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வகண கைதக
22. உைடத கணா

"காதி!"
&8&8 எ: பைம கவிதி"த மாேதாபி, மாமர3க8கிைடேய வைள'

ெநளி' அ;4தமாக பதி' கிடத ஒ2ைறய4 தட4தி அவசரம2: நட'
ெகா"த -வதிைய &<கிய' அத அைழ .
தன' நிைன  தா=மா> ெம' நைட நடத அவ

தி6கி(64 தி"பி

பா4தா . +னா< பினா< 2: ற4தி< அவள' ம"ட பாைவ
ர6 ழற'.

விவி ெவளி)ச இ"

அைணைய உைட4' ெகா6 ேவகமாக பா>'

பர. ேவைள. 4'ண. திய எழி< இளைம- &ளி)சி- எ3&

வியாபி4' நிற உதய கால. இர. ேபா>வி(ட மகி@)சியினாேலா, ஒளி எ3&

பரவி வ"வைத உணத அதிசய4தினாேலா, பறைவ A(ட3க

ஒேரயயாக

A)ச(6 ஆரவாாி4தன. எ3ேகா மைறதி"த &யி ஓ3கி Aவி, தன'

உவைகைய அறிவி4' ெகா"த'.

காதிமதி வழகேபா, வி' வியா ெவ ளிய இள ெபா;தி ஆ2ைற

ேநாகி வதா . இனிேம தா ஒ"வ இ"வராக, ெபக

வ"வாக .

மைழேயா, பனிேயா, &ளிேரா, ேகாைடேயா - கவைலேயயிலாம தினசாி தவறா'
அதிகாைலயி ஆ2றி நீரா6வைத வா@ைக நியதியாக வ&4' ெகா"த
இர6 D: ஆக , ெபாியவக , இயதிர ாீதியி த3க

ெதாழிைல

+4' ெகா6 தி"பி வி(டாக . காைல ஏ; மணி&ேமதா

ஆ2ற3கைரயி ஜனநடமா(ட அதிகாி&.
அத ஊகாரக

ஆ2றி நீரா6வத2& அவசரபட ேவய அவசியேம

இைலதா. ஆ2ற3கைரைய ஒ( அைம- பாகிய ெப2ற ஒ" சில ஊகளி
அ'. ஒ:. அழகான இட+ Aட. நதிைய ஒ(ய கைர  தாிசாக அக:

ெசழிபான மாேதா களாக மாறி, ஊாி கைடசி4 ெத"ேவா6 கல&.
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அ3ேகேய கைட4ெத"., 5(6 வாிைசக8 ஆரபமாகி வி6கிறன. அத

ஊகாரக8& ஆ2ற3 கைரேய ெபா;'ேபா& இடமா&. ஊ

இைளஞக8& சி: ைபயக8& ஆ2றி மண பரேப விைளயா(6
ைமதான; இெதலா சாய3கால ேநர4தி.

ைவகைறயி ேபா' ஆ2ற3கைர அைமதியி ெகா< மடபமாக4தா திக;.
அத ேநரதா காதிமதி ேபாற -வதிக8& அைமதியா> நீராவி(6,

&ட4தி தணி எ64'ெகா6, ேவகமா> 56 தி" வத2& ஏ2ற ேநர.
அவ

தனியாகேவா, அல' அ64த 5(6 ெபH டேனா வ' ேபாவா .

இ: தனியாக வதவ , Aபி6 &ர ேக(6, ேதாழி லIமிதா வ"கிறாேளா

எ: தய3கினா . ஒ" கணதா. அத அைழ த ேதாழியி &ர

ெதானிகவிைல; எனி= நிைன. லனி ாீ3கார ெச>த ஒ" பழகிய
&ரலாக. ஒ4தேத எற திைக ட, அவ

+ேன அ ெபய4' நகதா .

“என காதி, பய'(யா, ெஹஹஹ” ெதறி4த சிாி , மகி@வா +;தலத
+க+மா> வ' நிற இைளஞைன பா4த', அவ

+க அேநர4திய

இய2ைகேபா எழி ெப2ற'. கீ@4திைச வான4தி %4' கிடத இளJசிவ

அவ

கன3களி< படத'. அவான விளிபிேல ேரைகயி(ட டெராளி

அவள' விழிகளி< பிரகாசி4த'. "அ4தா!" எற ஒ2ைற) ெசாதா உதித'
அவளிடமி"'. உண)சி &ழப அவைள ஊைமயாகி வி(ட'.

”நீ இேநர4'& இ3& வ"வா> எ: என&4 ெதாி-. அதனாதா ஐ'

மணிேக எ;' இ3ேக வேத." சதிரனி உ ள4தி ஆனத ஊ2ெற64'
& & 4த'. அ' அவ ேப)சிேல ெதறி4த'; +க4தி மல)சியி ரட'; க

5)சி மினி மிதத'.

“கதானா? எப வதீக ?” சபிரதாய விசாரைண ெம&ரலாக உ"ெவ64த'.
அவ

ேப) நிற நிைல-, உயவ' தா@வ'மாக ஊச(ட பாைவ-

அவ=& மகி@வளிக4 தவறவிைல.
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"ேந2: ரா4திாிதா வேத. நா வ"வத2& ேநரமாகி வி(டதா, மாமா அ4ைத
எேலாைர- பாக வரவிைல. பிற& 5(6& வ"கிேற” எ: அவ
அறிவி4தா.

ப  சDக பழக வழக3க8 அவைள உதி4 த ள, “ஊ! அவசிய வா3க.
இப ேநரமாயி(6'. நா &ளி) +;கி, &ட விளகி, தணீ எ64'கி(6

ேபாகH” எ: Aறியவாேற ேவக நைட நடதா . ஆயி= அவ

பகேம சJசாி4த'. அைத அக அவ

உண4திய'.

மன அவ

தி"பி பா4தவா: நடத ெசயேல

"காதி எனமா> - எLவள. அழகாக வள' வி(டா " எ: வியதவனா>
சதிர= ஆ: ேநாகி நடதா. "வளராம எப இ"க +-?

ப"வமலவா? இேபா' அவ8& பதிேன; வய இ"&ேம?" எ: மன
ெபாியதன பணிய'.

காதிமதி- அவ அழைக-, த உ ள4ைத ஈ& உட வள)சிைய-
ப2றி4தா எணியி"க ேவ6. அவேனா6 நட', அ4த உ ளன.
அ4தம2றன. மா>, அவசிய4ேதா6 அவசிய இலாம< பல பல ேபசி, பதி
ெப2: காதினிக, மன இனிக, மகி@.ற ேவ6 எற ஆைச அவ8&
ம(6 இலாமலா ேபாயி2:? நிைறயேவ இ"த'. ஆனா அLவித ெசய
ாிய4 'ணிதாேலா - பாகிறவக

ஊகாரக

எனதா நிைனக மா(டாக ?

எLவளேவா ேபவாகேள? அத2ெகலா இட ெகா6கலாமா?

அJச ேவ6வன வ2ைற அJவ'தாேன அறி.ைடைம?
அவ

ப அைத அவ8& உண4திய'. அவ= ைடய அறி. அைதேய

அவ=& எ64' Aறிய'. ஆகேவ, அவ பா(6& அவ

ேவைலைய)

ெச>தா . அவ தன' அ<வகைள கவனி4தா. ஆனா< மன& வில3&

%(ட +-மா? கேணா(ட4'& க63காவ தடைன விதிப'

சா4தியமிைலேய!
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சின வயதி - D: நா& வ"ஷ3க8& + Aட காதி இபயா
இ"தா ? வா> ெகா64' வாய வா3&வதி களி காH பாவ

உைடயவளாக இ"தாேள? ஒ" சமய. அத நிைன. இனி4த' அவ
உ ள4தி, அ' தத மண4ைத "சி4தவனா>, அவ

அைத எப ரசிகிறா

எ: அறி- ஆவ ெகாடவனா>, சதிர அவ

பக பாைவைய

எறிதா.

காதிமதி &ட4ைத பளபள ெவ: மி=ப ேத>4' க;வி மண மீ'

ைவ4' வி(6, நீாி இற3கியி"தா . அேபா' அதிIடவசமாக ஆ2றி ேவ:
எவ"ேம இைல. அதனா சதிரனி விைளயா(6 &ண தைலெய64த'.
அவேளா6 &: ெச>' ேக ேபசி- மகி@வத2&ாிய உாிைமைய

அவக8ைடய உற.+ைற ெகா64தி"த'. சதிர ெம'வாக &ட4ைத ஆ2றி

மிதக வி(டா.

காதி நீதி) ெச: &ட4ைத எ64' வதா . அவமீ' அவ8& ேகாப

வத'. ஆனா அதி மகி@)சி அவ8& இலாம<மிைல. “ேபா3க அ4தா!
ஆ2றி ைவ4' இபயா விைளயா6வ'! யாராவ' பா4தா?" எ:

சிH3கினா .

"உேனா6 தாராளமா> ேபசலா எ:தாேன நா ஆ2ற3கைர& வேத! நீ
எனடானா ெராப. ெவ(கப6கிறாேய!” எறா அவ.
"இப. நா சி:பி ைளகளா!” எ: அவ

+னகினா .

"விைளயா(6 பி ைளக ” எ: Aறி) சதிர அவ மீ' நீைர வாாி
இைற4தா.

"ஐேயா, மா இ"3கேள. ஆ(க
+H+H4தா அவ .

வ"கிற ேநரமா)” எ: அ; &ர
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"தணி"& ேள ஒபி4' விைளயாடலாமா எ: ேக(க வேத. +தி

நீ- உ ேதாழிக8 கணாD)சி ஆனிகேள, அேபா நீ...”
அவ

த &ழப4ைத மைறபத2காக நீாி D@கி எ;தா . சிாி4' ெகாேட

கைர ஏறினா . அவ

அைத எப மறக +-? அைத ப2றி அவ

தயா தா. ஆனா, கைரயி சிலேபக

ேபச4

வ' ெகா"தாகேள!

அவகைள கட'ேம சதிர ெம'வாக அ3கி"' நக' வி(டா.

இலாவி, "இப. அ'ேபா ேந' உ +க எப மா: எபைத
பாக ேவH எ: என& ஆைசயாக இ"கிற', காதி!" என)
ெசாயி"பா.

D: வ"ஷ3க8& + நடத அLேவைக நி4திய பைமேயா6 அவ

நிைனவி நிற'. அ ெபா;' காதிமதி& பதினா& வய ஆரபி4தி"த'.

அவ8 அவைள ஒ4த வய ெபக8 5(6 +2ற4தி "ஒ பி4'"
விைளயா ெகா"தாக . மாைல ேநர. ெபாியவக

தைலகா(டாத இட.

சதிர= அவ நப= எ3ேகா திாி'வி(6 வதாக . காதிமதியி

கக

'ணியா இ:கி க(டப("தன. அவ

இ" ைககைள- + நீ(,

கா2றி 'ழாவி யாராவ' பியி சி&வாகளா எ: ேத4 திாி'
ெகா"தா . ேதாழிக

+ேன வ' அவ

ஆ8ெகா" இட4தி ப'3கி நி: &ரெகா64'

ைக5)& எ(டாத Oர4தி நி: &தி4' ேக ேபசி

ஏ> கா(- களி 2: ஆ(ட4தி ஈ6ப("தன. அ3ேக கலகல &

A)ச<& &ைறவிைல.

"ஏ, சதிரா காதி யாைரேயா ேத6கிறாேள! உைன4 தாேனா எனேமா!" எ:
நப ேக பணினா.

சதிரனி இயபான &: 4தன வாலா(டேவ, "ச4த ேபாடாேத, நா ஒ"

ேவைக பHகிேற” எ: ெசாவி(6 +னா நகதா. "ேபசாதீ3க,

ஒ: ெசால ேவடா" எ: வாைய விரகளா ெபா4தி ஜாைட கா(4

ேதாழிகைள எ)சாி4' வி(6, காதி யி +னா ேபா> நிறா.
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அவைன கட' ம2ற ெபக

ஒ'3கி ெகாடாக . என நடகிற',

பாகலாேம எற ' அவக8& இ"த'.

சதிர அப- இப- நக' சிறி' "பா>)ச கா(" வி(6 நிறா.
+ நீ6, அகபட பிக ேவ6 எற தவிேபா6 'ழாவிய

வைளகர3க

இர6 அவைன ெந"3கின. "இேதா பி4தா)!" எ:

உ2சாக4ேதா6 Aவியவாேற காதி அவ ைகைய ப2றினா .
"ஒேகா>!" “காதி மாபி ைளைய பி4' வி(டா
இப A)ச(6, கைன4 ' க4தி- ேதாழிக

ேடா>!” "காதி அ' யா"P" ஆரவாாி4தன. “சாி,

)சா)! அ ற ெமன காதி” எ: ேக(6 ெகாேட அவ

அவி@4' வி(டா சதிர.

கக(ைட

காதிமதியி எ<மி)சபழ நிற +க தகாளி பழமா>) சிவேபறி மி=
மி=4த'. அவ

கக

பனி4தன. "ேபா3கமா, விைளயா(ேல இப4தா

பறதா&?" எ: சீ2ற கா(னா

அவ .

"நா3க எனP ெச>ேதா? நீ எ3களி யாைர- பிகாம, உ அ4தாைன
ஆைசேயா6 ைகபி4' ெகாடா அ'& நா3க என பHேவா?” எ:

ஒ" வாயா க4தினா .

"அ'தாேன? விைளயாட வ' வி(6 இேபா ேகாபிகிறதிேல அ4தேம
கிைடயா'!” எறா சதிர.
""நீ ெபாிய அணாவி, தீ Aற வ'(ேட, உ கி(ேட யா" ேக(கேல, ேபா!”
எ: அவ

எாி' வி;தா . "ெபக

மிலாேம &:ேக வ' வி;'வி(6."

விைளயா6கிற இட4திேல ெவ(க

"அ'& இேபா எனமா ெச>ய=கிேற? எ கைண க( விடH=
ெசாறியா? க( வி6. நீ எைன பி)ச'மாதிாி, நா= பதி<& உைன
பி4'..."
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ேதாழிக

"ேடாேடா>!” எ: A)ச(6 ைகெகா( பல4த ஆரவார

ெச>தாக . காதிமதி ஒ ேபா> ஒளி' ெகாடா . அதபிற& அவ

+ இர6 நா(க

ெதபடவிைல. இ"தா<, அவ8& அவமீ'

ேகாபமிைல எபைத அவ

அவ

வாயினாேலேய அவ பின அறி' ெகாடா.

தன' ஆைச அ4தா என &: பணினா<, அவ8& ேகாப+
ேவதைன- கணி" ெபா3கி எ;ப &: க

ெச>தா<, காதிமதி

அேபா6 சகி4' ெகா 8வா . அ' சதிர=& நறாக4 ெதாி-.

காதிமதி பனிர6 வய) சி:மியாக இ"தேபா' 5(64 ேதா(ட4தி"த

மாமர4தி தா@த கிைளயி ஒ2ைற கயி2ைற நீளமாக க( ஊJச

அைம4தி"தா . அதி அம', நி: ேவகமாக ஆ6வதி அவ8& அவ
சிேநகிதிக8& ஆவ அதிக உ6. 5(6 ேவைலகைள) ெச>' +4த பிற&,

எேநர4தி< அவக

ேதா(ட4தி தா காணப6வாக . ஒ" நா

ேதாழிகளி வ"ைகைய எதிேநாகியப, காதி தனியாக ஊJச ஆ

ெகா"தா . த2ெசயலாக அ3& வ' ேசதா சதிர. அவைளயறியாம

பி ற ெச:, அவைள4 த ளினா. ஊJச தணி' வ"ேபா', அவ

+'கி ைகைவ4' ேவகமாக +த ளி வி(டா.

ஊJச ேவக அதிகாி4த'. காதியி பய+ வளத'. தி"பி பாபத2&4

'ணிவிைல அவ8&. கயி2ைற ைககளா இ:க ப2றிெகா6, "யார'?

யா" இப4 த 8வ'? ெம'வாக4 த 8. நா கீேழ வி;' வி6ேவ” எ:
க4தினா . சதிரேனா ெமளனமாக) சிாி4' ெகாேட ேம< பலமாக4

த ளினா. "ஐேயா!. பயமாக இ"&ேத. ஏ, &ர3ேக! யா" இப ஆ(6ற'?
அ ற நா நலா ஏேவ. ஏ சவ4' Dதி, ஆ(டாம த ளி நி<!” எ:

A)ச(டா .

"அபேய ெச>யேற! இ'தா கைடசி4 தடைவP!” எ: Aறி, ேவகமாக4
தா@' வத ஊJசைல பி4', அதிகமான பல4ேதா6 +=&4 த ளி
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வி(டா. "ஐேயா, அமா, அமா”" எ: அலறிய காதியி &ர பய
5றி(ட'. அவ

ைகபி தளத'. அவேள & ற வி;தா

தைரமீ'.

அெபா;' தா தன' ெசய ெகா6ைம அவ=& உைற4த'. பய+

&ழப+ ெநJைச அ;4த, அவ அவள"ேக ஓனா. "காதி, காதி!" எ:

தவியா>4 தவி4' உ"கினா. அவ

ெந2றியி பல4த காய எேற ேதாறிய'.

அதி"' ர4த ெப"கி, "வ4ைத நைன4') ெசா(ய'. சதிர பய'

ந63கி வி(டா. “காதி! ெதாியாம இப) ெச>' வி(ேட. உைன கீேழ
த ள=மி= ேவகமாக பி)4 த ள விைல. விைளயா(6&4தா

த ளிேன” எ: பாிதாபமாக, தி"ப4 தி"ப) ெசானா.

காதிமதி வா> திற' ேபசவிைல. அவைன ஏெற64' பாகவிைல.

தாவணியா ெந2றி காய4ைத அ;4தியப, ெம'வாக எ;தா . அவ

கக

நீைர ெகா( ெகா"தன. அப(ட ேவதைன-, மன4தி ேவதைன -

அவ8& மி&தியாக இ"தன எபைத அவ உணர +த'. "எைன
மனி)6, காதிமதி நா ேவHமி= ெச>யேல" எ: 'யர4ேதா6
ெமாழிதா அவ.

"த ளாேத த ளாேத= ெகJசினைத Aட ேக(காம பி)4 த ளிேபா(6,
இப மனிபா! மனி என ேவகிட& மனி ?" எ:

ெகாதிேபா6 Aறிவி(6 அவ
அவ

தி"பி பாராமேல அ3கி"' நடதா .

அபா அமாவிட ெசா வி6வா ; தன&) சாியானப ஏ) கிைட&

எ: நி)சயமாகப(ட' அவ=&. அதனா அவ ேநேர 5(6& ேபாகாம

ஆ2ற3கைர பக ெச: ெபா;ைத ஒ(னா. அவ மன &:&:

தணியவிைல. இ"(6 ேவைளயி அவ 56 வதா. "ஏ சதிரா, இ3ேக வா.

காதி +க4ைத நீேய பா"" எ: &ர ெகா64தா

அவ அமா.

அவ &2ற ெச>த ெநJ) ைம அ;4த, எனேவா ஏேதா எற கலவர த ள,

ெம'வாக) ெசறா. காதி நட' ள, அைன4ைத- ெசாயி"பா ,
இெபா;' உாிய "மடகப" கிைட& எ: மன அாி4த'.
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காதிமதியி ெந2றி ைட4தி"த'. +கேம 53கிவி(ட' ேபா ேதாறிய'.

சதிர பய'ெகாேட வதைத கவனி4த அவ
ஊத'. அவ

உத6களி சி: சிாி

அவைன பா4த பாைவயி< ஏேதா அ4த மைற' கிடத'.

அவ உ ள4தி பய நிைறதி"த ேபாதி<, அவ8காக அ=தாப+

கவைல- ெகா வத2& இட இ"த'.

"ஊJச என ஊJச வா;'! அபேய ஆட நிைன)சா< 5(6& ேள
ச3கிகைள- ஊJச பலைகைய- மா(, ஏறியி"' ஆ6ற'. மர4திேல
கயி2ைற க(ெகா6 ஆ6வாேன? கயி: அ:' கீேழ வி;வாேன? நல
கால, இேலசாக ேபாயி(6'….” சதிரனி அ4ைத த மகைள க&

ேதாரைணயி ேபசினா .
அவ

ேப)& விளக ெகா6ப' ேபா அவ=ைடய தா> விஷய4ைத எ64')

அவ

தானாக கீேழ வி;'வி(டதாக காதிமதி அமாவிட

ெசானா . கயி2றி உ(கா' ேவகமாக ஊJச ஆயேபா', கயி: அ:'

ெசாயி"கிறா . இைத ாி' ெகாட' அவ அதிக மகி@. ெகாடா.
காதி ேபாி அவ=& இ"த பிாிய+ அதிகாி4த'. அவ நறிேயா6

அவைள பா4தா. அவ

ககளி &: 4தன டாி(ட'. அவளிட

ேகயாக ஏதாவ' ெசாலேவ6 எ: அவ மன '4த'. ஆனா, அப
ஏதாவ' ெசால ேபானா அவ

ேகாபெகா6 உைமைய அறிவி4'

வி(டா? அத பய அவ வா>&4 தைட ேபா(ட'. சில அ=தாப
வா4ைதகைள4 தா ெசால +த' அவனா,

இLவா: சினJ சி: வயசி"ேத காதிமதி&4 தனிட அதிக ஆைச உ6

எபைத எ64' கா(6 இனிய நிைன.கைள அைச ேபா(டவாேற நீரா வி(6)
சதிர ெம'வாக 56 ேநாகி கிளபினா. காதி ேபா> எLவளேவா

ேநரமாகியி"த'.

ஆ2ேறார4' அழகிய ஊாி"' பபத2ெக: பக4' நகர ஒறி
&ேயறிய &6ப3களி சதிர &6ப+ ஒ:. அவ தைத இறத

பின" தா> பி ைளகைள பகைவக ேவ6 எபத2காக நகாிேலேய

வசி4' வதா . சதிரனி அண ேச'ராம காேலQ பைப +4'வி(6,

ஏேதா ஒ" உ4திேயாக4 '&ாிய ப ப4' ெகா"தா. சதிர
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ப4தாவ' பாR ெச>த பிற&, "ேவைல ேத6கிேற" எ: ஊைர) 2றி வதா.

கிராம4தி"த 5(ைட- நில4ைத- அவக

மாமா ேம2பா4' வதா.

ஆ6ேதா: வி6+ைற கால4தி பாவதி அமா , மக சதிரேனா6

கிராம4'& வ' த3கியி"பா . ேச'ராம நபகேளா6 ெவளிSக8&)

2ற ேபா> வி6வா. அல' நகர4திேலேய த3கி வி6வா. ஆ2ற3 கைர

அ"ேக இ"தா<, அழகான ஊராக இ"தா<, "ப(கா(6 ஊ அவ=&
பிபதிைல. "அவ ஒ" மாதிாி. +6. சி6சி64த அணாவி” எப'தா

மாமாவி க"4'.

மாமா சிதபர பி ைள&) சின ம"மக மீ'தா பிாிய அதிக. "சின

மாபி ைள பி ேள!" எ: அேபா6 +க மல)சிேயா6 அைழ4' ஏதாவ'

ேப) ெகா6பா. "தம' அ"ைம மக

காதிமதிைய) சதிர=& "க(

ெகா64'", அவைன- ஊேரா6 இ"&ப ெச>'விடலா. நில4ைத பா4'
ெகா 8வேதா6, கண ேவைல& ப4' கண& பி ைளயாக உ4திேயாக
ெப2: வி(டா, காதிமதியி &6ப வா@ைக உலாசமானதாக விள3&.

இLவித அவ தி(ட வ&4தி"தா. அ' அவ மைனவி& பி4தி"த'.

காதிமதி& கசதா கிட&?

காதிமதி "ெபாிய ம=வழி" ஆன.ட, சிதபர பி ைள பாவதி அமாளிட

தம' க"4ைத அறிவி4தா. அவ8& தி"திதா. "உ3க

வா4ைத& நா

எைறகாவ' ம:வா4ைத ேபசிய' உடா, அணா)சி? நீ3க வ'

எலா"& நலைத எணி4தாேன காாிய ெச>53க? சதிர=& காதி
எறாேல உசி". காதி& சின அ4தா ேமேல ஆைசதா" எ: அவ

ெசானா . ெபாியவ=& காதிமதியிட ெவ: மிைல, வி" மிைல

எ: அவ

அறிதி"தா .

காதிமதி அLவேபா' அ4ைத 5( த3கி ேபாக வ"வ'6. அவ

ேதா2ற+ அ;& பாவாைட-, பழ'ணிைய கிழி4'4 தைல பினைல

+' ைவ4தி"ப' ேச'ராம=& பிகா'. “DJசிைய பா" பன3கா>

மாதிாி. 4தப(கா6!" எ: &4தலாக) ெசா<வா. அவ8ைடய

வாயர(ைட- அவ=& மகி@. தததிைல. ஆனா சதிரேனா ேவ6ெமேற

அவ

வாைய கிளறி, வ கி;4' வச. வா3கி க( ெகா வதி உ2சாக

13

கா(6வா. "காதி& சதிர=& தா ெராப. ெபா"4த. அமா

பி ைள அ4ைத பி ைள எப' சாியாக4தா இ"கிற'. இர6ேப" எப

பா4தா< இச ெகாேட இ"கிறாகேள! அப கலகலபாக இ"ப'

நலா4தானி"&" எ: ெபாியவக

ெப"ைமப6வ' வழக.

இர6 ேப"& கயாண பணி ைவ4' விடலா தா. ஆனா, ெபாியவ
இ"கிறேபா' சினவ=& எப +த கயாண பண +-?
மாமா ெப ேத ெபாியவ=& கயாண4ைத +4'விடலாெமன +யற

ேபா', ேச'ராமதா &:கி(டா. "என& கயாண4'& இேபா என
அவசர? உ4திேயாக கிைடக(6. அத பிற& பா4' ெகா ளலா.
இெபா;' கயாண4ைத பணிெகா6 யா கIடப6வ'?" எ:

உ:தியாக Aறினா அவ. அவ=ைடய மனைச யா" மா2ற +யவிைல.
"வ"சமாக ஆக வய ஆகி ெகாேட ேபாகிறேத. நம காதிைய எLவள.
கால 5(ேடா6 கனியாகேவ ைவ4' ெகா"க +-?” எ:
காதிமதியி அமா +H+Hக4 ெதாட3கினா .

"இத4 தடைவ பாவதி வர(6. ெர6ேல ஒH நி)சயமாக +. பணி
ேபா6ேவா. ேச'ராம= இ+ைற இ3ேக வ"வதாக) ெசாயி"கிறா.

இர6 ேப கயாண4ைத- ேச4ேத +4'விடலா” எறா சிதபர
பி ைள.

“என மாமா, ெசளகிய ெமலா எப?" என விசாாி4தப வ' ேசதா

சதிர. "நா ேந2: இரேவ வ' வி(ேட. அமா. அண= இ:

வ"வாக " எ: ெதாிவி4தா.

"கயாண விஷயமாக) ேச' எனவாவ' ெசானானா? அவ எணதா
என? உன&4 ெதாிதி"&ேம?” எ: மாமா அவனிட விசாாி4தா.
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”அணா)சி இ'ேபாற விஷய3கைள எனிட ெசாவ' கிைடயா'. அவக
அபிபிராய எனேவா, எனெகன ெதாி-!” எ: Aறி) சிாி4தா சதிர,

"காதிகாக நா ஒ" பிரஸ( வா3கி வதி"கிேற. அ"ைமயான கணா,

ைகயகல கணாைய ைவ4' ெகா6 - அதி< ரச ேபா> ம3கிவி(டேத -

அவ

சிரமப6வைத நா ஒ" சமய பா4தி"கிேற. அதனாேல நல

கணாயாக ஒ: வா3கி வேத"? எ: ெசா, +க பா& கணா

ஒைற அவாிட ெகா64தா.

காதிமதியி மகி@)சிைய அவள' வைளகளி கலகல எ64தியபிய'.
“இைற& மாபி ைள& ம4தியான) சாபா6 நம 5(ேல” எ: ெசானா

சிதபர பி ைள.

“சாி. அ ற வாேற!” எ: Aறி எ;த சதிரனி கக
'ழாவின. அைவ ஏமாறவிைல.

5( உ(பக

காதிமதி அவ பாைவயி ப6 இட4தி நிறா , ஒ" ைகயி கணாைய

ைவ4'ெகா6. அைத அவ

த +க4'& ேநராக எதிேர பி4தி"கவிைல.

ஒ" கன4தி பக ைவ4தி"தா . அதி அவ

+க4தி ஒ" ேகாண

நிழ(ட'. &:&:& விழி ஒ:, &: ) சிாி தீ(6 இத@களி ஒ"
ப&தி- மினின. அவ

கக

சிாி4தன; இத@க

சிாிபா மல' எழி<2: விள3கிய'.

சிாி4தன; +க +;'ேம

கணாயி வழவழ சிறததா? அத=ட ேபா(யி6 கன4தி
மி=மி= சிறததா? இப பாீ(ைச நட4'கிறாேளா எனேவா!" எ:
சிாி4த' அவ உ ள. அதனா அவ +க+ சிாி4த'. மகி@. &<3&

உ ள+ உ"வ+ ெப2றவனா> ெவளிேய ேபானா சதிர.

கால மனித உ ள3கேளா6 உண.கேளா6 விைள யாட4 தவிகிற'; விபாீத
ேவைககைள விைத4' மனித வா@ைகையேய தா:மாறாகி வி6கிற'

எபைத) சதிர அத ேவைளயி அறிதி"கவிைல தா. ஆனா, சீகிர
அவ உண' ெகா வத2& காலேம 'ைண ாித'.
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சேதாஷமாக ெவளிேய ெசற சதிர மகி@ேவ உ"வானவ ேபா: அ3ேக
தி"பி வ"வத2&

D: மணி ேநர தா ஓயி"த'. ஆயி= அ' அவ=&

அதி)சிைய) சி"I4' வி("த'.

சதிர தி"ப வதேபா', அL5(ேல ஏேதா ேசாக நிழ கவி'கிடப'ேபா

உணதா. சிதபர பி ைளயி +க4தி வா(ட ம(6 பதி"க விைல.
கவைல- சிதைன- +காமி("பைத- அவ காண +த'. உ ேள அ

எ64' ைவ4த "சின மாபி ைள பி ைள"ைய கட' வழகமாக ஏ2ப6
மல)சி அவ +க4தி படரவிைல. மாறாக, ஒ" ேவதைன படததாக4

ேதாறிய'. அவ கக

அவ +க4தி பதிதன. எனி= அவைன பாராத

பாைவேய அLவிழிகளி படலேபா ப' நிறதாக4 ெதாித'.
“என மாமா?” எறா அவ. ெப"D)ெசறிதா பி ைள.

அவ அகைறேயா6 ேக(கலானா. ”ஏ மாமா ஒ"மாதிாி இ"கிறீக ?
திPெர: உட & ஏதாவ'.”
சிதபர பி ைள பாிேவா6, பாச4ேதா6, ேவதைனேயா6 அவைன உ2:

ேநாகினா. "சதிரா!” எறா, எைத +த ஆரபிப', ெசால ேவயைத
எப) ெசா<வ' எ: ாியாதவரா>, மன &ழப4ேதா6 உண)சிகளி

&ழபதேலா6 அவ அவைன பா4தா.

“என மாமா?” எ: பதறினா அவ. "நீ 5(ேலயி"' தாேன வாேற?” எ:
அ4ைத &ர ெகா64தபேய + அைற& வதா .

“இைலேய. நா 5(6ேக ேபாகவிைல. எ3ெக3ேகா 2றிவி(6 வ"கிேற”
எ: திைகேபா6 ேபசினா சதிர.

"உ அண இ3ேக வதி"தா" எ: இ;4தா
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"ஓ" எறா அவ. "சதிரா, உ(காரபா!" எறா மாமா, "உனிட இைத

எப) ெசாவ' எேற ாியேல. ஆனா< ெசா4தா ஆகH."" தயக

அவ ேப)&4 தைட ேபா(ட'.

சதிரனி உ ள4திேல இன ாியாத ஒ" கலக &த'. "மா ெசா<3க,
மாமா! ஏதாக இ"தா என?" எறா.

"ேச'ராம கயாண ெச>'ெகா ள4 தயாராக இ"கிறா.”
அட ைப4தியகார ம=ஷா இ'கா இLவள. 0ைக!
எனேமா= நா பய' வி(ேடேன!" எ: Aறேவ6 ேபா"த'

அவ=&.

மாமா ெதாட' ேபசினா: “கயாண ெச>' ெகா வ' எறா, காதிமதிைய4

தா கயாண ெச>' ெகா ேவ. அவைள என&4 தர இIடமிைல-

ெயறா, இத வ"ஷ+ என& கயாண கிைடயா'; இ= அJசா:

வ"ஷ4'& நடகா'. சதிர=& இேபா நடக +யா'; அவ தட)
ேசா: தி:வி(6 ஊைர) 2றி வ"கிறா; அவ எப &6ப நட4த
+-?" எ: ெசானா. அவ பிவாத &ணதா உன&4 ெதாி-ேம!

காதி மீ' உன&4தா பிாிய கிைடயாேத எ: ெசாேன. "யா அப)

ெசான'? அவ சின பி ைளயாக இ"தேபா' - பைப பர(ைடயாக4

திாிதேபா', அவைள நா அல(சியமாக பா4தி"ேப. ேபான வ"ஷ

காதிைய4 த2ெசயலாக நா பாக ேநத'. &4'விள& மாதிாி இ"கிறா

எ: ேதாறிய'. அவ

எ மாமா மக

எபதி என& மகி@)சி-

ெப"ைம- ஏ2ப(டன. அவைள கயாண ெச>'ெகா ள என& உாிைம

இைலயா என? இப எLவளேவா ெசானா".
“சாி. நீ3க

என ெசானீக ?" எ: சதிர ேக(டா.

"நா என4ைத) ெசாற'?" என4 தய3கினா ெபாியவ.
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"அண=& +வாக என ெசானிக ?" மாமா வி தீமான4ைத அறிய4

தவி4தா அவ.

“அவ அப பிவாதமாக ேபகிற ேபா' நா என ெச>வ', சதிரா?
காதிைய எLவள. வ"ஷ3க

கனியாகேவ ைவ4' காபா2ற +-?...."

"ஆமா. அணா)சி& நல உ4திேயாக கிைட4' வி(ட'. நகர4தி கமாக
வசிக +-. உ3க

மக

நடகலானா சதிர.

ெசளகியமாக வாழ(6" எ: Aறிவி(64 தி"பி

“சதிரா சதிரா. எ3ேக ேபாகிேற?" எ: க4தினா மாமா.
"இனி அ' எ கவைல. என' வா@ைக எ:ேம எ=ைடய பிர)ைன" எ:
Aறியபேய நகதா அவ.

"சாபிடாம ேபாகிறாேய, சதிரா! உனகாக விேசஷ மாக) சாபா6 தயாாி4'."

எ: அ4ைத ேப)ெச64தா .

“எ பசி எலா ேபாேய ேபா> வி(ட'" எ: Aறிய சதிர வாச நைடைய
அைடதா. அவ 5(=

தி"பி பாக. வி"பினானிைல. ஆயி=

அவ ெசவிகைள4 தாக4 தவற விைல ஒ" ஒைச.

ைகதவறி கீேழ வி;' உைடத கணா எ;பிய "சிU ஓைச அ'.
ெநய ெப"D) ஒைற உதியப ெத"வி இற3கி ேவகமாக நடதா சதிர.
அெபா;' ெவ>யி நறாக கா>' ெகா"த'. எனி= எ3& இ"6

கிடததாகேவ ேதாறிய' அவ=&.
------------
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23.
23. ேவைலகாாி
”நல ஆளா ஒ"4தி இ"தா ெசா<3க அணா)சி. சைமய<& 5(6
ேவைல& ஒ" ஆ8 ேவH" எறா சிவராம, எதிேர வத Vாிய
பி ைளயிட.

"ஏ, பJசவண4தமா என ஆனா ?" எ: ேக(டா பி ைள.
”அவ

த யவண4ைத கா( ேபா(டா !" எ: ெசா, சிவராம ெபா"

ெபாதித சிாிைப உதி4தா.

"என விஷயம>யா? இப அவ உ3க 5(ேல இைலயா?” அறி'ெகா ள

ேவ6 எற அவா Vாிய பி ைளைய4 Oய'.

ஆனா, பசி பசி எ: ப64திய &ழைதக8காக இ( வா3கி வர ேவகமாக

கிளபியி"த சிவராம=& நி: ேபச ேநரமிைல. "ரா4திாி வைர இ"தா .
அ ற ஆ

அ.(! ெசாலாமேல கபி நீ( வி(டா . அ' ெராப ரசமான

விஷய. அ ற ெசாேறேன" எ:, பி ைளயி ஆவைல கிளறிவி(6 வி(6
அவசரமா> நடதா.

- நம சிவராம சா 5(6& வ' ேபாகிற ேவைலகாாி ஒLெவா"4தி-
ஒLெவா" ைட தா ஒ"4தியாவ' ெராப நா

பJசவண4தமா

நிைல4தி"ததிைல. இத

நீ) ேவைல பாபா = ேதாணி). அவ8

ேபாயி(டாளா? ஊ….

Vாிய பி ைளதா பJசவண4தமாைள 5( ேவைல&) ேச4' வி(டவ.

"வா@ைகயி ெராப. கIடப(டவ . வசதியான இட கிைட4தா

பிைழ & வழி பணிவி63க" எ:, அவ"& ேவயவ" அத

அமா8&) ெசாதகார"மான ஒ"வ, அக ெதாைல ெகா64'

ெகா"தா. அத) சதப4தி சிவராம= "5(6 ேவைல& ஒ" ஆ
கிைட4தா ெசா<3கேள" எ: பி ைளயிட ேக(6 ெகாடா.
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சிவராம சாைர- அவ &6ப4ைத- ந& அறிதவ பி ைள. மாியாைதகாக

அவைர இவ "சா ேபா(6 ேபவ' &றிபி6வ' உேட தவிர, சிவராம

"ஸா" (உபா4தியாய) ேவைல எ'. பாகவிைல. ஏேதா ஒ" ஆ0சி நல

உ4திேயாக4தி இ"தா. &ழைதக

சினJ சி:க . 5(6 அமா8&

ேவைலகாாி இலாம தீரா'. இயபாகேவ "5" அக ஏேத= வியாதி

வ' உற. ெகாடா ெகாேட இ"&. அதனாேல, சைமய ேவைல, இதர
5(6 ேவைலகைள எலா ெச>வத2& ஒ"4தி அ4தியாவசிய4 ேதைவ எற

நிைலைம எேபா' உ6.

இத ேவைலகாாி பிர)ைன சிவராம=& எ: "ஓயாத ெதாைல"யாகேவ

இ"' வத'. அபாடா, ேவைலகாாி ஒ"4தி கிைட4' வி(டா . இனிேம

கவைல இைல!" எ: அவ நிைனபா. அப நிைன4த நாைல' நா(க8

& ேளேயா, ஒ" வார4திேலேயா, மீ6 "ஆ

ேத6 படல" ஆரபிக

ேவய அவசிய அவ"& ஏ2ப(6 வி6. சில சமய ஒ" மாத வைர

நீ4தி"கA6, கவைல இலாத கால. திPெர: ஒ" நா

"சீ(6 கிழிக ேவய ெந"க நிைல தைல Oகியி"&.

ேவைலகாாி&

Vாிய பி ைள பJசவண4தமாைள அைழ4' வ' அத 5( வி6வத2&
+தி, பாகிய எெறா"4தி அ3ேக ேவைல பா4' ெகா"தா . அவ

ஒ"4தி தா இர6 மாத கால ேவைல ெச>தவ .

- இத பJசவண ேவைலயிேல ேச' ெர6 மாச ஆகியி"&மா…. ஊ.
இ"கா'=தா ேதாH'. ஆனா ஒ" மாச4'& ேமேல ஆயி(6'=

நிைனகிேற.

