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���ைகைல
யா��ைர
இமய� ���த ெப�ைம இ��ய�
அைனவ���� �� வய� �தேல உ��.
அ�த இமய� �கர�க�� ஒ�றான
���ைகைல யா��ைர எ�ப� எ�லாரா��
ெச�ல ���த ஒ�ற�ல. �க� க�னமான
யா��ைர. ஆனா� வ��த� த�க�
எ�னெவ�� இ�த ���ைகைல
இ��ய�க� அைனவ���� ���ய
�தலமாக�� ஈசேன ���ைகலாய
நாதனாக�� இ��க, அ� அைம������
ப��ேயா �னா�ட� ெச����ட�.
�ைன�த உடேன ெச�ல ��யாத இட�.
இத��� ந� ��ேனா�க�, ஆசா�ய�க�

பல� ெச�� வ���ளதாக� ேக���
ப��ேறா�. ேசரமா� ெப�மா� நாயனா�,
��தர���� நாயனா�,ஒளைவ�பா��
ேபா�ேறா� இ�ேக ெச���ளன�.
காைர�கா� அ�ைமயா� ���ைகைலைய
���க� �டா� என� தைலயாேலேய
தைல�ழாக� ெச�றா� என� ேக���
ப�����ேறா�. அ�தைகய ���ய
�ல�க� ���த, நட�த ���ைகைலைய
த���க ேவ��� எ�ற ஆவ� எ�வ���
ஆ�ச�ய� இ�ைல அ�லவா?
ந�ப� ��மைல நா��� ேயென��
தா�ர��
��ப� �ைச�தைல யானட� ேதற
�ைமநக��
ெச�ெபா� ��வென� ன�ைம
ெயன�ெப� றவ� ெச��ேத�

ெகா�� ��காைர� கா��� ேமய
�லதனேம.
அ�ப�� ப�ட �க� வா��த ���ைகைல
யா��ைர ெச�வ� எ�ப� சாமா�ய����
சாமா�யமான என��� �ைட�க� ெப�ற�
எ� வா�நா�� தவ�பயனா� அ�ேறா!
அ�தைகய யா��ைரைய என�� ��ன��
பல�� ெச������றன�. பல�� எ��
இ����றன�. எ�றா�� ஒ�ெவா�வ�
அ�பவ�க�� ஒ�ெவா�
மா��யானைவ. இ�ேல யா��ைர��
ேபா� நா�க� எ��ெகா�ள ேந��த
ச�பவ�க�, ச�கட�க� என
அைன�ைத�ேம ப�����ளதா� இ�
வ�� நா�க�� ெச�ேவா��� இ��
நா�க� ெச�த தவ�கைள அவ�க�
ெதாடராம� இ��க ஏ�வாக இ����.

ேம�� நா�க� ெச�றேபா� இ��தைத
�ட இ�ேபா� சாைல வச�க�
ேம�ப��த�ப���ளதாக�� அ��ேறா�.
அேதா� ெஹ�கா�ட� பயண�� ெச��
ெகா����றன�. இ�� சாைல வ���
ெச��� ஐ�� நா�க� ேபாக, ���ப ஐ��
நா�க� எ�ற ப�� நா�க�
��ச�ப��தலா�. ஆனா� பண� ��த�.
எ�றா�� சாைல வ�� பயண���
எ��ெகா��� ஆப�� இ��
ேநரா����� என� ைகைல நாத� அ�ைள
�ைன��� ெச�லலா�. யா��ைர���
ேதைவயான ெபா��க�� ப��ய��
ெகா��க�ப���ள�. எ�தைன நா�க�
பயண� ஆனா�� இ�த� ெபா��க�
ப��ய�� மா�ற� இ��கா�. ேம��
இ��ய வ�, ேநபாள வ� ஆ�ய இ�
வ�க��� உ�ள ந�ைமக�, �ைமக�

எ���� ெசா�ல�ப���ள�.
இ��ய வ� ��ட வ�� �ரயாண�
எ�றா�� அ�� ஆப���க� அ�க�
இ��தா�� அ� தா� ச�யான வ�.
ேநபாள வ� ���� வ� எ�பேதா�
ம���வ� ப�ேசாதைனக� இ�லாம�
ெச��� வ�ண� ஏ�பா�க�
ெச���றன�. இ�� ந� உட��ைல��
நாேம ��� ெபா���. அைத��
�ைன�� ெகா�ள ேவ���.
ைகைலநாத� அ��னா� நா�க� ந�லப�
ெச�� வ����தா�� பல��
அவ��ப������றன�. உ���
இழ������றன� எ�பைத�� �ைன��
ெகா�ள ேவ���. இ�தைகய �ரயாண�
ெச�ய ஆைச�ப�பவ�க� இள
வய�ேலேய ெச�வ� தா� ச�யான�.

உட�� இளைம�� வ���
இ����ேபா� ெச�வேத �ற�பான�.
ேம�� இ��ய வ��� ெச�றா� ஆ�
ைகலாச������ வ�ைசயாக எ�லா�
ேகா��க�� பா��க�� ����.
ம���வ வச�கேளா� பா�கா�பான
�ரயாண�� உ��யாக� �ைட���.
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ஓ� நம��வாயா- ���ைகைல யா��ைர�
ெதாட�!
நம��வாய வா�க!நாத� தா� வா�க!
இைம�ெபா��� எ� ெந�����காதா�
தா� வா�க!
ெத�னா�ைடய �வேன ேபா��!
எ�நா�டவ���� இைறவா ேபா��!
��ன வய�ேல ப��� பாட���
ைகலா�� ஒ� மைல இ���றதா
�ேகாள��� ப��ச� தா�. அ� ப��

அ�ேபா ஒ��� ����ட� த��த
மா��யா ேதா��ய� இ�ைல. அ���
அ��ற� ஒ��ைற ஆன�த �கட�� ��
ந��யா� அவ�க� ைகலாய யா��ைர
ேபா� வ�த� ப�� எ�� இ��தா�.
அ�ைட� பட��ேல ேபா��� ெகளர���
இ��தா�க�. அ�ப�� இ� எ�லா� நா�
ஒ� கால��� ேபாக� ேபா�ேறா� எ�ற
மா��யான எ�ண� எ�லா� இ�ைல.
அத� �ற� ெகா�ச� ெகா�சமாக�
ைகலாய மைல ப����, மானசேராவ�
ப���� அ�ய அ�ய நா�� ஒ��ைற
ேபாக ���மா எ�ற எ�ண� வ�த�.
ஆனா� அ� �ெப��� இ���றதா��,
ந��� ெகா�ச நா� �ன அர�
யா���க�கைள அ�ம��காததா��
இெத�லா� ந�மா� ��யாத ஒ�� எ�ற
�ன��� தா� இ��� வ�த�. �ற�

அ�ம��� இ��ய அர� �ய�� ெச��
யா���க�கைள வ�க�� அ��� வ��
�ஷய� ெத��த�� ஆ��மா , உய� ர�த
அ��த� உ�ள ந�மா�இ�த� பயண�
ெச�ய ��யா� எ�ேற இ��ேத�.
அ��� அ��ற� எ� கணவ�� ேவைல
���தமாக��, ேவ� பல காரண�களா��
ஊ� ஊராக� ��ற ேந��த ேபா�� இ�த
மா�� ஒ� �ைன�� இ�ைல. ச�பகாலமாக
யா���க�க� அ�க� ேபாக
ஆர���த���,அைத� ப�� எ��யைத�
ப��க ேந��த��� ெகா�ச� ெகா�சமாக
ஆைச ��� ��ட�. ஆனா� ம���வ�
ப�ேசாதைன�� உ�ளானா� ம��க� ப��
எ�ற உ�ைமெந�ைச� �ைட��
ெகா����த�. இ�த� சமய��� 2006 ஆ�
வ�ட� ேம மாத� ேபா� எ� கணவ� தா�

ம��� ெச�ெட�ப�� ேபா� வ�வத�� �
ேதைவயான ஆய�த�க�
ெச�யஆர���தா�.அ�ேபா�
தா�ெத��த� ம���வ� ப�ேசாதைன��
உ�படாமேலேய ேநபாள� வ�யாக� ேபாக
���� எ��. ேநபாள� ேபாவத��
�சாேதைவ இ�ைல. அ����� �ெப�
ேபாவத��� தா� ேதைவ. எ�ன ெச�வ�?
இ�ேக ெச�ைன, ம�லா���� உ�ள
“அ�ன��ணா யா��ரா” நட��பவ�கைள�
ேபா�� பா��தா�. அவ�க� எ�லா
ஏ�பா�கைள�� அவ�கேள ெச��
த�வதாக� ெசா����� ஒ� நா�
������ வ�தன�. அவ�க ����� வ��
பா�ேபா�� கா�� வா�க வ�த சமய�
எ�ைன� பா��� ���, “��க வர�யா?”
எ�� ேக�க நா� எ��ைடய உட�
�ைலைய� ெசா�ேன�. அ�ேபா� அவ�

உ�கைள �ட உட� �ைல
ேமாசமானவ�க� எ�லா� வரா�க!
ைத�யமா வா�க! �சா நா�க ��வாக
வா��வதா� �ர�ைன இ�ைல,” எ��
ெசா�� எ��ைடய பா�ேபா�� கா����
வா��� ேபா� ��டா�க�. இ�ப�யாக
நா� ேபாவ�� ஒ� மா��யாக உ��
ெச�ய� ப�ட�.
ஆனா� �ஷய� �த�� யா����
ெசா�ல��ைல. எ�கேளாட ைபய�,
ெப����� �ட �சா வ�த�� தா�
ெசா�ேனா�. அ�ேபா�� இ�ேக
ெச�ைன�� உ�ள உற�ன�க�
��ேடேயா அ�ல� எ� கணவ�� வயதான
அ�மா�டேமா �ட� ெசா�ல��ைல.
ெட�� ேபான�� அவ�க ��ேட ேநபா�
ேபா�ேறா� எ�� ம��� தா�

ெசா�ேனா�.���நா� ேகா���� எ��
�ைன�த அவ�க� அ��ேக கவைல�
ப�டா�க�.
ெட���� மா�யாேரா� த��வதாக
இ��த நா� ��ெரன ஏ�ப�ட மா�தலா�
பயண����� தயாராேன�. ஒ� �த���
ச�ேதாஷ� தா�. அவைர ம��� த�யாக
எ�ப�அ���வ�? எ�� �ழ�பமாக
இ��த� த�சமய� நா�� ேபாவதா�
ெகா�ச� ��ம�யாக இ��த�. ஆக��

30-� ேத� ெச�ைன�� இ��� �ற�ப���
த��நா� �ைர� வ���� ெட��
ேபாேனா�.
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ெச�ெட�ப� 1-� ேத� ெட�� ேபா��
ேச��� அ����� ��கா��� உ�ள
ைம��ன� ������ ேபாயா� ��ட�.
அ�ேக நா�க� ஒ� மாதமாவ� த�க�
ேபா�ேறா� என �ைன�த எ� மா�யா�ட�
எ� கணவ� நா�க� 3-� ேத� �மான���
ேநபா� ேபாவதா�� ��ய�� ஏமா�ற�
அைட�தா�. அ�ேபா�� எ�க� ���
பயண���ட�ைத நா�க� எ�
ைம��ன�ட�� �ற��ைல. எ�லா��
பய�ப�வா�க� எ�பேதா� ஒ� ேவைள

ஆதர� ெத���காம� இ��தா� எ�ன
ெச�வ� எ�ற எ�ண� தா�. எ�
ைபய��� �� �வர�� ெத�������
எ�கைள ஆ�வ��� இ��� த��க��டா�
எ�� ேபசாம� இ��� ��டா�. இதனா�
எ� ெப�ேணா எ�க�ட� ச�யாக�
ேபச��ட ��யாம� �ண�னா�.
எ�க��� அ�ேபா� அ� ஒ���
ெத�ய��ைல. ேபாவத�� ேவ��ய
சாமா�க� எ�லா� ெச�ைன�ேல
எ�க�டேம இ��தா��, trekking shoe, wollen
socks, rain coat ேபா�றைவ ெட�� ேபா�
வா��� ெகா��, 3-� ேத� மாைல 3-00P.M.
அள�� �மான �ைலய� ேபாேனா�.
எ�க�ட� யா�, யா� வ��றா�க� எ�ற
�வர� ஒ��� எ�க���� ெத�யா�. எ�
கணவ� ஒேர ஒ� �ைற “ெச�ைன,

ம�லா���� ந��ெத��� உ�ள
அ�ன��ணா யா��ரா ச��ஸு���
ேபானேதா� ச�. அ��ற� அவ�க ஆ�
“ஆ�” எ�பவ� வ�� �சா��காக
ேவ��ய பா�ேபா�� கா�� வா���
ேபானா�. எ�லா� ேப�� வா��ைத��
ெதாைலேப���தா�. அ��� இ�த
ேசைவைய நட��� “ைகைல மேனாஹ�”
அவ�கைள� பா��த� �ட� �ைடயா�.
ெதாைலேப��� �ைட�தாேலா ஒ� ��ட�
ேப�வத��� அவ��� ேவ� அைழ��
வ�� ���. ஆக��� எ�த �தமான
தகவ�� ச�யாக இ�லாம� தா� நா�க�
ேபாவத�� �.�. �த�ெகா�� எ����
ெகா�� இ�ேக உ�ள மேனாஹ��
ேசைவ�� உ�ய பண�ைத� ெச�காக�
ெகா������� �ள��ேனா�. இைத ஏ�
இ�வள� �வரமாக எ���ேற� எ�றா�

ேவ� யா�� இ�ேம� இ�த மா��
இ��க��டா� எ�பத��� தா�.
ஏ�ேபா�� ேபான�� ெதாைலேப���
மேனாஹைர அைழ�ேதா�. உடேனேய
வ�� check-in-counter-�� வ�� எ�கைள
அைழ��� ேபானா�. அ�ேபா� தா� சக
�ரயா�கைள� பா��ேதா�. அேநகமாக
எ� வய���� ெப�க�
�ைறயஇ��தா�க�. ம�ற எ�லா�� 60+
தா�. ஒ� டா�ட� அ�மா ம��பா�க���
இ��� வ����தா�. 78 வய�. அவ�
கணவ�� வயதானவ� தா�. ேவ� ஒ�
ெப�யவ� ப�க��� இ��� 76 வய�.
ஆனா� �டமாக இ��தா�. இ�ப�யாக
நா�க� ஒ� 26 ேப� இ��ேதா�. இ��� 22
ேப���� அ�ல� அ�கமாக�
ெச�ைன�� இ��� ெர�� மா��கமாக�

“கா�மா��” வ�வதாக மேனாஹ�
ெத���தா�. ெச�ைன�� இ��� ெர��
மா��க� எ�றா� ெச�ைன-ேகார��� வ��
அ����� ப��� கா�மா��
வரேவ���. ேநபா� ேபாவத�� �சா
எ�லா� �ைடயா�. இ��ய�க�
தைட���� ேபாகலா�, வரலா�,
ேநபா�ய�க�� அ�ப�ேய. ஆனா�
த�சமய� மா�ப�ட அர�ய�
���ைலயா� பா�ேபா�� ந�பைர�
�����ெகா��றா�க� எ��
ெசா��றா�க�. ஆனா� ேசாதைன �க
அ�க�. இ�ேக இ��யா��� அ�கமாக
இ��த�.
ேசாதைன ���� ேபா��� பா� ெகா���
சாமா� எ�லா� ச��க�� (ஆமா�,
உ�ைம�ேலேய ச��க��ேனா�.

ஒ��த��� 25 �ேலா தா� அ�ம�)
��வாக� ேபானதா� �ற�� அ�ம�
ெப�� சாமா�கைள அ��ப ���த�.
�மான� பயண ேநர� 1-20 ��ட�க�
எ�� ெசா��றா�க�. ஆனா� ேபா�
உ�கா��� அவ�க சா�பா� ெகா���
சா���� �����ேபாேத வ�� ���ற�.
ஒ� வ�யாக ேநபாள� வ�� ��ேடா�,
இர� 9-30 ம� இ��ய ேநர�. ேநபாள
ேநர� 20 ��ஷ� �ட. அ�ேக ஆர���த�
ஒ� ��ய தவ�. நா�க� எ�லா��
ேநபாள��ேலேய அ�க நா� த�க�
ேபாவ��ைல. ம� நா��� ம� நா�
அதாவ� 5-� ேத� “மானசேராவ�, ைகலா�”
யா��ைர ேபாக ேவ���. அ�
இ��பேதா�ன�ப��யான �ெப���.
அத�� ேநபாள��� இ��� அ�ம�
வா�காம� எ�ப�� ேபாவ�? இ�த �வர�

ப��ய ெத�� இ�லாம� நா�க� ஒ� 12
ேப� ��னா� வ�தவ�க�
பா�ேபா��ைட� கா�� ந�ப�
���க�ப�ட�� �ேழ வ�� ��ேடா�.
வ�த ��ன�தா� �� மேனாஹ� அவ�க�
பா�ேபா���� entry seal ைவ�கேவ���
என��ற
நா�க� எ�லா�� ம�ப� மா���� ேபாக
அ�ம� �ைட�க��ைல. �மான�
ஏ��ேபாேதா அ�ல� �மான��� இற��
வ��ேபாேதா தா� அ�ேக ேபாக ����.
எ�ன ெச�வ�?
�.�.: ெரா�பேவ �வரமாக எ��வ��
காரண� நா�க� ெச�த தவ� ேவ�
யாரா�� ெச�ய�படாம� இ��க
ேவ���தா�. ேபார��தா� ம���க��.
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�� ைகைல மேனாஹ�ட� ���யமான
�ைறக� இர��. ெமா�� �ர�ைன. ���
��தமாக� ெத�ய ��ைல. ஆ��ல��
�மா�தா�. (இவ� எ�ப� 8 �ைற ைகைல
யா��ைர ேபா� வ�����றா� எ��
என��� ��ய��ைல. 8 �ைற ஏ�பா�
ெச�� அைழ��� ேபா� இ���றா�.)
ஆகேவ அவ� ஒ�� ெசா�ல
ஏ�ேபா��கார�க� ேவேற மா��� ����
ெகா�ள� ச�� ேநர� �ழ�பமான ���ைல
�ல�ய�. ��ெரன நா�க� 12 ேப��

அ����த ெச������ட� நா�க�
ேமேல வ�வைத ெதாைலேப��� ெசா�ல�
ெசா������ பைட எ��ேதா�.
மேனாஹ�� உட� வ�தா�. அவ� ப�க
�வாத� ��வாக வ����ைக��
எ�லா���� ����� ���ைர
ைவ����க ேவ��� எ�ப�. ஏ�ேபா��
கார�க� ���� எ�தைன ேப� எ��
ெத�யாதேபா� ��னா� ேபானவ�க�
��ைவ� ேச��தவ�க� எ�� எ�க���
எ�ப�� ெத��� எ�ப�. �� மேனாஹ�
ெசா�ன� ச���ைல என எ�க����
ெத�ய நா�க� அ�கா��ட� ம�����
ேக��� ெகா�ேடா�. இ�த� ��ய
நைட�ைற ப�� மேனாஹ� அவ�க�
ெட���ேலேயா அ�ல� இற���
��ேபா ெத������க ேவ��� எ�ப�
எ�க� எ�ண�. ஒ�வ�யாக அ�கா�

சமாதான� ஆ� எ�க� எ�லா����
�டா�� ஒ�� அ�ம� ���ைர ேபா���
த�தா�.
ேநபாள��� உ�ள ‘ECO TREK’ எ���
��வன� ேநபாள��� இ���
���ைகலாய� வைர ெச�� ���� வ��
வைர யா���க�க� ெபா��ைப ஏ���
ெகா��ற�. �� மேனாஹ� அத� ெச�ைன
ஏெஜ�� ம��� தா�. நா� ��னதாக
மேனாஹ�ட� 5,000 �பா� ��பண�
க��� ப�� ெச�� ெகா�டா� அைத
ைவ�� அவ�க� கா�மா�� ெச��
���� எ�தைன ேப� ேச��றா�கேளா
அ�தைன ேப���� ��வாக �சா ஏ�பா�
ெச��றா�க�. ெச�ைன�� இ��� ெர��
�ல� கா�மா�� ெச�� அ�����
ைகைல ெச�� �� ���� ெர�� �லேம

ெச�ைன ���ப� க�டண� ��
ப�ைவ�� ேச����.52,900/-. ெச�ைன��
இ��� ெட�� ெர��� ெச�� ��
அ����� �மான� �ல� கா�மா��
ெச�� ைகைல த�சன� ����� �� அேத
மா�� ���� வர� க�டண� �.58,400/-.
நா�க� ெட�� வைர ெசா�த� ெசல���
�� அ����� கா�மா�����
�மான� �ல�� ஏ�பா� ெச��
ெகா����ேதா�. இைத ஏ�� நட���
“எ�ேகா �ெர�” கார�க� ஏ�ேபா�����
வ�� எ�கைள வரேவ�� ஒ� ப���
எ�கைள எ�லா� ேஹா�ட���
அைழ��� ேபானா�க�. ேஹா�ட� 3
ந�ச��ர அ�த�� உ�ள�. கணவ�,
மைன�யராக வ�தவ�க��� ஒ� ���
த�யாக வ�தவ�க��� அவரவ�
����� ந�ப�ட� இர�� ேப��� ஒ�

��மாக ஏ�பா� ெச�� த�தா�க�.
சாமா�க� எ�லா� வ�த�� எ�லா��
����� ேபா��ேபா� �� மேனாஹ�
��ன� சா��ட அைழ�தா�. ஏ�ெகனேவ
ம� 11-00P.M. ெந���� ெகா����த�.
ேம�� �மான��� 9-00P.M.-��� தா�
சா������ேதா�. ஆைகயா� நா�க�
சா�பா� ேவ�டா�, பா� ம��� ேபா��,
அத�� ஏ�பா� ெச���க� எ��
ெசா����� அைற��� ����ேனா�.
அவ�க �ள�பர��� பா�, ஹா����,
கா�, �, ேபா���டா, சா�ேல� ����
எ�� எ�லா� ����ட� ப����த�.
ஆைகயா� தா� அ�மா�� ேவ��ேகா�
�������� ேபாேனா�. அைற���
ேபா� 1/2 ம� ஆ��� த��� �ட
வர��ைல. எ�ன இ� எ�� அைறைய�
�ற�� க��� எ���ப�ட ��பா�ட�

எ�க� ேவ��ேகாைள� ெசா�ேனா�.
அவ� ���� ���� ேபானா�. எ�ன
இ�? நா� ந�லா� தாேன ��� ேபசேறா�?
எ�� என�� ஆ�ச�ய�?
அத��� எ�� அைற�கத� த�ெசயலாக�
�ற�� �ேன நக�� இ��� வ����த ��.
ராம�ச��ர� எ���ப�டா�. அவ�ட�
“சா�����களா? நாைள எ�ன �ெரா�ரா�
ெசா�னா�க�?” எ�� ேக�ேட�. அவ�,
“காைல 7-30 ம��� காைல உண��� வர�
ெசா�� இ���றா�க�. அ�ேக
அ���பா�களா�.” எ�றா�. உடேனேய
நா�, “�� காைல கா��� �� ெச���
உ�டா?” எ�� ேக�ேட�. உடேனேய
அவ�,”ெத�ய��ைல. இ�ேபா நா�க�
சா�பா� ேவ�டா�. பா� ேபா�� எ��
ெசா�ேனா�. பா� ெகா�� ெகா������

�� ெகா��தா�. பண� நா�க� தா�
ெகா��ேதா�.” எ�றா�. உடேனேய எ�
கணவ�ட� ெசா�ல அவ� �ச�ஷ���
ேபா� ெச�� எ�க� ���ப�ைத��,
இ��� பா� வராதைத�� ெசா�ல
அவ�க� பா� த�வதாக�� உடேனேய
பண� ெகா��க ேவ��� எ���
ெசா�னா�க�. பா� எ�ன ஆ�ர� �பாயா
இ��க� ேபா�ற�? ச� எ�ேறா�. பா�
வ�த�. ���� �ட. அ�� எ�க�
ெசா�ைதேய ேக�பா�க� ேபா� பா���
�ைல. ேநபாள��� இ��ய 500�. 1,000�
ெச�லா�. 100� தா� ெச���.
100�பா�களாக� ெகா������ ��ச�
ேநபாள �பா�� ��லைறயாக� த�தைத
வா��� ெகா�ேடா�. ச�, �.எ�ஸு��
ேபா� ெச�தாவ� ேபசலா� எ��
�ச�ஷைன அைழ��� ேக�டா� அவ�

ெசா�ெத�லா� ேபாதா�. ��� பா��
அ�க��� இ���றதா? எ�� ேக�டா�.
ேபாேன ேவ�டா� எ�� ���
ெச������ ப��ேதா�. காைல� கா��
வா��� ம�. காைல எ��� ����
�������� காைல உண� அ����
இட� ெச�ேறா�. �ெர� ேடா��, சாஃ��
�ெர�, ேதாைச எ�ற ெபய�� ஒ� வ��,
ச��, சா�பா� ஆ�யைவ�� கா��,�
ேபா�றைவ�� காைல உண�. யா�ேம
காைல� கா��ைய� ப��� ேபச��ைல.
ஏ� ெகா��க��ைல எ���
ேக�க��ைல. நா� ம��� எ�ப��
ேக�ப�? எ�லா�� ���நா� ேபாவ�
ப�� ம��� �சா��ேதா�. ெர���
வ�பவ�க� அ�� மாைல அள��
வ�வதாக�� எ�லா�� வ�த ��ன�
ைகைல யா��ைர ���� ���ப

வ��ேபா� ���நா� ேபாகலா� எ���
ெம�ப�க� ஜா�� ஆக ஆக� பண�
�ைற�� எ��� ெசா�னா�க�. இ��
ேநபாள��� உ�ள ப�ப� நா�,
�ேஹ�வ�(ச�� �ட�) ேகா��, �டா
��க�� ேகா�� ம��� �வய��நா�
ேகா�� ஆ�யைவ ெச�ல ப� ஏ�பா�
ெச����பதாக�� ெசா�லேவ எ�லா��
ம�ப� உ�சாக� அைட�� காைல உணைவ
����� ெகா�� ப��� ஏ�ேனா�.
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இ��யா�� காைல 4-30 எ�றா�
ேநபாள��� 4-50 ஆ�ற�. அ�த
அ�காைலேய ��ய ஆர���� ���ற�.
எ�லா�� �����பாக ேவைல
ஆர����றா�க�. ெப�க��, ஆ�க��
ந�� ����� தைல ���� ைக�� ஒ�
த�� அ�ல� �ைட�� ��க�, ஒ�
ெக���� த��� �த�யன எ����
ெகா�� அவரவ���� ���த
ேகா����� ேபா�றா�க�. ெபா����
ெச�வ� 2-� பாக��� இல�ைக ம�க�

வா�ைவ� ப�� �� க�� எ�� இ��பா�.
ம�க� ச�ேதாஷமாக� ேகா�����,
�ைளயா��� �ட� க���� ெச�றா�க�
என. அ� �ைன� வ�த�. ஆகேவ நா�க�
ேகா����� ேபா��ேபா� ம� 9 ஆ�
��டதா� ேகா��� ��ட� எ�லா�
இ��கா� என �ைன�ேதா�. அ��ற� ஒ�
�ஷய� மற���ேடேன, அ�ேக எ�லா�
�ன�� ெத�ைவ� ��த� ெச��றா�க�.
ந� நா��� ���பாக� ெச�ைன�� பா��க
��யாத கா��யாைகயா� என��� ச��
�ய�பாகேவ இ��த�.
�த�� நா�க� ேபான ேகா��
�ேஹ�வ� அ�ம� ேகா��. ச��
�ட�க�� ஒ��. த�ச�� மகளான
தா�சாய� ஈசைன மண��றா�. த�ச���
ம�மக� எ�லா� வ�லவ� எ�� அ�ய

��யாம� மாைய மைற��ற�.
அக�கார��� இ���� த�ச� ஒ� யாக�
ெச�ய ஏ�பா� ெச��றா�. அ�த யாக���
எ�லா ேதவ�க���� அவரவ��� உ�ய
அ��� பாக�ைத� ெகா���றா� த�ச�
ஈசைன� த�ர. ஈசைன யாக����
அைழ�க�� இ�ைல. யா� ேப�ைச��
ெச�ம��காத த�ச� யாக�ைத
ெதாட��ேபா� அைழ���லாம�
�ற�தக� தாேன� �ைன��� ெகா��
வ��றா� தா�சாய�. அவைள மக�
எ��� ம��காம� அல��ய� ெச��றா�
த�ச�. தா�சாய� அவ��� எ����
ெசா���� அல��ய� ெச��றா� த�ச�.
மனேவதைன�ட� அ�த யாக� ���
���� உ�� ���றா� தா�சாய�. த�
ச��ைய இழ�த �வ�� உ��ர�ைத அட�க
��ய��ைல. த�சைன அ��� ���

ச��� உடைல� ேதா�� ேபா���
ெகா�� ��ர தா�டவ� ஆட� ெதாட�க
அவ� ேகாப�ைத� த���� ெபா���
மஹா��� த� �த�சன ச�கர�தா�
அ�ைன�� உடைல� ��� ��டா�க
அ� பாரத ேதச� எ��� ஒ�ெவா�
பாக�� ேபா� ���ற�. அ�மா��
���த இட�கைள” �மஹாச�� �ட�”
எ�� ெசா��றா�க�. ேநபாள���
அ�மா�� அ�ைன�� ஒ� மா��� ப��
���த இட�தா� �ேஹ�வ� ேகா��.
ேநபா�க� இ�த� ேகா�ைல� �ேய�வ�
ம��� எ�� அைழ��றா�க�.
பா�ம� ஆ��� கைர�� அைம���ள
இ�த� ேகா����� தா� �த��
ேபாேனா�. ஆ��� பால�ைத� கட�த��,
ச�� ேமேல ப�க� ஏ�� ேகா�ைல

அைடய ேவ���. வ�ெய�லா� ந�
��ேனா�க�� ெதா�தர�தா�. ஆகேவ
�ைல உய��த கா�ரா, ைக�ைப, ம���
���ய� ெபா��கைள� ப��ரமாக
ைவ������ ேபாேனா�. உ�ேள �ைக
ேபா�ற அைற��� ேபான�� ஒ�
ப�ள��� அ�வமாக அ�ைன
������றா�. ��� �வ�பமாக
இ���� அ�த அ���வ� தா�
அ�ைன�� மா�பாக� க�த�ப���
�ைஜக�, அல�கார�கள, ைநேவ�ய�க�
�த�யன அத��� ெச�ய� ப���றன.
�ைஜ ெச�வ� எ�லா� ேநபாள�
ெப�கேள. அ�� அ�மைன
மனதாரேவ�� ���� �� ஐயைன
த���க� ப�ப�நா� ேகா����� ேபாக
வ���� �ைர�ேதா�. ேநபாள���
���யமான ஆ�களாக� க�ட� ந���,

அத� �ைள ந�யான பா�ம���
இ����றன. பா�ம� ந� கா�மா��
நகைர� ��� வைள��� ெகா�� ஓ��ற�.
த��� ��ேலா ��. ���க� பயமாக
இ��த�. என��” ���� ஒ� த��� ”
���க ஆைசதா�. ைக�ைப �ைறய�
ெகா�� வ����த ம��� வைகக� அ�த
ஆைசைய� தைட ெச�த�. எ�லா��
த��� ���க� ெபாறாைம�ட� பா����
ெகா����ேத�.
ப�ப� நா� ேகா����� ேபா�� வ�
எ�லா� ஒேர �ரா�� ஜா�. �ைரவ�
எ�ப�ேயா சாம���யமாக வ��ைய
ஓ��னா�. ேம� எ�றா� ஒேர
ேமஏஏஏஏஏ�. ப�ள� எ�றா� ஒேர
ப�������������ளளளள�.
ேம��� இ��� ப�ள��� இற���ேபா�

பா��தா� பயமாக� �ட இ��த�. இ���
பயெம�லா� இ��ப� அ�ேபா�
ெத�யா� அ�லவா? ப�ப� நா� ேகா���
ேதா� ச�ம�த� ப�ட ெபா��க� எ���
ெகா�� ேபாக� தைட. ஆகேவ
அைனவ�� அ�ேக எ�க� �ராவ��
கார�க���� ெத��த கைட�� ஒ�
லா�க�� ெகா�� ேபான ெபா��கைள
ைவ��� ��� ���� சா�ைய
ந���ைகயான �ராவ��கார��
ப�யாள�ட� ெகா�������
ேபாேனா�. �க� ெப�ய ேகா��. ��தமத�
பேகாடா�க� ேபா� ெவ��� இ���
ெத��தா��, த�ைச� ேகா��� ந��
அள�� உ�ள ெப�ய ந�� �ர��க
ைவ��ற�. ேநபாள ராஜா 2-வ� ரா�ஷா
எ�பவரா� �மா� 300 ஆ��க���
��னா� ைவ�க� ப�ட இ�த ந��

ெய�ெப�மா� ��தைளயா� ஆனவ�.
ந��ைய�கட�� எ�ேர ப�ப�நாத��
�ல�தான�. �லபமாக� ேகா���
த�சன� ���கலா� எ�றா� ��டேமா
��ட�. ெப�ய வ�ைசக�� �ரதான 4
வாச�க��� உ��� ம�க� �ைற��
காண�ப�டா�க�. அ�� ேசாமவார�,
�வ�� உக�த நா� எ�பதா� இ�வள�
��ட� எ�� ெத��� ெகா�ேடா�.
எ�லா� ைக��� ெந����களா� �ர�ப�
ப�ட ெப�ய த���க�, ���லா� அ�ல�
��தைள� த���க�. �ப�க� ஏ�ற�ப���
ைக�� அைத எ���� ெகா�� ��ச��
ஏ��வ� மா�� ம�க� ��ட�
�ரகார�ைத� ��� வ�� ெகா�� இ��த�.
��ட��� எ�க� �� ���� ��ட�.
நா�க��, வய� ����த டா�ட�
த�ப���, ப�க��� இ��� வ����த

ச�கர� எ�ற 76 வய� ��யவ�� த���
�ட� ப�ேடா�. ம�றவ� அவரவ����
���த வா��� ��றா�க� எ�பைத��
பா��ேதா�.
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ப�ப� நாத��� 5 �க�க�. 4 �ைசக���

4 �க�க�, ேம�� தைல�� ேமேல
பா��� ஒ� �க�, இைத “அேதா �க�”
எ��றா�க�. ெமா�த� 5 �க�க�.
���ைகைல��� ைகைல நாத��� 5
�க�க�. ஆகேவ ���ைகைலநாதைன�
த����� �ற�� இ�த� ப�ப� நாதைன�
த�����ேபா�� �ைட��ற�. ��ட���
�ைட�த இட��� ��� ெகா�ேடா�. ந�
அ�ைட மா�லமான க�நாடகா�� நா�
ெவ��� இ��� வ�����ேறா� எ�றா�

உடேனேய ந�ைம ��னா� பா��க
��வா�க�. �தானமாக�� பா��க
��வா�க�. அவசர� ப���வ� இ�ைல.
இ�ேக அ�மா�� இ�ைல எ�பேதா�
ேபா�� காவைல�� ��� �ல�
உ�ைமேயா� ��ட��� ��ேன ேபா��
பா���� ெகா��� வ�� ெகா���
இ��தா�க�. ந�ம த��நா��� ேகா��
மா��� தா� இ��த�. ேம�� இ�த�
ேகா���� வ�� இைறவைன� த���தா�
ம��ற� இ�ைல எ�ற ஒ� ந���ைக��
உ�ள�. பல வயதானவ�க�, இற���
த�வா�� உ�ளவ�க� �ட வ�� த�சன�
ெச�� ேகா��ேலேய இற��� வைர�
த��மா� ஏ�பா� ெச�� த��றா�க�.
ேகா�� ��வாக� இைத� ெச��ற�.
ேகா��� அ��சக� ஒ� இ��ய�.
ேகதா�நா� ேகா��� அ��சைன ெச���

“ராவ�” ச�க�ைத� ேச��தவ�. ந�ல
�வ�பழமாக இ���றா�க�. இ� வைர
இவைர �ய���� அ�கார� ேநபாள
ம�ன�ட� இ��த�. இ�ேம� எ�ப�ேயா
ெத�யா�.
நா�க� வ�ைச�� ����ேபா� �ல
அ��சக�க� வ�� “��ரா�ேஷஹ�” ெச�ய
ேவ��மா என� ேக�டன�. க�டண�
ெரா�ப ஜா��யாக இ��ததா� நா�க�
ம��� ��ேடா�. �மா� 1/2 ம����
ேமலாக வ�ைச�� ��ற �ற� ஒ�
�க��� த�சன� ச��� �ைட�த�.
இைறவைன எ�வள� பா��தா�� ����
ஏ�? �ற� ெரா�ப� க�ட�ப�� ம�ற
�க��� த�சன����� ேபாேனா�. 3வ�,

4வ� �க த�சன����� ேபாகேவ
��ய��ைல. ��ட� ெந��� த��ய�.

�� அ����� �ள��� ச��� �ர���
எ�லா�� தைர�� ப��க�ப�ட �ல
வ�வ�கைள வண��வைத� பா������,
எ�ன எனேவ ெத�யாம� வண�����,
காலைபரவைர� ேத����� ��
அ���ள 1,008 ��க�கைள� ேத�ேனா�.
இெத�லா� எ�க���� ெசா�� வ�கா�ட
ேவ��ய வ�கா����, �� மேனாஹ��
எ�க� யா�ட�� வரேவ இ�ைல.
��னா�தா� ெத��த� தைர��
ப��க�ப�டைவ நவ�ரஹ�க� எ���,
��ரா�ேஷஹ� ��வாக வ�தவ�க�
ெச�தா� எ�லா�� உ�ேள ேபா��
த������கலா� எ���. நா�க� 24 ேப�
இ��த��� ஆ���� ெகா�ச� பண�
ேபா�� 2 ��வாக� ேபா��
த������கலா�. ��ட��� இ�ப��,
ம��கண�காக �����க ேவ�டாேம?

