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எ, யமாஹாைவ காn5 நகr ஐயŋகாr ெமs எ5@l ABt5ேன,. மt5ய 
ைகலாD ேகாEFkH அItJ அ5கm வ.ைக த.m இடm இnத ெமs 
எனலாm. 

 
ஐயŋகாr NகOm ஏைழ. 3 πllைளகll. பலகாலமாக ெமs நடt5வ.-றாr. 
அவ.ைடய ஒேர நmπkைக அைடயாXl Y#Bµ#Bm ஏXpேபான மைன\, 
Eைலதா,. அnத 400 சJர0 Aலேம பல ல/சm ேபாHm எ,B மkகll 
ெசாlல அைத நmπ இ.nதாr. 

 
நா, ைடடl பாrk-l ேவைல ெசy_m ெம, ெபா.ll A`ண,. கsarபாy 
நக@l 4 நbபrகcட, dI எItJ தŋ-\.nேத,. நாேன ேசாmேபX 
எ,றாl எ, நbபrகll எ,ைனEட கைடnெதItத ேசாmேபXகll. 
சைமkகலாm எ,றாl காத aரm ஓIவாrகll. எனkH சைமpப5l 
πரcசைனேய இlைல. பாt5ரm கgOவ5l தா,. 

 
அதனாl ஐயŋகாr ெமs தா, எŋகckH அµதYரπ. காைல\l 0ஃப,. 
அ,பாக வரேவ#பாr. YடcYட இ/iேயா அlலJ ெபாŋகேலா. πறH ம5யm 
இைடெவj\l வnதாl µg சாpபாI. இ,km ேபா/Ikேகாpபா எ,B 
E.nதாj ேபா,ற உபcசாரm ேவB. இரO சpபாt5 -ழŋH எ,B வடநா/I 
வைக. நா, Ytத அைசவமாக இ.nதாFm d/I சாpபாI ேபாl -ைடkHm 
உணE#காக ெப.mபா,ைம ைசவமாக மாX\.nேத,. ெவjேய கX 
சாpπட ேபாHm அ,B வரமா/ேட, எ,B ெசாliEIேவ,. 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மாைல 6.30 மmயா-\.nதJ. காn5 நகr மரŋகjl பறைவகj, சŋnதm. 
சாயŋகாலm -ைடkHm பkேகாடாைவ ஒ. ெவ/I ெவ/டலாm எ,B ேநராக 
அFவலகt5i.nJ வnJE/ேட,. ஆps காπ நமkH ஒtJவராJ. 
YIதbm\l கbட ெபா0கll.  
 
"ஐயŋகாr, எ,ன ெசௗk-யமா, YடcYட rkக, ெகாbIவாŋக" எ,B 
கலாytேத,.  
 
"அேடy, ெவlljk-ழைம அJOமா" எ,B ெசlலமாக ேகாπtJk ெகாbேட 
பkேகாடா ஒ. கா-தt5Fm காπைய_m ெகாbIவnJ ைவtதாr. 
 
அŋ-.nத Hµதm ஆனnத Eகட,கைள `ர/0k ெகாbேட காπைய 
.rtேத,. πறH ஒ. ப.kH Eடாமl பkேகாடா காi.  
 
"நlல ெலk pஸா ைவ_ŋேகா,னா" எ,B tbIm கலாytேத,.  
 
"எItJ/I வரmபா" எ,றாr. 
 
நா, அnத பkேகாடா ைவt5.nத கா-தtைத ைக\l எItேத,. ஏேதா 
ைடய@\, பkகŋகll ேபாi.nதJ.  
 
ெமlல ப0tத எனkH ஆcசrயm.  
 
எ,kைடய தாtதா E/Ipேபான அnத ெசாtJ. அத, ம5p` ெத@யாமl 
இtதைன நாll அைலnேத, 5@nேத,. ஆனாl இறkHm வயJ வnதேபாJ 
தா, அத, அ.ைம `@nதJ. எனkH இJ கணk-lலா ெசாtJ தா,. 
ஆனாl தாமதமாக -ைடtJ எ,ன πரேயாசனm. இதைன பt5ரமாக 
லாkக@l ைவt5.k-ேற,. இத, சாE எ, கgt5l. எ, மகkkH அXO 
இ.nதாl எ, கgt5i.nJ சாEைய எItJ அnத `ைதயைல எItJ 
ெகாllள/Im. இlைலேயl அJ எ,ேனாI மbணாக ேபாக/Im.  
இ.தய ராj 
11 0ெசmபr 1976  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"ஐயŋகாr, ஐயŋகாr, இŋேக வாŋக" எ,B அலXேன,. 
 
"இJ, ...இJ எŋேகrnJ -ைடcYJ? "  
 
"பைழய ேபpபr தாேனpபா. அேதா அnத ஓரt5l ெவcr.kேக," எ,றாr. 
 
ச/ெட,B ஓ0c ெச,B அnத HEயil இJ ேபா,ற ைடய@ கா-தŋகைள 
ேசக@tேத,. 
 
"ஐயŋகாr, நா, AைனcசJ ச@யா இ.nதா நாம ேகாvsவரŋகளா 
ஆ\டலாm" எ,B கt5ேன,. 
 
"எ,னpபா ெசாlேற? " எ,றாr ஆவலாy  
 
"இJ எŋேகrnJ -ைடcYJ உŋகckH? "  
 
"அJவா எ, d/0l ஒ.tதr H0\.nதாr. அவ. 2w மாசமா 
வாைடதராமா ஓ0/டாr. நாkm அவ.kகாக காt5.nJ E/I πறH அnத 
d/0Fllள ெபா./கைள காi ெசyேத," எ,றாr சாவகாசமாy எ, 
அவசரm `@யாமl. 
 
"ச@. நாம xk-ரm அŋேக ேபாகkm வாŋக" எ,B கைடைய மாN\, 
ைக\l ஒpபைடtJE/I அவைர_m ஏ#Xk ெகாbI அவசரமாக அவr 
d/IkH -ளmπேனாm. 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5.வா,மy@l இ.nதாr ஐயŋகாr. எŋH எ,B ெத@யாJ.  
 
"வz ெசாlFŋகll" எ,B ெசாlik ெகாbேட AைனEl ஆ{nேத,. 
 
"ஐயŋகாr-/ேட ெசாnத dI இ.kகா. ெராmப ஏைழ\,klல 
Aைனcேசாm. அைதேவB E/I வாடைக வ|l ெசyயறாr. ெப@ய ஆcதா," 
எ,B Aைனtேத,. ெபாBkக µ0யாமl அவ@டேம ேக/IE/ேட,. 
 
"எ,ன ஐயŋகாr. ெப@ய ஆcதா, }ŋக, ெசாnத dெடlலாm உbடா" 
எ,ேற, நkகலாக. 
 
"அட ேபாpபா. 10 வ.ஷtJkH µ,னா0 எ, ெமs�ேல சாpπ/I-/I 
இ.nத ைபய, உ,ைன மா5@ தா, கmy/டrல ஏேதா பbறா,. அவேனாட 
dI அJ. அவ, அெம@�kகா ேபாHm ேபாJ எ, ேமl உllள வா�ைசயாFm 
நmπkைகயாFm d/ைட பாtJkேகாŋேகா. அItத ேபாrஷைன வாடைக 
E/I அைத }ŋக d/I ெசFOkH ெவcrkேகாŋேகா,k ெசாli/I 
ேபானா, `bயவா,. அைத ெவcr தா, காலm தlljk-/I இ.kேக,".  
 
அpபாடா ஒ. சnேதகm �rnதJ. உடேன எ, அItத சnேதகtைத_m எItJ 
E/ேட,. 
 
"அJ ச@. வாடைக தராம ஓ0pேபானவேராட ெபயr இ.தய ராஜா" எ,B 
ேக/ேட,. 
 

5



"இlைல. அவேராட πllைள ஏY நாயகm. அவ.kH ஒ. 50 வயY இ.kHm". 
 
"அJ ச@ ஆcசாரமான }ŋகll எpப0 ஒ. -Xs0யkkH வாடைக 
E/vŋக". சnேதக கைணகll, அைணகll ேத0யJ. 
 
"அவாcm மனஷŋக தாேனpபா. இnத காலtJல யா. பாkகறா இெதlலாm. 
ஆனா ஆtJல கX சைமkகpபடாJ,k ெசாli/ேட,. sெமl 
ஆகாJlலேயா" எ,றாr ெபாJவாக. 
 
"அவ. வாடைக தரµ0யாத அளOkH ஏைழயா". 
 
"இlலpபா. அவ. அpபா நாகpப/0னm பkகtJல இ.nதவ.. நlல 
வச5யான HImபm தா,. ஆனா, இவ.kH H0, ேரs, `ைக இpப0 r.D0ல 
இ.kகற எlலா ெக/ட பழkகµm உbI. ஆனா எŋக -/ட நlல 
ம@யாைதயா நடnJpபாr". 
 
