
ந.பி�ச��	தியி பைட��க� 
 
ப� ைப	திய� 
 
     இைறய தின� �ழ�ைதக� ப� வா�கினா�க�. அவ�க!"�� அவ�க� 
தாயா#"�� ச$ைட. கா% தரமா(ேட எற தாயா� க(சி. �ழ�ைதக� அ+ைக 
எதி�"க(சி. 
 
     ப� வா��� சமய� ஒ-ெவாறி/� இ�த	 தகரா0தா. இ1தா 
கைடசி தடைவ எற எ�ச2"ைக3ட கா%� கிைட	1வி4�. �ழ�ைதக� ைக"�� 
ப�5� வ�1வி4�. இ�த	 தகரா0 விஷய� ப�5"� எ�ப7	 ெத23�! சில 
நிமிஷ�க!"�� ப(ெட0 ெவ7	1வி4�. ஒ# ேவைள ெத2�1தா 
�ழ�ைதகைள� ேபால ேராஸமி<லாம< இ#"கிறேதா எனேமா! இ�த மாதி2 
எ	தைன கைடசி	 தடைவயாக ப� வா�கியி#"கிறா�க� ெத23மா? இ0� 
கைடசி	 தடைவயாக	 தா ப� வா�கியி#"கிறா�க�. �ழ�ைதக� தி#�ப	 
தி#�ப ப� வா�க ஆைச�ப4வ1 என"� ெப2ய விய�பா? இ#"கிற1. ப� 
இர$4 நிமிஷ	தி@�� ெவ7	1 வி4� எ0 �ழ�ைதக!"� நறா?	 ெத23�. 
தாயா� ம0 ப� வா�க கா% தர ம0�பா� எ0� ெத23�; பி ஏ கைடசி 
தடைவயாக	 தின� ப� வா��வதி< அ-வளC ேமாக� ெகா�கிறா�க�... 
 
     ப�5ைடய வ�ண� ஒ# ேவைள அவ�கைள" கவ�வதா? இ#"�ேமா? 
இ#"க E7யா1. ஏெனறா< க$ட இட�களிெல<லா� �Gப�க� காணாத 
வ$ண" கவ��சியா ப�களி< கா$கிற1? அைவ ேவ$டா�. ேமக�க!� 
அ�தி, ச�தியி< காI� வானE� இ<ைலயா? - வ$ண" களKசியமாக? ஆனா< 
ேமக	ைதேயா அ�த வான	ைதேயா அ�ைகயி< அட"கிவிட E7யா1. �Gப	ைத" 
ைகயி< எ4"கலா�. எனி< வா7வி4�. கச�கிவி4�. வ$ண	ைத தி#�பி 
ஏ@றிவிட E73ேமா? E7யா1. 
 
     ஆ�! இதி<தா ப� ேமாக	தி ம�ம� இ#"க ேவ$4�. வி	தி<லா" 
க	தி2"காைய� ேபா< வா7 வத�கிய ப� சிவ��� ச�திர5� ப�ைச� 
L2ய5மாக மாறிவி4கிறத<லவா - �ழ�ைதக� ைகயி< ஏறியCட? சி#G7 
ச"தி எ0 ஒறி#"கிற1. அ1C� த�க!"�� இ#"கிற1 எற அறிைவ இ�த 
வி�ைத �ழ�ைதக!"�� �க(4கிற1. நம"கி#"�� ச"திைய 
ெவளி�ப4	1வதி<தா இப� உ$டாகிற1. இ�த இப	ைத நN7"க� ெச?ய 
ேவ$4ெமற ெவறிதா ப� உைட�1வி4வைத"Oட லGய� ெச?வதி<ைல! 
கைடசி	 தடைவ எ0 தாயா� ெசா<வைத" Oட ல(சிய� ெச?வதி<ைல. 
 
     ப� உைட�தா<தா என? 1$4கைள" ெகா$4 �ழ�ைதக� 
"�(ைட" ெச?1வி4வா�க�, %$ைட"கா? அளC"� L2யைன3�, ச�திரைன3� 
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ேபா< ெச?1 ெந@றியி< ெசா4"கி இ�0வா�க�. 
 
     இ�த சி#G7 ச"திேய விசி	திரமான1; உலக� ேபா"�"ேக ஒ	1 வராத1. 
உடைம எற நிைன�ைப3� ஆசார� எற ேகா(பா(ைட3� ச$ைட"கி+�பேத 
இத தைம! அத காரணமாக	தா கா% ெசலவழிகிறேத எ0 தாயா� ெநா�1 
ெகா�கிறா�. �ழ�ைதக� எ�சி< ெச?கிறேத எ0 அ4	த வ N(4"கார� ஏ%கிறா�. 
 
     இெனா# உண��சி Oட காரணமாக இ#"கலா�. தைரயி< நட�தா/� 
பற"க ேவ$4� எற ஆைச இய<பாக Eைள	1 வி4கிற1. ந�மா< 
E7யாதைத நம"� அட�கிய ெபா#ைள" ெகா$4 ெச?1 வி(டா< அ�த� 
ெப#ைம ந�ைம	தாேன சாரேவ$4�. ந�மா< பற"க E7யா1. ஆனா< ந�மா< 
எைதயாவ1 பற"கவிட E73� ெபா+1 எ-வளC ஆ�ச�யமாக இ#"கிற1. 
கா@றா7, தா	தாQ�சி, ப� - இைவ �ழ�ைதகளி சாதன�. ெப2யவ�க!"�� 
பற"�� சாதன�-  
 
     வி$ெவளி விமானமி<ைலயா? 
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ந.பி�ச��	தியி பைட��க� 
 
த�சன� 
 
     ேந�றிர� ெவ� ேநர� ப 	!" ெகா$ %&ேத. �'தக� ( &!வி)ட!. 
வாணி த�சன� ( &த!� பி%கி%தி ேதவிைய" காண ெவளிேய ெசேற. 
ஆகாய� ஓ� எ0ைலய�ற ைம" 3$4. விைளயா)4	தனமா5 ஏேதா ெத5வ 7க" 
�ழ&ைத அைத" கவி:	! வி)ட! ேபா;�! ஒேர இ%� ெவ�ள�. 
மர?கெள0லா� வி$ைண	 தா?�� க@��	 A$க�. மிB� ெபாCெத0லா� 
வான� � � 	 திற&த!. க$ சிமி) �@. நா க$ணா��சி 
விைளயா ேனேனா அ0ல! மினலா? 
 