பJசவண4தமா

இத 5( ஒ(ெகா வா

எ:தா Vாிய பி ைள

நிைன4தி"தா. சாபா(6ேக இலா', சிரமப(6 ெகா"தவ . இ3ேக
5(ேடா6 சாபி(6 ெகா6, இ"கிற ேவைலகைள) ெச>தவா: ெசளகாியமாக

இ"கலா. ேவைலக8 அதிகமாகேவா க6ைமயாகேவா இரா. மாத கைடசியி

சபள எ: +ப' Wபா> கிைட&. பJச நிைலயி"த பJசவண4

தமா8& இ' கவாசமாக அலவா ேதா: எ: அவ எணினா.
ஆனா அவ

எனேவா த யவண4ைத கா( வி(டாளாேம?
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- அத 5( ராசிேயா, அல' வ' ேச" ேவைல காாிகளி ராசிதாேனா,
ஒ"4தி Aட நிைல4தி"பதிைலேய! 5(6 அமா8& ேவைலகாாிைய

பிகாம ேபா> வி6. இலாவி(டா, ேவைலகாாி& அத இட ஒ4'
வராம ேபா>வி6! எபயானா<, சிவராம சா"&4 தா ேவ: ஆ
ேவய ெபா: ஏ2ப6கிற'. இ' ெபாிய தைலவ தா.

ேதட

ஒLெவா" ேவைலகாாிைய ப2றி- சிவராம Vாிய பி ைளயிட ெசால4
தவறியதிைல. தன' மன&ைறைய யாாிடமாவ' ெசா4 தீ4தா ஏேதா

ஆ:த ஏ2ப6ேம! "மா ெதாிதவ" எற நிைலயி"', "சிேநகித" எற

த&தி& உயதி"த Vாிய பி ைளயிட ெசாலாம அவ ேவ: யாாிட
A:வா?

ஆகேவ, எலா ேவைலகாாிகைள ப2றி- அவ"&4 ெதாி'தானி"த'.

இர6 மாத கால ேவைல பா4' "ஒ" ெரகா6" ஏ2ப64தி வி(ட பாகிய
நறாக4தா நட' வதா . அL 5(ேலேய அதிக நா

ெதபிேலா எனேவா, வரவர அவ

அதிக உாிைமக

நீ4' வி(ட

எ64'ெகா ளலானா .

தா இ"த இட4தி உ(காதபேய, "&ழைதகைள"அைத எ6; இைத) ெச>.

தணி ெகா6 வா. உ"ைள கிழ3&4 ேதாைல உாி" எற தைமயி சிலைற

அ<வ கைள கவனி&ப ஏவலானா . &ழைதக

ெச>ய ம:4தா, Aபா6

ேபா(6 க4தா . வைசமாாி ெபாழி தா . &ளிபத2&, 5(6 அமா

தனெகன4 தனியாக ைவ4தி"த ேசாைப எ64' உபேயாகிக4 'ணிதா .
பிற&, ெகாயி கிடத நல ேசைலைய, அமாளிட ேக( காம தானாகேவ

எ64' க( ெகாடா . அமா க க., அைத அவி@4' அபேய

ேபா(6 வி(டா . அல சி பிழி' உல4தவிைல எ: அமா8& ேகாப.
அவ

ச4த ேபா(டா . அத ஆ4திர4ைத பாகிய &ழைதக

மீ'

தி"பினா . அ: சைமயைல ைவயி லாதவா: ெக64' ைவ4தா . அக
+ண+ண4தா .

"இனிேம நீ சாிப(6 வரமா(ேட!" எ: அமா, கண& பா4' Wபாைப
ெகா64', அவைள அ=பி வி(டா .
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பாகிய4'& +னா ஒ"4தி ேவைல பா4தா . வய' ச2: அதிகமானவ .

“ெபாியமா" எேற எேலா" அவைள அைழ4தன. அவ
ெச>வா

நறாக ேவைல

எ:தா ேதாறிய'. ஆனா, ேவைல ெச>கிற ேநர3 கைள விட

அதிகமான ஒ>. ேவைளகைள அத ெபாியமா வி"பினா

எப' D:

நா& நா(களிேலேய ாி' வி(ட'. காைலயி ேநர கழி4'4 தா

எ;தி"பா . ம4தியான) சாபா(6& பிற&, உட கைள பா

கணயகிற வைள, “ெபாியமா காபி ேபாடயா?* "ேநரமா) ெபாியமா"

எ: "தா&)சி ேபா(64 தா எ;ப ேவ6. ேம<, ஒLெவா" ேவைல&
அைத) ெச>, இைத) ெச>, எ: O ெகாேட இ"க ேவ6
.

நா எப இ"க ேவயவ! எ மக ம(6 சாியாக இ"தா, நா இப
;ைக ேவைல ெச>' கி(6 ச3கட பட=மா? அவ ஊாிேல இலாத விதமா
அதிசய ெபடா( வ' ேச' வி(டா = ெநன), அவைள ேதா

Oகி வ)கி(6 A4தா6தாேன! அ ற அத4 ேதவயா எைன

ேமேல

மதிபாளா? என& அ3ேக இ"  ெகா ளேல. எ3காவ' ேவைல ெச>' கால
கழிகலாமி= கிளபி(ேட" எ: ஒ"நா
லபினா .

அவ

த வரலா2ைற

ெபாியமா8& “உைழ& உ2சாக &ைற' ெகாேட வத'. தைலவ,

ேம வ, ெநJ வ எ: எெனனேவா ெசானா . வத ஏழாவ' நாேள,

நா மகைன பா4' ேபசிவி(6 வாேற" எ: ப4' Wபா> வா3கி ெகா6

ேபானா . ேபானவ
அவ

அ ற வரேவயிைல.

இ"த இட4'& பாகிய வ' ேசதா . ெபாியமாதா விலாச

ெசா அ=பி ைவ4தி"தா . அத ம(6& அவ

பரவாயிேல!

ஒ" சமய அகிலாட எெறா"4தி சிவராம சா 5( ேவைல பா4தா .
வாயா, யாராவ' ஒ" ேப) ெசானா, அவ

பதி<& ஒப' ேபவா .

ேவைல கைள &ைறவிறி) ெச>தா . ஆனா, வத ஐதா நாேள அவ8&

அ<4' வி(ட'. "இெத 56 அக பக4திேல 56கேள இலாம! ேப)4

'ைண& இ3ேக யா"ேம இேய. ேவைல ெச>' +)ச ற ெகா(6

ெகா(6= +ழி)கி("க ேவயி"&. இைல= ெசானா, "6
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+ட3கி ப64' கிடகH. ஒ"4தி எLவள. ேநர தா O3&வா? ேபச
ெகா ள அைட அசேல ஆ8க இ"தா அலவா ெகதியா இ"&? இப

அ(6 )ச மாதிாி இ"&. இப ஒ" மாச இ"தா என& ைப4தியேம
)சி6!" எ: ெசா வி(6 ேபா> ேசதா .

சிவகாமி எ: ஒ" ேவைலகாாி இ"தா . சாியான சாபா(6ராமி. +த

தன& தி"தியா> பா4' ெகா 8வா . அ ற தா &ழைதக8&,

5(6 ஐயா.& அமா.&. காபி தனெக: "Rெபஷலா, R(ரா3கா

தயா பணி ெகா வா . அ'. அக ேவ6. ேதாைச சாபி6 ேபா'

ஒLெவா" ேதாைச& நிைறயேவ எெண> ஊ2றி ெகா வா . ெந>-

எ64' ெகா வா . ஹாR, ேபாவி(டா ேபாறவ2ைற மாேவ

கரயா அ ளி வாயி ேபா(6) ைவ4' மகி@வா . ெந>ைய- சீனிைய-

கல' திபதி அவ8& விேசஷ பிாிய இ"த'.
அவ

வ' ேச' ப4' நா(க

அL5( சாமாக

Aட ஆகவிைல. வழக இலாத வழகமாக,

ஏக4தாறாக காயாகி வி(டன. ெந>- எெண-,

சீனி- பிற. அதிக வா3க ேநாி(ட'. இவைள ைவ4' ெகா6 ேவைல

வா3கினா, நம வ"மான4'& ேள &6ப நட4த +யா'; கட=& ேம
கட தா வா3க ேவயதா& எ: சிவராம உணதா. சிவகாமி
ெவளிேயற ேநத'.

சிவகாமி& ேந+ரணான ஒ"4தி ஒ" சமய அL5( ேவைல பா4தா . ேப"

ராசமாேளா எனேவா. அவ

த வயி2:&) சாியாக) சாபிடமா(டா .

தன& உாியைத எ64' Dைவ4' வி6வா . அபேய மறதா< மற'

ேபாவா . "ராச, சாபி(ைடயா?" "சாபிடயா ராசமா? "ேநரமா), சாபி6.
ேவயைத) சாபி6! இப அவைள அக தா3கி உபசாி4தா<,

அவ8கா மன இ"தாதா சாபி6வா : ெவ2றிைல ைகயிைல ம(6

அெகா" தடைவ வாயி திணிகப6. "அதனா தா பசி மதி) ேபா&'

சாபா6 ேவ"கேல" எ: சிவராம &றிபி6வா.
அவ

4தமாக. இ"க மா(டா . Dைக) சிதி, வ மீ' விரைல4

'ைடபா . கா ைககைள நறாக க;வ மா(டா . தினசாி &ளிக

ேவயி"&ேத" எ: ெராப. ச3கடப6வா .
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அவ8ைடய "அ4த ேமாக" 5(டமா8& பிகவிைல. "சீகிரேம ேபா

அமா!" எ: வழி அ=பி ைவ4தா .

ராசமா8& பிற& வத தர 4த ேமாகி- சி3கார பிாிைய-மாக இ"த
காரண4தினா ெவளிேய2ற ப(டா . அவ8& +ப' - +ப4ைத' வய'
இ"&. ஒயா>, காிக(ைடயா>, கன ஒ( ேபா>4தா இ"தா .

அவ

மனசி "நாம ெராப அழ&" எற எண இ"தி"&. அக

கணா +நி: அழ& பா4' ெகா வ' அவள' ெபா;' ேபா&களி
ஒ:. அேத மாதிாி, தினசாி D: நா& தடைவக

+க க;வி, ப.டைர

தாராளமாக %சி, ெபா((6, தைலைய) சீவி ெகா வதி< சிர4ைத கா(6வா .
காைலயி அ6 ) ேசா +த' இப) சி3காாி4' ெகா6

மாெக(6& ேபாவா . ம4தியான) சைமய ஆன', +க க;வி ப.ட

தடவி ெகா வா . அேத மாதிாி) சாய3கால+, காைலயி< மாைலயி<

&ளிபா . வாசைன ேசா இலாம &ளிக மா(டா .

சிவராமனி 4தக அலமாாிைய, ேமைஜைய எலா கேணா(ட வி(டா

தர. "என 4தக இெதலா! மம கைத, 'பறி- நாவ, அ' மாதிாி

எ'.ேம இைலேய? சினிமா ப4திாிைக ஒ:Aட வா3&வதிைலயா?

அழகழகா பட3க

ேபா(ட ப4திாிைகக

வா3&றதிைலயா?" எ: விசாாி4தா .

எ4தைனேயா வ"ேத - நீ3க எ'.ேம

”இத ேமனாமி=கி நம 5(6& ேவடா” எ: சிவராம= அவ
மைனவி- ஏகமனதாக4 தீமானி4', அ4தீமான4ைத உடனயாக) ெசய<&

ெகா6 வதாக .

ெபாியவக , ெதாியாதவக

தா இப ஏ:மாறாக வ' வா>கிறா ! ந

ஊாி"', ெசாதகார3க 5("', ஏைழ) சி: ெப ஒ"4திைய அைழ4'
வதா, தி"திகரமாக நட' ெகா ள A6 எ: சிவராம எணினா.
அLவாேற, ஒ" ெபைண A( வதா. பதிD: வய' இ"& அவ8&.
சகல 5(6 ேவைலகைள- ெச>' அ=பவப(டவ தா. &ழைத களிட
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பிாியமாக இ"தா . &ழைதக8 "அகா, அகா” எ: அவளிட ஆைசேயா6
பழகின.
அவ

அL5(6 ெப மாதிாிேய. தா= நட4த ப6வா

எ:

எதிபா4ததாக4 ேதாறிய'. &ழைத க8& 'சாக) ச(ைடக

ைத&ேபா', தன& பாவாைட, தாவணி ச(ைடக
அவ

வா3கேவ6 எ:

ஆைசப(டா . என& ஒH இைலயா மாமா எ: ேக(க.

ெச>தா . அக சினிமா.& ேபாக ேவ6 எ: ேகாாிைக வி64தா .

&ழைதக8காக வா3கப(6 ள ப.ட, க ைம, வாசைன) சா', ேஹராயி,
ாிப +தயவ2ைற அவ

வா@தவ

தாராளமாக எ64' உபேயாகி4தா . வ:ைம) ழ

ஆதலா, இ3& வள3கைள கட' "கா>த மா6 கபிேல

வி;த' ேபால, ேபராைசேயா6 அைன4ைத- அ=பவி க4 '4தா . ெந>ைய

ெவ: வாயி திறா . சீனிைய வா> நிைறய அ ளி ேபா(6 ெகாடா . சி:

&ழைத க8காக வா3கி ைவ4தி"& திபட3கைள- பிRக(

தி=கைள-, ெதாி' ெதாியாம< அ+&வேதா6 நி2பதிைல. &ழைதக

தி=ேபா', "ஏ> - ஏ> அகா8& இைலயா?" " அகா8& ெகாேட"
எ: எ4தி பி63கி ெமா&வதி< க"4தாக இ"தா .

அத ெபணி ேபா&க8 இய க8 5(6 அமா8& க(ேடா6
பிகவிைல. ஆகேவ ஒ" நா

ேவயதாயி2:.

அவ

வத' ேபா ெசாத ஊ"ேக ேபா>)ேசர

அவக8ெகலா பிற&தா பJச வண4தமா8& அL5( ேவைல
கிைட4த'. அவ8 தன' யவண4 ைத கா( வி(டா

என தா ெச>தி"பா ?

எறா, அப

Vாிய பி ைளயி ஆவ &:&:4' ெகா "த'. சிவராம சா"&

எேபா' வசதிப6; எத ேநர4தி எத இட4தி அவைர சதி4தா,

சாவகாசமாக ேபச +- எபெதலா அவ"& அ4'ப! அLவிதேம
அவைர க6 உைரயாட பி ைள தவற விைல.

%சி ெம;காம சிவராம= விஷய4ைத உ ளப ெசா4 தீ4தா.
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பJசவண4தமா8&, அதிகமா> ேபானா, +ப4 தJ வய இ"கலா.
வா@ைகைய அ=பவி4' வாழ ேவ6 எற ஆைச அவ8

கன:

ெகா"த'. ஆனா வா@ைக அவைள வJசி4' வி(ட'. கயாணமாகி -
என காரண4தினாேலா கணவ அவைள விலகி ைவ4' வி(டா.

சாபா(6ேக திடா6கிற &6ப நிைலைம. எப எபேயா கால

த ளேவயி"த'. கIட ஜீவனதா. ெபாியபா மகனான அணா)சி

ஒ"வ அவ

மீ' இரகப(6, தமாலான உதவிக

ெச>' வதா. அவதா

Vாிய பி ைளயிட+ உதவி ேகாாி, அவ8& வழிகா(6ப ேக(6

ெகாடா.

சிவராம 5(6& வத பிற& அவ8& D: ேவைள- வயிறாற) சாபா6
கிைட4த'. சாய3கால காபி, சில ேவைளகளி ஏேத= சி2:-
கிைட4த'. அதனா அவ8

ஒ" ெத , உட ஒ" ெதளி. ேசதன.

வயி2: பசி& நி)சயமான தீ. கி(ய.ட, அவளிட உற3கி கிடத இதர

பசிக

விழி4' கிள.2றன ேபா<.

தன' ற4 ேதா2ற4தி அLவளவாக அகைற கா(டாதி"த பJசவண4தமா
இேபா' சிர4ைத ெகா ளலானா . நறாக) சீவி +4', +க4'& ப.ட
%சி ெகா வதி ஆவ கா(யேதா6, தைன ஆக

பாக ேவ6 எற

வி"ப+ ெகாடா . அதனா ேவைல இலாமேல ெத"வி அ3&மி3&

ேபானா . வாச பயி நி: தைனேய கா(சி ப64தினா . ேபாகிற வ"கிற

ஆகைள பாபதி ஒ" சேதாஷ கடா .

பாபேதா6 ம(6 தி"தி க6 விடாத மன ஆகேளா6 ேபசிகளிக4
Oய'. சைமயகாாியான அவ

யாேரா6 ேபச +-? பாகார, கா>கறி

வி2பவ, ஐR வாலா, ேராேடார4தி த 8 வயி &ளி பான3க

வி2கிறவ - இபப(டவகளிட அவ8& ஒ" ஈ6பா6 ஏ2ப(ட'.

அவகளிட வியாபார பHவ' ேபா, சிாி4') சிாி4' ேபசி அவகைள-

ேப)கி;4 தா . இவகளி ஒறிர6 ேப எ6பான உட ேதா2ற+,
உைரயா களி& மன+ திறைம- ெப2றி"தாக .
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ஒ" நா

இர. பJசவண4தமா

கா(சி&. அவ

சினிமா.& ேபா> வி(டா

இர.

தி"பி வத', சிவராம ேகாபி4' ெகாடா. "இர. 10

மணி கா(சி&4தானா ேபாக ேவ6? மா(னி& ேபகிற' தாேன?

இலாவி(டா, ேக(6 ெகா6 6.30 மணிகா(சி& ேபாற'!" எ:
உபேதசி4தா.

அ' அவ8& பிக விைல. "ேவைலகைள +4' வி(64 தாேன ேபாகH?
சாய3கால காபி ேபா(=, ரா4திாி) சாபா6 தயாாிகH. இர. கா(சி தா

ெசளகாிய. ேவைல& இைடJசலாக இரா'" எறா .
பிற&, வார ேதா: அவ

அLவாேற ெச>யலானா , அவ

சினிமா பாக4 தா ேபாகிறா

ஒ" மா:தலாக

எேற சிவராம எணினா. அ' தவ: எப'

அவ"& விைரவிேலேய ாி' வி(ட'.

"உ3க 5(6 ேவைலகாாிைய திேய(டாிேல பா4ேத, ஸா. A (ாி3R

வி2பாேன ஒ"4த - த 8 வயிேல வ) - சிவபா, க(6&(6H, சி4'
நி2& கிரா  சிாி)ச +க+மா - அவ=& அவ8& சிேநக ேபா"&!

அத அமா தைன மற' அவ Aட ேபசி) சிாி)கி(6 நிகறைத நா
பா4ேத" எ: அவர' ஆ0ைச) ேசத ஒ"வ ஒ" நா

அவ"&4 "தி ெகற'".

அவாிட ெசானா.

அேற அவ பJசவண4தமாளிட கபாக) ெசா ைவ4தா. இனிேம

அவ

சினிமா இர. கா(சி& ேபாக Aடா'; அப ேபா> வி(6 வதா

க(டாயமாக4 கதைவ4 திறகேவ மா(ேட எ:.
+திய நா

இர. பJசவண4தமா

5( இைல. “மனேச சாியிைல.

சினிமா.& ேபாேற எ: ெசா வி(6 ேபானா " எ: மைனவி

ெதாிவி4தா . உடேன அவ" திேய(ட பக ேபானா. திேய(ட"க ேபாக
ேவய ேதைவேய ஏ2படவிைல. பR Rடாபி வ' நிற ஒ" பRY

அவ8 A(ாி3R வி2பவ= ஏ:வ', உ ேள ேபா> ஒேர R0(

இ"வ" உ(கா"வ' அவ பாைவயி ப(ட'. இர6 ேப" சேதாஷமாக
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கா(சி அளி4தாக . இ"வ" ேச' ேபசி, தி(டமி(64 தா கிளபி-

யி"கிறாக

எப' விள3கி வி(ட'.

"அ ற என! நம& ஒ" ேவைலகாாி ேவ6. நல ஆளா உ3க8&4
ெதாித நப யாராவ' இ"தா ெசா<3க” எறா சிவராம.
(தீப, 1978)
-------------

24. ெபாெகாைற %&ேபா'

அேதா, எ எதிேர, அத மர மீ6 %4' &<3&கிற'. +கெமலா
சிாிேபயாகி, சிாிபினா +; உ"வ+ தனிெயா" எழிேலயாகி நி2& அழ&
ெப ேபால, அ' +;வ' சிாி& மலகளாகேவ விள3&கிற'. சர சரமாக4
ெதா3& மJச

%க . ெபய"&Aட மர4தி ஒ" இைலைய காேணா.

அத2& ஏ இ4தைன உ ள கிள)சி? ஏ'& இ4தைன சி ? ம3ைகயி
உ ள4தி கி8கி8& ப"வகால கன.க
அவ

அவ

+க4தி< அ3க3களி< -

ேமனி +;வதி<ேம %4' ெபா3கி வனபா>4 திக@வ'ேபா, அத2&

ஏேத= கன.க , கிள.க

உ 8ற இ"', ற4தி ெபானிற மலகளா>

ெமா>4' கிடகிறனேவா?
நா இத ஊ"& வத திதி, +த +தலாக இLவித எழி2ேகால4தி
அமர4ைத பா4தேபா', அ' என மர எ: அறிதி"ேதனிைல.

கைண க"4ைத கவ" ேமாகன4 ேதா2றமா> நிற அைத அறி+க ெச>'
ெகா 8 அவாேவா6 ஒ" ெபாியவாிட விசாாி4தேபா', “ெபா ெகாைன"

எறா அவ. "சரெகாைற எ: ெசா<வாக ."

"ெகா3ைகக8 ெகாைறக8 %) ெசாாி- கால" - எ: நதி கலபக4தி
வ"வ', இத இன4' மரமாக4 தா இ"க ேவ6" எ: நா எணிெகாேட.
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இத மர &றிபி(ட ஒ" கால4தி தா "ெபா ெசாாிவ'” என %கைள
ெகா4' ெகா4தா>, சர சரமா>, ெதா3க வி(6ெகா"&; இதர

கால3களி ைலகேளா6 ெவ: மரமா> நி2& எபைத- நா
ாி'ெகாேட.

இத மர எ உ ள4தி ஒ" நிைலயான இட ெப2:வி(டத2& இத=ைடய
இத4 தனி4 தைம ம(6ேம காரணம அல.

நாகாிக நகர3களி<, ேபWகளி<, சில சி2:ாகளி< சிறி' சிறி' கால த3கி,
அ< 2:, அைமதிய2:. மா 2றி ெகா"த என& இத ஊ மி&தி-
பி4' வி(ட'. இ' "ப(கா6 மிைல; "ப(டணகைர"- இைல.

அைமதியா>நாேளா(ட ஆைசப6கிறவக8& ஏ2ற அழகான ஊ. இ3ேகேய

த3கிவிடலாேம எற' எ மன.

வசதியான ஒ"56 கிைட4த'. "சி:&" எ:தா அைத) ெசால ேவ6.
பலவித மர3க8 &8ைம த' ெகா"த V@நிைலயி அ' ஒ" ஆசிரம

ேபா இனிைம- இத+ த"வதா> அைம' ள'. அைத ஒ( ஒ" ப3களா".

அைத) 2றி< ெபாிய ேதா(ட. அ3&தா இத ெபாெகாைற மர

நி2கிற'.

சி: 56 V@நிைல- என& பி4' வி(டதா அைதேய எ இ"பிடமாக
ெகாேட நா.

பக4' ெபாிய 56 எேபா' %(ேய கிடத'. அத 5( ஆ(க

இ"தா< இலாவி(டா< என& ஒ:ேபா தா. ஆகேவ அைத ப2றி

அறி'ெகா ள நா அகைற கா(டவிைல.

ெபா'வாக யாைர &றி4' ெதாி' ெகா ள நா சிர4ைத ெகா வ' இைல.
எைன- என' 4தக3கைள- என' விைத &ண3கைள- விசி4திர
ேபா&கைள- தனிைமயாக வி(6 வி(6 ம2றவக

அவரவ அ<வகைள

கவனி4' ெகா"தா நல' எ: எணி ஒ'3கி வா; பிராணி நா.
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அேநகமாக யா" எ வழி& வ"வதிைல. சதா 4தக3கைள ”க(
மார4'ெகா6", எதி< கல' ெகா ளாம< எவாிட+ ேபசி பழகாம<

எபேயா நாேளா(6கிற ஒ" நபாிட4தி ம2றவக

என வாரசிய4ைத

க6விட +-? +த, யாேரா எனேவா எ: அறி- அவா.ட

திாிவாக . அறிய ேவயவ2ைற அறி'ெகாட', த4த இIட ேபா

அபிபிராய3கைள உ"வாகிெகா6 விலகி ேபாவாக .

இத ஊாி< அப4தா நடத'. இத Dல+ என & பி4தமான

அைமதியான 2:) சா ப'வி(ட'.

இப மன& பி4தமான +ைறயி நா(க
"திP விப4'" மாதிாி நிக@)சிக
பக4' ப3களாகாரக

&:கி(டன.

ஒ ெகா"தேபா'தா

வ'வி(டாக . ஆ(க

வ"வ' ேபாவ'மா>) சதா

ஒேர பரபர . A)ச, &தி , சிாிபாணி எேபா' எ; எ: ெசால+யாத
நிைல.

ஒ" நா

ேக(ட'.

ம4தியான பனிர6 மணி இ"&. ேதா(ட4தி பா(6 &ர

"ஐயா சி:ெப, ஏைழ எபா,
இரக வராதா - ெத>வ
தின) ேசா: தராதா?”

எ: பழ3கால சினிமா பாட ஒைற இனிைமயாக இைச4த' ஒ" &ர.
அ' எைன ெவளிேய இ;4த'.
ெபாிய ெப ஒ"4தி பாெகா"தா . சி:மி ஒ"4தி உாிய +ைறயி

ஆெகா"தா .

என&) சிாி வத'.
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த2ெசயலாக அகா

எைன கவனி4' வி(டா . "ஏ(, ேபா' நி:4', அத

5(6கார பாகிறா" எ: எ)சாி4தா .

“பா4தா பாக(6ேம!" எ: அல(சியமாக Aறி4 தி"பிய சின ெப

எைன Aைமயாக கவனி4தா . “ஏ சிாிகிறீ3க?" எ: ேக(டா .
"சிாி வத'. சிாி4ேத."
அவ

ெவ6ெக: ேக(டா : “ஏ சிாி வ"'= ேக(ேட?"

“சிாிக Aடாதா?" எேற.
“இைல. ேகயா) சிாி&ப எ ஆ(ட4திேல என கP3க= ேக(ேக!”
அவ

இ6பி ைககைள ஊறிெகா6 தைல நிமி' நி:, கபான

விசாரைணயி ஈ6ப(ட' ரசிக ேவ ய' கா(சியாக இ"த'.
“அதிேல."
"அதிேலனா பிேன எ' இ"&?"
அவ

ேக வி என& ேம< சிாிைப4 Oய'.

அவ

DJசிைய உெரறாகிெகா6, "இப என சிாி வா;'? +த

சிாி ேக காரண ெசாயாகேல இ=!” எறா .

"ஏ வாயா, இ3ேக வா" எறா

அகா, 5(6 பக நகதவளா>.

"நீ ேபா அகா. சாி, நீ3க ெசா<3க. ஏ சிாி வத'?" எ: த3க)சி
விசாரைணைய4 ெதாடதா .
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"பா(6 ெபா"8 ஒ4' வரேல! அதாவ', நீ ஏைழ, உன&4 ெத>வ ேசா:
தரH=தாேன ஆ6ேற? ஏைழ எற ெசா எ64'கா(6 நீதா எறா,

உலக4தி உ ேபாற ஏைழக
ேதாறிய'..."

நிைறய நிைறய இ"கலாேம எ:

நா ஒ" சி: ெபணிட ’ 4தக4தனமா>’ ேபகிற உண. என& ஏ2ப(ட'.

எ ேப) நி: வி(ட'.

"வLவLேவ" எ: கீ@ உத(ைட ம4', பலா க4', "வ கா(னா

அவ .

"ஏ( என ெகா; ? இ3ேக வா!" எ: அத(ய அகா . எ பக

பைகைம பாைவ எறி'வி(6 56 விெட: நடதா .
அத 5( இ'ேபா இ= எ4தைன &ர3&க
ெதாியவிைல!" எ: நா எணி ெகாேட.

வதி"கிறனேவா

அப அதிகமாக ஒ:மிைல எ: பின ெதாித'. அத) சி: ெப, அவ
அகா , அமா, தா4தா ஒ"வ, ஒ" ேவைலகாாி. அபா ட.னி இ"கிறா.
இவக

வ"ஷ4'& ஒ" +ைற இ3& வ', இர6 D: மாத3க

த3கிவி(6 ேபாவாக . அபா எபவாவ' வதா< வ"வா; வராம<

இ"பா. தா4தாதா அக இத ஊ"& வ' ேபாவா. இெதலா அத

ெப Dல பிற& என& கிைட4த விவர3க .

அவ8& பனிர6 அல' பதிD: வயசி" &. இத வய ெபக

எத ஊாி எத) V@நிைலயி இ"தா< சாி, ெராப. ’இ(டரR3’ கான

விஷய3க ! இத ப"வ4தி ெப ெபாியம=ஷி- இைல; சினபி ைள-

இைல. எறா< ெபாிய ம=வழி& உாிய ேதாரைணக8 எண3க8

ஆைசக8 அவளிட ேதாறி வி6கிறன. அேத சமய, சி:பி ைள4 தன+
அறியா) பாவ+ அவ

ெசய ெவளிப6 கிறன. ெதாியா4தன4ேதா6,
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அைன4ைத- அறி' ெகா ள ேவ6 எற 'ேபா6 நட' ெகா கிற
அவளிட நா ெபாியவ , நம& எலா ெதாி-" எகிற ஒ" ெபாியதன
ப', அவ

ேப)சி சதா ஒ ெச>' ெகா"&.

இத ெபH அப4தா விள3கினா . அவ

இIட4'& எ அைற&

வதா . சாமாகைள4 'ழாவினா . 4தக3கைள உைல4', தா:மாறாக

ேபா(டா . ெபாிய ெதாைலயாக., ெதாதரவாக. மாறிவி(டா
நா(களிேல, அவ

சில

மீ' என& எாி)ச<, சி: ெவ:  ஏ2ப(ட' எறா<

அவள' 4திசா4 தனமான ேப), &: 4தன+, விைளயா(6 பாவ+

என& பி4தனவாகி வி(டன.

ஒ" சமய. "உ ேப என?" எ: அவளிட ேக(ேட.
"இ= உ3க8&4 ெதாியா'? ஐேய!" எறா . "எேப" ெந6க +ழ3&ேத!"
எ: ெப"ைமேயா6 ெசானா . "இத4 ெத" &ர3&க வா>வக ஒ"
பா(6 பா6ேத, அ' எைன ப4திதா"
“எ காதி விழவிைலேய!"
"நீ3க என ெசவிடா?”
"இைல. நா பகிறேபா', ேவ: எைத- கவனிப திைல" எேற.
"நீ3க ஏ ப4'ெகாேட இ"கீ3க?" எ: உடேன ேக(டா

எ4தைனேயா ேப ேக(6வி(ட வழகமான ேக வி.
"மாதா" எ: ெசாைவ4ேத.
"ம'கி(ேட பகபடா'? ... மாதானா!”

அவ .
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"ஹூ! மகிேபான ஹாRய!” எேற.
"உ3க DJசி!” எ: க4தினா

அவ .

"அ' எப- இ"க(6. உ ேப" என, அைத) ெசாலேய?"
"ெத" பி ைளக

Aபா6 ேபா6ேத -

பிRக( பிRக(!
என பிRக(?
ஜ பிRக(!
என ஜ?
ராஜ=,
அ' எைன ப4திதா."
"ஒேகா!. உ ேப" ராஜகிறைத ேநரயாகேவ ெசாயி"கலா!”
"எ அகா ேப" என ெதாி-மா? 4ாீைஸ( பிS(!" எ: அவளாக) ெசால

ெதாட3கிய' நா விய 2ேற.
“என'? என ேப"?"

“உ3க8& ஒ" மH ெதாியா'. அைத நா எைனேகா ாிJகி(ேட.
எ3க அகா ேப" திாி ர தாி. அவ

ப4த ப ளிAட4திேல சில வாக

இ"தா3க. எத ெபயைர- இIடேபா ஆ3கில ப64தி, ேகயா)
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ெசா<வா3க. அகா 4ாீ ைஸ( பிS(யாக மாறிவி(டா. அப இ"க
வி"பாத அகா த ெபயைர தாி= "கி ெகாடா …. "

ெவளிேய ேதா(ட4தி"' அகாளி &ர ெவ4த': “ஏ த&ர3&! இ3ேக
வா. உ மைடைய &ைழ) மாவிள& ஏ4'ேற."

த3க)சி த &ைறைய உணரவிைல. பதி<& க4தினா : "நா ஆயிர வா(

ெசாயா) - ஒ(6 ேக(காேத, ஒ(6 ேக(காேத=. எனெகன! நீ அ64த
ெசம4திேல பயா4தா ெபாறக ேபாேற!"

நா சிாிகாம எப இ"க +-? இதனா< அகாளி ேகாப

அதிகாி4'4 தா இ"&.

அவ8& ேகாப ஏ2ப(6 வளர எ4தைனேயா காரண3க

ேசதி"தன.

ஒ" சமய, ராஜ "அகா பகிற'& 4தக ேவHமா. ஏதாவ' 

ெகா63கேள" எ: ேக(டா .

"இ3ேக இ"கிற 4தக எ'. உ அகா8& பிகா'. உ அகா8&

பி&பயான கைதக , 4தக3கைள நா பப'மிைல; வா3&வ'மிைல"

எேற.

"அவ8& எ' பி&, பிகா' எ: உ3க8& எப4 ெதாி-மா?"
“இத நா(6 வாசக ெப"மகளி ஒ" நப தாேன உ அகா8! இநா(
உ ள வாசமணிக8 ரசிக ெப"ம க8 எதவிதமான ப4திாிைகக
எ;4'கைள ஆைசேயா6 பகிறாக

4தக3க

எப' என&4 ெதாியாதா, என?”

"சாியான ேபா! ஒ" சினெபணிட எப ேபச==Aட4 ெதாியாத

ம6!" எ: "சபிேக(" ெகா64தா

அவ .
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இத விஷய4ைத அவ

அகா8 அறி'தானி"தா . ஒ" சதப4தி ராஜ

அ3&மி3& தீவிரமாக4 ேதனா . "என ேத6கிறா>?" எ: ேக(க.,

"திகிற '& ஏதாவ' பிRக(, மி(டா>, சாேல(= வா3கி ைவகபடா'?"

எறா .

"உன& பிகAயதாக எ'. இத அைறயி இ"கா'. நா வா3கி

ைவ4தி"கிற மி(டா> உன& பிக. பிகா'!"

"அ' உ3க8& எப4 ெதாி-? அ' என மி(டா>?" எ: ஆவ4ேதா6

ேக(டா

அவ .

“பாாியி ஜிJச ேகR. சாியான இJசி மி(டா>!”
"இJசியா? அைத நீ3கேள '=3க!" எ: எாி)ச<ட Aறி, வாைய) ளி4'
பழி  கா(னா

அ)சி:மி.

"வ)ச ேமாைற- ழி)ேபா!" எ: நா ேகயாக) ெசால., “ேபானா
ேபாக(6. உ3க ேமாைற நலாயி"தா சாிதா!" எ: எாி' வி;'வி(6
ெவளிேய ஒனா .

சில தின3க8& பிற&, அவ

நாைள& நா3க ஊ"& ேபாகேபாேறா"

எ: அறிவி4தேபா', "ெக(ட கழிசைடயி நல நீக!" எ: ெசால4

'4த' எ நா.

அைத நா ெசாயி"தா, "good riddance of bad rubbish என ஆ3கில4தி
எணியைத எபேயா தமிழி ெசானதாக4தா அைம-. அவ

"உ3க8&

சாியாக, ாி-பயாக ேபசேவ ெதாியேல. இைத [:வா( நா ெசாயா)!"
எ: தா பதி A:வா . எ ெமளன4'& அ' ம(6 காரணமல.

உயி4' மி&த - ' ள< &:&:  நிைறத - கவிைத ேபாற

அ)சி:மிைய "ெக(ட கழிசைட" எ: &றிபி6வத2& எ மனேக

இIடமிைல.
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அவ

ேபாவத2& + எனிட ெசா ெகாடா . "இனி எேபா பாக

+-ேமா?" எேற.

“ஒ" வ"ஷ கழி)4தா" எ: ராஜ ெசானேபா', அவ
+H+H4தா .

அகா எனேவா

"ஆமா. அ64த வ"ஷ ெபாெகாைற %4' &<3&ேம, அேபாதா.

ஒLெவா" வ"ஷ+ இத மர %4' ஜி எ: இ"கிற சமய4திேலதா நா3க
வ"ேவா. அ' ஓ>' ேபாகிறேபா', நா3க
உரக ேபசினா . அகா

ேபா>வி6ேவா" எ: த3க)சி

அத2& அ எ64'" ெகா64தா

ம: வ"ஷ, ெகாைற ெசாாி' சிாி4த ேபா' அவக
அ64த வ"ஷ+ வதாக .

ேபா<!

வதாக . அத2&

இரடாவ' வ"ஷ ராஜ பைழய சி: ெபணாக4 தா இ"தா .
'6&4தனமாக ேபசினா .

"நீ3க ஏ கயாண ெச>'ெகா ளாமேல இ"கீ3க?" எ: திPெர:

ேக(டா

ஒ"நா .

"அைத ப2றி நீ ஏ கவைலபட=?" எேற.
“எ3க அகா கவைலப6கிற மாதிாி4 ெதாிJ', அ'தா" எ: சிாி ட

ெசானா
“அவ

அவ .

தா ஏ கவைலபட=?”

“அவ8& இ= கயாண ஆகேல யிலா! அதனாேலதா" எ: Aறி,
&: ) சிாி சிதினா .
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அவ

தா4தா சிலசமய3களி எனிட ேபசிய' உ6. மா ெபா'வாக

அைத- இைத- ப2றி ஏதாவ' ெசா<வா. அத வ"ஷ அவ என&) சில

ேபாதைனக

ாிய +வதா.

"நீ3க

மா 4தக3கைள ப4' ெகா"ப' 5ேவைல.

ஒ"நா

அவ ெசானா.

4தக3கைளவிட வா@ைக-, மனிதக8 வாரRயமான விஷய3க " எ:

"சாிதா" எேற.
“வா@ைகயி"' தபி ஓ6கிற - ஒட வி" கிற - ேபா&4தா ெவ:மேன

4தக3கைள ப4'ெகா"ப' எற என& ப6கிற'. வா@ைகயி

ெபா: கைள- ைமகைள- ேசாதைனகைள- ஏ2:, சகி4', ேபாரா,

அ=பவி4', அவ2றி இப 'ப3கைள இய பாக ரசிக மனேமா, ப&வேமா
இலாத - அல' ேசா பேலா, பயேமா ெகாட – பல5னகளி

ப2:ேகாதா இப 4தக3கைள ம(6ேம ப4'ெகா"ப'. இ'.

ஒ"வைக எRேகபிசதா" எ: அ;4தமாக) ெசானா ெபாியவ.

"இ"க(6ேம! இ' என& பி4தி"கிற'. அப ஆராயேபானா, ஆ4ம
உய.& எ:, ஞான4ைத4 ேத எ: தனி இட3கைள- வன3கைள-
மைலகைள- ேத)ெசற பழ3கால +னிவக8, தவ ேம2ெகாட

ஞானிக8Aட எRேகபிR(க தா. நானாவ' ஜன3க

வசிகிேறேன" எேற.

அ64த வ"ஷதா அவ ேக(டா, "நீ3க

ம4தியிேலேய

கயாண ெச>'ெகாடா

என?" எ:/
“என& பிகாத காாிய3களி நா அகைற கா(6வதிைல. என&
பிகாத விஷய3களி கயாண+ ஒ:….”
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"ஒ" ெப உ3கைள வி" கிறா . அவைள) ேசத வக8 ம:கவிைல.
வசதியாக வா@ைக நட4'வத2& வழிக

ெச>ய +-. இத நிைலயி நீ3க

என ெசா5க ?" எ: ேக(6, அவ எ +க4ைதேய பா4தா.

