..." 

எ�' கிழவ3 ெசா�ன�	 .:(காளைத எ�� அவ�(/, ப�(ைக வி6தபி�, கயி�'( 

க�9லி� ஏறி, ப��( ெகா�டா� த	ைபயா. 

  

கிழவ3 இ�	.ரலி� ’ெடா( ெடா(’ெக�' ெவ�றிைல இ9(க ஆர	பிதா3. 

  

ந�2 சாம	 கழி+�, :த� ேகாழி IவியFடேன ெப6ய ேகானா3 ரயில9(/, .ற,பட 

ஆயதமாகி த	ைபயாைவ;	 எ$,பினா3. த	ைபயா /Bகல�ட� க� விழி�( கயி�'( 

க�9லிலி�+� �4ளி எ$+�, "ஏ+ தாதா, நாழியாயி�2சா?" எ�' க�கைள( கச(கி( 

ெகா�டா�. 

  

"இ,பேவ ெபாற,ப�டாதா� ேநர	 ச6யா இ�(/	. ெவளியிேல ெதா�9ேல த�ணி 
ெவ2சி�(ேக�. ேபாயி ெமாகைத( க$வி(க..." எ�ற�	 த	ைபயா /9ைச( கதைவ திற+� 

ெகா�� ெவளிேய வ+தா�. "அ,பா...!" எ�' ப�கைள( க9� மா3பி� மீ� ச�ைடைய இ$� 

N9( ெகா�� ந�@கினா� த	ைபயா.ெவளிேய எதி6லி�(/	 மர@க4Iட ெத6யாம� 

பனி,படல	 கன�, பரவி, பா3ைவைய மைறத�... 

  

"தாதா... ஒேர பனி... /ளி��" எ�' /ர� ந�@க( Iறினா� த	ைபயா. 

  

தாதா /9ைச(/4 விள(/ ெவளி2சதி� கி�Lண� படதி�/ எதிேர அம3+� 

உ4ள@ைகயி� தி�ம�ைண( /ைழ� நாமமி��( ெகா�ேட சி6தா3. "பயேல உன(/ வய= 

ஏ$. என(/ எ$வ�... ப2ைச த�ணியிேல /ளி2சி�� வ+தி�(ேக�. நH ெமாக	 க$Fற�(ேக 

ந�@/றியா? ெமாத�ேல அ,பி9தா� ந�@/	. அ,.ற	 ெசாகமா இ�(/	. ெதா�9யிேலதா� 

த�ணி நிைறய இ�(ேக. ெர�� ெசா	. ேமW(/	 ஊதி( /ளி2=�... தைலயிேல 

ஊதி(காேத. உ� /�மி காய ேநரமா/	... சீ(கிர	 நாழியாF�" எ�' அவசர,ப�தேவ, 

த	ைபயா ச�ைடைய;	 நிஜாைர;	 அவிXெதறி+�வி��, ஒேர பா�2சலா� ெதா�9ய�ேக 

ஓ9னா�. 
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ச�' ேநரதி�ெக�லா	 தபதபெவன த�ணH3 இைரகி�ற ச,தேதா�, அ9வயி�றி� 

N�ட கிAகிA,.ண3வாW	 /ளிராW	 த	ைபயா ேபா�	 I(/ரைல( ேக��( கிழவ3 

வா�(/4 சி6�( ெகா�டா3. 

  

ரா+த� விள(ைக;	 ெகாAதி ைவ�( ெகா�� :+தி6, ப�,. ட,பாFட� 

த	ைபயா /ளி� :9� வ�	வைர காதி�+தா3 கிழவ3. 

  

"நா� ெர9 தாதா, ேபாகலாமா?" எ�' /Bகல�ட� அ$+த வா62 =�றியி�+த 

/�மி தைலைய( கைல(காம� ச6ெச�� ெகா�� வ+தா� த	ைபயா. ரா+தைல 

த	ைபயாவிட	 ெகா��வி��, ஒ� ைகயி� :+தி6, ப�,. ட,பாF	, இ�ெனா� ைகயி� 

த9;மாக, .ற,ப��, /9ைச( கதைவ2 சா�	ேபா�, எ�னேவா நிைன�, "த	ைபயா, இெத( 

ெகாEச	 .9... வ3ேற�" எ�' ெசா�லிவி��, ேபானா3. பிற/ ெவளியி� வ+தேபா� 

த	ைபயாவிட	 ஒ� நாணயைத த+�, "இ� ஒ� Pபா தாேன?" எ�' ேக�டா3. த	ைபயா 

அ+த :$ Pபா� நாணயைத, பா3� "ஆமா	" எ�றா�. பிற/, "பா.ைவ, பா3� 

ெவ'@ைகேயாடவா அM,பற�?" எ�' ெசா�லி( ெகா�ேட அ+த Pபாைய, பா.F(காக 

இ�,பி� ெச�கி( ெகா�டா3. 

  

ெமயி� ேரா�(/	 கிராம�(/	 ந�ேவ;4ள ஒ�ைறய9, பாைதயி� வழிேய 

அவ3க4 நட+தன3. 

  

அவ3க4 இ�வ�	 ஒ�ைறய9, பாைதயி� ஒ� ைம� நட+தபி� பிரதான சாைலயான 

க,பி(க� ர8தாவி� ஏறியேபா�, பனி N�டதி� கனைத அவ3க4 உணர :9+த�. எதிேர 

சாைலேய ெத6யாம� வழியைடத�ேபா� இ�+த�. தைரெய�லா	 பனி ஈர	. மர@கேளா 

கா�கேளா இ�லாததாW	, சாைல உய3+� இ�,பதாW	 ஊத� கா�' வ H=வதாW	 /ளி3 

அதி(மாயி�'. கிழவ3 த� ேதா4மீ� கிட+த ��ைட எ�� நா�கா� ம9� த	ைபயாவி� 

தைலயி� ேபா3தி, :கவா�(/( கீேழ ��9� இர�� :ைனகைள;	 ேச3� :9+� க�9 

வி�டா3. 

  

"தன� ேபரைன, பா3(க இ+த( /ளி6� தா� ேபாவ�தா� ச6. இவM	 ஏ� இதைன 

சிரம�ட� த�ேனா� வ�கிறா�" எ�' நிைனதா3 கிழவ3. அைத அவ3 அவனிட	 

ேக�டேபா� அவ� உ�ைமைய ஒளி(காம� Iறினா�. "என(/	 பா.ைவதா� பா3(கO	... 

ஆனா, நா� ெரயிைல, பா3தேத இ�ேல தாதா... அ�(காகதா� வ3ேர�. அேதாட க�O 

ெத6யாத நH இ��9ேல கLட,ப�விேய, உன(/	 ெதாைணயா இ�(கலா	Mதா� வ3ேர�..." 

  

-த	ைபயா ேப=	 ஒUெவா� சமய:	 கிழவ�(/ அவ�மீ� உ�டான அ�பி� பி9,. 
வWF�ற�... 

  

அ+த ெந9ய சாைலயி� இர�� ைம� Bர	 நட+த பி�, ரயி� வ�வத�/ ஒ� மணி 
ேநரதி�/ :�பாகேவ, இ�4 வில/வத�/4ளாக, அவ3க4 இ�வ�	 அ+த2 சிறிய ரயி�ேவ 

.ேட.ைன வ+தைட+தன3. 

  

அவ3க4 வ+த ேநரதி� ரயி�ேவ 8ேடஷனி� ஒ� .ஜHவ� இ�ைல. ’ேஹா’ ெவ�ற 

தனிைம;	, பனி கவி+த வி9ய�காைல இ�A	, இ�வைர பா3திராத அ+த, பிரேதச:	 

த	ைபயாF(/ மன�4 ஒ� திகிைல( கிள,பி�'. அவ� தாதாவி� ைககைள இ'க, ப�றி( 

ெகா�டா�. அவ3க4 இ�வ�	 8ேடஷM(/4 கிட+த ஒ� ெபEசி� மீ� :ழ@கா�கைள( 
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க�9(ெகா�� அம3+தன3. கிழவ3 /ளி�(/ இதமா� இ�,. ேவ�9ைய அவிX� உட� 

:$வ�	 ேபா3தி( ெகா�டா3. ச�ைடயி�லாத உட	. எUவளF ேநர	 /ளிைர தா@/	? 

ெவ/ ேநர�(/, பி� ேபா3�ட3 வ+� மணிய9தா�. 

  

திDெர�' மணிேயாைச ேக�� தி�(கி�டா� த	ைபயா. கிழவ3 சி6�( ெகா�ேட, 

"அ�த ேடச�ேல�+� வ�9 ெபாற,ப����. வா, அ@ேக ேபாகலா	" எ�' த	ைபயாைவ 

அைழ�(ெகா�� பிளா�பார�(/ வ+தா3. அவ3கA(/ :�பாக, அ@ேக N�' நா�/ 

கிராம�, பிரயாணிக4 நி�றி�+தன3. 

  

இ,ேபா� பனிைய தவிர, இ�4 :�றாகேவ விலகிவி�ட�. கிழவ3 ப(கதிலி�(/	 

மனித3களி� :கைத உ�'( கவனி� ேபா3�ட6ட	 "வ�9 இ@ேக எ	மா நாழி நி�/	?" 

எ�' ேக�டா3. 

  

"இ�னா, ஒ� நிமிச	, இ�லா�9 ஒ�னைர நிமிச	" எ�' பதிலளிதா� ேபா3�ட3. 

".ஹூ	... இ+த தடைவ நம(/( ெகைட2சி� ஒ�னைர நிமிச	தா�" எ�' எ�ணிய ெப6ய 

ேகானா�(/ வ�ஷ		 JராF	 பா.ேவா� ெகாEச, ேபா/	 அ+த :க	 ெத6யாத ச3தா3 

கிழவனி� ஞாபக	 வ+த�. "சீசீ! இ�(/, ேபாயி ெபாறாைம, படலாமா?... பாவ	, அ+த ச3தா3 

கிழவ�. ந	ைம மாதி6 எ+த ஊ6ேல த� ேபரைன வி���� வ+� ந	ப பா.ைவ( ெகாEசி 
தி�,தி, படறாேனா" எ�' :த� :ைறயாக2 சி+தி�, பா3தா3 ெப6ய 

  

ேகானா3. -அ,ேபா� பனி, படலைத ஊ��வி( ெகா�� Bரதிலி�+� ஒளி( கதி3க4 
கிழவ6� க�களி� வ Hசின. 

  

"ேட... த	ைபயா! வ�9 வ+����... நH அ+த( கைடசியிேல ேபாயி நி�W. வ�9 

வ+தFடேன ஒUெவா� ெபா�9யா பா3�(கி�ேட ஓ9யா... நா இ@ேக�+� இEசி� வைர(/	 

ஓ9, பா3(கிேற�. அ@ேகேய அF@க இ�+தா எ�ைன( I,பி�..." எ�' ெசா�லி( 

ெகா�9�(/	ேபாேத, ேப6ைர2சேலா� ரயி� வ+� நி�ற�. கிழவ3 "பாJ...பாJ..." ெவ�' 

ஒUெவா� ெப�9ய�கிW	 நி�' Iவியவா' இEசி�வைர ஓ9னா3. த	ைபயா இ�ெனா� 

ேகா9யி� "சவாதி மாமாU...மீனா மாமீ...பா." எ�' Iவி( ெகா�ேட ஓ9வ+தா�. எ�லா, 

ெப�9களி� ஜ�ன� கதFகA	 /ளி�(காக அைட(க, ப�9�+தன... 

  

"பாJ...பாJ" எ�ற தவி,.( /ரWட� கிழவ3 இEசி�வைர ஓ9 வ+� வி�டா3. 

அவ�ைடய பா.ைவ அவ3 காணவி�ைல. அவ� எ+த, ெப�9யி� =கமாக B@கி( 

ெகா�9�(கிறாேனா? 

  

-இ+த, பனியிW	 /ளி6W	, பாச	 எ�ற ெந�,பி� /ளி3 கா�+� ெகா��, ஒ� 

/���( கிழவ� தன(காக வ+� நி�பா� எ�' அவM(/ ெத6;மா? 

  

வ�9 .ற,ப�வத�காக :த�மணி அ9� வி�ட�. 

  

ஒ� நிமிஷ	 தன� /��� விழிகளா� த� பா.ைவ( காணF	, ஒ� தடைவ அ+த, 

பிE= விர�கைள 8ப6சி� இ�பமைடயF	, இ+த தடைவ தன(/( ெகா�� ைவ(க 

வி�ைல எ�' நிைனத மாதிரதி�, அ+த ஏமா�றைத தா@க :9யாம�, கிழவ6� 

க�க4 கல@கின. ரயி� :$வ�	 கதி, பா3�வி�� ஓ9வ+த த	ைபயா, ரயிைல, பா3த 

மகிX2சிைய;	 �ற+�, கிழவ6� ைகைய, பி9�( ெகா�� ப6தாபமா� நி�றா�. கிழவ3 

வானைத, பா3தவா' "பாJ" ெவ�' ச�' உரத /ரலி� உண32சி வச,ப��( Iவிவி�டா3. 
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அ,ேபா� இEசிM(/, ப(கதிலி�+� ஓ3 இர�டா	 வ/,., ெப�9யி� திற+த 

ஜ�னலிலி�+� ஓ3 அழகிய /ழ+ைத :க	 எ�9, பா3�, ெப6ய ேகானாைர "தாதா" ெவ�' 

அைழத�. 

  

அ+த, ெப�9 பிளா�பாரைத தா�9 இ�+ததா�, கிழவ3 ஆன+த	 ேமலி�டவரா�( 

கீேழ இற@கி ஓ9 வ+�, அ+த( /ழ+ைதயிட	 :+தி6, ப�,. ட,பிைய நH�9னா3. "ைந §.¡னா, 

ைந" எ�' /ழ+ைத அைத, ெபற ம'�( ைககைள ஆ�9னா�. கிழவேரா� ஓ9 வ+த 

த	ைபயா, ெப�9 மிகF	 உயரதி� இ�+தப9யா�, /ழ+ைதயி� :கைத, பா3(க 

:9யாம� "பா. பா." எ�' அைழ� எ	பி எ	பி( /திதா�. 

  

கிழவ3 ட,பிைய திற+� "உன(/, பி9(/ேம :+தி6, ப�,." எ�' திற+� கா�9னா3. 

/ழ+ைத :+தி6, ப�,ைப( க�ட�	 ட,பியி� ைகவி�� அ4ளினா�. 

  

"எ�லா	 உன(/தா�" எ�' ட,பிைய அவனிட	 ெகா�தா3 கிழவ3. 

  

அ,ெபா$�, வ�9(/4ளி�+� :(கா9�ட .Bல ச`ரமான ஒ� வடநா��, ெப�ணி� 

:க	 "ேகா� .̈" எ�றவா' ெவளி,ப�ட�. கிழவைன;	 /ழ+ைதைய;	 பா3தேபா� யாேரா 

கிழவ� த� /ழ+ைத(/ அ�.ட� த+தி�(கிறா� எ�ற ந�றி உண3வி� அவ4 .�:'வ� 

Jதா4. 

  

இர�டாவ� மணி;	 ஒலித�. இEசி� Iெவ�' Iவி, .ற,பட ஆயத, ப�ைகயி�- 

அ+த வடநா�� தா� த� /ழ+ைதயிட	 ெசா�னா4: "தாதாேகா நம.ேதகேரா ேப�டா." /ழ+ைத 

கிழவைர, பா3� "நம.ேத தாதா.¢" எ�' வண@கினா�. கிழவ�	 பாசதா�, பி6Fண3வா� 

ந�@/	 ைககைள( /வி� அவM(/, .6;	ப9 "நம8ேத பா." எ�' வண@கினா3. 

அ,ேபா� வ�9 நக3+த�. வ�9 நக3+தேபா� தா�, அவ�(/ திDெர�' நிைனF வர 

இ�,பிலி�+த ஒ� Pபா� நாணயைத அவசர அவசரமா� எ��( ெகா�ேடா9, 

/ழ+ைதயிட	 நH�9னா3... அைத( க�ட அ+த வடநா��, ெப�மணி(/ எ@ேகா Bரதி� 

பி6+தி�(/	 த� கிழத+ைதயி� நிைனF வ+தேதா?... அவ4 க�க4 கல@கின. கல@கிய 

க�கAட� த� மகனிட	 கிழவ3 த�	 Pபாைய வா@கி( ெகா4A	ப9 ஹி+தியி� Iறினா4. 

சி'வM	 அைத, ெப�'( ெகா��, கிழவைர ேநா(கி( கர	 அைசதா�. வ�9 விைர+த�. 

  

"சபாபதி B@கறானா மீனா? எ$+த�	 ெசா�W" எ�' கிழவ3 Iறிய� அவ3க4 காதி� 
வி$+தி�(கா�. 

  

வ�9 மைற;	 வைர த	ைபயாF	 கிழவ�	 பிளா�பாரதி� நி�றி�+தன3. கிழவ3, 

க�களி� வழி+த க�ணHைர �ைட� வி��( ெகா��, ஒ� நி	மதி உண3வி� சி6தா3. 

"அ�த தடைவ பா. வ�	 ேபா� நா� இ�(ேகேனா, ெச�, ேபாயிடேறேனா" எ�' வழ(க	 

ேபா� நிைன�( ெகா�டா3. த	ைபயா �	மினா�. 

  

"இெத�ன, அபச/ன	 மாதி6 �	:கிறாேன" எ�' கிழவ3 அவைன, பா3தேபா�, 

த	ைபயா இர�டாவ� :ைற;	 �	மி =ப ச/னமா(கினா�... 

  

த	ைபயாைவ( கிழவ3 மா3.ற த$வி( ெகா�டா3. இனிேம� பதிேனா� மாத@கA(/ 
அவ�தாேன அவ�(/ �ைண!... 
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ஒ9 இ நா6' ம�ன0 – நா�சி நாட� 

அவ� ெபய3 எ�ன எ�' யா�(/	 ெத6யா�! “ைவதிய�’  எ�ற ெபயராேலேய சி'வ3 :த� 

ெப6யவ3 வைர அவைன அைழதா3க4. ஒ�ேவைள வா(காள3 ப�9யலி� பா3தா� 

ெத6யலா	. அவ� ெபயைர( க��பி9(/	 சிரம	 ேம�ெகா4ளாம� ெச�,ேபான 

ெகா	ைபயாேதவ3 சா3பிேலா, அ�ல� நா� வி��, ேபான ந�லத	பி( ேகானா3 சா3பிேலா 

தா� அவ� ஓ��, ேபா�9�(கிறா�. ஆனா� இ,ேபா� ஊரா�சி தைலவ3 ேத3தலி� இ� 

சாதியமி�ைல. ‘உ�ைள’ சி�ன:ைடய உைமெயா� பாக� பி4ைள;	, ‘Jசணி(கா�’ சி�ன	 

ெப�ற Jதலி@க	 பி4ைள;	 உ4b3(கார3க4. எனேவ க4ளேவா��, ேபாட - அ�F	 

எ�ேலா�(/	 ெத6+த அவைன( ெகா�� - யா�	 �ணியவி�ைல. ேத3த� ச+த9களி� ஊேர 

அ�ேலாலக�ேலால, ப�	 ேவைளயி� தா� ஒ� .றெவ�டாகி, ேபானதி� ைவதியM(/ 

மி/+த மன வ�த	 உ��. இ� வைரயி�லாம�, த� ஜனநாயக உ6ைம 

.ற(கணி(க,ப�வதி� ஒ� எ62ச�. 

 

    ஒ� வா(/ இ,ப9 அ3தம�' வ Hணாவதி� இர�� க�சி(கார3கA(/	 ஏமா�ற	தா�. 

அவ� ெபய3 எ�ன எ�' ேக�� ெத6+� ெகா4ளலாெம�றா�, அவ� வய�ைடயவ3க4 

யா�	 உயிேரா� இ�ைல. இ,ேபா� ராஜா@க	 நட�	 தானமான(கார3கA(/, பிற+த :9 

எ�தவேன ைவதிய�தா�. எனேவ அவ3கA(/ ெத6+தி�(க வா�,பி�ைல. 

 

    அவ� ெபயைர ெத6+�ெகா4ள ேவ��	 எ�கிற விைளயா��தனமான ஆ3வேதா�, 

அவனிடேம ேக�கலாெம�றாW	, “அெத�லா	 இ,ப எ�ன�(/ ேபாதி...? எ� ேப6ேல 

எடவாடா :9(க, ேபாறிேயா?” எ�ப�தா� இ�வைர பதிலாக வ+தி�(கிற�. த�Mைடய 

ெபயேர அவM(/ மற+�வி�ட நிைலயி�, அ+த உ�ைம, ெபய6� வா(காள3 ப�9யலி� ஓ�� 

இ�(க ேவ��ேம எ�ப� அவM(/ ேதா�றாம� ேபாயி�'! 

 

    அUw3 வா(காள3 ப�9யலி� இ�னாெர�' ெத6யாத இர�� ெபய3க4 இ�+தன. 

ப�9யைல( /ைட+�ெகா�9�+த ‘Jசணி(கா�’ ஆதரவளனான மாணி(க	 அ� யாெர�' 

ெத6யாம� விழிதா�. ைவதியனி� :க	 அவ� நிைனவி� வ+� வ+� ேபாயி�'. :த� 

ெபய3 .ைகயிைலயா பி4ைள. அ� அவனாக இ�(க :9யா�. இ�ெனா�' அணEச ெப�மா4. 

ைவதியனி� ெபய3 இ�வாக இ�(கலாேமா எ�ற ஊகதி� மாணி(க	 வயைத, பா3தா�. 

எ�பதிர��. ஒ� �4A �4ளினா�. 

 

    ‘ேகா2ச ந�73’ எ�' வழ(கமாகF	, ‘ேகா2சைடயந�73’ எ�' இல(கண =தமாகF	 

அைழ(க,ப�	 அ+த ஊ6�, உேதசமாக Q' வ H�க4 இ�(/	. Q' வ H�களி� ம(க4 வழி, 
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ம�ம(க4 வழி, ைசவ3க4 (இ+த ைவ,.:ைற ம(க4 ெதாைக விகிதைத அ9,பைடயாக( 

ெகா�டேத அ�லாம�, உய3F தாXF எ�ற நிைலைய உ4ளட(கியத�ல எ�' ெத�டனி��2 

ெசா�லி( ெகா4கிேற�). ‘கிராம	’ எ�'	 ’பிராமண(/9’ எ�'	 அைழ(க,ப�கிற 

‘எUFயி3(/	 ெச+த�ைம J�ெடா$/	’ வ H�க4 ஏ$. Ju� ேபா�டவ3க4 எ�ேலா�	 

‘ஐய3க4’ எ�ற நிைன,ேப ேவளாள3களிட	 ஏகேபாகமாக இ�,பதா�, அ@/	 எ�ன வா$கிற� 

எ�' ெத6யாம�, அவ3க4 ’ஒ�'ைம’யி� ேம� ஏக, ெபாறாைம. இ� தவிர இ+� சமய 

ஒ�'ைம(/ எ��(கா�� ேபால -நாடா3, ேதவ3, வ�ணா3, நாவித3 எ�' பல ப/,.(/	 

ஆ�ப�ட இ+�(கA	 அ@ேக உ��. 

 

    இைவ நH@கலாக, தா� இ+�வா கிறி8�வனா இ�ைல இர��மா அ�ல� இர��	 

இ�ைலயா எ�' நி2சயமாக அறி+� ெகா4ளாத ம(கA	 அ@ேக உ��. /	பி�கிற சாமிைய 

ைவ�( கண(கிடலாெம�றா� - =டைலமாட�, ஈனா, ேப2சி, இச(கி அ	ம�, ேதர9 மாட�, 

.ைல மாட�, :�, ப�ட�, க$ மாட�, வ�9 மறி2சா�, :�ட�, :தார	ம�, Yைல, 

பிடா6, ச+தனமா6, :,பிடா6 எ�ற ப�9ய� நH�� ேபா/	. அ+த ஊ3 வா(காள3 ப�9யைல விட 

இ� ெப6�. 

 

    ேம�ெசா�னவ3 அைனவ�	 இ+� கடFள�கA	 கடFள2சிகA	தா� எ�' பல அவதார 

மகிைமகைள எ��( கா�9 நH@க4 நி'Fவ H3கேளயானா�, அ+த ம(கA	 இ+�(க4தா�. 

‘ஏ’யான� ‘பி’(/2 சம	. ‘பி’ஆன� ‘சி’(/2 சம	. எனேவ ‘ஏ’ = ‘சி’ எ�ற கணித விதிைய இEேக 

ைகயா�டா�, இவ3க4 இ�னி�ன கடFள� அ�ல� கடFள2சிைய வழிப�கிறா3க4; அ+த( 

கடFள�கA	 கடFள2சிகA	 இ+�(க4: எனேவ இவ3கA	 இ+�(க4 எ�' வ�ல+தமாக 

நிPபி� விடலா	. இ+த2 ச4ைளெய�லா	 எத�/ எ�'தா� பல சாதிகA	 பல 

ெத�வ@கA	 பலதர,ப�ட ெமாழி, ப�பா� ஆகியைவ;	 உைடய இ+த( I�டைத ‘இ+தியா’ 

எ�'	, இ+� எ�'	 ஆ@கிேலய� ெபய3 ைவதி�(க ேவ��	! இ+த நா�9� இதைன 

சதவ Hத	 இ+�(க4 எ�' ப�டார ச+நிதிகA	, ஜக/�(கA	 .4ளி விபர	 த+� 

பீ�றி(ெகா4வெத�லா	 இ+த( கணிசமான ம(கைள;	 உ4ளட(கிதா�. 

 

    இ,ப9 ‘ராம ராTய’ ேயா(கியைதக4 பல ேகா2சந�7�(/ இ�+தாW	 ஊரா�சி தைலவ3 

ேத3த� எ�றா� =	மாவா? ெபாறி பற(/	 ேபா�9. இதி� ஆ=வாச,ப��	 ச@கதி 

எ�னெவ�றா�, ேபா�9யி�	 இ�வ�	 ேவளாள3க4. /றி,பாக ஒேர வ/,ைப2 ேச3+த 

ேவளாள3க4. அதிW	 /றி,பாக ைம�ன3க4. எனேவ காரசாரமான ேபா�9 இ�+தாW	, 

வ/,.( கலவர@களாவ�  இ�லாம� இ�+த�. ஊ� :$வ�	 ஏதாவ� ஒ� ைச� எ�தாக 

ேவ�9ய நிைல. இ+த Q' வ H�கைள தவிரF	 ப2ைச,பாசி பட3+த ெத,ப(/ள:	 அத� 

கைரயி� ெசயலிழ+த சாதா@ேகாயிW	 சில சி�லைற, பீட@கA	 ஒ� பாழைட+த 

ம�டப:	 இரF ஏ$ மணி(/ேம� அதM4 இய@/	 ச�ட விேராதமான ‘த�ணH3, ப+த’W	 
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=(/(கா,பி( கைட;	 ெவ�றிைலபா(/ :த� ‘டா	 டா	’ டானி( ஈறாக வி�/	 பலசர(/( 

கைட;	 ஏெழ�� ெத�ன+ேதா,.கA	 இ�ப� கள@கA	 =�றிW	 நEைச நில@கA	 

அ@ேக உ��. மனிதைன தவிர, பிற தாவர ச@கம2 ெசா�(கA(/ ஓ��6ைம இ�லா� 

ேபான� Iட ஒ� ெசௗக6ய	தா�. இ�ைலெய�றா�, இ+த இர�� ேபைர அ�9, பிைழ(/	 

மனித3கA(/ ஏ�ப�ட த3மச@கட@க4 அவ�'(/	 ஏ�ப�9�(/	. 

 

    இ�(கி�ற வா(/களி�, யா�(/ எதைன கிைட(/	 எ�ற ஊக:	 கண(/	 எ@/ 

பா3தாW	 நH(கமற இ�+த�. ‘Jசணி(கா�’ ேவ�பாள6� த@ைக(/ இ+த ஊ6� ஒ� ஓ�� 

இ�,பதா�, ஒ� வார�(/ :�னாேலேய நா@/ேந6யி� இ�+� அவ4 வ+தாயி�'. இைத 

அறி+த ‘உ�ைள’ ேவ�பாள3 =	மா இ�,பாரா? .ளிய@/9யி� ேவைல பா3த அவ3 த	பி(/ 

த+திேய ேபாயி�'. மைனவிைய அைழ� வர ேவ�டா	; தனியாக வ+தா� ேபா�	 எ�' 

அவM(/( க�டைள. அவ4 Jசணி(காயி� த@ைக. (வசதி க�தி இ@/ ெதா�� சி�ன	 

ேவ�பாளைர( /றி(கிற�.) எ�னதா� கணவ� கா3வா3 ெச�தாW	 பாச	 காரணமாக அவ4 

Jசணி(கா�(/, ேபா�� வி�டா�? இ@/ ஒ� ஓ��(I9 அ@/	 ஒ� ஓ��( I9னா� எ�ன 

பய�? அைதவிட இர�� ேப�	 வராமேலேய இ�+� விடலாேம! 

 

    I�9( கழி�, வ/�,     பா3(ைகயி� யா� ெவ�றாW	 ப� வா(/க4 

விதியாசதி�தா� ெவ�ல :9;	 எ�' ேநா(க3க4 கணிதன3. ேத3த� ேவைல(காக 

இர�� ேப�	 திற+தி�+த ெசயலக@க4 எ,ேபா�	 நிர	பி வழி+தன. ேத3த� நா4 ெந�@க 

ெந�@க ெவ�றிைல, பீ9, =(/(கா,பி, வைட, சீ��(க��க4 ெசலF ஜHயாெம�6( .ரகிரஷனி� 

வள3+த�. நாைள காைல ேத3த� எ�ற நிைலயி� இ+த ேவக	 கா�2சலாகி, ஜ�னி க��    

விடலா	 எ�ற அ2சைத த+�ெகா�9�+த�. இ+த2 ச6திர, பிரசிதி ெபற, ேபா/	 

விநா9யி�தா� மாணி(க	 Jசணி(கா� ெசயலகதிலி�+� /பீெர�' கிள	பினா�. 

 

    இ,ேபாேத ெவ�றி கிைட�வி�டைத, ேபா�ற ஒளி :கதி� �ல@க தா� க��பி9த 

அணEச ெப�மா4 ைவதியேனதா� எ�ற வரலா�', ேப��ைமைய யா�(/	 ெத6யாம�, 

ஐய	 தி6. நH@க நிPபி� விடேவ��	 எ�ற �9,.. இ+த ேநரதி� ைவதிய� எ@ேக 

இ�,பா� எ�' அவM(/ ெத6;	. 

 

    சாதா� ேகாயிைல ேநா(கி மாணி(க	 நட(க ஆர	பி(/	 ேபாேத ‘சத(’ெக�' சி+தைன 

எதைனேயா மிதித�. ேந3 வழியாக, ேபானா�, இ+த ேநரதி� இவ� இUவழியாக, 

ேபாவாேன� எ�' எதி6, பாசைறைய2 ேச3+தவ3க4 நிைன(க மா�டா3களா? அ�F	 நாைள 

ேத3தலாக இ�(/	ேபா�, ச+ேதக	 வW(கதாேன ெச�;	? அ�F	 ‘உ�ைள’ ஒ�ற3க4 

க�ணி� ப��வி�டா�, �,. �ல(கேவா, பி� ெதாடரேவா ஆர	பிதா� /9ேமாச	 வ+� 
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ேச�ேம! த�Nைளைய( கச(கி, இ+த, பா�ப��( க��பி9த வா(காளைர, மா�'( 

க�சி(காரM	 கைர(க ஆர	பிதா�? 

 

    சமயதி� தன(/ ேதா�றிய .திசாலிதனமான ேயாசைனைய ெம2சி(ெகா�ேட, சாதா� 

ேகாயிW(/ =�' வழியாக நட+தா� மாணி(க	. ப4ளி(Iட	 வழியாக ெத�ன@/ழிமைட 

வ+� பதிM4 இற@கி, வர,பி� நட+�, வழிநைட ெதா�9� ஏறி, ேகாயிலி� பி�ப(க	 

வ+தா�. ைவதிய� தனியாக இ�(க ேவ��ேம எ�ற கவைல இேலசாக :ைளக�ட 

ஆர	பித�. 

 

    ேகாயி� :க,.(/ வ+தா�. பனிமாத	 ஆைகயா� அ@ேக ஒ� /�விைய( காேணா	. 

ஈசானNைலயி�, =வைர அைண�(ெகா�� ஒ� க+த� N�ைட ேபால2 =��� 

ப�தி�,ப� ைவதியனாகேவ இ�(க ேவ��	. க� ம@கி ைக ந�@க ஆர	பி�, கா�களி� 

ஓரதி� த�னறியாம� கதி( கீற�க4 விழ ஆர	பித�	 ெதாழி� ைக வி��, ேபானபிற/, 

நிர+தரமாக அ+த Nைல ைவதியனி� இடமாகி வி�9�+த�. 

 

    மணி ஒ�பைத தா�9 வி�டதா� அவ� உற@கி இ�(கF	 I�	. ஆனா� ச�' 

ேநரதி�ெகா� :ைற, நாM	 இ�(கிேற� எ�ற கா�9( ெகா�9�(/	 இ�ம�. Nைலைய 

ெந�@கி நி�'ெகா�� அ@/மி@/	 பா3தா� மாணி(க	. ஆ4 நடமா�ட	 இ�ைல. நாைள 

ேத3த� எ�ற :	:ரதி� ஊ3 பரபர�( ெகா�9�(/	ேபா�, இ+த ஒ�@கிய Nைல(/ யா3 

வர, ேபாகிறா3க4? 

 

    ைவதியைன, பா3� ச�னமாக( /ர� ெகா�தா�. 

 

    ”ைவதியா.. ஏ ைவதியா....!” 

 

    பதி� இ�ைல. காேதா� அைட� N9(ெகா�� ப�தி�,பதா� ேக�9�(கா�. அ+த மனித 

N�ைடயி� ேதாைள ெதா�� உW(கினா�. அலறாமW	 .ைட(காமW	 எ$+� உ�கா3+த 

அவ�, நிதானமாக மாணி(கைத, பா3� தி�தி�ெவ�' விழிதா�. 

 

    ”ஏ	 ேபாதி...? வ H�9ேல யாராவ�....” 
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    அவ� எ�ன ேக�கிறா� எ�ப� மாணி(க�(/, .6+த�. ம�ற சமயமாக இ�+தா�, இ+த( 

ேக4வி(/, பதி� ேவ' விதமாக இ�(/	. ஆனா� இ�' அ+த ஓ�9� கன	 எ�ன எ�' 

அவM(/ ெத6;	. ஆைகயா� அைமதியாக2 ெசா�னா�. 

 

    ”அெத�லா	 ஒ�O	 இ�ல... உ@கி�ட ஒ�O ேக(கO	...” 

 

    ைவதியM(/ ெநEசி� திகி� ெச�ல6த�. இ+த அ3த ராதி6யி� த�ைன எ$,பி ஒ�' 

ேக�க ேவ��மானா�.... 

 

    ”உ� ேப� அணEசெப�மாளா?” ைவதிய� :கதி� ஒ�வித பிரமி,.. 

 

    ”அட... இெத�ன வி�ணாண	...? இ�(/தானா இ+த2 சாமதிேல வ+� ச@ைக, .9(ேக�...” 

 

    ”ேப� அதானா ெசா�W...?” 

 

    ”உம(/ யா� ெசா�a�டா...? நாேன அய�, ேபான��லா.. இ,ப எ�ன வ+தி�� அ�(/..?” 

 

    ”யா3கி�ேட;	 N2=(கா�டாேத. உ� ேப� ேவா�ட3 லி89ேல இ�(/.. நாைள(/( 

கால	பற நா� வ+� உ�ைன( கா6ேல I�9��, ேபாேற�.. கா,பி சா,பா� எ�லா	 உ��... 

உ�ைள(கார, பய(ேகா வ+� ேகா�டா இ�ேல�O ெசா�a�.. ஆமா...!” 

 

    தாM	 ஒ� சமய2 சா3ப�ற ஜனநாயக ேசாஷலிஸ( /9யரசி� :9Yடா ம�ன3களி� 

ஒ�வ� எ�ற எ�ண	 -தன(/	 ஓ��6ைம இ�(கிற� எ�ற நிைன,. ைவதியM(/ .திய 

ெத	ைப த+த�. அ+த உண3F காரணமாக2 Y	பிய அவ� ேதா4க4 ச�', J6தன. 

 

    ”நா� ஏ	 ேபாதி ெசா�Wேக�? அ�ைண(/ அ+த உ�ைள(கார ஆAக ெசா�னாேள.. 

இ�வைர நH ேசதவ� ஓ�ைட;	 ஊைரவி�� ஓ9னவ� ஓ�ைட;	 ேபா�ேட... ச6... ஆனா 

எவM	 ெசா�னா�O இ+த தடைவ அ@ேக வ+ேத... ெபாற/ ெத6;	 ேசதி.... ேநேர ேபாaசிேல 

.92=( /�தி�ேவா	. அ,பD�u�லா ெசா�னா... நாM	 அதாலா க	:�O இ�(ேக�. 
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ம2சினM	 ம2சினM	 இ�ைண(/ அ92=(கி�வா@க.... நாைள(/ நாM	 நH;	 ேசா9, 

கைட(/, ேபாலா	 வா9�u க$ைத( ெக�9(கி�� அ$வா@க... நம(/ எ�ன�(/ 

இ+த, ெபா�லா,.�Oதாலா சல	பாம� கிட(ேக�. இ,ப	 ந	ம ேப�	 லி89ேல இ�(கா? 

ெத6யாம, ேபா2ேச இ�நா4 வைர..” 

 

    ”இ� இ,ப	Iட யா�(/	 ெத6யா� பா3�(ேகா... நா�தா� க��பி92ேச�! :�னாேலேய 

ஒ	 ேப� இ�+தி�(/	.. ஆனா எ�ைன, ேபால யா� அ(/சா, பா(கா..? அ�கிட(க��	. 

உன(/, .� ேவ�9;	 �வ3�	 வா@கி வ2சிர2 ெசா�Wேக�. நH கால	பற எ�Iட வ+� 

இ�9லி தி�O ேபா��, .��ணி;	 உ�தி(கி�� ஓ��, ேபா�9ரO	. எ�லா	 நா� 

ெசா�லிதாேற�... ஆனா எவ�கி�ேட;	 அன(க	 கா�9ராேத... எ�னா..?” 

 

    ”இனி நா� ெசா�Wேவனா.. நH@க இ	.�� ெசா�ன�(க,.ற:...” 

 

    ைவதிய� த+த உ'தியி� மன	 மகிX+� த� சாதைனைய நிைன� மா3. வி	ம, 

Jசணி(கா� வ H�ைட ேநா(கி நட+தா� மாணி(க	. 

 

    அ@ேக ஒ� அரசைவயி� ெபாலிF ேபா�ற =�'2 Yழ�க4. ம@களாவி� ந�நாயகமாக, 

Jசணி(கா� ெகாW வ H�றி�+தா3. அ+த வ H�9W4ள ெமாத, ெபE=கA	, நா�காலிகA	 

அ@ேக பர+� கிட+தன. வ+� வ+� த� வி=வாசைத ெத6வி(/	 வா(காள3களி� .ழ(க	. 

ெவ�றிைல2 ெச�ல@க4 இர�� N�' ஆ@கா@ேக ஊறி( ெகா�9�(/	 =(/(கா,பி 

அ�டா. அ+த Q' வ H�� ஊ6� இரதவ Hதிகைள2 =�றி2 =�றி( ேகாஷ	 ேபா�� ெதா�ைட 

க�9யவ3க4 ெந6+த /ரலி� ேபசி( ெகா�9�+தா3க4. நாைல காைல( கா,பி(கான 

ஆயத@க4. 

 

    இ�9லி( ெகா,பைரக4 கிடார அ�,பி� ஏ�ற,ப�� வி�டதா� ‘ெகா3’ எ�ற சீரான இைர2ச�. 

சி�ன	 Jசணி(கா� ஆனப9யா�, Jசணி(கா� சா	பா�(காக அ6+� பைனேயாைல, பா�மீ� 

/வி(க,ப�9�+த�. இைல(க��க4 இடைத அைட�(ெகா�� கிட+தன. பாதிர ப�ட 

வைகயறா(களி� :னக�. ெசயிதா� வ H��(ெகா� Jசணி(கா� ப6சாக விள	.வத�காக 

ஐ+� N�ைடக4 சா�,பி� அ�(கி ைவ(க,ப�9�+த�. 

 

    J2ணி(கா� ேதா�',ேபா/	 எ�' க�தி, ேதா�ற பிற/ ெத�வி� ேபா�� உைட,பத�காக 

உ�ைள;மிர�� N�ைடக4 வா@கி, பதிர,ப�தியி�+ததாக( ேக4வி. ஆக( கனக Nல	 
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ச+ைதயி� Jசணி(கா�(/ ஏக( கிரா(கி. அ�த :ைற ஊரா�சி ேத3தைல( கண(கா(கி, 

அத�/ ேதாதாக ேமலா�2சி ேகாண	 :$வ�	 J2ணி(ெகா� ேபாட,ேபாவதாக அUw3 

ப�ைணயா3 ஒ�வ3 தH3மாணிதி�,பதாக தகவ�. 

 

    நாைள வா(/2 சாவ9(/2 ெச�வத�காக ஏெழ�� வி� வ�9கA	 இர�� வாடைக( 

கா3கA	 தயா3. இேத ஏ�பா�கைள உ�ைள;	 ெச�தி�,பா3 எ�' ெசா�ல ேதைவயி�ைல. 

ஒேரெயா� அெசௗக6ய	தா�. அவ3க4 Jசணி(கா� சா	பா3 ைவ,பைத, ேபால, இவ3களா� 

ேரா� உ�ைளைய2 சா	பா3 ைவ(க :9யா�. அதி� ஒ� .திசாலி, உ�ைள எ�றா� உ�ைள( 

கிழ@ைக;	 /றி(/	 எ�பதா�, அைதேய சா	பா3 ைவ(கலா	 எ�' ெசா�னத� ேப6� 

அUவாேற தH3மானமாயி�'. 

 

    இதி� ஒ� அதிசய	 எ�னெவ�றா�, அ@ேக ெமாத ஓ��(கேள இ� Q�' எ$ப�. Q' 

சதமான	 வா(களி,. நட+தாW	, இ�Q�ெற$ப� வா(காள3கA(/	 ெமாத	 பதினா' வி� 

வ�9கA	 நா�/ வாடைக( கா3கA	. அ� ம��ம�ல வா(ெக�,. நட(க, ேபா/	 அரசின3 

ஆர	ப, ப4ளி, ஊ6� எ+த Nைலயி� இ�+� நட+தாW	 அைர ப3லா@/தா�. ஆனாW	 

:9Yடா ம�ன3கைள நடதியா ெகா��ெச�வ�? 

 

    ம'நா4 ெபா$� கலகல,பாக வி9+த�. தானாக, ப$(காதைத த�லி, ப$(க ைவ,ப� 

ேபா�'	 Y6ய� கிழ(கி� எழ2 ச�' தாமதிதி�+தா� கயி' க�9 இ$�(ெகா�� 

வ+தி�,பா3க4. அUவளF அவசர:	 பத�ட:	. 

 

    ஆ'மணி(/, Jசணி(காயி� மகM	 ம�மகA	 ஊரைழ(க வ+தா3க4. அைதெதாட3+� 

உ�ைளயி� மகA	 ம�மகM	 ஊரைழதா3க4. காைல( கா,பி(கான ச�னத@க4. 

அதிகாைலயிேலேய ைவதியைன, பா�கா,பான இடதி� ெகா��வ+� ைவ�வி�டா� 

மாணி(க	. அ@ேகேய கிண�' ேதா�டதி� /ளி(க2 ெச��, .திய ேவ�9;	 �வ3�	 

உ�� ெவ�ணH' Jசி ஒேர அல@க6,.. அவM(ேக ஒேர .ளகா@கித	. ஊரா�சி ேத3த� 

மாத	 ஒ� :ைற வ+தா� எ,ப9 இ�(/	 எ�' அவ� எ�ணினா�. 

 

    ப� மணி(/ ேம� வா(ெக�,. �6தகதியி� நைடெபறலாயி�'. டா(ஸிக4 எ$,.	 

.$தி,படல	. வி� வ�9(காைளக4 /ட@/டமாக, பீ�2சி ெத�(கைள ெம$கின. 

ைச(கி4Iட dைழ+திராத :�(/களிெல�லா	 கா3 dைழ+� ேத9,பி9� வா(காளைர 

இ$த�. ெப�ேறா3க4 ஓ��, ேபாட, ேபா/	ேபா� சி'வ3கA(/	 காைல( கா,பி, பலகார	, 
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டா(ஸி சவா6, சில3 பி9வாதமாக வி� வ�9யி� ஏற ம'�, கா6�தா� ேபாேவ� எ�றா3க4. 

ேத3த�க4 இ�லாவி�டா� இைதெய�லா	 எ,ப9தா� அMபவி,ப�? 

 

    இர�� ேவ�பாள3கA	 வா(/2சாவ9யி� பிரச�னமாயி�+தா3க4. அவ3களி� பிரதிநிதிக4 

இர�� வ6ைசகளி�. இ� தவிர அரசா@க அதிகா6களான ப4ளி ஆசி6ய3க4. கலவர	 வரலா	 

எ�' அEச,ப�டதா�, இர�� ேபாa8கார3க4 க3மசிரைதேயா� க�காணி�( 

ெகா�9�+தா3க4, லாதி;ட�. ெவ4ளாளM(/ லாதிேய அதிக	 எ�' �,பா(கி 

ெகா��வரவி�ைல. 

 

    ைவதிய� எ�ற அணEசெப�மாைள ெப�மா4 வா(/2சாவ9 :� கா6� ெகா��வ+� 

இற(கிய ேபா� எ�ேலா3 க�கA	 ெந�றி ேம� ஏறின. ெவ4ைள;	 ெசா4ைள;மாக நHறணி+த 

ைசவ நாயனாக வ+� நி�ற அவைன அதிசயேதா� பா3தன3. 

 

    ”நாற,பய .4ைள(/ எ�ன ைத6ய	 இ�+தா இ�ைண(/ உ4b3 எல(ஷ�ேல க4ள ஓ��, 

ேபாட வ�	...	...வர��	.” 

 

    க'வினா3 உ�ைள. 

 

    மணி ப�னிர�டைர ஆகிவி�டதா� I�ட	 /ைற+� வி�ட�. ைவதிய� வ+� வ6ைசயி� 

நி�றேபா� ஏெழ��, ேபேர அவ� :�னா� நி�றா3க4. அவ� பி�னா� ஓ6�வ3 வ+� 

ேசரவா, இ�ைல சா,பி�ட பிற/ பா3�( ெகா4ளலாமா எ�' ேயாசைனயி� தய@கி நி�றன3. 

 

    இர�� நிமிட@க4 ெபா'த�	 வ6ைசைய வி�� விலகி ேவகமாக ெவளிேய நட(க 

ெதாட@கினா� ைவதிய�. இவM(/ திDெரன எ�ன வ+� வி�ட� எ�' .�வ(ேகா�ைட 

உய3தினா3 Jசணி(கா�. ‘எ� எதி6ல, என(/ விேராதமாக( க4ள ஓ��, ேபாட 

வ+தி�வானா(/	...’ எ�ற பாவைனயி� மீைச மீ� ைக ேபா�� இள(கார�ட� 

Jசணி(காைய, பா3தா3 உ�ைள. 

 

    வ6ைசயிலி�+� விலகிய ைவதியைன, பி�ெதாட3+� ஓ9ய மாணி(க	 இர�� எ�9� 

அவைன, பி9�வி�டா�. 
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    ”ெகழ�� வாணாேல! எ�ன ெகா4ைள எளகீ�� உன(/? எ@ேக =�கா��(கா ஓ�ேக...?” 

 

    ”அட சத	 ேபாடாேத;	 ேபாதி... இ�னா வ+தி�ேட�...” ைவதியனி� /ரலி� அவசர	. 

 

    ”அதா� எ@க எளெவ��, ேபாேற@ேக�.. பி6 கள+தி�ேடாU?” 

 

    ”இ6;	 ேபாதி... ஒ� நிமி�ேல வ+தி�ேக�.” 

 

    ”ஓ��, ேபா��(கி�� எ@க ேவO	னாW	 ஒழிE= ேபாேய@ேக�.” 

 

    ”அட எ�ன�யா ெப6ய சீ�டற	 .92ச எடவாடா இ�(/.... கால	பற :கைத( 

க$வ�(/4ேள I�9யா+தா2=. ஏெழ�� இ�லி ேவேற தி�ேண�... வயசான காலதிேல 

ெசமி(கவா ெச�யி... சித நி�O(கி�	.. இ�னா ஒ� எ�9ேல ேபாயி�� வ+தி�ேக�...” 

 

    ைவதிய� /ளத@கைரேயார	 ேபா� கா�க$வி வ�வத�/4 உணF இைடேவைள(காக 

வா(ெக�,. நி'தி ைவ(க,ப�9�+த�. ைவதியைன அ@ேக காதி�(க2 ெசா�னா� ஆப� 

எ�' க�தி, மீ��	 கா6ேல�றி, வ H��(/( ெகா��ேபா�2 சா,பா� ேபா�� :த� ஆளாக( 

ெகா��வ+� நி'தினா3க4. Yர�பா� தி�விழாவி�, :தலி� வ�கி�ற Yரைன, ேபால 

ைவதிய� வ Hர விழி விழிதா�. இைடேவைள(/, பிற/, வா(ெக�,. ெதாட@கிய� ைகயி� 

ைவதி�+த ‘அணEசெப�மா4’ சீ��ட� வா(/ சாவ9யிM4 dைழ+தா� ைவதிய�. 

இவM(/ ஒ� பார	 ப9,பி�தா� அM,ப ேவ��	 எ�' உ�ைள உஷாராக இ�+தா3. 

:த� ேபாலி@ ஆபிச6ட	 சீ�ைட நH�9னா� ைவதிய�. 

 

    உ�ைள ஒ� உ'ம� உ'மினா3. 

 

    ”ஏ ைவதியா.. உன(/ ஓ�� இ�(கா?” 

 

    ச+ேதக�ட� அவ� அவைர, பா3தா�. 
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    ”இ�(/ ேபாதிேயா.. இ�னா நHேர பா�ேம...” 

     

    அவ� நH�9ய சீ�ைட வா@கி, பா3த உ�ைள(/ ெகாEச	 மைல,.. அவ3 மைல,பைத( 

க�ட Jசணி(கா� :கதி� Nர� :'வ�. 

 

    ”அணEச ெப�மாளா உ� ேப�..?” 

 

    ”ஆமா ேபாதி.. நா� பி�ன க4ள ஓ�டா ேபாட வ�ேவ�?” 

 

    உ�ைளயி� ஐய	 தHரவி�ைல. வா(காள3 ப�9யைல வா@கி, பா3தா3. அவ3 :கதி� சிறிய 

திைக,.. ச�' ேநரதி� ஏளன, .�னைகெயா�' வி6+த�. 

 

    ”இ�வைர(/	 க4ள ஓ��, ேபா�டாW	 நா�வி��, ேபான ஆAக ேப6ேலதா� 

ேபா�9�(ேக. இ,ப ெச�,ேபான ஆA ஓ�ைட;	 ேபாட வ+தி�டேயாU?” 

 

    ”இ�ைல ேபாதி.. எ� ேப� அணEசெப�மாAதா�... நா� ெபா�யா ெசா�Wேக�...” 

 

    ”அட உ� ேப� அணEசெப�மாேளா, எ6Eச ெப�மாேளா எ�ன எளவா	 இ�+தி��,ேபா/... 

ஆனா இ+த அணEச ெப�மாA ெபா	பிைளயி�O�லா ேபா�9�(/....” 

 

    ”எ�ன�? ெபா	பிைளயா?” 

 

    ”பி�ேன எ�ன? ந�லா( க�ைண :ழி2சி,பா�.. அ� ந	ம ெகா$	., பி4ைள பா�டா(/ 

அ(காயி�லா... அவ ெச� வ�ஷ	 பதா2ேச.... ஓ�டா ேபாட வ+ேத ஓ��... ெவ'வா(க�ட 

Nதி.. ேபா அ+தாேல ஒழிE=....” 

 

    ைவதிய� ெச�வதறியாம� Jசணி(காைய, பா3தா�. க9� தி�' வி�வைத, ேபால 

அவ3 அவைன, பா3� விழிதா3.  
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கத� – கி. ராஜநாராயண� 

 

கதF ஆ�ட	 ஆர	பமாகிய�. 

 

ப(க� வ H��( /ழ+ைதகA	 ஆரவாரேதா� கல+� ெகா�டா3க4. 

 

‘எ�ேலா�	 9(க�� வா@கி(கி�@க’ எ�றா� சீனிவாச�. உடேன “என(ெகா� 9(ெக�, 

உன(ெகா� 9(ெக�” எ�' சத	 ேபா�டா3க4. 

 

“எ+த ஊ�(/ ேவO	? ஏ� இ+த மாதி6 இ92சி த4ளினா எ�ன அ3த	? அ,.ற	 நா� 

விைளயா��(/ வர மா�ேட�” 

 

“இ�ைல, இ�ைல, இ92சி த4ளேல” 

 

“ச6, எ+த ஊ�(/ 9(ெக� ேவO	?” 

 

/ழ+ைதக4 ஒ�வ�(ெகா�வ3 :கைத, பா3�( ெகா�டா3க4. ஒ�வ� 

“தி�ெந�ேவலி(/” எ�' ெசா�னா�. “தி�ெந�ேவலி(/, தி�ெந�ேவலி(/” எ�' I,பா� 

ேபா��2 ெசா�னா3க4 எ�ேலா�	. 

 

ல�=மி ஒ� �ணியா� கதைவ �ைட�( ெகா�9�+தா4. சீனிவாச� 

ெவ'@ைகயா� 9(ெக� கிழி�( ெகா�� :9+த�	, கதவி� பி9� ெதாதி( 

ெகா�டா3க4. சில3 கதைவ :�M	 பி�M	 ஆ�9னா3க4. த� மீ� ஏறி நி�/	 

அ(/ழ+ைதகைள அ+த பாரமான ெப6ய கதF ெபா@கி, J6�, ேபா� இ�(/	 

அ(/ழ+ைதகைள ேவகமாக ஆ9 மகிXவித�. “தி�ெந�ேவலி வ+தா2சி” எ�றா� சீனிவாச�. 

எ�ேலா�	 இற@கினா3க4. கதைவ த4ளியவ3க4 9(ெக� வா@கி( ெகா�டா3க4. 

ஏறினவ3க4 த4ளினா3க4. மீ��	 கதவா�ட	 ெதாட@கிய�. 
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அ� பைழய கால�( காைர வ H�. ெப6ய ஒேர கதவாக, ேபா�9�+த�. அதி� வசி� 

வ+தவ3க4 :�. வசதி உ4ளவ3களாக வாX+தவ3க4. இ,ெபா$� ெரா	பF	 ெநா9�, ேபா� 

வி�டா3க4. அ+த வ H�9W4ள ெப� /ழ+ைதகளி� Nததி�/ எ�� வய� இ�(/	. 

இ�ெனா�' ைக(/ழ+ைத.  

அ	மா கா��(/ ேவைல ெச�ய, ேபா� வி�வா4. அ,பா மணி :தாறி� Iலி ேவைல 

ெச�ய, ேபா�வி�டா3. ல�=மி;	 சீனிவாசM	 ைக(/ழ+ைதைய அ	மா கா�9லி�+� வ�	 

வைர ைவ�( ெகா�� கதேவா� விைளயா9( ெகா�9�,பா3க4. 

 

ஒ�நா4 ெத�வி� ஒ� தH,ெப�9, பட	 ஒ�ைற ல�=மி க�ெட�தா4. படதி� ஒ� 

நா� இ�+த�. அ$(காக இ�+ததா� படதி� எ2சிைல �,பி த� பாவாைடயா� �ைடதா4. 

இதனா� சில இட@களி� இ�+த அ$(/ பட	 JராF	 பரவி�'. ஆனா� ல�=மி(/ மிகF	 

தி�,தி, பட	 =தமாகிவி�டெத�'. 

படைத :க�(/ ேநராக, பி9� தைலைய( ெகாEச	 சா��( ெகா�� பா3தா4. 

அ,.ற	 இ+த, ப(கமாக2 சா��( ெகா�� பா3தா4. சி6�( ெகா�டா4. கா�பி(க 

ப(கதி� யாராவ� இ�(கிறா3களா எ�'	 =�'	 :�'	 பா3தா4. ஒ�வ�	 இ�ைல. 

வ H�ைட ேநா(கி ேவகமாக ெநா�9 அ9�( ெகா�ேட ேபானா4, ச+ேதாஷ	 தா@க :9யாம�. 

 

ல�=மி வ H��(/ வ+தேபா� சீனிவாச� நா9ைய தா@கி( ெகா�� வாச� ப9(க�9� 

உ�கா3+தி�+தா�. அவைன( க�ட�	 ல�=மி படைத, பி�.றமாக மைற�( ெகா��, 

“ேட� நா எ�ன ெகா�� வ+தி�(ேக� ெசா�W பா,ேபா	” எ�றா4 

 

“எ�ன ெகா�� வ+தி�(கிேயா? என(/ ெத6யா�” 

 

“ெசா�ேல� பா,ேபா	” 

 

“என(/ ெத6யா�” 

 

ல�=மி Bரதி� இ�+தவாேற படைத( கா�பிதா4.  
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“அ(கா, அ(கா, என(/ தரமா�9யா?” எ�' ேக��( ெகா�ேட இற@கி வ+தா� 

சீனிவாச�. ‘:9யா�’ எ�ற பாவைனயி� தைலைய அைச� படைத ேமேல B(கி, பி9தா4. 

சீனிவாச� =�றி2 =�றி வ+தா�. “	ஹு	, :9யா�. மா�ேட�... நா� எUேளா கLட,ப�� ேத9 

எ��( ெகா�� வ+தி�(ேக� ெத6;மா?” எ�றா4. 

 

“ஒேர தடைவ பா���( ெகா��3ேற� அ(கா, அ(கா” எ�' ெகEசினா�.  

 

“பா3���( ெகா��றM	” 

 

“ச6” 

 

“கிழி(க,படா�” 

 

“ச6 ச6” 

 

சீனிவாச� படைத வா@கி, பா3தா�. ச+ேதாஷதினா� அவ� :க	 மல3+த�.  

 

“ேட�, உ4ள, ேபா� ெகாEச	 க	மEேசா' ெகா�டா, இ+த, படைத ந	ம கதவிேல 

ஒ�டO	” எ�றா4. 

 

“ெரா	ப2 ச6” எ�' உ4ேள ஓ9னா� சீனிவாச�. 

 

ெர�� ேப�மாக2 ேச3+� கதவி� ஒ�9னா3க4. படைத, பா3� ச+ேதாஷதினா� 

ைக த�9( ெகா�� /திதா3க4. இைத( ேக�� ப(க� வ H��( /ழ+ைதகA	 ஓ9 வ+தன. 

மீ��	 கதF ஆ�ட	 ெதாட@கிய�. 
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2. 

அ+த( கதைவ( ெகாEச	 கவனமாக, பா3(கிறவ3கA(/ இ+த( /ழ+ைதக4 ஒ�9ய 

பட�(/2 ச�' ேமேல இேத மாதி6 ேவ' ஒ� ,ட	 ஒ�9 இ�,ப� ெத6ய வ�	. அ+த, பட	 

ஒ�9 எதைனேயா நா�க4 ஆகி வி�டதா� அ$(/	 .ைக;	 ப�� ம@கி, ேபாயி�+த�. 

ஒ�ேவைள அ� ல�=மியி� தக,பனா3 /ழ+ைதயாக இ�(/	ேபா� ஒ�9யதாக இ�(கலா	.  

 

/ழ+ைதக4 இ,ப9 விைளயா9( ெகா�9�(/	 ேபா� கிராம� தைலயா6 அ@ேக 

வ+தா�.  

 

“ல�=மி உ@க ஐயா எ@ேக?” 

 

“ஊ�(/, ேபாயி�(காக” 

 

“உ@க அ	மா?” 

 

“கா��(/ ேபாயி�(காக” 

 

“வ+தா தH3ைவய ெகா�� வ+� ேபாட2 ெசா�W, தைலயா6 ேதவ� வ+� ேதD�� 

ேபானா��M ெசா�W” 

 

ச6 எ�ற பாவைனயி� ல�=மி தைலைய ஆ�9னா4. 

 

ம'நா4 தைலயா6 ல�=மியி� அ	மா இ�(/	 ேபாேத வ+� தH3ைவ பா(கிைய( 

ேக�டா�. 

 

“ஐயா, அவ� ஊ6ேல இ�ைல. மணி :தா' ேபாயி அE= மாசமா2சி. ஒ� தகவைல;	 

காேணா	. NO வ�ஷமா மைழ த�ணி இ�லேய. நா@க எ�னைத ெவ2= உ@கA(/ தH3ைவ 
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பா(கிைய( ெகா�,ேபா	? ஏேதா கா�9ேல ேபா� Iலி ேவைல ெச�� இ+த( ெகாள+ைத@கள 

கா,பாரேத ெப6ய கா6ய	. உ@கA(/ ெத6யாததா?”  எ�றா4. 

 

இ+த வா3ைதக4 தைலயா6யி� மனைச ெதாடவி�ைல. இ+த மாதி6யான 

வசன@கைள, பல3 ெசா�லி( ேக�டவ� அவ�. 

 

“நா@க4 எ�ன ெச�ய :9;	மா இ�(/? இ+த வ�ஷ	 எ,ப9யாவ� க�9,பா தH3ைவ 

ேபா��றM	. அ,.ற	 எ@க ேமல சைட2சி, .�ணிய	 இ�ைல.” எ�' ெசா�லிவி��, ேபா� 

வி�டா�. 

 

3. 

ஒ�நா4 காைல வ H�9� :�M4ள ைமதானதி� /ழ+ைதக4 உ�கா3+� ேபசி( 

ெகா�9�+தா3க4. தைலயா6 நா�/ ேப3 சகித	 வ H�ைட ேநா(கி வ+தா�. வ+தவ3க4 அ+த 

வ H��,ப(க	 ஓ9 வ+� பா3தா3க4. அவ3கA(/ இ� ஒ� மாதி6 ேவ9(ைகயாக இ�+த�. 

தைலயா6;	 ேச3+� பி9� ஒ� மாதி6 கழ�றி நா�/ ேப�	 கதைவ B(கி தைலயி� 

ைவ�( ெகா�� .ற,ப�டா3க4. அ+த( /ழ+ைதகA(/ எ�ன ேதா�றியேதா ெத6யவி�ைல. 

ஒ�வ� நாத8வர	 வாசி,பவைன, ேபா� ைககைள ைவ�( ெகா�� “பீ,பீ..பீ...பீ” எ�' சத	 

கா�9 விர�கைள நH�9( ெகா�� உடைல, பி� வைள� �ைடகளி� ேம� ஓ@கி அ9,பதாக 

பாவைன ெச�� “தி�	.. தி�	.. ததி(/ண	..ததி(/ண” எ�' தவி� வாசி,பவைன, ேபால 

:ழ@கினா�. சீனிவாசM	 இதி� ப@ெக��( ெகா�டா�. இ,ப9 உ�சாகமாக /ழ+ைதக4 

கதைவ B(கி( ெகா�� ெச�கிறவ3களி� பி�ேன ஊ3வல	 .ற,ப�டா3க4.  

 

தைலயா6யா� இைத2 சகி(க :9யவி�ைல. “இ,ேபா ேபாகிறH3களா இ�ைலயா 

க$ைதகேள” எ�' கதினா�. /ழ+ைதக4 ஓ�ட	 பி9தன. 

அவ3க4 வ H��(/ தி�	பி வ�	 ேபா� ல�=மி வாச�ப9யி� உ�கா3+� அ$� 

ெகா�9�+தா4. எ�ேலா�	 அரவ	 ெச�யாம� அவA(/, ப(கதி� வ+� உ�கா3+� 

ெகா�டன3. ஒ�வ�	 ஒ�'	 ேபசவி�ைல. சீனிவாசM	 :கைத வ�தமாக ைவ�( 

ெகா�டா�. இ,ப9 ெவ/ேநர	 அவ3களா� இ�(க :9யவி�ைல. த�ெசயலாக ஒ� ெப�, 

“நா� வ H��(/, ேபாேற�” எ�' எ$+தா4. உடேன எ�ேலா�	 அ@கி�+� .ற,ப��, 

ேபா�வி�டா3க4. ல�=மி;	 சீனிவாசM	 மாதிர	 அ@கி�+தா3க4. ெவ/ேநர	 அவ3கA	 

ஒ�வ�(ெகா�வ3 ேபசவி�ைல.  
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ைக(/ழ+ைத அ$	 /ர� ேக�கேவ ல�=மி உ4ேள தி�	பினா4. இத�/4 சீனிவாச� 

அ(/ழ+ைதைய எ��( ெகா4ள, ேபானா�. /ழ+ைதைய ெதா�ட�	 ைகைய, பி�M(/ 

இ$தா�. அ(காைவ, பா3தா�. ல�=மி;	 பா3தா4.  

 

“பா,பாைவ ெதா��, பா� அ(கா; உட	. =��” எ�றா�. ல�=மி ெதா��, பா3தா4; 

அனலாக தகித�.  

 

சாய+திர	 ெவ/ேநர	 கழி� அ	மா தைலயி� விற/2 =4ளிகAட� வ+தா4. =4ளிக4 

ேசக6(/	 ேபா� ைகயி� ேத4 ெகா�9 இ�+ததா� :கதி� வலி ேதா�ற அைமதியாக வ+� 

/ழ+ைதகளி� ப(க	 அம3+� ைக(/ழ+ைதைய வா@கி( ெகா�டா4. ‘உட	. =�கிறேத?’ எ�' 

தன(/4 ேக��( ெகா�டா4. இத�/4 /ழ+ைதக4 காைலயி� நட+த ேசதிைய அ	மாவிட	 

ெசா�னா3க4.  

 

ெச�திைய( ேக�ட�	 ர@க	மாF(/ N2ேச நி�' வி�	 ேபாலி�+த�. உட	ெப�லா	 

க�O ெத6யாத ஒ� ந�(க	. வயி�றி� தா@க :9யாத ஒ� வலி ேதா�றிய� ேபா� 

/ழ+ைதைய இ'க, பி9�( ெகா�டா4. /ழ+ைதகA(/ :� அழ( Iடா� எ�' எUவளF 

தா� அட(கினாW	 :9யவி�ைல. “எ�ைன, ெபத தாேய” எ�' அலறி வி�டா4. பயதினா� 

/ழ+ைதக4 அவ4 ப(கதி�இ�+� விலகி( ெகா�டா3க4. இன	 .6யாத பயதி� காரணமாக 

அவ3கA	 அழ ஆர	பிதன3. 

 

4. 

மணி:தாறிலி�+� ஒ� தகவW	 வரவி�ைல. நா�க4 ெச�' ெகா�ேடயி�+தன. 

இரF வ+� வி�டா� /ளி3 தா@க :9யாம� /ழ+ைதக4 ந�@/வா3க4. கதF இ�லாததா� 

வ H� இ�+�	 பிரேயாஜனமி�லாம� இ�+த�. கா3திைக மாச� வாைட, விஷ( கா�ைற, 

ேபா� வ H�9M4 வ+� அைலேமாதி( ெகா�ேட இ�+த�. ைக(/ழ+ைதயி� ஆேரா(கிய	 

ெக��( ெகா�ேட வ+த�. ஒ� நா4 இரF வாைட தா@காம� அ� அ+த வ H�ைட வி�� 

அவ3கைள;	 வி�� பி6+� ெச�' வி�ட�. ர@க	மாளி� �யரைத அளவி��2 ெசா�ல 

:9யா�. ல�=மி(காகF	 சீனிவாசM(காகFேம அவ4 உயி3 த6தி�+தா4. 

 

சீனிவாச� இ,ெபா$� ப4ளி(Iட	 ேபாகிறா�. ஒ�நா4 அவ� மதியான	 ப4ளி( 

Iடதிலி�+� தி�	.	 ேபா� ஒ� தH,ெப�9, பட	 கிைடத�. ெகா��வ+� த� அ(காவிட	 

கா�பிதா�. ல�=மி அதி� ஆ3வ	 ெகா4ளவி�ைல.  
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“அ(கா என(/ சீ(கிர	 கEசி ஊ�, பசி(கி; சா,பி�� இ+த படைத ஒ�டM	” 

 

“த	பீ, கEசி இ�ைல”  இைத அவ4 மிகF	 பத�டேதா� ெசா�னா4. 

 

“ஏ�? நH காைலயி� கா�2=	 ேபா� நா� பாேதேன?” 

 

‘ஆ	’ எ�ற :ைறயி� தைலயைச� வி��, “நா� ெவளி(/, ேபாயி�+ேத�. ஏேதா நா� 

வ+� எ�லா( கEசிைய;	 /9� வி��, ேபா�வி�ட� த	பி... கதF இ�ைலேய” எ�றா4 

�(க:	 ஏ(க:	 ெதானி(க. த�Mைடய தா� பசிேயா� கா�9லி�+� வ�வாேள எ�' 

நிைன� உ�கினா4 ல�=மி.  

 

சீனிவாச� அ@ேக சிதறி( கிட+த க	ம	 ப�(ைககைள எ��, படதி� பி�.ற	 

ேத�� ஒ��வத�/ வ+தா�. கதF இ�ைல. எ�ன ெச�வெத�ேற ெத6யவி�ைல. =வ6� 

ஒ�9னா�. பட	 கீேழ வி$+� வி�ட�. அ�த இடதி�, அ�த =வ6� எ�லா	 ஒ�9, 

பா3தா�; ஒ�'	 பிரேயாசன	 இ�ைல. ஏமா�றதாW	 பசியாW	 அவ� அழ ஆர	பிதா�.  

 

சாய+திர	 ல�=மி ச�9 பாைனகைள ேத��( க$வி( ெகா�9�+தா4. 

 

 சீனிவாச� :கதி� ஆவ� �9(க, ேம�N2= கீXN2= வா@க ஓ9 வ+தா�. “அ(கா 

அ(கா ந	ம ப4ளி( Iட�(/ ப(கதிேல சாU9 இ�(/ பா�.. அ�(/ பி�.ற	 ந	ம வ H�� 

கதF இ�(க(கா! க�ணாேல நா� பா3ேத�” எ�றா�. 

 

“அ,ப9யா! நிஜமாகவா? எ@ேக வா பா,ேபா	” எ�' சீனிவாசனி� ைகைய, பி9தா4. 

இ�வ�	 கிராம2சாவ9 ேநா(கி ஓ9னா3க4.  

உ�ைம தா�. அேத கதF சாத,ப�� இ�+த�. Bரதிலி�+ேத த@க4 ந�பைன இன	 

க�� ெகா�டா3க4 அ2சி'வ3க4. ப(கதி� யாராவ� இ�(கிறா3களா எ�' =�'	 :�'	 

பா3தா3க4. ஒ�வ�	 இ�ைல. 
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அவ3கA(/ உ�டான ஆன+தைத2 ெசா�ல :9யா�. 

 

அ@ேக :ைளதி�+த சாரணதி;	 ைதவாைழ2 ெச9கA	 அவ3க4 கால9யி� 

மிதிப�� ெநா'@கின. அதிேவகமா� அ+த( கதவி� ப(க	 பா�+தா3க4. அ�கி� ேபா� அைத 

ெதா�டா3க4. தடவினா3க4. அதி� ப�றி இ�+த கைரயா� ம�ைண ல�=மி த� பாவாைடயா� 

த�9 �ைடதா4. 

கதேவா� த� :கைத ஒ�ட ைவ�( ெகா�டா4. அழேவ��	 ேபாலி�+த� 

அவA(/. சீனிவாசைன( க�9, பி9�( ெகா�டா4. :தமி�டா4. சி6தா4. 

க�களிலி�+� க�ணH3 வழி+ேதா9ய�. சீனிவாசM	 ல�=மிைய, பா3� சி6தா�. அவ3க4 

இ�வ6� ைககA	 கதைவ, பலமாக, ப�றி இ�+தன. 
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மதினிமா0க� கைத - ேகாணDகி 

உடேன அைடயாள	 க�� வி�டா�. ச+ேதகமி�லாம�; இவ� ேக�ட அேத /ர�; அேத 

சி6,.. வியாபார	 ஆனாW	 ஆகாவி�டாW	 சலி,பி�லாத அேத ேப2=. ஆFடத@க மதினியா.  

சாB3 ரயில9யி� ெவ4ள6(கா� வி(கிறவைன ேச3�( ெகா�� ஓ9 வ+தவெள�' 

ேக4வி,ப�9�+த ந	N3 மதினியா இ,ப9 மாறி, ேபானா4. எ�ன வ+த� இவA(/. இ� 

நர	பாகி, ேபானாேள இ,ப9.  

இவைள( காணF	தா� பழெச�லா	 அைலபா�+� வ�கிற�. பி6+� 

ேபானவ3கெள�லா	 எ�ன ஆனா3க4. அவ3கெள�லா	 எ@ேக ேபா� வி�டா3க4. 

பி6ய�(/6யவ3கைளெய�லா	 தி�	பF	 ஞாபக,ப�தி( ெகா4ள 

ேவ�9யதாயி�(கிற�. எ@ேக அவ3கைள?  

அவ� வ+த ரயி� இ�M	 .ைக வி�டப9 .ற,பட தயாரா� – ஜ�னேலார	 ேபா� 

நி�' J(ெகா�(கிற, நEசி ந'@கி, ேபான ஆFடத@க மதினிைய, பா3தா�. Iைட நிைறய, 

J,ப+த@கேளா� வ+தி�+தா4. J வாடாமலி�(க ஈர�ணியா� =�றியி�+தா4 அைத.  

ந	N6லி�+� ெகா��வ+த சி6,. இ�M	 மாறாமலி�+த� அவளிட	. ஒUெவா� 

தா�மா6ட:	 :ழ	 ேபா�� அள+� ெகா�(கிறா4. க$தி� ெதா@/	 தாலி(கய'	, 

ெந�றியி� ேவ3ைவேயா� கைர+� வ9;	 கல@கிய நிலா வ�ட, ெபா��மாக அவைள, 

பா3தா�. தாேன அைசகிற ஈர உத�9� இ�M	 உயி3 வாடாம� நி�ற�.  

க�O(க9யி� விளி	.களி� ேதா� க'� இதைன( கால	 பி6ைவ உண3திய�. 

வ�த:�' ஏ@கி, ெப�N2= வி�டா�. அவைள எ,ப9யாவ� க�� ேபசி விட நிைனதா�. 

அத�/4 இவைன த4ளி( ெகா��ேபான I�டேதா� வாச�வைர வ+�; தி�	பF	 

எதி3நH2ச� ேபா�� :�9 த4ளி உ4ேள வ�:� விைடெப�'2 ெச�W	 ரயிW(/4 

இ�+தா4. ெப6ய ஊதேலா� ேபா�( ெகா�9�+த� ரயி�.  

N9( கிட+த ஞாபகதி� ஒUெவா� கதைவ;	 த�9 திற+� வி�ட ஆFடத@க 

மதினி மீ��	 க�ெணதி6� நி�றா4. அேத உதடைசயா2 சி6,.ட�, பைழயெத�லா	 

ஒUெவா�றா�, .� ஒளி;ட� க�ெணதிேர ேதா�றிய�. ஆ2ச6யதா� ேதா4ப�ைடகைள 

உW(கி( ெகா�� நட+தா�.  

ப8 8டா��(/4 நி�றி�+த தகர ட,பா ப8ைஸ, பா3தா�. 'ெந�ேமனி 
ேம��,ப�9' (/ எ�' எ$தியி�+த ேபா3ைட தி�	ப தி�	ப வாசி�( ெகா�� 

ச+ேதாஷ,ப�டா�. இ,ேபா� ெசா+த ஊ�(ேக ப8 ேபா/	.  

ப8ஸி� ஏறி(ெகா�9�(/	 எ�லா�(/	 ைகெய�� வண(க	 ெசா�லO	 

ேபால இ�+த�. யாராவ� ஊ3(கார3க4 ஏறியி�(கிறா3களா எ�' க$ைத2 =�றி, பா3�( 

ெகா�டா�. ெத6+த :கேம இ�லாம� எ�லாேம ேவ� :க@க4. எ�லா�	 

இைடெவளியி� இற@கி விட( I9யவ3களாக இ�(/	.  
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ப8 .ற,ப�ட�. ஒேர சீரான2 சத�ட� /W@கா நைட;ட� நக3+� ெகா�9�+த� 

ப8. மதி,. மி/+தவ�ைற எ�லா	 நிைனF,ப�தி( ெகா4A	 இைசெயன சத	 வ�	. 

கா�' Iட ெசா+தமானதா� வ H=	, ச�ைடயி� ேம� ப�ட�கைள எ�லா	 கழ�9 விடF	 

பனியனி�லாத உட	.(/4 ./+� அைண�(ெகா�ட கா�ேறா� கி=கி=தா�. ஜ�னW(/ 

ெவளியி� பஜா6� யாராவ� த��,ப�கிறா3களா எ�' :ழி� :ழி�, பா3�( ெகா�ேட 

வ+தா�. தி�	பF	 ரயி�பாைத வ+த�. ெவ'மேன ஆள�'( கிட+த 8ேடஷனி� சிெம�� 

ேபா�ட ஆசன@க4 ப6தாப�ட� உ�கா3+� ெகா�9�+தன. ரயி�ேவ ேக�ைட( கட+� 

வ�9 ேம�காக தி�	பி சாB6� கைடசி எ�ைலயி� நி�ற�. அ@ெகா� வ H�9� யாேரா 

ெச�, ேபானத�காக( I9 ஒ,பா6 ைவ�( ெகா�9�+தா3க4. ப8ஸி� வ+த ெப�க4 

இ@கி�+� அ$� ெகா�ேட ப9யிற@கி, ேபாகF	 ப8 அர�� ேபா� நி�ற�.  

ெசத வ H�� ேமள(கார3க4 மாறி மாறி த��	 ர�டா@/ ேமள�ட� உ4ளட@கி 
வ�	 �(கைத உண3+தா�. :தி3+த வய�ைடய ெப6யா4 உ�மிைய ேத�(கிற ேத�,பி� 

வ�கிற அ:தலான ஊைம( /ர� அ9ெநE=(/4 இற@கி வி	மிய�. அ+த இைசஞ3க4 

ஒ��ெமாத �(கதி� சாரைத, பிழி+� ெகா�9�,பதா� உண3+தா�. யாராW	 தH3(க 

:9யாத கLட@கைளெய�லா	 அ9வயி�றிலி�+� எ�� ஊதி( ெகா�9�+த 

நாயன(கார6� ஊத�, ேபாகிற ப8ேஸா� ெவளியி� வ+� ெகா�9�+த�.  

எ�ேறா ெச�,ேபான பா�9யி� கைடசி யாதிைர நா4 நிைனF(/ வ+த�. 

மயான(கைரயி� த� மீைச கி�தாைவ இழ+த ேதா�றதி� ெமா�ைட தைல;ட� இவன� 

அ�யா வ+� நி�றா3.  

இவைன, ெபத அ	மாைவ, பிரசவ�ட� வ+த ஜ�னி ெகா��ேபா� வி�ட�	 

நாலாவதாக, பிற+த பி4ைள நிைல(க ேவ��	 எ�பத�காக இவ� N(கி� ம+தி6�, 

ேபாட,ப�9�+த ெச	.( க	பிதா� N(ேகாரதி� இ�+�ெகா�� 'எ	மா…. எ	மா…….' 

எ�ற�. அ	மா இ�லாவி�டாW	 ெத(/ ெத� இ�+த�. ேமெல$	.	 .$தி கிட+த� அ@/. 

.$தி ம9யி� .ர�� விைளயாட, ஓ9, பி9(க, ஏசி,ேபசி ம�W(/ நி�க, ெத(/ ெத� 

இ�(/	. எ�லா�(/	 ேமலாக இவ� ேம� உ=ைர;	 பாசைத;	 =ர+� ெகா�9�(க 

மதினிமா3 இ�+தா3கேள. வ H��(/ வ H� வாச�ப9யி� நி�'ெகா�� இவைனேய ைவத க� 

வா@காம� பா3தி�(/	 சைமEச /மெர�லா	 'ெச	.ேகா	…. ெச	.ேகா	….' எ�' 

N2=வி��( ெகா�டா3கேள!  

பல ஜாதி(கார3கA	 நிைற+த ெத(/ ெத�வி� அ�னிேயா�யமாக இ�+தவ3கைள 

எ�லா	 நிைனF I3+தா�.  

தனி(க�ைடயான த� அ�யா கி�ணேதவ3 தி�	பF	 மீைச :ைள�( கி�தாFட� 

இவ� :� ேதா�றினா3.  

'அேட� …. ெச	.ேகா	 ….. ஏேல�…..' எ�' ஊ3 வாசலி� நி�' I,பி�	ேபா� இவ� 

'ஓ� … ஓ� ….' எ�ற பதி� /ர� ெகா�தப9 க	மா�(/ அ9யி� விளி	ேபார	 உ�கா3+� மீ� 

பி9�( ெகா�9�+தா�. B�9ைல எ�� அைலயி� ேம� ேபா�வா�. மீனி�(/	 

இடமறி+� ெம�ல ெம�ல நக3+� ெகா�ேட அத	வைர ேபாவா�.  
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ப�டார வ H�� மதினிமா3கெள�லா	 மEச மசா� அைர� ைவ� ெர9யாக( 

காதி�,பா3க4. 'ெகா$+த� வ�கிறாரா ….' எ�' அ9(ெகா�தர	 /�ட(கதி6(கா 

மதினிைய BதM,பி தகவ� ேக��( ெகா4வா3க4. த�ணி(/4 நH+தி தி6;	 மீனாக 

இவ� ெத�ெவ�லா	 சைமE= நி�/	 மதினிமா3 பி6யதி� நH+தி2 ெச�றா�. ஒ� மீைன( 

க�ட�ேபால எ�லா�	 ச+ேதாஷ,ப�டா3க4.  

கீகா��(க',பா� 'கேர3 ….' ெர�ற க',. ஒ�9( ெகா4ள 'அ�ேயா … மயின H ….. கி�ட 

வராேத…… வராேத …..' எ�' =,. மதினிைய வி�� த,பி ஓ9னா�. பைனேயறி நாடா3 வ H�� 

=,. மதினி(/	, ெபாLப�(/	 இவ� ேம� ெகா4ைள, பி6ய	. 'நா@க ெர�� ேப�ேம 

ெச	.கைதேய க�9( கிட, ேபாேறா	 ……' எ�' ஒைத( காலி� நி�' :ர�� 

ப�Oவைத, பா3� இவ�, நிச�(ேக அ$தப9, 'மா�ேட	…. மா�ேட	….. மா�ட	 ேபா.' 

எ�' B(கி எறி+� ேபசினா�. உடேன அவ3க4 ேஜா9( /ரலி� 'கலகலகல ….' ெவன2 சி6� 

விடF	 ஓ�டமா� ஓ9 மைறவா� ெச	பக	.  

/2சியா� வள3+தி�(/	 =,. மதினி;	, ெர�ட2 சைட, ெபாLப:	 ஒUேவா3 

அ+தியிW	 பன@கிழ@/, ெநா@/, தF�, பன	பழ	 எ�' பைனயிலி�+� பிற(கிற 

ப�ட@கேளா� காதி�,பா3க4. இவM(காக, இவைன( காணாவி�டா� ெகா�டானி� எ��( 

ெகா�� ேதட ஆர	பி� வி�வா4 ெர�ட2சைட .Lப	.  

பைனேயறி2 ேச�:க நாடா3 வ H��(/( க4A( /9(க, ேபா/	 அ�யாF(/	 

ெர�ட2சைட(/	 ஏழா	ெபா�தமா� எ�ேனர:	 ச�டதா�. அவைள ம�ைடயி� 

ெகா�டF	, சைடைய, பி9� இ$(கF	 "இ+த வயசிW	 கி�ணேதவ�(க ந�டைன 

ேபாகேல…." எ�' ேச�:க நாடா3 சி6�( ெகா4வா3. 'ஓ�…..ம�ேமாேன' எ�ற கீகா��, 

ேப2சி� 'தா,பM	 ேமாM	 பைனேயறிேமாைள ெகா�� ேபாயி�வ Hயேளா. ேசா�(/ எ@க 

ேபா��	 நா … மட�(/ ேபாயிறவா' எ�' க4A dைர மீைசயி� ெதறி(க, ேப=வா3 நாடா�. 

இைத( ேக�ட அ�யாF(/( 'ெக(ெக(ேக …' எ�' சி6,. வ�	 ெவ/ளியா�.  

ஊ3 ஊ�(/( கிண' ெவ�ட,ேபா/	 இவ� அ�யாF	, ெத(/ ெத� எளவ�ட@கA	 

ேகாழி I,பிடேவ ம	ப�9, ச	ப�9, கட,பாைற, ஆ,.கேளா� ேபா�வி�வா3க4. =�,ப�9 

ச	சா6மா3க4, கி�ணேதவ� ேதா�9( ெகா�த கிண� த�ணH6� பயி3 வள3தா3க4.  

அ�யா கிண� ேவைல(/, ேபாகF	 ெத� ெத�வா� ச�9, பாைனகைள உ��9 

தி�பத�/ ஊ6� ெச�ல, பி4ைளயா� மதினிமா3 இவைன தெத�தி�+தா3க4. இவM(/ 

'ஓசி(கEசீ ….' 'ச�9, பாைன உ��D….' '.� மா,ேள …' எ�ற ப�ட@கA��. ராதி6 

ேநர@களி� எ�(கிற ந�2சாம, பசி(/ யா3 வ H�9W	 Iசாம� dைழ;	 அ�,ப9, Jைனயாகி 
வி�வா�. இவ� டFச3, ச�ைட, ெமாள@கா� :�9� அ�,.(க6 ஒ�9யி�(/	.  

ெத�மடதி� /9யி�(/	 மாடசாமி ேதவேரா� ச6சமமா� இ�+� ெவதைல 

ேபா��( ெகா�� ெத� ெத�வா� '.62= … .62 …' எ�' �,பி( ெகா�ேட ேபா�, ப�டார 

வ H�� தி�ைணயி� உ�கா3+� ெகா4வா�.  

'மா,ைள2 ேசா' ேபா�@கதா …. தா�மா�களா…..' எ�ற�	 க	ம@ கEசிைய( கைர� 

ைவ� 'சா,பிட வா@க மா,பிேள ….' எ�' =�ட க�வா��ட� :� ைவ,பா3க4.  
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நாைள(/( க�யாணமாகி, ேபாற காளிய	மா மதினி Iட வைளய� /W@க இவ� 

க�னைத( கி4ளி வி�� ஏ2ச@கா��வா4. இ+த( காளிய	மா மதினி(/2 சி'சி� இவைன 

B(கி வள3த ெப�ைம(காக இவ� /�92 சிர@ெக�லா	 அவ4 இ�,.(/, பரவி அவA	 

சிர@/ பதியா� த�ணி(/ட	 பி9(க :9யாம� இ�,ைப( ேகாணி(ேகாணி நட+� ேபானா4. 

இ,ேபா�	 சிர@/ தட	 அவ4 இ�,பி� இ�(/	.  

'ெச	.ேகா	…. ெச	.ேகா	.. ெச	.க ம2சாM(/ வா(க,பட, ேபாேற� … பாேர�…..' 

எ�' :க�(/ ேநராக 'பள H' ெர�ற ெவதைல( காவி, ப� சி6(க( காளிய	மா மதினியி� 

சி�ைனயா மக4 /�ட( கதி6(கா தி@/ தி@ெக�' /தி�(ெகா�ேட I�( கா��வா4.  

'அட ேபா�D… /�ட2சீ' எ�' :O:Oதப9 இவ� N(/(/ ேமேல ேகாப	 வ�	. 

அவ4 உடேன அ$� வி�வா4. 'மயினி ….. மயினி….. அ$வாத மயின H ……' 'உ	 …' ெம�' 

:க@ேகாணி நி�/	 /�ட(கதி6(காைவ2 சமாதான,ப�த கைடசியி� இவ� 

கி2சன@கா�டF	தா� அவ4 உத�9லி�+� :� உதி�	, சி6,. வ�	.  

வாணிய2 ெச�9யா3 வ H�� அமராவதி மதினி அர2ச மEசளா�( க�O(/( 

/ளி32சியான ேதா�ற�ட� ப�டார வ H�� தி�ைண(/ வ�வா4. அவைள( க�ட�ேம 

Iனி( /'கி ெவ�க,ப��,ேபா� /�F மதினி :�/(/, பி�னா� ஒளி+�ெகா�� சி6,பா� 

ெச	பக	. ேம��,ப�9 ந+தவனதி� J(கிற ஒUெவா� JF	 அமராவதி மதினி மாதி6 

அழகான�.  

தாவாரதி� இ�+� ெகா�ேட எ�ேனர:	 J(க��	 /�F மதினி, 
அமராவதி(ெக�ேற தன H,பி�ன� ேபா�� :9+� ைவதி�(/	 J,ப+ைத விைலயி�லாமேல 

ெகா�� வி�வா4. /�F மதினி(/	, அமராவதி மதினி(/	 ெகா$+த, .4ைள ேம� தHராத 

அ(கைற.அவ� /ளிதானா சா,பி�டானா எ�பதிெல�லா	. ஊைத, ப�ேலா� தHவன	 

தி�றா� காைத, பி9� தி�கி வி�வா4 அமராவதி மதினி. க�9,பான இவள� அ�.(/, 

பணி+த பி4ைளயா� நட+�ெகா�டா� ெச	பக	.  

இவன� எ�லா2 ேச�ைடகைள;	 ம�னி� விட /�F மதினியா�தா� :9;	. 

எளிய ப�டார மகளி� ேநசதி� இவ� உயிைரேய ைவதி�+தா�. =�,ப�9(ெக�லா	 

அவேளா� J வி(க, ேபானா�. கா�கெள@/	 ெச�ல@ெகாEசி, ேபசி( ெகா�டா3க4 

இ�வ�	. இவ� ெவ'	 வ H�� ெச�ல, பி4ைளயானா�.  

/�F மதினியி� அ�யாF(/( காச	 வ+� வ H��(/4ேளேய இ�மி(ெகா�� 

கிட+தா3. அவைர( I�9(ெகா�� ேபா� ஆசா6, ப4ளதி� ேச3,பத�காக ரா,பகலா�, 

J(க�9னா4. அவA(/ நா3 கிழி�( ெகா�� ஒUெவா� Jவா� எ��( ெகா�(க; அவ4 

ேச3,பைத, விர�க4 ம+திரமா�, பி�Mவைத, பா3�( ெகா�ேட பசி(/	வைர 

காதி�,பா�. பசித�	 NEசிைய( /ராவி( ெகா�� ெகாற2சால	 ேபா�வா�.  

'இ+தா வ+��ட� இ+தா வ+��ட�' எ�' எ$+� வ+� ப6மா'வா4 /�F மதினி.  

சீ(காளி அ�யாைவ( I�9( ெகா�� ேபாகேவ�9ய நா4 வ+த�	 இவைன;	 

ஆசா6, ப4ள�(/( I�9(ெகா�� ேபானா4. 'வ�	ேபா� ெர�� ேப�	 ெபா�O 
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மா,ைளயா வா@க….! ' எ�' எ�லா�	 ேகலி ப�ணி2 சி6� அM,பினா3க4. 

மைலயாள�(/( கி�ெடேய இ�(/	 அ+த ஊ6� நாW மாச	 மதினிேயா� இ�+தா�. 

அ,பெவ�லா	 இவ4 கா�9ய ந	பேவ :9யாத பாசதா� இவ� ஒ�2சா� வள3+� Iட 

வி�டா�. =கமாகி வ�	ேபா� அ�யாF(/ ேவ�9;	 இவM(/( க�ட	 ேபா�ட ச�ைட;	, 

ஊதா டFச�	 எ��( ெகா��( I�9 வ+தா4. /�F மதினி(/ எதைனேயா வயசான 

பி�M	 க�யாண	 நட(கவி�ைல. /�F மதினி(/( க�யாணமானா� ஊைரவி��, 

ேபா�வி�வாேளா எ�' பயமாக இ�(/	. 'மயினி …. மயினி …..நH வா(க,ப��, ேபாயி�வியா 

….. மயின H ….' எ�பா� .' எ� ராசா ெச	.கைத( ெக�9(கிடதா� ஆ�டவ� எ$தியி�(கா� 

.4ேள ….! ' எ�றா4.ெம�யாகேவ அவ4 ெசா�ைல மனசி� இ�தி ைவ�( ெகா�டா� 

ெச	பக	.  

கீ கா�9லி�+� பEச	 பிைழ(க வ+த ராசாதி அைத;	 அவள� ஆ' ெபா�ட, 

பி4ைளகA	 எ,ேபா� பா3தாW	 J+ேதா�டதி� அ(கைறயா�, Jெவ��( ெகா�� வ+� 

ெகா�டாM(/ ஆழா(/ தானியைத( Iலியாக வா@கி( ெகா�� ேபானா3க4. ராசாதி 
அைத(/	, நாடா3 வ H�� மதினிமா3கA(/	 /�F மதினிேயா� ேப=வத�/ எUவளேவா 

இ�+த�. த@க4 கீகா�� ஊைர, ப�றி;	 அ@/ வி�� வ+த பைனகைள, ப�றி;	 

ஆ+திராF(/( கர�� ேவைல(/, ேபா�வி�ட ராசாதி அைதவ H�� மாமாைவ, ப�றி;	 

ெசா�ல2 ெசா�ல இவM	 ேச3+� 'ஊ	….' ெகா�9னா�.  

இவ� அ�யாF(/( கலயதி� கEசி ெகா�� ேபான மாணி(க மதினியி� அ$/ர� 

ேக�� எ�லா�	 ஓ9னா3க4.  

கிண� ெவ�9� க� வி$+� அைர/ைற உயிேரா� ெகா�� வர,ப�ட அ�யா 

அலறிய� நிைனவி� எழF	 தி�(கிட ைவத� இவைன.  

ெவளியி� கிட(/	 ஆள�ற ெவ'@கிண'க4 Bர நக3+� ெகா�9�+தன. ஒUெவா� 

கிண� ேம�9W	 இவ� அ�யா நி�பைத( க�டா�. தி�	பF	 எ$+� நடமாட :9யாம� 

நா�� ைவதிய�(/	 ப2சிைல(/	 ஆறாத இ9, இவ� ெநEசி� விழ, கைடசி ேநரதி� 

சாB3 ஆ8பதி6(/( ெகா�� ேபான நாளி� அனாைதயாக2 ெச�, ேபானா3 அ�யா. 

ப8ஸி� நH�9�+த ஜ�ன� க	பியி� க�னைத2 சா�� ேத��( ெகா�� 

கல@கினா�.  

அ�' சாB6� ரயிேலறிய�தா�. ஒUெவா� 8ேடஷனிW	 ரயி� நி�' 

.ற,ப�	ேபா� மதினிமா3க4 I,பி�கிற சத	 ேபா�	 ரயி�.  

அ�யாவி� நிைனF பி�ெதாடர சாB3 எ�ைலயி� ேக�ட உ�மியி� ஊைம(/ர� 

தி�	பF	 ெநEசிலிற@கி வி	மிய�.  

YX+தி�+த கா�கA	, பைனமர@கA	 உ��� ெச�ல ப8ஸி�/ :�னா� கிட(/	 

தா3 ேரா� ேவகமா�, பி�வா@கி ஓ9ய�. ஜ�ன� வழியாக ேமகைத, பா3தா�. ஒ� ெசா�� 

ேமக@Iட இ�லாத வான	 நHலமா�, பர+� கிட+த�. ேரா�ேடார மர@களி� ந	ப3 மாறி மாறி2 

=�றிய�. ஆ�, பாலதி� B�க4 ெவ4ைளய9(க,ப�� மா��(கார3களா� 
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க6(ேகா�கA	, சிதிர@கA	 வைரய,ப�9�+தன. த�ணH6�லாத ஆதி� 

தாகெம�தவ3க4 ஊ� ேதா�9( ெகா�9�+தா3க4.  

பால	 கட+� ேம�9� ஏறிய�	 ஊ3, ெத6+�வி�ட�. உ4ேள ெநE= 'தி(/… தி(….' 

ெக�' அ9�(ெகா4ள ஊைர ெந�@கி( ெகா�9�+தா� ெச	பக	. Bரதி� ெத6;	 

காளிய@ேகாயிW	 ப4ளி(Iட�( ேகா�ட2=வ�	 இவைன அைழ,ப� ேபாலி�+த�.  

எ�லா மதினிமா3கA(/	 க�டைத எ�லா	 வா@கி(ெகா�� ேபாகிறா�. 

மதினிமாெர�லா	 இ�(/	 ெத(/ ெத�ைவ ெந�@க இ�+தா� ெச	பக	. மன= பற+� 

ெகா�9�+த�. எ�லாைர;	 ஒேர சமயதி� பா3� ஆ2ச6ய,பட இ�+தா�. சீ(கிரேம ஊ3 

வ+� விட,ேபாகிற�. எ�லா மதினிமா3கைள;	 தாேன க�9(ெகா�� வாழேவ��	. 

'காளியாதா அ,ப9 வர@/�தாேய….' எ�' :�. ேக�ட வரைத நிைன�(ெகா�� 

உ4A(/4 சி6�( ெகா�டா�. ப8ஸி�/	 ச+ேதாஷ	 வ+� �4ளி( /தித�. மன= 

வி��, பா9னா�. '	… 	… 	…. 	 	 	F	…..' ெம�ற ஊைம2ச@கீதமா� :ன@கி( ெகா�� 

வ+தா� ெச	பக	. ப�தி( கா�9� =ைள ெவ9(காம� நில	 ெவ9�, பாள	 பாளமா� 

வி6சலாகி( கிட(/	. வாதல(கைர சிைதயா ேதவM(/ வாX(ைக, ப��,ேபான மாணி(க 

மதினி இ�+தா� காேட ெவ9தி�(கா�. இ,ப9 ஈயைத( கா�2=	 ெவயிW	 அ9(கா�. 

மாணி(க மதினிேயா� எ�லா மதினிமா3கA	 ப�தி( கா�9� ம9,ப�தி;ட� நி�ற 

ேகாலமா� க�:� ேதா�'	. இ�(கிற ஒ� /'(கதிW	 எதைன வைக தானிய@கA(/ 

இட	 ைவதி�+தா4. அவ4 மனேச காடா/	 ேபா� த�டா ெந�(/	 பாசி,பித	 பய'(/	 

நாW கடைல2 ெச9(/	 ப�2ெச9 எ4A(/	 இடமி�+த�. காேட கிைடயாக( கிட(க 

விதிதி�+த� அவA(/. கா�� ெவ4ளாைம;	 அவேளா� ேபாயி�'.  

க�ெண��	 Bர	வைர நில	 வற�� ஈரம�'( கிட(/	 த6= நில@களி� 

ேவலி(க�ைவ ேதா�9( ெகா�9�+தா3க4. மEச4 N(/ட� I9ய விற/ லா6களி� 

அைடயாள	 ெத6யாதவ3க4 பார	 ஏ�றி(ெகா�9�+தா3க4. ம+ைத ேதா�டதி� கிணைத 

எ�9, பா3�(ெகா�� ப�தி�(/	 கமைல(க�W	, ேதா�ட நில:	 நH�டகால 

உற(கதிலி�+� மீளாம� இ�M	 இ'கி(ெகா�9�+த�. ேதா�டைத ஒ�9 நி�ற ப8 

இவைன இற(கிவி��2 ெச�ற�.  

ெத(/ெத� வாசலி� பட	ேபா�ட ேதா�ைப;ட� நி�றா�. /,.ற வி$+� கிட(/	 

ெத(/மடதி� ஒ�க�B� ம��	 தனியா� நி�க அத�ேம� உ�கா3+தி�+த கா(கா 

இவைன, பா3�( கைர+�ெகா�� ஊ�(/ ேம� பற+� ெச�ற�.  

ெத�ைவ ெவறி(க, பா3�(ெகா�ேட நட+தா�. ெத�, .$திேய மாறி, ேபா� /��	 

/ழி;மா� சீர�' நH�� கிட+த� ெத�. இவ� ப�டார வ H�களி�+த இட�(/ வ+� நி�றா�. 

இ��ட பாகமான வ H�களா� இ�' உதி3+� ெகா�� வ�	 Iைர :க�9லி�+� மனைத 

வைதெத�(/	 ஓல	 ேக�ட�. மனைத, .ர�9, .ர�9( ெகா��ேபா� ப�/ழிைய, பா3� 

த4ளிவி��2 சி6(கிற ஓலமா�( Iைரகளி� சத	 வ�	. ெத�ேவ மாறி,ேபா� – 

/'ைனயளFIட இவ� பா3த ெத�வாயி�ைல. ெத�ேவ காலியாகிவி�ட�. ெத� 

ெத�வாக ேத9னா�. :�. க�ட அைடயாள	 ஏதாவ� த��,ப�மா? – எ�' பா3தா�. 

எUவளேவா N9வி�ட�. .திய தராதர@க4 ஏ�ப��, இவைன2 =�றி ேவ9(ைக பா3(கவ+த 
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I�ட�(/4 இவ� இ�+தா�. சி'வ3கA	 ெப6யவ3கA	 இவைன, பா3� சலசல�( 

ெகா�டா3க4. 'எ�ன ேவO	' ெம�ற ைசைகயா� இவைன அ+நியமா(கினா3க4.  

இவ� ஒUெவா�றா�2 ெசா�ல2 ெசா�ல எ�லா�	 ஆ2ச6ய,ப��( ெகா�டா3க4. 

இ�M	 I�ட	 இவைன2 =�றி வ�டமாக நி�ற�.  

வ+தவ3கA(/ எUவளேவா ேவைலக4 இ�(/	. I�ட@I9 ேநரைத வ Hணா(காம� 

ெப�கெள�லா	 தH,ெப�9 ஒ�ட, ேபா�வி�டா3க4. /ழ+ைதக4 'ைஹ���….' எ�ற 

இைர2ச� ேபா��(ெகா�� தH,ெப�9 ஆபி8 ப8 வ+� ெகா�9�,பைத, பா3� 

ஓ9வி�டா3க4. ேக4வி ேம� ேக4வி ேக��( ெகா�9�+த ெப6யவ3கA(/ ெவ�9, ேப2ேச 

பி9(கா�. கா�9� ெவ�9, ேபா�9�+த ேவலி(க�ைவைய( க�9 B(கி வர கய' 

ேதட,ேபானா3க4. ெகாEசேநரதி� ஒ� =�/Eசி Iட இ�லாம� இவ� தனி� 

விட,ப�டா�.  

எ�லா	 தைல(/ேம� ஏறி =ைமயா� அ$த /'(ெகா9+�ேபா�, ெரா	ப காலமா� 

ஆ��,படாம� கிட+த மதினி வ H�� ஆ��ரலி� உ�கா3+தா�. தைலயி� ைகைவதப9 

NEசியி� ேவ3� வ9ய தைரைய ெவறி(க, பா3தா�. NEசியி� வழி;	 அசைட, 

.ற@ைகயி� �ைட�( ெகா�டா�.  

'ெகா$+தனாேர…. எ�யா…. க,பைல( கவிதி�Dரா…..க�னதி� ைக ைவ(காதி�	…. 

ெச�ல( ெகா$+தனாேர….எ�யா….' எ�' எ�லா மதினிமா3கA	 I9வ+� எ(க�ட	 ேபச, 

அவ3க4 மதியி� இ�(க ேவ�9யவ�, இ,ப9 N2= திணறி, ேபா� ஆ��ரலி� 

உ�கா3+தி�(/	ப9 ஆன�.  

நாைள(/ மீ��	 ஓ9,ேபான ெச	பகமா� நகர, ெப�E=வ3கA(/4 மைற+� 

ேபாவா�. இ��ட தா3வி6,பி� ஓர@களி� உ�வேம மாறி,ேபா� – ேப6ைர2சW(/4 

அைடயாள+ெத6யாத நபராகி – அவசர அவசரமா�, ேபா�(ெகா�9�,பா� ெச	பக	. 
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�லி=கைலஞ� - அேசாகமி�திர� 

 

பக� ஒ� மணியிலி�+� இர�� வைர எ@கA(/ 9ப� இைடெவளி. :�ெப�லா	 

இர�டைர வைர எ�றி�+ததாக2 ெசா�வா3க4. அ,ேபா� காைலயி� ேவைல ஆர	பி(/	 

ேநர:	 பதிெனா�றாக இ�+தி�(கிற�. பதிெனா� மணி கா6யாலயதி�/ வ H�9� பதைர 

பேத :(காW(/2 சா,பிட உ�கா3+� கா6யாலயதி�/, பதிெனா�றைர(/ வ+� ேச3+�, 

உடேன ஒ� மணி(/ 9ப� சா,பிட, ேபாவ� அசாதியமாக இ�+தி�(கிற�. அதனா�தா� 

கா�Dனி� எ,ேபா�	 இர�� மணி(/தா� நிஜமான I�ட	 இ�(/	. இ,ேபா� காைல 

பதிெனா� மணி எ�பைத, பதைரயா(கி, அைத;	 ஒ� மாதமாக, ப� எ�' 

உதரவி�9�(கிறா3க4. 9பM(காக, பி�பக� ஒ�றிலி�+� இர�� வைர. மாைல ஐ+� 

மணி(/	 :9;	 கா6யாலய	, இ,ேபா� ஆ' மணி வைர நH�9 ைவ(க,ப��வி�ட�.  

 

    ேவைல எ,ேபா�	 நட+த ேவைலதா�. ஃபா(ட6 பி6F எ�றி�+த த2=ேவைல ெச�பவ3க4, 

எல(�6க4 பி6ைவ2 ேச3+தவ3க4, லா�ட6(கார3க4 இவ3கA(/ எ�'ேம எ�� மணி ேநர 

ேவைல. அேத ேபால( கண(/, பி6F. அ(கF��8 9பா3�ெம��. இவ3கA(/ எ@ேக 

ேவைல நட+தாW	 நட(கா� ேபானாW	 வ�டெம�லா	 கண(/ எ$தி(ெகா�ேட இ�(க 

ேவ��	. அ,.ற	 ெடலிேபா� ஆபேர�ட3 ெடலிேபாM(/ இைடெவளி, வி�:ைற 

எ�றி�+தேத கிைடயா�. ஆதலா� இ+த, பி6Fகளி� அட@காதவ3கA(/தா� அUவ,ேபா� 

கா6யாலய ேநரதிேலேய ஓ�F கிைட(/	. நா�கண(கி�, வார( கண(கி�, மாத( கண(கி�. 

 

    என(/ ெத6+� ஒ�:ைற எ@க4 8�9ேயா ஒ�றைர வ�ட	 திைர,படேம எ�(காம� 

இ�+தி�(கிற�. ஒ�றைர வ�ட	 ேவைலெயா�'	 ெச�யாம� ச	பள	 வா@கி(ெகா��, 

கா6யாலய ேநரதி� ேமைஜ மீ� காைலB(கி, ேபா��( ெகா�� B@கி, தைலமயிைர 

நைர(க ைவ�, அ9வயி�றி� ஊைள2சைத ேச3�, டயாப98 ேநா�(/ இட	 ெகா��, 

சி+தைன(/ இல(/ இ�லாத காரணதா� விழிகA(/ அைலபாய( க�'(ெகா��, ேப2சி� 

நிைறய உளறைல வரவைழ�( ெகா4ளலா	. ஒ�றைர ஆ��(/, பிற/ நிஜமாகேவ ேவைல 

வ+தேபா� நி3,ப+த ஓ�F ஒ� :9F(/ வ+ததி� உ�சாக( கிள32சி ெகா4ளலா	. அ,ப9,ப�ட 

கிள32சி ெகா��, அேத ேநரதி� ேவைல ெச�;	 பழ(க	 அ'ப��, ேபானதா� த�மாறலா	. 

அ,ப9,ப�ட கிள32சிைய;	 த�மா�றைத;	 இ�', நாைள எ�' நா@க4 எதி3பா3தி�+த 

நாளி� தா� அவ� ஒ� பி�பக�, நா@க4 9ப� :9� ெவ�றிைல .ைகயிைல ேபா��2 

=ைவ�( ெகா�9�+த ேநரதி� வ+� ேச3+தா�. 
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    ''எ�ன,பா ேவO	?'' எ�' ச3மா ேக�டா3. ச3மா ஒ� காலதி� 9ெரளச3 

அணி+தவராகேவதா� காண,ப�வா3. ேபாa8 ச,இ�8ெப(டராக ேவைல பா3தவ3. நாடக	, 

கைதக4 எ$தி பிர=ர	 ெச�� ெபய3 வா@கி, எ@க4 8�9ேயாவி� கைத இலாகாவி� ஒ� 

.4ளியாகிவி�9�+தா3. த@கமான பைழய நா�களி� எ@க4 :தலாளிைய த�Mைடய 

ேமா�டா3 ைச(கி4 பிலியனி� ஏ�றி( ெகா�� ெவளி,.ற( கா�சிக4 எ�(க(I9ய 

இட@கைள ேத3+ெத�தி�(கிறா3. இ,ேபா� ேவL9 அணி+�, .ைகயிைல ேபா�வதி� 

மிகF	 பழ(க,ப��வி�டா3. அவ3 எ$+� நி�றா� க$�(/( கீX இ�ேதா4ப�ைட;	 

ச2ச�ரமாக இற@/வ�தா� அவ3 ஒ� காலதி� ேதக,பயி�சி அைம�( ெகா�த உட�பா@/ 

ெகா�டவ3 எ�பைத( கா�பித�. 

 

    சி' அைற. சிறி�	 ெப6�மாக, பழ@கால� ேமைஜக4 N�'. ெப6ய ேமைஜ பி�னா� 

உ�கா3+� ெகா�9�+த ச3மாதா� அ+த அைற(/2 சபாநாயகெரன( ெகா4ளேவ��	. 

நா@க4 உ�கா3+தி�+த நா�காலிகைள தவிர இ�M	 ஒ�' அதிக,ப9யாக இ�+த�. 

எ@கAைடய� எ�லாேம ெவUேவ' விதமான பழ@கால நா�காலிக4. அதிக,ப9யான 

நா�காலியி� ஒ� கா� /�ைட. யா3 வ+� அதி� உ�கா3+தாW	 ஒ�.ற	 சா�+�, அதி� 

உ�கா3+தவைர ஒ� கண	 வயி�ைற( கல(க2 ெச�;	. வ+தவ� அ+த நா�காலியி� :�/, 

.றைத, பி9�( ெகா�� நி�றா�. 

 

    ''எ�ன,பா ேவO	?'' எ�' ச3மா ேக�டா3. 

 

    ''சனி(கிழைம வ H��(/ வ+ேதM@க'' எ�' அவ� ெசா�னா�. 

 

    ''சனி(கிழைம நா� ஊ6ேலேய இ�ைலேய?'' எ�' ச3மா ெசா�னா3. 

 

    ''காைலயிேல வ+ேதM@க. நH@க Iட ஒ� /ைடைய 6,ேப3 ப�ணி�9�+தH@க'' 

 

    ''ஓ, நHயா? ேவலா;தமி�ைல?'' 

 

    ''இ�a@க, காத3 டக3 பாயி� காத3'' 
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    ''நH வ+தி�+தயா?'' 

 

    ”ஆமா@க, ெவ4ைள ெசா�னா�. ஐயாைவ வ H�9ேல ேபா�,பா��M'' 

 

    ''யா� ெவ4ைள?'' 

 

    ''ெவ4ைள@க. ஏஜ�� ெவ4ைள.'' 

 

    இ,ேபா ச3மாF(/ விள@/வ� ேபாலி�+த�. ெவ4ைள எ�பவ�தா� எ@க4 8�9ேயாவி� 

ெப6ய I�ட@கைள, பட	 எ�(க ேவ�9யி�+தா� Q�'( கண(கி� ஆ�கைள;	, 

ெப�கைள;	 ேச3�( ெகா�� வ�பவ�. I�டமாக இ�,பைத தவிர அவ3களிடமி�+� 

ந9,. ஒ�'	 ேதைவ,படா�. நப�(/ ஒ� நாைள(/ சா,பா� ேபா�� இர�� Pபா� எ�' 

கண(/, ெவ4ைள ஒ� Pபா� வா@கி( ெகா�� வி�வா�. 

 

    ''இ,ேபா ஒ�O	 கிரF� சீ� எ�(கைலேய,பா?'' எ�' ச3மா ெசா�னா3. 

 

    ''ெத6;@க. உ@கைள, பாதா ஏதாவ� ேரா� த�வ H@க�M அவ� ெசா�னா�.'' 

 

    ''யா� ெசா�னா�'' 

 

    ''அதா@க, ெவ4ைள சா�'' 

 

    ச3மா எ@கைள, பா3தா3. நா@க4 இ�வ�	 அ+த ஆைள, பா3ேதா	. /4ளமாகதா� 

இ�+தா�. ஒ� காலத� க��ம8தான உட	. இ�+தி�(க ேவ��	. இ,ேபா� ேதா4ப�ைட 

எW	. ெத6ய இ�+தா�. ந�றாக B@கியி�+த அவMைடய தாைட N��(க4 அவMைடய 

க6ய க�ன@கைள அளF(/ மீறி ஒ�9, ேபானதாக கா�பிதன. ெவ4ைள ெகா�� வ�	 

ஆ�க4 எ�லா�	 அேநகமாக அ,ப9தா� இ�,பா3க4. ராமராTய	 ப�றி பட	 எ�தா� Iட, 

படதி� வ�	 பிரைஜக4 தா� வ�ஷ� ம(களாகதா� இ�,பா3க4. 
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    ''நா� ெவ4ைளகி�ேட ெசா�லியM,பேற�'' எ�' ச3மா ெசா�னா3. நா@க4 

சா�+�ெகா�ேடா	. ேப�9 :9+�வி�ட�. 

 

    அவ�, “ச6@க,” எ�றா�. பிற/ /ர� ச�னமைட+� “உடேன ஏதாவ� பா3�( 

ெகா�தH@க�னா(Iட ேதவலா	, சா3” எ�றா�.  “ஷூ�9@ ஒ�O	 இ�M	 

ஆர	பி(கைலேய,பா. கிரF� சீென�லா	 கைடசியிேலதா� எ�,பா@க.” 

 

    ”அ�(கி�a@க. ஏதாவ� ேரா� தா@க.” 

 

    ”உன(/ எ�ன ேரா�பா தர :9;	? அேதா கா89@ அசி8ெட�� இ�(கா�. அவ3 கி�ேட 

எ�லா விவர:	 த+���, ேபா.” 

 

    நா�தா� கா89@ அசி8ெட��. வ+தவ� மாதி6 ஆயிர(கண(கான நப3களி� ெபய3, வய�, 

உயர	, விலாச	 எ�லா	 /றி� ைவதி�+ேத�. அ+த( /றி,.களிலி�+� 

ேதைவ,ப�	ேபா� நா�/ ேப�(/( க9த	 ேபா�டா� N�' க9த	 தி�	பி வ+�வி�	, 

விலாசதார3 வ H� மா�றி, ேபா�வி�டா3 எ�'. அ,.ற	 எ�லா	 ெவ4ைள தா�. 

 

    ஆனா� அவ� எ� ப(க	 தி�	பவி�ைல. அ+த Nவ6� ச3மாதா� மிக :(கியமானவ3 எ�' 

அவ� தH3மானமாக இ�+தா�. 

     

    ”நH@க பா�2 ெசா�னாதா@க ஏதாவ� நட(/	” எ�றா�. 

 

    ”உன(/ நHEச ெத6;மா?” எ�' ச3மா ேக�டா3. 

 

    ”நH2சலா?” எ�' அ+த ஆ4 தி�	ப( ேக�டா�. பிற/ “ெகாEச	 ெகாEச	 ெத6;@க” எ�றா�. 

 

    ”ெகாEசெம�லா	 ெத6Eசா, ேபாறா�. ஒ� ஆA ேமேல+� ஆ�ேல பா�E= நHEசி, ேபாற 

மாதி6 ஒ� சீ� எ�(க ேவ�9யி�(/	. அ�(/ நH ேபாறா�.” 
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    ”என(/ டக3 பாயி� வ�	க. எ� ேபேர டக3 பாயி� காத3தாM@க.” 

 

    ”அெத�ன டக3 பா�?” 

 

    ”டக3 பாயி��@க.. டக3, டக3 இ�ேல?” 

 

    இ,ேபா� எ�ேலா�	 கவனமாக இ�+ேதா	. ஒ�வ�(/	 .6யவி�ைல. 

 

    அவ� ெசா�னா�. “.லி@க, .லி.. .லி பாயி�...” 

 

    ”ஓ, ைடக3 ஃைப�டா. ைடக3 ஃைப�, நH .லிேயாட ச�ைட ேபா�வியா?” 

 

    ”இ�a@க. .லி ேவஷ	 ேபா�ேவ@க. அைததா� டக3 பாயி�Mவா@க, இ�a@களா?” 

 

    ”.லி ேவஷ(காரனா நH? .லி ேவஷெம�லா	 சினிமாF(/ எ�(க,பா? .லி ேவஷமா? ச6, ச6 

ெவ4ைள வர��	. ஏதாவ� சா�8 இ�+தா க�டாய	 ெசா�லி அM,பேற�.” 

 

    ”நா� ெரா	ப ந�லா டக3 பாயி� ப�Oேவ@க. நிஜ, .லி மாதி6ேய இ�(/	.” 

 

    ”நிஜ,.லி(/ நிஜ,.லி ெகா�� வ+�டலாேம” 

     

    ”இ�a@க நா� ெச�யற� அச� .�லி மாதி6ேய இ�(/	. இ,ப பா3(கறH@களா?” 

 

    ”ஆஹா	, ேவ�டா	,பா, ேவ�டா	,பா.” 

 

    ”=	மா பா�@க, சா3 ஐயாெவ�லா	 எ@ேக .லியா�ட	 பா3தி�,பா@க.” 
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    ”ஏ� ஒUெவா� ெமாகர�(ேகா ர	ஜாM(ேகா ெத�வி� .லி ேவஷ	 நிைறய, ேபாறேத.” 

 

    ”ந	பள� ேவ' மாதி6@க. நிஜ,.லி மாதி6ேய இ�(/	.” அவ� எ@கி�+ேதா ஒ� .லி 

தைலைய எ�தா�. அ,ேபா�தா� அவ� ஒ� �ணி,ைபைய எ�� வ+தி�+த� ெத6+த�. 

.லிதைல எ�ப� தைலயி� ெவளிேதா� ம��	. அைத அவ� ஒ� ெநா9யி� த� தைலயி� 

அணி+� ெகா�� :கவா�(க�ைட அ�ேக அ+த, .லிதைல :கN9ேயா� இ$�வி��( 

ெகா�டா�. அவ� ெசா+த( க�கேளா� ஒ� சி'ைதயி� :க	 உைடயவனாக மாறினா�. 

அைறைய ஒ� விநா9 அ@/மி@/	 பா3�( ெகா�டா�. 

 

    ”ேபL” எ�' ச3மா ெசா�னா3. நா@க4 அவைனேய பா3த வ�ண	 இ�+ேதா	. 

 

    அவ� ைகைய உயர B(கி ஒ�:ைற உட	ைப தள3தி(ெகா�டா�. அ,ப9ேய /னி+� 

நா�/ கா�களாக நி�' :கைத தி�	பி தி�	பி, பா3தா�. 

 

    ”ேபL” எ�' ச3மா மீ��	 ெசா�னா3. 

 

    அவ� Jைனேபா� :�ைக ம��	 உய3தி உடைல வைள�2 சிலி3�(ெகா�டா�. பிற/ 

வாைய திற+தா�. நா@க4 தி�(கி�ேடா	. அUவளF ெந�(கதி� அUவளF பய@கரமாக, 

.லி க3ஜைனைய நா@க4 ேக�ட� கிைடயா�. 

 

    அவ� மீ��	 ஒ�:ைற .லியாக( க3ஜி� த� பி�பாகைத ம��	 ஆ�9னா�. 

அ,ப9ேய நா�/ கா�களி� அைறயி� காலியாகவி�+த நா�காலி மீ� பா�+� ஒ�@கினா�. 

நா�காலி தடதடெவ�' ஆ9ய�. நா� “ஐேயா!” எ�ேற�. 

 

    அவ� நா�/ கா� பா�2சலி� எ� ேமைஜ மீ� தாவினா�. க� இைம(/	 ேநரதி� ச3மா 

ேமைஜ மீ� பா�+தா�. ச3மா ேமைஜ மீ�	 தா'மாறாக, பல காகித@க4, .தக@க4, 

ெவ�றிைல, ெபா�டல	 :தலியன சிதறி இ�+தன. ஒ�றி� மீ�	Iட அவ� கா�க4 

படவி�ைல. அவ� ச3மா ேமைஜமீ� ப�@கி ச3மாைவ, பா3� மீ��ெமா�:ைற /ைல 

ந�@க ைவ(/	 :ைறயி� க3ஜிதா�. அ@கி�+� அ,ப9ேய உயர ேமேல பா�+தா�. நா@க4 

எ�ேலா�	 “ஓ!” எ�' கதிவி�ேடா	. 
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    அ� பழ@கால�( க�டட	. =வ6� ெந�க =மா3 பத9 உயரதி� இர�ட@கலதி�/ 

விளி	. மாதி6 இ�+த�. ஒ� ப(க2 =வ6� அ+த விளி	.(/2 சிறி� உயரதி� ஒ� ஒ�ைற( 

க	பி ேபா�ட ஜ�ன�, ெவ�9ேல�டராக இ�+த�. அதி� ஏகமாக, .$தி, அ$(/, ஒ�டைட 

ப9+� இ�+த�. 

 

    அவ� நா�/ கா�கைள;	 ைவ� ஆAயரதி�/	 ேம� எகிறி, எ@க4 தைல(/ ேம� அ+த 

ஈர@/ல2 =வ3 விளி	பி� ஒ� கண	 த�ைன, ெபா�தி(ெகா�டா�. பிற/ ைககளா� 

ெவ�9ேல�ட3 க	பிைய, பி9�( ெகா�� மீ��	 .லி ேபால க3ஜிதா�. 

 

    ”பதிர	பா, பதிர	பா!” எ�' ச3மா கதினா3. அ+த உயரதி� அவ� :க�(/ ேநேர Iைர 

மி�சார விசிறி பிசாசாக2 =�றி(ெகா�9�+த�. அவM(/	 அ+த விசிறி, ப�ைடகA(/	 

ந�ேவ சில அ@/ல@க4 Iட இ�(கா�. 

 

    அவ� அUவளF உயரதிலி�+� அ,ப9ேய நா�காலி மீ� தாவினா�. அ,ப9ேய எ	பி 

தைரயி� /திதா�. 

 

    நா@க4 திகிலட@காத அதி32சியி� இ�+ேதா	. சி'ைத :கதிலி�+த அவ� 

.லி(க�களாக மி�னின. இ�ெனா� :ைற சி'ைத பய@கரமாக வாைய, பிள+� க3ஜித�. 

அ�த கண	 அவ� உட� தள3+� ெதா@கிய�. அவ� எ$+� நி�'ெகா�டா�. 

 

    ச3மாவா� ேபL எ�' Iற :9யவி�ைல. அவ� சி'ைத :கN9ைய( கழ�றிவி�டா�. 

 

    நா@க4 எ�ேலா�	 ேபச :9யாம� இ�+ேதா	. அவ�தா� :தலி� பைழய மனிதனானா�. 

 

    ”நா� க�டாய	 ஏதாவ� பா3(கேற	பா” எ�' ச3மா ெசா�னா3. அவ3 /ர� மிகF	 

மாறியி�+த�. அவ� ைகைய( /வி� /	பி�டா�. 
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    ”நH எ@ேகயி�(ேக?” எ�' ச3மா ேக�டா3. அவ� மீ3சாகி, ேப�ைட எ�' ெசா�லி, ஒ� எ�, 

ச+தி� ெபய3 ெசா�னா�. நா� /றி�(ெகா�ேட�; அவ� தய@கி, “ஆனா எUவளF நா4 

அ@ேக இ�,ேப�M ெத6யா�@க” எ�றா�. 

 

    ”ஏ�?” எ�' ச3மா ேக�டா3. 

 

    ”இ�a@க...” எ�' ஆர	பிதவ� சடாெல�' ச3மா காலி� வி$+தா�. 

 

    ”எ$+தி�,பா எ$+தி�,பா காத3” எ�' ச3மா பதறினா3. நா@க4 எ$+� நி�றி�+ேதா	. 

அவM	 எ$+� க�கைள �ைட�(ெகா�டா�. “ந	ம ச	சார	 வ H��, ப(கேம வராேத�M 

ெசா�லியி�(/@க” எ�றா�. அவ�தா� சில நிமிஷ@கA(/ :�. .லியாக இ�+தா�. 

 

    "நா� ச	பா62= எUவளேவா மாசமா/�@க. அ�தா� எ�ன ப�O	? நாW /ழ+ைத@க. 

எ�லா	 சி�ன2 சி�ன�.” அவ� இ,ேபா� அ$�ெகா�9�+தா�. 

 

    ச3மாF(/ ஏேதா ேதா�றி, “நH இ�னி(/2 சா,பி�டாயா?” எ�' ேக�டா3. 

 

    அவ�, “இ�a@க” எ�றா�. அவ� அ�றி�ைல. எUவளேவா நா�களாக சா,பிடவி�ைல 

எ�ப�Iட( ேக�க ேதைவய�றதாகயி�+த�. 

 

    ச3மா அவ3 ேஜபியி� ைகைய வி�டா3. நா@கA	 உடேன எ@க4 ைபகளி� �ளாவிேனா	. 

சி�லைர எ�லா	 ேச3+� இர�� Pபாயி�((/	. ச3மா, “இ+தா இைத( ெகா�� ேபா� 

:த�ேல கா�DM(/, ேபா� ந�னா2 சா,பி�” எ�றா3. 

 

    அவ�, “ேவ�டா@க” எ�றா�. 

 

    ”எ�ன ேவ�டா	? ேபா�2 சா,பி�,பா :த�ேல” எ�' ச3மா ெசா�னா3. 
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    ”ஏதாவ� ேரா� வா@கி தா@க ஐயா” எ�' அ$�ெகா�ேட அவ� ெசா�னா�. 

 

    ச3மாF(/ அUவளF ேகாப	 வ+� நா� பா3ததி�ைல. “ெகா�த பணைத நH எ,பD�யா 

வா@கி(க மா�ேட�M ெசா�Wேவ? பணைத ம'தா உன(/, பண	 எ@ேக�யா வ�	? ஒ� 

ச�a�னாW	 ல(Lமீ�யா. உன(/ எ@ேக�யா ல(Lமீ வ�வா? ேபா, வா@கி�� :த�ேல 

சா,பி�” எ�' கதினா3. 

 

    அவ� அ$ைக ஓ�+� பணைத வா@கி(ெகா�டா�. ச3மா இதமாக2 ெசா�னா3. 

“ேரா�ெல�லா	 எ� ைகயிேல இ�ைல,பா. உன(/ :9Eச� நா� ெச�யேற�. ேபா, :த�ேல 

வய�(/ ஏதாவ� ேபா�.” பிற/ எ�ைன, பா3�, “ெகாEச	 இவைன கா�DM(/ 

அைழ2=�� ேபா� சா,பிட ைவ” எ�றா3. நா� உடேன எ$+ேத�. 

 

    அவ�, “ேவ�டா@க. நா� ேபா�2 சா,பிடேற@க. நா� ேபா�2 சா,பிடேற@க” எ�றா�. பிற/ 

மீ��	 எ@கA(/( /	பி� ேபா��வி�� ெவளிேய ேபானா�. 

 

    நா@க4 சிறி� ேநர	 ேபசாம� இ�+ேதா	. ச3மா அவைரயறியாம� சிறி� உர(க, 

ேபசி(ெகா�டா3. 

 

    ”இவM(/ எ�ன ப�ணற�? இ@ேக இ,ேபா எ�(கிறேதா ராஜா ராணி( கைத.” 

 

    ஆனா� அவ3 ெவ'மேன இ�+�விடவி�ைல. இ� வார@க4 கழி� மீ��	 கைத இலாகா 

I9யேபா� கதாநாயக� .லி ேவஷமணி+� எதி6( ேகா�ைட(/4 dைழவதாக, 

படெம�(கலா	 எ�' ச	மத	 ெப�'வி�டா3. .லியா�டமாக( கா�பி(/	ேபா� 

கதாநாயகM(/, பதி� காத3 ‘t,’ ெச�யலா	. அவM(/ ஒ� Q' Pபாயாவ� வா@கி 

தரலா	. 

 

    நா� காத�(/( க9த	 ேபா�ேட�. நா�/ நா�களி� வழ(க	ேபால அ(க9த	 தி�	பி வ+த�, 

விலாசதார3 இ�ைலெய�'. 
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    ச3மா ெவ4ைளைய அைழ�(ெகா�� காதைர ேத9னா3. நா@கA	 எ@ெக@ேகா 

விசா6� ேத9ேனா	. கதாநாயக� எதி6( ேகா�ைட(/4 dைழ;	 கா�சி எ�(க,பட 

ேவ�9ய நா4 ெந�@கி(ெகா�ேட வ+த�. காத3 கிைட(கவி�ைல. 

 

    அவ� கிைடதி�+தாW	 அதிக	 பய� இ�+தி�(கா�. அ+த ஒ� மாததி�/4 ெவளியான 

ஒ� படதி� கிராமிய ச@கீத�ட� அ+த( கதாநாயக� காவ9 எ�,பதாக( கா�சி வ+தி�+த�. 

அ+த, பட	 தமிXநாெட�லா	 தா@க :9யாத I�டைத( I�9(ெகா�9�+த�. 

 

    நா@க4 எ�(/	 படதி� கதாநாயக� கரக	 எ�,பதாக தH3மானி(க,ப�ட�. 
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ஒ9 அைறயி இரB' நாOகாலிக� - ஆதவ� 

 

ைகலாச	 க9காரைத, பா3தா3. மணி ப�னிர��. அவ3 பரபர,பைட+தா3. 

 

தாகமி�லாமலி�+�	Iட ேமைஜ ேமலி�+த த	ளைர எ�� ஒ� வா� நHைர, ப�கி, 

அ+த இய(கதி� ஒ� ப/தியாக அைறயி� ம' ப(கைத ேநா(கி ஒ� கண	 - ஒேர கண	 - 

பா3ைவைய ஓட வி�டா3. அக3வா� ேமைஜ மீ� /னி+� ஏேதா ஃைபைல கவனமாக, ப9�( 

ெகா�9�+தா�. ைகலாச	 த	ளைர ம'ப9 ேமைஜ ேம� ைவதா3. ஜ�ன� வழிேய ெவளிேய 

பா3தா3. நHலவான	, ஓ6� ேமக@க4, மர@களி� உ2சிக4, அ�(/ மா9( க�9டதி� 

உ2சிக4.... திDெர�' இUவா' பா3�( ெகா�9�,ப� ப�றிய த�Mண3வினா� அவ3 

பீ9(க,ப�டா3. அக3வா� இ+த, பா3ைவைய( கவனி�, ‘எ�ன, அ�த கைதைய, ப�றி 

ேயாசைனயா?’ எ�ேறா, ‘எ�ஜாயி@ தி சீன6, ைகலாL சா,?’ எ�ேறா ேபச ெதாட@க, ேபாகிறா� 

எ�ற பய	.. 

 

அவ3 அவசரமாக ஒ� ஃைபைல எ��, பி6� ைவ�( ெகா�டா3. அ� அவ3 

ஏ�கனேவ பா3� :9�, பிZ� எ��2 ெச�வத�காக 9ேரயி� ைவதி�+த ஃைப�, 

இ�+தாW	 அைத ம'ப9 எ��, பி6� ைவ�(ெகா��, ேபனாைவ திற+� வல� 

ைகயி� பி9�(ெகா��, ச�' :� தா� எ$திய ேநா�ைட அOஅOவாக2 ச6பா3தா3. 

ெதளிவி�லாதனவாக ேதா�றிய i-(க4 ேமW4ள .4ளிக4, t-(களி� ேம� /'(காக( 

கிழி(க,ப�	 ேகா�க4, ஃ.� 8டா,.க4, கமா(க4, எ�லாவ�றிW	 ேபனாைவ ம'ப9 

பிரேயாகி� 8பLடமா(கினா3. ஆ@கா@ேக சில .திய கமா(கைள2 ேச3தா3. ஒ� o, a ேபால 

இ�+த�. அைத;	 ச6பா3(க ெதாட@கினா3. அ,ேபா�தா� தி�ெமன அக3வாலி� /ர� 

ஒலித�. 

 

‘ெரா	ப பிசியா?’ 

 

அவ3 எதி3பா3தி�+த, பய+தி�+த, தா(/த�! ந�லேவைல, இ,ேபா� ம��	 அவ3 

ெவளிேய பா3�( ெகா�9�+தா�! 

 

’		’ எ�றவா' அவ3 ேவ' ஏதாவ� 'a' 'o' ேபாலேவா அ�ல� 'o' 'a' ேபாலேவா, 'u' 'v' 

ேபாலேவ, 'n' 'r' ேபாலேவா, எ$த,ப�9�(கிறதா எ�' ேதடெதாட@கினா3. 
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அக3வாலி� நா�காலி கி`2ெச�' பி�.ற	 நக�	 ஓைச;	 இ$,பைற Nட,ப�	 

ஓைச;	 ேக�டன. ‘ஃைபU மினி�ஸி� வ�கிேற�’ எ�' அவ6ட	 ெசா�லி வி��, அவ� 

அைற(/ ெவளிேய ெச�றா�. 

 

ைகலாச	 ஓ3 ஆ'த� ெப�N2=ட� நா�காலியி� சா�+� உ�கா3+தா3. மிக 

இய�பாகF	 =த+தரமாகF	 உண3+தவராக, ஜ�ன� வழிேய வானைத, பா3(க 

ெதாட@கினா3. ஒ� கிளி(I�ட	 பற+� ெச�ற�. அ(கா�சி திDெர�' மனைத, பல 

வ�ட@க4 பி�ேனா(கி அைழ�2 ெச�ற�. கிராமதி�, ஆ�ற@கைர மணலி� உ�கா3+தி�+த 

மாைலக4. ப(கதி� ந�ப� ராஜூ. ேபசாமேலேய ஒ�வைரெயா�வ3 .6+� ெகா�ட 

அ�னிேயா�ய	. 

 

ஆனா� இ,ேபா� அவ3 கிராமதி� இ�ைல. தி�லியி�, மதிய ச3(கா3 அWவலக	 

ஒ�றி� பிர	மா�டமானெதா� சிைற ேபா�ற க�டடதி� ஓ3 அைறயி� அம3+தி�(கிறா3. 

அ�கி� இ�,ப� ராஜூ இ�ைல, அக3வா�. இவ� அவைர, ேபசாம� .6+� ெகா4கிறவ� 

இ�ைல, ேபசினாW	 .6+� ெகா4கிறவ� இ�ைல. 

 

மணி ப�னிர�� ப�. அக3வா� இேதா வ+�வி�வா�. ைகலாச	 சீ(கிரமாக அவனிட	 

I'வத�ேக�ற ஒ� காரணைத சி�L9 ெச�தாக ேவ��	. அவMட� தா� ஏ� 9ப� 

சா,பிட வர:9யா� எ�பத�கான காரண	. ேப@/(/, ேபாவதாகேவா, இ�ஷூர�8 பி`மிய	 

க�ட, ேபாவதாகேவா, க9கார 6,ேப3 கைட(/, ேபாவதாகேவா ஆ8பதி6யி� இ�(/	 

ஷ�டகைர, பா3(க, ேபாவதாகேவா (அவ�(/ அ,ப9 ஒ� ஷ�டக3 இ�லேவ இ�ைல) இ�' 

Iற :9யா�. இ+த( காரண@கைள2 ெச�ற சில தின@களி� அவ3 பய�ப�தியாயி�'. 

வயி�' வலியாயி�(கிறெத�' ெசா�னாேலா, அவMைடய அMதாபைத எதி3ெகா4ள 

ேவ�9வ�	. அைத;	 ெவ'தா3. ைல,ர6(/, ேபாவதாக2 ெசா�லலாமா? 

 

ெசா�லலா	. ஆனா� அதி� ஓ3 அபாய	 இ�(கிற�. அக3வா� தாM	 வ�கிேறென�' 

கிள	பி விடலா	. 

 

ஈ=வரா! எ�ைன( கா,பா�'. 
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ைகலாச	 த�ைன;மறியாம� க�கைள N9(ெகா�� வி�9�(க ேவ��	. சில 

விநா9கA(/, பிற/ ம'ப9 க�கைள திற+தேபா�, எதிேர அவ�ைடய ந�ப� ரா: 

.�னைக;ட� நி�' ெகா�9�,பைத, பா3தா3. ‘ஹேலா! நH எ,படா வ+ேத?’ எ�றா 

ஆ2ச6ய�ட�. ரா: ப	பாயி� ேவைலயி�+தா�. 

 

‘P:(/4ேள வ+தைத( ேக(கறியா, இ�ைல தி�லி(/ வ+தைதயா?’ எ�றா� ரா:. 

 

‘P:(/4ேள இ,பதா� வ+ேத, ெத6;	..’ 

 

‘LZ3? Z மீ�, நH இ,பதா� B@க ஆர	பி2சியா?’ 

 

’நா� B@கி�� இ�(கைல...’ 

 

‘பரவாயி�ைலயடா, B@கி�9�+தாW	தா� எ�ன? த�8 ;வ3 ஜா,, இ�ைலயா? 

அரசா@கதிேல இனிஷிேய�9U எ��( ெகா4பவ� அ�ல, எ��( ெகா4ளாதவ�தா� 

வி�	ப,ப�கிறா�...’ 

 

ைகலாச	 கரேகாஷ	 ெச�வ� ேபால( ேகலியாக( ைக த�9னா3. அவ�(/ ரா:ைவ, 

பா3த� மிகF	 உ�சாகமாக இ�+த�. 

 

அைற( கதF திற+த�, அக3வா� உ4ேள வ+தா�. 

 

‘அக3வா�ஜி! மீ� ைம ஃபிர��.. மி8ட3 ராம2ச+திர� ஆஃ, கமான H8...” 

 

ரா:F	 அக3வாW	 ைக/W(கி( ெகா�டா3க4. ‘ஆஸஃ, அலி ேரா9ேலேயா 

எ@ேகேயா இ�(கிறத�லவா, உ@க4 அWவலக	?’ எ�றா� அக3வா�. 
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‘ஓ, ேநா! ஹH இ8 இ� பா	ேப’ எ�ற ைகலாச	, ெதாட3+� அவசரமாக, ‘அ2சா அக3வா�, 

இவ�(/ 6ச3U ேப@கி� இ�(கிற எ�Mைடய ஒ� ந�பைர, பா3(கOமா	.... ேசா இவைர 

அ@ேக அைழ�, ேபாகிேற�... எ(8(Z8 மீ ஃபா3 லE2’ எ�றா3. 

 

அக3வாலி� :கதி� ஏமா�ற	 ெவளி,பைடயாக ெத6+த�. ‘அ2சா...’ எ�றா�. 

 

ரா:F	 ைகலாச:	 ெவளிேய வ+தா3க4. 

 

‘இ� எ�னடா�, 6ச3U ேப@(, அ� இ��M?’ எ�றா� ரா:. 

 

‘ேவ9(ைகயி�(/, இ�ைலயா?’ எ�' ைகலாச	 சி6தா3. ‘எ�ன ப�ற�... இவ�கி�ேட 

மா�9�� அவ8ைத, படேற� நா�. ெசா�னா�Iட, .6;ேமா எ�னேவா..’ 

 

‘ேபாரா?’ 

 

‘ஆமா	’ எ�றா3 ைகலாச	. அவ3 :கதி� /Bகல:	 ந�றி;ண3F	 ஏ�ப�ட�. 

எUவளF கெர(டாக இவ� .6+� ெகா�� வி�டாென�'. ரா:வி� அ�ைமயினா� தன(/ 

ஏ�ப�ட மனநிைறF	 மகிX2சி;	 அவ�(/ இதமாக இ�+தன. 

 

அக3வாWட� அதி�,தி;	 சலி,.	 ெகா4A	ேபா�, ஒ�ேவைள த�ைன ஓ3 

எ$தாளனாக இவ� .6+� ெகா4ளாத�தா� த� அதி�,தி(/( காரணேமா, ஒ� ேவைள ந�. 

எ�ப� எ�ைன, ெபா'தவைரயி� எ$தாளென�ற எ� அக+ைதைய தி�,தி ெச�� 

ெகா4A	 சாதன	தாேனா எ�' ஏேதேதா விப`த ச+ேதக@க4 அவ�(/ ஏ�பட 

ெதாட@கியி�+தன. இ+த அக+ைத(காக தா� ெப'	 ஒ� நியாயமான த�டைனயாக 

அக3வா� ஏ�ப��	 சலி,ைப( க�தி அைத( I9ய வைர சகி�( ெகா4ளF	 அவ3 :ய�' 

வ+தா3. த�ைன ந�ெனறி,ப�தி( ெகா4A	 ஒ� பயி�சியாக அைத( க�டா3. 

 

இ,ேபா� ரா: அவ�(/ த� மீேத ஏ�ப�� வ+த ச+ேதக@கைள அறேவ ேபா(கினா�. 

ரா:F(/ அவ3 கைதக4 எ$�வ� ெத6;	. ஆனா� அவ� அவ�ைற வாசி,ப� கிைடயா�. 

அவ3 கைதகேள எ$தாதவராக இ�+தாW	Iட அவைன, ெபா'தவைரயி� எ+த 
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விதியாச:	 ஏ�ப�9�(க :9யா�, பா3(க, ேபானா� ‘கைதெய$�	 வ H� 

ேவைலெய�லா	 எத�/ ைவ�( ெகா4கிறா�, அ� ஒ� கால விரய	’ எ�கிற `தியி�தா� 

அவ� ேப=வா�. ‘நHெய�லா	 எ�னைத எ$�கிறா�, ெஹரா�� ராபி�8, இ3வி@ வால8 

இவ@கெள�லா	 எUவளF ேஜாராக எ$�கிறா�க4, அ,ப9ய�லவா எ$த ேவ��	’ எ�பா�. 

அவ�ைடய எ$� :ய�சிக4 ப�றிய அவMைடய இ+த அல�சிய பாவ�(/ அ,பா�ப��	 

அவ3களிைடேய அ6யெதா� ந�. நிலவிய�. த	 சி�னEசி' அ@க அைசFகைள;	 :க2 

=ளி,.கைள;	Iட அவ3க4 பர8பர	 மிக2 ச6யாக, .6+� ெகா�� இ�பமயமானெதா� 

அ�னிேயா�யதி� திைளதா3க4. இ�ைல, அவ�ைடய எ$�(/	 இ+த ந�.(/	 

ச	ப+தேம இ�ைல. ைகலாச�(/ ரா:ைவ அ,ப9ேய இ'க த$வி( ெகா4ளலா	 

ேபாலி�+த�. 

 

‘என(/ ஒேர பசி’ எ�றா� ரா:. 

 

‘9ப� சா,பிடதா� ேபாகிேறா	.’ 

 

‘ேபான தடைவ வ+தி�+தேபா� ஒ� இட�(/, ேபாேனாேம Z.எ�.ஐ.யா அத�/, ேப�? 

- அ@ேகேய ேபாகலா	.’ 

 

‘இ�ைல, அ@ேக இ,ப( I�டமாக இ�(/	’ எ�றா3 ைகலாச	, உ�ைமயி� அ@ேக 

அக3வா� வ+�விட, ேபாகிறாேனெய�' அவ�(/, பயமாக இ�+த�. 

 

அ+த வ�டாரதிலி�+த இ�ெனா� கா6யாலய�(/4 dைழ+த அவ3க4, அ@கி�+த 

ேக�Dனி� ேபா� உ�கா3+தா3க4. 

 

‘ஆமா	, ேபான தடைவ நா� வ+தேபா� நH ம��	 தாேன Pமிேல தனியா இ�+ேத?’ 

எ�றா� ரா:. 

 

‘அைதேய� ேக(கிேற, எ@க மினி8�6யிேல ஆபீச3க4 எ�ணி(ைக ஒேரய9யாக, 

ெப�கி, ேபா2=. ேஸா ெட.9 ெச(ெர�ட6 ரா@/(/ உ4ளவ3கA(/	 அத�/ 

ேம�ப�டவ3கA(/	தா� தனி P	M ெசா�லி�டா�. நா� ஒ� ரா@( கீேழ இ�(கிறவ� 

ஆனதினாேல, இ+த அக3வாேலாட ஒ� Pைம ேஷ3 ப�ணி(/	ப9 ஆயி��.’ 
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‘அக3வாலா?’ 

 

‘ஆமா	 ;.பி.(கார�...’ 

 

‘எ�ன ப�றா�? எ,பF	 ெதாண ெதாண@கிறானா>’ 

 

‘ெதாண ெதாண�னா.. எ�ன ெசா�ற�? இெத�லா	 ச,ெஜ(9Uதா� இ�ைலயா? என(/ 

அவMைடய க	ெபனி ரசமாக இ�ைல. அUவளFதா�.’ 

 

‘.6கிற�.’ 

 

‘இவ� அவ� ேவேற பாைஷ(கார�கிறதினாேலேயா, இல(கிய அறிF அதிக	 

பைடதவனாயி�லாததினாேலாேயா, ேவ' விதமான சா,பா�	 பழ(க@கA	 

உ4ளவ�கிறதினாேலேயா ஏ�ப�கிற :ர�பா� இ�ைல. இ�ஃபா(�, இேத ;.பி.ைய2 ேச3+த 

இ�ெனா�தMட� நா� மிகF	 சிேநகமாக இ�(க( I�	...’ 

 

’உ		...’ ரா: ஒ� சிகெர�ைட, ப�ற ைவ�( ெகா�டா�. 

 

‘இ� அவாவா இய�ைப, ெபா'த விஷய	, இ�ைலயா? மன,ப(/வைத, ெபா'த 

விஷய	.. இர�� மனித3க4 ஒ�, ேபாகிறா3க4. ேவ' இர�� மனித3க4 ஒ�, 

ேபாவதி�ைல. இைத த3(க `தியாக விள(/வ� ெரா	ப( கLட	...’ 

 

ஆனாW	Iட உ� மன	 இைத, ப�றி மிகF	 த3(க	 ெச�தவாேற இ�(கிற� 

ேபாலி�(கிறேத!’ 

 

‘ஐ ஆ	 சா6.... நா� உ�ைன ேபா3 அ9(கிேற�, ெரா	ப.’ 
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’ேநா ேநா - ,ள H8 ,ெராz�, இ�8 ெவ6 இ��ர89@.’ 

 

‘யா3 மனைச;	 .�ப�த(Iடா�, எ�லா6ட:	 அ�பாக நட+� ெகா4ளO	, 

க��, ப6மா�ற	 ெச�� ெகா4ளO	 எ�' ந	.கிறவ� நா�... ஆனா� அைத ஒ� Nட 

ந	பி(ைகயாக இவ� நிPபி� வி�டா�. இவMடனி�(/	ேபா� எ�ைன நா� இய�பாக 

ெவளி,ப�தி( ெகா4ளேவ :9வதி�ைல. எUவளF வா3ைதகைள ெசலவழிதாW	 இவ� 

எ�ைன, .6+� ெகா4வதி�ைல. அைத விட ேமாச	, .6+� ெகா�� வி�டதாக நிைன(கிறா�. 

ஆனா� அவ� .6+� ெகா4ளவி�ைல எ�பைத நா� அதி32சி;ட� உண�கிேற�.’ 

 

‘அUவா' ேந3வ���’ எ�' ரா: அMதாப, .�னைக;ட� தைலைய ஆ�9னா�. 

 

‘இUவளF(/	 அவ� எ�னிட	 மிகF	 மதி,. ைவதி�(கிறா�, ெத6;மா? ஆனா� 

மதி,. ேநசதி� ஆதரவாகிவிட :9கிறதி�ைல.... சில சமய@களிேல காைல ேநரதி� அவ� 

எ�ைன, பா3� :த� .�னைக ெச�;	ேபா�, /� மா3னி@ ெசா�W	ேபா�, அவ�ைற 

அ@கீக6(கF	 எதிெராலி(கF	 Iட என(/ தய(கமாக இ�(/	. இவ� .�னைக ெச�வ�	 

வண(க	 ெத6வி,ப�	 அவ� மனதி� எ�ைன, ப�றி( ெகா��4ள ஒ� தவறான உ�வைத 

ேநா(கி, அவ�ைற அ@கீக6,ப� இ+த ேமாச9(/ உட+ைதயாயி�,ப� ேபா� ஆ/	. எனேவ 

அவMைடய சிேநக பாவைத ஊ(/வி(க( Iடா� எ�ெற�லா	 நிைன,ேப�. ஆனா� நா4 

:$வ�	 ந	:ட� ஒேர அைறயி� உ�கா3+தி�,பவMட� இUவாறி�,ப� எ,ப92 

சாதியமா/	? நாM	 .�னைக ெச�கிேற�. நா@க4 ேபச ெதாட@/கிேறா	. எ@கAைடய 

பர8பர ேமாச9 ெதாட@/கிற�. இ+த `தியி� ேபானா� நா� விைரவி� அவ� மனதி� 

உ�வாகி;4ள அவMைடய ேதா�ற, பிரகாரேம மாறிவிட, ேபாகிேறேனாெவ�' என(/, 

பயமாயி�(கிற�.’ 

 

ரா: சி6தா�. 

 

’இ� சி6(/	 விஷயம�ல’ எ�' ைகலாச	 ஒ� கண	 :கைத சீ6யஸாக ைவ�( 

ெகா�9�+�வி��, பிற/ தாM	 சி6தா3. 

 

9ப� வ+த�. இ�வ�	 சா,பிட ெதாட@கினா3க4. 
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‘உன(/ இ+த மாதி6யான அMபவ	 ஒ�'	 ஏ�ப�டதி�ைலயா?’ எ�றா3 ைகலாச	’ 

 

ரா: ேதா4கைள( /W(கியவா', ‘நாெம�லா	 ெரா	ப2 சாதாரணமான ஆசாமி’ 

எ�றா�. ‘நH ஒ� கிேர� ைர�ட3... எனேவ பலதர,ப�டவ3க4 உ�பா� ஈ3(க,ப�கிறா3க4’ 

 

ைகலாச	 ரா:ைவ( /த, ேபாவ� ேபால, பாசா@/ ெச�தா3. 

 

‘எனேவ, என(/ மனித சேகாதர�வைத, ப�றிய இ�Zஷ�க4 எ�F	 கிைடயா�. 

ேஸா என(/ எ,ேபா�	 ஏமா�ற	 உ�டாவதி�ைல’ எ�றா� ரா: ெதாட3+�. 

 

‘இ�Zஷ�க4 என(/	தா� இ�ைல. ஆனா�..’ எ�' ைகலாச	 Iறி நி'தினா3. த� 

மனதி� /மிழி�ட உண3FகA(/ எUவா' ச6யாக வ9வ	 ெகா�,பெத�' ேயாசிதவராக, 

அவ3 மனதி� அக3வாலி� உ�வ	 ேதா�றிய�. அவ� தன(/ நைக2=ைவயாக,ப�	 

ஏதாவ� ஒ�ைற( Iறி சி6,ைப  யாசிதவா' அவ3 ப(க	 பா3,ப�. /�, மினா3, இ+தியா ேக� 

ஆகியவ�ைற2 =�9( கா��	 பாணியி� ‘ ைகலாச	 - கிேர� டாமி� ைர�ட3’ எ�' த� 

ந�ப3கA(/ அவைர அறி:க,ப��த�, ஏதாவ� ஒ� வா3ைதையேயா ெசா�ெறாடைரேயா 

ெசா�லி அத�/ தமிழி� எ�னெவ�' ேக�ப�, தமிXநா�� அரசிய� நிைல, அ@/ 

நைடெப'	 ஏதாவ� நிகX2சி அ�ல� அதிகமாக அ9ப�	 பிரபலமான ெபய3 ப�றி அவைர 

விசா6,ப�. அவMைடய இதைகய சிரைத, பிரதியாக தாM	 அவMைடய மாநிலதி� 

அரசிய�, பிர:க3க4, ெமாழி ஆகியவ�றி� சிரைத ெகா4ள ேவ��ெம�' எதி3பா3,ப�, த� 

/�	ப சமாசார@கைள அனாவசியமாக அவ6ட	 ெசா�வ�, அவ�(/ அ+த( கா6யாலயதி� 

ெந�(கமாக இ�+த ேவ' சில3 ப�றி அனாவசிய( ேக4விகைள( ேக�ப�, அபி,ராய@க4 

ெசா�வ� (ஒ� ெபாறாைமமி(க மைனவி ேபால).... பலவிதமான நிைலகளிW	 கா�சிகளிW	 

அவ3 அவைன( க�டா3. வழ(கமான ேசா3F	 /ழ,ப:	தா� உ�டாயி�'. எதைகய 

ெதளிF	 ஏ�படவி�ைல. 

 

உ�னிட	 எ�ன சிரமெம�றா�, நH ஒ� வழவழா ெகாழெகாழா’ எ�றா� ரா:. ச3வ3 

ெகா�� வ+� ைவத கா,பிைய ஒ� வா� உறிEசியவா', ‘ெவ�� ஒ�' ��� இர�� எ�' 

நH இ�,பதி�ைல.’ 

 

‘வா8தவ	.’ 
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‘ஒ�தMட� ஒ�,ேபாக :9யவி�ைலெய�றா� நி3தா�ச�யமாக அவைன 

ஒ�(கிவிட ேவ�9ய�தா�. இ�8 ெவ6 சி	பி4. அவ� உ�Mைடய ந�.(காக ஏ@/வதாக 

உன(/ ேதா�றிய�. நH அவMைடய :ய�சிகA(/ வைள+� ெகா�தா�, ஓ.ேக. ஆனா� 

சீ(கிரேம அதைகய ஒ� ந�. ஏ�ப�வத�/ ேதைவயான அ9,பைடக4 இ�ைலெய�' 

ெத6+� ேபாயி�'. ேஸா, அ,ப9 ெத6+த உடேனேய அவைன அவா�� ப�ண 

ேவ�9ய�தாேன, இதிேல எ�ன பிர2ைன�M என(/, .6யைல.’ 

 

‘அ,ப9 அவைன நா� அவா�� ப�ணி���தா� இ�(ேக�. ஆனா� இ� ஒ� /�ற 

உண32சிைய த�கிற�...’ 

 

‘/�ற உண32சி எத�காக?’ 

 

‘எ� :9Fக4 தவறாயி�(/ேமா�M என(ேக எ� ேமேல எ,பF	 ஒ� ச+ேதக	. ஒ� 

ேவைள எ�னிடமி�+த ஏேதா /ைறபா�க4 காரணமாகF	 எ@க4 ந�. 

ேதா�வியைட+தி�(கலாேமா, அ,ப9யானா� அ+த( /ைறபா�கைள ெத6+� ெகா4ள 

ேவ�டாமா எ�' ஓ3 ஆ3வ	..” 

 

ரா:, தா� ச�':� ெசா�ன� நிPபணமாகி வி�ட� எ�ப�ேபால தைலயி� 

அ9�(ெகா�டா�. 

 

‘நா� ஓ3 எ$தாள� எ�கிற கவ32சியினாேல அவ� எ�பா� ஈ3(க,ப�9�(கலா	M 

ெசா�ேன... ஆனா�, உ�ைமயி�, நா� ஒ� எ$தாளனாக இ�லாம� சாதாரண மனிதனாக 

இ�+தி�(க( Iடாதா எ�' அவ� ஏ@/வதாக என(/, ப�கிற�.’ 

 

ர: ஓ3 அட	பி9(/	 /ழ+ைதைய, பா3,ப� ேபால அவைர ஆயாச�ட� பா3தா�. 

 

‘நH ஒ�  தமிழனாக இ�லாம� வட(கதியானாக இ�+தி�(க( Iடாதா எ�' ஏ@/வ� 

ேபால, படவி�ைலயா?’ 

 

‘ஆமா	, அ,ப9;	தா� ேதா�'கிற�’ எ�றா3 ைகலாச	 ஆ2ச6ய�ட�. 
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‘நH இ+தியி� ஏதாவ� ேபச :ய�றா� அவM(/ ெரா	ப ச+ேதாஷமாக இ�(கிற�. 

இ+தி,பட	 ஏதாவெதா�ைற, பா3� அைத, ப�றி அவனிட	 ச32ைச ெச�தாேலா, 

ச+ேதக@கைள ெதளிFப�தி( ெகா4ள :ய�றாேலா, அவ� ஜ�ம சாப�யமைட+த� ேபால, 

பரவசமைட+� ேபாகிறா�’ 

 

’ஆமா	, ஆமா	.’ 

 

’இ+தி, .தக@க4, பதி6ைகக4 எ�லா	 உன(/ ச,ைள ப�ணF	, உ�Mைடய இ+தி 

அறிைவ வி�தி ெச�ய த�னாலான உதவிகைள2 ெச�யF	 Iட தயாராக இ�,பாேன/’ 

 

ைகலாச	 ச+ேதக�ட� ரா:ைவ உ�', பா3தா3. ‘ஏ�டா, ேகலி ப�றேயா?’ எ�றா3. 

 

‘ேகலிேயா, நிஜேமா, என(/ இ+த மாதி6 ஆெள�லா	 ெரா	ப, ப62சயமானவ3க4, 

அ,ப9�M ெசா�ல வ+ேத�.’ 

 

‘ெசா�W, ெசா�W.’ 

 

‘நா� மாசதிேல இ�ப� நா4 இ+தியா :$வதிW	 =�றியப9 இ�(கிறவ�. என(/ 

இ@/4ள எ�லாவிதமான ைட,.	 அ�,ப9.’ 

 

‘விஷய�(/ வா/’ 

 

‘இ�ெவ�லா	 ெரா	ப அ9,பைடயான எலிெம�ட6 ைட,. ெகா2ைசயான மாையகளிேல 

தEசமைடகிற ரக	. தன(ெக�' ஒ� ேஹாதாவி�லாததினாேல, ஒ� தனித ஐெட�99 

இ�லாததினாேலா, எத� மீதாவ� சா�+� ெகா4வத� Nலமாகதா� அவ� த�ைன உணர 

:9கிற�. நிPபி�( ெகா4ள :9கிற�. பல	 வா�+த, மக�வ	 வா+த ஏதாவ� ஒ�'ட� 

த�ைன ஐெட�9ஃைப ப�ணி( ெகா4வத� Nல	, அத� ஒ� ப/தியாக ஆவத� Nல	.’ 
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’Z மீ�...’ 

 

‘’ஆமா	, நH அவ� ேபா�றவ3க4 இகX2சியாக( க��	 ஒ� சராச6 மதராஸி இ�ைல. 

ந�ல அறிF	 ப�.	 உைடயவனாயி�(கிறா�. கைத ேவ' எ$�கிறா�. ச,பாதிேயா 

சேமாசாேவா சா,பி�வதி� உன(/ ஆ�ேசபைணயி�ைல. இெத�லா	 அவைன மிகF	 

பா�கா,ப�றவனாக உணர2 ெச�திற� ேபாW	. மதராஸிகைள ரசைனய�ற Nட3களாக, 

பணிவ�ற கா��மிரா�9களாக, /'கிய ேநா(/	 அச��( க3வ:	 உ4ளவ3களாக, 

ச�ைட(கார3களாக - எ,ப9 எ�லாேமா அவ� க�பைன ெச�� ெகா�9�(கலா	, உ�ைன2 

ச+தி,பத�/ :�.. அவ� ஒ� உய3+த இனதவென�ற மாையயி� ப/தி இெத�லா	. ஆலா	 

நH இ+த மாையைய2 சிைத� வி�டா�. அவைன2 சி'ைம,ப��	 உேதச	 

இ�லாமலி�+�	Iட நH அவைன தாXF மன,பா�ைம ெகா4ள2 ெச�� வி�கிறா�. ச6, எ,ப9 

யி�+தா� எ�ன? எ� ெமாழிதா� ஆ�சிெமாழி, எ� சேகாதர3கேள ஆ�சி .6பவ3க4 எ�பன 

ேபா�ற எ�ண@களி� தEசமைட+� அவ� ஆ=வாச	 ெபற ேவ�9யி�(கிற�. அேத 

சமயதி� இ+த எ�ண@க4 அவைன( /�ற உண32சி ெகா4ள ைவ(கி�றன. இவ�	 எ�ைன, 

ேபா�ற ஒ� ;.பி.வாலாவாக அ�ல� /ைற+தப�ச	 ஒ� வட(கதியானாக இ�+தா� 

ேதவைலேய எ�' அவM(/ ேதா�'கிற�...’ 

 

‘பேல, ேபL.’ 

 

‘எ�ன, நா� ெசா�ன� ச6யி�ைலயா?’ 

 

‘Q�'(/ Q' ச6. ஐ தி@(. இனிேம� கைதெய$த ேவ�9ய� நானி�ைல, நHதா�.’ 

 

‘ேபா�	, ேபா�	. நH கைதெய$திவி��, ப�கிற அவ8ைத ேபாதாதா?’ 

 

இ�வ�	 சி6தவாேற ைமைஜைய வி�� எ$+தன3. 

 

ேக�DM(/ ெவளிேய ஒ� ெவ�றிைல, பா(/( கைட இ�+த�. ஆA(ெகா� பீடா 

வா@கி வாயி� ேபா��( ெகா��, ச�' ேநர	 =�',.ற உலைக ேவ9(ைக பா3த அைமதி. 

அக3வாWட� இ,ப9 ஒ� நிமிஷமாவ� அைமதியாக உண3+தி�(கிறாரா? சதா அனாவசிய2 

ச32ைசக4, தன(காக அவ� அணி;	 ேவஷ@கைள உணராத� ேபா�ற பாசா@/, அவM(காக 
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தாM	 ேவஷமணிய ேவ�9ய ப6தாப	. அவ3களிைடேய இ�லாத ெபா�வான இைழகA(காக 

வ H� ேதட�... இ+த ரா: ஒ� ;.பி.வாலாவாக இ�+தி�(க( Iடாதா? அ,ேபா� அவ3 அவ�பா� 

எ$	 ேநச உண3Fக4 /றி� இ+த அளF /�ற உண32சி ெகா4ள ேவ�9யதி�ைல. 

 

உட� வன,. ந�/ ெத6;	ப9யாக உைடயணி+த N�' ந�தர வய�, ெப�மணிக4 

அவ3கைளக கட+� நட+� ெச�றா3க4. ‘தி�லி, ெபா	மனா�9க4 ப	பாயிேல 

இ�(கிறவாைள;	 B(கிய92=�வா ேபாலி�(ேக வரவர!’ எ�றா� ரா:. 

 

‘	, 	’ எ�' ைகலாச	 தைலைய, பலமாக ஆ�9 ஆேமாதிதா3. வா�(/4 ெவ�றிைல 

எ2சி� ஊற ெதாட@கியி�+ததா� ேபச :9யவி�ைல. 

 

எதி32சா6யி� ஒ�தி வி=( வி=(ெக�' நட+� ெச�றா4. ரா:வி� கவன	 அ@ேக 

ெச�ற�. ைகலாச	 ெவ�றிைலைய �,பிவி�� வ+தா3. ரா:வி� :�கி� த�9( ெகா�தா3. 

‘ ேஸா - ேபான விசி��(/ இ,ப இ@ேக சீன6 இ	,PU ஆகியி�(கா?’ எ�றா3. 

 

‘ெட6ஃபி( இ	,PUெம��!’ எ�' ரா: ஒ� சிகெர�ைட, ப�ற ைவதா�. .ைகைய 

ஊதினா�. ‘ஒ� ச+ேதக	’ எ�றா�. 

 

‘எ�ன?’ 

 

‘அக3வாWட� ெப�கைள, ப�றி;	 ேப=வியா?’ 

 

ைகலாச	 அச+� ேபானா3. ‘நH நா� நிைனதைத விடF	 ஆழமானவ�’ எ�றா3. 

 

‘இ� சாதாரண, ெபா� அறிF’ எ�றா� ரா:. ‘ெப�	பாW	 இ+த டாபி(ைக, ப�றி 

ஃ,`யாக, ேபச :9யாத ஒ� நி3,ப+தேம உறFகைள இ'(கமானதாக2 ெச�கிற�. ஏ�, ஒ� 

அ,பாF(/	 பி4ைள(/மிைடேய Iட...’ 
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’நா@க4 ெப�கைள, ப�றி;	 ேபசாமலி�ைல. ‘ ைகலாச	. உத�ைட, பி�(கினா3. ‘ ஒ� 

பயMமி�ைல.’ 

 

‘ேவ9(ைகதா�.’ 

 

‘ேவ9(ைகெய�ன இதிேல? ெச(8 எ�ேலா�(/	 ெபா�வான, அ9,பைடயான 

விஷய	. எனேவ எ+த இ� மனித3கA	 இைத, ப�றி, ேப=வத� Nல	 ெந�(கமாக உணரலா	 

எ�' நிைன(கிறாயா? இ�ைல. அ� அ,ப9ய�ல. ெந�(க	 :தலி� வ�கிற�. இ+த, 

ேப2ெச�லா	 பி�. வ�கிற�. அ+த ெந�(க	 எ,ப9 உ�டாகிறெத�ப� கடFA(/தா� 

ெவளி2ச	. அ� சில�(கிைடயி� ஏ�ப�கிற�. சில�(கிைடயி� ஏ�ப�வதி�ைல. 

அUவளFதா�.’ 

 

‘எதைகய ஒ� வ HX2சி! உ� ேபா�ற ஒ� ப/தறிFவாதி, சம�வவாதி...!’ 

 

“எ�லா மனித3கA	 சமமானவ3களாயி�(கலா	, சேகாதர3களாயி�(கலா	. ஆனா� 

எ�லா மனித3கAடM	 ஓ3 அைறைய, பகி3+� ெகா4ளேவா, ேச3+� அம3+� 9ப� 

சா,பிடேவா எ�னா� :9யா�’ எ�' Iறிய ைகலாச	, ஒ� கண	 ேயாசி�, 

‘சம�வைத;	 தனி மனித உ6ைமகைள;	 /ழ,பாேத’ எ�றா3. 

 

‘நHதா� /ழ,.கிறா�.’ 

 

‘இ�(கலா	. நா� /ழ	பிதா� இ�(கிேற�.’ 

 

‘ச6, நH@க4 ெச(ைஸ, ப�றி, ேபச :ய�றா� எ�ன ஆகிற�?’ 

 

‘எ�னைத2 ெசா�ல, நானாக அவனிட	 இ+த டாபி(ைக எ�தாW	 அவ� 

ச+ேதக,ப�கிறா�. இதைகய டாபி(/கைள, ேபசதா� லாய(கானெவ�ற ஒ� N�றா	 தர, 

பிரைஜ உ6ைமைய அவM(/ எ� உலகதி� வழ@/கிறாேனா, எ�'. அேத சமயதி� அவ� 

இைத, ப�றி, ேப2ெச�(/	ேபா� அவMைடய �சிகA(/	 அைலவ6ைச(/	 த(கப9 

எ�னா� ெர8பா�� ப�ணF	 :9யவி�ைல. நா� ஒ� பிZ6டேனா எ�' அவைன2 
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ச+ேதக,பட2 ெச�வதி� தா� நா� ெவ�றியைடகிேற�. இ� கைடசியி� ேட8ைட, ெபா'த 

விஷய	தாேனா, எ�னேவா.’ 

 

‘ேட8�, ெபா�வான /�	ப2 YXநிைல, கலாசார2 YXநிைல...’ 

 

‘ஐ ேநா, ஐ ேநா, இெத�லா	 ந�.(/ ஆதாரனமானைவெய�' ந	ப,ப�கி�றன. ஆனா� 

என(/ எ,ேபா�	 நா� ஒ� விதியாசமானெவ�ற உண3F இ�+த�. யா3Iட 

ேவ��மானாW	 ஒ�,ேபாக :9;ெம�ற க3வ	 - ஆமா	, க3வ	 இ�+த�. கைடசியி� 

இ,ேபா� நாM	 எ�ேலாைர;	 ேபால ஒ� /றி,பி�ட YXநிைலயி�, /றி,பி�ட ஒ� 

வ3(கதி� வர	.கA(/ உ�ப�டவ�, எ� ந�. எ�ேலாைர;ேம அரவைண(க( I9ய�ல 

எ�ற உ�ைமைய நா� ஏ�'( ெகா4ள ேவ�9 இ�(கிற�. நா� எ�Mைடய சில ஆX+த 

ந	பி(ைகக4 ெவ'	 ல�சிய( கனFகளாக நிPபணமாகி, ஒ� :�டாைள, ேபால 

உண�கிேற�.’ 

 

ரா: ைகலாசதி� :�கி� த�9( ெகா��, ‘இUவளF சீ6யசாக எ��( ெகா4ளாேத’ 

எ�றா�. 

 

‘இ� சீ6யஸாக எ��( ெகா4ள ேவ�9ய விஷய	 ரா:. சில மனித3க4 எ�னதா� 

:ய�றாW	 ஒ�வேராெடா�வ3 ஒ�,ேபாக :9யாெத�ற உ�ைமைய திDெர�' ஒ� 

ஞாேனாதய	 ேபால நா� உண3+தி�(கிேற�. இ� எUவளF �3,பா(கியமான விஷய	, இ+த 

அக3வா�, பாவ	, எ@களிைடேய ேதாழைம உ�வாக ேவ��	, அ� பல,பட ேவ��	 எ�' 

எUவளF :யWகிறா�. ெபா�வான இைழகைள ேத9யவா' இ�(கிறா�. தன(/ சா	பா3 

ெரா	ப, பி9(/ெம�கிறா�. த� வ H�9W	 ெரா�9ையவிட2 சாத	தா� அதிக	 

சா,பி�வா3கெள�கிறா�. தி�வ4Aவ6லி�+� ராஜாஜி வைரயி� பல ெத�னி+திய அறிஞ3க4 

த�ைன( கவ3+தி�,பதாக2 ெசா�கிறா�. பிற/ இ+தி ஆசி6ய3க4, அறிஞ3க4 சில6� 

க��(கைள என(/( Iறி, எ�னிட	 பதி� ம6யாைதைய எதி3பா3(கிறா�. ஏேதா 

ப4ளி(Iடதி� இ�,ப� ேபாலேவா, ேதசிய ஒ�ைம,பா��(கான ப6= ெபற :ய�' 

ெகா�9�(/	 ஒ� படதி� ந9,ப� ேபாலேவா ஒ� ச@கடமான உண3F என(/ ஏ�ப�கிற�. 

நா� பா3தி�+த சில பைழய இ+தி, பட@கைள ஒ� நா4 ெத6யாதனமாக அவனிட	 .கX+� 

ேபசிவி�ேட�. அதிலி�+� இ+தி, பட@கைள, ப�றிய த� அறிைவெய�லா	 வW(க�டாயமாக 

எ� ேம� திணி(க ெதாட@கியி�(கிறா�. அவMைடய ேதட� எ�ன, அவ� எ�ன 

யாசி(கிறா� எ�பெதா�'	 என(/, .6யவி�ைல. ஒ�ேவைள அ9,பைடயாக அவ� ஒ� 

ஹி+தி ஃபனா9(காக இ�(கலா	. அைத தன(/தாேன தவெற�' நிPபி�( ெகா4வத�காக 

ஓ3 ஆேவச�ட� எ�Mட� த�ைன, பிைண�( ெகா4கிறா� ேபாW	.... அேத சமயதி� த� 
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மனதி� ெகா2ைசயான தEச@கைள :$வ�	 திர8க6(கF	 அவனா� :9யவி�ைல 

ேபாW	... எ,ப9யி�+தாW	, இ�ேவ அவMைடய :ய�சியாயி�(/	 ப�சதி�, அவMட� 

நா� ஒ�ைழ,ப�தா� ெபா',பான ெசயலா/	. இ�ைலயா? ஆனா� இ+த, பAைவ எ�னா� 

தா@க :9யவி�ைல. என(/ ஒ� க�ட�(/, பிற/, ‘� ெஹ� வி அக3வா�, � ெஹ� வி 

எU6தி@(’ எ�' ேதா�'கிற�.’ 

 

ரா: ஒ� கண	 ேபசாமலி�+தா�. பிற/ ‘உன(/ உ�ைன, பதி எ�ென�னேவா 

இ�Zஷ�, த�8 தி 9ரபி4’ எ�றா�. ‘Z ஆ�ேவ8 வா�� � பிேள ஸ	 கிேர� ேரா�.... ஒ� 

க	Zனி9யி� அ	பாசிடராக.. ஓ கா�! நH நHயாகேவ ஏ� இ�(க மா�ேட@கிேற?’ 

 

‘நா� நானாகேவதா	பா இ�(க, பா3(கிேற�.... அ�(/ இவ� 

விடமா�ேடென�கிறா�Mதா� ெசா�ல வேர�..’ 

 

‘விடைல�னா வி���...’ 

 

‘நH =லபமா ெசா�லிடேற... ஹU இ8 இ� பாஸிபி4? எ�Iட, ேபசாேத�M ெசா�ல 

:9;மா?’ 

 

‘வானிைல;	 விைலவாசிைய;	 ம��	 ேப=.’ 

 

‘அ�F	... இ�ைல, உன(/ இ+த, பிர2ைன .6யவி�ைல. சில சமய@களி� நா� 

அவனிட	 ேபசாமேல இ�,ப���. அ,ேபா� அவ� NEசி ப6தாபமாக இ�(/	. என(/ அவ� 

ேம� ஏேதா ேகாபெம�ேறா, அவ� எ� மனைத, .�ப�தி வி�டாென�ேறா அவ� உண3வ� 

ேபால ேதா�'	. என(/ அவ� மீ� அMதாப	 ஏ�பட ெதாட@கிவி�	. நா� ேபச ெதாட@கி 

வி�ேவ�....’ 

 

ரா: ஏேதா ெசா�ல ெதாட@கினா�. ைகலாச	 அவைன( ைகயம3தி வி�� 

ெதாட3+� ேபசினா3: 
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‘ஆனா, ேபசாம� இ�(கிற� 8�ெரயினாக இ�,ப� ேபாலேவ ேப=வ� 

8�ெரயினாகதா� இ�(கிற�. அ$	 /ழ+ைதைய சி6(க ைவ,பத�காக அத�/ 

உ�சாகN��	 ேச�ைடக4 கா��வ� ேபால, அவMட� ேப=	ேபா� எ�ைன;மறியாம� நா� 

ஏேதேதா ேவஷமணிய ேந�கிற�. எ$ைத ஒ� ஹாபியாக ைவ�( ெகா�9�(/	 

எ$தாளனாக, எ� இனைத, ப�றிய பிற�ைடய சி6,பி� கல+� ெகா4A	 மனவி�தைல 

ெப�ற மதராஸியாக, பிற மாநிலதவ�ைடய இய�.க4, பழ(க@க4 ஆகியவ�றி� 

ஆ3வ:4ளவனாக, எ� ெமாழியி� ெதா�ைமைய;	 வளைத;	 ப�றிய அவMைடய 

.க$ைரகைள ஏ�'(ெகா��, அேத சமயதி� ெமாழி ெவறிய3கைள( க�9,பவனாக.. இ,ப9, 

பல ேமேலா�டமான ேவஷ@க4, இவ�றி� எதிெராலியாக அவ� அணி;	 இைணயான 

ேவஷ@க4. அவ� எ,ேபா�	 எ� ஆழ@கைள ெதா�வதி�ைல. அவM(ேகா என(/ ெத6+த 

வைரயி�, ஆழ@கேள இ�ைல. இ+த நிைலைமைய, ேவஷ@களி� Nலேம ஒ�வைரெயா�வ3 

ெதாட :9வைத, அவM	 உணராமலி�ைல. எUவளF(ெகUவளF ஒ� நா4 ெந�@கி, ேபச 

:ய�கிேறாேமா, அUவளF(கUவளF அத�க�த நா4 ஒ�வ3 :கைத ஒ�வ3 பா3�( 

ெகா4ளேவ ச@கட,ப�கிேறா	.’ 

 

‘அவ� த� பிரா+தியதி� ஒ� மனவள32சி ெபறாத ைட,பாகேவ இ�,பதா�, அத� 

எதிெராலியாக உ�ைன எ,ேபா�	 ஒ� மதராஸியாக அவ� உணர2 ெச�வ�தா� 

பிர2ைனெய�' என(/ ேதா�'கிற�. இைத உ�னா� எ,ப9 தவி3(க :9;	? இ+த 

மாதி6யானவ3கைள எ�லா	 ெரா	ப ெந�@க விடாம� :தலிலி�+ேத ஒ� 98ட�8ேல 

வ2சி�(கO	. நH ம�றவ3கைள ஏ� இUவளF =லபமாக உ�னிட	 உ6ைமக4 எ��( ெகா4ள 

அMமதி(கO	M என(/, .6யைல.’ 

 

‘எ�ன ப�ற�, எ�Mைடய இய�ேப அ,ப9. ஐ ேடா�� வா�� � பி அன,ேரா2சபி4. 

பிறைர ஆ=வாச	 ெகா4ள2 ெச�வத�காக, என(/ அவ3க4 ேம� விேராதமி�ைல. நா� 

க3வ:4ளவ� இ�ைல எ�ெற�லா	 உண3�வத�காக, ெமன(ெக�� அவ3கA(/ 

இண(கமான ஒ� ேவஷைத அணிவ� எ� வழ(க	. கைடசியி� இ�ேவ ஆபதி� ெகா�� 

வி�கிற�. அவ3க4 இ+த ேவஷதி� எ�ைன 8திர,ப�த :யWவ� நா� இைத எதி3� 

திண'வதாக ெப6ய தைல ேவதைனயாகி வி�கிற�. இ,ேபா� ஞாபக	 வ�கிற�, அக3வா� 

:த� :தலி� என(/ அறி:க,ப�த,ப�டேபா� நா� மிகF	 ச+ேதாஷமான 

நிைலயிலி�+ேத�. ஏென�' ெத6யாமேலேய இ�,ைப வைள� :கலாய பாணியி� சலா	 

ெச��, உ@கைள2 ச+திததி� மி(க மகிX2சி எ�' இ+தியி� Iறிேன�. =த அனாவசிய	, 

நா� இய�பாகேவ இ�+தி�(கலா	. இ,ேபா� அ+த உ�சாகைத;	 ந9,ைப;	 எ,ேபா�ேம 

அவ� எதி3பா3(கிறா�. ஆனா� அெத,ப92 சாதியமா/	? நா� உ�சாகமாக உண3வ� அவ� 

ேபா�றவ3கAடன�ல. ேச! நா� ஒ� :�டா4.’ 
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‘வ9க�9ன :�டா4’ எ�' க9காரைத, பா3த ரா:, ‘ைம கா�! மணி 

ர�டாகிவி�டேத!’ எ�' Iவினா�. ‘உ� ராமாயணைத( ேக�� ேநர	 ேபானேத 

ெத6யவி�ைல. உதிேயாகபவ�ேல ஒ� ஆைள, பா3(கO	 என(/’ எ�' சாைலயி� வ+த 

ஓ3 ஆ�ேடாைவ( ைக கா�9 நி'தினா�. 

 

‘ச6,  அ,.ற	 எ,ப வ H��(/ வேர? ெசா�W!’ 

 

‘நாைள(/ ராதி6 சா,பிட வ+தி�.’ 

 

‘ஒ� க�9ஷ�.’ 

 

‘எ�ன?’ 

 

‘நாைள(/	 அக3வாைல, ப�றிேய ேபசி ேபா3 அ9(க( Iடா�.’ 

 

‘மா�ேட�, ஐ பிராமி8.’ 

 

ரா: ஆ�ேடாவி� ஏறி(ெகா4ள, ேபானவ�, ச�ெட�' நி�றா�. ‘இ�ெனா�'’ 

எ�றா�. 

 

‘எ�ன?’ 

 

‘அக3வா� உ� வ H��(/ வ+த��டா?’ 