"எtதைன மாசமா இ.nதா.". 
 
"அவ. 2 வ.ஷமா இ.nதா.. கைடrேல ஓ0 ேபா\/டா.. Aைறய ேபr வnJ 
எ,ைன ெதாnதரO ெசyவா. நா, ெசாli/ேட, எ,kHm அவ.kHm எnத 
சmபnதµm இlைல\k/I". 
 
ெச,ைன\, ெநXசைல கடnJ அவ.ைடய d/ைட ெச,B அைடnேதாm.
60kH 40 kெரௗb/. அ5l இ. பH5யாக த� வாசFட, க/0\.nதனr. 
 
"ஐயŋகாr, இpப யாr வாடைகkH இ.kகாŋக" எ,B ேக/ேட, 
சnேதகtJட,. 
 
"இவ. ேபானpπறH யாைர_m ெவcrkகைலpபா. எJkH πரcசைன. ச@ 
உllேள ேபாy பாrkகலாm" எ,B ெசாlik ெகாbேட சாE எItJ 
ெகாbI வnதாr.
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அnத அைறைய ேநா/டm E/ேட,. காi ெசyJ E/டதாக ஐயŋகாr 
ெசாli\.nதாFm ஏேதா ஒ.வr இ.pபJ ேபா,ற YவIகll.  
 
ெப@ய rFைவ. rல ெமgவrt5கll. Y./I நா#றm E/I ேபாகElைல 
இ,km. 20ேய -டnததாl ஒ. வாசm 2kைக JைளtதJ. எ,னெவ,B 
ெத@யElைல. 
 
கா-த HEயlகைள `tதகŋகைள அலrேன,. -ைடtத ைடய@கைள 
எItJk ெகாbேட,. நா, அ5கm ேத0ய Eலாசm -ைடtதJ. 
 
இ.தய ராj 
36 மா@யmம, ேகாEl ெத. 
ெவjpபாைளயm 
நாகpப/0னm 
 
எItJ ைவtJk ெகாbேட,. 
 
"ஐயŋகாr, இJ ெப@ய கைதயா ேபாHm ேபாi.kH. நா, µதlல இnத 
ைடய@ைய எlலாm ப0k-ேற,. நாைளkH ச�, மBநாll ஞா\B, எனkH 
�v, காைல\ேல -ளmπனா ம5யm ேபாy ேசrnJIேவாm 
நாகpப/0னt5#H. எ,ன ஏJ,k பாrtJ/I வ.ேவாm. வnதா மைல 
ேபானா ம.... "எ,ேற,. 
 
அவr 5-ேலாI பாrtதாr. 
 
"எ,ன ஐயŋகாr ெகாைலயா பbண ேபாேறாm. `ைதயl ேதடpேபாேறாm 
சாr".  
 
"எ,ன ஏJ,k யாராவJ ேக/டா". 
 
"ேக/பாŋக. ேக/டா, வாடைக ெகாIkகாம ஓ0pேபான ஏY நாயகtைத 
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ேதடேறாmk ெசாlFŋக". 
 
"ச@" எ,றாr. 
 
அவைர tbIm ெகாbI வnJ ெம�l E/IE/I இரO உணO கztJ 
அைறkH ெச,ேற,. 
 
'யா.kHm ெசாlலk�டாJ' எ,B µ0O ெசyJk ெகாbேட,. 
 
ஒvெவா. ைடய@யாக எItJ ப0kக ஆரmπtேத,. பல Yவாரsயŋகll. பல 
5Ik-Im ெசy5கll.
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காைல\l 4 மmkேக ேகாயmேபI ெச,றைடnேதாm. எனkH இரEl 
akகm வரElைல.  
 
பsrl ஏX அமrnJ இரbI 0kெக/ வாŋ-k ெகாbI அnத πரபல வார 
இதைழ எItJ `ர/0ன,. அ.ைமயான வார இத{ எ,B அpபா ெசாlவாr. 
rXய வய5l d/IkH வnதJm இpேபாJ HŋHமm Eளmபரt5l 
வ.வJேபால d/0l அைனவ.m ப0kக சbைட\Iேவாm. ஆனாl தரm 
எkm வாrtைதkH அrtதm ெத@யாமl ெவBm 5ைர_லகtைத நmπ A#Hm 
Hpைப வார இதழாக மாX ேபாyE/டJ. இ.nதாFm அnத Hpைபைய_m 
ப0kHm பழkகm ேபாகElைல. Hµதtைத ைக\l எItதJ ேவB ஒ. 
காரணt5#காகOm தா,. நா, ஐயŋகா@, µ, சகஜமாக இ.pபJ ேபாl 
கா/0k ெகாllளtதா,. 
 
"} எnத ஊ. தmπ" எ,B ேக/டாr. 
 
"நா, 5.pபராyJைற, 5.crkH பkகm" எ,ேற,. 
 
"அpபா.. "  
 
"அpபா @ைடயr/ ெதஹrlதாr. அmமா d/ைட பாrtJkறாŋக. ஒ. அkகா. 
கlயாணm ஆ- 5.cr\l இ.kகா. நா, கைடH/0". 

 
"அpப0யா. 5.pபராyJைற. அ.ைமயான ஊr. காவ@ ஓIm எlலா ஊ.m 
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அ.ைம தா," எ,றாr. 
 
"ஆமாm சாr. �vநாllல ஆtதŋகைர\லதா, �/0. இpப தbm வrறJm 
ேபாறJமா இ.kH" எ,ேற,. 
 
"எJkகாக ெம/ராs வnேத" எ,றாr. 
 
"நmம ைல,ல ேவற எŋேக ேவைல. ெச,ைன தா,. அItதJ அெம@kகா. 
எmrஏ µ0cr/I ஒ. 5/டtேதாட தா, வnேத,. நாம ேபாற ேவைல ம/Im 
சkஸs ஆcr,னா, நா, ஒ. ெப@ய ஓ/டl 5றn5டேற,. }ŋக தா, 
µதலாj" எ,ேற, -bடலாy. 

"அட அpபOm ஓ/டl தானா" எ,றாr அFp`ட,. 
 
"ஏ, ஐயŋகாr. உŋகckH ெமs π0kகைலயா". 
 
"π0cசாpபா ெசyயேறாm. ப0k-ற காலtJல ப0kகைல. எŋக அpபாOm 
சைமயlகாரr. அேடy }யாவJ ப0cr ெதாைல,k ெசாlவா.. நா, ெத. 
பசŋகேளாட r�மா பாrtJ/I -ராஃp ைவcr-/I YtJேவ,. ஆனா 
சைமkகறJைல_m ப@மாறJேல_m ஒ. சnேதாஷm. காY வாŋ-/டாFm 
சாpபாI ேபாடேறாேம,k ஒ. 5.p5" எ,றாr. 
 
"ஆமா ஐயŋகாr. }ŋக இlைல,னா நாŋகlலாm அனாைத மா5@ தா," 
எ,ேற, உணrcrp�rவமாy. 
 
"எ,ன பbறJ. உŋகckெகlலாm கX tk சைமcrேபாட 
µ0யாதவனா\/ேட," எ,றாr Aஜமான வ.tதtJட,.

 
"அJkெக,ன சாr, ஆ\ரm ஓ/டl இ.kH. உŋக ைகயால சாpπடற மா5@ 
ஆHமா" எ,ேற,. 
 
அவr ெந-ழnJE/டாr. 

10



 
எ, மன5l பல Eத ேகllEகll ஓ0k ெகாb0.nதJ. எத#H நாைக 
ேபா-ேறாm. யாைர பாrkக. எ,ன ேதI-ேறாm எ,ெறlலாm. rல 
Eைடகcm வnJ ேபா\ன. ேகllE எ,ன πரmமcசா@யா த�யாக Y#ற? 
 
இpப0ேய 5.cr, மJைர, நாகpப/0னm கைதகைள ேபrk ெகாbேட 3 
மmkH நாைக `J பs sடாb0#H வnJ ேசrேதாm. rlெல,B 
கட#கைர கா#B வரேவ#றJ. இறŋ- நடnேதாm. கbml ப/ட µதl 
ஓ/டil νைழய µய,ேற,.

 
ஐயŋகாr ேமேல கb கா/0னாr – அைசவ உணவகm எ,B எg5\.nதJ. 
ெக�சலாக பாrtதாr. நா, r@tJk ெகாbேட அItத ஓ/டil 
νைழnேத,. 
 
இ.வ.m வ.m வz\l எJOm சாpπடElைல. பழŋகll ம/Im. ந,றாக 
சாpπ/IE/I ெவjpபாைளயt5#H வz ேக/ேடாm.

 "இேதா ெத@_Jlல ேகாr/I அJkH அnத பkகµm இnத பkகµm 
ெவjpபாைளயm தா," எ,றாr ஓ/டil ஒ.வr. 
 
"மா@யmம, ேகாEl ெத................. ". எ,B இgtேத,. 
 