     தி%�பி வ 7) ��� வ&! பாைய� ேபா)ேட. !யி0 திைர க$களி ேம0 
பட�&த!, ஆைம" கா0கைள� ேபா0, எ �லக� F%?கி உற?க ஆர�பி	தன. 
மன	தி Fட�விழி ம)4� (C!� �டவி0ைல. ெவௗவா0 (க	தின%கி0 
அ 	த!. க$ திற&ேத. எதி�0 ஆகாயமளாவி நிறா� சிவச"தி. தைலமயி� 
ெவ�றி" ெகா ேபா0 பற&த!. க$ணினி@ ெகாIF� அழ�. ைகயி0 ெகா  
மினைல� பழி"�� ைவரவா�. எைன� பா�	!� சி�	தா�. கலகலெவற 
சி��� உலெக?�� பரவிய!. உட0 மயி�" 3�ெசறி&த!. 
 
     சிறி! ேநர� கழி&த!. அைலேயா5&த கட0ேபா0 ச�@ ெநIச� 
ஆ@தலைட&த!. ேபா�ைவைய எ4	ேத; பள 7ெர@ ஒ% மின0 உலைக ஒளிர� 
ெச5த!. அKெவாளி� "ெசா"க�பைனயி0" எதிேர க$ணி0 ப)ட!. ஒ% மர� - ஒ% 
ெவ@� ெந)ைட	 ெதைன! "என ஆ�ச�யெமன நிைன	ேத." 
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ந.பி�ச��	தியி பைட��க� 
 
�ளவி� �� 
 
     ம�ைரயா ேகாவி ��� ப�க	தி! அரசமர	தி நிழலி! பி�ைளயா� 
உ&கா�'தி(�கிறா�. பய*கர விஷ	தி,� மனித� /0 தா1	தி வண*�வைத� 
�றி�பி�3 நாக*க� ஆல3 வி5ைத� ேபா! க!லிேல ெநளிகிறன. 
ப�க	தி!தா ஒ( �த� இ(�கிற� - இ(ள சாதி� ெப:ணி தைலமயிைர� 
ேபா!. நா ேமைடயி! ேம;'� ெகா:0('ேத. நா மாெடனேவா அ!ல. 
இ('தா 3 ைசவ சி	தா'திக� ெசா!வ�ேபா! ப<தாேன? அதி 3 ஆரறி>�ள 
ப<வானதா! ?னி��!ைல ேம;வதி! என உபேயாக3? 
 
     ஒ( �ளவி பி�ைளயார:ைட வ'� உ&கா�'த�. எைன நிைன	�� 
ெகா:டேதா எனேவா - பி�ைளயா� படீ	ைத / மீைசயா! ெதா&�	 
தடவிவி&�, எ�ப0 வல3 வ(வ� - இடமாகேவா, வலமாகேவா - எD மாறி மாறி 
ேசாதி	�� ெகா:0('த�. 
 
     நா �ளவியி ப�திையவிட அத உடலி ேம! அதிக நா&ட3 
ெகா:ேட. என அ,�தமான ஆகாய விமான உட!! எFவள> ேலசான இ���! 
G! ேபாற இைட! அ'தி ேநர	�� ெச*காவி ேபாற என இற�க�. அமாவாைச 
ேபாற என பளி*கி(� உட!! ந&ச	திர3 ேபாற என க:க�! 
 
     எ நா&ட	ைத� கைல	த� ஒ( நாத3. ஆகாய விமான3 எ&ட	தி! மித'� 
வ(வ� ேபாற ஆ1'த �/ற!. க:H�க(கி! பற��3 ஈ வா /க&0! 
பற��3 க(டேனா எற பிரைமைய� சில சமய3 உ:டா���கிறத!லவா? அேத 
ேபாD ஒ( ஓைச. கி&ட	திலி(��3 �ளவியி K*கார3 என	 ெதLய ஒ( 
வினா0 பி0	த�. ஐ'� நிமிஷ3 �தL! மைற'தி('� வி&�	 தி(3ப>3 
பி�ைளயார:ைட வ'த�. பி�ைளயார:ைட வ'� ெச;த காLய3 ஒD3 
இ!ைல. ைப	திய	ைத� ேபா! �றி�பி!லாம! வ(வ�3 ேபாவ�மாயி('த�. 
 
     �தைர� ேபா; பா��ேபா3 எD ேபா; அ*ேக ஊறி� கவனி	ேத. 
�ளவியி �� ெதப&ட�. லOமண� சீைதயி ப�ணசாைலைய� <,றி வ'�, 
<,றி வ'� பா�கா	தாராேம, க:கைள இைம கா	� வ(கிற மாதிL. அைத� ேபா! 
�ளவி �&0 ேம! உ&கா(வ�3 பற�ப�3 வ(வ�மா;� �&ைட� பா�கா	�� 
ெகா:0('த�. 
 
