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க ைர 
 
    இந்தத் ெதாகுதியில் உள்ள கைதகள் யா ம் பல்ேவ  சமயங்களில் பல்ேவ  
பத்திாிைககளில் ெவளியானைவ. குமாியின் க்குத்தி, தா ம் கன் ம், கீைரத்தண் , 
அவள் குைற என்பன ஆனந்த விகடன் தீபாவளி மலர்களி ம், குழ ன் குரல் என்ப  
ேசாஷ ஸ்ட் ஆண்  மலாி ம், உள் ம் ற ம், திய  என்பைவ தினமணி 
கதிாி ம், ெகாள்ைளேயா ெகாள்ைள, உள்ளத்தில் ள், ஜைடபில்ைல, தி ட் க் ைக 
என்பன கைலமகளி ம், குளிர்ச்சி, ெபண் உாிைம என்பன தமிழ் நாட் ம் 
ெவளியானைவ. ேசலம் மாவட்டத்தின் ேபச்சும் வழக்கங்க ம் வரேவண் ம் என்ற 
வி ப்பத் க்கிணங்க எ திய  ' திய ' என்ற கைதயாத ன் அதில் அவ்விரண் ம் 
விரவியி க்கும். 
 
    சி  கைதகள் ெவள்ளம் ேபாலப் ெப க்ெக த்  வ ம் இக் காலத்தில் பல 

ைறகளில் எ த்தாளர்கள் குந்  தங்கள் பைடப்ைப அைமக்கிறார்கள். இந்தத் 
ெதாகுதியில் உள்ள கைதக ம் பல வைகயில் அைமந்தைவ. 
 
    இதற்கு ன் ெவளியான ஏ  சிற் கைதத் ெதாகுதிகைளப் ேபாலேவ இ ம் தமிழ் 
மக்களின் ஆதர க்கு உாியதாகும் என்  நம் கிேறன். 
 
    'காந்தமைல', கல்யாண நகர். கி. வா. ஜகந்நாதன் , 5-12-57 
    ----------------------------------------------------------- 
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1. குமாியின் க்குத்தி 
 
    1 
 
    ேதவி கன்னியாகுமாி அழேக வ வமாகக் காட்சி ெகா த் க் ெகாண் ந்தாள். 
பராக்கிரம பாண் யன் அம்பிைகையக் கண் ெகாட்டாமல் பார்த்தப ேய இ ந்தான். 
அர்ச்சகர் ல தாஸஹஸ்ர நாமத்ைதத் ெதாடங்கினார். பாண் ய மன்ன டன் 
வந்தவர்களில் சிலர் மட் ம் ேகாயி ன் அர்த்த மண்டபத்தில் நின்  
ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    ேதவியின் க்குத்தி விளக்ெகாளியில் சுடர்விட்  ஒளிர்ந்த . அப்பா! அந்த 
ஒளிையத் ெதாடர்ந்  பார்த் க் ெகாண்  நிற்க யா  ேபால் இ ந்த ; அத்தைன 
ஒளி; கண்ைணக் கூசச் ெசய் ம் ஒளி! உள்ேள அர்ச்சகர், "ஓம் தாரா காந்தி திரஸ்காாி 
நாஸாபரண பாஸுராைய நம!" (நட்சத்திரத்தி ம் மிக்க ஒளி சும் க்குத்திைய 
அணிந்தவள்) என்ற நாமத்ைதச் ெசான்னார். பாண் ய ைடய கண் அந்தச் சுடர் ஒளி 
த ம் ம் க்குத்தியில் லயிப்பதற்கும், அர்ச்சகர் அந்தத் தி நாமத்ைதச் ெசால்வதற்கும் 
ெபா த்தமாக இ ந்த . பாண் ய க்குச் சிறி  உடம்  கு ங்கிய . அர்ச்சகர் 
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ேமேல அர்ச்சைனைய ஓட் னார். பாண் ய க்கு மாத்திரம் கண் அந்த க்குத்தியில் 
நிைலத் விட்ட . 
 
    அதன் சுடர் அைலகள் அவ ைடய உள்ளத்தில் ஒ  சிறிய ஆைச அைலைய 
எ ப்பின. அவன் தன் மாேதவிைய நிைனத்தான். அவ ைடய க்கு அவ ைடய 
நிைன க்கு வந்த . கற்பைனயினால் அம்பிைகயின் க்குத்திையத் தன் 
பட்டத்தரசியின் க்கில் ெபா த்திப் பார்த்தான். 
 
    அந்தச் சமயத்தில், 'அேகா வ ம் பிள்ளாய்! பாண் ய மகாராஜேன!' என்ற ஒ ையக் 
ேகட்  அம்மன்னன் தி க்கிட் ப் ேபானான். கன்னியாகுமாிக்கு ன் எாிந்  
ெகாண் ந்த விளக்ைகப் பி க்கும் ப ைம ஒன் தான் அவைன அைழத்த . அ  
வாய் திறந்  ேபசுவைத அவன் கண்ணாற் கண்டான்; காதால் ேகட்டான். ப ைம 
ேபசத் ெதாடங்கிய . 
 
    # # # 
 
    ேஹ பராக்கிரம பாண் யேன! என்ன அபசாரம் ெசய்யத் ணிந் விட்டாய்! கன்னி 
பகவதி ெசாத்ைதக் ெகாள்ைளயிடலாமா? உன் ைடய கு ம்பத்ைதேய பா காக்கும் 
தாயின் ஆபரணத்தின்ேமல் உன் இச்ைசைய சினாேய! இ  நியாயமா? அம்பிைக 
உன்னிடம் க ைண ெகாண்டவள்; ஆதலால் நீ இப்ப  எண்ணி ம் இங்ேக நிற்கிறாய். 
இல்லாவிட்டால் உன் கண் இந்தக் கணத்தில் கு டாயிராதா? அ  கிடக்கட் ம்.  
மாதாவாகிய அம்பிைகயின் நாசிகாபரணத்ைதப்பற்றிய கைத உனக்குத் ெதாி மா? 
ெதாிந்தி ந்தால் உனக்கு இந்த அடாத ஆைச ேதான்றியிரா . ஆைகயால், இப்ேபா  
அந்தக் கைதையச் ெசால்கிேறன் ேகள். 
 
    ஈனம் இல்லாச் சிறப் ைடய மீனவர் குலத் ேதான்றேல! க ங்கத்  மகா 

த்தத்ைதப்பற்றிக் ேகட் ப்பாேய! க ங்க அரசனான அனந்தப மன் ேசாழ 
நாட் க்குக் கப்பம் ெச த்தாைமயால் குேலாத் ங்க ேசாழன் அவேனா  ேபார் ெசய்  
ெவன்றான் என்ப  தமிழ் நாட் னர் யாவ க்கும் ெதாி ம். ேசாழ சக்கரவர்த்தியின் 
மந்திாியாகிய க ணாகரத் ெதாண்ைடமான் இந்தக் க ங்கத் ப் ேபாாில் 
ெவற்றியைடந்த சிறப்ைபக் க ங்கத் ப் பரணி என்ற தமிழ்ப் பிரபந்தம் 
ெசால்வைத ம் நீ அறிந்தி க்கலாம். ஆனால் உலகம் அந்தப் ேபா க்கு உாிய 
உண்ைமயான காரணம் இன்னெதன்பைத அறியா . நீ எந்த க்குத்திக்கு 
ஆைசப்பட்டாேயா, அ தான் க ங்கப் ேபா க்கு ல காரணம். அைதச் 
ெசால் கிேறன் ேகள். 
 
    ஒ  சமயம் க ங்க அரசனாகிய அனந்தப மன் தன் பட்டத்  ராணிேயா  
ேதசாடனம் ெசய்யப் றப்பட்டான். அப்ேபாெதல்லாம் ேசாழ க்கும் அவ க்கும் 
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பைகைம இல்ைல. ேசாழ க்குக் கப்பம் கட் பவன் அவன். ஆைகயால், அவன் ேசாழ 
நாட் க்கு வந்தேபா  தஞ்ைச யில் சில நாட்கள் ேசாழ அரச ைடய அரண்மைனயில் 
தங்கியி ந்தான். க ங்கத்  அரசி ண் ந்த க்குத்தி எல்ேலா ைடய 
கண்கைள ம் ெகாள்ைள ெகாண்ட . அவர்களி ம் அந்தப் ரத்தில் உள்ள ெபண்கள் 
அைதக் கண்  கண்  வியந்தார்கள். குேலாத் ங்க ைடய பட்டத்தரசிக்கு 
அதனிடத்தில் ஆைசேய உண்டாகி விட்ட . அந்தமாதிாி ைவரக்கல் எங்ேக கிைடக்கும் 
என்  விசாாிக்கலானாள். எவ்வள  ெபான் ெகா த்தாவ  அந்த க்குத்திைய 
வாங்கிவிட ேவண் ம் என்ற ைபத்தியக்கார ஆைச அவ க்கு உண்டாயிற் . 
 
    க ங்கத்  அரச ம் அரசி ம் ேதசாடனத்ைத த் க்ெகாண்  ஊர் ேபாய்ச் 
ேசர்ந்தார்கள். ேசாழ மன்ன ைடய மாெப ந் ேதவிக்கு அந்த க்குத்தியின் 
நிைனவாகேவ இ ந்த . ைட மன்னனின் மாேதவியாக இ ந்  அைத 
அணிவதற்கு இல்ைலேய என்  அங்கலாய்த்தாள். நா க்கு நாள் அந்தக் குைற அவள் 
உள்ளத்தளவில் நில்லாமல் உடைல ம் வ த்தத் ெதாடங்கிய . ங்கிக்ெகாண்ேட 
இ ப்பாள்; திடீெரன்  எ ந் , "அந்த ைவர க்குத்தி!" என்  கத் வாள். 
குேலாத் ங்க மன்னன் என்ன என்னேவா சமாதானம் ெசய்தான். ஒன்றா ம் அவள் 
ஆ தல் அைடயவில்ைல. தன் கீழ்ச் சிற்றரசானாக இ க்கும் ஒ வனிடம் உள்ள 
ெபா ைளத் தா என்  ேகட்ப  சக்கரவர்த்தியின் நிைலக்கு ஏற்ற  ெசயல் 
அல்லேவ!அதனால் ேசாழ மன்னன் அந்த க்குத்திையப் ெபற என்ன வழி என்ற 
ஆேலாசைனயில் ஆழ்ந்தான். 
 
    பட்டமகிஷி க கமலம் வாட்டம் அைடந்த . மன்ன ைடய கத்தி ம் வாட்டம் 
தன் ேரைகைய நீட் ய .அைதக் கண்ட க ணாகரத் ெதாண்ைடமான் என்ற மந்திாி 
ஒ நாள் மன்னைனத் தனிேய கண்டான். ெந நாளாக மன்னன் எைதேயா நிைனத்  
மனம் கவல்கிறான் என்பைத உணர்ந் , அைதத் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற 
நிைனப்  அவ க்கு இ ந்  வந்த . இப்ேபா  அவன் அரசனிடம்,"மகாராஜா க்கு 
ஏேதா கவைல உள்ளத் க்குள் இ ந்  வாட் கிற  ேபாலத் ேதான் கிற . 
மந்திாிமார்க ம் பைடத் தைலவர்க ம் சான்ேறார்க ம் மன்னர்பிரா க்கு ேவண் ய 
ஆேலாசைனகைளச் ெசால்ல எப்ேபா ம் ஆயத்தமாக இ க்கும்ேபா , அவர்களிடம் 
ெசால்லாத கவைல என்னெவன்  ெதாியவில்ைல. இைதப் பற்றி நிைனத்தால் 
எனக்குத் க்கேம பி ப்பதில்ைல. மற்றவர்க க்குத் ெதாிவிக்கத் தி ள்ள ம் 
இல்லாவிட்டால் அ ேய க்குச் ெசால்லலாேம. அ ேயன் ஏதாவ  ெசய்ய ந்தால் 
என் உயிைரக் ெகா த்தாவ  ெசய்ேவன்" என்றான். 
 
    அரசன் சிறி  ேயாசித்தான்.பிறகு ன்னைகைய வ வித் க் ெகாண்டான். "நீ 
ஊகித்த  சாிதான். ஆனால் விஷயம் என்னேவா சிறிய . கவைலதான் ெபாிதாக 
இ க்கிற " என்றான். 
 
    "எ வாக இ ந்தா ம் என்னிடம் ெசால்லலாேம. மகாராஜாவின் தி ள்ளத்ைதத் 
ெதாிந் ெகாண்  அதன்ப  நடக்கும் கடைமைய நான் எப்ேபா ம் 
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ேமற்ெகாண் க்கிேறன். அப்ப  இ க்க, இைதத் ெதாிந்  ெகாள்ளக் கூடாதப  
நான் என்ன அபராதம் ெசய்  விட்ேடன்" என்றான் ெதாண்ைடமான். 
 
    "ெசால்லக் கூடா  என்ப  இல்ைல. மிகச் சிறிய பண்டத்ைதப்பற்றிய கவைல அ . 
பண்டம் சிறிய  தாேன என்  நான் அலட்சியமாக இ ந்ேதன். ஆனால் கவைல 
ெபாிதாகி இப்ேபா  விாிந் விட்ட ." 
 
    "அப்ப  என்ன, கிைடக்காத பண்டம் அ ?" 
 
    "ெசால்கிேறன் ேகள். நம் ைடய பட்டத் த் ேதவிக்குத்தான் அதிகக் கவைல. 
ஊ ம் உறக்க ம் இன்றி அவள் ப கிற ன்பத்ைதப் பார்க்க யவில்ைல. 
இவ்வள க்கும் காரணம் ஒ  சிறிய க்குத்திதான்." 
 
    "என்ன ெவ ம் க்குத்திக்காகவா மன்னர் ெப மா ம் மாெப ந் ேதவி ம் 
கவைலப்ப வ !" என்  தி க்கிட் க் ேகட்டான் க ணாகரத் ெதாண்ைடமான். 
 
    " க்குத்தி சிறிய தான். ஆனால் அ  கிைடக்க யாத இடத்தில் இ ப்பதால் 
அைதப்பற்றிய கவைல அதிகமாக வளர்கிற ." 
 
    "நம் ைடய நாட் ல் கிைடக்காத ைவரமா? அல்ல  ேவற்  நாட் ல் கிைடப்பதாக 
இ ந்தா ம் இங்ேக வ விக்க யாதா?" 
 
    "ைவரத்ைதச் ெசால்லவில்ைல. ஒ  ெபண்மணியின் க்கில் இ ந்  அ  
ஒளிர்கிற . அ  ேவண் ெமன்  ேகட்கிறாள் ேதவி." 
 
    "இதில் என்ன ஆச்சாியம்? பட்டத்தரசி யா க்கு இல்லாத க்குத்தி யா க்கு 
ேவ ம்? அ  எங்ேக இ தா ம் ேத த் பி த்  வாங்கி வந்  விடலாேம." 
 
    "க ங்க அரசன் அனந்தப ம ைடய ேதவியின் க்கில் இ க்கிற  அ . அவன் 
சில மாசங்க க்கு ன்  இங்ேக வந்தேபா  அவன் மைனவி ண் ப்பைத நம் 
மாேதவி கண்டாள். எங்கும் இல்லாத ஒளி ம் ாிப் ம் உைடய அதில் அவள் உள்ளம 
சிக்கிக்ெகாண்டதாம்." 
 
    "ஆனந்தப மன் நமக்கு அடங்கிய சிற்றரசந்தாேன? அவ க்கு ஓைல ேபாக்கினால் 
அைத மகாராஜாவின் கால யில் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்  வந்  ைவக்கிறான்" 
என்  உற்சாகத் டன் கூறினான் ெதாண்ைடமான். 
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    " ைட மன்னனாகிய ேசாழ சக்கரவர்த்தி தன் கீழ் அடங்கிய சிற்றரசன் 
ஒ வனிடம் க்குத்திைய இரப்பதா? அவனாக அறிந்  ெகா ப்பதாக இ ந்தால் 
ெபற் க் ெகாள்ளலாேம ஒழிய, நீ தா என்  ேகட் ப் ெபற் க் ெகாள்வ  எந்தத் தமிழ் 
மக க்கும் ஏற்ற ெசயல் அன் ." 
 
    "அதற்கு ஏதாவ  வழி பண் கிேறன். இ பற்றி மகாராஜா ம் மாேதவியா ம் 
இனிேமல் கவைலப் பட ேவண்டாம். எப்ப யாவ  அந்த க்குத்திையக் ெகாண்  
வந்  மாேதவியாாின் மனைசக் குளிர்விப்ப  அ ேய ைடய கடைம" என்  
க ணாகரன் உ திெமாழி கூறினான். 
 
    "இைளஞனாகிய அவ க்கு உலக இயல்  நன்றாகத் ெதாியா . இதனால்தான் 
இப்ப  வாக்களித்தான். ஆனால் அந்த வாக்ைகக் காப்பாற்ற அவன் எவ்வள  

ன்பத்ைத அைடந்தான் ெதாி மா? 
 
    2 
 
    ேகளாய், ம ைர நகாி ந்  ஆட்சி ாி ம் மகிபதிேய! ேசாழ மன்ன க்கு, 
எப்ப யாவ  அந்த க்குத்திையக் ெகாண்  வ வதாகச் ெசால்  உ தி கூறிய 
ெதாண்ைடமான் அன் தல் ேசாழ நாட் ல் உள்ள ைவர வியாபாாிக டன் 
பழகினான். ைவரங்கைளப் பற்றி ம் மற்ற மணிகைளப்பற்றி ம் ெதாிந் ெகாண்டான். 
 
    பலவிதமான மணிகைள வாங்கி ைவத் க்ெகாண்டான். அவ க்குக் ெகாஞ்சம் 
ெத ங்கு ேபசத் ெதாி ம். அதில் நன்றாகப் ேபசத் ெதாிந் ெகாண்டான். 
 
    எல்லாம் ஆ மாத காலத்தில் நிகழ்ந்தைவ. அப்ேபாதப்ேபா  அரசனிடம் 
எப்ப யாவ  க்குத்திைய ேபா விப்பதாகச் ெசால் க்ெகாண்ேட வந்தான். ஒ  
நாள் ேபா ணாகரத் ெதாண்ைடமான் ஒ  ைவர வியாபாாிையப் ேபாலக் ேகாலம 

ண் , ைகேயால் நவமணிகள் அடங்கிய ைபைய எ த் க்ெகாண்  க ங்க நாட்ட 
ேநாக்கிப் றப்பட்டான். அங்ேக உள்ள ெசல்வர்களிடம் மிக ம் உயர்ந்த ைவரங்கள் 
தன்னிடம் இ ப்பதாகச் ெசால்  அவர்க க்குக் காட் னான். அரச ைடய 
மந்திாிகளிடம் பழகினான். அவர்கள் வாயிலாக அரசைன ம் அ கினான். 
 
    "எனக்கு ைவரப் பாீட்ைச நன்றாகத் ெதாி ம், மகா ராஜா. எந்த ைவரத்ைத ம் 
கண்  அதன் சாித்திரத்ைதேய ெசால் வி ேவன்" என்  ெசான்னான். ேசாழ 
அரச ைடய அரண்மைனயில் உள்ள மணிகைள ெயல்லாம் பார்த்தி ப்பதாகச் 
ெசான்னான். அப்ேபா  அனந்த ப மன் அவைன ஒ  ேகள்வி ேகட்டான். 
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    "என்னிடம் ஒ  ைவரம் இ க்கிற . அதற்கு ஒப்பானைத எங்கும் காண யா . 
நான் அைதக் காட் கிேறன். அ ேபால ஒன்ைற நீ காட்ட மா?" என்  
ேகட்டான். 
 
    "என் ைடய வழிப  ெதய்வம் கன். அவன் ைவரமணி ேவைல உைடயவன். 
அவன் அ ளால் ைவர சம்பந்தமான ெசய்திகைள ன் கூட் ேய நான் அறிேவன். 
மாேதவி க்குத்தியில் உள்ள ைவரத்ைத மன்னர் ெப மான் நிைனத் ப் ேபசுகிறார் 
என்  ெதாிகிற , நான் அைதப் பார்த்ததில்ைல. பார்த்தால், அதற்குச் சமானம் என்ன, 
ேமலான ைவரத்ைதேய ெகாண் வந்  த ேவன்" என்றான் ெதாண்ைடமான். 
 
    அரசன் க்குத்திைய வ வித்தான். க ணாகரன் அைதப் பார்த்தான். யாராக 
இ ந்தா ம் அைதக் கண்டால் ெசாக்கிப் ேபாவார்கள். ைவர லட்சணம் நன்றாகத் 
ெதாிந்த ெதாண்ைடமான் அைதேய பார்த் க் ெகாண் ந்தான். ேசாழ மன்ன ைடய 
அரண்மைனையச் சு ம் கவைலத் தீைய எ ப்பிய ெபாறிைய அவன் தன் கண்ைண 
இைமக்காமல் பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந்தான். 
 
    "என்ன ஐயா, அப்ப ப் பார்க்கிறீர்? உம் ைடய பார்ைவேய ெசால்கிற , இ  
ேபால உம் ைடய வாழ்விேல ஒன்ைற நீர் கண்டதில்ைல ெயன் " என்  ெசால்  
அனந்தப மன் நைகத்தான். 
 
    உண்ைமயில் அந்தப் ேபச்ைசக் ேகட்ட பிறகுதான் ெதாண்ைடமான் தன் இயல்பான 
நிைலக்கு வந்தான். ஆனா ம் அறிவாளி அல்லவா? 
 
    "மகாராஜா அப்ப ச் ெசான்ன  ஓரள  உண்ைமதான். நான் இந்த க்குத்தியில் 
நவமணியில் ஒன்றாகிய ைவரத்ைதக் காணவில்ைல. உள்ளத்ைத ெவ ப் ம் 
ைவரத்ைதேய கா கிேறன்" என்றான். 
 
    "என்ன ஐயா உள கிறீர்?" என்  சிறிேத சினக் குறிப்ேபா  அரசன் ேகட்டான். 
 
    "மன்னர் ெப மான் சினம் ெகாள்ளக் கூடா . இைதக் கண்ட மகளிர் எல்லாம் இத 
நாம் அணிவதற்கு இல்ைலேய என்  ெபா வார்கள்; அைதத்தான் ெசால்ல 
வந்ேதன்." 
 
    "அப்ப ச் ெசால் ம், அ  கிடக்கட் ம். இந்தமாதிாி ைவரம் உலகத்தில் எங்காவ  
கிைடக்குமா?" என்  ேகட்டான் க ங்கத்தரசன். 
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    "நான் ெசால்வைதக் ேகட்  அரசர்பிரான் சினம் ெகாள்வதில்ைல என்  உ தி 
ெகா த்தால் இைதப் பற்றிச் சில ெசய்திகைளச் ெசால்லலாம் என்  நிைனக்கிேறன். 
இல்ைலயானால், உண்ைமயில் இதற்குச் சமானமான கல்ேல உலகில் இல்ைல என்  
மாத்திரம் ெசால்  நி த்திக் ெகாள்கிேறன். 
 
    மன்ன ைடய ஆவைலத் ெதாண்ைடமான் ண்  விட்டான். "ெசால் ேம, என்ன 
ெசால்லப் ேபாகிறீர்? ைவரத்தில ஏதாவ  குற்றம் இ க்கிறெதன்  ெசால் ர்? இ  
பரம்பைர பரம்பைரயாக இந்த அரண்மைனச் ெசாத்தாக இ ந்  வ கிற . 
குற்றமற்ற  என்  பாீட்ைச ெசய்ேத என் ன்ேனார்கள் வாங்கியி க்கிறார்கள். நீர் 
குற்றம் உைடய  என்றால் இ  குைறந் வி மா?" என்றான் அரசன். 
 
    "மன்னர்பிரான் ெசான்னதில் உண்ைம இல்லாமல் ேபாகவில்ைல. ஆனால் நான் 
ெசால் ம் குற்றம் மற்றவர் ெசால்வ  ேபான்ற  அன் . இ  ைவரத்ைத 
உண்டாக்கும் என்  ன்  ெசான்ேனேன, அைதத்தான் ம ப ம் ெசால் கிேறன்." 
 
    "யாாிடம் ைவரம் உண்டாகும்? ராணியின் க்குத்திையக் கண்  யார் ைவரம் 
ெகாள்வார்கள்? இவ்வள  காலமாக அப்ப  ஒன் ம் ேநரவில்ைலேய? 
 
    "மகாராஜா, என் ைடய ணிச்சைலப் ெபா த்த ள ேவண் ம். இந்த 

க்குத்தியின் ேமல் அயல் நாட் க் காற்  சாமல் இ க்கிற வைரக்கும் ஆபத்  
ஒன் ம் இல்ைல. அயல் நாட் க் காற்  சினால், அதாவ  இைதப் 
ேபாட் க்ெகாண்  க ங்க நாட் ன் எல்ைலைய விட் த் தாண் னால், நான் 
ெசான்னப  ைவரம் உண்டாகும்." 
 
    "என்ன ஐயா ரளி பண் கிறீர்? உலகம் என்ன, ெகாள்ைளக்கார ராஜ்யமா? ஊைர 
விட் ப் ேபானால் பறி ேபாய் வி ம் என்  ெசால்கிாீேர! நாங்கள் சில மாதங்க க்கு 

ன் தான் ேசாழனாட் க்கும் பாண்  நாட் க்கும் ேபாய் வந்ேதாம். சுகமாகேவ வந்  
ேசர்ந்ேதாம். நீர் ெசான்ன ைவரத்ைத நான் காணவில்ைலேய!" 
 
    "ேசாழ நாட் ல் தங்கினீர்கேளா?" 
 
    "ஆம், தஞ்ைசயில் ேசாழ மன்ன ைடய அரண்மைனயில் தங்கிேனன்." 
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    "சாி, ைவரம் விைதத்தாகி விட்ட . இனி அ வைடயாக ேவண் ய காலம் எப்ேபா  
வ கிறேதா?" என்றான் க ணாகரன். 
 
    "என்ன ஐயா, பய த் கிறீர்?" 
 
    "ஒ கால் இந்த க்குத்திையச் ேசாழ மன்னர் வி ம்பினா ம் வி ம்பலாம். 

ைட மன்னர்களின் அரண்மைனயில் இ க்கும் தகுதி இதற்கு இ க்கிற . மற்ற 
இடங்களில் இ ந்தால் இ  ெந ப் க்குச் சமானம். இைத அத்தைகய இடத்தில் 
ேசர்ப்பித்  வி வேத நல்ல " என்  ெதாண்ைடமான் ெசான்னேபா  அரச க்கும் 
அவைனச் சார்ந்தவர்க க்கும் ைவர வியாபாாியிடேம சந்ேதகம் பிறந் விட்ட . 
 
    ஓர் அைமச்சன் ெதாண்ைடமாைன அைழத் ச் ெசன்றான். ேசாழ நாட் ந்  
வந்த ஒற்றன் என்  எண்ணியதால் ஏவலைரக் ெகாண்  எச்சாிக்ைக ெசய்  
அ ப்பினான். அ  படாமல் தப்பிய  ெபாிதாகப் ேபாய்விட்ட . 
 
    ெவ ங் ைகேயா   வந் ேசர்ந்தான் க ணாகரன். அ பட்ட ேபால 
அவ க்கு அனந்தப மன்ேமல் சினம் ண்ட . ேசாழ அரச ைடய ஒற்றன் தன்ைன 
அவமதித்ததாக எண்ணிய அனந்தப மன், தான் கட்ட ேவண் ய கப்பத்ைத 
அ ப்பவில்ைல. க ணாகரத் ெதாண்ைடமானின் அறி ைரயின்ப  ேசாழனிடமி ந்  
ஓர் ஓைல அவ க்குப் ேபாயிற் . 
 
    "உன் மைனவியின் க்குத்திையக் ெகா த்தால் எப்ேபா ேம நீ கப்பம் கட்ட 
ேவண் யதில்ைல" என்  ெசால் ய  அந்த ஓைல. 
 
    அ  கண்  அனந்தப மன் சீறினான். யா  என்  ெசால்  அ ப்பிவிட்டான். 
அப் றந்தான் ேபா க்கு ேவண் ய ஆயத்தங்கள் நைடெபற்றன. தன்ைன அவமதித்த 
அனந்தப மைனத் தன் ைகயாேல தண் க்க ேவண் ெமன்ற ஆைச க ணாகர க்கு. 
அதனால் அவேன பைடக க்ெகல்லாம் தைலைம ண்  க ங்கம் ெசன்  ேபாைர 
நிகழ்த்தினான்; ெவற்றி ெபற்றான். ேபார் நிக ம் ேபாேத அந்தப் ரத்தில் தக்க 
காவைலப் ேபாட்டான். அவ க்குக் க ங்கத்  அரசியின் க்குத்தியிேல கண் 
அல்லவா! 
 
    க ங்கப் ேபாாில் க ணாகரன் ெவற்றி ெபற்றான்; ேபாைர எ ப் வதற்க்குக் 
காரணமான க்குத்திையக் ெகாணர்ந்  சக்கரவர்த்தி குேலாத் ங்கன் தி வ யில் 
ைவத்தான். "நீ க ங்கத்ைத ெவன்ற  ெபாிதன்  இைதக் ெகாண் வந்த  தான் 
மிகப்ெபாி " என்  ேசாழ மன்னன் அவைனப் பாராட் னான். 
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 3 
 
    "ேகட்டாயா, பாண் ய மகாராஜேன! க ங்கப் ேபா க்கு ல காரணம் ஒ  

க்குத்தி என்பைதத் ெதாிந் ெகாண்டாயா? அ  பின் ம் என்ன என்ன 
குழப்பங்கைள உண்டாக்கிய  என்பைத இன் ம் ெசால்கிேறன், ேகள்" என்  
விளக்குப் ப ைம ம ப ம் ெசால்லத் ெதாடங்கிய . 
 
    பட்டத் த் ேதவியின் க்கில் ஏறிக்ெகாண்ட க்குத்தி மற்ற ராணிகளின் மனத்தில் 
ஆைச ம் ெபாறாைமைய ம் எ ப்பிய . குேலாத் ங்கன் மைனவிமாாில் அவ க்கு 
மிக ம் பிாிய ள்ளவள் ஒ த்தி அ  தனக்கு ேவண் ெமன்  ேகட்டாள். தன 
அரண்மைனக்கு வந்த பிறகும் அந்த ைவர க்குத்தி மன்ன க்குக் கவைல ெகா த்  
வந்த . அந்தப் ரத்தில் யல் கு றிய ; சல் எ ந்த . ரனாகிய குேலாத் ங்கன் 
எல்லா மைனவிமாைர ம் ஒ நாள் அைழத் க் கூட்  ைவத் க் ெகாண்  அந்த 

க்குத்திையப்பற்றிப் ேபசினான். ராணிமார்கள் ஒவ்ேவார் ஆண்  ஒவ்ெவா வராக 
அணிய ேவண் ம் என்  ெசான்னார்கள். பட்டத் த் ேதவி அதற்கு இணங்கவில்ைல. 
"இப்ேபா  க்குத்திக்கு வந்த வழக்ேக பின்  சிங்காதனத் க்கும் வ ம். 
ஒவ்ேவாராண்  ஒவ்ெவா வராகப் பட்ட ேதவியாக இ க்கலாெமன்  ெசால்வார்கள். 
இந்த க்குத்தி விஷயமாவ  அந்தப் ரத் க்குள் அடங்கியி ப்ப ; பட்டமகிஷிப் 
பதவி என்ப  உலகமறிந்த ெசய்தி. இவர்கள் அதற்கும் உாிைம ெகாண்டா  
வ ஷத் க்கு ஒ  பட்டமகிஷி என்  வந்  விட்டால் உலகேம ைகெகாட் ச் சிாிக்கும். 
ஆைகயால் பட்டமகிஷி என்பதற்குாிய அைடயாள ம், உாிைமக ம் சில உண் . 
அைத யா ம் மாற்றிக்ெகாள்ள யா " என்  அவள் வாதிட்டாள். அதற்கு எதிர் கூற 
யா க்கும் வாய் இல்ைல. 
 
    மற்ற ராணிகள் எல்லாம் ண் ஆைசப்பட்  இைத ஒ  வழக்கமாகக் ெகாண்  
வந்தைதக் கண்  மகாராணிக்கும் ேகாபம் ேகாபமாக வந்த . 'மகாராஜா ெகாஞ்சம் 
அன்பாக இ க்கிராெரன்றால்,அவர்க க்குப் ேபராைச ெப கி வி கிற . அவர்கள் 
ஆைசயில் மண்ைணப் ேபாட ேவண் ம்' என்  அவள் எண்ணமிட்டாள். ெமல்ல 
ெமல்லக் குேலாத் ங்க க்குப் ெபாய் ம் ெமய் ம் ெசால்  ஒ  க த்ைத அவனிடம் 
ெதாிவித்தாள்; அதற்கு அவைன இணங்க ம் ெசய் விட்டாள். 
 
    பட்டத் த் ேதவி அணி ம் அந்த ைவர க்குத்திைய அவள் தன த்த மக க்குச் 
சீதனமாகக் ெகா த்  வி வெதன் ம், இப்ப ேய மக க்குத் தாய் ெகா க்கும் 
சீதனமாகேவ அ  பரம்பைரயாக இ ந்  வரேவண்  ெமன் ம் ஒ  சம்பிரதாயத்ைத 
எற்ப த்திவிட்டாள். அம்பிைக கனவில் வந்  ெசான்னதாக ம் ேவ  காரணங்கள் 
இ ப்பதாக ம் பட்டத்  ராணி ெசால்  இந்தத் தீர்மானத் க்கு அரச ைடய 
உடன்பாட்ைடப் ெபற்  விட்டாள். 
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    அதன்ப  இந்த க்குத்தி அ த்த தைல ைறயில் ேசாழன் மக ம் பாண் ய 
அரசன் ேதவி மாகிய ஒ த்தியிடம் ெசன்ற . ெப ம்பா ம் ேசாழ பாண் ய குலத்தில் 
ெபண் ெகா ப்ப ம் வாங்குவ ம் ெதாடர்ச்சியாக வ வ  உனக்குத் 
ெதாிந்த தாேன? அந்த வழக்கப்ப ேய இந்த க்குத்தி, ேசாழன் அரண்மைனயி ம் 
பாண் யன் அரண்மைனயி ம் மாறி மாறித் தன் ஒளிைய சத் ெதாடங்கிய . 
 
    "ேகளாய், சந்திரவம்சத்தில் ேதான்றிய சக்கர வர்த்திேய! இனிேமல்தான் 

க்கியமான கைதையச் ெசால்லப்ேபாகிேறன், கவனமாய்க் ேகள்" என்  
கூறிப்ப ைம தன கைதையத் ெதாடர்ந்  ெசால்லலாயிற் . 
 
    4 
 
    ஒ  சமயம் பராந்தக பாண் யன் என் ம் அரசன் பாண் ய நாட்ைட ஆண்  
வந்தான். அவ ைடய பட்டத் த் ேதவியாகிய உலக ைடயாள் க்கில் அந்த 

க்குத்தி ஒளிவிட்ட . அவள் ம ைர மாநகாில் எ ந்த ளியி க்கும் 
மீனட்சியம்ைமைய நாள்ேதா ம் தாிசிக்காமல் இ ப்பதில்ைல. மாதம் ஒ  ைற 
ெவள்ளிக் கிழைமயன்  இங்ேக வந்  கன்னியாகுமாி யம்பிைகையத் தாிசித் ச் 
ெசல்வாள். அ வைரயில் இந்த க்குத்தி தாயிடமி ந்  ெபண் க்குத் தைடயின்றி 
வந்  ெகாண்ேட இ ந்த . இப்ேபா  உலக ைடயா க்கு ைமந்தன் பிறந்தான். 
ம ப  இரண்  பிள்ைளகள் பிறந்தார்கள். அதற்குப் ெபண்ேண பிறக்காமல் 
இ க்கேவ அந்த க்குத்தி பல ேப ைடய ஆைசையத் ண் ய . அவ ைடய த்த 
மகனாகிய அறிமர்த்தன ைடய மைனவி அ  தனக்குத்தான் கிைடக்கப் 
ேபாகிறெதன்  எண்ணியி ந்தாள். பட்ட மகிஷிக்குப் ெபண் குழந்ைத 
இல்ைலயாதலால், அந்த க்குத்திையப் ெப ம் உாிைம, அ த்தப  பட்டமகிஷி 
ஸ்தானம் வகிக்கப்ேபாகும் தனக்குத்தான் என்  அவள் எண்ணியதில் நியாயம் 
இ க்கத்தான் இ ந்த . இந்த ஆைசைய அவள் ேபச்சுவாக்கில் ஒ நாள் அந்தப் 

றத்தில் ெவளியிட்  விட்டாள். அதி ந்  தீப் பற்றிக் ெகாண்ட . பாண் ய அரசர் 
கா  வைரக்கும் அ  ெசன்ற . உண்ைமயாகேவ இ  திய கலகத் க்கு விைத என்  
எண்ணி அவன் கவைலப்பட்டான். 
 
    பட்டமகிஷிக்கு அ த்த ராணிக்கு ஒ  மகள் இ ந்தாள். "தாயிடமி ந்  மக க்குச் 
ெசல்வ தான் சம்பிரதாயேம ஒழிய ம மக க்குப் ேபாவ  தவ . மகாராணிக்குச் 
ெசாந்தப்ெபண் இல்லாவிட்டா ம் ெபண் ைறயில் இ ப்பவள் நான். என் ைடய 
ெபாியம்மா க்கு நான் ெபண்தாேன? ஆதலால், க்குத்திையப் ெப ம் உாிைம 
எனக்குத்தான்" என்றால் அவள். 
 
    மற்றவர்கள் பார்த்தார்கள். தங்க க்குக் கிைடக்காமல தங்கேளா  இ க்கும் ேவ  
ஒ த்திக்குப் ேபாவதாவ  என்ற ெபாறாைம அவர்க க்கு. அவர்கள் ஒ  க த்ைதச் 
ெசான்னார்கள். 
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    "இந்த க்குத்தி ஒேர இடத்தில் இ க்கிற . ன்  ேசாழர் அரண்மைனயி ம் 
பாண் யர் அரண்மைனயி ம் மாறி மாறி இ ந்  வ கிற . இங்கி க்கும் ெபண் 
அங்ேக ேபானால் உடன் ேபாயிற் ; அங்கி க்கும் ெபண் இங்ேக வந்தால் உடன் 
வந்த . இப்ேபா  இங்கி க்கும் ெபண் அங்ேக ேபாக வழி இல்ைல. ெபண் 
இல்ைலேய ஒழிய க்குத்தி இ க்கிற . அதனால், ேசாழ நாட்  இளவரச க்கு 
யாைர மணம் ாிவிக்கிறார்கேளா, அந்தப் ெபண் க்ேக ேபாக ேவண் ய  இ " 
என்றார்கள். 
 
    "ைகயில் இ ப்பைத ேவண்டாம் என்  ெகா த்  வி வதா?" என்  உாிைம 
ெகாண்டா யவர்களில் ஒ த்தி ேகட்டாள். 
 
    "அப்ப  அன் ; அப்ப ப் ேபான  ம ப ம் அங்கி ந்  இங்ேக ெபண் 
வ ம்ேபா  இங்ேகதாேன வரப்ேபாகிற ?" என்றால் மற்ற ராணிகளில் ஒ த்தி. 
 
    "அப்ப யானால் என்ைனேய ேசாழகுலத்தில் வாழ்க் காயப்ப த்தி க்குத்திைய ம் 
ெகா த் வி வ " என்  இரண்டாம் ராணியின் ெபண் ெசான்னாள். 
 
    "உன்ைனச் ேசாழ இளவரசன் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாள்ள ேவண் ேம!" என்  
மற்றவர்கள் சிாித்தார்கள். 
 
    "ஏன், நான் ைற ைடயவள் அல்லவா?" 
 
    "நன்றாகச் ெசான்னாய்! பட்டமகிஷியின் வயிற்றில் பிறந்தாெலாழிய உனக்கு ைற 
எப்ப  உண்டாகும்?" என்  ேகட்டாள் ஒ த்தி. 
 
    இப்ப யாக ம ப ம் அந்த க்குத்தி பாண் ய ைடய அந்தப் ரத்தில் 
குழப்பத்ைத விைளவித்த . அரசி உலக ைடயாள் ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தாள். 
பராந்தக பாண் ய க்கு ஒன் ம் விளங்கவில்ைல. "இப்ேபாேத அைதப்பற்றிய 
கவைல எதற்கு?" என்  ேம க்கு அவன் ெசால் விட்டான். ஆனா ம் நாைளக்கு 
இந்தச் சிக்கல் வந்தால் எப்ப யாவ   காணத்தாேன ேவண் ம் என்ற கவைல 
மாத்திரம் அவன் உள்ளத் ள் இ ந்த . 
 
    மகாராணி இந்தச் சிக்கைளப்பற்றி ேயாசித்தாள். ஒ  ம் அவ க்குத் 
ேதான்றவில்ைல. ஒ  நாள், ெவள்ளிக் கிழைம, இங்ேக ேதவி கண்ணியாகுமாிையத் 
தாிசிக்க வந்தி ந்தாள். "தாேய, இதற்கு நீதான் ஒ  வழி காட்ட ேவண் ம்" என்  
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அவள் பிரார்த்தித்தாள். அப்ேபா  ேதவியின் க்கில் இ ந்த க்குத்தி பைழயதாகப் 
ேபானப யால் கீேழ வி ந் விட்ட . தான் பிரார்த்தைன ெசய் ம்ேபா  அ  விழேவ, 
மகாராணி அைதேய ேதவியின் குறிப்பாக ஏற் க்ெகாண்டாள். அவள் உடம்  ளகம் 
ேபார்த்த . கண்ணீர் தாைர தாைரயாக வந்த . கீேழ வி ந்  வணங்கி எ ந்தாள். 
சரசர ெவன்  தன க்குத்திையக் கழற்றினாள். கங்ைக நீர் அங்ேக அபிேஷகத் க்கு 
ைவத்தி ந்தார்கள். அைதக் ெகாண்  வரச் ெசய்  இைதக் க வினாள். "தாேய, இைத 
நீ ஏற் க் ெகாள். பாண் ய குலத்தால் காப்பாற்றப் ெப ம் குமாிெயன்  ஒ  
வியாஜத்ைத ைவத் க்ெகாண்டா ம் உண்ைமயில் நீ எங்கைளக் காப்பாற் கிறாய். 
உலகத் க் ெகல்லாம் தாயாகிய நீ பாண் ய க்குக் குமாியாக அவதாரம் ெசய்தாய். 
இன் ம் குமாியாகேவ இ க்கிறாய். நீ தான் இைத எற் க்ெகாள் வதற்கு உாிய 
குமாி. என்ைனப் ேபான்றவர்கள் நாசியில் இ  இ ந்தால் உலக மணத்ேதா  
இைனந்  காமக் குேராத ேலாப ேமாக மத மாச்சாியங்கைள உண்டாக்கும். உன் 
நாசியில் இ ந்தால் ஞான மணம் சும். அரண்மைன ம் குல ம் நா ம் மாறி மாறிச் 
ெசன்  நிைலயின்றி வா ம் இதற்கு இனிேமல் நிைல ள்ள வாழ்  கிைடக்கட் ம். 
எவள் எப்ேபா ம் குமாிேயா அவைள அைடந்தால் இதற்கு ஊர் சுற் கிற ேவைல 
இல்லாமற் ேபாய்வி ம். தாேய! எங்கள் கவைல ஓய்ந்த ; சிக்கல் தீர்ந்த . 
உடம்பி ள்ள ஆதாரங்களில் உள்ள கிரந்திகளாகிய ச்ைசப் ேபதிக்கும் 
ல தாம்பிைக அல்லவா நீ? இந்த ச்ைச ம் ேபதித்  விட்டாய். தாேய! எங்கள் 
குலத் க்குக் குமாாிேய! எனக்கும் நீதான் குமாாி. இந்தா! நீ கன்னியாக இ ந்தப ேய 
இந்தச் சீதனத்ைத ஏற் க் ெகாள்" என்  கங்ைகயால் க விய அைதத் தன் 
கண்ணீரா ம் க வி அர்ச்சகர் ைகயில் அளித்தாள். 
 
    அவர் பிரமித் ப் ேபானார். என் ம் இல்லாதப  அம்பிைகயின் பைழய க்குத்தி 
இன்  வி ந்தேபா  உண்டான ஏக்கம் இப்ேபா  நீங்கிவிட்ட . அ  அம்பிைகயின் 
தி நாசியில் நட்சத்திரத்ைதேபால் ஒளிவிடத் ெதாடங்கிய . 
 
    பாண் யன் இந்த ைவ ஏற் க்ெகாண்டான். உலகேம ஏற் க்ெகாண்ட . 
அத்தைகய க்குத்திைய நீ உன் கண்ணா ம் க த்தா ம் அ க்கு ஆக்கலாமா? 
ெசால். அ  பாவம் அல்லவா? 
 
    5 
 
    பராக்கிரம பாண் யன் கண்ைணத் திறந்  பார்த்தான். ப ைம விளக்கு 
ஒளிர்ந் ெகாண்ேட யி ந்த . ல தா சஹஸ்ரநாமம் ம் த வாயில் இ ந்த . 
993-ஆம் நாமமாகிய "ஓம் அஞ்ஞான த்வாந்த தீபிகாைய நம:" (அஞ்ஞானமாகிய 
இ ட்ைடப் ேபாக்கும் தீபம் ேபால் உள்ளவள்) என்பைதச் ெசால் க் குங்குமத்ைத 
அம்ைமயின் தி வ யில் இட்டார் அர்ச்சகர். 
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    பாண் யன் கண்ணில் நீர் அ ம்பிய . "ஆம், தாேய! நீ என்ன அஞ்ஞானத்ைத 
இப்ேபா  ேபாக்கிவிட்டாய். இந்த விளக்குப் ேபாக்கியதா? நீதான் ேபாக்கினாயா? 
அல்ள  உன் தி நாசியி ள்ள அணி மாையைய உண்டாக்கிப் பின்  

ைடத் விட்டதா?- எனக்கு ஒன் ம் விளங்க வில்ைல. நான் மனசால் 
பாவியாகிவிட்ேடன். இதற்குப் பிராயச்சித்தம் ெசய்யத்தான் ேவண் ம்" என்  
ெசால் க் கன்னத்தில் அைறந் ெகாண்டான். 
 
