
                            காள� வர�  
   

�மா� நா��	 எ�ப வ�ட�க��� �� ஆ�திர மாநில�தி� உ!ள ஒ� சி�%&� ஓ� ஏைழ 

அ�தண� �-.ப�தி� ப/ற�தா� ெதனாலிராம�. இளைமய/ேலேய அவ� த� த�ைதைய 

இழ�தா�. அதனா� அவ6. அவ6ைடய தாயா�. ெதனாலி எ�6. ஊ&� வசி� வ�த 

அவ6ைடய தா8 மாம� ஆதரவ/� வா9� வ�தன�. ெதனாலி ராம6��: ப!ள; ெச�	 

ப<:ப எ�ப ேவ:ப�காயாக� கச�த. ஆனா� மிக=. அறி=�>�ைம?. நைக@ �ைவயாக: 

ேபச�><ய திற6. இய�ைகயாகேவ ெப�றி��தா�. வ AB-�தைலவ� இ�லாத காரண�தா� 

�-.ப�ைத� கா:பா�ற ேவ�<ய நிைல ெதனாலி ராம6�� ஏ�பBட. அதனா� எ�ன 

ெச8வ எ�ற கவைல அவைன வாB<ய. 
 

ஒ�நா! ெதனாலி�� ஒ� �ன;வ� வ�தா�. அவ� இராமன;� நிைலைய�க�- அவ6�� ஒ� 

ம�திர�ைத� க�	� ெகா-�தா�. அ�த ம�திர�ைத ப�தி?ட� ஜப/�தா� காள; ப/ரச�ன மாவா! 

எ�	. ெசா�லி@ ெச�றா�. அத�ப<ேய இராம6. ஊ��� ெவள;ேய இ��த காள; 
ேகாய/D��@ ெச�	 �ன;வ� க�	� ெகா-�த ம�திர�ைத E�றிெயB- �ைற ெஜப/�தா�. 

காள; ப/ரச�னமாகவ/�ைல. இராம� ேயாசி�தா�. சBெட�	 அவ6�� நிைன=�� வ�த. 

�ன;வ� ெசா�ன ஆய/ர�எB- �ைற எ�ப. உடேன மF�-. க�கைள G<� ெகா�- 

காள;ைய ெஜப/�க� ெதாட�கினா�.  
 

இர=. வ� வ/Bட. ஆனாD. இராம� காள; ேகாய/ைல வ/B- அகலவ/�ைல. திHெர�	 

காள; அவ� எதிேர ேதா�றினா!. 
 

"எ�ைன ஏ� அைழ�தா8? உன�� எ�ன ேவ�-.?" எ�	 ேகாபமாக� ேகBடா! காள;. அவைள 

வண�கி எI�த இராம� ைககைள� >:ப/� ெதாIதவாேற ேகBடா�.  
 

"தாேய நாேனா வ	ைமய/� வா-கிேற�. எ� வ	ைம அகD. வழி?. என�� ந�லறி=. 

தரேவ�-கிேற�. காள; ெப&தாக@ சி&�தா!. 
 

" உன��: ேபராைசதா�. க�வ/?. ேவ�-. ெச�வ�. ேவ�-மா?" 
 

"ஆ. தாேய. Jகழைடய� க�வ/ ேவ�-.. வ	ைம நA�க: ெபா�! ேவ�-.. இர�ைட?. 

த� அ�! ெச8ய ேவ�-.." எ�றா� இராம�. 
 

காள; J�னைக?ட� த� இர�- கர�கைள நAB<னா!. அதி� இர�- கி�ண�க! பாDட� 

வ�தன. அ�த� கி�ண�கைள இராமன;ட. த�தா! காள;. 
 

"இராமா! இ�த இர�- கி�ண�கள;D. உ!ள பா� மிக=. வ/ேசஷமான. வல கி�ண. 

க�வ/. இட கி�ண. ெச�வ.. நA ஒ� கி�ண�திD!ள பாைல மB-ேம �<�க ேவ�-.. 

உன�� எ மிக=. ேதைவேயா அ�த� கி�ண�தி� பாைல மB-. �<" எ�றா! 

J�னைக?ட�. 
 

இராம� " எ�ன தாேய! நா� இர�ைட?. தாேன ேகBேட�.ஒ� கி�ண�ைத மB-. அ��த@ 

ெசா�கிறாேய. நா� எைத அ��வ ெத&யவ/�ைலேய" எ�	 ச�	 ேநர. சி�தி:ப ேபால 

நி�றா�. ப/ற� சBெட�	 இட கர�திலி��த பாைல வல கர�திலி��த கி�ண�தி� 

ெகாB<வ/B- அ�த� கி�ண�: பாைல மடமடெவன� �<� வ/B-@ சி&�தா�. காள; 
திைக� நி�றா!. 
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"நா� உ�ைன ஒ� கி�ண�திD!ள பாைல�தாேன �<�க@ ெசா�ேன�!" 
 

"ஆ. தாேய, நா6. ஒ� கி�ண�: பாைல�தாேன �<�ேத�." எ�றா�. 
 

"ஏ� இர�ைட?. ஒ�றாக� கல�தா8?" 
 

"கல�க� >டா எ�	 நA ெசா�லவ/�ைலேய தாேய!" 
 

காள; J�னைக J&�தா!. "இராமா! எ�ைனேய ஏமா�றி வ/Bடா8. நA ெப�. Jலவ� எ�	 ெபய� 

ெபறாம� வ/கடகவ/ எ�ேற ெபய� ெப	வா8." எ�	 வர. த� வ/B- மைற�தா!. 
 

இராம� வ/கடகவ/ எ�	 ெசா�லி: பா��@ சி&�� ெகா�டா�. தி�:ப/: ப<�தாD. 

வ/கடகவ/ எ�ேற வ�கிறேத எ�	 மகி9�தா�.  

  

                              வ	
ைதகார�   
 
 ெதனாலி ராம� கி�Lணேதவராய&� Jகைழ� ேக!வ/: பB- அவைர� கா�பத�காக 

வ/ஜயநகர�ைத ேநா�கி: Jற:பBடா�. பல நாBக! அMN&� த�கி �ய�சி�. அரசைர� 

காண இயலவ/�ைல. எ:ப<யாவ அரசைர: பா�� வ/-வ எ�	 �ய�சி�� ெகா�ேட 

அMN&ேலேய த�கிய/��தா�. தின�. அர�மைன��: ேபாவ. தி�.ப/ வ�வமாக 

இ��தா�. 
 

ஒ�நா! வ/�ைதக! ெச8 ேவ<�ைகக! ெச8 காB-. ெச:ப< வ/�ைத�காரைன@ 

ச�தி�தா�. அவ6. அரச&ட. த� வ/�ைதகைள� காB<: ப&� ெப�. எ�ண�ட� 

இ�:பைத: J&� ெகா�டா�. அவ6டேனேய தா6. ஒ� வ/�ைத�காரைன:ேபால. ேச�� 

ெகா�டா�. அரச� கி�Lணேதவராய� ��ன;ைலய/� வ/�ைத�கார� ெச:ப< வ/�ைதகைள@ 

ெச8 காB< அைனவைர?. மகி9வ/�தா�. அரச�. அவ� ெச8 காB<ய வ/�ைதகளா� 

மிக=. மகி9� ஆய/ர. ெபா� ப&சள;�தா�.  
 

ஆனா� அவ� அ�த: ப&ைச: ெப	��பாகேவ இராம� "அரேச! இவைன வ/ட வ/�ைதய/� 

வ�லவனான நா� இ��கிேற�. நா� ெச8?. வ/�ைதைய இவனா� ெச8ய �<?மா எ�	 

ேகB-: பா��க!. ப/ற� ப&� யா��� எ�	 �<= ெச8?�க! " எ�றவா	 ��னா� வ� 

நி�றா�. 
 

அரச��� மி�க மகி9@சி. ேபாB< எ�	 வ� வ/Bடாேல அ மிக=. �ைவ ?ைடயதாகேவ 

இ���ம�லவா? எனேவ ' உ� வ/�ைதகைள?. காB- ' எ�	 அ6மதி வழ�கினா� ம�ன�. 

ெச:ப< வ/�ைத�கார6�� ஒேர ேகாப.. "உன�� எ�ென�ன வ/�ைதக! ெத&?.. ெச8 

காB-. நA ெச8?. அ�தைன வ/�ைதகைள?. நா� ெச8 காB-கிேற�."எ�	 சவா� வ/Bடா�. 

அைனவ�. ஆவDட� பா��� ெகா�<��தன�. ெதனாலிராமேனா பதBட. ஏமி�றி 
��னா� வ� நி�றா�."அ8யா! எ�லா வ/�ைதகைள?. ெச8யவ/�ைல. ஒேர ஒ� வ/�ைத 

மB-. ெச8கிேற�. அ=. க�கைள G<�ெகா�- ெச8கிேற�. நA�க! க�கைள� திற� 

ெகா�- அேத வ/�ைதைய@ ெச8 காB-�க!. உ�களா� �<யாவ/Bடா� அரச� த�. 

ஆய/ர. ெபா�கா�கள;� பாதிைய என��� த� வ/ட ேவ�-.."எ�றா�. 
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வ/�ைத�காரேனா ெவ� அலBசியமாக ":O, நA க�ைண G<�ெகா�- ெச8?. வ/�ைதைய 

நா� க�கைள� திற�ெகா�ேட ெச8ய ேவ�-. அMவள=தாேன? நA ெச8 காB-" எ�றா�. 

உடேன இராம� அரசைர வண�கி வ/B-� கீேழ அம��தா�. த� ைக நிைறய மணைல வா& 

எ-�� ெகா�- G<ய த� க�க! நிைறய ெகாB<� ெகா�டா�. அைனவ�. ைக தB< 

ஆரவார. ெச8 சி&�தன�. ம�ன�. �D�கி� �D�கி@ சி&�தா�. ப/ற� இராம� த� 

க�கள;லி�� மணைல� தB<வ/B-வ/B- வ/�ைத�காரைன: பா�� "இ�த வ/�ைதைய நA� 

உம க�கைள� திற� ெகா�ேட ெச8 காB-�க!" எ�றா�. வ/�ைத�காரனா� எ:ப< 

�<?.? " நா� ேதா�	: ேபாேன�. எ�ைன ம�ன;� வ/-�க" ெள�	 தைல �ன;� 

நி�றா�. ம�ன� மகி9� இராமைன அைழ� அவைன: ப�றி அறி� ெகா�டா�.ப/ற� " 

ெதனாலி ராமகி�Lணா! உ� J�தி சா�ய�ைத ெம@சிேன�. நA ெசா�னப< ஐE	 

ெபா�கா�கைள: ெப�	� ெகா! " எ�றா�. 
 