எ�க�� ஒ�வ� ேகாப��ட� இ�ேபா
நா�க� ேபா� ��ரா�ேஷஹ� ெச��
த����ேறா� எ�றத�� ேநர� ஆ���ட�
எ��� இ��� 2 ேகா��க� ேபாக
ேவ��� எ���, ைகைல யா��ைர
���� ���� வ��ேபா� ம�ப�
ஒ��ைற த�சன� ெச����ேறா� எ���
�றேவ ஒ�மா�� சமாதான� ஆ�
எ�லா�� கா�� ஏ� உ�கா��ேதா�.
�� நா�க� ேபான� “�டா ��க��”
எ��� ேகா��. இ�த� ேகா��� ஒ�
தடாக��� உ�ேள �வ�/���
ப������றா�. �க� ெப�ய உ�வ�.
ந���ட க�டனான ஈச� ந�ைச உ�ட
அச��� ெம�வாக நட�� ைகைல
வ��ேபா� ச�� ஓ�� எ���� ெகா�ள
இ�ேக ப��தாரா�. ப��தவ�

மஹா���வாக மா� ��டா�
எ��றா�க�. உ�ேள ��ட��� ேபா��
பா��க எ�லாவ�ைற�� ெவ�ேய
ைவ������ ேபாக ேவ���. உ�ேள
ேபா�� பட� எ��க ��யா�. �ல�
ெவ�ேயேய ��� பட� எ��தா�க�.
�வ� �ப����, ��� �ப����
ஏககால��� ேதா��வ�தா� இவ�
த���ற��. அ�ேகேய �ைஜ ெச��
�ரசாத� ெகா���றா�க�. ஒ�ெவா�
இட��ேல�� ந� இ��யா�� உ�ள
மா��� கைதக�. ஆ��க ந���ைகக�.
ெசா�ல� ேபானா� ேநபாள� ஒ� ���
இ��யாதா�. எ�லா வடமா�ல
நகர�கைள� ேபா�தா� இ���ற�.
ேப����, எ����� இ�� ஆ��க�
�ைறயேவ இ���ற�. ேநபாள ெமா�ைய
அவ�க���� ேப��ெகா�டா�� அ�க�

�ழ��வ� இ�� ெமா�தா�. கலாசார�,
ந���ைகக�, கட�� ப�� இவ���
எ�லா� இ��ய� த�ைமேய ����
இ���ற�. எ�த�பா��� பா�னா��,
பஜைன ெச�தா�� கைட���
ராம�ட����, �ைத�ட���� வ��
����றா�க�. ராமாயண��, ராம��,
�ைத�� தா� �த��. அவ�கைள� ��
ெச�யாம� இ��ப��ைல. பரம�வ�
ப��� பாட ஆர���தா� �ட அ��
ராம��, �ைத�� ெவ� அழகாக��,
�வா�னமாக�� வ�� உ�கா���
ெகா��றா�க�. ெபா�வாக� ப�� �ைற�த
ம�க�. நா��� ெபா�ளாதார����
அ��பைடேய ���லாதா�. ஆகேவ
அத�� �ைறய ���ய� �வ� இ���ற�.
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ப�ப� நாத� ேகா�� ம��� �டா ��க��
ேகா����� ேபா�����
����வத���ேளேய ம� 1 ஆ� ��ட�.
கைட�யாக “�வய��நா�” ேகா��. இ�
��த�க�� ேகா��. ��ட�த�ட ஒ� ��த
�ஹார�. ெகா�ச� ஊைர ���� த��
ஒ� ��ய மைல ேம� இ���ற�. ஊேர
ஒேர ஏஏஏஏ�ற�� இற�க�� உ�ள�.
��கலான ெத��க�. அ�� �ராஃ�� ஜா�
ேவ�. ந� ஊ�� எ�றா� ஒேர ெட�ஷ�
ஆ���வா�க�. இ�ேக அைத� ப���

கவைலேய இ�ைல. ஒ� வ�யாக
�வய��நா�” ேகா����� ேபா��
ேச��ேதா�. இ�ேக உ�ள ��த� �ைல �க�
ெப��. அேநகமாக எ�லா ����
பட���� ந��த ��த� ேகா�� இ�வாக
இ����. 4 ப�க�� பா���மா�
வ�வைம�க� ப�ட �க� ெப�ய ��த�
�ைல ���� உ���� இ���ற�. �ல பல
ப�க� ேமேல ஏ�� ேபா�� தா� த�சன�
ெச�ய ேவ���. ச�, ைகலா� மைல��
“ப��ரமா” ெச�ய உத� எ�� எ�லா�ேம
ஏற ��யாம� ஏ�� ேபாேனா�. ப�க�
இ����றன, எ�றா�� �ல இட�க��
ெச���தான அைம�பாக இ��பதா� ஏற�
�ரம� தா� எ�லா���ேம. ஒ� வ�யாக
ேமேல ஏ�� ேபா�� பா��ேதா�. ��த�� 4
�க த�சன�� ெத��� 4 ப�க�� ேபா��
பா��தா� உயேர இ��� கா�மா�� நகர�

�ரா�� ெத��ற�. �க� ெப�ய நகரமாக
இ���ற�. �ேழ “பா�ம�” ந� வைள��
வைள�� ஓ�வ� ஒ� ெவ��� ேகாடாக�
ெத��ற�. உயேர ேகா��� ��ன�
��ன� ச�ன�க�, அ�� �ல ��த�
�ைலக�, ந� ஊ� அ�ம� மா���
�ைலக�, �ற� ெவ�ேய வ�தா�
எ�லா�� ைகயா� உ��� ��� ��தைள
�ர� ேபா�ற அைம�� �வ�ைற� ���.
எ�ன காரண� எ�� ெத�யாமேலேய
நா�க�� அைத ஒ�ெவா�றாக உ���
��� வ�ேதா�. �ைன�த� நட��� எ��
�சா��த�� ெசா�னா�க�. ேகா����
எ�ேரேய ஒ� ��த ����க��
மடாலய��,ப���� இ���ற�. பல
இள� ����க� (இள� எ�றா� 7 �த� 10
வய��� உ�ப�ட) கா�� ெச���� �ட
இ�லாம� மைல ஏ� வ�ப���

ெச��றா�க�. அவ�க���� �ைணயாக
ஒ� 20 வய��� உ�ப�ட ��� காவ�
மா�� �ட வ��றா� ” �வய��நா�” மைல
ஏ��, இற��� பாைத �ரா ���ரா�ச�,
�ப�க�, பவள�, ���, ைக�ைன�
ெபா��க� ���� கைடக�. எ�லா��
கைடகைள� ���� ெகா�ள நா� ம���
வ����� ேபா���ேட�. எ�ைன இ�த
மா�� “ஷா���” அ�வளவாக� கவ��த�
�ைடயா�. �த�� ேபா�� ஊ�� எ�லா�
சாமானாக வா��� ���தா� எ�ேக
ைவ��� ெகா�வ�? அைத எ�ன ெச�வ�?
ச��� உபேயாக� ஆகாத ெபா��க� எ��
எ�வைர அ���ராய�. எ� கணவ�� �ல
ம�, த��, ��ப�க� ஆ�யவ�ைற�
பா������ �ைலைய� ேக�� மய�க�
வ��, வ����� ���� ��டா�. ��
எ�லா�� ேஹா�ட� அைற��� ேபா��

சா��ட� ேபாேனா�.சா�பா� தயா� ஆகாத
�ைல�� எ�லா�� ���� ெகா��
அவசர� ப���ன�. எ�லா����
அ�வள� ப�. இத��� ம� ���
ஆ���ட�. ெச�ைன�� இ��� ெர��
�ல� வ�பவ�க� ஒ� 22 ேப� வ��
ேச��தா�க�. �� எ�லா�� அ�� இர��
சா�பா����� �� ��� ேப� ம�நா�
�ரயாண����� தயா� ஆகேவ��ய�
ப�� �வா��க ஒ� ���� ஏ�பா�
ெச�ய� ப�ட�. அ�வள�� எ�லா��
அவரவ� அைற��� ேபாேனா�.
மாைல நா�க� க�� ேசைவ ைமய�
ேபா� ஒ� ெம�� ெகா��ேதா�
�.எ�ஸு��. அைதேய ைபய�, ெப�
இர�� ேப���� அ���ேனா�. அத�ேக

20� வா�� ெகா�டா� அ�த ேசைவ

ைமய� நட��� ைபய�. எ�ேனாட ெம��
அ�க��ைட� ெச� ெச�� �டலா� எ�ற
எ� ஆைச�� ம� ���த�. எ� கணவ�
��ட� த�ட எ�ைன இ���� ெகா��
வ����டா�. ச�, �யாவ� சா��டலா�
எ�� அ����த ஒ� ேலா�க� ��கைட
எ�� ெசா�ல�ப�ட இட�����
ேபாேனா�.� தயா���� ெகா��தா�
அ�த� ெப�ம�. ெரா�ப� �ைற�த
அளேவ உ�ள அ�த� ேத�����
ப�ைன�� �பா� ஆன�. இ��யா��
ேம� பாச� அ�கமாக� ெபா�� வ�ய
ஆர���த�. இ��ேக இ�ப�யா இ���
இ��� பா� எ�ற� எ�க� ��. அ� ைக
ெகா��� ���த� எ�க� யா� கா���
�ழ��ைல. ேஹா�ட� அைற���
ேபாேனா�. ச�� ேநர��� இர�� சா�பா�
ம��� ������� அைழ�� வ�த�.

எ�க� “அ�ன��ணா �ராவ��”
மேனாஹ� எ�க��� ேநபாள���
இ����, “எேகா �ராவ�”�� ���ய
நப�கைள அ��க� ெச�� ைவ�தா�.
சா�பா� ���� ���� ஆர�ப� ஆன�.
உடேனேய எ�க� ���� இ��தவ�க��
�ைறக�� ஆர���தன. கட��
வண�க�ேதா� ஆர���க�ப�ட ������
�த�� எ�க���� ேபச வா����
ெகா��க�, �ற� ��க� ெசா�வைத�
ெசா���க� எ�� எ�க� ���ன�
ெசா�ல �ராவ��கார�க� �த��
�ைக�தா�� �� ச� எ�றா�க�. அ��
காைல� கா�� ெகா��க��ைல எ�ப��
இ��� ஆர���� ப�ப�நாத� ேகா���
த�சன���� ஏ�பா� ெச�� தர��ைல
எ�ப� வைர எ�லா�� அவரவ� மன���
உ�ள �ைறகைள� ெசா�ல அவ�க�

ேக��� ெகா�� ���� வ��ேபா�
ம�ப� த�சன� ெச�� ைவ��ேறா� என�
ெசா�� சமாதான� ெச�தா�க�. �ல���
ம��� ���ய��வ�
ெகா��க�ப�வதாக�� �ல�� �ைற.
ஆகேவ அ�மா��� �ைற
ெசா�னவ�க��� ���ய��வ�
ெகா��க� ப�� எ��� ெசா�ல� ப�ட�.
ஓரள� சமாதான� ஆ� ���� ஆர�ப�
ஆன�.
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நா�க இர�� ேப�� �ழ�ைதக�,
மா�யா�ட� ேபா��ேபாேதா அ�ல�
இ�ேபா நா�க இர�� ேப�� த�யாக�
ேபா��ேபாேதா எ�த ஒ� �ராவ��
���ட�� ேச��� ேபான� இ�ைல.
ேபான� எ�லா� இ��யா����
எ�பதா��, ெமா�� �ர�ைன இ�ைல
எ�பதா�� நா�களாகேவ ேபா����
வ�����ேறா�. ஆகேவ இ�மா���
���ட� ேபாவ� இ� தா� �த��ைற
எ�பதா� இ�மா�� ���� எ�ப�

எ�க���� ���. ஆனா� ைகைல
யா��ைர ேபா�றவ�க� �ல
��ென�ச��ைக நடவ��ைக எ����
ெகா�ள ேவ��� எ�பதா��, ஒ�ேவைள
அவ�களா� ��யா� எ�� ேதா��னா�
உடேனேய �ல�� ெகா�ள வச�யாக��
இ�த ஏ�பா� ெச�ய� ப�����ற�.
ேநபாள��� வ�யாக� ேபா�றவ�க���
ம���வ� ப�ேசாதைன �ைடயா�. ஆனா�
அவ�க� ���ேலேய “�ெர� ��” ப���
எ���� ெகா�� வ�வ� ந�ல� எ���,
ேயாகா, �யான�, நைட� ப��� �த�யன
ேம�ெகா�ள ேவ��� எ���
அ����த� ப��ற�. இ�ேல என��
எ�ேனாட ம���வ� இ�வைர எ��த
எ�லா ெட��க�ேல�� “�ெர� ��”
ம��� ேவ�டா� எ�� �������
ெசா�� இ���றா�. நா� ைகைல யா��ைர

ேபான��, வ�த�� இ��� அவ����
ெத�யா�. ம���வ� ப�ேசாதைன ந�
���ப டா�ட�ட� ேம�ெகா�� வர�
ெசா��றா�க�. யா�ேம அ�ப��
ெச�ய��ைல, நா�க� இர�� ேப��
உ�பட. �ல� ம��� ���ேலேய �ெர�
�� ப��� ேம�ெகா����தா�க�.
நா�க� இ�வ�� ேயாகா,நைட� ப���
�த�யன ேம�ெகா����தா�� அ�
ம��� ேபாதா�. ேம�� ச��கைர
ேநாயா�க�, இ�தய ேநாயா�க� த�க�
த�க� ெபா���ேலேய வ�மா�
�ற�ப�டன�. எ�க�ட� வ�த டா�ட�
��ம� ந�மதா அவ�க� ஒ� இ�தய
ேநாயா�. �ற�த அ�ைவ� ���ைச
ெச�ய�ப�டவ�. ேம�� இர�� ேப�
கணவ�, மைன� இ�வ�� ச��கைர
ேநாயா� பா��க�ப�� �ன�� இ����

ஊ� ேபா��� ெகா��ேறா� எ��
ெசா�னா�க�. �ல ேப� ந�ல
ஆேரா��ய��ட� இ��தா�� ெபா�வாக
ஒ�ெவா�வ��� ஒ�ெவா� �ர�ைன
உட� நல��� இ��� வ�த�. ெர���
வ�தவ�க�� ஒ�வ� �ேழ ���� காய�
ப����த�.
இ�மா��யான ஒ� ��வாக� தா�
நா�க� இ��ேதா�. எ�க�ட� ைகைல
வைர வர� ேபா�ற “எேகா �ர�”
��ப��க� அ��க� ெச�ய� ப�டன�.
�� பயண� ப�� �ள�க� ப�ட�.
ம�நா� ெச�வா� அ�� காைல நா�க�
எ�லா�� �ள�� ேஹா�ட�� இ���
இர�� ப�க�� �ன எ�ைல வைர�
�ரயாண� ெச�ய ேவ���. அ� ஒ� 150
�ேலா ��ட���� �ைறயா�. ��

அ����� ந��� பால� வ�யாக�
கா�நைடயாக ேநபாள, �ன எ�ைலைய�
கட�கேவ���. �� அ����� ����

4, 4 ேபராக� ���� ஒ� வ���� 4 ேப�
எ�� ஒ� ெடாேயா�டா கா�� பயண�
ெச�ய ேவ���. �த�� �ெப��� உ�ள
�யால� எ��� ஊைர அைடய ேவ���.
அ�ேவ ��� உயர� உ�ள ஊ�. ம�நா�
ேபாகேவ��ய� இ��� உயர�. கால
�ைல மா��. ��� அ�கமா��. ஆ��ஜ�
�ைறவாக இ����. �ல��� ஒ���
ெகா���. �ல��� ஒ��� ெகா�ளா�.
மய�க�, வா�� ேபா�றைவ வரலா�.
அ�ல� �வா��க ��யாம�
ேபாகலா�.�டேவ எ��� வ�� ஆ��ஜ�
���ட� �ல� ஆ��ஜ� ெகா����
ச�யாக ��ைல எ�றா�, gammao bag”-�
ப��க ைவ�பா�க�. High altitude-� இ���

சாதாரண �ைல��� ெகா�� வ��.ஆனா�
அ�த நப� ���ப மைல ஏற ��யா�. ஒ�
�ைற �ேழ வ�� ���ைச எ����
ெகா�டவ� �� �ேழதா� இற�க
ேவ���. �டேவ சைமய� கார�க�,
பா��ர� ேத��பவ�க�, ம��� சா�பா�
ப�மா�பவ�க�, ேபா�றவ�� அவ�கைள
ேம�பா�ைவ பா��க ஒ� ஆ��,
எ�க��� ேவ��யைத� கவ��க ஒ�
ந�பகமான ஆ�� ேநபா�, �ன எ�ைல��
மா��ேபா� அ�ேக இ���� immigration

office ம��� ேமேல ேபாக� ேபாக�
�னெமா�, �ெப� ெமா� ெத�����க
ேவ��� எ�பதா� ஒ� co-ordinator ம���
அ�ன��ணா �ராவ��� ைகைல
மேனாஹ� ேபா�றவ�க�� வ�வா�க�.
எ�க��� ஒ� �வ���ைப��, ெதா��
ஒ��� �ராவ�� கார�களா�

அ��க�ப��. இர��� அவ�க�
அ�ப���. அ�த�ைப�� இரேவ ைகைல
யா��ைர�� ேவ��ய ��ம�க�
எ��� ைவ��� ெகா�ள அ����த�
ப�ேடா�. அவரவ� ைக�� ேம�� ஒ�
��ய ைப�� அவரவ���� ேதைவயான
ம���க�, மா��ைரக�, வ��� சா��ட
ஏதாவ� ��ப�ட�க� ஊ�� இ��ேத
ெகா�� வர� ெசா�� ���றா�க�.
அைவ ம��� ஒ� ��� ஃ�ளா����
ெவ���(இ� காைல உண�� ேபா�
எ�லா���� ெகா��க�ப��. ����
இர� த�வா�க�). அ� த�ர எல��ரா�
ப�ட�, ��ேகா� ப�ட�, வ�� ச���ைல
எ�றா� உதவ மா��ைரக� ேபா�றைவ
ைவ��� ெகா�ள ேவ���. அ� ந�
ைக�ேல நா� ேபா�� வ���� ைவ���
ெகா�ள ேவ���. இைத� த�ர �ராவ��

கார�களா� ������ ேபா���
ெகா��� ெஜ��� வாடைக�� அ��க�
ப��ற�. ேபா�ற இட��� ப��ைக
இ�ைல எ�றா� எ�ன ெச�வ�? அத��
ஒ� “����� பா�” இ���வாடைக���
தா� தர�ப��. இைவ ெதாைல�தா� க�ட
ேவ��ய பண� �3,000/-. வாடைக
ெஜ����� �500-�, ���� ைப�� �,
250-� வா���றா�க�. ந�லேவைளயாக
எ�க�ட� ெசா�தமாக ெஜ��� இ��ததா�
அ� வா��� ெகா�ள ��ைல. �����
பா� இ�லாம� ��யா�. ஒ�ேவைள த�க
“ம� ஹ��” �ைட�காம� �டார��� த�க
ேந��தா� எ�ன ெச�வ�? ஆகேவ அைத
வா��� ெகா�ேடா�. பண� ேமேல ���
இ��ததா� ����� பா�ைக�
ெகா����ப���, ேமேல ேபா� எ���
வ�� யாராவ� ஒ��த� ெகா��

த��ேறா� எ�� ேக�டத��� க���பாக
ம��க�ப��� ைக�� ெகா��தைத வா��
ைவ�� ��டா�க�. ெரா�பேவ க�டமாக
இ��த�. இவ�கைள ந�� நா� ��ட�த�ட
55,000 � ெகா����ேளா� ஒ� 250/-���
ந�ப��ைல. அ�த ேஹா�டைல ���
நா�க� ��ெரன எ�ேக ேபா���ேவா�.
ஒ��தமான கல�க��டேனேய ேபா��
பண�ைத எ��� வ�� ெகா��� ���
வா��� ெகா�ேடா�. நா� எ���
ைவ��� ெகா�ட ெபா��க� த�ர ேம��
இ���� ��ம�க�, ம�ற சாமா�கைள
நா� ஏ�ெகனேவ ெகா�� வ�த ைப��
ேபா�� ைவ����டா� ேஹா�ட�கார�க�
ஒ� அைடயாள� ���� ெகா�������
பா�கா�பாக ைவ��றா�க�. லா�க��
இ��பதா� ேதைவ�ப�ட பண� எ����
ெகா�� ��ச� பண�, ம��� �ைல

உய��த நைகக� ேபா��� ெகா��
ேபா����தா� அவ�ைற��
ேஹா�ட�ேலேய லா�க�� ைவ�கலா�.
இர�� சா� ேபா�டா� ம��ேம �ற�க
���த அத� ஒ� சா�ைய நா� ப��ரமாக
ைவ��� ெகா�ள ேவ���. எ�லா�
ேக��� ெகா�� ���� ����
சாமா�கைள� பா� ெச�� அைற��
ெவ��� ைவ�க� ெசா�னா�க�. ைகைல
யா��ைர�� ேவ��ய ைப(�ராவ��
கார�க� ெகா��த �வ�� ைப) அைற��
ெவ�ேய ைவ�ேதா�. இ�த� ைபக� ஒ�
�ர��� ெமா�தமாக ஏ�ற�ப�� எ�க�
�டேவ அ�த �ர� வ��. ம�ெறா� �ர���
சைமய� சாமா�க�, கா� அ����க�,
���ட�க�, பழ�க�, கா�க�க�,
ஊ�கா� வைகக�, பா�
பத�ப��த�ப�ட� �த�யன வ��ற�.

ஒ�ெவா� நா�� சாய�கால� நா�க�
த��� ேக�� வ�த�� ைபக� எ�க����
ெகா��க� ப��. எ�லா� ����
அ��ர� ப����ேபா� இர� ��ட� த�ட
ஒ� ம� ஆ���ட�. இ��� ச��
ேநர��� எ��� ��வா�க�.
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ைகைல யா��ைர��ேபா� உட� எ����
ெச�ல ேவ��ய ெபா��க�� ப��ய�
�ேழ ெகா������ேற�. பயண� ���
�ைலக�� அைம��. ஆகேவ அத���
த��தவா� சா�பா�, உட� ப��� ம���
இ�லாம� ெகா�� ேபா�� ெபா��க��
இ��க ேவ���.பயண��� ���
�ைலக� ��வ�மா�:
�த� �ைல: நம� இ���டமான ஊ��
இ��� கா�மா�� வைர ெச��த�.

2-� �ைல: கா�மா���� இ��� ைகைல

மைல அ�வார� ஆன தா��ச� (ேப�
ேக��) வைர ெச��த�.
3. ைகைல மைலைய� ���
வ��(�ரத��ண�) “ப��ரமா” ெச��த�.
��னா� ���� வ��ேபா� ெகா��
ேபா�� ெபா��கேள உபேயாக�
ஆ���� எ�பதா� அைத� ேச��க
ேவ�டா�.
பயண��� ேபா� ேதைவ�ப��
ெபா��க�� �பர�:

1. ��ேக�: ெச�ைன அ�ல� நா�
இ���� இட��� இ��� கா�மா��
வைர ெச��� நா�க����, �� ����
கா�மா�� வ�த�� உபேயா��க��
ேதைவயான உைடக� இ�� இட� ெப��.
���ைகைல யா��ைர ேபா�� சமய�
இ�த� ெப��ைய� ��� ேஹா�ட��
ெகா�����டா� அவ�க� பா�கா��

அைற�� இ����. ���� வ�த��
அைடயாள� ��ைட� கா��� ெப���
ெகா�ளலா�. இ��ட� ெகா�� ேபா��
அ�க� பண�, ம��� �ைல உய��த
நைகக� ேபா�றவ�ைற ேஹா�ட��
இ���� லா�க�� ைவ��� ெகா�ளலா�.
இத��� க�டண� இ�ைல.

2. �த� ைப:(�ைஜ� ெபா��க�)
1.இ�� மானசேராவ� ���த� எ��க இர��
5 ��ட� ேக�, 500-��� பா���-1(ெகள�
��ட�) ���த� எ��க.மானசேராவ��
மண� எ��க ஒ� ைப, எ�.��-1.
2.மானசேராவ�� ���த�க� ேசக��க ஒ�
���ைப-1
3. உல� பழ வைகக�. மானசேராவ���,
ைகைல��� ைநேவ��ய�
ெச�ய(������ ெகா�� வ��
��ேயா���� அள���)

4. ந�� காய ைவ�த ��வ� இைலக� ஒ�
பா��� ைப��, க�� க��ர�, ஊ�ப��,
ெந����, ம��� ம� அக� அ�ல�
ெவ�கல �ள��க�, ம��� ந�மண�
உ�ள �ைஜ� ெபா��க�.
3. இர�டா� ைப(யா��ைர���
ேதைவயான ��க� ைவ�க)
ெப�க�, ஆ�க� எ�லா���ேம
உ�ளாைடக� �ைறயேவ ேவ���. ஒ�
டஜ� �ட ைவ��� ெகா�ளலா�. அைத�
த�ர

1.ெத�ம� ேவ� 1 ெச� ேபாதா�. 2ெச�
ைவ��� ெகா�ள��.
2.ஆ�க��� ஹாஃ� �ெவ�ட�,
ெப�க��� உ�ல� �ள��(ெட����
�ைட���)
�� �ெவ�ட�,

உ�ல� �ள��,
ெத�ம� �ள��,
உ�ல� ெதா��, மஃ�ள�, ைநலா� ம���
உ�ல� சா��, ெர�� ேகா�,
�ளா��� ெச���,
ஆ�ஷ� �ெர��� ஷூ
கா�மா���� இ��� மானசேராவ� வைர
அ�ய �ெர� ெச� (இ�� ��ய வைர
ஆ�க� ��� ேப����, ெப�க�
�ரா� �� அ�ல� ச�வா�, ���தா��
அ�வ�தா� ந�ல�.
���� வ��ேபா� அ�ய��
ேதைவயான உைடக� ம��� டவ�,
ைக���ைட ேபா�றைவக�.
��ய ெவ�ப��� இ��� த���க Hat, Mask,
Trek Bag ேபா�றைவ �ராவ��கார�களா�
அ��க� ப��. �ராவ��கார�க�
ெகா���� இ�த� �வ��� ைப�� தா�

ந� ��கைள ைவ��� ெகா��
அவ�க�ட� ெகா��� ��டா�
ந��டேனேய வ�� ெகா������
�ர��� வ��.
�ளா��� ப�ெக� ஒ� 2 அ�ல� 3 ��ட�
����� அள�, ஒ� ம�.(மானசேராவ��
���க ���தா� ���க��, ம���
�ராவ��கார�க� அ���� ெவ���
வா��� ெகா�ள�� பய�ப��.)
இைத� த�ர ேதா� ைப அ�ல� backpack
எ�� ெசா�ல�ப�� ஒ� ைப��
���க�ட ெபா��கைள ைவ��� ெகா��
நா� கா�� ேபா�றேபா�� ச�, ைகைல
ப��ரமா ேபா�� ச� �டேவ ெகா�� வர
ேவ���. அ�த� ைப��
��ய� ேசா�, �ைவ��� ேசா�
�� �ர�, �� ேப��
��யா அ�ல� பா��� ேகா�� ���,

ம��� ச� ���
வா���, ���, க�ணா�(�க� பா��க)
க�த��ேகா�(��ன�) ஒ� டா��
தைல��� ேதைவயான ���
டா�ெல� ��ஸூ ேப�ப� ேரா�
ப��னா� ஏ�ப�� க�பா�ைவ�
�ைறைவ�� ப��� ��ய ஒ�
ப��ேபா� ஏ�ப�� ��தைல� த���க��
க���� க�ணா�(இ� ���ய�)
காமரா, அ�ர� ைட�, ேபனா
அவரவ���� ேதைவயான ம���,
மா��ைரக�
��� ஃ�ளா�� ெப�ய�(2 ேபரானா�)
ேதைவ�ப�டா� ��� ஃ�ளா��.
இைத� த�ர� ப��ரமா����
ெச���ேபா� ���க�ட ெபா��க�
அட��ய 3 பா�ெக��க� ேதைவ. இைவ
நா� சா��ட ம���. ஆகேவ

ைக������ ேதா� ைப��
ேபாடேவ���.
����,�ரா�ைச, ேப��ைச, ேதைவயானா�
பாதா�,��தா, எல��ரா�,
���ேகா�,��� சா�ேல�,��க�, கடைல,
வா�� வ�தா� ேபா��� ெகா�ள
ஆ�ப�ேகாடா பழ�,நார�த�கா� ஊ�கா�
அ�ல� உ�� எ���ச�கா�
ஊ�கா�,ஆர�� ��டா�க�.
எ�லாவ�ைற�� ெச�ைன�� இ��ேத
எ���� ேபானதா� எ�லாவ�ைற�� பா�
ெச�� ���� ப��ேதா�. காைல 4
ம��ேக ேஹா�ட� �ச�ஷ�� இ���
“waking call” வ�த�. இ� ���ைகைல
யா��ைர�� �த� நா� �வ�க�.
��ைளயாைர ேவ��� ெகா��
தயாராேனா�..�ேழ சா���� இட����
வர� ெசா�னா�க�. அ�� கா�, �

ேஹா�ட�கார�கேள ெகா��தா�க�.
இர�� ப�க� வ�தன. அவரவ� ப���
ஏ�� ெகா�ேடா�. எ�லா�� “ஓ�
நம��வாயா” ெசா�ல அ�ேக
இ��தவ�க�� வயதானவ� ஒ��த�
க��ர� ஏ��� ���� ெகா�ட எ�லா��
கட�ைள� �ரா��தைன ெச�� ெகா�ேட
�ரயாண�ைத� �வ��ேனா�.
�.�; ேமேல �����ட ெபா��க��
எ��ைடய அ�பவ��� ப� யா�� ��
�ர�, ேப�� ெகா�� ேபாக ேவ�டா�.
ம�� வா� ைவ��� ெகா���க�. அ�த�
���ேல அவ�க� ெகா���� ஒ� க�
ெவ���� ப� எ�லா� ேத��க ��யா�.
ப� த�� அ����.. ஊ���� தகவ�
ெகா��க�� ��யா�. ெரா�ப� க�ட�.
ேம�� ேசா�(��ய��ேகா, ேதா��கேவா)
ேதைவ இ�ைல. மானசேராவ�� ���க

���தாேல ெப�ய �ஷய�. எ�ேக
�ைவ�க? அ�வள�தா� உ�க ைக உ�க
��ேட இ�ைல. ���� ேசா� உட���
ம��� எ���� ேபா�க�. �ன�� �க�,
ைக, கா� க�வ உபேயாக� ப��. இ�
மா�� ேதைவ� ப�ட சமய�க��
எ��ைடய அ���ராய�ைத�� ேச����
ெசா��ேற�.
ெப�க��� சா�� வா���ேபா�
ெட���� வா��வ� ந�ல�. அ�ேக கா�
க�ைட �ர� ம��� த�யாக மா���ப��
�ைட���. ெச���� ேபா���
ெகா���ேபா� வச�யாக இ����.
ெபா�வா� வட மா�ல�க�ேலேய
ெப�க� சா�� எ�றா� இ�ப��தா�
த�வா�க�.

ஓ� நம��வாயா-9

5-9-06 ெச�வா���ழைம காைல�� நா�க�
எ�லா�� இ� ��வாக� ���� இர��
ப��� ஏ�� ெகா�� ைகைல
யா��ைர�� �த� நா� பயண�ைத�
�வ��ேனா�. கா�மா����
மைல�ப��க�� �ரயாண� ெதாட��த�.
உய��த மைல� �கர�க�,. �ேழ , �ேழ,
�ேழ, இ��ராவ� ந� ேவகமாக� பா���
ஓ�� ெகா����த�. ெவ� �ர���� இ�
வ��ற�. கா�மா�� நக�� இ��� �ல
�ேலா ��ட� �ர� வைர பாைத ந�றாக

இ���ற�. இ��தா�� அ�ப� ஒ���
பாைத அகல� இ�ைல. இ�தைன ெப�ய
ப� வைள�க�� �����ேபா� ச���
பயமாக� தா� இ���ற�. எ�றா��
ேபா��ேபா� ேபா�ற ச�ேதாஷ����,
ஆைச���, எ��பா����� யா����
ஒ��� ெத�ய��ைல. எ�லா��
உ�சாகமாக��, ச�ேதாஷமாக��
பயண�ைத� ெதாட��ேதா�. ச��� ���
��� ெகா�ேட வ�த�. மைல� ப��க��
ப�ைம ெத��த�. ந� ந�ேவ உ���
ஊ��ய ெவ�� ேபால அ��க�, �க �க
உயர��� இ��� �ேழஏஏஏஏ ����
ெகா����தன. ஒ�றா, இர�டா? 10
அ��� ஒ�� இ���� என �ைன��ேற�.
அ�தைன உயர��� இ��� அ�� ���
ேவக��� பாைத ச��� �ல� ச��
ஏ�ப����த�� ெத�ய வ�த�. மைல�

ச��க�� பல இட�க�� ெந�ப���
க����� ெத��த�. ஆனா� அ�க�
ெத��த� ேசாள� தா�. ேசாள ம�க� காய
ைவ�க� ப����தன. ெரா�பேவ உயரமான
ப��. ��கலான பாைத. ஒ� வ�� எ�ேர
வ�தா� அ� கட��� வைரேயா, ந� வ��
கட��� வைரேயா மன� �� �� எ��
அ���� ெகா�வைத� த���க
��ய��ைல. ஒ� ம��ைழ நக��தா��
அேதாக�தா�. �ைரவ� �க� சாம���யமாக
வ�� ஓ��னா�.
ச�� �ர� ேபான�� �மா� 8-30 ம�
அள�� ஒ� ப�ள�தா�� ஊ� வ�த��
காைல உண� ஏ�ெகனேவ தயா� ெச��
ெப���� அைட�க� ப�ட� ெகா��க�
ப�ட�. ஒ� ��கைட�� உ�கா��� காைல
உணைவ� சா���� ��� அ�ேகேய

��� ���ேதா�. வ�� வ��� ெத�ப�ட
“அ�ன��ணா மைல� ெதாட�� ப��க�”
ப����, எவெர���� ம�ப�க� �கர�
ெத��த� ப���� எ�லா�� ேப��
ெகா�ேடா�. வ� எ�லா� ரா�வ
ேசாதைன. உ�நா��� இ��� �ைலைம
�ராகாத காரண�தா� ேநபாள� எ��ேம
இ�த ேசாதைன நட��ற�. நா�க� அர�
அ�ம� ெப����பதா� அ�க� ேசாதைன
இ�ைல. கா�மா���� இ��� �மா� 150
�ேலா ��ட� �ர� பய���� ��
ேநபாள எ�ைலயான ேகாட�-ெதா�டபா�
எ�ற �ராம�ைத அைட�ேதா�. அ�ேக
இ�த ப� ��� ���. அ�����
�னா���� அதாவ� �ெப� ப�ள�தா���
�ைழய நட�ேத கட�க ேவ���.. இ�
�மா� 2 அ�ல� 3 �ேலா ��ட��� ேம�
இ����. அேத ேபா� �ன எ�ைல��

இ���� ேநபாள����� �ைழய நட�ேத
வ��றா�க�. இ�த இட��� எ�லா��
இற��� ெகா�� ைக�� ெகா�� வ��
சாமா�கைள� த�ர ம�றைவ இ��தா�
�ராவ��கார�ட� ஒ�பைட�க ேவ���.
எ�லா�� ஏ�ெகனேவ அத���
த��தா�ேபா� பா� ெச�� வ����ததா�
ைக�ைபைய� ���� ெகா�� நட�ேதா�.
அ����� “ேஹா�ட� லாசா” எ�ற
இட����� ேபா� ம�ய உணைவ �����
ெகா�� அ�ேக இ��� எ�லா��
ேநபாள,�ன எ�ைல�� இ���� “ந���
பால�” (friendship bridge) ேபாக ேவ���.
“லாசா” ேஹா�ட�� சா�பா� எ�ற
ெபய�� இர�� க��ய ெரா��, ஒ�
��� சாத�, அேத மா�� ஒ� ��� தா�,
ச�� எ�ற ெபய�� இர��
உ�ைள��ழ��� ��ட�க�

ெகா��தா�க�. �ல��� அ� ேபாதேவ
இ�ைல. ெரா�ப� ேக�ட��� அ��ற�
த�� எ�ற ெபய�� ஒ� �ரவ� வ�த�.
சா���� ��� ந��� பால�ைத ேநா��
நட�ேதா�. ெவ�� ��ெட��த�. ஒேர
�ய���� ெகா��ய�. ந��� பால� வைர
ஏராளமான ��க�, கைட� ெத��க�, �ைம
���பவ�க� �ைமகைள� ���� ெகா��
ேநபாள��� இ��� �ன எ�ைல���
அவரவ� அ�ம�� ��ைட� கா�� ���
�ைழ�� ெகா����தா�க�. �ைம
���பவ�க�� �� ைபய�க�, ெப�க�,
ம��� ெப�க� தா� அ�க�
காண�ப�டன�. எ�க� �ர��� இ���
நா�க� உபேயா���� ெபா��க�
அட��ய �வ��� ைபக�, ம���
சா�பா��� ெபா��க�, கா�
���ட�க�,அ���க� �த�யன �ைம

���பவ�களா� ஏ�ற�ப�� �ன
எ�ைல��� �ைழ�� ெகா����தன.
நா�க� ந��� பால�ைத அட�ேதா�.
ேநபாள அர�� பா�ேபா�� அ�வலக���
ெச�ய ேவ��ய ஏ�பா�கைள �ராவ��
கார�கேள ெச�� ெவ�ேய ேபா��
அ�ம� வா�� ��டதா� நா�க�
இ�ேம� �ன அர�� அ�வலக��ேல
தா� த�� த�யாக ஒ�ெவா�வராக
அ�ம� ெபற ேவ���.
இ�த ந��� பால� “1985-� ”
க�ட�ப�����ற�. ந���பால���
இ�ப�க�� இமயமைல� ெதாட��
ர��யமான கா��க�. மைல ேம�
உயர��� �ல ��க�,அ�� பய��லாம�
ஏ� �ைளயா�� �ழ�ைதக�. பால�����
�ேழ ஆ��ப��� ஓ�� ந�.

