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                1111    
    காைலயி� ஏழைர மணி இ� !�. அரமைன# ேதா$ட#தினி%� &�ப 
வாஸைன கமகமெவ% வ)*ெகா+,�)த*. கிளிக� ெகா-சி  !லாவியி�)தன. 
க%  !$,க� *�ளிேயா,ன. மா /$ட�க� மிர+0 மிர+0 தாவி� பா1)* 
ெகா+,�)தன. எதிாி� ஏாிகைரயி� ெகா !க4�, நாைரக4� மீகைள  
ெகா#தி# தி% ெகா+,�)தன. ஏாியிமீ* ப�)*க� வ$டமி$0  
ெகா+,�)தன. ெகா !க4� நாைரக4� திற மி!திைய  காக�க� /$ட�/,, 
உன ேகா என ேகா என ஒேறாெடா% ச+ைடயி$0, இ�!� அ�!� !தி#*� 
ெபா% கி  ெகா+,�)தன. க#தாி :தலான கீ;� பயிாி0கிற இட�களி�, ப�ள�� 
ப+ைணயா�க4� "பி�ைளயாேர வாாீ�" எெறா� *ரவினிட#*�, "<�கி=ைல 
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ேமேல >�! பனிநீரா�" என ஒ� !ள#தினிட#*�, "பாலாைட?- ச�!� 
பாலெபற  க+ேட. ெதா$,=ேல !ழ)ைத >�க கனா  க+ேட" என 
ஏாிகா=னிட#*�, அ�க�ேக ஏ�ற�பா$0 பா, ெகா+ேட த+ணீ� 
இைற#தி�)தன�. அரமைன மதி�Aவ� வாயி= ஸமீப#திேல, ஒ� ப�களாவி�, 
ெபா கிஷசாைல உ#திேயாகBத�க�, கிBதிவC� ேசவக� சி�ப)தி ெசலD 
:தலான கண !கைள எEதி ெகா+,�)தன�. வாயி�காவல� வா� உ�வி 
உலாவி  ெகா+,�)தன�. 
 
    அரமைனயி ேமமா,யிேல, ப-சைண ைத#த நா�கா= ஒ% பலகணியி 
ப க#தி� இட�ப க#தி� ஒ� சிறிய விசி�பலைக?� வல�ப க#தி� ப#* 
நா�கா=?� இ� கிறன. விசி�பலைகயிேம� &Bதக�க4� 
ெவ�றிைல�பா !# த$0� A�$0�ெப$,?� இ� கிறன. Aவாி� சில சிேநகித� 
பட�க� ஒ� ப க#திF�, ெவளி# ேதச�களி� உ�ள அாிய கா$சிகைள விள !� 
பட�க� ஒ� ப க#திF�, அரசGைடய தா1த)ைதய� :தலானவ�ைடய பட�க� 
ஒ� ப க#திF� ெதா�க வி$,�)தன. சா1D நா�கா=யி பி&ற#தி� உயரமாக 
வல�ப க#தி� ஸரBவதி பட:�, இட�ப க#தி� லHமி பட:� க$,யி�)தன. 
அIவைறயிமீ* சி#திரேவைல ெச1த விதான� > கியி�)த*. 
 
    காைலயி� கால கடகைள :,#*J சி�%+, ெகா+ட பிற!, அரச 
சா1Dநா�கா=யி� இ�)*, ஒ� A�$,� ெந��&� ப�றைவ#* ெகா+0, 
ஏதாவ* ப, கலா� எ% எ+Kகிறவ, A�$, சா�பைல விரலா� 
த$0�ேபா*, ம)திாிைய நிைன#* ெகா+டா. "ேந�% :க� வா,யி�)த 
ம)திாிைய எனெவ% ேக$க, L$,� சிறி* ச-சல� உ+0 எறனேன. 
ேவ$ைட பா� க�ேபா1 வி�ல�க#தி� மா$, ெகா+ட*ேபா�, க�யாண� 
ப+ணி ெகா�4�ேபா* ெகா+டா$ட:� பி& தி+டா$ட:மா1, இ�ப, 
ஸ�ஸார#தி� ஆழ�கா�ப$0 இ�லற ெநா+, ஆவாேன. இைதெய�லா� 
ேயாசி#த�லவா ஸ�ஸார#ைத ஸாகர� எகிறா�க�. 'ெப+,ரா� Aக�க� 
உ1�பா ெபாியேதா� இ0�ைப �+0' உழ�வேத? எைன�ேபா� 
ஏகா�கியா1 இ��பவ� ! ஏதாவ* இன� இ� !மா. காைல யி� எE)த*� 
நி#ய க�மாG�டான�கைள :,#*  ெகா+0 ந�ல M�கைள வாசி கிேற. 
பி& நா$0  காாிய�கைள� பா� கிேற. L$0  காாிய�க� என ! என 
இ� கிறன? நா ேவ$ைடயா, ெவ! நா� ஆகிற*. நாைள ! 
வஸ)தமாளிைக !� ேபாயி�)*, ம%நா� அ�!நி%� ேவ$ைடயாட� ேபாத� 
ேவ+0�. ந�ல*, நா உ+Kவ*� உற�!வ*� நா$ைடயா�வ*� ேவ$ைட 
யா0வ*மா1 ஏகா�கியாகேவ இ� க ............. ......... :ேனா�க� இ)த நா$ைட 
ெவ!காலமா1 வாைழய, வாைழயா1 ஆ+0வ)தனேர. !,க4� !ைற/ற 
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இடமி�லாம� இ� கிறேத. எேனா0 ஸ)ததிய�% அரசிய� அJA ெக$0# 
தJAமாறிவி$டா�, பாவ�, !,க� எனெச1வா�க�? என நிைன�பா�க�? 
'இ)த அரச,பாவி, த ஸுக#ைதேய ெபாிதாக எ+ணி, க�யாண� 
ப+ணி ெகா�ளாம�, ந�ைம இ�ப, அ)தர#தி� வி$0வி$டா' என 
நி)தி�பாரேறா? இ#தைன ேப�ைடய நைமைய நாடாம� எெனா�வGைடய 
மேனாரத#ைதேய நா0வ* த!திய%. என !� இ�ப#திர+0 பிராய� ஆகிற*. 
விவாஹ� ெச1*ெகா�வதானா� இ*தா த க ப�வ�. க�யாண� 
ெச1*ெகா�4கிறப$ச#தி�, அவைளேய-----கால, ச�த� ேக$கிற*." 
 
    "யார�ேக?" 
 
    "எ�ேப�மாேன ேதவாீ�ைடய !,களி� ெபாியவரா1, வயதி� :தியவரா1, 
த�கைள  காK� அவாDைடய நா�வ�, வாயி=க+ வ)*ள�" எ% 
*வாரபாலக வி+ண�பி#தா.அவைன� பா�#* அரச, "அவ�கைள 
அைழ#*வா" எ% ெசா�=யG�பினா. "இயறம$,� இ)நா$ைட  க+K� 
க�#*மா1� பாிபா=#* வ�கிேற. !ைற ஒ%� இ� காேத. ஆனாF� 
எ�லா  !,க4ைடய மேனாபாவ#ைத?� அறிய ஒ�வனா� ஆ!மா?" 
எறாேலாசி#*, "அேதா வ�கிறா�க� அவ�க4ைடய :க� ேகவல� !ைற/ற 
வ�கிறவ�ேபா� ேதாறவி�ைல" என Oகி#*, "வா��க�, ஐயா வா��க�" 
எ% ெசா�= உபசாி#தைழ#தா. அவ�க� 
    ப�லா+0 ப�லா+0 
    ப�பல வா+0க� 
    வாழிநி ெச�ேகா� 
    வழிவழி வா;கேவ 
    என வா;#தின அளவி�, அவ�கைள ேநா கி அரச "எ�P�� இIவிI 
ஆசன�களி� இனிதி��க�. இIவ�ஷ� ெவ�ள ேக0� வா$ேக0� இறி 
ஒE�கா1 மைழ ெப1தேத. பயி� பJைசகெள�லா� நறா1� ப=#*�ளனவா? 
!,கெள�லா�, ஸுகமா1 இ� கிறனரா? 
 
    அ)த)த அதிகாாிக� அைனவ�� ெபா1 &ைனA�$0 தி�$0 &ர$0 இ�லாம� 
த�க� த�க� ேவைலகைளJ ெசIைவயாகJ ெச1*வ�கிறா�களா?" எ% 
ேக$டா. வ)தவ�க�, "எ�லா� ெவ! விமாிைசயாகேவ நட)* வ�கிறன. 
விைளD ேவளா+ைம !  !ைறD இ�ைல. ேதவாீ� அ,ேயா�க�மீ* !ளிர  
கடா$சி#தி� ைகயி�, எ�க4 ! என !ைற இ� கிற*? ஆனா�-" எற 
அளவி�, அரச:"அ)ேதா! ஆனா� எGமளவி� அ, வயி�றி� 
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இ,விE)த*ேபா� இ� கிற*.ஏேதG� !ைற இ� !மாயி ஒளி காம� 
உ�ளைத உ�ளப,ேய உைர?�க�. உடேன பாிகார� ேத0கிேற" எறா. 
 
    !,க�- அ,ேயா�கைள� ெபா%#த !ைற ஒ%� இ%, ேதவாீ� !  
!ைறயாவ* ஒைற  !,க� அைனவ�� !ைற /றி, அதைன 
நிைறDப0#*�ெபா�$ேட எ�கைள# ேதவாீ� ஸ)நிதான#* ! அG�பினா�. 
உ�கைள� ெபா%#த !ைறயானா�, அ* எ�கைள?� ெபா%#தேத அேறா? 
 
    அரச -- அ*தா எனேவா? 
 
    !,க� -- ேதவாீ� ஏகா�கியாக இ��பேத. 
 
    அரச -- அ* !ைறயாவ ெத�ஙன�? 
 
    !,க� -- தா�க� ஏகா�கியாக இ��ப* நாைள !# த�க$!� 
அபவாத�:எ�க$!� தீராத * க�. 
 
    அரச -- அெதன? 
 
    !,க� -- தா�க� ஏகா�கியாயி� க# த�க4 !�பி அரசஸ)ததி 
அ�%�ேபானா� (அIவித� ஆகலாகாெத% �ரா�#தி கிேறா�) நா�க� அரச 
இ�லாம� த�கைள� பழி�ேபா� அ�லவா? 
 
    அரச -- ஏ, !,யரA ஏ�ப0#தி ெகா�ளலாேம. அதி� எ�லா 
Bவத)தர�க4� !,க4 ! உ+டா!ேம. 
 
    !,க� --!,யரசி� அேநக உ� கலக�க� உ+டா!�; உயி�Jேசத� உ+டா!�. 
!,யரசி�தாG� !,க� ஏ�ப0#திய 
    ஒ� தைலவ இ�லாம�, தைல தைல !� ெபாியதன� க$, ெகா�ள :,?மா? 
அ, க, ராஜா�க#தி� இைடO%க� உ+டா!�. ேதச கா�ய�க4� ஸாிவர 
நட கமா$டா. 'மயிலா��ாி ஏாி உைட#* ெகா+0 ேபாகிற*" எறா�, 'வ�கிற 
கமி$, !� பா� கலா�' எப*தா !,யரசி ல$சண�. இ* கிட க$0�. 
த�கைளJ சீ கிர#தி� க�யாண ேகாலமா1  காணேவ+0� எபேத எ�க� 
மேனாரத�. 
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    அரச. -- க�யாண� எப* என, கி�4  கீைரயா? ஆயிர�கால#*� 
பயிர�லவா? ஓேஹா, 'ேப1ெகா+டாF� ெகா�ளலா� ெப+ ெகா�ளலாகா*' 
எகிறனேர. 
 
    !,க�. -- நீ� :�%) *ற)த :னிவ� அ�லேவ. கா$,� வசி !� தபசிக� தா:� 
தவ�பனிய�ட /,யி� கிறன�. !�விக�/ட ஆK� ெப+Kமாக 
அ�லேவா /0க$, வசி கிறன. 
 
    அரச. -- ெம1தா க�&ைடய மைனயாைள  கா+ப* அாிதேறா? 
 
    !,க�. -- ஆயிG� அ*ப�றி ந�ல க�&ைடய மாதைர நா,# ேத, மண-ெச1* 
ெகா�ளாம� வி0கிறதா? 'தாைய# த+ணீ�  கிண�ற+ைடயி� பா�#தா� 
ெப+ைண அ0�ப�கைரயி� பா� கேவ+0மா? 'தாைய� பா�#*# தார�ெகா�' 
எகிறனேர. 
 
    அரச. -- எ#தைனேயா தா1 த)ைதய� உ#தம�களாக இ�)*�, அவ�க4ைடய 
ம க� அதம�களா1 இ� கிறனேர. இ�ப,�ப$டவ� எ#தைன ேபைர# 
தின)ேதா%� பிர#ய$சமாக� பா�#*வ�கிேறா�? 
 
    !,க�. -- இ�ஙன� வித+டா வாத� ெச1தா� :,ேவ*. ஒ�#தி பதிவிரைத 
எப* அறி)* ெகா�ள எ#தைனேயா உபாய�க� இ� கிறன. அவ�ைற 
அSசாி#* ஒ� ெப+மணிைய# ேத, ெகா�ளலா�. 
 
    அரச. -- ஆமா�, அIவிதமாகJ சிற)த க�&ைடயவைள# ேத, அைடவ* மிகD� 
அ�ைம. பி�ைளயா� தார� ேத,ய கைதயாக#தா :,?�. 
 
    !,க�. - அ)த  கவைல உ�க$! ஏ? பல ேதச�களிF� திாி)* 
எIவிட#திலாயிG� அ�)ததிேபாற ஒ�#திைய நா�கேள ேத,  
ெகா+0வ�கிேறா�. நீ�க� க�யாண� ெச1*ெகா�வதாக மா#ர� 
வர�ெகா0#தா� ேபா*�. ம�றெத�லா� எ�க� பா0. 
 
    அரச. - யாெதா� க�ட:� இ�லாம� ஒறியாக நா�கழி க வி��&� எைன 
நீ�க� இ�லற# ெதாEவி� மா$,ைவ க� பா� கிறீ�க�. இ* என !  
ெகா-ச:� வி��ப� இ�ைல. ஆயிG� உ�க� நிமி#தமாக அத�! இைசகிேற. 
ந�ல ெப+ைண� பா� க நீ�க� எவ�� >*ேபாகேவ+டா�. நாேன ஒ�#திைய 
ஆரா1)* பா�#*  ெகா�4கிேற. எ தி�மண#ைத  !றி#*  /,ய சீ ர#தி� 
ஊாி� விள�பர� ப+Kகிேற. தா��ல� ெப�% ெகா�4�க�. 
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    !,க�. - உ�க4 ! ம�கல� உ+டாக! ஆ?� ெப�!க! நா�க� ெசலD 
ெப�% ெகா�4கிேறா�. 
 
    அIவளவிேல அரச &ேராகிதைர அைழ#*, அ0#த வார#தி� ஒ� 
:ஹூ�#தநாைள ஏ�ப0#தி ெகா+0, ம)#ாியிட#தி�, "வ�கிற வார#தி� 
&தகிழைம ப#* நாழிைக !ேம� நம ! விவாஹ மேஹா#ஸவ� என நம* 
ந+பரான அரச� பிர& க� :தலானவ�க4 !� ப#ாிைக அG�&க. இJெச1திைய 
ஊாிF� விள�பர�ப0#தி ஊ� :Eவ*� அல�கார� ெச1வி க. &ேராகித� !J 
சில ஆ�கைள# *ைண/$,  க�யாண#* ! அவசியமானைவகைள 
ஆய#த�ப0#*க. ம�%� ெச1வன ெச1க" எ%ைர#தா. பிG�, "நம* 
!,கைள அ% காைலயி� எ$0 நாழிைக !ேம� அ0#த !�ப#தி� 
/,யி� !�ப, ெச1க" எறா. 
 
                IIIIIIII    
 
    அரமைண !� !�ப#* !� ஒறைர நாழிைக>ர� இ� !�. அ�ேக கிழ ! 
ேம�காக ஒ� Lதி உ+0. அ)த Lதியி ஒ� ேகா,யி� நி% பா�#தா�, ம�ெறா� 
ேகா, ெதாிவதி�ைல. இைடயி� <% நா! இட#தி�, சில L0க�, ச*ர க� 
&ைத#த ெத� !ற0�, பி#தைள� �ணி$ட ெச�மர#>+க� நி%#திய 
தி+ைண?மாக இ� !�. சில L0க� உ�ளட�கி எதிாி� மா$0#ெதாEவ� 
க$,யி� !�. பல L0க�, விழ�/ைர ேவ1)*, <�கி� >+க� ைவ#த 
ஒ$0#தி+ைணகைள உைடயைவகளா1, ஒ� >ணி� பAவி க%� 
க$,யி� !�. ெத�! வட காக உ�ள ம�ெறா� Lதி, ப�ள� :தலானவ�க� 
வசி�ப*. அ* Lதியாக ஒE�காக இ� கவி�ைல. வழிேய ேபா!�ேபா*, எதிாி� 
ஒ� சி% ைவ ேகா�ேபா� இ� !�. அைதJ A�றி ெகா+0 சிறி* >ர� ேபானா�, 
ைவ ேகாF� மா$0J சாண:� சா�பF� கல)* ெகா$,ய !�ைபேம0 இ� !�. 
ஓாிட#தி� வற$,கைள வ$டமாக அ0 கி, ேமேல பைனேயாைலகைள <,, 
அதேம� நாF /ைட ம+ ெகா$,யி� !�. ம�ேறாாிட#தி� அவைர� ப)தF� 
பாக�கா1 &டல�கா1� ப)தF� !% கி$,� !�. ஒ� மர#த,யி� சில Bதிாீக� 
த�க� பி�ைளக4 !� ேப பா�#*# தைலைய மரJசீ�பா� 
வாாி ெகா+,��பா�க�. சில கிழவிக�, ெவ�றிைல� பா !டேன 
&ைகயிைலயி$0 ெம%ெகா+0, ெந� ேக;வர! :தலான தாய�கைள 
உலரைவ#*, ைகயி� ஒ� கழிைய� பி,#*  கா ைக ஓ$, ெகா+,��ப�. 
 
    அரசG ! விவாஹெம% விதி#தி�)த நா� வ)* வி$ட*. கிழ ! ேம�காக 
உ�ள Lதியி�, L0ேதா%� மாவிைல# ேதாரண�க� க$,, தி+ைண !ற0கைள 
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ெமEகி மா ேகால� இ$0, ெத�ெவ�லா� ேம0ப�ள� இறி� &� �+0கைளJ 
சீவிJெச* கி, அ#ெத�வின� அைனவ��, !ளி#* :Eகி  !ைழய=$0, ஸலைவ 
வBதிர�கைள# தாி#* ெகா+0, வ�வா� ேபாவாைர உபசாி#* 
வா�#ைதெசா�= ெகா+ ,�)தன�. ம�ற  ராம�களி=�)* சி�சிலரா1  
/$ட�/$டமா1  !,க� வ)* ேச�)*, தி+ைணகளி மீ*� மரநிழ=G� 
/,யி�)தன�. 
 
    எ�ேலா��, "அரச இ)த  !�ப#தி� என ெச1ய�ேபாகிறாேனா? மாமியா� 
L$0 வாிைச ஏதாவ* இ�கி�)* &ற�பட�ேபாகிறேதா? அ�ல*, க�யாண� 
ெப+ இ)த வழியாக வர, இ�ேக அரசGைடயமGஷ� அவைள எதி�ெகா+0 
அைழ#*� ேபாவா�கேளா? அ�ல* இ)த  !�ப#ைத ய0#த ேதவாலய#தி� 
அரச ஏதாகிF� �ைஜ &னBகார� நட#திவி$0� ேபாவாேனா எனேவா ஒ%� 
ெதாியவி�ைல" எ% பலவிதமா1 ஒ�வேராெடா�வ� ேபசியி�)தன�. 
 
    இவ�க� இIவிதமாக� ேபசியி� ைகயி�, ேம�/றிய இர+0 ெத�வினி%� 
க�ெலறிதலான >ர#திேல, ஒ� ந�ல த+ணீ�  கிண�றினி%�, பதினா% 
வய*ைடய ஒ� கனிைக, ம$!ட� ஒ% இ0�பிF�, ேதா+, ஒ% 
வல ைகயிFமாக# த+ணீ� ெமா+0ெகா+0 ேபானா�. அவ� தைலைய வாாி� 
பின� இ$0 ெகா+,�)தா�. ைகயி� க+ணா, வைளய�க� கலகலெவ% 
ஒ=ெச1தன. இைடயி� ஒ� ேதா�& பாவாைட?� ேமேல ஒ� ம-ச� சி�றாைட?� 
தாி#தி�)தா�. த+ணீ�� பாைனைய� பா�#* இ$0 ெகா+ட ஒ� 
!�!ம�ெபா$0 அவ� ெந�றியி� விள க� ெப�றி�)த*. கிண�%  க�பா� 
/�பி0 >ர#தி� உ�ள ஒ� !,ைசைய ேநா கி அவ� அவஸரமாக� ேபாவைத� 
பா�#தா�, சீ ர� த+ணீ��பாைனைய இற கிைவ#*� பைழய* சா�பி$0# 
தாG� ேவ, ைக பா� க வ�வத�! அவஸர�ப0வ*ேபா� இ�)த*. !,ைசயி 
ெவளியி� மைறவாக  க$,யி�)த த$,யி� இ�பா� ப#த, >ர#திேல 
ேபா!�ேபா*, இட�ப க#தி� &Eதி பற�பைத� பா�#*, சிறி* >ர#திேல 
!திைரக� படபடெவ% ஓ,வ�கிற !ள�ப, ஓைசைய  ேக$0, அரச இ)த 
வழியாக வ�கிறாேனா எ% நிைன#*, ெம�ல அ,ெய0#* ைவ கலானா�. 
இவ� த$,ைய ஸமீபி ைகயி�, "!டேம)திJ ெச�F� !ணவதிேய! உ தக�பனா� 
எ�ேக? எகிற ச�த� அவ� காதி� விE)த*. 
 
    "L$,� இ� கிறா�" எ% ெசா�=, !ணவதி "ஐயா, அவைர அைழ க$0மா?" 
எ% ேக$டா�. 
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    "நாேன வ�கிேற. ஐயா ெபாியவேர, ேWம)தானா? எ�ப, இ� கிறீ�?" எ% 
ேக$0 ெகா+ேட ேபா1, !,ைசயி ஒ$0# தி+ைணயி மீ* உ$கா�)த 
அரசைன  க+0, அ)த  கனிைகயி தக�பனான கிழவ, இட ைகயி 
விர�கைள  க+களிேம� விாி#*ைவ#* உ�%�பா�#*, "ஐயா மகாராஜாவா!" 
எ% விதி�விதி�#*, :ழ�காெலா0 :ழ�கா� :$ட  ைகக� ந0�க# தைல 
த�ளாடJ Aவாி� ச�%J சா�)* நிதானமாக நி%ெகா+0, "மகா�பிர&! 
அ,ேயைன வ�க எ% க$டைளயி$டா�, தைலயா� நட)* வரமா$ேடனா? 
இ)த  !,ைச ப+ணின பா யேம பா ய�. என கா�ய� ெசா�F�க�. 
காலா=$டைத  ைகயாேல ெச1ய  கா#* ெகா+,� கிேற" என நா !ளறி 
உைர#தா. 
 
    அரச. - உ�:ைடய ெப+ைண விவாக� ப+ணி  ெகா�ள 
வி��பியி� கிேற. 
 
    கிழவ. - மஹாராஜா, இெதன ேவ, ைக! உ�க4 !� என !� எIவளD 
>ர�? உ�க� அ,ைம !� அ,ைமய�லேவா நா. ெச1யேவ+,ய கா�ய#ைத  
க$டைளயி0�க�. 
 
    அரச. - நா எனேவா விைளயா$டாகவ)ேதென% எ+ணேவ+டா�. எ 
உ�ள#தி� உ�ளைத  க�ளமிறி உைர#ேத. என ெசா�Fகிறீ�? 
 
    கிழவ. - அ,ேயGைடய ெப+பி�ைளைய மஹாராஜாேவ க�யாண� 
ப+ணி ெகா�ள வி��பினா�, இத�! யா� தா தைடெசா�வ�? 
 
    உடேன அரச, "ஏ !ணவதீ! இ�ப, எதிாி� வ)* நி�. உைன  க�யாண� 
ெச1*ெகா�ள வி��பி, உGைடய தக�பனா� ஸ�மதிைய  ேக$ேட. அவ�� 
ஸ�மதி#*வி$டா�. உ உ�ள  க�#* என?" எ%ேக$டா. 
 
    ஒ%� உைர க வைகயறியாம� பிரைமெகா+ட அ)த  கனிைக, 
தைல!னி)* நி%, "எ�ெப�மாேன, தி�D�ள�" எ% ெம�ெலனJ 
ெசா�=னா�. 
 
    அரச. - என !J ெச1யேவ+,யா உபசார�கைள எ மன� உவ !மா% 
ெச1வாயா? 
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    !ணவதி. - அ�ப,ேய ெச1ேவ. 
 
    அரச. - எ ெசா� தவறாம� வண கமாக இ��பாயா? 
 
    !ணவதி. - இ��ேப. 
 
    அரச. - நா என ெச1தாF� என ெசானாF� ெபா%#தி��பாயா? 
 
    !ணவதி. -ெபா%#தி��ேப. 
 
    இ)த வா !%திகைள� ெப�% ெகா+0, தா ெகா+0வ)த 
ஆைடயாபரண�களா� அவைள அல�கார� ெச1* ப�லா கி� ஏ�றி# 
திைரயி$டா. 
 
    இத�!� !,ைசயி ெவளியி� திர� திரளா1 வ)* ெந��கிய !,கைள� 
பா�#*, "ஓ எ !,கேள! இ)த !ணவதிைய மைனவியாக  ெகா�கிேற. இேதா 
அரமைனேபா1J ேச�)த*� பாணி ரஹண� ெச1*ெகா�ேவ. எ�லா�� 
வா��க�" எ%ெசா�=� ேபா1வி$டா�. 
 
    பிெதாட�தலான !,களி� ஒ�வ, "கைடசியாக அரச வழி ! வ)*வி$டா. 
இனி நம !  !ைற ஒ%� இ�ைல" எறா. அைத  ேக$ட ஒ�வ, "இத�!� 
ஆ1வி$டதா. அரசG ! Xம)தமாகி� பி�ைள பிற)த பிற! அ�லேவா ந�:ைடய 
!ைற :,)ததா!�" எறா. ப க#தி� இ�)த ஒ�வ, ":தF ேக ேமாசமாக 
இ�)த*ேபா1 அ)தம$,� க�யாண� ெக$,யாயி�%. இனி  !ழ)ைத ! என 
!ைற! அ�&ற� ெத1வ ஸ�க�ப� எ�ப,ேயா?" எறா. இெனா�வ, 
"எ�லா� ெம1தா. ேத,#ேத, அ)த# தா+டவராய� பி�ைளயி ெப+தானா. 
ெப+ எ% க$, ெகா+டா�, மாமியா� L$0 !� ேபாக, இர+0 ேவைள 
வி�)*+ண, ைம#*ன�டேன விைளயாட, எனவாகிF� உ+டா? அ)த� 
ெப+K !  கீைரமணி� பத க#* !#தாG� வழியி�ைல. அவ�க� பாவ� 
அறாட� ைகேவைல ெச1* பிைழ�பவ�க�. எ#தைன அரச�க� இ� கிறா�க�! 
எ#தைன �ர& க� இ� கிறா�க�. இ)த அரசGைடய நாவைச)தா� நாடைசயாதா? 
இவ ஒ� வா�#ைத ெசானா�, நாேனா நீேயா எ% எ#தைன ேப� ேம�விE)* 
த�க� த�க� ெப+ைண  ெகா0 க வ�வா�க�" எறா. 
 
    ேவெறா�வ, "என ஐயா ைப#யமா. நட)*ேபான கா�ய#* ! இனி ேம� 
என ெச1யலா�. 'ேபானைத நிைன கிறவ &#தி ெக$டவ' அ�லேவா?" 
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எறா. ம�ெறா�வ "�ரா�தி எ�ப,ேயா அ�ப,#தா :,?�. நா� Lணாக� 
ேபAவதி� என பல?" எறா. "ெம1தா ெம1தா. அரசGைடய 
மேனாபாவ� எனேவா? எவ� !# ெதாி?�?" எறா பிெனா�வ. 
இைதெய�லா� ேக$ட ஒ� வேயாதிக�, "இ�ெபாE* ெகா+டத�!#தா என? 
ெப+கைள  ெகா�வதி� அரச�க� த�க� இன#திேலேய ெகா�ளேவ+0� 
எகிற நியதியி�ைல. அ�லாமF�, 'ஆரறிவா� ந�லா� பிற !� !,' எ% 
ெசா�=யி� கிற*. !ல#தி� என இ� கிற*? நலெமாேற ேவ+0�. பண� 
இ�)* என? !ண� ஒ% தாேன அவசிய�. ஏேதா ஸ�ஸார#* ! ேயா கியமாக 
இ��ப*தா : ய�" எறா�. இIவித� அவரவ�க� ேபசி ெகா+0 ேபாயின�. 
 
                IIIIIIIIIIII    
 
    க�யாண� :,)தபி சில நா� கழி#*, வஸ)த ம+டபJ சி�கார# 
ேதா$ட#* !� ெப+டா$,ைய அைழ#* ெகா+0 அரச ேபானா. அ�ேக 
உ�லாஸமா1J சி�கார  கா$சிகைள  கா$, ெகா+0 வ�ைகயி�, "!ணவதீ! 
!யி=ன� /Dவ* ேகளா1, இனியD வாயி� மழைலேய ேபாF�" எ% அரச 
/ற, !ணவதி, "நாதேர! ேதவாீ� நாதேம ேபால, நாத� ெச1?� ஓதநீ�J ச�க�, 
காணீ� !ள#தி கைரயிேல காணீ�" எறன�. அரச, "உற 
    இைடேய ஒ#த வ-சி ெகா,. ெச% ெச% ெச,களி மீ*, தாவி# தாவி� 
பட�வ* காணா1" எறா. !ணவதி, "உ�க� ேந#திர� ேபாற ப�கய�, அ)த  
!ள#தி� அரசேர காணீ�" எறா�. அ�பா� அரச, "எ க+ணதனிF 
பாைவேபால, அ கமல#தி� அன� காணா1" என, !ணவதி, "அேதா அ)த 
மைலயி மீ* கவி)தி� !� கா�ேமக�க�, க$,=� த�கைள  க+டா� ேபாF�" 
எறன�. அதேம�, "ெம1ேய அ)த ேமக#தினிட#தி�, மினேலயேறா 
எனிட� நீ?�" எறா அரச. அைத  ேக$0  !ணவதி, "உ�கேளா0 வாதாட 
எனா� ஆகா*. வா?� இைள#த*. காF� ஓ1)த* 'என, அரச "ஆனா� 
க+ேண வாரா1 இ)த மாதவி� ப)த=� மரகத ேமைடயி� இ�)* 
இைள�பா%ேவா�" எறா. 
    !ணவதி அரச ெதாைடயி� தைலைவ#*, "ம)த மா�த� LAகிற*. உள� 
களிெகா+ேட. உைர�ப* அறிேய" எ%ைர#*J ச�%ேநர#தி� உற�கி 
வி$டா�. 
 
    த ம,யிேல தைலசா1#* அய�)*ற�!� !ணவதிைய� பா�#* அரச 
சி)தி�பா: இவ� 'ெகா+டா !றி�பறிவா� ெப+டா$,' எபத�! 
உதாரணமாயி� கிறா�. எெசா� தவறாத க�பிைன?� உைடயா�. ப�#தாD  
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ேக�ற பதிவிரதா சிேராமணி. இனி எ#தாF� இவேளா0 /,வாழ  !ைறயி�ைல. 
"ெகா ெக% நிைன#ைதேயா ெகா�கணவா' எறவ4�, 'ெபாE* வி,யாமேல 
ஒழிக' எறவ4�, இவ4 ! இைணயாவேரா? நா பாணி ரஹண� 
ெச1?�ேபா* இவ4 ! அ�)ததிைய  கா$,ேனேன. நாG� இவ4� :த� 
?க#தி� பிற)தி�)தா�, வசி$ட :னிவ இவைளேய அ�)ததி !  
கா$,யி��பா. இ�ப,�ப$ட க�பல�காாி என ! மைனவியாக நா ��வ#தி� 
எIவைக# தவ� ெச1ேதேனா. 'ஆன !, ! ஆ+ ஒ%� ெப+ ஒ%�' 
எபா�க�; இவ� வயி�றி� ஒ� பி�ைள?� ஒ� ெப+K� பிற)தா� ேபா*�. 
இ)திர பதவி?� எ பதவி ! ஈடாகா*. எ L0 பரமபதேமயா!�. ஆயிG� 
நவர#ன�கைள# தாG� கைடJச� பி,#தேறா ஆபரண�களி� அE#*வ�. 
இவ4ைடய க�ைப  கைட:ைறயாக� பாிேசாதி#*, ந�வைகயா� நாடறியJ 
ெச1*, பி அைம)த மன#*டேன இ&�றி��ேப - 
    அைசகிறா�. க+ணிைம திற கிறா�. 
 
    அரச. - கா�% இைசவா1 இ� கிறேதா? நறா1# >�கிைனேய. 
 
    !ணவதி. - நாயகேர, ஒ� கனா க+0 விழி#* ெகா+ேட. 
 
    அரச. - கனவா க+டா1? க+ட கனD என? 
 
    !ணவதி. - நா ஒ� ம�=ைக ெகா, வள�#* வ)ேத. அதி� :ேன ஓ� 
அ��& மல�)த*. ம%ப,?� ஒ% மல�)த*. இர+ைட?� எவேரா எ 
க+ெணதிாி� பறி#* ெகா+0 ேபாயின�. ெவ!வா1 வ�)திேன. மீ+0� 
அ�மல� இர+0� எனிட� வ)*ேசர  க+0 களி�&�ேற. 
 
    அரச.- மல� இர+0� மீ+0� உனிட� வ)* ேச�)தைமயா�, தீைம ஒ%� 
உ+டாகா*. 
 
    இIவித� இர+0 மாத� இப Sக�)* ேவ, ைகயாக  கால�கழி#* வ)தன�. 
!ணவதி க��பவதி ஆனா�. 
 
    !ணவதி க��பமைட)த எ$டா மாத� Xம)த� ஸ��ரமமாக நட)த*. ேபZாி� 
உ�ள !,க� அைனவ�� த�க� L$,ேல Xம)த� நட�ப* ேபா� அதிக 
ஆன)த� அைட)தன�. வயதி� :தி�)த ெபாிேயா�க� தா:�, "அரசG ! இனி 
இர+0 மாத#தி� பிற க�ேபாகிற !ழ)ைத ஆேணா ெப+ேணா?" எ% 
ஒ�வேராெடா�வ� ப)தய� ேபா$0  ெகா+டன�. சில� ேஜாBயாிட� ேபா1, 
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"அரசG ! ஆ+ !ழ)ைத பிற !மா பா��க�" எ% ேக$டா�க�. சில�, 
"அரசG ! ஆ+ பி�ைள பிற)தா� பி�ைளயா� ! இ�ப* ேத�கா1 
உைட கிேற. ஒ� Lைச க���ர� ெகா4#*கிேற" எ% �ரா�#தைன ப+ணி  
ெகா+டா�க�. சில ெப+பி�ைளக� !றி ெசா�Fகிறவாிட� ேபா1, "ந�:ைடய 
அரசி பி�ைள ெப%வாளா?" எ% !றி ேக$டா�க�. சில�, "ந�:ைடய �ரா�#தைன 
L+ ேபா!மா. ராஜா த�மராஜா. அவ பி�ைளேய ெப%வா" எபா�க�. 
 
    அரசG�, "ஆணா1� பிற)தா� நல�. !,க4ைடய எ+ண� நிைறேவ%�. 
ெப+ணா1� பிற)தாF� ந�மா� ஆவெதன? நா� ஒ% எ+ணினா� ெத1வ� 
ஒ% எ+Kகிற* உ+0. இெத�லா� Lெண+ண�" எ% எ+ணியி�)தா. 
ப#* மாத� ��#தியாயி�%. �ரஸவகால� ஸமீபி#*வி$ட*. ஒ�நா� அரச 
தGைடய அைறயி=�)* A�$0� பி,#* ெகா+ேட ஒ� அபிநவ கைதைய 
வாசி#தி�)தா. இ� !�ேபா*, "அடா ேசவகா, உ�ேள அ)த� &ர#தி� ஏேதா 
அரவ� ேக$கிற*. அெதனெவ% அறி)*வா" எறG�பி, "!ணவதி க��ப 
ேவதைன ப0கிறாேளா" எ% நிைன#தி� ைகயி�, ேசவக ஓ, வ)*, "அரசியா� 
இ0�&ேநா1 ப0கிறா�க�" எ% ெசானா. அைத  ேக$ட*� அரச, 
"ம�#*வJசி ம�#*வ� :தலானவ�க� வ)தி� கிறா�களா? எ% ேக$டா. 
ேசவக, "மஹா�ர&, எ�லா� [#தமாக இ� கிற*" எறா. 
 