"என& பிகாத விஷய3கைள ப2றி நா எHவ'மிைல; ேபச
வி" வ' மிைல.”
அவ ெப"D)ெசறிதா.
"மனிதக

4தக3கைளவிட வாரRயமானவக

அதி<, ெபக

எ: ம:ப- ெசாகிேற.

மிகமிக இடரR3 ஆனவக . அவகைள - பலைரேயா

ஒ"4தி ையேயா - ப4' அறி' ரசி4' மகி@வத2& சாR கிைடப'

அ%வமான'. அப கிைடகிறேபாேத ப4' ரசிக +2படாம ேபானா,

அ' ெப" நIட தா" எறா.

"நறி!” எ: Aறி அவ"& ஒ" &பி6 ேபா(ேட.
அத பிற& அவ எனிட உைரயா6வதி ஆவ கா(டவிைல.
அத வ"ஷ, ராஜ வளதி"தா . உ ள4தி< உண.களி< மா:தக

ெப2றி"தா . நாண, A)ச, ச3ேகாஜ எலா அவைள வதைடதி"தன.
அவ

+ ேபா அைற&

அக வரவிைல. ஆனா, "ஆயிர தடைவக "

அப- இப- அைல' தைன எYபிஷ ஆகி ெகா வதி அவ
ஆவ அதிக உைடயவளாக இ"தா .
“பைழய ராஜமாக இனி இவ

வ"4தப(ட'.
அகா

விள3க +யா'. அ' நIடதா!” எ: எமன

தாி- மாறி4தானி"தா . அவ

தானி"தா . அவ

ககளி ேசாக+ மாறி4

ககளி ேசாக+ ஏக+ &ெகா"தன. வா@ைக

ஒLெவா"வைர- எெனன ேசாதைனக8ெகலா தா ஆளா&கிற'!
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நாலா வ"ஷ ெபா ெகாைறக

வழகேபா %4' &<3கின. ஆனா

பக4' 5( யா"ேம வரவிைல. எவ" வரமா(டாக
ேசதிக

+னதாகேவ கிைட4தி"தன.

எ: உணரைவ&

பதினா: வய ராஜ திPெர: ெச4' ேபானா . மரண விவRைதயிறி

உயிேகளா6 விைளயா6வ' ஏ, எத2காக நைட ெப:கிற' எ: யா"&
ாிகிற'? சி: ெப ெச4'ேபா>வி(டா . எைன ெபா:4தவைரயி,

என& பி4தி"த விைளயா(6ெப ராஜ மைற' ேபா> இர6
வ"ஷ3களாகியி"தன. என& இ' ஒ" நIடமாக4 ேதாறவிைல.
எ இதய4ைத உ:4திய' இெனா" ெச>தி - தாி பி4தி மாதிாி
நட'ெகா கிறா . தனிைனவ2: கிடகிறா

சில சமய, உண.ெப2:

எ;த', காரணம2:) சிாிகிறா , "ெபாெகாைற %& %&" எகிறா .

"%4த'தா வா ேபா)ேச" எகிறா . "நர ேநா>" எகிறா ஒ" டாட.

"ஹிRPாியா" எகிறாக . வா@வி ெவ:ைம- ஏக+ ேச', ஆைசக8
கன.க8 ேதாவி-2: வி(ட', அவ

உண.கைள- உ ள4 ைத-

ெவ&வாக பாதி4' ளன எ: சில ெசாகிறாக .
இ"கலா. எலா சாியாகேவ இ"கலா.
அவ

தா4தா ெசானாேர, அ'. சாிதா. அவைள மனசி நிைன4'

ெகா6தா அவ ெசானா:
அவ

4தக4ைதவிட - கவிைத [ைலவிட சவாரRய மானவ . அவைள உண'

ாி' ெகா வத2& உாிய வா> வ"கிறேபா' ஏ2:ெகாடா நல'.

அத2& உாிய "D(" இைல, ேநரமிைல எ: அைத ஒ'கி வி6வதனா<,

அவசர4தினாேலா ேவ: எதனாேலா அல(சியப64'வதனா< நIடேம ஏ2ப6.
உம& ம(6மல. \ணிய உண.கைள4 த= ெகாட கவிைத

[<&தா… !.
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எ உ ள4தி சி: ேவதைன ஏ2ப6கிற'. அத 4தக" என& ாிய

ைவ4தி"க Aய எ4தைனேயா உைமகைள, அ=பவ3கைள, நா

றகணி4' வி(ேட. பாவ, அத "உண. 4தக!"த வா@ைக ையேய

பாழா>, பயன2றதா>, ஆகிெகா"கிற'!
இேதா, இLவ"ஷ+ ெபாெகாைற %4' &<3& கிற'. ஆ6ேதா: அ'
%4'ெகாேடதா இ"&.

இைத பா&ேபாெதலா, அ=தாப4'& உாிய அத ெபணி ேசாக

சி4திர+ எ உ ள4தி மலகிற'.
(தீப", 1968)
-----------

25. அகைர பைச
கட2கைர ேகாயிைல ஒ(ய ெவளி ற4தி, சிறிய ைகபி) வ மீ' அம'

ேவைக பா4' ெகா"தா ைனவன. பிரகார4தி ேபா> வ'

ெகா"த ஆ(க

நல ேவைக ெபா" களாக விள3கிய ேபாதி<,

கிழேக விாி' கிடத கட< வான+, கைரைய ஒ(யி"த மண ேம6 ஒ"

சில மர3க8 தத கா(சி இனிைமேய அவ"& மி&தி- பி4தி"த'.

இைவ எலா அவ"& மன அைமதிைய4 ததன எ: ெசாவத2கிைல. அத

அைமதி-, அதனா பிறத ஆனத+ அவைர வி(6 விலகி ேபா> எLவளேவா

கால ஆகிவி(ட'. உலக4தி அதிசய3கைள- அழ&கைள- க6

களி த2காக ஊ 2ற ேவ6; ந+ைடய கால %ரா. நமேக ெசாதமாக
அைமத ேவ6 எற பிவாத4ேதா6தா அவ வா@ைக பாைதயி அ
எ64' ைவ4தா. அத உ:தி- ஊக+ உ2சாக+ அவாிட இேபா'

இைல. "ஏேதா பழக ேதாஷ4தினாதா" அவ இேபாெதலா இய3கி
வ"கிறா.
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"ஒ;3& +ைற தவறாத அறாட நியதிக . ஓ(ட சாபா6. லா(ஜி வாச.

ெபா;' ேபா&வத2& ப . ஊ 2ற - எனேவா இயதிர ாீதியி நட'
ெகா "கிற' ந வா@ைக!" எ: அவ உ ள அக அ<4'
ெகா வ' ஒ" வழகமாகிவி(ட'.

இ"ப' இ"ப4ைத' வ"ஷ3க8& + , ைன வன இபயா இ"தா?
எLவள. தனபிைக, உ2சாக! எ4தைகய உண)சிகளி, ெகா ைக ப2றி,

ல(சிய ஆேவச4தி உயி உ"வமாக4 திக@தா அவ அத நா(களிேல!
அவைர க6 ேபச வதவக

அவாிடமி"' நபிைக ஒளி- உ2சாக

ெப"& ெப2:) ெசறாக . அவைர "+ மாதிாி" யாக ெகா6 த3க

வா@ைகைய- மா2றி அைமேபா எ: Aட ஒ" சில 'ணித' உ6.
ஆனா கால ேவக4திேல, வா@ைக நதியி ழிபி இ;ப(6, அவக

எ3ெக3ேகா எப எபேயா ஆ@'வி(டாக . ைனவன ம(6

பல"

க0ரமாக, மி6காக, மகி@)சிேயா6 எதி நீ)ச ேபா6வதி ஈ6ப("தா.
"என பிரேயாசன? கால ேவக4ேதா6, வா@ைக நதி இ;4த இழபி

ேபாகிறவக8 +வி ெச4'4தா ேபாகிறாக , எதிநீ)ச

ேபா6கிறவக8& அேத +.தா. இவக

உட பல+ உ ள4தி

உ:தி- இ"கிற வைர எதி நீ)சலகலா. ைக ஓ>த' கால ேவக4தினா

அப(6 ேபாக ேவயவக

தா" எ: ஒ" அ=பவRத ெசானா.

இளைம4 'பி ைனவன அவைர பா4' அல(சியமாக)

சிாிகவிைலயா என? தனபிைக- மேனாபல+ இலாதவ எ:
பாிகசிக. ெச>தா.

ஆமா. அ' ஒ" கால! அேபா' அவ"& இ"ப4 ைத' அல' இ"ப4தா:
வய'தா.

இேபா'? ஐப' வயைத கட'வி(ட ைன வன4'& வா@ைகேய

வறடதா> அ4தம2றதா>, "ேந2: ேபா இ: - இ: ேபால நாைள" எ:
ஒேர கதியி ழ< தைமய தா> சாரம2:4 ேதாறிய'. "உலக4' அ2 த
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இலகிய3கைள எலா ப4' இ ற ேவ6; நா( கவனிப2:
கிட& கைல) ெசவ3க

அைன4ைத- ரசி4' மகிழ ேவ6; இய2ைக

இனிைமகைள க6 ஆனதிக சதா ஊ வி(6 ஊ ேபா>ெகாேட இ"க

ேவ6. இத2ெகலா மைனவி ஒ" வில3& ஆக., வளரAய &6ப ஒ"
தைடயாக. இ"&" எ: க"தி4 தனிைம வா@ைவ4 ேத' ெகாட

அவ"& அத வா@ேவ ைமயா>, பயன2றதா>, பைம இலாததா>

ேதாறலாயி2:.

இெபா;' அவ 4தக3க

பக4தா ெச>தா. திய திய 4தக3க

எ4தைனேயா. + பல +ைற ப4த [கைள மீ6 ப4தா. 'ப'

இட3க8& ேபானா. ப4' இ"ப' வ"ஷ3க8& +  - அத2& +தி4

தன' சினJ சி: பிராய4தி< - அறி+க ெச>' ெகா"த இட3க8&

ேபானா. அ3& அவ காண ேநத மா:தக , வள)சி அல' சிைத.க ,
பல. அவ"& வித விதமான உள கிள)சி ஏ2ப64தின.

அேத ேபால, அவ"& அறி+கமாகியி"த மனிதக

வா@ைகயி ஏ2ப("த

மா:தக8 அவ உ ள4தி சலன உடாகின. "வா@ைக நதி

ேவகமாக4தா ஒ6கிற'" எ: எHகிறேபாேத, தா அ: ேபா இ: &றிபிட4 த&த மா:த எ'. அ2:, கால ெவ ள4தா< அைசக +யாத
க"பாைற ேபா நி2பதாக ஒ" நிைன  அவ"

ழியி6. பத பாச3கள2:,

பிப2:, ப2:த எ'.ம2:, தைன ப2றி ெகா6 வா@.) ழகளி
ஈ6ப64த எவ"ம2:, ஒ2ைற4 தனிநபரா> நாேளா(6 த=ைடய நிைலைம-
ைனவன4தி மனைச உ:4'.

öஇப வா@வ'தா என& பி4தி"கிற'" எ: ெப"ைமேயா6 க"திவத
அவ உ ள4திேல, நாளைடவி இப வா@வ' ஒ" வா@ைகதானா?"

எெறா" சJசல நிைன. அைல ேமா'வைத அவராேலேய த6க +யவிைல.
கட2கைர ேகாயி அ"ேக அமதி"த ைன வன4தி கக , விாி'
கிடத நீபாைல மீ' பட' வி;த Vாியஒளி ெச>' ெகா"த மி=
மி= ேவைல நய3கைள வியதன. ெவ ளி4 தக6க
அைச' ெநளி- ெவ ளிய பறைவக

ேபால., அைச'

ேபா<, நீபர சி2றைலகைள)
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சி4தாி4' ெகா"த'. அத அைச. களினா சித: ஒளிக2ைறக

கா(சிகளாகி அவ ரசைன& வி"' அளி4தன. ஆனா<, வறட மண2

இனிய

பாைலயி ெவ:ைம- தனிைம-தா அவ உ ள4தி நிைலெப2றி"த'.
"அ3ேகேய என பாகிேற? ேவைக ஏதாவ' இ"&தா?" எ: அவ அ"கி

ஒ4த ஒ" &ர அவைர உ<கி4 தி"பிய'.

ஒ" சி:மி, ஐ' அல' ஆ: வய' இ"&. அவைர அதிசயமாக ேநாகியவா:

அவ பக4தி நிறா . அவ

தனியாக4தா காணப(டா . அவ த

ேக வி& பதி எ'. ெசாலாம, தைனேய பா4' ெகா" பைத

க6 ெபா:ைம இழ', "ஊ3?" எறா .
"ஒH இேய!" எறா அவ.

"பிேன அபேவ ) அ3ேகேய பா4'கி(6 இ"கிேய? நா வ'
எLவேளா ேநரமா நிகிேற. உன&4 ெதாியாேத" எ:, A)சேமா தயகேமா
அ)சேமா, இலாம ேபசினா
அவ"& அவ

அவ .

ேப) 'ணி)ச< ைவயான விஷய3களாகப(டன. ேலசாக)

சிாி4தா. “ெபா;' ேபாகேல. 'ைண& யா" இேல. அ'தா உ(கா

தி"ேக" எறா.

"உன& அபா அமா இேல? யா"ேம இைலேயா?” எ: ேக(டா

சி:மி.

"ஊ&3. ஒ"4த" இைல" எ: Aறி4தைலைய ஆ(னா அவ.
அவ

கலகலெவன) சிாி4தா .

இப ஏ சிாிகிேற?" எ: அவ விசாாிக., அவ

சிாி எ;பிய'.

தத பதி அவ"&
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"உ தைலைய ெமா(ைட அ)சி(டா, அேபா நீ தைலைய ஆ(னா, எப
இ"&= ெநைன வத'. அ'தா!” எ: அவ

ெசானா . "என&

ெமா(ைட ேபாடHமி= ெசானா3க. அ'தா நா ஒயா '(ேட. என&

எ'& ெமா(ைட? "ெமா(ைட ெமா(ைட ெமாள& ஸா - கபளி ெமா(ைட
ேட& ஸா" ஒ=

ைளக

எலா ேக பHற'கா? அ ற நா

தைலபினி % ைவக +-மா?" எ: ெபாாி' ெகா(னா .

அவ

ேவைகயான &ழைத எ: ேதாறிய' அவ"&. உ ேப என?"

எ: ேக(டா.

"ேக பற'கா?" எ: ெவ6ெகன) ெசா உதி4தா

சி:மி.

நா ஏ ேக பண ேபாேற!”
"ெதாி- ெதாி-. எலா

ைளக8தா ேக பHேத. வ ளி அேம

ெத>வாேன, உ "ச ைவவாேன? க)ேசாி& ேபாவாேன - ைகைய க(

நிபாேன= நீ( நீ( ராக ேபா6. அ' மாதிாி நீ-….”
"உ ேப" வ ளியா?”
அவ

ஒ" விரலா ஒ" கைண Dெகா6, தைலைய) சா>4தப, ெவ(க

பாைவ பா4த' ரசமான கா(சியாக இ"த'.

"ஏ(, இ3ேக வதா நிகிேற? உைன எ3ேக எலா ேத6வ'? அத மாமா
கி(ேட என வ பHேற?” எ: ச4தமி(6 ேபசிய வாேற பிரகார4தி

வதா ஒ" ெபாியவ.

"எ3க அபா. )சி(6 ேபாக வாறா. என& ெமா(ைட ேபாட ேவடா= நீ
ெசா<வியா?" எ: ைனவன4ேதா6 ஒ நிறா

வ ளி.

45

“ெபாிய வாயா ஸா அ'. ெகாJச இட ெகா64தா ேபா'. ெதாதர.
பணி, பி>) பி63கி எ64'வி6. சாியான &(பிசா. இ3ேக வா" எ:
A)ச(டவாேற வதவ, ைனவன4ைத கட' வியபினா வாயபிள'

நிறா. " ைனவன. ைனவன தாேன நீ3க?" எ: ஆ)சய4ேதா6
ேக(டா.

அவைர இன ெதாியாதவரா>4 திைக4தப ேநாகினா ைனவன.
"ஏேஹ, ேபைர பா" ேபைர ைனமர." எ: ெகக ெகா(னா

வ ளி.

"ஏ( இதா வாேற!" எ: ெசா, சி:மியி தைலயி ஓ3கி ஒ" &(6
ைவபத2காக பா>தா வதவ.

ஆனா ைனவன சிாி4'ெகாேட அவைள பா'காபா> அைன4',
“சின

ேள தாேன! வி(6வி63க " எறா.

"எைன4 ெதாியயா இ=" எ: விசாாி4தா வ ளியி தைத.
"ெதாியேய" எ: த அறியாைமைய ஒ  ெகாடா ம2றவ.
"ெதாியிற' சிரமதா. பா4' எ4தைனேயா வ"ச ஆ)ேல? இ"ப' வ"ச
இ"&. நா &6பகவைல, பி>க பி63க= அப(6 ஆேள
மாறிேபாேன. அைடயாள ெதாியா' தா. ஆனா, நீ3க

அபேயா தா

இ"கிறீ3க. ெகாJசAட மாறேல. தைலயிேல ஒ" நைர Aட4ேதாணேய! எ
தைலயி ஃபிஃ.ஃபி ஆயி(6'!" எ: ெசா, அவேர அைத ரசி4'
அ=பவி4', வா>வி(6 கடகடெவன நைக4தா.
அத)சிாி , அதேப) +ைற - + அக ேக(6பழகிய ஞாபக

இ"த'. ஆனா அவயா எ: விள3காத திைக 4தா இ=. கன3க
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ஒ(, தைலநைர4', கிழ6த(, வதக டல3காைய நிைன.& இ;& இத
உ"வ.

”அ"ணாசல4ைத அேயா6 மறதா)= ெசா<3க! அ'. சாிதா.
வா@ைக) ழிபி திைச தி"பப(6, காலேவக4தா அ4' ெகா6

ேபாகப(6 அைல கழித ஒ(ைட கபதாேன இ'!"

அதகால4தி ைனவன4'ட ெந"3கி பழகி உைரயாய பைழய நப
எபைத அவ ேப) பாணி யிேலேய எ64'ைர4தா வ ளியி அபா.
ைனவன இயபாக ெபா3கிய உவைக ெப" ேகா6 எ;',

அ"ணாசல4தி ைககைள ப2றியவாேற உண)சிேயா6 ேபசினா:

“மனிகH. என மறதி! ேச)ேச எ மறதிகாக நா ெராப.

ெவ(கப6ேற. அ"ணாசல! நீ3க ெசாவ' சாிதா. ஆேள அைடயாள

ெதாியாம மாறி4தா ேபானி3க. ெசளகிய எலா எப?"

"எகைத கிட&. எேலா"& உ ள மாதிாி4தா. சராசாிபிைழ . நீ3க
இேபா என ெச>கிறீ3க, எப வா@ைக நட&'?"
"எலா வழக ேபா!" எ: Aறி +:வ4தா ைனவன.
"&6ப &ழைத &(?
“எ'.ேம கிைடயா'. நா பைழய ைனவன தா!"
“இத வைகயி< நீ3க

மாறவிைல எ: ெசா<3 க . ேபIேபI! நா தா

பல5னமான ஒ" சதப4தி, உண)சிகளி உ'த<& வசப(6, மனசி
ஒ" O6த<& அைமயாகி. கயாண ெச>'வி(6, அ ற அக
ஏடா இத வில3க4தி மா( ெகாேடா எ: வ"4தப6வைத
வழகமாகி ெகாேட" என அ< ட ேபசினா அ"ணாசல.
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"உ3க8& எ4தைன &ழைதக ."
"அதி எலா &ைற)ச இைல. ஆேற; இ"&. இ'தா கைடசி பதி "
எ: அறிவி4தா அவ.

அவைரபா4' +க4ைத ேகாணலாகி "லLவLேவ!" எறா

வ ளி.

ைனவன4தினா சிாிைப அடக +யவிைல.
இத2&

ஒ" பைடெய6 வ' ேசத' அ3ேக. அேநக ைபயக

அவகளி தா>, அவ

ெபக

த3ைக - இப ஒ" A(டமாக வதவகளி D4தவ ,

”நலா4 தா இ"& உ3ககாாிய.

ைளைய4 ேதட ேபாேற=

வ'ேபா(6, இ3ேக நி= வபளகிேறளா&? எலா

ைளக8&

ெமா(ைட அ4தா). அத &ர3&தா ஒ வதி(6ேத" எ: +ழ3கினா .
"இவ

தா எ கி"கேதவைத. அ' அவ

த3க)சி. இ'க ளா எ

4திரபாகிய3க " எ: அறி+கப64 தின அ"ணாசல, ைனவன4ைத

ப2றி அவக8& ஒரள. ெசானா. பிற& வ ளிைய பா4', "ஏ(, உன&
ெமா(ைட அக ேவடாேமா?" எ: ேக(டா.
அவ

பாிதாபமாக ைனவன4ைத பாைவயினா ெகJசினா . அவ +க

சிாிபா மலத'. அவ8& %ைவ4'. தைல+), ப ளிAட ேபாகH=
ஆைச யி"&. அைதெக6பாேன? ம2ற பி ைளக

எலா ெமா(ைட -

ெமா(ைடயி= ேக பHேம= வ"4த ப6றா" எறா.

சாி, ேபாக(6. இெனா" சமய பா4'கலா. ைனவன, இ: நீ3க

நம அதிதி எ3கேளா6 வா"3க" எறா அ"ணாசல.

இத மாமா நல மாமா" எ: ராக ேபா(ட வ ளி அவ ைகைய பி4'

ஆ(யப "உ. வா3க இப நா3க ளா உ3க8&4 'ைண& வதா).
இனிேம நீ3க ஒ4ைத இேல" எறா .
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ைனவன4தி உ ள கி8கி84த'.
"சிவகாமி, ஸா"& என வய இ"&= உன&4 ேதாH'?" எ:

அ"ணாசல அவ மைனவியிட ேக(டா.
"என& என ெதாி-" எறா

அத அமா .

"மா உன&4 ேதாHவைத) ெசாேல" எ: அவ ெசால., "+ப4தா:,

+ப4ேத; இ"&" எ: அவ

தயக4'ட Aறினா .

மீ6 தம' கடகட) சிாிைப உ"(வி(டா அ"ணாசல. இவ"& ஐப'&
ேம ஆ&'. அேபா இ"த' மாதிாி4தா இப. இ"கிறா. நாதா

கிழவ ஆகிேபாேன. பாக ேபானா, இவைரவிட நா& வய &ைற.

தா என&!" எறா.
அவ

அவமீ' ஏவிய பாைவயி அ மிதத'. அவர' +'ைமையேயா இதர

&ைறகைளேயா அவ

ெபாி'ப64'வதாக4 ேதாறவிைல. இைத

ைனவன கவனிக4 தவறவிைல.

இப எ4தைனேயா அ&6ப4'ட அவ ெபா;' ேபாக ேநாி(ட சில மணி
ேநர4தி, இலற4தி நில. பல இனிைமகைள அவ உணர+த'.
அவக8&

மனகச , பிண&, வா&வாத+ ஏ2பட A6. எறா<

அவ2ைற எலா மீறிய ஒ" பிைண , ஒ(6ற., பரRபர4 'ைண ெந"க அவ
உ ள4தி சி: சி: அைலக எ;பின.

"ஒ2ைற கா(6 ஒாியாக” வா@' பழகிவி(ட ேபாதி< ைனவன &6ப
வா@வி திக; சி:சி: இனிைமகைள ெவLேவ: சதப3களி க6, த
வா@வி வற(சிைய எணி, ஒ"வித ஏக வளப' ெசற சில வ"ட3

களாகேவ அவ"ைடய ' பழக ஆயி"த'. இெபா;' அத &:&:
இ"த' அவ உ ள4தி.
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ஒ" சதப4தி, சிவகாமி நா என த3க+ ைவர+மா ெகா6 வேத?"

எறா . அத2& அ"ணாசல, "என& நீேய மணியான ைவரமாக

கிைட4தி"கிேற. அேத ேபா'" எ: ெசானா. மகி@)சி- நாண+

+க4திேல தவழ, அவ

தைல&னிதேபா', அத +க இப ஒவியமாக4

திக@த'. அைதேய ெப"ைம-ட ேநாகியி"த கணவனி +க4தி< மல)சி
பத'.

இ &6ப) சி4திர ைனவன4தி கவன4ைத கவரா' ேபா&மா?
“எ4தைன வய ெபணாக இ"தா<, நாண ெபைம& விேசஷமான அழ&
ேச4' வி6கிற'!" எ: அவ உ ள ரசி4த'. நபாி ெப"ைமைய-

அவரா ாி'ெகா ள +த'.

இத விதமான &6ப இனிைமகைள - ஆH ெபH ேச' வா;

இலற4தி சி: சி: மகி@.) சிதறகைள, நய3கைள - எலா அ=வி4' ரசிக
வா> இலாதப, த=ைடய வா@ைகைய4 தாேன வறள4' ெகாடைத

எணி4 த மீேத அவ அ=தாப ெகா வ' உ6. இெபா;' &ழைதகளி

கலகல , ேவைக ேப), தபதிகளி ேபா& அவ"& அேத உண.

கிள)சிகைள4 ததன.

அ"ணாசல ைனவன4திட தனிைமயி ேபசி ெகா"தேபா', தன'

வா@ைக) ைமகைள- ெதாைலகைள- ப2றி லபி4 தீ4தா. "எ3ேக

ேபாக +-', எ3ேக வர +-' எகிறீ3க? இத ேந4தி கடைன நிைறேவ2ற

இL^ ேகாயி<& வ"வத2& எLவள. சிரமப(டேட ெதாி-மா? ெராப
வ"ஷ ஆயி(6', இனி- த ளி ேபாடபடா'= கட வா3கி ெகா6
வேத. ெவளிS", ' இட, ேகாயி எபதனாேல எேலா"

சேதாஷமாக. கலகலபாக. இ"கிறா3க. ஊாிேல, 5(ேல, தினசாி, ஒேர
ேசாக நாடகதா. எ4தைனேயா பிர)ைனக , &ழப3க , கவைலக

ம=ச=&

அைமதி எபேத இைல. சாியான Oக Aடகிைடயா'. சைட, எாி'

வி;வ' இ'க8 & &ைறேவ இரா'. அக உ3கைள4தா நா நிைன4'

ெகா ேவ. எைன மாதிாி வா@ைக) ழ சிகிெகா6 திண:கிற
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மகாராஜ, ெசாைகயா இவக8 உ3கைள நிைன4' ெபாறாைம ப6வா3க.

என&Aட உ3கேமேல ெபாறாைம தா. உ3க8& என! கவைலயிலாத

வா@., நிைன4தா நிைன4த இட ேபாவ', மன& பி4த ஊாி +கா,
எLவிதமான ைமேயா, கா வில3ேகா, ெபா:ேபா கிைடயா', உ3க மாதிாி

நா= தனி வா@. வாழாம இப அகப(6கி(6 +ழிகிேறாேம எ: நா
ஏ3காத காலேம கிைடயா'."

அ"ணாசல ேபசேபச, த=ைடய மனநிைலைய, இழைப, ஏக4ைத அவாிட
வா>வி(6 ேபசாம இ"பேத நல' எ: ைனவன க"தினா.

"நீ3க ஒ" ஆ3கிலகவிைத ெசா5கேள. தனியாக நி2& ஒ" மைலயி உயத
+. அத கீேழ, மைலயி ம4திய பாக4தி, ெவயி அ&; மைழெப>-;
கா2: தவ;; Vைற சா6. எறா< அத) சிகர அவ2றா பாதிகபடா',
அவ2ைற பா4தப, மகாரகசிய4தி க0ரமான ஒ" சின ேபால நிமி'

நி2&. இப அத மனித வா@தா எ:. அ'ேபா தா வா@ைகயி

மா:தக

ேமாதக

சா6தக8& ம4தியி, அவ2றா பாதிகபடா',

அவ2ைற எலா ெபா:ைமேயா6 பா4தவாேற நீ3க
கழிகிறீக . உ3க

உ3க

கால4ைத

நிைன. வ"ேபாெதலா, இத கவிக"4ைத) ெசா,

உ3கைள ஒ" மாட ாிஷி எ: நா நபகளிட ெசாவ' வழக."

அ"ணாசல ேபசேபச, ைனவன4தி உ ள4தி ஒ" ெநகி@)சி ஏ2ப(ட'.

அவ ககளி நீ கசித'. ”நீ3க ஒH! அள.& அதிகமாக எைன
க@கிறீக !” எ: ம(6ேம அவரா ெசால+த'.

(தீப, 1967)

-----------------26.  ஒ 

சின கைட4 ெத"வி எேலா"& ெபா'வான ஒ" ஏவலாளாக இய3கி
ெகா"தா ர3க.
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எேநர+ அவ=& ேவைல இ"&. ஏேல ர3கா, இத D(ைடைய

பRநிைலய4திேல ெகா6ேபா> ேபா6 எ: உ4திரவி6வா ஒ" கைடகார.
"அேட பயேல, எ3கடா ெதாைலJேபாயி"ேத? எ4தினி ேநர உைன4
ேத6ற'? த 8வைய இ;4தி(6 ேபாயி, ரயிேவ Rேடஷனிேல கிடகிற
ஒ" பாசைல எ64'கி(6 வா" என ஏ.வா இெனா" கைட+தாளி.

ஒLெவா" கைடகார"& எ6பி ேவைல ெச>' ெவளிேய அைலவத2& ர3க

ேதைவப(டா. அLவ ேபா' "காபி&, இ( பலகார4'&" எ:

சிலைற ஏதாவ' ெகா6பாக ,
நிைறய) சாமாக

வா3க வ"கிறவக

ெப( அல' Aைடைய

ம'வ"வத2& அவ 'ைணைய நா6வாக , "எனடா ேவH?" எ:

ேக(பாக , அவ டதிைய) ெசாறிவா. மைல4ெதாடாி உ)சி ப&திேபா

ெத4' &4தலாக4 ெதப6கிற பவாிைசைய கா(6வா. "பா4' &63க
+தலாளி" எபா. கறாராக A ேபச4 ெதாியா' அவ=&.

"சாிசாி. Oகிகி(6 வா" எ: மி6காக) ெசா, ெப"மிதமாக +ேனநடபா
சாமா வா3கியவ.

உாிய இட ேச', ைமைய இறகிய' ர3க=& நாலனாேவா, எ(டனாேவா

பா4' ெகா6பா" அவனா +தலாளி" என அைழகப(டவ.
அவ +ழ3ைகைய ெசாறிவா. நகராம நி2பா,
"எனடா? ஏ நிகிேற?" எ: எாி' வி;வா ம2றவ.

"என +தலாளி, வயி4திேல அகீ3க? எLவள. ப8! எ4தைன Oர ம'
வேத? Aைய &ைற)4 தாறீ3கேள? பா4' &63க +தலாளி" எ:

ெகJசலாக &ைறA:வா ர3க.
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"சீ ேபாடா சவேம! நா ததி"பேத அதிக. உன ெகலா எLவள.

ெகா64தா< தி"திேய ஏ2படா'. ேபா ேபா. இெனா" சமய பா4'கிடலா" எ: விர(6வா அவ.

இப4 தா ஒLெவா" இட4தி< நட&. சில "அேயாகியா! ேபராைச பி4த
நாேய!” எெறலா ெசாெலறிவாக , ர3கனி ேபாகினா V6 ஏறெப2:.
ர3க அபாவி. அபடாதேபா' வய நாையக6 த வாைல

பிகாக8கிைடயி ஒ6கிெகா6 ெநளி' &ைழ' அJசி மிர6

பா4'ெகாேட ெம' ெம'வாக நக" எளிய நா> மாதிாி, அவ ெகJச

பாைவைய "+தலாளி" பக பதி4தப ெம'வாக நகவா. எ'. ெபயரா'
எ: ாித.ட ேவகமாக ேபாவா.
எறா<, அ64த +ைற- அவக

“எேல ர3கா வாறியாடா? ஒ" ைமெகா6

ேபாகH" எ: Aபிட4தா ெச>வாக . அவ= "சாி +தலாளி” எ:
ேபாக4 தா ெச>வா. அவ ெகJவ', அவக

வழகேபா நைடெபற4தா ெச>-.

சீ2ற ெகா வ'

அவ ேதா2றேம அவ ஏமா2றபட4 த&தவ - எளிதி ஏமா:வத2&)
சி4தமாக இ"பவ - எற எண4ைத ம2றவக

இ"த'. சில கைடகாரக

&றிபி6வாக :

மனசி எ;பAயதாக

அபிராணி பய" எ: இளகாரமாக

அத2காக யா" அவனிட அ=தாப கா(6வதிைல. ேக&, கிட<&
உ ளா&வாக

பல. அதி அவக8& ஒ" சேதாஷ,

சினபி ைளக

Aட அவைன பாிகசிப' வழக, "ஏ ர3கா - &ர3கா" எ:

Aபி6வாக . “ேகாண க;4' &ர3கா Aன+'& &ர3கா" எெறலா

க4'வாக .
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சில பினா"' சி:சி: க2கைள அவமீ' வி(ெடறிவாக . அவ

ேகாபமாக4 தி"பி பாபா, “ேட> டஸா கH &ர3கா ஒவ' பிடா
பாேபா" எ: க4'வாக .
"சி:கி

ெளகளா! ேதLயா

ெளகளா! நீ3க வாதிேபதியிேல ேபாக!" எ:

ஏசிெகா6 அவ= ஒ" கைல எ64' 5சி எறிவா.
அ' எவமீ' படா'. அவக

ைகெகா( ெககபாக . "ேடாேடா>! ைம

O&ற க;ைத! பாரவ க;ைத! ேகாேவ: க;ைத!" எ: ேகாரR

பா6வாக .

ர3க=& ஆ4திர+ ேகாப+ ெபா3கிவ". ஆனா<, அவனா எ'. ெச>ய
இயலா'. ெபா(ைட ேகாப4 ேதா6, வாயி வதப ஏவா. அLவள.தா

அவனா ெச>ய A6.

விற&கைட ஒறி அவ ஏவ ாிவ' உ6. வாைககாரக

அைர எைட

விற& அல' "ஒ" எைட விற&" வா3&கிறேபா', ைக வயி க(ைடகைள
அ6கி த ளிெகா6ேபா> அவரவ 5( ேசகேவ6. கைடகார,
Oர4'&4 தகப, இர6 Wபா>, D: Wபா> எ: கண&பணி
விற& கிரய4ேதா6 வா3கி ெகா வா. வயி விறைக அ6கி,

த ளி)ெச: உாிய 5( இறகிேபா6 ர3க=& எ(டணா - அதிக
ேபானா, ஒ" Wபா> ெகா6பா.

இத2& ர3க இண3கி பணி ாிய4தா ெச>தா. உாிைமேயா6 ேக(6
வா3க Aய 'ணி)ச அவனிட கிைடயா'.

வாைககார சில, இரகப(6, அவ=& நாலணா, எ(டணா ெகா6ப'

உ6. இதா P வா3கி & ேபா!" எ: தாராள கா(6வாக . இதனா
ர3க இதரகளிட கா எதிபாபா. சிலாிட வா> திற' ேக(க.

ெச>வா.
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அவக

+ைறபாக . வ ெளன பா>வாக . அ' தா கைடயிேலேய

&64தா)ேச, அவதா உன& பண த"வாேர! நா3க ஏ தனியா கா
தரH? ேபராைசதா உன&" எபாக .

"எ4தினி கIடப(6 வைய4 த ளிகி(6 வாேற! ெவயி< எனமா
ெகா84''! ஒ" எ(டனா &64தா எனவா? நாம ப6ற கIட கைடகார"&
எ3ேக ெதாி-'? விற&விைலைய அவ"A(கி(ேட ேபாறா". நம Aைய
ம(6 அதிகப64த மா(ேட3கிறா" ெர6 வ"ச4'&+தி என ததாேரா,
அைதேய தா இனி& தாறா"…..”
இLவித ர3கனி மன +ண +ண&. அைத ஒ பரப அவ=ைடய நா&
ரளா'.

"இ' +தலாளி காதிேல வி;தா, உ ள' ேபா) ெநா ைளகணாகிற கைத
ஆகிேபா&" எ: அவ தன&4 தாேன ெசா ெகா வா.

அைமயாக உைழ4த அவ அைம4தன4ேதாேடேய நட' ெகாடா. தைல
நிமி' நி2கAய - எதிக Aய - ெத  திராணி- அவனிட

இலாதைவ எேற மனசிப6 அவைன பாகிறவக8&.

பலவிதமான அவமான3க8&. பழி பாிகாச3 க8& ஆளாகிவத அத

"அபிராணி பய" Aட அவமதிக. அத(ட. எாி' விழ. ஏச. ஒ"
ஜீவ இ"த'. வா@ைக விசி4திர3களி இ'. ஒ:தா.
ெவயி V6 அதிகாி4'ெகா"த ேநர.

"ஒ" எைட விறைக அ6கி, த 8வைய சிரம4ேதா6 உ"( வத ர3கனி
உட V(னா பாதிகப(ட' ேபால, உ ள+ Vேடறிெகா"த'.
"இர6 ைம வைய த ளி)ெசலH. அதனாேல என& எR(ராவாக

ஒ" Wபா தரH" எ: ேக(டா ர3க.
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”நியாயமான A DH Wபா தாேன? நா ஏ அதிகமா4 தர=? தர+யா'"

எ: உ:தியாக ம:4தா வாைக யாள.

அவ +ர6 பிக., அவ ஏசினா. அவ +ண+ண4தப வைய4
த ளி) ெசறா.

ர3க சிறி' Oர ெச:வி(டா. அவைன4 ேத வத ஒ"4தி ேவக ேவகமாக

நட' வ அ"ேக ேசதா .

"எனா, கJசி ேவடாமா? நா வாற'& ளாேற நீ" வைய த ளிகி(6

கிளபி(Pேர?" எ: ேக(டா . சிாி4தா .

ர3க +ைற4தா, "ஏ Dைள ெக(ட +ட ம=ச எ4தினி ேநர
கா4தி"பா? நீ எ3ேக ஒழிJ ேபாயி"ேத சவ4'Dளி! காலா கால4திேல கJசி
ெகா6 வரHகிற அறி. ேவணா? நீ ேசா4ைத4 தி3கியா? இேல, ேவேற
எைத- தி3கியா?" Vடாக வா4ைதகைள ெகா(னா.
இ' சகஜ எப'ேபா தைலைய ஒ"ெவ(6 ெவ( னா

அதெப.

+க4ைத) ளி4தா . "இப கJசி &க ேபாறியா இயா?" எறா .

"வழி) ந&ற நாேய! இைத- நீேய ெகா(கிடலா= பாகியா?" எ:

உ:மினா ர3க. "அத மர4த நிழ<& ேபா, +ட. வைய
நி:4தி(6 வாேற" எறா.

அவ

அல(சிய பாவ4ேதா6 மரநிழைல ேநாகி நடதா .

அவ மைனவி அவ .
(வJசிநா6" 1983)

--------
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27. கரஜனி

எண3களிேலேய வா@' ெகா"தா அவ.
அவைன4 ெதாி' ைவ4தி"4தவ பல", "ைகலாச தாேன! ஒ" மாதிாி ைட.

+2றி< _R எ: ெசால +யா'. 4திசா4தனமாக காாிய3க

ெச>கிறா எ: ேச4' ெகா ள +யா'. அச6, அபாவி எ: ேதா:
அவைன பா4தா. அவ ெச>' வி6கிற சில ெசயகைள கவனிைகயி,

அேயாகிய - 5ண எேற அவைன மதிபிட4 ேதா:!" எ:

ெசா<வாக .

ைகலாச ம2ற எேலாைர- ேபால நட' ெகா வ திைல. “உலக4ேதா6 ஒ(ட

ஒ;க க2: ெகா ளவிைல. த எண3கைளேய ெபாிதாக மதி4' எப

எபேயா நட' வதா அவ.
எண3க

இலாம வா@ைக இைல. எண3 க8 வா@வி ஒ" அச

தா. ஆனா, எண3க

தா வா@ைக எ: க"தினா ைகலாச. அதனா,

எண3களிேலேய வாழ +யறா அவ.