    "ஓம் ல தாம்பிகாைய நம:" என்  அர்ச்சகர் அர்ச்சைனைய நிைறேவற்றினார். 
 
    பிறகு பாண் யன் தான் ெசய்த அபசாரத் க்குப் பிராயச்சித்தம் ெசய்தான். பல 
அாிய ைவரங்கைளத் ெதாகுத்  ஆபரணங்கள் ெசய்  அம்பிைகக்குப் ட் னான். 
அவன் தான் நிைனத்த பிைழக்கு இரங்கித் தன் கண்ணி ந்  த்ைத உதிர்த்  
ஆரமாக்கின அப்ெபா ேத அவைன அம்பிைகதான் மன்னித் விட்டாேள! 
--------------   
 

2. தா ம் கன் ம் 
 
    கன் க்குட் வர வர ேநாஞ்சலாகிக்ெகாண்  வந்த . ஒ  ட் ந்  மற்ெறா  

ட் ற்கு நடப்பதற்குள் அைதப் பத் தடைவ உந்தித் தள்ளேவண் யி ந்த . 
பால்காரப் பாலகி ஷ்ணன் அ ைமயாக வளர்த்த மாட் ன் கன்  அ . அவன் 
அ ைமயாக வளர்த்த  மாட்ைடத்தான்; அதன் கன்ைற அல்ல. கன்  மா  சுரப்  
வி வதற்காக உள்ள க வி என்  எண்ணினாேன ஒழிய, அதற்கும் உயிர் உண்  
என்பைத அவன் நிைனத் ப் பார்த்தேத இல்ைல. பால் கறக்கும் குவைள, தீனி 
ைவக்கும் கூைட-இைவகெளல்லாம் அவ ைடய பால் வியாபாரத்திற்கு உதவி 
ெசய்தன. அைவ பாைலக் கு க்கின்றனவா? இல்ைலேய! கன் க்குட் ம் 
அப்ப யல்லவா இ க்க ேவண் ம்? பசு மாட் ன் ம ைய ட் ப் பால் சுரக்கும் ப  
பண்ணிவிட் ப் ேபசாமல் வந் விடேவண் ம். அப்ப  இல்லாமல் அ  ம ைய 
விடாமல் பற்றிக் ெகாள்கிறதாவ ! இ க்க இ க்க வராமல் அ  ரட் த்தனம் 
பண்ணினெபா  பாலகி ஷ்ண க்குக் ேகாபம் ேகாபமாக வந்த . "உன் ேதாைல 
உாித் வி ேவன்!" என்  அவன் கத் வான். அந்தப் ேபச்ைசப் ாிந்  ெகாள் ம் 
சக்தி அந்தக் கன் க்குட் க்குக் கிைடயா . பக்கத்  ட் ப் பால்காரன் 
உண்ைமயாகேவ ஒ  கன் க் குட் யின் ேதாைல உாித்  அதற்குள்ேள ைவக் 
ேகாைல அைடத் ப் பால் கு க்காத கன் க்குட்  ஒன்ைறச் சி ஷ்  
பண்ணியி க்கிறாேன; அ ேபால இவ ம் ெசய்யலாேம என்  ேயாசித் ப் பார்க்கும் 
அறி  அதற்கில்ைல. அதானால் அ  ஒவ்ெவா  தடைவ ம் தன் தாயின் ம ைய 
விடாப் பி யாகப் பற்றிக்ெகாண்  தான் இ ந்த . 
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    பசு மாட் க்குத் தீனி ேபா கிறவன் அவன். பராமாிக்கிறவன் அவன். 
இப்ேபாெதல்லாம், மாட் த் தீவனத்தின் விைல எவ்வள  உயர்ந் விட்ட ! இன் ம் 
தண்ணீ க்கு யா ம் விைல ைவக்கவில்ைல; அப்ப  இ க்கிறதால்தான் 
பாலகி ஷ்ணன் பிைழக்கிறான். இல்லாவிட்டால் – அவ ைடய அம்மா, அவன், 
அவன் மைனவி ன்  ேப ம் உைழக்கிறார்கள்; மாட்ைடப் பராமாிக்கும் 
உைழப் த்தான். தன உறவில் நாட் ப் றத்தி ந்  ஒ  ெபண்ைண அவன் தன் 
வாழ்க்ைகத் ைணவியாகப் ெபா க்கி எ த்தி க்கிறான். பட்டணத்  வாயா கைளப் 
ேபான்றவள் அல்ல அவள்; நா ேபர் ெசய்கிற ேவைலைய கம் சி ங்காமல் 
குதிைரக் குட் ையப் ேபால் ஒ த்தியாகேவ கு கலத் டன் ெசய்கிறாள். இவ்வள  
ேபர் ேசர்ந்  உைழக்கிற உைழப்பிேல கன் க்குட்  ஒ  ேவைல ம் ெசய்யாமல் 
பாைலக் கு க்கிறெதன்றால் பாலகி ஷ்ண க்குக் ேகாபம் வ மா, வராதா? 
ெசால் ங்கள்! 
 
    ஆனால் அந்த நாட் ப் றத் ப் ெபண் இ க்கிறாேள அவன் மைனவி-அவள் ேபர் 
நல்லம்மாள்- அந்த நல்லம்மாள் கிராமத்தில் வளர்ந்தவள். "ெகா  ெகா  கன்ேற, 
கன்றின் தாேய" என்  குழந்ைதகள் கைத ெசால் ம் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவள்; 
கன் க்குட்  ெகா  ெகா ெவன்றி ப்பைதப் பார்த் க் கழிக்கும் உழவர் ட் ேல 
பிறந்தவள். "இந்தக் காைளக் கன்  நாைளக்கு எந்த மகா ராஜ ைடய வில் 
வண் யிேல ட் ம் ெப ைமைய அைடயப் ேபாகிறேதா!" என்  கன் க் குட் ையப் 
பார்த் ப் ெப ைமப்ப ம் இயல் ைடயவர்கள் அவர்கள். 
 
    நல்லம்மா க்கு இந்தக் கன் க்குட் ையக் கா ம் ேபாெதல்லாம், "ஐேயா, பாவம்!" 
என்  இ க்கும். அவள் இந்த ட் க்கு வந்  நா  ஆண் கள் ஆகிவிட்டன. 
கன் க்குட்  பிறந்  ஆ  மாதங்கேள ஆகின்றன. அவள் கண் ன்னாேல பிறந்த  
அ . இப்ேபா  அ  ேதய்ந்  மாய்ந்  ெகாண் ந்த . 
 
    "கன் க்குட் க்குப் பால் விடாமல் கறப்ப  பாவம்!" என்  அவள் 
பாலகி ஷ்ணனிடம் ெசால் ப் பார்த்தாள். அவன், "சாிதாண்  ேபா ; கன் க் 
குட் க்குப் பால் வாசைன ேபாதாேதா? அ தான் ல்ைல ம் தவிட்ைட ம் தின ம் 
ஒ  பாய்க்கு ேமல் திங்கிறேத!" என்  ெசால் வி வான். அவல் அதற்குேமல் 
ேபசமாட்டாள். கன் க்காகத்தான் பசுவினிடம் கட ள் பாைல உண்டாக்கியி க்கிறார் 
என்ற தத் வத்ைத எ த் ச் ெசால்ல, அவள் அரசியல்வாதி அல்லேவ? அப்ப  
எ த் ச் ெசான்னா ம் பாலகி ஷ்ணன் ேகட்கப் ேபாகிறானா, என்ன? 
    * * * * 
 
    பாலகி ஷ்ண ைடய தாய் பக்கத்  ட் க்காாிேயா  குைறப்பட் க் 
ெகாண்டாள். "என்னேவா, இந்தப் ெபண் வண்  நா  வ ஷ காலம் ஆகிவிட்ட . 
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இன் ம் ஒ  பிஞ்சு விடவில்ைல. எனக்ேகா வயசாகி விட்ட . கா  வா வா என்கிற . 
பசுமாட்ைட ம் கன் க் குட் ைய ம் பார்க்கிறேபாேதல்லாம் இந்த ட் ேல ஒ  
குழந்ைத விைளயாடவில்ைலேய என்ற க்கம் ெபாங்குகிற " என்றாள். 
 
    "என்ன அதற்குள்ேள அவசரம்? நல்லம்மா க்கு அப்ப  என்ன வயசாகிவிட்ட ? 
அவ க்கு இனிேமல் குழந்ைத பிறக்காமேல ேபாய்வி மா?" என்  ேகட்டாள் அ த்த 

ட் க்காாி. 
 
    "அவ க்கு வயசாகவில்ைல; அவசர ம் இல்ைல. எனக்குத்தான் அவசரமாக 
இ க்கிற . ேபரைன ம யில் ைவத் க் ெகாஞ்சுவதற்குள்ேள நான் கண்ைண க் 
ெகாண்டால்-" அவள் ெப ச்சுவிட்டாள். 
 
    "அப்ப  எல்லாம் ேபசாேத! நீ வி  ெகாள்ளாத ேபரன் ேபத்திகைளப் பார்த் ச் 
சந்ேதாஷமாக இ க்கப் ேபாகிறாய்" என்  ஆ தல் கூறினாள் அ த்த ட் க்காாி. 
 
    தனக்குப் ேபரன் பிறக்கேவண் ம் என்ற ஆவல் அந்தக் கிழவிக்கு அதிகமாகத்தான் 
இ ந்த . அந்த ஆவ ந்  நல்லம்மாள்ேமல் ெகாஞ்சம் ெவ ப் க்கூட 
உண்டாகிவிட்ட . "மலட் ப் ெபண்ைணக் கட் க் ெகாண்டாேய!" என்  தன 
மகனிடம் சில சமயங்களில் அ த் க்ெகாள் ம் அள க்கு அந்த ெவ ப்  வளர்ந்த . 
 
    ஒ  நாள் நல்லம்மாள் காதில் இ  வி ந்த . அன்  வ ம் அவ க்கு ஒன் ேம 
ேவண் யி க்கவில்ைல. இர  அவள் ஷன் அவைளச் சமாதானப்ப த்தினான். 
அப்ேபா  அவ க்கு ஆத்திரம் தாங்கவில்ைல. "கன் க் குட் க்குப் பால் விடாமல் 
கறக்கிற கல் ெநஞ்சக்காரர்க க்குக் குழந்ைத எப்ப ப் பிறக்கும்?" என்  ேகட்  
விட்டாள். இப்ப  ஒ நா ம் அவள் ேபசினதில்ைல. பால கி ஷ்ண க்கு அந்த 
வார்த்ைத சு க்ெகன்ற . அவன் அவைளக் ேகாபிக்க ம் இல்ைல; 
சமாதானப்ப த்த ம் இல்ைல. எதிர் ட்  ராம ைடய ெபண் தன் கணவ டன் 
பிறந்த ட் க்கு வந்தி ந்தாள். அவள் பிள்ைளப் ேபற் க்கு இங்ேக வந்  
ேபானவள்தான்; இரண்  வ ஷமாக வரவில்ைல. அவள் வந்ததில் ராம க்கும் அவன் 
மைனவிக்கும் அளவற்ற சந்ேதாஷம். அவள் குழந்ைத இரண்  வ ஷத் க்கு மிஞ்சின 
வளர்ச்சி ெபற்றி ந்த ; தத்தித் தத்தி நடந்த . அங்கங்கெளல்லாம் உ ட் த் திரட்  
விட்டாற்ேபால் இ ந்தன. அந்தக் குழந்ைதைய எ த் க்ெகாண்  தியிேல வந்  
நிற்பதிேல ஒ  தனி இன்பம் கண்டாள் ராமன் மைனவி. "எதற்காக அப்ப ப் ேபாய் 
நிற்கிறாய்? யார் கன்னாவ  படப ேபாகிற !" என்  அவ ைடய மகள் குழந்ைதக்குத் 
தாய்-கூவினாள். அந்தச் சமயம் பார்த் த்தானா பாலகி ஷ்ணன ைடய தாய் அந்தக் 
குழந்ைதையப் பார்க்கேவண் ம்? எதிர் ட் க்காாி தன் ேபராைன இ ப்பிேல 
ைவத்தி க்கும் ேகாலம் அவள் கண்ணிேல பட்ட . அேதா  ேசர்ந்தாற்ேபால் அவள் 
ெபண் ேபசின ேபச்சும் காதிேல பட்ட , 'அட அதிசயேம!' என் தான் த ல் 
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பாலகி ஷ்ண ைடய தாய் நிைனத்தாள். அ த்த கணேம, 'அதிசயந்தான்' என்ற 
உண்ைமயான எண்ணம் உண்டாயிற் . 'இரண்  வயசில் இவ்வள  வளப்பத்ேதா  
ஊாில் உள்ள குழந்ைதகள் இ க்கின்றனவா? ெபாட்டலங் கட் ம் காகிதத்தில் சில 
குழந்ைதகளின் படம் வ கிறேத, அப்ப யல்லவா இந்தக் குழந்ைத இ க்கிற ..' 
 
    ம ப ம் அந்தக் குழந்ைதைய நன்றாகப் பார்த்தாள். ெகா  ெகா ேவன்றி ந்த 
ேகாலத்ைதக் கண்ணால் கந்  கந்  ப கினாள். 'அதிசயமான குழந்ைததான். 
எந்தத் தா ம் ெப ைமப்பட ேவண் ய குழந்ைத' என்ற தீர்மானத் க்கு வந்தாள். 
"நமக்கு ஒ  ேநாஞ்சல் குழந்ைதகூட அதிசயந்தான். இங்ேக மலட்  மரமல்லவா 
வளர்கிற !" என்  அ த் க் ெகாண்டாள். 
 
    "அம்மா, குழந்ைதைய உள்ேள ெகாண்  வா; பால் ெகா க்க ேவண் ம்" என்  
குழந்ைதயின் தாய் ெசான்ன  இவள் காதில் வி ந்த . தாய்ப்பா ன் ஊட்டந்தான் 
அந்தக் குழந்ைதக்கு அவ்வள  வளப்பத்ைத ம் ெபா ைவ ம் ெகா த்தி க்கிற  
என்ப  அவ க்கு நிைன  வந்த . 
 
    எதிர் ட்  ராம ைடய ெபண் தன் குழந்ைதைய எ த் க்ெகாண்  
பாலகி ஷ்ணன் ட் க்கு வந்தாள். 
 
    "குழந்ைதக்கு என்ன அம்மா ெகா க்கிறாய்?" என்  ேகட்டாள் பாலகி ஷ்ணனின் 
தாய். 
 
    "என் பால்தான்" என்  அலட்சியமாகச் ெசான்னாள் அந்தப் ெபண். 
 
    "பார்த்தாயா? நான் நிைனத்ேதன்" என்  சட்ெடன்  பாலகி ஷ்ணன் தாய் 
கூறினாள். 
 
    அப்ேபா  மற்ெறா  குர ம் எ த் . பாலகி ஷ்ணன் மைனவி நல்லம்மாள்தான் 
ேபசினாள். "அதன் அதன் தாய்ப் பால் வைகயாக இ ந்தால் குழந்ைத நன்றாகத்தான் 
இ க்கும்" என்  அவள் ெசான்னாள். 
 
    அவள் ேபச்சு அவள் மாமியா க்கு எாிச்சைல உண்டாக்கிய , "ஆமாம், நீ ெராம்ப 
கண்  விட்டாய்! தாய்ப் பாைலப்பற்றிப்ேபச உனக்கு ஏ  வாய்?" என்  சீறினாள். 
 
    ன்றாவ  ேபர்வழிைய ைவத் க்ெகாண்  அவள் அப்ப ப் ேபசின  
நல்லம்மா க்குப் பி க்கவில்ைல. "தாய் என்றால் எல்லாம் தாய்தான். அதன் பாைலக் 
கன் க் குட் க்குக் ெகா த்  வளர்க்கத் ெதாியாதவர்க க்கு மாத்திரம் தாய்ப் பா ன் 
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அ ைம ெதாிந் வி மா, என்ன?" - அவள் ேபச்சில் சிறி  பலமாகேவ ெவ ப் த் 
ெதானித்த . ேராசம் ெகாண்ட ேபச்சு அல்லவா அ ? 
 
    இப்ப ப் யல் ண்ட டன் எதிர் ட் ப் ெபண் நாகாீகமாக விலகிக்ெகான்டாள். 
"கைடக்குப் ேபாய்ச் சாமான் வாங்க ேவ ம். நான் நாைளக்கு ஊ க்குப் ேபாகிேறன், 
அத்ைத" என்  ெசால்  விைட ெபற்றாள். 
 
    வாசல் திண்ைணயில் இத்தைன ம் ேகட் க் ெகாண் ந்தான் பாலகி ஷ்ணன்; 
அவ க்குக்கூடத் தன் தாயிடம் ேகாபம வந்த . அயலா க்கு ன் அவள் 
நல்லம்மாைளப் பழித்த  அவ க்கும் ெபா க்கவில்ைல. * * * * "இல்ைல அம்மா, 
கன் க்குட் ைய இன் ம் ெகாஞ்சம் விட் ப் பிறகு பி , அம்மா!" 
 
    "இ  என்னப்பா திய ேபச்சு?" 
 
    " திசு அல்ல. கன் க்குட்  நன்றாக இராவிட்டால் நிசிபா யில் அபராதம் 
ேபா கிறார்களாம். பால் வியாபாரேம பண்ணக் கூடாெதன்  த த்  
வி கிறார்களாம்" என்றான் பாலகி ஷ்ணன். 
 
    அவ க்கு ஒன் ம் ாியவில்ைல. அனால் நல்லம்மா க்கு நன்றாக 
விளங்கிவிட்ட . "நீ இப்ப  மணம் கசந்  ெகாள்கிறாய்? அந்தக் குழந்ைதையப் 
பார்த்த  தல் எனக்ேக மனசு இறங்கிவிட்ட . நான் பண் கிற அக்கிரமம் 

ாிகிற . ஏதாவ  தந்திரம் பண்ணி அம்மாைவ ஏமாத்தலாம். அம்மா ஏமாந்தா ம் 
தப்  இல்ைல; கன் க் குட் ம் நீ ம் ஏமாந்  ேபாகக் கூடா " என்  அவன் 
தனிைமயிேல ெசான்ன வார்த்ைத இப்ேபா  ெசயலாக உ வாகிற  என்  
விளங்கிய . 
 
    அன் தல் கன் க் குட் யின் பா  குஷிதான். 
 
    * * * * 
 
    ஆ  மாதம் கழித்  எதிர் ட் ப் ெபண் ம ப ம் வந்தி ந்தாள். அவள் 
தங்ைகக்குக் கல்யாணம்; அதற்காக வந்தாள். பாலகி ஷ்ணன் ட் க் கன் க்குட்  
வாச ல் வந்தைதப் பார்த்தாள். தன் ட்  வாச ல் இ ந்தப ேய பாலகி ஷ்ணன் 
தாைய, "அத்ைத, ேவேற மா ம் கன் ம் வாங்கியி க்கிறீர்களா?" என்  ேகட்டாள். 
 
    "இல்ைல, இல்ைல, பைழய மா தான்." 
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    "பின்ேன!" அவ க்கு ஆச்சாியமாக இ ந்த . 
 
    "எல்லாம் நீ கற் த் தந்த வித்ைத" என்  பதில் வந்த . 
 
    "ம மகள் ெசௗக்கியமா?" என்  அந்தப் ெபண் ேகட்டாள். அ த்த கணம் பைழய 
காட்சி நிைன க்கு வந்ததனால் 'ஏன் ேகட்ேடாம்' என்  நாக்ைகக் 
க த் க்ெகாண்டாள். 
 
    ஆனால் அவள் எதிர்பார்த்த சீறல் ேதான்றவில்ைல. "அவள் பத் நாள் பிறந்த 

ட் ல் இ ந் விட்  வரப் ேபாயி க்கிறாள்" என்றாள் பாலகி ஷ்ணன் தாய், 
கமலர்ச்சி டன். 

 
    "என்ன விேசஷம்?" 
 
    "சாமி கண் திறந்  பார்த்தி க்கிறார்" என்  ெசால் க்ெகாண்ேட அ கில் வந்  
நின்ற கன் க் குட் ைய அந்தக் கிழவி தடவி ெகா த்தாள். 
---------------------   
 

3. கீைரத் தண்  
 
    1 
 
    திய ட் ல் சுற்றி ம் ெச  ெகா கைளப் ேபாட ேவண் ம் என்ப  
விசாகநாதனின் ஆைச. கண்ட கண்ட ெச கைளப் ேபாட்டால் யா க்கு என்ன லாபம்? 
கறி ேவப்பிைல மரம் அவசியம் இ க்க ேவண் ம். பசைலக் ெகா ம் அவசியந்தான்; 
எப்ேபா ம் ெகாத்தமல்  கிைடக்கும்ப  இரண்  பாத்திகள் இ க்க ேவண் ம். 

ைகக க்ெகன்  சில பாத்திகளாவ  ேவண் ம். 
 
    அவ ைடய ட் த் ேதாட்டத் திட்டத்தில் காய்கறி, கனி, ைக, ைஜ மலர் 
எல்லாம் இ ந்தன.  கட் க்ெகாண்  வந்தேபா  சில சமயங்களில், 'இந்தத் திட்டம் 
உ வாகிவி மா? மண் எப்ப ேயா? பயிாி ம் ைற எ ேவா? என்ெறல்லாம் 
ேதான் ம். 
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    ஒன் ம் மாத்திரம் அவ க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். கீைரப் பாத்தி ேபா வதில் அவன் 
ெகட் க்காரன். இ  வைரயில் அவன் கு யி ந்த களில் ைகயகலம் நிலம் 
இ ந்தா ம் அங்ேக கீைரப் பாத்தி ேபாட் வி வான். கீைரத் தண் ல் அவ க்கு 
அலாதிப் பிாியம்; அவேனா  பழகி வாழ்ந்த அவ ைடய மைனவிக்கும் கீைரத் 
தண் ேல ேமாகம் ஏற்பட் விட்ட . 
 
    அவ க்குத் ேதாட்டக்கைல ெதாியா . ஆனால் அந்தக் கைல ெதாிந்த நண்பர்கள் 
இ ந்தார்கள். ஒ  நண்பராக இ ந்தால் திட்டமாக ேயாசைன ெசால்வார். பல 
நண்பர்கள் அவ க்கு இலவசமாகத் தம் ைடய அறி த் தானத்ைதச் ெசய்யப் 

றப்பட்டெபா  அவன் எைதெயன்  வைரயைறயாக ேமற்ெகாள்வ ! 
 
    "நீங்கள் எந்த மரம் ைவத்தா ம் ைவ ங்கள். ெதன்னமரத்ைத ைவக்காதீர்கள். அதன் 
ேவர் பரவலாகப் பாய்வ ; உங்கள் ட் ச் சுவைரத் ைளத் வி ம்.' என்றார் ஒ வர். 
 
    'வாைழ மரம் உங்க க்கு அவசியம். உங்கள் ட் க்கு அ க்க  வி ந்தாளிகள் 
வ வார்கள். இைல வாங்கிக் கட்டா . காய்க்ெகன்  ேபாடாவிட்டா ம், 
இைலக்ெகன்  நா மரம் ைவ ங்கள்' என்ப  ஒ வர் ேயாசைன. 
 
    அைதக் ேகட் க்ெகாண் ந்த ேவெறா  நண்பர் அவர் ேபான டன் விசாகைன 
ெந ங்கி வந்தார். 'ஸார், நான் ெசால்கிறதற்காகக் ேகாபம் ெகாள்ள ேவண்டாம். கண்ட 
ேபர் ேபச்ைசக் ேகட்காதீர்கள். வாைழ ேபாட்டால் அ  ேபய் மாதிாி இைலகைள 
விாித் ப் பட ம். அப் றம் கீேழ ஒ  ெச  வளர யா .' என்  இரகசியமாகச் 
ெசான்னார். 
 
    ' ங்ைக மரம் ட் ேல ைவக்கக் கூடா  என்  எங்கள் பாட்  ெசால் வாள்' 
என்  ஒ வர் அவன் காதில் ேபாட்  ைவத்தார். 
 
    இவ்வள  ேபர்க ைடய அற் தமான அறி ைரக க்கிைடேய விசாக ைடய 
அ பவ அறி  ேவைல ெசய்த . அவ க்குத் ெதாிந்த  ஒன் தான்; அன் ம் சாி, 
இன் ம் சாி, இனி ம் சாி அந்த ஒன்ைறப்பற்றி அவ க்குச் சந்ேதகேம இல்ைல: 
அ தான் கீைரப்பாத்தி. 
 
    மற்ற யற்சிகைளெயல்லாம் ஒத்தி ைவத் விட்  அவன் கீைரப் பாத்தி ேபாட்டான். 
அவ க்குத் ெதாிந்த ைறயிேல ேபாட்டான். அதற்கு எங்காவ  ேபாய்ப் ப க்க 
ேவண் மா என்ன? 
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    பாத்தி பச்ைசப் பேசெலன்றி ந்த . ெச  ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக வளர்ந்  வந்த . 
ஒ  சாண் உயரம் ைளக் கீைர வளர்ந்த . ஆ  மாசக் கீ,ஐத் தண்  ேவ  
ேபாட் ந்தான். அ ம் வளர்ந்த . 
 
    இந்தச் சமயம் பார்த்  எதிேர கு ைச ேபாட் ந்த சின்னத்தம்பி ஆட் க்குட்  
ஒன்ைற வாங்கி வளர்க்க ேவண் மா என்ன? விசாக ைடய ட் ன் ன்  ற ம் 
திறந்தெவளி. மைனைய வாங்கினவர்கள் இன் ம்  கட்டவில்ைல. ன் பக்கத்தில் 
ேரா . ேராட் க்கு எதிேர யா ைடய மைனயிேலா சின்னத்தம்பி கு ைச கட் க் 
ெகாண் ந்தான். ாிக் ஷா இ க்கும் ெதாழி ல் வ மானம் ேபாதவில்ைல ெயன்  
என்ன ெதாழில் ெசய்யலாம் என்  ஆராய்ந்  ெகாண் ந்தான். ஆட் க் குட்  
வாங்கி வளர்க்கலாம் என்  ேதான்றிய ம், அவன் வாங்கி வளர்த்த ம் 
நியாயந்தாேன? விசாகன் கீைரப் பாத்தி ேபாட் க் கீைரைய வளர்த்த்  எவ்வள  
நியாயேமா, அவ்வள  நியாயம் அவன் ஆ  வளர்த்த ம். 
 
    ஆட் க்குட் ம் வளர்ந்  வந்ந் ; கீைரத்தண் க ம் வளர்ந்  வந்தன. த ல் 
ஆட் க்குத் தன் எசமானல்  இன்னெதன்  பழக்கிறவைரக்கும் சின்னத் தம்பியின் 
மகன் அைதக் கயிற்றால் கட் த் தாேன ெகாண்  ேமய்த்  வந்தான். 'இதற்கு  
அைடயாளம் ெதாிந் விட்ட . எங்ேக ேபானா ம் தி ம்பி வந் வி ம்' என்ற நிைல 
வந்த . சின்னத்தம்பி ஆட் க்குட் ைய அதன் மனம் ேபானவா  அவிழ்த் விட்டான். 
 
    இப்ேபா தான் சங்கடம் தைலகாட் ய . ஆட் க் குட் க்கு அல்ல; 
சின்னத்தம்பிக்கும் அல்ல. விசாக க்குத்தான்; உண்ைமையச் ெசால்லப் ேபானால் 
அவன் ட் க் கீைரத் தண் க்ெகன்ேற ெசால்ல ேவண் ம். ேநர் எதிர் ட் ல் தளதள 
ெவன்  வளர்ந் வ ம் கீைரயின் ேமல் ஆட் க் குட்  கண் ைவத் விட்ட . வாசல் 
பக்கத்ைதத் தவிர மற்ற ன்  பக்கங்களி ம் கம்பம் நட்  ள் கம்பியால் ேவ  
கட் யி ந்தார்கள். அந்தக் கம்பிக க்கு இைடேய எ ம் ைழய யா  என்ப  
ேவ  கட் னவர்களின் எண்ணம். ஆட் க்குட் யின் ஆைச ம் யற்சி ம் 
ேவ விதமாக இ ந்தன. 
 
    அன்  ெவள்ளிகிழைம. நா ம் கிழைம மாகப் பார்த் த்தான் எதிர் ட்  
ஆட் க்குட்  வி ந்  சாப் பிட் க்கிற ! ஆட் க்குட்  என்  அப்ேபா  ெசான்ன 
ேபைரேய இப்ேபா  ெசால்வ  ைறயாகா . இப்ேபா  அ  சாட்சாத் ஆ ; குட் ப் 
ப வம் தாண்  விட்ட . 
 
    எப்ப ேயா ண்  அ த் க்ெகாண்  ஆ  கீைரத் தண்ைடப் பட்சணம் 
ெசய் விட்ட . சாியாகப் பட்டப் பகல் பன்னிரண்  மணி ேநரத்தில் இந்தக் 
காாியத்ைத அ  ெசய்த . விசாகன் காாியாலயம் ேபாய்விட்டான். குழந்ைதகள் 
பள்ளிக்கூடம் ேபாய்விட்டார்கள். ட் ல் உள்ள ெபண்க க்கு அ  ஓய்  ேநரம். 
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எல்ேலா ம் சுகமாகத் ங்கிக்ெகாண் ந்தார்கள். தல் நாள் இர  கண் விழித்  
என்னேவா ேவைல ெசய் ெகாண் ந்தார்கள். இன்  பன்னிரண்  மணி 
ேவைளயில் பக ல்தான் உலைகேய மறந்  ங்கிக்ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    இந்தச் சுப கூர்த்தத்தில் ஆ  எங்ெகங்ேகா ட்  ஆராய்ந்  ஒ  குறிப்பிட்ட 
இடத்தின் ெநளி  சு  ெதாிந்  உள்ேள ைழந் விட்ட . வாச ல் 
எல்ைலயைடப்ைபப் ட் த்தான் இ ந்தார்கள். அ  மனிதர் ைழயாததற்காக 
அல்லவா? 
 
    மான் ஆட்ைடயா தம் ைடய நாக்குக் ெகாண்ட மட் ம் கீைரத் தண்ைட சி 
பார்த் விட்டார். அ  வந்த ேசா ம் ெதாியவில்ைல; ேபான ேசா ம் ெதாியவில்ைல; 
ெபண்மணிகள் ன்  மணிக்கு விழித் க்ெகாண்  பார்த்தால் கீைரப் பாத்தி 

யல த்த ேதாப் ப் ேபால இ ந்த . 
 
    "ஐையேயா!" என்  அலறினார்கள். விசாகன் வந்தால் அமர்க்களப்ப ம் என்  
அஞ்சினார்கள். சின்னத்தம்பியின் ஆ தான் க த்தி க்க ேவண் ம் என்  ெதாிந்  
ெகாண்டார்கள். 
 
    "இேதா பார், உன் ஆ  பண்ணின அக்கிரமத்ைத!" என்  அவைனக் கூப்பிட் க் 
காட் னார்கள்; திட் னார்கள். 
 
    அவனா ஒப் க்ெகால்வான்? "என்ன அம்மா அப்ப ச் ெசால்கிறீர்கள்? என் ஆட்ைட 
எப்ேபா ேம கட்  ைவத்தி க்கிேறன். நாம் ைபயன் ஓட் க்ெகாண்  ேமய்த்  
வ கிறான். அைதப் ேபாய்ச் ெசால்கிறீர்கேள!" என்  ெசால் விட்டான். 
 
    "இங்ேக பார்; ஆ  க க்காமல் இப்ப  ஆகுமா?" என்  ேகட்டார்கள் ெபண்கள். 
 
    "இந்த ஊாில் நான் ஒ த்தந்தானா ஆ  வளர்க்கிறவன்? எத்தைனேயா ேபர்கள் 
வளர்க்கிறார்கள். எந்த ஆ  வந்  தின்றேதா?" என்றான். 
 
    அவர்கள் அவேனா  வாய் ெகா க்கக்கூடா  என்  சும்மா இ ந் விட்டார்கள். 
 
    விசாகன் மாைலயில்  வந்  ேசர்ந்தான். வந்த டேன சமாசாரத்ைத அறிந்தான். 
சின்னத் தம்பிைய இ க் குர ல் அைழத்தான். அவன் ாிக்க்ஷா வண் யில் அ க்க  
ேபாகிறவன் விசாகன். ஆைகயால் க ைமயாகக் ேகாபித் க்ெகாள்ளத் 
தீர்மானித்தான். 
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    சின்னத்தம்பி ெம வாக வந்தான். "என்ன ஐயா இ  வி ந்த ேபாலக் 
கத் கிறாய்?" என்  ேகட் க் ெகாண்ேட வந்தான். அவன் ன்ேப திட்டம் ேபாட் க் 
ெகாண்  வ கிறவன் ஆயிற்ேற! 
 
    "அக்கிரமம் பண்ணிவிட்  நான் கத் கிேறெனன்றா ெசால்கிறாய்?" என்  விசாகன் 
ேகாபத் டன் கத்தினான். 
 
    "என்ன அக்கிரமத்ைதக் கண் விட்டாய்?" என்  சின்னத்தம்பி ம் இைரந்  
ேபசினான். ஒன் ம் ெதாியாதவைனப் ேபாலல்லவா ேபசுகிறான்? 
 
    கீைரப் பாத்திைய உன் ஆ  நாசமாக்கிவிட்டேத! பார்க்கவில்ைலயா?" 
 
    'கீைரப் பாத்திையயா? நீதான் ேகாட்ைட மாதிாி ேவ  கட் யி க்கிறாேய! அைதத் 
தாண்  எப்ப  ஐயா வ ம்?'-இ  ேயாசைனயின்ேமல் வ ம் ேகள்வி. 
 
    'ஆ  வந்த அைடயாள ம் அ  க த்த அைடயாள ம் இ க்கிறேபா , நீ ஒன் ம் 
நடக்காத ேபாலப் ேபசுகிறாேய?' 
 
    'என் ஆ தான் க த்தி  என்பதற்கு அைடயாளம் இ க்கிறதா?' 
 
    'ஏ ட்டாள்! இங்ேக கண் ன்னாேல உன் ஆ  தாேனடா வைளய வ கிற ?' 
என்  ேகாபம் தாங்காமல் ேபசினான் விசாகன். 
 
    இந்தா, ட்டாள், கிட்டாள் என்  ேபசினால் அப் றம் எனக்குக் ெகட்ட ேகாபம் 
வந் வி ம். உனக்குத்தான் ேபசத் ெதாி ெமன்  எண்ணாேத...' 
 
    இதற்குள் விசாகன் மைனவி வந் , 'ஆபி ந்  வந்த ம் வராத மாக 
அவேனாட என்ன ேபச்சு? வா ங்கள் உள்ேள!' என்  அைழத்தாள். விசாகன் 
ம ப ம் கத்தினான். சின்னத்தம்பி ம் இைரந்  ேபசினான். விசாகன் மைனவி 
அவைன உள்ேள ைகையப் பி த்  இ த் ச் ெசன்றாள். சின்னத்தம்பி மீைசைய 

க்கின ப ேய தன் கு ைசக்குப் ேபாய்விட்டான். 
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2 
 
    சண்ைடேயா சாமாதானேமா, அெதல்லாம் ஆட் க்கா ெதாி ம்? அ  எப்ப ேயா 
தி ட் த்தனமாக்க் கீைரப் பாத்திையத் வம்சம் ெசய்  வந்த . விசாகன் சின்னத் 
தம்பியின் ாிக் ஷாவில் ஏறவில்ைல. ட் க்கு எதிேர வா என்  அைழத்தால் வாச ல் 
நிற்கும் ாிக் ஷாவில் ஏ வ  எப்ப ? நாமாகத் ேத க்ெகாண்  ேபாவ  எப்ப ? 
இ ந்தா ம் அந்தப் பய க்குப் த்தி கட்ட ேவண் ம் என்ேற அவைனக் 
கூப்பி வதில்ைல. சின்னத்தம்பி இதனால் அயர்ந்தவனாகத் ேதான்றவில்ைல. 'இவர் 
இல்லாவிட்டால் இன்ெனா த்தர்' என்ற நம்பிக்ைக அவ க்கு இ ந்த . 
 
    விசாகன் ேவ ையப் பின் ம் ெசறிவாகப் ேபாடத் ெதாடங்கினான். அங்கங்ேக 
கு க்ேக குச்சிையக் கட் னான். திய கீைரப் பாத்தி ேபாட்டான். சில இடங்களில் 
ேவ க் கா ல் ள் ச் ெச ைய ைவத்தான். ஆட் க்குப் பயந்  ட் க்கு அரண் 
ேபாட்டான். ஆேடா அந்த அரைண எப்ப க் குைலக்கலாம் என்  ஆராய்ச்சி ெசய்  
வந்த . ஒ  மாசம் ெசன்ற . ேம ம் இரண்  வாரங்கள் ஆயின. பாத்தியில் ஒ  
சா க்கு ேமல் ைளக் கீைர வளர்ந்தி ந்த . 
 
    அன்  சனிக்கிழைம. எப்ப ேயா ஆ  ேவ யாகிற ேகாட்ைடயில் ஒ  

ைழவிடத்ைதக் கண்  பி த்  விட்ட . பகல் இரண்  மணி இ க்கும். உள்ேள 
ைழந்  கீைரையப் பலகாரம் பண்ணிக் ெகாண் ந்த . அப் ேபா தான் 

காாியாலயத்தி ந்  வந்  ட் க்குள் ைழந்தான் விசாகன். சனிக்கிழைமயன்  
பாதி நாள் ேவைல என்  ஆட் க்குத் ெதாியவில்ைலேய! ைழ ம் ேபாேத ட் க்குப் 
பக்கத்ேத கண்ைண ஓட் ம்ேபா  அவ க்குப் பகீெரன்ற . ைழ ம் இடத்தில் ஒ  
கல் இ ந்த் . அைத எ த்  ஆட் ன்ேமல் ஆத்திரத்ேதா  சினான். அ  பாவம்! 

ைளக்கீைரயின் சுைவயிேல உலைகேய மறந்தி ந்த . கல் சாியாக அதன் 
பின்னங்கால் ஒன்ைறத் தாக்கிய . ேவகமான தாக்குதல். ேம என்  அலறிக்ெகாண்  
அ  பாயத்ெதாடங்கிய . கால் ஒ ந்  விட்ட . ன்னங்காலானா ம் ெநாண்  
ெநாண்  ஓ ம். இப்ேபா  பயத்தால் ஓடப் பார்க்ைகயில் நடக்க யாமல் வி ந்த . 
சற்  அ கிேல ேபாய்ப் பார்த்தான் விசாகன். பாவம், ப காயம்! பின்னங்கால் 

ண் பட்ட  ேபால் ஆகிவிட்ட  ரத்தம்வழிந்த . ரத்தத்ைதக் கண்ணாேல 
கண்டேபா  அவ க்கு வயி  ளிக்கைரத்த . வாய்ப் ேபச்சில் ரேம ஓழிய அவன் 
மனசு ேகாைழ மனசு. ஆ  திணறிய ; ந ங்கிய . ேபசாமல் அைத ெம வாக 
இ த்  வந்  வாச ல் விட்  விட் க் 'ேகட்'ைடப் ட் க்ெகாண்  உள் க்குள்ேள 
ேபாய்விட்டான். 
 
    அவன் ெநஞ்சு படபடத்த . ஆட் க்கு என்ன ஆகுேமா என்ற பயம். சின்னத்தம்பி 
சண்ைடக்கு வந்  வி வாேன என்ற திகில். தி ட க்குத் ேதள் ெகாட் ன ேபால 
ஒன்ைற ம் ெவளியிடாமல், ஒன்றி ம் மனம் ஓடாமல் தி தி  ெவன்  
விழித் க்ெகாண்ேட இ ந்தான். 
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    எதிர்க் கு ைசயில் சின்னத்தம்பி கத்திக் ெகாண் ந்தான். எந்த அகரதியி ம் 
இல்லாத வார்த்ைதகள் அவன் தி வாயி ந்  ெவள்ளமாக வந்தன. ஆட்ைட 
அ த்தவன் யார் என்  ெசால் வ ? எதிர் ட்  விசாகன் என்றால் அவன் 

ட் க்குள் ஆ  ைழந்ததா? அைத த ல் ஒப் க்ெகாண்டாக ேவண் ேம; ஒப் க் 
ெகாள்வதானால் ன் குற்றங்கைள ம் ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ேம! ெபா வாக ம் 
குறிப்பாக ம் வாய்க்கு வந்தப  திட் க் ெகாண்ேட யி ந்தான் அவன். 
 
    ெவளியிேல தைல காட்டாமல் ட் க்குள் எவ்வள  ேநரம் ெகாட் க் 
ெகாட்ெடன்  உட்கார்ந்  ெகாண் ப்ப ? எங்காவ  பிரசங்கம் ேகட் விட்  
வரலாெமன்  றப்பட்டான் விசாகன். மயிலாப் ர் கபா  ேகாயி ல் அன்  

கைனெபபற்றி யாேரா ேபசினார்கள். கைனக் குல ெதய்வமாக வழிப பவன் 
விசாகன். அவன் அங்ேக ேபானான். பிரசங்கி ஒ  கட்டத்தில் அஹிம்ைசையப்பற்றி ம் 

லால் ம த்தைலப்பற்றி ம் ேபசினார். 
 
    'ைசவம் என்பதற்குச் சிவ சம்பந்தம் என்  ெபா ள். ஆனால் ெபா  மக்கள், ைசவம் 
என்றால் லால் உண்ணாைம என்  நம் கிறார்கள். ைசவ சமயம் அஹிம்ைசையச் 
சிறந்த விரதமாகக் ெகாள்வ ; லால் ம த்தைல தல் கைடப்பி யாக உைடய . 
ைசவர்களி ம் கன் அ யார்கள் லா ணைவக் கண்ெண த் ம் பார்க்கக் 
கூடா . ஆட்ைட ம் ேகாழிைய ம் ெகாைல ெசய்  தம் வயிற்ைற இ காடாக்கும் 
மக்கள் கன் அ ைளப் ெபற யா . ஆ  க ைடய வாகனம்; ேகாழி 
அவ ைடய ெகா . அந்த இரண் க்கும் தீங்கு ாிபவர்கள் எப்ப  கன் 
அ யாராக இ க்க ம்?.....' 
 
    பிரசங்கி ேமேல என்ன ேபசினாேரா, விசாகன் உணரவில்ைல. 'ஆட் க்கு ஹிம்ைச 
உண்டாக்கினவன் கன் அ யனாக இ க்க யா ' என்ற சிந்தைனயில் அவன் 
ஆழ்ந்  ேபானான். 'நம் ைடய ெசயைலத் ெதாிந்  ெகாண் தான் இப்ப ச் 
ெசால்கிறாேரா? பாவம்! அந்த ஆ  என்ன த்த ! அதன் கா ல் ஒ கின ரத்தம்! 
ஐேயா! அைத நிைனத்தாேல குைல ந ங்குகிறேத. ஒ  கீைரப் பாத்தி ேபானால் 
மற்ெறா  கீைரப் பாத்தி ேபாடலாம். ஆ  இறந்  ேபாய்விட்டால், அதன் உயிைர 
ம ப ம் வாங்கி வர மா?......' அவ ைடய பச்சாத்தாபம் வளர்ந்த ; விாிந்த . 
ேவ  ஞாபகேம உண்டாகவில்ைல. 
 
    'ெசய்த  ெசய் விட்ேடாம். இனிேமல் என்ன ெசய்வ ? கட ேள! வ ேவல் 

கா! அந்த ஆட்ைட எப்ப யாவ  காப்பாற் . நான் ேவண் ெமன்  ெசய்ய 
வில்ைலேய! நீ காப்பாற்ற ேவண் ம், அப்பேன!'-வழி ெந க இப்ப ேய 
ேவண் க்ெகாண்  ட் க்கு வந்தான். தான் பண்ணிய பிைழக்கு ஏதாவ  
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பிராயச்சித்தம் பண்ணிக்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  தீர்மானித்தான். தல் 
பிராயச்சித்தம் சின்னத்தம்பி டன் சகஜமாக இ ப்ப ; அவன் ாிக் ஷாவில் பைழயப  
ஏ வ  இரண்  ன்  நாட்கள் சும்மா இ ந்தான். பிறகு பிராயச்சித்தத்ைத 
ஆரம்பித்தான். 
 
    த ல் அவன் சின்னத்தம்பியின் மகைனக் கூப்பிட்  ாிக்க்ஷா ெகாண்  வரச் 
ெசால்  ஏறினான். பிறகு அவைனேய கூப்பிட்  ெமல்ல ஆட் ன் நிைலைய 
விசாாித்தான். அதன் கா ல் ைக ைவத் க் கட்  வ வதாகத் 
ெதாிந் ெகாண்டான். எப்ப யாவ  அந்த ஆட் க்கு அபராதம் ெச த்த 
ேவண் ெமன்ற எண்ணம் அவ க்கு இ ந்த . அதற்கு என்ன வழி? "ஆட் க்கு என்ன 
தீனி அப்பா ேபா கிறாய்?" என்  சின்னத்தம்பிையக் ேகட்டான். 
 
    "அரசிைல ெவட் ப் ேபா கிேறன்" என்றான் அவன். 
 
    "அ  ல் தின் மா?" என்  ேகட்டான் விசாகன். " ல் வாங்கக் காசு ஏ ?" 
 
    "நான் த கிேறன்" என்  நாலணாைவ எ த் க் ெகா த்தான் விசாகன். அன்  
ராத்திாி அவ க்கு நன்றாகத் க்கம் வந்த . 
 
    இரண்  நாள் கழித்  அவ க்கு ஒ   ேயாசைன ேதான்றிய . அ  மிக ம் 
ெபா த்தமான பாிகாரம் என்  எண்ணினான். தன் ட் ப் பாத்தியி ந்  சில கீரத் 
தண் கைளப் பறித் க்ெகாண்  ேபாய்த் தாேன அந்த ஆட் க்குப் ேபாட்டான். 
 