இராம� "அரேச! இ�த வ/�ைத�கார� வ/�ைத காB-வதி� தன�� மிRசியவ� யா�மி�ைல 

எ�	 ேபசி� ெகா�<��தா�. அவ� க�வமாக: ேபசியைத நா� ேகB-� ெகா�<��ேத�. 

வ�லவ6�� வ�லவ� ைவயக�தி� உ�- எ�பைத உண��த=. அவ� க�வ�ைத 

அட�க=. நா� இMவா	 ெச8ேத�. நா� வ/�ைத�கார� எ�	 ேபா8 ெசா�னத�� எ�ைன 

ம�ன;?�க!. ஆய/ர. ெபா�ைன?. அவ��ேக அள;?�க!." எ�	 ேகB-� ெகா�டா�. 
 

அரச� கி�Lணேதவராய� மன. மகி9� இராம� ெசா�னப<ேய வ/�ைத�கார6�� ஆய/ர. 

ெபா�கா�கைள?. ப&சாக அள;�தா�.. ப/�ன� ெதனாலி இராம6��. ப&சள;� அவைன� த� 

ஆSதான வ/கடகவ/யாக அம��தி� ெகா�டா�.  
 
 

                                                    ��� ேபா�ட பா
திர�க�   

வ/ஜய நகர�தி� ஒ� ேசB வசி� வ�தா�. அவ� வB<� ெதாழி� நட�தி வ�தா�. ம�கள;ட. 

அநியாயவB< வா�கி வ�தா�. அதாவ Tபா8�� ஐ.ப ைபசா வB< இதனா� வB<�� 

அவன;ட. பண. வா��. ம�க! அவதி?�றன�. 
 

இைதயறி�த ெதனாலிராம� அ�த ேசBைட நயவRசகமாக தி��த திBட. தAB<னா�. 
 

அ�த ேசB பா�திர�கைள?. வாடைக�� வ/-வ�-. ஒ� நா! ெதனாலிராம� ேசBைட@ 

ச�தி� "த� மக6��� காதண/ வ/ழா நைடெப	வதாக=. அத��@ சில பா�திர�க! 

வாடைக�� ேவ�-ெம�	. வ/ழா �<�த. ெகா�- வ� த�வதாக=." >றினா�. 
 

அத�ப<ேய ேசB-. பா�திர�கைள ெதனாலிராம6��� ெகா-�தா�. சில நா! கழி� 

ெதனாலிராம� அ�த: பா�திர�கேளா- சில சிறிய பா�திர�கைள?. ேச��� ெகா-�தா�. 
 

இைத: பா��த ேசB "நா� ெப&ய பா�திர�க! மB-. தாேன ெகா-�ேத�. சிறிய பா�திர�கைள 

நா� ெகா-�கவ/�ைலேய......... அவ�ைற?. ஏ� ெகா-�கிறா8" எ�	 ேகBடா�. 
 

அத��� ெதனாலிராம� "உம பா�திர�க! "�B<" ேபாBடன. அவ�ைற?. உ.மிட. 

ெகா-:ப தாேன �ைற. ஆைகயா� தா� அவ�ைற?. ேச�� எ-� வ�ேத�" எ�றா�. 
 

இவ� ச&யான வ<கB<யான �Bடாளாக இ�:பா� ேபால எ�	 எ�ண/ "ஆமா. ஆமா.. 

இவ�ைற நா� உ�ன;ட. ெகா-��. ேபா சிைனயாக இ��தன. ஆைகயா� தா� �B< 
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ேபாB-!ளன" எ�	 அைன�: பா�திர�கைள?. ெப�	� ெகா�டா�. சில மாத�க! கழி� 

"த� வ AB<� வ/ேசட. நைடெபற இ�:பதாக=. அத�� ம�ன�. அர�: ப/ரதான;க�. கல� 

ெகா!ள இ�:பதாக=. அத�� த�க: பா�திர�க�. ெவ!ள;:பா�திர�க�. ேவ�-." எ�	 

ேகBடா�. 
 

இவ6ைடய நாணய�ைத அறி�த ேசB ெபா� ம�	. ெவ!ள;: பா�திர�கைள� ெகா-�க 

ச.மதி�தா�. ெகா-��. ேபா இைவ க�:பமாக இ��கி�றன. வ/ைரவ/� �B<ேபா-.. 

இவ�றி� �B<கைள?. ேச��� ெகா�- வா எ�றா�. 
 

"ச&" எ�	 ஒ:J� ெகா�- த�க ெவ!ள;: பா�திர�கைள� த� வ AB<�� எ-�@ ெச�றா�. 

சில மாத�க! ஆய/ன. பா�திர�க! தி�.ப வ�வதாக� காேணா.. 
 

ஆைகயா� ேசB ேநேர ெதனாலிராம� வ AB-��@ ெச�றா�. ெதனாலிராமைன@ ச�தி� 

"இMவள= நாBகளாகி?. ஏ� பா�திர�கைள� தி�.ப ெகா�- வ� தரவ/�ைல" என மிக� 

ேகாபமாக ேகBடா�. 
 

அத�� ெதனாலிராம� "ெசா�னா� நA�க! வ��த:ப-வ A�க! எ�	 தா� த�கைள: பா��க 

வரவ/�ைல. பா�திர�க! க�:பமாக இ��தனவா.........ப/ரசவ. கLBமாக இ��த அதனா� 

அைன�: பா�திர�க�ம இற� வ/Bடன" என� ெத&வ/�தா�. 
 

இைத� ேகBட ேசB "யா&ட. வ/ைளயா-கிறா8? பா�திர�க! சா�மா?" என� மிக� ேகாபமாக� 

ேகBடா�. அத��� ெதனாலிராம� "பா�திர�க! �B< ேபா-. ேபா அைவ ஏ� இற�கா" 

எ�	 ேகBடா�. 
 

"எ�6ட� வா ம�ன&ட. �ைறய/-ேவா. அவ&� தA�:J:ப<ேய நட� ெகா!ேவா." 

எ�ற.  
 

ேவக, ேவகமாக அMவ/ட�ைத வ/B- நக�றா� ேசB. 
 

இ�:ப/6. ெதனாலிராம� அவைன வ/டா ம�ன&ட. இI�@ ெச�	 ம�கள;ட. அநியாய 

வB< வா��வ ப�றி �ைறய/Bடா�. 
 

எ�லா வ/வர�கைள?. ேகBடறி�த ம�ன� "பா�திர�க! �B< ேபா-. எ�றா� அைவ 

ப/ரசவ�தி� ேபா ஏ� இற�க� >டா? உ� ேபராைச�� இ ஒ� ெப� நLடேம ஆைகயா� 

இன;ேமலாவ ம�கள;ட�தி� நியாயமான வB< வா��" என J�திமதி >றி அவைன அ6:ப/ 
ைவ�தா� ம�ன�.  
 

ெதனாலிராமன;� J�திசாலி� தன�ைத ம�ன� மனமார: பாராB< ப&�க! வழ�கினா�.  

  

                           ��லி அரச�   

ஒ��ைற <�லி அரச� பாப� ெதனாலிராமன;� திறைமைய� ேகB- அவைன ேந&� காண 

வ/�.ப/னா�. அவன திறைமைய@ ேசாதி�க வ/�.ப/னா�. .எனேவ ெதனாலிராமைன <�லி�� 

அ6:Jமா	 வ/ஜய நகர�தி�� ஓைல அ6:ப/னா�.  

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



கி�Lணேதவ ராய�. ெதனாலிராமைன அைழ� " இேதா பா� ராமா! இ�ேக எ:ப<ேயா உ� 

திறைமைய� காB< எ�கைள@ சி&�க ைவ�கிறா8. ஆனா� அேபா� பாப&ட. நட�கா. உ� 

திறைம அவ&ட�. ப&� ெப	வதி�தா� உ!ள. அவ&ட. நA ப&� ெப�	 வ�வ/Bடா� நா6. 

உன��: ப&� த�ேவ� உ�ைன� திறைமசாலி எ�	. ஒ:J�ெகா!கிேற�. இ�ைலேய� 

உன��� த�டைன த:பா. ெத&கிறதா!" எ�	 எ@ச&� அ6:ப/னா�. 

 

<�லி வ� ேச��த ெதனாலிராம� பாப&� அர�மைன��@ ெச�றா�. சைபய/� தா� ெச8?. 

அகடவ/கட�தி�� யா�. சி&�காத க�- திைக�தா�. எவ�. சி&�க� >டா என பாப� 

��னேர கBடைள இB<�:பா� என Uகி�தா�. இ�த@ Vதிைன எ:ப<?. �றிய<:ப என 

�<= ெச8 ெகா�டா�. ம	நா! �த� ராம� அர�மைன��@ ெச�வைத நி	�தி� 

ெகா�டா�. பாப� ராம� ெசா�லாமேலேய நி�	 வ/Bடாேன ச&யான ேதா�வ/தா� அவ6�� 

என மகி9�தா�. 

 

ஒ�நா! பாப� த� ம�தி&?ட� உலாவ@ ெச�றா�. வழ�க.ேபால அர�மைன@ ேசவக� 

ஒ�வ� சில ெபா��<:Jகைள@ �ம� வ�தா�. ம�ன� �திைரைய ெமவாக நட�தி@ ெச�	 

ெகா�<��தா�. பாைத ஓர�தி� �Sலி. கிழவ� ஒ�வ� த!ளா<யப<ேய ஏேதா ெச<கைள 

நB-� ெகா�<�:பைத: பா��தா�. அவர�ேக ெச�	 த� �திைரைய நி	�தினா�." ெப&யவேர! 

இ�த� த!ளாத வயதி� எ�ன ெச8 ெகா�<��கிறA�க!?" 

 

" ந�ல மா�க�	கைள நB-� ெகா�<��கிேற�." இைத அவ� மிக=. சிரம: பB-� >றினா�. 

 

" ஏ� ஐயா! இ�த� த!ளாத வயதி� உம�� ஏ� இ�த� ெதா�ைல! அ�ட� இ கா8�: ப/� 

பI� அ�த: பழ�ைத நA� உ�ண: ேபாகிறAரா? " எ�	 சி&�தா�. 

 

" அரேச! நா. உ�W. மா�கன;க! ந. ��ேனா� நBடதாேன! அவ�க! மர�கைள நBடதா� 

தாேன நா. இ�	 மா�கன;கைள உ�Wகிேறா.! அவ�க! நடாம� இ��தி��தா� நம�� ஏ 

மா.பழ�க!? 