     என�� விஷம �	தி வ'� வி&ட�. �&ைட� கா�க� �0ய திறைமைய 
அளவி&� விட ேவ:�3 எற எ:ண3 உ:டாயி,D. ஒ( சிறியக!ைல 
எ�	ெதறி'ேத. அ� �&0 ப�க	தி! வி5'த�. ஆகாசவாண	ைத� ேபா! உQ 
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எD சீறி�ெகா:� இர:� அ0 உயர3 �ளவி பற'� உ&கா�'த�. ஒ( 
காLய	ைத சாதி�க ேவ:�மானா! ேபாக� ேபாக� க�ைமயான ேசாதைனைய� 
ைகயாள ேவ:�3 எகிறா�க�. எ&0� ெகா&ைடைய	 தின ேவ:�மானா! 
ெகாRச3 ெகாRசமாக	 திD பிற� அளைவ உய�	தி� ெகா:ேட ேபானா!, ஒ( 
ம:டல	தி,�� பிற� ம:டலமி&� வ(3 க(நாக3 க0	தா! �ட� பா3�தா 
சா�மா3. 
 
     பிற� ஒ( ��சிைய எ�	�� �&ைட	 ெதா&05	ேத. 
ேவ&ைட�காரSைடய ��பா�கி� �ைகவழிேய ேவ*ைக பா;வ�ேபா! எ ��சி 
தி(3பிய வழிேய �ளவி சீறிய�. ஒ( ப�க	தி! நக�'ேத. �ளவி எதிLைய� 
காணாைமயா! �&��ேக தி(3பி வி&ட�. 
 
     �ளவி சீறி வ'ததா! மனிதைன இ'த அ,ப� ெபா(� எதி��பதா எற 
அக*கார3 எ5'த�. அ�ப0யா ேசதி எD �&ைட ஒ( �ைலயி! இ0	ேத, 
ேகாப	�ட �ளவி வ'த0	த�. நா மைற'ேத. �&���� �ளவி 
தி(3பிவி&ட�. தா;, த,கா�� எற நிைன��கைள	 தவிர �ளவி�� �� 
�ளியாகி இ('த� ெதLயவி!ைல. 
 
     நா விைளயாட நிைன	தவனாைகயா!, �&ைட அ�ப0ேய கீேழ 
த�ளிவி&ேட. �ளவியி நிைலைய� பா��க ேவ:�ேம! ேகாப* ெகா:ட 
தாைய� காேண3. பி�ைளகைள இழ'தேபைத, பLதவி	�� �ல3�வ�ேபா! �� 
இ('த இட	தி! <,றி� <,றி வ'தேத ஒழிய எ ப�க3 பாயவி!ைல. �&0 
/�காேல �H வ Tச3 ப*� எFவித ேசத/மாகாம! கீேழ கிட'�3 அ� 
�ளவியி க:H��� படவி!ைல. தா �� க&0ய இட3 காலியானேத அத,� 
சாவி �றி. அ�ப0 இ�ப0 மய*கி மய*கி, �யர	�ட �ல3�வ� ேபாற ஓைச 
ெகாRச ேநர3 ேக&ட�. �ழ'ைத இற'தெதD உDதியான�3 தாU�ள3 
ெச	�வி&ட� ேபால �� ஓைசUட கிள3பி வி&ட�. 
 
     அ�தா நாயகைன	 ேத�3 ஓைசயா? 
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ந.பி�ச��	தியி பைட��க� 
 
மைழ	 ெத�வ� 
 
     ம�ப��� இைறய தின� ெகா"�பாவி க#� இ$	தா�க�. ஆமா�, 
ெகா"�பாவி எ� என ெபய�? இ)*க#"�. +�யானவ�க� ஒ) ைகயி- ஒ) 
பி� ெந.பயிைர ைவ	0*ெகா1" ம.ெறா) ைகயா- ெகா"�பாவிைய	 
ெத)வழிேய இ$	0� ெச�, கைட*+* கைட நி�, ெகா"�பாவியி �)ஷ 
45யைன	 தி#�, மா5- அ�	0* ெகா1" ைவ	த ஒ�பா5ைய* ேக#டெபா$0 
(ந��� ஒ�பா5யாக இ)8த ெபா$0� 9ட) எ உ�ள� உ)கி� ேபா�வி#ட0. 
பாவ�! ம1மீ0 மைழயி-ைல எறா-, வயி.றி- ம1தாேன! எனேவ "மான� 
பா�	த" சீைமெய� சில இடBகைள ஏளன� ெச�த0 த�ப-லவா? ஆ�, +ளBக� 
உ�ள ஊ�*கார�கE*+* 9ட	தா பா�*க ேவ1"�. இர1" மான	ைத�� தா 
- ஒ) 'மான'	ைத வயி.�*காகH� ம.ெறாைற ஜJவKைடய தJராத பசியாகிய 
ெகௗரவ	தி.காகH�... 
 
     மைழ*+* ெகா"�பாவி இட	தி- ஏ அMவளH பய�? ஆனா- பயெம� 
எ�ப�� ெசா-லலா�? அKதாபமாயி)*கலா�; அ-ல0 +�யானவ�க� 
ெசா-வ0ேபா- 45யKைடய காத- க#டழகியாகிய ெகா"�பாவியி மீ0�ள 
ேபா#�� பிேரைமயாயி)*கலா�.  
 