ைகலாச ஒயான நப. ஐத உயரதா இ"பா. நடமா6 எ< A6

எ: அவ தைன ப2றி எணியதிலைல. 5ம, ெஹ&R எெறலா
கைதகளி வ"கிறாகேள அவகளி இத [2றா6 வாாி அவேன தா
எப' அவ எண.

5தி வழிேய ேபாகிறா ைகலாச. மி6காக, ஏ:ேபால. அத கால4' ராம=
அவ= இவ= இப4தா நடதி"பாக . இ"தவைள, ேபானவைள,
வதவைள, அவைள இவைள எலா வைள இழ' விழி4' ெகா6

தவி&ப ெச>த ணியவாக ! இவைன- அப4தாேன எேலா" -

ெபக

தா. ம2றவக

பா4தா என; பாரா ெதாழிதா அவ=& என?

- கணினா வி;3&கிறாக .
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ைகலாச4தி ககளி தனி ஒளி டாி6கிற'. +க4தி ஒ" பிரகாச

ெஜாகிற'. அவ அழகி மய3கி, அவைன ஆைசேயா6 பா& ெபகைள
+:வேலா6 கவனிகிறா.

அழகிய அைனவாி= அ2 த அழகி எ: விய' ேபா2றபட ேவய தாி
ஒ"4தி எதிேர வ"கிறா .

அவ8&4 தன' 5ரபராகிரம4ைத கா(ட ேவ6 எற ஆைம நிைன
அவைன4 O6கிற'. அவ அ3& இ3& பாகிறா. ெபாிய பR ஒ:

உ:மி ெகா6 ேபாகிற'. அவ=& ெவ& சமீபமாக, ரRதாவி தா.
ஏேதா எண4தி திாிகிற அவ ஒ;3காக, ஒரமா>, நைடபாைதயி

ேபாக+-மா? ந6 ேரா( ஜாஜாெம: அெபய4') ெசலாம
இ"கிறாேன, அ' ெபாிய விஷய இைலயா? அ' அத பRஸு& எ3ேக
ெதாிகிற'! ேகவல, பR மிRட ைகலாச4தி அ"காக ஒ6கிற'.
+கால4' ஆணழக அ"ேக, காைள அல' மத ெகாட யாைன, அல'
சி3க எ: எ'ேவா ஒ: வ". அவ=, கைட க எறி- காத ெப
ெகாJச மகி@' ேபாக(6ேம எ:, அைத) சிறி' விசாாி4' அ= வா.
இேபா' உ ளைத ெகா6 தாேன ஊராள ேவ6 ைகலாச? அவ
தய3&வானா என? சி: ெபா"ைள எ6க நீ(6வ' ேபா ைகைய அல(சியமாக

அ= கிறா. வசதியான ஒ" இட4தி லபெகன ஒ" பி. க0ரமாக நி:
அவ பRைஸ ப2றி ெகா கிறா.

பR +ேன ேபாக +யாம திண:கிற'. உ:+கிற'. கைனகிற'. கஜிகிற'.
ஊ&. அைசய +யவிைல.

அ' எப +-? அபிநவ 0ம ைகலாச விைள யா(டாக பி4'
நி:4'கிறேபா'?
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5தி வழி ேபாேவா"& நல ேவைக. சகர3க

ழகிறன. ேரா6

ப ளமாகிற'. (ைரவ எென னேவா பHகிறா. பR நகரவிைல.
ஹa ஹaஹா! - ைகலாச4தி ெப" சிாி . ெவ ளி நாணய3கைள &<கி

விசிறி அப' ேபால.

எேலா" அவைன அதிசயமா> பாகிறாக . அவ=& ெப"ைம,
அத ெப - அழகிய திலக? ைகலாச4தி கக
அவ8ைடய அJசன விழிக

ேத6கிறன.

அவைனேய ெமா>4' நி2கிறன. அத

பாைவதா அவ=&) சாியான பாி. ஆகேவ, "ஐேயா பாவ வழிேய ேபா!" எ:
அத பRைஸ வி(6 வி6கிறா ைகலாச.

ைகலாச4தி Dைள அதிசயமான' தா. அ3& ஒ" எண, நீாி &மிழி6 சி:
வ(ட ேபா, கைன&. அைத4 ெதாட" ம2ெறா" +ைற +கி@4தி6 \ைர

ெமா&க

ேபா எண4திவைலக

A6. ெநாி&. மலெரன விாி-. சிாி&.

அறாட வா@வி ெவ:ைம- வற(சி- மாயமா> மைறய, தியேதா வாழைக
பைமயா>, இனிைமயா>, &8ைமயா>, எழிலா> அவ=

உயி&.

இப மல" எண3களி வா@தா அவ. எண3கைளேய வா@ைகயாக

மதி4தவ ைகலாச.
அவைன ம2றவக

ாி' ெகா ளவிைல. அ' அவ தவறா? அத2காக அவ

த இIட ேபா வா@வைத வி(6 வி6வாேனா? எண3கேள அவ=ைடய

உலக.

ைகலாச நைடயா@வாைன நபி வாழ ேவயவ. எLவள. Oர ேபாக

ேவ6மாயி= நட'தா ேபாவா. டாசி& ஆ(ேடா.& ெகா( அழ

அவனிட பண ஏ'? பRஸு& காதர மன இரா'. அத கா& காபி

&கலாேம! ஆகேவ, அவ நடகிறா.
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அவ=ைடய எண3க

+ட3கியா கிட&? அைவ- ' 8கிறன.

டா…. டா …. டா &ளெபா சிதற, க0ரமாக ேபாகிற' &திைர. மிக

ேந4தியான'. க: ெவவ( ேபா மி=மி=& உட. மினி4 ' 8
பிடாி மயி. ெந2றியி ம(6, ேஜாரான ெபா(6 ேபா, ெவ ைள

பதி"கிற'. அழ&& அழ& ேச& சிற அ'. மி6கான &திைர மீ'

எ6பாக சவாாி ெச>கிறவ -

ெத"ேவ பிரமிகிற'. யார'? ெதாியா'? மிRட ைகலாச. தி"வாள ைகலாச….

நம ைகலாச!

எனதா ெசா< - கா" கீ" எலா &திைர பக4 திேல நி2க +யா'.
&திைரதா ேஜா. ராஜாீக. க0ர4 '& எ6 . ைகலாச கடகடெவன)

சிாிைப உ"ள வி6கிறா. த3க நாணய3கைள &<கி) சித:வ' ேபால.

ைகலாச ச3ேகாச ேபவழி. அதிகாாிகளிட, ெபாிய மனிதகளிட, உ"(ட
மிர(டகாரகளிட ேபசேவ பயப6வா. அத2& ஈ6 ெச>வ' ேபா அவ
எண3க

சி4' விைளயாட ாி-.

"ஏயா, ேரா(ேல ேபாறவேர ேரா6 என உம 5(64 திைணயா?

ேபLெமேல ஏறி நட!" உ4திரவிட உாிைம ெப2ேறாாி அதிகார &ர கன4'

ஒகிற'.

ைகலாச பதறி அ4' நைடபாைத&4 தா.கிறா. அவ எண ெகாதி4'

A4தி6கிற'. "சாிதா ேபா>யா! உம ஊ" தைட பாைதக

இ"கிற

ெல(சண4'&, அ'ேல நடகாத' தா ெபாிய &ைறயா ேபா)தா&! நீ"
இற3கி வ', ெத"4 ெத"வா நட' பா4தா தாேன உம&4 ெதாி-"
அப- இப- ர8 ைகலாச பாைவ Oர4தி வ" ஒ" நபைர இன
க6 ெகா கிற'. கடகார! இவ=க ப4' Wபா> கட ெகா64தவ.
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- பிரமாத கா! தா, தா, எப த"ேவ எ: ந)சாி4' ெகா6. ைகயிேல பண
இ"தா தி"பி ெகா64' விட மா(ேடனா என? ம=ச=& இ' ெதாிய
ேவணா?
ைகலாச பக4') சதி பா>கிறா. கிைள வழிக
மாயமா> மைற' வி6வாேன. அவ எண3க

பல அவ=& அ4'ப! ஆ

பறகிறன.

"இதா ஸா ப4' Wபா>! உ3க8& பண அதிகமாக4 ேதைவ ப(டா<

ேக83க. தாேற. ஐயாவா

கி(ேட இேபா பண நிைறயேவ இ"&'"

ஏகப(ட மணியாட பார வா3&கிறா. ெதாிதவ, உறவின, எேறா உதவி

ேகாாியவ எ: பல பல"& இIட ேபா பண அ= கிறா ைகலாச.

"எலா" பிரமிகH. எதிபாரா' பண கிைட4', ஆ)சயப6வாக . பிற&

சேதாஷப6வாக "
ஆகா, எண3க

எLவள. இனியன எ4தைன சதி வா>தைவ!

தய ஒ"வ இ4' ெகா6 ேபாகிறா. "ஏ>, என கணா க6கி=
நடகிறியா? ேநேர பா4' ேபா!" எ: உபேதச ேவ: ாிகிறா.
ஒேகா, இLவள.& இ"&தா உன&? ைகலாச ேலசாக4 த 8கிறா. டமா!
தய சாப %சணிகா> மாதிாி வி;' சித:கிறா.

"ேபேஷா ேபI!" ைகலாச4தி மன ெகெகா ெகா() சிாிகிற'.
அவ=& "இ0ாியாாி( காெளR" அத=ைடய ேகாளா:தா விபாீதமான
சி4த ேபா&. இப) ெசானாக

சிலேப.

ைபய=& "க0ர ஜனி"; அ'தா மன உதற< எண உைத 
அவைனபாடா>ப64'கிறன எ: ஒ"வ ெசானா.
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அவேனா த எண3க8 தா=மாகி, அத லயிபி இப க க6

வதா. எண3களா அவ விைள யானா. வJச தீ4தா. காத
ாிதா. ெவ2றிக

ேம ெவ2றி ெப2றா.

அவ பிறத ஊாி அவ=ைடய மாமா ஒ"வ இ"தா. அவ அமா.

இ"தா . சிறி' நில+ இ"த'. அேபா' அ:வைட கால. பண

ரளAய சமய. தன& ஐப' Wபா> அ= ப ைகலாச அமா.&

எ;தினா. பதி மாமாவிடமி"' வத'. அவ ேபாதைனக

வழ3கியி"தா.

சபாதி4' அமா.& பண அ=ப ேவய வயதி உ ள பி ைள

அமாவிடமி"' பண ேக(ப' ெவ(க4'& ேவதைன& உாியதா& எ:
&றிபி("தா.

ைகலாச4'& மாமா மீ' ஒேர ேகாப. அவேர சாபி(6 ஏபமிட பாகிறா"

எ: நிைன4தா. அவ ம(6 இேபா எதிேர இ"தா, மைடயிேல ஓ3கி

ஒ" அைற ெகா6ேப. ஐேயா அமா எ: அலறிகி(6 விழ= அவ" எ:

எணினா.

- இப என& வற(சி நிைல. ப6வற(சி. பண ேக(டா ேபாதைன பHகிறா"
ெபாியவ". கட.8& உாியைத கட.8& ெகா6; சீச"& உாியைத சீச"&

ெகா6. சா4தா=& உாியைத சா4தா=ேக ெகா6 என& உாியைத என&4

த"வதி உனெகன தைட?
அவ எண3க

Vேடறி ெவ4தன.

இர6 நா(க8& பிற& ஊாி"' கத வத'. மாமா ஏணியி"' கீேழ

வி;' வி(டா; மைடயி பல4த அ க(6 ேபா("கிற' எற ெச>திைய

அறித' அவ உ ள &மாளியி(ட'.

"ஐயாபி ைள எணினா. டகா= அ3ேக ப4' வி(ட'. எண3க

சிலசமய அப அபேய நிைறேவறி வி6. எHகிறவ உ ள4 திைம

உைடயவ எறா எலா எண3க8 சி4தியாகிவி6" எ: அவ ெசா

ெகாடா.
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அவ=ைடய எண3க

- எலா இலாவி=, ஒ" சிலேவ= -

எணியவாேற எ>' எற நபிைக அவ=& உ6.

வழகமாக அவ பாைவயி ப6கிற, பாைவ பாிமா2ற அளிகிற,

ெபகைள ப2றி ைகலாச எH வா. நிைறயேவ எணி மகி@வா.
"&6 ம"ைய பா4' ெராப நாளா)ேச? “ெகா> யாபழ" இேபாெதலா
ெதபடேவ காேணாேம? "ெடாம(ேடா பிராைட இத வார சதிகேவ

இைலேய? - இத ாீதியி தா.

ஆ)சய! அவனா எணப6கிற +(டேகாR DJசி" அல' "&டமிளகா>

D&" அல' "அாிசி அபளா" அல' எவேளா, அவேள சில நிமிஷ ேநர4தி

அவ எதிேர வ' ெகா"பா . Rைட பணி ெகா6 &:&: பாைவ
5சியப. "எணிேன. எதிேர வ"கிறா>. வா@க!" எ: அவ மன வா@4'.
எத ெபH அவைன க6 மய3கி வி6வா ; அவ ஆைசேயா6 எண
ேவய'தா, அவ

வசப(6 வி6வா . இ' ைகலாச4தி "ெப( ஐயா"!

"அவ=& க2பைன அதிக" எறாக

அவ நபக . இ' ஒ" மாதிாி பி4'"

அவ வசி4த 5(6& எதி 5( ஒ" ெப இ"தா . "மிR -னிவR" "மிR
இதியா" எெறலா அவைள விய'விட +யா'. "மிR அத வ(டார"

இ4ெத"வி இைணய2ற பிS(" எ: Aட) ெசால இயலா'. இ"தா<
அவ

வசீகர ெபாைமயாக விள3கினா

ைகலாச4தி கக8&. அவ8ைடய

அடக ஒ6க வைகயரா அவ=& மி&தி- பி4தி"தன.

இவைள அவ அக பாப' உ6. அவ8 பாப' வழகதா. அதீத
பாைவயி ெபா"

ெபாதித தனிெமாழி நீ)சலகிற' எ: ைகலாச

க"தினா. என ெமாழி, ெதாியாதா! காத ெமாழிேயதா.
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அவளிட ேபவத2& அவ=& ெவ(க, A)ச, தயக எலா தா. அவ

தா ச3ேகாஜி ஆயி2ேற! ஆகேவ, த காதைல ெகா( அவ8& ஒ" கத

எ;தினா. ெதாட' இர6 கத3க
எ'. வரவிைல.

அத2காக அவ எண3க

அ=பினா. அவளிடமி"' பதி

வளராம ஒ63கியா கிட&? ைகலாச அவேளா6

ைகேகா4' கட2கைர மண பி2பக D: மணி& உலா ேபானா. இரவி

சினிமா.&) ெச: மகி@தா. தி"வாமிS, தி"ெவா2றி % கடேலார4தி

தனிைம இட3க

பல. அLவி" வைர- அக காH ேப: ெப2றன. ஒ"

ஒ(ட இர6 ேப" த3கினாக . இபமாவ' இப! ஆகா ஆகாகா!
இைவ எலா நட' +த நிக@)சிக

தா, அவ எண4தி. எண

ஜிகினா ேவைல ெச>த'. அவ=ேக ெபா:கவிைல. நபக

இவ2ைற ைவயாக அள' த ளினா ைகலாச.

பலாிட+

இLவிஷய அத ெபணி தைத காைத- எ( வி(ட'.
அவ +ரட. அத வ(டார4தி ெரள. அவ மகைள மிர(னா. உைம
லனாயி2:. அத ெப ெராப சா'. அவ

ேபாி தவேற இைல. தைத

ேநேர ைகலாச4 ைத4 ேத வதா. அவ க;4ைத பி4' உ<கி, கன4தி

இர6 அைற ெகா64தா. "அேயாகிய பதேர! உன& ஏடா இத 4தி?

அறியா ெப ஒ"4தி ேபைர அநியாயமாக ெக64' ெகா6 திாிகிறாேய.
இதிேல உன& எனடா லாப? அவ

வா@ைகேய ெக(6 ேபா& ேமடா.

இ'வா ஒ" விைளயா(6? இனிமேலாவ' ஒ;3காக நட' ெகா !" எ: +'கி
இர6 &4' வி(டா.

"ஐேயா சாமி, ெச4ேத" எ: அலறி வி;தா ைகலாச.
"அ உத.கிற மாதிாி அண தபி உதவமா(டா! இனிேம ைபய த3க

கபி ஆகிவி6வா, பா"3க !" எ: உ:மி வி(6 ேபானா +ர(6 ேபவழி.
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அத ேவைள& அபாவி ைகலாச எண3கைள வளகவிைல. அத

ஆைச- எழவிைல. 6கா(ைட- தீைய- ெந' கிட4தப(ட த

உடைல- எணி மகி; அள.& அவ மன ப&வ அைடதி"க
விைலேய! அவ=& வா@ைக தாேன எண3க

வா@ைகைய ப2றிய' தாேன?

- எண %ரா.

”இப அதி)சி ைவ4திய ெச>யAய ஆசாமி யாராவ' ஆரப4திேலேய
அவ வா@வி &:கி("க ேவ6. ைபயனி "க0ர ஜனி" +2றி

வளதி"கா'!" எ: ஒ"வ ெசானா.

த3க நாணய3கைள &<கி 5வ' ேபா கலகல& தன' "(ேர( மா"

சிாிைப ெகா(டவிைல ைகலாச. பாவ! அவ ஆRப4திாிைய ேநாகி

ேபா> ெகா"தா.

(தீப" - ஆ6மல, 1966)

-------

28. சிவ!த"ைள
சிவ4த

ைளS –

அத ஊ& + இ"த ெபய மைற' ேபா& பயாக, அத ஊகாரகேள
மற' வி6ப, இத ெபய நிைலெப2: அேநக வ"ட3க

ஆகிவி(டன.

அத ஊ"& இப ஒ" ெபய ஏ2ப6வத2& காரணமாக இ"த ரJசித கைத
+' சில வ"ட3க

ஓ வி(டன.

சில விசி4திரமான ெபயக

எ4தைன காலமானா< மா:வதிைல. "பி ைளைய

ேபா(6 பலாபழ எ64தவ

ஓைட" எற ெபய ஒ" சி2ேறாைட& நிைல4',

கால காலமாக வழ3கி வ"வ' ேபால. எைறேகா, எவேளா ஒ"4தி, ஓ6 நீாி
மித' வத பலாபழ4ைத எ6& ஆைசேயா6, ைகபி ைளைய கைரமீ'

கிட4தி வி(6 பழ4ைத4'ர4தி ஒட, - அவ

அைத எ64'4 தி"பி வ"வத2&

பி ைள உ"6 ஒைடயி வி;' நீேரா6 ெசல - அவ

பழ4ைத கைரயி

65

ைவ4' வி(6 பி ைளைய பிக ஒட - பழ+ ர6 ர6 நீாி அப(6)
ெசல - +வி பி ைள- ேபா> பழ+ ேபா>, அவள' ெசய அழியாத
நிைனவா> அத ஒைட ஒ" ெபயைர தா3கிெகா6 ெநளிகிற' இ:.
அைத ேபாற' தா ரJசித4தி கைத-.
ரJசித+ ராணி- 2: வ(டார4தி பிரசி4தி ெப2ற ஆ(டகாாிகளாக

இ"தாக . அ' ஒ" கால. கரக ஆ6வ', மா &தி4') 2றி) ழறா6வ'

எ: ஒ" ெதாழிைல ேம2ெகா"தாக . ேகாயிகளி ெகாைட, தி"விழா
என வதா, இவக8& விேசஷமான கவனி  வ"மான+ கி(6.
ப>யா எ: ஒ"வ. அவதா அவக8& பா'காபாள.

நிக@)சிக8& ஏ2பா6 ெச>கிறவ. விழா விேசஷ3க8க அவகைள இ(6)

ெச:. நிக@)சிகைள ெபா:பாக நட4திைவ4', பண ெப2:, அவக8& ஒ"
ெதாைக ெகா64'வி(6, மீதிைய தப3காக ைவ4' ெகா கிறவ.
கா(ராட, மாேனஜ, இய&ன எ: சமய4'&4 தகப தைன
அறி+கப64தி ெகா வா.

ரJசித ஒ" ஊாி<, ராணி பக4' கிராம4தி< வசி4தாக . ரJசித நல
சிவ . ராணி க: . ஆகேவ, அவகைள ப2றி ேபசியவக
"அத க:4த

"சிவ4த

ைள"

ைள" எ: &றிபி6வ' இயபாக இ"த'. ராணி - ராணி

எற அக ெசா< ப>யா.&Aட, ரJசித எ: A:வ' சிரமமாக
இ"தேதா, அல' சிவ4த

ைள எ: &றிபி6வ' மன&

பி4தி"தேதா, ெதாியவிைல - சிவ4த
சேதாஷ கிைட4ததாகேவ ேதாறிய'.

ைள எ: ெசா< திபதி ஒ"

"ஒ" நிக@)சி ஏ2பாடாகியி"&. ராணிைய பா4' ேபசிவி(6, இப சிவ4த

ைள ஊ"& ேபாேற அவளிட தகவ ெசால. ப>யா இLவா: A:வ'

வழக. அL^ சிவ4தபி ைளS எ: ெபய ெப:வத2& பி ைளயா ழி

ேபா(டவ ப>யா தா எ: உ:தியாக) ெசாலலா.
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பிற&, ரJசித4தி ஆ(ட4ைத பா4' மய3கியவக , அவைள பா4'

கிற3கியவக , அவ8ைடய ெபயைர ேக(6) ெசாகியவக
சிவ4த

ைள" எ:, "சிவ4த

அைடதாக .

எேலா" "அத

ைளS" எ: ேபவதி மகி@)சி

ரJசித சிவபாக இ"தா . சிாி4')சிாி4' ேபசினா . ஒ>யாரமாக நடதா ,

ஒயிலாக நிறா ; ெநளிதா . க:வ6 ககளா கL.வ'ேபா பா4தா ,

எனேவ பா4த அைனவ உ ள4தி< இட ெப2றா .

2: வ(டார4' ேகாயிகளி ெகாைட, விேசஷ விழா எ: எ' வதா<,
ப>யா.& அைழ வ"; யாைர ஏ2பா6 பணினா< பனாவி(டா<.
அத சிவ4த

ைளைய கபா A((6 வதிர= எ:

வ-:4தப6.

அப ேகா"கிறவக

ஆைசைய நிைறேவ2றி வத ப>யா, "அ' சா4திய

இU3க, அ' இப நபைக யிேல இைல" எ: ெசாலAய கால+

வத'.

"அ' இபலா இ'மாதிாி ஆ(ட4'& வாறதிேல. Rெபஷ ராமாவிேல
நக ேபா&'. ெபாிய நைக= நிைன அ'&" எ: ப>யா
&ைறப(6 ெகா வ' சகஜமாயி2:.

Rெபஷ நாடகேமைடயி ேஜாதியாக மாறிவி(ட ரJசித ேம< கீ4தி-
கவனி  ெப2றா . அவள' ஊாி ெபய" பரவிய'.
"அத சிவ4த

ைள ந&ேதா இைலேயா - அ'கி(ேட ந 4திறைம

இ"ேகா இேயா - அ' மா ேமைடயிேல வ' நி=, ககைள ஒ"
ழ(6) ழ(, ேஜாரா ஒ" சிாி சிாி)சாேல ேபா'. நாடக பாக வத வ3க

அபேய ெசாகி ேபாவா3க ெசாகி" இLவிதமான பாரா(6ைரக

தாராளமாகேவ கிைட4தன அவ8&.
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இத) சதப4தி ராஜபா எகிற ேஷாதர ரJசித4தி 'ைணவனா>,

பா'காபாளனா> இ"' வதா. ெத"A4' ஆ(ட காாியாக இ"த சிவ4த
ைளைய நாடகேமைட இளவரசி மிR ரJசிதமாக உய4தியவேன அவதா.

நாடககைலைய உ>விக ேவ6 எகிற தாக4ைத விட, நாட3களி நக

வ"கிற தாிகைள- சி3காாி ஒ>யாாிகைள- அ=பவி4' ஜா பண

ேவ6 எ= ேமாகேம ராஜபாைவ இய&வி4த'. அவனிட பணவசதி

இ"த'. ஊ&வி& நபக8 ேசதாக . அவ நாடக கா(ராட
ஆகி "Rெபஷ ராமா" க

நட4தி வதா. ெவLேவ: ஊகளி.

அப) 2றி வதேபா' தா ரJசித அவ பாைவயில ப(டா . "இப

ெத"4 ெத"வாக ஆ அைலகழிவைத விட, ஜ= நாடகேமைடயி நகலாேம.
அதனா ெபய" க; வ". பண+ அதிக கிைட&. கமாக வாழ.

+-" எ: ராஜபா ஆைசேப)க

ேபசினா.

ரJசித அவனா< அவ ேப)களா<, ேமைட கவ)சியினா<

வசீகாிகப(டா .

"Rெபஷ ராமாகளிேல ெஜா&ேத ஒ" சிவ4த

ஊ"தா" எ: ஊ"& விளபர + ேத4ததா .

ைள, அ'& இத

கால ஒெகா"த'.
திPெர: நாடகேமைட ேஜாதி Rெபஷ ராமா உலகி"' அRதமி4'
வி(ட'.

அத) சிவ4த

எ;த'.

ைள சினிமாவிேல நக ேபாயி"& தா" எ: ேப)

"அ சைகனானா!" என ஆரவாாி4தாக

அத வ(டார4தின.
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"சவ ெக(6&() வராக ேபா&'. பிேன அ3ேக ேபாயி உ"படவா
ேபா&' அ'?" எ: காி4' ெகா(னா ராஜபா.
"கிளி த ைகையவி(6 பற' ேபாயி(6ேத எகிற வயி4ெதாி)ச இவ
இப ல தா" எ: அவைன விமாிசி4தாக

ம2றவக .

சினிமா உலக4ைத) ேசத நப; " '+க" கைள ேத வதி"கிேற எ:

ெசா ஒ" ஆசாமி அத பக வதா. தட-ட லா(Q ஒறி த3கினா.

யாயாைரேயா பா4தா. சிவ4த

ைள ரJசித ப2றி யாேரா அவ காதி

கிகி4தாக . அவைள ேப(கான ஏ2பா6 ெச>தாக .
அவ

வதா . பா4தா . சிாி4தா .

மிRட சினிமாவாலா கிறக+2றா. அ ற என? அவ" அவ8 +த

வ& வயி பிரயாண மானாக , சினிமா ாிைய ேநாகி.
திய பட3க

ேவக ேவகமாக வதன.

ரJசித எதிலாவ' வ"கிறாளா எ: அத வ(டார4தின +ழி4' பா4தாக .
ஒ" பட வத'.
அதி &ப கா(சியி Aநி: &மி அ4' &தியா(ட ேபா(ட ஒ"4திைய
கவனி4த ஒ"வ, "இ' நம ஊ சிவ4த

ைள இைலயா?" எறா.

Aட இ"தவக8 உ2: ேநாகினாக . "ஆமா. அவேள தா. ரJசித தா"

எ: சா(சி Aறினாக .

ெச>தி ேவகமாக பரவிய'. சினிமாவி ந& சிவ4த

தாிசிபத2காக தினசாி A(ட திரட'.

ைளைய
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"சினிமாவிேல நக ேபாயி"&ேத சிவ4த

எ: ேபவதி ெப"ைம ெகாடாக

ைள அ'& இத ஊ"தா"

அL வ(டார4தின.

"ஹூ என பிரமாதமா ந) கிழி)சி(டா &பேலா6 &பலாவ' ேபாற
எR(ராவா தாேன சா கிைட) சி"&!" எ: ராஜபா &ைறAறினா.

"&மியா(ட, A4'&திெபலா சினிமாவிேல பHேத ரJசித, அ'&
ெரயினி3 &64தேத நாமதா. ஆரப கால4திேல, நம ைகயிேல இ"'ேத ஒ"

சிவ4த

ேபானா.

ைள அேத தா இ'" எ: ப>யா ெசா) ெசா மகி@'

அத ஒ" பட4'& பிற&, ரJசித4தி நிழ ேவ: எத பட4தி< கா(சி
தர.மிைல. அவ
ெதாியா'.

என ஆனாேளா, சிவ4த

ைளS வாசிக8& அ'.

"என ெதாியாதா இ3ேகயி"' அைத A(கி(6 ேபானாேன அவேனாட
ஆைச நாயகி ஆகியி"பா. அவ அ<4'ேபான' அவ அவைள

ைகவி(6வா. பிற& யா யா தயவிேலா வாழேவயி"&. ஒளிையக6
மய3கி4 தா.ற வி( கைததா. சிவ4த

ைள - ஹo, பாவ, அLவள.

தா, எ: அ=தாப உதி4தா ராஜபா.
("வJசிநா6 1980)

--------

29. மன ேதற ம
ைகலாச ப64த ப6ைகயாக கிடதா.
அவைன பா4' ேபாவத2காக பலேப வதாக .
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அவ இள கவிஞ. கைலஞ, இலகிய ரசிக. சதா 4தக3கைள ப4',
ரசி4', அவ2றி நய3களி ஆ@' கிடபவ. இப அவைன பல" அறி'
ைவ4தி"தாக .

ஆகேவ, அவ நபக , ெதாிதவக , அவைன ப2றி ேக("தவக
எ: பல ரக4தின" வதாக , அவ எெனன ம"'க

சாபி6கிறா,

எத ைவ4தியாிட சிகி)ைச ெப:கிறா எபன ேபாற விஷய3க
அ=தாப4ேதா6 ேக விக

&றி4'

ேக(டாக . ஆதரவாக) சில சில வா4ைதக

ெசானாக , ேபானாக .

உாிைம ெப2ற சில ”நீ அதிக பக Aடா'. ெகாJச கால4'& எ;4ைத
மற'வி6. உடைப கவனி4' ெகா . ஒ>. நிரப4ேதைவ. வ

இ"தாதாேன சி4திர எ;த +-? "உடபா அழியி உயிரா அழிவா"
எ: தி"Dல ெசாலவிைலயா? கட வா3கியாவ' உடைல4ேத2றி ெகா ள
ேவய' அவசிய அபேன!" எற தைமயி அ ைர உபேதசி4தாக .

சில பழ3க

வா3கி வதாக . ஒ"வ ஆR வா3கி வ' அபளிபாக

உதவினா. ஒ" நப ேத ( ெகா6 ததா. "ேத உட & நல'.
தினசாி ேத சாபி6. அ ற பா. எ<மி)ைச ரச4ைத4 ேத=ட கல'

சாபி(டா ெராப ெராப நல'" எ: இலவச சிகி)ைச உபேதச+
அ"ளினா.

ேபாதைனக8 ந<ைரக8 ைகலாச4'& அ< ைபேயா, மன கசைபேயா

தரவிைல. மாறாக, ஒ"வித ெப"ைம உணைவேய அைவ அவ=

வள4தன.

ெப"பாலர' கவனிைப- ெபற ேவ6 எற ஏக அவ உ ள4தி

உைற' கிடத'. இேபா' அைனவ" ேத வ', அ ட விசாாி4', நல
வா4ைத க

ெசாவத2&, ேநா> ஒ" வா>ைப ஏ2ப64திவி(ட'. "ஆகேவ

ேநா-, ேவ6வேத மானிட&!" எ:Aட அவ மன பா களி4த'.
இLவள. தி"தியிb6 ைகலாச4'& உ cர ஒ" வ"4த. "எலா" வ'

பாகிறா3க. இத விநாயக பய வரேவ இைல பாேர” எ:.
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விநாயக பய எ: அவ மன எாி)ச<ட &றிபி(ட தி"வாள விநாயக

இள வய நபேர ஆயி= விநாயக பி ைள எேற அத வ(டார4தி அறி+க
ஆகியி"தா. அவ கவைல இலாத மனித. அவர' உ ள4தி கவைல பயி
வளதேதா எனேவா, அைத அவ ெவளிேய கா( ெகாடதிைல.

களி'ல3& நைக- கலகலெவற ேப)மாக4 திாி- அவ இ"கிற இட4தி
சிாி  தமாஷ"o நில.. அவ கவிைதக

எ;'வதி அகைற கா(ய திைல.

எனி= கவி உ ள பைட4தவ. வா@ைகையேய கவிைதயாக) ைவ4' வாழ

க2: ெகாட ரசிக. அவ ைகலாச4தி நப. அவ எ;4' +ய2சிகைள

ப4' உ2சாகமாக அLவேபா' ஏேத= ெசா மகி@விபா.

ைகலாச சீகாயி"கிறா எ: ேக விப(6 அவைன பாக வரவிைல
அவ. அ' அவ=& ெப" மன&ைறயாகேவ இ"த'.
ஒ"நா

சாய3கால தனியாக, ேசா' ேபா> கிடதா ைகலாச. அ:

அவைன பாக யா" வரவிைல. அேநகமாக எேலா" ஒ" தடைவ வ'

பா4' விசாாி4' ேபா> வி(டதனா, அவைன க6 ேபாக வதவகளி

எணிைக &ைற' வி(ட'. எறா<, இைடகிைட யாராவ' தைலைய
கா( வி(6 ேபாவ' வழக. அ: %ரா.ேம யா" வரவிைல.

ஒLெவா"வ"& அவரவ அ<வக , கவைலக , அைல)சக

இ"&தாேன!

எLவளேவா

ைகலாச ெதா>த மனசி இ"ட நிைன கேளா6 ஒ63கி கிடதா.

அேபா' வ' ேசதா விநாயக பி ைள. சிாி& கதிெராளி ச(ெடன அL

அைறயி=

பா>த' ேபா"த' அவ வ"ைக.

ைகலாச4தி கக

அவ ைகக

பக பா>தன. இ' சமீப கால பழகமாக

பதி"த' அவனிட. வ"கிற வக

வழகமாக இ"ததா, அைற&
எ: அறி- ஆவ அவ=
வ"கிறவக

அவ=காக ஏதாவ' வா3கி வ"வ'

&ேவா ைகயி என எ64' வ"கிறாக

கிளத'. நாளைடவி, தைன பாக

பழேமா, பிRக(ேடா அறி ேவ: எ'.ேமா வா3கி வரேவ6

எ: எண., ெகா6 வரமா(டாகளா எ: எதி பாக. ெதாட3கிய'

அவ மன.
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விநாயக பி ைள ெவ: ைகயரா>தா வதி"தா. "ஒHேம வா3கி வராம

வதி"கா பா"! சீ&காரைன பாக வாறவ ஏதாவ' வா3கி வரேவணா?"

எ: அவ மன +H+H4த'.

அவ அவைன4 தைலேயா6 காலாக பா4தா. அ"கி ேமைஜ மீ', சன
விளிபி, ம2: Rd மீ' இ"த (கைள- ெபா(டல3கைள- ஒ"
பாைவயி வி;3கினா. அைற +;வைத- ககளா தடவினா. அவ

அ"கி கிடத நா2காயி உ(காதா.
வழகமான ேக விக

பிற&; ஆதர. அ=தாப+ ெபாதித ேப)க

ஒ& எ: எதிபா4த ைகலாச ஏமா2றேம அ=பவி4தா.

விநாயக, ெபா'வாக எேலா" ேநாயாளிகளிட விசாாிப'ேபால, "எப
இ"கிேற? என ெச>-'? ெராப கIடப(6 ேபானியா? இப

ேதவைலயா?” எற ாீதியி ேக விகைள அவனிட ேக(கேவயிைல. “ெராப
ெமJ ேபாயி(ேய உடைப கவனி)ேகா" எப' ேபாற உபசார
ெமாழிக8 ேபசவிைல.

அவ சகஜமாக ேபவ' ேபாலேவ இேபா' ேபசினா. "வாற வழியிேல ஒ"

&திைரைய பா4ேத. அதலவா &திைர மி=மி==, க: நிற4திேல,
ெந2றியிேல ெவ ைள ப', டா டா&= நைடேபா(6 வத'. எLவள.
ேஜாரா இ"த' ெதாி-மா? ஏ, நீ ஆயிர4ைத) ெசா<. ேமா(டா", ைப&,

RA(ட" ப2றி ெப"ைமயா ேப. ேவடாகேல, ஆனா &திைர ேமேல சவாாி
ேபாற அழ&& அெதலா ஈடாகா'. என மி6&, என க0ர, என நைட!

நீ அைத கணாேல பா4தி"கH. எப.ேம என& ஒ ஆைச. அ"ைமயான

&திைர வா3கி, தின அ' ேமேல ஏறி உலாசமா ஊைர) 4தி வரH. ெகா64'
ைவகேல. எ'& ெகா64' வ)சி"கH ேட>!”
ைகலாச ெப"D)ெசறிதா.
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மா ர6 ப64தா. அைத அவ கவனி4ததாகேவ கா( ெகா ளவிலைல.

உ2சாகமாக வா4ைதகைள ெகா(னா.

"உன& விஷய ெதாி-மா? ேமல ரத 5தியிேல ' ஒ(ட ஒH வதி"&.

அ3ேக பாசதி பிரமாத. அைட- அவிய< அபார. இத இரைட- "சிகற
'&ேன ெராப ேப" அ3ேக வாறா3க. காபி- ஃபR( ளாஸா

ெகா6கிறா. நீ அ3ேக ேபாயி அவசிய இ'கைள ேடR( பணH. அ ற

அநத பாசதி, அைட அவிய, காபி& ஒ" கவிைதேய பா ேபா6ேவ!"

இைத) ெசா வி(6 அ(டகாசமாக) சிாி4தா விநாயக பி ைள. ைகலாச அவ

+க4ைதேய பா4தப கிடதா.

"எ;தி")சி உ(காரபா. என மா ப64'கி(6! ேவHமினா ெர6

தலானிைய அைட ெகா64'ேகா. அல' ஈசிேசாிேல சா>' இேர. உ.
உனாேல வர +யா' ேபா"&, நா3க அJசா: ேப" அ"வி& ேபாக

பிளா பணியி"ேகா. ேபான வ"ச நீ வதியா? ஞாபக இேல. ேபான

மாசAட நா ேபாயி"ேத. அடா அடா, அ"வியிேல &ளிகிற க இ"&ேத."
அத ேவைளயிேலேய அவ, ெகா(6கிற அ"வியி &ளி4' ெகா"ப'

ேபா ெசாகிய ஒ" கா=ப வ4ைத +க4தி ேதகினா. "4ெசா4ெசா!" எறா.
தினசாி அ"வியிேல &ளிகH. ஒ2ைறய பாைத வழிேய மைலப&திக ,

கா6க

ஊேட எலா 2றி4 திாியH. அ"ைமயா ெபா;' ேபா&. கவைல

எகிறேத தைல கா(டா'. சீ& கீ& எ'. கி(ட4திேல அடா'. நா அப

வா@ைகைய கழிகலா= எணியி" கிேற. நீ- வாறதா இ"தா வரலா.

வசத கால வதி(6'. எ3& ஜ= ' அழ& ' மண+ ' '

வண3க8 நிைறJ கிட&.

"கயாண +"3ைக பளி= %4' &<3&', நீ- கவனி)ச'தாேன? +த

+தேல வசத4தி வ"ைக& க(ய A:வ'ேபால இத +"3க மர3க தா
%4' &<3&'. ெசக) ெசேவ=. நீ Aட) ெசானிேய - ேவ(ைடயா ஒ"
பிராணிைய ெகாற யி ர4த ேதா>த நக3க

மாதிாி ெசக) சிவத

%கைள %4' நி2கிற மர3க = ஒ" பாட இ"&'=. அ' என&
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அக ஞாபக வ". நீ- அத %3ெகா4'கைள பாக ஆைசப6ேவ=

நிைனகிேற."

ைகலாச வ பகமாக +க4ைத4 தி"பி ெகாடா. அவ ககளி நீ

ரத'. அவ உ ள கனப' ேபா ஓ உண..

விநாயக த பா(6& ேபசி ெகாேட ேபானா. “ெபாிய அதிசய3க

நைம)

2றி< நைடெப2: ெகாேட இ"&. ம=ச3க தா ேநர கால எலா

அறிய கயார, காலட, பJசா3க எ: தயா பணி வ)சி"கா3க.
காாிய3க

ஒ;3கா நைடெபறHகிற'காக ேராகிரா, ைட ேடபி , கால

அ(டவைண இப எெனனேவா ெசா4 தி(டமி6றா3க. ஆனா இய2ைக

கயார இலாம, ைட ேடபி , ேராகிரா எ'.ேம இலாம ேவைல ெச>-'.
ெராப கெரடா, கால நியதி தவறாம காாிய3க

நைடெப:'. %க

அதத

ேவைள&, அத அத கால4'& உாிய +ைறப %4' &<3&', கா>க
கனிக

உடா&'….