    "கீைரத் தண்  எதற்குச் சாமி ஆட் க்கு?" என்  ேகட்டான் சின்னத்தம்பி. 
 
    "நான் ஒ  ெசாப்பனம் கண்ேடன். என் அம்மா ெசாப்பனத்தில் வந்  ஆட் க்கு கீைர 
வாங்கிப் ேபாடடா என்  ெசான்ன மாதிாி கண்ேடன்" என்றான் விசாகன். ன்ேப 
தீர்மானித்  ைவத்தி ந்த பதில். 
 
    சின்னத்தம்பி ஏன் ஆட்ேசபிக்கிறான்? அல்வாைவக் ெகாண்  வந்  ஊட்டட் ேம! 
அவன் ஆட் க்குத்தாேன நல்ல ! இரண்  நாைளக்கு, ன்  நாைளக்கு ஒ ைற 
ஆட் க்குக் கீைரத்தண்  ெகா ப்பைத ஒ  விரதமாகேவ ேமற்ெகாண்டான் விசாகன். 

க ைடய ேகாபத் க்குப் பாத்திரமாகாமல் தன்ைனக் காப்பாற்றிக்ெகாள் ம் 
வழியல்லவா? 'ஜீவஹிம்ைச ெசய் விட்ேடாம், ெதாியாமல். இப்ேபா  
இறங்குகிேறாம். கட ேள! என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம்!' - இப்ப  என்ைன என்ைன 
ஆ தல் ெபற்றான். 
 



 28

    ஆட் க்கும் கால் ஆறி வந்த . ெம வாக ெநாண்  ெநாண்  நடக்கத் 
ெதாடங்கிய . இப்ேபாெதல்லாம் விசாகன் வாரத் க்கு ஒ  ைற, சனிக்கிழைமயில் 
தவறாமல் கீைரத் தண்  வாங்கி ஆற் க்குச் சமர்ப்பித்  வந்தான். இன் ம் ன்  
மாசம் இந்த விரதம். அவன் சங்கற்பம் அ . பாவம்! ஆ  பிைழத் க் ெகாண்ட . 
நன்றாக ஓ யா த் திாிய ேவண் ம். 
 
    இரண்  மாதம் ஆயின. ஆ  பைழயப  திாியத் ெதாடங்கிய . அதற்குப் பயந்  
விசாகன் கீைரப் பாத்தி ேபாடவில்ைல. ஆனால் சனிக்கிழைம விரதம் நடந்  வந்த . 
அவன் கீைர வாங்கிக் ெகாணர்ந்  ஆட் க்குக் ெகா த்  வந்தான். 
 
    ஒ  நாள் சனிக்கிழைம. எங்கும் கீைர கிைடக்காமல் ெகாத்தவால் சாவ க்குப் ேபாய் 
நா  தண்  வாங்கினான். அைவ ம் வா ப்ேபான தண் கள். அவ ம் 
அைலச்ச னால் கம் வா ப் ேபானான். ஆனா ம் உள்ளத்தில் மலர்ச்சி; தான் ெசய்த 
காாியத்தால் ஆ  கால் ஒ ந்  உயிாிழந்  ேபாகாமல் பிைழத் க்ெகாண்டேத என்ற 
நிைன . வா ய க ம் வா ய கீைரத்தண் மாக வந்தவன் ட் க்குள் 

ைழயாமேல எதிாில் உள்ள கு ைசக்கு அ கில் ெசன்றான். 
 
    "சின்னத்தம்பி!" என்  கூப்பிட்டான். "ஏன் சாமி!" என்  ஓ வந்தான் அவன். 
 
    "இன்  நல்ல கீைரத் தண்  கிைடக்கவில்ைல. பல இடங்களில் அைலந்ேதன். 
இ தான் கிைடத்த . இந்தா! 
 
    உண் ஆட் க்குப் ேபா " என்  அவன் ைகயில் ெகா த்தான். 
 
    சின்னத்தம்பி அைத வாங்கியப ேய, "இனிேமல் நீங்கள் கீைரத் தண்  வாங்க 
ேவண் ய ேவைல இல்ைல, சாமி" என்  ன்னைக த்தப ேய ெசான்னான். 
 
    "ஏன்?" என்  ேகட்டான் விசாகன். "அைத ரா த்த க்கு விற் விட்ேடன்." 
 
    "ரா த்தரா? அ  யார், அப்பா?" "கசாப் க் கைட ைவத்தி க்கிறாேர, அந்த 
ரா த்தர்!" 
 
    "ஹா!" விசாகன் இ வி ந்  ேபானான். 
------------------------------------- 
     



 29

4. குழ ன் குரல் 
 
    மைலையச் சார்ந்த சிறிய ஊர் அ . அங்ேக இயற்ைகத் ேதவி தன்  எழிேலா  

ற்றி ந்தாள். மைலயினின் ம் ம் அ வி எப்ேபா ம் சலசல ெவன்  ஒ த் 
க்ெகாண்ேட இ க்கும். மலர், காய், கனி ஆகியவற் க்குத் குைறேவ இல்ைல. திைன, 

சாைம, வரகு த ய தானியங்க ம் நன்கு விைளந்தன. 
 
    இந்த அழகிய சூழ்நிைலயில் அவர்க ைடய காதல் வளர்ந்த . இளைம ம் எழி ம் 
நிைறந்த இைணயாக இ ந்தார்கள்: அவன் ெபயர் கன்; அவள் ெபயர் ெமல் யல். 
அவன் அவைளக் ெகாஞ்சலாக ெமல்  என்ேற அைழப்பான். நாகாிகம் ைளக்காத 
காலம் அ . நகரம் என்பைதேய அறியாத காலத்தில் நாகாிகம் எங்கி ந்  
உண்டாகும்? 
 
    இைலகைள ம் பட்ைடகைள ம் ஆைடயாக உ த்  மலைர ம் வித்ைத ம் 
அணியாக அணிந்  மக்கள் இன் ற்றார்கள். றத்ேதாற்றத்தில் இன்  கா ம் 
விாிவான பண்டங்க ம், அைமப் க ம் அன்  இல்ைல. ஆனால் இன்  மிக 
அ ைமயாக மக்களின் அகத்ேத காணப்ப ம் அன் ம் அைமதி ம் அக்கால மக்களின் 
உள்ளத்தில் விளங்கின. 
 
    ேமேல ெசான்ன மைலச்சாரற் சிற் ாில் அைமதியாக வாழ்ந்த மக்களிைடேய 
கதிரவைன ம் திங்கைள ம் ேபால அவ்விரண்  காதல ம் வாழ்ந்தார்கள். 
அவர்க க்குச் சு சு ப்பாக மாைன ம் சிங்கத்ைத ம் ேபாலத் ள்ளிக் குதித்  
ேவைல ெசய் ம், விைளயா ம் ெபா  ேபாக்கத் ெதாி ம்; காதல் ாியத் ெதாி ம். 
கலகலெவன்  சிாிக்கத் ெதாி ம். காைல ம் மாைல ம் அவர்கள் காட் ேட 
ெசன்  மலைர ம் காய்கனிகைள ம் ெதாகுத்  வ வார்கள். அ வி காலாக ஓ ம 
ஓாிடத்தில் ங்கில் அடர்ந்  வளர்ந்தி ந்த . அப் தாின் அ கில் அ விநீர் தத்திக் 
குதித்  ண் ளிைய சும் பாைற ஒன்  உண் . அங்ேக அவ்வி வ ம் அமர்ந்  
மைலைய ம் வாைன ம் கண்ணால் அளந்  பார்த்  இன் வார்கள். அவர்க க்கு 
அதிகமாகப் ேபசத் ெதாியா . ஆனால் அவர்க ைடய கண்கள் தம் ள்ேள 
ேபசிக்ெகாள் ம். அந்தப் பார்ைவக்குப் ெபா ைரக்க இன்  வளம் ெபற்  
விளங்கும் எந்த ெமாழியி ம் ெசால் இல்ைல. 
 
    அவர்க டன் வாழ்ந்தவர்க க்கு அவ்வி வ ைடய காதைல ம் கண்  ெபாறாைம 
உண்டாகவில்ைல; வியப் த்தான் உண்டாகிய . அவர்கள் தங்களி ம் 
உயர்ந்தவர்கள் என்ற உணர்ச்சி ேதான்றிய . அவர்கைள வணங்க ேவண் ம் என்ப  
ேபான்ற ஆைச எ ந்த . ஆனால் அவர்க க்குக் கா ல் வி ந்  வணங்கத் 
ெதாியா . அவர்கைள ெந ங்காமல் நின்  ைகையத் க்கிக் குவித்தனர். காம ம் 
ரதி ம்ேபால அவ்வி வ ம் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் காத ன் ெதய்வங்களாகிய 
அவர்கைளப்பற்றிய கற்பைனைய அவர்கள் அறியார். 
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    நாள் ஓ க்ெகாண் ந்த . அ வி ம் ஓ க் ெகாண் ந்த . அவர்கள் காதல் 
பாைறேபால உ தியாக இ ந்த . 
 
    என்றாவ  காட் க்குள்ேள ேபாகும்ேபா  அவ ம் அவ ம் மரச்ெசறிவி ேட 
பிாிந்  ேபாய்வி வார்கள். அவன் ெமல்  என்  கூ வான். அந்தக் குரல் மைலயிேல 
பட்  எதிெரா க்கும். மான்கைள விழித் ப் பார்க்கச் ெசய் ம். அவள் காதில் அந்தக் 
குரல் வி ந்தாள் அதற்கு எதிர்க் குரல் ெகா ப்பாள். அைதச் சிள் வண் ன் ஒ ெயன்  
ெசால்லலாமா? ேச! அதில் இனிைம இல்ைலேய! அவன் ழங்கிய குரல் சிங்கத்தின் 
கர்ஜைனையப் ேபால இ க்கும். அவள் எதிர் கூவிய குரேலா இ தயத் க்குள்ேள 
ெசன்  கும். அதில் ஓர் இனிைம நில ம். 
 
    இரண்  குர ம் மைலச்சார ல் ஒன்ைற ெயான்  த வி எதிெரா க்கும். அ  
மைறவதற்குள் அவர்கள் ஒன்  ேசர்ந் வி வார்கள். அப் ற ம் ஓர் ஒ - இரட்ைட 
ஒ -ேகட்கும். அவைள அவன் ேத க் கூவிய குரல் அன் ; இ வ ம் இைணந்  
ஒன் பட்டேபா  உண்டாகும் சிாிப்ெபா . கச்ேசாியின் இ தியிேல தாள 
வாத்தியங்கள் ேசர்ந்  ஓர் ஆவர்த்தம் வாசித்த  ேபால இ க்கும். அந்த இைணந்த 
ஒழி. அந்தச் சிாிப்பிேல தாளக் கட்  இ க்கும்; ஒ ேய நடனமி ம். அவர்கள் உள்ளம் 
ஒன்றி மகி ம் இன்ப நடனத்தின் றத்ேதாற்றம் அ ; ஒட் ம் இரண் ளத்தின் தட்  
அ . 
 
    அவன் க த்த பாதிக் கனிைய அவள் சுைவத்  உண் வாள். அவள் க த்த பாதிக் 
கனிைய அவன் உண் வான். ஒ நாள் இ வ க்கும் இைடேய ஒ  விவாதம் 
எ ந்த ; சி  சலாக மாறிய . அ  இல்லா விட்டால் காதல் 'கனி ம் க க்கா ம்' 
ேபான்ற  அல்லவா? ஒ  பழத்ைத அவன் ைவத்தி ந்தான். "நீ அைதப் பாதி க த் த் 
தின் விட் த் தா" என்றாள் அவள். "நான் மட் ம் ப் பழத்ைதக் க ப்ேபனா? நீ 
க த் த் தந்தைதத்தான் நான் தின்ேபன்" என்றான் கன். அப்ப  யானால் 
இ வ ம் ஒன்றாகத் தின்ேபாம் என்   கட் னார்கள். 
 
    ஒேர சமயத்தில் ஒ  கனிைய எப்ப  இ வ ம் க த் த தின்ப ? எதி ம் தி மாக 
நின்  க த்தார்கள். பறிக்காமல் மரத்தில் இ ந்தப ேய க த் ப் பார்த்தார்கள். 
அப்ப ம் யவில்ைல. உடேன ஒ  தந்திரம் ெசய்தான். பழத்ைத எ த் க் 
க த்தான். அவள் ைகயில் ெகா த்தான். ஆனால் தான் க தத்ைதத் ப்பிவிட்டான். 
 
    அவள் க க்காத பழம் அவ க்கு இனிக்குமா? அவள் அந்தக் குைறக்கணிையக் 
க த் ண்  பின் ம் குைறயாக்கினாள். அைத அவன் சட்ெடன்  பி ங்கி உண்டான். 
இ வ ம் காேட அதி ம்ப  சிாித்தார்கள். 
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    ேதவேலாக வாசிக க்குக்கூட இந்த இன்பம் கிைடக்காேத! 
 
    ேதவர்கள் அவர்கைளக் கண்  கண் ேபாட்  விட்டார்கேளா? மாசும வற்  
விளங்கிய அவ ைடய உடம்பில் ஏேதா ேகாளா  உண்டாயிற் . அவேனா  
அவளால் ெவளிேய வர யவில்ைல. இன்றியைமயாத காாியங்க க்கு மாத்திரம் 
அவன் ெவளிேய ேபாய் வந்தான். அப் ேபாெதல்லாம் அ வி ன்ேபாலக் 
குளிர்ச்சியாக இல்ைல. மலர்கள் மணம் சவில்ைல. பறைவகளின் குரல் கவர்ச்சியாக 
இல்ைல. உலகேம அவ க்குச் சுைவக்கவில்ைல. காய் கனிகள் ெகாண்  வந்  
ெமல் க்கு ஊட் வான். அவள் சிறதள  உன்பாள்.ஆனால் உடேன வாந்தி எ த்  
வி வாள். அவ க்கு என்ன ேநாய்? அவ க்கு விளங்க வில்ைல. 
 
    கைடசியில்...! 
 
    ஆம்; ெமல்லத் தன் கைனப் பிாிந்  ெசன் விட்டாள். அவள் ெம ந்த உடல் 
கீேழ கிடந்த . அைத அவன் ரட் ப் ரட் ப் பார்த்தான். ைகைய எ த்தான். அ  
விைறப்பாக இ ந்த . அவள் கண் நட் ப் ேபாயிற் . அ  இ தயத்ைத 
ெவளிப்ப த் ம் ெமாழிையப் ேபசவில்ைல. இ தயேம நின் விட்டேபா  இனி 
எப்ப  ஒ க்கும்? அவன் அவள் உடம்ைபக் கட் க் ெகாண்  அ தான். ஆ ளில் 
அப்ேபா தான் அ கிறான். கத்ேதா  கத்ைதத் ேதயத் க்ெகாண்டான். எத்தைன 
இன்பமாக, ெவ ெவ ப்பாக அம் கம் இ க்கும்! இப்ேபா  அதில் ஒன் ேம 
இல்ைல; சில் ட் ந்த . அவ க்கு ஒன் ேம ேதான்றவில்ைல. அந்த உடம்  இனி 
எ ந்தி க்கா . அவேனா  காட் க்கு வரா . அதன் ெதாண்ைடயி ந்  காட் ன் 
அந்தகாரத்ைத ம் கிழித் க்ெகாண்  வ ம் இன்பக் கீச்ெசா  எ ம்பா . 
ெகா ேபால இ ந்த உடல் மரமாகிவிட்ட . இனி என் ெசய்வ ! 
 
    இரண்  ன்  நாட்கள் உண்ணாமல் உறங்காமல் அவன் கதறினான். அந்தச் 
ேசாகக்களத்திற்கு வந்  பார்க்க யா க்கும் ைதாியம் இல்ைல. ஆனா ம் ரத்தில் 
எல்ேலா ேம கூட்டமாக வந்  நின் ெகாண்  பார்த்தார்கள். கன் இப்ேபா  
பசியினா ம் ேசாகத்தா ம் மயக்கம் ேபாட்  வி ந் விட்டான். 
 
    ரத்தில் நின்றவர்கள், அவ ம் பிணம்ேபாலக் கிடப்பைதக் கண்டார்கள். ெமல்ல 
ெந ங்கிப் பார்த்தார்கள். அவன் மயங்கிக் கிடந்தைத அறிந் ெகாண்டார்கள். ச்சு 
ெமல்ல வந் ெகாண் ந்த . தண்ணீைர கத்தில் ெதளித்தார்கள். அவன் கண்ைண 
விழித்தான். சிறி  கனிையத் தந்தார்கள். பாதி மயக்கத்தில் அைத உண்டான். பிறகு 
ெதளி  பிறந்த . 
 
    "ஏன் என்ைன விழிக்கச் ெசய்தீர்கள்!" என்  அ தான். 
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    அவர்கள் அவனிடம் பயந் ெகாண்ேட ஆ தல் கூறினார்கள். அந்த உடம்பினால் 
இனி ஒன் ம் பயன் இல்ைல என்  எ த் ச் ெசான்னார்கள். நாள் ஆக ஆக அவ் டல் 
உ விழந்  நாற்றம் அ க்கத் ெதாடங்கிய . அவன் அைத அ குவதற்குக் கூசினான். 
 
    எப்ப ேயா ஆ தல் கூறி ேமல் யின் உடைலக் ெகாண்  ேபாய்ப் ைதத்தார்கள். 
அவ ைடய வி ப்பப் ப ேய நாள்ேதா ம் ெசன்  அமர்ந் ெகாண்  அளவளா ம் 

ங்கிற் தாின் அ யில் அடக்கம் ெசய்தார்கள். 
 
    அன்  ெதாடங்கி அவன் மற்ற ேவைலைகைள மறந்தான். அ விக்கைரயில் ங்கிற் 

த க்கு அ யில் வந்  உட்கார்ந்  ஒேர ேயாைசைனயில் ஆழ்ந்தி ப்பான். ெமல்  
நிலத்ைதப் பிளந் ெகாண்  தன் நல் வத்ேதா  வந்  தன் ன் நிர்கப்ேபாகிறாள் 
என்ற ைபத்தியக்காரக் கற்பைன ஒன்  அவ க்கு உண்டாயிற் . ஒவ்ெவா  நா ம் 
காைல ம் மாைல ம் அங்ேக ெசன்  ெந நாழிைக அப்ப ேய 
அமர்ந் ெகாண் ப்பான். காட் ேல அவள் பிாிந்  ெசன் விட்டால், "ெமல் !" 
என்  கூவி அைழப்பாேன, அப்ப க் கூவி அைழப்பான். அந்தக் குரேல 
எதிேரா க்குேம யன்றி ெமல் யின் ெபண்ைமக்குரல் எழா . ஒ கால் தான் 

ைதந்தி க்கும் இடத்தி ந்  ெமல்  குரல் ெகா ப்பாேளா! அவன் தன் காைத 
அவைளப் ைதத்த இடத்தில் ைவத் ப் பார்ப்பான். அப்ப ேய ெந ேநரம் ப த் க் 
கிடப்பான். பாவம்! ஏமாற்றத்ைத யன்றி அவ க்கு ேவ  என்ன கிைடக்கும்? 
 
    ஏேத ம் பறைவ கீச்ெசனக் குரல் எ ப்பினால் அவள்தான் கூ கிறாேளா என்  
மயங்குவான். பிறகு உண்ைம ெதாிந்  வி வான். 
 
    மாதக்கணக்கில் அவன் இப்ப ேய ெபா  ேபாக்கினான். ெமல்  கிடந்த நிலத்தில் 
பசுைம படர்ந்த . அங்கி ந்த ங்கில்கள் ஓங்கி வளர்ந்தன. அவன் யர ம் 
வளர்ந்தேத யன்றிக் குைறயவில்ைல. 2 காைத ேநாித் க்ெகாண்  ேகட்டான்."ஆம்! 
ெமல் யின் குரல்தான்!" என்  தனக்குள்ேள ெசால் க் ெகாண்டான். அதில் 
ெசாற்களின் உ வம் ேதான்றவில்ைலேய யன்றி அந்தக் குரல்-இனிய உயிைர உ ம் 
குரல்-அவ ைடய தான் என்பதில் சந்ேதகேம இல்ைல. 
 
    காற்  சிக்ெகாண் ந்த . அதேனா  இைட விட் விட்  அந்தக் குரல் 
ேகட்ட . அவன், "ெமல்லீ" என்  கூவினான்; குதித்தான்; ள்ளி நா திைசயி ம் 
ஓ னான். குரல் எங்கி ந்  வ கிற ? 
 
    மியி ந்  வரவில்ைல. மிக்கு ேம ந்  வந்த . ெமல்  மரத்தின்ேமல் ஏறிக் 
ெகாண் க்கிறாேளா? 
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    உற் க் கவனித்தான்; கூர்ந்  ச்ைச அடக்கிக் ெகாண்  ேகட்டான். ஒ  
ங்கிற் தாின் ேம ந்  வ வதாக உணர்ந்தான். அண்ணாந்  பார்த்தான். ஆம்; 

நிச்சயமாக ெமல்  அந்த ங்கிற் தாின் ேமேலதான் இ க்கிறாள். காற்  ேவகமாக 
சிய ; அந்தக் குர ம் சற்  உரத் க் ேகட்ட . அவ க்கு ஒேர எக்களிப் . 'ெமல் , 

எங்ேக இ க்கிறாய்?' என்  எ ந்  அங்கும் இங்கும் சுற்றினான். அதன்ேமல் ஏறிப் 
பார்க்க ேவண் ெமன்  ேதான்றிய . 
 
    ம ப ம் அந்தக் குரல். அவன் ேவகமாக மரத்தின் ேமல் ஏறினான். உடம்ைப 
அதன் ள் கிழித்த . அைத அவன் ெபா ட்ப த்தவில்ைல. ேமேல ஏறினான். அந்த 
ஒ  சற்ேற நின்ற . 'ெமல் !' என்  கூவினான். 
 
    காற்  சிய ; மீட் ம் குரல் ேகட்ட . அவன் அந்தக் குரல் எங்கி ந்  
வ கிறெதன்  ஆராய்ந்தான். 'ெமல்  எப்ப  ங்கி க்குள்ேள குந் ெகாண்டாள்? 
ஏன் அவள் வார்த்ைத ேபசாமல் ெவ ம் ஒ ைய மாத்திரம் எ ப் கிறாள்?' 
 
    உண்ைமைய அவன் உணரவில்ைல. அவன் தன் உள்ளத்ேத ெமல் ைய 
ைவத்தவன். உலகம் வ ம் அவ க்கு ெமல் யாகேவ ேதான்றிய . உண்ைம 
இ தான். நன்றாக உயர்ந்தி ந்த ங்கி ல் வண் கள் ஆங்காங்ேக ைளத்தி ந்தன. 
காற்  ேவகமாக சி ங்கி ள்ேள குந்  ெவளிவ ம்ேபா  இனிய ஒ  
எ ப்பிய . அந்த ஒ ையேய ெமல் யின் குரலாக அவன் எண்ணி ஏமாந்தான். 
 
    ங்கி ந் ெகாண்  ெமல்  அைழப்பதாக கன் எண்ணினான். ஒ வந்த 

ங்கி க்கு அ ேக ெசன்றான். காற்  சும்ேபாெதல்லாம் அந்த ஒ  எ ந்த . 
நிச்சயமாக ெமல்  அந்தச் சி  ங்கி க்குள்ேளதான் குந்  ெகாண் க்கிறாள் 
என்  நம்பினான். அங்ேகேய உட்கார்ந்  ெகாண் ந்தான். பசித்தெபா  கீேழ 
இறங்கிக் காட் ற்குள் ெசன்  கனிைய ம், காைய ம் பறித்  உண் விட்  வந் , 
ம ப ம் ங்கி ன்ேமல் ஏறி உட்கார்ந்  ெகாள்வான். 
 
    ஒ  வாரம் ஆயிற் . அவ க்கு ஒ  ேயாசைன ேதான்றிய . இந்த ங்கிைல 
ஒ த் க்ெகாண்  தன் கு க்ேக ேபானால் என்ன என்ற எண்ணம் உண்டாயிற் . 
சில நாழிைக ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தான். கைடசியில் ம க்ெகன்  அந்த ங்கி ன் 

னிப்பகுதிைய ஒ த்தான்; ட் க்குக் ெகாண் ேபானான். அைத ைவத் க்ெகாண்  
ெகாஞ்சினான். கண்ணில் ஒற்றிக்ெகாண்டான்; த்தமிட்டான். 
 
    கு க்குக் ெகாண் ேபான பிறகு அதில் ஒ  எ ம்பவில்ைல. ஒ கால் அந்த 
இடத்தில் இ ந்தப ேயதான் குரல் எ ப் வாேளா? ம ப ம் அைத அ விக் 
கைரக்குக் ெகாண் ேபானான். அதில் ஒ  எழவில்ைல. 'ஐேயா! நான் அவைள 
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ஓட் விட்ேடேன!' என்  அ தான். ம ப ம் என்னேவா ேதான்றிற் . ங்கிைல 
எ த்  ஒ  ைளயில் வாைய ைவத்  த்தமிட்டான். அப்ேபா  ஒ  ெப ச்சு 
வந்த . அதனால் சிறி  ஒ  வந்த . ம ப ம் அவன் ஆராய்ச்சி ெசய்யத் 
ெதாடங்கினான். கைடசியில் வாைய ைவத்  ஊதினால் அந்த ஒ  உண்டாவைத 
அறிந்தான். அ தல் அைத ஊதிக் ெகாண்ேட இ ந்தான். அவன் காற்றாகப் 
ேபசினான்; அவள் ெவ ம் ஒ யாகப் ேபசினாள். 
 
    குழ ன் ஒ ையப் ேபான்ற குரல் ெமல் க்கு இ ந்த . அவள் உயிேரா  இ ந்த 
காலத்தில் அவள் குரல் ஒன் தான் அவ க்குத்ெதாி ம்; குழ ன் ஒ  ெதாியா . 
யா க்குேம ெதாியா . ஒப்ேபா  குழ ன் ஒ ைய அவள் ரலாக அவன் 
எண்ணினான்-அைத ஊதிக்ெகாண்ேட உலாவினான். அவ ைடய ேசாககீதம் 
அதி ந்  ெவளியாயிற் . 
 
    அவன் ஊதஊத அவ க்ேக ஒ விதத் ேதர்ச்சி உண்டாயிற் . ஆனால் அ  
அவ க்ேக ெதாியவில்ைல. அவள்தான் ேவ  ேவ  வைகயில் குரல் ெகா க்கிறாள் 
என்  நிைனத்தான். ஊதிக்ெகாண்ேட இ ந்தான். 
 
    அ தான் உலகில் தல் தல் உண்டான குழல். அைதக் கண்  பிற்காலத்தில் 

ல்லாங்குழைல உண்டாக்கினார்கள். தன் காத ேய குழலாக இ ந்  குரல் 
ெகா க்கிறாள் என்ற மயக்க உணர்ேவா  கன் வாழ்ந்தான். அவன் ேசாகத்தில் 
பிறந்த  ல்லாங்குழல். 
---------------------   
 

5. உள் ம் ற ம். 
 
    கட ள் ம ப் க் கட்சிக்கு ஆட்கள் ேசர்ந்  ெகாண்ேட இ ந்தார்கள். மார்கழிமாதப் 
பஜைனக்கு எவ்வள  ேபர் கூடவார்கேளா அந்தக் கணக்குக்கு ேமல் ஜனங்கள் இந்த 
கூட்டத்தில் கூ னார்கள்; அதில் ேவ க்ைக என்னெவன்றால், மார்கழி பஜைனயில் 
ேசர்ந்  ெகாண்  தாளம் ேபாட்டவர்கேள இந்தக் கூட்டத்தி ம் ேசர்ந்  
ைகதட் னார்கள். அைதக் கண்  க.ம.க-க்காரர்கள்; கட ைளேய ெவன் விட்டதாகப் 
ெப ைமப்பட்டார்கள். ெவளிப்பைடயாக ம் ேபசினார்கள். 
 
    ேகசன் இந்தக் கட்சியில் ேசர்ந் ெகாண்டான். அதற்கு இன்ன தான் காரணம் 
என்  சுட் க் கூற யா . காற்ற த்த வாக்கிேல சா ம் மரம் ேபால அவன் க த் ச் 
சாய்ந்த . ெகாஞ்சம் பத்திாிைககைளப் ப த் ப் ப த்  நா  வார்த்ைத ேபச அவன் 
கற் க்ெகாண் ந்தான். ஆதலால், அவன் நாளைடவில் ஒ  குட் த் தைலவன் 
ஆன  ஆச்சாியம் அல்ல. 
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    ேகசன் கட ள் ம ப் க் கட்சியில் ேசர்ந்தேத அந்தக் கட்சிக்குப் ெபாாிய 
ெவற்றி. அவ ைடய கு ம்பம் ைசவேவளாள மரைபச் ேசர்ந்த . பரம்மைர 
பரம்பைரயாகச் சிவ ைஜ ெசய்  வந்த கு ம்பம். அவன் காலத்தில் அவ்வள  
விாிவான ைஜ இல்லாவிட்டா ம் படத் க்கு விளக்கு ஏற்றி மாைல ேபா ம் 
வழக்கம் மாத்திரம் தவறாமல் இ ந்த . கூடத்தில் சுவாமி படங்கள் வாிைசயாக 
மாட்டப்பட் ந்தன. ைஜ யைறயில் நடராஜர் படம் தைலைம ெபற்  விளங்கிய . 
 
    ேகசன் க்கட்சியில் ேசர்ந்த பிறகு அந்தப் படங்கைள ெயல்லாம் 
எ க்கேவண்  வந்த . கூடத்தில் படம் ஒன் ம் ேவண்டாம் என்  
தீர்மானித் விட்டான். சில ேபாட்ேடாக்கைள மாட்டலாம் என்  யாேரா நண்பர்கள் 
ெசான்னேபா  அவன் அந்த ேயாசைனைய ஏற்கவில்ைல. 
 
    அவன் மனசுக்குள் ஏேதா ஒன்  அங்ேக ேபாட்ேடாக்கைள மாட்ட ேவண்டாெமன்  
ெசால் ய . வாசைன, வாசைன என்  ெசால்கிறார்கேள அ தாேனா இ ? 
எவ்வள  காலமாகக் கட ைள வழிப ம் கு ம்பம் அ . திடீெரன்  அைதக் 
ைகவி வ  என்றால் பழக்க வாசைன வி மா? ஆனால் படங்கைள எ க்காவிட்டால் 
நண்பர்கள் எளிதில் விட் வி வார்களா? மானத்ைத வாங்க மாட்டார்களா? 
 
    மனசுக்குள் உ த்தல் இ ந்தா ம் கூடத்தில் இ ந்த படங்கைளெயல்லாம் 
எ த் விட்டான். அவ ைடய வயசான அத்ைத ஒ த்தி அவைன இதற்காக ைவதாள். 
அைத அவன் காதில் வாங்கிக்ெகாள்ளவில்ைல. 
 
    படங்கைள ெயல்லாம் எ த்த பிறேக கட்சித் தைலவர்கைளத் தன் ட் க்கு 
அைழத் வந்  உபசாித்தான். ஒ நாள் க.ம. கட்சித் தைலவர் ேதாழர் நடராஜன் 
அவ ைடய ட் க்கு வந்தி ந்தார். அவர் ேகச ைடய கட்சிப்பற்ைறப் 
பாராட் னார். "உங்கள் கு ம்பத்தில் பரம்பைர பரம்பைரயாக வந்த டப் 
பழக்கங்கைள இவ்வள  விைரவில் விட்ெடாழித்ததற்கு ஈ ம் எ ப் ம் இல்ைல. 
உங்கைளப்ேபால ஐம்ப ேபர் இ ந்தால் தமிழ் நா  வைத ம் ஒ  கலக்குக் 
கலக்கிவிடலாம்" என்  சிலாகித்தார். "தம்பி, அவர் யார்? எங்ேக வந்தார்?" என்  
அத்ைத ேகட்டாள். 
 
    "அவரா? தமிழ்நாட் ல் இன்  அரசியல் தைலவர்களாக உல ம் ெபாம்ைமகைளப் 
ேபாலன்றி உண்ைம உைழப் ம் அறி ம் உைடய எங்கள் தைலவர்" என்  பிரசங்க 
ேதாரைணயில் ெசான்னான் ேகசன். 
 
    "நீ என்னப்பா ெசால்கிறாய்?" என்  அத்ைத நிதானமாகக் ேகட்டாள். 
 
    "கட ள் ம ப் க் கட்சியின் தைலவர்" என்றான் ேகசன். 
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    "நம் ைடய ட் ல் உள்ள படங்கைள ெயல்லாம் எ த் வி ம்ப  ெசான்ன 
மகா பாவன் இவன்தானா?" என்  ேகாபத்ேதா  ேகட்டாள். 
 
    "அப்ப ச் ெசால்லாேத, அத்ைத; அவர் ெபாிய அறிவாளி." 
 
    "ெதய்வம் இல்ைலெயன்  ெசால்கிறதற்குப் ெபாிய அறி  ேவண் மா?" என்  
அத்ைத ேகட்டாள். 
 
    "ெதய்வம் உண்  என்பதற்கு எவ்வள  அறி  ேவண் யி ந்த ? எவ்வள  
சாஸ்திரங்கள் ேவண் யி ந்த ? அவற்ைறெயல்லாம் கீழ்ப்ப த்தித் ெதய்வம் இல்ைல 
என்  சாதிப்பதற்கு இன் ம் ெபாிய அறி  ேவண்டாமா அத்ைத? ேயாசித் ப் பார்" 
என்  நியாயம் ேபசினான் அவன். 
 
    அவ ைடய வக்கீல் வாதம் அந்தக் கிழவிக்குப் ாிபடவில்ைல. "இெதல்லாம் 
நல்ல க்கு வரவில்ைல!" என்  தன் வழக்கமான தீர்ப்ேபாேட அவள் விலகிக் 
ெகாண்டாள். 
 
    அத்ைதயிடம் வாய  ைகய  அ த் ப் ேபசினா ம் ேகச க்கு ேவ  ஒன்  
அ க்க  எதிர்நின்  ேகள்வி ேகட்ட . அ தான் அவ ைடய மனச்சாட்சி. 
எதற்ெக த்தா ம் கட ள் என் ம், சாமியாெரன் ம் ேத ச்ெசன்ற கு ம்பம் அ . 
ேகா ரத்ைதக் கண்டால் ைககள் தாேம குவி ம்; ெபாியவர்கைளக் கண்டால் தைல 
தாேன தா ம். இந்தப் பண்  ேகச ைடய உடம்பிேல ஒட் யி ந்த ; உள்ளத்தில் 
ஊன்றியி ந்த . 
 
    ஆகேவ, ஒவ்ெவா  நா ம் அவ ைடய மனத் க்குள் ஒ  ெப ம் யல் 
அ த் க்ெகாண்ேட வந்த . க.ம. கட்சிக் கூட்டத்தில் இ க்கும் வைரயில் அவ க்குத் 
தான் ைதாியமாகச் சீர்தி த்த ெநறியில் நடப்பதாக ஒ  ெப ைம ேதான் ம். ட் க்கு 
வந்தாேலா பல காலமாக ைவத்தி ந்த ெபா ள் ஒன்ைற இழந் விட்ட  ேபான்ற 
உணர்ச்சி ஏற்ப ம். தியில் ஏேத ம் ெதய்வ ஊர்வலம் ேபானால் அவன் 

ட் க்குள்ளி ந்  ெவளிேய வர மாட்டான். ஆனா ம் அவன் மனசு பக் பக்ெகன்  
அ த் க் ெகாள் ம். 
 
    ட் ல் இ க்கிற படங்கைள ெயல்லாம் எ த்  விட்டேதா  நின்றி ந்தால்கூட 
அவ க்கு இத்தைன சங்கடம் உம்டாயி க்கா . ைஜ அைற என்ற இடத்ைத 
இப்ேபா  ப ப்பைற யாக்கிக்ெகாண்டான். அங்ேக உள்ள நடராஜர் படத்ைத ம் 
எ த் விட ேவண் ம் என்ற யற்சி தைலப்பட்டேபா தான் அவ க்கு விளங்காத 
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ேவதைன உள்ளத்தில் ேதாற்றிய . தன் கட்சிக்காரன் ஒ வைன ஒ  நாள் அந்த 
அைறக்குள் அைழத்  வந்தான். அந்த மனிதன் கண்ணில் நடராஜர் படம் பட்  
விட்ட . "என்ன, ஐயா, இ ? ெவளியிேல ேவஷம் ேபா கிற  ேபாலக் கூடத்திேல 
இ க்கிற படங்கைள மாத்திரம் கழற்றினாய். இந்த இடத்திேல இ  
தாண்டவமா கிறேத! " என்  பாிகாசம் ெசய்தான். 
 
    " அைத ம் எ த் விடப் ேபாகிேறன். ஆனால் உண்ைமையச் ெசால்லப் ேபானால் 
படங்கள் நிைறந்தி ந்த ட் ல் ஒ  படங்கூட இல்லாமல் இ ந்தால் ஏேதா மாதிாி 
இ க்கிற ." 
 
    " அதற்காக இந்தப் படத்ைத ைவத்தி க்கிறாேயா? யாராவ  கண்டால் சிாிக்கப் 
ேபாகிறார்கள்! அப்ப ப் படம் ேவண் ெமன்றால் இந்த நடராஜன் படம் எதற்கு? நம் 
அ ைமத் தைலவர் நடராஜன் படத்ைத இங்ேக மாட்  விடலாேம!" என்  வந்த 
நண்பன் ேயாசைன கூறினான். 
 
    "சாியான ேயாசைன! உன் அறிைவ ெமச்சுகிேறன்" என்  ெசால் க் குதித்தான் 

ேகசன். 
 
    ேகசன் தன் ட் ல் தைலவ ைடய படத்ைத மாட் னான். பிரதிஷ்ைட 
ெசய்தான் என்  ெசால்வ  ைவதிக சம்பிரதாயம்; ஆதலால், அப்ப ச ெசால்லக் 
கூடா . ஆனால் உண்ைமயில் அந்த நிகழ்ச்சி பிரதிஷ்ைடையப் ேபாலப் ெபாிய 
நிகழ்ச்சியாகேவ அைமந்த . 'தைலவர் படத் திறப் விழா'ைவ மிக விமாிைசயாக 
நடத்தினான். அதற்கு அந்தத் தைலவ ம் வந்தி ந்தார். அந்தப் படத்ைதக் கூடத்தின் 
ந வில் மாட்  ைவத்தான். ேகசன். அன்  அவ ைடய கட்சி நண்பர்கள் பலர் 
வந்தி ந்தார்கள். பதீப ைநேவத்தியம் என்  ெசால்லா விட்டா ம் படத்ைதச் சுற்றி 
விளக்குப் ேபாட் ந்தான். ஊ வத்தி ஏற்றி ைவத்தான். எல்ேலா க்கும் சிற் ண்  
வழங்கினான். 
 
    படங்கைளெயல்லாம் எ த் விட்டேபா  அவ க்கு இ ந்த மனப்ேபாராட்டம் 
இப்ேபா  இல்ைல. அந்தக் கூடம் சூனியமயமாக இ ந்தைதக் காண அவ க்குப் 
ெபா க்கவில்ைல இப்ேபா  தைலவர் படத்ைத மாட் ய பிறகு அவன் கத்தில் 
மலர்ச்சி வந் விட்ட  என்  அவேனா  ெந ங்கிப் பழகினவர்கள் ெசான்னார்கள். 
 
    கட ள் ம ப் க் கட்சித் தைலவர் ட் ல் சில நண்பர்கள் கூ யி ந்தார்கள். 

ேகசன் வரவில்ைல. எல்ேலா ம் எைத எைதேயா ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    " ேகசன் ட் ப் படத்திறப்  விழா எவ்வள  சிறப்பாக நைடெபற்ற !" என்  
ஒ வர் ெகாண்டா னார். 
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    " ேகச க்குத் தைலவாிடம் உள்ள பக்தி....." 
 
    " என்ன, பக்தியா? அந்த வார்த்ைதைய எதற்கப்பா இங்ேக ெகாண்  வ கிறாய்?" 
 
    "சாி, பக்தி ேவண்டாம், அன்  என்  ைவத் க் ெகாள் ங்கள். அவ க்குத் 
தைலவாிடம் உள்ள மதிப் , மாியாைத, அன்  எல்லாம் ஒ  தனிரகம். தம் ைடய 
கு ம்பத் க்கு ஏற்ற ைறயிேல அந்த அன்ைபக் காட் கிறார். அவ ைடய 
ேபாக்கிேல பழைம ம் ைம ம் கலந்  விளங்குகின்றன." 
 
    "என்ன ஐயா, சும்மா அளக்கிறாய்? பழைமயாவ , ைமயாவ ! மனிதன் தன் 

ட் ப் படங்கைள ெயல்லாம் அகற்றிப் ெபாிய ரட்சி பண்ணிவிட்டான். அங்ேக 
பழைம ஏ ?" என்  ஒ வர் ேகட்டார். 
 
    " நாள் தவறினா ம் தைலவர் படத் க்கு மாைல ேபா கிற  தவ கிறதில்ைல. 
ஊ வத்தி ஏற் வ  தவ வதில்ைல. விளக்கு ஏற் வ  தவ வ  இல்ைல." 
 
    " சாிதான். நமக்குக் ேகாயில் கட் க்கும்பி வ தான் பாக்கி ேபால் இ க்கிற !" 
என்  ன் வ டன் தைலவேர ேபசினார். 
 
    " அவ ைடய அன்ைப நாம் பாராட்டேவண் ம்" என்  இைடயிேல தம் க த்ைத 
உைரத்தார் ஒ வர். 
 
    " நான் அன்  இல்ைல என்றா ெசால்ல வ கிேறன்? ெவளி விளம்பரம் இல்லாமல் 
அந்தரங்க அன்ேபா  ேகசன் இ க்கிறார் என்பைதேய இந்தச் ெசயல் 
காட் கிற . ஆனா ம்... தைலவர் ேமேல ேபசுவதற்குள், " ஆனா ம் இ  பைழய 
பண்பாக இ க்கிற  என்  நிைனக்கிறீர்களா? என்  ஒ வர் ேகட்டார். 
 
    " இல்ைல, இல்ைல. பழைம, ைம என்ற ேவ பா  சிலவற்றிற்கு இல்ைல. 
மலரால் அலங்காரம் ெசய்வ  பழைம என்  தள்ளிவிட மா? ஊ வத்திைவப்ப  
பழைம என்றால் நமக்கு நல்ல மணம் ேவண்டாமா? ஆனால் 
 
    இவற்ைற ெயல்லாம் கண் க்குத் ெதாியாத ேபர்வழி ஒ வைரக் கட ள் என்  
ெசால் க்ெகாண் , வா ம் மனித க்கு ஆகாமல் ண ப்ப தான் தவ ..." நல்ல 
ேவைள! தைலவர் தம் ைடய பிரசங்கத்ைதத் ெதாடர்வதற்கு ன் மற்ெறா  நண்பர் 
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இைடயிேல ேபசினார். "எப்ப யானா ம் ேகசன் தம் மாியாைதையக் காட்டத் 
தாம் வி ம் ம் ைறைய ேமற்ெகாள்ள அவ க்கு உாிைம உண் " என்  அவர் 
கூறினார். 
 
    அன்  தைலவர் பிறந்த நாள் விழா. ேகசன் ட் ல் ஏகதட டல். அன்  ஆ  
ெவள்ளிக்கிழைம. ேவ  சிலர் ட் ல் சுவாமிக்கு ஆராதைன நடத்தினார்கள். 

ேகசேனா தைலவர் படத் க்கு அலங்காரம் ெசய் , நண்பர்கைளக் கூப்பிட்  
உபசாரம் ெசய்தான். இப்ப  அ க்க  நடந்த . 
 
    ஒ நாள் கூட்டம் கூ ய . தைலவர் ஊாில் இல்ைல. அந்தக் கூட்டத்தில் ஒ  சிறிய 
ேயாசைனைய அவன் ெவளியிட்டான். 
 
    "வ கிற மாதம் தி வாதிைர வ கிற . மற்ற ஜனங்கள் அன்  உற்சவம் நடத்திக் 
ெகாண்டா கிறார்கள். நாம் சும்மா இ க்கிேறாம். நா ம் அன்  விழாக் 
ெகாண்டாடேவண் ம். கு ட்  நம்பிக்ைகையத் தகர்க்க இ  சாியான வழி. 
பைகவைன சாியான இடத்தில் சாியான காலத்தில் தாக்க ேவண் ம் என்  
ெசால்வார்கள். அவர்கள் விழாக் ெகாண்டா ம் காலத்திேலேய நா ம் விழாக் 
ெகாண்டா னால் பலைர நாம் இ க்கலாம்" என்  தன் க த்ைதக் கூறினான். 
மற்றவர்கள் அ  நல்ல ேயாசைன என்  ஒப் க்ெகாண்டார்கள். 
 
    தி வாதிைர யன்  தைலவர் நடராஜன் படத் க்கு மாைலயிட்  விழா நடத்தினான், 

ேகசன். அன்  களிேய கிண்  வந்தவர்க க்கு வழங்கினான். 
 
    "சாியான தந்திரம். இப்ப த்தான் கு ம்பா கைள வசமாக்க ேவண் ம்" என்  க.ம. 
கட்சிக்காரர்கள் ேபசிக் ெகாண்டார்கள். 
 
    ேகசன் கூட்டம் கூட்  விழா நடத் வ  மாத்திரம் அல்ல; தனியாகேவ தைலவர் 
படத்தின் ன் அமர்ந்  தியானம் ெசய்தான். கண்ணீர் வ த்தான். இந்த 
விசித்திரத்ைதக் கண்டவர்க க்கு அவன் மனநிைல ஒன் ம் விளங்கவில்ைல. 
 
    தைலவர் நடராஜ க்கு இந்தச் ெசய்திகள் காதில் பட்டேபா  அவ க்கு உடம்  

ாித்த . ஆனால் அைத ெவளியில் காட் க்ெகாள்ளவில்ைல. 
 