     எ�ப� இ)8தாெலன? இேதா மைழ வ80வி#ட0. ஜி-ெல� தாமைர	 
த1"க� ெதா"வ0ேபா- ேமேல கா.� வ JOகிற0. வான� ைம*கா5யாகி வி#ட0. 
நP	திரBகெள-லா� வழி ெத5யாம- வி$80 வி#டன. அடடா! வானி- என 
க	தி விைளயா#"! என இ� Rழ*க�! ெகா-ைல� �ற	திலி)80 தவைளக� 
தBக� ெத�வ	ைத வரேவ.பத.காக Rைற ைவ	0� பாட ஆர�பி	0 வி#டன. 
எMவளH தினிOக�! - ேவத பாராயண�, 0"*+� ேப�O, எ8திர� அைற	த-, 
கிTசிரா, மி)தBக	தி ஒலி, ஒ.ைற* +ர-, அதிகார* +ர-, அடடா! வ�ணி*க 
வா�	ைத என*+	 ெத58தால-லவா!... 
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ந.பி�ச��	தியி பைட��க� 
 
�த� பி�� 
 
     ந� நிசி, ஒ� சின��ர� - �ழ"ைத க	#வ# ேபால, ஒ� ந()ட எதி� �ர� 
- சமாதான, ெசா�.வ# ேபால, சின� �ர� ப/	# ேவதைன அைட"த#. எதி� 
�ர� ஏ2கி� கனி"# ஓலமாயி56. ெத�வாசிகளி 8�க, கைல"த#. 
ஒ9ெவா�வராக எ/"# மா�யிலி�"# இ�ளி� ;�"# பா�	தன�. �தலி� 
ஒ�வ� க)ணி., ஒ6, படவி�ைல. அதனா� திகிைல விைளவி��, அ"த 
ஓல, ம=�, நிதானமா> ேபாக� ேபாக உய�"# ெகா)� ேபாயி56. கைடசியி� 
அ"த �5றவாளிக� த=ட�ப=டா�க�. இ� காதல�க�! ஒ� வ (=� ;ைரயிேம� 
உ=கா�"# காதலிைய� ;வி அைழ	#� ெகா)��"த# ஆ) Cைன. நா. அ� 
8ர	தி� ஒ� ஜனலி உ=�ற	திலி�"# ெப) Cைன ஆ6த� ெசா�லி� 
ெகா)��"த#. அ"த� காதல�கE�� இனி�பான அ"த ச�லாப,, 
ெத�வாசிகE�� க�ண ெகாFரமா> இ�"த#. 
 
     "H... H" எ6 ஒ�வ� மா	தி ஒ�வராக க	தினா�க�. காத.�� க) 
ம=�ம�ல, கா# ;ட கிைடயா# ேபா� இ��கிற#. Cைனக� இ�"த இட	ைத 
வி=� நகரIமி�ைல, காத� த( �ள� பா�வைத நி6	தIமி�ைல. 
 
     நிமிஷ	தி5� நிமிஷ, பா=� ஓ2கி, இரவி நிச�த	தி� பய2கர	தி 
பிர	யK உ�வாயி56. வ"த ஆ	திர	தி� ெத�வாசி ஒ�வ�, எைதேயா எ�	# 
Cைனைய� பா�	# வி=ெடறி"தா�. அத5�� பிற� எ/"த �ர� ஒ� ந()ட ஓல, 
மாதிLயி�"த#. அ9வளI தா, அ��ற, ஆ)Cைனயி �ர� ேக=கவி�ைல. 
மீளI, ந�நிசியி ேமான,... ம6நா� காைல மா�யி� ஒ� ஆ) Cைன ெச	#� 
கிட"த#. வ (=��கார� அைத 8�கி� ெகா�ைல ைமதான	தி� எறிய� ெசானா�. 
 
     Cைனயி சவ, ெம	ெதற ெபா��மீ# வ"# வி/"த#. 
 
     "என ேமேல வ"# வி/கிறா>" எற# அ"த ெம	ெதற ெபா��. 
 
     "ேகாபி	#� ெகா�ளாேத நா ேவ)�ெம6 ெச>யவி�ைல. பிச� அ"த 
வ (=� மNஷ ேமேல" எ6 சமாதான, ெசா�லிவி=�, Cைனயி உட�, ேமேல 
ேக=ட#. "அ# ேபாக=�,, எைன� ேபால ந(O, ஏதாவ# ெச>#வி=� இ"த மாதிL 
த)டைன அைட"தி��கிறாயா என - ைமதான	திேல ஈ ெமா>	#� 
கிட�கிறாேய?" 
 
     அ2ேக கிட"த# ெச	#�ேபான ப"தய� �திைர ஒ6. 
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     "எ எஜமா ஒ� இ"திய, ப"தய� பி	#. என�� �"தி எ	தைனேயா 
�திைரைய வா2கி வள�	#, ப"தய, ஓ=�யி��கிறா. ஆனா� அவைன� பி�	த 
#ரதி�Rட, ஒ� தடைவ ;ட ஜயி�கவி�ைல. ஜய, தா கி=டவி�ைலேய, இ"த 
விஷய	ைத அ�ேயா� மற"#விட� ;டாதா? அ#தா இ�ைல. கைடசி	 தடைவ 
எ6 சபத, ;றி� ெகா)� த ெசா	# �/வைதO, வி56 எைன 
வா2கினா. என�காக அ9வளI கRட நRட�ப=ட மனிதN�� நா #ேராக, 
ெச>யவி�ைல. ப"தய	தி� �தலாவதாகேவ வ"# ெகா)��"ேத. 
ஜன2கEைடய உ5சாக	ைதO, எ எஜமான�ைடய க�வ	ைதO, 
வ�ணி�க	தரம�ல. ப"தய, ��O, இட, வ"த#. என காரண	தாேலா எ கா� 
த�மாறி, கீேழ வி/"#வி=ேட. �ன2கா� இர)�, எனாயி5ேறா. 
எ/"தி��க ��யவி�ைல. நா கீேழ வி/"த#, இர)டாவதாக வ"# 
ெகா)��"த இ�,� வ�ண� �திைர ஜயி	# ெவ5றி மாைல H�56. எ 
எஜமான ப"தய ெவறிய அ�லவா? எ மீ# பிற"த ெவ6�பி� 
ைக	#�பா�கியா� அ"த இட	திேலேய T=�� ேபா=�வி=� தி�,பி� பா��காம� 
ேபா>வி=டா. அ#�த� அவN��� பி	#பி�	# வி=டதா,. இ"த ைமதான	தி� 
எைன	 8�கி எறி"#வி=டா�க�. ஒ� வாரமாக இ2ேக கிட�கிேற ேக=பார56. 
இ�ெபா/# ந( வ"# ேச�"தி��கிறா> ேதாழனாக" எ6 ெசா�லி நி6	தி56 
�திைரயி சவ,.  
  