“ேபாேட����” எ�� ெசா��றா�க�. �க
ேவக�, ச�த�� �ட. அைத� பட�
���கலா� எ�� எ�க�� �ல� �யல�
�ன அரசா�க� காவலா�யா� எ�ச��க�
ப�ேடா�. பட� எ��க� �டாதா�.
��ண�ப� ப�வ� ���� ெச�� ைக��
ைவ����ேதா�.எ�க���
�ராவ��காரரா� ந�ப�க� அ��க�
ப����தன. அத�ப� எ� ந�ப� 12, எ�
கணவ� ந�ப� 13. எ�லா�� ந�ப� ப�
வ�ைச�� ��� ெகா�ேடா�. �ன அர��
அ�வல��� எ�கைள�ப�� எ����
ெசா�� எ�க��� உதவ ேவ��ய
உத�யாள� வ�த�� தா� நா�க�
ேபாக����.அ� வைர கா����ேதா�.
அவ� வ�� எ�க� �� �சாைவ� கா���
��ேட ��� ெகா����க ஒ�ெவா�
நபராக� ேபா� அ�ம� ெப��� �ன

ஆ��ர���� இ���� �ெப���
�ைழ�ேதா�.
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நா�க� �த�� �ைழ�த �ராம��� ெபய�
“ஜா�-�” எ�பதா��.. வ� எ�லா�
�ைறய� கைடக�. எ�லா இட�க���
������ பா�கா�பான ஆைடக��,
ெவ�ெவ� ��க�, ப��ைக �����க�
�த�யன இ��தன. ந� த��நா���
அ��� ெச�ைன�� ச��� உபேயாக�
படா�. ஆகேவ நா�க� ேமேல நட�ேதா�.
ேம�� இ���� பணெம�லா� ெசல�
ெச�� ��டா� ேமேல ேபா�� ��ைர��,
�ட வ�� ெஹ��ப��� எ�� பண�

ேதைவ� ப��. ��ெரன உட� �ைல
ச���லா� ேபானா�� பண� ேதைவ�
ப��. அ�க�ப�யான �ன� பண�
�ராவ��கார�க�ட� இ��த� எ�றா��
ெகா�ச� எ�ச��ைகயாக இ��ப� ந�ல�
அ�லவா? �ன ேநர����� ந�
ேநர����� 2-1/2 ம� ேநர�
���யாச�.அதாவ� ந� நா��� பக� 12-00
ம� எ�றா� �னா�� 2-30PM ஆ��.
அத�ேக�ப� ைக�க�கார�கைள எ�லா��
மா��� ெகா�டா�க�. எ�லா����
ேதைவயான �ன� பண� அ��ர� நா�க�
த�க� ேபா�� “�யால�” எ�ற ஊ�� தர�
ப�� எ�� �ற�ப�ட�. ச��� �ர�
நட�த�� “எேகா �ர�” ெகா� ஏ�ற�ப�ட
வ��க� க����� ெத��தன. ��ட�
த�ட 10, 12 வ��க�. எ�லா�

“ெடாேயா�ேடா” கா� வைகக�.”Land Cruiser”
வ��க�. ஒ� கா�� �ைரவைர� த����

4 ேப� �ரயாண� ெச�யலா�. வல� ப�க
�ைர�. �ைரவ�� அ��� ஒ��த�.
��னா� 3 ேப�. அத��� ��னா� உ�ள
இட�ைத சாமா�க� ைவ��� இடமாக
ைவ����தா�க�. எ�த� கா�� ஏற
ேவ��� என� ெத�ய��ைல. நா�களாக
ஒ� கா�� ஏ�� ெகா�ேடா�. �ைரவ�
உடேன பா������ வ�� ��னா�
�ற�� சாமா�க� ைவ�க உத�னா�.
எ�லா� ைசைக��தா�. அவ� ெசா�வ�
நம��� ��யா�. நா� ேக�ப� அவ����
��யா�. ேபாக ேவ��ய ஊ�� ேபைர�
ெசா��� ைகயா� எ�தைன ம� ேநர�
ஆ�� என� ேக�ேடா�. 4 ைக�ர�கைள
����� கா��னா�. அத��� ப�க���
இ��� வ�த ��யவ� �� ச�கர� எ�க�

வ���� ேவ� யா�� இ�ைல எ�றா�
ஏ�� ெகா�ளலாமா? என�ேக�கேவ
நா�க� வரேவ�ேறா�. இ��� ஒ��த�
இ���றாேர என �ைன�த ேபா� ஒ�
ஃ�ெர��கார� வ�தா�. எ�க� ����
இவைர� த�ர 3 ர�ய�க�, ஒ�
ஜ�மா�ய� ெப�, இ��லா��� �ற��
வள��த இர�� �ஜரா�ைத� ேச��த
இ��ய�க�, ெச�ைன�� இ���
மேனாஹரன� த���� நா�க� 2 ேப�,
டா�ட� ந�மதா, அவ� கணவ�,
ம��பா�க��� இ���, ைமலா��ைர�
ேச��த ல�தா எ�ற ெப�ம� இ��தன�.
ம�றவ�க� �ைறேய ம�ைர, ����, நா��,
ப�க��, ைஹதராபா�, �னா, பா�ேப,
�ஜரா��� உ�ள �� ஆ�ய இட�கைள�
ேச��த த�ழ�க�. ேகரளா�� இ���
ஒ�வ��, பா���ேச��� இ���

ஒ�வ��
வ����தன�.பா���ேச��காரைர �த�
ம��� ��ர�கசா� அவ�க� த� ெசல��
அ��� ைவ���ளா�. இவ� த�
ெபா���� ஒ� �வாலய� எ����
ைகலாச நாத� ேகா�� எ�ற ெபய��
பராம��� வ��றா�. அத�� ��ர�கசா�
அவ�க�� உத�யேதா� அ�லாம�
�ர��யாக�� இ��� உத� இ���றா�.
எ�லா�� கா�� ஏ�� ெகா�டா�க� எ��
ெத��த��, சாமா�க� ஏ��ய இர��
�ர��க� உ�பட ெமா�த� 14 வ��க�
த� ��ட ெந�� பயண�ைத
ேம�ெகா�டன.
ைகைல யா��ைர�� �த� நா� பயண�
�வ��ய�. இ��� 4 நா� ேபாக
ேவ���. எ�லா� மைலக�� ேமேலேய.

எ�லா�� கட�ைள ேவ��� ெகா��
�ற�ப�ேடா�. �க� ���ய ெத��க�. ஒ�
வ�� வ�தா� ேமேல ேபாக இடேம
இ�ைல. அ�� �க� சாம���யமாக
�ைரவ�க� ஓ���றா�க�.
மைல�பாைததா�. ச��� பயமாக� தா�
இ���ற�. ��ட� த�ட 2,300 ��ட�
உயர��� பயண� ெச��
ெகா����ேதா�. �ர���� ��ட����
அ��க� ெத��தன எ�றா��
ேநபாள��� �� அ�ேக பா��த மா��
இ�ைல. ச��� �ர� வைர ப�ைம,
மைலக��� ���� �ற�க���. ேபாக�
ேபாக� �ைற�� ெகா�ேட வ��ற�. �ேழ
����� ெகா�� ஓ�� ஆ� �டேவ
வ��ற�. ெகா�ச� த��னா�� அ�வள�
தா�. இ�ேல எ�ேர �ைறய லா�க�,
�ர��க� வ���றன. அவ���� �ட

இடேம இ�ைல எ�றா�� வ��க�
ந�ைம� கட�� ேபான�� ஒ� ��ம�.
ச��� �ர� வைர ஊ� வ�ததா� ஒ���
ெத�ய��ைல. ேம�� ஒ� வ�� ��றா�
எ�லா வ��க�� ��� ��� எ�ன ஏ�
எ�� ெத��� ெகா��தா�
�ள���றா�க�. ம�ற வ��க� �ர�ைன
எ�றா� எ�லா�� ��� ேபா�� ச�
ெச��றா�க�. �மா� 5 அ�ல� 6 �.�
ேபான�� வ��க���றன. எ�ன எ��
பா��தா� �ன� க�ட�� அ�வலக�..
இ�ேக�� எ�லா�� த�� த�யாக�
த�க� பா�ேபா��ைட� கா�� ����
ெச�ல ேவ���. ம�ப� வ�ைச,
ம�ப�,எ�க� ஏெஜ�� வ�� அ��க�
ெச�ய ஒ�ெவா�வராக வ��
எ�லாவ�ைற�� ����� ெகா��
வ���� ஏ�ேனா�.அ�த� ெத� தா���

���பலா� எ�� ேபான ேபா� எ�ேர ஒ�
லா� வ�த�. ச�� ��றா� ��னாேலேய
லா�க�� அ�வ���. நா�க�
��றேபா� ேநர� �ன ேநர�ப� மாைல 4-00.
ஆ� இ��த�. ச�� ேநர��� ச�யா����
ேபாகலா� எ�றா� எ�லா �ைரவ�க��
வ��ைய ���� ���� ேபா�
உ�கா��� ெகா�� ��டா�க�.
எ�க��� எ�னெவ�ேற ��ய��ைல.
எ�க� ���� ஒ��த� ��னா� ேபா�
�சா��� ��� ஏேதா பாைத
ச���ைலேயா என� ெத���தா�.
எ�லா���� கவைல��.. பய��
ஏ�ப�ட�. �த�நா� பயண��ேலேய
தட�கலா என. �ைரவைர� ேக�டா� அவ�,
“மா��,மா��,” எ�� ஏேதேதா ெசா��றா�.
�ழ�ப��ட� உ�கா�����த ேபா� ஒ�
வ�� ����� எ�த� ப�� வரேவ

அத� �ைரவ�ட� ேக�ேடா�. அவ� ந���
பால� அ�காைம�� இ��பதா� அைத
மாைல 6 ம���� கட�க ேவ���
என�� இ�ைல எ�� மைல�பாைத��
ஒ� இர� �ரா� க��க ேவ�� வ��
என�� ஆகேவ மாைல 4-00 ம� �த� 6-00
ம� வைர ேநபாள� ேபா�ற வ��கைள
��வா�க� என�� 6-00 ம��� அ��ற�
��க� ேபாக ���� என�� ெசா�னா�.
ஒேர லா�க�� அ� வ���. ����
கண�கான லா�க� �னா�� இ���
வ��ற�, ேநபாள��� இ��� �னா
ேபா����� �����ற�. எ�லா�
ஏேதேதா சாமா�க� ஏ��� ெச���
லா�க�. அ�த அ� வ��� ச�யாக 6
ம��� ���� நா�க� “�யால�”
�ள��ேனா�. மைல�பாைத,வைள��
வைள�� ேபா�ற�. கட� ம�ட���

இ��� �மா� 3,750 ��ட� உயர��� உ�ள
“�யால�’ எ�ற ஊ�� தா� நா�க� �த�
நா� த�க ேவ���.
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�யால��� அ�� இர� ம��� இ�லாம�
ம�நா� ���� த�க ேவ��� எ��
ெசா�� இ��தா�க�. ம�நா�� இ���
ேமேல ேமேல உயர��� ேபாக
ேவ�������, ஆதலா� இ�த ஓ��. �க
ஆப�தான வைள�க� ெகா�ட பாைத.
ெகா�ச �ர� வைர ��க�, கைடக�,
ம�க� நடமா�ட�. எ�� பா��தா��
ெத��ைனக���, ச�� உயரமான
இட�க��� ேதாரண�க� கல� கலராக�
ெதா��ன. �ல ��� வா��க���

ேகால� ேபா�ற அைம��� ெத��ற�.
�டார� ேபா�ற அைம���க��
ேதாரண�க� க�ட� ப�ட இட�ைத
வ��க� கட�க ேந��தா� �ரத��ணமாக�
ெச����றன. ��த மத வ�பா�� இட�
எ��றா�க�. எ�லா�� வ�� அ�ேக
�ரத��ண� ெச�� சா�டா�கமாக
நம�கார� ெச��றா�க�. ந�ல ேவைளயாக
ெவ�� இ��த�. ஆகேவ வ��க�
ேபா�� ெகா����தன. வ��� அ��க�
வழ�க� ேபா� �����டன. ஒ� இட���
மைல ேம���� ��� அ�� ேரா���
ேநராக ��வதா� அத� ேவக�தா��
அத� தாைரயா�� வ��க� ஓ�ட
��யா� என கா������ ��க�
எ��� ேமேல ஒ� கா����டா� ஆன
பலைக ேபா��� அைத ��� ெகா��
த��� �க ேவகமாக ���� ெகா��

இ��த�.
ேராடா அ� எ�லா�. எ�லா� வ��க�
ேபா��ேபா�� பழ�க���
ஏ�ப�டைவயாக இ��தனேவ த�ர
ஒ��காக� ேபாட�ப�ட மா�� இ�ைல.
வ���� ����� ����� ேபான�.
எ�லா�� ேமேல�� �ேழ�� ���க
ேவ�� வ�த�, வ�����ேளேய. ���
பற��ற�. வாைய �ட மா��
ெகா�����தா�க�. க���பாக வாைய
��� ெகா�ள ேவ���. எ�னதா�
வ���� ஜ�ன�க� �� இ��தா��
��� ெகா�ச� உ�ேள வர� தா�
ெச��ற�. இ�மா��ேய ேமேல ஏ�� �ேழ
இற��� �ல சமய� �� மைல�ேலேய ��ற
ேவ���. �� சமெவ�. ம�ப� ஒ�
மைல. இமயமைல அ���� ெதாட�. அ��

ஒ�ெவா� அ���� ஏ�, இற�� அ�த�
சமெவ� அ�ல� ப�ள�தா�ைக� கட��,
ம�ப� இ�ெனா� மைல ஏ�, இற��
இ�ப�ேய ேபா� அ��ர� 8-30 ம�
அள�� “�யால� ேஹா�ட�”
அைட�ேதா�. ேஹா�ட�� மா���
அைறக�. சா���� இட� �ேழ. க��பைற
வச� இ��தா�� அ�தைன ேப����
ேபாதா�. சமா��ேதா�.
அ��ர� எ�லா�� ����
�ரா��தைன�� அைழ�க� ப��
எ�லா���� ம�ப� பயண��� �ரம�க�
ப�� எ���� ெசா�ல� ப�ட�. ேமேல
ேபாக� ேபாக ர�த ஓ�ட� �ராக
இ��பத���, உட�� ���ச���
�ைறயாம� இ��பத���
�ராவ��கார�கேள “Diamox” எ���

மா��ைர இ�ேவைள�� ெகா���றா�க�.
ந� ம���வ�க�� இைத ஆத���றா�க�.
ேம�� �ட உண� இ�லா��டா�� �ரவ
உண� அ�க� எ���� ெகா���ப���
வ������றா�க�. இெத�லா� க�டாய�
இ�வள� உயர� பயண� ெச���ேபா�
ெத��� ெகா�ள ேவ��யைவ, எ�பதா�
எ���ேற�. ேம�� காைல “�ளா�
�”�ட� எ���வா�க�. நம��
அ�வளவாக “�ளா� �” பழ�க� �ைடயா�
எ�றா�� அ�ேக க�டாய� சா��ட
ேவ���. ர�த ஓ�ட�ைத� �ரா�க��, ர�த
அ��த�ைத� �ைற�க�� ேதைவ
எ��றா�க�.
அ��� ���� �ரா��தைன ���� இர�
எ�லா�� ப��ேதா�. எ�லா���� க���,
ெம�ைத, தைலயைண, ரஜா� �த�யன

இ��த�. எ�றா�� ேமேல ேபாக� ேபாக
எ�ப�ேயா ெத�யா�. ம�நா� காைல
நா�க� எ�லா�� காைல உண����
��யேபா� மைல ேம� ஏ��ேபா�
ேதைவ�ப�� ெபா��க� இ�ைல எ�றா�
அ�ேக வா��� ெகா���ப� அ����த�
ப�ேடா�. எ�லா���� “RED BULL” எ�ற
பான� வா��� ெகா���ப���
ெசா�னா�க�. ைகைல ப��ரமா ெச���
ேபா� அ� ேதைவ�ப�� எ�றா�க�.
கைட�� ெபா��க� வா�க� ேபானா�
�ைலைய அவ�க� கா��ேல�ட��
ேபா�வா�க�. நா� ேக��� �ைலைய
அ�� ேபாட ேவ���. இ�ப�� ேபர�
நட�� சாமா�க� வா��� ெகா�� �ன
ெதாைலேப�� �ைற �ல� நட�த� ப��
ெதாைலேப��� ஒ� ��ஷ���� 5

�வா� ெகா��� �.எ��� உ�ள
ெப��ட��, ைபய�ட�� ேப�ேனா�..
இ��யா��� 6 �வா�. ஒ� �வா�
இ��ய� பண��� 6�. ஆ�ற�. ெவ���
எ�லா� ஒ� �ளா��� ம���
ெகா��பா�க�. அ�ேலேய எ�லா�
����� ெகா�ள ேவ��� எ�பதா�
��ய� எ�லா� �ைடயா�. அ�த� ����
த���� ���தா� �ைற��� தா�
ேபா��. இ��தா�� �ல ��கைள�
�ைவ��� ெகா�ேடா�. ேமேல ேபாக�
ேபாக எ�ப�ேயா எ��. ம�ய� சா�பா�
ெத����ய �ைற�ப� சா�பா�, ரச�,
ச�� எ�� இ��தா�� �டேவ ெரா����
இ��த�.
�யால� வ�வத��� �ல��� ெரா�பேவ
��யாம� ேபா���ட�. அ��

எ�க�ட� வ�த டா�ட� ந�மதா��, SBI

Retd. �� தாரகராம�, ��ம� தாரகராம�
ம��� ெச��� எ�ற ஒ� இைளஞ�
ெச�வா� அ�� ப��தவ�க�
எ�����கேவ இ�ைல. சா��ட�
�டவர��ைல. பயண� அவ�கைள �க��
வா�� ��ட�. ேம�� இ�வ� வ�த
வ��க�� ஒ�� டய� ப�ச� ஆ��
ெதா�தர� ெகா��த�. இ�ெனா��த���
டயேர உ��� ��ட�. �� எ�லா��
��� ச� ெச�� ெகா�� வ�ேதா�.
ெம�கா�ச�� �ைரவ�க� ெத���
ைவ����பதா� வச�யாக இ���ற�.
இ�லா��டா� அ�த மைல�கா��� எ�ன
ெச�வ�? ம�நா� காைல “�ளா� �”�ட�
எ���னா�க�. � ���� ஓரள� ��த�
ெச�� ெகா�� தயா� ஆேனா�..இ�ேக
தா� க��ட� ேபா�ற அைம�� உ�ள

த��� இட�. ம�ற இட�க�� எ�லா�

(Mud House)க�ம�ணா� ெச�ய� ப�ட ��
அைறக� தா�. ��� தா��� எ�பதா�
இ�த மா��யான அைறக� தா� அ�ேக
பய�க� த��� camp-� அ�க�
காண�ப��ற�. காைல உண� ����,
ம�ய� சா�பா�� அ�ேகேய தயா� ெச��
ஒ� வ���� ஏ��� �� பா��ர�க�
��த� ெச�� சைமய� அைற கா� ெச��
ெபா��க� �ர��� ஏ�ற�ப�� ம� நா�
பயண� �வ��ய�. �யால��� இ���
“சாகா” எ��� ஊ� �ர�ம��ரா
ந��கைர�� உ�ள� அ�ேக ேபா�� த�க
ேவ���. இ����� தா� high altitude
ஆர����ற�. எ�லா�� ����
எ�ச��க� ப�ேடா�. ஒ� �தமான
எ��பா���ட� பயண� �வ��ய�.
இமயமைல�� இ�த� ப�� ஒ�� ��ட

ப�ள�தா�காக வ��ற�. அ�ல�
அ��க��கான மைல� ெதாட�களாக
வ��ற�. ஆகேவ பா����ப�யான
இட�க� எ��� இ�ைல. �ெப� ம�க��
வ�ைம ப���� �க�� �� த��
இ��ப� ப���� �ைறய� ெசா�லலா�.
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�யால� வ�த�� இ��ேத எ� கணவ���
��� இைர�க ஆர���த�. ெகா�ச�
நட�தாேல ��� இைர�த�. அ��� அ�ேக
ப� ஏ� இற�க ெரா�ப� �ரம�ப�டா�.
ெத��க� ேவ� ஏ� ஏ� இற�க ேவ���.
ெரா�ப உயரமாக இ����,. ��ெரன� �ேழ
இற�க ேவ���. என��� ப�வ
�ைல�� மா�ற� எ�ேபா�ேம ஒ���
ெகா�ளா�. ���� இ��� ர�த� வர
ஆர�����. இ�ேபா� வர ஆர���த�.
எ�க� ���� ெகா�ச� பரவா��ைல

எ�� ெசா�ல� ��யவ�க� ஒ� ப��
ேப��, �ரண ஆேரா��ய��ட� ��
மேனாஹைர� த�ர ஒ� 4,5 ேப�� தா�
இ��தா�க�. இ��ைல�� சாகா �ரயாண�
�வ��ய�. எ�க� ���� ��
ேகாபால���ண� எ�பவ� ��றா�
�ைறயாக� ைகைல யா��ைர�� வ��றா�.
அவ� தைலைம�� �ல� வ�தா�க�.
ஆனா� இ�த� ேகாபால���ண���
�யால� வ�த�� இ��� உட� �ைல
ச���லாம� ேபான�. அேதா�
சாகா���� �ள�� வ�தா�. ஏ�ெகனேவ
டா�ட� ந�மதா�� உட� �ைல���
�ர�ைன இ��த�.
வ��� ஒ� ��ய ந��கைர�� பக� 2
ம� �மா��� வ��க� ��� எ�லா��
ம�ய உண� எ���� ெகா�ேடா�.

�ைரவ�க� எ�லா���� நா�க�
சா���� ைசவ உண� ஏ�கா� எ�பதா�
அவ�க��� எ�� இ�த மா��� �ல
இட�க�� �ெப��ய� உன� ���க�
இ����றன. அைவ வ�த�� வ��க�
���த�ப�� �ைரவ�க� அ�ேக ேபா��
சைம��� தர� ெசா��� சா���வா�க�,
எ�க���� ���, ெவ�காய�, மசாலா
ேச��காத உண�.
வ� எ�லா� �ைறய ந�க�, ஓைடக�,
��ேறாைடக� கட�க ேவ�� இ��தன.
ம�த நடமா�ட� எ�பேத இ�ைல.
�யால��� �யாபார� ெச��� நப�க�
�ட �ன�க� தா�. �� அர� ெகா�ச�
ெகா�சமாக� த� ம�கைள அ�ேக
��ேய��� ெகா�� இ���ற�.
எ�லாவ���� அவ�க� ஆ��க�தா�.

உ��� ம�க� ந��ட� வ�� கா�
ேக��றா�க�. சா��ட� ேக��றா�க�.
�க�� வ�ைம�ட��, இ��த
�ைல��� இ���றா�க�. ெப�க� வ��
���� ெகா�� ெபா��, ��, வைளய�,
ம�மாைல �த�யன ேக��றா�க�.
எ��ட� இ��த வைளய�கைள எ�லா�
ெகா���� ஒ� ��ட� ���� ெகா�ளேவ
எ�லா�� ேச��� எ�ைன வ���� ஏ��
கதைவ ��� ெகா�ள� ெசா�னா�க�.
அ�ப��� ஜ�ன� கதைவ வ�� த���
த��� ேக�டா�க�. ��க�,
சா�ல�,��ப�ட�க� எ�� யா�ட�
எ�ன இ��தேதா அைத� ெகா��ேதா�.
எ�க�ட� வ���� �டவ�� ெப�யவ�
ச�கர� த� ைக�ைப�� இ���
�ரசாத�க� ���, ���ம� எ��
�ழ�ைதக���� ெகா��� அவ�க����

பா��� ெசா��� ெகா���
�ழ�ைதக�ட� ஒ� �ழ�ைதயாக
�ைளயா�னா�.
மைலக�� ேதா�ற� ����ர�
����ரமாக இ��த�. ஒ� இட���
பாைறகளா�� ேதா�ற� அ����. ஒ�
இட��� �லமைலகளாக� கா�� அ����.
ஒ� இட��� ம�ச� �றமாக இ����.
அேத ேபா� மைலக�� ேம���� ���
த����. ெவ��ைய உ��� ஊ��ய�
ேபால� ப� உ�� ஓ� வ��
ெகா������. த��� �ல இட�க��
�றம�� இ����. �ல இட�க��
பளபள��� ப�ைச �ற��ட� ந�ேவ
ெவ�� ஜ�ைக ேபா�ட� ேபால ெவ��
�ற��ட�� இ����. ஒ� ஏ�
���க���க �ல மைலக�� ஒ�

���� �ர�ப���ற�. �ர��� இ��ேத
ஒ� ஏ� ���க பல�தமான �ல�
கல�க�� எ�தைன ரக� உ�ேடா அ�தைன
ரக���� கா�� அ���ற�. ��ேட
ேபானா� அ�பா�,எ�வள� ெப�ய ஏ�?
எ�ற �ய�� ஏ�ப��ற�.
இ�தைன இ���� ம�������ட ��,
��� �ைடயா�. ஏேதா ஒ� வைகயான
ெச�க� தா�. மர�கேள பல ைம�க����
�ைடயா�. அ�க�ேக “யா�” என�ப��
கா�� எ�ைமக�, ெச�ம� ஆ�க�
ேம��� ெகா����தன. �ல இட�க��
கா��� ��ைரக�� ெத�ப�டன. கா��
எ� ஒ� �ய� அ�தைன ெப�சாக
இ���ற�. அைத �ய� எ�ேற �த��
�ைன�ேதா�. அ��ற�தா� ெத��த�
கா�� எ� எ��. �ெப��ய� நா�க��

�ட �க� ெப�தாக இ��தன. நா�க�
ஏ�ெகனேவ இ�த நா�க�ட�
ஜா��ரைதயாக இ����ப�
எ�ச��க�ப����ேதா�. ஆகேவ த�யாக
எ�ேக�� ேபாகமா�ேடா�. அ�� மாைல
�மா� 6-00 ம� அள�� நா�க�
�ர�ம���ரா ந� ஆர���� ஓ� வ��
இட���� வ�� ேச��ேதா�. ந�ைய�
கட�தா� “சாகா” எ��� த��� இட�.
��� ெத�ய ஆர���த�. Altitude
மா�ற��னா� யா��� எ�ன ெதா��ர�
என இ�ேம� தா� ெத���. எ�லா��
தைல��� ெதா��, க��ைத� ��� மஃ�ள�,
�ெவ�ட�, ேகா� எ��� ெஜ���
எ�லா� ேபா��� ெகா�� இ��ேதா�.
�ர�ம���ரா ந�ைய� கட��, கட���
இட��� பால� ச��� ��யதாக இ���ற�.
இ��தா�� எ�லா இட�க��� இ�மா��

பால�கைள� கட�� ேரா��� வ�� இட�
ந��� ச�� இ���� த�டவாள�கைள�
ேபா�� இ��பதா� அைத வ�� கட���
ேபா� “��, ��” எ�� அ���� ெகா���.
மைல� பாைத�� உயர��� இ���
இற��னா� ச�வாக எ�லா� இற�க
��யா�. ��ட� த�ட 10 அ� அ�ல� 15
அ���ேம� உயர��� இ��� வ��
�����. அ�ப�ேய ெச���������தாக�
�ேழ இற���. எ�லா�ைடய உ��� ஒ�
�ைற� ைகைல ேபா� ��� ��� வ��.
இ�மா�� இ��� 2 நா� ேபாயாக
ேவ���. “சாகா” வ�த�� அ�� ஏ�பா�
ெச����த த��� இட� ெச�ற��,
நா�க� நா�களாகேவ ஒ� �மாரான
அைறைய� ேத��ெத���� ெகா��
உ�ேள ேபா�� சாமாைன ைவ�ேதா�.

சாமா�க� ஏ��ய �ர� இ��� வராததா�
கா�, ��� ேநர� ஆ�� எ��
ெசா�னா�க�.ஆகேவ ேபா� ஃேபா�
ெச�� ��� வரலா� எ�� �ைன�ேதா�.
நா� கழ�� ைவ�த ெதா��ைய� ேபா���
ெகா�ள� ேபானேபா� கா�� ேபா����த
க�ம� கழ�� இ��ப� ெத��த�.
ஏ�ெகனேவ ேநபா�� லா�க��
ைவ��ேற� எ�றத�� எ� கணவ� க�ம�
இ�லா��டா� �க� ந�லா இ�ைல,

(இ�லா��டா�� இ���ற� தாேன
இ����, பா��கஅவ���� பயமாக
இ������� ேபால) எ�� ெசா��
��டா�. கழ�ற க�மைல� ேபாட
�ைன��� கா�� ைக ைவ�தா� க�ம�
ம��� வ�த�. ��� காேணா�. ந�ல
ேவைளயாக மா�ட� க�ம�ேலேய
இ��த�. ��ைக� ேத�ேனா�. �ைட�க

��ைல. க�மைல� கழ��� ைக�ைப��
ைவ��� ெகா�� ஃேபா� ெச�ய�
ேபானா� அ�ேக அவ�க கா��ய ெதாைக
�ன� பண��� 48 �வா� எ����த�.
ச�� ேநர� ேப�� பா��� ���

(கா��ேல�ட�ேலேய தா�)
வ����ேடா�. மன�� க�ம� ���
ெதாைல�தத��� இ�ேபா� ேபச
��யாம� ேபானத��� ����� ேபா��
�ைன�க�. அைற�� வ�� ெஜ��ைன�
கழ��னா� �ேழ ஏேதா ���த ச�த�.
உடேனேய ைல�ைட� ேபா���
பா��கலா� எ�றா� அ�ேக ெஜனேர�ட�
ேபா�டா� தா� ��சாரேம! ��
�ள��கேள இ�ைல. ெம�ல ெம�ல
தட�� தட�� பா��தேபா� க�ம��
��� �ைட�த� ஒ�வ�யாக.
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எ�க�ட� வ�தவ�க�� ��
ேகாபால���ண� எ�பவ� ��றா�
�ைறயாக� ைகைல யா��ைர வ��றா�
எ�� ஏ�ெகனேவ ��������ேத�.
�யால��ேலேய உட� �ைல ��யாம�
ேபான� இ�ேக வ��ேபா� �ைலைம
�க�� ேமாச� அைட�����ற�. அவைர
எ�க� அைற��� ��� வ�� ப��க
ைவ�� ஆ��ஜ� ெகா��க �ய�றா�க�.
அவ� தன�� ஒ��� இ�ைல என ம��க�
�� அவேரா� வ�தவ�க�� ஒ�வ�

அவைர ஆ�ப����� அைழ���
ெச�றா�. அ�ேக அவ���� ���ைச
தர�ப�� ேமேல பயண� ெதாடர
ேவ�டா� என வ����த�ப�டா�.
சாகா�� தா� ம���வ உத� �ைட���.
ேமேல ேபாக�ேபாக ம���வ உத�
�ைட�கா�. சாகா ��ட�த�ட ரா�வ�
க�ேடா�ெம�� மா�� ரா�வ �ர�க�
�ைற�த ஊராக இ��த�. ஆகேவ அ�ேக
ம���வ உத��� �ைட�த�. �ன ெமா�
ெத��த �ம� �ல��� எ�பவ� �ட�
ேபா� ேப��ேபா� ெமா� ெபய���
உத�னா�. இவ� ைஹதரபா�ைத�
ேச��தவ�. ெத��� ெமா��� �ரபல
எ��தாள� எ�றா�க�. இவ� த��ைடய
ச�ப�� �ம� ெசள�� ம��� அவ�
ேதா� �ம� க�ண�மா எ�பவ�ட��
வ����தா�. ���ேலேய இவ�க���

த�� கவ��� இ��� வ�த�. �வ��
பல�த� ப���கைள ேம�ெகா��
இத�ெகன� தயா� ெச�� ெகா��
வ����தன�. பஜைன,���� �ரா��தைன
�த�யன இவ�க� இ�லாம�
நைடெபறா�. இைத நா� இ�ேக ����ட�
காரண� உ��.
�� ேகாபால���ண� வர�ேபாவ�
இ�ைல எ�ப� ��சய� ஆ� ��ட�.
��ம� ந�மதா�� உட��ைல பா��க�
ப����தா�� �� ேகாபால���ண�
அள��� இ�ைல எ�பதா� அவ�
பயண�ைத� ெதாட��தா�. சா�பா� ந�ல
சா�பாடாக� ெகா��� வ�தா�� க��பைற
வச� இ�லாத காரண�தா� பலரா��,
அேநகமாக எ�லாரா�� சா��ட
��ய��ைல. 1/2 வ����� ஏேதா

ெகா��ேபா�. ��யவைர �� ஆகார�
ம��� சா���� வ�ேதா�. கா�,�
அவ�க� ெகா���� ெப�ய க��� ���க
��யா� எ�பதா� அத��� ப��
ஹா����, சா�ேல� ���� எ�� ����
வ�ேதா�. காைல உணவாக ஒ�ெவா� நா�
ஒ�ெவா� வைக� க��, பாதா�, ��தா
ேபா�ட�, பா� ேக�, ேதாைச, �� எ��
ெகா��தா�க�. எ��� ெதாட� ���கா�.
ெவ�� ஹா���� ம��� சா���ேவா�.
ம��யான� வ��ைய �ைரவ�க� எ�ேக
சா��ட ஏ�பா� ெச���ளேதா அ�ேக
����வா�க�. �லசமய� ெரா�ப ���ரமாக
இ��தா� ேவ� எ�காவ� ����வா�க�.
ெவ�� சாத�, கல�த சாத� ஒ��,
ச��(சா�பா� எ�ற ெபய��) ேமா�
அ�ல� த��, பத�ப��த�ப�ட பழ�க�,
ஜூ� இ����. சாத�� த��� சா����

���� �� ஜூைஸ வா��� ெகா��
வ�� ��ேவா�. ெவ�ட ெவ���தா�
சா��ட ேவ���. சா����ேபா�
��ெரன� கா�� ���, அ�ல� ப�மைழ
ெப���. ஜ�வ��க� ேபால ஐ�க��க�
���. க���� எ��ய �ர� வைர
ப�ைம எ�பேத �ைடயா�. இ� ��ட�
த�ட 800 �.��ட��� ����ற�.
த������ �ைற� இ�ைல. ஆனா�
எ�லா� த���� ப� உ�� ஓ�
வ�வதா� வ�� த��� எ�பதா��
அ�த� ப���� ப�ைம இ��க ��யா�
எ�பதா�� மர�கேள இ�ைல. �ல
இட�க�� ஒ�வைக� �� இ���ற�.
அ�த மா�� இட�க�� �ல ��க�
இ����. �ல இட�க�� க���றா�க�.
க��னா��ெமா�த� 10 ��க���� தா�
இ����. எ�லா� க�ம�ணா�

க�ட�ப�ட ��க�. ���ய வா�ைல�
ெகா�ட�. ஒேர ஒ� ஜ�ன� ேபா�ற
அைம�ைப� ெகா�ட�. ��க� இ����
இட�க�� “யா�” எ�� ெசா�ல�ப��
கா�ெட�ைமகைள� பழ�� ைவ���
ெகா��றா�க�. எ�லா�ட�� ஒ� நா�
க�டாய� இ���ற�. இ�த�
கா�ெட�ைமக�,ஆ�க�, ��ைரக�
ேம��ேபா� காவ� ேபால� �ட�
ேபா�ற�.
அ�� இர� எ�க�ட� �� ���ணா
எ�ற எ�க� பயண� க�கா��பாள�
ம��� த��னா�. ம�நா� காைல ெவ�ேய
வ�� ப� ேத���, �க� க�வ
��ய��ைல. ���. ஒ� ெப�ய �ர�
�ைறய ெவ��� ேபா�� ைவ����தா�க�.
எ�லா� எ����ேபா� �டாக இ��த�.

