
தெனாயிான் கதெகள் - அசதல லிகடகலிாக்குெல்  

 அன்று கிருஷ்தாரின் அண்னண அர்கபப்தட்டுக் ககாண்டிருந்து. 

அநிஞர் கதருக்களும் ற்நர்களும் ண்டதத்ில் குழுிிருந்ணர். 

கணானிானும் ஏர் ஆசணத்ில் அர்ந்ான்.  

 

ன்ணர் கிருஷ்ண்தார் ந்வுடன் சனத கூடிது. தற்றூரினிருந்து ந் 

த்துஞாணின ிானத் காடங்கி னத்து ிா ன்நத்ன ஆம்திக்கச் 

கசான்ணர்.  

 

த்து ஞாணினேம் ததா கசான்ணார். எருருக்கும் என்றும் ிபங்கில்னன. 

அர் ததச்சின் இறுிில் ா த்தும் தற்நி ீண்ட தம் ததசிணார். அாது 

ாம் கண்ால் காண்ததும் ான, உண்ததும் ான ன்று கசான்ணார்.  

 

இனக்தகட்ட அநிஞர்கள் னல் அசர்ன ருத ாய் ிநக்கில்னன. 

ாஜகுரு கௌணாகி ிட்டார்.  

 

சுற்றும் னற்றும் தார்த் கன்ணானிான் ழுந்து ின்நான்.  

 

த்துஞாணினப் தார்த்து, "ா த்து ஞாணிாத ன் திற்றுகிநரீ் ாம் 

உண்தற்கும் உண்தாக ினணப்தற்கும் ித்ிாசத இல்னனா?" ணக் 

தகட்டான்.  

 

அற்கு த்துஞாணி ித்ிாசம் இல்னன ன்நான்.  

 

அன தசாிக்க கணானிான் அசரிடம் எருிருந்துக்கு ற்தாடு கசய்ச் 

கசான்ணார். ிருந்து ற்தாடு ஆிற்று.  

 

அனணரும் தந்ிில் அர்ந்து சாப்திடத் காடங்கிணார். த்துஞாணிக்கு 

உவு தரிாநினேம் சாப்திடக்கூடாது ணக் கட்டனப இட்டுிட்டணர். அணால் 

த்துஞாணி ன் னந உர்ந்ான். இனப்தார்த் அசர் கணானிாணின் 

ிநனனப் தாாட்டி கதான் தரிசபித்து ட்டுில்னால் அன்று னல் 

அது அசன ிகடகிாக்கிணார். 
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தெனாயிான் கதெகள்! - காரி காதெலிின் அருள் 

கிதடத்ெல்  

 

 

தெனாயிான் லயாறு:  

 

சுார் ானூற்று ண்தது ஆண்டுகளுக்கு னன் ஆந்ி ாினத்ில் உள்ப எரு 

சிற்றூரில் ஏர் ன அந்க் குடும்தத்ில் திநந்ான் கணானிான். 

இபனிதனத அன் ன் ந்னன இந்ான். அணால் அனும் 

அனுனட ாாரும் கணானி ன்னும் ஊரில் சித்து ந் அனுனட ாய் 

ான் ஆில் ாழ்ந்து ந்ணர்.  

 

சிறு ிதனத அனணப் தள்பிக்கு அனுப்தினேம் தள்பிப்தடிப்தில் அனுக்கு 

ாட்டம் கசல்னில்னன.  

சிறு ிதனத ிகடாகப் ததசுரில் ல்னன கதற்நான். அணால் அன் 

திற்கானத்ில் "ிகடகி" ன்னும் கதர் கதற்று கதரும் னகழுடன் 

ிபங்கிணான்.  

 

காபி காதிின் அருட்கடாட்சம் கதற்நன். தின் னாற்றுப் னகழ்கதற்ந 

ிஜக சாம்ாஜ்த்ின் அசன் கிருஷ்தாரின் அண்னண 

"ிகடகி"ாக இருந்து ன்ணனனேம் க்கனபனேம் கிழ்ித்ான்.  

 

அனுனட னகச்சுனக்காக ன்ணர் அவ்ப்ததாது ாபாண தரிசுகனப 

அபித்து ஊக்குித்ார்.  

 

காரி காதெலிின் அருள் கிதடத்ெல்  

 

அந் ஆண்டு ஆந்ிாில் னத கதய்ில்னன. அணால் ரி, குபம், 

குட்னட அனணத்தும் நண்டு கிடந்ண. அணால் ிசாம் னடகதநில்னன. 

அணால் ண்ரீ்ப் தஞ்சனம் உவுப் தஞ்சனம் னன ிரித்ாடிது.  
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அப்ததாது அக்கிாத்துக்கு எரு சாிார் ந்து தசர்ந்ார். அர் ந்து தசர்ந் 

அன்தந தனாண ன கதய் காடங்கிது. ஆறு, ரி, குபம், குட்னட ல்னாம் 

ிம்திிட்டண.  

 

சாிார் ந்ன் காாகத்ான் ல்ன ன கதய்துள்பது ன்று ண்ி 

அவ்வூர் க்கள் சாிான ாாப் னகழ்ந்து அன ங்கி ஆசி கதற்நணர்.  

 

இன தார்த்துக் ககாண்டிருந் கணானி ான் கனகனகண னகத்துக் 

ககாண்டிருந்ான். இனப் தார்த் சாிார், கணானிானண அருகில் அனத்து 

ம்தி ீ ன் சிரிக்கிநாய்? ண ிணிணார்.  

 

அற்கு கணானிான் "ன கதய்தும் கதய்ால் ததாதும் இனநன் 

கசதன. அப்தடிிருக்க ாங்கள் ந்வுடன் ங்கள் கினால்ான் ன 

கதய்துள்பது ன்று க்கள் ண்ணுது எரு தனண த்ில் ன்கு தழுத்துள்ப 

தணம் தம் கீத ிழும் தத்ில் காக்னக உட்கார்ந்ாம். காக்னக 

உட்கார்ந்தும் தணம் தம் கீத ிழுந்ாம். அப்ததாது அன தார்த்ர்கள் 

காக்னக உட்கார்ந்ணால் ான் தணம் தம் ிழுந்து ன்று கசான்ணார்கபாம். 

அது ததானத இவ்வூர் க்கள் கசறம் இருந்ால் ான் சிரித்தன்" ன்நான் 

கணானிான்.  

இனக் தகட்ட சாிார் உண்னன உர்ந்து அன் தல் தகாதப்தடில்னன. 

ம்தி உன்ணிடம் ிநன இருக்கிநது. ீ காபி காதிின் அருனபப் கதற்நால் 

திற்கானத்ில் னகழ் கதற்று ிபங்குாய் ன்று ல்னாசி கூநிணார்.  

 

இனக்தகட்ட கணானிான் காபிகாதிின் சந்ிின அனடந்ான். 

அபின் ிருஉருத்னக் கா தனாறு தண்டி ம் இருந்ான். 