  "அ�ெபா/# சLதா. எைன� ெகாறவ மீ# பழிவா2க ேவ)�ெம6 
நிைன	#� ெகா)ேட. ந( ெசா�வைத� பா�	தா� மனித ஜாதிையேய பழிவா2க 
ேவ)�ெம6 ேதா6கிற# - எ�ப�� பழிவா2�ேவா, ெசா�." எற# Cைன. 
 
     "நா பழிவா2க ேயாசி�க ேவ)டா,. தானாக நட��, பா�! மனித ம) 
மீ# இ���ம=�, ந,ைம மற�க ��யாம� ஆகிவி�, பாேர." 
 
     "என�ெகனேவா இதி� ந,பி�ைக இ�ைல. வசI�� வசI, பிறா)ட.�� 
பிறா)ட�, ெகாைல�� ெகாைல இ# தா நா அறி"த ச=ட,." 
 
     "பிெனா� ச=ட�, உ)�. மர	ைத ெவ=�கிறா�கேள, அத5காக, 
ேகாடாலி�காரN�� நிழ� தர மா=ேட எகிறதா?" 
 
     "இெத�லா, மனித ெசா�.கிற க=��கைத. என��� �Lயா#. எ 
க�	ைத அ�ெபா/ேத ெசா�லிவி=ேட. பிற� உனிRட,. ஆனா� ஒ6. நா 
மா	திர, தனி	# நிறா� என ெச>ய��O,? ந( ெசா�கிறப� ேக=கிேற." 
 
     "வா வழி��. நா, இ�வ�, மன, ஒ	# T,மா கிட"தா� அ#ேவ பழி 
வா2�வத5� ேம� பலனளி��, பாேர..." 
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     இர)� �6 நாைள��� பிற� அ"த ைமதான	தி வழியாக வ"தா 
ஒ� பி	#��ளி இ"திய. வா> ஓயாம� �திைரகைள� ப5றி 
பா��ெகா)��"தா. ைமதான	# ஓட	தி� ஒ� ெபLய மர, வள�"தி�"த#. 
அத அ�பாக	தி� ேபா> நி6 ெகா)�, �திைரகைள� ப5றி ஒ� ஆவ�	த, 
ைவ#வி=�, ஒ� ப	# கஜ, வி/"த�	# ஓ�னா. 
 
     �திைரயி சிைத"த உட� க)ணி� த=��ப=ட#. அத அட�"த 
ெவ�ைளவா� மயி� அவ கவன	ைத இ/	த#. ஒ� பி�மயிைர உ�வி 
எ�	#�ெகா)� ஓ�னா Cைனய)ைட. க,பிக� ேபா� இைற"# கிட"த 
நர,�க� த��கிவி=டன. அவ5றி� நாைல"ைத� ெபா6�கி எ�	#� ெகா)டா. 
ந� வழியிேல, ெபாவ�ண	தி� ஒ� பிர,� கிைட	த#. அைத எ�	# �திைர 
வா� மயிரா� ந�வி� க=�னா. நா� கஜ	தி5க�பா� ஒ� கா>"த 
மரெமாறி�"த#. அதன��பாக	தி� ஒ� ெபா"#. அ2� ேபா> உ=கா�"தா. ைக 
விஷம, ெச>ய ஆர,பி	த#. ைகயிலி�"த நர,ைப எ�	# ெபா"தி வாயி� 
ெந��காக� க=�னா. வி�ைல எ�	#� �6�காக இர)� தர, இ/	தா. 
T	தமான Uவர2க� எ/"தன. அனாயாசமாக பிற"த# ஒ� �திய ச2கீத வா	ய,. 
அ# தா �த� பி��! 
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ந.பி�ச��	தியி பைட��க� 
 
ெந���� ேகாழி 
 
     நிைன	தா� விய�பா� இ��கிற!. லய கைரயி ேம� ந%திைய� ேபா� 
வா&�ைகயி� ஏேத() க*ட) ேந�)ெபா+! ந)மா� தா,க -.வதி�ைல. 
ஆனா�, அைத�ப2றி� பிற3 நிைன�3) ெபா+! ஒ� இனிைம ெதப6கிற!; 
ந)-ைடய -8டா�தன	ைதேயா !யர	ைதேயா எ:ணி விய�பைடகிேற.  
 
     வாலிப	தி� ஒ� ஆ2ற,கைர வழியாக� ேபாவ! வழ�க). லய கைரயி 
��வ	தி� ெகா�யா மர,க� ெந6க இ�%தன. 'கனி வ��க	தி� ெகா�யா அ�ப. 
ஒ=) சிற%தத�ல' எ= இ�ெபா+!தாேன ெத>கிற!? நா86 ைவ	திய�ட 
கறி, பழவைககளி 3ண த	!வ	ைத� ப2றி ஆரா��சி ெச�வ! ந6வயதி2க�பா� 
தாேன! 
 
     பா�ய	தி� ெகா�யா எறா�, அலாதி ேமாக). ெகா�யா மர	தி 
வழவழ�பான உடேல இ%த� கவ��சி�3� காரணமா� இ��கலா); அ�ல! 
கி86���C�3� ெகா�யா� கழிைய விட� சிற%தெதாறி�ைல எற நிைன�பா� 
இ��கலா). தவிர, ைக எ8ட� D.ய Eர	தி� ெகா�யா ெதா,கி� 
ெகா:.�%தா�, நாைள�3 வ�) பலா�காைய விட இைற�3� கிைட�3) 
கிளா�கா� ேம� எ= ேதாறாதா? க�ேவ�பிைல� பழ	ைத� Dட �சி	!� 
சா�பிட�D.ய வயதாயி2ேற! 
 