    எதிர்பாராத விதமாக ஒ நாள் தைலவர் படத் க்குக் கண்ணா  
உைடந் ேபாயிற் . அப்ேபா  ேகசன் வ ந்தினான். விம்மி விம்மி அ தான்: 
'இனிேமல் இந்த ேவஷம் ேபா ம். என் மனச்சாட்சி என்ைன அ க்கிற ' என்  
வாய்விட் ப் லம்பினான். ட் ல் உள்ளவர்க க்கு அவன் ஏன் அப்ப க் 
கதறேவண் ெமன்ப  விளங்கவில்ைல. 
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    படத் க்குக் கண்ணா  ேபா கிறவைன அைழத்  வரச் ெசய்தான். அந்தப் 
படத்தின் உைடந்த கண்ணா கைள எ க்கச் ெசான்னான். 
 
    "பின்னாேல தகரம் உ தியாக இ க்கிற . சட்டத்ைத மாற்றிவிடட் மா?" என்  
படக்காரன் ேகட்டான். 
 
    "சட்டம், தகரம் எல்லாம் இ க்கட் ம். த ல் ேமேல இ க்கும் படத்ைத எ " 
என்றான் ேகசன். 
 
    "ேவ  படம் ேபாடப் ேபாகிறீர்களா?" 
 
    "இல்ைல; இந்தப் படத்ைத ெம வாக எ ; கீேழ உள்ள காகிதம் குைலயாமல் இந்தப் 
படத்ைத மாத்திரம் ஜாக்கிரைதயாக எ ." 
 
    படக்காரன் ேம ந்த தைலவர் நடராஜன் படத்ைத ெமல்ல எ த்தான். என்ன 
ஆச்சாியம்! உள்ேள ம் நட ராஜன் படம். க. ம. கட்சித் தைலவர் நடராஜன் அல்ல; 

ேகச ைடய குலெதய்வமாகிய நடராஜன். ஆம்! 
 
    அப்ப யானால் இத்தைன கால ம் நடந்த விழாக்கள்-? 
 
    அ த்த நாேள ேகசன் கட ள் ம ப் க் கட்சியினின் ம் விலகிக்ெகாண்டான். 
அவன் ட் க் கூடத்தில் மைறந்  நின்  அவ ைடய ைஜைய ஏற்ற நட ராஜப் 
ெப மான் ெவளிப்பட் விட்டார்! 
 
    இேதா ேகசன் வாயாரப் பா கிற  காதில் ேகட்கிற : 
 
    'தன்ைம பிறரால் அறியாத தைலவா! ெபால்லா நாயான ன்ைம ேயைன 
ஆண் ஐயா றேம ேபாக வி வாேயா? என்ைன ேநாக்கு வார்யாேர? என்நான் 
ெசய்ேகன் எம்ெப மான்? ெபான்ேன திக ம் தி ேமனி எந்தாய் எங்குப் குேவேன?" 
 
    - தி வாசகம். 
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6. அவள் குைற 
 
    1 
 
    'உங்கள் பிள்ைளக்குக் கல்யாணம் பண்ணினால்கூட இவ்வள  சிரத்ைத இ க்கா  
ேபால் இ க்கிற . வி ந்  வி ந்  ெசய்கிறீர்கேள!' என்  ேவ க்ைகயாகப் 
ேபசினாள் ராஜாராமின் மைனவி. 
 
    'ஆமாம். பாவம்! நல்ல பிள்ைள. நம்ைம வந்  அண் னான். கு ம் கு த்தன மாக 
இ ப்பைதப் பார்த் ச் சந்ேதாஷப் படலாேம என் தான். நாய்க்குட்  மாதிாி 
உைழக்கிறான். இந்தக் காலத்தில் எசமான விசு வாசத்ேதா  ேவைல ெசய்கிறவன் 
எவன் இ க்கிறான்?' என்றார் ராஜாராமன். 
 
    ேவ க்கு ேகாடம்பாக்கத்திேல கல்யாணம். அ  நன்றாக யேவண் ேம என்  
அவ க்குக் கவைல. ெசன்ைனயில் ஒ  கண்ணா க் கைட ைவத்தி ந்தார் அவர். 
மயிலாப் ாில் அவ க்கு  இ ந்த . வியாபாாி என்றா ம் அவர் தாராள மனசு 
உைடயவர். 
 
    ட் ல் இ ந்தப ைய ெட ேபான் லம் கைடையக் கவனித் க்ெகாள்வார். 
அங்ேக நிர்வாகம் ெசய் ம் ஊழியேரா, மற்றவர்கேளா யாரானா ம் அவாிடத்தில் 
அன்ேபா  பழகினார்கள். ெமாத்த வியாபாாி. நல்ல கராசி உள்ளவர். வ கிற 
வா க்ைகக்காரர்களிடத்தி ம் ேவைலக்காரர்களிடத்தி ம் அன்  காட்  உபசாரம் 
ெசய்வார். 
 
    ஒ கணம் சும்மா இ க்க மாட்டார். ஏதாவ  ெசய்  ெகாண்ேட இ ப்பார். எைத ம் 
தி த்தமாகச் ெசய்ய ேவண் ம் இல்லாவிட்டால் ேகாபம் வந் வி ம். 
 
    ட் ல் தச்சன் வந்  ஏேதா சில்லைற ேவைல ெசய்தான். அ த்த மாதம் தச்சு 
ேவைலக்குாிய சாமான்கைள வாங்கிவிட்டார். தாேம மரேவைலையச் ெசய்யலானார். 
கண்ணினால் கண்டைதக் ைகயினால் ெசய் வி வார். 
 
    அவர் ட் ல் தின ம் வி ந் தான். அவர் க பக்தர். ' கா' என்  
ெசால் க்ெகாண்  யார் வந்தா ம் அவர்க க்குச் சாப்பா  ேபாட் வி வார். அந்தப் 
பஜைன, இந்தச் சைப, இந்தக் ேகாயில் என்  தினந்ேதா ம் அவாிடம் வந்  
ேநாட்ைட நீட் கிறவர்க க்கு இல்ைல என்னாமல் ஐந்ேதா பத்ேதா ெகா த்  
அ ப் வார். 
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    அவர் ட் ல் அைடவாகச் சமயற்காரன் யா ம் நிைலப்பதில்ைல. மற்ற 
ேவைலக்காரர்களிடம் அன்பாகப் பழகும் அவாிடம் சைமயற்காரன் நிைலக்கும் 
ராசிமாத்திரம் இல்ைல. அதற்கு இரண்  காரணம்: ஒன்  அவர் ட் க்கு யார் 
எப்ேபா  வ வார் என்  ெதாியா . ராத்திாி ஒன்ப  மணிக்கு ஒ  சாமியார் வ வார். 
அவ டன் நா  அ யார்கள் வ வார்கள். எல்ேலா ம் ேசர்ந்  பன்னிரண்  
மணிவைரயில் தி ப் கழ் பா வார்கள். அதற்கு ேமல் அவர்க க்கு பிரசாதம் 
ெகா க்கேவண் ம். பிரசாதம் என்றல் சுண்டல் அல்ல. ளிேயாதைர, ெவண் 
ெபாங்கல், சர்க்கைரப் ெபாங்கல், ததிேயாதனம் எல்லாம் வக்கைணயாக 
இ க்கேவண் ம். 
 
    மற்ெறான் : சாப்பாட்  விஷயத்தில் ெநாட்ைடச் ெசால் ெசால்வதற்குத் ைர 
அஞ்சமாட்டார். 'இதில் உப்  இல்ைல; இதில் காரம் இல்ைல; உங்கள் தாத்தா ட் ச் 
சரக்ேகா? இன் ம் ெகாஞ்சம் தாராளமாக ெநய் விடக்கூடா ?' என்  இைரவார். 
இந்த இரண்  காரணங்களா ம் சைமயற்காரன் ச த் ப்ேபாய், நா மாசம் 
இ ந் விட் ப் ேபாய்வி வான். 
 
    ேபானல் என்ன? அவேர சைமயல் ெசய்வார். அவ க்குத் ெதாியாத ெதாழிேல 
இல்ைல! எந்தத் ெதாழி ம் அவ க்கு அெகௗரவமான  அன் . 
 
    அவாிடம் ேவ  பதிைனந்  பிராயத்தில் வந்  ேசர்ந் தான். அவன் ேபைரக் 
ேகட்டேபாேத அவ க்கு மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் . க பக்தர் அல்லவா? த ல் 
ேதாட்ட ேவைல ெசய்தான். அவர்  சின்ன ம் அல்ல; ெபாிய ம் அல்ல. சுற்றிப் 

ச்ெச க ம் காய்கறி ம் ேபாட் ந்தார். ேவ  ெகாத் வான்; தண்ணீர் 
பாய்ச்சுவான்; குழந்ைதகைளப் பள்ளிக்கூடத்தில் ெகாண் ேபாய் வி வான். எந்தச் 
சில்லைற ேவைலைய ம் ெசய்வான். 
 
    கைடயி ந்  வ ம் க தங்கைள ஒ ங்குப த்தி ைவப்பான். ேமைஜையத் 

ைடத் ச் சுத்தமாக ைவப்பான். நாளைடவில் ெட ேபானில் கூப்பி பவர்க க்குப் 
பதில் ெசால்ல ம் கற் க்ெகாண்டான். அவ க்கு இரண்  ேவைளச் சாப்பா  
கிைடக்கும்; 'காப்பித் தண்ணி' ம் உண் ; சம்பளத்தில் பாதி ைகயில் கிைடக்கும்; 
பாக்கிப் பாதிைய அவன்ேபாில் பாங்கியில் ேபாட் ந்தார் ராஜாராம். அவ க்கு 
நன்றாக எ தப் ப க்கத் ெதாி ம்; ஏழாவ  வகுப்  வைரயில் வாசித்தவனாம். 
 
    ட் ப் பிள்ைளையப் ேபால இ ந்  வந்தான் ேவ . எப்ேபா ம் நிழல் ேபாலத் 
ெதாடர்வான். எங்ேக ேபானா ம் ராஜாரா க்கு அவன் ெமய்க்காப்பாளைனப் ேபால 
இ ப்பான். 
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    ராஜாராம் ஒாி கார் வாங்கினார். ேவ ைவக் கார் ஓட்டப் பழகிக்ெகாள்ளச் 
ெசான்னார். அவைனேய கார் ஓட் யாக ைவத் க்ெகாண்டார். இப்ேபா  ேவ க்கு 
வயசு இ பத்ைதந் . அவாிடம் வந்  பத்  ஆண் கள் ஆகிவிட்டன. காைர நன்றாக 
ஓட்டத் ெதாிந் ெகாண் க்கிறான். சில்லைற ாிப்ேபர்கைளக்கூடச் ெசய்வான். 
 
    "ேவ  இப்ேபா  ெபாிய ைரவர் ஆகிவிட்டான். ஏதாவ  கம்ெபனிநில் 
ேவைலக்குப் ேபானானானால் இ   பாய் சம்பளம் கிைடக்கும்" என்பார் 
ராஜாரம். அவன் சிாித் க்ெகாள்வான். 
 
    "உனக்கு ேவ  ேவைல கிைடத்தால் தாராளமாகப் ேபாகலாம். நான் தைடயாக 
நிற்க மாட்ேடன்" என்பார். 
 
    "ேபாங்கள், எசமான்" என்ற ேபா க் ேகாபம் காட் வான் அவன். 
 
    அவ க்கு இப்ேபா  கல்யாணத் க்கு ஏற்பா  ெசய்தார் ராஜாராம். அவன் ேபாில் 
இ ந்த பணத்தில் ெகாஞ்சம் வாங்கச் ெசால் த் தாம் பாக்கிப் பணத்ைதக் ெகா த் க் 
கல்யாணத்ைதப் பண்ணி ைவத்தார். அவன் மாமனார் மாமியார் ேகாடம்பாக்கத்தில் 
இ ந்தார்கள். அவர்கள் ட்ேடாேட அவன் இ க்கட் ம் என்ப  ராஜாராம் 
அபிப்பிராயம். தின ம் ைசக்கிளில் ட் க்குப் ேபாகலாம் என்  திட்டம். 
 
    இப்ேபாெதல்லாம் ேவ  ேதாட்ட ேவைல ெசய்கிறதில்ைல. அதற்கு ேவ  ஆள் 
ைவத்தாகிவிட்ட . கார் வாங்கினதற்காக ேவைல மிகுதியாயிற்ேறா, ேவைல 
மிகுதியானைமயால் கார் வாங்கினாேரா ெதாியா ; எப்ேபா ம் சுற் வ தான் 
ேவைல. அந்தக் கம்ெபனி, இந்த ஆபீஸ் என்  தினம் காாில் ராஜாராம் சுற் வார். 
மைனவி மக்க டன் வாரத் க்கு இரண்  ைற எங்ேகயாவ  ேகாயி க்குப் ேபாய் 
வ வார். இன்ன ேநரம் ெவளியில் ேபாவார் என்ற திட்டம் இல்ைல. இ பத் நா  
மணி ேநர ம் காத்தி க்க ேவண் ம். ேவ  கார் ஓட்டத் ெதாடங்கிய  தல் சம்பளம் 
உயர்ந்த . கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாண்ட பிறகு பின் ம் உயர்ந்த . ஆனால்? 
 
    2. 
 
    "எல்லாம் ெதாிந்தவர்க க்கு க்கியமான காாியங்கள் ெதாிவதில்ைல" என்  
ேபச்ைச ஆரம்பித்தாள் ராஜாராமின் மைனவி. 
 
    "இன்ைறக்கு எந்த விஷயத்தில் எனக்கு ட்டாள் பட்டம் கட்டப் ேபாகிறாய்?" என்  
ேகட்டார் ராஜாராம். 
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    'ேவ  விஷயத்தில்தான்.' 
 
    'ேவ  விஷயமா? அவ க்கு இப்ேபா தாேன ெசல  ெசய்  கல்யாணம் பண்ணி 
ைவத்ேதன்? சம்பள ம் கூடப் ேபாட் க்கிேறன். அவ க்கு என்ன குைற?' 
 
    'அவ க்கு அல்ல; அவ க்கு!' 
 
    'அ  யார் அவள்?' 
 
    'அவைனக் கட் க்ெகாண்டாேள, அந்தப் ெபண்தான்.' 
 
    ராஜாராம் தம் மைனவிையக் கூர்ந்  பார்த்தார். "ெசால் வைதத் ெதளிவாகச் 
ெசால்" என்றார். 
 
    "ேநற்  அந்த ெபண் இங்ேக வந்தி ந்தாள். நவராத்திாிக் ெகா ைவப் பார்க்க 
வந்ேதன் என்றாள். பிறகு ேயாகேக்ஷமம் விசாாித்ேதன்; அவள் மனசுக்குள் இ க்கிற  
குறிப்பாக எனக்குத் ெதாிந்த் ." 
 
    "ேவ  எங்ேகயாவ  கணவன் ேவைலக்குப் ேபாக ேவண் ம் என்ற இ க்கிறேதா, 
அவ க்கு?" என்  ராஜாராம் ேகட்டார். 
 
    "அவசரப்படாமல் ேக ங்கள்; ெசால்கிேறன். "அம்மா, எனக்கு உங்கள் ட்ேடாேட 
ஒ  கு ைச ேபாட் த் தந்  வி ங்கள்; நான் இங்ேக வந்  வி கிேறன். உங்கள் 

ட் ல் ஏதாவ  ேவைல ெசய்கிேறன்" என்றாள். அவள் தகப்பன் ஏதாவா  
ெசான்னானா என்  ேகட்ேடன். அவள் ேபச்சில் உண்ைமைய ெவளிவிடவில்ைல. 
நா ம் ெபண்தாேன? ெதாிந் ெகாண்ேடன்." 
 
    "ெதாிந்தைதச் சட்ெடன்  ெசால்" என்றார் ராஜாராம். 
 
    "ேவ க்கு கல்யாணம் ெசய்  ைவத்தீர்கள். அ  நல்ல காாியந்தான். கல்யாணம் 
பண் வதற்கு ன்னால் அவன் ராத்திாி ம் பக ம் இங்ேகேய கிடந்தான். அப் 
ேபாெதல்லாம் அப்ப  இ ந்த  சாிதான். இப்ேபா  அவ க்கு ஒ  ெபண்டாட்  
வந் விட்டாள். நீங்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் பன்னிரண்  மணி, ஒ  மணி என்ற 
ராத்திாியில் அவைன ட் க்கு அ ப் கிறீர்கள். ஆறி ஆவலாய்ப் ேபான 
சாப்பாட்ைட அவ க்குப் ேபாட ேவண் யி க்கிறதாம்....." இைதச் ெசால் ட்  
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அவள் சிாித்தாள். ெதாடர்ந் , "அவன் சில நாள் இங்ேகேய தங்கி வி கிறான். அங்ேக 
ேசா  ணாகி வி கிறதாம்" என்றாள். இப்ேபா  ராஜாரா ம் ன்னைக த்தார். 
 
    இரண்  நாள் ெசன்றன. ராஜாராம் ேவ விடம், "ேவ , நா ம் கார் ஓட்டக் 
கற் க்ெகாள்ளப் ேபாகிேறன்" என்றார். 
 
    "கற் க்ெகாள் ங்கள், எசமான். உங்க க்கு எ தான் வரா ?" என்றான் ேவ , 
 
    "அன்ைறக்கு வந்தாேன சின்னசாமி, அவைன தின ம் ராத்திாி வரச் 
ெசால் யி க்கிேறன். அவன் கற் த் த வான். ெகாஞ்சம் பழகினால் பகல் ேநரத்தில் 
உன்னிடம் கற் க்ெகாள்கிேறன்." 
 
    "ஏன், நாேன கற் த் த கிேறேன!" என்றான் ேவ . 
 
    "பகெலல்லாம் உைழத் விட்  ராத்திாி ம் அகாலத்தில் உனக்கு ேவைல 
ைவக்கலாமா?" 
 
    ம நாள் தல் ராஜாராம் கார் ஓட்டக் கற் க் ெகாள்ளலானார். விைரவிேல 
கற் க்ெகாண்டார். இப்ேபா  அவேர நன்றாக விடலானார். 
 
    ேவ ைவ அ கில் ைவத் க்ெகாண்  காைர அவேர ஓட் னார். குழந்ைதகைளப் 
பள்ளிக்கூடத்திற்குக் ெகாண் ேபாய் வி வ , அம்மாைவக் ேகாயி க்கு அைழத் ச் 
ெசன்  வ வ  - இப்ப யான காாியங்க க்கு ேவ  காைர விட் க்ெகாண்  ேபாய் 
வ வான். ராஜாரா டன் ேபாகும்ேபாெதல்லாம் ெப ம்பா ம் காைர அவேர 
ஓட் வார். 
 
    அேதா  அவர் மற்ெறா  காாிய ம் ெசய்தார். சாியாக மணி ஏ  அ த்ததானால், 
"நீ ட் க்குப் ேபா" என்  ெசால் வி வார். "அதற்குள் என்ன அவசரம்? நான் 
இ ந் விட் ப் ேபாகிேறன்" என்பான். "இல்ைல, எங்ேக யாவ  ேபானால் நாேன 
ேபாய் வ கிேறன். எனக்குத்தான் நன்றாக ஓட்டத் ெதாிந்  விட்டேத!" என்பார். 
 
    இப்ேபாெதல்லாம் பக ல்கூட ராஜாராம் வண் ையத் தனிேய எ த் க்ெகாண்  
ெசன்றார். ேவ  அவர் ட் ல் ஏதாவ  ேவைல பார்த் க்ெகாண் ப்பான். மாைல 
ஏ  மணி அ த்தால் ட் க்குப் ேபாய்விட ேவண் ெமன்  அவ க்குக் கண் ப்பான 
உத்தர . 
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    ேவ வின் மைனவி க ற்றி க்கிறாள் என்ற ெசய்திையக் ேகட்  ராஜாராம் 
மைனவிக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சி. "ஜாக்கிரைதயாக இ க்கச் ெசால். யாராவ  
டாக்டாிடம் ெகாண் ேபாய்க் காட் " என்பாள். 
 
    "எங்க மாமியாைரவிடப் ெபாிய டாக்டர் யா ம் இல்ைல, அம்மா" என்பான் அவன். 
 
    சில நாளாகேவ ேவ க்கு கத்தில் ெபா  இல்ைல. உள் ற அவைன ஏேதா 
ேவதைன அாித் க் ெகாண் ந்த . ராத்திாி ம் பக ம் ராஜாரா டன் நிழைலப் 
ேபால் இ ந்த ேவ , சில சமயங்களில்தான் அவேரா  ெசன்றான். மாைல ஏ  
அ த்த ம் ட் க்குப் ேபானான். 
 
    3 
 
    க ற்றி ந்த ேவ வின் மைனவி ஒ நாள் ராஜாராம் ட் க்கு வந் விட் ப் 
ேபானாள். அன்  இர  ராஜாராமிடம் அவர் மைனவி ேபசினாள். 
 
    "ெகாஞ்ச நாளாகேவ ேவ  உற்சாகம் இல்லாமல் இ க்கிறாேன; நீங்கள் 
கவனித்தீர்களா?" 
 
    "இன்  என்ன திய வழக்குத் ெதா க்கப் ேபாகிறாய்?" என்  ேகட்டார் ராஜாராம். 
 
    "மனிதர்க ைடய மனைச நிைனக்கிறேபா  விசித்திரமாக இ க்கிற !" என்றாள் 
அவர் மைனவி. 
 
    "என்ன விசித்திரத்ைதக் கண் விட்டாய்?" 
 
    "நீங்கள் ேவ ைவ ேவைலைய விட்  நீக்கப் ேபாகிறீர்களாேம?" 
 
    ராஜாராம் நிமிர்ந்  உட்கார்ந்  அவைள விழித் ப் பார்த்தார். "என்ன 
உள கிறாய்?" என்  ேகட்டார்; அதில் ேகாபத்தின் நிழல் இ ந்த . 
 
    "இன்  அந்தப் ெபண் வந்தி ந்தாள். அவள் ஒ  பாட்டம் என்னிடம் அ தாள். 
அவைளத் ேதற்றி அ ப்பிேனன்." 
 
    "என்ன விஷயம்?" 
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    "நீங்கள் கார் ஓட்டக் கற் க்ெகாண்  விட்டீர்களாம். ேவ வின் உதவி 
உங்க க்குத் ேதைவ இல்ைலயாம். அவைன ேவேற எங்காவ  ேவைலக்குப் 
ேபாகும்ப  ன்ேப ெசான்னீர்களாம். இப்ேபா  அவ க்கு ேவைலேய ெகா க்காமல் 
தண்டத் க்குச் சம்பளம் த கிறீர்களாம்; என்ைறக்காவ  ஒ  நாள்,'இங்ேக உனக்கு 
ேவைல இல்ைல. எங்காவ  ேபா' என்  ெசால்லப் ேபாகிறீர்களாம். இைத நிைனத்  
நிைனத்  அவன் ேவதைனப் பட் ச் சாகிறானாம். 'இந்தப் பிள்ைள வயிற்றில் 
வந்ததி ந்  ஒன் ம் சுகமில்ைலயம்மா. பைழயப  ேதாட்ட ேவைல 
ெசய் ெகாண்டாவ  இ ப்ேபேன என்  அவர் அ கிறார். நீங்கள் தான் ஐயாவிடம் 
ெசால் க் காப்பாற்ற ேவண் ம்' என்  அ தாள். அவைன அ ப்பிவிட ேவண் ம் 
என்  உங்க க்கு எண்ணம் உண்டா?" 
 
    "நான் அவ ைடய நன்ைமக்காகத்தான் கார் ஓட்டப் பழகிக்ெகாண்ேடன். ஏ  
மணிக்கு ட் க்குப் ேபாடா என்  ெசான்ேனன். அவன் எப்ேபா ம் கார் 
ஓட் னேபா  அவள் வந்  அ தாள். அவ க்குச் ெசௗகாியமாக அதிக ேவைல 
ெகா க்காமல் நான் கார் ஓட் ம் ேபா ம் அவள் அ கிறாள். அவன் நம் ட் ப் 
பிள்ைள. அவைன அ ப் கிறதாவ !" என்றார் சிாித்தவா . 
 
    4 
 
    ஒ  வாரம் கழித்  ராஜாராம் ேவ க்கு ஒ   உத்தர  ேபாட்டார். "பகல் 

வ ம் நீதான் கார் ஓட்ட ேவண் ம்; எனக்கு அ த் விட்ட . வழியிேல கு க்ேக 
ேபாகிற கிழவிைய ம் எதிேர வ கிற வண் ைய ம் ன்ேன ேபாகிற லாாிைய ம் 
சபித் க்ெகாண்ேட கார் ஓட்ட ேவண் யி க்கிற . ேபா ம், இந்த ேவைல. இனிேமல் 
கார் உண் , நீ ண் . நீ எங்காவ  ஓட் க் ெகாண்  ேபானால் நான் வ கிேறன்!" 
 
    "எசமான்!" ேவ க்குப் ேபச்சு வரவில்ைல. 
 
    "ஆனா ம் எனக்குப் பழக்கம் விட் ப்ேபாகக்கூடா  பார். ராத்திாி எங்ேகயாவ  
அவசரமாகப் ேபாக ேவ மானால் நாேன ஓட் க்ெகாள்கிேறன். அப்ேபா  மாத்தி 
ராம் காைர என்னிடம் ெகா க்க ேவண் ம். என்ன, உனக்குச் சம்மதமா?" 
 
    "எசமான்!" அவன் கண்ணில் நீர் ளித்த . அவ க்குத் ெதாியாமல் ைடத் க் 
ெகாண்டான். 
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    ேவ வின் மைனவிக்கு ஆசுபத்திாியில் குழந்ைத பிறந்த . ராஜாரா ம் அவர் 
மைனவி ம் ேபாய்ப் பார்த்தார்கள். 
 
    "அம்மா, நீங்கள் இட்ட பிச்ைச!" என்  நன்றியறி டன் ேவ வின் மைனவி 
அவ க்குக் குழந்ைதைய எ த் க் காட் னாள். 
 
    "என்ன ேபர் ைவக்கப்ேபாகிறாய்?" என்  ேகட்டாள் எசமான் மைனவி. 
 
    "அ  - அவங்க - ஐயா ேபைரத்தான் ைவக்க ேவ ெமன்  ெசால்றாங்க!" என்  
நாணிக் ெகாண்டாள் அப்ெபண். 
 
    "அந்தப் ேபைரச் ெசால்  நான் கூப்பிட யாேத!" என்றாள் அம்மாள். 
 
    "நாங்கள் மாத்திரம் கூப்பி ேவாமா? பள்ளிக்கூடத் ப் ேபர் அ ; கூப்பிட ேவ  
ேபர் நாங்கள்  பண்ணவிட்ேடாம்: கா என்  கூப்பி ேவாம்" என்றாள் அந்தப் 
ெபண். 
 
    இவ்வள  ேநரம் சும்மா இ ந்த ராஜாராம், "ேபஷ்!" என்  கு கலத்ேதா  
ெசான்னார். அவர் கபக்தர் அல்லவா? 
----------------------------   
 

7. ெகாள்ைளேயா ெகாள்ைள 
 
    காட் க்ேகாட்ைட ராஜாங்கம் சின்னதானா ம் ெக பி க்குக் குைற  இல்ைல. 
ராஜா, மந்திாி, ேசனாபதி சட்டசைப எல்லாம் வக்கைணயாகேவ இ ந்தன. ேசனாபதி 
ேபாலீஸ்காரர்க க்குத் தைலவர்; சட்டசைப என்ப  நகர சைபையப் ேபா க்கும். 
ஆனா ம் அதற்குச் சட்டசைப என்  ெபயர். அதில் காட் க்ேகாட்ைட 
ராஜ்யத் க்குாிய சட்டங்கைள இயற் வார்கள். ஆனால் எல்லாச் சட்டங்க க்கும் 
அரச ைடய உடம்பா  ேவண் ம். அரசர் தனிேய ஒ  சட்டம் ெசய்யேவண் ெமன்  
தாமாகேவ வி ம்பினால் ச்சுப் ேபச்சு இல்லாமல் அத்தைன ேப ம் ைகையத் க்கி 
அந்தச் சட்டத்ைத நிைறேவற்றிவிடேவண் ம். இல்ைலயானால் சட்டசைப 

வைத ம் கைலத் வி ம் உாிைம அரச க்கு இ ந்த . 
 
    எப்ப ேயா எல்லாச் சட்டங்க ம் சட்டசைபயின் லமாகேவ நிைறேவறி வந்தன. 
அந்தச் சட்டசைபையப் ெபாம்ைமச் சைப என்  கூற யா க்குத் ைதாியம் வ ம்? 
 



 49

    அரசாங்கத்தில் ெசல  மிகுதியாகிவிட்ட . கு மக்க க்காக ஏேதா ெபாிய 
காாியங்கைளச் ெசய்  இந்தச் ெசல  ஏற்பட்டெதன்  ெசால்ல யா . எல்லாம் 
அரச ைடய ெசாந்தச் ெசல தான். அரசர் ெசௗக்கியமாக இ ந்தால்தாேன அரசாட்சி 
நன்கு நைடெப ம்? மன்னேன நாட் க்கு உயிர் என்ப  உண்ைமயாக இ ந்தால், 
அவைனக் காப்ப  - ேவண் ய சுகங்கைளப் ெபற்  வா ம்ப  ெசய்  காப்ப  - 
நாட்  மக்க க்கு உாிய கடைம என்ப ம் உண்ைமயாகத்தாேன இ க்க ேவண் ம்? 
 
    அரச க்குாிய ெசல , அரசாங்கச் ெசல  என்  ேவ  பிாித் ப் பார்க்கும் ெகட்ட 
வழக்கம் காட் க் ேகாட்ைட அரசில் இல்ைல. ஆத ன், அரசாங்கச் ெசல  மிகுதி 
யாகிவிட்டெதன்பைதக் கு மக்க க்கு அறிவித் , ேமற்ெகாண்  அரசாங்கத்தின் 
வரைவ அதிகப்ப த் ம் வழி ைறகைள ஆரா ம் அவசியத்ைத ம் ெதளிவாக 
வற் த்த மந்திாிமார்கள் ன்வந்தனர். 
 
    மந்திாிக ம் ேசனாதிபதி ம் அரச ம் அந்தரங்க ஆேலாசைன ெசய்தார்கள். "என் 
சம்பளத்ைத ேவண் மானால் குைறத் க்ெகாள்கிேறன்" என்  தல் மந்திாி 
விண்ணப்பித் க் ெகாண்டார். 
 
    "ேச ேச! அ  கூடா . உங்க க்கு இப்ேபா  ெகா க்கும் சம்பளம் ேபாதா . மற்ற 
இராஜ்யங்களின் ெவ ம் மந்திாிக்ேக ஆயிரக்கணக்கில் சம்பளம் த கிறார்கள். 
நாெமல்லாம் மிக ம் அவசியமான ேதைவக க்குக் குைறவாகேவ ெபா ைள 
எ த் க் ெகாள்கிேறாம் என்பைத நம் ைடய விசுவாச ள்ள கு  மக்கள் நன்றாகத் 
ெதாிந் ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்க க்குத் ெதாியாமல் ஒன் ம் 
ெசய்வதில்ைலேய! எல்லாம் சட்ட சைபயின் லமாகேவதான் நைடெப கின்றன. 
இனிச் சம்பளக் குைறைவப்பற்றிேய ேபசக்கூடா " என்  அரசர் ஒ  பிரசங்கேம 
ெசய்  விட்டார். 
 
    "நாங்க ம் அப்ப ச் ெசய்யலாெமன்  எண்ணியி ந்ேதாம். ஆனால் 
மன்னர்பிரானின் தி ள்ளாம்..." என்  இ த்தார் ஒ  மந்திாி. 
 
    "அைதப்பற்றி இனிப் ேபசுவதில் பயன் இல்ைல. அரசர் ெப மா க்கு 
உவப்பில்லாத ஒன்ைற நாம் ெசய்யக்கூடா " என்  தல் மந்திாி கூறினார். 
 
    "சாி, சாி; நாம் ேமேல ெபா ள் வ வாய்க்கு வழி என்ன என்  ஆேலாசைன 
ெசய்யலாம்" என்  அரசர் நிைன த்தினார். 
 
    " திய வாிகள் ேபாடலாமா?" 
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    "அ  ேயாசைன ெசய் , பிறகு ெசய்ய ேவண் ய " என்றார் மன்னர். 
 
    "எல்லா க்கும் வாி ேபா கிறைத விடக் குறிப் பிட்ட சில க்குக் கணிசமாக வாி 
ேபாடலாம்" என்  ஒ வர் ேயாசைன கூறினார். 
 
    அப்ேபா  ேசனாபதி ஒ  நல்ல ேயாசைனைய உந்தித் தள்ளினார். "இப்ேபா  
குற்றவாளிகளில் சில க்கு அபராதம் ேபா கிேறாம்; சிலைரச் சிைறயில் 
தள் கிேறாம்; சில க்கு அபராதம், சிைறவாசம் என்  இரண் ம் விதிக்கிேறாம்; 
இைத மாற்றினால் வ வாய் கிைடக்க இட ண் " என்றார். 
 
    "எப்ப  மாற் வ ? என்  ஆவல் ேதான்றக் ேகட்டார் அரசர். 
 
    "மிக மிகப் ெபாிய குற்றத் க்கு சிைறதண்டைன ெகா ப்ப ; மற்ற 
எல்லாவற்றிற்கும் அபராதேம விதிப்ப ; இப்ப ச் ெசய்தால் அபராதத் ெதாைக 
நிைறயக் கிைடக்கும்" என்  ேசனாபதி தம் திட்டத்ைத விாித் ைரத்தார். 
 
    "குற்றவாளிகளில் பலர் அபராதம் ெச த்த இயலாத நிைலயில் இ க்கிறார்கேள! 
அவர்களிடம் அபராதம் எப்ப  வசூல் ெசய்வ ?" என்  ஒ வர் ேகள்வி ேகட்டார். 
 
    ேசனாபதி அதற்கு விைட தயாராகேவ ைவத்தி ந்தார். "அப்ப ப்பட்ட ஆசாமிகைள 
யாாிடமாவ  ேவைல ெசய்யச் ெசால்கிற . கிைடக்கும் சம்பளத்ைத அபராதத் 
ெதாைகயாக வசூல் ெசய்கிற " என்  அவர் ெசான்ன டன், "சபாஷ்! நல்ல 
ேயாசைன" என்  அரசர் ஆேமாதித்தார். அதற்குேமல் தைடகூற அங்ேக யா க்கும் 

ணிவில்ைல. 
 
    "தி டர்களிடங்கூட அபராதம் வசூ த் வி வதா?" என்  அரசர் ேகட்டார். 
 
    "ஆம்; அ தான் க்கியம். தி ய ெபா ளி ந்  எளிதில் அபராதம் 
ெச த்திவி வார்கள். தி ட் க் ெகா த்தவர் ெசால் ம் ெசய்திைய 
ைவத் க்ெகாண்  ற் க்கு இவ்வள  என்  அபராதம் ேபாடலாம்." 
 
    "பேல! அபராதம் வசூ க்கும் கடைம உங்கள் தைலயில்தான் வி ம் என்பைத 
நிைனத் ப் பார்த்தீர்களா? 
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    "அதனால்தான் இத்தைன ைதாியத்ேதா  ேபசுகிேறன். எப்ப யாவ  பணத்ைத 
வசூ க்க ம்; மகாராஜா உத்தர  ெகா த்தால் ேபா ம்." 
 
    "மகாராஜாவா! எல்லாம் சட்டசைபயின் லேம வரட் ம்." 
 
    சட்டசைபயில் ஒ  திய சட்டம் எ ந்த . 'அரச ைடய தனி அ மதியின்றி எந்தக் 
குற்றத் க்கும் சிைறத் தண்டைன விதிக்கக்கூடா ; எல்லாவற்றிற்கும் அதனதன் 
க ைமக்கு ஏற்றப  அபராதம் ேபாடேவண் ம்' என்  அந்தச் சட்டம் கூறிய . 
 
    இதனால் இரட் ப்  லாபம் கிைடக்கும் என்  அரசியலார் எதிர்பார்த்தனர். 
சிைறவாசத் தண்டைன மிகமிகக் குைறந் வி வதனால் சிைறகைள ம் 
சிைறப்பட்ேடார்கைள ம் பா காக்கும் ெசல  குைறந் ேபாகும்; ன்ைனயி ம் 
அதிகமாக அபராதத் ெதாைக அரசாங்க ெபாக்கிஷத்திேல ேச ம். 
 
    சட்டம் வந்த தல் மாதத்தில் அரசாங்க வ வாய் ன்ைனயி ம் இ மடங்கு 
ஆயிற் . அபராதம் ெச த்த இயலாதவர்கைள த ல் அரசாங்க ேவைலயில் 
ைவத் க் ெகாண்  அபராதத் ெதாைகைய ஈ  ெசய்தார்கள். 'குற்றவாளிகைள 
ேவைலக்கு ைவத் க்ெகாள்ளலாமா? அவர்கள் ஒ ங்காக ேவைல ெசய்வார்களா? 
என்ற ேகள்விகைளச் சட்டசைபயிேல ேகட்க எதிர்க்கட்சி என்ற ஒன்  அந்த 
அரசாங்கத்தில் இல்ைல. 
 
    நாளாக ஆக அபராதம் ெச த்த யாதவர்கள் ெதாைக அதிகமாயிற் . அவர்கள் 
யாவ க்கும் ேவைல ெகா க்க அரசாங்கத்தில் ேவைல இல்ைல. ராஜ்யத்தில் உள்ள 
ெபாிய வியாபாாிகளிடம் சிலைர அ ப்பினார்கள். "குற்ற வாளிகைள நாங்கள் 
ேவைலக்கு ைவத் க்ெகாள்ள மாட்ேடாம்" என்  ெசால்ல அவர்க க்குத் ைதாியம் 
இல்ைல. ஆைகயால் ேவைலக்கு எ த் க்ெகாண்டதாகப் பாவித்  அவர்க க்குாிய 
சம்பளத்ைத மாத்திரம் கஜானாவில் கட் வந்தார்கள். குற்றவாளிகள், "ேவைல 
ெகா ங்கள்" என்றெபா , "ேவைலேய ெசய்யேவண்டாம். உங்கள் வி ப்பப்ப  
எங்ேக ேவண் மானா ம் ேபாங்கள்" என்  ெசால் விட்டார்கள். 
 
    இந்தக் கட்டணங்களால் அரசாங்க வ வாய் அதிகமாயிற் .அரச க்குச் 
ேசனாபதியினிடம் அபாரத் தைய உண்டாயிற் ; சம்பளத்ைத இரட் ப்பாக்கினார். 
மந்திாிக ைடய சம்பளத்ைத ம் கூட் னார். அவ ம் தம் அந்தப் ரத்ைத 
விாிவாக்கினார். 
 
    ம ப ம் ெசல க்குப் பணம் ேபாதா  என்ற நிைல வந்த . மந்திராேலாசைன 
நடந்த . இப்ேபாெதல்லாம் ேசனாபதியின் வார்த்ைதக்குத்தான் ெசலாவணி அதிகம். 
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    "என்ன ெசய்யலாம்?" என்  அரசர் ேகட்டார். 
 
    "தி கிறவர்கைளக் ைக ம் ெமய் மாகப் பி த்  அவர்கள் ைகயி ள்ள 
ெபா ள்கைள வாங்கி உாியவர்களிடம் ெகா த் வி ம் வழக்கம் இப்ேபா  
இ க்கிற . அதற்குேமல் தி ட க்கு இப்ேபா  அபராதம் ேபா கிேறாம். இந்த 

ைறையச் சிறி  மாற்றினால் வ வாய் அதிகமாகலாம்" என்  ேசனாபதி ெசான்னார். 
 
    "எப்ப  மாற் வ ?" 
 
    "நம் ைடய தல் மந்திாி த ய ெபாியவர்க க்கு நான் ெசால்வ  
ெபா த்தமாகத் ேதான்றினால் எ த் க் ெகாள்ளட் ம். இல்லாவிட்டால் 
தாட்சண்யமில்லாமல் ேவண்டாெமன்  ெசால்லட் ம். என்ன இ ந்தா ம் நான் 
சின்னவன்தாேன?" 
 
    தல் மந்திாிக்கு எாிச்சலாக வந்த ; ஆனா ம், "உங்க ைடய அற் தமான 

த்திசா த்தனத்ைத மகா ராஜாேவ ெமச்சும்ேபா  நாங்கெளல்லாம் தனிேய 
அைதப்பற்றிச் ெசால்லேவண் மா?" என்  அைத ெவளிக்காட்டாமல் பதில் 
ெசான்னார். 
 
    "என்ன மா தல் ெசய்யேவண் ம்? அைதச் ெசால் ங்கள்" என்  மன்னர் 
அவசரப்ப த்தினார். 
 
    "இேதா ெசால்கிேறன்: தி னவைன நாம் ேபாய்ப் பி க்கக்கூடா ; ெபா ைள 
இழந்தவர் அைழத் வந்  ைறயிட்டால் விசாாித்  இழந்த ெபா க்கு ஒ  மதிப்  
ைவத்  அதில் பாதிைய அபராதமாக வசூ த்  விடலாம்." 
 
    "ெபா ைள இழந்தவ க்கு அந்தப் ெபா ைளத் தி ம்பத் தரேவண்டாமா?" என்  

தல் மந்திாி ேகட்டார். 
 
    "அைதப்பற்றி நமக்கு ஏன் கவைல? தி டன் குற்றம் ெசய்தால் அவைனத் 
தண் ப்ப  நம் கடைம; அைதத்தான் ெசய்கிேறாம்; அபராதம் வாங்குகிேறாம்" என்  
வியாக்கியானம் ெசய்தார் ேசனாபதி. 
 
    அதன்ப ேய சட்டசைபயில் பைழய சட்டத்திற்குத் தி த்தம் வந்  நிைறேவறிய . 
அைத நிைறேவற்றி ைவத்த பிறகு தல் மந்திாி அரசாிடம் ஒ  விண்ணப்பம் ெசய்  
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ெகாண்டார். தாம் பல காலமாகத் தலயாத்திைர ெசய்வதாகப் பிரார்த்தைன 
ெசய் ெகாண் ப்பதாக ம் தம் ேவைலயி ந்  ஓய்  ெபற்  அவ்வா  ெசய்ய 
அ மதிக்க ேவண் ெமன் ம் பணி டன் ேவண் னார். 
 
    அரசர் த ல் சிறி  ேயாசித்தா ம், பிறகு அவர் வி ப்பப்ப ேய அவைர தல் 
மந்திாிப் பதவியி ந் ம் வி தைல ெசய்தார். அ த்தப  ேசனாபதிேய தல் 
மந்திாியாகிவிட்டார். இரண்  ேவைலைய ம் அவேர பார்த் க் ெகாண்டார். 
 
    திய சட்டத்தின்ப  தி டர்கள் அபராதம் ெச த்தத் ெதாடங்கினார்கள். 
எல்லா ைடய ட் ம் தி ட் ப் ேபாயிற் . தி ட் க் ெகா த்தவர்கள் தம் 
ெபா ள்கள் இன்ன மதிப் ைடயன என்  ெசால் ப் லம் வேதா  சாி; அதற்குேமல் 
இழந்த ெபா க்கும் அவர்க க்கும் சம்பந்தேம இல்ைல. 
 
    தி டர்கள் பாதிப் பங்ைக அபராதமாகச் ெச த்தி வந்தார்கள். ன்னி ம் 
அதிகமாகப் ெபாக்கிஷத்தில் பணம் ேசர்ந்த . ேசனாபதியாகிய தல் மந்திாிக்குப் 
ெபாிய மாளிைகைய அரசாங்கத்தில் கட் க்ெகா த்தார்கள். அவர் தாமாக அதில் ஒ  
சிறிய அந்தப் ரத்ைத ம் கட் க் ெகாண்டார். 
 
    ேசனாபதிக்கு இப்ேபா  அரசைரவிட அதிகாரம் மிகுதியாயிற் . அவர் ராஜேபாகம் 
அ பவித்தார். ஆகேவ, அவ ைடய ெசாந்தச் ெசல  கணக்கு வழக்கு இல்லாமேல 
வளர்ந்  வந்த . அைதச் சாிக்கட்ட அரசாங்கத்தி ந்  வ ம் வ வாய் ேபா மா? 
அதனால் ேவ  வைகயில் வ வாையப் ெப க்கிக்ெகாள்ள எண்ணினார். ஓர் 
அரசாங்கத்தின் ட் ப்பாட்ைடப் ேபாக்க வழிகண்ட அவ க்குத் தம் ெசல க்குப் 
பணம் ேத வ  ெபாிய காாியமா? 
 
    ன்ேப அபராதம் ெச த்தின தி டர்கைள அந்தரங்கமாக அைழத்தார். 
"உங்க க்கு உபகாரமாக ஒ  காாியம் ெசய்யலாெமன்றி க்கிேறன். ெபா ைள 
இழந்தவர்கள் தாம் இழந்தைத அப்ப ேய ெசால்  வி கிறார்கள். அதில் பாதிைய 
நீங்கள் அரசாங்கத் க்குக் ெகா க்க ேவண்  வ கிற . நான் தலாளிகைள 
அைழத்  ஓர் ஒப்பந்தம் ெசய்  ைவக்கலாம் என்  நிைனக்கிேறன்" என்  தம் 
க த்ைத விளக்கினார். அவர்கள் ஒப் க்ெகாண்ட பிறகு, தி ட் க் ெகா ப்பவர்கைளத் 
தனிேய அைழத் ப் ேபசினார். "உங்கள் களில் தி ட் ப் ேபாகும் ெசாத்தின் 
மதிப்ைபக் குைறவாகச் ெசால் ங்கள். அதனால் தி ட்ைடத் ெதாழிலாக 
நடத் பவர்க க்கு லாபம் உண் . உங்க க்கும் அதில் பங்கு தரச் ெசால் கிேறன்" 
என்றார். அவர்கள் ஒப் க் ெகாண்டார்கள். ஒன் ம் இல்லாததற்குக் ெகாஞ்சமாவ  
கிைடக்குமல்லவா? 
 