    ச�% ேநர� ெபா%#*, "அடா, இ�ெபாE* ஸ)த, ஒ%� ேக$கவி�ைல. 
சீ கிர� ேபா1 என ஸ�கதிெய% அறி)*வா. வ)தாயா - " எறா. ேசவக 
ஓ,�ேபா1 ஓ, வ)* "Bவாமீ, அரசியா� க�Dயி�#தன�" எ% ெசானா. 
    அரச, "அ�ப,யா? இ�ெபாE* ஸூ�ேயா தயமா1 ஒ� நாழிைக ஆகிற*. 
இைற  ெகன, ெவ�ளி கிழைம அ�லவா. ஆ+பி�ைளய, ெப+பி�ைளயா 
ெதாி?மா?" எ%ேக$க, ேசவக "ெப+பி�ைள Bவாமீ" எறா. அரச, 
"இ�ப, வா, இ)த மணிவட#ைத� ெப�% ெகா�. ஸ)ேதாஷJ ெச1தி ெசானத�! 
ெவ!மான� இ*. சீ கிர� ேபா1� &ேராகிதைர அைழ#*வா" எ% அவைன 
அG�பினா. 
 
    அபிநவ கைதைய� ப க#தி� ைவ#*வி$0 அரச எ+Kவானாயினா. 
"பி�ைளயாக� பிறவாம� ேபாயி�ேற. !,க4ைடய எ+ண� ஈேடறியி� !ேம. 
இத�! நா� என ெச1யலா�? கடD� தி�D�ள� எவ� !# ெதாி?�? இனிேம� 
பி�ைள பிற)தா� ஆகாதா? ப$ட�க$,  ெகா�ள� பி�ைளயி�லாத ேதச�களி� 
ெப+மணிக4� ப$ட� க$, ெகா+0 அரசா$சி ெச1யவி�ைலயா? :த�ேப% 
ெப+ணாக� பிற�ப* ம�கலகர� எ%�, அதி��ட#* ! ேஹ* எ%� 
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ெசா�வா�க�. ேமF� 'ெப�ற மன� பி#* பி�ைள மன� க�F' எபா�க�. 
ெப+கேள எ�ேபா*� தா1 த)ைதயாிட#தி� தளராத அ&ைடயவ�க�. '&#ர 
சத!ண� &#ாி'. சாB#ரா�யாஸ� ெச1வி#*J ெசIைவயாக வள�#தா�, சில 
ெப+க� ஆ+கைள கா$,F� அதிநி&ண ஸாம�#ய�களாக இ��பைத  க+0� 
ேக$0� இ� கிேறாேம. இ� ல+,� அரA ெச1த எ=ஜெப# 
ஸாமாயமானவளா? தன* ேதச#ைத மஹா ஸாம�#ய#*ட எIவளD ப#ரமா1� 
பாிபா=#*வ)தா�. ஆசியாவி வட ேம�கி� பா�ைமராவி� ஏகச ராதிப#ய� 
ப+ணியி�)த ஜீேநாபியா எபவ�, அேநக அரச�ைடய Lரதீர பரா ரம ெம�லா� 
ஒ��ேக அைமய�ெப�% ரா\ய த)#ர�களி� இைணய�றவளா1 ஜயசீைலயா1 
ராஜர#னமாக விள�கவி�ைலயா? இ* கிட க$0�. இவ]� இ% 
ெவ�ளி கிழைம ஸூ�ேயாதய#*  க�&ற� ச)#ேராதயமானா�ேபா� 
ேதாறினா�. லHமியி அ�சமாக இ��பா� எபதி� என தைட. இேதா 
&ேராகித� வ�கிறா�." 
 
    &ேராகித� வ)தDடேன, "ஐயா, &ேராகிதேர, இ�ேக என விேசஷ�!" எ% 
அரச ேக$க, &ேராகித�, "மஹாராஜா, தீ� கா?�யமB*. !ழ)ைத பிற)தெத% 
பWி ேபAகிற*" எ% ெசா�=, "என !ழ)ைத?" எ% ேக$பத�!�, "ெப+ 
!ழ)ைத *ைரேய" எ%� ெசானா�. அரச, "ஸாி, !ழ)ைத ! ஜாதக� !றி#* 
வா��" எறா. &ேராகித��, "மஹா�ர&, அ�ப,ேய ெச1* வ�கிேற" எ% 
ெசா�=J ெசலDெப�%  ெகா+0 ேபா1வி$டா�. 
 
    அ�பா� அரச, ம)#ாிைய அைழ#*, "நம ! ஒ� &#ாி பிற)தா�. இIவ�ஷ� 
!,க4 ! இைறதவி�   க. ேதவாலய�கைள?� த�ம ச#திர�கைள?� 
&*�பி க. ஏைழக4 ! உ+,?� உைட?� உதDக. நம* ஸமBதான 
வி#வாக4 !J சா�ைவ?� ெபா�4� த�க" என  க$டைளயி$டா. 
 
    ந�றா?� ெசவி=#தாய�� தாலா$,J சீரா$, வள��&  !ழ)ைத?�, 
ெச�கீைரயா,?�, ச�பாணி ெகா$,?�, மாதா பிதா க� மன�களி�ப :#த)த)*�, 
நாெளா� வ+ண:� ெபாEெதா� ேமனி?மாக வள�)* வ)த*. வா எறா� த#தி# 
த0மாறி நட)* வ�� தள� நைட� ப�வ� அைட)த*. இைதெய�லா� க+ட அரச 
த�பதிக� ஆந)த பரவச மாயின�. 
 
                IIIIVVVV    
 
    "க�யாணமாகி <% வ�ஷ� ஆகிற*. எ)த வித#திலாகிF� ஒ� !�ற� 
க+0பி, கலா� எறா�, இவளிட#தி� ஒ� !�ற#ைத?� கா+ப* அாிதாக 
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இ� கிற*. ஆனாF�, நா எ+ணியி��பைதJ ெச1யாம� விேட. ேவ% 
விதமாக ஒ� !�ற:� காண :,யாைமயா�, இனி இவைள� பலவா% 
இன�ப0#தி� பா��ேப. அத�!� மன�கல�காம� :ேபாலேவ எனிட� 
அைமதியா1 அ&ைடயவளாக இ��பி, அ*ேவ ேபா*�. அ�ேபா*தா என ! 
#��தி உ+டா!�" எ% ஒ� நா� சி)தி#* ெகா+0, உ+ண�ேபாகாம� ஒ� 
க$,=ேம� அரச ப0#* ெகா+,�)தா. 
 
    ஆ$க� அவைன அைழ க அ-சின�. அதேம� அரசிேய அரசைன அைட)*, 
"அன பானீய�க� எ�லா� ஆய#தமாக இ� கிறன. Bநாந� ெச1ய 
எE)தி� கலாேம. ெபாEதாகிறேத. என :க� ஏேதா வா$ட:�றி��பதாக# 
ேதா%கிறேத" எறா�. "என ேபா, ந�:ைடய !ழ)ைத மேனாமணி ! 
இர+0 வய* ஆகிற*. இG� !,க4ைடய ெவ%�& அட�கவி�ைல. 
எ)ேநர:� 'ெகா+டேத ஓ� ஏைழ� ெப+. அவ� வயி�றி� பிற)த*� ஒ� 
ெப+பி�ைள' என :K:K�ப*� :%:%�ப*மா1 இ� கிறனரா�. என 
கலக� ெச1வா�கேளா எ% அ-Aகிேற" எற அரச வா�#ைதைய  ேக$0, 
!ணவதி, "தா�க�, ெகௗரவ#* !� ேதச நைம !� ப�க� வராதப,, அ,யாைள 
என ெச1ய ேவ+,னாF� ெச1*ெகா�4�க�. அரசபதவி அ,யா4 ! 
அ0 !மா? எ ெச1ேவ" எ% சா)தமாகேவ ேபசினா�. அைத  ேக$ட அரச, 
"பாவ�, நீ என ெச1வா1? எைன#தா நா பழி#* ெகா�ளேவ+0�. 
எவைர ேநாேவ? இ� கிற ேநா க#ைத� பா�#தா�, ஒ% !ழ)ைத காகிF� ஒ� 
வழி ேதடேவ+0�. அ�ல* உைனயாகிF� பிாி#த� ேவ+0�. ேவ% பாிகார� 
இ�ைல" எ% ெசானா. !ணவதி?�, "ெம1தா" எறா�. அரச 
தன !�ேள, "அடடா இத�!� இவ� மன� ச= கவி�ைல. :க� 
வா0கிறா4மி�ைல. பாவ�, வயி% நிைற)த க��பிணி. இவ4ைடய க�& எத�!� 
கல�காம� க�ேபா� உ%தியாக இ� கிற*" எ% நிைன#*  ெகா+ேட 
அ:*ெச1ய�ேபானா. 
 
    ஒ�வார� கழி)தபிற!, ஒ�நா� மாைலயி� அ)த� &ர#தி� ெதா$,=� 
உற�கியி�)த !ழ)ைத !J சா)தி$0 ைமயி$0, அரசி தாG� /)தைல :,#*  
ெகா+ைடயி$0 அல�கார� ெச1*ெகா+,�)தா�. அ�ேபா* ராஜேஸவக, 
ஸ)த, ப+ணாம� அ)த�&ர� ெசறைட)*, "அ�மா, அரசியாேர! அ,ேய 
ராஜேஸவக. ரா - ராஜா த�களிட� ஒ� ேவ - ேவ - ேவைலயாக அG�பினா�" 
எ% வா1 !ளறினா. 
 
    !ணவதி. - ராஜாவா! என என? 
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    ேஸவக. - ம�ெறா%மி�ைல. அ�மணி ! - !ழ)ேத - 
 
    !ணவதி. - !ழ)ேத, என? !ழ)ைதைய எ0#*வரJ ெசானாரா? உன ெகன 
ெத#*வாயா? 
 
    ேஸவக. - இ�ைலய�மா, இேதா ெசா�Fகிேற. ராஜா வ)*, ! - !ழ)ைதெய? 
 
    !ணவதி. - !ழ)ைதைய அ�&ற� என? என ஐயா, ராஜகா�யமாக 
வ)தி� கிறா1; பய�படாேத. எைனயா அ�ப,� ேப1விழி விழி கிறா1?" 
 
    ேஸவக. - இ�ைலய�மா, வ)* ராஜா வானவ� !ழ)ைதெய, - அ�&ற� வ)*. 
 
    !ணவதி. - (நைக#*  ெகா+ேட) எ�&ற� வ)*? என ஐயா இIவளD 
தாமஸமா? அ�&ற� ராஜா ேகாபி க�ேபாகிறா�. 
 
    ேஸவக. - ராஜா !ழ)ைதைய  ெகா+0ேபா1 - " 
 
    !ணவதி தன !�ேள, "ஐேயா, ஐேயா, இவ :க� !னி)* நி�கிறா. அ�&ற� 
ேபசமா$டாம� மர�ேபால நி�கிறா. !ழ)ைதைய  ெகா+0ேபா1 என ெச1யJ 
ெசானாேரா எ�ெப�மா? ஒ%� ெதாியவி�ைலேய" எ% சி)தி#*, " 
அ�மேவா, !ழ)தா1! எ க+மணி! சிேராமணி! சி)தாமணி! மேனாமணிேய!" 
(எ0#* மா�ேபாடைண#*) "உ தைலயி� என &�ளி ேபா$,� கிறேதா? 
ஐேயா! என ெச1ேவ? '!ழ)ைத ! ஏதாகிF� ஒ� வழி ேதடேவ+0�' எ%, 
அ% ெசா�=னா ன�லவா? என வழி ேத0வாேரா? ஒ�ேவைள !ழ)ைதைய  
ெகா�F�ப, விதி#தாேரா?" எ% பைதபைத#தா�. ம%ப,?�, "இவனா உ�ளைத 
உைர காம� ேபச:,யாம� நா !# த0மாறி# த#தளி கிறா. 
    என ெச1ேவ? அ�பா, ேசவகா, இ)தா! !ழ)ைத >�!கிற*. அைத 
எE�பாம� ெம�ல எ0#* ெகா+0 ேபா. ெகா+0ேபா - ஐேயா எனமா1  
ெகா0�ேப. எ க+ேண (:#த�), எ ர#னேம, மாணி கேம (:#த�), - இ)தா 
இ� - இெனா�தர� பா� க$0�. அ�பா, அரச� க$டைளயி$டாெலாழிய இ)த� 
பJைச� பி�ைளைய நா1 நாியி வாயி� ைவ காேத. ப#ர�. அ�பா, ப#ர�. கா ைக 
கE! ஏதாகிF� !#த�ேபாகிற*' எ% அலறினா�. 
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    ேஸவக, "அதிக ஜா ரைத?ட எ0#* ெகா+0 ேபாகிேற அ�மா" எ% 
விைடெப�% ெகா+0, "ஐேயா பாவ�. ெப�ற மன� எIவிதமா1� 
ப�றிெயாிகிறேதா. ஆனாF� இ)த அரச மஹாம� கட:�,. மன� ேபானேத 
ேபா கா! சீJசீ, A#த பி#த. ெசா ெசா, அவ� மன� எ�ப,# *, கிறேதா? நா� 
என ெச1யலா�. இவGைடய ஆ கிைன A கிாீவா கிைனதாேன. 
ராஜா கிைன ! எதிரா கிைன ஏ*? நா� த0#*� ேபச :,?மா?" 
எெற+ணி ெகா+0, அரச ெகா0#த க,த#*டேன அரமைன# ேதா$ட#தி� 
ஒ� &தாி மைறவி=�)த Sைழ வாயி= வழியாக இரவி� இ�$,ேல எவ� !� 
ெதாியாம� ேபா1வி$டா. 
 
    இர+டாவ* பிற)த ஆ+பி�ைளைய?� அவைள வி$0� பிாி#* :ேபாலேவ 
ெச1வி#தா. அவ� அத�!� ஈ0ெகா0#*� ெபா%#* ெகா+,�)தா�. ஆஹா! 
அவ� ெபா%ைமேய ெபா%ைம எனவாவ* ெவ%#*  ெகா+டாளா? இ�ைல. 
கணவைனயாவ* பழி#தாளா? அ*D� இ�ைல. ெத1வ#ைத யானாF� 
>ஷி#தாளா? அ* தாG� இ�ைல. த விதிையயாவ* ெநா)*ெகா+டாளா? 
எ*D� இ�ைல. எ�லா� எ�ெப�மா அ�� எேற இ�)தா�. 
 
                VVVV    
 
    இைதெய�லா� க+ட அரச, "இG� உ%தியாக ஓ� :ைற 
பாீWி#*வி0கிேற. அத�!� ச=�பா� எ% எ+ணவி�ைல, பா��ேபா�" என 
நிைன#*, !ணவதிைய அைழ#*, "ந�:ைடய !ழ)ைதக�தா - அ* கிட க$0�. 
ேபான ஜுர#ைத� &ளியி$டைழ�பாேன. இனி ஆகேவ+,ய கா�ய#ைத 
ய�லேவா ேயாசி க ேவ+0�" எறா. !ணவதி?� "ஆ�, ெம1தா" எறா�. 
 
    அரச. - என ெச1ேவ? எென% ெசா�ேவ? !,க� இG� 
க%வி ெகா+0தா இ� கிறன�. 
 
    !ணவதி. - அ�ைம ம கைள#தாG� !,க4 காக� பறிெகா0#ேத. இனி 
அதிF� அ�ைமயான* உ�கைள விட ேவ% என ! என இ� கிற*? உ�க� 
மன� நி�மதியா1 #��தி அைட)தி� க என ேவ+0மானாF� அ�ப,ேய ெச1ய 
[#தமாக இ� கிேற. 
 
    அரச. - நீ தா;வான !ல#தா� ஆதலா�, என ! இ�ப,�ப$ட அபவாத�; 
வராத ெசா$ெட�லா� வ�கிற*. 
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    !ணவதி. - இழி!ல#தி� பிற)த* எ !�ற� அ�லேவ. அத�! நா என 
ெச1ேவ? அைத ஒழி க ஓ� உபாய:� என !# ேதாறவி�ைலேய, 
பிராணநாதேர! தா�க� என மேனாபாவ#*ட எைன� ெப+டாக  
ெகா+_�கேளா? அ*D� விள�கவி�ைல. தா�க� க$டைளயி0கிற*ேபா� 
ெச1ய  கா#* ெகா+,� கிேற. 
 
    அரச. - க$டைள என இ� கிற*? நீ பிற)தக� ேத, ெகா+0 
ேபாகேவ+0�. 
 
    !ணவதி. - த�க� தி�D�ள�. 
 
    அரச. - உGைடய சீதன� ெபா��கைள ெய�லா� எ0#* ெகா�. 
 
    !ணவதி. - ெக$ேட. நா என சீதன� ெகா+0 வ)ேத. நீ�க� 
ெகா+0வ)த உைடைய உ0#*# தாேன எைன  ெகா+0வ)தீ�. 
 
    அரச. - ஆனா� நா ெகா0#த ஆைடயாபரண�கைள ெய�லா� கைள)* 
ைவ#*வி0. 
 
    !ணவதி. - ஆபரண�கைள ெய�லா� இேதா ைவ#* வி0கிேற. 
ேமலாைடகைள?� இேதா ைவ#ேத. ேதவாீ� ! இர+0 !ழ)ைதகைள� 
ெப�% ெகா0#த இ)த மா�ஸJ Aைமைய# *கிFாிேகாலமா1 அG�பினாF� 
என ! ஸ�மதேம. ஆயிG� அ,ேய த�களிட� வ�ைகயி� கனிைகயாக 
வ)ேத. மீ+0� கனிைகயாக மீ�வதி�ைலேய. ஆன*ப�றி ஒ� க)தலான 
&டைவ மா#ர� ெகா0#த�ளினா�, மானப�க� இறி அைதJ A�றி ெகா+0 
ேபாகிேற. 
 
    அ)த ேவ+0ேகா4  கிைச#* அரச ெகா0#த ஒ� பழ� &டைவைய# 
தாி#* ெகா+0 வ)த !ணவதிைய� பா�#*, அவ4ைடய தக�ப, "இெதன 
ேகால� அ�மா, !ணவதி! என ஸ�கதி? ஏ அEத க+K� சி)திய < !மா1 
இ� கிறா1? ெச1திகைளெய�லா� நா அறிய விவரமா1J ெசா�. அழாேத" எ% 
ேக$க, !ணவதி?�, "அ�பா, விேசஷ� ஒ%� இ�ைல. நா இழி)த !ல#தி� 
பிற)தவெள% ஊாின� யாவ�� க%Dகிறா�களா�. அவ�க� ஏதாவ* கலக� 
ப+ணினா� நா$0 ! அந�#த� வர�ேபாகிற ெத% ராஜா அவ�க� அ,ேயைன� 
பிற)தகேம ேபா1J ேச��ப, க$டைளயி$டா�. !ழ)ைதக� ஸ�கதிதா 
உ�க4 !# ெதாி?ேம. !ழ)ைதக� ேபான*� ெபாித�ல. அவ�ைடய அ& !� 
பா#ரமாக இ��பேத ேபா*ெம% இ�)ேத. அைத?� இழ கலாயி�ேற 
எப*தா * கமாயி� கிற*. ேவெறா%� இ�ைல" எ%ைர#தா�. 
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    கிழவ. - அதிF� அரச�க� ேமா)*ெகா�வ*ேபா� க,#* ெகா�4கிறவ�க�. 
அரசG� அரD� ெந��&� ஸாி எபா�க�. ராஜா க4 ெக�லா� 
:னாேலாசைன கிைடயா*. மனதி� நிைன#தைதJ ெச1*வி$டா�,பி அதனா� 
யா� ! ந�ட� வ�வதானாF�, த�க4 !  க�ட� வ�வதானாF�, அெத�லா� 
அவ�க4 !� ெபாித�ல. அவ�க� இ$டேத ச$ட�. 
 
    !ணவதி. - இவ� அ�ப,�ப$டவ�� அ�ல�. ஏேதா எGைடய ெக$ட காலேம 
இத�!  காரணமாக இ� !�.  ரஹசார� யாைர?� வி0கிறதி�ைல. 
 
    அ�ேபா* அ)த  கிழவ, "இ)த� பாவி இ�ப,J ெச1தாF� ெச1வாெனேற 
உGைடய பைழய வB#ர�கைளெய�லா� ெப$,யி� ப#ரமா1 
ைவ#தி� கிேற. அைவகைள எ0#*  க$, ெகா� எறா. 
    !ணவதி?� அ�ப,ேய ெச1தா�. பி& கிழவ, "இ�ேகதா உன ! என 
!ைறD? பகவா ஏேதா அைரவயி% கா� வயிறானாF� ப,யள கிறா. நா 
ஒ%� இ�லாத தாி#ரனா1� ேபா1விடவி�ைல. நீ இ�ேக இ��ப* என !� 
இ)த# த�ளாத கால#தி� உதவியாக இ� !�" எ% ஆ%த� ேத%த� 
ெசா�=னா. !ணவதி?�, "ெம1தா ெபாEதாகிற*. சாவிைய# தா��க�. 
த+ணீ� ெகா+0 வரேவ+0�. சைமய� ெச1யேவ+0ேம. விதிைய ெவ�ல 
எவரா� ஆ!�? கடD4ைடய தி�D�ள#திப, ஆகிற*" எ% ெசா�=J ேசா% 
சைம க� ேபானா�. அ% :த� பைழயப, L$0 ேவைலகைள  ரமமாகJ ெச1* 
ெகா+0 த பிதாD !J ெச1யலான உபசார�கைள  !ைறவறJ 
ெச1*ெகா+,�)தா�. 
 
                VIVIVIVI    
 
    ேபZ� !� பதிகாத >ர#திேல, ேபZரரசG ! ந+பனான அரச ஒ�வ, 
சி�`ாிேல இ�)* அரசா+0 வ)தா. ஒ�நா� காைலயி� அவனிட� ஒ� >த 
ஒ�வ ெச%, "எ�க� ேபZரரச ெகா0#தG�பிய தி�:க� இ*. இதி� 
க+0�ளப, தயDெச1ய ேவ+0ெம% எ�க� ராஜா பிரா�#தி கிறா�" எறா. 
!ண�ஷண எG� அIவரச, "உ�க� நகர� <%நா� பிரயாண)தாேன. 
இைடயி� எ�ப,?� நா! நா$க� இ� கிறன. அத�!� நா�க� வ)* 
ேச�கிேறா�. உ�க� அரச� ! எ�க� வ)தன� ெசா�Fக" எ% ெசான 
அளவி�, >தG� மீ+0 அரசனிட� அைட)* அJெச1திைய அறிவி#தா. 
 
    இத�! :னேர ஒ�நா� ேபZ�  !,களி� சில�, அரமைணயைட)* அரசைன 
வண�கி,"ஐயா, மஹாராஜாேவ! பல வ�ஷ�க4 ! :ேன தா�க� விவாஹ� 
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ெச1* ெகா+ட கால#தி� நா�க� எெனனெவ�லா� எ+ணியி�)ேதா�. அ)த 
எ+ணெம�லா� Lணாகி ம%ப,?� ஏ க� ெகா+ேடா�" எறா�க�. 
 
    அரச. - என ெச1யலா�. எ�லா� ஐயGைடய ெசய�. 
 
    !,க�. - !ழ)ைதகைள இ#தைன காலமாக எIவித� மற)தி� கிறீ�கேளா? 
'ெதாட�)த :�மல :� கி ெவ�பவ கட� ெதாைலய , கட)*�ேளா�க4� 
கட�பேரா ம க+ேம� காத�?' இ)த� &#ர ர#ன�களி கதி இனெதப*� 
எவ� !� ெதாி)தபா,�ைல. 
 
    அரச. - அவரவ�க� வ)த /#ைத ஆ,#தாேன தீ� க ேவ+0�. 
 
    !,க�. - !ணவதிய�மா4ைடய ஸ�கதி எ�க4 !# தீராத * க#ைத# 
த�கிற*. 
 
    அரச. - என ெச1ேவ. அத�காக#தா :ேன உ�கைள� ெப+பா� கிற 
விஷய#தி� தைலயி$0 ெகா�ள ேவ+டாெம% நா ெசாேன. பழிேயா 
பாவேமா, பார� எ தைலயி� இற�கிவி$ட*. 
 
    !,க�. - நட)த* நட)* வி$ட*. இனி நட கேவ+,ய கா�ய#ைத ய�லவா 
நாடேவ+0�. 
 
    அரச. - நட கிற கா�ய� என? :பி பாராம� மதிேமாச� ேபா!� ப�பல 
சி%வ�ேபா� ெக$ெடாழி)ேத. இ* அறிவிைமயி பயனாயி�%. ஆகேவ 
!ணவதிைய� பிற)தகேம ேபா கிேன. ம%மண� ெச1* ெகா�ள� ேபாகிேற. 
 
    !,க�. - கைடசியி� கா�ய� இ�ப,யா தி��பிவி$ட*. Bவாமி, 
ேகாபி கேவ+டா�. 'பின�காாி வ)தாF� ெகா+ைட காாி ஆவாளா" எப� 
உலக#தா�. 
 
    அரச. - அ)த  கைதெய�லா� எனிட#தி� ப,#*  கா$0வதி� பயனி�ைல. 
அ)த ஏ$ைட# த�ளி வி0�க�. 
 
    !,க�. - இனி எதி�ெமாழி ஏ*? த�க� சி#த�. நீ0ழி வா;க! ெசலD 
ெப�% ெகா�கிேறா�. 
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    அ�பா�, சி�%� !# >தைன� ேபா கிய பிற!, ம)#ாிைய அைழ#*, அரச, 
"இைற ! ஐ)தாவ* நா� என ! இர+டாவ* க�யாண� நட !� எ% 
�ர[#த�ப0#*க. சி�`ரரசGைடய &த�விைய� பாணி ரஹண� 
ெச1ய�ேபாகிேற. ந+ப� :தலானவ� !� ெச1தி ெதாிவி க" எறா. 
அ�ேபா* ம)#ாி, "Bவாமி, அ�ஙனேம ெச1கிேற. ஒ� வி+ண�ப� - நம* 
நா$,� க�வி ேக�விக� உ�ள சில ெபாிேயா�க� இ* கா�ய#ைத 
ெவ% கிறன�" எற அளவிேல, அரச: " சில நா4 ! : அவ�க� எனிட� 
வ)தன�. எ :னிைலயி� அவ�க� த�க� க�#ைத ெவளியி$டன�. இ* 
ெப�#த விஷய�. உைல வாைய <டலா�, ஊ� வாைய <ட ந�மா� ஆ!மா?" எ 
    L$0  கா�ய#தி� எ அS/ல#ைத?� ெஸௗக�ய#ைத?� அSஸாி#ேத எ 
மேநாரத�ப, நா நட�ேப. ந�ல* நீ ெசலD ெப�% ெகா�க" எ% ெசா�= 
ம)#ாிைய அG�பிவி$டா. 
 
    பிற! ஆ�கைள அG�பி  !ணவதிைய அைழ#*, "வாரா1, !ணவதி! ந�:ைடய 
நகர#தி� அதிக ஆரவாரமாயி��பத காரண� அறிவாேய" எ% ேக$டா. 
 
    !ணவதி. - ஒ�வா% அறிேவ. 
 
    அரச. - ந�:ைடய அரமைணயி� க�யாண கா�ய#ைத# தைலைமயாக இ�)* 
நட#த#த க ெப+க� எவ�� இ�லாைமயா�, நீ இ�ேக இ�)*ெகா+0 ெச1வன 
ெச1த� ேவ+0�.!ணவதி?� அத�கிைச)* அரமைணயி� த�கியி�)தா�. 
 
    க�யாண#* ெக% !றி#த நாளி�, தி�மண� ப)த=�, அவரவ�க4 ெக% 
அைம#த ஆசன�களி� அரசGைடய ந$பரச�� �ர& க4� �ரதானிக4� 
எ�லா�� நிைற)தி�)தன�. !,களி� :தைமயானவ�க� அைனவ�� ஒ�பா� 
வ)* /,யி�)தன�. ஒ� ப க� திைரJசீைலகளி பினா� அரசிய� :தலான 
ெப+மணிக� வ)தி�)தன�. வாைழ?� க:!� க$, ம�=ைக :�ைல :தலான 
மாைலக� ெதா�கவி$0� பனிநீ� ெதளி#* அல�காி#த மண�ப)தலான* அதிக 
அழகா1  க+கைள  கவ�� கா$சியாக இ�)த*. ஒ� ப க� க�னா��தமா1 
வா#ய கார�க� வா#ய� வாசி#* ெகா+,�)தன�. க�யாணJ சட�!கைள 
நட#*வத�!ாிய &ேராகித�க� :ஹூ�#த ேவைளைய எதி�பா�#தி�)தன�. 
 
    இIவிதமான மஹா ைவபவ� ெபா�)திய க�யாண ம+டப#திேல, !ணவதி 
ஒ�#திமா#ர�, தாஸாS தாைஸயா1� பழ�&டைவ உ0#*, அ�க�ேக உலாவி 
ெப+,ைர உபசாி#*�, வி�)* :தலானவ�றி�! அவசியமானைவகைள 
அைம !�ப, உ#தரவளி#*�, மணமக� வரைவ எதி�பா�#*� இ�)தா�. அைத  
க+0, !,களி� தைலைமவா1)த ஒ�வ� அரசைன ேநா கி, "ஐயேன, ஒ� 
வி+ண�ப�:- இ)த  கா�ய�கைள ெய�லா� இIவளD திற#*ட நட#*கிற 
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ந�:ைடய !ணவதிய�மா� ந�ல ஆைடயாபரண�கைள அணி)*ெகா�4�ப, 
ேதவாீ� அ�� ெச1ய ேவ+0�. பாவ�: அ)த அ�மா� மன� இ�ேபா* எ�ஙன� 
உ�ேள ைந)* உ�!கிறேதா" எ% அ)தர�கமாகJ ெசா�=ன�. அத�! 
    அரச, "இG� ச�% ேநர� ெபா%#த� ேவ+0�" எ% ஸமாதான� ெசா�= 
வி$0, !ணவதிைய அைழ#*, "எ�லா�� வ)* ேச�)* வி$டா�க�; க�யாணJ 
சட�!க� :,)தDடேன வி�)* நட க ேவ+0�. இG� ெகா-ச ேநர�தா 
இ� கிற*. அேதா வ�கிறாேர அரச�, ெதாிகிறதா? அவ�ட வ�கிற 
ம�ைகைய  க+டைனயா? அவ�தா மணமக�" எ%ைர#தா. "இேதா ேபா1 
எதி�ெகா�கிேற" எ% ெசா�=� ேபாகிற !ணவதியானவ�, "இவைள  
காண  காண எ மன� உ�காநிற*. இவ� பினாேல வ�கிறவ 
இவ4ைடய ஸேஹாதரேபாF�. அட! இெதன அதிசய�? இவைன  க+ட*� 
என ! மா�& க0#*� பா� Aரகிற*" எெற+ணி, "வாரா1 அ�மா, மணமகேள!" 
எ% உபசாி#*, ஆலா#திெய0#* #��, பாிகாரமானைவகைளJ ெச1தா�. பி 
மணமகைள?� ம�றவ�கைள?� அைழ#* ெகா+0ேபா1 ஆசன#தி� 
இ�#தினா�. 
 
    மணமகைள எதி�ெகா�4� ஸ�கீத ேகாஷ#தி�, !,க4� சில� பலவிதமாக 
வா�#ைத ெசா�= ெகா+டன�. ஒ�வ�: "ஐேயா, பாவ�, ச கள#திைய  க+0� 
!ணவதி ச= கிறாளா? இவளேறா உ#தமி! ஐயா" எறன�. "ெம1தா, இ)த 
அரச ேவைள ெகா� !ண� உைடயவனா1 இ� கிறாேன. என ெச1யலா�" 
எறா� அ+ைடயி� இ�)த ஒ�வ�. எதிாி� ஒ� சி%வ�, "ஆனாF� என? இ)த� 
ெப+ேண அரசG !� ெப+டா1 இ� க#த கவ�" எ% ெசா�ல, இெனா�வ� 
"ஆமா�, எ�ப,?� ராஜ கனிைக; ��ண ச)திர உதயமானா�ேபா� இ� கிறா�" 
எG� அளவி�, ம�ெறா�வ� "அ* கிட க$0� ஐயா, !ணவதி எறா� 
இவ4 ேக த!�; அவ� :க#ைத� பா��. ஏதாவ* * க !றி உ+டா. 
ஸூ�ேயாதய#தி� மல�)த ெச)தாமைர ேபா% அவ�:க� விள�!வைத� பா��. 
�ரப-ச :Eவ*� �ரதWிண� ப+ணிவ)தாF� இ�ப,�ப$ட ஸு!ண� 
உைடயவ�க� கிைட�ப* அ�ைமயிG� அ�ைம" எ% விய)தன�. அைத  
ேக$,�)தவ�, "எ�காகிF� உ+டா த &�ஷ மன� ேபானப,ேய ேபாகிறவ� 
அ�லேவா ெப+. 
    இ)த அரசG ! இ�ெபாE* ெதாியா*. ஆைச அ%ப* நா�, ேமாக� :�ப* 
நா� அ�லவா? இ)த இர+டாவ* மைனவி எ�ப,�ப$டவேளா? நா� எ�ப,J 
ெசா�லலா�. எனெவறாF� !ணவதி ஆகமா$டா� எ% உ%தியா1J 
ெசா�லமா$0ேவ. இ��, இ��. அரச !ணவதி காக# தி��&கிறா. என 
ெச1ய� ேபாகிறாேனா பா��ேபா�" எறன�. எ�லா�� அரசைன?� 
!ணவதிைய?� க+ட க+ இைமெகா$டாம� பா�#தி�)தன�. 
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    வா#ய ேகாஷ#ைத  ைகயம�#தி நி%#தி, அரச !ணவதிைய� பா�#*, உர#த 
!ரFட, "ஏ !ணவதி, மணமகைள� ப�றி என நிைன கிறா1?" எ% ேக$டா. 
உடேன !ணவதி, "ெப�மாேன, எென%ைர�ேப. அவைள� பா� க� 
பதினாயிர� க+ ேவ+0�. அவைள� பா� க� பா� க என ! அ& 
ெப�காநிற*. அவ� :கேம ேபால மன:� நி�மலமாக இ� !� என நிைனயா 
நிேற. இவ� உம !� ெபறா�ேப% எேற ேதா%கிற*. ஒ� வி+ண�ப�. 
இவ� :த� மைனவிைய� ேபாறவ ள�ல�: இன� இைட-ச� ஒ%� 
அறியாதவ�: ெப�வா;வா1 வா;)தவ�. இவைள மன� ேநாகJ ெச1யா 
தி��b�க� எ% �ரா�#தி கிேற. பாவ�: இள)ைதயா1 இ� கிறா�" 
எ%ைர#தா�. 
 
    அIவா�#ைத ேக$ட அரச. ஆந)த  க+ணீ� ெசாாி)*, "!ணவதி! எைன 
இ#தைன வ�ஷமாக நீ எனெவ% நிைன#தாேயா? ராWஸ ப0#தாத 
பாெட�லா� உைன� ப0#திேன. !,க4� எைன  ெகா,யெனேற 
>ஷி#தி��ப�. ெபாைன?� &டமி$டறியேவ+0� அ�லவா? ந�:ைடய 
ேWம#ைத நிைன#ேத உைன இ�ப,ெய�லா� நட#திேன. உைன  
க�பல�கார� எ% ெதளி)ேத" எ%ைர#*, !ணவதிைய இ%க# தEவி  
ெகா+டா. 
 
