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கரா�சி��� ெச�� தன� தி�ட�தி� �த� 
நடவ��ைகயாக உமாமேக�வர� தன� ெபயைர 
�ஹம� இ"ராஹி எ�$ ைவ��� ெகா%டா&.  
தா� க��ைனைய� ேச&'த நைக வியாபா) எ�$ 
தன� நைக� கைடயி� ெபய& ப*தா ஜுவலறி எ�$ 
ெசா�லி� ெகா%டா&. அத0� அ�தா�சியாக, அர1 
��திைர பதி�த வ&�தக அ2மதி சா�$ �த� 
அைடயாள அ�ைட4 தயா)��� ெகா%டா&.  
த�2ைடய உ5வ அைம"6 ம0றவ&களி� 
பா&ைவ�� அச� ��லி வ&�தக& ேபா� இ5�க 
ேவ%8 எ�பத0காக தன� 15%ட அட&�தியான 
தைலமயிைர க�ைடயாக ெவ�� 
மீைசைய4மழி��வி�டா&. கிழ�� மாகாண இ�லாமிய 
வ�டார வழ�� தமி<� ெசா0கைள4 ேக�8� 
ெத)'� ெகா%8 அ� ேபா� ேபச= பழகி� 
ெகா%டா&.  
தி5�&ராைன" ப0றி4 ம0$ இ�லாமிய மத� 
சட>�க?, ெதா@ைக �ைற ப0றி4Aட ேவ%�ய 
தகவ�கைள� ேசக)��� ெகா%டா&. அ8�� தன� 
நபி�ைக��)ய ெமB�கா"பாளராக இ5'த 
ராபி2ைடய ெபயைர4 அ"�� ரஹC; எ�$ மா0றி 
அவைர க��ைன ப*தா ஜுவலறி உ)ைமயாள& 
இ"ராஹிமி2ைடய உதவியாள& எ�$ 
ெசா��ப�4 அDவாேற ெகா@பி�?ள ��E 
ப�தி��� ெச�$ அ>�?ள ��E இைளஞ&கைள 
சிேநகித பி��� அவ&கGைடய ேப�1வழ��, மத 
விவகார>கைள4 ேக�8� ெத)'� ெகா?Gப� 
ெச�னா&.  
ராபி�ச2�� இ� சிதபர ச�கர�ைத ேபB பா&�த� 
ேபா� இ5'த�. உமா, வா"பா, நி�கா.. �த0 ெகா%8 
ஜாதி ேவைலயி�ைலயா நC>க ெசHசி5�கிற� 
எ�கி�ற ெதானியிலான இ�லாமிய� தமி< வழ�� 
அவன� வாB��? Iைழய ம$�த�. இ'த ம2ச� 
ச)யான ெலா?G" பி��ச ம2ச�. கிழ�� மாகாண" 
ெப�ய? எ�தைன ேப& இ5�க, யா<"பாண�காரனான 
(அ�1ேவலி) எ�ைன" ேபாB ��E தமி< ப��க� 
ெசா�கிறா&. எ�$ 6$6$��� ெகா%டா�.  