"அJ ேகாr/IkH π,னா0" எ,ற ைக கா/0னாr. 
 
இ.வ.m நடnேதாm. ெவ\l ேபா\.nதJ. ஆனாl எனkH akகm 
கbwkHll வnJk ெகாb0.nதJ. 'யாைர பாrkகp ேபா-ேறாm' எ,ற 
ேகllE இ,km πரmமcசா@யாக A,றJ.
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அt5 யா ய m 4

4

ெப@ய dI. பல பாகŋகளாக π@kகpப/I வாடைக Eடpப/0.nதJ எ,பJ 
அŋ-.nத மkக/ ெப.ŋகடைல பாrtதாேல ெத@�nதJ. ேகாrைட தாb0 
ஒ. சnJ வzயாக மா@யmம, ேகாEl ெச,B அைடn5.nேதாm. 
 
"ஏY நாயகm இ.kகாரா" எ,B ஒ. ெபbமmைய பாrtJ ேக/ேட,.  
 
"அேதா" எ,B எ5r`றt5l ைககா/0 E/I நாm ஏேதா H0கார Hmபil 
இ.nJ வnதJ ேபால ெவIkெக,B ெச,றாr. 
ெமJவாக கதைவ அைடnJ த/0ேனாm. உllj.nJ உளறl Hரl வnதJ. 
"உllேள வா" எ,B ெசா,னதாக AைனtJk ெகாbI νைழnேதாm. 
 
50 வயJ ம5kகtதkக ஒ.வr nேழ -டn5.nதாr. ைக\l மJ ேகாpைப. 
Y./I `ைக. நாŋகll இ.வ.m ேநராக அவ@டm ெச,B அ.-i.nத 
ேசாபாE, tJ அமrnேதாm. 
 
ஐயŋகாைர பாrtதJm ைக எItJ Hmπ/டாr. πறH அவr காl பkகm 
`ரbI EgnJ அgதாr. "ஐயேர, எ,ைன ம,�cYIŋக" எ,B அgதாr. 
 
பலµைற ஐய.kHm ஐயŋகா.kHm Et5யாசm ெசாli\.nJm அவr 
த,ைன ஐயேர எ,B அைழtதாr எ,பைத AைனOபIt5k ெகாbடாr 
ஐயŋகாr.  
 
"எŋகைள ெபா.tத வைர\Fm எlலா.ேம ஐயr தா," எ,பாr. 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"எ,ன }ŋக, பரவா\lைல எgnJ உ/கா.ŋக" எ,றாr ஐயŋகாr, 
அைனtJ Jேராகŋகைள ஒ. ேசர ம,�tத ெப.nத,ைம_ட,. 
 
"இlைல. உŋக -/ேட ெசாlலாம வnதJ தp` தா,. நா, ெப@ய 
πரcசைன\l மா/0k-/ேட,. நாF பkகµm கட, ெதாlைல. இnத dI 
ேவற ேகYல இ.kH. எ,னால ஒ,km பbண µ0யைல. உŋக வாடைகைய 
�ட ெகாIkகாம ஓ0 வnJ/ேட,. தp`, தp`, தp`" எ,ற கbணt5l 
தனkHதாேன அ0tJk ெகாbடாr. 
 
நா, அவைர ைககளாl π0tJ ேசாபாEl அமர ைவtேத,. நா, ெநIெநI 
ெவ,B வளrnதவ,. ஆரmபt5l -ராமt5l வளrnததாl நlல 
க/Iமsதாy இ.pபவ,. 108 ேதŋகாyகைள 16 ANடt5l உ@pேப,.  
 
"}யா.pபா ................ " எ,றாr எ,ைன பாrtJ பயtJட,. ஒ.ேவைள 
வாடைக வ|l ெசyய அ0யாll அைழtJவnJ E/டாr எ,B Aைனtதாேரா 
எ,னேவா.  
 
நா, எைத_m ேநர0யாக ேபYபவ,. அ5கm ேயாrkக மா/ேட,. 
EBEBெவ,B µ0O எIpேப,. எ, 2ைளkHll ஒ. கணkH ஓ0\.nதJ.  
 
"ஏY நாயகm நா, உŋக -/ேட ஒ. µk-யமான Eஷயm ேபசkm. ேபாy 
µகtைத கgE-/I வாŋக" எ,ேற, ச#B Hரைல உயrt5. 
 
அவr �ைன ேபாl உllேள ெச,B µகm கgE வnதாr. ேமைச\i.nத 
தb�r பா/0ைல எItJ }/0ேன,. ேபசாமl H0tதாr. 
 
"ெசாlFpபா.......... உ, ெபயr எ,ன? "  
 
"அJ உŋகckH அநாவrயm. நா, ெசாlறைத நlலா ேக/Ikேகாŋக. 
உŋக அpபா சாவறJkH µ, ஒ. ெப@ய `ைதயl -ைடcr.kH. அJ உŋக 
பரmபைர `ைதயலாக �ட இ.kகலாm. அைத ஒ. பt5ரமான இடt5l 
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ைவcr.kகா.. அேதாட சாE அவேராI கgt5ல இ.nத ஒ. ெச\�l 
மா/0 ைவcr.n5.kகா.. அவைர `ைதkHm ேபாJ அைத_m ேசrtJ 
`ைதcr.kகலாm. இlைல அnத `ைதயl உŋகckH -ைடcr.kகலாm. 
ஆனாl அJkH வாypπlைல எ,B Aைனk-ேற,. }ŋக கட,ல 
இ.kகறைத பாrtதா அpப0tதா, இ.kH. }ŋக எŋகேளாட ஒtJைழcசா 
நாம 2,B ேப.m -ைடk-றைத சமமாக பŋH ேபா/Ikகலாm. இJkH 
}ŋக ஒtJ ேபாறதா இ.nதா எ, -/ேட இ.kகற தகவlகைள தேர,. 
இlைல,னா அItத பs π0cr நாŋக ேபாy-/ேட இ.kேகாm. எ,ன 
ெசாl�ŋக". 
 
ஐயŋகாr நா, ேபYவைத பாrtJE/I அசnJ ேபா\.nதாr. எ,ைன 
ைவtத கb எIkகாமl பாrtJk ெகாb0.nதாr. 
 
ஏY நாயகt5#H H0tதெதlலாm இறŋ- ேபாyE/0.nதJ.  
 
எ,ைன பாrtJ ெமJவாக ெசா,னாr, "ேதடலாm. எ, கடைன அைடcசா 
ேபாJm. சாOm ேபாJ கடேனாட சாகkேம அதனால தா, நா, சாகாமl 
இ.kேக,. } உ, பŋைக எItJkேகா. ஐய.kHm ெகாI. அவ. நlலவr. 
அவ.kH நா, கடைம ப/0.kேக,. ெசyயலாm".
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அt5 யா ய m 5

5

மாைல ஆ-\.nதJ. இ�ேமl இIகா/IkH ெசlல ேவbடாm. இரO 
aŋ-E/I காைல\l ேபாகலாm எ,றாr ஏY நாயகm. உணO உbIE/I 
வ.வதாக ெசாli பs sடாbIkH நைடைய க/0ேனாm நாŋகll 
இ.வ.m. 
 
ேலசாக 0ப, சாpπ/ேடாm. πறH காπ சாpπ/Ik ெகாbேட ஏY 
நாயகtைத ப#X ேபrேனாm.  
 
πறH அ.-l இ.nத ஒ. ஓ/டil ஒ. அைறைய எItJ உறŋ-ேனாm. 
 
"எனkH எ,னேமா இJ இரbI நாjl µ0-ற ேவைலயாக ேதானைல" 
எ,B உll மனJ ெசாliயJ. µ,ேன#பாடாக எ,kைடய லாpடாpைப 
எItJ வn5.nேத,.  
 
5 மmkH தானாகேவ µzp` வnதJ. ஐயŋகாr µ,ேப எgnJ 
சn5யாவnதனm ெசyJk ெகாb0.nதாr. நா, HjtJE/I nேழ ெச,B 
இரbI காπைய pளாs0k ேகாpைப\l எItJ வnேத,. அவr µ0tJ 
எgnதJm ஒ. ேகாpைபைய அவ@டm }/0ேன,. 
 
"எ,ன பbண ேபாறதா உtேதசm? " எ,றாr எ,ைன பாrtJ NகOm 
ேயாசைன_ட,.  
 
"ேபாலாm. ேபாy ேதாbடலாm இ.தய ராைஜ" எ,ேற,. 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"ஐேயா கlலைறைய 5றkகறJ பாவm" எ,றாr. 
 
"சாN, கlலைறைய 5றkகறJm பாவm, அவ.ைடய ைபய, உ\ேராI 
சமா5யாகறJm பாவm. நாm அவr ைபயkkH உதE பbணதா 
AைனcYpேபாm. அJkH அவr நமkH ெகாIkகற ச,மானமா 
AைனcYpேபாm" எ,ேற, சமாதானமாக. 
 