கனடசிில் கணானிான் னன் தான்நிணாள் காபிதி. அபது 

உருத்னப் தார்த்துப் தப்தடுற்குப் தினாக தனாக சிரித்ான். அன் 

சிரிப்தனப் தார்த் காபிதி, ன் தகா உருத்னப் தார்த்து ல்தனாரும் 

அஞ்சுார்கள். ீதா தனாகச் சிரிக்கிநாய்? ன் ன்று ிணிணாள்.  

 

அற்கு கணானிான் ணக்கு சபிதிடித்ால் ன்னுனட எரு னெக்னக 

சிந்துற்கு ன்னுனட இண்டு னககதப ததாில்னன. அப்தடிிருக்க 
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உணக்கு ஆிம் னன உள்பது. ஆணால் னககள் இண்தட கதற்றுள்பாய். 

உணக்கு சபிதிடித்ால் ஆிம் னெக்னகனேம் ப்தடி இண்டு னககபால் சிந்துாய் 

ன்று ண்ிதணன். அணால் ணக்கு சிரிப்ன ந்து ன்நான். இனக் 

தகட்டதும் காபிகாதித சிரித்து ிட்டாள்.  

 

தின் கதண உன்னண ஆசீர்ிக்கிதநன். கதரும் ததரும் னகழும் 

கதற்றுத்ிகழ்ாய். உணக்கு கஷ்டம் தரும் ததாகல்னாம் ன்னண ினண. 

உணக்கு உி கசய்கிதநன் ணக்கூநி னநந்ாள் காபிதி. 
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தெனாயிான் கதெகள் - ாஜகுருதல பறிக்குப் பறி 
லாங்குெல்  

எரு ாள் அிகானன தம் ாஜகுரு குபத்துக்குக் குபிக்கச் கசன்நார். அப்ததாது 

அன அநிாதனத கணானிான் தின் காடர்ந்ான். குபக்கனன 

அனடந்தும் ாஜகுரு துிிகனப ல்னாம் கனபந்து கனில் 

னத்துிட்டு ிர்ாாக குபத்ில் இநங்கி குபித்துக் ககாண்டிருந்ார். 
னநந்ிருந் கணானிான் ாஜகுருின் துிிகனப டுத்துக்ககாண்டு 

னநந்து ிட்டான். 

 

குபித்து னடித்து கனதநி ாஜகுரு துிிகனபக் காாது ிடுக்கிட்டார். 
உடதண கணானிான் அர் னன் தான்நிணான். 

 

கணானிான் ணது துிிகனபக் ககாடு ன்று ககஞ்சிணார். அற்குத் 

கணானிாதணா உன் துிிகனப ான் தார்க்கில்னன. ானும் 

குபிக்கத இங்கு ந்துள்தபன். ன்ணிடம் ம்ன கசய்ாீர்கள் ன்நான். 

 

ாா........ ன் துிிகனபக் ககாடுத்துவுடு. இன்னும் சிநிது தத்ில் ன்கு 

ிடிப்ததாகிநது. இக்குபத்துக்கு கதண்கள் குபிக்க ந்து ிடுார்கள். உடதண 

ன் துிிகனபக் ககாடு ன்று ீண்டும் ீண்டும் ககஞ்சிணார். 
 

அர் ககஞ்சுனனக் தகட்ட கணானிான் ன் ிதந்னணக்கு உட்தட்டால் உம் 

துிிகனபத் ருகிதநன். இல்னனதல்  னடிாது ன்று கூநி ிட்டான். 

ன்னண அண்னண ன உன் தாபில் சுந்து கசல்ன தண்டும். 

அப்தடிகன்நால் ருகிதநன், இல்னனகன்நால் னடிாது ன்று கூநி 
ிட்டான். 

 

கணானிான் ிகப் கதால்னான் ண அநிந்து ககாண்ட ாஜகுரு 

சம்ித்ார். தின் துிிகனப ாஜகுருிடம் ககாடுத்ான். உனடிந்து 

ககாண்ட ாஜகுரு கணானிானண ன் தாள் ீது சுந்து கசன்று 

ககாண்டிருந்ார். இன ஊர் க்கள் அனணரும் தடிக்கனக தார்த்துக் 

ககாண்டிருந்ணர். 
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இன ன்ணர் கிருஷ் தாரும் உப்தரினகினிருந்து தார்த்து ிட்டார். 
உடதண ணது கானாபிகட்கு உத்ிட்டார். அாது தாள் தல் 

இருப்தனண ன்கு உனத்து ன்னன் ிற்தாட்டுங்கள் ன்று. 

 

உப்தரினகினிருந்து ன்ணன் தார்த்து ிட்டன அநிந் கணானிான், அர் 
தாபினிருந்து இநங்கி அர் தாங்கபில் ழீ்ந்து ங்கிணான் ா ன்னண 

ன்ணினேங்கள். ாஜகுருன அாணப்தடுத்ி தாம் ன்னணச் சும்ாிடாது. 

ஆனகால் ன் தாள் ீது ாங்கள் அருங்கள். ான் உங்கனப சுந்து 

கசல்கிதநன் ன்நான். அன் ததச்னச உண்னகன்று ம்தி ாஜகுரு 

கணானிான் தாள்ீது உட்கார்ந்து ககாண்டான். கணானிான் ாஜகுருன 

சுந்து கசன்று ககாண்டிருக்னகில் கானாட்கள் அருகில் ந்துிட்டணர். 
ாஜகுருன னப்னனடத்து ன்ணர் னன் ிற்தாட்டிணார்கள். 

 

இனப் தார்த் ன்ணர் ாஜகுருன ன் அடித்ீர்கள் ண ிணிணார் அற்கு 

கானாட்கள் கணானிான் தாள் ீது அர்ந்து இருந்ர்ான் இந் ாஜகுரு. 

ாங்கள் ாதண தாள் ீது அர்ந்ிருப்தன அடித்து உனக்கச் கசான்ணரீ்கள். 

அன்தடித கசய்துள்தபாம் ன்நணர். 

 

ன்ணர் ாஜகுருன அனத்து ித்னக் தகட்டார். ாஜகுருவும் ன் னந 

உண்னகன்று எத்துக்ககாண்டார். 
கணானிான் கசய்னக ன்ணருக்கு னகச்சுனனேண்டு தண்ிணாறம் அன் 

கசய் றுக்கு க்க ண்டனண ங்க ிரும்திணார். 
 

ஆனகால் கணானிானண அனத்து  அண்னண கானாட்கனப 

அனுப்திணார். கானாட்களும் கணானிானண சிநிது தத்ில் ன்ணர் னன் 

ககாண்டு ந்து ிற்தாட்டிணார்கள். 

 

கணானிான் ீ ாஜகுருன அாணப்தடுத்ிிட்டாய். தறம் அன 
உனனேம் ாங்க னத்துிட்டாய். இது ன்ணிக்க னடிா குற்நாகும். 