     ஆனா�, எFவளG ஆைச�ப8டாH) மர	! நிழைல� Dட மிதி�க -.யா!. 
ஏெனறா�, ேதா8ட� காவ�கார லய கைரயி ேம� ந%திைய� ேபா� 
எ�ெபா+!ேம உ8கா�%! ெகா:.��பா. ஆைகயா�, தின) ெகா�யா மர	தி 
த>சன	!ட தி��தி அைட%ேத. 
 
     ந> -க	தி� விழி�ப! எப! ெம�யாக� Dட இ��கலா). 
இ�லாவி8டா� நா(), எ ந:ப�கC) லய கைர� ப�க) ேபான ெபா+! 
ேதா8ட�கார இ�லாம� இ��பாேன? எ,க� ெகா:டா8ட	ைத எ�ப. 
வ�ணி�ப!! ேவகமாக� ெச=, ஆC�ெகா� ப�க) ெகா�யாைவ� ெகா�! 
ெகா:.�%ேதா). 'மள�'ெக= ஏேதா 3�சி ஒ.I) ச	த) ேக8ட!. மர	தி 
ேமலி�%த நா, உஷாரைட%! இற,க	 !வ,கிேன. ம=ப. இைலகளி� நட�ப! 
ேபாற சலசல�பி ஓைச காதி� வி+%த!. ெதாட�%! �தைர வில�கி� ெகா:6 
ஒ� ைகI), -:டாL) ெத>%த!. ேதா8ட�கார! அFவளGதா; எ ந:ப�க� 
சி8டா�� பற%! வி8டன�; நா பாதி மர	திலி�%! 3தி	ேத. அத23� 
ேதா8ட�கார என:ைட வ%!வி8டா. நா அல,கமல,க விழி	ேத. 
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     "ஏ)பா ெகா�யா�கா� பறி	தா�?" 
 
     நா ெமௗன) சாதி	ேத. ெவ=) !:ைட ம86) நா ேபா86� 
ெகா:.�%ததா�, அவ ெவ6�ெக= சG�க	ைத� பி6,கி� ெகா:டா. 
இ!தா சா�ெக= நா நட%! ெச�ல ஆர)பி	ேத. 
 
     "என த)பி, ெகா�யா�காைய	 தி�.வி86, ட)பமா� க)பி நO86கிறாேய?" 
 
     "தி�8ெடன�பா? ேவPெமறா� ெகா�யா�கா��3� காL 
வா,கி�ெகா:6 ேபாேய. சின� ைபய எ=தாேன சG�க	ைத� பி6,கி� 
ெகா:டா�. அைத எ6	!�ேகா" எ= ெசா�லி�ெகா:ேட -ைற�பா� நிேற. 
மனதி23� உைத��தா. 
 
     "சG�க	ைத எ6	!� ெகா�ள� ெசா�Hகிறாேயா... ேபா... ேபா" எ= அவ 
க�வினா. 
 
     இ!தா சா�ெக= நா நைடைய� க8.ேன. 
 
     இ%த ச)பவ) நட%தெபா+! எ மன) ப8ட பா8ைட�ப2றி� பின� 
எ:P) ேபா! ெவ2றி உண��சிதா தைலE�கி நிற!. எ வா�கி 
திறைமய�லவா ெவ2றி ெகா:ட!. அைத மன	தி23� பாரா8டாம� எனா� 
இ��க -.யவி�ைல. இ�லாவி8டா� கன) ப+	தி��காதா? இைத� 
ேபாலேவதா ம2ெறா� நிக&�சிI). எ,க� வ O8.� நா3 36)ப,க� 
இ��கிறன. ஒFெவா� 36)ப	திH) நிைறய� 3ழ%ைதக�! தின%ேதா=) 
வ O8.� ஒ� தமா*! 3ழ%ைதக� எ�லா) ப�ளி�Dட	ைத வி86 வ�). எ!ேவா 
வயி2=� பா8ைட� பா�	!� ெகா:6, பிற3 எ�லாமாக� ெகா�ைல�க86 
தி:ைணயி� வ%! D.வி6). 1-) ந)ப� 36)ப	ைத� ேச�%த ெப: ஒ� 
3�சிைய எ6	!� ெகா:6 தி:ைணயி� உ8கா�). 2, 3, 4 36)ப	!� 
3ழ%ைதக� எதி�	தா2ேபா� வ%! நி23).  
  
 "உ8கா�. வா�ேம� ைக ைவ" எற!), 3ழ%ைதக� உ8கா�). 
 
     "பிரா�	தைன கீத)", "அ�� �>வா� க�ைண� கடேல" எ= 3ழ%ைதக� 
ஆC�ெகா� Wதாயி� க	!). காமா8சி வ%! ைக நO8.ய!), அதி� இர:ட. 
வி+). வா,கி�ெகா:6, த இட	தி23	 தி�)பி வி6வா�. இத2கிைடயி� 
வா	தியா� பி�ைளகைள அ.	தா�, கச-செவ= ேபLவா�கேள, அேத மாதி> 
இ%த� 3ழ%ைதக� ேபசி� ெகா:.��3). 
 