 

‘அைதேய� ேக�கிேற, அ+த( கேளபர:	 ஆயா2=. வ H��ேதாைச சா,பிடO	, வ H�� 

ேதாைச சா,பிடO	M ெரா	ப நாளா�2 ெசா�லி�9�+தா�. ேஸா ஒ� நா4 I�9(ெகா�� 

ேபாேன�. வ H��(/ வ+� ேதாைசைய தி�M ஒேரய9யாக எ� ைவஃைப 8ேதாதிர	 

ப�ணி த4ளி,பி�டா�. மதராஸி, ெபா�கேள அலாதியானவ3க4, அ� இ��M ஒேரய9யாக 
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அச� வழிE=��, எ� ைவஃைப சி6(க ைவ(கற�(கக எ�ென�னேவா ேஜா(8 அ92=��... 

இ� ஆ�ேமா8� W(� ஆ8 இஃ, ஹH வா8 இ�ஃபா2=ேவ�ட� வி ெஹ3!” 

 

ரா: கடகடெவ�' சி6தா�. ‘Z 9ஸ3U இ�! அ,.ற	, நH அவ� வ H��(/, 

ேபாகைலயா?’ 

 

“ேபாகO	... எ�ன ெச�ற��M ெத6யைல... நாைள(/, நாைள(/�M 

டபா�2=�9�(ேக�. எ� ைவஃ,, நாM	 அவ� வ H��(/ வர,ேபாவதி�ைல. நH@கA	 ேபாக 

ேவ�டா	M எ�ைன( க�ைமயாக எ2ச6� ைவதி�(கிறா4, ேவேற.’ 

 

‘ெப�க4 இUவிஷய@களி� எ,ேபா�ேம .திசாலிதன	 அதிக:4ளவ3க4’ எ�ற 

ரா:, ‘ஓ.ேக.’ எ�' ஆ�ேடாவி� ஏறி(ெகா�டா�. 

 

ைகலாச	 த� தைலவிதிைய ெநா+தவா' ம'ப9 ஆபி=(/4 dைழ+தா3. த� அைற(/2 

ெச�வத�/ :�பாக ‘ேக3ேட(க3’ அைறயிM4 எ�9, பா3தா3. ‘க	 இ�, க	 இ�’ எ�ற ேகாL 

அவைர வரேவ�றா,, 

 

ைகலாச	 அவெனதி6� ேபா� உ�கா3+தா3. 

 

‘ெசா�W@க4. உ@கA(/ நா� எ�ன ெச�ய :9;	?’ எ�றா� ேகாL. 

 

‘நாM	 அக3வாW	 உ�கா�	 அைறயி� ந�ேவ ஒ� பா3�9ஷ� ேபா�வதாக2 

ெசா�லி( ெகா�9�+தH3கேள, எ�ன ஆயி�'?’ 

 

‘எ�ன இ� தாதா. நH@க4தாேன ெசா�ன H3க4, அெத�லா	 ேவ�டா	, உ@கைள, 

ெபா'தவைரயி� இ�ெனா�வMட� அைறைய, பகி3+� ெகா4வதி� எ+த விதமான 

அெசௗக6ய:	 இ�ைல, எ�ெற�லா	?’ 

 

’ெசா�ேன�, ஆனா�...’ 



218 

 

 

‘இ�ஃபா(�, அக3வாWட� அ�ஜ8� ெச�� ெகா�� ேபாவ� உ@கைள, ேபா�ற 

ஒ�வ�(/2 சிரமமாயி�(/ெம�' நா�Iட எ2ச6ேத�. ஆனா� நH@க4, இ�ைலயி�ைல, 

நா� யா�ட� ேவ��மானாW	 அ�ஜ8� ெச�� ெகா4ள :9;	 எ�கிறH3க4.’ 

 

‘ஐ ஆ	 சா6. நா� எ� வா3ைதகைள வாப8 ெப�'( ெகா4கிேற�.’ 

 

ேகாL கடகடெவ�' சி6தா�. ‘நா� ெசா�னேபா� நH@க4 ந	பவி�ைலய�லவா?’ 

எ�' ம'ப9 சி6தா�. ‘நா� உ@கைள( /�ற	 ெசா�ல மா�ேட�, தாதா. இ+த ;.பி.வாலா(க4 

இ�(கிறா3கேள.... அ,ப,பா!’ எ�' தைலைய ஒ� அMபவJ3வமான சலி,.ட� இ,ப9;	 

அ,ப9;மாக ஆ�9னா�. ‘Z ேநா, தாதா...’ எ�' அ+த, பிரா+தியதினைர, ப�றிய த� அறிைவ 

அவ�ட� பகி3+� ெகா4ள ெதாட@கினா�. 

 

ைகலாச	 ெமௗனமாக( ேக��(ெகா�� உ�கா+தி�+தா3. அவ�(/ த� மீேத 

ெவ',.	 ேகாப:	 ஏ�ப�டன. 
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அ�மா ஒ9 ெகாைல ெச(தா� - அ�ைப 

 

அ	மா எ�ற�	 பளி2 பளி2ெச�' சில நிகX2சிக4 ம��ேம ெநEைச( /�கி�றன. 

அ(கா க�யாணி அ9(க9 மய(க	 ேபா�� வி$+� ெகா�9�+தா4. .6+� ெகா4A	 

வயதி�ைல என(/. நா�/ வய�. 

 

வி9காைலயி� க� விழி(கிேற�. ஏேதா த:(/ மாதி6 சத	 ேக�கிற�. கதவ�ேக 

ெச�' பா3(கிேற�. க�யாணிைய, பலைகயி� உ�கா3தி இ�(கிறா3க4. எதிேர எவேனா 

ெகா� இைலேயாட நி�கிறா�. ஆ ஊ ெவ�' சில மாத@க4 ம��ேம சி6,.( கா�9ய த	பி, 

பா,பா நா� இ�+த அைறயிேலேய ெதா�9லி� இ�(கிறா�.  

 

"நHரஜா�சீ, ேபா�( ெகா�� வா" எ�கிறா3க4 யாேரா. 

 

நா� அ	மாைவ, பா3(கிேற�. 

 

க�நHல, .டைவ நிைனவி� இ�(கிற�. தைலமயிைர :9+� ெகா�9�(கிறா4. எ� 

அைறைய ஒ�9ய சி�ன அைறயி� அ	மா dைழகிறா4. தைல,ைப நH(/கிறா4. ைகயி� இ�+த 

சி' கி�ணியி� ெம�ல த� மா3பிலி�+� பா� எ�(கிறா4. க�களி� நH3 ெகா��கிற�. 

 

வி9காைல  இ��ேடா� .ைத(க,ப�9�(/	 தவைல(/ அ9யி� விற/ ைவ� 

ெவ+நH3 கா�2ச அ	மா எ$+தி�(கிறா4 தின:	. 

 

ஒ�நா4 நா� அவைள, பா3(கிேற�. அ	மாவி� தைலமயி3 :92சவிX+� 

ெதா@/கிற�. /+தி உ�கா3+தி�(கிறா4 அ	மா. I+த� பாதி க�னதிW	 பாதி காதி� ேமW	 

வி6+� கிட(கிற�. அ�,. ப�றி( ெகா�ட�	 /னி+� பா3த அ	மாவி� பாதி :கதி� தHயி� 

ெச	ைம வ H=கிற�. அ�' அ	மா சிவ,., .டைவ ேவ' உ�தியி�(கிறா4. உ�', பா3�( 

ெகா�ேட இ�(ைகயி� 'ட('ெக�' அவ4 எ$+� நி�கிறா4. I+த� :��வைர ெதா@/கிற�. 
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விலகியி�+த தைல,பிRேட ஊ(/க4 அவிX+த ரவி(ைக அ9ேய ப2ைச நர	ேபா9ய 

ெவேளெர�ற மா3பக@க4 ெத6கி�றன. எ@கி�+ேதா பற+� வ+� அ@ேக நி�ற அ(கினியி� 

ெப�ணா� அவ4 ேதா�'கிறா4. அவ4 அ	மாவா? அ	மா தானா? 

 

"காளி காளி மகா காளி பர காளி நேமா8�ேத" எ�ற 8ேலாக	 ஏ� நிைனவி�/ 

வ�கிற�? 

 

"அ	மா.." 

 

அ	மா தைலைய தி�,பி, பா3(கிறா4. 

 

"இ@ேக எ�ன ெச�யறாயD?" 

 

ேபச :9யவி�ைல. உட	. விய3(கிற�. 

 

வ H�9� ேஹாம	 நட(கிற�. அ	மாவி� உத�9� சிவ,பாேலா, /@/மதி� 

தH�ச�யதாேலா ெகா$+� வி�ெட6;	 Tவாைலயி� பி	ப	 அவளாக, ப�கிற�. "அ(னிேய 

8வாஆஆஹா.." எ�' 8வாஹாைவ நH�9 :ழ(கி ெந�,பி� ெந�ைய ஊ�'கிறா3க4. அ+த 

"8வாஹாஆ.." வி�ேபா� பா3ைவ ெந�,பி� மீ�	 அ	மாவி� மீ�	 ேபாகிற�. 

 

எ�ைண ேத��( /ளி,பா��கிறா4 அ	மா. .டைவைய B(கி2 ெச�கியி�(கிறா4. 

ெவA,பா�, வழவழெவ�' �ைட ெத6கிற�. /னி+� நிமி�	ேபா� ப2ைச நர	ேபா�கிற�. 

 

"அ	மா நH மாதிர	 ஏ	மா இUவளF ெவA,.? நா� ஏ	மா க�,.?" 

 

சி6,.. 

 

"ேபா9 உ� அழ/ யா�(/ வ�	?"  
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நிகX2சிகளி� ஒ� ச	ப+த:மி�ைல. அ	மா தா� அவ�றி� ராணி. அ=த@கைள 

எ6�2 =திக6(/	 ெந�,. அவ4. ஒ� சி6,பி� மனதி� ேகாடாMேகா9 அழ/கைள 

ேதாரணமாட ைவ,பவ4 அவ4. சி�L9 க3தா. அவ4 ம9யி� தைல ைவ�, ப�(/	 ேபா� 

நH�ட ெம�லிய த�ெண�ற விர�களா� தடவி, "உன(/ டா�8 க� தர, ேபாெற�. ந�ல 

வாகான உட	." எ�ேறா, "எ�ன அட3திய9 மயி3" எ�ேறா ச3வ சாதாரணமான ஒ�ைற தா� 

ெசா�வா4. ஆனா� மனதி� /�ெல�' எ�ேவா மல�	. 

 

அ	மாைவ, ப�றிய இதைகய உண3Fகைள அ	மாேவ ஊ�9னாளா, நாேன 

நிைனேதனா ெத6யவி�ைல. எ�M4 பல அழ/கA(/ விைத ஊ�றியேபா� த�M4 அவ4 

எைத 8தாபி�( ெகா�டாேளா ெத6யவி�ைல.  

 

அ,ேபா� பதிN�' வய�. பாவாைடக4 /�ைடயாக, ேபாக ஆர	பி� வி�டன. அ	மா 

எ�லாவ�ைற;	 நHளமா(/கிறா4. 

 

அ	மா ம9யி� ப�(/	 மாைல ேவைள ஒ�றி� எ@ேகா ப9த வ6க4 திDெர�' 

நிைனFவர அ	மாைவ( ேக�கிேற�. 

 

"அ	மா ப�வ	னா எ�ன	மா?" 

 

ெமளன	. 

 

நH�டேநர ெமளன	. 

 

திDெர�' ெசா�கிறா4. 

 

"நH இ,ப9ேய இ�D	மா பாவாைடய அைலய வி���� ஓ9 ஆ9��..." 
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சிதி ெப� ரா�ைவ, ெப� பா3(க வ�கிறா3களா	. அ	மா ேபா� வி�கிறா4 அ@ேக. 

அ+த :(கியமான நாளி� அ	மா இ�ைல. க�யாணி தா� தHபாவளி அ�' எ�ெண� ேத�� 

தைல மயிைர அலசி வி�கிறா4. /ளியலைறயி� ஜ�ன� வழியாக இ�4 கைலயாத வான	 

ெத6கிற�. 

 

"க�W8.. ெரா	ப சீ(கிர	 எ$,பி�ேடD, ப�டா= சதேம ேக(கலேய இ�M	" 

 

"உன(/ எ�ைண ேத�2=�� நாM	 ேத�2=(க ேவ�டாமா? வய= பதிNO ஆற�. 

எ�ைண ேத�2=(க வரா� உன(/. /னிD" 

 

க�யாணி(/ ெபா'ைம கிைடயா�. ேத@கா� நாைர உ6,ப� ேபா� தைலைய வலி(க 

வலி(க ேத�(கிறா4 க�யாணி. 

 

கத6,J ஸா9� �ணியி� அ	மா என(/, பாவாைட ைததி�(கிறா4 அ+த 

தHபாவளி(/. வ$(கி( ெகா�� ைதய� மிஷினி� ஓ�	ேபாேத மன	 ஆைச,ப�ட�. அ+த 

:ைற அளF எ�� பாவாைட ைததா4 அ	மா. 

 

"அளF எ�(கO	 வாD.. ஒச+� ேபா��ேட நH" அளF எ��வி�� நிமி3கிறா4.  

 

"ெர�� இE2 ெப6சா��� இ+த, ெபா�O" 

 

கத6,J ஸா9� பாவாைட ம�ற பாவாைடக4 மாதி6 /�ைடயாக இ�(கா�. வ$(கி( 

ெகா�� தைரைய எ��	. 

 

உW(ெக�' எ$,பி நி�க ைவ� தைலய �வ��கிறா4 க�யாணி. ஷி	மீைஸ 

மா�9( ெகா�� Jைஜ அைற(/ ஓ�ட	. பலைக ேம� அ�(கியி�+த .� �ணிகளி� அ,பா 

எ�Mைடயைத த�கிறா3.  

 

"இ+தா9 க',பி..." அ,பா அ,ப9 தா� I,பி�வா3. 
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அ,பா அ,ப92 ெசா�W	 ேபா� சில சமய	 Iடதி� ஹா ெவ�' ெதா@/	 க�ணா9 

:� நி�'ெகா�� பா3,ேப�. அ	மா, காதி� "எதைன அழ/ நH" எ�' கி=கி=,பைத, ேபா� 

இ�(/	. 

 

சரளா வ H�9� உ4ள க�ணா9, ெப�9யி� உ4ள மீ� மாதி6 வ$(கி( ெகா�� 

ேபாகிற� பாவாைட. ெவ�ெவ� ச�ைட. ெபா�� இ��( ெகா�� அ,பா :� ேபாகிேற�. 

 

"அட பரவாயி�ைலேய!" எ�கிறா3 அ,பா. 

 

ப�டாைஸ எ�� :� அைறயி� ைவ� வி�� ச�பக மரதி� ஏற ஓ�கிேற�. 

நிதிய	 காைலயி� ச�பக மரதி� ஏறி, J,பறி,ப� ஒ� ேவைல. J(/டைலயி� J நிர,பி 

அ	மாவிட	 த+தா�, "ெகா4ைள J" எ�' க�கைள வி6� அ	மா த� விர�கைள அதி� 

அைளய வி�வா4. விர�கேள ெத6யா�. 

 

ஸா9� பாவாைட வ$(/கிற�. உ2சாணி( ெகா	பி� ஏற :9யவி�ைல. இ��� ேவ'. 

இற@/	 த'வாயி� பேட3 எ�' ெவ9(கிற� யா3 வ H�9ேலா ஒ� ப�டா8. உட	. ந�@க 

மரதிலி�+� ஒ� /தி. வ H�9M4 ஓ�ட	. N2= வா@/கிற�. 

 

ஆ=வாச,ப�தி( ெகா�� :� அைற(/ ஓ9 எ� ப@/, ப�டாைஸ ெவ9(கிேற�. 

அ,.ற	 தா� J(/டைல நிைனF வ�கிற�. வி9+தி�(கிற�. பாவாைடைய B(கி, 

பி9தவாேற மரதின9யி� கிட+த J(/டைலைய எ�(க( /னிகிேற�. J(க4 சில 

சிதறியி�(கி�றன. ந�றாக( /னி+� எ�(/	ேபா� பாவாைட தைரயி� வி6கிற�. 

.�,பாவாைடயி� அ@/	 இ@/	 கைறக4. மர	 ஏறியதாேலா? 

 

"க�78.." எ�' அைழதவாேற உ4ேள வ+� "பாவாைட எ�லா	 

அ$(கா(கி;�ேட�9. அ	மா ைவவாளா?" எ�' ேக��( ெகா�� J(/டைல;ட� அவ4 

:� நி�கிேற�. க�யாணி ஒ� நிமிட	 ெவறி(க, பா3�வி�� "அ,பா" எ�' Iவி( ெகா�ேட 

ேபாகிறா4. 
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க�யாணியி� பா3ைவ, J(/டைலைய( Iட வா@காம� அவ4 உ4ேள ஓ9ய� 

எ�லாமாக மனதி� க	பளி, J2சி ெநளிகிற�. ஸா9� பாவாைடைய, பா3(கிேற�. ெவ�ெவ� 

ச�ைடைய தடவி, பா3(கிேற�. ஒ�'	 ஆகவி�ைலேய? 

 

பகவாேன, என(/ ஒ�'	 ஆகவி�ைலேய? எ�ைன நாேன ேக��( ெகா4A	 ேபாேத 

ெத6கிற� ஏேதா ஆகிவி�டெத�'. எ@/	 ப�டா8 ஒலிக4 ேக�டவாறி�(கி�ற�அ. ைகயி� 

பி9த J(/டைல;ட� ேவகமாக N2= வி�டவா' உட	. பதற உத�க4 �9(க நி�கிேற�. 

ேஹா ெவ�' அ$ைக வ�கிற�.  

 

அ	மாைவ, பா3(க ேவ��	. சி�னாள,ப�� உ�திய ேதாளி� தைலைய அ$தி, 

பதி�( ெகா4ள ேவ��	. "பயமா இ�(ேக" எ�' ெவ�கமி�லாம� ெசா�லி அழ ேவ��	. 

அ	மா தைலைய தடவி த�வா4. எ�னேவா ஆகிவி�டேத பய@கரமாக... 

 

:'(/, பிழிய வ�	 ெமா�ைட, பா�9ைய எ@கி�+ேதா I�9( ெகா�� வ�கிறா4 

க�யாணி. பா�9 அ�கி� வ+தா4. 

 

"எ�னD	மா அழேற? எ�னா��� இ,ேபா? ேலாக�ேல இ�லாத� ஆ��தா?" 

 

பா�9 ெசா�ன� ஒ�'	 .6யவி�ைல. எ� உண3F தா� எைதேயா .6+� ெகா�� 

பயதி� சி�லி�டேத ஒழிய அறிF(/ ஒ�'	 எ�டவி�ைல. மனதி� ஆழதிலி�+� ஆறாத 

தாகமா�( கிள	பிய ஒேர ஒ� அைழ,.... "அ	மா".. 

 

ஐ+� வயதி� ஒ�:ைற காணாம� ேபா� வி�டைத மீ��	 நிைன(கிேற�. ெப6ய 

J@கா ஒ�றி� நH4 இ�4 கவிவ� ெத6யாம� நட(கிேற�. திDெர�' இ�A	, மர@கA	, 

ஓைசகA	, அைமதி;	 மனதி� பயைத உ�டா(/கி�றன.  அ,பா தா� ேத9, பி9(கிறா3. 

ஆனா� அ	மாைவ, பா3த�	 தா� அ$ைக பீறி�கிற�.  

 

அ	மா ப(கதி� ேபா��( ெகா4கிறா4. தடவி த�கிறா4. :ஒ�M	 ஆகலிேய. எ�ல	 

ச6யா, ேபாயி�ேத" எ�' ெம�ல, ேப=கிறா4. சிவ+த உத�க4 ெந�,.( கீ�றா� Tவலி(க 

த� :கைத எ� :கதி� மீ� ைவ(கிறா4. 
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இ,ேபா�	 எ@ேகேயா காணாம� ேபா� வி�டைத, ேபால அ9�( ெகா4கிற�. கீேழ 

உ�கா3+� :�ட@காலி� தைல பதி� அ$கிேற�. எ�ேவா :9+� வி�ட� ேபா� 

ேதா�'கிற�. திேய�ட6� '=ப	' கா�9ய பிற/ எ$+� ெவளிேய வ�வைத, ேபா�, எைதேயா 

வி��வி�� வ+தா� ேபா� ேதா�'கிற�. அ+த2 சமயதி� உலக ச6திரதி� என(/ 

ஒ�தி(/ ம��ேம அ+த �(க	 ச	பவித� ேபா� ப�கிற�. அதைன �(க@கைள;	 

ெவ�ெவ� ச�ைட அணி+த ெம�லிய ேதா4க4 ேம� =ைமயா� தா@/வ� ேபா� அ$கிேற�.  

 

இ�வ�மாக இ�+த மாைல ேவைளகளி� அ	மா இ� ப�றி ஏ� ெசா�லவி�ைல எ�' 

நிைன(கிேற�. மனைத வியாபித உண3F பய	 ம��ேம. .�2 YXநிைலயி� .� 

மனித3களிைடேய உ�டா/	 சாதாரண பய	 அ�ல. பா	ைப( க�� அல'	 மிரளலி� அர�� 

ேபா� வாயைட�, ேபா/	 பைத,.. மன Nைலகளிெல�லா	 பய	 சில+தி வைலகளாக 

ெதா@/கிற�.  

 

ெவAத உத�க4 பிள+� கிட(க, பா3த உ�வ	 மனதி� ேதா�'கிற�. ம�ைட 

க�லி� ேமாதிவி�ட�. எ� :�ேன ெம� சிவ,பா� வ$(ைகயா� நட+� ெகா�9�+த தைல 

திDெர�' /ைக வாயா� திற+� க�	சிவ,பா� ரத	 பீறி�� வ+த�. நிமிடதி� ரத	 

தைலயி� ெகா�9ய�. ரதைதேய ெவறி�, பா3ேத�. சிவ,. எ@/	 பட+� க�களிேலேய 

பா�+� ஓ�வ� ேபா� ேதா�றிய�. மன	 மீ��	 மீ��	 அர�றிய�. "ஐேயா எதைன ரத	, 

எதைன ரத	" வாயி� ஓைசேய பிற(கவி�ைல. ரத, ப�(ைக. கிழவ� வா� திற+த�, 

க�க4 ெவறி�, ேபான�, ெநEசி� ��தி( ெகா�� நி�கிற�. 

 

ரத	 எதைன பய@கரமான�... உத�க4 ெவb(க.. ைக கா�க4 அைசவ�', ேபாக.. 

 

அ	மா ேதைவ. இ��ைட( க�� பய+த�	 அைண� ஆ'த� ெசா�வ� ேபா�, இ+த 

பயதிலி�+� மீள அ	மா ேவ��	 எ�' மன	 ஏ@/கிற�. அ	மா ஜி�ெல�' கரைத 

ேதாளி� ைவ�, "இ�F	 ஒ� அழ/தா�" எ�க( Iடாதா? 

 

"எ$+திேர�D ,ள H8.. எதைன நாழிD அ$வா�?" எ�Mட� Iட உ�கா3+� தாM	 

ஒ� /ர� அ$த க�யாணி ெகE=கிறா4. 

 

"அ	மா.." 
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"அ	மாதா� அ�த வார	 வராேள. இ,ேபா தா� இைத, ப�றி ெல�ட3 ேபா�ேட�. 

ரா�F(/, ெப� பா3(கிற� எ�லா	 :9Eச,.ற	 வ�வா. இ,ேபா நH எ$+தி�D. =த 

தைலேவதைன." க�யாணி(/ ேகாப	 வர ஆர	பி(கிற�. 

 

"என(/ எ�னD ஆ���?" 

 

"உ� தைல ம�ைட ஆ���, எதைன தடைவ ெசா�லற�? 

 

"இனிேம எ�லா	 நா� மர�ேல ஏற( Iடாதா?" 

 

'ந'(' எ�' /��கிறா4 க�யாணி. 

 

"த92சி! அைர மணியா எ$+தி�, பாவாைடைய மாதேற�M ெகEசேற�. நH ேக4வி 

ேவற ேக(கறியா? அ,பா இவ4 ெரா	ப, ப�தறா,பா" எ�' அ,பாF(/ /ர� ெகா�(கிறா4. 

 

அ,பா வ+� "அச��தன	 ப�ண( Iடா�. க�யாணி ெசா�றப9 ேக(கM	" எ�கிறா3. 

 

:'(/, பா�9 ேவ', "எ�ன அட	பி9(கிறா4? எ�லா�(/	 வர தைலவிதி தாேன" 

எ�கிறா4, அ,பா ேபான பிற/.  

 

ஏ$நா�க4. அ	மா வர இ�M	 ஏ$ நா�க4.ரா�ைவ, ெப� பா3த பிற/. இ��9� 

த�மா'வைத, ேபா� ஏ$ நா�க4. அ�தக� மாமி, எதி3வ H�� மாமி எ�ேலா�	 வ�கிறா3க4 

ஒ�நா4. 

 

"தாவணி ேபாடலயா9 க�யாணி?" 

 

"எ�லா	 அ	மா வ+த,.ற	 தா� மாமி. இ� அட@கா, பிடா6. அ	மா ெசா�னா� தா� 

ேக�/	" 
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"இனிேம எ�லா	 ச6யா, ேபா��வா. இனிேம அட(க ஒ�(க	 வ+��	" 

 

"ஏ�?" இனிேம� எ�ன ஆகிவி�	? 

 

தாவணி ஏ� ேபா��( ெகா4ள ேவ��	? அ	மா ெசா�னாேள.. 'இ,9ேய இ�D	மா.. 

பாவாைடய அைலய வி����..' நா� ஏ� மாற ேவ��	? யா�ேம விள(/வதி�ைல.  

 

ெபா	ைம ேபா� எ�ைன உ�கா3தி ைவ�, ேப=கிறா3க4. அ,பா வ+தா� தைல,ைப, 

ேபா3தி( ெகா�� ெம�வாக, ேப=கிறா3க4.  

 

ஐ+தா	 நா4 "நHேய எ�ெண� ேத�2சி(ேகா9" எ�னிட	 =ட2 =ட எ�ைணைய( 

கி�ணியி� ஊ�றி( ெகா�(கிறா4 க�யாணி.  

 

இ�,பி� கீX நH�ட I+தWட� அ$தவாேற ேபாரா9வி�� ஷி	மீஸுட� Iட�( 

க�ணா9 :� நி�கிேற�. 

 

"இனிேம பாPமிேலேய 9ெர8 ப�ணி(கM	 ெத6E=தா" எ�கிறா3 அ,பா.  

 

அ,பா ேபான பிற/ கதைவ2 சா�கிேற�. ஷி	மீைஸ( கழ�றி, ேபா�கிேற�. க',. 

உட	ைப க�ணா9 பிரதிபலி(கிற�. :கைத விட2 ச�ேற நிற	 ம�டமான ேதா4க4, ைகக4, 

மா3., இைட, ெம�ைமயான �ைடகளி� ேம� ைக ஓ�கிற�. நா� அேத ெப� இ�ைலயா? 

அ	மா எ�ன ெசா�ல, ேபாகிறா4? 

 

8I� Zனிபா3	 ேபா��( ெகா4கிேற�. கதைவ திற+த�	 க�யாணி வ�கிறா4. 

"8I�ேல ஏ� வர�ேல�M ேக�டா எ�னD ெசா�ேவ?" 

 

க�யாணிைய ெவறி�, பா3(கிேற�. I�9லி�+� வி�ப�ட ப�சி ேபா� 

/Bகல�ட� 8IW(/ கிள		பி( ெகா�9�+த ேவக	 /ைறகிற�. 
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"ஒ�M	 ெசா�லேவ�டா	. =	மா இ�" 

 

அ�' ேக	8 பீ6ய9� விைளயாடவி�ைல. அக�ற மர	 ஒ�றி� பி� மைற+� 

ெகா4கிேற�. :�. ஒ� :ைற அ,ப9 விைளயாடாம� இ�+தி�(கிேற�. ம'நா4 காைல 

மி8. aலா ேமன� வ/,பி� "ேந�' விைளயாடாத :�டா4க4 யா3?" எ�றா4. நா� 

எ$+தி�(கவி�ைல. 

 

"நH ஏ� எ$+தி�(கவி�ைல?" எ�றா4. 

 

"நா� :�டா4 இ�ைலேய மி8" எ�ேற�. ,ேரா(ர8 6,ேபா3�9� எ$தி வி�டா4 

இ	ப39ன�� எ�'. 

 

அ�' மி8.aலா ேமன� தி�� ப�றி( Iட மன	 பய,படவி�ைல. இ,ேபா� என(/ 

ஆகியி�(/	 ஒ�ைறவிட ேவ' எ�F	 எ,ேபா�	 எ�ைன பாதி(கா� எ�' ப�கிற�. 

மரத9ேய உ�கா3+� வழ(க	 ேபால எனி� ,ைளட� ப9,பதி�ைல. கீேழ ெவ�ட,ப�9�+த 

/ழியி� உதி3+தவாறி�(/	 ப$த இைலகளிட	 நா� ேக�கிேற�. "என(/ எ�ன தா� ஆகி 

ெதாைல+� வி�ட�?" 

 

I�9லி�(/	 ைகதி நHதிபதியி� வாைய, பா3,ப� ேபா� அ	மாவி� ெசா� 

ஒ�'(காக ம��ேம மன	 எதி3பா3(கிற�. க�கைள தாXதி எ�ைன, பா3தவாேற, "உன(/ 

ஆகியி�(/	 இ�F	 அழ/ தா�" எ�பாளா அ	மா? பய:'திய :'(/, பா�9, க�யாணி 

எ�ேலாைர;	 .�னைகயி� ஒ� தH,ெபாறியி� அவ4 ஒ�(கி த4ளி வி�வா4. அ	மா 

விதியாசமானவ4. அவ4 நி�/	 இடதி� ேவ�டாதைவ அழி+� ெவ'	 அழ/ ம��ேம 

ஆ�சி ெசW�	. அவA(/ எ�லாேம அழ/ தா�. 

 

அ	மா ெரா	ப ேதைவயாக இ�(கிறா4. ஏேதா ஒ�' விள(க,பட ேவ��	. கத6,J 

ஸா9� பாவாைடைய நிைனதாேல உட	. விய3�, ேபா� ந�@/கிறேத. நா(/ த9�, 

ேபா� மர(க�ைடயா� வாயி� ெலா�ெட�' ப�� வி�கிறேத. திDெர�' இ��� கவி+� 

ெகா4கிற மாதி6;	 தி�	பி, பா3,பத�/4 'ண@'ெக�ற சத:	, ரத, ெப�(/	 நH�� 

க�ைடயா�, ேபான உடW	 அ+த இ��9� ேதா�'வ� ேபால இ�(கிறேத, அைத 

ெம�ைமயான வா3ைதகளா� யாராவ� விள(க ேவ��	.  
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நா� யா�ேம இ�லாம� இ�,ப� ேபா� உண3கிேற�. ேதா�ட(கார� எ$,பியபி� 

ெம�ல வ H��(/, ேபாகிேற�. 

 

"ஏ�D இUேளா ேல�? எ@ேக ேபாேன?" 

 

"எ@ேக;	 ேபாகல.. மரத9யிேல உ�கா3+தி�+ேத�" 

 

"தனியாவா?" 

 

"உ	" 

 

"ஏ�D நH எ�ன இ�M	 சி�ன, ெபா�ணா? ஏதாவ� ஆகிைவதா�?" 

 

8I� ைபைய வி�ெடறிகிேற�. :க	 எ�லா	 Yேட'கிற�. ெசவிகைள( ைகயா� 

N9( ெகா�� வ Hறி��( க�கிேற�.  

 

"நா� அ,ப9தஅ� உ�கா�ேவ�. என(/ ஒ�M	 ஆகைல" 

 

ஒUெவா� வா3ைதைய;	 நH�9, அ$தி ெவறி(கதலா�( க�கிேற�. அ,பாF	 

க�யாணி;	 அதி3+� ேபா� நி�கி�றன3. நா� ேகாபி�( ெகா�� ெமா�ைட மா9(/, ேபா� 

உ�கா�கிேற�. ச�பக மரதி� வாசைனேயா� அ@ேகேய இ�(கலா	. க�யாணி;	 

அ,பாF	 இ@ேக வர( Iடா�. நாM	 ச�பக மர வாசைன;	 ம��ேம. ஒ�'	 ேபசாத, 

ெதாடாத அ+த வாசைன வ H�� மனித3கைள விட ெந�@கிய ஒ�றாக, ப�கிற�. இவ3க4 

ேபசாம� இ�+தா� எUவளF ந�றாக இ�(/	. அ	மா மாதி6 விழிகைள வி6�2 சி6,.. 

 

அ	மா அ,ப9 பா3தா� ெநEசிM4 ஏேதா ெச�;	. வா�வி�� சி6(க ேதா�'	. 

பாட ேதா�'	. அ	மா சி�L9,பவ4. ஆன+தைத, உஸாகைத, அழைக எ�லா	 

தைலைய தி�,பி ஒ� .�னைகயா� ஜால	 ெச�� வரவைழ,பவ4. 
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க�யாணி ேமேல வ�கிறா4.  

 

"சா,பிட வாD	மா சி�ன ராணி, அ	மா உ�ைன2 ெச�ல	 ெகா�� /�92 

=வரா(கி�டா" 

 

அல�சியமாக உத�ைட, பி�(கியவாேற எ$+� ெகா4கிேற�. 

 

ம'நா4 காைல அ	மா வ�கிறா4. டா(ஸியி� கதைவ திற+� க�	ப2ைச, 

ப��.டைவ கச@கியி�(க, அ	மா வ H�9�/4 வ�கிறா4.  

 

"எ�ன ஆ2=?" எ�கிறா3 அ,பா. 

 

"ெபா�O க',பா	. ேவ�டா	M�டா� கட@கார�" 

 

"உ� த@ைக எ�ன ெசா�றா" 

 

"வ�த,படறா பாவ	" 

 

"நம(/	 ஒ� க',., ெபா�O உ��" 

 

ெமா�ெட�' அ	மா :� ேபா� நி�கிேற�. க�யாணி ெல�ட6� எ$தியைத விட 

விள(கமா� நாேன ெசா�ல ேவ��	 எ�' ேதா�'கிற�. ெம�ல அவ4 க$�, பதிவி� 

உத�க4 ந�@க ெம�/ரலி� எ�லாவ�ைற;	 அர�ற ேவ��	 ேபா� ப�கிற�. ெநEசி� 

ெநளி;	 பயைத( Iற ேவ��	 எ�' அ9�( ெகா4கிற�. 

 

ஏேதா ம3மமான ஒ�ைற - இரF ப��( ெகா�ட�	 ெதா�ைடைய அைட�( ெகா4ள 

ைவ(/	 உண3ைவ, எ� உட	ேப என(/ மா'தலாக, ப�	 தவி,ைப - அ	மா விள(க, 
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ேபாகிறா4 ெம�ல எ�' அவ4 :கைதேய பா3(கிேற�. வாைழத�� ேபா� நH�ட 

கர@களா� அவ4 எ�ைன அைண(க, ேபாகிறா4. நா� அழ, ேபாகிேற� உர(க. அ	மாவி� 

I+தலி� விர�கைள �ைள�, ெப�த ேகவ�கAட� அழ, ேபாகிேற�. 

 

அ	மா எ�ைன, பா3(கிறா4. நா� ஒ� கண	 அவ4 க�:� ரா�வா� மா'கிேறனா 

எ�' ெத6யவி�ைல. 

 

"உன(/ இ+த இழF(/ எ�னD அவசர	? இ�ேவற இனிேம ஒ� பார	" =ள Hெர�' 

ேக4வி. 

 

யாைர( /�ற	 சா��கிறா4? 

 

ஒலியி�லா( ேகவ�க4 ெநEைச :��கி�றன. 

 

அ	மாவி� உத�கA	, நாசி;	, ெந�றி( /@/ம:	, N(/, ெபா��	, க�கA	 ரத 

நிற Tவாைலைய உமிXவ� ேபா� ேதா�'கிற�. அ+த ெந�,பி� அவ4 ேம� ேபா3தியி�+த 

ேதவ 8வPப	 அவிX+� விழ நி3வாணமான ெவ'	 மனித அ	மாவா� அவ4 ப�கிறா4. அ+த 

ஈரமி�லா2 ெசா�க4 ப�டா( கதியா� எ$+� :�. :ைளவி�9�+த அதைன 

அழ/கைள;	 /��� தனமாக ஹத	 ெச�கிற�. தHராத பய@க4 க�	 சிதிர@களா� 

ெநEசி� ஒ�9( ெகா4கி�றன.  

 

அ(னிேய 8வாஆஆஹா... அ=த@க4 ம��	 எ6(க,படவி�ைல. ெமா��(கA	 

மல3கA	 Iட க�கி, ேபாயின. 
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காலC� ஐ � Iழ ைதக�� - அேசாகமி�திர� 

 

அவ� நிைனதப9ேய ஆயி�'. பிளா�பாரதி� ச@கட	 மி/+த நாW அ9 Bர	 

இ�M	 கட(க இ�(/	ேபாேத ெரயி� நகர ஆர	பி� வி�ட�. 

 

”ேஹா�டா�! ேஹா�டா�!” எ�' கதியப9 :�ேன பா�+தா�. ைக,ெப�9 அUவளF 

உபாைத, ப�தவி�ைல. ஆனா� ேதாளிலி�+� ெதா@கிய கா�வா8 ைபதா� பய@கரமாக 

அ@/மி@/	 ஆ9, அவைன நிைல த�மாற ைவ�(ெகா�9�+த�. அ+த, ைபயி� ஓ3 

அWமினிய த	ளைர ஓ3 ஓரதி� இ�(கியி�+தா�. அ� அவ� விலா எW	ைப 

தா(கியவ�ண	 இ�+த�. ைப ைபயாக இ�லாம�, ஓ3 உ�ைள வ9வதி� 

உ,பி,ேபாயி�+த�. அதனா� ஒ� ைகைய ெதா@கவிட :9யாம� ஓ3 இற(ைக ெபால 

B(கி(ெகா�ேட ஓட ேவ�9யி�+த�. ஓ3 இற(ைக;ட� ெரயி� பி�னா� ‘ேஹா�டா�, 

ேஹா�டா�’ எ�' கதி(ெகா�� ேபாவ� அவM(/, ெபா�தமி�லாத� ஒ�ைற2 ெச�;	 

உண3ைவ( ெகா�த�. ஒ�ைற இற(ைக;ட� ப8 பி�னா� கதி(ெகா�� ேபாவதாவ� 

ஓரளF ச6யாக இ�(/	. 

 

ப8! ப8ஸா�தா� இ+த அவதி. அவ� வ H�9லி�+� ெரயி� நிைலய	 ேபா�2 ேசர ஏ� 

ப8ஸி� ஏறினா�? N�ைட இ�M	 ெகாEச	 ெப6தாக இ�+�, ெப�9;	 இ�M	 ெகாEச	 

ெப6தாக இ�+தா� ப8ஸி� ெரயி� நிைலய	 ேபா�2 ேசரலா	 எ�' ேதா�றிேய இ�(கா�. 

ப8ஸி� அவ� ஏறிய ேநரதி� I�ட	 அதிக	. ஒUெவா� 8டா,பிW	 பி� வழியாக 

ஆ�கA	 :�வழியாக, ெப�கAமாக, பிரயாணிக4 ஏறியவ�ணேம இ�+தா3க4. யா�ேம 

9(ெக� வா@/வைத, ப�றிய எ�ணேம இ�லாத�ேபால ேதா�றினா3க4. அவ3க4 9(ெக� 

வா@காதவைர க�ட(ட3 ப8ைஸ நகர2 ெச�வதாக இ�ைல. இதி� ந�வி� சிறி� ேநர	 

மைழ Bற�. சாைலயி� ஒேர மா�க4; அ�ல� மா�� வ�9க4. ெப�2சாளி ச+� கிைடத 

ம��	 த� ெப�த, தினெவ�த உடைல ம+த கதியி� வைள�, ேபாவ�ேபால, ப8 

:�ேனறி(ெகா�9�+த�. ெப�2சாளி வயி�'(/4 ஒ�ைற இற(ைகைய வி6� நி�' 

ெகா�� அவ� ெரயி� நிைலய	 அைடவத�/4 அவ� வயி' நிர+தரமாக( க$தி� 

த@கிவி�ட�. ெரயி� நிைலய	 எ@ேகேயா, ெரயி� நிைலயதி� ெபயைர2 ெசா�லி ப8 நி�/	 

இட	 எ@ேகேயா, அ+த இடதிலி�+� ஒ�ைற2 சிற/ட� ஒ� ப3லா@/ ஓ9 வ+தா�. ஒ� 

ப3லா@கா? ஒ� ைம� Iட இ�(/	. 

 

வழியி� ப�டாணி வ�9(கார�. வாைழ,பழ	 வி�பவ�. ெச�,. � ைஹபவ�. ஒ� 

/Lட ேராகி. ஐ+� /ழ+ைதகைள வ6ைசயாக B@க ைவ�, பி2ைச ேக�/	 ஒ� /�	ப	. 
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ஐ+� /ழ+ைதக4 ஒேர சமயதி� ஒேர இடதி� எ,ப9 B@க :9;	? /ழ+ைதகைள( 

ெகா�' கிடதி வி�டா3களா? ஐேயா! இ�' ெகா�' கிடதிவி�டா� நாைள? இ�ைல 

/ழ+ைதகைள எ,ப9ேயா B@க,ப�ணி வி�டா3க4. மய(க ம�+� ெகா�தி�,பா3க4. 

ஆமா	, அ�தா�. /ழ+ைதக4 நா(கி� மாசி(காைய அைர� தடவிவி�9�,பா3க4. பாவ	, 

/ழ+ைதக4. 

 

அ,.ற	 மய(க:றாத /ழ+ைதக4 ெநா�9கைள ைச(கிைள த4ளி(ெகா�� 

வ�கிறவ�. :�டா4, இ,ப92 ைச(கிைள நைடபாைதயி� உ��9(ெகா�� வ+தா� ஒ�ைற2 

சிற/ட� ெரயிைல, பி9(க ஓ�	 ஜ+�(க4 எ@ேக ேபாவ�? அவைன2 ெசா�ல உ9யா�. அவ� 

ைச(கிளி� கா�' இற@கியி�(/	. விள(/ இ�லாம� இ�(/	. விள(/ இ�லாம�ேபானா� 

ேபாa8கார� பி9�, ேபா� வி�வா�. இேதா இ,ேபா� ஒ� ேபாa8கார� எதிேர நி�கிறா�. 

நைட பாைத(கார3கைள நி'திவி�� வ6ைசயாக நா�/ லா6க4 கட+� ெச�ல வழி 

ெகா�தி�(கிறா�. நா�/ லா6க4. ஒUெவா�'	 Jதமாக இ�(கிற�. Jத@களா� ேவகமாக, 

ேபாக :9யா�. மிக மிக2 சாவதானமாகதா� அவ�றி� அைசF. Jத@க4 நிைனதா�  

மாயமாக மைற+�ேபாக :9;	. அலாFதHM(காக ஒ� அர�மைனைய அதி� B@/	 

அரச/மா6;ட� ஒ� கணதி� க� :�னா� ெகா�� வ+� நி'த :9;	. ஆனா� 

ெரயிW(/,  ேபா/	 அவைன ஒ� ;க	 அ+த நைடபாைதேயாரதி� நி'திைவ� வி�	. 

 

ஆயி�', நிைலயைத அைட+தாயி�'. ெரயி� கிள	ப இ�M	 ஐ+� நிமிஷ	 

இ�(கிற�. 9(ெக�ைடயாவ� :�னா� வா@கி ெதாைலதி�(க( Iடாதா? நா�/ டF� 

.(கி@( ஆபீ8க4. அ@ேக 9(ெக� ெகா�,பவ3க4 பகெல�லா	 ேவைலயி�லாம� ெவ�றிைல 

பா(/, ேபா�� �,பி(ெகா�� இ�,பா3க4. இவ� 9(ெக� வா@க, ேபாயி�+தா� 

ெவ�றிைல பா(/, ேபா�� அைர,பதிலி�+� ஓ3 இைடெவளி கிைடதேத எ�' இவM(/ 

மி/+த ந�றி;ட� 9(ெக� ெகா�தி�,பா3க4. யாேரா ெசா�னா3க4, ெரயி� 

நிைலயதிேலேய 9(ெக� வா@கி(ெகா4ேள� எ�'. யா3 அ+த மைடய�? ப(க� வ H�� 

த9ய�. அ+த :�டா4 ெசா�னாென�' இ+த :�டாA	, ‘எ�லா	 அ,.ற	 

பா3�(ெகா4ளலா	’ எ�' இ�+�வி�டா�. 

 

இ,ேபா� ெரயி� நிைலயதி� 9(ெக� ெகா�(/	 இடதி� ஏக( I�ட	. கிZ வ6ைச. 

எ�லா�	 வ6ைசயாகேவ வ+� 9(ெக� வா@கி(ெகா�� சி�லைற ச6யாக இ�(கிறதா எ�' 

ச6 பா3�, ேபாக ேவ�9ய நி3,ப+த	. ெரயிைல, பி9(க ேவ�டாெம�றா� கிZ வ6ைசயி� 

ஒ$@காக நி�', 9(ெக� வா@கி2 சி�லைற ச6பா3�( ெகா�� ேபாகலா	. ஒ�'ேம ெச�ய 

ேவ�டாெம�றா� எ�லா2 ச�ட தி�ட@கைள;	 ஒ$@காக அdச6�,ேபா� ந�ல 

பி4ைளயாக, ப�9னி கிட+� சாகலா	. அ+த நைடபாைத, பி2ைச(கார( /ழ+ைதக4ேபால. 

அ+த( /ழ+ைதக4 சாகாம� இ�(க ேவ��	. பி2ைச வா@கி2 ேசக6�( ெகா�9�(/	 
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அ+த ஆ� ெப� இ�வ�	 அ+த( /ழ+ைதகளி� அ,பா அ	மாவாக இ�(க ேவ��	. அ,ப9 

இ�லாமW	 இ�(கலா	. பி2ைச(கார3கA(/ அ,பா ஏ�? அ	மா ஏ�? அ,பா அ	மா 

இ�லாமW	 இ+த உலகதி� இ�(க :9;மா? அ+த( /ழ+ைதகA(/ அவ3க4 அ,பா அ	மா 

இ�ைல. எ@ெக@ேகேயா கிட+த ஐ+� /ழ+ைதகைள2 ேச3� மய(க ம�+� ெகா�� 

நைடபாைதயி� கிடதி அவ3க4 பி2ைச எ��(ெகா�9�+தா3க4. அ+த( /ழ+ைதகA(/	 

தி�ன ஏதாவ� ெகா�,பா3களா? ெகா�(க ேவ��	. அ,ப9 தி�ன( ெகா�(காம� எதைன( 

/ழ+ைதக4 அ,ப9 மய(கதிேலேய ெச�, ேபா�வி�கி�றனேவா? அ,பா அ	மா இ�+� 

இேதா இவ� மய(க	ேபாடாம� பி2ைச(காக( காதி�(கிறா�. பி2ைசயி� ஒ� I�ட+தா�, 

இேதா இ+த 9(ெக� ெகா�(/	 இடதி� நி�' ெகா�9�,ப�. ெரயி� கிள	ப இ�M	 ஓ6� 

நிமிஷ	 இ�(/	. 

 

இவ� 9(ெக� வா@/வத�/	 அ+த ேநர	 :9வத�/	 ச6யாக இ�+த�. இ,ேபா�Iட 

ஓ9,ேபா�, பி9� விடலா	. ந�ல ேவைளயாக மா9,ப9 ஏறி இற@க ேவ�9யதி�ைல. 

அ,ப9;	 Q' அ9 Bர	 இ�(/	ேபா� வ�9 நகர ஆர	பி�வி�ட�. 

 

ஓ9னா�. பிளா�பாரதி� உலகதி� இ�லாத� இ�ைல. எ�லா	 Iைட Iைடகளாக, 

N�ைடகளாக, இ�+தன. தகர ட,பா(களாக. இவ� ேமாதிய ஒ� Iைட திDெர�' கி�2 

கி`2ெச�' கதி�'. ேகாழிக4. Iைட Iைடயாக உயிேரா� ேகாழிக4. Iைட(/4 நகர 

:9யாதப9 அைட�ைவ(க,ப�ட ேகாழிக4. அவ�றினா� கததா� :9;	. Iவ :9யா�. 

அைததா� ெச�தன, இவ� ேமாதியFட�. அ,.ற	 இ+த தபா�கார3களி� த4Aவ�9. 

வ�9யி� மைலமைலயாக தபா� ைபக4. .ைட�,ேபான தபா� ைபக4. எUவளேவா ஆயிர	 

ேப3 எUவளேவா ஆயிர	 ேப�(/( க9த	 எ$தியி�(கிறா3க4. ேந6� பா3�, ேபச 

:9யாதைத எ�லா	 க9தமாக எ$தியி�(கிறா3க4. இவ3க4 ேந6� பா3தா�தா� எUவளF 

ேபச :9ய,ேபாகிற�? க9ததி�, ‘இ@/ யாவ�	 நல	. த@க4 நலமறிய ஆவலாயி�(கிேற�’ 

எ�' ம' சி+தைன இ�லாம� எ$திவிடலா	. க9ததி� அ� ஒ� ெசௗக6ய	. 

 

இ,ப9 ஓ9(ெகா�ேட இ�+தா� ெரயிைல, பி9� விட :9;மா? :9யலா	. 

ெரயிலி� ேவக	 /ைறவாக இ�+�, த� ேவக	 அதிகமாக இ�+தா�. ஆனா� ஒ� 

Yதிரதி�ப9 பி�னா� ஓ�கிறவ� :�ேன ேபாவைத எ�9,பி9(க :9வதி�ைல. இ�+த 

ேபாதிW	 ஓ9(ெகா�9�(க ேவ�9யி�(கிற�. இ+த ெரயிைல, பி9�விட ேவ��	. 

 

“ேஹா�டா�, ேஹா�டா�!” எ�' கதி(ெகா�� ஒ�ைற2 சிறைக வி6�(ெகா�� 

ைபயி� திணிதி�(/	 அWமினிய த	ள3 கண�(/ ஒ� தர	 அவ� விலா எW	ைப 

தா(க, அவ� ெரயி� பி�னா� ஓ9னா�. திDெர�' பிளா�பார	 :$(க( காலியாக, 
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ேபா�வி�ட�. அவ� அ+த ெரயி� இர��+தா�. இ,ேபா� நி2சய	 ஓ9,ேபா�, 

பி9�விடலா	. ஆனா� ெப6ய :��(க�ைடயாக ஒ� ெப6ய உ�வ	 எதிேர நி�கிற�. கடF4. 

 

“த4ளி நி�W@க4! த4ளி நி�W@க4! நா� அ+த ெரயிைல, பி9(க ேவ��	.” 

 

“அ+த ெரயிைலயா?” 

 

“ஆமா	.அைத, பி9தா�தா� நா� நாைள( காைல அ+த ஊ3, ேபா�2 ேச�ேவ�. 

நாைள( காைல அ+த ஊ3, ேபா�2 ேச3+தா�தா� நாைள ப� மணி(/ அ+த இ�ட3விZF(/, 

ேபாக :9;	. த4ளி நி�W@க4! த4ளி நி�Wஙக4!” 

 

”ேவைல கிைட�வி�மா?” 

 

“ேவைல கிைட(க ேவ��	. ேவைல கிைடதா�தா� நா� அ+த நைடபாைத( 

/ழ+ைதக4 ேபா� சாகாம� இ�(க :9;	. என(/, பிற(/	 /ழ+ைதகைள நா� 

நைடபாைதயி� கிடதாம� இ�(க :9;	. த4ளி, ேபா@க4! த4ளி, ேபா@க4!” 

 

“நH எ�ன ஜாதி!” 

 

“நா� எ�ன ஜாதியாக இ�+தா� எ�ன? நா� ஒ� சட@/, க3ம	 ெச�வதி�ைல. ெப6தாக 

மீைச வள3�(ெகா�9�(கிேற�. ேஹா�டலி� ெச�' எ+த மி�கதி� இைற2சி 

ெகா�தாW	 தி�கிேற�. சாராய	 /9(கிேற�. என(/ ஜாதி கிைடயா�. த4ளி, ேபா@க4! 

த4ளி, ேபா@க4!” 

 

“நH உன(/ ஜாதி இ�ைல எ�பத�காக அவ3க4 உன(/ ஜாதி இ�ைல எ�' நிைன(க, 

ேபாகிறா3களா?” 

 

“ேபா, த4ளி! ெப6ய கடF4.” 
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மீ��	 ஒ�ைற2 சிற/, ேஹா�டா�. அWமினிய த	ள3. இ+த2 சனிய� அWமினிய 

த	ளைர ேவ' இடதி� திணிதி�+தா� எ�ன> இ,ேபா� ேநரமி�ைல. இ+த த	ளேர எத�/? 

த�ணH3 /9,பத�/ அ�ல; நாைள ஓ6டதி� உ�கா3+� ஒ$@காக சவர	 

ெச��(ெகா4வத�/தா�. எ� எ,ப9, ேபானாW	 இ�ட3விZF(/ :க2 சவர	 

ெச��ெகா�� ேபாக ேவ��	! இ+த( கடFA(/ ெத6;ேமா என(/ ேவைல 

கிைட(காெத�'? 

 

இ�M	 இர�ட9 எ�9, பி9தா� ெரயி�. ெம�வாகதா� ேபா�(ெகா�9�(கிற�. 

ஆனா� ஓ3 அவதி; ெரயலி� கைடசி, ெப�9யி� ஏறி( ெகா4ள :9யா�. அ� கா3� வ�9யாக 

இ�(/	 :�'	 N9ய பா3ச� ெப�9யாக இ�(/	. ஆதலா	 ெரயிைல எ�9, பி9தா� 

ம��	 ேபாதா�. ஒ�றிர�� ெப�9கைள;	 கட+� ெச�ல ேவ��	. மீ��	 கடF4. 

 

”அட ராம2ச+திரா! ம'ப9;மா?” 

 

“ஏேதா உ�ேம� ப6தாப	. அதனா�தா�.” 

 

“அ,ப9யானா� வ�9ைய நி�க2 ெச�;	.” 

 

“நானா உ�ைன வ�9 பி�னா� ஓட2 ெசா�ேன�? ஒ� ப� நிமிஷ	 :�னதாகேவ 

கிள	பியி�(க( Iடா�?” 

 

“ஏேதா எ�லா	 ஆயி�'. இனிேம� எ�ன ெச�வ�?” 

 

“அ,ேபா� அdபவி(க ேவ�9ய�தா�.” 

 

“இைத2 ெசா�ல நH எத�/? நா�தா� அdபவி�( ெகா�9�(கிேறேன. த4ளி ேபா	/” 

 

இர�� :ைற கடF4 த6சன	 ஆயி�'. ேந�(/ ேநராக. எதைன ப(த3க4, எUவளF 

:னிவ3க4 எUவளF ஆ��(கால	 எ,ப9ெய�லா	 படாதபா� ப�9�(கிறா3க4! இ�லாத 
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தியாக@க4 .6+தி�(கிறா3க4! .�ைம,பிதனாவ� வ H��(/ அைழ�, ேபா� ஒ� ேவைள2 

ேசா' ேபா�டா3. நாேனா த4ளி, ேபாக2 ெசா�லிவி�ேட�. கடF4 எ�றா� எ�ன எ�' 

ெத6+தா�தாேன? 

 

இ,ப9 ஓ9 ஓ9;	 ஐ+� நிமிஷ, ப� நிமிஷ( கால தாமததி� எUவளேவா 

தவறி,ேபாயி�(கிற�. தவறி, ேபாவத�ெக�ேற தி�டமி�� கா6ய@கைள தாமதமாக2 ெச�ய 

ஆர	பி� அ,.ற	 இ�லாத ஓ�ட	 ஓ9, கைடசியி� எ�ன ஓ9னாW	 :9யா� எ�' ஆ/	 

ேபா�, “பா3! எ� �ரதி3Lட	! பா3, எ� தைலெய$�!” எ�' ெசா�ல2 ெசௗக6யமாக 

இ�(கா�? 

 

நாைளேயா� இ�பைத+� :9கிற�. இனி இ+த மாதி6 இட@களி� உதிேயாக	 

எதி3பா3(க :9யா�. ேவைல வா�,. எ�ப� நாைள எ�பதா� அ,ப9ேய ஒ�'(/( 

காலாகிவி�	. :$ ேவைலவா�,பி� ப9,. :9+� இ+த ஆ' வ�ஷ@களி� வி��வி�� 

எ�பெதா� நா�களி� தின(Iலி ேவைல. ஒ� மாத	 நா�/ நா�க4 ஒ� ப�டாபீஸி� 

த�காலிகமாக. அUவளFதா�. ஒ� ேவைள ேவைல(ெக�' உ�ைமயாகேவ தHவிரமாக :ய�சி 

ெச�யவி�ைலேயா? :ய�சி. விடா:ய�சி. தHவிர :ய�சி. :ய�சி தி�விைனயா(/	. :ய�சி 

தி�விைன ஆ(/	. பண(கார� ஆகலா	. பண	 வ+தா� ெரயி� நிைலய�(/ ப8ஸி� வர 

ேவ�டா	. ஒ� டா(ஸியி� /றித ேநர�(/ வரலா	. ெரயி� பி�னா� சிறெகா9+த 

ெந�,.(ேகாழிேபால ஓட ேவ�9யதி�ைல; அ�F	 “ேஹா�டா�. ேஹா�டா�” எ�' 

கதி(ெகா��. இ+த ேஹா�டா� எ�ற ெசா�ேல த6திரதி� /றியீ�. 

 

நக3+� ெகா�ேட இ�(/	 உலகைத ேஹா�டா� ெசா�லி நி'திவிட :9;மா? 

உலக	 நக3+�ெகா�டா இ�(கிற�? பய@கரமான ேவகதி� அ�ட ெவளியி� சீறி, 

பா�+�ெகா�9�(கிற�. அ� ம��	 அ�ல. இ�M	 ஆயிர(கண(கான, ேகா9(கண(கான 

அ�ட@க4, உலக@க4, தைல ெதறி(/	 ேவகதி� சீறி, பா�+� ெகா�9�(கி�றன. 

இதைன அ�ட சராசரங(ைள2 சி�L9�வி�� அவ�ைற( கன ேவகதி� B(கி 

எறி+�வி�� இ+த( கடF4 எ� :�னா� நி�' நா� ஓ�வைத த�(கிற�! 

 

நா� எ@ேக ஓ9(ெகா�9�(கிேற�? ஒ� ெரயிைல, பி9(க; இ+த ெரயி� நிைலயதி� 

பிளா�பாரதி� நகர ஆர	பி�வி�ட ஒ� ெரயிைல, பி9(க. நா� ெரயிைல, பி9(க ேவ��	. 

அ�ல� அ� எ�ைன வி��, ேபா�விட ேவ��	. இ+த இர��தா� சாதிய	. இத�/ 

எUவளF ேநர	 ஆக,ேபாகிற�? அைர நிமிட	. அதிக	 ேபானா� ஒ� நிமிட	. ஆனா� இெத�ன 

மணி(கண(காக2 சி+தைனக4? எதைன சி+தைனக4, எUவளF எ�ண@க4! எ�ண@க4 

எ�ப� வா3ைதக4. வா3ைதக4 கால�(/ உ�ப�டைவ. இUவளF ேநரதி� அதிகப�ச	 
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இUவளF வா3ைதகேள சாதிய	 எ�ற காலவைர(/ உ�ப�டைவ. ஆனா� மணி(கண(கி� 

எ�ண@கைள ஓடவி��( ெகா�9�(கிேற�! கடFைள(Iட( ெகா�� வ+�வி�ேட�! 

கடF4 கால�(/ உ�ப�டவரா? 

 

என(/ ெத6யா�. என(/ காலேம எ�னெவ�' ெத6யவி�ைல. ெச�ைகேய கால	. 

அ�ல� ஒ� ெச�ைக(/	 அ�தத�/	 உ4ள இைடெவளி. ெச�ைக, இைடெவளி இர��	 

கல+தேத கால	. அ�ல� இர��ேம இ�ைல. எ�ைன, ெபா'த�தா� கால	. எ� உண3F(/ 

ஒ�ைற வி�� அ�த� எ�' ஏ�ப�	ேபா�தா� கால	. அ,ப9ெய�றா� எ�ைன, 

ெபா'தவைரயி� ெரயி� நி�' ெகா�9�(கிற�. அ� கிள	பிவிடவி�ைல நா� அைத, 

பி9,பத�/ அைத �ரதி(ெகா�� ேபாக ேவ�9யதி�ைல. இ+த ஓ�ைட, ெப�9, 

உ,பி,ேபான ைப;ட� தி�டா9 த�மாறி ஓட ேவ�9யதி�ைல. ஆனா� அ,ப9 இ�ைல. 

கால	 என(/ ெவளிேயதா� இ�(கிற�. இ�பைத+� ஆ��க4.  ஆ' ஆ��க4. 

எ�பெதா� நா�க4. ஒ� மாத	 நா�/ நா�க4. ப8சி�. ெப�2சாளி ஊ3த�. ஐ+� 

/ழ+ைதக4. Iட நிைறய( ேகாழிக4. கி`2 கி`2.  ெகா(கர(ேகா இ�ைல. இ	:ைற கடF4 

பிரதிய�ச	. 

 

கடF4 எ�றா� எ�ன? எ� மன, பிரா+தி. கடFைள, பா3தவ3 யா3? அவ�(/ எ�ன 

அைடயாள	 Iற :9;	? அவ3 எ�M	ேபாேத கடF4 ஏேதா ஆ� பா� ேபால ஆகிவி�ட�. 

கடF4 ஆ� பாலா? ஐ+� /ழ+ைதக4 மய(க ம�+� ெகா�(க,ப�ட /ழ+ைதகA(/( கால	 

நி�'வி�ட�. நா� ஓ9(ெகா�9�(கிேற�. ெரயி� ப(கதிேலேய ஓ9(ெகா�9�(கிேற�. 

எ�ன? எ@ேக ெரயி�? எ@ேக ெரயி�? 

 

அவ� 9(க� ெகா�,பவ3 ெகா�த பா(கி2 சி�லைறைய வா@கி2 ச�ைட, ைபயி� 

ேபா��( ெகா�டா�. உ,பியி�+த ேதா4 ைபயா� ஒ� ைகைய மட(க :9யாம� அ,ப9ேய 

அக�றி ைவ�(ெகா�� பிளா�பாரதி� நி�'ெகா�9�+த ெரயிலி� ஏறி( ெகா�டா�. 

ைபயி� திணி� ைவதி�+த அWமினிய த	ள3 விலா எW	பி� இ9(/	ேபா� அவM(/ 

வலி(கதா� ெச�த�. 
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ெட0லி� ஷ06'� எ6' Cழ ேவ67"� அணி த மனித0 - 

ஜி. நாகராஜ� 

 

ேபாa8 ெர�� இ�(கலா	 எ�' ந	பகமான தகவ� வ+தி�+ததா�, கதைவ திற+� 

ைவ�(ெகா�� வ H�� வாசலி� நி�க ேவ�டா	 எ�'வி�டா� அதா�. 'ஒ� மாத�(/ 

:� வ H�ைடவி�� ஓ9வி�ட கமலாைவ, ப�றி ஒ� ெச�தி;	 இ�ைல. ஓண�(/, பிற+த 

ஊ3 ேபாயி�+த சரசா இ�M	 தி�	பி வரவி�ைல. ெவளி( கதைவ அைட�வி�� ேரழிைய 

அ�தி�+த அைறயி� /ழ� விள(ெகாளியி� ெமைத( க�9லி� மீ� தனிேய உ�கா3+தி�+த 

ேதவயாைன(/ அW,. த�9�'. 

 

ஏேதா நிைனF வ+தவளா� ேரழியிலி�+� ப9(க��களி� வழிேய ஏறி மா9யைற(/2 

ெச�' விள(ைக, ேபா�டா4. அ@/ கீழைறைய( கா�9W	 ச�' அதிகமான வசதிக4 

இ�+தன. பலவைக அ+நிய நா��, பட@க4 =வைர அல@க6தன. அைறயி� மிக, ெப6ய 

ெச�9நா��( க�9� ஒ�'	. அத� மீ� 'டபி�' ெமைத ஒ�'	 =வேராரமாக இ�+தன. 'ைந� 

.(கி@'/(/ ம��ேம ெப�	பாW	 பய�ப�த,ப�� வ+த அUவைற ெச�ற ஒ� மாத காலமாக 

மனித நடமா�ட	 அ�'( கிட+த�. கமலாF(/தா� 'ைந� .(கி@' ராசி அதிக	. ேதவயாைன 

க�9லி� மீ� இ�+த ெமைதைய இேலசாக தி�,பி, அத� அ9யிலி�+� ஒ� நHளமான அைர 

இE= மணி(கயி�ைற எ�தா4. அவ4 ஊ6லி�+� வ�	ேபா� அவள� தாயா3 அவள� 

ப�(ைகைய( க��வத�/, பய�ப�திய கயி' அ�. அைறயி� ந�வி� நி�'ெகா��, 

கயி�றி� உ'திைய2 ேசாதி,ப� ேபால அைத, பலவிட@களி� இ$�வி��(ெகா�ேட, 

ேமேல அைறயி� ெந�'( க�ைண, பா3தா4. உதிரதி� ஒ� இ�	. வைளய	 

ெதா@கி(ெகா�9�+த�. அ� க�9லி� விளி	.(/ ேந3 ேமேல ச�' விலகி அைம+தி�+த�. 

க�9லி� மீ� நி�'ெகா��, கயி�ைற( ெகா�� வைளயைத எ�ட :9;மா? ந�வி� இ�+த 

ெம3(/6 விள(கி� ேம�பாதி, ஒ� வைள+த தக�9னா� மைற(க,ப�9�+ததா�, வைளய	 

ெதளிவாக( க�கA(/(/, படவி�ைல. ச�' அவசரமாக( கீேழ ெச�' �ணி உல3த, 

பய�ப�	 நHளமான N@கி� கழிெயா�ைற எ�� வ+தா4. க�9லி� மீ� நி�'ெகா��, 

கழியி� ஒ� dனியி� கயி�ைற2 ெசWத :9;மா எ�' பா3தா4. கீேழ கதF த��	 சத	 

ேக�ட�. கழிைய;	 கயி�ைற;	 க�9லி� ேபா��வி��, கீேழ ஓ9னா4. ெவளி( கதைவ 

திற(/:� ச�' தய@கினா4. கதைவ யா�	 த�டவி�ைல எ�ப�ேபா� ப�ட�. அ�த 

J@காவன� வ H�9� கதF திற(/	 சத	 ம��ேம ேக�ட�. கதவி�(கி� வழிேய யா�	 

நி�'ெகா�9�+தனரா எ�' பா3தா4. யா�	 நி�'ெகா�9�+ததாக, படவி�ைல. 

ேதவயாைன மா9,ப9யைற(/ வ+தா4. 
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மீ��	 கழிைய( ெகா�� கயி�ைற வைளயதி� உ4ேள ெசW�	 :ய�சியி� 

ஈ�ப�டா4. ேதா4ப�ைடகளி� ேநாF எ�த�. :கதி� விய3ைவ அ�	பி, ெந�றி விய3ைவ 

ஜUவா�, ெபா�ைட( கைர� வழி+த�. ேதவயாைன(/ ஒ� ேயாசைன வ+த�. அவசர 

அவசரமாக( கழிைய;	 கயி�ைற;	 தைரயி� ேபா��வி��( கீேழ ஓ9வ+தா4. .ழ(கைடயி� 

ஒ� ச�னல�ேக கிட+த அைரய9 நHளமான ��,பி9த ஆணிெயா�ைற( க��பி9தா4. 

அைத எ��(ெகா�� மா9யைற(/ வ+தா4. ஆணியி� ந�வி� கயி�றி� ஒ� dனிைய 

இ'க( க�9னா4. அவ4 இ$த இ$,பி� கயி' ைகைய அ'�வி�ட�. வலி ெபா'(காம� 

ைகயி� எ2சிைல �,பிவி��, அத� மீ� ஊதி(ெகா�டா4. க�9லி� மீ� நி�'ெகா�� 

கழியி� உதவியா� ஆணிைய இ�	. வைளய�(/4 ெசWத :ய�றா4. ஆணி கழி dனியி� 

8திரமாக அைமயாம� ெபா�, ெபாெத�' கீேழ வி$+த�. ஒ� நிமிஷ	 இைள,பாறிவி��, 

ைக ந�(கைத;	 ச6ப�தி(ெகா�டா4. பிற/ ஆணிைய இ�	. வைளய�(/4 ெசW�	 

:ய�சியி� ஈ�ப�டா4. ஆணியி� ஒ� பாதி வைளய�(/4 dைழ+தாW	, ம' பாதி 

dைழவைத( கயி�றி� :92= தைட ெச�த�. கயி�றி� கன:	 ஆணி வைளய�(/4 

ெச�வைத த�த�. கயி' நHளமான கயி'. அUவளF நHள	 Iடாெத�' ேதவயாைன(/, 

ப�ட�. கயி�ைற, ேபா�மான அளF(/ ெவ�ட( கதி எ@/ கிைட(/	 எ�' ேயாசிதா4. 

வ H�9� கதி ஒ�'	 கிைடயா�. பிேள�? அ�F	 இ�ைல. ேதவயாைன(/ அ�,ப@கைர 

அ6வா4மைன நிைனF(/ வ+த�. /தி� கீேழ ெச�' அ6வா4மைணைய எ�� வ+தா4. 

க�9லி� விளி	பி� நி�'ெகா��, த� க$�(/	 இ�	. வைளய�(/	 உ4ள 

இைடெவளிைய;	, ='(/ விட ேவ�9ய நHளைத;	 உேதசமாக( கயி�ைற ��9(க 

ேவ��	 எ�' தH3மானிதா4. ந�ல ேவைளயாக அ6வா4மைண ச�', பதமாகேவ 

இ�+ததா� , கயி�ைற ந'(/வதி� சிரம	 இ�ைல. ம�ெறா� ேயாசைன;	 ேதவயாைன(/ 

வ+த�. அ6வா4மைணைய( ெகா�ேட கழியி� ஒ� dனிைய சிறிதளF(/ இர�டாக 

வ/�(ெகா�டா4. இ,ேபா� கயி�' dனிைய( கழிdனியி� இ�+த பிளவி� கUவைவ�( 

கயி' கீேழ ந$வாதவா' கழிைய உய3த :9+த�. இUவா' ஆணிைய வைளய�(/4 

ெசWதி, ஆணி வைளயைத( /'(காக அ$தி(ெகா�9�(க, கயி' ேந32ெச@/தாக 

ெதா@/மா' ெச�தா4. க�9லி� விளி	பி� நி�'ெகா�� கயி�றி� dனி,.ற	 தைல 

ெச�WமளF(/ ஒ� வைளய	 ெச�� ='(/ :92=, ேபாட, பா3தா4 ேதவயாைன. ='(/ 

:92=	 ச6யாக விழவி�ைல. அவA(/ இதிெல�லா	 அMபவ	 ேபாதா�. இர�� N�' 

ேதா�விகA(/, பிற/, ஒ�வாறாக :92= ச6யாக வி$+த�. அ,ேபா� கீX( கதைவ யாேரா 

த��	 சத	 ேக�ட�. ேதவயாைன ச�' தய@கினா4. கீேழ கதைவ த��	 சத	 

பல,ப�ட�. 'இ,ேபா� இ�(/ எ�ன அவசர	?' எ�' நிைனதவ4 ேபா�, ேதவயாைன கீேழ 

ஓ92ெச�', ேசைல :+தாைனயா� :கைத ஒ�றிவி�� ஆைடகைள;	 ச6 ெச�தவாேற 

ெவளி( கதைவ திற+தா4. 

 

அதாM	 ேவெறா�வ�	 ெவளிேய அைற ெவளி2சதி� நி�' ெகா�9�+தன3. 
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''கதெவ ெதற(க இ+ேநரமா?'' எ�றா� அதா�. 

 

''ேமேல இ�+ேத�'' எ�றா4 ேதவயாைன. 

 

''கதைவ அைட2சி��, ைல�ைட அைண2சி�� இ��னா, ஒ�ேன யா� ேமேல ேபாக2 

ெசா�ன�?'' எ�'ெகா�ேட அதா� dைழயF	, Iட இ�+தவ�	 உ4ேள dைழ+தா3. 

 

''உ	, ைல�ைட, ேபா�'' எ�'வி�� அதா� ெவளி(கதைவ அைடதா�. ேரழி 

விள(ைக, ேபா�டா4 ேதவயாைன. அதான Iட வ+தி�+தவ3 ந�றாக வள3+� இ�+தா3. 

அைர/ைற பாகவத3 கிரா,ேபா�, ெட3லி� ஷ3��	 எ�� :ழ ேவ�9;	 அணி+தி�+தா3. 

வழ(கமாக வ�பவ3கைள, ேபா� அவைளேய உ�' ேநா(கா� ேரழிைய;	, ேரழிைய 

ஒ�9யி�+த அைறைய;	 =�':�'	 பா3�( ெகா�9�+தா3. ''ச6தாேன@க?'' எ�றா� 

அதா�, அவைர, பா3�. 

 

ேரழிைய அ�தி�+த அைறயிM4 dைழ+�, /ழ� விள(ெகாளியி� அைறயி� 

=வ3கைள ேமW	 கீ$	 பா3�வி��, ''பரவாயி�ைல, எ�லா	 =தமாகேவ வ2சி�(கீ@க'' 

எ�றா3 அவ3. 

 

''இ@ேக எ�லா	 =தமாகதா� இ�(/	'' எ�றா� அதா� க4ள2 சி6,ேபா�. ''அ,ப 

நா வ3ேற�.'' 

 

''பண	?'' எ�றா3 வ+தவ3. 

 

''எ�லா	 டா(ட3கி�ேட வா@கி(கேற�'' எ�'ெகா�ேட ெவளிேயறினா� அதா�. 

 

ெவளி( கதைவ2 சாதி த4ளிவி��, ேரழி விள(ைக;	 அைண�வி��, 

வ+தவ6ட�, ''வா@க'' எ�' Iறி(ெகா�ேட ேரழிைய அ�தி�+த அைறயி� /ழ� விள(கி� 

பிரகாசதி� பிரேவசிதா4 ேதவயாைன. அவ4 ேநராக2 ெச�' க�9லி� அம3+தா4. அவ3 

தய@கியவா' அ�கி� வ+� நி�றா3. 
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''இ,ப9 உ�கா�@க'' எ�றா4 அவ4. 

 

''இ�ேல, அ+த ேரழி ஓர�ேல ஒ� நா�காலி இ�(ேக, அைத எ�தி�� வா'' எ�றா3 

அவ3. அவ4 சி6தா4. 

 

''எ,ேபா�ேம சா�F நா�காலியி� =கமா� ப��தா� என(/, பழ(க	'' எ�' அவ3 

விள(கினா3. 

 

பல3 அ+த2 சா�வான பிர	. நா�காலியி� உ�கா3+�ெகா�� ேதவ¨யாைனைய( 

ெகாEசிய���. எனேவ உட� எ$+� பிர	. நா�காலிைய எ�� வ+� க�9லி� அ�ேக 

அைத, ேபா�டா4. அவ3 சா�F நா�காலியி� சா�+�ெகா�டா3; அவ4 மீ��	 க�9லி� 

உ�கா3+�ெகா�டா4. இ�வ�	 ஒ�வைரெயா�வ3 ேநா(கி( ெகா�டன3. 

 

''நH அழகா இ�(ேக'' எ�றா3 அவ3. அவ4 சி6தா4. 

 

''ெகாEச	 ேசைலைய ெவெல(கி(க'' எ�றா3 அவ3. அவ4 மீ��	 சி6தா4. ''உ	, 

ேவ9(ைக(/2 ெசா�லேல; ஒ� மா3ப :$=	 மைற(காதப9 ேசலய ெகாEச	 ெவெல(கி, 

ேபா��(க.'' 

 

அவ4 அUவாேற ெச�தா4. 

 

''ெகாEச	 நிமி3+� உ�கா�.'' 

 

அவ4 மீ��	 சி6தா4. 

 

''ெகாEச	 நிமி3+� உ�காேர�'' எ�' ெகாE=வ� ேபா� அவ3 ெசா�னா3. 

 

''நH@க எ�ன ேபா�டா, பட	 பி9(க, ேபாறH@களா?'' எ�' அவ4 சி6தா4. 
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''ஆமா, அ,ப9தா� வ2சி(கேய�'' எ�றா3 அவ3. 

 

அவA	 அவள� ேசைலைய;	, :9ைய;	 ஒ� ைச`கM(/ :� உ�கா3+� ச6 

ெச��ெகா4வ�ேபா� ச6 ெச��ெகா�டா4. ச�' ேநர	 அவைள, பா3� ரசி�வி��, ஏேதா 

/ைற க�டவரா�, ''உ�கா3+தி�+தா ச6யா,படலேய; ெகாEச	 ப��(க'' எ�றா3 அவ3. 

 

''நH@க உ�கா3+�தாேன இ�(கீ@க, ெவ'மேன'' எ�றா4 அவ4 சி6(காம�. 

 

''நா� இ@ேக உ(கா+� இ�+தி��, ேபாகதாேன வ+தி�(ேக�'' எ�றா3 அவ3. அவ4 

சி6�(ெகா�ேட ப��(ெகா�டா4. ஒ� ைகைய ம9� அைத( ெகா�� தைலைய தா@கி 

அவைர ேநா(கி2 சி6தவாேற அவ4 ப��(ெகா�டா4. அவ3 அவைள, பா3�( ெகா�� 

இ�+தா3. 

 

''உ@கA(/ ஆைச இ�ைலயா?'' எ�றா4 அவ4. 

 

''நிைறய இ�(/.'' 

 

''அ,ப?'' 

 

''அதனாேலதா� ஒ�ைன, பா3�கி�ேட இ�(ேக�.'' 

 

''பா�கி�ேட இ�+தா, ேபா�மா?'' அவ4 சி6தா4. 

 

''ெதா��, பா3(கலா	.'' 

 

''நH@க ெதா��, பா(கலேய.'' 
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''ெதா�டா நH =	மா இ�(கOேம!'' எ�றா3. 

 

அவ4 சி6தா4. ''நா� ஒ�O	 ேச�ைட ெச�யமா�ேட�; நH@க =	மா ெதா��, 

பா�@க.'' 

 

ெவளி(கதF த��	 சத	 ேக�ட�. அவ4 எ$+தி�(க :9யா� ேபா� தவிதா4. அவ3 

நிதானமாக எ$+� கதைவ திற+தா3. கதைவ த�9ய� அதா�தா�. அதா� அவைர எ�F	 

ேக�/:� அவ3 ைபயிலி�+� எைதேயா எ�� அதானிட	 ெகா�(க வ+தா3. 

 

''இ�ேல வ2சி(ேகா@க, எ�லா	 டா(ட3கி�ேட�+� வா@கி(கேற�. டா(ட3 கைட(/ 

வ+தி�டா�; நH@க வ3லயா��� ேக�டா�'' எ�றா� அதா�. 

 

''இ,ப வ+திடேற��� ெசா�W@க'' எ�றா3 அவ3. 

 

அதா� ெவளிேய'கிறா�; அவ3 கதைவ அைட� தாளி�கிறா3. 

 

''ெகா�ைம'' எ�'ெகா�ேட அவ3 நா�காலியி� சா�கிறா3. 

 

''எ�?'' எ�றா4 அவ4, க�9லிலி�+� எ$+� அவ3 அ�ேக நி�'ெகா��. 

 

''இ+த ேநர( கண(/தா�'' எ�' அவ3 ெசா�லF	 அவ4 அவைர( க�9யைண(க 

:ய�றப9ேய, அவர� இ� க�ன@களிW	 இ'தியாக அவசரமாக அவ3 உத�களிW	 

:�கிறா4. 

 

''ச6, நH ேபா�, ப��(க'' எ�கிறா3 அவ3. 

 

''நH@க எ�ன ெச�யறH@க?'' எ�' ேக��(ெகா�ேட அவ4 ெமைதயி� சா�கிறா4. 
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''இ@ேக இ�(ேக�'' எ�கிறா3 அவ3. 

 

''அெத( ேக(கேல; எ�ன ெதாளி� ெச�யறH@க?'' 

 

''ெபற+�, வள+�, சாவற ெதாளி�தா� ெச�யேற�.'' 

 

அவ4 க�9லிலி�+� எ$+� அவைர க�9யைண(க :யWகிறா4. அவேரா 

நா�காலியி� சா�+தவராகேவ கிட(கிறா3. ேதா�வி;�றவளா� அவ4 க�9� ெமைத(/2 

ெச�' அத� மீ� வி$கிறா4. 

 

''என(/ த�ணி தவி(/�'' எ�கிறா4 ேதவயாைன. 

 

அவ3 எ$+�, ேரழி விள(ைக, ேபா��, Nைலயிலி�+த பாைனயிலி�+� த�ணH3 

ெகா�� வ+� அவA(/( ெகா�(கிறா3. ப�தப9ேய அவ4 த�ணHைர, ப�/	ேபா�, அதி� 

ஒ� ப/தி வா�(/4 dைழயா� அவள� மா3பகைத நைன(கிற�. 

 

நி�'ெகா�9�(/	 அவ3, ''ெச�' வ�கிேற�'' எ�கிறா3. 

 

''அ�த வா�9 எ,ப வ�வ H@க'' எ�'வி�� அவ3 ைபயிலி�+� ஒ� ஐ+� Pபா� 

தாைள அவளிட� நH��கிறா3. அவ4 அைத வா@கி( க�களி� ஒ�றி(ெகா��, 

தைலயைண(/ அ9யி� அைத வா@கி( க�களி� ஒ�றி(ெகா��, தைலயைண(/ அ9யி� 

ைவ(கிறா4. அவ3 கதைவ திற+�ெகா�� ெவளிேய ெச�கிறா3. 

 

இரF N�' மணி(/ அதா� வ H��(/ வ+தா�. அவைர, ப�றி விசா6(க ேவ��	 

எ�' அவA(/ ஆவ�. ஆனா� வா9(ைக(கார3 யா6ட�	 அவ4 விேசட ஆ3வ	 கா��வ� 

அதாM(/, பி9(கா�. எனேவ அவ4 எ�த எ�,பிேலேய, ''அவ3 என(/ அE= Pவா 

ெகா�தா3'' எ�றா4. 

 

''யாரவ�?'' எ�றா� அதா�. 
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''அதா� நH@க ெமாத�ேல I�9யா+தH@கேள, அவ�தா�.'' 

 

''ெமாத�ேல யார( I�9யா+ேத�? நா� இ�னி(/ ஒ�வா�9 தாேன வ+ேத�?'' 

 

''அதா�, ஏA ஏளைர மணி(/( I�9யா+தH@கேள, அவேர ெநன,பி�ைலயா?'' 

 

''ஏA, ஏளைர மணி(கா? நா� =,. வ H�ேல+� கிள	.	ேபாேத ஒ	ப� மணி ஆயி�(/ேம!'' 

 

'',�னி(/ =,. வ H��(/, ேபாயி�+தH@களா?'' 

 

''ஆமா	, இ�ப� Pபா வைர(/	 ெகலி,.. இ�ைன(/ ஒ�ப� மணிவைர(/	 

ெத�Fேல தைலகா�ட ேவ�டா	M�� ஏ�ைடயா ெசா�லியி�+தா�. நாM	 ஒ	ப� 

வைர(/	 =,. வ H�ேடாடேவ இ�+தி�ேட�.'' 

 

''அ,ப, அ+த ெட3லி� ச�ைட(காரேர நH@க I�9யாரைலயா? அவ3 Iட ஒ� டா(ட3 

வ+தாராேம; நH@க Iட டா(/�டேர ேவேற வ H��(/( I�9, ேபான H@கேள?'' 

 

''டா(டரா? அவ3 யா� டா(/�ட�? ஒன(/ எ�ன .தி த�மாறி�2சா, இ�ேல கதெவ 

ெதற+� ேபா��(கி�� கனF க�9�9�+தயா?'' 

 

'',�லேய, கதவ அட2சி�� ேமேலதா� இ�+ேத�. நH@க கதைவ த�9ன,பதா� கீேள 

வ+ேத�.'' 

 

அதா� :ழிதா�. அவ4 ெதாட3+தா4. 

 

''ெகாEச	 நHளமா :9 வ2சி�+தா3. நHலெநற ெட3லி� ச�ைட;	 எ�� ெமாள ேவ�9;	 

க�9�+தா�. ஆனா எ�ென ெதா��(க( Iட இ�ேல'' எ�'வி�� ேதவயாைன சி6தா4. 
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''ேதF, =	மா உளறாேத. நா� ெத�F(/ வ�	ேபாெத மணி ஒ	ப�(/ ேமேல ஆயி62ேச. 

அ+த சாய., ைபயேன ம��+தாேன இ�ைன(/ நா I�9யா+தேத. அ�(/ :�னா9 யாெர( 

I�9யா+ேத�?'' 

 

''நா உள3ேறனா, நH@க உள3றH@களா?'' எ�'ெகா�ேட, தா� அவ6டமி�+� வா@கிய 

ஐ+� Pபாைய அதானிட	 கா�ட தைலயைணைய தி�,பினா4 ேதவயாைன. தைலயைண(/ 

அ9ேய எ�F	 காண,படவி�ைல. ேதவயாைன(/ ெம� சிலி3த�. பத�டதி� 

தைலயைணைய :$ைமயாக, .ர�9னா4. எ�F	 காேணா	. ெமைத(/ அ9யிW	, பிற/ 

தைலயைண உைற(/4A	 ேத9னா4. ஒ�'	 காணவி�ைல. தைலயைண உைறயி� இ� 

:ைனகைள, பி9�(ெகா�� தைலயைணைய தைலகீழாக( கவிXதா4. தைலயைண 

தைலயி� வி$+த�. உைறயிM4 ேத9னா4. தைரயி� ேத9னா4. ஐ+� Pபாைய( காேணா	. 

அதா� :ழிதா�. 

 

''எ@ேக ேபாயி�(/	; இ@ேகதா� எ@காவ� இ�(கO	'' எ�றா4 ேதவயாைன 

ந	பி(ைகேயா�. 

 

''எ�?'' எ�றா� அதா�. 

 

''அ+த ெட3லி� ச�ைட(கார3 ெகா�த அE= Pபாதா�.'' 

 

''நH எ�ன கனF ஏதா2=	 க�டாயா?'' எ�'ெகா�ேட அதா� சி6தா�. 

 

''நH@கதா� ெவறி2சீேல எ�லாைத;	 மற+தி�வ H@க'' எ�றா4 ேதவயாைன, இ�M	 

காணாம� ேபான ஐ+� Pபாைய ேத9யவாேற. 

 

''ஒ�ேவைள ேமேல மா9யிேல இ�(/	'' எ�'ெகா�ேட, ேதவயாைன ேவகமாக, 

ப9கேளறி மா9றயைற(/2 ெச�றா4. அவ4 அைண(கா� வி��,ேபான ெம3(/6 விள(/ 

ஒளியி�, அவ4 பிரயாைச,ப�� இ�	. வைளயதிலி�+� ெதா@கவி�ட கயி'	, அத� கீX 

dனிைய அல@க6த வ�ட:	 அவைள திைக(க ைவதன. 
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ம9மக� வா=I – கி9Rண� ந�பி 

 

ம'நா4 ேத3த�. Jைன(/	 கிளி(/	 இ�:ைன, ேபா�9. கிளி அேப�சக3 வ Hரபா/( 

ேகானா�	 Jைன அேப�சக3 மாறியா�	 ெப�மா4 பி4ைள;	 உயிைர( ெகா�� ேவைல 

ெச�தா3க4. ஊ3 இர�� ப�� நி�ற�. 

 

சைமய� ேவைல(/2 ெச�பவ3கA	 ேகாவி� ைக@க6ய(கார3கA	 நிைற+த 

அ(ரகார�, பி4ைளயா3 ேகாவி� ெத�, கிளியி� ேகா�ைட எ�' ெசா�லி(ெகா�டா3க4. 

அ+த( ேகா�ைட(/4 பல /�	ப@கA(/	 பா� வா3�(ெகா�9�+தவ3 வ Hரபா/( 

ேகானா3தா�. 

 

மீனா�சி அ	மாளிட	 ெசா+தமாக, ப= இ�+த�. ேவைள(/( கா�ப9, பாைல வ H��(/ 

எ��(ெகா�� மி2சைத நியாயமாக த�ணH3 ேச3� விைல(/ வி�'வி�வா4. 

ெரா(க+தா�. கடM(/தா� இ+த( கட@கார வ Hரபா/( ேகானா3 இ�(கிறாேன! 

 

மீனா�சி அ	மா4 அ,ப9ெயா�'	 வ'ைம,ப�டவ4 அ�ல. இ�+த வ H��(/	, 

ஊர9யி� அ'பதா' ெச�� நEைச(/	 அவ4 ெசா+த(கா6. தாW(கா பிZனாக இ�+� சில 

வ�ஷ@கA(/ :� இற+� ேபான அவ4 கணவ� அவ4 ெபய�(/( கிரய	 :9� ைவத 

ெசா� இ�. ராமலி@க	 ஒேர ைபய�, ஸா�. தக,ப� ேவைலைய, பாவ	 பா3�, ைபயM(ேக 

ச3(கா3 ேபா��( ெகா��வி�ட� அவMைடய அதி3Lட+தா�. க�யாண:	 ப�ணி 

ைவ�வி�டா4 மீனா�சி அ	மா4. த4ளாத வயதி� உதவி(/ ஒ� ம�மக4 ேவ��	 

அ�லவா? 

 

�(மிணி ெமலி+� ��	பாக இ�+தாW	 ேவைல(/( ெகாEச:	 சைள(காதவ4. 

அதிகாைலயி� வாசலி� சாண	 ெதளி�( ேகால	 ேபா�வதிலி�+� ப�(க, ேபா/	 :� 

மா��(/ ைவ(ேகா� பி�@கி ைவ,ப� வைர எ�லா ேவைலகைள;	 அவ4 அ,ப$( 

கி�லாம� ெச��வி�வா4. சைமயலி� அவA(/ ந�ல ைக மண	. ெவ'	 வ�ற� /ழ	.	 

கீைர( கறி;	 ப�ணி, ேபா�டா� Iட, ேபா�	; வா�(/ ெமாரெமார,பாக இ�(/	. 

(மாமியா3க4 எ,ேபா�	 ஏேதM	 /�ற	 /ைற ெசா�லி( ெகா��தா� இ�,பா3க4. எ�லா	 

ம�மக4கா6க4 தி�+�வத�/	 ேமW	 ேமW	 :�ேன'வத�/	 தாேன.) 
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�(மிணி(/ பா� கற(கF	 ெத6;	. பா� கற+தா� ெநE= வலி(/	 எ�' ப(க� 

வ H��, ெப�க4 ெசா�வ���. ஆனா� பல�	 ேப=வா3க4; ஒ�ைற;	 காதி� 

ேபா��(ெகா4ள(Iடா�, பதி� ேபசF	 Iடா�. ஏ� யா6ட:	 எ�Fேம ேபசாமலி�,ப� 

ெரா	ப ெரா	ப உதம	. நா	 உ��, ந	 கா6ய	 உ�� எ�' இ�+�விட ேவ��	. இ,ப9, 

ம�மக4 வ+த அ�ேற மாமியா3 .திமதிக4 Iறியாகிவி�ட�. ேமW	, க�யாண�(/ :�ேப 

�(மிணி(/ ேலசாக மா3வலி;	 இைற,.	 உ��. டா(ட3க4 அவைள, ப6ேசாதிதி�+தா� 

`9ராபிக� ஈ8ேனாபீலியா’ எ�றி�,பா3க4. ஆனா� ஏ� அ,ப9, ப6ேசாதி(க ேவ��	? 

ைவதிய	 ெச�கிேற� எ�' வ�கிறவ3க4 பண�(காக எ�ன ேவ��மானாW	 

ெச�வா3க4. அவ3கA(/( கா= ஒ�'தா� /றி. மீனா�சி அ	மாA(/ ெத6யாதா? அவ4 

வய= எ�ன? அdபவ	 எ�ன? ஒ� /ழ+ைத பிற+�வி�டா� எ�லா	 ச6யாக, ேபா�வி�	 

எ�' ெசா�லி வி�டா4. அவ4 ம��ம�ல; டா(ட6ட	 ேபாவத�/ இ@/ யா�	 சாக( 

கிட(கவி�ைலேய? 

 

ம�மகைள ஏவி வி��வி�� மாமியா3 மீனா�சி அ	மா4 ஒ�'	 ைகைய( 

க�9(ெகா�� =	மா இ�+�விடவி�ைல. அவA(/	 ேவைலக4 உ��. பாW(/ த�ணH3 

ேச3,ப�, அள+� வி�ப�, வ�கிற கா=கைள (ராமலி@க	 ச	பள	 உ4பட) வா@கி( கண(கி��, 

ெப�9யி� J��வ�, பா3�, பா3�2 ெசலF ெச�வ�, தபா� ேசவி@(ஸி� பண	 ேபா�வ� 

எ�லா	 அவ4 ெபா',.தா�. இைவ ம��மா? ஓ�+த ேநர@களி� ?ராமெஜய	, ?ராமெஜய	 

எ�' ஒ� ேநா��, .தகதி� ல�ச�2 ெசா2ச	 தர	 எ$தி, அ(ரகார�, ெப�கைள 

அதிசயதி� ஆXதிவி�9�(கிறா4. சாவத�/4 ப� இல�ச� ஒ�' எ$தி :9�விட 

ேவ��	 எ�ப� அவ4 தி�ட	. 

 

�(மிணி;	 மாமியா�	 எ�'ேம ேச3+�தா� சா,பி�வா3க4. ப6மாறியப9ேய, 

`ெப�9�கழ/ உ�9 =�(/த�’ எ�' மீனா�சி அ	மா4 அ�சர2 =த�ட� கண Hெரன( 

I'ைகயி�, அ+த அ6ய வா(ைக மீனா�சி அ	மாேள அவள� ெசா+த அறிவா� சி�L9� 

வழ@/வ�ேபா� ேதா�'	 �(மிணி(/. ேமW	 அதிகமாக2 சா,பி�டா� ஊைள2 சைத 

ேபா��வி�	 எ�' மாமியா3 ெசா�வதிW	 ஒ� நியாய	 இ�(கிற� எ�' ம�மக4 

ஒ,.(ெகா4ள ேவ�9யதாயி�'. (ெரா	பF	 ெபா'(க :9யாம� ேபா�, யா�	 அறியாதப9 

�(மிணி அ4ளி, ேபா��( ெகா�� தி�ற� இர�� N�' ச+த3,ப@களி�தா�.) 

 

ம�மக4 எ�' வ�கிறவ3களி� வாைய( கிளறி எைதயாவ� பி�@கி(ெகா�� ேபா�, 

மாமியா3(கா6களிட	 ேகா4N�92 ச�ைட உ�டா(கி ேவ9(ைக பா3(காவி�டா� ஊ3, 

ெப�கA(/ B(க	 வராத�லவா? ஆனா�, �(மிணியிட	 அவ3க4 விைதக4 எ�F	 

ெச�Wப9யாகாம� ேபான� அவ3கA(/, ெப�த ஏமா�றமாகிவி�ட�. சதா வ H�ேடா� 

அைட+� கிட(/	 ேபா� அவ4 எ,ேபாதாவ� ேகாவிW(ேகா /ள�(ேகா அM,ப,ப�	ேபா�, 



250 

 

அவைள விர�9(ெகா�� பி�னா� ஓ9ய ெப�க4 இ,ேபா� ஓ�+�, `இ+த, ெப� வாயி�லா, 

J2சி’ எ�' ஒ�@கி(ெகா�� வி�டா3க4. 

 

இரF ேநர தி�ைண வ	.களி�ேபா�, ``மா��, ெப� எ,ப9 இ�(கா?’’ எ�' 

�ைள(கிறவ3களிட	, ``அவA(ெக�ன, ந�னா3(கா’’ எ�' ேம� அ�ணதி� நா dனிைய 

அ$தி, பதி� ெசா�லி அைட�வி�� அ�த விஷய�(/ நக3+� வி�வா4 மீனா�சி 

அ	மா4. ``அவளா? அவைள ெஜயி(க யாரா� :9;	?’’ எ�பா3க4 ஊ3, ெப�க4, ஒ�வித 

அYைய;ட�. 

 

ேத3தW(/ :�தின இரF, ேப2=( க2ேச6யி� ேத3த� விஷய	 பிரதானமாக 

அ9ப�டதி� ஆ2ச6ய	 இ�ைல. மீனா�சி அ	மா4 வா(/ யா�(/ எ�ப� ந�றாக 

ெத6+தி�+�	, ``ஒ@க ஓ�� கிளி(/தாேன மாமி?’’ எ�' விஷமமாக வாைய( கிளறினா4 

ஒ�தி. ``ஏ�9 எ�லா	 ெத6E= ெவ2=�ேட எ�ன2 சீ�டறயா?’’ எ�றா4 மீனா�சி அ	மா4. 

``ஒ@க மா��, ெபா� ஆ�(/, ேபாட, ேபாறாேளா?’’ எ�' இ�ெனா�தி க�ைண2 

சிமி�டF	, மீனா�சி அ	மாA(/( ேகாப	 வ+�வி�ட�. ``ெபா��களா, எ�ன;	 அவள;	 

பி62சா, ேபசேற4? நாM	 அவA	 ஒ�O, அ� ெத6யாதவா வாயிேல ம�O’’ எ�' அவ4 

ஒ� ேபா� ேபாடF	 எ�லா�	 ெப6தாக2 சி6தா3க4. 

 

காைலயி� வா(/, பதிF ச�' ம+தமாகF	 மதிய�(/ ேம� ெரா	ப2 

='=',பாகF	 இ�+த�. மீனா�சி அ	மா4 :த� ஆளாக, ேபா� ேவா��, ேபா��வி�� 

வ+�வி�டா4. வ H�9லி�+� I,பி�கிற Bரதி� ஆ�'(/, ேபாகிற வழியி� இ�(கிற 

ெதாட(க, ப4ளிதா� சாவ9. ராமலி@க	 /ளி�வி�� தி�	.கிற வழியி� ஆ�க4 

பி9தி$(க, ஈர �ணிேயா� அவ� ேவா�டளி(/	ப9 ஆயி�'. 

 

மதியான உணF(/, பிற/ வழ(கமாகிவி�ட சா,பா�� மய(கதி� மீனா�சி அ	மா4. 

தாXவார� நிைல,ப9யி� தைலைவ�, ப��( கிட+தா4. �(மிணி ெதா$வதி� 

மா��(/ தவி�	 த�ணH�	 கா�9( ெகா�9�+தா4. ெகாEச ேநர�(/ :�.தா� அ� 

=ம��( க��(/ ஒ� க��,.� தி�' தH3தி�+த�. அ� /9,பைத;	 தி�பைத;	 

பா3�(ெகா�ேட இ�,ப� �(மிணியி� மிக,ெப6ய ச+ேதாஷ	; மாமியா6� அதிகார 

எ�ைலகA(/ ெவளிேய கிைட(கிற ச+ேதாஷ	. ``சவேம, வயதாலி( ெகா�ேட எ	பி�� 

தி�னாW	 ஒ	 பசி அட@கா�’’ எ�' ெபா�( ேகாப�ட� அத� ெந�றிைய2 ெச�லமா� 

வ��வா4. ``மா��M ெநைன(க,படா�, மகால|மியா(/	! ஒ� நாழி Iட வயி' 

வாட,படா�; வா9ேதா கறைவ;	 வா9, ேபாயி�	. க�O	 க��மா( கவனி2=(கO	’’ 

எ�ப� மீனா�சி அ	மாளி� நிைலயான உதரF. ``ப=ேவ, நH ம��	 ெப�93 இ�ைலயா? உ�9 



251 

 

=�(கற நியாய	 ஒன(/	 எ@க மாமியா�(/	 மார	 ெகைடயாதா ெசா�W!’’ எ�' அத� 

:�கி� த��வா4 �(மிணி. அவA(/2 சி6,.2 சி6,பா� வ�	. அத� க$� ெதா@/ 

சைதைய தடவி( ெகா�,பதி� அவA(/ தனியான ஆன+த	, அத�/	 இ� பி9(/	. 

:கைத இவ4 ப(கமாக தி�,பி இவ4ேம� ஒ�9(ெகா4ள, பா3(/	. ``நா� இ�னி(/ 

ஓ��, ேபாட, ேபாேற�. ஒன(/ அ+த ஒபரவ	 ஒ�O	 ெகைடயா�. நா� ஆ�(/, 

ேபாடO	 நH ெசா�W. ெச�Wவியா? நH ஆ�(/, ேபாட2 ெசா�றேயா அவாA(/, ேபாடேற�. 

ஒன(/, Jைன பி9(/ேமா? கிளி பி9(/ேமா? ெசா�W, என(/ ஆர, பி9(/ேமா அவாைளதா� 

ஒன(/	 பி9(/	, இ�ைலயா? ெநஜமா2 ெசா�ேற�, என(/( கிளிையதா� பி9(/	. கிளி 

ப2ச,பேச�M எ	பி�� அழகா இ�(/! அ�மாதி6 பற(கO	M என(/ ெரா	ப ஆைச. 

Jைன;	 என(/, பி9(/	. ஆனா, அைதவிட( கிளிைய, பி9(/	. ஆனா Jைன(/( 

கிைளைய( க�டாேல ஆகா�.’’ 

 

வாளியி� த�ணH3 தணி+� விடேவ, /டதிலி�+� ேமW	 த�ணHைர2 ச6� தவி�	 

அ4ளி, ேபா�டா4. அத�/4 ப= அழியிலி�+� ஒ� வா� ைவ(ேகாைல( க9�(ெகா�� 

அ,ப9ேய த�ணHைர;	 உறிEச ெதாட@கேவ, எ62சWட� அத� வாயிலி�+� ைவ(ேகாைல 

அவ4 பி�@கி எறியF	, வாளி ஒ� ஆ�ட	 ஆ9 த�ணH3 சி+திய�. ``சவேம, எ�(/ இ,ப92 

சி+தி2 ெசதறறா�? ேதவாA(கா2சா, அ=ராA(கா2சா? ஒ$@கா வழியா( /9ேய�’’ எ�' அத� 

தாைடயி� ஒ� த�� த�9னா4. அ� இட	 வலமா� தைலைய ஆ�9 அைச(க, தவி�� 

த�ணH3 ப(க@களி� சிதறி �(மிணியி� ேமW	 ப�ட�. அவ4 .ைடைவ தைல,பா� 

:கைத �ைட�( ெகா�டா4. 

 

ப= இ,ேபா� த�ணHைர உறியாம� வாளியி� அ9யி� வாைய தணி�, பி�ணா(/( 

க�9 ஏதாவ� கிைட(காதா எ�' �ழாவ, த�ணH6� ேம�ம�டதி� கா�'( /மிழிக4 

சளசளெவன ெவளி,ப�டன. N2= :�9, ேபா� :கைத2 சட(ெகன அ� ெவளிேய எ��, 

தைலைய ேம�ேநா(கி நிமி3தி, := :ெச�ற�. அத� :கைத2 =�றி வி$+தி�+த தவி�� 

வைளயைத, பா3(க அவA(/2 சி6,. வ+த�. ``ேக�டாயா, ப=ேவ! நH இ,ேபா ம��	 இ,ப9( 

கற+தா, ேபாறா�. என(/( ெகாழ+ைத ெபாற+த,.ற:	 இ,ப9ேய ெநறய( 

கற+��9�(கO	. எ@ ெகாழ+ைத ஒ	 பாைல( /9(க ேவ�டாமா? ஒ@ெகாழ+ைத /9(கற 

மாதி6 எ@ெகாழ+ைத;	 ஒ	 மDல பா� /9(க ச	மதி,பிேயா? எ@கா�(கார3 ெசா�றா,ேல, 

என(/ தா� மாேர ெகைடயாேத. மா3வலிதா� இ�(/. மா6�லா�டா, பாேல�? ஆனா, 

நி2சியமா என(/	 ெகாழ+ைத ெபாற(கதா� ேபாற�. ெபற, ேபாறவ4, எ@க மாமியா3 

ெசா�றா,ேல, எ,பவாவ� ஒ� தர	 ப���டாW	 ெபறதா� ெச�வா4. ெபறாதவ 

எ�னி(/	 ெபற, ேபாறதி�ைல. ;ததிேல ெச�, ேபானாேன எ@க�ணா மணி, அவ�தா� 

என(/, பி4ைளயா வ+� ெபாற(க, ேபாறா�. ெத6;மா ஒன(/? ெகா	ப( ெகா	ப ஆ��. 

ஓெரழF	 ெத6யா� ஒன(/. ந�னா தி	பா�!’’ ப= ெபா ெபாெத�' சாணி ேபா��, ஒ� /ட	 

Nதிரைத;	 ெப�த�. உட� அவேள அவசர�ட� சாணிைய இ� ைககளாW	 லாகவமாக 
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அ4ளி( ெகா��ேபா�2 சாணி( /�9� ேபா��வி�� வ+தா4. .�தைரயி� ைகைய 

�ைட�வி��, மி/+தி�+த த�ணH�ட� வாளிைய;	 /டைத;	 எ��(ெகா�� 

அ@கி�+� நக3+தா4. ப= அவைள நிமி3+� பா3�, `	மா’ எ�' கதி�'. ``ேபாேற�, ேபா� 

ஓ��, ேபா���� வ+� க�M(/�9ைய( /9(க விடேற�. மணி NOIட இ�(காேத. 

அ�(/4ள ஒன(/ அவசரமா?’’ பா� க�9 ம9 .ைட�( கா	.க4 ெதறி� நி�றன. 

 

மீனா�சி அ	மா4 ெசா�லி ைவதி�+தப9, ப(க� வ H��, ெப�க4 சில3 

�(மிணிைய;	 சாவ9(/ அைழ�2 ெச�ல, இ�,பதி� ந�ல உைடகளணி+� வ+தி�+தன3. 

கிண�ற9யி� ைக, :க	 எ�லா	 க$வி(ெகா�� �(மிணி வ H��(/4 வ+தா4. ``ச6, ச6, தலய 

ஒ�(கி��, ெநதி(கி���� ெபாற,ப�’’ எ�' மாமியா3 :�(கF	, �(மிணி அலமா6ைய 

திற+� சிறிய சிறிய ப2ைச, J(க4 ேபா�ட ஒ� வாயி� ஸா6ைய( ைகயி� எ��(ெகா�� 

ஒ� மைறF(காக ஓ9னா4. :கதி� N�றி� ஒ� ப@/ ெத6கிற ைகயகல வ�ட( 

க�ணா9யி� :க	 பா3�, சீ,. சமய�(/ த��,படாம� ேபானதா� விர�களாேலேய 

:9ைய ஒ�(கிவி��(ெகா��, ெந�றியி� ஏேதா ஒ� இடதி� /@/ம	 ைவ�(ெகா�� 

வாச� ப(க�(/ ஓேடா9;	 வ+தா4. வ+தி�+த ெப�களி� ஒ�தி மீனா�சி அ	மா4 

:கைத ஓர(க�ணா� பா3�வி��, ``ஏ�9, எ	பி�� ேநர	D?’’ எ�' ேக�கF	 

�(மிணி(/ �O(ெக�ற�. ``தலய( Iட2 ச6யா வா6(காம�னா ஓ9வேர�’’ எ�' அவ4 

அைட(கிற /ரலி� பதி� ெசா�லி :9,பத�/4, ``ச6, ச6, கிள	.@ேகா!’’ எ�' எ�லாைர;	 

த4ளிவி�டா4 மாமியா3 அ	மா4. ப9 இற@கியவைள( ைகைய த�9, ``இ+தா, ெசா�ல 

மற+��ேடேன, ஒ� நிமிஷ	 இ@க வ+���, ேபா’’ எ�' வ H��(/4 I�9, ேபானா4. /ரைல 

தணி�, ``ஞாபக	 ைவ2சி�9�(கியா? த,பா, ேபா��டாேத. ஒ� சீ�� த�வா. Jன, பட:	 

கிளி,பட:	 ேபா�9�(/	. Jன, பட�(/, ப(கதிெல :திைர /தி�. வழிெல 

இ�க4கி�ட வாெய( /�(காத ேபா’’ எ�றா4. 

 

சாவ9 அைமதியாக இ�+த�. பல வைளFகAட� ஒ� ெப� வ6ைச;	 ச�' ேநராக ஓ3 

ஆ� வ6ைச;	. ெப� வ6ைசயி� நHள	 சிறி� அதிக	. வ3ண@க4 நிைற+த ெப� வ6ைச 

மல3க4 மலி+த ஒ� ெகா9 ேபாலF	 ஆ� வ6ைச ஒ� ெந9ய ேகா� ேபாலF	 ெத6+தன. 

ேவா�டளி� ெவளிவ+த சில ஆ� :க@களி� த+திரமா� ஒ� கா6ய	 நிகXதி வி�ட 

பாவைன ெத�ப�ட�. ஒ� சாF2 சட@ைக :9� வ�வ� ேபா� சில :க@க4 கைளய�' 

ெவளி,ப�டன. அேநகமா�, ெப�க4 எ�லா�ேம மிதமிEசிய, அட(கி(ெகா4ள :யW	 

சி6,.கAட�, ப�களா� ெவளிேய வ+தன3. �(மிணி(/ ெரா	ப2 ச+ேதாஷ	. எ�லாேம 

அவA(/, பி9தி�+த�. 

 

அ+த, ப4ளி( கா	பF��(/4 ெசழி,பாக வள3+� நி�ற ேவ,பமர@கைள அவ4 

மிகF	 வி�	பி ேநா(கினா4. ெவயி� ம+தமாகி, ேல=( கா�'	 சிWசிW(க, அ� உட	ைப விட 
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மன=(/ ெவ/ இதமாக இ�,பதா� அவ4 உண3+தா4. க�ணி� ப�டெத�லா	 அவைள( 

/Bகல,ப�தி�'. `இ�னி(/ மாதி6 எ�னி(காவ� நா� ச+ேதாஷமா இ�+தி�(ேகனா?’ 

எ�' அவ4 த�ைனதாேன ேக��( ெகா�டா4. ஆ! அேதா அனிசமர	! ஒ� ேகா9யி�, ஒ� 

கிண�ற9யி� ஒ�ைற,ப�� அ� நி�கிற�. அ� அனிச மர+தானா? ஆ	, ச+ேதகேம இ�ைல. 

ேவ	பR6�தா� :த� :தலாக அவ4 அனிசமரைத, பா3தா4. அத�/, பி� இதைன 

வ�ஷ@களி� ேவ' எ@/ேம அவ4 பா3(கவி�ைல. உலகதி� ஒேர ஒ� அனிசமர+தா� 

உ��; அ� ேவ	பR3 ேதவசகாய	 ஆர	ப, பாடசாைல( கா	பF��(/4 இ�(கிற� எ�' 

உ'தி,ப�தி( ெகா�9�+தவ4 இUw6� இ�ெனா�ைற( க�ட�	 அதிசய,ப��, 

ேபானா4. ஒ�கா� அ+த மரேம இட	 ெபய3+� இ@ேக வ+�வி�டதா? ஆ! எUவளF பழ@க4! 

�(மிணி(/ ஆன+த	 தா@க :9யவி�ைல. அனிசமர	, அனிசமர	 எ�' உர(க( கத 

ேவ��	 ேபாலி�+த�. அனிச	பழ	 தி�' எUவளF காலமாகிவி�ட�! அத� �சிேய தனி! 

 

ேவ	பR6� அவ4 ஐ+தாவ� வைர ப9தேபா� எதைன பழ@க4 தி�றி�,பா4! 

கண(/ உ�டா அத�/? ைபய�கAட� ேபா�9 ேபா��(ெகா�� அவ4 மரதி� ஏ'வா4. 

இ� ெதாைடகA	 ெத6ய, பாவாைடைய தா3பா�2சி( க�9( ெகா4வா4. மர	 ஏற ெத6யாத 

அவAைடய சிேநகிதிக4, `�(/, என(/, ேபா�9, என(/, ேபா�9’ எ�' கதியப9 கீேழ 

அ�ணா+�, நி�க, மரதி� உ2சாணி( கிைளகளி� இ�+தப9 பழ	 தி�' ெகா�ைடக4 �,பி 

மகிX+தைத நிைனதேபா� அவA(/, .�ல6த�. க� �ளி3த�. .ளிய@ெகா�ைட ஸா�	 

ச4ச4 ஸா�	 ஞாபக	 வரேவ அவA(/2 சி6,.2 சி6,பா� வ+த�. பாவ	, அவ3க4 எ�லா	 

ெச�, ேபாயி�+தாW	 ேபாயி�(கலா	 எ�' எ�ணி(ெகா�டா4. மீ��	 சி�னவளாகி, 

ப4ளி(/, ேபாக :9+தா� எதைன ந�றாக இ�(/	 எ�' ேதா�றிய� அவA(/! 

 

மர@க4 கா�றி� அைச+� ெகா�9�+தன. �(மிணி ெகாEச	 Iட எதி3பா3(கவி�ைல. 

அ+த அனி2சமரதி� ஒ� dனி(கிைளயி� ஒ� ப2ைச(கிளி சிவ+த N(/ட� பற+� வ+� 

உ�கா3+� கி`2சி�ட� கிைள ேமW	 கீ$மாக ஊசலா9ய�. எ�ன ஆ2ச6ய	! `கிளிேய, வா! நH 

ெசா�ல ேவ�9யதி�ைல. எ� ஓ�� உன(/தா�. :�ேப நா� தH3மான	 ெச�தாயி�'. 

ஆனா�, எ� மாமியா6ட	 ேபா�2 ெசா�லிவிடாேத. Jைன(/, ேபாட2 ெசா�லியி�(கிறா4 

அவ4. நHேய ெசா�W, கிளி(/, ேபாடாம� யாராவ� Jைன(/, ேபா�வா3களா?. எ� மாமியா3 

இLட�(/ விதியாசமாக நா� இைத2 ெச�ய ேவ�9யி�(கிற�. எ�ன ெச�ய, ெசா�W? 

ச6, இ,ேபா� நH எ@கி�+� வ�கிறா�? எ@க4 வ H��(/ வாேய�. நH எ,ேபா� வ+தாW	 

எ�ைன, பா3(கலா	. மா�� ெதா$வதி� தா� இ�,ேப�. இ,ேபா� வர2 ெசௗக6யமி�ைல 

எ�றா� பி� எ,ேபாதாவ� வா. என(/( /ழ+ைத பிற+த பிற/ வ+தாயானா� ெரா	ப2 

ச+ேதாஷமாக இ�(/	. எ� /ழ+ைத;	 உ� அழைக, பா3,பா� அ�லவா? வ�	ேபா�, 

கிளிேய, /ழ+ைத(/, பழ	 ெகா�� வா!’ 
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�(மிணி அ�'வைர கிZ வ6ைசகைள( க�டவ4 இ�ைல. இ� அவA(/, 

.�ைமயாகF	 ஒ� ந�ல ஏ�பாடாகF	 ெத6+த�. ெரயி� மாதி6 நHளமாக இ�+த வ6ைச 

இ,ேபா� /'கி, ேபா�வி�டேத! ஆ�க4 ஏெழ��, ேபேர நி�றன3. சாவ9 அவ4 ப(க	 

ேவகமாக வ+�ெகா�9�+த�. அவA(/ :�னா� எ�ெடா�ப� ேப3 ெப�க4. தா� 

அைற(/4 பிரேவசித�	 ேவ�' ஆ�களி� அ�காைம அவA(/( I2சைத;	 ஒ�வைக 

மன(கிள32சிைய;	 உ�� ப�ணி�'. யாைர;	 நிமி3+� பாராம�, =�றியி�,பவ�ைற 

மனசி� கனF2 சிதிரமாக எ�ணி(ெகா�� :� நக3+தா4. 

 

இள	 க',பா� மயி3 இ�றி( ெகா$ெகா$ெவன இ� ைகக4, ஒ� நH4 ச�ர ேமைசயி� 

ேம� காகித அ�(/க4, சிவ,., மEச4 ேபனா ெப�சி�கA(கிைடேய இய@க, அவA(/ ஒ� 

ெவ4ைள2 சீ�� நH�ட,ப�ட�. யா3 யா�ைடயேவா கா�க4 /'(/	 ெந�(/மா�( 

ேகா�களி�டன. ஒ� நாணய	 தைரயி� வி$+த சத	 காதி� வி$+த�. கைடசியி� ஒ� 

8கி`� மைற,.(/4 எ,ப9ேயா தா� வ+�வி�டைத �(மிணி உண3+தா4. அவA(/, 

பி�னா� திைர(/ ெவளிேய ஒ� ெப� சி6,ெபாலி ெதறி�, ெநா9யி� அட@கி�'. �(/வி� 

ெநE= படபடெவன அ9�( ெகா�ட�. ெபா'(க :9யாதப9 Nதிர	 :�9�'. `8வாமி. 

எ�ன அவ8ைத இ�!’ ப�க4 அ$+தின. `ஐேயா, பா� கற(க ேநரமாயி�(/ேம’ எ�ற நிைனF 

வர ம9யி� பா� :�9 ெதறி(க ம�/	 ப=F	, க�9லி�+� தாவி தவி(/	 அத� க�'	 

`	மா	மா’ எ�' அவ4 ெசவிகளி�அலறி, .ைட(கலாயின. அவ4 உட	. இ,ப9, 

பத'வாேன�? மா�	 ேலசாக வலி(கிற�. ஆ, கிளி! கிளி(/ எதிேர :திைர ெந�@கிவி�ட�. 

இ,ேபா� ஒ� ைக �(மிணியி� ைகைய, ப�றF	, தி�(கி��, `யார�?’ எ�' அவ4 தி�	பி, 

பா3தா4. யா�	 அ@கி�ைல. ஆனா�, அவ4 ைகைய ேவெறா� ைக இ'க, ப�றியி�+த� 

எ�னேவா நிஜ+தா�. ெப� ைகதா�. ேவ' யா�ைடய ைக;	 அ�ல; மாமியா3 மீனா�சி 

அ	மாளி� ைகதா�. கிளி(/ ேந3 எதிராக இ�+த அவ4 ைகைய, Jைன(/ ேநராக மாமியா3 ைக 

நக3தF	, பளி2ெச�' அ@/ :திைர வி$+�வி�ட�. ஆ! �(மணியி� வா(/ Jைன(/! 

ஆ	, Jைன(/! 

 

பரபரெவன2 சாவ9ைய வி�� ெவளிேயறினா4 அவ4. அவA(காக, ெப�க4 

காதி�+தன3. இவ4 வ�வைத( க�ட�	 அவ3க4 ஏேனா சி6தன3. ப(கதி� வ+த�	, 

``�(/, யா�(/9 ேபா�ேட?’’ எ�' ஒ�தி ேக�க, ``எ@க மாமியா�(/’’ எ�ற வா3ைதக4 

அவ4 அறியா� அவ4 வாயிலி�+த� ெவளி,படF	 I9நி�ற ெப�க4 ெப6தாக2 சி6தா3க4. 

�(மிணி தைலைய ெதா@க, ேபா�டப9, அ@/ நி�காம� அவ3கைள( கட+� விைர+� 

நட+தா4. :�ைன விடF	 மா3. வலித�. ெபா@கி வ+த �(கைத;	 க�ணHைர;	 அட(க 

அவ4 ெரா	பF	 சிரம,பட ேவ�9யி�+த�. 
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பிரயாண� - அேசாகமி�திர� 

 

மீ��	 :னக� ஒலி ேக�� தி�	பி, பா3ேத�. எ� /�ேதவ6� க�க4 ெபா'(க 

:9யாத வலியினா� இ�@கியி�+தன. அவைர, ப�(க ைவ� நா� இ$� வ+த நHள, பலைக 

நைன+தி�+த�. ஒேர எ�9� அவ6ட	 ெச�ேற�. “இனிேமW	 :9யா�” எ�றா3. நா� 

=�':�'	 பா3ேத�. அ+த ேநரதி� ஆகாயதி� ஒ� ெவ4ைள( கீற� Iட இ�ைல. 

ஆனா� க�O(ெக�9ய Bர	 வைர பர+�கிட+த மைல2சாரைல2 சி'சி' ேமக@க4 

அைணதப9 இ�+தன. நா@க4 நட+� வ+த மைல விளி	. அ+த இடதி� ெச@/தாக, பல 

Q' அ9க4 இற@கி, அ9யி� ஒ� ஓைடைய ெதா�ட�. த�ணH3 ேத@/	 /�ைடேபால அ+த 

இடதி� ஓைட இ�+தாW	 ச�ேற த4ளி, அ�ேவ ஆேவச�ட� பாைறக4 மீ� ேமாதி, 

ப4ளதி� பா�+� ெகா�9�+த�. இ+த, ப(கதி� மைல உய3+� ெகா�9�+த�. நா@க4 

வ+த விளி	. ஓரமாக இ�M	 ப�, ப�னிர�� ைம� ேபானா� ஒ� கணவா� வ�	. 

அத�/,பிற/ சி' .த3களா� நிைற+த ஒ� சமெவளி, பிரேதச	. அ� ஒ� கா�ைட எ�9( 

கைர+� வி�	. அ+த( கா�ைட தா�9யFட� ஒ� சி�றா'. அத� அ(கைரயி�தா� :த� 

:தலாக மனித வாைட வ H=	 ஒ� கிராம	 - ஹ6ரா	.I3. ஆ' மாத@கA(/ :�. 

ஹ6ரா	.Iைர தா�9 நாM	 /�ேதவ�	 நைட, பயணமாக எ@க4 ஆசிரமதி�/ வ+� 

ேசர இர�� பக� ெபா$�க4 தா� ேதைவ,ப�டன. இ,ேபா� மைலயிலி�+� பாதி 

இற@/வத�/4 ஒ� பக� ேபா�வி�ட�. அைர மணி ேநரதி� இ��9வி�	. 

 

    நா� எ� சா(ைக, பி6�, ெப6யதாக ஒ� �,ப�9ைய;	, :ர��( க	பளியினா� 

ைத(க,ப�ட நHள, ைபெயா�ைற;	 எ�ேத�. எ� /�ேதவைர, ேபா3தியி�+த 

க	பளைத;	, �ணிகைள;	 அக�றிய பிற/ �,ப�9யா� அவைர2 =�றிவி�� அவ3 

ெம�வாக அ+த( க	பள, ைபயி� dைழ+�ெகா4வத�/ உதவிேன�. ைப அவர� தைலைய;	 

N9(ெகா4ள வசதியி�+தாW	 :கைத ம��	 திற+� ைவேத�. க	பளி மஃ,ள3 ஒ�' 

இ�+த�; அைத அவ3 கா� :$வ�	 N9யி�(/மா' தைலைய2 =�றி( க�9ைவேத�. 

‘சிறி� கEசி தர��மா?” எ�' ேக�ேட�. அவ3 க�களா� “ெகா�”  எ�றா3. சா(கிலி�+� 

N9யிட,ப�ட சி' தகர, ெப�9, இர�டா	 உலக ;ததி� சி,பா�கA(/( ெகா�த 

வ�டமான ஒ� தகர, பாதிர	, ஒ� ராOவ த�ணH3 ‘பா�9�’ இைவ N�ைற;	 எ�ேத�. 

வ�ட, பாதிரதி� சிறிதளF த�ணH3 வி��(ெகா�� தகர, ெப�9யி� N9ைய திற+ேத�. 

அதி� பாதியளF உைறயைவத ம�ெண�ெண� இ�+த�. ெந�,.( /2சிைய, ப�ற ைவ� 

அத� அ�ேக ெகா�� ேபாேன�. ம�ெண�ெண� /,ெப�' பி9�(ெகா�� ஒேர சீராக 

எ6+த�. பாதிரதி� மட(/, பி9ைய நH�9(ெகா�� ஜூவாைலயி� த�ணHைர2 =ட 

ைவேத�. ஒ� ெகாதி வ+த�	 எ� :�/, ைபயி� சி' N�ைடயாக( க�9, ேபா�9�+த 

கிழ@/ மாவி� ஒ� பி9 எ��, ேபா�ேட�. ஒ� /2சி ெகா�� கிளறி(ெகா�ேட 

மாFத�ணHைர( கா�2சிேன�. அ� Iழாகிவிட( Iடாெத�' இ�M	 சிறி� த�ணH3 
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ேச3ேத�. கEசி தயாராயி�'. எ6+�ெகா�9�+த தகர, ெப�9ைய அத� N9 ெகா�� 

N9ேன�. ெந�,. அைண+� சிறி� ம��	 வ+த�. கEசிைய, பாதிரதி� கல(கிேய ஆற 

ைவேத�. ெபா'�(ெகா4ள(I9ய Y� எ�' ேதா�றியேபா� எ� /�ேதவ6� தைலைய 

ெம�வாக எ� ம9ேம� ஏ�றி ைவ�(ெகா��, கEசிைய அவ�(/, .க�டலாேன�. இர�� 

வா� /9த�	 அவ3 ‘ேபா�	’ எ�றா3. அவ�(/2 சிறி� ெத	. வ+தி�+த மாதி6 இ�+த�. 

மி2சமி�+த கEசிைய நா� /9ேத�. பாதிரைத( க$வாம� ஒ� �ணி ெகா�� �ைட� 

ைவேத�. த�ணH3 ‘பா�9’லி� சிறி�தா� த�ணH3 இ�+த�. நா� கீேழ இற@கி ஓைடயி� 

த�ணH3 பி9�வர அ�த நா4 காைலயி�தா� :9;	. 

 

    எ� /�ேதவ3 வாைய திற+தப9 ப�தி�+தா3. அவ6ட	 ஒ� வ�ட	 ேயாக	 

பயி�ற நா� வாைய எ(காரண	 ெகா��	 N2= வி�வத�/, பய�ப�தாம� இ�(க( 

க�'(ெகா�� வி�ேட�. ஐ	ப�, அ'ப� வ�ட கால	 :தி3+� ேயாகியாகேவ வாX(ைக 

நடதிய எ� /�ேதவ3, அ+ேநரதி� வாைய திற+� ைவ�( ெகா��	Iட N2= 

வி�வத�/, ெப�	 உபாைத,ப��( ெகா�9�+தா3. பதிைன+� நா�கA(/ :�. திDெர�' 

வயி�ைற அ$தி, பி9�(ெகா�� ”அ	மா” எ�' அவ3 கீேழ வி$	வைரயி�, அவ3 =வாச	 

வி�வேத மிகF	 I3+� கவனிதால�றி ெத6யா�. அ,ப9, .லனானா�, ஒ� N2=(/ 

இ�ெனா�' மிக நH�ட சீரான இைடெவளிவி�� வ�வைத உணர :9;	. இ,ேபா� அவ3 

வாயா� N2= வி�வத�/ திணறி( ெகா�9�+தா3. 

 

    Y6ய� மைலகளி� பி�னா� வி$+�, மைலகேள மைலக4 மீ� Jதாகரமான 

நிழ�கைள, படர வி��( ெகா�9�+தன. இரF	 அ+த நிழ�கA	 ஒ�றற( கல(க2 சில 

நிமிட@கேள இ�+தன. அத�/4 அ@ேக /2சி /2சியாக வள3+த பர+� கிட+த ெச9களி� 

உல3+�ேபான சிலவ�ைற2 ேசக6(க நா� :ைன+ேத�. என(/( /ளிரவி�ைல. ேமல@கிேய 

ேபா�டறியாத எ� /�ேதவ3 இ� வார@களாக( க	பளைத2 =�றி(ெகா�� க	பள, 

ைபயிW	 dைழ+� கிட(க ேவ�9யி�+த�. அவ�(/( கண,. ேவ��	. அ3த ராதி6 

அளவி� பனி இற@க ஆர	பி� வி�	. ஆவி ேபால�லாம� பE=, ெபாதிகளாகF	 இற@/	. 

எ� /�ேதவ�(/( கண,. ேவ��	. இ�ெனா� காரணதி�காகF	 கண,. ேவ��	. 

பகலி� சில அ92=வ�க4தா� காண,ப�	. இரF ேவைளயி� அ+த அ92=வ�(/6யைவ 

வ+�வி�	. 

 

    உல3+த ெச9கைள நா� ேவேரா� பி�@கி(ெகா�� வ+ேத�. எ� ைககளா� மா3ேபா� 

அைண�(ெகா�� வர(I9ய அளF இ�:ைற ெகா�� வ+� ேச3,பத�/4 

எ�லாவ�ைற;	 க�ைண இ�(கி(ெகா�� பா3(க ேவ�9யி�+த�. எ� /�ேதவைர, 

ப�(கைவ� நா� இ$� வ+த பலைக;ட� ஒ� விற/( க��	 க�9ைவதி�+ேத�. அ+த 

விற/ ���க4 இல/வி� ப�றி( ெகா��விடா�. ப�றி ெகா�டாW	 ஓ3 இரF ேநரதி�/ 
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ேம� வரா�. எ@க4 ஆசிரமதிலி�+� வ�டதி�/ இர�� N�' :ைற அயாவசிய 

ேதைவகA(காக ஹ6ரா	.I�(/ நா@க4 வ+� ேபா/	 ேபாெத�லா	 பிரயாணதி�/ அ+த 

அளF க�ைட(/ேம� எ��(ெகா4வதி�ைல. ஆனா� இ	:ைற அ� ேபாதேவ ேபாதா� 

எ�' என(/ ெத6+�வி�ட�. 

 

    நா� பி�@கி வ+த /2சிகளி� ஒ� ைக,பி9யி� அட@/பைவைய எ�� ஒ� சி' 

Iடார	 மாதி6 தைரயி� ெபா�தி ைவேத�. எ� /�ேதவ6� கா� ப(கமாகதா� 

ைவேத�. அ+த, பிரேதசதி� பறைவகேள கிைடயா�. கா�' மிகF	 ேலசாக 

வ Hசி(ெகா�9�+தாW	 மைல2சாரலி� ேமாதி, பிரதிபலி(க ேவ�9யி�+ததா� ‘/	’ெம�ற 

ஒலி ெதாட3+� ேக��(ெகா�9�+த�. பல Q' அ9க4 கீேழ, /ைற+த� அைர ைமW(க,பா� 

பிரவாகமாக மா'	 ஓைட, ெதாட3+� இைர2ச� எ$,பி(ெகா�9�+த�. இ+த2 ச,த@கA	, 

எ� /�ேதவ6� N2= திணறW	 தவிர ேவ' எ�F	 எ� கா� ேக�க அ@கி�(கவி�ைல. 

 

    ப�டா= தி6 ேபா� உல3+த /2சிக4 ப�றி(ெகா�� எ6+தன. அ+த ஜூவாைலயி� 

dனி ம��	 ப�	ப9யாக ஐ+தா' விற/ ���கைள ஒ� ச(கரதி� ஆைர(க	.க4 ேபா� 

ைவேத�. ந�சதிர@க4 I�ட	 I�டமாக ெத6ய ஆர	பி�வி�டன. 

 

    ஒ� விற/ ப�றி(ெகா�� எ6+த�. நா� பா�+� ெச�' அைத( ைகயி� எ�� 

N�', நா�/ வ H2=களி� ஜூவாைல வி�� எ6வைத அைண� அ� ெவ'	 தணலாக 

எ6;	ப9 ெச�ேத�. ஒ� விற/ ம��	 அதிகமாக, .ைக+� ெகா�9�+த�. அைத தைரயி� 

ஒ�:ைற த�9வி��, .ர�9 ைவேத�. .ைக சிறி� கைர+த�. நா� எ� /�ேதவ6� 

ப(கதி� ேபா� உ�கா3+�ெகா�ேட�. பி�ன3 எ$+� எ@களிடமி�+த நH�ட N@கி� கழிைய 

எ� ப(கதி� எ�� ைவ�(ெகா�� அம3+ேத�. எ�லா, ப(கதிW	 உைற+�ேபான 

ேபரைலக4ேபா� மைல2 சிகர@க4 அ+த இ�ளிW	 க�	 நிழ�களாக( க�O(/ ெத6+தன. 

ெபா$� வி9ய இ�(/	 இ�M	 பல மணி ேநர�(/ அவ�ைறதா� நா� பா3�(ெகா�� 

இ�(க ேவ��	. அைமதியாக உ�கா3+�ெகா�ேட இ�+ததி� நா� என(/4ேள 

வி6+�ெகா�9�(/	 உண3F ஏ�பட ஆர	பித�. ஆசிரம( /9ைச(/4 எ� /�ேதவ3 எ+த 

வித உட� இட3,பா�	 இ�லாம� ப�தி�(/	 ேவைளகளி� நா� ஒUெவா� நாA	 ெவ�ட 

ெவளியி� உ�கா3+�, இ+த விசால உண3ைவ( காதி�+� வரவைழ�(ெகா4ேவ�. இ,ேபா� 

எ�னி2ைசயி�றி அ+த விசால உண3F வர ஆர	பித�	 அைத அக�றிவிட ேவ��ேம எ�ற 

கவைல வ+த�. அ+ேநர	 Bரதி� இ� மைல2 சிகர@க4 அைச+� எ� திைசயி� /வி+� 

வ�வ�ேபா� இ�+த�. எ� அ9வயி�றி� திDெர�' பய	 எ$+த�. உடேன மன லய	 

கைல+�ேபாயி�'. மைல2 சிகர@கைள, பா3,பைத வி�� ஆகாயைத, பா3ேத�. 

தா'மாறாக2 சிதறி( கிட,ப�,ேபா� இ�+த ந�சதிர@க4 சீ(கிரதி� தனிதனி( 

I�ட@களா( க�O(/ ெத6ய ஆர	பிதன. :தலி� அ+த உ�வ@கA(/ எ� மன	 
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க�பி(/	ப9யான ேதா�ற	 ஒ�'	 ேதா�றவி�ைல. ஆனா� அ� மாறி ஒUெவா� ந�சதிர( 

/வியW	 ெவUேவ' விதமான ைக கா�கைள நH�9( ெகா�� ெவறி;ட� பற+� ெச�W	 

உ�வ@களாக( காண ஆர	பிதன. க�கைள N9(ெகா�� N2= வி�வ�Iட ஒ� தாள 

லய�ட�தா� வ+� ெகா�9�+த�. அத� மீ� மனைத2 ெசWதியேபா�	 எ� நிைனF, 

பிர(ைஞ அமிX+� எ�ைன உற(க�(/( ெகா�� ெச�வைத உண3+ேத�. அைத த��( 

க�கைள திற+�ெகா�� ந�சதிர@கைள, பா3ேத�. ந�சதிர@க4 ெவUேவ' I�டமாக, 

பி6+� உ�வ@களாக மா'	 த�ணதி� மைல2 சிகர@கைள ேநா(கிேன�. எ�ைன அறியாம� 

எ� கவன	 எ� /�ேதவ6� =வாச ஒலியி� மீ��	 லயி(க ஆர	பித ேபா� எ$+தி�+� 

உ�கா3+ேத�. நா� எ(காரண	 ெகா��	 அ�றிரF எ� நிைனைவ இழ(க( Iடா�. 

மைலைய தா�9, சமெவளிைய தா�9, வனைத தா�9, ஆ�ைற தா�9, 

ஹ6ரா	.Iைர அைட+ேத தHரேவ��	. எ� /�ேதவ�(/ ைவதிய உதவி கி��	ப9 ெச�ய 

ேவ��	. பனி இற@க ஆர	பித�. நா� எ@களிட	 மி/தியி�+த ஒேர பழ+��ைட 

தைலேயா� ேபா3தி( ெகா�� ஒ� ெதாைடைய இ�ெனா� ெதாைட மீ� இற(கி 

ைவ�(ெகா�� உ�கா3+ேத�. 

 

    மைல2 சிகர@களிைடேய ./+� வ Hசி(ெகா�� ெச�W	 கா�றி� ஒலி என(/4ேளேய 

ேக�ட�. ஓைட2 ச,த:	 ேக�ட�. நா� வி6+� ெகா�9�+ேத�. எ�லா திைசகளிWமாக 

வி6+� ெகா�9�+ேத�. கண�(/( கண	 நா� இேலசாகி(ெகா�ேட வ+� என(/ எைட, 

உ�வேம இ�ைல எ�கிற அளF(/ வி6+�, இ�ன:	 வி6+� ெகா�9�+ேத�. எ�லா 

ஒலிகைள;	 ேக�க :9+த என(/ அைவெய�லா	 எ@ேகா ஓ3 அ9தளதி� ம��	 

இய@கி(ெகா�9�+ததாகதா� ேதா�றிய�. அ,ேபா� தனியாக ஒ� ஒலி, 

அைவெய�லாவ�றி�/	 ேமலாக ஒ�', ேக�ட�. அ+த நிைலயி�, அ+த த�ணதி� அ� 

ெபா�+தி, ேபாகவி�ைல. ம'ப9;	 அ+த சீற� வ+த�. நா� ெநா9, ெபா$தி� எ�ைன( 

/'(கி(ெகா�ேட�. ஒ� வ�ட, பயி�சியி� மன லயதி� நா� அைட+தி�+த ேத32சி என(/ 

அ,ேபா� ேவ�டாததாக இ�+த�. அ+த2 சீற� மீ��	 ேக�ட�. எ� ப(கதி� இ�+த த9ைய, 

ப�றிய வ�ண	 சீற� வ+த திைசயி� பா3ேத�. இர�� மி�மினி, J2சிக4 பளி2சி�டன. எ� 

கழிைய வ Hசிேன�. :த� வ H2சி� அ+த இர�ைட ஒளி,ெபாறிக4 சிறி� அைச+� ம��	 

ெகா�தன. நா� எ� ைகைய எ�9 மீ��	 கழிைய வ Hசிேன�. அ� எத� மீேதா தா(கி�'. மயி3 

/திட(I9ய ஊைளெயாலி ேக�ட�. ம'கண	 அ+த ஓநா� பி� வா@கி ஓ92 ெச�'வி�ட�. 

 

    எ� /�ேதவ6� ப(க	 பா3ேத�. நா� ைவதி�+த விற/க4 அேநகமாக எ�லா	 

எ6+� அைண;	 த'வாயி� இ�+தன. ந� ராதி6ைய( கட+தி�(க(I�	. நா� 

B@கி,ேபாயி�+தி�(கிேற�. தணலாக இ�+த விற/க4 Iட :(காW(/ ேம� 

சா	பலாகி,ேபாயி�+தன. அத� பிற/தா� ஒ� ஓநா� வ+தி�(கிற�. ஒ� சா� அளF(/ 

மிEசியி�+த ஒ� க�ைட ��ைட ஊதி ஊதி ஜூவாைல எழ2 ெச�ேத�. அைத( ெகா�� எ� 

/�ேதவைர தைலயிலி�+� கா�வைர பா3ேத�. அவ3 ப�தி�+த ைபயி� கா� ப(கதி� 
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சிறி� கிழி+தி�+த�. நா� ஓ6� நிமிஷ@க4 தாமதிதி�+தா�Iட அ+த ஓநா� க	பள, ைபைய 

இ�ன:	 கிழி� எ� /�ேதவ6� காைல( கUவியி�(/	. 

 

    அ+த( க�ைட அைண+� .ைகய ம��	 ெச�த�. நா� உைற+த ம�ெண�ெணைய 

ஒ� விரலி� எ�� தண� மீ� ைவேத�. க�ைட ப�றி(ெகா�� எ6+த�. அைத எ� 

/�ேதவ3 :கத�ேக ெகா��ெச�', ”ஐயா” எ�' I,பி�ேட�. அவ3 காதி� அ� 

விழவி�ைல. :�. வாைய திற+� ப��(ெகா�9�+தவ3 இ,ேபா� வாைய N9(ெகா�� 

B@கி(ெகா�9�+தா3. நா� B@கி(ெகா�9�+த ேவைளயி� அவ�(/ தாக	 எ�தி�(க( 

I�	; பசிதி�(க(I�	. நா� “ஐயா” எ�' ெசா�லி அவைர2 சிறி� அைச� எ$,பிேன�. 

அவ3 அ,ப9ேய இ�+தா3. அவ3 N(க�ேக எ� .ற@ைகைய ைவ�, பா3ேத. அ�தப9 எ� 

காைத அ,ப9ேய அவ3 மா3. மீ� அ$தி(ெகா�� ேக�ேட�. அ@/ கா� ேக�பத�/ 

ஒ�'மி�ைல. 

 

    /�ேதவ6� சாF அதி32சிைய தரவி�ைல. அ,ப$(கி�லாத ேதக நிைல உைடய 

அவ3 எ,ேபா� நH3 விலகி( ெகா�9�(/	ேபா� Iட த�ைன நக3தி(ெகா4ள இயலாத 

அச(தி அைட+தி�+தாேரா அ,ேபாேத நா� எத�/	 எ� மனைத தயா3 

ெச��ெகா�9�+ேத�. எ� ேயாக சாதைன வி�ப��வி�	. அவைர ேத9( க��பி9�, 

அவ3 எ�ைன ஏ�'(ெகா4ள2 ெச�வத�/ N�றா�� காலதி�/	 ேமலாயி�'. இனி 

இ�ெனா� த/தி வா�+த /�ைவ அைடய எUவளF ஆ��க4 பி9(/ேமா ெத6யா�. ேவ' 

/� கிைட,பாரா எ�பேத ச+ேதக	. என(/ நி3ணய	 ெச�ய,ப�டத�கிண@கதா� என(/ 

வா�(/	. ஹ6ரா	.Iைர அைடவத�/4 எ� /�ேதவ�(/ ஒ�'	 ேந3+�விட( Iடா� 

எ�பேத அ,ேபா� எ� பிரா3தைன. கைடசி2 =வாச	 எ�' ேதா�'	ேபா� சிறி� ப=	பாைல 

வாயி� ஊ�ற ேவ��	 - இைத ெவ/ நா�க4 :�ேப எ� /�ேதவ3 ெசா�ல( 

ேக�9�(கிேற�. ஆனா�, அ�' அ+த, ேப2ேச ெபா�தமி�லாததாக இ�+த�. ‘எ� 

ேபா�றவ3கைள ஆற9 /ழி ேதா�9, .ைத(க ேவ��	’ எ�' அவ3 ெசா�ன�	 

அபதமாக,ப�ட�. அ�' நா� ப=	பா� விட தவறிவி�ேட�. ஆற9 /ழி ேதா�9யாவ� 

.ைத(க ேவ��	. அத�/ எ,ப9;	 இ+த மைல,பாைறயிடதிலி�+� சமெவளிய�கி� 

இற@கியாக ேவ��	. ஆற9 ேதா�9, ெவ'	 ம�ைண ம��	 ேபா�� N9னா� ேபாதா�. 

ெப6ய ெப6ய க�கைள;	 ேபாட ேவ��	. ஒ� ஓநா� அவைர :க3+�வி�ட�. அ��, ஒ� 

ஓநா�,பைட வ�வத�/ அதிக ேநர	 பி9(கா�. 

 

    அ,ேபா� அைர/ைற2 ச+திர� வ+�வி�டா�. நா� எ� /�ேதவைர, 

ேபா3தி�யி�+த �ணிக4, க	பள,ைப :தலியவ�ைற ெம�வாக உ�வி எ�ேத�. எ� 

/�ேதவ6� :க	 அ�.தமான அைமதி;ட� காண,ப�ட�. =வாசதி�/	, இதய 

�9,பி�/	 நா� ேத9யிராவி�டா� அவ3 B@கி(ெகா��தா� இ�(கிறா3 எ�' 
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நிைன(/	ப9யான ேதா�ற	. ஒ� பழ+�ணிைய( கிழி� அவ�ைடய கா� க�ைட 

விர�கைள2 ேச3�( க�9ேன�. அேத ேபா� ைகக4 இர�ைட;	 பிைணேத�. ஒ�ைற 

ேவL9 ெகா�ேட அவைர தைல :த� கா�வைர =�றி, க	பள, ைப(/4 dைழ�, ைபயி� 

வாைய இ$�( க�9ேன�. ெம�வாக தண� எ6;	ப9 ெச��ெகா�� ெபா$� 

வி9வத�காக( காதி�+ேத�. :ழ@கா�கA(கிைடயி� தைலைய, .ைத�(ெகா�� 

உ�கா3+தி�+ேத�. கிழ(/ வானதி� ெவளி32சாய	 ேதா�'வத�/4 எ�ைன2 =�றி 

இர�ட@/ல உயரதி�/, பனி உதி3+தி�+த�. அ+த அைர ெவளி2சதி� நா� மீ��	 எ� 

/�ேதவ3 கிட+த பலைகைய இ$� நட(க ஆர	பிதேபா� பி�னா� ஒ� :ைற பா3ததி� 

Bரதி� ஒ� உ�வ	 அைசவைத உணர :9+த�. நா� இர�டா	 :ைற தி�	பி, 

பா3தேபா�	 அ� அேத Bரதி� வ+�ெகா�9�+த�. இ	:ைற அ+த ஓநா� :னகி�'. 

 

    இற+தவ3க4 எ,ப9 எைட Iட(I�	 எ�' ெத6யவி�ைல. எ� /�ேதவைர, அவ3 

=வாச	 இய@கி(ெகா�9�+தேபாைதவிட இ,ேபா� இ$�, ேபாவ� க9னமாகி( 

ெகா�9�+த�. காைலயி� ச�' ேநரதி�/ தைலயி� பனியி�+தேபா� பலைக எ� 

பி�னா� வ$(கி(ெகா�� வ+த�. ஆனா�, உ2சி ேவைல ெந�@/வத�/4 அ@/ பனி;	 

ெப�தி�(/மா எ�' ேதா�'மளF(/ எ�லா	 உல3+�வி�ட�. இ,ேபா� நா� 

இற@/:கமாக இ�+ேத�. பல சமய@களி� பலைகைய இ$� வ�வத�/, பதி� 

பி�னாலி�+� த4ளி நக3தி வ+ேத�. கன	 அதிக6�(ெகா�ேட வ+த அ+த2 =ைம 

ப4ளதி� ச6+� வி$+�விடாம� பா�கா�(ெகா�� ேபாவ� மிகF	 சிரமமாக இ�+த�. 

:�னிரF எ� /�ேதவ3 /9� மிEசியி�+த கEசிைய2 சா,பி�ட பிற/ நா� எ�F	 

உ�ணாமலி�+தேபா�	 என(/ பசி எழவி�ைல. இ�,.	, ேதாA	 ம��ேம வலிதன. நா� 

எ@/	 நி�கவி�ைல. ம'ப9;	 இரF வ�வத�/4 மைல, பிரேதசைத( கட+� சமெவளிைய 

அைட+�விட ேவ��	 எ�ற ஒேர ேநா(கமாக இ�+ேத�. எ� மனதிடதி�/ உட�திட	 

:9+தவைரயி� ஈ�ெகா�த�. ஆனா� அ� ேபாதவி�ைல. நா� அ9ேம� அ9 எ�� 

ைவ�தா� ெச�ல :9+த�. நா� பா3�(ெகா�9�(/	ேபாேத மைல நிழ� 

நH��ெகா�� ேபாவைத உணர :9+த�. இ�M	 நா�/ அ�ல� ஐ+� மணி ேநர	 ெவளி2ச	 

இ�+தா� என(/, ேபா�	 ஆனா�, என(/ அ� கிைட(க தவறவி�� மீ��	 க4ளிகA(காக 

அைல+� திர�9 ைவ,ப�	 அறிவ�ற�. ச�'	 எதி3பா3(க :9யா வ�ண	 பல இட@களி� 

பாைற ெவ9�, பல Q' அ9கA(/2 ெச@/தாக இற@கிய�. அ+த, பிளFகளி� அ9யிW	 

ெச9 ெகா9க4 வள3+� பட3+தி�+தன. அ+த ஒ� பக� ேநர, பிரயாணதிேலேய நா� அ+த, 

ப4ள@களி� தவறி,ேபா� வி$+த பல மி�க@களி� சி�ன@க4 - அ$கி, உல3+�, J2சி அ6�, 

கா�றி� சிதறி,ேபான சடல@க4 - கிட,பைத( க�ேட�. 

 

    அதிக6�வ�	 உட� ேசா3ைவ( /ைற+�வ�	 ெவளி2ச	 ச6(க�9 வ+த�. 

ெவளி2ச	 இ	மியளF /ைறவைத;	 எ� உட� :$தாW	 எ�னா� உணர :9+த�. எ� 

உட� யதன	 அதிக6தேபாதிW	 எ� பிரயாணதி� ேவக	 ெவ/வாக அதிக6(கவி�ைல. 



261 

 

நட,பெத�றி�லாம� நக3வத�ேக மி/+த பிரயாைச எ��(ெகா4ள ேவ�9யி�+த�. எ� 

க� :�னா� ஆயிர(கண(கான J2சிக4 பற,ப�ேபால ெத6ய ஆர	பி�வி�ட�. இ�ன:	 

இர�� மணி ேநர, பிரயாண	 இ�+த�. நிமிஷ@க4 ெச�ல2 ெச�ல ெவளி2ச	 மைறவத�/4 

நா� மைல, பிரேதசைத( கட+�வி�ேவ� எ�ற ந	பி(ைக /ைற+� ெகா�ேட வ+த�. 

இ�ெனா� இரF பனி வி$	 மைலகA(கிைடயி� நா� த@க ேவ��	. பகலி� எ� 

க�கA(/ ஒ�'	 படவி�ைல. ஆனா� அ+த உண3F எ�Mட� இ�+�ெகா�ேடயி�+த�. 

அ+த ஓநா� எ�Mைடய ஒUெவா� அைசைவ;	 அறி;	. அ� வ�	ேபா� தனியாக வரா�. 

 

    க�O(ெக��	 Bரதி� சமெவளி ெத6+த�. ஆனா� அைத ந	பி நா� 

பிரயாணைத ெதாடர :9யா�. எ� /�ேதவ6� சடல	 கிட+த பலைகைய அ,ப9ேய 

தைழ�( கீேழ ைவ�வி�� மீ��	 க4ளிகW(காக அைல+ேத�. ேந�' கிைடத அளF 

கிைடக(வி�ைல. ேந�ைறவிட இ�' நா� ஒ� நா4 வய� I�தலானவ�; உட� கைள,.	 

பலஹHன:	 அதிக6தவ�. கிைடதைத ைவ� ெந�,., ப�றைவேத�. நா�ேக விற/( 

க�ைடக4 பா(கியி�+தன. ஒUெவா�றாக, ப�ற ைவ�(ெகா��, தணலாக எ6;	 விற/ட� 

எ� /�ேதவ6� சடலைத2 =�றி2 =�றி வ+�ெகா�9�+ேத�. இ�'	 நா� த@கிய 

இடதி�/, ப(கதிேலேய ெச@/தாக, ப4ள	 இற@கிய�. அ@/ ஓைடயி�ைல - அ� எ@ேகா 

ேவ' திைசயி� ெச�'வி�ட�. இ+த, ப4ளதி� அ9யி� .த3தா� ம�9யி�+த�. ேந�', 

பிரயாணைத நி'தியேபா� என(/, பீதி எழவி�ைல. எ� /�ேதவ3 ேந�'	 உடலா� என(/ 

எUவித உதவி;	 ெச�ய இயலாதவ3. அ+த விததி� ேந�'	 நா� தனிய�தா�. ஆனா� 

ேந�' இ�லாத பீதி இ�' எ� அறிைவ2 =�(கி(ெகா�9�+த�. எ� வாX(ைகயி� 

சாதைனக4, ல�சிய@க4, சி+தைன அ9,பைடக4, ஆைசக4, உண32சிக4 எ�லா	 ஆவியாக, 

பற+�ேபா�, எ� /�ேதவ6� சடலைத :$ைமயாக2 சமெவளியி� அட(க	 ெச��விட 

ேவ��	 எ�பைத தவிர ேவ' இல(/ ஒ�'	 இ�லாம� இ�+ேத�. இ�ெனா� இரF, பனி 

உயிர�ற சடலைத ஒ�'	 ெச��விட :9யா�. ஆனா� எ� ப�களிW	, எW	.களிW	Iட 

இைழேயா�	 பீதி;ட� இ�+ேத�. எ� உடெல�லா	 காதாக( ேக��(ெகா�9�+ேத�. 

ந�றாக இ��9ய பி� கா�ேறாைசேயா� ேவெறா�'	 ேக�க நா� அதிக ேநர	 காதி�(க 

ேநரவி�ைல. ெம�லிய சீறWட� பல ஜைத மி�மினி, J2சிக4 எ�ைன ேநா(கி :�ேனறி( 

ெகா�9�+தன. 

 

    நா� ஒ� ைகயி� ெகா4ளி(க�ைடைய;	, இ�ெனா�றி� N@கி� கழி;	 எ��( 

காதி�+ேத�. அ+த இ��9W	 எ� க�க4 ஓரளF பா3(க ெதாட@கிவி�டன. ஓநா�க4 

I�டமாக வ+தாW	 பதிைன+� இ�ப� அ9 Bரமி�(ைகயி� பி6+� எ@கைள2 =�றிவர 

ஆர	பிதன. ஒUெவா�'	 உ'ம ஆர	பி�, சிறி� நட+�, பி�வா@கி, ஒ�:ைற சீறி, 

:�ேனறி, பி�வா@கி, எ@கைள2 =�றியவ�ண	 இ�+த�. நிமிஷ@க4 ;கமாக நக3+தன. 

ஓநா�க4 எ@கைள2 =�'	 வ�டதி� வி�ட	 அ@/ல அ@/லமாக( /ைறய ஆர	பித�. 

ஐ+தா' ஓநா�க4 :$ வள32சி ெப�றைவ. அைவெய�லா	 வாைல, 
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பி�ன@கா�கA(கிைடயி� ெபா�தி ைவ�(ெகா�� எ@கைள2 =�றின. நா� எ� 

/�ேதவ6� தைல, ப(கமாக நி�' ெகா��, நா�.ற:	 மாறி மாறி எ� ெகா4ளி(க�ைடைய 

ஆ�9யவ�ண	 இ�+ேத�. பகெல�லா	 ஓநா�கைள( க�ெணதிேர பாராம�, ஆனா� அைவ 

எ@கைள தா(க எ@ேகா Bரதி� பி�ெதாட3+� வ�கி�றன எ�ற உண3ேவ எ�ைன, ெப�	 

பீதியி� விைற,பாக இ�(க2 ெச�த�. இ,ேபா� அவ�ைற ேநேர க�டFட� எ� ஆX+த 

அைமதி ஏ�ப�ட�. அ+ேநரதி� என(/2 சி+தைனகேள அUவ,ேபா� எழாம� ேபாவைத;	 

உண3+ேத�. 

 

    நா� மிகF	 நிதானமாக எ� ைககைள அைச�(ெகா�9�+ேத�. ஓநா�க4 எ@கைள 

இ�ன:	 =�றி2 =�றி வ+தவ�ணமி�+தன. நா� :தலி� தா(க ேவ��	 எ�' அைவ 

காதி�+த�ேபால ேதா�றி�'. என(/	 அ+த ஓநா�( I�ட�(/மிைடேய எ$+தி�(க 

ஒ� இ(க�� நிைலைய இ�வ�	 தHவிர,ப�தாம� இ�+தா� இரவி� எEசிய ேநர	 அ,ப9ேய 

கழி+�வி�	 எ�'Iட ேதா�றி�'. பக� எ�' ஏ�ப�டFட� ஓநா�க4 

பி�வா@கிவிட(I�	. 

 

    நா� நி2சயமாக இ�+ேத�. அ+த ஓநா�களி� அட(கமான உ'ம�Iட அ,ேபா� 

அ,பிரேதசதி� அைமதிேயா� ெபா�+திவிட( I9யதாகேவ ேதா�றிய�. தாமாகேவ 

த@கA(/4ளாக ஏ�ப�தி(ெகா�ட ஒ� நியதி(/ அைவ த	ைம( க��,ப�தி(ெகா�� 

அதிலி�+� இ	மியளF  பிறழ தயாராக இ�லாதி�,ப�ேபால எ@கைள வல	 

வ+�ெகா�9�+தன. என(/ அ+த ஓநா�க4 மீ� ெப�	 ப6F ஏ�ப�ட�. அவ�ைற( கால	 

காலமாக நா� அறி+� பழகிய�ேபால ஒ� உண3F ஏ�ப�ட�. ஒ� நிைலயி� நாேன அவ�'ட� 

ேச3+� எ�ைனேய =�றி வ�வ�ேபால ேதா�றி�'. அ,ேபா� எ� ைகயிலி�+த ெகா4ளி( 

க�ைட ச�ெட�' அைண+�வி�ட�. ஜூவாைல எ$,ப அைத நா� ேவகமாக வ Hசிேன�. 

அ,ேபா�, அ+த மைல, பிரேதசேம N2= வி�வைத அ,ப9ேய நி'தி(ெகா�� 8த	பி�( 

கிட,ப�ேபால ேதா�றி�'. எ� ைக(க�ைட :$வ�	 அைண+�வி�ட�. அைத, ேபா�� 

வி��( கீேழ தண� dனிகAட� கிட+த க�ைடகளி� ஒ�ைற, ெபா'(கி எ�(க நா� தHயி� 

ப(க	 /னி+ேத�. ஒ� அைர( கண	 ஓநா�க4 உ':வ�Iட நி�'வி�ட�. அ��, 

ேப6ைர2சWட� ெப6ய ஓநாயாக ஒ�' எ� ேம� பா�+த�. எ� :கதி�/ ேநேர பய@கரமாக 

வி6+�வ+த ஓநாயி� வாயி� எ� ைக விற/( க�ைடைய திணிேத�. அ� ஊைளயி��( 

ெகா�� பி� வா@கி�'. அ+த ேநர	 ேவ' சில ஓநா�க4 எ� /�ேதவ6� உடைல, 

ேபா3தியி�+த க	பள, ைபைய( க9�( கிழி(க ஆர	பிதன. 

 

    அ�வைர நிலவிய அைமதி, நியதி(/�ப�ட க��,பா� எ�லா	 ெநா9, ெபா$தி� 

சித'��ேபாயின. எ�ைன ஒUெவா� ஓநாயாகதா� தா(கின. ஆனா� உயிர�'( கிட+த எ� 

/�ேதவ6� சடலதி� மீேத I�டமாக, பா�+தன. நா� எ� N@கி� கழிைய2 ச(கரமாக2 
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=�றிேன�. ஒUெவா� :ைற எ� கழி எைதயாவ� தா(/	ேபா� எ� ேதா4 ப�ைட 

வி��வி�வ� ேபால நா� எதிர9 உணர :9+த�. 

 

    இ,ேபா� ஓநா�க4 எ� மீ�	 இர�� N�றாக தா(கின. அ+த ேநரதி� எ@கA(/4 

இ�ேள நிலவாத� ேபா� இ�+த�. எ� ரத:	 ஓநா�களி� ரத:	 தH,ப�றி ெவ9த வாண	 

ேபா� எ@க4 ேமேலேய சிதறி, =�',.றெம�லா	 சிதறி வி$+தன. 

 

    ஓநா�க4 உ'மி(ெகா�� பா�+� வ+�, பி�@கி, அ9ப��, பி�வா@கி, மீ��	 

பா�+த வ�ணமி�+தன. அ,ேபா� இ�ெனா�ைற;	 உண3+ேத�. எ� =யநிைனவி� க�பைன 

ெச��	 பா3(க :9யாத ஒலிகைள, உரத ஒலிகைள, நா� எ$,பி(ெகா�9�+ேத�. அ+த, 

ேபா6� நாM	 ஒ� பய@கர வில@காக மாறி,ேபாயி�+ேத�. ஒ� நிைலயி� நா@க4 இ� 

தர,பின�	 சம வலிைம ெப�றவ3களாக ேதா�றிேனா	. ஓநா�கA(/4 ஓநாயாக நா� 

இ�+ேத�. 

 

    ஆனா� அ� நH9(க :9யவி�ைல. ஓநா�, பைடயி� ெப�	ப/தி அ9ப��, 

ஊன:�' ஓ9,ேபா�வி�ட�. N�'தா� எEசியி�+தன. எ� ேமல@கி பல இட@களி� 

கிழி+� ரத( கைறேயா� ெதா@கி( ெகா�9�+த�. எ� /�ேதவ6� சடல	 ைவ(க,ப�ட 

க	பள, ைப எ,ேபாேதா ��� ���களா(க,ப�� விலகி( கிட+த�. 

 

    ஒ� ஓநா� எ� கழியி� வ H2சி� படாம� எ�ைன, பல திைசகளிலி�+� 

தா(கி(ெகா�9�+த�. நா� தைழய வ Hசினா� அ� எகிறி( /தித�. நா� ேமலாக வ Hசினா� அ� 

தைலைய தைரம�ட�(/ தாXதி( ெகா�ட�. அைத ஒழி�விட எ� ெவறிெய�லா	 

ேசமி� நா� ேபா6��(ெகா�9�+ேத�. அ� எ�Mைடய ஒUெவா� அைசைவ;	 

உண3+ததாக இ�+த�. ஒ� இர�ைட2 சேகாதரனிட	 ஏ�ப�	 அ�.டM	, /ேராத�டM	 

நா� அைத தா(கிேன�. நா� இ�+த இட	, எ� /�ேதவ6� சடல	, ம�ற ஓநா�க4 ஆகிய 

எ�லாவ�ைற;	 மற+� அ+த ஒ� ஓநாைய �ரதி ஓ9ேன�. அ� ெப6யதாக 

ஊைளயி��(ெகா�ேட இ��9� ஓ9 மைற+த�. அ� ஊைளயி�வதாக( ேக�கவி�ைல. ஏேதா 

ெவ�றி :ர= :ழ(/வ�ேபால2 சீறிவி��தா� ெச�றி�+த�. ம�ற இ� ஓநா�க4 எ� 

/�ேதவ6� சடலைத( கUவி இ$�(ெகா�9�+தன. “ஐேயா” எ�' நா� அலறி(ெகா�� 

அைவமீ� பா�+ேத�. அத�/4 எ� /�ேதவ6� சடல�ட� அைவ ப4ளதி� 

வி$+�வி�டன. அ�வைர எ� க�O(/ எ�லாேம ெவ�ட ெவளியாக ெத6+த� 

தைட,ப��வி�ட�. “ஐேயா, ஐையேயா!” எ�' அலறி(ெகா�� நா� பா�+ேத�. காலி� ஏேதா 

த�(கி�' - எ� /�ேதவைர நா� கிடதி இ$� வ+த பலைகயாக தா� இ�(க ேவ��	. 

நா� வி$+ேத�. நா� தைரைய அO/வத�/4 எ� நிைனF நH@கிவி�ட�. 
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    நா� மீ��	 விழி�(ெகா�டேபா� எ� மீ� ேலசான பனி,ேபா3ைவ இ�+த�. 

காைல2 Y6யனி� ஒளி(கதி3க4 ேநர9யாக எ� க�கைள தா(கின. அ,ப9ேய ப�தி�+தவ� 

ஒ� /W(கWட� எ$+ேத�. பE=ேபால, பனி சிதறி�'. நா� கிட+த இடதிலி�+� ச�' 

த4ளியி�+த ப4ளதி� எ�9, பா3ேத�. விளி	. ஓரமாக இற@கி, ஓ�ட:	 நைட;மாக, 

ப4ளதி� அ9ைய அைட+ேத�. ஓநா�க4 எ� /�ேதவ6� வயி�', பாகைத( /தறி 

த4ளியி�+தன. தைலையேய காேணா	. உடெல�லா	 இரத	 ெவளி,ப�� 

உைற+தி�+த�ேபால இ�+த�. ைக( க�ைட விர�கைள( க�9யி�+த �ணி அ'ப��( 

கிட+த�. ஒ� ஓநாயி� கா� அத� ேதா4ப�ைடேயா� பி�� எ�(க,ப��, எ� /�ேதவ6� 

வல� ைக,பி9யி� இ�+த�. 
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ஞான�பா – ந. பி.சS0�தி 

 

லி@க@ க�9 சதிர�(/ வ+� ஒ� வ�ஷமாகி வி�ட�. 

 

அவ� வ+த� தன(க9த அதி3Lட	 எ�'தா� தவசி,பி4ைள 

நிைன�(ெகா�டா�. எ,ெபா$�ேம தன(/ அதி�Lட	தா� எ�ற நிைன,. 

அவ� ெநEசி� த9ேத இ�+த�. ‘அ’னா ‘ஆ’வ�னா ெத6யாத க6(க�ைட(/, 

பதிைன+� Pபா� ச	பள:	, சா,பா�	, தின	 ஆ'ேப�(/2 சா,பா� 

ேபா��2 சமாளி(/	 அதிகார:	 எ�லா�(/	 இேலசி� கிைட�வி�மா 

எ�ன? பி4ைள /�9 இ�+தி�+தாலாவ� �ரதி3Lடைத, ப�றி நிைன(க 

ேவ�9 இ�(/	; சதிர� :தலியாைர ைவயேவ�9 இ�(/	. 

 

தவசி,பி4ைளயி� அதி�Lட	, அவ� ஒ�9(க�ைட :தெல�,பிேலேய  

:தலியாைர வாXதி�	 வா�,பாகேவ அ+த ேவைல அைம+�வி�ட�. அைத 

தவிர, வாX�வத�/ அதி� இ�M	 பல வா�,.க4 இ�+தன. 

ேபாக,ேபாகதா� ெத6+த�. சதிர�(/ ேவ�9ய கறிகா� சாமா�க4 

வா@/கிற ெபா',. அவைன2 ேச3+த�தாேன? அவ� :தலி� 

ேயா(கியனாகதா� இ�+தா�. இ�+தாW	 ைக(/ உைறைய, ேபா��( ெகா�� 

ேத� எ�(க :9;மா? ைகயி� ஒ�9(ெகா4வைத ந(காம�தா� இ�(க 

:9;மா? அவM(/ ெத6யாவி�டாW	 ெசா�லி( ெகா�(க வத@கிய 

கதி6(கா;	 , ேதச� ப9(க�W	, த(ைக, ேபா�ட எ�ெண�2 ெச	.	, 

கறிகா� கைட(கா6;	, மளிைக மாணி(க	 ெச�9யா�	 இ�(/	ெபா$� 

அவனா� எ�ன ெச��விட :9;	? :தலாளிைய வாX�வத�கான ஆதார@க4 

இதி� எ�லா	 ஏராளமாக இ�+தன. 

 

சதிர�(/ தவசி,பி4ைளதா� ச3வாதிகா6. ஆைகயா� ச�ட:	 இ�ைல, 

ெநறிகA	 இலைல. தான	 ெகா�த மா�ைட, ப�ைல, பி9� பா3,பா3களா? 

அ@ேக ேவைல ெச��( ெகா�9�+த ஆA(/ தவசி,பி4ைள ஒ�நா4 சீ�ைட( 

கிழி�வி�டா�. ஆனா� பாவ	! தவசி,பி4ைள ேப6� ம��	 /�ற	 

ெசா�ல(Iடா�. அதி�Lட	 வ+� பிட6யி� /+தி(ெகா�� 

க�டைளயி�டா� நிைறேவ�ற ேவ�9ய�தாேன!. 

 

ஒ� நா4 எ@கி�+ேதா ஒ� லி@க@ க�9 அ@/ வ+� ேச3+தா�. 

வ+தவைன தவசி, பி4ைள ஒ�'	 ேக�கவி�ைல. சதிர�(/ வ+த பிற/ 

ெப�ற அMபவதா� தவசி,பி4ைள(/ ‘எ(8ேர” பா3ைவ அ+�வி�ட�. ஆனா� 

அத� உதவி இ�லாமேலேய தவசி, பி4ைளயா� லி@க@க�9ைய எைட ேபா��விட 

:9+�வி�ட�. 

 

ம$(கிய தைல, க$திேல ெவ4ளி,ெப�9 N9ய லி@க	, இ�,பி� 

ப$,ேபறHய ேவL9- நாW:ழ நHள	, இ�பதி நாA அ@/ல அகல	. 

  

லி@க@க�9 தைலைய தடவி(ெகா�� நி�றாேனெயாழிய எ�F	 ேபசவி�ைல. 

ஆனா� தவசி,பி4ைள பதி� ெசா�லிவி�டா�. 



266 

 

 

“சைமய� ஆன பிற/ சா,பிடலா	. இ,ேபா� எ@ேக இ�+� எ@ேக ேபாறH@க?” 

 

”ப�டார�(/ ஊேர�, ேபேர�, ேபா(கிடேம�? ேசா' க�டா� ெசா3(க	. 

ஒ� கவள	 ேசா' இ@ேக ெநத	 கிைட2சா இ� தா� ேபா(கிட	. அைத இைத2 

ெசEசி(கி��( கிட+��ேவ�” 

 

தவசி, பி4ைள(/ ஒேர ேயாசைன. ஆைள,பா3தா� =ைம தா@கி மாதி6 

இ�(கிறா�. எ+த ேவைல ைவதாW	 தா@/வா�! சைமய� பாதிர	 

விள(/கிற காதாேனா� தின	 ேபாராட :9கிறதா? அE= Pபா� ச	பள:	, 

மி2ச	 மீத	 தின	 ேசா' கிைட(கிறேத - அ� ேபாதாதா	! தின	 

அ9�(ெகா4கிறா�! ேசா' ெகா�தா� /ழ	பி�ைலயா எ�கிறா�: /ழ	. 

ெகா�தா� கறியி�ைலயா எ�கிறா�: ேசா' /ழ	. கறி ெகா�தா�, 

இUவ4F தாேனா எ�கிறா�! இவ� வ	ேப இ�லாம� ஒழி�வி�டா�? 

=ைமதா@கிதா� வ+தி�(கிறா�! ஒ� கவள	 ேசா' ெசலF! ஐ+� Pபா� 

மி2ச	! 

 

ம'நா4 காதா� சீ�� :�னறிவி,பி�றி( கிழி(க,ப�ட�. லி@க@ 

க�9(/ அ+த, பதவி அளி(க,ப�டெத�ற விசய	 ெத6யேவ ெத6யா�. 

ேசா�'(காக தின	 ஊ3 ஊரா� அைலயேவ�டா	! ஒ� மணி ேநர	 பாதிர	 

ேத��, ப�ட	 க$வி( ெகா�தா� .�ணிய	! நாF(கரச3 உழவார,பைட 

ைவதி�(கவி�ைலயா? ெப6ய அதி�Lட	 அ9�வி�டதாக 

லி@க@க�9(/ அதிக மகிX2சி. தவசி,பி4ைள;	  தன(/ அதி�Lட	 

அ9தெத�' நிைன�(ெகா�டா�. 

 

வ+த .திதி� எ�லாேம ந�றாக இ�+தன. ஒ� கவள	 ேக�ட ஆA(/ இர�� 

ேவைள;	 N�' கவள:	 கிைட�வி�டா� மன	 �4ளாதா? பாதிர@க4 

க6 ேபாகேத�(க,ெப�', பளபள,பாக இ�+தன. :னகாத ந�ல ஆ4 கிைட,ப� 

ஒ� வா�,.தா�. “சதிர� ேவைல(/தா� .ைணயா	! காதா� 

சாமா� B((/	 Iலி(காரன�லவா	!” எ�ன 7�9 அ9�( 

ெகா�9�+தா�! அ,பாடா எ�றி�+த தவசி,பி4ைள(/ தின	 

சா,பி��வி��2 சதிர� தி�ைணயி� லி@க@க�9 ப��( 

ெகா�டேபா� , ஆயாD எ�' ெசா�லி( ெகா�ேட ஆ'தலாக, ப��(ெகா�டா� 

தவசி,பி4ைள. 

 

அேதா� விசய	 ேபா�விடவி�ைல சதிரதி� வ+� ேபாகிறவ3க4 லி@க@ 

க�9ைய, பாரா�டாம� ேபாவதி�ைல. 

 

”ந�ல ஆA! ப(திமா�! நா4 தவறாம�, மணி பிசகாம� தி�(/ளதி� 

ப�ைல ேத�� �ணி �ைவ�( /ளி�வி�� ப�ைடயா� 

தி�நHறி��( ெகா�� கிழ(ேக Y6யைன, பா3� தவறாம� 

ெச�கிறாேர,அ� ஒ�ேண ேபா�	! இ+த மாதி6 ஆைள, பா3(கறேத 

அJ3வமாயி�ேத!” எ�' விய,பைடவா3க4. 
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ஆமா	! இ+த( கி6ையகைள லி@க@ க�9 அல�சிய,ப��வதி�ைல. அத�/ 

ேம� ப9,. கி9,. எ�' லி@க@( க�9 ெதா+தரெவ�F	 

ப��(ெகா4வதி�ைல “ஒ�கா� சிவசித	பர	 எ�' ெசா�னா� இ�(கா� 

ஊXவிைனேய” எ�' ம��	, ேப2= ந�வி� ./�வான. அைத ந	பினானா 

இ�ைலயா எ�' ேக�டா� அவM(ேக ெசா�லெத6யா�. லி@க@ க�9 ெவ4ைள 

ேவ�9, ப�டாரமானேபா� சமய அறிF ஒ�ைற;	 ச	பாதி�( ெகா4ளவி�ைல. 

லி@கைத( கயி�றி� க�9( க$தி� மா�9(ெகா�� ெச�யேவ�9ய 

கா6ய@கைள எ�லா	 ெசா�லி(ெகா��வி��, ப=பதி;	 பர+த உலக:	 

இ�(/ம��	 கவைலயி�ைல, கிழ(ேக ேபா எ�றா3க4.அ�' :த� ெசா�னப9 

ெச�� ெகா�� வ+தாேன ஒழிய, த� கி6ையகைள;	 மனைத;	 

பிைண(கேவ��ெம�' அவM(/ ேதா�றியதி�ைல இர��	 ஒ�றிய ெசய�ெநறி 
காணேவ��	 எ�' �9ததி�ைல. 

 

எனேவ சதிர�(/ வ+� ேபாகிறவ3களி� யாராவ� இர�டணா நாலணா 

ெகா�தா�, அைத ம',பதி�ைல. ம'(க ேவ��	 எ�' ேதா�றியதி�ைல. 

அத�/ மாறாக( கா= ேதைவயாக இ�+தா� ெகாEச	 .�( காசாக( ெகா�@க4 

எ�' வா@கி(ெகா�� ெக�9யா(  இ�,பி� ெசா�கி(ெகா4வா�. 

 

வ+த எ�� ஒ�ப� மாத@கA(/4 .� விள(/மா' ேதய 

ஆர	பி�வி�ட�. லி@க@க�9யி� ேப6� எUவித வEசைன;மி�ைல. 

தவசி,பி4ைளேயா ெப6ய ேப3வழி! நாளாக ஆக லி@க@க�9யி� உணவி� ஒ� 

கவள	 இர�� கவள	 /ைறய ஆர	பித�. சிலநா4, கறிேயா /ழ	ேபா Iட 

இ�(கா�. சதிர�(/ வ+தவ3க4 அதிகமாக2 சா,பி��வி�டா3க4 

ேபா� இ�(கிற� எ�' நிைன�(ெகா�டா�. 

 

அவM(/ ஆ�ேசபைன இ�ைல எ�றாW	 அவ� வயி' .கா3 ெச�த�. இர�ெடா� 

நா4 ப�ைல( க9�(ெகா�9�+தா�. .�யவா� த�ம	 

ப�ணியி�(கிறா�! ஒ� கவள	 /ைற+� ேபானா� எ�ன பிரமாத	 எ�' ஒ� 

நா4 இர�� நா4 நிைன�( ெகா�டா� :9யவி�ைல. N�றாவ� தின	 

:த� சதிர�2 சா,பா��(/ பிற/ க�மாதி, க�யாண	, மேக=வர 

Jைஜ எ�' ேக4வி,ப�டா�, தவறாம� அ@/	 ேபா�2 சா,பி�வெத�' 

வழ(க,ப�தி(ெகா�டா�. ெகா4A த�ணி ஊ�வதாக( ேக4வி,ப�டா� 

Iட அ@/ ேபா� வாசைனயாவ� பா3�வி�� வ+தா�! அ@ெக�லா	 Iட 

இர�டணா ஓரணா கிைடத�. 

 

லி@க@ க�9(/( கா= கிைட(கிற� எ�' ெத6+தFட�தா� 

தவசி,பி4ைள ேத�பிைற மரைப உணவி� ./த ஆர	பிதா�. சதிரதி� 

ப�டார�(/ வி�+தா ைவ,பா3க4? எேதா .�ணிய கா6யதி� அ,ப9 

இ,ப9தா� இ�(/	 எ�' ெசா�W	ெபா$� லி@க@ க�9(Iட சகஜ	 

தா� எ�' ஒ� ஊதிவி�வா�. ”ேவ��மானா� ஏதாவ� ஓ�டலி� வா@கி2 

சா,பி� சாமியாேர!” எ�' உபேதச	 ெச�வா� தவசி,பி4ைள. 
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லி@க@ க�9(/( கா= ேச3+�ேபா�வி��ெத�' எ,ப9ேயா 

தவசி,பி4ைள கண(/, ப�ணிவி�டா�. அைத எ,ப9யாவ� கைர�விட 

ேவ��ெம�ற விஷம எ�ண	 அவM(/ வ+� வி�ட�. 

 

தவசி,பி4ைளயிடனிடதி� பணைத ைவதி� எ�' லி@க@ க�9 

ெகா�தி�+தா� இ+ விசம எ�ண	 ேதா�றியி�(/மா எ�ப� ரசமான 

ேக4வி. ஆனா� விைட எளி�. நி2சயமாக ேதா�றிேய இ�(கா�. இதி� வ+த 

கLடெம�னெவ�றா� பாW(/, Jைனைய( காவ� ைவ(க:9யா� எ�ப�தா�. 

லி@க@ க�9 எேதா /���2 சாம3திய�ட� சி�லைற அட/ பி9� 

வ+த கிழவியிட	 இ+த பணைத( ெகா�� ைவதி�+தா�. கடF4 

ெபா�யாக, ேபானா� Iட அ+த( கிழவி ெபா�யாக ேபாகமா�டா4 எ�' அ+த 

வ�டாரதிேல அவb(/ ந�ல ேப3!. 

 

ஆனா� இ+த இரகசிய	 தவசிபி4ைள(/ ெத6யா�. தி���, பய� எ�' 

க'வி(ெகா�ேட எ,ேபா�	 ேபா� அைர வயி�'2 ேசா' ேபா�� :$ ேவைலைய;	 

வா@கி( ெகா�9�+தா�. 

 

தவசி,பி4ைள(/ ஒ� ேயாசைன ேதா�றி�'. 

 

“எ�ன லி@க@ க�9! உன(/தா� ெப�டா�9 இ�லிேய!” 

 

”ப�டாரமா2ேச!” 

 

”அ,ப9�னா, ெதா�,.(Iட?” 

 

“அெத�ன@க, நா(/ அ$கி,ேபாயிடா�” 

 

“ேகாவி2=(காேத. ஒ	 பணைத, பி�ேன எ�ன ெச�யேற?” 

 

“பதிரமா இ�(/@க” 

 

“நH நி�னா ெந�E=வ�, வி$+தா /�92=வ3. ெப�ணா பி4ைளயா 

ெப�டா�9யா ? ஒ�O	தா� இ�ைல. காலணாF(/ காராJ+தி Iட வா@கி2 

சா,பிடமா�ேட. பணைத, பதிரமா ைவ2=�� எ�ன ப�Oேவ?” 

 

உ4ளப9ேய லி@க@( க�9(/ திைக,பா� ேபா�வி�ட�. ஆமா	, பணைத 

ைவ�(ெகா�� எ�ன ப�Oகிற�? 

 

“பி�ேன எறிEசிடலாமா?’ 

 

”அ�(/2 ெசா�லவி�ைல. ஒ� ந�ல கா6ய	 ெசா�ேற�, ேயாசி2=,பா�”. 

 

”ஓ!” 

 

“க$� லி@க	 இ�(கி�ேல?” 

 

“ஆமா	” 
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“இைத( கFதாேல க�9, ேபா��(கி��( கிட(கிறிேய! இ�(கிற 

பண�(/, பFைன( கிFைன வா@கி2 ெசயி� ப�ணி லி@கைத அதி� 

ேகா�,பிேட�. க$�(/	 அழகாயி�(/	. லி@க:	 

பா3ைவயாயி�(/	. தி�(/ளதிேல தி�நH'	 த@க2 ெசயி� 

லி@க:மாக( கிழ(ேக Y6யைன, பா3�(ெகா�� நி(கறைத, பா3தா� 

அச� சிவ,பழ	பா@க . ந�லா இ�(/ேம?” 