ஆகத உன்னண சித்தசம் கசய் உத்வு இடுகிதநன் ன்நார் ன்ணர். 

 

இனக் தகட்ட கணானிான் ன் உிருக்கு ஆதத்து ந்ன ண்ி 
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ருந்ிணார். அன் ன் இஷ்ட தனாண காபி தின ன்னணக் 

காப்தாற்றும்தடி ணிற்குள் துித்ான். 

 

கானாட்களும் அனண ககானன கசய் அனத்துச் கசன்நார்கள். அப்ததாது 

அர்கபிடம் ன்னண ிட்டுிடும்தடினேம் தனம் ருாகவும் 

தண்டிணான். கானாட்களும் தத்னப் கதற்றுக் ககாண்டு அணது 

தண்டுதகாளுக்கு இங்கி ககானன கசய்ால் ிட்டு ிட்டணர். இணி 
இவ்வூரில் இருக்காத, தறு ங்காது ததாய்ிடு ன்று கசான்ணார்கள். 

அர்கபிடம் அப்தடித கசய்கிதநன் ன்று கசால்னி கணானிான் ன் 

டீ்டிதனத எபிந்து ககாண்டான். 

 

கானாட்களும் எரு தகாின அறுத்து அன் இத்த்ன ாபில் டி 
ன்ணரிடம் கணானிானண ககானனகசய்து ிட்தடாம் ன்று கசால்னி 
ிடடணர். ன்ணரும் இன உண்ன ன்று ம்திணார். 
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தெனாயிான் கதெகள் - நீர் இதமத்ெ ெிருடர்கள்  

எரு சம் ிஜக ாஜ்த்ில் கடும் நட்சி ற்தட்டது. தரு ன நி 
ிட்டால் குபம், குட்னட, ரி ல்னாம் ற்நிிட்டது. கணானிான் டீ்டுக் 

கிற்நிறம் ீர் குனநந்து அிக ஆத்ிற்குப் ததாய்ிட்டது. இணால் ிணனம் 

தாட்டத்ிற்கு ண்ரீ் தாய்ச்ச ிகவும் சிப்தட்டான் கணானிான். 

 

இந் சத்ில் எரு ாள் இவு ான்கு ிருடர்கள் ன் தாட்டத்ில் ததுங்கி 
இருப்தனக் கண்டான். உடதண டீ்டிற்கு ந்து ன் னணிிடம், "அடித, ம் 

ாட்டில் தரு ன நிிட்டால், தஞ்சம் ற்தட்டு ிட்டது. ணத ினந 

ிருட்டு டக்க ஆம்தித்து ிட்டது. தஞ்ச கானம் னடினேம் ன ாம் ிகவும் 

ஜாக்கினாக இருக்கதண்டும். ணத ாம் எரு காரிம் கசய்தாம்" ன்று 

கபித ததுங்கிிருந் ிருடர்களுக்கு தகட்கும் ண்ம் உத் குனில் 

ததசிணான். 

 

"அற்கு ன்ண கசய்னாம்?" ன்று கணானிாணின் னணி தகட்டாள். 

 

"டீ்டிறள்ப னக, ற்றும் ினனனேர்ந் கதாருட்கனப ல்னாம் இந்ப் 

கதட்டிில் ததாட்டு னட்டு. ாம் இந்ப் கதட்டின ாருக்கும் கரிால் 

கிற்நில் ததாட்டு ிடனாம். தஞ்சம் ீர்ந்து ிருட்டுப் தம் எிந்தும் ீண்டும் 

கிற்நினிருந்து டுத்துக் ககாள்பனாம்" ன்று னன்ததானத உக்கக் 

கூநிணான் கணானிான். ிருடர்களும் இனக் தகட்டணர். 
 

அத சம் கசிாக கணானிான் ன் னணிிடம் ிருடர்கள் 

எபிந்ிருப்தனக் கூநி எரு தன கதட்டிில் கல், ண், தன கதாருட்கனப 

ல்னாம் ததாட்டு னெடிணான். அந்ப் கதட்டினத் தூக்க னடிால் தூக்கி ந்து 

கிற்றுக்குள் 'காப்'கதன்று ததாட்டு ிட்டு டீ்டுக்கு ிரும்திிட்டான் 

கணானிான். 

 

ிருடர்களும், "கணானிான், டீ்டிற்குள் னகுந்து ிருடும் ம் தனனன 

சுனதாக்கிிட்டான். ாம் பிாக கிற்நினிருந்து கதட்டின டுத்துக் 
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ககாள்பனாம்" ன்று ங்களுக்குள் ததசிக் ககாண்ட்ணர். 
 

கதட்டின டுக்க கிற்றுக்கு அருதக ந்ணர் ிருடர்கள். கிறு ஆாக 

இருந்ால் உள்தப இநங்கப் தந் ிருடன் எருன், "அண்த! ண்ரீ் 
குனநாகத்ான் உள்பது. ாம் ால்ரும் ற்நம் னெனம் ாற்நி ாற்நி ீன 

இனநத்து ிட்டால் சுனதாகப் கதட்டின டுத்துக் ககாண்டு ததாகனாம்" ன்று 

கூநிணான். அனக்தகட்ட ற்நர்களும் அன் ிட்டத்துக்கு எப்னக்ககாண்டணர். 
அன்தடி எருர் ாற்நி எருர் ற்நம் னெனம் ீர் இனநக்கத் காடங்கிணர். 
 

சற்று தம் கித்து தறு ிாக தாட்டத்ிற்கு கசன்ந கணானிான், 

ிருடர்கள் இனநத்து ஊற்நி ீன ன் தாட்டத்ில் உள்ப கசடிகளுக்கும், 

ககாடிகளுக்கும், திர்களுக்கும் தானோறு கால்ானத் ிருப்தி ிட்டான். 

 

இப்தடித கதாழுது ிடிந்து ிட்டது. ஆணால் கிற்நில் ண்ரீ் 
குனநில்னன. இணால் ிருடர்களும், "ானப இவு ீண்டும் ந்து ீன 
இனநத்து ிட்டு கதட்டின டுத்துக் ககாள்பனாம்" ன்று ததசிக் ககாண்டு 

கசன்நணர். 

 

அப்ததாது தாட்டத்ினிருந்து ந் கணானிான் அர்கனபப் தார்த்து, 

"ானபக்கு தண்டாம். ீங்கள் இனநத் ண்ரீ் இன்னும் னென்று 

ிணங்களுக்குப் ததாதும். ணத னென்று ிணங்கள் கித்து ந்ால் ததாதும். 

உங்கள் உிக்கு ன்நி ண்தர்கதப!" ன்று கூநிணான். 

 

ிருடர்களுக்கு இனக் தகட்டதும் ிகவும் அாணாய் ததாய்ிட்டது. 