     "ேபசாேத, அ.�X6ேவ." 
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     க�சி� எற ெமௗன). இ)மாதி> மாைல� கா8சி ஒ= தின) வ O8.� 
நைடெப=கிற!. வா	தியா� அ.	! வி8டா� எ= ப�ளி�Dட) ேபான உடேன 
தி�)�) 3ழ%ைதகC), வா	தியா� அ.�பா� எ= ப�ளி�Dட) ேபாக -ர:6 
ெச�I) 3ழ%ைதகC) ேச�%! இ%த மாைல� ப�ளி�Dட	ைத நட	!வ! 
விய�ப�லவா? எ%த அ.ைய� ப�ளி�Dட	தி� வா,க இ*ட�படவி�ைலேயா, 
அ%த அ.ைய இ,ேக வா,3வதி� அவ�க� இப) காPகிறா�க�! எ%த� 
க86�பா6 ப�ளி�Dட	தி� ேவ)பாக இ��கிறேதா, அத23 இ,ேக அளG கட%த 
மதி��! 
 
     இைவ எ�லாவ2ைறI) விட� சிற%த !ைற ஒறி��கிற!. நாடக,கைள� 
ப2றி நிைன	!� பா�,க�. வா&�ைகயி� காP) ெவ2றி ேதா�விகைளI), 
நிக&�சிகைளI) நட	தி� கா86வ!தாேன நாடக)? வா&�ைகயி� தா,க -.யாத 
இப) ஒ= மன	தி� பிற�கிறேத, அ! ஏ? 
 
     இைவகைள எ�லா) நிைன�3) ெபா+! ஒ� இய2ைக நிக&�சி 
ஞாபக	தி23 வ�கிற!. X>ய தின) ந)ைம� ெபாL�3கிறா. X>யனிடமி�%! 
ச�திைய� கட வா,3) ச%திர, நம�3 ஒளிையI), 3CைமையI) தா 
த�கிறா. X>யனி ெவ�ப	ைத� ச%திர என ெச�தா? 
 
     இ%த அதிசய	தி ரகசிய) தா என? இ�ப. இ��கலாேமா? உ:ைம 
எ= ஒறி��கிற!. கால) எ= ம2ெறாறி��கிற!. உ:ைம�3) நம�3) 
இைடேய கால) 3=�கி6கிற!. கால) ஒ� ம%திரவாதி. நிக&�சிக� 
நட%!ெகா:.��3) ெபா+ேத, அைவகC�3� �திய வ�ண	ைத� கால) 
Zசி�ெகா:ேட இ��கிற!. அத விைளவாக	தா ெச	தவ க:ேபா� மன	தி� 
கா8சி அளி�கிறா. அ.ப8ட ப�ளி� பி�ைளக� ேபாலி� ப�ளி�Dட) நட	தி 
இப) அைடகிறா�க�. ஒ� ேவைள� ேசா2=�3	 தாள) ேபா6கிறவ 
நாடக	தி� ராஜாவாக நைடேபா6கிறா. X>யனி கிரண) ச%திரைன வ%! 
அைடI)ெபா+!, கால) கட%!விடவி�ைலயா? ெவ�ப	ைத மா2றி� 3Cைம 
அளி�ப! கால	தி மாயஜாலமா? 
 
     அ�ல!, 
 
     X>ய ெவ�ப	ைத வி+,கிவி86 அ-த ஒளி ெபாழிI) மாயவி	ைத 
ஏேத() ச%திரனிட	தி� இ��3ேமா? ச%திரனிலி�%! மன) உ:டாகிறெத= 
உபநிஷத) D=கிற!. ேஜாதிட	திH) ச%திரைன� ெகா:6 மன	தி தைமைய 
நி�ணயி�கிறா�க�. ஆைகயா�, ச%திர(�3�ள மாய ச�தி மன	தி23) 
இ��கலா) அ�லவா? இ�)பாணிையI), ம:ைணI) தி() ெந���� ேகாழி 
ெமைமயான அழகிய சிற3கைள� ேபா�	தி� ெகா�கிறத�லவா? இ%த மாதி> 
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அ2�த ச�தி மன	தி23) இ��3ேமா? இ%த ச�தியிலி�%! பிற�ப!தா 
கைலேயா? அ�ல! விைனைய விைளயா8டா�3வ!தா கைலேயா? 
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ந.பி�ச��	தியி பைட��க� 
 
�லியி வ�க� 
 
     ஆதிகால� �த�ெகா�ேட வ காள ேவ ைக"#� � கி$ ெகா	%"#� 
இைண பி�யாத ந(�. அ�ெபா*% � கி$க+"#� ெபாவ�ண� இ$ைல. 
ப�ைசயாகேவ இ,-தன. �லி"# வ�க� இ$ைல. பழ� ேபாற வ�ண� ம(2� 
உடலி$ பரவி இ,-த%. 
 
     கா(2 வழிேய வ�"ேகா2க� நட-% வ-% ெகா�5,-தன. ஆதி 
�த�ெகா�2 வ�க� தனி	% ஓ�யாக இ,-தன. தனிைமயி தைமயி$ 
த�ைமேய உணர �5யாம$ தவி	%" ெகா�5,-தன. ெபா,�க� 
ேமாதினா$தாேன, இைண-தா$தாேன உண�9 பிற"#�, ெபாறி பற"#�? #ைகைய 
வி(2 வ,� அ�மாைவ� ேபால நா எ<� நிைன��, பிட� மயிைர� சிலி�	%� 
ெப,மித� அைடய �5=�? ஆனா$ வ�க� ஒறியாக� பயன�றி,-தன. 
தவி�ைப �றி	ெதறிய� பாைத வழிேய அைவ நட-% வ-% ெகா�5,-தன. 
 