    பின��: "இேதா, உ *யைரெய�லா� ஒ� விநா,யி� ேபா கிவி0கிேற. 
மணமக� எ% வ)தவ� நம* Xம)த &#ாி. அ+ைடயி� இ��பவ நம* 
!ல ெகாE)*" எறா. இைத ேக$ட !ணவதி ஓ,, "எ ம கேள" எ% இ%க# 
தEவி, "எ க+மணிகேள" எ% அவ�க� :க#தி� :#த� ெபாறி#தா�. அரசG� 
!ணவதிைய ஆைடயாபரண�களா� அல�காி#* ெகா+0 வ�க 
எறG�பினா. ம)#ாிைய அைழ#* ஆ+ம க4 !ாிய அாிய ஆைடகைள# 
த�வி#*, !ணவதியி தக�பைன� பா�#*, "மாமனாேர, எைன 
Wமி கேவ+0�. இ)த ஆைடகைள அணி)*ெகா�4� அரமைனயி� 
ஆேரா யமா1 இ��" எ% ேவ+,னா. "!,கேள, உ�க4 ! வ)தன�. இனி 
எைன  !ைற/ற இடமி�ைல" எறா. 
    ----------------------------------------------------------- 
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2. 2. 2. 2. தனபால�தனபால�தனபால�தனபால�    
 
    I 
 
    Oெரா�பி=�)* ஆ�ாிகாைவJ A�றி ெகா+0 இ)தியாD ! வ�வ*� 
ேபாவ*மான கட� வழிைய  க+0 பி,�பத�! :ேன, இ)தியாD !� 
Oேரா�& !� நட)தி�)த வ�#தகெம�லா� நிலவழியாகேவ நட)*வ)த*. 
அ கால#தி� அIவழியி� இைடயிைடயி� சில உ�நா$0� ப$டண�க4� சில 
*ைற:க� ப$,ன�க4� ெச�வ� ெப�கிJ ெசழி#ேதா�கியி�)தன. 
இட=ேதச#தி� பா$?வா எகிற ப$டண:� ெவனிB எகிற ப$,ன:� 
    இ�ப,�ப$டைவ. உ�நா$0� ப$டணமான பா$?வாவி� காசி�ப$0� காBமீ� 
சா�ைவ?� ஸாிைக வBதிர�க4� ஸ�லாவைகக4� அணிவட�க4� 
அணிகல�க4� கா0ப0திரவிய�க4� மைலப0திரவிய�க4� விைல ஸரஸமாக 
வி�பைனெச1?� Iயாபாாிக� அேநக� நிைல#தி�)தன�. அவ�களி� 
ஸாதாரணமானவ�க� லWாதிபதிக�. லWாதிபதிக4� ேகா_Aவர�க4� அ�ேக 
நிைல#தி�)ததனா�, *ைற:க� ப$,னமான ெவனிBதாG� அ)த� 
ப$டண#* ! இைணயாகாம� இைள�பதாயி�%. 
 
    அ)த� ப$டண#தி� தனபால எ% ெபய�ெப�ற ஒ� ஸாவகாாி இ�)தா. 
அவG ! அதி��ட� ஆறாக� ெப�கிய*. ேகா_Aவரெர% 
ெகா,பி,#தவ�கெள�லா� அவG !# தா;)தவ�கேள. அவ ஆ�%� பால#தி 
அ�கி� அரமைனேபா� அழகிய மாளிைக க$, அதி� !,யி�)தா. பா$?வா 
எகிற ெபய� ெதாியாதவ� இட=யி� சில� இ��பிG� இ��ப�; தனபால 
எகிற ெபய� ெதாியாதவ� ஒ�வ�� இரா�. அவGைடய ெச�வ#ைத  
ேகாடாGேகா,ெய% ஒ� பாியாயமாகJ ெசா�லலாேமயறி, அத அளைவ 
அறதியாக  கண கி$0J ெசா�வ* அவG ேக அஸா#ய�. Oெரா�பி� எ)த 
அரசGைடய வா; ைக?� அவ வா; ைக ! ஸமான� ஆகா*. பல 
சி�றரச�க4ைடய உாிைமகைளெய�லா� ஒ�ேசர விைல ! வா�க வி��பினாF� 
அIவிதேம ெச1ய /,ய அவGைடய ஸ�ப#ைத  !ேபரஸ�ப# ெதறாF� 
உபமானப�க� உ+டா!�. 
 
    ேதசா)தர �ரயாணமாக அ�ேக வ�கிற கனவாக4� தனவாக4� 
காAமா�%வதி� கிைட#தலான வ$டெம�லா� அவGைடய க)தாயேம. 
*ைர#தன#தா� !� &திய க$டட�கைள  க$,#த�த� பைழய க$டட�கைள� 
&* கி#த�த�, த+0 !ாிய தளவாட�கைள ஸ�பரா ெச1த�, :த=யெவ�லா� 
அவGைடய !#தைகேய. த�மபாிபாலன ஸைபகளி� அவ த�மக�#தனாக 
இ�லாத ஸைப அ�ேக ஒ%� இ�ைல. 
    ஸ)ததியி�லாதவ� அேநக�, தா�க� க�திய த�ம�கைள நட#*த�!ாிய 
த�மக�#தனாக அவைனேய த�க� மரணசாஸன#தி� !றி#* வ)தன�. நிராதரவான 
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த�க� ெப+,� பி�ைளக4 !# த�க� ஆBதிைய  ெகா+0 
ெச1ய#த கைவகைளJ ெச1?�ப, அேநக� த�க� மரணசாஸன#தி� அவைனேய 
இய�%த�க�#தாவாக நியமி#* வ)தன�. எ�லாவ�ைற?� ஈ0ெகா0#* 
நி�வகி�ப* க�டமாைகயா�, சிலவ�ைற அவ ேவ+டாெம% ம%#தாF�, 
அவரவ�க� அவைன பலவ)த�ப0#தி இண�! வி�பா�க�. ெபா�4� &கE� 
ஓ�கிய அவ வா; ைகயான*, தனலHமி?� கீ�#தி லHமி?� இ� க 
ேவறிடமிறி அவைன இ��பிடமாக  ெகா+ட*ேபா� ேதாறிய*. 
 
    இ�லாைர இக:தலாகிய இழி!ண� அவனிட� இ�ைல. க�ணைன�ேபா� 
ெபா�� ெகா0 !� ெகாைடமட� அவனிட� இ�ைல. பா#ர� அறி)தவிட#* அவ 
வ�ணைன� ேபா� ெகா0�பா. �ரதி�ைட காக� ெபா�� சிறி*� ெகா0 க 
மா$டா. உறவினாி� ெநா)த !,க4 ! உபகாரJ ச�பள� ெகா0#*வ�வா. 
அவசியமான ெபா* நைமக4 ! அ�ளிய�ளி� ெபா�ைள  ெகா0�பா. 
சி#ர!�த கண ! மயிாிைழ &ர+டாF� &ர4�: அவGைடய ெகா0 க� 
வா�க� கண ! இ�மியளD� தவறி யிரா*. வ�#தக ஸூHம�களி� ம�ற 
Iயாபாாிக� அவனிட#தி� பாட�ப, க#த க வ�லைம?�ளவ. அ�டாவதானி 
சதாவதானிகெள�லா� கா�யாகா�ய�களி� அவGைடய ஸஹJராவதான#ைத  
க+0 தைலசா1)* ெவ$கமைடவ�. ேவைலயி� தவ%தலான ேவைலயா$களிட� 
ஓெரா� சமய� கா$0� சின !றி�பறி அவ சின�ெகா�4த� எ�!� இ�ைல. 
உF#தைர  க+0 ெபாறாைமயறிJ ெச�வைர க+0 ெபாறாைம எ%� 
இ�ைல. A� கமாகJ ெசா�Fமிட#தி�, அவ ஸ#ய#தி� அாிJச)திர சா)த#தி� 
த�மராஜ எப*� ேபா*�. 
 
    !றிமணியிட#திF� ெகா-ச� க%�& உ+டாயி��ப* ேபா�, 
தனபாலனிட#திF� ஒ� ேதாஷ� உ+டாயி�)த*. பகவாGைடய கடாWமிறி 
நா� கைட#ேதற மா$ேடா� எகிற எ+ண� அவ மனதி� உதி�பேத யி�ைல. 
"அவன�� அ�றா� அைனவ�� அ�றா�: அவன�� உ�றா� அைனவ�� உ�றா�" 
எ% எவராயிG� ெசானா�, அவ அத�! எதி�#த$டாக ":ய�சி?ைடயா� 
இக;Jசியைடயா�" எ% ெசா�வா. "கடDைள ந�பிேனா� ைகவிட�படா�" 
எபைத  ேக$டா�, "வ�)தினா� வராததி�ைல" எபைத நிைன#* ெகா�வா. 
அதி��ட� எகிற வா�#ைதைய அகராதியி� க+டாF� அழி#* வி0வா. 
:ய�சி எகிற வா�#ைதைய எ�ேக க+டாF� அதன,யி� ேகா,E#*ைவ�பா. 
A�மா கிைட கிற பி*ரா�ஜித#ைத  க+0 மகி;வ* எ�லா� !� இய�&. வ�)தி  
கிைட கிற Bவயா�ஜித#ைத  க+0 மகி;வேத அவG ! வழ க�. 
"ஊ க:ைடைம ஆ க#தி�கழ!" எபேத அவGைடய ேவத�ரமாண�. ெத1வ#ைத 
இக;வதி�ைலயாயிG�, அளவி�லாத த ெச�வ#* !  காரண� த 
:ய�சிேயயறி ேவறி�ைலெயேற அவ ந�பியி�)தா. "ெப�ைம?� 
சி%ைம?� தாறர வ�ேம" எப* அவ ெகா�ைக. 
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    இIவித� நட)*வ�ைகயி�, அவG ! இற�!ப,யான கால� 
கி$,யி��பதாக� &ல�ப$ட*. வழியி� ெபாிய ெபாிய �ரதானிகைள  க+டாF� 
லHய� ப+ணாத �ர& க�, அவைன  க+டா� !னி)* !�பி0கிறவ�க�, சில 
நாளாக அவைன  க+டவிட#தி� ேவ% பரா காக� ேபாவா�ேபா� ேபாவாராயின�. 
:ேன வழிவி$0 விலகிJ ெச�பவெர�லா�, இ�ேபா* அவைன ஏறி$0� பாராம�, 
த�க� பா$,ேல ேநராகJ ெச�வாராயின�. பாிபாலன� ெச1?�ப, இவவச� 
வி$,�)த த�ம�க4 ! உாியவ�க� சில� அIDாிைமைய மீ$0 ெகா+டன�. 
சில� த�மபாிபாலன வரD ெசலD கண !கைள  ேக$கD�, ேக$!�ேபா* 
த�மபாிபாலன ச$டவிதிகைள?� கடைமகைள?� A$,�ேபசD� ெதாட�கின�. 
அவைன# ேத,வ�பவ� ெதாைக நா4 ! நா� !ைற)* வ)த*. உபகாரJ ச�பள� 
ெப%ேவா� தவிர ேவெறவ�� அவனிட� வ�வ* அ��வமாயி�%. தா சிலைர# 
தEவ�ேபானாF� அவ�க� அத�கிட� ெகாடாம� நEவி�ேபாவைத  க+டா. 
இIேவ%பா$, காரண� இனெத% அவG !� &ல�படவி�ைல; எ�லா� 
அதிசயமாகேவ இ�)த*. 
 
    ப$டணவாசிக� ேதவாலய ெபா கிஷ பாிபாலன#தி ெபா�$0 ஒIெவா� 
வ�ஷ:� ஓரதிகாாிைய# ேத�)ெத0#* நியமி�பா�க�. அIவதிகார� தைன 
வி$0# த�பி�ேபாகாெத% தனபால உ%தியாக ந�பியி� ைகயி�, 
அநாமேதயமான வ�#தக ஒ�வ அIவதிகார#ைத� ெப�றா. அதனா� 
மனJச=�பைட)* தGைடய கா�யா கா�ய�கைள ஸாவகாசமாக 
ஆரா1)*பா�#தா. "எைன நா,வ�வ*� என !  ெகௗரவ� ெச1வ*� ேபா1, 
எ�லா�� �ர#யW#தி� எைன� பழி கிறா�க�. நா எவைரயாகிF� 
ஏமா�றியி� கிேறனா? அவரவ� !J ேசர ேவ+,ய ெதாைககைள உாிய கால#தி� 
ஒ�பைட#ேத வ�கிேற. Iயாபார#திF� த�மபாிபாலன#திF� எIவித ேமாச:� 
ேநாி$,��பதாக என !� &ல�படவி�ைலேய. பிைன இ)த ேவ%பா0 எIவித� 
உ+டாயி�%?" எ% சி)தா!ல� அைட)தா 
 
                IIIIIIII    
    "இ)த ஸாவகாாி ! இ)த மஹைதJவ�ய� எ�கி�)* கிைட#த*. பாவி இவ 
அ ரமமாகேவ ெபா�� ேத,னா" எ% ஒ� வத)தி அ�க�ேக பரDதலாயி�%. 
"இவ க�ள காAகைளJ ெச1* ெச�வ#ைத� ெப� கினா. ெபா ெவ�ளி 
ஸாிைகேவைலயி� இவ நி&ணன�லவா! க�ள காA ெச1வ* இவG !  
க,னமான வி#ைதயா? ஐேயா, இவGைடய அ)யாய#தா� எ#தைன !,#தன� 
!$,JAவரா!ேமா" எ% அ�க�ேக அ)தர�கமாகD� பகிர�கமாகD� !,க� 
ேபAதலாயின�. 
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    ெபாE*ேபா!�ப, ேவ, ைகயாக வா�#ைத ெசா�=  ெகா+,�)தவ�களி� 
ஒ�வ,-"தனபால என ைப#திய காரனா, த ஸாம�#ய#ைதெய�லா� 
<$ைடக$, ைவ#*வி$0J A�மா இ� க? அவ ப கா# தி�ட ஐயா" எறா. 
 
    ப க#தி=�)தவ. - எ)த� &�றி� எ)த� பா�& இ� !ேமா? அவஸர�ப$0� 
ேபசலாமா? இ#தைன காலமாக எவராவ* அவைன�ப�றி அவ>றாக� 
ேபசின*+டா? அவைன நா ஸ#யஸ)த எேற எ+ணியி� கிேற. 
 
    :த�ேபசினவ. - அவைன அாிJச)திர எ%தா நாG� ந�பியி�)ேத. 
இேதா இ)த Zபாைவ� பா��. 
 
    ம�றவ (அைத# த$,�பா�#*) - இத�ெகன? ச�த� ஸாியாக#தா 
இ� கிற*. 
 
    :த�வ. - பாிேசாதி#*� பா� கிறவைரயி� நாG� அைத ந�ல Zபாெவ% 
நிைன#தி�)ேத. இ* அ)த ஸாவகாாியிட#தி=�)* வ)த Zபாதா. 
ேவ+0மானா� உ�:ைடய உைரக�=� உைர#*�பா��. பா�#த பிறகானா� 
எ வா�#ைதைய ந�&L�. 
 
    அ�ப,ேய இ�வ�மாக� பாிேசாதி#*� பா� ைகயி�, அ* க�ளZபா எப*� 
அதி� கா�ப�! ெச�& கல)தி� கிற* எப*� ெதளிவாயி�%. 
 
    இ�ஙன� இ)த ேமாச#ைத  க+டறி)தவ தனபாலGைடய மாளிைக ! 
ஸமீப#தி =��பவ. அவ ெவ! நாணயமான வ�#தக; ம,மா�கா1 ேபா$0# 
தைலெவ$0கிறவ அ�ல; தனிF� ேமலான வ�#தக சில 
அஸ)த��ப�களா� சீரழிவைத  க+டா�, ஸ)ேதாஷ�படாம�, மிகD� 
இர க�ெகா+0 தனாலான உதவிெய�லா� ெச1பவ. த�மபால எ% 
அவG !� ெபய� வழ�கியி�)த*. தனபாலனிட#தி� லாவாேதவி 
உ�ளவனாைகயா�, தனபாலGைடய !ணவிேசஷ� அவG ! நறா1# 
ெதாி)தி�)த*. "இ)த# தனபால இ#தைன காலமா1 ஸ#ய� தவறாம� ஸாியாக 
நட)*வ)தவ இ�ெபாE* ேமாச கார ஆ1வி0வானா? நா ந�ப மா$ேட. 
நா� உைரக�=� உைர#*�பா�#த Zபா எIவிதமாக அவனிட#தி� வ)தேதா? 
க�ள� பாராம� ஒ�வேம� க�ள� நிைன கலாமா? 
    �ர#யW#தி� பாிWி#*� பா� காம� தனபாலைன ேமாச காரென% நா 
ெகா�ளமா$ேட" எறாேலாசி#*, ஓ� உபாய� ப+ணினா. 
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    உடேன த�மபால, த L$ைட அைட)*, ெப$,ைய# திற)* ஆயிர� Zபா 
எ0#* ஒ� ைபயி� ேபா$0  க$, ெகா+0, தனபாலனிட� ேபானா. ேபா1, 
"ஐயா, தனபாலேர, :பி பாராம� நா ஒ� Iயாபார#தி� 
தைலயி$0 ெகா+ேட. ந�ட� வ)தா� இர+டா� ேப� !# ெதாியாம� 
பரேதச� ேபா1விட ேவ+0�. ஆப#*  !தவியாக இ)த :,�ைப எவ�� 
அறியாதப, த�களிட#தி� ைவ#*� ேபாகலாெம% வ)ேத. இதி� ஆயிர� Zபா 
இ� கிற*. உ�கைள நா அறிேவ. எைன நீ�க� நறா1 அறிL�க�. இ* 
உ�களிட#தி =��ப* எ ெப$,யி� இ��பைத� பா� கிF� பதிமட�! ப#ர 
ம�லவா? எ% ெசா�=� ைபைய  ெகா0#தா. தைன# ேத, வ�வா� 
    எவ�� இ�லாத கால� ஆைகயா�, தனபால அதிசயமைட)*, ைபைய வா�கி� 
ெப$,யி� ைவ#*� �$,னா. த�மபால விைடெப�%, "அவரவ�க� 
ெசா�=#திாிகிற அபவாதெம�லா� ெபா1�ப0�. எ ெகா�ைகேய ெம1�ப0�" 
    எெற+ணி ெகா+ேட L$0 !# தி��பினா. 
 
    சிலநா� ெசறபிற!, த�மபால ஒ�நா� தி0� �ர ேவசமா1J ெச%, 
தனபாலனிட� "ஐயா, ெவளியி� ேபா1வி$_�கேளா எனேவா எ% பய)ேத. 
தா�க� L$,=��ப* ெவ! ஸ)ேதாஷ�. அவஸரமாக ஒ� த+ட�கார 
வ)தி� கிறா. தயDெச1* த�களிட� ைவ#த :,�ைப# தரேவ+0. Jரம#ைத� 
ெபா%#*  ெகா�ளேவ+0�" எறா. தனபால "இத�! இ#தைன :கDைர 
ேவ+0மா? எ :,�ைப  ெகா0� எறா� ெகா0#* விடமா$ேடனா?" எ% 
ெசா�=, எதிாி=�)த ெப$,ைய# திற)*, ஓ� உ�ளைறைய இE#*, "இேதா 
அ% உ�க� எதிாி� ைவ#த*, ைவ#தப,ேய இ� கிற*. ைபைய எ0#*  
ெகா�4�. எனா� ஆகேவ+,ய ஸஹாய� எ*வானாF� ெச1ய  
கா#தி� கிேற. எ�ேபா* ேவ+0மானாF� வா��க�" எ% ெசா�= 
விைடெகா0#தா. 
 
    ைபைய எ0#* ெகா+0 ேபா1, த�மபால பண#ைத எ+ணி, Zபா ஆயிர:� 
ேமனி ேவ%படாம� ஸாியாயி� க  க+0, அைவகைள ஒIெவாறாக# த$,� 
பா� க# ெதாட�கினா. ெகா-சேநர#தி� ஒ� Zபாவி ச#த� ேவ%ப$ட*. 
    ஸ)ேதக#* ! இட:+டாகி, "நா ெகா0#தேபா* எ�லா� ஸாியாகேவ 
இ�)தன, ஆயிG� ஏேதா ைக�பிசகாக இ�#த� /0�" எ% நிைன#*, 
ம�றைவகைள# த$, ெகா+0 ேபாைகயி�, ம%ப,?� ஒ% ச�த� மா%ப$ட*. 
    ஸ)ேதக� அதிகாி#த*. பிG� சிலவ�ைற# த$,�பா� ைகயி�, 
எ�லாவ�ைற?ேம உைர#*� பாீWி க ேவ+0� எகிற *ணிD உ+டாயி�%. 
அIவித� பாீWி#*� பா�#தவிட#தி�, M% க�ளZபா கல)தி� க  க+டா. 
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    த�மபால மன�கல�கி, ம%ப,?� ஸாவகாாியிட� ேபா1, "ஐயா, உ�மிட� 
ைவ#த :,�பி� M% Zபா ேவ%ப$,� கிற*. இேதா பா��க�" எ% 
கா$,னா. 
 
    தனபால. - ேவ%பாேடா இ�ைலேயா, நா என க+ேட? உ�:ைடய 
ைபைய நா அவி;#*� பா� க வி�ைல. ைவ#த* ைவ#தப,ேய ைப ெப$,யி� 
இ�)த*. 
 
    த�மபால. - ஐயா, இ#தைன காலமாக உ�களிட#தி� எ#தைன விவகாரமாக 
வ)தி� கிேற. எ�ெபாEதாவ* !ைற/றின *+டா? இதி� ஏேதா பிச! 
நட)தி� கிற*. 
 
    தனபால. - இ)த அ�ப#* ! ஆைச�ப$0 ேமாச� ப+Kேவனா? என 
ைப#திய� பி,#தி� கிறதா உன !? ேயாசைனயி�லாம� ேபAகிறாேய, ேபா ேபா. 
 
    த�மபால. - ஐயா, ேகாப� ச+டாள�. நா என :E<டனா? �ர#யWமான 
ஸாWியி�லாம� த�கெளதிாி� இ�ப, ெக% வா1திற)* ேபAேவனா? 
எIவித#திேலா ேமாச� நட)தி� கிற*. நானாகிF� ேமாச� ெச1தி� க ேவ+0�. 
நீராவ* ேமாச� ெச1தி� கெவ+0�. நாG� நாணயமான வ�#தகென% ெபய� 
ைவ#தி��பவ நீேரா 
    ெபாிய ஸாவகாாி. இ)த விஷய� சி க%த� ேவ+0�. நா நியாயBதல#தி� 
:ைற�பா0 ெச1ய உ#ேதசி கிேற. 
 
    தனபால. - &+ய#* !  ெகா0#த மா$ைட� ப�ைல� பி,#*� 
பா��ப*ேபா�, ப#ரமா1 உ பண#ைத ைவ#தி�)* ெகா0#தத�! எ தைலயி� 
ெசா$0ைவ க வ)தா1. ேபா ேபா. தாமஸ� ப+ணாம� இ�ப,ேய ேபா1 
)யாயாதிபதியிட#தி� :ைறயி$0 ெகா�. ேபா. இ�ேக நி�க ேவ+டா�. 
 
    அ�கி�)* த�மபால ேநராக )யாயாதிபதியிட� ேபா1 நட)த ெச1திைய 
நட)தப,ேய ெசா�=  ெகா+டா. 
 
    )யாயாதிபதி தனபாலைன அைழ#*, "ஐயா தனபாலேர, த�மபால�ைடய 
பண:,�ைப நீ� ைவ#தி�)* ெகா0#ததி� ஏேதா பிச! நட)தி��பதா1 அவ� 
:ைறயி$,� கிறா�. உ�:ைடய �ரதிவாத� என?" எ% ேக$டா�. 
 
    தனபால. - ஐயா, த�மபால� ஆயிர� Zபா எ% ெசா�= எனிட� ெகா0#த 
:,�ைப அவெரதிாிேல எ ெப$,யி உ�ளைறயி� ைவ#*� �$,ேன. 
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Zபாைவ நா+ எ+ணி� பா� கDமி�ைல; த$,� பா� கD மி�ைல. அவ� சிலநா� 
கழி#*வ)* ேக$டேபா*, அவெரதிாிேல ெப$,ைய# திற)*, ைவ#த* 
ைவ#தப,ேய இ�)த ைபைய எ0#*  ெகா0#ேத ெகா-சேநர� ெசற பி 
அவ� தி��பிவ)* 'இதி� ஏேதா பிச! நட)தி� கிற*' எறா�. 
    ')யாயாதிபதியிட#தி� :ைறயி$0  ெகா�4�' எ% ெசா�= 
அG�பிவி$ேட. 
 
    )யாயாதிபதி. - உ�க�மீ* !�ற� ஒ%� இ�ைலெய% ஸ#ய� 
ப+Kகிறீரா? 
 
    தனபால. - ஆ ஹா! ப+Kகிேற. 
 
    உடேன எதிாி� ெகா+0வ)* ைவ#த ேவத &Bதக#ைத  ைகயிெல0#*, 
ஸாவகாாி, "நம* ேவத#திேம� ஆைண. நா ஒ� பாவ:� அறிேய" எ% 
ஸ#ய� ப+ணினா. 
 
    அைத  க+0 )யாயாதிபதி �ரதிவாதிேம� !�ற� இ�ைலெய% தீ�மான� 
ப+ணிவி$டா�. 
 
    "ெபாிய ேயா ய மஹா ஸ#யவா எ% நா� எ+ணியி�)த தனபால, அடட! 
ேமாச� ப+ணின த�லாமF�, ெபா1ஸ#ய:� ப+ண# *ணி)தான�லவா" எ% 
மன� கி0கி0#*# தி0 கி$0# த�மபால த L$0 !� ேபா1வி$டா. 
 
    இ)த :ைற�பா0 இIவித� :,)தைத  க+0, சில�, "ெக$, கார &4! 
எ$0 நாைளயி� ெதாியாதா? பலநா� தி�ட ஒ�நா� அக�படாம� ேபாகா. 
இவG ! ேயாக கால� இG� :,வாக வி�ைல" எ% எ+ணின�. 
 
    சில�, "தனபால ெந0நாளாக� &ர$0 ெச1* வ�கிறா. மஹா Aசீலனான 
த�மபால இவேம� வழ !# ெதா0#தேத இத�! �ர#யW �ரமாண�. இ)த 
வழ கிேல ெபா1ஸ#ய� ெச1* த�பினா. கிட க$0�, எ�ேக ேபாகிறா" எ% 
ேபசி  ெகா+டன�. 
 
                IIIIIIIIIIII    
 
    ெகா#தவா�க4� ஊ� காவலாளிக4� ஸாவகாாியி தி�$0� &ர$0கைள 
எIவித#திF� க+0பி, க ேவ+0ெம% க�கண� க$, ெகா+டன�. இட= 



 31

ேதச#தவ� மஹாபாயெம�லா� அறி)தவ�க�: அவ�க� ெகா#தவா�க4� 
ஊ� காவலாளிக4� தி�$0� &ர$0கைள  க+0பி,�பதி� ெவ! ஸாம�#யமான 
த)#ேராபாய :ைடயவ�க ளாைகயா�, அவ�களி� சில� ேவ%ேதச#* 
வ�#தக�ேபா� மா%ேவஷ� �+0 தனபாலனிட� ெசறன�. 
    எளிதி� க+0பி, க :,யாதப, !றி�பி$ட Zபா கைள?� ஸவரகைள?� 
ஒ� ைபயி� க$, :,)* தனபால ைகயி� ெகா0#*, "ஐயா, நா�க� 
வடேதச#தி=�)* வ�#தக நிமி#தமாக வ)தவ�க�. ஐ�காத >ர#* க�பா� 
ஓZாி� ஒ� ேவைல இ� கிற*. அைத� பா�#* ெகா+0 நாைல)* நாளி� தி��பி 
வ�ேவா�. அ* வைரயி� இ)த� பண:,�ைப  ெகா0#*ைவ க#த க இட� 
ெதாியாம� அைல?�ேபா*, உ�க� நிைனD வ)த*. இைத ைவ#தி�)*, நா�க� 
வ)* ேக$!�ேபா* ெகா0 கேவ+0 ெம% �ரா�#தி கிேறா�" எ% அதிக 
விநயமாக ேவ+,  ெகா+டா�க�. சிலநா� கழி#* :ேபாலேவ மா% 
ேவஷ#ேதா0 வ)*, :,�ைப வா�கி ெகா+0ேபா1# த�க� அதிகாாிகளி 
எதிாிேல காவலாளிக� பண#ைத� பாீWி#தா�க�. :,�பி� : கா� ப�! 
க�ள காA கல)தி��ப* ெதாியவ)த*. 'க+ணா� க+டத�! ஏ அக�ைப  
!றி?' த�மபால ெதா0#த வழ கி� ஸாவகாாி ெச1த* ெபா1ஸ#ய� எபத�! 
ேவ% சாWி ேவ+0மா? 
 
    அ0#த நா� ெகா#தவா�க� ஸாவகாாிைய# > !) த�4மாக  
ெகா+0ேபா1  காவ=� ைவ#*வி$0, அவ மாளிைகயி� ேசாதைன 
ப+ணினா�க�. காA அ,�பத�! அவசியமான க�விக� ெப$,களி 
அ,யைறகளி� உ�ளைறக4� ைவ#தி�)தன. க�ள காசி� கல�பத�!J ெச�& 
:த=ய ஸாமாக4� /டேவ ைவ#தி�)தன. ெவIேவ% அைறகளி� ெவIேவ% 
ெப$,களி� க�ள காAக� ைவ#தி�)தன. 
 
    இ)த ஸ�கதி ெவளிவ)தDடேன, ைக?� க$டாாி?மாக அேநக� ேபராரவார� 
ெச1* &ற�ப$டன�. 'ெக$டா� ெபாிய ெவ$டாிவா�' 'ெக$டா� ! உ�றா� 
கிைளயிF� இ�ைல' எப* ெபா1யா!மா? பலேப� "பா�#தீ�களா, இ)த 
ஸாவகாாி இIவிதமான &ர$0 ெச1*ெகா+0 இ#தைன காலமாக அரசமாளிைக 
க$, ஆட�பர#*ட வா;)தாேன. இ)#ரஜால� மேஹ)#ர ஜாலெம�லா� இவ 
ஜால#* ! நிகரா!மா? எ�லா�ைடய க+ணிF� ம+ைண#>வி என ேவைல 
    ெச1*வ)தா! அடட! இ)த நகர#தி ப-சாய#தி� ஒ�வனாகி இ)த ேயா ய 
நியாய பாிபாலன�/ட நட#திவ)தா ன�லவா! )யாய� எப* ஏைழக4 ! 
மா#ரேமேயா? !�ற�ெச1தா� தனவாக4 ! )யாயவிசாரைண இ�ைலயா? 
இ�ப,�ப$ட ச+டாளைன என ெச1தா� தீ��?" எ% :ழ�கினா�க�. 
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    இ க=ப=ைய  க+ட நீதிபதிக� தனபாலGைடய !�ற விசாரைணைய 
விைர)* நட#தலானா�க�. அவைன )யாயBதல#தி� நி%#தி  ெகா#தவா�க� 
அவGைடய !�ற#ைத விவாி#* அத�!+டான ஸாWி?� கா$,னா�க�. 
    எ�லா� அவG ! விேராதமாக இ�)ததனா�, அவ �ரதிவாத� ப+ணாம� 
ெமௗனமாக இ�)தா. அைற ! ஐ)தாவ* நா� காைலயை� ச)ைதெவளியி� 
எ$0 மணி ! அவைன# > கிேல ேபா0வெத% தீ�மான� ஆயி�%.அவ 
ேதவ#யான�ப+ணி ஆ#மரWைண ெப%�ெபா�$டாக இைடயி� நா!நா� 
வி$0ைவ#தா�க�. 
 
    தீ�மான� ஆனDடேன, அவைனJ சிைறJசாைலயி� ைககா�கைள நீ$ட :,யா* 
நாக, ச*ரமான ஓ� இ0 கைறயி� வி$0  கதைவ� �$,ைவ#தா�க�. 
ஆ க#* ! ஊ க� *ைண காரணமாயிG� :த�காரணமாகிய ெத1வாS/ல� 
இ�லாம� ஊ க� மா#ரேம ஒ�வைன ஈேட�%மா எகிற எ+ண� அவ மனதி� 
உதி#த*. தி க� றவ�க4 !# *ைண ெத1வேம எகிற ந�பி ைக பிற)த*. சாகிற 
கால#தி� ச�கரா எப*ேபா�, அவ அ)#ய கால#தி� ஆராைமயைட)* 
பகவ#யான� ப+ணியி�)தா. 
 
    மஹா பதிவிரைதயான அவ ெப+டா$,ைய?� ஏக &#ாியான ெப+ைண?� 
ஓ� அைறயி� இ� கவி$0, காவலாளிக�, மாளிைகயி ம�ற அைறகைள� 
�$,வி$0, ஸாவகாாியி ெஸா#* க� எ�லாவ�ைற?� மறிய�ெச1தன�. அ)த 
மாளிைகயி� உ�ள த$0:$0 ஸாமாக� எ)த அரமைனயி� கிைட !�! 
 
    தீரமான� ஆன நாலாநா�, ஸாவகாாியி கண க� பி�ைள, ஸாவகாாி 
மைனவியிட#தி� ஒ� ஸ�கதி ெதாிவி !�ப, ெம#ைத� ப, க$,� ஏறியி�)தவ, 
கா� இடறி# தைலகீழாகJ சா1)* உ�+0ேபா1  கீேழவிE)* கE#* :றி)* 
மரணமைட)தா. அவ மைனவி ெந0 நாளா1# *��பைலயாக இ�)தவ�, 
கணவ இற)தைத  ேக$ட மா#ர#தி�, &+ணிேம� �Jசி?� க,#தவாறாக  
கல க� அைட)*, தாG� சீ ர#தி� மரணமைடவ* நிJசயெம% க+0, அறிரD 
பிமாைல ேவைளயி தன பாலGைடய மைனவிைய அைழ#*வ��ப, 
அ+ைடயி=�)தவ�கைள ேவ+,னா�. தனபால மைனவி வ)தDடேன, 
அ�கி=�)தவ�கைள அ�&ற� ேபாகJெசா�=, "அ�மா, நா ேபசி :,கிறவைரயி� 
!% கி$0� ேபசேவ+டா�. உ�க� &�ஷ நிரபராதி. எ &�ஷேன !�றவாளி. 
எ &�ஷ :னேம ெச1*�ள பாதக�கேளா0 ெகாைல�பாதக:� ேச�)*, 
அவGைடய ஆ#மா அேதாகதி அைடயாதப,, நீ�க� உடேனேபா1 இ* ெச1திைய 
நியாயாதிபதியிட#தி� ெதாிவி?�க�. உ�:ைடய &�ஷ....... " எ% அ�&ற� 
ேபச:,யாம� க+ைண <, ெகா+டா�. ைககா�கெள�லா� சி�=$டன. 
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    இனி த ப�#தாவி தைல த�&� எகிற உ%திேயா0, தனபால மைனவி, 
ஓ$ட:� நைட?மாக )யாய# தைலவாிட� ெச%, த�க� கண க�பி�ைளயி 
மைனவி மரண#த%வாயி� வா1வி$0ைர#த ரகBய#ைத ெவளியி$டா�. 
 
    )யாய#தைலவ�:-- (தைலைய அைச#* ெகா+ேட) இ)த ரகBய#ைதJ 
ெசானவ� இG� உயிேரா0 இ� கிறாளா? 
 
    தனபால மைனவி:-- எ0#த ஸ�கதிைய :,வாகJ ெச�வத�!� அவ� 
பிராண ேபா1வி$ட*. 
 
    )யாய#தைலவ�:----அவ� கணவ எ�ேக இ� கிறா? தனபால மைனவி:---- 
அவG� ேந�ைற� பக� *�மரண� அைட)தா. 
 
    )யாய#தைலவ�---- உ�க� கண க மைனவி உ�ேமா0 இ)த ஸ�கதிையJ 
ெசா�F�ேபா* /ேடயி�)த ஸாWிக� எவராயிG� உ+டா? 
 
    தனபால மைனவி:----இ�ைல. எைன� பா�#த*� ப க#தி =�நதவ�கைள 
ெவளியி� அG�பி வி$டா�. 
 
    )யாய#தைலவ�:---- அ�ப,யானா�, அவ� ெதாிவி#த ரகBய#தா� உ�க4 ! 
ஒ%� நைம யி�ைல. நா�க� ச$ட#திப, நட#த கடேவா�. 
 
    இைத  ேக$ட*�, தனபால மைனவி அ,ய�ற மர� ேபா� கீேழ 
விE)*வி$டா�. அைத க+0 நியாய# தைலவ�, 
    அவைள ஓ� உ#திேயாகBத�ைடய L$0 !  ெகா+0ேபா1 ைச#ேயாபசார� 
ப+ணி  ெகா+,� !�ப, சில ஆ$கைள ஏவினா�. அத�!� ஏழைரமணி 
ஆயி�%. 
 