ராபி� இDவா$ ��E தமி@ட� மார���� 
ெகா%�5'த ேநர�தி� உமா தன� நபி�ைக��)ய 
ம0ெறா5 ெமB�கா"பாளரான ச�திேவ� Jல 
தன��, ராபி2�� �ஹம� இ"ராஹி அ"�� 
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ரஹC எ�ற ெபய&களி� கட=�சீ�8 எ8"பி��� 
ெகா%டா&. �சப& மாத 12 திகதி உமாவி2ைடய 
பல�தCன ந%ப& ஹமா�தC� கரா�சி�� வ5வதாக=, 
உமாைவ அ>� வ'� த�ைன� ச'தி��ப�4 
தகவ� வ'தி5'த�. 1988 �சப& மாத 11 திகதி தா� 
Iவெரலியாவி0� JVP தைலவ&கைள ச'தி�க� 
ெச�வதாக ம0றவ&கG��� தகவ� ெவளியி8ப� 
ச�திேவலிட ெசா�லிவி�8 உமாமேக�வர� 
இ�ைல �ஹம� இ"ராஹி, அ"�� ரஹC�ட� 
கரா�சி 6ற"ப�டா&.  
க�8நாய�க விமான நிைலய�தி� இ"ராஹி��� 
எ'த" பிர�சிைன4 இ5�கவி�ைல கட=�சீ�8, விசா, 
கட=�சீ���?ள பட, ேந)� வ'தி5�கி�ற ஆ? 
எ�லா ச)ெய�$ ��யக�= அதிகா)களிட 
உ$தி"ப8�தி� ெகா%8 அவ& உ?ேள ேபாBவி�டா&.  
ஆனா� அ"�� ரஹC விடய�தி� ��யக�= 
ப�தியி� இ5'த ஒ5 அதிகா)�� ச'ேதக 
வ'�வி�ட�. ரஹC எ�ற ெபய)� வ'தி5�� 
இைளஞ5ைடய ேதா0ற� ேப�1 உ%ைமயான 
��E��� உ)ய� ேபா� இ�ைல எ�பைத அவ& 
க%8ெகா%டா&.  
இ'த ஆைள மிர��னா� ஒ5 ெப5 ெதாைகைய 
இலHசமாக� கற�கலா எ�$ அவ& தி�டமி�டா&. 
எனேவ, அவ& ராபிைன தனி"ப�தி ஒ�$�� அைழ��� 
ெச�$ உ%ைமைய� ெசா� நC ��லி இ�ைல. 

கரா�சி�� எ���" ேபாகிறாB? உ�2ைடய 
உ%ைமயான ெபய& எ�ன? எ�$ அதிகாரமாக� 
ேக�டா&.  
ராபி2��" பய வ'�வி�டா� அைத� கா��� 
ெகா?ளவி�ைல. இ�ைல நா� ��லி தா�., 

இ�தா� எ�2ைடய உ%ைமயான ெபய& எ�$ 
அவ� அ���� ெசா�னா�. ஏB ெபாB ெசா�லாைத 
நா� ஒ5 ��லி. நC 1�ன�� ெசBதி5�கிறாயா 
எ�$ பா&�தா� உ%ைமைய எ�னா� 
க%8பி��க��4. நா� விசய���� வாற�. நா� 
உ�ைன" ேபாக வி8ற�, நC என�� எDவள= த5வாB? 
எ�$ ேநர�யாக� ேக�டா& அ'த அதிகா). 
 

ம$�தா� பிர�சிைனைய அவ& ெப)தா�கி வி8வா&, 
அதனா�தா� ம�8ம�ல உமாமேக�வர�Aட பி�பட 
ேந5 எ�$ க5திய ராபி� நா� 100 ெடால& தாற� 
எ�$ ஒ"6� ெகா%டா�.  

சீ.. உெத�ன பி�ைச� கா1 எ�$ அ'த அதிகா) 
ெசா�ல ச) எDவள= ேக�கிறிய?? ராபி� தி5"பி� 
ேக�டா�.  

என�� 500 ெடால& ேவ%8 எ�$ அ'த அதிகா) 
மீ%8 ெசா�ல, ராபி� �$�கி�8 எ�ன�ைட 1000 
ெடால& ரவல& ெச� தா� இ5���. கா1 அDவள= 
இ�ைல. எ�றா�.  

உடேன அ'த அதிகா) அவைன உ?ேள அைழ��� 
ெச�$ அ>கி5'த தC&ைவய0ற வ&�தக நிைலய�ைத� 
கா�� அ>ேக ஏதாவ� சாமா�கைள வா>கி, ரவல& 
ெச�ைக மா0றி பண�ைத ெடாலராக வா>கி வ5ப� 
ெசா�னா&.  
ராபி� அ>ேக 500 ெடால& ெச�ைக ெகா8��, 80 

ெடால5�� ைக�க�கார ஒ�ைற வா>கி� ெகா%8 
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மி�தி 420 ெடாலைர4 பணமாக" ெப0$ வ'� அ'த 
அதிகா)யிட ெகா8�தா�. 