”இத அரசமர4ைத பாேர. ஒ" சதப4திேல ெமா(ைடயா> Dளியா மாறி
நி2&'. பிற&, அ'ேக ஏேதா சி ஏ2ப(ட' மாதிாி, உ 8ற உண)சி
பரவச ெப2ற' ேபால, இைல ெமா&கைள ெவளிப64''. தாமிர4 தக6க

ேபால, ெசைமயான கணா4 '6க

காணப6'. ம: நா

ேபால, 'ளிக

மர %ரா. பர'

அைவ எலா நிற மாறி மய&'. அ ற இள

பைமயா>, பிற& &8&8 கிளிப)ைச நிறமா> இைலக

மிளி"'. பாக

எLவள. இனிைமயாக இ"&! இைத எலா நீ- கவனி)சி"ேப=

நிைனகிேற….."

ைகலா) வா> திற' ஒ" வா4ைதAட) ெசால விைல.
”இரவி அைமதியான ேநர4தி, அ" க

ஒளி- மண+ ெப2: இத@களாக

விாி- ஓைசையேக(க +கிற' எ: ஒ" கவிஞ எ;தியி"கிறா. %)ெச

அ"கி அம', அப \(பமான ஒைய நா= ேக(க +-மா எ:

கவனிகHகிற ஆைச என& உ6. அ'மாதிாி எண உன& எபவாவ'
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வத' உடா ைகலாச?" எ: ேக(6வி(6, சன வழியாக ெவளிேய

பா4தா விநாயக.

அவ தி"பி அவைர ேநாகினா. அவ விழிக

ஏேதா அறிய4 தவிபன ேபால

அவ +க4தி ெமா>4தன. பிற& இைமகைள இ;4' Dெகாடா.

விநாயக எைதேயா எணி ெகாடவரா>) சிாி4தா. "வழியிேல இர6

ெபகைள பா4ேத. நாகாிக3க . ெராப Rைட. நவ-க Rைடக

தைல+ைய எபேயா சி3காாி4' ெகா வதி<, இ6 ) ேசைலைய

ெராப. இறகி க( ெகா வதி<தா விளபர மா&'. இத

அகா8க8 அேத தி=தா. அவ கைள பாைகயி என& ேவெறா"

ெபணி நிைன வத'. ேந2: பR நிைலய4தி பா4ேத. எளிய ேதா2ற.
அ'ேவ தனி அழகாக4 ேதாணி). சில ெபகைள பாைகயிேல மனசி

ஏேதேதா எண3க

தைல O&. ஆனா சில ெபகைள பாைகயி

தவறான எண எழா'. இத ெபH அப4தா இ"தா . னித,
O>ைம, அைமதியான அழ&. அ'ேபாற ெப ஒ"4திைய பா4' தா
ரவிவமா ல(மி சரRவதி தி"உ"வ3கைள ஒவியமாகி யி"பா எற
நிைன என& எ;த'"….
விநாயக ெபக

ப2றி4 ெதாட' ேபசினா. ைவயாக., கிடலாக.ம

பலபல ெசானா. அ ற &ழைதக

அழ& அச3க , விைளயா(6 ேபா&க
வள3க

சிற க

ப2றி, அவ2றி இய க , சிாி ,

ப2றி எலா ேபசினா. இய2ைக

ப2றி தி"ப. ெசானா. மனித உைழபினா மலத நலக ,
ப2றி- ஈ6பா(6ட ேபசினா.

"வா@ைகயி எLவளேவா அ2 த3க ! வா@ைகேய அ2 தமான'தா.

அவ2ைற நமவ3க உணவதிைல. உணர வி" வ'மிைல. நாகாிக வசதிக ,

ேவைல) ைமக , ெபா: க , கவைலக

எ: மனிதக

த3க8&4

தா3கேள ஏகப(ட வில3&கைள மா( ெகா6 &ைமகிறாக . அைவ-

ேதைவதா. அத2காக4 தைன) 2றி- ள இனிைமகைள கவனிகபடா',

ரசி4' மகிழ Aடா' எகிற க , க(6பா6 எ'. இைலேய! நாகாிக

விளெகாளியி அைற&

ேளேய த3கைள +டகி ெகா 8 ப(டணவாசிக ,
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ெவளிேய அ2 த ஒளிபிரவாகமா> நிைற' கிட& நிலாைவ க6களிக
மற' ேபாகிறாக , ரசிக4 தவறிவி6கிறாக

எ: யாேரா ஒ" கவிஞ

ெசாயி"பதாக நீதாேனேட ெசாேன? பிேன என!" எறா.
"சாி, நா வாேற. ெராப ேநர ேபசிகி(ேட இ"தி( ேட" எ: ெசா
எ;தா. வத' ேபாலேவ ேவகமா> ேபா> மைறதா.

அவ ேபான' அத அைறயி நிலவி நி: ஒ" பிரகாச, ம3கிவி(ட' ேபா

ைகலாச4'&4 ேதாறிய'.

அவ த சீைக ப2றி எ'.ேம ேக(கவிைல எபேதா, "ஓ>. எ64' ெகா !
உடைப நலா கவனி" எற ாீதியி இதமான வா4ைதக

Aறவிைல எபேதா,

இேபா' அவ உ ள4தி உ:4தவிைல. விநாயக பி ைள இ= ெகாJச

ேநர அ3கி"' ேம< பல விஷய3க
தா அவ=&4 ேதாறிய'.

அவ ெசானைவ இ= காத&

ப2றி ேபசாம ேபா>வி(டாேர எ:

ாீ3கார ெச>வ' ேபா"த' அவ=&.

அவேரா6 ேச' அத ஓ(ட< &, அ"வி கைர&, பR நிைலய4'&
ேபாக ேவ6. அவ (ய இனிைமகைள எலா - ம2: அைவ ேபாற

நய3க

பலவ2ைற- - ரசி4' மகிழ4 தவறிவி(ேடாேம எற வ"4த ஏ2ப(ட'

அவ உ ள4தி.

அவ ெம'வாக எ;' உ(காதா. அேபா' இர. ெந"3கி

ெகா"த'. அவ பாைவ சன வழியாக ெவளிேய ரட'.
எெல(ாி விள&க

வவ3களி.

ஒளி)சிதறி மினின. வித விதமாக, பல வண3களி, பல

ஒ" திைசயி, ெந6ெதாைல வைர பாைவ ெசவத2& இட இ"த'. அ3ேக

இ"(6 ஒளிேகால3க8 இைணத ேதா2ற மிக கவ)சி நிைறததாக
விள3கிய'.
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”இபப(ட இனிைமக

பல. எனா ரசிக படாமேல இய3&கிறன.

நா அைற& ேளேய +ட3கி கிடப' ேபதைம, எ: அவ மன ெசான'.
இனி- இபேய ேசா' கிடப' சாியல எற எண அவ=
அேபாேத அவனிட ஒ" ' சதி பிற' வி(ட'.

எ;த'.

(அ+தரபி, 1993)
-----

30. ஜா& அணாசி
பரமசிவ4'& ஜா அணா)சி எற ெபய ெபா"4த மாக4தா இ"த'.

அக தமாI பணி ெகா" & பாவ அவாிட அைமதி"த'.
அ' சி: பிராய4தி"ேத வள' வத &ண. சி: &: க

ாி', தேனா6

இ"பவகைள சிாிக) ெச>ய ேவ6 எ= ஆைசயினா தா அவ அேநக
காாிய3கைள ெச>' வதா.

பரமசிவ4தி சிலைற விைளயா(6க

பிற"&4 ெதாதர. ேவதைன-

ெகா64' வி6வ' உ6. ஆனா< அத2காக அவ மனவ"4த

ெகா வ'மிைல; தன' ேபாைக மா2றிெகா ள எணிய'மிைல.
பரமசிவ சினபயலாக இ"தேபா', சில ெபாியவக

கா ெகா64'

D&ெபா வா3கி வ"ப அவைர ஏ.வ' வழக. சில சமய, பரமசிவ

D& ெபாேயா6 மிளகா> ெபாைய- கல' ெகா6 வ' ெகா64'
வி6வா. தன' ெசய விைளைவ பாக ேவ6 எ: அவ

கா4தி"பதிைல. அப நிறா அவ"ைடய +'&4 ேதா பிய'

ேபாகAய விப4' ஏ2ப(டா< ஏ2படலாேம!

வாப வயதி, ெபாிய A(ட3க8& பரமசிவ ேபாவ' உ6. ெபா;'
ேபாக4தா. ேபாகிறேபா', தணி பாைப பி4', ப4திரமாக மைற4'

எ64' ெகா6 ேபாவா. A(ட நைடெப:கிற ேபா' அத பாைப ெவளிேய

வி(6வி6வா. அவ" நபக8 "பா பா " எ: A)ச கிள வாக .

அத இட4தி பய+ &ழப+ தைல Oகி வி6. ம2றவகளி பரபரைப-

78

0திைய- க6 பரமசிவ+ நபக8 களிபைடவாக . ெத"களி

காணப6 தபா ெப(களி அவ விைளயா(டாக தணிபாைப
ேபா("கிறா. உாிய ேநர4தி தபாகைள எ64'ேபாக வ"கிறவ

ெப(&

ைகைய வி6 ேபா', பா என ெச>-, அத ஆ

எப அலறி

அபா எ: ரசமாக விாி.ைர ெச>' மகிழ' ேபாவா பரமசிவ.

5தியி ேபாகிறேபாேத, "ஐயா, உைம4 தாேன! ேயாL!" எ: பரமசிவ உரக
A.வா. +ேன, Oர4தி ேவகமாகேபா> ெகா"பவக

தி"பி4

தி"பி பாபாக . சில நி: கவனிபாக . பரமசிவ, தன& எ'.ேம
சபத இலாத' ேபா, சா'வாக4 த வழிேய நடபா.
இLவிதமான சி: &: கைள எலா பா4' ரசிக., விய' பாரா(ட.

அவ"கி யாேர= ஆ(க

இ"தா தா பரமசிவ ெச>வா. ம2றவக

பாரா( வி(டா அவ"& ஏகப(ட &ஷி, ேம< விஷம3க

உ2சாக கா(6வா.

ெச>வதி

ஒ" தடைவ ஒ" 5(6& ததி வத'. அL5( தைலவ எ3ேகா ேபாயி"தா.
ததி எறாேல 5 கலவர+ 0தி- ெகா கிற இய மகளிட இ"க4
தாேன ெச>கிற'? ததி விஷய4ைத ப4' அறிய4 தவி4தாக

அL5(6

ெபக . வழிேயா6 ேபான பரமசிவ4திட கா(னாக . அவ +க4ைத ஒ"

மாதிாியாக ைவ4'ெகா6, "அமா.& ஆப4'. உடேன றப(6 வர.
எ: ெச>தி வதி"&'" எறா. அLவள.தா. அத 5( ஒபாாி-

ஒல+ ெபா3கி எ;தன. பரமசிவ அ3ேக ஏ நி2கிறா? தி"பி பாராம

ேவகநைட நட' ேவெறா" ெத"வி &' மைறதா.

5(64 தைலவ வ', அ;ைகைய- ஒபாாிைய- க6, விஷய ாியாம
திைக4', ததிையப4' வி(6, அட மட)சாபிராணிகளா! அமா றப(6

வ"கிறா , Rேடஷ=& வ' சதிக.= ததி வதி"& இ'& ேபாயி, ஒ
ராமா= அ;' ல வாேன?" எ: க4தா.
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"அத4 தமாட பிேன அப) ெசானாேன?" எறா

ஒ"4தி. "அவ

பாைட &ைலய! அவ=& இ3கிU ெதாியாேதா எனேமா" எறா

ேவெறா"4தி. "ெதாியா'= ெசாலாம, இப ஏ 8கH?"அவ நாசமா

ேபாக" எ: பலவிதமாக ஏசிேபசினாக

ெபக .

பரமசிவ ப4தாவ' ப4' பாR பணியவ; அவ"& ஆ3கில நறாக4
ெதாி- எபைத அவக
ஏசி4' கிறாக

கிைடயா'.

அப ம2றவக

எப அறிவாக ? அவக

இLவாெறலா

எப' பரமசிவ4'& ெதாிய வழி உேடா? அ'.

ஏவ' ப2றி4 ெதாிய வதா<, அவ கவைலபடமா(டா.

"ஆயிர தி(6& ஒ" ஆைன பல. பிறர' ஏ)க

அதிகாிக அதிகாிக

ஐயாபி ைள & பல அதிகமா&" எ: ெசா) சிாிபா.

"என ஐயா, பலைர- இப ஏமா2:வ' நியாய தானா? உமேக
நலாயி"&தா இத) ேச(ைடெயலா?” எ: யாராவ' ேக(டா, பரமசிவ
இLவா: பதி ெசாவா –

நானா அவகைள ஏமா:3க= ெகJகிேற? அவ3க தா நா3க ஏமாற4
தயாராக இ"கிேறா, எ3கைள ஏமா4'3க= கா4தி"கா3க. ெராப ேப"க

பாவ இ'வாக இ"&. அவ3க அவ3க8ைடய இய  ப ஏமா:கிறா3க.

நா எ பாவ4தி ப காாிய3கைள ெச>கிேற. அLவள.தா!”

பரமசிவ4'க அேபா' கயாண ஆகியி"கவிைல. அத)சமய கயாண

ெச>' ெகா 8 எண+ அவ"& இ"ததிைல. ஆயி=, அவ"
அவ"ைடய நபக

சில" ேச', தமாஷாக "தி"மண அைழ இத@" ஒைற

+ைறப தயாாி4', அ)சி(6, சிேநகித உறவின, ெதாிதவ அைனவ"&
அ=பி ைவ4தாக .

அத அைழபி &றிபி("த நாளி ததிக8 வா@4' கத3க8 நிைறய
வ' ேசதன. சிலேப ெவளிSகளி"' றப(6 கயாண4'& வ'
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வி(டாக . சில பாிக

வா3கி வதி"தன. அவக

அைடத ஏமா2ற4ைத க6 வபக

உைமைய அறித'

ஆனத ஆரவார ெச>தாக .

எ'. ேக& கிட<& அபா2ப(ட விஷய மல; ஜா பணி மகி@)சி

அைடவத2காக எவைர- ஏமா2றலா எப' பரமசிவ4தி வா@ைக4
த4'வமாக அைமதி"த'.

"பரவசிவ பி ைள கா(ேல மைழ ெப>-' இேபா! இேத நிைலைம எ:
இ"' விடா'. இப அவ சிாிகிறா. ம2றவக8& சிாிபத2& சமய

வர4தா ெச>-" எ: அவைர அறிதவக

ெசாவத உ6.

அLவிதமான ஒ" சதப+ வர4தா ெச>த'.
பரமசிவ தி"மண விஷய4தி நிக@4திய ேகA4' +த சிலவ"ட3க8க
பிற&, அவ நிஜமாகேவ கயாண ெச>' ெகாடா. சாதா என ெபய"ைடய
ம3ைக நலா

அவ"ைடய மைனவியாக வ' ேசதா . அவ

எ64த'ெகலா எாி' வி;கிற &ண ெப2றி" தா . ஓயா' ெதாண

ெதாணப', அக அ;' ல வ' அவள' சிற  ப களாக

அைமதி"தன. பரமசிவ4தி சிாி ெவக8 பாிகாச &6க8 அத

அமணியிட எ6படவிைல.
ஒ" நா

பரமசிவ 5( இலாத ேபா' இள ெப ஒ"4தி வதா .

நாகாீக4தி +2றியவளாக4 ேதாறினா . அவ இைலயா, எ3ேக

ேபாயி"கிறா, எேபா வ"வா எ: O4 '"வி ேக(டா . அL5(

தாராளமாக பழகியவ

ேபா அ3& இ3& திாிதா . அைத- இைத-

எ64' பா4' ெபா;' ேபாகினா , "ேச, இ= வரகாேணாேம?" எ:

அ<4' ெகாடா .

”நீ3க யா"?" எ: சாதா விசாாிக., அவைர என& ெராப நாளா4 ெதாி-.

எ ேப" தர. இேத ஊ" தா" எ: அறிவி4தா

அத) சி3காாி.

அவள' நைட, உைட, பாவைனக8, ேப) ெசய க8 சாதா.& எாி)ச
ஊ(ன; சேதக அளி4தன. அவ8& ஆ4திர ஆ4திரமாக வத'. ஆனா<,
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திதாக வதவளிட ஏசிேபச. எாி' விழ. அவ8& மன வரவிைல.

அவ வர(6 எ: க"வி ெகா"தா .

பரமசிவ ெவ&ேநர ஆகி- வரவிைல. ேமனாமி=கி தர, "என& ேவ:
ேவைல இ"&. அவசரமாக ஒ" இட4'& ேபாக ேவயி"&. அவ வத',
தர வ' ெராப ேநர கா4தி"தா = ெசா<. நா வாேர" எ:

Aறிவி(6, Rைட நைட நட' ேபானா .

”0ைட, பாைட, தாி4திர! எLவள. திமி" ெராப கால4' சிேநகமா! 5(6&

வ', உாிைமயா நட', எனிட ெப"ைம ெகாழி4' வி(6 ேபாறாேள? இப

ஒ"4தி சிேநகிதி= இ"கிற ேபா' இவ" ஏ எைன கயாண ெச>'
ெகா ளHமா?" எ: &+றி ெகாதி4தா

சாதா.

பரமசிவ 5( அ எ64' ைவ4த உடேனேய சாதா சீறி பா>தா . "உ3க

அ"ைம ஆைச நாயகி 56 ேதேய வ' வி(டாேள? அவைள வரேவ2க நீ3க
5(ேடா6 இ"தி"க ேவடாேமா? அவ

ஏமா2ற4ேதா6 ேபானா . அவ

ெராப ேநர கா4தி"தாேள. பாவ,

&<& மி=& த8& - ஐேய, சகிகேல,

எவேளா நாடககாாி ேபா"&. தரமா தர - 'ைடப க(ைட அத)

சனியேனா6 ெகாJசி கி(6 இ"க ேவய' தாேன? எைன ஏ கயாண

பணி, &4தன நட4த4 'ணிய=?.
அவ

ேலசி அட3&வதாக இைல.

பரமசிவ விழி4தா. ெம'வாக விஷய4ைத கிரகி4' ெகாட ேபாதி<, யா

வதி"க A6 எ: ாி' ெகா ள இயலவிைல அவரா.

"என& அப யாைர- ெதாியாேத. ஏமா4'காாி எவளாவ' ைநசாக வ'

நாகடமா, தி"கி(6 ேபாக வதி"பா " எ: அவ விளக +ைனதா.
சாதா அ;' ெகாேட சீறினா .
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"எைன ஏமா4த ேவடா. அவ தா ெசானாேள, ெராப நா

சிேநக=.

அத Dேதவி Aடேவ நீ3க ஜாயாக இ"3க. நா எ3க அமா 5(6&

ேபாேற" எ: +H+H4தப, அவ
ைவகலானா .

சீைல 'ணிமணிகைள எ64' ெப(யி

"இேததடா ெபாிய இழவா ேப)!" எ: லபிய ப பரமசிவ திைணயி

அமதா. "என& எவ8 சிேநக+ இைல, மHமிைல. எவ

இப

'ணி' வ' ரகைள பணியி"பா ?" எ: ேயாசி4' Dைள ைய &ழபி
ெகா"தா.

சிறி' ேநர ெசறி"&. அவ"ைடய நபக

ப(டாள அவைர ேத வத'.

"என>யா இ' அதிசயமாயி"&ேத! ஜா அணா)சி உமணா DJசியா
உ(காதி"காகேள? என விசய?" எ: நீ( +ழகினாக .

"ேபா3க>யா! ம=ச ப6ற ேவதைனைய ாி' ெகா ள +யாம இெதன
ேக- A)ச<?" எ: சி6சி64தா அவ.
"என அணா)சி திP= 'பாட?" எ: கிட பணினா ஒ"வ.
”தர ெச>த ேவைல சாியான அதி)சி ம"தாக அைமJசி"&= ெதாி-'”
எ: இெனா"வ ெசானா.

பரமசிவ தி6கி(டா "தரமா? அப ஒ"4தி என&4 ெதாியாம எ
5(6& வ'." எ: உண)சி ேவக4ேதா6 ேபச4 ெதாட3கி, ெதாடர +யா'

திணறினா.

“உ3க பிர6 உ3க 5(6& வ"கிற உாிைம திP= இலாம ேபா> வி6மா? நீ

எைன ேதஎ 5(6& வர Aடா'= நீ3க உ3க பிரைட எ)சாி4'
ைவ4தீ3களா? எ: நப ேக(டா.
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நிைலைம மிக. விபாீதமாக +2:கிறேத எ: &ழபிய பரமசிவ தைலைய)
ெசாறிதா. அவ மைனவி. ப4திரகாளி ேபா +ேன பா>தா .

"இப ஏ வாயைட) ேபா)? வாயிேல ஈர மைணயா திணி) வ)சி"&?

எகி(ேட ம(6 வாய அ)சீகேள" எ: ெவ4தா .

"ச4தியமாக என& தர எ: யாைர- ெதாியா'" எ: அவ அழமா(டா
&ைறயாக +H+H4தா.

"க ள)ச4திய பணாதீ3க அணா)சி" எ: ஒ" நப + வதா.

"எைன உ3க8&4 ெதாியா'? நா தர இைலயா?" எறா.

"தர எகிற ெப எவைள-ேம என&4 ெதாியா'= ெசாேன. இதிேல

ஏேதா V' இ"&'."

"இ= தமாI பணி ெந"கைய வளக ேவ டா. உைமைய

ெசா ேபா6ேவா" எ: ஒ"வ தீமான ெகா6 வதா. ம2றவக
அைத அ3கீகாி4 தாக . விஷய4ைத அபலப64தினாக .

பரமசிவ எேலாைர- கிட ெச>' ஜா பணிய ப இ"கிறாேர,
அவைரேய ஒ"சமய நா "ேகா(டா பணினா" என எ: அவக

நிைன4தாகளா. அதனா, நப தர ெப ேவஷ ேபா(6 ெகா6
பரமசிவ4தி 5(6& வ' விைளயா(6 கா(னா. அவ அெம)V

நாடக3களி ெப ேவட தா3கி) சிறபாக ந& பழக உைடயவ.
திறைமயாக நட' சாதாைவ ஏமா2றி வி(டா. அத பலைன பரமசிவ

அ=பவிக ேநத'.

இைத ேக(ட பரமசிவ ”அடபாவி பயகளா &ைய ெக64தீகேள!
இெதலாமா தமா?" எ: ேகாபி4' ெகாடா.
"நீ3க உ3க மன ேபான ேபாகிேல எேலாைர- ேக- கிட<
பHறிகேள; ம4தவ3க உண)சிகைள மதிகவா ெச>றி3க? அவ3க எLவள.
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ேவதைனப6 வா3க, எப பாதிகப6வா3க எபைத ேயாசிகாமேல தாேன
நீ3க ரகைள ெச>கிறீ3க? அேத பாட4ைத உ3க சிேநகிதக
வி(டா3க" எ: சாதா ெசானா .
நபக

உ3களிடேம கா(

அ(டகாசமா> சிாிததாக . பரமசிவ+ ேச' சிாி4தா.

"சிாி-3க, சிாி-3க! ஒக) சிாி4தா ெவகமிேல எ பா3க" எ: Aறி)
சிாி4தவாேற 5(6&
("ேதவி, 1980)

ேபானா

சாதா.

-----------

31. சினவ
4தக3க

அட3கிய ைபைய எ64' ெகா6, கயார4ைத பா4தா +"க.

மணி ஒப' அக ஐ' நிமிட3க

இ"தன.

”சாியான ேநரதா. இபேவ றப(6 ெம' ெம'வாக நடதா ஒபதைர&

RA ேபா> ேசதிரலா. ைபயகேளா6 ேபசி விைளயாட ேநர இ"& +த

மணி அக ஐ' நிமிஷ4'& +னாேல வ& & ேபாகலா" எ:

எண. அவ=க உ2சாக ஏ2ப(ட'.

"அமா, நா RA<& ேபாேற" எ: உரக) ெசாயப வாச நைடைய
அHகினா +"க. அத சமய தி6தி6ெவ: வதா அணா)சி ஒ(ட+

இலாத, சாதாரண நைட-மிலாத ேவக4தி வத அவ படபட ட
காணப(டா.

"எேல, பமா6 அ4'கி(6 ஓ(6'டா. ேபா. ேபாயி ேத ப4திகி(6 வா.

வடேக &ள4' பக தா ேபா&. ஒ6 ஒ6. சீகிரமா ேபா" எ: ெபாியவ
உ4திரவி(டா.
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+"க=& எாி)ச ஏ2ப(ட', "சனிய பி)ச எழ.. இத பேவாட இ' ஒ"

ெதாைல" எ: அவ மன +ண+ண4த'. "ப ளிAட4'& ேநரமா). நா
ேபாகH அணா)சி" எற தீன&ர ெசானா.

"ப ளிAட ப4' மணி& தாேல! இ= மணி ஒப' Aட ஆகேல.

அ'& ேள என அவசர. ேபாயி பைவ ப4திகி(6 வா. கைட) ச3கரைன-

வர) ெசா<ேத" எ: திடமாக அறிவி4தா அணா)சி.

ேம2ெகா6 அவ எ'. ம: ேபச+யா'. வா> திறதா ேபா'. நீ

ப) கிழி)ச' ேபா'ேல, மா(ைட, பா4'கி(6 வ' Aடமாட ேவைல
பழ&!" எ: ெபாியவ கபாக) ெசாவி6வா.
+"க=& அ;ைக வத'. தய3கி நிறா.
"ேபாேல சீகிர. ப &ள4'& ேபாற'க +னாேல மறி)சிரலா.

இேலனா அ' கெவ(டா3 &ழிைய பா4' ஒட4 ெதாட3கி"" எ:
அணா)சி அவசர ப64தினா.

ேவ: வழியிறி, +"க 4தக ைபைய ப(டாசாைல) வ Dைலயி ைவ4'
வி(6 கிளபினா.

"மா6 'ேபா6 தா ேபா&'. ச3கர= நீ- அைத மடகி, 'ைப )சி
இ(டாதரலா" எ: ேயாசைன Aறினா அணா)சி.

+"க வட&4 திைசயி ஒடலானா. பினாேலேய ச3கர= வ' வி(டா.

இர6 ேப"& ஏற&ைறய ஒேர வய'தா. இவ ஆறா வ& பகிறா.
பக வா>  வசதி- இலாததா அவ மளிைக கைடயி "எ6பி ஆ "

ஆக ேவைல பாகிறா.

ச3கர ேவகமாக ஓவ' +"க=ட ேச' ெகாடா. "இத மா(ேடாட
இ' ெபாிய ெதாைலயா ேபா). அக 'ைப அ4'கி(6 ஓஓ

ேபாயி"'. நம பா6தா திடா(டமா இ"& ெலா3& ெலா3&= ஓ,
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அ3க- இ3க- அைலJ, அைத க6பி)ச 5(6& இ(டார

ேவயி"&" எ: அவ ெசானா.

இர6 ேப" ஓ(ட4ைத &ைற' "ப"நைடயாக" நட' ெகா"தாக .
"அணா)சி& ேவடாத ேவைல. 5(ேல மா6க( பா கறகHமி=.

ம4தவ3க8& அதனாேல ெவ( ேவைல- அதிக உைழ  தா. அமா தா

எலா ேவைலகைள- ெச>யேவயி"&. தணி கா(6ற', தீனிைவகிற',
சாணி அ ளிேபா6ற', காைல யி< சாய3கால+ பா கறகிற'=

எ4தைனேயா அ<வக . அப- இ' நிைறய பாலா த"'? ேவைள&,

அைரப பா கறதா அதிIட=தா ெசாலH. க ள Dதி பாைல

இறகாம எகிகி6, அ றமா கH &(& ெகா6&" எறா +"க.
ெபாியவ அவ=ைடய அணா)சி. அவைர ப2றி அவ &ைறAறலா. ஆனா
தன& அவ +தலாளி: அவைர &ைறவாக ேபசAடா' எபைத ச3கர

அறிதி"தா. அவ ம.னமாகேவ உட வதா.

+"கதா லபி ெகாேட வதா: "இத மா6 திமி" பி)ச'. 5(ேல
அ'& என &ைற இ"&? ணா&, தவி6, ெகா; ெகா;= க;நி4

தணி எலா நிைறயேவ அ'& கிைட&'. இர6 DH நாைள& ஒ"க

அமா நல ப"4தி ெகா(ைடைய அைர) தணியிேல கல' ெகா6கிறா.

தி3கிற ெகா; , இதாேல மா நி2க +யேல. ஒ ஒ ேபாயி"' நாமதா
ேவ& ேவ&= அைலJ திாிJ ேலா பட ேவ யி"&…."
இத2& ளாக இ"வ" வட& &ள4ைத ெந"3கி வி(டாக . அ' மானா

மாாி&ள. மைழ ெப>தா தா அதி தணி கிட&. ெப"பாலான
நா(களி வற6தா காணப6. க"ேவல மர3க

அதிக வள' நி2&.

+"க=& நபகேளா6 அத &ள4'& வ"வதி தனி உ2சாக உ6.
க"ேவல மர3களி பிசி வ' மி=மி=ெவ: மிளி". அைத ேசகாி4',

(களி ேபா(6 நிW2றி, அ"ைமயான ேகா' தயாாிபதி அவ=& ம2ற
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ைபயக8& தனி மகி@)சி. கிழித ேநா(6, 4தக, ம2: கவகைள

ஒ(டAய +த தரமான பைச அ' எபைத அவக

அறி' ைவ4தி"தாக .

மைழகால4தி, &ள4தி நீ ெப"கி கிடகிற நா(களி, சகலரகமான

ைபயக8 அ3&தா A &(ைட ;தி பHவாக . &ள4தி ந6வி

அகலமான கிண: ஒ: இ"த'. அத2& உயரமான வக

க(டப("தன.

ஒ" Dைலயி 'லாக ஒ: உய' நிற'. மைழநா(களி கிண2றி<

தணீ ெப"கி கிட&.
ைபயக

வ மீ', 'லாக மீ' ஏறிநி: தணிாி &தி4'

விைளயா6வாக . ஒேர ஜாதா. ஒ"வ நீட &ர பா(6 மாதிாி

க4'வா.

"ெசைன, பாேப, கக(டா, ெசவி(ேல ெர6 ெகா6க(டா" எ:
ெதா கP எ: &தி4' நீ)சலபா.
இெனா" ைபய,
“ெம(ராR, பாேப, கக(டா ேமேல வி;' கக(டா"
எ: Aவியப டமாெலன4 தணிாி &திபா.
எேலாைர- மிJசி வி6வா ஒ" ெபாிய ைபய. நாடக ேமைடயி

க ளபா(கார ஆபா அ(டகாச ெச>கிற ேபா' பா6 பா(ைட அவ
உர4த &ர க4'வா.

"ேகா(ைட ெகா4தள மீதிேலறி Aசாம &திேப - பலபா &திேப…
காவல க6 க வதா க4தியா &4தி6ேவ! - ஐசாக4தியா
&4தி6ேவ!

ஒ" நீ)சி கபைல பிேப கக4தா 'ைற+க பாேப"

88

அவ நீ)ச< Vர தா. நீாி பல சாகச3க

ெச>' கா(6வா.

Oர நி: அைத எலா ேவைக பாபதி +"க=& அவைன ேபாற
சி:வக8& ெராப பி&. ெபா;' ேபாவேத ெதாியாம நி:

ரசிபாக .

ஆனா, அெதலா U. நா(களி! இ: ப ளிAட உ6. க(டாய ேபாக
ேவ6ேம! &ள4தி "க"வ ேகா" ைத- ம2ற ேவைககைள- பாபத2&
ேநர ஏ'? மன+ இைல.

+"கனி பாைவ ெந6கி< ேம>த', பைவ4 ேத. "அேதா அ3ேக நி2&'"
எ: க4தினா ச3கர. +"க= க6 ெகாடா.

இ"வ" எ)சாிைகயாக4 தா அைத ெந"3க +யறாக . ஆனா அ'

அவகைள விட அதிக எ)சாிைக உணேவா6 நிற'. தைன பிக4 தா

ைபயக

வ"கிறாக

எ: அ' ாி'ெகாட'. உடேன எ64த' ஒ(ட.

ரRதாவி ஏறி கிழ& ேநாகி ஓய'.

அ.4' வி(டதா க;ைத எ64' வி(டதா ஒ(டகிற மாதிாியிலா ஓ6'!" எ:
ேவைகயாக) ெசானா ச3க.

+"க அைத ரசி& நிைலயி இைல. சவ கெவ(டா3&ழி&4 தா

ேபா& எ: +னகினா.

அ' அைரைம Oர4'& அபா இ"த', ெவபர  ெவ(ட

ெவளி-தா.  நீள நீளமாக வள' நி2&. அ3க3ேக ெபாிய ெபாிய
க2&ழிக

காணப6. எபேவா ெவைவ4'4 ேதா, பாறா3 க2கைள

ெபய4' எ64தி"தாக . அத மி)ச3களாக அ&ழிக

விள3கின.

"கெவ(டா3&ழிக " எ: பிரசி4தி ெப2றி"த அவ2றி எப. தணி
கிட&. எபவாவ' யாராவ' அதி வி;' த2ெகாைல ெச>' ெகா வ'
நட&. அவ2றி மீ' பயப64' கைதக
சி:வக

அ3ேக ேபாக அJவாக .

க(டப(6 உலவின. அதனா
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ஆனா< +"க= நபக8 சில சமய 'ணி' அத பக வ"வ'
உ6. உபேயாக ம2: ேபான ைசகி

சகர, ரப வைளய ேபாறவ2ைற

கபியா அ4' உ"( ெகா6 விைளயா(டாக வ"வாக . ஜாயாக

இ"&.

ஆயி=, ஒய பைவ4 ேதெகா6 அ3ேக வ"வ' +"க=& பிகாத
காாிய தா. என ெச>வ'? அLவேபா', மன& பிகாத காாிய4ைத-
ெச>ய ேவய க(டாய ஏ2ப(6 வி6கிறேத!
இப. அேத தா நடத'.
ேவகமாக ஓய மா6 அ3ேக ஒ" இட4தி ஒ>வாக ப64தி"த'.
+"க= ச3கர= ஒLெவா" பகமாக அைத ெந"3கினாக . ப மிர6

எ;தி"கவிைல. ஒ(ட அ'ேக அ<4'ேபா)ேசா எனேவா!

ச3கர அத 'ைப ப2றினா. +"க அைத ேலசாக4 த(4 ெகா64தா.
ப சா'வாக எ;' நிற'. அவகேளா6 ெசல இைசத'. நடத'.
"இ' நல பதா. ஆனா சில சமயதா இ'& ஏேதா ெவறி வதி"'. ஒ(ட

பிசா இைத பி)சி"&ேமா எனேவா. பி>)கி(6 ஓட ஆரபி)சி"'!" எ:
+"க ெசானா.

ச3கர ரசி4') சிாி4தா.
"அ>யா இைத வா>காேல &ளிபா( வ"வாகேள! அபலா எLவள.

அெமாிைகயாக நட' வ". ஒ(ட ேப> பிகிற ேபா'தா நைம பாடா>

ப64'" எறா.
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வார ஒ" தடைவ அணா)சி பைவ &ளிபா(ட வாயகா<& இ(6)

ெசவா. +"க க:&(ைய பி4' இ;4') ெசவா. சிலசமய
அ'ேவ அவைன இ;4' ெகா6 ஒ6ம. அழகான க:&(.

சா'வான பிராணிதா. &ளிபா( +4' கைர ேயறிய', அைத பி4'

ெகா6வர ேவ6 எகிற அவசியமிைல. க:&(ைய +னாேலேய

நடக வி(6 வதா, ப தானாகேவ பிெதாட", அணா)சி அப4தா

ெச>வா.

ப 56 வ' ேசத'. அணா)சி ஆவலாக அைத பி4', ெதா;வ4'&
இ(6) ெசறா.

+"க கயார4ைத பா4தா. மணி 9.45. எனதா ேலகமாக ஒனா<,
ப ளிAட ேச" ேபா' +த 0ாிய( ஆரபமாகியி"&.

+த 0ாிய( கண&. வா4தியா வயி4தி3க. க பானவ. ஐ' நிமிட
ேவ(டாக ேபானா<, 0ாிய( %ரா. ெவளியிேல நி2க) ெச>வா அல'

ெபJ ேமேல ஏறி நி2&ப ெச>வா. அவ +கசவர ெச>' ெகா6

வதி"தா, அநியாய4'& ேகாபிபா. "நிமி(டா பழ" எ: ெசா,
அ;4தமாக) கி 8வா. நா

+;' அத இட4தி எாி)ச இ"&. இனி&

அவ சவர ெச>' ெகா ளாத நாளாக இ"கH, சாமி கட.ேள!

+"க உ ள &ைமத'. "வயி4தி3க வா4தியா சாகாரா, எ3க
வயி4ெதாி)ச தீராதா?" எ: ைபயக

அைத எதிெராேபா +னகிய'.

பா6வாக . அவ மன+ இேபா'

சின ைபயனாக இ"ப' ெராபேமாசமான விஷய எ: எணினா
+"க. 5(ேல ெபாியவக

தி(6 கிறாக . ப ளிAட4தி வா4தியாக

தகிறாக . எ;'வத2& பபத2& ஏகப(ட பாட3க
கிறாக . ேவைல& ேபானா +தலாளிக

எ: ெபாிய வக

ம4'

சி:வகைள

ெகா6ைமப64'கிறாக . கட.ேள, ஒ" 5( சினவனாக இ"பேத ெபாிய
தடைனதா. சினவக
தா விேமாசன உ6.

விைரவிேலேய ெபாியவகளாவத2& வழி பிறதா

91

+"க ககளி நீ ெபா3கி வழித'. அ;ைகைய அடக வி"பாம<,
வா4தியா நிைனவி பயதப- அவ ேவகமாக ஓடலானா.
(மகரத, 1998)
----------------

32. 'ய

கா'கைள உ:4' ேபேராைச ய வி கவன4ைத ஈ4த'. அவ பாைவ

தானாகேவ ெவளிேய பா>த'.

ேரா பய3கர ேவக4தி ஒய' ஒ" ேமா(டா ைப. உலாசியான இைளஞ

ஒ"வ. அவ பினா அவைன ஒ(யவா: ஒ" இள ெப. அவ
சிாி4' ஏேதா ெசா ெகா"தா .

சிாி4')

ய வி ககளி ஒ" மிர(சி. அவ +க4தி ஒ" கலவர. அவ உ ள4தி

ஒ" பரபர . "அ>ேயா!" எ: சி: Aவ எ;பிய' அவ வா>.

காரண? ேவகமாக பற' ெகா"த உலாசிகைள அவ கக

பா4த

சமய4திேலேய, அத நிஜ கா(சிைய அழி4தப ேவெறா" ேதா2ற அவ=&
லனாயி2:. இ'. நிஜமாகேவ ேநாி காப' ேபாதா அவ=&

பளி)சி(ட'.

எம வாகன ேபால நிற' லாாி. அதனா ேமாதப(ட ேமா(டா ைப வி;'

கிடத'. மைடயி அப(6 ர4த சிதி கிடகிறா அத இைளஞ.

அவ=ைடய ேதாழி- அ"கிேலேய வி;' கிடகிறா . சி: & ப Aயி"த'.

ேவக வாகன4தி "படபட" ஒைச காதி வி;' ெகா "க, ய அவசரமாக

5(6& ெவளிேய வ' பா4 தா. உலாச ேஜா ஒ>யாரமாக ேபா>

ெகா"த'.
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ெந6D)யி4தா ய . "நல ேவைள!" எெறா" எண அைச'

ெகா64த' அவ உ ள4தி. ஆனா, "அ>ேயா!" எ: அவ வா>வி(6 அலற
ேநத' உடேனேய…..
ேரா தி"ப4தி ேவகமாக வத லாாி, ேமா(டா ைப உலாசிகைள ேமாதி4
த ளி, சகர4தா இைளஞைன காயப64தி, ர4த ஒட ைவ4த'. அத ெப
Oகி ஏறிய ப("தா . A)ச…. &ப…. &ழப.