ங்கனப ாற்நி ீர் இனநக்கச் கசய் கணானிாணின் அநின 

ணத்ிற்குள் ண்ி ிந்ணர். தறம் அங்தக இருந்ால் ங்தக ாட்டிக் 

ககாள்தாதா ன்ந அச்சத்ில் ிரும்திப் தார்க்கால் ஏட்டம் திடித்ணர் 
ிருடர்கள். 
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தெனாயிான் கதெகள் - பாத்ெிங்கள் குட்டி தபாட்ட கதெ  

ிஜ கத்ில் எரு தசட் சித்து ந்ான். அன் ட்டித் காில் டத்ி 
ந்ான். க்கபிடம் அிாட்டி ாங்கி ந்ான். அாது ரூதாய்க்கு ம்தது 

னதசா ட்டி இணால் ட்டிக்கு அணிடம் தம் ாங்கும் க்கள் 

அினேற்நணர். 

 

இனநிந் கணானிான் அந் தசட்னட ஞ்சகாக ிருத் ிட்டம் 

ீட்டிணான். 

 

அந் தசட் தாத்ிங்கனபனேம் ாடனகக்கு ிடுதுண்டு. எரு ாள் 

கணானிான் தசட்னடச் சந்ித்து "ன் கனுக்குக் காி ிா 

னடகதறுாகவும் அற்குச் சின தாத்ிங்கள் ாடனகக்கு தண்டுகன்றும் 

ிா னடிந்தும் ககாண்டு ந்து ருாகவும்" கூநிணான். 

 

அன்தடித தசட்டும் தாத்ிங்கனப கணானிானுக்குக் ககாடுத்ான். சின 

ாள் கித்து கணானிான் அந்ப் தாத்ிங்கதபாடு சின சிநி 

தாத்ிங்கனபனேம் தசர்த்துக் ககாடுத்ான். 

 

இனப் தார்த் தசட் "ான் கதரி தாத்ிங்கள் ட்டும் ாதண ககாடுத்தன். 

சிநி தாத்ிங்கனப ான் ககாடுக்கில்னனத......... அற்னநனேம் ன் 

ககாடுக்கிநாய்" ன்று தகட்டான். 

 

அற்குத் கணானிான் "உது தாத்ிங்கள் "குட்டி" ததாட்டண. அற்னநனேம் 

உம்ிடம் ககாடுப்தது ாதண னனந. ஆனகால் ான் அற்னநனேம் தசர்த்து 

டுத்து ந்தன்" ன்நான். 

 

இன் சரிாண டிகட்டிாண னட்டாபாக இருப்தான் ததான ன்று ண்ி 
"ஆாம் ஆாம். இற்னந ான் உன்ணிடம் ககாடுக்கும் ததாது சினணாக 

இருந்ண. ஆனகால் ான் குட்டி ததாட்டுள்பண" ன்று அனணத்துப் 

தாத்ிங்கனபனேம் கதற்றுக் ககாண்டான். சின ாங்கள் கித்து "ன் டீ்டில் 
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ிதசடம் னடகதந இருப்தாகவும் அற்கு ன்ணரும் அசுப் திாணிகளும் 

கனந்து ககாள்ப இருப்தாகவும் அற்கு ங்கப் தாத்ிங்களும் 

கள்பிப்தாத்ிங்களும் தண்டும்" ன்று தகட்டான். 

 

இனுனட ாத்ன அநிந் தசட் கதான் ற்றும் கள்பிப் 

தாத்ிங்கனபக் ககாடுக்க சம்ித்ான். ககாடுக்கும் ததாது இன கர்ப்தாக 

இருக்கின்நண. ினில் குட்டிததாடும். இற்நின் குட்டிகனபனேம் தசர்த்துக் 

ககாண்டு ா ன்நான். 

 

"சரி" ன்று எப்னக் ககாண்டு ங்க கள்பிப் தாத்ிங்கனபத் ன் டீ்டிற்கு 

டுத்துச் கசன்நான். சின ாங்கள் ஆிண. தாத்ிங்கள் ிரும்த ருாகக் 

காதாம். 

 

ஆனகால் தசட் தத கணானிான் டீ்டுக்குச் கசன்நான். கணானிானணச் 

சந்ித்து "இவ்பவு ாட்கபாகினேம் ன் தாத்ிங்கனபத் ிரும்த ககாண்டு ந்து 

ில்னன" ண ிகக் தகாதாக தகட்டான். 

 

அற்கு கணானிான் "கசான்ணால் ீங்கள் ருத்ப்தடுரீ்கள் ன்று ான் 

ங்கனபப் தார்க்க ில்னன. தாத்ிங்கள் கர்ப்தாக இருந்ணா............... 

திசம் கஷ்ட்ாக இருந்து அணால் அனணத்துப் தாத்ிங்களு இநந்து 

ிட்டண" ணத் கரிித்ான். 

 

இனக் தகட்ட தசட் "ாரிடம் ினபாடுகிநாய்? தாத்ிங்கள் சாகுா?" ணக் 

ிகக் தகாதாகக் தகட்டான். அற்குத் கணானிான் "தாத்ிங்கள் குட்டி 

ததாடும் ததாது அன ன் இநக்காது" ன்று தகட்டான். 

 

"ன்னுடன் ா ன்ணரிடம் னனநிடுதாம் அரின் ீர்ப்னப்தடித டந்து 

ககாள்தாம்" ன்நதும் 

 

தக, தகாக அவ்ிடத்ன ிட்டு கன்நான் தசட்.  

 

இருப்தினும் கணானிான் அனண ிடாது ன்ணரிடம் இழுத்துச் கசன்று 

க்கபிடம் அிா ட்டி ாங்குது தற்நி னனநிட்டான். 
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ல்னா ிங்கனபனேம் தகட்டநிந் ன்ணர் "தாத்ிங்கள் குட்டி ததாடும் 

ன்நால் அன திசத்ின் ததாது ன் இநக்கக் கூடாது? உன் ததானசக்கு இது 

எரு கதரு ஷ்டத ஆனகால் இணிதனாது க்கபிடத்ில் ிாாண 

ட்டி ாங்கு" ண னத்ிி கூநி அனண அனுப்தி னத்ார் ன்ணர். 

 

கணானிாணின் னத்ிசானித் ணத்ன ன்ணர் ணாப் தாாட்டி தரிசுகள் 

ங்கிணார். 
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தெனாயிான் கதெகள் - ாஜகுருதல பறிக்குப் பறி 
லாங்குெல்  

எரு ாள் அிகானன தம் ாஜகுரு குபத்துக்குக் குபிக்கச் கசன்நார். அப்ததாது 

அன அநிாதனத கணானிான் தின் காடர்ந்ான். குபக்கனன 

அனடந்தும் ாஜகுரு துிிகனப ல்னாம் கனபந்து கனில் 

னத்துிட்டு ிர்ாாக குபத்ில் இநங்கி குபித்துக் ககாண்டிருந்ார். 
னநந்ிருந் கணானிான் ாஜகுருின் துிிகனப டுத்துக்ககாண்டு 

னநந்து ிட்டான். 