    இந்த ரகசிய ஏற்பாட்டால் அரசாங்கத்தின் வ ம்ப  குைறந்த . ம ப ம் 
மந்திராேலாசைன நைட ெபற்ற . "தி ட் த் ெதாழிைல நடத் கிறவர்கள் அபராதம் 
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ெச த் கிறார்கள். அபராதம் என்  ெசால்வதனால் ச தாயத்தில் அவர்கைளச் சற்ேற 
தாழ்வாகக் க கிறார்கள். இனி அைதக் கட்டணம் என்  ெசால்வ  நல்ல . அதற்கு 
ஏற்றப  சட்டத்தின் வாசகத்ைதத் தி த் வ  எளி " என்  காமேத வாகிய 
ேசனாபதி தந்திரம் கூறினார். அப்ப ேய நைடெபற்ற . 
 
    ம ப ம் அந்தரங்க ஆேலாசைன நடந்த . ேசனாபதிதான் தந்திரம் ெசான்னார். 
மற்றவர்க க்கு என்ன ெதாி ம்? 
 
    "இப்ேபா  தி ட் த் ெதாழிலாளர்கள் கட்டணம் ெச த் வதால் நா  ேபர் காண 

தியில் உல கிறார்கள். ஆனா ம் அவர்க க்கு ஊக்கம் ேபாதா ." 
 
    "எப்ப  ஊக்கம் உண்டாக்குவ ?" 
 
    "அரசாங்கத்தில் விளம்பரப் பகுதி ஒன்ைற நி வ ேவண் ம். தி ட் த் ெதாழில் 
ெசய் ம் கனவான்க க்கு ஊக்க ட் ம் வைகயில் விளம்பரம் ெசய்ய ேவண் ம்." 
 
    "அற் தமான ேயாசைன! உம் ைளயின் ெப ைமைய எப்ப ப் பாராட் கிற ?" 
என்  கு கலத்தால் ள்ளினார் அரசர். 
 
    "இந்த நாய்க்கு ஒன் ம் ெதாியா . எல்லாம் மகா ராஜாவின் அன்  விேசஷம்" 
என்  தம் பணிைவக் காட் னார் ேசனாபதி. 
 
    அ த்த வாரேம நகாின் ைல க்குகளிெலல்லாம் சுவெராட் கள் பளபளத்தன. 
 
    "தி ட் த் ெதாழில் ாி ம் கனவான்கேள! உங்கள் ெதாழிைல ஊக்கத்ேதா  
ெசய் ங்கள். அரசாங்கத் க்கு நீங்கள் ெச த் ம் கட்டணங்களில் ஒ  ெதாைகக்கு 
ேமற் பட் ப் ேபானால் ச ைக உண் . ெதாழில் வன்ைம உைடயவர்க க்கு ஆதர  
த வதில் அரசாங்கம் என் ம் பின் வாங்கா ." 
 
    இந்த விளம்பரத்ைதக் கண்ட வியாபாாிக ம் தலாளிக ம் நகர மாந்தர்க ம் 
ஒ வைர ஒ வர் விழித் ப் பார்த் க் ெகாண்டார்கள். ஏேதா த்தார்கள். 
"ெகாள்ைளேயா ெகாள்ைள!" என்  அவர்கள் அந்தராத்மா அலறிய . 
 
    அ த்த வாரம் அரண்மைனக் கஜானாேவ திறந்  கிடந்த . ெபட் களில் ஒ  
ெசப் க் காசு இல்ைல. பட்டத்தரசியின் நைகப் ெபட்  கா யாக கிடந்த . அரசர் 
வந்  பார்த்தார். அரசி அவைரப் பார்த்தார். அவளால் சிாிப்ைப அடக்க யவில்ைல. 
ேகாபத்தால் வந்த சிாிப் த்தான். "உங்கள் அற் தமான ேசனாபதியின் திட்டத்தால் 
வந்த விைள  இ . அரண்மைன வ ம் குற்றவாளிகைள ம் பைழய 
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ைகதிகைள ம் ேவைலக்குக் ெகாண்  வந்  ைவத்தால் இ  மாத்திரமா நடக்கும்? 
இன் ம் என்ன என்ன நடக்கப் ேபாகிறேதா!" அதற்குேமல் அவளால் ேபச 

யவில்ைல. திடீெரன்  அழத் ெதாடங்கிவிட்டாள். 
 
    அ த்த நாேள ேசனாபதிையச் சிைறயில் அைடக்கும்ப  உத்தர  ேபாட்டார் அரசர். 
சட்டத்ைத மாற்றி, யாராவ  தி னால் ஏதாவ  ஓர் அங்கத்ைத ெவட்  வி வ  
என்ற திய சட்டத்ைதக் ெகாண்  வந்தார். ேதசாடனம் ேபாயி ந்த பைழய தல் 
மந்திாி அந்தச் சமயத் க்ெகன்  எப்ப ேயா வந்  ேசர்ந் விட்டார். 
-------------------------------     
 

8. உள்ளத்தில் ள் 
 
    1 
 
    நவராத்திாி அ கிக்ெகாண் ந்த . அவரவர்கள் ட் ல் திய திய 
ெபாம்ைமகைள வாங்கி வாங்கிச் ேசர்த்தார்கள் ெபண்மணிகள். குழந்ைதக க்குத்தான் 
எத்தைன கு கலம்! நா க்கு ஒ  ேகாலம் ைனந் ெகாண்   டாகப் குந்  
அைழத்  வ வதற்கு அவர்கள் தயாரானார்கள். 
 
    இந்த ஆண்  விசுவநாத ஆசாாியா க்கு வியாபாரம் அதிகம். அவர் ன்ேப பல 

ர்த்திகைளச் ெசய்  ைவத்தி க்கிறார். ெவ ம் மண் ெபாம்ைமயா அைவ? க ங் 
கா யி ம் சந்தன மரத்தி ம் ெசய்த ெதய்வங்கள்! அவாிடம் வாங்கின உ வங்களிற் 
பல, அஷ்ேடாத்தர ம் சகஸ்ர நாமங்க மாகப் ெபற் க் கர்ப் ர ஆரத்தி வாங்கிக் 
ெகாண்  ெதய்வமாக விளங்குகின்றன. எத்தைனேயா காட்சிகளில் அவ க்குப் பாிசும் 
பாராட் ம் கிைடத்தி க்கின்றன. 
 
    அவ்வள க்கும் காரணம்? நன்றியறிேவா  அந்தப் ெபாியவைர நிைனந்  
ெப ச்சு விட்டார் ஆசாாியார். அவர் ைக ேவைல ெசய்  ெகாண் ந்த . எதிேர 
மிக மிக வியத்தற்குாிய ராஜராேஜசுவாியின் பிம்பம். அைதப் பார்த் ப் பார்த்  ேவைல 
ெசய்  ெகாண் க்கிறார். சிற் ளி ெகாண்  ெச க்குகிறார்; இைழக்கிறார். 

ன்னாேல இ க்கிறைதப் ேபாலேவ ெசய்ய ேவண் ம் என்ப  அவ ைடய ஆைச. 
அப்ப யானால் ன் உள்ள  ேவ  யாேர ம் ெசய்தேதா? 
 
    இல்ைல, இல்ைல. அ ம் அவர் ெசய்த தான். அைத எதற்காக அ க்க  
பார்க்கிறார்? அேத அச்சாக அைமய ேவண் ம் என்ப  அவர் எண்ணம். 
கைலஞ க்குத் தான் பைடக்கும் ஒவ்ெவான்றி ம் ஒவ்ெவா  தனி யழகு ெபா ம்; 
ெதாழிலாளிேயா எல்லாவற்ைற ம் ஒன்  ேபாலச் ெசய்வான். தான் ெசய்தைதேய 
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பார்த்  ம ப ம் அேத அச்சாகச் ெசய் ம்ேபா  கைலஞ க்கு அ ப் த் 
தட் வி ம். ெவ ம் ைகேவைல மட் ந்தாேன? திய கற்பைனக்கு இடம் இல்லாமற் 
ேபாய்வி கிறதல்லவா? 
 
    விசுவநாத ஆசாாியார் நிைல ம் அப்ப த்தான் இ ந்த . தியதாக மற்ெறா  

ர்த்திையச் ெசய் என்றால் மிக ம் எளிதில் மகிழ்ச்சிேயா  ெசய்  வி வார். இப் 
ேபா ஒ  நிர்ப்பந்தத்தில் அகப்பட் க் ெகாண் க்கிறார். இம்மி பிசகாமல் அேத 
மாதிாி அைமய ேவண் ம். ஏன்? அவராகேவ வ வித் க்ெகாண்ட சங்கடம் அ . 
 
    * * * 
 
    விசுவநாத ஆசாாியா க்குத் தச்சு ேவைலதான் இளைமயில் அவர் தகப்பனார் 
ெசால் த் தந்தார். ஆனால் அவர் ைகயில் ெவ ம் தச்சுத் ெதாழிலாளியின் நரம்  
ஓடவில்ைல. சிற்பக் கைலஞ ைடய ஆற்றல் அதற்கு இ ந்த . நாய், யாைன, 
மனிதன் என்  உ வங்கைள இளம்பிராயத்தில் ெச க்கத் ெதாடங்கினார். பிறகு 
ேதாில் பதிக்க ேவண் ய உ வங்களில் ெப ம்ப யான ேவைலகைளச் ெசய்தார். 
அப்பால் ட்பமான ேவைலகைள ம் ெசய்யத் ெதாிந் ெகாண்டார். 
 
    அவ ைடய பால்யசிேநகிதர் பரமசிவ சாஸ்திாியார். ஒேர பள்ளிக்கூடத்தில் நா  
வகுப்  வைரயி ம் ஒன்றாகப் ப த்தார்கள்; அதற்குேமல் இ வ ம் அந்தப் ப ப் க்கு 

ற் ப் ள்ளி ைவத் விட்டார்கள். சாஸ்திாி யா ைடய தகப்பனார் ெபாிய ேஜாசியர்; 
வடெமாழியி ம் மந்திர சாஸ்திரங்களி ம் வல்லவர். அவர் தம் ைடய பிள்ைளக்கு, 
மிேலச்ச பாைஷ ேவண்டாெமன்  நி த்திக் ெகாண்  தம் ைடய வித்ைதகைளச் 
ெசால் க் ெகா த்தார். பரம்பைர வித்ைத எளிதிேல பரமசிவ சாஸ்திாியா க்கு 
வந் விட்ட . ைபயன் எப்ப யாகி ம் பிைழத் க் ெகாள்வான் என்ற  
நம்பிக்ைக டன் அவ ைடய தந்ைதயார் கண் னார். 
 
    இப்ேபா  பரமசிவ சாஸ்திாியார் மந்திர சாஸ்திரத்தில் வல்லவர் என்  ெபயர் 
எ த்தார். என்ன எ த்  என்ன பிரேயாசனம்? ேஜாசியத்ைத ம் மந்திரத்ைத ம் கட்  
அ கிறவர்கைளத்தான் சனிபகவான் அைடக்கலம் குந்  நிரந்தரமாக அவர்களிடம் 
இ ந் வி கிறாேன! சாஸ்திாியார் குழந்ைத குட் கேளா  வ ைமைய ம் வளர்த்  
வந்தார். 
 
    தம் ைடய நண்பர் விசுவநாத ஆசாாியார் இப்ேபா  ஓரள  ெசயலாக இ ப்ப  
ெதாிந்  அவ க்கு மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் . இரண்  நண்பர்க ம் அ க்க  கலந்  
ேபசுவார்கள். ஆசாாியார் ஏேதா தம்மாலான உபகாரத்ைதச் சாஸ்திாியா க்குச் 
ெசய்வ ண் . ேநேர ெகா த்தால் அவர் வாங்கிக் ெகாள்ளமாட்டார் என் , ஏேதா 
தகெடன் ம் தாயித்ெதன் ம் ேபர் ெசால்  வாங்கிக் ெகாண்  ெபா ள் ெகா ப்பார். 
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    ஒ நாள் சாஸ்திாியார் தம் நண்ப க்கு ஒ  ேயாசைன கூறினார். "நீ இந்த 
மாட்ைட ம் குதிைரைய ம் யாைனைய ம் ெசய்  விற்கிறாேய! உனக்ேகா திறைம 
இ க்கிற . உன் உளி நீ நிைனக்கிறைதெயல்லாம் உ வாக்கி வி கிற . நல்ல 
ெதய்வ பி்ம்பங்களாகச் ெசய்தாயானால் உனக்குப் ண்ணிய ம் லாப ம் அதிகம் 
ஏற்ப ம்" என்றார். 
 
    "என்ன ெசய்யேவண் ம்? அைதச் ெசால் ங்கள்: ெசய்  பார்க்கிேறன்." 
 
    "ராமன், கி ஷ்ணன், கன் என்  பல ர்த்திகைளச் ெசய்யலாம். எவ்வளேவா 
அ ைமயான ர்த்திகளின் தியான சுேலாகங்கள் இ க்கின்றன. அவற்றில் உள்ளப  
நீ ர்த்திகைளச் ெசய்தாயானால் பலர் வி ம்பி வாங்கிக் ெகாள்வார்கள்." 
 
    "எனக்கு அந்த ர்த்திகளின் லட்சணங்கள் ெதாிய வைக இல்ைலேய!" என்  
அங்கலாய்ப் டன் ெசான்னார் ஆசாாியார். 
 
    "அைதப்பற்றி நீ ஏன் கவைலப்ப கிறாய்? நான் அந்தத் தியான சுேலாகங்களின் 
ெபா ைள விளக்கமாகச் ெசால்கிேறன். நீ அதன்ப ேய விக்கிரகங்கைளச் ெசய்யலாம்" 
என்  சாஸ்திாியார் கூறினார். 
 
    அ  தல் விசுவநாத ஆசாாியார் க்க க்கத் ெதய்வத் தி வங்கைளேய 
சைமத்  வந்தார். பலர் அவ ைடய பிரதிைமகைள வாங்கத் ெதாடங்கினார்கள். 
சந்தனத்தாேல ெசய்த தி வங்கைள வாங்கிப் ைஜ ெசய்தார்கள். இதனால் 
ஆசாாியா ைடய வ வாய் மிகுதியாயிற் . தமக்கு இந்த வ வாய் வ வதற்குக் 
காரணம் சாஸ்திாியார் என்பைத அவர் மறக்கேவ இல்ைல. 
 
    சாஸ்திாியார் நவராத்திாியில் சிறப்பாகப் ைஜ ெசய்வார். அவ க்கு நல்ல சந்தன 
மரத்தில்  ராஜராேஜசுவாியின் உ வத்ைதச் ெசய்  ெகா த் ப் ைஜ ெசய்யச் 
ெசால்ல ேவண் ம் என்ப  விசுவநாத க்கு ஆைச. அவர்கள் ஊராகிய த்திகுளம் 
ெகால் மைல அ வாரத்ைதச் சார்ந்தி ந்த . ெகால்  மைலயில் காட் னிைடேய 
சந்தன மரங்கள் வளர்ந்தி க்கும். அரசாங்கத்தாாின் கட் க் காவ க்கு 
உட்பட் ந்தா ம் விறகு ெவட்  வ கிறவர்கள் சந்தனக் கட்ைடைய ம் யா க்கும் 
ெதாியாமல் ெவட் க்ெகாண்  வந்  விற் வி வார்கள். விசுவநாத ஆசாாியார் 
நியாயமான ைறயில் சந்தனக் கட்ைடகைளக் கைடகளில் வாங்கி ேவைல 
ெசய்தா ம், விறகு ெவட் களிடம் சில சமயம் மிக ம் அ ைமயான ைவரம் ஏறின 
கட்ைட கிைடக்கும். அதனால் அவர்களிட ம் வாங்குவார். தவ தான்; ஆனா ம் 
ேவ  வழி இல்லாமல் வாங்குவார். அதிகாாிகள் அவைரப் ெபா த்தமட் ல் ஒன் ம் 
ெசய்யாமல் இ ந்தார்கள். 
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    ஒ  சமயம் ஒ  விறகுெவட்  மிக ம் ெபாிதாக, ைவரம் பாய்ந்ததாக ஒ  
சந்தனக்கட்ைடையக் ெகாண்  வந்  ெகா த்தான். நல்ல ப ன்நிறம் என்  ெசால்ல 
ேவண் ம். அைதக் கண்ட டன் அவ க்கு ஆனந்தம் தாங்க யவில்ைல. அவனிடம் 
ஒன் ம் ேகட்காமேல ஐம்ப  பாையத் க்கிக்ெகாண்  வந்  ெகா த்  விட்டார். 
அவன் பிரமித் ப் ேபானான். 
 
    ெந நாட்களாகத் தாம் பட்ட கடைனத் தீர்த்  விடலாம் என்ற ஆர்வம் அவ க்கு. 
இந்த நவராத்திாி வ வதற்குள் மிக ம் அழகாக, ைஜக்கு உாியதாக  ராஜ 
ராேஜசுவாியின் தி வத்ைதச் ெசய் விட ேவண் ம் என்ற ஆைச. அவர் தம் அகக் 
கண்ணில் அம்பிைகையயின் தி க்ேகாலத்ைதப்பற்றித் ெதளிவாகக் ேகட்  
அறிந்தி க்கிறார் அல்லவா? 
 
    "உன் ைடய மற்ற ேவைலகைளெயல்லாம் ெக த் க் ெகாண்  இைத ஏன் 
ெசய்கிறாய்? ஒழிந்தேபா  ெசய்  தரலாேம!" என்  சாஸ்திாியார் ெசான்னேபா  
விசுவ நாதர் ேகட்கவில்ைல. 
 
    " ன்ேப ெசய்  தந்தி க்க ேவண் ய . இவ்வள  நாள் நல்ல கட்ைடயாகக் 
கிைடக்கவில்ைல. இப்ேபா தான் கிைடத்த . இந்தச் சமயத்ைத விடலாமா? 
எப்ப ம் இந்த நவராத்திாிக்கு அம்பாள் உங்கள் ைகயில் ைஜைய ஏற் க்ெகாள்ள 
எ ந்த வாள்" என்  ெசான்னார். 
 
    சாஸ்திாியார், "எல்லாம் அம்பிைகயின் கி ைப" என்  ேபசாமல் இ ந் விட்டார். 
 
    ரட்டாசி மாதம் பிறந் விட்ட . விசுவநாதர் ஒ வா  உ வத் க்கு எல்ைல ேகா  
ேவைல ெசய் வந்தார். 
 
    அவயவம் அவயவமாக ட்பமாக வ த்ெத த்தார். சாஸ்திாியார் ஒவ்ெவா  நா ம் 
தம் நண்பர் வந்  பார்த் ப் ேபாவார். அவ க்கும் அ  நன்றாக 
நிைறேவறேவண் ம் என்ற ஆைச. அம்பிைக உ வாகி வந்தாள். "உன் ைக 
விசுவகர்ம ைடய ைக, அப்பா. இந்த விக்கிரகத் க்கு ஒ  லட்சார்ச்சைன 
பண்ணிவிட்ேடனானால் இந்தச் சந்நிதானத்தில் ேபய்கள் கூத்தா ம். எத்தைன 
கச்சிதமாக இ க்கிற  உன் ேவைல!" என்  சாஸ்திாியார் பாராட் வார். 
 
    "எல்லாம் நீங்கள் காட் ம் வழிதான்" என்பார் நண்பர். 
 
    ஒ வா  தி வம் ர்த்தியாயிற் . சாஸ்திாியார் அைதப் பார்த் ப் பார்த் ப் 

ாித் ப் ேபானார். நவராத்திாிக்கு இன் ம் எட்ேட நாட்கள் இ ந்தன. இைடயில் 
சாஸ்திாியார் ெவளி ர் ெசல்லேவண்  ேநர்ந்த . "அந்த விக்கிரகத்ைத இப்ேபாேத 
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ெகா த் வி . நான் ட் ல் ைவத்தி க்கிேறன். நவராத்திாி ஆரம்பத்தில் ஆவாகனம் 
த யைவ ெசய்யலாம்" என்றார். 

 
    "இல்ைல, இல்ைல, சில்லைற நகாசு ேவைலகள் இ க்கின்றன. அவற்ைறச் 
ெசய் விட்  நீங்கள் ஊாி ந்  வந்த டன் தந் வி கிேறன்" என்றார் விசுவநாதர். 
 
    "என்னேவா அம்பாள் தான், உனக்கு ேமன்ேம ம் நன்ைமைய உண் பண்ண 
ேவ ம். எவ்வளேவா ேவைலகைளக் ெக த் க்ெகாண் , வ ம்ப ைய விட் விட்  
எனக்காக இைதச் ெசய்ய ஆரம்பித்தாய். இவ்வள  நா ம் ெமனக்ெகட்ட  
ேபாதாெதன்  இன்ன ம் ேவைல இ க்கிறெதன்கிறாய். உனக்கு நான் என்ன 
ெசய்யப் ேபாகிேறன்!" 
 
    "அந்தக் ேகள்விைய நான் ேகட்க ேவண் ம். நீங்கள் அல்லவா இந்தப் திய வழிைய 
எனக்குக் காட்  என்ைன ன் க்கு வரச் ெசய்தீர்கள்? அதற்கு என் உடம்ைபச் 
ெச ப்பாகத் ைதத் ப் ேபாட்டா ம் ேபாதாேத!" 
 
    "சாி, சாி; ேபா ம், ேபா ம் உன் ேபச்சு. நான் ஊ க்குப் ேபாய்விட்  வ கிேறன்." 
 
    அவர் ஊ க்குப் ேபாயி ந்தேபா தான் விசுவநாத க்கு அந்த ேசாதைன ேநர்ந்த . 
யாேரா ஒ  நண்பர் அவர் ட் க்கு வந்தி ந்தார். அவர் தம் டன் ஒ  ெசல் வைர ம் 
அைழத்  வந்தார். அவர் ட் ல் அம்பிைக ைஜ ெசய்கிறவராம். அப்ேபா  
ராஜராேஜசுவாி ப் ெபா ேவா  உ வாகி விட்டாள். அந்தத் ெதய்வ உ ைவத் 
தம் நண்ப க்கும் அவ டன் வந்த ெசல்வ க்கும் காட் னார் மரச் சிற்பி. அைதக் 
கண்ட டன் ெசல்வர் வியப்ேப வ வமானார். அைதப் பார்க்கப் பார்க்கத் தம் 
கண்ைண வாங்க யவில்ைல. "இ  என்ன விைலயாகும்?" என்  ேகட்டார். 
 
    "விற்பதற்குச் ெசய்த  அல்ல இ " என்றார் ஆசாாியார். 
 
    "ஏன் விற்கக்கூடா ?" என்  ெசல்வர் ேகட்டார். 
 
    ஆசாாிய க்கு என்னேவா ேதான்றிற் ; "இதற்குப் பணம் ெகா க்கிறவர் யா ம் 
இல்ைல" என்  கூறினார். 
 
    "என்ன அப்ப ச் ெசால்கிறீர்கள்? அப்ப  என்ன விைல ஆகப்ேபாகிற ? எவ்வள  
விைல ஆனா ம் நான் ெகா த்  வி கிேறன்." 
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    ஆசாாியார் உடேன,"ஆயிர பாய்" என்றார். அந்தத் ெதாைகைய அவர் 
ெகா ப்பதாவ  என்  எண்ணினார். ஆனால் ெசல்வேரா சைளக்கவில்ைல. 
"இவ்வள  தானா? இந்தா ங்கள், இ  பாய் ன்பணம். பாக்கிைய ஊ க்குப் 
ேபாய் அ ப்பி இந்த ர்த்திைய வாங்கிக் ெகாள்கிேறன்" என்  ெசால்  இரண்  
ேநாட்ைட நீட் னார். 
 
    விசுவநாத க்கு இப்ேபா  திைகப்  உண்டாகி விட்ட . ஆயிர பாய்! விட மனசு 
வரவில்ைல. இைதக் ெகா த் விட் , இேத மாதிாி ேவ  ஒன்  ெசய்  விட்டால் 
ேபாகிற . 
 
    'நவராத்திாிக்கு இன் ம் ன்ேற நாட்கள் இ க்கின்றன. அதற்குள் எப்ப ச் 
ெசய்வ ? ஏேதா ைபத்தியக்காரத்தனமாகப் ேபசி அகப்பட் க் ெகாண்ேடாேம!" என்  
ஓர் எண்ணம் அவ க்குத் ேதான்றிய . ஆயிர பாய் என்ற நிைன  அவைரச் சற்ேற 
சபலத் க்கு உள்ளாக்கிய . 
 
    "என்ன ேயாசிக்கிறீர்கள்?" என்  ெசல்வர் ேகட்டார். அதற்குள் கைலஞர் 
ஒ விதமாக க்கு வந் விட்டார். "இந்த பாைய நீங்கேள ைவத் க் 
ெகாள் ங்கள். நவராத்திாிக்கு இன் ம் ன்  நாட்கள் இ க்கின்றன. 
நவராத்திாியன்  காைலயில் பணத் டன் ஆைள அ ப் ங்கள். விக்கிரகத்ைதக் 
ெகா த்த ப் கிேறன். அதற்குள் உங்கள் மனசு மாறினால் நீங்கள் இைத 
வாங்கிக்ெகாள்ள ேவண்டாம்" என்  சிற்பி ெசான்னேபா , "இல்ைல, இல்ைல, 
இப்ேபாேத எ த் க் ெகாண்  ேபாகிேறன். இந்த நண்பர் எனக்குப் பிைணயாக 
இ ப்பார். ஊர் ேபான டன் பணத்ைத அ ப்பிவி கிேறன்" என்  பரபரப்பாகப் 
ேபசினார் ெசல்வர். 
 
    "இன் ம் சில சில்லைற ேவைலகள் இ க்கின்றன; அவற்ைறச் ெசய்  
அ ப் கிேறன். நீங்கள் கவைல இல்லாமல் ஊ க்குப் ேபாங்கள்" என்  ெசால்  
அவைர அ ப்பினார் கைலஞர். 
 
    அவ க்கு இந்த ன்  நாட்களில் அேதமாதிாி ேவ  ஒன்ைறச் ெசய் விடலாம் 
என்ற ைதாியம். சாஸ்திாி யார் நவராத்திாி ஆரம்ப நாள் காைலயில்தான் வரப் 
ேபாகிறார் என்  ெதாிந்தைமயால் அதற்குள் ெசய்  விடலாம் என்ற ணி  
ஏற்பட்ட . ெசய்யத் ெதாடங்கி விட்டார். இர ம் பக ம் ெசய்தார். ஒன்  ேபாலேவ 
ஒன்  ெசய்வ  எளிெதன்  நிைனத்தார்; ஆனால் அ  எவ்வள  க னமான  என்  
அந்தக் கைலஞ க்கு இப் ேபா  ெதாிந்த . அ  உயிர் இல்லாத யந்திரத்தின் 
ேவைலயல்லவா? 
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    ந ந ேவ தர யா  என்  ெசல்வ க்குச் ெசால்  அ ப்பிவிடலாமா என்  
ேதான்றிய . ஆயிர பாய் நிைன  அைத மாற்றிய . "நான் அைத விற்  விட்ேடன். 
அ த்த நவராத்திாிக்கு ேவ  ெசய்  த கிேறன்" என்  தம் நண்பாிடம் ெசால்லலாேம 
என்  நிைனத்தார். அப்ப ச் ெசய்வதனால் சாஸ்திாியார் சிறி ம் வ த்தப்பட 
மாட்டார். நல்ல விைலக்கு விற்ற  பற்றி மகிழ்ச்சிேய அைடவார். ஆனால் - அந்த 
மேகாபகாாிைய ஏமாற்றலாமா? அ  த மமாகுமா? அவைரவிட ஆயிர பாய் 
ெபாிதா? அவ ைடய சகாயம் இல்லாவிட்டால் இந்தப் ெபா ள் ஏ ? கழ் ஏ ? - 
அைலேமா ம் உள்ளத்ேதா  அவர் ேவைல ெசய்  வந்தார். க ைமயான ேவைல. 
அைதவிட அவர் உள்ளத்தில் உண்டான ேபாராட்டம் பின் ம் க ைமயாக இ ந்த . 
எப்ப யாவ  மற்ெறா  தி வத்ைதச் ெசய்  இந்தத் தர்மசங்கடத்தினின் ம் 
வி தைல ெபற ேவண் ம் என்  தீவிரமாக உைழத்  வந்தார். 
 
    2 
 
    அவர் ைக வ த்த . கண் வ த்த . எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக ெநஞ்சு வ த்த . 
மார்  அன் ; அவர் உள்ளந்தான் வ த்த . பணப்ேபயின் 'வைலப்பட்ட பாவி' என்  
தம்ைமேய திட் க்ெகாண்டார். இரண்  நாட்கள் ஆயின. இன் ம் இ பத் நான்கு 
மணி ேநரத்தில் இரண்டாவ  ராஜராேஜசுவாி உ வாக ேவண் ம். ெவறி 
பி த்தவைரப் ேபால ேவைல ெசய்தார். 
 
    ட் ல் உள்ளவர்கள் எல்லா ம் அவர் நிைலையக் கண்  அஞ்சினார்கள். "என்ன 
இ ? சாியாகச் ேசா  தின்னாமல், கண்ைண டாமல் ேவைல ெசய்தால் உடம்  
எதற்காகும்?" என்றார்கள். அவர் ஒன்ைற ம் காதில் வாங்கிக் ெகாள்ளவில்ைல. 

ர்த்தன்யமாக அவர் ராஜராேஜசுவாிைய உ வாக்கிக் ெகாண் ந்தார். ஒவ்ெவா  
மணியாகக் காலம் கழிந்  ெகாண் ந்த . அவர் ேவைலயின் ேவகம் அதிகமாயிற் . 
 
    அன்ைறக்கு ம நாள் நவராத்திாி. மாைல ஆ  மணி ஆயிற் . ஒ விதமாக உ வம் 
வந்  விட்ட . ெகாஞ்சம் ட்ப ேவைலகள் பாக்கி. அவற்ைறச் ெசய்ய ன்  மணி 
ேநரம் பி த்த . எல்லாம் ஆன பிறகு இரண்  தி வங்கைள ம் அ க ேக 
ைவத் ப் பார்த்தார் கைலஞர். இரண் ம் ஒன்றாக இல்ைல. மற்றவர்களின் கண் க்கு 
ேவ பா  ேதான்றா . ஆனால் அவர் கண் க்கு - ட்பமான கைலக்கண் க்கு - 
ேவ பா  ேதான்றிய . ஒன்  அசல்; மற்ெறான்  நகல். ஒன்  உயிாின் பைடப் ; 
மற்ெறான்  ைகயின் பைடப் . ஒன் க்கு அன்  விைல. மற்ெறான் க்கு அழி ம் 
பணம் விைல. 
 
    இ வைரயில் அவர் எைத யா க்கு அளிப்ப  என்பைதச் சிந்திக்கேவ இல்ைல. 
பணம் ெகா க்க ன் வந்தவர் பார்த்த  தல் தி வத்ைத. அேதேய ெகா த்  
வி வதாகத்தான் அப்ேபா  எண்ணியி ந்தார். ஆனால் இப்ேபா  - இைதத் தர 
ஒப் க்ெகாண்ட பாவத்ைத விட மகா பாவம் லத்ைதக் ெகா ப்ப ! 
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    ம நாள் நவராத்திாி ஆரம்பம். கைலஞர் இரண்ைட ம் தனித் தனிேய மைறத்  
ைவத்தார். ெசல்வ ைடய ஆள் ஆயிர பா டன் வந்தார். இரண்டாவ  ெசய்த 
உ ைவ அவனிடம் அ ப்பினார். அ வைரயில் அவ க்கு ஒன் ம் ஓடவில்ைல. 
அவன் ைகயில் அைதக் ெகா த்த பிறகு ெப ச்சு விட்டார். 
 
    அவன் ெகா த் ச் ெசன்ற ஆயிர பாய் அவர் ன் கிடந்த . அவ க்கு இப்ேபா  
அைதத் ெதாட ம் அ  வ ப்பாக இ ந்த . எப்ப ேயா அைத எ த்  ைவத்தார் 
ெபட் யில். சாஸ்திாியார் ட் க்கு ஆள் அ ப்பி வந் விட்டாரா என்  விசாாித்தார். 
வந்த  ெதாிந்  தம் ைடய அன் க் காணிக்ைகைய எ த் க்ெகாண்  அவர் ட்ைட 
ேநாக்கிப் றப்பட்டார். 
 
    சாஸ்திாியார் ட் க்குப் ேபாய் அட்ைடப் ெபட் யி ந்  அம்பிைகைய ஒ  
பீடத்தில் எ த் ைவத்தார் கைலஞர். அைதக் கண்ட டன் சாஸ்திாியா க்கு உடம்  

ல்லாித்த . சாஷ்டாங்கமாக வி ந்  அைத நமஸ்காித்தார். எ ந்தவர், என்ன 
ேதான்றிற்ேறா, கைலஞர் கா ல் விழப் ேபானார். "என்ன சாமி இ ! நான் பாவி! 
எனக்கா நமஸ்காரம்?" என்  ெசால் க்ெகாண்ேட அவர் கா ல் வி ந்தார் கைலஞர். 
 
    "நீ ெதய்வாம்சம் ெபற்றவன், அப்பா. அம்பிைகைய உன் அகக்கண் தாிசித்தி க்க 
ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் இப்ப  அைமயா " என்  ெசால் ம்ேபாேத 
சாஸ்திாியார் கண் நீைரக் கக்கிய . 
 
    எ ந்த கைலஞ க்கு ஏேதா படபடெவன்  வந்த . விைட ெபற் க்ெகாண்   
ெசன்றார். ெசன்  ப த்  விட்டார். ஜுரம் வந் விட்ட . ன்  நாள் அகாத ஜுரம். 
அப்ேபா ,' பாய், பாவி; பணப்ேபய்!" என்  என்ன என்னேவா பிதற்றினார். 
சாஸ்திாியார் அவைர வந்  பார்த் ப் ேபானார். ட் ல் உள்ளவர்கள்,"அப்ேபாேத 
ெசான்ேனாேம! ேகட்டீர்களா?" என்  அங்கலாய்த்தார்கள். 
 
    நான்காவ  நாள் அவ க்குச் சிறிேத குணமாயிற் . எ ந்தார்; சாஸ்திாியார்  
ெசன்  பார்த்தார். அங்ேக அம்பிைக உலக மாதா, சாஸ்திாியா ைடய ைஜயில் 
ெகாஞ்சி விைளயா க்ெகாண் ந்தாள். "உன் பைடப்ைபப் பார்த்தாயா?" என்  
ேகட்டார் அந்தப் ெபாியவர் "அப்ப ச் ெசால்லாதீர்கள். நீங்கள் இதற்குத் ெதய்வக் 
கைளைய ஊட் ய மகா னிவர்; நான் ஆசாபாசத்தில் அகப்பட்  உழ பவன்." 
 
    "அப்ப ச் ெசால்லாேத, அப்பா. நீ அவதார ஷன்." 
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    ேமேல அவர் க ைரையக் ேகளாமல் றப்பட்  விட்டார் கைலஞர். அன்  அவர் 
யார் ெசால் ம் ேகளாமல் அவசர காாியமாக ெவளி ர் றப்பட் ப் ேபானார். 
 
    3 
 
    அன்  ெவள்ளிக்கிழைம, நவமி, சரஸ்வதி ைஜ. வழக்கம்ேபால் ைஜக்கு ஏற்பா  
ெசய் ெகாண் ந்தார் சாஸ்திாியார்; அவ ைடய மைனவி அ கில் இ ந்  

த்தகங்கைள அ க்கினாள். 
 
    "அம்பிைக எவ்வள  ர்த்திகரத் டன் இ க்கிறாள்! லட்ச பாய் ெகா த்தா ம் 
இப்ப க் கிைடக்குமா? அரண்மைனயில் ராஜ ராஜாக்களிடம் இ க்க ேவண் யவள் 
இந்த ராஜராேஜசுவாி. இந்த ஏைழயிடம் அகப்பட் க் ெகாண் க்கிறாள். அங்ேக 
இ ந்தால் அழகான மண்டபம் ஒன்  ெசய்  அதில் எ ந்த ளச் ெசய்  ஜிப்பார்கள். 
பரம தாித்திரனாகிய நான் எங்ேக ேபாேவன்! என்  ெசால்  வாய் ட வில்ைல; 
"சாமி!" என்ற குரல் ேகட்ட . குரேலா  விசுவநாத ஆசாாியார் ஓர் ஆளின் தைலயில் 
ஒ  ெபாிய அட்ைடப் ெபட் ைய ைவத் க்ெகாண்  வந்தார். 
 
    "என்ன அப்பா, திய சீர்?" என்  ேகட்டார் சாஸ்திாியார். 
 
    "அம்பாள் உத்தர  பண்ணினாள்" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட அட்ைடப் 
ெபட் ையக் கீேழ ைவக்கச்ெசய்  பிாித்  உள் இ ப்பைத எ த்  ைவத்தார். 
 
    என்ன ஆச்சாியம் இ ! ெவள்ளி ம் தங்க ம் இைழத் ச் ெசய்த அற் த 
மணிமண்டபம்; அம்பிைக எ ந்த ள்வதற்கு இல்ைலேய என்  ஏங்கினாேர, அந்த 
மண்டபம். 
 
    "அம்பிைக இந்த மண்டபத்தில் எ ந்த ளியி க்கட் ம்" என்  ெசால் ம்ேபா  
கைலஞர் ெதாண்ைட கரகரத்த . 
 
    "இ  கனவா?" என்றார் சாஸ்திாியார். 
 
    "இல்ைல, நன தான். இைத ஏற் க்ெகாண்  என்ைன மன்னித் வி ங்கள்." 
 
    "மன்னிப்பா!" 
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    சாஸ்திாியார் விழித்தார். 
 
    தம் உள்ளத்தில் ள்ளாகக் குத்திய ஆயிர பாையக் ெகாண்  இந்த 
மணிமண்டபத்ைத வாங்கி வந்  ெகா த்த பிறேக இைல ேபாட் ச் ேசா  சாப்பி வ  
என்ற விரதத்ைத அந்தக் கைலஞர் ேமற்ெகாண் ந்தார் என்பைத அவர் உணர்ந்தால் 
இன் ம் எப்ப  விழிப்பாேரா! 
---------------------------    
 

9. குளிர்ச்சி 
 
    1 
 
    "ஏ அழகு, இத்தைன ேநரம் என்ன ெசய்தாய்? இராத்திாிச் ேசா  சைமக்க ேநரம் 
ஆகவில்ைலயா?" என்றான் மாணிக்கம். 
 
    அழகு சிாித்தப ேய உள்ேள விைரந்தாள். 
 
    "என்ன சிாிக்கிறாய்? ஏழாய் விட்ட . இ வைரயி மா ேவைல இ ந்த ." 
 
    "இல்ைல, அப்பா, எனக்குக் கூ  ெகா க்கும் ேமஸ்திாி, தனிேய ேபசேவண் ம் 
என்றார். நான் ெசய்த ேவைலக்காக இஞ்சினீர் ஐயர் இன் ம் ஒ  பாய் ேசர்த் த் 
தரச்ெசான்னாராம்." 
 
    "உனக்கு மட் மா? ேவ  ெபண்க க்கும் உண்டா?" 
 
    "மற்றவர்க க்கு இல்ைலயாம். நான்தான் ஓர் ஆண் பிள்ைள அள  ேவைல 
ெசய்கிேறனாம்." 
 
    "ஆமாம், ஆண் பிள்ைளயாகத்தான் பிறந்தி க்க ேவண் ம். தப்பிப் ெபண் 
பிள்ைளயாகப் பிறந் விட்டாய். ெபண்ணாகப் பிறந்ததனால்தான் உன் ைடய 
அம்மா ேபானா ம் எனக்குச் ேசாற் க் கவைல இல்லாமல் ெசய்கிறாய். பக ம் 
உைழக்கிறாய். இரவி ம் இங்ேக ேவைல ெசய்கிறாய்!" 
 
    "ஆண்டவன் எப்ப  நிைனக்கிறாேனா, அப்ப த்தாேன அப்பா எல்லாம் நடக்கும்?" 
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    மாணிக்கம் எங்ேகேயா பராக்குப் பார்க்க ஆரம்பித்தான். அவன் வா ம் சின்னஞ்சி  
கு ைசையச் சுற்றித் ெதன்னமரங்கள். அவற்றின்ேமல் பார்ைவையச் ெச த்திக் 
ெகாண்  நின்றான். இ ட் ல் என்ன ெதாி ம்? 
 
    அவன் பார்த்த  என்னேவா ெவளியில்தான். உண்ைமயில் அவன் பார்ைவ 
காலத்ைதக் கடந்  பார்த்த . வ ங்காலத்ைதப் பார்த்த . தன் எதிர் காலத்ைத ம், 
அழகுவின் எதிர்காலத்ைத ம் ஒ ங்ேக பார்த்த . 
 
    அவ ைடய மைனவி இந்தப் ெபண்ைண ம் இரண்  இைளய ஆண் 
குழந்ைதகைள ம் விட் விட்  வந்த வழிக்குப் ேபாய்விட்டாள். குழந்ைதகைளக் 
காப்பாற் ம் ெபா ப்  மாணிக்கத் க்கு வந்த . அவன் தந்ைதக்குத் தந்ைதயாய், 
தாய்க்குத் தாயாகக் காப்பாற்றினான். அப்ேபா  அழகு க்குப் பத் ப் பிராயம்; அவள் 
தம்பிக க்கு ஐந் ம் ன் ம். 
 
    அந்த வயசிேலேய அவள் சு சு ப்பாக இ ந்தாள். தம்பிக க்கு நீராட் ச்ேசா  
ேபாட் ப் ப க்கைவப்பாள். தன் தகப்பன் சைமயல் ெசய் ம்ெபா  கூட இ ந்  
உதவி ாிவாள். பகல் ேவைளயில் சிற்றாளாகக் கட் டம் கட் ம் இடங்களில் ேவைல 
ெசய்  நா  காசு சம்பாதிப்பாள். 
 
    ேபர் அழகு; ஆனால் அதற்கும் அவள் ேதாற்றத் க்கும் ெதாடர்ேபயில்ைல. காக்ைக 
ேபான்ற க ப் . உடம்  ஆணின் க்ேகறிய . கத்தில் ஒ  ரட் த் ேதாற்றம். 
ேவைலயி ம் அப்ப த்தான். குர ம் குைழ  இரா . 
 
    ேவைல ெசய் ம் இடங்களில் அவ க்கு என்ன ெபயர் ெதாி ேமா? காக்காய்! 
அவ ைடய தம்பிக க்கு அவள் அக்கா. மாணிக்கத் க்கு அவள் அழகு. மற்ற 
எல்ேலா க்குேம அவள் காக்காய்தான். பத் வயசுப் ெபண்ணாக இ ந்தேபா  அந்தப் 
ேபைரக் ேகட் ப் ெபா த் க் ெகாண் ந்தாள் என்  ெசால்லலாமா? பின் ம் அவள் 
அந்தப் ெபயைரக் ேகட் , "ஏன்" என்  குரல் ெகா த்தாள். அவர்கள் அைழப்பதற்கு 
ஏேத ம் ெபா ள் இ ப்பதாகேவ எண்ணவில்ைல. 
 
    ெகாத்தனார் யாவ ம் அவைளப் பாிகாசம் ெசய்வார்கள். "நீ ஆண் பிள்ைளயாகப் 
பிறந்தி க்க ேவண் ம்; ஒ  நிமிஷம் ந்திேய பிறந்  விட்டாய்" என்  ெசால்வார்கள். 
"அப்ப ப் பிறந்தி ந்தால் நா ம் இரண்  பாய் கூ  வாங்குேவன்" என்  உடேன 
அவள் விைட கூ வாள். 
 
    "உன் குரலால் காக்காய் என்  ெபயர் வந்ததா? உன் அழகால் வந்ததா? என்  
ேகட்பார்கள். 
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    "இரண்டா ந்தான்" என்  ெசால்  அவர்கள் ேமேல ேபச வைகயில்லாமல் 
ெசய் வி வாள். 
 
    அவ க்கு வயசு ஆகி வந்த . மங்ைகப் ப வம் அைடந்தாள். ஆனால் என்ன? 
பைழய காக்காய்தான். பைழய சிற்றாள் தான். 
 
    அவள் ேவைலயில் மட் ம் எந்திரந்தான். ன்றாள் ேவைலைய அவள் ெசய்  
வி வாள். நாணேமா, ேகாைழத்தனேமா அவளிடம் இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. யார் 
என்ன ெசான்னா ம் பளிச்சுப் பளிச்ெசன்  விைட கூறி வி வாள். அதனால் வாய்த் 

க்குக்காாி என்  அவளிடம் அதிகமாகப் ேபச்சுக் ெகா ப்பைத நி த்தலானார்கள். 
 
    அவ ைடய அப்ப க்கு அவள் வாய்த் க்குப் ெபா ப்பதில்ைல. "இந்த வாையக் 
ெகாண்  நீ எப்ப ப் பிைழக்கப் ேபாகிறாய்?" என்  அவன் கூறி வ த்தப்ப வான். 
"நான் பிைழக்காமல் ெசத் ப் ேபாய்விட மாட்ேடன், அப்பா. வாய் இல்லாவிட்டால் 
உலகம் நம்ைம மண் ண்ணிப் ச்சியாக எண்ணி ஏறி மிதித் வி ம்" என்பாள். "நீ 
காளி அவதாரம்; உன்ேனா  ேபச்சுக் ெகா க்கக்கூடா " என்  ெசால்  மாணிக்கம் 
ேபச்ைச நி த்திவி வான். 
 
    'இவள் கு ம் கு த்தன மாக இ ந்  அடங்கி ஒ ங்கி வாழ ேவண் ேம! 
வாய்த் க்கும் ரட் த்தன ம் இ ந்தால் நா  நாைளக்குப் ெபயர் ெசால்ல 

யாேத!' 
 
    இ தான் மாணிக்கத்தின் கவைல. இ ளிைடேய ெதன்ன மரத்தின்ேமல் வி ந்த 
பார்ைவ இ ட்ைடத்தான் பார்த்த . பக ம் அவன் சிந்தைனயில் ஆழ்ந்  
பார்க்கும்ேபா  இ ட்ைடத்தான் பார்த்தான். ஒளியின் ஒ  சி  கீறல்கூட அவ க்கு 

லனாகவில்ைல. 
 