 

எனேவ வ�. தைல�ைறய/ன� உ�ணேவ இ.மர�கைள நா� ந-கிேற�"  

 

"ஆஹா! ச&யான பதி�. ந�லவ/ள�க.. மி�க மகி9@சி." உடேன ம�தி&யா� ஒ� ெபா� �<:ைப: 

ப&சாக அள;�தா�. அைத: ெப�	� ெகா�ட கிழவ� சி&�தா�. " அரேச! அ�லா ெப&யவ�. 

எ�ேலா���. மர.  

 

பI�தப/றேக பல� த�.. ஆனா� பாப&� ஆBசிய/� மர. நBட=டேன பல� ெகா-� 

வ/Bடேத!" 

 

பாப� மன. ெப&. மகி9�த. "ஆகா! ச&யாக@ ெசா�னA�க! ெப&யவேர!" எ�றப<ேய 

ம�தி&ைய: பா��க அவ� இ�ெனா� ெபா��<:ைப அள;�தா�. அைத?. ெப�	�ெகா�ட 

ெப&யவ�, "அரேச! இ�த மா�கன;க! பI�: ப/� பலனள;:ப ஆ�-�� ஒ��ைறதா�. 
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ஆனா� த�கள;� ேமலான �ண�தினா� நBட=டேன இ��ைற என��: பலனள;� வ/Bட. 

எ�ேன அ�லாவ/� க�ைண?" 

 

எ�றா�. "ந�றாக@ ெசா�னA�க! ெப&யவேர! " எ�	 >றியவ� மF�-. ஒ� ெபா� �<:ைப?. 

அள;�தா�. ப/� ம�தி&ைய: பா�� "ம�தி&யாேர! சீ�கிர. இ�கி�� ெச�	 வ/ட ேவ�-.. 

இ�ைலேய� சா�யமாக:ேபசி ந. ெபா�கிஷ�ைதேய காலிெச8 வ/-வா� இ�த: ெப&யவ�." 

எ�	 ேவ<�ைகயாக@ ெசா�லிவ/B-: Jற:பBடா� பாப�. 

 

" ச�	 நி�க �<?மா அரேச?" எ�	 ெசா�ன ெப&யவ� த� தா< மFைசைய� கைள� வ/B-த 

ெதனாலி ராமனாக நி�றா�. பாப� திைக�தா�. ச�	 ேநர�தி��! G�	 ப&�கைள: ெப�றவ� 

ெதனாலி ராமனா? 

 

ெதனாலி ராம� பண/=ட� >றினா�. "அரேச, ம�ன;�கேவ�-.. எ�க! ம�ன� கி�Lண ேதவ 

ராய� த�கள;ட. நா� ப&� ெப�	 வரேவ�-. என� கBடைளய/B- அ6:ப/னா�. இ�	 

அவர கBடைள: ப<ேய த�கள;ட. ப&�கைள: ெப�	 வ/Bேட�. இன; ஊ� தி�.ப� தா�க! 

அ6மதி அள;�க ேவ�-.." 

 

"ெதனாலி ராமா! உ�ைமய/ேலேய நA திறைமசாலிதா�. உ�க! ம�ன��� எ� 

வா9��கைள?. ெத&வ/. நாைள�� அரச ம&யாைதைய?. ெப�	� ெகா�- வ/ஜயநகர. 

ெச�லலா.." எ�றா� அரச�. ப/� மகி9@சி?ட� அர�மைன��� தி�.ப/னா�.. 

 

ெவ��?ட� ஊ��� வ� ேச��த ெதனாலி ராமைன: பா��த கி�Lணேதவ ராய� 

நட�தைவகைள� ேகBடறி�தா�. தா� ெசா�னப<ேய ெதனாலி ராம6��: பல ப&�கைள?. 

ெகா-�தா�. த� நாB<� ெகௗரவ�ைத� கா:பா�றிய ராமைன ம�ன�. ம�க�. ேபா�றி: 

Jக9�தன�.  

  

                                சம ப��  
   

ஒ�நா! கி�Lணேதவ� அர�மைனய/� கி�Lண Zலா நாடக நாB<ய. நைடெபற ஏ�பா- 

ெச8தி��தா�. ெதனாலிராமைன� தவ/ர ம�ற எ�லா ��கிய:ப/ர�க�க���. அைழ:J 

வ/-�தி��தா�.  
 

இ�நிக9@சிய/� அரசி?. ம�	. சில ெப�க�. கல� ெகா!வதா� ெதனாலிராம� 

இ��தா� ஏதாவ ேகாமாள;�தன. ெச8 நிக9@சிைய நைடெபறா வ�ண. த-�வ/-வா� 

என எ�ண/ ெதனாலிராமைன மB-. நாடக அர�கி6! வ/ட ேவ�டாெம�	 

வாய/�கா:ேபான;ட. க�<:Jட� ெசா�லி வ/Bடா� ம�ன�. 
 

இைத அறி�தா� ெதனாலிராம� எ:ப<யாவ அர�க�தி6! ெச�	 வ/-வ என தA�மான;�� 

ெகா�டா�. 
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நாடக. நைடெப	., அர�கி� வாய/ைல ெந��கினா� ெதனாலிராம�. உ!ேள ெச�ல 

��பBடா�.  
 

வாய/� கா:பாேனா அவைன உ!ேள வ/ட ம	� வ/Bடா�. மF�-. மF�-. ெகRசினா�. 

வாய/�கா:ேபா� 

மசியவ/�ைல. 
 

இ�நிைலய/� ெதனாலிராம� ஒ� த�திர. ெச8தா�. "ஐயா, வாய/�கா:ேபாேர எ�ைன உ!ேள 

வ/Bடா� எ�6ைடய திறைமயா� ஏராளமான ப&� கிைட��.. அதி� பாதிைய உன��� 

த�கிேற�" எ�றா�. இைத� ேகBட வாய/� கா:ேபா� �தலி� ச.மதி�காவ/BடாD. ப/�ன� 

கிைட:பதி� பாதி ப&� கிைட�கிறேத எ�	 மகி9� அவைன உ!ேள வ/Bடா�. 
 

அர�க�தி6! ெச�ல ேவ�-மானா� மF�-. இ�ெனா� வாய/� கா:ேபாைன சமாள;�க 

ேவ�<ய/��த. அவ6. ெதனாலிராமைன உ!ேள வ/ட ம	�தா�. �த� வாய/� 

கா:ேபான;ட. ெசா�லியைதேய இவன;ட�. ெசா�னா�. இவ6. பாதி ப&� கிைட�கிறேத 

எ�	 மகி9� அவைன உ!ேள வ/B-வ/Bடா�. 
 

ஒ�வ���. ெத&யாம� ெதனாலிராம� ஓ� Gைலய/� ேபா8 உBகா�� ெகா�டா�. 
 

அ:ேபா கி�Lண� ஆக ந<�தவ� ெவ�ைண தி�< ேகாப/ைதகள;ட. அ< வா��. காBசி 
நைடெப�	� ெகா�<��த. உடேன Gைலய/� இ��த ெதனாலிராம� ெப� ேவட. அண/� 

ேமைடய/� ேதா�றி கி�Lண� ேவB. ேபாB- ந<�தவைன கழியா� ைநய: Jைட� 

வ/Bடா�. கி�Lண ேவடதா& வலி ெபா	�கமாBடாம� அலறினா�. 
 

இைத:பா��த ம�ன� க-�ேகாப��	 ேமைடய/� ெப� ேவடமிB-!ள ெதனாலிராமைன 

அைழ� வர@ெச8தா� ப/� "ஏ� இMவா	 ெச8தா8" என வ/னவ/னா�. அத��� ெதனாலிராம� 

"கி�Lண� ேகாப/ைககள;ட. எ�தைனேயா ம�த< பB<��கிறா� இ:ப<யா இவ� ேபா� 

அவ� அலறினா�" இைத� ேகBட ம�ன��� அட�கா� ேகாப. ஏ�பBட. ெதனாலிராம6�� 

30 கைசய< ெகா-��மா	 த� பண/யாள�க��� உ�தரவ/Bடா�. 
 

இைத� ேகBட ெதனாலிராம� "அரேச இ:ப&ைச என�� ெகா-�க ேவ�டா.. ஏென�றா� 

என��� கிைட��. ப&ைச ஆ���: பாதி பாதி த�வதாக ந. இர�- பாய/�கா:ேபா�கள;ட. 

உ	தியள;� வ/Bேட�.  
 

ஆைகயா� இ:ப&சிைன, அவ�க! இ�வ���. சமமாக: ப�கிB-� ெகா-�க! " எ�	 ேகB-� 

ெகா�டா�. 
 

உடேன ம�ன� அMவ/� வாய/�கா:ேபா�கைள?. அைழ� வர@ெச8 இ �றி� 

வ/சா&�தா�.  
 

அMவ/�வ�. உ�ைமைய ஒ�� ெகா�டா�க!. 
 

அMவ/�வ���. தலா 15 கைசய< ெகா-��மா	 ம�ன� பண/�தா�. ேமD. ெதனாலிராமன;� 

த�திர�ைத: பாராB< அவ6��: ப&� வழ�கனா�.  
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                          ேஜாதிட� � !சி   

ஒ� சமய. ப[ஜ:O� ��தா� கி�Lண ேதவ ராய&� பைட வலிைமைய: ப�றி� 

ேக!வ/:பBடா�.ராய� ��தா6ட� ேபா� ெதா-�க எ�ண/?!ளைத?. அறி� 

ெகா�டா�.இைத எ:ப<ேய6. த-� நி	�த ேவ�-. எ�	 எ�ண. ெகா�டா�. 

 

அதனா� ஒ� V9@சி ெச8தா�.அரச� ேஜாதிட�தி� மி��த ந.ப/�ைக ெகா�டவ� எ�பைத 

அறி� ெகா�டா�. ரகசியமாக அர�மைன ேஜாதிடைர ச�தி�தா� ��தா�.நிைறய 

ெபா�ைன� ெகா-� ராய&� பைடெய-:ைப எ:ப<யாவ த-� நி	�மா	 ேகB-� 

ெகா�டா�. 