 

குபித்து னடித்து கனதநி ாஜகுரு துிிகனபக் காாது ிடுக்கிட்டார். 
உடதண கணானிான் அர் னன் தான்நிணான். 

 

கணானிான் ணது துிிகனபக் ககாடு ன்று ககஞ்சிணார். அற்குத் 

கணானிாதணா உன் துிிகனப ான் தார்க்கில்னன. ானும் 

குபிக்கத இங்கு ந்துள்தபன். ன்ணிடம் ம்ன கசய்ாீர்கள் ன்நான். 

 

ாா........ ன் துிிகனபக் ககாடுத்துவுடு. இன்னும் சிநிது தத்ில் ன்கு 

ிடிப்ததாகிநது. இக்குபத்துக்கு கதண்கள் குபிக்க ந்து ிடுார்கள். உடதண 

ன் துிிகனபக் ககாடு ன்று ீண்டும் ீண்டும் ககஞ்சிணார். 
 

அர் ககஞ்சுனனக் தகட்ட கணானிான் ன் ிதந்னணக்கு உட்தட்டால் உம் 

துிிகனபத் ருகிதநன். இல்னனதல்  னடிாது ன்று கூநி ிட்டான். 

ன்னண அண்னண ன உன் தாபில் சுந்து கசல்ன தண்டும். 

அப்தடிகன்நால் ருகிதநன், இல்னனகன்நால் னடிாது ன்று கூநி 
ிட்டான். 

 

கணானிான் ிகப் கதால்னான் ண அநிந்து ககாண்ட ாஜகுரு 

சம்ித்ார். தின் துிிகனப ாஜகுருிடம் ககாடுத்ான். உனடிந்து 

ககாண்ட ாஜகுரு கணானிானண ன் தாள் ீது சுந்து கசன்று 

ககாண்டிருந்ார். இன ஊர் க்கள் அனணரும் தடிக்கனக தார்த்துக் 

ககாண்டிருந்ணர். 
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இன ன்ணர் கிருஷ் தாரும் உப்தரினகினிருந்து தார்த்து ிட்டார். 
உடதண ணது கானாபிகட்கு உத்ிட்டார். அாது தாள் தல் 

இருப்தனண ன்கு உனத்து ன்னன் ிற்தாட்டுங்கள் ன்று. 

 

உப்தரினகினிருந்து ன்ணன் தார்த்து ிட்டன அநிந் கணானிான், அர் 
தாபினிருந்து இநங்கி அர் தாங்கபில் ழீ்ந்து ங்கிணான் ா ன்னண 

ன்ணினேங்கள். ாஜகுருன அாணப்தடுத்ி தாம் ன்னணச் சும்ாிடாது. 

ஆனகால் ன் தாள் ீது ாங்கள் அருங்கள். ான் உங்கனப சுந்து 

கசல்கிதநன் ன்நான். அன் ததச்னச உண்னகன்று ம்தி ாஜகுரு 

கணானிான் தாள்ீது உட்கார்ந்து ககாண்டான். கணானிான் ாஜகுருன 

சுந்து கசன்று ககாண்டிருக்னகில் கானாட்கள் அருகில் ந்துிட்டணர். 
ாஜகுருன னப்னனடத்து ன்ணர் னன் ிற்தாட்டிணார்கள். 

 

இனப் தார்த் ன்ணர் ாஜகுருன ன் அடித்ீர்கள் ண ிணிணார் அற்கு 

கானாட்கள் கணானிான் தாள் ீது அர்ந்து இருந்ர்ான் இந் ாஜகுரு. 

ாங்கள் ாதண தாள் ீது அர்ந்ிருப்தன அடித்து உனக்கச் கசான்ணரீ்கள். 

அன்தடித கசய்துள்தபாம் ன்நணர். 

 

ன்ணர் ாஜகுருன அனத்து ித்னக் தகட்டார். ாஜகுருவும் ன் னந 

உண்னகன்று எத்துக்ககாண்டார். 
கணானிான் கசய்னக ன்ணருக்கு னகச்சுனனேண்டு தண்ிணாறம் அன் 

கசய் றுக்கு க்க ண்டனண ங்க ிரும்திணார். 
 

ஆனகால் கணானிானண அனத்து  அண்னண கானாட்கனப 

அனுப்திணார். கானாட்களும் கணானிானண சிநிது தத்ில் ன்ணர் னன் 

ககாண்டு ந்து ிற்தாட்டிணார்கள். 

 

கணானிான் ீ ாஜகுருன அாணப்தடுத்ிிட்டாய். தறம் அன 
உனனேம் ாங்க னத்துிட்டாய். இது ன்ணிக்க னடிா குற்நாகும். 

ஆகத உன்னண சித்தசம் கசய் உத்வு இடுகிதநன் ன்நார் ன்ணர். 

 

இனக் தகட்ட கணானிான் ன் உிருக்கு ஆதத்து ந்ன ண்ி 
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ருந்ிணார். அன் ன் இஷ்ட தனாண காபி தின ன்னணக் 

காப்தாற்றும்தடி ணிற்குள் துித்ான். 

 

கானாட்களும் அனண ககானன கசய் அனத்துச் கசன்நார்கள். அப்ததாது 

அர்கபிடம் ன்னண ிட்டுிடும்தடினேம் தனம் ருாகவும் 

தண்டிணான். கானாட்களும் தத்னப் கதற்றுக் ககாண்டு அணது 

தண்டுதகாளுக்கு இங்கி ககானன கசய்ால் ிட்டு ிட்டணர். இணி 
இவ்வூரில் இருக்காத, தறு ங்காது ததாய்ிடு ன்று கசான்ணார்கள். 

அர்கபிடம் அப்தடித கசய்கிதநன் ன்று கசால்னி கணானிான் ன் 

டீ்டிதனத எபிந்து ககாண்டான். 

 

கானாட்களும் எரு தகாின அறுத்து அன் இத்த்ன ாபில் டி 
ன்ணரிடம் கணானிானண ககானனகசய்து ிட்தடாம் ன்று கசால்னி 
ிடடணர். ன்ணரும் இன உண்ன ன்று ம்திணார். 
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தெனாயிான் கதெகள் - கிதடத்ெெில் ச பங்கு  

எருாள் கிருஷ்தர் அண்னணில் கிருஷ் லீனா ாடக ாட்டிம் 

னடகதந ற்தாடு கசய்ிருந்ார். கணானிானணத் ி ற்ந ல்னா 
னக்கிப்தினகர்களுக்கும் அனப்ன ிடுத்ிருந்ார். 
 

இந்ிகழ்ச்சிில் அசினேம் ற்றும் சின கதண்களும் கனந்து ககாள்ால் 

கணானிான் இருந்ால் ாது தகாாபித்ணம் கசய்து ிகழ்ச்சின 

னடகதநா ண்ம் டுத்துிடுான் ண ண்ி கணானிானண ட்டும் 

ாடக அங்கினுள் ிட தண்டாகன்று ாிற்காப்ததாணிடம் கண்டிப்னடன் 

கசால்னி ிட்டார் ன்ணர். 