ஒ" கண4தி2& + ய ம(6 ெதளிவாக4 த=

கடறித ேகார விப4'

உைம நிக@)சியாகி பய3கரமாக கா(சி அளி4' ெகா"த', பல"

பா&பயாக.

ய வி உ ளி ஒ" அதி)சி. இ'தா அவ=& +த அ=பவ எறிைல.

தன& இப ஒ" அதீத சதி இ"கிற' எபைத அவ ாி' ெகா வத2&
இர6 D: அ=பவ3க

அவ க+ேன நட'வி(டன.

சய ெத"வழிேய ேபா> ெகா"தா. காைல ஒப' - ஒபதைர மணி

இ"கலா. ஒளிமயமாக சிாி4த' உலக. பரபரபாக இய3கின மனிதக .

உலகேம இனியதாக ேதாறிய' அவ=&. கல கல ெவ: ஒ" சிாிெபா அவ

கவன4ைத கவத'. அ3&மி3& பா4தா. ஒ" 5(6 மா பாகனியி ஒ"

சி:மி நி: ெகா"தா . அவ

தா சிாி4தா . அவ8& ஐ' அல' ஆ:

வயசி"&. பளி6 ந5ன ஆைடயி ஒ" அழ& % மாதிாி மிளிதா

அவ .

அவ8& ேவைக கா(யப ெபாிய ெப ஒ"4தி ஒளி', மைற'

இய3கி ெகா"தா .

அத கா(சி ய ைவ பரவசப64தியி"க ேவ6. ஆனா, அவ பரபர

அைடதா. அவ உ ள4தி ஒ" பைத . பாகனியி நிற சி:மி
தைல& ற வி;' கிடகிறா

கீேழ தைர மீ'. அவ

மைடயி அப(6

ர4த ெசேவ ெலன பளி)சி6கிற'. அேநர4திய அத +க….

தி6கி(ட ய தைலைய உ<கி ெகா6 பா4தா. பாகனி

பாகனியாகேவ இ"த'. நீலநிற க. அணி', சேதாஷ4தி &ற

கா(சி தத சி:மி- அபேய தா இ"தா .

உ"வமா>
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நல ேவைள!" எற' ய மன. அவ சில அக

அமா. பி ைள பி ைள" எ: அலறக

Aட நகர விைல. "ஐேயா,

ெவ4தன. அவ தி"பி பா4தா.

சி:மி கீேழ ேரா வி;தி"த', 5(6 வாச + , பாகனியி

மர4த6 க

ெபய' வி;' கிடதன. &ழைதயி தைலயி பலமான அ.

ேமேல இ"த ெபாிய வக

கீழிற3கி வ"வத2& +னதாகேவ அகபக4தின

A வி(டன. ர4த &ழைதயி ஆைடைய நைன4' பளி)சி(ட'….

"அ>ேயா பாவ" எற' ய மன. இப நட&= என& ஏேனா

ேதாணியி"& எ: எணினா அவ. உ 8ணவி தி6கிடலாக

இ"கலா எ: நிைன4தா. அபேய நட'வி(ட' எ: Aறிய' அவ

மன. கவிைத4 'Hகா> சி4') சிாி4த சி: ெப ேகார) சி4திரமா> ஒ"

கண4தி மாற ேநாி(ட' அவ=

ஒ" ேவதைனைய உடாகிய'. அ' தா

அவ=க ெப" உ:4தலாக இ"த'. ேவ: எ'. எண விைல அவ.
தி"ப. இத உ 8ண. அவைன தி6கிட ைவ4த' ேவெறா" நாளி
ெதாிதவ ஒ"வ 5( +னைற. நப ஒ"வ=ட வதி"தா ய .

பல இ"தன, நா2காகளி. சேதாஷமாக உைரயா ெகா"தன.

ய , மா அ3& இ3& பா4தப இ"தா. உயேர மி விசிறி ேவகமாக
2றி ெகா"த'.

அவ, அைத கவனி4தவாற இ"தா. திPெரன அவ=

ஒ" பரபர , அத

விசிறி அ:' கீேழ வி;'வி(ட'. அத2& கீேழ இ"தவ தைல மீ' வி;த',

அவ சாி' வி;கிறா. மைடயி அப(ட அவ ெச4' ேபாகிறா. "அ>ேயா"

எற' ய வி வா>. தைலைய உ<கி ெகா6 அவ பா4தா. அப

எ'. நடதி"க விைல.
ம2றவக

அவைன ஒ" மாதிாி பா4தன. "என, உன& உட &

&ணமிைலயா?" எ: நப ேக(டா. "திP= அ>ேயா=க4தினிேய?"
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எறா. ய திைக4தா. என ெசாவ'? எப விள&வ'?

"ஒHமிேல! எ: அசட ேபா +னகினா.

அவ=, நப= றபட4 தயாராயின. அேபா' தா அ' நிக@த'. ேமேல
ழ: ெகா"த மி விசிறி தி6ெமன அ:' விழ, அ' கீேழ இ"தவாி
தைலைய4 தாக, அவ சாி' கீேழ வி;தா. சாியான அ. ஆ

&ேளாR!

ய அதி' ேபானா. அவ உ ள4தி ெப" உ:4த. இவைர நா

காபா2றியி"க +-ேமா? நா2காைய த ளிேபா(6 உ(கா"ப

எ)சாி4தி" கலாேமா? அவ மனேம அவைன &ைடத'. ஆனா, என காரண
ெசா அவைர எ)சாி4தி"க? இப என& ேதாணி) எறா ம2றவக
நபியி"பாகளா? ைப4திய எ: பாிகசி4தி"பாக
ெகாடா.

எனி=, இத அ=பவ4தி நிைன அவ=

ெகா6தா இ"த'.

எ: அவ எணி

ேவதைன &ளவியா> &ைட'

இ'. இ'ேபாற இதர அ=பவ3க8 அவைன சதா எணி உைளய ைவ4தன.
தன&, சாதாரணமாக ம2றவ க8& இலாத, ஒ" அதிசய சதி இ"பதாக

அவ=& ப(ட'. அ', அவ=& கிள)சி ஊ(ய'. அேதசமய அ)ச

த"வதாக. இ"த'. அ'ப2றி நபகளிட ேபச. தய3கினா அவ.
ம2றவக

நபமா(டாக , ேக பHவாக

எற பய அவ=&. நல

ம"4'வைர பா; உளயிய நி ணைர கல' ஆேலாசி எெறலா

கலவரப64'வாக

எ= எண+ உடாயி2:.

”சாி. இ"ப' இ"'வி(6 ேபாக(6. இதனா என& ஒ: ெதாைல
இைலேய," எ: ய த மனைச ேத2றி ெகாடா.
அவ ப4தவ2றி த2ெசயலாக அவ பாைவயி ப(ட சில ஆ3கில
க(6ைரக

அவ=& சிறி' ெதளி. ததன. மனிதாி உ 8ண. ப2றி-,
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உ 8ணவி அ%வ சதி &றி4', பாைவ ல=& ேம2ப(ட அதிகப

க6ைரக Aய தனி ஆ2ற ப2றி- அைவ ேபசின. சிலர' விைத
அ=பவ3க

&றி4' அைவ விவாி4தன.

இ"கலா; என& ஏ இ' திPெரன வ' ேசத' எ: ய &ழபி4
தவி4தா. பிற&, இ' வத' ேபா திPெரன ம3கி மைற'விட. A6 எ:

தைன4தாேன ேத2றி ெகாடா.

அவ=& ாியாத ஒ" விஷயமாக வியபளி4த' இெனா" உைம. இப

"அதீத ல உண. பி4' கா(6கிற அ=பவ எலா ேசாக நிக@)சிகளாக,

ேகார விப4'களாகேவா இ"கிறனேவ! ம3களகரமான சேதாஷ3க

கா(சிக

அைலக

நிைறத

எ உ 8ணவி +A(ேய பளிட மா(டாேவா?" எ: சேதக
அவ=

ெகா ளவிைல.

எ;வ' உ6. அத2காக அவ மன ேவதைன

இநிைலயி ய .& ஒ" கா(சி லனாயி2:. ஆனதமயமான Vழ

அைமத மகி@)சிகர நிக@)சியாகேவ ேதாறிய' அ'.

அவ நப=&4 தி"மண. கயாண மடப கா(சிக

வணமயமாக

&8&84தன. எ3& சேதாஷ. இனிைமக . +A4த ேநர ெந"3&கிற'. ஒேர
பரபர .

இைவ எலா ய .& மகி@)சி த"வதாகேவ அைமதன. ச(ெடன நிைலைம

மாறிய'. ஒ"வ வ' மணமகனிட ரகசியமாக ஏேதா ெசாகிறா. அவ +க
ெவளி:கிற'. ெச>தி ெம'வாக பரவ, உைம ெவளிப6 கிற'. மணமகைள

காணவிைல. யாாிட+ ெசாலாம எ3ேகா ேபா>வி(டா . த மன&

பி4த காதல=ட ஒேபாயி"க ேவ6.

இகா(சி ய ைவ உ<கிய'. உைமயாகேவ அவ நப=& தி"மண

நிகழ இ"த'. இேபா' த=ைடய கடைம என? நப=& கைடசி ேநர

ஏமா2ற+, அதி)சி- ஏ2படாம த64'விடலா. ஆனா, தா ெசாவைத
மணமக=, ம2றவக8 ந வாகளா? எ)சாிைக நடவைக
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ேம2ெகா வாகளா? அல', எ)சாிக +2ப(ட அவைனேய பழி4', பாிகசி4',
&ைற Aறி, அவமதிபாகளா? அவ &ழபினா.
உைமயி, பிதியைத4தா அவக

ெச>வாக ; அ'தா மனித இய என

அறி.:4திய' அவ உ ள. நடப' நடேத தீ" எ: எணினா ய .

அவன' அதீத உணவி லனான' நிஜ நிக@)சியாக நட' +த'. ய

அத2காக மகி@)சி அைடயவிைல.
(தினமல"97)
------

33. ெபைம
ஒ"வ=& அதிIட இதா அவ காிைய4 ெதா(டா< அ' மJச
ஆகிவி6 எ: ெசாவாக . பண, ெபா"

விஷய4தி ம(6மிறி க;

ெப"ைம- வ' ேச"வதி Aட அதிIட 'ைண ாியA6 எபத2&

ைனகா6 மகி@வண பி ைளயி அ=பவ வாரRயமான உதாரணமாக

விள3&கிற'.

வாைன4 ெதா6வ' ேபா ெந' உய', +த வைரயி எLவள.

நிலபரைப வைள4' பி4' ெகா ள இய<ேமா அLவள.& நீ6 ெநளி'
கிட& மைல4 ெதாடாி அவார4ைத ஒ( அைம' ள சி2:ாகளி ஒ:
ைன கா6.

மைல அவார4தி அ"காைமயி உ ள ஊக8& இயபாக ஏ2படAய
வசதிக8 வசதி&ைற.க8 ைனகா6 ஊ"& உ6.
இர. ேநர3களி மைலயி"' ெகாய மி"க3க

ஊ"&

&', த3களா

ஆன நIட3கைள விைளவி4') ெச<. ேகாழிகைள4 தி"4தி=

பிராணிக8 ஆ(6&(கைள4 Oகி) ெச: ெபாிய ஆ6கைள

அ4'ெகா: ேசத விைளவி& "க6வா" ேபாற ெகாய மி"க3க8

அத ஊாி அக வ' ேபா&. ெபாிய மைலபா அ%வ அதிதியாக வ"ைக
ாி' வி(6 ேபாவதாக. ஊகாரக

ெசாவ' உ6. கா(6 பறிக

அLவேபா' வ', பயி கைளபா@ பணி, பப64தியநில4ைத நாச ெச>'
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வி(6 ேபா&. கரக8 எேபாதாவ' மைல மீதி"' கீேழயிற3கி ஊ"&
&', தம' வ"ைகைய பதி. ெச>' வி(64 தி"பி) ெச<.

அதனா, "கா(6 மி"க3களிட பய, எப' அத ஊ"& ெபா'வான ஒ"

&ணமாகி வி(ட'. இ"(6 கால3களி இத பய அதிகமாக இ"&.

"ப(டபக ேபால"நிலா பளிெரன அகிற இர. ேநர3கிள Aட அL^ வாசிக

எ(6 மணி& ேமேல கத.கைள திற' ேபா( "பதிைல. ெவளிேய

ப64'ற3க அJவாக . அவைன கர அ4' வி(ட'; இவைன க6வா ெகா:
ேபா(ட';  ஊ"&

ேப)க

வ' அத 5(6&

\ைழ' வி(ட' எபன ேபாற

ைனகா6 ஊைரெபா:4த வைரயி சவசாதாரண

விஷய3களாகேவ ஒ4தன.
எனேவ, ஊகாரக

ெவளிேய நடமா6கிறேபா' அாிவா , ேவக , ஈ( த

எ: எைதயாவ' Oகி ெகாேட திாிவாக . வசதி- ெசவா&

ெப2றி"த சில 'பாகி& ாிவாவ"& ைலெசR வா3கி அவ2ைற
ைவ4தி"தாக .

இவகளி சில எபவாவ' ேவ(ைட& ேபாகிேறா எ: ேகாI ேச4'
ெகா6 மைல ப&திகளி 2றி திாிவ' உ6; தி"பி வ"ேபா' மைல

அணி, +ய, மிளா எ: எைதயாவ' (6 ெகா: ெப"ைமயாக) ம'
வ"வாகேள தவிர கரைய பி4தா, ைய (6 ெகாறா, கா(6 பறிைய

தீ4'க(னா எற ெப"ைமைய எவ" ெப2றதிைல. ெபற+ததிைல.
"ஒ" க6வா நி=' பா"3க. &றிவ)ேசனா? அ' எபேயா பா>' ஓ

ேபாயி(6'!" "ஈ4த பழ4ைத தி: கி("த கர எ3க கணிேல ப(ட'.

வசமா அகிற'& ெகாJ8 பக4திேல ேபாேவா= நகேதா. அ'&

ச4த ேக("&. வி"(= பா>J க சிமி(6ற' & ளாேற மைறJசி(6',
எப ேபா) எ3ேக மைறJ'ேன ெதாியேல ேபா3க.
இேனாரன கைதக

மைலேமேபா> தி"பியவ களா ைவயாக ஒ

பரபப6வ' வழகேம தவிர, ைய - கரைய அல' ெகாய ெபாிய

வனவில3& எைதயாவ' ஒைற &றி ைவ4') (6ெகா:, ெவ2றிகரமாக
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ேவ(ைடயாட Aயவ எற ெப"ைம ைனகா6 பிர+க எவ"&
கிைட4ததிைல.

அதாவ' "ேபானசி4திைர" வைரயி. அத2& பிற& தா வரலா2: +கிய4'வ

ெப2ற அத) சபவ நிக@த'.

ைனகா6 ெபாிய 5(6 பிர+ககளி - ம) க( ஒ6ேபா(6 வசதியாக

வா@ைக நட4தி ெகா"த க 5(6காரகளி - ஒ"வ மகி@வண
பி ைள. அவ 5( அவ"ைடய அபா கால4'4 'பாகி- ந5ன

ாிவாவ" இ"தன. அவ ேவ(ைட& ேபா> வ"வ' உ6.

"அதிIட இ"தா பண Aைரைய பி>4' ெகா6 வ' Aட வி; எ:
சில ெசாவ. அேதேபால" அவ"& கீ4திபிரதாப வ' ேசர ேவ6

எகிற அதிIட இ"த'ேபா<. அதனா அவ ேவ(ைட எ: &; ேச4'

ெகா6 ேபாகாம 5(ேடா6 இ"தேபா' Aட, ேவ(ைட அவைர4 ேதவ'

அ"

ாி' வி(ட'!

அேபா' இர. ஏ; அல' ஏழைர தா இ"& ஆனா< இ"(6

"க"3&ெம: கவி' ரா4திாி ெராப ேநர ஆகியி"& எப' ேபாற ஒ"
மயக4ைத ெகா64'ெகா"த'. வான4தி ஒ" ெவ ளி Aட4

ெதபடவிைல அ: %ரா. ம  மதார+மாக இ"', அதிேவைளயி
ேமக Dடா& கன4', கவி' வ' இ"(6& ேம< அ;4த ெகா64த'.

&ளித வாைட கா2: நிலவிய'. மைழ இைல. மைழ. வரலாேமா எற
எண4ைத உடா& V@நிைல.

மகி@வணபி ைள த2ெசயலாக ெவளிேய வதா. எேபா' இரவி அவ

ெவளிேய தைலகா(னா<, ைகயி ாிவாவ எ64' ெகா வ' தா வழக.

அ: அ' இ"த'.

எ:ேம ைனகா6 ஏ; மணி&

ஓ>' அட3கி வி6. ெத"களி

நடமா(ட இரா' எப' ம(6மல, அத ஊாி 56களி ஆ(க

வசிகிறாகளா இைலயா எ: சேதகப6 அள.& ஊேர அைமதி
ேபாைவைய D ெகா6 உற3கி4 ேதா:.
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அதி<, ெதாட' எெல(ாி விள&க

எாியா' ெக64' வி(ட நா(களி

Dறாவ' நாளான அ:, ஊாி எ3&ேம ஒ" ெபா(6 ெவளி)ச Aட இைல.
வாச "ேக(" நறாக) சா4தி ெகா ேபாடப(" கிறதா எ: பா&

ேநாக4ேதா6 மகி@வணபி ைள திைணைய வி(6 கீேழ இற3க கா
எ64' ைவ4தா. அவாிட அேபா' "டா)" இைல.

ெத"வாச ேக(ைட ஒ(ய &4') ெசகளி அ"ேக ஏேதா ஒ" பிராணி
அைசவைத அவ கக

ாி' ெகாடன "யார'?" எ: க4தினா பி ைள.

தி"(6பய எவேனா தா எற எணேம அவ"& +த ஏ2ப(ட'.
“யா"டா அவ?" எ: மீ6 உரக Aவினா.

பதி இைல. ஆனா ஒ" ெசயி"' ம:ெச& அ' நகததனா

உடான சலசல ேக(ட'. ஏேதா பிராணி நடப' ேபால. ப(ட'. நாயா,

பறியா அல' ேவ: எ'.மா எ: அவ"& ாியவிைல.
அவ"

எ;த ஒ" அ)ச "எதாக இ"தா< இ"க(6ேம (6ைவேபாேம"

எ: உ'த ெகா64த'. தைனகா4' ெகா 8 ஒ" உைத  ேசத'.

அவ தய3கவிைல (6வி(டா.

அப(ட பிராணி ேவதைனேயா6 உ:மிய'. அத உ:ம ேகாரமா> ஒ4த'.

ர4த4ைத உைறய ைவ& பய3கர A)ச மரண ேவதைன- கலதி"த'.
மகி@வண பி ைள 5(= ளி"' அாிக லாதைர எ64' ெகா6
இர6 ேப வதன. அைட அய 5(6காரக

சில" தக

ேவக க , ெவ(டாிவா கேளா6 ெவளி)ச3கேளா6 வ' ேசதாக .
&ட ப(6, ர4த4தி வி;', ெச4'கிடத த  ஒைற எேலா"
கடாக .

"ஏ க6வா! க6வா ெச4' ேபா)" "மகி@வண அணா)சி ைய) (6
ெகா= ேபா(டா3க!”
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"ஒேர V6.  அ.( சாியான&றி."
&றி ேலசாக4 தபியி"தா, அணா)சி கதி எனாகி யி"&? எLவள. ெபாிய

க6வா! இ'வ' ேமேல பா>Jசாேல ஆ8 &ேளாR ஆக ேவய' தா.

அணா)சி ெராப ைதாியசா. தனதனியா: ெபாிய ைய &றிவ))

(6வி(டாகேள!....

இLவா: இ= பலவிதமாக. ேப)க

ஆரவாரமாக எ;தன. ைய

ப4திரப64திவி(6: நாைள காைலயி பாகலா எ: எேலா" ேபானாக
கத.கைள நறாக சா4தி, அ%(6: ேம%(6: "அ தடா" எலா

ேபா(6, உ 8ற சி: பய அாிகேவ "ைல(6கைள அைணக ேவடா.

வியவிய எாிய(6" எ: ெசானா பி ைள. பிற& தனிைமயி மைனவி
மீனா(சியிட அவ இயபாக4 ெதாிவி4தா

"என& அ' யிேன ெதாியா'. க:பா எனேமா அைசJச'. அLவள.தா
ெதாி-. அ' நாயா, ஆடா, பறியாயி= Aட ாியேல. எ'வாக.

இ"க(6= தா (6வ)ேச. அ' இLவள. ெபாிய -= ெதாிJசி"தா

நா ைதாியமா நி=(" ேபனா எகிற சேதக என& இபAட இ"&!"
உலக4ைத அவைரவிட அதிக நறாக ாி' ைவ4தி"த அத தம ப4தினி

"வாைய+கி(6 இ"3க. இப இனிேம யாகி(ேட- உளறிைவகாதீ3க.
ேவHமினா,  எப உ:மி) பாய வத' ஒேர &6ேல எப) ெச4'

வி;''= அள' வி63க, A)சேமா தயகேமா ேவடா", எ: உபேதச
ாிதா

அவ

தத ைதய இெஜe  பி ைளவா

ெச>ய4 தவறவிைல!

அைமயாாி ேநா& சாியான ேநா& தா!

உ ள4தி< சாியானப ேவைல
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ம:நா

நறாக விவத2& +னேர, ஊெந6க மகி@வண பி ைள

க6வாைய (6 ெகாறவிஷய கா' - கH - D& - கா - ைக எலா

இைணகப(6 விைரவி பரவிய'. க6வாைய பாக ஊகாக
ெபாியவக

சினவக , ஆக

ெபக

-

- வத வணமாக இ"தாக .

+2ற4தி ந6விேல எ6பாக அத  கிட4த ப("த'. A(டமி(6

பா4தவக

ஆ8& ஒ: ெசா ைய வியதாக . பக4திேல நி:

பா4த' ேபால, மகி@வணபி ைள எப &றிபா4தா - க6வா எனமா>
+ைற4' உ:மிய' - அவ எLவா: (டா - அ' எப அலறி ெகா6
வி;' ெச4த' எ: ஒ" சில விளகி Aறி4 த3க
ெகா"தாக .

“வா> வண கா(

அவ என ெசானா< ஊ நப4 தயாராக இ"த'. அவ ேம< ேம<

ெசால மா(டாரா எ: எதி பா4த'.

ஏெனனி, அவ அத ஊாி +த +தலாக ைய (6 ெகாற ேவ(ைட
5ர, &றிதவறாம டAய தீர எபைத ைனகா6 க6 ெகாட'.
("வJசிநா6” - 1974)

----------------

34. தி*ட தவறிேபா'
ேப" &ண இய க8 அதிசயமாக ஒ4' ேபாகிற அ%வ பிறவிகளி
பாி%ரண ஆனத எபவ" ஒ"வராவா.

வள' ெபாியவ ஆன' நம பி ைளயாடா இப இப நட'

ெகா வா எபைத + A(ேய தீக தாிசன" ஆக உண', ைபய=&
அத ெபயைர &6ப4தி ெபாியவக

இ(டாகளா? அல', நம& இத

ெபய இ"பதா நா %ணமாக எைத- ெச>ய ேவ6, எதி< பாி%ரண

காபேத நம' வா@ைக தமமாக இ"க ேவ6 எ: ைபயேன தீமானி4'
அப ஒ" ெகா ைகைய ைகெகா6 வளதானா? இ' தீமானிக +யாத
ஒ" விஷய.
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எபேயா, சின வயசி"ேத, "ெச>வன தி"த) ெச>" எப' ம(6மல;

எைத- +;ைமயாக, “ெபெப( ஆக) ெச>ய ேவ6 எபதி க"4தாக

இ"தா அவ.

பாி%ரணானத எ: இலகணப எ;'வ' சிரமமாக இ"கிற' எ:
அவ பாி%ரண ஆனத எேற எ;தி- ெசா- வதா.

அவரவ ெபயைர "கி ைவ4' ெகா வ' ஒ" நாகாிகமாக - Rைடலாக - பாஷ
ஆக க"தப(6 வத கால4தி< V@நிைலயி< வசி4' ெகா"த

ேபாதி<, அவ பி. ஆனத எேறா, பி.ஏ. த எனேவா தன' ெபயைர "கி

ெகா ள ஆைசப(டானிைல.
ஆனா<, ம2றவக

அவைன அவரவ இIட ேபால. ச.காிய ேபால.

ெபய ெசா Aபி6 வாக . "பாி" எ: அைழ4தாக
எகிறாக

பல. "%ரண"

சில. "ஆன4" எ: "ஆனத" எ: Aபி6வாக

அேநக.

ஒ"வ ம(6 "பாி%ரண ஆனத" எ: வா>நிைறய உ)சாிப' வழக.

அவைனேய த அ"ைம நபனாக மதி4தா ஆனத. பகிற கால4திேலேய

அவ அைன4' காாிய3கைள- ஒ;3காக. சாியாக. ெச>' +பதி
அதிக அகைற காடனா.

இத பழக பி2கால4தி< நிைலெப2: வளத'. "எ64த காாிய

எ'வானா< அைத ெபெப( ஆக) ெச>' +கH. இ' எ பிாிசிபி "
எ: அவ அக ெசாவ' வழக. ெசாகிறப ெச>வ' அவ=ைடய

பழக.

ேவைல பாகிற இட4தி, பல" கயார4ைத பா4த ப இ"பாக . ஐ'

மணி ஆகி வி(டதா எ: அக உ2: ேநா&வாக . ஐ' ஆவத2& ஐ'

நிமிட3க

இ"கிறேபாேத, ெச>த அ<வகைள அப அபேய ேபா(6

வி(6, "அவசர ஒH இேல. நாைள& ெச>யலா எ: ேமைசயி
இ;பைற&

த ளி %( வி(6, கிள வத2& ெர ஆகிவி6வாக . டா

எ: ஐ' மணிெகலா மி6காக ெவளிேய நடபாக .
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ஆனா, பாி%ரண ஆனத அப எலா நட' ெகா ள மா(டா. அைறய
அ<வைல %ரணமாக +4த பினேர றப6வா. ஐ' அல' ப4'

நிமிட3க

தாமதமானா< பரவாயிேல; எ64த ேவைலைய ெபெப( ஆக)

ெச>த +க ேவH எபா. ம2றவக8 அLவித ெச>ய ேவ6 எ:

அவ எதிபா4தா. ஆனா, ம2றவக

அப) ெச>ய +வரவிைல.

அவைன அபாவி, "ைப4தியார" (ைப4தியகார) எ: க"தினாக .
"இப இப4தா இ"பா". கயாண ஆகி வி(டா இவ" வழி&

வ'வி6வா". இவ"ைடய 4த - ஒ;3& - %ரண - ெபெப(தன எலா

5(6& வ' ேச"கிற அமாளிட ப&மா என? ெபக

ெப"பா<

அவரவ இIட ேபா ெம4தனமா, ேசாேபறி4தனமாக, ெடெப(தைம
எலா பாகாம தா காாிய3க

பறா3க, பாி%ரண ஆனத=&

ஒ"பாி%ரண ஆனதியா வர ேபாறா! பாேபாேம!" எ: நபக

ெச>வ' சகஜமாகி வி(ட'.

கிட

அ' அவைன ேயாசிக ைவ4த'. கவனி& ப ெச>த'. ெபகளி

ேபா&கைள, இய கைள, ெசய திறகைள, ேப)கைள Rட பH ப
Oய'. இ:தியாக ஒ" +.& வ" ப பணிய'.

"நம& ஒ4' வரAய ெப கிைடக மா(டா . நைம அவ

வழி&

இ;4'விட Aயவளாக ெப இ"பா . ந+ைடய பிாிசிபி , ெகா ைக,
பாவ எலா எவேளா ஒ"4தியினா மிதிப(6, நமிடமி"' அக2றப(6.
ேச)ேச, அ' சாிபடா'. ஆகேவ நம& நம' %ரண ஆனத வா@ைக4 'ைண
அவசிய இைல. 'ைணவி இலாமேல ந+ைடய வா@ைக ெபெப( ஆக

இய3&.

அவ=ைடய சிதைன கா(ய வழி இ'. அத பேய நடதா அவ. அத2காக

அவ வ"4தபட ேநத'.

அதிகாைலயி நாலைர மணி& எ;தா. ஒறைர அல' இர6 ைம Oர

உலா ேபானா. &ளித நீாி &ளி4தா. ஒ" அமா

பதிவாக) சில ேப"&

சைம4' ேபா(6 வா@ைக நட4திய தனி) சாபா(6 வி6தியி ேநர தவறா'
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சாபி(டா. ேவைலகைள ஒ;3காக கவனி4தா. ஒ>. ேநர3களி
ப4திாிைகக , 4தக3க

ப4தா. சில நா(களி நபகேளா6 2:லா ேபா>

வதா. சினிமா பா4தா. சேதாஷமாக இ"தா.

கால ஓய'. பாி%ரண ஆனத ெபாியவனாகி, ேவைலயி"' ஓ>. ெப2:,
நிமதியாக வா@' ெகா"தா. தனி உண. வி6தி நட4திய அமா

இற'வி(ட பிற&, ஆனத தனிப(ட “ெமR"களி சாபி6 பழக4ைத

ஏ2ப64தி ெகாடா. அவ"ைடய உண. பழக வசதியாக அைம'வி(ட'.

காைலயி காபி- பிRக( தி=க8. காபிைய அவேர தயாாி4'

ெகாடா. மதிய உண. ஒ" ஒ(ட. &ப சா6வத2& +னேர ேபா>
சாபி(6 வ' வி6வா. மாைலயி காபி ம(6. இரவி பா, ெரா(,

பழ3க , ஆகேவ, ஆேராகியமாகேவ இ"தா அவ.

இ"தா<, மரண ப2றிய நிைன ஆனதாி உ ள4தி நிைல4' நிற'.

தன' மரண4'& +ேன2 பா6க
எணினா.

ெச>' ைவக ேவ6 எ: அவ

தா இறதத2& பிற& உன' உட +;ைமயாக, அபேய அடக ெச>ய

படேவ6 என அவ ஆைசப(டா. ஆகேவ, தன' சடல4ைத எாிS(டா',

சமாதியி ப4திரமாக ைவக ேவ6 எ: தீமானி4தா. அத2கான

ஏ2பா6க8 ெச>தா.

தன' 5( பி ற4 ேதா(ட4தி, நல+ைறயி சமாதி &ழிேதா,

சிமி6னா %சி ைவ4தா. உயிேரா6 இ"கிற ேபாேத தனகான சமாதி

&ழிைய-, 2: ற க(6மான ேவைலகைள- சீராக. அைம4', தாேன
க6 மகிழ +ததி ஆனத"& ஒ" %ரண தி"தி ஏ2ப(ட'. இதர

ெசல.க8&4 ேதைவபட Aய பண4ைத- ஒ" ேப3கி ேபா(6 ைவ4தா
அவ. இ:தி) சட3&க

எப எப நட4தபட ேவ6 எ: தி(டமி(6,

விளகமா க. எ;திைவ4ததா. +கியமானவகளிட இைவ ப2றி) ெசா,

தக ஏ2பா6 ெச>தா. த=ைடய வா@ைகயி +;ைமயான தி"திேயா6

நா(கைள கழிகலானா ஆனத.
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வா@ைக விைளயா(6 4தி உைடய'. அல', வா@ைகைய இய&கிற சதி

விைளயா(64தன ெகாட' எ: ெசாலலா. அ' பலேபேரா6 &Wரமாக -

ஒ" வகிர4 தைமேயா6 - விைளயா வி6கிற'. பாி%ரண ஆனத விஷய4தி<
அப4தா அ' நட' ெகாட'.
அ:ப4' நாகாவ' பிறத நா

அ:. ஆனத மகி@)சிேயா6 காைல உலா

ேபா> ெகா"தா. நைடேமைட மீ' தா ேபானா.

ஆனா<, ேவகமாக வத லாாி ஒ: தட தவறி4 தா:மாறாக ஓ,
பிளா(பார4தி மீ' ஏறி, ஆனதைர தாகிய'. அவைர கீேழ த ளி நகி, ஒ"

மர4தி மீ' ேமாதிவி(6 நிற'.
உாிய+ைறப காாிய3க

எலா நைடெப2றன. ஆனதாி உட சிைத'

சீ&ைல' ேபாயி"த'. இவ தா பாி%ரண ஆனத எ: அைடயாள Aட

காண இயலாத வித4தி அவர' +க 'ைவயலாகியி"த' பாவ!
(அ" - 1989)
----------------

35. +ைள, – விைள-
"விைள- பய +ைளயிேல ெதாி-" எ: ெசாலப6கிற'. பயிகைள

ெபா:4த வைரயி இ' உைமயாக இ"கலா. மனித வா@ைகயி இத விதி

ெபா>4' ேபா&.

ேபா& என ேபா& +;க +;க ெபா>4ேத வி(ட'. ெபா>யாகி

ெகாேட இ"கிற'! சிதி4') சின' சீறிய' ஞானபிரகாச அவகளி

அறி..

அவ"ைடய அறி.&, அவ ெப"ைமப(6 ெகா 8 அவர' உ

ஒளி&,

பல4த அப("த', நிமி' நி2க வ< இலாம ெச>கிற சாியான வம அ"

அ'தா அவ"ைடய சிதைன& சின4'& காரணமா&.
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அவ"& எேபா' தன' உ ஒளி மீ', அறிவி திறைமேம< அைசக
+யாத நபிைக, அதனா எ; ஒ" கவ.
"யா எப ப(டடவ எபைத அவ +க4ைத பா4ேத ெசா
ேபா6ேவ. ஒ"வ &ண4ைத ெகாJசநா

ஆரா>'வி(டா, அவ

வ"3கால4திேல என ஆவா, எப இ"பா எ: தி(டமா> ெசாேவ.

நா ெசானா ெசானப நட&. [4'& [: கெரடாக அைம-" எ:
தனக3கார4ேதா6 ேபவதி அவ"& ெராப தி"தி.
அவ"ட ேபசிெகா"பவக

யாராக இ"தா< சாி. "உம &ணவிசஷ

இப, நீ இப இப நட' ெகா"0. இனி இத மாதிாி நட0"
எ: ஓ3கி அைறவ' ஞானபிரகாச ெபா;' ேபா&களி ஒ:.

அவ +கராசி-, அவ ேபகிற ேதாரைண-, அ(டகாசமா> சிாிகிற ெதானி-
அவ"ைடய ெபாிய மனித ேதா2ற+, ஆக எலா+ A, எதிேர

ேக("பவகைள தைலயா( ெபாைமகளாக., ப இளி)சா சாமிகளா
க., ம:4'ைரக4 ெத இலாத ஊைம ேகா(டா களாக. ஆகிவி6.
இத விதமான ெவ2றிக

பல ெப2: அவ"ைடய தனபிைக- த2ெப"ைம-

ெகா;ேபறி வள தி"தன.

அவ"ைடய நப கனகசைப ப ளி ஆசிாிய. அவ மாைல ேவைளகளி 5(

ைவ4' அேநக பி ைளக8& "பிைரேவ(டாக பாட க2பிப' உ6.
அேபா' மா இ"ப' பி ைளக

மாதிாி4 ேதா:.

ேச'; அவ 5ேட ஒ" தனி ப ளிAட

ஞானபிரகாச மாைல உலா ேபா>வி(64 தி" கிற வழியி, ெபா;'ேபாகாக

அத இட4தி கணிசமான ேநர4ைத கழிப' வழக. நப பாட ெசா

ெகா6பைத கவனிபா. பகிற பி ைளகைள கவனிபா. ஆசிாியேரா6

ேபசிெகா6 இ"பா.
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"வ"வைத +A(ேய உைரப' ப2றி ஒ" நா

ேப)4 தி"பிய'. அதி

எலா நபிைக இலாதவரா> ேபசினா கனகசைப, அேபா'

ஞானபிரகாச4'& V6 பி4'வி(ட', ஆேவச வதவேபா க4தினா –
"ஒ>, நா இைனகி) ெசா<ேத. இ3ேக இ"கிற பி ைளக

இ= ப4'

வ"ஷ3க8& பிற& எப இ"பா3க, என ஆவா3க= நா

ெசா<ேத. ேசாசிய இேல, இவ3க &ண3க , ேபா&கைள ஒரள.& நா

Rட பணியி"ேக. அைத வ) அவ3க +க4 ைத பா4' ெசா<ேத.

ேவHமினா. வாிைசயா> ெபயகைள எ;தி நாெசாவைத- எ;தி வ)கி6

ேவா. அ ற ப4' வ"ஷ - ஏ, ஒ" வியாழவ(ட, பனிர6 வ"ஷேம

ேபாக(6ேம - அ'& பிற&, நாம அைத ஒபி(6 பாேபா. நா ெசான'

ெசானப நட&தா இைலயா= பா4' ேபா6ேவாேம! எறா,
"அெதலா எ'&3ேங. மா ேப)ைச வி63க. ஏேதா ெபா;' ேபாகா
ேபேறா." எ: நப இ;4தா.

ஞானபிரகாச4'& ஆ3கார வ'வி(ட'. இத ஞJஞமிJஞ விவகாரேம

ேவடா. இ' ஒ" சவா" எ: ெசா, தா8ேபனா. எ64', ஒLெவா"
பி ைளயி ெபயைர-, அபா ெபய, வய +தய விவர3கைள- ேக(6

எ;தினா. ஒLெவா"வ"& அைடயாளமாக) சில &றி கைள- இைண4'

ெகாடா.

அ3ேக பதினா: பி ைளக

இ"தாக

ஆக8 ெபக8மாக, ப4'வய

+த பதிைன' வய வைர உ ளவக . அவகைள ந& கவனி4',
விவர3கைள ேக(டறி', பி2கால4தி அவக
நிைலைமயி இ"பாக

ைவ4'ெகாடா அவ.

என ஆவாக , என

எ: தீகதாிசனமாக Aறி, அபேய எ;தி-

அ ற இ' விஷயமாக அவக

எ'. ேபசி ெகா ளவிைல.
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விைரவிேலேய ஞானபிரகாச அத ஊைர வி(6 பிாி' ேபாக ேநத'.

வா@ைக பாைதயி எ3ெக3ேகா அைல' திாிய ேநாி(ட'. அL^ாி"'

ெச>திக

எ(ட +யாத ெதாைலவிேல அவ பல வ"ட3க

த3க

ேவயதாயி2:. +த, அ%வமாக எேபாதாவ' கனகசைபயிடமி"' கத

வ' ெகா"த'. ேபாக ேபாக அவ" எ;'வைத நிற4திவி(டா.

"அ3ேக ஒ" தடைவ ேபா> வரH" எ: ஞானபிர காச வ"டேதா:
நிைனப' உ6. ஆனா< வா@ைக நிைலைமக8, சதப3க8 பிற.
அவ"& உதவி ாியாததனா, அத யா4திைர லப4தி சி4திகாத ஒ" ல(சிய

ேபாலேவ அைம' கிடத'.

அவ அத ஊைர-, அL^ பி ைளகைள- மற' விடவிைல. "எலா"

நல பயாக4 தா இ"பாக . நா ெசான மாதிாி வா@ைக அவக8&
அைமதி"&" எ: அவ எணி ெகா வா. "ேபாகH, ப4'

வ"ட3க8& ேமேலேய ஆ)ேத, எேலா" எப இ"கா3க எபைத

அறிவத2காகவாவ' ஒ" தடைவ அத பக ேபா> வர4தா ேவ6" எ:

ெநJேசா6 லபி ெகா வா.

ஒ"நா , வா@ைக உைம ஒ" அதி)சி மாதிாி அவைர எதிெகாட'.
அவ வசி4த ெப"நகர4தி +கிய ரRதா வழியாக அவ நட' ெகா"த

ேபா', எதிேர வத இைளஞ அவைர பா4தா. நிறா. +க மகி@)சி-ற,

“வணக ஐயா" எ: &பி(டா, "எைன4 ெதாி-தா ஐயா?" எ: ேக(டா.
அவ அவைன கவனி4தா. அவைன பா4தி"ததாக அவ"& நிைன. இைல.