 

ெபா�6�� ஆைச:பBட அ�த வRசக ேஜாதிட� ேநராக வ/ஜயநகர அர�மைன�� 

வ�தா�.கி�Lணேதவ ராய� பைடெய-�க� தயாராக உ!ளைத அறி�ெகா�டா�. அவ� 

உ!ள. ேவகமாக ேவைல ெச8த. ம�ன� �� ெச�	 நி�றா�.மிக=. தய��வ ேபா� 

பாசா�� ெச8தவ� "அரேச! த�ேபா தா�க! பைடெய-:ப ச&ய�ல.ஏெனன;� த�கள;� 

கிரகநிைல த�ேபா ச&ய/�ைல.எனேவ பைடெய-:ப/� த�ேபா இற�க ேவ�டா.." எ�	 

>றினா�. ம�தி& ப/ரதான;க�. அைதேய >றின�. அவ�க�. ம�ன&� உய/ைர: ெப&ெதன 

மதி�தன�.அரசிய�. ம�னைர?�த�தி��: ேபாகேவ�டா. என� த-�தன�. அரச�. 

ேயாசி�தா�.ெதனாலிராம� இவ�ைறெய�லா. கவன;�தவ�ண. இ��தா�.அவ6�� 

ேஜாதிட� ேம� ச�ேதக. ஏ�பBட.எனேவ ம�னன;ட."அரேச! நA�க! ஏ� தய��கிறA�க!? 

ேசாதிட� ெசா�ன பல�க! எ�லா. நட� வ/-கி�றனவா எ�ன?" எ�	 ைத&ய. 

ெசா�னா�. 

 

ராய�. அைத ஆேமாதி�தா�."ராமா! நA ெசா�வ. ச&தா�. ஆனா� இைத எ:ப< ம�றவ�க��� 

நிTப/:ப?ேசாதிட. ெபா8 எ�	 நிTப/:பவ���ப�தாய/ர. ெபா� ப&� எ�	 அறிவ/?�க!" 

எ�	. ஆைணய/Bடா�. 

 

ெதனாலிராம6�� மி�க மகி9@சி. "அரேச! நாேன இைத நிTப/�கிேற�. ஆனா� அ�த 

ேசாதிட6��� த�டைன த�கி�ற உ&ைமைய?. என��� தரேவ�-. " எ�	 

ேகB-�ெகா�டா�. ம�ன�. இைத ஒ:J�ெகா�டா�.  

 

ம	நா! சபா ம�டப�தி� ேசாதிட6. ெதனாலிராம6. எதிெரதிேர அம��தி��தன�. ராம� 

ேசாதிடைர� >�� கவன;�தா�.அவ� ேம� அவ6��@ ச�ேதக. உ�டாய/�	. அவ�, 

"ேசாதிடேர! நA� >	. ேசாதிட. தவறாம� பலி��ம�லவா?" எ�றா� ெமவாக. 

 

"அதிெல�ன ச�ேதக.? நா� ெசா�னா� அ க�<:பாக நட�ேத	.." த� கர�கைள� 

�வ/�தப<ேய "நA�க! ப�லா�- வா9� பல�கைள@ ெசா�லி�ெகா�ேட இ��க ேவ�-." 

எ�றா� ராம� பண/வாக.  
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ேசாதிட6. க�வ�ட� தைலைய அைச�� ெகா�டா�.  

 

"அ:ப<யானா� த�கள;� ஆ?! கால�ைத?. தா�க! அறிவ A�க! அ�லவா?" 

 

"ஓ! நா� இ�6. நா�ப ஆ�-க! உய/� வா9ேவ�. இ ச�திய.." ேசாதிட� ெப�ைம?ட� 

>றினா�. 

"உம வா�� இ:ேபாேத ெபா8� வ/Bடேத! " எ�றவாேற அ�ேக நி�ற ேசனாதிபதிய/� வாைள 

உ�வ/ அ�த வRசக ேசாதிடன;� தைலைய ெவB<னா� ராம�. 

 

அைனவ&� திைக:ைப?. நA�கிய ராம� அ�த ேசாதிடன;� �வ<�கBைட ப/&�� காB<னா�. 

அத6! ப/ஜாO� ��தா� ேசாதிட6�� அ6:ப/ய க<த�க! இ��க� க�டா�. அ�த ேசாதிட� 

ப[ஜ:O� ��தான;� ைக�>லி எ�	 அறி� அவ6��� த�டைன அள;�தத�காக ராமைன: 

பாராB<னா�.த� வா��: ப<ேய ப�தாய/ர. ெபா�கா�கைள?. அள;� மகி9�தா�. அத�ப/� 

த� எ�ண:ப<ேய ப[ஜOைர?. ��:பாகாைன?. ெவ�றி ெகா�டா� கி�Lணேதவராய�.  

  

                     "ேராகித�க#� �$    

ம�ன� கி�Lணேதவராய��� அவ�ைடய தாயா� ேம� அ�J. ம&யாைத?. உ�-. தா8 

ேம� அள= கட�த பாச. ைவ�தி��தா�. அவர தாயா��� வேயாதிக. ஆகிவ/Bடப<யா� 

மிக=. ேநா8வா8:பB<��தா�. ைவ�தியைர அைழ� த� தாய/� உட� நிைலைய: 

ப&ேசாதி�க@ ெச8தா�. ப&ேசாதைன ெச8த ைவ�திய�. "த�க! தாயா� அதிக நா! தா�க 

மாBடா�க!. வ/ைரவ/� சிவேலாக: பதவ/ அைட� வ/-வா�க!" எ�	 >றினா�. அ ேகBட 

ம�ன� ேவதைன?�றா�.  

 

த� தாயா&ட. ெச�	 "அ.மா, உ�க��� சாப/ட எ மிக=. ஆைசயாக இ��கிற" எ�	 

ேகBடா�.  

 

அத�� அவர தாயா�. "மா.பழ. தா� ேவ�-." எ�றா�. அ:ேபா மா.பழ. கிைட�க� 

><ய காலம�ல இ�:ப/6. த� ஆBகைள அ6:ப/ எ�கி��தாவ மா.பழ. வா�கி வர 

ஏ�பா- ெச8தா�. ஆBக! மா.பழ. 

வா�கி வர Jற:பBடன�. 

 

மா.பழ. வ� ேச�வத��! அவர தாயா� மரண. அைட� வ/Bடா�. 

 

மா.பழ. சா:ப/டாமேலேய த� தாயா� மரண. அைட�த �றி� ம�ன� மிக ேவதைன 

அைட�தா�.  

 

அத��: ப&கார. காண எ�ண/ அர�மைன: Jேராகித�கைள அைழ� ஆேலாசைன ேகBடா�. 
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ேபராைசப/<�த Jேராகித�க�. "மா.பழ. சா:ப/டாம� இற�ததா� அவர ஆ�மா 

சா�தியைடய த�க�தா� 108 மா�கைனகைள@ ெச8 108 Jேராகித�க���� ெகா-�தா� 

ச&யாகிவ/-." எ�றன�. 

 

ம�ன�. அத��@ ச.மதி�தா�. 108 மா.பழ�க! த�க�தா� ெச8ய ஏ�பா- ெச8தா�. சில 

நாBகள;� த�க மா.பழ. தயா� ஆன. அவ�ைற 108 Jேராகித�க��� ம�ன� ெகா-�தா�. 

Jேராகித�க�. மிக மகி9சி?ட� அவ�ைற: ெப�	� ெகா�டன�. 

 

இ@ெச8திைய ெதனாலிராம� அறி� ேவதைன?�றா�. Jேராகித�க���� த�க பாட. க�ப/�க 

எ�ண/னா�. அத�ப<?. ெசயலா�ற� ண/�தா�. 

 

Jேராகித�கைள@ ச�தி�தா�. "எ� அ.மாவ/��� திதி வ�கிற. அத��� தா�க! அைனவ�. 

வ� Jேராகித. ப�W�க!. எ�னா� �<�தள= த�கிேற�" எ�றா�. 

 

Jேராகித�க�. மகி9� ெதனாலிராம� வ AB<�� வ�தன�. அவ6. Jேராகித�கைள வரேவ�	 

உBகார@ ெச8தா�. ப/� கத=கைள ந�� தாழிB-: OB<� ெகா�டா�. ஏ�கனேவ ந�� 

பI�க� கா8@சிய இ�.J� க.ப/யா� ஆ��� ஒ� V- ேபாBடா�. 

 

Jேராகித�க! அ8ேயா அ.மாெவ�	 கதறினா�க!. ப/� ம�ன&ட. ெச�	 �ைறய/Bடன�. 

 

இைத: பா��த ம�ன� ெதனாலிராம� மF அளவ/லட�கா� ேகாப�ெகா�டா�. 

 

ப/� த� பண/யாBகைள அ6:ப/ ெதனாலிராமைன இI� வர@ ெச8தா�. ெதனாலிராமைன: 

பா��த. "ஏனடா Jேராகித�க��� இMவா	 V- ேபாBடா8" எ�	 ேகBடா�. 

 

"ம�னாதி ம�னா..... எ�ைன ம�ன;�க ேவ�-. நா� ெசா�Dவைத தா�க! கவனமாக� ேகBக 

ேவ�-கிேற�. எ� தாயா� உட� நலமி�லாதி�� இற��. த�வாய/� வலி:J ேநா8 வ� 

வ/Bட. அத�� ைவ�திய�க! எ� தாயா���@ V- ேபா-.ப< ெசா�னா�க!. நா� V- ேபா-. 

�� எ� தாயா� இற� வ/Bடா�க!. ஆைகயா� எ� தாயா&� ஆ�மா சா�தியைடய 

Jேராகித�க��� V- ேபா-.ப< ெப&யவ�க! ெசா�னா�க!. அவ�க! ெசா�னப<ேய தா� 

Jேராகித�க���@ V- ேபாBேட�. இதி� எ�ன த:J" எ�	 ம�ன&ட. ேகBடா� 

ெதனாலிராம�. 

 

இைத�ேகBட ம�ன� ேகாப. ெகா�- "எ�னடா ெதனாலிராமா, இ �Bடா! தனமாக 

இ��கிறேத" எ�றா�. 

 

இ�ைல அரேச, வ/ள�கமாக� >	கிேற� ச�	� ேக��க!" எ�றா�. 

 

��J த�க! தாயா� மா.பழ. சா:ப/டாம� இற�ததா� அவ�க! ஆ�மா சா�தியைடய 108 

ெபா�மா�கன;க! 108 Jேராகித�க���� ெகா-�தா� தா� அவ�க! ஆ�மா சா�தியைட?. 
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எ�	 ெசா�னா�கேள...... அத�ப<?. தா�க! ெகா-�தA�கேள......................" 

 

அேபாலேவ எ� தாயா&� வலி:J ேநா8�� V- ேபாட �<யாம� ேபானதா� தா� 

இவ�க���@ V- ேபாBேட� எ�றா�. இைத� ேகBட ம�ன� நைக� வ/Bடா�. 