 

இன அநிந்ான் கணானிான் ப்தடிாது அங்கத்ினுள் கசன்று ிடுது 

ண ீர்ாணித்துக் ககாண்டான். 

 

ாடகம் னடகதறும், அங்கின் ாினன கருங்கிணான் கணானிான். 

உள்தப கசல்ன னற்தட்டான். 

 

ாில் காப்தாதணா அனண உள்தப ிட றுத்து ிட்டான். ீண்டும் ீண்டும் 

ககஞ்சிணான். ாிற்காப்ததான் 

சிில்னன. 

 

இந்ினனில் கணானிான் எரு ந்ிம் கசய்ான். "ா, ாிற்காப்ததாத 
ன்னண உள்தப ிட்டால் ன்னுனட ிநனால் ாபாண தரிசு 

கினடக்கும். அில் தாின உணக்குத் ருகிதநன்" ன்நான். இனக் தகட்ட 

ாிற் காப்ததான் னனில் சம்ிக்காிட்டாறம் தின்ணர் கினடப்தில் தாி 
தரிசு கினடக்கிநத ன்று கிழ்ந்து அனண உள்தப ிட்டான். 

 

அங்கத்ினுள் கசல்ன தண்டுாணால் ீண்டும் இன்கணாரு ாிற் 

காப்ததானண சாபிக்க தண்டிிருந்து. அனும் கணானிானண உள்தப 

ிட றுத்ான். னற் ாிற் காப்ததாணிடம் கசால்னினத இணிடனம் 

கசான்ணான். இனும் தாி தரிசு கினடக்கிநத ன்று கிழ்ந்து அனண உள்தப 

ிட்டுிட்டான். 
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எருருக்கும் கரிால் கணானிான் ஏர் னெனனில் ததாய் உட்கார்ந்து 

ககாண்டான். 

 

அப்ததாது கிருஷ்ன் ஆக டித்ன் கண்ன ிருடி தகாதினகபிடம் அடி 

ாங்கும் காட்சி னடகதற்றுக் ககாண்டிருந்து. உடதண னெனனில் இருந் 

கணானிான் கதண் தடம் அிந்து தனடில் தான்நி கிருஷ்ன் 

தட்ம் ததாட்டு டித்னண கிால் னப் னனடத்து ிட்டான். கிருஷ் 

தடாரி னி கதாறுக்காட்டால் அனநிணான். 

 

இனப்தார்த் ன்ணர் கடுங்தகாதனற்று தனடில் கதண் தடிட்டுள்ப 

கணானிானண அனத்து ச்கசய்ார் தின் "ன் இவ்ாறு கசய்ாய்" ண 

ிணிணார். அற்குத் கணானிான் "கிருஷ்ன் தகாதினககபிடம் 

த்னணதா த்டி தட்டிருக்கிநான் இப்தடிா இன் ததால் அன் 

அனநிணான்" இனக் தகட்ட ன்ணருக்கு அடங்காக் தகாதம் ற்தட்டது. 

கணானிானுக்கு 30 கனசடி ககாடுக்குாறு ன் திாபர்களுக்கு 

உத்ிட்டார். 
 

இனக் தகட்ட கணானிான் "அதச இப்தரினச ணக்கு ககாடுக்க தண்டாம். 

கணன்நால் ணக்குக் கினடக்கும் தரினச ஆளுக்குப் தாி தாி ருாக ம் 

இண்டு தாிற்காப்ததான்கபிடம் உறுிபித்து ிட்தடன். 

 

ஆனகால் இப்தரிசினண, அர்கள் இருருக்கும் சாகப் தங்கிட்டுக் 

ககாடுங்கள் " ன்று தகட்டுக் ககாண்டான். 

 

உடதண ன்ணர் அவ்ிரு ாிற்காப்ததான்கனபனேம் அனத்து ச்கசய்து இது 

குநித்து ிசாரித்ார். 
 

அவ்ிருரும் உண்னன எத்துக் ககாண்டார்கள். 

 

அவ்ிருருக்கும் னா 15 கனசடி ககாடுக்குாறு ன்ணர் தித்ார். தறம் 

கணானிாணின் ந்ித்னப் தாாட்டி அனுக்குப் தரிசு ங்கிணார். 
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தெனாயிானின் றுபிமலி 

கணானிான் ககானன கசய்ப்தட்ட கசய்ி ஊர் னழுதும் ீ 

ததால் திது. 

 

அப்ததாது சின அந்ர்கள் ன்ணனச் சந்ித்ணர். ிாாக 

எரு தார்ப்தணனக் ககான்நது ிகக்ககாடி தாாகும். அணது 

ஆி ங்களுக்கும் ாட்டுக்கும் தகடு ினபிக்கும் ன்நணர். 

இனக்தகட்ட ன்ணர் கனங்கிணார். 
 

இற்குப் தரிகாம் ன்ணகன்று ன்ணர் தகட்டார். அற்கு 

அந்ர்கள் அன் ஆி சாந்ி அனட அாானச அன்று 

ள்பிவு சுடுகாட்டிற்குச் கசன்று னனஜ கசய்ால் னம் ன்நணர். 

 

உடதண ன்ணர் ாஜகுருன அனத்து அாானசன்று 

ள்பிவு சுடுகாட்டில் கணானிான் ஆிக்கு னனஜ கசய் 

உத்வு ிட்டார். 
 

இனக்தகட்ட ாஜகுரு டுடுங்கிணார். டுகாட்டில் ள்பிவு 

தத்ில் னனஜ கசய்து ன்நால் ணக்குப்தாக இருக்கிநது 

ன்நார். அப்தடிகன்நால் துனக்கு சின னதாகிர்கனபனேம் 

அனத்துச் கசல்றங்கள் ண ிகக் கண்டிப்னடன் ன்ணர் 

கட்டனபிட்டார். 
 

ன்ணர் கட்டனபன ீந னடிா ாஜகுரு னனஜக்கு 

எத்துக்ககாண்டார். 
 

அாானச அன்று ள்பிவு னதாகிர்கள் சகிம் சுடுகாட்டிற்குச் 

கசன்று னனஜ டத்ிணார்கள். ாஜகுரு னனஜின் இறுிில் 

அங்கிருந் த்ன தல் தாக்கிப் தார்த்து கணானிாணின் 

ஆிாகி திம்ாட்சசதண ன்று தனத் குனில் அனத்து 
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ங்களுக்கு எரு ீங்கும் கசய்ாத.......... உன் ஆன்ா 

சாந்ினட னனஜ கசய்துள்தபாம் ன்று கசால்னிக் 

ககாண்டிருக்கும்ததாத த்ினிருந்து ஏர் உரும் தங்க 
சத்த்தாடு கீத குித்து. 

 

இனப்தார்த் ாஜகுருவும் னதாகிர்களும் தத்ால் டு டுங்கி 
அனநி அடித்துக்ககாண்டு அண்னணக்கு ஏடிணார்கள். 