ெமௗனமாக இ.nதாr. 
 
காைல r#Bb0 µ0tJE/I tbIm ஏY நாயகtைத ெச,B சn5tேதாm. 
`JpெபாiOட, இ.nதாr. காl சராy அmnJ ஒ. க.p` ேகா/ைட_m 
அmn5.nதாr. எŋகைள கbடJm, "pேரkஃபாs/? " எ,றாr.  
 
"நாŋக சாpπ/டாcY வாŋக ேபாகலாm" எ,ேற,. 
 
ெபா0 நைடயாக ேகாrைட கடnJ, பs sடாbைட கடnJ, கட#கைர 
சாைலkH அ.-l இ.nத ஒ. ெப@ய இIகா/0, வா\FkH 15 ANடt5l 
ெச,B அைடnேதாm.  
 
ஐயŋகாr தயkகtJட, ெவjேய A,BE/டாr. அவைர நா, அ5கm 
ெதாnதரO ெசyயElைல. தrம-அதrம Eயாk-யானŋகll ெசy_m 
Aைல\Fm நா, இlைல.  
 
"யாr ேகr ேடkகr" எ,B ேத0ேனாm. ஒ. நIவயJ நபr கbml ப/டாr. 
 
"எ, ேப. ஏYநாயகm. எŋகpபா இ.தய ராj. 1978l காலமானா.. இnத 
இIகா/0l தா, `ைதcேசாm. நா, ெராmப நாளா ெவjநா/0ல 
இ.nததால அவ.kH ம@யாைத ெசFtதல. இ,�kH பாrkகkm. 
எŋேக,k ெகா�சm ெசாlலµ0_மா" எ,றாr ைக\l இ.nத 
�kெகாtைத கா/0 கா/0 ேபrனாr. 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"இtதைன நாll இnத பkகேம வரைலயா இnத மkஷ," எ,B AைனtJk 
ெகாbேட,. 
 
அவr ச#B ேயாrtதாr. "28 வ.ஷm ஆcY. mm. அpபாைவ ேக/கேற," எ,B 
ெசாliE/I Y.kக நடnJ ெச,றாr. காைல ெவ\l ெந#X\l Y/டJ. 
சாE#H µ,ேப இIகா/IkH வnதைத நா, ஒ. ெப@ய சாதைனயாக 
AைனkகElைல.  
 
ேவbடா ெவBpபாக இ.nதJ. இ.nதாFm வரpேபாHm `ைதயl 
ெபாBtJk ெகாll எ,றJ.  
 
ெவjேய ஐயŋகா.kHm அேத மனAைல எ,பைத அவr HBkHm 
ெநIkHமாக அைலவைத பாrtJ உணrேத,. 
 
10 ANடt5l 5.mπய அnத ம�தr, "அேதா அnத 2ைல\l ேபாy பா.ŋக. 
காmெபௗb/ பkகm" எ,றாr. 
 
நாkm ஏY நாயகµm EைரnJ இIகா/0, 2ைலkH நடnேதாm. 
அŋ-.nத ஒ. காயnத Hcrைய ைக\l எItJk ெகாbேட,.  
 
ஒvெவா. கlலைறயாக பாrtJk ெகாbேட வnேதாm. ெபயr மைறn5.nத 
கlலைறகjl Hcrைய ெகாbI Hpைபைய_m arைய_m Eலk- 
பாrtேத,. ஏY நாயகm அவசரt5l இ.nதாr.  
 
"இŋேக தா, எனkH AைனE.kH" எ,றாr. அவr ெசா,ன இடt5l 
காmெபௗb/ Yவr.  
 
"இnத காmெபௗb/ Yவr µ,னா0 இlைல. இŋக µllேவi �ட இlைல. 
காi இடm. இŋெகlலாm இtதைன dIகcm இlைல அpேபாJ. நாைகேய 
இtதைன µ,ேன#றm. ெச,ைன எpப0 ஆ\.kH பா.ŋக" எ,றாr. 
 
எனkH தN{நாI எtதைன µ,ேனXE/டJ எ,B அவr வாயாl ெத@nJk 
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ெகாllcm அவrயm ஏ#படElைல.  
 
"எ,ன சாr, உŋகpபாேவாட கlலைற எŋேக,k உŋகckH 
ெத@யைல,k ெசாl�ŋக". 
 
"தmπ, எனkH எŋக அpபா ேமல ெப@ய π0p` இlைல. அp`றm எ, 
வா{ைக\l நடnத ஒ. சmபவtதாேல அpபாOm எனkHm சbைட. அp`றm 
பல ெக/ட பழkகŋகll. அதனால வ.ஷா-வ.ஷm வrற பழkகm எlலாm 
இlைல".  
 
ேத0 பாrtJ அFtJE/ேடாm.  
 
ைக\l -ைடtத `ைதயl tbIm ெதாைலOkH ெச,றJ ேபாl இ.nதJ.
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"ஒ.ேவைள }ŋக எnத பkகm `ைதcxŋக அpப0ŋகறைத மறn5.ppŋக. 
நா, எlலா பkகµm பாrtJ/I வrேற," எ,B ஒvெவா. கlலைறயாக 
ேத0ேன,.

உcr ெவ\l நIமbைடைய Y/டJ. இpப0 கlலைறகைள ேத0 
இIகா/0l அைல-ேற, எ,B எ, தnைதkH ெத@nதாl நlல அ0 Egm. 
கப0 ஆ0 வnJ காl µ/0\l மb இ.pபைத பாrtதாேல r,ன சOkH 
கzைய ெகாbI மேடr மேடr எ,B நா,H அ0Egm. 
 
"µ. இ.தயராj ேதா#றm 1.1. 1916 மைறO 3.1. 1978 கbwkH ப/டJ". 
ச/ெட,B Hjrnேத,. "ஏY நாயகm இŋேக வாŋக, இŋேக வாŋக" எ,B 
மB`றm A,X.nதவைர பாrtJ கt5ேன,. 
 
அவr ஓ0 வnதாr. கlலைறைய கா/0ேன,. உதI πJk-னாr. "எŋக 
தாtதா ேப. இசாkராj. இ. இ.தயராj. இJ அவ.ைடய கlலைற இlைல".  
 
ேசாrnJ அnத கlலைற\, ேமேல உ/காrnேத,. π,`றm Y/டJ. 
பாIப/I ேத0ய பணtைத `ைதtJ ைவkHm ேகI ெக/ட மா�டேர ேக�r, 
�I E/I ஆE தா, ேபா\,π, யாr தா, அkபEpபாேரா பாEகளாy 
அnத பணm எ,B பlljநா/கjl ப0tதJ அநாவrயமாy AைனOkH 
வnதJ. மன5Fm Y/டJ.  
 
"தmπ ேசாrவைடயா�ŋக. எŋக அpபாேவாட சடŋைக ெசyதவr ஃபாதr 
ேதவசகாயm. அவைர ேபாy பாrtதாl அவரால ெசாlல µ0_m" எ,றாr. 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எgnேத,. ெமJவாக ெவj ேநாk- நடnேத,. அவr ேகr ேக/க@டm A,B 
"ஃபாதைர எŋH பாrkகலாm" எ,B ேக/டJ கா5l EgnதJ.  
 
நா, ஐயŋகாைர ேநாk- நடnேத,. அவr ெவ\l தாŋகாமl எ5r `றt5l 
இ.nத ஒ. பா\, d/0l ெச,B அமrn5.nதாr.  
 
நாைக அ.ைமயான ஊr. இn5ய ஒ.ைம பா/0, r,னm எ,B 
ெசாlலலாm. ஒ. `றm நா�r. µs�mகll πரதானm. இ,ெனா. `றm 
ேவளாŋக,�, அ,ைன\, `�த தலm. -XtJவrகll πரதானm. இத, 
நIEl நாைக அmம, πரrtதm. நா�r ஆbடவ.kH சnதனேதr 
இgtதாFm நாைகைய தாb0 தா, �/டm ேபாHm. ேவளாŋக,� 
ெசlFm �/டµm நாைகைய தாb0 தா,. கலவரm வnததாக ச@t5ரேம 
இlைல.  
 
பlljk�டt5l πllைளகll பல மதtதவேராI ேசrnJ ப0kக அŋ-.nJ 
ந/` ெப@தான πறH EேராதமாHm வாyp` rXதானJ. 
 
"இpப அnத ஃபாதr ேவளாŋக,�\l இ.k-றாr" எ,B அவr ெசா,னJ 
கா5l EgnதJ.  
 
ெசy அlலJ ெசtJ ம0 எ,B ெசாlik ெகாbேட, ஏேதா Yகn5ரt5#H 
ேபாராIபவ, ேபால. 
 
ைக\l இ.nத அைலேபrைய எItத நbப�டm ேபrேன,.  
 