 

எ>ேக மி�ச? எ�$ அ'த அதிகா) ேக�க ராபி� தா� 
வா>கிய க�கார�ைத4 மி�தி 100 ெடால& 
ெப$மதியாக இ5'த 5 ெச��கைள4 கா�� இைத 
மா0ற ��யவி�ைல எ�றா�.  

கிைட�த� லாப எ�$ தி5"தி"ப�8� ெகா%ட அ'த 
அதிகா) ராபி2ைடய அதாவ� அ"�� ரஹCமி2ைடய 
கட=�சீ��� ��யக�= ��திைரைய" பதி�� 
அவைன ேம0ெகா%8 ெச�ல அ2மதி�தா&.  
அவைன ��யக�= ப�தியி� த8�� 
ைவ�தி5"பைத4 பி�6 தனி அைற�� அைழ��� 
ெச�ல"ப8வைத4 பா&��, சி�க� ஏதாவ� 
வ'�வி8ேமா எ�$ பய'� ேபாB இ5"6� 
ெகா?ளாம� அ'த த)"பிட ம%டப�தி� தவி��� 
ெகா%�5'த உமாமேக�வர2�� ராபி� உ?ேள 
வ5வைத� க%ட பி�6தா� நிமதி வ'த�. த�ைன 
ேநா�கி வ'த அவைன க% ஜாைடயா� எ�னிட 
வரேவ%டா எ�$ கா��னா&. 
 

இர= 8.400� க�8நாய�கா விமான நிைலய�ைதவி�8 
விமான 6ற"ப8 வைர அவ&க? இ5வ5 
ஒ5வ5ட� ஒ5வ& ேபசேவ இ�ைல. விமான����? 
ைவ���தா� ராபி� நட'த விடய�ைத 
உமாமேக�வரனிட ெசா�னா�. 

 

அவ5��� ேகாப வ'�வி�ட�. உன�� நா� 
எ�திைனதர ெசா�னனா� ��லிப�தி��" ேபா, 
அ>ேக4?ள ெப�யேளாட பழ� எ�$. உ�ைன" 
பா&�க ��லி மாதி)யா இ5��� எ�$ க�'� 
ெகா%டா&.  
அத0� நா� எ�ன ெப)யBயா (அDவா$தா� 
உமாைவ இய�கதி�?ளவ&க? அைழ"ப� வழ�க) 
ெசBயிற�? J%8 கிழைம��?ள எ"ப� அ� ��4 
எ�றா�?  

நா� எ�திைன கிழைம��?ள பழகினனா� எ�ைன 
அவ>க? க%8 பி��ேக�ைல உ>கட �ழி4, 
JHைச4 ச)யி�ைல என�� பா�கா"6�ெக�$ 
உ>கைள A���ெகா%8 வ'தா� உ>களா�தா� 
என�� பிர�சிைன எ�$ உமா ெதாட&'� சீறிவிழ 
ராபி� எ�= ேபசவி�ைல. 

 

ந?ளிர= விமான கரா�சி விமான நிைலய�தி� 
தைரயிற>க �ய�ற ேபா� திOெர�$ அத� 
��ப�க� சி�� கிேழ இற>க ம$��வி�ட�. விமானி 
மீ%8 விமான�ைத ேமேல எ@"பி" பற'� 
அதி�?ள எ)ெபா5? கணிசமான அளவி� தC&�க 
�ய0சிெசBதா&. விமான�தி� உ?ளவ&க? எ�ன 
நட��ேமா எ�$ பய'� ேபாயி5'தன&. 
 

உமாமேக�வர� ச�ண>கைள ந6வதி�ைல. 

ஆனா� இெத�ன, 6ற"ப�ட ேநர�திலி5'� எ�லா 
தைடயாக இ5�கி�ற� எ�$ ேயாசி�க ஆரபி�தா&.  
இவ& விமான�தி0� ஏதாவ� ஆகிவி8ேமா எ�ற 
பய�ைதவிட தா� ஈ8பட"ேபாகி�ற கா)ய த�ைன" 
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