    அவள் ெபண்ணாகப் பிறக்காமல் இ ந்தால் - அ  இனி நடக்கிற ெசயல் அன் ; 
நடந்  ேபானைத மாற்ற நாம் யார்? 
 
    2 
 
    அன்  கூ ேவைல ெசய் ம் ெபண்க ம், ஆண்க ம் ெகாத்  ேவைலக்காரர்க ம் 
அைதப்பற்றிேய ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கள். "அந்தப்ெபண், எவ்வள  அடக்க 
ஒ க்கமாக இ ந்தாள்! மான்குட்  ேபால அல்லவா நடந்தாள்?" என்றான் ஒ வன். 
"அந்த மாைன ேவடன் வைல ேபாட் ப் பி த் க்ெகாண்  ேபாய்விட்டான்" என்  
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ெசால் ச் சிாித்தான் மற்ெறா வன். "  அழகாக இ ந்தால் பறிக்கக் ைக நீ வ  
இயற்ைகதான்" என்றார் ஒ  ெகாத்தனார். அப்ேபா  அவர் தம்மிடம் ெசங்கல்ைல 
நீட் க்ெகாண் ந்த ெபண்ைணக் கைடக்கண்ணால் பார்த் ச் சிாித்தார். 
 
    " !" என்  காாி உமிழ்ந்தான் ெபாியசாமி. அவ ம் அங்ேக ெகாத் ேவைல 
ெசய் ெகாண் ந்தான். 
 
    "இ ந்தா ம் அந்தப் பயல் ெபால்லாதவன். ன்றாம் ேப க்குத் ெதாியாமல் 
கூட் க்ெகாண்  ேபாய்விட்டாேன!" என்றான் மற்ெறா  ெகாத்தன். 
 
    "பின்ேன நீ ம் வா என்  உன்ைன ம் கூட் க் ெகாண் ப் ேபாகச் 
ெசால்கிறாேயா?" என்றான் ேவ  ஒ வன். 
 
    "என்ன ேமாசமான ேபச்சு?" என்  ம ப ம் காறித் ப்பினான் ெபாியசாமி. 
 
    அங்ேக ெகாத் ேவைல ெசய் ெகாண் ந்த ெப மாள் என்பவன், சிற்றாள் 
ேவைல ெசய்  ெகாண் ந்த ஒ  ெபண்ைண அைழத் க்ெகாண்  ெசன் விட்டான். 
இந்தச் ெசய்திேய அவர்கள் ேபச்சில் அ பட்ட . 
 
    ேவைல நடந் ெகாண் ந்த . ந ந ேவ அந்தச் சுைவயான ெசய்தி ம் சிாிப்ைப 
உண்டாக்கிய . "இந்த அபாயம் காக்காய்க்கு வரேவ வரா " என்  குப்பன் 
கூறிய டேன எல்ேலா ம் ெகால் என்  சிாித்தார்கள். 
 
    "இ ட் ம் தி ட் ம் ேகாைழகள் ெசாத் . எனக்கு அந்த அவமானம் ஏன் வ கிற ? 
எந்தப் பயல் என்ைன ஏெற த் ப் பார்ப்பான்?" என்  பட்டாசு ெவ ேபால வந்த  
அழகுவின் ேபச்சு. 
 
    "ஆ! உன் அழைக உலகேம பார்த் க் கண் த் ப் ேபாகாதா?" என்றான் ஒ வன். 
 
    "ஏன், நான் சினிமாக்காாியா?" 
 
    ெபாியசாமி இப்ேபா  ேபசினான். "அழகு! அந்தச் ேசாம்ேபறிக டன் என்ன 
ேபச்சு? ெகாண்டா சாந்ைத இங்ேக." அவன் ஒ வன் தான் அவைள அழகு என்  
கூப்பி கிறவன். 
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    கட் டம் ெபாிய . ஆதலால் மாதக் கணக்கில் ேவைல நடந்த . எத்தைனேயா திய 
ேவைலக்காரர்கள் வந்தார்கள். அவர்களிைடேய ெதாிந் ம் ெதாியாம ம், ைறயா ம் 

ைறயில்லாம ம் உற கள் ெநளிந்தன. அழகுமட் ம் எப்ேபா ம்ேபால் ேவைல 
ெசய்தாள். அவள் ேவைலைய எஞ்சினீயர் பாராட் னார். 
 
    கட் டம் கிற சமயம். அப்ேபா  அதற்கு உைடயவர் ேவைல 
ெசய்கிறவர்க க்குப் பாிசு தர எண்ணினார். ெபாியசாமி அவைரத் தனிேய பார்த் த் 
தனக்கு இன்ன பாிசு ேவண் ம் என்  ெதாிவித்தான். உடேன அவர் மாணிக்கத்ைதக் 
கண் , அந்தப் பாிசு அவ க்குக் கிைடக்க ஏற்பா  ெசய்தார். 
 
    என்ன பாிசு? அழகுதான். மாணிக்கம் அந்தக் கட் டக்கார ைடய காாியாலயத்தில் 
ேவைலக்காரன். 
 
    ெசய்திையக் ேகட்  மாணிக்கம் அயர்ந்  ேபானான். உண்ைம ெயன்  நம்ப 

யவில்ைல. அழகு க்கும் ஒ  கணவனா? 
 
    ெபாியசாமி அழகுைவ மணம் ெசய்ய வி ம் வ  கட் டக்கார க்கு வியப்பாக 
இ ந்த . "இவைள ஏன் அப்பா ேகட்கிறாய்?" என்  ேகட்டார். "எனக்கு நல்ல 
மைனவி ேவண் ம்" என்  அவன் சு க்கமாக விைட கூறினான். 
 
    தி மணம் ஆயிற் ; மாணிக்கம் ஆனந்தக் கண்ணீர் சிந்தினான்; அதில் யர ம் 
கலந்தி க்கலாம். 
 
    அழகு ஒ  வாரமாகக் கு த்தனம் ெசய்தாள். மாணிக்கம் ேபாய்ப் பார்த்  வந்தான். 
அந்த ஒ  வார ம் ெபாியசாமி ேவைலக்குப் ேபாகவில்ைல; அழகு ம் ேபாக வில்ைல. 
 
    ஒ  வாரம் ஆயிற் . அழகு ம் அவள் கணவ ம் மாணிக்கத்ைத வந்  
பார்த்தார்கள். "மாமா, என் ைடய ஆைசைய நீங்கள் நிைறேவற்ற ேவண் ம்" 
என்றான் ெபாியசாமி. 
 
    "என்ன அப்பா ேவண் ம்?" 
 
    "நீங்க ம் குழந்ைதக ம் என் டேன வந்  இ க்க ேவண் ம்." 
 
    மாணிக்கம் ேயாசித்தான். 
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    "நீங்கள் ஒன் ம் ேயாசிக்க ேவண்டாம். நான் உங்க க்கு த்த பிள்ைள." 
 
    மாணிக்கம் ெதன்ன மரத்ைதப் பார்த்தான். கு ைசக்குள் இ ந்தாள் அழகு. "நீ ம் 
ெசால்ேலன்" என்  குரல் ெகா த்தான் ெபாியசாமி. 
 
    "அப்பா, இங்ேக வா" என்றாள் அழகு. 
 
    அவன் உள்ேள ேபானான். "ஆமாம்; அவர் ெசால்கிறப  எங்க டன் வந் வி . 
இனிேமல் சைமத் ச் சாப்பிட ேவண்டாம்" என்றாள் அவள். ேபச்சில் திய குைழ  
ஒன்  கலந்தி ந்த . 
 
    "நீ அவ க்குப் பிாியமாக இ ந்  வாழ்வ  தல் காாியம். அடக்க ஒ க்கமாக நீ 
வாழ்ந்தால் அ ேவ ேபா ம்." 
 
    அவள் தைலையக்கவிழ்த் க்ெகாண்டாள். சட்ெடன்  ேபச்சு வரவில்ைல. 
கண்ைணத் ைடத் க்ெகாண்டாள். 
 
    "ஏன் அம்மா அ கிறாய்? என்  த த த்த குரேலா  ேகட்டான். 
 
    "இப்ேபா தான், அப்பா, நான் ெபண் என்பைத உணர்ந்ேதன். நான் 
ேவைலக்குக்கூடப் ேபாகப் ேபாவதில்ைல. அவர் ேவண்டாம் என்  ெசால் விட்டார்." 
 
    அதற்குள் வாச ந்  ெபாியசாமி, "என்ன ெசால்கிறீர்கள்?" என்  ேகட்டான். 
மாணிக்கம் ெவளிேய வந்தான்; "அப்ப யானால்....." 
 
    "நீங்கள் எங்கேளா  இ ந்  எங்கைளப் பா காக்க ேவண் ம்." 
 
    மாணிக்கம் ெதன்னமரத்ைதப் பார்த்தான். ெதன்னங் குைலகள் பச்ைசப் பேசெலன்  
காட்சி அளித்தன. ெதன்ன மட்ைட சலசலத்த . 
 
    ெதன்ன மட்ைடகளி ேட ெதாிந்த வானம் நீலநிறம் காட் க் குளிர்ச்சிைய 
ஊட் ய . உலகேம குளிர்ச்சி மயமாக ஆகிவிட்டேதா! 
---------------------------- 
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10. ஜைட பில்ைல 
 
    1 
 
    ெபா  ேபாகவில்ைல ெயன்  என் ெபட் ைய ஒழித் க்ெகாண் ந்ேதன். 
அந்தப் ெபட் யில் ஒ ந்த நைகக ம் தங்கக் காசுக ம் கிடந்தன. அப்ேபா தான் 
அந்த ஜைடபில்ைலையக் கண்ேடன். அைத எங்ேக ைவத்தி ந்ேதேனா என்  
ேயாசித் க்ெகாண் ந்தா ம், இந்தப் ெபட் ைய ேமேல இ ந்  இறக்கிப் பார்க்கச் 
ேசாம்பல் இடங் ெகா க்கவில்ைல. இப்ேபா தான் ஒழிந்த . 
 
    அவன் - பிள்ைளயாண்டான் - காேலஜுக்குப் ேபாயி ந்தான். அவர் எங்ேகேயா 
வியாபார விஷயமாக ெவளி ர் ேபாயி ந்தார். இந்த ேநரத்தில் வழக்கமாக வந்  
ேபசிக்ெகாண் க்கும் ெசாக்கநாயகி இன்  என்னேவா வரவில்ைல. அவர்க க்கும் 
ேவைல இல்ைலயா? 
 
    அவ ைடய கைடயில், நாகாிகமாகச் ெசான்னால் கம்ெபனியில், க்கியமான 
ேவைலக்காரர் நாகநாத ஆசாாியார். சாதிப்பட்டத்ைத விட் விட்  நாகநாதன் என்  
கூப்பிட அவர் வி ம் வதில்ைல. "எங்கள் ெதாழிற் சிறப்ைபக் காட் ம் பட் ம் அ " 
என்  ெப ைமேயா  ெசால் க் ெகாள்வார். ஆனால் அவர் என்னேவா 
குலத்ெதாழிைல விட்  விட் க் கம்ெபனி குமாஸ்தாவாகத்தான் இ க்கிறார். 
அவ ைடய மைனவி ெசாக்கநாயகி. அவ க்கு இந்தக் காலத்  நாகாிகம் 
அவ்வளவாகத் ெதாியா . சா ; உபகாாி. 
 
    பக்கத் த் ெத வில் கு யி ந்தப யால் அ க்க  வந்  கவனித் க்ெகாள்வாள். 
எங்கள் ட்  ேவைலக்காாி மகா ராங்கிக்காாி. எதி ம் ெவட்  ஒன் . ண்  
இரண்  தான். பற் ப் பாத்திரம் ேதய்க்கிற ,  ெப க்குகிற  
 
    இவற்ைறத் திட்டமாகச் ெசய்வாள். அதற்குேமல் எ  ெசய்யச் ெசான்னா ம் 
காைசக் கீேழ ைவ என்பாள். விறகுக் கைடயி ந்  விறகு ெகாண் வர ேவ மா, 
தனிேய இரண்டணாக் ெகா க்கேவண் ம்; ேகா ைம அைரத்  வரேவ மா, 
அைரயணாவாவ  ெகா க்க ேவ ம்; ஏதாவ  அைரக்கச் ெசான்னால் தனிக் கூ . 
கைட கண்ணிக்குப் ேபாய் வா என்  ெசால் விட்டால் ேபா ம்; அவள் 

ப்ைபச் ெசால்  யா . 
 
    கம்ெபனியில் ேவைல ெசய் ம் ேவைலக்காரர்களிடம் நான் ஒ  ேவைல 
ெசால்லக்கூடா . அப்ப  அவர் திட்டம் பண்ணியி ந்தார். இப்ப யானால் ேவைல 
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எப்ப  நடக்கும்? இந்த நிைலயில் எனக்குச் சமய சஞ்சீவியாகச் ெசாக்கநாயகி வந்  
ேசர்ந்தாள். கலகலெவன்  ெபசுவாள். அவ க்கு ஒளி  மைற  என்பேத இல்ைல. 
 
    ஒ நாள், "உன் ஷர் ஏன் ெபான் ெவள்ளி ேவைலைய விட் விட்டார்?" என்  
ேகட்ேடன். 
 
    "வி கிறதாவ , அம்மா? அவர் அைதத் ெதாடேவ இல்ைலேய! அவர் தகப்பனார் 
அவைரப் பள்ளிக்கூடத்தில் ப க்கைவத்தார். அப்ேபாதி ந்ேத அவ க்குத் ெதாழில் 
என்றால் ெவ ப்பாம். ஆனால் இப்ேபாெதல்லாம் அப்ப  இல்ைல. ெதாழி க்குக் 
ெகௗரவம் உண்  என்  அ க்க  ெசால் க்ெகாள்கிறார். 'நான்கூடத் ெதாழில் பழகி 
இ ந்தால் நன்றாக இ ந்தி க்கும்' என் கூடச் சில சமயம் 
ேவதைனப்பட் க்ெகாள்வார்" என்றாள் அவள். 
 
    அந்தச் ெசாக்கநாயகி இன்  வரவில்ைல. ஏேதா நிைனத் க் ெகாண்ேடன். ேமேல 
இ ந்  ெபட் ையக் கீேழ கூடத் க்குக் ெகாண் வந்  ைவத் க்ெகாண்  திறந்  
பார்த்ேதன். எங்ேக ைவத் விட்ேடேனா என்  கவைலப் பட் க்ெகாண் ந்த 
ஜைடபில்ைலையக் கண்ேடன். 
 
    அைதக் கண்ட டேன அம்மா ஞாபகந்தான் வந்த . எத்தைன அன்பாக அைத 
எனக்குக் ெகா த்தாள்! "சுந்தாி, இந்த ஜைடபில்ைல ஆகி வந்த . இைத 
ஜாக்கிரைதயாக ைவத் க்ெகாள். இந்தச் சிவப் க் கல் எங்கும் கிைடக்கா . இைத 
நான் தைலயில் ைவத் க்ெகாண்  நவராத்திாி ேஜாத்திைரக்குப் ேபாேனன். அப்ேபா  
உங்கள் அப்பா என்ைனக் கண்டார். அப் றம் கல்யாணம் ஆயிற் . இைதப் 
பிாித் விடாேத! கல் நன்றாக இ க்கிறெதன்  பிாித்  ேமாதிரம், க க்கன் என்  
ெசய்யத் ேதான் ம். இைதப் பிாிக்காமேல ைவத்தி . உன் த்த ெபண் க்கு இைதச் 
சூட்  அழகு பார். அவ க்ேக பிற்காலத்தில் ெகா த் வி ..." அவள் என்ன 
என்னேவா ெசான்னாள். வ ம் காலத்ைத ஒவ்ெவா வ ம் தம் ைகயில் ைவத் க் 
ெகாள்ளத்தான் ஆைசப்ப கிறார்கள்; திட்டம் ேபா கிறார்கள். ஆனால் இ  நம்மிடம் 
அகப்ப வதில்ைலேய! 
 
    என் ைடய த்த ெபண் க்கு ெகா  என்  அம்மா உபேதசம் ெசய்தாள். த்த 
ெபண்ணா? எனக்கு ஒேர ஒ  ெபண்தான் பிறந்தாள். அம்மா க்கு அ  ெதாி ம். 
ஆனால் அந்தக் கடன்காாி பன்னிரண்  வ ஷம் வளர்ந்  தன் கடைன 
வாங்கிக்ெகாண்  ேபாய்விட்டாள். அப் றந்தான் எத்தைனேயா தவம் பண்ணிச் 
சிவகுமாரன் பிறந்தான். ஆமாம். அவள் ேபாகிறேபா  இவன் வயிற்றில் இ ந்தான். 
 
    ஜைடபில்ைலைய எந்தப் ெபண் க்குக் ெகா ப்ப ? சுவாமி என்ைன 
வாைழமரத்ைதப்ேபால ைவத் விட்டார். ஒ  குைல தள்ளியேதா  நிற்கிறதல்லவா 
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வாைழ? ேச ேச! எனக்கு இரண்  குழந்ைதகள் பிறந்தார்கேள! இ ந்தா ம் 
உ ப்ப யான  - கா, சண் கா, குழந்ைத தீர்க்கா சாக இ க்கேவண் ம். 
 
    என்னேவா ெசால்லவந்ேதன்; மனசு எப்ப  எப்ப ேயா தா கிற . அம்மா க்கு 
ேஜாசியம் ெதாிந்தி ந்தால் அப்ப  எல்லாம் ெசால் யி க்க மாட்டாேளா என்னேவா! 
இந்த ஜைடபில்ைலையப்பற்றிச் ெசால் ம்ேபா  அவள் எவ்வள  மகிழ்ந் ேபானாள்! 
ேசந்தமங்கலத்தில் இைதச் ெசய்த ஆசாாி வரப்பிரசாதியாம். ெதய்வங்க க்குத் 
தி வாபரணம் ெசய்வதில் மிக ம் ெகட் க்காரனாம். அவனிடம் ம ஷர்க க்கு நைக 
ெசய்  த ம்ப  ேகட்கேவ பயப்ப வார்களாம். யா ைடய இஷ்டத் க்கும் வசப்பட 
மாட்டானாம். தாேன மனசு இைசந்  யா க்காவ  ஏதாவ  ெசய் ெகா த்தால் 
அவர்கள் அேமாகமாக வாழ்வார்களாம்! 
 
    அம்மா வக்கைணயாகத்தான் ெசான்னாள். ஆனால் ஒன் ம் ப க்கவில்ைல. 
அம்மா க்கு ன்னாேல அப்பா ேபாய்விட்டார். ஜைடபில்ைல அவ க்கு நீண்ட 
மாங்கி ய பலத்ைதத் தரவில்ைலேய! அ  கிடக்கட் ம். நான் வாங்கிக் 
ெகாண்ேடேன! எனக்கு ஒ  ெபண் பிறந்தாேள; அவள் இ ந்தாளா? 
 
    இந்த எண்ணங்கைள ெயல்லாம் அந்தக் காலத்தில் நான் எண்ணவில்ைல. அம்மா 
தந்தைத ஆைசேயா தான் வாங்கி அணிந் ெகாண்ேடன். ஜைடபில்ைல என்னேவா 
அழகான ேவைலப்பா  உள்ள தான். அன்னம் தன் க்கில் ஒ  ெகா ையப் 
பி த் க்ெகாண் க்கிற  ேபால உள்ேள ஒ  சிற்பம். அந்தக் காலத்தில் பைழய 
சிவப் க்கு ேமாஜு அதிகம்; எந்த ட் க்குப் ேபானா ம் அந்த ட்  அம்மாள் 
என்ைன நி த்தி என் தைலையக் குனியச் ெசய்  அைதப் பார்ப்பாள். 
அப்ேபாெதல்லாம் எனக்கும் ெப ைம தாங்கா . 
 
    ஹூம்! அெதல்லாம் பைழய கைத. நான் க்ககத் க்கு வந்த பிறகும் அைத அணிந்  
ெகாண்ேடன். நாளைடவில் சிவப் க்கு மதிப் க் குைறந்த . ைவரம் எங்கும் டால க்க 
ஆரம்பித் விட்ட . ேபா  ைவரங்க ம் வந் விட்டன. விைலயிேல எவ்வள  
உயர்ந்ததானா ம் பைழய சிவப்ைபத் தீண் வார் இல்ைல; மட்டமான ரங்கூன் 
ைவரத் க்கு ன் கூட அதற்குச் ெசலவாணி இல்லாமற் ேபாயிற் . நான் 
எப்ேபாதாவ  இைதத் தைலயில் ைவத் க் ெகாள்ேவன். ெபண் பிறந்த பிறகு 
அவ க்கு ைவத்ேதன். "என்ன அம்மா இ , கர்நாடகம்!" என்  அவள் ெசால்வாள். 
ஆனா ம் எனக்காக ைவத் க்ெகாள்வாள். ஆமாம், நான் ெசான்னால் அ  அவ க்கு 
ேவதம். எதற் ெக த்தா ம், 'அம்மா அைதச் ெசய்யட் மா'. 'அம்மா அைத 
வாங்கட் மா', 'அம்மா எனக்கு அ  வாங்கித்தா'- இப்ப ேய ஒ  நாைளக்கு  தரம் 
அம்மாைவக் கூப்பிட் வி வாள். அவள் அழகும் சூட் ைக ம் அறி ம் என்னிடம் 
உள்ள அன் ம் - எைதக் கண்டா ம் ஆைச! எதற்காகத்தான் அப்ப  
ஆைசப்பட்டாேளா! 'நான் சீக்கிரம் ேபாய்வி ேவன்; அதற்குள் எல்லாம் பார்த் விட 
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ேவண் ம்' என் தான் அப்ப  ஆைசப்பட்டாேளா? பாவி எனக்கு அப்ேபா  ஒன் ம் 
ெதாியவில்ைல. 
 
    ஹூம்! ம ப ம் எங்ேகேயா ேபாய்விட்ேடேன! இந்தப் பா ம் மனசு எத்தைன 
நாளானா ம் மறக்கா  ேபால் இ க்கிற . 
 
    அன்ைறக்கு அவைளக் கட்ைடயிேல ைவத் விட்  இைதப் ெபட் யிேல 
ேபாட்ட தான். சாியாகப் பதிெனட்  வ ஷங்கள் ஓ விட்டன. இைதப் பார்த்தால் 
அம்மா ஞாபகம் வ கிற . அேதா  அவள் நிைன ம் வ கிற . 
 
    சிந்தைனயிேல என்ைன மறந்  ெபட் ையத் திறந்  ைவத்தப ேய உட்கார்ந்  
ெகாண் ந்ேதன். "அம்மா!" என்  கூப்பிட்டப ேய ெசாக்கநாயகி வந்தாள். "ஏண்  
இன்ைறக்கு இவ்வள  ேநரம்?" என்  ேகட்ேடன். 
 
    "அவர் சாப்பிட் விட்  உடேன ேபாகிறவர், ெகாஞ்ச நாழிைக தங்கிப் 
ேபசிக்ெகாண் ந்தார். சிறி  ேநரத் க்கு ன் தான் கைடக்குப் ேபானார்" என்றாள். 
எத்தைனதரம் நான் கம்ெபனி என்  ெசால் த் தந்தா ம் அவள் கைட என்  தான் 
ெசால்கிறாள். அ  த்தகக் கைடதாேன? 
 
    "இ ந்தி ந்  இந்த வயசில் என்ன அப்ப  இங்கிதமான ேபச்சு?" என்  ன்னைக 

த்தப ேய ேகட்ேடன். 
 
    "ேபாங்கள், அம்மா! என் மகள் மீனாட்சியின் கல்யாணத்ைதப் பற்றிப் ேபசினார். 
யாேரா ரத்  உறவில் ேசலம் ஜில்லாவில் ேசந்தமங்கலம் என்ற ஊாில் ஒ  ைபயன் 
இ க்கிறானாம். அவன் ெதாழி ல் ெகட் க்காரனாம். இப்ேபா தான் இவ க்குத் 
ெதாழி ல் மதிப்  வந்தி க்கிறேத. அவன் ெபாிய கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவனாம். 
அவ க்ேக மீனாட்சிையக் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகா த் விடலாம் என்  
ெசான்னார்." 
 
    "ஓேஹா! கல்யாணம் கூ கிற . நல்ல ; சுவாமி நல்லப யாகக் கல்யாணம் 
நடத்தேவண் ம்" என்ேறன். 
 
    "இெதன்ன, ெபட் ையத் திறந்  ேபாட் க்ெகாண்  உட்கார்ந்தி க்கிறீர்கேள!' 
என்  ெசாக்கநாயகி ேகட்டாள். 
 
    "நீ வரவில்ைல. இதில் எைதேயா ேத வதற்காக எ த்  ைவத் க்ெகாண்ேடன்; 
என்ன என்னேவா ஞாபகம்!" 
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    "எைதத் ேத னீர்கள்?" 
 
    பைழய கைதைய அவ க்குச் ெசால்ல நாக்கு எ ந்த . ஆனால் 
அடக்கிக்ெகாண்ேடன். அவள் கல்யாணச் ெசய்திையச் சுபமாக வந்  ெசால்கிறாள்; 
இந்தச் சமயத்தில் நாம் நம் அ ைகையச் ெசால்வதாவ ! 
 
    ஆனா ம் அந்த ஜைட பில்ைலைய எ த்  அவ க்குக் காட் ேனன். அைத அவள் 
ைகயில் வாங்கிப் பார்த்தாள். நான் ெபட் ைய  உள்ேள ைவத் விட்  வந்ேதன். 
 
    "ெராம்ப ெராம்ப நன்றாக இ க்கிறேத!" என்றாள் அவள். 
 
    "எங்கள் அம்மா ெகா த்த . ஒன்றைரப் ப ன் தங்கம் ேபாட் ச் ெசய்ததாம். இைத 
அழிக்கக்கூடாெதன்  ைவத்தி க்கிேறன்... வந்  ... அந்தப் பிள்ைளயாண்டான் எந்த 
ஊர்க்காரன் என்  ெசான்னாய்?" 
 
    "ேசந்தமங்கலமாம்." 
 
    "அேட, அேத ஊர்தான் ேபால் இ க்கிற !" 
 
    "என்ன அம்மா ெசால்கிறீர்கள்? உங்க க்கு அந்த ஊர் ெதாி மா?" 
 
    நான் சற் ச் சிந்தைனயில் ஆழ்ந்ேதன். "ேசந்தமங்கலந்தாேன? இந்த 
ஜைடபில்ைலையக்கூட அந்தச் ேசந்தமங்கலத்தில்தான் யாேரா பண்ணினார்களாம்" 
என்ேறன். 
 
    "அப்ப யா, ஆச்சாியமாக இ க்கிறேத, அம்மா! இ  நல்ல சகுனமாகக்கூடத் 
ெதாிகிற . நான் ேசந்தமங் கலத் ப் பிள்ைளையப்பற்றிச் ெசால்லவந்ேதன். நீங்கள் 
ேசந்தமங்கலத்  ஜைடபில்ைலையக் காட் கிறீர்கள்!" அவள் காணாதைதக் கண்ட  
ேபால ஆச்சாியத்தில் ழ்கிப் ேபானாள். 
 
    ஐேயா பாவம்! இதன் ர்வ கைதைய அவள் அறிந்தால்? அவ க்கு எதற்கு அ  
ெதாியேவ ம்? அவள் அைடகிற சந்ேதாஷத்ைத நாம் அதிகமாக்க யாவிட்டா ம் 
அைதக் ெக ப்பாேனன்? 
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    2 
 
    ஒ  வாரம் கழித் ச் ெசாக்கநாயகி வந்தாள். "ஏதாவ  ேவைல இ ந்தால் 
ெசால் ங்கள்; சீக்கிரம் ெசய்  விட்  ட் க்குப் ேபாகேவண் ம்" என்றாள். 
என்னிடம் உள்ள அன்பினால் எனக்கு உதவி ெசய்வ  அவள் இயல் . கைடக்குப் 
ேபாய் ஏதாவ  வாங்கி வ வாள்; சாமான்கைள ஒ ங்கு பண்ணி ைவப்பாள். 
 
    "ஏன் இந்த அவசரம்?" என்  ேகட்ேடன். 
 
    "நாைளக்கு அந்தப் பிள்ைள வ கிறார். ெபண்ைணப் பார்க்க ேவண் மாம்; 
மீனாட்சிையப் பார்த் விட்  ேவண்டாெமன்  ெசால்ல ஆள் இ க்கிறானா? 
வ கிறவர்க க்கு உபசாரம் ெசய்ய ேவண் ம்; அ  சம்பந்தமான ேவைல இ க்கிற . 
அேதா ..." என்  அவள் இ த்தாள். 
 
    "என்ன தயங்குகிறாய்? ெசால்" என்ேறன். 
 
    "அவர்கள் வ ம்ேபா  இவ க்கு அலங்காரம் பண்ணிக் காட்ட ேவண்டாமா? 
அதற்கு ஏதாவ  நைக இ ந்தால் ெகா ங்கள். பிறகு தி ப்பித் தந் வி கிேறன். 

க்கியமாக அந்த ஜைட பில்ைலைய..." 
 
    "அ  எதற்க  ைபத்தியம்? கர்நாடக நைகயல்லவா அ ?" என்ேறன். அதன் கைத 
ெதாிந்தால் அவள் ேகட்பாளா? 
 
    "இல்ைல, அம்மா, அ  ெராம்ப அழகாக இ க்கிறதம்மா. இவ க்குப் ச் 
சிவப்பில் அப்ப  ஒன்  பண்ணிப் ேபாடேவண் ெமன்  ஆைசயாக இ க்கிற . 
எங்கள் ஜாதியில் ஜைடபில்ைல ெயன்றால் மதிப்பம்மா" என்  ெகஞ்சினாள். 
 
    அவள் எனக்குச் ெசய் வ ம் உபகாரத் க்கு இ  எம்மாத்திரம்! ஆனால் நான் 
ெசய்வ  உபகாரமாக இல்லாமல் - கட ேள, கா! நீதான் காப்பாற்றேவண் ம், 
இந்த ஜைடபில்ைலயினால் ஒன் ம் ேநராமல் நீ ைணயி க்க ேவண் ம். 
 
    மனசு தர்மசங்கடத்தில் மாட் க்ெகாண்  தவித்தா ம், அவ்வள  ஆைசயாகக் 
ேகட்கும்ேபா  ம க்க யவில்ைல. கைன நிைனத் க்ெகாண்  ெகா க்கத் 

ணிந் விட்ேடன். 
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    "உனக்கு இல்லாமல் எதற்கு ைவத்தி க்கிேறன்? ஏேதா இ க்கிற நைககைளக் 
ெகா க்கிேறன். ஆண்டவன் அ ளால் மீனாட்ச்சிக்கு நல்ல இடம் கிைடத் ச் 
ெசௗக்கியமாக வாழட் ம்." 
 
    "நல்லதம்மா, நாைளக்குக் காைலயில் வந்  வாங்கிக் ெகாள்கிேறன்" என்  ெசால்  
அவள் ேபாய்விட்டாள். ம நாள் ஓர் ஒற்ைறவடம் சங்கி , ஒ  ேஜா  வைள, அந்த 
ஜைட பிள்ைள, ஒ  ேமாதிரம், எல்லாம் வாங்கிக் ெகாண்  ேபானாள். அதற்கு 
ம நாேள பத்திரமாக எல்லாவற்ைற ம் ெகாண் வந்  ெகா த் விட்டாள். 
 
    என்ன  சமாசாரம்? மாப்பிள்ைள எப்ப  இ க்கிறான்? அவ க்குப் ெபண் 
பி த்தி க்கிறதா? கல்யாணம் எப்ேபா  எங்ேக நடக்கிற ?" என்  ேகட்ேடன். 
 
    "பிள்ைள தங்கமானவர். என்ன அமாிக்ைகயாகப் ேபசுகிறார்! நிறம் ெகாஞ்சம் 
மாநிறந்தான். ஆனால் ககும் ழி மாக இ க்கிறார். அேநகமாகக் கல்யாணம் 
தீர்மானம் ஆனப தான். அைதப்பற்றி இனிேமல்தான் இவர் எ தித் 
ெதாிந் ெகாள்ளேவ ம். வந்தவர்கள் ேநற்ேற ஊ க்குப் ேபாய்விட்டார்கள்." 
 
    "மீனாட்சிக்கு அவைனப் பி த்தி க்கிறதா?" 
 
    "அெதல்லாம் எங்க க்குத் ேதைவ இல்ைல. அவ க்கு என்  தனிேய ஒன்  
உண்டா, அம்மா? எங்க க் குத் ெதாியாதைத அவள் என்ன காணப் ேபாகிறாள்? நாங் 
கள் நல்லைதத்தான் ெசய்ேவாம்?" 
 
    "என்ன  ெசாக்கு, பத்தாம் பச ப் ேபச்ைசப் ேபசுகிறாய்? இந்தக் காலத்தில் 
ெபண் ம் பிள்ைள ம் ஒ வேரா  ஒ வர் ேபசித் ெதாிந் ெகாண்  கல்யாணம் 
ெசய்வதல்லவா நாகாிகம்?" 
 
    "அெதல்லாம் எங்க க்கு ேவண்டாம், அம்மா. அந்த நாகாிகம் இல்லாமல் நாங்கள் 
ஒன் ம் ேகட் ப் ேபாக வில்ைல. நீங்கள் உங்கள் ட்  ஐயாேவா  ன்னாேல 
ேபசித்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாண்டீர்கேளா?" ப்பாக்கிைய என் பக்கேம 
தி ப்பிவிட்டாள். 
 
    "அ  பைழய காலம்!" என்  சிாித் க்ெகாண்ேட ெசான்ேனன். 
 
    "அ  ேபா ம்" என்  அவள் ெசால் விட் ப் றப்பட்டாள். 
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    "என்ன, விஷயத்ைதச் ெசால்லாமல் ேபாகிறாேய! கல்யாணம் எப்ேபா  
ைவத்தி க்கிறீர்கள்?" 
 
    "அெதல்லாம் இனிேமல் தான் ெதாிய ேவண் ம். உங்க க்குத் ெதாியாமல் 
நடந் வி மா, அம்மா?" 
 
    அவள் ேபாய்விட்டாள். ஜைட பில்ைல அணிந்த ேநரம் தீய நிமித்தமின்றிக் 
கல்யாணம் சுபமாக ய ேவண் ேம என்  நான் ஆண்டவைனப் பிரார்த்தித் க் 
ெகாண்ேடன். 
 
    3 
 
    கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்ட . இந்தத் ைதயிேலேய நடத்திவி வதாகத் தீர்மானம் 
ெசய்தார்கள். எங்கள் எசமானர், நாகநாத ஆசாாியா க்கு - ெசாக்கநாயகியின் 
கணவர்தாம் - ேவண் ய உதவி ெசய்வதாக ஒப் க் ெகாண்டார். கல்யாணத்ைதப் 
ெபண் ட் ேல ெசய்வதாக ஏற்பா . ஆைகயால் நாகநாத க்குப் ெபா ப்  
அதிகமாயிற் . ெசாக்கநாயகி வி ந்  வி ந்  ேவைல ெசய்தாள். அ க்கு ஒ  தரம், 
"நீங்கள் நைக ெகா த்த ேநரம் இந்தக் கல்யாணம் நடக்கிற !" என்  ெசான்னாள் 
அவள். "கல்யாணம் நிைறேவறட் ம்" என்  நான் ெசான்ேனன். 
 
    கல்யாணத் க்கும் நான் இரவல் தந்ேதன். அவர்க ம் திய நைககைளச் 
ெசய்தி ந்தார்கள். க்கியமாகப் திய சிவப்பில் ஒ  ஜைடபில்ைல ெசய்  
ேபாட் ந்தார்கள். ஆைகயால் இந்த ஜைடபில்ைலையக் ெகா க்க ேவண் ய 
அவசியம் இல்லாமல் ேபாயிற் . 'நல்ல ேவைள!" என்  நான் ஆ தல் ெப ச்சு 
விட்ேடன். குறிப்பிட்ட சுப கூர்த்தத்தில் மீனாட்சிக்கும் ேசந்தமங்கலம் 
வரதப்ப க்கும் கல்யாணம் நைடெபற்ற . கல்யாணத்தின்ேபா  நா ம் இவ ம் 
சிவகுமார ம் நாகநாத ஆசாாியார் ட் ேலேய இ ந்ேதாம். 
 
    கூர்த்தம் ந்த டன் நான் தாம் லம் வாங்கிக் ெகாண்  வந் விட்ேடன். 
"ஏதாவ  ேவ மானால் ெசால் ய ப் " என்  ெசாக்கநாயகியிடம் ெசால்  
வந்ேதன். 
 
    சாயங்காலம் ஆ  மணி இ க்கும். சுவாமிக்கு ன் விளக்ேகற்றி ைவத்  நமஸ்காரம் 
ெசய்ேதன். ெசாக்க நாயகி ெவகு ேவகமாக வந்தாள். படபடப் டன் வந்  ைகையப் 
பிைசந் ெகாண்ேட, "அம்மா, அம்மா! நீங்கள்தான் காப்பாற்ற ேவண் ம்" என்  
கவைலக் குறிேயா  ெசான்னாள். 
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    "என்ன  வந்  விட்ட ?" என்  ேகட்ேடன். 
 
    "அம்மா நான் எைதச் ெசால்லட் ம்? நீங்கள் ன்  ெகா த்தீர்கேள, அந்த 
ஜைடபில்ைல ேவண் ம். எங்க க்ேக ேவண் ம். அதன் விைல எவ்வள  ஆனா ம் 
தந் வி கிேறன்." 
 
    எனக்கு ஒன் ம் விளங்கவில்ைல. அந்த ஜைடபில்ைல காரணமாக ஏேதா குழப்பம் 
ேநர்ந்தி க்கிற  என்பைத ஊகித் க்ெகாண்ேடன். என் வயி  பகீெரன்ற . 
 
    "என்ன  ெசால்கிறாய்? நிதானமாகச் ெசால்ேலன்" என்ேறன். அவள் ெசான்னாள். 
 
    கல்யாணம் எல்லாம் ஆனபிறகு மாப்பிள்ைள வரதப்பன் மீனாட்சிையத் தனிேய 
அைழத்தானாம், ஏேதா ேபச ேவண் ெமன் . அவள் ெவட்கப்பட்டாளாம். "உன் 
அம்மாைவ ம் அைழத் க்ெகாண்  வா" என்றானாம். அம்மா க்கும் ெவட்கம். 
கைடசியில் நாகநாத ஆசாாி ம் மீனாட்சி ம் ேபானார்கள். "அந்த ஜைடபில்ைல 
எங்ேக?" என்  ேகட்டான். நாகநாத க்கு ஒன் ம் விளங்கவில்ைல. மைறவில் 
இ ந்தப ேய கவனித்த ெசாக்கநாயகி அங்கி ந்தப ேய பதில் ெசான்னாளாம். "அ  
ஐயா ட்ட " என்றாளாம். மாப்பிள்ைள எப்ப யாவ  அ  ேவண் ம் என்றானாம். " 
அ  கிைடக்கும் என் தான் உங்கள் ெபண்ைணக் கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாள்ள 
ஒப் க் ெகாண்ேடன்" என்றானாம். இப்ப ம் உண்ேடா? 
 
    இைத அவள் ெசால்  அழாக் குைறயாகக் ெகஞ்சினாள்; "என்ன விைலயானா ம் 
ெகா த் விடச் ெசால்கிேறன்" என்  ெசால் ம்ேபா  அ ைகேய வந்  விட்ட . 
 
    "என்ன இ ? அசேட! அழாேத. இ  என்ன பிரமாதம்? இல்லாதைதக் ேகட்காமல் 
இ க்கிறைதக் ேகட்டாேன, அதற்குச் சந்ேதாஷப்ப . அைதப் ேபாய் எதற்காக 
அவ்வள  ஆைசயாகக் ேகட்கிறான்?" 
 
    "அவர் கல் ேவைலயில் ெகட் க்காரராம். அ  நன்றாக இ க்கிறதாம்..." அவளால் 
ேபச யவில்ைல. 
 
    நான் சிறி  ேயாசித்ேதன். ஒ  தீர்மானத் க்கு வந்ேதன். வி வி ெவன்  உள்ேள 
ேபாேனன். அந்த ஜைட பில்ைலையக் ெகாண்  வந்  கன் சந்நிதானத்தில் 
ைவத்  நமஸ்காரம் ெசய்ேதன். "இந்தா ெசாக்கு, நீ ம் நமஸ்காரம் ெசய்  இைத 
எ த் க்ெகாள்" என்ேறன். 
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    அவள் நமஸ்காரம் ெசய் விட் , "நீங்கேள உங்கள் ைகயால் தா ங்கள்" என்றாள். 
 
    நான் கைனத் தியானித் க்ெகாண்ேட அைத எ த்ேதன்; "ெசாக்கு, 
ஆண்டவன்தான் இப்ப  ஒ  தி விைளயாடைலச் ெசய்தி க்கிறான். இந்த 
ஜைடபில்ைலைய மீனாட்சிக்குக் கல்யாணச் சீதனமாக நான் ெகா க்கிேறன். அவள் 
என் ெபண். என் ைடய அம்மா தந்த  இ . அவள் ேப ம் மீனாட்சி. தன் 
ேபைர ைடய ேபத்திக்கு இ  உாிைமயாவதில் அவள் ஆத்மா சாந்தி அைட ம். 
எ த் ப் ேபாய் மீனாட்சிக்குக் ெகா . அவள் மகராஜியாய் வாழட் ம்." நான் ஆேவசம் 
வந்தவைளப் ேபாலப் ேபசிேனன். 
 
    "என்ன அம்மா இ ? விைலக்கு வாங்கிக்ெகாள்ளத்தான்...." 
 
    "அைதப்பற்றிப் ேபசாேத. ேபாய் த ல் காாியத்ைதக் கவனி." 
 
    4 
 
    மீனாட்சி க ற்றி ந்தாள். அவைள வரதப்பன் அைழத் க்ெகாண்  வந்தி ந்தான். 
"அம்மா, உங்கள் ெபண் நாைளக்கு உங்கள் ம மகப் பிள்ைளேயா  வரப் ேபாகிறாள்" 
என்  தல் நாேள ெசாக்கநாயகி ெசான்னாள். ஆம், என் நிபந்தைனகைள அவள் 
ஒப் க்ெகாண்  விட்டாள். 
 
    'என் ெபண்' மீனாட்சி வந்தாள். வரதப்ப டன் ேபசிப் பழகிேனன். நல்ல பிள்ைள; 
சாமர்த்தியசா . 
 
    ஒ நாள் ட் க்கு வந்தி ந்தான். ேபசிக் ெகாண் ந்தான். "ஏன் அப்பா, அந்த 
ஜைட பில்ைலைய ஜாக்கிரைதயாக ைவத்தி க்கிறாயா?"என்ேறன். 
 
    "ஜாக்கிரைதயான இடத்தில் இ க்கிற " என்றான். 
 
    "ஆமாம், அைதக் ெகாண் வந்  ெகா த்தால்தான் ம காாியம் என்  அன்  
தட டல் பண்ணி விட்டாயாேம! அப்ப ச் ெசய்யலாமா?" என்  ேகட்ேடன். 
 
    "ெசய்யக் கூடா தான். ஆனால் நான் அதற்கு ஆைசப் பட்டதற்குக் காரணம் உண் . 
அ  ஒ  கைத." 
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    ேசந்தமங்கலம் வரதப்ப ஆசாாியார் ெபாற்ெகால்லர்களில் சிறந்தவர். சாஸ்திரம் 
ெதாிந்தவர. ஆலயங்க க்கு ேவண் ய நைககைளச் ெசய்கிறவர். அவ ைடய 
ேபரன்தான் இந்த வரதப்பன். வரதப்ப ஆசாாியார் ஒ  சமயம் அந்த ஊர் 
வரதராஜஸ்வாமி ேகாயில் தாயா க்கு ஒ  ஜைட பில்ைல ெசய்தார். ஒ  
ஜமீன்தா ைடய பிரார்த்தைன அ . அவர் நல்ல சிவப் க் கல்லாக வாங்கிக் 
ெகா த்தார். உ தியான கட்டடமாக இ க்க ேவண் ெமன்  ெசான்னார். ஒன்றைரப் 
ப க்கு ேமேல தங்கம் ேபாட்  மிக ம் நன்றாக அன்ன ம் ெகா மாகச் சிற்பம் 
அைமத் ச் ெசய்தார். மிக ம் அழகாக இ ந்த  நைக. அைதக் கா ம்ேபா  
அவ க்ேக அதில் ஆைச வி ந்த . அப்ேபா  அவர் திதாகக் கல்யாணம் 
ெசய் ெகாண் ந்தார். தம் மைனவிக்கும் அப்ப  அேத அச்சில் ஒன்  ெசய்  
அணிய ேவண் ம் என்  ஆைசப் பட்டார். ேகாயி க்கு நைகையச் ெசய்  
ெகா த் விட்டார். சில வ ஷங்களாகக் கல் ேசர்த் த் தம் மைனவிக்கும் அேத அச்சில் 
ஒன்  ெசய்  அணிவித்தார். ஆனால் அைத அணிந்த ம வ ஷம் அவர் மைனவி 
காலமாகி விட்டாள். தாயா க்குச் ெசய்த நைகயில் ஆைச ைவத்ததற்குத் தண்டைன 
என்  எண்ணி அவர் வ ந்தினார். இரண்  குழந்ைதகள் இ ந்தைமயா ம் வயசு 
நாற்பத்ைதந்  ஆகிவிட்டப யா ம் அவர் ேவ  கல்யாணம் ெசய் ெகாள்ளவில்ைல. 
அ தல் ஒ  விரதம் எ த் க்ெகாண்டார். 'இனிேமல் நைக ெசய்வதானால் 
ஆலயங்க க்குத்தான் ெசய்வ ' என்  அவர் தீர்மானித்தார். அவாிடம் ேகாயி க்குப் 
பின் ேகாயிலாக வந் ெகாண்ேட இ ந்த . 
 