"ேடy ஒ. பrஸனl ேவைல வnJItJ. நா, இரbI நாைளkH 
வரமா/ேட,. ஏதாவJ µk-ய ேவைல இ.nதா ேசாrs ேகா/ அkpπI. ச@ 
பbm அkpபேற," எ,BE/I ைவtேத,. 
 
கm� Jைற\l எpேபாJm அFவலகm ேபாகேவb0ய அவrயm இlைல. 
எŋ-.nதாFm ேவைல ெசyயலாm. ெம,ெபா.ll வlFனrகckH இJ த� 
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சFைக. நாைக\l இைணய ெதாடr` எnத அளOkH எ,B எbணவத#H 
ப5லாக ேவளாŋக,� எpேபாJ ேபாேவாm எ,B மனm AைனtதJ. 
 
2வ.m ேநராக ஒ. ஓ/டFkH ெச,B ம5ய உணைவ µ0tேதாm. πறH 
ேவளாŋக,�kH பs π0tேதாm. Yமாr 25 ANடt5l ேவளாŋக,�ைய 
ெச,ைறடnேதாm. 
 
வz\l யா.m எJOm ேபசElைல.  
 
மாதா ேகாEைல ெச,B அைடnேதாm. ஐயŋகாr உllேள வரமா/டாr எ,B 
Aைனtேத,. ஆனாl அவr வnதாr. நா, மாதாைவ ைகெயItJ 
Hmπ/ேட,. அவ.m ைகேகாrtJ வணŋ-னாr. ஏY நாயகm மb0\/I 
வணŋ-னாr. நா, எ,ன ேக/ேட, எ,B எனkH ெத@யElைல. ஆனாl, 
ஐயŋகாr எ,ன ேக/டாr எ,B ெத@nJk ெகாllள ஆவலாக இ.nேத,. 
ேக/Im E/ேட,. 
 
"`ைதயl -ைடk-ேல,னாFm உனkH எJOm πரcசைன வரk�டாJ,k 
ேவb0,ேட," எ,றாr.  
 
எனkH கbகjl }r ச/ெட,B வnதJ. பணt5#H எnத ேதைவ_m 
இlலாத நா, `ைதயைல ேத0 ஓI-,ேற,. பணt5#H அ5கm ேதைவ_llள 
அவr `ைதயl -ைடkக ேவbIm எ,B ேவb0\.pபாr எ,B Aைனtத 
எ, rB மனைத ெநாnJk ெகாbேட,. 
 
அவr ைககைள π0tJk ெகாbேட,. "ஒ,km பயpபடா�ŋக ஐயŋகாr. 
πரcசைன வrற மா5@ இ.nதா நாம ேபா\Iேவாm. பணtJkகாக ம/Im 
நா, இைத எItJkகைல. இJ ஒ. Yவாரsயமா இ.kH. அJkகாOm தா," 
எ,B சpைபக/I க/0ேன,. ேயாrtJ பாrtத5l Aஜµm அJ தா, எ,Bm 
உணrnேத,. பணt5�#H ேதைவேய இlைல எனkH. 5.pபராயtJைற\l 
ெப@ய dI. Aலŋகll எŋகckH.  
 
ேதவசகாயm அைம5யாக அமrn5.nதாr. πறH ேபrனாr.  

21



 
"ஏY நாயm, ஆbடவ, உŋகைள இŋH அkpπ\.k-றாr. நா, இ,km 
இரbI நாjl ேசைவkகாக pஹாr ேபாகேவb0ய5.nதJ".  
 
"ெகா�சm வ.ஷtJkH µ, லாb/ சrேவ அFவலகt5i.nJ ஒ. 
கIதாr வnJcY. எŋகckH ஒJkகpப/ட ப@யl kெரௗbைட தாb0 
நாŋக Aைறய இடm ஆkகரNcr.kேகாmk ெசாli. AலtJk 
ெசாnதkகாரrகll எlலாm `காr பbணதாேல, மBப0_m சrேவ பbm 
இடm காi ெசyயkmk ெசா,னாŋக. இJ நmம வழkகt5l இlலாதJ. 
இ.nதாFm நாm இ.kகற நா/ேடாட ச/டm ெப@Y இlைலயா".  
 
"Yமாr 7 கlலைறகll இIகா/I எlைலைய தாb0 ேபா\.nதJ. 
அவŋகேளாட வா@YகckH க0தm எg5ேனாm. யா.m ப5l அkpபைல. 30 
நா/கll காt5.nJ/I இIகா/I Yt5 காmெபௗb/ எgpπ/ேடாm. 
அJkகp`றm அnத Aலŋகjl d/I ெசாnதkகாரŋக dI க/0k-/டாŋக. 
அnத 7 கlலைறகேளாட ப/0யFm அnத கlலைறகll இ.nத ேல அO/Im 
நா, பt5ரமா எItJ ைவcr.kேக,. நாைளkH நாைகkH வேர,. எItJ 
தேர,. }ŋக ேவbIமானாl அnத d/I ஓனrகll -/ேட ேபrpபா.ŋக" 
எ,றாr. 
 
"நlலJ சாN. எŋக அpபாOkகாக அnத dIகll அtதைன_m வாŋக �ட 
தயாராக இ.k-ேற," எ,றாr சlikகாY இlலாத ஏY நாயகm.  
 
"சnேதாஷm. }ŋக இpப -ளm`ŋக. நாைளkH 8 மmkH ப@யl 
kெரௗbேடாட ஆpsல பாrkகலாm" எ,BE/I Eைடெப#றாr ஃபாதr. 
 
நாŋகll ஒ. Amம5 ெப.2cYட, -ளmπேனாm.

22



அt5 யா ய m 7

7

இரO அைறkHll உ/காrnJ ேபrk ெகாb0.nேதாm.  
 
"தmπ, அpப0 எ,னtதா, அnத ைடய@\l எg5\.kகா. இ.தயராj" 
எ,B ேக/டாr ஐயŋகாr.  
 
"ஓ. அவ.ைடய கைத ெராmப Yவாரsயm சாr. அpபா-/ேட ேகாEcr-/I 
அவr -/ேட ஒ. ல/சm கைடrயாக காY வாŋ-/I d/ைட E/I 
வnJ/டா.. πறH நாகpப/0னtJல ேபா/ வாŋ- t, Eயாபாரm 
ெச�r.kகா.. மளமள,k பணkகாரr ஆ-/டா.. πறH t, ெதாzேலாட 
கடtதl Eவாகாரm எlலாm ெச�r.kகா.. Aைறய பணµm 
சmபா5cY/டா.". 
 
"ஓ அpப0யா". 
 
"நIEேல ஒ. சமயm அவ. அpபாைவ ேபாy பாrtJ/I 1 ல/சtJkH 5 
ல/சமா ெவcrkேகா,k பணtைத µகt5ேல ak- எX�Y/I 
வnJ/டா.. அவ. Jkகt5ல பItத பIkைகயா-/டா.". 
 
"அடpபாவேம". 
 
"அp`றm ஒ. நாll அவேராட அpபாOkH உடm` ச@\lைல,k ேபாy 
பாt5.kகா.. அவ.m ெப@ய பணkகாரr தா,. அpப தா, அவைர ஒ. 
அைறkH �/0k-/I ேபாy ஒ. ெப/0ைய 5றnJ `ைதயைல 
கா/0\.kகா.. அpப0ேய அவ. அpபா காJல EgnJ அg5.kகா. 
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இ.தய ராj. அp`றm இnத கllளkகடtதl ேவைலெயlலாm E/I/I 
ெவBm t, ெதாzl ம/Im பாrtJ-/I அவ. அpபாேவாடேவ 
இ.nJ/டா.. ெராmப கடOll ஈIபாIm வnJIcr அவ.kH".  
 
"ஏY நாயகtைத பt5 எ,ன எg5\.kகா.". 
 
"Aைறய பkகŋகll -ைடkகைல ஐயŋகாr. -ைடcச வைர\Fm ஏY 
நாயகµm நlல மkஷனாக தா, இ.n5.kகா.. நlலா ப0cசவ.. அவ.m 
அpபாேவாட சbைடேபா/I-/I ேபானவr தா,. அவ. ஒ. இnJ 
ெபாbைண காதicr.kகா.. அைத இ.தய ராj ஏtJkகைல. d/ைட 
E/I ெவjேய ேபா\/டா.. d/ைட E/I ேபானா ெசாt5ல சlik காY 
-ைடkகாJ,k ெசாli/டா.. அpப0 ெசா,னாேர தErtJ அவ.kH 
அnத எbணm ஏJm இlைல".  
 