 

”எ� க$�(/ எ�னா�(/@க?” 

 

“ஒ� க$�(கா ெசயி�? இ�ைல இ�ைல லி@க�(/2 ெசயி� ெச�ய2 

ெசா�ேற�. ெசயி� ேபா�ட லி@கைத ம9யிேல க�9(கிறியா? 

 

”இ�ைல , இ�ேல”. 

 

”அ,ப9�னா க$திேலதாேன ேபா��(கO	?” 

 

”ெசEசா� பா�(/வா	”எ�' லி@க@ க�9 ெசா�லி, ேப2ைச ெவ�9 

வி��வி�டா�. தவசி,பி4ைள;	 அேதா� ேபா�வி�டா�. 

 

ெத�ன	 ெந�' சீ(கிரமாக :ைள�விடா�. ெகாEச	 கால	 பி9(/	. 

அ�மாதி6 லி@க@ க�9 மனதிேல ேபா�ட ெத�ன	 ெந�'	 ெம�வாக 

:ைள(க ஆர	பித�. கிழவி ந�லவ4தா� . ஆனா� வயசாயி�2ேச! ஒ� 

சமயைத, ேபால ஒ� சமய	 இ�(/மா? ஆ4 யா�	 ெத6யவி�ைலேய! 

தவசி,பி4ைள ெசா�ற� ந�ல ேயாசைனதா�. லி@க�(/ ெசயி� ப�ணினா� 

ந�லாதா� இ�(/	 எ�ெற�லா	 ேயாசைன ெச��ெகா�ேட இ�+தா�. 

 

இத�/4 வய� ஒ� வ�ஷ	 I9வி�ட�. .ைகயிைலைய, ேபால( கா�+� வ+த 

லி@க@ க�9 ெவ4ள6,பழ	 மாதி6 ஆகிவி�டா�. 

 

ஒ�நா4 திDெர�' ஆசா6யிட	 ேபா� தன(/2 ெசயி� ெச�ய எUUளF 

பF� ேவ��ெம�' ேக�டா�. ஆசா6(/2 சி6,. தா@கவி�ைல. “இ+த 

வயதிலா கலியாண	 ெச��ெகா4ள,ேபாகிறா?” எ�' கி�டலாக( ேக�டா�. 

 

“இ�ைல ,இ+த லி@க�(/” எ�' கா�9ன�	 வியாபார `தியி� ஆசா6 

ேபச ெதாட@கிவி�டா�. 

 

“:(கா�பFனிேல�+� ெச�யலா	.” 

 

“அ�(/( /ைறEசி?” 

 

“Iலி?” 

 

”உன(காக, பதிைனE= Pபா�.” 

 

“எ�ன�யா, :(கா� பFM(/...” 
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“அதான�யா - சி�ன2 ெசயிM(/, ெப6ய Iலி, ெப6ய ெசயிM(/ சி�ன(Iலி. ெப6ய 

ெசயினாேவ லி@க�(/, ப�ணி( க�9(கிேய�?” 

 

”ஏேதா, பா�( Iலி வா@கி(ேகா அ�யா, பF� வா@கியாேற�” எ�' 

தி�	பி வி�டா�. 

 

பதிைன+� நா4 கழி� தி�(/ளதி� நHரா9வி�� தி'நHரணி+� 

த@க2 ெசயிM	 லி@க:	  �ல@க, லி@க(க�9 சதிர�(/ 

 

தி�	பி வ+தா�. 

தவசி,பி�ைள  தி�ைணயி� ஏேதா சி�லைற வியாபார	 ப�ணி( ெகா�9�+தா�. 

லி@க@ க�9ைய, பா3த�	 .�ைமயாக இ�+த�. இ�னெத�' ஒ� 

நிமிச	 விள@கவி�ைல. பிற/தா� ெத6+த�. “சபாL! சபாL! ரகசியமா 

ெசEசி�9ேய!” எ�றா� ச+ேதாஷ	 ெபா@க . 

 

“எ�ன பிரமாத கா6ய	! ஏேதா ஆ�டவM(/ உவ,பாயி�(ேக�M ..” 

 

“ந�ல கா6ய	, ந�ல கா6ய	” எ�றா� தவசி,பி4ைள. க�ணிேல படாத காசாக 

ைவ�(ெகா4வைத வி�� தி���, பயைல வ�தி அைழ,ப� ேபா�ற 

கா6யைத2 ெச��வி�டாேன இ+த ஆ4 எ�' நிைன�(ெகா�டா�. ஏ� இ+த 

ேயாசைன ெசா�ேனாெம�ற கழிவிர(கதி� சாய� Iட, பட3+�விட�. 

 

ெசயி� ேபா�ட லி@க@க�9 ஆகிவி�டத�காக அவ� ஒ�'	 மாறிவிடவி�ைல. 

வழ(க	 ேபால சதிர�( கா6ய@கைள, பா3�( ெகா�டா�. கழிவிர(க	 

கா�9ய தவசி, பி4ைள;	 மாறவி�ைல. ப�டார�(/( ெகா�(கிற 

கவளதி� ஏ�ற	 ஒ�'	 ஏ�படவி�ைல. 

 

இத�/, பிற/ நா�/ மாத	 இ�(கலா	. லி@க@க�9(/ திDெர�' 

ஒ� நிைன,. வ+த�. “த	பி! தி�:ைல,பா� உசவ�(/, 

ேபாகMமி�M ேதாO�. ேபாயி�� ஒ� வாரதிேல வ+திடேற�” எ�றா� 

தவசி,பி4ைளயிட	. 

 

“/�� வ2சி�(கO	. ேபாயி��வா “. 
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“பாதிர	 எ�லா	 விள(கOேம?” 

 

“யாைரயாவ� வ2=, பா3�(கிடேற�.” 

 

ம'நா4 சீ3காழி(/ லி@க@க�9 .ற,ப�� வி�டா�. ஒ� வார	 

லி@க@ க�9யி�லாம� ெபா$ைத ஓ�ட ேவ��ேம எ�ற கவைலெகா�ட தவசி, 

பி4ைள ப�(க ேபா/:� ஒ� நாளா2= எ�ற கண(கி��( ெகா�� 

ப�தா�. ஒUெவா� தின:	 ர,ப3 மி�டா� மாதி6 நH�ட�. 

 

நா�கா	 நா4 காைல தவசி, பி4ைள கா�கறி ந'(கி( ெகா�9�+தா�. 

:�றிW	 எதி3பாராம� லி@க@ க�9 எதிேர வ+� நி�றா�. 

தவசி,பி4ைள(/( கனவா எ�' Iடேதா�றி வி�ட�. 

 

“எ�ன, லி@க@ க�9யா?” 

 

“பி�ேன?” 

 

”அ�(/4ளார வ+��9ேய?” எ�' ேக��( ெகா�ேட லி@க@ க�9ைய 

ேமW	 கீ$	 பா3தா�. ைக	ெப� க$�, ேபாலி�+த�. 

 

“எ�ன ப�டார	 , லி@க	 ச@கிலி ஒ�ைண;	 காேணாேம?” 

 

”ஆமா	” 

 

“எ@ேக?” 

 

“ஏமா+� ேபாயி�ேட�” 
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”எ,ப9, ேபா2=?” 

 

”அதா@க ஞான,பா�” 

 

“விள(கமாக2 ெசா�னா அ�ல ெத6;	?” 

 

“தி�விழா பாB�� :+தா நா4 ராதி6 சதிர� வாச�ேல 

/+தி(கி�� இ�+ேத�. ேவ' யாராேரா தி�ைணயிேல வாைழ ேதாைல2 

சீவி,ேபா�டாமாதி6 தைலமா� கா�மாடா வி$+� கிட+தா@க. “தி�ைணயிேல 

யாேரா ெர�� ஆ4 எ�னேவா பதி ப= பாச	 இ�M சத	 ேபா��, 

ேபசி(கி�� இ�+தா@க. ந�விேல அதிேல ஒ� ஆ4 பா9னா�. 

ெகாEசேநர�(ெகலா	  ேப2= அட@கி,ேபா�, பா�டா, பாட 

ஆர	பி2=�டா�. ெரா	ப ந�லா( /யி� கண(கா, பா9னா�. அ,ப9ேய 

சாE=(கி�9�+தவ� அதிேல ெசா(கி, ேபாயி�ேட�.. 

 

      “ மா@கா�, பாW�� 

         மைலேமலி�,ேபா3(/ 

         ேத@கா�,,பா� ஏ�(கD- /த	பா�” 

 

இ�M ஒ� பா�� பா9னா� . அ,ப9ேய ெம�மற+ேத ேபாயி�ேட�. ெபாறF, 

பா�ேட காதி� விழ�ைல. 

 

“அ,.ற	 ெநைன,. வ+த,ெபா க�ைண �ற+� பா3ேத�. கிழ(/ 

ெவA�( கி�9�+த�. தி�விழா அW,.	 அ+த,பா��	  எ�ைன 

அ,ப9 அம�9வி�ட�. ந�ல B(க	�M நிைன�( கி�டேபா� ஒ� 

திகி�  பிற+த�. க$ெத�னேவா ேலசாக இ�+த�. ெதா�� தடவி, 

பா3ேத�. லி@கமா ெசயினா ஒ�ைண;	 காேணா	. யாேரா 

B@கி(ெகா�9�+தெபா$� அ92சி(கி��, ெபாயி�டா3க4! 

சதிர� தி�ைணயி� இ�+தவ3கைள ஒUெவா�வராக, பா3ேத�. தி�9 

இ�,பா3க4 எ�' அவ3கைள, பா3தா�  ேதாணவி�ைல. 
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“எ�ன பா(/றH@க ப�டார	” எ�'  தி�ைணயி� இ�+தவ3க4 விசா6தா3க4. 

 

நா� நட+தைத2 ெசா�ேன�. அவ3க4 சி6தா3க4” 

 

“சாமி எ��(கி��, ேபாயி�(/	 ஞான,பா� /�(க ேவணா	?” எ�றா3க4. 

 

“என(/2 =�(ெக�' ப�ட�. ‘லி@க�(/, ேபா� ம�9 மாதி6 

த@க2 ச@கிலி ெசEேசேன? ைபதிய(காரதன	! எ�' நிைன�(ெகா�ேட 

ஊ�(/ தி�	பி வ+�வி�ேட�.” 

 

“ஞான,பா� கிைட2=, ேபா2=” 

 

”அ,.ற	?” 

 

“நா� ேபாேற�” 

 

“எ@ேக?” 

 

“இ,ப9ேய நHளமா” 

 

“பி�ேன ஏ� வ+ேத?” 

 

“ச	பள@ ெகா�� ேவ' ஆ4 பா� வ2=(/@க�M ெசா�ல வ+ேத�”: 

 

“அட,பாவி! ெநசமாகேவ ஞான,பா� கிைட2சி��தா?” 

லி@க@ க�9 பதி� ெசா�லவி�ைல. ம$@கிய தைலைய தடவி ெகா�ேட ெத�வி� 

இற@கிவி�டா�. 
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ப�மவிTக� - ெஜயேமாக� 

1 
 

B�� விள(ேக+திய தாதி கதைவ ஓைசயி�றி திற+�, உ4ேள வ+தா4. அவளிட	 

தHபமி�+ததனா� அைறயி� இ��� ேமW	 அ$தமானதாக, ப�9�(க(I�	. ப�(ைகைய( 

I3+� பா3தா4. ச�', .ர�� அைசF கா�9ேன�. அைண+� வி�9�+த க�யா தHபைத 

ஏ�றிவி��, ைகவிள(/ட� எ�ைன ெந�@கினா4. /னி+� ெம�லிய /ரலி�, “ேநரமாகி 
வி�ட� மகாராணி” எ�றா4. 

 

"எ�ன?” எ�ேற�. ெதா�ைட(/	 நாF(/	 ேப2ேச பழ(கமி�லாத� ேபாலி�+த�. எ� 

மனேமா ெப�	 I(/ர�களினாW	 அலற�களினாW	 நிர	பி வழி+� ெகா�9�+த�. 

அ,பிரவாகதிலி�+� ஒ� �ளிைய ெமா�� உத�கA(/( ெகா��வர, ெப�:ய�சி 
ேதைவ,ப�ட�. 

 

”வி9+� வ�கிற�. பிர	ம :I3ததி� கிள	பேவ��	 எ�' உதரF” எ�றா4 

தாதி. 

 

“எ@/?” எ�ேற�. எ�னா� எைத;ேம ேயாசி(க :9யாதப9 மன	 

ஓலமி��(ெகா�9�+த�. 

 

தாதி தய@கினா4. உத�கைள ஈர,ப�தியப9, “இ�' இளவரச�(/ நH3(கட�” எ�றா4. 

 

/ளி3+த உேலாக, பர,.4ள வா4 ஒ�' எ� அ9வயி�றி� பா�+த� ேபாலி�+த�. 

மன	 ஒ� கண	 நி�'விட, ஏ�ப�ட அைமதி வலிேபா� எ� உட	ெப@/	 �9த�. பிற/ 

வி	ம�க4 எ� வயி�ைற அதிரைவதப9 எ$+தன. மா3ைப ேமாதி, ெதா�ைடைய இ'க 

ைவதன. உத�கைள( க9�( ெகா�ேட�. 

 

தாதி /னி+�, “மகாராணி” எ�றா4. எ�ன ெசா�வ� எ�' அவA(/, .6யவி�ைல. 

நா� எ�ைன இ'(கி, அைனைத;	 உடW(/4 அ$தி(ெகா�ேட�. ஒ� சில கண@க4 

அ,ப9ேய அம3+தி�+ேத�. எ� /ர� பிற/ நிதானமாகேவ ெவளி,ப�ட�. “ஏ�பா�க4 எ�லா	 

ஆயி�றா?” எ�ேற�. 
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“8ேததவனதிலி�+� ப�ட�ராணி;	 பிற�	 ேநராக க@ைக( கைர(ேக வ+� 

வி�வா3களா	.” 

 

எ$+ேத�. உட� மிகF	 கனமாக இ�+த�. சம நிைலயிழ+� �வ�ட�. தாதி எ�ைன, 

பி9(கலாமா எ�' ேயாசி� :�னக3+தா4. ேவ�டா	 எ�' ைகைய அைசேத�. ெம�வாக 

நட+ேத�. அர�மைன அைமதியாக இ�+த�. தHப@க4 நH6� மித,பைவேபால அைலய, தாதிக4 

நடனமா9னா3க4. இரF(/6ய ஒலிக4 ெவளிேய ேக�டப9 இ�+தன. இள	 தாதி ஒ�தி வ+� 

“நHராட ஏ�பா�க4 ெச��வி�ேட�” எ�றா4. 

 

இள	 ெவ�ன H3 உடைல த$வி வழி+த�. மன	 அதி� சிறி� இைள,பா'வ� 

ஆ2ச6யமாக இ�+த�. I+தைல �வ�9வி�� ெவ�ணிற உைடகைள அணி+�ெகா�ேட�. 

ஒேரெயா� ைவர மாைலைய ம��	 அணி+ேத�. சிைதயிW	 நா� நைககைள அணி+தாக 

ேவ��	. நா� =பதிைர. பா�டவ /லதி� மகாவ Hரனி�, உபச(ரவ3தியி� பதினி. 
யாதவ/ல தைலவனி� த@ைக. அ+த இ� ேவட@கைள;	 ஒ�ேபா�	 நா� கழ�ற :9யா�. 

எ� மக� ேபா3(களதி� இ�	.(கைதயா� ம�ைட உைடப��, உட� :$(க அ	.க4 

ைததி�(க, வி$+� கிட,பைத, பா3(க ேந3+தேபா�Iட அைத மற(க நா� 

அMமதி(க,படவி�ைல. ெச�திைய( Iற அ�' அ�ணாேவ வ+தா3. எ,ேபா�:4ள 

த�ன	பி(ைக நிைற+த அ+த, .�னைக. அைமதியான /ர�. “=பதிைர, நH யாதவ இளவரசி, 
பா�டவ ராணி. அைத நH ஒ�ேபா�	 மற(க மா�டா� எ�' ெத6;	...” பிற தா�மா3கைள;	 

மைனவிகைள;	 ேபா� மா3பிW	 வயி�றிW	 அைற+தப9, தைலவி6ேகாலமாக ஓட 

:9யவி�ைல. அபிம�;வி� உட�மீ� வி$+� கதற :9யவி�ைல. அவ� பா� /9த இ+த 

மா3.கைள அைற+� அைற+� உைடதி�+ேதென�றா� எ�னா� B@க :9+தி�(/	. 

எ,ேபா�	 அ�ணாவி� பா3ைவ உடனி�+த�. அவர� அ$தமான ெசாறக4. அைன�மறி+த 

நிதான	. “=பதிைர, ப=(க4 திமி'	 திமி�கைல( க�த6(கி�றன. /திைரக4 ம�ைண 

மிதி�, பா;	 நா�/ /ள	.(ைல( க�த6(கி�றன. ஷதி6ய, ெப�க4 வ Hர மரண	 

அைட;	 மகா.�ஷ3கைள( க�த6(கிறா3க4.” அவைர எ,ப9 ெவ'ேத� அ�'! 

வாXநாளி� :த� :ைறயாக அவ�ைடய இனிய /ர� என(/ ெந�,பாக, ப�ட�. அவ�ைடய 

நிதான	 அ�வ�,ைப த+த�. அவ�ைடய த3ேமாபேதச	 மாறாத நியாய@க4, =�றி 
வைள(/	 த�(க@க4. அவ3 மனித3 அ�ல. ெவ'	 ராஜத+தி6. உறF கிைடயா�, பாச	 

கிைடயா�. ெநகிX+��கி( க�னதி� வழி;	 ஒ� �ளி( க�ணHைர அவ3 அறிய மா�டா3. 

அழகிய ெசா�ெறாட3 ஒ�ைற அவ3 அத�ணதி� Iற(I�	. 

 

“அ�ணா எ@கி�(கிறா3?” 

 

“க�டவனதி� ச(ரவ3தி;ட� த@கியி�,பதாக2 ெசா�னா3க4.” 
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நா� ேக�க ேவ�9ய அ�த ேக4வி(காக தாதி காதி�+தா4. 

 

“அவ3?” 

 

“இரF இர�டா	 நாழிைகவைரIட இ�+தா3 எ�' ெசா�னா3க4. பிற/ ரததி� ஏறி...” 

 

“ச6” எ�ேற�. தாதி பி�வா@கினா4. ஆ	, அவ3 இ�றிரF திெரௗபதிைய ெந�@க 

:9யா�. .�ப�ட .லிேபா� அவ4 இ�,பா4. அவைள யா�ேம ெந�@க :9யா�. கி�ப�	 

அ8வதாமாF	 ைவத ெந�,பி� அவAைடய ஐ+� .த�வ3கA	 உயிேரா� எ6+தா3க4. 

அைத த� க�ணா� பா3(/	 சாப	 ெப�ற பிறவி அவ4. எ�ன ெச��ெகா�9�,பா4 

இ+ேநர	? வாெள�� ஆயிர	 ேப6� இதயைத( கிழி�, அ+த உதிரதி� நHரா9னா� 

ஒ�ேவைள அவ4 மன	 ஆற(I�	. ஆ6ய வ3தைதேய சா	பலா(கினா� அவ4 மன	 

ஆற(I�	. இ+நிைலயி�Iட அவைள, ப�றி இ,ப9தா� எ�ண ேதா�'கிற�. அவ4 த� 

.த�வ3கைள இழ+த ெச�திைய( ேக�டேபா�Iட :த� :தலி� மனதி� எ$+த� 

தி�,திதா�. அழ��	. அ9வயி' ப�றிெய6ய��	. அவAைடய ஆ@காரம�லவா இ+த 

ஆ6யவ3ததி� ேபரழிைவ விைதத�. அதைன(/	 பிற/ மணி:9 =டர அவ4 

ச(கரவ3தினியாக சி	மாசனேமறி அம3+� சி6(க ேவ��மா? த3ம	 அத�/ அMமதி(/மா? 

ைவர:9யி� ஒளி அவ4 :கதி� வி$	ேபா� க�க4 கல@கி( கல@கி( க�ணH3 உ/(க 

ேவ��	. பாரதவ3ஷ	 அவ4 பாத@கைள, பணி;	ேபா� அவ4 உட� எ6யேவ��	. 

ச,ரமEச( க�9லி� மல3, ப�(ைகமீ� ஒ� நா4Iட அவ4 நி	மதியாக B@க(Iடா�. எ� 

/ழ+ைத களதி� சிைத+� கிட,பைத( க�டேபா�; ஒ� கண	 அ(கா�சி உ2சமாக, 

அ�வ�,பாக, அ+நியமாக ேதா�றி எ�ைன உைறய ைவத பிற/, அ+த /ளி3+த ெவ�� எ� 

வயி�றி� பதி+தேபா�; அ9,பாவி எ� /ழ+ைதைய பலிவா@கி வி�டாேய எ�'தா� 

Iவிேன�. எ� /ர� எ� மன�(/4ேளேய ஒலி� அட@கிய�. உைற+த ரத	 க6ய 

தடாகமாக2 ெச	ம�ணி� பரவியி�(க, அத� மீ� கிட+த உடலி� நா� எ� ைகயா� 

அணிவித மEச4 ேமலாைட கிட+த�. ஆனா� அ+த :க	! அ� எ� /ழ+ைதய�ல. அ+த( 

கண@களி� அ+த விலக�தா� எUவளF ஆ'த7��வதாக இ�+த�. இ� அபிம�; இ�ைல. 

அவ� ேவ' எ@ேகா இ�(கிறா�. எ+த( கணதி� ேவ��மானாW	 எ�:� ேதா�றி 
ஏமா+�வி�டாயா எ�' சி6,பா�. 

 

எ,ப92 சி6,பா�? உத�க4 சிறியைவயாக, சிவ,பாக இ�(/	. ேமWத�9� இளநHல 

மயி3 ம��	 இ�ைலெய�றா� ப2ைச( /ழ+ைததா�. சி6(/	ேபா� சிறிய க�கைள, பாதி 
N9வி�வா�. வWவான அக�ற ேதா4கைள( /W(/வா�. எ,ேபா�	 சி6,.தா�. 

எத�ெக�தாW	 கி�ட�. எ� ேதா4கைள, பி9� உW(/வா�. அவM(காக அ2ச	 

மி/+தவளாக, மடைம நிர	பியவளாக எ�ைனயறியாமேலேய நா� ேவடமி�ேவ�. கனத 

கர@க4. வ� நிர	பிய :ழ@ைக. அ�ணா+� பா3(க ைவ(/	 உயர	. அக�ற மா3.. அைத, 

பா3த�	 மன	 மல�	. ம'கண	 க�ப��வி�ேமா எ�' =�@/	. :�பி� ெத6யாத 

உேவக	 அவM(/. அ�ைனயி� மன	 தவி,ப� ஒ�ேபா�	 அவM(/ ெத6வதி�ைல. 
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அவ� நட(க ெதாட@கிய நா4:த� ெதாட@கிய அவ8ைத அ�. சாளரதி� ஏறி, பரணி� 

ெதா�றி, ெதா@கியப9 வ H6�டல'	. ஏணியி� ஏறி உ2சி,ப9யி� நி�' சி6(/	. பலாமர�( 

கிைளகளி� dனியி� ெதா@கி ஆ9 அ�த( கிைள(/2 ெச�வா�. ெத�ைன மரதிலி�+� 

க@ைக நH6� தைல/,.ற( /தி,பா�. /திைர மீதம3+� நHேராைடகைள, பற+� தா��வா�. 

வாைள2 =ழ�றி ேமேல வ Hசி கீேழ நி�' பி9,பா�. மத	 பி9த யாைனைய அட(கி ஏறி 
அம3வான. “அபிம�;, அபிம�; கவன	 கவன	!” இ�ேவ எ� தாரக ம+திரமாக ஆயி�'. 

ேவக	தா� எ,ேபா�	. எ+த நிமிட:	 Nட,ப�ட கதFகைள உைத� திற(க �9,பவைன, 

ேபால. “அவசர,படாேத அபிம�;” எ�' எதைன தடைவ க�ணH�ட� ம�றா9யி�,ேப�. 

உதிர	 வழிய வ+� நி�பா�. எW	. உைட+� ப��( கிட,பா�. எ� /ழ+ைத(/ 

ெத6+தி�+தா இUவளFதா� த� நா�க4 எ�'? அ�ேயா, எ� ெச�வைத நா� க�ணார, 

பா3(கேவயி�ைலேய. மா3ேபாடைண� தி�,தி வர :தமி�டதி�ைலேய. இ+த 

ஆபகரண@க4, ப�டாைடக4, மகாராணி,ப�ட	 எ�லாவ�ைற;	 வ Hசிவி�� எ� 

/ழ+ைத;ட� ப� நா4 எ@காவ� இ�(கிேற�. அட3+த கா�9� ஒ� /9லி�. அவM(/, 

பாத ேசைவ ெச�கிேற�. அவ� B@(, விழிதி�+� க� நிைறய அவைன, பா3(கிேற�. அவ� 

எ�ைன அ	மா எ�' அைழ,பைத மீ��	 ேக�டா� ேபா�. ஆைச தHர ஆயிர	 :ைற I,பிட2 

ெசா�லி( ேக�டா� ேபா�	. பிற/ அவைன( ெகா�� ெச�ல��	. இ�ைல; அவM(/, பதி� 

நா� வ�கிேற�. ேபா�	 இனி என(/ இ@/ எ�F	 மி2சமி�ைல.  

 

“ேத3 வ+�வி�ட�. மகாராணி” எ�' தாதி வ+� ெசா�னா4. நா� எ$+� ெம�ல 

வாசைல ேநா(கி நட+ேத�. 

2 
 

/ளிராக இ�+த�. வானெம@/	 ந�சதிர@க4 வி6+� கிட+தன. Jமிைய மாறாத 

காதWட� பா3(/	 6ஷிகளி� க�க4. எ�னதா� பா3(கிறா3க4 அ,ப9? ம�ணி� மனித3க4 

ெகா4A	 �யர@க4 அவ3கA(/ அதைன மகிXw��கி�றனவா எ�ன? அவ3க4 6ஷிக4. 

ப+தபாச@கைள ெவ�றவ3(4. பாமர மனதி� �(க	 அவ3கA(/, .6யா�. ஆகேவதா� 

அ@கி�+தப9 த3ம நியாய@கைள தH3மானி(கிறா3க4. அ�ணாF	 6ஷிதா�. ச�ர@க	 

விைளயா�	 6ஷி. ெவ�றிமீ� ம��	 ப�'(ெகா�ட 6ஷி. மனித3கA	 ேபரர=கA	 ச�ர@க( 

கா�க4. 

 

ேத3 நிதானமாக ஓ9ய�. பிரதான வ Hதி ஓ�+� கிட+த�. Bசி மண	 நிர	பிய /ளி3+த 

கா�' உைடகைள2 சிற/களாக, படபட(க2 ெச�த�. இ�ன:	 இரவி� ஒலிேய ேக�ட�. 

அUவ,ேபா� சில பறைவகளி� ஓ�+த ஒலிக4. வ H�களி� விள(/க4 அைலய ஆ�க4 

நடமா�வ� ெத6+த�. ஆனா� /ர�க4 இ�ைல. ஒ�ேவைள இ+த நகரேம இ�' 

நH3(கடM(/ தயாராகிற� ேபாW	. எதைன ஆமா(கைள இ�' க@ைக வா@கி( 

ெகா4Aேமா? அவ�ைற( கடW(/( ெகா�� ெச�W	 ச(தி அவA(/ இ�(/மா? 

:ைலZ�9ய மா3பி� பிண@கைள =ம+� ெச�W	 விதி அவA(/. 
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கா�' ேவகமைட;	ேபாெத�லா	 எ�ண@க4 பி�+� ரததிலி�+� பற+� 

பி�ேனா(கி2 ெச�வதாக, ப�ட�. ெம�ல :கதிலைற;	 கா�றி� ேவகதி� ெத6;	 

ரதேவக	 ம��	 மனதி� எEசிய�. தைரயி� கா�படாத /திைர ேபால மன	 அ+த ரத�ட� 

ேச3+� ஓ9ய�. கால:	 இட:	 கைர+� ேபா� எ@/ ேவ��மானாW	 நா� ெச�ல :9;	 

எ�' ப�ட�. எ� உடலி� எைட /ைற+த�. எ� தைசக4 ெம�ைம;	 இ'(க:	 ெகா�டன. 

எ� சி6,பி� அதி3F	 /ரலி� /ைழF	 ஏறிய�. அ,ேபா�தா� நா� =பதிைர எ�' 

உண3+ேத�. ஆ	, நா� அணி+தி�,ப� ஒ� ேவட	. இ+த கனத உட� ஓ3 ஆைட, இைத( 

கழ�றி வ Hசிவி�டா� நா� சி�ேறாைடக4 மீ� ரத�ட� ேச3+� பற(/	 =பதிைர. இ� 

ைககளிW	 வாேள+தி இ�வ6ட	 ேபா6�	 யாதவ இளவரசி. ைரவத மைலயி� கி6 Jைஜய�' 

ேதாழிகAட� ம�வ�+திவி�� /	மாளமி�பவ4. ெவறிெகா�� .ரவிமீேதறி உ�A	 

பாைறக4 நிர	பிய மைல2ச6வி� கா�றாக இற@/பவ4. இ� எ�லா	 கனF. 

விழி�(ெகா�டா� நா� �வாரைகயி� எ� அைறயி� இ�,ேப�. =த3ைம;	 கி6ைஜ;	 

ப(க� அைறயிலி�+� வ�வா3க4. வா�ேபா3 க�' த+த அ(Pக3 தாதா, பி6ய�ட� கைத 

ெசா�W	 சாயகி மாமா, க�9,பான சா	ப� மாமா.... எ,ேபா�	Iட இ�(/	 ேதாழனாக 

அ�னா. /'	.	 :ர��தன:	 பாச:	 நிர	பியவ�. எைத ேவ��மானாW	 

ெச�ய(I9ய மதிd�ப	 வா�தவ�. அ�ணா, நHதா� எ,ப9 மாறிவி�டா�, உ� க�களி� 

மாறாம� ெத6+த அ+த( /'	. எ@ேக? 

 

ரத	 /W@கிய�. பிற/ மீ��	 ேவக	 எ�த�. இேத ேபா�ற ஒ� ம8ய ரததி� 

தா� �வாரைகைய வி�� வ+ேத�. ரததி�/4 ைகயி� நாேண�ற,ப�ட வி�Wட� அ�' 

ச�'	 அறி+திராத, என(/ மாறாக .திராக ேதா�றிய, மாவ Hர� இ�+தா�. பி�னா� 

அ(Pக6� தைலைமயி� யாதவ, பைட �ரதி வ+த�. அ	.க4 சி' பறைவக4ேபால வ+� 

தைரயிற@கின. ரததி� நாெணாலியி� ட@கார	. /றிதவறாத அ	.க4 ப�� யாதவ3க4 /திைர 

மீதி�+� பாைறக4 நிர	பிய ம�ணி� வி$+� அலறின3. மனதி� கனிெவறி ஏறியப9ேய 

வ+த�. கி6Jைஜயி�ேபா� ம�வி� ேபாைத தைலைய( கிற@க ைவ(/	. அ� ேமW	 ேமW	 

எ�' /திைரைய B�ட2 ெச�;	. இ,ேபா� ம� இ�ைல. ஆனா� மனதி� பலமட@/ 

ேபாைத. நாேண�'	 கர@களி� .ரA	 தைசகைள ஓர(க�ணா� பா3ேத�. மயி3 அட3+த 

க6ய மா3.. மா� ேதா� சரடா� க�ட,ப��, கா�றி� பற(/	 =��ட காகப�ச( /ழ�. 

ச�லடதி� இ'(கதி� இ'கி இற@கிய வயி'. ேவக	 ேவக	 எ�' ஆமா �9�9த�. 

:9வ�' திைசெவளியி� அ,ப9ேய ஊ��வியப9 இ�(கேவ��	 ேபாலி�+த�. 

 

யாதவ ேதச எ�ைலைய( கட+ேதா	. ெவ/ ெதாைலவி� கா�டவ,பிர8ததி� 

மைலக4 ெத6+தன. மைழ வர,ேபா/	 த�ண	. ம@கிய ஒளியி� யாதவ ேதச�, .�ெவளி 
ெவ/Bர	 வைர பரவியி�+த�. வானி� ெப�	 ேமக( /விய�க4 ெம�ல நக3+தன. I�ட	 

I�டமாக ப=(கைள ஓ�9யப9 இைடய3க4 ெச�றன3. Bரதி� ேமகெமா�6� இ�(/ 

வழியாக ெச	ெபா�னிற ெவயி� ஒ� B�ேபால, .�ெவளியி� வி$+� கிட+த�. அ,ப/தி 
மரகத, பர,பாக ெஜாலித�. /திைரக4 கைள�வி�டன. dைர த4ளிய வா;ட� அைவ 

தைல/னி+தன. அவ�றி� உட�களிலி�+� விய3ைவ :�(களாக உதி3+� ெகா�9�+த�. 

/திைர விய3ைவயி� மனைத( கிளர2 ெச�;	 மண	 எ$+த�. எ� க�:� அறியாத 

ேதசெமா�றி� வாச� திற,பைத( க�ேட�. Bரதி� கா�9� விளி	. ெத6+த�. 
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தியானதிலம3+த ெப�	பாைறக4. ப=	கா�க4 ம�9ய மைல2ச6Fக4. மைல2சிகரங(A	 

வாM	 ெமௗனமாக( கைர+� ஒ�றா/	 இளநHல	. யாதவநிலதி� நா�.ற:	 திற+த 

ம�ணி� வாX+� பழகிய நா� மைலகளா� Yழ,ப�ட ஒ� சிைறயாகேவ அ+த, .திய ேதசைத 

உண3+ேத�. அ@/ /திைரமீ� ஏறி :9வ�', பா�+� ெச�ல :9யா�. :த� :ைறயாக 

அ2ச	 உ4 மனதி� தைலகா�9ய�. 

 

ேத6� உ4ளி�+� உடலி� சி' உதிர(கைறகAட� ெவளிவ+தா3 அவ3. ேதைர ஓரமாக 

நி'தி, /திைரகைள அவிX� ஓரமாக நHேராைடயி� நHர�+த வி�ேட�. .�பர,பி� அம3+� 

கா�கைள நH6� வி�� அைள+தப9 அம3+தி�+ேத�. வான	 க'தி�+ததனா� நH3 /ளிராக 

இ�+த�. எ�ன�ேக வ+� அம3+தா3. /திைரயி� விய3ைவ மண	 எ� நாசிகைள நிர,பிய�. 

எ� ேதாைள ெதா�டா3. =�� விரலி� நா�வ� மர(க�ைட ேபால உ'திய�. கிள32சி 
உட	ெப@/	 கதகத,பாக, பரவிய�. “=பதிைர, நம� எ�ைல(/ வ+�வி�ேடா	. இனி 
இ�தா� உ� ேதச	.” நா� தைல /னி+தா�. எ� .ஜ@கைள, ப�றினா3. “அ2சமாக 

இ�(கிறதா?” மீைச மிக அ�ேக ெத6+த�. க�களி� ஒளி /'வா4 dனிக4 ேபால( /திவி�	 

எ�' அ2சN��வதாக ெத6+த�. “இ�ைல: எ�ேற�. அ(கண@களி� உ4bர விய+� 

ெகா�9�+ேத�. எ,ப9 இ+த :9ைவ எ�ேத�? “நா� அ32=ன�” எ�' இவ3 Iறிய�	 

எ,ப9 எ� மனதி� தைளகெள�லா	 அ'+தன. அ�ணாவி� உயி3 ந�ப3, ெப�	 வ Hர3. 

எ�ைன நா9 வ+தவ3. இ�ைலயி�ைல. அவ�ைறெய�லா	 விட எ�ைன( கவ3+த� 

இ�ெனா�'. அவர� சாகச	 ப�றிய கைதக4. .ர��க4, ஜால@க4. ேபா/மிடெம�லா	 அவ3 

ெவ�றைட+த ெப�க4. ெவ�றட(க ஒ� :ர��( க�	 .ரவி கிைடத ச+ேதாஷ	 

எ�Mைடய�. அபாய	 த�	 ஈ3,. அ�. அறிய :9யாத ஆப�கA	 இ�ப@கA	 நிர	பிய 

ஒ� வாசைல திற(/	 �9,.. 

 

”எUவளF அழகாக இ�(கிறா� ெத6;மா?” எ�' ேக�டப9ேய எ� இைடயி� ைகைய 

வைள�, ேதா4 வைளவி� :க	 .ைததா3. ெம�ல நக3+த ைகக4 பி�.ற	 எ� க2ைச 

அவிXதன. உத�க4 ெவ,பமாக அ$+தின. எ� உட	. ெவ	ைம;	 இ'(க:மாக எ$+த�. 

ம'கண	 அ+த அல�சியமான =த+திர	 எ�ைன2 =�ட�. ைககளா� அவ3 மா3ைப, பி9� 

த4ளிேன�. திமிறிேன�. எ� வைளய�க4 /W@கின. மாைலக4 ெநறிப�டன. அைவ எ�ைன( 

ேகலி, ெபா�ளாக மா�'வைத உண3+ேத�. அவ�(/ எ� திமிற� உ�சாகைத த+த�. 

சி6தப9, “/திைர(/�9 ேபாலி�(கிறா�” எ�றா3. 

 

எ� ேவக	 தள3+த�. Iசி2 =�@கி,ேபாேன�. நா� ஒ� :ர��( /திைரைய 

ெவ�லவி�ைல. ஒ� சி'ைதயா� ேவ�ைடயாட,ப�9�(கிேற�. அவைர த4Aவ� 

பயன�ற� எ�' ப�ட�. அவ3 எ� உடைல( ைகயா�ட விததி� இ�+த அMபவ ேத32சி எ� 

அ@க@கைள உைறய ைவத�. எ� மன	 I3ைமயைட+த�. அ+த எ�ண	 வ+த உடேன அ+த 

ஆ;ததி� I3ைமைய எ�ணி எ� மன	 உவைக ெகா�ட�. ”ச6, உ@க4 ராஜபதினி எ�ன 

ெசா�ல, ேபாகிறா4 இத�/?” எ�ேற�. 
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அவ3 பி9 தள3+த�. :க	 ெவளிறிய�. எ$+� அம3+தா3. தைல /னி+தப9, “என(/	 

அவைள நிைனதா� அ2சமாகதா� இ�(கிற�” எ�றா3. “ஒ� கண	 க@ைகேபால 

அரவைண,பா4. ம'கண	 பா	. ேபாலி�,பா4.” 

 

எ� மன	 இ'கிய�. பிற/ ெநகிX+த�. இ+த ஜக, .ர�டM(/4 இ�(/	 அEசிய 

/ழ+ைதைய இேதா நா� க��ெகா�9�(கிேற�. அவ3 தைலைய எ� மா3ேபாடைணதப9, 

“கவைல,படாதH3க4” எ�ேற�. மனைத( க�ைண நHரா�9ய ேபாதிW	 உ4bர ஒ� 

ெவ�றி(களி,.தா� இ�+த�. 

 

“நH ஒ� இைட2சியாக ேவடமி�� திெரௗபதியிட	 ேபா. அவளிட	 என(/ ேவ' 

யா�மி�ைல; நHேய அைட(கல	 எ�' I'. அைட(கல	 த+�வி�டாெள�றா� பிற/ 

விஷயைத2 ெசா�ேவா	. அவ4 வா(/ மாற( I9யவள�ல” எ�றா3. 

 

“ஏ�'(ெகா4ளவி�ைலெய�றா�?” 

 

”நி2சயமாக ஏ�'(ெகா4வா4. அவAைடய க3வ	 ஒ� ேகா�ைடேபால. அைத உைட� 

உ4ேள ேபானா� அவ4 ஒ� /ளி3+த தடாக	.” 

 

மீ��	 எ� ஆ@கார	 படெம�த�. கச,. மனெம@/	 பரவிய�. அத�பிற/ அவ3 

எ�ைன ெதாட :யலவி�ைல. எ6;	 மன�ட� நா� ரததி� ஏறி(ெகா�ேட�. 

மைழ�ளிக4 உதிர ெதாட@கின. வான	 உைட+� ெகா�ட ஆர	பித�. .�ெவளியி� 

மைழயி� ெவ�ப�� திைர ெநளி+த�. அைத( கிழிதப9 ரத	 ஓ9ய�. 

கா�டவ,பிர8ததி� அட3+த கா� மீ� மைழ ெகா��	 ஓல	 ெப6யேதா3 ைச�யதி� 

ேபா3(/ர� ேபால ஒலித�. அ2ச	 .ற(/ளிைரவிட அ$தமான /ளிராக எ� மீ� பரவிய�. 

என(காக விZகமி�9�(/	 பைட எ�? ஒேர கணதி� நா� உ4ேள dைழ+� விட :9;	. 

ஆனா� அத� நி2சயமி�ைமேய எ�ைன ஈ3(/	 ச(தியாக இ�+த�. கா�9� ரத	 

dைழ+தேபா� உட	. ஏேனா சிலி3த�. 

3 
 

க@ைக நH3 கல@கலாக2 =ழி�2 ெச�ற�. அத� கைரகளி� உயரம�ற .த3 மர@க4 

அட3+தி�+தன. கைரேயாரமாக ெச+நிற உத`ய	 ேபால, பாைத கிட+த�. .ரவிகளி� பாத@க4 

.$திமீ� ஓைசயி�றி, ப9ய, நH6� மித,ப�ேபால ரத	 நக3+த�. திைரைய வில(கி, 

பா3தப9ேய வ+ேத�. இ�4 இ�M	 பி6யவி�ைல. ஆயிM	 I�ட	 நிைறயேவ இ�+த�. 

மரத9களி� N�ைட :92=கAட� வேயாதிக3க4 அம3+தி�+தன3. ச�' த4ளி :கதிைர 
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ேபா�டப9, I�ட	 I�டமாக, ெப�க4. ஊேட /ழ+ைதக4 விைளயா9ன. மா�� வ�9க4 

அவிX�, ேபாட,ப�9�+தன. மா�க4 மணி /W@க தைலயா�9யப9, அைச 

ேபா��(ெகா�� ப��(கிட+தன. க@ைக நH6�மீ� ம��	 ஒளி ச�' அதிகமாக இ�+த�. 

அத� ெச+நிற ஆழதி�/4 எ@ேகா இ�+� ஏேதா ஒளிவி�வ� ேபாலி�+த�. ப9�ைறகளி� 

.ேராகித3க4 நிர	பியி�+தன3. க��( க�டாக த3,ைப கிட+த�. ெவ�கல, பாதிர@க4 

க@ைகயி� அைலபா;	 ஒளிைய ெமௗனமாக, பிரதிபலிதப9 கா� நி�றன. க@ைகயி� 

கைரேயாரமாக நHல:	 சிவ,.	 ெவ4ைள;மாக நH3,J(க4 இைல, பர,.ட� ேச3+� 

ெநளி+தன. 

 

அரச/ல ரத	 வ�கிற� எ�' ெத6+�	 எவ�	 கிள32சி அைடயவி�ைல. எ$+� 

பா3(கFமி�ைல. ெவ/சில3 ஆ3வமி�றி தி�	பி, பா3தன3. ெவறித க�க4 எ�ைன 

ெதா�� மீ�டன. மர@களி� ேம� dனிகளி� இள	ப=ைம �ல@க ஆர	பி�வி�ட�. இ�M	 

அைர நாழிைகயி� ந�/ .ல3+�வி�	. எ�ன இ�? இUவளF I�டமி�+�	 ஏ� ஒலிேய 

இ�ைல? மனித உட�க4 நH3மீ�க4 ேபால ஒலியி�றி வாயைசxதப9 ெம�ல நடமா�கி�றன. 

விசிதிரமானெதா� ெபா	மலா�ட	 ேபாலி�+த�. திDெர�' அ(I�டதி� :தியவ3கA	, 

ெப�கA	 /ழ+ைதகA	 ம��	 இ�,பைத, பா3ேத�. இைளஞ3கேளயி�ைல. மீ��	 

அ9வயி�றி� அ+த வா4 பா�+த�. அதைன ேப�மா? அதைன ேப�மா? உட	. ந�@க, 

க�கைள N9, ெந�றிைய விர�களா� அ$தியப9, இ'கி அம3+ேத�. மன	 ரத 

ேவகதி�ேபா� ெகா�ட வி�தைல;ண3F :$(க, பி�னக3+� �வாரைக ேபால, :�பிற,. 

ஞாபக	ேபால, எ@ேகா மைற+த�. எ�லா	 ெவ'	 கனF. நா� இ�தா�. இ+த கன(/	 உட	.. 

கன(/	 மன	. இ+த, பார	தா� நா�. இ+த ெவ'ைமதா� நா�. 

 

ரத	 தய@கிய�. வ Hர3க4 /திைரகளி� வ+� எதி3ெகா�டன3. எ� ரத :க,பிலி�+� 

த�ேட+தி எ� /லைத;	 சிற,ைப;	 Iறி எ�ைன அறிவிதா�. அ,ெபய3 வ6ைச மிக 

அ�வ�,J��வதாக என(/( ேக�ட�. அவ�றி� எ�Fேம நான�ல எ�' Iவ ேவ��	 

ேபாலி�+த�. வ	ச@க4, ப�ட@க4, பதவிக4. க@ைக( கைரெய@/	 N�படமி��( 

Iனியம3+தி�+த விதைவகளி� உ�வ@க4 ஞாபகதி�/ வ+தன. ரத	 உ4ேள ேபாயி�'. 

.�ெவளியி� ப3ணசாைலக4 வ6ைசயாக இ�+தன. ெச	ப�� :க,. ேபாட,ப�ட�. 

திெரௗபதியி� ப3ண சாைல ேபாW	. ச�' த4ளி, ெப6ய வ�ட வ9வ ப3ணசாைலைய2 =�றி( 

காவ� வ Hர3க4 உ�விய வாAட� நி�றன3. ம�ன�(/ ஒ�ேபா�	 இதைகய பா�கா,. 

இ�+ததி�ைல. ஆனா� இனி ேவ' வழியி�ைல. கா�9�/4 சிரEசீவியான அ8வதாமா 

தணியாத ேகாப�ட� அைல+�( ெகா�9�(கிறா�. இனி /�வ	சதி� எவ�	 

நி	மதியாக B@க :9யா�. ஒ�ேபா�	 ேபா3 அவ3கைள வி�� விலகா�. ெவ�றிமாைலயி� 

ஏேதா ஒ� மல�(/4 Jநாக	 காதி�(கிற�. ேதா�றவ3க4 நி	மதியாக B@கலா	. 

அவ3கA(/ இழ(க ஏ�மி�ைல. கா�பத�/( கனFகA	 மி2சமி�(/	. 
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எ� ப3ணசாைல :� ரத	 நி�ற�. இற@கி(ெகா�ேட�. எ�ைன, பா3த�	 ெப�	 

அ$ைகேயாைசக4 ேக�டன. எ� தைலைய அைல வ+� :�9ய�. எ� வயி' அதி3+� 

ெகா�9�+த�. ஆனா� திடமான கால9கAட� நட+ேத�. ப3ணசாைல(/4 அரச/ல, 

ெப�க4, யா3 யா3 எ�' பா3(கவி�ைல. விதைவகA(/, ெபய3 எத�/? அைடயாள	 எத�/? 

அவ3க4 சிைத காதி�(/	 ‘ெவ'	 சடல@க4’. ஒ�ேவைள இ�ேவ அவ3க4 இ'தியாக, 

பா3(/	 ெவளி;லகாக இ�(க(I�	. /ழ+ைதகேள, வாைன;	 மர(I�ட@கைள;	 

மல3கைள;	 ந�றாக, பா3�( ெகா4A@க4. தி�,தியாக க@ைகயி� நHரா�@க4. 

 

”மகாராணி” எ�' ஒ� தாதி மரF6ைய( ெகா��வ+� நH�9னா4. அைத அணி+� 

ெகா�ேட�. கனமாக உடைல அ'திய�. விரத உணF வ+த�. கச,.	 �வ3,.	. ஒ� 

ம�டலமாக ச(ரவ3தி;	 ப6வார:	 இ+த உணைவ உ�� இ+த உைடைய அணி+� விரத	 

அML9(கிறா3க4. யா�(காக? எ+த அ(னிைய அைண(க? தாதிைய( ைகயைச� 

அைழேத�. “அ�ணா எ@கி�(கிறா3?” எ�' ேக�ேட�. 

 

“ராஜ சைபயி� மகாராணி.” 

 

”வியாச மக6ஷி வ+தி�(கிறா3” எ�றா3 ஒ� :திய தாதி. “அவ�ட� உைரயா9யப9 

ேசாைல(/4 ெச�வைத, பா3ேத�.” 

 

“நா� உடன9யாக வியாச 6ஷிைய, பா3தாக ேவ��	” எ�ேற�. “உபச(ரவ3தி 

எ@ேக?” 

 

தாதி இ�ெனா�திைய, பா3தா4. தய@கியப9, “இரF ரதேமறி நக�(/4 ெச�றா3. 

இ�M	 வரவி�ைல” எ�றா4. 

 

.த�வைனேயா கணவைனேயா இழ(காத ெப� யாராவ� கிைடதி�(க(I�	 எ�' 

கச,.ட� எ�ணி( ெகா�ேட�. இ+த( கச,. எ,ேபா� எ� மனதி� நிர	பிய�? எ+த( 

கணதி�? பா;	 ரததி� க9வாளைத, ப�றியப9 நி�' நா� ஓர(க�னா� பா3� ரசித 

ஆ�மக� த� இ'/	 தைசகAட� இ,ேபா�	 எ� மன ஆழதி� இ�(கிறா�. இ+த மனித3 - 

இவ�ைடய :க:	, /ரW	, அைசFகA	 இவைர, ப�றி, பிற3 Iறி(ேக�/	 ஒUெவா� 

ெசா�W	 -எ�ைன( கச,பா� நிைற(கிறா3. அைத அவ3 அறி+தி�(க(I�	. எ� க�கைள 
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ஏறி��, பா3�, ேபச அவரா� :9யா�. எ� :� நி�/	ேபா� அவ3 உடெல@/	 ஒ� சி' 

தவி,. அைல;	. அ+த தாXFண3F ேகாபமாக, N3(கமாக ெவளி,படF	 I�	. ஆனா� 

எ�னா� ஏ� இ�ன:	 அவைர அல�சிய	 ெச�ய :9யவி�ைல? எதைன :ய�'	 

அவைர, ப�றி எ�ணாம� ஒ� ெபா$�Iட தா��வதி�ைலேய. அவ3 மீ� எ�M4 

இ�M	 காத� மிEசி;4ளதா எ�ன? காதலா? அ� ெவ'	 அைற(Iவ�. அவ3 உ4 மனதி� 

அ2ச	 ெத6யவ+த கணேம அ� அைண+� ேபாயி�'. அவ3 ெப�கைள உடலாக ம��	 

ைகயாA	ேபா�தா� த�ன	பி(ைகேயா� இ�(க :9;	. அவ3 ைகயி� �வ�� நிமி3+�, 

சர	சரமாக எ�;	 கா�Dபேம அவ3 வ6�( ெகா�ட பாவைனேதாழி ேபாW	. அவ3 

திறைமெய�லா	 உ4bர ஓ�	 ெவ'ைமயி� ேவக	 ேபாW	. ெப�களி� உட� வழியாக 

அவ3 ேத�வ� யாைர? கா�Dவமாக மாறி த� உடலி� ஒ� உ',பாக இைண+� ெகா4A	 

ஒ�திையயா? 

 

யா6டமாவ� ேபச ேவ��	 ேபாலி�+த�. ேபசாத ெசா�கெள�லா	 மனதி� ேத@கி 

அவ�றி� ேவக	 எ�ைன, ைபதியமாக அ9�வி�	 எ�' ப�ட�. மகாராணி ப�டைத 

�ற+� ஒ� ெப�ணாக, ேபைதயாக, /ழ+ைதயாக, .$வாக அ$� �9(க ேவ��	. வியாச 

6ஷியி� ெவ�தா9 பரவிய /ழ+ைத :க	 மனதி� சி' ஆ'தலாக எ$+த�. 

 

தாதி எ�ைன2 ேசாைல(/4 I�92 ெச�றா4. ப=ைமயான மர@க4 அட3+� நி�க ஊேட 

பாைத ெநளி+� ெச�ற�. பாைறெயா�றி� அ�ணாF	 வியாச மக6ஷி;	 அம3+தி�+தன3. 

 

எ�ைன, பா3த�	 வியாச மக6ஷி .�னைக;ட�, “வா /ழ+ைத” எ�றா3. அம�	ப9 

ைசைக கா�9னா3. அவ3 பாத@கைள, பணி�வி�� தைரயி� அம3+ேத�. அ�ணா சி+தைன 

நிர	பிய :க�ட� எ�ைன, பா3தா3. “வ�வ H3க4 எ�' எவ�	 Iறேவயி�ைல தாதா” 

எ�ேற�. 

 

“இ�' நH3(கட�. நா� வ+தாக ேவ��ம�லவா?” எ�றா3 வியாச3. 

 

எ� க�கA	 மன:	 திற+�ெகா�டன. எ� உட� வழியாக அ$ைக =ழ�கா�' 

மரைத( கட+� ெச�வ�ேபால( கட+� ெச�ற�. 

 

வியாச3 எ� ெந�றிமயிைர வ�9னா3. “நா� எ�ன ெசா�ல இ�(கிற� /ழ+ைத? அ$� 

அ$�தா� உ� மன	 ஆறேவ��	” எ�றா3. 
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“இெத�லா	 எத�காக தாதா? யா�ைடய லாபதி�காக? இ+த க@ைக(கைர :$(க...” 

 

“பா3ேத�” எ�றா3 வியாச3. “எத�காக எ�' ம��	 ேக�காேத. அ,ப9( ேக�க 

ஆர	பிதா� ெத�வ@கேள திைக� நி�'வி�வா3க4...” 

 

“எ� அபிம�;.. எ� த@க	.. அவ� தைல பிள+�.. எ�னா� மற(கேவ :9யவி�ைல 

தாதா...” 

 

எ� அ$ைகைய, பா3தப9 வியாச3 தைல /னி+� அம3+தி�+தா3. பிற/ க	மிய 

/ரலி� “நா� எ�ன ெசா�Wவ� அ	மா? உன(/ ஒ� /ழ+ைததா�. என(/...? /�வ	சேம எ� 

/ழ+ைதகள�லவா? ெவ�ற�	 வ HX+த�	 எ� உதிரம�லவா? இேதா இ�� க@ைக அ4ளி2 

ெச�W	 அதைன ஆமா(கA(/	 பிதாமகன�லவா நா�?” 

 

ச�ெட�' எ� மன	 சீறிெய$+த�. ”இேதா இ�(கிறாேர, ேகA@க4 தாதா. 

எ�லாவ�றி�/	 காரண	 இவ3தா�. இவ�ைடய /;(தி;	 த+திர:	 த�(க:	. 

ஆ�சி(காக சேகாதர� க$ைத சேகாதர� அ'(கலா	 எ�' இவ3 ஒ� உபேதச மEச6 எ$தி 

அைத( களதி� தின	 தின	 ெபௗராண Hக3க4 பா9னா3க4. ெகா�W ெகா�W எ�' இரF 

:$(க ேகாஷ	 எ$+த�....” 

 

“ேபா3 எ,ேபா�	 ெவ�றி ஒ�றா� ம��ேம அள(க,ப�கிற� அ	மா.” 

 

”இ,ேபா� இேதா ெவ�றி கிைட�வி�டேத. இவ�(/ தி�,திதானா? எ� /ழ+ைத.. எ� 

ெச�வ	.. அவ� மரணதி�/ யா3 காரண	? இேதா இவ3தா�. எ� /ழ+ைதைய( ெகா�றவ3 

இவ3தா�. ச�ர@கதி� ஒ� காயாக அவைன ைவ� விைளயா9னா3. அ�த நக3F(/ 

ேதைவெய$+தேபா� த� =��விரலா� அவைன2 =�9 எறி+தா3. அரவா�, கேடாகஜ�... 

கைடசியி�( அபிம�;. ெசா+த ரததி� பிற+தவ3கைள( ெகா�W	ப9 தா� ெசா�ன 

உபேதசைத தன(/	 ெபா�தி(ெகா�ட மகா� இவ3...” 

 

“=பதிைர, நH உ� ேவதைனயி� ேப=கிறா�” எ�றா3 வியாச3. 
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“எ� /ழ+ைத எ,ப9 இற+தா�? அவ� எ� க�வி� இ�+த ேபா� பமவிZகதி� 

dைழ;	 வழிைய இவ3 க�' த+தா3. ெவளிேய'	 வழிைய( Iறாமேலேய வி��வி�டா3. 

எ@/	 எதிW	 :�9 ேமாதி dைழபவனாக, ெவளிேய'	 வழி ெத6யாதவனாக, அவ� 

வள3+தா�. ஏ� எ� /ழ+ைத(/ அவ� பிற+� வள3+� கள	 காO	 தின	 வைர இவ3 

ெவளிேய'	 வழிைய2 ெசா�லி தரவி�ைல? சதி. ேவ' எ�ன? இவ�(/ ப+தமி�ைல. 

பாசமி�ைல. த3ம	 என அவ3 ந	.	 ஒ�ைற நிைறேவ�'வ� தவிர ேவ' எ+த ேநா(க:	 

இ�ைல.” 

 

“யா3தா� அ,ப9 இ�ைல?” எ�றா3 வியாச3. “உ� த�ம	 தா�ைம என நH எ�Oகிறா�. 

அைத தவிர ேவ' எ�F	 உ� க�ணி� படவி�ைலேய....” 

 

”எத�/ எ� /ழ+ைத(/ பம விZகதிலி�+� ெவளிேய'	 வழிைய இவ3 

க�'தரவி�ைல? அைத2 ெசா�ல2 ெசா�W@க4 :தலி�.” 

 

அ�ணா தணி+த /ரலி�, “பல:ைற ெசா�லிவி�ேட� =பதிைர. உ� கா� 

N9யி�(கிற�. பம விZக	 சிறிய பைடகைள நட�	ேபா� ெச�ய ேவ�9ய�. நகர@கைள( 

கா,பா�'வத�காக அைத2 =�றி;	 அைம,ப���. �ேராண3 அைத,ேபால /�ேஷதிரதி� 

வ/,பா3 எ�' நா� எ,ப9 எதி3பா3தி�(க :9;	? அ+த த�ணதி� அ32=ன� 

ச	ச,த3கAட� ேபா6ட,ேபாவா� எ�' எ,ப9 நா� ஊகிதி�(க :9;	? த�ம3 அதைன 

வ Hர3க4 இ�(க அபிம�;ைவ, ேபா� அைத உைட(க2 ெசா�வா3 எ�ேறா, அவைன, பி� 

ெதாடர+த த�மைர;	 பீமைன;	 பிற பைடகைள;	 ஜயரத� ஒ�வேன த��வி�வா� 

எ�ேறா நா� எ,ப9 எ�ண :9;	?” அ�ணா நி'தினா3. உைட+த /ரலி�, “அைதவிட 

ஞான:	 விேவக:	 நிர	பிய /�நாத3 �ேராண�	, பா�டவ ரதமான க3ணM	, மகா 

தா3மிகரான ச�லிய�	, =த வ Hரனான �6ேயாதனM	 ேச3+� ஒ� சி'வைன YX+� 

எதி3�( ெகா�றா3க4 எ�ப� இ,ேபா�Iட எ�னா� ந	ப :9யாதைவயாகேவ உ4ள�.” 

 

“ேபா6� ெவ�றிேய அளFேகா�” எ�றா3 வியாச3 மீ��	. “மனித3களா� ேபாைர 

ெதாட@க ம��ேம :9;	. பிற/ எ�லா	 விதியி� தா�டவ	.” அவ3 தைல ேமW	 /னி+த�. 

ெப�N2=ட�, “மனித3க4 ேபா6டாத சதிய ;க	 ஒ�' வர(I�	” எ�றா3. 

 

“ஆ	, எ�லா	 எ� த�வ	தா�” எ�றா3 அ�ணா எ�னிட	. “ஆனா� எ� மனைத 

ஆ�'	 வலிைம அவ�'(/ இ�ைல. அபிம�; எ� /ழ+ைத. பாதி நா4 �வாரைகயி� 

�(மிணி;	 சயபாைம;	 அவைன வள3தா3க4. எ� பி4ைள(கலிைய தH3(க வ+த ெத�வ 
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அ�ளாக அவைன எ�ணிேன�. இ+த மா3பிW	 ேதாளிW	 ேபா�� அவைன வள3ேத�. 

கா�க4 ேதா'	 அைழ�2 ெச�' அவM(/ விைதக4 க�'த+ேத�....” 

 

“ஆ	. அவ� களதி� கா�9ய வ Hரபரா(ரம@கைள இ�' பாரதவ3ஷேம பா�கிற�” 

எ�றா3 வியாச3. அவ3 அ�ணாைவ சமாதான,ப�த :ய�கிறா3 எ�ப� ெத6+த�. “ேகாசல 

ம�ன� பி�ஹபாலைன அவ� ெகா�ற� ப�றி ச�' :�. Iட ஒ� Yத� அ�.தமான பாட� 

ஒ�ைற, பா9னா�.” 

 

“ஆனா� நா� க�'தராத ஒ�' அவைன பலி ெகா�� வி�டேத 

கி�Lண�ைவபாயனேர.” 

 

“அவ� விதி அ�” எ�றா3 வியாச3. “ெஜ�ம@க4ேதா'	 அ� அவைன ெதாட3கிற�. 

இ,பிறவியி� உ� க�வி� அவனி�+தேபாேத அ� அவைன அைட+�வி�ட�.” 

 

எ� மன	 பகீ6�ட�. “தாதா, அ,ப9யானா� எ� /ழ+ைத(/ அ�த பிறவியிW	 இேத 

விதியி� மி2ச	தானா உ4ள�?” எ�ேற�. 

 

“இ�(க(I�	; யாரறிவா3...?” 

 

பதறிய /ரலி�, “தாதா, த� விதிைய அவ� அறி+� ெகா4ளவி�ைலேய. எ� 

/ழ+ைத(/ இ,ேபா�	 ெவளிேய'	 வழி ெத6யவி�ைலேய” எ�ேற�. 

 

“இ� எ�ன ேப2= /ழ+ைத? நம� மகனாக அவ� விதி :9+த�. இனி ந	 கட� அவ� 

நிைனைவ ந	 மனதிW	 வ	சதிW	 ந�� ைவ,ப� ம��ேம...” 

 

“அ� உ@க4 ேவைல. எ� /ழ+ைத(/ இ,ேபா�	 ெவளிேய'	 வழி ெத6யவி�ைல. 

அைத எ�ணினா� இனி நா� ஒ�நா4Iட நி	மதியாக உயி3வாழ :9யா�. தாதா நH@க4 

:(கால:	 உண3+தவ3. என(/( க�ைண கா��@க4. உ@க4 பாத@கைள, ப�றி(ெகா�� 

ேக�கிேற�. என(/ உதF@க4....” 
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“/ழ+ைத, நH உண3+�தா� ேப=கிறாயா?” 

 

“ந�றாக உண3+�தா�. எ� /ழ+ைத(/ அவ� விதிைய அவ� ெவ�W	 :ைறைய 

நா� க�பிதாக ேவ��	. அ�த பிறவியிலாவ� அவM(/ மீ�. ேவ��	.” 

 

“மனித3கA(/ விதி(க,ப��4ள எ�ைலைய நH தா�ட :ய�கிறா� /ழ+ைத. அ� 

சாதியேமயி�ைல.” 

 

நா� பா�+� எ$+ேத�. “இனி உ@களிட	 ேக�க என(/ எ�F	 இ�ைல, இ,ேபாேத 

நH@க4 உதவ ேவ��	. இ�ைலேய� இ,ேபாேத இ@ேகேய க@ைகயி� /தி� உயி3வி�ேவ�. 

இனி என(/ எ�F	 மி2சமி�ைல...” 

 

“/ழ+ைத....” எ�' Iறியப9 வியாச3 ஓ9வ+� எ�ைன, பி9தா3. “நி�W. 

ெசா�கிேற�...” எ� ேதாைள அவ3 கர	 இ'க, ப�றிய�. “எ�ன கா6யம	மா ெச�கிறா�? :திய 

வயதி� இ�வைர நா� க�டெத�லா	 ேபாதாதா? இ�, ஒ� வழி ெசா�கிேற�.” 

 

அ,ேபா�	 சி+தைன ேத@கிய :க�ட� அ�ணா அ@ேகேய அம3+தி�+தா3. 

 

“த�டகார�யதி� ஒ� 6ஷிைய நா� பா3ேத�. அவ3 இ,ேபா� இ@/ க@ைக( 

கைரயி� எ@ேகா இ�(கிறா3. அவரா� பிறவிகளி� =வைர தா�9, பா3(க :9;	 

எ�கிறா3க4. அவைர அைழ� வ�கிேற�. உன(காக.. ஒ� ேபா�	 ஒ� 6ஷி ெச�ய( Iடாத 

கா6ய	 இ�. எ� Nதாைதய6� சாப	 எ� மீ� வி$	.. பரவாயி�ைல.” 

 

”என(/ ேவ' வழியி�ைல தாதா. எ�ைன ம�னி� வி�@க4. எ� /ழ+ைதயிட	 

நா� ேபசியாக ேவ��	. எ�ன ேந3+தாW	 ச6. எ� /ழ+ைத ெவளிேய'	 வழி ெத6யா� 

பிறவிக4 ேதா'	... தாதா தயF ெச�;@க4, தயF ெச�;@க4...” அவ3 காலி� வி$+ேத�. 

எ�ைன த� மா3ேபா� அைண�( ெகா�டா3. எ� க�ணH3 அவ3 தா9ைய நைனத�. 

4 
 

ப3ணசாைல(/4 எ�9, பா3த தாதி எ�னிட	 “உபச(ரவ3தி த@கைள அைழ(கிறா3” 

எ�றா4. எ$+� ெவளிேய வ+ேத�. பி� மதிய	 ஆகிவி�9�+த�. ஆனா� ெவயி� வராம� 
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காைல ேபாலேவ இ�+த�. வான	 :$(க ேமக@க4. மEசன மரத9யி� அவ3 நி�றி�+தா3. 

அவைர அOக அOக எ� மன	 எ62சலைட+த�. ஆனா� உடலி� ஒ� கிள32சி இ�+த�. அ� 

இ	ைச(கான ஆ3வ	. அவைர( /தி, .�ப�தி, அவ3 =��� தி�	.வைத( க�� 

/�றFண3F ெகா4A	ேபா�தா� அ� தணி;	. அவ3 க�கைள உ�', பா3தப9 “எ�ன?” 

எ�ேற�. 

 

“ெபா$� சா�+�வி�ட�. அபிம�;வி�/ இ�M	 நH3(கட� ெசWதவி�ைலேய 

எ�' அ�ணா ேக�டா3” எ�றா3. 

 

“அரவாM(/ நH3(கட� :9+�வி�டதா?” எ�ேற�. அவ�ைடய =��ட மயி3க4 

ஈரமாக ெதா@கி ஆ9ன. காேதார	 சில நைர மயி3க4. மீைச க�னதி� ஒ�9யி�+த�. 

க�கA(/( கீேழ க�வைளய@க4. பா3ைவயி� எ,ேபா�மி�(/	 சி'பி4ைளதனமான 

உ�சாகதி� ஒளி அறேவ இ�ைல. இனி அ� ஒ�ேபா�	 தி�	பா� ேபாW	. 

 

“ஆ	” எ�றா3. 

 

அவ�ைடய பலவ Hனமான இடதி� நா� ேபா�ட அ9 அ�. அவ3 ெந�றியி� நர	. 

அைச+த�. க�க4 =�@கி இ	ைச ெத6+த�. எ� மன	 உ4bர /	மாளமி�ட�. ேமW	 

ேமW	 எ�' தாவிய�. 

 

“=�த3மாவி�/	 :9+�வி�டதா?” எ�' சாதாரணமாக( ேக�ேட�. 

 

அவ3 க�க4 சீ�ற	 ெகா�டன. 

 

“அபிம�; ம��	தா� மீதி” எ�றா3. 

 

நா� தைலயைசேத�. 

 

“ஏ� தாமத	?” எ�றா3. 
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“ச�' பி+த��	.” 

 

“எ@ேகா ரதமM,பியி�,பதாக( Iறினா3க4.” 

 

“ஆ	.” 

 

“எத�/?” 

 

“ஒ�'மி�ைல” எ�ேற�. இவ6ட	 நா� Iற :9யா�. அபிம�; எ� அ+தரஙகதி� 

ஆழ	. அைத ஒ�ேபா�	 இவ�ட� பகிர :9யா�. அைத எவ6ட:	 பகிர :9யா�. 

அவனிட	Iட, பகி3+ததி�ைல. அவ� பிற+� வி$+தேபா� அவைன, பா3தவ3க4 

த+ைதைய,ேபால எ�' Iறியேபா� எ� மன	 எ6+த�. அவ� வளர வளர அவனி� I9 வ+த 

/'	.	, வி� திறM	, �ணி2சW	 அவைரேய ஞாபக,ப�தின. அைவ எ�ைன( ேகாப	 

ெகா4ள2 ெச�தன. பாதி நா4 அவைன �வாரைக(/ அM,பியேத அதனா�தா�. மீதிநா4 அவ3 

ஊ6� இ�+த�மி�ைல. ஆனா� அவனி� நா� ரசிதெத�லா	 அவ�ைறதாேனா? 

 

“ஏ� எ�' I'” எ�றா3 ேகாப�ட�. “இ�' நH3(கட� ேவ�டா	 எ�' 

எ�Oகிறாயா? யாைர( I�9வர2 ெசா�லியி�(கிறா�?” 

 

நா� அவ3 க�கைள, பா3ேத�. “அபிம�; எ� மக�. அவM(/ எ,ப92 ெச�ய 

ேவ��	 என நா� அறிேவ�.” 

 

அவ3 ேகாப	 :கதி� ெநளி+த�. உரத /ரலி�, “அவ� எ� மக� இ�ைலயா? என(/ 

ம��	 �யரமி�ைலயா?” எ�றா3. 

 

“�யரமா.... எத�/?” எ�ேற� விய,.ட�. உ4bர எ� இ	சி(/	 இ2ைச 

I3ைமயைட+த�. மன	 மி/+த நிதான�ட� ெசா�கைள ேத3F ெச�த�. “நH@க4தா� 

பழிவா@கிவி�D3கேள? ெபா$� சா�வத�/4 ஜயரத� தைலைய( ெகா��, அைத( கா�றி� 

பற(கைவ�, அவ� த+ைத கர@களி� விழ ைவ�, அவ3 உயிைர;	 பறி�... Yத3க4 

பரவசமாக, பா�	 கைத அ�லவா அ�? வ	சகாைதயி� ஒ� ெபா�ேனட�லவா? அ,.ற	 

எத�/ �(க	?” 
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“நH எ�ைன ஏளன	 ெச�கிறா�. உன(/ ம��	 ேப6ழ,. ஏ�ப��வி�ட� எ�' க�பைன 

ெச�� ெகா4கிறா�. உ�ைன :(கியமானவளாக, பிற6ட	 கா�9(ெகா4ள இ+த �(க 

ேவடைத மிைக,ப�தி(ெகா4கிறா�...” 

 

நா� அவ3 க�கைள மீ��	 உ�', பா3ேத�. “ேந�றிரF	 எ@கி�+தH3க4?” 

 

அவ3 த�மாறி, :க	 ெவளிறி, “ஏ�?” எ�றா3. 

 

“இ�ைல, தாதா ேத9னா3” எ�ேற�. 

 

“அவைர, பா3ேதேன.” 

 

“ஓேகா” எ�ேற�. பிற/ பா3ைவைய வில(காமேல நி�ேற�. 

 

“நா� வ�கிேற�” எ�' அவ3 நட+தா3. எ� உட� தள3+த�. ச�னத	 விளகிய 

/றிெசா�லி ேபால ச(தியைன�	 ஒ$கி மைறய, த4ளா9ேன�. த�ணH3 /9(க ேவ��	 

ேபாலி�+த�. ஆனா� மீ��	 எ� ப3ணசாைல(/, ேபாக ேதா�றவி�ைல. இ�@கின 

அைறகளி� �யர	 ேத@கி( கிட(கிற�. திற+த ெவளிகளி� மன	 ச�' =த+திர	 ெகா4வ� 

ேபால, ப�ட�. ேசாைல வழியாக நட+ேத�. மீ��	 அேத பாைறைய அைட+ேத�. அ@/ 

அ�ணா அம3+தி�,பைத, பா3ேத�. அவைர அ@/ உ4bர எதி3பா3ததனா�தா� 

வ+தி�(கிேற� எ�' அறி+ேத�. எ�னா� அவைர தவி3(க இய�வி�ைல. அவ3 இ�லாம� 

எ� மனேம இ�ைல ேபாW	. அவர� தைலயணியி� மீதி�+த மயி�பீலி( க� எ�ைன, 

பா3த�. மன	 ச�' அைமதியைட+த�. மயி�பீலிைய எ@/ க�டாW	 மன	 ச�� 

அைமதிெகா4கிற�. �ைணைய உண3கிற�. அபிம�; /ழ+ைதயாக இ�+தேபா� ஒ� :ைற 

அவ� ெகா�ைடயி� மயி�பீலிைய அணிவிேத�. அைத, பா3த�	 அவ3 :க	தா� எ,ப92 

சிவ+� ப$த�. ெதா�ைட .ைட(க உ'மிய,9 அைத, பி�� வ Hசினா3. “ெகாEசி( /லாவி 
/ழ+ைதைய அலியாகவா ஆ(/கிறா�? பீலி;	 மல�	...” எ�' கதினா3. ஆ@கார:	 

ஏமா�ற:மாக, “பீலி Y9யவ3கெள�லா	 அலிக4 எ�கிறH3களா?” எ�ேற�. ைகைய ஓ@கியப9 

வ+தா3. “ந�ல�. ைக எத�/, கா�Dவைதேய எ�@க4. அ�தா� .�ஷ ல�சண	” எ�ேற�. 

கதைவ ஓ@கி உைததப9 அ+த,.ரைத வி�� ெவளிேயறினா3. ெவளிேய .ரவிமீ� ச	ம�9 

வி$	 ஒலி ேக�ட�. அ� கைன�( Iவியப9 க�தளதி� தடதட� ஓ9ய�. 

 

அ�ணா, “6ஷி வ+�வி�டாரா?” எ�றா3. 
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“இ�M	 வரவி�ைல. காதி�+� காதி�+� ெபா'ைம ேபாகிற�.” 

 

“வ�வா3.” 

 

“பி�மதிய	 ஆகிவி�ட�. நH3(கட� எ,ேபா� :9வ�?” எ�ேற�. கைள,.ட� க�கைள 

விர�களா� அ$�( ெகா�ேட�. 

 

“பா3த� எ�ன ெசா�னா�?” 

 

தி�(கி�ேட�. எ,ப9 அறி+தா3 அவ3 :க	 ப�ைம ேபாலி�+த�. பிற/ அைமதி 
ஏ�ப�ட�. “ேநரமாகிற� எ�கிறா3” எ�ேற�. 

 

“பாவ	” எ�றா3. 

 

“ஏ�? அவ3தா� ேபா6� ெவ�' சUயசாஜி ஆகிவி�டாேர. இனி அ8வேமத	, 

தி(விஜய	. வரலா�றி� உ@கA(/	 அவ�(/	 சி	மாசனம�லவா ேபா�� 

ைவ(க,ப��4ள�!” 

 

”உ� �யர	 கச,பாக மாறிவி�9�(கிற� =பதிைர. உலகேம உன(/ எதி6யாக, 

ப�கிற�. நH எ�னதா� எ�Oகிறா�? இ�' இ@/ ஒUெவா�வ�	 எ�ன எ�Oகிறா3க4 

எ�' நH அறிவாயா? இ+த( கண	 காலேதவ� வ+� ேபா3 �வ@/வத�/ :�பி�+த 

த�ணைத தி�	ப அளி,பதாக2 ெசா�னாென�றா� அதைன ேப�	 த@க4 எதி6கைள 

ஆர த$வி( க�ணH3 உ/,பா3க4. இ+த, ேபா3 ஒ� மாய2 =ழி. ஒUெவா� கண:	 இத� 

மாயச(தி எ�ேலாைர;	 கவ3+தி$�( ெகா�9�+த�. விதி அதைன ேப3 மன@களிW	 

ஆேவச@கைள;	 ஆ@கார@கைள;	 நிர,பிய�. இ�'... ெவளிேய'	 வழி எவ�(/	 

ெத6யவி�ைல =பதிைர. என(/	 ெத6யவி�ைல...” 

 

நா� ெப�N2=வி�ேட�. அ�ணா மன	 கல@கியேபா�தா� அவைர அ,ப9, பா3(க 

நா� வி�	பவி�ைல எ�' அறி+ேத�. அவ3 ெவ�ல :9யாத வ Hரேயாகியாகேவ எ� மனதி� 

இ�+தா3. அ�ணாவி� :க	 மீ��	 நிதான	 ெகா�ட�. “நH உணவ�+தினாயா?” எ�றா3. 
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”இ�ைல” 

 

“ஏ� இ,ப9 உ�ைன வைத�( ெகா4கிறா�?” 

 

“எ�னா� எதி3பா3,பி� பத�றைத தா@க :9யவி�ைல அ�ணா.” 

 

“=பதிைர, நH ெச�ய, ேபாவ� எ�ன எ�' அறிவாயா?” 

 

“என(/ ேவ' வழியி�ைல” எ�ேற� உ'தியாக. 

 

“நியதியி� ேப6ய(க	 மனித3கைள;	 அ�ட ெவளிைய;	 இய�ைகயிW4ள 

அைனைத;	 ஒ�றாக, பிைணதி�(கிற� =பதிைர. அதி� ஒ� சி' �ளிைய(Iட மனித 

மன	 அறிய :9யா�. அைத மா�றிவிடலா	 எ�' ந	 அக@கார	 சில சமய	 I'	. அத�ப9 

நா	 இய@/ேவா	. பிற/ ெத6;	 நம� அ+த இய(க	Iட நியதியி� விைளயா��தா� எ�'.” 

 

“ேவதா+த விசார	 ேக�க என(/ இ,ேபா� மன	 Iடவி�ைல அ�ணா....” 

 

அ�ணா சி6தப9, ”ஆ	. பாரதவ3ஷதி� இ,ேபா� மலிவாக, ேபா�வி�9�,ப� 

அ�தா�” எ�றா3. 

 

அவைர, .�ப�திவி�ேடாேமா எ�ற ஐய	 என(/ ஏ�ப�ட�. “அ�ணா, எ� மனைத 

தயF ெச�� .6+� ெகா4ேள�. நா� எ� /ழ+ைத(/... அவ� த� விதிைய அறியாம� 

ேபாக(Iடா� அ�ணா.. அத�காக என(/ எ+த சாப	 வ+தாW	 ச6...” 

 

“ச6 வா. க@ைகேயாரமாக, ேபாேவா	. யாராவ� ந	ைம ேதட(I�	.” 

 

கா��(/4 /ளி3 இ�+த�. மர@க4 மைழ(காலதி�/6ய .�ண32சி;ட� கா�றி� 

/W@கின. தளதள(/	 ஒளி;	 சி' மணிேயாைசகA	 க@ைக வ+�வி�டைத( Iறின. 
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ப9�ைறகளி� .ேராகித3க4 அம3+தி�+தன3. த3,ைப, .�W	 பி�ட@கA	 சிதறி( 

கிட+தன. அமாய3 ெஸௗனக3 எ$+� வ+� அ�ணாைவ வண@கினா3. “இ,ேபா�தா� 

:9+த�” எ�றா3. 

 

“ச6” எ�' அ�ணா தைலயைசதா3. ெம�வாக நட+ேதா	. எ@/	 அம@கலமான 

ெமௗன:	 நிதான:	. க@ைக மீதி�+� /ளி3 பரவி(ெகா�9�+த�. 

 

ப3ணசாைலகA(/2 ெச�W	 வழியி� திDெர�' அ9ப�ட வில@கி� ஊைளேபால ஓ3 

அ$ைக( /ர� எ$+த�. தாதிக4 ெதாடர, தைலவி6ேகாலமாக திெரௗபதி ஓ9வ+தா4. அவைள 

தாதிக4 பி9தன3. க@ைகைய ேநா(கி( ைகநH�9யப9 அலறினா4. மரF6 விலகி( கிட+த�. 

ச3,ப	 ேபா�ற உட� தழ� ேபா�ற ’உட� விஷ	’ �,.	. =�	. இ,ப9தா� ெகௗரவ சைபயி� 

ெச�' நி�றா4. தைலமயிைர அவிX�, ேபா�� சபத	 எ�தா4. இ,ேபா� தைலைய 

:9+�ெகா4ள ேவ�9ய�தாேன? இ,ேபா�Iட ஏ� இ,ப9 எ�Oகிேற�? அவ4 எ�ன 

ெச�வா4! அ�ணா ெசா�ன�ேபால அவA	 இ,ேபா� மன:ைட+� ஏ@க(I�	. எ�லா	 

எUவளF எளிைமயாக ெதாட@கிவி�கிற�! ஐ+� /ழ+ைதக4. பி6திவி+திய�, =தேசன�, 

=�தக3மா, சதான Hக�, =ேதசன�. ஐ+� தளி3 :க@க4. ஐ+� ெபா�னிற ேதா4க4. அவ4 

வயி�றி� ஊழிதHய�லவா எ6;	. அைத எ�ணியேபாேத எ� மன	 பைதத�. 

=�தக3மாவி� :க	 ம��	 அUவளF ெதளிவாக மனதி� எ$+த�. அவ� அவ�ைடய 

/ழ+ைத எ�' ெசா�வா3க4. அவைன மா3ேபாடைண� அவ� :கைத உ�' உ�', 

பா3,ேப�. அபிம�;வி� அ�ேக நி'தி ஒ,பி��, பா3,ேப�. பயி�சி, ேபா3களி� அபிம�; 

அவைன அனாயாசமாக ேதா�க9(/	ேபா� மனதி� களி,. நிைற;	. அபிம�;வி�/ 

அவ�மீ� எ,ேபா�	 /றிதா�. “சிதி, அபிம�; எ�ைன அ9(கிறா�. சிதி, அபிம�;ைவ, 

பா�@க4....” எ�' சதா ஓ9வ�வா�. மழைல( /ர�க4 எ@கி�(கிறH3க4 எ� /ழ+ைதகேள? 

வானி� எ@காவ� விைளயா�கிறH3களா? ச�ைட ேபா�கிறH3களா? ம�ணி� நH@க4 வாX+த 

நா�களி� தா� உ@க4மீ� எ�ென�ன ேகாபதாப@க4, ேபா�9 ெபாறாைமக4 எ@கA(/. நா� 

ஒ�ேபா�	 பா3திராத அரவா�. அவ� மீ� எதைன ேகாப	 என(/? எ� க�களிலி�+� 

க�ணH3 ெகா�9ய�. அ,ப9ேய ப9�ைறயி� அம3+�வி�ேட�. அ�ணா ெப�N2=ட� 

ச�' த4ளி அம3+� ெகா�டா3. க@ைக மீ� இ� சி' ஓட@க4 மி/+த �யர�ட� நக3+� 

ெச�றன. 

5 
 

6ஷி வ+�வி�டா3 எ�' ெச�தி வ+த�. எ$+� விைர+ேதா9ேன�. கா� .$தியி� 

பதி+� ேவக	 Iடவி�ைல. எ� உட� கனத�. அLடகலச, ப9(க�9� 6ஷி அம3+தி�+தா3. 

அவ3 எதிேர நி�றி�+த 8தானிக3 எ�ைன, பா3த�	 வண@கி விலகினா3. எ� மன	 

=�@கிய�. இன	 .6யாத ஓ3 அ2ச	 மனைத( கUவிய�. க6ய /4ளமான உ�வ	. தா9;	 

தைலமயி'	 சைடகளாக ெதா@கின. சிவ+த க�க4, உட	ெப@/	 நH�. ஒ� க� கல@கி 

சைத,.ரளலாக அைச+த�. ெவளிேய ெத6+த ப�க4 க',பாக இ�+தன. அவ�(/ சாLடா@க 
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வண(க	 ெச�ேத�. அவ3 எ� தைலைய ெதா�� ஆசியளிதா3. அவ3 கரங(ைள எ� க�க4 

அO/வைத த�(க :9யவி�ைல. ப$தைட+த நக@க4 விகாரமாக இ�+தன. 

 

“உ� ேகா6(ைகைய கி�Lண�ைவபாயன3 ெசா�னா. அவ3 மகாவியாச3. 

அவ�(காகேவ இத�/ ஒ,.(ெகா�ேட�. இ� சாதாரண விஷயம�ல. ெத�வ@களி� 

அதிகாரதி�/ அைறவி�	 ெசய� இ�” எ�றா3 6ஷி. 

 

“/�நாதேர, எ� மீ� க�ைண கா��@க4. எ� /ழ+ைத...” எ�' ைகI,பிேன�. 

க�ணH3 வழி+த�. 

 

“அ$வெத�லா	 என(/, பி9(கா�. விஷயைத ெதளிவாக2 ெசா�லிவி�கிேற�. 

ஒேர ஒ� :ைறதா�. அத�/4 Iறேவ�9யைத( Iறிவிட ேவ��	. பிற/ எ�னிட	 

எைத;	 ேகார(Iடா�.” 

 

“ேபா�	, ேபா�	” 

 

அ�ணா வ+� ச�' த4ளி அம3+தா3. 6ஷி க�N9 தியானதிலாX+தா3. 

ப6தவி,.ட� அம3+தி�+ேத�. நH�ட ெப�N2=ட� அவ3 க�கைள திற+தா. “உ� 

/ழ+ைத(/ நH3(கட� அளிதாகிவி�டேத அ	மா. அவ� இ,ேபா� ஃ.வ3ேலாகதி� 

இ�ைலேய...” 

 

“/�நாதேர....” எ�' வ Hறி�ேட�. “இ�ைல. நH3(கட� இ�வைர அளி(க,படவி�ைல....” 

ம'கண	 என(/ எ�ன நட+த� எ�' .6+த�. எ�ைன ேதா�க9(க அவ3 அைத2 

ெச�தி�(க(I�	. எ� உட	. பதறிய�. 

 

“இ�” எ�றப9 6ஷி மீ��	 க�கைள N9னா3. நா� தவி,.ட� அ�ணாைவ, 

பா3ேத�. அவ3 க@ைக( கைரேயார	 மல3+� கிட+த தாமைரகைள;	 /வைளகைள;	 

பா3தப9 சிைலேபால அம3+தி�+தா3. 

 

6ஷி க�கைள திற+தா3. “உ� /ழ+ைத க�பீட	 ஏறிவி�டா�” எ�றா3. 
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“எ@ேக? எ+த வயி�றி�?” எ�' ைக I,பியப9 பதறிேன�. 

 

“அ� ெத6யா�. மனிதனா மி�கமா பறைவயா .$வா எ�' Iட( Iற :9யா�.” 

 

“/�நாதேர, இ,ேபா� எ�ன ெச�வ�?” 

 

“இ�M	 ேநரமி�(கிற�. ஆமா :த� உயிரOவாகிய பா3திவ, பரமாOைவ ஏ�' 

அதMட� இைணவ�வைர வா�,பி�(கிற�. இைண+�வி�டா� இ,பிறவி;டனான அத� 

ெதாட3. :�றிW	 அ'+�வி�	. பா3,ேபா	.” 6ஷி நH6� இற@கி ஒ� தாமைர மலைர, 

பறிதா3. அைத எ�� வ+� தியானி� எ�னிட	 கா�9னா3. 

 

“இேதா பா3.” 

 

தாமைர,Jவி� மகர+த, பீடதி� இ� சி' ெவ� .$(க4 ெநளி+தன ெம�லிய dனி 

�9(க அைவ நH+தி நக3+தன. 

 

“இ� எ� மாய(கா�சி. உ� மக� இ�(/	 க� இ+த மல3. இதிெலா�' உ� மக�. நH 

அவனிட	 ேப=. ஆனா� இ+த தாமைர I	பிவி�டா� பிற/ எ�F	 ெச�ய :9யா�.” 

 

“இதி� எ� /ழ+ைத யா3 /�நாதேர?” 

 

“இேதா இ+த2 சி' ெவ�.$. அவ3க4 இர�ைடய3க4.” 

 

எ� மன	 மல3+த�. பரவசதா� பத�ற	 பரவிய�. மனதி� எ�ண@கேள எழவி�ைல. 

ைகக4 பைத(க அ+த, .$ைவ, பா3ேத�. அத� �9,.. அ� அபிம�; சி' /ழ+ைதயாக 

ப�� ெதா�9லி� ைககா� உைத� ெநளிவ� ேபாலி�+த�. ேப2ேச எழவி�ைல. மன	 

ம��	 Iவிய�. அபிம�;! இேதா உ� அ	மா. எ�ைன மற+�வி�டாயா எ� ெச�வேம. 

எ�ைன ஞாபகமி�(கிறதா உன(/? 
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”ேப= ேப=” எ�றா3 6ஷி. 

 

“அபிம�;” எ�ேற� ெதா�ைட அைட(க. 

 

அ+த2 சி' .$ அைசவ�' நி�ற�. பிற/ அத� தைல எ�ைன ேநா(கி உய3+த�. சிவ+த 

.4ளிக4ேபால அத� க�கைள( க�ேட�. எ�ைன, பா3(கிறானா? எ�ைன அவ� ஞாபக	 

ைவதி�(கிறானா? எ� மன	 களி,பி� வி	மிய�. 

 

“ேப= ேப=” எ�' 6ஷி அத�9னா3. 

 

திDெர�' அ+த ம�ற .$ைவ, பா3ேத�. “/�நாதேர இ� யா3? அவMைடய இர�ைட2 

சேகாதர� யா3?” 

 

“அ� எத�/ உன(/? நH உ� /ழ+ைதயிட	 Iற ேவ�9யைத( I'.” 

 

“இ�ைல. நா� அைத அறி+தாக ேவ��	. அவ� யா3?” 

 

6ஷி அW,.ட�, “அவ� ெபய3 பி�கபால�. ேகாசல ம�னனாக இ�+தவ�” எ�றா3. 

 

எ� மன	 திகிலி� உைற+த�. “ேகாசல ம�னனா? எ� மகனா� ேபா3(களதி� 

ெகா�ல,ப�டவனா?” 

 

“ஆ	. அவ3க4 இ�வ�(/	 இைடேய மா�ற :9யாத ஓ3 உறF பிறவிக4ேதா'	 

ெதாட3கிற�. அத� காரணைத யா�	 அறிய :9யா�. நH உ� /ழ+ைதயிட	 ெசா�ல 

ேவ�9யைத2 ெசா�லிவி�.” 
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எ� ெதா�ைட கரகரத�. அ�தபிறவியி� எ�ன நிகழ,ேபாகிற�? “அபிம�;! அ� 

ேகாசல ம�ன� பி�கபால�. உ�னா� ெகா�ல,ப�டவ�. உ� இர�ைட2 சேகாதர� உ� 

எதி6. மகேன, கவனமாக இ�...” 

 

6ஷி ேகாபமாக “எ�ன ேப=கிறா� நH?” எ�' கதினா3. 

 

நா� கைள,.ட� N2சிைரேத�. திDெர�' பம விZக	 ப�றி இ�ன:	 

Iறவி�ைல எ�' உண3+ேத�. “அபிம�;, இேதா பா3. பம விZக	தா� உ� விதியி� .தி3. 

அதிலி�+� ெவளிேய'	 வழிைய( I'கிேற�.....” எ�மீ� யாேரா /னி+� பா3,ப� ேபால நிழ� 

வி$+த�. தி�(கி�� அ�ணா+ேத�. யா�மி�ைல. வான	 க�ன@கேரெல�' இ�+த�. 

பத�ற�ட� மலைர, பா3ேத�. அ� I	பி வி�9�+த�. “/�நாதேர” எ�' Iவியப9 

அைத, பி6(க :ய�ேற�. 

 

“பிரேயாசனமி�ைல ெப�ேண. அவ� ேபா�வி�டா�” எ�றா3 6ஷி. 

 

“/�நாதேர” எ�' கதறிய$தப9 அவ3 காலி� வி$+ேத�. “என(/( க�ைண 

கா��@க4. எ� /ழ+ைதயிட	 ஒ� வா3ைத ேபசி( ெகா4கிேற�...” 

 

6ஷி எ$+� வி�டா3. அவ3 பாத@கைள, ப�றி( ெகா�ேட�. அவ3 உதறிவி�� நட+தா3. 

அ,ப9ேய ப9களி� அம3+� :ழ@காலி� :க	 .ைத�( கதறி( கதறி அ$ேத�. 

 

ேதா4களி� கர	 ப�ட�. அ�ணாவி� கர	 அ� எ�' ெத6+த�. அைத நா� 

வி�	பிேன� எ�' அறி+ேத�. “அ�ணா! அபிம�;, எ� /ழ+ைத...” 

 

“வா ேபாகலா	. மைழ வர,ேபாகிற�.” 

 

“எ� /ழ+ைத(/ இ,ேபா�	 ெவளிேய'	 வழி ெத6யவி�ைலேய. த� விதியி� .திைர 

=ம+தப9 அவ� ேபாகிறாேன. நா� பாவி பாவி....” 

 

அ�ணா எ�ைன B(கி எ$,பினா3. “வா. அ$� எ�ன பய�?” 
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“எ� /ழ+ைத(/ அவ� விதியிலி�+� மீA	 வழி ெத6யவி�ைலேய...” 

 

”யா�(/ ெத6;	 அ�? உன(/ ெத6;மா? வழி ெத6+தா நH உ4ேள dைழ+தா�?” 

 

நா� அ,ப9ேய உைற+� நி�'வி�ேட�. பிற/ “அ�ணா” எ�ேற�. 

 

“வா. மைழ வ�கிற�.” 

 

இைலக4 மீ� ஓலமி�டப9 மைழ ெந�@கி வ+த�. ஆேவசமான விர�க4 Jமிைய 

த�9ன. பிற/ நH3தாைரக4 ெபாழிய ஆர	பிதன. 

 

“அ�ணா, எ� /ழ+ைதயி� விதி எ�ன? அ�த பிறவியி� அவM(/ எ�ன ேந6�	?” 

 

மைழயி� அ�ணாவி� /ர� ம@கலாக( ேக�ட�. “ெத6யவி�ைல. ஆனா� அத� 

ெதாட(க	 ம��	 இ�' ெத6+த�.” 

 

“எ,ப9?” எ�ேற� அவைர ெதாட3+� ஓ9யப9. அ�ணா பதி� ேபசாம� நட+தா3. ஒ� 

மி�ன� வாைன;	 ம�ைண;	 ஒளியா� நிர,பிய�. பி� அைன�	 ேச3+� ந�@க 

இ9ேயாைசக4 ெவ9� அதி3+தன. அத� எதிெராலிைய ெவ/ேநர	 எ�M4 ேக�ேட�. எ� 

உடைல( கைர� வி�வ�ேபால மைழ ெகா�9( ெகா�9�+த�. மைழயி� அட3+த திைர(/4 

அ�ணா ெச�' மைற+தா3. 
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பாடலி��திர� - ெஜயேமாக� 

 
1 

 

கி.:. 493இ� சிேரணிக வ	சைத2 சா3+தவனாகிய அஜாத ச� த� த+ைத;	 மகத 

ம�னMமாகிய பி	பிசாரைன ைக� ெச�� சிைறயிலி�டா�. பி	பிசார� அ+த,.ரதி�, 

நாயகிய6� ஒ�திைய( I9யப9 இ�+த ேநர	, தி�டமி�9�+தப9 அஜாதச� த� 

வ Hர3கAட� dைழ+தா�.  மEசதி� நி3வாணமாக இ�+த பி	பிசாரைண அ,ப9ேய B(கி 
ைககைள, பி�னா� :'(கி அவ� உத6யதினாேலேய க�9 வ Hர3களிட	 ஒ,பைடதா�. 

ேபாகதி� தாளதி� =யமிழ+� வி�9�+த ம�ன� கால9ேயாைசகைள( ேக�க2 ச�' பி+தி 
வி�9�+தா�. Bரதி� உைடகAட� கழ�9 ைவ(க,ப�9�+த உைடவாைள எ�(க 

:9யவி�ைல. அ+த நாயகி அ@ேகேய ெவ�9 சா�(க, ப�டா4. பி	பிசார� அ+த,.றதி� 

நH�ட .ற2=�', பாைத வழியாக இ��2 ெச�ல,ப�டா�. அ� Iதி3கால	. க�லாலான 

அர�மைன2 =வ3கA	 தைர;	 /ளி3+� விைறதி�+தன. உ4ளி$த N2=( கா�' 

மா3.(/4 உைற+� பனி(க�9யாகி, ெம�ல உ�கி, நர	.க4 வழியாக, பரவி, உடெல@/	 

நிைறவைத பி	பிசார� உண3+தா�. பிட6;	, மா3.	 சிலி3� உட� /W@கி( 

ெகா�9�+தா�. விைர,பட@காத ஆ�/றி கா�றி� �ழவி தவித�. அ+த,.ரதி� ப9களி� 

இற@கி =ர@க, பாைதயி� வாசைல அைட+த�	 பி	பிசார� தி�	பி, பா3தா�. ஒளி 
ஈர	ேபால மி�னிய இைலகைள ெம�ல அைசதப9 ந+தவன� மர@கA	, சா	ப� நிறதி� 

ெம�லிய ஒளி;ட� வி6+தி�+த வான:	, அர�மைன( ேகா.ர :க�களி� ஆX+த 

மFன:	 அவைன ஒ� கண	 பரவச,ப�தின. அ	மகிX2சிைய விேனாதமாக உண3+� 

அவேன தி�(கி�டா�. ஆX+த ெப�N2=ட� ப9யிற@கினா�. 

 

=ர@கதி� உ4ளி�+� சதமி�றி ப9ேயறி, பா�+� வ+த /ளி3(கா�' அவ� ேதாைள 

வைள� இ'(கி மா3பி� த� அ@க@கைள, ெபா�தி( ெகா�ட�. பி	பிசார� மன	 வழியாக 

எ�ண�ற .ண32சி ஞாபக@க4 பா�+� ெச�றன. ந�@க ைவ(/	 /ளி3 த�	.	 அ+த 

அைண,. அவைன உேவக	 ெகா4ள2 ெச�த�. அEசF	 ைவத�. ெகா�ற மி�கதி� 

உடைல( கிழி�, .சி(/	 .லியி� பாவைன அவM(/ .ண32சியி� ேபா� I�வ���. எதி3 

உட� ஒ� தைட, உைட(க ேவ�9ய�. ெவ�ல ேவ�9ய�. பி� =ய தி�,தி;ட� வாைள 

எ�தப9 வாைன, பா3,ப� மிகF	 பி9(/	 அவM(/. நH பி	பிசார� என அ� வி6+தி�(/	. 

நிலவி� அவ� அ+த,.ர	 வ�வதி�ைல. லதா ம�டபதி� :$தனிைமயி� இ�,பைத 

வி�	பினா�. மகத ம�ன3க4 அைனவ�ேம :$நிலவி� தனிைமைய நா�பவ3களாகேவ 

இ�+தி�(கி�றன3. /ளி3 கா�றி� வயி�'(/4 dைழ+த த� உ',பி� வாX(ைகயி� 

உ2ச(க�ட �9,ைப உண3+தா�. ஆனா� மன	 அ2ச	 தா@காம� பி�வா@/	ப9 Iறிய�. 

அவ� இரத	 :$(க வ9+� ெகா�9�+த�. உதி�	 இைலயி� எைடயி�ைம, பி�. 

கைள,.ட� த�மாறினா�. அவ� நர	.க4 .ைட� நHலமாக மாறின. உட� ெவA�, 

ப$த�. 

 



300 

 

வா4 dனிகளா� த4ள,ப�� பி	பிசார� =ர@கதி�/4 dைழ+தா�. நைரத தா9 பற(க, 

க�ட,படாத தைலமயி3 பிட6யி� .ர�� அைலய9(க, த4ளா9 நட+தா�. அவ� :� அஜாத 

ச�வி� பாத@க4 வWவாக ம�ைண மிதி� நக3+தன. இ��� மணமாகF	, ெதா� 

உண3வாகF	, நிச,தமாகF	 மாறி, மனைத நிைறத�. காவல3க4 ஒலியாக மாறினா3க4. 

பி�. கைர+� மைற+தா3க4. பிற/ எ�F	 ஊ��வாத தனிைமயி� பி	பிசார� நட+� 

ெகா�9�+தா�. பாைதெய@/	 கா�கைள விைற(க2 ெச�;	 ஈர	 நிைற+தி�+த�. 

இ�A(/ க� பழகியேபா� =ர@க2 =வ3க4 கசி+� ெகா�9�,பைத( க�டா�. அைவ ெம�ல 

=�@கி வி6+தப9 இ�+தன. அ� ரத	. சிறிய நHேராைடயாக மாறி அ� அவ� கா�கைள, ப�றி( 

ெகா�ட�. =வ3 வைளFகைள ேமாதி கிAகிAதப9 விலகி2 ெச�ற�. எ@ேகா ெவ/ ஆழதி� 

ேபெராலி;ட� அ�வியாக வி$+� ெகா�9�+த�. 

 

த� கா�கைள இடறிய ஆ��(/�9கைள, ப�றி அ,ேபா� பி	பிசார� எ�ணினா�. கனி+த 

க�கAட�, மா3ேபா� அைணத ஆ��(/�9;ட� த� யாகசாைல(/ வ+த சா(கிய :னிைய 

கனவி� கா�ப� ேபா� அUவளF அ�ேக க�டா�. அவ� உடலி� ெம�லிய 

ெவ	ைமைய(Iட அ(க�	 /ளி6� உணர :9+த�. பவள	 ேபால2 சிவ+� யாகசாைல 

ைமயதி� இ�+த பலிபீட	. அைத2 =�றி தைல ��9(க,ப�ட ெவ4ளா�களி� கா�க4 

உைத� .$தியி� எ$திய .6யாத லிபிகைள இ,ேபா� ப9(க :9வைத அறி+தா�. .த3 

.�னைக .6+தா3. அவ� அவைர ேநா(கி, பா�+� ெச�ல வி�	பினா�. ஆனா� ஓ�ட	 அவ� 

பாத@கைள( கைர�வி�9�+த�. உ�/	 பனி, ெபா	ைம ேபால மித+� ெச�' 

ெகா�9�+தா�. .த6� கர	 ப� விழி ெசா(கியி�+த ஆ��( /�9யி� உடலி� ெவ�ைம 

ம��	 ஒ� ஒளி, .4ளியாக( க�கA(/ மிEசியி�+த�. பி�. அ�F	 மைறய இ��� 

எEசிய�. பலி பீடதி�ெக�' பிறவி ெகா�� இ'தி( கணதி� மீ�க,ப�ட ஆ�க4 ந+தவன	 

:$(க ெச�(க9� தி6;	 ஒலி ேக�ட�. /ள	.க4 ப�� ச�/க4 ெந6+தன. வாXவி� 

ேநா(கைதேய இழ+�வி�ட அைவ ரத	 கன(/	 உடைல எ�ன ெச�வ� எ�' ெத6யாம� 

தவிதன. ம�ைட ஓ�க4 உைட;	ப9 பர8பர	 ேமாதி(ெகா�டன. வழி;	 ரததிேல ெவறி 
ெகா�� ேமW	 ேமW	 ேமாதின. மரண உ'ம�க4 எதிெராலி� =ர@க	 `@கா6த�. 

பி	பிசார� இ��9� :9வ�ற ஆழைத ஒUெவா� கண:	 உண3+தா�. 

2 
 

அஜாத ச�வி� :9Y�� விழாவிW	 வானவ3 மல3 மா6 ெசா6+தன3. அவ� த� த+ைதயி� 

ேதவியைர �ரதிவி�� அ+த,.ரைத த� ேதவியரா� நிர,பினா�. ஆனா� Iடலி�ேபா� 

எ,ேபா�	 கவச�டM	 வாAடM	 இ�+தா�. இ�	பி� /Aைம ெப�கைள உைறய 

ைவ� வி�9�+த�. ஆழதி� அவ4 உட� சைதகA	, மிக அ+தரஙகமான த�ணதி� அவ4 

ெசா�W	 ெபா�ள�றா வா3ைத;	Iட சி�லி�9�+தன. பனி(க�9, பர,ைப, பிள+�, 

கா��, ெபா�ைகயி� நHரா9 எ$	 உண3ேவ அஜாத ச� எ,ேபா�	 அைட+தா�. பி�. 

அ,ெப�ணி� அ9வயி�றி� கா� ெபா�தி அ2ச�ட� உ�'( ேக�பா�. உைடவாளா� 

அவைள, பிள+� ேபா�ட பிற/தா� மீ4வா�. அவ4 க�க4Iட ம�கி,ேபா� ெவ��பவM(/ 

அ+த ஆதி மகா உவைகைய2 ச�'	 அளி(காதைவயாக ஆகிவி�9�(/	. இரெவ�லா	 

அ�லி தடாகதி� த� வாைள( க$வியப9 இ�,பா�. அத� ஆணி, ெபா��களிW	, சிதிர 

ேவைலகளிW	, உைற+த ரதைத2 =ர�9( க$Fைகயி� எ,ேபாதாவ� தைலைய 

B(கினா� வி6+த வான	 நHதானா எ�' வினF	. 
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த� பாத தட@கைள இைடவாளா� கீறி அழி�விட ேவ��ெம�பதி� அஜாதச� எ,ேபா�	 

கவனமாக இ�+தா�. ஒUெவா� :ைற;	 அவ� ஆ�ைம dைழ+� மீ�ட வழியி� அ� 

dைழ+� ெச�ற�. உதிர	 ப�� அ� ஒளி ெபற ஆர	பித�. அவ� இைடயி� அ� ஒ� மி�ன� 

��டாக( கிட+த�. அவ� உடலி� அ� ெசUெவாளி பிரதிபலித�. அவ� அ6யைணைய 

ெந�,. ேபால =டர ைவத�. வா4 அவைன இ��2 ெச�ற�. பா;	 /திைர(/ வழிகா�9யப9 

கா�ைற ெம�ல( கிழிதப9 அ� :�னக�	ேபா� பய�டM	, ஆ3வ�டM	 அைத 

ெதாட�	 ெவ�	 உடலாக அஜாத ச� ஆனா�. ேகாசலதி� பிரேசனஜிதி� தைலைய 

ம�ணி� உ��9ய பி�. வா4 உடைல2 சிW,பி ரத மணிகைள உதறியேபா� 

:த�:ைறயாக அஜாத ச� அைத( க�� அEசினா�. I6ய ராவா� ரதைத2 =ழ�9 

ந(கியப9 வா4 ெம�ல ெநளி+த�. அதிலி�+� ெசா��	 �ளிக4 வற�ட ம�ணி� இதX 

வி6(/	 அழைக( க�� அஜாத ச� க�கைள N9( ெகா�டா�. லி2சாவி வ	ச�( 

/ழ+ைதகளி� ரத	 ேத@கிய /�ைடயி� த� ைகையவி�� /தி� பா�+�, வாைளமீ� 

ேபால மிM@கியப9, வா� �9(க, உட� ெநளி� திைள(/	 த� வாைள, பா3தப9 

அஜாதச� ந�@கினா�. பி�. தி�	பி ஓ9னா�. சா	ராTய, பைட,.கைள;	 ெவ�றி( ெகா9 

பற(/	 ெகாதள@கைள;	 வி�� விலகி கா��(/4 dைழ+தா�. அ@/ த�ைன உண3+த 

ம'கண தா@க :9யாத பீதி(/ ஆளானா�. நிைனF ெத6+த நா4 :த� ெவ'	 ைககAட� 

வாX+� அறி+ததி�ைல. ைககளி� எ�லா ெசய�பா��(/	 வா4 ேதைவ,ப�ட�. ஆபாசமான 

சைத ெதா@கலாக த� ேதா4களி� மீ� கனத கர@கைள, பா3� அஜாத ச� அ$தா�. 

தி�	பி வ+� த� வா4:� ம�9யி�டா�. 

 

சிேரணிய வ	ச� அஜாத ச� ேகா�ைடகைள( க�9னா�. ராஜகி�க நகைர வைள� அவ� 

க�9ய பாடலிகாம	 எ�ற மாெப�	 மதி� அத�/4 மFனைத நிர,பிய�. ப�லாயிர	 

ெதா�ைடகேளா :ர=கேளா கிழி(க :9யாத மFன	. அத� ந�ேவ த� அர�மைன 

உ,ப6ைகயி� வாAட� அஜாதச� தனிதி�+தா�. நிற	 ப$� :தி3+த வா4 அவ� 

ம9மீதி�+� தவX+� ேதாளி� ஊ3+� ஏறிய�. ேசா	பWட� ச'(கி :�ைக வைளத�. அ+த 

நிலவி� அஜாத ச� எ6+� ெகா�9�+தா�.  இ�	.( கவசதி� உ4ேள அவ� தைசக4 

உ�கி( ெகா�9�+தன. .ர�� .ர�� ப�தபி� வி9காைலயி� த�மீ� பரவிய B(கதி� 

ஆழதிW	 அ+நிலெவாளிேய நிர	பியி�,பைத அஜாத ச� க�டா�. இதமான ெத�றலி� 

அவ� உடலி� ெவ	ைம அவி+த�. மன	 இன	.6யாத உவைகயிW	 எதி3பா3,பிW	 தவி(க 

அவ� ஒ� வாச� :� நி�றி�+தா�. நைரத தா9 வழியாக( க�ணH3 மFனமாக( ெகா�9( 

ெகா�9�+த�. கதF ஓைசயி�றி திற+த�. ஒளி�	 சி'வாAட� அ@ேக நி�றி�+த 

ெபா�Mடைல அஜாத ச� பரவசதா� வி	மியப9 பா3தா�. அ� வாள�ல தாைழ,J மட� 

எ�' க�டா�. தனைன( ைக� ெச�� I�92 ெச�W	 அ,பிE=, பாத@கைள எ(களி,.ட� 

பி�ெதாட3+தா�. மல3 உதி3வ� ேபா�' அ,பாத@க4 அ$+தி ெச�ற  ம�மீ� த� கா�கைள 

ைவ(/	 ேபாெத�லா	 உட� .�ல6(க ந�@கினா�. சி' ெதா+தி த�	ப ெம�லிய ேதா4க4 

/ைழய த4ளா�	 நைட அவைன இ��2 ெச�ற�. நH6� ஒளி,பிரதிபலி,. அைலய9(/	 

=வ3க4 ெகா�ட /ைக, பாைதயி� நட+தா�. =வ3க4 ெநகிX+� வழி;	 ஈர	 உடைல 

த$வி( /ளி3வித�. எ�லா பார@கைள;	 இழ+� கா�றி� மல6தXேபா� ெச�' 

ெகா�9�+தா�. 
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பதறிய /ரலி� ஏேதா .ல	பியப9 அஜாத ச� விழி�( ெகா�டா�. அ+த,.ர� அைறக4 

வழியாக ஓ9னா�. த� மகைன தன(/( கா��	ப9 ெகEசினா�. ெப� :க@க4 எ�லா	 

சைத, ப�ைமகளாக மாறின. =வ3க4 உைற+தி�+தன. அ	மFனைத தா@க :9யாம� எ� 

மக� எ� மக� எ�' அ$தா�. க�=வ3 ெநகிX+த வழியிRேட வ+த :திய தாதி அEசிய 

:க�ட� த� மகைன அவனிட	 கா�9னா4. ேபாைதயி� கணெமா�றி� தவறிவி�9�+த 

வ4 விழி�(ெகா�� =��� எ$+� தைலB(கிய�. அவ� அைத த� வல(ைகயா� 

ப�றினா�. அவ� ைகைய2 =�றி இ'(கி �9த�. அ$(/ �ணி2 =�ளி� உ4ெள சி' 

பாத@க4 க�ைடவிர� ெநளிய உைததன. அஜாத ச� /னி+த அ+த :கைத, பா3தா�. 

உதயபத� சி6தா�. எ�ேறா மற+த இனிய கனF ஒ�' மீ�ட� ேபால அஜாதச� 

மன:�கினா�. உதயபத� மீ� க�ணH3 �ளிக4 உதி3+தன. வ4 அஜாதச�ைவ 

:'(கிய�. அத� எைட அவ� கா�கைள மட@க ைவத�. அவ� தைசகA	 நர	.கA	 

ெதறிதன. அவ� அைத உ�வி த� மகனி� :L9 =��ட சி' ைககளி� ைவதா�. கா+த4 

மல3 ேபால அ� அ@கி�+த�. அத� கீX த� தைலைய( கா�9யப9 அஜாதச� ம�9யி�டா�. 

அ�றிரFதா� அவ� மீ��	 :$ைமயான B(கைத அைட+தா�. 

3 
 

ராஜ(�க மாநகர	 ெவ4ளதா� அழி+த�. ம�ணி� ஆழதிலி�+� ெப�கிய 

ஊ�'(கேள அைத தைரம�டமா(கின. உதயபத� பி�. க@ைக நதி(கைர ச�,பி� த� 

த+ைதயி� உடைல, .ைதத இடதி� இ�ெனா� ெப�	 நகரைத எ$,பினா�. ச�,பி� மீ� 

மர(க�ைடகைள அ�(கி அத�மீ� ேகா.ர@கA	 ேகா�ைடகA	 எ$,ப,ப�டன. மித(/	 

நகரதி� கீேழ Jமியி� ஆறாத ரண@களி� ஊ�'(க4 எ,ேபா�	 ெபா@கியப9தா� இ�+தன. 

அ+த நகர	 ஒ�ேபா�	 இ�+த இடதி� நிைலதி�(கவி�ைல. எவ3 க�O(/	 படாம� 

அ� நக3+தப9ேய இ�+த�; Q�றா��க4 கழி� க@ைகைய அைட+� சித'	வைர. 

பாடலி.திர	 Jமி மீ� மனித� எ$,பிய :த� ெப�நக3 அ�. 
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ஆBகளி� ப7��ைற – ேஜ.பி. சாண=யா 

 

அ�ன	மா4 ஆ�களி� ப9�ைறயி� அம3+� நHரா9(ெகா�9�(கிறா4. 

ப9�ைற(/( /ளி(க வ�	 ஆ�களி� எ�ணி(ைக அ+ேநர@களி� அதிக6�( 

ெகா�9�(கிற�. மதிய வய� :$வைத;	 அவ4 தா�9வி�ட பி�ன�	 அவAட� 

இ�M	 வ6ைச /ைலயாம� இ�(கிற�. ெதா�வைடயாத :ைலகA	 ம9,. விழாத இ�,.	 

ெகா$த /திைரேபா� பி�ப(க:	 வாலிப3க4 :த� வயசாளிக4வைர =�9, பா3�( 

ெகா�9�(கி�றன. அ� அவA(/ மிக ந�றாக ெத6;	. ஊ�(/, .திதா� வ�	 

ஆ�களிலி�+� பாரா:கமா�2 ெச�W	 கி'(/, பி9த ஆ�க4 வைர அவ4 ப9�தா� 

ைவதி�(கிறா4. ஆ�க4 ப�றி அவ4 ைவதி�(/	 கணித	 எ�F	 இ�'வைர 

ேதா�'ேபானதி�ைல. 

 

ப� �ல(கியப9;	 �ணி �ைவதப9;	 ெவ'மேன உடைல ேத�� ேத�� 

:@கி( /ளிதப9;	 பிரேயாசனம�ற கைதயள+தப9;	 ஆ�களி� ப9�ைற அவைள 

ெவ'�(ெகா�9�(கிற�. அவ4 த� நHராடைல( கா�சி,ப��வதRடாகேவ அைத த�9 

வ HX�வதான ெதானியி� நHரா9(ெகா�9�(கிறா4. 

 

ப9�ைற அவ4 வ H��(/:� வ+தேபா� அவ4 கணவ� ச3,ப	 தH�9 

இற+�ேபானா�. அவ4 வ H�ைட ஒ�9 ஓ�	 வா�(காைல :�னி��, பEசாய� 

அ,ப9�ைறைய அவ4 வ H�� வாசW(/( ெகா��வ+தேபா� அைனவ�	 அவ4 

நHரா�வைத, பா3,பா3க4 எ�ேறா அைனவ�	 அவ4 வ H�9� :க,பி� நHரா�வா3க4 எ�ேறா 

யா�	 எதி3பா3தி�(கவி�ைல. அக�ற வா�(கா� பEச காலதி� B3 வார,ப�ட�. ஊ3 

ம(க4 அைனவ�	 N�' ேவைள ேசா�'(/	 ப9,பணதி�/மாக வா�(காைல ேமW	 

ஆழ,ப�தி, சீ3,ப�திவி��, ேபானா3க4. அ�னதி� வ H�9� :�, நHள:	 அகல:மான 

சிமி�� ப9(க��கAட� ப9�ைற வ+� வி$+த�. :தலி� அவ3க4 நHரா�வைத 

வ H�9லி�+தப9 பா3�( ெகா�9�+தா4. பிற/ அவA	 அ+த ப9�ைறைய வி�	பினா4. 

�ணி �ைவ,பதிலி�+� /ளி,பதிலி�+� பாதிர	 அல	.வ� வைர எ�லா:	 அவA(/ 

மிகF	 எளிைமயாகிவி�ட�. லலிதாF(/ அ,ப9�ைற த� வ H�ைட2 =�றி இ�,ப� 

பி9(காம� ேபா�வி�ட�. அவ4 அ	மா அ@/ அைனவ�(காகF	 நHரா�வ�ேபா� ெச�' 

/ளி,ப� ச�'	 பி9(கவி�ைல. தி�மண வயதி� த�ைன ைவ�(ெகா�� ப9�ைறயி� 

ப�லிளி�(ெகா�9�,பதாக அவைள( /�ற	 சா�9(ெகா�9�+தா4. 

 

ெமயி� ர8தாைவ ஒ�9 இற@/	 மர,பால	தா� கிழ(ேக ஒ�@கி( கிட(/	 

வ H�கைள, பிைண�( ெகா�9�(கிற�. அ�ன	 ப9�ைறயி� நHரா�	 ேநர	 அதிகப�ச 

ஆ�கA/ அ�,ப9யாகியி�(கிற�. அவ3க4 அவA(காகேவ காதி�(கிறா3க4. ெவUேவ' 

ேநர@களி�, ெவUேவ' :க@களி�. பாதிர	 அல	பேவா �ணி �ைவ(கேவா அவ4 

.டைவைய மழி� அம3+�ெகா4A	 ேபா� வ$வ$,பான ெதாைடக4 பி�(க�ட� மிM(க, 
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ஆ�க4 ப� �ல(/கிறா3க4. ெப�N2=வி�கிறா3க4. அத� பி� அவ4 சிறி� ேநர	 கழி� 

நHராட வ�கிறா4. லலிதா அைர, .டைவ க�9(ெகா�� ைதய� ப4ளி(/, .ற,ப��, 

ேபாகிறா4. ஆ�களி� ைச(கிளி� அவ4 உ+தி ஏ'	ேபா� எதி3 வ H��( கிழவ� தின:	 

பா3�(ெகா�9�(கிறா�. அவள� :�ெதாைட அ+ேநரதி� பளி2சி�வைத அவ� அதHத 

வி�,ப�ட� பா3�(ெகா�9�(கிறா�. லலிதா ெப�க4 ஓ��	 ைச(கி4 வா@கிவிட 

ேவ��ெம�'தா� ஆைச,ப�டா4. அ� :9யாம� /ைற+த விைல(/( கிைட(கிறெத�} 

அ�ன	தா� இ+த ைச(கிைள வா@கி, ேபா�டா4. அ� த� அ	மாF(காகதா� 

அUவிைல(/( கிைடதி�(கிறெத�' அவA(/ ெத6;	. 

 

அU4 கிள	பி2 ெச�W	ேபா� அ,ப9�ைறைய ெவ',.ட�தா� பா3தப9 

ேபாகிறா4. அவ3கைள2 ெசா�லி எ�ன இ�(கிற�, அ	மா ச6யி�ைல எ�' 

நிைன�(ெகா�டா4. இ�M	 சிறி� காலதி� சாக( கிட(/	 அ(கிழவனி� நடைத 

அவA(/ ஆ2ச3யமாகதா� இ�(கிற�. பல சமய@களி� அவ4 ைச(கிளி� ஏ':� அவ� 

இ�(/	 ப(க	 பா3�( காறி �,பியி�(கிறா4. அவ� சில நா�க4 க	ெம�றி�+�வி�� 

மீ��	 பா3(க ெதாட@கிவி�வா�. அவM(காகேவ அவ4 அவ� பா3ைவபடாத ம�'	 

எதி6� ஆ�க4 வராத ேநரமா� ைச(கிளி� ஏற, ஏேதா ைச(கிைள �ைட�2 ச6ெச�வ� 

ேபால2 சாைலயி� நி�'ெகா�9�,பா4. கிழவ� ஒ� நா4 வ H�9� பி�.ற	 வ+� 

நி�'ெகா�� அவைள, பா3தா�. அவA(/ எ62சலாக இ�+த�. பல சமய	 அவைன2 

சாைடமாைடயாக தி�டF	 ெச�தி�(கிறா4. அவ4 அ	மாவிட	 Iறியேபா� அவA	 

கிழவைன தி�9வி�� ேம�ெகா�� கா6ய	 பா3(க ெதாட@கிவி�டா4. இதைன 

இள(காரதி�/	 த� அ	மாைவேய லலிதா மீ��	 மீ��	 சா9(ெகா�9�+தா4. அவA	 

லலிதாவி� மன	 ேகாணாதப9 நட,பத�/ :ய�சி ெச��ெகா��தானி�(கிறா4. ஆ�க4 

வராத ேநரதி� நHராட2 ெசா�னா4. அவA	 ெச�தா4. ஆனாW	 அவ4 நHரா�	 ெச�தி 
எ,ப9ேயா கா�றி� வழி பரவிவி�கிற�. ச3(க8 விேனாததைத, பா3(/	 I�ட	ேபா� சிறி� 

ேநரதி� ேவைள ெக�ட ெவைளயி� I�ட	 I9வி�கிற�. 

 

அ�னதி�/ எ�ேலாைர;	 ெத6;	. ப9�ைறயி� பல ஆ�கAட� அவ4 

நHரா9யி�(கிறா4. அவ3க4 அைனவ�	 த�ைன ஒேர மாதி6தா� பா3(கிறா3க4, ஒேர 

.4ளியி�தா� நட�கிறா3க4 எ�பைத அவ4 அறிவா4. ஆனா� ஆ�களி� பா3ைவ த� 

மகைள;	 அ,ப9ேய பாவி(/	 எ�பைததா� ஏ�'(ெகா4ள :9யாமலி�(கிற�. 

:9+தவைர தன� நHராடைல, பி4ைள(/ ெத6யாம�தா� பா3�(ெகா�டா4. அவA(கான 

ப�வ@க4 விைளய ெதாட@கிய�ேம க�ணா9 திைரேபா� கா�9( ெகா��வி�ட�. சில 

மாத@களி� த� மகA(/ மாதவிடா� த4ளி,ேபா/	 நா4களி�Iட, பத�ற�ட� எ4A	 

எ4 ப�ட@கA	 Y��, பழ@கA	 தி�ன த�வைத லலிதாவா� ெபா'�( ெகா4ள 

:9யவி�ைல. அ� மைற:கமாக த� அ	மாைவ, ேபாலேவ த�ைன;	 

ஆ(கிவி�வத�கான வ�.'தேலா எ�' /ழ	.கிறா4. சில சமய	 அத�ண@களி� 

அ�னைத அத�காக தி�டF	 :ைற�விடF	 ெச�தி�(கிறா4. ம'நாA	 ம'நாAமான 

அதிகாைல( /ளியலி� Nலமா� த� .�யி3,ைப;	 ேசதாரமி�ைமைய;	 அதிகார�ட� 

உண3�வா4. அ,ேபா� லலிதாவி� ேகாபைத அ�ன	 ெபா��ப��வதி�ைல. மாறாக 

மிகF	 ச+ேதாஷ,ப�வா4. அவA(/ அவேள ேவலி என மனதி� :O:O�( ெகா4வா4. 
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********* 

 

அ�ன	 வட(/ ெவளி(/2 சா(/ ம9� எ��(ெகா�� Iலி வா@க, ேபாகிறா4. 

அவ4 ெச�W	 திைசயி� த��,ப�	 அைன� ஆ�கA	 அவAட� இ�+தவ3க4 Iட, 

விழிகளா� .ண3+� தH3�(ெகா4கிறா3க4. அவ4 /னி+தப9;	 எ@ேகா பா3தப9;	 

இ�.ற:	 க�	. வய�கA	 க�ேவல மர@கA	 கிைளத வ�9,பாைதயி� இய�பாக 

நட+�ேபாகிறா4. யா�ம�ற அUேவைளகளி�தா� அவA(/ இய�.நைட I9வ�கிற�. 

வான2 ச6F Bரதி� பாைதயி� :க தி�,ப�க4 மைற+த நH�சிைய( க�பைன(/4 ெகா�� 

வ�கி�றன. சில வய�கA	 அத� மைறவிட@கA	 சில .ண32சி2 ச	பவ@கைள நிைனவி� 

த�9வி�� மைறகி�றன. ெவUேவ' விதமான பக� ெபா$�க4, ேவைளக4, .ண32சி 
:க@க4. அைவ ெவUேவ' :க@கேள ஒழிய அத� தவி,பிW	 ெவளி,பா�9W	 ெப6தான 

மா�ற@க4 எ�F	 இ�ைல. எதனாW	 எ�F	 மிEசிவிடவி�ைல எ�' அவ4 அMபவ	 

ெசா�லி2 ெச�கிற�. 

 

அவ4 ெச9கA(/	 க�	. வய�கA(/	 ந�வி� தனி�, ேபாவைத எ6ேம�9� 

ெதாைலவிலி�+� 9@/ பா3தா�. மன	 பரபர(க ஓரமாக ைச(கிைள நி'தி, J�9வி��( 

/'(ேக ஓ9வர ெதாட@கினா�. 9@ைக எ�ேலா�	 ‘7ஸு’ எ�றா3க4. இள	 வாலிப 

மீைச;	 ெம�லிய /'+தா9, பட3F	 நHளவா/ :க:மாக, சிவ,பாக இ�+தா�. 

க$ேதாரதி� ப2ைச நர	.க4 இைல நர	.க4ேபா� பட3+� இற@கியி�(/	. வாைய 

திற+தா�தா� அவ� தி(/வாயா� /ள'வ� ெத6;	. 

 

.$தி வய�களி� அவ� கா�க4 தறிெக�� ஓ9 வ+தன. அவ� நிைன,பி� அ�னதி� 

க�9யைண,.க4 ெத6+தன. N2=	 விய3ைவ;	 ெப�கின. /றி /'/',.ட� மித(க 

ெதாட@கிவி�ட�. அவ4 Iலி வா@கதா� அ@/ ேபாகிறா4 எ�' Zகி�(ெகா�டா�. 

ஆ�க4 எ�F	 த��,படாத ப�சதி� அவைள( க�9, பி9� :தமிட ேவ��	 எ�' 

நிைனதா�. இதைன நாA	 அவ� அ,ப9 நட+�ெகா�டதி�ைல. ஆனா� அவனா� 

இனிேமW	 அைத மைற(க :9யா� எ�' எ�ணியி�+தா�. அவ4 வ H��, ப(க	 ெச�ல 

மி/+த I2சமாக இ�+த�. அேதா� ஊ6� அவைன( கி�டல9ேத சாக9�வி�வா3க4 

எ�' காரண	 ைவதி�+தா�. 

 

அ�னதி�/ அைசேபாட நிைனFக4 நிைறய இ�(கி�றன. எைதேயா தன(/4 

:O:Oதப9 நட+தா4. அவ� ம'ெத	.(1) வய�களி� ./+� ேமேடறி அவைள, 

பா3தா�. நா வற�சி;	 பய:	 I9(ெகா�டன. அவA	 அவைன, பா3தா4. 

க��,ப�த,ப�	 N2சிைர,.	 ெவளிேய'	 விய3ைவ;	 அவ� ஓ9 வ+தி�(கிறா� 

எ�பைத எளிதாக உண3தின. “எ�ன இ+த, ப(க	” எ�' விசா6தப9 கட(க :ைன+தா�. 

அவ� ப�லிளி�( ெகா�� நி�றா�. ஒ�லி( /2சான கா�க4 தா� அவ4 க�களி� ப�டன. 
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”வறியா?” எ�றா�. 

 

ச�ெடன அவA(/ த� இள(கார	 ெத6+� ேகாப	தா� வ+த�. அவைன அள+தப9;	 

:ைறதப9;	 நட(க ெதாட@கினா4. 

 

“ஒேர ஒ� வா�9தா�” எ�றா�. 

 

அவ4 ஒ��ெமாதமாக அUw3 ஆ�கைள நிைன�(ெகா�டா4. அதி� இவM	 

ேச3(க,ப��வி�டா�. அவ4 தி�	பி, பா3�, தா� Iலி வா@க, ேபாவதாகF	 நாைள(/ 

வ H��(/ வ�	ப9;	 Iறினா4. அ� ஒ�'	 பிர2சிைன இ�(கா� எ�' நிைனதா4. அவ� 

மனைத :றி(க இடமி�லாதவ4ேபால, ேபசினா4. அவ� வய�	 ஓ9 வ+தி�(/	 தவி,.	 

அவA(/ இைசவாகF	 இ�+தன. அவ� ப6தாபமாக நி�'ெகா�9�+தா�. அவA	 

அவைன, பா3�(ெகா�9�+தா�. அவ4 கைடெத�வி� I��றF அ@கா9யி� ெபா�4 

வா@க2 ெச�ற ேபாெத�லா	 அவ� சமீபமாக நட+�ெகா�9�+த :ைறயி� அதைனயிW	 

காம	 ஒளி+தி�+தைத2 ச�ெடன த�ேபா� Zகி(க :9+த�. அவ4 பாைதயி� இ� 

ப(க@களிW	 அரவ	 பா3தா4. ெவயிலி� வய�ெவளி தனிைமயி�  ஆ@காரேதா� J�( 

கிட+த�. அவ� யா�(/	 :க	 ெத6யாதப9 க�	. வயலி� dனியி� நி�'ெகா�9�+தா�. 

அவ4 ச�ெடன :9ெவ�தவளா� அவ� நி�/	 ப(க	 பா3தப9 நட+தா4. அவ� உடW	 

மன:	 ச+ேதாஷதி� பைத(க ெதாட@கின. 

 

அUவிஷயதி� அவA(/, ப9+�ேபாயி�+த அMபவ	 அவைன, பா3� 

எைடேபா��(ெகா�9�+த�. ெவ,ப:�ற வயலி� அவளா� அதிக ேநர	 இ�(க :9யா� 

எ�பைத உண3�பவளா�, ேபசி உடேன அவ� உடWறF :9ய வழி ெகா�(க 

ெதாட@கினா4. அவ� அைத தா�9 அவள� உடைல, பா3(/	 ஆவ� ெப�கியவனா� 

தHவிர	 ெதறி(/	 :க�ட� விய3ைவ ெசா�ட, ெபாதா�கைள வி�வி� அவ4 

மா3.கைள, பா3தா�. அவ4 அவ� /றிைய, பி9� தன(/4 ேச3தேபா� 

ெபா��ப�தாதவனா� அவ4 மா3.கைள தடவி, பா3தா�. நிைனவி� பதிய 

ைவ�(ெகா4வ�ேபா� உ�', பா3�(ெகா�9�+தா�. ஏ�ற	 /ைறயாத மா3.களி� ஒ� 

கரதி� அட@காத வளைம அவ� காமைத, ெப�(கிய�. மாமிச	 கUF	 வில@ைக,ேபால2 

ச�ெடன( /னி+� =ைவதா�. 

 

அவ� க��,ப�த :9யாதவனா� இய@க ஆர	பிதா�. எ�லா:	 அவ� 

ெப�Oடைல அறி+�ெகா4A	 மன,பதிவி� ேதாரைணயிேலேய இ�,பைத உண3+தா4. 

அவ� அ,ப9 உ�', பா3,ப� அறிதW(காகதா� எM	ேபா� அவ�ேம� சில எ�ண@க4 

ஓ9ன. அைத( ேக�க ேவ�டா	. ஆ�கA(/, .திதா எ�ன எ�' க	ெம�றி�+�வி�டா4. 
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அவேன ெபா�தி( ெகா�� இய@க ெதாட@கினா�. /றி இ'(கைத வி�	பி தள3வாக 

அOக விடாம� ேலசாக ெதாைடகைள இைண� அவ4 இ'(க	 கா�9னா4. அவ� /றி 
அ$த�டM	 இ'(க�டM	 ெச�வைத இ�வ�	 உண3+தா3க4. அவ� அவ4 

மா3.கைள, பா3தவாேற இய@கினா�. நா�ைக+� உ+த�களிேலேய உ2ச	 வ+தவனா� 

த�மாறி அவ4 ேம� கவிX+தா�. அவ4 Zகித� ச6தா� எ�றாW	, “இ�தா� :த� 

தடைவயா?” எ�றா4. அவ� சி6�( ெகா�ேட இைசவா� தைலயா�9னா�. “ெபா� 

ெசா�லாேத” எ�றா4. அவ4 தைலயி� அ9�2 சதிய	 ெச�தா�. “இ�ெனா� :ைற 

ேவ��மானா� ெச��ெகா4. இனிேம� வர( Iடா�” எ�றா4. அவ� ேபா�	 எ�' Iறி( 

I2ச�ட� ெநளி+தா�. சில வினா9களி� அவைன2 ச�ெடன ேமேல�றி இய@க( I�9னா4. 

ஆேவச,ப�ட இய(கதி� உ�சாகமா� இய@கினா�. அவ4 அவ� உடைல, பி9� நிதானமாக 

இய(கைத2 சீரா(கினா4. அவM	 அUவாேற இய@கினா�. இ�வ�(/மான தி�,தியி� 

இ�வ�	 க�9, பி9�(ெகா�டா3க4. 9@/ பாவ	. அவM(/ தி�மண	 ஆ/	வைர ேவ' 

எ+த, ெப�தா� அவைன வி�	பி, .ண32சியி� ேச3�( ெகா4வா4 எ�' நிைனதா4. 

இைத அவM	 இர�டா	 உடWறவி� ேபா� உண3+தி�+தா�. 

 

அவM	 அவAட� Iலி வா@க வ�வதாக( ெகEசினா�. அவ� வ�	ேபா� யா�	 

ெப6தாக எ��(ெகா4ள,ேபாவதி�ைல எ�' நிைனதா4. அ	மா இ�லாத பி4ைள எ�' 

ேவ' ப6தாப	 பா3தா4. 

 

அவ4 Iலி(காக அவMட� ெச�' களதி� காதி�+தேபா� ஆ�க4 அவளிட	 

மாறிமாறி, ேப2=( ெகா�தா3க4. எ�ேலா�ேம அவைள, .ண3வ� ப�றிேயா அ�ல� 

ம�றவ3கைள, .ண32சி(/ ஏ�'(ெகா4வ� ப�றிேயா அ�ல� ெபா�வான .ண32சி 
ப�றிேயாதா� மைற:கமாக, ேபசி :9தா3க4. அ�னதி�/ அவ3கள� ேப2சி� சார	 

ெத6;	. அவ4 ேந3(ேகா�9� நி�'தா� பா3தா4; ேபசினா4. அவ3கAட� இ@ேகேய 

ப��( ெகா�டா� அவ3கA(/, பரம ச+ேதாஷ	. ேமW	 இ+த ெவ�9 நியாய	 எ�F	 பிற/ 

ேபச,பட,ேபாவதி�ைல எ�' நிைனதFடேனேய அவA(/ த� நடைத மீதான 

ஆ=வாச:	 வி�தைல;ண3F	 ஏ�ப�டன. 

2 
 

லலிதா மர,பாலதி� வழி ைச(கிைள வி�� இற@கி ெந�9(ெகா�� வ�கிறா4. 

மர,பால	 ைச(கிைள;	 அவைள;	 தா@கி திமி3 :றி�(ெகா4கிற� :னகியப9. 

ப9�ைற, ப9(க��க4 யா�ம�' அவைள, பா3�( ெகா�9�(கி�றன. அ,ப9(க�� 

நH3நிைலயிலி�+� அவ4 வ H��(/ ஏறிவ�	 வழிேபாலேவ இ�(கிற�. ப�ேவ' :க2 சாயW	 

அச��2 சி6,.மா� அவைள, ப�றி இ$�தா� பா3(கிற�. 

 

ைச(கிைள நி'திவி��, J�9( கிட(/	 வ H�ைட திற(கி�றா4. கிழவனி� ஞாபக	 

வ+� தி�	பி, பா3(கிறா4. அவ� எ$+� உ�கா3+� பா3�(ெகா�9�(கிறா�. 
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அவைள அறியாமேலேய அவ� இ�,. அவைள, ப6ேசாதி,ப�ேபாலேவ அவ� நிைனF 

அUவிடைத நிர,பி( ெகா�� நி�கிற�. அவனா�தா� அவ4 ைச(கிளி� வ H�வ+� 

இற@காம� பாலதி� அ	:ைனயிேலேய இற@கி( ெகா4கிறா4. திற+த வ H�9� ெவ'ைம 

அ	மாைவ நிைனF(/( ெகா��வ+� அW,ேப�'கிற�. கதைவ திற+� ேபா��2 சிறி� 

ேநர	 ப9(க�9ேலேய உ�கா3+தி�(கிறா4. ேரா�9� ஒ� .�ல�9� நா�/ ேப3 

ெந�(கிய9�2 ெச�கிறா3க4 படபட(/	 ச,த�ட�. அவA(/2 ெச�வதி� ஞாபக	 

வ�கிற�. ெச�வதி� .�ல� நிற	 க',.. அ�கிW4ள டFனி� எல(�6(க� கைட 

ைவதி�(கிறா�. அவைள, பா3(க அ9(க9 பகிர@கமாக வ H��(/ 

வ+�ேபா�(ெகா�9�(கிறா�. அவ� த�ைன தி�மண	 ெச��ெகா4A	 க�பைன(/4 

அவைள வள3�வி�9�(கிறா�. Jசிய :க:	 வ9வமான உடW	 ஆ� �ைணய�ற வ H�	 

அவன� ‘காதைல’, ெப�(கி(ெகா�9�(கி�றன. அ�ன	 எ2ச6(கF	 இ�ைல. 

ஊ(க,ப�தFமி�ைல. அUவிஷய	 அத� ேபா(கி� ேபா�2ேசர��ெமன வி��வி�டா4. 

இUவிஷயதி� :9Fக4 வி�,பமான க�பைனகளி� ேமாதி2 =ழW	ேபாெத�லா	 

கைடசியாக அவள� சாம3திய	 எ�' வி��வி�கிறா4. 

 

லலிதா ைதய� ப4ளி(/, ேபா/	 வழியி� அவன� கைட இ�(கிற�. கைடெத�ைவ 

அலற ைவதப9 சினிமா,பா�� ஒலி�(ெகா�9�,ப� அவ� இ�,.. .ைக பி9தப9 அவ4 

வ�	 ேநரதி� ஒ�(களி� நி�/	 .�ல�9� சா�+�ெகா�� பா3�2 சி6,பா�. அவA(/ 

அவைன, பி9தி�(கிற�. ஆனா� த� அ	மாவி� நடைதகளாேலேய த�ைன அவனிட	 

ஒ,.வி(க தய@கி( ெகா�9�(கிறா4. ஆ�க4, அ+த விஷய	 ம��	 நட+�வி�டா� 

இடைத( காலி ெச��வி�வா3க4 எ�' :$ைமயாக ந	பி(ெகா�9�(கிறா4. அ�F	 

தன� /�	ப, பிரா� இUw6� அ	பல	 ஏறா� எனF	 ெத6+� ைவதி�(கிறா4. அவ� 

ேப2ைச;	 ேபா(ைக;	 அவளா� :$தாக, .6+�ெகா4ள :9யவி�ைல என ெந�(கமான 

ேதாழிகளிட	 Iறிவ�கிறா4. ஒ� ேநர	 அவA(காகேவ காதி�,ப� ேபாலF	 சில சமய	 

ேவ�றா4ேபா� ேபசிவி�வதாகF	 I'கிறா4. அ(/ழ,ப@கைள, ப�றி அவனிட	 ேபசிவிட 

ைத6ய	 எ�F	 வரவி�ைல. அவ� த�ைன, பா3(க வ�வேத ெப�ைமயாகF	 

ச+ேதாஷமாகF	 இ�(கிற� அவA(/. .�ல� வ�	 ச,த	 ெத�F(/ லலிதாவி� 

ஞாபகைததா� எ$,பிவி�கிற�. ெச�வ	 சாலா(/(கார� எ�றா3க4 சில ெபா	பிைளக4. 

க�யாணதி�/ :�. எ@/ =�றி வ+தா� எ�ன, /�	ப	 எ�' ஆனபி�. ஊ3 ேமயாம� 

இ�+தா� ச6தா� எ�கிறா4 லலிதா. அவA(/	 ஆOலக	 ப�றி அவ4 அ	மாைவ, ேபால2 

சில கண(/க4 இ�(கி�றன. அ(கண(/களி�ப9 அவ4 இய�றி(ெகா�ட ச�ட@க4 தா	 

ைதயைல ஒ$@காகF	 தHவிரமாகF	 க�'(ெகா4வத�/	 ஆ�களிட	 எ�ைலேயா� த� 

ேப2ைச வ/�(ெகா4வத�/	 �ைண .6கி�றன. ஒ�:ைறIட அவMட� அவ� வ�+தி 
அைழத பிற/	Iட தனியாக சினிமாF(/2 ெச�றதி�ைல. ெப�க4 I�ட	 கிள	.	 

ேப2= த��,ப�	 நாளிலி�+� ேததி அறிவி� அவைன அ@/ வரவைழ,பா4. அவM	 ேவ' 

வழியி�றி த� ந�ப3கAடேனா தனியாகேவா வ�வா�. 9(ெக� எ�� த�	 ேவைலக4 

:9+� உ4ேள ெச�ற�	 அவ4 ெப�கAடM	 அவ� ஆ�கAடM	தா� அமர :9;	. 

இ,ப9 அவ� வ�ைகைய;	 த� நடைதைய;	 பகிர@க,ப��வத� Nலமாகேவ 

அைனவ�(/	 அவ4 ெத6வி,ப� அவ4 அ	மாவி� நடைதகைள த�ேனா� ஒ,பி��, 
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பா3(க ைவ,ப�	 அைனவைர;	 த@க4 காதலி� சா�சிய@களாக 

ஆ(கி(ெகா�9�,ப�	தா�. 

 

வய�ேவைலகA(/2 ெச�றி�(/	 அ�னதி�/2 ேசா' எ��(ெகா�� ெச�W	 

வட(/ெவளி( கா��,பாைதயி� ெச�வ	 எதைனேயா :ைற மறி�	 சி6�	 

ேபசியி�(கிறா�. அவ4 அ+ேநரதி� இ,ப9 நட+�ெகா4வத�காக அவைன 

ெவ'�விடவி�ைல. மிகF	 வி�	.கிறா4. த� உட� ப�றி;	 அழ/ ப�றி;	 அ,ேபாைதய 

பிர(ைஞ அவA(/ திமிறிய ச+ேதாஷைத த�கிற�. ஆனாW	 சி6தப9ேய ம'�( 

கட(கிறா4. பல:ைற தி�	பி, பா3�2 ெச�கிறா4. அ,ேபா� அவ4 விழிகளி� மி�M	 

காம	 ெசா�லி2 ெச�வெத�லா	 அவ4 அவைளேய ெபா(கிஷமாக ைவதி�,ப� ேபாலF	 

அ� அவM(காக ம��ேம எ�ப� ேபாலF	தா� இ�(கிற�. 

 

லலிதாைவ அ�னேதா� ஒ,பி��, பா3�, .க+� ெகா��தானி�(கிறா3க4. அேத 

சமய	 அ�னைத யா�	 கீXதரமாக நடதிவிடவி�ைல. ‘ெர�டாள	 ெக�டவ4’ எ�'தா� 

வைக,ப�தி ைவதி�(கிறா3க4. “அ92சி�� அ4ளி( /�தா வா@கி தி	பா” எ�கிறா4 

பி2ைசய	மா4. அவ4 எ+த, .�ஷ�மாைர, ப�றி;	 எ+த, ெப�களிட:	 �,.( ெகா�த� 

கிைடயா� எ�கிறா3க4 விவர	 ெத6+த ெப�க4. அவ4 நடைதகைள விவ6(/	 ேபாேத 

ெப�Oலகதி� சி6,.( கைதகளி� வைககளி�தா� அைவ ெவளிவ�கி�றன. ஆனா� அவ4 

ஆ�களிட	 பலர� கைதகைள, .��, .�� ைவ(கிறா4. ஆ�க4 சி6�(ெகா4கிறா3க4. 

வி�தா@க ந�76லி�+� ெச�9யா6� ேவைல(கார� ஒ�வ� அவர� நிலைத, 

பா3�(ெகா4ள வ+�ேபா�(ெகா�9�+தா�. அவ� ெகாEச நEசம�ல நிைறயேவ I2ச 

=பாவியாக இ�+தா�. அவேள அவனிட	 சாைடமாைடயாகF	 பிற/ ேந6ைடயாகF	 ேபசி;	 

அவ� வரா� சலி�தா� ேபானா4. இேதா� ெதாைலய��	 எ�' அவA	 அ,ப9, 

ேப=வைத ஓ3 எ�ைலேயா� நி'தி(ெகா�� ெபா� உைரயாட�கைள ெதாட@/வா4. அவ� 

விடாம� காம	 ெசா�ட, பா3(க ெதாட@/வா�. அ� அவA(/ ஆர	பதி� எ62சலாக 

இ�+த�. ‘இ+த ேக8 இ,ப9தா�’ எ�' ‘ெசா�’ ெகா��வி��2 சி6(க ெதாட@கிவி�டா4. 

காம	 ெசா�ட நா�/ பா3ைவக4; காதலி,ப�ேபா� சில ேப2=	 பா3ைவகA	 சில அச��2 

சி6,.கA	; Bரதி� மைற;	ேபா� ஒ� சில தி�	பி, பா3த�க4. அUவளFதா� அவன� 

ெதாட3 நடவ9(ைகக4. இ� ஒ�வைக எ�' அவA	 அவM(/ ேதாதாக தி�	ப2 

ெச��ெகா�9�+தா4. 

 

ஒ�நா4 வயலி� அவ4 ெச�9யா�(காக( கா�( ெகா�9�+தேபா� தி�ெமன 

அவ4:� வ+� நி�றா�. அவைன, பிற/ வ�	ப9 Iறினா� அேதா� :9+த� கைத. 

ெச�9யா3 வ�வத�/4 அவைன அM,பிவிட :9;ெம�' அவMட� இ�(க 

ெதாட@கினா4. அவ� ெச�ைகக4 அைன�	 /ழ+ைதயி� ேச�ைடக4 ேபாலேவ இ�+தன. 

ெச�9யா3 /றி,பி�ட ேநரதி�/ :+திேய வ�வா3 எ�' அவ4 எதி3பா3தி�(கவி�ைல. 

அ(ேகாலதி� அவைன, பா3த�	 அவ3 தி�	பி நட(க ஆர	பி� வி�டா3. அவA(/2 

சி6,.தா� வ+த�. அவ� உைடகைள2 ச6ெச��ெகா�� ப4ளி(Iட, பி4ைள பிரா� Iறி 
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அ$வ�ேபா�, “இ�(/தா� நா� வ3ேல�ன�” எ�' அ$தா�. அவ4 வா�வி��2 

சி6�(ெகா�9�+தா4. 

3 
 

அ�ன	 த� மக4 உற@/வத�காக( கா�(ெகா�9�(கிறா4. லலிதா .ர�� 

ப�,ப�	 உற@காதி�(/	 அ	மாைவ, .6+�ெகா�� உற@காமலி�(க :ய�சி,ப�மா� 

இ�(கிறா4. விள(/க4 அைண+� ெத�ேவ B(கதி� மித(க ெதாட@கிவி�டைத அறி+� 

அ�னதி� மன	 ேலசாக, பைத�(ெகா�9�+த�. லலிதாவி� உற(க	 அ�ல� 

உற@/வ�ேபா�ற ஒ� ந9,ைபயாவ� எதி3பா3�(ெகா�9�+தா4. லலிதா தன� 

B(கமி�ைமயா� ம��ேம அ	மாைவ, பி9� நி'த :9;ெம�' நிைன�, 

பி9வாதமாக B(கமி�ைமைய நா=(காக ெத6வி�(ெகா�9�(கிறா4. ‘அவ3’ அவைள( 

I,பி�வா3 எ�' அவ4 எதி3பா3தி�(கவி�ைல. ஊ6� வசதியான /�	ப@களி� 

வ6ைசயி� :(கியமான ம�'	 மிக ெகௗரவமான நடைத;4ள மனிதராக 

மதி(க,ப�கிறவ3களி� அவ�	 ஒ�வ3. மதிய ெவயிலி� அ�ன	 கைட ெத�,ப(க	 

ேபானேபா� அவ3 கறி(கைடயி� உ�கா3+� ேப,ப3 ப9�(ெகா�9�+தா3. “ஒ� விஷய	 

ேக��, ேபா” எ�'தா� I,பி�டா3. சிறிய கைடெத� மதிய ெவயி� மய(கதி� /�ைட 

நிழ�கAட� கா�ேறா9( கிட+த�. வாச� ப(க	 ெச�' பUயமா� ஒ�@கி நி�றா4. அவ3 

உ4ேள I,பி�டா3. எ�ேவா த�மீ� பEசாய� எ�'தா� உடேன அவ4 மன	 க�பைன 

ெச�த�. எ�வாயி�+தாW	 அவ6டேம ச6 ெச�ய2 ெசா�லி( காலி� வி$+�விடF	 தயாராக 

இ�+த� மன	. அவ3, கைடயி� சர(/ வா@/	 ேதாரைணயி�, “விசால	 ஊ�(/, ேபாயி 

ெர�� வாரமாF�. ராதி6 w��(/ வ+���, ேபா” எ�றா3. அவA(/ வ+த சி6,ைப 

அட(கி( ெகா�டா4. அ2சி6,.( Iட உட� எ$+த ச+ேதாஷதினா� உ�டான�தா�. இவ4 

ச	மதமா� தைலயா�9னா4. கைட உ4ேள =�'	 :�'	 பா3தா4. “யா�மி�ைல” எ�றா3 

அவ3. சி6தப9 தி�	பினா4. “தைல /ளி2சி�� வா” எ�றா3. அவ4 தி�	பி, பா3�2 

சி6தா4. ெச�9யா3 கைடயி� ேவ��ம��	 மளிைக2 சாமா�க4 வா@கி(ெகா4ள2 

ெசா�னா3. அவA(/ ஒ� பழ(க	 இ�+த�. அவAட� இ�,பத�கான Iலியா� எைத;	 

ெபறாம� நிராக6� வி�வ� அவ3களி� பக� ேநர, பா3ைவகளி� :� த� நைடைய( 

க	பீரமாக ைவ�(ெகா4ள உதFகிற�. இேத உதவிைய அவ4 ேக�9�+தாேலா அவ3 ேவ' 

ேநரதி� Iறியி�+தாேலா /	பி� ேபா�� வா@கியி�,பா4. அவ4 சி6தப9ேய 

ெச�'வி�டா4. 

 

ந�நிசி(/ேம� நா�(/ைர,.2 ச,த�டM	 :(கா��டMட	 அவ3 வ H��(/2 

ெச�றா4. அவ3 ஏேதா :தலிரைவ( ெகா�டா�வ�ேபா� பழ@கA	 மல3கA	 Yழ 

ஊதிவதி, .ைக;டM	 ைக, பனியMடM	 உ�கா3+தி�+தா3.அ+த ேதாரைண அவA(/ 

மிகF	 பி9தி�+த�. கதவைட(க,ப�டFட� அவ3 க�9யைணதப9 ேபசிய வா3ைதக4 

அவ4 வாXவி� மற(க :9யாதைவ. ஆைச நாயகிேபா� அவ4 அவ6ட	 நட+� ெகா�டா4. 
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அ� அவ4 ப�வைத;	 பழைச;	 மற(க9�(ெகா�9�+த�. அவ�(/ அவ4 மீதி�+த 

ஏ(க@கைளெய�லா	 கட+த காலதிலி�+� எ��, ேபசி( ெகா�9�+தா3. அவள� 

மா3.கைள( கா�பி(க2 ெசா�னா3. அவ4 மன	 திற+த .�னைக;ட� கா�பி� அவ3 

ரசி,பைத ரசிதா4. ஆைச;ட� தடவி, பி9தா3. அவ3 கட(/	ேபாெத�லா	 அவ4 

அ�ணா+� தைல சிW,பி( ேகசைத( ேகாதி(ெகா4வ�ேபாலேவா எத� ெபா��ேடா 

ைககைள எ,ப9யாவ� தைல,ப(க	 ெசWதிேயா தன� :ைலகளி� நிைலத�ைமைய( 

கா�9( ெகா�9�,பதாக அவ3 Iறினா3. அவ4 சி6தப9 ஆமா	 எ�றா4. “எ�ேலா�	 

பா3(கிறா3க4. நH@க4 ம��ெம�ன?” எ�றா4. அவ3 ெவ/ ேநர	 சி6�( ெகா�9�+தா3. 

/'	. ெச�த ெப�ைண,ேபா� உ�கா3+தி�+தா4. அவ4 மளிைக2 சாமா�க4 எைத;	 

வா@கி(ெகா4ளவி�ைல எ�பைத இர�� நா4 கழி�தா� ெத6+�ெகா�டா3. அவைள( 

I,பி��, பண	 ெகா�தா3. ைக,பி9யி� Q' Pபா� தா4க4 =��9(ெகா�� நி�றன. 

அவ4 ெந� அைர,பத�/ ஐ+� Pபா� சி�லைற ேக�டா4. அவ3 ேவ' சி�லைற 

இ�ைலெய�' Q' Pபாயாவ� எ��(ெகா4 எ�றா3. அவ4 பி9வாதமாக நி�' ஐ+� 

Pபா�2 சி�லைற வா@கி(ெகா�� காத� பா3ைவ பா3�(ெகா�� ெச�றா4. 

 

லலிதா அ�னதி�/2 ேசா' ெகா��வி�� கனம�ற வாளிேயா� வ H� 

தி�	பி(ெகா�9�(/	 ஒ�ைற நைடைய, பா3�(ெகா�9�(கிற� கா�. எ,ப9;	 தன� 

பிைழ,பி�/4 /�	பைத( ெகா��வ+�விட ேவ��ெம�' �9யா� நிைன�(ெகா�� 

நட(கிறா4 லலிதா. கா��,பாைதயி� தனிைம;	 அவ4 நிைன,.	 அUவழிேதா'	 

ஒ�'ேச3+�ெகா4கி�றன. அவ4 அ,ப9யான தனிைமயி� இ(கா��,பாைதயி� நட+� 

வ�	ேபாெத�லா	 ச�ெடன இ+நிைனF ஆ(ரமி�(ெகா4வைத இ�' 

நிைன�(ெகா4கிறா4. அவ4 ஆைடக4 நைட சரசர,பி� ேபசி(ெகா4வைத;	 ெகாWெசாலி 

‘உ2=’( ெகா��வைத;	 ேக�� வ�கிறா4. அ+த2 Yழ� அவA(/, பி9தி�(கிற�. பய:	 

/'/',.மா�. இ,ப9 இ+த( கா�9� ஒ� /2= வ H� க�9(ெகா�டா� எ�ன எ�' 

நிைன(கிறா4. ஒUெவா� :ைற;	 அ� ச+ேதாஷைத த�கிற�. அ(க�பைனயி� 

அவA(/2 சிேனகமான ேதாழிகA	 தி�மணமாகி அ(க	 ப(க� வ H�களி� வசிதா3க4. 

:(கியமாக, ெவ4ைள நிற நா�(/�9 ஒ�' அவAட� ஓ9வ�கிற�. அத� உட� த�ைம;	 

ெம�லிய /ைர,.	 இ�ப	 த�வதாக இ�(கி�றன. அ� அவளிட	 ம��	 அ�பாக இ�(கிற�. 

அைத, ெபா��ப�தா� விலகி வ H�9M4 ெச�கிறா4. அ� அவைள :க3+�ெகா�� அவ4 

ெச�Wமிடெம�லா	 விைளயா9( ெகாEசியப9 அவAடேன வ�கிற�. அ+ நா�(/�9 

ெதாட3+� வ�வதிW	, தா� அத� அ�ைப ெபய�(/, .ற(கணிதப9ேய வி�	பி 

வ�வதிW	தா� அவள� ஆன+த	 ஒளி+� கிட(கிற�. பல சமய@களி� அைத த�Mடேனேய 

க�9(ெகா�� உற@கி;	 ேபா�வி�கிறா4. அ,ேபா� அ+ நா�(/�9;	 அவA(/ 

இைணயான உற(கைத(ெகா�9�(கிற�. 
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ஒ�ைற, பைனமர வைளவிலி�+� Bரதி� ெத6;	 வ H�களி� I�ட	 அவள� 

வ H�ைட அவA(/ ஞாபக,ப��கிற�. வ H�ைட ெம$க ேவ��	. அ$(/ �ணிக4 

ேச3+�வி�டன. இ�' எ�லாவ�ைற;	 �ைவ�,ேபா�� விட ேவ��	. ெவ�ணிறதி� 

சா	ப� .4ளிகA	 க',. பா3ட�மான ேசைலைய ம��	 இ8தி6 ெச�� ைவ�(ெகா4ள 

ேவ��	. விேசஷ ஆைட அ� ம��	தா�. ெச�வ	 வா@கி( ெகா�த�. அUவாைட 

வா@கியளித தின:	 ெச�வதி� சி6,.	 அவA(/2 ச+ேதாஷைத த�கி�றன. 

எ,ேபா�	 அ+நிைனF அவள� தி�மணதி� ெச�' ேமாதி நி�கிற�. அவ� அ+த ெவ�ணிற 

நா�(/�9 ேபாலேவ அவைள, பி�ப�றி( ெகாEசி விைளயா9யப9 வ+�ெகா�9�(கிறா�. 

பைழய ைதய� மிஷி� ஒ�' விைல(/ வ�வைத இ�றாவ� ெச�வதிட	 ெசா�லிவிட 

ேவ��	. அ� ம��	 அவ� வா@கி( ெகா�தா� ேபா�	. ‘ஓவ3லா(’ மிஷிைன தாேன 

ச	பாதி� வா@கி( ெகா4ள :9;ெம�' நிைன(கிறா4. அ	மா எ�F	 ேபசா� வ H��ேவைல 

பா3�(ெகா��  தன(/ உதவியா� இ�+தா� ேபா�	. 

 

அவ4 நிைனத�ேபாW	 எதி3பா3(காத�ேபாW	 ெச�வ	 எதி6� 

வ+�ெகா�9�(கிறா�. அவ4 நி�'வி�டா4. அவ� சி6தப9 வ+�ெகா�9�(கிறா�. 

அவ4 :�M	 பி�Mமா� மனித அரவ	 ெத�ப�கிறதாெவன( கவனி�(ெகா�� 

சி6(கிறா4. அவ� அ�கிW4ள சி' பாைதயி� உ4ேள dைழ+தப9 உ�னிட	 ஒ� :(கியமான 

விஷய	 ேபச ேவ��ெம�' I'கிறா�. அவA	 எ�'	 ேபாலி�லா� எ�F	 ேபசா� 

உ4ேள dைழகிறா4. அவ� அவ4 அ�ைமைய ரசி�2 சி6(கிறா�. அவ4 காரண	 ேக�டா4. 

அவ� அவள� வன,பி� திண'	 =வாச�ட� அவைள( க�9(ெகா�டா�. அவ4 

ெபய�(/ திமி'கிறா4. அவ� /ழ+ைதைய( ெகாE=வ�ேபா� :கைத ைவ�(ெகா�� 

சிO@/கிறா�. அவA(/ ஆைசயாகF	 பயமாகF	 இ�(கிற�. அவ4 ெமௗனமாயி�(க, 

உட� ேச3� த$Fகிறா�. அவள� ெம�ைம;	 ச�ம மண:	 அவைன( கிள3�கி�றன. 

எ,ப92 ச�ெடன ஒ�( ெகா�டா4 எ�' நிைனதப9ேய அ�த நக3F(/2 ெச�றேபா�தா� 

ெவ'மேன க�9 த$வ ம��ேம :9;	 எ�ற :9F(/ வ+தா�. அவ� அைசFகைள( கர	 

பி9� நி'தினா4. சில வினா9க4 க	ெம�றி�+தா4. எ�லா:	 நி�' ெசய�க4 �9(/	 

ெமௗன	 கைரகிற� அUவிடதி�. அவ� கரைத த� மா3பிலி�+� வில(கி, பி�னா� 

த4Aகிறா4. அவ� :ர�� பி9தா�. எ� மீ� ந	பி(ைக இ�ைலயா எ�றா�. “எ�லா	 

க�யாண�(க,.ற	தா�” எ�றா4. “அ,ேபா�னா எ	ேமல ந	பி(ைகயி�ல” எ�றா�. 

“யா�(/	 ெத6ல�னாW	 பரவா�ல. ஒ� மEச( கயித( க�9�� நH எ�ன ேவணா 

ெசEசி(க.” அ$	 /ரலி� உைட+தா4. அவ4 வி=	பலி� அவ� ெச�ைகக4 நி�' ேபாயின.  

“எ,ேபா எ�ைன( க�யாண	 ப�ணி,ப” எ�றா4. அவ� அவ4 :கைத, பா3(க 

திராணிய�' அவைள( க�9யைண(கிறா�. கர	 பி9� இ$(கிறா�. அவ4 சி	பி 

த4ளிவி��, .ற:�/ கா�9 நி�கிறா4. க$ைத :தி மா3ைப, ப�'கிறா�. அவ4 

கர@கைள வில(கி, பி�ேன த4Aகிறா4. ைதய� மிஷி� விைல(/ வ�வைத2 ெசா�லலாமா 

ேவ�டாமா எ�ற /ழ,ப	 வ�கிற�. ேவ' ேநரதி�தா� ெசா�ல ேவ��ெம�' 
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நிைன�(ெகா�டா4. அவைள, பி�.றமாக2 ேச3� அைண�, “இ+த மாசதில எ@க வ H�ல 

ெசா�லி ஏ�பா� ப�ேற�” எ�கிறா�. அவ4 தி�	பி அU� க�கைள ேத9, பா3(கிறா4. 

அவ� சி6(கிறா�. அவைன( க�9( ெகா4கிறா4. அவைள தH�9யப9 அவ� உட� உ',.க4 

உயி3 :ைள� அைல+தப9 பரபர(கி�றன. அவA(/ அத� தHவிர	 ெத6கிற�. அவ4 உட� 

பத'வைத அறிகிறா4. ஆ� பி9. �வ4கிற� உட�. வி��வி�வாெனன உட� 

/'(கி(ெகா4கிறா�. மி�க	 விழித� ேபா� அவ� ெசயலி� மீ��	 N3(க	 I�கிற�. 

சைதைய, ப�றி, பிைச;	 அ$ததி� வலி ஏ'கிற�. அவ4 க�களாW	 கர@களாW	 

த��( ெகE=கிறா4. அவ� எைத;	 ெபா��ப�தா� திற(க :9யாம� N9யி�(/	 

ப�டைத, பி6� தி�M	 N3(கதி� அவைள, .ர��கிறா�. கா��2 ெச9கA	 

தனிைம;	 அவ3க4 ேபாரா�டைத, பா3�(ெகா�9�(கி�றன. அவ4 திமிறி ெவளிேயற 

நிைன(கிறா4. ஆ� பல	. ெவளிேயற :9யாத வைளய�(/4 dைழ+�வி�ட�ேபால அவ4 

உட� திமி'கிற� மீ��	 மீ��	. ச�ெடன :ைளத தHவிர	 அவைள அவனிடமி�+� 

பி6�வி�கிற�. உதறி த4ளி விலகி, பாைதயி� ஓ9 நி�'ெகா4கிறா4, உைடகைள2 ச6 

ெச�தப9. அவ� அவைள( கா�9M4 அைழ(கிறா�. அவ4 உ��� கிட(/	 ேசா�' 

வாளிைய( ேக�கிறா4. அவ� எ�� ைவ�(ெகா�� அவைள( ெகE=கிறா�. அவ4 

பாைதைய :�M	 பி�M	 பா3� மனித அரவதி�/ அEசி( ேக�கிறா4. அவ� 

பி9வாதமாக( கா�9M4 அைழதப9ேய இ�(க அவ4 அW� நட(க ெதாட@கினா4. அவ� 

வாளிைய( ெகா�,பதாக மீ��	 மீ��	 I,பி�கிறா�. தி�	பி, பா3தா� ஒேர 

ஒ�:ைறெயன( ெகE=கிறா�. 

 

அவ4 தH3மானமாக வ H�ைட ேநா(கி நைடைய( க��	ேபா� அவ4 :�/, ப(க	 

அவள� B(/, பாதிர	 வி$+� உ�A	 ஓைசயி� தி�	பி, பா3தா4. திற+� ெகா�ட 

வாளி ச,தெம$,பி உடைல உ��9( ெகா�� கா��, பாைதயி� கிட(க, எதி3,ப(க	  ெச�' 

ெகா�9�+தா� அவ�. அ$ைக எ$	பி வர அட(கி(ெகா�டப9 வாளிைய2 ேச3�(ெகா�� 

அவ� தி�	பி, பா3,பாெனன அ,பாைத :9;	வைர தி�	பி தி�	பி, பா3�(ெகா�� 

நட+�வ+தா4. 

 

சாய@கால	 ெமௗனமா� ஊ�(/ ேம� எ�9, பா3கிற�. லலிதா வாச�ப9யி� 

நிைல(க�ேபா� ேயாசைனயி� உ�கா3+தி�(கிறா4. ஏேதேதா நிைனFக4 :ைள� வள3+� 

ேசா�' வாளி பாைதயி� பிள+� கிட+ததி� வ+� :9+�ெகா�9�+த�. த�ைன எ,ப9யாவ� 

ேத�றி(ெகா4ள ேவ��ெம�'	 தன(/ இ�M	 மன ைத6ய	 ேவ��ெம�'	 

நிைன�(ெகா�டா4. பய	 வ+�ெகா�9�+த�. எைத நிைன� எ�றறியாதப9 ஆழதி� 

சி(கி(ெகா�9�+த�. பி9மான	 ந$விய� ேபாW	 ப�'(ேகா�க4 அ�றப9;	 ததளி,பாக 

இ�(கிற� மன	. 
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அ�ன	 ெச�வேதா� ேபசியப9 வ H� வ�வைத, பா3(கிறா4 லலிதா. அவ� சி6,பா� 

எ�' எதி3பா3தா4. காதேலா�	 /'	ேபா�	 அவைன, பா3தா4. அவ� அவ4 அ@/ 

இ�,பதாகேவ க��ெகா4ளாம� நி�'ெகா�9�+தா�. அ�ன	 அவைன வ H��(/4 

அைழதா4. லலிதா எ$+� வழிவிட, ெச�வ	 உ4ேள ெச�' 8tலி� உ�கா3+�ெகா�டா�. 

லலிதாF(/ த� ேகாபைத( கா�ட ேவ��	 ேபாலி�+த�. உ4ேள ெச�' �ணிகைள 

வா6(ெகா�� ப9�ைற(/ வ+� வி�டா4. 

 

�ணிகைள நைன� வா6, ேபா��(ெகா�� �ைவ(க ெதாட@கினா4. நிைனF 

தறிெக�� ஓ9(ெகா�9�+த�. அவன� ேகாப	 அவA(/, பி9தி�+த�. அவைள, பா3� 

:ைறதி�+தா� அவ4 ஏதாவ� பழி,.(கா�9யி�,பா4. ��ட9யான அ(ேகாபைத 

அவளா� தா@கி(ெகா4ள :9யவி�ைல. கிழவனி� இ�ம� ச,த	 ேக�ட�.  ஆைட ச6யாக 

இ�(கிறதாெவன ஒ� தர	 பா3�(ெகா�� அவ� இ�(/	 திைசைய, பா3தா4. 

ெகா�டைகயி� இ��9� எ�F	 ெத6யவி�ைல. 

 

சிறி� ேநரதி�/,பி� அவA(/2 ச�ெடன( /'/',பாக இ�(க, �ைவ,பைத நி'தி 

நHர4ளி �ணிகளி� ேம� ெதளிதப9 ேயாசைனைய நH�9தா4. ச�ெடன ேவக	 வ+தவளா� 

ெம�வாக எ$+� வ H�9M4 ெச�றா4. அவ4 அ	மா ம�கி, பி�M(/ விலகF	 அவ� 

ெந�@கி, பி9�2 ேச3� அைண(கF	 இ�+தைத, பா3(க :9+த�. அவ4 ஏேதா 

ஒ�வைகயி� எதி3பா3த�தா�. இ+த அ	மாF(/	 ஆ�கA(/	 விவ8ைதேய இ�ைல. 

அவைன ெவளிேய �ரத ேவ��	 ேபாலி�+த�. இனி உன(/	 என(/	 எ+த உறF	 

கிைடயா�; எ�ைன ேத9(ெகா�� இ@ேக வரேவ Iடா� எ�' ெசா�லிவிட ேவ��	 எ�' 

நிைனதா4. ெவளிேய வர��	. அவ� உடேன வ+�வி�வா� எ�'தா� நிைனதா4. அவ� 

எ�லாவ�ைற;	 தி�டமி��தா� ெச�வதாக எ�ணினா4. ச(திய�றவ4ேபா� �ணிகைள 

வா6, ேபா��( /	ம ெதாட@கினா4. அ$ைக .ர�9(ெகா�� எ$கிற�. வ9;	 க�ணHைர( 

க��,ப�த :9யவி�ைல. அவ� NE=	 :கர( க�ைட;	. இவ4 ஒ� விவ8ைத 

ெக�டவ4. இவெள�லா	 ஏ� உயிேரா9�(க ேவ��	. ப8ஸிேலா லா6யிேலா யா3 யாேரா 

அ9ப��2 சாகிறா3க4 எ�ற நிைன,. அ�னைத ேந�(/ ேநரா� தி��	 ஆ=வாசைத 

த+�ெகா�9�+த�. அவ� ெவளிேய வ+� நி�' ேவ' ப(க	 பா3தப9 நிதானமாக 

மர,பாலைத( கட+� ேபாகிறா�. அவ4 அவைன( கவனியா� கவனி(கிறா4. அவ� 

தி�	பி(Iட, பா3(கவி�ைல. 

 

அ�ன	 ப9�ைற(/ இற@கி வ�கிறா4. எ+த :கபாவைத;	 கா�9விட( Iடாத 

பரபர,. லலிதாF(/ ெதா�றி(ெகா4கிற�. அ�ன	 நH6� இற@கி :க	 ைககா� அல	பியப9, 

“இ+த மாச( கேடசில அF@க w�ல ெசா�லி, ேபசேற�M ெசா�லி�(/” எ�றா4 அ�ன	. 

த� மீதான அவன� ெதா�ைகயி� மகளி� தி�மண ஒ,ப+த:	 ஒ,ேப�ற,ப�9�(கிற� 
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எ�ப� மகளிட	 Iறிவிட :9யாத தைடயாக நி�'ெகா�9�+த�. இவ4 எ�F	 ேபசா� 

�ணி அலசி(ெகா�9�+தா4. அவ4 ப9(க�� ஏறி வ H��(/4 ெச�'வி�டா4. 

 

�ணிகைள உதறி( காயைவ(/	ேபா� அ�ன	 விள(ைக, ேபா��வி��( 

கைடெத�, ப(க	 ெச�'வ�வதாக( Iறி2 ெச�றா4. இ�4 I9(ெகா�� வ+த�. ெபய3+� 

கிட(/	 ம�தைர. எ62சலாக வ�கிற� லலிதாF(/. நாைள ெம$கி(ெகா4ளலா	 எ�ற 

எ�ண	 த�	 சமாதான	 ேபா�மானதாக இ�ைல. வாச�ப9யிேலேய அம3+தி�(/	 அவள� 

நிழ� ப9�ைற( க�களி� நH�� ��� ��டா� ம9+� இற@கி மைறகிற�. 

 

எ�ேலா�	 விள(/ ைவ� வ H��(/4 ெச�' கதவைட�( ெகா�ட�ேபா� N9( 

கிட+த� ெத�. யா6டமாவ� ெசா�ல ேவ��	 ேபாலி�+த� அவA(/. ஆதிர�ட� ஆனா� 

நிதானமான நடைதேபா� கதவைட� ெவ'	 தைரயி� =���ெகா�டா4. 

எ�லாவ�ைற;	 அ$� தH3�வி�பவ4ேபா� �ைட(காம� ெகா4ளாம� 

அ$�ெகா�9�+தா4. ெந�(கமான ேதாழிக4 :க	 நிைனF(/ வர( கிள	பி2 ெச�' 

த@கிவிட ேவ��ெம�' நிைன�2 சிறி� ேயாசிதா4. அவA(/4 கைல+த அ�(/களி� 

நிைனFக4 /ழறி ஓ9ன. கிழவM	 அ	மாF	 ெச�வ:	 அ�கிW4ளவ3கA	. யா3 யாேரா 

த�(கி, ேபசி2 ெச�றா3க4. கவிX+� ப��(ெகா�டா4. ெச�வ	 நட+�ெகா�ட� 

நிைனF(/ வ+� அ$த	 த+த�. 

 

ப9�ைறயி� யாேரா �ணி த,.	 ஓைச;	 காறி2 சளி �,.	 ஓைச;	 மாறி மாறி( 

ேக�கி�றன. நH6� /திெத$	.	 நHர9,.2 சத	 வ H�ைட நிர,.வ�ேபா� 

வ+�ெகா�9�+த�. ெம�ல எ$+� ப9�ைற2 சத@கA(/ ந�ேவ அ	மாவி� 

பழEேசைல ஒ�ைற எ�� 8t� ேம� ஏறி கழியி� =�(கி�டா4. ஆ� �ைணய�ற 

அUவ H�9� தனிைமைய உைட,பதாகேவா மற+�வி�வதாகேவா த�ைன ஏேதா ஒ� .4ளியி� 

அல�சியமாக சம�ெச��ெகா�டா4. அUw3 ஏேதா ஓ3 ஓரவEசைன நHதிைய, .க��வதான 

எ�ண	 அவ4 ெசயைல தHவிர,ப�திய�. க$ைத2 =�(கி� dைழ� உட� எைடைய2 

ேசைல :9,.(/4 ெம�ல த(கைவ� ெதா@கி, பா3தா4. சில வினா9க4 8tலி� 

ஆதரவாக( க� N9 நி�'ெகா�9�+தா4. கட+�ெகா�9�+த வினா9களி� ஒ�றி� 

ச�ெடன 8tைல( கா�களா� த4ளிவி�டா4. சாவி� கணைத உண3+தவளா� அவ4 ைகக4 

ேமேல ெச�ல, பரபரதன. அவ4 க$� இ'/:� யாேரா கதF திற+� கதி( I,பா� 

ேபா�வ�ேபாW	 அவ4 கா�க4 பி9� உய3த,ப��( கா,பா�ற,ப�� வி�வ� ேபாW	 

தாமதமான எ�ண@க4 வ+�ேபாயின. இ�M	 சில வினா9களி� கதF த�ட,பட,ேபாகிற� 

எ�' தH3மானமாக ந	பி(ெகா�� சமனமி�லாம� ெதா@கி2 =ழ�'ெகா�9�+தா4. க�க4 

மிர4 நH3 ேகா3�(ெகா�ட�. வாXநாளி� அMபவிதிராத இ�ம� எ$	பி ெதா�ைடைய 

அைடத�. தன(/4 எ$	 /ற�ைட2 சத	ேபா� ெத6;	 /ர� /ழறிய�. அவள� ம@கலான 
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க�பைனயி� எ�ேலா�	 அவA(காக அ$� ெகா�9�+தா3க4. அ�னைத( 

க6�(ெகா�9னா3க4. ெச�வ	 Nைலயி� நி�' அ$�ெகா�9�+தா�. க',ேபறிய Iைர 

அவ4 விழிகைள;	 ��தி ெவளிவ�	 நாைவ;	 பா3�( ெகா�9�+த�. கைடசியாக 

Iைரயிலி�+� கீேழ வி$+� கிட(/	 8tைல, பா3(க :ய�சிதா4. மீ��	 ைககைள 

ேமWய3தி, பி9 தள3தி( ெகா��வர எ�ணியேபா� ஏேதா ஓ3 அைடயாளம�ற ெகௗரவ	 

அவைள த��(ெகா�9�+த�. 

 

யா�ம�ற அவ4 வ H�� வாசலி� சாைவ, ப�றி நிைனதிராத சமயதி� �ைவ�( 

காயைவத ஆைடக4 ஈர�ட� கா�றி� படபட�(ெகா�9�+தன. 

 

எ,ப9;	 இ+த மாத( கைடசியி� ெச�வ	 லலிதாைவ, ெப�ேக�� வர,ேபா/	 

ெச�திைய ெத� :$(க, பரவவி��தா� அ�ன	 வ H��(/ வ�வா4. அவA(/ 

இைதவிட, ெப6தா� ச+ேதாஷ	 ேவ' எ�ன இ�(க :9;	? 

 

________________ 

 

(1) ஒ9 ேபாக� C7 த க9�� வயக� அ'�த Cைற தாமாகேவ Cைள�ப�. 
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க�னிைம – கி. ராஜநாராயண� 

 

ெசா�னா� ந	ப:9யா�தா�! நா2சியார	மாF	 இ,ப9 மா'வா4 எ�' 

நிைன(கேவயி�ைல. 

 

அவ4 என(/ ஒ�'வி�ட சேகாத6. நா@க4 எ��,ேப3 அ�ண� த	பிக4. 

‘ெப�ண9’யி�ைல எ�' எ� தா� அவைள த� எ�� த� மகளா(கி( ெகா�டா4. 

 

அ	மாைவவிட எ@கA(/தா� ச+ேதாஷ	 ெரா	ப. இ,ப9 ஒ� அ�ைம2 சேகாத6 

யா�(/( கிைட,பா4? அழகிW	 ச6, .திசாலிதனதிW	 ச6 அவA(/ நிக3 அவேளதா�. 

 

அவ4 ‘மMஷி’யாகி எ@க4 வ H�9� க�னிகாத அ+த நா�க4 எ@க4 /�	ப�(ேக 

ெபா� நா�க4. 

 

ேவைல(கார3கA(/(Iட அவAைடய ைகயினா� கEசி ஊ�றினா�தா� தி�,தி. 
நிைற�ய ேமா3வி��( க	மEேசா�ைற, பிைச+� கைர� ேமா3 மிள/ வதைல, ப(/வமாக 

எ�ெணயி� வ'�( ெகா��வ+� வி�வா4. ச�வ2 ச�9யிலி�+� ெவ@கல2 ெச	பி� 

கடகடெவ�' ஊ�ற, அ+த மிள/ வதைல எ�� வாயி� ேபா�� ெநா' ெநா'ெவ�' 

ெம�'ெகா�ேட, அ�ணா+� கEசிைய வி��(ெகா�� அவ3க4 ஆன+தமா�( 

/9(/	ேபா� பா3தா�, ‘நா:	 அ,ப9( /9தா� ந�றாக இ�(/	ேபாலி�(கிறேத!’ எ�' 

ேதா�'	. 

 

ஒ� நாைள(/ உ�த ப2ைச ெவ@காய	 ெகா��வ+� ‘க9�(’ ெகா4ள ெகா�,பா4. 

ஒ� நாைள(/, ப2ைச மிளகா;	, உ,.	. ப2ைச மிளகாயி� கா	ைப, பறி�வி�� அ+த 

இடதி� சிறி� க	ம@கEசிைய ெதா�� அைத உ,பி� ேதா�,பா3க4. உ,. அதி� தாராளமா� 

ஒ�9(ெகா4A	. அ,ப9ேய வாயி� ேபா��(ெகா�� கச:ச எ�' ெம�Wவா3க4. அ�, 

கEசிைய( ‘ெகா�டா ெகா�டா’ எ�' ெசா�Wமா	! இரவி� அவ3கA(/ ெவ�ெவ�,பாக( 

/திைரவாலி2 ேசா'ேபா�� தாராளமாஅ ப�,.(கறி வி�� ந�ெல�ெண;	 ஊ�'வா4. 