    > !�ேபா0கிற இட#தி� A�றிF� திைரயி$,�)த*.திைரயி ெவளியிேல ஒ� 
ேமைஜ?� அத ப க#தி� சில நா�கா=க4� ேபா$,�)தன. ேமைஜயி ேம� 
> ! விள�பர� :த=ய காகித�க� ைவ#தி�)தன. ெகாைல கள அதிகாாிக� 
வ)* /,னமா#ர#தி�, சிைற  கவல� !�றவாளிைய வில�!�ைக?மாக 
அைழ#*வ)* எதிாி� நி%#தின�. 
    "ெபாEதாயி�%. நீ ஏதாகிF� ெசா�ல வி��பினா�, தாமஸ மி�லாம� 
ெசா�லலா�" எ% அதிகாாிக� ெசான வா�#ைதைய  ேக$0, தனபால "நா 
நிரபராதி. 'ெந-ைச ெயாளி#ெதா� வ-சகமி�ைல.' மனதறிய நா ஒ� !�ற:� 
ெச1யவி�ைல. எ க�ம� எைன இ�ப, ஆ$,ைவ கிற*. எவைர?� 



 34

ெநா)*ெகா�ளாம� மனவைமதிேயா0 பகவ#யான� ப+ணி ெகா+,� கிேற. 
இனி நீ�க� ெச1வ* ெச1க" எ% ெசா�=  க+கைள <, ெகா+0 ைககைள  
/�பி நிறா. ெகாைலயாளிக� அவைன# > !மர#தி� ஏ�றி, > கி=0கிற 
கயி�ைற அவ கE#தி� மா$ட�ேபானா�க�. "ஊைரய,#* உைலயி� 
ேபா$0வ)த பாவி ெச#தா. ச+டாள ெச#தா" எற ஜன�க� இைர)* 
ெகா+,�)தா�க�. 
 
                IVIVIVIV    
 
    அ�ேபா* ஒ� ேசவக !திைரயிமீ* கா�றா1� பற)* வ�வைத  க+0, 
ஜன�க� இ�&றமாக ஒ*�கி வழிவி$டா�க�. என அவஸரமான நி�ப� ெகா+0 
வ�கிறாேனா எ% அதிகாாிக� இைமெகா$டாம� பா�#தி�)தன�. ேஸவக 
ேமைஜயி எதிாிேல !திைரைய நி%#தி, ைகயி� ெகா+0வ)த காகித#ைத 
அதிகாாிைகயி� ெகா0#*, ெகாைலயாளிைய� பா�#*  ைகயம�#தினா. 
காகித#ைத� பா�#தDடேன, தனபாலைன இற கிJ சிைறJ சாைல !  
ெகா+0ேபா!�ப, உ#தரவளி#*, அதிகாாிக� அIவிட�வி$0 
அ�&ற�ப$டா�க�. 
 
    ம�ம#ைத அறியாத ஜன�க�, "இெதன மாய�! இ*ெவ�லா� கனவா நனவா? 
ெதாைல)தா எறி�)ேதாேம. ம%ப,?� கEைதைய இற கி எ�ேக 
ெகா+0ேபாகிறா�க�? அவGைடய சிேநகித�க� இ)த )யாயாதிபதிக4 ! 
ஏதாவத பாிதான� ெகா0�பதாக எEதியG�பினா�கேளா? கைடசியாக  கா�ய� 
இ�ப, :,)தேத. ந�:ைடய ப$டண� ந�ல ப$டண�! பண� இ�)தா� ேபா*�; 
என அ ரம� ெச1தாF� ஏென% ேக$பா� இ�ைல. நறாக இ� கிற* 
ந�:ைடய )யாய பாிபாலன�" எ% பலவிதமாக நி)தி#* ெகா+0 ேபானா�க�. 
 
    தா�க� ெச1த பாதக�கைள அ)#யகால#தி� ஒ� மதாசாாியனிட� ரகBயமாக 
ெவளியி$டா�, அ)த மதாசாாிய அைவக4 !� பாிகார�ப+ணி� பாவ 
நிவாரண� உ+டா !வா எப* கிறிBதவ�க4ைடய ெகா�ைக. இத 
ெபா�$0 ஒIெவா� சிைறJசாைலயிF� ஒIெவா� மதாசாாியைன 
நியமி#தி��பா�க�. அ% காைலயி�, அIவித மதாசாாிய, சிைறJசாைல# 
தைலவைன அைட)*, "ஐயா, இ�ேக கா1Jசலாக� ப0#தி�)த ஒ� !�றவாளி 
ேந�றிரவி� இற)*ேபானா. இற ! :ேன அவ எனிட#தி� தா 
க�ள காA ெச1கிற ஆ�களி� ஒ�வ எ%�, தனபாலGைடய கண க�பி�ைள 
அIவா�க4 !# தைலவ எ%�, அ)த  கண க�பி�ைள தனபாலGைடய 
ெப$,கைள  க�ளJசாவி ேபா$0# திற)* ந�ல Zபா கைள?� ஸவரகைள?� 
எ0#* ெகா+0 க�ள காAகைள  கல)* ைபகைள� பைழய ப,ேய 
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க$,ைவ�ப*�, அ)த ேவைல !ாிய க�விகைள அவ த L$,� ைவ காம� 
தனபாலGைடய ெப$,களி� அ,யைறகளி� ைவ�ப*� வழ க� எ%�, 
தேனா0 உட)ைதயா1 ேவைல ெச1ேவா� இனா� எ%�, ேவைலெச1?� 
இட� இனெத%�, எ�லா ஸ�கதிகைள?� ெவளியி$0, பாவநிவாரண� 
ப+K�ப, ேவ+,னா" எ% விவாி#தா. 
 
    சிைறJசாைல# தைலவ உடேன அ)த ஸ�கதிையJ A� கமாக எEதி, எEதிய 
காகித#ைத ஒ� ேஸவக ைகயி� ெகா0#*, "வா?ேவக� மேனாேவகமாக  
!திைரேயறி�ேபா1 இ)த  காகித#ைத  ெகாைல கள அதிகாாியிட� ெகா0 க 
ேவ+0�" எ% உ#தரD ெச1*, ஊ� காவலாளிகைள ரகBயமாக அG�பி  
க�ள காA ெச1கிற ஆ�கைள� பி,�பி#*வி$டா. 
 
    அ% மாைலேய அவ�கைள )யாயBதல#தி� விசாரைண ெச1தேபா*, அ)த 
ஆ�களி� ஒ�வ தன !J ேசர ேவ+,ய  ரமமான பாக� ெபறாைமயாேல, த 
/$டாளிகளி ம�ம#ைத ெவளி�ப0#திவி$டா. மதாசாாிய ெசான*� இ)த 
ஆ� ெசான*� ஒ#தி�)தைமயா�, தனபால நிரபராதி எப* 
நியாய#தைலவ� !# ெதளிவாயி�%. 
 
    தனபாலமீ* Lணாக உ+டான அபவாத#* !� பாிகார� பகிர�கமாகJ 
ெச1யேவ+0ெம% ஆேலாசி#*, )யாய#தைலவ�, ப$டண#திF�ள 
: கியமான கனதனவாகெள�லா� )யாயம+டப#தி� ம%நா� வ)* 
/0கெவ% அறி ைகெச1தன�. எ�லா�� வ)* /,னவளவி�, தனபாலைனJ 
சிைறJசாைலயினி%� அைழ�பி#*, )யாய#தைலவ� தம* bட#தி=�)* 
இற�கிவ)* தனபாலைன  ைகபி,#* அைழ#*�ேபா1# தம* bட#தி ப க#தி� 
ஸமானமாக இ� கJெச1தா�. பி& )யாய#தைலவ�, சிைறJசாைலயி� கா1Jசலா� 
இற)*ேபான !�றவாளியி வா !<ல#ைத வாசி#தா�. தனபால நிரபராதி 
எபத�! ஆதாரமான எ�லா அ�ச�கைள?� விள கினா�. 
 
    எ�லா�� ஆந)தமைட)* ஸ�கீத வா#யேகாஷ#*ட தனபாலைன 
அைழ#* ெகா+0ேபா1 அவ மாளிைகயி� வி$டன�. மறிய� ெச1த 
ெபா��கைள )யாய உ#ேயாகBத� அவனிட� ஒ�பைட#தன�. 
 
    ----------------------------------------------------------- 
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3. 3. 3. 3. ேகாமள�ேகாமள�ேகாமள�ேகாமள�    
 
    தமி;நா0 :�கால#தி� ேசரம+,லெம%� பா+, ம+,லெம%� 
ேசாழம+,லெம%� <% பிாிவிைன?ைடய*. தி�வா�/� மைலயாள� 
ெகாJசி !ட! ேகாய:#>� :த=யைவ ேசரம+டல#ைதJ ேச�)தைவ. 
    ம*ைர?� தி�ெந�ேவ=?� பா+,ம+டல#ைதJ ேச�)தைவ. தி�ேவ�கட� 
:த� திாிசிர&ர� வைரயி� ேசாழம+,ல� பரவியி�)த*. காவிாியா% கடெலா0 
கல கிற ச�க:க# *ைறயி� காவிாி���ப$,ன� எப* ேசாழராஜ�க4 !# 
தைலநகராயி�)த*. 
 
    அ)த� ப$,ன� ஆ�ற�கைரயி� கிழ ! ேம�கா1 ஐ)* ைம� >ர:� ெத�! 
வட கா1 நா! ைம� >ர:� பரவியி�)த*. அ)த� ப$,ன#ைத இ�ேக 
வ�ணி#*� ெபாE*ேபா !வதி� பலனி�ைல. ேவ+,ன ேப�க� சில�பதிகார� 
எகிற காIய#தி� ப,#* ெகா�ளலா�. அ�ேக அரமைன ! அ�கி� ஒ� 
கனிகாமாட:� அைதJ ேச�)த ஒ� ��காவன:� உ+0. 
 
    ��காவன#தி� ஒ�ப க� ச)தனமர:� ச+பக மர:� ேதமாமர:� 
தீ�பலாமர:� !ராமர:� மராமர:� ேகா�!மர:� ேவ�ைகமர:� 
தைழ#தி� !�. ஒ�ப க� கB>ாி ந)தியாவ$ைட சாம)தி ம�=ைக இ�வா$சி 
:த=ய �-ெச,க� மல�)தி� !�. இைடயிைடயி� ஸ�ப�கி !� க#தி 
மாதவி:�ைல :தலான ெகா,க� பட�)த நைட காவண�க� ந%மண� Lசி 
நனிழ� ெச1தி� !�. வன#தி இைடயி� ெபாிய தடாக� ஒ% உ+0. அத 
இைடயி� தாமைர ெகா,க4� அ�= ெகா,க4� பினி� பிைண)தி� !�. 
நா�&ற#திF� இற�!*ைறக� க$,, கைரயி� அ�க�ேக ஸலைவ க�லா� 
தி+ைணக� அைம#*, தி+ைணகைளJ A�றறிF� *ள[, நிலஸ�ப�கி, ேராஜா 
:த=யன ைவ#*, அ)த# தடாக� அதிக ரமணீயமாக இ� !�. 
 
    ��காவன#தி� மா�!யி� தீ�!ரலாக� பா,யி�)தன. மயி� /$ட�க� 
மர கிைளகளி� ஏறியி�)தன. கிளிக� பழ�கைள  ெகா)தி?� இறைக  ேகாதி?� 
ெகா-சி  !லாவியி�)தன. நாகணவா1க� நாத� ெச1தி�)தன. மீ!#திக� 
தடாக#தினி%�, மீகைள  கIவிெய0#*� பற)*ேபாயின. சில இட�களி� 
மாக� ேம1)தி�)தன. சில இட�களி� மாக� மிர+ேடா,ன. 
 
    ஒ�நா� மாைலேநர� நாFமணி !ேம� அ)த� ��காவன#தி� ராஜ!மாாி ஒ� 
��ப)தைல ேநா கி  தன)தனிேய ேபா1 ெகா+,�)தா�. இைடயி� 
க$,யி�)த பாவாைட?� ேமேல ேபா$,�)த �வாைட?� கா�றி� 
அைல)தி�)தன. ேகாதி:,#த /)த=� ஒ� ேராஜாமல� ெச�கியி�)த*. 
ெந�றியி� சி)>ர#திலக� இ$,�)த*. காதி� ைவர  க�ம� விள�கியி�)த*. 
அவ4 ! வய* பதிென$,� !�. அவ� &�ப�களி அழைக  க+ணா� 
காணாமF� பறைவகளி பா$ைட  காதா� ேக$காமF� அ�ப,யி�ப,# 
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தி��பாமF� அ,ேம� அ,ைவ#*� ேபாகிறா�. ஒ� கவைல அவ� மனைத  
கவ�)தி� கிற*. 
 
    நட)*ேபான சில ெச1திக� ஒறிபி ஒறா1 நிைனவி� &ற�ப0கிறன.: -- 
எ த�பிமா�க� எ�!�றனேரா, எனாயினேரா? அவ�கைள  ைக ெகா+0 
ேபானவ� எவேரேயா? எ�கைள� ெப�ற தா1 இற)*ேபா1 எ$0 வ�ஷ�க� 
ஆ1வி$டன. அவ� இற)* ஆ%மாத� ஆவத�!� த)ைத பரா ரம ேசாழ� இ)த 
ேமாகனா�கிைய மண- ெச1*ெகா+டா�. ஏனாதி &த�வரான பாலசி�கேரா0 
ஆசிாியாிட� க�விக�%� இனி* விைளயா,?� சில வ�ஷ�க� ஸ)ேதாஷமாக  
கழி)*ேபாயின. வயேதற ஏற பாலசி�க� !� என !� ேநச� ஏறிவ)த*. 
இ�ெபாE* நா�க� ஒ�வைரெயா�வ� இறியைமயாதவரா1 இ�வ�� 
மண�&ாி)*ெகா�வ ெத% மன� ஒறியி� கிேறா�. இ)த ேமாகனா�கி த 
ஸேகாதர மக ம$, ஸா��ராணியான மைடயனிட#தி� எைன# ெதாைல க� 
பா� கிறா�. தGைடய தாதிகளா� நயவ-சகமாக எ ரகBய#ைத# 
ெதாி)*ெகா+0 ராஜாவிட#தி� ேகா�ெசா�= அவ� மனைத  கைல#தி� கிறா�. 
ைக ெக$,னைத வா1 ெக$டாதப, ெச1வாேள. எெச1ேவ. 
 
    இIவிதமான கவைலேயா0 இவ� ெச�F�ேபா*,��ப)த=� ெகா,களி 
மைறவி� நி% அவ� வரைவ ஒ�வ எதி�பா�#தி� கிறா. அவ தைலயி� 
ஸாிைக :+டாA க$,யி� கிறா. இைடயி� ஸலைவேவ�, தாி#* உட=� 
ெசா காயணி)* அதேம� ப$0 வ�லவா$0� ேபா$,� கிறா. ெந�றியி� 
ச)தன�ெபா$0 வ$டமா1J சிறிதா1 இ$,� கிற*. காதி� ைவர ெவா$0  
க0 க விள�கியி� கிற*. மீைச க� கி$,� கிற*. வய* இ�பதி� !�. 
அவG !� ஒ� கவைல உ+டாயி�)த*. 
 
    "பரா ரமாிட� ஏனாதியாக இ�)த எ த)ைத அரசனிமி#த� அம� கள#தி� 
ஆ�யி� வி$டா. அ�ேபா* க��பமாக இ�)த எ தா1 எைன� ெப�%ைவ#*J 
சில நாளி� இற)*ேபானா�. பரா ரம� பாலசி�க எ% ெபயாி$0 எைனJ 
சீ�- சிற�&மா1 வள�#*வ)தா�. நாG� ராஜ!மாாியான ேகாமள#*ட 
ஓராசிாியாிட� க�வி க�%� விைளயா,?� இளைம� ப�வ#ைத இனி* கழி#ேத. 
பி& பல கைலகளி� பயி%வ)ததனா� &லவ�க� எைன ந! 
மதி கிறா�க�. என !� ேகாமள#* !� உ�ள ேநச� இ�ெபாE* எ�க4 ! 
உயி�நிைலயா1 வள�)தி� கிற*. எைன யிறி அவ� உயி�தாியா�.: 
அவைளயிறி நா உயி�தாிேய. நா�க� கா)த�வ வழ க#ைத 
அSஸாி#தி� கிேறா�. ராணி வா�#ைதைய  ேக$0 ராஜ எைனJ 
ேசாழம+,ல� வி$0� &ற� ேபாகெவ% க$டைள யி$,� கிறா. ஐேயா, 
ேகாமள�! உைன� பிாி)* எ�ஙன� ஆ�றியி��ேப" எ% பாலசி�க 
��ப)தாி� பாிதபி#தி�)தா. 
 



 38

    "உைன� பிாி)* எ�ஙன� ஆ�றியி��ேப" எறைத  ேக$0வ)த ேகாமள� 
"எைன� பிாிவாேன? இேதா வ�கிேறேன" எ% &சிாி�ேபா0 எதிாி� 
வ)தா�. பால சி�க ராஜநி�ப#ைத எ0#* அவ� ைகயி� ெகா0#தா. ேகாமள� 
அைத� பா�#தவளவி� ெம1�மற)* அவ மா�பி� சா1)தா�. பாலசி�க 
ஆ%த� ெசா�= அவைள# ேத�றினா. 
 
    ேகாமள�. -- ஐேயா, அ)த� பாவி இ�ப,�ப$ட சதி ெச1வாெள% நா 
நிைன கவி�ைலேய. 
 
    பாலசி�க. -- இனி என ெச1வ*. நா ேபாகேவ ேவ+0�. 
 
    ேகாமள�. -- நீ�க� ஏதாவ* ேவைலயாக ஒ�நாழிைக ேநர� ெவளியி� 
ேபாயி�)தா�, அ)த ஒ� நாழிைக என ! ஓ� ஊழிகால�ேபா� இ� !ேம; 
உ�கைள ேவ% ேதச� ேபாகவி$0 எ�ப, ஆ�றியி��ேப? 
 
    பாலசி�க. -- நீ க+ணீ�வி$0  கதறினா�, க+ேண! எ க$டா+ைம 
கைரகிற*. உனிட� என !�ள அ& க0களD� !ைறயா*. இல�ைக#தீவி� 
யா;�பாண#தி� எ த)ைத ! ந+ப� ேசனாதிராய� எபவ� ஒ� வ�#தக� 
இ� கிறா�. அவாிட� ேபாகிேற. இ�கி�)* க�பேலறி வ�கிற வ�#தக� 
<லமாக அவ�ைடய விலாஸமி$0  க,த� எE*. உ க,த�களி 
வா�#ைதகைள ஆரமி�தாக� ப�கியி��ேப. 
 
    ேகாமள�. --உ�கேளா0 இ�லற� நட#த எ+ணியி�)ேத. அத�! அ)த� பாவி 
இைடO% ேத,னா�. அப வாத#* !� அ-சாம� உடேபா காக உ�கேளா0 
வ)*வி0ேவ. எ த)ைத உ�கைள இட��ப0�பா ெரற-Aகிேற. எ 
த)ைதைய இண�!வி#* உ�கைள மீ+0� ெப%த� /0ெமேற நா 
உயி�தாி#தி�#த� ேவ+0�. 
 
    பாலசி�க. -- நா� எ#தைன ேநர� ேபசியி�)தாF� நம !J ச= கா*. 
உைன� பா� கிற பாவைனயாக ராணி ராஜாைவ அைழ#* ெகா+0 இ�ேக 
வ)தாF� வ�வா�. நா ேபா1 வ�கிேற. தி க�ற நம !# ெத1வேம *ைண. 
 
    ேகாமள�.--ச�றி��. இ)த ைவர க� ேமாதிர� எ தாயா� என !  ெகா0#த*. 
எGயி� எனிட� இ� கிறவைரயி� இ)த ேமாதிர#ைத நீ�க� அணி)* 
ெகா+,� கேவ+0�. 
 
    பாலசி�க.--இேதா, அணி)*ெகா+ேட. இைத நீ தா எ ைகயி=�)* 
எ�ெபாEதாவ* கழ�றி  ெகா�ள ேவ+0�. இ)த  கடக�கைள நீ அணி)*ெகா�. 
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    ேகாமள�.--அணி)*ெகா+ேட. ம%ப,?� எ�ேபா* ஸ)தி�ேபாேமா? ஐேயா, 
ெத1வேம --- 
 
    >ர#தி� அரசG� அரசி?� உ�லாஸமா1� ேபசி வ�வைத  க+0, பாலசி�க 
ெச,களி� மைற)* பாறி� ேபா1வி$டா. 
 
                IIIIIIII    
 
    யா;�பாண#தி� ேசனாதிராய�ைடய மளிைக ! வ�தலான ெவIேவ% ேதச#* 
வ�#தக�களி� சில விட�க� பாலசி�கG ! அறி:கமாயின�. ேவைலயி�லாத 
ேவைளகளி� அவ�க� அ)த மளிைகயி� /, ேவ, ைகயாக வா�#ைத 
ெசா�= ெகா+,��ப�. ஒ�நா� அ�ஙன� ெபாE*ேபா கி யி� ைகயி�, 
ெபா*வாக� ெப+கைள�ப�றி ஸ�பாஷைண நட)த*. அவனவ த த 
ேதச#*� ெப+,�ைடய !ண விேசஷ�கைள� &க;)* ேபசினா: தத 
காத=யி !ண விேசஷ�கைள?� &க;)* ேபசினா. 
 
    அ�ேபா* பாலசி�கG� "எகாத=யான ேகாமள� அறிவி� சிற)தவ�: அழகி� 
இைணயி�லாதவ�: க�ைல� ேபா� கல�காத க�&ைடயவ�; அவைள  
க+ணகிெயேற ெசா�லலா�" எ% த காத=ைய� &க;)* ேபசினா. 
 
    அைத  ேக$0� ெபாறாைமயைட)த ெதனா$0# தமிழ ஒ�வ ேதவராய 
எபவ "எ�க� பா+,நா$0� ெப+,ைர  கா$,F� ேசாழநா$0� 
ெப+,� !�ள உய�D என? உ�:ைடய காத= உ#தமிெயபைத நா 
உ%தியாக ந�பமா$ேட" எறா.விைளயா$டாக� ேபசியி�)த* கைடசியி� 
விைனயாக :,)த*. 
 
    ேதவராய. --ஐயா, உ�க� ப$,ன#* !�ேபா1 நா உம* காத=யி 
காதைல  கவ�)* வ�கிேற, பா��. எ எ+ண� ஈேடறாவி$டா�, உம ! 
ஆயிர� ெபா ெகா0 க கடேவ. அவ4ைடய க�ைப  கல கி அவ� 
ைகயிF�ள கடக�கைள?� ெப�% வ�ேவனாகி�, நீ� உம* ைகயி� 
அணி)தி� !� கைணயாழிைய என !  ெகா0#*வி0த� ேவ+0�. உம ! 
உடபா0தானா? 
 
    பாலசி�க.--ஆஹா. ஆேWபைன இ�ைல. அ* ெச1ய# தவறினா� நீ� வா� 
ைகேய)தி எேனா0 வ=ய சம� ெச1த� ேவ+0�. அதி� ந�மி�வாி� ஒ�வ� 
சாவேத ஸாி.இ�வ�� ஸாWிகைள ஏ�ப0#தி ேம�க+ட உ%திகைள  கா$, 
உடப, ைக� ப#திர� எEதி ெகா+டன�. 
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    உடேன ேதவராய &ற�ப$0  க�பேலறி வ)* காவிாி��� ப$,ன#தி� 
இற�கினா. வாயி� கா�ேபாாிட� வ�#தகென% ெசா�=�ேபா1, 
ராஜ!மாாிைய  க+டா. க+ட*�, "அ�மா, உம* உயி� காதலரான 
பாலசி�க� ! நா ந+ப" எ%ெசானா. அைத  ேக$ட ேகாமள� 
ேதவராயைன ஓராசன#தி� இ� கJ ெச1*, பாலசி�கGைடய ெச1திகைள 
உசாவினா�. அ�ேபா* ேதவராய பாலசி�கமீ* இ�ல*� ெபா�ல*� சில 
க�பி#* /றி, ேகாமள#திமீ* ேமாக�கா$,J சில ஸரஸ வா�#ைதகைள� ேபச# 
ெதாட�கினா. அIவளவிேல ேகாமள� அ�வ��பைட)* :க�க%#தா�. 
 
    அ*க+ட ேதவராய, "உம* க�பி தி+ைமைய ஆரா1)தறி?� ெபா�$ேட 
நா இ�!�ேற. உம* காதல� உ�ளி$ட ந+ப� நா�க� சில�, சில அ��கல� 
வா�கி இல�ைக யரசG ! அளி க எ+ணிேனா�. அத ெபா�$0 நாைக ! 
வ)ேத. உம* காதல� ேவ+0 ேகாளா� இ�! வ)ேத. நாைள !� &ற�ப$0# 
தி��ப ேவ+0�. ப$,ன#தி� உ�ள ேவைலைய� ேபா1� பா� க ேவ+0�. நா 
வா�கின அ��கல�கைள ஒ� மர�ெப$,யி� �$,ைவ#தி� கிேற. அைத 
இறிரD மா#திர� இ�ேக ைவ#தி�)* ெகா0 கேவ+0�. ஆ�க� <லமா1 
அG�&கிேற" எறா. த நாயகG� உ�ளி$ட க�ம� எறதனா� ேகாமள� 
அ*ெச1ய அ�கீகாி#தா�. 
 
    ேதவராய ராஜ!மாாியிட#தி� விைடெப�%�ேபா1 ஒ� மர�ெப$,யி 
உ�ேள &!)*ெகா+0, த ஆ$கைள அைழ#*, "உ�ளி�)தப,ேய <டD� 
திற கD� இ)த� ெப$,யி� தாளி$,� கிேற. நீ�க� இ)த� ெப$,ைய  
ெகா+0ேபா1 ராஜ!மாாியி அைறயி� ைவ#* வா��க�. நாைள 
வி,ய�கால#தி� ம%ப,?� அ�!�% இ)த� ெப$,ைய இ�ேக ெகா+0வ�த� 
ேவ+0�" எ% க$டைளயி$டா. ஆ$க� ெப$,ைய ெகா+0ேபா1 
ராஜ!மாாியி அைறயி� இற கிவி$0 வ)தன�. 
 
    ந�ளிரவி� ேகாமள� ெம1�மற)* உற�கியி� ைகயி�, ஆளரவ� கா$டாம� 
ேதவராய ெம�ெலன� ெப$,ைய# திற)*ெகா+0 ெவளி�ப$டா. 
ப�ளியைறயி அைடயாள�கைள நறாக  !றி#* ெகா+டா; அவ� 
ைகயி=�)த கடக�கைள  கழ�றி ெகா+0, அவ� உடைலJ ச�%ேநர� 
உ�%�பா�#தி�)தா. அவ� &ர4� ேபா* வயி�றி மீ* <,யி�)த வBதிர� 
விலகி ஒ� மJச� &ல�ப$ட*. "இவ4ைடய காதலனிட#தி� நா ெச1*ெகா+ட 
C4றைவ :,#* ெகா�வத�! இைத  கா$,F� ேவ% ஸாWி ேவ+டா" எ% 
ஸ)ேதாஷ மைட)* :ேபாலேவ ெப$,யி� &!)* தாளி$0  ெகா+டா. 
வி,ய�கால#தி� ஆ�க� வ)* ெப$,ைய  ெகா+0ேபா1 இற கிவி$டன�. 
உடேன ேதவராய &ற�ப$0  க�பேலறி யா;�பாண� ேபானா. ம%நா� 
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ேதவராய ேசனாதிராய�ைடய மளிைக !�ேபா1, பாலசி�கைன�பா�#*, "ஐயா, 
ேபான ேவைலைய :,#*வ)ேத" எறா. 
 
    பாலசி�க. --என ஸ�கதி? 
 
    ேதவராய. --உம* நாயகியி ப�ளியைறைய விவாி கிேற, ேக4�. 
 
    பாலசி�க. --அIவைறைய நீ� உ�ேள ேபா1� பா�#தீ� எப* என நிJசய�? 
எவராகிF� ெசா�ல  ேக$,� கலாேம. 
 
    ேதவராய.--ராஜ!மாாியி ப�ளியைறைய எதிாி� உ�ள*ேபா� விவாி#தா: 
விவாி#தDடேன, "ஏைனயா, ேமாதிர#ைத  கழ�%ேம" எறா. 
 
    பாலசி�க.--நீ� ெசான அைடயாளெம�லா� அ க�ப க� அறி)த*தாேன. 
Lணாக விைளயா$ட வா�#ைத ேபAகிறீ�. 
 
    ேதவராய.--விைளயா$0 வா�#ைதயா? ஏ இG� ெபா%�பான 
அைடயாள:� ெகா+0வ)தி� கிேற. இேதா பா��! இ* அவ� ைகயி=)த 
கடக)தானா? ஏ அ�ப,� பைத கிறீ�? கழ�%� ேமாதிர#ைத (எ% நைக#தா.) 
 
    பாலசி�க.--எேதா, அைத இ�ப,  கா$0�. நா ெகா0#*வ)த கடக)தானா 
பா��ேபா�. 
 
    ேதவராய. --அைத அவ� கழ�றி ெகாட#த ஒயிைல என ெசா�ேவ. எதிாி� 
இ�ெபாE*தா ம)தஹாஸ� ெச1வதாக  கா+கிறா�. 
 
    பாலசி�க.--&4! க�றாF� ெபா�)தேவ &4க ேவ+0�. எனிட� 
ேச� !�ப, உ�மிட� கழ�றி  ெகா0#தாளா? 
 
    ேதவராய.--இேதா உம ! அவ� ெகா0#த க,த�. அதி� அIவ+ண� 
எEதியி�)தா�, இ)த  கடக#ைத நீேர எ0#* ெகா�ளலா�. 
 
    பாலசி�க, க,த#ைத� பிாி#*� பா�#*, "ஓ இ�ைல இ�ைல. நா 
உடப, ைகயிப,ேய நட�ேப: தவற மா$ேட. இேதா ேமாதிர�:" எ% 
ேமாதிர#ைத  கழ�றி ெகா0#தா. 
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    பாலசி�க.- என ஸ�கதி? 
 
    ேதவராய.- உம* நாயகியி ப�ளியைறைய விவாி கிேற, ேக4�. 
 
    பாலசி�க.- அIவைறைய நீ� உ�ேள ேபா1� பா�#தீ� எப* என நிJசய�? 
எவராகிF� ெசா�ல  ேக$,� கலாேம. 
 
    ேதவராய.- ராஜ!மாாியி ப�ளியைறைய எதிாி� உ�ள*ேபா� விவாி#தா: 
விவாி#தDடேன, "ஏைனயா, ேமாதிர#ைத  கழ�%ேம" எறா. 
 
    பாலசி�க.- நீ� ெசான அைடயாளெம�லா� அ க�ப க� அறி)த*தாேன. 
Lணாக விைளயா$0 வா�#ைத ேபAகிறீ�. 
 
    ேதவராய.- விைளயா$0 வா�#ைதயா? ஏ இG� ெபா%�பான 
அைடயாள:� ெகா+0வ)தி� கிேற. இேதா பா��! இ* அவ� ைகயி=�)த 
கடக)தானா? ஏ அ�ப,� பைத கிறீ�? கழ�%� ேமாதிர#ைத(எ% நைக#தா.) 
 
    பாலசி�க.- எேதா, அைத இ�ப,  கா$0�. நா ெகா0#*வ)த கடக)தானா 
பா��ேபா�. 
 
    ேதவராய.- அைத அவ� கழ�றி  ெகா0#த ஒயிைல என ெசா�ேவ. எதிாி� 
இ�ெபாE*தா ம)தஉறாஸ� ெச1வதாக  கா+கிறா�. 
 
    பாலசி�க.- &4! க�றாF� ெபா�)தேவ &4கேவ+0�. எனிட� 
ேச� !�ப, உ�மிட� கழ�றி ெகா0#தாளா? 
 
    ேதவராய.- இேதா உம ! அவ� ெகா0#த க,த�. அதி� அIவ+ண� 
எEதியி�)தா�, இ)த  கடக#ைத நீேர எ0#* ெகா�ளலா�. 
 
    பாலசி�க, க,த#ைத� பிாி#*� பா�#*,"ஓ இ�ைல இ�ைல. நா 
உடப, ைகயிப,ேய நட�ேப: தவற மா$ேட. இேதா ேமாதிர�:" எ% 
ேமாதிர#ைத  கழ�றி  ெகா0#தா. 
 
    ேகாப:� மான:� * க:் மாறி மாறி அவைன வ�#தி ெகா+,�)தன. "ஐேயா, 
'Zபவதி பா�யா ச#�' எப* ெம1யாயி�ேற. அவ4 ! :க� ச)#ரபி�ப� அக� 
பா�பி விஷ� எறறியாம� ேபாேனேன" எ% *யர�ப$டா. 
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    அ�பா� க0�ேகாப�ெகா+0, எ�ல�ப என ேம� விலாஸமி$0 ஒ� க,த� 
எEதினா. எ�ல�ப, ��காவன#* ஆ�களி தைலவ. பாலசி�கனிட� 
விAவாச� உ�ளவ. அ க,த#தி�, ேகாமள� பழி க-சாத பாவிெய%� 
அத�!�ள ஸாWிக� இனைவ ெய%� எEதி, "இல�ைக !  க�பேல�றி 
அG�&வதாகJ ெசா�=, நாைக ! அைழ#*வ�வதாக� பாவைனகா$,, அவைள 
வழியி� ெகாைலெச1*வி0க" எ% ேவ+, ெகா+டா. 
 
    அ)த  க,த#ேதா0/டேவ ேகாமள#* !� நயவ-சகமான ம�ெறா� க,த� 
அG�பினா. பிாி)* வ)* ெந0 நா� ஆனதனா� அவைள  காK� அவா 
ேம=$,� கிறெத%�, எ�ல�பGட நாைக ! வ)தா� தைன ஸ)தி கலா 
ெம%� அ க,த#தி� எEதியி�)தா. 
 
    நாயகேன நிைனவாக இ��பவளாதலா�, க,த� ெப�ற அறிரேவ ேகாமள� 
&ற�ப$டா�. எ�ல�ப ப0ெகாைல ெச1ய# *ணியாம�, தா�க� ெச�F� 
பயண#தி க�#ைத வழியிைடயி� ெவளியி$டா. அைத  ேக$டவளவி� 
அவ4 ! ஆறாத*யர� உ+யாயி�%. 
 
    எ�ல�ப "அ�மா, இதி� ஏேதா வ-சைன நட)தி� கிற*. உ+ைம 
ெவளி�ப0கிற வைரயி� அவஸர�ப$0 ஒ%� ெச1யலாகா*. ெபா%#தா� 
�மியா�வா�" எ% வ�&%#தினா. 
 
    ேகாமள� "ந�ல*, ெபா% க /,ய வைரயி� ெபா% கிேற. ெபா% க  
/டாவி$டா� உயி� வி0கிேற. இனி அரமைன ! வரேவ மா$ேட" எறா�. 
 
    எ�ல�ப "நீ இ)த  ேகால#*ட தனிவழியாக� ேபாத� தகா*. சிலநா� 
அ-ஞாதவாஸ� ப+ணேவ+0�. ஆ+பி�ைள ேவஷ� தாி#*  ெகா+டா� அJச 
மிறி� ேபாகலா�" எ% ஆேலாசைன ெசா�=, ஆ+ ேவஷ#* !ாிய 
உைடகைள?� சவதாி#*  ெகா0#தா.ெகா0 !�ேபா*, ஒ� ம�)* !�பி?� 
அவ� ைகயி� ெகா0#*, "அ�மா, இ* அமி�த ஸ-சீவி எG� மெஹௗஷத�. 
பலவிதமான Iயாதிக4 !� பாிஹாரமாவ*: உன ! உதD�ப, ராணி எனிட� 
ெகா0#த*. வழியி� எ)த Iயாதி க+டாF� இதி� ெகா-ச� உ+,0க" எ% 
ெசா�=� ேபா1வி$டா. 
 
    சில ஜீவஜ)* க4 !  ெகா0#*� பாீ$ைச பா� க ேவ+0 ெம%, ராணி 
சிறி* பாஷாண� ெகா0 !�ப, அரமைன ைவ#யைன ேவ+,யி�)தா�. 
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இவ4ைடய *� !ண#ைத அறி)தவனாைகயா�, ைவ#ய, பாஷாணெம% 
ெசா�=, ஒ�ம�)ைத  !�பியி=$0 அவளிட� ெகா0#தா. பாஷாணெமேற 
நிைன#* அவ� அ)த  !�பிைய எ�ல�பனிட� ெகா0#தா�. எ�ல�ப இ�ேபா* 
ேகாமள#திட� ெகா0#த* இ*ேவ. அ)த ம�)ைத உ$ெகா+டவ�, இர+0 <% 
நாழிைக ெம1�மற)* கிட)*, பி& :னிF� உடFர� ெப�% எEவா�க�. 
 