ெதனாலிராமைன: பாராB<னா�. Jேராகித�கள;� ேபராைசைய?. J&� ெகா�டா�.  

  

                          �திைர வ	ைல  

 ஒ� சமய. ெதனாலிராம6�� உட� நல. ேமாசமாகி வ/Bட. ைவ�திய�. வ� பா��தா�. 

ைவ�திய ெசல= நிைறய ஆ�. எ�	 ெசா�லி வ/B-: ேபா8 வ/Bடா�. 

 

ைவ�திய ெசல=�� ெதனாலிராமன;ட. பண. இ�ைல. ஆைகயா� அMN&� 

வB<�ெகா-��. ேசBைட அWகினா�. அத�� ேசB-. "பண�ைத எ:ேபா 

தி�:ப/�ெகா-:பா8" எ�	 ேகBடா�. 

 

 

ெதனாலிராம6. உய� ஜாதி அேரப/ய� �திைர ைவ�தி��தா�. ந�ல வ/ைல ேபா�. அதனா� 

உட� நல. ேதறிய. �திைரைய வ/�	: பண. த�வதாக@ ெசா�னா�. அவ� ெசா�னதி� 

ேப&� ேசB-. ந.ப/�ைகேயா- பண. ெகா-�தா�. 

 

பண�ைத: ெப�	� ெகா�ட ெதனாலிராம� ைவ�திய&ட. ெச�	 சிகி@ைசைய ஆர.ப/�தா�. 

வ/ைரவ/� �ண�. அைட�தா�. 

 

பல மாத�க! ஆய/ன. ெதனாலிராமன;டமி�� பண. வ�வதாக� ெத&யவ/�ைல. ஆைகயா� 

ேசB ெதனாலிராமைன ச�தி�க: Jற:பBடா�. 

 

ெதனாலிராமைன: பா�� "எ�ன:பா, உட� �ணமான. �திைரைய வ/�	:பண. த�வதாக 

ெசா�னாேய. இ�6. தரவ/�ைலேய உடேன ெகா- எ�றா�. ெதனாலிராம6. ந�� 

ேயாசி�தா�. அநியாய வB< வா�� ேசB-��: பாட. க�ப/�க வ/�.ப/னா�. 

 

"ச& �திைரைய வ/�	: பண. த�கிேற�. எ�6ட� நA?. வா" எ�	 அவைன?. அைழ�� 

ெகா�- ப�க� ஊ&� நட��. ச�ைத��: Jற:பBடன�. 

 

ேபா�. ேபா �திைரைய?. >டேவ ஒ� Oைனைய?. அைழ�@ ெச�றா�. 

 

ச�ைதய/� ெதனாலிராமன;� பளபள:பான �திைரைய: பா��க ெப&ய >Bடேம >< வ/Bட. 

அ:ேபா ஒ� பண�கார� ெதனாலிராமைன: பா�� "உ� �திைர எ�ன வ/ைல" எ�	 

ேகBடா�. 
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அத�� ெதனாலிராமேனா "�திைரய/� வ/ைல 1 ப=�தா�. இ�த Oைனய/� வ/ைலேயா 500 

ப=�. ஆனா� இ�த Oைனைய?. ேச�� வா�கினா�தா� இ��திைரைய� ெகா-:ேபா�" 

எ�றா�. 

 

ெதனாலிராமன;� ேப@� அவ6�� வ/ேநாதமாக இ��தாD. �திைரைய வா�க ேவ�-. எ�ற 

மி��த ஆவலி� 501 ப=� ெகா-� �திைரைய?. Oைனைய?. வா�கி@ ெச�றா�. 

 

ப/� ேசB<ட. ஒ� ப=ைன மB-. ெகா-�தா�. ஆனா� ஒ� ப=ைன ேசB வா�க ம	� 

வ/Bடா�. "�திைர அதிக வ/ைல��: ேபா�ெம�	 நிைன� தாேன உன��: பண. 

ெகா-�ேத�. நA இ:ப< ஏமா�	கிறாேய" எ�றா�. 

 

அத�� ெதனாலிராம� "ஐயா ேசBேட �திைரைய வ/�	�தா� உம��:பண. த�கிேற� எ�	 

ெசானேன�. அத�ப<ேய �திைரைய 1 ப=6�� வ/�	 அ�த 1 ப=ைன?. உன�ேக ெகா-� 

வ/B«B�. நA வா�க மாBேட� எ�கிறாேய............ இ எ�ன நியாய." எ�றா�. 

 

ேசBேடா 500 ப=� ேவ�-ெம�றா�. இ	திய/� இவ�க! வழ�� ம�ன� கி�Lண 

ேதவராய&ட. ெச�ற. 

 

ம�ன� இMவா9�ைக ஆதிேயா- அ�தமாக வ/சா&�தா�. ப/� ெதனாலிராம� ெச8த ச&ேய 

எ�	 தA�:J� >றினா�.  

  

                             தி%ட�க�   
  

ஒ� சமய. வ/ஜயநகர ரா\ய�தி� க-. வறBசி ஏ�பBட. ப�வ மைழ தவறி வ/Bடதா� �ள., 

�Bைட, ஏ& எ�லா. வ�றிவ/Bட. ெதனாலிராம� வ AB-� கிண�றிD. நA� �ைற� அதிக 

ஆழ�தி��: ேபா8வ/Bட. இதனா� தின�. ேதாBட�தி�� த�ணA� பா8@ச மிக=. 

சிரம:பBடா� ெதனாலிராம�.  
 

இ�த சமய�தி� ஒ� நா! இர= நா�� தி�ட�க! த� ேதாBட�தி� ப�கி இ�:பைத� 

க�டா�. உடேன வ AB<�� வ� த� மைனவ/ய/ட., "அ<ேய, ந. நாB<� ப�வ மைழ 

தவறிவ/Bடதா�, பRச. ஏ�பB- வ/Bட. எனேவ நிைறய தி�B- நட�க ஆர.ப/� வ/Bட. 

பRச கால. �<?. வைர நா. மிக=. ஜா�கிரைதயாக இ��கேவ�-.. எனேவ நா. ஒ� 

கா&ய. ெச8ேவா." எ�	 ெவள;ேய ப�கிய/��த தி�ட�க��� ேகB�. வ�ண. உர�த 

�ரலி� ேபசினா�.  
 

"அத�� எ�ன ெச8யலா.?" எ�	 ெதனாலிராமன;� மைனவ/ ேகBடா!.  
 

"வ AB<D!ள நைக, ம�	. வ/ைல?ய��த ெபா�Bகைள எ�லா. இ�த: ெபB<ய/� ேபாB- 

OB-. நா. இ�த: ெபB<ைய யா���. ெத&யாம� கிண�றி� ேபாB- வ/டலா.. பRச. தA�� 

தி�B-: பய. ஒழி�த. மF�-. கிண�றிலி�� எ-�� ெகா!ளலா." எ�	 ��ேபாலேவ 

உர�க� >றினா� ெதனாலிராம�. தி�ட�க�. இைத� ேகBடன�.  
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அேத சமய. ரகசியமாக ெதனாலிராம� த� மைனவ/ய/ட. தி�ட�க! ஒள;�தி�:பைத� >றி 
ஒ� பைழய ெபB<ய/� க�, ம�, பைழய ெபா�Bகைள எ�லா. ேபாB- G<னா�. அ�த: 

ெபB<ைய� ]�க �<யாம� ]�கி வ� கிண�	��! 'ெதா:'ெப�	 ேபாB- வ/B- வ AB-�� 

தி�.ப/வ/Bடா� ெதனாலிராம�.  
 

தி�ட�க�., "ெதனாலிராம�, வ AB<��! J�� தி�-. ந. ேவைலைய �லபமா�கிவ/Bடா�. 

நா. எள;தாக கிண�றிலி�� ெபB<ைய எ-�� ெகா!ளலா." எ�	 த�க���! ேபசி� 

ெகா�Bன�.  
 

ெபB<ைய எ-�க கிண�	�� அ�ேக வ�தன� தி�ட�க!. கிண	 ஆழமாக இ��ததா� உ!ேள 

இற�க: பய�த தி�ட� ஒ�வ�, "அ�ேண! த�ணA� �ைறவாக�தா� உ!ள. நா. நா�வ�. 

ஏ�ற. Gல. மா�றி மா�றி நAைர இைற� வ/Bடா� �லபமாக: ெபB<ைய எ-�� ெகா�- 

ேபாகலா." எ�	 >றினா�. அைத�ேகBட ம�றவ�க�. அவ� திBட��� ஒ:J�ெகா�டன�. 

அத�ப< ஒ�வ� மா�றி ஒ�வ� ஏ�ற. Gல. நA� இைற�க� ெதாட�கின�.  
 

ச�	 ேநர. கழி� ேவ	 வழியாக ேதாBட�தி�� ெச�ற ெதனாலிராம�, தி�ட�க! இைற� 

ஊ�றிய நAைர த� ேதாBட�தி� உ!ள ெச<க���., ெகா<க���., பய/�க���. பா?மா	 

கா�வாைய� தி�:ப/ வ/Bடா�.  
 

இ:ப<ேய ெபாI வ/<�த வ/Bட. ஆனா� கிண�றி� த�ணA� �ைறயவ/�ைல. இதனா� 

தி�ட�க�., "நாைள இர= மF�-. வ� நAைர இைற� வ/B- ெபB<ைய எ-�� 

ெகா!ளலா." எ�	 ேபசி� ெகா�- ெச�றன�.  
 

அ:ேபா ேதாBட�திலி�� வ�த ெதனாலிராம� அவ�கைள: பா��, "நாைள�� 

வரேவ�டா.. நA�க! இைற�த த�ணA� இ�6. G�	 தின�க���: ேபா.. எனேவ G�	 

தின�க! கழி� வ�தா� ேபா.. உ�க! உதவ/�� ந�றி ந�ப�கேள!" எ�	 >றினா�.  
 

தி�ட�க��� இைத� ேகBட. மிக=. அவமானமா8 ேபா8வ/Bட. த�கைள ஏமா�றி நA� 

இைற�க@ ெச8த ெதனாலிராமன;� அறிைவ மன�தி��! எ�ண/ வ/ய�தன�. ேமD. அ�ேக 

இ��தா� எ�ேக மாB<� ெகா!ேவாேமா எ�ற அ@ச�தி� தி�.ப/: பா��காம� ஓBட. 

ப/<�தன� தி�ட�க!.   
  