"ெதாியேய. யா"?" எறா.

”மறதி"03க. ப4' பதிெனா" வ"ஷ4'& +தி பா4த'. அப நா சின

ைபயனாக இ"ேத. ஆனா உ3கைள இன க6 ெகா ற' சிரமமாக இைல.

நீ3க அபேய தா இ"கீ3க" எறா அவ.
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"இவ யா" இவ? ெராப4 ெதாிJசவ மாதிாி ேபதாேன" எனற

தயக4ேதா6 நிற ெபாியவ"& ெதளி. ஏ2ப64' வித4தி அவ

ெசானா.

"கனகசைப வா4தியா 5(ேல நா பாட பைகயிேல நீ3க அக
வ"53க. எ ேப நடராஜ…."
"ஒேகா, அபயா ெராப சேதாஷ. வா4தியா எப இ"கா? நீ இ3ேக
என பHேற? எேபா வேத?" எ: உ2சாக4ைத ெகா(டலானா அவ.
"நீ3க அ ற அத பக வரேவ இைலேய, ஐயா. எ3க ஊைர- எ3கைள-
அேயா6 மற'(Pக ேபா"&!"

"மறகவாவ' ஒணாவ'! ேநரேம கிைடகேல தபி. ேபாகH, கபா ஒ"
தடைவ ேபாக ேவய' தா. அத ஊ" ஆ(க8 இ"கிற நிைலைய

பாக ேபாகHகிற தவி என& எப. இ"& ேநரதா கிைடகேல"
எ: ெபாியவ அ3கலா>4தா.

"நீ3க ெசான ஒ" வியாழவ(ட சீகிரேம ஆகிவி6. அேபா ேபா> பா"3க!"

எ: ெசான நடராஜ ஒ" மாதிாி) சிாி4தா.
"எனேட, என விஷய?" எறா அவ.

"அைத எலா நீ3கேள கடறிவேத நல'" எ: அவ ெசானா.
"ஆமா, நீ என ெச>வதாக) ெசாேன?"
இ3ேக ஒ" கெபனியிேல &மாRதா ேவைல பாகிேற”
“எ' வைர ப)ேச?”
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"எR.எR.எ.சி. பாR ெச>ேத. ேமேல பக வசதி இேல, ேவைல ேத

அைலJேச."

*&மாRதா ேவைலகாக இLவள. Oர வரHமா? எ: ேக(டா அவ.
"இேபா இத ேவைல கிைடபேத பாகிய= ேதாHேத. &மாRதா ேவைலகாக
, பபா>, கக4தா= ேபாறா3கேள! என& இ3ேகேய கிைட4த'

நவா> தா!" எறா இைளஞ. "உ3கைள சதி4ததி ெராப மகி@)சி.

நா ேபா> வாேற" எ: வண3கிவி(6 நகதா.
”நல ைபய" என பாரா(ய' அவ மன.

அவ தன' இ"பிட ேசத', +த காாியமாக 4தகெப(ைய4 திற' ஒ"
பைழய டயாியி=

ப4திர மாக ைவ4தி"த காகித4ைத எ64', அவசர

அவசரமாக ஆரா>தா.

"உ. வி. நடராஜ ஆமா சாிதா இவ தான. ெக(கார ைபய, வ&பி

+த. எலா பட3களி< நல மா. ஆ3கில4தி< தமிழி< எப. +த

மா&தா. அேபா' வய 12. சாி &றி என? க_ாியி ப4' ப(ட
ெப2:, நல உ4திேயாக அைடவா. ஊ3? அபயா ச3கதி!"

ஞானபிரகாச தைலைய) ெசாறிதா. அடடா, அவ எ3ேக த3கியி"கா=
ேக(காம ேபாேனாேம! அவ கி(ேட ேம< பல தகவகைள விசாாி4'

அறிதி"கலாேம!" எெறா" வ"4த அவ உ ள4தி &4திய'.

சதப அவ"&) சிறி' உதவிய'. சில தின3க8& பிற& நடராஜைன அவ

ம:ப- சதிக ேநாி(ட'. ஒ" பR Rடாபி.

"உன& கயாண ஆகி வி(டதா?" எ: விசாாி4தா.
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"கயாண ெச>' ெகா வைதப2றி நாேயாசிகேவ இைல. &6ப நிைலைம,
ெபா"ளாதார நிைல, ம2: பல நிைலைமகைள கவனி4தேபா', எ நிைலைமயி

உ ளவ தனியாக இ"'வி6வேத நல' எ: ேதா:கிற'." நபிைக
வற(சி அவ &ர ஒ4த'.

"ெபாிய Yனி ஆக இ"கா ைபய. பாவ, வா@ைக இவைன ெராப.
ேசாதி&'ேபா ெதாி-'” எ: அவ மன ேபசிய'.
“ஸாவா8& நலா ஞாபக இ"&. கனகசைப வா4தியா கி(ேட (Sஷ
ப)கி("தவ3களிேல சிவகாமி= ஒ"

ேள இ"த'. அழகா, சிவபா.

நி='. நீ3க Aட) ெசாயி"தீ3க இத

ைள +க4திேல ல(மிகைள

அேதாட ப4தாவ' வயசிேல நீ3க பா4தீ3க. பிற& ெராப அ2 தமா வள'

ெகாஞசி விைளயா6'. இ' ராஜாீகமா வாழேபா&'. ெபாிய இட4திேல

ம"மகளாக ேபா>, ராணி மாதிாி இ"& இனி3க. அத

ைள&

கயாணமாக ெராப கIடப(6', அழைக யா" பா4தா3க? நைக பல ஆயிர,
ெராகமா) சில ஆயிர ேவHமி= எலா இட4தி< ேக(டா3க. பதிேனழாவ'
வயசிேல கயாணமா). அLவளவா வசதி இலாத &6ப. மாமியா ெராப

கIடப64தினா, "ச அ'& ேமேல, சேதக ேபவழி. அழகான ெபாH,
எவ எவ ேமேலேயா ஆைசப(6 கடப அைலவா= அவ=&

ெநைண . அவ கர மாதிாி இ"பா. அதனாேல அவைள அஅயி=

அபா. அவ &ழைத உடாகியி"த சமய அவ எ( உைத), ேபயைற

அைறய, அவ
அவ

இைச ேகடாக வி;' ப64த ப6ைகயாகி ெச4ேத ேபானா .

அழகாக இ"' ல(மிேபாேல விள3கி, நலவளாக வாழ+ய:

என4ைத கடா ? வா@ைக எப எபேயா இ"&'. நம சDக

நிைலைமக

மகா ேமாச."

அவ=& அ: மன ;க ேபா<. ெபாியவ அபாக. அ=தாபமாக.

ேபச4 ெதாட3க. அவ ெசாமைழ ெகா(4 தீ4தா. ஒ" பR வத'

ஏறிெகா6 பறதா.

ஞானபிரகாச ெப"D)ெசறிதா. "இரடாவ' ேதாவி" எ: பைழய

&றிபி பதி' ெகாடா. "ப4'& ெர6 அப இப இ"க4தா
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ெச>-. அ'காக எலாேம ெபா>4' ேபா&= எப) ெசால +-?"

எ: அவ மன வாதி(ட'. இைத நி)சய ெச>' ெகா வத2காகவாவ' அத

ஊ"& ேபாயாக ேவ6 எ: அவ வி"பினா.

அத வி"ப ெசயலாக +வத2& அவ"& ஒ" வ"ட ேதைவப(ட'.

"பரவாேல. நா ெசான'ேபால, ஒ" வியாழ வ(ட கழி4'4 தா இ3ேக வர

+Jசி"& இைத சாி பா4' ெகா ள ஏ2ற த"ண தா" எ: அவ எணி

ெகாடா.

அL^ாி பிரமாத மா:தக

எைவ- &'விட விைல. ெத"களி மிசார

விள&க8, &நீ &ழா>க8 திதாக) ேசதி"தன. ம2றப &()

வக , இ' ெகா"& சி: 56க , ப;' பாகபடாத ெபாிய 56க .
க(ைட மைண ேவகளாக ெகாட ெவ: ேதா(ட3க

எலா "பைழய

க:பேன க:ப எற நிைலயி தா கா(சி ததன. மனிதகளி சில ெச4'

ேபாயி"தாக . சில பிைழ 4 ேத ெவளிS ேபா> வி(டாக . வ:ைம-

+'ைம- ேநா- ஊேரா6 இ"தவகளி உடைல- உ ள4ைத- ெவ&வாக

பாதி4தி"தன. + சினபி ைளகளாக4 திாிதவக

ஆகியி"தாக . ஆனா< அ64த தைல+ைற &ழைதக
ெத"களி ெதப(டன.

இேபா' ெபாியவக
நிைறயேவ

ஒய கால கனகசைபயி உட பாதி கைள பதி4தி"த'. வய' +தி.,

சில ப&திகளி அதிகமான அநாவசியமான - சைத-, தைலயி வ;ைக-

ேதாறி யி"தன. வா@ைகயி ைமக

அவைர ெவ&வாக அ;4தி

ெகா"ததா, அவேர உ2சாகம2:, வய& மீறிய கிழ4தன ெப2:,

ேசா.ட ேதா2ற அளி4தா. எனி=, “வரா' வத நபைர மனநிைறேவா6
+கமல)சிேயா6 வரேவ2: உபசாி4தா.
அவக

ஓயா' ேபசி ெகாேடயி"தாக . எலாைர -, எலா

விஷய3கைள- ப2றி4தா.

நடராஜைன சதி4த' ப2றி ஞானபிரகாச ெசானா.

113

“ஆமா. ெக(கார ைபய. அவ=& பிரகாசமான எதிகால இ"&
எ:தா நா= நிைன4தி"ேத. பபி ஆவ உ ள, திறைம- அறி.
Aைம- உ ள ைபய=& ேம2ெகா6 பக வசதி இைல, அவ கிளா
ேவைல&ேபாக ேவய தா), நம சDக நிைலைம அப4 தானி"&,

அவைனேபால எ4தைன ேயா ேப. இவனாவ' ஏேதா பிைரேவ( கெபனியி
&மாRதாவாக ேபாயி"கா. அ3ேக ய+ய2சிக8& த+ைன &

ஏதாவ' வழிவைக ெதபடலா. என&4 ெதாித ஒ" பிைர( R6ட(. நல

அறிவாளி. ெராப. +=& வதி"க ேவயவ. ஆனா வா> க
இைல. சாிஜிR(ரா ஆ0சிேல கிளா ஆ& வா> தா அவ=&

கிைட4த'. ஈய)சா காபி எபாகேள, அ' மாதிாி, இயதிர ாீதியாக பா4'
எ;திகி(ேட இ"கிற ேவைல. அவ Dைள- ஆ2ற< '"பி), எ'&

உதவாம ேபாயி"&. நா எLவளேவா ஆைசப6 கிேறா. இள

தைல+ைறயினாிட எLவளேவா எதிபா கிேறா. நபிைகேயா6 இப

எலா நட& எ: உ:தியாக) ெசாகிேறா. ஆனா அைவ நடப'

இைல. ஏ:மாறாக நட' வி6'. அ'ெகலா காரண, தனிப(ட அத

இைளஞகளி ேபா&கேளா ப கேளா அல. &6ப3களி ெபா"ளாதார

நிைல, சDகநிைல, நா(6 நிைல +தயனதா +கிய காரண3க ."

நா அதிக ேபசிவி(ேடா என உணதவ ேபா, கனகசைப சடெக: ேபைச

நி:4தினா. ெமளன4தி ஆ@' வி(டா.

அவ ேப)சி உைம இ"பைத ஞானபிரகாச உணதா. அப4தாேன

ஆ)! அவ எணி, எதி பா4', உ:தியாக அறிவி4த' என? பனிர6
வ"ட கால4தி நிக@தி"ப'தா என? இ4தைகய விைள.கைள அவ
எதிபாகேவ இைலேய நடராஜைன -, சிவகாமிைய- வா@ைக
வJசி4தி"த' ேபாலேவ, அவ ப(ய &றி4' ைவ4தி"த இதரகளி

பலேபைர- வJசி4' வி(ட'. ஒ" சில ேவ: வித4தி +ேனறியி"தாக !

அைத- அவ +A(ேய கணிக +த' இைல தா.

"உ ளைத4 தி= ேபா(6 ஊைர) 4திகி(6 இ"பா" எ: அவரா
மதிபிடப(ட ெபாிய 5(6 ைபய ஒ"வ, பணபல4தா எஜினி3
காேலஜி இட ெப2:, வ"ட3கைள கழி4', ப(ட+ ெப2: வி(டா: ஆனா
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ேவைல கிைடகவிைல. மாராக கவி க2:, 5( இ"தப விவசாய4ைத
கவனிகிேற எ: ேசாப வா@. வா@வா எ: &றிபிடப(ட, ம4தியதர
வக4' ைபய ஒ"வ, எ(டாவ' வ& ட பைப நி:4திவி(6
அவ=& ேவய ஒ"வேரா6 பிசினY ஈ6ப(6, இ"வ" ேச' ர,
ெசாதமாக பிசினR ஆரபி4', லாபகரமாக +ேனறி ெகா"தா. மாராக
இ"பா, 4த ம6 எ: க"தப(ட ஒ"வ &4', Vதா6வதி< சி:
தி"(6களி ெவ2றி காபதி< பிரசி4தி ெப2:வி(டா. &-

&4தன+மா> இ"பா

எ: அவரா நி)சயிகப(ட ஒ" ெப

கயாணமாகி, கிைட4த வா@வி தி"தி அைடயாம, Rைட மாRட

ஒ"வேனா6 ஒேபா> வி(டா . ஒ" ெபH& கயாண ஆகேவ இைல.

அவ

ெம' இளைம இப3கைள \கர +யாம ேபான ஏக4தினா

ஹிRPாியா ேநாயி சிகி அவதிபட, அவ8& "ேப> பி4தி"கிற';
ைப4திய க"கிற'" எ: க6ைமயான சிகி)ைசக

நைடெப2: வதன.

"ேபா'! ேபா'" எ: அலறிய' ஞானபிரகாச உ ள. அெபா;'தா

அவ"ைடய சிதைன சீறிய'. "விைள- பயி +ைளயிேல ெதாி- எப' சாியாக
இ"கலா. ஆனா, மனித வா@ைகயி இ' ெபா>4'4 தா ேபா&!" எ:.

மனித"& வா@. நல வா@ைகயாக அைமவத2கான ெப" மா2ற3க

ஏ2படாத வைரயி இ' இப4தா +- எ: அ' +னகி ெகாட'.
("சாதி"-1970)

----

36. காத. அதி/சி
டாசி வாடைக& வ"மா? ஏேதா ேயாசைனயி ஆ@தி"த சதிர, அ"கி

ஒ4த &ரைல ேக(64 தி6கி(64 தி"பினா.

அவன' பத(ட4ைத பா4ேதா - அல' மன4தி ேதாறிய ஏேத= ஒ"

எண4தினாேலா - +க4தி சிாிபி ேரைக ெநளிய அவைனேய கவனி4தப
நிற இள ெபைண அவ ஒ" தடைவதா ேநாகினா. "ஊ" எ:

ெசா கதைவ4 திற' வி(6, மீ(டைர இய3& ப) ெச>த பிற&, தன'
இட4தி அம', தயாரானா.
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அத2&

அவ8 காாி ஏறி அமதா , கதைவ) சா4தினா . “ெகாJச பலமாக

அ4') சா4தH" எ: ைரவ Aறியைத ேக(6, அLவாேற ெச>தா ; ேபாக

ேவய இட4ைத &றிபி(6) ெசானா . அத பிற& அவ

ேபசவிைல.

அவ= ேபசவிைல. ஆனா அவ மன அவைள ப2றி எண4தா ெச>த'.

தனக +னா உ ள சி: கணாயி அவ

உ"வ பவைத அவ கக

கவனி4' ெகா6 தானி"தன. அவளிட தனியான ஒ" தைம இ"பதாக

அவ உ ள உணத'.

அவ8& இ"ப'& ேம +ப'&

ேதாறினா . கன ஒ(, ேதா

எத வய இ"கலா. ஒயாக4தா

எ< க

”நாகாிக -க4திேல ெப" பாலான ெபக

'"4தி ெகா6…..

இப4தா இ"கிறாக .

உ"ைள கிழ3& ேபாடா மாதிாி-, ஆபி

பழ ேபால., ப"மனா> சைத

பி  மி=மி= மாக) சில ேபதா காணப6கிறாக . பாஷ= பக(டான

ரR"o, Rைடலான சி3காாி தா அேநக ெபக8& வன  வசீகர+

த"கிறன. இப அவ மன எண அைல ெநளிய வி(ட'. இயதிர4ைத

இய& ஒ" க"விேபா இ"தா< சதிர உணவ2ற மிஷி அல.
அவ

ககைள உ:4'பயாக ேமக ெச>' ெகா"கவிைல.

பளி)ெசன வண ஒளிகைள 5 ஆைடகைள4 ேத' அணிதி"க.மிைல.

இ"தா<, அவளிட எனேவா ஒ" கவ)சி இ"த'. அவைள ஒ" மல எ:
ெசாலலாெமறா, "ெநJசி கன எ;  மல" எ: உவமிக +யா'.

இனிைம- &8ைம- அைமதி- க(6கிற %கேளா6 அவைள ஒபிட

இயலா'. இன ாி' ெகா ள +யாத வ"4த4ைத - ேசாக4ைத - உ ள4தி

அ"ப) ெச>கிற தனிரக மல மாதிர4 தா அத ெபH இ"தா .

சதிர கா ஒ(6 ெதாழிைல ேம2ெகா"தா<, கவிைதகைள ரசிக

க2றவ. அவ உ ள வரட' அல.
அத ெபணி கக

அப- இப- பர6 ெகா6தா இ"தன.

&:&:  இளைம4 '  இயபாகேவ &ெகா"த அகற காிய
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விழிகளி ஆழகாண +யாத நீநிைலயி அைமதி-, காரண ெதாி' ெகா ள

+யாத ேவதைன- கல' கிடபதாக அவ=&4 ேதாறிய'.

சதிர ேநைமயானவ. கடைமயி க"4' உைடய வ. ஒ;3& தவறாதவ.
தா உ6. த ெதாழி உ6 என வா@கிறவ. ெதாழி சபதமாக அவ
தினேதா: எ4தைனேயா ரக மனிதகேளா6 பழகேவயி"த'. காாி=

அவ +'& பிேன, ரகசிய எற நிைனபி நிக; எ4தைன எ4தைனேயா

உண)சி நாடக3க8ெக லா அவ சிைல ேபாற சா(சியாக இ"'

வ"கிறா. அவ பி ற4தி ேபசப6 பலவிதமான ேப)க8 அவ

கா'களி விழாம இ"&மா என? உலக வா@ைகயி ஈ6 ப("பி=

அத=ட ஒ(- ஒ(டாம< தாமைர இைல4 தணி ேபா கால கழிக
ேவ6 எகிற ல(சிய4தி உயி உ"வமாக விள3கியவ அவ.

ஆயி=, அத ெபைண கடதி"' அவ மன அைமதிைய இழ'

வி(ட'. அவ உ ள4தி ஏேதா ஒ" சJசல.
"ைரவ"
அைழ4தா .

"என?" எ: ேக(6 அவ தைலைய4 தி"பினா.
“ெகாJச நி:4'3க. இத இட4திேலேய இற3கி ெகா கிேற" எ: அவ

அறிவி4தா .
அவ

இIட! அவ

+)சாதியி இற3கினா என? ரRதாவி ஒர4தி நி2க

ஆைசப(டா அவ=& என?
கா நிற', மீ(டைர பா4' பண4ைத ெகா64' வி(6, அவ

இற3கினா .

கீேழ
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அவைள ஒ"தர நறாக பா4' வி(6, கதைவ) சா4தி ெகா6, வைய)
ெச<4தினா சதிர.
அவ

அ'.

கக8 அவைன அளதன. இயபாக ேநா& சாதாரண பாைவதா

நா ேதா: யா யாைரேயா எ3ெக3ேகா இ(6) ெச: இறகி வி(6 வி(6,

ேவகமாக நகைர) 2றிெகா"& ஒ" டாசிைய ஒ(6கிற ைரவ எேறா
ஒ"நா

சிறி' ேநர பிரயாண ெச>த எவேளா ஒ"4திைய நிைனவி நி:4தி

ைவ4தி"க இயலா'தா.

ஆனா<, விதிவில& நிக@)சிக8 இ"க +- தாேன?
அதவித அசாதாரண நிைலைய அைடதி"தா

அவ

அத -வதி. சதிர உ ள4தி

நிைலயான இட ெப2:, நிைனவி அக அைலக

அவைள4 ேதெகாேட இ"தன அவ கக .
சினிமா திேய(டக

எ;பி வதா .

+னா<, ெபாிய ரRதாகளி Aடகளி<, நாகாிக

ஒ(டகளி அ"கி<, அவைள ேபா எவளாவ' ெதப6வா . "அவ

தாேனா?" எ: அவ ஆவேலா6 பாைவ எறிதா, கி(6வ' ஏமா2ற தா.

அவ

அவ பாைவயி படேவயிைல. ம:ப அவ காைர நா அவ

வர.மிைல. ஊாி எ4தைனேயா டாசி க

எ4தைனேயா அ<வக !

ஒLெவா"வ"& எ4தைன

விப4' மாதிாி த2ெசயலாக ஏ2ப(டாலறி - அல' தி(டமி(6, &றி4த ேநர4தி

&றிபி(ட இட ஒறி சதி4தாலறி - ஒ"வைர ஒ"வ எ3ேக அக காண
+கிற'?

எனி=, அ%வமாக எதிபாராவித4தி சில சதி க
'ைண ாிய4தாேன ெச>கிற'?

நிக@வத2&) சதப
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ஒ"நா

பக ஒ" மணி&, சதிர காைர ஒ" ஒ(ட + நி:4தி வி(6 கீேழ

இற3கினா.

"சாபா(6 ேநரேமா?" எற ேக வி பினா"' வத'. இனிய ெம&ர.
அவ தி"பி பாக., அவ
அவளி= பக(டான ஆைடக
நிறா .

நிறா , ஒளியி &ளி& வண மலராக.

அணிதி"த இெனா" ெபH உட

"ஆமா. என ேவH?" எ: அவ, அவ

ேபசினா.

வனைப ரசி& பாைவேயா6,

தைன அவ மறகவிைல எபைத ாி' ெகாடதனா எ;த மகி@)சி
+க4திேல மல)சி ேசக, "டாசி ேவH. வ"மா எ: ேக(க நிைன4ேதா"
எறா .

".ப பணலா= இற3கிேன" எ: அவ ேப)ைச இ;க.,
"பரவாேல. அவசர ஒHமிேல. கா4' நி2 கிேறா. நீ3க

வா"3க " எ: அவ

Aறினா .

"இேதா அJ நிமிஷ4தி வ'வி6கிேற. கா"&

வி(6 அவ ஒ(ட<&

ேபானா.

சாபி(6 வி(6

இ"3க " எ: ெசா

சதிர அவசரப(டா<, ஒ" வைட- காபி- எ: "Rளா பைன
+4' ெகாடா<, நாகாிக ெப" ஒ(ட ஏ2படAய காலதாமத+

காலநIட+ அவ=& ஏ2பட4தா ெச>தன. "அJ நிமிஷ4தி" வ"வதாக)

ெசானவ தன' காைர அைடவத2& காமணி ேநர ேதைவப(ட'.
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அ'வைர அவ8 அவள' ேதாழி- ெவளிேயதா கா4' நிறாக .

ரRதாைவ பா4தப, ேபாகிறவ வ"கிறவகைள பா4தப, வழிேயா6
ேபாேவா"& விழிவி"' ஆ&ப!

"அடாடா, ெவளிேயதா நிறீகளா? வ&

எ: அவ பாி.ட ேபசினா.
"அதனாெலன" எறா

உ(காதி"கAடா'?"

அவ .

"எ3ேக ேபாகH?" எ: ேக(ட சதிர, தன' இட4தி அமதப, பி

Y( வசதியாக உ(கா' ெகாட ெபகைள பா4தா.

அவ தா பதி ெசானா . "பட பாக ேபாகலா மி= கிளபிேனா"

எ:. ஒ" திேய(ட ெபயைர- ெசானா .

சதிர தன' ெதாழிேல கவனமாக இ"தேபாதி<, இர6 ெபகளி
ேப)ைச- கிரகிக4 தவறவிைல. அவக
ப2றி, ஏேதேதா நாடக3க

சினிமா ப2றி, சில ந(ச4திர3கைள-

ப2றி எலா ேபசிெகா"தாக . அவ

உ ள4தி நிைனவா> நீதிெகா"த ெபணி ெபய இதிரா எ:,
அவ

ேதாழி ராதா எ: பரRபர &றி பி(6 ேபசி ெகாடதி"'

அவ=&4 ெதளிவாயி2:.

இLவள. அறி+க4ேதா6 இரடாவ' சதி +த'. அவக

&றிபி(ட

திேய(ட + இ"வைர- இறகி வி(ட பிற&, சதிர டாசி ேவ:
சவாாிைய4 ேத ஓய'.

பளி)ெசன ஒளி5சி மைற- திP ெவளி)சேபா ஒ" சமய அவ
பாைவயி பட ேநாி(ட'.

அவ

கைட5தி ஒறி வழிேய அவ=ைடய டாசி ஓெகா"த', யாைரேயா
ஏ2றியபதா.
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இர. பரபிய இ"(6 வைலைய &4தி கிழி& ஒளிக2ைறகைள வாாி 5
விள&க

எ3ெக3& பிரகாசி4' ெகா"தன.

கைடகளி ந6ேவ ஒ" சி: "P ஷா” &:கிய இட4ைத -, அ3&

இ"தவகைள- பளிெரன எ64' கா(6 ப ேபெராளி சிதியவா:

ெதா3கிய' மிக. பிரகாசமான ஒ2ைற விள&. அத கீேழ ஒளி ெவ ள4தி

உவைக காH ேமாகினி ேபால ஒ" ெப. நீல பாவாைட- தீ நிற4 தாவணி-,
Aத ெவ%க8மா> நிறா . ஒ" ைகயி P கிளாR.

சதிர பாைவ அவ

ஒ நிைல4த'.

மீ' பத'. ரட'. ம:ப- அ) சி3கார) சிைலமீ'

அவேளதா…. இதிரா.
கைட +கபி, ேபெராளியி கீ@, ெத"ைவ பா4தப நிற பக(6காாியி

கக8 அவைன கவனி4தன. ேமாகனமான +:வ %4த' அவ
அத) V@நிைலயி, அ3& பரவிய ஒளி பிரவாக4தி, அவ

ஒளி +க4தி.

மிக. எ6பாக

விள3கினா<, அத இட4தி காணபடேவய எழி உ"வ அல அ' -

இனிய ெப ஒ"4தி& ஏ2ற இடமிைல அ' - எேற சதிர க"தினா.

ஒ6 காாி இ"' ஒேர பாைவயில அவைள பட பி4' மகிழ வா> கி(ய
ேபாதி< அவ உ ள4தி மகி@)சி நிைறயவிைல. சJசலதா & &த'.
- இவ

யாேரா? இவ

ஏ இLவித கைட4 ெத"வி, சாதாரண Pகைடயி,

ம4தியி நிறப P &க ேவ6? தன' கவ)சி4 தைமயி தாேன

ெப"ைம ப(டவளா>, தன' அழைக விளபர ெச>வ'ேபால. ஜ.ளி கைட
ெபாைம மாதிாி.

- +த தடைவதா அவ

ேசாகமயமான மலேபா ேதா2ற கா(னா .

ம:+ைற அப இைல. பக(டான ஆைட அணிதி"தா< ப நிைறதவ

ேபா தா ேதாறினா . ஆனா, இெபா;ேதா?. பாவாைட தாவணி அவ8&
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மிக. ெபா"4தமாக இ"கிற'. வயைச &ைறவாக. கா(6கிற'. இ:

Pகைடயி அவேளா6 ேவ: ெப எவ8 வதி"கதாக4 ெதாியவிைல….
யா என4 ெதாியாத ஒ" ெபைணப2றி) சதிர அதிக அதிகமாக சிதி4'
ெகா6 தா இ"தா.

அவைள ப2றிய அவன' எணேம வைம மிக மதிரமாகி அவைள அவ
+னா இ;4' வ" சதி ெப2: வி(டேதா எனேவா!

இதிரா அவ பாைவயி அக ெதபடலானா . எ3ெக3ேகா. அவ

எதிபாராத இட3களி எலா. தனியாகேவா, வய' அதிகமான ஒ" அமாேளா6
அல' இர6 D: ெபக8டேனா, பR நி2&மிட4தி, பாகி, ஒ(ட,
சினிமா4 திேய(டாி. + அவைள எ3ெக3& காண +- எ: அவ

எணினாேனா, எ3ெக3& எலா அவைள4 ேதனாேனா. அ3ெகலா
இேபா' அவ
அவ

ெதப6வ' சகஜமாயி2:. ஆனா “ேவைள ெக(ட ேவைளகளி

கா(சி ததா .

ஒ இரவி, "மன சாியாக இைல" எற காரண4'காக - எேலா" ெராப
அ"ைமயான பட எ: பாரா( ேபசி, அவ அவசிய பாக ேவ6 எ:

சிபாாி ெச>ததனா< - சதிர ஒ" பட4'& ேபாயி"தா, ஒபதைர மணி

கா(சி&. அேபா'தா அவ=& ேநர கிைட4த'.
அத பட4ைத பாக, அேத கா(சி&, ேஜாக

பல வதாக .

தனி4தனியாக., இர6 D: ேபராக., ெபக
ெபக

அதிகமாகேவ வதாக .

மா(னி அல' மாைல கா(சி& வ' ேபானா என? இர.

கா(சி& வ"வாேன? பட +', இர. ஒ" மணி ஒறைர மணி& 5(6&
நட' ேபாவ' அெசளகாியமாக. பயமாக. இ"&ேம!" எ: சதிர

எணினா.
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அேத ேவைளயி, அவ=& +ேன, அவ பாைவைய உ:4' வித4தி, ரயி

வ4 ெதாட மாதிாி ஒ"வ பி ஒ"வரா> ஐ' ெபக

வதாக .

கH& வி"தா& வண வண ஆைடக8ட, பக(6 பளபள மாக,
ஒLெவா"4தி- ஒLெவா" ரக, கதப4தி தனி4தனி மல வைக மாதிாி.
அLவாிைசயி கைடசியாக அவ

வதா . இதிராதா வதா .

”அட, இவ Aட இத கா(சி&4தானா வ"கிறா ?" எ: அதிசயி4தவா:

அவைள ேநாகிய சதிரனி ககைள அவ8ைடய ைம %சிய க"விழிக
ெதா(டன. அவ

சிாி4தா . அவேனா6 ேபச வி" கிறவ ேபால - ேபசி வி6வா

ேபால - பா4தபேய நடதா . "Aட வ"கிற ெபக
நி: ேபவா " எேற அவ=& ப(ட'.

இலாவி(டா அவ

இெனா" நா , நகாி ஒ" ஒ'& ற4தி, ஜன ெந"க மி&த ஒ(ட
ஒறி காபி சாபி(6 வி(6 சதிர ெவளிேய வ'ெகா"த ேபா', அவ

எதிேர வதா . வய' கன+ அதிகமான அமா

ஒ"4தி-ட. இேபா'

இதிரா, கவ)சி மி&த ைநலா ஸாாி க(யி" தாள. அவைன கட'
இயபாகேவ அவ

+க மல)சி கா(ய'. உத6க

ககளி ஒளி டாி(ட'.

அவேளா6 ேபச ேவ6 எற நிைன அவ=

"என, ெசளகியமா?" எ: ேக(6 ைவ4தா.
அவ

+:வ ெநளிதன.

ஆைசயா> கனல, அவ

"ஊ" என இைழய வி(ட &ர ேத ெசா(ய'.

அத2& ேம ேபச +யவிைல. அவ

பினா வத ெபாிய அமா

அவைள

+ேன த ள, அவைள) 2றி< ம2றவ ெந"க, நி: ேபவத2&, ெபாிய
ஒ(ட சிறிய வாச சாியான இட ஆ&மா என?

அ: +த அவள' இைழ- &ர< டெராளி பாைவ- அவ உ ள4தி
நீ3காத நிைன.க

ஆகிவி(டன. இதிரா யா? அவ

பா4தா உலாசமாக வா@கிறவ

56 எ3ேக? அவைள

மாதிாி- ெதாிகிற'. தவிக +யாத ஏேதா
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ேபால. ேதா:கிற'. இதவிதமாக

5 எண3கைள அவ மன வள4' வத'.

இதிரா எகிற ெபணி மீ' - அவ=&) சிறிேத அறி+க ஆகியி"த, ந&

பழக ஆகியிராத எவேளா ஒ"4தி மீ' - சதிர=& ேகாப+ கச 
உடாவத2& ஒ" சதப உதவிய'.

அெபா;' சாய3கால நாலைர மணி இ"கலா. சதிர சிலைர ஒ" இட4தி

ெகா6 ேச4' வி(6, ெவ: வைய ஒ() ெசறா. ஒ" 5("'

சில ெவளிேய வ'ெகா"தாக . இர6 ெபக8 இர6 ஆக8.

அவக

கலகலெவன) சிாி4' ேபசியவா: ெத"வி இற3&ேபா'தா அவ

பாைவ அவகைள கLவிய'. அவகளி ஒ"4தி இதிரா. அவள' சிாி 

+கமல)சி-!

சதிர இதய4தி ஏேதா "ெகன4 ைத4த'. ஆழமாக) சைத&

Aாிய +

ஏறிவி(ட' ேபால. "இத கால4தி யாைர- நப +யா'. நாகாிக4தி ேபரா
எென னேவா நட&'. ெபாிய Y(யி ேக(கேவ ேவய திைல" எ:

அவ மன ேபசிய'. இவ8 இப ப(டவ தானா? சா' &ழைத மாதிாி

ேதாறினாேள!.... அவ மன ஏவதி இப கட'. ேவதைன &ைட'

ெகாேட இ"த'. ெவ& ேநர வைர. இரவிAட. Oக வரேவ ம:4த'.
அவ

நலவளாக இ"பா

எ: நா நிைன4ேத. ஏமா2:காாி. அவ

அப நிைனக ேவ6 எ: நட' ெகாடாளா? ந4தாளா? இைலேய.

பிேன, அவ

ஏமா2றினா

எ: எப) ெசாலலா?. யாேரா6 அவ

எப பழகினா என& என? ஏ இத மன கIட?
&ழபி அைலேமாதிய அவ உ ள4திேல இத எண எழ., அவ=&
உைம உ:4திய'. இதிரா மீ' அவ=& விேசஷமான ஆைச. காத? ஆமா.
அேததா. அதனாதா அவைள ப2றிேய அவ அதிக எணி வதா.
அநிைன.க

அவ=& இனிைமயாயின.

அதனாேலேய அவ அவைள அக காணேவ6 என4 தவி4தா. காண

ேநதேபா' மகி@)சி-, காண +யாதி"த கால3களி ஏக+ வ"4த+
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அ=பவி4 தா. அவேளா6ேபசி பழகி, இபமாக ெபா;' ேபாக ேவ6
எ:, அவைள மண' ெகா6 எதி கால4ைத ஆனத மயமானதாக மா2ற
ேவ6 எ: ஆைச வள', கன.க

க6, ேகா(ைட க(6கிற அள.க

அவ=ைடய காத +2றிவிட விைல எப' உைமதா. இெபா;'தா

'ளி வி(6) சி: ெகா 5சி ஆ ெகா"த'. ந& ப2றி பட'

பைமயா>4 தைழ4', அ2 தமான மலக

கால 'ைண ாிய ேவ6. அத2&

வி(ட'.

%4' &<3கி, பல த"வத2&

சேதக %)சி &"4ைத அாிக4 ெதாட3கி

இர6 நா(க8& பிற& அத அ"ைமயான சதி நிக@த'.
டாசி Rடா வ கா4' நி2ைகயி அவ

வ' ேசதா . அவ வ

ம(6ேம நிற'. மணி என, பனிர6 அல' பனிரடைர இ"கலா.

நல ெவயி. வழகேபா, "டாசி, வாடைக& வ"மா?" எ: ேக(டபதா

அவ

வதா . வாவத3கிய Iபேபால. அைலத கைள  இயபான

ேசா. +க4தி &யி"க, அவேள ேசாகசி4திரமாக4தா கா(சி ததா

இேபா'. அவைள கட', "ஓ, நீ3க தானா?" எ: ேக(6, னைக
ாிதா .

”என ெசளகியெமலா எப?" எ: அவ ேக(டா.
அவ

காாி ஏறி உ(காதா . “ெசளகிய4'& என?" எ: இ;4தா .

”இத ெவயி இபP எ3ேக?" எறா அவ.
கா கிளபிய'.
"நா3க

ஒ" நாடக ேபாட ேபாேறா. நா= இ= சில ேப". அ'&

க( வி2:வி(6 வரலா= ற ப(ேட. அவ

நாடக ப2றி-, ஒ4திைகக

ப2றி- ேபசினா . "அைற& - +தா நாேளா - நீ3க

காாி
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ேபா>ெகா"தேபா' கவனி4தி"0கேள? ஒ" 5(6 +ேன நா3க
நி: ேபசிெகா"ேதாேம. அ3ேக தா தின நாடக ஒ4திைக நடகிற'….
"ஒேகா" எற' அவ மன. ேமக மைற விலகி மீ6 ஒளி பிரகாசிப'
ேபா"த'. சேதக மைற' ஓய'.

ஒ(ட ஒ: ெந"3&வ' பாைவயி ப(ட'.
அவ தய3கி, சிதி4', 'ணி)ச ெப2:, "இதிரா!" எ: அைழ4தா.
"ஒ!" எறவ , "எ ேப Aட4 ெதாி' வி(டதா உ3க8&?" எ: சிாி4'
ெகாேட ேக(டா .

"நீ- உ சிேநகிதி- சினிமா.& இத வயி ேபானிகேள, அ:

ேப)ேசா6 ேப)சாக...

" சாிதா!” எ: ெசானா

அவ .

"இதிரா, காபி சாபிடலாேம?" எ: அவ Aற., அவ

ஆ(ெகாேட இப எ'& காபி? என ம:4தா .

தைலைய

"காபி ேவடாெமறா, A (ாி3 ஏதாவ' சாபி6. நீ மிக. அ<4'

ேபாயி"கிறா>."
அவ

பி& ெச>யவிைல. அவ அதிக வ2 :4தி உபசாிக ேவ6 எ:

ஆைசபட.மிைல. அவ8& ஏேத= ப"க ேவய' அவசிய எேற
ப(ட'.

இ"வ" ஒ(ட<&

ேபா> காபி சாபி(6 வி(6 வ' காாி

ஏறிெகாட', த3க8&
அவ=& ஏ2ப(ட'. அவ

ந( ெந"3கி வ' ள' ேபாற உண.

+க4தி< ஒ" ெதளி. பிறதி"த'.
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அவரவ நிைனவாகேவ இ"தவகளி ெமளன4ைத அவ
நீ3க

ேப)தா கைல4த'.

ஒ" க( வா3கி ெகா கிறீகளா?" எ: இதிரா ேக(டா .

"ஊ" எறா அவ.
"ஐ' Wபா> க( தர(6மா? அவ

அவசர அவ =& சிாி தத'. "ஊ

எறா, உடேனதானா? இ= இர6 நா

ேபாக(6, பாகலா" எறா.

"உ3கைள எ3ேக பாப'? இப ேரா பா4தா தாேன உ6?”
அவ உ:தியாக அறிவி4தா: ""இேபா எனிட பண இைல. இ: என

கிழைம? ெசLவாயா? சாி. ெவ ளிகிழைம நி)சயமாக வா3கி ெகா கிேற.
இ: பா4த டாசி Rடா, இேத ேநர4'ேக, எைன பாகலா.
அல', சாய3கால ேவ6மானா< வரலா."
அவ8 சாி என இைசதா .

ஒ" இட வத', "நா இ3ேகேய இற3கி வி6கிேற. ெகாJச நி:4'3க "
எ: ெசா, நி:4தி, இற3கி ெகாடா .