                IIIIIIIIIIII    
 
    ஆ+ேவஷ� தாி#* ம�)* !�பிைய ம,யி� ைவ#* ெகா+0, ேகாமள� 
வழிநட க# ெதாட�கினா�. நாைகைய அைட)தா� நாயகைன  காணலா!� 
எெற+ணிJ ெச�பவ�, வழி ெதாியாம� ேவ% வழிேய ேபானா�. அ)தவழி 
மாைல ேவைளயி� ஒ� கா$,� ெகா+0ேபா1 வி$ட*.கா$,� ேபா!�ேபா* 
வயி% பசி#த*: நாவர+ட*. ேசா�வைட)*, நட க :,யாம�, இ� க இட) 
ேத,னா�. ஒ� !,ைச எதி��ப$ட*. உ�ேள எவராகிF� இ�)தா� உணD 
கிைட !� எெற+ணி  !,ைசயிG�ேள &!)தா�. உ�ேள ஒ�வ�� இ�ைல. 
ஒ� <ைலயி� ஒ� பாைனயி� ெகா-ச� பழ-ேசா%� ஒ� ச$,யி� ெகா-ச� 
இைல கறி?� இ�)த*. ஆப#* !� பாபமி�ைல எ% நிைன#*J ேசா�ைற?� 
இைல கறிைய?� எ0#* ஒ� மர#த$,� இ$0 ெகா+0 உ+ண# 
ெதாட�கினா�. 
 
    அ�ேபா* வேயாதிக ஒ�வG� வா=ப� இ�வ�� அ !,ைசைய அைட)தன�. 
!,ைசயிG�ேள :�படJ ெசற வேயாதிக, அ�ேக ஆ+மகெனா�வ 
ஆஹார� ப+ணி ெகா+ ,��பைத  க+0, தி0 கி$0� பினைட)*, 
"பி�ைளகேள, ச�%� ெபா%�க�. உ�ேள வர ேவ+டா�. நா� மீதியாக ைவ#த 
ஆஹார#ைத யாேரா ஒ�வ உ+கிறா. அவ ேதவேனா மனிதேனா க)த�வேனா 
ெதாியவி�ைல" எறா. 
 
    மனித� அரவ#ைத  ேக$டDடேன ேகாமள� ெவளியி� வ)*, "ஐயா, என ! ஒ� 
தீ�!� ெச1ய நிைன க ேவ+டா. பசி ெபா% க :,யாைமயா�, எவாிட#தாயிG� 
பண�ெகா0#ேத அன� அ�)த எ+ணிவ)ேத. !,ைசயி� இ�)தைத 
உ+டத�காக இேதா பண� ெகா0 கிேற; ெப�% ெகா�4�க�. இ)த ஸமய� 
நீ�க� வராவி$டாF� பண#ைத இ�ேக வ)தன��வமாக ைவ#த வி$ேட 
ேபாேவ" எ% &னைக ெச1தா�. 
 
    அவ�க� <வ�� ஒ� !ரலா1, "நா�க� பண� வா�க மா$ேடா�" எறா�க�. 
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    ேகாமள�.--எேம� ேகாப�ெகா�ள ேவ+டா. பசி ெபா% காம� ெச1த 
!�ற#ைத மனி கேவ+0�. !�ற#* ! அ-சியி�)தா�, இ)ேநர� எGயி� 
எைன வி$0 நீ�கியி� !�. 
 
    வேயாதிக.--ஐேயா, அ�ப,�ப$ட ஸமய#தி� எ�க� ஆஹார� உன ! 
உதவியான* எ�க4 ! அதிக ஸ)ேதாஷேம. நீ யா�? உ ெபய� என? எ�ேக 
ேபாக ேவ+0�? 
 
    ேகாமள�.--எ ெபய� ஸு)தர. உறவினெரா�வ� யா;�பாண� 
ேபாயி� கிறா�. அவைர� பா� க நாைகயி� க�பேலறி� ேபாகேவ+0�. 
 
    வேயாதிக.--அ�பா, ஸு)தரா, கா$,� வ[�பதா� எ�கைள  ெகா,ய ேவட� 
எ ெற+ணேவ+டா. ெபாE* ேபா1வி$*. நீ இ�ேக த�கியி�)* இைள�பாறி 
ஸாவகாசமா1� ேபாகலா�. பி�ைளகேள, இ)த ஸு)தரG ! உணவி$0 
உபசாி?�க�. 
 
    பி�ைளக� இ�வ�� இனிய வா�#ைதக� ேபசி ஸு)தரைன உ�ேள 
அைழ#*�ேபாயின�. ஸு)தரைன  க+0 ேபசிய அளவி� அவ�க4 ! 
ஸேஹாதரவா-ைச உ+டாயி�%. அவ�க� ேவ$ைடயா,  ெகா+0வ)த 
மா�ஸ#ைத ஸு)தர அதிமா*�யமாக# தி�#திJ சைம#* அவ�க4 ! ஆந)த� 
உ+டா கினா. 
 
    :கமல�Jசிேயா0 /,யி�)தாF�, ஸு)தரGைடய மனதி� ஏேதா கவைல 
!,ெகா+,��பதாக அவ�க� அSமானி#*  ெகா+டன�. அட க� :த=ய அாிய 
!ண�கைள  க+0 ஸு)தரனிட� அவ�க4 ! அ& உ+டா யி�%. ேகாமள:� 
"எ காதல� எ மனைத  கவ�)திராவி$டா�, நா இ�ேகதாேன 
இIவிள�!மர�டேன எ கால#ைத  கழி#தி��ேப" எ% நிைன#தா�. 
ஆயாஸ� தீ�கிறவைரயி� அவ�கேளா0 த�கியி� க ஸ�மதி#தா�. 
 
    ம%நா� இள�!மர� இ�வ�� ேவ$ைட !� &ற�ப$டன�. அச தியா� 
ஸு)தர அவ�கேளா0 ேபாகவி�ைல. வழி:E*� அவ�க� ஸு)தரGைடய !ண 
விேசஷ�கைளேய &க;)*ெகா+0 ேபாயின�. அவ�க� ேபானபிற!, ேகாமள�, 
ம,யி=�)த ம�)ைத உ$ெகா+டா�. உ$ெகா+ட ெகா-சேநர#தி� பிண�ேபா� 
ெம1�மற)* உற�கிவி$டா�. 
 
    ேவ$ைடயா, வ)தவ�க�, ஸு)தர எழாமF� அைசயாமF� Bமரைணயிறி 
இ��பைத  க+0, "ஐேயா, இற)*வி$டாேன. எ�கி�)* வ)தாேனா? எவேனா 
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ெதாிய வி�ைலேய. என ெச1வ*? இ�ப,�ப$டவைன இ)த  கா$,ேல இனி  
காண�ேபாகிேறாமா?" எறE*, ஸு)தரைன  ெகா+0ேபா1 ெவளியான 
இட#தி� ஒ� மர நிழ=� ஒ� பாைறயிேம� வள�#தி, ேமேல தைழகைள?� 
க+ணிகைள?� <,ைவ#*, அதிக * க#*ட !,ைச !# தி��பினா�க�. 
 
    அ�ஙன� அவ�க� தி��பின பிற!, ெகா-ச ேநர#தி� ேகாமள� நி#திைர 
ெதளி)*, ேமேல <,யி�)த தைழகைள?� க+ணிகைள?� உதறிெயE)*, 
"!,ைசயி� இ�)த நா இ�! எ�ெபாE* வ)ேத? எ�ப, வ)ேத? எமீ* 
தைழக� <,யி�)த காரண� என? அ)த வேயாதிகG� இள�!மர�� இG� 
வரவி�ைலேயா" இெத�லா� கனேவா நனேவா! ஒ%� விள�கவி�ைலேய" எ% 
A�றி வைள#*� பா�#தா�. !,ைச !� ேபாகிற வழி?� ெதாியவி�ைல. ெச1வ* 
இனெதப* ஒ%� ேதாறவி�ைல. நிைனெவ�லா� நாயகனிட� ெசறதா�. 
அணி)தி�)த ஆ+ேவஷ#*டன ெச% அவைன  கா+பதான ஆைச ேம=$0, 
நாைக ேநா கி� ேபாவெத% &ற�ப$டா�. 
 
                IVIVIVIV    
 
    ேகாமள#ைத  ெகா%வி$டதாக எ�ல�ப எEதிய க,த#ைத� 
பா�#தமா#திர#தி�, பாலசி�க, "ஐேயா, என ! அவளிட� இ�)த அ& என? 
அவ4 ! எனிட� இ�)த அ& என? எ�லா� இ�ப, :,)தத�லவா. இனி 
நா உயிேரா,�)* ெப%தலான இப� என இ� கிற*?" எ% 
* கமைட)தா. 
 
    அ)த ஸமய#தி�, பரா ரமேசாழேனா0 ?#த� ெச1?மா% இல�ைகயரசGைடய 
ேசைன &ற�ப$ட*. பாலசி�க "இ)தJ ேசைனேயா0 ேபா1, ேசாழ 
ேசைனேயா0 கல)*ெகா+0 அவ சா�பிேல நி% ?#த#தி� ம,)* ேபாவ* 
ஒ%; இேற� ராஜக$டைளைய மீறி# தி��பிய நிமி#த� ேசாழனா� 
ெகாைல?+ப* ஒ%. இIவிர+,� ஒேற ெச1ய#த!வ*" எ% 
உ%திெச1*ெகா+0, இல�ைக யரசGைடய ேசைனேயா0 வ)தா. 
 
    ேகாமள� கா$,� அைல)* திாி?�ேபா*, இல�ைகJ ேசைன அ)த  கா$,ேல 
வ)* ேச�)த*. ேகாமள� சிைற� ப$டா�. 
    ஆ+ேவஷ#தி=�)த அவ4ைடய ஒE க#ைத?� ைத�ய#ைத?� க+0, 
ேசனாதிபதியான பா!ப= அவைள# த ேஸவக#தி� 
அம�#தி ெகா+டா.கா$ைடயைட)த இல�ைகJ ேசைனேயா0 ேபா� &ாி?� 
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ெபா�$0J ேசாழேசைன?� அ கா$,� Sைழ?� ேபா*, !,ைசயி=�)த 
வேயாதிகG� இள�!மர� இ�வ�� ேசாழ ேசைனயி� ேச�)*ெகா+டா�க�. 
பாலசி�க இல�ைகJ ேசைனைய வி$0, &த�களி <லமா1 மைற)*வ)*, 
ேசாழ ேசைனயி� ேச�)*ெகா+டா. இ)நா�வ�� வ)* ேசராவி$டா�, 
ேசாழ ேதா�வியைட)* ெகாைல?+,� கேவ+0�.இல�ைகJ ேசைன 
ேதா�வியைட)த அளவிேல, ேசாழGைடய பைடLர� பைகவ�ைடய 
பைட#தைலவ :தலானவ�கைளJ சிைறபி,#* வ)* ேசாழினதிாி� நி%#தின�. 
பைட#தைலவேனா0 ேகாமளமாகிய ஸு)தரG� வ)* நி�ப* அவசியமாயி�%. 
!,ைசயி=�)த வேயாதிகG�, இள�!மர� இ�வ��, அவ�கேளா0 பாலசி�கG�, 
அரசG ! அபாயமான ஸமய#தி� ெச1த மேஹாபகார#தி நிமி#தமாக, 
அவ�கைள?� சில �ரதானிக� அைழ#*வ)* அரசெனதிாி� நி%#தின�. 
எ�ல�பG� அரசெனதிாி� இ�)தா. பாலசி�க, "நாேன எைன 
இனாென% ெவளியி$0 மரணத+டைன அைடயேவ+0�" எ% ஆய#தமாக 
இ�)தா. 
 
    !,யானவேபா� மா%ேவஷ� �+,�)த பாலசி�கைன இனாென% 
ேகாமள� அறி)*ெகா+டா�. ஆ+ ேவஷ#தி� இ�)தைமயா� அவைள 
இனாெள% பால சி�க அறியவி�ைல. இல�ைகJ ேசைனேயா0 வ)* 
சிைற�ப$ட ேதவராயைன  ேகாமள� இனாென% ெதாி)* ெகா+டா�. தன* 
*ப#* !  காரணமானவ அவேனெயப* அவ4 !# ெதாியா*. த 
கைணயாழி அவ ைகயி� இ��பைத  க+0 அவள ! அதிசய� உ+டாயி�%. 
ேகாமள#* ! ஆ+ேவஷ#* !ாிய உைடகைளJ சவதாி#*  
ெகா0#தவனாைகயா�, எ�ல�ப மா#திர� அவைள# ெதாி)*ெகா+டா. 
 
    வேயாதிகG� இள�!மர� இ�வ�� "இவ ஸு)தரைன ஒ#தி� கிறா. 
அவேனதா, ேவற�ல. இற)* ேபானா எெற+ணிேனாேம: மீ+0� 
உயி�ெப� ெறE) தாேனா! ஸு)தரேனயாயி இவ ந�ைம  க+0 ெகா�ளாம� 
இ��பானா? இெதன அதிசய�!" எ% த�களி� ஒ�வேராெடா�வ� 
ேபசியி�)தன�. 
 
    இெனா% ெசானா� தைன மனி#* விடவா�கெள% அ-சி, 
பாலசி�க, வா1திறவாம�, தன ! எ�ேபா* அரச மரணத+டைன 
விதி�பாென% எதி�பா�#தி�)தா. இIவாறி� ைகயி�, பைகவ� 
பைட#தைலவனான பா! ப=, ேசாழைன� பா�#*, "மஹா ராஜேன, சிைற 
பி,#தவ�கைள ஈ0ெகா0#* மீ$கவிடாம� நீ�க� எ�கைள  ெகாைல ெச1தாF� 
ெச1L�. ஆதலா� இற�பத�! நா *ணி)தி� கிேற. ஆயிG� ஒ� வி+ண�ப� 
ெச1*ெகா�4கிேற" எ% ெசா�=, ஸு)தரைன இE#* எதிாி� வி$0, இவ 
இ)த நா$,� இ��பவ. எ�க� ேசைனயி� சிைற�ப$0 இர+0 <% நாளா1 
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இ)த ?#த ஸமய#தி� எனிட� எ0பி,யாளாக இ�)தவ. உ+ைம?� 
உ�ள&� உ�ளவ. கட�பாடறி)* க�ம� நட#*கிறவ. 
    பைகவனிட� பணிவிைட ெச1தி�)த* தவிர, உ�க� நா$,ன� ! ஒ� தீ�!� 
ெச1தவன�ல. ஈ0 ெகா0#* இவைன மா#ர� மீ$0விட என க வி��ப� உ+ட. 
இவன !மா#ர� �ராணபிைW ெகா0 கேவ+0�" எ% �ரா�#தி#தா. 
 
    மா%ேவஷ#தி=�)த ேகாமள#ைத# த மகெள% அறியாம� பரா ரமேசாழ 
"இவைன இத�% : பா�#தி� கிேற. பா�#த இட:� ஸமய:� நிைனவி�ைல. 
இவைன� பா� க� பா� க என ! அ& ேம=0கிற*" எெற+ணி ெகா+ேட, 
"அ�பா, உ உயிைர  ெகா0#ேத. இG� ேவ% வி��ப� இர)தா�, 
ெசா�= ெகா�. இ)த� பா!ப=யி உயிைர ேவ+,னாF� ெகா0 கிேற" 
எற ெசானா. 
 
    உடேன ேகாமள�, அரசG க வ)தன ��வமாக நமBகார� ப+ணி எE)*, 
Wணேநர� ெமௗனமாக இ�)தா�. எ�லா�� அவ� :க#ைதேய இைம 
ெகா$டாம� பா�#தி�)தா�க�. 
 
    அ�ேபா* பா!ப= "அ�பா, என காக �ராணபிைW ேக$க ேவ+டா�. இனி 
உயிேரா,� க என ! வி��ப� இ�ைல" எறா. 
 
    ேகாமள� "ஐயா, ேவ% கா�ய� இ� கிற*" எறா�. அைத  ேக$0 பா!ப= 
அதிசய�ெகா+0 அைசவ�றி�)தா. 
 
    ேகாமள�, "மஹாராஜா!" எ% விளி#*, ேதவராயைன  கா$,, "ைகயி=� !� 
கைணயாழிைய அவ� எIவிட#தி� எ�ஙன� ெப�றா� எபைத அறிவி�பேத 
அ,ேய வி��&கிற வர�" எறா�. 
 
    அரச "ஏட, அ�ேமாதிர� உன ! எ�ேக கிைட#த*? எ�ஙன� கிைட#த*? 
உ�ளைத உைர காவி$டா� உைன வைத#*வி0ேவ" எறா. 
 
    அIவளவி� ேதவராய :த==�)* :,D வைரயி� நட)தைத நட)தப,ேய 
ெசா�=வி$டா. 
 
    அைத  ேக$ட பாலசி�க, "ஐேயா ேகாமள�! எ உயிேர, எஅரசிேய, எ 
நாயகிேய, ஓ ேகாமள� ேகாமள�, உைன இனி எ�ேபா* கா+ேப. நா பாவி, 
யா ச+டாள" எ% கதறியE*, அரசெனதிாி� விE)* "ப0வா, இ)த� 
பாவியி சதிவ-சைனயா� ேமாச� ேபாேன. எ�ல�பG !  க,த� எEதி  
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க�பரசியான ேகாமள#ைத  ெகா�வி#ேத. நா பாவி, இனி Wணேநர:� 
உயிேரா,� கலாகா*. எைன  ெகாைல ெச1வேத த!தி. எைனJ சி#ரவைத 
ெச1வதானாF�, என ! ஸ�மதேம" எ% அலறினா. 
 
    ேகாமள� :+டாைச எ0#ெதறி)* ெசா காைய  கழ�றிவி$டா�. எ�லா�� 
ஆந)த  க+ணீ� ெசாாி)தன�. க+ெக$டவ மீ+0� க+ ெப�ற*ேபா�, 
பாலசி�க பரவச மாகிநிறா. அவைன அரசG� ம�கனாக அ�கீகாி#தா. 
 
    அ*ேவ த க ஸமயெம%, !,ைசயி=�)* வ)த வேயாதிக, இள�!மர� 
இ�வைர?� இ$0கெகா+0 அரசெனதிாி� வ)*நி%, "மஹாராஜா, அ,ேய 
ெந0நா� :ன�# த�க� ேஸைவயி=�)த Lர�ப. விJவா ஸகாதகென% 
Lணி� பழிAம#தி எைன நீ கிவி$_�க�. அதனா� வ-ச)தீ� க  க�தி எவ� !� 
ெதாியாம� உ�க� !மார�க� இ�வைர?� ெகா+0ேபா1  கா$,�ைவ#* எ 
பி�ைளக�ேபா� வள�#தி�)ேத. இவ� <#தபி�ைள பார)தக�: இவ� 
இைளயபி�ைள வி ரம�" எ% ெசா�=, அவ�கைள அரச ைகயி� 
ஒ�பி#தா.நிதிைய  க+ட நி#யதாி#ரைன� ேபா�, அரச ஆந)தமைட)*, 
Lர�பைன# தEவி ெகா+டா. 
 
                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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4444. . . . ஸு�ைபய�ஸு�ைபய�ஸு�ைபய�ஸு�ைபய�    
 
    I 
 
    கிழ கி� ெப#*நா1 க ேப$ைட !�, ேம�கி� ேவ�ேபாி !�, வட கி� 
உ�பள#* !�, ெத�கி� �)தம�= சாைல !� இைடயி�, ெசைன ! 
ந0நாயகமா1 ஒ� ��காவன� உ+0. ஸாதாரண ஜன�க� அைத ராணி ேதா$ட� 
வி ேடாாியா ேதா$ட� சி�கார# ேதா$ட� எ%�, இ� =� ப,#தவ�க� bபி�B 
பா�  எ%� வழ�!வ�. சில இட�களில ெச1!%க4� சில இட�களி� 
தாமைர# தடாக�க4� சில இட�களி� தீDக4� சில இட�களி� 
ப�யாய#தீDக4� அைம#*, இைடெவளிகளி� பலேதச#தி=�)* ெகா+0வ)த 
பலவித மர�கைள வள�#*, நகரபாிபாலன ஸைபயா� இ)த#ேதா$ட#ைத மிகD� 
ரமணீயமாக ைவ#தி� கிறன�. 
 
    ேதா$ட� ஸுமா� ஒ� ைம� நீள:� கா�ைம� அகல:� உ�ளதாயிG�, உ�ேள 
!% ! ெந0 கா1 வைளய வைளய� ேபா$,� கிற பாைதக� நாைல)* ைம� 
நீள� இ� !�. பாைதக� நீ�கலான இட�, எ�ேக பா�#தாF�, அ%க�&� 
பJெசற பட�)தி� !�. பாைதகளி இ� ப க�களிF� க:கமர�க4� 
கா$0வாைழ மர�க4� &கமர�க4� �வரசமர�க4� ெவ1யி= ெவ�ப� 
ெதாியாதப, நிழ�ெகா0#* நி�!�. &�ெவளிகளி இைடயிேல வ$டமாகD� 
: ேகாணமாகD� நா�ேகாணமாகD� பலேகாணமாகD� பா#திக� அைம#*, 
பலவ�ணமான &�ப�கைள� &�பி !� பலவித ெச,க� ைவ#தி� !�. சில 
இட�களி� சிறிய ேமைடக� அைம#*, அைவகளி மீ* சிறியனD� 
ெபாியனDமான பல &�ப# ெதா$,க� அ0 க0 காகD� வாிைச வாிைசயாகD� 
ைவ#தி� !�. இ)த� &�ப� பா#திக4 !�, ேமைடக4 !�,பாைதகளி=�)* 
இர+0 :ழ� <% :ழ� அகல:�ள கிைளவழிக� அைம#தி� !�. அைவகளி 
ஓர�களி� சீைம  காிசிலா�க+ணி க�ெநாJசி :தலானைவக� அட�#தியாக 
ைவ#*# தி$டமாக  க#தாி#தி� !�. சில இட�களி�  ேரா$ட ெகா% கJசி 
<�கி� :த=யன &த�ேபா� வள�)தி� !�. காைல மாைலகளி� வ�வா� ேபாவா� 
உ$கா�)* கா�%வா�கD�, கா$சிகைள  க+0 களி கD�, அ�க�ேக மரநிழ=� 
இ��&� bட�க4� விசி�பலைகக4� இ$,� !�. 
 
    இர+0 <றிட�களி� ெபாிய ெபாிய /+0க� க$,, அைவகளி� &றா க4� 
கிளிக4� மயி�ல4� சிறி*� ெபாி*மான பலவித பWிக4� வி$,� !�. 
ஓாிட#தி� A�றிF� இ��& க�பிகளா� ேவ=யி$0 உ�ேள மா /$ட�க� 
வி$,� க�. ஒாிட#தி� ஒ� நீ� நிைலயி� மதைல வி$,� !�. ஓாிட#தி� யாைன 
க$,யி� !�. 
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    இ)த# ேதா$ட#தி வடபாதியி ம#தியி�, நா! ப�லா�  A�றளD�ள இட�, 
A�றிF� *#தநாக# தக0களா� ஓரா� எ$,�பா� க :,யாத உயர:�ள அைட�& 
அைட#தி� கிற*. அதிG�ேள <% ப க� ஸுமா� இ�பத, அகல:�ள 
நீ� கா� ஒ% உ+0. அ)த நீ� கா=� சில பா�ய�க� சி% பட!களி� ஏறி# 
தா�கேள *0�&� பி,#*� படைக# த�ளி ெகா+0ேபாவ�. இ)த 
அைட�பிட#தி உ�ேள ேபாேவா� வாயி=� உ�ள ஆளிட� ஓரணா ெகா0#*� 
ேபாகேவ+0�. ேம�பாதியி� அ�க�ேக ெபாிய ெபாிய இ��& ேபாக� 
அைம#தி� கிறன. ஒறி� சி�க� இ� !�: 
    ஒறி� &=க� இ� !�: ஒறி� சிவி�கி இ� !�. நீ� கா= அ�பா� ஒ� 
ேமைடயி� பலஜாதி  !ர�!க� க,,யி� !�. ேவ, ைக பா� க வ�வ� 
அைவக4 க ேவ� கடைல ப$டாணி வாைழ�பழ� :தலானைவகைள வா�கிவ)* 
ெகா0�பா�க�. 
 
    ேதா$ட#தி ெதபாதியி� ஓாிட#தி�, ஒ�காணி விBதார:�ள இட#தி�, 
ேத !வாிJச�களாF� ச$ட�களாF� ப)த=$0, உ�ேள ெபாிய ெதா$,களி� 
மட� மட லான இைலக4�ள சில மைல��0கைள# தின� இ�:ைற :�:ைற 
ஜல� வி$0 வள�#*, எ�ெபாE*� !ளி�Jசியாக ைவ#தி� கிறா�க�. 
ெப�ெனாிெயG� இIவிட#தி� ெவ1யி�கால#தி� மாைலேவைளயி� bட�களி� 
உ$கா�)* சில� ஜைத ஜைதயா1� ேபசியி��பா�க�. சில� வ�#தமானப#ாிைக 
கைத�&#தக� :த=யைவகைள�ப,#தி��பா�க�. உ�ேள ேபானா� 
ெபாE*ேபாகிற வைரயி� அைதவி$0 ெவளியி� வ�வத�! மன� ஒ�பா*. அ�ேக 
இ� கிற வைரயி� ெப�க]ாி� இ��ப*ேபாலD� ெவ=� $டனி� 
இ��ப*ேபாலD� ெவ1யி= ெவ�ப� ெதாியாம=� !�. 
 
    அIவிட#தி=�)* /�பி0 >ர#தி� பா$ B$டா$ எகிற வா#தேமைட 
விமான�ேபா� க$,யி� கிற*. ேமைடையJ A�றிJ சிலகஜ >ர� ெவளியிட� 
வி$0J A�றிF� பாைத அைம#தி� கிற*. பாைத ஓர, உயரமா1 ஸமமாக 
இ� கிறத. பாைதையJ A�றி இ��&  க�பிகளா� ேவ=யி$,� கிற*. உ�ேள 
ேபாவத�! நாகிட�களி� ஆற, அகல:�ள வழிக� வி$,� கிறன. அ)த 
வழிகளி மீ* வைளவாக  க�பிக� பினியி� !�. அைவகளிேம� 
ர�/ம�= ஸ�ப�கி கா கண� :த=ய ெகா,க� ப)த=$ட*ேபா� 
பட�)தி� க�. ேவ=ையJ A�றிF� ெபாிய பாைத உ+0. 
 
    வார#தி� ஒ� நா� இ)த வா#யேமைடயி� ராKவ Lர�க� பா$ 
வாசி�பா�க�. அ)த  கீதவா#ய#ைத  ேக$0 மகிE�ப,, இ� =�கார�� 
Aேதசிக4� வ)* /,யி��பா�க�. இ� =� சி%வ�க� அ)த வா#ய#*  
ேக�றவா% /#தா, ஸ)ேதாஷி�பா�க�. அ�ேக எாிகிற விள !களி 
ேஜாதியாF�, ஜன�களி உைட விேசட�களாF� !ளி�Jசியாக LA� 
கா�றினாF�, அ)த ஸமய#தி� அIவிட� அதிர�யமாக இ� !�. 
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    ேதா$ட#தி ெதபாதியி� ஓாிட#தி�, ஒ�காணி விBதார:�ள இட#தி�, 
ேத !வாிJச�களாF� ச$ட�களாF� ப)த=$0, உ�ேள ெபாிய ெதா$,களி� 
மட� மடலான இைலக4�ள சில மைல��0கைள# தின� இ�:ைற :�:ைற 
ஜல� வி$0 வள�#*, எ�ெபாE*� !ளி�Jசியாக ைவ#தி� கிறா�க�. 
ெப�ெனாிெயG� இIவிட#தி� ெவ1யி�கால#தி� மாைலேவைளயி� bட�களி� 
உ$கா�)* சில� ஜைத ஜைதயா1� ேபசியி��பா�க�. சில� வ�#தமானப#ாிைக, 
கைத�&#தக� :த=யைவகைள� ப,#தி��பா�க�. உ�ேள ேபானா� 
ெபாE*ேபாகிற வைரயி� அைதவி$0 ெவளியி� வ�வத�! மன� ஒ�பா*. அ�ேக 
இ� கிற வைரயி� ெப�க]ாி� இ��ப*ேபாலD� ெவ=� டனி� 
இ��ப*ேபாலD� ெவ1யி= ெவ�ப� ெதாியாம=� !�.அIவிட#தி=�)* 
/�பி0 >ர#தி� பா$ Bடா+$ எகிற வா#யேமைட விமான�ேபா� 
க$,யி� கிற*. 
    ேமைடையJ A�றிJ சிலகஜ >ர� ெவளியிட� வி$0J A�றிF� பாைத 
அைம#தி� கிற*. பாைத ஓர, உயரமா1 ஸமமாக இ� கிற*. பாைதையJ A�றி 
இ��&  க�பிகளா� ேவ=யி$,� கிற*. உ�ேள ேபாவத�! நாகிட�களி� 
ஆற, அகல:�ள வழிக� வி$,� கிறன. அ)த வழிகளி மீ* வைளவாக  
க�பிக� பினியி� !�. அைவகளிேம� ர�/ம�=, ஸ�ப�கி, கா கண� 
:த=ய ெச,க� ப)த=$ட*ேபா� பட�)தி� !�. ேவ=ையJ A�றிF� ெபாிய 
பாைத உ+0. 
 
    வார#தி� ஒ� நா� இ)த வா#யேமைடயி� ராKவ Lர�க� பா$* 
வாசி�பா�க�. அ)த  கீதவா#ய#ைத  ேக$0 மகிE�ப, இ� =�கார�� 
Aேதசிக4� வ)* /,யி��பா�க�. இ� =� சி%வ�க� அ)த 
வா#ய#* ேக�றவா% /#தா, ஸ)ேதாஷி�பா�க�. அ�ேக எாிகிற விள !களி 
ேஜாதியாF�, ஜன�களி உைட விேசட�களாF�, !ளி�Jசியாக LA� 
கா�றினாF�, அ)த ஸமய#தி� அIவிட� அதிர�யமாக இ� !�.:�பதைத)* 
வ�ஷ�க4 ! :ேன இ)த# ேதா$ட� இ�ெபாEதி��பைதவிட மிகD� 
இனிைமயாக இ�)த*. 
    அ�ேபா* நகரசபா ம+டப� அ�ேக இ�ைல. <� மா� ெக$ அத�க�பா� 
ஏ�ப$ட*. :னி[ப� ஆbB இ�ேபா* ஏ�ப$,� கிற*. ேதா$ட#ைத 
ேம�பா�ைவ ெச1கிற உ#ேயாகBதG காக க$,யி� கிற சிறிய மாளிைக தவிர 
ேவேற ஒ� க$டட:� இ�ைல. எIவிட:� பாயி�லாமேல இ� கD� ப0 கD� 
ஏ�றப, இ)த#ேதா$ட� A#தமாக இ�)த*. 
    எIவிதமான * க:�ளவ�க4 !� இ)த# ேதா$ட� * க#ைத நீ கி 
ஸ)ேதாஷ#ைத  ெகா0 !� அமி�த B-சீவிேபா� இ�)த*. தனிகரான 
மணவாள�� மணவா$,க4� தீDகளி� தனியிட�களி� /Jசமி�லாம� 
உ�லாஸமா1� ேபசியி��பா�. கிழ� பழ�க� விசி�பலைககளி� உ$கா�)#* 
த�க� ��ேவா#த�கைளJ ெசா�= B)ேதாஷி�பா�க�. இ�கி=� ப, !� 
பால�க� பல வாத�க� ெச1* உலாவி#திாிவ�. நா$0�&ற�களி=�)* 
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வ�கிறவ�க� கா$0 மி�க�கைள� பா�#* அதிசயி�ப�. மி$டா1 திGஸுகைள 
வா�கிவ)* இ)த#ேதா$ட#தி� தடாக கைரயி� இ�)* உ+0 இபமைடவ�. 
ஞாயி�%  கிழைம :த=ய ஒழிD நா�களி� உபா#யாய�க4� உ#ேயாகBத�க4� 
வ)* அ�க�ேக உ$கா�)*� உலாவி?� ேவ, ைக பா�#*� ஸ)ேதாஷமைட)* 
தி��&வ�. 
    -------------- 
 
                IIIIIIII    
 
    தா* வ�ஷ#திF� அத�! :G� ெசைன ரா\ய#தி� மைழயி�லாம� 
ஜன�க� ப$டபா0 இ�ப,�ப$டெத% இ�ேபா* அேனக� அறியா�. அ)த 
Wாம#தி ெகா0ைம அட�கினபிற!, ெசைனயி� உ�ள சில இ� =� 
கனவாக4� சில Aேதசனவாக4� சில ெபாிய உ#ேயாகBத�க4� /, 
ஆேலாசி#*, ,ெஸ�ப�மாத :,வி� கிறிBதவ�க� கிறிB* பிற)த ெப� நாைள  
ெகா+டா0கிற கால#தி�, *ைர#தன உ#ேயாகசாைலகளிF� ெபாிய 
வ�#தகசாைலகளிF� பாடசாைலகளிF� க�eாிகளிF� வி0:ைற 
காலமாைகயா�, அ�ேபா* ஜன�களி விேநாத#தி ெபா�$டாக 
ராணிேதா$ட#தி� ஒர ச)ைத /$0வ ெத% ஏ�பா0 ெச1தா�க�. உாிய 
ஏ�பா0கெள�லா� அவ�களா� நியமி க�ப$ட ஒ� க�மி$,யா� நைடெப�% 
வ)தன. 
 
    ெவளிO�களி=�)* வ�கிற உ#ேயாகBத�க� த�க� மைனவிம க4டேன 
கா$0மி�க�கைள� பக=� ேபா1� பா��ப* தவிர, ேதா$ட#தி வடபாதியி� 
விேசஷமான ேவ, ைக ஒ%� இரா*. பல ஜன�க� வ�வ*� 
ேபாவ*மாயி��பா�க�. ெதபாதிதா ச)ைத/0கிற இட�. வா#ய ேமைடயாகிய 
பாட B$டாைடடJ C;)*�ள பாைதையJ A�றிF� வ$டமாக� ப)த=$0 
<�கி�களாF� ஓைலகளாF� அைட�பைட#தி� !�. அ�ேக ச)ைத கைட 
ைவ�பவ�க4ைடய ேவ+0ேகா4  ேக�றப, ப)த� தனி#தனி வி0திகளாக� 
பிாி#தி� !�. சில� மி$டா1 வி�பா�க�. 
    சில� ெரா$, பிBக$ ப ேக ேஸாடா ெலெமாேன$ ெவ�றிைல�பா ! 
:த=யைவகைள வி�பா�க�. சில� அ�ைமயான சீைம ஸாமாகைள?� நா$0 
ஸாமாகைள?� வி�பா�க�. சில� ஸாமாக4 ! எ+க� இ$0, 
அைவக4 ேக�ற , ெக$0க� ேபா$0, , ெக$0கைள ஒ� ெப$,யி=$0 
"உ�க� அதி�ட#ைத� பா��க�" "உ�க� அதி�ட#ைத� பா��க�" எ% 
/வியி��பா�க�. வி��ப:�ளவ� பண�ெகா0#* அ)த� ெப$,யி� 
ைகையவி$0 ஒ� , ெக$ைட எ0#*  ெகா0#தா�, கைட கார� அ)த , ெக$,� 
க+,� கிற எ+K !ாிய ஸாமாைன எ0#* ெகா0�ப�. 
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    இ�ப,�ப$ட லா$ெடாி கைடக� அேநக� இ� !�. அ கைடகளி� , ெக$ 
ெப$,யிட� நி�பவ�க4� ஸாமாகைள எ0#*  ெகா0�பவ�க4� அழகிய 
இ� P� B#ாீக�. ஒ� வி0தி கமி$,யா� /0கிற இட�. ெபாE*ேபான*� 
வா#ய ேமைடையJ A�றி ஏ�றியி� கிற மிசார விள !க� பலச)திர�க� 
ஏககால#தி� ஸமீப#தி=�)* �ரகாசி�ப* ேபா� அதிக ஆந)த#ைத  ெகா0 !�. 
அ�ேபா* இைடயிைடயி� வா#யேகாஷ� உ+டா!�. உ�ேள �ரேவசி�பத�! 
நாF ப க#திF� வழி வி$,� !�. உ�ேள ேபாேவா� ஒIெவா�வ�� நாலணா 
ெகா0 கேவ+0�. ஜன�க� அதி கிரமி#* நடவாதப,, அ�ேக ேபாPB 
ஜவாக� சில� நிறி��ப�.வைளவான இ)த அைட�பிட#தி� ச)ைத கைடகளி� 
ஸாமாக� வா�க வ�ேவா� மிகJ சிலேர. பல ஜாதி ஆ+க4� ெப+க4� 
/0கிற இடெம% ெதாி)தி��பதா�, ஆைடயாபரண�களா� உ+டா!� 
ஒ�பைனயழைக  க+0 மகிE�ப, வ�கிறவ�க� பல�. மனித B��,யி� அாிய 
ஆைடயாபரண�க� இறிேய Bவய��ரகாசமாக விள�!� இய�ைகயழைக  
க+0 மகிE�ப, வ�கிறவ�க� பல�. உைடகளி பா�ைக?� அைவகைள# 
தாி !� பா�ைக?� க+டறிய வ�கிற பால� சில�. ஆபரண�களி வித�கைள  
க+டறி)* அைவகளி� விேசஷமான விதமா1 ஆபரண� ெச1தணிய 
வி��பிவ�கிற B#ாீக� அேநக�. ெந0நாளா1  காண�ெபறாதவ�கைள  க+0 
ஸலா�ேபா0�ப, வ�வா� சில�. ஒ� ேநா க:� இறி உ�லாஸமா1 உலாD�ப, 
வ�வா� பல�. வயி% பசி#தாF� ெபா�$0 ெச1யாம�, ச�%ேநர� கழி#*� 
ேபாகலாெமேற ஆலJய� ப+ணி ெகா+0 அIவிட#தி� A�றி வ�வா� ெதாைக 
மணி !மணி அதிகாி#தி� !�. காஷாய� தாி#தவ�க4� சீ கிர� அIவிட#ைத 
வி$ட நீ�கா�க�. 
 