ைக�� ���ேபா� ஆ� ���ற�.
ைகைய எ�லா� இ��க ஆர���த�. ேத�
ெகா��னா� க���ேம அ�மா���
ைகெய�லா� க��க ஆர���த�. என��
ராஜ�தா�, �ஜரா��� இ����ேபா�
��� நா�க�� ைக, கா�� ர�த ஓ�ட�
இ�லாத காரண�தா� அ��� ஏ�ப��. �ல
சமய� ைக, கா� �ர�க� எ�லா� �வ��
��� ���. அதனா� ெகா�ச� பயமாக
இ��த�,எ�ன ஆக� ேபா�றேதா எ��.
ந�லேவைளயாக கா�� உ�ல� சா��
ேபா����த காரண�தா��, த���
ெதா�� ேவைல ெச��� ���ப�த�
இ�லாத காரண�தா�� கா�� ஏ�ப�ட
அ��� ஒ�ைற��, ���� இ���
ெதாட��� வ�த ர�த�ைத�� த�ர ேவ�
பய�த மா�� ��� ��வ�� ெதா��ர�
எ��� வர��ைல. எ��ட� நா� �னச�

சா���� மா��ைரக� த�ர INHALER -�
அ�� ேபா�� கா����� �ைறய
எ���� ேபா���ேத�. ெகா�ச�
�ண�னா�� உடேனேய எ���� ெகா�ள
வச�யாக� ைக�ேலேய இ��த�. ஒ���
இ�லா��ேய நா� �ன�� இ��ைற Inhale
ெச���க��. இ�ேபா ேக�கேவ
ேவ�டா�. இ�ேக என��� ப�ைன��
நா� வ�வ� அ�ேக 1 வார� �ட
வர��ைல. ந�லப�யாக�ேபா� ����
���ப ேவ��ேம எ�ற கவைல வ�த�.
“ப�யா��” �ள��ேனா�. ���� ���
ப�ள�தா��� பயண�. மைல ஏ�த�, �ேழ
இற��த�, ப�ள�தா��� பயண�.
இ�ப�� ேபான� பயண�. வ��� ஒ�
இட��� �ன� ேபா��� ெச�ேபா��.
அ�ேக நா�க� யா���க�க� எ�பைத�

ெத���த�� ���� பயண�.வ���
�ட வ�த �ல�� வ��க� ப��ச�
அ�ல� டய� ெதா��ர� எ�� மா��
மா�� வ�த�. உடேனேய எ�லா
வ��க�� ����. எ�த வ�� ச�
இ�ைலேயா அ� ச� ெச�த�� தா�
�ள���. எ�க� �ைரவ� எ�லா
வ��க�� ��ேப� ேவைல���
உடேனேய ேபா� ��வா�. அ� ����
எ�லா வ��க�� �ள��� ேபான��
தா� அவ� வ��ைய எ��பா�. இ�ப�
எ�லா இட���� கைட�யாக வ��ைய�
�ள��னா�� எ�லா���� ��னா�
���� வ�யாக� ேபா� ��னா� ��பா�.
அவ� ேபா�� வ�ைய� பா��தா�
�ஜமான ைகலாச� ேபாக� ேபா�ேறா�
எ�ேற ேதா���. மைல�� இ���
���பா� வ���� எ�கைள�� ைவ���

ெகா��. பாைதேயா ப� ேமாசமான பாைத.
ப��நா�, ேகதாரநா� பாைதகேளாெட�லா�
ஒ��டேவ ��யா�. அைத பாைத எ�ேற
ெசா�ல ��யா�. மைலைய ெவ�� வ�
உ�� ப�� இ���றா�க�. வ��
ஜ�னைல� �ற�தா� ��� பற���.
கதைவ ��னா� ஜ�ன� வ�யாக� ��ய
ெவ��ச� ப�� �டாக இ����. ஒ� ம�
ேநர� அ�ல� ஒ�றைர ம� ேநர�
ெதாட��� ஓ��னா� உடேனேய
�ைரவ�க� எ�லா� ஒ� இட��� த��
ஓ�� எ���� ெகா�வேதா� அ�லாம�
வ���� உ�ள �ல ��லைற�
ப��கைள�� ச� பா���� ெகா��றா�க�.
மைல�பாைத�� ேபானா� எ�தைன மைல
வ��றேதா அ�தைன�� ���தா� தா�
வ�� ����. வ���� ஏதாவ� �ர�ைன
ஏ�ப�� ��றா� �ட� ��னா� வ��

வ��க� ��னா� கட�� வர ��யா�.
அ�வள� ��கலான பாைதக�. ஆைகயா�
மைலக� கட��� ��ேப அத��� தயா�
ெச�� ெகா��றா�க�. ம�ய உண�
���� ஓ��� எ���� ெகா�� அ��
சாய�கால� 6-00 ம���� “ப�யா��”
வ�� ேசர ேவ��� எ�� வ��
ெகா����ேதா�.
டா�ட� ந�மதா�� உட� �ைல ச���
கவைல அ��க� ��யதாக இ��த�.
அவ�ட� வ���� �ட வ�த
��வாச��, அவ� மைன���தா�
எ�லா� த��� இட�க��� �ட இ���
அவ�கைள� பா���� ெகா����தா�க�.
ெப�ற மக� ேபால க�பனா ��வாச�
��ம� ந�மதா���� ப��ைட ெச��
வ�தா�. மாைல “ப�யா��’ வ�த�. இ�ேக

�த� �த�� நா�க� “Mud House”
என�ப�� க�ம�ணா� க�ட� ப�ட
��க�� த�க ைவ�க� ப�ேடா�. எ�க�
அைற�� 5 ேப� த�கலா�. எ�க�ட� ��
தாரகராம� எ�பவ� த� மைன��ட��,
��ம� ல�தா எ�ற ெப�ம�
ைமலா���� இ��� த�யாக வ����தா�.
த�� இ��தா�க�. ��ம� தாரகராம��
உட� �ைல ேமாசமாக இ��தா�. ச��கைர
ேநா� ேவேற வா��� ெகா����த�.
�ன�� ஊ� ேபா��� ெகா�வா�. அ��
ேபாட��ய��ைலயா�. அதனா�
ெரா�பேவ ��யாம� இ��தா�. நா�
அவ�கைள �ைன��� கவைல�ப�ேட�,
என�� வர�ேபாவைத� ப�� உணராம�.
நாைள� பயண��� ����
“மானசேராவைர” அைடயலா�..
“���ைகைல”�� �த� த�சன��

�ைட���. இ�தா� �ைன�பாக இ��த�.
எ� கணவ��� இ��� ��� �ட
��யாம� ேபான�. அேதா� �டாத
இ�ம� ேவேற இ��த�. ேக�ட��
�ல��� இ�ப� இ���� எ��� இ�
ஒ��� பய�ப��ப� இ�ைல எ���
ெசா�னா�க�. ஆனா� ெச��� எ�ற
இைளஞ� க�ட�ப�டைத� பா����ேபா�
எ�க���� அ�ப��தா� ேதா��ய�.
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ப��பவ�க��� நா� ெரா�ப
பய�����ேற� எ�� அ���ராய�
வரலா�. பய���தெவ�லா� இ�ைல.
நட�த �க��கைள என��� ெத��த வைர
அ�ப�ேய ெகா���ேற�. இ�ேல
எ�ேனாட மன�ைல��, எ� கணவேராட
மன�ைல�� தா� ெசா�� வ��ேற��
�ைன��ேற�. எ�கேளாட த�� ப�ட
அ���ராய��னா� யா�� பா��க�
படாம� இ�ேம� எ�தலா�னா�� �ல
�க��கைள� க�டாயமாக� ெசா�ல

ேவ�� இ���ற�. எ�லா�ேமவா
உட�நல��லாம� ேபானா�க�? உ�க�
���� ஆேரா��யமா� யா�ேம
இ�ைலயா? எ�� ேக�� வரலா�.
ெரா�பேவ உட� நல��லாம� ேபான�
டா�ட� ��ம� ந�மதா��, ��
ேகாபால���ண�� தா�. ��
ேகாபால���ணைன� ���ப அ���
��டா�க�. �ைண�� ஆேளா�, அவ�
������ தகவ� ெகா��� ��டா�க�.
��ம� ந�மதா ைகைல வைர வ�தா�.
ம�றவ�க��� அ�க�ேக �ல �ல ��ன�
��ன� �ர�ைனக��, உட�நல� �ைற��
ஏ�பட� தா� ெச�த�. இைத
மைற�பத�ேகா ம��பத�ேகா இ�ைல. ��
ஆேரா��ய��ட� இ��தவ�க�� ப��
13-� எ��ய ��� ெப�ம�கைள� த�ர
ம�ைர�� இ��� வ�த அலேம�

எ�பவ�, ைமலா���� இ��� வ�த
ல�தா, ������ இ��� வ�த த�ப�ய�,
�� மேனாஹ�, எ�க� ��� தைலவரான
�� மேனாஹ� 9-வ� �ைறயாக� ைகைல
வ��றா�. இவ� ����கான ஆைடக�
�ட அ�ய��ைல. பா���ேச���
இ��� வ�த ெப�யவ�, டா�ட��
கணவ�,(இவ� 73 வய� ஆனவ�),
ப�க��� இ��� வ�த ெப�யவ� ச�கர�,
இ��� �ல� இ��தா�க�. ஆனா� ���
எ�லாைர�� வா��ய� எ�பேத உ�ைம.
�ல� சா�பா� ���காம� அவ��
ப�டா�க�. வட இ��ய உண��ைற
பழ�க� இ�லாம� �ல����
���க��ைல. இைத�� ம��க ��யா�.
இைறவ�� �ைன��� ��னா� எ�லா�
��ச� எ��� தா� ைகைல ெச�றேபா�

அ�க� �ரம� பட��ைல எ��� உட�
எ�பேத �ைன�� இ�ைல எ���
����றா�க�. அ�தைகய �ைல எ�க��
யா���� இ�ைல எ�ப� �ஜ�. ம�றப�
ப���� யா�� ��வா�க��ைல.
எ�ப�யாவ� ேபா�� ைகைலைய� த�சன�
ெச�யேவ��� எ�ற ேபராவ�ட� தா�
எ�லா�� எைத�� வா�����
ெசா�லாம� பயண�ைத� ெதாட��தா�க�.
இ�ேபா� இ�த 2006-� ேபாவத�ேக
இ�வள� �ரம� எ�றா� ��னா��
எ�லா� எ�ப�� ேபா���பா�க�?
�ன�கேவ ��ேனா�கைள� ைக எ����
���ட� ேதா���ற�.
இ�ேபா� �ர�ம���ராைவ� ப���
�லவ�க�. பாரத நா��� ந�கைள� ெப�
உ���தா� வண�� வ��றா�க�.

�ர�ம��ரா��, ேசா� ந��� �ல��.
�ல� மஹாந��� ஆ�ந� எ��றா�க�.
அ� ப��� ச�யாக� ெத�ய��ைல. இ�த
�ர�ம��ராைவ� கட�� தா� நா�க�
சாகா��� வ����ேதா�. பால� இ��த�.
இ��தா�� �����ட இட�க�� ச���
த���� இ��த�. ஆனா� 2004 வைர
இ�த� பால� �ட� �ைடயாதா�. ெப�ய
பட� அ�ல� க��மர�க��
��னாேலேய தயா� ெச��
ைவ����பா�களா�. அ�� வ��
வ��கைள� ச���களா� க�� ����
�� அ�கைர�� இ��� இ��பா�களா�.
அ�ப�� தா� ேபா� வ�����றா�க�.
அ�ப��பா����ேபா� நா�க� ெகா���
ைவ�தவ�க� எ�ேற ெசா�லேவ���.
�ர�மா�� �த�வ� எ�பதா�

“�ர�ம��ரா” எ�� ெபய� எ��
ெசா��றா�க�. ஆனா� �ெப��ய�க�
இைத அைழ�ப� “சா�ேபா” எ�ற
ெபய�ேலா “ச�ேபா” எ�ற ெபய�ேலா
தா�. இ�ேக ந��� அகல� �ைற�தா�
எ�றா�� ஆழ� �க�� அ�க�. 400
அ���� ேம� இ���� எ��றா�க�.
வ�காள��� �யர� எ�� அைழ�க�
ப�� இ�த ந� இ�ேக ச�� அட��� தா�
ஓ��ற� எ�ேற ெசா�ல ேவ���. கட�
ம�ட���� ேம� 8,000 ��ட� உயர���
இ���� சாகா��� ��னா� �ல�
ப�மைல� �கர�க� பா��கா�க� ப�ட
ப�� எ�� ெசா��றா�க�. இ�ேக
ரா�வ� அ�த� ப��ைய� பா�கா��ற�
எ��றா�க�. உைறப� ஏ�க� அ�ேக
இ����றனவா�. ���லா� பய�க�
வ�வதாக�� ெசா��றா�க�. சாகா����

ச�� ��னா� �ழ�ேக ���� சாைல
�ெப��� தைலநகரான “லாஸா”����
ேபாவதாக�� அ��த �ெர��� இைத
���� ��� அ�ேடாப�� லாசா����
ேபாவ�தா� எ��� �ராவ��கார�க�
�ல� அ��� ெகா�ேடா�.
ெபா�வாக �ெப��ய ம�க� ஏைழயாக��
அ�யாைம��� இ���றா�க�. இைவ
ேதைவ இ�ைல எ�ேற எ�தாம�
��ேட�. எ�றா�� �ல� பா��த�,
ேக�ட� எ�� எ�த� ெசா�வ�னா�
எ���ேற�. �னச� வா���ேக அவ�க�
ந�� இ��ப� கா�ெட�ைமகைள�தா�.
ெச�ம� ஆ�கைள��,
கா�ெட�ைமகைள�� ேதைவ�ப��ேபா�
���� �ைட��� பண���தா� வா��ைக
ஆதாரேம இ���ற�.கா�ெட�ைமக�

தாேன ேபா� ேம������ ��
������றன. �ைம ���வ�� அவ���
ேவைல. இ� மா��� ���லா� பய�க�
வ�� ேநர� அவ�க��� �ைம ��க
வாடைக��� கா�ெட�ைமக�,
��ைரகைள� ெகா������� பண�
ச�பா���றா�க�. வ�பா���� இ��கேவ
இ���றா� ைகலாசப�. கா�� க�க��
எ�லா� ைகைல நாதைன� கா��
�ெப��ய�க� அவ�ைற� ேகா�ர�ேபால
அ���� ைகைலநாதனாக
வ�ப��றா�க�.ெகா��க�ட� ��ய�
கா�ெட�ைம �க�ைத�� வ�ப��றா�க�.
ஒ� இட��� இ��� இ�ெனா�
இட����� ேபாவ� எ�றா� �ரா�ட�
ேபா�ற ஒ� வாகன�, ���பேம அ��
எ�லா சாமா�, ெச���க�ட��
ேபா�ற�. ெச��� ப�மா�ற� ��ைரக�

�ல�தா�. நா��� ப���� இ��� வ��
ஊ�ய�க� ��ைர� கார�க�ட�
ெகா���� ெச��ைய அவ�க� அ�ேக
இ�த மா�� மைல�கா�க�� வ����
ெகா�சந�ச� ��ம�க����
ெகா��ேபா�� ேச���றா�க�.
��ேன�ற� எ�பேத எ�த �த����
இ�ைல. �ழ�ைதக���� ப��� எ�பேத
�ைடயா�. எ��கால�? இ�த�கா���தா�.
��ைரக�, கா�ெட�ைமக� �ல� எ�ன
�ைட��றேதா அ�தா�. ��சார� அறேவ
�ைடயா�. ஒ� �����ட இட�க��
அ��� அ�ேக அர� அ�வலக�
இ��தா� ெஜெனேர�ட� �ல� ��சார�
இ����. பக�� அ��� �ைடயா�.
ஆனா� இ�த மைலம�க� நட��� ேவக�
இ���றேத? �ய�கைவ��ற�. சாகா���
��னா� எ�க� வ�� ஒ� இட�ைத�

கட���ேபா� ஒ� ���ப� ��னா�
நட�� ேபா�� ெகா����த�. நா�க�
சாகா ேபா�� த���ட� ேபா��ேபா�
அ�த� ���ப� ஊ���� �ைழ��
��ட�. அ�வள� ேவக� நைட��.
ெப�க� ��� ேபால உைட அல�கார�
ெச�� ெகா��றா�க�. இவ�க�� �ைல
எ�ேபா� உய��? இவ�க� ந��ட�
��ைச ேக�� வா��� ெபா��க�
எ�தைன நா���� தா���? கால�தா�
ப�� ெசா�லேவ���.
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சாகா�� இ��� நா�க� “ப�யா��”
எ��� ஒ� இட��� ேபா�� த��ேனா�.
வழ�க� ேபால வ��� �ல வ��க�
��� ேபா�� ெதா��ர� ெகா��த�.
எ�க� �ைரவ� உடேன ேபா� உத�வா�.
ெபா�வாகேவ ஒ�வ��� ஒ�வ� உத��
ெகா�டா�� இவ� எ�லா����
உத�வ�� ��னா� ��பா�. எ�லா
வ��க�� ச�யாக� �ள���றதா எ��
பா������� �ள�� அ�த
மைல�பாைத�� வ��ேயா�

உ�ைம�ேலேய ����� �ேழ இற��
எ�க� வ��ைற� கல����� ��னா�
ேபா� ��� நா� ெஜ����ேட� எ�ப�
ேபால க�ைட �ரைல உய���� கா���
���பா� நா�க� அவைர ஜா�� சா�
எ��� (பா��க அ�த ஜாைட�� இ��பா�)
�ெப��ய ர�� எ��� �����ேவா�.
எ�ப�� அவ� வ� த� வ�தா�.
அதனா� அ�ப�. வ��� �ன RTO
அ�வலக��� மானசேராவ� ெந����
சமய� எ�பதா� எ�லா வ�� ஓ��க��
ைலெச��, அைடயாள அ�ைட
�த�யனவ�ைற� ப�ேசா���
அ����றா�க�. அேநகமா�
இ��யா�ேலேய த�� நா�ைட� த����
ம�ற மா�ல�க�� ஆ�ேடா ஓ��ந�க�,
கா� டா�� ஓ��ந�க�, வாடைக வ��
ஓ��ந�க��� அைடயாள அ�ைட

இ���ற�. ேம�� ைலெச�� எ�வைர
இ���ற�, அ��� எ�ேபா� �����க
ேவ��� எ�பெத�லா� �ைக�பட� ப��
�ல� வ���� உ�ேளேய ஒ��
���றா�க�. த��நா��� இ��ைற
எ�ேபா வ�ேமா ெத�யைல..
ப�யா��� ������ப� எ���
நட�க��ைல. .��� அ�க� எ�ப� த�ர.
��ம� ந�மதா�� உட� �ைல அ�ப�ேய
இ��த�. அேதா� அவ� ம�நா�
மானசேராவ� �ரயாண����� தயா�
ஆனா�. ப�யா�ைக �ட மானசேராவ� �ல
அ�க� ம��� �ைற�த உயர� எ��
�ல�� இ�ைல மானசேராவ�தா� உயர�
எ�� �ல�� ெசா��றா�க�. கட�
ம�ட���� ேம� 14,950 அ� உயர���
உ�ள�. உல�� எ��� இ�தைகய

அ��வமான ஏ� இ�தைன உயர���
�ைடயா�. இ� மானசேராவ� �ற�த �த�
ப��ய ஒ� �க��.
த�ச�� மகளான தா�சாய� த�ைன�
தாேன மா���� ெகா�ட��, த�
மைன�யான ச�� இ�லாம� இய�க
��யாத ச�ேவ�வர� அவ� உடைல�
ேதா� ேம� ேபா��� ெகா�� ��ர
தா�டவ� ஆ�ய�� எ�லா����
ெத�������. அ�ேபா� அவ�
ேகாப�ைத� த��க ேவ����,
அ�ைன�� ச�� பாரதெம��� பர�
அவ� அ�ளா�� எ��� �கழ
ேவ����, மஹா���வானவ� த�
�த�ஸன ச�கர�தா� அ�ைன�� உடைல�
��� ���களா���றா�. ஒ�ெவா�
���� ���த இட� ஒ� “மஹா ச��
�ட�” ஆ�ற�. அ�ப� அ�ைன�� வல�

�� ைக ���த இடேம மானசேராவ�
ஆ��. அ�ைன�� வல� ��ைக ���த
ேபா� ப�ேவகமாக ஆகாய��� இ���
பா��� வ�� ���த�. அ�ேபா�
இமயேம அ���த�. அ�டசராசர�க�
�����தன. அ�த� �ரேதச�
தா�வைட�த�. ேம�� வல� ��ைக
���த இட� ஒ� அக�ட ெப�ய ப�ள�
ஆன�. ��, ���, �� என ஒ��ேம
இ�லாத அ�த� �ரேதச��� அ�த� ப�ள�
ேவதகால��� மஹாச�� �டமாக வண�க�
ப�����ற�. ப�பல �க�க���� �ற�
�ர�மா�� ந�வரவா� அ�த�
�ரேதச��� �� �ர�� இ���ற�. இ�ேவ
��னா� மானசேராவ� எ��
அைழ�க�ப��ற�. இ�த ச���ட�ைத
அல�க���� ேத� “தா�சாய�”ேய
ஆவா�. இ�ேபா� மானசேராவ��

ெப�ைமகைள� ெத��� ெகா��� ��
அ� வ�த �த� ப�� அ�ேவாமா?
அ��� மஹ���� தவ�தா� ம����
அைட�த மஹா��� அவ� �� ேதா��
எ�ன ேவ��� என� ேக�க
�ம�நாராயண�� அ�ச�ேதா� ஒ�
��ைள ேக��றா� மஹ��. த�
அ�ச�ேதா� ஈச�, �ர�மா��
அ�ச�கைள�� கல�� ஒ� ��ைளைய�
தாேன ���� ெச�� அ���
மஹ���ட� அ���றா�. அ�த�
�ழ�ைதைய �ைற�ப� ����� த�த�
ெச��றா�. (இ�ேவ அன�ைய�� க�ைப�
ேசா��க வ�த ������கைள�� �ழ�ைத
வ��� அன�ைய மா��யதாக��,
������க� ����� ெச���ேபா�
த�க� அ�சமான அ�த� �ழ�ைதைய

���� ெச�றதாக��, அ�த� �ழ�ைதேய
“த�தா�ேரய�” என�� ெச�வ�� கைதக�
����றன.) ஆனா� இ� இ�ேபா� நா�
எ��வ� �கா�த �ராண���
இ��பதாக�� அ�� “மான�கா�த�”
எ�ற ப���� இ� வ�வதாக��
�ராண�கைள� ப��ய ெதா����
ப������ேற�. மஹா��� த�த�
ெச�ததா� த�தா�ேரய� எ�ற ெபய� ெப�ற
அ�த� �ழ�ைத ச��ேவத�கைள��, த�ம
சா��ர�கள�� ந�� க��� ெப��
��வராக �ள��னா�. ஒ� �ைற
த�தா�ேரய� இமய�ைத� கட�� ெச�ல
�ய�றேபா� இமவா� அவ� �� ேதா��
மைலைய� கட�� ஏ� ெச�ல ேவ���
என� ேக�க, இமய�ைத �ட
�ர�மா�ட����, உயர���� ம�ற
எ�லாவ���� �ைறவான ம�தர�,

���ய�, �டத�, ஏம�ட�, �ல�,
க�தமாதன� ேபா�ற மைலகைள நா��
ப�த�க� ��ட� ெச�வதாக�� அத�
காரண� ெத�வ�க� உைற�� இடமாக
அ� இ��பதா�தா� என�� ���றா�.
ேம�� இமவாைன� பா��� உ��ட�
மைற���ள அ�ய தல�கைள ெவ�
உல���� கா��. உ� ெபா��ஷ�க�
இ�த� �ேலாக ம�க���� பய�பட���.
அ�த� ெத��க �தல�க��� �த��
எ�ைன அைழ��� ெச�வாயாக என
ேவ�ட இமவா�� அவ� ேவ��ேகாைள
ஏ��� ���ைகைல அைழ��� ெச��
ைகைலநாதைன� த�சன� ெச����றா�.
�� இ�வ�� மானசேராவ� ஏ��கைர��
வ�� அ�� �ரா��றா�க�. அ�ேபா�
இ�த ஏ� அ�ேகவ�த காரண�ைத இமவா�
த�தா�ேரய�ட� �ற ஆர����றா�.

(ெதாட��.)
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�ர�மா�� ���ரரான ம�� மஹ�� ஒ�
�ைற� ைகைல�� பரேம�வரைன�
����� தவ� ெச�ய ��ப�டா�. அ�ேக
உ�ள ��, ��வ�க� உத��ட��,
அ�ைனயான ச�ேவ�வ���
�ைண�ட��, 12 ஆ��க� தா���க
�ைற�ப� �வைன ஆரா��க� ��ட�
இ�டா�. தா���க �ைற�� �ரா�ய உடேன
ஈர உைடகேளா�தா� வ�பா� ெதாட�க
ேவ��� எ�� �ய�. ேகாைட ����
���கால� வ�� ைகைல�� உ�ள ��

���� ப��க��யாக மா� ��ட�.
�ராடேவா, ம�ற �ஜா �ைறக��ேகா ஒ�
ெசா�� �� �ட இ�ைல. எ�லா��
த����� எ�ன ெச�வ� என ேயா��க
ம�� மஹ�� த� த�ைதயான நா��கைன
ேவ�ட நா��க�� அவ� ��
ேதா��னா�. நா��கேனா ைகைலநாதைன
ேவ�ட அ����த ப��க��க� உ��,
ஆறாக� ெப��, ஏ�ெகனேவ
தா�சாய��� அ�க� ���� ஏ�ப�ட
ப�ள��� ���� �ர��ய�. இ� ஓ�
அழ�ய ஏ�யாக உ�ெவ��த�.
�ர�மா�� க�ைணயா� உ�வான இ�த
ஏ� அவ�ைடய மனேத க�ைண
ெபா���ய� என ������ வ�ண�
“மானசேராவ�” எ�� ெபய� ெப�ற�.
“மான” எ�றா� மனைத� ����� ெசா�.
சேராவ� எ�றா� ெப�ய �� �ைல எ��

ெபா��, எ�� ��னா� இமவா� . இைத
அ��த த�தா�ேரய� அ�ேகேய ஒ� �ைக
ஒ��� தவ� ெச�����, இமயமைல��
உ�ள ம�ற ���ய �தல�கைள�
த�சன� ெச�� ��� அ�ேகேய த��
��டதாக��, இ�ைறய நா�� �ட
அவர� த�சன� கா�க�� �ல����
�ைட��ற� எ��� ���றா�க�.
மானசேராவ� ஏ�யான� உல�ேலேய �க
உயர��� அைம�த�. �னா��
ஆ��ர���� உ�ள �ெப��� ேம���
ப��� அைம���ள�. �ெப� எ�றா�
ச����த��� “����ட�” எ��
ெபா�� எ��� அத�� “�வ��க�” எ��
அ��த� எ��� ���றா�க�. த��ைடய
கைட��கால��� த� தவ� ����
அ�ஜுன� இ�ேகதா� இ��ர� அ���ய

ரத��� ெச�றதாக� ���றா�க�.
மானசேராவ� இ� ெப�� மைலக���
இைடேய ���களா� �ழ�ப�ட
�ரேதச��� உ�ள�. இத� வட�ேக தா�
நா� அ���� த���க� ேபா��
���ைகலாய மைல. ெத�ேக ர�வ�ச���
உ��த மா�தாதா எ��� ம�ன� தவ�
இ��த மா�தாதா மைல 5 �கர�க�ட�
கா�� அ���ற�. இ�த அரச� ராம����
பல ��றா��க��� �� ர�வ�ச���
உ��தவ�. கட� ேபா�ற இ�த� ெப�ய
ஏ�யான� 88 �.� ��றள�ட� 24 �.�
அகல� ெகா�ட�. இத� பர�� 320 ச�ர
�.�. ஆழ� 90 ��ட�க�. இைத ஒ� �ைற�
�ரத��ண� ெச�ய வ���ேலேய
எ�க��� ��� �த� நா�� ம� ேநர�
வைர ஆன�. ��� வர 120 ைம�க�. நட��
��� வர �மா� 2 நா�க� நம���

ேதைவ�ப��. ஆனா� �ெப��ய�க� ஒேர
நா�� �����றன�. இ� ேபா�பா�”
என�ப�� �ெப��ய��� ம���
இ�லாம� இ���க�, ெபள�தரக�,
ைஜன�க� எ�லா���� ��தமானதாக
இ��� வ��ற�. மானசேராவ��
ஒ�ெவா� ப�க��� கைர�� ஒ�ெவா�
மா�� இ���ற�. ஒ� ப�க� க�களா�
�ழ�ப�ட கைர. ஒ� ப�க� கட�கைர
ேபா�ற ��ட கைர. இ�ெனா� ப�க�
மைலகளா� �ழ�ப�ட�. இ�ப�
ஒ�ெவா� ப�க� ஒ�ெவா� மா��
இ���ற�. கைர�� அைலக� வ��
ேமா���றன. ந��� அைம�யாக�
ேதா�ற� அ���ற�. ஏ� ��� அ�ன�
பறைவக� �����றன. �த�� நா�க��
வா���க� எ��தா�
�ைன�ேதா�.ஆனா� அைவ இ�ைல. பல

பறைவக� வ�� அ�ேக �ைளயா��
ெச���றன. கைர�� �ல இட�க�� பல
வ�ண�க�� க�க� �ைட���றன.
�வ��க ெசா�பமாக� க�த�ப��
ப�த�களா� அைவ ெகா��
வர�ப���றன.
மானசேராவ� இ���� �ரா��ய��� தா�
நா�� ���ய ந�க�� �ல�தான�க�
இ����றன. இ�த ஏ���� ெத��ழ�ேக 99
�.�. ெதாைல�� “ெசமாயா���” எ��
ப� ��ய �கர��� இ��� “�ர�ம
��ரா”��, வட�ழ��� 99 �.�. �ர���
“ெச��கா�பா�” எ��� இட��� இ���
“���” ந���, �ழ�ேக 48 �.�.
ெதாைல�� “டா��� ேகாபா” ���
அ��� இ��� “ச�ெல�” ந���, ெத�
�ழ�ேக 48 �.�.�ர��� “மா�சா க�ேகா”

எ��� இட��� இ��� க�னா� ந���
உ�ப�� ஆ��றன. மானசேராவ� ச��
�ட� எ�� ஏ�ெகனேவ பா��ேதா�.
அ�ேக �ன�� �ர�ம �ஹூ��த� எ��
ெசா�ல�ப�� 3-00 ம� �த� 4-00 ம�
அள�� வட�ேக ைகைல மைல�� இ���
ஒ� ேஜா� வ�� ஏ��� ஐ��ய�
ஆவதா��,அ� “�வச�� ெசா�ப�”
எ��� �ன�� அ� �க�வதாக��
எ�க��� ��னா� ேபா��
����யவ�க� ெசா�னா�க�. �ல�
�ன�� ேதவ�க� �ப ஒ� ேபால �ப�ைத
ஏ�� வ��� �ைஜ ெச�வதா��, கைர��
இ��� பல �ள��க� ேபால ஒ� ெத���
ந� ைமய��� மைறவதா�� ெசா�னா�க�.
நா�க� ஒ� வ�யாக மானசேராவ�, ைகைல
�த� த�சன� ெச��� இட� வ��

ேச��ேதா�. �ெப��ய வழ�க�ப�
ேதாரண�க� க�ட�ப�ட ஒ� �டார
வ��லான இட�ைத எ�லா வ��க��
���ைற ��� வ�� மானசேராவ��
கைர�� ��றன. எ�க��� ேந� எ�ேர
மானசேராவ�, வல� ப�க� ைகைல மைல.
மானசேராவ�� இ��� �மா� 40 �.�
�ர��� இ���ற� எ�றா�க�. இத� �ழ�
எ�ப� மானசேராவ�� ���? என���
��ய��ைல. ��னா� இ�தைன மைலக�
இ����றனேவ, ைகைல�� �கர� ம���
தா� ெத��ற�, எ�� ேயா��தவாேற
இ��ேத�. வ�� ஓ��க� எ�லா�� �ேழ
இற�� மானசேராவ��
ப�க��,ைகைல�� ப�க��
சா�டா�கமாக நம�கார� ெச�தன�. ஒ�
�ைற இ�ைல ��� �ைற. �ல� ஏேதா
கண�� ைவ��� ெகா��� ெச�தன�.

��ன� நா�க� அைனவ�� வ��க��
ஏ� மானசேராவ�� “ப��ரமா” எ��
ெசா�ல�ப�� �ரத��ண����� தயா�
ஆேனா�. எ�க���� ெகா��க�ப�ட
ேநர� �ைற� எ�பதா��, ைகைல
ப��ரமா ேவ� இ��பதா��
மானசேராவ�� ப��ரமாைவ நா�க�
வ��க�ேலேய உ�கா��த வ�ண�
ெச�ேதா�. இ��� எ�க� �ைரவ�
எ�லா�� ேபா��வ��� ேபாகாம�
த�வ��� ெச�றா�. ஒ� இட���
மைல�பா�கான பாைறக�� பாைதேய
இ�லாம� ��ட�த�ட ஏ���� ச��� �ர�
காைர� ெச����ப� ஆ���. �� நா�க�
த��� இட���� வ�� ேச��ேதா�.
“ச��கா�” சான�� �ன�� “க�கா �ப�”
ஏ���பா�� “பரமா��த �ேகத��”
�வா�� “�தான�தா��” �ய��யா�

�லெவ�நா�� �ஜரா��ய�க�� பண
உத�யா� க�ட�ப�ட ஆ�ரம�, ம���
த��� ���. அைறக�, பஜைன��ட�,
சா���� இட�,சைமய� அைற எ�லா�
ந�றாக இ���ற�, க���ட�ைத� த�ர.
இ�� ஏ� கவன� ெச��த��ைல எ��
��ய��ைல. நா�க� அ�� ேபா�
அைறக���� ேபான�� இர� 8-00 ம�
அள�� ���� �ரா��தைன, பஜைன
ம��� ���� எ�� அ�����
ெச�தா�க�.
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மானசேராவ� ஏ��கைர�� அ��
சாய�கால� ேபா�� ேச��ேதா�.
ேபா��ேபாேத ஒ� ப�க� கைர�� ஒ�
�����ட ேகாண��� இ��� பா��தா�
ைகைல மைல�� �ழ� ஏ���
������த�. அ�ம��, அ�ப��
ஐ��யமா� ��ற கா��ைய� த�����
பா��ய� �ைட�க� ெப�ற�. உ�ைம��
���ைகலாய� �ட ஒ� ச�� �ட� தா�
எ�� ெசா��றா�க�. அ�ைன�� உட�
��� ��டாக அ��க�ப�டேபா�

உட�� ெகா���� �ரா��
ைகைலமைல�� ���ததாக��, அதனா�
தா� க�� ேகாைட�� �ட ம�ற
மைலக�� இ��� ப� உ��னா��
ைகைல மைல�� ப� உ�காம�
இ��பதாக�� ���றா�க�. ஒ�
�����ட �ைச�� இ��� த�சன�
ெச�தா� அ��த நா��வர� த�சன� எ���
�� �றா�க�. ஏ��� அைம�யான
கைரைய ஒ��� க�ட� ப����த
“பரமா��த �ேகத�” ஐ� ேச��த ஆ�ரம�
க��ட�க�� நா�க� த�க ஏ�பா�
ெச�ய� ப����த�.
ம�நா� காைல மானசேராவ�� �����
�ைஜ �த�யன ெச�ய��, �� அ��
ம�ய உண���� �� தயாரா��
ைகைல�� “Base Camp” எ�� ெசா�ல�

ப�� தா��ச�� ேபா�� த�க�� அத��
ம�நா� காைல “ைகைல ப��ரமா” ெச�ய�
ேபாவ� ப��� ேபச�� அ�� ��ட�
ஏ�பா� ெச�ய� ப����த�. எ�க���
அ��க� ப�ட அ�டவைண��
மானசேராவ�� �ரா� த��த
ச��யா�கைள� ெகா�ேடா அ�ல�
�வா�சா�யா�கைள� ெகா�ேடா ேவ��
ெச�� ���த�க� எ���� ெகா�ளலா�
எ���, கா��� ெச�வ� ேபாலேவ
இ��� ேவ� தான�, த�ப� �ைஜ, �ப
வ�பா�, ��ேனா� வ�பா� �த�யைவ
ெச�� தர�ப�� எ�� ெகா�����தா�க�.
அ� ப�� எ�த�தமான ஏ�பா��
ெச�ததா�� ெத�ய��ைல. ஏ� எ��
எ�க�ட� எ�த �வா�சா�யாேரா அ�ல�
ச��யா�ேயா வர��ைல. �� எ�ன
ெச�ய� ேபா�றா�க� ஒ���

��ய��ைல. எ�லா�� அ�ப���
ேக�டத��� ப��� இ�ைல. �� ைகைல
ப��ரமா��� ேவ��ய ��ைரக���
அ�ேற ஆ� அ��� ஏ�பா� ெச�ய
ேவ��� எ�பதா� ப��ரமா��� யா�
யா� வர� ேபா���க�, யா�, யா� த�க�
ேபா���க� எ�� ேக�க� ப�ட�.
அேநகமா� எ�லா�� ேபாவ� எ��
��� ெச�ேதா�. டா�ட� ந�மதாைவ��,
இ�ெனா� ெப�ம� த�னா� ��ைர�
சவா�ேயா அ�ல� நட�ேதா வர ��யா�
எ�றதா� அவ�� த�க� ேபாவதா� ���
ஆன�. ஒ��த��� ஒ� ��ைர, அத�ட�
��ைர� ெசா�த�கார�, நா� ைக��
எ���� ேபா�� சாமா�க� உ�ள
ைபைய� �ம��� ஒ� ப�யா� ேதைவ�
ப��. ைக�� எ���� ேபா�� ைப��
ஒ� மா�� உைட, அ�க�ப�ச�

ேதைவ�கான உ�ளாைடக�, ����கான
ஆைடக�, மைழ ெப�தா�
ேபா���ெகா�ள ெர��ேகா�, வ���
சா��ட ஏ�� ����� அ�ல� ��க�,
கடைல, பாதா� ேபா�ற ெபா��க�
அட��ய�. இைத� ��ைர�� உ�கா���
ேபா�� நா� �ம�க��யா� எ�பதா�
அத�� ஒ� ஆ� �ம�� வ�வா�. இவ�
நம�� நா� ப��ரமா�� நட���ேபா��
உத� ெச�வா�. ந��ைடய உத� ஆ�
நம�� ம��ேம உத� ெச�வா�. �டேவ
வ�� ந� கணவ��ேகா அ�ல�
மைன��ேகா உதவ மா�டா�. இ�
எ�லா����� ேச��� ஒ��த��� 1,020
�வா�க� கண��� ேபா��
வா��னா�க�.
எ�லா�� �ைற�க� ெசா�ன��� இ�ேவ

�ைற����பதா��,,ெபா�வா� 1,200
�வா�க� ஆ�� எ��� ெசா�னா�க�.
��ட�த�ட 12,300 இ��ய �பா�க� ஆன�
இ�வ���. பண�ைத� ெகா�������
���� �ரா��தைன ����
சா�������� �� ப��க� ேபாேனா�.
இர�� வ�� �வேஜா� என�ப��
�வச�� ஐ��ய�ைத� காண எ�லா��
ஆவலா� இ��ேதா�. இ�� எ�க���
ேநர� தவறா�� ெசா�ல� ப�����ற�.
இ��ய ேநர�ப� 3-30 ம��� இ��� 6-00
ம� வைர எ�றா� �ன ேநர� ம� காைல
ஐ���� ேம� ஆ� ���. நா�க� இ��ய
ேநரமா �ன ேநரமா எ�ற �ழ�ப��� இர�
�ரா ������ேதா�. கைட��� �மா�

3-30 ம� அள�� ஒ� ந�ச��ர� ேபா�ற
ஒ�� மானசேராவ� ஏ��� ���தைத�
�ல� பா��ேதா�. �ல� அ� இ�ைல எ��

ெசா�னா�க�. �ல� அ�தா� எ�றா�க�.
எ�ப�ேயா ஒ� ���யாசமான
அ�பவமா� அைம�த�. அ�த� ����
இர�� ஏ��கைர�� ��� கா�ைற�
ெபா��ப��தாம� உ�கா��� ெகா��
இ��த��, ஏ��� �� பல பல
வ�ண�கைள� கா��� �ர�ப��த��.
ஏேதா ம�ம�ைத� த��� அட��
இ��ப�ேபால�� ேதா��ய�.
உ�ைம�� அ�த இர�� வா��
ெதா���டலா� ேபா� ெதா��ய
ந�ச��ர�க�� ந�ச��ர ெவ��ச�ைத�
�ர� ப��த ஏ��� ஒ� ெசா��க� ேபால�
கா�� அ��த�. ந�ச��ர� ��� ���
அட��� ேபா� எ�ேக ந�ேம� வ��
��ேமா எ�ற எ��பா��ைப�
����ற�. ைகயா� ப��கலா�, ப���

மாைல ெதா��கலா� ேபா� உ�ள
ந�ச��ர�க� ெகா��� �ட��ற ஆ��த
க�ய �ற� ெகா�ட வான��, ந�ச��ர
ஒ�யா� ச�ேற �������,
ச�த��லாம� அைலக� வ�� அ����
ஏ��� பா��க� பா��க அ��தமா�
இ��த�. எ�ேக இ��� இ�தைன
ந�ச��ர�க� வ�தன எ�ேற ��ய��ைல.
ெதா�� ��� �ர��� அைவ ெத�வதா�
நா� எ�வள� உயர��� இ���ேறா�
எ�ப�� ���த�. ஒ�வ�யாக எ�லா��
ப��க� ேபாேனா�.
காைல ச�� ேநர� க���� தா�
எ���ேவா� எ�� ஏ�ெகனேவ ெசா��
இ��தா�க�. காைல “�ளா� �”�ட�
எ���னா�க�. �ல���� ச�ேதக�. ஏ�
“�ளா� �”�ட� �ன� எ����றா�க�

எ��. அத��� காரண� அ�வள� ����
காைல க���� ேத�� உட�� ர�த
ஓ�ட�ைத� சம� ெச��, ��த� ப����
காைல நா� ந� ேவைலைய� ������ட�
ெச�ய� தயாரா���ற�. இத��� தா�
ெவ��� ெகா���� காைல�கட�க�
����� காைல ஆகார� ெகா���றா�க�.
இ�� மானசேராவ�� ���பதா� ஏ�பா�
ெச����பதா� ஏ��கைர�� ெப�ய
ப�ள� ஒ�� ஏ�ெகனேவ இ��த��
ெகா�� ேபா���த ெப�ய கா� அ��ைப
ைவ��� ெப�ய பா��ர��� ெவ���
ேபா��� ெகா����தா�க�. ச��
உ�ளவ�க� �த�� மானசேராவ��
கைர�� அ�ேகேய உ�ேள அ�க�
ேபாகாம� இற��� �������� ��
அவ�க� ெகா���� ெவ��ைர வா��
ஊ��� ெகா��� �� அ�ேக உைட

மா�ற� க�� இ���� ெட��� ேபா�
உைட மா�றேவ���. ��யாதவ�க�
ெவ��� ம��� வா��� ���கலா�. எ��
ெசா�னா�க�. ��� அ�க� எ�பதாேலேய
��ய� வ�த�� ���க ஏ�பா� ெச�ய�
ப����த�. எ�லா��
����������� �ைஜ��� தயா�
ஆ��ேபா� ம� 12-00 ஆ� ��ட�.
�ைஜ�ேகா அ�ல� ��ேனா� வ�பா�
ெச�� ெகா��பத�ேகா ஆ� இ�ைல எ�ன
ெச�ய� ேபா�றா�க�? ஒ���
��ய��ைல. அ�ேக ேஹாம� ெச�ய
ஏ��கைர�� அல�கார� நட��
ெகா����த�. ெப�ய ெப�ய க�கைள�
ெகா�� வ�� அ���, எ�லா�� ெகா��
வ�த �வ� பட�க�, �ல� �வ��க�
ெகா�� வ����தன�. இவ�ைற வா��
அல�கார� ெச�� எ�லா�� ெகா��

ேபா���த �ள��� ெந� ெகா��
ேபா���ேதா�,அ�� �ப� ஏ�� எ�லா
ஏ�பா�க�� ெச�� ைவ��� தயா�
ஆேனா�.
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மானசேராவ�� �ைஜ, யாக� நட�த நா�க�
எ�லா�� தயா� ஆனா�� யா� ெச�ய�
ேபா�றா�க� எ�பேத ஒ� ெப�ய
�ஷயமாக �வா��க� ப���
ெகா����த�. எ� கணவ��,எ�கேளாட
கா�� �ரயாண� ெச��� �� ச�கர��
��ேனா� வ�பா�ைட �த�� ���க
ேவ��� எ�� ����� ெகா�ள ��
ச�கர�ட� எ�லா�� வ�� த�க����
உத��ப�� ேக�க அவ�� த�னா�
���த உத�ைய� ெச�தா�. அவைரேய

ேஹாம� ெச�ய� ெசா�லலா� எ��
நா�க� ����யேபா� தன�� அத� ச�ட
��ட�க� ச�வர� ெத�யா� எ�பதா�
��யா� எ�� அவ� ம��தா�. ��
எ�க�ட� வ����த சைமய� ����
உ�ள “அ�ஜு�” எ�ற நப� தா� ேஹாம�
ெச�வதாக� �� �� வ�தா�. அவ����
�ைற�ப�� ெச�ய� ெத�ய��ைல. �ற�
எ�லா��ேச��� �����சய
�ேதா��ர�ைத உர�க 108 �ைற ��
ேஹாம���� எ�� ெகா�� ேபான
ெபா��கைள அ�� ேபா�� ஒ� வ�யாக
ஒ�ேப��ேனா�. ��ன� த�ப� �ைஜ��
ெச�ய ஆ� இ�லாத காரண�தா� நா�க�
ேத��ெத��த த�ப���� கா� அல��
நம�க���� ெகா�� ேபான ெபா��கைள
ைவ��� ெகா��ேதா�. ம�றவ�க��
அ�ப�ேய ெச�தா�க�. த�ப� �ைஜ���

��ட� த�ட� க�யாண� ேபாலேவ
��மா�க�ய தாரண� ெச��, ெம��
அ���� எ�லா� �ைற�ப� ெச�ய
ேவ���. அ�ப� இ�லாம� ேபான�
ெகா�ச� வ��த� த�த�. ��
மானசேராவ�� த��� எ���� ெகா�ள
ேவ�� எ�லா�� ெச�லலா� எ�ற ேபா�
“ைகைல ப��ரமா” ����� �� ����
வ��ேபா� ம�ப� மானசேராவ�
வ�ேவா�. அ�ேபா� எ����
ெகா�ளலா� எ�� ெசா�னா�க�. ச ��
எ�லா�� சா��ட� ேபாேனா�. அ��
ெப�ய ���� ெகா��க ேவ��� எ��
�த�தமான ����� வைகக�, சாத
வைகக�, கா�, க� வைகக� எ�� �ர��
இ��த�, மானசேராவ�� ெதாைலேப�
வச� �ைடயா�. ஆகேவ ������
ெதாைலேபச ����பவ�க� தா��ச��

ேபா�� ேபசலா� எ�� ெசா�னா�க�.
சா���� ��� உடேனேய எ�லா��
ைகலா� ப��ரமா���� தயா� ஆேனா�.
அ����� �மா� 40 ைம� �ர��� உ�ள
“தா��ச�” எ�ற Base Camp ��� ேபா��
ேச��ேதா�. அவரவ� வ�த கா�ேலேய
அ�த� �ரயாண� நைடெப�ற�. தா��ச��
அைறக� ந�றாகேவ இ��தன. எ�றா��
இ�ேக�� க���ட� எ�ப� �க
ேமாசமான ஒ�றாகேவ இ��த�.
ெபா�வாகேவ �யால� தா�� சாகா
வ�த�� இ��ேத இ�த� ெதா�ைல
இ���ற�.அேநகமா�� �ற�தெவ��
க���ட�க� தா�. ெப�க� த�யாக
வ�தா� ��டமாக� ேபா� வ�வ� நல�.
தா��ச� கா����� மாைல 5-30 அள��
ேபா�� ேச��ேதா�. ேபா� அைற��

சாமா�கைள ைவ�� ���� ெதாைலேப�
இ���� இட� ேத��ேபாேனா�.
அ�ேபா� எ�க�ட� �ரயாண� ெச���
�� ெவ�கேடச� த� மைன��ட�
ெத���காம� ெவ�ேய எ�ேகேயா
இ�ெனா� ந�ப�ட� ேபா� வர ேநர�
ஆகேவ �� �ழ�ப� ஏ�ப�ட�. ��ன�
நா�க� ெதாைலேபச� ெச���ேபா�
அவ�கைள வ��� பா��� �வர�
ெசா��� ���ர� ேபா��ப�
ெசா������ ெதாைல ேப�ேனா�. இ�
�ன அரசா� �ய��க�ப�ட
ெதாைலேப�யக� எ�பதா� க�டண� ஒ�
��ஷ���� 5 �வா� ம��� வா���
ெகா�� ேபச அ�ம��தா�க�.
இ��யா��� எ�றா� 6 �வா�
வா���றா�க�. �ற� அைற�� வ��

சா�������� ப��� ம�நா� காைல
நா�க� எ�லா�� காைல உண� ����
�த� நா� “ப��ரமா”���� தயா�
ஆேனா�. தா��ச� கா��� இ��� ச���
�ர� வைர கா�� ேபா� எ�ேக ப��ரமா
ஆர����ேமா அ�ேக இற���
ெகா���ப� ஏ�பா� ெச�ய�ப����த�.
எ�லா�� கா�� ஏ��ெகா�ேடா�.
ேபா��வ��� ஒ� இட��� இ���
��டமாக� �ல ��ைரக��,
கா�ெட�ைமக��, அவ�ேறா� �ல
ஆ�க�� வ�� ெகா����தா�க�,.
அவ�க� எ�க��காக� தா� வ��றா�க�
எ�� ���� ெகா�ேடா�.
அைர ம� ேநர��� ஒ� ெப�ய ஆ�
ெத��த�. அ�தா� “ைவத�� ந�”
எ��� இைத� கட�� தா� ெச�லேவ��

இ���� எ�� ேப�� ெகா�டா�க�.
ஆ�ற�கைர�� ஒ� இட���
��ேகாணமாக� ேகா�ர� ேபா� க��
இ��த�. க�களா��,ேதாரண�களா��
�ெப��ய �ைற�ப� அல�க��க� ப�ட
அத�� ��னா� எ�லா வ��க��
��கேவ எ�லா�� இற��னா�க�.
நா�க�� இற��ேனா�. அ�த�
ேகா�ர��� ந��� ��ய ஒ� �வார�
ெத��த�. எ�லாைர�� அத��� ேபா�
வ�மா� ��னா�க�. எ�லா�� அத���
ேபா� வ�ேதா�. அ� “யம��வார�”
எ��� இ�த இட���� “யம�த�” எ��
ெபய� எ��� ெத��� ெகா�ேடா�.
அ�த� �வார����� ேபா� வ�வ�
யமேலாக����� ேபா� வ�வ� ேபா�
இ���ேமா எ�னேமா எ�� �ைன���
ெகா�ேடா�. �ற� அ����� இ���

ச��� �ர��� இ��த ஒ� ெப�ய
சமெவ���� ேபா�� ேச��ேதா�. அ�ேக
நா�க� ேபான ச�� ேநர���� எ�லா�
��ைரக� வ�� ேச��தன. எ�லாைர��
ந�ப� ப� வ�ைசயாக ��க� ெசா�னா�க�.
�த�� எ�லா���� உத� ஆ� ேத��
நட�த�. ஆ�க� ெபயைர எ��� ேபா���
���க� �ைற�� ேத�� நட�த�. எ�க�
�ைற வ�த�. எ� கணவ��� ஒ�
ெப���, என�� ஒ� ஆ��
ேத�வானா�க�. என�� �ய��க� ப�ட
ஆ� ேத�வான�� எ�ேனாட ைபைய
வா��� ெகா�� எ�ேக ேபானா� எ�ேற
ெத�யாம� காணாம� ேபானா�. எ�
கணவ�� உத��� வ�த ெப�ேணா அவ�
ைபைய வா��� ெகா�� அவ�
அ��ேலேய ��� ெகா����தா�. ச��
ேநர��� ��ைர� ேத��� நைட ெப�ற�.

��ைரக� எ�றா� ��ைரக�. கா���
இ�ட����� சா���� வள��த
��ைரக�. �ெப��ய ெமா� ம��ேம
ெத��தைவ. இ�� �ட� ��யா�. இ�ேக
ந� நா��� ேகதா�நா� ம��� அம�நா���
�ரயாண���� ம�ட� ��ைரக� எ���

PONY தா� வ�� எ��
ேக���ப�����ேற�. இைவ அ�ப�
இ�ைல. அவ��� வா��ேக த�யாக
வா�� ��� அல�கார� எ�லா� ெச��
ைவ����தா�க�. ��ைர�� வா�� �ள�
ந�ைம� ெபாறாைம� படைவ��ற�.
அ�வள� �ளமான வா�. ��ைர� ேத���
ேத�� ெப�றவ�க� ஒ�ெவா�வராக�
��ைர�� உத� ஆ�� உத��ட��,
��ைர�கார�க� உத��ட�� ஏ��
ெகா����தா�க�. எ�க� �ைற��
வ�த�. எ� ந�ப� ��னா� இ��தா��

எ� கணவ� என�� ��னா� ���
ெகா����த காரண�தா� அவ���
�த�� ��ைர� ேத�� நட�த�. ஒ� ெப�
��ைர�கா��� அவ� ��ைர��
ேத�வான�. உடேனேய அ�த� ��ைர�கா�
எ� க�ெண��ேலேய எ� கணவைர�
ைகைய� ���� இ���� ெகா��
ஓ�னா�. அவ�, இ�, இ�, எ� மைன���
வர���,” எ�� ைசைக ெச��றா�. அவ�
அைத� கவ��காம� எ�ேகேயா அவைர�
��ட� த�ட இ���� ெகா�� ஓ�னா�.
நா� �ைக�� ��ேற�. எ� ப�க�
எ�ேனாட உத� ஆ� �ட இ�ைல. எ�ேக
இ���றாேனா ேதட ேவ���. எ�ேனாட
�ைற�� வ�த�,
��ைர�� ேத�வான�. என��� ஒ� ெப�
தா� வ�தா� ��ைர� ெசா�த�கா�யாக.

�க� ���க ��� ெகா�� இ� க�க�
ம��ேம ெத��தன. அவேளாடக�கைள��
அவ� �க�ைத ��� ெகா�ட ����
�ற�ைத�� ைவ��� தா� அைடயாள�
க�� ���க ேவ���. அவ�க� ெபய�
எ��ன ��� ஒ�� ந��ட��,
��ைர�கார�க�ட�� ெகா���றா�க�.
ெவ�� கா�த�தா� ஆன அ�த� ��ைட
நா� ப��ரமாக ைவ��� ெகா�ள
ேவ���. எ�ேனாட ��ைர�கா� எ�ைன
அ�ேகேய இ��க� ெசா�� ���� தா�
ேபா�� ��ைரைய� ெகா�� வ�தா�,
��ைர�� உயர�, �ள�, அத� �ற�,
வா��� எ�லா� பா��தா� சா�சா�
ேத��� ராஜா இ�மா��� ��ைரைய�
தா� அட�� இ��பாேனா, ரா� ல���
பா� இ�மா��� ��ைர�� தா� ச�ைட
ேபாட� ேபா��கள�����

ேபா���பாேளா, ரா� ம�க�மா�ட�
இ�மா��� ��ைர� பைட
இ������ேமா எ�ெற�லா� ேதா��ய�.
எ�ேனாட இ�த அபார ச���ர அ�ைவ�
ப�� ஏ�� ெத�யாத அ�த� ெப�
எ�ைன� ��ைர�� ஏ� உ�கார�
ெசா�னா�. நாேனா, ” இவ� எ�ேக
ேபானா�?” எ�ற கவைல�� ���
அவ�ட�, “எ� கணவ� வர���.” எ��
ஜாைட கா��ேன�. ��ைர கைன�த�.
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��ைர கைன�க�� என��� ��� வா��
ேபா�ட�. ��ைர ந�ல உயர�. எ�
கணவ�� க���ேல அ� 7 �த� 8
அ���� �ைறயா�. என�ேகா இமயமைல
அள� உயரமா�� ெத��ச�. ந�ல
ெவ�ைள �ற�. ந�ல அட���யான வா�
ேந���யான அல�கார�. ��ைர��
�க���� அல�கார�. உ�கா��ட����
ந�ல ெம�ெத�� தா� ��க� ேபாட�
ப����தன. உ�கார� கா� ைவ�� ஏ��
ேசண�? ேசண� எ�ற வா��ைத ச�யா

இ�? ெத�யைல. ஏ�� வைளய� தைர��
இ��� ��� அ� உயர��� .இ��த�.எ�
வல� கா� ஏ�ெகனேவ ச���ைல.
நட���ேபாேத ம��� ���. வல�
காைல� ��� ைவ�� ஏற��யா�. இட�
காைல� ��� ஏற வச�யாக இ�ைல.எ�ன
ெச�வ� எ�� ����� ெகா����ேத�.
��ைர�கா�ேயா அவசர� ப����
ெகா����தா�. நா� எ� கணவ� வர���
இ� எ�� அவ�ட� எ�வளேவா ஜாைட
ெச�� ெசா���� அவ� ����
ெகா�ளேவ இ�ைல. ஏேதா நா� �ற�த�
�த� ��ைர�ேலேய சவா� ெச��
வ�தவ� எ�� எ��� ெகா�டா� ேபா�
இ���ற�. இவ� எ�ேக ேபானா� எ��
பா��தா� ஆ� �லாசேம ெத�ய��ைல.
அ����ஏ�� பா��கலா�� �ய��
ெச�தா� எ�னா� காைல� ���

ைவ�கேவ ��ய��ைல. எ�ன ெச�வ�
எ�� ��ய��ைல. நா� தய���
ெகா����த ேபா� அ�த� ெப� ��ெரன
�ெப��ய ெமா��� ஏேதா க��னா�.
எ�னெவ�� ���� ெகா�வத��� நா�
��ைர�� உ�கா��� ெகா����ேத�.
எ�ைன� ��� ஆ�க�. அ��ற� ஒ�
வ�யாக� ���த�. அ�த� ெப� �ட
வ�தவ�க� உத��ட� எ�ைன�
��ைர�� ஏ�� இ���றா� எ��. நா�
�தா���� ெகா�வத��� ��ைர �ள��
��ட�. அ�ப�� எ� கணவைர�
ேத�ேன�. அ�த ��ட, வைள�த
மைல�பாைத�� அவ� வ��றாரா
இ�ைலயா எனேவ ெத�ய��ைல. ��ைர
ேவக நைட ேபா�ட�. �டேவ அ�த�
ெப��� ேவக நைட ேபா�டா�.
அவ�ைடய ��ய பாத�க� அ�த�

க����, பாைற��� ச��� த�மாறாம�
ேபா�� ெகா����த�.
��ைர�கார�க�� ஒ��த� நட�� ேபா��
அ���� ெத�யாம� இ��க ஏேதா ஒ�
நா��� �ற�பாடைல ஆர���க� ��
அ�த� ெப�க�� �டேவ அத���
த��தா�ேபால பாட ஊ�வல� ேபா�
ேபா�� ெகா����த�. ஆனா� என��
உ��ற� ���. பாைத ச�யான
மைல�பாைத. பாைறக��, க�க��
�ைற�த�. பாைறக� எ�றா� பாைறக�.
��ைர அவ�ைற எ�ப��தா� �����
ெகா�� ேபானேதா ெத�ய��ைல. �க�
��கலான பாைத. ��ைர�� கால���,
அ�த� ெப�க�� கால��� ம���
ைவ�கலா�. அ�வள� ��கலான பாைத.
ஒ� ப�க� ெந��ய��த மைல� �கர�க�.

இட� ப�கமா�� கைர��� �ேழ பல அ�
ஆழ��� “ைவத�� ந�” ��ட� த�ட 200
�த� 250 அ� வைர அகல��� ஓ��
ெகா�����ற�. ஆழ� எ�னேவா
ெத�யா�. ந� ேவகமா�� ேபா��
ெகா�����ற�. ந��� ம� கைர��
மைல� �கர�க� காைல ெவ��� பள
பள���றன. அவ��� �ர�ப����
ேவக�ைத� பா��த�� க�க� ���.
ஆகேவ தா� க���� க�ணா� அவ�ய�.
����கான ஆைட அ�க�, இவ�ேறா�
நட�பேத �ரமமாக இ���� அ�த
மைல�பாைத��. இ�ேல ��ைர ேமேல
ேவேற ேபாவ� எ�றா� ேக�கேவ
ேவ�டா�. என�� ��னா� ெத���
எ��தாள� ெப�ம� �ல��� ேபா��
ெகா����தா�. அவ�ைடய ேதா�க��

��னா� ேபானா�க�. என��� ��னா�
�� ெவ�கேடச�, �� ராம�ச��ர�
ஆ�ேயா� வ�� ெகா����தன�.
எ�ேனாட உத��� வ�� ஆ� எ�ேகேயா
��னா� ேபா�� ெகா����தா�.
எ�லா�� அவைன� ������ ��ட
ைவ��� ெகா���ப� அ��ைர
��னா�க�. ஆனா� அவ� வ�தா� தாேன.
��ைர ேபா�� �ைச�� ேந�மாறாக ஆ�
ஓ��ற�. ��ைர�� ேபா�� ெகா�ேட
ஆ�ைற� பா����ேபா� அ�த� கைர��
இ���� ெப�ய ெப�ய மைலக��
�டேவ நக��ற மா�� ஒ� �ரைம. என���
தானா எ�லா���மா ெத�ய��ைல.
��னா� பா��தா� மைல ஏ�� பாைத.
��னா� பா��தாேலா மைல ஏ� வ�த
பாைத ஆழ��� ெத���. ப�கவா���
வல� ப�கமா�� ெப�ய ெப�ய மைலக�.

இட� ப�கமா� ஓ�� ந�. எ�ேக பா��ப�?
இய�ைகைய ர��க ேவ��� எ��
�ைன�தா��, இ�த மன��ர�கான�
பய�ைதேய ர��� வர ஆர���த�.
�ல �.� �ர� ேபான�� ந� அ�ேக ஒ�
�� �ைளயாக இர�� மைலக���
இைட�� ���ற�. அ�ேக இற�� ஒ�
�.�. வைர ந��� ேபா�� �� ம�ப�க
மைல�� ேமேல ஏற ேவ���. ��ைர
இற�க ஆர���த�.��ைர இற���ேபா�
நா� ��னா� சா��� ெகா�ளேவ���
எ��� ��ைர ஏ��ேபா� ��னா� சாய
ேவ��� எ��� ஏ�ெகனேவ ெசா��
இ��தா�க�. ��னா� சா�� எ�
�ய���� கா� வைளய��� இ���
��ப�ட�. என��� பய� �����
ெகா�ட�. எ��ைடய உத� ஆைள�

����மா�� �ட வ�தவ�க�ட� ெசா�ல
அவ�க�� அ�ப�ேய ெச�தா�க�. அவ�
����� பா������� தைல ஆ��
���� �� ேபா� ��டா�. எ�ன
ெச�வ� எ�ேற ��ய��ைல. நாமாக� ச�
ெச�� ெகா�ேவா� எ�� ����
பா��ேத�. வைளய��� காைல மா���
ெகா�ள �ய�� ெச�ேத�. அ��த ��ஷ�
ஆகாய��� பற�� ெகா����ேத�.
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அ�த� ��ைர�� நா� அரச ���ப�ைத�
ேச��தவ� இ�ைல� ெத�����க��.
வைளய�ைத� கா�� நானாக மா���
ெகா�ள �ய�ற�� அ� எ�ைன� �ேழ
த�� ��ட�.��ைர�� �லா� ப�க���
வைளய�ைத மா���ெகா�ள �ய�றேபா�
நா� ெகா��த அ��த��னா� அ� ஓட
ஆர������க ேவ��� எ��
ெசா�னா�க�. அெத�லா� அ��ற� தா�
ெத��� ெகா�ேட�. இ�ேபா� �ேழ
�ழற��னா எ�ப� �ழற�? அ� ஒ�

ெப�ய �ஷய�. ஒ� ப�க� ந�� கைர.
ந�ல ேவைளயா உய��த கைர� ப�க���
இ��� ெகா�ச� �ேழ இற�� ஆ��.
இ�ெனா� ப�க� ெந�� உய��த மைலக�.
இட� ப�கமா� ���தா� ந��� ����
அ�ேக இ��� ேநேர ைகைல தா�
ேபாக��. வல� ப�கமா� ���தா�
மைல� பாைற ம�ைட உைட��. எ�
ேதவைல. ேயா��கேவ ேநர� இ�ைல.
உட�ைப� ����� ெகா�ேட�. எ�ேனாட
ேயாகா ப��� ைக ெகா��த�.
ந�லேவைளயாக நா� ���த� வல�
ப�கமா�� தா�. அ�ப�ேய உ�கா��த
வா� ���ேத�. தைல�� அ� படாம�
இ��க� ைககைள� ��னா� க���
ெகா�டப� ���ேத�. அத��� ச�த�
ேக��� ��ைர�கா� ஓ� வ�தா�.
எ�ேனாட உத� ஆைள� ����டா�. அ�

ம��� ந��� உய��த கைரயாக
இ�����தா� அ�த� ���ய இட���
நா� ������தா� ��னா� வ�த
��ைரக� எ�லா� த�� ��மா, இ��
��மா ��ல�, ���ைய ����ற மா��
����� ெகா�� ேபாக ேவ�� இ����
அ�ல� என�� ந�ல அ� ப������.
இ�ேபா�� அ� ப�ட�. ஆனா� இ����
அ� ப�ட�. ம�ைட உைட�� ர�த�
வராம� ேபா�ேச எ�� ச�ேதாஷ�ப�ேட�.
ஏ�ெகனேவ வல� ப�க இ���� ஏ���
இ��� �ேழ ����, மா� ���� �ேழ
����, ���ேலேய நட���ேபா�
���� எ�� ேமேல ேமேல அ� ப���
ெகா����த�. அேத இட��� இ�ேபா��
ந�ல அ�. எ�னா� எ�����கேவ
��ய��ைல.அைசய� �ட ��ய��ைல.

��ைர� கா�யானா� எ���� எ��றா�.
இவ� எ�ேக ேபானா� எ���
ெத�ய��ைல. ஒேர ஆ��ர��,
அ�ைக�மாக வ�த�. அத��� தா���
ேபானவ�க� ச�� ஓ�� எ���� ெகா��
வா��க� எ�� ெசா�னா�க�. அத��
இவ�க ��டா�தாேன. இர�� ேப�மாக
எ�ைன ம�ப� ��ைர ேம� ஏ��
��டா�க�. இ�தைன ேநர� உ�கார�
க�டமாக இ�ைல. இ�ேபா உ�காரேவ
��யைல. காைல� ெதா�க� ேபாட��
��யைல. ��ைர நட��� ேபா� எ�லா�
அத� ��ெக��� ப�� இ��� வ�
ஜா�� ஆ�ற�. ெரா�பேவ ேவதைனயாக
இ��த�. ர�த� க�� ����
ெகா�����ற� எ�� �ைன�ேத�. ச���
�ர� ேபான�� சா�பா� சா��ட ஏ�பா�
ெச�� ெகா����தா�க�. அ�ேக இற�க�

ெசா�னா�க�. எ�ேக இற�கற�?
��யைல�� ெசா�ேன�. உடேனேய
���� இ��� இற�� ��டா�க�. வல�
காைல ஊ�ற ��யாம� கா� ம���
ம�ப� �ேழ ���ேத�. (இ�த�
��ைர�கார�க� ெகா�ச�
�ர���தனமா�� தா� நட��
ெகா��றா�க�. ேம�� நா� ��ைர��
இ��� �ேழ ��வ� அவ�க���
உ�சாகமா�� ���� வ��ற �ஷயமா�
இ���ற�. இ� ப�� ஏ�ெகனேவ
எ�க���� ெசா�� அவ�க� எ�ன
ெசா�னா�� ேபசாம� இ��கேவ���,
அவ�க�ட� ேகாபமா�� ேபச��டா�
எ�� எ�ச��க�ப����ேதா�.)நா�
ம�ப� �ேழ ���த சமய� எ�ேகா இ���
வ�த எ� கணவ�, “பா��� இற�க�
�டா�?” எ�றா�. உடேனேய ேகாப��,

அ�ைக�மா� வ��ேலேய �ேழ
���தைத� ெசா�ேன�. அ�
ப�����ற� எ��� ெசா�ேன�.
அத��� �� ராம�ச��ர� �ல வ�
�வார� மா��ைரகைள� ெகா�� வ��
ெகா��தா�. ப�க �ைள�க� இ�லாத�
எ���, ைத�யமா�� சா��டலா� எ���
ெசா�னா�. எ� கணவ� எ�க�
இ�வ���� சா�பா� வா��� ெகா��
�� மேனாகர�ட��, ���ணா�ட��
என�� அ�ப�� வ� அ�க� இ��பைத�
ெசா�னா�. அவ�க� இ�ேக த�க இட�
ஏ�� இ�ைல எ��� இ��� ஒ� 3 ம�
ேநர� ேபான��தா� இர� த�க� ேபா��
ேக�� வ�� எ��� அ�ேக வ�� பா����
ெகா�ளலா� எ��� ெசா�னா�க�.
சா���� ேபாேத ப�மைழ ெபா�ய
ஆர���த�. �ைர எ��� இ�லாத �ற�த

ெவ� தா�. ஆகேவ எ�லா��
ெர��ேகா�ைட� ேபா��� ெகா�ளலா�
எ�� �ைன���ேபாேத கா�� அ��க
ஆர���த�. ஒ�வ�யாக� சா���ேடா�
எ�� ெபய� ப������ �ள��ேனா�.
��ைர�கா��ட��, எ�ேனாட உத�
ஆ�ட�� எ� கணவ� எ�வளேவா
ெசா��� ��யைவ�க �ய�றா�. எ�ன
�����டா�கேளா ெத�யைல.
��� ம� ேநர� க��� ஒ�
ந��கைர�� ம�ப� இற�� ��டா�க�.
ந� இ�ேபா� ���காக� ேபா��
ெகா����த�. ந��� ம� கைர��
நா�க� த�க ஏ�பா� ெச�ய� ப����த�.
அ�த இட��� கைர ��ைர ேபா�ற மா��
இ�ைல. நா� தா� இற��� ேபாக
ேவ���. ந�ைய� கட�� ம� கைர ேபா�

ேம��� ஏ�� ேக����� ேபாகேவ���.
எ�லா�� இற��� கட��
ெகா����தா�க�. எ�ேனாட ெஹ��பைர
உத���� ேத�ேன�. ைக�� ஒ� த�
ெகா��� ���றா�க�. எ�லா���ேம.
எ�ெக�லா� வ���ேமா அ�ெக�லா�
த��� உத��ட� நட�க ேவ���.
ப�யாக இ��தா�� த�ைய ஊ���
ெகா�� நட�கலா�. இ��தா�� பாைற
வ���� பாைறயாக இ��தா� எ�ன
ெச�வ�? அதனா� ஆைள� ேத�ேன�.
அவ� ��னாேல ேபா���டா�. என��
ஒ� அ� எ��� ைவ�க ��யைல. என��
��னாேல ெத��� எ��தாள�
ெப�ம� �ல��� ேபா��
ெகா����தா�. அவ�� த�மா��
ெகா����தா�. ஒ� அ� எ���
ைவ�ப��, ��ப�மாக ெரா�பேவ

�ரம�ப�டா�. அத��� எ� கணவ��
அவ�ைடய உத�� ெப�ம��� வரேவ
அ�த� ெப�ம� �த�� அவைர�
ெகா�� அ�கைர�� ��� ���� ��
���� வ�� எ�ைன அைழ��� ெகா��
ேபானா�. அ�ேக ேக��� எ�லா இட��
���� ஆ�� ெகா����த�. ச��� �ேழ
உ�ள ஒ� “ம� ஹ���” எ�கைள�
ேபா�� ப���மா� மேனாகர� �றேவ,
ச��� ப��ைக உ��தாம� இ��தா�
பரவா��ைல. அ� ப�����ற� எ�� எ�
கணவ� ��னா�. ஆனா� அவ� நட��
வ��றவ�க���� தா� இ�த இட��
ெசா��ற மா��� ேபசாம� ேபா���டா�.
ேவ� வ���லாம� அ�த அைற��
வ�ேதா�. ��ட� த�ட 10 ேப����
ப��ைக ேபா����த�. என�� ��னாேல
ெச���� ந�ப� ரேம�, �ல���,

அவ�� �ட வ�த ெசள��, க�ண�மா,
��ம� ல�தா ம��� ம�ைர�� இ���
வ�த அலேம� ஆ�ேயா� இ��தா�க�.
ஒ� இர�ைட�ப��ைக�� எ�க���
இட� �ைட�த�. க�களா� ேமைட ேபால
அ��� ைவ�� அத� ேம� ���ைப
������தா�க�. ேபா���� ெகா�ள ந�ல
ேவைளயாக ரஜா� இ��த�. எ�லா��
அ�� ப��கேவ ��யாம� க�ட�ப���
ெகா����தா�க�. இ�ேல எ�க�
ப��ைக�� கா�மா��� ��ம�
ல�தா�� ப��ைக, தைலமா��� இ���
இர��ேப�, ப�கவா��� ��ம�
அலேம�. நா�க� இற��வ� எ�றா�
யா� காைலேயா தைலையேயா ���காம�
இ���ேறாமா எ�� பா��கேவ���. எ�
கணவ� ேபா�� ப��த� தா� இற�கேவ
இ�ைல ம�நா� காைல வைர.