இ�(/, .ளி ஊ�றி அவித சீனியவைர(கா� ெவEசனமாக( ெகா��வ+� ைவ,பா4. 

இர�டா+தர	 ேசா�'(/( /	பா நிைறய ரஸ	. ரஸதி� ஊறிய உ��ைட உ��ைடயான 

/திைரவாலி, ப�(ைககைள அவ3க4 ைக நிைறய எ��, பிழி+� உ�பா3க4. 
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ேவைல(கார3கA(/ ம��மி�ைல, பி2ைச(கார3கA(/(Iட நா2சியார	மா எ�றா� 

‘/லெத�வ	’தா�. அவA(/ எ�னேவா அ,ப9 அ�தவ3கA(/, பைட�, பைட� 

அவ3க4 உ�� பசி ஆ'வைத, பா3�(ெகா�9�,பதி� ஒ� ேதவ தி�,தி. 

 

அவ4 வாX(ைக,ப��, .�ஷ� வ H��(/, ேபானபிற/ எ@க4 நா(/க4 எ�லா	 

இ,ேபா� ச,பி��, ேபா�வி�ட�. உய3+த ஜாதி ெநதிலிைய தைலகைள( கி4ளி நH(கிவி��( 

கார	 இ�� வ'�( ெகா�,பா4. இ,ேபா� யா�மி�ைல எ@கA(/. அ+த, ெபா�:'வ� 

ப(/வ	 யா�(/	 ைகவரா�. ப�,.2ேசா�'(/ உ,.(க�ட	 வ'�( ெகா�,பா4. ரஸ 

சாத�(/ :�ைட அவி�( காரமி��( ெகா�,பா4. திர�ட க�9 ெவ�ெணைய எ�� 

தி�ன( ெகா�,பா4, அ	மாF(/ ெத6யாம�. 

 

அவ4 அ,ெபா$� எ@க4 வ H�9லி�+த� வ H� நிைற+தி�+த�. தHப	ேபா� வ H� நிைறஒளி 
வி��, பிரகாசி�(ெகா�9�+தா4. 

 

மா3கழி மாச	 பிற+�வி�டா� வ H�9M4A	 ெத�வாச� :�றதிW	 தின:	 வைக 

வைகயான ேகால@க4 ேபா�� அழ/ப��வா4. அதிகாைலயி� எ$+� நHரா9 திUய,பிரப+த	 

பா�வா4. இ,ெபா$�	 பல தி�,பாைவ, பாட�கைள எ�னா� பாராம� ஒ,.வி(க:9;	. 

சி'வயசி� அவளா� பிரப+த, பாட�கைள, பாட( ேக��(ேக�� எ@க4 எ�ேலா3(/	 அ� 

மன,பாட	 ஆகிவி�ட�. 

 

அ,ெபா$� எ@க4 வ H�9� மர தி�விள(/ எ�' ஒ�' இ�+த�. அ� அUவளF	 

மரதினாேலேய ஆன�. த2ச� அதி� பல இட@களி� உளிகைள, பதி� ேந3ேகா�களா� ஆன 

ேகால@கைள, ேபா�9�+தா�. ெமா@கா@க�ைடயி� வ9வதி� நி�/	 ெப6தான ப�க4 

இ�(/	. அதி� உயர�(/ த/+தப9 ஏ�றF	 இற(கF	 வசதியாக இ�(/	ப9யாக ‘ட’ 

வ9வதி� ஒ� �ைளயி�ட ச(ைகயி� ‘ச�ல :த’ எ�' ெசா�ல,ப�	 மா��2சாண 

உ��ைடயி� மீ� ம� அக�விள(/ ைவ(க,ப�� எ6;	. சாணி உ��ைட தின:	 விள(/ 

இ�	 ேபாெத�லா	 மா�றிவி��, .திதாக ைவ(க,ப�	. அ,.ற	 x மாதி6 ஒ� ேபா3ைவ, 

பலைக ெகா�� இரF ெவ/ ேநர	 வைர(/	 ெப�க4 .ைடYழ இவ4 உர(க ராகமி�� 

வாசி,பா4. வாசி�(ெகா�ேட வ�	ேபா� இவA	 ம�ற, ெப�கA	 க�ணH3 வி�வா3க4. 

க�ணHைர �ைட�(ெகா�ேட ெதா�ைட க	ம தி�	பF	 ராகமி�� வசனைத, 

பா�வா4. அவ3க4 க�ணH3 வி�வைத;	 N(ைக2 சி+�வைத;	 நா� ப�(ைகயி� 

ப��(ெகா�� ேபசாம� இ+த( கா�சிகைளெய�லா	 பா3�( ெகா�ேடயி�,ேப�. 

 

அவ4 வாசி,பைத எ� கா�க4 வா@கி(ெகா4ளா�. எ� க�கேள பா3(கF	 ெச�;	; 

‘ேக�க’F	 ெச�;	. 
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விள(கி� ஒளியி�தா� அவ4 எUவளF அழகாக, பிரகாசி(கிறா4. அழ/(/	 

விள(கி� ஒளி(/	 ஏேதா ச	ப+த	 இ�(கிற�. கறி(/ உ,ைப,ேபா� அழ/(/	 அதி �சி 
I��கிற�ேபாW	 விள(/. 

 

தானாக( க�க4 ேசா3+� N9(ெகா��வி�	. 

 

அதிகாைலயி� ர@ைகயா வ+� எ�ைன எ$,பினா�. ராம3, ல(Lமண3, சீைத Nவ�	 

எ@க4 ெத�வி� :9விW4ள கிழ(காக, பா3த ஒ� வ H�9லி�+� இற@கி( கா��(/, 

ேபாகிறா3க4. பா3வதி அ	ம� ேகாயிைல தா�9, ப4ளி(Iடைத;	 கட+�, க	மா�(கைர 

வழியாக அ+த Nவ�	 ேபாகிறா4. என(/ ெதா�ைடயி� வலி(கிறா�ேபா� இ�(கிற�. 

:கைத2 =ளி(க :9யவி�ைல. ர@ைகயா ேதா4கைள, பி9�, பலமாக உW(கியதா� 

விழி�வி�ேட�. ேச! ந�றாக வி9+�வி�9�(கிற�. ர@ைகயா சி6�(ெகா�� 

நி�றி�+தா�, கிள	. கிள	. எ�' ஜP3,ப�தினா�. 

 

நா2சியார	மா ெச	. நிைறய தயி3 ெகா��வ+� ைவதா4, இ�வ�	 வயி':�ட( 

/9�வி��( கிள	பிேனா	. 

 

ர@ைகயா எ@க4 ம2சின�; ‘வ H��(/ ேம�’ வர,ேபா/	 மா,பி4ைள. 

நா2சியார	மாைவ இவM(/தா� ெகா�(க இ�(கிேறா	. இவM	 நா2சியார	மாேப6� 

உயிைரேய ைவதி�(கிறா�; அவA	 அ,ப9தா�. 

 

‘.�ைல’ைய;	 ’மயிைல’ ைய;	 பி9� ர@ைகயா வ�9 ேபா�டா�. அைவ இர��	 

எ@க4 ெதா$வி� பிற+தைவ. ஒ�' இர��; இ�ெனா�' நாW ப�. பா�2சலி� .ற,ப�ட� 

வ�9. ஊO( க	ைப, பி9�ெதாதி, அவ�றி� இர�ைட( ைக(/ ஒ�றாக, 

பி9�(ெகா�� /னி+� நி�'ெகா�ேட�. ச�டதி� இ�	. வைளய@க4 அதி3+� 

/W@கி2 சத	 எ$,பிய�. வ�9யி� ேவகதினா� ஏ�ப�ட /W(கலி� உட	. அதி3+த�. 

க�லாEசிர�ைட தா�9 வ�9யி� அைற தட�(/4 காைளக4 நிதான@ெகா�� நைட 

ேபா�டன. 

 

ந�ேவாைட, பாைதயிW4ள வ�னிமரத�கி� வ�9ைய அவிX�, காைளகைள 

ேம�2சW(காக ஓைட(/( ெகா�� ேபாேனா	. 

 

கா�9� ப�தி எ�(/	 ெப�க4 கா��, பாட�க4 பா9( ெகா�9�+தா3க4. 

அவ3களிைடேய நா2சியார	மாF	 நிைர ேபா��, ப�தி எ��( ெகா�9�+தா4. ப�தி 
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‘காடா�’ ெவ9�( கிட+த�; ப2ைச வானதி� ந�சதிர@கைள,ேபாேல. ர@ைகயா த� 

ம9யிலி�+த க	பர( கதியா� க�ைவ( /2சிைய2 சீவி, ப� ேத�(க தன(/ ஒ�' 

ைவ�(ெகா�� என(/ ஒ�' ெகா�தா�. ேபாக இ�ெனா�' தயா3 ெச�� 

ைவ�(ெகா�டா�! 

 

ேநர	, கிைட எ$,.கிற ேநர�(/	 அதிகமாகிவி�ட�. காைளக4 வயி' :�ட, 

.�ேம�+� வி�� வ�னிமர நிழலி� ப�� அைசேபா��( ெகா�9�+தன. 

 

நா2சியார	மா, ப�திைய( க�வமர� நிழலி� I'ைவ�( ெகா��( 

ெகா�9�+தா4. ம9, ப�தி, பி4ைள, ப�தி, ேபா� ப�தி எ�' பகி3+� ேபாட, ப4A, 

ெப�க4 ச+ேதாஷமாக நா2சியார	மாைவ வாXதி(ெகா�ேட வா@கி2 

ெச�'ெகா�9�+தா3க4. அவ3க4 எ@க4 வ H�9� ேவ' யா3 வ+� I'ைவ�( 

ெகா�தாW	 ஒ,பமா�டா3க4. நா2சியார	மாதா� ேவO	 அவ3கA(/. 

 

கி8தா� தா��(களி� பகி3+த ப�தி அ	பாரைத, ெபாதியா(க�9 வ�9யி� பார	 

ஏ�றி(ெகா�� வ H��(/, .ற,ப�ேடா	. ப4A,ெப�க4 :�I�9, .ற,ப��, ேபா� 

வி�டா3க4 - நா2சியார	மாF	 நாM	 வ�9யி� ஏறி(ெகா�� ப�தி, 

ெபா�டண@களி�ேம� உ�கா3+�ெகா�� ஊO(க	.கைள, பி9�(ெகா�ேடா	. ர@ைகயா 

வ�9ைய விர�9னா�. 

 

வ�கிற பாைதயி� ம9யி� பகி3+த ப�திேயா� நட+� வ�கிற ெப��களி� 

I�டைத( கட+�ெகா�ேட வ+த� வ�9. அவ3க4 ேவ��ெம�' /9கார3கைள,ேபா� 

த4ளா9 நட+�ெகா�ேட ேவ9(ைக, பாட�கைள, பா9(ெகா��	 ஒ�வ�(ெகா�வ3 

ேகலிெச�� த4ளி(ெகா��	 வ+தா3க4. ெதா�ெடர	மா ேகாயி� ப(கதி� வ+த�	 

ர@ைகயா கயி'கைள :ழ@ைககளி� =�றி இ$� வ�9ைய நி'தினா�. ெதா�ெடர	மா 

ேகாயிலி� இல+ைத:4 ேகா�ைடயி�ேம� நா2சியார	மா ஒ� I' ப�திைய எ�� இ� 

ைககளிW	 ஏ+தி, பயப(திேயா� அ+த :4ேகா�ைடயி� மீ� ேபா�டா4. பி�னா� 

வ+�(ெகா�9�+த ப4A,ெப�க4 /லைவயி�டா3க4. ர@ைகயா கயி�ைற ெநகிX+� 

வி�ட�	 .�ைல;	 மயிைல;	 வா�கைள விைட�(ெகா�� பா�+� .ற,ப�ட�. 

 

******** 

 

ஊெர�லா	 ஒேர சலசல,.. எ�ன ஆ/ேமா எ�ற பய	. தைலைய ெதா@க, 

ேபா��(ெகா�ேட வ+� ேச3+தா� ர@ைகயா. ‘எ�ன ஆ2சி?’ எ�' அவைன( ேக�ப�ேபா� 
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பா3ேதா	 யாவ�	. அவ� எ�ைன ம�9W	 ‘ராஜா, இ@ேக வா’ எ�' தனியாக( I,பி�� 

விஷயைத2 ெசா�னா�. 

 

எ@க4 ஊ6�, =+தரேதவ� எ�' ஒ� ெப6ய ேபா(கி6 இ�+தா�. ஏ$தடைவ 

ெஜயிW(/, ேபானவ�. N�' ெகாைலக4 ெச�தவ�. அதி� ஒ�' இர�ைட( ெகாைல. 

அவMைடய மகைன, எ@க4 தக,பனா3 எ@க4 .Eைசயி� ‘வா@கிதி@க’ ப�தி2=ைள 

எ�தா� எ�ற�(/ ஊO(க	பா� அ9 ெநா'(கி எ�� வி�டா3. ைபயைன( க�9லி� 

ைவ� எ��(ெகா�� வ+� அவMைடய வ H�9� கிடதியி�(கிறா3க4. =+தரேதவ� 

ெவ�ட6வாைள எ��(ெகா�� வ+� எ@க4 வ H�ைட ேநா(கி, .ற,ப��(ெகா�9�(கிறா�. 

விஷய	 இ�தா�. ர@ைகயா ேபா� எUவளF சமாதான	 ெசா�லி;	 ேக�கவி�ைல அவ�. 

 

நா2சியார	மா =+தரேதவ� வ H�ைட ேநா(கி, ேபானா4. அவ4 அ@/ ேபாயி�,பா4 

எ�' நா@க4 :தலி� நிைன(கவி�ைல; பிற/தா� ெத6யவ+த�. 

 

அ@/ அவ4 ேபானேபா� ஒேர I�ட	. அ$ைக2 சத	. நா2சியார	மா dைழ+த�	 

பரபர,. உ�டான�. ெப�க4 பணிவாக வழிவி�� விலகி நி�றன3. அ9,ப�ட சி'Uைன அ+த( 

க�9லிேலேய கிட+தியி�+த�. இரத உறF ெகா�ட ெப�க4 ஓெவ�' 

அ$�ெகா�9�+தா3க4. சி'வனி� தா� கதறிய� உ4ளைத உW(/வதாக இ�+த�. 

நா2சியார	மா சிைலயானா4. அவ4 க�களிலி�+� தாைர தாைரயாக நH3 வ9+த�. அவ4 

=+தரேதவைன ஏறி��, பா3தா4. பி�. க�9லி� ச�டதி� உ�கா3+தா4. த� 

:+தாைனயா4 க�ணHைர ஒதி(ெகா�� அ2சி'வனி� இரத	 உைற+த :கைத 

�ைடதா4. =+தரேதவ� க�9லி� ப(கதி� ெந�@கி அ6வாைள தைரயி� ஊ�றி 
ஒ�ைற( கா� ம�9யி�� உ�கா3+�ெகா�� இட� :ழ@ைகைய( க�9லி� ச�டதி� 

ஊ�றி :கதி� ஐ+� விர�களா� வி6� N9(ெகா�� ஒ� /ழ+ைதேபா� /:றி அ$தா�. 

 

நா2சியார	மா சி'வைன N32ைச ெதளிவிதா4. வ H�9லி�+த .ளித ேமாைர வ�தி2 

சிறி� ெகா�� ெத	. உ�டா(கினா4. மEசணதி இைலகைள, பறி�(ெகா�� வர2 

ெசா�னா4. அைத வத(கி த� ைகயாேலேய ஒதட	 ெகா�தா4. =வெரா�9 இைலகைள 

வா�9, ப(/வ,ப�தி( காய@கைள( க�9னா4. பி�. வ H��(/ வ+�, ப�, ப(கா ெந� 

அ6சி;	, இர�� ேகாழிகைள;	 ெகா�தM,பினா4. நா@க4 ஊைமகைள,ேபா� ஒ�'ேம 

ேபசாம� அைவகைள எ�லா	 பா3�(ெகா�ேட இ�+ேதா	. 

 

எ@க4 தக,பனாேரா, இ,ெபா$�தா� ஒ�'ேம நட(காத� ேபா� தைலயி� க�9ய 

ேலEசிேயா� நி	மதியாக உ�கா3+� ெகா�� =வ3நிழலி� Y6த�ைட வ Hசி(ெகா�9�+தா3. 

இைடயிைடேய வாயி� ஊ'	 ெவ�றிைல எ2சிைய இர�� விர�கைள உத�9� அ$தி, 
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பதி�(ெகா�� பீ2சி �,.வா3. அ� க	ம+த�ைடகைளெய�லா	 தா�9 Bர,ேபா� 

வி$	. 

 

******** 

 

எ�லா, ெப�கைள;	ேபா� நா2சியார	மாF(/	 ஒ�நா4 க�யாண	 நி2சயமான�. 

அ+த(கால�, ெப�க4 த@கA(/( க�யாண	 நி2சயமானFட� அ$வா3க4. அவ3க4 ஏ� 

அ,ப92 ெச�தா3க4 எ�' இ�'வைர(/	 நா� யா6ட:	 காரன	 ேக�� 

ெத6+�ெகா4ளவி�ைல. ஆனா�, அதி� ஒ� ‘ேதவ ரகஸிய	’ ஏேதா இ�(கிற� எ�' ம��	 

நி2சய	. நா2சியார	மாF	 ஒ� NOநா4 உ�கா3+� க�ணH3 வ9� ‘விசன	’ காதா4. 

 

வழ(க	ேபா� N�'நா4 க�யாண	. அ+த N�' நாA	 அவ4 ‘ெபா�O(/ இ�+த’ 

அழைக2 ெசா�லி:9யா�. க�யாண	 :9+த நாலா	நா4 அவ4 எ@கைளெய�லா	 வி��, 

பி6+� ம'வ H� ேபாகிறா4. =ம@கலிக4 அவA(/ ஆரதி எ�தா3க4. ஆரதி =�றி(ெகா�ேட 

அவ3க4 பா9னா3க4. அ+த, பாடலி� ஒUெவா� கேடசி அ9;	 கீX(க�டவா' :9;	- 

 

‘மாய�ம ல=Rமிய�ம ேபாயிராேவ...’ 

(எDக� தாேய ல=Rமி ேதவிேய ேபா( வ9வா() 

 

அ+த( கா�சி இ�M	 எ� மனசி� ப=ைமயாக இ�(கிற�. அவைள நா@க4 

உ4b6�தா� க�9(ெகா�தி�(கிேறா	. ஐ+� வ H�க4 த4ளிதா� அவAைடய .(கக	. 

அவA(/ நா@க4 விைட ெகா�� அM,.வ� எ�பதி� அ3தமி�ைலதா�. ஆனா� ஏேதா 

ஒ�'(/ நி2சயமாக விைட ெகா�தM,பி இ�(கிேறா	. 

 

அ+த ஒ�' இ,ெபா$� எ@க4 நா2சியார	மாவிட	 இ�ைல. அ� அவளிடமி�+� 

ேபாேய ேபா�வி�ட�. 

2 
 

ஆ	 அ� ெரா	ப உ�ைம. 

 

ராஜா அ9(க9 ெசா�Wவா�. இ,ெபா$�தா� ெத6கிற� என(/. 
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நா� நா2சியார	மாைவ( க�யாண	 ெச�� அைட+� ெகா�ேட�. ஆனா� 

அவளிடமி�+� எைதேயா பி6�வி�ேட�. 

 

அவ4 இ,ெபா$� ெர�9,.( கலகல,பாக உ�ைமயாகேவ இ�(கிறா4. எ� 

/�	பைத, பிரகாசி(க2 ெச�கிறா4. எ@க4 க�யாண�(/ :�. என(/ இ�+த 

நா2சியார	மா4; இ,ெபா$� இ�(/	 எ� நா2சியார	மா4; நா� அ+த அவைளதா� மிகF	 

ேநசி(கிேற�. 

 

இ,ெபா$� NO /ழ+ைதக4 எ@கA(/, ெதாட3+த பிரசவ	. இ� அவைள, 

பாதிதி�,ப� உ�ைமதா�. /ழ+ைதகைள;	, /�	பைத;ேம சதா கவனி(/	 =யநலமி 

ஆகிவி�டா4. 

 

எ@ேகா ஓ3 இடதி� ேகாளாறாகிவி�ட�. ச+ேதகேம இ�ைல. ஓ�F ஒழி2சலி�லாம� 

:�ைனவிட, பலமட@/ அவ4 இ,ெபா$� உைட(கிறா4. உைழ� ஓடா� ேத�+� 

வ�கிறா4 எ�னவ4. ஒ�நாளி� அவ4 B@/கிற ேநர	 மிகF	 அ�ப	. எ�ன ெபா'ைம, எ�ன 

ெபா'ைம! 

 

/ழ+ைத(/ :ைலZ�9வி�� விலகிய மாரா,ைப(Iட2 ச6 ெச�� ெகா4ளாம� 

Bளியி� இ�� ஆ��	 இ+த இவளா அவ4? 

 

ஏகாலி(/	, /9மகA(/	 ேசா'ேபாட எ$+தி�(/	ேபா� :க	 =ளி(கிறா4. 

/ழ+ைத(/, பா7��	ேபாேதா, அ�ல� தா� சா,பிட உ�கா�	ேபாேதா பா3�தா� 

அவ3க4 ேசா' வா@கி, ேபாக வ�கிறா3க4 தின:	 எ�' .கா3 ெச�கிறா4. 

பி2ைச(கார3கA(/ ‘வா�தா,’ ேபா�கிரா4. ேவைல(காரகளி�ேம� எ6+� வி$கிரா4. 

‘அ,ப,பா எ�ன தHனி தி�கி�றா�க4 ஒUெவா�த�	’ எ�' வா�வி�ேட ெசா�ல 

ஆர	பி�வி�டா4. 

 

/�/�,ைப(கார� இ,ெபா$ெத�லா	 அ�டகாசமாக வ+� எ@க4 தைலவாசலி� 

ெவ/ேநர	 .கXவதி�ைல. ெப�மா4 மா��(கார� த� மா��(/ க	மEேசா�ைற;	 

ப�தி(ெகா�ைடைய;	 தவி�ைட;	 கல+� ைவ(/	 அ+த ‘நா2சியா3’ எ@ேக ேபானா4 

எ�' ேத9(ெகா�9�(கிறா�. 
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க�யாண�(/ :� நா2சியா�, நி�ற க�ணி,பி4ைள ேசக6� ெமைதக4, 

தைலயைணக4 ைத,பா4. ெமைத உைறகளிW	 தைலயைண உைறகளிW	 ப�� Qலா� 

ேவைல,பா�க4 ெச�வா4. அவ4 தனியாக உ�கா3+�ெகா�� நி	மதியாகF	 நிதானமாகF	 

ேயாசி� ேயாசி�2 ெச�;	 அ+த, பி�ன� ேவைலகளி�, த� க�னி, ப�வதி� 

எ�ண@கைள;	 கனFகைள;ேம அதி� பதி�, பி�Mவ�ேபா� ேதா�'	. இைடயிைடேய 

அவA(/4 அவளாகேவ /'நைக ெச�� ெகா4வா4. சில சமய	 ேவைலைய, பாதியி� 

நி'திவி��, பா3ைவ எ+த, ெபா�4ேப6W	 ப9யாம� ‘பா3�’(ெகா�ேட இ�,பா4. 

அ,.ற	 நH�ட ஒ� ெப�N2= வி��வி�� மீ��	 ைதயலி� NX/வா4. 

 

ஒ�நா4 நா2சியா�வி� வ H��(/, ேபாயி�+ேத�. என(/ ஒ� .திய ஏ3வட	 

ேதைவயாக இ�+த�. அவ3கAைடய வ H�9� அ,ெபா$� கள� ேஜாலியாக எ�லா�	 

ெவளிேய ேபாயி�+தா3க4. அ�,ப@Iடைத ஒ�9 ஒ� நHளமான ஓ� ேவ�+த க�9ட	. அதி� 

‘/'(க ம'(க’ நிைறய( /W(ைகக4. /திைரவாலி, நா�2ேசாள	, வர/, காைட(க�ணி 

:தலிய தானிய@க4 ெரா	பி இ�(/	. .திய ஏ3 வட@க4 ஓ�9� ைகமர2 ச�ட@களி� க�9 

ெதா@கவிட,ப�9�+த�. ெதா@கிய கயி'கA(/ மதியி�, ம� ஓ�9� ஓ�ைட ேபா��( 

ேகா3தி�+தா3க4. ஏ3வடைத( கத6(க( கயி' வழியாக இற@கி ம� ஓ��(/ வ+த�	 

எலிக4 கீேழ வி$+�வி�	. ஆ4 .ழ(க	 அ@/ அதிகமிராததா� ேத4க4 நிைறய இ�(/	. 

பதனமாக, பா3�( /W(ைக ேம� ஏறி நி�ேற�. மதியான ெவயிலா� ஓ�9� ெவ(ைக தாள 

:9யாததாக இ�+த�. த�ெசயலாக ம'ப(க	 தி�	பி, பா3ேத�. அ@ேக தைரயி� நா2சியா� 

ஒ� தைல,பலைகைய ைவ�(ெகா�� B@கி(ெகா�9�+தா4! மா3பி�மீ� வி6�( 

கவிX(க,ப�ட ’அ�லி அரசாணி மாைல’, .தக	. ப(கதி� ெவ@கல, ப�லா@/ழியி� மீ� 

/வி(க,ப�ட ேசாழிக4. ஜ�னலி� ஒ� ெச	., ப(கதி� ஒ� சிM(/வலி, இர�� ப(க:	 

ப�க4 உ4ள ஒ� மர2சீ,., ஒ� ஈ�வா@கி, ஒ� உைட+த :க	பா3(/	 க�ணா9 :தலியன 

இ�+தன. அவ4 அய3+� B@கி(ெகா�9�+தா4. பா� நிைற+� ெகா�ேட வ�	 பாதிரதி� 

பா�dைரமீ� பா� பீ2=	ேபா� ஏ�ப�	 ச,தைத,ேபா� ெம�லிய /ற�ைட ஒலி. அவ4 

B@/	 ைவபவைத, பா3�(ெகா�ேட இ�+ேத�. அட3+த நH�� வைள+த ெர,ைப 

ேராம@கைள( ெகா�ட N9ய அவ4 க�க4 அUவளF அழகா� இ�+த�. ெம�வாக இற@கி, 

ேபா� அ+த N9ய க�களி� .�வ�(/	 ெர,ைப ேராம@கA(/	 மதியி� :தமிட 

ேவ��	ேபா� இ�+த�. 

 

ெசா�லி ைவத�ேபா� நா2சியா� க�கைள திற+தா4. B(கதினா� சிவ+த விழிக4 

இ�M	 பா3(க ந�றாக இ�+த�. /W(ைகேம� இ�+த எ�ைன அேத கண	 பா3�வி�டா4. 

‘இ� எ�ன ேவ9(ைக?’ எ�ப�ேபா� சி6�, பா3தா4. அவ4 எ$+த ேவகதி� .8தக	 

அவAைடய கால9யி� வி$+த�. வி$+த .8தகைத ெதா�� ேவகமாக இ� க�களிW	 
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ஒ�றி(ெகா�� அைத எ�� ஜ�னலி� ைவதா4. பி�. லTைஜேயா� சி6� 

தைலகவி+�ெகா�ேட, ந$F	 மா3. ேசைலைய வல�ைகயினா� மா3ேபா� ஒ�ட 

ைவ�(ெகா�� ெம�வாக அ+த இடைத வி�� ந$வினா4. 

 

க�யாண�(/ :�பி�+ேத நா@க4 பர8பர	 ஒ�வைரெயா�வ3 

அறி+�ெகா�ேடா	. யா�	 அறியாம� ெதாைலவி� இ�+�ெகா�ேட ரகசியமாக ஒ�9, 

பழகிேனா	. இதய@க4 அ,ப9 ஒ�றி ஊசலா9ன. ேபசாத ரகசிய@க4தா� எ@கA(/4 

எதைன! 

 

என(/ எ�ென�ன ெசௗக6ய@க4 ேவ��ெம�' நா� உண3தாமேல அவA(/ 

ெத6+தி�+த�. ஆ2ச6ய,ப�	ப9 அைவக4 ெச�� :9(க,ப�9�(/	 அ,ேபா�. 

 

******** 

 

ஒ� நா4 ேகாவி�ப�9யிலி�+� ராதி6 வ+ேத�. அ�' வ H�9�/ நிைறய2 சாமா�க4 

வா@க ேவ�9யி�+த�. கால	 :�ைனமாதி6 இ�ைல. ஒ�	பாகிவி�ட�. :�ென�லா	 

ெகாEச Pபாயி� நிைறய2 சாமா�க4 வா@கி(ெகா�� வரலா	. இ,ேபாேதா நிைறய Pபா�க4 

ெகா��ேபா� ெகாEச சாமா�கைளேய வா@க:9கிற�. 

 

வ+த�	 வராத�மா�2 சாமா�கைளெய�லா	 வ�9யிலி�+� இற(கி ைவ�வி��, 

பண,ைபைய;	 க2சா�கைள;	 நா2சியா�விட	 ெகா��வி�� அ,ப9ேய வ+� க�9லி� 

வ HX+ேத�. உட	ெப�லா	 அ9�,ேபா�ட�மாதி6 வலி. க�க4 ஜிUெவ�' உLணைத( 

க(கி(ெகா�9�+த�. ம�ைட, ெபா�ேதா�களி� ஆ(ரா இற(கிய� ேபா� ெதறி. க	பளிைய 

இ$�, ேபா3தி(ெகா�ேட�. /ழ+ைதக4 அய3+� B@கி(ெகா�9�+தன. அ6(க� 

லா	ைப ச6யாக �ைட� தி6ைய( கத6� விடாததாேலா எ�னேவா =ட3 பிைறவ9வி� 

எ6+�ெகா�9�+த�. சி	னியி� .ைகபி9(க ஆர	பிதி�+த�.  

 

அ+த ெவளி2சதி� அவ4 க2சா�(களிலி�+த ெதாைககைள( I�9(ெகா��	, 

மீதி,பணைத எ�ணி( கண(/, பா3�( ெகா��மி�+தா4. 

 

கண(கி� ஒ� ஐ+� Pபா� ெசா2ச	 உைதத�. அ+த Pபா�(கான கண(/ எ�ன எ�' 

எ�னிட	 ேக�டா4. 



326 

 

 

’எ�லாைத;	 எ��ைவ 

 

கண(/ எ@ெக;	 ேபா�விடா�; 

 

காைலயி� பா�(கலா	, எ�லா	.’ 

 

அவ4 பி9வாதமாக( கண(/, பா3�(ெகா�9�+தா4. 

 

என(/ க�கைள திற(க :9யவி�ைல. N9(ெகா�ேட இ�(கேவ��	ேபா� 

இ�+த�. எ�Mைடய ெந�றி ஒ� இதமான விர�களி� ஒதட�(/ ஏ@கிய�. N(/ மயி3 

க�/	ப9யான உLண(கா�ைற நா� ெவளிவி��( ெகா�9�+ேத�. ந�ல உய3+த கா�2ச�. 

 

YXநிைலயி� பிர(ைஞ வ�ட	 =�@கி(ெகா�ேட வ+த�. சி�ன, ெம�லிய 

ச,த@க4Iட( ேகாரமாக( ேக�டன. க�கைள திற+� நா2சியா� எ�ன ெச�கிறா4 எ�' 

தி�	பி, பா3ேத�. அவ4 Pபா� அணா ைபசாவி� NXகியி�+தா4. /ளி3+த 

கா�',ப�டதா� க�க4 நHைர நிைறதன, �ைட�(ெகா4ள( ைகைய எ�(க இLடமி�ைல. 

அைத இைமகளாேலேய N9 ெவளிேய�றிேன�. மீ��	 நா2சியா�ைவேய பா3ேத�. 

அவAைடய ரவி(ைகயி� அவிX(க,ப�ட :92= :9ய,படாமேல ெதா@கின. I+த� வா62 

ேச3(க,படாததா� க�ைறக4 :�:கதி� வ+� வி$+� கிட+தன. 

 

எ�ன ஆன+தமான ‘ெசாக	’ இ+த( க�கைள N9(ெகா�ேட இ�,பதினா�! கான� 

அைலகைள,ேபா� எ� உட	பிலி�+� ேம� ேநா(கி2 ெச�W	 உLண அைலக4 க�ணா� 

பா3(க:9யாமலி3+தாW	 ெத6+த�. நா� எ6+�(ெகா�9�(/	 ஒ� சிைத(/4 

ப�தி�,ப�ேபா� /ளி�(/ அட(கமாக இ�+த�. உய3+த கா�2சலி� ேபாைத இைடவிடா� 

மீ�ட,ப�	 =�திேபா� லயி,. மயமாக இ�+த�. இ+த ஆன+ததி� ப@/ெகா4ள என(/ ஒ� 

�ைணேவ��	ேபா� இ�+த�. அவ4 எ@ேக? அவ4தா�; எ� அ�ைம நா2சியா�.  

 

‘நா2சியா�, எ� பி6ேய! நH எ@கி�(கிறா�?’ 
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ேகாமதி – கி. ராஜநாராயண� 

 

ேகாமதிெச�9யா�(/ வய= :,ப�. அவன� ெப�ேறா3க4 அவM(/ ெப�/ழ+ைத 

எ�' நிைன�தா� ேகாமதி எ�' ெபய3 ைவதா3க4. அவM(/:� பிற+த ஏ$	 அச� 

ெப�க4. இவM(/ சி' பிராயதிலி�+ேத ஜைடேபா�� J ைவ�( ெகா4வதிW	, வைள 

அணி+� ெகா4வதிW	 ெகா4ைள ஆைச. உ�வ	 ஆணாக இ�+தாW	, இய�. அ2= அச� 

ெப�ணாகேவ வள3+� வ+தா�. நH�9, நH�9 தைல அைச�, ேப=வ� அவM(/ /ழ+ைதயாக 

இ�(/	ேபா�தா� ெபா�தமாக இ�+த�. ெப�/ழ+ைதகேளா�தா� வி�,பமாக 

விைளயாட, ேபாவா�. ஆ�கேளா� விைளயாடேவ�9ய� ஏ�ப��வி�டா� வ H�க�9, 

க�யாண	 ப�ணி விைளயா�	 விைளயா�9�தா� பி6ய	 அதிக	. அதிW	 மண,ெப�ணாக 

த�ைன ைவ,பெத�றா�தா�, விைளயாட வர2 ச	மதி,பா�. 

 

வய= ஆகஆக அவ� ஆ�கேளா� ேச3+� பழ/வைதேய வி��வி�டா�. ெப�க4 

இ�(/	 இட@களி�தா� சதா அவைன, பா3(கலா	. ஏதாவ� அதிசயமான ச@கதிைய( 

ேக4வி,ப�டா� ப�ெட�' ைகையத�9 இட�ைக மணி( க�9� ேம� வல� :ழ@ைகைய 

ஊ�றி ஆ4கா�9 விரைல( ெகா(கிேபா� வைள� த� N(கி�ேம� ஒ�டைவ�( 

ெகா4வா�. அகலமான க�Eசா+�, ெபா�ைட ைவ� ெவ�றிைல ேபா��(ெகா�� கீX 

உத�ைட ��தி;	, நா(ைக நா(ைக நH�9யப9;	 சிக,பாக, பி9தி�(கிறதா எ�' அ9(க9 

பா3�(ெகா4வா�. தைல:9ைய அ4ளி2 ெசா�கி ‘ெகா,.’ ைவ� Jைவ�(ெகா4Aவா�. 

அவ� அணி+தி�(/	 பா9 ெப�க4 அணி+�ெகா4A	 ஜ	ப6� மாடலி� அைம+தி�(/	. 

ேமேல ேபா��(ெகா4A	 ��ைட அ9(க9 மாரா,ைப ச6 ப�Oவ�ேபா� இ$� இ$� 

வி��(ெகா�� இ�,ைப இட�	 வல�	 ஆ�9 அச� ெப�கைள,ேபா� ைகைய ஒ�யாரமாக 

வ Hசி நட,பா�. எUவன .�ஷ3கைள( க��வி�டா� ேகாமதி(/ எ@ேகா இ�லாத ெவ�க	 

வ+�வி�	. 

 

ெப�க4 இவைன விதியாசமாகேவ நிைன,ப� இ�ைல. நட�வ�	 இ�ைல. இவ� 

எ@/ ெச�றாW	 இவைன, பி6யமாக ைவ�(ெகா4வா3க4. ஆ� ெப� ச	ப+தமான பா� 

உண32சி கைதகைள2 ெசா�லி அவ3கைள மகிXவி,பா�. மனைச ெதா�	ப9யான 

ஒ,பா6கைள, பா9 அவ3களி� க�ணHைர வரவைழ,பா�. ஆனா� ஒ� இடதி� நிைல� 

இ�(கமா�டா. ஒ� வ H�9� சிலநா4 இ�,பா�; திDெர�' ெசா�லாம� ெகா4ளாம� 

இ�ெனா� வ H�9�/, ேபா�வி�வா�. 
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இவM(/ ஒேர ஒ� கைல அ�.தமாக( ைகவ+தி�+த�. சைமய� ப�Oவதி� 

இவM(/ நிக3 இவேனதா�. வி�+� நா�களி� ேகாமதி ேகாமதி எ�' இவM(/ ஏக,ப�ட 

கிரா(கி. 

 

********* 

 

ஒ� தடைவ Bர� ஊ6W4ள தன� ப+�(க4 வ H��( க�யாணதி�/, ேபா/	ப9 

ேந3+த� இவM(/. க�யாணவ H��(/ வ+தி�+த ெப�களி�, பிரசிதி ெப�ற ர/பதி நாய(க6� 

வ H��, ெப�கA	 வ+தி�+தா3க4. அவ3கAைடய அழைக;	 நைக ஆபரண@கைள;	 

உைடகைள;	 உ�லாசமான ேப2=(கைள;	 க�� ேகாமதி அ,ப9ேய ெசா(கி,ேபா� 

வி�டா�! 

 

ர/பதி நாய(க6� இைளயேபதி /மா6 =ேலா இவைன( க�ட�	, இவMைடய அ@க 

அைசFகைள;	 தA(ைக;	 க�� த� ைவர வைளய� /W@க( ைகெகா�9( கலகலெவன2 

சி6தா4. அ+த2 சி6,பி� அட(க:9யாம� க�களி� ெபா@கிய க�ணHைர �ைட�( 

ெகா�டா4. சி6,ைப அட(க அவ4 அவேனா� ேப2=( ெகா�தா4. ர/பதி நாய(க6� வ H��, 

ெப�கA(/ இவைன, ப�றி அ@கி�+த ஒ�தி வி8தாரமாக2 ெசா�லி அறி:க	 ெச�� 

ைவதா4. 

 

ெப�க4 விலகி உ�கா3+� அவைன த@க4 அ�ேக உ�கார ைவ�(ெகா�டா3க4. 

ப��2 ேசைலகளி� சரசர,.	 விய3ைவேயா� கல+த ம�லிைக, Jவி� =க+த ெந9;	 

ேகாமதிைய( கிற@க அ9த�. ெப�க4 ஒ�வ�(ெகா�வ3 காேதா� காதாக ேபசி(ெகா�� 

சி6(/	 ஒலி, வைளய� ஒலிேயா� ேபா�9யி�ட�. ேகாமதி ஏேதா வா�திற+� ேபச 

ஆர	பிதேபா� =ேலா /னி+� த� காைத அவ� வா� அ�ேக நH�9னா4. 

 

“ய(கா, இ+த2 ேசைல எ�ன விைல?” 

 

=ேலா சி6தா4. சி6�வி��, “இேதா - இ� ஐQ' Pபா� விைல - “ அவ4 வாயிலி�+� 

ஒ� ம�ரமான வாைட வ Hசிய�. 

 

“ய(கா, உன(/ இ+த2 ேசைல ெரா	ப ந�லாயி�(/.” 
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=ேலா மீ��	 சி6தா4. ெப�ைம(ேக உ6ய நாண	 கல+த ச,தமி�லாத /மிX2 சி6,. 

வ+� அவைள( /W(கிய�. 

 

“நH எ@க வ H��(/ வாைரயா? சைமய� ெச�ய?” 

 

ச6, எ�ற பாவைனயி� தைலைய ஆ�9னா� ேகாமதி. 

 

ேகாமதி(/, =ேலா த� வல�ைக நிைறய அணி+தி�+த வைளய�க4மீ�தா� க�ணாக 

இ�+த�. 

 

அ+த வைளய�க4தா� அவAைடய ச@/ேபா�ற ெவ�ணிறமான ைக(/ எUவளF 

ெபா�தமாக இ�+த�. ர/பதி நாய(க6� வ H��,ெப�க4 எ�ேலா�ேம அ,ப9தா� ஒ� 

ைகயி� ைவர வைளய�கA	 ஒ� ைகயி� க�வைளய�கA	 அணி+தி�,பா3க4. அ+த 

வ H��, ெப�கைள நிைனதாேல சிவ+த உத�கA	 ெவ�ைமயான ப�கAேம ஞாபக�(/ 

வ�	. 

 

இ,ேபா� இ�(/	 ர/பதி நாய(க6� ேபரனான ர/பதி நாய(க3 த� /�	பதிW4ள 

அழைக ேமW	 ேமW	 வள3�2 ெச$ைம,ப�தினா3. த�Mைடய அழ/மி/+த நா�/ 

.திர3கA(/	 ஆ+திரேதச�(/2 ெச�' த@க வி(ரக@கைள,ேபாW4ள எ�� 8தி6 

ரதின@கைள( ெகா��வ+� ஆA(/ இர�� ேபைர க�யாண	 ப�ணி ைவதா3. த� 

/�	பதிலி�+� ெவளிேய ெகா�(கேவ�9ய ெப�கA(/	 அவ3 அழ/மி/+த 

மா,பி4ைளகைளேய ேத3+ெத�,பா3. இ+த மா,பி4ைளகA(/ ெசா� இ�(கேவ��	 எ�' 

அவசியமி�ைல. அழ/மி/+த ெப�ைண;	 ெகா�� அவM(/ ேவ�9ய ெசாைத;	 எ$தி 

ைவ,பா3. எUவளF எ��( ெகா�தாW	 /ைறFபடாத ச	ப� இ�+த� அவ3க4 

/�	பதி�/. 

 

இ,ேப3,ப�ட ஒ� இட�(/தா� ேகாமதி சைமய� உதிேயாக�(/, ெப�9 

ப�(ைக;ட� ேபா�2 ேச3+தா�. ப(க� வ H�9W4ள ெப�கெள�லா	 இவைன, பா3(க வ+� 

வி�டா3க4. இவMைடய நைடைய;	, நH�9, ேப=கிற ேப2ைச;	, அைசFகைள;	 க�ட 

ெப�க4 சி6� ரஸிதா3க4. உ�சாகN�9னா3க4. அ�' எ�ேலா�(/	 ஒ� ெப6ய 

வி�+ேத நட+த�. அவ� பைடத உணைவ �சிபா3தபி�தா� ெப�கA(/ அவ� மீ�4ள 
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இள,ப	 ஓரளF நH@கிய�. அவைன ப6வாகF	 இர@கத(க ஒ� ஜHவனாகF	, த@கேளா�, 

த@க4 இனேதா� ேச3+த ஒ� ஆமாவாகF	 நடதினா3க4. 

 

சா,பி�� :9த ர/பதி நாய(க3, இ+த, .� சைமய�காரைன பா3(கேவ��ெம�' 

ெசா�லி மா9யிW4ள த�ப/தி(/ வரவைழதா3. ேகாமதி பய+� ஒ� Jைனேபா� ெம�ல 

dைழ+� அவ3 எதிேர வ+� நி�றா�. இவைன, பா3த�தா� தாமத	. ர/பதி நாய(க3 

ஆகாயைத ேநா(கி கடகடெவ�' சி6(க ஆர	பி�வி�டா3. அவ�ைடய ெவ�ணிறமான 

மீைசேயா� ப�களி� ஒளி ேபா�9யி�ட�. ேகாமதி உ�ைமயாகேவ பய+� ேபானா�. 

அவMைடய பயைத( க�� ர/பதி நாய(க3 இ�M	 உர(க2 சி6தா3. வ H��,ெப�க4 

எ�லா	 சிறி� த4ளி நி�' இைத ேவ9(ைக பா3தா3க4. 

 

“பேல, பேல; வா இ@ேக. உ� ேப3 எ�ன?” 

 

”ேகாமதி” 

 

“ேகாமதியா! ேபL ேபL....!” எ�' :ழ@காலி� ைகயா� த�9(ெகா�� மீ��	 அ+த 

கடகடத சி6,ைப;	 அவிX� வி�டா3 ர/பதிநாய(க3. பி�. எ$+�, த� பீேராைவ திற+� 

ஒ� ேஜா9 ப��(கைர ேவL9கைள எ�� “இ+தா, பி9” எ�' ெகா�தM,பினா3. 

 

ேவ' யாராவ� இ�+தா� இ+த ெவ/மதிைய( க�� மகிX+� ேபாயி�,பா3க4. ஆனா� 

ேகாமதி அ+த ேவL9கைள கைடசிவைர;	 உ�தேவ இ�ைல. 

 

********* 

 

ஒ� நா4 பக� உணF(/,பிற/ ‘அ+த,.ர’தி� ெப�க4 எ�ேலா�	 சாவகாசமாக 

உ�கா3+தி�+தா3க4. சில3 பதிைன+தா	 .லி;	, சில3 தாய:	 

விைளயா9(ெகா�9�+தா3க4. ேகாமதி, ஒ� ெப�O(/ தைலயி� ேப� 

பா3�(ெகா�9�+தா�. அவM(/ திDெர�' எ�ன உ�சாக	 வ+தேதா ெத6யவி�ைல. த� 

இனிைமயான ெப� /ரலி� ேசாக	 த�	ப ஒ� ஒ,பா6ைய, பா9னா�. உண32சிேயா� 

பா9னா�. விதைவ(ேகால	 J��வி�ட ஒ� ெப� ெசா�Wவதாக பாவ	: 
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“க�,.	 சிக,.மா� - நா� 

    கல+���	 நாைளயிேல 

சிக,.	 க�,.மா� - நா� 

    ேச3+���	 நாைளயிேல 

நHல:	 ப2ைச;மா� - நா� 

    நிர+���	 நாைளயிேல 

ைக(கைளய� ேசைலைய - எ� 

    க$திலி��, ேபானியேள 

ைக(கைளய� ேசைல: எ+த� 

    க$ைத அ'(காேதா 

ஈ$வ� ேசைல: எ+த� 

    இ�,ைப :றி(காேதா” 

 

அ@கி�+த விதைவ,ெப�க4 இைத( ேக�டFட� அ$ேத வி�டா3க4. =ம@கலிக4 

ெமௗனமாக( க�ணH3 வ9தா3க4. உடேன ேகாமதி க�வைளைய, ப�றிய ஒ� ேவ9(ைகயான 

நாேடா9 பாட� ஒ�ைற, பா9 அபிநய	 பி9(க ெதாட@கினா�. 

 

“ேசாள	 இ9(ைகயிேல 

    ெசா�னய9 ஒ� வா3ைத: - “ஐேயா 

ைகைய, பி9(காதி@ேகா - எ�  

    க�வைளவி ேசதமா/	.......” 

 

’ெகா�’ெல�' ெப�க4 சி6தா3க4; வ9த க�ணHைர �ைட�(ெகா�ேட 

சி6தா3க4. 

 

********* 
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அதிகாைலயி� பரபர,பாகF	 உ�சாகமாகF	 ேகாமதி ேவைல ெச��ெகா�� 

இ�+தா�. ெப�க4 /ளி(/	 அைறகளி� ெகா��ேபா� ெவ+நH3 ெரா,.வ�	, ேசா,.கA	 

�வாைலகைள( ெகா�� ெகா�,ப�	 அவ3கA(/ :�/ ேத��வி�வ�மாக வழ(கமான 

ேவைலகளி� ப	பரமாக2 =ழ�'ெகா�9�+தா�. அவMைடய =தா6,.(/ இ�' ஒ� 

காரண:��. =ேலாவி� அ�ண� ர/ ப�டணதிலி�+� இ�' மாைல aF(/ வ�கிறா�. 

த� அ�ணைன, ப�றி =ேலா ேகாமதியிட	 பல ச+த3,ப@களி� ெசா�ல( ேக�9�(கிறா�... 

அவ�(/ எ�ென�ன சைமய� வைகக4 பி9(/	 எ�ெற�லா	 ேக�� 

ெத6+�ெகா�9�+தா� ேகாமதி. 

 

அ+த மாைல ேநர	 இ,ேபாேத வ+�விட(Iடாதா எ�றி�+த�. பிறபக� நைதேபா� 

ஊ3+� அ+த மாைலேநர:	 வ+த�. ேபா39ேகாF(/4 கா3 வ+� நி�ற�	 :�ப(க	 

ெப�கெள�லா	 வ+தா3க4. ேகாமதி ம��	 கதF இ�(/வழிேய ஒளி+�ெகா�� பா3தா�. 

=ேலா ஓ92ெச�' கா6� பி�கதைவ திற+தா4. ஆணழகனான ர/ ஆஜாMபா/வாக இற@கி 

ஜ	 எ�' நி�றா�. ெப�க4 அவM(/ தி�L9 =�றி கழி� அவ� உ4ேள வர விலகி 

நி�றா3க4. ர/ைவ, பா3த ேகாமதி(/ எ�ன ெச�வெத�ேற ேதா�றவி�ைல. :தலி� 

அதி32சியாயி�+த�. மலமலெவ�' க�கைள N9 திற+தா�. திDெர�' எ@ேக;	 இ�லாத 

ெவ�க	 வ+� அவைன2 YX+�ெகா�ட�. ஒ�வ�	 பா3,பத�/4 உ4ேள ஒேர 

ஓ�டமாக,ேபா� /ளி,பைற(/4 ேபா�( கதைவ J�9(ெகா�டா�. 

 

இரF சா,பா�9�ேபா� ர/F(/ =ேலாேவ ப6மாறினா4. ேகாமதி மைறவி� 

நி�'ெகா�� ர/ =ைவ�2 சா,பி�வைதேய ைவத க� வா@காம� 

பா3�(ெகா�9�+தா�. “சா,பாெட�லா	 .�மாதி6 இ�(கிறேத. இ,ேபா� சைமயW(/ யா3 

இ�(கிறா3க4?” எ�' ேக�டா�. ‘.� ஆ4 வ+தி�(கிறத�ணா’ எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட 

பி�.ற	 பா3தா4. ேகாமதி மைற+�ெகா�� த�ைன,ப�றி ெசா�லேவ�டா	 எ�' ஜாைட 

ெச�தா�. =ேலாF	 சி6�(ெகா�ேட ர/F(/ ேதா�றாம� ேவ' ேப2=(/ மா�றிவி�டா4. 

 

ர/ மா9(/, ேபானபிற/ =ேலா ேகாமதிைய( I,பி��, “அ�ணா உ�ைன, பா3தா� 

மிகF	 ச+ேதாஷ,ப�வா�; ம��! நH ஏ� ேவ�டா	 எ�' ெசா�னா�? பாைல 

எ��(ெகா�� வா” எ�' ெசா�லிவி�� அ�ணாவி� அைற(/, ேபா�வி�டா4. 

 

ேகாமதி(/ உட	ெப�லா	 ேவ3� படபடெவ�' வ+த�. த�ைன2 சிறி� 

ஆ=வாச,ப�தி(ெகா�� நிைல(க�ணா9யி� :�ேபா� நி�' த�ைன ந�றாக, பா3�, 
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தைலயிW4ள Jைவ ச6,ப�தி( ெகா�டா�. பா� ட	ளைர ஒ� த�9� எ��( ெகா�� 

மா9ைய ேநா(கி இ,ெபா$�தா� .�,ெப� :த� இரF(/, ேபாகிறைத,ேபா� அ9ேம� 

அ9ைவ� ஏறி2 ெச�றா�. த�ேடா� ைக ந�@கியதா� எ@ேக பா� ெகா�9 வி�ேமா எ�' 

நிைன� த	ளைர ஒ� ைகயா� பி9�(ெகா�ேட ேபானா�. 

 

“ேகாமதி... ேகாமதி.. உ4ேள வாேய�” எ�' =ேலா I,பி�டா4. 

 

“யா3 ேகாமதி?” எ�' ேக�டா� ர/. 

 

“அ�தா�; நா� அ,ேபா ெசா�லவி�ைலயா; சைமயW(/ ஒ� .� ஆ4 

வ+தி�(கிறெத�'?” 

 

”ஓேஹா; ச6தா�” எ�' ெசா�லி(ெகா�� தைலைய ஆ�9( ெகா�டா�. “யாேரா 

ெப�பி4ைள ேபாலி�(கிற�” எ�' எ�ணி(ெகா�� =ேலாைவ, பா3தவா' த� ேப2ைச 

ெதாட3+தா�. 

 

ேகாமதி ெம�வாக, ப(கதி� வ+� நி�றா�. 

 

“அ�ணா பாைல எ��(ெகா4” 

 

ர/ தி�	பி, பா3தா�. :கைத2 =ழிதா�. இ+த ரஸவிஹாரைத அவ� ஆ�ைம 

நிைற+த உ4ளதா� தா@க:9யவி�ைல. =ேலாைவ இெத�லா	 எ�ன எ�ற :ைறயி� 

ேகாபேதா� பா3தா�. =ேலா கலகலெவ�' சி6தா4. க�@க� தைரயி� க�ணா9 

வைளய�க4 ெதாட3+� வி$+� உைடவ�ேபா� இ�+த� அவAைடய சி6,.. 

 

இ+த இ(க�டான நிைலயி� எ�ன ெச�வெத�ேற ெத6யவி�ைல ேகாமதி(/. 

அவமான	 தா@கவி�ைல. த�ைட ேமைஜமீ� ைவ�வி�� ைகயா� :கைத N9(ெகா�� 

N8N8 எ�' அழ ஆர	பி�வி�டா�. ர/ ேகாமதிைய ேநா(கி “சீ ேபா ெவளிேய” எ�' 

கதினா�. ேகாமதி �யர	 தா@காம� ெவளிேய ஓ�வைத, பா3(க, ப6தாபமாக இ�+த�. 
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********* 

 

”எ�ன கா6ய	 ெச�� வி�டாய�ணா” 

 

=ேலாவி�/ மன= மிகF	 கLடமாக, ேபா�வி�ட�. தா� விைளயா�டாக நிைனத� 

இ,ப9 அ�ணாF(/ எ62சைல உ��ப�ணிவி�	 எ�' அவ4 எதி3பா3(கவி�ைல. 

ேகாமதிைய நிைன� மிகF	 �(க,ப�டா4. 

 

“இர(க,பட த/+த ஒ� ெஜ�மதிட	 இ,ப9( ெகா�ைமயாக நட+� ெகா4ளலாமா?” 

எ�' ேக�டா4. ர/F(/	 ‘பாவ	’ நா	 ஏ� இ,ப9 நட+�ெகா�ேடா	 எ�' ப�ட�. “தா� 

இனிேம� அவனிட	 =:கமாக நட+�ெகா4வதாக(’ Iறினா�. 

 

அ�றிரF தன(/2 சா,பாேட ேவ�டா	 எ�'வி�� ெவ'	 தைரயி� 

ப��(ெகா�டா� ேகாமதி. 

 

********* 

 

ம'நா4 =ேலா ேகாமதி(/ எUவளேவா சமாதான	 ெசா�ல ேவ�9 இ�+த�. எ�ன 

ெசா�லி;	 ேகாமதி(/ மன= சமாதான,படவி�ைல. ர/ வ+� ேகாமதியிட	 சி6�, ேபசிய�	 

ேகாமதி(/ எ�லா	 ச6யாக, ேபா�வி�ட�. பைழய ேகாமதி ஆனா�. /ளி,பைறயி� ர/F(/ 

த�ணH3 எ�� ைவதா�. ேசா,.	 �வாைல;	 ெகா�� ைவதா�. ர/F	 ச+ேதாஷமாக( 

/ளி(க வ+தா�. 

 

“ச6, நH ேபாகலா	; நா� /ளி�(ெகா4கிேற�” எ�றா� ர/. 

 

“உ@கA(/ நா� :�/ ேத�(கிேறேன.....!” எ�' /ைழ+தா� ேகாமதி. 

 

“ேவ�டா	 ேவ�டா	; நாேன ேத��(ெகா4ேவ�” எ�' ெசா�லி, பிட6ைய, பி9� 

த4ளாத /ைறயாக ேகாமதிைய ெவளிேய�றி கதைவ, J�9ெகா�டா� ர/. அ+த( 

கதF(/ேம� ஒ� சி' பா�� ஜ�ன� ஒ�றி�+த�. ப(கதிலி�+த ெப6ய ஆ��ர�ேம� ஏறி 
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அ+த ஜ�ன� வழியா�( /ளி,பைற(/4 தி���தனமாக ேவ' எைதேயா பா3,ப�ேபா� 

பா3�( ெகா�9�+தா� ேகாமதி, =ேலா இ+த நாடகைதெய�லா	 ஒ�' விடாம� 

பா3�(ெகா�9�+தா4. அவளா� சி6,ைப அட(க :9யவி�ைல. க�களி� பி�@/	 

க�ணHைர �ைட�( ெகா�ேட அ,பா� ேபா�வி�டா4. 

 

********* 

 

‘சா,பி�@க4; இ�M@ெகாEச	 வா@கி( ெகா4A@க4” எ�' ேகாமதி பலமாக 

உபச6�(ெகா�ேட ர/F(/, ப6மாறினா�. 

 

“ேவ�டா	; ேவ�டா	 ேபா�	; ேபா�	” எ�' ெசா�W	வைர திணற அ9தா�. த� 

மன�(/, பி9தவ3கைள தா� சைமதைத த� ைகயாேலேய ப6மாறி அவ3க4 உ�பைத( 

கா�பதி� எ,பFேம ேகாமதி(/ பரம தி�,தி. அேதா� =ேலாF	 ேச3+�ெகா�� ர/ைவ 

தி�டாட ைவ� ேவ9(ைக பா3தா4. 

 

“=ேலா, இ+த, பயW(/ நH ெரா	பF	 இள(கார	 ெகா�(கிறா�. இவைன( க�டாேல 

என(/, பி9(கவி�ைல. நா� இவைன ெவ'(கிேற�” எ�' ர/ இ@கிaஷி� ெசா�னா�. 

 

’ஐேயா பாவ	; அ�ணா, அ,ப9ெய�லா	 ெசா�லாேத’ எ�' பதிW(/2 ெசா�னா4. 

ெசா�லிவி�� =ேலா ேகாமதியி� :கைத, பா3�2 சி6தா4. இவ3க4 இர�� ேப�	 

ேபசி(ெகா�ட� ேகாமதி(/ விள@கவி�ைலயானாW	 த� சைமயைல, ப�றி;	 

த�ைன,ப�றி;	தா� த� எஜமான3க4 .கX+� ேபசி(ெகா4கிறா3க4 எ�' எ�ணி 

மகிX+தா� ேகாமதி. 

 

அவ3க4 எ�ேலா�	 சா,பி�� மா9(/, ேபானபி� ேகாமதி ெப�களி� /ளி,பைற(/, 

ப(கதி� தன(ெக�' ஒ�(க,ப�ட த�Mைடய தனித அைறயி� ெவ�றிைல, பா(/, 

.ைகயிைலகைள, ேபா�� :ழ(கி(ெகா�9�+தா�. ச+ேதாஷைத அவனா� அட(க 

:9யவி�ைல. /ரெல��, பாடேவ��	ேபா� இ�+த�. 

 

********* 
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இரF2 சா,பா� :9+த�. வழ(க	ேபா� ேகாமதி ர/F(/ பா� எ��(ெகா�� 

ேபானா�. ர/ தனியாக உ�கா3+� ஏேதா எ$தி(ெகா�9�+தா�. ப(கதி� ெகா�� வ+� 

ைவ�வி�� எதிேர;4ள க�ணா9யி� த� :கைத இ,ப9;	 அ,ப9;மாக ஒ� தடைவ 

பா3�(ெகா�டா�. மீ��	 ப(கதி� வ+� உரா�+�ெகா�� “பாைல2 சா,பி�@ேகா�னா; 

ஆறி,ேபாகிற�” எ�' ெகாEசலாக2 ெசா�னா�. ெசா�னேதா� அவ� நி�றி�+தாW	 

ர/வி�/ ேகாப	 வ+தி�(கா�; நா9ைய ேவ' ெதா�� தா@கினா�. ர/ ேபனாைவ 

எறி+�வி�� அ,ப9ேய ேகாமதியி� ெசவி�9� ஓ@கி ஒ� அைற வி�டா�. இைத ேகாமதி 

எதி3பா3(கவி�ைல. க�னைத( ைகயா� ெபாதி(ெகா�� ர/ைவ, பா3� சி6(க 

:ய�றா�; சி6(க:9யவி�ைல. பீதி;	 சி6,.	 மாறிமாறி :கதி� ேதா�றி இ'தியி� பீதி 

:�றி பய@கரமாக :க	 மாறிய�. இ� ர/F(/ இ�M	 ஆேவசைத உ�� ப�ணிய�. த� 

வல� காைல உய3தி ஓ@கி அவ� ெநEசி� உைத� த4ளினா�. 

 

“ஓ” எ�' பய@கர ஊைள;ட� தடா� எ�' தைரயி� வி$+தா� ேகாமதி. 

ப(கதைறயிலி�+த =ேலா ஓ9வ+� ர/ைவ த�(காவி�டா� ேகாமதி எ�னாவாகி 

இ�,பாேனா. 

 

அ�' இரF N�' ேப3கA	 B@கவி�ைல. /ளி,பைற(/, ப(கதிலி�+த 

அைறயிலி�+� இரF JராF	 ஒ,பா6 ைவ� அ$	 ேசாக(/ர� ேக��(ெகா�ேட இ�+த�. 

 

ம'நா4 ர/ ஏேதா அவசர ேஜாலியாக ப�டண�(/, .ற,ப�� வி�டா�. =ேலாவி� 

:கதி� அ�ேள இ�ைல. இைத ர/ கவனிதா�. ேகாமதி த� அைறயிலி�+� வரேவ இ�ைல. 

 

எ�ேலா6ட:	 ெசா�லி(ெகா4ள வ+தேபா� 8தி6க4 I�டதி� ேகாமதி இ�லாத� 

க��, “அவ� எ@ேக; ேகாமதி” எ�' ேக�டா� ர/. 

 

”அவM(/ உட	.(/ ச6யி�ைல ேபாலி�(கிற�. இ�' ெவளியிேலேய காேணா	” 

எ�' ெசா�னா3க4. =ேலா ஒ�'ேம ெத6யாத�ேபா� ெமௗனமாக இ�+தா4. ர/ ைகயி� ஒ� 

ெபா�டல�ட� ேகாமதியி� இ�,பிட	 ெச�றா�. 

 

“ேகாமதி! ேய� ேகாமதி; கதைவ திற” எ�' அ�ேபா� ேக�டா�. ேகாமதி;	 கதைவ 

திற+தா�. தைலவி6ேகாலமாக க�க4 வ H@க, பா3(க, பாவமாக இ�+தா�. 
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“இ+தா இைத ைவ�(ெகா4” எ�' அ+த, ெபா�டலைத ேகாமதியிட	 ெகா�தா� 

ர/. அைத தைல/னி+தவாேற ெமௗனமாக வா@கி(ெகா�டா�. “அதி� எ�ன இ�(கிற� எ�' 

பா3!” 

 

ேகாமதி ெபா�டலைத அவிXதா�. நிைறய ெசவ+தி J(கA	, அ�ைமயான 

க�வைளகA	 இ�+தன. ெப�கெள�ேலா�	 சி6தா3க4. ேகாமதி;	 சி6தா�; அவ� 

க�களி� க�ணH3 வ+த�. 

 

ர/ ஊ�(/2 ெச�' பல நா�க4 ஆகிவி�ட�. ேகாமதி எ�லா ேவைலகைள;	 

:�ேபாலேவ ெச�கிறாென�றாW	 அவ� :� ேபால கலகல,பாக இ�ைல. தனியாக ஏதாவ� 

ஓ6டதி� இ�+� ெகா�� எைதேயா பறிெகா�தவ�ேபா� எைதயாவ� பா3�( 

ெகா�9�,பா�. மனைத அ'(/	 ெப�N2=(கைள அ9(க9 வி�வா�. உட	. 

ெமலி+�வி�ட�. =ேலா இைதெய�லா	 ெமௗனமாக கவனி�(ெகா�� வ+தா4. 

 

ஒ�நா4 இரF இர��மணி இ�(/	. =ேலா த�ெசயலாக( க�விழிதா4. கீேழ 

ேகாமதியி� அைறயி� இ�M	 விள(/ எ6+� ெகா�9�+த�. ‘ஏ�?’ எ�' 

பா3(கேவ��	ேபா� இ�+த�. ெம�வாக இற@கி வ+தா4. பா3தா4. ேகாமதிைய( காேணா	. 

உ4ேள ஒ� ெப� ம��	 தனியாக உ�கா3+� ெகா�9�,ப� ெத6+த�. திகிW	 

ஆ2ச6யமாகF	 இ�+த�. 

 

யா3 இ+த, ெப�; ேகாமதி எ@ேக? 

 

அரவமி�லாம� =ேலா ப(கவசதிலி�+த ஜ�ன� வழியாக, ேபா�, பா3தா4. அ+த, 

ெப� :ழ@காைல( க�9ெகா�� உ�கா3+தி�+தா4. ைகக4 நிைறய க�வைளக4 ேபா��( 

ெகா�9�+தா4. தைலயி� ஜைடநிைறய ெசUவ+தி, J(க4. அவ4 எதிேர ர/வி� பட	 

இ�+த�! =ேலா :கைத( I3+� பா3தா4. அ+த ெப�ணி� க�களிலி�+� க�ணH3 

தாைரயாக இற@கி(ெகா�9�+த�. :�னா� /னி+� வைளய�க4 மீ� :கைத( 

கவிX+�ெகா�டா4 அ+த, ெப�. அவAைடய க�களி� நH3,ப�� அ+த( க�வைளக4 

நைன+� அதிலி�+� பிரகாசமான ைவர@கைள, ேபா� க�ணH3 ெசா�9( ெகா�9�+த�. 
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எதிேர;4ள ஜ�ன� வழியாக இ,ெபா$� ந�றாக, பா3(க :9+த� =ேலாவா�. 

அைடயாள	 க��ெகா�டா4. ேசைல;�தி(ெகா�9�+த அ� ேவ' யா�மி�ைல. 

ேகாமதிதா�! 

 

=ேலா தி�(கி��, ேபானா4. பீதியா� நிைலெகா4ள :9யவி�ைல. தி�	பி மா9,ப9 

ஏற காைல B(கி ைவ(க :ய�றா4 - :9யவி�ைல, அ,ப9ேய உ�கா3+�வி�டா4. 
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பிரசாத� – / தர ராமசாமி 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ =�றி2 =�றி வ+தா�. அ�றிரF(/4 அவ� ஐ+� Pபா� 

ச	பாதிதாக ேவ��	. அ,ெபா$�தா� தைலநிமி3+� :கைத ஏறி��, பா3(க :9;	. 

அவ4 சி6,பைத, பா3(க :9;	. எ�லாவ�றி�/	 ேமலாக( /ழ+ைதயி� பிற+தநாைள( 

ெகா�டாட :9;	. 

 

ஜ@ஷM(/ வ+தா�. ஜ@ஷனிலி�+� .ற,ப�� வைளய வைளய2 =�றிவி�� வ+தா�. 

அேத ஜ@ஷ�தா�. 

 

ெமயி� ர8தா ஓரதி� ஒ� .�ஷM	 மைனவி;	 ர8தாைவ தா��வத�/, ப� 

நிமிஷமாக இர�� ப(க:	 மாறிமாறி, பா3�ெகா�� நி�றா3க4. அவ4 ஒ(கலி� ஒ� 

/ழ+ைத. ேகாயிW(/, ேபா�வி�� வ�கிறா3க4 எ�ப� ெதளிவாக ெத6+த�. 

 

’இ,ப9தா� நாM	 அவA	 நாைள ேகாயிW(/, ேபா� வரேவ��ெம�' 

நிைன(கிறா4 அவ4’ எ�' எ�ணினா� அவ�. /ழ+ைதயி� பிற+தநாைள எUவளF 

ேகாலாகலமாக( ெகா�டாட ஆைச,ப�கிறா4 அவ4! அ�' மாைல ெபா�ன	ைம ெசா�ன 

ஒUெவா� ெசா�W	 அவ� ஞாபகதி�/ வ+த�. அவAைடய ஆைசேய விசிதிரமான�தா�. 

ெத�வழியாக( /ழ+ைதைய B(கி(ெகா�� நட+� ேபாகிற கா�சிைய அவ4 வியா(கியான	 

ெச�தைத அவ� எ�ணி, பா3�(ெகா�டா�. 

 

‘நாைள வி9ய( க�(கலி� எ$+தி�(க ேவ��	. =� த�ணH6� /ழ+ைதைய( 

/ளி,பா�ட ேவ��	. ப��2ச�ைட ேபா��, கல3Q� ைவ�, பி�ன ேவ��	. அ+த, 

பி�னலி� ஒ� ேராஜா - ஒ�ேற ஒ�' - அத�/ தனி அழ/. நா	 இ�வ�	 /ழ+ைதைய( 

ேகாயிW(/ எ��2 ெச�கிறெபா$� ெத�வி� சாணி ெதளி(/	 ெப�க4, ேகால	 இைழ(/	 

ெப�க4 எ�ேலா�	 தைலB(கி தைலB(கி, பா3(க ேவ��	. அவ3க4 தைலB(கி, 

பா3,பைத நா� பா3(க ேவ��	. நா� பா3�, உ@கைள, பா3(க ேவ��	. நH@க4 எ�ேலா�	 

பா3,பைத, பா3(கேவ��	. பா3�வி�� எ�ைன, பா3(க ேவ��	.’ 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ ஒ� நிமிஷ	 தா� நி�/	 இடைத மற+� சி6தா�. 

ச�ெட�' வாைய N9(ெகா�டா�. த	பதிக4 ர8தாைவ தா�9, ேபா�வி�டா3க4. 
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ஆனா� ெபா�ன	ைம ேபா�ட தி�டெம�லா	 நிைறேவ'வத�/ இ�M	 ஐ+� Pபா� 

ேவ��	. ஐ	ப� Pபா� ெசலவா/	.  ஆனா� ெபா�ன	ைம அவனிட	 ஐ+� Pபா�தா� 

ேக�டா4. �ணிமணி கடனாக வா@கி( ெகா�� வ+�வி�டா4. அைத இரேவா� இரவாக 

ைத(கF	 ெகா�� வி�டா4. சீ��, பண	 பி9� /ழ+ைத(/ மாைல வா@கி வி�டா4. பா� 

வி�' அைத;	 அைட� வி�வா4. பிற+தநாைள ஒ�9ய சி�லைற2 ெசலF(காகதா� அவ4 

பண	 ேக�டா4. ஐ+� Pபா�( கா=. வ H�9� காலணா கிைடயா�. காலணா எ�றா� காலணா 

கிைடயா�. அ�' ேததி இ�பைத+�. 

 

ைகத9ைய J�சி� த�9(ெகா�ேட நி�றா� எ$பதி N�' நா�பதிேய$. 

அவைன, பா3,பத�/ ேவ9(ைகயாக இ�+த�. ஒ� தடைவ பா3தவ3க4 அவ� :கைத 

மற(க :9யா�. :கதி� ஆறாத அ	ைம த$	.. அட3தியான .�வ	. ம�9 வள3+� இ� 

.�வ:	 ஒ�றாக இைண+� வி�ட�. கா� விளி	பி� ேராம	. N(கி�/( கீX க�வ�� 

உ�கா3+தி�,பைதேபா� ெபா9 மீைச. 

 

அவ� பா3ைவ தாX+� பற(/	 ப�+தி� நிழ� மாதி6 ஓ9�'. நHளமாக ஓ9�'. வ�ட	 

ேபா�ட�. /'(/	 ம'(/	 பா�+த�. 

 

‘ஒ�'	’ அக,படவி�ைல. 

 

க$தி� ேவ3ைவ வழி+த�. :கதி� ேசா3F. அ@கெம�லா	 அசதி. 

 

ச3வ Hஸி� ./+த பி�. இ�'ேபால ஒ�நாA	 வி9+ததி�ைல. யா3 :கதி� 

விழிேதாெம�' ேயாசிதா�. க� விழித�	 எதிேர =வ3( க�ணா9யி� த� :க	 

ெத6+த� ஞாபகதி�/ வ+த�. சி6�(ெகா�டா�. 

 

பக�கா�சி சினிமா :9+� மனித ெவ4ள	 ெத�ெவ@/	 வழி+த�. ெந6சலிலி�+� 

விலகி நி�'ெகா�டா�. I�ட	 /ைற+த�	 மீ��	 நட+தா�. 

 

நாW மணி(/ ஆர	பித அைல2ச�. மணி ஏ$ அ9�வி�ட�. இ�M	 சில 

நிமிஷ@களி� எ�� அ9�வி�	. 
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ெபா$� ேபா�(ெகா�ேட இ�+த�. ‘ஒ�'	’ அக,படாமேலேய ெபா$� 

ேபா�(ெகா�9�+த�. 

 

அ�' ைச(கிளி� விள(கி�லாம� ேபாவா6�ைல. சி' நH3 கழி,பத�/, பிரசிதமான 

ச+�க4 ஒ�' பா(கியி�லாம� தா�9 வ+தாகிவி�ட�. ச+�(/4 dைழபவ3களி� 

க�கA(/ ெத�படாம�, நி�' நி�' பா3தாகிவி�ட�. கா�வலி எ�த�தா� மி2ச	. ஒ� 

/ழ+ைதIட ஒ�'(/, ேபாகவி�ைல. 

 

:�ெப�லா	 ந	மவ3க4 சாதாரண மனித3களாக இ�+தா3க4. இ,ெபா$� 

பிரைஜகளாகி வி�டா3க4. ெபா',. உண32சி ெகா�ட பிரைஜக4 நH�ழி வாXக! 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ :கைத2 =ளி�( ெகா�டா�. 

 

மீ��	 ஜ@ஷனிலி�+� கிள	பி, வடதிைச ேநா(கி நட+தா�. நி�' நி�' நட+தா�. 

சிறி� நட+�வி�� நி�றா�. நட+தா�. நி�றா�. 

 

ேகாப	 ேகாபமாக வ+த�. 

 

எதிேர வ+த டா(சி கா3கைள எ�லா	 ப�ப�ெட�' ைக கா�9 நி'தினா�. எ�ேலா�	 

ஒ$@காக ைலச�8 ைவதி�(கிறா3க4. ஐ+� ேப3 ேபாக ேவ�9ய வ�9யி� N�'ேப3 

ேபாகிறா3க4. நாWேப3 ேபாகவ�9ய வ�9யி� 9ைரவ3 ம��	 ேபாகிறா�. 

 

ேபL! இனிேம� இ+த ேதசதி� ேபாa8கார3க4 ேதைவயி�ைல. 

 

Iலிக4 யாைரயாவ� அத�9, பா3(கலா	. ஒ�வைர;	 காேணா	. .� சினிமா 

ஆர	பமாகிற நா4. ஒ�வைர;	 காேணா	. 

 

எ�லா( க$ைதகA	 சினிமாவி� காைச( க6யா(/கிறா3க4. 
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அ+தி மய@/கிற சமய	 ‘I�96@’ கைடயி� ‘8பி6�’ வியாபார	 ஆர	பமா/	. 

ம�வில(/ அ:லிலி�(/	 பிரா+திய	 இ�. கைடயி� வாசலி� ேபா� நி�'வி�டா� ேபா�	. 

மாதா+திர,ப9 ைகயி� வி$+�வி�	. பிற+தநாைள ஜமா�� விடலா	. 

 

ஆனா� கைட J�9யி�(கிற�. 

 

அவ� பா�9(/( /ழ+ைத பிற+தி�(/	! வியாபாரைத( க�O(/( க�ணாக( 

கவனி(க ேவ�டாேமா? 

 

ச+திலி�+� ஒ� /திைர வ�9 தி�	பி ெமயி� ர8தாவி� ஏறி�'. சாரதி சி'பய�. 

மீைச :ைள(காத பய�. அவM	 விள(ேக�றி ைவதி�(கிறா�! 

 

வ�9 அ�ேக வ+த�. 

 

“ேல�, நி'�.” 

 

/திைர நி�ற�. 

 

“ஒ@க,ப� எ@கேல?” 

 

“வரேல.” 

 

“ஏனா	?” 

 

”ப�தி�(கா�/” 
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“எ�ன ெகா4ேள?” 

 

‘வFெத வலி.” 

 

“எ�டணா எ�.” 

 

“எ�னா�?” 

 

“எ�டணா எ�ேல.” 

 

“ஒ	மாண இ�ைல.” 

 

“ஒ@க	ெம தாலி. எ�ேல எ�டணா.” 

 

“இ�னா பா�	” எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட பய� dக(காலி� நி�'ெகா�� ேவL9ைய 

ந�றாக உதறி( க�9(ெகா�டா�. 

 

“ேமாைறைய, பா�. ஓ�ெல ஓ�. /திைர வ�9 வ2சி�(கா� /திைர வ�9. மMசனா, 

ெபாற+தவ� இதிேல ஏ'வானாேல.” 

 

/திைர நக3+த�. 

 

தபா� ஆபி8 ப(க	 வ+தா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. எதி3சா6 ெவ�றிைல, 

பா(/( கைட ெபEசி� அம3+தா�. ெதா,பிைய எ�� ம9யி� ைவ�(ெகா�டா�. 

தைலைய தடவிவி��( ெகா�டா�. ைகெய�லா	 ஈரமாகி வி�ட�. எ62ச� தா@க 

:9யவி�ைல. ெதாைட ேநாF	ப9 நி(க6� பிைச+� பிைச+� �ைட�( ெகா�டா�. 

ேம�/	 கிழ(/	 பா3தா�. 
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அ,ெபா$� தபா� நிைலயைத ேநா(கி ஒ� கனமான உ�வ	 வ�வ� ெத6+த�. 

எ@ேகா பா3த :க	 ேபாலி�+த�. கி�Lண� ேகாயி� அ32சகேரா? 

 

கி�Lண� ேகாயி� அ32ச3 தபா� ஆபிசி� dைழ+தா3. I3+� கவனிதா� 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

அ32சக3 ைகயி� ஒ� நHள உைற. எ$+� பி�னா� ெச�றா�. அ32சக3 தபா� 

ெப�9ய�ேக ெச�' வி�டா3. 

 

“ேவ�?” 

 

ச�ெட�' தி�	பினா3. 

 

“இ@ேக வா�	.” 

 

“இெத ேபா���� வ+�டேற�.” 

 

”ேபாடாெம வா�	.” 

 

அ32சக3 8த	பி� நி�றா3. 

 

“வா�	 இ@ேக.” - ஒ� அத�ட�. 

 

அ32சக3 தய@கி தய@கி வ+தா3. 

 

ந�ல கனமான ச`ர	. ெமா$ெமா$ெவ�' உட	.. உட	. JராF	 எ�ெண� 

தடவிய�ேபா� மிMமிM,.. வைளகா,.(/( காO	ப9 வயி'. 
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அ32சக3 :�னா� வ+� நி�றா3. 

 

“அெத�ன� ைகயிேல?” 

 

“கவ3.” 

 

“எ�ன கவ�?” 

 

“ஒ�Oமி�ைல. சாதா( கவ3தா�. தபா�ேல ேச3(க, ேபாேற�.” 

 

“ெகா�டா�	 பா,ப	.” 

 

வா@கி, பா3தா�. உைறேயா� ஒ� கா3�மி�+த�. கா3�, யாேரா யா�(ேகா எ$திய�. 

நHள உைற உ4b3 9. எ8. பி. அWவலகதி�/, ேபாகேவ�9ய�. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ அ32சக3 :கைத ெவறி(க, பா3தா�. 

 

அ32சக3 :க	 சிவ+த�. 

 

இைம(காம� பா3�(ெகா�ேட இ�+தா�. அ32சக3 :க	 ேமW	 சிவ+த�. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$(/ ஒேர ச+ேதக	. ஒேர ச+ேதாஷ	. 

 

அவMைடய மக4 அதி�Lடசாலிதா�! 
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“இ+த( கவ3 உ	ம ைகயிேல எ,ப9 சி(கி2=?” 

 

/ரலி� அதிகார மி�(ேகறி வி�ட�. 

 

அ32சக3 உத�ைட, J�9(ெகா�� நி�றா3. :க	 ெதா@கி, ேபா�வி�ட�. 

 

“வாயிேல ெகாA(க�ைடேயா?” 

 

அத�/	 பதிலி�ைல. 

 

“மயிேல மயிேல எற/ ேபா��னா ேபாடா�. நடF	 8ேடஷM(/.” 

 

‘8ேடஷM(/’ எ�ற வா3ைத காதி� வி$+த�	 உட	ைப ஒ� உW(/ உW(கிய� 

அ32சக�(/. 

 

அ32சக3  :�ைக,பி9� இேலசாக த4ளினா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

அ32சக3 த��த�மாறி, ேபச ஆர	பிதா3. 

 

“நா� ெசா�றெத ெகாEச	 ெப6ய மனஸு ப�ணி தயவா( ேக(கO	. என(/, ேபாராத 

கால	. இ�ைல�னா...” 

 

“இ$(காெம விசய�(/ வா�	.” 

 

“என(/, ேபாராத கால	. இ�ெல�னா இ+த ஸ+தி ேவைளயிேல, ந�ட ந�(க ஏேதா 

தி�ட� மாதி6, ஏேதா ெகா4ைள(கார�  மாதி6, ரF9 மாதி6, ேஜ,ப9(கார� மாதி6...” 
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”அட ச�! விசயைத க(கி ெதாைல;ேம. இA இA�M இA(கா� மனிச�.” 

 

“இேதா இ+த கா3ெட ேச(க,ேபாேன�. ேகாவிW(/, ப(கதிெல தபா� ெப�9 

ெதா@கற�. ெதா@கற தபா� ெப�9யிேல இ+த( கா3ெட ேச(க,ேபாேன�.” 

 

“ேபாற வளியில இ+த( கவ3 ேரா�9ேல ப��(கி��, அ32சகேர வா�	 வா�	M Iவி 

அள2சதா(/	!” 

 

“நா� ெசா�றத ெகாEச	 ெப6ய மனஸு ப�ணி தயவா( ேக(கO	. ெதா@கற தபா� 

ெப�9யிேல இ+த( கா3ெட ேபாட, ேபாேன�. ேபாட :9யெல.” 

 

“ைக =ளி(கி92ேசாU?” 

 

“இ�ெல. இ+த நHள(கவ3 ெதா@கற தபா� ெப�9யிெல வாெய மறி2=�9�+த�.” 

 

”ஆமா�யா! அ,ப9 ெகா�டா�	 கெதய.” 

 

“கைத இ�ைல. ெநஜெத அ,ப9ேய ெசா�ேற�. ெதா@கற தபா� ெப�9யிேல இ+த 

நHள(கவ3 வாெய மறி2=�� வளE= ெகட+த�.” 

 

“அட...டா...டா!” 

 

“இ+த( கா3ெட ஆனம��	 உ4ேள த4ளி, பா3ேத�. த4ளி த4ளி, பா3ேத�. உ4ேள 

ேபாகமா�ேட�M ெசா�லி��.” 

 

“ெசா�W	 ெசா�W	” 
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“ெதா@கற தபா� ெப�9 வா� dனியிேல அ,ப9ேய ெர�� விரெல ம��	 உ4ேள வி�� 

நHள(கவெர ெவளியிேல எ�ேத�.” 

 

“அபார Nெள!” 

 

“ெசா�றெத ெகாEச	 ேகA@கேள�. நா� ஒ� த,.	 ப�ணெல. த,. த�டாF(/, 

ேபாறவனி�ேல நா�. ஊ�(/4ெள வ+� விசா62சா ெத6;	. நாW தலெமாறயா 

நதH(கி�Lண� ேகாவி� Jைச எ@கA(/. இ�னி ேததி வைரயிW	....” 

 

“அட விசயைத =�(க2 ெசா�லி ெதாைல;ெம அ�யா. ெச(/மா� கண(கா =தி2 

=தி வாரா� மMச�.” 

 

”ெதா@கற தபா� ெப�9 வாயிெல ெர�� விர� ம��	 வி��( கவைர ெவளியிெல 

எ��, கா3ைட;	 கவைர;	 ேச�, ேபாட, பாேத�. :9யெல.” 

 

“:9யா� :9யா�.” 

 

“த4ளி த4ளி, பா3ேத�. கவ3 ம9E= ம9E= வாெய அட2ச�. எ�ன ேசற�M 

ெத6யெல. தி�தி��M விழி(கேற�. ேமைல;	 கீைழ;	 பா(கேற�. :�M	 பி�M	 

ேபாகெல என(/. எ�னடா ேசற��M ேயாசி2ேச�. ச6, அ+த நதH(கி�Lண� வி�ட வழி�M 

மனெச ேததி��, ெப6ய தபாலாபீஸிெல ெகா�� வ+� ேச�,.டற��M தH3மான	 

ப�ணி�� வேற�.” 

 

“அUவளF	 க,ஸா, அ�ட, .A/!” எ�றா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

“ஒேர அ9யா அ,ப92 ெசா�லிட,படா�. நா� ெசா�னெத�லா	 ெநஜ	. I�9( 

ெகாற2=2 ெசா�ல ெத6யா� என(/. ம+திர	 ெசா�ற நா(/ இ�. ெபா� வரா�.” 

 

“ச6 ச6. 8ேடசM(/, ேபாேவா	.” 



349 

 

 

அ32சக3 எ$பதிN�' நா�பதிேயழி� ைககைள, பி9�( ெகா�� ெகEசினா3. 

அவ3 அைட+த கலவர	 ேப2சி� ெத6+த�. 8ப6சதி� ெத6+த�. :கதி� பிேரத(கைள 

த�9வி�ட�. 

 

”நா� ெபா� ெசா�லெல; நா� ஒ� த,.	 ப�ணெல. நா� ெசா�ற� சதிய	. 

நதH(கி�Lண� ேகாவி� Nலவி(கிரக	 சா�சியா2 ெசா�ேற�. நா� ெசா�ற� ெபா�யானா, 

=வாமி =	மாவிடா�. க�ெண, .�@கி,.�	. ைகெய;	 காைல;	 :ட(கி,.�	.” 

 

“உட	ெப அல�9(கிடாெத;	. 8ேடஷM(/ வா�	.” 

 

அ32சக3 ைகைய, பி9�(ெகா�� நட(க ஆர	பிதா� அவ�. 

 

அ32சக3 ெம�வாக( ைகைய இ$�(ெகா�� பி� ெதாட3+தா3. அவ�(/ 

உட	ெப�லா	 Iசிய�. அவமானதா� உ4வா@கி நட+தா3. அவ�(/ ெத6+த ஆயிரமாயிர	 

ேப3க4 =�றி2 Yழ நி�'ெகா�� ேவ9(ைக, பா3,ப� ேபாலி�+த�. எ�ேலா�	 

அதிசயேதா� பா3�(ெகா�� நி�றா3க4. 

 

பஜாைர தா�9தா� 8ேடஷM(/, ேபாகேவ��	. எ�லா வியாபா6கைள;	 

அவ�(/ ெத6;	. வியாபா6களி� ெஜ�ம நqதிர�' ேகாயிலி� Jைச ெச�� பிரசாத	 

ெகா��ேபா� ெகா�,பா3. எ�ேலா�(/	 அவ6டதி� மதி,.. அவ3க4 :�னா� நட+�ேபாக 

ேவ��	. எ�ேலா�	 கைட வாசலி� நி�' பா3,பா3க4. 

 

அ32சக�(/ தா� ெஜயி� க	பிகைள, பி9�(ெகா�� நி�ப� மாதி6 ேதா�றி�'. 

மைனவி;	 /ழ+ைதகA	 :�னா� நி�' ெநEசில9�(ெகா�� அ$கிறா3க4. ேபாa8 

ேசவக� வ+� த9யா� அவ3கைள ெவளிேய த4Aகிறா�. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேயழி� காலி� சாLடா@கமாக வி$+� வி�ேவாமா எ�' 

எ�ணினா3 அ32சக3. /�ேயா :ைறேயா எ�' கதி I�டைத( I��ேவாமா எ�'	 

எ�ணினா3. Q'ேப3 Iடதாேன ெச�வா3க4. Q'ேப3 I9னா� ெத6+தவ3க4 ப�ேப3 

இ�(கதாேன ெச�வா3க4. ‘இ� எ�ன அநியாய	’ எ�' :�வ+� ெசா�ல மா�டா3களா? 
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ஆனா� வாைய திற+தாேல :�கி� அைற வி$ேமா எ�' பய+தா3. ேமW	 

அவ�(/ ெதா�ைடைய அைடத�. நிமிஷதி�/ நிமிஷ	 வயி�றிலி�+� கனமான ஏேதா 

ஒ�' ேமெல$	பி ெநEைச( கைட+த�. �(கைத வி$@கி வி$@கி, பா3தா3. ேரா�9ேலேய 

அ$�வி�ேவாேமாெவ�' பய+தா3. 

 

ெமயி� ர8தா இ�M	 வரவி�ைல. இ�ம�@கிW	 ஓ@கி வள3+தி�+த ேவ,பமர@க4 

இ�ைள, ெப��ெகா�9�+தன. அ32சக3 ��டா� :கைத �ைட�(ெகா�டா3. 

 

சிறி�Bர	 ெச�ற�	 நி�றா3 அ32சக3. ெத� விள(கி� ஒளி அவ3 :கதி� வி$+த�. 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ அவ3 :கைத, பா3தா�. க�க4 சிவ+தி�+தன. அ32சக3 

��டா� N(ைக �ைட�(ெகா�� ெசா�னா3: 

 

”நா� ஒ� த,.	 ப�ணெல. ஒ� த,.	 ப�ணெல.” இைத2 ெசா�W	ேபா� 

அ$�வி�டா3 அவ3.  

 

“நா� எ�ன ேவ� ெச�ய :9;	? நா� எ� 9Z�9ெய கெர(டா பா(கிற மMஷ�.” 

 

“நா� ெசா�ற� ந	பி(ைகயி�ைலயா?” 

 

“ந	பி(ைகெய, ெபா'த விஷயமி�ேல ேவ� இ�. 8ேடஷM(/ வா�	. 

இ�8ெப(ட�(கி�ேட விஷயைத2 ெசா�W	. இ�8ெப(ட� வி�டா நானா பி92=( க�ட, 

ேபாேற�?” 

 

“இ�8ெப(ட3 வி���வாேரா?” 

 

“என(/ எ�ன ேஜா8யமா ெத6;	?” 

 

“இ�8ெப(ட3 ெவெறா�O	 ெச�யமா�டாேர?” 
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”எ�ன�?” 

 

“இ�ேல.... வ+�.... அ9கி9 இ+த மாதி6...” அைத2 ெசா�வத�ேக ெவ�கமாயி�+த� 

அவ�(/. 

 

இதைன ெப6ய ச`ரதி� அைதவிடF	 ெப6ய ேகாைழதன	 /9./+தி�,பைத 

எ�ணி மன�4 சி6�(ெகா�டா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

“அ9கி9ெய�லா	 ேகைஸ, ெபா'த�. அ9(க,படா��M ச�டமா? ச+ேதக	 

வ+தி92சி�னா எW	ெப உ�வி எ���வா@க. அதிேல;	 இ,ப வ+தி�(கிற இ�8ெப(ட� 

எமகாதக�. ந2=,.�வா� ந2=.” 

 

”ஐேயா, என(/ எ�ன ெச�யO	 ெத6யைலேய” எ�' அ32சக3 பிரலாபிதா3. அ+த( 

/ர� எ$பதிN�' நா�பதிேயழி� மனைத தா(கி�'. 

 

“உ	ைம, பா3தா என(/ எர(கமாகதா� இ�(/�.” 

 

“அ,பD�னா எ�ென வி���ேம. உம(/ ேகா9,.�ணிய	 உ��.” 

 

”அ� :9;மா? ேகஸிேல .92சா விட:9;மா? ெவெளயா��( கா6யமா? உதிேயாக	 

பணயமா;�ேம.” 

 

அ32சக3 சிைலேபா� நி�றா3. 

 

மீ��	 எ$பதிN�' நா�பதிேய$தா� ேப2ைச ஆர	பிதா�. 

 

“ஒ�O ேவணா2 ெச�யலா	; அ�	 பாவேமO பா�2 ெச�யO	.” 



352 

 

 

“எ�ன�?” 

 

“எ2.z. �ெட2 ெசா�லி( ேகைஸ ஒ� மாதி6யா ெவளி(கி ெத6யாெம ஓ2=டலா	.” 

 

“அதா� எ2. ஸி?” 

 

“ெஹ� கா�8டபி4.” 

 

“அ,ப9�னா2 ெசா�W	. நH3 ந�னா இ�,ேப4. நதH(கி�Lண� ஒ	ைம( க� திற+� 

பா,ப�.” 

 

”எ8. ஸி. :�னாெல ேபா� இளி(கO	. அதிேல;	 ெப6ய சீ��ற	 .92ச மனிச� 

அவ�. உடேன ெகா	.ெல ஏறி�வா�. கா� ேமேல காெல, ேபா��(கி�வா�.” 

 

“நH3 என(காக2 ெசா�லO	. இ�ைல�னா நா� அவமான,ப�� அழிEசி ேபா;�ேவ�. 

இ� பணதாெல காசாெல நடதற ஜHவனமி�ெல. ேகஸுகீஸு�M வ+��தா உதிேயாக	 

ேபா;�	. நா� ச	சா6. அ�ன�(/ லா�ட6ய9(/	ப9 ஆ;�	. ஒ� மMஷ� :கதிேல 

:ழி(க :9யா�. நH3 எ2. ஸி�ெட ெசா�W	. இ+த ஆ;ஸு JராF	 நதH(கி�Lணேனாட ேச� 

உ	ைம;	 ெநைன2=,ேப�.” 

 

“அ� ச6தா� ேவ�. உ	ம வயிதிேல ம�ண9(கO@கற ஐ9யா ெகடயா� என(/. எ2. 

ஸி. ஒ� மாதி6 ஆA. ஈF இர(க	 அவ� ேபான வளியிேல கிைடயா�. ேமW	 ெப6ய 

���,பி�@கி.” 

 

”எ�ன�?” 

 

“���,பி�@கி. காணி(ைக வ2சாதா� சாமி வர	 த�	. இ+த எளF(காக2 =�9தா� 

அ+த மMச@கி�ேட வ4ளிசா சிபா6=(/ ேபாறதி�ைல நா�.” 
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“எ�ன ெகா�(கO	?” 

 

“அE= ப� ேக,பா�.” 

 

“அEசா? பதா?” 

 

“ப� Pபா�( காசி�லாெம ஒ� ேகெஸ ஓ�,பானா?” 

 

“ப� Pபாயா!” 

 

“ஏ� ேவ�?” 

 

“ப� Pபா�(/ இ,ேபா நா� எ@ேக ேபாற�?” 

 

”ேவO	னா ெச�;	. இ�ைல�னா வ�� ேபாேல பா�(கிடO	.” 

 

அ32சக3 வா� திறவாம� நட+தா3. மீ��	 எ$பதிN�' நா�பதிேய$தா� ேப2ைச 

ஆர	பிதா�. 

 

“எ�ன? எ�ன ெசா�WதH�?” 

 

“ஊஹூ	. நா� எ@ேக ேபாேவ� ப� Pபா�(/?” கண Hெர�ற /ரலி� ெசா�னா3 

அ32சக3. எ$பதிN�' நா�பதிேய$(/ ேகாப	தா� வ+த�. 
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“இ,ேபா யா� ேவ� தரO	M கAெத,.9(கா? யாேரா லEச	 .�@/தா,ெல ப�தHேர. 

�6சமா நடF	. இ�8ெப(ட3 வ H��(/, ேபா/�(/ :�னா9 ேபா;டO	. ெகாEச	 

கஷாய	 /92சாதா� உட	.(/ ச6,ப�� வ�	 உம(/.” 

 

”ஒடென கத62=, ேபசேறேர.” 

 

“கத6;மி�ெல இ�(கி;மி�ெல. வா� ேபசாெம நடF	.” 

 

சிறி� ேநர	 ெச�ற�	 மீ��	 ேப2ைச ஆர	பிதா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

“இ,ப	தா� ஞாபக	 வ��. அ�ைன(/ 9.எ8.பி. ஆபிஸிேல�+� ஒ� க9தாசி 

வ+�2=. 9.எ8.பி. ஆபிஸிேல�+� காயிதெம�லா	 மாயமா மறE= ேபா/தா	. கா(கி2 

ச�ைட(கார@க நா+�(கி�� சாக,படாதா@கற ேதாரைணயிேல எ$தியி�+தா@க. இ,ப	தாலா 

விஷய	 ெத6;�?” 

 

”எ�ன ெத6;�?” 

 

“ச�, வாெய N9�� வா�	. வாைய ெதாற+தH3னா ெபாடதிேல வ2சி�ேவ�. 

8ேடஷM(/ உ4ேள ஏதின	 ெபறF�லா இ�(/.” 

 

“பகவா� வி�ட� வழி.” 

 

இ�வ�	 8ேடஷ� ப(க	 வ+�வி�டா3க4. எ$பதிN�' நா�பதிேய$தா� 

மீ��	 ேப2ைச ஆர	பிதா�. 

 

“ந�ல மMச@கA(/ இ� காலமி�ேல. எ�வாளி பயகA(/தா� கால	. ஈF இர(க	 

இ�(க,படா�.” 
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“ஏனா	?” 

 

“பா�ேம, மைலமாதி6 /த	 ப�ணி,.�� நி(ேக�. நH� உடற கெதெய�லா	 ஒ� 

பயFA	 ந	ப,ேபாவதி�ைல. ேகாயி� /ளி(கற மMச� ெத6யாதனமா ஆ	பி��(கி�� 

:ளி(கா�. அ9;	 உைத;	 ப��, அவமான:	 ப�� அல(களிEசி, ேபாக, ேபாறா3M ஐ9யா 

ெசா�னா, காதிெல ஏறமா�ேட@/�. உ	ம I�டாளி(ெக�லா	 ப�டாதா� ெத6;	. உ	ெம2 

ெசா�லி( /தமி�ெல, கால	 அ,ப9.” 

 

அ32சக�(/2 சி6,. வ+த�. 

 

”உ	ெம ைநஸா ைக B(கிவி��, ேபாடO	M ெநன2ேச� பா�	. அ+த, .திெய 

ெச�,பாேல அ9(கO	” எ�றா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

“நH3 ெசா�ற� ச6. எ�ென( கா,பாதO@கற ெநன,. ெரா	ப இ�(/ உம(/. அ+த 

எ2.ஸி.தா� ெப6ய ேபராைச(காரனா இ�(கா�. அவ� ேபராைச(காரனா இ�(க��	. நா� 

அLடத6திரமா இ�(கOேமா?” 

 

“ஆசாமிெய 8ேடஷM(/ உ4ேள வி��, J�டா தி�கிதி�கி எ�தா�ல ெத6;	 

அLடத6திர	 படறபா�.” 

 

“பகவா� வி�ட� வழி. பதனE= வ�ஷமா தின	 தின	 அவென( /A,பா�டேற�. 

விதவிதமா அல@கார	 ப�ணி, பா(கேற�. சாLடா@க நம8கார	 ப�ணி,ப�ணி 

ெநதியிேல த$	. வி$+���. அ+த ந�னிெக�ட பய� அ9 வா@கி தற��னா தர��	. 

க	பி எ�ண வ2சா�னா ைவ(க��	.” 

 

அ32சக3 அைமதியாக, ேபசினா3. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ அ32சக3 :கைத தி�	பி, பா3தா�. அவ3 :கதி� 

பயதி� சாயேல இ�ைல. அவ3 இ,ெபா$� ேவகமாக நட+தா3. ைககைள ஆ�9(ெகா�� 

நட+தா3. 
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“அ,ப	 ஒ� கா6ய	 ெச�வமா?” எ�' ேக�டா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

“எ�ன?” 

 

“நH�	 அ,ப9ெயா�O	 டா�டாFமி�ேல பி3லாFமி�ேல. ஏேதா ஒ� மாதி6யா 

காலைத த4ளி�9�(கீ�. உம(காக2=�9  ஒ�O ேவணா2 ெச�யலா	.” 

 

“விஷயைத ெதளிவா2 ெசா�லலாேம. ஏ� =தி2=தி வைள(கO	?” எ�' ேக�டா3 

அ32சக3. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$(/ பிட6ெய தா(கி�'. “எ2.z�ெட ஒ	ம ெநலெமெய 

எ��2 ெசா�லி =Aவா :9(க, பா(கேற�. அE= Pபா எ�	. ச�M எ�	. என(/ ேவற ேவல 

இ�(/.” 

 

அ32சக3 :�பி� ேயாசி(கவிடாம� பணைத வா@கி விட எ�ணினா� அவ�. 

 

அ32சக3 :�ைனவிடF	 அைமதியாக2 ெசா�னா3: 

 

“இெத�ன ேப2= இ�! அE= Pபா� தரலா	னா பதா த+�ட,படாதா? 

அ	.��(ெக�லா	 இ�+தா நா� ஏ� நதH(கி�Lணென /A,பா�ட, ேபாேற�. ேமW	 இ,ேபா 

நா� எ�ன தி�9ேனனா, ெகா4ைளய92ேசனா, இ�ெல ேரா�9ெல ேபாறவ ைகைய, .92= 

இ$ேதனா - எ�ன த,., ப�ணி,பி�ேட�M ெசா�ல��ேம, உ	ம எ2.ஸி. தைலெய 

சீவற��னா சீவ��ேம.” 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$(/ அ+த இடதிேலேய அ32சகைர( க�ட��டமாக 

ெவ�9,ேபா��விடலா	 ேபாலி�+த�. 

 

”மகா பி=நாறி ஆசாமியா இ�(கீேர!” எ�றா�. 
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“எ�ன ேசற�? அ,ப9தா� எ�ென வ2சி�(கா� அவ�.” 

 

“அவ� யா� அவ�?” 

 

“ேமேல இ�(கா� பா�	, அவ�.” 

 

இ�வ�	 8ேடஷ� :�னா� வ+�வி�டா3க4. 8ேடஷM(/ :�னாலி�+த 

ெவ�றிைல, பா(/( கைடயி�, கைட(கார6ட	 ேபசி(ெகா�9�+தவைர, ‘அ�ணா2சி’ எ�' 

I,பி��( ெகா�ேட அவ6ட	 வலிய, ேபச ஆர	பிதா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

அ32சக3 பி�னா� நி�'ெகா�9�+தா3. அ�ணா2சியிட	 சளசளெவ�' ேப2ைச 

வள3தி(ெகா�9�தா� அவ�. அ32சக3 நி�'ெகா�9�+த இடைத அவ� அைச,பிW	 

தி�	பி, பா3(கவி�ைல. அவ3 ேபாவதானா� ேபாக��	 எ�ற ேதாரைணயி� நி�ப� 

ேபாலி�+த�. ஆனா� அவ3 க�சிைல மாதி6 அ@ேகேய நி�றா3. 

 

அ�ணா2சி(/, ேப2= சலி�வி�ட�. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ அ32சக3 ப(க	 தி�	பி, “சாமி, நH@க ேபாற��னா, 

ேபா@க, பி�னேல பா�(கிடலா	” எ�றா�. 

 

“ைகேயாட கா6யைத :92=டலாேம” எ�றா3 அ32சக3. 

 

“அட ேபா@க சாமி, நா�தா� ெசா�Wேதேன பி�னாெல பா�(கிடலா	M, உடாெம 

பி9(கீேர.” 

 

“எ�ன,பா விஷய	?” எ�' ேக�டா3 அ�ணா2சி. 
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“ஒ�Oமி�ெல. எ� ெகாள+ெத(/, ெபாற+த நாA நாைள(/. Jைச கீைச ப�ணி 

ெகா�டாடO	M ெசா�W� அ�. அ�தா� இவ6�ேட ேக��(கி�ேட வாேற�. சாமா� கீமா� 

வா@கO@கா�. ஆனா பண�(/ எ@ேக ேபா/�?” 

 

‘அ9 ச(ேக’ எ�' மனதி� ெசா�லி(ெகா�டா3 அ32சக3. 

 

பண	 ச	ப+தமான ேப2= வ+ததாேலா எ�னேமா அ�ணா2சி ச�ெட�' 

விைடெப�'(ெகா�� ெச�'வி�டா3. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$	 அ32சக3 நி�ற திைச(/ ேந3 எதி3திைச ேநா(கி 

மடமடெவ�' நட(க ஆர	பிதா�. 

 

அ32சக3 பி�னா� ஓ9ஓ92 ெச�றா3. 

 

“இ+தா�	 ஓ�, ெகாEச	 நி�W	. எ�ன இ�? ந�ேரா�9ெல நி(கவ2=�� நH3 பா��(/( 

க	பிெய நH�டேறேர?” 

 

“அட ச6தா�, ேபாம�யா.” 

 

”எ�ன�யா இ�, என(/ ஒ�O	 .6யைலேய.” 

 

“வ H�ெட, பா�, ேபாம�யா. ேபா�� பிராணென வா@/தHேர.” 

 

“எ�ன�னேமா ெசா�ேன3. ஆ ஊ ஆைன அ'பதிெர���M ெசா�ன H3. இ,ேபா ேபா 

ேபா�M விர�டேறேர.” 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$(/ அசாதிய( ேகாப	 வ+�வி�ட�. க�க4 சிவ+தன. 

ெந�றி, ெபா�9� நர	.க4 .ைடதன. அ32சக3 :கைதேய இைம(காம� பா3தா�. 
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அ32சக�	 இைம(காம� பா3தா3. அவ�(/ ச�' பயமாகதா� இ�+த�. ஆனா� அேத 

சமயதி� அட(க :9யாத சி6,.	 வ+த�. இேலசான .�னைக உத�9� ெநளி+த�. அ32சக3 

சி6,ைப அட(/வைத;	 அவ3 உத�9� சி6,. பீறி�� வழிவைத;	 கவனிதா� 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$. சி6,., ெபா�( ெகா�� வ+த� அவM(/. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ கடகடெவ�' சி6தா�. ச,த	 ேபா�� சி6தா�. 

வா�வி��2 சி6தா�. /ழ+ைதேபா� சி6தா�. 

 

அ32சக�	 அவMட� ேச3+� அ�டகாசமாக2 சி6தா3. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ அ32சக6ட	 மிக ெந�@கி நி�'ெகா��, அவ3 

:கைத, பா3�2 சி6தப9 ெசா�னா�: 

 

“வ H��(/, ேபா	. நாM	 வ H��(/தா� ேபாேற�.” /ர� மிக அைமதியாக இ�+த�. 

அ32சக3 அவ� :கைத, பா3தா3. ச�' :�னா�, அவ3 :� நி�ற ஆ4 மாதி6ேய இ�ைல. 

 

“நாM	 அ+த, ப(க	தாேன ேபாகO	. ேச3+ேத ேபாற�” எ�' Iட நட+தா3 அ32சக3. 

 

“ஆமா	, அ+த ஆசாமீ�ேட ஏேதா ெஜ�ம நqதிர	M ெசா�ன Hேர. வா8தவ	 தானா? 

இ�ெல எ@கி�ெட( கா�9ன 9ராமாF(/ மி2சேமா?” எ�' ேக�டா3 அ32சக3. 

 

“உ�ைமதா� ேவ�, நாைள(/, ெபாற+த நா4.” 

 

“எ�ன ெகாழ+ேத?” 

 

“ெபா	.ெள, .4ேள.” 

 

“தைல2சனா?” 



360 

 

 

“ஆமா, கலியாண	 :9E= பதிெனா�O வ�சமாF�.” 

 

“ஓேஹா, ேபெர�ன?” 

 

”க�ண	மா.” 

 

“ந	ம 8வாமி(/ ெரா	ப ேவ�9ய ெபய3” எ�றா3 அ32சக3. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ சி6�( ெகா�டா�. 

 

“ஆமா	, அ�(/ எ�ன ப�ண,ேபாறH3?” 

 

“வ H��(கா6 எைத எைதேயா ெச�யO	M ெசா�Wதா. நா�தா� 

இA�(கி�9�(ேக�.” 

 

”ஏ� இA(கO	? தைல2ச� ெகாழ+ேத. ெரா	ப நாைள(க,பற	 8வாமி க� திற+� 

ைகயிெல த+தி�(கா3. அ�(/ ஒ� /ைறF	 ைவ(க,படா�; ைவ(க உம(/ அதிகார	 

கிைடயா�” எ�' அ9�, ேபசினா3 அ32சக3. 

 

“அ� ச6தா�யா. யா� இ�ைல�M ெசா�Wதா? ஆனா ைக2ெசலF(கி�லா தி�டா�ட	 

ேபா��.” 

 

“ேபா;	 ேபா;	 ரா,ப�னி(கார�, 8வாமி /A,பா�டறவைன, பி92சா எ�ன 

ெகைட(/	? பிரசாத	 த�வ�. ெகாழ2=( ெகாழ2= ெநதியிேல இ��(கலா	. ஜ6ைக 

�,ப�டா, மயி�க� ேவL9, த@க2ெசயி� இ+த மாதி6 வைகயா, பி92சா ேபா� ேபா�M 

ேபாடலா	. எ�ன ஆள�யா நH3, இ�Iட  ெத6E=(காெம இ�(ேகேர” எ�றா3 அ32சக3. 
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எ$பதிN�' நா�பதிேய$ வா�வி��2 சி6தா�. “ஒ� பயW	 ைகயிெல சி(கெல. 

நாயா அலE= பா3ேத�. பிற+தநா4 அயி�ட	 ேவேற மனசிேல உ'தி�� இ�+த�. 

அ32சகரானா அ32சக3M பாேத�. ைகெய வி62=�Dேர! ெபா�லாத க�ைடதா�யா நH�.” 

 

“நாM	 வி9E= அ8தமி2சா ப� மMஷாளிட	 பழ/றவ�தாேன? எ$பதிN�' 

நா�பதிேய$ எ�ன �4Aதா� �4ளி�வா�M ெத6யாதா(/	.” 

 

“அ9 ச(ைகயி�னானா	! ெகாEச :�னாேல யாேரா அ$தாேள, அ� யா�? யா�(ேகா 

ப�W த+தி அ92=ேத, யா�(/? யா�(/( ைக;	 காW	 கி�கிடா�M ெவற2=தா	?” 

 

“ெமாத�ல ெகாEச	 பய+�தா� ேபாேன�. ஏ� ெபா� ெசா�லO	. இ�+தாW	 எ�ன 

உ��� உ��9, .�D3!” 

 

“எ�ன ெச�;� சாமீ? இ+த சா� வய�(காக தாேன இ+த எளெவ�லா	. இ�லா�9 

N(ெக, பி92=(கி�� உ(கா+திரலாேம.” 

 

“ச+ேதகமா? நா� எ�ன பா�படேற� ேகாவி�ேல? ேகாவிW(/4ேள ஏறி வ+தாேல 

.�ணியாசன	 ப�ணM	. 8வாமி எ$+தி�+� பி�.ற	 வழியா ஓ9ேய ேபா;�வா. 

அ+தமாதி6 ப(த சிகாமணிக4ளா	 வ�வா. அவாளிட	 ேபா� ஈ ஈ�M இளி2=�� நி(கேற�. 

உ@கெள வி�டா உ�டா எ�கிேற�. ஆXவா3 நாய�மா3க4 ெக�ட� ேக� எ�கிேற�. 

கைடசியா, ேபாறேத ெர�டணா ைவ(கிறானா, நாலணா ைவ(கிறானா�M	 கவனி2=(கேற�. 

அணாெவ தH3ததில அல	பி இ�,பிெல ெசா�கி(கேற�” எ�றா3 அ32சக3. 

 

இ�வ�	 ேச3+� சி6தா3க4. 

 

இர�� ேப�	 நட+� நட+� ேபா8டாபீ8 ஜ@ஷM(/ வ+�வி�டா3க4. 

 

”இ+த ெல�டேர ேபா���� வ+�டேற�” எ�றா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 
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“பா�, ேபா�	. யாராவ� கா(கி2 ச�ைட(கார� வ+� .92=(க, ேபாறா�. யா3 

வ H�9ெல ேநாF எ�தி�(ேகா?” எ�றா3 அ32சக3. 

 

க9த@கைள தபாலி� ேச3�வி�� எதி3 சா6யிலி�+த ெவ�றிைல பா(/( கைட(/ 

வ+தா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. ம�9,பழ( /ைலயிலி�+� நாைல+� பழ@கைள, 

பி�தா�. “இ+தா�	, சா,பி�	” எ�' அ32சகைர ேநா(கி நH�9னா�. 

 

அ32சக3 இர�� ைககைள;	 நH�9 வா@கி( ெகா�டா3. இர�� ேப�	 ெவ�றிைல 

ேபா��(ெகா�டா3க4. 

 

“கண(கிேல எAதி(கி�@க” எ�றா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$, கைட(காரைர 

ேநா(கி. 

 

“எ$தி(கி�ேட இ�(ேக�” எ�றா3 கைட(கார3. 

 

“=	மா எ$�@க. ெர��நா4 களிய��	. ெச(/ கிளி2= தாேற�.” 

 

நட+�, இர�� ேப3கA	 பர8பர	 பி6யேவ�9ய இடதி�/ வ+�வி�டா3க4. 

 

”சாமி, அ,ெபா என(/ விைடெகா�@க. ஒ�O	 மனசிேல வ2=(கிடாதH@க” எ�றா� 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

“எ�ன ெநன(கிற�. கா(கி ஜாதிேய இ,ப9தா�” எ�றா3 அ32சக3. 

 

“எ�லா	 ஒேர ஜாதிதா�” எ�றா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

“அ�ச6, நாைள(/ எ�ன ெச�ய,ேபாேற3?” 
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“எ�ன ெச�;�M விள@ெகெல. அ�(/ :கதிேல ேபா� :ளி(கேவ ெவ(கமாயி�(/. 

ஆயிர	 ெநன,. ெநன2=(கி�� இ�(/	. ச6, நா� வாேற�” எ�' ெசா�லிவி�� நட+தா� 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$. 

 

“ஓ�, இ@ேக வா�	” எ�றா3 அ32சக3. 

 

வ+தா�. 

 

அ32சக3 அைர ேவL9ைய இேலசாக அவிX�வி��( ெகா�டா3. இ,ெபா$� 

வயி�றி� ஒ� �ணி ெப�� ெத6+த�. �ணி ெப��9� ஒUெவா� இடமாக தடவி( ெகா�ேட 

:�/,.ற	 வ+த�	 ச�ெட�' ைகைய ெவளியி� எ�தா3. 

 

ஐ+� Pபா� ேநா��! 

 

“இ+தா�	, ைகெய நH��	” எ�றா3 அ32சக3. எ$பதிN�' நா�பதிேய$ ஒ� 

நிமிஷ	 தய@கிவி�� ைகைய நH�9 வா@கி( ெகா�டா�. 

 

”ெகாழ+ைத பிற+தநாA(/ /ைற ஏ�படா��M தேற�” எ�றா3 அ32சக3. 

 

“சாமி, ெரா	ப உபகார	, ெரா	ப உபகார	” எ�றா� எ$பதிN�' நா�பதிேய$. அவ� 

/ர� தழதழத�. 

 

“ஆன+த பாLப	 ஒ�O	 வ9(க ேவ�டா	. ஒ�ணா	 ேததி ச	பள	 வா@கின�	 

தி�,பி த+�டO	” எ�றா3 அ32சக3. 

 

“நி2சயமா த+��ேத�.” 

 

“க�9,பா த+�டO	.” 
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“த+��ேத�.” 

 

“தரைலேயா, எ2. ஸி�ெட2 ெசா�Wேவ�.” 

 

இ�வ�	 சி6�(ெகா�டா3க4. 

 

“நாைள(/ ந	ம ேகாயிW(/ I�9�� வா�	 ெகாழ+ெதெய. க�ண	மா வ+தா ெரா	ப 

ச+ேதாஷ,ப�வ� நதH(கி�Lண�. நாேன Iடயி�+� ஜமா�2=,.டேற�.” 

 

“ச6, அ,ப9ேய I�9�� வாேற�.” 

 

“அ,ெபா நா� வேற�. :த� ேததி ஞாபகமி�(க��	” எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட 

இ��9� நட+தா3 அ32சக3. 

 

எ$பதிN�' நா�பதிேய$ அவ3 மைறவைத, பா3�(ெகா�ேட நி�றா�. 
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ர�னாபாயி� ஆDகில� – / தர ராமசாமி 

 

தி�லியிலி�+த த� உ�ற சிேநகிதியான அ	.ஜ	 ?னிவாசM(/ வழ(க	ேபா� 

ரனாபா� ஆ@கிலதி� ஒ� க9த	 எ$தினா4. அத� கைடசி, பாராைவ “அ	., இ+த, 

ப��,.டைவைய நH பா3தா� எ� ைகயிa�+� அைத, பி�@கி உ� ெநEேசா� 

ேச3�(ெகா��, ‘என(/, ஐேயா என(/’ எ�' /தி,பா�. ச+ேதகேம ேவ�டா	. ராைதயி� 

அழைக;	 க�ணனி� ேவOகானைத;	 /ைழ� இைத, பைடதி�,பவைன( கைலஞ� 

எ�' நா� Iசாம� அைழ,ேப�. வ�ண( கலைவகளி� இதைன கனFகைள2 சிதற 

ெத6+தவ� கைலஞ�தா�” எ�' :9தி�+தா4. அ+த( க9தைத தபாலி� ேச3(/	ேபா� 

அதM4 விைனயி� விைதகA	 அட@கியி�+தன எ�பைத ரனாபா� ஊகிதி�(கவி�ைல. 

அ	.விடமி�+� வ+த பதிலி�, “ரனா, உன� ஆ@கில	! எதைன தடைவ அைத விய+தாயி�'! 

விய+ததைத2 ெசா�ல ெத6யாம� விழிதாயி�'! ஒ�றா�தாேன ப9ேதா	? எ@கி�+� 

கிைடத� உன(/ ம��	 இ,ப9 ஒ� பாைஷ? க9த@க4 மன,பாட	 ெச�யப�வ��ேடா? 

ெச�கிேற�. சில சமய	 ம' பாதிைய அவ3 தி�,பி2 ெசா�Wகிறா3. பரதநா�9ய	 

மன(க�ணி� வ�கிகிற�. உ� பாைஷயி� நளினைத உண�	ேபா�. நாM	 க�76 

ஆசி6ைய, அ�F	 ஆ@கிலதி�. நிைன(கேவ ெவ�கமாக இ�(கிற�... ஆமா	 அ,ப9 எ�ன 

அதிசய	 அ+த, .டைவயி�? வா@கி ைவ என(/	 ஒ�'. அேத மாதி6. எ� சக ஆசி6ையகA(/ 

இர��. ெவ�க,பட��	 அவ3கA	 என எ�ணி உ� க9தைத கா�ட,ேபாக- பய,படாேத. 

:$வ�ம�ல; சில ப/திகைளதா�. இ,ப9 ஒ� ேகா6(ைக வ+� ேச3+த�. ெதா+தரFதா� 

உன(/” எ�' எ$தியி�+தா4. 

”ெதா+தரFதா�” என ரனாபா� க9தைத, ப9� :9த�	 :O:Oதா4. “அ	., 

எ� க�ேண. எ� நிைன,பைதவிடF	 ெப6ய ெதா+தரF” எ�' க�பைனயி� அ	.வி� 

வா�டசா�டமான :$ உ�வைத;	 - இட� ைகவிர� dனிகளா� அ9(ெகா�தர	 

N(/(க�ணா9யி� இ� ஓர@கைள;	 ெதா�� அைச�(ெகா4A	 அவAைடய 

த�Mண3வ�ற ெச�ைகேயா� க�:� நி'தி2 ெசா�னா4. “சி(கலான ெபாறி, சி(கலான 

ெபாறி” எ�' அவ4 வா� ஆ@கிலதி� :O:Oத�. 

 

மி�ட� ந$வி வி�9�+தா�. ஒUெவா� தடைவ உணF(/, பி�M	 இ,ேபாெத�லா	 

இ,ப9 ஒ� ந$வ�. இ�M	 பதிேன$ வய� :9யவி�ைல. அத�/4 இ+த, பழ(க	. 

வசதியாக .�,ெப�9(கைட;	 ப(கதிேல வ+தாயி�'. ஆமா	... எ@கி�+� கா=? 

ப,பாவிடமி�+� தி�9(ெகா4வா� ேபாலி�(கிற�. ப,பா, ம	மியிடமி�+� 

தி�9(ெகா4A	ேபா� இதி� எ�ன த,ப? ேராஸி;	 ேம6;	 ைதய� வ/,.(/, 

ேபாயி�+தா3க4. இ�வ�(/ேம ப9,. வரவி�ைல. ப4ளி(Iடதி� ரனாபாயி� D2ச6� 

பி4ைளகளா எ�ற ேகலிைய வா@கி( க�9(ெகா�ட�தா� மி2ச	. ஒUெவா� வ�ட:	 
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அ(காF	 த@ைக;	 மாறி மாறி ேதா�'( ெகா�9�+தா3க4. “அவமான	.. அவமான	” எ�' 

ரனாபா� ஆ@கிலதி� :O:Oதா4, “எ� /ழ+ைதகளா இைவ? இ�ைல. இ�லேவ 

இ�ைல. ஜா�சனி� /ழ+ைதக4. ேவ�ைட(காரனி� /ழ+ைதக4. வலி(கிற ப�ைல, 

ஊசிேபா�� உண3F இழ(க2 ெச�யாம�, வலிேயா� பி�@/கிறவனி� /ழ+ைதக4. 

அவMைடய சதா ரத2 சிவ,ேபறிய க�கA	, :ர��( ைககA, ைககளிW	 மா3பிW	 கர9(/ 

:ைளதி�,ப�ேபா� க�மயி'	.... கடFேள, ஏ� எ� மனதி� வைசைய, ./�கிறா�?” 

எ�' வா�வி�� அர�றினா4 ரனாபா�. ஏ� இUவா' �ரதி3Lட	 பி9�,ேபாேன�? அ	மா 

ெசா�வா4 உலக	 வயிெற6+�வி�ட� எ�'... 

 

ரனாபாைய2 சி'வயதி� அவAைடய தாயா3 மீராபா� D2ச3 ெவளிேய அைழ�2  

ெச�W	ேபா�, அவைள, பா3த ஒUெவா� ஆO	 ெப�O	 வயிெற6+�வி�டா3களா	. 

ரனாபாயி� அழ/ அவ3களிடதி� தா@க :9யாத ெபாறாைமைய ஏ�ப�தி�றா	. மீராபா� 

D2ச6� வாத	 இ�. 

 

அ	.F(/, பதி� எ$த எதைன நா�க4 கட�வ�? மீ��	 க9த	 வ+�வி�ட�. 

“மற+�வி�டாயா ரனா? aFதாேன? மச(ைகேயா? tவா....?” 

 

ரனாபா� எ$+தி�+� மா9(/2 ெச�றா4. ெமா�ைட மா9யி� தைரயி� ஒ� கிழவ3 

உ�கா3+� ெகா�9�+தா3. வ$(ைகதைல. அ$(/ ��டா� க�ன@கைள2 =�றி க$தி� 

க�9(ெகா�9�+தா3. க�ன	 வ H@கிய வ H(கதி� க�க4 இ�@கி, .ைத+�கிட+தன. :க	 

‘ஜிU ஜிU’ெவ�' சிவ+� கிட+த�. ரனாபா� எதி3,ப�ட�	 கிழவ3 சாதியி�+த மா9 அைற( 

கதைவ2 =�9(கா�9 ‘கவனி(க2 ெசா�W@க4’ எ�' சமி(ைஞ கா�9னா3. ரனாபா� :க	 

ேகாபதி� க�க�த�. விர� dனியா� மி/+த நா�(/ட� கதைவ2 =�9னா4. கதF 

திற(க,படவி�ைல. பலமாக த4ளி(ெகா�� உ4ேள dைழ+தா4. ேநாயாளிகைள உ�கா3�	 

நா�காலி(/, ப(கதி�, ப�ைல ராF	 க�வியி� ெப6ய இ�	.2 ச(கரதின9யி� தைல 

ைவ� W@கி விலகி( கிட(க அல@ேகாலமாக தைரயி� கிட+தா� ஜா�ச�. “அசி@க	, 

ெவ�கமா� இ�ைலயா?” எ�' கதினா4 ரனாபா�. “காலா� உைத,ேப�” எ�றா4. ேலசாக 

ஒ� :னக� ேக�ட�. “என(/( ெகாEச	 பண	 ேவO	. அவசர	. ப�, பதிைன+� நா�களி� 

தி�,பி( ெகா��விட :9;	” எ�றா4. மீ��	 :னக� எ$+த�. “உ@களிட	 ஒ� 

உதவிைய நா9 வ+தி�(கிேற�. என(/, ைபதிய	. எ,ெபா$தாவ� நH@க4 என(காக உ@க4 

=�� விரைல அைசதி�(கிறH3களா?” எ�' ஆ@கிலதி� ேபசினா4. நாடகதி� ஒ� 

கதாபாதிர	 ேப=வ�ேபா� இ�+த�. ெவளிேய கிழவ3 த� இ�,பிடைத வி�� எ$+தி�+� 

கதF(/, பி�னா� வ+� நி�பதாக ரனாபா�(/ ேதா�றி�'. ‘சாதியி�(/	 கதF(/, 

பி�னா� ஏ� இUவா' நிகX+தி�,பதாக என(/ ேதா�ற ேவ��	. அதிக உண3Fக4 ேவைல 

ெச�வதாலா? க�பைனயி� திமி6னாலா? எ�Mைடய d�ப:	, நகாஸு	, பதவி=	, லளித:	 
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:ர��தனதா� Yைறயாட,ப�� வி�டதா?’ கதைவ திற+� பா3(கிறேபா� கிழவ3 அ@/ 

நி�' ெகா�9�+தா�, தன� கா6ய@க4 =மாரான ெவ�றி(/ தி�	.	 எ�'	, 

அ,ப9யி�லாத வைரயிW	 இ,ேபா� இ�,ப�ேபாலேவ இ�(/	 எனF	 க�பைன ெச�� 

ெகா�� கதைவ திற+தா4. கிழவ3 இ�+த இடதிேலேய உ�கா3+� ெகா�9�+தா3. 

ரனாபா� மீ��	 உ4ேள dைழ+�, “நா� ெசா�வ� காதி� வி$கிறதா?” எ�' உர(க( 

கதினா4. மீ��	 :னக� ேக�ட�. :க	 ேலசாக தி�	பிய�	 கைடவாயி� எ2சி� 

வழிவ� ெத6+த�. “மி�க	. மி�க	. மி�கதிW	 ேகவல	” எ�' அவ4 வா� 

:O:Oத�. சி' =வ3 அலமா6ைய திற+� இர�� மாதிைரகைள ஒ� .�9யிலி�+� 

எ��(ெகா�� கிழவ3 :�னா� வ+தா4. “இைத வி$@கிவி�� உ�கா3+� இ�	” எ�' 

ெசா�லிவி��, ப9யிற@கி( கீேழ வ+தா4. 

 

இ,ேபாேத ேபா�, கா6யைத :9�வி�டா� எ�ன எ�' ரனாபா�(/ ேதா�றிய�. 

இ�' இரF எ,ப9;	 அ	.F(/, பதி� எ$தேவ��	 எ�ப�	, அ+த அ+த இடதி�/ எ�ன 

எ�ன வா3ைதகைள உ�வா(கேவ��	 எ�ப�	 அவ4 மனதி� உ�வாகியி�+தன. 

 

வாச� கதைவ2 சாதிவி�� உ4ேள வ+தா4 ரனாபா�. மா9யிலி�+� ேரழி(/ வ�	 

மா9,ப9( கதைவ;	 சாதினா4. இ,ேபா� உ4ேள ஒேர இ��டாகிவி�ட�. விள(ைக, 

ேபா�டா4. இர�� ைககளிW	 ேசா,ைப dைர�( ைகவைளய�கைள( கழ�றினா4. 

:கைத( க�ணா9யி� பா3தா4. :� நைரைய உ4ேள த4ளி( க�மயிைர ேமேல 

இ$�வி�டா4. “கால	 /திைர மீ� ஏறிவ+� எ�ைன தா(/கிற�” எ�' ஆ@கிலதி� 

ெசா�லி(ெகா�டா4. “இ�பைத+� வ�ட@கA(/ :� நா� ஒ� ேபரழகி எ�ப� 

உ@கA(/ ெத6;மா?” எ�' ஒ� சைபைய, பா3� ேக�ப�ேபா� க�பைன ெச��ெகா�� 

ேக�டா4. வைளய�கைள( ைக,ைபயி� ைவ�(ெகா�� ெத�வி� இற@கினா4. 

 

இ�ப� இ�பைத+� வ�ட@கA(/ :�ன3, ரனாபா� த� தாயா3 மீராபா;ட� 

ெத�வழியாக நட+� ெச�வ� இைளஞ3 உலகி� ஒ� :(கியமான ச	பவ	. இ+த வா�,ைப 

எதி3பா3� அவ3க4 ஏமா'வ�, எதி3பாராத ேநர@களி� கிைட�வி�வ�	 இைளஞ3 உலகி� 

:(கியமான ெச�திக4. ‘எ�Mைடய ெபா(கிஷ	 எ,ப9?’ எ�' ெப�மித	 வழி;	 :க 

பாவ�டM	, ‘எ� ெபா(கிஷைத எ,ப9 உ@களிடமி�+� கா,பா�ற, ேபாகிேறேனா?’ எ�ற 

கவைல ெத6;	 :க�டM	 மீராபா� ரனாபா;ட� இைடெவளிவிடாம� நட+� ேபாவா4. 

த� ெப�ைண( க�யாண	 ெச��ெகா4ள2 சில டா(ட3கA	 இ�ஜினிய3கA	 

:�வ+�4ளன3 எ�'	, தா� இ�M	 எ+த :9;	 எ�(கவி�ைலெய�'	 மீராபா� 

அ9(க9 ெசா�லி( ெகா�9�+தா4. இ� உ�ைமயா இ�ைலயா எ�ப� ெத6யா�. ஆனா�	 

தபாலி� ரனாபா�(/( காத� க9த@க4 வ+தன. அ(க9த@கைள ரனாபாயி� தாயாேர தபா� 

ேசவகனிடமி�+� ெப�', ப9�, ச+ேதாஷ,ப�� அவ�ைற மைறவாக ைவ�(ெகா�டா4. 
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எ@க4 ஊ6� அ+த( காலதிலி�+த ெப6ய வ H��, பி4ைளகளி� அேநக3 அவA(/( காத� 

க9த@க4 எ$தியி�(கிறா3க4. ரனாபா� ஒ� ஆ@கில, பி6ைய எ�ற ெச�தி அ,ேபாேத 

அ9ப��( ெகா�9�+ததா�, ஒUெவா�வ�	 த@கA(/ ெத6+த க�ைமயான ஆ@கில 

வா3ைதகைள எ�லா	 தா@க4 எ$திய காத� க9த@களி� திணி�, அத�/ேம� த@கA(/ 

ெத6+த ஆ@கில( கவிைதகைள;	 ேச3தி�+தா3க4. இUவா' காத� க9த@கைள எ$தி;4ள 

ைபய�களி� எ+த, ைபயைன ேத3+ெத�,ப� .திசாலிதனமான� என மீராபா� D2ச3 தன� 

மனதி� ஓயாம� கண(/ ேபா�� வ+தா4. அவ4 மனதி� த� ெப�O(/ ெத6யாத ெப6ய 

பிர2சிைனயாக இ� வள3+� வ+தி�+த�. நா4 ேபாக,ேபாக இ+த, பிர2சிைனயி� தHவிர நிைல 

தள3+த�. இத�/( காரண	, ரனாபா�(/( காத� க9த@க4 எ$திய ைபய�களி� அேநக3 

த@க4 ப9,ைப :9�(ெகா�� த@க4 மாம� மகைளேயா அ�ல� அைத ெப�ைணேயா 

அ�ல� தா� தக,ப� ேத92 ேச3த ேவ' உறF,ெப�ைணேயா க�9(ெகா�� ப	பா�, 

க�கதா எ�' மைற+தா3க4. இ+த இைளஞ3களி� யாைரயாவ�, வி�:ைற நா�களி� எ@க4 

ஊ3 தி�	.	ேபா� மைனவி சகித	 மீராபா� D2ச3 பா3�வி�டா�, அ�' இரF ரனாவிட	, 

“அ+த மயி� வ H��(கார3 பி4ைள அவ� ெப�டா�9ைய( I�9(ெகா�� ேபாகிறா�, 

பா3ேத�. இைதவிட அவ� ஒ� க�@/ர@ைக( க�9(ெகா�9�(கலா	! ெவ�க	 ெக�ட 

பய�” எ�' தி��வா4. “அ	மா, அவ3 ெப�டா�9 எ,ப9 இ�+தா� நம(/ எ�ன? என(/ வ	. 

பி9(கா�” எ�பா4 ரனாபா�. “உ� .தி(/தா� யா�	 உ�ைன( க�9(ெகா4ள 

வரவி�ைல” எ�' ெகாதி,பா4 தாயா3. “அ� உ�Mைடய பிர2சிைன அ�ல; எ�Mைடய�” 

எ�' ஆ@கிலதி� பதி� ெசா�Wவா4 ரனாபா�. 

 

ரனாபா�(/ அவAைடய ெந�@கிய ேதாழிக4 பலைர,ேபா� ஆ@கில	 எ�� எ	.ஏ. 

ேசர :9யாம� ேபாயி�'. ”நா@க4 ப9� எத�/D? நH அ�லவா ப9(க ேவ��	” எ�றா3க4 

ேதாழிக4. “கட�கார@க க�வைத நH ஏ� ெபா��ப�த ேவ��	? க�வா@க; நH ப9. நா� 

ப9(க ைவ(கிேற� உ�ைன” எ�றா4 மீராபா� D2ச3. பி9வாதமா� பி.9. ப9� ஆசி6ைய 

ஆனா4 ரனாபா�. 

 

‘எ	.ஏ. ப9(க :9யாம�ேபான�தா� என� ேக� காலதி� ஆர	ப	.’ இ+த ஆ@கில 

வா(கியைத, பல தடைவ ரனாபா� பி�னா� ெசா�ல ேந3+த�. ரனாபா�(/ 

வயதாகி(ெகா�9�,ப� இ,ேபா� அவ4 :கதி� ெத6+த�. “எ�ன, ஏதாவ� பா3தாயா?” 

எ�' ெத6+தவ3க4 ேக�பைத2 சகி�(ெகா4ள :9யாம� மீராபா� D2ச3 ெவளிேய 

ேபாவைத( /ைற�(ெகா�டா4. இ+த விசா6,.களி� ேலசான ப6காச	 கல+தி�,பைத;	 

இ,ேபா� அவளா� உணர :9+த�. “எ+த டா(ட�(/	 அதி�Lட	 அ9(கவி�ைலயா 

இ�M	?” எ�' மீராபாயிட	 சக ஆசி6ையக4 ேக��(ெகா�9�+தன3. “என� தி�மணைத 

ஒ� சNக, பிர(ைஞயா(கிவி�டா�. இ� நH என(/ இைழத மாெப�	 தH@/” எ�றா4 

ரனாபா� த� தாயா6ட	. “இ,ேபாெத�லா	 நH ேப=வேத என(/, .6யமா�ேட� எ�கிற�. நH 

ேவ' யாேரா மாதி6 ேப=கிறா�” எ�றா4 மீராபா� D2ச3. 
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அேநகமாக ஒUெவா� நாA	 ரனாபா� ப4ளி(Iட	 ேபா/	 வழியி� ஜா�சைன, 

பா3,ப� வழ(க	. ப� ஆ8பதி6 :�னா� W@கிைய( க�9(ெகா�� அவ� ச+ேதாஷமாக 

நி�'( ெகா�9�,பா�. காைலயி� அவ4 ப4ளி(/, ேபா/	ேபா�, அவ� த�Mைடய 

பைழய மாட� /�9(காைர( கிள,ப :ய�' ெகா�9�,பா�. நாைல+� Iலி2 சி'வ3க4 

பி�னாலி�+� த4Aவா3க4. கா3 கிள	பிய� அதைன சி'வ3கA	 கா3 கதைவ 

திற+�ெகா�� உ4ேள சா9 ஏறி வி$வா3க4. கா3 ஒ� ரF�� =�றிவி�� வ+� ஆ8பதி6 

:� நி�/	. “அ+த2 ெச�ைக - அதி� நா� க�ட எளிைம - அ+த ஏைழ2 சி'வ3கA	 உ@கைள 

அ�னிேயா�னியமாக பாவித வித	 - அத�காக உ@கைள ேநசிேத�” எ�' ஆ@கிலதி�,  

தி�மண	 :9+த அ�' இரF ஜா�சனிட	 ெசா�னா4 ரனாபா�. “உ�ைனவிடF	 அழகாக 

இ�(கிற� உ� ஆ@கில	” எ�றா� ஜா�ச�. 

 

ஜா�சMட� வாX(ைகைய, பகி3+�ெகா4Aவ� சாதியமி�ைல எ�ப� ஒ� சில 

வார@களிேலேய ரனாபா�(/ ெத6+� ேபாயி�'. அ�றாட	 அவ� /9தா�. கிைட(/	 

ச+த3,ப@களி� எ�லா	 ந�ப3கAட� ேவ�ைட(/2 ெச�றா�. மைனவி, வ H� எM	 

உண3Fக4 அவ� ரததி� கிEசி�	 கிைடயா� எ�ப� ரனாபா�(/ உ'தியாயி�'. “நா� 

ஒ� ெபா'(கி. எ�ைன நH க��,ப�த :9யா�. நH சீமா�9 எ�றா� உ� அ	மாவிட	 ேபா� 

இ�” எ�' /9ெவறியி� க�வா� ஜா�ச�. “நH3 ஒ� எளிைமயான மனித3 எ�' நிைன� 

நா� ஏமா+� ேபா�வி�ேட�. வாX(ைக எUவளF பய@கர	” எ�றா4 ரனாபா�. “உ� 

ஆ@கிலைத நா� ெவ'(கிேற�” எ�' க�வா� ஜா�ச�. 

 

அ�' ேப@கி� அவ4 எதி3பாராத ெச�தி கிைடத�. .த�கிழைம ம��	தா� த@கதி� 

ேப6� பண	 கட� ெகா�,பா3களா	. ரனாபா� ஜFளி(கைட(/2 ெச�றா4. 

ப��2ேசைலகைள எ�� ைவ�வி��, ைகயிலி�(/	 சி' ெதாைகைய :�பணமாக( 

ெகா��வி��, ேபானா�, பி�னா� ேப@கிலி�+� பண	 ெப�' பா(கிைய அைட�, 

ேசைலகைள;	 எ��2 ெச�'விடலா	 எ�' எ�ணினா4. கைட,ைபய�க4 :�னா� 

வ+� நி�ற�	, “அ�' நா� எ��(ெகா�� ேபான மாதி6 ேசைல ேவ��	” எ�றா4. அவ4 

மன	 /'/'த�. “கடFேள, எத�காக இ,ப9 நா� ெசா�கிேற�? என(/	 .தி ேபதலி� 

வி�டதா” எ�' மனதி�/4 :O:O�( ெகா�டா4. ைபய�க4 விழி(க ஆர	பிதா3க4. 

ஒUெவா�வரா� வ+� அவைள, பா3�வி��, ேபானா3க4. “யா3ரா அ�ைண(/( 

ெகா�த�?” எ�' :தலாளி அத�ட ஆர	பிதா3. ‘நா� எ�(காத ேசைலைய எ,ப9 இவ3க4 

கா�ட :9;	? இத�/ ேமW	 இவ3கைள த�9,ப� எ�ைன,ேபா�ற ஒ� 8தி`(/ 

அழக�ல’ எ�' ரனாபா� ஆ@கிலதி� நிைன�(ெகா�ேட, “ந�லதா எைதயாவ� 

கா��@க,பா?” எ�றா4. ‘என(/ .தி ேபதலி�வி�ட�. க�பைனேய நிஜ	 எ�' ந	ப 

ஆர	பி(கிேறனா?’ ைபய�க4 ப��2ேசைலைய எ��வர அைற(/4 ெச�றா3க4. 
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“உ�ைமயி� அ,ப9 எ$தியி�(க ேவ�9ய அவசியமி�ைல. அதிW	 எ� அ�ைம அ	.F(/” 

எ�' ரனாபா� மனதி�/4 ெசா�லி(ெகா�டா4. அக8மாதா�, ப9(க ேந3+த� அ+த 

ஆ@கில( கவிைதைய. அ�.தமான கவிைத. ஒUெவா� வா3ைத;	 ைவரேதா�9� க�க4 

பதித மாதி6 இ�+த�. அதி� சில வா3ைதக4 ரனாவிட	 ஏேதா விதமான மய(கைத 

ஏ�ப�தி�'. அ+த வா3ைதகைள, பய�ப�தி ஒ� ப�டாைடைய வ�ணிதா� வ3ணைன 

மிக அ�.தமா� அைம;	 எ�' அவA(/ ேதா�றி�'. அ+த வ�ணைனைய அ�ேற - 

அ,ேபாேத - அ	.F(/ எ$�வைத அவளா� க��,ப�த :9யவி�ைல. “ெபா�லாத 

ெபாறிதா� அ�” எ�' ரனாபா� :O:Oதா4. “அ� ச6, எ�(காத ேசைலைய எ�ததாக 

நா� ஏ� ெசா�Wகிேற�. எத�காக? ரனா, ெசா�W, எத�காக?” எ�' ரனா ேக��(ெகா�டா4. 

ேசைலகைள கF�ட6� பர,பிவி�டா3க4. “எைத ேத3+ெத�,ப�? அ	., உன(/ எ� பி9(/	? 

உ� சிேநகிதிகA(/ எ� பி9(/	? உ� சிேநகிதி ஆ@கிலதி� ஒ� ேமைத; ஒ,.(ெகா4கிேறா	. 

ஆனா� .டைவ ேத3+ெத�,பதி� அவ4 ஒ� அச� எ�' அவ3க4 உ�னிட	 ெசா�W	ப9 

ஆ/மா? அ�ல� ஆ@கிலதி� ெவளி,ப�ட �சி .டைவ ேத3வி� அ$த	 ெப'கிற� 

எ�பா3களா? பி�வா(கியைத அவ3க4 ெசா�லேவ��ெமனி� நா� ேத3+ெத�(க ேவ�9ய 

ேசைல எ�? என(/ ஏ� இ�' ஆ@கில வா3ைதக4 அதி அ�.தமா� ஓ9வ�கி�றன? 

அ	.F(/ ஒ� நH�ட க9த	 எ$�வத�கான ேவைள ெந�@கிவி�டதா?” N�' ேசைலகைள 

ேத3+ெத�தா4 ரனாபா�. .த�கிழைம காைலயி� மீதி,பண	 த+� எ��(ெகா4வதா�( 

கைட:தலாளியிட	 ெசா�லி, சிறி� :�பண:	 ெகா��வி�� ெவளிேயறினா4. 

 

அ�' இரF ரனாபா� அ	.F(/ ஒ� நH�ட க9த	 எ$தினா4. அத� கைடசி பாராவி� 

“ேசைலக4 எ�� அM,பி வி�ேட�. உன(/	 உ� சிேநகிதிகA(/	. நH;	 உ� சிேநகிதிகA	 

அைத( க�9(ெகா�� க�76 :�னா� (அத� ெவளி2=வ3, க�லா� எ$,ப,ப�ட�) 

நி�பதா� க�பைன;	 ப�ணியாயி�'. ஒ�' ெசா�லி வி�கிேற�. நH உ� ேசைல(/, பண	 

அM,பினா� என(/( ெக�ட ேகாப	 வ�	. என(/ தரேவ�9ய� உ� .ைக,பட	, அ+த, 

.டைவயி�. ஐேயா! எ� சிேநகிதி(/ எ�னா� நLட	 எ�' இைள�,ேபா�விடாேத. இ@/ 

பி4ைளக4 ேதா�'(ெகா��தா� இ�(கிறா3க4. ப�வலி(/	 /ைறவி�ைல” எ�' 

எ$தியி�+தா4. 

 

தா� எ$திய க9தைத ஏெழ�� தடைவ ப9�, பா3தா4 ரனா. அவA(/ 

ெரா	பF	 பி9தி�+த�. “பாைஷ ஒ� அ�.த	. கடFேள உன(/ ந�றி” எ�றா4. 

“இ�லாவி�டா� என(/ ேவ' எ�Fமி�ைல” எ�றா4. மீ��	 க�ணா9 :� நி�' சி' 

அபிநய�ட� அ+த( க9தைத, ப9தா4. 

 

.த�கிழைம( காைலயி� ேப@/(/, ேபாகேவ��	 எ�ற சிரைதேய ரனாபா�(/ 

ஏ�படவி�ைல. 
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விகாச� – / தர ராமசாமி 

 

அ	மா க�9லி� ப��(ெகா�9�+தா4. நா� க�9ைல ஒ�9( கீேழ 

ப��(ெகா�9�+ேத�. பி+தி எ$+தி�,பைத நாM	 அ	மாF	 வழ(கமா(கி( 

ெகா�9�+ேதா	. நா@க4 சிறி� ேபாரா9, ெப�றி�+த உ6ைம இ�. Y6ேயாதயதி�/ :� 

/ளியைல :9� வி�	 த3மைத ;கா+திர@களாக( கா,பா�றி வ�	 /�	ப	. நா@கேளா 

ேநாயாளிக4. அ	மாF(/ ஆ8�மா. என(/ N��வலி. இர��ேம காைல உபாைதக4 

ெகா�டைவ. 

 

/திைர பிட6ைய உத'	 மணி2சத	 ேக�ட�. வ�9ைய, J�9யாயி�'. அ,ப9 

எ�றா� அ,பா கைட2 சாவி(ெகாைத எ��(ெகா��வி�டா3 எ�' அ3த	. க9கார	 

எ�டைரைய ெந�@கிவி�ட� எ�'	 அ3த	. இனி ெச�,. அணித�. கி`2 கி`2. ப9 

இற@கிய�	 /ைடைய, பட(ெக�' ஒ� தடைவ திற+� Nட�. /ைடயி� அ�றாட 

ஆேரா(கிய ேசாதைன அ�. 

 

கதF ேலசாக திற+த�. இைடெவளியி� பா�+த Y6ய ஒளி க�ணா9(/ழா� ேபா� 

உ�,ெப�' உய3+த�. ஒளிBணி� Bசி =ழ�கிற�. அ,பா! க�ணா, ஒ� க�, பாதி விJதி, 

J2=, ச+தன,ெபா��, அத�/ேம� /@/ம,ெபா��. 

 

“ேட� அ	பி, எ$+தி�” எ�றா3 அ,பா. 

 

நா� க�கைள N9(ெகா�ேட�. ஆX+த நிதிைர(/ வச,ப��வி�ட�ேபா� 

அைசயாம� கிட+ேத�. 

 

“ேட� எ$+தி�டா த9யா. அ,பா I,பிடறா3” எ�றா4 அ	மா. 

 

ஓர(க�ணா� அ,பா :கைத, பா3ேத�. அ� அ�பாக இ�+த�. மி��வாக இ�+த�. 

க�ைமயான B(கைத தக3�( ெகா�� ெவளி,ப�	 பாவைனயி� க�கைள திற+ேத�. 
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”ேட�, /ளி2= சா,பி���� ஆைன,பால	 ேபா” எ�றா3 அ,பா. “ேபா� ராFதைர( 

ைகேயாட கைட(/( I�9(ெகா�� வ+��. நா� ேபா� வ�9 அM,பேற�” எ�றா3. 

 

நா� அ,பா :கைத;	 அ	மா :கைத;	 மாறி மாறி, பா3ேத�. கைடயி� :� 

தின	 ராFத�(/	 அ,பாF(/	 நட+த ேமாதைல,ப�றி அ	மாவிட	 ெசா�லியி�+ேத�. 

“அவ3 இ�லாம உ@கA(/ :9;மா :9யாதா?” எ�' ேக�டா4 அ	மா. “எதைன 

வ�ஷமா2= இ+த( I�” எ�றா4. “விலகற�	 ேச�(கற�	” எ�றா4. 

 

அ,பாவி� :க	 சிவ+த�. ேமW	 சிவ+தா� N(/ dனியி� ரத	 கசி+�வி�	 எ�' 

ேதா�றி�'. 

 

“ஓண	 வ3ற�... நH கைட(/ வ+� பி�ேபா�” எ�றா3 அ,பா. ேகாபதி� உ(கிரதி� 

உத�க4 ேகாணி வலி�( கா��வ�ேபா� வா3ைதக4 ேத�+தன. 

 

“இ+த ேலாகதிேல ராFத3 ஒ�த3தா� பி�ேபாட ெத6Eசவரா?” எ�றா4 அ	மா. 

 

”வாைய N�” எ�' கதினா3 அ,பா. சேடேர�' எ�ைன, பா3(க தி�	பி(ெகா�ேட, 

“எ$+தி�டா” எ�' ஒ� அத�ட� ேபா�டா3. நா� பட(ெக�' எ$+தி�+� வி� மாதி6 

நி�ேற�. “ேபா, நா� ெசா�ன மாதி6 ெச�” எ�றா3. எ� காலி� க�9யி�(/	 ச(கரைத யாேரா 

இ$த�ேபா� ேவகமாக ெவளிேய நக3+ேத�. 

 

/திைரவ�9 கிள	.	 சத	 வாசலி� ேக�ட�. 

 

காைல( கா6ய@கைள, ப	பரமாக2 ெச�� :9ேத�. எ�ன ='=',.! வழ(கதி�/ 

மாறாக அைர நிஜா�(/ேம� ேவ�9ைய( க�9, :$(ைக2 ச�ைட;	 அணி+� ெகா�ேட�. 

இர��	 ேச3+� ச�' ெத	பாக எ�ைன, ேபசைவ(/	 எ�' ஒ� ந	பி(ைக. அ,பாமீ� 

வழ(கமாக வ�	 ேகாப	 அ�' வரவி�ைல. வ�த:	 இ�ைல. ெகாEச	 பி6ய	Iட கசிவ� 

ேபா� இ�+த�. பாவ	, ஒ� இ(க�9� மா�9(ெகா��வி�டா3. :�ேகாபதி� :றி�, 

ேபசிவி�டா3 ராFத6ட	. சிறி� சா+த	 ெகா�9�(கலாேம எ�' ெசா�லலா	. அவ3 ஒ� 

:�ேகாபி எ�றா� சிறி� சா+த	 ெகா�9�(கலா	. :�ேகாபேம அவ3 எ�றா� எ,ப9 சா+த	 

ெகா4ள :9;	? இ+த மன,பி�ன� த+த /Bகலதி�, அ	மா :� ெச�' அவ4 :கைத, 
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பா3�, “:� ேகாபேம அவ3 எ�றா� எ,ப9 சா+த	 ெகா4ள :9;	?” எ�' ேக�ேட�. அ	மா 

சி6தா4. ம'கண	 சட(ெக�' :கைத( க�ைமயா(கி(ெகா��, “ெரா	ப இல�சண	தா�. 

.தி;4ள பி4ைள எ�றா� ராFதைர( I�9( ெகா�� கைட(/, ேபா” எ�றா4. 

த�ெநEசி� மீ� வல� ைகைய ைவ�(ெகா�� “அவ3 எ�ன ேபசியி�+தாW	 அத�காக நா� 

வ�த,படேற�M ெசா�W” எ�றா4. 

 

நா� ேபா� /திைரவ�9யி� ஏறி(ெகா�ேட�. 

 

ஓண	 வி�பைனைய ராFத3 இ�லாம� சமாளி(க :9யா� எ�'தா� என(/	 

ேதா�றி�'. அவ3 மாதி6 யாரா� கண(/, ேபாட:9;	? மன(கண(கி� ஒ� மி�ன� ெபாறி 

அவ3. அவ�	 ச6, வ6ைசயாக ஐ+� ேப3 உ�கா3+� காகிததி� I�9( கழி,ப�	 ச6. மனித 

Nைளயா அ�! அமாMLய	. பி�ேபா�	 ப/தியி� I9நி�/	 வா9(ைகயாள3க4 பா3� 

விய(/	 அமாMLய	. ஆ2ச6யதி� வி(கி�, ேபா� “மMஷ ெஜ�ம	தானா இ�!” எ�' 

பல3 வா�வி�� ேக�9�(கிறா3க4. “காதாேல ேக�ேடஇ,ப9 ேபா�றாேர மMஷ�; க�ணா� 

பா3(க :9Eசா எ,ப9, ேபா�வாேரா?” எ�' ேக�9�(கிறா3க4. இதைன(/	 8I� ப9,. 

Nணா	 கிளா8. கைடைய, ெப�(கி, பா� வி6� த�ணH3 ைவ(/	 ேகாமதிையவிட வ�ஷ	 

ப9,.( /ைறF. 

 

 

அ�' இதமாகதா� ேப2= ெதாட@கி�'. “கடைன இ,ப9 ேமேல ஏதி�ேட ேபானா 

எ,ப9 ராFத3? ெதாைக ஏகமா ஏறி,ேபா2ேச” எ�றா3 அ,பா. தன(/ ேவ�9ய 

�ணிகைளெய�லா	 ெபா'(கி த�ப(கதி� /வி� ைவ�(ெகா��வி�� அத�பி� கட� 

ேக�ட� அ,பாF(/, பி9(கவி�ைல எ�' ேதா�றி�'. “எ�ன2 ெச�ய2 ெசா�றH@க ஐயா? வ H� 

:$(க ெபா�ைடக. மக�க Iறி�ேல. மா,பி4ைளக Iறி�ேல. மக நாW. ம�மக நாW. ேபதிக 

எ��. ேபர�க எ��. எதைன ஆ2=? ஆA(ெகா�O எ�தாW	 ெதாைக ஏறி, ேபா/ேத” 

எ�றா3 ராFத3. ராFத6� :கைத அ,பா I3+� பா3�( ெகா�9�+தா3. ‘இள(கார	 

ெகாEச	 I9,ேபா2=. அத ம��,ப�தி( கா�டேற� இ,ேபா’ எ�' அவ3 தன(/4 

க'வி(ெகா4வ�ேபா� இ�+த�. “ேகால,பா, �ணி(/ பி� ேபா��( க�9 த+��” எ�றா3 

ராFத3. தா� ச	மத	 த�வத�/:� அவேர எ��( ெகா�� வி�வதா? அ,பாவி� :க	 

சிவ+த�. “இ+த தவா கட� தர ச+த3,ப	 இ�ைல” எ�றா3 அ,பா. /ரலி� க�ைம ஏறி இ�+த�. 

“அ,பD�னா ந	ம உறF ேவ�டா	Mதாேன ைஜயா ெசா�றH@க? /�D, எ�ென ஊ�ல 

ெகா��ேபா� ேச3��” எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட எ$+தி�+தா3 ராFத3. ேகாமதி, 

ராFத6� வல� ைகைய தன� இட� ேதாளி� B(கி ைவ�(ெகா�ட�. ப9 இற@கி�'. 

ராFத�	 ப9யிற@கினா3. கைட சா�	ேபா� ஒUெவா� நாA	 ‘வேர� ஐயா’ எ�' அ,பா 
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இ�(/	 திைசைய, பா3� ராFத3 /	பி�வ� வழ(க	. அ�' அவ3 விைட ெப�'( 

ெகா4ளவி�ைல. அதாவ� விைடெப�'( ெகா��வி�டா3. 

 

ேகாமதிைய( I�9(ெகா�� ராFத3 வ H��(/, ேபாகலா	 எ�' நா� ேயாசிேத�. 

அ,ப92  ெச�தா� ராFத3 மனதி� இ�(/	 ெவ(ைக ச�' தணி;	 எ�' என(/ 

ேதா�றி�'. ஆனா� ேகாமதி வ H�9� இ�ைல. “ராFத3 வரேல�M ெசா�லி�டா�. இ,பதா� 

ேபா/� ேகாமதி கைட(/” எ�றா4 அவ4 தாயா3. 

 

ேதா,ைப( /'(காக தா�9, ச+� வழியாக dைழ+�, ராFத6� வ H�� :�னா� 

ேபா� நி�ேற�. ஓ�� வ H�. தணி+த Iைர. :� :�றதி� வல�ப(க	 கிண'. காைர, J2= 

இ�லாத ைக,பி92 =வ3 இ9+� கிட+த�. =வ6W	 கிண�ைற2=�றி தளதிW	 ெவ�ெவ� 

பாசி .=.=ெவ�'. வ H�9�:� ெவ��( க� ப9க4. நிைலயி� சா(/ வி6,. ெதா@கி( 

ெகா�9�+த�. 

 

“அ	பி வ+தி�(ேக�” எ�ேற� நா� உர(க. 

 

ஒ� சி'மி ெவளி,ப�டா4. இர�ைடயி� ம�ெறா�' எ�' ேதா�றிய இ�ெனா� 

சி'மி;	 அவ4 பி�னா� வ+தா4. உ4ேளயி�+� “யார	மா?” எ�' ராFத6� /ர� ேக�ட�. 

 

“நா�தா� அ	பி” எ�ேற�. 

 

“வா, வா” எ�றா3 ராFத3. உ�சாகதி� ெகா,பளி(/	 /ர�. 

 

நா� ப�தாைவ த4ளி(ெகா�ேட உ4ேள ேபாேன�. சாணி ெம$கிய தைரயி� வ8தா 

மாதி6 ராFத3 ச,பண	 I�9 உ�கா3+� ெகா�9�+தா3. இ� கர@கA	 அ+தரதி� 

உய3+தி�+தன. “வா, வா” எ�' வா� அர�றி(ெகா�ேட இ�+த�. நா� அவ3 :�னா� ேபா� 

:��(/தி நி�ேற�. �ழாவிய கர@க4 எ� மீ� ப�டன. க�க4 மல@க மல@க விழிதன. 

எ�ேறா இழ+� வி�ட ஜHவ ஒளிைய மீ��	 வரவைழ(க அைவ �9,ப�ேபா� இ�+தன. எ� 

ேதா4ப�ைடைய அ$தி எ�ைன த�ப(கதி� இ$� உ�கார ைவ�(ெகா�டா3 அவ3. 

உண32சி வச,ப�டதி� அதிக	 ெநகிX+�வி�ட� ேபா� இ�+த�. 
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“இ�னி(/ எ�ன, ேவ�9 க�9(கி�டா,ல!” எ�றா3. 

 

“ேதாணி2=” எ�ேற�. 

 

“எ�ன கைர?” 

 

“/�டEசி.” 

 

“ஐய3 மாதி6ேய. பா(கF	 ஐய3 மாதி6ேய இ�(ேக�M கைட,ைபய�க ெசா�வாMக. 

என(/தா� ெகா�� ைவ(கல பா(க.” இ,ப92 ெசா�லிவி�� எ� க�ன	, க$�	, நா9, 

வா�, N(/, க�, ெந�றி, கா� எ�லா	 தடவி, பா3தா3. “எ�லா	 கண(கா வ2சி�(கா�” 

எ�' ெசா�லிவி��2 சி6தா3. 

 

வ+த விஷயைத2 ெசா�ல இ�தா� ச+த3,ப	 எ�' ேதா�றி�'. ஆனா�, க�O(/ 

ெத6யாத ஒ� ைக ெம�னிைய, பி9�(ெகா�9�(கிற�. நா(/ .ரள ம'(கிற�. 

 

“அ	மா...” எ�' ேப2ைச ெதாட@கிேன�. 

 

ராFத3 /'(கி��, “எ,ப9 இ�(/ அவ@கA(/ உட	.?” எ�றா3. 

 

”அ,ப9ேயதா�” எ�ேற�. 

 

”ந	ம�ட B�வைள க�ட@கதி6 ேலகிய	 இ�(/. இ$,.(/ அ�(/ ேமேல ம�+� 

இ�ேல. ஐய�(/ .�9 ேமேல இ@கிaLல எ$தியி�(கO	. ந	மகி�ட இ@கிaL இ�ேல. 

ம�+�தா� இ�(/” எ�' ெசா�லி வி��, ெப6தாக2 சி6தா3. 

 

விஷயைத2 ெசா�ல இ�F	 ந�ல த�ண	. 
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“அ	மா உ@கைள( கைட(/( I�9�� ேபாக2 ெசா�னா. அ,பா ஏதாவ� :�பி�னா 

ேபசியி�+தாW	 அ�(காக அ	மா வ�த,படறதாக2 ெசா�ல2 ெசா�னா. த,பா 

எ��(க,படாதா	. த�ட,படா��M	 ெசா�னா” எ�ேற�. 

 

ராFத6� :க	 பரவசதி� மல3+த�. இ� கர@கைள;	 ேமேல உய3தி, “தாேய நH 

ெப6ய மMஷி” எ�' Iவினா3. “எ$+தி�, இ,பேவ ேபாேறா	 கைட(/” எ�றா3. 

 

அ+த வ�ட	 ஓண	 வி�பைன ந�றாக இ�+த�. ப� உ�சாகமாக இ�+தா3 ராFத3. 

த�ைன2 =�றி :�9 ேமா�	 கைட, ைபய�கைள எ,ேபா�	ேபா� அனாயாசமாக2 

சமாளிதா3. அபிம�; த�ன+தனியாக, ேபா6�ட� ேபா� இ�+த�. �ணியி� அளF	 

விைல;	 காதி� வி$+த ம'கண	 விைட ெசா�கிற� வா�. எ�ன ெபாறி Nைள(/4 

இ�+தேதா அ+த ெத�வ�(/தா� ெவளி2ச	. விைட ெசா�ல ஒ� கண	Iட 

ேதைவயி�லாத அ+த, ெபாறி எ�ன ெபாறிேயா? பதினா' அயி�ட@கA(/, ெப�(கி 

வ6ைசயாக விைட ெசா�லி வி��, “அயி�ட	 பதினா', I��ெதாைக Pபா 1414, ைபசா 25” 

எ�' I'	 அ+த, ெபாறிைய மனித Nைள எ�' எ,ப92 ெசா�ல :9;	? அUவளF	 

க�	பலைகயி� எ$தி,ேபா�9�+தா�Iட, பா3�(I�ட என(/ அைர மணி ேநர	 பி9(/	. 

இ@ேகா விைட மி�ன� அ9(கிற�. ஒ� பிச/ வி$+ததி�ைல அ�' வைரயிW	. 

 

அ	மா ெசா�லியி�+தா4. :�ென�லா	 அ,பா இரவி� க� விழி� ராFத6� 

விைடகைள2 ச6 பா3,பாரா	. “�4ள� ெகாEச	 I9,ேபா2= அ+த மMஷM(/. ெர�� 

த,ைப( க��பி92= ஒ� த�� த�9 ைவ(கO	” எ�பாரா	. ஆனா�, இரவி� க� 

விழித�தா� மி2ச	. ஒ� தவைற( Iட க��பி9(க :9யவி�ைல அ,பாவா�. 

 

ஒ� நா4 ஓ3 ஒ�ைற(காைள வ�9 கைட :�னா� வ+� நி�ற�. :�M	 பி�M	 

ெவ4ைள, ப�தா ேபா�� N9( க�9ய வ�9. வ�9(/4 இ�+� ‘ஓ’ெவ�' ெப�களி� 

ஓல	. /E= /Aவா�களி� கத�க4. 

 

“ந	ம w��, ெபா�ைட, ப�டாள	 இ�லா வ+தி�(/” எ�றா3 ராFத3. 

 

ராFத6� வ H� ஏலதி�/ வ+� வி�டதா	! சாமா�கைள B(கி ெவளிேய 

வ H=கிறானா	 அமீனா. 
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“என(/ எ�ன ெச�யO	M ெத6யலிேய, ஆ�டவ” எ�' கதறினா3 ராFத3. 

 

/ழ+ைத மாதி6 அழ ெதாட@கி வி�டா3. அ,ப9 அவ3 அ$� ெகா�9�+தேபா�, கைட2 

சி,ப+தி ேகால,ப� பி�Wட� வ+�, “13 Pபா 45 ைபசா; 45 மீ�ட3 70 ெச�9 மீ�ட3” எ�றா�. 

அ$ைகைய நி'தி வி�� “எ$தி(ேகா, 614 Pபா 66 ைபசா” எ�றா3 ராFத3. இ,ப92 

ெசா�லிவி�� அ,பா இ�+த க�லா, ெப�9 ப(க	 தி�	பி, “ஐயா, வ�9;	 :தWமா ஐயாயிர	 

Pபா�(/ ேம� ேகா3�9ேல க�டOேம.... நா� எ@ேக ேபாேவ� பண�(/” எ�' கதறினா3. 

 

ராFத�	 அ,பாF	 /திைரவ�9யி� வ(கீைல, பா3(க2  ெச�றா3க4. 

 

அ�த நா4 ராFத3 கைட(/ வரவி�ைல. ெச�9யா3 ஜFளி(கைடயி� அவ3 பி� 

ெசா�லி( ெகா�9�,பைத த� க�ணா� க�டதாக( ேகால,ப� அ,பாவிட	 ெசா�னா�. 

 

“எ�ன அநியாய	! இ,பதாேன அவ�(காக ேகா3�ல பணைத( க�9�� வேர�. காைல 

வா6வி���டாேர ந�றி ெக�ட மMஷ�” எ�' கதினா3 அ,பா. 

 

கைட( ேகால,பM(/ மிதமிEசிய ேகாப	 வ+�வி�ட�. “கண(/, ேபாட ெத6;ேம 

தவிர, அறிFெக�ட ெஜ�மமி�ேல அ�” எ�றா�. “இேதா ேபா� தரதர�M இA�(கி�� 

வாேற�” எ�' ைச(கிளி� ஏறி2 ெச�றா�. 

 

அ,பா ேசா3+� தைரயி� உ�கா3+� வி�டா3. அவ3 வா� .ல	ப ெதாட@கிவி�ட�. 

“ெரா	ப, ெபா�லாத� இ+த ேலாக	” எ�றா3. “ெபத தாைய ந	ப :9யா� இ+த( காலதிேல” 

எ�றா3. 

 

சிறி� ேநரதி� ேகால,ப� தி�	பிவ+தா�. ைச(கி4 ேக6ய6� உ�கா3+� 

ெகா�9�(கிறா3 ராFத3! 

 

ராFதைர( க�லா :�னா� ெகா��வ+� நி'தினா� ேகால,பா�. 
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“.தி ேமாச	 ேபாயி�ேட� ஐயா” எ�றா3 ராFத3 இ� ைககைள;	 I,பியப9. 

 

“உ	ம ெகா�ட	 அட@கற கால	 வ�	” எ�' அ,பா கதினா3. 

 

“அ,ப92 ெசா�லாதH@க ஐயா.... ேவைல(/ வா, நா� பண	 க�டேற�M ெசா�னா3 

ெச�9யா3. .தி ேமாச	 ேபாயி�ேட� ஐயா” எ�றா3 ராFத3. 

 

“உ	ம ெகா�ட	 அட@கற கால	 வ�	” எ�' மீ��	 ெசா�னா3 அ,பா. 

 

ஆ2ச6ய	தா�, அ,பாவி� வா(/, பலித�ேபா� கா6ய	 நட+த�. அ+த தடைவ 

ெகா4:தW(/ ப	பா� ேபா�வி�� வ+தி�+த அ,பா, ஒ� சி' மிஷிைன அ	மாவிட	 

கா�9னா3. “இ� கண(/, ேபா�	” எ�றா3. 

 

“மிஷினா?” 

 

“ேபா�	” எ�றா3 அ,பா. 

 

அ	மா ஒ� கண(/2 ெசா�னா4. அ,பா பிதா�கைள அ$தினா3. மிஷி� விைட 

ெசா�லி�'. 

 

நா� காகிதைத எ��, ெப�(கி, பா3ேத�. “விைட ச6தா� அ	மா” எ�' கதிேன�. 

 

“ராFத3 Nைளைய மிஷினா ப�ணி�டானா?” எ�' ேக�டா4 அ	மா. 

 

நா� அ�' JராF	 அைத ைவ� அைள+� ெகா�ேட இ�+ேத�. இரF B@/	ேபா� 

Iட ப(கதி� ைவ�( ெகா�� B@கிேன�. ஆக( கLடமான கண(/கைள எ�லா	 அத�/, 

ேபா�ேட�. ஒUெவா�'(/	 விைட ச6யாக2 ெசா�லி�' அ�. ேகாமதி ெசா�ன� நிைனF(/ 

வ+த�. ‘தாதா எ,ப9 நிமி�ல ேபாடறH@க கண(ைக?’ எ�' ேக�டதா	 ேகாமதி. ‘Nைளயி� 



379 

 

NO நர	. அதிக,ப9யாக இ�(/’ எ�றாரா	 ராFத3. அ+த அதிக,ப9யான நர	.க4 எ,ப9 

இ+த மிஷிM(/4 வ+தன? ஆ2ச6யைத எ�னா� தா@கி(ெகா4ள :9யவி�ைல. 

ேகாமதியிட	 ெகா��ேபா�( கா�9ேன�. ேகாமதி;	 மாறிமாறி( கண(/, ேபா��, பா3த�. 

“என(/	 ச6யா வ�ேத” எ�ற�. “தாதாைவ விட இ� ெபா�லாத�” எ�ற�. 

 

ஒ�நா4 மாைல. ராFத3 விைட ெசா�லி( ெகா�9�+த ேநர	. ேகாமதி 

பாவாைடயி�மீ� கா�/ேல�டைர ைவ� விைடகைள2 ச6பா3�( ெகா�9�+த�. 

த�ைனயறியாம� ஒ� தடைவ “ச6தா� தாதா” எ�ற�. “நHயா ெசா�ற� ச6�M?” எ�' 

ேக�டா3 ராFத3. “கண(/, ேபா��தா� ெசா�ேற� தாதா” எ�ற� ேகாமதி. “இ,ேபா 

ேபாடேற� ெசா�W” எ�' ராFத3 ஒ� கண(/, ேபா�டா3. ேகாமதி விைட ெசா�லி�'. 

இ�ெனா� கண(/. அத�/	 விைட ெசா�லி�'. 

 

ெவளிறி, ேபா�வி�ட� ராFத3 :க	! 

 

“ஆ�டவேன, இ+த Nட ெஜ�ம�(/ ஒ� Y2=ம:	 விள@கலிேய” எ�' கதறினா3 

ராFத3. 

 

“நா� ேபாடேல தாதா. இ+த மிஷி� ேபா��” எ�ற� ேகாமதி. கா�/ேல�டைர 

தாதாவி� ைகயி� திணித�. 

 

கா�/ேல�டைர வா@கிய தாதாவி� ைக ந�@கி�'. விர�க4 பதறின. அைத :�M	 

பி�M	 தடவி, பா3தா3. “இதா கண(/, ேபா��?” எ�' தி�	ப தி�	ப( ேக�டா3. “ஆமா” 

எ�ற� ேகாமதி. “நHேய வ2=(ேகா” எ�' அைத தி�,பி( ெகா�தா3. 

 

அத�பி� அ�' ராFதரா� ேபச:9யவி�ைல. அவ�(/ வாைய( ெக�9வி�ட�. 

உடலைசFIட இ�ைல. 8த	பி�, ேபா� =வ6� சா�+� ெகா�9�+தா3. அ�' நாM	 

ேகாமதி;	 தா� மாறிமாறி பி� ேபா�ேடா	. நH�ட ேநர	 கழி� தாதாவி� ெதாைடைய 

ேநா�9, “ஏ� தாதா ேபசமா�ேட@/றH@க?” எ�ற� ேகாமதி. அத�/	 அவ3 பதி� 

ெசா�லவி�ைல. 
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நைட,பிண	 ேபா� ஒUெவா� நாA	  ராFத3 கைட(/ வ+� ேபா�(ெகா�9�+தா3. 

சி6,., ச+ேதாஷ	, இட(/, கி�ட�, /த� எ�லா	 அவைரவி�� உதி3+� ேபா� வி�9�+தன. 

/ர� இற@கி, ேபா�வி�ட�. உட	.Iட ச�' இைளத�ேபா� இ�+த�. 

 

அ,பா அவைர பி� ேபாட2 ெசா�லேவ இ�ைல. 

 

ஒ�நா4 பி�பக� ேநர	. கைட கலகல,பாக இ�+த�. :�க� ெவ�9யி�+த 

�ணிகA(/ நா� கண(/, ேபா��2 ெசா�லி( ெகா�9�+ேத�. ந�வி� “இ+தா,பா நி�W” 

எ�' /'(கி�டா3 ராFத3. 

 

:�க� ெசா�வைத நி'திவி�� ராFத3 :கைத, பா3தா�. 

 

“பா,ளி� எ�ன விைல ெசா�ேன?” 

 

“மீ�ட3 15 Pபா 10 ைபசா.” 

 

“த,.. பீைஸ எ��,பா�. 16 Pபா 10 ைபசா.” 

 

அ,பா எ$+தி�+� ராFத3 ப(க	 வ+தா3. 

 

பீைஸ, பா3த :�க� :க	 ெதா@கிவி�ட�. “நH@க ெசா�ன�தா� ச6” எ�றா�. 

 

“ப� மீ�ட3 ெகா�தி�(ேக. ப� Pபா� ேபாயி�(/ேம. ஐய3 :தல அ4ளி ெத�Fல 

ெகா�டவா வ+தி�(ேக?” எ�' அத�9னா3 ராFத3. 

 

”உ@கA(/ விைல ெத6;மா?” எ�' ேக�டா3 அ,பா. 
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“ஒ� ஞாபக	தா� ஐயா” எ�றா3. 

 

“எ�லா�(/	?” எ�' ேக�டா3 அ,பா. 

 

“ஆ�டவ� சித	” எ�றா3 ராFத3. 

 

“ஆக சி�ன டவ� எ�ன விைல?” எ�' ேக�டா3. 

 

“4 Pபா 10 ைபசா.” 

 

“ஆக, ெப6=?” எ�' 

 

“36 Pபா 40 ைபசா.” 

 

அ,பா ேக��(ெகா�ேட ேபானா3. 

 

பதி� வ+�ெகா�ேட இ�+த�. 

 

ஆ2ச6யதி� வி6+� ேபாயி�' அ,பாவி� :க	. ந	ப :9யவி�ைல அவரா�. நH�ட 

ெப�N2= வி�டா3. ெப�N2=(கைள அட(க :9யவி�ைல. 

 

“அ,பD�னா ஒ�O ெச�;	. பி� ெசா�லற2ேச விைல ச6யாயி�(கா�M 

பா�(/	” எ�றா3 அ,பா. 

 

“:9Eச வைரயிW	 பா3,ேப� ஐயா” எ�றா3 ராFத3. இ,ப92 ெசா�லிவி�� 

தைலைய B(கி “ஐயா, மி�சார( க�டண	 க�9�ேடளா? இ�னி(/ தாேன கேடசி நா4” 

எ�றா3. 
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“ஐேயா, க�டலிேய!” எ�' ெசா�ன அ,பா, “ேகால,பா” எ�' I,பி�டா3. 

 

“இ�னி(/ அவ� வரலிேய ஐயா” எ�றா3 ராFத3. 

 

“உம(/ எ,ப9 ெத6;	?” எ�' ேக�டா3 அ,பா. 

 

“ஒUெவா�த�(/	 ஒ� /ர� இ�(/. ஒ� மண	 இ�(/. இ�னி(/ அவ� /ரW	 

இ�ேல, மண:	 இ�ேல.” இ,ப92 ெசா�லிவி��, “:�கா” எ�' I,பி�டா3 அவ3. 

 

:�க� வ+தா�. 

 

“ேந� இவ� ஒ� வா9(ைக(/ ெர�ைட ேவ�9 இ�ைல�M ெசா�னா�. க�9;@க 

ஐயா” எ�றா3 ராFத3. 

 

“எ�ன ெசா�றH3M .6யைலேய” எ�றா3 அ,பா. 

 

“ஐயா, ப� ேவL9(/ விைல ேபா�� வ2சீ@க. ஏA ேவ�9தாேன விதி�(/. மீதி NO 

இ�(கOமி�ேல?” எ�றா3. 

 

அ,பா ேவL9ைய எ��(ெகா�� வர2 ெசா�னா3. 

 

N�' ச6யாக இ�+த�. 

 

ராFத3 த� /ரைல2 ச�'( ேகாணலாக மா�றி( ெகா��, “:�க, ெப�மாேன, 

இ�(கறத இ�ைல�M ெசா�லி ஆைள ைநசா அM,பி ைவ(கிறHேர... வியாபார�(/ உ(கா+� 

இ�(ேகாமா, இ�ல த3ம�(/ உ(கா+� இ�(ேகாமா?” எ�' ேக�டா3. 
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அ�' மாைல பி�ேபா�	 ப/தியிலி�+� அ,பாவி� ப(க	 ேபா� உ�கா3+�ெகா�டா3 

ராFத3. 

 

”உ@க ப(க�ேல இ�+தா இ�M	 ெகாEச	 உபேயாகமா இ�,ேப� ஐயா” எ�றா3. 

அத�பி� “உ@க மி�விசிறிேய சித I�9 ைவ2சா அ9ேயM(/	 ெகாEச	 கா� வ�	” 

எ�றா3. 

 

அ,பா மி�விசிறிைய( I�9ைவ(க2 ெசா�னா3. 

 

“வ�மானவ6 :�பண	 க�ட நா4 ெந�@/ேத ஐயா. ஆ9�டெர பா(க ேவ�டாமா?” 

எ�' ேக�டா3 ராFத3. 

 

“பா(கO	” எ�றா3 அ,பா. 

 

கைட சா�	 ேநர	. 

 

”ஐயா, அ	மாF(/ ம�+� வா@கO	M ெசா�ன H@கேள... வா@கி�D@களா?” எ�' 

ேக�டா3. 

 

“வா@கேற�” எ�றா3. 

 

சாதிய கைடயி� J��(கைள இ$�, பா3�( ெகா�9�+தா3 அ,பா. 

 

“ஐயா, தாயா�(/ திதி வ���M ெசா�லி�9�+தH@கேள. :�க� கி�ட ெசா�னா 

ேபாற பாைதயிேல .ேராகித3கி�ட ஒ� வா3ைத ெசா�லி�வானி�ேல” எ�றா3. 

 

“ெசா�ேற�” எ�றா3 அ,பா. 
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கைட2 சி,ப+திக4 ஒUெவா�வராக( கைல+� ேபா�( ெகா�9�+தா3க4. 

 

ேகாமதி, தாதாவி� ைகைய B(கி ேதாளி� ைவ�(ெகா�� நகர ெதாட@கி�'. 

“தாதா, இனிேம கண(/, ேபாட வரேவ மா�D3களா?” எ�' ேக�ட� அ�. 

 

“இ,ேபா இ,ராஹி	 ஹச� ராFத3 கண(/ மிஷி� இ�ேல. மாேனஜ3. ஆ�டவ� 

சித	” எ�றா3 ராFத3. 
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�ய – ேகாபி கி9Rண� 

 

அதிகாைலயிலி�+ேத பலத மைழ. ெச�ைன அ�ேக .யலா	. 

 

ெதாழி�சாைல ேநர	 :9+�, த4ளி,ேபாட :9யாத ஒ� :(கியமான விஷயைத, 

ப�றி சக ஊழிய3 /தர உ�லா பா�சாFட� ேபச,  அவர� இ�லதி�/2 ெச�', ேபசி 

:9�வி��, =மா3 ஒ�ப� மணியளவி� த� வ H�ைட ேநா(கி, .ற,ப�டா� ஏ(நா. 