    இ�ஙன� ச)ைத /0கிற கால#தி�, ஸமீப#தி� ெவளியிட�களி� 
/#* ெகா$டா1க4�, நாடகசாைலக4�, ம�ல� த�க� திற#ைத  
கா$0மிட�க4�, அ�க�ேக வ!#தி� !�. அ�ரா �தமான B��, 
விேசஷ�களி� சிலவ�ைறJ ேசகாி#*  கா$0கிற ப)த�க4� சில வ!#தி� !�. 
 
    கீ;�பாதியி� சில�ப� பயிறவ�க4 !� பாிசளி !�ப, இ�ேபா* 
க$,யி� !� ஆ#ெல,  அேஸா[ேயஷ எகிற ம+டப:� அைட�&� 
அ�ேபாதி�ைல. அ�ேக A�றிF� கா�க� நா$, வட�க� க$,யி� !�. உ�ேள 
!திைர� ப)தய�, ேர லா ப)தய�, ஓ$ட� ப)தய� :தலானைவ நட !�. ைகயி� 
த+ணீ� !ட�கைள ைவ#* ெகா+0 ஓ0கிறவ�களி� விEவாைர  க+0�, 
கE#*வைரயி� ேகாணி�ைபகைள  க$, ெகா+0 த#தி# ெதா#தி  
!தி#ேதா0கிறவ�களி� த�பி விEவாைர  க+0� ஜன�க� ெகா�ெல% 
சிாி�பா�க�. அIவிட#தி� உ�]ற ஜன�க� ெந��காதப, ஸா�ெஜ+0க� 
!திைரகைள வைளயவைளயவி$0 ஜன�கைள ெவ�$,யி��பா�க�. ஜன�கைளJ 
சில இட�களி� ேபாPB ஜவாக� அத$,யி��பா�க�. சில இட�களி�, அ)த 
ஜவாகைள 
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    ஸமய�பா�#* ஜன�க� ெந� கி# த�ளிவி0வா�க�. உயரமி�லாதவ�களி� 
சில� வ+,களிேம=�)* ேவ, ைக பா��பா�க�. சில� மர கிைளகளி� 
வா=�லாத வாநர�ேபா� ெதா#தியி�)* ேவ, ைக பா��பா�க�. 
 
    !ஜி=யி� அ)த ஸமய� ேவைலயி�லாம�, இ)த ஜன#திரளி� த�க� 
ேவைலயி திற#ைத  கா$0� ெபாிய மனித�க� சில� ! அ)த  கால� ந�ல 
க)தாய�. ேஜபியிF�ள ேநா$0க4� ம,யிF�ள காAக4� ேமேல?�ள 
அ�கவBதிர�க4� Bதிாீகளி க+டமாைலக4� இவ�கைள  க+டா� 
மாயமா1� ேபா1வி0�.. ேகாழி தி�,  /டவி�)* !லாDவ*ேபா�, இவ�க� 
மிகD� பாிதபி#*, "படவாைவ� பி, பி," "அேதா ஓ0கிறா கEைத அ, அ," 
எ% /வி� ேபா !  கா$0வா�க�. 
 
    நாைல)* நா�க� வைரயி� இ)த�ரகார� சி�கார# ேதா$ட� திமில !மிலமாக 
இ� !�. கைடசி நா� இரவி� ப#*மணி !ேம� பாணேவ, ைக நட#*வா�க�. 
அதி� அ��வமான சில அதிசய�கைள  க+0 ஜன�க� ஆன)தமைடவா�க�. 
அதேனா0 ச)ைத :,Dெப%�. 
 
                IIIIIIIIIIII    
 
    1886 - � வ�ஷ#* ,ெஸ�ப� மாத#* ! ஸாியான பா�#திப வ�ஷ#* 
மா�கழிமாஸ#தி� இIவித� ச)ைத /, இர+0 <% நா�க� வைரயி� எ�லா 
ேவ, ைகக4� வழ க�ேபா� ஒE�காக நட)*வ)தன. நாலாநா� மாைல 
ஏEமணி !, ச)ைத  கைடகளி அைட�பி=�)* ஓெவற அE!ர� &ற�ப$ட*. 
A�றைட�பி� ஐ)தாறிட�களி� ஏககால#தி� ெந��&�ப�றி எாிதலாயி�%. 
நிமிஷேநர#தி� ேமF�கீE� இட:� வல:மாக ெந��&� பலப க�களிF� பரவ# 
ெதாட�கிய*. 
 
    வாயி�களி ஸமீப#தி� இ�)தவ�களி� எJசாி ைகயாக ஓ,�ேபானவ�க� 
பிைழ#தா�க�. தீ�ப�றிவராத இட�களி� <�கி�கைள உைட#*� ஓைலகைள� 
பி1#*� அைட�&களி� வழிெச1*ெகா+0 ஓ,ன பால�க4� பலசா=க4� சில� 
பிைழ#தா�க�. நிமிஷேநர#தி� வாயி�களினிட#தி� ஜன�க� :பிபாராம� 
ெந��கியதா�, நA�!+,ற)தவ� சில�, மிதி?+,ற)தவ� சில�. அைட�&# 
த$,கைள உைட#* ெகா+0 ேபானவ�களி� ஓைலகளாF� <�கி�களாF� 
கீ%+0 இர#த� வ,)*ெகா+0 ேபாயின� சில�. ஜனெந� க#தா� 
ைகெயா,)*� காெலா,)*� "அ�பாடா" "அ�மா," எ% ஓலமி$0� ெநா+,?� 
ேபாயின� சில�. சில ேநர#தி� அ�!� தீ ெந��கி வி$ட*: வாயி�களிட#*� தீ 
ெந��கிவி$ட*. "ஐேயா, !ழ)ைத எ�ேக" எபா��, "அ�பா எ�ேக" எபா��, 
"அ�மா எ�ேக" எபா��, "அ#தா எ�ேக" எபா��, "ஐேயா தீ 
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ெந��கிவி$டேத. என ெச1யலா�" எபா��, "ஐேயா ெவ�ப� 
ெபா% க:,யவி�ைலேய" எபா�மா1 உ�ேள அக�ப$டவ�க� 
த#தளி#தி�)தா�க�. ப#*நிமிஷேநர#தி� ப)த�கெள�லா� தைரேயா0 
தைரயா1வி$டன. தைலமயி�� மீைச?� தா,?� ப�றி ெயாி)* 
:க�காி)ேதா,னா� சில�. உைடகைளெய�லா� கழ�றிெயறி)* நி�வாணமா1 
ஓ,# த�பினா� சில�. ம�றவ�களி� Bமரைணயி�லாம� !�%யிரா1  கிைட#தவ� 
சிலேர. மா+டவ�க� பலM% எ% கண ! ஏ�ப$ட*. 
 
    ெசைன, எ)த# ெத�விேல பா�#தாF�, அைரமணி ேநர#தி� 
அ�ேலாலக�ேலாலமா யி�)த*. "ஐேயா எ மகைன  க+_ரா" எறEதன� 
தா1மா�க�. "ஐேயா, எ�க� L$0 கார� எ�ேக" எறEதன� ெப+,�க�. 
"த�பிைய# ேத,�பா�" எ% அ+ணமா�கைள அG�&வ� சில�. "ம�மக 
இG� வரவி�ைலேய" எ% ெத�# ெத�வா1 அைல)தன� சில�. "ஐேயா, 
ெசான ேபJைச  ேகளாம� ேபானாேன. எனவானாேனா" எ% அைல)தா� 
பல�. 
    "அ+ைடL$0 கார� பாவி பலா#காரமாக இE#* ெகா+0 ேபானா. 
அவைன?� காேணா� இவைன?� காேணா�" எ% &ல�பினா� பல�. "எவேனா 
சிேநகித ெவ�ைள?- ச�ைள?மாக வ)* வ=#* ெகா+டேபானாேன. எ 
மக ெகாJைச. ெச#தாேனா பிைழ#தாேனா" எ% அலறினா� பல�. 
 
    பி�ைளகைள� பறிெகா0#தவ�க4�, அ+ணைன� பறிெகா0#தவ�க4�, 
த�பிைய� பறிெகா0#தவ�க4�, ெப+கைள� பறிெகா0#தவ�க4�, ெப+,ைர� 
பறிெகா0#தவ�க4�, வாயில,#* ெகா+0�, மா�பில,#* ெகா+0�, 
ைகைய� பிைச)*ெகா+0�, வயி�ைற� பிைச)* ெகா+0�, 'ஐேயா' எ%� 
'அ�பா' எ%� 'அ�மா' எ%� 'க+ேண' எ%� &ல�பி ெகா+0�, சி�கார# 
ேதா$ட#* !� ேபானா�க�. 
 
    இத�!� ேபாPஸா� தீைய அவி#*, பிண�கைள ேவறிட#தி� வாிைசயாக 
வள�#தி, !�%யிேரா,�)தவ�கைள ெஜனர� ஆBப#ாி !  ெகா+0ேபாயின�. 
சி�சில அைடயாள  !றி�&களா� எ பி�ைள எ த�பி எ மாம எ 
ைம#*ன� எ% சில பிண�கைளJ சில� வ+,களி� ெகா+0ேபாயின�. 
அைடயாள� பிசகா� மாறின பிண�க� பல. பாி�காரமா1 இனாாினாெர% 
ெதாியாத பிண�கைள� ேபாPஸா� ெகா+0ேபா1� &ைத#* வி$டா�க�. 
 
    பிண�கைள  ெகா+0ேபாக வ)தவ�க4� :#யாF ேப$ைடயி=�)* 
வ)தவ�களி� வேயாதிகரான ைவதிக �ராமண� இ�வ�,- அ�பாசாB#திாி, 
ேகாபாைலய� எபவ�க�. அ�பாசாB#ாி ராமசாமிLதியி� இ��பவ�. 
ேகாபாைலய� பவழ கார# ெத�வி� இ��பவ�. இவ�க4ைடய !மார�க� 
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இ�வ�� பா�யBேநஹித�க�. ஒழி)த ேவைளகளி� அவ�க� இ�வ�� ஒ�வ� 
L$,� ஒ�வ� ேபா1 அவரவ� ேக$ட வ�#தமான�கைள� ேபசியி��ப�. எ)த 
உ#ஸவ#* !� எ)த ேவ, ைக !� அவ�க� ஜைதயாகேவ ேபாவா�க�. 
ேகாபாைலய�ைடய !மார ெபய� நாகBவாமிையய�. அ�பாசாB#ாி !மார 
ெபய� ஸு�ைபய�. பிண�களி இைடயி� ேத,� பா� ைகயி� 
ேகாபாைலய�ைடய !மார கிைட#தா. ேகாபாைலய� அவைன ஒர வ+,யி� 
ேபா$0 எ0#* ெகா+0ேபா1 தஹன ஸ�Bகார�கைளJ ெச1* :,#தா�. 
 
    அ�பாசாB#ாி பாவ� "�ேரத)தாG� கிைட க வி�ைலேய! ஐேயா, எ 
!மாரG ! இ�ப,�ப$ட *�மரண� ேநாி$டேத. 
    நா மஹா ெ◌ாபி. என ! அவ பி*�  க�ம� ெச1வ*ேபா1, அவன !ாிய 
க�ம�கைள நாேன ெச1?�ப, ெநாி$டேத. என ெச1ேவ" எ% * கி#*, 
தஹன ஸ�Bகார� ச-சயன� நீ�கலாக ம�றJ சட�!கைளெய�லா� நட#தி, 
"பகவ# ஸ�க�ப� இ�ப,யானா� ந�மா� ஆவ* என? அவ ெகா0#த 
பி�ைளைய அவ ெகா+0ேபா1வி$டா� அத�!# * க�ப$0 ஆவ* என? " 
எ% மனைத திட�ப0#தி ெகா+0, ஆ#மா�#தமான கா�ய�கைளJ ெச1* 
கால�கழி�பெத% தீ�மான� ப+ணி ெகா+டா�. 
 
    அவ�ைடய ம�கி, காமாWிய�மா�, இ�ப* பிராய:�ளவ�, மா�க�ய#ைத?� 
�ஷண�கைள?� கைள)*, சிர:+,த� ப+ணி, தா��ல :தலானைவகைள# 
த�ளிவி$0, விதைவ ேவஷ�ெகா+0, &�ஷைன நிைன#* நிைன#* 
அE*ெகா+,�)தா�. அவ4ைடய தா1 "ஐேயா, Bதல யா#திைர ெச1*�, 
உபவாசமி�)*�, �ரா�#தைன ப+ணி?� பலகால� &#ரபா கிய மி�லாம� 
கைடசியி� பகவ# �ரஸாதமாக� ெப�ற எ அ�ைம மக� இ)த ேகால� 
ஆயினாேள. நா ��வ#தி� என பாப� ெச1ேதேனா. இவ� இற)*ேபானாF� 
ெபாித�லேவ. இவைள அம�க=யாக ைவ#* எIவித� பா�#* ெகா+,��ேப. 
பகவாேன" எ% * கி#தா�. 
 
    காமாWிய�மா� இரவி� நி#ைர பி,யாம� * கி# தி��பா�. இைடயிைடயி� 
ச�றய�)* >�!�ேபா* &�ஷேனா0 !லாவியி��பதாக� கனDக+0 விழி#*, 
அவைன நிைன#* நிைன#* அEதக+K� சி)திய< !மாக இ��பா�. 
அவ4ைடய தா?� அைத  க+0 தாG� அEவா�: சில ஸமய�களி� ஆ%தலான 
வா�#ைதகைளJ ெசா�=# ேத�றி ெகா+,��பா�. இ)த�ரகார� இ�ப* நா�க� 
கழி)தன. ச� ரா)தி?� வ)* ேபா1வி$ட*. 
 
                IVIVIVIV    
    இ�ப#ேதாராநா� இரவி� பதிெனாறைர மணி !# ெத� கதD த$0கிற ச�த�  
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ேக$ட*. அ�பாசாBதிாி  ��ணBவாமி ேகாவி=� கீதாகாலேWப� ேக$க� 
ேபாயி�)தா�. அவ�ைடய ப#தினி சைமயலைறயி� ப0#* மகைன நிைன#*# 
* கி#தி�)* >�கிவி$டா�. ச�ப)திய�மா4� அவ4ைடய ெப+K� 
அ�ேபா*தா க+Kற க� ெகா+டன�. அவ�க� /ட#* L$,� கதவைட#*� 
ப0#தி�)தன�. கதD த$,ய ச�த#ைத  ேக$0  காமாWிய�மா� தி0 கி$0 
விழி#தா�. காலேWப#* !� ேபாயி�)த மாமனா� தி��பிவ)* வி$டாேரா எ% 
நிைன#* எEவத�!�, ம%ப,?� கதைவ உரமாக# த$0கிற ச�த� ேக$ட*. 
மாமனா� அIவளD ெக$,யாக  கதைவ# த$0கிற வழ க� 
    இ�ைலேய எ% நிதானி�பத�!�, "அ, கா:, கதைவ# திறவ," எ% த 
&�ஷ !ரலாக  ேக$ட*. இத�!� அவ4ைடய தா?� விழி#* ெகா+0, 
"யார*?" எ% /�பி$டா�. மாமியா� !ரலாக இ� கேவ, "நாதா ஸு�&: 
கதைவ# திற கJ ெசா�Fேம" எகிற வா�#ைதக� ேக$டன. 
 
    இைத  ேக$ட காமாWிய�மா4� அவ� தா?�, இ, விE)த*ேபா� ந0�கி, 
ஒ�வைர ெயா�வ� க$, ெகா+0 ஒ%� ேபசாம� இ�)தன�. ம%ப,?� "அ�மா 
கதைவ# திறவ," "அ�பா கதைவ#திறDேம" எகிற ச�த� ேக$ட*. 
    மாமியா� ெகா-ச� மனைத# திட�பட#தி  ெகா+0, "அ�பா, எ�க� வா;D 
ேபா1 இ�ப*நா� ஆ1 வி$ட*. எ�கைளவி$0� ேபாக எ�ப, 
மன)*ணி)தாேயா? எ)த ேலாக#* !� ேபானாேயா எ% ஏ�கி * க� 
ப$,� கிேறா�. 
    இ)த ேநர#தி� தானா வ)* எ�கைள� பாிேசாதி கிற*?" எ% அEதா�. 
"இெதன ேவ, ைக! உம !� ைப#ய� பி,#தி� கிறதா? அ�பா எ�ேக? அ�மா 
எ�க? கா: எ�ேக?" எ% /Dகிற ச�த� ேக$ட*. யா�� வா1 திற கவி�ைல. 
 
    ஒ� நிமிஷேநர#தி� அ+ைட L0களிF� எதி�L$,F� கதD த$0கிற ச�த� 
ேக$டத. அIவIL$0 கார�க� "யார*?" எ% ேக$பத�!, ெவளியி=�)* 
"நா தா ஸு�ப" எ% ஸு�ைபய� !ரலாக  ேக$கேவ, அவரவ�க� "ஐேயா, 
*�மரணமாகJ ெச#ததனா� அவGைடய ஆேவச� L0 ெதாியாம� வ)* 
அைலகிற*" எ% பய)தா�க�. எவ�� கதைவ# திற கவி�ைல. 
 
    அ)த ஸமய#தி� ஒ� &ேராகித� த�&ெச$, Lதியி� பா�#தசாரதி 
ெச$,யா�ைடய !மாரG ! நிேஷத :ஹூ�#த� நட#திைவ#*� &*ேவ�,?� 
தWிைண?மாக வ)*ெகா+,�)தா�. >ர#தி� எதிாி� யாேரா வ�கிறா� எ% 
க+0, &ேராகித� தWிைண இ0�பி� ஸாியாக ைவ#*J ெச�கியி� கிறதா எ% 
ெதா$0� பா�#*  ெகா+டா�. தா��ல�, பழ�, ேத�கா1 :த=யைவகைள 
ைவ#*  க$,யி�)த<$ைடைய அ !ளி� ெக$,யாக இ0 கி  ெகா+டா�. 
அவசர�படாம� அ,ய,யா1 ெம*வா1� ேபாைகயி�, இர+0 <% 
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L$0 க�பா� எதிாி� வ�கிறவ� ஸு�ைபய� ஜாைடயாக இ� கேவ, &ேராஹித� 
பய)* ந0�கி நி�ஜீவனானா�. ஸமீபி#* எதிாி� வ)த ெகா+,�)தவ�, "ஓ1 
!�பாசாB#ாி! <$ைட பலமாயி� கிறேத! எ�கி�)* வ�கிறீ�?" எறைத  ேக$0, 
&ேராஹித� <�Jைசயா1  !�&றவிE)தா�. 
 
    ஒ� நிமிஷ#தி� ெத� ேகா,யி=�)* வட !ேநா கி இ�வ� 
வ)தெகா+,�)தா�க�. அவ�களி� ஒ�வ� நாராயணசாமி ஐய� எபவ�. 
ெசைன  கிறிBதவ கலாசாைலயி� ைஹB/=� இ� =� ஆசிாிய�: பி.ஏ. 
ப$ட� ெப�றவ�. ம�றவ�  ��ைணய� எபவ�: பைழய O-[-எB. பாீைWயி� 
ேதறி அ ெகௗட$ ெஜனர� ஆபி[� ஐ�ப* Zபா ச�பள:�ள ஒ� ேலகக�. 
இவ�க� ஒ� Bேநஹித� பி�ைளயி க�யாண ஸ�ப)தமான பா$0  கJேசாி !� 
ேபாயி�)* தி��பிவ)தன�. அவ�களி� நாராயணBவாமி ஐய�, யமைன எதிாி� 
க+டாF� "நீ &திய யமனா, பைழய யமனா?" எ% ேக$க#த!)த வென-A 
பைட#தவ�.  ��ைணயேரா, ஆ� கா$,� ச+ைட எறா� அ0�ப�கைரயி� 
ப*�!கிறவ�. இவ�க� இ�வ�� எதிாி� வ�கிறவைர  க+டா�க�. வ�கிறவ� 
ஸு�ைபய� ஜாைடயாக இ� கேவ,  ��ைணய� நாராயணBவாமி ஐயைரJ 
ேச�#*  க$, ெகா+டா�. அதனா� நாராயண� சீ கிர� நட க :,யாம� எதிாி� 
வ�கிறவைர நி% உ�%�பா�#தா�. எதிாி� வ)தவ�� உ�%� பா�#*, "ஸா�, 
எ�ேக ேபா1 வ�கிறீ�க�? /ேட வ�கிறவ�  ��ைணய� அ�லவா?" 
 
    அIவளவிேல  ��ைணய� க+கைள  ெக$,யாக <, ெகா+டா�. 
நாராயண� எதிாி� நிறவைர# ேதாளிமீ* ைகயா� த$,�பா�#தா�: சைத?� 
சாீர:மா1 ெந�றியி� ச)தன�ெபா$0� ேமேல சாிைக ேவ�,?� கீேழ 
க�பிேவ�,?� காதி� :#*  க0 கGமா1 இ�$,� க�ைம ெதாியாம� ப�ைல 
ெவ4 க  கா$, நிறைத  க+டா�. 
    ஒ� விநா, ேநர� ேயாசைனப+ணி, சமாளி#* ெகா+0, "நா�க� ஒ� 
பா$0 கJேசாி !� ேபா1 வ�கிேறா�. சில நாளாக நீ� இ�ைலேய; எ�ேக 
ேபாயி�)தீ�? எ�ெபாE* வ)தீ�" எ% ேக$டா�. 
 
    ஸு�ைபய� "இ�ேபா*தா வ)ேத. நாெவளியி� ேபா1 இ�ப* நா� 
ஆகிற*. வ�#தக கா�யமா1� ேபாயி�)ேத" எறா�. 
 
    நாராயணBவாமி ஐய� "இ�ேபா*தா வ)ேத எகிறீ�. L$ைட  கட)* 
வ)*வி$_ேர. இ)த ேநர#தி� எ�ேக ேபாகிறீ�?" எ% ேக$டா�. 
 
    இவ�க� ேபசியி�)த*  ��ைணய� ! ஒ%� ெதாியா*. அவ� பிரைமபி,#* 
நாராயணேரா0 ஒேர சாீரமா1 ஒ$,யி�)தா�. 
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    ஸு�ைபய� -- "நாG� நாகBவாமி?� பா� கி� ேவ, ைக பா� க &ற�ப$0� 
ேபாேனா�. வழியி� ராமசாமி ெச$, எகிற வ�#தகைன  க+ேட. அவ 
ேசல#* !� ேபா1 இ�M% , ெந1 வா�கிவ��ப, அவஸரமாக� 
பண�ெகா0#தா. ஆ#தி� ச�கதி ெதாிவி !�ப, நாகBவாமியிட� ெசா�=வி$0, 
உடேன ெரயிேலறி� ேபா1வி$ேட. எ�க� ஆ#திF� அ+ைடயய=F� என 
அஸ)த��பேமா ெதாியவி�ைல. ஆ#தி� மாமி மா#ர� !ர� ெகா0#தா�; கதைவ# 
திற கவி�ைல. அ+ைடயச=� எ)த ஆ#திேல கதைவ# த$,னாF� எவ�� 
கதைவ# திற கவி�ைல. நாகBவாமிைய# ேத, ெகா+0 ேபாகிேற" எறா�. 
 
    இைதெய�லா� நிதானமாக  ேக$ட நாராயணBவாமி ஐய�, த�:ைடய 
ஆேலாசைனயி� ப$ட* ஸாிெய% ஸ)ேதாஷ�ெகா+0, "நாகBவாமி L$0 !  
காைலயி� ேபாகலா�. வா��" எ% நக�)தா�.  ��ைணயைர# த$,  
ெகா0#*� அவ� ெகா-ச� ெதளிவைட)தாேரயறி, அ,ேயா0 அவ�ைடய பய� 
இG� ஒழியவி�ைல. 
 
    வழியி� அ�ேபா*தா &ேராஹித� <�Jைச ெதளி)* எE)தா�. <வ� 
வ�கிறைத  க+0 அவ� !  ெகா-ச� ைத�ய� வ)த*. ஸு�ைபய�� 
/டவ�கிற ஜாைட ைய  க+0 எE)தி� கமா$டாம� A�மா இ�)தா�. 
ஸு�ைபய� க  ெகா-ச� இ�கி=� ெதாி?மாைகயா�, அவ� இ� =ஷி� 
நாராயணBவாமி ஐயாிட� &ேராஹித� தைன க+0 பய)தி��பைத# 
ெதாிவி#தா�. 
 
    நாராயணBவாமி ஐய� அ)த ம�ம#ைத# ெதாி)* ெகா+0,ஸு�ைபயைர� 
பினா� நி%#தி, "எ Bவாமி, அ�பஸ�ைக !� ேபாயி� கிறீேரா? அ0#த 
ஆ#தி� வாச=� உ�ள !ழாயி� ஜலBப�ச� ப+ணி ெகா+0 வா�ேம. 
எ�லா�� ஒறா1� ேபாகலா�" எறா�. 
 
    &ேராஹித� "நாராயணBவாமி ஐயரா? இ��, இேதா வ�கிேற " எற 
!ழாயிட� ேபா1  ைககா� அல�பி  ெகா+0, ெகா-ச� பய)ெதளி)*, 
எ�ப,யாவ* நாராயண Bவாமி ஐய�ைடய *ைணயா� L0ேபா1J ேசரலாெம% 
ஓர, :னாகேவ ேபானா�. 
 
    எ�லாைர?� நாகாவ* L$0# தி+ைணயிேல உ$காரைவ#*, "ச�றி�� 
நாG� அ�பஸ�ைக !� ேபாக ேவ+0�" எ% ெசா�= நாராயண� 
அ�பாசாB#ாி L$0 !� ேபானா�. அ)த  !றி�ைப ஸு�ைபய� ெதாி)* 
ெகா+டா�. 
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    &ேராஹித��  ��ைணய�� க+ைண <, ெகா+0 தி+ைணயி� 
சா1)தா�க�. அ�பாசாB#ாி ஐ)* நிமிஷ#* ! :ேன வ)* கதைவ அதிக 
�ரயாச#ேதா0 திற !�ப, ெச1*, நட)த ஸ�கதிைய  ேக$0 * கமைட)* 
தி+ைணயி� உ$கா�)தா�. அவ� மைனவி?� ச�ப)தி?� அவைர உ�ேள 
வ)*வி0�ப, உ�ளி�)தப,ேயநி��ப)த� ப+ணியி�)தா�க�. 
 
    நாராயணBவாமி ஐய� !ற$,ேம� ஏ%வைத க+0, இனாெரற 
ேக$டறி)*, "நீ� இ)த ேநர� இ�ேக வ)த அவஸர� என?" எ% ேக$டா�. 
 
    நாராயண� "சாB#ாிகேள! ஒ� ந�ல ெச1தி ெகா+0 வ)தி� கிேற. உ�க� 
!மார ெவளிO� !� ேபாயி�)தா�. நாகBவாமியிட#தி� ெசா�=யG�பிய 
ெச1தி நம !# ெதாியாம� ேபா1வி$ட*. பய�படாம� இ��. இேதா அவைர 
அைழ#*வரகிேற" எெறE)* ேபானா�. அைத  ேக$,�)த B#ாீக� 
அதிசயமாக எ$,� பா�#தி�)தா�க�. 
 
    அ�பாசாB#ாி நாராயணBவாமி ஐயைர� பிெதாட�)*ேபானா�. இவ�கைள  
க+0 ஸு�ைபய� "அ�பா, எ�ேக ேபாயி�)தீ�? கதைவ# த$,ேன, த$,ேன. 
எவ�� கதைவ# திற கவி�ைல. அ�மா எ�ேக? கா: எ�ெக? மாமி ஒ� !ர� 
ெகா0#* அ�&ற� ேபசாம� கதD திறவாம� இ�)*வி$டா�க�" எறா�. 
 
    அ�பா சாB#ாி, "ஸு�&" எ% தEவி ெகா+0, "என கா�ய� ெச1தா1? 
ேபானவ ஒ� f:க� எEத  /டாதா? 
    கா:ைவ� பா�#* எ�ப, ஸஹி�பா1?" எ% L$0 காக# தி��பினா�. !�பா 
சாB#ாி?�  ��ைணய�� பய�கரமான கனDக+0 விழி#தவ�க�ேபா� ஒ� 
ப க:மாக ஓ,வ)*, ஸு�ைபயைர# தEவி ெகா+0 :கெம�லா� 
:#த�ெகா0#தா�க�. மாமியா� மனமட�காத மகி;Jசி அைட)தா�. அ*வைரயி� 
கா1Jச� க+டவ� ேபா� ஓ1)தி�)த  ��ைணய�, காமாWி 
ெமா$ட)தைலேயா0 &�ஷைன# தEவி :#தமி0வைத  க+0 உ�4 !�ேள 
நைக#* ெகா+டா�. !�பாசாB#ாி இ0�பி=�)த தWிைண Zபா இ� கிறதா 
எ% தடவி�பா�#*, ெபா,ட�பிைய எ0#* ஒ� சி$,ைக� ெபா,ைய� 
ேபா$0 ெகா+0, "அ�மா கா:, நீ தீ� க ஸும�க=யா1 இ� க ேவ+0�" எ% 
ஆசீ�வதி#தா�. 
 
    ெகா-சேநர#தி� இ)த ஸ�கதி ெதாி)* ெத�விF�ளவ�கெள�லா� திர� 
திரளாக வ)* ஸு�ைபயைர  க+0 ஸ)ேதாஷ�ப$டா�க�. இத�!� 
ஸு�ைபய�ைடய மாமியா�, காமாWிய�மா4 க எ�லா �ஷண�கைளய� 
அணி)* ெந�றியி� !�!ம� இ$டா�. 
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    ம%நா� காைலயி� அ�பாசாB#ாி ப)*ஜன�கைள?� இ�டமி#ர�கைள?� 
அைழ#*வ)த வி�)தி$டா�. சி% பி�ைளகெள�லா� காமாWிய�மாைள�பா�#த, 
"தி��பதி !� ேபா1 :,ெகா0#த வ)தாயா" எ% பாிஹாஸ� ெச1தன�. 
ஸு�ைபய� அ, க, ேகாபாைலயாிட� ேபா1 ஆ%த� ெசா�=# ேத�றி வ�வா�. 
 
    ----------------------------- 
 

5555. . . .         கி��ண�கி��ண�கி��ண�கி��ண�    
 
    ெப�க]ாி� ராமசாமி :த=யா� எபவ� ஒ�வ� வ�#தக� 
ெச1*ெகா+,�)தா�. அவ� ! மாணி க� மரகதவ�= எறிர+0 
ெப+பி�ைளக4�, கி��ண ேகாவி)த எறிர+0 ஆ+பி�ைளக4� 
உ+0. மரகதவ�= நா�வாிF� இைளயவ�; நா! வயதானவ�. 
 
    ஆ+பி�ைளக� இ�வ��, ெசைனயி� த�க� அ#ைதய�மா4ைடய L$,� 
இ�)*ெகா+0, ஒ� பாடசாைலயி� ப,#*வ)தா�க�. ஒ�:ைற அவ�க4 ! 
ஒ�வார� வி0:ைற கிைட#த*. கிைட கேவ, ெப�க]ாி� த�க� தா1 
த)ைதயைர� பா� !� ெபா�$0� &ைகவ+,ேயறிJ ெசறா�க�. 
 
    அைன?� பிதாD� அவ�கைள  க+டவளவி�, அதிக பாிDடேன அன� 
பைட#*, ெசைனயி� அ#ைதய�மா� :தலானவ�க4ைடய ஸுக 
ேயாகேWம�கைள விசாாி#தறி)* மிகD� ஸ)ேதாஷமைட)தா�க�. சி%வ�க4� 
அ+ைடயய� L$0� பி�ைளக4டேன ேவ, ைகயாக விைளயா,  
ெகா+,�)தா�க�. இ�ப, ஆ%நா�க� கழி)தன. 
 
    ஆறாவ* நா� சாயரைWயி� இவ�கைள� பா�#*, ராமசாமி :த=யா�, 
"கி��ணா, ேகாவி)தா, நாைள�பக� பனிர+0 மணி வ+, ! நீ�க� தயாராக 
இ� கேவ+0�. தி�க$கிழைம நீ�க� பாடசாைல !� ேபாகேவ+0ம�லவா? 
நிைனவி� க$0�" எ% ெசானா�. 
 
    உடேன <#தவனாகிய கி��ண, "ஆமா�" எ% ெசா�=  கதைவ 
ஒ-சாி#* ெகா+0 உ�ேளேபா1, "இெதனடா இழD" எறா. 
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    ேகாவி)த.- நாைள !# தி�ேவ�கட� நாராயணசாமி எபவ�கேளா0 
ப)தாடலாெம% நிைன#தி�)ேதாேம, ஐேயா, பE#*�ேபாJேச. 
 
    கி��ண.- அெட த�பி, எ�லா�� ஸாியாக  கண !� பா�#*� பி�ைளகைள� 
ப�ளி /ட� அன�பிவி0கிறா�களா? ந�:ைடய L$,�தா ெபாிய ெதா�ைல. 
 
    ேகாவி)த. - என அ+ணா? நாைளேயா0 நம ! வி0:ைற ஸாியா1� 
ேபாகிறேத. நாைள� பனிர+0 மணி வ+, !� ேபாகேவ+0ெம% நாயனா 
ெசா�= ெகா+0 தாேன இ�)தா�. உன ! நிைனவி�ைலயா? 
 
    கி��ண.- ஆமா�. ஆனாெலன? இG� இர+0 <% நைள ! 
இ�ேகதாேன இ� கJெசானா� ஆகாேதா, :Eகி� ேபாJAேதா? 
 
    ேகாவி)த.- இG� இர+0நா� இ�கி� !�ப, ேக$பதனா� என 
பிரேயாசன�? எ�ப,யானாF� நா� ேபாகேவ+,யவ�க�தாேன. ச�% 
:னதாகேவ ேபா1 விடலாேம. 
 
    கி��ண.- ேபாடாேபா (எ% ெசா�= ெகா+ேட கதைவ� ப,ய <,வி$0 
ரகBயமா1) அேட நா� இெனா�நா� இ�ேக யி� க உபாய� ஒ% ப+ண� 
ேபாகிேற. 
 
    ேகாவி)த.- எேதா ெசா�F பா� கலா�. 
 
    கி��ண.- பதிெனாற,#த ெகா-ச ேநர#* ெக�லா� க�ெம% 
ெம*வா1� ேபா1  க,யார#ைத நி%#தி வி0கிேற. அ�&ற� ேநரமா1வி$டா� 
"ஐேயா! மணி ெதாியாம�ேபாJேச" எ% ெசானா�, தக�பனா� ந�ைம என 
ெச1ய�ேபாகிறா�? 
 
    ேகாவி)த.- ஆமா� அ+ணா, அ* ெம1யா!மா? 
 
    கி��ண.- ஏ ஆகா*? க,யார� ேபாகாவி$டா� பனிர+0 அ, கிற 
ேவைள நம ! எ�ப,# ெதாி?�? 
 