     'என அழகிய � கி$ ெகா	%! என அழகிய �லி!' எA, ஒ, நிமிஷ� 
நிA ேவ5"ைக பா�	%" ெகா�5,-தன. பா�	%" ெகா�5,"#� ெபா*ேத 
வி�ெரA விஷ அ�� ஒA �லி ேம$ பாC-த%. கா2 ந2 க உAமி" ெகா�ேட 
�லி இற-த%. �லிதா ேபாCவி(டேத எற ைத�ய	தி$, ேகாடாலி"கார 
விைர-% வ-% � கி$கைள எ$லா� ெவ(5� சாC	% வ D2க(ட எ2	%� 
ேபாCவி(டா. மிEசி இ,-த இர�2 � கி$க� உராC-% ெகா�ேட %யர	தா$ 
ஓலமி(டன. �லி"# நா� %ைண, நம"#� �லி %ைண எA நிைன	ேதாேம, 
ஏமா-% வி(ேடா ேம எA �ல�பின. 
 
     பய-% ேபாC வ�"ேகா2க� ேமேல நட-% ெசறன. "ஓ�யாக இ,-தா$ 
இப� இ$ைல" எற% ஒ, ேகா2. 
 
     "இர�டாக இ,-தா$ �றாவ% எதி� வ,கிறா" எற% ம�ெறா, வ�. 
 
     "பி என ெசCயலா�?" 
 
     "ஒறியாக இ$லாம$ இர�டாக9� இ$லாம$ ஒறிவி(டா$ இப� 
உ�2. பலவாக இ,�ப% ஒறிவி(டாH� பைக ெத�யா%. ெப,மித� மிEI�." 
 
     "அ%தா ச�" எA வ�க� �59 ெசCதன. 
 
     ெகாEச Jர	%"#� அ�பா$ ம�ெறா, � கி$ �த,� �லி=� ெத�-தன. 
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�லிைய� பா�	த உடேனேய வ�க� �லியி ேதாHட தனி	தனியாக ஒறி, 
கA��� ப(2�ேபா$ மினி மகிK-தன. ெவயிH� நிழH� கல-த � கி$ 
ெகா	%� வ���லி=� எ$லா� ஒறாகிவி(டன. எ% எ%ெவேற ெத�யவி$ைல. 
 
     ேகாடாலி"கார வ,� வாசைனைய உண�-த �லி பய கரமாக உAமி�A. 
உAம$ அைலயைலயாக� பரவி ேவடைன எ�ச�	த%. எ*-% பா�	தா. �லி 
இ,"#� இட� ெத�யவி$ைல. ெவயிH� � கி$களி நிழ$க+� ம(2ேம 
க�L"#	 ெத�-தன. 'உ,வ	ைத� பா�	தா$ இல"# ைவ"கலா�. #ரைல" 
#றி	% எ�ப5 இல"# ைவ"க �5=�?' எA தன"#	 தாேன ேபசி" ெகா�ேட 
ேபானா. ேகாடாலி"கார �லி உA�கிறெதA ேபாCவி(டா. 
 
     ேகாடாலி"கார<� ேவட<� தி,�பி� ெசறைத எ(5� பா�	%" 
ெகா�5,-த � கி$க+"# மகிK�சி ெபா கி�A. த க+ைடய உட$ �லிைய� 
ேபாற வ�ண� ெகா�டைத" காண விய�பாக இ,-த%. 
 
     வ� ேவ ைக ஆன-தமாC	 J க" ெகா(டாவி வி(ட%. என பய கரமான 
#ைகவாC, ேகார� ப�க�! 
 
கைலமக� - ஜூ 1960 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ந.பி�ச��	தியி பைட��க� 
 
ெடனி� 
 
     மைழ� கால� ஆர�பி	! வி#ட!. ம�களி மன� ெகா%ச� &ளிர 
ஆர�பி	தி'�கிற!. வற#ைசயா) தவி	த ெச*, ெகா*, பயி,ன-க� ெகா%ச� 
உயி� ெப/றி'�கிறன. வ'ேமா எ2 ஏ-கிய ஜன-க5� ெகா%ச� உயி� 
ெப/றி'�கிறன�. ப�ைச� பேசெல2 வய)க� சி,	!� சி,	! ஆ6கிறன. 
&*யானவ�க� மைழ	 ெத7வ	ைத� &�பி6கிறா�க�. நம�&� ெவ& 
ர�மியமாக	தானி'�கிற!. 
 
     ஆனா) - இ:த எழ; ஆனாைல� ெசா)<! எ:த ந)ல விஷய	தி<� ஒ' 
ெநா*�&� விஷ	ைத திணி	! வி6கிறேத... உ�! அத/& நாெமன ெச7யலா�. 
 
     மைழயினா) நைமெயேறன)லவா? அதனாேலேய பல'�&	 !ப� 
விைளகிற! ெத,யவி)ைலயா? எCவள; தா ெவயி) ெகா5	தி, கா)களி) 
'ெபா*' ஒ#*� ெகாEட ேபாதி<� "ந)லா ெவயி) ெகா5	!!" எ2 ம#6� 
ெசா)வா�க�. ஒ'�கா) ச/2 இைள�பா2வா�க�. ஆனா) ேச�:தா/ ேபா) 
இரE6 �2 நா� மைழ ம#6� ெபாழி:! வி#டா) உலக� தவி�பா7 
தவி�கிற!. Gைர வ H6க5�&� மE Iவ�க5�&� கால� ெப'-கி வி6கிற!. 
ஏைழக� வ Hெட)லா� ஒேர ஒJ�&. வ H#*லி'�&� &*யானவேனா, 
வE*�காரேனா, ெகாIேவா6�, மா6கேளா6�, சாணிேயா6�, மைழ ஜல	ேதா6�, 
&ழ:ைதகேளா6� தி'�ப இடமி)லாம) வ H#*) த	தளி�ப! பா��க சகி�காத 
கா#சி. இத/&� கதி ேமா#சேம!? 
 
     ஏைழக5�& இ�ப*�ப#ட கKட�. பண�கார�க5�&� இ! ெப,ய 
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