 

அப்ததாது டுிசி தானால் ன்ணர் ஆழ்ந் 

உநக்கத்ினிருந்ார். இருப்தினும் ன்ணன ழுப்திணார். 

டந்ற்னந டுக்கத்தாடு கூநிணார். 
 

இனக் தகட்ட ன்ணர் இற்கு தரிகாம் கா ஆழ்ந் தாசனண 

கசய்ார். தின் எரு னடிவுக்கு ந்ார். 
கணானிான் ஆிாகி திம்ாட்சசனண எித்துக்கட்டி 

ாட்டிற்கு ன்ன உண்டாகச் கசய்தர்களுக்கு ஆிம் கதான் 

தரிசபிக்கப்தடும் ன்று தனநசாற்நி அநிிக்கச் கசய்ார். 
 

இனக் தகட்ட ாட்டு க்கள் ாரும் திம்ாட்சசனண 

எித்துக்கட்ட னன் ில்னன. 

 

சின ாட்களுக்குப்தின் எரு துநி ன்ணனக்கா ந்ார். 
ன்ணரும் அந்த்துநிிடம் கணானிாணின் ஆிாகி 

திம்ாட்சசனண எித்துக் கட்டும்தடி தண்டிணார். 
 

இனக்தகட்ட துநிர், ன்ணர் கதருாதண, கனனன 

ிடுங்கள், திம்ாட்சசனண ன்ணால் னடிந்பவு 

எித்துக்கட்ட னற்சிக்கிதநன். இது ிந்ாண ற்தாடாக 

இருக்காது. ீண்டும் கணானிான் உிர் கதற்று ந்ால் ான் 

திம்ாட்சசனுனட அட்டகாசம் சுத்ாக குனநனேம் ன்நார். 
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அப்தடிாணால் ங்கபால் ீண்டும் கணானிானண 

உிர்ப்திக்க னடினோ? ண ிணிணார் ன்ணர். ஏ.......... 

ாாபாக ன்ணால் னடினேம் ன்நார் துநவு. 

 

ன்ணர் கிழ்ந்து ாங்கள் கணானிானண உிர்ப்தித்துக் 

காட்டுங்கள். அதுத ணக்குப் ததாதும் ன்நார். 
 

உடதண துநிார் ான் அிந்ிருந் தடத்னக் கனனத்ார். 
ான்ான் கணானிான். துநி தடத்ில் ந்தன் ன்நார். 

 

இனநிந் ன்ணர் கிழ்ந்து கணானிானணக் கட்டித் 

ழுிக் ககாண்டார். தின் ஆிம் கதான் தரிசபித்ார். 
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தெனாயிான் கதெகள் - பிமந்ெ நாள் பரிசு  

 

ன்னர் கிருஷ்ணதெலாருக்குப் பிமந்ெநாள் லிறா. 

நகதல்யாம் தொணம், லதீடல்யாம் அயங்காம்! க்கள் 

ெங்கள் பிமந்ெ நாள் தபாய ன்னரின் பிமந்ெ நாதர 

கிழ்ச்சிதாடு தகாண்டாடினர். 

 

முெல்நாள் இதல லெீிகள் தொறும் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகள், 

லாண தலடிக்தககள், அண்தனில் 

தலரிநாடுகரியிருந்து லந்ெ தும்துலர்களுக்கு லிருந்து 

ஏகெடபுடயாக நடந்ெது. 

 

றுநாள் அச சதபில் அசருக்கு ரிாதெ தசலுத்துெல் 

நடந்ெது. முெயில் தலரிநாடுகரியிருந்து லந்ெ அசப் 

பிொனிகள், ெங்கள் நாட்டு ன்னர்கள் அனுப்பி பரிசுகதரத் 

ெந்ெனர். 

 

பிமகு அசப் பிொனிகள், தபாதுக்கள், ன்னருக்கு 

பரிசரித்து ரிாதெ தசலுத்ெினார்கள். அென்பிமகு அசரின் 

தநருங்கி நண்பர்கள் ெங்கள் பரிசுகதர அரித்ெனர். 

அப்தபாதுொன் தபரிதொரு தபாட்டயத்துடன் தெனாயிான் 

உள்தர நுதறந்ொன். அசர் உள்பட எல்யாரும் லிப்தபாடு 

பார்த்ெனர். 

 

ற்மலர்கரிடம் பரிசுகதர லாங்கித் ென் அருதக தலத்ெ 

ன்னர், தெனாயிான் தகாண்டு லந்ெ பரிசுப் தபாட்டயம் 

ிகப் தபரிொக இருந்ெொல் அதலிலுள்ரலர்கள் ஆலதயாடு 

என்ன பரிசு என்று பார்த்ெொல் அந்ெப் தபாட்டயத்தெப் 

பிரிக்கும்படி தெனாயிானிடம் கூமினார் அசர். 
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தெனாயிான் ெங்கால் தபாட்டயத்தெப் பிரித்ொன். 

பிரித்துக் தகாண்தட இருந்ொன். பிரிக்கப் பிரிக்கத் 

ொதறடல்கள் காயடிில் தசர்ந்ெனதல ெலி பரிசுப் 

தபாருள் என்னதலன்று தெரிலில்தய. 

 

அெனால் எல்யாரும் ஆலலுடன் கலனித்ெனர். கதடசிில் 

ிகச்சிமி தபாட்டயாக இருந்ெதெப் பிரித்ொன். அெற்குள் 

நன்மாகப் பழுத்துக் காய்ந்ெ புரிம்பறம் ஒன்மிருந்ெது. 

அதலினர் தகயிாகச் சிரித்ெனர். 

 

அசர் தகர்த்ெிச் சிரிப்பு அடங்கிவுடன், "தெனாயிான் 

தகாடுத்ெ பரிசு சிமிொக இருக்கயாம். அெற்கு அலன் 

தகாடுக்கப் தபாகும் லிரக்கம் தபரிொக இருக்கயால்யலா?'' 

என்று அதலினதப் பார்த்துக் கூமிலிட்டு தெனாயிான் 

பக்கம் ெிரும்பி, "ாா இந்ெ சிமி தபாருதரத் 

தெர்ந்தெடுத்ெெின் காணம் என்ன?'' எனக் தகட்டார். 

 

"அதச, ஒரு நாட்தட ஆளும் ன்னர் எப்படி இருக்க தலண்டும் 

என்ம ெத்துலத்தெ லிரக்கும் பறம் புரிம்பறம் ஒன்று ொன். 

ன்னாக இருப்பலர் உயகம் என்ம புரி த்ெில் காய்க்கும் 

பறத்தெப் தபான்மலர். அலர் பறத்ெின் சுதலதப் தபாய 

இனிதானலாக இருக்க தலண்டும். 