ைந+�ேபான, பிதா�க4 எ�ைற(ேகா ெதறி�, அைவ இ�லாத நிைலயி�, ேஸஃ,9 

பி�கைள, ேபா�� ஒ�வாறாக மைழ(ேகா�ைட அணி+� ெகா��, ெதா,பி ெதாைல+�ேபா� 

ெவ/ மாத@க4 ஆகியி�+�	, அைத வா@காதி�+த அசிரைதயி� த�டைனயான 

தைலநைனதைல அMபவி�( ெகா�ேட வ H�ைட ேநா(கி நட+�ெகா�9�+தா�. 

ெதாழி�சாைலயி� ஒ� /,ைப( Iைட அ�ேக கிட+த சி' ��� மைழதா4 ஒ�ைற எ�� 

பதிர,ப�தி ைவதி�+தா�. வழியி� ஒ� கைடயி� .திதாக ச+ைதயி� அம3(கள,ப�தி( 

ெகா�9�+த ‘ெநௗ’ சிகெர� ஒ� பா(ெக�ைட;	 ஒ� வதி,ெப�9ைய;	 வா@கி 

மைழதாளி� =�றி ைவ�(ெகா�டா�. இர�� ெம$� வ3திகைள;	 வா@கி2 ச�ைட, 

ைபயி� ேபா��( ெகா�டா�. ந�ல நா�களிேலேய அ9(க9 தைட,ப�	 மி�சார	 மைழயி� 

சீராக இய@/	 எ�' ெசா�வத�கி�ைல. /ழ+ைத(/ இ� தின@களாக ெவ�ெவ�,பான 

ஜூர	. ம�+�(கைட ஒ�றி� மாதிைர இர�ைட வா@கினா�. 

 

ஜூரதா� அவதி,ப�	 /ழ+ைதைய ஏேதா ஒ� வைகயி� ச+ேதாஷ,ப�தி 

உ�சாக�ட� இ�(க2 ெச�ய ேவ��	 எ�' ேதா�றேவ, ஒ� கைடயி� கா�ப`8 மி�( 

சா(கெல� ஒ�ைற வா@கினா�. சிகெர� ஒ�ைற, ெப�9யிலி�+� கவன�ட� உ�வி மைழ2 

ெசா��(களிலி�+� அைத அைர/ைறயாக ஒ�வா' கா� ைககைள( /வி�, ப�ற 

ைவ�வி�� நட+� ெகா�9�+தா�. வ H�ைட அைடய இ�M	 ஒ� ெடா(/2 ச+ைத;	, ஒ� 

நH�ட ச+ைத;	, இர�� சி' ச+�கைள;	 கட(க ேவ��	. 

 

வழியி� ஒ� மளிைக( கைட. வ H�9� கா,பி, ெபா9. ச3(கைர காைலயி� ெகாEச	தா� 

மீத	 இ�+த�. ,P `ஃபி�ேப( கா,பி, ெபா�டல	 ஒ�ைற;	 250 கிரா	 ச3(கைரைய;	 

ெகா�(/மா' கைட, ைபயனிட	 ெசா�லிவி�� சிகெர�ைட உறிEசி .ைகைய ெவளித4ளி( 

ெகா�9�+தா�. அ�கி� ஒ� ந�வய� மாமி. அவ4 :க	 ேகாணினா4. “ஸா6 மாமி” - 

ம�னி,.( ேகா6, கா�வாசிதா� .ைகதி�+த சிகெர�ைட( கீேழ ேபா�� ந=(கினா�. 
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வ H�9� மிக அ�காைமயி� வ+த�	 ேந�' நட+த ஒ� ச	பவ	 நிைனF(/ வ+த�. 

அவ� வ H��(/ நா�/ வ H� த4ளி ஒ� வ H�9� :� கி�டத�ட ெத�வி� :$ 

அகலைத;	 அைடதப9 ஒ� ெப6ய ேகாலைத ஒ� ெப�மணி ேபா��( ெகா�9�+தா4 

லயி�. ஏகநா கவனமாக( ேகால(ேகா�க4, .4ளிக4 :தலியைவகைள தவி3�, 

ஏடாIடமாக( கா� ைவததி� கீேழ சாய,ேபா�, ஒ�வா' =தா6�(ெகா��, ேகாலதி� 

ேம� கா� பாவாம� சிரைத;ட� தா�9 நட+� கட+தா�. 

 

மணி ேதாராயமாக 9.30. “காைலேல வ H�ெட வி��( ெகள	பினா வ H�� ஞாபகேம 

இ�(கறதி�ைல ஒ@கA(/( ெகாEச@Iட. நா� ஒ�தி இ�(ேக@கற ெநென,ேப 

ஒ@கb(/2 =தமா மற+தா2=�Mதா� ேதா�ற�. நH@க சீ(கிர	 வரO	M நா� ேவ�டாத 

ெத�வ@க இ�ெல” ேஸானா ெபா6+� த4ளினா4. “ஆனா, இ�ெண(கி எ�ன விேசஷ	? நா� 

சீ(கிர	 வரO	M சாமி@கைள ேவ�9(கற அளF(/ என(/ எ�ன திD3 :(கிய�வ	?” - 

இ� ஏ(நா. “ஒ�Oமி�ெல, ெசா�ேற�.” “எ�ன வ H��(கார	மா ஏதாவ� கதினாளா?” - 

“இ�ெல.” “மளிைக(கார� பா(கி(காக வ+� ேக��( கதினானா?” “இ�ெல.” “ேவெற�ன 

ெசா�ேல�.” ேஸானாவி� :கதி� கலவர:	 பரபர,.	 அவசர:	 /9ெகா�9�+தைத 

ஏகநாதா� க��ெகா4ள :9+த�. கணவைன2  ச+ேதாஷதிலாX�	 ெச�தி ேபா�ற 

எ�Fமி�ைல எ�' அவனா� ஊகி(க :9+த�. சராச6கA(/2 ச+ேதாஷ	 எ�பேத ஒ� 

அ6தான விஷய	. அ� அவM(/ ஒ� அMபவJ3வமான நிஜ	. “நH@க ெமாத�ெல ைககா� 

அல	பி�� வா@க. ெவளிேய ேபாக ேவணா	. இ+த மைழ2 சனிய� ேவெற நி�M ெதாைலய 

மா�ேட@கற�.” ேஸானா ெசா�னப9 சைமய�க�9� :�ப/தியி� :க	, ைககா� 

அல	பி(ெகா��, தைலைய �வ�9(ெகா�� ஏகநா நா�காலியி� அம3+� ெகா�டா�. 

 

ேஸானா ஏகநாதி� மைனவி. ெபயைர, ேபாலேவ த@கமானவ4. மணமான .திதி� 

ஏகநா அவ4 ெபயைர மனதி� அைசேபா��, பா3தி�+தா�. ேஸானா - த@க	. இ�ெனா� 

அ3த	 உற@/த�. ந	 மனநிைலகளி� அதHத@களினாேலா பிறதியா� பிசகாக நட+� 

ெகா4வதினாேலா அவ�மீ� ஏ�ப�	 கச,.ண3F அறேவ மற+� அ�த நா4 அவ� ேதா4மீ� 

ைகேபா�� அ�னிேயா�னியமாயி�(க உதF	. தHவிர ெவ',.க4 ெதாடராம� தைடேபாட( 

ைகெகா�(/	 ஒ� அ�.தமான இய�ைக ஔஷத	. ேஸானாதா� எUவளF ர	மியமான 

ஆேரா(கியமான ெபய3! 

 

/ழ+ைத(/ ஸி+தியா எ�' ெபய6�9�+தா�. ஜனிதFட� :தலி� த� சி=ைவ, 

பா3த�	 உடேன அவ� நிைனவி� நிழலா9ய� நHல ஆகாயதி� ைமயதி� ஒ� :$ நிலா. 

ச+திர ேதவைதயி� ெபயைரேய அவA(/ Y�9வி�டா�. 
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ஸி+தியா: “டாD, என(/ இ�னா ெகா�டா+ேத?” “ஒன(காடா க�ணா, ஒ� மதிெர, 

ஒன(/ ெஜாரமி�ெல? அ,பற	 ஒ� சா(கெல�” “இ�னா டாD என(/ 8வ H��, இ�ென(கி 

என(/ ெப3 ேடவா?” அவA(/ எ,ெபா$தாவ� அ6தாக இனி,. ெகா�� ெகா�(/	 

சமயெம�லா	 அவ4 ேக�/	 ேக4வி. சா(கெல�ைட இர�� வி4ள� க9�வி�� ஸி+தியா 

வா+தி எ��வி�டா4. “இ,ெபா 8வ H� ஒ�O இ�ேல�M இ@ெக யா3 அ$தா?” ேஸானா 

ெவ9தா4. “எ�ன நட+தி2=, ெசா�W. கா,பி ேபா�. சா,பி�9�ேட ேக(கேற�.” “ஒ@கA(/( 

கா,பிதா� :(கிய	. எ�ேனாட அவ8ெதெய, பதி ஒ@கA(ெக�ன அ(கைற?” வா+திைய 

வா�காலா� த�ணH3வி��( க$வி(ெகா�ேட ேஸானா எ6+� வி$+தா4. “ச6, கா,பிIட 

அ,.ற	 ேபா��(கலா	. விஷயெத2 ெசா�W. ேதவBத� ஒ��ேட வழியிேல ச+தி2=, ேபசி 

ஆசிெய�லா	 வழ@கி��, ேபானா�ற அ�.த நிகX2சிெயலா	 நH ெசா�ல, ேபாறதி�ெல. அ�ப 

விஷய	 ஏதாவ� ெசா�ல, ேபாேற. அ�(/ ஏ� இUவளF எ62ச�? ெசா�ேல�.” 

 

“எ�ென எ�(/ ேவைலெல ேச� வி�D@க?” 

 

“.�8ஸா இதிெல ெசா�ற�(/ எ�னா இ�(/? சNகெத, பதி நH ெத6E=(கO	. 

நாW ேபேராட நH பழகO	. அ,ெபாதா� உலக	�னா எ�னா�M ஒன(/, .6;	. ஒ�ேனாட 

வாX(ைக .�ஷ�, ெகாள+ெத, அ�,ப9, வ H��2=வ3 இ�(/4ேளேய :9E=விட( 

Iடா��Mதா�. இ,ெபா ஏ� அெத தி�	ப( ேக(கேற?” 

 

“எ�ன நட+த��M ெத6Eசா நH@க இ+த மாதி6, ேபச மா�D@க.” 

 

“நாென�ன ேய=நாதரா, பா3(காமேலேய எ�லாெத;	 ெத6E=(க? ெசா�னாதாேன 

ெத6;	?” 

 

“இ�ென(கி ந3ஸி@ ேஹா	ெல அ+த திேய�ட3 ெட(ன Hஷிய ரா8க� ேகாவி+த� 9Z�9 

P	ெல ந3ஸு, ெபா�Oக4�ெட அ	மணமா ேபா8 ெகா���� நி(கிற ெவ4ெள(கார2சி 

ஒ�தி ஃேபா�ேடாைவ( கா�னா�. அ+த நாW	 சி62சி ெகாெளEசி ெநளியற�க. ெவ(க@ெக�ட 

ஜ�ம@க.” 

 

“இ�(/ ஏ� இUவளF கத�? ேகாவி+த� ஒ��ெட ஒ�O	 கா�டலிேய?” 
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“ஓ, அ+த( க�றாவி ேவெற நட(கO	�M ஒ@கA(/ ஆைசேயா?” 

 

“நH இ�ெண(கி ந�ல N�ெல இ�ேல. ெகாEச	 த�ணி சா,பி�� அைமதியா இ�.” 

 

“அ+த டா(ட3 ெகழ	 - ேபர	 ேபதி எ�தா2=. ஹா3ேமா� இ�ெஜ(ஷ� ேபா���� 

ெஹ� 8டாஃ, - அ�(/ ஊ3ெல ெர�� பச@க ப92சி�9�(/ - அேதாட ராதி6யிேல /�	ப	 

நடதறானா	.” 

 

எ�ன பதி� ெசா�வெத�' .6யாத நிைலயி� ஏகநா சிகெர� ஒ�ைற, ப�றைவ�( 

ெகா�டா�. 

 

”ஒ@கA(ெக�ன, 8ேமா( ப�ணினா எ�லா	 தH+� ேபா2=. நா� இ@ெக ெகட+� 

/:றி�9�(ேக�. ந3ஸி@ ேஹா	ேல�+� Creche-(/ வ+� ஸி+தியாெவ அழ2சி�� 

மைழெல நைனE= வ H��(/ வ+தி�9�+ேத�. ெகா�ற மைழெல ெகாெட இ�+�	 

ஒ�Oதா� இ�லா�9;	 ஒ�Oதா�. ேரா�ெல ஆ4 நடமா�ட	 இ�ெல. ஒ� ஆ4 

பா��8, ஷ3� ேபா���� ைகயிேல ஒ� சிகெர�ேடாட கா6ேல உ�கா3+��� ஜ�ன( 

கதைவெய�லா	 ஏதி N9 வ2சி�� =�� ெவரெல வைள2சி, “ேமட	, ஒ� நிமிஷ	 இ@ெக 

வ3றH@களா?”�M I,பி�ட�. யாெர( I,பி�றா�M தி�	பி, பா3தா, “ேமட	, ஒ@கெளதா�. 

ஒ� நிமிஷ	 கி�ெடதா� வா@கேள�”�ன�. ’சில ேநர@களி� சில மனித3க4’ சினிமாவி� 

?கா+ ல|மிைய கா6ெல லிஃ,� ெகா�� அMபவி2=�� எற(கி வி��, ேபான� ஞாபக	 

வ+த�. பய+� ந�@கி�� வி'வி'�M நட+� வ H��(/ வ+ேத�.” 

 

ேஸானா ெதாட3+தா4. “வ+� அைர மணி ேநரமாக�ெல. ஒ� வார�(/ :�னாெல 

காலி ெசE=�� ேபானா@கேள, அ+த பா3வதி வ H��(கார� வ+தா�. ‘எ,பD	மா இ�(ேக? 

ெகாள+ெத ெசௗ(கியமா?’�M ேக���ேட உ4ளாெர வ+� ேச3ெல ஒ(கா+�( கி�டா�. ‘இ@ேக 

இ�(கற,ேபா அ+த மMஷ��ெட ேபசின�Iட கிைடயா�. காபி சா,பி�றH@களா�M 

ேக�ேட�. ச6�ன�. ேபா�� ேடபி4�ெல வ2ேச�. ‘ேவணா	. =	மா தமாஷு(/தா� 

ேக�ேட�’ அ,ப9�னா�. எ��ெட எ�ன தமாL�M ெநென2சி�9�(கற,ேபா ‘வா@கேள�, 

இளைம =க	 சினிமாF(/ ெர�� 9(க� வ2சி�(ேக�. ேச3+� ேபாகலா	’�ன�. என(/ 

ஒதற� எ��, ேபா2=. ஸி+தியெவ B(கி��, அ+த, ப(க� ேபா3ஷ� ெபா�O /:தினி 

இ�ெல, அதா� ைந� ப9(கறேத, அைத( I,பி�ேட�. ந�லகால	 வ+த�. ெகாEச ேநர	 

அ+த ஆ4 அ,ப9ேய ஒ(கா+தி�9�+தா�. ‘நா� அ,ெபா ேபாயி�� இ�ெனா� நாெள(கி 

வ3ேற�. நா� இ,ெபா ஏ� ேபாேற� ெத6;மா? நா� இ,ெபா ஒ@கேளாட தனியா இ�(ேக�. 
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ஒ@க வ H��(கார� இ,ேபா வ+தா ந	மைள எ�ன�M ெநைன2சி(கி�வா�?’�M ெசா�லி�ேட 

எ$+த�. /:தினி, ெபா�O க�னெத த�9( ெகா���ேட ஏற(க�ன�. அ+த, ெபா�O 

ெசா�ற�, அ+த மMஷ� ந�லவனா	. /92=�� வ+த�னாெல இ,ப9 நட+�(கி�டதா	.” 

 

ேஸானா இ�M	 :9(கவி�ைல. “இ+த இழெவ�லா	 :9Eசாவி�� ெகாெடெய 

எ���� ஸி+தியாெவ B(கி இ�,பிெல வ2சி�� அைர(க( ெகா�த மாெவ வா@கிவர, 

ேபாேன�. ஒ� வ H�� தி�ைணெல ெர�� ேக9, பச@க. ‘/�9 ேஷா(காயி�(கி�ெல’ 

அ,பD�M கெம�� அ9(/�@க.” 

 

ேஸானா ெகா�9 தH3தா4. வி=	பி(ெகா�ேட ஸி+தியாF(/2 ேசா' ஊ�9, ப�(க 

ைவதா4. ேஸானாF(/ அைமதியி�ைம காரணமாக2 சா,பிட ேதா�றவி�ைல. 

ஏகநா�(/ �(க	 மன	 JராF	 வியாபிதி�+த நிைலயி� சா,பா��2 சி+தைன(ேக இட	 

இ�லாம� ேபாயி�'. ப�(ைகயி� கிட+தா3க4. ேஸானா ஏகநாதிடமி�+� ஏேதா ஒ� பதிைல 

எதி3பா3தா4. “சNக	 இ�ெண(கி ஒ�கி�ெட அதேனாட வி8வPபைத( கா�9யி�(/, 

அUவளFதா�. B@/. எ�லா	 ச6யா, ேபா/	” எ�றா�. 

 

“உலகெத ெத6E=(கO	ன H@க. .6E=கி�டவைர(/	 சகி(கல.” 

 

அவ4 க�களி� கசி+த நHைர �ைட(க(Iட திராணியி�லாம� கிட+தா� ஏகநா. 

 

ஏகநா பாவேம ெச�யாத .�ணிய ஆமா அ�ல. இ�,பிM	, அசி@கமாகேவா, 

அநாக6கமாகேவா, ெகா2ைசயாகேவா, ப2ைசயாகேவா, விரசமாகேவா நட+�ெகா�டதாக 

அவM(/ நிைனவி�ைல. அ,பா ப�ணின பாவ	 பி4ைளயி� தைலேம� வி9;	 எ�' 

ெசா�ல( ேக�9�(கிறா�. கணவ� ெச�த பாவ	 மைனவி தைலேம� வி9;	 எ�' எ+த, 

ெப6யவ�	 ெசா�னதாக( ேக4வி இ�ைல. ேமW	 சமீபதி�, ஒ� மாமி மன	 ேகாணாமW	, 

ஒ� ெப�மணி உள	 ேநாகாமW	 அவ� அMசரைண;ட� நட+� ெகா�9�+தி�(கிறா�. 

இத�/2 ச�மான	 கிைட(கா வி�டாW	, ேகடாவ� விைளயாவ� இ�+தி�(கலா	. 

 

கைடசியி� ஒ�'	 ெச�ய ேதா�றாம�, “சா(கைடயி� உழW	 ப�றிக4” எ�' ச�' 

உர(கேவ கதினா�. ஏகநாதா� இய�ற� அUவளேவ. 
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இ9ள�ப சாமி"� 21 கிடா"� – ேவல. ராமS0�தி 

 

இ�ளா�9 ேதவைர உ,ப@கா�' ‘சிW சிW’ என உற(கா�9ய�. :ைள( ெகா�� 

தி�ைண(/ எ�' ஒ� உற(க	 வ�	. ெநEசளF உயரமான தி�ைண. ந�வி� நாW அ�(/ 

ச�ர( /	ப	. த,பி தவறி கா� ப��வி�டா� ெதா��( க�ணி� ஒ�றி( ெகா4ள ேவ��	. 

நாW க�Bணி� நி�/	 ஒ��( ெகா�டைக. கிழ(/, பாைதேயார	 தைரேயா� :ைளத 

பரகாளி, இளவ�டங(4 பரகாளி(/, பய+� இரF ேநர@களி� த,பிலிதன	 

ப�Oவதி�ைல. இ+த விஷயதி� ெப6யாAக4 ெரா	ப( க�9ஷ�. 

 

’எளவ�ட :'(கிேல எவேளாடயாவ� ேபாறவ�... க	மா(கைர, கிணத9, பட,ப9, 

ப(க	 ேபாயி'@க. த,பி நட+தா... காளி க�ைண( ெக�தி�	’ எ�பா3க4. ம�றப9 பக	 

JராF	 ெவ��2 சீ��, ர	மி, தாய(க�ட	, ஆ�.லி ஆ�ட	 நட(/	. ெத�.ற	 இ�ளா�9 

ேதவ3 ப�தி�+தா3. அவ3 தைலமா�9� க+ைதயா ேதவ3. வட ஓர	 ஏ$ ேப3 ர	மி, ஏ$ ேப6� 

இ�ளா�9 ேதவ3 மக�, மக4 .�ஷ�, க+ைதயா ேதவ3 மக�, த	பி மக� ஆ9( 

ெகா�9�+தா3க4. ேமல,.ற	 ெவ��2 சீ��, கிழ(ேக பரகாளி பா3ைவயி� தாய( க�ட	. 

இ�ளா�9 ேதவ6� கா�மா�9� ஆ�.லி ஆ�ட	. எ�ேலா�	 ஒ�O(/4ேள ஒ�O 

ெசா+த	. தக,ப�, மக�, மாம�, ம2சின�. 

 

சீ��, பி9(க ைக பழகாத சி�ன, பயWகA(/ நிைற/ளத	ம� ேகாயி� ஆலமரதி� 

கா(கா /E= விைளயா��. ஊ3( கிண'க4 அதைன;	 /�ட,.$தி ஆகிவி�	. 

/தியா�ட	தா�. 

 

இ�ளா�9 ேதவ6� இட�ைக மட@கி தைலமா�9� பா+த,ப�9�+த�. இர�� 

ெதாைட இ�(கிW	 வல� ைகைய( ெகா�தி�+தா3. ெதாைட இ�(கி� கிட+த த$	.க4 ேம� 

த�9( கிட+தன. கF�ப�9யி� ஆ� தி�ட,ேபா� பி9ப�� ெப�நாழி ேபாaஸா3 க	பிைய( 

காய ைவ� இ$த த$	.. 

 

ெப�நாழி(/ ேம�ேக நாலாவ� ைமலி� கF�ப�9. ெதW@/ ேப=கிற ெர�9மா3 ஊ�. 

வ�ணா� /9மகைன தவி3� எ�ேலா�	 ெர�9மா3க4 தா�. ச	சா6கA(கான எ�லா( 

ேகா,.கA	 உ4ள ஊ3. வ H�� வ H��(/ உழF மா�. கிைட கிைடயாக ஆ�, ஊைர2 =�றி 

ெப�	ெப�	 பட,.க4. வா� அக�ற ம�பாைன ேபா� ஊரணி. மா��(/	 மMச�(/	 
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அ�தா� /9த�ணH3. யா�	 கா�, :க	 க$வ( Iடா�. க�� ெச�டான ஊ3. களF(/ 

இட@ெகா�(காத ஊ3. 

 

ப� ேப3 எதி3� வ+தாW	 அ9� விர��கிற வ Hர� இ�ளா�9ேதவ3. அ�ைற(/( 

கF�ப�9 களF(/, ேபானவ3களி� யா�	 /ைற+த ஆளி�ைல. :�ேகச ேதவ3, 

ஒைதயிேல நி�M ஊைரேய அ9(கிற தா�9ய�. அேத மாதி6 க+ைதயா ேதவ3, நா/ேதவ3, 

க�,ைபயா ேதவ3, :�ேதவ3, =+தரேதவ3, /�சாமி ேதவ3 எ�லா�	 வ Hரவா�க4. 

இதைன ேப�	 க	. க�9 நி�றா� எ+த,பைட;	 பி�வா@/	. 

 

அ�ைற(/2 சாம�(/ ேமேல எ�லா�	 கிள	பி ைவரவ� ேகாயி� ெபா�ட� 

ஆலமரத9(/ வ+� ேச3+தா3க4. பி� நிலா( கால	. ராதி6 ஒ� மணி(/ ேமேல தா� நிலா 

கிள	.	. 

 

ஆலமர	. பாைறயி� ேவ3,பி9� உ2சியி� நி�ற�. ஆலமர�, ப�சி உதரF 

ெகா�தா�தா� களF(/( கிள	.வ� வழ(க	. ஆ+ைத வலமி�+� இட	 பா�+தா� ந�ல 

ச/ன	. ேபாகிற இடதி� ஆபதி�ைல. இடமி�+� வல	 ஆகா�. வ H��(/ தி�	பிவிட 

ேவ��	. எ�ேலா3 ைகயிW	 ேவ� க	.. கனத ெச�,., க�,., ேபா3ைவ, /�(காலி�� 

காதி�+தா3க4. ெவ/ேநர	 கழி� ‘கீ22....’ எ�ற சதேதா� ஆ+ைத வலமி�+� இட	 

பா�+த�. 

 

இ�ளா�9 ேதவ3 எ$+தா3. 

 

“ைவரவ� உதரF ெகா���டா� ஒ� /ைற;	 வரா�. எ�லா�	 ெகள	.@க”. 

கிள	பினா3க4, ப�, ேப�(/ ேம� இ�(/	. நிலா கிள	பி வி�ட�. நாW ைமW	 

வ�9,பாைத. ெர�� ப(க:	 :4A(கா�. இ�ளா�9ேதவ3 :�னா� ேபானா3. ேப2=	 

சி6,.மாக நட+தா3க4. 

 

வனா+தர	. இ���. யாராவ� ெகாEச	 பல� ேபசினாேலா, சி6தாேலா 

இ�ளா�9ேதவ�(/ ேகாப	 ெபா�( ெகா�� வ+த�. 
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இைடயிேல ெர��NO ஓைட(கா�. :ழ@காW(/ வ�ட� இற(கிய�. 

ெச�,.கைள( ைகயி� எ��( ெகா�� ஓைடகைள( கட+தா3க4. 

 

மணி,பதா ஓைடைய தா�9 ப� எ�� நட+தி�,பா3க4. வ�9,பாைதயி� இ+த 

தட�(/	 அ+த தட�(/	 ச6யாக ஒ� பா	. .$திைய( /9�(ெகா�� ப�தி�+த�. 

ெதாைட(கன	. :�ேன ேபான இ�ளா�9ேதவ3 ெர�� எ�� இைடெவளியி� பா	ைப, 

பா3�வி�� நி�றா3. நாக	 தைல B(கி2 சீ':�, ேவ�க	பா� தைலயி� ஒ� /�( /தி 

:4ேவலி(/4 B(கி எறி+�வி�� நட+தா3. கF�ப�9 ஊரணி(கைரைய2 =�றி ெப�	 ெப�	 

.ளிய மர@(4 ேபயா� நி�றன. நிலா ெவளி2சதி� ஊரணி .ளியமர@க4 த��,ப�ட உடேன 

இ�ளா�9ேதவ3 உத�9� விர� ைவ� ‘உ8... உ8...’ எ�' எ2ச6தா3. ெச�,.2 சத	 

ேக�காதப9 ெபாதி ெபாதி நட+� :�ேனறினா3க4. ஊ3(கி�ேட அ�ட :9யா�. வ H�� 

வ H��(/ நா� ெகட(/	. ராஜபாைளய�(ேகா	ைப நா�க4. �ரதி, பி9தா� ெதாைட( 

கறிைய ேதா�9 எ��வி�	. 

 

/ளி�(/( /�னி, ப�தி�(/	 அனாைத( கிழவி மாதி6 ஊ3 உற@கி( 

ெகா�9�+த�. ஊைர ெத�ேக வி��, ஊரணி(/ வட(காக நட+தா3க4. ஆ��(கிைட ஊ�(/ 

ெவளிேய ம+ைத( கா�களி�தா� ெகட(/	. 

 

“ேயாU.... /�சாமி ேதவேர.... எ�9 நட@க...” 

 

ஊரணி(/ வட(ேக நாW .Eைச கட,.(/ ஆ��2 சத	 ேக�ட�. 

 

இ�ளா�9ேதவ3 வல� ைகைய லாதி கா�9னா3. எ�ேலா�	 வட(காக எ�9 

நட+தா3க4. 

 

=+தரேதவ�(/ இ�ம� :�9ய�. ெநE=(/4 அ:(கினா3. 

 

“க+ைதயாேதவேர.... ெச�,. சத	....” 

 

க+ைதயா ேதவ3 ெபா�மலா� நட+தா3... 



393 

 

 

எ�லா ஆ�கA	 ப��(கிட+தன. ஒ� ஆ� ‘.3333.... 3....3...’ என �	மிய�. 

ெத�ேகா9யி� ஒ� கயி�'(க�9�. உ4ள@கா� :த� உ2ச+தைல வைர ெத6யாம� 

ேபா3தி(ெகா�� கிைட(கார� ப�தி�+தா�. க�9லி� ஒ� ேவ�க	. சாதி இ�+த�. 

க�9W(க9யி� நா�. =��9,ப�தி�+த�. 

 

‘ேந� ப�தி�(/.” 

 

அ�த .Eைச, ெபாழியி� எ�லாஅ�	 ப�@கி உ�கா3+தா3க4. ேவ� க	.கைள( 

கிடதி வி�� ேபா3ைவகைள இ'(கி, ேபா3தினா3க4. ேவ�9ைய தா3,பா�2சி( 

க�9(ெகா�டா3க4. 

 

”ெத�க;	 ேம�க;	 யா�	 ேபாகாதH@க. வட(க பாதி,ேப�	 கிழ(க, பாதி,ேப�	 

ேபாகO	. =�(கா :9யO	.” 

 

ேவ�க	ைப ைகயி� எ��( ெகா�டா3க4. இ�ளா�9 ேதவேரா� ேச3+� பாதி,ேப3 

கிழ(ேக;	, :�ேகச ேதவேரா� பாதி,ேப3 வட(ேக;	 பி6+தா3க4. 

 

ப2ைச, பைன ஓைலைய( கிழித�ேபா� /�9 ஆ�க4 சிO@கின. சி�ன2 சி�ன 

சத@கேளா� ஆ�க4 கிட+தன. கிைட(காரM	, நா;	 அைசயவி�ைல. ந�ல B(க	. நிலா 

ெவளி2சதி� ஆ�களி� நிற	 ெத6;	 அளF(/ ெந�@கி வி�டா3க4. =+தரேதவ3 

ம'ப9;	 இ�மைல ெநE=(/4 அ:(கினா3. 

 

’.33...3...3’ எ�' ஒ� ஆ� �	மிய�. பத9 ெந�(கதிேலேய நி�' அவரவ�(/ 

த/தியான ஆ�கைள இன	 /றிதா3க4. கிடாயாக இ�+தா� கறி ந�லா இ�(/	. ெப�த 

கிடாயாக இ�+தா� ேதாளி� ேபா��( ெகா�� நாW ைம� Bர	 ஓட ேவ��	. இ�ளா�9 

ேதவ6� ைசைக(காக காதி�+தா3க4. க�9லி� ப�தி�+த கிைட(கார� .ர�� ப�தா�. 

நா� அைசயவி�ைல. கிழ(ேக இ�+� இ�ளா�9 ேதவ3 ��ைட வ Hசினா3. 

 

அவரவ3 /றி� ைவதி�+த கிடா�கைள ெந�@கி இட� ைகயா� வாைய இ'(கி, 

பி9தா3க4. வல� ைகயா� /ர�வைளைய ‘கட(’ என ெநறி� ஒ�(கி வி�டா3க4. கிடா�க4 
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கா�கைள உதறிய சத+தா� ேலசா� ேக�ட�. கத :9யவி�ைல. ைக(/ இர�� கா�கைள, 

பி9� B(கி, ��ைட, ேபா3�வைத, ேபா� ேதாளி� ேபா�டா3க4. 

 

கிைட(காரM(/	, நா�(/	 ந�ல B(க	. இட� ைகயா� ஆ��( கா�கைள;	 வல� 

ைகயி� ேவ� க	ைப;	 பி9�( ெகா�� ‘ெலா@/... ெலா@/’ என ஓட( கிள	பினா3க4. 

N�றாவ� .Eைச, ெபாழிைய( கட+தா�தா� வ�9,பாைத. :�ேகச ேதவ3 :�னா� 

ஓ9( ெகா�9�+தா3. ேதாளி� கிட+த ஆ�9� Y�, இ+த( /ளி3+த ேநரதி� எ�ேலா�(/	 

இதமாக இ�+த�. வ�9,பாைத(/ வ+� வி�டா3க4. யா�	 வா� திற(கவி�ைல. ஓ�ட	 

/ைற+� ’ஓ�ட:	 நைட;’மாக, ேபானா3க4. 

 

:�ேதவ6� க$தி� கிட+த கிடாயி� /ர�வைள ச6யாக ெநறிபடவி�ைல. ‘	ேம... 

	ேம�... 	ேம	...’ எ�' கத( கிள	பி வி�ட�. :�ேதவ6� பி9 தவறிய�. கிடா� �4ளF	 

பி9ைய வி�� வி�டா3. 

 

கீேழ /தித கிடா�, ‘	  ேம... ேம... ேம	... �..’ எ�' கதி தH3� வி�ட�. 

 

:�ேதவ3 =தா6�, கிடாயி� /ர�வைளைய க9� �,பினா3. கிடா� சத	 

நி�ற�. 

 

‘ெலா4... ெலா4... ெலா4...’ 

 

இராஜபாைளயைத( ேகா	ைப கிள	பி வி�ட�. கிைட ஆ�க4 எ�லா	 கத 

ஆர	பிதன.  கிைடகார� ேபா3ைவைய2 =��9 வ Hசிவி�� ேவ� க	ைப ைகயி� எ��( 

ெகா�� ஊைர, பா3�( கதினா�. 

 

“ஏ�..... க4ள�... க4ள�.... ஓ9யா@க...” 

 

இ�ளா�9 ேதவேரா� ேச3+� எ�ேலா�	 வ�9,பாைதயி� ெகதியா� ஓ9னா3க4. 

:�ேதவ3 கைடசியாக வ+தா3. வாயி� ஆ�� ரத	 ஓ9( ெகா�9�+த�. :த� .Eைச, 

ெபாழிைய நா� தா�9 வி�ட�. ஊ3 எ$+� ெகா�ட�. 
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ஹூ...ஹூெவன( I2ச�. 

 

=+தர ேதவ�(/ N2= இைரத�. எ�ேலா�	 ேவ� க	. இ�+த வல� ைகயி� 

ெச�,ைப( கழ�றி எ��(ெகா�� ஓ�டெம�தா3க4. 

 

மணி,பதா ஓைட வ�டW(/4 சத(.. ெபாத(.. என மிதி� ெவளிேயறி ஓ9னா3க4. நா� 

ஒ� .Eைச( கட,பி� வ+� ெகா�9�+த�. ஊ32சன@க4 க	.கேளா�	 ஆ;த@கேளா�	 

வ�9, பாைதயி� ‘தி: தி:’ என ஓ9 வ+தன3. 

 

‘ேவ� ரா.... ேவ� ரா...” 

 

நா�, வ�டைல( க�ட�	 மைல� நி�' /ைரத�. ஓைடயி� ெத�கைரயி� 

ெகாEச Bர	 ஓ9ய�. வ�ட� மாறி த�ணH3 த��,ப�ட�. பா�+� நH+தி வடகைரயி� ஏறி( 

கிழ(ேக வ�9, பாைதயி� விர�9 ஓ9ய�. 

 

அத�/4 :�ேகச ேதவ3 I�டதின3 எ�9, ேபா�  வி�டா3க4. ைவரவ� ேகாயி� 

ெபா�ட� ஆலமர	தா� இவ3கA(/( /றி. ெகதியாக ஓ9னா� ஒ�M(/ இ�(/	 ேநர	தா�. 

எ�ைலைய ெதா�� விடலா	. அ,.ற	 ெவளிZரா� ெந�@க மா�டா�.  

 

நா�, நாWகா� பா�2சலி� வ+� ெகா�9�+த�. கF�ப�92 சன	 மணி,பதா 

ஓைடைய( கட+� வி�ட�. 

 

“ேவ� ரா..... ேவ� ரா....” 

 

களவாணி, பயWகைள ஒ� தடைவ ஊ�(/4 வி��வி�டா� அ,.ற	 ஒ�O	 

மிEசா�. மMஷ� /9யி�(க நHதி இ�லாம� ேபாயி�	. இ�வைர(/	 அ(க	ப(கதிேல, 

அ�த ஊ� Nணாவ� ஊ�ேலதா� களFேபான�. கF�ப�9(/( களவாணி,பயWக வ+த� 

இ�தா� :த� தடைவ. அவிX+த தைலமயிைர( Iட அ4ளி :9யாம� ெப�க4 ேசைலைய 

ஏதி2 ெச�கி( ெகா�� ஓ9 வ+தா3க4. 
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“ேவ�  ரா... ேவ�   ரா...” 

 

கைடசியாக, ேபா�( ெகா�9�+த :�ேதவைர நா� எ�9( கUவிய�. ேவ�9 

பி9ப�ட�. :�ேதவ3 ெச�,ைப ஓ@கி நாயி� வாயி� அ9தா3. ேவ�9ைய வி��வி�ட�. 

ேபா3ைவைய( கUவிய�. பிடறியி� கிட+த கிடாைய கீேழ ேபா�டா3. ெச�,.(கைள;	 கீேழ 

ேபா�டா3. ேபா3ைவைய உதறி வி�டா3. ேவ� க	. ம��	 ைகயி� இ�+த�. நா�, ெநEசி� 

/தறிய�. இட� ைகயா� நாயி� NEசியி� அ9தா3, ேவ� க	ைப ஓ@கினா3. வல� 

மணி(க�ைட கUவி( ெகா�ட�. திமிர :9யவி�ைல. ேவ� க	. ந$விய�. இட� ைகயா� 

நாயி� ேம� வாைய, பி9�, வா�(/4 மா�9 இ�+த வல� ைகைய கீேழ அ:(கினா3. நா�, 

ப(க� :4 ேவலியி� வி$+த�. /னி+� ேவ� க	ைப எ�,பத�/4 நா� :�கி� பா�+த�. 

கீேழ சா�+தா3. 

 

:�னா� ேபானவ3க4 ெவ/ Bர	 ேபா�வி�டா3க4. பி�னா� ஊ3 திர�� வ+� 

ெகா�9�+த�. 

 

“ேவ� ரா... ேவ� ரா....” 

 

நிலா ெவளி2சதி� சன	 வ�வ� ெத6+த�. 

 

நாைய, .ர�9னா3. கா� நகதா� உட	ைப, பிறா�9ய�. நாேயா� :4 ேவலியி� 

.ர�டா3. பாள	 பாளமா� :4 /தி( கிழித�. ம' .ர�9� வ�9, பாைத(/ வ+தா3. ேமேல 

கிட+த நாயி� வாெய�லா	 ரத	 ஒ$கிய�. இர�� ைககைள;	 நாயி� வா�(/4 

ெகா��( கிழிதா3.  

 

பலமான சதேதா� நா� ம�லா(க ச6+த�. :� ேதவ6� வா�, ைக, 

உட	ெப�லா	 ரத	. 

 

”ேவ� ரா... ேவ� ரா...” 
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சன	 ெந�@கி( ெகா�9�+த�. 

 

:�ேதவ3 எ$+� ேவ�9ைய தா3,பா�2சி( க�9னா3. ேபா3ைவைய( காய@களி� 

ேமேல ேபா3தி( ெகா�டா3. கிடாைய B(கி ேதாளி� ேபா��, ேவ� க	., ெச�,.கைள வல� 

ைகயி� எ��( ெகா�� ெகதியா� ஓ9னா3. ைவரவ� ேகாயி� ெபா�ட� ஆலமர	 ெந�@கி 

ெத6+த�. 

 

ம'நா4, ெப�நாழி ேபாa8 நிைலயதி� கF�ப�9 கிராமேம வ+� நி�ற�. 

 

:த�நா4 ராதி6 களF(/, ேபானவ@க, ேபாகாதவ@க எ�லா ஆ	பைளகA(/	, 

ேபாaஸா3 க	பிைய( காய ைவ� �9(க �9(க, கதற(கதற Y� ேபா�டா3க4. க�னதிேல, 

ெதாைடயிேல, ைகயிேல, க$திேல, வயி�றிேல, :�கிேல எ�' பலமாதி6 Y�. அ�ைற(/ 

இ$த Y�தா�, இ�ளா�9 ேதவ6� ெதாைட இ�(கி� த$	ேபறி( கிட+த�. 

 

இ�ளா�9 ேதவ3 .ர�� ப�தேபா�, கா�மா�9� ஆ�.லி ஆ�ட	 ஆ9( 

ெகா�9�+த நா/ ேதவ6� இ�,பி� கா� ப��வி�ட�. 

 

“ந�லா மிதி@க ம2சா�.” 

 

நா/ ேதவ3 ந(கலா�2 சி6தா3. 

 

“எ@கி�ட மிதி வா@கO	னா :� ெஜ�மதிேல .�ணிய	 ெசEசி�(கO	 

மா,ேள�...” 

 

இ�ளா�9 ேதவ3 உத�ேடார	 சி6தப9 கா�கைள ஒ�(கி ம'ப9;	 தைல சா��( 

ெகா�டா3. 

 

ர	மி ஆ�டதி� ேஜா(க3 ெவ�9யதி� தகரா'. தாய( க�டதி� ஒ�நா� ெவ��,ப�ட 

ச+ேதாஷ	. சி6,.	 ேகலி;மா�2 சத	. 
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கிழ(ேக இ�+� :�ேகச ேதவ3 வ+தா3. 

 

“ஏ��... ந	ம Nதவ3மக� ேச� வ+தி�(/தா	...” 

 

எ�ேலா�	 தி�	பி, பா3தா3க4. சீ�டா�ட	, ஆ� .லி, ெவ��2 சீ��, தாய(க�ட	 

எ�லாவ�ைற;	 கைலதா3க4. உற@கி(ெகா�9�+த இ�ளா�9 ேதவைர;	 க+ைதயா 

ேதவைர;	 எ$,பினா3க4. 

 

எ�ேலா�	 கிள	பி Nதவ3 வ H��(/ நட+தா3க4. 

 

ேச�, கா�, :க	 க$வி �ைட�வி�� அ,பாFைடய ேபா�ேடாF(/ :�னா� 

நி�றா�. அ�யாவி� ெந�றியி� /@/ம	 இ�9�+த�. உ2சிநத	 காசிநாத�ெச�9 வ H�9� 

க�ன	 ேபா�� களவாட, ேபானேபா� அ+த ஊ32 சன@கேளா� நட+த ச�ைடயி� 

ெவ��,ப�� அ�யா இற+� ேபானா3. ேச�F(/ அ�கி� அ	மா நி�ற�. படதி� இ�+த 

கணவைர;	 ப(கதி� நி�ற மகைன;	 மாறி மாறி,பா3� அ	மா அ$த�. ேச�F(/( 

க�கல@கி, பா3ைவைய மைறத�. வ H�� வாசலி� ஆ4 அரவா�ட	 ெத6+த�	 ேச� தி�	பி 

வாசைல, பா3தா�. 

 

“ம�மகேன”.. I�ட�(/ :�னா� :�ேகச ேதவ3 நி�றா3. ேச� வாசW(/ 

வ+தா�. 

 

“/	பி�ேற� மாமா.. /	பி�ேற� சி�ன�யா.. /	பி�ேற� ம2சா�.. வா@க எ�லா�	 

வா@க...” 

 

க�ட�	 ேச�, ைகெய��( /	பி�டதி� எ�ேலா�(/	 ச+ேதாஷ	 தா@க :9யேல. 

 

“எ,ேபா வ+தH@க,J...?” 
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”இ,ேபாதா� மாமா.” 

 

அ	மா தி�ைணயி� பா�கைள வி6த�. எ�ேலா�	 ச	மண	 ேபா�� 

உ�கா3+தா3க4. 

 

“t�9 ஒ,.(ெகா���D@களா?” - நா/ேதவ6� க�னதி� த$	. கிட+த�. 

 

“நாைள(/, ேபாயி ஜா��� ப�ேற� மாமா.” 

 

”எ@ேக t�9?” - /�சாமி ேதவ6� வல� ைகயி� த$	. இ�+த�. 

 

“பழனி ப(கதிேல மடதா/ள	 ேபாa8 8ேடச�ேல” 

 

“ச,-இ�8ெப(ட�தாேன?” - க+ைதயா ேதவ�(/, பிடறியி� த$	.. 

 

“ஆமா	, சி�ன�யா, ஒ� வ�ச	 �ெரயினி@ :9E=... :த� ேபா89@” 

 

தி�ைணயி� Nைலயி�, ஓரதி� உ�கா3+� இ�+தவ3க4 எ�லா	 எ	பி எ	பி 

ேச�ைவ, பா3தா3க4. 

 

‘உ�,. ேபாட லாய(கான ஆA.’ எ�ேலா�(/	 ெப�ைம தா@கேல. 

 

“உ@க அ�ணைன எ@ேக காேணா	?” 

 

“என(/ ச,-இ�8ெப(ட3 ேவைல ெகைட2சா.. இ�ள,ப சாமி(/( கிடாெவ�9 ெபா@க� 

ைவ(கO	M அ	மா ேந3தி( கட� வ2சதா	. அ�(/ ஒ� கிடா( /�9 ெவைல(/ வா@க 

அ�ண� ெவளிேய ேபானா�.” 
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:�ேகச ேதவ3 க�னதி� கிட+த த$	ைப தடவி(ெகா�ேட “எ�ன�..! 

கிடா(/�9ைய ெவைல(/ வா@க,ேபானாரா? ைபதிய(கார, பி4ைளக. ந	ம வ H��, 

பி4ைள(/ ச,-இ�8ெப(ட3 உதிேயாக	 ெகட2சி�(/. ந	ம சனெம�லா	 ேச3+� 

ெகா�டாட ேவ�டாமா? ந	ம /லெத�வ	 இ�ள,பM(/ நாைள( காைலயிேல ஒ� கிடா� 

இ�ேல.. இ�பதிேயா� கிடா� ெவ��,ப��.” எ�றவ3 தி�ைணயி� இ�+த எ�ேலாைர;	 

பா3� “ஏ�...�... வ H�� வ H��(/ ஒ� கிடாைய, பி92=( ெகா�� வ+� இ@ேக க��@கடா” 

எ�' உதரவி�டா3. 

 

“எ�(/ மாமா.. ேவ�டா	...” ேச� ம�கி ம�கி எ�ேலாைர;	 பா3தா�. 

 

“க4ள ஆ� இ�ேல ம�மகேன.. எ�லா	 ந	ம ெசா+த ஆ�.” 

 

ேச�வி� க�களி� /.( என நH3 அைடத�. காலெம�லா	 காய	 ப�ட சன@க4. 

 

“த	பி ேசB... இ+த, பயWகA(/ ஒ� ஆைச...” 

 

“எ�ன மாமா ெசா�W@க” 

 

“நH@க ச,-இ�8ெப(�ட3 உ�,. மா�9(கி�� வ+�, ெகாEச ேநர	 எ@க எ�லாேராட;	 

உ(கா3+� ேபசி(கி�9�(கO	.” 

 

:�ேகச ேதவ6� ைககைள2 ேச� பி9�( ெகா�டா�. 

 

“இேதா வ3ேற� மாமா.” வ H�9�/4 ேபானா�. எ�ேலா�	 உ4வாசைலேய 

பா3�(ெகா�9�+தா�. சிறி�ேநரதி� ேச� ச,-இ�8ெப(ட3 உ�,ேபா� தி�ைண(/ 

வ+தா�. எ�ேலா�	 பதறிெய$+�, ேதாளி� கிட+த ��ைட( ைகயி� எ�தப9 

தி�ைணையவி�� இற@கி( கீேழ நி�றா3க4. 
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க7த� - திU�Iமா0 

 

'மதிய	 N�' மணி(/2 ச6யாக வ+�வி�'' எ�' ேந�ேற ெசா�லியி�+தா3 மி�� 

மாமா. வழ(க	 ேபா� க�ஷியா	 மாமாF(/, பண	 ேக�� உ�(கமாக( க9த	 எ$த 

ேவ��	. மி�� மாமா எ� பா�9யி� சேகாதர3, பரம ஏைழ. க�ஷியா	 மாமா மி�� மாமாவி� 

ஷ�டக3, ெப6ய பண(கார3.  

 

 

 

  ெபா�வாக மி�� மாமா எ$�	 க9த@ க4 =வார8யமாக இ�(கா�. ஆனா�, வய� 

காரணமாக மி�� மாமாவி� ைகவிர�க4 ந�(க	 க��வி�டதா� அவ�(/ மாத	 ஓ6� 

க9த@க4 எ$திதர நா� ஒ,.(ெகா�9�+ேத�. தவிர, இ+த( க9த@க4 மிக அ+தர@க மான 

த8தாேவஜுக4 எ�பதாW	 அவ�ைற நா� ம��ேம ைகயாள நியமி(க, ப�ேட�. விைளவாக, 

மி�� மாமாF(/	 என(/	 இைடேய ஒ� கனவாM(/	 அவன� ஆைசநாயகி(/	 இைடேய 

ஏ�பட(I9யைத, ேபா�ற சி�ன2சி�ன ரகசிய@க4 இைழ+த ஒ� அ+நிேயா� னிய	 

உ�வாகியி�+த�. 

 

நா� ெச�ற ேபா� மி�� மாமா ெப6ய தி�9� தைல சா��, ப�தி�+தா3. கா�க4 

பாலிதH� ைபகளி� உைற+� இ� சி' N�ைடகளாக ஒ� சிறிய தைலயைணேம� கிட+தன. 

எ�ைன, பா3த�	, ''வாடா, பயி�வா�'' எ�' அ�.ட� அைழதா3. மி�� மாமாF(/ வய� 

70 இ�(/	. ெப6ய க�க4, ஒ�9ய க�ன@க4, அட3தியான .�வ	, நH�ட N(/, ெமலி+த 

ேதக	, கத3 :��, கத3 பனிய�, ைந+� ேபான Ju�, மி�� மாமாவி� மைனவி ஜ:னா மாமி 

இற+� பல வ�ட@க4 ஆகிவி�டன. க�டடதி� பி�.ற	 இ�+த மக�க4 ம�'	 ம�மக4 

கேளா� அவ�(/ ஒ�வரவி�ைல. ெத�ைவ, பா3த மாதி6 இ�+த இ+த :� அைற(/ 

அவைர ஒ�(கிவி�9�+ தா3க4. 

 

''எ$தி(ெகா4'' - மாமா வழ(கமான பீ9ைக;ட� ஆர	பிதா3. 

 

''/'(ேக எ�F	 ேபசாேத'' எ�'	 எ2ச6தா3. 

 

''மதி,.(/6ய க�ஷியா	ஜி அவ3கA(/, 
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ெச�ைன சF(கா3ேப�ைடவாசி ம�'	 த@களி� ஷ�டக3 மி��வி� வண(க@ கைள 

ஏ�'(ெகா4ள ேவ��கிேற�. இ@/ நா@க4 எ�ேலா�	 மகிX2சி;	 ச+ேதாஷ:மாக 

இ�(கிேறா	. அேதேபா�, உ@க4 /�	பதா�	 மகிX2சி;	 ச+ேதாஷ:மாக இ�(கிறH3க4 

எ�ப� /றித சமா2சாரைத ெத6வி(க ேவ��கிேற�. 

 

த�ேபா� எ$த ேந3+த விஷய	 எ�ன ெவ�றா� ெகாEசநா�களாகேவ என(/ மனேச 

ச6யி�ைல. ச6யாக2 ெசா�வ தானா� கட+த ஒ� வாரமாக. நா� ெச�, ேபாக ேவ��	 எ�' 

இ@/ எ�ேலா�	 வி�	.கிறா3க4. நாM	, ெச�, ேபாக ேவ��	 எ�'தா� வி�	.கிேற�. 

ஆனா�, சாவ�	 வாXவ�	 ந	 ைகயிலா இ�(கிற�! நா� த�ெகாைலIட2 ெச�� 

ெகா4ேவ�. ஆனா�, த�ெகாைல ெச�� ெகா4வத�/	 என(/ ஓ6� இைடZ'க4 

இ�(கி�றன. :தலாவதாக, எ� 73 வயதி� ஒ� மனித� த�ெகாைல ெச�� ெகா�டா� யா�	 

அவM(காக வ�த, பட,ேபாவதி�ைல. ஒழி+த� சனிய� எ�' இ�+�வி�வா3க4. 

இர�டாவதாக, எ� கா�க4, எ� பாத@களி� ெவ9,.	 :ழ@கா�களி� சிர@/	 உ4ள� 

ப�றி தா@க4 அறிவ H3க4. இ+த( கா�கைள ைவ�( ெகா�� நா� எ,ப9 எ@ேக ேபா� 

த�ெகாைல ெச�� ெகா4ள :9;	? ேமW	, சீ$	 நH�	 வ9;	 நா�றம9(/	 கா�கேளா� 

நா� ெசதா� அ� ந�றாக இ�(கா�. இைத;	 தா@க4 அறிவ H3க4. எ,ப9;	, எ� ப+�(க4 

வி�	.வ� ேபா� நா� சாகேவ வி�	. கிேற�. 

 

ெச�ற மாத	 நH@க4 தயF ெச�� அM,பிய பணதா� நா� ேந�' :�தின	 வைர, 

ராவண ஐய3 ெத�வி� உ4ள /ஜரா சகாய ஆ8பதி6(/, ேபா� எ� கா�கA(/ ம�+�	 

க��	 ேபா�� வ+� ெகா�9�+ேத�. பிரதி மாத:	 3ஆ	 ேததி வ�	 ச�ம ேநா� நி.ண3 

டா(ட3 தாமைர(க�ண� அவ3கA(/, பதிலாக இ+த மாத	 .திதாக ஒ� டா(ட3 வ+தி�+தா�. 

அவ� ெபய3 சன/மா3 ெஜயி�. மா3வா9. 

 

இவன� த+ைத =க�ம� ெஜயிM(/ த@கசாைல ெத�வி� எவ3சி�வ3 ேஹா�ேச� 

பாதிர வியாபார	 உ4ள�. NSC ேபா8 ேரா�9� தி�,பதி� நிZ ஆன+த பவ� ஓ�ட� 

அ�ேகதா� இவர� கைட உ4ள�. 

 

ஆைள, பா3தா� நH@க4 அைடயாள	 க��ெகா4வ H3க4. உ@க A(/ ெத6யாதவரா� 

இ�(க :9யா�. டா(ட3 சன/மா3 வயதி� சி�னவ� தா�. ம�றப9, ெக�9(கார�. பிரபல 

ச�ம ேநா� நி.ண3 டா(ட3 த	ைபயாவிட	 சில ஆ��க4 பயி�சி ெப�றவ�. எ� கா�கைள, 

ப6ேசாதி� ம�+� மா�றி( ெகா�தி�(கிறா�. Jசி(ெகா4ள ஆயி�ெம���	, 

சா,பி�வத�/2 சில மாதிைரகA	 ெகா�தி�(கிறா�. 



403 

 

 

க��(Iட ஒ�நா4 வி�� ஒ�நா4 மா�றினா� ேபா�	 எ�' ெசா�லி வி�டா�. 

அ6,ைப;	 நH3 வ9வைத;	 இ�M	 ஆ' மாததி� நி2சய	 /ண, ப�திவிட :9;	 எ�' 

Iறியி�(கிறா�. உ@கA(/ ெத6;	. சிகி2ைச எ�ன ேவா இலவச	தா�. ஆனா�, 6qாவி� 

தாேன ேபாக ேவ�9யி�(கிற�. 6qா( கார� காதவராய�தா� எ�ைன( ைகதா@கலாக, 

பி9� அைழ�2 ெச�கிறா�. ேபா� வ�வத�/ இர�� Pபா� எ�' ேபசிைவதி�(கிேற�. 

ெச�ற வாரேதா� பண	 தH3+� வி�டதா� அவ� எ�ைன இ,ேபா� கடM(/தா� அைழ�2 

ெச�கிறா�. அவM(/ நா� 6 P. பா(கி, காதவ ராயனி� அ	மாF(/ உட	. ச6யி�ைல எ�' 

காைலயி�தா� தகவ� வ+த�. எனேவ காதவராய� ெச@க�ப��(/, ேபாயி�(கிறா�. 

அவ� எ,ேபா� தி�	பிவ�வா� எ�ப� ெசா�வத� கி�ைல. மா�' ஏ�பா� ெச��ெகா�� 

விடலா	தா�. ஆனா� காதவராய� ேபால வ�மா? தவிர, .திய 6qா( காரM(/( ெகா�(க, 

பண	? 

 

அதனா�தா� I'கிேற�, என(/ எ�லா	 ெவ'�, ேபா�வி�ட�. நா� சாவ�தா� 

எ�ேலா�(/	 ந�ல�. உ@கA(/	 மாதாமாத	 பண	 அM,.	 =ைம;	 /ைற;	. 

 

உ@கA(/ ெத6;	, எ� மக�க4 யா�	 ச6யி�ைல எ�ப�. ெப6யவ� .�.�தாரா 

வாசி�( ெகா��	, த� மைனவி பி�னா� அைல+� ெகா�� மி�(கிறா�. 

 

அவ� மைனவி - அ+த( /4ள ராணி - எ,ேப3,ப�டவ4 எ�ப�	 உ@கA(/ ெத6;	. 

Jைன மாதி6 இ�+� ெகா�� எ�ன அ�டகாச	 ெச�கிறா4! ெச�ற வார	 ஒ� நா4 

(ச,பாதி(/ ெதா��( ெகா4ள( ெகா�த ேமா6தாலி�) '/ழ	பி� உ,. ெகாEச	 /ைறகிற�. 

எ�� வா' எ�ேற�. இ� ஒ� தவறா? :கைத லலிதா பவா3 பாணியி� ஒ� ெவ�� ெவ�9 

தி�,பி( ெகா�� ேபா�வி�டா4. வய=( காலதி� உ,ைப( /ைறதா� எ�ன எ�' 

அவA(/ ச,ேபா3�டாக, ேபசவ+� வி�டா� இ+த லாய(க�ற நா� (எ� Nத மக�). 

சி�னவ� கைத;	 உ@கA(/ ெத6+ த�தா�. பா@(கி� ேவைலெச�கிறா� எ�' 

ெபய3தாேன தவிர, ெகாEச:	 ந�றி வி=வாச	 இ�லாத பய�. யா3 இவ�? நH@க4 ேபா�ட 

பி2ைசயி�தாேன B.Com. ப9� :9தா�. இ,ேபா� ெப6ய ப(தனாகி வி�டா�. சனி(கிழைம 

இரFேதா'	 I�� பஜைன(/ ஏ�பா� ெச�� வ H�ைடேய �வ	ச	 ப�Oகிறா�. தேபலாF	, 

ச,ளா( க�ைட;	 ைவ�( ெகா�� அவ� ந�ப3க4 அ9(/	 7�9 ெகாEசமி�ைல. இ,ப9 

பஜைன :9+த�	 ந4ளிரF(/ ேம� இ+த நா�க4 எ�ேலா�	 மேக8வ6 பவனி� J6;	 

ல8ஸி;	 பீடாF	 சா,பிட( கிள	பி வி�வா3க4. மேக8வ6 பவனி� நா� சா,பிடாத J6யா, 

ேபாடாத பீடாவா, இவM(/ ந�றாக ெத6;	 மேக8வ6 பவ� J6 எ�றா� என(/ இLட	 

எ�'. ஆனா�, ஒ�நா4Iட வா@கி வ+ததி�ைல. இ+த ரா8க�. ெப6ய கவ3ன3 எ�' நிைன,.. 
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கவ3ன3 எ�ற�	 ஞாபக	 வ�கிற�. பிர.தா8 ப�வா6 ந	 ?நாஜியி� ேகாவிW(/ 

வ+தி�+தா3. எ�ன எளிைம! எ�ன எளிைம! ந	 நாதியி� :� தைல/னி+� வண(க	 

ெத6வி�வி��, ேபானா3. அவ3 ெசா�னா3: எ@கA(/ இ+திராகா+தி ேம� எ+த( ேகாப:	 

இ�ைல. அ+த	 மாF(/ எ,பFேம ெகாEச	 வ H	. ஜா8திதா�. 

 

எ� இர�டா	 ந	ப3 ைபய� ரஜினி தா� பாவ	, ந�லவ�...'' 

 

இ+த இடதி� நா� /'(கி��( ேக�ேட� - ''மாமா, இர�டா	 ந	ப3 எ�' எ$த 

ேவ��மா? க�ஷியா	 மாமாF(/ ரஜினி எ�றாேல .6;ேம!'' 

 

''ேபசாம� நா� ெசா�வைத எ$�. அவM(/ மைனவி, /ழ+ைதகA(/2 ெச�ேத மீள 

:9வதி�ைல. ேந�' :�தின	 நட+த�. இைத எ$�	 ேபா� எ� க�களி� க�ணH3 

தA	.கிற�.'' 

 

நா� மி�� மாமாவி� க�கைள, பா3ேத�. 

 

''எ�னடா பா3(கிறா�? எ$�.'' 

 

''வ H�9� ேத@கா� எ�ெண� தH3+� வி�ட�. இவ� த�ணHைர வி�� தைலைய2 

சீவி(ெகா�� ேபாகிறா�. NதவM	 சி�னவM	 சிகெர��(/	 பீடாF(/	 

ெசலவழி(கிறா3கேள ஒழிய எ�ெண� வா@கிதர மா�ேடென� கிறா3க4. வ H�9� இ,ேபா� 

எ�ேலா�	 தின:	 தைல/ளி�, எ�ெண� ேபா�வைத மாைலவைர ஒதி, ேபா�� வி��2 

சமாளி�வி�கிறா3க4. எ� ெண� ேபாடாம� எ� :�வ$(ைக கா�+� தைலேய எ6கிற 

மாதி6 இ�( கிற�. எ� ெகாEசநEச :9;	 ேத@கா� நா3 மாதி6 சிW,பி(ெகா�� நி�கிற�. 

:கைத( க�ணா9யி� பா3(கேவ பயமாக இ�(கிற�...'' 

 

நா� மாமாவி� தைலைய, பா3� அவ3 எ$த2 ெசா�னைத உ'தி ெச�த ெகா�ேட�. 

 

''நா� சாவத�/ :� சில விஷய@கைள ஒ$@/ெச��விட வி�	.கிேற�. 
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உ@கA(/ ெத6;	, எ�னிட	 ெசா� ஒ�'	 கிைடயா�. நா� ெவ'	 'ட�-ட� 

ேகாபா� (ெச�லா(கா=, ஓ�டா�9) தா�. உ@க4 சேகாத6, அதாவ� எ� மைனவி, இற+தேபா� 

அவAைடய டா/3ஜி(களி� ேசைவைய ெதாட3+� ெச�ய நா� ஏ�'( ெகா�ேட� எ�பைத 

நH@க4 அறிவ H3க4. எ� இற,.(/ :�பாக, இ+த வி(கிரக@கைள நா� உ@களிட	 த+�விட 

வி�	.கிேற�. இ+த வி(கிரக@க4 எ@க4 /�	பதி� வழிவழியாக இ�+� வ�பைவ. எ� 

அ	மா (அத�/ :� எ� பா�9) அதிகாைலயி� எ$+� /ளி� :$கிவி��, ெவ'	 வயி�றி� 

இ+த வி(கிரக@கA(/, Jைஜ ெச��வி��தா� ப2ைச த�ணH3Iட( /9,பா4. அவA(/, 

பிற/ உ@க4 சேகாத6;	 அ,ப9ேய ெச�� வ+தா4. உ@க4 சேகாத6 ேபானபி� நா�தா� ஏேதா 

:9+தவைர ெச��வ�கிேற�. நா� தின	 /ளி(க :9வதி�ைல எ�பைத தா@க4 

அறிவ H3க4. கா�க�� மா�'	 அ�'தா� /ளி(க :9கிற�. அதனா� ஒ�நா4 வி�� ஒ�நா4 

தா� Jைஜ ெச�கிேற�. என(/ வ�தெம�லா	, =ப தின@களி�Iட இ+த வி(கிரக@கA(/2 

ச6யான ைநேவதிய	 பைட(க :9வ தி�ைல எ�ப�தா�. தின	 பதிேனா� மணி(/ என(/ 

வ�	 உணைவதா� (N�' ச,பாதிகA	 ெகாEச	 சாத:	) சம3,பி(க ேவ�9;4ள�. 

மாைலயி� அ	பி8 கேபயிலி�+� வ�	 இர�� இ�9லி;	 ஒ� வைட;	தா�. கடF4 

இைத ஏ�'(ெகா4வா3 எ�'தா� ந	.கிேற�. எ�லாவ�'�/	 சிரைததா� :(கிய	. 

 

எ� ம�மக4கைள ந	ப :9யா�. 

 

அவ3கA(/ இவ�றி� அ�ைம ெத6யா�. வ Hசி எறி+�வி�வா3க4. அ�ல� /ழ+ைத 

கA(/ விைளயாட( ெகா�� வி�வா3க4. இ+த வி(கிரக@ களி� /றி,பாக ஒ�' 

:(கியமான�. .�லா@/ழ� சகித	 தவX+� வ�	 பாலகி�Lணனி� ஐ+� அ@/ல	 உயர 

வி(கிரக	தா� அ�. பா3(க மிக அழகாக இ�(/	. ப�� வ8திர:	 ஜ6ைக( /�லா;	 

ேபா��, ெபா��	 இ��வி�டா� சா�சா கி�Lணேன ந	 :�றதி� வ+� தவX+� 

ெகா�9�, ப� ேபா� இ�(/	. நா� இற+� வி�வத�/ :� இ+த டா/3ஜி(கைள உ@களிட	 

ஒ,பைட� விட வி�	.கிேற�. எ� சேகாத6யிட	, அதாவ� உ@க4 மைனவியிட	 I'@க4. 

இ� எ� கைடசி ஆைசெய�'. ந	 கால	 :9+த பி� /ழ+ைதக4 இைத ஒ$@காக2 ெச�வா3 

க4 எ�' ெசா�ல :9யா�. எ� சேகாத6க/ :9கிறவைர டா/3 ஜி(களி� ேசைவைய2 

ெச�ய��	. அத�/, பிற/ கிண�றிேலா அ�ல� நதியிேலா அவ�ைற2 சம3,பண	 ெச�� 

வி�@க4. இ�தவிர எ�னிட	 சில ெத�வ Hக, .தகக@கA	 ஒ� /�9( /டதி� ெகாEச	 

க@கா ஜல:	 இ�(கிற�. இைதெய�லா	Iட நா� உ@கA(ேக ெகா��விட வி�	. கிேற�. 

.தக@களி� /றி,பாக, 'ஹM மா� சாலிசாF	' (ஆEசேய கவச	) ேடா@கேர மxராஜி� 

ஆசிெப�ற பாக வத:	 நH@க4 அவசிய	 ைவ�( ெகா4ள ேவ��	. 

 

இதனா�, வ H�9� ேப� பிசா=களி� நடமா�ட	 இ�(கா� எ�பேதா� =பி�ச :	 

ஏ�ப�	. 
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நா� ெச�,ேபாக தயாராக இ�(கி ேற� எ�ப� த@கA(/, .6+� ேபாயி�(/	. 

ஆனா�, சாF எ,ப9, எ@கி�+� வ�	 எ�ப�தா� என(/, .ல,படவி�ைல. நா	 வலிய, ேபா� 

நி�றாW	 இ+த, ,�வியி� ந	 பிரயாண	 :9;	 வைர, சாF ந	ைம அரவைண�( 

ெகா4ளா� எ�பைத தா@க4 அறிவ H3க4. ெச�ற வார	, ப�ட	 வி��( ெகா�9�+த 

ஜHவ�லாலி� எ�� வய� மக� இர�டாவ� மா9யிலி�+� தவறி வி$+�வி�டா�. அவ� 

அதி3Lட	, அ+த ேநர	 பா3�, அ$(/ �ணி களட@கிய ெபாதிேயா� ேபா�ெகா� 9�+த 

'ஏகா	பேர8வர3 பி�ெம�' காரனி� க$ைதேம� ெசா�லி ைவதா� ேபா� /றி தவறாம� 

வி$+� த,பிதா�. ஒ� கீற� இ�ைல, ஒ� காய	 இ�ைல. இடறி வி$+ததி� 

க$ைத(/தா� பாவ	, பி�ன@கா� :றி+�வி�ட�. ஜHவ�லாைல உ@கA(/ ெத6;	. 

மகா( கEச�. க$ைதயி� சிகி2ைச(/ ஒ� ைபசா(Iட தரமா�ேடன எ�' Iறிவி�டா�. 

க$ைதைய 6qாவி� ைவ� மா�டா8 பதி6(/( ெகா�� ேபாவத�/ அவனிட மி�+� 

N�' Pபாைய வா@/வத�/4, ேபா�	 ேபா�ெம�றாகிவி�ட�. 

 

அ+த ேடாபி மிக அசி@கமான, ஆனா� ஒேர ெசா�ெறாடைர, பய�ப�தி /ஜராதிக4 

வ	சைதேய ஏசிவி��, ேபா�வி�டா�. 

 

இத�/ எ�ன ெசா�கிறH3க4? ஆனாW	, நா� நிைன(கிேற�, நா� சாகதா� ேவ��	 

எ�'. நா� சாவத�/ நிைறய( காரண@க4 இ�+�	, நா� சாகாம� இ�(கிேற� எ�' 

நிைனதா� என(/2 சி6,.	 அ$ைக;	 ேச3+� வ�கிற�. 

 

எ�ேனா� ப9த ரEசி ,ேரா(க3 ப� நா�கA(/ :�. எ+தவித ெதா+தரF	 

இ�லாம� ஒேர N2சி� ேபா�வி�டா�. இ,ப9 என(/ ெத6+�, இ+த ஒ� 

மாததி�/4ேளேய, இ+த ெத�விேலேய N�' ெப6ய உயி3க4 ேபா�வி�டன. 

 

எ�ேலாைர;	 9யபD=	 மாரைட,.	 .�ஷ� ெப�டா�9 ேபா� ேஜா9 ேச3+� 

ெகா�� வ+� இ$�, ேபா� வி�டன. எ� ம�மக4 =பதிராF(/	Iட இ+த இர�� 

வியாதி;	 இ�(கிற�. என(/ தா� ஒ�'	 இ�ைல. சிர@/, ெவ9,. எ�' சி�லைற 

வியாதிக4 தவிர. ெச�ற வார	 எ� ெப6ய ம�மக4 ெசா�ன� ேபா� நா� நிஜமாகேவ ெநா�9 

நாைய, ேபா� உண3கிேற�. 

 

இ+த ஏகா	பேர8வ3 அ(ரகாரதி� என(காக அழ,ேபாகிறவ3க4 இனி யா�	 இ�ைல. 

இ+த அ(ரகாரேம கைள இழ+�ேபா�வி�ட�. ெத,ப(/ள	 வ�றிவி�ட�. ெபய�(ெக�' 
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ெகாEச	 த�ணH3 வி�� அதி� பிளா89( தாமைரகைள மித(கவி�9�(கிறா3க4. 

ெத,ப(/ளைத2 =�றியி�+த காவி, ப�ைட அ9த =வைர இ9�வி�� மா9( க�9ட	 க�9 

எவ3சி�வ3 பாதிர( கைட(கார3கA(/ வாடைக(/ வி�� வி�டா3க4. ராவண ஐய3 

ெத�விW4ள ப4ளி(Iட மணி(I�� இ,ேபா� ெத6வதி�ைல. ேகாவி� பிரகார B�களி� 

ைம(/கைள, ெபா�தி ெம�லிைச பஜைனக4 ெச�கிறா3க4. அ,ப$(க�ற /ஜராதிக4 

.ழ@கிய ெத�(களி� இ,ேபா� பாதிர( கைட மா3வா9க4 நிர	பி வழிகிறா3க4. அ(ரகாரதி� 

பைழய அைம,ைப நிைனFப��	 வைகயி� ேகாயி� அரச மர	 ம��	தா� இ�(கிற�. 

இ�M	 நிழ� த�கிற�. அ+த நிழைல உண3+� அMபவி(/	 மனித3க4 மைற+� வி�டா3க4. 

அ+த அரச மர	 :�. த+த ஆ=வாச	 இ,ேபா� காணாம� ேபா� வி�ட�. கிழ(/( ேகா9யி� 

எ� த@ைக நாதி ெபx� இ�(/	 க�டடைத;	 விைல ேபசிவி�டா3க4 அ'ப� ல�ச 

�(/. இதனா�, :,ப� /�	ப@க4 ெத�வி� நி�க,ேபாகி�றன. I� கைல� விர�ட,ப�ட 

பறைவக4ேபால அவ3க4 பி6ய( காதி�(கிறா3க4. Yழ� மாறிவிட, ேபாகிற�. வாX(ைக(/ 

அ3தேம Yழலி�தா� இ�(கிற�. Yழ� ேபானா� வாX(ைகேய ேபா�வி�	. 

 

நா� தின:	, கடFைள அ�ல, யம ராஜைன ேவ�9( ெகா4கிேற�, 'இ+த( கிழவைன 

இ$�( ெகா4, உ� பாச( கயி�'(/ ேமாச	 வ+�விடா�' எ�'. கைடசியாக, இ�ெனா� 

ேவ��ேகா4. நா� இற+�ேபானா�, எ� ஆ�ம :(தி(காக எ� வ H�9� அ�ல� உ@க4 

வ H�9� எ�றாW	 பரவாயி�ைல, பாகவத பாராயண	 அவசிய	 ெச��வி�@க4. 

 

ம�றப9 விேசஷமாக( /றி,பி��2 ெசா�W	ப9 ேவெறா�'	 இ�ைல. 

 

மகிX2சி;	 ச+ேதாஷ:	 ப�றிய சமா2 சாரைத எ$த ேவ��கிேற�. 

 

இ,ப9(/, 

ம�ேமாக� தா8 �வாரகா தா8 

(மி��) 

 

பி./: உ@கA(/ வசதி,ப�ெம�றா�, ஒ� 100 Pபா� M.O. Nல	 அM,பி ைவ(க 

ேவ��கிேற� - மி��.'' 
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தா4கைள ஒ$@/ப�தி அ+த நH�ட க9தைத ம9�( ெகா�ேட�. வழ(க	 ேபா� 

மி�� மாமா தன� Juலி� ெதா@கிய சி�ன2 சாவிைய( ெகா�� த� தகர கஜானாைவ 

திற+� ஒ� ெப6ய உைறைய;	 தபா� தைலகைள;	 ெகா�தா3. :கவ6 எ$தி எ��( 

ெகா�ட�	 Iறினா3 ''ேசா	ப�ப��( க9தைத( க�ட தபா� ெப�9யி� ேபா��விடாேத. 

ேநராக பா3( டF� ேபா8� ஆபீ=(ேக ேபா�வி�. ேபா�ட பி� என(/ வ+� சமா2சார:	 

ெசா�லிவி�.'' பிற/ ''இைத நH ைவ�( ெகா4'' எ�' ஒ� 50 கா= நாணயைத( ெகா�தா3. நா� 

கிள	பிேன�. 

 

N�' நா�/ நா�க4 கழி� இரF எ�� மணி(/ த+தி Nல	 ெச�தி வ+த�. நா� 

மி�� மாமாF(/ தா(க� ெசா�ல ஓ9ேன�. 

 

மி�� மாமா அய3+� B@கி( ெகா� 9�+தா3. நா� அவர� ேதாைள உW(கி 

எ$,பிேன�. 

 

''எ�னடா விஷய	?'' 

 

''நா	 ேமாச	 ேபா�வி�ேடா	 மாமா.'' 

 

''எ�ன ஆயி�'?'' 

 

''உ�மைல,ேப�ைடயிலி�+� த+தி வ+தி�(கிற�. க�ஷியா	 மாமா ேபா� வி�டா3.'' 

 

மி�� மாமா பதறி எ$+தா3, ''எ�ன ெசா�கிறா� நH?'' 

 

''ஆமா	 மாமா, நிஜமாகதா�. இ�' மதிய	 ஆபீஸிலி�+� வ+தி�(கிறா3. 

எ�ேலா�டM	 ந�றாக2 சி6�, ேபசியப9 சா,பி�9�(கிறா3. உ@க4 க9தைத(Iட 

இர�� N�' :ைற ப9தாரா	. சிறி� B@க,ேபானவ3 பிற/ எ$+தி�(கவி�ைல. 

B(கதிேலேய உயி3 பி6+� வி�ட�. ஹா3� அ�டா(தா�.'' 
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மி�� மாமா த� கா�கைளேய ெவறி�, பா3�( ெகா�9�+�வி�� நH�ட 

ெமளனதி�/, பி� த�வா3தமாக( Iறினா3: ''ேபாகிறவ3க4 ேபா�2ேச3+� வி�வா3க4. 

ஆனா�, இ�(கிறவ3கA(/ ேவ' வழி இ�ைல. அவ3க4 இ�+�தா� ஆக ேவ��	.'' 

 

க�ஷியா	 மாமாவி� ஈம(கி6ையகளி� கல+� ெகா4ள, ேபான எ@க4 உறவின3 க4 

எ�ேலா�	 Iடேவ மி�� மாமாவி� க9தைத;	 ப9�வி�� வ+தி�+ தா3க4. க�ஷியா	 

மாமாF(/, பதிலாக மி�� மாமாேவ ெச�,ேபாயி�(கலா	 எ�' ெவளி,பைடயாகேவ 

அபி,பிரயா	 ெத6விதா3க4. மி�� மாமாவி� மக�கA(/	 ம�மக4கA(/	 ெப�த 

தைல/னிF ஏ�ப�9�(க ேவ��	. /றி,பாக, மி�� மாமாவி� Nத ம�மக4 ஆேவசமாக( 

ெகா+தளிதா4. கிழவனி� நா(ைக இ$� அ'�விட ேவ��	 எ�'	 அவ�(/ 

உட+ைதயாக இ�+த க9தைத எ$தி(ெகா�த எ�Mைடய ைககைள;	 ெவ�9,ேபாட 

ேவ��	 எ�'	 வி�	பினா4 அவ4. ஆனா�, அதி3Lடவசமாக அ+த மாதி6 விப`த	 ஏ�	 

நட(கவி�ைல. எ,ப9;	, நா� மி�� மாமாF(/( க9த	 எ$தி த�வைத நி'�	ப9 ஆன�. 
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நாயன� – ஆ. மாதவ� 

இற+தவ�(/ ஒ�'	 ெத6யா�. .தியம� ஜி,பா, ேவL9 அணி+� ெகா��, ெந�றியி� 

N�' விர� தி�நH�', ப�ைட;ட�, நH�9 நிமி3+�  அ+திம�யி� ெகா4கிறா3. க',. உட	., 

வயசாளி, ேம�வ6ைச, ப� ெகாEச	 ெப6=, உத�ைட மீறி ஏளன2 சி6,பாக அ� ெவளி 

ெத6கிற�. தைலமா�9� /� விள(/	, dனி வாைழயிைலயி� நிைற நாழி பழ:	 

ஊ�வதி;	, சிவ,. அரளி,J மாைல;மாக ேஜா9தி�(கிறா3க4. சாF மண	 

ஊ�வதியிலி�+� கமXகிற�. 

 

‘ெய�ைன, ெபத ய,ேபாU.. ெயன(கினி ஆ6�(கா?... எ�' கா�மா�9� ெப�அ4 

/	பலிலி�+� நா�ப� வய=(கா6 க',பி :�9 :�9 அ$கிறா4. அவA(/ ப2ைச( 

க�டா@கிதா�, ெபா�+�கிற�.  

 

சாய@கால	 ெந�@கி ெகா�9�(கிற�. ெத�ன+ ேதா,.(/ அ,பா�, வாைழ, 

ப�ைணைய தா�9, பாைறக4 நிைற+த ஆ�றி� .� ெவ4ளதி� /ளிைர( கா�' =ம+� 

வ�கிற�. கா(ைகக4 I��(/, பற+� ேபாகி�றன. தாைழ,.த3 ேவலிகளி� ந�வி�- 

வா�(கா� கைரயிலி�+� , :�றிய க:/ மரைத ெவ�92 =ம+� ெகா��வ+�, :�றதி� 

பாைட ஏணி தயா6(கிறா3க4. பிள+த க:/மர	, ெவள Hெர�' ெபா4ைளயாக :�றதி� 

��டாக( கிட(கிற�. 

 

வாசலி�, இளF( I�டதின6ைடேய, ெசதவ6� த9ய�களான ஆ�பி4ைளக4 

இர�� அ$(/ ��ைட அணி+� ெகா�� ='='ெவ�' , எ�ெண�2 சிைலக4 ேபால 

தைல/னி+� அம3+தி�(கிற3க4. சி�னவ�, ெகாEச	 அ$கிறா�. ெப6யவ� :ழ@ைகைய( 

க�ன�(/ :��( ெகா��( Iைரயி� �லா( க�ைடைய, பா3�(ெகா�9�(கிறா�. 

உ4ேளயி�+� வ�	 ஒ,பா6, இ,ெபா$� பழ(கமாகி2 சாதாரணமாகி வி�கிற�. 

 

“ இ,ப9ேய இ�+தா, ெபா$�தா� இ���	. இ��� வ�:�ேன இேதா அேதா�M 

கா6யைத :9,ப	; எ�ன த@க,பா??” 

 

“ஆமாமா	. நாயன(காரைனதா� இ�ன	 காேணா	. யா� ேபாயி�(கா@க 

அைழ2சார?” 
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“வ9ேவW	 சி�ன�ணO	 ேபாயி�(கிறா@க. ேமலாB6ேல இ�னி(/ ஆ	.�ற� 

க8ட	 . அ�லா	, :�ப�9 தி�விழாF(/, ேபாயி�,பா@க.” 

 

“சி�ன�ண� ேபாயி�(கிறா�லியா அ,ேபா நி2சய	 யாைரயாவ� இ��(கி�� 

வ�வா�. வர��	. அ�(/4ளி;	 மத ேவைல@கெள, பா(கற�.” 

 

மைழவ�	 ேபா� இ�+த�. அ+தியி�4 /ளிர ஆர	பித�. கியா8 விள(ெகா�ைற2 

=ம+� ெகா�� , வய� வர,. வழியாக வா�(காைல தா�9 ஒ�வ� கைரேயறி வ+� 

ெகா�9�(கிறா�. விள(கி� ஒளியி�, வாைழ மர:	, ப2ைச ஓைல�, ப+தW	 ெப6ய ெப6ய 

நிழ�களாக வள3+� திைர(கா�சி ேபால மாறி மாறி, ேபாயி�'. 

 

விள(/ =ம+� வ+தவ�, ேவ3(க வி'வி'(க :�றதி� 8டா�� ேம� விள(ைக 

இற(கி ைவதா�. விள(கி� உ8... உ8..! உ4ேள அ$ைக ஓ�+� ேபாயி�+த�. /=/=த 

/ரலி� ெப�க4 வ(கைண ேப=கிறா3க4. ஊ�வதி இ�M	 மணமாக மண�(ெகா�� .ைக 

பர�கிற�. 

 

விள(/ வ+�வி�ட வசதியி� :�ற�2 ச+த9, அ@கி@காக விலகி நி�'ெகா�� 

இ��9�, ெத6யாத வய� வர,ைப, பா3�( ெகா�9�(கிற�. சலி,.- எ�லார� :கதிW	 

அச��(கைளைய விரவிவி�9�(கிற�. =	மாேவM	 எதைன தர	 ெவ�றிைல ேபா�கிற�? 

எதைன தர	 பீ9 பி9(கிற�? 

 

“வி9Eச ெமாத(ெகா�� ஒ�Oேம சா,பிடேல. எ,ேபா இ+த( கா6ய	 :9யற�, 

/ளி2= மாதி2 சா,பி�றேதா? ச6யான ெதா+தரF ேபா.”  

 

யாேரா ஓரா4 இ��ைட, ெபா�(ெகா�� ெவ4ைளயாக நைட;	 ேவக:மாக 

ஓ9வ+தா�. 

 

“சி�ன�ணM	, வ9ேவW	 த�றா	ப�9(/2 ைச(கி4ேல ேபாயி�(கிறா@க. 

ேமலாB6ேல யா�	 நாயன(கார@க ஆ,டலியா	. ேசதி ெசா�ல2 ெசா�னா@க.” வ+தவ�  

ப+தைல;	- கியா8 விள(ைக;	- :=:=த /	பைல;	 - உ4ேள ெப�கள H� அ3தம�ற 

அலமல@கைள;	 - மாறி மாறி , பா3�வி��, பீ9(/ ெந�,. ேத9 ஒ�@கினா�. எ,பி9;	 
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த�றா	ப�9 ேபா� ஆைள இ��( ெகா��வர இ�M	 ஒ� மணிேயா , ஒ�றைர மணிேயா 

ேநரமாகலா	, /	பலி� :க	 =ண@கிய�. 

 

“இ+த( காலதிேல, யா�,பா நாயன:	 , ப�ல(/	 வ2சி(கிறா@க? ஏேதா அ(க	 

அசW(/ ஒ� ெதா+தரF இ�லாெம, கா6யைத :9(கிறெத வி��வி��? இ,ேபா பா� , 

எதினிஎ ேப� இ�(ேகாசர	 கா�( ெகட(கிறா@க ?” 

 

”இ�ேல, Nத பி4ைளதா� ெசா�லி2சி�. ெசதவ� :�னா9ேய ெசா�லி வ2ச 

ச@கதியா	. தம(/ , =�கா� யாதிைர தF� நாயன( க2ேச6ேயாட நடதOமிM. அதா	 அ+த 

ெபா�O	 அ$ைகயா அ$தி2சி. ெசதவ@க ஆ�மா நி	மதியா, ேபாக��ேம�M தா�, 

இ,ேபா, ேமலாB3 ேபா� அ@கி;	 ஆ	.டாேம த�றா	ப�9 ேபாயி�(கா@களா	.” 

 

“ந�ல ேராதைனயா, ேபா2=. ெசதவ@கA(ெக�ன? அF@க ேபாயி�டா@க. 

இ�(கிறவ@க கA� அ'ப�� “. 

 

மைழ வ+ேதவி�ட�. ேஹாெவ�' . Iைர ேமW	 ப2ைச, ப+த� ேமW	 

இைர2சலி�ட�. =�றிW	 க:/, ெத�ைன , தாைழ,.B3 ேம� எ�லா	 ெகா�9யதா� 

இைர2ச� பலமாக( ேக�ட�. கியா8 ைல�ைட தி�ைணேம� B(கி ைவதா3க4. 

தி�ைணயி� அம3+தி�+தவ3களி� தைல :�டா=	, தைல;	 ெப6ய நிழ�களாக2 =வ6� 

உ�(/ைல+� ெத6+தன.  

 

உ4ேள ஏேதா /ழ+ைத அட	பி9� அழ �வ@கிய�. தா�(கா6 J2சா�9ைய( 

I,பி�கிறா4. பி�� எறிேவ� எ�கிறா4. ‘சனியேன , உயிைர வா@காேத’ எ�கிறா4. /ழ+ைத 

நி'தாம� அ$கிற�. 

 

எ�ேலா3 :கதிW	 ,சலி,.	, விசார:	, ெபா'ைம இழ+த ெவ',.	 

நிைற+தி�(கி��ன. தைல நைரத :(கிய8த3கA(/ யாைர, எ�ன ேபசி, நிைலைமைய 

ஒ(கி�� ைவ,ப� எ�' ெத6யவி�ைல. எ�லா�	, இ��டாக நிைற+� கிட(/	 வயலி� 

வர,., பாைதையேய பா3�(ெகா�9�(கிறா3க4. மைழ ச�ெட�' ஓ�கிற�. இைர2ச� 

அட@/கிற�. Iைரயிலி�+� த�ணH3 ெசா��கிற�. :�றதி� த�ணH3 ேத@கி வழி+� 

ேபாகிற�. 
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இத�/4ளி;	 பாைட தயாராகி , உட	. சிவ,., ப�� N9(ெகா�� , நH�9 நிமி3+�- 

ப+தலி� தயாராகி இ�+த�. நH3மாைல(/, ேபான .திர3க4 இர�� ேப�	, மைழயி� 

/ளி� தைலேம� ெவ�கல ஏனைத2 =ம+� ெகா��, பிணதி� தைலமா�9� வ+�, 

:(கா9�ட :�ட2சி ேபால நி�றா3க4. 

 

‘ெபா	மனா�9@க /லைவ ேபா�@க தாய.ீ அ�(/	 ெசா�லியா தரேவாO	?’ எ�' 

தைலயா6 /ர� ேக�க, தாமதி� நி�றவ3க4 ேபா� கிழவிக4. ெகாW ெகாWெவ�' ஒ,பா6 

ேபாலேவ /லைவயி�டா3க4. இ��9� ஒ�@கி நி�றவ3  ஒ�றிர�� ேப3 Iட, ப+தW(/4 

வ+�  தி�ைணயி� dைழ+தா3க4. 

 

‘வா�(க6சி ேபாட இ�M	 , உ4ேள ெபா	மனா�9க இ�+தா வ+� ேபாடலா	. 

ேநரமி�(/�” எ�றா3 தைலயா3. 

” அட அெத�லா	 எ,பேவா :9E= ேபா2ேச. இ�M	 .�சாதா� ஆர	பி(ேகாO	. 

.ற,ப�றைத வி��,பி�� , அ9ைய,.9டா ஆபயா�D�M :த�ேல இ�+ேத 

ஆர	பி(ேகாOமா? த	பி , சி�னத	. உ� ைக(க9யாரதேல மணிெய�ன இ,ேபா?” 

 

“ மணியா? அெத�லா	 ெரா	ப ஆ2=. ஒ	ேபா� ஆக,ேபாF�. எ,ேபா நாயன(கார@க 

வ+� எ,ேபா ெபாற,படேபாறேமா?’ 

 

எ�ேலார� க�கA	 வய� வர,ைபேய பா3�( ெகா�9�+தன . இ,ேபா� - மரண 

ச	பவைத விட , நாயன+தா� :(கிய, பிர2சைனயாக அதைன ேப3 மனதிW	 ெப6ய 

உ�(ெகா�� நி�ற�. 

 

“யாேரா வ3ரா,ேபால இ�(/�@கேள” எ�' ஒ� /ர� ெதாைலவி� 

இ���,பாைதைய, பா3�2 ச+ேதக,ப�ட�. 

 

“ஆமா�ேணாU, வ3ரா@க ேபால , யார,பா அ� ெவள(ைக சிெத B(கி(ெகா�� 

ேபா@கெள�. மைழயிேல சகதி;	 அ�Fமா ெகட(/�. சி�ன�ண� தா�, ேதா4 அைச,ைப, 

பா3தா ெத6;தி�ேல”. 
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எ�லார� :க@கA	 ெதளிவைட+தன. இ�,. ேவL9ைய :'(கி(ெகா��, 

:�டாைச2 ச6 ெச��ெகா�� எ�லா�	 எ$+� தயாராகி நி�றன3. சில ஆ� பி4ைளக4 

உ4ேள ெப�களிட	 ேபா� விைட ெப�' வ+தன3. உ4ேள வி�9�+த அ$ைக ‘ய@க,ேபா’ 

எ�' பி�M	 ஈனமாக எ$+த�. 

 

கியா8 விள(/ வ�டதி�, சி�ன�ணM	 வ9ேவWF	 ெவ�'வ+த வ Hர3க4 ேபால 

நி�றன3. 

 

“ அட , ேமலாB6ேல ேபானா அ@ேக ஒ� ஈ, கா(ைக இ�ெல. ப� ஓ�டமா ஓ9ேனா	. 

வ Hர�ண� ேச6யிேல, ஒ� ந�ல விவா�. மா6ய	ம� ெகாைடய,ேபா Iட ந	N�(/ வ+� 

வாசி2சா�. :னிரதின	�M ேப� . எ,ப9;	 அவெர இ�டா+திராலா	�M ேபானா. மMச�, 

சீ(கா ப�த ப�(ைகயா ெகட(கிறா�. விடா :9யா��M, ைச(கிைள, உ92ேசா	. 

த�றா	ப��ேல, ேதா... இவ@கெள தா� .92=( ெகா�ணா+ேதா	. சமதிேல ஆ4 

ஆ	பி�டேத த	பிரா� .�ணியமா, ேபா2=.” 

 

எ�ேலா�	 பா3தா3க4. 

 

கா�+� ேபான N@கி� /ழா� ேபால, சா	ப� Jத நாயனைத ைவ�(ெகா�� , மா' 

க�O	 /�ைட( கிரா,.	, காவி ேமலா,.மாக, ஒ� /�ைட ஆசாமி, ‘இவனா?’ எ�' 

க�Fவத�/4 , ‘இவனாவ� அ+த ேநரதி� வ+� ெதாைலEசாேன’ எ�ற சமாதான	 , 

எ�லா�(/	 ெவ',ைப மிEசி எ�9, பா3த�. தF�கார�, அ�,ப9, தவசி,பி4ைள மாதி6 

ேவ3(க வி'வி'(க , ‘ஐேயா’ எ�ற பா3ைவயி�, :�னா� வரமா�ேட� எ�' பி�னா� 

நி�றா�. 

 

‘ெவ�9யாென( I,பி�ற�. ெந�,ெப�லா	 ெர9..ச@ைக ஊத2ெசா�W 

ெபாற,படலாமா? உ4ேள ேக��(ேகா.’ 

 

தா'�தி( ெகா�� பாைட,ப(க	 நாWேப3 தயாரானா3க4. க�மாதி(கான பி4ைளக4 

இர��	, ெப6யவ� தH2ச�9ைய ெவ�9யா� ைகயிலி�+� வா@கி( ெகா�டா�. சி�னவ�, 

ஈர உைடயி� , ெவட ெவடெவ�' ந�@கி(ெகா�� , ெப6யவ� பி�னா� ெச�வதறியாம� 

நி�றா�. 
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“ெபாற,ப�@க,பா. B(/” எ�ற க�டைள பிற+த�	 தா'�த நா�வ�	 பாைடயி� 

ப(க	 வ+தா3க4. உ4ேளயி�+� ெப�க4, :�9(ெகா�� தைலவி6 ேகாலமாக 

ஓ9வ+தா3க4. “ெய@கெள உ����, ேபாறH@கேள?” எ�' கதற� சகதி;	 அ�வமாக( 

கிட+ததினா� வி$+� அ$வத�/ எ�லா�	 தய@கினா3க4. ெப� ம��	. ‘@க,ேபா என(கினி 

யா��(கா” எ�' பாைடயி� கா�மா�9� வ+� வி$+தா4. 

 

”ேகாவி+தா!ேகாவி+தா!” எ�ற ேகாஷ�ட� பாைட ேதாளி� ஏறி�'. “யா�,பா அ� 

நாயன	. உ	 ... =	மா உ@கைள, பா3(கவா I�9யா+ேதா	 :�னா9 ேபா@க. ெவள(/ 

B(கறவ� Iடேவ ேபா@க. ேமாளைத, பி9@க..” 

 

நாயன(கார� :க	 ப6தாபமாக இ�+த�. அைழ�வ+த ேவல�ண� அவ� காத�கி� 

எேதா ெசா�னா�. நாயன(கார� ெம�ல உத�9� ைவ�, “பீ ,பீ.. ‘ எ�' =த	 பா3தா�. 

ஊ3வல	 , சகதி வ$(/	 வர,.,பாைதயி� ேபா�((ெகா�9�+த�. கியா8 விள(கி� 

ஒளியி� எ�லா3 நிழW	 தாைழ, .த6� ேமேல க:/ மர உ2சி வைர ெத6+த�. 

 

’I..ஊஉ..ஊஉ..’ எ�}, ெவ�9யானி� இர�ைட2 ச@/ அ$த�. நாயன(கார� வாசி(க 

ஆர	பிதி�+தா�. ‘பீ..பீ’ எ�ற அவல	 ப6தாபகரமாக இ�+த�. தF�கார� ச+த3,ப	 

ெத6யாம� வ Hறி�ட /ழ+ைதேபால-வாதியைத ெதா,. ெதா,ெப�' ெமாதினா�. 

 

விவ8ைத ெக�ட மைழ. வ�த9 ைவத அலம@கW	, கீேழ வ$(/	 வர,., பாைத;	, 

தாைழ,.த�	, ெகௗ:கி� ேதா,பி� உ2சியி� த@கி நி�ற /ளி3+த இ���	, மரண:	 , 

பசி;	, அசதி;	, ெவ',.	,�(க:	, எ622சW	, ேகாப:	, எ�லா�ைடய உ4ள@களிW	 

நாயனதி� க3ண கtரமான அப8வரமாக வ+� வி$+� வயிெற6ய2 ெச�த�.  

 

கியா8 விள(/ :�னா� ேபா�( ெகா�9�+த�.தH2ச�9யி� /ைம+த வற�9யி� 

.ைகயா� ச@/ ஊ�பவ� ெச�மினா�. அைனவ�	 ேப2ச�ற அவல உ�வ@களாக நிழ�கைள 

நHளவி�� நட+� ெகா�9�+தா3க4. 

 

‘பீ,பீ..பீ..பீ’ 

எ�லா�(/	 வயி�ைற, .ர�9ய�. ெநEசி� ஏேதா அைட�( ெகா�ட� ேபால 

சிரமமாக வ+த�. தைலைய,பி�த�. 
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பி�M	 , ‘பீ..,பீ..பீ..பீ! 

ஊ3வல	, ‘சனியேன’ எ�ற பாவைனயி� அவைனேய பா3�(( ெகா�� வழி நட+த�. 

யாரா�(ெக�லாேமா பாைத வ$(கிய�. பி�னா� நட+� வ+� ெகா�9�+த சி'வ� ஒ�வ�, 

ச(தி ேத@கிய ப4ளதி� வி$+தா�. உட� வ+த ஒ�வ3 , அவைன B(கிவி��வி�� . 

‘நHெய�லா	 அ@ேக எ�(ேகாசர	 வரO	 , சனியேன?” எ�' எ+த எ62சைலேயா அவ� ேம� 

ேகாபமா( ெகா�9னா3.  

 

ஆ�ற@கைர வர,. ஆர	பமாகியி�+த�. சி4 வ��களி� இைர2ச� ேக�ட�. 

அ(கைரயி�, கட+� வEசி�ைறயிலி�+� தவைளக4, ‘/ேறா	 /ேறா	’ எ�'  எதி3,.(/ர� 

எ$,பி( ெகா�9�+தன. /�9 /�9( க',., ப�றிக4 ேபால,பாைறக4 நிைற+த ஆ�றி�, 

.�ெவ4ள	 இைர2சேலா� ஒ$/	 அரவ	 ேக�ட�. /ளி3 , இ�M	 விைற,பாக உட�கைள( 

/தி�'. 

 

=�கா�� Bர	 தHரா ெதாைலெவளியாக ேதா�றிய�. இ�M	, பீ..,பீ..பீ..பீ..’ 

 

நாயன(கார� ப(கமாக தைல :�டாேசா� வ+� ெகா�9�+த தைலயா6 :த� , 

அவைன;	 அ+த நாயனைத;	 ஒ� :ைற ெவறி�, பா3தா3. கியா8 ைல�9� மEச4 

ெவளி2சதி� உ,ெப�' N2= நிைற+த க�ன@கAட�, நாயன(காரனி�, அ+த, 

ெபா�ைட(க� :க	, எ62சைல இ�M	 வள3த�. 

 

இ�M	, பீ..,பீ..பீ..பீ..’ 

 

”படவா ரா8க�. நாயனமா வாசி(கிேற?” தைலயா6 :த� ெரா	ப :ர�. அவர� 

அத�டைல பாைட B(கி(ெகா�� :�னா� ேபா�( ெகா�9�+தவ3க4 Iட தய(கேதா� 

தி�	பி நி�' ெசவிம�தன3. 

 

அUவளFதா�! 

 



417 

 

தைலயா6, நாயன(கார� பிட6யி� இைம(/	 ேநரதி� ஒ� ெமா�. ஆ�றி� �ணி 

�ைவ,ப� மாதி6 ஒ� சத	. நாயனைத அ,ப9ேய இ$�, பறி� கா� N�9� ேம� 

ைவ� , இர�� ைககளாஅW	, ‘சட(’ இர�� ��� ! .� ெவ4ளமாக2 சலசல� ஓ9( 

ெகா�9�+த ஆ�றி� இ��9� நாயன ���க4 ேபா� வி$+தன. 

 

‘ஒ9(ேகா பயமவேன, நாயனமா வாசி(க வ+ேத? நி�னா உ�ைன;	 :றி2= ஆதிெல 

வ Hசி ெயறிE=�ேவ�.” 

 

ஊ3வல	 தய@க( ெகாEச	 நி�ற�. எ�லா3 :கதிW	, ’:த�ேண நH ெசEச 

கா6ய�(/ உன(/ த@க( கா,. அ92=, ேபா�டாW	 த/	’ எ�ற தி�,தி பளி2சி�ட�. 

 

“எ�ன நி�M�D@க?- ேபா@க,பா ேதா மயான	 வ+தா2ேச, ந�ல நாயன(காரென 

ெகா�ணா+தH@க”. 

 

இைத( ேக�க நாயன(காரM	 தF�காரM	 வர,. ெவளியி� இ�ைல. ஆ�றி� 

இட,ப(க	 ச+தி� இ��9� இற@கி ெத�/, பா3த பாைத வழியாக , இர�� ேப�	 

‘ெசேதா	 பிைழ2ேசா	’ எ�' வி$+� எ$+� ஓ9(ெகா�9�+தன31 

 

விடா,பி9யாக( க$ைத அ$திய சனிய� வி�� ெதாைலத நி	மதியி� ஊ3வல	 

=�கா�ைட ெந�@கி( ெகா�9�+த�. 
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த=ைகயி� மீ� நா�I கBக� – சா. க தசாமி 

மாணி(க	 ெப6ய விசிறி வைலைய, பர(க வி6�, ேபா�டப9 ரா:ைவ( I,பி�டா3. 

ஒ�:ைற(/ இ�ெனா� :ைற அவ�ைடய /ர� உய3+� ெகா�ேட இ�+த�. 

 

நா�கா	 தடைவயாக, "எேல ரா:" எ�' அவ3 /ர� பலமாக( ேக�டேபா�, "இ,பதா� 

ெவளிேய ேபானா�" எ�' அவ3 மைனவி உ4ேளயி�+� பதிலளிதா4. 

 

ரா: ெவ�றிைல இ9� த�	 ேநர	 அ�. இர�� N�' வ�டமாக அவ�தா� 

ெவ�றிைல இ9� த�கிறா�. அேநகமாக அதி� மா'த� ஏ�படவி�ைல. 

 

ஒ�நா4 B�9� :4 த� உ4ள@ைகைய( கிழி�( காய,ப�திய�	 மாணி(க	 

ரா:வி� சி�னEசிறிய ைகைய, பி9� ெவ�றிைல இ9(க( க�'(ெகா�தா3. அவேனா அவ3 

ெசா�னைதெய�லா	 காதி� ேபா��(ெகா4ளாம� ைகைய அ$தி, பி9� ேவகமாக 

ெவ�றிைல இ9தா�. அ,ப9 இ9,ப� அவM(/ உ�சாகமாகF	, மகிX2சியாகF	 இ�+த�. 

N�றா	 நா4 உல(ைகைய( ைகயி� பி9(க :9யவி�ைல. .திதாக இர�� ெகா,.ள@க4 

கிள	பிவி�டன. 

 

அவனிட	 த� ெப6ய ைகைய அகல வி6�( கா�9 மாணி(க	 ெக(ெக(ெக(க ெவ�' 

சி6தா3. 

 

"ெத6;மா. நா,பதிெர�டா	 வயசிேலயி�+� ேவதேல இ9(கிேற�. இ�M	 ஒ� 

ெகா,.ள	 வரேல ஆனா ஒன(/ ெர�� நாளிேல நாW ெகா,பள	. இ�(/தா� ெசா�றைத( 

ேக(கM@கற�..." O எ�ற ப9 ெவ�றிைல இ9,பதி� உ4ள Y�=ம@கைள தாX+த ெதானியி� 

விவ6தா3. அவ� ஒUெவா� வா3ைதைய;	 கவனமாக( காதி� வா@கி( ெகா�டா�. 

ஆனா� ஒ� :ைற;	 அவ3 ெசா�வைத பி�ப�'வதி�ைல. அவM(ெகா� தனி(/ண	.; 

:றி�(ெகா�� ேபாவ�. 

 

மாணி(க	 ெத�/ �ைறயி� B�9� ேபா�டா� அவேனா கிழ(/ �ைற(/ 

B�9ைல எ��( ெகா�� ெச�வா�. தாதாவிடமி�+� பி6+� வ+த அ�ேற அ+த 

இடைத( க��பி9தா�. 
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ஒ� பக� ெபா$� :$வ�	 சி�ன B�9ைல தாதா Iடேவ ேபா�� ஒ� மீM	 

கிைட(காம�ேபாகேவ அவM(/ ஏமா�றமாக இ�+த�. தாதாைவ ேநா(கி தி�	பினா�. 

அவ3 பா3ைவ த(ைகயி� மீ� இ�+த�. 

 

"அ+த, ப(கமா ேபாேற�, தாதா." எ�' த� அதி3Lடைத ேத92 ெச�றா�. 

ஒ�ைறய9, பாைதயிேலேய நட+� ஆைன2ச6வி� இற@கி, .�ைன மரத9யி� நி�' 

B�9ைல வ Hசினா�. ச�' ேநர	 த(ைக அைசயவி�ைல. ேபா�ட� ேபாலேவ கிட+த�. பிற/ 

மிM( மிM(ெக�' ஓ3 அைசF; சி�னEசிறிய மீ�/E=க4 இைரைய அ6(கி�றன. த(ைக 

:�M	 பி�Mமாக அைச+த�. 

 

அவ� த(ைகைய ஆX+� ேநா(கினா�. திDெர�' நH6� ஓ3 அைசF. அைலயைலயாக நH3 

வ�டமி�ட�. ஆனா� த(ைக அைசவ�'( கிட+த�. அவ� B�9ைல ேமேல இ$�, 

பா3தா�. ெவ'	 :4 ம��	 வ+த�. இைரைய2 சிறிய மீ�க4 நினிவாயா� அ6� 

தி�'வி�டன. 

 

B�9ைல எ��(ெகா�� கைர(/2 ெச�றா�. ெப6ய ெகா�டா@க2சியிலி�+� 

ம�ைண த4ளி ஒ� ம�.$ைவ எ��( ேகா� B�9ைல அ4ளி( ெகா9ேயாரமாக 

வ Hசினா�. 

 

இ,ப9 இட	 மா'	 பழ(கெம�லா	 தாதாவிட	 கிைடயா�. ஓ6டதி�தா� B�9� 

ேபா�வா3. மீ� கிைடதாW	 ச6 கிைட(காவி�டா/	 ச6; அவ3 இட	 மாறா�. ஆனா� ைகைய 

நH�9 B�9ைல2 ச�' த4ளி Qைல( I�9( /ைற,பா3; வாயிலி�+� ஒ� வா3ைத;	 

வரா�. /ளத@கைர(/ வ+தFடேன ேப2= நி�'வி�	. அைமதியாகF	, க	பீரமாகF	 நி�' 

B�9ைல வ H=வா3. 

 

"ஒ� மீM	 பி9(காம� ேபாகமா�ேட�" எ�ற உ'தி;ட� த(ைகைய, பா3தா�. 

த(ைக /தி� திDெர�' ேமேல எ$	பிய�. அவ� :$( கவன:	 B�9லி� வி$+த�. 

ைகைய தள3தி Qைல தாராளமாக வி�டா�. சர சரெவ�' த(ைக க�O(/ ெத6யாம� 

நH6� அ$+திய�. ேமW	 ேமW	 த�ணH6� இற@கிய�.மீ� ேவக ேவகமாக இைரைய 

வி$@/கிற� எ�பைத உண3+� ெகா�டா�. இ	மாதி62 ச+த3ப@களி� தாதா எ,ப9 நட+� 

ெகா4வா3 எ�ப� அவ� நிைனவி�/ வ+த�. 
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மீைசைய ஒ� விரலா� த4ளிவி��( ெகா4வா3. :க	 மல�	. நைரேயா9ய மீைச ஒ� 

ப(கமாக ஒ�@க சி' .�சி6,. ஒ�' ெவளி,ப�	. பத�றமி�லாமW	 ஆ3பா�டமி�றி;	 

ேநராக B�9ைல இ$,பா3. மீ� �9�9� ேமேல வ�	 அேநக ச+த3ப@களி� தைல(/ 

ேமேல வ+த மீ� ஆ�டதாW	 உW,பளாW	 த,பி�(ெகா�� ேபாவ���. 

 

ஒ�:ைற தாதா B�9ைல தைல(/ ேமலாக இ$(/	 ெபா�, "ெகாEச	 ெவ�9 

ெசா�(கி இ$@க தாதா" எ�' கதி வி�டன. அவ3 ெம�ல தி�	பி, பா3தா3. உத�9� 

சி6,. ெத6+த�. அவ� பி�M(/ நக3+� மைற+தா�. மாணி(க	 B�9ைல த� 

வி�,ப,ப9ேய இ$தா3. ேமேல வ+த ெகா�டா� ஓ3 உW,. உW,பி �4ளி த�ணH6� ேபா� 

வி$+த�. 

 

அவ� B�9லி� சி(கிய மீ� த,பி�( ெகா�டாட :9யா�; சா�6யமாகF	, 

கனமாகF	 இ$�( கைர(/( ெகா�� வ+� வி�வா�. த� தH3மான,ப9;	 வி�,ப,ப9;	 

B�9ைல இ$(கலா	. க��,ப�த யா�மி�ைல. 

 

ரா: த�ணH�(/4ேளேய B�9ைல2 ெசா�(கி வல� ப(கமாக இ$தா�. ஒ� ெப6ய 

மயிைல �9�9�( கைர(/ வ+த�. 

 

B�9ைல( கீேழ ேபா��வி�� கா�+த ச�/களி� ேம� வி$+� /தி(/	 

மயிைலைய, பா3தா� ரா:. மனதி�/4ேள ச+ேதாச	. 

 

த�ன+தனியாக ஒ� மயிைலைய, பி9�வி�டா�. தாதா B�9லி� Iட 

எ,ெபா$தாவ� - ெரா	ப அJ3வமாகதா� மயிைல அக,ப�	. ெநளி+ேதா�	 மயிைலயி� 

க$ைத, பி�ப(கமாக, பி9� ேமேல B(கினா�.அைத, ப�றி தாதா நிைறய2 

ெசா�லியி�+தா3.மீனிேல அ� ஒ� திM=. வ H2= வ H2சாக :4A	, மீைச;	 உ��. :4 

/தினா� க�(/	. இர�� N�' நா�கA(/ மீ� பி9(/	ேபா� :த� :ைறயாக மயிைல 

அவைன( ெகா�9ய�. வலி தாளாம� �9�9�, ேபானா�. அதிலி�+� மயிைல மீ� 

அவM(/ தனியாக( கவன	.அேத கவனேதா� மயிைலைய, பி9� B�9� :4ைள, 

பி�@கினா�. 
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"நHதா� பி92சியா?" எ�' ேக��( ெகா�� தாதா அ�கி� வ+தா3. தாதாவி� 

ேக4வி(/, பதி� அளி(கவி�ைல. /னி+தப9ேய த� ேவைலைய2 ெச�� ெகா�9�+தா�. 

"ெப6ய B�9(காரனாயி�ேட நH " மாணி(க	 அவ� தைல மீ� ைக ைவதா3. 

 

ரா: ச�ேற நக3+தா�. தாதா மீ� திDெர�' அவM(/( ேகாப	 வ+த�. த�ைன 

அழி(க, பா3(கிறா3 எ�ற பய:	 ேதா�றிய�. அவ3 பி9யி� சி(காம� ஒ�(கினா�. 

அ�ைறயிலி�+� அவ� த�னிடமி�+� பி6+� ெச�வ� மாதி6 மாணி(கதி�/ 

ேதா�றிய�. 

 

அ+நிைனF வ+த�ேம அவ3 எ62சW�றா3. இ�(ைகைய வி�� விைரவாக எ$+� 

ெவ�றிைல, ெப�9ைய எ��( ெகா�� வ+� தி�ைணயி� உ�கா3+தா3. எதைன 

ெவ�றிைல ேபா�� எUவளF =�ணா	. ைவ�  இ9,ப� எ�பெத�லா	 மற+� 

ேபா�வி�ட�. ெவ�றிைல, ெப�9ைய ஒ� ப(கமாக த4ளி ைவ�வி�� ெத�F(/	 

வ H��(/மாக நட+� ெகா�9�+தா3. 

 

ச�ைற(ெக�லா	 ரா: அவசர அவசரமாக ஓ9வ+தா�. மாணி(க	 நிதானமாக அவைன 

ஏறி��, பா3தா3. :�றதி�/ ஓ9( ைகைய அல	பி(ெகா�� வ+� ெவ�றிைல இ9(க 

ஆர	பிதா�. 

 

இ9த ெவ�றிைலைய வா@கி வாயி� திணி�(ெகா��, "ெசத :�ேன எ@ேக 

ேபாயி�+ேத?" எ�' ேக�டா3 மாணி(க	. 

 

"அ+த, ெப6ய மீM..." 

 

ெக(ெக(ெகெவ�' ெப�	 சி6,. ெவளி,ப�ட�. அவ� ஆ2ச3யேதா� தாதாைவ, 

பா3தா�. 

 

"அைத, பி9(க, .ற,ப���9ேயா?" அவ3 /ர� திDெர�' உய3+த�. 

 

"அைத உ�னாேல;	 பி9(க :9யா�; ஒ@க,பனாேல;	 பி9(க :9யா�". 
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ரா: த�ெப�ைம அ9(/	 தாதாைவ ஓர(க�ணா� பா3தா�. 

 

அவ� ெகா�த ெவ�றிைலைய வா@கி அட(கி(ெகா��, ெப6ய B�9Wட� /ளைத 

ேநா(கி2 ெச�றா�. அ+த B�9ைல ஒ� மீM	 அ�ததி�ைல. அேநகமாக மீனா� அ'(க 

:9யாத B�9� அ�. 

 

ரா:F	 Iட2 ெச�றா�. 

 

கயி�' B�9ைல வ Hசிய ச�' ேநரதி�ெக�லா	 த(ைக ச3ெர�' அ$+திய�. கீேழ 

ெச�ற வா(கி� ேமேல வ+த�. எ	பி( /தித�. ஆ9ய�. 

 

ரா: கயி�ைற, பி9� இ$தா�. ஏேதா ஒ�' ெவ�(ெக�' உ4A(/4 

இ$த�.ெப6ய மீ� இைரைய தி�ன ஆர	பி� வி�ட� ெத6+த�.அவ� விைர+ேதா92 

ெச�' தாதாைவ அைழ�(ெகா�� வ+தா�. 

 

"அ�(/4ேள அ	.��(கி2சா" எ�' வ+த மாணி(க	 .�ைன மரதி� க�9யி�+த 

ைகயி�ைற அவிX�, பி9� த(ைகைய ேநா�டமி�டா3. ெப6ய த(ைக ெபா�(கா� /திைர 

மாதி6 ஆ�ட	 ேபா�ட�. இ�M	 மீ� இைரைய வி$@கவி�ைல எ�' அவ�(/ 

ேதா�றிய�. கயி�ைற தளரவி�டா3. /தியா�ட	 ேபா��( ெகா�9�+த த(ைக /'(காக( 

கீேழ அ:@கிய�. இைரைய உ4A(/ இ$�(ெகா�� ேபா� மீ� வி$@/கிற�. ைக 

விைரவாக( ைகயி�ைற இ$�, பி9த�. மீ� ஆதிரேதா� உ4A(/4 ெவ�( 

ெவ�(ெக�' இ$த�. அMமான	 ச6, B�9� :4 ெதா�ைடயிேல /தி( ெகா4வத�/ 

Qைல தளர வி�� மீ� ஆ3பா�டைத �வ@/வத�/ :�ேன இ$�, 

ேபாடேவ��ெம�' தH3மானி�( ெகா�டா3 மாணி(க	. 

 

அவ3 க�க4 வசதியான இடைத ேத9ன. .�ன மர2 ச6வி� நி�' ைகயி�ைற 

வி3விெர�' இ$தா3. இர�� பாக	 தைடயி�றி வ+த மீ� உ4A(/�லி�+� வாலா� 

த�ணHைர, படாெர�' அ9த�. மாணி(க	 கயி�ைற தளரவி�� :$ பலேதா� இ$தா3. 

ேமேல வ+த மீ� திDெர�' தாவி( /தித�. த�ணHைர( கல(கிய�. கயி' அ'+�ேபாக 

மாணி(க	 ச'(கி(ெகா�ேட  /ளதி� ேபா� வி$+தா3. 



423 

 

 

ரா: ஓ9வ+� தாதாைவ B(கினா�. கO(காW(/( கீேழயி�+� வழி+த 

இரதைத �ைட�வி�டா�. 

 

"மீ� த,பி2சி�2சா தாதா. ெசத, ெபா�தி�+தா .�2சி�(கலா	 தாதா." 

 

மாணி(க	 :�9ைய தடவி வி��(ெகா�ேட அவைன, பா3தா3. அவMைடய 

க$ைத தி�கி வ Hசிெயறிய ேவ��	 ேபால ஓ3 உண32சி ஏ�ப�ட�. 

 

"எ�(காக இ@ேகேய நி(கேற?" எ�' உ'மினா3. அவ3 /ர� திDெர�' உய3+த�. அவ� 

ச�' ஒ�@கி தாதாைவ( கைட( க�ணா� பா3தா�. 

 

மாணி(க	 கைர(/ வ+தா3. அவ3 மன	 :றி+�வி�ட�. /ைலத ஒ� =�'2 

=�றிவி�� இ��9ய பி�னா� வ H�9�(/2 ெச�றா3. ரா: சி�ன தி�ைணயி� B@கி( 

ெகா�9�+தா�. ஆX+த நி	மதியான N2= வ+த� அவ�(/. 

 

ெப6ய மாடதிலி�+� அ6(ேக� விள(ைக எ��2 சா	ப� ேபா��, பளபள(க 

�ல(கி �ைடதா3.நிைறய ம�ெண�ைணைய ஊ�றினா3. சா,பி��வி�� ஈ�9;	, 

விள(/மாக /ளைத ேநா(கி நட+தா3 மாணி(க	. ேத�பிைற நிலF. ேநர	 ெச�ல2 ெச�ல 

நிலF ஒளி I9( ெகா�� வ+த�. 

 

/ளதி� ஒ� விரா� தன /E=கைள அைழ�(ெகா�� பவனி வ+த�. ெப6ய விரா�. 

அேநகமாக நா�ைக+� Pபா� ெப'	. அேத மாதி6 இ�ெனா� விரா� கீேழ வரலா	. இ�ெனா� 

ச+த3,பமாக இ�+தா� மாணி(க	 இர�9ெலா�ைற ேவ�ைடயா9 இ�,பா3. இ,ெபா$� அவ3 

இல�சிய	 விரா� அ�ல. த�ணHைர அல@க மல@க அ9(/	 வாைள. ஆ�றிலி�+� .திதாக( 

/ளதி�/ வ+தி�(/	 வாைள. அ�தா� /றி. /ளதி� ஏ�ப�	 ஒUெவா� சலசல,ைப;	 

உ�னி,பாக( கவனிதப9 /ளைத2 =�றி வ+தா3. நாவ�,பழ@க4 வி$	 ச,தைத தவிர 

ேவ' வழிேய தி�	பி2 ெச�' வி�டேதா எ�ற எ�ண:	 ேதா�றிய�. விள(ைக2 ச�ேற 

ெப6தா(கி எ�9ய வைரயி� /ளைத ஊ��வி ேநா(கினா3. ெத�/ :ைனைய தா��	ேபா� 

வாைள க�ணி� ப�ட�. ேவகமாக வாைல2 =ழ�றி ஒ� ெகா�ைட( I�டைத2 சா9ய�. 
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மாணி(க	 நி�றா3. அவ3 பா3ைவ இற+த ெகா�ைடகைள வி$@/	 வாைள மீ� 

தH3(கமாக வி$+த�. ச�' ேநர	 இ@ேகேய வாைள இ�(/	. இ,ெபா$�தா� ேவ�ைடைய 

�வ(கியி�(கிற�. பசியாற ேவ�ைடைய :9�(ெகா�� .ற,ப�வத�/ ேநரமாகலா	. 

 

அவ3 வசதியான இடைத ேத9 பி9தா3. விள(/ ெப6தாகி ெவளி2சைத உமிX+த�. 

நிலF	 பளி2ெச�' இ�+த�. ச6யான ேநர	 வாைள இைரைய அவசரமி�றி வி$@கி( 

ெகா�9�(கிற�.இர�ட9 :�ேன ெச�' ஈ�9ைய ேமேல உய3தினா3. 

 

நH6� ஒ� =ழி,.. எ@கி�+ேதா ஒ� ெப6ய ெகா�ைட /'(காக எ$	பி, பா�+த�. ஈ�9 

அத� ெசதி�கைள, பி��(ெகா�� ெச�ற�. எ�லா	 ஒ� நிமிஷதி� வ Hணாகிவி�ட�. அவ3 

நிைனத� மாதி6 ஒ�'	 நட(கவி�ைல. /ளதி� இற@கி ஈ�9ைய ேத9 எ��(ெகா�� 

கைர(/ வ+தா3. 

 

மீ� கலவர:�' வி�ட�. அதMைடய ஆ3,பா�டைத;	 /Bகல	 நிைற+த 

விைளயா�ைட;	 காேணா	. மாணி(க	 கா�க4 ேசா3Fற( கைரேயாரமாக2 =�றி வ+தா3. மீ� 

/ளதி� இ�,பத�கான ஒ� தடய:	 கிைட(கவி�ைல. சலி,.	, ேசா3F	 மி/+தன. ேகாழி 

IF	 ேநரதி� விள(/	 ஈ�9;மாக  த4ளா9( ெகா�ேட வ H�9�(/2 ெச�றா3 மாணி(க	. 

 

அ�த நா4 ெவ/ ேநர	 வைரயி� அவரா� ஒ�'	 ெச�ய :9யவி�ைல. 

பலவ Hன:�', ேபானா3. மனதி� ஏ(க:	, கவைல;	 நிைற+த�. மீைன, ப�றி ஆதிர	 

நிைற+த உண32சி திDெர�' ேதா�றிய�. அ+த( கணதிேலேய எ$+� உ�கா3+தா3. "ஒ�O 

நா�; இ�ேல அ�... ெர�� ேப�(/	 இ�(க கண(ைக தH3�(ெகா4ளM	." 

 

பர� மீ� ஏறி இர�டா��கA(/ :�ேன க�9,ேபா�ட B�9ைல எ��(ெகா�� 

/ளதி�/2 ெச�றா3. 

 

/ளத@கைரயி� ெப6ய மீ� �4ளி( /தி� விைளயா�வைத, பா3�(ெகா�� ரா: 

உ�கா3+தி�+தா�. மாணி(கதி� :த� பா3ைவ மீ� மீ�	, அ�� ரா: மீ�	 வி$+த�. 

 

தைலயைச� அவைன அ�ேக அைழதா3. அ,.ற	 தன(ேக ேக�காத /ரலி�, "எ�ன 

ப�ணி(கி�9�(ேக" எ�' வினவினா3. 
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அவ� ெமளனமாக இ�+தா�. 

 

"உ�ைனதா� ேக(கேற�". காைத, பி9� த�ப(க	 இ$தா3. "எ	மா ேநரமா 

ேத9(கி�9�(கா. நH இ@ேக வ+� /+தியி�(ேக..." எ�' த4ளினா3. கீேழ வி$+� எ$+த ரா: 

தாதாவி� விகாரமான :கைத, பா3� �O(/�றா�. 

 

அவ� அவ3 பா3ைவயிலி�+� மைற+த பி�னா� /ளதி� வாைள எ$	பி( /தித�. 

த�ணH3 நாளா ப(க:	 சிதறிய�. 

 

"எUவளF ெப6ய மீ�... ராஜா மாதி6..." மாணி(க	 மீைசைய த4ளிவி��( ெகா�� 

வ9கா� ப(கமாக நட+தா3. 

 

மீ� வ9கா� ப(கமாக =�றி(ெகா�9�,ப� ெத6+த�. ெவளியி� ஓ9, ேபாக இட	 

ேத�கிற�. மாணி(க	 அவசர அவசரமாக( கலயதிலி�+� ஓ3 உயி3( ெகா�ைடைய எ�� 

அ,ப9;	 இ,ப9;	 தி�,பி, பா3தா3. ச6யாக வள32சி;�ற இைர. :4ளி� ெகா� வி�டா� 

இர�� மணி ேநரதி�/ ேம� தா@/	. மீ� இ@ேகேய இ�,பதா� அேநகமாக இ+த( 

ெகா�ைடயிேல பி9�விடலா	. ெகா�ைடைய2 சா��, பி9�, நா�ைக+� ெசதி�கைள 

:4ளாேலேய ெபய3�வி��, ந� :�கி� B�9 :4ைள2 ெச�கி, B�9ைல த�ணH6� 

ேபா�டா3. த(ைக /தி�� அைச+த�. இைர வாைளைய எ,ப9;	 கவ3+தி$� வி�	 எ�ற 

எ�ண	 ேநர	 ெச�ல2 ெச�ல வWவைட+� ெகா�ேட வ+த�. 

 

ச,த	 ெச�யாம� நH6� இற@கி B�9ைல அ4ளி( ெகா9ேயாரமாக வ Hசினா3. த(ைக 

ேவகமாக அைச+தா9, ேபா� அ�லி இைலயி� ெசா�கி( ெகா�ட�. ஒ� ப(கமாக இ$� 

வி�டா3. ெம�ல ெம�ல த(ைகயி� ஆ3ப6,. :$வ�	 அட@கி ஒ�@கிய�. இைர இற+� 

வி�ட�. மாணி(க	 மீ��	 நH3� இற@கி B�9ைல இ$� இைரைய த�ணH6� =ழ�றி2 

=ழ�றி அ9தா3. மீ� பE= பEசா�2 சிதறி நாலாப(க:	 பற+த�. 

 

ெவ'	 B�9ைல2 =��9( ெகா��வ+த� மரத9யி� உ�கா3+தா3. இ,ெபா$� 

ஒUெவா�றி� மீ�	 ெவ',. ஏ�ப�ட�. ரா:ைவ இ$� வ+� நா�/ அைறக4 ெகா�� 

த�ணH6� N2= திணற அ:(க ேவ��	 ேபால ேதா�றிய�. அேத நிைன,ேபா�	, 

ஆதிரேதா�	 இ�ெனா� ெகா�ைடைய எ��2 ெச�கி( /ளதி� வ Hசினா3. 
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B�9� வி$+த�	 நH3 ெப6தாக2 =ழி+த�. வாைள மீ� உ�லாசமாக விைளயா9ய�. 

மாணி(க	 மீைசைய ஒ� ப(கமாக தடவி வி��(ெகா�� .ளிய மரதி� ந�றாக2 சா�+தா3. 

 

வழ(கதி�/ மாறான சில பழ(க@க4 அவ6ட	 ேதா�றின. தன(/ தாேன 

ேபசி(ெகா4ள ஆர	பிதா3. 

 

"இவைன எமாதி,.�� எ@ேக;	 ேபாயிட :9யா�" எ�' மீM(/ அைறIவ� 

வி�டா3. உ�லாசமான சீXைகெயாலி அவ6டமி�+� பிற+த�. 

 

த(ைக அைச+த�. ெப6ய மீ� வ+�வி�ட�. 

 

மாணி(க	 எ$+� நி�றா3. 

 

மீ� வாலா� த�ணHைர அ9த�. ேமேல வ+� வாைய திற+� N2=வி�ட�. 

ேவகமாக( கீேழ அ:@கிய�. சரசரெவ�' நH3(/மிழிக4 ேதா�றின. மீ� கிழ(ேக ெச�ற�. 

 

ெத�/, ப(கதி� Jவர= மரதிலி�+� ஒ� மீ� /தி( /�வி நH6� /திெத$+� 

பற+த�. ெகா(/ ஒ�' பற+� அ�லி இைலயி� அம3+த�. 

 

மாணி(க	 B�9� கயி�ைற2 ச�ேற இ$�, பி9தா3. த(ைக ெம�ல அைச+தா9( 

ெகா�9�+த�. விறாேலா ெகா�ைடேயா வராம� இ�+தா� ெப6ய மீைன, பி9�விடலா	. 

 

கைரேயறி வட(/, ப(கமாக நட+� இW,ைப மரத9யி� உ�கா3+� =��ைட எ��, 

ப�ற ைவதா3. =��� ஒ�'(/ இர�டா�, .ைகதாயி�'. ஆனா� /ளதி� எUவித 

ஆரவார:	 =ழி,.மி�ைல. நH3 அைமதிேயா� இ�+த�. 

 

ெகா(/ ஒ�' ேமேல எ$	பி, பற+� ெச�ற�. 
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மாணி(க	 ேசா3ேவா� எ$+� வ H�9�/2 ெச�றா3. ரா: க�ணிைய2 ச6பா3�( 

ெகா�9�+தா�.அைத, பா3தFட� "எேல எ,ப ெசா�ன ேவைல. இ,பதா� ெச�யிறியா?" 

எ�' உ'மினா3. 

 

அவ� பதிெலா�'	 ெசா�லவி�ைல. ெமௗனமாக தைல/னி+தப9ேய /திைர 

மயி�(/ எ�ெண� தடவி2 சி(கைல, பி6�( ெகா�9�+தா�. 

 

"எேல ேக(கற� காதிேல உAFதா" சி�ன தி�ைண(/ தாவி அவ� தைலமயிைர, 

ப�றினா3. 

 

அவ� தைல நிமி3+தா�. க�களி� நH3 தA	பிய�. தாதாவி� :கதி� 

ம�ெண�ெண� ஊ�றி( ெகாAத ேவ��	 ேபால ஓ3 ஆதிர உண32சி ேதா�றிய�. 

 

"ேநதியிேல�+� எ�ன ப�ணிேன?" தைலைய அைச� ேமேல B(கினா3. 

 

"எ�(/ அவைன, ேபா�� இ,ப9 ெர�� நாளா( ெகா�றH@க" எ�' ேக�டா4 அவ� 

மைனவி. 

 

"பி�ன, த6திரைத தைலயிலா B(கி வ2சி(/வா@க" 

 

"இ,ப9 அ92சி( ெகா�ல நாதியி�லாமலா ேபாயி�ேடா	?" 

 

"எ��(க�� சன:�� உன(/?" 

 

"மவ ெசத அ�ைன(ேக ெத6Eசி2ேச" 

 

"எ�ன9 ெசா�ேன தி�ட� மவேள" எ�' அவ4 க�னதி� அைற+தா3. 
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"ந�லா ெகா�W. எ@க ெர�� ேபைர;	 தி�M,.�� ந�2ச+தியிேல நி�W." எ�' 

ஒUேவா3 அ9(/	 ெசா�லி அ$தா4. 

 

"வாைய N�." 

 

அவ4 /ர� உய3+த�. 

 

மாணி(க	 இ�,பி� ேபா�9�+த ெப6ய ெப�ைட( கழ�றினா3. 

 

"ேபா உ4ேள." 

 

”எ�ைன( ெகா�W. உ�ைனதா� க�9(/ேவ�M சாதி சனைதெய�லா	 F���� 

வ+ேதேன. அ�(/ இ+த, ப2ைச ம�ேணா� எ�ைன;@ ெகா�W.” 

 

"ெப6ய ர	ைப இவ; நா இ�லா�டா ஆயிர	 ேப� வ+தி�,பா�." 

 

அவ3 ெப�� மா3பிW	, க�னதிW	 பா�+த�. அவ4 �9�( கீேழ வி$+� 

ஓலமி�டா4. அ(க	 ப(க� வ H�களிலி�+� ஒUெவா�வராக ஓ9வர ஆர	பிதா3க4. 

மாணி(க	 ெப�ைட ரா: :கதி� வ Hசி எறி+�வி�� தி�ைணயி� சா�+� உ�கா3+தா3. 

அவேளா ஒUெவா� பைழய கைதைய;	 வி8தாரமாக2 ெசா�லி அ$� ெகா�9�+தா4. 

அவ4 ெசா�ன� அவ3 மனைத ெதா�� இர@க ைவத�. பல ஆ��கA(/ :�னா4 வி�ட 

ச�ைடைய ம'ப9;	 �வ@கியத�காக வ�த:�றா3. 

 

அவ�ைடய ஒேர மக4 க�யாணமான இர�டா	 வ�ட	 ரா:ைவ வி��வி��( 

காலமான�	 மனெமா9+� ேபானா3. அ+த மண:றிவி� விைளவாகேவ மைனவிேயா� 

ச�ைட ேபா�வ�	 நி�ற�. �(க	 ெப�க, ெப�க( ேகாப	 நH�'2 சா	பலாகிய�. ஆனா� 

இ�ைற(/ தா� ெரா	ப Bர	 ெச�' வி�டதாக எ�ணினா3. ச�ைடைய ஆர	பிதி�(க 

ேவ�டா	 எ�' ேதா�றிய�. 
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மகைள, ப�றி( கவி .ைன+� அர�றி( ெகா�9�+தா4 அவ3 மைனவி. தா� உயி�(/ 

உயிராக ேநசித மகளி� ந�ப�.க4 விவ6(க, ப�ைகயி� அவரா� தாள :9யவி�ைல. 

ெம�ல எ$+� நட(கலானா3. கா�க4 /ளைத ேநா(கி2 ெச�றன. 

 

/ள	 அைமதியாக இ�+த�. B�9� அ�கி� ெச�' பா3தா3. த(ைக ம��ேம /தி 

ேபா��( ெகா�9�+த�. த�Mைடய பழ(கதி�/ மாறாக B�9ைல எ��( ெகா�� 

ேபா� கிழ(ேக வ Hசினா3. அ� ரா: இட	. அ@கதா� அவ� B�9� ேபா�வா�. அவ� 

அதி3Lடைத2 ேசாதி�, பா3,ப� மாதி6 B�9ைல வ Hசிவி��( கைரேயறினா3. 

 

/ள	 சலி,. த�	 விததி� அைமதியாக இ�+த�. சீX(ைக அ9�(ெகா�� 

ெகா�ைற மரத9யி� அம3+தா3 மாணி(க	. கைள,.	, ேசா3F	 மி/+தன. சா,பிட ேவ��	 

ேபால ேதா�றிய�. 'உ	' எ�' உ'மி(ெகா�� மரத9யி� ச�ேற சா�+தா3. ச�ைற(ெக�லா	 

ஆX+த /ற�ைடெயாலி ேக�ட�. 

 

க� விழிதேபா� மணி ப�(/ ேமலாகிவி�ட�. ச+திரெவாளி /ளதி� ெம�ல, 

பரவி( ெகா�9�+த�. மாணி(க	 ேவகமாக ெச�' B�9ைல, பா3தா3. /திதா�	 

த(ைகைய( காேணா	. ேகாைரைய, பி9�( /ளதி� இற@கி B�9ைல இ$தா3.கயி' 

தைடயி�றி ேலசாக வ+த�. சி' கயி'. பாதி( கயி�ைற மீ� அ'�(ெகா�� ேபா�வி�ட�. 

இ,ப92 ெச�ற� விராலா, வாைளயா எ�ப� ெத6யவி�ைல. இர��	 இ�லாம� ஆைமயாக( 

Iட இ�(கலா	. உ'தி,ப�தி( I'	 தடய	 ஏ�மி�ைல. எ�வானாW	 ச6, இ�ெனா� 

B�9� ெச�' வி�ட�. ஒ�ெபா$�	 நட(காதைவெய�லா	 நட(கி�றன. 

 

சா,பி��வி�� இர�� உ��ைட Qைல எ�� ஒ�ேறாெடா�ைற2 ேச3� 

:'(ேக�றினா3. :'(ேகற, ஏற Q� த9த�. ஆனாW	 தி�,தி ஏ�படவி�ைல. அ+த மீைன, 

பி9(க அ+த Q� கயி' தா@கா�. ெகாEச	 பலமாக இ$தா� ெதறி� அ'+�வி�	 

ேபால,ப�ட�. 

 

"அ,பா /	பேகாண	 ஒ�வா�9 ேபா� வரO	" எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட :4ைள( 

கா�9னா3. க�9ய�	 கயி' தாAமா எ�ற ஐய	 வ+த�. கைடசி, ப/திைய இ� ைககளிW	 

=�றி(ெகா�� ஒ� ெவ�� ெவ�9 இ$தா3. கயி' ப�ெட�' ெதறித�. 

 

'ைச' எ�' எ62சேலா� விள(ைக ஊதி அைண�வி��, ப�தா3. 
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:�னிரF. B�9ைல வ Hசிய�	 வாைள மா�9( ெகா4கிற�. கயி�ைற பரபர எ�' 

இ$(கிறா3. தட@கலி�றி மீ� வ+� ெகா�9�+த�. ஒேர ஆன+த	. கைர(/ வ+� மீ� 

த�ணH�(/4 தாவி( /தி(கிற�. மாணி(க	 எ	பி மீ� மீ� உ�கா3+� ெகா4கிறா3. கீேழ கீேழ 

எ�' பாதாளதி�/ மீ� ெச�கிற�. N2= திண'கிற�. தாள :9யவி�ைல. 'ஹா' எ�' 

அல'கிறா3. எ�லா	 கனF எ�ற�	 மனதி� தி�,தி உ�டாகிற�. அ,.ற	 ப�(க 

:9யவி�ைல. தைலயைணைய2 =வ6� சா3தி, அதி� சா�+�ெகா�� =��9 .ைகதா3. 

 

ேகாழிக4 Iவின. 

 

"வா@க, அ+த வா�� எ�ன ெகா�டா+தி�(கா�M வ+� பா�@க" எ�' அவ6� 

இர�� ைககைள;	 பி9�( ெகா�ைல(/ அைழ�(ெகா�� ஓ9னா4 அவ�ைடய 

மைனவி. 

 

கிண�ற9யி� ேச�	 நH�	 ெசா�ட2 ெசா�ட ரா: நி�' ெகா�9�+தா�. அவ� 

கால9யி� ெப6ய வாைள தாைடைய அைச�( ெகா�9�+த�. 

 

"ந	ப வா�� எ	மாE சம�, பாதி@களா." 

 

மாணி(கதி� ைகக4 அவ� ேதா4மீ� வி$+த�. அ,.ற	 க$தி� உரா�+� காதி�/2 

ெச�ற�. 

 

"ஆதா" எ�' அலறி(ெகா�� ஓ9, பா�9யி� பி�ேன மைற+தா�. 
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ராஜா வ தி9=கிறா0 – I. அழகி
சாமி 

 

என(/ சி�( ச�ைட இ�(ேக! உன(/ இ�(கா! எ�' ெக�9(கார தனமாக( ேக�டா� 

ராமசாமி. 

 

ெச�ைலயா பதி� ெசா�ல ெத6யாம� விழி�( ெகா�9�+தா�; த	ைபயா 

ஆகாயைத, பா3� ேயாசைன ெச�தா�; ம@க	மா4 N(கி� ேம� ஆ4கா�9 விரைல 

ைவ�( ெகா��	 க�ைண இேலசாக N9(ெகா��	 ேலசாக ேயாசைன ெச�தா4. அ+த 

Nவ�	 ராமசாமியி� ேக4வி(/ எ�ன பதி� ெசா�ல,ேபாகிறா3க4 எ�' ஆவேலா� 

எதி3பா3�( ெகா�9�+தா3க4 ம�ற, பி4ைளக4. 

 

அ�' ப4ளி(Iடதிலி�(/	ேபா� ராமசாமி(/	 ெச�ைலயாF(/	 இைடேய ஒ� 

ேபா�9 நட+த�. ராமசாமி த� 'ஐ+தா	 வ/,பி�/6ய இ+திய ேதச ச6திர, .தகைத எ�� 

ைவ�( ெகா�டா�. ெச�ைலயா அ+த வ�ட	 இ+திய ேதச ச6திர	 வா@கவி�ைல; 

அதனா� த�னிட:4ள ஒ� சிவி(8 .தகைத எ�� ைவ�( ெகா�டா�. இ�வ�	 பட, 

ேபா�9ைய ஆர	பி� வி�டா3க4. 

 

ராமசாமி த� .தகைத :தலிலி�+� ஒUெவா� தாளாக தி�,.வா�; பட	 இ�(/	 

ப(கைத2 ெச�ைலயாF(/( கா�9, ”இேதா, இ+த, பட�(/, பதி� பட	 கா��" எ�பா�. 

ெச�ைலயா த� .தகைத திற+� அதி� உ4ள ஒ� படைத( கா��வா�; பிற/, இ�வ�ேம 

.தகைத, ப(க	 ப(கமாக, .ர��வா3க4. யாராவ� ஒ�வ�ைடய .தகதி� அ�த 

ப9யாக, பட	 வ�	; உடேன, அ+த, பட�(/ அ�தவ� பதி� பட	 கா�ட ேவ��	. 

இUவிதமாக பதிW(/, பதி� பட	 கா�9ய வ�ண	 .தக	 :$வைத;	 

.ர��வா3க4.எவ� .தகதி� அதிக, பட@க4 இ�(கி�றனேவா, அவ� ெஜயி� வி�வா�; 

ம�றவ� ேதா�', ேபாவா�. உடேன ெஜயிதவ�, "உன(/, பட	 கா�ட :9ய�ேல! ேதா�, 

ேபாயி�9ேய!" எ�' ப6காச	 ெச�வா�. இ+த மாதி6யான பட, ேபா�9தா� அ�'	 நட+� 

ெகா�9�+த�. 

 

ேபா�9 பாதியி� நி�கிற�. அ+த2 சமயதி� ஐ+தா	 வ/,.( கண(/ வாதியா3 

வ+�வி�டா3. அ+த கண(/ வாதியா3 மிகF	 ெக�பி9யானவ3. அவ3 வ/,பி�, ைபய�க4 

ெவளிேய ெத6யாம� விைளயா9( ெகா�9�(க :9யா�. தவிரF	 கண(/, ேபா�	ேபா�, 

ெப�சிW	, ைக;மாக இ�(க ேவ��	. இதி�, "பட,ேபா�9" நட�வ� எ,ப9? 
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வாதியா3 வ+த�	 இவ�ைடய ேபா�9;	 நி�'வி�ட�. கைடசியி�, சாய@கால	 

ப4ளி(Iட	 வி�� ெவளிேய வ+த பிற/, ஒ� ேவ,பமரதி� அ9யி� நி�' இ�வ�	 அ+த, 

ேபா�9ைய நடதினா3க4. 

 

ராமசாமியி� ச6திர, .தகதி� பாதிதா� தா�9யி�(/	; ஆனா� ெச�ைலயாவி� 

சிவி(8 .தக	 :9+�வி�ட�. ெச�ைலயா ேதா�', ேபா�வி�டா�. ப(கதி� நி�ற 

பி4ைளக4 அவைன( ேகலி ெச�தா3க4. த@க4 அ�ண� ேதா�', ேபானைத( க��, 

த	ைபயாF(/	 ம@க	மாA(/	 ெசா�ல:9யாத வ�த	. 

 

அ+த இடைத வி�� எ�ேலா�	 வ H��(/, ேபாக, .ற,ப�டா3க4. நட+� 

ெச�W	ேபாேத, பட, ேபா�9 ேவெறா� அவதார	 எ�(க ெதாட@கிய�. 'எ@க4 வ H�9� அ� 

இ�(ேக, உ@க4 வ H�9� இ�(கா?' எ�' இ�வ�	 ஒ�வ6ட	 ஒ�வ3 ேக�க ஆர	பிதன3. 

இ+த, .�, ேபா�9யி� கைடசி, ப/தியி� தா� ராமசாமி, "என(/ சி�( ச�ைட இ�(ேக, 

உன(/ இ�(கா?" எ�' ேக�டா�. 

 

ேவ,ப மரைதவி��, அைர ப3லா@ BரதிW4ள பா3வதிய	ம� ேகாவி� ப(கமாக 

வ+தா�வி�ட�. இ�M	 ெச�ைலயாேவா த	ைபயாேவா ராமசாமி(/ பதி� ெசா�லவி�ைல. 

ஆனா�, ம@க	மா4 திDெர�' எ�ேலாைர;	 இ9� த4ளி(ெகா��, ராமசாமியி� 

:�னா4 வ+� நி�றா4 /ழ+ைதக4 எ�ேலா�	 ம@க	மாைவேய கவனி�( 

ெகா�9�+தா3க4. 

 

அவ4, ேரைக சா8தி6யிட	 கா��வ� ேபால( ைகைய ைவ�( ெகா��, "ஐேயா! சி�( 

ச�ைட எ�(கா	? ஹூ	, ேலசா2 ச�/ மாதி6 இ�(/	. சீ(கிர	 கிழிEசி ேபா/	. 

(ெச�ைலயாவி� ச�ைடைய( கா�9) இ�தா� கனமாயி�(/. ெரா	ப நாைள(/( கிழியாேம 

இ�(/	. ந�லா,பா�!" எ�' மிகமிக, ப6காசமாக2 ெசா�லிவி�� ெச�ைலயாவி� ப(கதி� 

வ+� நி�றா4. 

 

ராமசாமி திைக� நி�'வி�டா�. :த� வ/,பி� ப9(/	 ம@க	மா4, ஐ+தா	 

வ/,பி� ப9(/	 த�ைன இ,ப9 ேதா�க9� வி�டாேள எ�' ச@கட,ப�டா�. பி4ைளக4 

ராமசாமிைய, பா3�, "ேதா�, ேபாயி�9யா!" எ�' ஏளன	 ப�ணினா3க4. 
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ம@க	மா4 ெச�ைலயாவி� ச�ைடைய, பி9�(ெகா��, அவைன ஒ�9 உரசி நி�' 

ெகா�டா4. நட(/	 ேபா�	 அ,ப9ேய நட+� வ+தா4. அவ4 மனதி�/4ேள ஒ� ெப�மித	. 

 

ராமசாமி அ�� ேக4விைய, ேபா�டா�: "எ@க4 வ H�9ேல ஆ' ப= இ�(/; உ@க 

வ H�9ேல இ�(கா?" 

 

இத�/2 ெச�ைலயா பதி� ெசா�லவி�ைல; ம@க	மாA	 பதி� ெசா�லவி�ைல. 

த	ைபயா, "இFஹதா� பண(காரரா	! அ�தா� ெரா	ப, ெப�ைம ஹூ	! ெப�ைம 

பீதி(கலா	...!" எ�' ெசா�லி நிைலைமைய2 சமாளி(க :ய�றா�. அ� :9யவி�ைல. 

அ+த2 சமயதி� ெச�ைலயா, "அ� ச6, எ@க வ H�9ேல ஒ�ப� ேகாழி இ�(/, உ@க வ H�9ேல 

இ�(கா?" எ�' ஒ� ேபா� ேபா�டா�. 

 

ராமசாமி;	 தய@கவி�ைல: "நா@க4 உ@கைள, ேபால( ேகாழி அ92=2 சா,பிட 

மா�ேடா	. நா@க எ�(/( ேகாழி வள(கO	? அ�தா� எ@க வ H�9ேல ேகாழி இ�ேல" எ�றா�. 

 

"அெத�லா	 =	மா. ஒ�ப� ேகாழி இ�(கா, இ�ைலயா?" எ�' ஒேர பி9வாதமாக( 

ேக�டா� ெச�ைலயா. 

 

ராமசாமி(/ பதி� ெசா�ல :9யவி�ைலேய எ�' Iட வ�தமி�ைல. ம�ற, 

பி4ைளக4 எ�ேலா�	 ஒ�' I9( ெகா�� அவைன, ப6காச	 ெச�வைத அவனா� 

தா@க:9யவி�ைல.அ$ைக வ�	 ேபால இ�+த�. அதனா� எ�ேலாைர;	 விட ேவகமாக 

நட(க ஆர	பிதா�. ம�ற, பி4ைளகA	 அேத ேவகதி� நட+தா3க4. சி' /ழ+ைதயாக 

இ�(/	 ம@க	மா4 அேத ேவகதி� நட(க :9யா�. அதனா� ஓ9னா4. 

 

சி�சில /ழ+ைதக4 த@க4 த@க4 வ H��(/ ேநராக வ+த மாதிரதி� I�டதிலி�+� 

விலகி வ H��(/, ேபா� வி�டா3க4. I�ட	 /ைறய( /ைறய ராமசாமியி� அவமான:	 

/ைற+�ெகா�� வ+த�. 

 

ேமல ெத�F(/4 dைழ;	 ேபா�, ராமசாமி;	 அவMைடய எதி3(க�சிைய2 ேச3+த 

Nவ�	தா� மிEசினா3க4. ஏென�றா�, அ+த( /(கிராம�, ப4ளி, பி4ைளகளி�, 

இவ3கAைடய வ H�க4 தா� ேமல ெத�வி� இ�+தன. 
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ராமசாமியி� வ H� :தலாவதாக வ+த�. 'த,பிேதா	 பிைழேதா	’ எ�' வ H��(/4ேள 

பா�+தா� ராமசாமி. உடேன, வ Hதியி� நி�ற அ+த Nவ�	, "ேதாேதா நாேய!" எ�' தி�	ப 

தி�	ப2 ெசா�லி( ெகா��	, ைகயா� ெசா�(/, ேபா��(ெகா��	 நி�றா3க4. 

 

அ,ேபா� வ H��(/4ளி�+� ஒ� மீைச(கார� தைல,பா( க��ட� ெவளிேய வ+தா�. 

அவ� ராமசாமியி� வ H�� ேவைல(கார3களி� ஒ�வ�. /ழ+ைதக4 Nவ�	 கிழி+�ேபான 

அ$(/ �ணி;டM	, பர�ைட தைல;டM	 ெத�வி� நி�', ஒேர /ரலி� "ேதாேதா 

நாேய!" எ�' ெசா�வைத, பா3�, "சீ, க$ைதகளா! ேபாறHகளா, எ�ண:	 ேவOமா?" எ�' 

அத�9னா�. N�' ேப�	 நாWகா� பா�2சலி� ஓ9வி�டா3க4. அவ3க4 ேபான பிற/, 

"பி2ைச(கார( க$ைத! ேதாேதா!... நாேய!...க$ைத! எ�' தன(/ தாேன ஏகதாளமா2 

ெசா�லி( ெகா��, தன ேவைலைய( கவனி(க, ேபானா�. 

 

ெச�ைலயா, த	ைபயா, ம@க	மா4 - N�' ேப�	 ெநEேசா� .தக( க��(கைள 

அைண�(ெகா�� வ H� ேச�	 ேபா�, அவ3கAைடய தாயா3 தாய	மா4 வாச� ெப�(கி 

த�ணH3 ெதளி�( ெகா�9�+தா4. 

 

ம@க	மா4 ஒேர ஓ�டமாக ஓ9, "அ	மா...!" எ�' தாய	மாைள, பி�.றமாக( 

க�9(ெகா�டா4. 

 

/னி+� வாச� ெதளி�( ெகா�9�+த தா� ெச�லமாக, "ஐேயா!... இ� எ�னடா இ�!" 

எ�' :கைத2 =ளி�( ெகா�� அ$வ� ேபால2 சி6தா4! அ	மா 'அ$வ'ைத( க�� 

ம@க	மாA(/ அட(க :9யாதப9 சி6,. வ+த�. 

 

"ஐயா வ+��டாரா அ	மா?" எ�' த	ைபயா ேக�டா�. அ,பாைவ தா� ஐயா எ�' அ+த 

கிராம�, பி4ைளக4 /றி,பி9வா3க4. 

 

"வரைலேய!" எ�' ெபா� ெசா�லிவி��, ெபா�2 சி6,.	 சி6தா4 தாய	மா4. 

 

"நிஜ	மா?" எ�' ேக�டா� த	ைபயா. 
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"நிஜ			மா தா�!" எ�' ெசா�னா4 தாய	மா4. அ,.ற	 சி6தா4. 

 

ம@க	மா4 வி'வி' எ�' அ	மாF(/ :�னா4 வ+� நி�றா4. வல� ைகயிலி�+� 

.தக(க�ைட இட� ைகயி� இ�(கி( ெகா�டா4. வல� ைகயி� ஆ4கா�9 விரைல N(கி� 

ேமW	, .�வ@கA(/ மதியிW	 ைவ�(ெகா��, :கைத;	 ஒ� ப(கமாக 

தி�,பி(ெகா��, "அ	மா!... என(/ ெத6E= ேபா2=!... நH ெபா� ெசா�ேற!... ஐயா வ+��டா�!" 

எ�' நH�9 நH�92 ெசா�னா4. 

 

தாய	மாA(/ ஆன+த	 தா@க :9யவி�ைல. ப�ைல இ'க( க�9(ெகா��, 

"ேபா(கி6, ெபா�O!" எ�' ம@க	மாளி� க�னைத( கி4ளினா4. 

 

ெச�ைலயா மிகF	 ஆழமான /ரலி�, "ஐயா வர�ைலயா	மா?" எ�' ேக�டா�. அவ� 

/ரலி� ேசாக	 த�	பி, ஏமா�ற	 இைழேயா9யி�+த�.  

 

தாய	மா4 வ H�9�/4 dைழ+தா4. Nைளயிலி�+த ஒ� ஜாதி(கா�, ெபா�9ைய2 

=�9(கா�9, "அ+த, ெப�9ைய திற+� பா� ம@க	மா" எ�றா4. 

 

Nவ�ேம ஓ9,ேபா�, ெப�9ைய திற+தன3. 

 

ெப�9(/4ேள இ�+த ஜFளி, ெபா�டணைத ெவளிேய எ�� அவிX�, பா3தன3. 

ம'நா4 வி9+த பிற/ ஆர	பமா/	 தHபாவளி, /ழ+ைதகA(/ அ,ெபா$ேத ஆர	பி�வி�ட�. 

ஒேர /Bகல	! ஒUெவா� �ணியாக எ��, 'இ� யா�(/ இ� யா�(/' எ�' இன	 பி6�, 

பா3�( ெகா�9�+தன3. 

 

ெபா�டணதி� இர�� ம� பனிய�கA	, இர�� கா� ச�ைடகA	, ஒ� 

பாவாைட;	, ஒ� ப2ைச நிறமான ச�ைட;	, ஒ� நா�/ :ழ ஈ6ைழ2 சி�ைட ���	 

இ�+தன. 
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��ைட தவிர ம�ற உ�,ப9க4 இ�னி�னா�(/தா� எ�' /ழ+ைதகேள ப@/ 

ேபா��வி�டா3க4. ���யாைர2 ேச�வ� எ�' ெத6யவி�ைல உடேன ெச�ைலயா 

ேக�டா�: "��� யா�(/	மா?" 

 

"ஐயாF(/" எ�றா4 தாய	மா4. 

 

"அ,ப9�னா உன(/?" எ�' ம@க	மா4 ேக�டா4. 

 

தாய	மா4 சி6�(ெகா��, "என(/ தா� ெர�� சீைல இ�(ேக இ�M	 எ�(/? 

எ�ேலா�	 .��ணி எ�(க நா	 எ�ன பண(காரரா?" 

 

"ஐயாF(/ ம��	 பிற/ .���� எ�(கா	?" எ�றா4 ம@க	மா. 

 

"வாயா9! வாயா9! ஐயாF(/ ஒ� ���Iட இ�ேல. ��� இ�லாேம எதைன 

நாைள(/, பைழய ேவ�9ைய உட	பிேல ேபா��(கி�� அைலயற�?" எ�' ெசா�லிவி��, 

ம@க	மாைள B(கி ம9யி� ைவ�( ெகா�டா4 தா�. 

 

அ+தி மய@கி, இ��ட ெதாட@கிய�. விள(ேக�'வத�காக தாய	மா4 எ$+தா4. 

 

விள(ேக�றிவி��( /ழ+ைதகைள ெவ+நH6� /ளி,பா�9 வி�டா4. ஐ,பசி 

மாதமானதா� அேநகமாக நா4 தவறாம� மைழ ெப�தி�+த�. Jமி /ளி3+� ஜி�லி�� வி�ட�. 

கா�'	 ஈர(கா�'. இதனா� ெவ+நH6� /ளி�வி�� வ+த /ழ+ைதகைள ஈரவாைட அதிக 

ேவக�ட� தா(கிய�. எ�ேலா�	 /�/� எ�' :�றதிலி�+� வ H��(/4ேள ஓ9 வ+� 

வி�டா3க4. 

 

/ழ+ைதக4 சா,பி�	ேபா�தா�, அவ3கAைடய அ,பா ப(க�( கிராம�(/ ஒ� Bர 

ப+�வி� திD3 மரணைத :�னி��2 ெச�றி�,பதாகF	, ம'நா4 மதியான�(/4 

வ+�வி�வா3 எ�'	, வ�	வைர காதி�(காம� /ழ+ைதகேளா� தHபாவளி ெகா�டா9 

விடேவ��	 எ�' அவ3 ெசா�லிவி��, ேபாயி�(கிறா3 எ�'	 தா� ெத6விதா4. 
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சா,பா� :9+த�. ரா, பாட	 ப9(க மாட(/ழியி� இ�+த அக� விள(ைக 

B�9வி��( ெகா�� அத� :�னா� N�' ெப�	 உ�கா3+தா3க4. 

 

தாய	மா4 சா,பி��வி��, எ2சி� /	பா(கைள( க$வ :�ற�(/ வ+தா4. 

:�றதி� Nைலயி� ெகாEச Bர�(/ அ,பா� ஒ� :�@ைக மர	 உ��. அத� நிழலி� 

க�,பாக ஓ3 உ�வ	 ெத6+த�. ப(க� வ H�� நாயாக இ�(/	 எ�' நிைன� உ4ேள 

வ+�வி�டா4. 

 

ம� தைரயி� :+தாைனைய வி6� ஒ�(களி�, ப��(ெகா��, /ழ+ைதக4 

உர(க2 சத	ேபா��, பாட	 ப9,பைத( ேக��( ெகா�9�+தா4 தா�. சிறி� ேநரதி�, "தைர 

எ�னமா( /A��! ராதி6 எ,ப9, ப��(கி�ற�?" எ�' தன(/ தாேன ெசா�லி( 

ெகா�ேட எ$+� உ�கா3+தா4. அவAைடய உட	. அவAைடய 8ப6ச�(ேக 'ஜி�' 

ெல�றி�+த�. 

 

த	ைபயா, அ�ணைன, பா3�, "�ைண(/ வ3ரயா?" எ�' I,பி�டா�. 

இ��டானதா� வ H�� :�ற�(/, ேபா� ஒ�'(/, ேபா�வி��வர அவM(/ பய	. 

ெச�ைலயா �ைண(/, ேபானா�. இ+த2 சி'வ3களி� க�ணிW	 :�@ைக மரத9யி� 

இ�+த க�,. உ�வ	 ெத�ப�ட�. அைத, பா3� பய+� ேபாகாம� இவ3க4 ைத6யமாக 

நி�றத�/( காரண	,  ராமசாமியி� வ H�ைட ேநா(கி, ேபா/	 இர�� ேப3 இர�� 

'ெப�ேராமா(8' விள(/கைள( ைகயி� எ��( ெகா�� ேபான�தா�. ஆ4 நடமா�ட:	 

விள(/ ெவளி2ச:	 ேச3+� ைத6ய	 ெகா�தன. இ�வ�	 க�,. உ�வைத( I3+� 

பா3தா3க4. 

 

அ� இவ3கைள,ேபா�ற ஒ� சி'வMைடய உ�வ	தா�. 

 

உடேன இ�வ�	 ப(கதி� ேபானா3க4. அ,ெபா$� மைழ இேலசாக Bற ஆர	பித�. 

அதனா� :�@ைக மர�(/( கீழாக,ேபா� நி�' ெகா��, அ+த2 சி'வMைடய 

நடவ9(ைககைள கவனி�( ெகா�9�+தா3க4. 

 

அவM(/ வய� எ�� அ�ல� ஒ�ப� இ�(/	. அவ� உட	பி� அ$(கைட+த 

ெகௗபீன	 ஒ�ைற தவிர, ேவ' உைடக4 கிைடயா�, தைரயி� உ�கா3+தா� /ளி�	 எ�', 

பாத@க4 ம��	 தைரயி� ப�	 ப9யாக அவ� /+தி( ெகா�9�+தா�. அவM(/ :�னா4 
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N�' எ2சி� இைலக4. கிராமதி� ெவ�கல( /	பாவி� சா,பிடாம�, இ�ைல ேபா��2 

சா,பி�கிற வ H� ராமசாமியி� வ H�தா�. அ+த வ H�9� வாசலிலி�+�தா� அ+த எ2சி� 

இைலகைள எ��( ெகா�� வ+�, அவ�றி� ஒ�9( ெகா�9�+த ப�(ைககைள;	 க6 

வைககைள;	 எ�� வாயி� ேபா��( ெகா�9�+தா�. 

 

ெச�ைலயாேவா த	ைபயாேவா ஒ�'	 ெசா�லாம� பா3�(ெகா�ேட நி�றா3க4. 

 

ஏ�கனேவ யாேரா க9�2 =ைவ� �,பிய :�@ைக( கா�2 ச(ைககளி� ஒ�ைற 

இைலயிலி�+� எ�தா� சி'வ�. அைத இர�டா	 தடைவயாக( க9(க ஆர	பிதா�. 

 

"சீ! எ2சீ!... ஆ�..." எ�' ெசா�லிவி��( கீேழ 'B' எ�' �,பினா� த	ைபயா. 

 

சி'வ� ஏறி��, பா3�வி��, பைழயப9;	 /னி+� ெகா�டா�. ெச�ைலயாF(/ 

திDெர�' ஏேதா உதயமான� ேபா�, "ேட�! ஏ�டா எ@க வ H�� வாசலிேல வ+� 

உ�கா3+தி�(ேக? ேபாடா..." எ�' அத�9னா�. 

 

சி'வ� ேபாகாவி�டாW	 பய+�வி�டா�; அதனா� இட� ைகயா� தைலைய2 

ெசாறி+�ெகா��, அதிேவகமாக இைலைய வழிதா�. 

 

"உ@க வ H��(/, ேபாேய�" எ�றா� த	ைபயா. 

 

மைழ பலமாக, பி9� வி�	ேபால இ�+த�.அத�/4ளாக அவைன விர�9வி��, 

வ H�9�/4 ஓ9விட ேவ��	 எ�' ெச�ைலயாF	 த	ைபயாF	 :9F க�9னா3க4. 

 

"ேபாடா... இ�லா�9 உ� ேமேல �,.ேவ�" எ�றா� த	ைபயா. சி'வ� எ$+தி�(/	 

வழிைய( காேணா	. 

 

அவைன( காலா� மிதி(க ேவ��ெம�' த	ைபயா தH3மானிதா�. 
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மைழ 'சட சட' ெவ�' ெப�ய ஆர	பி�வி�ட�. 

 

ெவளிேய ேபான /ழ+ைதக4 மைழயி� எ�ன ெச�� ெகா�9�(கிறா3க4 எ�ற 

திைக,.ட� தாய	மா4 ஓ9வ+�, "ெச�ைலயா!..." எ�' I,பி�டா4. 

 

"		" எ�' பதி� வ+த�. 

 

"இ��9ேல அ@க எ�ன ப�றH@க?" எ�' ெசா�லி( ெகா�ேட மரதி� ப(கமாக 

வ+�வி�டா4. அ@ேக வ+�, நி�' ேயாசி,பத�/ ேநரமி�ைல மைழ. ஆகேவ, N�' ேபைர;	 

அவசர அவசரமாக வ H��(/4ேள அைழ�(ெகா�� ஓ9வ+தா4. 

 

சி'வ� விள(/ ெவளி2சதி� வ+� நி�றா�. அவMைடய உட	ெப�லா	 ஒேர சிர@/. 

தைலயி� ெபா�/ ெவ9�, பா	.2 ச�ைட மாதி6 ேதா� ெபய3+தி�+த�. ப(கதி� வ+� 

நி�றா�, ஒ� மாதி6 �3வாைட. இ+த( ேகாலதி� நி�றா� சி'வ�. 

 

"இ� யார	மா?" எ�' ம@க	மா4 திைக,ேபா� ேக�டா4. 

 

"யாேரா? யா3 ெபத பி4ைளேயா?" எ�' ெசா�லிவி��, மைழயி� நைன+த 

/ழ+ைதகைள �வ�ட, பைழய �ணிைய எ�(க,ேபானா4. அவ4 ம'ப(க	 தி�	பிய�	, 

த	ைபயா அ	மாF(/( ேக�காம�, வா�(/4ேளேய "ேபாடா" எ�' பய:'தினா�.  

 

ெச�ைலயா, 'ேபா' எ�' அவைன, பி9� த4ளினா�. 

 

இவ3க4 இ�வைர;	 பா3� ம@க	மாA	 அ3தமி�லாம� "ேபாேய�' எ�' 

சிO@கி(ெகா�ேட ெசா�னா4. 

 

அUவளFதா�, திDெர�' மைட திற+த மாதி6 'ேகா' ெவ�' அ$� வி�டா�. விஷய	 

எ�னெவ�' ெத6யாம� பைதபைத,.ட� ஓ9 வ+தா4 தாய	மா4. 
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"ஏ�டா அ$கிேற? =	மா இ�. அவைன எ�ன ெசா�ன H@க நH@க? எ�' த� 

/ழ+ைதகைள( ேக�டா4. 

 

"அவ� ேபா�னா, ேபாகமா�ேட@கிறா�" எ�' .கா3 ப�Oவைத, ேபால2 ெசா�னா4 

ம@க	மா4. 

 

"சீ, அ,ப9 எ�லா	 ெசா�ல(Iடா�! நH =	மா இ� அழாேத,பா" எ�' ெசா�லி2 

சி'வைன ேத�றினா4. 

 

சி'வ� அ$ைகைய அ,ப9ேய நி'திவி�டா�. ஆனா�, ெப�N2= வி�வைத ம��	 

அவனா� நி'த :9யவி�ைல.  

 

"=	மா இ� த	பி!... அழாேத!" எ�' இர�டாவ� தடைவ;	 தாய	மா4 ெசா�னா4. 

 

பைழய �ணிைய( ெகா�� ெச�ைலயாF	 த	ைபயாF	 உட	ைப 

�ைட�(ெகா�டா3க4. உடேன ம@க	மா4 த	ைபயாைவ, பா3�. "பாவ	! அவM(/( /�!" 

எ�றா4. 

 

த	ைபயா �ணிைய( ெகா�தா�. 

 

"நH சா,பி�டாயா?" எ�' தாய	மா4 அவைன, பா3�( ேக�டா4. 

 

"அவ� எ2சிைய2 சா,பி�றா�, அ	மா. ராமசாமி வ H�9லி�+� எ2சிைலைய எ��வ+� 

சா,பி�றா�. அசி@க	!" எ�' :கைத2 =ளி�(ெகா�� ெசா�னா� த	ைபயா. /ழ+ைதக4 

எ�ேலா�	 சி6தா3க4. "இ+தா த	ைபயா! இனிேம அ,ப92 ெசா�லாேத!" எ�' அத�9வி��, 

"நH யார,பா? உன(/ எ+த ஊ�?" எ�' தாய	மா4 சி'வைன விசா6தா4. 

 

"விளாதி/ள	" எ�றா� சி'வ�. 
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  "உன(/ தா� தக,ப� இ�ைலயா?" 

 

"இ�ைல" 

 

"இ�ைலயா?" எ�' அ$தி( ேக�டா4 தாய	மா4. 

 

"உ	... ெச�, ேபாயி�டாக." 

 

"எ,ேபா, த	பி?" 

 

"ேபான வ�ஷ	 அ	மா ெச�, ேபாயி�டா. ஐயா, நா� சி�ன,பி4ைளயாயி�(/	 

ேபாேத ெச�, ேபாயி�டாரா	." 

 

"உன(/ அ�ணா த	பி ஒ�த�	 இ�ைலயா?" 

 

"இ�ைல" 

 

உடேன த	ைபயா ேக�டா�: 

 

"த@க2சி;	 இ�ைலயா?" 

 

"இ�ைல" 

 

"பாவ	" எ�' ெசா�லிவி�� த	ைபயா நி'தி( ெகா�டா�. 

 

"இ@ேக எ�(/ வ+ேத?" எ�' தாய	மா4 ேக�டா4. 
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"க$/மைல(/, ேபாேற�." 

 

"அ@ேக ஆ� இ�(கா?" 

 

"அைத" எ�' பதி� ெசா�னா� சி'வ�. அவ� விளாதி /ளதிலி�+� 

கா�நைடயாகேவ நட+� அ+த( கிராம	 வைரயிW	 வ+தி�+தா�. இ+த இ�ப� ெமயி� 

பிரயாண�(/ நா�/ நா�களாகிவி�டன. நா�காவ� தினதி� தா� இ+த( கிராமதி� வ+� 

த@க ேந3+த�. அ�F	 ெபா$� இ��9 வி�டதனாW	 பசி;	 இ�+ததனாW	 தா� ம'நா4 

வி9+த பிற/, எ�� ெமயி� Bர	 நட+� க$/மைல(/, ேபானா�, அவMைடய அைத த� 

வ H�9� அவைன ைவ�( ெகா4Aவாளா, விர�9 வி�வாளா எ�ப� அவM(/ ெத6யா�. 

அைதைய;	 அவ� பா3ததி�ைல. எ,ப9ேயா, ஒ� வழியி� அவM(/ அவ4 அைத 

எ�'	, 'அ@ேக ேபா' எ�'	 யாேரா ெசா�ல, அைத ந	பி(ெகா�� அ+த2 சி'வ� விளாதி( 

/ளதிலி�+� கா�நைடயாகேவ நட+� வ+தி�(கிறா�. 

 

ேம�க�ட விவர@கைள எ�லா	 சி'வMைடய வா� ெமாழி Nலமாகேவ தாய	மா4 

அறி+� ெகா�டா4. 

 

"உ� ேப� எ�ன?" எ�' கைடசியாக( ேக�டா4 தாய	மா4. 

 

"ராஜா" எ�றா� சி'வ�. 

 

அ,.ற	 அவM(/2 சா,பா� ேபா�டா3க4. அவ� சா,பி�ட பிற/, /ழ+ைதகA(/, 

ப�(ைகைய எ�� வி6தா4. ம� தைர ஈர2 சதசத,.ட� இ�+ததா�, ெவ'	 ஓைல,பாைய 

வி6�, ப�,பத�/ இயலாம� இ�+த�. அதனா�, கிழி+� ேபா�( கிட+த N�' ேகாணி, 

ைபகைள எ�� உதறி வி6�, அத� ேம� வ H�9லி�+த இர�� ஓைல, ைபகைள;	 ப(க	 

ப(கமாக வி6தா4. ராஜா ெத�/( ேகா9யி� ப��( ெகா�டா�. அவM(/, ப(கமாக2 

ெச�ைலயாF	 அ,.ற	 த	ைபயாF	 ப��( ெகா�டா3க4. த	ைபயாவி� உட	. இர�� 

பா�களிWேம பாதி,பாதி ப9+தி�+த�. வடேகா9யி� தாய	மாA	 ம@க	மாA	 ப��( 

ெகா�டா3க4.  
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எ@ேகா Bரதி�, ஒ� வ H�9� சீனிெவ9 ெவ9(/	 ச,த	 ேக�ட�. தHபாவளி 

ம'நாளானாW	, யாேரா ஒ� ����த ைபய� அ,ெபா$ேத (ேவ��,) ேபாட 

ஆர	பி�வி�டா�. 

 

ேவ��2 சத	 ேக�ட�	, "என(/ மதா,...." எ�றா4 ம@க	மா4. 

 

"என(/	..." எ�றா� த	ைபயா. 

 

"ந	ம கி�ட அ�(ெக�லா	 பண	 ஏ� ம@க	மா? ராமசாமி பண(கார�. அவM(/2 ச6, 

எUவளF ேவ���னாW	 ேபா�வா�." 

 

"ஊஹு	 என(/ மதா,...." எ�' :ர�� ப�ணினா4 ம@க	மா4. 

 

"வ	. ப�ணாேத. ெசா�னா( ேகA. மதா,. ெகாAதினா வயி' நிைறயாதா? 

காைலயிேல உன(/ ேதாைச =�� தாேர�. நிைறய2 சா,பி�, மதா,. எ�(/?" 

 

ம@க	மா4 த� :ர�ைட நி'தவி�ைல; அ$வ�ேபா� சிO@க ஆர	பிதா4. 

 

ெச�ைலயா B@க ஆர	பிதா�. 

 

அ,ேபா� ெத�வி� ஆ�க4 நட+� ெச�W	 ச+த9 ேக�ட�. 

 

"சமீ� வ+� இற@/ற��னா ேலசா?" எ�' தாய	மா4 தன(/4ளாகேவ 

ெசா�லி(ெகா��, 'ம@க	மா! நH ந�ல பி4ைள! பி9வாத	 ப�ணாேத. அ�த வ�ஷ	 நிைறய 

மதா,. வா@/ேவா	. இ+த வ�ஷ	 நா	 எUவளF ச@கட, ப�ேடா	�M உன(/ 

ெத6யாதா?"  எ�றா4. அ,.ற	 அவளா� ச6யாக, ேபச :9யவி�ைல. வா� /ழறிய�. 

ம@க	மாைள, பா3�தா� அவ4 ேபசினா4. ஆனா� அவ4 உ�ைமயி� த�Mைடய 

தாயா6டதிேலா, த�ைன உயி�(/ உயிராக, ேபணி வள3த ஒ� கிழவியிடதிேலா, தா� 

வ�ஷ( கண(கி� அMபவித �யர@கைள( க�ணH�	 க	பைல;மாக2 ெசா�Wவ� 
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ேபாலேவ ேபசினா4. ஒ� நH�ட ெப�N2=ட�, "ம@க	மா4!... நH Iட ஒ� நா4 சா,பா� 

இ�லாெம ப4ளி(Iட	 ேபானிேய க�O. உ� வயி�(/( Iட அ�னி(/ ஒ�வா�( IA 

ெகைட(க�ைலேய! (அவA(/( க�ணH3 வ+�வி�ட�.) சா,பா��(ேக கLட,ப�	 ேபா� நH 

மதா,.( ேக(கலாமா, க�O? ேபசாம, ப�� B@/" எ�' ேத�றினா4. ம@க	மாைள, 

ப6ேவா� தடவி( ெகா�தா4. 

 

"ஒ� மதா,பாவ� வா@கி தா" எ�றா4 ம@க	மா4. 

 

அ$ைக;டM	 �யர2 சி6,.டM	 தாய	மா4 ெசா�னா4: "நH தாேன இ,ப9, பி9வாத	 

ப�ேற? அ+த, ைபயைன, பா� அவ� மதா,. ேக(கிறானா... ேசா' கிைட(காேம, 

எ2சிைல(Iட எ�� தி@கறா�.... அவ� ேசா' ேவO	�M Iட அழ�ேல; நH மதா,. 

ேவM	M அழேற ம@க	மா..." 

 

ம@க	மாA(/ அவ� ேம� ேகாவ	 வ+�வி�ட�. அவைன, .கX+�, த� 

ேகா6(ைகைய தாயா3 .ற(கணி�( ெகா��வ�வ� அவA(/, பி9(கவி�ைல. உடேன, 

"அவM(/ ஒேர சிர@/!" எ�' தி��வ� ேபால( க�ைமயாக2 ெசா�னா4. 

 

"அவM(/ தா� தக,ப� இ�+தா அ,ப9 இ�,பானா? தாயி�லா, பி4ைள�னா யா� 

கவனி,பா? அவேனாட அ	மா, :�னாேல, அவM(/ தHபாவளி(/, .�ேவ�9, .�2ச�ைட 

எ�லா	 வா@கி( /�தி�,பா! மதா,.	 வா@கி( ெகா�தி�,பா. இ,ேபா, அவ� அைத 

எ�லா	 நிைன2=( ேக(கிறானா பா�." 

 

"இ,ேபா அவ� B@கி�டா�. காைலயி� ேக,பா�" எ�' ெசா�லிவி�� ம@க	மா4 

சிO@கினா4.தாய	மாA(/2 சி6,. வ+�வி�ட�. "வாயா9" எ�' ெசா�லி ம@க	மாளி� 

க�னைத2 ெச�லமாக( கி4ளினா4. 

 

தாய	மாA(/ திைக,பாக இ�+த�. "எைத N9(கிற�? ஊ	? எ�' ஒ� கண	 

ேயாசிதா�. அ,.ற	, "எ� பி4ைளகைள விடவா அ+த, பீத� ெப6=?" எ�' ெசா�லி( 

ெகா�ேட எ$+� ேபா�, ம' நா4 க�9(ெகா4வத�காக �ைவ� உல3தி ம9� ைவதி�+த 

- உ�ைமயி� 'பீத�' இ�லாத நா��2 ேசைலைய எ��(ெகா�� வ+� ராஜா உ�பட 

உ�ேலா�(/	 ேச3�, ேபா3தினா4. 
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ம@க	மாைள, பா3�, 'ச6, ப��(ேகா காைலயிேல எ,ப9;	 வா@கி தாேர�" எ�' 

ெசா�லி அவைள உற@க, ப�Oவத�/ :ய�றா4. 

 

N�றாவ� தடைவயாகF	 சீனெவ9யி� ச,த	 ேக�ட�. 

 

தாய	மா4 தன(/ தாேன ெசா�லி(ெகா�டா4: "இ�னி(/ அ@ேக யா�	 

B@கமா�டாக ேபாலி�(கிற�! ஊ	, அர�மைன( கா6ய	! ஆA ேபாற�	 வார�மா இ�(/	. 

ராமசாமி;	 B@காம ேவ��, ேபா�றா�!" 

 

ராமசாமியி� அ(காைள( க�யாண	 ப�ணி( ெகா�டவ� ஒ� ஜமீ�தா6� மக�. 

அ+த வ�ஷ	 தைல தHபாவளி(காக அவைன அ�' மாைலயி� அைழ� வ+தி�+தா3 

ராமசாமியி� தக,பனா3. அ+த ஊ6� ம��மி�லாம� அ+த வ�டாரதிேலேய அவ3தா� ெப6ய 

மிரா=தா3. ஜமீ�தாைர, மிகF	 ேகாலாகலமாக அைழ� வ+� தHபாவளி நட+த அேநக 

தின@களாகேவ அவ3 வ H�9� ஏ�பா�க4 நட+� வ+தன. தHபாவளி(/ :த� நா4தா� 

மா,பி4ைள வ+� இற@கினா�. அத�(/ :� ப�, பதிைன+� நா�களாக ஒ� நிமிஷதி�/ 

ஒ�ப� தடைவ, "ராஜா வ3றா3, சிற,பாக2 ெச�யO	" எ�' அவ3 ெசா�லி(ெகா�ேட 

இ�+தா3. உ�ைமயி� ெவ/ சிற,பாகதா� ஏ�பா�க4 நட+� ெகா�9�+தன... 

 

"ம@க	மா!" 

 

பதி� இ�ைல; B@கிவி�டா4. 

 

தாய	மாA	 அக� விள(ைக அைண�வி�� தைலைய2 சா�தா4. 

  

:த� ேகாழி I,பி�ட�	 தாய	மா4 க�விழி� வி�டா4. அ,ேபா� மணி நாW 

ஆகவி�ைல. ந�ல ேவைளயாக மைழ அ,ேபா�தா� நி�றி�+த� சி' Bவான	 ம��	 

ஓைல( Iைரயி� வி$வ�, ஒேர நிதான�ட� ேசாள	 ெபா6வ� ேபால( ேக��( 

ெகா�9�+த�. அ+த ெத�வி� ேவ' சில வ H�களி� ஏ�கனேவ எ$+� தHபாவளி,  

ப�9ைகைய( ெகா�டாட ெதாட@கி வி�டத�/ அைடயாளமாக ேவ��2 ச,த:	, ேவ��2 

ச,தைத( ேக��, பய+� நா�க4 /ைர(/	 ச,த:	 ேக��( ெகா�9�+தன. 
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தாய	மா4 எ$+� விள(ைக ஏ�றினா4. பைழய ப9;	 மைழ பி9� விட(Iடாேத 

எ�' அவA(/ பய	. அதனா� /ழ+ைதகைள எ$,பி, வி'வி' எ�' /ளி,பா�9வி��, ம�ற 

ேவைலகைள கவனி(கலா	 எ�' தி�ட	 ெச�தா4. /ழ+ைதகA(/, ப�(ைகைய வி�� 

எ$+தி�(க மனமி�ைல. கைடசியி� :னகி( ெகா��	, .ர�� ப��(ெகா��	 

ஒ�வழியாக எ$+� வி�டா3க4. அவ4 ஒUெவா� /ழ+ைதயாக எ�ெண� ேத�� வி�டா4. 