  

                                 "லவ�   

  

ஒ� சமய. வ/ஜயநகர�தி�� வ/�யாசாக� எ�ற ஒ�வ� வ�தி��தா�. அவ� சகல 

சாSதிர�கைள?. அறி�த Jலவ�. த.ைம ேபால யா�. Jலைம ெப�றவ� இ��க�<யா என 

ஆணவ. ெகா�டவ�. அதனா� ஒMெவா� ஊராக ெச�	 அ��!ள Jலவ�கைளெய�லா. 

வாத�தி�� அைழ� ெவ�றி ெப�	, ெப�ைமயாக தி&� ெகா�<��தா�. அMவாேற ஒ�நா! 

வ/ஜயநகர�தி��. வ�தா�.  

 

அவ� இராய&� அைவ�� வ� த� திறைமைய ெவள;:ப-�தினா�. அ�த அைவய/� 

ெப�த�ணா, Vர�ணா, தி.ம�ணா ேபா�ற Jலவ�க! இ��தன�. அவ�க! ஒMெவா�வ�. 

ஒMெவா� ைறய/� வ�லவ�க!. அவ�க! >ட வ/�யாசாகைர க�- அRசி ப/�வா�கின�. 

த�ன;ட. வாதிட யா�. ��வராத க�ட வ/�யாசாக� ஆணவ��றா�. த� அைவய/� 
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சிற�தவ�க! இ�ைலேயா என இராய��ேகா வ��த.. 

 

அ�த சமய�தி� ெதனாலிராம� அைவ �� வ� "ப�<தேர! உ.மிட. வாத. J&ய நா� தயா�. 

இ�	 ேபா8 நாைள வா��க!" எ�றா�.  

 

இைத ேகBட. ம�ன���., ம�ற Jலவ�க���. உ�சாகமாக இ��த. அவ�க! இராமைன 

ெவ�வாக பாராB<ன�. இ��தாD. ம	நா! வ/�யாசாகைர இராமனா� ெவ�ல �<?மா? எ�ற 

ச�ேதக. அைனவ���. இ��த. 

 

ம	நா! இராமைன ஆSதான ப�<தைர ேபா�ற வ/ைல?ய��த ஆபரண�களா� அல�க&� 

அைவ�� அைழ� வ�தன�. இராம� த� ைகய/� பB-�ண/யா� ��ற:பBட ஒ� கBைட 

ைவ�தி��தா�. 

 

வாத. ஆர.பமாகிய. வ/�யாசாக� இராமன;� ைகய/� இ��த கBைட:பா��தா�. அ 

எ�னவாக இ��க�<?.? எ�	 அவரா� ஊகி�க�<யவ/�ைல. எனேவ "ஐயா! ைகய/� 

ைவ�தி��கிறA�கேள! அ எ�ன? " எ�	 ேகBடா�. 

 

இராம� அவைர அலBசியமாக: பா��, க.ப[ரமாக "இ திலாLட மகிஷ ப�தன. எ�6. E�. 

இைத�ெகா�-தா� உ.மிட. வாதிட:ேபாகிேற�!" எ�றா�.  

 

வ/�யாசாக��� �ழ:ப. ேமலிBட. அவ� இ வைர எ�தைனேயா E�கைள ப<�தி��கிறா�. 

ேகB<��கிறா�. ஆனா� இராம� >றிய ேபா� ஒ� Eைல:ப�றி இவைர 

ேக!வ/பBடதி�ைல. அ�த Eலி� எ�ன >றிய/���ேமா? அத�� த.மா� பதி� ெசா�ல 

�<?ேமா? �<யாேதா? எ�ற பய. ஏ�பBட. அதனா� நயமாக "வாத�ைத நாைள 

ைவ��ெகா!ளலா." எ�	 ெசா�லிவ/B- ெச�றா�. 

 

அ�றிர= வ/�யாசாக� ப�வா	 சி�தி� பா��தா�. இராம� >றிய E� J&��ெகா!ள 

�<யாத Eலாக இ��த. இவைர ேதா�வ/ேய க�<ராத அவ� இராமன;ட. ேதா�வ/ அைடய 

வ/�.பவ/�ைல. ஆகேவ அ�த இரேவ ெசா�லி�ெகா!ளாம� ஊைர வ/Bேட ஓ<வ/Bடா�. 

 

ம	நா! அைனவ�. வ� ><ன�. ஆனா� வ/�யாசாக� வரவ/�ைல. வ/சா&�த ெபாI அவ� 

இரேவ ஊைர வ/B- ஓ< வ/Bடா� எ�ற ெச8திதா� கிைட�த. ெவ� �லபமாக அவைர ெவ�ற 

இராமைன அைனவ�. பாராB<ன�.  

 

ம�ன� இராமன;ட. "இராமா! நA ைவ�தி���. திலகாLட மகிஷ ப�த எ�ற Eைல ப�றி நா6. 

இவைர ேக!வ/பBடேதய/�ைல. அைத எ�க��� காB-!" எ�றா�. 

 

இராம� G<ய/��த பB-�ண/ைய வ/ல�கினா�. ஏ-க! எ=. காண:படவ/�ைல. அத�� 

பதிலாக எ!, வ/ற�, எ�ைமைய கB-. கய/	 இ��த. அைத க�ட. எ�லா�. 

வ/ய:J�றன�. 

 

இராம�, "அரேச! திலக. எ�றா� எ!, காLட. எ�றா� வ/ற�, மகிஷ ப�தன. எ�றா� எ�ைம 

கB-. கய/	. இதன உBெபா�ைள ைவ� தா� திலகாLட மகிஷப�தன. எ�	 ெசா�ேன�. 

இைத:J&� ெகா!ளாத Jலவ� பய� ஓ<வ/Bடா�" எ�	 >றி@சி&�தா�. அைனவ�. 

சி&�தன�. ம�ன� இராமைன பாராB< ப&சள;�தா�.  
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                            ெப'ய ப')   
  

ம�ன� கி�Lணேதவராய���: ப/ற�தநா! வ/ழா. நகரெம�லா. ேதாரண., வ Aெட�லா. 

அல�கார.! ம�க! த�க! ப/ற�த நா! ேபால ம�ன&� ப/ற�த நாைள மகி9@சிேயா- 

ெகா�டா<ன�. 
 

�த�நா! இரேவ வ Aதிக! ேதா	. ஆட� பாட� நிக9@சிக!, வாண ேவ<�ைகக!, 

அர�மைனய/� ெவள;நா-கள;லி�� வ�த .வ�க��� வ/�� ஏகதடJடலாக நட�த. 
 

ம	நா! அரச சைபய/� அரச��� ம&யாைத ெசD�த� நட�த. �தலி� 

ெவள;நா-கள;லி�� வ�த அரச: ப/ரதான;க!, த�க! நாB- ம�ன�க! அ6:ப/ய ப&�கைள� 

த�தன�. 
 
 

ப/ற� அரச: ப/ரதான;க!, ெபாம�க!, ம�ன��� ப&சள;� ம&யாைத ெசD�தினா�க!. 

அத�ப/ற� அரச&� ெந��கிய ந�ப�க! த�க! ப&�கைள அள;�தன�. அ:ேபாதா� 

ெப&யெதா� ெபாBடல�ட� ெதனாலிராம� உ!ேள ^ைழ�தா�. அரச� உ!பட எ�லா�. 

வ/ய:ேபா- பா��தன�. 
 

ம�றவ�கள;ட. ப&�கைள வா�கி� த� அ�ேக ைவ�த ம�ன�, ெதனாலிராம� ெகா�- வ�த 

ப&�: ெபாBடல. மிக: ெப&தாக இ��ததா� அைவய/D!ளவ�க! ஆவேலா- எ�ன ப&� எ�	 

பா��ததா� அ�த: ெபாBடல�ைத: ப/&��.ப< ெதனாலிராமன;ட. >றினா� அரச�. 
 

ெதனாலிராம� தய�காம� ெபாBடல�ைத: ப/&�தா�. ப/&�� ெகா�ேட இ��தா�. ப/&�க: 

ப/&�க� தாைழமட�க! கால<ய/� ேச��தனேவ தவ/ர ப&�: ெபா�! எ�னெவ�	 

ெத&யவ/�ைல. 
 

அதனா� எ�லா�. ஆவDட� கவன;�தன�. கைடசிய/� மிக@சிறிய ெபாBடலமாக இ��தைத: 

ப/&�தா�. அத��! ந�றாக: பI�� கா8�த Jள;ய.பழ. ஒ�றி��த. 
 

அைவய/ன� ேகலியாக@ சி&�தன�. 
 

அரச� ைகயம��தி@ சி&:J அட�கிய=ட�, ""ெதனாலிராம� ெகா-�த ப&� சிறிதாக இ��கலா.. 

அத�� அவ� ெகா-�க: ேபா�. வ/ள�க. ெப&தாக இ��கலாம�லவா?'' எ�	 அைவய/னைர: 

பா��� >றிவ/B- ெதனாலிராம� ப�க. தி�.ப/, ""ராமா இ�த சிறிய ெபா�ைள� 

ேத��ெத-�ததி� காரண. எ�ன?'' என� ேகBடா�. 
 

""அரேச, ஒ� நாBைட ஆ�. ம�ன� எ:ப< இ��க ேவ�-. எ�ற த�வ�ைத வ/ள��. பழ. 

Jள;ய.பழ. ஒ�	 தா�. ம�னராக இ�:பவ� உலக. எ�ற Jள;ய மர�தி� கா8��. பழ�ைத: 

ேபா�றவ�. அவ� பழ�தி� �ைவைய: ேபால இன;ைமயானவராக இ��க ேவ�-.. 
 

""அேத ேநர�தி� ஆசாபாச�க! எ�ற Jள;ய.பழ ஓB<� ஒBடாமD. இ��க ேவ�-. 

எ�பைத வ/ள�கேவ இ�த Jள;ய.பழ�ைத: ப&சாக� ெகா�- வ�ேத�. Jள;ய.பழ�. 

ஓ-.ேபால இ��க!!'' எ�றா�. 
 

அைவய/ன� ைகதB< ஆரவார. ெச8தன�. ம�ன� க�க! பன;�க ஆசன�ைதவ/B- எI� 
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ெதனாலிராமைன� தIவ/, ""ராமா என��@ ச&யான J�தி JகB<னா8. ஒ� ப/ற�த நா! 

வ/ழாவ/�� இ�தைன ஆட.பர. ேதைவய/�ைல. 
 