 

"அதெ தநத்ெில் ஆசாபாசங்கள் என்ம புரிம்பற ஓட்டில் 

ஒட்டாலும் இருக்க தலண்டும் என்பதெ லிரக்கதல இந்ெ 

புரிம்பறத்தெப் பரிசாகக் தகாண்டு லந்தென். 

புரிம்பறமும் ஓடும்தபாய இருங்கள்!'' என்மான். 

 

அதலினர் தகெட்டி ஆலாம் தசய்ெனர். ன்னர் கண்கள் 

பனிக்க ஆசனத்தெலிட்டு எழுந்து தெனாயிாதனத் ெழுலி, 
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"ாா எனக்குச் சரிான புத்ெி புகட்டினாய். ஒரு பிமந்ெ நாள் 

லிறாலிற்கு இத்ெதன ஆடம்பம் தெதலில்தய. 

 

"தபாக்கிளப் பணமும் தபாது க்கள் பணமும் லணீாகும்படி 

தசய்து லிட்தடன். உடதன லிதசடங்கதர நிறுத்துங்கள். இனி 
என் பிமந்ெநாரன்று தகாில்கரில் ட்டுத அர்ச்சதன 

ஆாெதன தசய்ப்பட தலண்டும். அலசிில்யால் 

பணத்தெ ஆடம்பாகச் தசயவு தசய்க்கூடாது,'' என 

உத்ெலிட்டார். 

 

தெனாயிானின் துணிச்சதயயும் சாதுரித்தெயும் 

எல்யாரும் பாாட்டினர். 

 

அசர் ெனக்கு லந்ெ பரிசுப் தபாருள்கரில் லிதய 

உர்ந்ெலற்தமத் எடுத்து தெனாயிானுக்குப் பரிசாகத் 

ெந்ொர். 
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தெனாயிானின் றுபிமலி 

கணானிான் ககானன கசய்ப்தட்ட கசய்ி ஊர் னழுதும் ீ 

ததால் திது. 

 

அப்ததாது சின அந்ர்கள் ன்ணனச் சந்ித்ணர். ிாாக 

எரு தார்ப்தணனக் ககான்நது ிகக்ககாடி தாாகும். அணது 

ஆி ங்களுக்கும் ாட்டுக்கும் தகடு ினபிக்கும் ன்நணர். 

இனக்தகட்ட ன்ணர் கனங்கிணார். 
 

இற்குப் தரிகாம் ன்ணகன்று ன்ணர் தகட்டார். அற்கு 

அந்ர்கள் அன் ஆி சாந்ி அனட அாானச அன்று 

ள்பிவு சுடுகாட்டிற்குச் கசன்று னனஜ கசய்ால் னம் ன்நணர். 

 

உடதண ன்ணர் ாஜகுருன அனத்து அாானசன்று 

ள்பிவு சுடுகாட்டில் கணானிான் ஆிக்கு னனஜ கசய் 

உத்வு ிட்டார். 
 

இனக்தகட்ட ாஜகுரு டுடுங்கிணார். டுகாட்டில் ள்பிவு 

தத்ில் னனஜ கசய்து ன்நால் ணக்குப்தாக இருக்கிநது 

ன்நார். அப்தடிகன்நால் துனக்கு சின னதாகிர்கனபனேம் 

அனத்துச் கசல்றங்கள் ண ிகக் கண்டிப்னடன் ன்ணர் 

கட்டனபிட்டார். 
 

ன்ணர் கட்டனபன ீந னடிா ாஜகுரு னனஜக்கு 

எத்துக்ககாண்டார். 
 

அாானச அன்று ள்பிவு னதாகிர்கள் சகிம் சுடுகாட்டிற்குச் 
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கசன்று னனஜ டத்ிணார்கள். ாஜகுரு னனஜின் இறுிில் 

அங்கிருந் த்ன தல் தாக்கிப் தார்த்து கணானிாணின் 

ஆிாகி திம்ாட்சசதண ன்று தனத் குனில் அனத்து 

ங்களுக்கு எரு ீங்கும் கசய்ாத.......... உன் ஆன்ா 

சாந்ினட னனஜ கசய்துள்தபாம் ன்று கசால்னிக் 

ககாண்டிருக்கும்ததாத த்ினிருந்து ஏர் உரும் தங்க 
சத்த்தாடு கீத குித்து. 

 

இனப்தார்த் ாஜகுருவும் னதாகிர்களும் தத்ால் டு டுங்கி 
அனநி அடித்துக்ககாண்டு அண்னணக்கு ஏடிணார்கள். 

 

அப்ததாது டுிசி தானால் ன்ணர் ஆழ்ந் 

உநக்கத்ினிருந்ார். இருப்தினும் ன்ணன ழுப்திணார். 
டந்ற்னந டுக்கத்தாடு கூநிணார். 
 

இனக் தகட்ட ன்ணர் இற்கு தரிகாம் கா ஆழ்ந் தாசனண 

கசய்ார். தின் எரு னடிவுக்கு ந்ார். 
கணானிான் ஆிாகி திம்ாட்சசனண எித்துக்கட்டி 

ாட்டிற்கு ன்ன உண்டாகச் கசய்தர்களுக்கு ஆிம் கதான் 

தரிசபிக்கப்தடும் ன்று தனநசாற்நி அநிிக்கச் கசய்ார். 
 

இனக் தகட்ட ாட்டு க்கள் ாரும் திம்ாட்சசனண 

எித்துக்கட்ட னன் ில்னன. 

 

சின ாட்களுக்குப்தின் எரு துநி ன்ணனக்கா ந்ார். 
ன்ணரும் அந்த்துநிிடம் கணானிாணின் ஆிாகி 

திம்ாட்சசனண எித்துக் கட்டும்தடி தண்டிணார். 
 

இனக்தகட்ட துநிர், ன்ணர் கதருாதண, கனனன 

ிடுங்கள், திம்ாட்சசனண ன்ணால் னடிந்பவு 
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எித்துக்கட்ட னற்சிக்கிதநன். இது ிந்ாண ற்தாடாக 

இருக்காது. ீண்டும் கணானிான் உிர் கதற்று ந்ால் ான் 

திம்ாட்சசனுனட அட்டகாசம் சுத்ாக குனநனேம் ன்நார். 

 

அப்தடிாணால் ங்கபால் ீண்டும் கணானிானண 

உிர்ப்திக்க னடினோ? ண ிணிணார் ன்ணர். ஏ.......... 

ாாபாக ன்ணால் னடினேம் ன்நார் துநவு. 

 

ன்ணர் கிழ்ந்து ாங்கள் கணானிானண உிர்ப்தித்துக் 

காட்டுங்கள். அதுத ணக்குப் ததாதும் ன்நார். 
 

உடதண துநிார் ான் அிந்ிருந் தடத்னக் கனனத்ார். 
ான்ான் கணானிான். துநி தடத்ில் ந்தன் ன்நார். 

 

இனநிந் ன்ணர் கிழ்ந்து கணானிானணக் கட்டித் 

ழுிக் ககாண்டார். தின் ஆிம் கதான் தரிசபித்ார். 
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