அ�ேபா� �� ���ணா வ�� எ�லா�
உட� நல�� �னச� ேக��ற மா��
�சா��� ��� எ��ட� ��க�
ெதாட��� வ����களா? எ��
ேக�டா�.நா� ேயா���� ெசா��ேற�
எ�� ெசா�ேன�. அ�ேபா� அவ�
ம�நா� ��ட�த�ட 7 �.�. �த��
நட�கேவ��� எ���, அத� ��
��ைர�� ேபாகேவ��� எ���, ��
ம�ப� நட�கேவ���. அ� ெரா�பேவ
க�டமான ஒ��. எ�ேக�� ந��� ��க
��யா�. ஒேர ெச����� பாைத. �ைண
இ�லாம� ��யா� ேயா����
ெசா���க�. எ�� ெசா�னா�.
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எ��ட� ேக�ட மா�� �ல������
��யைல�ன�� அவ�ட�� ��
���ணா ேக�டா�. �ல��� தா�
ெதாடர� ேபாவதா� அ���தா�.
அவ�ைடய �ேந��க�� �ைண�ட�
தா� வ�வதா� தன�� ஒ��� �ர�ைன
இ�ைல எ��� ெத���தா�. ம�றேப�
எ�லா�� ெதாடர� ேபாவதா�� ெசா�ல,
அத��� நா�க� இ�வ�� கல�� ேப��
ெகா�� �ரயாண�ைத� ெதாட�வ��ைல
என ��� ெச�� அைத� ��

���ணா�ட� ெத���ேதா�. அவ��
எ� உட��ைல�� ெதாட�வ� ெரா�பேவ
க�ட� எ���, ��க� எ��த� ச�யான
���தா�, அதனா� ேசா�� அைடய
ேவ�டா� எ��� இர�� �க� த�சன�
�ைட�த� அ�லவா? அதனா� ��க�
ச�ேதாஷமா�� ���� ஓ�� எ����
ெகா���க� எ��� ஆ�த� ெசா�னா�.
நா�க� ேக�� இற�� இ���� இட���
எ�க��� ேந��கமா�� ைகைல�� ஒ�
�க த�சன� �ைட��� ெகா����த�.
இ�த �க த�சன� ஐய� த� சடா��ைய
����� ெகா�� ஆ�� ேதா�ற� ேபால�
கா�� த�த�. ����� ந�ச��ர�க�
மாைல ேபால அ� வ��க அ�த இ��ட
வா�� ெவ�ைள ெவேள� எ�ற ப�
பட��த ைகைலமைல� �கரமான� ஐய��
இ�ெனா� ப�க �க� த�சன�ைத� கா��

��ற�. காைல� ��ய ஒ��� அத�
த�சன� ேவ� மா��� கா�� அ����
எ���, “ெபா�னா� ேம�யேன!” எ��
��தர� ���தத�� ஏ�ப� காைல�
��ய�� ெபா��ரண�க� ப��� த�க�
ேபா� தகதகெவ�� ெஜா���� எ���
ெசா�னா�க�. பா��க� பா��க� �க�டாத
ெசள�த�யமான கா��. ஆனா� இ� �க�
தா� பா��க ���� எ�ப� ச��
வ��தமா�� தா� இ��த�. இ� இ�ப�
ேந�� எ��தா� ��னாேலேய
ப�ப�நாத� ேகா��� �ட எ�களா�
��� �ட ம�ற இ� �க த�சன� காண�
ெபற ��ய��ைல ேபா��. அ�ேபாேத
இைறவ� �சகமா�� ெத���தாேனா
எ�னேவா?
இர� எ� கணவ� அச�� உற�க,

எ�க�ட� த�� இ��த ம�ற� ெப�க�
உதவ நா� எ�ேனாட �ல� ேதைவகைள
�ைறேவ��� ெகா�ேட�. எ�ைன எ���
உ�கா��� ைவ�க� �� ரேம� ெரா�பேவ
உத�யாக இ��தா�. இர� ேபா��
ெபா�� �ல��த�� எ�லா�� �ள�ப
ஆய�தமானா�க�. �ல��� �த�� 7 �.�.
நட�கேவ��� எ�� ெத�யாம�
��ைரைய� ேதட ��ைர எ�லா� ேவ�
இற���கமா� இற��� ேபாக ஆர���க
எ�லா�� நைட� பயண�ைத�
ெதாட��தா�க�. ஒ�ெவா� நா� ப��ரமா
ஆர����� �� காைல உண���� ��
�ல ஜூ� வைகக�, அ�ல� ெப��,
ேகாலா ேபா�ற ���பானவைகக�, ��க�
வைகக� �த�யன வ��� சா��ட�
ெகா���றா�க�. உண� �ஷய���
ேதைவ�� ேம� அ�கமா�� தா�

ெகா���றா�க�. ந�மா�தா� சா��ட
��வ��ைல. நா�க� ���ப� தயாரா�
இ��ேதா�. எ�னா� ��க ��ய��ைல.
இ�ேலேய ந��� �ேழ இற��� ச���
�ர� நட�� ேபா� அ�கைர�� இ����
��ைர�� ஏ�� ெகா�� ேபாகேவ���.
எ�ப��� ��காம� ேபாவதா� 4 ம�
ேநரமாவ� ஆ��.
ப��ரமாைவ� ெதாட��றவ�க� �ள���
ேபாக எ� கணவ�� ��ைரைய� ேத��
க������� ���வ�தா�க�. ந�ல
வயசான ��ைரயாக இ��த�. ெம�வாக�
ேபா�ற�. எ�ேனாட ��ைர அைத
வ����க, என��� பய� வ�த�. அ��ற�
எ� கணவ� இ��ைற �டேவ வ�ததா�
எ�ேனாட உத� ஆ�ட� க��� ெகா��
�டேவ வ�� என��� பா�கா�பாக
இ���மா� ��னா�. அத��� எ�

கணவ�� உத��� இ���� ெப�ம�
எ�ைன �க ஜா��ரைதயாக� ��ைர��
ஏ��, உ�கார வச� ெச�� ெகா����
காைல�� ச��� அ�ழாம� இ����ப�

,மா�� ���� தா� �ட வ�வதா��,
பய� ேவ�டா� எ��� ைசைக ெச�தா�.
எ�க� பயண� ஆர���த�. ந���
ேபா�� ெகா����த ேபா� ஒ� ேமா�டா�
ைப� எ�கைள� கட�� ெச�ற�. ��
���ணா ேமா�டா� ைப��� ஆைள
அ��� எ�க���� ���� தா��ச�
ேக�� ேபாக ேமா�டா� அ��ப உத�
ெச�வதா�� �� இ��ததா� அதா�
ேபா�றா�க� எ�� �ைன�ேதா�. அ�த
மைல�பாைத�� அ�த ைப���
ஓ��நைர� த�ர இ��� யாேரா
இ��தா�க�. ெத��த�கமா� இ��த�.

யாெரன� ெத�ய��ைல. ஒ� வ�யாக
நா�க� 3,4 ம� ேநர� க��� �த� நா�
நா�க� ��ைர ஏ�ன இட� வ�� ேச���
��ைர�� இ��� நா� இற��
�ட�ப�ேட�. எ� கணவ� வ�� �����
ெகா�� நா� இற�க உத� ெச�ததா�
ச�� சமா���� ெகா�ேட�. ஆனா�
உ�கார இட�� இ�ைல. எ�க��காக எ�த
வ���� வ����க��ைல. மைலவா�
ம�க��� ேவ��ய சாமா�க� ெகா��
வ�த �ர� ஒ�� தா� ����� ேபாக
ஏ�பா� ெச�� ெகா����த�. யாைர
எ�ன ேக�ப� ஒ��� ��ய��ைல. ஒ��
�ன ெமா��� ேபச ேவ���, அ�ல�
�ெப��ய ெமா� ெத�����க ேவ���.
����� ெகா�� இ��த ேபா� கா��
ேத� பா��த� ேபால அ�த �ர��� வ��
ப��ரமா��� இற��ய ஒ��த� எ�க�ட�

ஆ��ல��� ேப�னா�. எ�ைன�
பா������ ஏ� இ�ப� ��க ��யாம�
���றா�க�? என �சா��க நா�க��
ெசா�ேனா�.
உடேனேய எ�ேக ேபாகேவ��� எ��
ேக����� அ�த �ர� �ைரவ�ட� எ�க�
ேதைவைய� ெசா�னா�. அவ�� ச���
ெபா��தா� எ�லா சாமா�கைள��
இற����� எ�கைள ஏ��� ெகா��
தா��ச� ேக��� ��வதா�� அத���
எ�க� �ராவ�� வ���� வ����டா�
ந�ல� எ��� ��னா�. �ர� �ைரவ�
ெகா�� �ட 50 �வா�க� ேக�க
அ�ேபா� ேவ� வ��� இ�ைல, ேவ�
எ�த உத��� வர�� வ� இ�ைல
எ�பதா� ஒ��� ெகா�ேடா�. ��க
��யாம� ��ற 1/2 ம� ேநர����� ��

அ�த �ர� �ைரவ� எ�ைன ெம�வா��
��� வ���� உ�கார ைவ�க
எ�கணவ�� உ�கா��� ெகா�ள எ�கைள
தா��ச� ேக���� அைழ��� ேபானா�.
வ��� எ�க� �ராவ�� வ�� வர,
நா�க� ���� �சா��தத�� எ�கைள�
ப�� எ�த� தகவ�� வர��ைல என��
ேவ� யாேரா 7 ேப� பா���
����வதாக�� அவ�க��காக வ��
ெச�வதா�� �ற எ�க� பயண�ைத�
ெதாட��ேதா�.
வ��� எ�க� ஒ���ைண�பாள�
இ�ெனா� வ���ட� எ���பட எ�கைள
அைடயாள� க��ெகா�� அவ�
�சா��க, நா�க� ெகா��த தகவ�
அவ���� ��தா� இ��த�. எ�கைள�
ப�� எ�த� தகவ�� இ�ைல எ��� 7

ேப� ����வதா�� அவ�� உ���
ப���னா�. நா�க� அ�த �ர��ேலேய
ேம�ெகா�� பயண�ைத� ெதாட���
தா��ச� ேக�� ேபா�� ேச��� அ�ேக
உ�ள ெப�ம��ட� ெசா�லேவ,
எ�க��� ஒ� அைறைய� �ற��
ெகா��தா� அ�த� ெப�ம�. ெப�ய
ஃ�ளா�� �ைறய ெவ����
ெகா������ அவ� ேபாக எ� கணவ�
எ�க� ���� ஆ�கைள� ேத�� ேபா�
நா�க� ���� ��டைத அ�������
சா�பா� ேவ��� எ��� ெசா�லேவ
ெவ�� சாத��, த��� ம��� வா��
வ�� சா�������� ப��ேதா�.
அத��� டா�ட� ந�மதாைவ� பா��த நா�
அவ�க �ைலைம ெரா�பேவ ேமாசமா�
இ��பைத அ��� ெகா�ேட�.
அவ�க��� infection ஏ�ப�� diarrohea

��காம� ேபா�� ெகா����த�. அவ�
கணவ�தா� ேமா�டா� ைப��� ����
இ���றா�. �ற� அவ� எ�ைன ம���
ேவ��மா எ�� ேக�க நா� ேவ�டா�
இ��� எ�� ெசா����� ம���கைள�
சா�������, வ� �ைறய�� ம���க�
சா�������� ப��ேதா�.
எ�க���� �� �மா� 2 ம� அள��
�ஜரா��� இ��� வ������
�வநாராயண�, இ��� 2 ேப�, ��
ப�க��� இ��� வ������ �ரா��
அவ� கணவ�� ����னா�க�. ��ம�
�ரா�� கணவ��� ��� ஜா��
ஆகேவ அவ�க� ���� இ����றன�.
�� �வநாராயண� ��ைர�� இ���
���� அ�ப�� ர�த� வ�� மய�க�
வரேவ அவ�� ம�ற இ�வ�� நட�க

��ய��ைல எ�பதா�� ����
��டன�. ஏ�ெகனேவ ெச����
��ைர�� இ��� �������றா�.
ஆனா�� சமா���� ெகா�� ேபா��
ெகா�����றா� எ��� ெத���தா�க�.
��ம� �ல����� ��ைர��
உ�கார��யாம� ச��� ச���
��வதா��, ��ம� தாரகராம��
உ�கார��யாம� ���� ��டதா��
ெத���தா�க�. ஆனா� அவ�க�
எ�லா�� பயண�ைத� ெதாட��தா�க�.
ம� நா� எ�ன ஆன�? நாைள
பா��ேபாமா?
இ�ேக ஒ� ���யமான �ஷய�
ெசா�லேவ�� இ���ற�. க�நாடக அர��,
�ஜரா� அர�� ைகைல� பயண�
ேம�ெகா��ற யா���க�க��� அவ�க�

எ�த வ��� ேபானா�� ச�, இ��ய
வ�யானா�� ச�, ேநபாள வ�யானா��
ச� பண உத� ெச��ற�. க�நாடக அர�
நப� ஒ��த��� �.25,000/-� ெகா���ற�.
�ஜரா� அர� �.50,000/- ெகா���ற�. இ�
எ�த அர� வ�தா��, மா�னா��
ெதாட��� ெகா��� வ��ற�. அதனாேல
எ�க� ���ேல க�நாடகா�� இ����
ச�, �ஜரா��� இ���� ச� �ைறய�
ேபைர� பா��க ���த�. பா���ேச�
�த� ம��� த� சா��� �� உத� ெச��
ஒ��தைர அ��� ைவ����தா�. ஆனா�
யா���க�கைள வ�க�� அ���� இ��ய
அர� எ�த �� உத��� ெச�வ��ைல.
எ�ன ஒ� வச� எ�றா� �டேவ ந�ல
தரமான வ��க�ட� சைமய�கார�,
ம���வ�,

ம���வ வச��ட� ��ய உபகரண�க�
எ�� பா�கா�பான பயண����
உ��ரவாத� உ��. ெசல�கைள நா�
ப����� ெகா�டா�� பா�கா���
�ைட��றேத, அ�ேவ ெப�� இ�ைலயா?
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டா�ட� ந�மதா�� கணவ�� ����
��டா�. மைன��� உட� �ைல
க��ேயா எ�னேவா அவ�� ����
��டா�. அவ�தா� ேமா�டா� ைப���
எ�கைள� கட�தா� எ�� ெத���
ெகா�ேடா�. ��. �வநாராயண��
அவ�� ேமா�டா� ைப���
வ�����றா�க�. அத�� 500 �வா�
ஒ��த���� ெகா������றா�க�.
ேக��� ேபா�� ெச�� ெசா�ல��
��ட�த�ட 300 �வா� வைர ெகா��க

ேவ��மா�. ந�லேவைளயாக எ�க���
யா�� ேபா�� ெச�� ெசா�ல
அ��ப��ைல எ�� ச�ேதாஷ�ப�ேடா�.

500 �வா� எ�ப� ��ட�த�ட
�.3,500/-ஆ�ற�. நா�க� ெச�ற சமய� ஒ�
�வா��� இ��ய �பா� 6-60 ம���.
ம�நா� நா�க� எ�லா�� ப��ரமா��
இ��� ���� வ�பவ�கைள எ��பா���
இ��ேதா�. அவ�க� வ�வைத வரேவ�க
இ����� எ�லா வ��க�� �ள���
ேபான�. ��ம� �ரா�� வ�பவ�கைள
வரேவ�க� ேபானா�. இ�ேக நா�க� த��
இ��த அேத ேக��� இ��ய அரசா�
அ�ம��க�ப�ட �� ஒ��� வ��
����� ெகா����த�. ��ட�த�ட 25, 30
ேப� இ����. சைமய�கார�, ம���வ�,
ம���வ உபகரண�க� எ��
எ�லா�தமான ஏ�பா�ேடா��

வ����தா�க�. இ�ேக உ�ள �ெப��ய�
��ட� ��டமாக வ�� �ன�
ெபா��கைள��, ம��� பவள�, ���,
���ட� ேபா�ற மாைலக�, ம�க�,
��ரஹ�க� எ�� ��க வ��றா�க�.
எ�ைன� ெபா��த வைர நா� எ�ப�ேம
ெரா�ப ேமாசமான shopper. எ�லா��
ெபா��க� வா�க நா� ேவ��ைக ம���
பார��� ெகா����ேத�. நா� ேபான
இட�க�� இ��� எ�லா� ெபா��க�
வா�� வ�� ெகா����தா� ����
இட� இ��கா�. அைத ைவ���
பராம��க�� ேபாவ��ைல. ஆைகயா�
நா� எ��ேம வா�க��ைல. எ�
கணவ��� ஏதாவ� வா�க ேவ���
எ�� ஆைச இ��த�. �லெபா��கைள�
பா��தா�. �ைல ச��ப�� வர��ைல.
நா�க� ெகா�� வ����த பண�����

வர��ைல. �ராவ��கார�க� பண�
ேபாத��ைல எ�றா� உத� ெச��றா�க�.
ஆனா� அ� அவசர� எ�றா� ம��ேம
ெபறேவ��� எ�� எ�க� ெகா�ைக,
ஆதலா� எ��ேம வா�காம� இ���
��ேடா�.
ச�� ேநர���ெக�லா� ப��ரமா
ேபானவ�க� எ�லா� ���ப
ஆர���தா�க�. எ�லா�� பா��கேவ
எ�னேவா ெரா�பேவ க�ட�ப�ட
மா����, ஏேதா ெசா�ல ��யாத
��க��� இ��பவ�க� ேபால��
ெத��தா�க�. எ�னெவ�� ��ய��ைல.
அ�ேபா� ம��யான� சா�பா�� ேநர�
ஆ���டதா� எ�லா�� சா��ட
ஆர���க��, �ல� எ�க� அைற�� வ��
எ� உட� நல�ைத �சா��� ���

அ�ேகேய உ�கா��� ேபச ஆர���தா�க�.
ஏேதா ெசா�ல �ைன�� ெசா�லலாமா
ேவ�டாமா என� தய��வ� ேபா�
இ��த�. என����� ெசா�ல ��யாத
அள� ஏேதா ச�கடமா� இ��த�.
அ�ேபா� ��ம� ராம�ச��ர� அ�ேக
வ�தவ� எ�ைன� பா������ உடேனேய
க��� �� வர ஆர���த�. எ�னெவ��
ேக�டா� ப��ரமா�� 2-வ� நா�
ெரா�பேவ க�ட�ப�டதாக��, ��� என
மைழ, ��� என�கா��, ��� என�
ப�மைழ எ�� மா� மா� வ�ததா��
நட�கேவ ��யாம� ெரா�ப உயர���
ேபா��ேபா� அதாவ� அ�ேக “ேடா�மா
பா�” எ��� இட��� ��� �ட�
�ராணவா� ேபாதாத இட�. அ�ேக high

altitude cross in the world. ஆகேவ அ�ேக
கட���ேபா� ஐ�� ��ஷ�����

கட�கேவ���. இ�லா��டா� ெரா�ப�
க�டமா� ���. அ�ேபா� அவரா�
��ய��ைல எ��� ���� ���
வ����த �ழ�ைதக� �ைன� வ��
ெரா�பேவ அ�� ��டதாக�� ��னா�.
�ேழ இற���ேபா�� ெச���தாக இற�க
ேவ�� இ��ததா� இற�கேவ
��ய��ைல எ��� அவ�ைடய உத�
ஆ� ��ட�த�ட அவைர இ����
ெகா�� ேபானா� எ��� ��னா�.
ேம�� அவ� ��னா�: ேடா�மா பாைஸ�
கட���ேபா� �ல����� உடன�யா��
கட�க ��யாம� ���� �ணற�
ஏ�ப�டதாக��, உடேனேய அ�ேக ச���
�ேழ வ�� அவசர ெட�� ேபா��
அவ��� ஆ��ஜ� ெகா��� அ�ேகேய
ைவ����தாக�� ெசா�னா�. அவரா�

ேம�ெகா�� 7 �.�. �ேழ இற��� அள�
நட�க ��யா� எ�பதா� அவைர அ�ேக
த�க ைவ�� �ைண�� 2 ஆ��
இ������றா�க�. அவரா� சா�பா��
சா��ட ��யாம� ேபா� ��ட�. அ��
�ரா�� க�ட�ப�� ரா��� ெகா�ச�
பரவா��ைல, காைல�� ேபாகலா� எ��
�ைன��� ெகா��������றா�க�.
��ெரன இர� 2 அ�ல� 3 ம� அள��
அவ� உட� �ைல ெரா�ப ேமாசமைட��
அவ� ஆ� ���த�.” இைத� ெசா��
��� ��ம� ராம�ச��ர� ெரா�பேவ அழ
ஆர���தா�. எ�க��� எ�ன ெச�வ�
என� ��ய��ைல. ைகைல�� வ��
இற�ப� எ�ப� அவ���� ெகா���
ைவ�����ற� எ�� சமாதான� ப����
ெகா�ள� பா��தா�� எ�களா�
��ய��ைல. அவேராட பா���, ேப���

எ�க� மனைத ���� ேபாக��ைல.
வ��� எ�வள� �����க� எ����
ெகா�� வ�தா�? எ�வள� உ�சாகமா�
இ��தா�? நா�க� �லேப� எ��பாராம�
�ரயாண� ேம�ெகா�டவ�க�. ஆனா�
அவ� ��ட� ேபா�� ந�ல
��ேன�பா�க� ெச�� ெகா��, “�ெர�
��” ப�������� எ�லா�
ேம�ெகா�� தயாரா� வ�தா�. இைத� தா�
�� எ�� ெசா�வதா? ��ய��ைல.
��ம� தாரகராம�� ெரா�பேவ ��யாம�
ஆேள பா�யா�� ���� �����தா�.
அவ�� ��ைர�� இ��� ����
��டதா��, அவ���� ஆ��ஜ�
ெகா��ததா��, அவரா� நட�க ��யாம�
ேபானதா� அவேராட ��ைர�கார��,
உத� ஆ�� அவைர� ���� ெகா��

வ�� ��டதா�� ெத���தா�க�.
எ�லா�� ஒ� மனதா�� ெசா�ன�,
“ந�லேவைள, ��க� வர��ைல, வ�தா�
��க�� க�ட�ப������க�” எ�ப�
தா�. எ�லா�� �ைக��� ேபா�
உ�கா�����ேதா�. இேத யா��ைர�
���� �த� �த� ேம மாத� வ�த
����� இேத மா�� ஒ� ெப�ம�
இற�� ��டதா�� ெசா���
ெகா�டா�க�. ஒ�ேவைள உ�� கா���
ம���க��, ேத��த ம���வ��
இ�����தா� �ல���ைய� கா�பா��
இ��கலாேமா எ�னேவா?
அ�ேபா� �� ���ணா வ�� எ�கைள
எ�லா�,. “அ�டப�” ேபாக� தயா� ஆக�
ெசா�னா�. எ�� மைலக���ைட��
ைகைல�� த�சன� �க அ���

�ைட���. எ�ேர ந�� மைல�� இ����.
அத��� ேபாவத�� இ����� �ல �ேலா
��ட�க� ேபா� அ����� மைலக��
உ���� ேபா�� த���க ேவ���.
மைல�பாைத ெரா�ப உயர� எ�பதா�
நட�கேவ�டா� எ��� இ�ேபா�
வ��க� ேபா�ற�, அ�ேலேய ேபாகலா�
எ��� ெசா�னா�. 2004 வைர நட��தா�
ேபா�� பா������றா�க�. “அ�டப���”
நா�க� யா��ைர ���தத��� �ைஜ��,
�நாயக��� ந�� ெத����� �ைஜ��
ெச�வதா� இ��த�. த�சமய� இ��த
���ைலயா� அைவ ����
ைவ�க�ப�ட�. ெரா�பேவ ேவதைனேயா�
எ�லா�� “அ�ட ப�” த�சன�����
�ள��ேனா�. அ����� ���� இ�த
ேக�� வர ேவ�டா� எ���,
மானசேராவ�� ம�ெறா� கைர�� இர�

த�க ஏ�பா� ெச�ய� ப����பதா��,
ேநேர அ�ேக ேபாகேவ��� என�� ��
���ணா ��னா�. அவ��, ��
மேனாஹர��, எ�க�� ஒ�வரான
வரதராஜ� �ைண�ட�, இ��� எேகா
�ராவ�ைஸ� ேச��த 2 ேப��,
�ல����ட� வ�தவ�க�ட� ��ம�
�ல����� உடைல எ���� ெகா��
மைல இற��வத�� ஏ�பா� ெச��
���� �� எ�க�ட� வ�� ேச���
ெகா�வதா�� ெசா�னா�. நா�க�
�ள��ேனா�.
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ைகைல மைல ப��� �ல� தகவ�க�
இ�த இட��� ைகைல மைல ப��� �ல�
�����க� ெகா��க �ைன��ேற�.
��னாேலேய ெகா�����க ேவ���.
ெதாட�� ெதாட�� ���� ேபாக� �டா�
எ�� �ைன�ததா� எ�த��ைல. இ�ேபா
ைகைல� பயண� ���� �����
ெகா�����ேறா�. ����� வ���
“அ�ட ப�” ேபா�� ெகா�����ேறா�.
அ� இ��க��� த�யாக.

ஏ�ெகனேவேய ைகைல மைல�� ஒ� ச��
�டமா�� க�த� ப��ற� என�
ெத�������ேற�. த�ச�� யாக� ���
���� உ�ைர மா���� ெகா�ட
அ�ைன�� உ�ர�ற உடைல� ேதா��
ேபா��� ெகா�� ஆ�ய எ�ெப�மா�
ெத�னா�ைடய �வ�� ேகாப� த�ய
மஹா��� த� �த�ஸன ச�கர�தா�
அ�ைன�� உட� அ�க�கைள� ���
��டாக அ��க அ�ேல அ�ைன��
உட� ெகா���� �ரா�� ���� ���
ெகா�ட இட� தா� ���ைகைல ஆ��.
அ�த� ெகா���� தா� உைற�� கால�
ேபா��� ப�யாக மா�யதாக சா�த����
அ���ராய�. �ெப��� ேம���
ப���� (வடேம�� எ��� ெசா�லலா�)
ஒ� �ைல�� உ�ள ���ைகலாய
மைல�� உயர� 22,028 அ�களா��.

�ெப��ய �ட��யா� �ழ�ப�ட இ�த
மைல இ���க�, சமண�க�, ெபள�த�க�
எ�லா���ேம ஒ� ��த யா��ைர�
தலமா� �ள���ற�. ம�ற� ��� வ�டார
மைலக�� இ��� ப� ேகாைட கால���
உ��னா�� ���ைகலாய மைல��
ம��� ப� உ��வ��ைல. இ�த� ப�
��ய மைலைய� ��� வ�� �ர�

(ப��ரமா ெச��� �ர�) ��ட� த�ட 52
�ேலா ��ட� ஆ��.
“மஹா ��வாண த��ர�” எ�ற ெபள�த மத
��� ப� ெபள�த�க����,
���ைகைல��� ெந���ய ெதாட��
உ��. அவ�க�� ேகா�பா��� ப�
ெபள�த�க� அதாவ� ����க� மைல��
உ���� “ெடா�ேசா�” எ��� ச��
வா��த ெத�வ��� உ�வ� �ர��ைட

ெச�ய� ப�����ற�. இ�த� ெத�வ�
��� உலக�க���� காவ�. 12 கர�க�
உ�ள இ�த� ெத�வ�, த� ைகக��
அ�ைவ� ����� வ�ண� க��கைள�
தா���ற�. ேத��� ெபய� “ேடா��
பா�ேமா” அ�ல� “வ�ர வ��”. ெச��ற
அழ�யான இ�த� ச�� வா��த ேத�யான
இவ� ைக�� ைவ������
அ�வா�னா� ம�த�க�� ஆைசகைள
ேவர���றா�. எ�லா� �ைசக��� இ�த
அ�வா� தகாத ஆைச ெகா�டவ�கைள
ேவர���ற�. த� இட�ைகயா�
“ெடா�ேச�”ைக� த��ய �ைல��
காண�ப��றா�. ஆனா� இவ� காம�ைத�
கட�தவ�. “ெடா�ேச���”
“வ�ரவ��”யான இ�த� ேத��� ���க
��யாதவ�க�. இ� ��ட� த�ட ந� அ��த
நா��வர த��வ�ைத எ���ைர�பதா��

ேதா���ற�.
�ெப��� �ராண� எ�� அைழ�க� ப��,
“கா��� கா��ெசா�” எ�ற ��� ைகைல
மைல�� தா� க�பக ���ச�
இ��பதா��, ம�ற ப��க� ைவர�,
ைவ��ய�, மரகத�, ெபா�, ெவ��
ேபா�ற நவர��ன�க� �ைற�ததா��
�ற�ப��ற�. இவ�க� கட���
ெடா�ெசா� என�ப�� “த�மபால�” 4
�க�க� ெகா�டவ�. ஒ�ெவா�
�க���� ��� க�க� ெகா�டவ�.
அைவ ��கால�கைள உண����ற�.
���ேதா� அ��தவ�, ம�ைடேயா��
மாைல த���, உ��ைகைய� ைக��
ைவ����பவ�, ���ல�ைத� “கா�ட�”
எ��றா�க�. அைத�� ������
இவ�க� கட�� ேதா�ற��� ந�

�வெப�மா�� வ�ணைனைய ஒ��
இ���ற�.
ைஜன��ேகா எ�றா� அவ�க� �த�
���த�கர� “�ஷபா ந�தா” இ�ேக தா�
��� அைட�ததாக�� அவ�ைடய சமா�
மைல உ���� இ��பதா�� ந���றா�க�.
ைகைலைய “அ�டபாதா” எ�� அைழ���
அவ�க�� 24-வ� ���த�கரரான மஹா�ர�
இ�ேக ஒ� �ைற வ�ைக ���ததா��
���றா�க�. இ���கைள� ப���
ேக�கேவ ேவ�டா�. த�தா�ேரய�
ைகைல�� ப��ரமா ெச�ததாக��,
இ�ேபா�� �ட அ�ேக உ�ள கா�க��
மைற�� இ���� த�தா�ேரய� �க� �ல�
க�க���� ெத�ப�வதா��
ெசா��றா�க�. மஹா �ர���யான
ஆ�சேநய� �ர� த� �ய உ��ட�

ைகைல மைல� �ரா��ய��� உல��
ெகா����பதா�� ெசா��றா�க�.
ேகதா�நா��� உ�ள ஈசான �ைல வ�யாக

(நா� ெச�ற��ைல) ஆ�ச�கர பகவ�பாத�
இமய� கட�� ைகைல ஏ� அ�ேகேய
ஐ��யமா� ��டதா�� ெசா�வா�க�.
நா�� அ���க� ெகா�டதா��
�ற�ப�� இ�த� ைகைல�� �த� ���
அ���க�� ய��க��, நா�கா�
அ���� ேதவ�க�, ��னர�க�, அ���
ேதவ�க�� இ��பதா�� ���றா�க�.
ப�க��� உ�ள “அ�டப���” தா�
�ேபர� த� ெச�வ�ேதா� வ��பதா��
��வா�க�. எ��மைலக� ெகா�ட அ�த
மைல� ெதாட�க� “�ேபர ப�டா�” எ��
அைழ�க� ப��ற�.
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ைகைல மைல�� ேதா�ற�கைள நா�
நா�� �ைசக��� பா��க ���ற�.
உல�� ைமய��� இ��பதா���ற�ப��
இ�த� ைகைலேய “மஹா ேம�” எ���
ெசா�ல� ப��ற�. நா�� �ைசக���
ேதா��� 4 �க�க��, ேம� ேநா��ய
ஒ� �க�� வ�மா�:
�ழ�� ேநா��ய “த���ஷ�” எ���
�க� ��ன� ேபா� ஒ� ��� �ப�க�
எ���,
ெத�� ேநா��ய “அேகார�” எ��� �க�

�ல�கடைல� ேபா�ற �ல ஒ� ���
�ல�க�லாக��,
ேம�� ேநா��ய “ச�ேயாஜாத�” எ���
�க� ெச��ற� ெகா�ட மா��க�
க�லாக��,
வட�� ேநா��ய �க� “வாம ேதவ�”
என�ப�� பளபள��� த�கமாக��,
ேம� ேநா��ய “ஈசான�” எ��� �க�
க�கைள உ���� ெவ��யாக��
ேதா���ற� எ�� வ����றா�க�.
இ�ேபா ச�ப கால��� �னச��
ெச��க�� இ��யா��, �னா��
இைண�� ைகைல� �ரா��ய��� ெச�ய�
ேபா�� ஆ��க� ப��ய ெச��க�
வ�தன.அைவ க�ைக, �ர�ம ��ரா, ���,
ச�ெல�, க�நா� ேபா�ற ந�க� எ�����
உ�ப�� ஆ��றன எ�பைத��

க�����க��தா� எ�� ப��ேதா�.
ைகைல�� ஈசான �க��� இ��� தா�
க�ைக ஆ� உ�ப�� ஆ� வ�வதா��,
ம�ற ஆ�க� ைகைல�� ம�ற�
ப�க�க�� இ��� உ�ப�� ஆ�
வ�வதா�� ெசா��றா�க�. எ�லா� வ�ல
அ�த ஆ�� பர�ெபா�� ப�மாசன���
த� ெதாைட�� ேத�ைய உ�கா���
ைவ��� ெகா�� ��ைட�� இ��பதாக
ஐ�க�. க�ணா� கா�த�� அ�ய இ�த�
கா��ைய� க�� ெகா�ேட 52 �.�. �ர�
உ�ள “ப��ரமா”ைவ ேம�ெகா��ேறா�.
�ர�ப� ெகா��� ைவ�தவ�க����,
���த மன உ�� பைட�தவ�க���ேம
இைத ���க ���ற� எ�ப� உ�ைம.
“தா��ச�” எ��� இட��� இ���
ஆர����� �த� நா� ப��ரமா

அ�வளவாக� ேசாதைனக� இ�லாத�,
ெகா�ச� சமெவ�, ச��� ���க�,
ஆ�க� எ��தா� இ����றன எ�றா��
�ல� (எ�கைள� ேபா�) இ�ேலேய
கைள�பைட�� ேபா�றா�க�.வ� ெந�க�
கா�� ைகைல�� த�சன�தா� ஓரள�
���ண��� ெபற ����. தா��ச�� உ�ள
பழைமயான ெப�ய “ெபள�த ஆலய�”
�ன� �ர��யாள�களா� தைரம�டமா�க�
ப�����ற�. இர�டா� நா� “ப��ரமா”
இ��ப�ேலேய ச��� க�னமான�.
க�டாயமா� எ�லா�� 7 �.�. நட�க
ேவ���. அத��� ஒ� ெச���தான
மைலைய� கட��றா�க�. ��ட� த�ட 19,000
அ� உயர� உ�ள அ�த� ெச���தான
மைலைய ஏ�� கட�ப�தா� இ�த�
ப��ரமா�� ���யமான சாதைன.
க�டாய� எ�லா�ைடய மன உ��ைய��

ேசா��க� ��ய பயண�. 18,600 அ�
உயர��� “ேடா�மா பா�” எ��� இட�
வ��ற�. இ� சா�சா� அ�பா��
உைற�டமா�� க���றா�க�. இத���
ப�க��� உ�ள “ெகள����” இைத உ��
ெச��ற�. அ�த ெகள������� ேபாக
எ�லா���� அ�ம� இ�ைல.
மேனா�ட��ள ெவ� �லேர அ��
அ�ம��க� ப���றன�. அ����� ��
எ��� வர எ�க� ���� உ�ள யா��
ேபாக��ைல. �ராவ��கார�கேள ேபா�
�� எ��� வ�����றா�க�.
இ�த ேடா�மா-பா�� தா� �ராணவா�
ெரா�பேவ க��. இ�� த�க� ப��
��ஷ�க��� ேம� யாைர��
அ�ம��ப��ைல. அத��� இைத� கட��
�டேவ���. �� இ�த� ெச���தான

மைல�� இற�க ேவ���. இ���
ெரா�பேவ க�னமான� தா�. ஆனா� ந�
�ட வ�� உத� ஆ�� �ைண�ட�
இற�கேவ��� எ�� ெசா��றா�க�.
அ�� இர� வைர� ைகைல�� ேதா�ற�
�ைட�ப��ைல எ��றா�க�. ��
��றா� நா� �த� நா� பயண�ைத�
ேபா� ச��� �லபமான�. ���ப��
தா��ச�� வ�� ���ற�. இைத� த�ர
உ���� என�ப�� ஒ� ப��ரமா �ைற��
உ�ள� ைகைல��. இத� �ர� 28 �.�.
எ��றா�க�. 13 �ைற ெவ����ைற
���தவ�க� (அதாவ� 52 �.� �ர� உ�ள
ெவ�����) உ������� ேபாகலா�
எ�� �ற�ப��ற�. ைகைல�� �க
அ��� ேபாக��, கர�களா� ெதா��
�ர����� ேபாக�� ���ற இ�த� ��ைற
���தவ�க� �ல ெபள�த� �ற�க�

ம��ேம எ�� அ��ேறா�. உ�ேள
அம�நா�ைத� ேபா� ப���க த�சன�
�ைட��� எ��� ெசா��றா�க�.
ைககளா� ெதாட ���த �ர�����
ேபானா�� அ�த இட��� ��த� க��
யா�� ெதா�வ�� இ�ைல எ���
ெசா��றா�க�.
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இ�ேபா ம�ப� நா� ந�ம பயண�ைத�
ெதாட��ேறா�. தா��ச� கா��� இ���
��ம� �ல����� உற�ன�க�, ம���
�ராவ��கார� ஒ��த�, �சா
ெகா����ட��� உதவ ஒ��த�, ம���
���� இ��� ெவ�கேடச� எ�ற
��ைப�� இ��� வ�த ந�ப�� த��
�� வரதராஜ� ஆ�ேயா� ேபா��
�சாரைண ���� உடேனேய
�ல����� உற�ன�க���� தகவ�
ெகா������� கா�மா�� �ள�ப

ஏ�பா� ெச�வத�காக �� மேனாஹ�
ம��� �� ���ணா ஆ�ேயா� த�க, ம�ற
���ன� எ�லா�� அவரவ� வ�த
வ��க�� ஏ� “அ�டப�” என�ப��
எ�� மைலக��� ந���
“���ைகைல”�� அத� எ�ேர “ந��
�ட�” என�ப�� ந�� மைல��
த�சன�� பா��க� �ற�ப�ேடா�. ச���
ெச���தான மைல, ��கலான பாைத.
ஏ�ெகனேவ எ�லா�� ப��ரமா�னா�
ச��� கைள�பாக
இ��தா�க�.�ல����� மரண��
ேச��� ெகா�டதா� எ�லா� மன���
இன� ெசா�ல ��யாத பய� �ழலா�ய�.
ேம�� அ�ேக ெச�ய ேவ��ய �ைஜக�,
ம��� யா��ைர ���� ெச�ய ேவ��ய
�ைஜக� எ�� எ��� ெச�ய ��யாத
���ைல�� எ�லா�� �ற�ப�ேடா�.

ந�ல உயரமான ேம� மைல��� ேபான
�� ஒ� சமெவ�. அ�ேக ஒ� ஆ�
ஓ��ற�. அ� மானசேராவ����
ேபாவதா�� �ல�� இ�ைல, க�கா எ��
�ல��, �ர�ம��ரா எ�� �ல��
ெசா�னா�க�. எ�க� �ைரவ� �ெப��ய
ெமா��� ெசா�ன�
எ�க������ய��ைல. எ�க�ட�
�ைண�� எ�க� �ராவ�� ����
இ��� யா�� வர ��ய��ைல. அவ�க�
இ��ர� நா�க� த��� மானசேராவ�
கைர�� ெட�� ேபா��� த���ட�
அைம��� ப��காக� ேபா� ��டா�க�.
ஆகேவ ெசா�ல யா���ைல. ����
உ���� ஒ� ெபள�த ஆலய��,
�ெப��ய வழ�க� ப� ��ேகாண
�ைற�� க�ட� ப�ட ெகா�க��
இ��தன. எ�லா�� ேமேல ேபானா�க�.