""ெபா�கிஷ: பண�. ெபா ம�க! பண�. வ Aணா�.ப< ெச8 வ/Bேட�. உடேன 

வ/ேசட�கைள நி	��க!. இன; எ� ப/ற�தநாள�	 ேகாய/�கள;� மB-ேம அ�@சைன 

ஆராதைன ெச8ய:பட ேவ�-.. அவசியமி�லாம� பண�ைத ஆட.பரமாக@ ெசல= 

ெச8ய�>டா,'' என உ�தரவ/Bடா�. 
 

ெதனாலிராமன;� ண/@சைல?. சா&ய�ைத?. எ�லா�. பாராB<ன�. 
 

அரச� தன�� வ�த ப&�: ெபா�!கள;� வ/ைல உய��தவ�ைற� எ-� ெதனாலிராம6��: 

ப&சாக� த�தா�.   
  
  

                          பன�க��  

கி�Lணேதவராய��� ஒ� நா! மிக=. வ��தமாக இ��த. 

“நா. ம�க��� எMவள= ெச8தாD. அவ�க��� அ�த பண. ஏ� ேபா8@ ேச�வதி�ைல?’ 

எ�பதா� அ�த வ��த.. இத� காரண. எ�ன எ�ப J&யாம� தவ/�தா� ம�ன�. 

த�6ைடய ச�ேதக�ைத ெதனாலிராமன;ட. ேகBடா� ம�ன�. 

“” ராமா! இத�� எ�ன காரண.? உன�� ெத&?மா?” 

“” அரேச! இதைன நா� ஒ� நாடக. ேபா� வ/ள�க வ/�.Jகிேற�. என�� உடேன பன;�கB< 

ஒ�ைற ெகா�- வ� தர@ ெசா�D�க!. அ:ெபாIதா� உ�க��� உ�ைம J&?.,” 

எ�றா�. 

அரச� உடேன பன;��- ஒ�ைற ெகா�- வர ஏ�பா-@ ெச8தா�. 

பன;�கB<?. வ�த. அதைன வா�கின ெதனாலிராம� ம�ன&ட., “”அரேச! நA�க! இ�த 

பன;�கB<ைய நிதி அைம@ச&ட. ெகா-�க!. ப/� அவ� அவர உதவ/யாள&ட. ெகா-�கB-.. 

அத� ப/ற� பன;கB< அDவல�கள;ட. ேபா8@ ேசரB-.. அ:ெபாI உ�க��� வ/ஷய. 

J&?.,” எ�றா� ெதனாலிராம�. 

பன;�கB< கிBட�தBட 15 அDவல�கைள தா�< கைடசிய/� கிராம நி�வாக அதிகா&ய/ட. 

ெச�	 ேச��த. அ:ெபாI அவ� ைகய/� பன;�கB< இ�ைல. சிறி நA� தா� இ��த. 

பன;�கB< உ�கி அ:ப< ஆகிவ/Bட. இ:ெபாI ராம� ெசா�னா�: 

“” J&�ததா! ம�னா இதா� காரண.. பண. இMவள= ேபைர?. தா�< கைடசி அDவல&ட. 

ெச�D. ெபாI கைர� வ/-கிற. 

“” இதா� ஏைழ ம�க! ப-. கLட�க��� காரண.,” எ�றா�. 

ம�ன� J&� ெகா�- நி�வாக�ைத சீ�ப-�த �ைன�தா�.  
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                                )
த�  

 ம�ன� கி�Lணேதவராய��� ஓ� எ�ண. ஏ�பBட. எ:ேபா பா��தாD. தன J�தி�>�
ைமயா� அைனவைர?. சி&�க ைவ� வ/-கிறாேன இ�த ெதனாலிராம�. இவைன எ:ப<?. 

மBட. தBட ேவ�-. எ�	 எ�ண/னா�. அத�ப<ேய ெசய�பட� ெதாட�கினா�.  

 

ஒ�நா! அரசைவ ><ய. அ:ேபா ெதனாலிராமைன அ�கி� அைழ�தா� ம�ன�. 

ெதனாலிராமா, ''ேந�	 இர= நா� ]��. ேபா ஒ� கன= க�ேட�'' எ�றா� ம�ன�.  

 

உடேன ெதனாலிராம� ''அ எ�ன கன='' எ�	 ேகBடா�.  

 

அத�� ம�ன� ''வழ�க.ேபா� நா. இ�வ�. உலாவ@ ெச�ேறா.. அ:ேபா 

எதி�பாராதவ/தமாக நா� ேத� நிைற�த �ழிய/D. நA சா�கைடய/D. வ/I� வ/Bேடா.'' 

எ�றா�. இைத� ேகBட. அரசைவய/� உ!ேளா� அைனவ�. ெதனாலிராமைன: பா�� 

ேகலியாக@ சி&�தன�.  

 

எ�ேலா�. சி&:பைத: பா��த. ெதனாலிராம6�� ேகாப. ஏ�பBட. இ�:ப/6. அட�கி� 

ெகா�டா�. அரசைர எ:ப<?. மBட. தB<ேய தA�வ என� க�கண. கB<� ெகா�டா�. 

ம	ப<?. ம�ன� ெசா�னா�, ''நா� ேத� �ழிய/லி�� எI� வ/Bேட�. நAேயா அதிலி�� க
ைரேயற �<யாம� தவ/�� ெகா�<��தா8'' எ�றா�.  

 

அைத� ேகBட ெதனாலிராம� அத� ப/� எ�ன நட�த எ�	 ேகBடா�. அத��! நா� 

வ/ழி�� ெகா�ேட� எ�றா� ம�ன�. ம	நா! அரசைவ� ><ய. ெதனாலிராம� வ�தா�.  

 

ம�னைர: பா��,''ம�ன� ெப�மாேன தா�க! கன= க�டதாக ெசா�னA�கேள, அத� மFதிைய 

நா� ேந�	 இர= கனா� க�ேட�'' எ�றா�. அைத� ேகBட. ம�ன� கன= எ:ப< இ��த 

எ�றா�.  

 

'' தா�க! ேத� �ழிய/லி�� கைரேயறி நி�றA�களா? நா6. எ:ப<ேயா அ�த@ சா�கைட� 

�ழிய/லி�� கைரேயறி வ/Bேட�. இMவ/ஷய. ம�றவ�க���� ெத&யாம� இ�:பத�காக 

நா� உ�கைள எ� நாவா� ந�கி ��த:ப-�தி வ/Bேட�. நா� ெச8த ேபாலேவ நA�க�. எ�
ைன த�க! நா�கா� ந�கி ��த:ப-�தின A�க!'' எ�றா� ெதனாலிராம�.  

 

இMவா��ைதகைள� ேகBட. ம�ன� சிறி அதி�@சி?�றாD. ெதனாலிராமன;� சாம��திய�
ைத எ�ண/ மனமார: பாராB<னா�.  

  

                          அ+ நிைறேவறா+   
  

ெவள;U&லி�� த� மைனவ/ய/� உட� ப/ற�த சேகாதர� ெதனாலிராமன;� வ AB<�� 

வ�தி��தா�. அவைன கணவ� மைனவ/ இ�வ�. ந�� உபச&�தன�. தின�. அவ6�� 

தி�ன: பல வைக: பழ�க! அர�மைனய/லி�� ெகா�- வ� த�வா�. அவ�ைற ஆவ
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ேலா- �சி�@ சா:ப/Bட அவ�, ''இ�த வைக அO�வ: பழ�க! எ�கி�� கிைட�கி�றன'' 

எ�	 ெதனாலிராமன;ட. ேகBடா�. அத�� ெதனாலிராம� ''இைவ அர�மைன� ேதாBட�தி� 

இ��கி�றன. ேதாBட�தி� காவ� அதிக., தி�<னா� அவ�க! தைல சீவ:ப-.'' எ�	. 

>றினா�. இவ�ைற அறி�. அவ6ைடய ைம�ன� எ:ப<?. அர�மைன� 

ேதாBட�தி6! J�� நிைறய பழ�க! தி�ன ேவ�-ெம�	 ஆவ� ெகா�டா�.  
 

அத�ப<ேய ஒ� நா! ந!ள;ர= ேதாBட���! J�� ேவ�<யள= ப�வைக: பழ�கைள 

உ�டா�. ப/� வ A- தி�.ப எ�ண/ நட� ெகா�<��ைகய/� காவல�க! அவைன ைக?. 

கள=மாக: ப/<�தன�. அவ� காவல�கள;ட. எMவள= ெசா�லி?. வ/-வதாக இ�ைல. 

ம�ன&ட. ெகா�-ேபா8 நி�பாB<ன�.  
 

ம�ன� அவ6�� மரண த�டைன வ/தி�தா�. இ@ெச8தி ெதனாலிராம6�� ெத&ய வ�த.  
 

அவ� மைனவ/ ''எ� த.ப/ அநியாயமாக@ சாக: ேபாகிறாேன கா:பா�	�க!'' எ�	 பலவா	 

ேவ�<� ெகா�டா!.  
 

அத�� ெதனாலிராம� ''ம�ன� ஆைணய/Bடா� அ ஆைணய/Bடதா�. மா�ற மாBடாேர 

எ�ன ெச8வ'' எ�	 >றி� ெகா�ேட ம�னைர� காண வ/ைர�தா�.   
 

ெதனாலிராமைன: பா��த ம�ன�, ''ெதனாலிராமா, நA எ�ன நிைன� வ�தாேயா அ நிைற
ேவறா'' எ�றா�.  
 

உடேன ெதனாலிராம� அ:ப<யானா� உடேன எ� ைம�னன;� தைலைய ெவB< வ/-�க! 

எ�றா�. உடேன ம�ன� ெதனாலிராமன;� சமேயாசித J�திைய: பாராB< உ� ைம�னைன 

வ/-தைல ெச8கிேற� எ�றா�. காரண. அவ� எ நிைன� வ�ேதாேனா ேந� எதிராக�தா� 

ம�ன� ெச8வதாக@ ெசா�லி?!ளா�.  
 

ெதனாலிராமேன த� ைம�னைன ெகாைல ெச8ய@ ெசா�D.ேபா ம�ன� அத�� 

எதிராக�தாேன ஆைணய/ட �<?.. ஆகேவதா� அவ6ைடய ைம�னைன வ/-தைல ெச8ய@ 

ெசா�னா�. ெதனாலிராமன;� J�தி� >�ைமைய அவன மைனவ/ உBபட அைனவ�. 

பாராB<ன�.   
  
 
 

                               ேபா�கள�   

  

ஒ� நா! மாைல ேநர. அர�மைன� ேதாBட�தி� அரச�. ெப&ய த�வ�த�க�. பைட� 

தளபதிக�. ><ன�. ஒMெவா�வ�. அவ�க! ச�ைடய/� ெச8த வ AரதAர@ ெசய�க! ப�றி 
ேபசி: ெப�ைம:பB-� ெகா�<��தன�, அ:ேபா ெதனாலிராம6. அ�� இ��தா�. அவ�க! 