    தம் மைனவி அணிந்தி ந்த ஜைட பில்ைலைய அவர் யா க்ேகா விற் விட்டார். 
அைதக் கண்டாேல அவ க்குப் பி க்கவில்ைல. 
 
    "இந்தக் கைதைய என் ைடய தகப்பனார் எனக்குச் ெசான்னார். 'நான் அம்மா 
அணிந்தி ந்த ஜைட பில்ைலையப் பார்த்தி க்கிேறன். ேகாயி ல் தாயா ைடய ஜைட 
பில்ைல எப்ப ேயா அப்ப ேய இ க்கும். என்ன அழகான கல்! என்ன அற் தமான 
ேவைலப்பா !" என்  அப்பா அ க்க  ெசால்வார். நான் ேகாயி ல் ெப மாைள ம் 
தாயாைர ம் தாிசிக்கும்ேபா  என் கண் அந்த ஜைட பில்ைலையத் ேத ம். உற்சவ 
காலங்களில்தான் அலங்காரம் பண் வார்கள். அப்ேபாெதல்லாம் நான் தாயா க்குப் 
பின்னாேல ேபாய் ஜைட பில்ைலையப் பார்ப்ேபன். 
 
    'எங்கள் தாத்தா பண்ணின இரண்  ஜைட பில்ைலகளில் ஒன்  மனிதைர 
அைடந்த . மற்ெறான்  ெதய்வத்ைத அைடந்த . ெதய்வத்ைத அைடந்த இ  நித்திய 
அழேகா  எவ்வள  சிறப்பாக இ க்கிற ! மற்ெறான்  யார் தைலயில் ஏறியேதா? 
எப்ப  இ க்கிறேதா? இப்ேபா  அைத யார் அணியப் ேபாகிறார்கள்? பிாித் க் 
குைலத்தி ப்பார்கள் என்  எண்ணமி ேவன். 
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    "அன்  ைத ெவள்ளிக்கிழைம. பாவி நான் கண் ேபாட்டதனாேலா என்னேமா 
தாயார் ேகாயி க்குள் எ ந்த ளியேபா  விக்கிரகம் கீேழ வி ந் விட்ட . மல்லாக்க 
வி ந்தைமயால் விக்கிரகம் ேசதமில்லாமல் பிைழத்த . ஆனால் ஒ  கல் ன்ேமல் 
தாக்கியைமயால் ஜைட பில்ைல சிதறிப் ேபாயிற் . நாேன அைதக் குைலத்த  
ேபான்ற அங்கலாய்ப்  ஏற்பட் விட்ட . அந்த ஜைட பில்ைலயின்  உ வ ம் 
அப்ப ேய என் அகக் கண்ணில் நின்ற . 
 
    "இந்த ேவதைனையப் ேபாக்கிய  உங்கள் ஜைட பில்ைல. அேத அச்சு. நிச்சயம் 
இ  பைழய ஜைட பில்ைலதான் என்  ெதாிந் ெகாண்ேடன். எனக்குக் கண் 
ேநாட்டம் ெதாி ம் அல்லவா?" 
 
    "இ  உன் தாத்தா ெசய்த தான் என்  எப்ப த் ெதாி ம்?" என்  ேகட்ேடன். 
 
    "ெதாழிலாளிக்கு அைடயாளம் நன்றாகத் ெதாி ம், அம்மா. இைதக் கண்ட டன் 
மீனாட்சிையக் கட் க் ெகாள்வெதன்  தீர்மானம் ெசய் விட்ேடன்." 
 
    "அப்ப யானால், மீனாட்சிைய நீ பார்த் ப் பிாியப் படவில்ைல. இந்த ஜைட 
பில்ைலக்காகத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாண்டாய் என்  ெசால்." 
 
    "அப்ப  இல்ைலயம்மா. இவள்தான் என்ைன த ல் கவர்ந்தாள். பிறகு குலம், 
ேகாத்திரம், சீர் , ெசனத்தி என்ற ேபச்சுக்ேக இடமில்லாமல் ஜைடபில்ைல ெசய்  
விட்ட .” 
 
    “அப் றம்?” 
 
    ”அப் றம் என்ன? கல்யாணத்தன்  பார்த்தால் இவள் தைலயில் காகிதப்  மாதிாி 

க் கல் பில்ைல ஒன்  உட்கார்ந்தி ந்த . எனக்குப் ெபாிய ஏமாற்றமாகி விட்ட . 
எப்ப யாவ  அைத அைடயேவண் ெமன்ற ஆத்திரத்தில் தட டல் ப த்திவிட்ேடன். 
நீங்கள் மனசு ைவத்தீர்கள்” 
 
    :அந்த ஜைடபில்ைல எங்ேக?” 
 
    “அைதத்தான் ெசால்ல வ கிேறன், அம்மா. கல்யாணம் ஆன டன் ேநேர 
வரதராஜப் ெப மாள் ேகாயி க்குப் ேபாேனன். நைகைய அ க்ெக த் ச் சுத்தம் 
பண்ணி ெம ேகற்றியி ந்ேதன். தாயார் இழந்த ஜைடபில்ைல ம ப ம் 
கிைடத் விட்ட  ேபால யாவ ம் மகிழ்ந்தார்கள். நான் தாயா க்ேக அைதச் 
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சமர்ப்பித் விட்ேடன். அ  இனி ெதய் க நைக ஆகிவிட்ட . அம்மா, 
ண்ணியெமல்லாம் உங்கைளச் ேசர்ந்த் .” 

 
    அவன் இைதச் ெசால்  விட்  ஒ  ெப ச்சு விட்டான். அதன் எதிெரா  ேபால 
என்னிட ம் நீண்ட ெப ச்சு எ ந்த . 
--------------------     
 

11. ெபண் உாிைம 
 
    1 
 
    "கல்யாணி, உனக்கு இன் ம் பள்ளிக்கூடத் க்கு ேநரம் ஆகவில்ைலயா? எவ்வள  
நாழிைக அப்ப ேய உட்கார்ந்தி ப்பாய்? எப்ேபா  குளிக்கிற , எப்ேபா  
சாப்பி கிற ?" 
 
    "இன்ைறக்குத்தான் பள்ளிக்கூடம் இல்ைலெயன்  ெசான்ேனேன, அம்மா. எங்கள் 
பைழய தைலைம ஆசிாியர் இறந்  ேபானார். அதற்காக வி ைற." 
 
    "மனிதர்கள் தின ந்தான் இறந்  ெகாண் க்கிறார்கள். அதற்காக வி ைற 
விட் க்ெகாண்ேட இ ந்தால், இ க்கிறவர்கள் ப த்  ன் க்கு வரேவண்டாமா?- 
இந்தக் கிழங்கு ேவண்டாம் ேவண்டாம் என்  ட் க் ெகாண்ேடன். ேகட்கிறாரா? 
கழற் ேகா  கழற்ேகா யாக எைதேயா வாங்கிக்ெகாண்  வந்  உ ைளக் கிழங்கு 
என்  ெகா க்கிறார் உங்கள் அப்பா. பாதிக்குேமல் ேதால்!... இன் ம் உன் மாமா 
க தேம ேபாடவில்ைல..." 
 
    கல்யாணியின் அம்மா இப்ப ச் சைமயல் அவசரத்தில் தன் ேபச்ைச அவியலாக 
ஆக்கிக்ெகாண் ந்தாள். 
 
    "ஏன் அம்மா, ெலாடெலாட என்  கத்திக்ெகாண்ேட இ க்கிறாய்? இந்தக் 
கைதையப் ப த்  க்கிற வைர ம் உன் தி வாைய க்ெகாண்  இ க்க 
மாட்டாயா? என்  ேகாபத்ேதா  ெசான்னாள் கல்யாணி. 
 
    "என்ன கைத அ , அப்ப  என்ைன வாயைடக்கும்ப  ெசய்ய?" 
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    "உன் வாைய அடக்கும் கைததான் இ . ப க்கிேறன், ேகட்கிறாயா? சதா 
கல்யாணம், கல்யாணம் என்  இர ம் பக ம் ஜபிக்கிறாேய, அ  கூடா  என்பைத 
எவ்வள  அழகாக எ தியி க்கிறார், இந்த எ த்தாளர்!" 
 
    "அவ க்கு நான் ெசால்கிற  எப்ப ய  ெதாி ம்?" என்  அம்மா ேகட்டாள். 
 
    கல்யாணி, "ஐேயா, அம்மா!" என்  ெசால் ச் சிாித்தாள். "கைதயில் உன்ைனப்பற்றி 
வரவில்ைல, அம்மா; ெபண்கள் அவசியம் கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாள்ளத்தான் 
ேவண் ம் என்  உன்ைனப் ேபான்ற கர்நாடகங்கள் ெசால்கிறார்கேள, அதற்குத் தக்க 
பதில் இந்தக் கைதயில் வ கிற . அைதத்தான் ெசால்கிேறன்" என்றாள். 
 
    "அ  என்ன  அதிசயம்? ெபண்க க்குக் கெலக்டர் உத்திேயாகம் ெகா க்க 
ேவண் ம் என்  எ தியி க்கிறானா? இல்ைல, கன்யாமாடம் கட்டேவண் ம் என்  
எ தியி க்கிறானா? 
 
    "கவர்னர் உத்திேயாகம் ெகா க்க ேவண் மாம்!" 
 
    "எ தின  ஆண்பிள்ைளயா? ெபண்பிள்ைளயா?" 
 
    "யாராக இ க்கும் என்  உனக்குத் ேதான் கிற ?" 
 
    "யாேரா ேபா  ேபாகாமல் க்ககத்தில் வி ந்  தத்தளிக்கிற ைபத்தியக்காரப் 
ெபண்ணாக இ க்க ேவண் ம்..." என்றாள் அம்மா. 
 
    அவள் ேசாதிடம் ெபாய்த் விட்ட . 
 
    "இல்ைல, அம்மா, இல்ைல. சாட்சாத் ஆண்சிங்கம் ஒன்  எ தியி க்கிற . 
சுந்தேரசன் என்  ெகாட்ைட எ த்தில் ெபயர் ேபாட் க்கிற ." 
 
    "என்ன எ தியி க்கிறான்? ப , பார்க்கலாம்." 
 
    கல்யாணி கைதயில் வ ம் பகுதிையப் ப க்க ஆரம்பித்தாள். அம்மா ஏேதா ேகள்வி 
ேகட்கேவ, கைதயில் வ ம் சந்தர்ப்பத்ைத விளக்கினாள். "இதி ம் கல்யாணி என்ற 
ெபண்ைண ைவத் த்தான் கைத எ தியி க்கிறார். சீக்கிரம் அவைளக் கல்யாணம் 
பண்ணிக்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  அவ ைடய மாமா பிள்ைள ெசால்கிறான். 
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    அவேளா ேம ம் ேம ம் ப த் , விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியிேல ஈ பட 
ேவண் ெமன்  ெசால்கிறாள். அப்பா அவளிடம் கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாள் என்  
ெசால்கிறார். அப்ேபா  அந்தக் கல்யாணி ெசால்கிறாள்: அைதப் ப க்கிேறன், 
ேகள்....." 
 
    "சாி, சாி, வாசி." 
 
    "அந்தப் ெபண் ெசால்கிறள்: 'அப்பா, நான் ஆண் பிள்ைளயாகப் பிறந்தி ந்தால் 
என்ைன இப்ப த் ெதாந்தர  ெசய் ர்களா? ெபண்ணாகப் பிறந்ததாேல பிறர் 
ெசான்னப தான் நடக்க ேவண் ெமன்  நீங்கள் ெசால் ம் பிரமேதவன் தைலயில் 
எ திவி கிறானா? அவ க்குப் ப க்க ேவண் ம் என்ற ஆவல் இல்ைலயா? அறி  
இல்ைலயா? சுதந்திரம் இல்ைலயா? ெபண் க்கு இன்பம் ேவண் ம் என்  
கல்யாணம் ெசய்  ைவக்கிறீர்கள். அைத இன்பம் என்  வி ம் கிறவர்க க்கு நீங்கள் 
குசாலாய்க் கல்யாணம் ெசய்  ைவ ங்கள். அறி லகத்திேல நட்சத்திரமாக, 
சந்திரனாக, ஏன்-சூாியனாகேவ ஒளிர ேவண் ம் என்  ஆைசப்ப கிற ெபண்கைள 
அவர்கள் ேபாக்கிேல விட்டால் ஆ லகத் க்கு அவமானம் உண்டாகி வி மா?" 
 
    "ேபா ம், ேபா ம் இந்தப் பிரசங்கம்! யாேரா ெபா  ேபாகாதவன் 
எ தியி க்கிறானாம்! இவள் வாசிக்கிறாளாம்! காலம் க காலம்!" 
 
    "ஏட் ச் சுைரக்காய் கறிக்கு உதவா . அந்தக் கல்யாணி எக்ேக  ெகட்டால் எனக்கு 
என்ன? இந்தக் கல்யாணி கல்யாணம் ெசய் ெகாண்  என் கண் ன் கு த்தனம் 
பண்ணிக் குழந்ைத குட் கேளா  வாழப் ேபாகிறைதக் கண்ட பிறகுதான் நான் 
ெசத் ப் ேபாேவன்!" 
 
    இப்ப  இவர்கள் ெசால் க்ெகாண் க்கும்ேபா  கல்யாணியின் தந்ைத ராமசாமி 
ெவளியி ந்  வந்தார். 
 
    "இங்ேக கல்யாணி ப த் கிற பா  என்னால் சகிக்க யவில்ைல. ஊாிேல 
இ க்கிற ேசாம்ேபறிகெளல்லாம் கைத எ கிறார்களாம்! நல்லதாக எ தக் 
கூடாேதா?" என்  அந்த அம்மா ெசால்வைதக் ெகட் , "கல்யாணி, இன்ைறக்கு என்ன 
ெசாற்ெபாழி  ஆயிற் ?" என்  ேகட்டார் ராமசாமி. 
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    "நான் ெசாற்ெபா  ெசய்யவில்ைல அப்பா; இந்தக் கைதயில் ஒ  கல்யாணி 
வ கிறாள். அவள் என் க த் க்கு இணங்கச் சுதந்தர வாழ்  வாழ்கிறவள். அவள் 
ேபசுவதாகக் கைதயில் ஒ  பகுதி வ கிற . அைதத்தான் வாசித் க் காட் ேனன்." 
 
    "நீ த ல் ப த்  இந்தப் பாீட்ைசயில் ேத ; பிறகு பார்த் க் ெகாள்ளலாம் உன் 
சுதந்தர வாழ்ைவ. இப்ேபாேத அைதப்பற்றி ஏன் ண் வாதங்கள்?" என்  
ெசால் விட்  ராமசாமி குளிக்கப் ேபானார். 
 
    * * * * 
 
    சிறிய ஆரம்பப் பாடசாைலயின் தைலைம உபாத்தியாயராகிய ராமசாமியின் த்த 
ெபண் கல்யாணி எஸ்.எஸ். எல்.  ப த் க்ெகாண் ந்தாள். தல் குழந்ைத 
ஆைகயால் அவ க்குச் சின்னஞ் சி  பிராயத்திேல ப ப்பிேல உற்சாக ட் னார் 
ராமசாமி. அவ ம் சு சு ப்பாகப் ப த்  வந்தாள். ஒவ்ெவா  வகுப்பி ம் அவள் 
நிைறயப் ள்ளிகள் ெபற் த் ேதர்ச்சி ம் பாிசும் ெபற்றாள். 
 
    கல்யாணி இளம் ெபண். ஆனா ம் த்திசா . அவ க்குச் சிட் க் கு வி ேமல் 
ஆைச. அைதப் ேபால விட்  வி தைலயாகி நிற்பதில் ஆைச. 'நா ம் ப த்  
உத்திேயாகம் ெசய்ய ேவண் ம்; காசும் சம்பாதிக்க ேவண் ம்; க ம் சம்பாதிக்க 
ேவண் ம்' என்ப  அவள் கட்சி. 
 
    "சம்பாதித் க்ெகாண்ேட இ க்கிறாய்; பிறகு?" என்  அம்மா ேகட்பாள். 
 
    "பிறகு என்ன? அப்ப ேய வாழ்கிற ." 
 
    "ஆண் ைண ேவண்டாேமா?" 
 
    "உலகத்  மக்கெளல்லாம் ைணயாக இ க்கிறார்கேள." 
 
    "ேபா  ைபத்தியம்! யாராவ  ேகட்டால் சிாிப்பார்கள். ஓர் ஆடவன் ைண 
ேவண்டாமாம்! கன்னியாகேவ காலம் கழித்  விட்டால் உடம்  பள ம்ேபா  யார் 
உதவி ெசய்வார்கள்?" 
 
    "அண்ணன், தம்பி இல்ைலயா?" 
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    "அவரவர்கள் கு ம்பம் என்  ஏற்பட்டால் உன்ைன யார் கவனிப்பார்கள்?" 
 
    "ஆடவர்கைள யார் கவனிக்கிறார்கள்?" 
 
    "அவர்க க்குப் ெபண்  பிள்ைளகள் இ க்கிறார்கள்; கவனித் க்ெகாள்கிறார்கள்." 
 
    கல்யாணி சிறி  ெமௗனமானாள். தா ம் ஆடவர்கைளப் ேபால இ ந்  
உத்திேயாகம் ெசய்ய ேவண் ெமன்  அவ க்கு ஆைச. ஆடவர்கைள எதிர்பாராமல் 
தன் ெசாந்த உைழப்பாேல வாழ ேவண் ம், அ தான் சுதந்திர வாழ்  என்  
எண்ணினாள். ஆனால் ஆடவர்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாள்கிறார்கள்; 
பிள்ைளக்குட்  ெப கிறார்கள்; ைமப் பிராயத்தில் பிள்ைளகள் அவர்கைளக் 
காப்பாற் கிறார்கள். ெபண்கள் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாண்டால்தான் உடேன 
அ ைமயாகி வி கிறார்கேள! 
 
    இைத நிைனக்கும்ேபா  அவ க்கு ஆடவர் உலகத்தின்ேமல் ேகாபம் ேகாபமாக 
வந்ந் . "எல்ேலா ம் சுயநலப் கள்!" என்  த்தாள். அப்ப ேய 
சந்தைனயில் ஆழ்ந்தாள். 
 
    திடீெரன்  சிந்தைனயினின் ம் விழித் க் ெகாண் டாள் கல்யாணி: அவ க்கு 
இப்ேபா  ெதளி  உண்டாயிற் . சுதந்தரமாக ம் இ க்க ேவண் ம்; கு ம்ப ம் 
நடத்த ேவண் ம். ெபா ந்தாத இந்தச் சிக்கைலப் ெபா ந் ம்ப  ெசய்ய ஒ  வழி 
கண் பி த்  விட்டால். 
 
    "அம்மா, கணவன் மைனவி இரண்  ெப ம் உத்திேயாகம் பார்த்தால் என்ன?" 
என்  ேகட்டால். 
 
    "கிறிஸ்தவர்கள் அப்ப த்தான் பார்க்கிறார்கள்." "அவர்க ம் மனிதர்கள்தாேம? 
நான் ஒன்  ெசால்கிேறன், ேகள் அம்மா. நான் என் வி ப்பப்ப  ப ப்ேபன். ப த்  
உத்திேயாகம் கிைடத்த பிற்பா தான் கல்யாணம் ெசய் ெகாள்ேவன். நான் 
உத்திேயாகத்தில் இ ப்பைதத் த க்கத கணவனாக இ ந்தால்தான் கல்யாணம் ெசய்  
ெகாள்ேவன்." 
 
    "அவன் உனக்குச் சைமத் ப் ேபாடா ேவண் மாக்கும்!" "அ  அவன் இஷ்டம். 
அவன் உத்திேயாகம் ெசய்வைத நான் த க்கப் ேபாவதில்ைல. அவ ம் என்ைனத் 
த க்கக் கூடா ..." 
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    "என்ன, இன் ம் தர்க்கம் ந்த பா  இல்ைலயா?" என்  ேகட் க்ெகாண்ேட 
ராமசாமி வந்தார். சாப்பிட்  விட் ப் பள்ளிக்கூடம் ேபாய்விட்டார். 
 
    * * * * 
 
    பாீட்ைச ந்த . மிக ம் நன்றாக எ தினாள் கல்யாணி. அ த்தப  கல் ாிக்குப் 
ேபாய்ப் ப க்க ேவண் ம். எப்ப ம் அவ க்கு அரசாங்கத்தாாின் உபகாரச் சம்பளம் 
கிைடக்கும். தி ச்சிராப்பள்ளியா, ேசலமா, எங்ேக ப க்கப் ேபாவ  என்ற 
ேயாசைனயில் அவள் ஈ பட் ந்தாள். 
 
 
    ராமசாமியின் தங்ைக கணவர் தி ச்சியில் இ ந்தார். வி ைரக்குக் கல்யாநிையத் 
தி ச்சிக்கு அ ப் ம்ப  அவ ைடய அத்ைத, ராமசாமியின் தங்ைக, எ தியி ந்தாள். 
அதன்ப  அவேர அவைளக் ெகாண்  ேபாய் விட்  வந்தார். கல்யாணிக்கும் அங்ேக 
ேபாய்க் கல் ாிகைளப் பற்றித் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ஆைச. 
 
    கல்யாணி தி ச்சிக்குப் ேபானாள். அவ ைடய அத்ைத ெபண் கமலம் அவ டன் 
ஒட் க்ெகாண்  பழகி னாள்; கல்யாணிையவிட இரண்  வயசு சின்னவள். 
கல்யாணிையவிட இரண்  வயசு சின்னவள். கல்யாணிையப் ேபாலக் கமல ம் 
நிைறயப் பத்திாிைக ப க்கிறவள். ஒ  ெதாடர்கைத விடாமல் ப த் வி வாள். 
இரண்  ேப ம் கைதகைள ம் நாவல்கைள ம் பற்றிப் ேபசிப் ேபசிப் ெபா  
ேபாக்கினார்கள். 
 
    சுந்தேரசன் என்ற எ த்தாளர் எ தி வ ம் ெதாடர் கைதயில் கல்யாணி என்ற ெபண் 
சுதந்தர உணர்ச்சி ள்ளவளாக இ ப்பைதப்பற்றி இ வ ம் ேபசினார்கள். "அவர் 
எப்ேபா ேம ெபண்களின் ெகௗரவத்ைதக் குைறக்காமல் எ கிறார். யாேரா 
ெபண்தான் ஆணின் ைனெபயேரா  எ கிறாேலா என்  சந்ேதகப்ப கிேறன்" 
என்றாள் கல்யாணி. "அெதன்ன ைமயாகச் ெசால்கிறாேய?" என்  ேகட்டாள் 
கமலம். 
 
    "அ  ெதாியாதா உனக்கு? சில ேபர் அரசாங்க உத்திேயாகத்தில் இ ப்பார்கள். 
கைத எ வார்கள். அவர்கள் எ வதாகத் ெதாிந்தால், கைதயின் ெமாழி ெபயர்ப் , 
அதனால் கிைடக்கும் லாபம், எந்தப் பத்திாிைக இல அ  வ கிற , அதன் ஆசிாியர் 
எந்தக் கட்சிையச் ேசர்ந்தவர்-என்ெறல்லாம் ேமலதிகாாிகள் ேகட்பார்களாம். அந்தத் 
ெதால்ைலக்குப் பயந் ெகாண்  ைன ெபயர் ேபாட் க்ெகாள்வார்கள். சிலர் 
தம் ைடய மைனவியின் ெபயாில் எ வார்களாம். ெபண்களின் உாிைமைய 
வற் த் ம் இந்தப் ேபர்வழி, நிச்சயமாக ஒ  ெபண்ணாகேவ இ க்க ேவண் ம். 
ெபண்கள் ேபைர ஆண்கள் உபேயாகித் க் ெகாள் ம்ேபா  ஏன் நாம் ஆண் ெபயைர 
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ைவத் க்ெகாள்ளக் கூடா  என்  ேதான்றியி க்கும். யாேரா சுந்தாி என்ற ெபயர் 
உள்ளவேள சுந்தேரசன் என்  எ கிறாள் ேபா க்கிற " என்  கல்யாணி 
உற்சாகத்ேதா  ெசான்னாள். 
 
    இப்ப ேய ெபா  ேபாய்க் ெகாண் ந்த . ஒ  நாள் ெசன்ைனயி ந்  ஓர் 
இைளஞன் தி ச்சிக்கு வந்தான். அவன் கமலத்தின் தகப்பனார் நாராயண ைடய 
நண்பர் ஒ வ ைடய பிள்ைள; அக்ெகௗண்டன்ட் ெஜனரல் காாியாலயத்தில் ேவைல 
பார்க்கிறவன். ராமகி ஷ்ணன் என்ப  அவன் ேபர். 
 
    ரங்கம், தி வாைனக்காவல் இரண்ைட ம் பார்த்  விட் ப் ேபாகலாம் என்  
நா  நாள் வி ைற ெபற் க்ெகாண்  வந்தான் ராமகி ஷ்ணன். நாராயணன் 

ட் ல்தான் தங்கினான். 
 
    கமல ம் கல்யாணி ம் வழக்கம்ேபால் ெதாடர் கைத கைலப் பற்றிப் ேபசிக் 
ெகாண் ந்தார்கள். ைன ெபயைரப்பற்றிய ேபச்சும் வந்த , "நீங்கள் பத்திாிைக 
கைலப் ப க்கிற  உண்ேடா?" என்  ேகட்டான் ெசன்ைனயி ந்  வந்த இைளஞன் 
ராமகி ஷ்ணன். 
 
    "அைதத் தவிர ேவ  ேவைலேய கிைடயா ?" என்  ெசால் ச் சிாித்தார் 
நாராயணன். 
 
    "யா ைடய கைதகள் உங்க க்குப் பி க்கும்?" என்  ேகட்டான் ராமகி ஷ்ணன். 
 
    "உங்க க்கு யார் கைத பி க்கும்?" என்  கமலம் ேகட்டாள். 
 
    "எனக்கு எ த்தாளர் எல்ேலா ேம நண்பர்கள். அதனால் எல்ேலா ைடய கைத ம் 
பி க்கும்" என்றான் அவன். 
 
    "அப்ப யானால்-" கல்யாணி இ த்தைத ஊகித் க் ெகாண்ட கமலம், "உங்க க்குச் 
சுந்தேரசன் என்ற எ த்தாளைரத் ெதாி ேமா?" என்  ேகட்டாள். "நன்றாகத் ெதாி ம்" 
என்  பதில் வந்த . "இவள் ெசால்கிறாள்; அ  அவ ைடய ெசாந்தப் ெபயராக 
இ க்கா  என்கிறாள்" என்  கமலம் ெசான்ன ெபா , "அட! அ  எப்ப  உனக்குத் 
ெதாிந்த ?" என்  கல்யணிையேய ேகட்டான் ராமகி ஷ்ணன். அவன் ஆச்சாியத் ள் 

ழ்கினான். 
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    "அவர் எ த்தி ந்  ஊகித்ேதன்" என்றாள் கல் யாணி. தன ேஜாசியம் 
பளித்தைதப் பற்றி அவ க்கு உள் ர மகிழ்ச்சி ெபாங்கிய . "அப்ப யானால் 
அவ ைடய ெசாந்தப் ெபயர் என்ன?" என்  கமலம் ேகட்டாள். 
 
    "அவ ைடய ெபயைரத்தாேன ேகட்கிறாய்?" "அவன் ஏ ?" "நீ ேகட்ப  எனக்கு 
விளங்க வில்ைலேய!" "கல்யாணியின் ஊகம உங்க க்குப் ாிந்தேதா? யாேரா ஒ  
ெபண்தான் அந்தப் ைனெபயாில் எ கிறாள் என்றல்லவா அவள் ெசால்கிறாள்?" 
என்  கமலம் விஷயத்ைத விளக்கினாள். 
 
    அைதக் ேகட்ட டன், "ெபண்ணா?" என்  ராமகி ஷ்ணன் இ இ  ெயன்  
சிாித்தான். "நல்ல ேஜாசியம்! ஏன் அப்ப  எண்ணினாய்?" என்  கல்யணிையக் 
ேகட்டான் அவன். கமலேம கல்யாணியின் கட்சிைய விளக்கினாள். ெபா ைமயாகக் 
ேகட் க்ெகாண் ந்த ராமகி ஷ்ணன், "இன்  எனக்கு ஒ  லாபம் கிைடத்த " 
என்றான். "என்ன லாபம்?" "இனிேமல் நான் சுந்தாி என்ற ைனெபயாில் எ தலாம் 
என்  ேதான் கிற ." 
 
    "நீங்கள் கைத எ ர்களா?" என்  கல்யாணி ஆவேலா  ேகட்டாள். "மாமா 
அறிந்த ராமகி ஷ்ண ம், பத்திாிைகயில் எ ம் சுந்தேறச ம், நீ ஊகித்த சுந்தாி ம் 
அ ேயன் தான்!" என்  ெசால்  அவன் சிாித்தான். "அடேட, அப்ப யா சமாசாரம்?" 
என்  நாராயண ம் கூடச் சிாித்தார்; கமல ம் சிாித்தாள். கல்யாணி மாத்திரம் 
சிாிக்கவில்ைல. கல்யாணி தன் ைடய எ த்தில் எவ்வள  ேமாகம் 
ெகாண் க்கிறாள் என்பைத ராமகி ஷ்ணன் உணர்ந்  ெகாண்டான். தன க த்ைத 
அவன் எவ்வள  அழகாகக் கைதகளில் எ கிறான் என்  அவள் ஆச்சாியப் 
பட்டால். அவைள அறியாமேல அவள் மனம் அவனிடம் தாவிய . ராமகி ஷ்ணன் 
ெசன்ைனக்குப் ேபானான். கல்யாணி நாமக்கல் ேபானாள். 
 
    கல்யாணி இப்ேபா  அம்மா டன் வாதம் ெசய்வைத நி த்தி விட்டாள். 
அப்பாவிடம், "கல் ாிப் ப ப்பில் ண் ெசலவாகும்; அதனால் உங்க க்கும் கஷ்டம்" 
என்  மாத்திரம் ெசான்னாள். அறிவாளியாகிய அவர் தம மகளின் மனமாற்றத்ைதத் 
ெதாிந்  ெகாண்டார். ேமேல விசாரைண ெசய்தார். தி ச்சிக்குப் ேபாய்த் ப்பறிந்தார். 
கல்யாணிக்குக் கல்யாணம் ெசய் ம் யற்சிையத் ெதாடங்கினார். 
ராமகி ஷ்ண க்கும் கல்யாணிக்கும் ஒ  சுப கூர்த்தத்தில் கல்யனமாயிற் . அவள் 
ெசன்ைன வாசியானாள். 
 
    * * * * 
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    கல்யாணி ம் ராமகி ஷ்ண ம் நாமக்கல் க்கு வந்தி ந்தார்கள். அவள் இப்ேபா  
தாய்ைமப் ப வத்ைத அைடந்தி ந்தாள். அவள் தாய் அவைளக் கண்  ாித் ப் 
ேபானாள். அவள் வி ம்பிய  நிைறேவறிவிட்ட . 
 
    பக்கத்  ட் க்காாிேயா  கல்யாணியின் தாய் ேபசிக் ெகாண் ந்தாள். ஏேதா 
ேபச்சு வந்த . "அப்ப த்தான் சி  ெபண்ணாக இ க்கும்ேபா  ேதான் ம். வயசு 
வந்நால் மாறிவி ம். எங்கள் கல்யாணி எவ்வள  ட்  அ த்தாள்! கல்யாணேம 
பண்ணிக்ெகாள்ளப் ேபாவதில்ைல என்  பி வாதமாகச் ெசான்னாள். அப்ப ப் 
பண்ணிக்ெகாண்டா ம் உத்திேயாகம் பார்ப்ேபன் என்  றாப் ப் ேபசினாள். 
இப்ேபா ..." என்  அவள் ெசான்னைதக் ேகட் க்ெகாண் ந்த கல்யாணி 
அங்கி ந்தப ேய, "இப்ேபா  நான் உத்திேயாகம் பார்க்கத்தான் பார்க்கிேறன்" என்  
ெசான்னாள். 
 
    தி க்கிட்ட தாய் அவைளப் பார்த் , "அ  என்ன கூத் ? என்ன உத்திேயாகம் 
பார்க்கிறாய்?" என்  ேகட்டாள். 
 
    "குமாஸ்தா உத்திேயாகம்." 
 
    "எங்ேக?" 
 
    " ட் ேலதான். அவர் கைத ெசால்கிறார்; நான் எ கிேறன். அவ க்கு நான் 
குமாஸ்தா!" என்  ெசா விட் ப் ன்னைக த்தாள் கல்யாணி. 
 
    12. தி ட் க் ைக 
    வழக்கம்ேபால அன்  தங்கேவலன் தன் எசமானர் குழந்ைதகைளப் பக்கத் த் 
ெத வில் இ ந்த பள்ளிக் கூடத் க்கு அைழத் க் ெகாண் ேபாய்விட்டான். சாியாகப் 
பத்  மணிக்கு அவன் நாள்ேதா ம் சாமிநாத த யா ைடய- அவர்தாம் 
தங்கேவல ைடய எசமானர் - அவ ைடய ஏ  வயசுப் ைபயைன ம் அவன் 
தங்ைகைய ம் பள்ளிக்கூடத் க்கு ெகாண் வந்  விட் ப் ேபாவான். அ த்த 
ெத க்குப் ேபாகக் கார் எதற்கு என்  குழந்ைதையத் தங்கேவல டன் 
அ ப்பினார்கள். 
 
    அன் ம் அப்ப ப் ேபானவன் ஒ  திய அ பவத் க்கு உள்ளானான். அவ ைடய 
ப வம் அன்  தைல காட் ய . அந்தப் பள்ளிக்கூடத் க்கு வ ம் மற்றக் 
குழந்ைதகைள ம் அந்த அந்த ட்  ேவைலக்காரேனா, ேவைலக்காாிேயா 
ெகாண் வந்  விட்டார்கள். யாேரா ஒ  குழந்ைதைய அைழத் க்ெகாண்  ஒ  ெபண் 
- பதிெனட்  வயசு இ க்கும்-வந்தாள். வந்தவள் தங்கேவல டன் இரண்  
குழந்ைதகைளப் பார்த்த ம், " என்ன ைர?, ெசௗக்கியமாக இ க்கிறாயா? " என்  
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ேகட்டாள். "ெபான்னம்மா!" என்  ைபயன் ஆச்சாியத்ேதா  ெசால் க்ெகாண்ேட 
பார்த்தான் 
 
    அவன் பார்த்த  கிடக்கட் ம்; தங்கேவல ம் அவைளப் பார்த்தான்; பிரமித் ப் 
ேபாய்விட்டான். அவன் கண் க்கு அவ ைடய அழகிேல வசியம ந்  இ ந்த . 
அவள் கு கு த்த க ம், வளப்பமான ேமனி ம் அவன் உள்ளத்திேல 
பதிந் விட்டன. 
 
    " நீ ஏன் எங்கள் ட் க்கு வ கிறதில்ைல?" என்  ேகட்டான் ைர. 
 
    "வரமாட்ேடன்" என்றாள் அவள். 
 
    "ஏன்?" என்  குழந்ைத ம ப ம் ேகட்டான். 
 
    "ஏேனா!" என்  அவள் ெசான்னாள். 
 
    அவைள அவன் இதற்கு ன் பார்த்ததில்ைல. அவள் எசமானர் ட் க்குப் 
பழக்கமானவளா? பின், ஏன் அவள் இந்த இரண்  ன்  மாசகாலமாக வரேவ 
இல்ைல? குழந்ைத ேகட்ட ேகள்விையத் தாேன ேகட்கேவண் ம் என்  அவன் 
ஆைசப்பட்டான். அவள் ெசான்ன, 
 
    "ஏேனா!" என்ற பதிைல விண்  விளக்கேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்ள 
எண்ணினான். ன்பின் கம் அறியாத இளம்ெபண்ேணா  ணிந்  ேபசலாேமா? 
ஆனால் 'இவள் யார்?' என்றைத மாத்திரம் ெதாிந்  ெகாள்ளத் ணிந்தான். " ைர, 
அ  யார்?" என்  ேகட்டான். 
 
    அதற்கு விைட கிைடப்பதற்கு ன் அந்தப் ெபண் ஒ  பார்ைவயினால் அவைன ஒ  
ெவட்  ெவட் விட்  பள்ளிக்கூடத் க்குள் ேபாய்விட்டாள். அவள் ேபாவைதேய 
பார்த் க்ெகாண் ந்த தங்கேவலன் ம ப ம் ைரைய, "இவள் யார்?" என்  
ேகட்டான். 
 
    குழந்ைத பதில் ெசான்னான். அைதக் ேகட்ட டன் தங்கேவ க்குப் ெப த்த 
ஏமாற்றம் உண்டாகிவிட்ட . குழந்ைத என்ன ெசான்னான் ெதாி மா? "பாக்கியத்தின் 
ெபண்" என்றான். அைதக் ேகட்ட டன் தங்கேவலன் கம் வா ய . எைதேயா 
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பறிெகா த்தவன் ேபால் ஆகிவிட்டான். ஏன்? ஒ  மாசத் க்கு ன் நடந்த 
நிகழ்ச்சிதான் காரணம். 
    * * * 
 
    "தி ட் க் ைக நிற்குமா? தவிட் க்கு வ கிற ைகதான் தனத் க்கு வ ம். 
இன்ைறக்கு இந்தச் சின்னப் ெபாம்ைமையத் தி ன ைகேய நாைளக்கு ஏதாவ  

ணிமணிைய எ க்க நீ ம்!" என்  இைரந்தான் தங்கேவலன். 
 
    "நீ இங்ேக வ வதற்கு ன்ேப நான் பழகுகிேறன். அம்மாவிடம் நல்ல ேபர் 
எ த்தி க்கிேறன். நீ இன்ைறக்குப் ெபாிய தி ட்ைடக் கண் பி த்தாயாக்கும்! 
இத்தைன ெபாம்ைமக் குவிய ல் இந்த ஒன்  குைறந்தால் என்ன கு  கிப் 
ேபாய்வி ம்? நீதான் இந்த ட் ச் ெசாத்ைதக் காப்பாற்றப் பிறந்தி க்கிறாேயா?" 
என்  ேகட்டாள் பாக்கியம். 
 
    "இல்ைல; இல்ைல. நீதான் இந்த ட் ச் ெசாத் க்கு மகளாகப் பிறந்தி க்கிறாய்! 
இவ்வள  வயசாகி ம் உனக்குப் த்தி இல்ைலேய! எனக்கு ன்பி ந்ேத இங்ேக 
இ க்கிறாய் என்  ெசால்கிறாேய! அம்மாவிடம், எனக்கு இ  ேவண் ம் என்  
ெசால்  வாங்கிக் ெகாள்ளக்கூடாேதா? அைத எ த் ப் ைபயில் எதற்காக ஒளித்  
ைவக்க ேவண் ம்?" 
 
    "ெசால்ல ேவண் ம் என்  தான் நிைனத்ேதன். அதற்குள் நீதான் ேபாலீஸ் 

ேபாலத் தி ட்ைடக் கண்  பி த் விட்டதாகத் தட டல் பண் கிறாேய!" 
 
    "இந்தா அம்மா, அதிகமாகப் ேபசாேத. ெசய்த தப்ைப ஒப் க்ெகாள். அம்மாவிடம் 
ேகட்  வாங்கிக் ெகாள்பவளாக இ ந்தால் உன் ைபயில் எ த்  ைலயிேல 
மைறவாக ைவத்தி க்க ேவண் யதில்ைல. தி ன  ேபாதாெதன் , அ  சாி என்  
சமாதானம் ேவ  ெசால்ல வந் விட்டாய். இன் ம் என்ன என்ன சாமாைன ன்  
எல்லாம் எ த் க்ெகாண்  ேபானாேயா?" 
 
    "என்ன அ ? இனிேமல் ேபசினால் எனக்குக் ெகட்ட ேகாபம் வ ம். ேநற் ப் பிறந்த 
பயல். நீ என்ைன அதிகாரம் பண் வதாவ !" என்  அவள் சீறினாள். வார்த்ைதகள் 
த த்தன. ேபச்சுப் பலமாயிற் . அைதக்ேகட் , "என்னடா அங்ேக ரகைள?" என்  
ெசால் க்ெகாண்ேட எசமானியம்மாள் வந்தாள். 
 
    "ஒன் ம் இல்ைல அம்மா! சின்னச் சமாசாரம். இந்த நாய் எனக்குத் தி ட் ப் பட்டம் 
கட் கிற " என்  ஆத்திரத் டன் ேபசினாள் பாக்கியம். 
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    " நீங்கேள பா ங்கள் அம்மா, இந்த அம்மாள் ேபசுகிரைத. நாய் என்  
ெசால் கிறாள். தி ட்ைடக் கண்  பி த் விட்ேடன் என்ற ஆத்திரம்!" 
 
    தங்கேவலன் அந்தப் பங்களா க்கு வந்  இரண்  மாதங்கேள ஆகியி ந்தன, 
பங்களாத் ேதாட்டத்ைதப பராமாிக்க ம் மற்ற ஏவல்கைளச் ெசய்ய ம் அவைன 
நியமித்தி ந்தார்கள். இ பத்திரண்ேட வயசான அவன் வாட்டசாட்டமாக 
வளர்ந்தி ந்தான். எந்த ேவைலக்கும் அஞ்சாதவன். நா  ேகாணல் எ த் த் 
ெதாிந்தி ந்தால் அவன் இ க்க ேவண் ய இடேம ேவறாக இ ந்தி க்கும். 
 
    சி சு ப் , ேநர்ைம, கண் ப்  உைடயவன் தங்க ேவலன். அந்த இரண்  மாதத்தில் 
அவன் ஐயாவி ைடய அபிமானத்ைதப் ெபற்றான், எசமானியம்மா ம் 
எ த்ததற்ெகல்லாம் அவைனத்தான் கூப்பி வாள்,. அந்த ட் ேலேய 
சாப்பிட் க்ெகாண்  அங்ேகேய தங்கினான் அவ க்குத் தாய் தகப்பன் யா ம் 
இல்ைலயாம். 
 
    பாக்கியம் ஒ  வ ஷமாக அந்த ட் ல் ேவைல ெசய்கிறாள். நல்லவள்தான். ஏேதா 
இன்  ேபாதாத காலம். அவள் மனசுக்குள் சனிபகவான் குந்தான். அவள் ைகைய 
நீளச் ெசய்தான். 
 
    நவராத்திாி ந் விட்ட . அந்தப் பங்களாவில் ெகா  ைவத்தி ந்தார்கள். 
இன்ைறக்கு அைதக் கைலத்  எல்லாவற்ைற ம் ெபட் யில் எ த்  ைவத்தார்கள். 
 
    அப்ப  எ த்  ைவத்தேபா  ஒ வ ம் இல்லாத சமயம் பார்த் ப் பாக்கியம் ஒ  
ெபாம்ைமைய எ த் த் தான் ெகாண்  வந்தி ந்த பழம் ைபயில் ேபாட்  ஒ  

ைலயில் பத்திரப்ப த்தினாள். இைத எப்ப ேயா தங்க ேவலன் 
ெதாி்ந் ெகாண் விட்டான். அவைளத் தனிேய அைழத் க் ேகட்டான். அவள் பணிந்  
ேபாகவில்ைல. தி னவள் றாப் டன் ேபசுவைதக் கண்  அவ க்குக் ேகாபம் 
ேகாபமாக வந்த . கைடசியில் எசமானி யம்மா க்ேக விஷயம் ெதாிந்  விட்ட . " 
ஏண்  பாக்கியம், அவன் ெசால்கிறமாதிாி உனக்கு வயசாகி ம் த்தி இல்ைலயா? 
தி கிறைத ம் தி விட்  இத்தைன ேபசுகிறாேய?" என்  அவள் ேகட்டாள். 
 
    இந்த ஆங்காரப் ேபச்சின் பலனாகப் பாக்கியத்ைத ேவைலைய விட் த் 
தள்ளிவிட்டார்கள். " ைக ம் வா ம் பைடத்த உனக்கும் நமக்கும் இனிச் சாிப்படா " 
என்  எசமானியம்மாள் கம் ப்பாகச் ெசால் விட்டாள். 
 
    பாக்கியம் அந்த ட்ைட விட் ப் றப்பட்டேபா  " இ , இ ; உன்ைன விட்ேடனா 
பார்!" என்  தங்கேவல ைனக் க விக்ெகாண்ேட ேபானாள். 
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    * * * 
    ஒ  மாசத் க்கு ன்னால் நிகழ்ந்த இந்த நிகழ்ச்சி இப்ேபா  நிைன க்கு வந்ககு 
தங்கேவல க்கு. " அவ க்கு இவ்வள  அழகான மகளா!" என்  எண்ணினான். 'ஏன் 
இ க்கக் கூடா  ஏன் அவைளக் ேகாபித் க் ெகாண்ேடாம்?' என்ற இரக்க ம் கூடேவ 
ேதான்றிற் . அவள் ேவைலைய விட் ப் ேபாகாமல் இ ந்தால் இந்தப் ெபண்ைண 
அவன் அ க்க ப் பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தி க்கும். " ஏன் ைர, இன் ம் 
உள்ேள ேபாகவில்ைலயா?" என்ற குரல் ேகட்  நிமிர்ந்  பார்த்தான் தங்கேவலன். 
அவேளதான். பள்ளிக்கூடத் க்குள் தான் அைழத்  வந்த குழந்ைதைய விட் விட்  
அவள் வந் விட்டாள். தங்கேவலன் இன் ம் ப க்கட் க்குப் பக்கத்தில் நின்  
ெகாண் ந்தான். அவ க்ேக ெவட்கமாகப் ேபாய்விட்ட . அந்தப் ெபண்ைண 
ஒ ைற பார்த் விட்  உள்ேள வி  வி  ெவன்  ைழந்தான். 
 