ஆனா� ராஜா ம��	 எ�ெண� ேத��( ெகா4ள :9யா� எ�' ெசா�லி Bரதி� ேபா� 

உ�கா3+� ெகா�டா�. தHபாவளி(/ எ�ெண� ேத��( /ளி(காவி�டா� ேதாஷ	 எ�' 

ெசா�னா4.  ராஜாF(ேகா எ�ன ெசா�னாW	 காதி� ஏறவி�ைல. 

  

"அர,.( கா+�	; நா� மா�ேட�." எ�' பி9வாதமாக2 ெசா�னா� ராஜா. 

  

"அர,., ேபாட�ேல; சீய(கா� ேபா��( /ளி,பா��ேற�. /ளி32சியாயி�(/	"  

"ஊஹு	." 

  

"த	பி, ெசா�னா( ேகAடா. எ�ைன உ� அ	மா�M ெநைன2=(ேகா, உன(/( கா+�	 

ப9யாக ந� ேத�,பனா? - வா, எ�ெண� ேத�2சி( /ளி. இ+த தHபாவளிேயாேட பீைட எ�லா	 

வி��,ேபா/	. /ளி(காம இ�(க(Iடாத,பா" - இ,ப9 ெவ/ேநர	 ெகEசிய பிற/தா� அவ� 

ேவ' வழி இ�லாம� ச	மதிதா�.   

  

ராஜா எ$+� வ+� மைணயி� உ�கா3+தா�. "அ� தா� ந�ல பி4ைள(/ அைடயாள	. 

ஒ� பி4ைள(/ ேத2சி, ஒ� பி4ைள(/ ேத(காம� விடலாமா? எ� பி4ைள /�9;	 ந�லா 

இ�(கMமி�ல,பா!..." எ�' ம�றவ3கA(/2 ெசா�Wவ� ேபால தன(/ தாேன 

ெசா�லி(ெகா�ேட எ�ெண� ேத�தா4. 'தாயி�லா( /ழ+ைத�னா இ+த( ேகால	 தா�. 

நா� Nணா	 வ�ஷ	 கா�2சேலாட ப�தி��ேதேன, அ,ேபா க�ைண N9யி�+தா எ� 

/ழ+ைதகA(/	 இ+த( கதிதாேன?  அ�கA	 ெத�விேல நி�னி�(/	.'  - இ,ப9 

எ�ென�னேவா மன�(/4 நிைன�( ெகா�� அவசர அவசரமாக( /ழ+ைதகைள( 

/ளி,பா�9னா4. ஆனா�, தாய	மா4 பயபதிரமாக2 சீய(கா� Bைள, ேபா�� ேத�த 

ேபாதிW	, ராஜா பல தடைவக4 'ஐேயா, ஐேயா' எ�' அ$�வி�டா�. அவ� 

அ$	ேபாெத�லா	 அவ4 'இ�னி(ேகாட உ� சிர@/ /ணமாயி�	' எ�' ம��	 மாறி மாறி2 

ெசா�லி(ெகா�ேட இ�+தா4. 
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'யாேரா எவேரா? மைழ�M வ+� வ H�9ேல ஒ�@கி�டா�. அவைன, ேபாக2 ெசா�ல 

:9;மா! அவ� வ+த ேநர	, தHபாவளியா, ேபா2=. /ழ+ைதகA(/4ேள வEச	 ெச�யலாமா? 

பா3(கிறFகA(/ நா� ெச�யறெத�லா	 ேகலியாயி�(/	. அFக ேகலி ெச�தா2 ெச����, 

ேபாக��	. என(/	 எ� /ழ+ைதகA(/	 பகவா� �ைண ெச�வா�." 

  

 அவ4 ேதாைச =��( ெகா�தா4. அவAைடய /ழ+ைதக4 .� �ணி 

உ�தி(ெகா4ள ேவ��	 எ�ற ஆவலினா� அவசர அவசரமாக2 சா,பி�டா3க4. த	ைபயா 

கைடசி ேதாைசைய, பாதியிேலேய ைவ� வி�� எ$+�வி�டா�. அவனா� ேம�ெகா��	 

இர�� ேதாைசக4 சா,பிட :9;	. இ�+தாW	 அவசர	. 

  

ெத�வி� ஜன நடமா�ட	 ெதாட@கிவி�ட�. மைழ;	 ப6Jரணமாக நி�'வி�ட�. 

உதயதி� ஒளி ச�லா �ணிைய,ேபால அUவளF ெம�லியதாக ஊைர;	 உலகைத;	 

ேபா3திய�. 

  

.� �ணிகA(/ மEச4 ைவ�2 ெச�ைலயாF	 உ��( ெகா�டா�; த	ைபயாF	 

உ��( ெகா�டா�. ம@க	மாA	 பாவாைட;	 ச�ைட;	 ேபா��( ெகா�டா4. 

 

அவ� ெகௗபீனேதா� நி�றா�. 

  

தாய	மாA(/, 'பகீ3' எ�ற�. இதைன;	 ெச��	 .�ணியமி�லாம� 

ேபா�வி�டேத எ�' கல@கினா4. இ+த மாதி6யான ஒ� க�டைத அவ4 எதி3பா3(கேவ 

இ�ைல. சி�ைட ��ைட எ��( ெகா�,பதா, ெகா�(காம� இ�,பதா? அவ4 மன�(/4ேள 

ேவதைன மி(க ேபாரா�ட	. மாத( கண(கி� ஒ� Pபா� ��� இ�லாம� அவAைடய 

கணவ� ப�ட கLடைத;	, வ Hதிவழி, ேபாவத�/( Iசியைத;	, "ஒ� ��� வா@க 

வழியி�ைலேய!" எ�' கணவ� �யர�ட� வா�வி��, .ல	பியைத;	 நிைன�, 

பா3தா4. இ+த �யரதி� எதி3.றதி�, ஒ�'	 ெசா�லாம�, ஒ�'	 ெச�யாம�, 

ெமளனமாக நி�' ெகா�9�+தா� ராஜா. 

  

தாய	மாA(/ தி(/ திைச ெத6யவி�ைல; ராஜாவி� :கைத எத�ேகா ஒ� :ைற 

ஏறி��, பா3தா4. ராஜாேவா ெவ/ேநரமாக( க�ெகா�டாம� அவைளேய பா3த வ�ண	 

நி�' ெகா�9�+தா�. 
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"எ�ைன2 ேசாதி(கதா� வ+தி�(ேகடா நH" எ�' மன( கச,.ட� ெசா�வ� ேபால2 

ெசா�னா4 தாய	மா4. ஆனா�, அவA(/	 மன( கச,.(/	 ெவ/Bர	. மன�(/4 ஏ�ப�ட 

சி(க�கைள வி�வி(கேவ இ,ப9,ப�ட ஒ� வாசகைத அவ4 B(கி, ேபா�டாேள ஒழிய அவ4 

ெசா�களி� மன(கச,பி� நிழ� Iட, ப9யவி�ைல. 

  

அ,ேபா� ம@க	மா4 எ$+�வ+� அ	மாவி� க�ன@களி� த� உ4ள@ைககைள 

ைவ�, த� :க�(/ ேநராக அவAைடய :கைத தி�,பினா4; அ,.ற	 ஏேதா 

ரகசியைத2 ெசா�Wவ�ேபால2 ெசா�னா4. 

  

"பாவ	! அவM(/ அ+த ��ைட(/� அ	மா!"  

    

/ழ+ைத இ+த வா3ைதகைள2 ெசா�லி நி'தினா4. ஒ� நிமிஷ	 ெமௗன	 நிலவிய�. 

பிற/, திDெர�' தாய	மாளி� :க	 ேகாரமாக மாறிய�. :+தாைனயா� :கைத N9( 

ெகா�� ேகவி( ேகவி அ$தா4. அவAைடய ெப�N2=	 வி	மW	 வ H�ைட அைட�( 

ெகா�� ேக�டன. 

  

/ழ+ைத(/ விஷய	 விள@கவி�ைல. ம@க	மா4, தா� அ,ப92 ெசா�னத3(காக 

தா� அ	மா அ$கிறா4 எ�' பய+�வி�டா4. 

  

தா�, த� பலைத எ�லா	 பிரேயாகி� அ$ைகைய ெதா�ைட( /ழியி� 

அ$தினா4, அவ4 ெநE= ெவ9�வி�	 ேபா� வி	மிய�. /ரW	 அ+த ஒ� நிமிஷதி� 

ஜலேதாஷ	 பி9த�ேபால( க	மலாகி வி�ட�. 

  

பிற/ த$த$�( ெகா�ேட ெசா�னா4: 

  

"த	ைபயா!" 

  

"எ�ன	மா!" 

  



449 

 

"ஹூ	, ராஜாF(/ அ+த ��ைட எ��(/�." 

  

 வ H�� :�றதி� காைலெவயி� அ9�( ெகா�9�+த�. அ+த, ெபா�ெனாளியி� 

மEச4 Jசிய :க�ட� .தாைட த6�(ெகா�� நி�/	 ம@க	மா4, அ,ேபா� எைதேயா 

பா3�( ெகா�9�+தா4. ஈர	 கா�வத�கா இ�(கமி�லாத 'ெதாள ெதாள' எ�' சைட  ேபாட, 

ப�9�+ததா�, I+த�, இர�� கா�கைள;	, க�ன@களி�  பாதிைய;	 மைற�( 

ெகா�9�+த�.  பரவலாக( கிட(/	. I+தலி� ந�ேவ இள@கா�', ./+� சிWசிW(/	 

ேபா�, =க:	 I2ச:	 தா@க :9யாம� சி6�( ெகா�ேட இைமகைள( /விதா4 

ம@க	மா4. 

  

ெவ/ ேநரமாக, தாய	மா4 அவைளேய பா3�( ெகா�9�+தா4. ச+த3,பவசமாக, 

அவA(/ ேநராக ம@க	மா4 :கைத தி�,பினா4.  

  

"எ� ராஜாதி மகால|மி மாதி6 இ�(கா!" எ�' த�ைன மற+� இ�ப�ட� 

ெசா�லிவி�டா4 தா�. அUவளFதா�. /ழ+ைதயி� ைகைய, பி9� ெவ/ேவகமாக 

வ H��(/4ேள இ$�(ெகா�� வ+�, தி�L9, ப6காரமாக அவAைடய க�னதி� 

�லா	பரமாக2 சா+�, ெபா�ைட எ�� ைவதா4. 

  

அ,.ற	 ம@க	மா4 வ Hதி(/ ஓ9வி�டா4. ராமசாமியி� வ H��, ப(க	 எ2சி� இைலக4 

ஏராளமாக( கிட+தன. அ@ேக நாைல+� ேப3 நி�' ேபசி( ெகா��	, ெவ�றிைல பா(/, 

ேபா�� �,பி( ெகா��	 இ�+தா3க4. ராமசாமி நHலநிறமான கா�ச�ைட;	, அ+த ஊ�(ேக 

.திய .Lேகா��	 ேபா��( ெகா�� நி�றா�. ம@க	மாைள, பா3த�	 அவ� ப(கதி� 

ஓ9வ+தா�; ம@க	மாA	 அவைன, பா3� நட+தா4. இ�வ�	 பாதி வழியி� ச+தி�( 

ெகா�டன3. ச+தித மாதிரதி�, மிகF	 ச+ேதாஷ�ட� ராமசாமி ெசா�னா�... 

  

"எ@க வ H��(/ ராஜா வ+தி�(கா3!" 

  

ஊ3(கார3கைள, ேபால அவM	 த� அ(கா4 .�ஷைன ராஜா எ�' ெசா�னா�. 

ஆனா� அவ� ெசா�னத�/( காரண	 ச+ேதாஷ	தாேன ஒழிய ம@க	மாைள, ேபா�9(/ 

அைழ,பத�/ அ�ல. ஆனா�, அவேளா ேவ'விதமாக நிைன� வி�டா4. :த� நா4 ப4ளி( 

Iடதிலி�+� வ+தேபா�  நட+த ேபா�9தா� அவ4  ஞாபகதி� இ�+த�. அவ� 
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ெசா�னத�/, பதி� ெசா�லி அவMைடய 'ெப�ைம'ைய ம�ட	 த�டேவ��	 எ�' அவ4 

மன	 �9த�. 

அதனா� ஒ� அைர அ9 :�னா4 நக3+� வ+� நி�றா4. யாெதா� திைக,.	, 

தய(க:	 இ�லாம� ராமசாமிைய, பா3�, ேரைக சா8தி6யிட	 கா��வ� ேபால( ைகைய 

ைவ�( ெகா��, மிக மிக ஏளனமாக2 ெசா�னா4. 

  

"ஐேயா! உ@க வ H��(/தானா ராஜா வ+தி�(கா3? எ@க வ H��(/	 தா� ராஜா 

வ+தி�(கா3. ேவO	னா வ+� பா�." 

  



451 

 

நிைல - வBணதாச� 

 

‘ேத3 எ@ேக ஆ2சி வ��?’ 

 

‘வ H�ைட, பா3�(ேகா.’ எ�' ெசா�லிவி�� எ�ேலா�	 .ற,ப�� ேபா/	ேபா� ேகா: 

ேக�டா4. 

 

’வாைகய9 :(/ தி�	பி��தா	. பா3தி�� வ+தி�ேதா	. நH எ@கி;	 விைளயா��, 

ேபா(கி� ெவளிேய ேபாயிராத, எ�ன?’ 

 

அழி(கதைவ2 சாதிவி�� எ�ேலா�	 ெவளிேய ேபானேபா� ேகா: அவ3கைள, 

பா3�( ெகா�� உ4ேளேய நி�றா4. க	பி( கதவி�/ ெவளிேய ஒUெவா�வராக நக3+� 

நக3+�, ெத�,ப(கமாக, ேபா�(ெகா�9�+தா3க4. :�(/ வழியாக, இ@கி�+� ெத�ைவ, 

பா3(க :9யா�. ெத�ைவ, பா3(கேவ இ�ைற(/ ெரா	ப ந�றாக இ�(/	. நிைறய ஆ�க4 

இ+த ெத� வழியாக, ேபாவா3க4. ெப6ய ெத�, ேமலெத�, க	பா ேரழி, ேப�ைட 

ஆ�கெள�லா	 இ,ப9(I9, ேபாவா3க4. ப7�கார�, ேத@கா�,J, சUF மி�டா�(கார�, 

ஐ8கார� எ�லா	 ேபாவா�. இ�ைற(/ ராதி6Iட ஐ8 வி�பா�. பா	ேப மி�டா�(கார� 

வ�வா�. விற/(கைடயி� வ�9ைய நி'திவி�� அ,பாIட இ+த ெத� வழியாக 

ஒ�ேவைள ேபாகலா	. வ�மான	 இ�லாத சிலநா�களி� ேகா: இ�(காளா?’ எ�' வ H�� 

வாசலி� வ+� ஓரமாக நி�' ேக�ப� மாதி6, இ�ைற(/	 வ+தா� ந�றாக இ�(/	. 

ேகா:F(/ ஒ� ப�னிர�� வய=, பி4ைள சா,பி�வத�/	 I�தலாகேவ இ@/ ேசா' 

ேபா�வா3க4. அ+த த�ைட N9யி�(கிற ஈய2ச�9ைய நிமி3திவி�� அ,பாவிட	 

ெகா�,பா4. சா,பி��வி�� அ,பா ேபாயி�� வ�கிேற� எ�' ெசா�லாமேல ேபா�வி�கிற� 

உ��. இ�ைற(/ அ,பா வ+தா� ச+ேதாஷமாக இ�(/	. 

 

வாச� அைமதியாக இ�+த�. எதி3த வ H� இர�9W	 Iட ேத3, பா3(க, 

ேபாயி�+தா3க4. எதி3த வ H�� தா3சாவி� ஒேர ெவ���ணியாக( கிட+த�. ைதய�கார3 

ைகமிஷினி� ைத�( ெகா��வி��, ேபாயி�+தா3. ைதய�கார3 உ�கார வி6த 

ச:(காள	Iட அ,ப9ேய ெவ4ைள;	 ப2ைச;மாக ெவ���ணி சிதறி( கிட(க( கிட+த�. 

எதி3த வ H��, பா,பா 8IW(/, ேபாகிற�. இ@ேக இ�ைல, பாைளய@ேகா�ைட(/. 

இவA(கி�(கிற பாவாைடயி� கிழிசைல நாைள(/ ைத(க ேவ��	. வ H�� ஆ2சி ெகா�த 

கிழி+த உ4பாவாைடைய;	 ைத(க ேவ��	. இ+த ெட�ல3 கிழிசைல ைத,பாேரா எ�னேவா? 
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அழி(கதைவ திற+� அ+த, ப2ைச ெவ���ணிைய எ�� வரலா	. ப2ைச எ�றா� தி(/, 

ப2ைசயி�ைல; ேல8 ப2ைச. .� :ைளத மாதி6. ேவ,ப@கா� மாதி6. ஈர விற/(/ ெதாலி 

உ6த மாதி6. 

 

கதைவ திற+� ெகா�� ேபாகலா	 எ�றா�	 கதF சத	 ேபா�	. ெப6ய கதைவவிட 

இ+த அழி(கதF ட@ட@ெக�' /தி�( ெகா�ேட ேபா/	 சததி� க�9லி� சீ(கா�, 

ப�தி�(கிற ெப6ய ஆ2சி :ழி�விட( Iடா�. அ+த ஆ2சி :ழிதா� ெப6ய ெதா+தரவாக, 

ேபா/	. ேப2= ெகா��( ெகா�ேட இ�(க ேவ��	. ‘த�ணி எ���9யா? ெகா9யி� கிட+த 

�ணிைய உ4ேள எ��, ேபா�9யா? இ�ைற(/ விள(/,Jைச(/, J(கார� சர	 ெகா�� 

வ+� ைவதானா? அ	மா/�9 சாணி த�ட வர(காOேம, ஏ�? ேதாைச(/ எUவளF அைர(க, 

ேபா�9�(கிற�? ெபௗ3ணமி எ�ன ேததியி� வ�கிற�? எதி3த வ H�9� ஆ4 நடமா�கிற 

மாதி62 சத	 ேக�கிறேத, யா3 வ+தி�(கா?’ ஆ2சியி� ஒUெவா� ேக4வி(/	 பதி� ெசா�ல 

ஆர	பிதா� வி9+� ேபா/	. ேமW	 ேகா:F(/ ஆ2சி ேக�கிற எ�லா( ேக4விகA(/	 

எ,ப9, பதி� ெசா�ல ெத6;	? 

 

ேகா: அழி(கதைவ திற(கவி�ைல. அவA(/ ஒ� ேகா�ைட ேவைல கிட(கிற�. 

ஆ�' த�ணH3 பி9(க ேவ��	. அத�/ :� ெதா$வி� நி�கிற க�'(/�9ைய, பி9�( 

க�ட ேவ��	. 

 

ேகா: ெதா$வ�(/, ேபாகிற நைடயி� வ+� உ�கா3+� ெகா�� பா3தா4. 

:�னா� ேவைல பா3த டா(ட3 வ H� மாதி6 இ�ைல இ�. அ@ேக .தி� .திதாக எ�லா 

தைர;ேம வ$வ$ெவ�' இ�(/	. இ,ப9( க�நைடெய�லா	 கிைடயா�. இ@ேக க��(/( 

க�� க�நைட இ�(கிற�. இ+த ேதா�ட�( க�நைட ம�ற எ�லாவ�ைற;	 விட(/ழி 

/ழியாக இ�(கிற�. க$வி வி�டா� இட	 உடேன காயா�. இ+த2 சி�ன2 சி�ன அ	மி 

ெகாதின�மாதி6( /ழிகA(/4 ெகாEச ேநர	 ஈர	 இ�(/	. /ளி3+� கிட(/	. 

 

ேகா:F(/ வ H�ைட விடF	 இ+த ேதா�ட	 பி9தி�+த�. ஒ�(கமான இ+த 

இட�(/4ேளேய சி�ன2 சி�னதாக ஒ� க�ேவ,பிைல மர	, :�@ைக மர	, த@க அரளிமர	 

N�'	 இ�+த�. ெப6தாக வளராம�, ஆ4 உயர�(/ ேமேல ேபாகாம�, வள3கிற பி4ைளக4 

மாதி6 அைவ இ�+தன. அச76� இ�+� வி�+தா�க4 வ+தேபா�, ேகா:F	 வ+தி�+த சி' 

பி4ைளகA	 த@கரளி, Jைவ;	 க�ேவ,பிைல, பழைத;	 ெகா��தா� வ H� ைவ� 

விைளயா9னா3க4. 
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ேகா: இ@ேக ேவைல(/ வ�	ேபா� க�'(/�9 ெரா	ப2 சி'சாக இ�+த�. பா� 

/9� வி�� அ� ஆளி�லாத ேதா�டதி� காைல உதறி உதறி �4ளிெகா�� ஓ�வைத;	, 

ம'ப9;	 அ	மா ஞாபக	 வ+�ேபா�, ெதா$F(/ ஓ9வ+� ம�ைவ2 =ைவ,பைத;	 அ�த 

நிமிஷ	 வாைல B(கி( ெகா�� ஓ�வைத;	 பா3(க, பா3(க ஆைசயாக இ�(/	. அ,ேபா� 

இ�+த ெசவைல நிற	 ேபா� ேராம	 எ�லா	 உதி3+� ஜாைட, /ண	 எ�லா	 இ,ேபா� 

மாறிவி�ட�. நிைறய( க4ளதன:	 வ+� வி�ட�. ஆ4 வ�கிற சத	 ேக�டா� ப=F(/ 

அ+த,.ற	ேபா� அழி,ப(க	 நி�'ெகா4கிற�. இ$�( க�ட :9யவி�ைல. ெச(/ மாதி6 

அைசயாம� நி�கிற�. எ�ைற(/ அ� கயிைற அ�( ெகா�� ேபா�, பாைல( /9�, 

ேகா:F(/ ஏ2= வா@கி( ெகா�(க, ேபாகிறேதா, ெத6யவி�ைல. 

 

ேகா:, காைல மிதி� வி�ேமா எ�கிற பய�ட�, கயிைற நHளமாக த4ளி, பி9� 

இ$�( ெகா�� ெதா$வி� இ�ெனா� ப(கதி� க�9ன�	, அ� :�டவ�வ� ேபா� அவ4 

ப(க	 வ+� :ழ@ைக, ப(க	 ந(கி( ெகா�(க ஆர	பித�. க�நHலமான அ+த வ$வ$,பான 

நா(/ பட,பட( ேகா:வி� ைகயி� I2செம�த�. அ� இ�ைற(/ அவளிட	 ெரா	ப, 

பி6யமாக நட+� ெகா�ட� ேபா� இ�+த�. ெகா	. :ைள(க, ேபாவ� ேபா� .ைடத 

தைலைய2 ெசாறி+தப9, இ�ெனா� ைகைய( க$தி� ேபா�� ‘ல�=மீ�’ எ�' அவேள 

ெச�லமாக ஒ� ெபயைர2 ெசா�லி( I,பி��( ெகா�� க�9( ெகா�டா4. க�'(/�9 

ச�ெட�' தைலைய உW(கி, பி�@கி( ெகா�டேபா� ஒ�' இர�� N�' எ�' ெதாட3+� 

ேவ��2சத	 ேக�ட�. 

 

ேத3 ப(கதி� வ+தி�+தா�தா� இ,ப9 உ8ெஸ�' சீறி(ெகா�� ேவ�� ெவ9,ப� 

Iட( ேக�/	. எ@ேகயி�+� பா3தாW	, இ,ப9 ேவ�� வானதி� .ைக+� ெகா�� ேபா� 

ெவ9,ப� ெத6;	. ஏேரா,ேள� பா3(க ஓ9 வ�கிற மாதி6, இைத;	 வ H��(/4ேளயி�+� 

ஓ9வ+� எ�ேலா�	 அ�ணா+� பா3(கலா	. 

 

ேகா: ஓ��2சா�,.(/ ெவளிேய வ+� வானைத, பா3தப9ேய நி�றா4. நHல:	 

ெவ4ைள;மாக( கிட+த வானதி� ஒ� ெகா� ேபால நாைல+� ெப6ய கல3 ப7�க4 

மாதிர	 அைல+� ெகா�9�+தன. எதைன ப7�, எதைன ஜFளி( கைட ேநா�D8, 

ெபா��கா�சி ேநா�D8 எ�லா	 இ�ைற(/, பற(/	. ேமேல வ Hச,ப�கிற அ+த, ப2ைச சிவ,. 

மEச4 ேநா�D8க4 மட@கி மட@கி( ேகாலா�� அ9,ப�மாதி6 எUவளF அழகாக( கீேழ 

வ�	. ேகா: அ+த ேநா�Dைஸ, ெபா'(க எUவளF பிரயாைச, ப�9�(கிறா4. .த	 .திய 

ேநா�Dஸி� ஒ� பாக	 மாதிர	 காலி� மிதிப�� மணW	 சரA	 :4A:4ளாக( /தி( 

கிட(/	ேபா� எUவளF கLடமாக இ�(/	. அைத எ��, பா3(/	ேபா� இ,ேபா� அ+த, 

ப7� Iட விலகி நக3+�வி�ட�. வான	 ம��	தா� ேமேல, கட� மாதி6, /ள	 ெப�கின� 

மாதி6. 



454 

 

 

O O O 

 

ேதேரா�டதி�காக த�ணH3 திற+� வி�9�(கிறாேனா எ�னேவா! இ�ைற(/( 

/ழாயி� எ�(க எ�(க த�ணH3 வ+� ெகா�ேட இ�(கிற�. ெகா,பைர, ெதா�9, ம�பாைன, 

எவ3சி�வ3 /ட	 எ�லாவ�றிW	 த�ணH3 எ�� ஊ�றின பிற/ Iட( /ட	 நிர	பி2 

சரசரெவ�' ெப�கி( ெகா�9�+த�. எ�ன ெச�கிற� எ�' ெத6யவி�ைல. ேகா: 

/ழா�,ப(க	 நி�'ெகா�ேட இ�+தா4. /டதிலி�+� பாததி� த�ணH3 வழி+�, 

காW(க9யி� /ளி3+� ெப�கி( ெகா�9�(/	ேபா�- 

 

‘நH ஒைதயிலயா வ H�9ல இ�(க, ேத3, பா(க, ேபாகைலயா?’ எ�' யாேரா ேக�டா3க4. 

சத	 ேமேல இ�+� வ+த�. 

 

‘ேமேல பா� - இ@க இ@க!’ பி�னா� இ+த வ H��2 =வைர ஒ�9 இ�(கிற இ�ெனா� 

வ H�� ம2சி� இ�+� அ+த வ H�� அ(கா சத	 ெகா�தா4. அ+த அ(காF	 இ�M	 ெர�� 

NO ேப�	 ம2= த�ேடா�9யி� நி�' ேத3 பா3�( ெகா�9�(கிறா3க4. ம2=	 இ�+�, 

சைம+� ெப6ய மMஷியான அ(கா(கA	 இ�(கிற நிைறய வ H�களி�, அவ4 இைத, 

பா3தி�(கிறா4. ேகா:Iட ஒ� தடைவ அ,ப9 ம2=த�ேடா�9யி� நி�' ேத3 

பா3தி�(கிறா4. அவ4 பா3த சமயதி� அ+த ம2சி� இ�+� ேத3 :$வ�	 ெத6யவி�ைல. 

இ�(கிற ஆ�க4 ெத6யவி�ைல. வட	 க�ணி� த��, படவி�ைல. ேத6� ேமேல உ4ள த�� 

அல@கார:	, உ2சியிW4ள /	ப:	, சிவ,.( ெகா9;	, :(/ தி�	.	ேபா� ேத6� 

விலாF	 வாைழமர:	 ெத6+த�. அ�F	 ந�றாகதா� இ�+த�. எ@ேக பா3தாW	 

ந	ைம2 =�றி ம2= த�ேடா�9;	, .ைக( I��	, ஓ��( Iைர;	, இைடயி� சில 

இட@களி� ேவ,பமர:	, ேவ,பமர�(/ அ+த,.ற	 இ�ெனா� ஓ��2சிவ,.	, இ�(/ 

மதியி� ஒளி+� ெகா�� தைலைய மாதிர	 B(கி, பா3,ப� ேபால ேத3 வ�வ�	 

ந�றாக தா� இ�(/	. இ+த வ H�� ம2சி� ேபா�, பா3(கலா	 எ�'Iட ேதா�றிய�. அ+த 

வ H�9�/ வழி இ+த, ப(க	 இ�ைல. ெத�ைவ2 =�றி :�ப(கமாக, ேபாக ேவ��	. வ H�ைட, 

ேபா��வி�� அ,ப9, ேபாக :9யா�. /ட	, வாளி எ�லாவ�ைற;	 B(கி உ4ேள 

ைவ�வி�� எ�ேலா�	 வ�	 வைர ேபசாம� நைடயி� உ�கா3+தி�(க ேவ�9ய�தா�. 

 

O O O 
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ேகா: நைடயி� உ�கா3+தி�(/	 ேபாேத ைபய, ைபய இ��9 வி�ட�. எ,ப9 இ��� 

வ+த� எ�ேற ெத6யவி�ைல. ேதேரா�ட:	 இ�ைற(/தா�. ெபௗ3ணமி;	 

இ�ைற(/தா�. ந�லேவைள, இர��	 ஒேர நாளி� வ+த�. இ�லாவி�டா� இர�� 

நாA(/ :+தின ராதி6;	 வ H� ெம$க ேவ��	. அ�,ப9 க$வ ேவ��	. எ�லா3 

சா,பா�	 :9+� அ�,ப9 க$Fவத�/4, B(க	 B(கமா� வ�	. /ழாயி� த�ணH3 

வரவி�ைல எ�றா� ைப,பி� ேவ' த�ணH3 அ9(க ேவ��	. 

 

இ+த வ H�� நைடயி� ேகா: இ,ப9 தனியாக வாசலி� உ�கா3+தேத இ�ைல. இ�M	 

ஏ$ மணி ஆகாத இ���(/4 உ�கா3+தி�,ப� Iட, பயமாக இ�+த�. நிலாெவளி2ச	 

இ�(கிற� எ�றாW	 இ,ப9 யா3 ஒைதயி� இ�(க :9;	? இவ4 உ�கா3+தி�+த நைடைய 

ஒ�9 இவ4 ஆவி2 ேச3�( க��வத�/( கLட,ப�கிற மாதி6 வ$வ$ எ�' ெர�� 

மரB� இ�+தன. அ+த ெர�9� நிழW	 வாச� ப(க	 ெர�� ப4ள	 ேதா�9( ேகா:ைவ 

ந�வி� உ�கா3தின� ேபால வி$+தி�+தன. எதி3தவ H�9W	 நா�/ க�B�க4 ஊதாவாக( 

கல3 அ9(க,ப�� நி�றன. இ,ப9 உயர	 உயரமாக இ���(/4 அவைள2 =�றி இ�(கிற 

B�க4 ஒ� பய@கரமான பிராணி பி�ன@கா�கைள ஊ�றி நட+� வ�வ� மாதி6 நி�கிறதாக, 

ப�ட�. அ+த இடைதவி��( ெகாEச	 அைச+தா�Iட எ�லா	 ேச3+� ஒேர கUவாக( கUவி 

அவைள, பி9�( ெகா4A	 எ�' ேதா�றிய�. உ4ேள க�9லி� சீ(காக, ப�தி�(கிற 

ெப6ய ஆ2சி;ட� ேப=வ� ஒ�'தா� வழி. 

 

‘I,பி�ேடளா ஆ2சி?’ ேகா:ைவ( I,பிடாவி�டாW	, ஆ2சி ப�தி�(கிற க�9� 

ப(க	 தானாக, ேபா�, 8வி�ைச, ேபா�டா4. ஒ� /தி /தி�, ேபா�ட பிற/தா� 8வி�2 

எ�9ய�. எல(�6( ைல� ெவளி2சதி� I2சதி� க�ைண இ�(கி( ெகா�� ‘யார�?’ எ�' 

ஆ2சி எ$+தி�+� உ�கா3+தா4. 

 

வாசலி� இ�+த பய	 இ,ெபா$� :$சாக( /ைற+�ேபா�, ேகா: ெப6ய ஆ2சி;ட� 

ேபச ஆர	பிதா4. எ�ேலா�	 ெவளிேய ேத3, பா3(க, ேபாயி�(கிற விபரைத2 ெசா�னா4. 

அ,ேபாேத ேபா�வி�டா3க4 எ�'	 இ� வ�கிற ேநரெம�'	 ெசா�னா4. ‘I�ட	 

ஜா8தியா?’ எ�' ஆ2சி ேக�டத�/, ‘எ(க2ச(க	 I�ட	. ெத� அைட2=( ேகா92சன	 

ேபா��� வ��’ எ�' ெசா�னா4. ‘நH ேத3, பா3(கைலயா?’ எ�' ஆ2சி ேக�ட�	 ேகா:F(/ 

ெரா	ப2 ச+ேதாஷமாக இ�+த�. ‘பா3(கO	.’ எ�'	, ‘எ�ேலா�	 வ+த பிற/ ேபாகO	’ 

எ�'	 ‘ேஜாலி இ�வைர ச6யாக இ�+த�’ எ�'	 ெசா�னா4. ‘ஐேயா பாவ	. நH;	 ப2ைச, 

பி4ைளதாேன. ேபாகO	 வரO	M ேதாணதாேன ெச�;	. ேபாயி�� வா, ேபா�, 

பா3���வா, அவ@க வர��	’ எ�' ெசா�லிவி�� ம'ப9;	 ப��( ெகா�டா4. 
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ேகா:F(/ ஆ2சியி� வா3ைதக4 ேம�ெகா��	 ச+ேதாஷ	 ெகா�தன. ‘ஆ2சி, 

/9(கற�(/ ெவ�னிகி�னி ேவOமா?’ எ�' ேக�டா4. ‘இ,ேபா ஒ�O	 ேவ�டா	!’ எ�' 

ஆ2சி ெசா�லி;	 ேகா:F(/2 சமாதான	 ஆகவி�ைல. ‘ேபா��� வா, ேபா�, பா3��� வா’ 

எ�' உதரF மாதி6 ஆ2சி தி�	ப தி�	ப2 ெசா�ன� ேகா:F(/, .�ல6த�. ஆ2சி ேப2= 

ெகா�(காம� ப��( ெகா�ட� ேகா:F(/2 ச@கடமாக இ�+த�. ேகா: ெமலி+� 

நH�9�(கிற ெப6ய ஆ2சியி� கா�கைள ெம�வாக ஒதட	 ெகா�(கிற� மாதி6, பி9�விட 

ஆர	பிதா4. 

 

வாசலி� கி�கி� மி�டா�(கார� சத	 ேக�ட�. இ�ைற(/	 Iட அவ� அேத 

ேநர�(/தா� வ+தி�(கிறா�. ேகா: இ+த வ H��(/ ேவைல(/ வ+த நாளி� இ�+�, 

அேநகமாக தினச6 ஒUெவா� ராதி6;	, கி�டத�ட ேதாைச(/ அைர(கிற ேநரதி�, 

அவ� இ,ப9 மி�டா� வி�'( ெகா�� ேபாவைத, பா3(கிறா4. இ+த ெத�வி� ச6யாக 

ெவளி2ச	 Iட( கிைடயா�. இ+த ெவளி2ச	 /ைறவி�/4 அவ� ெவ'மேன கி�கி�ெவ�' 

ைகயி� உ4ளைத2 =�றி( ெகா��, இ�ெனா� கயி�றி� ைகயிலி�+� தரா= மாதி6 

ெதா@/கிற வ�ட2 =ளF த�9� கத6(கா� மி�டா�, சீனி(/2சி, ேத@கா�,J, 

ச	மாளி(ெகா�ைட எ�லா	 இ�(க ேபாகிறா�. ந�வி� சிமினியி�லாம� எ6கிற பா�9� 

விள(/ ஒ�றி� ெவளி2ச	 .ர�� .ர�� ந�@கி, த�9� மி�டா�(/ மதியி� ெகாEச	 

சி�லைற கிட,பைத( கா��	. ேகா:வி� அ,பா மாதி6தா� இவM	 பா3,பத�/ 

இ�(கிறா�. இர�� ேப�	 ேவ�9தா� க�9யி�,பா3க4. ச�ைட கிைடயா�. தைல,பாைக 

உ��. அத�/, பதிலாக யா�	 I,பிடாமேல வ H� வ Hடாக உ4ேள வ+�, ஒUெவா� வளவிW	 

ெகாEசேநர	 நி�' கி�கி�ெவன2 =�'வா�. யாராவ� வா@கினா� உ��. 

 

இ+த வ H�� வாசலி� :�(/, ப(க	 இ�(கிற க�ைல ஒ�9தா� எ,ேபா�	 அவ� 

நி�பா�. அழி(கதF வழியாக :கைத, .ைத�( ேகா: பா3தேபா�, அவ� அ@ேகதா� 

நி�றி�+தா�. யா�ேம இ�லாத வாசலி� இ�M	 அ+த B�க4 கா�க4 B(கி, பய	 கா�ட, 

தாய(க�டதி� மைல ஏறின கா� மாதி6 அவ� மி�டா�த��	 விள(/ ெவளி2ச:மாக 

நி�றா�. ேகா:F(/ ேரா8 ேராஸான க	மாளி(ெகா�ைட வா@கலாமா எ�றி�+த�. 

அவA(/ நாலணா தி�விழா���( ெகா�தி�(கிறா3க4. ‘ெசலவழி2சிராேத, 

அUவளFைத;	!’ எ�' எ2ச6(ைக ப�ணிேய ெகா�தி�(கிறா3க4. ஐ+� ைபசாF(/ 

வா@கினா� Iட ஐ+� ெகா�ைட ெகா�,பா�. ‘வா@கி2 சா,பிடலாமா?’ ேகா:F(/ எ�ன 

ெச�வ� எ�' ஓடவி�ைல. உ4ேள ெதா�9(க�� மாட(/ழி(/, ேபா�, அ+த :$ 

நாலணாைவ மனேச இ�லாம� எ��( ெகா�� வ+தேபா� அவைன வாசலி� காேணா	. 

:�(/ வழிேய சத	 மாதிர	 கி�கி�ெவ�' ெத�ைவ, பா3(க, ேபா�( ெகா�9�+த�. 

ேபான�Iட ந�ல�(/தா�. இ�லாவி�டா� எ�லா	 ெசலவழி+தி�(/	. சி�லைர 

மா�றிவி�டா� ைகயி� ��� த@கா�. 
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எ�ேலா�	 ெரா	ப2 ச+ேதாஷமாக வ+தா3க4. I�ட�(/4 ஒ�த�(ெகா�த3 

ேப=வத�காக2 சதமாக, ேபச ஆர	பி�, அ,ப9ேய வ H��(/ வ+த பிற/	 ேபசி(ெகா��	 

வ+தா3க4. தனிதனியா�, ேபான எதி3த வ H��(கார3க4Iட இ���(/4 ஒ�த�(/ 

ஒ�த3 �ைண எ�' ேச3+� வ+தா3க4. எ�ேலா3 வ H�9W	 ஒேர சமயதி� ைல� ேபா��( 

ெகா�டதா� வாசேல ெவளி2சமாகி வி�ட�. ப7� ெமாரெமார,., ஊத� சத	 எ�லா	 

ேகா:ைவ தா�9, ேபாயின. 

 

ேத3 ஒேர நாளி� இ+த வ�ச	 நிைல(/ (நிைலய�(/) வ+�வி�டதா	. இ,ப9 ேத3 

ஒேர நாளி� ஓ9 நிைல(/ நி�' ஒ�ப� வ�ஷ	 ஆயி�றா	. I�டமானா� ெசா�லி 

:9யாதா	. ப4A	 பைற;மாக( கீX2சாதி2 சன(I�ட	 இ+த தடைவ ஜா8தியா	. 

நகர(Iட ‘இ@க அ@க’ இடமி�ைலயா	. லாலா-சதிர:(கி� இ�+� ராய� டா(கீ8 :(/ 

வைர ேத3 ப2ைச,பி4ைள மாதி6 /�/�ெவ�' ஒேர ஓ�டமாக ஓ9யதா	. ெத,ப( /ளெத� 

அ	பி மாமா வ H��த�ேடா�9யி� நி�' பா3தா3களா	. ேத3 அைச+� வ3ர மாதி6 எ�கிற� 

ச6யாக தா� இ�(கிறதா	. அUவளF அழகா	 அ�. 

 

ேகா: எ�லாவ�ைற;	 ேக��( ெகா�ேட நி�றா4. 

 

வ H��(/4 dைழவத�/ :� ேத3 பா3தவ3களி� ஒ�த�(/ ஒ�தேர மாறி மாறி 

இUவளைவ;	 ேபசிவி�� நைட ஏறினா3க4. நைட ஏ'	 சமய	 ேகா: சி6�( ெகா�ேட 

ைக,பி4ைளைய வா@கின ெபா$� -  

 

’எ�ன9 ப�ணி(கி�� இ�+ேத இUவளF ேநர	, ஆ�' த�ணH3 பி92= வ2சியா 

இ�ைலயா?’ எ�' ெத�F ஆ2சி ேக�டா4. 

 

‘பி92சா2=’ எ�' ேகா: ெசா�னைத( ேக�காமேலேய எ�ேலா�	 உ4ேள ேபானா3க4. 

ேகா: ம'ப9;	 வாசலிேலேய உ�கா3+தா4.  

 

‘�ைவயW(/, ெபா6கடைல ேவO	, ேத@கா� Iட(  காணா�. பி4ைளைய( 

ெகா����( கைட(/, ேபாயி�� வா’- உ4ேளயி�+� சத	 வ+த�. 
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ேகா: ெபா6கடைல;	 ேத@கா;	 வா@கின ைக;ட� ேதைரேய பா3� ெகா�� 

நி�றா4. ேத3 நிைல(/ வ+� நி�றி�+த�. ேரா�9� கா3, ப8 ஒ�'மி�லாம� அகலமாக 

இ�+த�. ேத6� வட	 ஒUெவா�'	 நHள	 நHளமாக அ	ம� ச�னதி வைர(/	 பா	. மாதி6 

வைள+� வைள+� கிட+த�. ேத3 சகல அல@கார@கAடM	 ேதாரண@கAடM	 

வாைழமர�டM	 நிலFெவளி2சதி� ெமௗனமாக, ேபசாம� நி�ற�. ேகா:ேவா� 

ேகாபி�( ெகா�� ச�ைட ேபா�ட� ேபா� ேதா�றிய�. ேத�(/( கீேழ கா8ைல� 

ைவ�(ெகா��, இர�� N�' ேபாa8கார3க4 வட�(/ேம� உ�கா3+தி�+தா3க4. 

வட�(/ ேம� இ,ப9 /+த ைவ� உ�கா3கிறேத பாவ	. அேதா� அவ3க4 பீ9;	 /9�( 

ெகா�9�+தா3க4. ேகா:F(/ ஆ2ச6யமாக இ�+த�. ேத3,ப(கதி� ேபா�, பா3(கF	 

பயமாக இ�+த�. ேத3,ப(கதி� ேபாக ேவ��	. ஒ� மாதி6 எ�ெண� ம(/ அ9(/	 ேத6�. 

அ� ந�றாக இ�(/	. ேபாa8கார3க4 பி9�( ெகா�டா� எ�ன ப�ண? 

 

ேகா: ம'ப9;	 ைபைய ெதா@க, ேபா��( ெகா�� த4ளி,ேபா�, பா3தா4. 

.திதாக கல3 அ9த நாW /திைர;	 பா�கிற மாதி6( காைல B(கி( ெகா�9�+த�. 

அவA(/ ெவ4ைள(/திைரதா� பி9தி�+த�. அ+த ெவ4ைள( /திைரயி� ஏறி( ெகா�டா� 

மான	வைர பற+� ேபாகலா	. ஏேரா,ேள� மாதி6 ேபாகலா	. ேகா: சி6�(ெகா�ேட த4ளி 

த4ளி, பி�னா� ேபா�(ெகா�9�+தா4. ெத�ைன ஓைலைய தைரயி� தடவி �ழாFகிற 

/�9யாைன �	பி(ைக மாதி6 வட	 கிட(கிற இட�(/ வ+த�	 ேகா:F(/ ேத3 இ$(க 

ேவ��	 எ�' ஆைசயாக இ�+த�. ேதாளி� ைபைய ந�றாக( க(க�(/4 ெகா��, 

ேபா��(ெகா��, /னி+� சF6 சF6யாக dனியி� பி�தி�+த வடைத B(கி, பா3தா4. 

:9யவி�ைல. ெதா��( /	பி��( ெகா�� ேகா: நிமி3+� பா3தா4. 

 

ேத3 நிைலய�(/4 இ�+� ேகா:ைவேய அைசயாம� பா3�( ெகா�9�+த�. 
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தVைம - வBணதாச� 

 

இதி�தா� தM ேபாகிறா4. 

 

ப8 பைழய�தா�. ஆனாW	 காலனி வைர(/	 ேபாக ஆர	பி� N�' நா�க4 

ஆகிவி�டன. தகர	 படபடெவன அதிர ஞாயி�'(கிழைம காைல, :த� :ைறயாக 

ெவ4ேளா�ட	 ெச�ற�. இ+த, .திய மி�காலனியி� அதிகா6க4 உ4ேள சி6�( 

ெகா�9�+தன3. ஞான,பM(/ ஒ� மாதி6 ஆகிவி�ட�. ப8 க(கிவி��, ேபான .ைக கைல+� 

பாைதைய வி$@/	ேபா� உைடமர@கA(/	 ேத6 மணW(/	 மதியி� மடமடெவன 

உ�வாகிவி�ட இ+த( காலனியிட	 த� ச	ப+தைத அவ� இழ+� ேபானதாகேவ ேதா�றிய�. 

தM அ@ேகேய வ H��,ப(க	 ஏறி(ெகா4வா4, இற@கி(ெகா4வா4. 

 

ஒ� வைகயி� மகிX2சி. த�Mைடய பலகீனமான காைல இ$� இ$�, ஒ� அழகான 

ேசாகமாக அவ4 இதைன Bர:	 நட+� வர ேவ��	. :�.ேபா� இவMைடய காேலT 

வாசேலா� நி�' ேபாகிற டF� ப8ஸி�காக, அவAைடய /ைறயி� தாXFட� 

எ�ேலா�டM	 காதி�(க ேவ�டா	. இனிேம� ேந�(/ ேந3 பா3(க :9யா�. 

 

இ+த ஆ3பேனT மர நிழ�கA(/( ைகயி� .8தக�ட� ஞான,ப� இனி வர ேவ�9ய 

அவசியமி�ைல. பைழயப9 ெத�ேக த4ளி, உைடமர( கா�கA(/4ேள ேபா� விடலா	. எ@ேக 

பா3தாW	 மண�, எ@ேக பா3தாW	 :4. வி=( வி=(ெக�' ‘சி�லா�டா�’ ஓ�	. அ�ல� 

ப�� வள3+� ஓணா� ஆக தைலயா��	. ஆள�ற தனிைமயி� அ8தமவான	 கீழிற@கி2 

சிவ(/	. ல�ச(கண(கான மனித3க4 .ைத;�ட�ேபா� ைகைவத இடெம�லா	 எW	. 

:4A	 :��மாக அக,ப�	. க�(/ ம�ைடைய ேவலியாக ந��, உ4ேள ேபா�9�(கிற 

/9ைசயிலி�+� க�,ப�9 கா�2=கிற வாைட வ�	. ேகாழி ேம;	. நைத(I�க4 

ெந�லிகா� ெந�லி(காயாக அ,பி இ�(கிற :4ைள ெவ�9 இ$�(ெகா�� ேபாகிறவளி� 

உட	., பாடைத வி�� வில(/	. பலதடைவ ேப2=( ெகா�தபிற/ சி6(கிறத�/ ம��	 

தைழ+தி�+த ஒ�தியி� க�த ெகாW=( கா�க4 ம�ைண அர(கி அர(கி நட(/	. 

 

நட(க :9யாம� நட(கிற தMF(/ ஆ3பேனஜி� வழியாக( /'(காக2 ெச�றா� ப8 

நி�கிற காேலT வாசW(/, ேபா�விடலா	 எ�ப� தாமதமாகதா� ெத6+தி�(/	. அவ4 

ெபய3 ெத6+த� அ�'தா�. ’தM! இ+த வழியா, ேபாயிரலாமா9?’ எ�' எ,ேபா�	 

Iட2ெச�கிற ைபய� கா�9னா�. அவ4 த	பி, Zனிபார	 அணி+த அவளி� சி�ன வழி�ைண. 
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ஞான,ப� யேத2ைசயாக அ�' ஆ3பேனஜி�/, ப9(க வ+தி�+தா�. ப9� 

:9�வி�� ஹா8டW(/ தி�	.கிற ேவைளயி� பீ9 ேதைவயாக இ�+த�. ெகாEச ேநர	 

நி�' ெகா�9�+தா�. சி�ன ேவ,ப@க�'(/( கீேழ டய3 ேபா�ட ெமா�ைடவ�9யி� 

ேநா(காலி� ’உ�கா3+�, ப4ளி(Iட(க�9டதி�/ :�னா� உ4ள ெகா9(க	பைத, 

பா3,ப� ேபா� பா3ைவ. 

 

வ�டமாக( /'(/2 ெச@க� பதி� உ4ள பீநாறி,J2ெச9 ந�9�+தா3க4. அ+த JF	 

ெச9;	 அவMைடய ஊ�(/ இற@க ேவ�9ய ரயி�ேவ 8ேடஷனிW	 சி' வயதிலி�+� 

உ��. க� வாைழக4 அ,ேபா� வ+தி�(கவி�ைல. ஊ3 ஞாபக	, இரவி� இற@/ைகயி� நிலா 

ெவளி2சதி� ேகாடாக மிM@/கிற /ளி3+த த�டவாள	, லா+த� சதிர	, மிM(க�டா	 

J2சிக4 எ�லா	 ஒUெவா� JவிW	 ெத6+�ெகா�9�+த ேபா�தா� - ‘தM! இ+த வழியா, 

ேபாயிரலாமா9?’ எ�ற சத	. 

 

ைகலிைய இற(கிவி��(ெகா��, ேநா(காலி� இ�+� இற@கினா�. இ'கி( க�9ன 

ேபா2ச(கயி' கீ2ெச�' :னகிய�. ெதா$வ@களி� N@கி� த9யினா� த�டய	 

ேபா�9�,ப� ேபால வ�9 ேபாகவர ம��ேம .ழ@/கிற அ+த த�,.(/ அ,.ற	 தMF	 

அவ4 த	பி;	 நி�' ெகா�9�(கிறா3க4. த	பி சட(ெக�' காைல தUவலாக, ேபா��( 

/னி+� உ�ப(க	 வ+�விட, ஒேர ஒ� வினா9 அவ4 விசாலமான தனிைமயி� நி�றா4. 

பி�னா� ெபா�தம�ற பி�னணியா�, பாைலயான மண�வி6,.	, உைடமர@கA	, 

உைடமர	 Jத�ேபால ெம�லிசான மணமாக இவ4, தM. 

 

ஞான,ப� ஒ� ராஜவாயிைல திற,ப�ேபால ெம�ைமயாக N@கிைல உ�வி, அவைள 

வரவி�� ஒ�@கினா�. உ4 ஒ�@கின, பரபர,பி� N@கி� தவறி ம�ணி� இற@கி 

கைரயா�க4 உதி3+தன. தMவி� த	பி ‘தா@8’ - ெசா�னா�. தM ‘உ8’ எ�' அவைன அட(கி 

இ$�,ேபானா4. ஒ� சி'மிைய,ேபால ெமலி+தி�+த தM Bர	 ேபாக,ேபாக ேந3ேகாடாக 

ஆர	பி(/	 ஆ3பேனஜி� :�ப(க� இர�� ஓர2ெச9களி� சினியா மல3களி� ேசாைக2 

சிவ,.(/	 ேக+தியி� மEசA(/	 :த� :தலாக உயி3 வ+தன. அழகாக, ப�டன. 

 

எதிேர ெட�ஸி வாதி2சி வ+�ெகா�9�+தா4. க�ன@களி� ப�வி�லாம� 

இ�+ததா� அவA(/ இ+த மதமத,. இ�(கா�. க�யாண	 ஆகாததா� மீறி நி�கிற உட	.. ஒ� 

க',.(/திைர மாதி6, dO(கமான வ H2=ட� அவ4 பா3�வி��2 ெச�W	ேபா� 
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ஞான,பM(/ உட	. அதி�	. இ�' /ைறவாக, இவைன,ேபால இ@ேக ப9(க வ�கிற ேவ' 

சில�(/	 அவAைடய திேரகதி� :'(க	 ரசித�. 

 

ஞான,பM(/ தMவி� நிைனF மாதிர	 ஒ� நH3,Jைவ, ேபால அல	பி அல	பி அவ4 

:க	 நி�க ம�றைவெய�லா	 நHேரா�டேதா� விைர+� ஒ�@கின. ெட�ஸி வாதி2சி நதியி� 

மித+த ெச	ப�தி, Jவா�, அ4Aகிற /டதி� ./+�விட, விரைல :�9 :�9 விலகி( 

ெகா�9�(கிறா4. அவைள, ேபான வ�ஷதி� இ�+ேத அவM(/ ெத6;	. 

 

ஒ� 9ச	ப3 மாத	. ஹா3ேமானிய	 நைடவ�9 நைடயாக( ேக�ட�. ப�, பதிைன+� 

ைபய�களி� I2சW(/ மதியி� ஒ� ைபய� ெகாEச	 �ணி2சலாக ஒUெவா� ப�லாக 

அ$தி( ெகா�9�+தா�. இட	 ஆர	பி� வல	. க�டமதியி� ஆர	பித இட	. இத�/4 

��திைய அ:(/கிற விர� மற+தி�(/	.@33 எ�' ெப�9 க	:	ேபா� ஒ� சி6,.. 

ஞான,ப� ேபா� நி�றா�. ைபய�க4 விலகினா3க4. 

 

ஞான,ப� சி6தா�. அவ� ைக,பழ(கமாக வாசி,பா�. சினிமா பா��வைர. ‘ப9@க சா3, 

ப9@க சா3’ எ�' /ர�க4. “எ�ன பா��ேட ப9(க?” எ�' ேக��(ெகா�ேட அவ� ‘த��@க4 

திற(க,ப�	’ எ�' ெதா�வாக வாசி� நி'திவி��( ேக�டா�, “எ�ன பா�� ெசா�W@க 

பா3(கலா	?” 

 

“என(/ ெத6;	” 

 

“நாE ெசா�Wேத� ஸா3” 

 

“இ+த ந� உணைவ’ - பா�� ஸா3” 

 

ஞான,பM(/ கைடசி, ைபய� ெசா�னைத( ேக�ட�	 தி(ெக�ற�. “இ+த 

ந�உணைவ த+த ந	 இைறவைன வண@/ேவா	” எ�' காைலயி� அWமினிய த��	 

த	ள�மாக உ�கா3+� ெகா��, ேகா�ைம உ,.மாF(/	 ம(கா2ேசாள( கEசி(/	 

எதி3பா3�, பா�கிற ஒ� தா@க :9யாத கா�சி ெத6+த�. அனாைதகைள ேமW	 ேமW	 

அனாைத,ப��கிற அ+த, பாடைல இவ� வாசி,பி� உடன9யாக உண3+த ைபயனி� உயி�	 

ஜHவMம�ற :கைத, பா3�(ெகா�ேட இ�+தா�. 
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ஞான,பM(/ ேவ' எ+த கிறி8தவ கீத@கA	 நிைனF(/ வரவி�ைல. எ�லா 

கிறி8தவ கீத@கA	 ஒேர ராக வ9Fதா� எ�ற நிைன,ைப அவM(/ உ�டா(கின. “எ�லா	 

ஏ=ேவ என(ெக�லா	 ஏ=ேவ” பாடலி� :தலி� வ6களி� தடைதேய மீ��	 மீ��	 

வாசிதா�. ைபய�க4 அ�த வ6கைள, பா9னேபா� அவM(/2 சிலி3த�. 

 

அ+த ஆ3பேனஜி� அதைன ேவ,ப	J(கA	 பா�வ�ேபால - வ6ைசயாக 

டFM(/4ளி�(கிற ச32=(/,ேபா� வ�கிறவ3களி� .$தி(கா�களி� பி�னணிேபால - 

 

பா� மாF ட,பா(களி� த�ணH3 ெமா�� ெமா�� வ6ைசயாக ேதா�டேவைல 

ெச�கிறவ3க4 பா�வ�ேபால -  

 

வார�(/ ஒ� நா4 வ�கிற கிழ�� நாவிதM(/ த� பிட6ைய( /னி+�, :க	 

ெத6யா அ	மாவி� :க	 நிைன� அ$�ெகா�9�(கிற ைபயனி� ேசாக	ேபால - 

 

எ+த2 ச�(/ைறவாேலா ‘ஒ��வாெரா�9’யாக எ�லா, ைபய�க4 ைககளிW	 வ�கிற 

அ$/ணி2 சிர@கி�கான பிரா3தைனேபால - 

 

கிண�ற9யி� உ,.நHைர இைற� இைற� �ரFசைர( கழ�றி ைவ�வி�� 

அ	மணமாக( /ளி(கிற :க@களி� எ$த,ப�9�(கிற அ$தமான நிராதரவி� /ர�ேபால - 

 

இர�� ைபசா ஒ�' ப4ளி(Iட�( கிண�றி� வி$+�விட, அ=ரதனமாக 

த�ணHைர இைற� இைற� ஏமா+� ெகா�9�+த சி'வ3களி� ப	பர(கனFக4 ேபால.... 

 

ஞான,ப� ேமேல வாசி(க ஓடாம� நிமி3+தேபா�, ெட�ஸி வாதி2சி வாசலி� நி�' 

ெகா�9�+தா4. ைபய�க4 கைல+� நக3+தா3க4. இவனி� வாசி,ைப, பாரா�9னா4. 

வாசலி� ைகZ�றி2 சி6தா4. 

 

ஞான,பM(/ ஒேரய9யாக அ+த இடதி� அவைள அ9� த4ளேவ��	 எ�' 

ேதா�றிய�. 
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ெட�ஸி வாதி2சியி� பா3ைவைய, ேபாலேவ, ைச(கிளி� ேபாகிற ஒ� இ@கிaLகார, 

ெப�ைண;	 ஞான,ப� சகி�( ெகா4ள ேவ�9யதி�+த�. அவைள அேநகமாக aF 

நா�களி� காைலயிேலேய இர�� தடைவ பா3�விடலா	. 

 

:த� ஷி,� ேவைல(காக( ைகயி� B(/2 ச�9ைய( ேகா�(ெகா�� ஓ�ட:	 

நைட;மா� ேபாகிற ஜன@க4. பதநH3 /9(கிறவ3க4. :த� ச@/ ஊதின பிற/ அவசர	 

அவசரமாக வைடைய ஊ'கா� தைடைய வா@கி(ெகா�� ேபாகிறவ3க4. இராதி6 ஷி,� 

:9+� பE=	 தைல;மாக D(கைடயி� ேப,ப3 ப9,பவ3க4; அவ3களி� ைச(கிளி� 

ெதா@/கிற B(/2 ச�9க4; இவ3கA(/ மதியி� இ+த, ெப�ணி� /�	பேம ைச(கிளி� 

ச32=(/, ேபா/	. அ,பா, அ	மா எ�லா�ேம ஒUெவா� ைச(கிளி�. ஒ� ப4ளி(Iட, 

ெப�ணி� அைம,.அைல மீறின அவAைடய பாரமான உட	.	 ெப�+ெதாைட;	 பி�@க 

அவ4 ெச�W	 ேபாெத�லா	, அவ� அநாவசியமான ஒ� அ�வ�,ைபயைடய 

ேந3+தி�(கிற�. 

 

ெகாEச ேநரதி� இைதெய�லா	 க$வி வி�வ�ேபா� தM வ�வா4. அ+த தMைவ 

இனிேம� ஜா8தி பா3(க :9யா�. ம'ப9;	 சிகெர�9லி�+� பீ9(/ மாறி ைகலிைய ம9�( 

க�9(ெகா�� அைலய ேவ�9ய�தா�. ஆ3பேனT, தMவி� ஒ� கால�, பாைதயாக 

இ�+த� எ�பதா�, இ@/ வராமW	 இனி :9யா�. இத�/ மதியி� எைத, ப9(க? 

 

ஒ� தகர 9�னி�, வ6ைசயாக நி�கிற ேவ,பமர@களி� பழ	 உதிர உதிர, ெபா'(/கிற 

ைபய�கைள( I,பி�டா� ேபச,ேபாவதி�ைல. அவ3கA(/ ஃ.�பா� ேகா�ேபா89� 

அைடயாளமாக நி'தியி�(கிற பன@க�ைடயி� இ�+�ெகா�� காக@க4 இர�� N�றான 

ெகாதாக இ�ட ேவ,ப@ெகா�ைட எ2சைத2 ேசக6(கிற ச+ேதாஷ	 இவMட� ேப=வதி� 

இ�(கா�. 

 

ப(கதி�, ஊ�=வ�(/ அ+த,.ற	 ெகா�டைககளி� எ6கிற பிண@கA(/	 ம��கிற 

.ைக(/	 சலனமைடயாம�, உ,., ெபாதி+� சிதிலமாகி( கிட(கிற ைமயவா9(/ மதியி� 

காடாக வள3+த எ�(கலEெச9களி� ேபா� வ�ண�,J2சியி� :�ைட;	 .$F	 

எ��(ெகா�9�(கிற இவ3களிைடயி�, தMF	 விலகினபி�, எ+த அைமதியி� ப9(க? 

 

ம�ற ைபய�கAட� ேச3+� உ�கா3வ�Iட :9யவி�ைல. /,ைப( /ழிகA(/	 

‘ஐயா’(கA(/மான க(I8கைள ஒ�9ய ப/திகளிேலேய (ரா, (ரா எ�' ெதா�ைடைய( 
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கா�9 தி6கிற தாரா( ேகாழிகைள, ேபாU, ேபாU, எ�' :�ைன, ேபால( I,பிடF	 

ேதா�றவி�ைல. ‘ஐயா’(கைள, ேபால எ�லாவ�றிலி�+�	 ஒ�@கிவி�டா� ேபா�	 என 

ஞான,பM(/ ேதா�றிய�. அவ� வ/,பி�, க�76யி� இேதேபால ெவ4ைள :$(ைக2 

ச�ைட, ேவL9;ட� இ@ேகயி�+� ப9(கிறவ3க4 இ�(கிறா3க4. அவ3கA	 அனாைதக4 

தானா? தM(/4 எதி3,படாம� இ�+த ெபா$ைதவிட தா� இ,ேபா� அனாைதயா? 

ஞான,பM(/ மன�4 /ைம+� வ+த�. 

 

ஊ�(/, ேபாக ேவ��	 ேபால ேதா�றிய�. வயW	 வர,.மாக வி$+� கிட(கிற 

அ,பாவி� வ	சவாைடைய உட	பி� ஏ+தியி�(கிற த�னிட	, ெந�றியி� எWமி2ச@கா� 

அளF .ைடதி�(கிற ‘கழைல’ அைசய2 சில சமய	 ச+ேதாஷமாக, ப9,. ப�றி விசா6,ப�	, 

‘ப92=, பா�ட ெதாைல2ச’ எ�' அW�( ெகா4வ�	 :க	 :கமாக ெத6+த�. எ�லா 

:கதிW	 மிEசி தனி :கமாகி.. தM :கமாகி... 

 

உ��� வ+� கா� ப(க	 வி$+த ப+ைத எ�,பத�/ வ+த ைபயைன த��, ப+ேதா� 

ைமதான விளி	.(/ வ+� உைததேபா�, அ� Bரமி�லாம� உயரமாக எUவி, நHலைத 

அ�ணா+� பா3(க ைவ�( கீழிற@கிய�. கீழிற@கின பி�M	 ஞான,பM(/, பா3ைவ 

நHலமாக நி�ற�. 

 

நHல,J. .தக@கA(கிைடயி� ைவ�, பாட	 ப�ணின நHலமான J. சிவ,பான இ�+� 

ஒ� ேவைள நHலமாகி,ேபான J- அ�ல� ெவளிற� ம$@கி நHல	 க'த Jெவா�' வழியி� 

கிட(க, ஞான,ப� எ+தவித தடய:	 இ�றி அ� அவ4 உதி3த J என மனதி� உ'தி ெச�� 

ைவதி�(கிறா�. அவM(ேக ெத6;	, அ+த, J ஆ3பேனT எ�ைல(/4 ஒ�(கமா� :�. 

இ�+� இ,ேபா� இ9+� தக3+�ேபான ச32சி� பி�னா� வள3+தி�(கிற ெகா9யி� J. 

ஆனாW	 தM உதி3த J. 

 

இ9+த ச32சி� =வ3க4 ஞான,பM(/ ஞாபக	 வ+த�. இ+த ஆ3பேனT ஆ�கA(/ 

ம��மான� எ�பத� அ9,பைடயி� எ$த,ப�ட ெகா2ைசக4, ெபய3க4, ெக�ட வா3ைதக4 

எ�லா	 க�,பாக2 =வ6� சி+தியி�(/	. இவ� பா3ைவயி� இவMட� ப9(கிறவ3க4Iட 

அதி� .திதாக எ$திய க6,பட@கA	 வ6கA	 உ��. ெட�ஸி வாதி2சிIட அ,ப9ெயா� 

வ6களி� ஒ�றாக, ேவ��ெம�ேற ெச�ய,ப�ட எ$�,பிைழகAட� =வ6� 

அைறய,ப�9�(கிறா4. 

 



465 

 

.தக�(கிைடயி� நHல,Jைவ தகடாக மல3தி, பா3தப9 N9னா�. ப9(க 

ேவ��	. ேவகமாக நிழ� ப	மி( ெகா�9�+த�. கிண�ற9யி� :கைத அல	பி, 

ப4ளி(Iட�, பி�ப(க வரா�டா2 =வ6� சா�+�ெகா�� வா�வி��, ப9(க ஆர	பிதா�. 

ம�ற அைமதியிலி�+� மீள அவM(/2 சத	 ேதைவயாக இ�+த�. 

 

ெப6ய ஐயாFைடய தாரா(ேகாழிகளி� ேகவ� வி�� வி�� ம@கிய�. ைமதான�, 

பி4ைளகளி� இைர2ச� Bர�(/, ேபான�. ஒ��2சா3,பி� எ+த, ப(கதி� இ�+ேதா ஒ� 

.றா /�/��( ெகா�9�+த�. காலனியி� .திதாக வ+தி�(கிற பி4ைளயா3 ேகாவி� மணி 

அ:@கி( ேக�ட�. ப(க� 8பி�னி@ மி� ஓ�கிற N2= ெரா	ப த4ளி இைர+த�. 

 

மைழ வ�மா எ�ன? 

 

ெச�ற மைழ(கால	 அட3தியாக இ�+த�. வான	 நிைன�( ெகா�டேபாெத�லா	 

மைழ. அேநகமாக மாைல ேதா'	, க�(கW(/ :�னாேலேய ஹா8டலி� விள(ெக6;	. 

அைட+� ெகா�9�(க :9யாம� ஞான,ப� ெவளிேய அ,ேபா�தா� வ+தி�,பா�. மைழ 

வி$+த�. தி�	ப :9யாம� வW� அைற+த�. ம�O	 Y�மாக ஒ� நிமிஷ	 வாசைன 

ெநEைசயைடத�. பைனமர@க4 ஒ� ப(கமாக நைன+� க�ன@க�,பாயின. ப�றிக4 

மசமசெவ�' அைல+தன. அF62ெச9 ச+தனெதளி,பாக, J� மிM@கிய�. 

 

ஞான,ப� ஆ3பேனT வாசW(/4 ஓ9, வாச� ப(க� மரத9யி� நி�றா�. பி�M	 

நைன+த�. :�க�9ட�(/ ஓ9னா�. .றேத வ/,.க4 இ�,ப� ேபால இைவகளிW	 

இ�+தன. ஆ' :த� எ��, உ4ேள ஏறின பிற/ ெத6+த�. ெட�ஸி வாதி2சி;	 நி�' 

ெகா�9�+தா4. .டைவதைல,ைப :(காடாக இ$� ஓரைத, ப�லி�(கி� கUவினப9, 

நைனவத�/ :�. வ+தி�(க ேவ��	. 

 

ஒ� ெவ4ளா��(/�9 =வேராரமாக ஒ�9, ர8தா, ப(கமா� தைலதி�,பி நி�ற�. 

கீேழ .$(ைக, காவ�கார வயசாளி /,ைபவாளிைய, ப(கதி� ைவ�(ெகா�� 

�வ�ட�ேபா� மட@கி, .ைக�( ெகா�9�+தா�. ெட�ஸி வாதி2சி ெகாEச:	 

அைசயாம� நி�றா4. ெவளிேய கா	பF��(/ அ,.ற	 பா3ைவைய ெதாைல�வி�� 

ெவ'மேன நி�றா4. ெவளிேய ெப�கிற கனத மைழ அவைள அவளி� =பாவ@களிலி�+� 

வில(கி( க�9, ேபா�9�+த�. ெட�ஸி வாதி2சி, ெம�லிய திைர(/ அ,.ற	 ெத6கிற�ேபால 

��லியமான ஒ� .திய வ9வி� இ�+தா4. 
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ர8தாவி� ஓடைத, ேபால த�ணHைர2 =��9 எறி+தப9 ப8 வ+� நி�ற�. சா3,.க4 

ேபா�� N9ன ப8 டா,பி� ப(கவா�� ஓைடகளிலி�+� /W@கி த�ணH3 ெகா�9ய�. ப8 

தி�	பி நி�ற�	 ெட�ஸி வாதி2சி அவசரமாக ஓ9னா4. ‘தMைவ, ேபா� அ�லாம� 

:தி3+� :�றலாக இ�(கிற ெட�ஸி வாதி2சி இUவளF .ற(கணி,பாக(Iட நி�' ெச�ல 

:9;மா?’ - ஞான,பM(/ ேயாசைன. சி' /ரலி� ஆ��( /�9 கதிய ப9, =வ6� ஏறி நி�ற�. 

 

தMவி� க�76யி� இ�+� .ற,ப�கிற காேலT t காேலT ப8 வர ேநர	 உ��. 

மைழயினா� பி+தி வரலா	. காலனியி� இ�+� இர�� N�' அ	மா(க4 அWமினிய, ெப�9 

=ம+� இற@/கிற /ழ+ைதகைள( I�9, ேபாக( /ைட;ட� நி�' ெகா�9�+தா3க4. 

காேலT வாச� ப(க	 காைலயி� பதநH3 வி�ற பைனேயாைல,ப�ைடக4 ேமW	 நைன+� 

ப2ைசயான /வியலாக( கிட+தன. 

 

மEச4 ஆ�ேடா(க4 ஈரமான ேரா�ைட2 சிW,பி( ெகா�� காலனி, ப(க	 சீறின. 

உ4ேள இ�(கிற /ழ+ைதக4 ைகைய அைச(க ஞான,ப� சி6�, பதிW(/ அைச�, 

காேலஜி� இர�டாவ� வாசW(/ நட+தா�. ஹா8டலி� வாசலி� ைதய�கார� ெமஷிேனா� 

நி�ப� ெத6+த�. 

 

மி� ஓ�கிற� மாதிர	 ந�றாக( ேக�ட�. 

 

.8தக�(/4 அமிX+� ெமௗனமாக வாசி(/	ேபா�, ெமௗன	 இளகி ஓ9 

அைலயைலயாகி, மதியி� தM அல	பி அல	பி நி�றா4. 

 

ஒேர வ6யி� வ$(/ மர	 ஏறின ெவ'	 வாசி,ைப ம'ப9;	 ஆர	பிதெபா$�, 

வரா�டாவி� ஏறி ெட�ஸி வாதி2சி உ4ேள வ+தா4. ‘ப9,. நட(கிறதா’ எ�பதாக2 சி6தா4. 

‘/ைடைய வ2=��, ேபா��ேடஎ�’ - ெச�,ைப( கழ�றி, ேபா�டப9 ெசா�னா4. ெச�,பி� 

விர�க4 வ$வ$ெவன ஆழமாக, பதி+தி�+தன. J�ைட திற+�, வாசW(/ இட�.ற	 

இ�(கிற ஜ�னலி� ைக(/�ைட(/ பார	 ைவத�ேபா� J��	 சாவி;	 இ�(க 

உ�ெச�றா4. ைகயி� /ைடேயா� ஞான,பைன பா3�( ேக�டா4. 

 

“நா�காலி ேவOமா?” 
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“இ�ைல ேவ�டா	. ேநரமா2=. ேபாக ேவ�9ய�தா�.” 

 

கவனமாக, J�ைட இ$�, பா3தா4. ைக(/�ைட கீேழ வி$+தி�+த�. 

 

“ேநரமாயி����ணா ைல�ைட, ேபா��(கிற�” - ைக(/�ைடைய எ�� N(ைக 

8வி�ைச( கா�92 =ளிதா4. கா� ெச�,ைப ேத9 dைழ�( ெகா�9�+த�. 

 

“இ�ைல. ேவ�டா	” - ஞான,ப� .8தகைத நHவினப9 அவைள, பா3தா�. 

 

“தனெல�=மிதா� ேவOமா(/	” - ஒ� அ9 :�னா� வ+�, சட(ெக�' இ$�2 

சாதிய�ேபா� ஞான,பைன அைண� இ'(கிவி�� இற@கி நட+தா4. 

 

இ���	 ெவளி2ச:மாக( கிட+த ஆ3பேனT ஞான,ப� எ�9, பா3(ைகயி� 

தடதடெவ�' அ+த ப8 இைர+�ெகா�ேட ேபான�. 

 

8டா, இ�லாவி�டா�Iட, ெட�ஸி வாதி2சி வழியிேலேய ைகைய( கா�9 நி'தி 

நி2சய	 ஏறி(ெகா4வா4. 
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ஒ9 க� கா�பி – இ திரா பா0�தசாரதி 

 

ராஜ,பா திDெரன எ$+� உ�கா3+தா�. அவ� உட	. விய3ைவயினா� நைன+தி�+த�. 

ப(கதி� இ�+த ப$,ேபறிய சாய ��9னா� :�ைக �ைட�(ெகா�டா�. எ�ன 

விசிதிரமான ெசா,பன	. 

 

’வனா+திரமான இட	. பா	., .�' ேபா� ஓ@கி வள3+தி�+த ம�ேம9�ட ெப6ய 

/ைகக4. அவ� தனியாக அ+த, பிரேதசதி� வழியாக, ேபா�( ெகா�9�(கிறா�. அ@/ 

நிலவிய நிச,த	 ஒ� பாரமாக2 YX+� அவ� ெநEைச அ$திய�. /ைககளிலி�+� பா	.க4 

.ற,ப�� த�ைன தா(க வ�ேமா எ�ற பய	 அவைன ேவகமாக நட(க B�9ய�. 

/ைககளி� பா	. இ�ைல. திDெர�' அவ�றிலி�+� I�ட	 I�டமாக ஜன@க4 ெவளிேய 

வ+தா3க4. அைனவ�	 :டவ3க4! அ,பா, அ	மா /ழ+ைதக4 எ�' /�	ப	 /�	பமாக 

:டவ3க4! அவ3க4 வ6ைச வ6ைசயாக நி�'ெகா�� அவைன, பா3(கிறா3க4. 

அவ3கAைடய பா3ைவயி� ேவகதி� அவMைடய ைக;	 ெகாEச	 ெகாEசமாக( கழ�'... 

ஐேயா! அவMைடய ைகக4! கீேழ வி$+�வி�ட அவ� ைககைள எ�� ைவ�(ெகா�� 

/ழ+ைதக4 விைளயா�கிறா3க4! எ�ேலா�	 அவைன, பா3�2 சி6(கிறா3க4. ‘ஓ’ எ�ற 

அவ3க4 சி6,., அ+த அக�ற பிரேதசதி� எதிெராலி(கிற�.’ 

 

உட	ைப ��9னா� �ைட�வி�ட பிற/, ராஜ,பா த� ைககைள உ�', பா3தா�. 

அவ�'(/ ஓ3 ஆப�	 ஏ�படவி�ைல. பதிரமாக இ�+தன. 

 

எத�காக? அ�தா� அவM(/	 .6யவி�ைல. இ+த( ைககளினா� உைழ� அவ� 

ச	பாதித� கிைடயா�. வயி'தா� உைழத�. க�யாண	 எ@ேக, க�மாதி எ@ேக எ�' வ H� 

ேத92 ெச�' உைழ(கிற�. கட+த சில நா4களாக அ+த உதிேயாக�(/	 வழியி�ைல. ஊ6� 

க�யாண:	 நட(கவி�ைல, ஜன@கA	 ஆேரா(கியமாக இ�(கிறா3க4. 

 

ேபான வார	 ேமலெத� பாமா பா�9(/, பிராய2சித	 நட(கிற� எ�' 

ேக4வி,ப�டFட�, அவ� அவசர	 அவசரமாக அ@/ ஓ9னா�. உத�ைட, பி�(கி(ெகா�� 

ெவளிேய வ+த டா(டைர, பா3த�	 அவM(/ ந	பி(ைகயாக இ�+த�. பா�9(/ 

ெதா�u' வய= எ�றா3க4. ேம� N2= வா@கி(ெகா�9�+த�. க�யாண2 சாFதா�. ைக 

ஓ@கிய /�	ப	. பதிைன+� நா4 சா,பா��(/( கவைலயி�ைல. கிைட(க, ேபாகிற பண	, 

அவ� ெப� ைமதிலி(/, .டைவ வா@க, ேபா�மா எ�' அவ� ேயாசி�( 
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ெகா�9�+தேபா�, பா�9 க�கைள திற+� மிரள மிரள, பா3தா4. அUவளFதா�, வ+த 

யம� பய+�ேபா� ஓ9 வி�டா�. பிராய2சித�(/( கிைடத பண	 ெவ�றிைல சீவ� 

வா@கதா� ச6யாக இ�+த�. 

 

ராஜ,பா தி�ைணயிலி�+� கீேழ இற@கினா�. தி�ைண ஓரதி� 

ப��(ெகா�9�+த ஆரா:� எ$+� ேகாயி� கா6யைத( கவனி(க, ேபா�வி�டா�. 

ஆரா:ைத, பா3தா� ெபாறாைமயாக இ�(கிற�. பிர	ம2சா6. பிர	ம2சா6யாக இ�,பத�/ 

அவ� உட	.	 ஒ� காரண	. சா�F நா�காலிைய, ேபா� வைள+த ச`ர	. :�/	 வயி'	 

ஒ�ேறாெடா�' ஒ�9(ெகா�9�+தன. எ+த, ெப� இவைன, பா3�( க�யாண	 ெச�� 

ெகா4ள :� வ�வா4? 

 

ராஜா மாதி6 இ�(கிறா� எ�பத�காக அவM(/ ராஜ,பா எ�' ேப3 ைவதா3க4. சி�ன 

வயசி� ராஜா மாதி6தா� இ�+தா�. சா,பி�வத�/2 ச	பாதி(கேவ��ெம�ற விவரேம 

அவM(/ அ,ேபா� ெத6யா�. ப4ளி(Iடதி� ஒ$@காக, ப9தி�+தா�, எமைன ந	பி 

வாX(ைக நடத ேவ�9ய அவசியமி�+தி�(கா�. அ�ல�, ஆர	பதிலி�+ேத ஒ$@காக 

அதியயமாவ� ெச�தி�(கலா	. வட(ேக ைவதHக3கA(/ ஏக,ப�ட கிரா(கி எ�' 

தி�லியிலி�+� வ+த அ+த நா2சியா3ேகாயி� ைபய� ெசா�னா�. பிராமணணா�, 

பிற+�வி��, ம+திர:	 ெத6யா�. ேவ' எ+த ெதாழிW(/	 லாய(கி�ைல எ�றா� 

த�ைன, ேபா� வயி�ைற Nலதனமாக( ெகா�� வாXவைத தவிர, ேவ' வழி எ�ன 

இ�(கிற�. 

 

அவ� த	பி ப9�வி�� உ4b6ேலேய எ�.ஐ.சி.யி� இ�(கிறா�. அவM(/ நா�/ 

ெப�க4. இர�� வ�ஷ@க4 :+திவைர, அ	மா உயிேரா9�+த காலதி�, ஒேர 

/�	பமாகதானி�+தா3க4. =ப8வ Hகார	 :9+த ம'நாேள த	பி ெசா�லிவி�டா�: ‘இேதா 

பா� ராஜ,பா, என(/	 நாW ெபா�ணா2=. நாம ேச3+� இ�(கிற� எ�கிற� க��,ப9யாகா�. 

இைட(க�� Pைம நH வ2=(ேகா! ஒ� P	 ேபா'மா�M கண(/, பா(க ஆர	பி2சா, உன(ேக 

ெத6;	, ஏேதா அ	மா இ�+தா, உ� ச(கர	 ஓ9யா2=�M. எதைன நாைள(/தா� நH 

ெபா',. இ�லாம இ�(க :9;	? உ� NO ெபா�ைண;	 ஆ	பைடயாைள;	 நHதா� 

இனிேம கா,பாதியாகO	. ெசா�ேற�M ேகாவி2=(காேத.’ 

 

அ�' :த�ெகா�� ஒேர வ H�9� இர�� /9தன	. அவ� ெப�கA	 அவைன, 

ேபாலேவ, சர8வதிைய அ9� விர�9வி�டா3க4. ப9,.மி�ைல, பண:மி�ைல. எ,ப9 

அவ3கA(/( க�யாண	 ப�Oவ�? பிர2ைனதா�. 
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இ� இ,ெபா$ைதய, பிர2ைனய�ல. இ,ெபா$ைதய, பிர2ைன அவ� கா,பி /9தாக 

ேவ��	. ேந�ேற அவ� மைனவி ெசா�லிவி�டா4: ‘கா,பி, ெபா9 கிைடயா�. கா= ெகா�� 

வ+தா கா,பி. இ�லா�டா தH3தைத( /92=�� =	மா கிட@ேகா. நா� வ H� வ Hடா ேபா�( கட� 

வா@க தயாரா இ�ேல.’ 

 

ராஜ,பா வ H��(/4 dைழ+தா�. Iடதி� அவ� த	பி ெபEசி� 

உ�கா3+�ெகா�9�+தா�. ைகயி� தினச6தா4. அவ� அ�கி� ஆவி பற(/	 கா,பி. 

தினச6 தாளி� லயிதி�+த பா3ைவைய வில(கி, ஒ� விநா9கால	 அ�ணைன அவ� உ�', 

பா3தா�. காைலயி� எ$+த�	 கா,பி /9(காம� அ�ண� எUவளF கLட,ப�வா� எ�ப� 

அவM(/ ெத6யாத விஷயம�ல. அவ� எ�ன நிைன�( ெகா�டாேனா, திDெர�' எ$+� 

உ4ேள ெச�றா�. ஒ� ேவைள மைனவியிட	 இ� ப�றி ம�றாட2 ெச�றி�(கலா	. ெவ/ 

ேநர	 ெவளியி� வராம� இ�+�வி�டானானா�, அவ� சிபா6= பலனளி(காம� ேபா�வி�ட� 

எ�' அ3த	. அவ4 ெத�வாதHனமாக( கா,பி ெகா�(க2 ச	மதி�வி�டா� த	பி எ�ன 

ெச�வா� எ�ப� ஒ� =வாரசியமான விஷய	. அவ� Iட�(/ வ+� ெபEசி� உ�கா3+� 

ெகா�� ச�' ஓ@கிய /ரலி�, ‘D, ராஜ,பாF(/( கா,பி ெகா�டா!’ எ�' ெசா�Wவா�. அவ� 

ெசா�கிறப9 மைனவி ேக�கிறாளா	. 

 

ராஜ,பா சிறி� ேநர	 அ@ேகேய நி�'ெகா�9�+தா�. உ4ேள ேபான த	பி, ேபானவ� 

ேபானவ�தா�! தன(/( கா,பி கிைட(கா� எ�' அவM(/ உ'தியாக ெத6+த�. 

 

அவ� ெகா�ைல(க�ைட ேநா(கி2 ெச�றா�. அவ� மைனவி :4ேவலிய�ேக 

நி�'ெகா�9�+தா4. அவ� Juைல( காதி� மா�9(ெகா�ேட ேக�டா�: ‘எ�ன?’ 

 

‘எ�ன? அதா�. �(/ தளிைக. Iடமாட ஒதாைச, ப�ண, ேபா@ேகா.’ 

 

‘�(/வா? ஏ� ைமதிலி எ@ேக?’ 

 

’அபிராமி மாமியாதிேல ராஜராேஜ8வ6 Jைஜ ப�றாளா	. க�னி, ெபா�O(/, 

.டைவ வா@கிதர, ேபாறாளா	. அM,பி2ேச�.’ 
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‘அபிராமி ஆதிேலேய? 8மா3த, ெபா�O(/�னா ெகா�,பா?’ 

 

’நா�தா� அபிராமி மாமி கா�ேல விழாத /ைறயா ெகEசி( ேக���ேட�. பதிென�� 

வயசா2=, ைமதிலி(/( க�9(க ஒ� ந�ல .டைவ கிைடயா�. எ�லா	 கிழிச�. க�யாண�(/ 

இ�(கிற ெபா�O.’ 

 

‘பிரா	மணாA(/	 சா,பா� உ�ேடா?’ 

 

‘.டைவ க�9�� ேபானா உ��.’ 

 

ராஜ,பா த� மைனவிைய உ�', பா3தா�. இதேழாரதி� ஒ�9(ெகா�9�+த 

விஷம, .�னைக;ட� அவ4 ைவ(ேகாலைறைய ேநா(கி2 ெச�றா4. 

 

அவ� காதிலி�+� Juைல எ��(ெகா�ேட தி�	பி வ+தேபா� அவ4 

ைவ(ேகாலைறயி� உ�கா3+தி�+தா4. அத�/, ேப3தா� ைவ(ேகா� அைற. ஒ� காலதி� 

அவMைடய தாதா ‘மிரா=’ எ�' ெகாழித காலதி� வ H�9� மா�க4 இ�+தன. 

ைவ(ேகாWமி�+த�. ைவ(ேகா�ேபாைர அ+த அைறயி�தா� அ�(கி ைவ,ப� வழ(க	. அவ� 

தாதாவிMைடய விைளயா�ெட�லா	 ஓ�+த பிற/ அ,பா காலதி� நாW ேவலி ஒ� ேவலி 

ஆன�. அவMைடய அ,பா சா,பி�ேட தH3தா3. இ,ெபா$� இ�,ப� ெகா�ைல, 

.றதிலி�(/	 :4ேவலிதா�. வ H� மிEசியி�(கிற�. 

 

அவ� ைவ(ேகாலைறைய தா�9 உ4ேள ெச�ல :�ப�ட ேபா�, ‘அ,ப9ேய 

கிணத9யிேல /ளி2சி��, ேபா@ேகா!’ எ�ற /ர� ேக�ட�. மைனவியி� உதரF. 

 

‘எ�(காக?’ 

 

‘எ�(காகவா? அதா� ெசா�ேனேன, �(/ ஒ�9மா...’ 

 

‘ைவேதகி எ@ேக?’ 
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‘/ழ+ைததாேன, ‘நாM	 ேபாேற	மா’�னா. கா�கறி தி�தி( ெகா�தா, அபிராமி மாமி 

சாத	 ேபாட மா�டாளா?’ 

 

ெகா9யி� உல3தியி�+த ப$,ேபறிய ேவ�9ைய;	 �வாைலைய;	 

எ��(ெகா�� கிண�ற@கைர(/2 ெச�றா� ராஜ,பா. ரா�9னதி� கயி' இ�ைல. 

 

‘கயி' எ@ேக9?’ 

 

‘ஏ�கனேவ இ�, ேபாயி�+த�. ேநதி(கி சாய@கால	 அ,ப9ேய ��� ��டா 

ேபாயி��. அேதா பா�@ேகா. மிEசியி�(கிற� ஒ� சா�தா�. அ�F	 சமய�(/ 

ேவ�9யி�(/ேம�M வ2சி�(ேக�.’ 

 

‘யா�(/ ேவ�9யி�(/	? என(கா?’ 

 

‘உ@கA(/ எ�(/ ேவ�9யி�(/	? என(/தா�. இ+த மாதி6 /�	ப	 நடதறைத 

விட...’ 

 

‘எ�ைன எ�ன ப�ண2 ெசா�ேற?’ 

 

’பிரா	மணா3தைத ந	பி( /�	ப	 நடத :9;மா? ஒ� கைடயிேல ேபா�( கண(/ 

எ$தற�.’ 

 

‘எவ�9 ேவைல தேர@கிறா�? நா� கண(/ எ$தமா�ேட�M ெசா�ேனனா?’ 

 

‘அ	ப� வய= வைரயிW	 ேவைல ெச�யாம உ�கா3+தி��, ‘இ,ேபா ேவைல தா!’�னா 

எவ� த�வா�? ந	ம அதி3Lட	 யாராதிேல;	 ஒ� மாச�(/ சிரா3த	 கிைடயா�.’ 
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‘விசா62=�9யா?’ 

 

‘ஆமா	. வ H� வ Hடா ேபா� ‘உ@காதிேல எ,ேபா சிரா3த	’M விசா62ேச�. ேக(கறைத, 

பா�. அ�னி(/( /,. வாதியா3 வ+தா3, ெசா�னா3.’ 

 

‘ச3. அ� கிட(க��	. இ,ேபா எ,ப9 8நான	 ப�ற�’ 

 

‘த	பி ஆ	பைடயாைள( ேகA@ேகா. தின	 �ைவ(கிற க� ேமேல அவ கயைத 

வ2சி�,பா. இ�னி(/ நாம எ��ட, ேபாேறாேம�M மகராசி, உ4ேள ெகா�� ேபாயி�டா.’ 

 

அ,ெபா$� அவMைடய த	பியி� மைனவி, கயி�ைற �ைவ(கிற க�லி� மீ� 

‘ெதா,’ெப�' ெகா�� ேபா�� வி�� உ4ேள ேபானா4. 

 

‘பா3ேதேளா�ேனா, எ,ப9 ெகா�� ேபா�றா�M? நH@க இ@ேக /ளி(கேவணா	. 

/ள�(ேக ேபா�..’ 

 

‘ெவ(க	 மான	 பாதா ந	மாேல இ�(க :9;ேமா9? எ�லாைத;	 எ,பேவா 

�ைட2= எறிEசா2=’ எ�' ெசா�லி(ெகா�ேட கயி�ைற ரா�9னதி� மா�9னா� ராஜ,பா. 

 

நாW ேவலி ‘மிரா=’ ராஜேகாபா� அ�ய@கா3 தம� ேபர� ம�றவ3கAைடய பி�3(களி� 

பிரதிநிதியாக இ�+� அவ3கAைடய பசிைய தH3� ைவ,பா� எ�' எதி3பா3தி�,பாரா? 

அ�ல� அவMைடய அ,பாதா� இைத நிைன�, பா3தி�,பாரா? பா3(க, ேபானா� 

அவMைடய இ,ெபா$ைதய ‘உதிேயாக	’ அவM(ேக ஆ2ச6யைத த�கிற விஷய	. அ	மா 

ேபானபிற/ வயி�', பிர2ைன எ$+தேபா� /,. வாதியா3தா�, அவைன இ+த ெதாழிலி� 

ஈ�ப�தினா3. இத�காக அவ� ‘ேவஷ	’ த6(க ேவ�9ய� அவசியமான�. கிரா,. ேபா�, /�மி 

வ+த�. த��2=�' ேபா�, பEச(க2ச	. ெந�றியி� ‘பளி2’ெச�' நாம	. அவMைடய த	பி(/ 

ஆர	பதி� இ� பி9(கவி�ைல. ஆனா� ஆ�ேசபிதா� த�ைன, பாதி(/ேமா எ�' பய+� 

ேபசாமலி�+�வி�டா�. 

 

ராஜ,பா 8நான	 ெச��வி�� உ4ேள ேபானேபா�, �(/ சைம�(ெகா�9�+தா4. 



474 

 

 

‘எ�ன தளிைக?’ எ�' ேக�டா� ராஜ,பா. 

 

‘சாத	 ஆயி��. ேநதி சாதம� இ�(/. அ,பள	 கா�2ச, ேபாேற�.’ 

 

‘கா,பி(/ வழி உ�டா?’ 

 

�(/ கா,பி ட,பாைவ( கவிX�( கா�9னா4. 

 

‘நா� அ,பளா	 கா�2சேற�. நH ேபா� /,. வாதியா3 ஆதிேல3+�...’ 

 

‘நா� ஒத3 ஆ�(/	 ேபா�( கா,பி, ெபா9 வா@கி�� வரமா�ேட�.’ 

 

‘கா,பி /9(காம எ�னேமா மாதி6 இ�(/9.’ 

 

‘அ,.ற	 இ�ேனாரா�(/, ேபா� ச3(கைர வா@கி�� வரO	. அ�(/ நH@கேள ேபா� 

யாரா�லயாவ� கா,பி /92=(/@ேகா. நH@க அ,பள	 கா�2ச ேவணா	. நாேன கா�2சிடேற�.’ 

 

ராஜ,பாF(/ ஒேர எ62சலாக இ�+த�. யா3 மீ� ேகாபி�( ெகா4ள :9;	? 

 

கா,பி /9(க ேவ��ெம�ற ஆேவச	 அவM4 எ$+த�. ெவளிேய ேபானா� யாராவ� 

அக,பட மா�டா3களா? 

 

அபிராமி மாமி வ H��(/, ேபா�, ‘ைவேதகி வ+தி�(காளா�M விசா6(க வ+ேத�’ எ�' 

ேக��வி��( ெகாEச ேநர	 அ@/ தய@கி(ெகா�ேட நி�றா�, கா,பி கிைட(க(I�	. 

6ைடய3� எEசினிய3 ராமேதசிக� வ H��(/, ேபாகலாெம�றா�, அவ3 ெப�Oட� சீராட 

/	பேகாண	 ேபாயி�(கிறா3. காலைத அMச6�( ேகாயிலி� ெப�மாA(/( காைலயி� 

கா,பி ைநேவதிய	 ப�ண(Iடாதா? ?ர@கதி� ர@கநாத�(/ ெரா�9 த�கிறா3க4. இ+த 
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ஊ3, ெப�மாA(/ கா,பி /9(/	 ஒ� நா2சியா3 இ�+தி�+தா�, எUவளF ந�றாக இ�(/	? 

ேகாயிலி� தின	 கா,பி, பிரசாத	 கிைடதி�(/	. 

 

‘நH@க சா,பிட, ேபாேறளா இ,ேபா?’ எ�' ேக�டா4 �(/. 

 

‘அ�(/4ேள;மா? நா� ெகாEச	 ெவளியிேல ேபாயி�� வேர�.’ 

 

ராஜ,பா வ H�ைடவி�� ெவளியி� வ+� ெத�வி� இ� திைசகளிW	 ேநா(கினா�. 

கா,பி(/ வழி உ�டா எ�ப�தா� அவMைடய மகதான பிர2ைன. 

 

ப8 8டா��(/, ேபானா� யாராவ� ெத�பட(I�	. 

 

ப8 8டா�9� ந�ல I�ட	. க�யாண நாளி�ைல. இதைன ேப3 எ@/ வ�கிறா3க4. 

எ@/ ேபாகிறா3க4 எ�' ேதா�றிய� ராஜ,பாF(/. 

 

மாணி(கதி� பழ(கைடயி� கணவ�, மைனவி;மாக இர�� ேப3 

நி�'ெகா�9�+தா3க4. கணவM(/ த� வய=தா� இ�(/ெம�' ராஜ,பாF(/, ப�ட�. 

த9த ஃபிேர	 ேபா�ட க�ணா9. ஜ6ைக ேவ�9, அ@கவ8திர	, காலி� ேபா�9�+த 

ெச�,ைப, பா3(/	ேபா� வட(ேகயி�+� வ+தி�,பவ� ேபா� ப�ட�. அவ� மைனவி(/ 

நா�ப� வயசி�(கலா	. ப��, .ைடைவ. ஒ9சலாக இ�+தா4. ைகயி� ைப, அவA	 க�ணா9 

அணி+தி�+தா4. 

 

ராஜ,பா அவ3கைள ேநா(கி2 ெச�றா�. 

 

‘Pபா�(/ எ��, பழ	 ெகா�,பா!’ எ�' கணவ�, மாணி(கதிட	 ேபர	 

ேபசி(ெகா�9�+தா�. 

 

‘க��,ப9யாகா�@க. ஏ$ பட	M எ��(/@க.’ எ�றா�. 
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‘எ�னடா மணி(க	, ஊ�(/, .�=�M ஏமாத, பா(கறியா? டஜ� ஒ� Pபா�M 

சி6,பா சி6(கற� பழ	’ எ�' கைட(காரனிட	 ெசா�லிவி��( கணவைன, பா3�, .�னைக 

ெச�தா� ராஜ,பா. 

 

‘வா�யா. நH எ,ேபா�யா கா= ெகா��, பள	 வா@கி2 சா,பி�9�(ேக? ெப6ய 

நியாயமி�ல ேபச வ+��டா�’ எ�றா� மாணி(க	. 

 

ஜ6ைக ேவ�9(கார� ராஜ,பாைவ சிறி� ேநர	 உ�', பா3தா�. எத�காக அவ� 

த�ைன அ,ப9, பா3(கிறா� எ�' ராஜ,பாF(/, .6யவி�ைல. ெகாEச	 ச@கடமாகF	 

இ�+த�. 

 

‘உ@க ேப�?’ எ�' ேக�டா� ஜ6ைக ேவ�9(கார�. 

 

‘ராஜ,பா.’ 

 

‘நிைன2ேச�. ைம கா�, இ� எ�னடா ேவஷ	? பEச(க2ச	 நாம	, /�மி?’ 

 

ராஜ,பாF(/ ஒ�'	 .6யவி�ைல. 

 

‘ெத6யலியாடா எ�ைன? உ�, பா3றா.’ 

 

ராஜ,பா நிைனைவ �ழாவினா�. ஒ�'	 ெபாறித�டவி�ைல. 

 

‘ஆ2சா.ர	 அன+��M ெசா�னா ேபா'மா?’ எ�' ேக��( ெகா�ேட அவ� 

ராஜ,பாவி� ேதாளி� ைகைய ைவதா�. 

 

‘அன+�வா? நH@க, எ@ேகேயா வட(ேக...’ 
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‘கெர(�. 9�லியிேல இ�(ேக�. இவதா� எ� ஆ	பைடயா, சேராஜா. அ� கிட(க��	, 

எ�னடா ‘நH@க’ ேபா��, ேபசேற? வ�ஷ	 ேபானாW	 சிேநகித	 ேபாயி�மா?’ 

 

அன+�! இதைன உ6ைம;ட�, பைழய ந�ைப உண32சி, J3வமாக நிைன� இவனா� 

ேபச :9கி�றேத, த�னா� :9;மா? அன+�வி� மாமா சF(/ ேதா,. நாராயண 

அ�ய@கா�(/ இ+த ஊ3தா�. ேமல ெத�வி� இ�+தா3. இ,ெபா$� அவ3 கால	 ஆகி, 

பி4ைளகA	 ஆA(ெகா� திைசயாக, ேபா�வி�டா3க4. அ,ெபா$ெத�லா	 அன+�, 

வி�:ைற(/ இ@/ வ+�வி�வா�. அன+�F(/ சினிமா எ�றா� ஒேர ைபதிய	. 

சினிமாவி� ேச3+�விட, ேபாவதாக2 ெசா�னா�. இ,ெபா$� எ�ன ெச�கிறா�? 

 

‘பா�(ேகா சேராஜா, இவ�தா� சி�ன வயசிேல எ�ேனாட ெப8� ஃ,ெர��. 

ஆத@கைர(/, ேபா� ஒ�ணா சிகெர� பி9,ேபா	. அ,.ற	 ராதி6 ஆ�ட	 சினிமா. உட	. 

Jரா பFடைர( ெகா�9�� ம� ஜி,பாFமா அ�Fமா இ�+த இவ�, இ,ேபா பா�, ேவத விதா, 

ெந�,பா நி(கறா�. உலகதிேல எ�ென�ன அதிசயெம�லா	 நட(கிற� பா�!’ எ�' அன+� 

த� மைனவியிட	 ெசா�லி(ெகா�9�+தா�. 

 

‘நH...@...க.. நH எ�ன ெச�யேற இ,ேபா?’ எ�' ேக�டா� ராஜ,பா. 

 

‘எ�ன ெச�யேற�, வய�, ெபாழ,.(/ ஒ� க	ெபனியிேல இ�(ேக�. நாW கா= 

ச	பாதி(க எ�ென�ன அ(கிரமெம�லா	 ப�ணOேமா, அெத�லா	 ப�ணி�9�(ேக�. 

உ�ைன, பா3தா ெபாறாைமயா இ�(/டா ராஜ,பா. யாைர;	 ஏமாத ேவணா	. ஊேராட 

வாச	. ெப6யவா எ$தி வ2ச ம+திர	, ேசா' ேபாடற�. நH வாதியாராதாேன இ�(ேக? நH 

ெசா�லா�டாW	 உ� ேவஷ	 ெசா�றேத! மEச Y3ண	, :கதி� ேதஜ8..’ 

 

‘ந�னாயி�(/ நH@க இ,ப9 ெத�விேல நி�M�� ேபசற�. P:(/, ேபா�, 

ேபசி(கலா	, வா@ேகா!’ எ�றா4 சேராஜா. 

 

‘P:(கா?’ எ�' ேக�டா� ராஜ,பா. 

 

‘ஆமா	. அேதா ெத6யற� பா� லா�T. அ@ேகதா� இ�(ேக�. நH இ@ேக இ�(கிற� 

என(/ ெத6யாம ேபா2ேசடா. இ�லா�டா, ‘ஜா	 ஜா	’M உ@காதிேலேய வ+� 
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த@கியி�,ேபேன. இ+தா�யா கைட(காரேர! ெர�� டஜ� பழ	 எ�. உ�னாேலதா� ந	ம 

பைழய சிேநகிதைன, பா3(க( ெகா�� வ2=�’ எ�' ேபசி(ெகா�ேட ேபானா� அன+�. 

 

அைற(/2 ெச�ற�	 ராஜ,பா ேக�டா�: ‘நH எ,ப9 இ+த ஊ3, ப(க	 வ+ேத?’ 

 

‘ெசா�னா ந	பமா�ேட. நா� சF�(/ வ+� ப� வ�ஷமாற�. எ� ஆ	பைடயா 

9�லியிேலேய ெபாற+� வள3+தவ. ேவ�டா:	 9�லியாயி��. என(/	 இ@ேக 

யா�மி�ேல, இ+த, ப(க	 வர அவசியேம இ�லாம, ேபாயி��. அ,ப9 வ+தாW	, ெம�ரா=(/ 

வ+� தி�	பி�ேவ�. இ,பதா� இ+த ஊ6ேல நாம சி�ன வயசிேல இ�+தி�(ேகாேம, 

சேராஜாF(/	 =தி( காமி(கலா	M வ+ேத�. இ+த ஊ�(/ வ+தFடேன உ� நிைனF 

வராமலி�ேல. ஆனா நH எ@ேக இ�(ேக�M யா�(/ ெத6;	? உ�ைன இ@ேக பா(க, 

ேபாேறா	M நா� சதியமா நிைன2=(Iட, பா3(கேலடா. அ�F	 இ+த( ேகாலதிேல... 

‘ேகால	’M த,பா ெசா�லேல. உ�ைன, பா3தா ெப�ைமயா இ�(/. அ� கிட(க��	, 

உன(/( க�யாண	 எ@ேக, யா� ெபா�O, உன(/ எதைன /ழ+ைதக4?’ 

 

‘எ� ஆ	பைடயாA(/ வ�w�. /ழ+ைதகA(/ /ைற2சலி��ேல. NO ெபா�O. 

எ�லா	 க�யாண�(/ நி(கற�.’ 

 

‘NO ெபா�O எ�னடா ெப6ய /ழ+ைதக4? ‘ஜா	 ஜா	’M க�யாண	 ஆயிடற�. 

பகவ பி`தி இ�+தா எ�தா� நட(கா�? என(/ ஒேர பி4ைள. அெம6(காவிேல டா(டரா 

இ�(கா�. ஒ� ெபா�O இ�+தா ந�னாதா� இ�+தி�(/	. ஆனா இ+த விஷயதிேல 

பகவா� என(/ அM(கிரக	 ப�ணேல’ 

 

‘எ�ன நH@க ேபசி�ேட இ�(ேகேள, அவைர ஒ�O	 சா,பிட2 ெசா�லாம? கா,பி 

/9(கிேறளா?’ எ�' ேக�டா4 சேராஜா. 

 

‘அட2 சீ! 9�லி(கா6�M காமி2=�9யா.... ேவதவிதா நி(கறா�. க�ட க�ட 

ஓ�ட�ேல+� கா,பி /9,பானா? இவ ெசா�றெத�லா	 9�லியிேல நட(/	. எ� ஊ3 

ைவதHகாைள, பதி என(/ ெத6;�9. பாW(/ ேதாஷமி�ேல, /9(கிறியா?’ 

 

‘ேவணா	.’ - ராஜ,பாவி� /ர� பலகீனமா� ஒலித�. 
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’பாதியா9? பா�Iட( /9(க மா�ேட@கிறா�. அ+த( கால� ராஜ,பாவா�M இ�(/. 

ேவத	 ப92சா எ�ன க��,பா� வ+�டற� பாதியா? ராஜ,பா, உ� மாதி6 அதியயான	 

ப�ணவாைள, பாதா, கா�ேல வி$+� ேசவி(கO	 ேபாலி�(/டா. நிஜமா2 ெசா�ேற�. 

சம8கி�த ம+திரைத, ப92சவா ெசா�லி( ேக(கO	M என(/( ெகா4ைள ஆைச. 

9�லியிேல ப4ளி(Iடதிேல ஒ� சம8கி�த வாதியா3 இ�(கா3. ந	மடவ3. ?நிவாச 

வரத�M ேப�. ம+திர	 ெசா�னா3னா கண H3M இ�(/	. அவைர அ9(க9 ஆ�(/  வர2 

ெசா�லி, .�ஷ Y(த	 ெசா�ல2 ெசா�ேவ�. ஒ� தடைவ(/, ப� Pபா த�சிைண, சா,பா�. 

அவ�(/( கனகாபிேஷக	 ெச�யலா	, நியாயமா பா(க, ேபானா. ஆனா எ�னாேல :9Eச� 

இUவளFதா�. ெதாழிW(காக நாம எUவளேவா த,.கா6ய	 ப�ேறா	. அ�F	 நாம 

எUவளேவா த,.கா6ய	 ப�ேறா	. அ�F	 எ� மாதி6 ெதாழி�ேல இ�+தா ேக(க ேவணா	. 

இ�(/ உ� மாதி6 ேவத	 ப92சவாைள( I,பி�� கFரவ	 ப�ற� ஒ� வைகயான 

பிராய2சித	M ேவOமானW	 வ2=(ேகா.’ 

 

‘வா� ஓயாம நH@கேள ேபசி�9�(ேகேள! அவைர( ெகாEச	 ேபச வி�@ேகா...’ எ�றா4 

சேராஜா. 

 

‘ஆமாமா	. ேபச ஆர	பி2ேச�னா ஓய மா�ேட�. எ� ெதாழி� அ,ப9. நH ெகாEச	 சாம 

ேவத	 ெசா�ேல�. ேக(கO	M ஆைசயா இ�(/.’ 

 

‘எ�ைன 9�லி(கா6�M ெசா�லி�� நH@க இ,ேபா இ,ப9 அவைர, ேபா�( ேக(கற� 

ந�னாயி�(கா? ேவத	 ெசா�ல ேவைள, இடெம�லா	 கிைடயாதா?’ எ�றா4 சேராஜா. 

 

‘என(கி�(கிற ஆத@கதிேல ேபதி�ேட ேபாேற�. நH ெசா�ற� ச6தா�, சேராஜா. 

ராஜ,பா, .ற,ப�. உ@கா�(/, ேபாேவா	. உ� ஆ	பைடயா, /ழ+ைத எ�லாைர;	 பா(கO	 

ேபாலி�(/. எ@கA(/ இ�னி(/ உ@காதிேலதா� சா,பா�. இ+தா, பழமாவ� சா,பி�. 

கா,பிேயா பாேலா ேவற எ�F	 ெதாடமா�ேட@கிேற.’ 

 

’தி�தி,M உ@காதிேல சா,பிட வேரா	னா எ�ன அ3த	? பாவ	 அவேராட 

ஆ	பைடயா எ�ன ெச�வா? ஆதிேல எ�ன ெசௗக6யேமா, ஒ�O	 ெத6யாம இ,ப9, 

ேபசினா...’ எ�றா4 சேராஜா. 
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‘இ� 9�லியி�ேல9, ெத6E=(ேகா! 9�லியிேலதா� ஒத�(/ சா,பா��னாW	 

அைர வய�2 சா,பா�. இ@ெக�லா	, Iட ெர�� ேப3 சா,பிடற�(/ தயாரா சைம2சி 

வ2சி�,பா. எ� ஊைர,பதி என(/ ெத6யாதா? உ�ைன எ�(காக( I�9�� வ+ேத� 

ெத6;மா? எ� ஊ3 ெப�ைமைய( கா�டதா�. சி�ன வயசிேல, இவாதிேல எதைன தடைவ 

சா,பி�9�(ேக� ெத6;மா? இவேனாட அ	மா ஒ� ஊ'கா ேபா�வா, அ�(/, ேப3 எ�னடா 

ராஜ,பா? எ8. மாகாளி(கிழ@/. N�ைட, J2சி வாசைனயா இ�(/ேம. வாயிேல ேபா�டா எ�ன 

�சியா இ�(/	 ெத6;மா? உ@க,பா ெப6ய சா,பா��, பி6ய3. ப(த3M ெசா�லO	, 

அ,ப9தாேன?’ 

 

அ,பா சா,பா��, ப(த3தா�. தாதா ைவ�வி��, ேபான நிலைதெய�லா	 

சா,பி�ேட தH3தா3. இவ�, சா,பா�ைட நிைன�(ெகா�� வ H��(/ வ�கி�ேற� எ�கிறாேன, 

இ+த நிைலைமைய எ,ப9 சமாளி,ப�? இ+த ஊைர, ப�றிய அவMைடய :,பைத+� 

வ�டதிய ஆதாரமான நிைனF(/, ப@க	 வர(Iடா� எ�ற பி9வாத�ட�, ஆேவச	 

வ+தவ� ேபா� ேப=கிறா�. அவMைடய இளைம, ப�வ உலகைத( கா��வத�காக 

மைனவிைய;	 அைழ�( ெகா�� வ+தி�(கிறா�. த� வ H�� நிைலைமைய, ப�றி 

ெத6+தா� இவM(/ எUவளF ஏமா�றமாக இ�(/	! தன(/ இ,ெபா$� கா,பி(/(Iட 

வழியி�ைல. 

 

ஊ�(/, .தியவ3க4 ேபா� இ�+தா3கேள, ேகாயிைல;	 /ளைத;	 =�றி( 

கா�பி� கா,பி(/ வழி ப�ணி( ெகா4ளலா	 எ�' தா� ேபா�ட தி�ட	, கிண' ெவ�ட, 

Jத	 ேபா� ஆகிவி�டேத! இவனிடமி�+� எ,ப9 த,பி�( ெகா4வ�? 

 

.�ஷ Y(தமா	, சாம ேவதமா	. யா�(/ ெத6;மா	 இைவெய�லா	? அ� 

கிட(க��	. ப9,. எத�காக? பண:4ளவனிட	 விைலயாவத�காகவா? இவ� 

ச	பாதி,பத�காக த,.த�டா ெச�வானா	. 

 

பிராய2சித	 ெச�ய ஒ� பிரா	மண�, ேவதம+திர	 எ�லா	! அநியாய�(/ �ைண 

ேபாக! நா� எUவளேவா ேதவைல இவM(/! ேவஷதிேல எ� ஒசதி ேவஷ	, தாXதி ேவஷ	! 

 

‘எ�ன ராச,பா ேபாகலாமா, உ@கா�(/?’ எ�றா� அன+�. 
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‘ெசா�லாம ெகா4ளாம சா,பிட, ேபாக ேவ�டா	. ேபா� பா��� வ�ேவா	. 

ேவO	னா, கா,பி /92சி��....’ 

 

அன+� இைடமறிதா�. ‘எ�ைன கெர(� ப�ணி�� எ�ன9 நHேய ெசா�ேற, ேவதவி� 

அவாதிேல கா,பி /9,பாளா?’ 

 

ராஜ,பாவா� ெபா'�(ெகா4ள :9யவி�ைல. உ�ைமைய அவ3க4 ச+தி(க 

ேவ�9ய ேநர	 வ+�வி�ட�. 

 

‘ேதா பா�, அன+�! நா� ேவதவி�மி�ேல, ஒ� ம�ணா@க�9;மி�ேல. ேவதவி� 

ேவO	னா நH ேவத கால�(/ தா� ேபாகO	. :த�ேல நா� ேக(கறைத :த�ேல ெகா�, 

அ,.ற	 எ�லாைத;	 விவரமா ெசா�ேற�.’ 

 

அதி32சி அைட+த அன+� பலகீனமான /ரலி� ேக�டா�. ‘எ�ன ேவO	?’ 

 

‘ஒ� க, கா,பி.’ 
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ஓ7ய காக� – ஜி. நாகராஜ� 

 

அைர மணி ேநர�(/ :�னதாகேவ அ+த2 Y6ய ெவ,ப	 அவைன தா(க 

ஆர	பி�வி�ட�. ம�லா+� கிட+த அவ�, ெவ,பைத விர��வ�ேபால உடைல அைச(கF	 

தைலைய தி�,பF	 :ய�றா�. தைலைய தி�,.வதி� அUவளF க9ன	 இ�ைல. க$� 

ந�றாகதா� இய@கி�'. உடலி�தா� ஒ� விைற,.. அவைன( க$�(/( கீேழ, இ$�( 

க�9,ேபா�ட மாதி6 ச�' வலி+� உட� தி�	ப :ய�றேபா�, இர�� :ழ@கா�கA	 

ெபா�வின ‘அ,பா!’ எ�' ெசா�லி வலிைய தணி�( ெகா4வ�ேபால. 

 

உட� சிறி� ேநர	 அைசவ�'( கிட+த�. இ�ப� ஆ��களாவ� .$தியிW	 

பாைறயிW	, இர�� ைககA(/ ஆதரவாக மனிதனி� மிக, J3வகால( க�விகளி�றி 

ேவெறைத;	 ெகா4ளாம� இய�ைகேயா� :�9 ேமாதி, ேவெற+த, பலைன;	 காணாம� 

ஒ� ைவரதி� உ'திைய, ெப�'வி�ட உட�. க'� ெம�ைமைய இழ+�வி��, அத�/, 

பதிலாக ஒ� பா�கா,பான :ர�� ேதாைல வாX(ைக, ேபா6� கிைடத ம�ெறா� சி' 

விதாக( ெகா��வி�ட உட�. அUFடலி� இய�ைக(/ மாறாக, ஆ@கா@/ ைககளிW	, 

.யதிW	, விலா,ப(க@களிW	 த9,.க4. மாணி(க	ேபா� உைற+�வி�ட கீ�'க4. 

ஆ@கா@ேக க',. வ6(ேகா�க4 சில இட@களி�, /றி,பாக மா3பி� நாW ஐ+� ெச�9மீ�ட3 

அகலதி� தடய@க4 இ�,.(/( கீேழ அ$(கைட+த ேவ�9. உ@கA(/2 ச�'( I6ய 

பா3ைவ இ�+தா�, உடலி� :ழ@கா�க4 ச�', ப�� இ�,ப�ேபா� ேவ�9(/ ேமேல;	 

ெத6;	. ேமW	 அைவ சிறி�	 அைசயாமேலேய கிட(கி�றன. 

 

Y6ய ஒளி ஒ� Pபா� அளF(/ வ�ட வ9வி� உடலி� ைகைய எ�9ய�. அத� 

இய(கதி� ஒ� விைளயா�� த�ைம இ�+தாW	, அத� :கதி� ெச	ைம, தாமிர 

தக�ேபா� தகித�. உட� க$ைத அைசத�; க�கைள விழித�. ஒ� ெப�N2= உடைல( 

/W(கி�'. நா வற�ட�. ‘த�ணH3!’ உட� கதிவி�ட�. உட� அவனாயி�'. 

 

”உ	...�ணி” அவ� ெசவிகA(/4 ஒலி ./+த�. தி�	பி, பா3தா�. லா(க,பி� 

க	பிகA(/ அ,பா� ஒ� ேபாa8கார3 நி�'ெகா�9�+தா3. 

 

”அ�யா, ெகாEச	 த�ணH” - உட� :ைறயி�ட�. 
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ேபாa8 8ேடஷனி� இ�+த ெடலிேபா� மணி அ9(க�	 ேபாa8கார3 ஃேபாM(/ 

ஓ9னா3. சிறி� ேநர	 ஏேதா ேப2=. பிற/ ேபாa8கார3 ஒ� பீ9ைய, ப�ற ைவ�(ெகா�� 

நா�காலியி�.  “அ�யா, ெகாEச	 த�ணி தா@ைக�யா. தவி2= சாகO	M 

ெநைன2சி�(கீ@களா?” 

 

”த...ெயழி” த9ைய2 =ழ�றி(ெகா�� ேபாa8கார3, பீ9ைய B(கி எறி+�வி��, 

நா�காலியிலி�+� /தி� எ$+தா3. 

 

”NO ேப3 சீ��( கிளிEசி�(/ேம இ�னி(/. அைரமணி ேநர	 ேபாயி�+தா உ�ைன 

எவ� ேபா� எ,ப9( க��பி92சி�,பா�? ச+ைத நா4 ேவேற....! நH எ�ன மாN�வாதியா 

பி92சி(கலா	M வி��ட?” 

 

மனிதM(/ =�(ெக�ற�. அவ� ஒ� ைகதி. த,பி ஓட :ய�ற ைகதி. ச�ட ஒ$@/ 

ச(திகேளா� அவ� ேமாதினா�. ேபா�மான =த+திர	 இ�லாம� அத� விைளF இ�. நா வற�சி 

மற+�வி�ட�. நிைனF ேவைல ெச�த�. காைல ஒ�ப� மணியிலி�+� ப� மணி(/4 நட+த 

விப`த	. இரவிேலேய அவைன ஆ8பதி6(/( I�92 ெச�', டா(ட3 ச3�9பிேக� எ�� 

லா(க,.(/( ெகா�� வ+�வி�டா3க4. காைல எ�� எ�டைர(/தா� எ$+தி�,பா�. =மா3 

ப�, ப�னிெர�� ைகதிகேளா� அவM	 ஒ�வனா� ேபாa8 8ேடஷனி� பி�.றதி� ஒ� 

தாXவாரதி� இ�+தைத உண3+தா�. அவ3க4 எ�லா�	 ஏ�கனேவ விழி�(ெகா�� 

வி�டவ3க4. 8ேடஷM(/4 ஏெழ�� ேபாa8கார3க4 நடமா9(ெகா�9�+தன3. அவ3களி� 

இ�,பவ3 ெவளிேய ேபாவ�	, ெவளியிலி�+� .�, ேபாa8கார3க4 வ�வ�	, உைடக4 

மா�றி(ெகா4வ�	, பீ9 சிகெர� பி9,ப�	, சமய@களி� கலகல,பாகF	, சமய@களி� ஏதாவ� 

ஒ�ைற( க9+�	, ெபா�வாக உர(க, ேபசியவ3களாகF	 சி6தவ3களாகF	 இ�+தன3. அவ� 

த�ைன2 =�றியி�+த ைகதிகைள, பா3தேபா� அவ3க4 அைனவ�ேம தம(/4ேளா, 

ெவளியிலி�+� வ+தவ3கேளாேடா, ேபாa8 அதிகா6கேளாேடா ேபசியவ�ண:	 

சமய@களி� த3(கிதவ�ண:	 இ�+தன3. தாXவாரதி� இ�+த ெப6ய ெதா�9 நிைறய 

த�ணH3 இ�+ததாW	, அதி� ெதாட3+� த�ணH3 ைப,.களி� வழிேய 

ெகா�9(ெகா�9�+தாW	, ைகதிகA	 ேபாa8கார�	 ச�'2 சி'க விலகி நி�' ப� 

விள(/வ�	, க$Fவ�	, பலகார@க4 உ��வி�� வா� க$வி(ெகா4வ�மா� இ�+தன3. 

அவM(/ அவ3க4 மீ� ச�', ெபாறாைம ஏ�ப�ட�. ஆனா� அ� இ�M	 தணியாத 

ேபாைதயி� விைளF. இய�ைகயி� அவM(/, ெபா'ைம கிைடயா�. த6தி�தW(/, 

அவைன, ெபா'தம�9� அ� ஒ� அவசிய, ப�. அ�ல. தாXவாரதி� ஒ� ேவய,ப�9�+த 

ப/தியி� ஒ� =வேரார	 =��� கிட+த அவ� எ$+� உ�கா3+த�	 வி��ெட�' எ$+� 

தாXவாரைத;	, ேபாa8 8ேடஷைன;	 பி6(/	 நிைல(/ வ+� நி�றா�. ெவளிேய 

கலகல,பான நகர	, கலகல,பாக ஓ9(ெகா�9�+த�. அவ� நிைலைய( கட+� 
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8ேடஷM(/4 காெல�� ைவதா�. காலி கிளா8 ட	ள3கைள( ெகா�ட ேதநH3 ஏ+தேலா� 

ஒ� சி'வ� அவைன இ9�(ெகா�� ேபாa8 8ேடஷைன( கட+� ெவளிேய ெச�றா�. 

சி'வMைடய கா�கைளேய அவMைடய கா�கA	 பி�ப�றி2 ெச�றன. அவைனேயா 

சி'வைனேயா யா�	 த�(கவி�ைல. B-4 காவ� நிைலயைத வி�� அவ� த,பி வி�டா�. 

சி'வயதி� க4ளதனமாக( க�ைத( கச(கி ம9யி� ேபா��(ெகா��, ஏதாவ� சி' ஓைச 

ேக�டாW	, அ+த,.ற	 இ+த,.ற	 தி�	பா� கா�ைற( கிழி�(ெகா�� ெச�W	 அ	. ேபால 

ஓ�ட	 எ�' ெசா�ல :9யாதப9 ேவகமாக நட,பாேன அ,ப9ேய நட+தா�. பிற/...? ஒ� ைக 

அவ� ேதாைள, ப�றிய�, அவ� ஓ9ய�, ஒ� லா6யி� :�9(ெகா�ட�, பி9ப�ட�, 

உைதப�ட�, க��,ப�ட�, 8ேடஷM(/ இ$� வர,ப�ட�, லதியா�, ெப��டா�, J�8 

காலா� ைநய, .ைட(க,ப�ட�. இ'தியி� அவ� பி9ப�9�(காவி�டா� ேவைல 

இழ+தி�(க(I9ய இர�� ேபாa8கார3க4 ம�லா+� கிட+த அவைன :ழ@கா�களி� 

லதிகளா� தா(கிய�. அதைன;	 அவன� நிைனF எ�ைல(/ ெவளிேயேய நி�'ெகா�� 

உ4ேள வர இட	 இ�லாத�ேபா� தவித�. 

 

அவM(/, ேபச ேவ��	ேபா� ம��	 இ�+த�. 

 

“அ�யா, த�ணி தா@க�யா” எ�' மீ��	 தன� ேகா6(ைகைய வலி;'தினா�. 

 

“த�ணியா... த3ேற�” எ�' ெசா�லி(ெகா�� அ,ேபா� 9Z�9யி� இ�+த ஒேர 

அதிகா6யான அவ3 சிறி�	 சிரமைத, ெபா��ப�தா� மிகF	 ='=',பாக தாXவார�(/2 

ெச�' ஒ� வாளி த�ணHைர( ெகா��வ+� அவ� :கதிW	 உடலிW	 வா6யிைறதா3. 

ஒ� சில இட@களி� ச�' எ6+தாW	, த�ணH3 வரேவ�க த(கதாகேவ இ�+த� அவM(/. 

 

“எ�ன ஏ�ைடயா, யா�(/( /ளிய�?” எ�' ேக��(ெகா�ேட ஒ� வாலிப 

ேபாa8கார� வ+தா�. 

 

“காேலேல எ8ேக, ஆனா� இ�ேல. அவ�(/தா�.” 

 

“இ+த தா... தானா?” வாலிப ேபாa8கார� லா(க,.(/4 இ�+த ைகதிைய உ�', 

பா3தப9 ெப��ைட அவிXதா�. “ஏ�ைடயா ெகாEச	, லா(க,ைப ெதற+� வி�@க” 

இைளஞ� உதரவி�வ�ேபால ேபசினா�. 
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“நH ஒ�O ச+தான	. பயெல ந�லா ெந'(கி, ேபா�டா@க. சாவ( ெகட(கறா�. த�ணி 

த�ணHM அல3றா�.” 

 

”தா.. NO /�	பேதாைர ந�ெத�விேல நி'தி இ�,பா�. நH@க கதெவ ெதற@க 

ஏ�ைடயா” 

 

ஏ�ைடயா சாவிைய( ெகா�தா3. ைகதி அ,ப9 இ,ப9 அைசயாம� இ+த நாடகைத, 

பா3�(ெகா�9�+தா�. :க	 ம��	 திற+த கதவி� ப(க	 தி�	பிய�. அUவளFதா�, 

க�ைண2 ேச3� ேதா�ெப��டா� ஒ� சF(க9. ைகதி(/ ஜா(கிரைத உண3F 

ேமேலா@கிய�. க�கைள N9(ெகா��, இேலசாக, ப�கைள ெநறிதவ�ண	 அைசவ�'( 

கிட+தா�. அ,ப,பா, :ழ@கா�களி� அ,ப9 ஒ� திD3 வலி. இர�� ைககைள;	 B(கேவா 

தி�,பேவா :9யவி�ைல. அ9 ெபறாத மணி(க�� இ�+த இட� ைகைய ேவ��மானா� 

சிறி� அைச(கலா	. :கதிW	, க$திW	, ேதா4ப�ைடகளிW	 மாறி மாறி அ9க4 

வி$+தன. :கதி� எ2சி� வி$+த�. எத�/	 அவ� அைசயவி�ைல. இ'தியி� 

:ழ@கா�களி� ஒ� :ர��தனமான அ9. “அ�ேயா, அ�ேயா” எ�' அலறினா�. N9ய 

க�கைள, ெபா�(ெகா�� க�ணH3 வ+த�. ைகதிைய கதற ைவ�வி�ட தி�,திேயா� 

ேபாa8 இைளஞ� ெப��ைட இ�,பி� க�9( ெகா�டா�. 

 

இ�M	 ஒ�வ� வர ேவ�9யி�+த� ைகதி(/ ெத6யா�. ேவைல 

இழ+தி�(க(I9ய Nவ6� இ�வ3தா� அவைன, பா3�வி��, ேபாயி�(கி�றன3. 

N�றாமவ� நா�ப� வயதாகியி�+த ’t நா� சி(8’ அதிக	 வ	. �	.கA(/2 

ெச�லமா�டா3. அவ6ட	 ஒ� எல(�6ஷ� ச3�9பிேக� ஏ கிேரேடா, பி கிேரேடா ெத6யா�. 

இ�+தததா� ேம� வ�	ப9ைய  நியாயமான :ைறயிேலேய ச	பாதிதா3. லEச	 ைகZ�� 

இவ�ைற எ�லா	 அவைர, ெபா'தம�9� அMமதி(க மா�டா3. இதியாதி த3ம@கைள 

பி�ப�'பவைர இகழF	 மா�டா3. கா�9;	 ெகா�(கமா�டா3. அேநகமாக, பிறைர, ப�றி 

வாைய திற(கமா�டா3. ஒ� பிளா( மா3( இ�லா� இ�ப� வ�ஷ ேபாa8 ச3வ Hைச 

:9�வி�டா3. இ�'தா� இ+த2 ேசாதைன. 

 

அ9, உைத, அவமான	. இ�M	 /ைறயாத ேபாைத. இதைன(/	 கீேழ ஒ� வைகயான 

விகாரம�ற அைமதி. இதைனைய;	 ெபா'�( ெகா�� வி�ேடாேம எ�ற உ4ளா3+த 

எ(களி,.. இவ�றி� விைளவா� உற@கி(ெகா�9�+தா� ைகதி. லா(க,பி� கதF திற+� 

கிட+தேதா, அதM4 ’t நா� சி(8’ dைழ+தேதா, அவைன ஏற இற@க, பா3தேதா, இேலசாக( 

காலா� உைததைதேயா அவ� உணரவி�ைல. அைசயா� கிட+த உடைல உ�' ேநா(கிவி�� 

அவ� :கவாைய உ�'( /னி+� இர�� ைககளாW	 ப�றி இ$தா3 ‘t நா� சி(8’. உட� 
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ப(கவா�9� சலனமி�றி ேநராக நக3+த�. ‘t நா� சி(8” அ+த உட� கிட(/	 நிைல;	, 

திைச;	 ஏேதா :(கிய�வ	 ெப�றி�,ப�ேபால பா3தா3. அைமதியாக அவ3, உடைல 

ஒ�:ைற =�றி வ+தவ�ணேம த�Mைடய I3ைமயான பா3ைவயா� அத� பல 

பாக@கைள;	 உ�' ேநா(கினா3. பிற/ த� ேவைலைய கவனி(க ஆர	பிதா3. 

 

ைகதியி� உட�, நH�டேநர	 த�ைனதாேன உண3Fகளி� சீ�ட�களிலி�+�	, 

ெவறிதா(/த�களிலி�+�	 பா�கா�( ெகா4ள :9யவி�ைல. விைரவி�, உட� ெவ��� 

இ'கிய�. அ� தனிதனி, ப/திகளாக �9த�. உடலி� ஒUெவா� Nைலயி�(கிW	 அ,ப9 

ஒ� தா(/த�; நர	.கைள2 =�9 இ$� த� இ2ைச,ப9 ெசய�படாதவா' :ட(கிவி�	. 

ெசா�(/ சைதகைள( கUவி(ெகா4A	. ந��வா�(காலியி� பி9 இ�தயைத, ப+�ேபா� 

�4ள ைவ(/	 திைக,.. கா�களிேல ஒ� அைட,.. க�கைள திற(கெவா�டா� த�(/	 சைத 

இ$,.. ெதா�ைடயி� ஆழதிலி�+� “த�ணி, த�ணி” எ�ப�ேபா� உ'ம�, வாயி� 

dைரைய த4ளி(ெகா�� பீறி�� வ+த�. ‘t நா� சி(8’ அைதெய�லா	 :க	 தி�	பி, 

பா3(கவி�ைல. =வி�2ைச ம��	 ஆஃ, ெச�தா3. தன(/ ேபாa8 9Z�9 இ�லாத ேநர@களி� 

மிகF	 ெகௗரவமான :ைறயி� ேம� வ�மான	 வா@கி( ெகா�த அவ�ைடய எல(�6( 

ஞான	, அUவ,ேபா� ேபாa8 8ேடஷ�களி� மி�சார2 சி(க�க4 ஏ�ப�டா� அைத உடேன 

கவனி(/	 ஆ�றலா� அவ�(/ 8ேடஷனி� ம6யாைத;	 மதி,.	 வா@கி( ெகா�த அேத 

மி�னறிF, இ�' த,பிேயாட :ய�' த�ைன அவமானதி� ஆXதியி�(க(I9ய 

ைகதிைய, பழி தH3�(ெகா4வதிW	 அவ�(/ உதவியதி� ந	ப3 t நா� சி(ஸு(/ 

உ�ைமயிேலேய மிகF	 உ4ளட@கிய மகிX2சி. 
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ராஜ� மக� – பா. ெவDகேடச� 

 

இ�' த� ெஜ�மதினைத, ெப�	 விழாவாக( ெகா�டா9(ெகா�9�(/	 இ+த, 

.திய நகர	 உ�ைமயி� வரலாெற�'	 கைதெய�'	 ஆக இர�� :க@கைள( ெகா�ட�. 

நாய(க3 ெப�மா4 கடைலெயாத வி8தHரண	 ெகா�ட மிக, ெப�	 ஏ6ைய இ@ேக க��வி� 

அத� கைரயி� ெபாழி�கைள;	 ேகா�ைட ெகாதள@கைள;	 நி'வி இத�கான ம(கைள( 

/9யம3தி( ேகாேலா2சியதிலி�+� இ,.திய நகரதி� வரலா' உ�� ப�ண,ப�9�(கிற�. 

இத� கைதேயா இ�' அர�மைனகA	 ந+தவன@கA	 க	பீரமாக உய3+� நி�றி�(/	  

இட@களி� :�. இ�+� இ,ேபா� மைற+�ேபான மாெப�	 வி��ச@கேளா�	 

வில@/கேளா�	 ேச3� நகரதி�/ ெவளிேய �ரத, ப��வி�ட�. இ+நகரதி� 

வரலா�'(/ :�பி�+த அ+த அடவி;	 அத�/ :�. இ@ேக எ$,ப,ப�9�+த =யநலமி(க 

ேவெறா� சம8தானதி� =வ3கைள;	 பிேரத@கைள;	 கUவி வி$@கி அவ�றி� ேம� 

பரவி வியாபிதி�+த ஒ�'தா� எ�ப� வரலா�ைற எ$�பவ3கA(/ ெத6யா�. 

மைற+�ேபான அ+த, பைழய நகரதி� எ2ச@களாக இ@ேக �யர நிைனFகேளா� 

வாX+�ெகா�9�(/	 சாவ�ற கைதெசா�லிகA(/ ெத6;	. வி��ச@களா� 

வி$@க,ப�ட அ+த, பைழய நகர:@Iட கைதகA(/	 :�. அ@ேக வள3+� ெசழிதி�+த 

ேவெறா� கானகைத அழிேத நி3மாணி(க,ப�டதாக இ�+த�. கால	 இ+த, பிரபEசதி� 

இய(கைத த�ைடயான பாைதயி� நக3�வதி� ஆ3வ	 ெகா�டதி�ைல. அ� 

நிகXFகைள2 =ழ�றிவி�� ேவ9(ைக பா3(கிற�. கீXேமலாக. பிற/ ேம�கீழாக. ேமW	 

ேதா�றியவ�ைற அமிXதி;	 மைற+தவ�ைற ெத6ய(கா�9;	. இய�ைக(/	 

மனிதM(/மான �வ+த	 கைதகளி� உலகி� ஓ�வேத இ�ைல. ெசா�ல,ேபானா� இ+த 

ஓயாத �வ+த	தா� கைதகேள. எ+த ஒ�' பிறிெதா�ைற வ HX�	 ேபா�	 வ HXதியத� 

ஆகி�தி வரலாறாக எ$த, ப�	ேபா� வ HXத,ப�டத� மி2ச	 வரலா�றின9யி� கைதயாக 

மைற+� நி�' :�றான அழிவிலி�+� த�ைன த,.வி�(ெகா��வி�கிற�. 

வரலா�'(/	 கைதகA(/மான ெதாட3+த ேபா3தான�லேவா 8த	பி�,ேபா� 

நி�'விடாம� கிழைமகைள;	 ப�வ@கைள;	 =ழல2 ெச��ெகா�9�(கிற�. 

வரலா�றிM4 கைத வரலாறா;	 கைதயிM4 வரலா' கைதயா;	 தனி�வ	 

அழி+தைவயா� சதா உ��� ெகா�ேட இ�(கி�றன. இ@ேக :�. ெசழிதி�+த கா� 

வி$@கி2 ெச6த பைழய நகர	 அழிF�றைத, ப�றின கைதக4 பல .திய நகரைத வி�� 

ெதாைலவி� ெமௗனமாக( காதி�(/	 மர@கA(/4 த@கைள தனிைம,ப�தி(ெகா�� 

வா$	 J3வ /9களிைடேய வழ@கிவ+தன. வ H�பழி(/ ஆளாகி அனாைதயா(க,ப�ட 

அர�மைன2 ேச9, ெப�ெணா�தியி� சாப	தா� அ+நகரைத வி$@கிய ெப�	 வனதி� 

ேவ3க4 எ�ற� ஒ� கைத. =பி�சைத அ4ளி வழ@/	 ெப� மகF ைகயிலி�(க ஆ� 

/ழ+ைத(/ ஏ@கி( கிட+த ஒ� ராஜனி� மதியி�ைமதா� அ(கா�9� கிைளக4 எ�ற� ஒ� 

கைத. ராஜனி� மக4 ஆைட ெநகிழ உற@/வைத, பா3த இ�ப� ேவட3களி� மரண ஓல	தா� 

அத� வி$�க4 எ�ற� ம�ெறா� கைத. �3ச/ன@கைள ராTஜியதி�/4 ெகா�� வ+தவ� 
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எ�' பி�காலதி� ஏச,ப�ட எ� :தி:,பா�டனா3தா� ஆX+� அக�ட அ(கானகதி� 

N2=	 இ�A	 எ�ற� ஒ� கைத. சிதறி( கிட+த கைதகைள ஒ�' ேச3� அழி+� ேபான 

பைழய நகரைத த@க4 ஞாபக@களி� மீ��	 அத� J3வ /9க4 க�9(ெகா4கிறா3க4. 

 

பைழய நகர	 ராஜ /�	பதி� இ�ப�N�' தைல:ைறகளா� ப6பாளி(க,ப�� 

வ+த�. எ� :தி3:,பா�டனா6� காலதி� அத� இ�ப�N�றாவ� தைல:ைற நட+� 

ெகா�9�+த�. இ+த தைல:ைற(/ ம�ற இ�பதிர�� தைல:ைறகளிW	 இ�லாத ஒ� 

விேசஷ	 வா�தி�+த�. அைத அதி3Lடெம�' கணி,பதா அ�ல� �ரதி3Lடெம�' 

கணி,பதா எ�ப� ப�றி, பி�காலதிW	 அர�மைனயி� ேசாதிட சா8திர வ�Wன3க4 

யாராW	 ஒ� :9F(/ வர :9யவி�ைல. அ+த ராஜதானி எ� :தி3:,பா�டனா3 கால� 

தைல:ைற(/ :�. வைர அ+த ஆ� வா6=களாேலதா� ஆள,ப�� வ+�ெகா�9�+த�. 

இ+த ஆ�வா6=க4 யாவ�ேம ததம(ெக�' பிரேயகமாக வா�தி�+த சில தனி,ப�ட 

திறைமகளாேல;	 ச(தியாேல;	 த@க4 வ	சைத ெசழி(க2 ெச��ெகா�9�+தன3. ஒ� 

தைல:ைறயிட	 காண,ப�	 /றி,பி�ட ஏதாவெதா� விேசஷத�ைம இ�ெனா� 

தைல:ைறயிட	 காண,ப�வ� அ6தாகதா� இ�+த�. ஆனா� அைத ஈ�க��	 விததி� 

பி�னத�ெக�' ஏதாவ� ஒ� தனித�ைம;	 கடFளி� ஆசி3வாதமாக( கிைட� வி�ட�. 

உதாரணமாக ராஜ வ	சதி� ப�னிெர�டா	 தைல:ைறயி� கா�� வில@/க4 எ�F	 

நா��(/4 மனித3க4 யாைர;	 பய:'தாமW	 மனித3களா� பய:'த,படாமW	 மிக 

மிக சகஜமாக நடமா�	 =த+திர	 ெப�றி�+தன. அேதேபா� நா��(/4ளி�+�	 ம(கA	 

கா�நைடகA	 பயமி�றி எ+த ேவைளயிW	 கா��(/4 ெச�' வரF	 கால	 

கனி+தி�+தெத�' ெசா�Wவா3க4. :யW	 .லி;	 ஒேர =ைனயி� அ�க�ேக 

நHர�+�ெம�ப� ப�னிெர�டா	 தைல:ைற ராஜ வ	ச� நா�களி� ஒ� வழ(/2 ெசா�. 

ேபா3(கால@களி� அர=, பைடகளி� :� ஒ� மாெப�	 அர� ேபால, பயி�'வி(க,படாத 

N3(க வில@/க4 நி�' :ழ@கி(ெகா�9�+தைத;	 அைவ த� நா�9� வ Hர3கைள( கா� 

நி�றைத;	 அவ3கA(காக எதி6 :� ெச�' ேபா6�� அவ3களி� வாA(/ இைரயாகி 

ம9+தைத;	 ெசா�W	 ெம�சிலி3(/	 க�ட@க4 எ@க4 வ	சாவளி( கைதகளி� நிைறய 

உ�� (அவ�றி� .லிகA(/2 சிற,பான இட:	 இ�+த���). மாறாக அைதய�த 

பதி�N�றாவ� ஆ�சி(காலதிேலா வ Hதிகளி� கா�� மி�க@களி� நடமா�ட	 சாதிய,படாத 

ஒ�றாக ஆகிவி�9�+தெத�கிறா3க4. பதி�N�றா	 தைல:ைறயி� ேபா3(கள	 கா�� 

மி�க@கA(/, பதிலாக( கா�� மி�க@கைளெயாத N3(க:	 வலிைம;	 நிைற+த மனித, 

பைடகளாேலேய நிர,ப,ப�� வ+த�. இ�M	 விேசஷமாக பதி�N�றா	 தைல:ைற( 

காலதி� வனேவ�ைட மிக, பிரசிதமான விைளயா�டாகF	 ஆகிவி�ட�. பைழய 

ச	8தானதி� ெகா9ேம� பற+�ெகா�9�(/	 ெப�ைம பைடத க�	ப�ைடக4 கல(காத 

த@கநிற, .லிக4 அ�கி,ேபாக ஆர	பித கால	 பதி�N�றா	 தைல:ைற நைடெப�'( 

ெகா�9�+தேபா�தாென�' எ� பைழய பா�டனா3க4 ெசா�லி அறிய2 ெச�தனெர�' எ� 

பா�டனா3 ெசா�Wவா3. ராஜ /�	ப@க4 தைல:ைற தைல:ைறயாக வசி� வ+த நகரதி� 
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ைமய, ப/தியிலி�+த அர�மைனIட இ+த, பதி�N�றா	 தைல:ைற ராஜனா� அேத 

இடதி� க	பீரமாக வள3+� ஓ@கியி�+த :தி3+த கட	ப வி��செமா�ைற அழி� அத� 

உ2சி( கிைளயி� பிற+ததிலி�+� வசி�( ெகா�9�+த .லிைய விர�9வி�� அ+த இடதி� 

ேம� க�ட,ப�ட�தா� எ�பா3க4. வனேவ�ைடயி�ேபா� ேபா3(கள விZகைத;	 

ேபா3(களதி� வன ேவ�ைடயி� த+திரைத;	 பய�ப�தி ெவ�ல ெத6+த  மதிZகிக4 

நிைற+த காலமாக அ� இ�+த�. இ,ப9 ஒ� தைல:ைறயி� நா�9� நிலவிய 

காலநிைலகைள;	 Iட இ�ெனா� தைல:ைறயி� ஆ�சியி�ேபா� காண :9வதி�ைல 

எ�' ெபா�வாக ந	ப,ப�� வ+த� (ஆனா� இ�ப� N�றா	 தைல:ைறயி� N�ற�(/ 

அர�மைனயி� ேம�மா9யி� அைம(க,ப�9�+த பா�கா,பான ப�(ைகயைறயி� மிக2 

=வாதHனமாக பல தைல:ைற( கால	 நடமா9 வ+த கிழ��, .லி அ+த ந	பி(ைகைய 

அைச�வி��, ேபான�). 

 

இ�ப� N�றா	 தைல:ைற ராஜனி� ஆ�சி(காலதி� வாX+த எ� 

:தி3:,பா�டனா6� /ல ெதாழி� நாவித	. பைழய நகரதி� நாவித3கைள, ெப�	 

ெபா�A	 ெச�வா(/	 வ+தைடய( காரணமா� இ�+தவ3 அவ3. அவ3 காலதி�/, பிற/ 

நாவித	 கைடநிைல ெதாழிலாக மதி(க,ப�� இழிவைடயF	 அவேர காரணமானா3. பைழய 

நகரதி� இ�ப�N�றா	 தைல:ைற வைர நாவித	 எ�ப� சைதைய ெவ�9விடாம� 

:9ைய ம��	 கவனமாக மழிெத�(க ெத6+த ஒ� ஜைத ந�@காத ைககA(/ ேம� 

சிற,பான த/திக4 எ�F	 ேதைவ,படாத ஒ� ெதாழி� எ�ேற ம(க4 ந	பி( ெகா�9�+தன3. 

பைழய நகரதி� நாவித	 கைடநிைல ெதாழிலாக மதி(க,படவி�ைல. ஆனாW	 

:9மழி,பைத, பிற ெதாழி�கைள, ேபாலேவ ெவ'	 பிைழ,.(/6ய உபாயமாக ம��ேம 

க�தி2 ெச��வ+தவ3கA(/ அ,ேபா� பிரமாதமான இட	 எ�F	 ராTஜியதி� 

கிைட�விடFமி�ைல. அ+நகரைதேய த� J3விகமாக( ெகா�9�+த எ� 

:தி3:,பா�டனா3 பிற மனித3களி� B(கதிM4 ஊ��வி அவ3கAைடய கனFகைள, 

பா3(/	 கைலைய, பயிW	 ெபா��� தன� பதி�ப�வ	 �வ@/	 :�ேப நா�ைடவி�� 

ெவளிேயறி ேம�/, ப(க	 மைலகA(/ அ,பாலி�(/	 மா+தி`க( கைலகA/, ேப3ேபான 

மைலயாள ேதசெம@/	 =�றி தி6+�வி�� த� காைள,ப�வதி� ஊ� தி�	பி 

:9மழி,ப� எ�ப� ெவ'ேம ம�ைடைய2 =ர�� வழி,ப� ம��ம�ல எ�' நா�ச+தியி� 

நி�' உர(க2 ெசா�லி ம(களி� கவனைத;	 ராஜனி� தனி,ப�ட அபிமானைத;	 ஈ3த 

நா4 :தலாகதா� நாவித	 எ�ப� ைவதிய	 மா+தி`க	 வ3ம	 ச	ேபாக	 :தலிய 

அதிய�.தமான பிற சா8திர@கேளா� பி6(க :9யாத ெதாட3. ெகா�ட� எM	 உ�ைமைய 

உலக	 .6+�ெகா�ட�. மனித உடலி� சில /றி,பி�ட ப/திகளி� அவரவ3கWைடய 

உடலைம,.(/ த(க ேராம( க�ைறகைள( /ைற�	 :$வ�	 மழி�	 அUவிட@களி� 

ேவ3ைவ( க�கைள திற+� வி�வத� Nல:	 ேவ3ைவ2 =ர,ைப( க��,ப��வத� 

Nல:	 தனிநப3கAைடய மேனாபாவ@களிW	 நடவ9(ைககளிW	 கணிசமான 

மா�ற@கைள2 சாதி(க :9;ெம�பைத ேத3+த நாவித� அறிவா� எ�' எ� 
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:தி3:,பா�டனா3 பிரகடன,ப�தினா3. ேமW	 நாவிதM(/4 அ@க சா8திரைத;	 மனித 

உடலி� சீேதாLணைத;	 ப�றின ஞான	 இய�பாகேவ ப9+� கிட(கிற�. ேராம	 எ�ப� 

உடW(/ ெவளிேய ஓ�	 நர	. எ�பைத அறிF அறி+�ெகா4A	 :�ேப சவர	 .6;	 ைகக4 

அறி+�ெகா�9�(கி�றன எ�'	 சிைர�( ெகா4பவ6�  உட� தவி3(க ேவ�9ய 

விஷமயி3( க�ைறகைள உடேலா� ஒ�9 வளர ேவ�9ய ந�மயி3, ப�ைகயிM4ளி�+� 

ேத9, பி9�( கைள;	 நாவிதனி� பிரயதனமான� உபநிஷ�களிலி�+� உலகசாரைத 

ேத�	 ப�9தM(/ எ+த விததிW	 /ைற+தத�ல எ�'	 எ� :தி3 :,பா�டனா3 ம(கைள 

அறிய2 ெச�ததிலி�+� :9ைய மழி�(ெகா4வ�	 அத� ெபா��� நாவித3களி� வ H�� 

வாச�களி� ெந�ேநரமாக தவ@கிட,ப�	 பைழய நகரதி� பிற6ட	 ெப�ைமேயா� 

பகி3+�ெகா4A	 விஷய@களி� ஒ�றாகி,ேபான�. கா@ைக ேநாயா� 

அவதி,ப��(ெகா�9�+தவ3க4 த@களி� க$�	 :�/	 கா�றி� திைசயி� ந�றாக 

திற+தி�(/	ப9 தைல:9ைய2 சிைகயாக( /'(கி(ெகா�� ெச�றா3க4. /ளி3( 

கா�2சலா	 ந�@கி(ெகா�9�+த ேநாயாளிக4 அைத( I+தலாக நH�9 ேமனிைய 

N9(ெகா�டா3க4. ஞானைத( கவ3+� ெச�W	 மாைல ேவைளகளி� அர(க3களிடமி�+� 

த@கைள( கா,பா�றி( ெகா4ள வி�	பிய க�விமா�க4 தைலநர	.களைனைத;	 ேராம 

இைழகளா� பி�.றமாக( க�9 இ$� dனியி� பதினா' பி6(/�மியாக :92சி�� த�	ப9 

நாவித3கைள ேவ�9 நி�றா3க4. ச	ேபாக =க	 அMபவி(க :9யாம� அ�லW�ற ஆ�க4 

தைல:9ைய தள3தி ஈர	 ெசா�9(ெகா�ேட இ�(/	 சைடயாக அைத மா�றி(ெகா�� 

தி�,தி;ட� தி�	பினா3க4. இ�லற ச+நியாசிகளாக இ�(க, பி6ய,ப�டவ3கA(ேகாெவனி� 

இத�/ ேந3மாறாக dனியி� ப���ணியா� மைற�( க�ட,ப�9�(/மா' நாவித3க4 

பி�ன�கைள உ�வா(கி அM,பி ைவதா3க4. இ�லறைத �ற+� கா�ைட ேநா(கி2 ெச�ற 

�றவிக4Iட த@கைள மழி�(ெகா4ள ம'� :கெம@/	 ேராம( க�ைறகைள( காடாக 

வள�	ப9 வி�� ைவதத� Nல	 த@கைள;மறியாமேலேய வதனால@கார Yசிைகயி� 

எ�டா	 அ@கைத ஏ�'(ெகா�டவ3களானா3க4. க�ன@களிW	 ேமWத�9� ேமW	 

:கவாயிW	 கவனமாக2 ெச�(க,ப�ட மயி3,ப�ைகக4 பைழய நகரதி� ஆ�க4 அதைன 

ேபைர;	 அழகானவ3களா;	 ஆேரா(கியமானவ3களா;	 ஆ(கி ைவதி�+ததா� 

=ய	வர@க4 ெப�@/ழ,பதி� :9+தன. வாயிலி�+� �3மண	 வ H=	 ஆ�கைளேயா 

நHெரா$/	 N(ைகஉைடய ஆ�கைளேயா அவ2ெசா�கைள அ4ளி வ H=	 ஆ� /ர�கைளேயா 

அ@ேக பிற ேதசதவ3க4 எவராW	 பா3(க :9யவி�ைல எ�' எ@களி� வ	சாவளி( 

கைதக4 ெசா�கி�றன. ம��ம�ல. ெப�க4 நாவித3கைள நா�	 வழ(கேமா அ�ல� ெப� 

நாவித3கேளா .ழ(கதி� இ�லாத பைழய நகரதி� ெவளிேய ெத6;	 அ@க@களா� 

.�ஷ3களி� ல�சண:	 மைற� ைவ(க,ப�	 அ@க@களா� 8தி̀ களி� ெசௗ+த3ய:	 

பிற3 க�பட �ல@/	 எM	 சா:6கா ல�சண விதி(ேக�ப ஆ�களி� :கதி� வள�	 

ேராம( க�ைறகA(/ இைணயான ச(திைய;	 வன,ைப;	 I�தலாக ேநா� தH3(/	 

மக�வைத;	 ெப�களி� .ஜ@களின9யிW	 பமதிW	, அ�	.	 ேராம இைழக4 

ெகா�9�,பதா� அவ3க4 அைத அல�சிய, ப�தலாகா� எ�M	 எ� :தி3:,பா�டனா6� 

ேபாதைன இ�ப�N�றா	 தைல:ைற ராஜதானியி� ெப�ம(களி� அறிவி� பிரகாசி�( 
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ெகா�9�+த�. .�ஷனி� க�கA(/	 பர.�ஷ3களி� ஊக�(/	 ம��ேம வச,ப�	 

ெப�களி� பவிதிரமான மைறவிட@கைள2 ெச�(கி அல@க6�, பராம6(/	 ெபா',. 

ெப�O(/ ம��ம�லாம� ஆO(/	 உ�� எ�' எ� :தி3:,பா�டனா3 அறிவிதேபா� 

அ� ஆ�களிைடேய பகிர@கமான ெப�	 எதி3,ைப;	 ெப�களிடமி�+� ரகசியமான 

ஆசி3வாதைத;	 ெப�'(ெகா�ட�. இUவிதமான பிர2சார@கைள நி'தி(ெகா4ள2 

ெசா�லி அவைர அரசைவ நி3ப+திதேபா� உபாதியாய3கA	 .ேராகித3கA@Iட ரகசியமான 

பல த�ண@களி� ததம� இ�லதரசிகளி� நாவித3களாக2 ெசய�ப�வ��� எ�கிற 

உ�ைமைய எ� :தி3:,பா�டனா3 ைத6யமாக, ெபா� அர@கி� எ��2 ெசா�லி 

க�வி(Iட@க4 ம�'	 ேகாவி�களி� பைகைய;	 ச	பாதி�(ெகா�டா3.  (பி�னாளி� 

இUவர@/களி� பாதிய(கார3க4தா� எ� :தி3:,பா�டனா6� .கைழ அபவாத	 எM	 

ெகா9ய ெந�,. கUவி வி$@க �வ@கிய காலதி� அ� அைண+� விடாம� அவைர :$(க 

எ6�, ெபா=(கி வி�	 வ�ண	 ெந� வா3� உதவினா3க4). ம'.ற	 இ+தவிதமான 

அல@கார2 Yக@கைளெய�லா	 பைற, ெப�கA	 அறி;	ப9 பகிர@கமாக எ� 

:தி3:,பா�டனா3 ெசா�லி(ெகா�9�,பைத( க��	 அத� விைளவாக த@க4 

கணவ�மா6� அைலபா;	 மன@கைள நிைன�	 உய3/9, ெப�க4 ேவ' திகிW�', 

ேபாயி�+தா3க4. அவ3க4 த@க4 நாபியிலி�+� பம	 வைர பட3+� ெபாலி+தி�(/	 அட3+த 

ேராம, ப�ைகைய அEசன(ேகா�ைட, ேபால ெம�லிதானதாக தி�தி வைர+� ெகா4ள��	 

எ�' Iறி அவ3க4 இழ+� ேபாயி�+த நி	மதிைய அவ3கA(ேக தி�	ப அளிதா3 எ� 

:தி3:,பா�டனா3. ேமW	 மன	 வி�	பாத ஆO(/, பலவ+தமாக மண:9� 

ைவ(க,ப�ட ெப�க4 ேயானி:9ைய இைழ(க,ப�ட மரதினி�' சித'	 கீ�'கைள, 

ேபா�2 =�4 வ9வினதாக ெச�(கி(ெகா4ள��	. வி�	.	 ஆைணேய �ைணவனாக, ெபற 

வி�	.	 ;வதிக4 நித	பதி� ேம�/ழைல மீ� வ9வதி� வைர+�ெகா4ள��	. /ழ+ைத, 

ேப' அைடயாதி�(/	 ம@ைகய3 .ஜதின9யிW	 ெதாைடகளி� ந�விW	 மைழ(/, பி� 

.திதாக வள3+தி�(/	 .�ப�ைகைய, ேபால மி��வாகF	 எ,ேபா�	 ஈரமாகF	 

இ�(/	ப9 மயி3(க�ைறைய மிக2 சிறிதாக( கத6�(ெகா4ள��	 பர.�ஷைன( Iட 

வி�	.	 ெப�க4 க$தி�/( கீX எ@/ேம ேராமமி�லாதப9 த� உடைல( Iழா@க�ைல, 

ேபால ம�வ�றதாக மழி�(ெகா4ள��	. ஒ� சி'மியி� தைல:9 அ,ப�வதி� 

இய�பாகிய மண� த�ைமயிலி�+� ெவ4ளி( க	பிகளி� த�ைம(/ மா'வைத 

ெதா��ண3+� அவ4 ��ெவ�த, ேபா/	 ப�வ	 ெந�@கி வி�டைத2 ெசா�W	 நாவிதைன 

அறி+த தா�மா3க4 த@க4 ெப�ம(க4 வி�	பதகாத Yழலி� ��ரத	 ெவளி,ப�� 

அவமான,பட, ேபாவைத தவி3�(ெகா4ள��	. 

 

இய�ைக(/	 அத� த+திர@கA(/	 பா� ேபதமி�ைல எ�' எ� :தி3:,பா�டனா3 

ெசா�லிவ+த அ+த( காலக�டதி� பைழய நகரெம@கிW	 ெப�க4 த@க4 

கணவ3கைள;	காதல3கைள;	 த@கAைடய பிரேயக நாவித3களா(கி நா� JராவிW	 பரவ2 

ெச�தி�+தா3க4. அகதினழைக, .கX+� மழி,பைத;	 வள3,பைத;	 பழி�, ேபசிய சில 
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பைழய சா8திர@க4 நாவித3கA(/ எதிரானைவ எ�' எ� :தி3:,பா�டனா3 அறிவிதத� 

ேப6� அைவ யாராW	 ப9(க, பட(Iடாெத�' இ�ப�N�றா	 தைல:ைற 

அரசா@கதா� தைட ெச�ய,ப�டன. அUவிதமான ஓைல2 =வ9க4 சில இட@களி� 

ெப�களா� உைல நH�(காக தH ைவ�( ெகாAத,ப�டன எ�'	 ெசா�வ���. இ,ப9 எ� 

:தி3:,பா�டனா6� வரவா� நாவித3க4 பல .திய சWைககைள;	 ெப�ைமகைள;	 

:(கிய�வைத;	 நிைறய ெச�வைத;	 ஈ�9(ெகா�9�+தேபா� எ� 

:தி3:,பா�டனா3 மயி3( க�களி� வழிேய =ர(/	 விய3ைவ நHைர( க��,ப��வத� 

Nல	 அ+நH6� மணதா� எ$,ப,ப�	 கனFகைள மா�றியைம(க :9;மா எ�ப� /றித 

:9வ�ற ஆரா�2சியி� ஈ�ப�9�+தா3. ஏ�கனேவ பிற3 உற(க�(/4 ஊ��F	 கைலைய( 

க�'(ெகா4ள அவ3 த� காைள, ப�வ	 :$வைத;	 ெசலவழிதி�+தாெர�' I'வா3க4. 

அ,ப�வ	 JராவிW	 அவ3 ஒ� ேகரள ந	Jதி6யி� வாஸ�யைத, ெப�ற சீடராக இ�+தா3. 

பிற,பா� நாவிதரான எ� :தி3:,பா�டனா3 த� /லதி�/ ம'(க,ப�9�+த 

சா8திர@கைள( க�'(ெகா�(கெவ�' வ3ணேபத@கைள �ற+த ஒ� ஆசாைன ேத9 த� 

/ர� உைட+த கால+ெதா��2 சில வ�ட@க4 வைர அவமான@கA(/	 தவ'கA(/	 

பய@கA(/மிைடேய அைல+� தி6+� கைடசியி� அேபத ஞானைத, .6+� ெகா4ளாத 

மனித, பிறவிகளா� ைபதிய(காரென�' ேகலி ெச�ய,ப�� நகரைத வி�� ெவளிேயறி 

மர@கA(/4 த�ைன மைறதப9 வாX+� ெகா�9�+த ந	Jதி6 ஒ�வைர( க��பி9� 

அவ6ட	 ஏ�கனேவ சீட3களாயி�+த இர�� பிராமண ;வ�கேளா� ேச3+� N�றாவ� 

சீடரானா3. இ+த இ�வ6� :தலாமவ3 ஒளிைய;	 மணைத;	 ெகா�� பா3(க :9யாத 

வ8�(களி� நிைறைய;	 எைடைய;	 கணி�2 ெசா�W	 ஆ�ற� வா�+தவ3.  

இர�டாமவ3 நக3+�ெகா�9�(/	 ஒ� ெபா�ளி� ேவகைத;	 திைசைய;	 ெகா�� அ� 

:�. எ�னவாக இ�+தெத�பைத;	 பி�. எ�னவாக மா'வத�காக அ,ப9 

நக3+�ெகா�9�(கிற� எ�பைத;	 அவதானி� விட வ�லவ3. எனிM	Iட பிற 

மனித3களி� கனFகைள, பா3(/	 கைல கா�ைட வி�� ெவளிேயற :9யாம� நா�/ 

ேப3கA(/ ம��ேம ெத6+த ரகசியமாக த� அதிசய@கைள அறிய( கா�9(ெகா�9�(/மா' 

விதி(க,ப�� வி�ட அவலைத எ�ணி( கல@கி(ெகா�9�+த எ� :தி3:,பா�டனா3 ஞானி 

என, .க$	 அ+த ந	Jதி6 கைடசியி� உய3/லதி� பிற+த த� ெப�ைண, பிற,பா� 

நாவிதரான எ� :தி3:,பா�டனா�(ேக தி�மண	 ெச�� ெகா�� வி�� �யர2 சகதி(/4 

த�ைன உயிேரா� .ைத�(ெகா�� மா��ேபாக :9F ெச�த த�ணதி� பிற3 கனFகைள, 

பா3(/	 கைலைய அறி+தவராக உலகிேலேய எ� :தி3:,பா�டனா3 ஒ�வ3 ம��ேம 

எEசியி�+தா3. அேதா� Iட கனFகேளா� ெந�@கிய ச	ப+த:4ளைவெய�' Iற,ப�ட 

வ3ம( கைலைய;	 வடெமாழிைய;	 அவ3 கசடற( க�' ேத3+தா3. ம�ற இ�வ6� ஒ�வ3 

த� ம�ற இ� சகா(கேளா�	 அ�வைரயி� க�ற விைதைய, ப(/வ	 அைட;	 :�ேப 

ப`�ைச ெச�� பா3(க எ�ணி /�வி�/ ெத6யாம� கா�ைட வி�� ெவளிேயறி நகரதி�/2 

ெச�' விைளயா�டாக ஒ� ேநாயாளியி� கனவி�/4 பிரேவசி(க :ைன+தேபா� 

ேநா�(I'கைள உ�டா(/	 ெக�ட கனFகளி� �3நா�றதிW	 =ழலி$,பிM4A	 சி(கி 

அத� உ(கிரைத தா@கி(ெகா4ள :9யாம� .திேபதலி�, ேபா� அைறையவி�� 



493 

 

ெவளிேய வ+த�	 அ+த அைற இ�+த நா�க�(/ மாளிைகயி� நா�காவ� அ�(கிலி�+� 

கீேழ /தி� த�ெகாைல ெச��ெகா��வி�டா3. இ�ெனா� சீட�	 அேதேபா�ற ப(/வம�ற 

பலவ Hனமான மேனா திடதா� அேத விதமான பாதி,.(/ உ4ளாகி நிைல/ைல+� சாமியாராக 

.�ணிய Jமியா	 காசி(/ ஓ9, ேபா�வி�டா3. அ@ேக கனFக4 அ�ட :9யாத காசியி� 

அட3+த வன, ப/திகA(/4 எ�'ேம ெவளிவர :9யாதப9 அவ3 த�ைன சிைற,ப�தி( 

ெகா��வி�டதாக அவைர, ப�றின ெச�திக4 கா�றி� உலவின. ஆனா� எ� 

:தி3:,பா�டனாேரா வ�ட@கA(/, பிற/ த� சகாைவ ேவெறா3 அச	பாவிதமான இடதி� 

த� மதியி�ைமயா� வலிய, ேபா�2 ச+தி� அத� Nலமாக த� வ HX2சிைய;	 

ேத9(ெகா�டா3. 

 

எ,ப9யி�+தாW	 அ,ேபா� அதாவ� எ� :தி3:,பா�டனா6� காலதி� பிற3 

உற(கதிM4 ./+� அவ3களி� கனFகைள( காO	 கைலயி� ேத32சி ெப�ற ஒேர ப�9த3 

அவேர எ�பதாகேவ உலக	 அறி+தி�+த�. அதனா� காைள,ப�வதி� ந�,ப/தியி� அவ3 

பிற+த ம�ணாகிய பைழய நகரதி�/ த� மைனவி;ட� தி�	ப வ+� ேச3+தேபா� அ,ப9 

வ�வத�/ :�ேப மைற+தி�+தாW	 விள(கி� இ�,. அத� பிரகாசதா� அறிய,ப�வைத, 

ேபால அவ�ைடய கீ3தி ெசா+த ேதசதவரா� ஏ�கனேவ உணர,ப��வி�ட�. அவ�ைடய 

ஆசாைன, ேபாலேவ அவைர;	 ைபதிய(காரென�' பாதி நகர	 மைறவாக, 

ேபசி(ெகா�9�+தேபாதிW	 ேமW	 அவ�ைடய பிர2சார@கA	 ெசய�கA	 

இ�ப�N�றா	 தைல:ைற ராஜM(/	Iட சம8தானதி� தைலவென�கிற :ைறயி� 

த3மச@கடைத( ெகா�தி�+த ேபாதிW	 பா�ேபதைத;	 திைணேபதைத;	 

பணேபதைத;	 வ3ணேபதைத;	 ஞானேபதைத;	 ெமாழிேபதைத;	 �ற+�வி�ட 

அவ�ைடய ஒளி அரசைவயி� பிற க�விமா�கA(கிைணயாக அவைர அம3தி, 

ெப�ைம,ப��	ப9 அவைன நி3ப+திதி�+த�. ம��ம�லாம� அர�மைன 

வளாகதி�/4ேளேய எ� :தி3:,பா�டனா�(ெக�' ஒ� தனி( /9யி�,.	 

ஒ�(க,ப�9�+த�. அர�மைன(/ ெவளிேய ெச�' சவர	 ெச�� ெபா�ள H�ட ேவ�9ய 

நிைலயி� ராஜ� அவைர வி�� ைவ(கவி�ைல. அவ�(ெக�' ஒ�(க,ப�9�+த சி' 

அர�மைன ேபா�ற அ+த இ�லதி� அவ3 த� மைலயாள ேதச� மைனவி;டM	 அவ4 

Nலமாக உ�டான வா6=கAடM	 பி�னாளி� /�வி� சாபதா� பழி(/ ஆளாகி அ@கி�+� 

விர�9ய9(க,ப�	 நா4 வைர ெசௗ(கியமாக த@கியி�+தா3. அரச /�	பைத2 

ேச3+தவ3கA(/ நாவித நிமித	 ம��ேம த� அைறைய வி�� ெவளிேய வ�வத�லாம� பிற 

சமய@களி� வ H�9M4 த� அைறயி� அம3+� தா� க�ற சா8திர@கைளெய�லா	 தி�	ப 

தி�	ப, ப9�	 பயி�சி ெச��	 .திய வழி:ைறகைள ஆரா�2சி ெச��ெகா�ேட இ�+தா3. 

அரசைவயி� அவ�(ெக�' இட,ப�9�+த ஆசன	 ெப�	பாலான சமய@களி� அவரா� 

நிர,ப,படாமேல இ�+தெத�பா3க4.  ெபா�வாக இ	மாதி6 அJ3வமான மனித3கேள எ,ேபா�	 

ஒ� தனியைற(/4 த@கைள;	 .ைத�(ெகா��வி�வ� எ@/	 நட(க( I9ய�தாேன. 

அவ3க4 அ9(க9 த@கைள;	 த@க4 க�விைய;	 ெவளி(கா�9(ெகா�� அவ�ைற2 
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சாதாரண( கா�சியா(கிவிட வி�	.வதி�ைல. அவ3கைள, ேபாலேவ எ� 

:தி3:,பா�டனா�	 பல ஆ2ச3யமான விைதகளி� ேத3+தவெர�ற மதி,ைப நிர	ப, 

ெப�றி�+தாேரெயாழிய அவ�ைற, பிற3 :� ேதைவய�ற ச+த3,ப@களி� ேகளி(ைக( 

Iதாக நிகXதி( கா�9, .கX ச	பாதி(க :ைன+தேதயி�ைல. அவ�(/4 கன�' 

ெகா�9�த அவ�ைடய விைதகளி� ம@காத தழ� அவ3 :கதி� எதிெராளித ஜாT 

வ�யேம அவ�(/, ேபா�மான கீ3திைய, ெப�' தர வ�லதா� இ�+த�. எைத;	 

எ@ேக;	 நிகXதி( கா�9 நிPபி(க :யலாம� அைற(/4ேளேய த�ைன, J�9(ெகா�� 

கால@கழி(/	 ஒ� நாவிதM(/ அரசைவயி� எ,ப9 இட	 இ�(க :9;ெமன பிற 

ஞானவா�க4 ேக4வி எ$,பியேபா� ராஜ� ெசா�னா�: ஒ� சிற+த வா4 வ HரM(/ சமாதான	 

கச,பான காலமாயி�(க :9யா�. ஒ� ந�ல ம��வM(/ ஆேரா(கியமான ம(க4 

எதி6களாயி�(க :9யா�. எ+த2 சிற+த க�விமாM	 த� விைதைய, பிரேயாகி�( 

/ண,ப��	 அளF(/ �(ககரமான 8திதியி� சகமனித� வ HX+�விட( Iடாெத�ேற 

வி�	.வா�. அேத சமயதி� அ,ப9,ப�ட ஒ� YXநிைலைய எ,ேபா�	 எதி3பா3� த� 

விைத ��,பி9� விடாதப9 அைத தH�9( ெகா�ேட;மி�,பா�. அ,ைபயா (அ�தா� எ� 

:தி3 :,பா�டனா6� ெபய3) இ+த அரசைவயி� எ,ேபா�	 இ�+�ெகா�ேடயி�(க 

ேவ��ெம�பத�ல எ� ஆைச. மாறாக அவ3 ேதைவ,ப�	 அJ3வமான த�ணெமா�றி� அவ3 

நம(/( கிைட(காத அ6ய ெபா�ளாக இ+நகரதிலி�+� ெதாைல+� ேபா�விட( Iடா�. அவ3 

ந	 அரசைவயி� இ�,பதா� ெப�ைம அவ�(க�ல நம(/தா� எ�' நா� உ@கA(/2 

ெசா�கிேற�. உ�ைமயி� விைதகைள அவ3 ெவளி(கா�ட :9யாத வ�ண	 

ஆேரா(கியமான ராTஜியெமா�ைற நா� ப6பாலி�(ெகா�9�(கிேறென�ப�தா� 

அவேரா�Iட எ�ைன;	 ெப�ைமெகா4ள2 ெச�� ெகா�9�(கிற�. 

 

B@/	 பிற மனித3கAைடய கனFகைள( காO	 த�Mைடய அJ3வமான விைதைய 

எ� :தி3 :,பா�டனா3 த� வாXநாளி� நா�ேக நா�/ ச+த3,ப@களி�தா� பிரேயாகிதா3. 

அ+த நா�/ ச+த3,ப@கAேம அவ3 வாX(ைகயி� நா�/ தி�,.:ைனகA(/( காரணமா� 

அைம+�வி�டன எ�' எ@க4 வ	சாவளி( கைத I'கிற�. :த� தடைவ த�Mட� அ+த( 

கைலைய( க�'(ெகா�9�+த ம�ற இ� சீட3கAட� ேச3+� ேபாதிய ப(/வ	 ெப'வத�/ 

:�ேப விைதைய ஒ� ேநாயாளியிட	 ப`�ைச ெச�� பா3(க :ய�ற அ+த �3பா(கியமான 

ச	பவ	. ந�லேவைளயாக எ� :தி3:,பா�டனா3 ேநாயாளியிட	 த� பிரேயாகைத 

�வ(கியேபா� கால	 பி�னிரF ச6+�ெகா�9�(/	 ேநரமாக( கட+�வி�டதா� 

B@கி(ெகா�9�+த ேநாயாளியி� கனFக4 த@க4 உ(கிரைத இழ+� அவ� உற(கேதா� 

உற(கமாக அமிX+� வ9+�ெகா�9�+தன. ம�ற இ�வைர;	 ேபாலேவ த� இளைம 

திமிராW	 க�வி2 ெச�(காW	 மிக, ெப�	 ஆபைத2 ச+தி(கவி�+த எ� 

:தி3:,பா�டனா3 அ�' ெத�வாதHனமாக அதிலி�+� த,பினா3. விஷய	 ெத6ய வ+தேபா� 

ந	Jதி6 அவ3 ேம� தனி,ப�ட வாஸல	 ெகா�9�+ததா� ம�ற இ�வைர;	 எ�ணி அளF 

கட+த �யரதிW	 எ� :தி3:,பா�டனா3 த,பிதைத எ�ணி ம�ட�ற மகிX2சியிW	 
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அைல(கழி(க,ப��வி�டா3. பிற3 அMமதியி�றி அவ3கAைடய B(க�(/4 dைழ+� 

கனFகைள,  பா3,ப� க�ன(ேகா� ைவ� தி��வத�/2 சமமான /�ற	 எ�' அவ3 எ� 

:தி3:,பா�டனாைர எ2ச6தா3. எ� :தி3:,பா�டனா6� மீதி�+த அளF கட+த அ�பா� 

அவைர அ	:ைற ம�னி� த� சீடராக ெதாட+� நH9(/	 வா�,ைப;	 அளிதாெர�' 

I'வ3. ஆனா� பல வ�ட@க4 கழி� ேவகதி� =ழ�ெவளியாகிய காைள, ப�வ	 :9+� 

விேவகதி� ந+தவனமாகிய ந�,பிராயதி�/4 பிரேவசித காலதி� மதிைய( ெக�த 

ஆைசயா� உ+த,ப�� /�வி� எ2ச6(ைகைய மற+� த� விைதைய எ� 

:தி3:,பா�டனா3 அவ3 மைனவி;	 /�வி� மகAமான எ� :தி3:,பா�9யி� 

B(கதிM4 அவரறியாம� பிரேயாகி�, பா3தேபா� /�வி� எ2ச6(ைக சாபமாக மாறி 

அவ6டமி�+� கைலைய அவ3 :�றாக மற+� ேபா/	ப9 பறி�( ெகா��வி�ட�. அ+த 

நா�காவ� பிரேயாகேம எ� :தி3:,பா�டனா3 த� இளைம :$வ�	 க�' ேத3+த 

அJ3வமான விைதயி� கைடசி பிரேயாகமாகF	 அைமய விதி(க,ப��வி�ட�. த�ைன 

தHராத பழி(/	 அவமானதி�/	 ஆளா(கவி�(/	 நா�காவ� பிரேயாகைத ேநா(கி தா� 

வி�	பினாW	 வி�	பாவி�டாW	 விதி த�ைன உ+திவிட,ேபாகிற� எ�பைத N�றாவ� 

பிரேயாகதி�ேபாேத எ� :தி3:,பா�டனா3 அறி+� ெகா�� வி�டேதாட�லாம� அைத, 

பலேப3 அறிய பகிர@கமாக2 ெசா�லி;	 ைவதா3. ேவ9(ைக எ�னெவ�றா� பல 

வ�ட@கA(/ :�ேப அழிFகA(/ விதி��வி�ட எ� :தி3:,பா�டனா6� அ+த 

�ரதி3Lட	 பி9த N�றாவ� பிரேயாக	 அவ3 அைத, பிரேயாகித காலதி� அழிவி� 

சமி(ைஞ ச�'மி�றி அவ�(/ உ4b6� ம��ம�லா� கட� கட+த நா�களிW	 ெப�	 

.கைழ ஈ�9( ெகா�,பதாகதா� வ+தைம+த�. காரண	 அ+த2 ச+த3,பதி� எ� :தி3 

:,பா�டனா3 க�'(ெகா�9�+த விைதயி� மக�வ	 ம��ம�லா� அவ�ைடய .தி 

சா�3ய:	 ஊகி(/	 திறைம;	Iட பள Hெரன ெவளி,ப�டன. கட� கட+த நா�களிலி�+�	 

அவ�(/ சீட3களா/	 வி�,ப�ட� ஆயிர(கண(கானவ3க4 அவ3 கால9யி� வ+� 

வி$	ப9யாக அ+த2 ச	பவ	 அைம+�வி�ட�. ஆனா� எ� :தி3:,பா�டனா3 அவ3க4 

யாைர;	 த� சீட3களாக வ6�(ெகா4ள :�வரவி�ைல. அ+த( கைலயி� தா� இ�M	 

Jரண�வ	 ெபறவி�ைல எ�' அவ3 நிைனதேத அத�/( காரண	. பிற�ைடய கனFகைள 

ெவ'	 பா3ைவயாளனாக எ�9 நி�' பா3�( ெகா�9�(/	 அளேவா� அவ3 அ,ேபா� 

தி�,தி அைடயாதவராக இ�+தா3. அவ3களி� B(க�4 ம��ம�லாம� கனFகA(/4A	 

ஊ��வி அ+த உலகி� விேனாத@கைள த� வி�,ப�(ேக�ப க��,ப��	 அளF(/ த� 

விைதயி� :�ேனற அவ3 வி�	பினா3. அ+த எ�ைலைய அவ�ைடய ஆசானான ேகரள 

ந	Jதி6;	 ெதா�9�(கவி�ைல. எனேவ அைத அைட+த பிறேக அ+த( கைலைய, பிற�(/ 

உபேதசி(/	 த/தி தன(/( ைகI�ெம�' அவ3 மனதி� வ6+�ெகா�9�+தா3. 

அதனா�தா� அவ3 ராஜM(/	 :(கிய8த3கA(/	 மழி(க2 ெச�W	 ேநர@கைள தவிர 

பிற சமய@களி� த� வா6=கைள த� மைனவியி� ெபா',பி� வி��வி�� அைற(/ 

ெவளிேய எ�லா வசதிகைள;	 ெச�� ெகா��வி�� அைறயிM4ேளேய எ+ேநர:	 த�ைன 

அைட�(ெகா�டவராகF	 அைத, ப�றி ேமW	 ேமW	 ஆரா�2சிக4 ெச��ெகா�ேட 

இ�,பவராகF	 இ�+தா3. N�றாவ� பிரேயாகதி�/, பிற/ அவ�ைடய .ற இ�,பி� 
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மா�ற	 ஏ�ப�டேதெயாழிய விைத ேம� அவ�(கி�+த அவள�ற ேவ�ைகைய அப6மிதமான 

ெச�வ:	 .க$	 /ைற(கேவா மா�றேவா :9யேவ இ�ைல. ெஜக, பிரசிதமான இ+த 

N�றாவ� பிரேயாகைத சாதியமா(கியெத�ற ெப�ைமைய ராஜ� மகளி� விேனாதமான 

ேநா� ெப�'( ெகா�ட�. அ+த ேநாேயா இ�ப�N�றா	 தைல:ைற ராஜனி� 

மன(/ைறயிலி�+� �வ@கிய�. 

 

பைழய நகரதி� அரச பார	ப6யதி� அைன� தைல:ைறகA	 அ�வைர அத� 

ஆ�வா6=களா� தைழ� வ+தன எ�' :�. ெசா�ேனன�லவா. எ� 

:தி3:,பா�டனா�(/ அர�மைனயி� இட@ெகா�த இ�ப�N�றாவ� தைல:ைறயி� 

:த� :தலாக சம8தானைத( க�9யாளெவ�' ஒ� ெப� வா6= வ+� பிற+த�. 

பி�காலதி� ெகாEச( கால	 ராஜ /�	பதி� ெபயைர அத� அதைன ஆ� வா6=கைள( 

கா�9W	 அதிக திறைமேயா�	 ப6ேவா�	 க�9( காதவெள�ற ெப�ைம அ+த, ெப� 

வா6=(/( கிைடதெத�ப� ெபா�யி�ைல. எனிM	 ெப� வா6சி� Nலமாக அரச 

/�	பதி� ேகாதிர( க�ணி அ'+�வி�ெம�' ராஜ�தா� �வ(கதி� மிகF	 

பய+�ேபாயி�+தா�. பி�னா� அ� உ�ைமயாகிவி�டெத�'	 ைவ�( ெகா4A@க4. 