    ேகாவி)த.- அத ேபெரன? அ*மா#திர� ெபா1யாகாேதா? ெப�ேமாசமா 
யி� கிறேத. க,யார#தி ேசா= !� ேபாவ* ஸாிய�ல. 
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    கி��ண.- ேபாடா :$டா�. ேவெறன ெச1கிறதா�. /E !� ஆைச 
மீைச !� ஆைசயா? நி�கD� ஆைச; ஒ%- ெச1ய /டாெதறா�, காாிய� 
எ�ப,யா!�? க,யார#தி� ஆ0கிற !+ைட அைசயாம� ஒ�நாழி இர+0நாழி 
நி%#திைவ#தா�, ஆ� ெகன ந�ட�? க,யார#* !#தா என ேசத�? நீ 
அIவளD ேயா கியனானா� ேபசாம� இ�. ெச1யேவ+,யைத நா பா�#*  
ெகா�4கிேற. எ�ப,?� உன ! லாப)தாேன. 
 
    ேகாவி)த தனா� /,யம$0� ெசா�=?� கி��ண அவ ெசா�ைல  
ேக$கவி�ைல. இ�ப,� ேபசி  ெகா+ேட இ�வ�� உற�கிவி$டா�க�. 
 
    அ% அ�#தரா#திாியி� மரகதவ�= !  கா1Jச� க+ட*. உடேன ைவ#யைர 
வரவைழ#*� பா�#தேபா*, அவ� "இ* பிரமாதமான ஜனி. ஆயிG� ெபாித�ல. 
இ)த ம�)ைத அதிக ஜா ரைதயாக இர+0மணி  ெகார:ைற ஒIெவா� சி$,ைக 
�ரமாணமாக  ெகா0#* வா��க�. ஏதாகிF� அபாயமான !றிக� க+டா� 
ஓராைள அG�&�க�. நாைள� பக� பனிர+0 மணி வைரயிF� L$,� 
இ��ேப. ;பய�படேவ+டா�" எ% ெசா�=� ப#ய பாிகார�கைள?� 
ெதாிவி#*�ேபானா�. 
 
    காைலயி� >�கி ெயE)த*�, L$,F�ள யாவ�� * கமாக இ� க  க+ட 
கி��ணG� ேகாவி)தG�, த�க� த�ைக ஜனி க+0 தவி கிறா� எறறி)*, 
அதிக வ�#த�ப$டா�க�. ஒப*மணி ! அவ�க4ைடய தாயா� ச�% நி�மதியாக 
இ� கேவ, இ)தJ சி%வ�க� &ைழ கைட# ேதா$ட#தி� ேபா1 
விைளயா, ெகா+,�)தன�. தாயா� !ழ)ைதயி ;ப க#தி=�)* இைம 
ெகா$டாம� பா�#*  ெகா+,�)தா�.ச�% ேநர� கழி)த பிற! :த=யா� 
பி�ைளகைள  /வி, "தயாராக இ� கிறீ�களா?" எ% ேக$டா�. 
 
    உடேன கி��ண, "இ�ைல நாயனா. இG� மணியாகவி�ைலேய. 
இ�ேபா*தா க,யார#ைத� பா�#ேத: பதிெனாேறகா� ஆயி�%" எ% 
ெசானா. 
 
    :த=யா�, "ஆனா� இG� ெகா-சேநர� விைளயா,யி��க�. ப#ர�, மணிைய 
மற க� ேபாகிறீ�க�" எறா�. எ% ெசா�=  ெகா-ச>ர� ேபானDடேன, 
கி��ண, 'அ)தம$,� த�பி#*  ெகா+ேடா�' எறா. 
 
    ேகாவி)த.-என !# தி ! தி ெக றி� கிற*. ைகக,யார#ைத எ0#*� 
பா�#தி�)தா� உ+ைம ெவளியாயி� !ேம. 
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    கி��ண.-அடேபாடா பய�ெகா�ளி, பன�கா$0 நாி சலசல�&  க-Aமா. 
ைகக,யார#ைத� பா�#தா�தா என? ெபாிய க,கார� நி%ேபா1 
வி$டெத% தாேன நிைன#* ெகா�வா�. எ�ப,?� இ)ேநர� பனிர+0 மணி 
ஆகியி� !�. இனிேம� வ+, வ+,தா. 
 
    இவ�க� இ�ப,யி� ைகயி�, மரகதவ�=யி ப க#தி� இ�)த தாயா� 
மாணி க#ைத அ�ேக உ$காரைவ#*# தம* &�ஷனிட� ஓ,வ)*, "!ழ)ைத ! 
Bவாஸ� !ைற)* வ�கிற*. ைக, ெந��&� பற கிற*. உடேன ைவ#திய� ! 
ஆளG�&�க�" எ% ெசானா�. உடேன L$0 ேவைல காாிைய ைவ#தியாிட� 
அG�பினா�க�. உடேன ேகாவி)தைன அைழ#* ெகா+0வ)*, கி��ண, 
"நாயனா, எ�க4 !� &ற�பட மணி ஆயி�றா?" எ% ேக$டா. 
 
    அவ�, "இ)ேநர� மணி ஆயி� !�" எ% ெசா�=  ெகா+ேட, தம* 
ம,யி=�)த ைகக,யார#ைத எ0#*� பா�#*, "அடடா, இ)ேநர� வ+, 
ேபாயி� !�. பனிர+டைர ஆ1வி$டேத" எ% ெசானா�. 
 
    அ�ேபா* அவ� ெப+டா$, "உ�க4ைடய ைகக,யார� சீ கிர� ேபாகிறதா? 
ெபாிய க,யார� இG� பனிர+0 அ, கவி�ைலேய" எ% ெசா�ல, 
கி��ணG� "ஆமா�, இG� பனிர+0 அ, கவி�ைல" எ% ெசானா. 
    அ�பா� ேபா1� ெபாிய க,யார#ைத� பா�  , அ* நிறி��ப* ெதாியவ)த*. 
அ*ேக$ட :த=யா�, "ஐையேயா! ஒ� : யமான ேவைலயாக� பனிர+0மணி 
வ+, ! ஒ�வைர� ேபா1  க+0ேபச உ#ேதசி#தி�)ேத; என ெச1ேவ" 
எ% வ�#த�ப$டா�. 
 
    தாயானவ� "ஐையேயா! ைவ#ய� இ)ேநர� ெவளியி� ேபாயி��பாேர. அ,ய�மா, 
மரகதவ�=! !ழ)தா1! என ெச1ேவ" எ% ைகைய :றி#* ெகா+0 
!ழ)ைதயிட� ஓ,னா�. 
 
    அ*க+ட கி��ண, "அ�மா, பய�படாேத. நா ஒேர ஓ$டமாக ஓ, ைவ#யைர 
இ$0 ெகா+0 வ�கிேற." எ% ஓ,னா. ேகாவி)தG� அவ பிேன 
ஓ,னா. 
 
    இ�வ�� ஒேர <Jசாக ஓ,, ைவ#ய� L$0  கதைவ# த$, "ைவ#ய� 
இ� கிறாரா?" எ% ேக$டா�க�. உ�ேளயி�)த ைவ#ய�ைடய மைனவி, 
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"பனிர+ேடகா� மணி !� &ற�ப$0 ெவளியி� வழ க�ேபா� ேபா1வி$டா�" 
எ% ெசானா�. 
 
    கி��ண, "அவ� யா�ைடய L$0 !� ேபாயி� கிறா� ெதாி?மா அ�மா?" 
எ% ேக$டா. 
 
    அ�ேபா* ஒ� சி% ெப+ேணா0 ேபசி ெகா+,�)த ைவ#ய�ைடய மைனவி, 
":த=� இனா� L$0 !� ேபாயி��பா� எப* ஸாியா1# ெதாியா*. இ�ப, 
வ)* ச�%ேநர� இ��பாயானா� என !# ெதாி)தம$,� ெசா�Fகிேற" 
எறா�. 
 
    இைத  ேக$ட*� உகி�JA�றிேம� உல ைக விE)த*ேபா� சிறி* ேநர� 
கா#தி�)தன�. அ�ெபாE* ேமேல ெசான சி% ெப+ணானவ� த�க� L$, 
அ+ைடயி� வசி !� ஓ� ஏைழ  ைக�ெப+ணி மகெளற அறி)தன�. அ)த� 
ெப+, ைவ#ய� ெப+டா$,ைய� பா�#*, "ஆனா� அ)த ேவைல என !  
கிைட !� எகிற எ+ண� இ�ைலயா? அ�மணி!" எறா�. 
 
    ைவ#ய� ெப+டா$,, "ஐேயா பாவ�, உைன� பா�#தா� பாிதாபமாக 
இ� கிற*. என ெச1ேவ? நீ ெசான*ேபா� ஸாியாக� பனிர+0 மணி ! 
வ)தி�)தா� அ)த ேவைல உன ேக கிைட#தி� !�. உன காக ெவ!>ர� 
பாிவாக� ேபசிேன. பனிர+ேடகா� வைரயிF� /ட�பா�#ேதா�. அ�ப,  
கா#தி� !�ேபா* இெனா� ெப+ வ)தா�. அவைள� ேபசி அ)த ேவைலயி� 
ைவ#*வி$ேடா�. ெசான* ெசானப,ேய அ)த)த ேவைள ! அ)த)த 
ேவைலையJ ெச1யாதவ�க� என ! ஸாி�ப0வதி�ைல. நீ அ)த ேவைள ! ஏ 
வரவி�ைல?" எறா�. 
 
    அ)த� ெப+ " அ�மா, நா :னதாகேவ வ)ேத.வ��ேபா* ராமசாமி 
:த=யா� L$,� மணி என ெவ% ேக$ேட. அ�கி�)த ஆ� க,யார� 
பா�#* "பதிெனாேறகா� ஆயி�%" எ% ெசானா. அத ேம�, நா 
ஸாியான ேவைள !� ேபாகலாெம%, :ன� பினமாக  ெகா-சேநர� 
உலாவி ெகா+,�)* வ)ேத. ஐேயா அைரமணி ேநர#* !ேம� ஆ1வி$ட 
ெத%�, கிைட கலான ேவைல அதனா� கிைட காம�ேபாயி�ேற எ%�, எ 
மன� *, கிற*. ஐேயா! எGைடய தா1 இைத  ேக$டா� கனவ�#த� 
அைடவாேள, என ெச1ேவ" எ% ேசாகி#தா�. 
 
    ைவ#ய� ெப+டா$,, "இ* உனா� வ)த த�பித:� அ�ல. ந�ல*, அ)த� 
பி�ைளக� கா#*  ெகா+,� கிறா�க�" எ% ெசா�= அG�பிவி$0 
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வ��ேபா*, கி��ண, "ஐேயா! ேகாவி)தா, உ ேபJைச  ெகௗ◌ாம� 
ேபாேனேன. நா ெச1த Cதினா� எ#தைன *ப�க� உ+டாகிறன பா�. 
இ#தைன கா�ய�க4� இ)த� பனிர+0 மணி ெகேற ஏ�ப$,� !மா!" எ% 
ெசா�=  ெகா+,�)தா. 
 
    ைவ#ய�ைடய மைனவி, <வ� நா�வ�ைடய ேப�கைளJ ெசா�=, 
அவ�க4ைடய L0க4 !� ேபா1 ைவ#யைர  க+0பி, !�ப, அைடயாள  
!றி�&கைளJ ெசா�=யG�பினா�. ஸேகாதராி�வ�� ஆலBய� ப+ணாம� 
அ�க�ேக அைல)* திாி)* ைவ#யைர  க+0 வ+,ைய நி%#தி, ஸ�கதிையJ 
ெசா�=, ைவ#யைர இ$0 ெகா+0 ேபானா�க�. ைவ#ய�� !ழ)ைதைய 
நா,பி,#*� பா�#* ெவளியி� வ)*, "ஐேயா பாவ�! சி% !ழ)ைத, மி-சி�ேபா1 
வி$ட*. இனி மGஷ�ரய#தன#தா� ஆவ* ஒ%� இ�ைல. ெக$ட !றிக� 
ெதாட�கிவி$டன, ேநா1 ! ம�)*; விதி ! ம�)ேத*" எ% ெசா�=� 
ேபா1வி$டா�. 
 
    அறிரெவ�லா� கி��ணG ! உற கேம இ�ைல. அவGைடய எ+ண� 
[#தியாயி�%. இர+ெடா�நா� ப�ளி /ட� ேபாக# தைட உ+டாயி�%. 
ெம1தா. அதனா� உ+டான ந�ட� எIவளD. க,யார� ,  ,  எற, !� 
பிரதிச�த:� அவGைடய இ�தய#ைத# *, கJ ெச1த*. அைத� 
ெபா% கமா$டாம� கதைவ# திற)*ெகா+0ேபா1, மரகதவ�= ப0#தி�)த 
அைறயி ெவளியி� ஒ� >ணிேம� சா�)*ெகா+0, அIவைறயி 
கதவிGைடய #வார�களி� ெதாி?� விள ெகாளிைய� பா�#* ெகா+,�)தா. 
 
    அவைன� பழி கிறதா1# ேதா%� க,யார)தவிர, அ)த L$,� 
ேவெறாறி ச�த:� அவG !  ேக$கவி�ைல. அத ச�தமான*, 
ஸ�ேவAவரதவிர ேவெறவ�ைடய க+ேணா க:� ெச�லாத ஸமய#தி�, தா 
அ)த  க,யார#தி !+ைட நி%#தின ெச1திைய அ)த  க,யார� எ�லா�� 
அறிய உர கJ ெசா�வ*ேபா� ேதாறி�%. இ�ப,# த தக�பைன 
ேமாச�ப+ண# தைல�ப$ட இ#தைனேப� ! இ#தைன இைட-ச�கைள 
உ+டா கினா. 
 
    "இ)த அைறயி� எ�லா�� நிச�தமாயி� கிறா�கேள. ஒ�ேவைள !ழ)ைத 
>�!கிறேதா" எ% பாவி� !ழ�ேபால மன)த0மாறி, அ)த அைறயி கதைவ� 
பா�#த வ+ணமாக நி%ெகா+,ர)தா. மணி?� அ,#* அட�கிவி$ட*. ஒர 
ச�த:� இ�ைல; எ�!� சி�ெலறி�)த*. ெகா-சேநர#தி� கதைவ# 
திற)*ெகா+0 தக�பனா� ெவளியி�வ)தா�. 
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    உடேன கி��ண, ெம�ெலன எதிாி� ெச%, "நாயனா! த�ைக ! உட�& 
எ�ப, யி� கிற*?" எ% ேக$டா. தக�பனா� "உட�& ஸாியாயி� கிற*. அவ� 
இ�கி�ைல. ஸாியா1� பனிர+0 மணி க� பரேலாக �ரா�தியானா�" எ% 
ெசானா�. 
 
    கி��ண, ஒ� Wணேநர� நிதானி#தா. "ஐேயா; நாயனா! ஐேயா, நாேன 
அவ4 !J ச#ராதியாக இ�)ேத; நாேன அவைள  ெகாேற" எ% 
வி�மியE*, நட)த யாவ�ைற?� ெசா�=னா. 
 
    அவGைடய * க� பா� க� பா� க� பாிதாபமாக இ�)த*. த�களாலானம$0�, 
ெப�ேறா� இ�வ�� அவைன# ேத�றினா�க�. அ)த# * க� அவG !  
ெகா-ச#தி� ெதளியவி�ைல.பனிர+0 அ, கிறைத  ேக$!�ேபாெத�லா� 
அவG ! ப ெக% வயி% ப�றி ெயாி?�. 
 
    ----------------- 
 

6666. . . . ஆஷாட�திஆஷாட�திஆஷாட�திஆஷாட�தி    
 
                IIII    
 
    ெசைனயி� ெஜனர� ஹாBபிட==�)* வ+ணார� ேப$ைட !� ேபா!� 
த�கசாைல Lதி?� கட�கைரயி=�)* ஆைனெகDனி !� ேபா!� 
ெகா#தவா�சாவ, Lதி?� கல கிற நா�ச)தியி� உ�ள அ,ப$ட பி�ைளயா� 
ேகாயிF !  கிழ ேக கா� ப�லா�  >ர#தி� ஒ� சிறிய ச)* உ+0. அ)தJ ச)* 
ேகா:$, வ�#தக�க� வசி�ப*. ச)தி கீழ+ைட வாைடயி� வடேகா, L0 
ஒ%+0: அ* ர�ைகயெச$,யா� எG� ஜவளிவ�#தக�ைடய பி*ரா�ஜித�. 
L$, வாயி� வட ! ேநா கிய*. அ)த மா,L$, ப, க$0, ெத�நைடைய 
ய0#த சர காாி� ேத கமர#தா� அைம#தி� !�. ேமமா,யி� இ�பத, 
நீள:�ள ஒ�/ட:� /ட#தி வட கிF� ெத�கிF� பனிர+ட, நீள:�ள 
ஒIேவாரைற?� உ+0. கீ; க$, ேம�&ற#தி� :ப க� &�வாதி 
விசாலமாகD� A#தமாகD� இ� !�. 
    அத�க�பா� ெவ)நீர0�&�ள ஒ� Bநான அைற?�, கைடசியி� சைமயலைற?� 
இ� !�. சைமயலைறயி கிழ கி� உ�ள* உ கிராணவைற. :னைற 
ெச$,யா�ைடய வரD ெசலD கண !க� எE*� ஆbB. :னைற !� 
உ கிராண#* !� இைடயி� உ�ள /ட� தி�வாதான#* ! உாிய இட�: 
ததியாராதன#* ! உாிய இட:� அ*ேவ. அ* எ�ேபா*� திைரயி$,� !�. 
 



 69

    ர�ைகய ெச$,யா�ைடய கண !கெள�லா� ெதF�! =பியி� எEதியி� !�. 
அவ�ைடய கண க�பி�ைளக� இ� Pஷி� வ�தக#* !ாிய சில வா�#ைதகைள 
அறி)* ெகா�வதான அIவளD பயி�சிேய உ�ளவ�க�. ெச$,யா� யாெதா� 
பாீைWயிF� ேதறாதவராயிG�, விவகார�கைள நட#*வத�! ேவ+,ய அளD 
இ� P� பயி�சி?�, எ0#த &#தக#ைத� ப,#தறிய /,ய ெதF�! வி�ப#தி?�, 
பகவ#காலேWப� ேக$டறித�!ாிய தமி;� பழ க:� உ�ளவ�. 
    யாாிட#திF� இனியவா�#ைத ேபAவதிறி எ�ப,�ப$ட ஸ)த��ப#திF� 
க�ணகhரமான வா�#ைதைய� ேபAவ* அவாிட� கிைடயா*. அவ�ைடய 
நா !நயேம அவ�ைடய வ�#தக[#தி ! : யகாரண�. ெகா-சலாப� 
கிைட#தாF� ேபா*ெமறி��பவ ராைகயா�, "Iயாபார� #ேராஹசி)தன�" 
எகிற <*ைர அவ� க0 கா*. ஏைழகளிட#தி� இர க:� ெபா*ஜன 
நைமயி� நா$ட:� ெப�றி�)தேதா0 அவ� பகவ# ைக�க�ய�கைள?� பாகவத 
ைக�க�ய�கைள?� இயறம$,� ேலாபமிறிJ ெச1* வ�பவ�. இ#தைனேயா0 
Bேநஹ#* !� அவ� பா#ரமானவேர. 
 
    ஒ�நா� அவ� ெவளி ேவைலகைள� பா�#*  ெகா+0 தி��பி ஸூ�யாBதமன 
கால#தி� ேகாJ வி$,ற�கி, ேம� மா,யி� :னைறயி� உ0�&  கைள)*, 
/ட#தி� ைவ#தி�)த ெச�&ஜல� ெகா+0 :க� ைககா�கைள  கEவி ஈர#ைத 
ஒ�றிெய0#*வி$0, ம, தாி#* நா�கா=யி� உ$கா�)தா�. உடேன அவ�ைடய 
பி�ைள ெகா+0வ)த _ைய� ப�கினா�. அIவளவிேல ெபாிய கண க�பி�ைள 
:னி[ப� ஆபி[=�)* வ)த ஒ� க,த#ைத  ெகா+0 வ)* அ0#த 
ேமைஜயிேம� ைவ#*, அறளவி� ேவ% தபா� ஒ%� வரவி�ைலெய% 
ெசா�= ெகா+ேட கீ; க$,� ஆbஸு !� ேபா1வி$டா�. 
 
    :னி[ப� ஆb[=�)*வ)த க,த#ைத� பிாி#*� பா�#தா�. இர+டா:ைற 
<றா:ைற?� அ க,த#ைத நிதானமாக� ப,#*� பா�#தா�. /ட#தி� 
உலாவினா�: சர காாி� உலாவினா�. ச�%ேநர� நா�கா=யி� இ�)தா�. 
    மீ+0� எE)* உலாவினா�. பல வித#தி� சி)தி#தா�. ஒ� :,D !� 
வர /டாம� சா1D நா�கா=யி� சா1)* எ+ணமி$,�)தா�. ெபாிய க,யார� 
ட� ட� எ% ஏEமணி அ,#த*. எவேரா கா=� பாதரைWேயா0 ப, க$, 
மீ* எறிவ�கிற அரவ� ேக$ட*. "யா� அ*" எ% ெச$,யா� ேக$டா�. "ஏ 
ெச$,யாேர" எ% ஒ�வ� வ)தா�. 
    வ)தவைர உபசாி#* நா�கா=யி� உ$காரJ ெசா�=, ெபாிய 
கண க�பி�ைளைய அைழ#*, "ேந�% ந�:ைடய சர கைற ! வ)த சீ$, ேப�க� 
M�% காக :த=யா� ! �ர#ேயகமாகJ ேசரேவ+,யைதJ ேச�#*வி0" 
எறவடேன, கண க�பி�ைள தன* ேகா$, உ� ைபயி� ைவ#தி�)த 
ேநா$, க�ைறயி� இர+0 ப#* Zபா ேநா$0� ஓ� ஐ)* Zபா ேநா$0� 
எ0#*  ெகா0#* ஓரணாதைல ெயா$,ய ஒ� ரசீ* பார#தி� ெதாைகைய  
!றி#*  ைகெயE#* வா�கி ெகா+0 ேபா1வி$டா�. 
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    அ)த# ெதாைகைய வ)த :த=யா� தாளி$0 :,?� உ�ளைரJ ெசா காயி 
ைபயி� ேபா$0� ைபைய ஸ)த, ப+ணாம� ேதாவ#தியி உ�ேள ெச�கி 
ப#ர�ப0#தி  ெகா+ட பிற!, ெச$,யாைர� பா�#* "என ெச1தி? இய�ைகயாக 
உ�ள மகமல�Jசி இ% உ�களிட� ேதாறவி�ைல: மன#தி� ஏேதா சி)தா!ல� 
உ�றி��ப உ�க� :க� !றி#*  கா$0கிற*. ஊாி=�)* ஏதாவ* க,த� 
வ)தேதா? L$,� எ�லா�� ெஸௗ யமாக இ� கிறா�கேள" எ% ேக$ட அளவி�, 
ெச$,யா� "ேவ% விேசஷ� இ�ைல" எ% ெசா�=, :னி[ப� ஆbB க,த#ைத 
எ0#*  ெகா0#தா�. 
    :த=யா� த#தி# ெதா#தி அ)த  க,த#தி� க+0�ள : ய ஸ�கதிைய 
இனெத% ஒ�வா% ெதாி)* ெகா+0 அைத :ேபா� ேமைஜயிேம� 
ைவ#*வி$0, "கால தவைண நிர�ப இ� கிறத. நீ�க� லவேலச:� அைத�ய� 
அைடயேவ+டா. இர+0 <% நாளி� இத�!� பாிகார� ேதடலா�. 
ஸ)ேதாஷமா1 இ��க�" எ% ெசா�= எE)தா�. ெச$,யா� "எ மனேநா1 ! 
ம�)தா1� பகவாேன உ�கைள எனிட� அG�பினாேரா! ெச1வ* 
    இனெத% ேதாறாம� நி�ஜீவனா1 வி$ேட. உ�க� வா�#ைத என !  
!�%யிைர#த)த*. இனி உ�கைள ந�பியி� கிேற. பகவ# கடாW� 
எ�ப,யி� கிறேதா பா��ேபா�" எறா�. :த=யா� "பகவ# கடாW� 
�ரணமாயி� கிற*. நீ�க� ஒ%� கவைலயைடய ேவ+டா" எ% ெசா�= 
விைடெப�% ெகா+டா�. 
 
                IIIIIIII    
 
    ெகா#தவா� சாவ, Lதி?� ஆ ரா பா�கி ! ேம�கி� உ�ள ஆ�மினிய Lதி?� 
கல கிற இட#தி� ேம�பா� உ�ள ெபாிய க$டட� ஓ� இ� =� வ�#தகசாைல. 
வ�#தகசாைல  !ாியவ�க� ெசா)த#தி� க�ப�க� ைவ#*J சீைம ஸாமாகைள 
வ�வி#* ெமா#த ஒ�ப)தமாக வ�#தக� ெச1வேதா0, ெசைன ரா\ய#திF� 
[ெம$, A+ணா�&, Mi�ற�, வBதிர� ெந1த�, ேதா� பதனி0த� :தலான 
பலவித ெதாழி�சாைலகைள?� ைவ#* நட#தி அேனக ஏைழ ஜன�க4 ! 
ஜீவனமளி#*# தா�க4� ந�ல லாப� அைடகிறவ�க�. இ)த வ�#தகசாைலயி� 
ேம�ப, :த=யா� :த=� இர+0 வராக ச�பள#* ! எ0பி,யாளாக� பி�ைல 
ேசவக� ெச1தி�)தவ�, ேமலதிகாாிக4 !  /ைழ  !�பி0ேபா$0 அவ�க4ைடய 
தயவாேல ஜவளி ,பா�$ெம,� ஒ� ஸாதாரண தரகிாியாகி மாத� ப#* வராக 
ச�பள� ெப�%வ)தா�. ச�பளமறி, ேப� ஒ% ! வ�#தகாிட� கா�Zபா தர! 
�ர#ேயகமா1 வா�கி  ெகா�வதான மா<ைல# தாேன உ+டா கி ெகா+டா�. 
மாைலயி� L$0 !# தி��&�ேபா* அ)த)த வ�#தகாிட� உாிய மா<ைல� 
ெப�% ெகா+0 ேபாவா�. இதனா� ஸராஸாியி� அவ� ! மாதாமாத� 
இ�M�ைற�ப* ZபாD !  !ைறயாத வ�மான� தனியாக ஏ�ப$ட*. 
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    வ�#தகாிட#தி� இவ� கா$0� ஸாம�#திய#ைத  க+0 ெமJசி, வ�#தக 
சாைலயி :த� /$டாளி, இவைர ஒ�வ�ஷகால� தா Pவி� ேபா!�ேபா* 
தேனா0 அைழ#*�ேபா1J சீைமயி� பழ க�ப0#தி ைவ#தா�, இவ� ந�ல 
நிைலைம ! வர /0ெம% நிைன#*, இவைர அைழ#தா�. இவ� க�ப� 
யா#ைரயி அபாய#ைத ேநா கி அத�! இண�க வி�ைல. தரகிாி ேவைல கிைட#த 
பிற! ஒ�ைற மா$0� ெப$,வ+, ெயா% ைவ#* ெகா+0 வ�வ*� 
ேபாவ*மா யி�)தா�. இவ�ைடய வ�மான� தரேகா0 ேபாவதி�ைல. ேப�களி� 
ச�%� பEதான bBகைள விைல!ைற#* வா�கி அறி:கமானவ�க4 !  
கைடவிைல !  !ைறவாக வி�%வி0வா�. அதிக� பEதானைவகைள� 
பி�ைளக4 !� ெப+க4 !� உபேயாகி#* ெகா�வா�. அவ�ைடய 
L$,F�ள அ�கவBதிர�கைள வாிைச  கிரமமாக  க$,வ)தா� <% 
வ�ஷகால#திF� ஒ� A�ற :,D ெபறா*. மாதிாி#*+0 சீைலகைள 
அ�ேபாத�ேபா* ைத#* L$,� ெப+,�� பி�ைளக4� *�ப$,யாக 
உபேயாகி�ப�. L$0J ெசலெவ�லா� ச�பள# ெதாைக !� அட�கேவ+0�. 
ப+, ெசலD, ைவ#ய ெசலD :த=யனD� அத�!�ேள அட�கேவ+0�. 
இதனா� க)தசாமி :த=யாாிட� M% அயிரமாகி, ஆயிர� பலவாயிரமாக� பண� 
வள�)*வ)த*. யாராகிF� வ$, !  கட ேக$டா� அறி:கமானவ�களிட#தி� 
வா�கி# த�வதாக� ேபா !  கா$,, அ�ப, வா�கி# த�கிற தாW+ய#* காக 
அவரா� ெப%தலான இதர நைம ெகா-சேமயாயிG� அைத� ெபறாம� 
விடமா$டா�. 
 
    வ�#தக� சில� ைகயி=� கிற :த�பண� பல சர !களி� இைற)*கிட)தா�, 
அ�ப,�ப$ட ஸமய�களி� வ$, !� பண� வா�கி :தலாக ைவ#* லாப� 
ஸ�பாதி�ப* ஸஹஜ�. இவ� !# தர! ெகா0 கிற ேகா:$,க� இவாிடேம சில 
ஸமய�களி� ஆயிரமாயிரமாக  கட வா�!வ�. இIவித� ெகா0 கிற கட 
ப#திர�களி� ஒறாவ* :த=யா� ேபாி� இறி, எ�லா� <றாவ* L$,� 
உ�ள த�கேவF :த=யா� எபவ� ேபாிேல பதிDெச1தி� !�. சிேநகித� !# 
தனா� இயற உதவிையJ ெச1வ* த�கேவF :த=யாாிட� ெப�%வ)த 
உபகாரெம�லா� அவஸரகால�களி� வ$,யி�லாம� M% இ�M% கட 
வா�கி ெகா�வ*� எ�ேகயாகிF� ேபாகேவ+0மானா� அவ�ைடய வ+,யி� 
ெசலவி�லாம� ேபா1வ�வ* மாகிய அIவளேவ. 
 
    இ�பதினாயிர#* !  !ைறயாம� த�கேவF :த=யா�மீ* இைடவிடாம� 
கட ப#திர�க� ஏ�ப$,� !�. இவ� ந�ல ஸ#யவா எப* க)தசாமி 
:த=யா� ! உ%தி� ப$,�)த*. அத�கான ஆதார�கெள�லா� ஸமீப#திேல 
அேநக� உ+0. இவ�க4ைடய சிேநக� :�ற :�ற# த�கேவF :த=யாாிட� 
தாW+ய� !ைற)* ேலாப!ண� சிறிய சிறிய தசா�ச பினமாக வள�)*வ)த*. 
உட பிற)தவ�க4 ! ஏதாகிF� சீாி0வதானா�, க)தசாமி :த=யா�, "ஓ1! அதிக 
ஓ$ட� ஓடாேத; அட கி�பி,; இவ�கெள�லா� ந�:ைடய ைகயிF�ளைத  
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ெகா-ச� ெகா-சமா1 உறி)*ெகா+0 ேபாகிறவ�கேள யறி, நம ! இவ�களா� 
பி& ெகா-ச:� நைம கிைட !ெம% எ+ணேவ+டா" 
    எ% எJசாி ைகெச1*, ேக$டெதாைக !  !ைறவாகேவ கட ெகாட�பா�. 
த�கேவF :த=யா� ! :னேம அ�#த சாB#திர#தி� ெகா-ச� பயி�சி?+0. 
அதேம� க)தசாமி :த=யா�ைடய &#திமதிக� ச� கைர� ப)த=ேல ேதமாாி 
ெப1த*ேபா� இ� !�. அ�ேபாத�ேபா* நட கிற ஸாதாரண ஸ�பாஷண�களா� 
த�கேவF :த=யா� !J சா1காF�ள இட�க� இனைவ இனைவ ெயப* 
க)தசாமி :த=யா� ! நறாக# ெதாி?மாதலா�, ெச$,யா� L$,=�)* வ)த 
ம%நா� காைலயி�, த�கேவF :த=யா� கால கட கழி கJ ெச�F�ேபா* 
க)தசாமி:த=யா�� உடெறாட�)*, பல விஷய�கைள� ப�றி� ேபசி ெகா+0 
ேபாைகயி�, பல சிேநகித�க4ைடய ேWம�கைள விசாாி#தா�. விசாாி !�ேபா* 
இைடயிேல "ஓ1, ர#தினெச$,யா� எ�ப,யி� கிறா�?" எ% ேக$டா�, "அவ� 
:ேன ெவ%ைமயான ேலககரா1 இ�)தவ�, இ�ெபாE* :னி[ப� 
�ெர[ெட, தயா பW#தா� ெஜனர� ,பா�$ெம, மாேனஜராக 
இ� கிறா�. 
    மாதJ ச�பள� M�ைற�ப*. &#ரபா ய#* !� !ைறவி�ைல" எ% த�கேவF 
:த=யா� உைர#தா�. அைத ேக$0  க)தசாமி :த=யா� "அ�ப,யா, நிர�ப 
ஸ)ேதாஷ�. எGைடய ஸ)ேதக� நிவ�#தியாயி�%. எ எ+ண� ப= ! 
ெமேற உ%தி ஏ�ப0கிற*" எறா�. அதேம� த�கேவF :த=யா� "என 
ஸ�கதி, என ஸ�கதி? அவரா� உன காக ேவ+,ய நைம என இ� கிற> 
நா� இ��ப* :னி[ப� அ#ைத  கட)த ைசதாேப$ைட தாeகா வ�லேவா! 
அவ�ைடய ஞாபக� வரேவ+,ய காரண� என? உ#ேயாக ஸ�ப)தமாக 
உன காவ* உGைடய ேகா:$, சிேநகித�களி� எவ� காவ* &திய வாி 
ஏதாவ* ஏ�ப$டதா? என ஸ�கதி?" எ% ேக$டா�. 
    க)தசாமி:த=யா� "நா ப#*வராக ஸ�பாதி�பவ. என !� &திய வாி 
என இ� கிற*? என !# ெதாி)த ேகா:$,கெள�லா� பல#த 
வியாபாாிகளாயி� க, அவ�க4 ! ஏ�பட /,ய வாி :தலான விஷய�க� எ 
கா*வைரயி� ஏ எ$ட�ேபாகிறன? ெந�%மாைலயி� ந�:ைடய ந+ப� 
ர�ைகய ெச$,யாைர  காK�ப, ேநாி$ட*" எறவளவி�, த�கேவF :த=யா� 
"ஓேஹா த+டF காக� ேபாயி�)தாேயா?" எ% பாிஹாஸமாக  ேக$டா�. 
 
    க)தசாமி :த=யா� நைக#*  ெகா+ேட "ஒ� கா�யமாக� ேபாயி�)ேத. 
ெச$,யா� :க !றி�பா� அவ� ! ஏேதா மன கவைல உ+டாயி��பதாக# 
ெதாி)*ெகா+0, அவைர அத காரண� எனெவ% உசாவிேன. அவ� 
:னி[ப� ஆb[=�)* வ)* ேமைஜயிேம� கிட)த ஒ� க,த#ைத எ0#*  
கா$,னா�." எறவளவி�, த�கேவF:த=யா� "அ)த  க,த#தி� மன கவைல 
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யைடவத�கான விஷய� என? எ% ேக$டா�. அத�! விைடயாக  க)தசாமி 
:த=யா� பிவ�மா% விாி#*ைர#தா�. 
 
    ெகா#தவா� சாவ,யி கிழ கிF� ேம�கிF� சிறி* >ர� வைரயி� Lதி 
விசாலமாக இ�லாைமயா�, க$ைட வ+,க� ஒேறாெடா% :$, ெகா�வ*�, 
அவஸரமாக� ேபாகேவ+,ய உ#ேயாகBத�க4ைடய !திைர வ+,க� 
தைட�ப$0 ஆலBயமைடவ*�, !திைரக� மிர+ட ஆப#* ேநாி0வ*மாக 
இ��பதா�, Lதிைய விசாலமா க  க�தி :னி[ப� ஸைபயா� "Lதியி 
இ�&ற#திF:�ள L0களி� :பி*�கலாக உ�ளைவகைள ேவ+,ய அளD 
மதி�பி$ட வா�கி அIவளவாக இ,#ெத0#* விடேவ+0�; மதி�பி$ட 
ெதாைகைய� ெப�% ெகா+ட L$0  !ாியவ�க� த�க� L0கைள 
ஒE�!ப0#தி  ெகா�வ" ெத% தீ�மான� ப+ணி, அ)த# தீ�மான#ைத 
நிைறேவ�%�ப, �ெர[ெட0 ! ஸ�வாதிகார:� ெகா0#*வி$டன�. இ)த 
ஸ�கதிைய� ப�றிய தா கீ*, ேம�கி� அ,ப$ட பி�ைளயா� ேகாயி� வைரயிF� 
கிழ கி� பைழய மா� ெக$ (இ�ெபாE* ேலா B ேவ� எ% வழ�! மிட�) 
வைரயிF� எ�லா L$0 கார�க4 !� ம+, கார�க4 !� ஒIெவா� 
பிரதியG�பிவி$L, �ெர[ெட$ அ)த)த அளவிப, மதி�& ஜாபிதா தயா� 
ெச1?�ப, இர+0 :னி[ப� ஓவ�Xய�கைள நியமி#தா�. இ�ெபாE*தா 
அ)த ஓவ�Xய�க� அளெவ0#* வ�கிறன�. இைத�ப�றிய தா கீேத ர�ைகய 
ெச$,யா� என !  கா+பி#த*. ெச$,யா�ைடய L$,�!  கிழ கி� சில 
L0க� உ�ளட�கியி� கிற அளவாக இ,#தாF�, ெச$,யா� L$, 
:ப க#தி� உ�ள ஆbB அைற?� அதமீ*�ள மா,யைற?� 
ேம�&ற#திF�ள &�வாதி?� பாி�காரமா1� ேபா1வி0�. L0 அதிக நீள 
மி�லாைமயா�, இ�ேபா* ஸ�ஸார கா�ய�க4 ! ஒரவித#தி� ேபா*மான L0, 
இ,#த பிற! எIவித#திF� அவ�ைடய வாஸ#* க ேயா யமாகா*. 
வ�#தக�க4 ! வசதியான ேவறிட� அ)த� ப க#தி� எளிதி� கிைட காேத. 
அதனா�தா ெச$,யா� அைத�யமைட)* ஏ !�றி� கிறா�. நா ெகா-ச� 
ைத�ய� ெசா�=வ)ேத. 
 