எ�னா� ஏற ��ய��ைல எ�பதா� நா�
ஏற��ைல. எ�க� �ைரவ�க� எ�லா��
அ�த ந��� இற�� அ�தைன� �����
���தா�க�. அவ�க� ��யேல
ேவ��ைகயாக இ��த�. ஒ��,தைலைய
ம��� நைன��� ெகா��றா�க� அ�ல�
பா� உட���� ����றா�க�. அ�த
மா��� தா� �ல� தைல ம��� நைன���,
�ல� பா� உட�மாக� ���தா�க�. ��
�ர��� ெகா�டா�க�. அ�����
பா��ைக�� ைகைல மைல எ�ேரேய
ெரா�ப� ��ட��� இ���றா�ேபா�
ெத��ற�. ஆனா� ேபாக 2 நா� ஆ��
எ�றா�க�. ைகைல த�சன� ���� எ�ேர
உ�ள ��ய ப��ட� ேபா�ற ��ைற��,
அத�� எ�ேர ந���� த�சன�� (ஒ�
��� தா� ந�� ேபா� அைம���
உ�ள�.) ����� ெகா�� எ�லா��

�ேழ இற��ேனா�. வ�� ஒ� ம��ைழ
நக��தா�� �ேழ அதல பாதாள� தா�.
அ�வள� ��க�. ேம�� நா�க�
இ�தைன நா� மைல ஏ� வ�த பாைத
ஒ��ேம இ�ைல எ�ப� ேபா� ஒேர
க�க��, பாைற��, ����� உ�ள சாைல.
ஏேதா ேபா�����றா�க� த�ம����.
பாைத எ�ற ெபய� அ�வள� தா�.
ைகைல வ� �ரா�� இ�ப��தா� பாைத
இ���ற�. ��ைதய ம��ய அர� இத���
ெகா�ச� வச�யான வ�யாக மா�ற
ஏ�பா� ெச�� ெகா����ததா��,
அத�கான ேப�� வா��ைதக� நட��
ெகா������ சமய��� �ல எ��பாராத
�க��க�னா��,அர�ய�
காரண�களா�� அைத நைட�ைற� ப��த
��ய��ைல என��, �� ஆ�� மா�
��ட� என�� எ�க� �ராவ�� ����

ப�யாள�க� ��ன�.
“அ�டப�”�� இ��� நா�க� �ள��
அ�� த�க ேவ��ய இடமான
மானசேராவ� ஏ��கைரைய அைட�ேதா�.
இ� ம�ெறா� ப�க�. இத� ஃேபா�ேடா
எ��தா� இ�த� ப�க� வர��ைல. ம�ப�
�ய�� ெச��ேற�. இ�த� ப�க� ஏ��கைர
கட�கைர மா�� ஒேர மணலாக இ���ற�.
��ட கட�கைர ேபா�ற அைம��
ம��ம�லாம� ஏ�� த��ேர அைல
அ���� ெகா����த�. இ�ேக தா�
�ைஜ�� உக�த க�க� �ைட��� எ���
�ல��� ��க� ேபா�ற அைம���ள
��பேம �ைட��� எ��� ெசா��
இ��ததா� எ�க� ���ன� �ல��, எ�
கணவ�� ��க� ேதட� ேபா���டா�க�.
ேம�� மானசேராவ� ���த� எ��க எ��

எ�லா�� �ள���ேபா�
�ராவ��கார�க�� உத� ஆ� ஒ��த�
தா�க� �ைறய த��� எ���
ைவ����பதா��, கா�மா�� வ�த��
எ�லா���� ஒ� 5 ��ட� ேக�� த���
�ைட��ெம��� ெசா�லேவ �ல� ����
��டா�க�. ஆனா� எ� கணவ� எத���
இ��க��� எ�� த��� எ��� வர�
ேபானா�. அ�ேபா� எ�க� �ைரவ�
அ�ேக இற�க ேவ�டா� என��, ஆழ�
அ�க� எ��� ஜாைட�� ெசா��� தா�
த��� ���� ைவ�பதா�� ெசா���
ேகைன வா��� ேபா� அவ� த���
���� வ����� ைவ�� ��டா�.
இ� எ�வள� ந�ல� எ�� கா�மா��
ேபா��தா� எ�க���� ���த�. அ��
எ�க���� த���ட���� ம� ஹ��

என�ப�� க�ம�ணா� க��ய ��க� 2
ம��ேம �ைட�ததா�, அ�� எ�ைன�
ேபா� உட� நல� ச���லாதவ�கைள�
த�க ைவ�� ��� ம�றவ�க� ெவ�ேய
ெட��� த�க ைவ�க� ப�டா�க�. இ�த
இட��� ம� ஹ�ஸு�� உ�ேளேய ���
தா�க ��ய��ைல. ெட����
உ�ளவ�க� எ�லா� ெரா�பேவ
க�ட�ப�டா�க�. ஒ� வ�யாக அ��ர�
���� நா�க� ம� நா� “ப�யா�” ெச�ல

(����� வ��� வ�� �த� ஊ�) தயா�
ெச�� ெகா�ேடா�. �� ���ணா��,
�� மேனாஹர�� அத��� வ��
��டா�க�. எ�க�ட� வ����
ஆர�ப� �த� வ�த �ெர�� வா�ப� ம�ற
ெவ�நா��� கார�க�ட� ேச���
ெகா�டதா� எ�க� ���� தைலைம�
சைமய�கார� ைபய� எ�க�ட� வ�தா�.

வ���� �ள��ய�. இர� ச�யாக� ��க
��ய��ைல அ�க� ��ரா�. எ�க�ட�
���த “ெர���” பான�ைத (நா�க�
இ�வ�� ெதா��� �ட� பா��க��ைல)
எ�க� �ைரவ�ட� ெகா��ேதா�.
வ���� ஏ�ன�� எ�க���� ��கமாக
வ�த�. ச�� ஆ�ட� ேபா���ெகா�ேட
இ��த� வ����. எைத� ப����
�ைன�காம� நா�க� ��க ஆர���ேதா�.
�ைரவ� ெவ�ேய பா���� ெகா�ேட
வ�� ஓ��னா�, அைத�� ச�யாக�
கவ��காம� நா�க� அ���ட�
இ��ேதா�. வ�� ேபா��
ெகா����த�,ச�� ேநர��� ேநர�
ேபா�� ஆப�ைத எ��பா��காம�.
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நா�க� பயண� ெச�த வ���� �ைரவ�
இ���ற�ேலேய ெரா�பேவ அ�பவ�
வா��தவ�� எ�லா�� ெசா�வா�க. எ�த
வ���ேல �ர�ைன எ�றா�� இவ�
��னாேல ேபா��வா� உத� ெச�ய.
கைட��ேல அ�த வ�� �ள��ன��
தா� வ�� எ�க வ��ைய� �ள��வா�.
ஆனா� எ�கைள ��னா� ெகா��
ேபா�� ேச����வா�. ��ட� த�ட இ�ப�
நா�களா�� பய��� வ�த�� நா�க�
ஒ� ெந��க�ைத��, பா�கா�ைப��

உணர ஆர���ததா� ச��� பய�
இ�லாம� வ���� உ�கா��� ��க
ஆர���ேதா�. ஆனா� �ைரவ�
எ�ேபா�� ேபா� இ�லாம� வ����
��ேன உ�ள ச�கர�கைள� கவ��ப��,
�� வ��ைய ஓ��வ�மா� இ��தா�.
அெம��க நா� ேபா� இ�ேக �னா���
இட� ப�கமா� ஓ�ட ேவ���. ெவ�ேய
பா���� ெகா�ேட வ�தா�. ப�யா�ைக
ேநா��� ேபாக �ல மைலக� இற�க
ேவ���. அ�வா� ஒ� 2 �ைற மைல
இற�� ���, ப�ள�தா��� வ�� ஓ��
ெகா����த�. சாைல�� இ� ப�க��
��� அ� அகல, ஆழ��� ப�ள�க�
ேதா��� ேபா����த�. எத�� எ��
��ய��ைல. ஆனா� வ��க� ேபா��
ெகா����ததா� அைத� ப��� ��தைன
ெச�யேவ இ�ைல. எ�க� வ��

இ��ைற ச�� ��னா� ேபா��
ெகா����த�.
நா�� ச��� க�ணய��� ��ேட�.
��ெரன வ�� ேவக� எ���ற மா�� ஒ�
உண�� ேதா�ற ச�ெடன� க� ���ேத�.
வ���� எ� இ�ப�க��
உ�கா�����த எ� கணவ� ம���
�ராவ�� கார� ைபய� இ�வ�� ����
ெகா����தா�க�. ெப�யவ� ச�கர��
���� ெகா����தா� ேபா� இ��த�.
வ�� ��ெரன ஒ� ப�கமா� ஓட
ஆர���த�. சாைல ந��� ேபாகாம�
இ�மா��� ���ேக ேபா� ��னா�
ேபாவ� எ�க� �ைரவ�� வழ�க�
எ�பதா� நா� ஒ��� கலவரமா�
உணர��ைல. ஆனா� �ைரவ� �����
����� பா���� ெகா�ேட வ��ைய

ெம�வா�� த� க��� பா���
ெகா��வர� ேபாரா�வைத உண��ேத�.
அேத சமய� வ�� சாைல�� வல�
ப�க� உ�ள ப�ள����� ேபா� இற��
ஒ� ப�க��� ச�கர�க� உ�ேள மா���
ெகா�ள ம�ற ச�கர�க� ேமேல ����
ெகா�ள வ�� இ� ச�கர�க��
உத�யா� அ�த� ப�ள�����
ெச���தாக ��ற�. நா� பய���
அலறேவ எ� கணவ��, �ட வ�த
பய��� ����� ெகா�ளேவ
�ைலைமைய� ���� ெகா�ட ச�கர�
அவ�க� எ��ட�, “க�தா��க, இ�த�
சமயத�� தா� ைத�யமா� இ��க��.”
எ�� ெசா��� ேத�றேவ, எ� ப�க���
இ��த ைபய� ப�ள��� ப�க�
உ�கா�����ததா� வ���� ஜ�ன�
வ�யாக ெம�வாக ெவ�ேய�

எ�கைள�� ெவ�ேய�ற �ய�றா�.
ெப�யவ�� அ�த� ப�கமாகேவ ெம�வாக
இற��னா�.
எ� கணவ�� உயர� காரணமாக அவரா�
அ�த� ப�க� இற�க ��ய ��ைல.
இத��� வ��ைய� �ேர� ேபா��
������� �ைரவ� இற��� ����
எ�க� ப�க ஜ�னைல� �ற�� ��� எ�
கணவ� இற�க உத� ெச�தா�. அவ�
ெம�வா� இற�� ���� �� எ�ைன
இற��னா�. ஏ�ெகனேவ ச���லாத வல�
கா�ட� இ��த நா� இ�ேபா� ��ைர��
இ��� ���� அ� ேவ� ப���
ெகா�����ேற�. இற��வத��� நா�
ப�ட க�ட� என��� தா� ெத���.
அ�வள� வ�. ம�ற வ��க� ���த�
ப��, எ�லா�� உத��� ஓ� வ�தா�க�.

�ைரவ� ஆப�ைத எ��பா��� ஆய�தமாக
இ��ததா� அ�க� அ�ேயா, காயேமா
படாம� நா�க� த�������ேறா�. அ�த�
சமய� அவ� எ�ச��ைக உண�ேவா�
ெசய�ப�டதா� எ�க� உ�� ம���
இ�லாம� உட� காய�� இ�லாம�
ேபானைத உண��ேதா�. இ� இைற அ��
இ�லாம� ேவ� எ�ன? �� ெரா�ப�
ேபாரா�ட����� �� க��, ச���
எ�லா� க�� இ��� வ��ைய ெவ�ேய
ெகா�� வ�� ச�கர�கைள மா��� ��
பயண�ைத� ெதாட��ேதா�.
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�கைள ��� அ���� �லகேவ இ�ைல.
அ� ஏ�� ப����தா�? ம���வ
உத���� �ட யா�ேம இ�ைல. இ�ேபா�
தா� “ச�� �கட��” எ�க��� ஒ�
வ�ஷ� ��னா� ைகைல யா��ைர
ேம�ெகா�ட ����ைய� ேச��த டா�ட�
க�கா அவ�க� எ��ய�� ெத���
ெகா�ேட�. அவ�க ���� ஒ� வ��
இ�மா��� க���� ஒ��த����
க��� க�ணா�� �க�க� �����,
ேவ� இ�வ��� எ��� ����

ஏ�ப�����ற�. �ைரவ���� காய�
அ�க� இ��ததா� அவைர இ�ெனா��த�
�ைண�ட� 1,000 �.� �ழ�ேக இ��த
தைலநகரான “லாசா”���
அ���னா�களா�. ம�றவ�க��� டா�ட�
க�கா��, அவ�க ���ேல வ�த ம�ற 5
ம���வ�க�� �த�த� ெச��
இ��கா�க. ைகைல யா��ைர ����
���� ெட�� வ�� வைர �ன��
ம���வ� ெச�� இ��கா�க. அவ�க
எ�� இ��த�, “நா� �ழ�ைதக� நல
ம���வ�, ம�றவ�க� யா�ேம க�
ம���வேரா அ�ல� எ��� ���
ம���வேரா இ�ைல. எ�க���� ெத��த
வைர ம���வ� ெச�ேதா�. கட��
அ�ளா� எ�க ம���வ����� பய�
ஏ�ப�ட�.” எ�� எ�� இ���றா�க�.
அ�த� �ைற�த ப�ச ம���வ உத� �ட

எ�க���� ��டா�. ர�த� வ�தா� வ�த�
தா�. அேதா� தா� ��ேட இ����
ப�யா��ேலா அ�ல� ேம�ப�ட ம���வ
உத��காக லாசா��ேகா ேபாகேவ���.
எனேவ, ஒ� �� �ரா���� �ட இ�லாம�
நா�க� த�ப ���த� அ�த� ைகைல
நாத� ���ள� அ�� ேவ� ஏ��
இ�ைல.
எ�க� பயண� ெதாட��த�. அ��ர�
ப�யா� வ�� ேச��ேதா�. டா�ட�
ந�மதா��� உட�� ��� ச��� �ைறபா�
ஏ�ப�ட�. அவ�க��� ேவ��ய
உத�க� ெச�தா�க� ��ம� க�பனா��
அவ� கணவ� ��வாஸ��. இ�வ��
இள� வய�னராக இ��தா�� �க�
ெபா�ைம�ட��, ச���� த�ைம�ட��
டா�ட� ந�மதா���� ேசைவ ெச�தா�க�.

ப�யா��� உட�� ��ேகா� ஏ�ற வச�
இ�ைல எ�பதா� ம�நா� சாகா ேபான��
அவைர ஆ�ப����� அ�ம��க ���
ெச�ய� ப�ட�. இர�� ெப�யவ�
ச�கரைன�� அவ�ட� ேச��� அைற��
த�� இ��த ம�ற நா�வைர�� சா��ட
அைழ�க மற�� ேபா� அவ�க� இர� 11
ம� வைர பா������� சைமய�
ப���� வ�� பா��தா� ஏ��
�ைட�க��ைல. ஏ�ெகனேவ
�ல����� மரண�தா� பா��க�
ப����த அவ�க� எ�லா�� உடேனேய
�� ���ணாைவ��, மேனாகரைன��
����� ம���வ உத� இ�லாம�
வ�தத���, இ�ேபா� சா�பா�
சா����ேபா� எ�லா�� வ�தா�சா எ��
கவ��காதத���, அைறக� ச�யாக�
ெகா��க� பட��ைல எ��� �கா�

ெகா���� ����� ேபா�� ேபாதாவ�
ச�யாக� கவ����ப�� ெசா��
இ��கா�க. எ�க��� ம�நா� காைல
தா� �� ச�கர� ெசா�� இ� ெத���.
நா�க� ஒ� 10 ேப� �����
ம�ப�கமா�� த�� இ��ேதா�. �����
தா� ேப�. எ�லா� க�ம�ணா�
க�ட�ப�ட அைறக�. ஆனா� ப��க
ெம�ைத, ேபா���� ெகா�ள ரஜா�,
தைலயைண �ைட���. ச��� �ைற
ெசா�ல ��யாத �ஷய� இ� ஒ��தா�.
இ�லா��டா� எ�னதா� அவ�க
ெகா��த “����� பா�”
உபேயா��தா�� �ன�� அ�� உ�ேள
ேபா�� ப������ ெவ�ேய வ�வ�
ெகா�ச� �ரமமாக� தா� இ���ற�.
ம�நா� காைல எ�லா�� “சாகா” ேநா���

பயண�ைத� ெதாட��ேதா�. இ�ேபா��
எ�க� வ�� ��னா� ேபா��
ெகா����த�. அ�ேபா� ம�ப� ந�ல
ேவைளயாக� சமெவ��� ேபா��
ெகா����ைக�� ஒ� வ���� ச�கர�
எ�க��� ��னா� ஓ� வ�த�. ம�ப�
வ��க� ���த�ப��� பா��தா�
இ��ைற �னா�� இ��� வ����த ��
ராம�ச��ர� வ�த வ�� அ�. ஒ� ப�க�
ச�கர� கழ�� ஓ�ேய ேபா� ��ட�. ��
ஒ� 2,3 ேப� அைத எ��� வர� ேபாக ம�ற
�ைரவ�க� ேவ� ச�கர�ைத மா���
�ய���� ஈ�ப�டா�க�. ச�கர� மா��
வ�� ச�யாக இ���ற� என உ��
ெச�த�� ம�ப� �ள��ேனா�. ஒ�
வ�யாக “சாகா” வ�ேதா�. �ல�
“�ர�ம��ரா”ைவ� ��ேட ேபா�� பா��க�
�ற�பட நா�க� ெதாைலேபச� ேபாேனா�.

டா�ட� ந�மதா அ�ேக ஒ�
ம���வமைன�� ேச��க� ப�� ���ைச
அ��க� ப�ட�. இர� 9 ம� வைர
ம���வமைன�� இ��� ���ைச
எ���� ெகா��� �� ������
����னா� டா�ட� ந�மதா அவ�க�.
அவ�க கணவ�� மைன���� ப��ைட
ெச�ய� சைள�க��ைல. ச��� அ����
ெகா�ளாம� அவ�க ����ட ேநர�����
ேக�ட உத�க� ெச�� வ�தா�. �� ம�
நா� காைல “சாகா”�� இ��� “�யால�”
ேநா��� �ற�ப�ேடா�. எ�லா�� வ���
மைல இற��� ேபா�
பய�ப������றன�. எ�லா�� ஒ�
�கமா�� ெசா�ன�:ேபா��ேபா�
இ�வள� ெத�ய��ைல. இ�ேபா
ெரா�பேவ க�டமாக இ���.” எ�� தா�.
எ�லா� “�யால�” ேபா���டா� ச�யா�

��� எ�� �ைன�ேதா�. �� அ�����
“ந��� பால�” ��ேட தாேன? �யால�
ேபானாேல பா� ��ம� எ�ற �ைன��ட�
சாகா�� இ��� பயண�ைத�
ெதாட��ேதா�
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“சாகா”�� இ��� “�யால�” ேபா��
ேபா�� எ�லா� மன��� கவைல��,
பய�� தா� ேம��� இ��த�. மன��
ைத�ய� இ�ைல. இ��� �லேப�
ஊ���� ேபானா� ேபா�� ந�லப�யாக
எ�ற மன�ைல�� இ��தன�. அ�� �ரா�
பயண� ���� சாய�கால� “�யால�”
ேபா�� ேச��ேதா�. இ��ைற மா���
இ�லாம� �ேழேய ச�� ந�ல �ைற��
ஆன அைறக� தர� ப�டன. அ�����
சா���� இட�� ��டேவ இ��த�.

எ�லா�� ெகா�ச� கவைலைய மற��
ச�ேதாஷமாக� ேப�� ெகா���, �����
ெகா���, ஷா��� ெச�ய��,
ெதாைலேபச�� ேபானா�க�. நா�க��
ெதாைலேப���� வ�ேதா�. நா�
��னேம ெசா�னப� நா� ஒ� ேமாசமான
ஷா�ப�. அ�ப� ஒ��� ெப�சா வா�க
எ��� இ�ைல. நா�க� ேபா�ற ஊ�க��
எ�லா� இ�மா��� ெபா��கைள வா���
���தா� பண�� ��சய� ேவ��
அேதா� ேநர�� ேவ��. ஆகேவ
வா��பவ� �ல��� ெமா� ��யாத
காரண�தா� ெகா�ச� உத� ��� வ��
��ேடா�.
அ�� இர� “���� �ரா��தைன”��
இற�� ேபான �ல����காக அ�ச����
ஏ�பா� ெச�தா�க�. நா�க� ���ன�

அைனவ�� ேச��� சைமய�� உத�ய
�ராவ�� கார ந�ப�க����, ம�ற
�ராவ��கார�க���� எ�களா� ���த
பண� ேபா�� அவ�க� ேவ��ய
ெபா��கைள வா��� ெகா��மா�
ேக��� ெகா�ேடா�. இ� த�யாக
அவரவ� ���ப��� ேப�� ெச�வ�.
ஆகேவ ெகா�ச� பண� இ���� த�யா�
ஏ�ெகனேவ ஒ��� ைவ����ேதா�. இ�
மா�� எ�க���� பயண��� ெகா��த
“ெப��, ேகாலா” ேபா�ற
பான�க�,நா�க� மைல ஏ�ற���� வா��
ைவ�த “ெர� ��” என�ப�� �ன நா���
பான�க� எ�லாவ�ைற�� எ�க� வ��
ஓ����� ெகா��� ��ேடா�. அ�த�
���ேலேய “ெர� ��” ���காத ஒேர
பய�க� நா�க� இ�வ�� தா�. த�ர,
�ைரவ��� எ�க�ட� வ�� ஓ��

ந�லப�� ெகா�� ேச��தத�� ஆ���

100 �வா� ெகா��க ேவ��� எ���
ஏ�ெகனேவ ேப� ைவ��� ெகா�ேடா�.
அ��ர� க��� ம�நா� எ�லா��
உ�சாக��ட�
�ற�ப�ேடா�.”ேபாேடா����” (?) எ���
ஆ� வ� ெந�க வ��. �க �க �ளமான
ஆ� அ�. �யால��� ெகா�ச �ர���
மைல ஏ��ேபா� �ேழ ஓ��
ெகா������ இ�த ஆ� மைல இற�க
இற�க கைர ஓர��� வ��க�
ேபா��றன. அ�ேபா�� வ��க� ��ட�
த�ட 2,500 ��ட� உயர���� ேம�
இ����.
ஒ�ெவா� மைல� பாைத�� ����
ந��கைர வ�த�� அ�த� ��கலான
பாைத�� வ�� ேபா�ற ேபா� மன� ப�,

ப�ெக�� அ���� ெகா��ற�. இ��
எ�க���� �வாத� ேவேற.
ேபா�ற�ேபா இ�த வ��� ேபாக��ைல
எ�� எ� கணவ� ெசா�ல, நா�� ��
ச�கர�� “இ�ேக ேவ� வ� ஏ�? எ�லா�
இ�த வ� தா�, இேதா இ�த இட�
பா��ேதா�, அ�த அ�� பா��ேதா�” எ��
�ன� ப���� ெகா�ேட வ�ேதா�. இ�ேக
இ��� �ேழ ந���பால� வ�யாக
ேநபாள�, இ��யா ேபா�ற நா�க���
�ர��� ெபா��க� ஏ��� ெச���
லா�க� ேவேற அ� வ��� வ��. எ�ேர
ஒ� வ�� வ�� ��டா� அ�வள� தா�.
எ�லா வ��க�� ���, எ�த� ப�க�
�த�� ேபாகேவ��ேமா அவ�க���
வ� ���� �� ேபா�ற வைர ச���
பய� தா�. அ��க� ேமேல இ��� �ேழ
�ழ அ���� நைன�� ெகா�ேட

வ��க� ேபா��றன. ஒ� இட���
அ��� த��� �க ேவகமாக� ெகா���.
அ�ேக ேபான�� எ�லா வ��க�� ச��
��� வ��ைய ந�றாக� க�� ����
ெகா�� ேமேல ெச���றன. இ�மா��
மைலக� ஏ�, இற�� வ�� வ��� ஒ�
இட��� ��ெரன எ�க� வ�� ��ற�.
அ�ேபா� நா�க� ஒ� மைல�� உ����
ஏ� ��ேடா�. இ� ம�ப�கமா�� �ேழ
இற��� கைரைய� கட�� ேவ� ம���
மைல�� ப�க� ேபாகேவ���. வ��
��கேவ எ�ன எ�� பா��க எ� கணவ��,
�� ச�கர�� �ேழ இற��னா�க�.
வ��� ச�கர�ைத வ���ட� ேச����
இட��� இ���� �ெட��ெல� ���
�ேள� கழ�� ������ற�. ச���
கவ��காம� அ�த இட��� வைள��
வ��ைய� ���� இ��தா� அேதா க�

தா�. �ைரவ� வ���� இ��� ஏேதா
ெலத� ெப�� ேபா�ற ஒ�ைற எ���
அைத� ச�கர�ேதா� ேச���� க��னா�.
இத��� ம�ற �ைரவ�க�� வ�தா�க�.
எ�லா�� ேச��� ச�கர�ைத� க�� ����
�� வ��ைய� �ள��னா�க�. அ�த
இட��� ஊ� ஏ�� இ�ைல. “ஜா��”
எ��� ஊ� வ��. அ�ேக தா� நா�க�
க�ட��� ம�ப� ேப�கைள� ப�ய
ேவ���. அ� வ�வத�� இ��� ச��
ேநர� ஆ��. அத��� இ�ப�. ெகா�ச�
கவைலயாக� தா� இ��த�. இ� வைர
��னா� ேபா�� ெகா����த வ��
இ�ேபா� ச�� ெம�வாக� ேபாக
ஆர���த�.
“ஜா���” வ�த�� ச� ெச�� ெகா�ளலா�
என �ைன�ேதா�. ஆனா� “ஜா���”

வ�த�� நா�க� க�ட��� ேவைலைய
����� ெகா��� ���� வ����
ஏ�னா� ம�ப� மைல ஏ�ற��� இேத
ெதா��ர�. இ��ைற ச�கர� கழ�ேற வ��
��ட�. ��னா�� ��னா�� வ��க�.
வ��ைய ஒ���னா� �ேழ பாதாள���
ஓ�� ஆ�. வ�� ஒ� இ�� த��
ஒ���னா�� அேதா க� தா�. ெம�வாக
ம�ற வ��க� ேபான �� உத��� ��ற
2 வ�� �ைரவ�க�� உத��ட��
எ�க� �ைரவ� ச�கர�ைத ம�ப� இ����
க��னா�. ந��� பால� எ�வள� �ரேமா?
இ��� எ�வள� ேபாக�ேமா எ��
கவைல� ப�டேபா� �ேழ இற��ன��
ந��� பால���� அ�ேக உ�ேள
கைட�ெத� வ�த�� ெகா�ச� ��ம��
ெப���� வ�த�. நா�க� இற�க
ேவ��ய இட�� வ�த�. இ�ேம�

இற��� ெகா�ச �ர� நட�� ந��� பால�
வ�த�� அ�ேக�� நா�க� ����
��டத�கான அைடயாள� ப�� ெச��
ெகா��� �� ேநபாள எ�ைல�� உ�ள
பா�ேபா�� அ�வலக��� நா���
ேநபாள� வ�தத�கான ப�ைவ�� ெச��
ெகா��� �� 2 �.��ட��� ேம� நட��
வ��க� ���� இட� ேபா� வ��க��
ஏ�� ெகா�� கா�மா��
ெச�லேவ���. ஆனா� ந��� பால�
வ�த�ேம எ�க�� பல� ஆ�த�
அைட�ேதா�. ேநபா� எ�ைல வ�த�ேமா
இ��யாேவ வ�� ��ட� ேபா� ��ம�
வ�த�.
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ந��� பால� வ�த�ேம எ�க� வ��
ஓ����� ப��� ெபா�� வா���
ெகா�ள� பண� உத� ெச�� ���
அவைர� ைக���� ந�� ெத����
���� �� நா�க� நைட�� பயண�ைத�
ெதாட��ேதா�. ��ட� த�ட 2 �ேலா
��ட��� ேம� கைட� ெத��க�� நட��
�� அ�ேக உ�ள பா�ேபா��
அ�வலக���� வரேவ���. கைடக��
யா�� எ��� வா��� மன�ைல��
இ�ைல. ���ர� கா�மா�� ேபாக

ேவ��� எ�ற எ�ண� தா�
எ�லா�ட��. பா�ேபா�� அ�வலக���
எ�லா�� பைழய�ைற�� வ�ைச��
��� �னாைவ ��� ெவ�ேய�வத�கான
ப�ைவ� ெச�� ெகா�� ����
நட�ேதா�. இ�ேபா� ேநபாள�
பா�ேபா�� அ�வலக��� வ��
ேச��தத�கான ப�� ெச�� ெகா�ள
ேவ���. இ� வைர எ�க��� உத�
ெச�� வ�த �ராவ��கார�க� இ�த
இட��� எ�கைள ��கேள ெச��
ெகா���க� எ�� ெசா�� ��டதா�
ச��� த�மா�� ேபாேனா�. �� அ�ேக
ஆ��ல��, ����� ெச��� எ�பதா�
வ��ைறகைள� ேக�ட��� �� அ�ேக
வ�� ேச��தத�கான ப�ைவ �����
ெகா�� ��டா� ேபா�� எ�ற
�ைன��ட� எ�க��காக� தயாராக

இ���� வ��கைள ேநா�� நட�ேதா�.
வ��க� ��ட� த�ட� ேப���க�
தயாராக ��றன. எ�லா�� வ��க��
ஏ�� ெகா�ட�� அைவ �ற�ப�டன.
���� ஒ� மைல� பயண�. ���த
ஆ�வ��ட� பயண� ெச��� எ�லா��
எ�ேபா� �ேழ இற��ேவா� எ�ற மன
�ைல�� இ��தா�க�.
அ�ேபா� �ராவ��கார�� �� ���ணா
எ�ற எ�க� ஒ���ைண�பாள� ம�நா�
எ�க��� எ�லா� �மான��� ெட��
����வத�கான பயண���� உ��
ெச�ய� ப��� தகவ� வ�� இ��பதா��
எ�க�� யா�, யா� “��� நா�” பயண�
ெச�ய� ேபா�றா�க� எ��� ேக�டா�.
நா�க� எ�லா�ேம “��� நா�”
பயண��� ஆ�வமா� இ��ேதா�. அத��

அவ� நாைள ���நா� ெச�ல ஏ�பா�
ெச�ய�ப�� ெஹ�கா�ட�� ெமா�த� 24
ேப�தா� ேபாகலா� எ��� அ�� இ�வ�
�மான ஓ��க�, ம�ற இ�வ� பய�க��
ேதைவகைள� கவ��பவ� எ��� ம�றப�

20 ேப�தா� ேபாகலா� எ���
உ�க���� ேப� ��� ெச�� ெகா��
ெத����க� எ��� ெசா�னா�. இத��
ந��� ெர��� வ�தவ�க�� ம�நா�
��� நா� ேபாகேவ��� என� ெத���க
அவ�க��� ெர�� �ள�ப இ��� 2
நா� இ��பதா� அவ�கைள� ேப����
“ேபா�ரா” ேபா� அ�����
ெஹ�கா�ட�� அைழ��� ேபாவதா��
ெசா�லேவ ஒ� �ழ�ப� வ�த�. ெர��
பய�க� எ�கைள� ������க�,�மான�
பய�க��� ���ய��வ�
ெகா�����க� என� ெசா�லேவ ஒேர

�வாத� வரேவ �ல� யா��� உட�
நல��ைலேயா அவ�க� வரேவ�டா�
என� ெசா�ல நா�� இ��� உட�
நல��லாத �ல�� ��ரமாக ம��ேதா�.
இ� இ�ப�ேய ��க, நா�க� அ�ேக ஒ�
�க� �ற�த ஓ�ட�� சா�பா� �����
ெகா�� கா�மா����� மாைல 4 ம�
அள�� வ�� ேச��ேதா�. அ�ேக வ�த��
அைறக� ெகா��த��, மாைல ம�ப� ஒ�
���� நட�பதா�� அைனவ��
வரேவ��� என�� ��னா�க�. ச��
ஓ�� எ���� ெகா�� ��ட� த�ட 15
நா�க� க��� எ�லா�� ந�றாக�
���ேதா�. கைடக���� ெச�பவ�க��,
ெதாைலேபச� ெச�பவ�க�மாக ஒேர
ம����யான ���ைல �ல�ய�. மாைல

6-00 ம� அள�� ���� �வ��ய�.

பய�க��� ந�� ெத���� ���
எ�லா���� அவரவ� �ைக�பட��ட�
��ய ைகைல ெச�� ����யத�கான
ச��ஃ�ேக� வழ�க� ப�ட�. �� ம�நா�
ெச�ல� ��ய பயண���கான
�வாத�க�� ��� ஒ��� எ�ட�
படாம� ேபாகேவ ���� அவ�க� 24
ேப� உ�கார� ��ய ெஹ�கா�ட� ஏ�பா�
ெச�வதா�� ��னா�க�. ஒ� ஆ���
இ��ய �பா�� 13,500/- �த� எ�க�
இ�வ���மாக �.27,000/- ெகா��ேதா�.
�� மானசேராவ�� இ��� எ��� வ�த
��த �� த�வதா�� ��னா�கேள என
எ�க��காக� ேக�ேடா�. ஒ� 5 ��ட�
���க� ��ய ேக� 100�/- ெகா��க
ேவ��� என��, எ�க� இ�வ���மாக
250/-� ெகா��க ேவ��� என��
ெசா�னா�க�. அ�க� 50� ஒ� ேக���

25� �த� 2 ேக��� உ�ள பண�. நா�க�
எ��� வ�த �ேர ேபா�� எ��
ெசா����� ெகள���� �� ம���
ேக�� வா��� ெகா�ேடா�. “ெகள�
���” �� இலவசமா��
ெகா��தா�க�.�� இர�� சா�பா�����
�� ம�நா� காைல 7-30 ம��� ஏ�ேபா��
�ற�பட ேவ��� எ�� ெசா�லேவ
���நா� ெச�ல�� அ�� மாைலேய
ெட�� ேபாக��ரயாண�����
ெபா��கைள� ெப��க�� பா���
ெச�ய�� ேவ��� எ��� எ�க�
அைறக���� ேபா� ேவைலைய�
�வ��ேனா�. ம�நா� காைல 7-30 ம���
எ�க� காைல ஆகார�ைத �����
ெகா�� நா�க� �மான �ைலய� ேபாக�
ேப��� வர���� கா����ேதா�.
கா������ ந��� �ராவ��கார�

ஏ�பா��� ப� ���ட�, பவள�,
நவர��ன�, ����க� ேபா�றவ�றா�
ெச�ய� ப�ட மாைலக�, ெந�ல�க�
�த�யனவ�ைற ��பைன�� எ����
ெகா�� �ல� வ�தன�. எ�லா��
அவ�ைற (�ைல ெகா�ச� �யாயமா��
இ��த�) வா��ன�.
ேப���ேலேய ேபா�� ���நா�
ேபாகலா�. அத�� ��� நாேளா
எ�னேவா மைல� பயண� ெச��
“ேபா�ரா” எ��� ஊைர அைடய
ேவ���. �ல� இ�த ஊ�� இ��ேத மைல
ஏ�� ேபா� ���நாதைர� த�சன�
ெச�வா�க�. நட�க ��யாத �ல�
ெஹ�கா�ட�� ேபாவா�க�. ஆனா�
ேபா�ரா�� இ��� ெஹ�கா�ட���
��ப�� ெச�யேவ��� எ�பேதா�

அ�லாம� அ�ேக இ��� 5 ேப� அ�ல�

10 ேப� ம��� ேபாக� ��ய
ெஹ�கா�ட�கேள �ைட���.
ேபா�ரா��� பா��க� ��ய இட�க�
இ��பதா� அ�வ�ேய ேபா�றவ�க�
கா������ ேநர� அ�ேக பா��க� ��ய
இட�கைள� பா��க ����. ஆனா�
���நா� பயண�ைத ����� ெகா��
�� ேபானா� தா� ந�ல�. ஏென��
���நா� பயண� அ� எ�ேக இ���
ெச�தா�� ச�, ����� மைலக���
ந�ேவ உ�ள அ�த� ேகா����� ெச���
வ� வா� வ� ம��� தா�.
இ�லா��டா� மைல ஏற ேவ���.
இர��ேம க�னமான�. ஏென��
கால�ைல ஒ� ேநர� ேபா� ம�ற ேநர�
இ��கா�. ���நா� ேகா����
�மான��� ேபா� இற��� ேபா�

ெவ�� அ����. ஆனா� �ல சமய�க��
����� ேபா� மைழ வ�� ���.
ெஹ�கா�ட� �ள�ப ��யா�. மைழ
இ�லாம� ேமக�க� ���தா� இ���
ேமாச�. மைழ எ�றா�� அ�ேக எ�லா�
ெப��� மைழ�� ஒ��� ெச�ய
��யா�. ேமக�க� ������டா�
வ�ைசயாக இ���� மைல��கர�க�
ெத�யா�. �மான� �கர�க�� ேமாதலா�.
இ� எ�லா� ���ப� ���ப எ�க���
அ����த� ப�ட�. ந� அ���ட�
எ�ப�ேயா எ�� �ைன��� ெகா��
இ��ேதா�. ஏ� எ�றா� அ�ேற மாைல
நா�க� ெட�� ���பேவ���.
எ�லாைர�� அைற� சா�ைய�
ெகா������� ேபா��ப�� ெசா�ல
நா�க�� அைற� சா�ைய� ெகா���
��ேடா�. ைக�� இ��த பண�ைத ம�ப�

அ�ேகேய லா�க�� ைவ�ேதா�. ேப���
வ�த�. அ�� ஏ�� ெகா�� ���நா�
ேபாக �மான �ைலய� �ள��ேனா�.
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���நா� தல� ேநபாள���
அைம����தா�� ேபா�ற வ� ச���
க�னமான�. ����� ப� பட��த
மைலக�னா� �ழ� ப�ட இ�த�
�ரா��ய� கட� ம�ட��� இ��� �மாராக

4,000 ��ட� உயர��� இ���ற�.
கா�மா���� இ��� சாைல வ�யாக�
“ேபா�ரா” எ��� ஊ� வ�� அ�����
��ைர �லேமா, நட�ேதா அ�ல�
ெஹ�கா�ட� �லேமா ேமேல ேபா� ���
நாதைர� த�சன� ெச�யலா�. ஆனா�

நா�க� கா�மா���� இ��ேத
ெஹ�கா�ட� �ல� ெச�ல� தயா�
ஆேனா�. ஏென�� சாைல வ� 3 நா�
பயண� எ�பேதா� அ�லாம� எ�க��
�மான� பயண� �ல� வ�தவ�க�� 16
ேப��� அ�ைறய �மான� �ல� ெட��
ெச�ல ��ெக� தயாராக இ��த�. ஆகேவ
அ�ேற ேபா����� ���ப ேவ���.
எத�� அைற� சா�கைள� ெகா��க�
ெசா��றா�க� எ�ப� ெத�யாமேலேய
சா�கைள� ெகா��� ��� �மான
�ைலய����� �ள��ேனா�. வ���
தா� ெத��த� ஒ� ேவைள ���நா���
இ��� நா�க� ���ப� தாமத� ஆனா�
எ�க�ைடய உைடைமகைள �மான
�ைலய���� �ராவ��கார�க� எ���
வ�� ஒ�பைட�பா�க� எ��. உைடைமக�
பரவா��ைல, அ��� ேபா��� ெகா��

வ�� �டலா� தா�. ஆனா� நா�க�
ெப��பாலான பண�ைத லா�க��
ைவ����ேதா�. சா� எ�க�ட� இ��த�.
அ� இ��தா� தா� �ற�க ����.
இ�லா��டா� ெட�� ேபா� ������
ேபாக��ட� பண� ைம��னைன� தயாராக
ைவ����க� ெசா�ல ேவ���. ஒேர
�ழ�ப�ட� தா� ேபாேனா�. �மான�
பயண� எ�பதா� எ�லா�ைடய
பா�ேபா���க�� ேசாதைன ெச�ய�
ப�� �மான����� ெகா��க�ப��
நா�க� ஏற ேவ��ய வாச��
கா����ேதா�. அ�வள�� எ�க�
ஒ���ைண�பாள� ெச�� �ட நா�க�
ம��ேம 24 ேப�க� கா����ேதா�. ேநர�
ெச�ல� ெச�ல �மான� வ�� அ���ேய
காேணா�. ேநர� ேநபாள ேநர�ப� 11
ஆன�� தா� எ�க��கான �மான�

வ�த�. உடேனேய அ����� ெகா��க
நா�க� எ�லா�� ஓ�� ேபா� ஏ��
ெகா�ேடா�. 2 �மான ஓ��கைள� த�ர
எ�க��� உதவ ஒ� ப�யா��
இ��தா�. சாதாரண �மான�����
ெஹ�கா�ட���� உ�ள
���யாச�கைள� ெசா������
க�டாயமா� ��ெப�� ேபாட ேவ���
எ�� அ��������� கா�� ைவ���
ெகா�ள� ப�� ேபா�றைவ ெகா��தா�.
ஒேர ச�த�. �மான� �ள��ய�. �����
மைலக�, மைலக�, மைலக�. அ��
�த��� ேமக�க�. �ல வ�ண ேமக�,
ெவ�ைள ெவேளெரன ேமக�. ப��� �ற
ேமக�. க��� �ற ேமக�.
க��� �ற ேமக�ைத� பா��தா� பயமாக
இ��த�. ஏென�� மைழ வ�� ��டா�
எ�ன ெச�வ�?ப� ஆ� எ�க���

���க�ப�ட ேநர� 40 ��ட�க� என
அ���தா�. 40 ��ட�க���� அ�ேக
உ�ள 108 ���த�க��� ����றவ�க�
���� ��� �வா�ைய�� த�சன�
ெச������ �ள�ப ேவ���. ���மா?
ேபா�� ெகா����ேதா�. ���நா� 108
ைவணவ� ���ப�க�� 106-வதாக�
ேபா�ற�ப��ற�. இ�ெப�மாைன�
��ம�ைக ஆ�வா�, ெப�யா�வா�,
ெப�யவா�சா� ��ைள ேபா�ற ைவணவ�
ெப�யா�களா� ம�களா சாஸன� ெச�ய�
ெப�ற� எ�� ெசா��றா�க�. ம�ற�
���ப�கைள��, ��, �வாரகா, அேயா��,
ப��நா� ேபா�ற ே���ர�கைள��
த�சன� ெச�� ��ேட கைட���
���நாதைர� த�சன� ெச�ய
ேவ��ெமன ைவணவ ச��ரதாய� ப�
ஐ�க�. நா�க� ����, அேயா����

ேபான� இ�ைல. அதனா� எ�ன?
பரவா��ைல �ட��டா� என ��� நாத�
த�சன����� தயாராேனா�.
தவள�� மைல��ரா��ய��� உ�ள இ�த
��� நாத� ேகா�� இ���� இட���
இ��� 26 �.�. �ர��� “தாேமாத�
��ட�” என�ப�� ��ட� உ�ள�.
���நா� தல� “க�ட�” ந��கைர��
உ�ள�. க�ட� ந� இ�தல�ைத ஒ�
மாைல ேபா� ���� ெகா�� ஓ��ற�.
ப�க��ேலேய சாள��ராம மைல உ�ள�.
மஹா���ேவ இ�மைலயாக அவதார�
எ��ததா�� ெசா��றா�க�. க�ட�யான�
���ற��� ஒ� ேவ�� ெப�ணாக
இ��� �� அவ�ைடய
ெவ��பைடயான மன�தா��, அவ�
அ����த த�ம�தா��

�ம�நாராயணனா� ஆ��வ��க�ப��
எ�நா�� அவ� பாத�கைள� ப���
ெகா�� ஓட வர� ேக�ட�னா� “க�ட�”
ந�யாக மா� ஓ��றா�.
க�ட� ந� ப��ய கைத ெதாட��.
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க�ட� ந��� கைத
இ�ேபா நா� “க�ட� ந�” ப��ய வரலா�
பா��கலா�. இ� எ��ைடய
��தக������க�� இ���
ெகா���ேற�. ஏென�� நா�க� ���நா�
ேபானேபா� �ராவ��கார�க� யா��
வர��ைல. ெஹ�கா�ட�� இ����
எ�கைள இற����� ��� அ�ேகேய
�மான ஓ��க� இ��க� �ைண�� வ�த
உத�யாள� எ�கைள ஒ���ைண���
���� ெச��� ேவைல�� இ��ததா�

அவ�� ஒ��� ெசா�ல��ைல. இ��
தவ� ஏ�� இ��தா� நா� தா� ெபா���.
இ� ஒ� ெச�வ�� கைத.
ேநபாள��� உ�ள “ம�டா�” எ���
மாவ�ட��� �மா� 5,000 ��ட� உயர���
உ�ள “தாேமாத� �ட��”�� 60-���
ேம�ப�ட ப���கர�க� உ�ளன. அ�ைன
தா�சாய��� வல� க�ன� ���
��டாக ���ததா��, அ�ப� ���த
இட�க� ப�ள�க� ஆனதா��, அ�த�
ப�ள�க�� இ�த�ப���கர�க��
இ��� உ�� ஓ�ய �� வ��� ஏ�களா�
மா�னதா�� ெசா��றா�க�. இ�த ஏ�க�
“தாேமாத� ��ட�க�” எ�� அைழ�க�
ப���றன. �ெப� நா��� எ�ைல���
ப�க��� இ���� இ�த� ��ட���
இ��� உ�ப�� ஆ�� ந�க�� ஒ��தா�

க�ட� ந�. இ�த ந��� ேவ� ெபய�க�
ஸ�ட க�ட�, நாராய�, கா� க�ட�
எ�ப� ஆ��. இத� அ��� தா� �ர���
ெப�ற “சாள��ராம மைல”�� அத�
அ��ேல உ�ள �ராம� “சாள��ராம�”
என�� அைழ�க� ப��ற�. க�ட�
ந�ைய� ப��ய ஒ� ெச�வ�� கைதைய
இ�ேபா� பா��ேபா�.
ேவ� �ல� ெப�ணான “க�ட�” எ���
அழகான ெப��ட� ஒ� ����ரமான
�ண� இ��த�. அ� எ�ன ெவ�றா�,
த�ைன நா� வ�� ஒ�ெவா� ஆைண��
த� மணாளனாகேவ பா���, ஒ�
த�மப���ைய� ேபா� அவ�ட� நட��
ெகா�� அவ�ைடய எ�லா�
ேதைவகைள�� �� மன��ட� ெச��
வ�தா�. இைத� பா��த ஊரா� அவைள

எ�� நைகயா�ன�. இ��தா�� அவ� த�
�ண��� இ��� மாற��ைல. ஒ�நா�
ஒ� க�டழ� வா�ப� மாைல� ெபா���
அவ�ட� வ�� ெபா���, ம���
ெகா������ அவைள ஏ���� �ட�
பாரா� ெச�� ��டா�. வ���ய க�ட�
ெச�வத�யா� �ைக�க,அேத வா�ப�
அ�� ந����� ���ப அவ�ட�
வ��றா�.
உ�சாக��ட� அவைன உபச��த க�ட�
அ��ர� அவைன� த� ப�யாக மன�தா�
வ��� அவ��� ேவ��ய
உபசார�கைள� ெச�ய ��ப�டா�.
அ�ேபா� அவ� உட� �ய�ைவயா�
நைன����ப� க�� ந�மண�ைதல�
தட� அவைன� ���க ஆய�த� ெச�ய
ய�த��தவ��� அவ� ஒ� ��டேரா�
என� ெத�ய வ��ற�. அ����

அைட�தா�� அவைன� த� ப�யாக
வ��த காரண�தா� ெவ��காம� அவைன�
ெதா�� ேவ��ய உத�க� ெச��
அவ��� ேவ��ய ���ைஷக�
���தா�. உ�ைம ெத��த அவ� ��டா�
அவைன அ�ேபாேத �ல�க� ெசா�ல
ம��தா� க�ட�.
அ��ரைவ அவ�ட� க��க, ம�நா�
ெபா�� ���ற�. அவைன எ����றா�
க�ட�. எ�ன ப�தாப�! வா�ப�
உ�ேரா� இ�ைல. இைத� க�� வ���ய
க�ட�, அவ� த� ப� எ�� ெசா��
அவ�ைடய இ��� சட���� ேவ��ய
ஏ�பா�க� ெச�� ���� ��
அ�நாைளய வழ�க�ப� தா�� அவ�ட�
உட�க�ைட ஏ��றா�. �ைக�த உற�ன�
ெச�வத�யாம� ���க �ைத��� �

���� ேநர� அ��த� �க��ற�. இற�த
வா�ப� உட� மைறய அ�ேக ச��,ச�ர
கதாபா�யான �ம�நாராயாண� கா��
அ���றா�. க�ட� ஒ�ேவா� இர���
ஒ� ஆைண� த� கணவனாக வ��� வ�த
ேபா��� அ�த ஆ��� உ�ைமயான
ப���யாக அவ� அ����த ப��ரதா
த�ம�ைத உல��� எ���� கா�டேவ
இ�வா� நட�ததா� �ம�நாராயண�
ெசா��� க�ட��� ��� வர�க�
அ��பதா�� ெசா��றா�. க�ட�
ேக�டேதா ஒேர ஒ� வர� ம��� தா�.
அ��� எ�ன? எ�ேபா��
�ம�நாராயண� ப�க��ேலேய தா�
இ��க ேவ��� எ�ப� தா� அ�.
அ�ேபா� �ம�நாராயண� ெசா��றா�”
ஒ� ப�த�� சாப�தா� தா� மைலயாக
மாறேவ�� இ��பதா� மைலேயா�

சா��த ந�யாக� க�ட� எ�ேபா��
த��ட� இ��கலா� எ�� ெசா���றா�.
சாப� ெப�ற நாராயண� சாள��ராம
மைலயாக மாற� க�ட� அேத ேபேரா�
ந�யாக ஓ��றா�. ஒ� மாைலேபா�
மைலைய� ���� ெகா�� ஓ�வதா��
ெசா��றா�க�. இேத கைத ஒ� ெஜ�ம�
��தக���� இ��பதா�� ப��ேத�.
சாள��ராம மைலைய� ���க�
�ைள�ெத��ததா� சாள��ராம�க�
உ�வா� ந����, ந��கைர���
�ைட�பதா�� ெசா��றா�க�.
இமயமைல�� இ�த� ப���� ��னா�
ச���ர� இ��ததா��, அ� வ�� ேபா��
கட�வா� ���க�� ஓடாக இ��கலா�
என�� ெசா�ல� ப��ற�. சாள��ராம�
��� வைக�ப��ற�.

�த� வைக: உைடயாம�, �வார�
இ�லாம�, �ழா�க� ேபா� இ����.
�����யாக இ����.

2-�வைக: ச�பா� உைட�� உ�ேள ச�கர�
ேபா�ற அைம��ட� ��ய�

3-� வைக:�வார�, ச�கர� இவ��ட�
ேரைகக�� ெத�ப��.
எ�த� சாள��ராமமா� இ��தா�� �ன��
�ைஜ ெச�ய ேவ���. �ன��
சாள��ராம ஆராதைன ெச�தா� ���
�ைட��� எ�பதா� ஒ� ந���ைக
இ���க�ட� உ�ள�. நா�க� தாேமாத�
ப�ள�தா��� ேபாேனாேம த�ர, க�ட�
உ�ப�� ஆ�� இட����� ேபாக��ைல.
அத��� ��தலா� நா�க� �����.
நா�க� அ�ேற ���ப ேவ��ேம?

ஆகேவ ���நா��ேலேய ேநர�யா�
இற��� ெகா�ேடா�. 108 ��ய
ேதச�க�� 106-வ� ���நா�. இ� ெச��
வ�வ� க�ட� எ�பதா� கைட���
ைவ�����றா�க�. 107-வ� ைவ��ட�.

108-வ� ���பா�கட�. இ�ேக எ�லா�
ேபா����� ����யவ� “ந�மா�வா�”
ம��� தா� என �ைன��ேற�. நா�க
தா� ைகைல�பயண��� ேபாேத
ைவ��ட�, ெசா��க� எ�லா� எ���
பா������� தாேன வ�����ேறா�.
ஆகேவ அ��ததா� ��� நாத�� த�சன�
பா��கலா�.
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க�ட� ந��கைர�� உ�ள “���நா�”
ே���ர� இமயமைல� ெதாடரான
தவள��� �ரா��ய��� உ�ள�. க�ட�
உ�ப�� ஆ�� தாேமாத� ��ட���
இ��� �மா� 30 �.� �ர��� இ����
இ� கட� ம�ட��� இ��� 4,000 ��ட�
உயர��� உ�ள�. எ�க� �மான�
ேகா����� ச��� ��ேடேய இற��ய�.
அ����� ���நா� ஊ� �ேழ ஒ�
ஆ�ர� அ� த�� இ���ற�. ஊ��
இ��� வ�� வ��� �ட ஒ�

ெஹ�கா�ட� �மான� தள� இ���ற�.
அ�ேக�� ஒ� ெஹ�கா�ட� வ�� ���
அ�� இ��� �ல� இற�� ேமேல
வ�தா�க�. அ�த ெஹ�கா�ட�� ஐ��
ேப�தா� பயண� ெச�யலா�
எ�க�ைடய� ெப�ய� எ�பதா� ச��
ேமேலேய வ�� ��ட��ேல உ�ள
இற��� தள��� இற��ய�.இ��� �ல�
இ��� �ேழஇ��� ��ைர�� �ல��
வ�� ெகா����தா�க�. ���நா�
ஊ��� ேமேல �மா� 500 அ� உயர���
அைம�த இ�த� ���ேகா�� 108
��யேதச�க�� ஒ��. ��ம�ைக
ஆ�வா�, ெப�யா�வா� ேபா�ேறா�
ம�களாசாஸன� ெச������ இ�த�
ேகா��� க�வைற�� ெப�மா� நா��
���கர�கேளா� ேசைவ சா���றா�.

�ேத�, �ேத� சேமதரா� அம�������
ெப�மா�� அழைக� காண� க� ேகா�
ேவ���. ப�க��ேலேய ைகைய� ����
ெகா�� ஆ�வா� ஒ��த�. யா� அவ�
எ�� நா� ேக�ப� அ�ேக �ைஜ ெச���
ேநபா�� ெப����� ��ய��ைல.
ஆ�, அ�ேக �ைஜ ெச�வ� ேநபாள�
ெப�க�தா�. ராமா�ஜ� எ�� ஒ��த��
இ�ைல ந�மா�வா� எ�� ஒ��த��
��னா�க�. கைட��� அ� யா� எ��
ெத�யாமேலேய த�சன� ெச�ேதா�. இ�ேக
த��நா��� ெப�மா� ேகா�� ேபா�
அ�ேக�� ���த�, சடா� உ��. எ�லா��
தா�க� வா��ய ���, ம�, பவள
மாைலகைள� ெப�மா� பாத��� ைவ���
தர�ெசா�ல அ�த� ெப��� அ�ப�ேய
ைவ��� ெகா��தா�.

���பவ�க� ���த�� உைட மா�ற
வச�யாக அைறக� உ�ளன. ஆனா� அ�த
ந���� ���� ���ப� எ�ப�? அ���
நா�க� த�சன� ெச���ேபாேத ��ெரன
மைழ வரேவ எ�க� ெஹ�கா�ட��
�டேவ வ�� உத�யாள� எ�கைள
அவசர� ப��த ஆர���தா�. ஆகேவ
த�சனேம ��� அ���� ெகா�� பா��க
ேவ�� வ�த�. ேகா�� ��த மத� ப�
“பேகாடா’ எ��� �ைற�� க�ட�
ப����த�. இத� �தல வரலா�

;ெத�ய��ைல, ெகா�ச� வ��தமா��
தா� இ��த�.
�� அ����� ச��� �ர��� உ�ள
மைல�ப���� எ�லா�� ேபானா�க�.
எ�னெவ�� �சா��தா� அ�ைன இ�ேக
�வால��”யாக� கா�� அ��பதா��

ெசா�னா�க�. அத��� எ�க�
உத�யாள�� ெரா�பேவ அவசர�
ப���னா�. அ�ேக உ�ள �நாயக�,
அ�ம� எ�லாைர�� அவசரமா��
பா��� ஒ� ���� ேபா�����
நா�க�� அ�ேக ேபாேனா�. �ைறய�
ேப��� இ�ேக இ�த� ேகா�� இ��ப�
ெத�யாதா�. நா�க� ஏ�ெகனேவ ெத���
இ��ததா� ேபாேனா�. ���நா�
மைல�பாைத�� இ��� ச�� �ல�
இ��தா�� ���ப�� அ�ேக�� வர
����. ேநபா�க� இ�த� ேத�ைய�
“ப�ளா��” எ�� ெசா��றா�க�.
இ�ேக�� ெப�க�தா� �ைஜ
ெச��றா�க�. �ைக ேபா�ற அைம���ள
ப���� ச��� �ேழ இற��ேனாமானா�
ேமேல ஒ� ெப�ய ேமைட�� அ�ைன��
�� உ�வ� கா�� அ��க� �ேழ வைல�

கத� ேபா�ட ஒ� ஜ�ன� ேபா�ற
அைம��. அத� அ��� உ�கா��� �ேழ
���� பா��ேதாமானா� கா��
அ��யாக� பா��� ஓ�� ந���
ஓைச�� அத�� ந��� ஒ� �ல �ற
�வாைல�� ெத�ப��ற�. அ�த
�வாைலைய� தா� �வாலா�� எ���,
அ���� ச�த� ேக�பதா� ப�ளா��
எ��� ெசா��றா�க�. அ�ைன��� �ைஜ
ெச��� த�� பைட�த ெப�க� �வ��
வ�ண உைட�� கா�� அ���றா�க�.
ெச��ர�தா� �ரசாத�. நா�க� �ல�
ெகா�� ேபா���த �ப�ைத ஏ��ேனா�.
�ல� அ�ேகேய �ப� வா�� ஏ��னா�க�.
அ�ேக�� �ப� வா�� ஏ�றலா�. ம�றப�
�ைஜ எ�� ஏ�� அ�ேக நட�க��ைல.
த�சன� ���த�� எ�லா��

ஒ�ெவா��தரா�� �ேழ இற��ேனா�.
தயாரா� �����த ெஹ�கா�ட��
ஏ�ய�� �ற�ப�ட�. எ�லா���� ந�ல
ப� எ�பதா� அவரவ� ெகா�� வ����த
��ப�ட�கைள� ப���� ெகா�ேடா�.
ம�ப� ேமக�க�� ஊேட பயண�.
இ�ேபா� ந�ல ெவ�� ெத��த�. ைகைய
���னா� ெதா���டலா� ேபா� ��ய�
�ரகா��தா�. ஒ� ம� ேநர���
கா�மா�� ஊ� ெத�ய ஆர���த�.
இற�க இ��� ப�� ��ஷேம
இ��தேபா� �மான �ைலய� ெந����
சமய� �மான ஓ���� அவசரமா� ��ன�
ெகா��� �மான�ைத ந��கா���
இற��னா�க�. �த�� எ�க��� ஒ���
��ய��ைல. �மான� இ�ேகதா�
இற���ற�. இ�ேக இ��� ேப��ேதா,
����ேதா வ�� அைழ��� ேபா�� என

�ைன�ேதா�. எ�கைள இற�க ேவ�டா�
என� ெசா�� ��� உத�யாள��,
�மான ஓ��க�� இற��னா�க�. ரா�வ
உைட�� ெப�க��, ஆ�க��,ேபா��
உைட��� அ�கா�க�� வ�தன�.
�டேவ 2 ெப�ய நா�க�. எ�லா��
வ�த�� அவ�க�� ஒ��த� கதைவ�
�ற�� உ�ேள வ�� எ�க� எ�லாைர��
பா��தா�. �� இற�க� ெசா�னா�.
நா�க�� இற��ேனா�. எ�லாைர��
எ��� வ�த ெபா��கைள� கா�ட�
ெசா�னா�க�. நா�க� க�ட��� ��தா�
எ�����ேதா�. அைத� கா��ேனா�.
�க��� பா������� ேபாக�
ெசா������ �ல� இ���� க��
இ���� ைக� ெதாைலேப� ைவ���
ெப��ைடஅ����� பா��தா�க�. நா�க�
வ�� �க��� பா��தன. வ����� ஏ��

பா��தன. அலேம� எ�பவ��
உைடைமக� ேசாதைன ேபாட� ப�டன.
�� எ�கைள ����தன�. எ�க�ட�
வ����த ெப�யவ� ச�கர� ேகாப� வ��
யா���க�கைள அ��� ��த� பயண�
வ����பவ�கைள இ�ப� நட�தலாமா
என�ேக�டத�� இ� மா�லான ஒ��
எ�� ெசா������ ேபாக�
ெசா�னா�க�. �� நா�க� அைனவ��
கா�மா�� �மான �ைலய� வ��
எ�க���� தயாராக இ��த
�ராவ��கார�� வ���� ஏ�
ேஹா�ட��� வ�ேதா�.
உ�ேள �ைழ�தேபா� ம� ���.
ப��ட� சா��ட� ேபானா� மேனாகர�
வ�� 5 ம��� �மான� உ�க���.
இ�ேபா� சா��ட ேநர� இ�ைல.

உடேனேய �மான �ைலய� �ள���க�
என� ெசா�ல நா��, எ� கணவ��
அைற��� ேபா� ம�ற உைடைமகைள
எ�லா� ேச���� ெகா�� �ேழ வ�ேதா�.
�ல� சா���வைத� பா������
நா�க�� ேபா� ஒ� ச�பா����,
ெகா�ச� த��சாத�� சா���ேடா�. ��
அவசர அவசரமா� �மான�ைலய�
பயண� ம�ப�. அ�ேக ேபா� �மான���
�ைழய� ��� வா�� ���� �� எ�க�
ெபா��கைள �மான��� ஏ�ற�
ெகா��தா� அ�க எைட� �ர�ைன. ��
மேனாகரைன உத���� ����� ��வாக
வ����பதா� எைட ேபா��ேபா�
���ன� எ�லா�ைடய உைடைமகைள��
ேச��� அ�ப�ேய ேபாடேவ��� எ��
���ட� ேத�னா� அவ� எ�கைள �மான
�ைலய��� ��� ���� ேபா���டா�.

அவ� ம�நா�தா� �����றா�. ��
நா�கேள ேப�� ெகா�ச� பண��
ெகா��� ஒ�மா��யாக எ�லா�ைடய
சாமா�கைள�� ஏ�ற� தயா� ெச�ேதா�.
�� �மான� �ள��� வா�����
ேபா�� வ��� ம��ைற ெச���.
இ��ைற நா�க� ைக�ேலேய ைவ����த
மானசேராவ� த���� இ��� ேசாதைன
ெச�ய� ப�ட�. ம�ற எ�லா�� அ�த
�ளா��� ேகைன ல�ேக�� ேபாட நா�க�
ம��� ��வாதமா�� ைக��
ைவ����ேதா�. �ல�ைடய ேக�
உைட�� த��� எ�லா� ெகா�� ��ட�.
ந�ல ேவைளயாக நா�க� எ�க�ைடய
ெசா�த� ேக�ேலேய த��� ����
வ����ததா� எ�க�ைடய� கா�பா�ற�
ப�ட�. எ�கேல�ட�� நா��, இ���

�ல�� ஏற ��யாம� ப��க�� எ�ேக
எ�� ேத�னா� உதவ ஆேள இ�ைல.
ஒ�மா��யாக� ேத�� க������ ப�
ஏ� ேமேல வ�தா� ம�ப� ஒ� ேசாதைன.
எ�லா� ���� வ�தா� �மான�
தாமதமா� வ�த�. ஒேர ��ட�
�மான���. இ��யா வ��ேபா�
ெந�சலா� இ���� �மான�. �லசமய�
இடேம �ைட�கா�. இ��யா�� இ���
ேநபாள� ேபா��ேபா� ப���� ெகா�ேட
ேபாகலா�. அ�வள� இட� இ���ற�.
�மான� ஏ�ய�ேம அைனவ����
இ��யா வ�த உண��. 2 ம� ேநர���
ெட�� ெத��த�,. இ��யா வ�ேதா�.
எ�க� ல�ேக� வர� தாமத�
ஆனதா�எ��ைடய ைம��ன����
ெதாைலேப�� ெத����
���சாமா��காக� கா����ேதா�. அ�த

ஏ.�. ����� என�� �ய��த�.மன�ேலா
இன� ��யாத ��ம�. ெவ�ேய வ��
ெட���� ���க�ைத அ�ப��த��
ேதா��ய� இ� தா�.
“ஸாேர ஜஹா�ேஸ அ�சா, ��� �தா
ஹமாரா, ஹமாரா!” எ�ற வ�க�. எ�தைன
உ�ைம!
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“ெப�ற தா�� �ற�த ெபா�னா��
ந�றவ வா��� ந� �ற�தனேவ!”
ைகைல� பயண� எ�ப� எ�ேனாட ��ன
வய�ேல இ��ேத ஆைச. �த� �த�
எ�.எ�. ந��யா� ேபானைத�ப�� ஆன�த
�கட�� வ����த�,. அ�ேபா எ�லா�
ேபாக����� �ைன�க��ைல. இ�ேபா�
ேபா��� வ�தா��. ஓரள� �ராக �ைன�
இ��தவ�ைற� ெதா������ேற�.
���நா� த�சன�ைத� ப�� எ���ேபா�

அத�� ேம� எ�த �ஷய� இ�ைல.
ஏென�� நா�க� அவசர� அவசரமா��
தா� பா��ேதா�. ����ேனா�. இ���
ெசா�ல� ேபானா� �மான �ைலய��� 3
ம� ேநர� ெஹ�கா�ட� வராம� கா���
�ட�ேதா�. அ�த ேநர� �ட அ�ேக
ெசலவ��க��ைல. ஆகேவ க��ைர���
எ� மன��� உ�ள அ�தஅவசர� த�ைம
ெவ��ப�� ��ட�.
நா�க� ��ேவா� பயணேம ெச�யாத
காரண�தா� எ�க���� �ைறக�
அ�கமா�� ெத�����கலா�. ஆனா�
ைகைல� பயண� ��வா�� தா� ேபாக
����. இ��யா வ� ேபானா�
ெகா�ச�க�டமா� இ��தா��, �ரயாண
ேநர� அ�கமா� இ��தா��, அ� தா�
ச�யான�. ஏென�� எ�க���

ம���வ�க� இ�லாம�, ம���வ உத�
ஏ�� ��டாம� காய� ப���
ெகா�டவ�� ச�,. ம�ற
உபாைதக��த��தவ�க�� ச�,
ெரா�பேவ த��தா�க�. ஒ� ம���வ�
இ��தா� �ைற�த ப�சமா� உத�யாவ�
���ேம என,�ல����� மைற����
�� அ� எ�லா���� ெரா�பேவ
�ைறயாகேவ இ��த�. ேநபாள� வ�
ெச�பவ�க� ேநபாள��� இ��தாவ�
ம���வ� யாைரயாவ� அைழ���
ெச�லேவ��� எ�� �ராவ��
கார�க�ட�வா���� வா��� ெகா�ள
ேவ��� அேத மா�� மானசேராவ��
�ைஜக�, ேஹாம�க� ெச�ய��
ேநபாள��� இ��தாவ� அைழ��� ெச�ல
ேவ���. இைத�� “எ�ேகா �ர�”
�ராவ��கார�ட� ேக��� ெகா�ள

ேவ���. ம���வ உத���
ேக�கேவ���. நா� இ�� உ�ள
�ைறகைள� ���ப� ���ப� ����
கா��வ�� ேநா�கேம நா�க� ெச�த தவ�
ம�றவ�க� ெச�ய� �டா� எ��தா�.
ம�றப� ைகைல� பயண���� வ��
ஏ�ய�� இ��� சா�பாேடா, �, கா��ேயா,
பாேலா �ைற��ைல. ெரா�பேவ
ந�றாக��, தாராளமா��ெகா���றா�க�.
மானசேராவ�� ��த �� அவரவ� ந�ல
ேகனா��ெகா�� ேபா� எ��� ைவ���
ெகா�வேத நல�. அவ�க� ேச���
ைவ��� ெகா���ற ��த ���� �.50/�,
ேக��� �.50/� ெகா��க ேவ�� உ�ள�.
அ�ப��� அேநகேராட ேக� உைட��
த��� ெகா�� ��ட�. ஆகேவ இைத��
ெத�வா��� ெகா�ள��. த���ட�க�

எ�க���� ��யவைர ம� ஹ��
என�ப�� க�ம�ணாலா�ய ��க�
�ைட�தன. �ல சமய�க�� அ���
�ைட�கா�. அ�ேபா� ெட���
ப��க��, �����பா�� ப��க��
தயாராக இ��கேவ���. ெஜ���
ேபா�றைவெசா�தமா� வா���
ெகா�வேத ந�ல�. ஏென�� அவ�க�
ெகா��ப� வாடைக�� அ�க�.
ெதாைல�� ேபானா� அபராத�� அ�க�.
ெசா�தமா� வா��னா� ���� ேபானா�
1,000/-� அ�ல� 1,500/-��� வட
இ��யா�� அ��� ெட����
தாராளமா�� �ைட���. வட இ��ய
���தல�க�� யா��ைர ெச���ேபா��
பய� ப��. அம�நா�, ப��நா�, ேகதா�நா�
இவ���� ேம மாத� ெச�றா� �ட இைவ
எ�லா� ேதைவ� ப��. ெப�க� இய�ைக

உபாைத��� ��யவைர ��வாக�
ேபாவேத ந�ல�. மைற�ட�கேளா,
க���ட�கேளா, த��� வச�ேயா
�ைடயா�. ஆைகயா� எ�லா�
எ��பா��ேத ேபாகேவ���.
இ�த� ���ைகைல� பயண�ைத� ேக�
ெச�தவ�க�� உ��. ஒ�
ப�மைலைய� ேபா� �வ� எ��
ெசா��றாேள எ�றவ�க�� உ��.அ�
நா� பா���� ேகாண��� தா� உ�ள�.
இைற உண�� ந���ைகேயா� ேச��த�.
அைத உணர� தா� ���ேம த�ர� ����
ெகா�ளேவா ��ய ைவ�கேவா ��யா�.
ெபா�வாக ந� ��ேனா�க�
இய�ைகேயா� இைச�ேத வா���
வ�����றா�க�. நா�� அ�ப��தா�
வா��ேறா�. ஆகேவ இய�ைக�� ஒ�

அ�சயமான ைகைல மைலைய இைற
வ��� கா�ப� எ�வா� தவ�? ேம��
ச�க கால��ேலேய �வ�, ��க�,
��மா� வ�பா� இ��� வ���ள�.
ஆைகயா� இ� ஒ��� ��ைம அ�ல.
எ�கேளா� வ�த ெவ�நா��� கார�க�
எ�க�ட� �ைஜ��� கல�� ெகா��,
ர�ைச� க�� க���ட� ெசா��� க���
ெகா��, எ�கைள� ேபாலேவ “ஓ�
நம��வாயா” ெசா��� ெகா�� எ�க��
ஒ�வராகேவ இ��தன�.
இ�த� ைகைல� பயண����� ெசல�
�ைறயேவ ஆ�ற�. அத��� தயாராக
இ��க ேவ���. க�நாடக அர��, �ஜரா�
அர��, இ�ேபா� ��தாக பா���ேச�
அர�� இ�த� ைகைல� பயண�
ேம�ெகா��� யா���க�க���� பண

உத� ெச��ற�. அ�மா�� ம��ய அர��
ெச�யலா�, ெச�ய ���� எ�பேத எ�
ேவ��ேகா�. த�சமய� இ��ய� �ன
எ�ைல�� ைகைல� பயண���� உ�ள
சாைலைய� ெச�ப�ட� ேபாவதா�
அ�������� இ��ய அர�, �ன
அர�ட� ேப�� �னா�� ைகைல� பயண�
ேம�ெகா��� ��ட மைல�
சாைலகைள�� இர�� அர�� ேச���
ெச�ப��� யா���க�க� வ�� த�க
வச���, க���ட�க�� ஏ�ப����
ெகா��கேவ��� எ�ப� எ�
ேவ��ேகா�. ஏென�� அ�க� ைகைல�
பயண� ேம�ெகா��வ� இ��ய�க�
தா�.
அைனவ�� ஆதரவா��, ைகைல நாத��
அ�ளா�� இ�த� ெதாடைரஒ� மா��யாக
���� ��ேட�. ஓ� நம��வாயா!
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ஆ��ய� ப��
�தா சா�ப�வ�

geethasmbsvm6@gmail.com
எ�ைன� ப��� ெசா�ல அ�க� இ�ைல.
த��� �� வய� �தேல ஆ�வ�
எ�றா�� த�ைழ ஒ� ெமா�யாக ம��ேம
ப�� நா�க�� ப��க ேந��த�. ஆகேவ
த�� இல�கண�, இல��ய�, க�ைதக�
எ�லா� ப��� ர��பேதா� ச�. �����
�� ��ளமா வா����ேள�. ம�றப�
ெவ�நா�களாக எ���� ெதா���
ஆ�வ� இ��தா�� எ��� எ�� எ�த�
ப���ைக��� வ�த� இ�ைல. �த�
�த� எ�த ஆர���த� இைணய���

தா�. எ�ைன�� ந�� எ�ைன எ�த�
���யவ� மழைலக�.கா�. நட��� ��
ஏ.ேக. ராஜேகாபால� அவ�க�. பல �ைற
ஊ�க� ெகா��� எ�ைன எ�த ைவ�தா�.
மழைலக�� �ராண�க�� இ���
ெதா��க�ப�ட ��ைளயா� கைதகைள�
��ைளயா� பா�� எ�ற ெபய��
எ��ேன�. ��ன� நாய�மா�க�
����� த�ேபா� எ�� வ��ேற�. �ல
வ�ட�க��� ஒ� �ைற அெம��கா
ெச�வதா� அெம��க வரலா�ைற
எ���ப� ஏ.ேக.ராஜேகாபால� ேக���
ெகா�டத� ேப�� அைத எ��
வ��ேற�. ேயாகாசன�க� ப���
����� க��ைரக� எ�� இ���ேற�.
�� த��, த�� வாச�, த��� �ற�க�,
மழைலக�, இ�ல� ஆ�ய ��ம�க��
ப�ெக���� ெகா��ேற�.இத� �லேம

பல �ஷய�கைள� ெத��� ெகா�ள
�������ற�. உலகளா�ய ந�ப�க��
இ����றன�. எ� கணவ� உத��ட�,
�த�பர� நடராஜ� ேகா�� ���த பல
�ஷய�கைள�� ேக��� ப��� அ���
ெகா�� ெதா���, “�த�பர ரக�ய�”
எ��� ெபய�� ெதாடராக எ�� வ�ேத�.
இைணய உல�� எ�ைன� பல��
அ���ப� ெச�த� ���ைகைல
யா��ைர� ெதாட��, �த�பர ரக�ய�
ெதாட�ேம எ�றா� �ைக ஆகா�.
இ�ேபா� ���� ��மண�க��
�ராமண�க�� ��மண�க�� சட��க�
���� ��வாக ஒ� ெதாட� எ��
இ���ேற�. �ைர�� அ���
���லாக� �ைட���.
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Free Tamil Ebooks எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத��
வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��
வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா�
இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான
����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�,
அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா��
நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா�
நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com
எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா�
இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த
ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற
��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ�
எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த�
ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,
அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���
தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�

தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச���
த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�
Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�
�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர���
அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க�
ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���

ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற
ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர�
ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா�
ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ��
உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��

உ�ம��� �� இ���� ப���கைள
ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர�
ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���
�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம��
அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய
ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�

அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�,
உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள�
ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������
ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள
ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��
����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய�
ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள

“����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�
வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ��
வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இ�த வைலதள������ யா�
ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச��
ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download)
ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���

ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office
ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க���
அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���
அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம�����
ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�

அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம�
வழ�க�ப�ட தரமான
����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண�
ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க
த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�

வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��,
அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள
எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ���
எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க�
��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��
எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ��
ெவ�������� ப��கைள எ����தா�
நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள���
இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா�
ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets
ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள
ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம����
வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?

உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க�
நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative
Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல
அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம

[வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப��
க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக
அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக��
�� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க�
ப�ேவ� க��� க��களான

Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,
tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ�
இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள�
வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�
ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க��
க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������
ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள�
அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள�
வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம��
இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க��
ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.

</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல
உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய�
ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons

License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம�
அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�

ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள�
பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட
ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த
�ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள
நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய�
�டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������
அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய
ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள����
�ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா
அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர��
ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக�
தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய
����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
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