"ஆனா இவ.தா, ேகாEcr-/I d/ைட E/I வnJ/டா.. அவ.kH ஒ. 
Hழnைத_m πறn5cY. அJkகp`றm தா, ெத@�Y அJ இவ.kH πறnத 
Hழnைத\lைல,k. ெபbடா/0 `llைளகைள காைரkகாil E/I/I 
மனY ஒ0�r ேபா\ ஊrஊரா Yt5னா.. H0, ேரs�,k எlலாtைத_m 
பாrtதா.. t, Eயாபாரtைத Etதா.. ேபா/Iகைள Etதா.. 
Aல`லŋகைள Etதா.. H0cr அzcசா.. அவேராட மைனE இnத d/I 
ேமல ெசாnதm ெகாbடா0 ேகY ேபா/டாŋக. d/I Eஷயtைத ேகாrIல 
ெசா,னா அrŋகm. அதனாl ேகாrIல ேவற மா5@ சbைட ேபா/I-/I 
இ.kகாŋக". 
 
"அடpபாவேம. இவŋக HImபt5ல எlலா.m அpபாேவாட சbைட ேபா/I 
ஓடறவŋகளா".  
 
"அpபா ேபcைச ேக/காம கlயாணm பbmk-/ேடாேம,k இnத மkஷ, 
அவr அpபாைவ பாrkகேவ வரைல. ெசtதπறH தா, வn5.kகா.. அவ, 
வnதா இnத `ைதயைல ெகாIpேப,k பல இடt5ல எg5\.kகா. 
இ.தய ராj. அவr ெசாtJ �ராOm ஏY நாயt5, ேபrல தா, எg5 
வcr.kகா.".  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"ெசtதpேபா வnத ஏY நாயகm இnத d/ைட வாடைகkHE/I/I த, 
ெபா.ைள எlலாm எItJ-/I ெச,ைனkH ேபா\/டா.. அŋேக ஏேதா 
r,னr,ன ேவைலகll ெச�r.kகா.. கைடr ெரbI வ.ஷமா உŋக 
d/0ல இ.n5.kகா.".  
 
"அpப இnத கlலைற பXேபான Eஷயm அவ.kH ெத@யைலயா". 
 
"க0தாY வn5.kHm. இவ. ேபா\.kக மா/டா.. H0 ேபாைத\ேல 
சதாசrவகாலµm இ.nதா". 
 
இvவாறாக கைதகll ேபrE/I உறŋகc ெச,றாm. நாைளkH -ைடkHமா 
`ைதயl இlைல இ,km எtதைன நாll ஆHm எ,B `@யாத Hழpபt5l 
இ.nேத,.
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ெசா,னப0ேய ஃபாதr எ/I மmkH வnJE/டாr. நாŋகcm ேபாy 
A,ேறாm. அவr பைழய கா-தŋகைள ேத0 இரbI வைரபடŋகைள எItJ 
வnதாr.  
 
ஒ,Xl கlலைறகj, ெபய.m, இடµm வைரnJ Eவரm 
எgதpப/0.nதJ. இ,ெனா,Xl இIகா/0, }ள அகல Eவரŋகll எnத 
பH5\l இnத ஆkரNp` கlலைறகll இ.nதன எ,ற Eவரŋகcm 
இ.nதJ. 
 
"சாr இைத ஒ. ேபா/ேடாகாpπ எItJ/I நாŋக 5.pπ தrேறாm" 
எ,ேற,. 
 
"அவrயm. ஆனா மறkகாம ெகாbI வnJ ெகாItJIŋக. உŋகைள மா5@ 
உறEனrகll பல ஆbIகckH அp`றm வnJ ேக/டா எŋக-/ேட @kகாrI 
இ.kகkNlைலயா". 
 
"உŋக ேசைவைய மறkக மா/ேடாm" எ,B �Xனாr ஏY நாயகm. 
 
நாŋகll அவ@டm Eைடpெப#B ெப@ய ெத.OkH வnJ ேபா/ேடா காpπ 
எItJ அவrகjடm ஒ@�னl 5.pπ தnேதாm.  
 
வ.m வz\l ஒ. ஹாr/ேவr கைடkHll νைழnJ ஒ. ேடp வாŋ-k 
ெகாbேட,. ெப@ய காலbட@l -.Dணபரமாtமா அr�னkkH nைத 
ெசாlik ெகாb0.nதாr. } வ.mேபாJ எ,ன ெகாbI வnதாy, ேபாHm 
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ேபாJ எ,ன ெகாbI ெசlலpேபா-றாy. எ,ன எItதாேயா அைத 
இŋ-.nேத எItதாy. எ,ன E/Ic ெசl-றாேயா அைத இŋேக E/Ic 
ெசl-றாy. எJ உனJ எ,B அg-றாy. மனைத ெந.0யJ. மனm ெசாlFm 
ேபcைச ேக/டாl πரcசைன இ.kகாJ இvOல-l. நாkm ேக/கElைல. 
 
tbIm இIகா/IkH ெச,ேறாm. அேத ெவ\l. ஆனாl இலkH 
அ.காைம\l எ,B ஒ. ம-{cr. ெபாBைமயாக நாkm அவ.m 
இIகா/0, இடJ 2ைலைய அளnேதாm. ஐயŋகாr ெவjேயதா, இ,Bm. 
πறH அnத ச@யான இடm வnதJm ஒ. ெசŋகlைல எItJ Yவ#Xl 
HX\/ேட,.  
 
அத#H அpபாl ஒ. dI. பாl rெமb/ ேபா/0.nதாrகll ெவj Yவ@l. 
d/0, π,`றm இIகா/ைட ேநாk-\.nதJ. 
 
எ,kைடய கணkHpப0 d/0, ெகாlைல`றt5l தா, இ.தயரா�, 
கlலைற வn5.kகேவbIm. ஆக d/0, அ0kகாl வnJ இ0t5.kக 
வாypπlைல. Yவைர ஏX H5kக ேதா,XனாFm ஆவைல அடk-k 
ெகாbேட,. 
 
"இnத dI தா, ஏY நாயகm. வாŋக ேபாy பாrkகலாm" எ,ேற,.  
 
இIகா/ைட E/I ெவjேய வnJ ெத.2லm Y#Xk ெகாbI அnத d/ைட 
ெச,B அைடnேதாm. 
 
ப\#rkகாக அெம@kகா, லbட, ேபா\.kHm ேபாெதlலாm இIகா/ைட 
Y#X மkகll எpப0\.kக µ0_m எ,B Eயpேப,. இnத r�மாEl வ.m 
ெவllைள காilலாத உ.வŋகj, பயm இlைலயா இவrகckH எ,B. 
அJ நm நா/0Fm நடpபைத கbI ேமFm Eயnேத,. இட த/Ipபாடா 
இlைல மkகckH ைத@யm அ5கமா-E/டதா எ,B Aைனtேத,. அJ 
ச@, YIகா/I பkகt5l இ.nதாl தாேன πரcசைன. `ைக, நா#றm வ.m. 
இJ இIகா/Itதாேன. Aரnதரமாக உறŋ-k ெகாb0.kHm πணŋகj, 
அ.-l த#காiகமாக உறŋHm πணŋகll. ச@தா, எ,B மன5l 
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Aைனtேத,. யா@டµm ெசாlலElைல. 
 
dI காiயாக இ.nதJ ேபாl இ.nதJ. யா.m இlைல. காiŋ ெபl 
த/0யJ தா, Ncசm. ஆனாl யாேரா இ.n5.k-றாrகll எ,றJ 
பராம@kகpப/ட மரŋகcm அŋ-.nத காl YவIகcm. d/0, µைன\l 
rFைவ. ஆக d/0, ெசாnதkகார.m -XsJவr தா,.  
 
எ,ன ெசyயலாm என ேயாrkHm ேபாேத, ஏY நாயm அ.-l இ.nத 
d/IkHll νைழnJ இnத d/0, ெசாnதkகாரr யாr எ,ன எ,ற 
Eவரŋகைள ேக/I வnதாr. 
 
"இnத d/I ெசாnதkகாரr எனkH ெத@�சவr தா,. வாŋக அவr-/ேட 
ேபாy ேபr பாrkகலாm" எ,றாr.  
 
அŋ-.nJ இ,kெமா. 15 ANட நைட\l ஒ. dI. உllேள ெச,ேறாm. 
அைனவைர_m அமரc ெசாli H0kக }r தnதாrகll.  
 
"ஏY நாயகm, எŋக அpபா ........... " எ,B ேபசtெதாடŋ-னாr. 
 
நா, அவைர ச/ெட,B வzமXtJ ேபrேன,. "சாr, நா, ஒ. கதாr@ய,. 
ெச,ைன\ேலrnJ வrேற,. ஏY நாயகm சாr, ஐயŋகாr சாr d/0l தா, 
H0\.nதாr. அதனால இரbI ேப.kHm பழkகm. இŋக கட#கைர பkகமா 
dI ேவbIm. ஒ. மாசm உ/காrnJ r�மாOkகாக கைத எgதkm. 
அதனால dI ேத0னpப உŋக dI பாrtேதாm. π0cr.nதJ. வாடைகkH 
Eடµ0_மா" எ,ேற,. 
 