ராஜதானியி� வ�ட@கA(/, பிற/ ேதா�றிய /ழ,ப:	 அபச/ன@கA	 பEச:	 அத� 

எ�ைல(/4 கலிகாலதி� அைடசW	 ெப� வா6= Nலமாக வைளசலைட+த ேகாதிர	 

ச6யான சட@/க4 Nல	 ேந3 ெச�ய,படாததா� விைள+தைவ எ�' பி�காலதி� 

கணிதவ3க4 உ��. அ� ந	 கைத(/	 கவன�(/	 ெவளியிலி�,பைவ. ஆனா� அ+த 

பயதாேலேய ராஜ� தன(/ ஒேர ஒ� ஆ�வா6= ேவ�9 த� இளைம( காலதி� வ H6ய	 

/ைற+ததாக2 சலி,.'	 ம��	 .திர காேமL9 யாக@க4 ெச��வ+தா�. அவMைடய 

ேசாக	 அ+த நா�களி� ப9,ப9யாக ப�(ைகயைறயிலி�+� ெவளிேய கசி+� அர�மைன 

தாXவார@கைள எ�9( கட+� வாச�ப9களி� வழி+� இற@கி நா� :$வ�	 நிர	பி N2=விட 

:9யாதப9 த�	பி( கிட+த�. ம(கA	 ம�னM(காக இர@கி அவ�(/ ஒ� ஆ� வா6= 

கிைட(க ேவ�9 தனிதனிேய அUவித யாக@கைள2 ெச�ய :�ப�டதி� எ� 

:தி3:,பா�டனா3 அ@ேக வாX+த காலதி� பைழய நகர	 :$(க யாக@களா� 

ஆசி3வதி(க,ப�ட ஆ� மகFகளா� நிர	பி வழி+தெத�' எ� ெகா4A, பா�டனா3 Nலமாக 

எ@கA(/2 ெசா�ல,ப�9�(கிற�. ஆனா� ச	8தானதி� இ�ப�N�றா	 

தைல:ைற(/ ஒ� ெப� வா6= ம��ேம எ@கA(/2 ெசா�ல,ப9�(கிற�. ஆனா� 

சம8தானதி� இ�ப�N�றா	 தைல:ைற((/ ஒ� ெப� வா6= ம��ேம கடFளா� 

அM(கிரகி(க,ப9�+ததா� ராஜM	 ம(கA	 ெச�த யாக@களா� ராஜ பர	பைர(/ ம��	 

பல� எ�F	 கி�டவி�ைல. இைத :�ேப எதி3பா3�தாேனா எ�னேவா ராஜM	 ஒ�ப(க	 

யாக@களிW	 தான த3ம@களிW	 காலைத;	 ெபா�ைள;	 விரய	 

ெச��ெகா�9�+தேபாதிW	 இ�ெனா� ப(க	 த� ெப�ைண இ�பதியிர�� 

ஆ�கA(/2 சமமான வலிைம;	 /ணவிேசஷ:	 க�வியறிF	 ெகா�டவளாக 

வள3,பத�/ எ�லா ஏ�பா�கைள;	 ெச��	 வ+தா�. இ+த ந	பி(ைகயி�ைமேய 
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அவMைடய யாக :ய�சிகளி� விய3த�(/ ஒ� காரண	 எ�'	 ெசா�Wபவ3க4 

இ�+தா3க4. ராஜனி� மன(/ைறைய ஈ� ெச�;	 வ�ண	 ஓேரா3 சமய	 அ,ப9( 

/ைற,ப��( ெகா�டேத மதியீன	 எ�' அவ3 உவைகேயா� சலி�( ெகா4A	 வைகயி� 

அ+த, ெப� ராஜ� பயி�'வி(க2 ெச�த சா8திர@க4 அைனைத;	 பிரமாதமாக( க�' 

ேத3+தா4. அ+த( காலதி� அவைள, ேபால ஆ�சி( கைலைய;	 ேபா3 சா8திர@கைள;	 

க�' ேத3+த மாMட, பிறவிக4 உலகதிேலேய ேவெற@/	 இ�(கவி�ைலெய�பா3க4. 

அ+த, ெப� எ� :தி3:,பா�டனா6டதி� வ3ம( கைலைய( க�'( ெகா4ள 

ஏ�பாடாகியி�+த�. வ3ம(கைல ��திய 8தன@கA	 அட@கிய /றி;	 ெகா�ட ெப� 

பிற,.(/ ஏ�ற கைலய�ல எ�'	 அத� dO(க@க4 பிற ேபா3 சா8திர@கைள, ேபால�லா� 

ெப� பைட,.(/ ேநெரதிரான அட@கிய மா3.	 ��திய /றி;	 ெகா�ட ஆ� உடலி� 

அைசFகA(/	 பிரேயாக�(/ெம�ேற ெபா�தி வ�	ப9 அைமய,ெப�றைவெய�'	 

Iறி எ� :தி3:,பா�டனா3 அைத அ+த, ெப�O(/( க�'தர :தலி� ம'�வி�டா3. 

ஆனாW	 ராஜனி� வ�.'தW	 அ+த, ெப�ணி� அட@காத ஆ3வ:	 அவ�ைற 

அவமான,ப�தலாகாெத�M	 கசிைவ அவ�4 கீறி வி��வி�ட�. ேவெறா� காரண:	 

அத�/ இ�+த�. ��ெவ�திய பிற/ :த�:தலாக ராஜ� மக4 த�:� சிLையயா/	 

ஆ3வ� எ� :தி3:,பா�டனா3 /றி,பி�	 அ+த ேநா� ராஜ� மக4 த� தி�மண வயைத 

எ�9ய ேபா� ஒ� விப`தமான ஆைசயாக அவளிடமி�+� ெவளி,ப�ட�. ஏ�கெனேவ ஆ� 

வா6= ஏ(கதா� ெநா+� ேபாயி�+த சம8தானாதிபதி அவAைடய ஆைசைய( ேக�� 

இ9;�ட நாக	 ேபாலாகிவி�டா�. அவைன உட� ேநா� ப�றி( ெகா�ட� :த�:தலாக 

அ,ேபா�தா�. அ+த2 சமய@களி� ராஜனி� மைனவிதா� மி/+த ைத6யேதா�	 

சமேயாசிதேதா�	 ெசய�ப�� ராTஜிய ப6பாலனைத;	 /�	ப, பிர2ைனகைள;	 

சமாளி� வ+தா4. உ�ைமயி� ெப�ணி� தி�மண, ேப2ைச :தலி� �வ(கிைவதவ4 

ராஜனி� மைனவிதா�. பதினா�கா	 வய� நட+� ெகா�9�+தேபா� ஆ�சி( கைலயிW	 

ேபா3(கைலயிW	 உலக நட,.களிW	 ராஜனி� ெப� க�'(ெகா4ள( I9ய பாடெம�' இனி 

எ�F	 இ�ைலெய�றாகிவி�டப9யா� அவA(/ தி�மண	 ெச�� ைவ�வி�வெத�' 

அ+த அ	ைமயா3 வி�	பினா3. ராஜ� Iட த� ெப�ணி� தி�மண விஷயமாக :தலி�  

யாெதா� :9ைவ;	 எ�(/	 வி�,ப	 இ�லாமலி�+தா�. இ�பதிர�� ஆ�கA(/ 

இைணயான ைத6ய:	 சாB3ய:	 அ�ள,ெப�ற அவMைடய ெப�O	 த� தி�மணதி� 

ஆ3வமி�லாதவளாகேவ த�ைன( கா�9( ெகா�9�+தா4. அ+த நிைலயி� ராஜனி� 

மைனவிேய இ�வ6ட:	 ேபசி ஒ� ெப� தி�மண	 ஆகாம� த� பதிைன+தா	 பிராயைத 

தா��வ� /லநாசைத விைளவி(/	 எ�பைத;	 எ��( Iறி இ�வைர;	 ச	மதி(க 

ைவதா4. த� ெப�ணி� கணவனா� ராஜ /�	பதி� ேகாதிர	 ��9(க,பட( I�ெம�' 

அ+த விஷயைத, ப�றி, ேபசேவ பய+�ெகா�9�+த ராஜM	 அைதவிட, ெப6ய பாவ	 ஒ� 

ெப�O(/ ேமா�ச�(/ ஒ,பான க�னி கழி;	 சட@ைக த�� நி'�வெத�' அறி+� 

த�ைன2 சமாதான,ப�தி(ெகா�டா�. ராஜனி� ெப�O	 த� தி�மண ஏ�பா��(/ 

தைடேய�	 Iறவி�ைல. ஆனா� தன(/ வா�(க, ேபாகிற கணவ� /PபியாகF	 

ேராகியாகF	 இ�(க ேவ��ெம�' அவ4 நிப+தைன விதிதா4. மதி d�பதிW	 
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மேனாதிடதிW	 இ�பதிர�� ஆ�கA(/ இைணயான ஆ�ற� வா�(க, ெப�ற, ெப� ஏ� 

இ,ப9, ேப=கிறா4 எ�ப�  யா�(/ேம .6யவி�ைல. இ�தா� ராஜ� மகைள பீ9த 

விேனாதமான ேநா�. அவேளா பிரமாதமான அழகி. அவAைடய ப2ைசெயாளி உமி$	 க�களி� 

ெஜாலி,. வ3ம(கைலயி� அ9,பைடைய தக3�வி�டெத�' எ� :தி3:,பா�டனா3 

.கX+� ேப=கிறா3. ராTய ப6பாலன	 மீதான ேநர9, பயி�சி(காக அவ4 த� த+ைத;ட� 

நா�9� பல ப/திகA(/, பயண	 ேபாவ���. அ+த( கால@களி� அவ4 உடலி� 

வாசைன;	 த�ைம;	 கா�றி� கல+�வி�டா� அ+த( கா�' நா�9� எ+த, ப/திகளி� 

ப��, பரFகி�றேதா அ+த, ப/திக4 மைழ இ�லாமேலேய :,ேபாக விைள2சW(/ N�' 

வ�ட@க4 தா(/,பி9(க வ�லைவயாக மாறின எ�பா3க4. அ+த, ெப�ணி� தி�F�வைத 

வைரய :9யாெத�' அர�மைன(/ வ�ைக த+த உலகி� தைல சிற+த ைச`கM	 

ைகவி6� வி�டப9யா� அவAைடய உ�வ,பட	 எைத;	 அர�மைன2 =வ3களி� மா�9 

ைவ(க :9யவி�ைல. பி�னாளி� நிைலைம சகஜமாகி யாF	 =பமாக :9+த பிற/ 

அவA(/ த/+த வரைன ேத9 பல ேதச@கA(/, .ற,ப��, ேபான B�வ3க4 த@க4 

ைகயி� அவளி� பா3ைவெயாளிைய;	 /ரைல;	 சிமிXகளி� அைட� எ��2 

ெச�றதாகF	 ெசா�Wவா3க4. அ+த, ெப�ணி� அழைக2 ெசா�W	 எ+த வசன:	 

மிைக,ப�த,ப�ட� அ�ல. ராஜனி� ெப�O(/ இைணேத9 பதினா' திைசகA(/ 

அM,ப,ப�டவ3க4 அUவா' அM,ப,ப�	:� அர�மைனயி� தைலசிற+த 

கவிஞ3களிட:	 உப�யாசக3களிட:	 அவ4 அழைக எ�� ெசா�ல, பயி�சி 

ெப�'(ெகா�டா3க4. வ3ணைனகளிW	 க��(கைதகளிW	 கல+� காலைத ஊ��வி 

வள3+� பிரகாசி�( ெகா�ேடயி�(கிற� அவ4 அழ/. அ,ப9,ப�ட அழ/4ள ராஜனி� மக4 

தன(/ வா�(கவி�(/	 கணவ� ேராகியாகF	 /PபியாகF	 இ�(க ேவ��ெம�' ஏ� 

வி�	.கிறா4 எ�' ராஜனி� மைனவி சகல சா8திர ப�9த3கAட� I9 விவாதிதா4. 

ராஜேனா வைளசW�ற ேகாதிரமாகவாவ� வள�	 வா�,., ெப�றி�+த பைழய நகரதி� 

ராTஜிய ப6பாலன	 வா6ேசயி�றி ��9(க,பட,ேபாகிற� எ�' த� ேநா�, ப�(ைகயி� 

.ர�� சதாச3வகால:	 .ல	பி( ெகா�ேடயி�+தா�. �வ(கதி� த� ெப�ணி� 

விேனாதமான ஆைசைய ராஜனி� மைனவி ச�ைட ெச�யவி�ைல. யUவனதி� .த	 .திய 

ரத	 பிற6ட	 அதி3ைவ;	 கவன(/வி,ைப;	 ஏ�ப��	 ெசய�கைள2 ெச�ய விைழவ� 

சகஜ	 எ�' அவ4 அைத ஒ�(கிவி�டா4. நா�காவ� தடைவயாக தி�மண, ேப2ைச எ�த 

ேபா�	 அ+த, ெப� த� நிப+தைனைய மா�றமி�றி :�ைவ(க :ைன+ததா� அவ4 

நடவ9(ைககைள( க�காணி(க ஆ�கைள நியமி� ைவதா4. அர�மைனயி� உ2சி 

அ�(கிலி�+த த� ப�(ைகயைற(/4 �யில, ேபா/	 ேநர	 வைர ராஜ� மக4 தHவிரமாக 

க�காணி(க,ப�டா4. ப�(ைகயைறயி� ப(க� அைறயி� அவA(/ �ைணயாக, 

ப��(ெகா4A	 ேதாழி;	Iட அ+நிய ஆடவ3 யாைர;	 நிசியி� எ+த2 சாமதிW	 

பா3(கவி�ைலெய�' சதிய	 ெச�தா4. எனேவ தி�மணைத ஒதி,ேபா�	 ரகசிய	 எ�F	 

த� ெப�ணி� ஆபதான ப�வைத, பாதி(கவி�ைலெய�' ராஜனி� மைனவி த�ைன 

ேத�றி(ெகா�டா4. ஆனா� அ� உ'தி,ப�ட�	 அவA(/	 ராஜனி� ேநா� த�ைன 

ெதா�றி(ெகா4ளலாெம�ற பய	 வ+�வி�ட�. பதிேனாறாவ� தடைவயாக தி�மண, ேப2ைச 
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எ�த, ேபா�	 ந	 ேபரழகி ச�'	 இர(கமி�றி த� நிப+தைனைய :� ைவ(க :�ப�ட ேபா� 

ேநா�, ப�(ைகயி� :னகி(ெகா�9�+த ராஜ� ெவளிேய ஓ9 வ+� அவAைடய க$ைத 

ெந6�( ெகா�'விட எதனிதா�. தா� /�ற	 ெச�யாதவெள�'	 /Pபி;	 ேராகி;மான 

எ+த ஆைண த� ெப�ேறா3க4 ைக கா�9னாW	 அவைன த� கணவென�' 

வ6�(ெகா4ள தயாராக தா� இ�,பதாகF	 அழகான ஆ�கைள( க�டா� ஏேனா 

காரணம�ற ஒ� /ம�ட� த� வயி�றிலி�+� க��,ப�த :9யாதப9 பீறி�� 

எ$கிறெத�'	 அத� காரண	 தன(ேக ெத6யவி�ைல எ�'	 அ+த, ெப� ெசா�லி அ$தா4. 

தா� கதிய�ற, ெப�ணாகி வி�டதாக( Iறி க�ணH3 வி�டா4. ராஜ பர	பைரயி� 

இ�ப�N�' தைல:ைறகளி� அ,ப9( க�ணH3 வி�� அ$தவ3 யா�	 இ�ைல. விஷய	 

அவA(/ மிக, பி6யமான ஒேர ஆ�மகனான எ� :தி3:,பா�டனா6� காைத எ��வத�/ 

:� ராஜனி� மைனவி த�னாலான எ�லா உபாய@கைள;	 ெச�� பா3�வி�9�+தா4. 

அ+த, ெப� பிற+த ந�சதிர:	 .Lபவதியான ந�சதிர:	 ம'ப9 .ர�9 பா3�( 

கணி(க,ப�டன. அ�.தமான அவ4 ஜாதகதி� ேதாஷெம�' ஒ� வழி,ேபா(க� 

ெசா�லிவி�டாW	 உடேன எ,ேபா�	 எ6+�ெகா�9�+த .திரகாேமL9 யாக ெந�,ேபா� 

ேதாஷ நிவ3தி(கான யாக ெந�,.	 N�ட,ப�� ெகா$+� வி�ெட6ய �வ@கிய�. 

.றவயமாக அவ4 உடலி� ேநாயி� எ+த அைடயாளைத;	 காண :9யாமW	 நித	பதி� 

ேராம2 =ழிகளிM4 ெவ�ணிறமா� அ� உைற+தி�+தைத  ஊகிதறி;	 

திறன�றவ3களா;மி�+த பல ேதச@களிலி�+� வரவைழ(க,ப�ட ைவதிய3க4 யாவ�	 

ைகவி6த பிற/ கைடசியாக அைனவ�	 எ� :தி3:,பா�டனா6� உதவிைய நா9 

வ�வத�/4 ராஜ� மைனவி பய+தப9ேய ெப�ணி� பதிைன+தா	 பிராய	 :9+�வி�ட�. 

 

மகளி� பிர2ைன ப�றி ேபசியைழ,பத�/ தைலைம ம+தி6ைய அM,பினா� அைத 

ம6யாைத( /ைறவாக அவ3 எ��( ெகா��விட( I�ெம�' அ+த தினதி� ராஜனி� 

மைனவிேய ேந6� எ� :தி3:,பா�டனா6� /9யி�,.(/ வ+தி�+தா3. அவ3 இ�லதி� 

தனியைற( கதF அவைர ெவளிைய அைழ� த�ட,ப�ட�	 ராஜ� மகளி� பதினாறா	 

பிராயைத �வ(கிய�மான அ+த நா4 அவ�ைடய அழிைவ �வ(கிைவத :த� 

நாAமா/ெம�' வ�ட@கA(/, பிற/ பிரசிதி ெப�ற இ+த( கைதைய எ$த, ./+த பலரா� 

அ+த நிகX2சி கணி(க,ப�டத�ேக�ப பி�னாளி� ேவ' பல காரண@களா� திைச மாறி, 

ேபா�வி�டாW@Iட �வ(கதி� எ� :தி3:,பா�டனா�ைடய .கX கட� கட+�	 பரவி 

நிைல ெபற( காரணமாயி�+த அைழ,பாக அ� அைம+�வி�ட� எ�ப� உ�ைமதா�. த� 

வாXநாளி� அத�/ :�.	 பி�.	 எ+த( காரணைத :�னி��	 அர�மைன வளாகைத 

தவிர ேவெற@/	 :கத6சனைத( கா�9ய�ளாத ராஜனி� மைனவி த� வ H�9� 

எ$+த�ளிய� தன(/	 த� /�	பதி�/	 ராஜ/�	ப	 ெச�த ம6யாைதகளிேலேய மிக, 

ெப6ய ம6யாைத எ�' ெத6வித எ� :தி3:,பா�டனா3 ராஜனி� ஆைண(காகேவா ராஜ� 

மைனவியி� பணிவி�காகேவா தன(/( கி�டவி�(/	 .க$(காகேவா இ�லாவி9M	Iட 

ராஜனி� ெப� த� பி6ய�(/6ய ஒேர சிLையெய�' Iறி ராஜ� மைனவி அைழத�	 
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உடேன .ற,ப�� வர உவைகேயா� ஒ�(ெகா�டா3. அ,ப9, .ற,ப��2 ெச�ற அவ3 ராஜ� 

மகளி� ப�(ைகயைறயிலி�+� அவளி� �3கனF(/( காரணமான .லிைய விர�9ய9த 

கைடசி நாைள;	 ேச3� ெமாத	 அ'பெத�� நா�க4 அவA(/ ைவதிய	 ெச�தா3 எ�' 

ெசா�ல,ப�கிற�. வ�ட@கA(/ :� அ+த, ெப� அறி:க,ப�த,ப�ட கணதிேலேய 

அவைள ��.'த, ேபா/	 ேநாைய( க��ெகா��வி�9�+தாரானாW@Iட எUவளF 

காதிரமான ேநாயாயி�+தாW	 அ� அமி3தைத உடேன �சி(க த/திய�ற� எM	 ைவதிய 

சா8திர விதி,ப9 எ� :தி3:,பா�டனா3 ச	பிரதாயமான :த� வழியிலி�+ேத த� 

ைவதியைத �வ(கினா3. அவ�ைடய பிரேயாகதா� அ�ேவ பலனளி�வி�ெம�'	 

அைனவ�	 எதி3பா3தா3க4. :த�வழி எ�ப� ஒ� ேநாயாளியி� உடலிM4 த@கி 

ேநா�(கி�மிகைள உ�பதி ெச�;	 �3மணதி� N�' வைககளி� மிக2 சாதாரணமான 

:த� வைகைய அO/	 ைவதிய :ைறயா/	. இைத Bயைவதிய, பிரேயாக	 

எ�பா3க4. இ+த :த� வைகயி� ேநாயாளியி� நா(கான� உட� உ',.களி� வழியாக 

ஊ��வி உ4ேள ஆ(கிரமிதி�(/	 �3மணதா� க��,ப�த, ப�கிற�. மைழயி� 

நைனவதா� /ளி3 =ர	 க�� பித�'	 ேநாயாளிக4 இ+த வைகயி� அட@/வ3. இ� ஒ� 

சாதாரண உதாரண	. இUவைகயிேலேய அைடயாள	 காண :9யாத ேநா�( கி�மிக4 

ேநாயாளியி� /ரW(/4 ./+� ெச�;	 மாய@க4 ப�லாயிர(கண(கானைவ உ��. 

இவ�'(கான ைவதியதி� அJ3வ Nலிைககளி� பிரேயாக:	 சில சமய	 ேநாயாளி(/ 

பதிலாக Nலிைககைள2 சைவ�2 சா,பி�	 ைவதிய6� N2=(கா�ைற ேநா�வா�,ப�டவ3 

=வாசிதW	 :(கிய, ப@கா�'கி�றன. ராஜனி� ெப�O(/ இUவைக ைவதிய	தா� 

:தலி� ெகா�(க,ப�ட�. ஆ�கA(ேக உ6ய வ3ம( கைலைய வW(கா�டாயமாக வி�	பி( 

க�'(ெகா�ட காலதி� அத� அடFகேளா� ஒ�, ேபாகாத ெப�Oடலி� ெம�நர	. 

ஏேதM	 பிறX+� நிைன,பத�/ ேந3மாறான வா3ைதகைள அவA(/4ளி�+� 

கிள,பிவி�கிறேதா எ�கிற ச+ேதகதி� அைத :ய�' பா3தா3 எ� :தி3:,பா�டனா3. 

இUவைக ைவதிய	 :,ப� N�' நா�க4 ெதாட3+� நட+த�. ராஜ� ெப�ணி� விேனாத 

வா3ைதக4 :த� வைக �3மணதா� விைள+தைவய�ல எ�' :9வான பிற/ 

இர�டாவ� வைகயான ஞாபகதிலி�+� /ரைல தா(/	 கி�மிக4 அவைள, பீ9தி�(க( 

I�ெம�ற கணி,பி� ேப6� N�' நா�க4 இைடெவளி(/, பிற/ அத�கான ைவதிய	 

�வ@கிய�. 

 

ரத ச	ப+த:4ள Nதாைதய6� �3மரண�(/ ஒ� வாசைன உ�ெட�ப� மா+தி`க 

சா8திரதி� அ9,பைட J3ண�வ	 ெபறாத சாவி� வாசைன சில தைல:ைறகேளM	 

காதி�+� பிற/ அழகிW	 அறிவிW	 J3ண�வ	 ெப�ற த� ச+ததிெயா�றா� 

dகர,ப�	ேபா� அைமதி;'ெம�பா3க4. ேராகியாகF	 /PபியாகF	 பிற+� இற+� ேபான 

ராஜ� ஒ�வ� ராஜ /�	பதி� N�றா	 தைல:ைறயி� பதி�N�' வ�ட@க4 

வாX+தி�+தா�. அ+த ராஜனி� மரணதி� மண	 நம� ேபரழகியி� ஞாபக�(/4 ./+� 

ஊ��விய(க( I�ெம�கிற ஊகதி� இர�டாவ� ைவதிய:ைற ேம�ெகா4ள,ப�ட�. 
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இUவைக ேநா�கைள உ�டா(/	 கி�மிக4தா� ஞாபகதி� ேநா�(கி�மிக4 எ�' 

அைழ(க,ப�கி�றன. இைவ ேநாயாளியி� அறிைவ ஒ� ெக�9யான நH3 வைளய	 ேபால2 

=�றி2 YX+� ெகா4கி�றன. இ	மாதி6 ஞாபகதி� வைளய�(/4 சி(கி( ெகா�ட 

ேநாயாளியி� /ர� Nலமாக உடன9யாகF	 பிற/ .ற ேதா�றதிR� ெகாEச	 

ெகாEசமாகF	 அ+த( கி�மிக4 த�Mைடய பைழய திட வ9ைவ அைட+� வி�கி�றன. 

அதாவ� ஞாபகமா� உ�./+த கி�மிக4 மீ��	 கட+த காலைத ேநாயாளியி� க�:�ேன 

நிகXத �வ@கிவி�கி�றன. நிகXகாலைத, பா3ைவயிலி�+� மைற� வி�கி�றன. 

ஞாபகதி� ேநா�( கி�மிக4 உ�./	 வழிகைள;	 அவ�றி� ேபா(/கைள;	 அவ�ேறா� 

மயி3(க�கA(/ உ4ள ெதாட3ைப;	 அறி+தவ�	 ேத3+த நாவித�மான எ� 

:தி3:,பா�டனா3 ராஜ� மகளி� I+தலி� dனி, ப/திைய;	 கா� மட�களி� மைறவி� 

=��� ெகா�9�(/	 மயி3(க�ைறகைள;	 இட� .ற@ைகயி� ேம� அ�	பியி�+த 

ேராமBவிகைள;	 கத6� எ��வி�டா3. சில உ(கிரமான ரகசிய ம+திர உ2சாடன@க4 

NலமாகF	 அJ3வ2 ெச9 வைககைள எ6,பதாW�டா/	 ெந9யி� NலமாகF	 

ேநாயாளியி� அறிைவ2 =�றி வைள�(ெகா�9�(/	 ஞாபக வைளயைத( கைர(க 

ேவ�9யி�(கிற�. சில க9னமான ைவதிய :ைறகளி� பிரேயாக:	 ேதைவ,படலா	. 

ஆனா� ராஜ� ெப�O(/ ஏ�ப�9�+த� அUவைக ேநாய�ல எ�ப� �வ(கதிலி�+ேத எ� 

:தி3:,பா�டனா�(/ ெத6ய வ+தி�+ததா� க9னமான வழிகைள அவ3 

:ய�சி(கவி�ைல. ச+ேதக நிவ3தி(காக சில ப`�சா3த :ைறகைள( ைகயா�� பா3� 

ஞாபகதி� ேநா�(கி�மிக4 இ�(/	 தடய	 எ�F	 இ�ைலஎ��பைத 

ெத6+�ெகா�டபி� அவ3 அ+த, ெப�ணி� கனFகைள பா3தறிவைத தவிர ேவ' 

வழியி�ைல எ�M	 :9F(/ வ+தா3. இர�டா	 வைக ைவதியதி� ேமW	 இ�பதிர�� 

நா�க4 கட+� ேபாயி�+தன.  :த� இர�� வைக, ப6ேசாதைனகளா� மிகF	 கைள�, 

ேபாயி�+த ெப� மீ��	 த� இய�பான கனFகைள( காண �வ@/	 திட	 ெப'வத�/ ஒ� 

வார காலமா/	 எ�'	 அ+த ஏ$ நா�கA(/4 த�ைன;	 ஆயத,ப�தி(ெகா4ள 

அவகாச	 ேதைவ,ப�கிறெத�'	 Iறி ஐ	பெத�� நா�கA(/, பிற/ எ� 

:தி3:,பா�டனா3 த� தனியைற(/ தி�	பி வ+தா3. அ+த ஒ� வார கால:	 அவ3 பி�, 

பி9தவ3 ேபால நட+� ெகா�டா3 எ�' அவ3 மைனவி த� வா6=க4 Nலமாக எ@கA(/2 

ெசா�கிறா3. அ+த ஒ� வாரகால:	 அவ3 பி�,பி9தவ3 ேபாலேவதா� நட+�ெகா�டா3. 

அர�மைனயிலி�+� தி�	பி வ+த அ�' த� தனியைற(/4 dைழ+தவ3 ம'ப9 எ�டா	 நா4 

அர�மைன(/( கிள	பி2 ெச�W	 வைர த� அைறைய வி�� ெவளிேய வரேவயி�ைல. 

சா,பிடேவா நிய கட�கைள நிைறேவ�றி( ெகா4ளேவா :ைனயF	 இ�ைல. நா� 

அைறயிM4 dைழவைத அவ3 த�(கவி�ைல. ஆனா� ஒ� வாரகாலதி� ஒேர ஒ� 

ேக4விைய தவிர ேவெறைத;	 அவ3 எ�னிட	 ேக�கவி�ைல. அவ3 தா� க�ற ஏ�கைள 

மீ��	 :தலிலி�+� ப9(க �வ@கியி�+தா3. அைவ பர�களிலி�+� சி' Bரலா� 

எ+ேநர:	 அவ3ேம� உதி3+த வ�ணேம இ�+தன. அவேரா மைழயிW	 பனியிW	 சதா 

நைன+� வா�பவ3 ேபால அத� ெபாழிவி� ந�@கி( ெகா�ேடயி�+தா3. யா3 யா�ைடய 

கனFகைள எ+த2 YXநிைலயிW	 பா3(க( Iடா� எ�கிற பாட,ப/தியி� ப(க@கைள அவ3 
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விடாம� தி�	ப தி�	ப, .ர�9, பா3�(ெகா�9�+தா3. அவ3 நடவ9(ைகக4 என(/ ஒேர 

சமயதி� அர�மைன விBஷகைன;	 அரச /�ைவ;	 நிைனF(/( ெகா�� வ+தன. அவ3 

த� அைற(/4ேளேய அ+த ஏ$ நா�கA(/4 /'(/	 ெந�(/மாக Nவாயிர	 ேயாசைன 

Bர	 நட+தி�,பா3. ஏழாயிர	 தடைவகளாவ� /றி,பி�ட அ+த, பாட, ப/திைய, ப9தி�,பா3. 

எனிM	 யUவன, ப�வதிலி�(/	 ஒ� க�னி, ெப�ணி� கனFகைள, பா3(கலாமா 

Iடாதா எ�ப� ப�றி அவரா� ெதளிவான ஒ� :9F(/ வர :9யவி�ைல. கைடசியி� த� 

க�வியி� ெப�ைமயிW	 த� ேமதைமயி� ஆழதிWேம ந	பி(ைகய�', ேபானவராக அவ3 

அ+த( ேக4விைய ப9,பறிவ�ற எ�னிட	 ேக�/	 அளF(/ ப6தாப�(/6யவராக 

ஆகிவி�டா3. அதனா� த� பா�9யதி� B�ைம ெக�� வி�ெம�' அவ3 மிகF	 

பய+�ேபாயி�+தா3. ச	ேபாக�(/ ஒ,பான ரகசிய த�ைம;	 ேவக:	 வாசைன;:ைடய 

ஒ� யUவன, ெப�ணி� கனFகைள அவ4 ச	மதமி�+தாW	 ைவதியதி� 

ெபா��ேடெய�றாW	 பா3,ப� சா8திர நியதி(/�ப�ட�தானா எ�' ேக�� அவ3 ஒ� 

/ழ+ைதைய, ேபா� எ� :� கதறிய$தேபா� ப� இள	 ெப�கA(/ :� நி3வாணமாக 

நி'தி ைவ(க,ப��வி�டைத, ேபால அவ�ைடய ஆஜாMபா/வான உட� இர�ட9 

உயரமாக( /'கி, ேபாயி�+தைத, பா3ேத�. ஆனா� அ+த( ேக4வி(/ எ�னாW	 பதி� 

ெசா�ல :9யவி�ைல. கைடசி வைர அ+த( /ழ,ப�டேனேயதா� அவ3 அர�மைன(/, 

.ற,ப�� ெச�றா3. அ+த விைதைய( க�'(ெகா�டேத /�றெம�' :த� :தலாக அ�' 

அவ3 த�ைனேய சபி�(ெகா�டைத;	 நா� ேக�ேட�. ெத�வைத ெதா$� சமாதான, 

ப�தி( ெகா4வைத தவிர ேவெற+த வழி;	 எ@கA(/ ெத6யவி�ைல. 

 

ஆனா� ெத�வாதHனமாக அைன�	 ந�லப9யாகேவ நட+� :9+த�. N�' நா�க4 

கழி� கைர கட+த .கைழ, ெப�' த+த ெவ�றி;டM	 அத�/ ேமலாக த� பா�9யதி� 

B�ைம கள@க,ப��விடவி�ைலெய�ற நி	மதி;டM	 எ� :தி3:,பா�டனா3 த� 

தனியைற(/ தி�	பி வ+தாெர�ப�ட� இ+த( கைத :9வைடகிற�. ெசா�லெவாணாத மன( 

கிேலச�ட� :த� நா4 இரF அ�வைர ஆ� வாைடேய ப�9ராத ராஜ� மகளி� 

ப�(ைகயைற(/4 அவ4 கனFகைள( க�டறி;	 நிமிதமாக உ4ேள dைழ+த எ� 

:தி3:,பா�டனா3 ம'நா4 காைல அைற( கதைவ திற+�ெகா�� ெவளிேய வ+தேபா� 

ெதளிF	 அைமதி;	 தH3(க:	 அவ3 :கதி� /9 ெகா�9�+தன எ�' அவைர, 

பா3தவ3க4 விய+தா3க4. இர�டா	 நா4 இரF ராஜனி� ெப�O(/ �ைணயாக எ,ேபா�	 

ப�(ைகயைற;ட� இைண(க,ப�9�(/	 சிறிய அைறெயா�றி� ப��(ெகா4A	 அவ4 

ேதாழி(/, பதிலாக தா� ப��(ெகா4ள வி�	.வதாக( Iறினா3 எ� :தி3:,பா�டனா3. 

பல�(/ இ� ச+ேதகைத;	 ராஜ /�	ப	 அவமான,ப�த,ப�வதான உண3ைவ;	 

ெகா�ததா	. ஆனா� அவ�ைடய விேநாதமான ேபா(/கைள;	 ஞான :தி32சிைய;	 மன, 

ப(/வைத;	 ந�கறி+த ராஜனி� மைனவி அத�/	 உடேன ஒ,.த� அளி�வி�டா4. 

எனேவ இர�டா	 நாளிரF ராஜனி� ெப� அவAைடய ப�(ைகயைறயிW	 எ� 

:தி3:,பா�டனா3 அேதா� இைண+த கதFகள�ற அ�த அைறயி� திைர2சீைல மைற,பி� 
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பி�ேன;	 ப��(ெகா4ள( கழி+த�. ம'நா4 காைல ப�(ைகயைறயிலி�+� ராஜனி� ெப� 

விழிெத$	 :�ேப எ$+� ெவளிேய வ+�வி�ட எ� :தி3:,பா�டனா3 ைவதிய	 

:9+�வி�டெத�' அறிவிதா3. அவ�ைடய அ�.தைத ேந6� பா3� அறிவத�ெக�' 

கட� கட+�	 வ+தி�+த ஆ3வல3க4 அவ3 :கைத :�ென,ேபா�	 பா3�, 

பழகியிராததா� ேப�வைகேயா� ெவ9�2 சிதறிய அவ3 சி6,பி� மி�ன� தா(கி க�கைள 

இழ+� நா� தி�	பினா3க4. N�றா	 நா4 காைலயி� அ,ப9 ெவளிேய வ+த எ� 

:தி3:,பா�டனா3 ராஜ� மைனவியிட	 .லி ேவ�ைட(கான  பாதி ஆயத@கேளா� ஒ� 

இ�ப� ேப3 N�றா	 நா4 இரF த�ேனா� ராஜ� ெப�ணி� ப�(ைகயைறயி� த@க 

அMமதி� வி�டா� ம�+�	 தயாராகி வி�ெம�'	 Iறினா3. தி�மணமாகாத ெப�ணி� 

ப�(ைகயைறயிM4 அ+நிய ஆ�க4 dைழவ� ேகாதிர	 பிறXவைத விட, ெப6ய 

பாவெம�' ராஜ� .ல	பினா�. பி�னாளி� எ� :தி3:,பா�டனாைர அ9ேயா� ெவ'(க 

தைல,ப�ட ராஜ� மைனவிேயா அ+த ேநரதி� த� ெப�ணி� ேநா� தHர எ�F	 ெச�வத�/ 

ஆயதமாக இ�+தா4. ேமW	 பாவ நிவ3திெய�' ராஜைன தி�,தி ெச�வத�காக ெப�ணி� 

தக,பM	 அ�' இரF ெப�ணி� ப�(ைகயைறயி� த@கி(ெகா4ளலாெம�'	 :9F 

ெச�ய,ப�ட�. ஆக ராஜ� மகளி� ேநா� Iட இ�பதிர�� ஆ�கA(/2 சமமான வ�லைம 

உைடயதா� இ�+தெத�' பார	ப3ய( கைதக4 அவைள, ப�றி ேவ9(ைகயா� 

/றி,பி�வ���. ைவதிய	 :9வைட+� எ� :தி3:,பா�டனா3 த� /9யி�,.(/( 

கிள	ப அMமதி ேகா6 ராஜ� :� நி�றேபா� இர�� நா�க4 அைற(/4 நட+த� எ�ன 

எ�பைத அைனவ�(/	 ெத6ய2 ெசா�Wமா' ராஜ� மைனவி அவைர ேவ�9(ெகா�டா4. 

அ� த� கடைமெய�பைத ஒ�(ெகா�ட எ� :தி3:,பா�டனா3 ஆனா� ைவதிய	 Jரண 

பலனளிதி�(கிறதா எ�பைத, பா3(/	 :� அத� வழி:ைறகைள விவ6,ப� விைதயி� 

த3மமாகா� எ�பதா� அவ3கைள2 சில தின@க4 ெபா'தி�(/	ப9 ேவ�9(ெகா�� த� 

இ�,பிட	 வ+� ேச3+தா3. ப�(ைகயைற(/4ளி�+� ெவளி,ப�ட .லிைய, பா3� நHயா எ�' 

ேக�� மய@கி வி$+த ராஜனி� ெப� அதி32சியிலி�+�	 த� கனFகளிலி�+�	 வி�ப�� 

மீ��	 த� பைழய ெபாலிைவ எ�9 வி�டாெள�பைத எ$பதியிர�டா	 நா4 

பெதா�பதாவ� தடைவயாக அவAைடய தி�மணைத, ப�றி அவ4 தா� ேபசியேபா� 

அழகிய ஆ�கைள, ப�றி அ,ப9 ெவளி,பைடயாக, ேப=	 ேநர@களி� த�ைன ெவ�க:	 

ச+ேதாஷ:	 பி9தா��வதாக அவ4 Iறியதாக ராஜ� மைனவி Nலமாக ெத6+�ெகா�ட 

பிறேக த� விைத;	 Zக:	 த(க பலைன அளி�வி�டன எ�' தி�,தியைட+த எ� 

:தி3:,பா�டனா3 நட+த நிகX2சிகைள அர�மைன;	 நா�	 அறிய2 ெசா�வத�/ 

ஒ�(ெகா�� மீ��	 அர�மைன(/ ம6யாைதகAட� அைழ� வர,ப�� உ6ய 

ஆசனதி� அம3த,ப�டா3. அத�/ :�பாகேவ எ� :தி3:,பா�டனா6� ைவதிய	 

:9F�ற N�றா	 நாளிரவி� ராஜ� த� மைனவியிட:	 இ�M	 சில நா�களி� 

ெகாைலவாA(/ இைரயாகி மாளவி�(கிற இ�ப� ேவட3/ல ஆ�க4 த@க4 

மைனவிகளிட:	 உறவின3களிட:	 அ�ைட அயலா3களிட:	 அ+த இரவி� வியத/ 

அMபவைத( Iறி அத�/ :+ைதய இர�� நா�களி� நிகX2சிகைள( ேக�டறி;	 

ஆ3வைத, ேபரவாவாக வள3�வி�9�+தா3க4. அவ3க4 த@க4 க�பைன(/	 கைத 
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ெசா�W	 திறைம(/	 ேக�பவ3களி� ஆ3வ�(/	 ஏ�ப( I�9;	 /ைற�	 

வ3ணைனகளா� அல@க6�	 த@க4 அMபவ@கைள2 ெசா�லியேபா� ஒேர அMபவ	 

தனிதனி( கைதகளாக உ�வ	 ெப�' அ+த நாளிலி�+ேத இ�ப� இரFகளி� இ�ப� 

சாமா�ய3களி� சாகஸ@கெள�ற வா�ெமாழி( I��( கைத,பாடலாக நா�� ம(களிைடேய 

.ழ@கி, பரவ �வ@கிய�. ஒUெவா� கைதயிW	 அைத2 ெசா�னவனி� ரகசிய 

ஆைசகA(ேக�ப அ+த இரவி� ஒUெவா� அ	ச	 பிரதானமாக ெவளி �ல@கிய�. ஒ� 

கைதயி� ராஜ� மக4 அத� கதாநாயகியாக இ�+தாெள�றா� இ�ெனா� கைதயி� அவைள, 

ப�றின பிர8தாபேம இ�லாதி�+த�. அத�/, பதிலாக ெகா	பிைச( க�விெயா�றி� 

�ைளைய மா+தளிெரன நிைன� அதிேலேய �யி�' இைசயா� மாறி, பற+�ேபான 

ெபா�வ�� ஒ�' கைதயி� பிரதானமான பாதிரமா� மாறிய�. இ�ெனா� கைதயி� அைத 

ெகா	பிைச க�	 .லிெயா�ைற( கா�' ெவளியி� வைர+� அத�/ உயி3 த+த�. .திதாக 

தி�மண	 ெச�� ெகா�ட ேவடெனா�வ� :ழவிைசயி� உ2சப�ச அதி3விRேட கிள3+த த� 

.�மைனவியி� 8ப6சFண3F பீறிட2 ெச�த =(கிலதி� கைதைய அவAட� தனிேய ேபசி, 

பகி3+�ெகா�டா�. ராஜனி� அர�மைன ஒ� ேவட� கைதயி� ெப�@காடாக மாறிய�. அதி� 

அவ� �ரதிய வில@/ JFலகிெல@/	 காண( கிைட(காத ெபா�னிற, .4ளிகைள த� 

உடலிW	 ேக�க( கிைட(காத �யரைத த� /ரலிW	 ெகா�9�+த�.  அவ� அைத 

அ	ெபறி+� ெகா�வத�/, பதிலாக J3வ ெஜ�மதி� அ� தானாகF	 தா� அ�வாகF	 

இ�+த கைதைய உர(க( Iறி த� இ�,பி� கன�'ெகா�9�+த காயைத( கா�9( 

ெகா�றா�. இற+தபி� அ+த விேனாத வில@/ ராஜனா� மாறிய�. வன	 மீ��	 

அர�மைனயாகF	 நிஜ ராஜ� தானாகF	 மாற அவ� த� வ H� வ+� ேச3+தா�. நிைற+த 

ம(க� ெச�வைத, ெப�றி�+த :திய ேவடெனா�வனி� கைதயி� இளவரசியி� 

ப�(ைகயைறைய நிைற� வழி+த இைசயா� அவMைடய ெப�ம(க4 மாறி, 

பற+�ெகா�9�+தா3க4. அவ3கA(கான இைணயிைசைய ேத92 ெச�ல அவ3கAைடய 

சேகாதர3க4 ப�(ைகயைற விதானைத த@க4 தக,பனி� தைலைமயி� :ழவினா� 

பறிெதறி+தா3க4. ெப�ம(கA(கான ;வ�க4 அவ3கைள ேத9 ெவ/ விைரவிேலேய வர 

இ�(கிறா3க4. சில கைதகளி� ெநளி;	 பா	.கைள சைடயாக அ4ளி, ேபா��(ெகா�ட 

கடF4 ஒ�வ3 அ+த இரைவ பிரபEசதி� கால ெவளியிலி�+� தனிேய பி6� மீ��	 

உலகி� :த� நானாக, பைட(கிறா3. அவ3 எ� :தி3:,பா�டனாராகேவ இ�(க ேவ��	. 

ஏெனனி� அ+த( கடF4 வேயாதிகம�றவராக இ�+தா3. ேவ' சில கைதகளி� மைழ( 

காலதி� ெம�ேசாகைத க�@ேகாைடயிW	 உ�வா(/	 ம+திர(காரனாக ராஜM	 

கா�'�வமான ேதவைதயாக ராஜனி� மகA	 ேதா�றி அைலகிறா3க4. பி�னாளி� இ+த( 

கைதக4 யாராW	 பாட,பட( Iடாெத�' அரசாைணயா� (ராஜனி� 

வி�,பதி�ெகதிராகதா�) தைட ெச�ய,ப�ட ேபா� அைத மீறி, பா�பவ3களி� ேம� ெகாைல 

வாA(/ இைரயாகி மா�ட இ�ப� ேவட3/ல ஆ�களி� ஆவிக4 கவி+� 

அர�மைனவாசிகளி� க�கA(/ த��,படா வ�ண	 அவ3களி� உ�வ@கைள மாயமா� 

மைற�விட �வ@கியதா� நகரதி� ேம� வ H=	 கா�றி� எ,ேபா�	 கல+� 

ஒலி�(ெகா�ேடயி�+த பா�ேவா3 .ல,படாத அ+த மாய, பாட� வ6கைள எ,ப9 
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அழி,பெத�' ெத6யாம� கைடசியி� அவ�ைற( /ழ,பி அைல(கழி(/	 த+திர�ட� 

அர�மைன( கவிஞ3கைள( ெகா�� அேத வா�ெமாழி( கைதகளி� இ�ப� வ Hர3கைள;	 அரச 

வ	சதி� இ�ப� தைல:ைற ம�ன3களாகF	 அவ3க4 ப@ேக�ற அ+த ஒ�ைற இரைவ 

ெந9ய கால இைடெவளிகளா� பி6(க,ப�ட இ�ப� தைல:ைறகளி� தனிதனி 

இரFகளாகF	 தனிதனி ராஜ�களி� சாகஸ@களாகF	 மா�றி சம8தானதி� 

அதிகாரJ3வமான பாட�2 =வ9யா(கி ேகாவி�களிW	 ெபா� ம�டப@களிW	 உர(க, 

ப9,பத�/ ராஜ� மைனவி ஏ�பா� ெச�தா4. இர�� விதமாக2 ெசா�ல,ப�	 இ,ப9,ப�ட 

ஒ�ைற( கைதகA(/ எனேவ பைழய நகரதி� பEசேம இ�லாதி�+த�. இ� ஒ� .றமி�(க, 

எ� :தி3:,பா�டா6� ஏ�பா�9�ப9 இ�ப� ேவட3கAட� அ+த இரவி� நிகXFகளி� ப@/ 

ெகா�ட ராஜ� த� மைனவி(/2 ெசா�லியதாக2 ெசா�W	 கைத இ,ப9யாக இ�(கிற�: 

 

:�. எதைனேயா தடைவக4 நா� உன(/2 ெசா�லியி�,பதனா� ராண H .லி 

ேவ�ைடைய, ப�றி உன(/	 ந�றாக ெத6+தி�(/	. .லி ேவ�ைடயி� இர�� ப/திக4 

உ��. க�கA(/, .ல,படாம� .த�(/4 ப�@கியி�(/	 .லிைய மைறவிலி�+� 

ெவளிேய ெகா�� வ�வ� ேவ�ைடயி� :த� ப/தி. மைறவிலி�+� பா�+� ெவளி,ப�	 

மி�கைத �ரதி;	 அேதா� ேமாதி;	 ஆ;த@களா� ேவ�ைடயா�வ� இர�டா	 ப/தி. 

இர�டா	 ப/திையவிட :த�ப/தி :(கியமான�	 .ல�களி� I3ைமைய அதிக	 

ேவ��வ�மான ஒ�றாக இ�(/	. த�M�வைத மைற�( ெகா�9�(/	 .லிைய 

க�:� .ல,ப��வ� எ�ப� அதைன =லபம�ல. அத�/, பா3ைவ d�பைத விடF	 

dக3F d�ப	 அதிகமாக ேதைவ,ப�கிற�. .லியி� உடலிலி�+� எ$	 பிரேயக 

வாசைனயைலக4 கா�றி� கல+� வ�வைத ைவேத அ� எUவளF Bரதி� எ+த திைச(/ 

:க	 கா�9, .த3களிM4 ப��( கிட(கிற� எ�பைத2 ெசா�W	 அசாதிய திறைம 

மி(கவ3க4 :த� ப/தியி� ப@ேக�கிறா3க4. .லிைய ெவளி,ப�த ெகா	. :ர= :ழF 

ஜ�ைட ேபா�ற வாதிய@கைள ஒ� /றி,பி�ட Bரதிலி�+� அ+த இடைத2 =�றி 

வைள� நி�றப9 இைச� கானகைதேய அவ3க4 அதிர2 ெச�வா3க4. ஆனா� .லி 

உடலளவி� க	பீர:	 வWF	 ெகா�ட மி�கமானாW	 மிகF	 ெம�ைமயான இதய	 

ெகா�ட பிராணி. I�� :ழ(கதி� ஒ� மாதிைரயளF கன	 I9னாW	 அதி32சியி� அ� 

த� மைறவிடதி� உ�கா3+தி�(/	 நிைலயிேலேய இதய	 ெவ9� இற+� ேபா� 

விட(I�	. பிற/ .லிேவ�ைடெய�கிற வ Hர விைளயா��(/	 அ3தமி�லாம� ேபா� 

வி�மாதலா� .லிைய உ+தி வி�வத�ெக�ேற இ��( க�ட,ப�ட சில பிரேயக பாட�கைள;	 

:ழ(க@கைள;	 இைச,பதி� தனி,பயி�சி ெப�றவ3க4 சில3 ேவ�ைட( /$வி� சிற,பிட	 

ெப'வா3க4. ேவ�ைட(கான  சிற,. அைழ,.கைள தவி3� ம�ற ேநர@களி� 

நகரதவ3கேளா� ஒ�டாம� நா�9� எ�ைலேயாரமாக இ�M	 அழி(க,படாம� வள3+� 

ெசழிதி�(/	 வனா+திரதி� அJ3வமான மி�க@களி� ேதாைல( ெகா�� க�ட,ப�ட 

Iடார@கA(/4 த@கைள மைறதப9 வாX+� வ�	 ேவ��வ ஜாதியின�(/2 

ெசா+தமானைவ ந�சதிரவாஸிகளி� கலவி எ�M	 ெபா�, ெபயரா� அைழ(க,ப�கிற இ+த, 
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பாட� ெதா/திக4. இ+த ேவ��வ ஜாதி ஆ�களி� இ�ப� ேப3கைளதா� ந	 அர�மைன 

நாவித�	 மகா ஞானி;மான அ,ைபயா அ�' இரF ந	 ெப�ணி� ப�(ைகயைற வாசலி� 

பி�னிரவி� N�றா	 ஜாம	 �வ@/	 வைர நி'தி ைவதி�+தா3. அவ3கேளா� ேச3+� 

நாM	 ெவளியிேலேய நி'தி ைவ(க,ப�9�+ேத�. ராஜ� எ�கிற ம6யாைதைய அ,ைபயா 

என(/( ெகா�(கவி�ைல எ�கிற ஆத@க	 அ,ேபா� எ� மனைத :4ளாக( /தி( 

கிழி�(ெகா�9�+தெத�ப� உ�ைமதா�. அைத நா� ெவ�கேதா� ஒ�(ெகா4கிேற�. 

அ,ைபயா மாதிர	 இளவரசி ப�(ைகயைற(/4 dைழ+தேபா� அவAடேனேய தாM	 உ4ேள 

dைழ+�ெகா��வி�டா3. dைழ+�ெகா��வி�டா3 எ�' ெசா�வைத விட dைழ+� த�ைன 

மைற�(ெகா�� வி�டாெர�' ெசா�வேத ெபா�தமாக இ�(/	. ேச9,ெப� வழ(கமாக, 

ப��(ெகா4ள( I9ய இளவரசியி� ப�(ைகயைறைய ஒ�9னா� ேபாலி�(/	 

இைண,பைறயி� ப�(ைகயி� தா� ப�தி�,ப� ேபால ேதா�ற	 த�	ப9 

தைலயைணகைள ைவ� ஒ� உ�வைத உ�� ப�ணிவி�� மீ��	 ெவளிேய வ+� அவ3 

இளவரசியி� ப�(ைகய�ேக அம3+� ெகா�டதாக அைன�	 :9+த பிற/ எ�னிட	 

Iறினா3. பி�னிரவி� N�றா	 ஜாம	 �வ@/	ேபா� அத�கான மணி நக6� ைமயதி� 

அ9ப�	 சத	 ேக�டFட� I�9ைசைய ஒலிதப9 உ�.ற	 தாளிட,படாத ப�(ைகயைற( 

கதைவ திற+� ெகா�� அவ3க4 உ4ேள dைழ+� ஒலி,பைத நி'தி விடாம� இைண,பைற 

வாசைல ஒ�9 இட� .ற ஓரமாக நி�' ெகா4ள ேவ��ெம�ப� அ,ைபயாவி� க�டைள. 

இரவி� அைமதிேயா�	 ஒ� மி�கதி� இதய�9,ேபா�	 ஒேர சமயதி� இைய+� 

ேபா/	ப9யாக I�9ைச ெவளி,ப��( ெகா�9�(க ேவ��ெம�'	 அவ3 வ�.'தி2 

ெசா�லியி�+தா3. அைற(/ ெவளிேய கா�( ெகா�9�+தவ3க4 அைனவ�	 அ+த ேநரதி� 

அட@கிய /ரலி� ந�சதிரவாஸிகளி� கலவி எ�கிற பாடலி� வ6கைள, பா9, பழகி;	 

வாதிய@களி� =திைய தH�9;	 மிக தHவிரமாக பயி�சி ெச��ெகா�ேட இ�+தா3க4. 

அ,ைபயாவி� தி�ட	 எUவளF ேயாசி�, பா3தாW	 எ� ஊகதி�/ அ,பா�ப�டதாக 

இ�+ததா� ேயாசி,பைத வி�� வி�� ேவட3களி� பாட� பயி�சியி� மீ� எ� கவனைத, 

பதிதப9 நா� ெபா$ைத( கழி�( ெகா�9�+ேத�. :�. பல தடைவக4 .லி ேவ�ைட(காக 

அவ3கAட� நா� வன, ப/திகA(/ ெச�றி�(கிேற�. ெவ'	 ஊைள ஒலிகைள;	 .6யாத 

வா3ைத( க�ணிகைள( ெகா�ட பாட� வ6கைள;	 எ$,.வத�லாம� அவ3க4 இைத 

இதைன சிரமெம��( ெகா�� பயி�சி ெச�வா3கெள�ப� என(/ ெத6யேவ ெத6யா�. .லி 

இ�(/மிடைத2 =�றி அைரவ�டமாக ெதாைலவி� YX+� ெகா�� அவ3க4 

ஒலிெய$,.	ேபா� எ� கவனெம�லா	 மைறவிடதிலி�+� .லி பாயவி�(/	 திைசயி� 

மீ�	 த�ணதி� மீ�	 பதி+� கிட(/	. ெவ�டெவளியி� கா6யா3தமாக ெவளி,ப�� பிற/ 

கா�ேறா� கல+� ேபா/	 ஒ� :ர�� ஒலி ெதா/,. எ�கிற எ�ணதா� நா� ஒ�ேபா�	 

அ+த இைச(/ அதிக :(கிய�வ	 ெகா��( கவனி�( ேக�டதி�ைல. அ� எUவளF 

மகதான தவ' எ�பைத நா� உண3+� ெகா4A	 ச+த3,ப:	 அ+த இரவி� என(/( 

கி�9ய�. யஜூ3 ேவததி� ேவ�ைட(கான  உ2சாடன@க4 ராண H அவ3கAைடய ஊைளகளிW	 

சீX(ைககளிW	 ெகா	.( க�விகளிM4A	 ஏ�கனேவ ஒளி+� ெகா�9�+த�. சி'ெந�,பி� 

வா�ட,ப�� விைர,ேபறி( ெகா�9�+த அ+த( க�விகA(/4ளி�+� அUவ,ேபா� 
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ஒதிைகயாக அதி3+� ெகா�9�+த� ந	 ெப� த� அர@ேக�றதி�ேபா� வாசித 

யாழிைசைய, ேபால மனைத �யரதி� ேதா�(/	 ச@கீதமி�ைல. மாறாக அரவி� 

விஷைத, ேபால அைத த� ெசவியா� தH�9யவMைடய .ல�களி� நிறைத கண, 

ெபா$தி� மா�'வ�. இ9ைய ஊ�9 வி�டைத, ேபால( ேக�பM(/4ளி�(/	 ராஜஸைத, 

பிழி+ெத�,பதாக இ�(/	 அ+த விேனாதமான ச@கீத	. அ+த இைச(/2 ெசவிம�(/	 க	பீர	 

மி�க@கA(/	 அ=ர3கA(/	தா� வா�(க( I�ெம�' யாேரM	 ெசா�னா� அைத 

உ�ைமெய�' நH ந	பலா	. 

 

நாெனா� அ=ரனி�ைல எ�பைத ெதளிவாக2 ெசா�வைத, ேபால பி�னிரவி� 

N�றா	 ஜாம	 �வ@/வைத அறிவி(/	 மணிேயாைச நக6� மதிய மணி( I�9லி�+� 

இ�தய	 பிள+� ேபா/	 வ�ண	 உர� எ$,ப, ப�ட கணதி� அ,ைபயா ெசா�னப9 

தH�ட,ப�ட பாட�கைள;	 இைச( க�விகைள;	 :ழ(கியவாேற ப�(ைகயைறயி� 

கதFகைள திற+� ெகா�� இ�ப� ேவட3கA	 உ4ேள dைழ+தா3க4. அவ3க4 பி�ேன 

நாM	 இ�பதிேயாராவ� ஆளாக அைற(/4 dைழ+ேத�. திற(க,ப�ட அைற வாசலி� 

வழியாக நா@க4 dைழவத�/ :�ேப உ4ேள பா�+� பா�+த ேவகதிேலேய அைறயி� 

விதானைத( க�ணிைம(/	 ேநர�(/4 எ�9 ெதா��வி��, .ற,ப�ட இடதி�ேக 

தி�	ப வ+� வி�ட ந�சதிரவாஸிகளி� கலவி எM	 பாடலி� :த� 8வர �O(/ அ+த( 

கணதி� இைச( க�விகளிலி�+� .ற,ப��( ெகா�9�+த அ�த �O(ைக அ+தரதி� 

ேமாதியதா� இைச ெதாட3 சிதறி ெவ�'( I2சலாக உதி3+�விழ, ேபாகிறெத�' நா� 

நிைனதத�/ மாறாக அ+தரதி� ேமாதிய 8வர@களி� .ண32சியிலி�+� அைறயிM4 

ஜனி� வானவி�லி� பிரகாசைத;	 வ3ண ஜால@கைள;	 ஒத ெஜாலி,.ட� 

இ@/ம@/மாக உ��� தி6+த மிக அ�.தமான .த	 .திய ஒலி( ேகாள@களி� ஒ�மித 

பிரகாச	 அைறயி� ஒUெவா� அOவிW	 ப��, ப�லாயிர(கண(கான தH,ெபாறிகளாக 

சிதறிய9த�. தைரயிலி�+� ெதாட3+� .ற,ப�� வ+� ெகா�9�+த இைச �O(/க4 

விதானதி� ேமாதி ெதாட3+� தி�	பி வ+�ெகா�9�+த அத�/ :+ைதய �O(/களி� 

எதிெராலி;ட� இைய+� இUவாறாக அைற :$வைத;	 தா@க :9யாத லய2 Y�டா� 

இள(கியதா� இளகி வி6வைடய �வ@கிய ெபா�4கAடM4 ஒ� சி' நக( கீறலி� Iட 

ெவ9� வி�	ப9 =வ3க4 மிக ெம�லிய தகடாக மாறி(ெகா�9�(க கா�றைடத 

ேதா�ைபைய, ேபால அைற;	 நாலா ப(க@களிW	 உ,பி, ெப6தாகி(ெகா�ேட ேபான�. 

அல@கார சாதன@கA	 :க	 பா3(/	 பளி@கா9;	 /9நH3( ேகா,ைபகA	 இலவ	 

பEசைடத ெமைத வி6,.கA	 :�ைடவிள(/கA	 இனிய கனFகைள அ�A	 கடFள3 

தி�F�வ@கA	 இளவரசியி� பயி�சி(ெக�' பதி(க,ப�9�+த யா$	 வ Hைண;	 அ+த 

பிர	மா�டமான இைசைய உ�ெகா�� வி	மி, .ைட�(ெகா�9�+தன. அைவ யாF	 

உ4ள Hட�ற ெவ�', ேபா3ைவகளாக மாறிவி�9�+தைத நா� எ� க�களா� க�� 

அதிசய,ப�ேட�. ெவ,பதா� இளகி எைடைய இழ+த அதைன ெபா��கA	 அ@ேக அ+தர 

ெவளியி� உ��� அைல+� ெகா�9�+த இைச( /மிழிகேளா� ேச3+� ெம�வாக, பற+� 
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ெச�ல �9தன. நா� ஓ9, ேபா� இளவரசி� ப�(ைகய�ேக ெச�' க�9லி� கா�கைள  எ� 

வல� காலா� =�றி வைளதப9 நி�'ெகா�ேட�. அUவளFதா� எ�னா� ெச�ய :9+த�. 

கனவிW	 நிைன�, பா3திராத அ+த மேகா�னதமான I�9ைச விைளவித ஆன+த:	 

ச�னத:	 அளF கட+த பீதி;	 எ�ைன எ�னிலி�+ேத பி6�( ெகாEச	 ெகாEசமாக 

மீள:9யாத ெதாைலF(/4 உ+தி( ெகா�� ெச�றன. ஒளியாகF	 வாசைனயாகF	 

ஒலியாகF	 எ�M4 இற@கி( ெகா�ேடயி�+த இைச எ�ைன நH+த ெத6யாம� த�ணH6� 

வி$+தவைன, ேபால .ர�9 எ��( ெகா�9�+த�. அ+த நிைல ேமW	 ெகாEச ேநர	 

நH9தி�+தி�(/ேமயானா� ராண H இ+த( கைதைய இ@ேக உன(/2 ெசா�ல இ,ேபா� நா� 

இ�+தி�(க மா�ேட�. வி6ச� காண �வ@கியி�+த அைறயி� விதான	 வழிேய ெந�,பி� 

நா(ைக, ேபால லாவக�டM	 வி�,ப�டM	 நா� இ+த, JதFடWடேன வானேமகி, 

ேபாயி�+தி�,ேப�. எ� உடைல எ� க��,பா��(/4 ைவ�( ெகா4ள :9யவி�ைல 

எ�கிற ெவ�க	 ேவ' அ,ேபா� எ�ைன, பி�@கி எ��( ெகா�9�+த�. ஏென�றா� ஒலி, 

பிரவாகதி� அ+த, பா�2சலி� ஒ� ��	. ேபால அ@ேக அ,ப9 அைல(கழி(க,ப��( 

ெகா�9�+தவ� அ,ேபா� நா� ம��	தா�. அைற :$வைத;	 தைலகீழாக மா�றி, 

ேபா�9�+த அ+த மாெப�	 பாட� அைத இைச�(ெகா�9�+தவ3கைள;	 

அ,ைபயாைவ;	 ந	 ெப�ைண;	 ஒ� சிறி�	 பாதி(கவி�ைல. வாசி�(ெகா�9�+த 

இ�ப� ேபைர;	 க�� நா� ஆ2ச6ய,படவி�ைல. இைண,பைற வாசலி� ெவளி,.றமாக 

இட�.ற2 =வ�றி� வ6ைசயாகF	 இைச(க வசதியாகF	 சா�+� :�ைக, பதிதப9 

அவ3க4 த@க4 கடைமைய ச6வர2 ெச��ெகா�9�+தா3க4. அவ3கேள அ+த அ�.ததி� 

சி�L9க3தா(க4. வ�ணமயமான இைச( ேகாள@களி� /Bகல:	 ெப�(க:	 சாF	 

ம'பிற,.	 அவ3களி� விர� dனியி� அைசவி�தா� நிைலெகா�9�+த�. ஆகேவ அவ3க4 

தா@கேள வ�ண,ப+�களாக மா'	 வ�ண	 இைசயிM4 த@கைள இழ+� விட :9யா�. 

அ,ைபயாைவ( க��	 நா� ஆ2ச3ய, படவி�ைல. அவ3 ந	 ெப� மல3+தி�+த 

ச,பரமEசதி� ம'.ற விளி	பி� ைகைய ஊ�றியப9 இைண,பைற வாசைல ஊ��விய 

பா3ைவ;ட� அைசயாம� நி�' ெகா�9�+தா3. அவேர அ+த ம+திர இைச,பி� காரண க3தா. 

அைத விE=	 எ�ண�ற விேனாத@கைள, பா3தவ3. சாதி,பவ3. =ழ�' ெகா�9�+த 

YழW(/4 வி$+� விடாம� அவரா� த�ைன எ,ேபா�	 பி6ேத நி'தி( ெகா��விட 

:9;ெம�ப� எதி3பா3(க(I9ய ஒ�'தா�. 

 

நா� ஆ2ச3ய,ப�ட� ராண H ந	 ெப�ைண( க��தா�. அவ4 த� B(கதிலி�+� 

விழிெத$+� ப�(ைகயி� மீேத ச	மண	 இ�� அம3+தி�+தா4. அவ4 :கதி� திணறலி� 

ேரைககேளா தி�(கிடலி� சிதறேலா சிறி�	 காண,படவி�ைல. மாறாக அவ4 த� 

நயன@கைள;	 நாசிைய;	 ந�/ உய3தி வி6� ந�சதிரவாஸிகளி� கலவிெயாலிைய;	 

அத� ெம�லிய கா��, J மணைத;	 ஆX+� =வாசி�( ெகா�9�+தா4. அவ4 :க	 

மகிX2சியி� விகசி�, ேபாயி�+த� (அவ4 மா3. இைசயி� லயேதா� இைய+� வி	மி 

தணி+� ெகா�9�+த�). நாேனா பாதி இைசயி� விேனாததிW	 பாதி ந	 ெப�ணி� இ+த 
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நிைலயிWமாக2 சி(கி திணறி( ெகா�9�+ேத�. அவ4 அ,ேபா� எ�ைன;	 

அ,ைபயாைவ;	 ஒ� ெபா��டாக மதி� எ$+� நி�' ம6யாைத ெகா�(கவி�ைல. எ@க4 

ப(க	 :கைத தி�,பF	 இ�ைல. ெசா�ல,ேபானா� நா@கA	 வாதிய( /$F	 அ@ேக 

நி�' ெகா�9�+த பிர(ைஞேய அவA(/ இ�ைல. அைறைய நிர,பி த�	பி( ெகா�9�+த 

இைச �க4களி� .ண32சிேயா�	 வ�ண( ேகாள@களி� பிற,ேபா�	 அவ�றி� 

அைலேவா�	 /Bகலேதா�	 அவAைடய விழிக4 ம��	 நிைல ெகா4ளாம� ேமாதி;	 

பிற+�	 அைல+�	 �9�( ெகா�9�+தன. ஒ� சாதாரண மாMட, பிறவியா� தாள :9யாத 

ஆன+த, ெபாழிைவ ெவ/ சாதாரணமாக ெம�' தி�'ெகா�9�+த ந	 ெப�ணி� 

அசாதியமான :க,ெபாலிைவ( க�� ெப�	 பீதி எ�ைன, பீ9�( ெகா�� வி�ட�. 

நக3வலதி�/ அ�லாம� ேவ�ைட(ெக�' நா� அவைள ஒ� ேபா�	 கானகதி� ப(க	 

அைழ�2 ெச�றேத கிைடயா�. சி'ெப� வனவில@/களி� உ(கிரைத;	 உட� 

மணைத;	 ேந6� பா3� அMபவி(/	 மன, ப(/வ	 அவA(/ இ�M	 ைகI9யி�(கா� 

எ�ப� எ� எ�ண	. அ�.தமான அ+த இரF(/, பிற/	 இ,ேபா� இைத உன(/2 

ெசா�லி(ெகா�9�(/	 இ+த(  கண	 வைர(/	 இ+த எ�ணைத எ�னா� மா�றி( ெகா4ள 

:9யவி�ைல. ேவ�ைடயி� ேபா� ம��ேம இைச(க,ப�	 ந�சதிரவாஸிகளி�  கலவி 

:தலிய பாட�களி� ெதா/,ைப அவ4 அத�/ :�. ேக�9�(க வா�,ேப இ�ைல. ஆனா� 

அவேளா ஒUெவா� நாA	 த� ப�(ைகயைறயி� ேவ�ைட இைச நிகX2சி ஒ�ைற தன(ெகன 

நிகX+த ஏ�பா� ெச��ெகா�� அைத எ,ேபா�	 அMபவி�( ெகா�9�,பவைள, ேபா�ற 

இைசFடM	 பழ(க2 சாயWடM	 காண,ப�டா4. இத� ம3மைத அ,ைபயாவா� ம��	 

தா� விள(க :9;	. அவ4 உயி�ட�தா� இ�(கிறாளா எ�கிற ெப�த ச+ேதக	 எ�M4 

சாைர,பா	. ேபால வ$(கி( ெகா�9ற@கி வயி�றி� =��� வாைலய9த�. /ழ,பமான 

இ+த உண3Fகளிலி�+� நா� வி�ப�� நிதானி�(ெகா4A	 :�ேப அ+த அதிசய 

நாடகதி� அ�த கா�சி;	 �வ@கிவி�ட�. இைண,பைற வாசலி� ெதா@கி( ெகா�9�+த 

திைர2 சீைலைய, பிள+�ெகா�� ெவளிேய வ+த� ஒ� வ6,.லி. அ� ப�(ைகயைற2 

=வ�றி� ஓரமாகேவ ெம�வாக நட+� அ@கி�+த ெபா��கைள ஊ�'வி( கட+� ெச�' 

அைறயி� சாளரைத அைட+த�. சாளரதி� வழியாக அத� ெவளி,.றமி(க ேவ,பமரதி� 

உ2சி( கிைள(/ தாவி பிற கிைளகளி� வழியாக மரதிலி�+� கீழிற@கி நிலெவாளியி� 

மித,பைத, ேபா� ந+தவன, .�களி� ேமலாக, பாரவி விைர+� காணாம� ேபான�. .லி எ@க4 

க�களி� ெத�ப�ட :த� வினா9யிலி�+� �வ@கி அ'ப� விநா9க4 அவகாசதி�/4 இ� 

நட+� :9+�வி�ட�. அேதா� அ+த இரவி� விேனாத நிகX2சிகA	 :9F(/ வ+� வி�டன. 

பிற/ இைச,பவ3க4 இைச,பைத நி'தி(ெகா4A	ப9 அ,ைபயா ைகைய உய3தி2 

ைசைகயா� அறிவிதா3. ெப�கி( ெகா�9�+த ச@கீத	 நி�'ேபான�	 அைறயிM4 

பிரகாசி�( ெகா�9�+த வ�ண( ேகாள@க4 உைட+� கைர+தன. அைற;	 பிற 

ெபா��கA	 தத	 இய�பான உ�வதி�/ மிக ேவகமாக2 =�@கி மீ�டன. இைம(/	 

ேநர�(/4 நா� க�ெணதிேர  க�� ெகா�9�+த அ�.த@களைன�	 எ�'	 அ@ேக 

நட+தி�(கேவ இ�ைல எ�பைத, ேபால அைறயி� சாதாரண�வ	 தி�	பியி�+த�. .லி 

தாவி2 ெச�ற சாளரதி� வழியாக அ,ேபா� மிக2 =க+தமான கா�' அைன�	 =பமாக 
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:9+தைத அறிவி(/	 விததி� உ4ேள dைழ+த�. நா@க4 அைனவ�	 மய@கி, 

ப�(ைகயி� �வ�� வி$+தி�+த ந	 ெப�ைண2 =�றி2 YX+�ெகா�ேடா	. இைண,பைற 

வாசலி� .லி ெவளி,ப�ட த�ணமான� என(களித அதி32சியிலி�+� நா� அ,ேபா�	 

இ,ேபா�	 மீ��	 வ+� விடவி�ைல. உ�ைமைய2 ெசா�Wவதானா� ச�'	 எதி3பாராத 

ந	ப�க6ய அ�ேபா�ற Yழலிலி�+� .லி ஒ�' ெவளி,பட, ேபாவைத அ@ேக வாசி�( 

ெகா�9�+த ேவ�ைட(கார3கேள எதி3பா3(கவி�ைல. அ� எ@க4 க� :�ேன ேதா�றிய 

கணதி� அதி32சியா� இைசயி� லய,பிச/ ஏ�ப�� வி�	 அபாயைத தவி3(க அவ3க4 

க�	 :ய�சி எ��(ெகா�9�+தா3க4. இைசயி� க�ணிக4 இய�பாக, பி6+� தளர 

இ�(/	 த�ணதி� அத� ஒ$@/ கைலவ� ெவளிேய வ+� நி�/	 .லியி� இதய�9,ைப 

நி'திவி�	 எ�' அவ3க4 :�னிW	 பிரமாதமாக வாசிததி� இைச அத� உ2ச( க�டைத 

அ,ேபா� எ�9யி�+த�. அ,ைபயாைவ, ப�றி நா� ெசா�ல ேவ�9யதி�ைல. அவ3 :கதி� 

எதி3பாராத எைத;	 அ@ேக காO	 சலன	 ஒ� சிறி�	 ஏ�ப�9�(கவி�ைல. .லி 

அைறவாசலி� ெத�ப�ட கணதி� அவ3 த� பா3ைவைய ந	 ெப�ணி� ேம� பதிய 

ைவதி�,பைத( க�ேட�. ஒ� க�	 வனவில@ைக :�ென,ேபா�	 ேந�(/ேந3 

ச+திதிராத ந	 ெப� .லிைய, பா3த�	 வ H6�� ஆதரவாக, ப�'வத�காக எ� ைககைள 

அவ4 ேதா4கA(/ நக3திேன�. அ,ைபயா அைத த� க�ணைச,பா� த�� 

நி'திவி�டா3. பிற/ நா� பத�றமைடய ேதைவயி�ைல எ�' ெசா�வைத, ேபா�ற 

பாவைனயி� அவ3 எ�ைன, பா3�2 சி6(கF	 ெச�தா3. 

 

பிற/தா� ராண H ந	 ெப� .லிைய, பா3� :�ேப அறி:கமான பாவ:	 அளவ�ற 

�யர:	 நிைற+த :க�ட� நHயா எ�' தாX+த /ரலி� ேக�டா4. அ,ேபா� 

:ழ@கி(ெகா�9�+த இைச �9,பி� அதைன ஆரவாரதி�கிைடயிW	 அ+த 

வா3ைதகைள ெதளிவாக( ேக�க :9+த�. எ�னா� எ� கா�கைள ந	ப :9யவி�ைல. ஒ� 

மனிதனிட	 ேப=வ� ேபால அதைன =வாதHனமாக ந	 ெப� எ� க� :�ேன ஒ� மி�கதிட	 

ேப=வைத எ�னா� ந	பாமW	 இ�(க :9யவி�ைல. இளவரசி அ+த( ேக4விைய( 

ேக�டபிற/ சாளரைத ேநா(கி, .லி ெச�Wவைதேய ெதாட3+� ெவறி�, பா3�( 

ெகா�9�+தா4. நா� ேம�ெகா�� .லி ந	 ெப�ணிட	 மனிதனி� ெமாழியி� ேபச( 

I�ெம�'	 எதி3 பா3�(ெகா�� நி�றி�+ேத�. ஆனா� அ�.த@களி� இ�,. 

திேரதா;கேதா� தH3+� ேபா�வி�டப9யா� அதி3Lடவசமாகேவா �ரதி3Lடவசமாகேவா நா� 

எதி3பா3தப9 எ�F	 நட+� எ� இதய�9,ைப நி'தி விடவி�ைல. .லி க�களிலி�+� 

மைற+த பிற/ ந	 ெப� த� க�கைள தி�,தி;ட� N9( ெகா�� மிக அைமதி;டM	 

ேசா3FடM	 Jமாைலயி� நளினேதா� ப�(ைகயி� சா�+தா4. அ,ைபயா அவA(/ 

மய(க�(/6ய சாதாரண சிகி2ைசைய அளி� :9த பி� நா@க4 ப�(ைகயைறைய வி�� 

ெவளிேய வ+ேதா	 எ�' த� கைதைய :9தா3 ராஜ�. இUவிதமாகேவ அ+த இரவி� 

ச	பவ@க4 ேமW	 இ�ப� வைகயான கைதகளாக ேவட3களி� NலமாகF	 வி6+� 

பரவியதா� எ� :தி3 :,பா�டனா3 எ$பைத+தா	 நா4 அர�மைன(/ தி�	பி வ+தேபா� 
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தா@க:9யாத ஜன( I�ட	 அர�மைன வாயிைல ெந�(கிய9�(ெகா�9�+ததாக( Iற( 

ேக�9�(கிேற�. N�' நா�கA(/ :�ேப அவ3 அர�மைன(/ வ�ைக தர, ேபா/	 

நாைள( ேக�� ெத6+�ெகா�ட அ�ைட சம8தானவாசிக4 க��2 ேசா�' N�ைடகAட� 

மா�� வ�9களி� சா6சா6யாக வ+� சம8தானதி� சாைலகைள;	 வி�திகைள;	 

ேதா�ட@கைள;	 நிர,பி வி�டா3களா	. ேமW	 ஏ$ நா�கA(/ :�பாகேவ அய� 

ேதச@களிலி�+� கைழ( Iதா9கA	 வியாபா6கA	 நடன நா�9ய( கைல வ�Wன3கA	 

ேவசிகA	 உ4b3 பி2ைச(கா6கA	 வ+� ராஜதானிைய ஆ(கிரமி�(ெகா�9�+தா3களா	. 

எ@/	 எ+த ேநரதிW	 Y6யனி� பிரகாசைத விE=	 வ�ண விள(/க4 

பிரகாசி�(ெகா�ேடயி�+ததா� அ+த( கால@களி� எ+த கவிஞM	 நிலைவ, பா3� 

கவிைத எ$த :9யாம� ேபா� வி�டெத�'	 அதனா� அUவளF அமளி(கிைடயி� 

கவியர@க@க4 மாதிரேம ெவறி2ேசா9, ேபாயி�+தன எ�'	 எ� பா�டனா3 தா� 

ேக4வி,ப�டைத மிைகயி�றி எ@கA(/2 ெசா�Wவா3. த� மக4 /ணமைட+தைத( 

ெகா�டா�	 விததிW	 பிற ேதசதி� ராஜ/மார3கைள அர�மைன(/ அைழ(/	 

விததிW	 வ+� /வி+த ஜன@கைள ெகௗரவி(/	 விததிW	 ராஜ/�	பதி� சா3பாக 

பலவிதமான ேகளி(ைக நிகX2சிகA	 தினச6 அ�னதான:	 பிரேயக வி�தி;பசார@கA	 

ஏ�பா� ெச�ய,ப�9�+தன. இதைன ேகளி(ைககளிW	 ப@/ெகா4ள எ� 

:தி3:,பா�டனா6� மைலயாள ேதச� மைனவி;	 அவ3த	 இர�� ஆ� ம(கA	 ஒ� 

ெப�O	 ஆக நா�வ�	 சிற,. வி�+தின3களாக அர�மைன(/ அைழ(க,ப�9�+தா3க4. 

(இ+த, ெப�தா� வ�ட@கA(/, பிற/ ெசா+த ேதச�(/ தி�,பியM,ப�ட எ� :தி3 

:,பா�டனா6� மைனவி;ட� Iடேவ அM,ப,ப�டவ4. பிற/ சா/	 வைர அவ3 

அவ3களி�வைர;	 பா3(கFமி�ைல ேக4வி,படFமி�ைல. ஆ� வா6=க4 இ�வ�	 வ	ச 

வி�தி(காகF	 க�வி க�'( ெகா4A	 ெபா��டாகF	 அவ�டேன த@கி வள3+� 

வ+தா3க4. ஆனா� அத�/4 சனியி� ேந3 பா3ைவயி� சி(கி( ெகா��வி�ட எ� 

:தி3:,பா�டனா6� வ HX2சி �வ@கி விட அவ�ைடய விைதக4 க�'( ெகா�(க,படாம� 

மறதியா� பாழைட+� ேபானதா� அவ3கA	 கீXநிைல(/ த4ள,ப�டா3க4. இUவிதமாக 

ஆ(க,ப�ட அ+த ப6தாப�(/6ய ம(களி� வா6=களாகிய நா@கA	 Y�=ம@கைள இழ+� 

ெவ'ேம மயிைர2 சிைர�(ெகா�9�,பெத�கிறதாகேவ ஆகி,ேபான நாவிதைத( 

கால,ேபா(கி� ைகவி��வி�� Iலி(/( கைத ெசா�Wபவ3களாக வனதிM4 எ@கைள 

மைற�(ெகா�� வாழ விதி(க,ப�� வி�ேடா	. இதைன ேகாலாகலதி�கிைடயிW	 

அமளி(கிைடயிW	 த� கணவ3 அேத பைழய ந�(க�ட� த� ஏ�கைள, .ர�9, .ர�9, 

பா3�(ெகா�9�,பைத தவிர ேவெறதிW	 ப@ேக�கவி�ைல எ�' அவ3 மைனவி ெசா�லி 

ஆ2ச3ய,ப��( ெகா�ேடயி�+தாரா	. கைர கட+த அ+த( ேகளி(ைக நா�களி� உ�ைமயான 

கதாநாயக� தாேன எM	 அக	பாவBசி அவ3 உைடயி� dனியிW	 ஒ�9(ெகா4ளாதைத 

அவ3 மிக, ெப�ைமயாக2 ெசா�லி2 ெசா�லி ஆன+த,ப�9�(கிறா3. இUவாறாக அைனவ�	 

இர�� நாளிரFகளி� கைதைய( ேக�க ெவ/ ஆ3வ�ட�  அர�மைன ைமதானதி� வ+� 

/$மியி�+த காலதி� ராஜனி� ெப�O	 தன(/ எ�ன நட+த� எ�பைத ெத6+� ெகா4ள 

மிக ஆ3வமாக இ�+தா4. அவளிட	 ராஜM	 ராஜ� மைனவி;	 எUவளF ��வி( ேக�ட 
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ேபாதிW	 அவளா� எைத;	 நிைனF(/( ெகா�� வர :9யவி�ைல. அழகிய ஆ� ம(களி� 

உ�வ	 :�. த+� ெகா�9�+த அ�வ�,. உண3ைவ இ,ேபா� தரவி�ைல எ�பைத 

ம��ேம அவளா� நிைனவி� ைவ�(ெகா4ள :9+தி�+த�. எனேவ நட+தவ�ைற2 

ெசா�W	 ெபா��� எ� :தி3:,பா�டனா3 த� அைறயிலி�+� ெவளி,ப�� மீ��	 

அர�மைன வளாக�(/ விஜய	 ெச�� நாள�' எ�லா�டM	 ேச3+� அைத( ேக�க 

வசதியாக ராஜனி� ெப�O(/	 தனி இ�(ைக ேபாட,ப�9�+த�. அ� எ� 

:தி3:,பா�டனா6� இ�(ைக(/ நா�க9 தாXவான உயரதி� அைம(க,ப�9�+த பீடதி� 

இ�+த�. ராஜனி� மைனவி(/	 ராஜM(/	 அவ3 இ�(ைக(/2 சமமான ம�டதி� 

ஆசன@க4 அைம(க,ப�9�+தன. அர�மைன ைவதிய3 உ�பட ம�றவ3கA(/ N�ற9 

தாX+த பீட@களி� இ�(ைகக4 வ6ைசயாக அைம(க,ப�9�+தன. இUவைக  ம6யாைத ெவ/ 

அJ3வமாகேவ ராஜ /�	பதவரா� யா�(/	 ெகா�(க,ப�வ� வழ(க	. ெபா�ஜன@க4 

அர�மைன ைமதானதி� அைம(க,ப�9�+த தி��களிW	 தைரயிW	 மர@களி� ேமW	 

சிைலகளி� ேமW	 அம3+� ெகா4ள2 =த+திர	 ெகா�(க,ப�9�+த�. அவ3க4 ஆன+த 

மி/தியா� உண32சிவச,ப�� சி�னாபி�ன,ப�தி ைவ� வி��, ேபான கைல, 

ெபா�4கைள;	 அல@கார2 ெச9 வைககைள;	 .�றைரைய;	 ம'ப9 சீ3 ெச�ய 

ெதா�u�றா' நா�கA	 இ�Q�' :,ப� ஆ�கA	 ேதைவ,ப�டெத�பா3க4. 

இUவிதமாக �வ@/	 :�ேப அகில	 :$வைத;	 த� வச	 ஈ3தெத�கிற ெப�ைம;ைடய 

அ+த இரவி� கைதைய எ� :தி3:,பா�டனா3 இர�� ப/திகளாக, பி6� இர�� 

இரFகளி� ெசா�லி, ேபாயி�(கிறாெர�' கைதக4 /றி,பி�கி�றன. அவ�ைடய விைதயி� 

அவ�(கி�+த ேமதைம ஓ6ரவிW	 அவ�ைடய சமேயாசித:	 d�ணறிF	 இர�டா	 

இரவிW	 அ+த( கைதகளி� வழிேய ெவளி,ப�கி�றன எ�கி�றன அைவ. ேவ' சில கைதக4 

அவ3 ெசா�ல �வ@கிய நாழிைகயி� ேம� கால	 நகரா� நி�' ேபானதா� �வ@கிய 

நாழிைகயிேலேய கைத :9+� ேபா�வி�டதாக2 ெசா�Wகி�றன. அவ3 ெசா�ல 

�வ@/	ேபா� ேம�/ ேநா(கி2 ச6+� ெகா�9�+த Jரண ச+திர� அ+த நிைலயிேலேய 

இர�� நா�கA	 உைற+� ெதா@கி(ெகா�9�+தைத, ப�றி அைவ /றி,பி�கி�றன. அவ3 

ெசா�ல �வ@கிய ேபா� அ@ேக dைழ+� வ Hசி(ெகா�9�+த கா�' மீ�� ெவளிேய 

ெச�லாம� அ@ேகேய சி(கி2 =ழ�' ெகா�9�+த�. அவ3 ெசா�ல �வ@கிய ேபா� அ@ேக 

/$மியி�+த ஒUெவா�வ6� மனதிலி�+�	 �ரதிய9(க,ப�ட ேவ' சி+தைனக4 அவ3 

கைதைய :9(/	 வைர dைழய :9யேவயி�ைல. எனேவ :த�நா4 இரவி� :த� 

ஜாமதி� :த� வினா9யி� �வ@க,ப�ட அவ3 கைத :9+தேபா� இரF	 :த� ஜாமதி� 

:த� வினா9ைய தா�டாம� நி�' ெகா�9�,பைத அவ3க4 க�டா3க4. 

உ�=வாசதி�/	 ெவளி2=வாசதி�/	 இைட,ப�ட கால அவகாசதி�/4 மிக, ெப6ய 

அச	பாவித@கைள;	 �3மரண@கைள;	 நிகXதி :9�வி�ட அ+த மிக நH�ட அ�ல� 

மிக2 சிறிய கைதைய அ�' வர :9யாம� ேபான ெதாைல Bர உறவின3கA(/ அ�' 

வ+தி�+தவ3க4 பி�னாளி� தி�	ப2 ெசா�ல �வ@கிய ேபா� :கமனிேலேய இர�� 

இரFகைள( கழி�(ெகா�9�+தா3க4 எ�கி�றன அ+த ேவ' சில கைதக4. 
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எ� :தி3:,பா�டனா3 ெசா�கிறா3: ராஜ /�	பதி� வா6ைச எ� எ� விைதயா� 

கா,பா�றிேனென�' அைனவ�	 என(/ ந�றி IறF	 பாரா�டF	 எ�ைன ேத9 வ+த 

வ�ண	 இ�(கிறா3க4. உ�ைமயி� உபேயாக,ப�தாம� ��,பி9�, ேபாகவி�+த எ� 

ஏ��( க�விைய ஒ� :ைற தH�9,பா3(க வா�,பளி� அத�/, .திய ெபாலிைவ த+த 

அைனவ�(/	 நா�தா� ந�றி Iற( கடைம,ப�9�(கிேற�. பிற3 B(கதிM4 ./+� 

அவ3கAைடய கனFகைள, பா3(/	 அதிசயமான எ� கைல ராஜ /�	பதி� வா6ைச அத� 

:9விலி�+� கா,பா�ற உபேயாக,ப�ட� எ�' எ�O	 ேபா� நா� க�ற விைதயி� 

:$,பலைன அைட+ததாக நிைன�, ெப�ைம,ப�கி�ேற�. எ� ேப2சி� பல�(/ ெவ',.	 

ைவதிய :ைறயி� ச+ேதக:	 இ�+� வ+தேபாதிW	 அவ�ைறெய�லா	 ெபா��ப�தா� 

எ� பிரேயாகதி� :$ ந	பி(ைக ைவ� என(/, Jரண =த+திர	 அளி� ஒ�ைழத 

ராஜனி� �ைணவி யாைர;	 இ+த2 சமயதி� வாXதி அவ3 ஆ(ைஞ,ப9 நட+தவ�ைற2 

ெசா�ல �வ@/கிேற�. ராஜனி� ெப�ைண, பீ9தி�+த விேனாதமான ேநா� ெவ'	 

�3கனFகளி� ேசLைடகளா� மாதிர	 விைள+த� அ�ல. ஒ� ஆேரா(கியமான மனைத;	 

ேதகைத;	 ெக�ட கனFக4 பய:'த :9;ேம தவிர உ�(/ைல�விட :9யாெத�' 

ைவதிய மா+தி̀ க சா8திர@க4 ெசா�Wகி�றன. யதா3ததி� லய, பிறXவா� 

பாதி(க,ப�ட மனைதேயா உடைலேயா ம��ேம �3ெசா,பன@க4 அவ�றி� பலவ Hனமான 

நிைலைய பய�ப�தி( ெகா�� ஆ(கிரமி�( ெகா4ள :9;	. ராஜனி� ெப� ஒேர 

சமயதி� ெக�ட கனெவா�றாW	 (அைத( ெக�ட கனெவ�' எ,ப9 ெசா�Wவ�.) அ+த( 

கனேவா� அதிசய(கத(க விததி� இைய+� ேபான .ற யதா3த விேனாதெமா�றாW	 

பீ9(க,ப�� ேநா;�', ேபானா4. விேனாததி�/( காரண	 அவ4 .றேத க�ட அ+த 

யதா3த	 இ�ெனா� உயி6� கனவாக இ�+த� எ�ப�தா�. இைத நா� க�� பி9(க 

ேந3+த�	 ஒ� த�ெசயலான ச	பவேம. அத�காக( கடFA(/ ந�றி Iற ேவ��	. 

ஏென�றா� அைத நா� க��பி9தி�(காவி�டா� கனFகA(/4 ஊ��வி அைத( 

ைகப�'	 J3ண�வைத இ�M	 எ�9விட :9யாம� திணறி( ெகா�9�(/	 எ� 

/ைற,ப�ட க�வி ஞானைத ம��	 ைவ�(ெகா�� ராஜ� மகைள எ�னா� 

/ண,ப�தியி�(க :9யா�. உ�ைமயி� அவைள, பீ9தி�+த ேநாைய ேநா� எ�' 

ெசா�Wவேத தவ'. அ� எதி3கால நிகXெவா�றி� Yசக ெவளி,பா�. அ+த சமி(ைஞயி� 

அ3தைத( க�� ெகா4ள எ�னா� :9யவி�ைல. அ� ராஜ /�	பதி� விதிேயா� 

ெதாட3.4ளதாக இ�(கலா	. அைத ேவ' யா�	 Iட க�� ெசா�ல ஆகா� எ�ேற 

மன,J3வமாக நா� ந	.கிேற�. இைத,ப�றி நா� ேம�ெகா�� ேவேற�	 ெத6வி(க 

வி�	பவி�ைல. நா	 நட+த நிகX2சிகA(/2 ெச�லலா	. (இUவாறாக எ� :தி3:,பா�டனா3 

தா� க��ெகா�ட தவி3(க :9யாத த�Mைடய தைலெய$ைத;	 த� நா�9� 

விதிைய;	 ம(களிட:	 ராஜனிட:	 ெகா�9�+த வாEைசயா� ெசா�லாம� வி�டா3). 
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ராஜ� ெப�ணி� கனFகைள( க��ணர நா� ெச�ற இரF எ�M4 இ�+த 

ந�(கைத;	 தய(கைத;	 எ� மைனவிேய ந�கறிவா4. யUவன, ெப�ெணா�தியி� 

கனFகைள ைவதிய� உ4பட யா�ேம பா3,பைத, ப�றி நா� ப9த சா8திர@க4 எ�Fேம 

/றி,பிடவி�ைல. ெப�களி� கனFக4 ப�றி அைன�( கைல சா8திர@கAேம ெமௗன	 

சாதி(கி�றன எ�பைத நா� தி�(கி�	 விததி� இ+த2 ச+த3,பதி�தா� அறி+�ெகா4ள 

ேந3+த�. அ+த வைகயி� விைதக4 /ைற,ப�டைவெய�' I'வதி� என(/ தய(க	 

எ�F	 இ�ைல. அ+த அMபவதா� இனி என(/ விதி(க,படவி�(/	 ந�பலேனா அ�றி 

ெக�டபலேனா அ+த( /ைறைய நிவ3தி(/	 பாடமாக அவ�றி� ேச3(க,பட 

ேவ�9யதாயி�(/	. ரகசியமானைவ. அவ4 க�னித�ைமைய, ேபாலேவ அவA(/ ம��	 

ெசா+தமானைவ. ந	ப:9யாத அளF(/ அதிசய த�ைம;	 வ�ண@கA	 =க+த:	 

ெகா�டைவ. அவ�ைற இர�டா	 மனித3 /றி,பாக ஒ� ஆ� காண அMமதி கிைடயாெத�ற 

இ�ன:	 நா� ந	.கிேற�. எ�றாW	 ச+த3,பவசதா� ராஜ� ெப�ணி� கனைவ நாM	 

காO	 வா�,. என(/ விதி(க,ப�ட�. இ,ேபா� அேத ேபால ம�ெறா� ச+த3,பவசதா� 

அைத ெவளிேய ெசா�ல ேவ�9ய க�டாய:	 ேந3+� வி�ட�. இ+த, ெப�ைண, ேபா�ற 

இ�ெனா� ெப� இ+த உலகதி� எ@ேகM	 அேதவித ேநாயா� ��.�'(ெகா�9�+தா� 

அவA(/	 ைவதிய சா8திரதி� சில தி�த@கA(/	 இ� உபேயாக,பட��	 எ�கிற Bய 

எ�ண�டேனேய இ�' நா� இைத பகிர@கமாக ெவளிேய எ�ைன2 YX+�ெகா4ள நா� 

மன,J3வமாகேவ அMமதி(கிேற�. கடF4 எ�ைன ம�னி(க��	. 

 

உலகதிW4ள அைன� யUவன 8தி`களி� கனFகைள, ேபாலேவ ராஜ� மகளி� 

கனF	 அவAைடய ஆ� �ைணைய, ப�றியதாகேவ இ�+� வ+த�. உலகதிW4ள 

அைன� யUவன 8தி̀ கைள, ேபாலேவ அவA	 அ+த( கனைவ வி�	பி( க�� வ+தா4. 

அவAைடய இரFகA(/ �ைணயாக அவேள த� க�பைனயி� சி�L9�( ெகா�ட 

ஆ�மக� அவAட� ெந�@காலமாக, பழ(க	 ஏ�ப�தி( ெகா�9�+தா� எ�பைத( 

கனவி� அவ� அவAட� பழ/	ேபா� கா�9ய =வாதHனைத;	 சகஜைத;	 க�� நா� 

அறி+�ெகா�ேட�. அவ� அவA(/2 சாைவ, ேபால தவி3(க :9யாதவனாயி�+தா�. 

அவMைடய அவயவ@க4 அ'தியி��2 ெசா�ல :9யாதப9 அPப த�ைம;	 கைல+� 

ேச�	 நH3 த�ைம;	 ெகா�9�+தன. ஆனா� அவ� ேபரழக�. அ@க அ@கமாக ெபாலிைவ, 

பி6�, பா3(க :9யாவி�டாW	 அவMைடய இ�,.	 கனவி� =க+த:ேம அவ� ேபரழக� 

எ�பைத ெதளிவாக, பைறசா�றி( ெகா�9�+தன. இ+த உலகதி� எ@/	 காண,படேவ 

:9யாத அ�.தமான ஆ�ம(க4 க�னி,ெப�களி� கனFகA(/4 எதைன =வாதHனமாக 

நடமா9( களி(கிறா3க4. உ�ைமயி� அUவளF வசீகரமான ஆ�க4 JதFடWட� வசி(க 

த/திய�ற�தா� இ+த யதா3த:	. அ+த அழக� உ�வதி� .ைக த�ைம;ட� 

காண,ப�டாW	 அவ� அைசFகளி� தH3(க	 இ�+த�. அவ� ராஜ� ெப�ணி� 

ப�(ைகயைறயி� வல,.ற2 சாளரதி� வழியாக ம�ரமான ெத�றலி� எைடயி�ைமேயா� 

உ4ேள dைழ+தா�. அவ� உ4ேள dைழ+தFட� ப�(ைகயைற ம��ேம ந	 ராஜனி� 
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அர�மைனைய, ேபால, ப� மட@/ ெப6தான அளவி� பிர	மா�டமானதாக விசாலி� 

வி�ட�. ராஜ� மகளி� ச,பர மEசேமா ஒ� அ8வரத	 இர�� நா�க4 ஓ9( கட(/	 

அளF(/ வி6+� மல3+� கிட+த�. ப�(ைகயைறயி� விதானதி� வழியாக ேமக@கA	 

ந�சதிர@கA	 வானதி� ஒ� ேகா9யிலி�+� இ�ெனா� ேகா9(/ த@க4 பயணைத 

ெதாட3+தன. அைறயி� ெபா��களி� ெச�(க,ப�9�+த ேவைல,பா�க4 ஒUெவா�'ேம 

தனிதனி, ெபா��களா� ப6மாண	 ெப�றன. உ4ேள வள3(க,ப�9�+த மல3க4 வி6த 

மண	 கனைவ தா�9 ெவளிேய;	 =ழ�' அ9த�. ஒUெவா� d�ணிய�கA	 

ப�மட@காக வள3+� ேபானதா� அவ�றி� இய�ைகயான வ�ண@க4 Y6யனி� 

பிரகாசைத, ேபால ெவ	ைம;	 ெஜாலி,.	 ெப�' அைறைய வ�ண@களாW	 அ@ேக 

=�றி தி6+த இ�வைர;	 விய3ைவயாW	 /ளி,பா�9ன. இதைகய அ�.தமான கனFலைக 

சி�L9�( ெகா��	 ராஜனி� ெப� அைறெய@கிW	 சி�@கார ரச	 த�	.	 பாட� 

வ6கைள :O:Oத வ�ண	 த� ந�பMட� அ+தர ெவளியி� பற+தப9(/	 

உ�லாசமாக வைளய வ+� ெகா�9�+தா4. அவMைடய .ைக வ9வ	 இ+த, ெப�O(/ 

எ+த விததிW	 ஒ� /ைறயாக, படவி�ைல. அவ4 அவைன உடேலா�	 உதிரேதா�	 

உ�ைமயான மனிதைன த$வி( ெகா4வ� ேபாலேவ த$வி(ெகா�டா4. அவைன 

:தமி�வ� ேபாலேவ உத�களிW	 மா3பிW	 நாபியிW	 நாபியி� கீ$	 :தமி�டா�. 

அவ3களி�வ�	 எ� கா�க4 I=	ப9யான கனி+த அ+தர@க வா3ைதகைள த@கA(/4 

ப6மாறி( களி,.ட� ெகாEசி( ெகா�டா3க4. வ�ண@கA	 மண:	 சி6,ெபாலி;	 ஒ�றற( 

கல+த ஆைடயணிகளி�  அைலF	 உலகைதேய �யிலிலி�+� எ$,பி வி�	 ஆரவார 

த�ைம;	 அ,ப$(க�ற B�ைம;	 ெகா�� இல@கின. ஆ�டவேன வா3ைதகளா� 

அ=த,ப�த( Iடாத இ+த, ப6=தமான கா�சிகைள ெவளிேய ெசா�W	 �3பா(கிய	 

என(/ எ� விைதயா� வா�தேத. 

 

ஒ�வ3 ஓட ஒ�வ3 �ரதி;	 ஒ�வ3 ஒளி+�ெகா4ள ஒ�வ3 க��பி9�	 ஒ�வ3 

க�கைள( க�9( ெகா4ள ஒ�வ3 ேவ9(ைக கா�9;	 அவ3க4 ெந�ேநர	 விைளயா9னா3க4. 

ஒUெவா� விைளயா�9� :9விW	 ஒ�வ3 ம�றவைர ெவ�றிெகா�டத�/ அைடயாளமாக 

எதி6ைய இ'க அைண�( ெகா�டா3க4. ஒUெவா� விைளயா�9� ேநா(க:	 அ�ேவயாக 

இ�+த�. மனிதனி� ைகக4 படாத ெப6ய வனதி� வி8தார�ட� திகX+த அ+த( கனF 

மாளிைகயி� அவ3க4 விைளயாட இர�� நப3க4 நி�க2 சிரம,ப�	 அளேவ இட	 

கிைடததைத, ேபால ஒ�வைரெயா�வ3 ஒ�9(ெகா�ேட நி�'ெகா�9�+தைத, பா3த 

ேபா� என(/ ேவ9(ைகயாகF	 ச+ேதாஷமாகF	 இ�+த�. இ,ப9ேய அவ3க4 கனFலகி� 

அனாதி கால@கைள விைளயா�9� கழித பிற/ ப�(ைக(/ தி�	பி வ+தா3க4. ராஜனி� ெப� 

த� வழ(கமான இடதி� த� வழ(கமான �யி� நிைலயி� கழித பிற/ ப�(ைக(/ தி�	பி 

வ+தா3க4. ராஜனி� ெப� த� வழ(கமான இடதி� த� வழ(கமான �யி� நிைலயி� நிமி3+� 

ப��( ெகா�டா4. அவAைடய ந�ப� அவ4 க�9லி� கீX.றதிலி�+� ெம�வாக2 

=ழ�' எ$	பி அவைள கா�களிலி�+� :தமி��( கவி+தப9 ப9,ப9யாக :கைத 
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அOகினா4. ராஜ/மா6யி� க�க4 அளF கட+த அைமதியிW	 ஆன+ததிW	 

எதி3பா3,பிW	 கசி+த க�ணH�ட� N9யி�+தன. அ,ேபா�தா� சைபேயாேர ெநEைச, 

பிள(/	 அ+த( ெகாtரமான ச	பவ	 நிகX+த�. தின:	 ராஜனி� ெப�ைண அவ4 

ஞாபகமி�றிேய வா�9 வைத�( ெகா�9�+த �யர ச	பவ	 நட+ேத வி�ட�. அவ4 :கைத 

மிக அ�ேக ெந�@கி வ+த அவAைடய ந�ப� திDெர�' அவ4 :கதி� காறி;மிX+தா�. 

ஒ� ெநா9(/4 பி� அவMைடய .ைக;�வ	 மிக ேவகமாக2 சிதிலமைட+� கைல+� மைற+� 

ேபான�. அவMைடய ரத:	 சைத;ம�ற ேபரழ/ :கதிலி�+� ெவளிேய ெதறித எ2சி� 

ெக�ட கனவி� �3மணைத அைற :$(க விசிறிய9தப9 Iெழாத ெவ� திரவமாக ராஜ� 

ெப�ணி� :கதிலி�+� வழி+�ெகா�9�+த�. அவ4 பீதியிW	 அ�வ�,பிW	 

�யரதிW	 அலறியப9 உற(கதிலி�+� தி�(கி�� விழி�(ெகா�டா4. அ�' இரF 

ம��ம�ல. ஒUெவா� இரவிW	 அவ4 கனF இ+தவிதமாகேவ :9+� 

ேபா�(ெகா�9�(கிற� எ�பைத நா� ம'நாளிரF ச6யாகேவ Zகிதறி+ேத�. அலறியப9 

விழி�(ெகா4A	 ப6தாபதி�/6ய ராஜ� மகேளா விழி,பி� பலவ+ததி� தா� ச�':� 

எ�ன கனF க�ேடாெம�பைத ஒUெவா� நாளிரF	 மற+� ேபா�( ெகா��மி�+தா4. 

இதனா� :த� நாளிரF அவ4 :கதி� �,பிய அவAைடய ந�பM	 ம' நாளிரF ெவ/ 

சகஜமாக அவAட� விைளயாட வ�வ�	 �ேவஷமி�றி அவ4 அவைன த�Mட� 

விைளயாட அMமதி,ப�	 விைளயா�9� :9வி� அவ4 :கதி� அவ� �,பிவி��, 

ேபாவ�	 ெதாட3+� நட+�ெகா�ேட இ�+தி�(கிற�. அவ4 கனF :$வ�	 மற+� கைல+� 

ேபா/	ப9யான அசாதியமான ேவக�டM	 ஈ�9யி� :ைனைய, ேபால மிக( I3ைமயாக 

தா(/	 ப9;	 ஒUேவா3 நாளிரF	 அவ� அவ4 :கதி� �,பி( ெகா�ேட இ�+தி�(கிறா�. 

இ+த அதி32சி ம��	 ஒ� கசடாக ஆXமனதி� ப9+� ேபா� அழகிய ஆ�கைள( காO	 

ேபாெத�லா	 ஏ�ப�	 பயமாகF	 அ�வ�,பாகF	 இ+த அழகிய ெப�ணி� மனைத 

சி�னாபி�ன,ப�திவி�ட�. ராஜ� மகA(/ த� விேனாத நடைதயி� காரண	 

இ�தாென�ப� ெத6யவி�ைலெய�றா� என(ேகா ம'நாளிரFவைர அவAைடய ந�ப� 

அ,ப9 நட+� ெகா4வத� காரண	 ெத6யவி�ைல. ஆனா� அைத( க��பி9� விட 

:9;ெம�கிற ந	பி(ைகைய B��	 விதமாக அ�' இரேவ  நா� ஒ� ரகசியைத ராஜ� 

ெப�ணி� ப�(ைகயைறயி� க��பி9ேத�. உற(கதிலி�+� அதி32சி;ட� விழி,.( 

க�டFடேனேய தா� க�ட கனைவ மற+�ேபா�( ெகா�9�+தாெள�' ெசா�ேனன�லவா. 

எனேவ அவைள ம'ப9 B@க2 ெச�ய என(/ அதிக அவகாச	 ேதைவ,படவி�ைல. அவ4 ெவ/ 

சாதாரணமாகேவ ச�' ேநர	 எ�Mட� ேபசி(ெகா�9�+� வி�� B@கி,ேபானா4. ேப2சி� 

Iட அவ4 க�ட கனவி� சாய� ப9+தி�(கவி�ைல. எனேவ நாM	 அ+த( கனைவ, ப�றி 

ேவ,ப மணேதா� I9ய இரF( கா�' அைற(/4 dைழ+த ேபாேத நா� அ+த அைறயி� 

சாளர	 திற+தி�,பைத உண3+ேத�. எ,ேபா�ேம அ+த2 சாளர	 திற+த நிைலயி�தா� 

இ�(/ெம�' நா� பி�ன3 எ� சிLையயிடேம ேக�� ெத6+� ெகா�ேட�. இ�+�	 

சாளர	 அ,ப9 திற+தி�(கிறெத�ப� கடF4 எைதேயா Yசகமாக அறிவி(க 

:யWகிறாெர�கிற உண3ைவ என(/ த+த�. நா� அ�' ராஜ� ெப�ணி� 

ப�(ைகயைறயி� ேபாட,ப�9�+த நH�ட இ�(ைககளி� ஒ�றிேலேய ப�� இரைவ( கழி(க 
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:9;ெம�' ெசா�லியி�+ேத�. இரF கைலவத�/ அ,ேபா� ெந� ேநரமி�+த�. நா� எ$+� 

சாளரதி� அ�ேக ெச�ேற�. சாளரதி� மிக அ�ேக ப�(ைகயைறைய அர�மைன 

ேதா�டதி� வள3+தி�(/	 ேவ,ப மரதி� உ2சி( கிைள தைழ� ெந�@கியி�(கிற�. 

ஈ�9களா� அைம(க,ப�ட ப�னிெர�ட9 உயரமான ேவலியி� ந	பி(ைக ைவ� காவல3க4 

/ைற(கப�9�+த அ+த, ப/தியி� அர�மைன ேதா�டதி� .� ெவளியிலி�+� .ற,ப�� 

இர�� கால92 =வ�க4 மரதி� மீேதறி உ2சி( கிைளைய அைட+� சாளரதி� வழிேய 

ராஜனி� மகளி� ப�(ைகயைற(/4 தாவியி�,பைத( க�ேட�. அைவ பிற/ அைறயி� 

=வேராரமாகேவ ப�@கி, ப�@கி நட+� அ@ேக நி'த,ப�9�+த ெபா��கைள அைவ இ@ேக 

இ�லாதனேவ ேபா� ஊ��வி( கட+� ராஜ� ெப�ணி� ேதாழி ப�தி�(/	 

இைண,பைற(/4 dைழ+� மைறவைத;	 க�ேட�. இளவரசியி� கனF ந�ப� அவ4 

:கதி� காறி;மி$	 காரணைத க��பி9� விட :9;ெம�கிற ந	பி(ைக எ�M4 

உதயமாயி�'.  

 

இ+த அளேவா� எ� :தி3 :,பா�டனா6� :த� நாளிரF( கைத (அ�ல� 

உ�=வாசதி� கைத) :9+த�. கைத ேக��( ெகா�9�+த ஜன@கA	 அரச /�	பதவ�	 

அ@கி�+� கைல+� ெச�ல மனமி�றி கைல+� ெச�றா3க4. அMமதி(க,ப�டவ3க4 

அ@ேகேய உ�கா3+� ேபசி ம'நா4 இரF வைர த@க4 ெபா$ைத( கழி�(ெகா�9�+தா3க4. 

அவ3க4 அைனவ�ைடய ேப2சி� ைமய:	 இளவரசியி� கனவி� மீ�	 ேவ,பமரதி� 

வழிேய அர�மைன, ப�(ைகயைற(/4 தாவிய மாய( கால92 =வ�களி� மீ�ேம 

/வி+தி�+த�. அவ3க4 அைனவ�ேம ராஜ� மக4 உற@/	ேபா� தாMற@காம� அவA(/( 

காவலி�(க ேவ�9ய அவளி� ேதாழிதா� அ+த( கால9கA(/6ய நபைர வி�,ப�ட� 

உ4ேள அMமதிதாெள�' அவைள ெவ'(க தைல,ப�டா3க4. அவ4 உ�ட வ H�9�/2 

ெச�த இர�டக	 ம�னி(க :9யாெத�' அைனவ�ேம ஒத /ரலி� Iவி ராஜதானிைய 

தா�92 ெச�W	 ப�வ( கா�றி� வழிேய ெதாைலBரவாசிகA(ெக�லா	 இ+த 

ஒ$(க(ேக�ைட, ப�றி2 ெச�தி அM,பி வி�டா3க4. எனேவ ெதாைலBரவாசிகA	 ராஜ� 

ெப�ணி� ேதாழிைய த@க4 மனதார ெவ'தா3க4. ம'நாளிரF கைத :9+தFட� 

அவA(/ ராஜ� எ�ன த�டைன த�வாெர�ப� ப�றி ந�சதிர@கைள விE=	 

எ�ணி(ைகயி� ஊக@க4 அவ3களிைடேய ெவ9�2 சிதறின. நகரதிலி�+� ெவ/ ெதாைலF 

விலகிய சிறிய கிராம	 ஒ�றிலி�+� ேதாழியி� வ H� அ�றிரேவ தH(கிைரயா(க,ப�ட�. அதி� 

வசி� வ+த அவAைடய வய� :தி3+த ெப�ேறா3க4 வ�+தி தா@க4 உயிேரா� எ6�( 

ெகா�ல,ப�வைத :$2 ச	மதேதா� ஏ�றா3க4. இ� நட+� பெதா�ப� நா�கA(/, 

பிறேக விஷய	 அர�மைனைய எ�9ய�. ராஜதானிேய அ+த நிகX2சி(காக பெதா�ப� நா�க4 

கழி� �(க	 அML9த�. :த� நா4 கைத :9+த அ+த இரவி� அவைள ெவ'�( 

ெகா�' ேபாட �9த அைனவ�ேம அ�த நாளிரF( கைத :9+த�	 த@க4 தவைற 

உண3+தா3க4. அ+த, ெப�ணிட	 மானசீகமாக ம�னி,.( ேக��( ெகா�டேதா� தவ'க4 ச6 

ெச�ய,ப��வி�டதாகF	 அவ3க4 த@கைள2 சமாதான, ப�தி(ெகா�டா3க4. ஆனா� 
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தன(/ இைழ(க,ப�ட அநHதிைய, பெதா�ப� நா�கA(/, பிற/ த� மனமதிர அ+த அ,பாவி2 

ேச9,ெப� ெத6+�ெகா�டேபா� எ� :தி3:,பா�டனா3 :த� நாளிரவி� :9(க( Iடாத 

இடதி� கைதைய :9த�தா� த�ைன நி3கதியா(கியெத�' அவைர மனதார2 சபி�வி�� 

ராஜ� ெப�ணி� ப�(ைகயைற2 சாளரதிலி�+� .லி பா�+த அேத வழியாக ந+தவன( 

/தH�9 ேவலியி� ேம� பா�+� த� உயிைர இ�பதா	 நா4 மா��(ெகா�� வி�டா4. இ� 

ஒ�.றமி�(க :த� நாளிரF கைத :9+த பிற/ அர�மைன(/ தி�	பி வ+த ராஜ� 

மைனவி;	 ஒ� ெப�ணி� தாப ரச	 த�	.	 கனFகைள அவ4 ெப�ேறா3களி� 

:�னிைலயி� ஒ� ெப�	 ஜனதிரேள அறிய பகிர@கமாக வ3ணித எ� 

:தி3:,பா�டனாைர ெவ'� அவைர த� வாயார2 சபி�(ெகா�9�+தா4. ஆ�களி� 

உலகி� ஒ� ெப�ணி� மன	 எ�ப� அவ4 தக,பனாW	 அவAைடய உட� எ�ப� பிற எ�லா 

ஆ�களாW	 க�பைனயா� சி�L9�(ெகா4ள,ப�கிற வ8�(க4 எ�M	 வழ(/2 

ெசா�ைல நிைன� அவ4 அ�றிரF B@காமW	 தவிதா4. த� ெப�ணி� N9ய 

க�களிM4 பிரவகி�( ெகா�9�+த சி�@கார( கனF அவ4 நாசி dனியி� மலராகF	 

உத�களி� ஓர@களி� .�னைகயாகF	 க�ன@களி� சிவ+த வ�ணமாகF	 :ைல( 

கா	.களி� க9னமான :தாகF	 பிரதிபலி,பைத;	 அவ4 த� க�பைனயி� க�� 

பீதியைட+தா4. பா3,பவைர, பரவச,ப��	 அ+த உட� மா�ற@கைள இ�பதியிர�� 

ஆ�க4 பா3�(ெகா�9�+தா3க4 எ�பைத அவளா� நிைன�, பா3(கேவ :9யவி�ைல. 

ராஜைன அவ4 த� ெவ',பிலி�+� அவ� த� ெப�ணி� தக,ப� எ�கிற :ைறயி� 

ஒ�(கிைவதா4. ராஜைன;	 எ� :தி3:,பா�டனாைர;	 தவி3த பிற இ�ப� 

ேவட3கைள;	 ம�னி,பத�/ அவA(/ எ+த காரண	 எ�F	 கிைட(கவி�ைலயாதலா� 

ப�(ைகயைற(/4 dைழ+� ந�சதிரவாஸிகளி� கலவி எ�கிற பாடைல இைசத அ+த 

இ�ப� ஆ�களி� தைலகைள உடேன வாளா� சீவி( ெகா��வி�	ப9 ராஜM(/ 

ெத6வி(காம� ரகசியமாக த� சி,பா�கA(/ ஆைணயி�டா4. அத�ப9 அ+த ேவட3க4 

அ�றிரேவ ெகாைல(களதி�/ இர�டா	 ேபரறியாம� வரவைழ(க,ப�� ெவ�9( 

ெகா�ல,ப��வி�டா3க4. ஈடாக வழ@க,ப�ட ெப�	 ெச�வதின9யிW	 ராஜ வி=வாசதி� 

=ைமயிW	 சி(/�� அவ3கAைடய /�	பதின6� க�கA	 நாFகA	 ந=@கி, 

ேபா�வி�டன. இ+த( ெகாைலகA(/, பிறேக அர�மைனயி� ராஜ� ெப�ணி� தி�மண	 

உ4பட பல கா6ய@களி� வ6ைச;	 எ� :தி3:,பா�டனா6� கீ3தி;	 தைலெதறி(/	 

ேவகதி� உ2சிைய ேநா(கி, பா�+� ெச�றன எ�' ெசா�வா3க4. ஆனா� அ,ப$(க�ற ஒ� 

ெப� அநியாயமாக நி3கதியா(க,ப�டா4 எ�கிற விஷயைத;	 த� கவைல தHர இைசத 

இ�ப� ேவட3க4 ெகா�ல,ப�ட ெச�திைய;	 பல நா�க4 கழிேத ெத6+� ெகா�ட ராஜ� 

பிரகாசி(/	 த� அதிகாரதி� நிழலி� நட+� ேபான பிச/கA(/ தாேன ெபா',ேப�'( 

ெகா�� எ�ெற�'ேம எ$+தி�(க :9யாத ேநாயி� வ HX+� ப�த ப�(ைகயாகி வி�டா�. 

எ� :தி3:,பா�டனாைர, ெபா'தவைரயி� அ+த இரவிேலேய இ�ப� ேவட3கAட� 

ேச3� அவைர;	 அவ4 ெகா�'விட �9ததாக வ�ட@க4 கழி� அவ3 அர�மைன 

வளாகைத வி�� ெவளிேய �ரத,ப�ட அ�' எ(காள�ட� உர(க2 ெசா�லி2 

சி6தாெள�கிற� ஒ� கைத. ஆனா� கைதைய( ேக�� வி�� வ+த இரவி� அவ�ைடய 
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ஆAைம;	 ஞான:	 ெப�ைம;	 இவ�'(/ ேமலாக ந�றி;ண3சி2;	 அவைர( ெகா�W	 

அவாவிலி�+� ராஜ� மைனவிைய, பி6� அ,.ற,ப�தி ைவதன. இள	ெப�ணி� 

கனFகைள( I2சமி�லாம� பா3தேதாட�லாம� அைத ெவளிேய ெசா�னவ� அ+த( 

கனFகளி� நிைனவா� தாேன சாவா� எM	 N�ைரைய எ�ணி அவ4 த�ைன2 

சமாதான,ப�தி(ெகா�டா�. அ+த N�ைர �ரதி3Lடவசமாக உ�ைமயாகF	 இ�+த�. 

விதி ராஜ� மகளி� இைட ெநகிX+� 8தன@க4 ச6+த �யி� நிைலைய எ� 

:தி3:,பா�டனா6� மன(க� :� தி�	ப தி�	ப( கா�9 அவைர ரகசியமாக, பல நா�க4 

அைல(கழி� வ+த�. ேபத@கைள �ற+�வி�ட த� மன	 சி�@கார உண3Fகளா� 

கைற,ப��(ெகா�9�+த பாவதிலி�+� த,பி�(ெகா4A	 வ�ண	 இளைமயிேலேய 

த�ைன2 சாF அைண�( ெகா4வைத அவ3 N�றாவ� பிரேயாகதி�/, பிற/ அ+த 

நா�களி� எதி3பா3� ஏ@கி( ெகா�9�+தா3. மாறாக தா� ஒ� சா�சியாக நி�' க�ட ராஜ� 

மகலி� கனF	 அவளி� உற(க:	 அவ3 உ4ளதி� விைதத விஷ விைதேயா அழியாம� 

ராஜ� மைனவியி� வி�,ப,ப9;	 அவ3 வி�,பதி�/ மாறாகF	 வள3+தப9ேய 

தானி�+த�. ராஜ� மக4 த� ேநா� தH3+� அழ/	 ஆேரா(கிய:	 ெகா�ட அரச/மாரM(/ 

மண:9(க,ப�� ./+த வ H� ெச�' பல கால@கA(/, பிற/	 ம(க4 அவைள( கி�டத�ட 

மற+ேத ேபான பிற/	 அவAைடய கனைவ( க�டத� பாதி,பா� விரக ேநா;�' அைல+த எ� 

:தி3 :,பா�டனா3 (N�றாவ� பிரேயாகதி�/, பிறேக ெத6+� ெகா�ட) ெப�களி� 

கனFக4 .�ஷ3களா� பா3(க,பட( Iடாதைவ எ�' அறிF'�	 ெசா,பன சா8திரதி� 

கைடசி அ@கைத மற+�ேபா� அ,ப9, பா3ைவயி� கைற படாதைவயானதினாேலேய அைவ 

N,ைப தவி3� நிதிய ெசௗ+த3யைத, ெப�றி�(க ஆசி3வதி(க, ப�டைவ எ�' 

எ�திய	.	 ப/திைய ம��	 நிைனவி� ெகா�டவரா� பைழய நகரதி� ெப�ைமமி/ 

ெப�மணியாக மதி(க, ப��(ெகா�9�+த த� மைனவியி� இளைம த�	.	 கனவி�/4 

அவளறியாம� ./+� பா3(/	 கீழான மனநிைல(/ த4ள,ப�� வி�டா3. சா8திரதி� 

விதிகேளா /�வி�/ அளித வா(/'திேயா நிைனவி�/ வராத வ�ண	 விதி அவ3 

ஞானைத( க�9,ேபா��வி�ட�. மைனவியான அ+த, ேப6ள	ெப�ணி� கனவி� அவ3 

எதி3பா3த ப9ேய அவைள இ'(க:	 மத3,.	 ந'மண:	 த�	.	 த� /�வி� மகளாக 

தி�மணதி�/ :�பி�+த பைழய யUவன 8தி`யாக( க�� ஞானவா�க4 

உதாசீன,ப��	 சி�@கார உண3வா� .ளகா@கிதமைட+தா3. அ+த( கணதிேலேய 

விேராதி�(ெகா4ள,ப�ட சா8திர@களி� ேகாப:	 வEசி(க,ப�ட /�வி� சாப:	 அேத 

கனவி� அவ3 க�:� ேவ' இர�� ைபசாச( கா�சிகைள;	 உ�வா(கி வி�ட�. ஒ�றி� 

யUவன	 த�	பி நி�/	 த� மைனவியி� :� அவ4 .ற@ைகயா� அல�சிய,ப�தி 

ஒ�(/	ப9 ந�,பிராயைத :$வ�மாக தா�9யிராத எ� :தி3:,பா�டனா3 தாெனா� 

நைரI9 :தி3+த கிழவனாக த4ளா9யப9 நி�றி�(க( க�� அதி3+� ேபானா3. 

இர�டாவ�	 /�திைய2 சி�லிட ைவத�மான கா�சியி� பல வ�ட@கA(/ :� 

ேநாயாளியி� �3கனவா� நிைல/ைல+� ேபா� த�ைன இUFலகி� க�களிலி�+� 

காணாம� ேபா(கி(ெகா�� வி�டவெர�' ந	ப,ப�ட அவ�ைடய பா�யகால ந�ப3 த� 

ஒளிவிடதிலி�+� காைள, ப�வ	 ச�'	 தளராத உட�க�ேடா� /�வி� மகளி� :� 
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ேதா�றினா3க4. =��9 இ$(/	 சாவி� ப9(க��களி� ஒ�.ற	 த4ளா9யப9 தா� 

ஏறி(ெகா�9�(க அேத ப9(க��கைள, ப�(ைகயா(கி அவ3களி�வ�	 Jரண 

நி3வாணிகளா� அத� மீ� ச�லாபி� விைளயா�வைத2 சாபதா� வW(க�டாயமாக 

திற(க,ப�ட க�களா� பா3த எ� :தி3:,பா�டனா6� நிைனவிலி�+� அவ3 க�ற விைத 

:$வ�	 அ+த( கணதிேலேய மற+� ேபா�வி�ட�. அத�/, பிற/ அவ�	 அைத ெவளியி� 

எ@/	 ேத9 ெமன(ெகடவி�ைல. அவ�(/4 ெஜாலி�( ெகா�9�+த கைலயி� பிரகாச	 

அைண+� ேபானதா� அவ3 :க	 எ6+தவி+த விற/(க�ைடைய, ேபால( க��, ெபா9+� 

ேபா�வி�ட�. அவ3 தன(/தாேன மழி�( ெகா4வைத நி'தி தைலயிW	 :கவாயிW	 

தா' மாறாக வள3+த மயி3(க�ைறகளி� அைட என,ப�	 �3:92=க4 உ�வாகி, ெப�க 

அMமதி�வி�டா3. அ,ப9ெயா� வ HX2சிைய எதி3பா3தி�+த அவ�ைடய எதி6கA	 அவ3 

ப=ைவ, .ண3+தவ3 எ�'	 சா8திர விேராதி எ�'	 இ�ப� அ,பாவிகளி� மரணதி�/( 

காரணமாயி�+தவ3 எ�'	 மைனவிைய, பிற+த வ H�9�/ தி�	ப விர�9ய9தவ3 எ�'	 

அEஞான, பீைடயா� பீ9(க,ப�� வி�டவ3 எ�'	 பலமாக, பிர2சார@க4 ெச�� அவைர 

தHராத பழி(/4 த4ளி அர�மைனைய வி�� ெவளிேய�றி( கா�9�/4 �ரதி வி�டா3க4. 

அவ�ைடய இர�� ஆ� வா6=கைள ஆதரவ�றவ3களா(கி அவ�ட� Iடேவ �ரதி 

வி�டா3க4. மற+� ேபான த� விைதைய அவ3கA(/( கடத :9யாம� எ� 

:தி3:,பா�டனா3 அவ3கைள அEஞானிகளா(கினா3. ஒ� காலதி� ெப�கA(கான 

ேவதமாயி�+த அவ�ைடய ேபாதைனகளட@கிய ஓைல2 =வ9க4 :$வைத;	 ேத9 எ�� 

தடயமி�லாம� மடாதிபதிக4 அவ�ைற அழிெதாழிதா3க4. ெப�கைள மீ��	 

.ஜ@கள9யிW	 ேயானியிW	 மழி�(ெகா4ளாத காடாக ேராம	 வள3(க2 ெச�� 

�3மணதா� அவ3கைள எ,ேபா�	 /�ற உண3F(/4ளானவ3களாக ஆ(கி த@க4 

ஆAைமயி� கீX அ9ைம, ப�தி( ெகா�டா3க4 �3கனFகளா� அவதி,ப�டவ3கைல 

ஈவிர(கமி�றி( க�கைள, பறி�வி��( ெகா�றா3க4. நாவித3கைள( கைட2 

சாதியினெர�' பிரகடன,ப�தி மயானJமியி� அ�ேக எ,ேபா�	 பிண@க4 ேவ/	 

நா�றைத2 =வாசி�(ெகா�9�(/மா' நகரதி� ைமய,ப/தியிலி�+� பி6�( 

/9யம3தினா3க4. மகளி� ெபா��டாக இ�ப� அ,பாவிகைள த� மைனவி ெகா�ற 

பாவைத வலி+� தா� ஏ�'( ெகா�� ெவ/காலதி�/ :�ேப ேநா�, ப�(ைகயி� 

வ HX+�வி�ட ேபாதிW	 மன+ தளரா� த� ெப�ணி� உதவி;ட� உதமமான :ைறயி� 

ராTஜிய ப6பாலன	 ெச�� வ+த ராஜ� எ� :தி3:,பா�டனா6� ெச�ைகைய;	 அத� 

விைளFகைள;	 ேக4வி,ப�� நட,பவ�ைற த�(/	 வைக ெத6யாம� மரண, 

ப�(ைக(/ த�Mடைல மா�றி( ெகா�� நா�கைள எ�ணவார	பி� வி�� நா�9� 

நி3வாக இய+திரைத நி'தி வி�டா�. மகைள மண+� அ+நகரதி� ராஜவா6சாக வ+த 

ராஜனி� ம�மகேனா ஏXைம உ�வா(/	 N3(க3கைள( கைர ேச3,பைதவிட( க9ன	 

தறிெக�டைல;	 அறிவாளிகைள தி�தி2 சீ3ெச�வெத�' Iறி ராஜ� மக4 எUவளேவா 

ம�றா9;	 ேக�காம� ெம�ெம�வாக பைழய நகரைத( ைகவி��வி�டா�. வ�ட@க4 

உ��டேபா� கா�ைடயழி� நி3மாணி(க,ப�ட பைழய நகரதி� =வ3கA(/4 அ�கா'	 

த@கைள மைறதப9 காதி�+த வி��ச@கA	 வில@/கA	 ெவளி,ப�� மனித3கைள 
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ேவ�ைடயாட �வ@கின. விைரவிேலேய பிரபEசதி� =ழ�சி விதி(ேக�ப மர@கA(/4 

=வ3க4 மைற+� ெகா4ள இ+த, .திய நகர	 அ,ேபா� அழித அட3+த வன	 அ@ேக த�ைன 

8தாபி�( ெகா�ட�. .திவ Hன3களாகி நி3கதியாக மயான Jமியி� அைல+� தி6+த எ� 

:,பா�ட�க4 நகர	 காடாகியேபா� வில@/கேளா� வில@/களாக தி6;	 ேவட3களாக 

மாறி த@கைள2 சாவிலி�+� கா�(ெகா�டன3. வா6=கைள;	 வில@/களாக கா�9ேலேய 

வள3ெத�தன3. 

 

இர�டா	 நாளிரF( கைத (அ�ல� ெவளி2=வாசதி� கைத)/ எ� :தி3பா�டனா3 

ெசா�கிறா3: 

 

தைல:ைறகA(/ :� ஒ� வனமி�கதி� கனைவ இ+த ராஜவ	ச	 

நி3Nலமா(காமலி�+தா� ஒ�ேவைள நா� இ+த( கைதைய2 ெசா�வத�கான ச+த3,ப	 

Iடாமேல ேபாயி�(கலா	. ராஜ� மகளி� ப�(ைகயைறெய�ப� ஒ� கிழ��, .லியி� 

பிற,பிடமாக அத� கனவி� ப� தைல:ைற( கால	 நH��ெகா�9�+த ஒ�ெற�பேத இத� 

காரண	. ராஜ� மகAைடய ப�(ைகயைற ம��ம�ல. இ+த நகர:	 நா� இைத2 

ெசா�லி(ெகா�9�,ப�	 நH@க4 ேக��(ெகா�9�,ப�	 மி�க@களி� கனவிேலேய நட+� 

ெகா�9�(கிற� எ�பைத நH@க4 அறிய ேவ��	. இ+த, பிரபEச யதா3த	 :$வ�ேம 

மி�க@களி� கனFதாென�பைத ஏ�கனேவ எ� /�/லவாச	 என(/( 

க�'(ெகா�தி�+த�. ெசா�ல, ேபானா� அ�ேவ நா� க�'( ெகா�ட விைதயி� 

சாரமாகF	 இ�(கிற�. இ�M	 ெசா�ல, ேபானா� மனித� ேத9( ெகா�9�(/	 பிரபEச 

ம3மதி� சாரமாக இ�,ப�F	 இேத. மி�க@க4 இ,பிரபEசைத( கனவி� த@களி� 

பிற,பிடமாக( கா�கி�றன. க�,ைபயிலி�+� ெவளிேய வ+� வி$+த�ேம இ+த உலக	 ஒ� 

க�,ைபயாக மாறி அவ�ைற2 YX+� ெகா�� வி�கிற�. பிற/ அ� அவ�றி� நிர+தர 

வ HடாகF	 மாறி வி�கிற�. மனிதைன, ேபாலேவ ப�சியின@கA	 கைரயா�கA	 Iட த@க4 

உைறவிடைத தா@கேள க�9(ெகா4ள பி6ய,ப�	. இ,JFலகி� மி�க@க4 ம��ேம 

தம(ெக�' ஒ� உைறவிடைத( க�9( ெகா4ள விைழவதி�ைல. ஏெனனி� உ�ப�	 

உ�ண,ப�வ�	 ப�/வ�	 ப�க,ப�வ�	 உ�=வாச:	 ெவளி2=வாச:	 =வாசி(/	 

நாசி;	 ெபா�4கைள( கவி;	 சீேதாLண:	 த�பெவ,ப@கைள த@க4 ேம� அMமதி(/	 

ெபா�4கA	 அமிXவ�	 ெவளி,ப�வ�	 அமிXதW(/	 ெவளி,ப�தW(/மிைடயி� ெசா�ப 

கண	 இ�லாதி�,ப�	 ஆகிய ஒUெவா�'ேம அைவ காO	 கனFகளி� அைவ உைற;	 

இடமாகேவ ெத6கி�றன. உணவிM4 த� :கைத அமிX�	 மி�கதி�:� உணF அைத 

த�M4 வாEைசேயா� ெபாதி� ெகா4A	 இடமாகேவ இ�(கிற�. இைத, ேபா�ேற கா�' 

அைத த� அக�ட பர,பிM4 அட(கி( ெகா4கிற�. கா�சிகளி� ெவளியி� வில@/ dைழ+� 

உ4ேள உைறகிற�. கலவியி� ேபா� ஆ�வில@/ த� லி@கைத தானாக, பாவி�, ெப� 

வில@கி� .ைழைய இடமா(கி அதM4 dைழ� தEசமைடகிற�. அேத சமய	 ெப� வில@/	 

த�Mடைல ஆ� மி�கதி� கா�கA(கிைடயி� dைழ� த�ைன தEசமளி(கிற�. 
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dைழவ�	 ெவளிேய'வ�	 ம�'	 உ�வாவ�	 மைறவ�மான கா�சிகைள தவிர யதா3த 

உலகி� ேம�கீX ம�'	 ப(கவா�� இய(க@க4 வில@/களி� கனFகளி� 

த��,ப�வதி�ைல. ேமW	 த� பா3ைவயா� இ,பிரபEசைத த� பிற,.(/ :+ைதய 

ஞாபக@கேளா�	 இைன�வி�	 ஒ� மி�க	 க�,ைபயி� நிண(கசேடா�	 வாசைனேயா�	 

உதி3+� :தலி� வி$+த இடைத த� சாவி�/, பிற/	 மற+� ேபாவதி�ைல. 

வில@/களி� இ+த கனFலக	தா� சா8திர@களி� ேதவ3களி� உலகமாக விவ6(க,ப�கிற�. 

ஏ� அ@ேக கடFள3க4 இைம,பதி�ைல. ஏ� ேதவ3கA(/ பசி;	 தாக:	 கிைடயா�. ஏ� 

அ@/ ேபா�2 ேச3+த பி�3(க4 உற@/வதி�ைல. ஏெனனி� இ�(கிேறா	 எ�பைத 

8Bலமாக( கா��	 யதா3ததிலி�+� விலகி அPப உலைக ேநா(கி, ேபா� வி�ட 

ேதவ3கA(/ அவ3க4 இ�,பி� மீ� அவ3கA(ேக ச+ேதக	 வ+� விடாதி�(/	 ெபா��டாக 

பர+தாமனா� சி�L9(க, ப�ட ேதவ�லக	 எ�M	 இடேம அவ3களி� உணவாகF	 நHராகF	 

உற(கமாகF	 பா3ைவயாகF	 காலமாகF	 =வாசமாகF	 ஆகி வி�கிற�. உலகி� எ+த 

NைலயிW	 பயில,ப�	 எ+த விைதயி� சாரமாகF	 இ�(/	 இ+த ரகசியைத 

அMபவி� ெத6+�ெகா4ள நா� எ��(ெகா�ட பிரயதன@க4 வலி;	 விேனாத:	 

நிைற+தைவ. ராஜ� மகளி� ப�(ைகயைறயி� ப� தைல:ைற( கால	 ேத@கி( கிட+த 

அ+த( கிழ��,.லியி� ேசாகைத இ+த, பிரபEச விதிைய, .6+� ெகா�டவ3களா�தா� அ� 

ஒ� அ�.தேமா அ�றி ஒ� ம3மேமா அ�ல மாறாக யதா3த	தா� எ�'	 ந	ப :9;மாதலா� 

ராஜ� மகளி� கனவி� கைதைய ேமேல ெதாட�	 :� மி�க@களி� கனFகைள, ப�றி 

உ@கA(/ நா� ெசா�லியாக ேவ�9யி�(கிற�. எ� /�/ல வாசதி� சவா� நிைற+த ஒ� 

ப/தி( கைதைய உ@கA(/2 ெசா�லF	 இ+த2 ச+த3,பைத நா� பய�ப�தி( ெகா4கிேற�. 

இ+த( கைத நா� பிற3 B(கதிM4 ஊ��வி அவ3க4 கனFகைள, பா3(/	 விைதயி� 

பா�9ய	 ெப�றவென�' எ� /�வா� ஆசீ3வதி(க,ப�ட கைத. உ@கAட� ேச3+� இ+த( 

கைதைய ேக��( ெகா�9�(/	 இ+த ம@ைகைய ெவ�றியி� ப6சாக நா� மண	 .6+� 

ெகா�ட கைத. எ�ைன, ப�9தனா(கிய எ� ெப�ைமமி/ ஆசானி� அளவிட :9யாத 

ெப�ைமகைள, ப�றி2 ெசா�W	 கைத;	 Iட. 

 

ேகA@க4. அறிய,படாத ெபா�4க4 கனFகளி� உலகி� பா3(க, ப�கி�றன எ�ப� 

விதி. மனித� பிரபEசைத, பா3(க, பி6ய,ப�வதி�ைல. மாறாக அைத அறியேவ 

பி6ய,ப�கிறா�. அறித� யதா3தைத உ�� ப�Oகிற�. அறிவத� ெபா��ேட மனித� ச,த 

தா�(கைள ஒ$@/ப�தி பாைஷைய உ�டா(கினா�. மி�க@கேளா பாைஷைய 

அறியாதைவ. எனேவ அைவ த@கைள2 =�றி;4ள பிரபEசைத அறிய, 

பிரயாைச,ப�வ�மி�ைல. பிரயாைசய�ற இடதி� பா3ைவ Jரணமாக விள@/கிற�. பா3த� 

அறித� எ�M	 இர�� அ,பியாச@களா� :ைறேய இUFலைக( கனFலெக�'	 யதா3த 

உலெக�'	 மனித� பி6�( ெகா4வைத, ேபால மி�க@க4 பி6�(ெகா4வதி�ைல. 

பா3த� எ�ப� கனவி� ல�சணமாதலா� மனித� அறிய :ைன;	 யதா3த	 எ�ப� 

மி�க@க4 காO	 கனவாக இ�(கிற�. பிறர� கனFகA(/4 ஊ��F	 விைதயி� த� 
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எ�ைலைய, ப`�சி�(ெகா4ள வி�	.	 யா�	 இதனாேலேய மி�க@களி� கனFகA(/4 

./+� அவ�றி� பா3ைவ வழிேய பிரபEச யதா3தைத( க�� வர ேவ��ெம�கிற விதிைய 

கனவறி;	 சா8திர	 வ�.'�	. அ� மிகF	 க9னமான ப`�ைசயாகF	 இ�(/	. இ+த, 

ப`�ைச(/4 பிரேவசி(க வி�	.பவ� N�' நிைலகளி� அைத( கட+� வர ேவ�9யி�(/	. 

:த� நிைலயி� அவ� மி�க@க4 த@க4 கனFகளி� எ�ன கா�கி�றன எ�பைத அறி+� வர 

ேவ��	. இர�டா	 நிைலயி� அ+த( கனFகளி� ேதா�'	 கா�சிகளி� அைசFகளி� 

இய�ைப அவ� அவதானி,பா�. N�றாவ�	 இ'தியான�	 மிக( க9னமான�மான 

நிைலெய�ப� மி�க@க4 த@க4 கனFகளி� இ+த, பிரபEசைத எ�னவாக, பா3(கி�றன 

எ�பைத அறி+� ேத3வ�. ேசாதைன(காக எ�வச	 ஒ,பைட(க,ப�ட ஒ� ப=மா�9� 

கனFகA(/4 ./+� அைத அறி;	 ப`�ைசயி� எ� /�வி� ஆ(ைஞ,ப9 நா� 

பிரேவசிதேபா� பாைஷயாலான யதா3தைத அ+த வில@/ மீ��	 எ,ப9 பாைஷய�ற Bய 

ெபா�ளாக மா�றி த� கனவி� கா�கிற� எM	 அறிதலி� ஆர	ப( க�டைத தா�டேவ 

என(/ Q�ெற�ப� நா�க4 பி9தன எ�றா� பா3�( ெகா4A@க4. ெபா�ளி� மீ� =மத, 

ப�9�(/	 வா3ைதக4 கழ�' ெகா4A	 த�ண@களி� அ,ெபா�ளிலி�+� :�. 

பி6(க,ப�� ஞாபகமாக மா�ற, ப�9�(/	. ஒளி;	 மண:	 மீ��	 அ,ெபா�ைள வ+� 

ேச3+� ெகா4கி�றன. ப=மா�9� கனFகbேட அ+த( கனFகளி� =ழW(/4A	 

அட3தி(/4A	 சி(கி( ெகா�� N2சைட� இற+� ேபா� விடாம� ஒ� /ளி3 ப�வ	 

:$வ�	 மிக( க9னமான பிரயாணைத ேம�ெகா�ட பிற/ அ+த( கனFக4 Bயெத�' 

உண�	ப9யான ஆனா� /ழ,பமான நிற@கைள;	 கலைவயான மண@கைள;	 

ெகா�9�,பதாக எ� /�விட	 வ+� Iறியேபா� நா� ப`�ைசயி� :த� நிைலைய 

ெவ�றிகரமாக( கட+� வ+� வி�டதாக( Iறி அவ3 ைவதிய சாைல( க�9டதி� நா�கா	 

அ�(கிலி�+� :�. /தி� த�ைன மா��(ெகா�ட :த� சீடனி� நிைனவி� �யர( 

க�ணH3 ெப�(கியப9 எ�ைன அைண�( ெகா�டா3. பிற/ அவ3 த� ெப�ைண ேநா(கி 

தி�	பி இனி அவ4 எ�:� வ�	 ேவைளகளி� த� 8தன@கைள �ணியா� 

மைற�(ெகா4ள ேவ��ெமனF	 ஆைணயி�டா3. இ'தி, ப`�ைசயி� :த� க�டைத 

நா� J3தி ெச�தேபா� ெபௗ3ணமி நிலF த� :$ ஆகி�தி;ட� கிழ(/ திைசயி� 

ெவளி,பட ஏ$ நா�க4 மீதமி�+தன. என(/ இர�� நா�க4 ஓ�வளி(க,ப�ட�. இைதய�த 

ஐ+� நா�க4 :$ உபவாச விரதெமா�ைற எ� /�வி� ஆ(ைஞ,ப9 நா� ேம�ெகா�ேட�. 

பிற/ எ� ப`�ைசயி� இர�டா	 நிைலயி� ேத32சி;'	 ெபா��டாக ெபௗ3ணமிய�' 

மீ��	 ப=மா�9� கனFகA(/4 எ�ைன, ./தி( ெகா�ேட�. 

 

உலக	 வா3ைதகள�ற ஒ� பிர	மா�டமான ஓயாத கனவாகேவ பர	ெபா�ளா� 

ஆதியி� பைட(க,ப�ட�. யதா3த உலகி� அ9யி� இ�' மைற(க,ப�� வி�ட கடFளி� 

இ+த( கனFலைக மனித� இற+த பி�ேன ெச�றைடகிறா�. மனிதM(/( கீXப�ட அறிைவ( 

ெகா�9�(க ஆசீ3வதி(க, ப�ட வில@/கேளா அதிக,ப9யான அறிவி� =ைமயா� Iனைட+� 

ேபாகா� உயி3 வா$	 ேபாேத கடFளி� உலைக( க�� அMபவி(கி�றன. அ+த உலக	 
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மிகF	 ஆ2ச3யகரமான சாையகைள( ெகா�ட�. கனFலகி� கால(கிர:	 இட(கிர:	 

யதா3த உலகி� கால(கிரமதிலி�+� இட(கிரமதிலி�+�	 மிகF	 விதியாச, 

ப�9�(கி�றன. ஏெனனி� அ@ேக ெபா�4க4 யதா3த உலகி� மனித� வா3ைதகளா� 

அ3த@கைள உ�வா(/கி�றா�. அ3த@க4 காரண@கைள உ�வா(/கி�றன. காரண@க4 

8Bல, ெபா�4கைள உ�டா(/கி�றன. விைளFக4 மீ��	 காரண@கைள உ�வா(/	 

அ3த@கைள உ�வா(/	 வா3ைதகைள, பிற,பி(கி�றன. ஒ� ெபா�4 இUவாறாக 

இ�ெனா� ெபா�ேளா� அத� ப(கவா�9W	 ேமW@கீ$	 காரணதாW	 விைளவாW	 

ச@கிலி ேபால இைண(க,ப�9�,பதா� இUFலக( கா�சிக4 கிைட(ேகா�9W	 ம�'	 

ேமW	 கீ$மாக நக3+� ெகா�9�,பதாக மனித3களாகிய ந	 பா3ைவ(/, ப�கிற�. 

பிரபEசைத( கனவாக( க��ெகா�9�(/	 மி�க@களி� பா3ைவயிேலா இUFலக	 

வலமி�+� இடமாகேவா இடமி�+� வலமாகேவா அ�ல� ேமலி�+� கீழாகேவா கீழி�+� 

ேமலாகேவா நக3வதாக இ�,பதி�ைல. மனித :கைத, ேபால த�ைடயாகவ�றி 

:�ேனா(கி( /வி+� கீXேநா(கி இற@/	 I	. வ9வினதாக மி�க@களி� :கைத 

வ9வைமத கடFளி� க�ைண;	 :�ேபாசைன;	 இைத2 ெசா�W	ேபா� எ� நிைனவி�/ 

வ+� க�களி� நH3 கசிய2 ெச�கிற�. ஏெனனி� ஒ� கா�சிைய ஒேர சமயதி� இ� 

க�களாW	 ஒ� ேசர, பா3(க வா�,பாக த�ைடயான :கவைம,ைப( ெகா�ட மனிதM(/ 

அறிதைல( /ழ,.	 இ�ேவ' கா�சிகைள ஒேர சமயதி� பா3தாக ேவ�9ய சிரம	 

கிைடயா�. ஏெனனி� ஒ� சமயதி� ஒ� கா�சிெய�பேத அறிதலி� அ9,பைடயாக 

இ�(கிற�. ஆனா� :கதி� இ�.ற:	 ச6+த விழிகளா� தனிதனியாக இ�ேவ' 

கா�சிகைள ஒேர சமயதி� பா3(/	 மி�க@களா� அவ�ைற இைண�, 

.6+�ெகா4வெத�ப� :9யாததாக இ�(கிற�. இதனா� அவ�றா� பாைஷைய உ�வா(க 

:9வ�மி�ைல. ஏெனனி� ஒ� சமயதி� பல கா�சிக4 எ�பேத வா3ைதகள�ற பா3தலி� 

அ9,பைடயாக இ�(கிற�. :கதி� வல,.ற	 ேதா�றிய ஒ� கா�சி ேசாதைன(காக எ� வச	 

ஒ,பைட(க,ப�ட ப=மா�9� இட�.றதி�/ நக3+த ேபா� வல,.ற	 அ+த( கா�சி வி��2 

ெச�ற ெவளியி� இ�ெனா� கா�சி ேதா�றியைத;	 அேதசமயதி� :கதி� இட,.ற	 

ஏ�கனேவ ப= பா3�(ெகா�9�+த கா�சியி� ேம� வல,ப(கதி� மைற+த கா�சி வ+� 

அம3+� ெகா�டைத;	 நா� எ� ப`�ைசயி� இர�டா	 நிைலயி� க�� ெகா�ேட�. 

/ழ,பமான நிற@களாகF	 வாசைனகளாகF	 உ�வா/	 மி�க@களி� கனFகளி� கா�சிக4 

யதா3த உலகி� ேபால�றி உ4ளி�+� ேமெல$	பி ேதா�'வ�	 ெவளியிலி�+� உ4ேள 

ப�@கி மைறவ�மாகேவ அைசகி�றன எ�பைத;	 அத� காரண@கைள நா� இ,ேபா� 

உ@கA(/2 ெசா�ன விதமாக, .6+�ெகா�டைத;	 அ'ப� நா�க4 க�	 பிரயாைச(/, 

பிற/ ப=வி� கனவிலி�+� ெவளிேயறி /�/லைத அைட+த அ�' எ� ஆசானிட	 ெசா�ன 

ேபா� நா� எ� ேத3வி� இர�டா	 நிைலைய;	 ெவ�றிகரமாக( கட+� வ+�வி�டதாக( 

காசியி� அட3+த வன@கைள ேநா(கி ஓ9, ேபா�வி�ட த� இர�டா	 சீடனி� நிைனF 

க�களி� க�ணHைர, ெப�(க அவ3 Iறினா3. ஆைடகளா� மைற(க,படாத அ@க@கைள 

ஆபரண@களா� மைறத பி�ேப இனி எ� :�ேன ேதா�ற ேவ��ெமன அ,ேபாேத த� 

மகA(/ அ�.( க�டைளயி�டா3. 
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:9வான�	 மிக( க9னமான�மான ப`�ைசயி� N�றா	 நிைல(/ எ�ைன தயா3 

ெச�� ெகா4வத�காக பிற/ அவ3 என(/ ேமW	 ப� தின@க4 ஓ�வளிதா3. எ� /�/ல 

வாசதி� அ�வைர அMபவிேத அறியாத பலவைக பதா3த@கைள நா� அ+த( 

காலக�டதி� உ�� மகிX+ேத�. ந'மணமி(க Nலிைககைள( கல+� தயா6(க,ப�ட 

பானக@கைள ெதாட3+� என(/ அளி(க எ� /� ஏ�பா� ெச�தி�+தா3. அைவ எ� உடைல 

/ளி3+ததாகF	 நா�கண(காக ெதாட3+த உற(கதி� ஆX+� ேபா/மளவி�/ 

அW,.4ளதாகF	 உற@/	ேபா� உைடக4 அல@ேகாலமாக( கைல+� விலகி( கிட(/	ப9 

ம� தைரயி� .ர�� ெகா�9ராத வ�ண	 அைத மர(க�ைட ேபால உண3வ�றதாகF	 

ஆ(கின. இவ�ைறெய�லா	 அ�' எ� /�வி� மகளாக இ�+த இேதா இ@ேக எ� அ�ேக 

அம3+தி�(/	 எ� மைனவியி� ைகயா� எ� ெப�'(ெகா�டதான� கிள32சிZ��	 

கனFக4 எ�M4ளி�+� விழிெத$	 வ�ண	 எ�ைன இ�M	 நH�ட வி2ரா+தியான 

உற(கதி� ஆXதி ைவதி�+த�. ப`�ைசயி� இர�டா	 நிைலயி� நா� பிசகி�றி ெவ�றி 

ெப�றத� நிமிதமாகேவ இதைகய உபசார@க4 என(களி(க, ப�வதாக அ,ேபா� நா� எ�ணி 

இ'மா+தி�+ேத�. ஆனா� அைவ யாF	 பலியா�9� மீ� ேபா3த, ப�	 .திய 

வ8திர@கைள;	 வாசைன திரவிய@கைள;	 Jமாைலகைள;	 ேபால த+திரதி� 

மணைத த	:4 .ைத�( ெகா�9�+தன எ�பைத, பி�னா�தா� ெத6+�ெகா�ேட�. 

அத�/ க�9ய@I'	 வைகயி� ப`�ைசயி� N�றா	 நிைல(/ நா� தயாரான அ�' எ� 

/� என(/2 ெசா�ன அறிFைரகைள;	 ப`�ைசயி� வழி:ைறகைள;	 ேக�ட எ� உதிர	 

அ2சதா� உைற+�ேபா�வி�ட�. ெப�	 பீதி எ�ைன ஆ�ெகா�ட�. ப`�ைசயி� :த� 

இர�� நிைலகைள;	 ேபால இ+த N�றா	 நிைல ப`�ைச(/ உ�ப�த,ப�	 மி�கதி� 

வயி�றி� அத� இைர ஜHரணமாகி( ெகா�9�(/	 ம+தமான உற(க நிைலயி� 

பிரேயாகிதறிவ� அ�ல எ�' எ� /� எ�னிட	 ெசா�னா3.  ேமW	 எ� பி6யதி�/6ய 

மாணவேன மி�க@க4 த@க4 கனவி� எ�ன கா�கி�றன எ�பைத;	 கா�சிக4 அ+த( 

கனவி� எ,ப9, பிற+� மைறகி�றன எ�பைத;	 கசடற( க��ெகா�ட நH இ,ேபா� 

அ(கனFகளி� அ3தைத மனிதனி� ெமாழியி� அறி+�ெகா4ள இ�(கிறா�. வா3ைதகள�ற 

மி�க@களி� கனFலைக வா3ைதகளாக மா�றி அவ�ைற சா8திர@களா(கி ந	 :�ேனா3 

நம(/ த+தைத, ேபால இனி வ�	 ச+ததிகA(/ நH தர ேவ�9ய ெபா',. இ,ேபா� உ� தைல 

மீ� =மத,ப�9�(கிற� எ�பைத அறி+�ெகா4. மி�க@க4 நா	 கா�ப� ேபால உற(கதி� 

ம��ேம கனFகைள உ�வா(கி( ெகா4வதி�ைல. அைவ த	 அ�றாட வாXவி� பிரேயக 

கண@க4 ஒUெவா�றிW	 சி'சி' த�காலிக உற(க@கைள அUவ,ேபா� ேம�ெகா�� 

அ+த+த( கண@கA(/6ய உலைக கனவாக( க�� மகி$	 வ�லைம பைடதைவ. எனேவ 

ஐ+தறிF மி�கதி� கனFகைள அறி;	 விதமாக இனி நH;	 உன� ஆறாவ� அறிைவ 

அUவ,ேபா� இழ(க( கடவா�. அUFயி3 .ழ@/	 இட@களிR�	 பா3(/	 கா�சிகளிR�	 

ெச�W	 பிரேதச@களிR�	 உ�O	 உணவிR�	 த6(/	 கலவியிR�	 நH;	 கல+� 

ேபாக( கடவா�. கணதி�/( கண	 கனFகைள உ�வா(கி அவ�ைற இ,பிரபEசமாக உலாவ 

வி�	 மி�க@களி� பா3ைவயி� இ,பிரபEச	 எ�னவாக இ�(கிற� எ�பைத அ,ேபா� நH 
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ெத6+�ெகா4வா�. ேத3வி� :த� நிைலயி� நH க�ட /ழ,பமான நிற@கைள 

வா3ைதகளாகF	 வாசனாதிகைள உ2சாடன@களாகF	 மா�றி(ெகா��வி�டதாக 

தி�,தியைட;	 நாளி� நH எ�ைன மீ��	 வ+� ச+தி,பா�. 

 

எ� ஆசா� நா� இர�� நிைலகளி� ப`�ைச(/ உ�ப�திய அ+த, ப=ைவேய பிற/ 

அத� ெசா+த(கார6டமி�+� விைல ெகா�� வா@கி அத� N(கணா@கயி�ைற;	 ெகா	., 

J�கைள;	 :க,ப�ைடைய;	 ேம� வ8திரைத;	 எ�� வி�� ெந�றி திலகைத;	 

உட� ேம� இட,ப�9�+த அல@கார வ�ண( ேகால@கைள;	 அழி�வி�� அைத, Jரண 

நி3வாணியா(கி என(/ :�ேன நட+� ெச�W	ப9 அM,பி ைவதா3. பிற/ எ�ைன;	 எ� 

உைடகளைனைத;	 கைள+� வி��, .ற,ப�	ப9 அவ3 க�டைளயி�டேபா� நா� 

தி�(கி�� ெகௗபீனைத ம��மாவ� த6�(ெகா4ள எ�ைன அMமதி(/	ப9 அவைர 

ம�றா9ேன�. :தலி� பி9வாதமாக அைத ம'� வி�ட அ+த தி6கால ஞானி பிற/ 

ேவதைன;ட� சில வா3ைதகைள :னகி( ெகா�ேட ெகௗபீன�ட� ெச�ல எ�ன 

அMமதிதா3. அ�':த� நா� ப=வி� பி�னா� அத� நிழைல, ேபா� அைலய 

�வ@கிேன�. ஒ� கிழைமய�ல ஒ� ப�வம�ல சைபேயாேர ேகாைடயி� இர�� :$2 

=ழ�சிக4 எ�ைன த�னி2ைசயாக வனா+திர@கA(/4A	 நக3.ற@கA(/4 

நH3நிைலகளி� ஆழ@களிRடாகF	 வய� வர,.களிRடாகF	 விேசஷ கால@களி� த@கள� 

இ�ல@கA(/4 அைத அMமதி� ெவ�ல:	 அ6சி;	 ேத@கா�( கீ�'கA	 தி�ன( 

ெகா�� த@கள� =பி�சைத, ெப�(கி( ெகா�ட மனித3களி� த+திர@களிRடாகF	 

அைல(கழித அ+த ெவ�ப=வி� பி�ேன நா� அைத தவிர ேவ' யாெதா� ப+த:	 

அ�றவனாக2 =�றி தி6+ேத�. அ� த� உணைவ அைச ேபா�	 ேபா� அத� கனFகA(/4 

./+� ப�வ2 =ழ�றிக4 ெவ�9(ெகா4A	 காலேத ெதறி(/	 சீதள, ெபாறிகளி� 

உ(கிரதிலி�+� எ�ைன( கா�( ெகா�ேட�. அ+த( கால	 :$வ�	 நா� உ�ணF	 

உற@கF	 இ�ைல. எ�Mைடய ஓ�F( கால@க4 என நா� மகிX+� 

அMபவி�(ெகா�9�+த ப`�ைச(/ :+தின காலக�டதி� எ� /�வி� மகA	 இ�' எ� 

மைனவி;மான இ+த, ெப� என(களித ந'மண	 கம$	 Nலிைக, பான@களா� எ�ைன( 

கவி+�ெகா�9�+த B(க:	 பசி;	 ப`�ைச( காலதி� எ� இைமகைள;	 வயி�ைற;	 

காF ெகா4ளேவ அ,ேபா� என(/ ம�+தாக, .க�ட,ப�டைவ எ�பைத நா� ெத6+� 

ெகா�ேட�. நா� பி�ெதாட3+� ெகா�9�+த ப=ேவா எ�ைன, ப�றின பிர(ைஞேய 

இ�லாததாக ஒ� ேபா�	 எ�ைன தி�	பி, பா3(கா� தன(/ வி�,ப,ப�ட இட@களி� 

இ�+�	 ப��	 வி$+�	 .ர��	 ஓ�ெவ��(ெகா�ட�. க�கைள திற+தப9 

உற@கிய�. மைற,.க4 ஏ�ம�ற த� Bய நி3வாண	 :$வ�	 அமி$	ப9 நH3நிைலகளி� 

NXகி எ$+�	 ம�ணா� த�ைன N9(ெகா��	 பிற/ அைத உதி3� 

ெவளி,ப�தி(ெகா��	 .ளகா@கிதமைட+த�. /ளி3ப�வதி� ெவளி2 =வாசைத 

த�Mட� ேம� ெசWதி தகி,ைப த(க ைவ�(ெகா�ட�. ேகாைட, ப�வதி� உ�=வாச	 

இற@/	 வழிைய நா(கா� தடவி ஈர,ப�தி( கா�ைற( /ளிர2 ெச�� த�M4 ெசWதி( 
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ெகா�� மி/தி ெவ,பைத உடைல2 சிலி3� ெவளிேய சிதற9த�. மனித, பிறவியா� 

சாதி(கவியலாத ப=வி� இUவிதமான ெச�ைகக4 எ� அறிைவ( ேகலி ெச�� எ�ைன 

ெதாட3+� அவமான,ப�தி(ெகா�ேடயி�+ததா� விைரவி� ப`�ைசைய :9�(ெகா�� 

இ�,பிட	 தி�	.	 ஏ(க	 எ�ைன அ6(க �வ@கி வி�ட� (ேமW	 /�மகளி� நிைனF 

நானறியாம� எ�M4 இட+தி�	.	 அவாைவ( ெகா$+� வி�ெட6ய2 

ெச��ெகா�9�+தெத�பைத தி�மணதி�/, பிறேக அறி+�ெகா�ேட�.). எனேவ ப=வி� 

ெசய�கA(/ அவசர அவசரமாக வா3ைத;�( ெகா��, ப`�ைசைய வW(க�டாயமாக 

அத� :9வி�/( ெகா�� வ�	 மதிெக�ட ெச�ைகைய2 ெச�யF	 நா� �ணி+ேத�. 

நி3வாணமாக தி6;	 ப=வி� க�:� கனவாக ெத6;	 ெவ�ல:	 அ6சி;	 ேத@கா;	 

.�W	 ைவ(ேகாW	 ம��ம�லா� கா�'	 சீேதாLண:	 கா�சிகAேமIட உணவாகேவ 

ெத6கி�றன எ�' நா� எ�ண தைல,ப�ேட�. அ� த� :� எதி3ப�	 எ+த, ெபா�ைள;	 

:க3+� பா3�	 ந(கி, பா3�ேம அைடயாள@ க��ெகா4வதாகேவ ப`�ைச( காலதி� 

:த� வச+ததி� ேபா� என(/ ேதா�றிய�. நா� எ� :�ேன ெச�ற ப=ைவ, பி9� அத� 

நாசி �வார@களி� கயி�ைற2 ெசWதி இ'(கி அத� :92ைச பி9தப9 திமி�ட� அத� 

:�பாக நட+� ெச�' எ� /�ைவ அைட+ேத�. ெப�	 தவைற2  ெச�கிேற� எ�பைத 

என(/( கா�டா� அ,ேபா� வய�	 எ� க�கைள( க�9வி�ட�.  மி�க@க4 இ+த உலைக 

த@க4 உணவாக( கா�பதாகF	 எ+த, ெபா�ைள;	 அவ�றி� கனFக4 �சியாகேவ 

கா��வதாகF	 அவ6ட	 இ'மா,.ட� அறிவிேத�. அ,ப9 அறிவித கணதி� எ� /�வி� 

க�க4 இ��� /ழியி� வி$+� அவ3 உடW	 த�னிைல தவறி அவ3 எ�ைன வரேவ�ற 

:�:�றதி� ேகாலமி�ட தைரயிேலேய N32ைச;�' வி$+தேபா�தா� 

அவசர,ப��வி�ேட� எ�பைத நா� ெத6+� ெகா4ள ச+த3,ப	 வா�த�. எ� ேதா�வி எ� 

ஆசாைன மரணதி� ெகா�� ேச3�வி�	 அளF விஷ:4ள� எ�பைத அறி+த மாதிரதி� 

நா� எ�ைனேய ெவ'(க �வ@கிேன�. /�வி� மகA	 பி�னாளி� என(/ மைனவி;மா� 

ஆன இ+த, ெப� த� தக,பைன ேத9 வாசW(/ வ�வத�/ :� நா� ப=வி� N(ைக, 

பிைண+தி�+த கயி�ைற;	 ெகௗபீனைத;	 கழ�றி நா� வ+� ேபானத� அைடயாளமாக 

நிலதி� வ Hசிெயறி+�வி�� பதிW(/ எ� /�வி� N32ைச ெதளிவத�/4 நா� ெவ�றி;ட� 

தி�	பி வி�	 பிரதி(ைஞைய எ�Mட� எ��(ெகா�� ச�'	 தாமதி(காம� அ@கி�+� 

ெவளிேயறிேன�. 

 

ப�வ கால@களி� ஒ� =ழ�சி(/4ளாகேவ J3தியாகியி�+தி�(க ேவ�9ய க�வி 

எ� மதியீனதாW	 அக	பாவதாW	 அவசரதாW	 ேமW	 ஒ� =ழ�சி(/4 சி(கி( ெகா�� 

அ�லW'	ப9யாகி வி�ட�. ேமW	 இ,ேபா� நா� எ�ைன மனிதென�' உ'தி, ப��	 

வ�ண	 எ� லி@கைத ெதா@கவிடா� மைற� ெதாைடகAட� பிைணதி�+த ஒ�� 

�ணிைய;	 �ணியி�(/	 ைத6யதி� பிற மனித3கேளா� நா� பகி3+� ெகா4ள ைவதி�+த 

ெசா�ப வா3ைதகைள;	 இழ+�வி�ேட�. எ�ைன வழி நடதி2 ெச�ற மி�கேதா� நாM	 

Iடேவ வா3ைதகA	 ேபத@கAம�ற உலகிM4 இUவா' :�றாக, பிரேவசிேத�. அேத 
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சமயதி� அUFலகி�/ ெவளிேய இ�+� அைத அறி;	 வா3ைதகைள;	 மனிதென�கிற 

பிர(ைஞ;ட� நா� சி�L9�( ெகா�ேட இ�(க ேவ�9யி�+த�. உ�ைமயான ப`�ைச 

இ,ேபா�தா� �வ@/கிற� எ�பைத எ� :$ நி3வாண	 என(/ உணர( கா�9ய�. :�. 

ெகௗபீனைத அவிX(க ம'தேபா� எ� ஆசா� :O:Oத வா3ைதகைள;	 அ,ேபா� 

எ�னா� ெதளிவாக( ேக�க :9+த�. மி�க@களி� கனFகளி� பிரபEச	 /ழ,பமான 

நிற@களிW	 மண@களிW	 காண( கிைட(கிற� எ�பைத நா� எ� :த� ப`�ைசயி� 

அறி+ேதென�' ெசா�ேனன�லவா. இ,ேபா� அைவ /றி,பி�ட த�ண@களி� சில /றி,பி�ட 

நிற@கA	 வாசைன;	 ெகா4வைத எ�னா� க��ெகா4ள :9+த�. ப= த� உணைவ 

ெம�W	 ேபா� அத� கனFக4 சிவ+த�	 இ��ட�மான நிறைத( ெகா4வைத நாM	 ஒ� 

வில@காக எ� கனவி� காOமளவி�/ சி�னா�களி� :�ேனறிேன�. க�க4 :$/	 

வைரயி� :கைத நH6� அமிXதி அ� நHர�+�	 ேபா�	 கா�றி�/ எதிராக :கைத நிமி3தி 

=வாசைத அ� =த	 ெச�� ெகா4A	 ேபா�	 மைழயாW	 ம�கிய ெபா�4களாW	 சி' 

J2சியின@களாW	 .ர�ட,ப�ட ேச�றி� த�Mடைல வ HXதி(ெகா4A	 ேபா�	 

உ�ணிகைள ெகாதி, பி�@க2 சி' பறைவகA(/ த� உடைல( ெகா�(/	 ேபா�	 ப=வி� 

க�களி� இUFலக	 சிவ+� இ��ட நிற@ ெகா4வதாகேவ இ�+த�. இேதா� Iட எ� விய,. 

அதிக6(/	ைப�யாக அ+த( கனFகளிலி�+� ஆ=வாச@ ெகா4ள2 ெச�;	 கதகத,பான 

சீேதாLண	 ஒ�' ெவளி( கிள	பி( ெகா�9�,பைத;	 நா� அMபவிேத�. அ+த2  

சீேதாLண	 இUFலகி� எ+த NைலயிW	 ேக�க( கிைட(காத கனத அைமதிைய எ� 

கா�களி� ஒலி�( ெகா�9�+த�. ேமW	 அ� என(/ ஏ�கனேவ ப62சய,ப�ட ஒ�றாகF	 

சாபதா� எ� நிைனவிலி�+� பிற/ அக�' மைற+� ேபானதாகF	 ேதா�றி எ�ைன 

வைதத�. மி�க@க4 இ,பிரபEசைத எ�னவாக த@க4 கனவி� 

க��ெகா�9�(கி�றனேவா அைத நா� வா3ைதகளாக அறி+�ெகா�ேடதா� 

இ�(கிேறென�ப� வில@ேகா� வில@கா� மாறி, ேபாயி�+த என(/ ெத6+த�. பாைஷ(/4 

பி9ப�	 வ�ண	 அ+த( கனைவ அறிய த�	 ஒ� உபகரணைத நா� எ,ப9;	 

க��பி9�வி�ேவ� எ�' ந	பிேன�. அ+த2 ச+த3,ப:	 விைரவிேலேய வா�(கதா� 

ெச�த�. ஆனா� நட+த� எ�னெவ�றா� அ+த உபகரண	 தா� த� க�வியாக எ�ைன த� 

வழியி� க��பி9த�. எ�ைன( க��பி9த அ+த உபகரண	 பதினி, ெப�ணி� 

விழிகைளெயா(/	 க�த நிற:4ள ஒ� காைளமா�.  ஊெர�ேறா நகரெம�ேறா அைடயாள	 

.ல,படாத ஒ� பிரேதசதி� வழிேய நாM	 எ� :�ேன வழ(க	 ேபால, ப=F	 நட+� 

ெச�'ெகா�9�+த ேபா� திDெரன எ@களி�வ�(/	 ந�ேவ ப�த உ�வ:	 திர�� 

மத3த இர�ைட திமி�கA	 உய3+� வாைன( கிழி�(ெகா�9�+த ெகா	.கA	 பர+த 

ெதாைடகA	 சிவ+த க�கA	 உமிXநH3 ெப�கி வ9+� ெகா�9�+த வா;மாக அ+த( காைள 

ேதா�றிய�. நா� எ�ைன நிதானி�(ெகா4வத�/4 ப=ைவ எ� பா3ைவயிலி�+� மைற+� 

நி�ற அ+த, பிர	மா�டமான ஆ� மி�க	 விைர� நH�9�+த த� பிற,.',பா� எ�ைன 

ெதா�� தா(கி அ,பா� த4ளி வி�ட�. பிற/ இ9ெயா�' மரதி� மீ� வ HXவ� ேபால அ� 

ப=வி� ேம� த� :�கா�கைள ஏ�றி வ HXதி அைத தன� உடW(/4ளாக இ$த�. 

க�N9 திற,பத�/4 இைவயாF	 நட+� :9+�வி�டன. ப=வி� உட� =�@கி 



529 

 

த�னி2ைசயாக( காைளயி� கா�களி� ந�ேவ ப�@கி( ெகா4வைத;	 அத� கனFக4 

ெவ/ேவகமாக ெச+நிற இ�ைள தH��வைத;	 நா� வி$+த நிைலயிேலேய க�ேட�. அத� 

பி�.றதி� மீ� ஏறி நி�' ெகா�9�+த காைலயி� க�களிலி�+�	 அேத ெசUவி��� 

நிற( கனF பீறி�� ெவளியி� சிதறி(ெகா�9�+த�. இ,ேபா�	 அ+த( கனF(/4ளி�+� 

என(/, பழ(க,ப�� மற+� ேபான த�பெவ,ப	 எ�ேம� கவி+த�. /�ைவ N32ைசயைடய2 

ெச�த எ� வயதி� மமைதைய ெவ�' அ,ேபா� ெபா'ைமயா� நிகXபைவகைள, 

பா3�(ெகா�9�,பவனா� ம��ேம நா� வி$+� கிட+ேத�. இத� பயனாக எ�ைன, 

ப=விடமி�+� பி6(/	 வ�ண	 ந�ேவ ./+தெத�' எ�ணியதா� ஒ� கண	 எ� 

ேகாபதி�/ இல(கான காைள உ�ைமயி� ெவ�றி;ட� எ�ைன, பிைண(/	 

க�ணியாகேவ அ,ப9 நி�க( கடFளா� அM,ப,ப�ட� எ�பைத நா� ச�' ேநரதி� 

க�ணH�ட� ெத6+� ெகா�ேட�. விலகி ெந�@/வதாக அ�லாம� அமிX+� ெவளி,ப�	 

இய�பினதான மி�க@களி� கனFலகேம உ�ைமயான பிரபEசெம�' பைற சா�'	ப9யாக 

அUFலகி�/6ய ெச@/தான அைசைவ லய,பிசகி�றி ப=வி� பி�.றதி� நிகXதி( 

ெகா�9�+த காைள ெந�ேநர	 கழி� மீ��	 த� பAைவ தைரயதி�	 வ�ண	 கீேழ 

இற(கிய பி�. ெச+நிற	 நH3�, பைழய 8திதிைய அைட+தி�+த த� க�கைள தி�,பி 

எ�ைன( கனிFட� பா3த�. அ,ேபா� எ� பயண(கால	 :$வதிW	 எ�ைன தி�	பிேய 

பா3திராத அ+த ெவ�ணிற, ப=F	 :த� :ைறயாக அ�பி� நH3 த�	.	 விழிகேளா� 

எ�ைன, பா3த�. அ� த� இடதிேலேய அைசயா� பி�M	 நி�றி�(க காைள எ�ன�ேக 

வ+� ப��( கிட+த எ�ேம� த� கதகத,பான =வாசைத, பா�2சி;	 உட� :$வைத;	 

த� நா(கா� =ழ�றி ந(கி;	 எ�ேனா� வா3ைதகள�ற உலைக2 ேச3+த பிரகி�தியி� பாவ 

பாைஷயி� ேபசிய�. பிற/ அ� ேதா�றியைத, ேபாலேவ உ�=�@கி( கா�' ெவளியி� 

மைற+�ேபான�. அத� ேப2ைச அறிF .6+�ெகா4A	 :�ேப உட� .6+� ெகா�டத� 

அைடயாளமாக எ� லி@க	 எ�னிலி�+� .ற,ப�� எ� யதனமி�றிேய ப=ைவ ேநா(கி 

நH�ட�. அ+த அளவி� நா� மிக, ெப�	 உவைக;ட� கதறிய$தப9 எ$+� என(/ த� 

பி�.றைத மலதிவாேற கா�( ெகா�9�+த ப=ைவ ேநா(கி, பா�+ேத�. அத� :�கி� 

ேம� எ� ைககைள ஊ�றி எ$	பி( காைளயி� மதநH3 வ9+� ெகா�9�+த .ைழயிM4 எ� 

லி@கைத dைழேத�. அ� எ� ஆகி�தியிடமி�+� வி�ப�டதான த�னி2ைச;ட� எ� 

ெமாத உயரைத;	விட( I�த� நHள@ெகா�டதாக ப=வி� உடலிM4 அத� தைசைய;	 

தி=(கைள;	 நிணைத;	 /�திைய;	 ெம�நர	.கைள;	 தH�9 வ$(கியப9 வள3+த�. 

மி�க@க4 த@க4 உடலி� ஒUெவா� மயி(க�களாW	 எ,ேபா�	 பா3�(ெகா�9�(/	 

இ,பிரபEசதி� உ�ைமயான ேதா�றைத இ'தியி� ப=வி� உடலிM4 எ� லி@கதி� 

க�களா� இUவாறாக நா� த6சிேத�. வில@/களி� கனFக4 :$வதிW	 நிைற+� 

கனவாகேவ ஆகியி�(/	 இ��� சிவ+த நிற:	 சீேதாLண:	 கிற(கN��	 மண:	 

நH6M4 ஆX+தைத, ேபா�ற நிச,த:	 உ�ைமயி� ெப� வில@கி� க�வைறேய எ�M4 

உ�ைம தா@கெவாணாத பரவசதி�கிைடயி� அ,ேபா� எ� ெந�றி,ெபா�9� ெவ9த�. 

ப=வி� கனFகb� பயண,ப�ட வழியி� நாM	 அUவ,ெபா$� நா� ஜனித இடைத தா� 

இ,பிரபEசமாக க�9�(கிேறென�M	 ெதளிF	 எ� அறிF ெவ9த ெவளியி� சிதறிய�. 
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மனித� வா3ைதகளா� த�னிடமி�+� பி6� தனியானதாக உ�வா(கி(ெகா�ட 

உலகதி� உேலாக அர�மைனகைள;	 ஓைல( /9ைசகைள;	 ஓ��வ H�கைள;	 

ேதா�Iடார@கைள;	 எ$,பி தைல:ைறகளி� ஞாபகதிலி�+� ெதாைல+�ேபான த� 

பிற,பிடைத, ேபாலி ெச�� தி�,தி,ப��(ெகா�9�(க வில@/க4 பிரபEச	 :$வைத;	 

த@களி� பிற,பிடமாக, பா3�(ெகா�9�(கி�றன எ�பைத நா� ப=விM4 

�9�(ெகா�9�+த எ� ஞான(க�ணா� க�ேட�. இ,ப9 ஒேரசமயதி� திDெரன நா� 

ெப�ற ஞாேனாயதா� மகிX2சி;	 அேத சமயதி� திDெரன நா� ெப�ற ஞாேனாதயதா� 

மகிX2சி;	 அேத சமயதி� மனித3களி� மைடைமைய எ�ணி அளவிலா �(க:	 

ேமலி�டவனாக ெப� மி�கதி� க�வைறயிலி�+� எ�ைன, பி6�(ெகா4ள மனமி�றி 

ெந�ேநர	 அதM4 எ�ைன லி@கமாக மா�றி(ெகா�டவனா� ேதா�+� கிட+ேத�. அ,ேபா� 

நா@க4 எ@க4 பயணைத :9�(ெகா�� வ+த வழிேய தி�	.	 கால	 கனி+த�. இ	:ைற 

ப= த� மக�வைத( க��,ப�தி( ெகா�� ஒ� சாதாரண வில@காக என(/, பி�ேன 

எ�ைன வாஸ�ய�ட� த� நாவா� ந(கியப9 பி� ெதாட3+� வ+� எ�ைன, 

ெப�ைம,ப�திய�. 

 

/�/லதி� வாசலி� நா� கால9 எ�� ைவத கணதிேலேய த� நH�ட N32ைச 

ெதளி+� எ$+த எ� ஆசா� வாசW(/ ஓேடா9;	 வ+� எ�ைன வரேவ�றா3. எ� உட� 

:$வதிW	 ப9+தி�+த சகதிைய;	 எ� மீதி�+� .ற,ப�� திைசகைள 

நைன�(ெகா�9�+த நிணதி� வாசைனைய;	 தளரா� விைரத நிைலயிேலேய இ�+த 

லி@கைத;	 என(/, பி�ேன ப= நி�'ெகா�9�+தைத;	 பா3த கணதிேலேய நா� 

ப`�ைசயி� ெவ�'வி�ேடென�' உர(க அறிவித அ+த ஞானி எ�ைன த�MடWட� ஆர 

த$வி(ெகா�டா3. எ�ைன உ4ேள வ�	ப9 அைழதா3. அவ�ைடய மகA	 ச�' ேநரதி� 

என(/ மைனவியாக, ேபாகிறவAமான இ@ேக எ�ன�ேக அம3+தி�(/	 இ+த, ெப� 

உ4ேளயி�,பைத;	 நா� அ	மணமாக இ�,பைத;	 எ�ணி, பா3� நா� உ4ேள dைழய 

தய@கிய ேபா� யாசகைன தவிர ேவ' யா�(/	 வாசலி� நி�க ைவ� 

வ8திரமளி,பெத�ப� அ,ப9 அளிதவைர நரகதி� ெகா�� ேச3(/	 பாவ கா6யமாக, 

ேபா/	 எ�M	 சா8திர விதிைய என(/ ஞாபக,ப�திய (P ெசா�னா3. ேமW	 வள3+த 

மனிதைன தவிர ேவெற+த உயி6� நி3வாண:	 ஒ� ெப�ைண ெவ�கமைடய2 

ெச�வதி�ைல. அவிXத உ� ஆைடகைள தி�	ப ெதா�	 கண	 வைர நH;	 மனிதனி�ைல. 

/�வி� இ+த ெமாழிகளா� நா� ைத6ய:�றவனாக உ4ேள dைழ+� /�வி� ெப�ணிட	 

லTைஜ, படாம� வ8திர@க4 வா@கி(ெகா�� /ளி� :9� ஆகார:�� கைள,. 