    த�கேவF :த=யா�. -ஆமா�. நாFேப� !�ள* ெச$,யா� !�. 
ம�றவ�க4� இத�! ஈ0ப$0#தாேன தீரேவ+0�. இத�! எவ�தா என 
பாிகார� ெச1வ* இயF�? நீ அவ� ! எIவித#தி� ைத�ய� ெகா0#* வ)தா1? 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- நா உைன�ப�றி?� யாெதா� �ரBதாப:� 
ெச1யவி�ைல. உGைடய ஒ�சாைல மாணா கரான ெச$,யாரா� /0மானா� 
இத�!� பாிகார� ேதட :,?� எபைத மனதி� ைவ#* ெகா+0 ைத�ய� 
ெகா0#தேத தவிர ேவறி�ைல. 
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    த�கேவF :த=யா�.- ஸாி. உன ! ஏதாவ* ேயாசைன ேதா%கிறதா? நா� 
ெசற வ�ஷ� ெச$,யா� L$,� ஒர விேசஷ#* !� ேபாயி�)தேபா*, நா 
ேபJA� பரா கி� L$ைட?� L0 இ� கிற இட#ைத?� ஒ�சிறி*� கவனி க  
காரணமி�லாம� ேபா1வி$ட*. நீ அ, க, அவ� L$0 !� ேபாவதனா� உன ! 
ஏதாவ* பாிகார� ேதா%கிறதா? 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- நீ ேக$ட பிற! இைத�ப�றிJ சி)தி ைகயி� ஒ� பாிகார� 
எ மன#தி� ேதா%கிற*. 
 
    த�கேவF :த=யா�.- ேநரமாகிற*. அைத விள கமாகD� A� கமாகD� 
ெசா�= ெகா+0 வா. 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- :தலாவ* ெச$,யா� L$0 ெகதிாி� Lதி அதிக� 
அகல !ைறD இ�ைல. ெச$,யா� L$0 !  கிழ கி� உ�ள ப#*� பனிர+0 
L0க� ஏெழ$ட, உ�ளட�கிேய யி� கிறன. ெச$,யா� L0தா :னி[ப� 
அதிகாாிக� எ0#தி� கிற அளவி கைடசி ெய�ைல. 
 
    த�கேவF :த=யா�.- ஸாி, நீ எ0#* கா$,ய ஷர#*க� ேபா*மானைவ. 
ஒ�ைக ெந$,�பா� கலா�. இG� காலதவைண எIவளD இ� கிற*? 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- ஒ�மாத#* ! அதிக� இ� கிற*. மதி�& ஜாபிதாேவ 
இத�!� தயாராகமா$டா*. 
 
    த�கேவF :த=யா�.- ெம1தா, ஆனாF� இ�ப,�ப$ட விஷய�களி� 
தாமஸ� ெச1வ* /$*. சில நா� கழி#*� ேபானா� "எ�லா� உ#தரவா1 
வி$ட*. இனி எ�களா� ஆவ* ஒ% மி�ைல" ெய% கீ; உ#ேயாகBத�க� 
ைகைய விாி#*வி0வ* ஸஹஜ�. ர#தினெச$,யா� இ�ெபாE* ேவ�ேபாியி� 
< கா#தா� ேகாயி� ெத�D  க�கி� ெசா)தL0 வா�கி ெகா+0 அதி� 
!,யி� கிறா�. மாைல ேவைளயி� உன !# த+ட� ேவைல ஸாியாக இ� !�. 
காைலயி� நா ேபாஜன� ப+ணி ெகா+0 அவைர� பா�#* வி$0 அ�பா� 
ஆbB ேவைள ! ஸாியாக� ேபாவ* க�ட�. ேமF� காைலயி� நா ேபாகிற 
ஸமய� அவ�� &ற�ப0கிற ஸமயமாக இ� !�. ஸாவகாசமாக� ேபச ேநர� 
இ� கா*. உ வ+, ! எ�ேபா* ஒழிD கிைட !�? நா ஆb[=�)* 
மாைலயி� ஐ)தைர மணி !� &ற�ப$டா�, ேவ�ேபாி !� ேபா1J ெச$,யாேரா0 
கல)*ேபசி L0வ)* ேசர இரD ஒப* மணியா!�. இ% &த 
கிழைமயாைகயா� இ% மாைலேய இ)த விவகார#* !ாிய கால�. ஆைகயா� 
வ+, காரG !# தி$ட�ப+ணி மாைல ஐ)* மணி ேக வ+,ைய 
எ�களாbஸு ! அG�பிவி0. 
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    க)தசாமி :த=யா�.- ஆஹா அ�ப,ேய ெச1கிேற; இ% மாைலயி� நா 
ெரயி� வ+,ேயறி L0வ)* ேச�கிேற. இ)த�ரகார� :,D ெச1*ெகா+0 
அவரவ� உ+00#* ஆbஸு !� ேபா1வி$டன�. 
 
    த�கேவF :த=யா� ர#தினெச$,யாாிட� ேபசிவ)த விஷய�கைள அறிரேவ 
அறி)*ெகா+0 ம%நா� மாைலயி� க)தசாமி :த=யா� ஆb[=�)* ர�ைகய 
ெச$,யா� L$0 ! ேநராக� ேபானா�.அ�ேபா* ேமமா,யி� வ�#தக 
ஸ�ப)தமான சிலக,த�க4 ! இன இன விதமாக விைடெயE*வெத% 
த�:ைடய கண க� பி�ைள !# தி$ட� ெச1தி�)த ெச$,யா�, 
கண க�பி�ைளைய  கீேழ அG�பிவி$0, "வா��க� :த=யாேர, இ�ப, 
உ$கா��க�. ஆb[=�)* ேநரா1 வ)தீ�கேளா? நீ�க� வழ கமாக வ�கிற 
ேவைள ! ெந0ேநர� :னதாகேவ இ% வ)தைமயா�, என !  ெகா-ச� 
ைத�ய� உ+டாகிற*" எறா�. 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- பகவ#கடாW� ��ணமாக இ� கிறெத% :)ைதநாேள 
ெசா�= ெகா+ேடேன. ந�லமன:� எ+ண:� உ�ள உ�கள ! என ெக0தி 
வ��? ந�:ைடய சிேநகித� எ L$0 ! <றாவ* L$0 கார� 
    த�கேவF :த=யாைர நீ�க� அறிL�க� அ�லவா? 
 
    ெச$,யா�.- உ�க� L$0 ! வ)தேபாெத�லா� அவாி�லாம� 
வா�#ைதயா,யேத கிைடயா*. உ�களிட� வா�கிய கடென�லா� அவ�ேபாி� 
ப#திர� ெச1தி� க, அவைர நா அறிேவனா எ% ேக$பாேன? அவைர�ப�றி 
இ�ெபாE* �ரBதாபி#த காரண� என? 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- அவ� ! ஒ�சாைல மாணா கரான ேபாி வ!�ைபJ ேச�)த 
ெச$,யா� ஒ�வ� :னி[ப� ஆb[� �ெர[ெட0 ! ேவ+,யவரா1 ெபா* 
,பா�$ெம0 ! மாேனஜராயி� கிறா�. ேந�%மாைலயி�த�கேவF :த=யா� 
அவாிட� ேபா1வ)தா�. உ�க� கா�ய� �ரதி/லமாகாதப, இயறவைரயி� 
பல�க$, வ)தி� கிறா�.ெச$,யா�.- ஆமா�, இ* பலேபைர பாதி கிற விஷயமாக 
இ� ைகயி� நம ! மா#ர� அS/ல� எ�ப, உ+டா!�? நம ! அS/லமானா� 
அ* ெத1வாதீனெமேற எ+ணேவ+0�. எனேமா வரதராச�ெப�மாைள 
ந�பியி� கிேற. அவ�தா எ !0�ப#ைத ரWி கேவ+0�. 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- இனி நீ�க� எIவளD� இ)த விஷய#தி� Iயா!ல� 
ெகா�ளேவ+டா. ேவ% ேவைல ெகா-ச� இ� கிற*; அைத� பா�#* ெகா+0 
ேபாக ேவ+0�. ஆைகயா� நா ெசலD ெப�%  ெகா�4கிேற. ஏதாவ* 
விேசஷ ெச1தி ெதாிய வ)தா� உடேன வ)* உ�க4 !# 
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ெதாிவி கிேற.க)தசாமி :த=யா� அ�பா� இர+0 ெச$,மாாிட#தி� 
த+டேவ+,ய தரைக# த+, ெகா+0 L0ேபா1J ேச�)தா�. 
 
                IIIIIIIIIIII    
 
    ேலா B ேவாி=�)* அ,ப$ட பி�ைளயா� ேகாயி� வைரயி� அ�க�ேக 
Lதியி அகல#ைத?� L0களி� இ, க ேவ+,ய பாக�களி அளைவ?� 
கா$,ய ஒ� பட#ைத?�, க$, ெகா0 கேவ+,ய ந�ட�கைள விவாி#*  
கா$0� ஒ� மதி�& ஜாபிதாைவ?� தயா�ெச1*, அைவகைள ஓவ�Xய�க� 
�ெர[ெட, பா�ைவ ! அG�பினா�க�. 
    �ெர[ெட$ அைவகைள� பா�ைவயி$0  ைகநா$0 ெச1* மாேனஜாிட� 
அG�பினா�. மாேனஜ� அ* ஸ�ப)தமான தBதாேவஜுகைள ைவ#த ெகா+0 
ஊ றி� பா� ைகயி�, மதி�& ஜாபிதாவி� ஏ�ப$,� கிற ெதாைக ஸைபயா� 
:,D ெச1த ெதாைக ! எEபதினாயிர� அதிக�ப0தலா� அ)த அதிக�ப, 
ெதாைகைய நி�வகி�பத�!� ப+0 ேபாதாெத%�, அ,ப$ட பி�ைளயா� 
ேகாயிF ! இ�பா� காேலயைர கா� ப�லா�  வைரயி� Lதி ேபா*மான 
விசால!�ளேத ெய%� �ெர[ெடட ! எ0#*  கா$,னா�. �ெர[ெட$ 
எ�லாவ�ைற?� ஆேலாசி#*, அ,ப$ட பி�ைளயா� ேகாவி==�)* 
காேலயைர கா� ப�லா�  >ர#* ! இ�பா� ெதாட�கி ேவைலைய 
நட#*வெத% ஓவ�Xய�க4 !# தா கீ* ெச1தா�. இதனா� ர�ைகய 
ெச$,யா�ைடய L0மா#திரேமயறி ேவ% இர+0 <% வ�#தக�க4ைடய 
L0க4� இ)த ஆப#தினி% வி0தைலயாயின. ர#தினிச$,யா�� த�கேவF 
:த=யா� நா,வ)த விவகார� அG/லமாகி வி$டெத% அவ� ! 
ரஹBயமாகD� !றி�பாகD� ஒர க,த� எEதினா�.தின� ஒ� :ைறயாவ* 
த�கேவF :த=யாாிட� ேபா1� ெபாE*ேபா காக� பல விஷய�கைள� 
ேபசிவ�� க)தசாமி :த=யா� ! இ)த ரஹBய ஸ�கதி ெதாி)த அ% மாைலேய 
அவ� ெச$,யாாிட�ேபா1 அைத ரஹBயமாக# ெதாிவி#தா�. ெச$,யா� த�:ைடய 
L0 �ரமாதமான ஆப#தி=�)* த�பினத�காக அைட)தமகி;Jசி ! அளவி�ைல. 
    ெபாிய ேதா$ட:� ப�களாD� த�மைனவி !J சீதனமாக  கிைட#தி�)தாF� 
அவ� ! அIவளD மகி;Jசி உ+டாகா*. ச�% ேநர� ேவ, ைகயாக� 
ேபசியி�)* "இ�ப,�ப$ட மேஹாபகார� ப+ணின ந�:ைடய சிேநகித� ! நா 
என ைக�மா% ெச1ய�ேபாகிேற" எறா�. க)தசாமி :த=யா� " அவ� 
அIவித� ைக�மா% க�தி ஒ�நைம ெச1பவர�ல�. அவ� ஒ�ேபா !" எறா�. 
"இ�)தாF� எமன� எைன# ெதாைள !ேம. நா என ெச1ேவ" எ% 
ெசா�=, ெச$,யா� க)தசாமி :த=யா�ைடய ெசவியி� சிலவா�#ைதகைள 
அதிரஹBயமாக உைர#*, "இனி எ வி��ப#ைத நிைறேவ�%வ* 
    உ�:ைடய ெபா%�&. எJசாி ைகயாக விசாாி#*  ெகா+ ,� கேவ+0�." 
எ% வ�&%#தினா�. க)தசாமி :த=யா� "ந�ல*, அ�ப,ேய ஆக$0�" 
எ%/றி விைடெப�% L$0 !# தி��பினா�. 
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    உடேன க)தசாமி :த=யா� த�கேவF :த=யாாிட� ேபா1 "ர�ைகய 
ெச$,யா� ! உ+டான மகி;Jசி ! அளவி�ைல. 
    ஓ1, உைன அவ� மேஹாபகாாியாக  ெகா+டா,னா�. அவரைட)த 
மகி;Jசிைய ேநாி� க+டா�, நீ அவ� ெபா�$டாக எ0#* ெகா+ட சிரம� 
சிரமமாக# ேதாறா*. உன !  கனகாபிேஷக� ெச1தாF� தீரா ெத% அவ� 
மன� அIவளD உ�கிவி$ட*. ந�ல உ#தமராைகயா� எ நிமி#தமாக நீ 
அவ� !J ெச1த உபகார� என ! அதிக ஸ)ேதாஷ#ைத# த�கிற*" எ% பல 
உபசாரவா�#ைதக� ெசா�=� ேபா1வி$டா�. 
 
    தரகிாி ேவைல கிைட#தDடேன க)தசாமி :த=யா� த� த�பிேயா0 பாாிக#*� 
ப+ணி  ெகா+டா�. அவ� ! :ைற�ேபறாக இர+0 அ+பி�ைளக4� 
இர+0 ெப+ பி�ைளக4� உ+0. கைத நிக;)த கால#தி� இவ�ைடய 
<றாவ* இள� பி�ைள?� நாகாவ* இள� ெப+K� அதிபா�யமானவ�க�. 
:பி பா#திய மி�லாத ஒ� பி�ைள ! இர+டா� ேபறான ெப+ைண  
ெகா0#*, <#த !மாரG ! அ)த மா�பி�ைளயி த�ைகைய  ெகா+டா�. 
தGைடய த�பிமாாி� ஒ�வ� !  க)தசாமி :த=யா�ைடய ெப+ைண  
ெகா�ளேவ+0ெமகிற உ�ெள+ண� த�கேவF :த=யா� ! 
உ+டாயி��பைத  !றி�பா� அறி)த�, அ)த எ+ண� :�%வத�! :ேன 
க)தசாமி :த=யா� <#த ெப+ணி விவாஹ#ைத# த�கேவF :த=யா�ைடய 
உதவிைய ெகா+ேட :,#*வி$டா�. த�கேவF :த=யா� பாடசாைலயி� 
க�விக�!� ேபா* ப,�பத�ெக% ஓரைற க, /= க ைவ#தி�)த L$0 கார� 
ஆ+தி  கி�லாதவ ராைகயா�, அவ�ைடய வா ! ஸகாய#தா� அ)த  க�யாண� 
எளிதி� :,)த*. ச�ப)திக� அதிக� பண:ைடயவ�களாயின� 
�ஷணZபமாகவாவ* L0வாயி� Zபமாகவாவ* அதிக ெசலவி�லாமேல 
உபாயமாக  க�யாண#ைத :,#*வி$டன�. 
 
    த�கேவF :த=யா� !� பல த�பிமா�க4� த�ைகமா�க4� உ+0. 
த�பிமா�கைள� ப,�பி கவ� த�ைகமா�கைள  க�யாண-ெச1* ெகா0 கD� 
அ, க, ெசலDக� ேநாி$0 வ)தைமயா� அவ� கட படாம� கால�கழி#தேத 
அதிசய�. �ராவிெட$ ப+,� ேச�மான மாகியி�)த பணமறி அவாிட� 
ைகயி��பாக ஒ%மி�ைல. த�பிமா� த�ைகமா� ேபாக, இவ�ம$,� ஐ)தா% 
பி�ைள?� ெப+K� ெப�றவராைகயா�, யாெதா� ெஸௗக�யமமிறி 
ஸாதாரணமான உைட? :+,?மாகேவ கால� கழி#*வ)தா�. வரD க மி-சின 
ெசலD ெச1வ* எ�ெபாE*� இ�லாைமயா� ெகௗரவமாகேவ ஜீவன� 
ப+ணிவ)தா�. ெகா-ச� நில�பல� ஏ�ப0#தி ெகா�ள எ+ணமி�)தாF�, அைத 
நிைறேவ�ற யாெதா� வழி?� ேதாறாமேல, ச�பள� உய��ேபா* பா�#*  
ெகா�ளலாெம% நிைன#தி�)தா�. 
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    வியாச�பா, ேயாியி ஸமீப#தி� ஒேர ச*ரமான ஒ� நில� ஏற !ைறய� 
பதிென$0 ஏக� விBதீரண :�ள*. அத ப#*வ�ஷகால� ெசைன ெரயி�ேவ 
க�பனியா� வச#தி=�)த*. க$டட�க� க$0வத�! ேவ+,ய க�Cைள 
ேவைலகெள�லா� நிைறேவறிய பி சிலகால� ேக�வி :ைறயி�லாம� 
நாகதாளி&த�க� C;)* ேவல�காடாகி ஸமீப#திF�ளவ�க� கால கட 
கழி�பத�! வசதியாக இ�)த*. 
 
    ெபாிய உ#திேயாக� ப+ணி உபகாரJ ச�பள� ெப�றி�)த ெபாிய மனித� ஒ�வ�, 
:ேன அ)த ேவல�கா$ைட  க#தைகயாக எ0#* ேவலமர�கைள ெவ$,  
க$ைட ெதா$,  கார�க4 ! வி�%� பணமா கி  ெகா+டா�. !#தைக !� 
ேவைலயா�க4 !� காவலா�க4 !� ெசலவான* ேபாக மீதி பண#ைத  
ெகா+ேட அ)தJ ச*ர#ைத ஏல#திெல0 க வி��பி, ெட�?$, கெல $ட�ைடய 
உதவியா� நில#ைத ஏல#* !  ெகா+டவ)தா�. அ0#த ! ராம�களி� தம !� 
ேபா$,யாக அதிகெதாைக ெகா0#* ஏல#தி� எவ� எ0 க�ேபாகிறா� எ% 
ேக$0  ெகா+,� ைகயி�, ஏல விள�பர� �ர[#தமா** தின� கால கட 
கழி கிற இடமாைகயா� இ)த நிலைம ேம� ெந0நாளாக# த�கேவF :த=யா� ! 
ேந�ைம உ+0. அ* க)தசாமி :த=யா� அறியாத த�ல. 
 
    இ)த நில� ஏல#* ! வ�ெம% :னேர !ற**லறி)தி�)த த�கேவF 
:த=யா�, ெவளிOாி� *ைர#தன ைவ#யராக இ�)த த�மைடய <#த 
ைம#*ன� காவ* ெதாிவி#* அ)த நில#ைத அவ� ெப%�ப, 
ெச1யேவ+0ெம% ேயாசி#*, அவ� ! அவசரமான க,தெமா% எEதினா�. 
அவ� எIவளவானாF� பிவா�க ேவ+டாெம% அவசர#த)தி அG�பினா�. 
இர+டா� ேப� !# ெதாியாம� அைத வா�கி# த�கேவF :த=யா� ேஜபியி� 
ைவ#* ெகா+டா�. 
    
                IVIVIVIV    
 
    ஏலவிள�பர#ைத� பா�#தDடேன க)தசாமி :த=யா� த�கேவF :த=யாைர# 
ேத, ெகா+0ேபா1 விள�பர#ைத  கா$,, "ஓ1, ஓ1, நில� பல� ேதடேவ+0 
ெமகிற எ+ண� உன !J சிலகாலமாக உ+ட�லவா? அ)த ேவல�கா$,ேம� 
உன ! ேநா க :+ெடபைத?� நா !றி�பினா� அறி)தி� கிேற. இ* ந�ல 
ஸமய�. அ)த ேவல�கா0 :ேன ஊரா� வச#தி=�)தேபா* ெந� மிக நறா1 
விைள)தி�)த நெச1ெய% கிழ�க� ெசா�ல  ேக$,� கிேற. இ* உன !# 
ெதாியாத விஷயமா? என ெசா�Fகிறா1?" எ% ேக$டா�. 
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    த�கேவF :த=யா�.- ெம1தா. ேந�ேற இைத�ப�றி� &ைரச� வ)த*. அ)த� 
ெபாிய மனித உ�4 !�ேள ெபாிய ைககைள� பி,#* அS/ல�ப0#தி 
ைவ#தி� கிறாேன. ந�மா� என ஆ!�? 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- சி�லைர ேதவைதகைள� பி,#*� �ைஜேபா$டா� 
எIவிதமான கா�ய:� எளிதி� :,?�. பி�கெல ட� அவGைடய ேசவக 
கண க�பி�ைள :தலானவ�க4 ! ஒIெவா� Bவ�ன&�ப� ஸம��பி#** 
ந�:ைடய எ+ண� ப= கிற* பா�. 
 
    த�கேவF :த=யா�.- அ*D� உ+ைமதா. உைன ந�பாம� எனிட� 
ைகயி��& என இ� கிற*? இ)த வார#* !  ைகயி� ெரா க#ெதாைக 
ேவ+0ேம. கட வா�க ேநர:� இ�ைல. கிைட#தாF� சீ ர#தி� அைத# தீ� க 
வழி?� இ�ைல. :டவ ெகா�&#ேதG ! ஆைச� ப0தலான அIவளேவ நா 
ெகா�4� ஆைச. 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- பண#ைத� ப�றி உன ேக கவைல? ெரா க#ெதாைகைய 
நி�வாகி க நா கா#*  ெகா+,� கிேற. ஏல#தி� நம ! அS/லமானா� 
தர#* ேக�றப, ப�பாதியாக நில#ைத� ப�கி$0  ெகா�ளலா� எப* எ 
உ#ேதச�. உன !  கிைட#தேபா* உாிய ெதாைகைய  ெகா0. அைத�ப�றி 
ஒ%� ேயாசி கேவ+டா�. நா :னிறா� ேபா$, மி!�. என ! ஸமய#தி� 
மன ெமா�பாம� வி$0வி0ேவ. இைற ! PD ெகா0 !�ப, உ�க� 
மாேனஜ� !  க,த� எEதிவி0. ஏல ஸ�ப)தமான ஆஸாமிக� ேவைள ! 
:னதாகேவ வ)* வி0வா�க�. இ)த ஸமய� நா�பைத�ப* !� பி 
வா�க /டா*. உடேன ேபா1 ெட�?$, கெல $டராb[� உ#ேயாகமாயி� கிற 
கண க�பி�ைள ந� L$0  க�கி=��பவைர  க+0 ஓ� உைறயி� 
ஒ�ேநா$ைட� ேபா$0 அவ� ைகயி� ஸம��பி#* வி0. ம�றJ சி�லைர 
ேதவைதக4 ! அவசியமானைத?� அவ� <லமாகேவ ேச�#* வி0. நா ஆb[� 
<% மணி ேக PD ெப�%  ெகா+0, ேவ, ைக பா� க வ�பவேபா� 
ெரா க#ேதா0 வ)தி� கிேற. நீ :னி% ஒ�ைக பா� கேவ+0�. 
 
    த�கேவF :த=யா�.- PD க,த� எEதி நி�ப* :னதாகேவ ஸ)ேதக#*  
கிட:+டா !�. நாலைர மணி !#தாேன ஏல� ஆர�ப மாக�ேபாகிற*. 
ஆb[ !�ேபா1 <% மணி வ+,யி� வ)* உ0�& கைள)* தாஹசா)தி 
ெச1*ெகா+0 நாFமணி ! நில#த+ைட ேபாகிேற.த�கேவF :த=யா� தம* 
ைம#*ன� ெகா0#த த)திைய அ,ேயா0 மற)ேத வி$டா�. 
 
    நில#ைத ஏல#* !  ெகா+0வ�வத�கான வழிகைளெய�லா) ேத,ய ெபாிய 
மனித� அ)த நில#த+ைட ஏல� ேபா0கிற கால#தி� வரவி�ைல. 
அ க�ப க#திF�ள ேகவலமான !,யானவ�கேளா0� உ#ேயாகBத�கேளா0� 
ஸாிவாிைசயாக நி% ேபா$, ேபா0வ* த�:ைடய அ)தB* !  !ைறெவ% 
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ெகா+0, த�:ைடய சி�ற�ப பி�ைளயாகிய ச ரபாணி :த=யாைர 
அG�பினா�. அவ� மாத� இ�ப* Zபா ச�பள� வா�கி ஒ� ஸாதாரணமான 
உ#ேயாக#தி� அம�)தி�)தவ�. தைமயனான ெபாியமனித� !  காாியBதராக� 
பலL$0  கா�ய�கைள நட#தி வ�பவராயின�, அவ� ைத�ய� ேபாதாதவ�. மஹா 
ம)த:� ேகாைழ# தன:� உ�ளவ�. 
 
    ஊரா� M%ேப� வைரயி� வ)*/,யி�)தா�க�. ஸாியாக நாலைரமணி ! வ)* 
ஏல�/%கிறவ� த�:ைடய ேவைலைய ஆர�பி#தா�. ஏல விள�பர#ைத� 
ப, கJெச1*, இ)த நில� ஐ)M% Zபா எ% ஆர�ப-ெச1தா�. 
    ச ரபாணி :த=யா� அ%M% எறா�. !,யானவ�களி� ஒ�வ� 
அ%M�றி�ப#ைத)* எறா�. ெரயி�ேவ ேவைல  /ட#தி� /=ேவைல 
ெச1பவ ஒ�வ அ%M�ைற�ப* எறா. ெரயி�ேவ ேவைல /ட#ைதJ 
ேச�)த ஆb[� இ�ப#ைத)* Zபா ச�பள காரனாகிய ேலகக ஒ�வ 
அ%M�ெற+ப* எறா. ெவ�றிைல#ேதா$ட கார�களி� ஒ�வ எEM% 
எறா. ஊ� மிராAதாராி� ஒ�வ� எ+j% எ% ேபா$, ! வ)தா�. 
எ+j% எ+j% எற /வி ெகா+,� ைகயி�, அ0#த  ராம#தி� 
ப�!கார ஒ�வ எ+j�ைற�ப* எறா. ச ரபாணி :த=யா� "எ+j% 
ெதாளாயிர#* !ேம� எ0 க /,ய ெபாியமனித இ)த ஊாி� எவ 
இ� கிறா? ஆயிர#* !ேம� ஓடாேத ெய% தைமயனா� 
ெசா�=ைவ#தி� கிறா�. 
    இ�ேக ேபா$,ேயா பலமாயி� கிற*. ஆயிர#* !ேம� ஓ,னா� அவ�ைடய 
ேகாப#* ! இல காக எனாலா!மா? எனெச1ேவ?" எ% 
ேயாசி#தி� ைகயி�, த�கேவF :த=யா� ெதாளாயிர� எறா�. உடேன ச ரபாணி 
:த=யா� ஆயிரெமறா�. த�கேவF :த=யா� ச ரபாணி :த=யா�ைடய :க� 
வா0வைத க+0 ஒேரெந$டாக ஆயிர#தி�M% எ% > கிவி$டா�. 
 
    ஏல� ேபா0ேவா "ஆயிர#தி�M% ஆயிர#தி�M% ஒ�தர� இர+0 தர�" எ% 
/வி, இர+0 <% விநா,யளD இ�மியி�)*, ேபா$,ேபாடJ சில� >ர#தி� 
ேயாசி கிற !றி�ைப  க+0, "<%தர�" எறா. உடேன ஒ�வ� !ரF� 
கிள�பாைமைய  க+ட, "த�கேவF :த=யா� ஆயிர#தி�M%" எறா. உட 
வ)த உ#ேயாகBத�க� உாிய தBதாேவஜுகளி� பதிDெச1* ெகா+0 த�கேவF 
:த=யா�ைடய ைகெயE#ைத?� வா�கி ெகா+டன�. க)தசாமி :த=யா� 
ஒ�வ�மறியாதப, பனிர+0 M% Zபா ேநா$ைட# த�கேவF :த=யா�ைடய 
ெசா கா ேஜபியி� வி$0 அதிேம� க+ணாயி�)தா�. அைத  !றி�பாக அறி)த 
த�கேவF :த=யா� ேநா$0கைள ெய0#* எ+ணி ெகா0#* உாிய 
தBதாேவஜுகைள� ெப�% ெகா+0 L$0 !# தி��பினா�. 
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    அறிரேவ க)தசாமி :த=யா� த�கேவF :த=யாாிட� அதிக 
மனமகி;Jசி?டேன ேபா1 "ஓ1, ந�ல ஸமய� பா�#* ெந$,னா1. அத�காக#தா 
நா உைன :ேன த�ளிேன." எறா�. 
 
    த�கேவF :த=யா�.- இ� கிற ேநா க#ைத  க+0 ெகா+ேட. ச ரபாணி 
அத�!ேம� ஏ%வதாக# ேதாறவி�ைல. சி�லைர சி�லைரயாக ஏ�றினா� 
எவனாவ* !% கி$0 ெகா+ேட யி��பா. ஒேரய,யா1 இ�M% > கி விடேவ 
அேநக� �ரமி#* நிறா�க�. அ)த  !றி�ைப# ெதாி)*ெகா+ட ஏல கார 
நம ! அS/லமா1  கா�ய#ைத :,#*வி$டா. 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- அ)த நில� வானவாாிதாேன, ஏாி�பா1JசF மி�ைலேய. 
அத�! யா� இG� அதிக ெதாைக ெகா0�பா�க�. 
 
    த�கேவF :த=யா�.- ஓ1 உன ! ஸ�கதி ெதாியா*. ேமல+ைடயி� ேமடான 
பாக#ைத மைனமைனயாக� பிாி#* மைன ஐ�ப*Zபா விE கா0 ஒ�காணிைய 
வி�%வி$டா� நா� ேபா$ட ெதாைக வ)*வி0�. மீதி அIவளD� லாப)தாேன. 
 
    க)தசாமி :த=யா�.- அ)த ேயாசைன எ &#தியி� படவி�ைல. இ�ெபாE* 
ஒ%� அவஸர� இ�ைல. ேபாக� ேபாக� பா�#*  ெகா�ளலா�. இனி தாமஸ 
மி�லாம� நில#ைதJ சீ$0� ப+ணி ெகா�ள ேவ+0�. 
 
    த�கேவF :த=யா�.- ஸாிதா. என ! அ%M% Zபா ேச�மான 
மானபிறக�லவா பாதி ! Bவாதீன� ஏ�பட� ேபாகிற*. சீ ர#தி� அ)த# ெதாைக 
எIவித� கிைட க�ேபாகிற*. ஆைகயா� சீ$0�ப+ணேவ+,ய ஏ�பா0கைள 
உேபாிேலேய ெச1*ெகா�. அ*தாநியாய�.க)தசாமி :த=யா�.- எ பண� 
இ�பதினாயிர#*  கதிக� உேபரா� கடப#திர� எEதிJ ெச$,மா�க4 !  
ெகா0#தி� !�ேபா*, இ)த ஆ%M% ZபாD கா ந�பி ைகயி�லாம� 
ேபா1வி$ட*. எ உட�& இ� கிற நிதான� 
    உன !# ெதாியாதா? நா தி_ெர% க+ைண<,  ெகா�கிற பW#தி�, நீ 
ேவ+0மானா� யாெதா� க�டமிறி இ�பதினாயிர� ேத, ெகா�ளலாேம. எ 
பி�ைளகைள அ�ப, #ேராஹ� ெச1பவன�ல நீ ெயபத என !# ெதாியாதா? 
இ)த நில� உேபாிேலதா சீ$டாக ேவ+0�. 
 
    த�கேவF :தியா�.- உ இ�ட�ப, ெச1. சீ$0ெச1வத�க ேவ+,ய 
க$டண#ைத  க$,ன பிற! காலதவைண�ப, சீ$0 வ)* ேச�)த*. சீ$ைட# 
த�கேவF :த=யா� க)தசாமி :த=யாாிட� ெகா0#தா�. 
 
    க)தசாமி :த=யா� ம%நா� மாைலயி� ர�ைகயெச$,யாாிட� ேபா1J சீ$ைட  
கா$, "உ�க� அb�ட#திப, ெச1* :,#ேத. நீ�க� அ% ரஹBயமா1 
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உைர#த வா�#ைத நிைறேவறிவி$ட*." எறா�. உடேன ெச$,யா� 
ப0 ைகயைறயி� �ரேவசி#த இ��&ெப$,ைய# திற)* ஆயிர� Zபா ேநா$ 
ஒ%� M%Zபா ேநா$ இர+0� 
    எ0#*வ)* க)தசாமி :த=யாாிட� ஸ)ேதாஷ#ேதா0 ெகா0#* "இ�ேபா*தா 
எ மன#* ! நி�மதி உ+டாயி�%" எறா�. 
 
    ம%நா� காைலயி� க)தசாமி :த=யா� த�கேவF :த=யாாிட� ேபா1, "எ 
ெபாிய பி�ைள இ)த ஸ�கதிைய அறி)தி� க ேவ+0ேம ெய% ேந�%J சீ$ைட 
L$0 !  ெகா+0ேபாேன. சீ$0 உனிட#திேலேய இ� க$0�. உன !� 
பண� உ+டானேபா* நில#தி� இ�டமான பாதிைய� ப�கி$0  ெகா�ளலா�" 
எ% ெசா�=J சீ$ைட அவ�ைகயி� ெகா0#தா�. 
 
    க)தசாமி :த=யா� அ�பா� ெகா-சகால#தி� இIDலைக வி$0 நீ�கினா�. 
அவ� எ)த ேலாக#* க� ேபானா� எகிற ெச1தி இG� ெதாியவி�ைல. 
 
    அவ�ைடய <#த!மார ஒIெவா� ேபா ைகJ சா கி$0 ெகா+0 தின� 
ஒ�:ைற த�கேவF :த=யாைர  க+0 வ)தவ, ஒ�நா� ஹிதமாக� 
ேபசியி�)* "எ தக�பனா� நிலJசீ$0 உ�க�ேபாி =��பைத  காலமறி)* 
ேக$டா� ெகா0#* வி0L� எ% ெசா�=யி�)தா�. அ* விஷய#தி� 
மனBதாப#* ! இட:+டாவதாக இ�)தா�, அ* உ�களிடேம இ� க$0�. 
நில#தி பலைன நா�க� அGபவி#த வ�கிேறா�. நாகதாளி &த�க� எ0 !�ப, 
ேநா$,B வ)தி� கிற*. நில#தி அ#*:தலானைவகைள அறி)* &த�கைள 
எ0 கேவ+0�" எறா. உடேன த�கேவF :த=யா� "இைத�ப�றி நிைனேவ 
இ�லாம=�)ேத. இ�லாவி$டா� :னேம ெகா0#*வி$,��ேப" எ% 
ெசா�=, உ�ேள ேபா1J சீ$ைட  ெகா+0 வ)* ெகா0#*வி$டா�. அ)த 
நில#திேம� ைவ#தி�)த ஆைசைய?� அதேனா0 வி$0வி$டா�. 
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