ஐயŋகா.m ஏY நாயகµm நா, சரளமாy `cHவைத பாrtJ வாy πளnJ 
A,றனr. 
 
"அpபா,k ஏேதா ெசா,னாேர" எ,B ெராmப ஓவr sமாrடாக ஒ. ேகllE 
ேக/டாr அnத d/0, உ@ைமயாளr. 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"அJவா எŋகpபாOm உŋகpபாOm நlல பழkகm. உŋகckH ெத@_மா" 
எ,B சமாjtதாr ஏY நாயகm. அ/ராசkைக எ,B AைனtJk ெகாbேட,. 
 
"dI காiயாதா, இ.kH. வாடைக Eடலாm", எ,B இgtதாr. 
 
"சாr, }ŋக r�மாகாரŋக,k பயpபடேவbடாm. நா, இ.kகpேபாறJ ஒ. 
மாசm தா,, ஆனாl இேதா 3000 �பாy. 2,B மாசt5#H அ/வா,s. 
ேபாHmேபாJ உŋக-/ேட 2000 �பாy வாŋ-kகேற,. ேபாJமா" எ,ேற,. 
எத#Hm ேதைவpபIm எ,B 10,000 �பாy ஏ0எmNi.nJ எItJ 
வn5.nேத,. 5000 ேமl எIkக µ0யாJ எ,பதாl இரbI வŋ- 
கணkHகll ைவt5.nேத,.  
 
"அடேட அJkகாக ெசாlலைல. சாr, நமkH ெத@�சவ.தா," எ,B ஏY 
நாயகtைத கா/0 ெசாlலE/I உllேள ெச,B சாE எItJ வnதாr. 
இtதைன Yலபமாக ேவைல நடk-றேத எ,B ஒேர சnேதாஷm எனkH. 
 
5.mπ வ.m வz\l "சாr, கடpபாைற, மbெவ/0 எlலாm ேதைவ" 
எ,ேற, ஏY நாயகtைத பாrtJ.  
 
"அைதெயlலாm நா, எItJ-/I ராt5@ வrேற," எ,றாr.  
 
"எJkH" எ,றாr ஐயŋகாr. 
 
"ேதாbடkேம" எ,ேற,. 
 
"ெப.மாேள" எ,றாr. πறH அைம5யானாr. ஓ/டFkH வnதJm, "நா, 
ஊ.kH ஒ. எ/I ேபா\/I வn5டறேன. மாN த�யாக கைடைய_m 
d/ைட_m பாtJkக µ0யாJ" எ,றாr ஐயŋகாr. 
 
கlலைற ேதாbIm படலt5l அவைர ேசrpபதாக நா, இlைல. 
இ.nதாFm அவr ேபாவJ எ,னேவா ேபாi.nதJ. ஆனாl நா, ஒ,Bm 
ெசாlலElைல. 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"ச@ }ŋக ஊ.kH ேபாŋக. 5.mப ேவb0ய அவrயm இ.kகாJ. இரbI 
நாllல `ைதயேலாI ஊ.kH வrேற,. }ŋக ேதாbImேபாJ இlலா/டாFm 
கணkH கெரkடா இ.kHm. }ŋக 33 பrெச,/ பாr/னr தா," எ,ேற, 
r@tJk ெகாbேட. 
 
"அேட } ெசாlலkமா. உ, ேமல எனkH நmπkைக இ.kHpபா" எ,B 
ெசா,னாr. πறH அவைர பs ஏ#XE/I, "ஊ.kH ேபானJm ேபா, 
பbwŋக" எ,B எ, ெசlேபr எbைண ெகாItேத,.  
 
அவr ேபானJm காπ சாpπ/IE/I அைறைய காi ெசyJk ெகாbI எ, 
`J வாடைக d/IkH ெச,B ஏY நாயகt5#காக காt5.nேத,.
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ஏY நாயகm ேவb0ய ெபா./கcட, வn5.nதாr.  

"தmπ, நmம ெரbI ேபரால இைதெயlலாm ெசyய µ0_மா, இlைல 
ஆcŋகைள அைழcr-/I வர/Iமா".

"ேவணாm ஏY நாயகm. எtதைன ேப.kH அ5கm ெத@_ேதா அtதைன 
πரcசைன. நாm இரbI ேப. ேபாJm".

πறH ஏேதா ேயாrtJk ெகாbI அவைர ச#B ஆழm பாrkகலாm எ,B, 
"நாm இரbI ேப. தா, எlலாtைத_m ெசyயேறாm, ஐயŋகா.kH எJkH 
அநாவrயமா ஒ. பŋH தரwm" எ,B ேக/ேட,.

"அJ தp` தmπ, அவ.kH தரேவb0ய பŋைக தரwm, அJ தா, நm 
வாrtைதkH ம@யாைத. எனkH கட, இ.kH, உனkH இ,km சmபா5kக 
வயr.kH, அவ.kH கடkm இ.kH வயYm இlைல". 

ச@தா, �/டாjகll இ.வ.m நlலவrகll தா, எ,B AைனtJk 
ெகாbேட,.
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"ச@.  இnத இரbI நாjl இnத `ைதயil எ, பŋHm ஐயŋகாr பŋHm 
எItJ-/I நா, -ளmபேற,.  }ŋக ஒ. மாசm இnத d/Iல இ.nJ/I 
அnத அ/வா,ைஸ வாŋ-/I உŋக d/I ேபா\Iŋக.  எlலாm 
சாதாரணமாக நடkகkm. யா.kHm சnேதகm வரk�டாJ. உŋக 
கடைனெயlலாm ெகா�சm ெகா�சமாக அைட_ŋக". 

"ச@" எ,B எlலாவ#ைற_m ேக/Ik ெகாbடாr. 

πறH d/0, ெகாlைல`றm ெச,ேறாm. இரEl இIகாI இ,km பயtைத 
ெகாItதJ. கா#B dYm ேபாJ ஏ#பIm சtதm �ட க#பைனகைள 
Yழ#XயJ. இைலகll ேமாJm சtதm �ட அ0வ\#ைற கலk-யJ. பைழய 
படŋகll, ப0tத ேபy கைதகll எlலாm மனJkH வnதன.

ஏY நாயகm ந,றாக ஏ#Xk ெகாbI வn5.nதாr. அவ@டm எnத 
உணrcr_m இlைல. எனkH ேலசாக Hj@யJ. 

ெகாlைல`ற பlைப எ@ய E/ேட,.  πறH இ.வ.m அnத இடtைத 
ேநா/டm E/ேடாm. நா, கடpபாைற எItJ ேதாராயமாக ஒ. ேகாI 
ேபா/ேட,. 

πறH இ0kக ஆரmπtேத,. டk, டk எ,B ெதாடŋ-, டŋk டŋk ஆக 
ெப@ய சtதtைத ெகாIkக ஆரmπயJ. அnத அைம5 πரேதசt5l இ,km 
அ5கm ஒitதJ. 

தllj\.nத ஒ@. dIகji.nJ EளkH எ@nதJ. நா, உடேன 
ேதாbIவைத ABt5ேன,. "ஏY நாயகm இpப ேதாb0னா πரcசைனதா,, 
ேபசாம பகlேல ேதாbIேவாm".
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"எ,ன,k ெசாli பகlல ேதாbடறJ" எ,B ேக/டாr.

"E.nJ ைவkக அIp` க/டpேபாேறாm அதனால ேதாbடேறாmk 
ெசாlikகலாm. அJOm யாராவJ ேக/டா. நmம d/0ல நாm எ,ன ெச�சா 
எ,ன" எ,ேற,.

இ.வ.m ேவைலைய ABt5E/I உறŋகc ெச,ேறாm. இ.வ.kHm 
akகm வரElைல. பல Eத எbணŋகll ஓ0k ெகாb0.nதன.  
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காைல\l எgnதOட, இ.வ.m அைம5யாக இ.pபJ ேபாl கா/0k 
ெகாbேடாm. நா, எgnJ HjtJ µ0tேத,. அவ.m d/Ik ெச,B 
HjtJ r#Bb0 µ0tJE/I எனkH இரbI இ/iகll காpπ வாŋ- 
வnதாr. இ/i சாpπ/I காpπ H0tJ µ0tதOட,, "வாŋக ஆரmπkகலாm" 
எ,B ெசா,ேன,.

நா, எ5rபாrtதJ ேபாl ஐயŋகா@டN.nJ ேபா, வnதJ. ஆனாl, 
எ5rபாrtத Eஷயm தா, இlைல. 

"தmπ, d/IkH வnJ ேசrn5/ேட,. நா, ேயாrcr பாrtேத,. 
கlலைறைய ேதாbடறJ எனkH உட,பாI இlைல. மனY கDடpபIJ. 
எனkH `ைதயl எJOm ேவbடாm. பகவா, எ,ன ெகாIt5.kகாேரா அJ 
ேபாJm. }_m அவ.m ம/Im எItJkேகாŋக. ே�மமா இ.ŋக" எ,றாr 
நாதgதgkக.