நH@கியவனாக எ� /�வி� :� தாX+த ஆசனதி� உ�கார, ேபா/	 ேபா� அவ3 எ�ைன 

த�� நி'தி தன(/2 சமமாக இட,ப�9�+த ஆசனதி� எ�ைன அமர2 ெச�� ைகயி� 

தா	Jலைத;	 ேத@காைய;	 ெபாதி+� அத�மீ� நHைர வா3� த� ெப�ைண என(/ 

ெவ�றியி� ப6சாக அளி,பதாக அறிவிதா3. பிற/ த� கா� /ளிர எ� பிரயாண அMபவ@கைள2 

ெசா�W	ப9 எ�ைன( ேக��( ெகா�டா3. எ�ைன த� மா,பி4ைளயாக அவ3 அறிவித 
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கணதிேலேய த�ைன எ� :� கா�9(ெகா4வைத தவி3� வி�ட ெவ�கதா� சிவ+� 

தகி�(ெகா�9�+த :கைத;ைடய இ+த, ெப�O	 கதFகA(/, பி�னி�+தப9ேய எ� 

பிரயாண அMபவ@கைள( ேக��(ெகா�9�+தா4. ப=வி� பி�ேன .ற,ப�ட :த� 

தினதிலி�+� ப= பி� ெதாடர தி�	பி வ+த கைடசி தின	 வைரயி� என(ேக�ப�ட விசிதிர 

அMபவ@கைள விலாவ6யமாக2 ெசா�லி எ� /�வி� கா�கைள;	 மனைத;	 

/ளி3விேத� எ�' தன� பா�யகால நிைனFகைள;	 சாதைனகைள;	 இUவிதமாக த� 

கைத Nல	 நிைனF I3+த எ� :தி3:,பா�டனா3 ெதாட3+� ேப=கிறா3; கனF எ�கிற 

அதிசயமான உலகி�/ ச3வசாதாரணமாக2 ெச�' வர ஆசீ3வதி(க,ப�ட வில@/களி� 

மனிதைன தவிர பிற யாFேம பிரபEசைத த@கAைடய இ�,பிடமாகேவ (அதாவ� 

பிற,பிடமாகேவ) கா�கி�றன எ�பைத ெத6+� ெகா�ட என(/ சில ேவைளகளி� 

=யநல:	 மமைத;	 மி(க மனித, பிறவிகளா� இ+த இ�,பிட@க4 மி�க@களிடமி�+� 

பலவ+தமாக, பறி�(ெகா4ள,ப�� அைவ விர�9ய9(க,ப�	ேபா� ெபா�வாக எ�ன 

நட(கிறெத�பைத ெத6+� ெகா4ள ேவ��ெம�' ேதா�றவி�ைல. அத�/4 எ� 

/�/லவாச	 :9+� எ� மைனவி;ட� இ+த நகர	 ேநா(கி வ+�வி�ேட�. எ+த( க�வி;	 

/ைறபா�4ளதாக :9+� ேபாக இ,ப9 J3தி ெச�ய,படாம� கவனதிலி�+� வி�ப��, 

ேபா/	 ேக4விகேள காரணமாக அைம+�வி�கி�றன. எ� மனதி� ஒ�ேபா�	 நா� 

ேக��(ெகா�9ராத இ+த( ேக4வி(கான பதிைல அைத அ,ப9 இதைன( கால:	 

ெபா��ப�தாதி�+�வி�டைத நிைன� நா� ெவ�கதி� .$@கி2 சா/	 வண	 ராஜ� 

மகளி� ப�(ைகயைறயிலி�+� ெப�ேறென�ப�தா� நா� ெசா�லி(ெகா�� வ�	 இ+த( 

கைத. அ+த வைகயி� கனFகளி� மீதான எ� இர�டா	 பிரேயாகதி� எ�ைன;மறியாம� 

மீ+� ேபான ேதடலி� ெதாட32சியாகF	 இ+த( கைத அைமகிற�. அ,ப9யானா� எ� 

ப`�ைசயி� நா� கட+� ெச�ல ேவ�9ய நிைல இ�ெனா�'	 இ�(கிற�. எனி� அ� எ� 

/�ைவ;	 நா� கட+� ெச�ல எ�ைன நி3ப+தி,ப� அ�லவா, கவன(/ைறவா� நா	 

க�'(ெகா4ள தவறிவி�ட பாட@கைள;	 எ$த தவறிவி�ட ப`�ைசகைள;	 கால	தா� 

எ,ப9 எதி3பாராத இட@களிலி�+� எதி3பாராத நப3க4 Nலமாக நம(/ அறிய( ெகா�� 

வி�கிற�. 

 

ந	 ராஜ� ஆ�வா6= ஒ�ைற ேவ�9 த� வாXநா4 :$வைத;	 யாக@களிW	 

தான த3ம@களிW	 ெசலவி��( ெகா�9�(கிறா3. அவ3 வி�	பிய� அவ�(/( கிைட(க 

ஆ�டவ� அ�4 பாலி(க��	. அேத சமயதி� அவ3 த� ெப�ைண இ�பதிர�� 

ஆ�கA(/2 சமமான மேனாதிட:	 உட� வலிைம;4ளவனாகF	 வள3� வ+தி�(கிறா3. 

அவ3 ந	பி(ைக வ H� ேபாகாம� ராஜனி� ெப�O	 ஆய கைலக4 அைனைத;	 கசடற( 

க�'ண3+தி�(கிறா4. அவைள எ� மாணவி எ�' ெசா�லி(ெகா4வதி� உ�ைமயிேலேய 

நா� ெப�ைம,ப�கிேற�. 8ப6சதால�றி, பா3ைவயா� எதி6யி� .ல�கைள2  

ெசயலிழ(க2 ெச�;	 அ�.தமான கைலைய எ�ைன அறிய2 ெச�தவ4 அவ4தா�. அைத2  

ெசா�லி( ெகா4வதி� என(/ ெவ�கேமா தய(கேமா கிைடயா�. அவ4 பா3ைவ மனித3களி� 
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N3(கைத;	 .$J2சிகளி� இய(க@கைள;	 தாவர@களி� =வாசைத;	 Iட 

க��,ப��	 ேபரழ/	 ஒளி;	 ெகா�ட�. உயிர�ற ஜட, ெபா��களி� நிைலைய( Iட 

க��,ப��	 கைல அவ4 Iட, பிற+த அதிசயமாக இ�(கிற�. அவ4 எ�னிட	 

வ3ம(கைலைய பயி�'ெகா�9�+த காலக�டதி� ஒ� நா4 த� பா3ைவயி� மக�வ2 

ெசா�(கா� க9ைகயி� மண� ெபாழிைவ த�� நி'தி வி�டா4. அ�' எ� நிய 

கடைமகA	 உணF ேவைள;	 ப9(/	 ஏ�களி� அளF	 உற(க அளF	 தைலகீழாக மாறி, 

ேபா�வி�டன. இ+த நகரதிW	 பிற ேதச@கெளதிW	 அவAைடய பிரகாசதி�/ நிகராக 

ெஜாலி(/	 ஆ�மக� எ@/ேம கிைடயாெத�' நா� நி2சயமாக2 ெசா�Wேவ�. இதைகய 

அJ3வ, ெப�O(/4A	 Iட அவைள;மறியாம� வா�9(ெகா�9�+த ஏ(க	 ஒ�' 

இ�+� வ+த�. இதைன திறைமக4 வா�(க, ெப�றவளாக தா� இ�+�	 நிக6�ைலெய�' 

அைனவராW	 ேபா�றி, .கழ,ப�கிறவளாக தா� இ�+�	Iட தக,ப� த� =(கிலதி� 

இ�ெனா� �ளி(/ இவ4 ஈடானவ4 அ�ல எ�கிற எ�ணதினால�ேறா ஆ�வா6= ேவ�9 

ெதாட3+� யாக@க4 ெச��வ�கிறாெர�கிற எ�ண	 அ+த, ெப�ணி� மனைத 

அவைள;மறியாமேலேய வா�9 வைத�( ெகா�9�+த�. இ�பதிர�� ராஜ�கA(/6ய 

க�விைய த� யUவன, ப�வ�(/4 கைர�(/9தி�+த அவA(ேகா த� மனைத 

அ6�(ெகா�9�+த /ைற இ�னெத�' ெதளிவாக விள@கி(ெகா4ள :9யவி�ைல. 

ெப�ணா� சாதி(க :9யாத ஏேதா ஒ�' ஆ� பிற,பிட	 விEசி நி�கிறெத�பதாக ஒ� பிரைம 

அவைள :$வ�	 ஆ� ெகா��வி�ட�. இ+த, பிரைம இரFகளி� B(கதிM4 

B(கமி�ைமயாகF	 பக�களி� விைதகளிM4 மய(கமாகF	 மாறி அவைள அைல(கழி� 

வ+த�. கி�டத�ட இேத சமயதி�தா� யUவன:	 ராஜ� மகளி� க�னி;ண3Fகைள 

உ�ைமயி� �யர	 மி(க�	 கிலிெகா4ள2 ெச�வ�மான ஒ� கா�சிைய :�னி'தி 

மல3திவி�ட�. இதி� விய,பைடய ஏ�மி�ைல. ஒ� க�னி, ெப�ணி� இைண ேத�	 

உண3Fக4 எ,ேபா� எ@ேக யாரா� அ�ல� எதா� த�9 எ$,ப,ப�	 எ�பைத யாராW	 

ெசா�ல :9யாெத�கிற� காம சா8திர	. ஒ� Jவி� விகசி,. அ�ல� ெத�றலி� வ�ட� 

அ�ல� இரவி� தனிைம அ�ல� யாழி� இைசெயாலி அ�ல� ஒ� சக ெப�ணி� 8ப6ச	 

ேபா�	 இைவகள�ல� ஒ� சி' பறைவயி� மரண	 ேநாயா� ெபாலிவிழ+த உட� க�ணH3 

/:'	 க�க4 எ�' இைவIட ஒ� .Lபவதியி� இைண ேத�	 ேவ�ைக அவA(/4 

கிள+ெதழ( காரணமா� அைம+� விட(I�	. யUவன	 எ�ப� ஒ� ப�வமாக ம��ம�றி 

அ+த( காலதி� அவAைடய பா3ைவயாகF	 அைம+�வி�கிற�. அ� அவைள தH��	 

எைத;	 ஆ� த�ைம உைடயதாக மா�றி( கா�9 அவைல மகிXவி(கிற�. ேமW	 

கனFகA(/2 ச�'	 /ைறயாத விேனாத த�ைமைய;	 .தி3( /ணைத;	 யதா3ததி� 

ஏ�றி விைளயா9(ெகா�ேட இ�(கிற�. இதனா� யUவன 8தH6கA(/ க�ெணதிேர நிகழ( 

க�ட உ�ைம சிலசமய	 கனவி� மி2சமாகF	 கனவி� விேனாத	 பல சமய@களி� 

க�ெணதிேர நட+த உ�ைம ேபாலF	 எ�ணி( /ழ	.	 மய(க	 உ�டாகிற�. ராஜனி� ெப� 

விஷயதிW	 ஒ� ந	ப�க6ய நிஜ	 கனF(/ ஒ,பான .ைக, ப6மாண�ட� நிகX+� 

அவைள( /ழ,பிவி��வி�ட�. இ� மாதி6யான நிஜ	 ல�சதி� ஒ� ெப�ணி� க�:� 

ல�சதி� ஒ� தடைவதா� ேதா�ற :9;	. ஆக தக,பனி� யாக@களா� விைள+த 
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வியாIல:	 யUவன, ப�வதி� இைண ேத�	 வி�,ப:	 பல மாத@கA(/ :�. ஒ� 

நா4 இரF க�ட கா�சியா� ஒ�ேறாெடா�' கல+� /ழ	பி, ேபா�வி�டன எ�ப�தா� ராஜ� 

மகைள, ப�றி( ெகா�ட விேனாதமான ேநா�. அ+த( கா�சிைய அவ4 பா3த� B(க:	 

விழி,.ம�ற மய(க நிைலயி� ஒேர ஒ� நா4 இரவி�தா�, ஆனா� அ� நட+� 

ெகா�9�+தேதா ராஜ /�	பதி� பல தைல:ைற( காலமாக. அத� ப�னிெர�டா	 

தைல:ைறயி� அ� ச3வசாதாரண கா�சியாக இ�+த�. பதி�N�றா	 தைல:ைறயி� 

�வ(கதி� அ� அ6தான கா�சியாகி அதைல:ைறயி� :9F(/4 எ@/	 காணேவ 

:9யாத கா�சியாகி மைற+� ேபான�. அத�/, பிற/ அ� இ+நகரதி� ஞாபகதிலி�+� 

வழ(ெகாழி+� ேபான ப�ைடய கைதயாக மாறிவி�ட�. அத� வாசைனேயா தைல:ைறகைள( 

கட+� வ+�ெகா�9�+த�. ராஜ /�	பதி� ேகாதிர( க�ணிைய, ேபாலF	 அத� 

/�திேயா�டைத, ேபாலF	 அ+த வாசைன ஒUெவா� காலக�டதிRடாகF	 ரகசியமாக( 

கடத,ப��(ெகா�ேட வ+த�. ராஜதானியி� அதைன ெத�(களிW	 யா3 க�கA(/	 

.ல,படாத .ைக வ9வமாக அ+த( கைத - .லி;	 :யW	 ஒேர நH32=ைனயி� அ�க�ேக நH3 

அ�+தி ம(கேளா� ம(களாக( கல+� வாX+� வ+த அ+த, ப�ைடய கைத - நகரதி� 

.$திேயா� .$தியாக2 =ழ�' =வ3கெள@/	 பட3+� ஊ��வி நி�கிற�. அ� ேவெற@/	 

ேபாகF	 :9யா�. எ�ப�தா� உ�ைம. பதி�N�றா	 தைல:ைற(/ :�. வைர பிரசிதி 

ெப�றதாயி�+த பிற தைல:ைறகளி� ரகசியமா	 அ+த அJ3வ( கா�சிையதா� பல 

மாத@கA(/ :� ஓ6ரவி� இளவரசி த� B(க( கல(கதி� க�டா4. ஆ	. அவ4 க�ட� 

கானகதி� விைர(/	 /ளி6� மர�, ேபான ஞாபக@களி� ேதாW(/ இத	 ேத9 திற+தி�+த 

சாளரதி� வழிேய தின:	 உ4ேள /தி� பதி�N�றா	 தைல:ைறயி� ப�(ைகயைறயாக 

மா�ற,ப�ட த� பைழய கட	ப வி��சதி� உ2சி(கிைளயி� மாய உ�வமாக த�ைன 

மைற�(ெகா�� மகிX2சி;ட� வாX+� வ+த ஒ� கா�� மி�கதி� ஆமாைவ த� கானக 

வாXவி� நிைனFகைள உ�ெகா�ேட உயி3�(ெகா�9�+த அ� ஒ� கிழ�� வ6,.லி. ப� 

தைல:ைற( காலமாக அ@ேக �யி�ற எவ�ைடய க�கைள;	 உ'தாம� யா�ைடய 

கனFகA(/	 காரணமாகாம� அவ3களி� இைண,பைற( க�9W(க9யி� J3வ 

வாசைன;ட� த� இரFகைள( கழி�(ெகா�9�+த�. அ+த கைத,.லி. ம�ரமான ெத�றலி� 

வ9வதி� அைத :த�:தலி� பா3தவ4 ராஜனி� ெப� தா�. அ� :(தி;'	 கால	 

அ,ேபா�தா� கனி+த� எ�ப�	 ராஜ� மகளி� க�களிலி�+� எ�F	 த,ப :9யா� 

எ�ப�	தா� அத�/( காரண	. பா3ைவயா� ஜட, ெபா�4கைள( Iட வசிய	 ெச�;	 

அ�.த,ெப� அவ4. இரFகளி� நிழலாகF	 பக�களி� .$தியாகF	 இ+நகரதி� 

ெத�(களி� தி6+� பதி�N�றா	 தைல:ைற நிைனFகளி� எ2சமாக உயி3 வாX+� 

ெகா�9�+த கைத, .லியி� .ைக வ9வ	 அவ4 க�கA(/, .ல,ப�	ப9 த� ரகசியைத 

இழ+� ேபானெத�பதி� ஆ2ச3ய,ப�வத�/ ஒ�'மி�ைல. அ+த, .லி இனி தி�	பி அ+த, 

ப�(ைகயைற(/ வர, ேபாவ�மி�ைல. அைமதி;றாம� அைல+� ெகா�9�+த அத� ஆ;4 

ராஜனி� ெப�ணி� பா3ைவயி� உைற+� உைட+� வி�ட�. தைல:ைற( கால@களாக அ� 

ெபற( காதி�+த :(தி அத�/ இ+ேநர	 கி�9யி�(/	. அர�மைன, 

ப�(ைகயைறயிலி�+� விர�ட,ப�ட N�றா	 நா4 பி�னிரவி� உைறய ைவ(/	 /ளி�(/ 
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தைல:ைற( கால@களாக, பழ(க, ப�9ராத அ+த( கைத,.லியி� ஆம நாள@க4 =�@கி 

இ'கி அத� ஞாபக �9,ைப( கUவி, பி9� இய@க விடாம� நி'தியி�(/	. ஆனா� 

சைபேயாேர கிழ��வ6,.லி ஒ�ற�ல. இ�M	 ஓராயிர	 கா�� வில@/க4 இ+த 

ராTஜியெம@/	 சாமா�ய3களி� =வாசதி� கைதகளாக மனித3கேளா� மனித3களாக, 

.ழ@கிய ெபா�னான நா�களி� வாசைத வி�டகல :9யாம� .ைக வ9வ:	 பா/ ேபா� 

இனித மன�	 ெகா�டைவகளாக2 =�றியைல+� ெகா�9�(கி�றன. இ+நகரைத த@க4 

கனFகளி� உ�வா(கி2 =ழ�றி(ெகா�9�(கி�றன. இ�' இைத இ@ேக 

ெசவிம��(ெகா�9�,ேபாைர;	 அவ3களி� Nதாைதய3கைள;	 இனி பிற(க, ேபா/	 

வா6=கைள;	 த@களி� பளி@/ விழிகளா� ஆ3வ�டM	 வாEைச;டM	 ஏ(க�டM	 

உ�', பா3தப9 ப�(ைகயைற2 =வ3கA(/4 த@கைள மைற�( ெகா�9�(கி�றன. 

அவ�ைற Bல உ�வமாக( க�� அவ�'(/ :(தியளி(/	 பா3ைவெயாளி ெகா�ட ெப�  

மகFக4 இ+த ராTஜிய	 எ@கிW	 பிற+� ெசழி(க��	 எ�' ராஜ� :�னிைலயிேலேய நா� 

ஆ�டவைன, பிரா3தி(கிேற�. 

 

சாளரதிலி�+� ெத�றலாக உ4ேள /தித கிழ��,.லியி� ஆவி;� அ�வைரயி� 

ெமா�டாக இ�+த ராஜ� ெப�ணி� இைண ேத�	 உண3Fகைள மல3தி வி�ட�. 

ஆO(ெக�' தனி அ	செமா�' இ�(க(I�ெம�' த�ைன;மறியாம� ந	பி, 

பழ(க,ப��வி�ட அவ4 அ� எ�ன எ�பைத;	 அ�' தா� க��வி�டதாக 

எ�ணி(ெகா�டா4. காதலி� கனF கா�பத�கான சாம3திய:	 ைத6ய:	 ஒ� 

ஆO(க�றி ெப�O(/( ைகI�வத�ல எ�ற விழி,.	 �யி�.	 கல+த மய(கதி� அவ4 

மன� பித�றவார	பி�வி�ட�. நிலவி� ம@கிய ஒளிேயா�	 ெத�றலி� மணேதா�	 

இறகி� எைடயி�ைமேயா�	  .ைகெயாத உ�வமாக( கிழ��,.லி சாளரதி� வழிேய 

உ4ேள /தித கா�சி ஆ�ைமயி� /தH�9, பா�2சலாக அவ4  மனதி� பா�+� பதி+தெத�' 

கனFகளி� ஊ�'(க�ைண ஆ�+தறி;	 பாட,ப/தி என(/, ேபாதித�. அ+த 

வினா9யி�தா� அவ4 யUவனதி� பா3ைவ திற+�ெகா�ட�. அ+த அளவி� கா�சிகளி� 

கனFத�ைம;	 கனவி� 8Bல கண@கA	 அவேளா� விைளயாட �வ@கிவி�டன. அவ4 

தா� க�பைன ெச�� ெகா�ட ஆ�ைம த�ைன( கிள3�	 :கமாக த� க�கைள 

N9(ெகா�� அ+நிைலயிேலேய கனFகளி� விேனாத உலகி�/4 ஆX+�ேபானா4. அ,ேபா� 

அவ4 த� தக,பனி� ஆ�மகF(கான யாக@க4 ெவ�றி ெபற ேவ��ெம�' த� மனதார 

வாXதினா�. தா� விழிதி�(கிேறாமா உற@/கிேறாமா எ�பதிேலேய நி2சயம�றவளாக 

இUவா' ராஜனி� ெப� மல3த,ப�ட ெப�ைமயி� �9,ேபா� அைத2 சா+தி ெச�;	 

ஆ�ைமயி� பார	 த� மீ� கவி+�ெகா4ள,ேபாவைத எதி3பா3�( காதி�+தா4. ஆனா� 

உ4ேள dைழ+த கிழ��,.லி ராஜ� ெப�ணி� ப�(ைகைய ேநா(கி2 ெச�வத�/ பதிலாக 

சைபேயாேர இைண,பைறைய ேநா(கி2 ெச�' வாயி� திைரைய வில(கியப9 உ4ேள ேபா� 

மைற+� வி�ட�. ப�(ைகயைறைய விட2  சிறிய�	 அைடச�கAைடய�	 சாளர@கள�ற�	 

அதனாேலேய ப�(ைகயைறைய விட அதிக( கதகத,. உைடய�மான இைண,பைற(/4 ./+� 
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ேதாழி, ெப�ணி� க�9W(க9யி� த�ைன( /'(கி(ெகா�� நிதிைர ெச�;	 வழ(க	 

உைடய� அ+த மாய,.லி. அ�'	 அ�ேவ நட+த�. த� இைண(காக( க�கைள N9யப9ேய 

சயனிதி�+த ராஜனி� ெப�O	 ச�' ேநரதி� அ+த அைமதி;டேனேய உற@கி, 

ேபா�வி�டா4. ராஜனி� ெப� அைர/ைற B(கதி� க�ட கா�சி ஒ� வரேவ�பைற( 

கா�சியி� சாதாரண�வ�ட� அவ4 Nைளயி� ஞாபக, ெபாறியிலி�+� ந$வி 

கனFகA(/4 இற@கிவி�ட�. அேதசமய	 தி�,தி,ப�த,படாத விரக	 :$வ�மாக 

விழி�(ெகா��வி�ட�. :�றிW	 விழி,. நிைலயி� அைமதி;றாத .லியி� ஆ�மாைவ 

அவ4 க�9�,பாேளயானா� மீ��	 க�கைள திற+� அைத ேத9யி�,பா4. :�றிW	 

விழி,. நிைலயிலி�(/	 ஒ� மனித உயி6� பா3ைவயி� படாம� பர	பைரகைள தா�9ய 

அ+த, .லிேயIட ஒ�ேவைள ெதாட3+� த� இ�,ைப( கைதகளி� ம��ேம உ'தி ெச�தப9 

இ�'	 அேத அைறயி� பிறரறியா வ�ண	 ��.'	 ஆ�மாவாக த�ைன 

நH9�(ெகா�9�(/	. ராஜ� ெப�ணி� விேனாத( கனF(/( காரணமான அ+நிகX2சி;	 

அவ4 பிர(ைஞயி� ேம� ம�டதிேலேய உைட+� சிதறியி�(/	. இ�' இ+த( கைத(/	 எ� 

கீ3தி(/	 ச+த3,பேம கிைடதி�(கா�. அ�ல� /ைற+தப�ச	 ம'நா4 காைலயி� 

சாளரதி� கீேழ தைரயி� ஊ3+� ெச�W	 இர�� கால92 =வ�கைள அவ4 

பா3தி�(காவி�டாலாவ� எ�லா யUவன 8தH6களி� கனFகைள;	 ேபால அவ4 கனF	 

த�ைன2 ச�லாபி(/	 ஆ� இைண(/( காதி�(/	 ேவ�ைக;டனாவ� :9+தி�(/	. 

ஆனா� :(தி ேவ�9 தைல:ைற( கால@களாக அைல+� ெகா�9�+த வனவில@கி� 

ஆ�மாைவ அைமதி,ப��	ப9 விதி அவA(/( க�டைளயி�9�+ததா� ம'நா4 காைலயி� 

ப�(ைகயைறயி� உ4ப(கதி� சாளரதி� கீேழ தைரயி� மனித, பா3ைவ ப�ட 

கணதிலி�+ேத த� எைடைய;	 நிழைல;	 தி�	ப, ெபற �வ@கி வி�ட .லியி� ஒ� 

ஜைத( கால92 =வ�கைள ராஜ� மக4 பா3தா4. 

 

ஒ� ெப�ணி� கனFகA(/4 எ+த உ�(ெகா��	 dைழ+� =கி(/	 த/தி 

மி�க@களி� .லி(/தா� உ�� எ�கிற� மா+தி`க	. ேவெற+த வில@/	 தா� 

மனித,பிறவிய�ல எ�பைத த� =வாச அைலவிேலேய கா�9( ெகா�� வி�	. .லி 

அ,ப9,ப�டத�ல. அ� மனிதைன, ேபாலேவ க	பீரமான�. மனிதைன, ேபாலேவ க2சிதமான 

அைசF	 உய3+த எ�ண@கA	 ேபா3(/ண:	 இைசைய ரசி(/	 ெப� மன�	 ெகா�� 

இல@/வ�. ேபா3(களதி� வ Hர3களி� ல�சியமாகF	 ப�(ைகயைறயி� .Lபவதிகளி� 

கனவாகF	 விள@/வ� .லி. அ� த� :�ன@கா� =வ�க4 தைரயி� பதிய அMமதி,ப� 

இ�ைல. விதி வசதா� நாW கா�களி� நட(/	 உயிராக அ� 

பைட(க,ப��வி�டேபாதிW@Iட த� :�ன@கா�கைள ஒ� ஆ;தமாக ம��ேம பிற3 

க�கA(/( கா�9(ெகா4A	 ேவ�ைக;ைடய� .லி. இைத ெவ'	 ேவ�ைட(கார3கA	 

பாமர3கA	 அறிய மா�டா3க4. வில@/களி� அவய ல�சண சா8திர@கைள( க�றறி+தவ� 

.லிகளி� /ணா	சைத ந�கறிவா�. .லி த� :�ன@கா�க4 நிலதி� பதி+த தடைத அத� 

மீ� ஊ3+� ெச�W	 த� நிழலி� எைடயா� அ$தி அழி�வி�	. அத� நிழ� படராத 
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பி�கா�களி� இர�� தட@க4 ம��ேமதா� எ,ேபா�	 பிற3 க�கA(/( காண( கிைட(/	. 

அ,ப9( காண( கிைடத ஒ� ஜைத( கால92 =வ�களா�தா� ராஜனி� ெப� ெவ/வாக 

ஈ3(க,ப�டா4. ஆ	 ஈ3(கதா� ப�டா4. அவ4 அவ�ைற( க�� /ழ	பி,ேபாகவி�ைல. 

அதி32சியைடயவி�ைல. ந$வி( கனFகA(/4 இற@கிவி�ட :+ைதய இரவி� கா�சிைய 

அ+த2 =வ�க4 அவ4 நிைனF(/ ம'ப9 ெகா�� வரFமி�ைல. அ� மனித( கால92=வ�க4 

இ�ைலெய�ப� அவA(/ ெத6+தி�+த�. ஆனா� :�ென,ேபா�	 வனவில@/கைள 

அவ4 ேந6� க�டவளி�ைலயாதலா� வ�ட வ9வமான கா� தட@கைள இ�னெத�' 

அவளா� விள@கி(ெகா4ள :9யவி�ைல. அைவ =வ�றி� ஓரமாக, பயண,ப�ட வித	 

ம��ேம அ+த, ேபைத, ெப�ைண விய,பிலாXதி அவ4 கவனைத2 =�9 இ$(க, 

ேபா�மானதாயி�+த�. அ+த( கால92 =வ�க4 எ+த( காரண�(காகF	 அைற2 =வ�றி� 

அ�ைமைய வி�� அ,பா� நக3+� ெச�லவி�ைலெய�பேத அவ4 விய,.(/( காரண	. 

அத� வழியி� =வேராரமாக( /'(ேக நி�ற ஆAயர அல@கார, J(/வைளயி� உ�ப(க 

தைரயி� அ+த2 =வ�க4 பதி+தி�+தன. ராஜ� மக4 தின:	 பா3�2 சி@கா6�(ெகா4A	 

பளி@/ ஆ9யி� வ�ட, பர,பி� ந�வி� =வாச( கா�றி� ஈர	 உலராத ஆவி அத� இர�� 

ப(க@களிW	 ப9+தி�+த�. ெப6ய சிமிXகA(/4 ஏ�றி ைவ(க,ப�9�+த இரF விள(கி� 

ேம�dனி இைண,பைறயி�+த திைச ேநா(கிேய /வி� அ$த,ப�9�+த�. எ+த, 

ெபா�ைள;	 ஒ� தைடெய�' மதி(கா� அவ�ைற ஊ��வி( கிட(/	 அதிசயி(கத(க 

=வ�கைள, பதி(/	 பாத@க4 யா�(/2 ெசா+தமானதாயி�(க :9;	. கா�ைற;	 

ஒளிைய;	 தவிர ேவ' யா�(/ இ,ப9 த� அைறயிM4 உலாவி2 ெச�W	 ைத6ய:	 

லாவக:	 ைகவர :9;	. ெத�றேலா அ�ல� நிலேவாதா� த� அைறயிM4 அ�' இரF 

அ,ப9 நட+� ேபாயி�(க ேவ��ெம�' ராஜனி� ெப� நிைன�(ெகா��வி�டா4. அ+த 

அளவி� அவAைடய ப�வ	 நிஜதி� அவ4 க�ட கால92 =வ�கA(ேக�ப பிரகி�தியி� 

அ	ச@கைள( /ைழ� ஒ� ேபரழகனி� உ�வைத வைர+� அவைன அவ4 கனFகளி� 

நடமாடF	 அMமதி�வி�ட�. அவ� த�ைன( Iடாம� விலகி, ேபானத�கான ஒ� 

காரணைத;	 அவ4 ஆXமன	 க�பி�(ெகா��வி�ட�. அவ4 �யரதி� பAF	 

தாபதி� ெவ	ைம;	 பீறி�	 சில பாட� வ6கைள இய�றியி�(கிறா4. அ+த, பாட� வ6க4 

கா�=வ�கைள, பா3த கணதிேலேய ராஜ� மகளி� மனதி� எ$+தி�(க ேவ��	. 

விேனாத2 =வ�கைள, பா3த மாதிரதி� பய+�ேபா� அலறி ம�றவ3கைள;	 

கலவர,ப�தாம� அவ�ைற ஆராய, ./+த� அவAைடய பிறவி விேவகதி� சிற,ைப( 

கா��கிறெத�றா� அவ�றா� ஈ3(க,ப�� அவ4 உடேன இய�றிய பாட� வ6கேளா 

விைதகளி� அவA(கி�+த பா�9யைத( கா��கிற�. தா� இய�றிய வ6களி� ச+த 

நயதிW	 க�பைன வளதிW	 தாேன ஈ3(க,ப�ட ராஜனி� ெப� பிற/ எ,ேபா�ேம அவ�ைற 

:O:O�(ெகா�9�(க தைல,ப�டா4. இைத நா� எ,ப9 அறி+ேதென�றா� எ�னிட	 

விைத க�'(ெகா4ள வ+த நா�களிW	Iட அ+த, பாட� வ6க4 அவ4 பிரயாைசயி�றிேய 

அவ4 வாயிலி�+� ெப�கி வழி+�ெகா�9�+தைத நா� க�9�(கிேற�. ஆனா� அ� 

அவைள பீ9தி�+த விேனாத ேநாயி� ெவளி,பாேட எ�பைத அ,ேபா� நாM	 

அறி+ேதனி�ைல. தா� இய�றிய பாட� வ6கைள த� /ரலாேலேய பா9 த� 
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ெசவிகளாேலேய dக3+� அவ�ைறேய உ�ைமெயன நிைன(/	 பிரைம வய,ப�� அைவ த� 

கனFக4 வைர .ைரேயா�	ப9 வி�� வி�டதான� அMபவதால�றி ெவ'	 ஏ��,ப9,பா� 

ப(/வ,ப�த :9யாத அவAைடய பதி�ப�வதி� பலவ Hனதா� விைள+த�. தாேன 

நி3மாணித கனFலகி� த� ந�பேனா� I9 விைளயா9( களி�(ெகா�9�+த 

ேநர@களிW	 இ+த, பாடலி� வ6க4 பி�னணியாக அவ4 நாபியிலி�+� ஒலிதப9ேய 

இ�,பைத நா� :த� நாளிரF ேக�ேட�. B@/	 ேவைளகளி� ராஜனி� ெப� :O:Oத 

பாட� வ6கைள விைளயா9( ெகா�9�+த கனF,ெப� த� ெசவிகளா� dக3+தவாேற 

இ�(/	ப9யான�. தி�	ப தி�	ப பாட,ப�ட இ+த வ6க4தா� ெப�ைமயி� இய�பான 

தவி,ைப2 சிறி�சிறிதாக ஒ� விேனாதமான ேநாயாக மா�றி வி�டன. 

 

ெத�றலி� நH�ட கனெவா�றி� 

எ� :க	 சி�றைசF. 

தி@களி� ெந9ய ஆ;ளி� 

எ� ெப�ைம ஒ�ைற, ெப�N2=. 

கா�றி� உற(கமா� நானி�ைல 

ெய�ப ெததனா� 

ஒளியி� =வாசமா� 

நானி�ைலெய�ப� 

ெமதனா�. 

அதனா� 

இ+த இரெவ�ைன 

மிக, ெப6�	 வ��கிற� 

ேமW	 அதனா� 

அகாலைத த� ஆபரணமா�, 

J�ட எ� ந�ப� 

எைன வி�� அக�' ெச�கிறா�. 

ேராகியிட	 மல3கAட� 
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ேநாைய;	 வி��2 ெச�W	 

இர(கம�ற உறவின� ேபால. 

 

விைளயா��களி� உ2ச(க�டதி� த� ந�பைன, ப�(ைகயி� அMமதி(/	 

:கமாக( கனF,ெப� க�கைள N9(ெகா�� த� வழ(கமான �யி� நிைலயி� உற@/	 

நிஜ, ெப�ணி� ேம� சா�+� ெகா4A	 ேபாெத�லா	 உற@/	 ெப� நா� ேராகிய�ல நா� 

ேராகிய�ல எ�' பய�டM	 ஜூர ேவக�ட� தா'மாறாக பித�ற �வ@/வைத இேதா எ� 

க�:�ேன நா� ம'ப9 பா3(கிேற�. கா�றி� ல/F	 =க+த:	 நிலெவாளியி� ேதஜஸு	 

நிைற+த த� ேபரழ/ ந�ப� த�ைன( I�	 வி�,பமி�றி விலகி2 ெச�ல, 

ேபாகிறாென�M	 பய	 அவ4 :கைத( ேகாரமாக( /தி( கிழி(கிற�. பாடலி� கைடசி 

வ6க4 உற@/	 ெப�ணி� வாயிலி�+� கழிF, ெபா�4களி� �3நா�ற�டM	 

நிற�டM	 ெப�கி ெவளிேய பீ�2சிய9,பைத;	 நா� இ,ேபா� ம'ப9 பா3(கிேற�. 

எ�னாேலேய அ+த அ�வ�,பான கா�சிைய தா@கி(ெகா4ள :9யவி�ைல. ஆனா� கனF, 

ெப�ேணா ெவளிேய உற@கி(ெகா�9�(/	 நிஜ,ெப�ணி� அவ8ைதைய உணராதவளாக 

த� ேமனிெய@/	 ெப�கி வழி;	 பாட� வ6களி� விகாரைத அறியாதவளாக அேத 

நி3மலமான :க�ட� அைமதியாக அவ� I�வைத எதி3பா3�2 சா�+தி�(கிறா4. மிக, 

ப6தாபகரமான�	 பய@கரமான�மான கா�சி அ�. அதிசயமான கா�சி;@Iட. ப��ைமயான 

கா� தட@கைள கனFகA(/4 ஊ��F	 வ6வ9வமா(கி( ெகா��	 கனFலக ந�பைன 

எ�ணி( கனF(/ ெவளிேயயான ப��ைம உடைல வ�தி(ெகா��	 இ+த2 சி'ெப� ப�ட 

பா�ைட2 ெசா�W	 ேபா� எ� நா த$த$(கிற�. உ�ைமதா�. அவ4 அ,ேபா� அைட+த 

விகார Pபைத எ�னாேலேய க�� தா@கி( ெகா4ள :9யவி�ைலதா�. எ�றா� 

ெம�லியத:	 .ைக;�வ:	 ெகா�ட அ+த, ேபரழகனா� எ,ப9 தா@கி( ெகா4ள :9;	. 

அவ� அவ4 பாடலி� �3நா�றைத2 சகி�( ெகா4ள :9யாம� அவ4 அலறி விழி(/	 

ப9யாக :கதி� �,பிவி�� உடேன மைற+� ேபா�வி�டா�. இ� ஒ� நாள�ல. பல 

தின@களாக நட+� ெகா�ேட இ�+தி�(கிற�. த� ந�ப� விலகி, ேபா� வி�வாெனM	 

பயதாேலேய அவைன, பறிெகா��	 தHவிர பயதா� பாதி(க,ப��	 ராஜனி� ெப� 

த�ைன த� நிைனவி�றிேய ஒ� விேனாத ேநா�(/ ஒ,.( ெகா�� வி�டா4. கனவி� இ+த 

வைக பாதி,பா� யதா3த உலகி� ஒ� அழகிய ஆ�மகைன( I�	 அ�கைத 

தன(கி�ைலெய�' அவ4 மன� ந	ப ஆர	பி� வி�ட�. எ+த அழகிய ஆO	 :கதி� 

காறி;மிழ( I9ய அளF(/ அவ4 :க	 ேராகதா� விகார,ப�டெத�' நா@க4 N�றா	 

நாளிரF ந�சதிரவாஸிகளி� கலவிைய இைச� ஞாபக@களி� கா��, .த�(/4 

தைல:ைற(காலமாக மைற+� ெகா�9�+த மி�கைத 8Bல உ�வ�ட� ெவளி,ப�தி 

அவ4 க�கA(/, .லியாகேவ கா�9( ெகா�(/	 வைர கனFக4 அவ4 ஒ,.த� இ�றிேய 

அவA(/2 ெசா�லி( ெகா��( ெகா�9�+தன. அழகிய ஆ� உ�வ@கேளாெவனி� 

:கதி� வழி;	 உமிXநHைர நிைனF'தி வயி�றிலி�+� ெபா@கி எ$	 ஓ@க6,ைப உ�� 

ப�ணி அவைள அ2='தி(ெகா�9�+தன எ�' த� கைதைய :9த எ� 
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:தி3:,பா�டனா6� �யர	 ேதா�+த :O:O,ைப பலகாத Bர	 பர+தி�+த 

ஜனச:திரதி� கைடசி மனிதM@Iட ெதளிவாக( ேக�டாென�கிற� கைத: இ�பதிர�� 

ஆ�கைள ஈ� ெச�;	 வலிைம;	 ேபரழ/	 ைத6ய:	 கUவி ஞான:	 ெகா�ட ஒ� 

யUவன, ெப� தாெனா� /Pபிையேயா ேராகிையேயா ேச3வத�ேக த/தியானவ4 எ�' 

ந	.	 விேனாத ேநா� பீ9தைல+த ப6தாபைத, பிரபEசைத( க�வைறயாக த@க4 

கனவி� க�� அதM4 த@கைள, பா�கா,பாக2 =��9(ெகா�9�(க வி�	.	 

வில@/களி� அைமதி;றாத ஆவிக4 ெவ�ட,ப�ட வி��ச@களி� இற+� ேபான கா�ைற2 

=ம+தப9 அைல+� தி6;	 ெத�(கைள;ைடய இ+த நகரைத தவிர ேவெற� உ�வாகியி�(க 

:9;	. 
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ம
 எ�கிற ஆ6'=I67 - பிரப�ச� 

 

"தமிX சா3… அ+த அ�.த ம6(/ 9.சி ெகா�� அM,பிடலா	M ேயாசி(கேற�." எ�றா3 

எ2.எ	. 

 

"எ+த அ�.த ம6?" எ�ேற� நா�.  

 

"இ+த 8I�ல ெதா4ளாயிர� ெதா�u�ெற�� அ�.த ம6 இ�(காளா ஓ�? எ+த 

அ�.த ம6@கறH3? அதா� அ+த பதா	 வ/,. அ�.த ம6@காO	."  

 

தினதாைள ம9� ைவ� வி��, அ+த அ�.த ம6யி� :கைத மன=(/ ெகா��வர 

:ய�சிேத�. வ+�வி�டா4. எ,ேபா�	 =யி@க	 ெம�Wகிற, அ,ப9 ெம�Wவத� Nலமாக 

இ+த, ப4ளி(Iட	, அத� ஆசி6ய3க4, மாணவ3க4, மாணவிக4, ச�டதி�ட@க4, ஒ$@/ 

விதிக4 எ�லாவ�ைற;	 அல�சிய,ப��கிற, 'நா� உ@கைளெய�லா	 ஒ� ெபா��டாகேவ 

நிைன(கிறதி�ைல. நH@கெள�லா	 என(/ ,J…' எ�கிற :கபாவ:	 திமி3தன:	 ெகா�ட 

ஒ� ச�ைட(கார மாணவி எ� நிைனF(/ வ+தா4. என(/	 அவ4 மாணவி தா�.  

 

"எ�ன�(/ சா3 9.சி?" 

 

"எ�ன�(கா? நH3 இ+த உலகதி�தா� இ�(கிறHரா? அவ4 உ	ம 

8tட��தாென@காO	?" 

 

"ஆமா	. அ,ப,ேபா இLட,ப�டா�, ஏேதா என(/ தயF ப�Oகிற மாதி6 கிளா=(/ 

வ�	. ேபா/	." 

 

"உ	. நHேர ெசா�கிறH3 பா�	." எ�' ெசா�லிவி�� இர�டா4 ேச3+� B(க ேவ�9ய 

வ�ைக, பதிF 6ஜி8டைர;	, இ�M	 இர�� N�' ஃைபைல;	 B(கி எ� :� ேபா�டா3. 
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"பா�	. நHேர பா�	. ேபான ஆ' மாச காலதிேல எ�ணி, ப�னிர�ேட நா4 தா� 

8IW(/ வ+தி�(கிறா4. வ H��(/	 மாச	 ஒ� க9த	 எ$தி, ேபா��( ெகா��தா� 

இ�(ேக�. ஒ� J2சி, .$ இ,ப9 எ�9, பா3�, அ+த க�தாசிேபா�ட க	மனா�9 யா��M 

ேக��2சா? ஊI	. ச3தா� ேபாடா நH;மா2= உ� க�தாசி;மா2=�M இ�(கா அவ4. ச6 

ஏதா2=	 ெம9(க� ச39பிேக� ேக�� வா@கி2ேச3�(கலா	னா, வ+தா�ல ேதவலா	. ந	ம 

9.இ.ஓ மாதி6யி�ல 8IW(/ இLட,ப�டா� வ�கிறா4. வ+தாW	 8tட�� மாதி6யா 

வ3றா4? ேச…ேச…ேச… எ� வாயாேல அத எ,ப92 ெசா�ற�? ஒ� பிரE= ைச(கி4ேள, 

க�M(/�9 ேமேல உ�கா3+� வ3ற மாதி6 பா�� ேபா��( ெகா�� வ3றா4. 

பா��@காO	… பா��! எ�ன மாதி6 பா���@கறH3? அ,ப9ேய 'சி('/�M பி92சி(கி��, 

ேபா�ேடாF(/ ச�ட	 ேபா�ட மாதி6, அத� ப�ப���M ெதறி2=�ேமா�M நம(ெக�லா	 

பீதிைய ஏ�ப�தற மாதி6 9ர8 ப�ணி�� வ3றா4. ச�ைட ேபாடறாேள, ேமேல 

எ�ன�/@காO	 இர�� ப�டைன அF�வி���� வ3ற�? அ� ேமேல சீயா�பா	. 

மாதி6 ஒ� ெசயி�. காதா9 வா� மாதி6 அ� அ@கி��	 இ@கி��	 வைளE= வைளE= 

ஆடற�. Iட இதினி பச@க ப9(கறா@கேள�M ெகாEசமா2=	 உட	பிேல ெவ(க	 ேவணா	? 

இ+த இழெவ�த 8I�ேல ஒ� Zனிபா3	, ஒ� ஒ$@/, ஒ� ம�ணா@க�9, ஒ� 

ெத�,.$தி ஒ�'	 கிைடயா�. என(/ ெத6;@காO	… நH3 அைதெய�லா	 ரசி2சி�,பீ3!"  

 

"சா3…" 

 

"ஓ� =	மா இ�@காO	. நா,ப� வ�ஷ	 இ�ல /,ைப ெகா�9யா2=. ஐ ேநா xZம� 

ைச(காலஜி மி8ட� டமி4! தமிXசா3, என(/ மனத�வ	 ெத6;	பா. உம(/ எ�ன வய=?" 

 

"இ�பெதா�ப� சா3!" 

 

"எ� ச3வ Hேஸ நா�ப� வ�ஷ	." 

 

"பா�� , ச�ைட ேபாட(Iடா��M விதி ஒ�M	 ந	ம 8I�ல இ�ைலேய சா3." 

 

"அ�(காக, அF�, ேபா����	 ேபாகலா	M விதி இ�(கா எ�ன? வய= பதிென�� 

ஆ/�@காO	 அவளி(/! ேகா�ட92= ேகா�ட92= இ,பதா� ெட+�(/ வ+தி�(கிறா4. 

எ@க கால�ல பதிென�� வய=ல இ�,பிேல ஒ�O, ேதா4ேல ஒ�O இ�(/	. 

ேபாதா(/ைற(/ மா@காைய( க92சி�� இ�,பாAக. ேபானவா�9, அதா� ேபான மாசதிேல 
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ஒ� நா4 ேபானா, ேபாF��M ந	ம ேமேல இர(க,ப�� 8IW(/ வ+தாேள அ,ேபா, அவ4 

ஒ� நா4ேல, ஆ' மணி ேநர�(/4ளாேற-ஹா3�லி ஸி(8 அவ38 சா3- எ�ன எ�ன ப�ணி 

இ�(கா4 ெத6;மா? யாேரா நாW த9(க$ைதகேளாட - நH@க4ளா	 ெரா	ப ெகௗரவமா 

ெசா�லி,ேபேள பிர��8 அ,பD�M - நாW த9(க$ைத@கேளாட 8I� வாச�ேல சி62= 

ேபசி�� இ�+தி�(கா4. ந	ம ஹி8ட6 மகாேதவ� இ�(ேக… அ� ஒ� அச�. ந	ம 8I� 

வாச�ேல, ந	ம 8tட�� இ,ப9 மி8பிேஹU ப�ணறாேள�M அவ கி�ட ேபா� "இ,ப9 

எ�லா	 ப�ண(Iடா� அ�.த ம6, உ4ள வா�M I,பி�� இ�(கா�. அவ4 எ�ன 

ெசா�னா4 ெத6;மா? 

 

"ெசா�W@க சா3" 

 

"உ@கA(/ ெபாறாைமயா இ�(கா சா3�M ேக���டா4. அ+த,பச@க :�னால ெவ2= 

மMஷ� க�ணாேல ஜல	 வி���� எ�கி�ேட ெசா�லி அ$தா3. இ+த 8I� 

கா	ப=(/4ேள நட(கிற�(/தா� நH@க ெபா',.. ெவளியிேல நட(கிற விவகார�(ெக�லா	 

நH@க எ�ைன( க��,ப�த :9யா� சா3M NEசியிேல அ92ச மாதி6 ெசா�றா4. 

யா�கி�ேட? இ+த நரசி	ம�கி�ேட.” 

 

எ2.எ	.:(/ :க	 சிவ+� N(/ விைடத�. 

 

“இ+த அநியாய	 இேதா� ேபாகேல. சாய@கால	, பி.9. மா8ட3கி�ேட ச�ைட 

ேபா��(ெகா�டா4. அவ� இ,ப9, ப�ண,படா�, இ,ப9 வைளயO	, இ+த மாதி6 ைகைய 

வ2=(கO	M அவைள ெதா��2 ெசா�லி(ெகா�தி�(கா�. ெதா�டவ�, எச/பிசகா 

எ@ேகேயா ெதா���டா� ேபாலி�(/. இவ எ�ன ேக�9�(கா ெத6;மா?” 

 

“எ�ைன ெதா��, ேபசாதH@க�M ெசா�லியி�,பா4.” 

 

“மMஷ ஜாதி�னா அ,ப9தாேன ெசா�லியி�(கO	? இவ4 எ�ன ெசா�னா4 

ெத6;மா?” 

 

எ2.எ	. தைலைய( ைகயி� தா@கி, பி9�( ெகா�டா3. அவ3 :க	 ேவ3� 

வி�9�+த�. 
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”சா3... உ@க ெபா�டா�9ேயாட நH@க ப�(கற� இ�ைலயா�M ேக��வி�டா4. பாவ	! 

ந	ம பி.9. பமநாப� aF ேபா�� வி�� ேபா�வி�டா�. :9யா�,பா :9யா�. நாM	 நாW 

ெபதவ�. இ+த ரா�சஸ ெஜ�ம@கைளெய�லா	 வ2சி(கி��, இரத( ெகாதி,ைப 

வா@கி(கி�� அ�லாட :9யா�,பா. அ+த( க$ைதைய ெதாைல2= தைல:$கிட 

ேவ�9ய�தா�.” 

 

“இ,ேபா ேபா� 9.சி. ெகா���டா�, அவ4 எ8.எ8.எ�.சி. எ$த :9யாம� ேபாயி�	 

சா3. அவ4 வாX(ைக வ Hணாக, ேபா�வி�	.” 

 

”அ+த( க$ைத(ேக அைத, பதி( கவைல இ�ைல. உம(ெக�(/?” 

 

*** 

 

நம(ெக�(/ எ�' எ�னா� இ�+� விட :9யா�. அ� எ� =பாவ:	 இ�ைல. 

அேதா�, அ+த ம6 எ�ற ஆ��(/�9, ஒ� சி�ன,ெப�. அ,ப9 எ�ன ெப�	 பாவ@கைள, 

ப�ணிவி�டா4? அ,ப9ேயதா� இ�(க��ேம. அத�காக அவைள( க�ெலறி+� ெகா�ல நா� 

எ�ன அ,ப$(க�ற ேயா(கிய�? 

 

நா� =மதியிட	 ெசா�ேன�. எ2.எ	. மாதி6தா� அவA	 ெசா�னா4. 

 

”உ@கA(ெக�(/ இ+த வ	ெப�லா	? நH@க ெசா�றைத, பா3தா�, அ� ெரா	ப ரா@கி 

ைட, மாதி6 ெத6;�. உ@கைள;	 B(கி எறிE= ஏதா2=	 ேபசி�டா�??” எ�றா4. 

 

அவைள ச	மதி(க ைவ�, அவைள;	 அைழ�(ெகா�� ம6 வ H��(/ ஒ� நா4 

சாய@கால	 ேபாேன�. 

 

எ� வ H��(/ ெரா	ப Bரதி� இ�ைல அவ4 வ H�. ரயி� நிைலய�(/ எதிேர இ�+த 

வ6ைச வ H�களி�, தி�ைண ைவத, :�ப/தி ஓ� ேபா��, பி� ப/தி ஒ�9ய பழ@கால� வ H� 

அவAைடய�. விள(/ ைவத ேநர	. தி�ைண .$தி ப9+�, ெப�(கி வார,படாம� கிட+த�. 
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உ4ேள விைல மதி,.4ள நா�காலிக4 ேசாபா(க4 இ�+தன. ஆனாW	 எ+த ஒ$@/	 இ�றி( 

க�யாண வ H� மாதி6 இைர+� கிட+தன. 

 

“ம6,” எ�' நா� /ர� ெகா�ேத�. N�' :ைற அைழதபிற/தா�, “யா�?” எ�' 

ஒ� /ர� உ4ளி�+� வ+த�. கைல+த தைல;	, B@கி எ$+த உைட2 =�(க@கேளா�	, 

ச�ைட;	 ைகலி;மாக ெவளி,ப�டா4 ம6. 

 

எ�ைன, பா3ததி� ஒ� ஆ2ச6ய	, ெவளி,பைடயாக அவ4 :கதி� ேதா�றிய�. எ� 

மைனவிைய, பா3ததி� அவA(/ இர�ைட ஆ2ச6ய	 இ�(க ேவ��	. 

 

“வா@க சா3.. வா@க, உ�கா�@க.” எ�' எ@க4 இ�வைர;	 ெபா�வாக 

வரேவ�'வி�� நா�காலிகைள ஒ$@/ப�தினா4. ேசாபாவி� நாM	 =மதி;	 அம3+ேதா	. 

எதிேர இ�+த ஒ� நா�காலியி� அவ4 அமர2 ெசா�ன�	 அம3+தா4. 

 

“B(கைத( கைல2=�ேடனா	மா?” எ�ேற�. 

 

”பரவாயி�ேல சா3,” எ�' ெவ�கேதா� தைலைய( கவிX�( ெகா�டா4. :கதி� 

வி$+த :9ைய ேமேல த4ளிவி��( ெகா�டா4. 

 

”நH@க எ,ப9 இ@ேக..?” 

 

“=	மாதா�.  பீ2=(/, ேபா�(கி�� இ�+ேதா	. வழியிேல தாேன உ@க வ H�. பா3� 

ெரா	ப நாளா2ேச�M dைழEசி�ேடா	. அைழயாத வி�+தாளி. உட	. ச6யி�ைலயா?” 

 

”ைதல	 வாசைன வ�தா சா3? ேலசா தைலவலி. ஏதா2=	 சா,பிடறH@களா சா3?” 

 

“எ�லா	 ஆ2=. வ H�9ேல யா�	 இ�ைலயா?” 

 



545 

 

“வ Hடா சா3 இ�....? வ H��னா அ,பா, அ	மா இ�(கO	. அ,பா எ,பேவா ேபாயி�டா3. 

ேபாயி�டா��னா ெச�, ேபாயிடேல. எ@கைள வி�� வி�� ேபாயி�டா3. அ	மா எ�ைன2 

=தமாக வி��டைல. அ,ப,ேபா நா@க ச+தி(கிேறா	. சமயதிேல இர�� நாA(/ ஒ� :ைற 

நா@க பா3�(ெகா�டா� அ� அதிக	. அதனா�தா� இ� வ Hடா�ேன�. என(/ ஏேதா 

லா�ஜிேல த@கற மாதி6 ேதாO�.” 

 

என(/2 ச@கடமா� இ�+த�. இரFகளி�, ந=@கிய அWமினிய, பாதிரைத 

எ��(ெகா�� பி2ைச(/ வ�கிற /ழ+ைதைய, பா3,ப� ேபால இ�+த�. 

 

”சா,பாெட�லா	 எ,ப9ய	மா?” 

 

“ெப�	பாW	 பசி எ�(கற,ேபா, எ@க ேதாOேதா அ@ேக சா,பி�ேவ�. ஓ�ட�ேலதா�. 

அ	மா வ H�9ேல த@கியி�+தா ஏதாவ� ெச�வா@க. அ	மா சைமயைல( கா�9W	 ஓ�டேல 

ேதவைல. ந�லாயி�(கா��M ெசா�லைல. அ	மா�M நிைன2= சா,பிட :9யேல. 

ெபா�O�M நிைன2= அவ@கA	 ப�ணைல.” 

 

=மதி எ�ைன :+தி(ெகா�� ேக�டா4. 

 

”உ� அ	மாதாேன அவ@க?” 

 

“ஆமா@க. இ,ேபா ேவ' ஒ�தேராட அவ@க இ�(கா@க. அவைர என(/, பி9(கைல. 

எ�ைன;	 அவ�(/, பி9(கைல. ச6 அவ@க வாX(ைகைய அவ@க வாழறா@க. எ� 

வாX(ைகைய நா� வாX+� ெகா�� தH3(கிேற�.” 

 

ஓ3 இ'(கமான ெமௗன	 எ@க4 ேம� கவி+த�. நா�, சாவி ெகா�(காம� எ,ேபாேதா 

நி�' ேபாயி�+த க9காரைத, பா3�(ெகா�9�+ேத�. 

 

“ம6... 8IW(/ வ+தா�, ஒ� மா'தலாக இ�(/மி�ேல?” 
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“நா� யா�(காக சா3 ப9(கO	?” 

 

“உன(காக,” 

 

“,2!” எ�றா4 அவ4. இத�/ ேம� எ�F	 ேபச(Iடா� எ�' என(/ ேதா�றிய�. 

 

”பீ2=(/, ேபாகலா	. வாேய�.” 

 

”வர��மா சா3?” எ�' ஆ2ச6ய�ட� ேக�டா4. 

 

“வா.”  

 

“இேதா வ+�வி�ேட� சா3,” எ�' �4ளி( ெகா�� எ$+தா4. உ4ேள ஓ9னா4. 

 

நா� =மதிைய, பா3ேத�. 

 

“பாவ@க,” எ�றா4 =மதி. 

 

“யா�தா� பாவ	 இ�ேல? இ+த, ெப�ைண வி��வி�� எ@ேகேயா இ�(கிற அ+த 

அ	மா பாவ	 இ�ைலயா? இேதாட அ,பா பாவ	 இ�ைலயா. எ�ேலா�ேம ஒ�விததிேல 

பாவ	தா�.” எ�ேற� நா�. 

 

அ,ேபா�தா� Jத ஒ� J மாதி6, மைழயி� நைன+த சாைல ஓர� மர	 மாதி6, ஓைட( 

Iழா@க� மாதி6, ெவளி,ப�டா4 ம6. ேப��தா� ேபா�9�+தா4. ச�ைடைய ட( 

ப�ணியி�+தா4. அழகாகேவ இ�+த� அ+த உைட. உட	.(/2 ெசௗக6யமான�	, 

ெபா�தமான�	தாேன உைட. 
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“8மா3�!” எ�ேற�. 

 

“ேத@(Z சா3,” எ�றா4, பரவசமான சி6,பி�. 

 

நா� ந�விW	, இர�� .ற:	 இ�வ�மாக, நா@க4 நட+ேத ெகாEச Bரதி� இ�+த 

கட�கைரைய அைட+ேதா	. 

 

கட�கைர ச+ேதாஷமாக இ�+த�. ஓ9, பி9�( க� /திைரகளி� ேம� உ�கா3+� 

விைளயா�	 /ழ+ைதக4. /ழ+ைதக4 விைளயா�ைட, பா3� ரசி(/	 ெப�ேறா3க4. 

உலக�(/ ஜHவ� ேச3(/	 ;வ3கA	 ;வதிகA	. கடைலக4, கட� மணலி� =கமாக 

வ'ப�டன. 

 

/ழ+ைதக4 வாXவி� .திய வ3ண@கைள2 ேச3�, ப7�க4 பற+தன. 8t� ேபா��, 

ப�டாணி =�ட� வி�/	 ஐய6ட	 வா@கி2 சா,பி�ேடா	. 

 

“கார வைட வா@கி( ெகா�@க சா3,” எ�றா4 ம6, ெகா�ேத�. தி�றா4. 

 

”மதியான	 சா,பிட�ேல சா3. ேசா	ேபறிதனமாக இ�+�2=. B@கி�ேட�.” 

 

“ராதி6 எ@கேளா�தா� நH சா,பிடேற,” எ�றா4 =மதி. 

 

“இ�(க��@(கா.” 

 

”எ�ன இ�(க��	. நH வ3ேற.” 

 

வ�	ேபா�, =மதியி� விர�களி� த� விர�கைள( ேகா�(ெகா��, ச�',பி� த@கி 

ம6 ேபசி( ெகா�� வ+தா4. நா� ச�' :� நட+ேத�. 
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சா	பா�	 கத6(கா� கறி;	தா�. மதியான	 வ'த ெநதிலி( க�வா� இ�+த�. 

 

“B4(கா.... B4! இ+த2 சா	பா�	 ெநதிலி( க�வா�	 பய@கரமான 

கா	பிேனஷ@(கா,” எ�றா4 ம6. 

 

***** 

 

ம6 இ,ேபாெத�லா	 காைல;	 மாைல;	 தவறாம� எ@க4 வ H��(/ வ+� ேபா�( 

ெகா�9�+தா4. காைல இ�9லி எ@க4 வ H�9�தா�. வ�ஷ	 365 நா�கA	 எ@க4 வ H�9� 

இ�9லி அ�ல� ேதாைசதா�. “ஆ��(க�ைல ஒளி� ைவ� வி�டா�, =மதி(/ ஹா3� 

அ�டா(ேக வ+�வி�	. ம6,” எ�ேப�. ம6 வி$+� .ர�� சி6,பா4. சாய@கால@களி� எ@க4 

வ H�9�தா� அவ4 வாX(ைக கழி+த�. ேப�� ேபா�ட அ+த,ெப�, சிரம,ப��2 ச	மண	 

ேபா�� உ�கா3+� =மதி(/ ெவ@காய	 ந'(கி த�வைத, பா3(க ேவ9(ைகயாக இ�(/	. 

 

“ஏ	மா... ைச(கி4ேள ஊைர2 =�'கிற ெப� நH. இ@ேக இவA(/ ெவ@காய	 ந'(கி 

த3றிேயா?” எ�ேற�. 

 

“இ�தா� சா3 6�லி@கா இ�(/. க�ணிேல நH3 =ர(க2 =ர(க ெவ@காய	 ந'(கிற� 

பய@கரமான எ(8பீ6ய�8.” எ�றா4. ஐேயா இ+த, பய@கரேம! 

 

“சா3, ஒ�O ெசா�ல��மா?” 

 

“ஊI	. ெர�� NO ெசா�W.” 

 

“சீ6யஸாக( ேக�கிேற�, சா3. நா� இ@ேக வ+� ேபாறதிேல உ@கA(/ ெதா+தரF 

இ�ைலேய சா3?” 

 

“சதியமாக( கிைடயா�.” 
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ெகாEச ேநர	 அைமதியாக இ�+�வி�� அவ4 ெசா�னா4. 

 

“ஏ� சா3 - ெக��, ேபானவ4M எ�ேலா�	 ெசா�கிற எ�ைன எ�(/ உ@க வ H�9ேல 

ேச3�, ேசா'	 ேபாடறH@க?” 

 

சி6,.தா� வ+த�. 

 

“ைபதியேம! உலகதிேல யா3 தா� ெக��, ேபானவ@க? யாராWேம ெகட :9யா�, 

ெத6;மா? மன=(/4ேள நH ெக��, ேபானவ4M நிைன(கிறியா(/	? அைத வி���. நH;	 

ெக�டவ4 இ�ைல, உ@க அ	மாF	, அ,பாF	 யா�ேம ெக�டவ@க இ�ேல.” 

 

அவ4 ெசானா4: “எ@க அ	மாைவ, பழி தH3(கO	Mதா� அ,ப9ெய�லா	 

நட+�(கேற� சா3.” 

 

“என(/	 ெத6;	.” எ�ேற�. 

 

ப� நா4 இ�(/ேமா? இ�(/	. ஒ� நா4 ம6 எ�னிட	 ேக�டா4. 

 

”சா3.. நா� 8IW(/ வ3றேத இ�ைல�M நH@க ஏ� ேக�கவி�ைல?” 

 

நா� அவ4 :கைத, பா3ேத�. இர�� மணிக4 உ��� விழதயாரா� இ�+தன. 

அவ4 க�களி�. 

 

“எ�ைன நH@க ேக�9�(கO	 சா3. ஏ�9 8IW(/ வரைல�M எ�ைன அைறE= 

ேக�கO	 சா3. அ,ப9 யா�	 எ�ைன( ேக�க இ�ேல@கற�னாலதாேன நா� இ,ப9 

வி�ேடதியா இ�(ேக�? எ� ேம� இ,ப9  யா�	 அ�. ெசWதின� இ�ேல சா3. அ�. 

ெசWதறவ@கA(/தாேன அத�9( ேக(கF	 அதிகார	 இ�(/?” 
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“உன(ேக அ� ேதாணM	Mதாேன நா� காதி�(ேக�. அதனாேல எ�ன? ஒ�'	 

:$கி, ேபா�விடவி�ைல. இ�ைன(/,.�சா ஆர	பி,ேபா	. இ�ைன(/தா� ெட� 

கிளா8ேல நH ேச3+த�M வ2=(க. நாைளயிேல3+� நா	 8IW(/, ேபாேறா	.” எ�ேற�. 

 

ம6, :கைத N9( ெகா�� வி=	பி வி=	பி அ$தா4. 
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Xைனக� இலாத வ Y' - ச திரா 

 

 

எ@க4 ெத�:$(க ேதாரண	 க�9யி�+தா3க4. மாவிைல மண�(ெகா�9�+த�. 

அ�ணM	 நாM	 ஒலிநாடாவி� இைசைய அதிக,ப�தி(ெகா�9�+ேதா	. ஒலி ெப��, 

ெத,ப@/ள	 தா�9 மீனா�சி அ	ம� ேகாவி� வைர ேக�9�(/	 ேபாலி�(கிற�. எ@க4 

ெத� :$(க I�ட	 நிர	பி வழி+தி�+த�. நா� .திதா�, ேபா�9�+த ப2ைச கல3 ேகா� 

ேபா�ட ெவ4ைள2 ச�ைட;	, கா�கைள NXகி(ெகா�9�+த நHல ேப���மா� வாசலி� 

நி�ற I�டைத க3வ�ட� பா3ேத�. அ	மாவி� ப��,.டைவைய, ேபா�' அ(காF	 

கத6,J நிறதி� ப��,.டைவ உ�தியி�+தா4. இ�' அவ4 I+த� நHளமாகி சிவ,. கல3 

/Eச�ட� ெதா@கி( ெகா�9�+த�. தைலயி� நிைறய J ைவதி�+தா4. ெத�வி� 

ெவ4ைள நிற அ	பாசிட3 கா3 நி�றி�+த�. நா� ஒ� மகாராஜைன, ேபால வ H'நைட ேபா�� 

ப9யி� இற@கிேன�. ேப�� பாத	 :$�	 நிர,பி எ�ைன த�(கி விழ ைவத�. உடேன 

பிர.ைவ;	 சிவ(/மாைர;	 பா3ேத�. அவ3க4 சி6(கவி�ைல. ஒ� ைகயி� ேப��ைட 

ந�றாக B(கி, பி9தப9 கா6� :�சீ�9� உ�கா3+ேத�. ேப��9� நHளதி� 

/ைற(கவாவ� நா� வளர ேவ��	 எ�' நிைனேத�. பிர.F	, சிவ(/மா�	 நா@கA	 

கா6� வ�கிேறா	 எ�றா3க4. என(/	 அவ3கைள எ� ப(கதி� உ�கார ைவ�(ெகா4ள 

ஆைசதா�. அ,ேபா� எ� அ�ண� வி�லைன, ேபா� அவ3கைள ஒ� :ைற :ைற� 

8ைடலாக கா3 கதைவ திற(க :ய�றா�. அவனி� ஒ�லியான ைககA(/ கதF அைச+�Iட 

ெகா�(கவி�ைல. பிர. ஓ9 வ+� ஒ� ேசவகைன, ேபால கதைவ திற+�வி�டா�. அ,பF	 

அ�ண� அவைன :ைறதா�. அவ� த4ளி,ேபா� நி�' ெகா�டா�. 

 

 

கா6� உ�கா3+தி�,பத�கான அைன� ப+தா(கைள;	 ெச�ேத�. கா6� இ�+த 

க�ணா9யி� தைலைய2 சீவி( ெகா�ேட�. அட	பி9� அ$� ைதத :$(ைக2 ச�ைடைய 

அ,பாைவ, ேபா� மட(கிவி�� அ�ணனி� அைர(ைக2 ச�ைடைய, பா3�2 சி6ேத�. சா+தி 

அ(காF	 அவள� ேதாழிகA	 சி6தப9 கா6� பி�சீ�9� உ�கா3+தா3க4. ெச�வி அ(கா 

வழ(க	ேபா� சா+தி அ(காFட� ச�ைட ேபா�9�,பா4 ேபால,  அவ4 கா6� ஏறாம� 

பழத�ைட ைகயி� ஏ+தியப9 சிதி, ெப6ய	மா, அைத ேகாL9கAட� நட+�வர 

தயாரானா4. ‘சி�னவேள இ�ைன(/மா வ H	. .9(கO	 நH;	 கா3ல உ�கா3+�(க9’ எ�ற 

அ	மாைவ :ைற�வி��, த�ைட ப9(க�9� ைவ�வி�� வ H��(/4 ஓ9,ேபா� 

உ�கா3+�ெகா�டா4. ெச�வி அ(கா4, சா+தி அ(காைவ, ேபா� இ�' தாவணி ேபா�9�+த� 
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அழகாயி�+த�. ேமள(கார3க4 கா�(/ :�னா� நி�' வாசி,ைப ஆர	பிதா3க4. ‘ெசUவ+தி 

J :92ச சி�ன(கா’ பா�� ஒலிெப�(கியி� வாசி,ைப மீறி ேக��( ெகா�9�+த�. திDெர�' 

ஒலிெப�(கியி� சத	 நி�'வி�ட�. 

 

.� ெவ4ைள ேவ�9ைய மட(கி க�9யி�+த அ,பா வி�வி�ெவ�' கா�(/, 

ப(கதி� வ+தா3. எ�ேலாைர;	 இற@க2 ெசா�னா3. சா+தி அ(காைவ தரதரெவ�' 

வ H��(/4 இ$�, ேபானா3. ஒலிெப�(கி, பா��, கா3, ேமள	 எ�லா ச+ேதாச:	 ேபா2=. 

என(/ அவமான	 பி�� தி�ற�. அவ3 எ@கைள பா3த ஒ� பா3ைவயிேலேய பிர., 

சிவ(/மா�, I�ட	 யாைர;	 தி�	பி, பா3(காம� அவ3 பி�னா� ஒ�@கி(ெகா�� 

ேபாேனா	. :�றதிலி�+த மர நா�காலியி� அ(காைவ உ�கார ைவ� அறிவிய� .தகைத 

ைகயி� ெகா�தா3 அ,பா. அ(காF	 அ�வைர ப9�(ெகா�9�+�வி�� சைமயலைறயி� 

த�ணH3 /9(க, ேபானவைள, ேபால இய�பாக ப9(க ேவ�9ய ப(கைத எ��, ப9தா4. 

நH3NXகி( க,பலி� ெசய�பா�கைள க�ைண N9(ெகா�� ஒUெவா� வ6யாக மன,பாட	 

ெச�தா4. அ,பா எ@களிட	 அதிகாரைத( க�டவிX(/	 :�ேன நா� :�றதி� ெத�/ 

NைலயிW	 அ�ண� வட(/ NைலயிW	 உ�கா3+� ப9�( ெகா�9�+ேதா	. ெச�வி 

அ(கா ேகாவிைல தா�9யி�+த ெகா�யா மரத�கி� நட+தப9 ப9தா4. அ	மா, க�யாண	 

நி�' ேபானதி� ெப�	 வ�த	 அைட+தவளாக சிதி ெப6ய	மாFட� சைமயலைறயி� 

உ�கா3+� அ$தா4. அ,பா வாதியாைர, ேபா� ைககைள, பி�னா� க�9 எ@கைளெய�லா	 

கவனி�( ெகா�9�+தா3. 

 

எ�லா�(/	 காரண	 ெச�வி அ(காதா�. அவ4தா� :தலி� ேகாபி�(ெகா�� 

வ+தா4. மா,பி4ைளைய;	 பா3(கவி�ைல. கா3 ஊ3வல:	 ேபா2=. ேகாப�ட� 

எ$+�ேபா� அவைள எ� ைக ஓ;ம��	 அ9ேத�. “ேட� ெச+திW எ+தி6டா எ�(கடா இ,ப9 

ைகைய B(கி கா�ல அ92=கி�(க. ராதி6 ேப�(கைத ேக�காத. ெக�ட ெக�ட கனவா 

வ�	�M ெசா�னா ேக�/றியா?” 

 

“எ	மா ராதி6 க�யாண(கைததான	மா ெசா�ன” எ�ேற� க�கைள( கச(கியப9. 

“உன(/ ெதன:	 இேத ேவைலயா, ேபா2=டா ராதி6 கைத ேக(கிற�. காைலயில கனF 

க���ேட எ+தி6(கிற�? ச6 எ+தி6 கா,பிைய /92சி�� ெப6ய,பா வ H��(/ ேபாயி�� வா. 

சீ(கிர	 ேசாறா(கOமி�ல” எ�ற அ	மாவிட	 “சீனி அ�ணைன ேபாக2 ெசா�W. ெதைன(/	 

நாேன ேபாக :9யா�. ெப6ய,பா :ைற(கிறா�	மா.” “அ�ண� ெப6ய ைபயனாயி�டா�ல 

ெவ�க,ப�றா�டா. நH ேபாயி�� வாடா.” “நா� ஆறாவ� ப9(கிேற� அவ� எ�டாவ� 

ப9(கிறா� அ�(/4ள அவ� ெப6ய ைபயனாயி�டானா! நாM	 டFச3 ேபா�9�(ேக�. 

அவM	 டFச3 ேபா�9�(கா�. அவ� ேப�� ேபாட��	 அ,பதா� ெப6யவனாவா�.” அ	மா 

எ� நா9ைய பி9� ெகEச ஆர	பி�வி�ட�. ெச�வி அ(கா அத�/4 /ளி� :9� 
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Zனிபா3	 ேபா�9�+தா4. அவ4 ஆ	பள, ைபய� ச�ைட ேபா�9�+த� என(/ எ62சலாக 

இ�+த�. இ,ப9 இவ4 ச�ைட ேபா��(ெகா�� அைல+தா�, ஊ6� யா3தா� எ�ைன 

ஆ	பைளயாக மதி,பா3க4. அ�F	 Iட,ப9(/	 இ+�மதி நா� ஆ	பள, ைபய� எ�பைத 

ெகாEச	Iட மதி(காம� ச�ைட வ�	ேபாெத�லா	 எ� ேம� உ�கா3+� :�கி� 

/�கிறா4. அவAட� ச�ைட ேபாட தின:	 ெகாEச	 அதிகமாக சா,பிட ேவ�9யி�(கிற�. 

அத�/	 ெகாEச காலமாக வ H�9� வழியி�லாம� ேபா�வி�ட�. ராதி6 விைளயா�	ேபா� 

அவ4 எ�ைன அ9த�	 வ H��(/ வ+� சா,பி�� வி�� வ Hரமாகி, ேபா� அ9(கலா	 எ�றா� 

அ	மா ேசா� பாதிரைதெய�லா	 க$வி ைவதி�(கிற�. ெப6ய,பா வ H��(/, ேபா� 

அ6சி;	 ப�,.	 வா@/	 நாளிலி�+� இ,ப9தா� வ H�9� ம'ேசா' சா,பிட :9யாம� 

ேபா�வி�கிற�. தின:	 ஒ� ப9 அ6சி எ�' கண(/ ைவ�தா� ெகா�(கிறா3 ெப6ய,பா. 

 

அ	மா எ,ப9ேயா ெகEசி( Iதா9 தின:	 எ�ைன ெப6ய,பா வ H�9�/ காைலயி� 

அM,பி வி�கிற�. நாM	 சா+தி அ(கா ைதய� பீ6ய9� பி�னிய சிவ,.	 ெவ4ைள;	 கல+த 

வய3 ைப(/4 ஒ� மEச4 �ணி,ைபைய எ�� ைவ�(ெகா�� அ�த ெத�வி� இ�(/	 

ெப6ய,பா வ H��(/, ேபாகிேற�. ெப6ய	மா நா� ேபாவத�/ :�ேப அ6சி ப�,. கா� 

எ�லாவ�ைற;	 ெர9யாக ைவதி�(/	. :�ென�லா	 சா,பா��2 ெசலF(/ மாத	 ஒ� 

:ைற எ�' பணமாகதா� ெகா��( ெகா�9�+தா3க4. பாதி மாததிேலேய பணைத 

ெசலவழி�வி�� சா,பா��(/ வழியி�ைல எ�' அவ3க4 வ H��, ப(க	 ேபா� நி�ற�	, 

இ,ப9 தின:	 அ6சியாக ெகா�,பைத வழ(கமா(கிவி�டா3க4. ெப6ய	மா அ6சிைய 

�ணி,ைபயி� ெகா�9 வய3ைப(/4 ைவ(/	. காகிததிலி�(/	 ப�,., கா�கறிகைள 

ேமலா(க ேபா�� “Yதானமா ெகா�� ேபா ெச+திW”. இ+த வா3ைதைய ெப6ய	மா தின:	 

ெசா�வைத, ேபால ெப6ய,பாF	 ஒ� விசயைத தின:	 ெசா�லி(ெகா�9�+தா3. 

“உ@க,பா கைட,ப(க	 வரமா�டாராமா? ேவைல பா3தா கி`ட	 இற@கி, ேபா/	, ெர�� 

ெபா	பள, பி4ைளக வள3+� க�யாண�(/ நி(க, ேபா/�க, இவ� சாமிய க�9(கி�� 

அ$/றா�. வயைல விதா2=, வட(/ெத� வ H�ைட விதா2= இ�M	 எைத வி(க, 

ேபாறாேரா? வி(கிற�(/ இ�M	 எ�னயி�(/, உ@க அதகா6கதா� ெசாதில ப@/ 

ேவOமி�M எ�லாைத;	 ேகா3��ல ெகா�� நி'தி�டாAகேள” எ@க,பா காைலயி� 

க+தசL9 கவசைத பயப(தி;ட� ெசா�வைத, ேபால, ெப6ய,பாF	 சிரைத;ட� இைத 

எ�னிட	 ெசா�லி( ெகா�9�+தா3. “சி�ன,ைபய� அவ@கி�ட ேபா� ெதன:	 இைதேய 

ெசா�லி(கி�9�+தா ந�லாவாயி�(/” எ�' ெசா�W	 ெப6ய	மாைவ, “எ�லா	 உ� 

த@க2சிைய ெசா�லO	 .�சன வ H��(/4ள ெபாதி ெபாதி வ2சிகி��, .�சைன ல�சணமா 

ேவைல(/ ேபாக2 ெசா�ல �,பி�ல” எ�' ெப6ய,பா ேபசி(ெகா�9�(/	ேபாேத அவ3க4 

வ H�9� நHளமான ப9ைய தா�9 /'(/2 ச+� வழியாக எ@க வ H�9� பி�ப(க	 dைழ+� 

வ H��(/4 வ+தி�,ேப�. 
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ஊ6� எ@க4 வ H�ைட ‘ேகாவி� வ H�’ எ�'தா� I,பி�வா3க4. ��� ெப�தி�+த 

காலதி� எ�ேனாட தாதா வ H�ேடா� சிவ� ேகாயிைல க�9 ைவதி�+தா3. ேகாவி� வாச� 

வட(/ ெத�விW	 வ H�� வாச� கிழ(/ ெத�விW	 இ�(/	. இ,ப9 இர�� ெத�(கைள( 

ெகா�ட ஒ� ெசUவக வ9வைம,பி� இ�+த� எ@க4 வ H�. வ H�9� ந�வி� நா�/ ப(க:	 

ஓ�க4 ேம�+த :�ற	 இ�+த�. :�றதி� ேம�/ ப(க	 இர�� அைறகA	, :�றதி� 

கிழ(/, ப(க	 இர�� அைறகA	 இ�+தன. ஒUெவா� அைற(/ :�னா� வரா�டாைவ, 

ேபா�' ெகாEச	 இட	 காலியாக இ�(/	. ஒUெவா� :�ற:	 தனிதனி வ H� ேபாலி�(/	. 

ெத�/ :�றதிைன ெதாட3+� ஒ� ப�(ைக அைற;	, ஒ� நH�ட வரா�டாF	, 

தானிய@கைள அைட� ைவ(க மரதா� ஆன ேச+தி;	, அதைனதா�9 கைடசியாக 

சைமயலைற;	 இ�(/	. வட(/ :�ற	 அைறகள�' வாசைல( ெகா�9�+த�. 

இதிலி�+� இ�பத9 Bரதி� சிவ� ேகாவிW	 கிண'	 இ�+த�. சிவ�தா� பிரதான கடF4 

எ�றாW	 பி4ைளயா3, ந+தி, :�க� எ�லாேம ேச3+தி�+த�. வ H�� ேகாவி� எ�பதா� 

எ,ேபாதாவ� வ�	 ஒ�றிர�� ஊ3(கார3கைள தவிர யா�	 எ@க4 ேகாவிW(/ 

வ�வதி�ைல. வ H�9� ேகாவி� க�9யி�+த�தா� எ@களி� எ�லா ��பதி�/	 காரண	 

எ�' ஊ3(கார3க4 ேபசி(ெகா�டா3க4. எ@க4 ேகாவிலி� ந+தி ம��	 என(/ 

வி�,பமானதாக இ�+த�. வ H�9� அ,பா இ�லாத ேநரதி� அ	மா வ H��(/4 ேவைல 

பா3�(ெகா�9�(/	 ேபா� யா�(/	 ெத6யாம� ந+தியி� சவா6 ெச�ேவ�. அ,பாேவா� 

Jைஜ ெச��ெகா�9�(/	 ேபா� “எ� ேம� சவா6 ெசEசைத உ@க,பாகி�ட ெசா�லிடவா” 

எ�பைத, ேபா� ந+தி பா3,பதாக ேதா�'	. பா3ைவைய ந+தி ப(கதிலி�+� தி�,பி( 

ெகா4ேவ�. அ�ம��	 அ,பாF(/ ெத6+தா� எ�ைன( ெகா�ேற வி�வா3. 

 

சா,பி�வ� B@/வைத, ேபால தின:	 தி�வாசக:	 க+தசL9 கவச:	 ப9(க 

ேவ��	 எ�ப� எ$த,படாத ச�டமாகயி�+த�. அ�ண� எ�டா	 வ/,. ேபானதிலி�+� 

“ப4ளி(Iடதில ெநைறயா ப9(க2 ெசா�றா@க” எ�' காைலயி� .தகைத B(கி உ�கா+� 

ெகா4கிறா�. இ�M	 இர�� :$ப`�ைச aF :9+தா�தா� நா� தி�வாசகதிலி�+�	 

க+தசL9 கவசதிலி�+�	 வி�பட :9;	. ஆனா� தமிX, பாடதி� நா� தா� :த� 

மதி,ெப� வா@கிேன�. தி�(/றைள அ,பா தின:	 தைலகீழாக மன,பாட	 ப�ண 

ைவ�வி�டா3. 

 

நா@க4 சா,பி�	ேபாேத அ,பாF	 எ@கேளா� ேச3+� சா,பி��, ேவைல(/ 

ேபாகிறவைர, ேபால நா@க4 கிள	.	ேபா� அவ�	 ெவளிேய கிள	பிவி�வா3. அ,.ற	 

அM,பான9யிலி�(கிற அதைன வ H��, பிர2ைனகA(/	 ேசாைனயா ேகாவிலி� இ�(/	 

.@ைகமரத9யி� உ�கா3+� பEசாய� ேபச ஆர	பி� வி�வா3. அ+த( I�டதி� இவ3 

வய�4ளவ3க4 ெகாEச ேப3தா� இ�,பா3க4 ேவைல ெவ�9 ெச�� ஓ�+� ேபா� வ H�9� 

ெபா$ைத( கழி(க :9யாம� இ�(/	 கிழ�க4 அ+த( I�டதி� அதிகமாக இ�(/	. 

ராதி6 I�டதி� ேவைல(/, ேபா�வி�� வ H� தி�	பியி�(/	 இவ3 வய�(/( கீேழ உ4ள 
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இைளஞ3கேளா� ெத,ப(/ள�, ப9(க�9� உ�கா3+� கைத, ேபசி(ெகா�9�,பா3. 

வாரதி�/ இர�� நா4 இவ3 வ(கிைல, ேபா� பா3(/	 நாளி� ஏேதா மிக,ெப�	 பிர2ைன 

:9(க,படாம� ெக��,ேபா� கிட,பி� கிட(கிற� எ�பைத, ேபால ராதி6 பதிெனா� 

மணிவைர அவசரமாக, ேபசி(ெகா�9�,பா3க4. அ,பா ேபசி, ேபசி ஓ�+� ெகா�9�+தா3. பீ9, 

சிகெர�, சீ�� இ,ப9 எ+த ெக�ட பழ(க:	 இ�ைல. நிைறய, ேப=வா3. நிைறய D சா,பி�வா3. 

அ�F	 ஓசி D எ�ற ேப2=(ேக இடமி�ைல. நா� எ,ப9,ப�ட /�	ப� ஆA ஒ�த�கி�ட 

ஓசி D /9(கிறதா எ�' /�	ப, ெப�ைம ேபசி அ�தவM((/ D வா@கி த�வாேர தவிர 

அவ3  யா6ட:	 ஓசி D /9(கமா�டா3. ெப6ய,பாவி�/ ெத6யாம� ெப6ய	மா ெகா�(/	 

சி�லைற, பணைத வ H�� ேம�ெசலF(/, ேபாக மி2சைத அ	மா அ,பாF(/ ெகா�(/	. 

 

அ,பா வ H��(/ ேல�டாக வ�	 ராதி6களி� நா@க4 :�றதி� பாைய வி6� 

வ6ைசயாக, ப�தி�,ேபா	. அ,ேபாெத�லா	 யா�ைடயேதா ேபால அ	மா த�Mைடய 

கைதைய எ@களிட	 ெசா�W	. அ	மாவி� ஜா(ெக� பி�ைன ேநா�9யப9 வயி�'2 Y�9� 

ெவ�ெவ�,பி� ப�தப9 கைதைய( ேக��( ெகா�9�,ேப�. அ	மாவி� ஜா(ெக� பி�ைன 

ேநா��	 பழ(க	 ெவ/ நா�களாக எ�ைனவி��, ேபாகவி�ைல. அ(கா(கA	 அ�ணM	 

எ�ைன ஓயாம� கி�ட� ெச�த பி�.தா� அதைன( ைகவி�ேட�. 

 

அ	மாவிட	 கைத ேக��(ெகா�ேட அத�/ இைணயாக க�பைனயிW	 

NXகிவி�ேவ�. ெச�வி அ(கா, சா+தி அ(கா, சீனி அ�ண� எ�ேலா�	 கைதைய( 

ேக��(ெகா�9�+தாW	 அ	மா எ�ைன, பா3�தா� கைதைய2 ெசா�லி( ெகா�9�(/	. 

 

“எ�னடா ெச+திW கைதைய ேக(/றியா” எ�' எ� க�பைனைய அறி+த�ேபால 

அUவ,ேபா� க9வாளைத, ேபா�� கைதைய ெதாட3+� ெசா�W	. உலகதி� மிக 

=வாரசியமான�	 ெநகிXவான�	 எ@க	மா வாX+த கைததா� எ�' நிைன�(ெகா4ேவ�. 

வாX(ைகைய2 ெசா�லி தH3+�ேபான அ	மா ஒேர கைதைய ேவ' ேவ' வ9வ@களி� மா�றி2 

ெசா�W	. ராஜா ராணி கைத ெசா�W	ேபா�	 :த�ல ராணி ச+ேதாசமாக இ�,பா4 அ,.ற	 

ராணிேயாட வாX(ைக அைல.ர�� ேசாகமாயி�	. இ�ைலெய�றா� ெகா�ைம,ப�� 

ேவைல(கா6யாக இ�(/	 இளவரசி ஏEசலாக மாறிவி�வா4. அ	மா ெசா�W	 எ�லா( 

கைதகA	 ச+ேதாச:	 �(க:	 ேச3+ததாகதா� இ�(/	. :�. ெசா�ன கைதயி� 

ஜாைடயி� இ�ெனா� கைத இ�லாம� இ�+தாW	 அ	மாைவதா� எ�லா( கைதகளிW	 

கதாநாயகியாக நிைன�(ெகா4ேவ�. 

 

எ@க4 வ H�9� வ'ைம இ�+தாW	 அ	மாF	 நா@கA	 ந�ப3கைள, ேபா� 

விைளயா9(ெகா�9�+ேதா	. எ� வா@கி2 சா,பி�டாW	 அ	மாF(/	 ேச3� ஐ+� 
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ப@கா(கி சா,பி�ேவா	. நா� எ�ேனாட ப@ைக2 சீ(கிர	 சா,பி�� வி�ேவ�. அ	மா எ,ேபா�	 

த� ப@ைக கைடசியி�தா� சா,பி�	. அ� என(/ ெகா�,பத�காகதா�. “சீ(கிர	 சா,பி�	மா. 

இவ� உ� ப@ைக பி�@கி(/வா�” எ�' அ�ண� எ� ப@/ இ�(/	 ைகைய 

பி9�(ெகா4வா�. “சி�ன ைபய� அவM(/ ஆைசயா இ�(/	ல, இனிேம� நா� சா,பி�� 

எ�ன ஆக,ேபா/�” எ�' த� ப@கி� பாதிைய அ	மா ெகா��வி�	. என(/ விவர	 ெத6ய 

ெத6ய எ� ப@ைக கைடசியாக சா,பி�ேட�. தி�ட� ேபாa8 விைளயா��, தாய	, ஒளி+� 

விைளயா�வ� எ�' விைளயா9 தH3(காத தன� இளைம( காலைதெய�லா	 அ	மா 

ச6(/2 சமமாக எ@கேளா� பகி3+� ெகா�ட�. 

 

ைகயி� பண	 .ழ@கவி�ைல எ�றாW	 வ H�9� இ�+த பல ெபா�4க4 நா@க4 

வசதிபைடதவ3க4 எ�பைத எ@கைளயறியாம� எ@கA(/4 ஞாபக,ப�தி(ெகா�ேட 

இ�+த�. =வ�(/4 .ைத+� இ�(/	 மர அலமா6க4, நHளமான சைமயலைற :�ற� ெப6ய 

மரB�க4, இ,ேபா� காலியாக( கிட(/	 தானிய ேச+தி இ�M	 இ�M	... சிதிலமைட+�  

கைரயா� ஏறி(கிட+த மர2சாமா�க4 ஏXைமைய மீறிய ஒ� க3வைத ஏ�ப�தியி�+த�. 

.@ைகமரத9யி� விைளயா�	ேபா� உட� விைளயா�	 சிேநகித3க4 சா,பிட( ெகா�(/	 

ப�ட@கைள வா@க ம'� நா@க4 அறியாத எ@க4 வ H�9� பைழய ெச$ைமைய அவ3கA(/ 

உண3திேனா	. ஆனா� இ+�மதி கா(காக9 க9�( ெகா�(/	 தி�ப�ட@கைள வா@காம� 

இ�(க :9யவி�ைல. 

 

எ@க4 வ H�9� இ�(/	 பழ@கால�, ெபா�4களி� என(/, பி9தமான� ெவ�கல 

அ�னப�சி விள(/தா�. ப	பர	 மாதி6யான /�ைவ அைம,பி� இ�(/	 ந�,ப/தி. 

கீXப/தியி� இ�(/	 தி6ேபா�ட விள(/ ந�,ப/திேயா� தி�/ ேபா�� இைண+தி�(/	. 

ெவ�கலதி� அ�னப�சி உ�வ	 ெச�ய,ப�� அ� /�ைவயி� ேம�ப/தியி� அழ/(காக 

ெபா�த,ப�9�(/	. இ�F	 ந�,ப/திேயா� தி�/ ேபா�� இைண+தி�(/	. அ�ன 

ப�சிைய;	, விள(ைக;	 ந�,ப/தியிலி�+� தனிதனிேய கழ�றி எ��விடலா	. விள(/, 

ப/திைய தி�கி எ��( /�ைவயி� எ�ைண� ஊ�றி, பி� விள(ைக மா�9னா�, 

/�ைவயிலி�+� எ�ைண� வழி+� விள(கி� வி$	. அ�ன,ப�சி(/ ேமேல ெகா(கிைய 

அைர அ9 நHளதி�/ ெசயி� ேபால ெச�� :�ற�2 =வ6� மா�9யி�,பா3க4. 

 

/�ைவயி� ஒ� ப9 எ�ைண� நிைற;மா	. கா3திைக மாத@களி� நாெள�லா	 

விள(/ எ6+� ெகா�9�(/மா	. எ@கA(/ விவர	 ெத6+த நாளிலி�+� /�ைவ 

:$ைமயாக நிைற+ததி�ைல. விள(கி� கீX,ப/தியி� ம��	 எ�ெண� ஊ�றி விள(/ 

ஏ�றிேனா	. /�ைவ :$வ�	 எ�ெண� ஊ�றி விள(ேக�ற ேவ��ெம�' ெச�வி 

அ(காF	, சா+தி அ(காF	 தHராத ஆைச ெகா�9�+தா3க4. 
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வ H�9� யா�	 இ�லாத நா�களி� எ@கA(/ விைளயாட ஏதாவ� பழ@கால�, 

ெபா�4க4 ஒளி+� கிட(கி�றதா எ�' வ H�ைட நாM	 அ�ணM	 ச�லைட ேபா�� 

ேத9(ெகா�9�,ேபா	. அ,ப9தா� தானிய ேச+தி(/, ேபா/	 ெம2= ப9(/( கீேழ Bசி 

ப9+� கிட+த பைழய ெதா�9�, ��,பி9த இ�	.2 சாமா�கைள ெவளிேய எ��வி�� 

அ@ேக ேத9யேபா� மர,பலைக ஒ�' தைரேயா� தைரயாக ேச3+தி�+த�. மர,பலைகைய 

தனிேய எ��, பா3தா� ச�ரமான /ழி ஒ�' தைர(/ அ9யி� ஓ9ய�. யா�(/	 ெத6யாத 

வ H�9� பாதாள அைறைய க��பி9�வி�டதாக நாM	 அ�ணM	 /தியா�ட	 ேபா�ேடா	. 

இ��ட /ழி ஆழமாகி உ4ேள இ$�(ெகா�டா� எ�ன ெச�வ� எ�' ேயாசி�( 

ெகா�9�(/	ேபாேத அ,பா வ�	 அரவ	 ேக�க எ�லாவ�ைற;	 பைழயப9 N9வி�ேடா	. 

ராதி6 வ H�9� எ�ேலா�	 B@கிய பி� நாM	 அ�ணM	 /=/=ெவ�' இைத,ப�றிேய 

ேபசி(ெகா�9�+ேதா	. ஆளரவம�ற இ�ெனா�நா4 அ�ண� ேப�ட6ைல�ைட உ4ேள 

அ9(க நா� /ழி(/4 இற@கிேன�. அ� எ� உயரதி�/	 ெகாEச	 /ைறவாகேவ இ�+த�. 

அ+த /ழி(/4 ஒ� பழ@கால� இ�	. ெப�9 .ைத(க,ப�9�+த�. அைத :$வ�மாக 

�ழாவி ேத9ேன�. ஒ� பிதைள ெச	., /ழ+ைத(/ பா� .க��	 ச@/, களிம�ணி� 

ெச�ய,ப�ட ஏேதா சாமியி� உ�வ	 தவிர காலியாகதா� கிட+த� ெப�9. ஏமா�ற	 ெபா@க 

பிதைள2 ெச	ைப ம��	 எ��(ெகா�� ெவளிேயறிேன�. கடகடெவ�' ெச	.(/4 ஏேதா 

சத	 வ+த�. ெச	ைப கவிX�, பா3தா� பைழய தாய�, பைழய நாணய	, அ,.ற	 :9+த 

�ணி ஒ�'	 இ�+த�. :92ைச அவிX�, பா3தா� சர8வதி பட	 ேபா�ட ஒ� 

ெவ4ளி(கா=	 ஒ� த@க(கா= மி�னி( ெகா�9�+த�. ஓ9,ேபா� அ	மாவிட	 ெகா�ேதா	. 

எ�லா2 ெசா�	 தி�	பி வ+தைத, ேபால அ	மா ச+ேதாச,ப�ட�. த@க(கா=	 கிைடதபி� 

எ�ேலா�(/	 ெத6;	ப9ேய வ H�ைட ேநா�ட ஆ3மபிேதா	. அத�/பி� ஒ� பிதைள(கா= 

Iட எ@க4 ைக(/2 சி(கவி�ைல. ஆனா� அ	மா ம'ப9;	 தாதாவி� ெச�வ2 ெசழி,ைப, 

ப�றி கைத ெசா�ல அ� ஆதாரமா� அைம+�வி�ட�. அ,ேபாெத�லா	 தாதாவிட	 ெப�9 

ெப�9யாக ெவ4ளி(கா= இ�(/மா	. மாத	 ஒ� :ைற ெபௗ3ணமி ெவளி2சதி� 

ெவ4ளி(காைசெய�லா	 காய,ேபா�வாரா	. பள Hெர�' மி�M	 நிலா ெவளி2ச	 ப�டா� 

ெவ4ளி க'�,ேபாகாம� பளபளெவ�' அ,ப9ேய இ�(/மா	. அ	மா இ,ப9 கைத 

ெசா�லிேய த�ைனதாேன தி�,தி,ப�தி(ெகா�ட�. 

 

ந�லா ப9(காம2 ெசாைத ந	பி இ�+ததாலதாேன எ+த ேவைல(/	 ேபாக :9யாம, 

ேபா2=, ப9(காததால ேகா3�� ேகஸு�M ஏமா+� ேபாயா2=. நா@களாவ� ப9� ேப@( 

ஆபிஸ3, கெல(ட3, டா(ட3 எ�' ெப6ய ேவைலயி� இ�(க ேவ��ெம�' அ,பா 

ஆைச,ப�டா3. ச3வாதிகா6ைய, ேபால வ H�9� அம3+�ெகா�� எ@கைள அ�ட	 

பிசகவிடாம� ப9(க2 ெசா�Wவா3. எ,ேபா�	 .தக:	 ைக;மாக இ�(க ேவ��	 எ�' 

ெவறி ெகா�� அட(கினா3. அ(கா(கைள சைமயலைற ப(க	 Iட எ�9, பா3(க விடமா�டா3. 

வ H��(/ ேதைவயான த�ணHைர;	 கிணதிலி�+� அவேர எ�தா3. எ@கA(/ கிைடத 
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/ைற+தப�ச வ H�� வாடைகயிW	, ஒதி கிைடத வர�க�ைட வயைல அ	மா அ,ப9 இ,ப9 

எ�' பணைத2 ேச3� ைவ� தி�,பி அைத வாரதி�/ வி�டதி� கிைடத ெந�W	 

எ@களி� வ�ச சா,பா��(/2 ச6யாக, ேபா�வி�ட�. 

 

சா+தி அ(கா எ	.எ8.சி. :த� வ�ச	 ப9�( ெகா�9�+த�. அ� காேலஜு(/ 

ேபா�(ெகா�ேட பி4ைளகA(/ 9Zஷ� ெசா�லி( ெகா�த�. சி�ன அ(கா பி.ஏ. N�றா	 

வ�ச:	, சீனி அ�ண� பி.எ8.ஸி;	 ப9�( ெகா�9�+தா3க4. அ,பா இ,ேபாெத�லா	  

ேப2ைச;	 Dைய;	 /ைற�(ெகா�டா3. /�	ப�, ெப�ைமகைளெய�லா	 

பி4ைளகளி� ப9,பி� மீ�ெட��விடலா	 எ�' அவ3 மனதி� .� ந	பி(ைக வி�9�+த�. 

அ(கா ப9,பி�/ ேதைவயான .தக@கைள விைல(கி வா@க :9யாெத�பதா� அ,பா 

ம�ைரயி� இ�(/	 ெச��ர� QலகதிW	, ;னிவ3சி�9 QலகதிW	 உ',பினரானா3. 

அ(கா(க4, அ�ண� எ$தி( ெகா�(/	 .தக@கைள பகெல�லா	 Qலகதி� ேத9 

அைல+தா3. ேதைவயான ப(க@கைள ெஜரா(8 எ�� ைவ�(ெகா�� அவ3க4 ப9தா3க4. 

 

‘ெசாதி�லாம, ேவைல(/ ேபாகாம பி4ைளகள, ப9(க ைவ2சி�டா�,பா’ எ�' 

ஊ3(கார3க4 அ,பாைவ ெப�ைமயாக2 ெசா�னா3க4. “வ H�ல கEசி(கி�ல, அ�ல 

பி4ைளகA(/ ப9,. எ�ன ேவ�9 கிட(/�M” ெப6ய,பா ெபா'மி( ெகா�9�+தா3. நா� 

இ,ேபா� ேப�� ேபா�� ,ள8 ஒ� ேபா�(ெகா�9�+ேத�. இ,ேபாெத�லா	 ெப6ய,பா 

வ H��(/, ைபைய எ��, ேபாவதி�ைல. ஆனா� அ(கா க�76யி� ஏதாவ� ஃப@ஷ� 

எ�றா� ெப6ய	மா மக4 =மதி அ(காவிட	 ேபா� ந�ல J, ேபா�ட ேசைல வா@கி வா எ�' 

அM,பி வி�கிற�. “ந�ல ேசைலைய /�9” எ�' ெப6ய	மா ெசா�வைத( காதி� வா@காம�, 

சிறி�	 வி�,பமி�றி த�னிட	 இ�(/	 மிக ேமாசமான ேசைலைய B(கி( ெகா�(/	 =மதி 

அ(கா. அ�ேவ சா+தி அ(காவி�/ ச+ேதாசமாகதா� இ�(/	. எ,ேபா�	 க��	 N�' 

ேசைலைய தவி3�, இ�ெனா� ேசைல க�9(ெகா�� ேபாவேத தி�,தி த+த�, அ(கா :க	 

ச+ேதாசமாகிவி�	. அ(காவி�/ எ+த2 ேசைலைய( க�9னாW	 அழகாக இ�,ப� ேவ' =மதி 

அ(காவி�/ எ62சலாக இ�+த�. 

 

ப9,.2 ெசலF க��(கட@காம� ேபா�( ெகா�9�+த�. ஆனா� அவ�ைடய 

ச+ேதாசெம�லா	 மிக,ப(கதி� இ�+த�. இ�M	 ஒ�றிர�� வ�ட@களி� எ�லா	 

ச	பாதி(க, ேபாகிறா3க4 எ�பேத அவ3 வாXவத�கான .� உேவகமாக இ�+த�. பி4ைளக4 

ப9,ைப :9(/	 ேநரதி� கா6யைத ெக�� விட(Iடாெத�' அவ3 ஒ� ேபா�	 ெச�ய 

�ணியாத கா6யைத2 ெச�தா3. ஏ�கனேவ நா@க4 வாடைக(/ வி�9�+த ெத�/ ெத� 

வ H�9� இ�+� ெகா�� இ+த வ H�ைட வாடைக(/ விடலாெம�' அ	மா ெசா�ன 

ேபாெத�லா	, ‘எ@க,பா வாX+த J3வ Hக வ H�ல ேவெறவM	 கால9 எ�� ைவ(கிறதா? எ� 

உயிேர ேபானாW	 அைத2 ெச�யமா�ேட�’ எ�றவ3 எ@க4 ேகாவி� வ H�� :�றைத 
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வாடைக(/ விட :9F ெச�தா3. இர�� சைமயலைறைய( க�9 இர�� /�	ப@கைள 

வாடைக(/ அம3தினா3. ஒUெவா� வ H��(/	 நாM', நாM'  எ�' எ+Q' கிைடத�. 

வ H�9� நிதிநிைலைம(/ அ� உதவியாகதானி�+த�. ஆனா� நா@க4 எ@க4 :�றைத 

இழ+தி�+ேதா	. அத�/, பி� எ@க4 :�ற� விைளயா��கA	 ேப2=(கA	 அ	மா 

ெசா�W	 கைதகA	 எ@கைள வி��, ேபாயி�+த�. ெத�/ :�றதிைன தா�9யி�(/	 

ப/தியி� நா@க4 /9யி�+ேதா	. ெச�வி அ(காF	 சா+தி அ(காF	 அைறயிM4 ேபா� 

ஓயாம� ப9�(ெகா�9�+தா3க4. அ�ண� வரா�டாவி� உ�கா3+� 

ப9�(ெகா�9�+தா�. எ�ேலா�	 தனிதனி தHFகளாக ப9,பி� NXகிவி�டா3க4. நா� 

ந�றாக, ப9(கவி�ைல உ�,படாம� ேபாக, ேபாகிேற� எ�' அ,பா வழ(க	ேபால எ�ைன 

தி�9( ெகா�9�+தா3. 

 

வாடைக(/ விட,ப�ட ேம�/ ப(க :�றதி� ஒ� கணவ�, மைனவி அவ3களி� 

/ழ+ைத Nவ�	 /9யி�+தன3. ராதி6யி� /ழ+ைதயி� அ$ைக :�ற	 :$�	 நிர	பி 

கன�( கிட+த�. பக� :$(க :�றதி� எ,ேபா�	 ஆ�க4 நடமா9( ெகா�9�+தா3க4. 

அ,பள	 ேபா�	 சி'க	ெபனி(/ கிழ(/ :�றதிைன வாடைக(/ வி�9�+ேதா	. சாய	 

ம@கிய ேசைல;	 உைட+� ெகா�9�(/	 க�ணா9 வைளய�கைள அணி+தி�+த 

ெப�கA	, ேசைல க��	 ப�வ	 வ+�	 தாவணி உ�தியி�+த ெப�கA	 ெச�வி 

அ(காைவ;	 சா+தி அ(காைவ;	 ஞாபகN�9 கல(கமைடய2 ெச�தா3க4. அவ3கA	 

எ@கைள, ேபா� சி6,ைப மற+தவ3களாகேவா அ�ல� :�றைத இழ+தவ3களாகேவா 

இ�(கலா	. ஏ(க@களி� ெப�N2=கைள =ம+தி�(/	 :�றதிைன நா� :$வ�மாக 

�ற(க ெதாட@கிேன�. 

 

:�ற� ஓ� நைன+� கிட(/	 ஐ,பசி மாத மைழ(காலதி�, எ�ேனா� எ,ேபா�	 

ச�ைடேபா�	 இ+�மதிைய அவ@க மாமாவி�/ க�யாண	 ப�ணி(ெகா�தா3க4. அவA	 

நாM	 ஒேர வயதி� இ�+ேதா	. அவ4 க�யாண	 ப�ணி,ேபான�	 நா� எ�ைன ஒ� 

இைளஞைன, ேபால உண3+ேத�. என(கான காதலிைய நா� க��பி9(கவி�ைல எ�றாW	 

காத� உண3F மனதி�/4 ��தி(ெகா�� நி�ற�. வ'ைமைய மீறி ஒ� ச+ேதாச	 .திதா� 

ேவ3 ெகா�9�+த�. 

 

த�ணH6�லாம� வ�றி( கிட(/	 கால@களி� ந�ப3கேளா� ேச3+� 

ெத,ப(/ளதி�/4 கி6(ெக� விைளயா9(ெகா��	, த�ணH3 நிைற+தி�(/	 கால@களி� 

ப9(க�9� உ�கா3+� கைத ேபசி(ெகா��	 இ�+தேபா� எ@க4 வ H��(/ ஒ� சா	ப� Jைன 

வ+த�. எ@க4 ப(க� வ H��(/ /9வ+தி�+த சா	ேவ� பாதி6யா3 வ H�� Jைனதா� அ�. 

சாய@கால ேவைலயி� ெஜப( I�ட	 நட+த� அ+த வ H�9�. ெஜப(I�ட	 நட(/	 ேபா� 

உ�கி உ�கி ம�னி,. ேக�/	 வயி' கனத மனித6� கா�கA(கிைடேய Jைன ஓ9 அவைர 
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ரத	 ப6ய பிரா�9 வி�ட�. பாதி6யா�(/ ேகாப	 ெபா�(ெகா��வர சா	ப� Jைனைய 

ைகயிலி�+த ெஜப(க�ைடயா� அ9� விலகி ஓட2 ெச�தா3. Jைன ெப�@கதலாக த� 

எதி3,ைப ெத6வி�வி�� எ@க4 வ H�� மதி�களி� நட(க ஆர	பித�. பாதி6யா6� 

ெஜப(I�டதிலி�+� த,பி வ+த Jைன(/ அ,பாவி� க+தசL9 கவச	 பாடா�ப�திய�. 

:�றதி� ஆ4 நடமா�ட	 Jைன(/ மிகF	 ேவதைனைய த+� =த+திரம�ற ஒ� 

இ�,பிடதி� அ�லா9(ெகா�9�+த�. 

 

வ H�9� கிட+த சிதிலமைட+த ெபா�4களா� வி� J2சி ப�லி பா	. Jரா� எலிகளி� 

வசி,பிடமாகி, ேபான�. :�றதி� அ,பள( க	ெபனி(கார3க4 தின	 ஒ� பா	ைப அ9�( 

ெகா�றா3க4. நா� ப�தி�+த பா�(/ கீேழ பா	ைப பா3தபி� வ Hெட�லா	 பா	பாகி எ@க4 

கால9யி� ஊ3வதாக ேதா�றிய�. ெவளியா�கைள வ H��(/ /9ைவ� வ H� =தமி�லாம� 

ேபான� சாமி(/, பி9(காம� இ,ப9 பா	பாக வ H�9� ெநளிகிற� எ�', அ,பா :�றதி� 

/9ேயறிய வாடைக(கார3கைள ெவளிேய�றினா3. வ H�9� ேதைவயி�லாம� கிட+த 

ெபா�4கைளெய�லா	 B(கி வ Hசிெயறி+தா3. வ H�ைட2 =த	 ெச�;	ேபா� இர�� பா	.க4 

அ,பாவி� ைக(/2 சி(காம� ேகாவி� ப(க	 ஊ3+� ஒளி+�ெகா�ட�. எ@க4 :�ற	 தி�	ப 

கிைடத�. ஆனா� அதி� பைழய ச+ேதாச	 இ�ைல. அ	மா கைத ெசா�வைத நி'திவி�ட�. 

:�.ேபா� :�றதி� பா�வி6� வ6ைசயாக ப��ற@/வதி�ைல. அ(கா(க4 க�76, 

ப9,பிைன :9� வி�� உ4 அைறேய கதிெய�' ஏதாவ� கவ3ெம�� ப6�ைச(/ 

ப9�(ெகா�9�+தா3க4. நாM	 க�76யி� :த� வ�ட	 ேச3+�வி�டாW	 இ�M	 

மனதளவி� அ�ைப ேத�	 சி'வனாகேவ இ�+ேத�. வ H�9� எ�ேலா�	 எ�ைன ஒ� 

இைளஞைன, ேபாலேவ நடதினா3க4. அ,பா இ,ேபா� எத�காகF	 ைக ஓ@/வதி�ைல. 

ம9யி� சா��(ெகா4A	 அ	மாவி� 8ப6சைத இழ+ேத�. எ�ேலா�	 எ�னிலி�+� 

Bரமாகி, ேபானா3க4. பி9 ந$வி,ேபான அ	மாவி� ைககைள இ'க, ப�றி(ெகா�ேட�. 

சைம(/	ேபாெத�லா	 அ	மாF(/ உதவிெச�� சிேநகிதைத வள3�(ெகா�9�+ேத�. 

அ	மாவி� பா3ைவயி� படெவ�ேற ஓயாம� த�(கி த�(கி வி$+ேத�. நா� ஒUெவா� 

:ைற;	 த�(கி விழ,ேபா/	 ேவைளயி� ‘ேட� ெச+திW பா�டா’ எ�' அ	மா பதறி 

�9(/	ேபா� அ	மாவி�/ எ� ேம�தா� அதிக பாச	 எ�' நிைன�(ெகா4ேவ�. ஒ� 

நாA	 அ	மாைவவி�� பி6+தி�(க :9யா� எ�' ேதா�றிய�. ‘ஏ�டா எ,ப,பா� 

அ	மாைவ பய:'�ற’ எ�' சீனி அ�ண� எ�ைன தி�9ய�. அ�ணM	 எ�ைன, 

ேபாலேவ அ	மாவி� ேம� யா�	 அறியாத தனி, பி6யைத ைவதி�+த�. 

 

தின	 தின	 ெதாட�	 தன� பா�யகால கனவிைன அ	மா மற+�வி�ட�. மக4களி� 

தி�மணைத, ப�றி ேயாசி(/	 ேபா� ெப�மைலைய தைலயி� B(கி ைவதி�(/	 

=ைம;ட� ம�கி, ேபான�. சா+தி அ(காவி�/ மா,பி4ைள பா3தா3க4. மா,பி4ைள ந�ல 

ேவைலயி� இ�+தா3. ஓரளF(/ வசதி;	 இ�+த�. அ(கா ப9தி�,பதா� ப� பF� நைக 

ேபா�டா� ேபா�	 எ�றா3க4. வ H�9� ஒ� ெபா�� த@கமி�ைல. இ+த( க�யாண	 
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நட(/ெம�' யா�(/ேம ந	பி(ைகயி�ைல. சா+தி அ(கா Nைலயி� உ�கா3+� அ$� 

ெகா�9�+த�. க�9( ெகா4வத�/ ந�ல ேசைலIட இ�ைல அ,.ற	 நைக(/ எ@ேக 

ேபாவ�. இ,ேபா� அ	மா ெப6ய,பா வ H�9�/, ேபான�. நைகேயா� தி�	பி வ+� சா+தி அ(கா 

க$தி� ப�பF� ெப�மான:4ள நைக;	 மீதி நைகைய ெச�வி அ(கா க$திW	 

ேபா�ட�. ெப6ய,பாவி�/ ேகாவி� க�9 /	பிடலா	 எ�' ெச�வி அ(காF	 நாM	 ேபசி( 

ெகா�ேடா	. எ�லா	 ெத6+தைத, ேபால சீனி அ�ண� ேபசாம� இ�+த�. எ�ைனவிட 

அ�ணனிட	தா� அ	மா இ�M	 ரகசிய, பகி3விைன ெகா�9�+த�. அ	மா வா�திற+� 

“இ� ந	மேளாட நைகதா�டா” எ�ற�. ஒ�'	 .6யாம� அ	மாைவேய 

பா3�(ெகா�9�+ேத�. “ந	ம ெசா� ேகா3�� ேகஸு�M ேபாயி�9�+த,ப ெப6ய,பா 

ஜFளி(கைடயிW	 ெப�த நLடமா ேபா2=. த�ேனாட நைககைள /��	 பண	 பதல�M 

அ(கா எ@கி�ட வ+� நைகைய ெகா� ெதாழி� வி�தியான�	 தி�,பி த+தி3ேற�M ேக��2=. 

ந	ம வ H�ல;	 இ�(கிற ெபா�ெள�லா	 அழிE=கி�ேட ேபா/� அதாவ� 

மிEச��ேம�Mதா� அைத கண(/ல ைவ(காம வி���ேட�. ெப6ய,பா நைகைய தி�,பி 

/�(கிேறM ெசா�ன,ப�லா	 ேவணா�M�ேட�. அ�(/ வ�9 மாதி6தா� தின	 தின	 

சா,பா��(/ அ6சி ெகா�தா@க” எ�ற�	 என(/ க�ணH3 மித+� ெகா�� அ	மாவி� ேம� 

ேகாபமாக வ+த�. ஒUெவா� நாA	 ஒ� பி2ைச(காரைன, ேபால அவ@க வ H�� வாச�ப9யி� 

ெவ�க	 பி�� தி�ன( Iனி( /'கி நி�' அ6சிைய வா@கி வ+தி�(கிேற�. அ�F	 

ெப6ய,பா ைபயMட� Iட விைளயா�	ேபா� நா� ெஜயிதாW	 அவM(/ வி��( ெகா�(க 

ேவ�9யி�+த�. இ�ைலெய�றா� ‘நாைள(/ எ@க வ H��(/ அ6சி வா@க வா9 எ@க,பாகி�ட 

ெசா�லி( /�(க விடாம ெச�யிேற�’ எ�பா�. அ	மா எ�ைன, பழிவா@கிவி�டதாக ெமா�ைட 

மா9யி� தனிைமயி� அ$�கிட+ேத�. ‘ேட� இைத, ேபா� ெப6ய விசயமா ெநைன2=(கி��’ 

எ�' எ�ேலா�	 எ�ைன சமாதான	 ெச�தா3க4. அ	மாைவ தவிர யா�	 எ�  வலி 

அறியாதவ3களாக இ�+தா3க4. அ	மா ம��	 எ� ைககைள பி9�( ெகEசிய�. 

 

சா+தி அ(காவி�/ க�யாண	 :9+� இர�� N�' மாத@களிேலேய ெச�வி 

அ(காவி�/ க�யாண	 :9+த�. அ,பா ஒதி(/ கிட+த ெத�/ ெத� வ H�ைட வி�' 

க�யாண2 ெசலF(/ பய�ப�தி(ெகா�டா3. அ(கா ப�றிய எ� க�யாண( கனவி� வ+த� 

ேபால அ,பா நட+�ெகா4ளவி�ைல. எ�லா ேவைல;	 உ�சாகமாக அவேர ெச�� :9தா3. 

அ(கா(கைள வ H�9� இ�(காம� ேவைல(/ ேபாக2 ெசா�னா3. சீனி அ�ணM(/ 

சிவக@ைகயி� .ெராஃபஸ3 ேவைல கிைடத�. நாM	 அ	மாF	 அ,பாF	 வ H�9� 

தனிதி�+ேதா	. எ@கA(கிைடேயயான ேப2= வா3ைத /ைற+� ேபாயி�+த�. மச(ைகயி� 

மய@கி( ெகா�9�+த சா	ப� Jைன மதிலிலி�+� இற@கி ெம2சி� தானிய அைறயி� 

ஒ�@கி( ெகா�ட�. ஐ+� Jைன( /�9கைள பிரசவித� சா	ப� Jைன. அ	மா தானிய 

அைறயி� ஒ� வ�9யி� பாைல ஊ�றி ைவத�. சா	ப� Jைன /�9,Jைனைய வாயி� 

கUவி ஒ� இடதிலி�+� இ�ெனா� இடதி�/ ெகா�� ெச�W	 அழைக, பா3� அ	மா 

மகிX2சி ெகா�ட�. சா	ப� Jைன பாதி6யா3 வ H�ைட :$வ�மாக மற+� அத� /�9கAட� 
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எ@க4 :�ற� ெவளியி� நட+� தி6+த�. Jைனயி� ெபா��� நாM	 அ	மாF	 பைழயப9 

சிேநகிதமாேனா	. சா	ப� Jைனைய;	 அத� /�9கைள;	 ப�றி வா� ஓயா� அ	மா ேபசி( 

ெகா�9�+த�. இர�� Jைனகைள நா� கUவி(ெகா�� ேபான�	 சா	ப� Jைன 

ெவறிெகா��, எ�ன ெச��	 வ H�9� ெப�கி(கிட+த எலிகைள �,.ரவாக வ H�9லி�+� 

அ9� �ரதிய�. 

 

க',பி, சிவ,பி, ெபா�னி, எ�' ஒUெவா� Jைன(/	 ஒ� ெபய3 ைவ� நாM	 

அ	மாF	 I,பி�ேடா	. சா	ப� Jைனைய ம��	 ெப6ய Jைன எ�ேறா	. “ேட� இ+த 

க',பி(/ எUவளF திமி� பா�டா நா� வ2ச ேசாைற சா,பிடாம அ,ப9ேய வ2சி�(/, 

க',பி;	 சிவ,பி;	 ச�ைட ேபா��2=டா...” தின:	 நா� க�76யிலி�+� தி�	.	ேபா� 

இ,ப9 Jைனகைள, ப�றிய கைதகைள ம��ேம ெசா�லி(ெகா�9�+த� அ	மா. நாM	 

பதிW(/ “இ+த க',பி அ,ப9யா ெசE=2=? நா� கவனி2சி(கிேற�” எ�ேப�. ெபா�னி 

யா�(/	 ெத6யாம� காணாம� ேபான அ�' அ	மா சா,பிடாம� B@கிய�. பி4ைள, பாச	 

ேபால Jைன பாச:	 அ	மாவி�/ ஒ�9( ெகா�ட�. ேச�ைட ெச�;	 சி'வைன 

க�ெணதி6ேலேய ைவதி�,ப� ேபால க',பி பி�னா9;	 சிவ,பி பி�னா9;	 அ	மா 

அைல+�ெகா�9�+த�. எ@க	மாவி� /ழ+ைதகைள, ேபால க',பி;	, சிவ,பி;	 அ	மா 

ம9யி� ப��ற@கிய�. க',பி பாைல ம��	 வி�	பி சா,பி�	. ம�ற ெபா�4கைள ேமா+� 

Iட பா3(கா�. சிவ,பி எ� ெகா�தாW	 சா,பி��( ெகா4A	. சா+தி அ(கா பிரசவ�(/ 

அ	மா ேபாயி�+த ேநரதி� க',பி;	 ஒ� நா4 காணாம� ேபானா4. அ(கா வ H�9� இ�+த 

அ	மாவிட	 இைத நா� ெத6ய,ப�தவி�ைல. வ H��(/ தி�	பிய அ	மா நா� க',பி(/ 

பா� ஊ�றாததா�தா� அ� வ H�ைடவி�� ஓ9,ேபான� எ�' எ�ேம� 

/ைற,ப��(ெகா�ட�. தா� ஆைச,ப�	 அைன�	 இ,ப9 பாதியிேலேய :றி+� ேபா/	 

�ரதி�Lடைத நிைன�, ெப�@ கவைல ெகா�ட� அ	மா. 

 

அ�ண� தனியாக2 சைம(க சா,பிட( கLட,ப�கிற� எ�' அ	மா அ�ணேனா� 

சிவக@ைகயி� ஒ� வ Hெட�� த@கிய�. சிவ,பிைய ம��	 த�ேனா� எ��, ேபாகலா	 

எ�ற ஆைச இ�+தாW	 ெப6ய Jைன தனியாக( கLட,ப�ெம�' அைத வி��, ேபான�. 

அ,பா என(/ �ைணயாக வ H�9� இ�+தா3. நாM	 அ,பாF	 சைம�2 சா,பி�ேடா	. சிவ,பி 

ஒ� /ழ+ைதயி� சிO@கைல, ேபால கதி( ெகா�� வ Hெட@/ அ	மாைவ ேத9யைல+� 

��	பாகி, ேபான�. கைடசி ெசம8ட3 :9+த�	 சிவக@ைக(/ உடேன வர2ெசா�லி 

அ	மாF	 அ�ணM	 க9த	 எ$தினா3க4. ‘சிவ,பி எ,ப9யி�(/’ எ�' அ	மா விசா6� 

எ$திய க9ததி�/, ெத�வி� அ9ப�� சிவ,பி ெச�,ேபான� எ�' ெசா�லாம� சிவ,பி;	 

எ@ேகேயா ேபா�( காணாம� ேபான� எ�ேற�. அத�/, பி� வ+த க9த@களி� மீதமி�+த 

ெப6ய Jைனைய, ப�றி ஒ� வா3ைதைய( Iட அ	மா /றி,பிடவி�ைல. 
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எலிகைள ேவ�ைடயா9 ஓ�+த ெப6ய Jைன தானிய ேச+தியி� ெச� கிட+த� ப�றி;	 

அைத .ைதத அ�' எ� ேம� வ Hசிய Jைன வாசைன, ப�றி;	 அ	மாவிட	 ெசா�லவி�ைல. 

:�ற� வ H�ைட அைட� ேபா��வி�� நாM	 அ,பாF	 சிவக@ைக(/ ேபான பி�.	 அ	மா 

‘ெப6ய Jைன எ,ப9யி�(/’ எ�' ேக�கவி�ைல. அத�/ ேம� Jைனயி� ெதாட3பாக எ+த 

ெக�ட ெச�திைய;	 அ	மா அறிய வி�	பாம� இ�+த�. அ,பாதா� ேபாகிற ேபா(கி� ‘ந	ம 

ெப6ய Jைன;	 ெச� ேபா2சி�ல’ எ�றா3. அ	மா எ�Fேம காதி� விழாத� மாதி6 நட+� 

ெகா�ட�. நாM	, அ	மாF	, ெச�வி அ(காF	, சா+தி அ(காF	, சீனி அ�ணM	 ேச3+� 

ப��ற@கிய :�ற	 இ�' JைனகA	 இ�லாம� யா�ம�' ெவ'ைமயாகி தனி�( 

கிட(கிற� எ�பைத அ	மாF(/ எ,ப92 ெசா�வ�. 
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ப.ைச=கன� – லா ச ரா 

 

:�/ ப2ைசயா�( க�றி, ேபாக( கா;	 ெவ�யிலி� :�றதி� உ�கா3+�ெகா�� 

ேந�றிரF க�ட கனைவ ம'ப9;	 நிைனவி� எ$,ப :ய�றா�. கனவ�ற B(கேம 

எ�'மி�ைல. எனிM	 வி9+த�	 அ(கனFக4 மற+�வி�	. ஆயிM	 ேந�றிரF க�ட கனF 

அ,ப9ய�ல. ப2ைச( கனF. 

 

உட� ேம� உேராம	 அட3+த� ேபா�', ப=	 .�றைர ேபா3� நி�ற நா�/ ம� 

/�'க4. அைவ ந�வி� தாமைர இைலகA	 ெகா9கA	 ெந�@கி, பட3+த ஒ� /ள	, 

சி�லி�ட த�ணH6� காைல நைன�( ெகா�� அ�ணா+� ப�தி�+தா�. ைக(ெக�9ய 

Bரதி� ப2ைச( கதாைழ;	 அத� ப(கதி� ச,பாதி, .த�	, ேம�, ஒ� ப2ைச வ�� 

`@கா6�( ெகா�ேட வ+� ேமாதி�'... “ராமா ராமா ராமா, இ�னி(ெக�ன உ@கA(/? 

இ,ேபாதா� Iடதி� உ�கார ைவ�வி��, ேபாேன�. ம'ப9;	 ெவ�யிலிேல /+தி( 

ெகா�9�(கிறH3கேள! உ@கA(ெக�ன நிலா(காயறதா?” 

 

”நிலா” எ�ற�	 ம�'	 ஒ� நிைனF எ$+த�. ந� நிலவி� வாசலி� கயி�'( க�9லி� 

கா�(ெகா�� ப�தி�(ைகயி�, காதி�+த ைக,பி9 அவ� ைகேம� வி$வ�	, ெத�வி� 

தி�,பதி� நா�/ ம� /�'களி� ந�வி� ேத@கிய /ளதி�/ அைழ�2 ெச�ற 

எதைனேயா :ைறகA	, பாததின9யி� ெத�வி� ெபா9 ம� பதிவ�	, ப2ைசயாைட 

கா�றி� ‘படபட’ எ�' அ9�(ெகா�� அவ�ேம� ேமா�வ�	 இ,ெபா$� ேபாலி�+த�. 

 

“நிலF ப2ைசதாேன?” 

 

“ப2ைசயா? யா3 ெசா�னா ெவ�ணிலாயி�ைலேயா?” 

 

“:$ ெவ4ைளயா?” 

 

“=�ணா	. ெவ4ைளெய�' ெசா�ல :9;மா? ஒ� திMசான ெவ�ப2ைச...” 

 

“ஆ, அ,ப92 ெசா�W...” 
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அ� ேவ��மானா� ெவ�ப2ைசயாகயி�(க��	. ஆனா� அவ� அைத :$, 

ப2ைசயா�, பாவி(க2 ச�' இட@ெகா�தாW	 ேபா�	. 

 

கச(கி, பிழி+த இைல2சா' ேபா�, நிலF /�'களி� மீ�	, .�றைர மீ�	, தாமைர 

வாவியி� ேமW	 ப2ைசேயா� ப2ைசயா� வழிவதாக நிைன�(ெகா4வதி� ஒ� தி�,தி, அ+த 

நிைனவி� ச�' ேநர	 திைள�( ெகா�9�+�வி��, 

 

“ெவ�யி� எ,ப9 இ�(கிற�?” எ�' ேக�டா�. 

 

“ஐையேயா, இ�னி(/ ஏ� ஒ� திMசாயி�(ேக4? ெவ�யி� ெவA,பா�தானி�(/	. 

உ4ேள வா@க...” 

 

”:$ ெவA,பா?” 

 

“:$ ெவA,.....” 

 

ஆ	, அவM(/ நிைனF ெத6+தவைரIட ெவ�யி� ெவA,.தா�. அ�ட� 

தகி,.	Iட. ெவ�யிW	 ப2ைசயாயி�+தா�! 

 

ச�' ேநர	 ெபா'� அவ� எ�ணைத எதிெராலி,ப� ேபா�', அவ� மைனவி 

க�ைண, பலமா�2 சிமி�9( ெகா��, 

 

“ெவ�யி� ப2ைசயாயி�(/	 ேவைளIட உ��....” எ�றா4. 

 

அவM(/ உ4bர அவா �9த�. ெவ�யி� ப2ைசயாயி�,பதி� த� தைலையேய 

ந	பியி�,ப� ேபா�. 
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அவ� மைனவி க�ைண2 சிமி��	 சிமி�டலி�, ர,ைபக4 எகிறிவி�	ேபா� �9தன. 

 

“ப2ைசயான ப2ைச! இைல,ப2ைச! ேந�' சாய@கால+தா� உ@க4 ம2சின�, பதினாW 

Pபா� ேபா�� வா@கி வ+தா�; இைத, ேபா���� பா�@க4,” 

 

“எ�ன இ�?” 

 

“ேபா��(ெகா4A@கேள� ெசா�ேற� - ெவ�யிW(/ /A/Aெவ�' ப2ைச( 

க�ணா9. எ�லா	 ப2ைசயா� ெத6யறேதா?” 

 

அவM(/ ஒ�'	 ெத6யவி�ைல. எ,ெபா$�	 ேபா� அ+தகாரமா�தானி�+த�. 

 

“அட! உ@கA(/ ேஜாராயி�(ேக!” 

 

“எ�ன?” 

 

”N(/( க�ணா9 ேபா��( ெகா�டா� உ@கைள( /�� எ�' யா3 ெசா�Wவா?” 

 

அUவா3ைத =�(ெக�' ைதத�. உ4லைத2 ெசா�னாW	, எUவளF Bர	 த�ைன( 

ேகலி ப�Oகிறா4 எ�' .6யவி�ைல. க�ணா9ைய( கழ�றி வ Hசிெயறி+தா�. அ� 

க�டா+தைரயி� ப�� ெதறி� உைட;	 சத	 இனிைமயா� ஒலித�. 

 

“ஐேயா பதினாW Pபா�! எ�னைத2 ெசா�லி வி�ேட� இUவளF ஆதிர	 ெபா@க! 

இ+த வயசிேல உ@கA(/ இதைன ஆ@கார	 ேவ�டா	!” 

 

எ+த வயதிேல? வய��ேடா தன(/? அவ4 ெநறித ெசா�(/க4 விர�களினி�' 

ெசாடெசாடெவ�' உதி3+தன. “த�னாேல ஒ�O	 ஆகாவி�டாW	 ேகாப	 மாதிர	 

N(ைக, ெபா�(ெகா�� வ�கிற�! காைலயிேல க�ைண திற+தா� ராதி6 க� 
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Nடறவைர, சகல�(/	 ைக பி9ேத ெகா�� ேபா� விட ேவ�9யி�(கிற�. இதைன 

சி=�ைஷயி� ந�வி� இதைன;	 ேபாறா� ேபா� ேவைளயி� பாதி ேநர	 ஊைம, வாைய 

திற+தா� நிலா ப2ைசயாயி�(கா? ெவயி� ப2ைசயாயி�(கா�M த�,பிெத�' 

ைக(/ழ+ைத மாதி6 ேக4வி...” 

 

அவ4 பழி,பெத�லா	 அவ� காதி� வி$+ததா எ�' ச+ேதக	. அவ� நிைனF 

ச�ெட�' இ�ெனா� எ�ணைத ெதா�� அதி� :ைன+�வி�ட�. 

 

ஊைமெய�ற�	 நிைனF, ேந�றிரF க�ட கனவி� ஊசிேபா� ம'ப9;	 ஏறிய�. 

ேம�Iறியவா', அவனா�( க�பி�( ெகா�ட ப�ைட வ H'	 ப2ைச ெவ�யிலி� 

ப=	.�றைரயி� நH�9ய கா� தாமைர( /ளதி� சி� த�ணH6� நைனய அ�ணா+� 

ப�தி�+தா�. அவ� ப(கதி� அவ� உ',. உ',பா� ெதா�� உ4ள+தி6. அற 

உண3+ேதா3 உ�வ	 ப�தி�+த�. க�டவிX+� ச6+த ப=@ I+தலிலி�+� :கதி� 

அைலேமா�	 பி6 இ�. 

 

அவைனேய அ4ளி உ�O	, ப=ைம நிைற+�, தாமைர( /ள	 ேபா�ற க�க4 இைவ. 

 

நH@காத ெமௗன	 நிைற+� அ	ெமௗனதிேலேய :$கி,ேபான வா� இ�. 

 

அக�ற மனதி� கிள3+த ஆைச, ெவளி;	 வர இயலா�, உ4A	 அட@க இயலா�, 

:�9ய மா3. இ�. ப2ைச ேமலா(கின9யி� ப��,ேபா�ற வயி' இ�. 

 

அவ3களி�வ6� ஆ;ளி� இ�பைத;	 ��பைத;	 ஒேர N2சி� அள+�விட 

:யWவ� ேபா�ற ஆலி@கனதி� அவ8ைத இ�... 

 

“ப2ைச(/ழ+ைத? ப2ைச(/ழ+ைத!!...” 

 

அவ� மைனவி அவ� ைகைய( கரகரெவ�' பி9தி$�, Iடதி� ஊEசலி� உ�கார 

ைவ�வி�� உ4ேள ெச�றா4. அ,ப9ேய அவ4 ெம�வா� ப�(ைகயா�2 சா��, அவைன 
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உ�கார ைவ� அதி32சியி� ஆ�	 ஊEசWட� மனைத;	 அைசயவி��(ெகா��, 

ப2ைசைய, ப�றி எ�த எ�ணைத ெதாடர :ய�றா�. 

 

அவ� க�ணி�(ைகயி� கைடசியா�( க�ட நிற	 ப2ைச. அ(காரண	 ப�றிய அ+த 

வ3ண	 அவM(/, பி9த வ3ணமா�, மனைத( ெக�9யா�, ப�றி( ெகா�� வி�ட�. 

அ(/�'களிைடயி� /ள(கைரயி� அவ� ப2ைசைய, ெப�ற பா3ைவயிழ+தைத நிைனதா�. 

அ,ெபா$� எ�ன வயதி�(/	? பதி�(/மா? அUவளFதா�. 

 

ம�லா+� ப�தவ�ண	 Y6யைன2 ச�'ேநர	 ேநா(கி( ெகா�9�+�வி�� பிற/ 

=�'	 :�'	 இ�,பைத, ப2ைசயா�( காண( காண அவM(/ விய,பாயி�(/	. Y6ய 

ேஜாதியி� க�ைண திற+� கா�பி�வி�� .தகைத எ��, பி6தா� எ$�(க4 

ப2ைச, ப2ைசயா� /தி(/	. ெபா9மண� ப2ைச, பள Hர9(/	. அ� அ,ெபா$� அவM(/ 

ஆன+தமாயி�+த�. யா�மறியா ஒ� .� விைளயா�ைட தா� க��பி9ததா� 

நிைன�(ெகா�� வி�டா�. அைத தாேன த�ன+தனியா� அMபவிதா�. அ,ெபா$�தா� 

ஒ� மாததி�/ :� தாைய இழ+த �(கைத2 ச�ேறM	 மற(க இUவிைளயா�� அவM(/ 

ஆ'தலாயி�+த�. ஆயிM	 அவ� க�� பி9த N�றா	 நாேள, மாவிைளயா�� தாேன 

:9வைட+த�. Y3ய ேகாள	 தா	பாள	 ேபா� =ழ�' ெகா�ேட வி�� வி�� மி�Mவைத 

ஆ2ச3ய�ட� பா3�( ெகா�9�(ைகயி�, க� திDெர�' இ��� பா3ைவ இழ+த�. 

ச,பாதியிW	 கதாைழயிW	 வி$+� எ$+� த��த�மாறி உடெல�லா	 :4ளா� அ$� 

ெகா�ேட வ H� வ+� ேச3+த�. இ�ன:	 நிைனவி�(கிற�. 

 

தைலவாைழ இைலயி� விள(ெக�ெணைய தடவி அவைன அதி� வளர 

வி�9�(ைகயி�, அ,பா ம�ைடயில9�( ெகா�ேட Iடதி� :�M	பி�Mமாக 

உலாFவ� ஞாபகமி�(கிற�, “மா3(கட	 - மா3(கட	! உ�ைன, ெப�றாேள உ� தா;	!” 

 

எ�ென�ன ைவதியேமா ப�ணி;	 பா3ைவ மீளவி�ைல. ஏ�கனேவ க�ணி� 

ேகாளா' இ�+தி�(கிற�. இனிெயா�'	 இயலா� எ�' ப�டண� ைவதியM	 

ைகவி��வி�டா�. ெசயல�ற விழிகைளெவ�தவ�ண	 அவ� Iட� Bணி� சா�+� 

ெகா�9�(ைகயி�, அ,பா ம�ைடயி� ம'ப9;	 தி�	ப தி�	ப அ9�( ெகா�டா3. 

 

“ந�னா வ+� ேச3+தைதயா நம(ெக�'; எ�ன ப�ணினா�?” “Y6யைன, பா3�( 

ெகா�9�+ேத�!” நா(ைக, பழி(கிறா3 - “வரா ஆதிரதி� உ�ைன அ,ப9ேய B(கி2 =வ6� 

அைற+�விடலா	 ேபாலி�(கிற�. உன(ெக�' எ�லா	 ேத9 வ�கிறேத! Y6யைன, பா3(கிற 
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விைளயா�� யா3 ெசா�லி( ெகா�தா, ந	ம ச	ப+தி(கார�தாேன! ெப�ைண த4ளி 

ைவ2ேசா	 எ�கிற வயி�ெற62சலி� எ�ன ேவOமானாW	 ெச�வா� அவ�, மா,பி4ைள;	 

ச6யான பி�(ெகா4ளி - ெசா�W - நிஜைத2 ெசா�W - /�92=வேர! எ�ன பாவைத, 

ப�ணிேனேனா!-” 

 

பாப	 ப2ைசயாயி�(காேத? 

 

பா3ைவயிழ+� :த� ப2ைச;ட� .$@கி, .$@கி அவM(ேக ெசா+தமான தனி 

அMபவதி� அவ� அUவ3ணதி�ேக ஒ� தனி உயி3, உ�, /ண	, உய3F எ�லா	 

நி3மானி�( ெகா�� வி�டா�. 

 

அழ/, ப2ைசயழ/! 

 

எ�ேலா�(/	 ெதளிய2 ெசா�ல வரவி�ைல. ெசா�னாW	 யா�	 சி6,பா3க4, 

இ,ெபா$� இவ4 சி6,ப� ேபா�. 

 

அவ4 அ�,பி� ெகா4ளி( க�ைடைய2 ச6யா� த4ளிவி��( ெகா�9�+தா4. 

க�ைடயினி�'	 சித'	 தண� ேபா� அவ4 மன	 ெகாதி�(ெகா�9�+த�. ஊEசலி� 

அவ4 கணவ� அனாைதேபா� ஒ�@கி, ப�தி�(/	 நிைலைம க�� ஒ� ப(க	 ப6தவித�. 

வா� N9யவ�ண	 அவைர2 YX+த அ+தகாரதி� உைற+� ேபா� வி�கிறா3. B@/கிறாரா 

அ�ல� ேயாசைன ப�ணி( ெகா�9�(கிறாரா? அ,ப9 எ�ன ஒ� ேயாசைனேயா? 

 

ஏேதா, ஒ� சமயமி�லாவி�டா� ஒ� சமய	 எ62ச� வ+தாW	 அவரா� ஒ� சமய:	 

ஒ� விதமான ��ப:மி�ைல. க� அவி+த� :த� ஒ� விததி� வள32சி நி�' வி�ட� 

ேபாW	. எ�ேலாைர, ேபால, க�ணா� உலைக( க�� அதMட� N,பைட;	 அdபவ	 

அவ�(கி�ைல. அதனாேலேய அவ3 ேக4விகA	 ெசய�கA	 சில சமய@களி�, சமயம�' 

சலி,ைப விைளவிதன. 

 

தாXவாரதிலி�ட பிர	. நா�காலியி� சா�+� ெகா�� /னி+த தைல நிமிரா� 

ேயாகதி� ஆX+த� ேபா� உ�கா3+தி�+தா3. எ�ன இ�(கிற� இUவளF ேயாசைன ப�ண? 
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க�ணி�+தாேல ெபா$� ேபாக மா�ேட�கிற�. இவ�(/, பா3ைவயி�லாம�, 

ேப2=மி�லாம� எ,ப9, ெபா$� ேபாகிற�? 

 

மாைல :தி3+� இ�4, ேதா�டதி� வாைழ மர@களிW	 ைவ(ேகா�ேபா6W	 

கிண�ற9யிW	  வழிய ஆர	பித�. வான	 அ,ெபா$�தா� B(க	 கைல+த�ேபா�, அத� 

ப�லாயிர	 க�க4 ஒUெவா�றா;	, ஒ�@ெகா�@கா;	 விழி�2 சிமி�ட ஆர	பிதன. 

 

“கலதி� சாத	 ேபா�9�(கிேற�; சா,பிட வா@ேகா.” 

 

”ஊஹூ	.” 

 

”சா,பிடாதப9 எ�ன நட+�வி�ட�? க�ணா9 ேபானா� பீைட ெதாைலEச� - நH@க 

வா@ேகா.” 

 

“இ�ைல என(/ ேவ�9யி�ைல. வ�.'தாேத; நா� மா9(/, ேபாகிேற�.” 

 

அவ� ப9,ப9யா� ெதா�� மா9ேய'வைத, பா3�ெகா�9�+தா4. ஏேத�, இ+த 

தடைவ ேகாப	 மீறிவி�டா,ேபா� இ�(/! சமாதான,ப�த ேவ�9ய�தா�. 

 

மா9(/, ேபா� ஜ�னல�ைட ேபா�9�(/	 /றி2சியி� சா�+தா�. ெத�ற� ெந�றி 

விய3ைவ ஒ�றிய�. 

 

“கீ2 - கீ2 -” 

 

இரவி� க�ணிழ+� அவைன,ேபாலேவ த�ன+தனியான பறைவ இட+ேத9யைலகிற�. 

 

“கீ2 - கீ2 - கீ2” 
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கிளி, ‘ப2ைச(’கிளி. 

 

அவ4  மா9ேயறி வ�	 சத	 ேக�ட�. 

 

எதிேர ேமைஜ மீ� ட	ளைர ைவதா4. 

 

எ�ன�? பா�. ப=	பா�, ப2ைச,பா�, அவ� /றி2சி ைகைய, பி9தவா' 

ம�9யி�டா�ேபா� அவ� கால9யி� உ�கா3+தா4. அவ4 விர�க4 அவ� ைகேம� ப�டன. 

 

ெம�வா�, “ேகாபமா?” 

 

“இ�ைலேய!” நிஜமாகேவ இ�ைலதா�. ேந�றிரF க�ட கனF எ$,பிய நிைனFகA(/ 

அவ4 எ�ன ெச�வா4? 

 

“பி�ேன ஏ� ஒ� மாதி6யி�(ேக4?” 

 

”நா� ேந�றிரF ஒ� கனா(க�ேட�. உ� ேம� ேகாபமி�ைலெய�றா� ந	., த,. எ� 

ேம�.” 

 

”இ�ைல எ� ேம�தா�. உ@கA(ேக ெத6;	.” 

 

“இ�ைல, ஒ�த�(ெகா�த3 இ,ப9, ப6மாறி( ெகா4வத�காக நா� ெசா�லவி�ைல. 

எ�ைன2 சமாளி,ப� ெகாEச	 கLட	தா�. நH;	 உ� த	பி;	 இ,ப9( ெகாEச	 

இடமா�றலா� எ@ேகயாவ� ேபா� இ�+�வி�� வா�@கேள�.” 

 

“அேடய,பா, ெரா	ப ெரா	ப( ேகாவ	 ேபால இ�(/! என(/, .கலிட	 ஏ�? உ@கA(ேக 

ெத6;	. நாM	 த	பி;	 அனாைதெய�'.” 
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“அ+த ஒேர காரணதா� உ�ைன நா� கலியாண	 ப�ணி(ெகா�ட� த,.தாேன! 

என(/ ஆதரைவ :(கியமா� நிைன� உ�ைன மண+த� உ�ைன ஏமா�றிய� ேபா� தாேன! 

உன(/ தி(கி�லாதைத எ� ெசௗக6யதி�காக உபேயாகி�( ெகா��வி�ேட�. ஆனா� 

நாM	 தி(கி�லாதவ�தா�, அதனா� எ� கா6ய	 என(ேக ெத6யவி�ைல.” 

 

”அெத�லா	 ஒ�Oமி�ைல,” எ�றா4. /�டைன( கலியாண	 ப�ணி(ெகா4ள 

தி(ெக�'தானி�+த�. ஆயிM	 அவA	 அவ4 த	பி;	 மானமா�( கால	 த4Aவேத 

தவி,பாயி�+த சமயதி� தன(/ இட	 அ+த8� எ�லா	 ெகா��தவியைத மற(க 

:9;மா? எUவளF ந�லவ3! க�ெணா�றி�ைல தவிர ம�ெறதி� அவ6ட	 /ைற? 

 

ஆயிM	 அவ4 மனதி� ேதா�றிய� ந�றியா அ�ல� ஆைசயா? 

 

ேச, எ�ன ச@கடமான ேக4விெய�லா	 ேக�கிற� இ+த( /ழ+ைத! 

 

ெகாEச நாழி ஜ�னW(/ ெவளி,ப(கமா� :கைத தி�,பி(ெகா�9�+தா4. 

 

“உன(/ ஒ� Nதா4 இ�+தா4 எ�' உன(/ ெத6;ேமா?” 

 

அவA(/ B(கிவா6,ேபா�ட�. தன(/ Nதாளி�(/	ப9 அவ�(/ அUவளF 

வயதாகிவிடவி�ைலேய! இ�ன:	 இ�(கிறாளா? அவைர, ப�றி அவA(ெக�ன ெத6;	? 

 

“எ@க4 கலியாண	 கிராமா+தர( கலியாண	. அவ4 பிற+த வ H� அ�த ெத�Fதா�. 

என(/( க� ேபாவத�/ :�னாேலேய கலியாண	 நட+�வி�ட�. எ� தக,பனா3 ைவதHக	. 

சாரதா ச�ட	 அ:W(/ வ� :�ன3 அைத2 சபி�(ெகா�� நட+த அவசர( கலியாண	. 

என(/ அவைள எ� க�ணி�(ைகயிேலேய ச6யா�( க�ட நிைனவி�ைல. எ�லாவ�ைற;	 

மைறத ஓம,.ைக;	 ைவதHக( I�ட:	தா� ஞாபகமி�(கிற�. 

 

ஆனா� கலியாணமான பிற/தா� /�� ெவளியாயி�'. ெப�O(/, ேப2=( 

ெகா2ைசயா�(Iட வரவி�ைல. ப� ஊைம. அ�ட� ப� ெசவி�. /�� ேபா�டாW	 கா� 

ேக�கா�. அவ4 ப�ணின பாவ	, ஏக பாப ஜ�ம@க4! 
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அ,பாF(/ ச	ப+திேம� /ேராத	 பிற+�வி�ட�. த� அவசர�(/ த/+தா,ேபா�, 

த�ைன2 ச	ப+தி ஏமா�றிவி�டதாக எ�ணி(ெகா�� வி�டா3. சீ3வ6ைசெய�லா	 அ,ப9ேய 

தி�,பினா3. ெப�ேணா, ெப� வ H�டாேரா த� வாச� ப9 மிதி(க(Iடா� எ�' தH3�2 

ெசா�லிவி�டா3. எ@க,பா :ர�, கிராம�(/, ெப6ய மMஷ� எ�'	 ெபய3. அ,.ற	 

ேக�பாேன�! 

 

என(ெக�ன அ,ேபா ெத6;	? அ,பா என(/ ம'மண	 ெச�வதா(Iட 

ேயாசி�வி�டா3. ஆனா� அத�/4 நா� எ� க�ைண அவி�(ெகா�ட� அவ3 N(ைக 

அ'தா�ேபாலாயி�'. 

 

எ� மாமனா�	 ச+ேதாஷ+தாேனா எ�னேவா, “ேவO	 அ+த, பயW(/, /��� 

மா,பி4ைள(/ ஊைம, ெப� /ைற+� ேபாயி�றா?” எ�' பத�டமா�, ேபசிவி�டா3. இ� 

/�	ப@கA(/மிைடேய ைவர	 :�றி�'. 

 

நா� -  

 

/�ட3களி� உலக	 /'கிவி�கிற�. நிைனதவிட	 ேபாக:9;மா, வர:9;மா, நாW 

ேப�ட� இLட,பிரகார	 ேசர :9;மா? எ�ேலா�	 எUவளேவா பி6யமா� இ�+த ேபாதிW	 

அவ3களி� இர(க	 ஏளனமா�தா� ப�கிற�. அவA(கி�,ப� என(கி�(கிறதா? 

 

ஆகேவ, எ,பF	 நா� த�ன+தனிய�தா�. நா� வ H�9லி�லாத ேவைளயி�, 

ேவைலயி�லாத ேவைளயிW	, /ள(கைரயி� உ�கா3+�ெகா�� க�ைல ஜலதி� 

வி�ெடறி+� ெகா�9�,ேப�. அ�தா� எ� வ H��(/( கி�ட; அ@/ ஒ�வ�	 வ�வதி�ைல. 

அ+த ஜல	 8னானதி�/ உபேயாகமி�ைல. நா� எத�/	 பயன�', ேபான பிற/ 

ப�@/மிட	 அ,பயன�ற /ள(கைரதா�. 

 

நா� அ@ேக உ�கா3+�ெகா�� எ�ென�ன  நிைனதி�,ேப� எ�' ேக�டா� என(/ 

நி2சயமா�2 ெசா�ல ெத6யா�. வய� ஏற ஏற Iடேவ ஊ'	 ேவதைன இ�னெத�' 

நி2சயமா� எ@ேக ெத6கிற�? 
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ஒ�நா4 பக� ப�னிர�� மணி(/ ம�ைடைய, பிள(/	 ெவ�யிலி� அ@/ 

உ�கா3+� ெகா�9�+ேத�. 

 

பி�னா� யாேரா நி�ப�ேபா� திDெர�' ேதா�றி�'. 

 

”யார�?” பதி� இ�ைல. பகீெர�ற�. ஆனா� பயதா� இ�ைல. 

 

யார�? எ� ேம� ஒ� ைக ப�ட�. :ர��தனமா� அ(ைகைய, ப�றி இ$ேத�. அவ4 

சா;	 கன	 தா@கா� அ,ப9ேய நா� சா�+ேத�. பி9தி$த ேவகதி� நிைலயிழ+� அவ4 

எ� ேம� வி$+தா4. ஒ� ெப�	 N32ைச எ@களி�வ3 நிைனைவ;	 அ9�2 ெச�ற�. 

என(/ அ,ெபா$� வய� பதிென�டா? 

 

யார�? எ�ன அ3தம�ற ேக4வி எ� ேக4வி? 

 

அ�' :த� நா@க4 எ�ென�ன ேபசிேனா	? எ�ன ேபச :9;	? ேபச எ�ன 

இ�(கிற�? எ@க4 ப2ைச நர	பி� �9(/	 ரததி� படபட,.தா� எ@க4 பாைஷ. நா�தா� 

ப2ைச ப2ைசயா� ெசா�கிேறேன! என(/ இLடமானெத�லா	 ப2ைசயா�( காண வி�	.	 

ஒ� இLடதி�, அ�' :த� அவAட� கழித ேவைளகெள�லா	 ப2ைசயாயின. ப2ைச, 

பக�, ப2ைசயிரFக4. 

 

நா� இ,பF	 ேயாசி(கிேற�, நா@க4 .�லிய ேவகதிேலேய எ@க4 எW	.க4 

ெநா'@கி - இ�வ�(/	 ஒேர சமயதி� ஏ� சாF சி+தி(கவி�ைல? அ2சாேவ 

.�,பிற,பாயி�(/	. அ�ல� இரவிேலா பகலிேலா /ைறவிலா� நடமா�	 J2சி ெபா��(க4 

ஏ� பி�@கி( ெகா�லவி�ைல? அ�ல� �3ேதவைதக4, வாயிW	 N(கிW	 ெசவியிW	 

ரத	 /./.(க அைற+� ஏ� எ@க4 உயி3 /9(கவி�ைல? 

 

விதி! விதி!! விதி!!! 

 

இெத�லா	 நிஜமாக நட+தி�(க :9;மா? ஒ� ஒ� சமய	 எ�ைனேய ேக��( 

ெகா4கிேற�. 
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நட(கிறேத, எ�ன ெசா�கிறா�? எ�' அவ4 உ�வ	 எ� மனதி� ப2ைசயா� எ$+� 

அவ4 ஊைம வா� எ�ைன( ேக�கிற�. 

 

/ள(கைரயி� ப=	 .�றைரயி� நா4 தவறா� உ�கா3+� உ�கா3+� எ�M4 ஊறிய 

ப2ைசதாபேம எ�ைன;மறியா� மாறி மாறி ேதா�'	 /���(கனவாயி�+ததாேலா? 

“ஓேஹா, நH க�ட� /���(கனவானா� நா� க�ட� ஊைம( கனவா?” என அவ4 உ�, எ� 

காணாத க�க4 காண, ேபசாத வாயா� எ�ைன( ேக�கிற�. எ�லாேம கனவாயி� பிற 

ேந3+தனF	 கனவா? 

 

பி� ேந3+த நனவி� :+ைதய இரF இ,ெபா$� எ� :� எ$கிற�. சிதிைரயி� 

ச+தி6ைகயா	 - ெரா	ப உசதியாேம? அ,ப9தானா? 

 

நிலவி� ஒளி Iட க�O உ'�ேமா? ஏெனனி� எ� ைமேம� இர�� ெசா��(க4 

க�ணH3 உதி3+தன. எ� ைகக4 அவ4 க�கைள ேத9ன. அவ4 எ� ைககைள, ப�றி த� 

வயி�றி� ைவ�( ெகா�டா4. அவ4 ப2ைச வயி' ஏ� ெகாதிதேதா? எ� ேம� சா�+தி�+த 

அவAட� வி	மி( /W@கி�'. அவைளவிட நா� �3,பா(கியசாலியா? எ�ைனவிட அவளா? 

யா� அறிவா3? ஏேனா? 

 

இ�றி�லாவி9M	 எ�ேறM	 நH என(/2 ெசா�ல ேவ��	. B@/வத�/	 

விழிதி�,பத�/	 எ�ன விதியாச	? 

 

என(/ இர��	 ஒ�றாயி�+த�. எ,பF	 இ�4தா�. ெவ�யி� உடலி� உைறதா� 

அ� பகலா? அ,.ற	 ெவ�யிலாகா�. ெத�(/ற�9� நா� க�9லி� ப��வி�டா� அ� 

இரவா? இ,ெபா$� நா� B@/வதாக அ3தமா? B(க	 நிஜமா? விழி,. நிஜமா? B@/கிற 

சமயதிலாவ� உ�வம�ற உ�(க4 எ� க�O4 ேதா�றி மைறகி�றன. எ� ெப�டா�9 ஏ� 

இ�' அ$தா4 எ�ற ேக4விேய உ�வம�ற உ�வா� என(/ ேதா�'கிறா� ேபாலி�(கிற�. 

ஆைகயா� நா� B@/கிேறனா விழி�( ெகா�9�(கிேறனா எ�ெற�லா	 ேயாசி�( 

ெகா�9�(/	 அைர நிைனF நிைலயி� வாச� கதைவ யாேரா தடதடெவ�' அவசரமா� 

த�9னா3க4. 

 

“எ�ன:-” எ� தக,பனா3 அலறிய9�(ெகா�� உ4ளி�+� ஓ9வ+தா3. 
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”சமாசார	 ேக�9ேயா? உ� நா��, ெப� திD3M ெச�,ேபாயி�டாளா	” அ,பா 

ேம���� ேபா��(ெகா4ளF	 மற+� அவசரமா� அவ3கAட� ஓ9னா3. 

 

நா� ெத6யாத க�ைண திற+த வ�ண	, க�9லி� அைசவ�', ப��( 

ெகா�9�+ேத�. ஒ� விஷய	 ந�றாக, .லனாயி�'. வி9+� வி�ட�. ஆைகயா� நா� 

விழி�( ெகா��தானி�+ேத�. எ� க�ணி� ெபா�� ஜல	 Iட இ�ைல. ச�' ேநர	 

ெபா'� யாேரா இ�வ3 எ�ைன, பி9� மாமனா3 வ H��(/( I�92 ெச�றன3. எ,ப9,ப�ட 

மா,பி4ைள வ�ைக! Iடதி� பிணைத( கிடதி இ�+த�. ைகயி� ம� ெச,பி� அவ4 

/9த� ேபாக பா(கி2 சா' எEசியி�+த�. அ+த2 ெச,ைப ெதா�ேட�. பிற/ அவ4 உத�ைட 

ெதா�ேட�. ப2ைசயா�தானி�(க ேவ��	. வ H��( ெகா�ைல, .றதி� ைவதியதி�காக 

ேவ�9ய விஷ,J�� ஏேதா பயி6�9�(கிற� எ�ேலா�(/	 ெத6+த விஷய	. 

 

விஷைத அ,ப9ேய ெபா=(க :9யவி�ைல. .� மணிய(கார3 ஊ�(/, .தி=. 

ெகாEச	 பய+த ேப3வழி, யா�(/	 ெத6யாம� அவேர ப(கB6லி�+� ேபாa8, டா(ட3 

எ�லா	 அைழ�( ெகா�� வ+�வி�டா3. ரண ைவதிய3 பிணதி� வயி�ைற( கிழிதா3. 

 

வயி�றி� N�' மாத� சி=. 

 

ஊேர ப�றி எ6+த�. அ,பா ந�@கி, ேபானா3. இைததா� ெத6வி(க :ய�றாேளா? 

இ�தா� அவ4 ெத6வி(க :ய�றேபா� என(/ ெத6யவி�ைலேயா? ஒ�ேவைள 

ெத6யாமலி�,பேத ேமெல�' உயிைர மா��( ெகா�டாேளா? ெத6+�தா� நா� எ�ன 

ெச�ய:9;	? ஏ�கனேவ /��. இ�ட� ெப6யவ3களி� ஆசி ெபறாத /ழ+ைத பிற+த 

அவமானைத;	 =ம�வாேன� எ�ற எ�ணேமா? இதைன, பைக ந�வி� பயிரான 

உறைவ, பா�கா,பதி� ச�ெட�' சலி,ேப�ப��வி�டேதா? நா@க4 பாபைதயிைழ� 

வி�ேடா	 எ�ற பயமா? இ�ைல எ@க4 ரகசிய	 எ@களி�வேரா� ம��	தா� 

இ�(கேவ��ெம�', அ� பஹிர@கமா/:� அவ4 இUFலைக வி��, .ற,பட 

தH3மானி�வி�டாேளா? இ+த உறF உ�,பட, பிற(கவி�ைல எ�' உண3+தாேளா? 

 

‘அ+த( /ழ+ைத எ�Mைடய�’ எ�' நா� ெசா�லியி�+தாேலா கைத :9+�வி�	 

.தி3 ேபா�, எ�லா	 ெவளியாயி�(/	. இ+த N�' மாத@கA	 ஊ6� ெபா� 

ெசாதாயி�(/	. அவ4 நிைனF என(ேக ெசா+தமாயி�த�தா� என(கிLட	. எ� 

=யநலதா�, நா� பய+தா@ெகா4ளியாயி�+� வி��, ேபாகிேற�. அவ4 ெபய�(/ வி$+த 

கள@க	 நH@காவி�டாW	 பரவாயி�ைல. உயி�டனி�+த சமயதி� எ@க4 பாரைத( 
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/ைற(க யா3 எ�ன ெச��வி�டா3க4? ெசத பிற/ அவ4 தைலயி� J2Yடா வி�டா� 

பரவாயி�ைல. உயி3 நிைலயி� ஒேர N2=,ேபா�ற அ	N�' மாத, ப2ைச( கனவி� மி2ச	 - 

நா�தா�. 

இ�+�	 ஓெரா� சமய	 எ� மன	 அ(ெகாைல;�ட /ழ+ைத(/ ஏ@/கிற�. அ� 

உயி�ட� இ�+தா� என(/ ஆ'தலாயி�(/ேமா? 

 

இ� எUவளF அச��தனமான ேயாசைன? என(/ உடேன ெத6கிற�. அ� 

உயி�டனி�+தா� அவA	 உயி�டனி�(க மா�டாளா? ஒ�றினி�' ம�ெறா�ைற, பி6�2 

சி+தி,ப� எUவளF அ3தம�' இ�(கி�ற�? அவ4 ேபானா� அ(/ழ+ைத;	 ேபாக 

ேவ�9ய�தா�. இ	மனதி� நிைலைய எ�ென�' ெசா�வ�? 

 

அவ4 மனதி� :ட@கி( கிட+த பாச	 எ$+த ஆேவசதி� ெதா�ைடைய :�9ய�. 

/றி2சியி� சா�+தப9ேய அவைன அ,ப9ேய அைண�( ெகா�டா4. 

 

“நா� - நா� -” 

 

திDெர�' மன	 /ழ+ைத கனிவி�, அ� மானெவ�கைத வி�ட�. 

 

“இ�(ெக�ன நம(/ வர வ�ஷ	 /ழ+ைத பிற(காதா?” எ�றா4. அ+த ேயாசைன  அவ4 

மனதி� உ'�	 /ைற(/ ஆ'தலளித�. 

 

“ஆ	. வா8தவ	தா�. ஆனா� ெப�ணா�, பிற(க ேவ��	. ெப�O(/ ந�ல ேப3 

ைவ(க ேவ��	.-” 

 

“எ�ன ேப3 ைவ,ேபா	?” எ�' ஆைசயி� அதிசயி,.ட� ேக�டா4. 

 

அவ� க�க4 ஒளிைய, ெப�றன ேபா� வி6+தன. 

 

”ப2ைச.”  
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Zதி - Xமணி 

 

அ,ப9ேய :9வாயி�'. 

 

N�' ேப�	 ஓடமர� நிழலி� ேபா� உ��டா3க4. ெதார�9( க	. மர(ெகா	ைப( 

கUவி ஏலவ�ட	 ேபா�ட�. 

 

உதி3+� கிட+த J(க�க�கைள, ெபா'(கி ெநறி�(ெகா�ேட ெப6யவ� ேக�டா�. 

 

“அ,ப இ�ண(கி கEசியி�ைலயா(/	. எ@க வ H�9ல ஆ��+தா?” 

 

சி�னவ� ெதா�ைடைய நைனதா�. 

 

“ஒ@க	மா .4ைளயா�D�9�+தா ‘.ளி2ச த�ணி(/4ள” Iட இ�லM ைகைய 

வி62=�டா... அவ� வ H�ல ஆளேவ காO	...” 

 

“நH /92சி�� வ+தயா?” 

 

“அெத�லா	 ேகலி மயி��ல. ெகாEச	 நEச	 இ�+ததF	 எ@க�ண(கார� 

உ��D�டா�.” 

 

“ஆ� ப9(கிறவனா?” 

 

“ஆமாமா அவ� ஒ�த� வ+� ெகட(கா�ல வ H�ல..” 

 

க6ச� .$திைய :க3+த ெவ4ளா�க4 வித'ப�� ஓ@க6தன. ப��(கிட+த 

இல+ைத2ெச9ைய; ெகா	ப�9 ெந�ைற;	 ெகாறி,ப�ட� அைவ அட@/வதாயி�ைல. 
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ேரா�ேடார	 சில ேதா�ட, பச,.(கைள தவிர எ�டா( ைக வைரயி� ஒேர க6ச� வி6,.தா� 

க�கி( கிட+த�. 

 

“ெச�,.( காேலாட ஒ� ஓ�ட	 ஓ9 ஆ�ட தி�,பீ�� வ+��. எ@கயா2=	 

ெபற,.�ேவா	” 

 

“இ@க தி�,பீ�� வ+� எ�ன ெச�ய. ஆ��(/ வ/' ெநறEசா ேபா/	. அ+தான(கி 

சி�லா@ கா��(/, ேபாேவா	.” 

 

“அ�E ச6தா�. ெர�� ெகா,.( ெகாைழய வள2=( /���ேட ேபானா2=�னா 

ெத�னமர�( கர��( ெகண�(/, ேபாயிறலா	.” 

 

அவ3க4 கிள	.ைகயி� ேம�ேக ெவயிலைலயி� ஆ��(I�ட	 நH�வ�ேபால 

ெத6+த�. 

 

”ஏேல ஆ�ட( /A,பா�9 எதன நாளா2=. காண	 வ+��	 ேபால�(/.” 

 

“இவ� ஒ�த�, ஆ��(/ த�ணி கா�றேத ெப6சா�(/. இ�ல /ளி,. ேவற 

ேக(/ேதா.” 

 

“அ+தா ெத(/ தா�ல க	ம+த�ட =	மாதான ெகட(/�, அ�ல F�டா(Iட ெர�� 

க9(/ேம.” 

 

”ேவ' ெவன ேவ�டா	. அவ� த�னால ெர�� மா�ட வ2சி�� Iள�(/ 

தி�டா�றா�, க��(கி�டா��னா ெநா(க, பி�(கி,பி�வா�.” 

 

இ�ண(கி ஊ��(/ எ�னதா� ெச�ய, ேபாறேமா ெத6யல’ எள@/�9 வ H�ல பாW(/, 

பாடா, ப��	. 
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“அ@க பா� மழ த�ணியி�லாம ெமா2சி Iடப��, ேபாயி( ெகட(/�.” 

 

எதி3,ப�ட பைனமரதி� க� ைவ�2 சைத� ெநEசி� சா' ெதறி,பதி� 

நி	மதி,ப�டா� இ�ெனா�த�. 

 

சி�னவM(/ வயி' /ைட+த�. Bரதி� சில உ�வ@க4 ேகா�களா� ெநளி+தன. 

 

“ஏ� நா� ேரா��(/ வட(/ ெகா�யா ேதா�ட�(/, ேபாயி�� வர��மா?” 

 

“எேல� ேபா;	 ேபா;	 அ�லயா ைக நH�ட, ேபாற. அவ� ஒ� பிசினாறி. க�டா2=�னா 

அலறH�� வ�வா� கடமா@ெகாளவி மாதி6.” 

 

“நாயி�+தா(Iட ேவ�ைடயாடலா	. அ� இ�னிேயர	 எ@க நா(க த4ள H��( 

ெகட(ேகா.” 

 

“எ@கயா2=	 கர�� ெதா�9(/4ள ெகட(/	.” 

 

“அ��லாம அணிW ேவ�ைடயா�வேம.” 

 

“அ�வா�(/��ல, ெர�� பைனய, பா� ஏறலா	.” 

 

“ச6 ெவளா� ெச�(கீ�� வா” 

 

ெப6ேயாைட( கைரயி� /	ம� பைனகளி� அணி� கிட(/	 நிழைல அ�வ	 பா3� 

:9(க ஐ+� பைன ேதறிய�. ெப6யவ� N�' பைனகளி� ஏறி ஓைலேயா� ேச3� அணி� 

கிட+த பாகைத ெவ�9 வி$தா�9னா�. பதமான ெவ�9� அைவ ேகார,ப�� வி$+� 

ெசதன. விடலி, பைனெயா�றி� ஏறிய சி�னவ� /�ைதெயா�9( கிட+த அணிைல 

ஓைல;ட� பி9ேத ெநறி�(ெகா�றா�. இ�ெனா�' இ+த2 சலசல,.(/ ந$விவி�ட�. 
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சி�னவ� =தா6�2 ெசா�னா�. 

 

”நாலா2=.” 

 

ஆ�க4 ஓைட மர அட3தி(/4 ம'(கி ம'(கி ெந�', ெபா'(கி தி6+தன. 

 

“இ,ப தH(/2= ேவOேம” 

 

“ந�(கா�ல ஆ��ட, ேபாயி( ேக(/ற�.” 

 

“ெபற/ இத B(கீ�ேட அைலயவா. Y�டா@கறி ேபா��ேவா	.” 

 

“அ,ப ெகாத, ப�தி ெகட+தா ெபற(கீ�� வா. நா� ெர�� சீனி(க�W பா��� 

வாெற�. சி(கி:(கி த��ேவா	.” 

 

ெகாEச ேநர�(ெக�லா	 கைரேயார	 த�(/(கீX தHN�ட	 .ைக+த�. :கE 

=�ட2=�ட நாW அணி�கைள;	 ந�றா� வா�9( /டெல�தன3. 

 

“Y�ேடாட Yடா ெர�� NO க�ல தH(/4ள ேபா�� ைவயி.” 

 

“நHெய�ன அ,பி9( ெகாடெல�(க ஈரெல�லா	 ேச�, அத இ@க ெகா�டா.” 

 

சி�னவ� ஈர� ��ைட( கத6� தHயி� க�க வா�9 வாயி� பி��, 

ேபா��(ெகா�டா�. 

 

“ஆ� எ@க ேபா/��M பா�ேல” 
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‘அ� எ@க, ேபாக,ேபா/� இ+த ெவயி�ல.” 

 

“நாயி�+தாW	 இ+த( ெகாடல தி@/	” 

 

=�ெட�த அணி�கைள ச,ைப;	 சைத;மா, பி�� Yேடற, ேபா�ட க�களி� ஒ�றி 

நH�றிEச ைவதா3க4. பிற/ N�' ப@கா� ைவ� க�லா@I' ேபா��, பகி3+� 

தி�றா3க4. 

 

ைகைய, .$தியி� �ைட�வி�� அவ3க4 எ$+� பா3த ேபா� ஆ�க4 அேனகமா� 

ெத�னமர�( கிண�ைற எ�9யி�+தன. 

 

“இ�ணி(கி அ	.��தா� ெதாலEேசா	.” 

 

/ட� ெதறி(க ஓ9னா3க4. ஆ�க4 அதைன;	 ேதா�டதி� மிளகா�2 ெச9கைள 

உழ,பி(ெகா�� ேபா� கின�ைற2 =�றி தளி3தி�+த பாலா�டE ெச9கைள 

ெமா�தி�+தன. 

 

ெத�/ மட(கி� உ$�(ெகா�9�+த .Eைச(கார3 அவ3கA(/ :+தியி�+தா3. அவ3 

ைகயி� சா�ைட(க	. இ�+த�.  

 

அவ3க4 ஆ��(/	பைல ஓ9 தி�,பி விர�9ய�	 அவ3 இைர+தா3. 

 

”ஏேல சாதிெக�ட சW,. ேதவி9யா .4ள Hகளா, இ@க வா@கேல. ெவ4ளாம(கா� 

ெத6யாம அ	.�ெட�னேத Jள( ெகா$,.. இ,ப NO ேபரF	 ெத�னமர�ல ெக�9 

ெதாலிய உ6(கனா எ�ன�M பா3.” 
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உழF க�9(/4 வி$+த9� ஓ9 சி�னவைன2 சா�ைடயா� விளாசினா3. அவ� 

I,பா� ேபா��(ெகா�� ஓ�ட	 பி9தா�. அ�(/ேம� அவரா� பி� ெதாடர :9யவி�ைல. 

மி2ச( ேகாவைத க�டனமா(கி ைவ� தH3�(ெகா�டா3. 

 

:4A( காெட�லா	 தா�9 வ+தபிற/	 சி�னவM(/ வி(கW	 வி	மW	 

அட@கவி�ைல. உட	ைப2 =�றி .6 :'(கிய� ேபா� த9,. சிவ+தி�+த�. 

 

“ெபலமா, ப��2ேசாடா?” 

 

சி�னவ� ேபசவி�ைல, N(ைக உறிEசினா�. 

 

“அ+தான(கி அவன ெதார�9( க	.�� ஒ� ேபா� ேபா�வமா�M வ+�2=. எ�னேமா 

ெவ4ளாைமெய�லா	 அழிE= ேபான� ேபால�ல வாரா�. இ�(க��	 ஒ� நாைள(/ 

ெதார�9(கதிய ந�லா தH�9�� வ+� ெத�ன@ /�ெத�லா	 அ'�, ேபா����, 

ேபாயி�ேற�.” 

 

“இவ� �:'(/ இ�ேனர	 ந	N�னா ெகதி எ�னா/	. ஈர(ெகால ெசதறி,ேபா/	. 

இ�ண(கிM�ல ெதாய+�ைக நH�9��தா� வாரா�. எ�ண(கிதா� Jச வா@கி( 

ெக�றா�M ெத6யல.” 

 

“ஆ� ெவ4ளாைமயில ஒ� எலIட( க9(கல. பாவ	 கார,ெபய ெதா�9த�ணியில 

சாணிய( கர2=F��(கிறத, பா�. ெர�� ெநத, ெபற(/ன�(/ அ�க த�ணிIட( /9(கல.” 

 

“இனிெயா� நாைள(/ எ�ன ெச�யO	M�(ெக� ெத6;மா. வார ெவ�2சியில கதி( 

/	. /தி ஏதிறO	. இவனால ெசயிW(/, ேபாயி�டாதா�, எ�ன. வா�(கா�ல நி�O 

ஆ� த�ணி /92சி�டா( ெகாறEசா ேபா/� அதைன;	. ேபசாம ேரா��( ெகண�(/ ஆ�ட 

F�.” 

 

ஒத( கைடேயார	 ேரா��( கிண�றி� கமைல இறைவயா9ய�. 
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/ற�92 ெச9களி� சி�லா� அ9�வி�� அவ3க4 லாதலா�, ேபானா3க4. 

 

ெப6யவ� சி�னவைன( ேக�டா�. 

 

“ஒ@க அ�ண� எ�(/டா ெரா	ப நாளா இ@க வ+� ெகட(கா� ப9,ப F����.” 

 

“எ�னேமா ெப6ய ப9,., ப9(கO	M ெசா�W ெர�� NO ஆ�ட வி� 

அM,.னாக. அ@க அ6சியி�லாம2 ேசா' ச6யா, ேபாடமா�டா@க�M சத	 ேபா�டா@களா	. 

எ�லாதF	 இ$� N9 ெவற�9ய92சி�டா�.” 

 

“ேசாறி�லாம வ/�, பசிேயாட எ,பி9 உ(கா+���(கிற�. ஒ@க�யாF(/( ேகாவ@ 

ேகாவமா�(/ேம.” 

 

“அ�(ெக�ன ெச�யிற�. ெபா�9யா�(/ I$(களி�னா ெமாகE =��	. எ@க	மா 

ேவல ெசEசி�� வார தவச�லதா� க	ம@கEசி கா2சி( /�(கிற�.” 

 

“ஒ@க வ H�ேடார	 பி2ைசயா /�	பேதாட எ@கேயா ேபாயி�டானாமி�லடா?” 

 

“ஆமா, மல,ப(க	 ேபாயி�டா�. வ H�ல கEசி(கி�ல�னா எ�ன ெச�யிற�. ேவற 

ேவைல;மி�ல.” 

 

“ெகண�( காெட�லா	 த�ணியி�லாம( ெகட(ைகயில எ�ன ேவல�(/	.” 

 

”ேஙாதா, மைழயா2=	 ேப;தா. ேவ�டா	 ேவ�டாமி@க, ேபயிற�. இ,பி9 ேநர	 

ேபா�ெட�(கிற�.” 

 

“ெகாEச நா ேபா2=னா எ�லா�	 கிள	ப ேவ�9ய�தா�.” 
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கமைல மா�க4 க(கிய dைர(/மிXக4 பற+தவ�ணமி�+தன. கமைலய9த கிழவ3 

Iைன(ெகா�(க கிண�'(/4 எ�9, பா3�(ெகா�டா3. ஒ� Iைன த�ணH3 ஊ�ற மா�� 

வாைல, பி9�(ெகா�� ெரா	ப Bர	 வடதி� உ�கார ேவ�9யி�+த�. 

 

“அேட� ஒழ,பீராம ஆ�டF�டா, எ@கயா2=	 ஒடEசி�2=னா எட வதி,ேபா/	. 

ஆA�லாத ேநர�ல வ�ணா, ெபய வ+� ெவA��(கா� ெகண�(/4ள. அவM(/ 

ேவற எட@ெகட(கல ேபால�(/	. அ� பா� அ+த அ$(/2 சீ�ற�(/ த�ணிய 

வாயி(கி�ட( ெகா�� ேபாக :9யல.” 

 

ஆ�க4 ஆைச தHர த�ணH3 /9�( கிள	பின. சில :�/தறி ெவயிWைற,ைப 

நா(கா� தடவி2 ெச�றன. கமைல( /ழிேயார	 ைவதி�+த த�ணH32 ெச	ைப த�9விடாம� 

பா3�(ெகா�டா3 கிழவ3. 

 

அவ3க4 N�� ேப�	 :க@க$வி ெதA2சியாக, .ற,ப�டா3க4. 

 

“ஒத( கைடேயார	 ேபாயி( ெகாEச	 அம�வேம.” 

 

”ேரா�� ேமலயா?” 

 

“அ�(ெக�ன, ேவற மரெம@க இ�(/. வா@க,பா ேபாேவா	.” 

 

சி�னவM(/ இெத�லா	 மனசிலி�ைல. 

 

”என(/ த�ணி தவி(/�. இ� ெவ'E சவ� த�ணி. வாயி� வ�(க :9யல.” 

 

”எ@கA(/	 தவி(கதா� ெசEச�. எ�ன ெச�யிற��M இ�லதா� ெர�� 

ைகய4ளி( /92ேசா	.” 
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“தாய( கழி2சாW	 த�ணிய( கழி(க,.டா�ேல.” 

 

“நா� எ@கயா2=	 ேபாயி( /92சி�� வாெற�.” 

 

“அ+தா வாகமரேதார	 கர��( ெகண' இ�(/� பா� அ@க ேபாயி( /92சி�� வா. 

நா@க இ,ப9ேய ஒத( கைட(/, ேபாேறா	.” 

 

சி�னவ� ேவகமாக, ேபா� தி�	.வத�/4 ஆ��(I�ட	 ேரா�� ேவ	ப9யி� 

I9(/ைழ க9�(ெகா�9�+த�. ெப6யவ� அவசரதி� ெதார�9(க	பா� 

ேவ,ப@/ைழகைள வைள� இ$�, ேபா�டா�. ஆ�க4 அம3+� தி�பைத, பா3(க 

ச+ேதாசமாயி�+த� அவM(/. 

 

“எ�னேல த�ணி /92சயா?” 

 

“/92ேச�. ெகண�(கார, ெபய ப9ய இ92=, ேபா��(கா�.” 

 

”ெபற/?” 

 

“கர��( ெகாழாயி வழியா எற@கி( /92சி�� வாெற�.” 

அ�ணா+தி�+த ெப6யவ� ெகாEச	 /னி+� பா3தா�. அ+த ேநரதி� 

கிழ(ேகயி�+� :ர��வா(கி� வ+த கா32சத�(/ ஆ��(I�ட	 ஒேரய9யாக 

விர�டைத, பா3த�	 சி�னவ� வா�(/ வ+தப9 ைவ�ெகா�ேட கா�(/, பி�னா� ஓ9( 

க�ெலறி+தா�. அ,பF	 ெப6யவ� /ைழயி$�( ெகா�� தானி�+தா�. 

 

சிதறி(கிட+த ஆ�கைள ஒ�' திர�9 தி�,பி வ+த இ�ெனா�த�. “அ+த( 

ெகாழாயில ெப6ய பாைறய B(கி, ேபா��(கO	ேல” எ�' ெத� ச6வி� உய3+� ெத6+த 

�ரா�8பாரைத ேநா(கி க� உ2சினா�. 

 

ெவ4ளா�க4 /ைழக9,பதி� அைமதி க�9�+தன. 