    மற்ெறா  நாள் தங்கேவலன் கைடக்கு ஏேதா சாமான் வாங்கிவரப்ேபானான். 
ந விேல ஓர் ஆள் அவைனச் சந்தித்தான். "தம்பி, நீதான் அந்தக் கீழ்க்ேகா ப் 
பங்களாவில் ேவைலக்கு வந்தி க்கிறாேயா?" என்  ேகட்டான். 
 
    "ஆம், நீங்கள் யார்?" என்  தங்கேவலன் ேகட்டான். 
 
    " நான் ஓர் அச்சாபீ ல் காவல்காரனாக இ க்கிேறன். சும்மாதான் ேகட்ேடன். 
இதற்கு ன் இ ந்த ேதாட்டக்காரக் கிழவைன எனக்குப் பழக்கம் உண் . ஏன் தம்பி, 
உனக்குச் ெசாந்த ஊர் எ ?" 
 
    "ஆரணி." "சாதிசனம் எல்லாைர ம் விட் விட்  இந்தப் பட்தணத் க்குப் பிைழக்க 
வந் விட்டாயா?" 
 
    " சாதி சனம் ேசா  ேபா வார்களா? பட்டணத்திேல தான் உைழப் க்குப் பலன் 
கிைடக்கிற " என்  தங்கேவலன் ெசான்னான். 
 
    இப்ப ேய அவ்வி வ ம் ேபசி ஒ வைர ஒ வர் அறி கம் ெசய் ெகாண்டார்கள். 
அவ க்கு னிசாமி என்  ெபயர். ஓர் அச்சு நிைலயத்தில் காவலாளி. இரண்  ேப ம் 
ஒேர சாதி. ஒ விதத்தில் பார்த்தால் னிசாமிக்கும் தங்க ேவல க்கும் பாத்தியம்கூட 
இ க்கும்ேபால இ ந்த . . ெத விேல உண்டான இந்தப் பழக்கம் நீ த்த . னிசாமி 
அ க்க  தங்கேவலேனா  பழகினா ன். ஒ நாள் அவன் ெமல்ல ஒ  ேகள்விையக் 
ேகட்டான். " தம்பி, உன் வயசிேல நான் ஒ  ெபண் குழந்ைதையப் ெபற்  விட்ேடன். 
நீ ம் ஒ  கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாண்  வாழக்கூடாதா?" என்  ேகட்டான். 



 95

 
    " அதற்குள்ேளயா?" என்  தங்கேவலன் ஆச்சாியம் அைடந்தவைனப் ேபால 
எதிர்க்ேகள்வி ேகட்டான். 
 
    " ஏன் தம்பி, உனக்கு இ பத்ைதந்  இ பத்தா  வயசு இ க்கும்ேபாேல 
இ க்கிற . இந்த வயசில்தான் கல்யாணம் கட் க் ெகாள்ளேவண் ம். 
ெவட்கப்படாமல் ெசால். நான் ஒன்  ேகட்கிேறன். எனக்கு ஒ  மகள் இ க்கிறாள். 
பதிெனட்  வயசு ஆயிற் . கண் க்கு நன்றாக இ ப்பாள். உன்ைனக் கண்ட  தல் 
நீ நல்ல உைழப்பாளி என் ம், கண் ப்பானவன் என் ம் ெதாிந்  உன்னிடம் 
அபிமானம் ஏற்பட்  விட்ட . அதனால் ெசால்கிேறன். கட் க் ெகாள்கிறாயா? 
இல்ைல, ஏதாவ  ைறப்ெபண் ஊாில் இ க்கிறதா?" 
 
    தங்கேவல க்கு அப்ப  ைறப்ெபண் ஒ த்தி ம் இல்ைல. ஆனால் அவன் 
மனசுக்குள் பாக்கியத்தின் மகள் வந்  நின்றாள். 'என்ன ைபத்தியக்காரத்தனம் இ ? 
சண்ைட ேபாட்ட ட் ல் உள்ள ெபண்ைணப் பற்றி நிைனக்க நமக்கு என்ன உாிைம?' 
என்ற நிைன  அ த்  வந்த . 
 
    னிசாமி எப்ப யாவ  தன் காாியத்ைதச் சாதித் க் ெகாள்வதாகத் தீர்மானம் 
ெசய் விட்டான். ெமல்ல ெமல்லத் தங்கேவலைன வழிக்குக் ெகாண் வரலானான். 
"உனக்ேகா அப்பன், அம்மா, உற  ஒட்  இல்ைல. நீ கல்யாணம் 
பண்ணிக்ெகாண்டால் நம் ட் ேலேய இ க்கலாம். எனக்கும் மகன் யா ம் இல்ைல. 
என் ட் க்கு வ கிறாயா?" என்  ேகட்டான். 
 
    "பார்க்கலாம்" என்  தங்கேவலன் ெசான்னான். 
 
    இரண்  நாட்களில் பார்த்ேதவிட்டான். பார்த்த  மாத்திரம? பார்த்தேபா  
அவ க்கு இ ந்த மனநிைலைய என்னெவன்  ெசால்வ ! தி க்கிட்டான் என்  
ெசால்லலாமா? பிரமித் ப் ேபானான் என்பதா? ெவட்கப்பட்டான் என்பதா? ஐேயா, 
இப்ப  ஏன் ெசய்ேதாம் என்  இரங்கினானா? இ  என்ன உண்ைமதானா என்  
சந்ேதகப்பட்டானா?- இந்த உணர்ச்சிகள் யா ம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வந்தன. அவன் 
உள்ளத்தில் ஒ  ெப ம் யல் அ த்த . இந்த உணர்ச்சிகள் மாறி மாறிப் பிரசண்ட 
மா தமாக சின என்  ெசால்லலாம். 
 
    அவன் ன்ேன நின்றவள் ெபான்னம்மாள்! பாக்கியத்தின் ெபண்ணாகிய 
ெபான்னம்மாள்! அவைனக் ெகாஞ்ச ேநரம் பள்ளிக்கூட வாச ேல நிற்க ைவத்தாேள 
அந்தப் ெபான்னம்மாள் தான். ஆனால் ேவைலைய இழந்தாேள அவ ைடய 
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மகளாகிய ெபான்னம்மாள்; தி ட் க் ைகயால் வளர்க்கப்ெபற்ற ெபான்னம்மாள். 
இவளா இவன் மகள்! 
 
    "நீங்கள்..." ேமேல ேபச யாமல் அசட் வழிய விழித்தான் தங்கேவலன். 
 
    "நீ நிைனக்கிற  ெதாி ம், தம்பி. பாக்கியத்ேதா  சண்ைட ேபாட்ட ம் 
எசமானியம்மாள் அவைள ேவைலைய விட் த் தள்ளின ம் நன்றாகத் ெதாி ம், தம்பி; 
அைதப் பற்றித்தாேன நீ ேயாசிக்கிறாய்?" 
 
    "இல்ைல..."" ம ப ம் அவன் என்னேவா மாதிாி ெஞஞ்ெஞ ஞ்ெஞ என்றான். 
 
    "அைதெயல்லாம் மறந் வி  தம்பி. அவள் பண்ணின தப் த் தப் தான். அதற்கு இ  
பிராயச்சித்தம் என்  ைவத் க்ெகாள்ேளன்" என்  சிாித்தான் னிசாமி. 
 
    * * * 
 
    கல்யாணம் நடந் விட்ட . "அவர் கத்தில் நான் எப்ப  விழிக்கிற ? நான் 
எப்ப ப் ேபசுகிற ?" என்  ேகட்ட பாக்கியத்திற்கு, "நீ அவன் ன்னாேல நின்  ேபச 
ேவண்டாேம. மாமியார்க்காாி ேபசாமல் மாியாைதேயா  இ க்கிற தாேன நியாயம்?" 
என்  ெசான்னான் னிசாமி. 
 
    பங்களாவிேல ஒ  ைலயில் கு ைச ேபாட் க் ெகாண்  இல்வாழ்ைவத் 
ெதாடங்கினான் தங்கேவலன். னிசாமி எப்ப  விேராதத்ைத மறந்  தனக்குப் ெபண் 
ெகா க்க ன் வந்தான் என்ற திைர அவனால் வி விக்கேவ யவில்ைல. 
அவைனேய ேகட் விடலாம் என்  கூடச் சில சமயம் ேதான்றிய . ஆனால் அவன் 
ேகட்கவில்ைல. ெபான்னம்மாதான் இ க்கிறாேள. அவைளக் ேகட் த் ெதாிந்  
ெகாள்ளலாம் என்  ெபா த்தி ந்தான். 
 
    கு ம் கு த்தன மாக மைனவிேயா  வாழத் ெதாடங்கிய அன்ேற அவன் 
அவைளக் ேகட்  ரகசியத்ைதத் ெதாிந்  ெகாண்டான். 
 
    "அ  ஒ  ெபாிய கைத!" என்  பீ ைக ேபாட் க் ெகாண்  அவள் ஆரம்பித்தாள். 
நடந்த  இ தான். 
 
    ேவைலைய விட்  விட்  ஆத்திரத்ேதா  ட் க்குப் ேபானாள் பாக்கியம். அன்  
மாைல னிசாமி ட் க்கு வந்தான். வந்த டன், "அந்தப் பய க்குச் சாியானப  
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த்தி கட்டேவண் ம்" என்  அவனிடம் ெசான்னாள். அவன் நடந்தைதக் ேகட்டான். 
ஆனால் ேகாபம் அைடய வில்ைல. "உனக்கு ேவைல ேபாய்விட்டேத என்  ேகாபம் 
வ கிறதா? நீ பண்ணின  தப் த்தான் என்  எனக்குத் ேதான் கிற . தப் ச் ெசய்த  
நீயாக இ க்க, அவைனக் ேகாபிக்கிறதில் பிரேயாசனம் என்ன?" என்  ேகட்டான். 
 
    "நீங்க ம் அந்தப் பயேலா  ேசர்ந்  ெகாண்டீர்களா?" என்  ஆத்திரம் ெபாங்கக் 
ேகட்டாள் பாக்கியம். 
 
    "இந்தா, ண் ஆத்திரம் ேவண்டாம். உன் சமாசாரம் இ க்கட் ம். நான் ெசால்கிற 
சந்ேதாஷ சமாசாரத்ைதக் ேகள்." 
 
    "என்ன ைதயல் கிைடத்தி க்கிற ?" என்  ேகாபத்ேதா  ேபசினாள் அவள். 
 
    "நிதானமாகக் ேகட்டால் ெசால்கிேறன். எனக்கு ஐந்  பாய் சம்பளம் உயர்த்தி 
இ க்கிறார்கள்." 
 
    "ஹூம்!" 
 
    "எங்கள் ஆபி ல் ஒ  ைபண்டர் இ க்கிறான். அவன் த்தகத்ைதத் தி க் 
ெகாண்ேட வந்தான். அைத நான் கண் பி த்  எசமானிடம் ெசான்ேனன். அவைன 
ேவைலைய விட்ேட நி த்திவிட்டார்கள்; எனக்குச் சம்பளம் கூட் ப்ேபாட்டார்கள்." 
 
    " அ தான் அப்ப ப் ேபசுகிறீர்கேளா?" என்  அவள் ேகாபம் குைறயாமல் 
ேகட்டாள். அவள் அ பட்ட ேபாலச் சீறினாள். தன் கணவ ைடய ேநர்ைமைய 
நிைனத் ப் பார்க்கவில்ைல. அவ க்குச் சம்பள உயர்  கிைடத்தைத அவள் காதில் 
வாங்கிக் ெகாள்ளவில்ைல. தனக்குத் தி ட் ப் பட்டம் கட்  ஓட் யவ க்குத் 
தண்டைன ெகா க்கேவண் ம் என்ற உணர்ேவ ேமேலாங்கி நின்ற . 
 
    னிசாமிக்கு இப்ேபா  ேகாபம் வந்த . " உனக்கு இப்ேபா  ஒன் ம் விளங்கா . 
தி ட் த் ெதாழில் ேகவலமான . நான் ஆபீ ேல ஒ  தி டைனக் கண் பி த்ேதன். 

ட் ேலா ஒ  தி ைய ைவத் க்ெகாண் க்கிேறன். அங்ேக எனக்குச் சம்பள 
உயர்  கிைடக்கிற . இங்ேக வச  கிைடக்கிற ! நீ த்தி டன் தான் ேபசுகிறாயா?" 
 
    ேபச்சு வளர்ந்த . னிசாமி வளர்த்தவில்ைல. ெவளியில் எ ந்  ேபாய்விட்டான். 
ஒ  வாரம் அவர்கள் இ வ ம் ேபசவில்ைல. கணவன் மைனவிய ள் இ  இயல்  
தாேன? 
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    பிறகு பாக்கியம் தன் பிைழைய உணர்ந்தாள். கணவனிடம் நயமாகப் ேபசினாள்; 
தான் ெசய்ததற்காக அ தாள். " ஆத்திரத்திேல ஒன் ம் ெதாியவில்ைல. உங்க க்கு 
உங்கள ேநரைமயினால் அஞ்சு பாய் உயர்ந்த . எனக்கு என் தி ட் த்தனத்தால் 
ேவைலேய ேபாய்விட்ட . நான் ெபால்லாதவள். உங்கள் அ ைமையத் ெதாிந்  
ெகாள்ளாத ேபய்" என்  ெசால்  வ ந்தினாள். அவள் ேவ  ட்ைடப் 
பி த் க்ெகாண்  ேவைல ெசய்யத் ெதாடங்கினாள். அந்த ட் க் குழந்ைதையத்தான் 
ெபான்னம்மா அன்  பள்ளிக்கூடத் க்கு அைழத்  வந்தாள். 
 
    இந்தக் கைதையக் ேகட்டான் தங்கேவலன். "உன் ைடய அம்மா மனசு 
மாறினைதத்தாேன ெசான்னாய்? உன் அப்பா என்ேமல் வைல சின  ஏன்?" என்  
ேகட்டான். 
 
    "அ வா? என் அப்பாேவ ெசான்னார். அைத ம் ெசால்கிேறன்" என்  அந்த 
வரலாற்ைற ம் ெசான்னாள் ெபான்னம்மா. * * * 
 
    தி ட்ைடத் தான் கண்  பி த்தைமயால் தனக்குச் சம்பள உயர்  கிைடத்த 
நிைனேவா , தங்கேவலன் ெசய்ைகைய ம் நிைனத்தேபா  னிசாமிக்கு அந்த 
இைளஞனிடம் மதிப்  உண்டாயிற் . ஒ  நாள் அவன் அந்தப் பங்களாவின் வாச ல் 
நின் , தங்கேவலைனப் பார்த்தான். அப்ேபா  தங்கேவலன் ேதாட்டத்தில் ஒ  
பாத்திைய ெவட் க்ெகாண் ந்தான். உடம்பில் ேவர்ைவ வழிய அவன் உைழப்பில் 
ஈ பட் ந்தேபா  னிசாமி கவனித்தான். அந்தக் ேகாலத்தில் அவ ைடய 
சு சு ப் ம் உடல்வன்ைம ம் உைழப் ம் னிசாமிக்குப் லப்பட்டன. அவனிடம் 
பின் ம் மதிப்  உண்டாயிற் . அதற்குப் பிறகுதான் ெமல்ல ெமல்ல அவைனச் 
சிேநகிதம் ெசய் ெகாண்டான். அவன் மைனவியிட ம் தங்கேவலைனப் பற்றி 
உயர்வாகப் ேபசித் தன் எண்ணத்திற்குச் சம்மதிக்கச் ெசய்தான். 
 
    "அெதல்லாம் சர்; அன்ைறக்குப் பள்ளிக்கூடத்  வாச ல், அ  ஏேனா என்  
ெசால் விட்  ஓ னாேய! அப்ேபா  என்ைனப் பார்த்தாேயா?" என்  
பழங்கைதையச் ெசான்ன ெபான்னம்மாைவக் ேகட்டான் தங்க ேவலன். 
 
    "நீங்கள்தாம் ெவட்கம் ெகட் ப்ேபாய் என்ைன விழித்  விழித் ப் பார்த்தீர்கேள! 
வயசுப் ெபண்ைண அப்ப ப் பார்க்கலாமா? அதற்குப் பயந்  ெகாண் தான் நான் 
ஓ ேனன்." 
 
    "என்ேமல் உனக்கு அப்ேபா  ேகாபம இல்ைலயா?" "நான் எப்ேபா ம் 
அப்பாவி ைடய கட்சி!" என்  தன் வழிையச் சு ட் னாள் அந்த மடமங்ைக. 
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    எசமானி அம்மாள் அவைனத் தனியாகச் சந்தித்த ெபா  ேவ க்ைகயாகக் 
ேகட்டாள். "எண்டா, தங்கேவல், தி ட் க்ைக என்  ெசால்  ேவைலைய விட் த் 
தள்ளின வள் மகைளக் கட் க் ெகாண்டாேய! உனக்கு ெவட்கமாக இல்ைல? தி  
மகள் தி யாக இ க்கமாட்டாளா?" எசமானியம்மா க்குப் பிாியமான 
ேவைலக்காரன் அவன். அந்த அபிமானத்தினாேலதான் அவள் அப்ப  ேவ க்ைக 
யாகக் ேகட்டாள். 
 
    அதற்குத் தங்கேவலன். "ஆமாம் அம்மா, இவ ம் ெபாிய தி தான்!" என்றான். 
 
    "என்ன! எைதத் தி னாள்?" 
 
    "என் மனைச!" என்  ெசால் த் தங்கேவலன் சிாித்தான். 
 
    13. திய  
 
    "என்ன பளைம அ ச்சுக்கிட்ேட இ க்கிேய; நாைளக்கு ஆ ப் பதிெனட் ; 
ெகாமாீசுபரைர மறந் ட்தியா, ள்ேள? அாிசி, ப ப் , காய் எல்லாம் வச்சி க்கியா?" 
என்  ேகட்டான் மாரப்பக் க ண்டன். 
 
    "இன்னிக்குத்தான் ைம ேபசறிேய. எல்லாத்ைத ம் பாக்குக் க க்கிற ேநரத்திேல 
ேசத் டமாட்ேடனா?" என்  ெப மிதத் டன் கூறினாள் பழனியாயி. வ ஷத் க்கு 
ஒ  ைற அவர்கள் காேவாிக்கு நீராடச் ெசல்வார்கள். ெகாங்கு ேவளாளக் 
க ண்டர்கள் அவர்கள். காவிாியா  அவர்கள் ஊாி ந்  இ பத்திரண்  ெமயில் 

ரத்தில் இ க்கிற . ேமாக ர் என்ற ஊ க்குப் ேபாய், அங்குள்ள காவிாியில் 
நீரா விட் க் காவிாிக்கைரயில் இ க்கும் அசலதீேபசுவரைர ம் ம கரேவணி 
யம்ைமைய ம் தாிசித்  வ வ  அவர்கள் வழக்கம். 
 
    அசலதீேபசுவரர் என்றா ெசான்ேனன்? அ , அந்த ஊர்க்காரர்க ம் ராண ம் 
ெசால் ம் ேபர். ஆனால் நம் ைடய க ண்ட க்கு அவைரக் குமாீசுவரர் என்  
ெசான்னால்தான் ெதாி ம். ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் அைதக் ேகட்  ஒ  திய 
விஷயத்ைதக் கண் பி த்தார்கள். "ேமாக க்குக் குமாி என்ப  பழம் ெபயர். 
அதனால் சுவாமிக்குக் குமாீசுவரர் என்ற ெபயர் வந்தி க்கிற . 'ெகாங்குதண் 
குமாித் ைற' என்  அப்பர் சுவாமிகள் பா யி ப்ப  இந்தக் குமாித் ைறையத்தான்" 
என்  தங்கள் அறி ப் பயணத்ைதத் ெதாடங்கினார்கள். அைதப்பற்றிய கவைல 
இங்ேக நமக்கு எதற்கு? 
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    ெகாங்கு ேவளாளர்கள் ேவட்ைடயா  யல்கைள ம் நாிகைள ம் ெகான்  
அவற்ைறக் ைகயில் பி த் க் ெகாண்  கூட்டமாக வ வார்கள். பல ஊர்களி ந்  
வ வார்கள். வண் களில் மைனவி மக்கைள ஏற்றிவிட்  ஆடவர்கள் நடந்ேத 
வ வார்கள். வந்  ஆ ப் பதிெனட்டன்  காவிாியில் நீரா க் குமாீசுவரைரத் தாிசித்  
இன் வார்கள். காவிாிக் கைரயிேலேய வண் ைய நி த்தி விட் , அ கில் ன்  
கல்ைலக் கூட்  அவர்க ைடய ட் ப் ெபண்கள் சைமயல் ெசய்வார்கள். அந்த 
உணைவ உண்  அன்  இர  அங்ேக தங்கி ம நாள் வி யற் காைலயில் 
வண் ேயறிப் ேபாய்வி வார்கள். 
 
    சிலர் குடத்தில் காவிாி நீைர எ த் க்ெகாண்  அதன் ேமல் மாவிைலக் ெகாத்ைதச் 
ெச கித் தைலயில் ைவத் க் ெகாண்  கூட்டமாகச் ெசல்வார்கள். காவிாிக்கு வர 
இயலாமல் ஊாிேல தங்கினவர்க க்கும் காவிாி நீரா ம் ண்ணியம் 
கிைடக்கேவண் ம் அல்லவா? 
 
    ஆ ப் பதிெனட்டன்  ேமாக ர் திகளில் எள் ேபாட்டால் எள் விழா ; அவ்வள  
கூட்டம். திேயாரத்தில் எல்லாம் கைடகள் வந்தி க்கும்; காேதாைல க கு மணி 
ஒ பக்கம் குவியலாக இ க்கும்; ேதங்காய்பழம் ஒ  றம; கடைலெபாாி ஒ  பக்கம். 
அன்  ஒேர ேகாலா கலந்தான். அன்றன்  கூ வாங்கிப் பிைழக்கும் ஏைழப் 
ெபண்க ம் ெந ந் ரத்தி ள்ள பட் க்காட் ந்  வ வார்கள். வாரந்ேதா ம் 
'சந்ைதக் ெக வில்' கூ வாங்கும்ேபா  ஓரணா, இரண்டணாைவத் தனிேய ஒ  
மண்கு ைவயில் ேபாட் ைவப்பார்கள்; ஆ ப் பதிெனட் க்குக் காவிாியில் 

கத்தான். 
 
    அப்ேபாெதல்லாம் ேமட் ர் அைண வராத காலம். ஆ  மாதம் இ கைர ம் ரண்  
ெவள்ளம ஓ ம். ேமாக ர்க் ேகாயில் ஆற்றங்கைரயிேலேய இ க்கிற . அங்ேக 
பதிெனட் ப் ப கள் அைமந்தி க்கிறார்கள் பதிெனட்டாம் ெப க்கன்  ெவள்ளம 
பதிெனட்டாம் ப ையத் ெதாட் க் ெகாண்  ேபாகும். 
 
    மாரப்பக் க ண்டன் நல்  பாைளயத்தில் நாட்டாண்ைமக்காரன்; ெபாிய 
பண்ைணக்காரக் க ண்டன்; அந்த ஊர் ராஜா அவன்தான். அவைனக் கண்டால் 
ஊரா க்கு ஒ  தனி மாியாைத. யாராவ  ேபசிக்ெகாண் ப்பார்கள். "என்னப்பா 
ல ஸூ ேபாடேற?" என்  அவன் குரல் ெகா ப்பான். ேபச்சுக் கப்சிப் என்  
அடங்கிவி ம். அவ க்கு ன் யா ம் சக்காந்தம் பண்ணமாட்டார்கள். யார் ட் ல் 
ெமாய் எ தினா ம் அவன் அஞ்சு பாய்க்குக் குைறவாக எ தமாட்டான். 
அவ க்குக் குமாீசுவாிட ம் காவிாித் தாயிட ம் அளவில்லாத அன் . வ ஷத் க்கு 
ஒ  தடைவ பதிெனட்டாம் ெப க்குக்கு ேமாக ர் ேபாவேதா  அவன் நிற்பதில்ைல. 
மற்ற நாட்களி ம் நிைனத்தால் ேபாய்க காவிாியில் ஒ  க்குப் ேபாட் விட்  
வ வான். 
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    காைலயில் எ ந்தால் காட் க்குப் ேபாவான். சாியானப  மைழெபய்  விைளந்தால் 
கைரவழி விைளச்சல் என்னத் க்கு ஆகும்? "காட்  ெவள்ளாைம எக்கச்சக்கமாக 
ெவைளஞ்சால் கைரவழி ெவள்ளாைம என்ன ெசய் ம்?" என்பான் க ண்டன். 
 
    ன்ெசய் நிலங்கைளக் கா  என்  ெசால்வ  அந்தப் பக்கத்  வழக்கம். யாேரா 
தஞ்சா ர்க்காரர் ஒ  நாள் நல் பாைளயம் வந்தி ந்தார். அவ க்கு அந்த ஊர்ப் ேபச்சு 
விளங்கவில்ைல. "க ண்டர் எங்ேக?" என்  ேகட்டார். "காட் க்குப் ேபாய்விட்டார்" 
என்  பதில் கிைடத்த . 'கா  வா வா என்கிற ,  ேபா ேபா என்கிற ' என்ற 
பழெமாழி அப்ேபா  அவர் நிைன க்கு வந்த . 'காட் க்கா? இந்த அம்மாள் என்ன 
ெசால்கிறாள்?' எனத் தயங்கினார். ம ப ம், "எங்ேக?" என்  ேகட்டார். "காட் க்கு" 
என்ேற விைட வந்த . அவர் நின்  நிதானித் , ேம ம் சில ேகள்விகைளக் ேகட்  
விைட ெதாிந் ெகாண்ட பிறகுதான் கா  என்ப  சு கா  அல்ல என்  ெதளிந்தார்! 
 
    "வ வதற்கு ேநரமாகுமா?" என்  ேகட்டார். "நீச்சத் தண்ணிையக் கு ச்சுட் ப் 
ேபாச்சு. உ மத் க்கு ந்தி வந் வி ம்." 
 
    அவ க்குப் ேபச்சுப் ாியவில்ைல. தமிழ் ெமாழிக்குள்ேள எத்தைன ேவ பா ! 
ஊ க்கு ஊர் வித்தியாசம். 
 
    மாரப்பக் க ண்டன் காைலயில் காட் க்குப் ேபாவைதப் பற்றிச் ெசால் ம்ேபா  
இந்தப் ேபச்சு விசித்திரம் ஞாபகத் க்கு வந்த . அ  கிடக்கட் ம். 
 
    மாரப்ப ைடய மைனவியான பழனியாயி அவ க்கு ஏற்றவள். அவள் ெவகுளி. 
கண்டைத அப்ப ேய நம்பி வி ம் ெவள்ைள உள்ளம் பைடத்தவள். கல்யாணம் ஆகி 
ஆ  வ ஷமாகி ம் இன் ம் குழந்ைத இல்ைல. "உனக்குக் குமாீசுவராிடம் பக்தி 
இல்ைல. இ ந்தால் உன்ைனக் கண் திறந்  பார்ப்பார். உன் வயி  திறக்கும்" என்  
அவன் ெசால்வான். 
 
    "நான், என்ன ெசய்யட் ம்?" என்  அவள் ேகட்பாள். 
 
    "நான் ேமாக ர் ேபாகும்ேபா  எல்லாம் நீ ம் வா. காவிாியில் கினால் கர்மம் 
ெதாைல ம்" என்பான். ட் ேல ேவைலைய ைவத் க்ெகாண்  திடீெரனப் ெபண் 
பிள்ைள ஊர்ப் பிரயாணம் றப்பட மா? காட் ல் இ ந்  ேவைல பார்ப்பாள். 
சாைளயிேல சைமயல் பண்ணிச் சாப்பி வ ம் உண் . 
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2 
 
    ஒ  சமயம் மாரப்பன் குமாீசுவரைரத் தாிசனம் ெசய்ய வந்தி ந்தான், அப்ேபா  
நவராத்திாி காலம். ேகாயி ல் ஒவ்ெவா  நா ம் ஒவ்ெவா வ ைடய மண்டகப்ப  
அம்பிைகக்கு ஒவ்ெவா  நா ம் ஒவ்ெவா  விதமாக அலங்காரம் ெசய்தார்கள். 
சாமண்ணா கு க்கள் மகாெகட் க்காரர். வ கிறவர்களிடம் நயமாகப் ேபசி ேம ம் 
ேம ம் ஈசுவர ைகங்காியத்தில் ஈ ப ம்ப  ெசய்  வி வார். அ க்க  வ ம் 
மாரப்பக் க ண்ட க்கும் அவ க்கும் பழக்கம் உண்டாயிற் . க ண்டன் ஒ  நல்ல 

ள்ளி என்  அவர் ெதாிந் ெகாண்டார். "என்ன க ண்டேர, நீங்கள் நவராத்திாி 
உற்சவத்ைதப் பார்த்ததில்ைலேய? ராத்திாி இ ந்  அம்பிைகயின் அலங்காரத்ைதப் 
பா ங்கள்" என்  கு க்கள் ெசான்னார். அன்  இர  மாரப்பன் அங்ேக தங்கினான். 
என்ன அலங்காரம்! என்ன அழகு! அவன் அந்தக் ேகாலாகலத்தில் ெமய்மறந்  
நின்றான். அந்தக் காலத்தில் ேகாயி ல் சின்ன ேமளம் பிரமாதமாக இ க்கும். 
நவராத்திாியில் சதிர்க்கச்ேசாி நைடெப ம்; பாரதநாட் யந்தான். அைதப் 
பார்ப்பதற்காக ெந ந் ரத்தி ந்  ஜனங்கள் வ வார்கள். க ாி ந் ம் 
நாமக்கல் ந் ம் பணக்கார ட் ப் பிள்ைளகள் வ வார்கள். 
 
    மாரப்பக் க ண்டன் சதிர்க் கச்ேசாிையக் கண்  கண்  வியந்தான். அ வைரயில் 
சதிைரேய அவன் பார்த்ததில்ைல. ம நாள் ேமாக ைர விட் ப் றப்படேவ 
அவ க்கு மனசு வரவில்ைல. அன் ம் இ ந் , நவராத்திாி உற்சவத்ைதப் 
பார்த் க்ெகாண்  றப்பட்டான். ஊாில் உள்ள கா  அவைன வா, வா, என்  
அைழத்த ! ஊ க்குப்ேபாய் அங்கு உள்ளவர்களிடேமல்லாம் அந்தக் 'கங்காட்சிையப்' 
பற்றிச் ெசான்னான். தாசி ஆ வைத வ ணித்தான். 
 
    "ெபாம்பைளயா ெவட்கங் ெகட் ப்ேபாய் வந்  ஆ னா?" என்  பழனியாயி 
ேகட்டாள். 
 
    "சாமிக்கு ன்னாேலதாேன ஆடறாள்?" என்றான் மாரப்பன். 
 
    பழனியாயிக்கு ஆ  சம்மதமாகேவ படவில்ைல. மானத்ைத விட்  ஆ வதாவ ! 
 
    "நீ வந்  பாத்தாத் ெதாி ம்" என்றான் க ண்டன். 
 
    அ த்த வ ஷம் மாரப்பன் தன் மைனவிைய ம் அைழத் க்ெகாண்  
ேபாயி ந்தான். இரண்  ன்  நாள் தங்கினான். சாமிையப் பார்த் ப் பார்த்  
இன் ற்றாள் பழனியாயி. ஆனால் சதிர்க்கச்ேசாிையக் கண்டேபா  அ  அவ க்கு 
ரசிக்கேவ இல்ைல. 'என்ன மானங்ெகட்ட ேவசம்!' என்ேற அவ க்குத் ேதான்றிய . 
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    ங்காவனம் என்பவள் அன்  நடனம் ஆ னாள். ஊர்ப் ெபாிய தனக்காரர்கள் 
அவ க்கு அவ்வப்ேபா  ெவற்றிைலயில் பணம் ைவத்  நீட் னார்கள். அவள் 
ஒய்யாரமாக நடந்  வந் , தன் ைக அவர்கள் ைகயில் ப ம்ப  குனிந்  வாங்கி ஒ  

ன்சிாிப்ைப அவர்கள்ேமல் சிவிட் ப் பின்ேநாக்கி நடந்  ெசன்றாள். 
 
    "என்ன க ண்டேர, சும்மா இ க்கிறீேர. இந்தா ம் ெவற்றிைலபாக்கு!" என்  
கு க்கள் ண்  விட்டார். அவ க்கு நா ேபர் உற்சவத்தில் உற்சாகமாகக் 
கலந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற ஆைச. ச்சுற்றி கஸ் தி ெசய்  காாியத்ைதச் 
சாதித் க் ெகாள்வதில் ெபாிய ேபர்வழி. 
 
    மாரப்ப க்குத் ைதாியம் உண்டாகவில்ைல. அவன் உள்ளத்தில் ஏேதா ஒ  
வைகயான அ வ ப் த் தட் ய . "ெபாியவர்கள் இ க்கும்ேபா , நான் எதற்கு?" 
என்  ெமல்ல இ த்தான். கு க்கள் விடவில்ைல. "என்ன ஐயா, ஏமாற் கிறீர்? ஊாில் 
ெபாிய பண்ைணக்காரர். அஞ்சு பாயாக ைவத் க் ெகா ம்" என்றார். அவ க்கும் 
க ண்ட க்கும் இப்ேபா  பழக்கம் அதிகம் அல்லவா? 
 
    தர்மசங்கடமான நிைலயில் மாட் க்ெகாண்டான் மாரப்பன். அ த்த ஐந்  
நிமிஷத்தில் யந்திரம்ேபால அவன் ைககள் ேவைல ெசய்தன. கு க்கள் ெவற்றிைல 
பாக்ைகத் தந்தார். மாரப்பன் இரண்  பாைய எ த்  அதில் ைவத் க் ெகாண்டான். 

ங்காவனம் அன்ன நைட ேபாட்  வந்தாள். மாரப்பனிக்கு ன் குனிந்தாள். குஷிப் 
ேபர்வழியாகிய கு க்கள் அந்தச் சமயம் பார்த் , "அவைர விடாேத; சாியான ள்ளி!" 
என்  ேவ க்ைகயாகச் ெசான்னார். ங்காவனம் மாரப்பன் ைகயில் உள்ள 
ெவற்றிைலையவாங்கக் ைகைய நீட் னாள். ைக ம் ைக ம்....! 
 
    ல் என்  குரல் ேகட்ட ; ெபண்கள் இ ந்த இடத்தி ந் தான். பழனியாயி 
ஆேவசம் வந்தவைளப் ேபாலக் கத்தினாள். அந்த அப்பாவி, தன் கணவைனத் 
தன்னிடமி ந்  பறித் க் ெகாள்வதற்காகச் சூழ்ச்சி நடப்பதாக எண்ணிக்ெகாண்டாள், 
பாவம்! நாகாிகம் ெதாியாதவள்! ஒ க்கேம உயிர் என்  எண்ணி வளர்ந்தவள்! 
 
    ெவற்றிைல ம் பண ம் கீேழ வி ந்தன. ங்காவனம் தி க்கிட் ப் பின்ேன 
பார்த்தாள். அங்கி ந்தவர்கள் யாவ ம் பழனியாயிையேய பார்த்தார்கள். எல்ேலா ம், 
"என்ன? என்ன?" என்  ேகட்டார்கள். அவள் மலங்க மலங்க விழித்தாள். 
 
    மாரப்பன் எ ந்  அவளிடம் ெசன்  என்ன என்  ேகட்டான். "உடேன ஊ க்குப் 

றப்படேவண் ம்" என்  அவள் ெசான்னாள். கு க்கள் வி தி ம் குங்கும ம் 
ெகாண் வந்  ெகா த்தார். "ஏதவ  பயந்த ேகாளாறாக இ க்கும். இங்ேக அம்பிைக 
ம மரேவணிக்குச் சக்தி அதிகம். எந்தப் ேபயாக இ ந்தா ம் இங்ேக ஆட்டம் 
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ேபாட்டாக ேவண் ம்" என்றார். பாவம்! அங்ேக எல்ேலா க்கும் ன்  ஆ ய ஒ  
ேபையக் கண் தான் அவள் பயந் ேபானாள் என்பைதக் கு க்கள் உணரவில்ைல; 
மற்றவர்க ம் உணரவில்ைல! 
 
    ம  நாள் காைலயில் இ வ ம் ஊர்ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள். ேசர்ந்த டன் பழனியாயி 
மாரப்பன் கா ல் வி ந்  அ தாள். "நீ எ த் க்கிட் ப் ேபானா ம் ரைவக்கு இங்ேக 
வந் விடேவா ம். குமாீசுபரன் சாக்கியாகச் சத்தியம் பண்ணித் தா!" என்  
ேகட்டாள். "ைபத்தியேம, உனக்கு ஏன் இந்தச் சந்ேதகம் எல்லாம். நான் உன்ைன 
விட்  எங்ேக ேபாகப் ேபாகிேறன்?" என்றான் மாரப்பன். 
 
    "ஆம்பிள்ைளகைள மயக்க ெவக்கங்ெகட்ட ெபாம் பிள்ைளகள் ெசய்யற 
ேமாச ையக் கண்ணாேல கண்டப்பறம் எனக்குப் பயம் பி ச்சுக்கிட் " என்  அவள் 
அ தாள். அவன் அவ க்குச் சத்தியம் பண்ணித் தந்தான். 
 
    நாம் நிைனக்கிறப ேய எல்லாம் நடக்கின்றனவா? அ த்த ைற மாரப்பக் 
க ண்டன் ேமாக ர் ேபாயி ந்தேபா  எதிர்பாராதப  அங்ேக தங்கேநர்ந்த . அங்கு 
ேகாயி ல் ஒ  விேசஷ ம் இல்ைல. கு க்கள் ெபண் க்குக் கல்யாணம். மாரப்பக் 
க ண்ட க்கும் அைழப்  அ ப்பியி ந்தார். க ண்டன் கூர்த்த ேநரத் க்கு வர 

யவில்ைல. பின் தான் வந்தான். கு க்கள், "ராத்திாி இ ந் , 
சாப்பிட் விட் த்தான் ேபாகேவண் ம்" என்  வற் த்தினார். சாப்பிட் விட் ப் 
ேபாக மா? இர  தங்கிவிட்  ம நாள்தான் ேபாகேவண் ம். 
 
    இர  தங்குவதா? பழனியாயிக்குச் ெசய்  ெகா த்த சத்தியம் என்ன ஆவ ? 
அவ க்கு ஒன் ேம ேதான்றவில்ைல. கு க்களிடம் இந்த ரகசியத்ைத 
அம்பலப்ப த் வதா? 'இன்  ஒ  நாளில் என்ன வந் விடப் ேபாகிற ?' என்  
ஒ விதமாகச் சமாதானம் ெசய் ெகாண்  அங்ேக தங்கினான். 
 
    ம  நாள் ஊர்ேபாய்ச் ேச ம்ேபா  காைல மணி பத் க்குேமல் ஆகிவிட்ட . 
பழனியாயி தைரயில் ப த் க் ெகாண் ந்தாள். இரவில் க்கம் இல்ைல. 
அவ க்காகக் காத்தி ந்  காத்தி ந்  சாப்பிட ம் இல்ைல. ஊ ம் உறக்க ம் ஒ  
ேவைள இல்லாமற் ேபாவதால் ஒன் ம் ஆபத்  வந் விடா . அவள் மனத்தில் இ ந்த 
சந்ேதகப் ேபய் ஒவ்ெவா  கணத்ைத ம் ஒவ்ெவா  கமாகப் ெப க்கிக் காட் ய . 
அேதா  இப்ேபா  மற்ெறா  கவைல ம் அவ க்கு உண்டாகிவிட்ட . குமாீசுவரர் 
ஆைணயாகச் சத்தியம் ெசய்  ெகா த்தாேன? அைத யல்லவா இப்ேபா  
மீறிவிட்டான்? சாமி குற்றம் ேவ ; அவ க்குத் தண்டைன கிைடக்குேம! எல்லாம் 
ேசர்ந்  அவைள ஒேர திகி வாக்கி விட்டன. 
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    மாரப்பன் ட் க்குள் ைழந்தாேனா இல்ைலேயா, அவன் கால யில் வந்  
வி ந்தாள்; அப்ப ேய ர்ச்ைசயாகி விட்டால். ெவள்ைள ள்ளம்! ைசத்திேயாபசாரம் 
ெசய்  அவைள எ ப் வதற்குள் அவ க்கு என்ன என்னேவா நிைன கள் 
வந் விட்டன. 
 
    இனி இவைள விட் ப் பிாிவேத இல்ைல, பக ங் கூட' என்  தீர்மானம் ெசய்  
ெகாண்டான். 
 
    அப்ப யானால் காவிாி நீராட் ? குமாீசுவரர் தாிசனம்? மாரப்பக் க ண்ட க்குப் 

திய ேயாசைன ேதான்றிய . தா ம் அந்தக் கைர வழிக்ேக ேபாய் இ ந் விட்டால்? 
ேமாக ாில் ெகாங்குேவளாளர் யா ம் கு யி க்கவில்ைல. ெவளி ர்களில்தான் 
இ ந்தார்கள். அய ல் சிறிய கிராமங்களில் இ ந்தார்கள். தா ம் அ ேக ஓாிடத்தில் 
இ க்கலாம். உறவினர் இல்லாத இடத்தில் ஒ  ெபண் பிள்ைளக்காகப் ேபாய் இ ந்  
ெகாண் , பைழய ஊைர மறப்பதா? அவன் உள்ளத்ேத ேபாராட்டம் எ ந்த . 
 
    பழனியாயிடம் அவன் தன் வி ப்பத்ைதத் ெதாிவித்தான். ேமாக க்குக் கிழக்ேக 
ஒ  ைமல் ரத்தில் தனிேய  கட் க்ெகாண்  வாழலாம் என்  தீர்மானித்தான். 
ேவ  யாரவ  உறவினர் வந்தா ம்  கட் க் ெகா த்  விடலாம் என் ம் 
ெசான்னான். பழனியாயி க்குத் தன் ஊைர விட் ச் ெசல்ல வி ப்பம் 
இராெதன் தான் அவன் நிைனத்தான். 
 
    ஆனால் அவள் உடேன ஒப் க்ெகாண் விட்டாள். "எனக்கும் இனிேமல் காட் க்குப் 
ேபாய் ேவைல ெசய்ய யா . தனியாக உன்ேனா  இ ப்ப  நல்ல தான். 
அம்மாைவ ஊாி ந்  வரவைழத் க்ெகாள்கிேறன்" என்  அவள் 
ெசான்னேபா தான் மாரப்பக் க ண்ட க்கு உண்ைம விளங்கிய . அவைள 
அனாவசியமாகப் பீதியைடயச் ெசய் விட்ேடாேம என்  வ ந்தினான். 
 
    பண்ைணக்காரர் ஊைர விட் ப் ேபாகப் ேபாகிறார் என்பைத அறிந்த ஊர்க்காரர்கள் 
மிக ம் வ த்தம் அைடந்தார்கள். "நான் அ க்க  இங்ேக வ கிேறன். இங்ேக ஆ  
மாசம், அங்ேக ஆ  மாசம் தங்கினால் ேபாகிற " என்  க ண்டன் ெசான்னான். 
 
    3 
 
    ேமாக க்கு அ கில் ஒ  ெபாிய ெவளி இ ந்த . அைத விைலக்கு வாங்கினான். 

ட்ைடக் கட் க் ெகாண்டான். உடன் வந்த இரண்  ன்  ேபர்க க்கும்  
கட் க் ெகா த்தான். அந்த இடத் க்கு ஒ  ேபர்ைவக்க எண்ணியேபா  பழனியாயி, 
"குமாிப்பாைளயம் என்  ைவ ங்கள்" என்றாள்; "குமாீசுவரன் கண்கண்ட சாமி; அவன் 
ேபர் இ க்க ம்" என்  விளக்கினாள். 
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    ஒ  மாதம் ஆன பிறகு அவள் தன் தாய் ட் க்குப் ேபானாள். "ஆம்பிைளக் 
குளந்ைதேயா  ெபத் ப் ெபாைளச்சு வா" என்  ெபாியவர்கள் ஆசீர்வாதம் 
ெசய்தார்கள். மாரப்பக் க ண்டன் அவைளத் தன் மாமியார் ட் ல் ெகாண் ேபாய் 
விட் விட்  நல் பாைளயம் ேபானான். மைனவி வந்த பிறகு குமாிபாைளயம் 
ேபாகலாெமன்  தன் பைழய ட் ேலேய தங்கியி ந்தான். 
 
    பழனியாயிக்கு அழகான ஆண் குழந்ைத பிறந்த . குமாிப்பாைளயத்தில் இப்ேபா  
வர வர கள் அதிகமாகிக் ெகாண்  வ வதாகக் க ண்டன் ெசான்னான். ேவ  
ஊர்க் க ண்டர்கள் சில ம் அந்த இடத்தில்  கட் க் ெகாண்டார்கள். குழந்ைதக்கு 
ஆ  மாதம் ஆகும் வைரயில் க ண்டன் மாமனார் ட் க்கும் நல் பாைளயத் க்கு 
மாகப் ேபாய் வந் ெகாண் ந்தான். குமாீசுவரைரத் தாிசித்  விட்  நல் பாைளயம் 
ேபாவான். குமாி பாைளயத்தில் உள்ள ட் ல் யாேரா ேவைலக்காரைன 
ைவத்தி ந்தான். 
 
    குழந்ைத ம் ைக மாகப் பழனியாயி வந்தாள். த ல் குமாீசுவரைரத் தாிசித் க் 
ெகாண்  குமாிபாைளயாம் அைழத் ப் ேபானான் மாரப்பன். அவள் ேபான அன்  
அங்ேக ெகாட் ேமளம் பிரமாதமாக இ ந்த . யாேரா திதாக  கட் க்ெகாண்  
கு  வந்தார்களாம். 
 
    "யார் அ ? எந்த ஊர்க்காரர்?" என்  ேகட்டன மாரப்பக் க ண்டன். 
 
    "ேமாக ர்த் தாசி ங்காவனமாம். இந்த ஊ க்குக் கு  வந்  விட்டாளாம்" 
என்றான் ேவைலக்காரன். 
 
    மாரப்பன் அப்ப ேய பிரமித்  நின் விட்டான்! 
 
    ----------------------------------------------------------- 
 
 