"எ,ன ஐயŋகாr இpப0 ெசாl�ŋக" எ,ேற,.

"ஆமாmபா. எ,னால நடkகறJ எJOm ஏtJkக µ0யைல. ஏேதா 
ஆைசpப/I உ,ேனாட வn5/ேட,. ேயாrkக ேநரNlைல. இpப, 7 மm 
ேநரm நாைக\i.nJ ெச,ைன வ.mேபாJ ேயாrcr பாrtேத,. ச@யா 
படைல". 
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"ச@ நா, ெம/ராs வnJ உŋகைள பாrk-ேற," எ,B ெசாliE/I 
ைவtேத,. 

ஏY நாயகtைத பாrtJ, "50-50 தா, இ�ேம. ஐயŋகாr அp/" எ,ேற,. 

ஏY நாயகt5டN.nJ சnேதாஷமா ேசாகமா எ,B ெத@யாத ஒ. உணrE, 
πர5பip`.

கடpபாைறைய எItJk ெகாbI π,`றm ெச,ேற,.

அவ.m π, ெதாடrnதாr.

ேந#B ேபா/ட க/டt5i.nJ ஆரmπtேத,. 15 ANடt5l rெமb/ 
ேமl`றm த/Ipப/டJ. ெவBm ேமi.nத பH5ைய ம/Im 
அக#X\.nதாrகll ேபாFm. πறH அவr 15 ANடm நா, 15 ANடm எ,B 
மா#X மா#X ேதாb0ேனாm. Yமாr 2 மm ேநரt5l pளcெச,B பைழய 
மரt5l கடpபாைற பா_m சtதm ேக/டJ. ெநmπ ெவjேய எItேத,, 
மரtJbI ெவjேய வnதJ. மk-pேபாy இ.nதJ. ெசாதெசாதெவ,B 
இ.nதJ. சவpெப/0ைய ெதாI/E/ேடாm எ,B Aைனtேத,. ேமFm 
ேதாb0ேனாm. 

µ,ேப ேபr ைவtதJ ேபால தைலpபkகm ம/Im ேதாbட µ0O ெசyேதாm. 
µgதாக சவtைத எIkகேவb0ய அவrயm இlைல.

10 ANடt5l எ, கடpபாைற இ.தயரா�, கபாலtைத பதm பாrtதJ. 
பாவm இறnதπறHm அவ.kH Amம5\lைல. தைல\l அ0. ெநmπ 
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ெவjேய எItேத,. πண நா#றm இlைல. ேவB ஏேதா ஒ. வாசm. ெமJவாக 
ெவjேய எItேத,. 

ச/ெட,B ஏY நாயகm உணrcrவசpபIவைத அXnேத,. அைத ைக\l 
எItத அவ.kH கbகjl அடŋகாத }r. ந0kகElைல எ,பJ ந,றாக 
ெத@nதJ. 

இnத உல-l அைனவ.m நlலவrகll தா,. ெக/டவனாHm வாyp` 
-ைடkHm வைர. அpப0 ெக/டவrகll ஆனவrகll ெக/டவrகளாகேவ 
இ.pபJm இlைல. அவrகcll இ.kHm நlலவrகll சமயm 
-ைடkHmேபாெதlலாm ெவjேய தைலகா/I-றாrகll. rல சமயm 
ெவjேய இ.kHm ெக/டவrகll அnத நlவrகj, மbைட\l சடாெர,B 
அ0tJ உllேள உ/காரைவtJEI-றாrகll. நlலவrகll ெவjேய இ.pபJ 
யா.kHm நlல5lைலேய.

அpப0ேய ேதாbIவைத ABt5E/I `ைதயl ேவbIமா இlைல 
அpபாேவாட கபாலm ேவbIமா எ,B ேபரm ேபசேவbIm ேபால இ.nதJ. 
Aைனpைப தErtேத,.

πறH உllேள ெச,B ஹாrடேவr கைட\l வாŋ-\.nத காnதtைத 
எItேத,. அைத ஒ. Hcr\l க/0 தைலp`றm ம/Im 5றkகpப/ட 
சவpெப/0kHll ேமFm ngm நகrt5ேன,. ஏY நாயகt5, µகtைத 
பாrtதாேல அவ.ைடய அpபாE, வ\#B tJ A#பைத அவr E.mபElைல 
எ,B ெத@nதJ. 

Yமாr 5 ANடt5l ெவ#X -ைடtதJ. அnத கgtJ சŋ-i_ட, ஒ. 
எFm` JbIm வnதJ. அைத அக#XE/I இ.வ.m ஒ.வைர ஒ.வr ெவ#X 
`,னைக_ட, பாrtJk ெகாbேடாm.
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πறH 15 ANடm ஓyெவItேதாm. πறH அவசர அவசரமாக Hzைய 20ேனாm. 
எனkH பrtதJ. ேவrைவ ஒg- உடil தb�r த/IpபாI. 

சŋ-iைய ந,றாக கgE JைடtJ ஒ. கவ@l ேபா/Ik ெகாbேட,. 

µ0nத அளO 20E/I πறH உணவகtJkH ெச,ேறாm.

"ஏY நாயகm, இnத சாE எŋேக ெபா.nJmk ெத@_மா" எ,B ேக/ேட,.

"ஒரளO ெத@_m தா, Aைனk-ேற,. எŋக dI µgYm Aைறய மரk 
கதOகll, மர 0ராயrகll இ.kH. எlலாtJkHm இJ மா5@ சாE தா,. 
ஆனா ெநைறய கதOகckH நாŋக சாE மாt5/ேடாm. இJ பழŋகாலtJ 
சாE தmπ. ஆனா, ெப@ய dI. இ,km Aைறய இடŋகll இ.kH".

"சாr, ஒ. Eஷயm. உŋக அpபாேவாட ைடய@\l ப0cச ஞாபகm இ.kH. 
இnத `ைதயைல பt5 ெசா,ன உŋக தாtதா, அவேராட �µkH உŋக 
அpபாைவ அைழcr-/I ேபாy கா/0னதா ெசாli\.kகாr".

"எŋக தாtதாேவாI �mல தா,, எŋக அpபா இ.nதா.. அnத �mல தா, 
நா, இpேபா இ.kேக, தmπ".

"அpப0யா. வாŋக உŋக ேபாrஷ, �ராOm ெசk பbணலாm" எ,ேற,. 
சI5\l அவr d/ைட ெச,B அைடnேதாm.

அ5க ேநரm ெசலEடாமl அவr ஒ. `றµm நா, ஒ. `றµm 20ய கதOகll, 
0ராயrகll எ,B ஒvெவா,றாக 5றnJ 5றnJ பாrtேதாm.
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15 ANடŋகjl tbIm ெவ#X. 2டpப/ட 2,ற 0ராயrகjl சாEைய 
νைழtJ 5றkக µய,ேறாm. 3வJ 0ரா 5றnJk ெகாbடJ. 

அ5l ஒ. rBெப/0 இ.nதJ. அத#H சாE இlைல.  
 
இ.வ.m ஆவலாy அைத 5றnேதாm. ஒ. ெப@ய ெவ#X இலkைக ெதா/ட 
ஒ. AைறO, ம-{cr, ஆராவாரm. அத#H -ைடkHm ச,மானt5, ம5p` 
எ,ன எ,B பாrkக ஒ. உtேவகm.  
 
அnத rXய ெப/0ைய 5றnJ பாrtேத,. இ.வ.m அவசரமாக அ5i.nத 
கா-தtைத எItJ π@tேதாm. ப0tேதாm.  
 
அவr இ0nJ ேபாy அமrnதாr. நா, உடil ஒ. N,னl rirைப 
உணrnேத,. ச/ெட,B கbகjl }r வznதJ.  
 
அ5l எg5\.nதJ: 

µ"#m
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ேமாக) *+,-ண/rt23) πற பைடp:கll:

	 1.	 ேம#ேக ெசlFm Eமானm – 4 பாகŋகll

	 2.	 கைடr ேப/0 

	 3.	 ெமlலk ெகாlேவ,

	 4.	 எ, ைக π0tதவ,

	 5.	 ேபாதாெதkm மனm

	 6.	 கBp` வரலாB

	 7.	 @Jேவnதr

	 8.	 கm�k காதl

	 9.	 ேந#ைறய கlலைற

	 10.	 இ,km ெபயr ைவkகElைல

	 11.	 காதl இlைலேயl காதl

	 12.	 Westbound Flight (ேம#ேக ெசlFm Eமானm ெமாz ெபயrp`)

	 13.	 Influences of  Unknown Factors on Mankind

இவ#ைற }ŋகll n{கbட தளŋகjl காணலாm

	 1.	 Google Books

	 2.	 Apple iBooks 

	 3.	 Amazon Kindle

உŋகll க.tJkகைள leomohan@yahoo.com எkm µகவ@kH எg5 
அkp`ŋகll. ந,X.
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