ேப@ைச?. ேகB-� ெகா�<��தா�. அவ�க! ேப@� அவ6�� ப/<�கவ/�ைல.  

 

''ேபா�க! ஐயா. நA�க! எ�லா. எ�ன ப/ரமாதமாக சாதி� வ/BH�க!. நா6. ேபா��கள. 

ெச�	 இ��கிேற�. அதி� ஒ�வ6ைடய காைல எ� வாளா� ெவB< வ/9�தி வ/B
ேட�''எ�றா�. அைத� ேகBட அைனவ�. ெதனாலிராம� >டவா ேபா��கள. ெச�றி�:பா� 

எ�	 ேயாசி�க� ெதாட�கின�.  
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ப/� அதி� ஒ�வ� காைல ெவB<யதாக@ ெசா�Dகிறாேய அவ� தைலைய ெவB-வத�� 

எ�ன எ�	 ேகBடா�. அைத� ேகBட ெதனாலிராம� ''தைலைய� தா� என�� ��J எவேனா 

ெவB<வ/Bடாேன நா� எ�ன ெச8ய'' எ�	 ெசா�னதா� தாமத. ம�ன� உBபட அைனவ�. 

ெகா�ெலன@ சி&� வ/Bடன�.  

 

 

 

                            உய�/தவ� யா�?  

  

 வ/ஜயநகர�ைத ேபரரச� கி�Lணேதவராய� ஆ�- வ�தா�. அவ�ைடய அைவ: Jலவ�கள;� 

ம�டமாக� திக9�தவ� ெதனாலிராம�. அரச��� வல கரமாக� திக9�த ெதனாலிைய அரச� 

��றிDமாக ந.ப/னா�. அவ&� ஆேலாசைனப< ஆBசி நட�தினா�.  

 

ெதனாலிராமன;� அறிைவ?., J�தி சா�ய�ைத?., அவர நைக@�ைவ உண�=கைள?. 

ப�றி ேக!வ/:பBடா� அ�ைட நாB- அரச� JLயமி�திர�.  

 

அவ� கி�Lணேதவராயைர� தன நாடான கRச�J&�� அைழ�தா�. அ�ட�, 

""ெதனாலிராமன;� J�தி�>�ைம ப�றி?. ேக!வ/:பB<��கிேறா., அவைர?. உட� 

அைழ� வா��க!,'' எ�	 ேவ�<னா�.  

 

இ�வ�. கRச�J&ைய அைட�தன�. JLயமி�திர�, த�க. ேபா� ெஜாலி��. ஒ� 

மாள;ைகய/� அவ�கைள த�க ைவ�தா�. அ�� நா�Jற�. ர�தின�க�., ���க�. 

இைழ�க:பB<��தன. த�க: பா�திர�கள;� உண= ெகா�- வ� த�க� தB- ைவ�, உண= 

பைட�தா�. அைதெய�லா. க�- கி�Lணேதவராய�., ெதனாலிராம6. அச� ேபாய/ன�. 

சில நாBக! அ�த ராஜ உபசார�தி� திைள� மகி9�தன�.  

 

ஒ�நா! மாைல பட�@சவா& ெச8?.ேபா அரச� JLயமி�திர� சBெட�	 

ெதனாலிராமன;ட., ""உ�க! அரச�, நா�, இ�வ&� மிக: ெப&யவ�; உய��தவ�; 

ேம�ைமயானவ� யா�?'' எ�றா�. அைத� ேகBட. ெதனாலி ராம� ச�	 ேநர. பதி� 

>றவ/�ைல. ப/ற� சி&�தவா	, ""அரேச! எ�ைன:ெபா	�த வைரய/�, நA�க! இ�வ�ேம மிக 

உய��தவ�க!தா�. உ�க�ைடய ைவபவ. மைல@ சிகர. ேபா�ற எ�றா�, அரச� கி�Lண 

ேதவராய&� உய�= சலசல�: பா?. அழகிய நதிைய: ேபா�ற...'' எ�றா�.  

 

உடேன JLயமி�திர� சி&�தவா	, ""கி�Lணேதவராயேர! தA�:J கிைட� வ/Bட. 

ெதனாலிராம� எ�ைன மைல@ சிகர. எ�	 உய��தி� >றி வ/Bடா�. எனேவ, நாேன 

உயரமானவ�,'' எ�றா�. ெதனாலிராமைன� தி�.ப/: பா��தா� கி�Lண ேதவராய�.  

 

அ:ேபா ெதனாலி சி&�� ெகா�ேட, ""அரேச! JLய மி�திர� எ�6ைடய ேப@சி� ெபா�ைள: 

J&� ெகா!ளவ/�ைல. நா� ெசா�ன இ:ப<�தா�.  

 

""கRச�J&ய/� JLயமி�திர&� நிைல ஒேர இட�தி� உ!ள ஏேதா ஒ� மைல@ சிகர. ேபா�ற 

எ�பதா�. எ�லா வள�. அர�மைனேயா- ச&. ம�க! �ப�திD. அைமதிய�	.தா� 

இ�� கி�றன�. மாறாக, கி�Lணேதவராயைர: ெபா	�தவைரய/�, "நதி எ:ப<� ேதச. 

�Iவ. பா8�, நாB<� Oமிைய வள:ப-�கிறேதா அேத ேபா�	 தன ெச�வ. 

�Iவைத?. அர�மைன��! மB-. அைட�: ேபாB-�ெகா!ளாம�, அவ� ம�க! 
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நல6�காக: பய�ப-� கிறா�' எ�பேத நா� >றியத� ெபா�!. இ:ேபா யா� உய��தவ�; 

ேம�ைமயானவ�; எ�பைத நA�கேள ேயாசி� �<= ெச8ெகா!��க!,'' எ�றா�.  

 

ஒ�சில கண�க! JLயமி�திர&� �க. க�� வ/Bட.  

 

ப/ற� சமாள;�� ெகா�-, ""அரச� கி�Lணேதவராயேர! நA�க! ெவ�றி ெப�	 வ/BH�க!; நா� 

ேதா�	 வ/Bேட�. ெதனாலிராம� தன J�தி சா�ய�ைத மB-. ெவள;:ப-�தி� 

காBடவ/�ைல. நாBைட ஆ!வத�கான ந�ல வழிகைள?. என��� காB< வ/Bடா�,'' எ�ற 

JLயமி�திர� ெதனாலிைய அ�Jட� ஆர� தIவ/� ெகா�டா�.  

  

  

                                க%�"   

  

வ/ஜயநகர: ேபரரச� கி�Lண ேதவராய� ெதனாலிராம6�� அதிக ��கிய�வ. ெகா-�தா�. 

இைத: பா��த ம�ற அரசைவய/ன��� ெதனாலி மF ெபாறாைம ஏ�பBட.  

 

அவ�க! அ<�க<, ""அரேச! எ�கள;ட. எ�ன �ைற? நA�க! ஏ� எ�கைள வ/ட� ெதனாலி�� 

அதிக ��கிய�வ. த�கிறA�க!?'' எ�	 ேகBடன�. இத�� பதி� அரச&� சி&:J�தா�.  

 

ஒ�நா!, ெதனாலி வ/-:ப/� ெச�றி��தா�. அரச�, அைம@ச�, ேசனாதிபதி �தலாேனா� 

மா	ேவட�தி� நக�வல. ெச�றன�. ேபசி� ெகா�ேட ஒ� கிராம�ைத அைட�தன�. ஓ&ட�தி� 

வ/வசாய/க! அம�� ேபசி�ெகா�<��தைத: பா��தா� அரச�. அவ�கள;ட. ெச�	, ""நா�க! 

ெவள;நாB<ன�, உ�கைள இ�நாB- அரச� ச&யாக� கவன;�� ெகா!கிறாரா?'' எ�றா�.  

 

உடேன அைனவ�. அரசைர: Jக9�தன�. ப/ற� அரச� ஒ� �திய வ/வசாய/ய/ட. அேத 

ேக!வ/ைய� ேகBடா�. உடேன அவ� சBெட�	 அ�கி�� எI� எ�ேகா ேபா8வ/B-: ப/ற� 

தி�.ப/ வ�தா�. அவ� ைகய/� ஒ� க�:ப�கழி! வ�த. அைத அவ� இ� ைகயாD. 

உைட�தவா	, ""சேகாதரா! எ�க! அரச� இைத: ேபா�றவ�,'' எ�றா�. அவர பதி� அரச��� 

ஆ@ச&ய�ைத� த�த. அைம@சைர� தி�.ப/: பா��தா�.  

 

அைம@சேரா ""அரேச! அவ� உ�கைள அவமான: ப-�கிறா�. அவ�, "எ�க! அரச� 

பலவ Aனமானவ�; எவ�. அவைர எள;தி� வ A9�தி வ/டலா. எ�பைத� �றி�க� க�.ைப ஒ<�� 

காB<னா�,'' எ�றா�. இைத�ேகBட., அரச��� ஆ�திர. வ�த. அவ� ஏேதா >ற வ�தா�.  

 

அ:ேபா ப/�னாலி�� தைல:பாைக கB<ய ஒ�வ� எI�, ""ேகாப:படாதA�க! தயாநிதிேய! 

இ:ேபா கிழவ� க�.ைப உைட�, அரச� க�.J ேபா� ேமலி�� கச:J., இைடய/� இன;:J. 

உைடயவ� எ�பைத உண��த�தா� இ:ப< ெச8தா�,'' எ�	 >றி� ெகா�ேட தன ெபா8� 

தா<ைய எ-�தா�. அ ேவ	 யா�ம�ல! ெதனாலிராம�தா�.  

 

""அரேச! எ�ைன� க�- ப/<�க �<யாவ/BடாD., நா� உ�கள பண/யா!. எ�னா� 

உ�கைள வ/B- எ:ப< இ��க �<?.?'' எ�றா�. அைத� க�ட அரச� சி&�வ/Bடா�.  

 

ெதனாலிைய வா& அைண��ெகா�-, ""நா� உ�ன;ட. ப/&ய. ைவ�தி�: பத��� காரணேம 

இதா�,'' எ�	 Jக9�தா�.  
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ேகB-� ெகா�<��த அைம@ச�, ராஜ�� ம�	. ேசனாதிபதி�� அவமானமாக: ேபா8வ/Bட. 

அத�ப/ற� அரசைவய/� ெதனாலிய/� மதி:J ேமD. அதிக&� வ/Bட. 
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