"56 வைர ேவடாமா?" எ: விசாாி4தா சதிர. அவ

ெகா ளலாேம எற ஆைச -டதா.

5(ைட4 ெதாி'

இ3ேக ஒ" ஃபிரைட) சதிகH" எ: Aறிய இதிரா, "ெவ ளிகிழைம

ஞாபக இ"க(6. அவசிய க( வா3கி ெகா ளH" எறா .
அவ

தைலைய ஆ( ஆ( ேபசிய' மிக. வசீகரமாக இ"த'. அவள' காிய

விழிகளி ழ2சி - ெசLவிய இத@களி ழி - ஆa, எLவள. ேநர
ேவ6மானா< பா4' ெகாேட இ"கலாேம!
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ஆனா, கடைம- கால உண. இ"வைர- பிாி4தன.
அ'+த “ெவ ளிகிழைம சதிர நிைனவி சிவ எ;4' நாளா>

பளி)சிடலாயி2:. அ: இதிராைவ) சதிகலா. அவைள ஓ(ட<&

அைழ4' ேபாக ேவ6. +தா சினிமா.& ேபாகலா!

அவ மன ஆைச) சிற& விாி4', க2பைன ெவளியிேல கமாக மிதத'.
இதிராேவா6 எப எப ேபச ேவ6, எLவாெறலா பழகலா எ:
எHவதி ேலேய ெபா;' இனிைமயாக ஓய'.

இ: இன கிழைம, ெவ ளிகிழைம& இ= இ4தைன நா
நா8 இப அேநக தடைவக

அவ கணகி(6 வதா.

- ஒLெவா"

வியாழ= பிறத'. வள' ஒெகா"த'.
வியாழகிழைம மாைல ஆ:மணி.
இர6 ேப சதிரனி டாசியி ஏறினாக . உலாச "ஷக . அவகள'

உைட-, நைட-, வாசைன-, ேப) இைத விளபரப64திெகா"தன.
"ேந2: அத ெபாH 5(6& ேபாயி"ேத. உ3கைள ப2றி விசாாி)'.

எ3ேக அவ" வரேவ காேணாமி= ேக(6'" எ: ஒ"வ - ஒயான ஆசாமி ெசானா.

ப"ம= பணெம"& படாேடாப+ மி&தியாக ெப2றி"தவ, மகி@)சி ப

படர, அபயா? இ' இேபா எபயி"&'?" எறா.
அ'& என? ல(6 இேல!"
"ஊ3 ஊ3" எ: கைன4தா தய.
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"அ' நாடக3களிேல எலா ந&'. இத மாத கைடசியி Aட ஏேதா ராமா

இ"&தா. நீ3க அவசிய பாகH= ஆைசப6'."
நல

ெளதா!” எ: த4த உத6கைள நாகினா தடவி ெகாடா

ெபாியவ.

ஒ நப "இப இப ேபா" எ: வழி Aறி ெகா6, ைவயாக
ேபசி- பைச- ள நபைன உ2சாகப64தி வதா.

ஒ" இட4ைத கடதேபா', "இதிரா இர6 தடைவ க8 இ3ேகதா இற3கி

ெகாடா " எ: நிைன. ப64திய' சதிர மன.

அ"ேக உ ள சி: ெத"வி ெச:, பக4') சதி &த' டாசி.
"நி:4', நி:4'! இத 56 தா."
"சடெகன வைய நி:4தினா சதிர.
இர6 ேப" கீேழ இற3கினாக . ஒ நப மீ(ட ைர பா4', பண4ைத

ெகா64' வி(64 தி"பினா.
"வா3க, வா3க!"

உ2சாக &மிழியிட ெம&ர அைழ சதிரைன)  இ;4த'. அவ !
இதிரா!

அவ8 அவைன கவனி4' வி(டா . ஆயி= அவைன பாராதவ ேபா,

தைன ெந"3கி ெகா"த பணகார உலாசிைய மகி@)சி ெபா3க
வரேவ2பதி ஆவ கா(னா .
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அத4 த ஆசாமி அவ

இ6பி ைக ேச4' இ;4தவா: "இ', ெசளகியமா

இ"கியா?" எ: பெலலா ெதாிய விசாாி4தா.
இதிரா வதவனி +க4ைதேய பா4தப, ேமாகன +:வ %4தா . "ஊ" எ:

&ரைல இைழய வி(டா .

இைழ- &ர சதிரனி உ ள4தி இட ெச>த'.
தடாெரன அ4' ெகாட' டாசியி கத.. ேகாபமாக உ:மி, ஆ3காரமா>
கைன4தவா:, ேவகமா> சிளபி ஒய' வ.
சதிர DJசியி, இதய4தி, ஆைசயி, கன.களி, யாேரா ேபயைற அைற'

வி(ட' ேபால - எ'ேவா இ' அவ மீ' வி;வ'ேபா - அவ நிற இட
சாி' அவேனா6 அதல பாதாள ேநாகி இற3&வ'ேபால. எப எபேயா
வத' அவ=&. அவன' இனிய நிைன.க , காத கன.க , ஆைச

ேகா(ைடக , ஒளி நிைறத எதிகால ப2றிய எண3க

எலா நிைல

&ைல' த ளா வி;', அவ=ைடய டாசி சகர3களி அயிேல சிகி)

சிைத' ெகா"தன.
("ேதசமி4திர"-1965)

---------------

37. ஆ1ற2கைர ேமாகினி
”&&A3" - ஏேதா ஒ" பறைவயி இெனாேபா சிதறிய' சி: சிாி .
அத) V@நிைலயி அப ஒ" சிாிைப மகாேதவ எதிபாகவிைல. ஆகேவ,
தி6கி(64 தி"பி ேநாகினா. அவ=& பினா ச2: த ளி, ஒ"
மர4தயி ஒ" ெப நிறைத க6 அவ திைகேப ெகாடா.
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தன' எண உடனயாக இLவா: ப4திட +-மா? அல', கனவி
உ"ெவளி4 ேதா2றதானா அ'? அவ விழி4'ெகாேட கன.
காகிறாேனா? அறி. சி4த சி"I4' விைளயா6கிற பிரைமதானா?
ககைள விரலா கசகி வி(6, அவ ெவறி4' ேநாகி னா. அவ கட'
ெவ: பிரைமேயா, பக2கனேவா அல எற உ:தி அவ=& ஏ2ப(ட'.
அவ

அ3ேகேய நி: ெகா"தா , உயி ெப2ற சிைலேபால. "நில. ெச>-

+க+, காேபா நிைன வழி& விழி"க8 ெப2ற இத அழகி இ3ேக தி6ெமன
எப4தா வதாேளா எற எண அவ=& உடாயி2:.

எழி ெகா<வி"& அ"ைமயான இட. &8ைம நிைறத Vழ. இத

அ2 தமான இட4தி கH& வி"' நிைறய உ6. ஆனா<, ஒ" &ைற.
அழ& பாைவ ஒ"4தி அ"ேக இைலேய. அ' ெபாிய &ைறதாேன? களி 'ல3க
நைக4', &ழ: ெமாழி ேபசி, ெபா;ைத ெபானாக4 'ைண ாி- அழகி
ஒ"4தி உட இ"'வி(டா, இனிைம அதிகாி&ேம எ: அவ

எணினா.

எண பிற' இரெடா" நிமிஷ3க

Aட பறதிரா. அவ எண4தி

விைளேவ ேபா< அவ பிேன சிாிெபா சிதி நிறாேள ெப ஒ"4தி!
இத கால4தி< அதிசய3க

&றி இ'.

நிகழ4தா ெச>கிறன! மகாேதவ-மன தத

பி2பக ேநர. மணி என, ஒறைர அல' இர6 இ"&. ெவயி
க6ைமயாக கா>த'. ஆனா, அத உகிர அத இட4தி எ6படவிைல.

பாைவ& உ ள4'& இத த" &8ைமயான பிரேதச அ'. காவிாி
ஆ2றி ந6வி அைமதி"த'.

"ஆகா, இனிைம, அழ& அழ&!" எ: ெசாகி) ைவ4த' அவன' ரசிக உ ள.
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ஒ6 நீாி விமக8 அைச.க8 ெவயி தனி பளபள கா(

நடனமி6வதாக4 ேதாறிய'. Oர4தி ேமேலறி ெநளி- ைக) " க ேபா<,
அ"வ3களி ஆனத &திேப ேபா<, ஆெகா"& கான

ேதா2ற3க . அவ இ"த இட4தி ஊத &8ைமயான கா2றி அைச.&

ஏ2ப மர3களி இைல A(ட3க

சி4திாி4த நிழ2ேகால…

இLவா: எ4தைனேயா இனிைமகைள க6 விய' ெகா"நத மகாேதவ
உ ள4தி இயபாக அத ஆைச அ"பிய'. "இனிைம& இனிைம ேசக,
பக4தி ஒ" ெப இ"கலா!" எ:.

அத எண உைமயாகேவ நிைறேவறி வி(டேத!
அதிமதாைரேபா பளிெரன4 திக; பபி

வணரவிைக. அவ

நிற டைவ. வா நீல

உட வனைப எ64' கா(6 ெபா"4தமான உைடதா.

அழ& +க. அதி, உணவி ஊ2:களா> &: &:4தன எழிநிைறத கக .
சிாிபி ெநளி- சி3கார உத6க ….

அத ெபணி அழ& வவ4ைத விய' ரசி4' ெகா"தா அவ.
அவ

ெம' ெம'வாக அைச' நக' வதா . அவைன பா4', “ெராப.

ெதாிதவ ேபா" சிாி4ததாக அவ=& ப(ட'.

“ெராப ேநரமாக இ3ேகேய இ"கிறீகளா?" எ: திPெரன ேக(டா
அதிசயமான ெபதா இவ

அவ .

எ:தா நிைனக +த' அவனா. “ஊ. நா

வ' ஒ" மணிேநர4'& அதிகமா&'" எறா.

“எனாேல சீகிரமா வர+யேல. அமா! இபவாவ' வர +தேத!" எறவ ,

எைதேயா எணி பயப6 கிறவ ேபா உடைல) சி4'ெகா6, மிரள மிரள
விழி4தா . உடேனேய அ4த இலாம, அவசிய இ லாம சிாி4தா . அவ
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சிாிபி கUெரா இனிைசயா>, கவிைத4 ' ளலா> பரவசப64திய'

அவைன.
அவ

வி6விெட: நடதா . அ3& ஒ" ற4தி பக(6 நீளமாக வாிைச

வாிைசயாக அைமதி"த'. அதி அவ

&தி4' &தி4' இற3கினா .

தணிாி அ எ64' ைவ4த' "ஐேயாP!” எ: க4தினா .
அவ பய' வி(டா. கா ச:கி அவ
ஓனா.
அவ

வி;தி" பாேளா எ: பதறி

ஜெமன நி: ெகா6தானி"தா . சிாி4தா . "தணி ஜி=

இ"&'. ஐR மாதிாி. அ' தா" எ: ெசானா .

"இ'&4தானா?. ெவ: விைளயா(6 பி ைள" எ: மகாேதவ
நிைன4'ெகாடா.
அவ

ைககளா தணிைர வாாி வாாி) சிதறினா . சிாி4தா .

"இவ8& இ"ப4'நா< இ"ப4ைத' வய இ"&. எறா< இவ

சின

ெப ேபாதா நட' ெகா கிறா " எ: அவ மன விமசன ேபசிய'.
அவ

நதிைய-, 2றி<+ ள இனிய கா(சிகைள- வியபினா விாித

ககளா ப"கி நிறா . நீாி பட& வ"வைத- கடா .

"ஐ சகா படகிேல ேபானா ேஜாராக இ"&ேம!" எ: உவைகேயா6 க4தினா .

“படகிேல ேபாேவாமா? நா= Aடவாேற. நா பயபட◌ா(ேட. ஆமா.

பயபட மா(ேட" எ: அவனிட ெசானா .
அவ

ெசாைல- ெசயைல- சி: பி ைள4 தன எபதா? 'ைம

ெபணி க ளமிலா) பாவ என ெகா வதா? அவ மனசி சி: சலன
இ'. ெதளி. பிறக வழி தா இைல. இ"பி=, அ=பவ4தி 'ைம
அவ=& உ2சாக த' மகி@வி4த'.
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இ"வ" பட&4 'ைற ேநாகி) ெசறாக . ேபாகிறேபாேத அவ

ெசானா :

"நைம யா" அறி+க ெச>' ைவகவிைல. அறி+கப64த யா" இல.

மிைல. அதனா, நைம நாேம அறி+க ெச>' ெகா ளலாேம!"
"ஆ ைர(" எப' தா அவ பதி.

அவேள +திெகாடா . "எைன ராஜ எ: அைழபாக . எ ெபய
ராஜமா. அேய ராஜி, ஏ ராஜா4தி எ: 5( Aபி6வாக .” இைத)

ெசாவி(6 அவ
இத2&

சிாி4தா .

மகாேதவ ாி'ெகாடா. அவ

சிாிபி அ4த உ6 என

எதிபாக Aடா'. சிாிபத2& அவசிய அல' காரண எ'. இ"க

ேவ6 எ: அவ

க"'வ' மிைல. சிாி அவ8ைடய பாவ3களி ஒ:.

அ' அவேளா6 பிற' வள" ஒ" வியாதிமாதிாி. இ"தா< என? அவ

சிாிப' அழகாக இ"த'. அவ

சிாிபி உயி" உண. கல' இைசயா>

ெபா3கின. ஓைச நய ெப2ற கவிைத ேபா ஒ4த அைத ேக(க ேக(க இ=
ெகாJச ேக(கமா(ேடாமா எற ஆைசேய எ;.

அவ தைன அறி+க ப64த ேவடாமா? "எ ெபய மகாேதவ. ஊ 2றி
அழகான இட3கைள4 தாிசி4', மகி@)சி ெபற +ய<கிேற. இ' ெராப அழகான
இட எ: ேக விப(6 இ3ேக வேத.”
&மிழியி(6 ெகா ளி& நீW2: ேபா சிாி அவ

வாயி"' ெபா3கி

ரட'. “மைல மகாேதவைன4 ேத வரா'; மகாேதவ தா மைலைய4

ேதேபாக ேவ6 எபாக . அழகான இத இட மகாேதவைன4 ேத

வரா' எபதனா, இத மகாேதவ அழகான இத இட4ைத4 ேத வ'

வி(டா!"

இைத) ெசாவி(6 அவ

ைகெகா(, கலகலெவன) சிாி4தா .
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இவ

என இப நட' ெகா கிறா

எ: &றிப'ேபா அவ அவைள

ேநாகினா. விஷ ேநா& எ'.ம2ற விஷமகார) சி:மிேபாதா அவ
ப(டா . “இ'. ஒ" ேகரட" எ: அவ மதி பி(டா.

காண

ெபா'வாக, ெபகளா மா வாைய Dெகா6 இ"க +யா'. ஓயா'
சளசளெவ: எைதயாவ' ேபசிெகாேட இ"பாக . ேபச ேவ6ேம

எபத2காக சதா உளறி ெகா(6வாக . இத ராஜ4தி ேபா&

அபப(ட' தா - இLவிதமாக. எணினா அவ.

இர6ேப" படகி ஏறினாக . ெபாிய வ(ட வவ D3கி Aைட மாதிாி

இ"த' அத பட& வயதி< உைழபி< +தி)சிெப2ற, வா@வினா<
வ:ைமயினா < கச வள4', ேபசாத இயதிரேபா ஆகிவி(ட ஒ"

மனிததா படேகா(. அதபடகி அLேவைளயி மகாேதவ=

ராஜமா8தா பிரயாணிக . அவேன இ"வ"& உாிய க(டண4ைத

ெகா64தா.

நீல ப', கணா மாதிாி4 ெதளிவாக.மி"த, &ளித நீேரா(ட4ைத
கிழி4'ெகா6, இகைரயி"' அகைர ேநாகி) ெசற' பட&. ெவயி
"V6 ெதாியவிைல. நீாி &8ைமதா ப(ட'. அவ

தணிாி ைகயி(6

அைள' விைளயானா . “எனமா ஜி= இ"&'!" எ: ெசா, த
ெசா உைமைய உண4த வி" கிறவ ேபால, ைகயினா தணிைர

அ ளி அவ +க4தி விசிறி அ4தா . ெதாட' சிாிைப) சிதினா .

அவ=& ேகாப வத'. ஆனா< அத அழகியிட எப எாி' வி;வ'?
யாேரா ஆன ஒ" &: காாியிட ேகாபி4' ஏசி ேபச அவ=க மன
எழ.மிைல.

4த ைப4தியமாக இ"கிறிேய! இ' என விைள யா(6?" எ: அவ

ெசானா. வறட &ர தா ெசானா.
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ஆயி=, அவ

+க க:4த'. அவ

+க4ைத "உெம:" ைவ4'

ெகாடா . "நா ஒH ைப4திய இைல. ஆமா. ைப4தியமா! இவ"
கடா"!. வLவLேவ" எ: +னகி பழி  கா(னா .
அவ=& சிாி தா வத'. ஆனா, அவ

ெதாியாம மைற' ேபா> வி(ட'. அவ
கைர வத', அவ

சிாி திPெர: ேபான இட

ேபச.மிைல.

+த &தி4' ேவகமாக நடகலானா . “சாியான சின

பி ைளதா. ெசல ெகா64' வளகப(ட சி:பி ைள" எ: அவ

எணினா. ேபானா ேபாகிறா ! அவளாக வதா , அவேள ேபாகிறா .
அநியளான அவைள அைழக அவ=& உாிைம என இ"கிற'? அவ அவ
பக பாராமேல, ஆ2ைற பா4' ெகா6 ெவ:மேன நிறா.
பட& தி"பி ெகா"த'. பிரயாணிக

படேகா( கா4தி"பதிைல. ஒ" ஆ

அதிக ேசரேவ6 எ:

ஏறினா<, ஒ" கைரயி"'

ம:கைர& ேபாவ', அ3ேக இ"' இ3ேக வ"வ'மான கடைமைய அ< )

ச இலாம ெச>- இயதிரமாகி யி"தா அவ.

அவ பட& வ4') ெசவைத கவனி4தப நிறா மகாேதவ.
தி6தி6ெவன ஓவதா

ராஜமா. “இ(டா ைகெகா( ஓைசப64தி அவ

கவன4ைத இ;4தா . “ஏேஹ. பய' ேபானி3களா?. பயேத ேபானா,
ேடாேடா>!” எ: Aவி A4த4தா .

அவ

&திைப- &மாளிைய- காணகாண அவ=& சிாி சிாிபா>

வத'.

அவ சிாிேபா6 அவ

சிாி  கல' கUாி(ட'.

"என இ3ேகேய நி=(P3க? உ3க8& பசிகேல? என& பசி&ேத!"

எறா

அவ . "நா எலாைர- வி(6 ேபா(6 ஓ வ'(ேட. அவ3க

எலா நலா) சாபி(6 வி(6, O3கிெகா"தா3க. நா= கைண
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Dகி(6 ப64தி"ேதனா? ராஜா4தி O3&றா= நபிவி(டா3க. நா ைநஸா
எ;' வ' வி(ேட. +ழி), காபி சாபிடற ேநர4திேல எேலா" எைன4

ேத6வா3க, காேணாேம. ராஜி எ3ேக ேபாயி(டா? ஏ ராஜ, ஏ ராஜா4தி எ:

Aபா6 ேபா(6 &ழபி4 திடா6வா3க" எ: ரசி4' அ=பவி4', ந
நய4ேதா6, அவ

விவாி4தா .

“யா", எ3ேக இ"கிறா3க?" எ: அவ ேக(டா. அவ

ேபாதிய அறி.

வள)சி- ெபா: உண. ெப2றிராத சி:மியாகேவ இன+ கா(சி ததா
அவ=&.

“அ3ேக இ"கிறா3க. அபா, அமா, மாமா எலா"" எ: அவ

ைக5சி

ம:கைரயி பக கா(னா . அத ைக5)சி எைல எLவளேவா? அதி

எ3ேக இ" கிறாகேளா அவைள) ேசதவக ?

“என& பசி&ேத, அ ற நா அ;ேவ" எ: பாவ4ேதா6 ேபசினா

அவ .

"நல தமாIதா!" எ: எணினா அவ. ஒ2ைறய4 தட4தி நட',
ரRதாைவ அைட', சிறி' Oர ெசறாக .

அ3& ஒ" சி2:ா இ"த'. காபி ஓ(ட எற ெபயாி அ3ேக “&ைச4
ெதாழி" நைடெப:வ' ெதாித'. காபி எற ெபய ெப2றி"த திரவ

பதா4த+ கிைட4த'. ரவா ேகசாி- வைட- வா>& "சியாக இலாவி=

வயி2: பசிைய4 தணிக உதவின.

இனி என ெச>யலா? மகாேதவ உ ள4தி தைலெய64தி"த சி: உைத

ேநர ஆகஆக வ<ெப2: வளத'.

"நாம ரயி பிராயண ேபாகலாமா?" எ: அவ
அவ

ஆவேலா6 விசாாி4தா .

கH& வி"தா& அழகி தா. விைளயா(6 &ண ெப2றவ . சிறி'

ேநர ேபசி ெபா;' ேபா& சிேநகிதிேபா வதவ

ெதாண ெதாண&
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ெதாைலயா> ெதாதரவா> மாறிெகா"தா . இவ

யாேரா? இவைள உதறி

எறிவ'தா எப? அவ மன வைல பினிெகாேடயி"த'.
"ம:ப- ஆ2றி கைரேக ேபாேவா. மாைல ேநர அ"ைமயாக இ"&"
எ: Aறி அவ நடதா.

ம: ைர Aறா' அவ8 பி ெதாடதா . அவ

எைதயாவ'

ெசாெகா6 சிாி4' விைளயா- ெபா;' ேபாகினா . அவ மீ'

அவ8& எLவிதமான ப2:தேலா, திP பாசேமா ஏ2ப(6 விடவிைல.

அவ=& அவ ேபாி அேபா ஆைசேயா பிற' விட. இைல. அவ=&

அவ

ஒ" திராக. 'ைமயாக. தா ேதாறினா .

"எனா ாி' ெகா ள +யாத ஏேதா ஒ: இ"கிற'. இவ8

மைறதி"& எைதேயா ப2றிய' தா. இவ

நல ெபதா. பாவமாக

பழ&வ' ேபாதா ெதாிகிற'. இ"தா<, இவ

பாைவயி, ேப)சி,

ெசயகளி கர'ைற- எ'ேவா ஒ: இவளிட எனேவா ேகாளா: அல'
&ைறபா6 இ"பதாக) ெசாலாம ெசா<கிற'. அைத எனா க6பிக
+யவிைலேய" எ: அவ மன ேவதைனப(ட'.

"அமா, கா ெராப வ&ேத!" எ: மண ெதாெபன வி;தா

தானாகேவ சிாி ெவ4த' அவளிடமி"'.

அவ .

“அெதன சிாிேபா! ேப>) சிாி !" எ: அ<4' ெகாட' அவ மன.
உட ஒ" எண+ அைல யி(ட': இவ

ேபயாக இ"பாேளா? ேமாகினி

ேபயாக? அழகான ெப வவ4தி ேப> நீ நிைலக

பக4தி நடமா6,

ஆகைள பி4'ெகா 8, Aடேவ இ"' ெகா:வி6 எ:

ெசாவாகேள. அ'மாதிாி ஏதாவ'.
இத எணேம +(டா
அவ அறி.&.

தனமாக. ைப4தியகார4 தனமாக. ேதாறிய'
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"ேபசாம உ(காதி"கிறீகேள? கைத ஏதாவ' ெசா<3கேள" எ:
Oனா

அவ .

"கைதயா? என& கைத ெசால4 ெதாியாேத" எ: Aறினா அவ.
"அேபா நா ெசால(6மா?" எ: எ;' உ(காதா

அவ .

“உ" எ: தைலயைச4தா மகாேதவ.
“ஒ" ஊாி ஒ" ராஜா மக

இ"தா " எ: கைத ெசாலலானா

அவ . “அவ

அழ&னா அழ& ெசால +யாத அழ&. %ரண) சதிரமாதிாி இ"த அவ8&

Vாியமாதிாி மாபி ைள வரேவ6 எ: ராஜா. ராணி-

ஆைசப(டா3க. பல ேதச4' ராஜ&மாரகளி பட3கைள- வரவைழ4'
மகளிட கா(னாக . அத ராஜ&மாாி& எத இளவரசைன-ேம

பிகவிைல. இவ DJசி பன3கா> மாதிாி இ"&', அவ D&
ெகா;க(ைட ேபா"&, இவ றா +(ைட கண எ:

ஒLெவா"வைன- பழி4' ேபசினா . அதனாேல எலா ேதச4' ராஜாக8&

இத ராஜா ேபாிேல ேகாப ஏ2ப(ட'. பைக உடா). அவைன ஒழிகHமி=
தி(ட ேபா(டா3க. இத ராஜா என ெச>வா" பாவ. அவ"& மக

ெவ: உடாயி(6'. எவ கி(ேடயாவ' மகைள ஒ வி4'விட

ேமேல

ேவய'தா= +. ெச>', ஒ" மாபி ைளைய4 ேதபி)சா". அவ

ஒ" &( ேதச4' ெந(ைட ராஜா. மக

எLவள. அ;' பிரேயாசனபடேல.

அத ராஜா.& கயாண ெச>' ெகா64'; அவேனா6 மகைள அ=பினா".

மாபி ைள ராஜா ' மைனவி பக4திேல ஆைசயாக வதா. எ நிலாேவ,

ெபளணமிேய எறா. அட அமாவாைசேய ஆைசைய பா" ஆைசைய எ:

இளவரசி சிாி4தா . அவ அவைள பிக வ' ராஜா மக

என ெச>தா ?

ஏ>, Oர ேபா எ: க4தி, அவ க;4ைத ) அ+க ஆரபி4தா .
இப4தா அ+கினா …."
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ராஜமா, மகாேதவ எதி பாராத சமய4தி அவ க;4ைத பி4', "ஏ>,

எைன4 ெதாடவா வாேற? ஒேபா.உ…, ேபா…. ேபா>வி6" எ: ேகாரமாக

க4தி ெகா6, அ+க +யறா .

ஒ" கண அவ திணிற ேபானா; எனி=, திமிறி ெகா6, அவ
ேவகமாக, பலமாக, அைறேம அைற ெகா64தா. அவ

ைககைள கீேழ ெதா3க வி(டா .
அவ

+க பய3கரமாக கா(சி தத'. அவ

ேநாகின. அவ

கக

ைககளி

ேவதைன தா3கா'

ெவறி டாிட உ:4'

அLேவளயிை◌ ேப> பி4தவ மாதிாி, காளி ேவஷகாாிேபால,

ேதா2ற ெப2றி"தா .

அத கண4தி மகாேதவ=& தி வி6ப(6 உைம லனாயி2:. இவ

ைப4திய ேகாளா: உைடய வ . ெவறி4தன தா இவ8

ப'3கியி"'

இவைள விசி4திரமாக., விேநாதமாக., ேபைதயாக. நட' ெகா 8ப)
ெச>தி"கிற'. இேபா' அத=ைடய +; ேவக+ ேவைல ெச>கிற'.
இைத ாிந' ெகாட', இத) சனியனிடமி"' ந;வி4 த விக
ேவ6ேம, அத2& வழி ஏேத= ெதப6கிறதா எ: கவனிகலானா.
அவ

மீ6 அவைன ெந"3கி, அவ ைகையப2றி ெவ6ெக:

க4'வி(6, பல4த &ரெல64') சிாி4தா . "மா(ெகாடாயா? எைன

ஏமா2றவா பா4ேத?" எ: க4தினா . அவ ேவதைன- ஆ4திர+ உத, ஓ3கி
ஒ" அைற ெகா64தா அவ கன4தி.

"ஐேயா அபா, எைன ெகாறாேன" எ: கதறி வாேற, தைலயி ைக ைவ4'

ெகா6 அவ

கீேழ உ(கா' வி(டா .

“ேட>, யாரா அவ?. பி, விடாேத!" எ: A)ச (டப D: ேப ஓ
வதாக . படகி"' அெபா;'தா அவக

இற3கியி"தாக . ராஜ
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கதறி ஓலமிடாவி(டாAட, அLவி"வ" இ"த இட4'&4 தா அவக

வதி"பாக . அத ெபைண4 ேதெகா6 வத நபக தா அவக .
வதவக

நிதான அைடதாக . "என நடத'? அவ

அலறினா ?" எ: ஒ"வ ேக(டா.

ஏ அப

"இயபாக சிாி4' ேபசி ெகா"தா . திPெர: ெவறி பி4தவ ேபா
நட' ெகாடா . எ ைகைய க4', க;4ைத ெநாி4தா . அவ

பிைய

வில&வத2காக நா ஓ3கி அைறேத. அதனாதா அப க4தினா " எ:
அவ ெசானா. “கட.ேள, எ ேப)ைச இவக
உ ள பிரா4தைன பணிய'.
அவக

நபேவ6ேம” எ: அவ

நபினாக . அத ெபணி ேகாளா: அவக8&4 ெதாி-. “அ'

சாி. நலா இ"கிற ெபH& திP திP= Dைள &ழப ஏ2ப(6 வி6'.
இப விபாீதமாக நட' ெகா கிறா " எ: ஒ"வ ெசானா.

“இ3ேக ஆ2றி அகைரயி, கிழேக சிறி' Oர4தி, &ணேசகர எெறா"
இட இ"கிற'. அ3ேக உ ள ேகாயி பிரசி4தமான'. சதி- ள ெத>வ.

ைப4திய ேகாளா:, ேப>&2ற +தயைவ அத இட4தி &ணமாகி வி6

எப' மகளி நபிைக. அ3ேகதா நா3க

வ' த3கியி"கிேறா. நா

+கிய விஷயமாக தி")சி ேபாயி"ேத. இவ" ஒ" இட4'& ேபாயி"தா.

ம2றவ3க ெகாJச கவன &ைறவாக இ"'வி(டா3க. இவ

ெதாியாம ஓ வதி"கிறா . நா3க

யா"&

தி"பி வத', இவைள காேணா

எ: ேக வி ப(ட', எ3ேக ேபானாேளா என ஆனாேளா எ: பதறிய4',

ேத4 திாிய4 ெதாட3கிேனா. இ3ேக வ' பட&காரனிட விசாாி4ேதா. ஒ"

ெபH, ஒ" ஆH அகைர& ேபானா3க; அத ெபாH சதா சிாி)

கி(ேட இ"த' எ: ெசானா. எ3க8& ெகாJச ைதாிய வத'. Aட

இ"த ஆ8 எப எ: ேக(டேபா' நல மனிசனாக4தா ேதாணி), த 4

தவறா நட' ெகா கிற ஆசாமியா4 ேதாணேல எறா. எ3க8கி"த பய

நீ3கிவி(ட'" எ: இெனா"வ ேபசினா.
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அவ ெபணி தைதயாக இ"& எ: மகாேதவ க"தினா. இயதிர

மாதிாி4 தன' ெதாழி ஈ6 ப("& பட&காரனிட+ மனிதைர எைட

ேபா6 &ண ேசதி"கிற' என உண' அவ விய 2றா. அவ உ ள

அத மனித=& நறி Aறிய'. நடத' +;வைத- அவ அவக8&

அறிவி4தா.

ராஜமாளி தைத அவ=& வதன ெதாிவி4தா. "நீ3க
இ"தி"கிறீக . நீ3க

இைல எறா, அவ

நல பா'காபாக

எ3காவ' ேபா>, யாாிடமாவ'

சிகி, கIடபட ேநாி("&. அல', ஆ2றி &தி4' ழி, ழ எதிலாவ'

சிகி உயிைர வி("பா " எறா.

"நீ3க8 எ3கேளா6 வா"3கேள. &ணேசகர ேகாயிைல4 தாிசிகலா" எ:

ஒ"வ அைழ4தா. "&ணேசகர வா@க. 'ைமயான அ=பவ சி4திக வைக
ெச>த அைத நா பாக4தா ேவ6. ஆனா, தனியாக) ெச:

காணேவ6" எ: மகாேதவ நிைன4தா. "இேல, இேல. நா தி")சி&

அவசிய ேபாயாக ேவ6. +கிய அ<வக
ராஜ4தி அபா அவ

இ"&" எ: ெசானா.

ைகைய ப2றி, ஆதரவாக அவைள4 Oகி நி:4தினா.

"ஒHமிேலமா. நா ேகாயி<& ேபாேவா. அ3ேக உைன காணாம

எலா" தவி4'ெகா"கிறா3க” எ: ெசா, அவனிட விைட ெப2:

ெகா6 றப(டா.

இேபா', சா'வான நல ெபணா> தைல&னி'' ெம'நைட நட'
ெசறா

ராஜ. அதிேவைள ெபாெனாளியி அவ

ேபா ேதாறினா .

மி= த3க)சிைல

"அபேன, உ ககேள உைன ஏமா2றிவி6. ெவளி4ேதா2ற4ைத க6
மயக +ற) ெச>-!" எ: ெபாிய ேவதாதிேபா சிதி4', தைலைய ஆ(
ெகா6 த வழிேய ேபானா மகாேதவ.
("ேதசமி4திர", 17-4-66)

--------------
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38. அதி/சி
இரவி அைமதிைய ெகாற' அத A&ர. யாேரா ெகாைல

ெச>யப6வதா எ;கிற அலற ேபால ஒ4த' அ'. மனித&ர ேபா

அலா' பய3காரமாக 5ாி6 ஏேதா ஒ" மி"க4தி கதற ேபால அ'

ெதானி4த'. அ)ச ெகா6 அ4 ெதாைடயி"' கதறியதான அத ஒல

ேக(ேபா"& அ)ச தத'.

அத4 தனி5( மாயி இ"(bேட, எ;த அத நீட A)ச, கீேழ

5(=

ைவ4த'.

ப64'4 O3கியவகைள உ<பிய'. எனேவா ஏேதா எனபயபட

விழி4தவகளி ஒ"வ த(64த6மாறி மி விளகி Rவி)ைச க6பி4'
அ;4த., பளி)ெசன ஒளி பரவிய'. 5( ெவளி)ச ஆக8&

ெபக8& சிறி' ைதாிய ெகா64த'. ஒ"வ +க4ைத ஒ"வ பா4',
என'? ஏ'? என ச4த? யா" இப பய3கரமா> க4திய'? எ:
ேக விகைள பாிமாறி ெகாடாக .

"மாயிேல தா ேக(6'. மாமா தாேன அ3ேக ப64தி"கா3க?" எ: ஒ"

ெப&ர &றிபி(ட'.

"ஆமா மாமா.& என ேநதி"&?" எ: சேதகப(டா ஒ"வ.
டா) எ64' ெகா6 மா& ேபானா. அவ பினாேலேய சில
ேபானாக .

+ெசறவ Rவி)ைச ேபாட., ெவ4') சிதறிய' ெவளி)ச. ஒளியி

&ளி4' கா(சி தத மனித மீ' &வித' அைனவ பாைவ-.

அவ "&:&: எ: உ(காதி"தா. அவ உட இ= ந63கி

ெகா"த'. அப(ட மி"க4தி மிரட பாைவ ேபால 0தி நிைறத

ககளா அவ அ3& வதவகைள பா4தா.

143

"என மாமா, நீ3கதா அப ச4த ேபா(P3களா? "என அணா)சி, என
நடத'?"
"%ைன கீைன ேமேல விழததனாேல பதறி அ) Aபா6 ேபா(Pகளா?”
ஒLெவா"வ ஒLெவா: ேக(டன. அவக

பாைவக

அைற ெந6கி<

'ழாவின. ஒ:மிைல. வி4தியாசமாக, விபாீதமாக, எ'.ேம ெதபடவிைல.
மாமா எ: &றிபிடப(ட அத நப ேப)ச2: ேபானவ ேபால, மிரள மிரள

பா4தவா: உ(காநதி"தா.

பல", எனெவ: அறி' ெகா 8 தவிபி ஏேதேதா ேக(க, என

ெசாவ' எ: விள3காதவரா> அவ இ"தா.
"ஏதாவ' ெசாபன கPகளா, மாமா?
"ஊ" எற ஆேமாதி4தா அவ.

ம2றவகளி அறி- அவா Oட பட., “என கனா அணா)சி?..."

"க;4ைத ) ெநாிகிற மாதிாி இ"'தா மாமா?.” “எனமா ச4த ேபா(P3க!
பக4' 5(6ெகலா Aட ேக("&. அப க4'ப ெசாபன4திேல

என வத' மாமா?" எ: பலபல ேக விக

பிறதன.

அவக8ைடய ெதாணெதாணபி"' த வத2காக அவ ஏதாவ'. ெசாேய

தீரேவயி"த'. "நா எ3ேகா ேபா>கி("ேக. திP= நாலJ ேப"

வ' எைன ) கி(6, அப- இப- இ;கிறா3க. இவைன

கயி4ைத க( மர4திேல ெதா3கவி6ேவாகிறா ஒ"4த. நீட க4தியாேல

சத&= எ வயி4திேல &4'றா இெனா"4த. ஒ" தய எ

&ரவைளைய பி) அ;4தி. ேச, ெராப ேமாசமான கன." - திகி4திணறி)

ெசானா அவ. இ= பய4தி பியிேலேய அவ இ"பதாக4 ேதாறிய'.
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"உ4திர4'& அயிேல ப64தி"கீ3க. அ'தா. உ4திர4'& ேநகீேழ

ப64'கிடதா இப4தா கட கட ெசாபன எலா வ"" எ:
உ:தியா>) ெசானா ஒ"வ.

"வடேக தைலவ) ப64தி"தீகளா, மாமா? அப தா சாியான Oக+
இ"கா'; ேமாசமான ெசாபன3க8, ேதாH" எ: அறிவி4தா
அமா .

ஓ

மணிைய பா4தா ஒ"வ.
சாியாக பனிெர6.
ந6)சாம ேநர. ேப>க

உலாவ" ேவைள.

"ஆ அ'தா" எ: மமமாக) ெசா உதி4தா ஒ" ெபாியவ. இத ம)சிேலேய

ஒ" ெபாபிைள ஒ" சமய O& ேபா(6) ெச4' ேபானா. அவ ஆவி இ3க

தா 4தி கி(64திாி-'. அ' தா இவைர4 ெதாதர. ெச>தி"&" எறா.
"அப4தா இ"&" எ: ம2றவக

ஒ4' ஊதினாக .

"இ= ேநர நிைறய கிட&'. Oக4ைத ெக64' இ"பாேன? எலா"

கீேழ ேபா> ப6ேபா" என ஒ"வ நல ேயாசைன ெசானா.

மாமா எ: பலரா அைழகப(ட நப"& அத ேயாசைன Aறப(ட'.
அவ" அைத ஏ2: ெகா ள4 தா ேவயி"த'.

அைனவ" கீேழ ேபானாக . வசதியா> ப64தாக . பய3கரமாக க4தி

அைனவைர- பதறி எழ) ெச>த நப", உ4திர4தி கீேழ வராத ஒ" இட4தி,
கிழ& ேம2&மா>, கிழேக தைலைவ4' ப64தா.
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Oக உாிய ேவைளயி ஒLெவா"வேரா6 உற. ெகாட'. பய'

அலறியவ" தைன அறியாமேல Oக4தி ஆ@' வி(டதாக4 ேதாறிய'.
அவ"& நா2ப' வய'&

இ"&. ஆேராகியமான வராக4 தா

ெதப(டா. மனஉைள)ச மனிதைன ப64தி ெகா"தேதா எனேவா!
வககார இர6 மணி என அ4') ெசான'.
அத அைறயி எலா" நிமதியா>4 O3கி ெகா"தாக .
மீ6 அத பய3கர அலற ெவ4த'. ெநJசி மீ' எ'ேவா உ(கா'

ெகா6, க;4ைத பி4' பலமாக அ+&வதா D)4 திணறி, ேவதைனயா
சிரமப(6, ஓ3கி &ர எ64' க4த +ய:, அப கதற +யாம திணறி4
தவிகிற +ைறயி அத &ர ஒ4த'.

O3கி ெகா"த அைனவைர- உ<கி எழ) ெச>த' அ'.
யாேரா ேவகமாக Rவி)ைச ேபா(டாகள. பா>' சிதிய ெவளி)ச4தி, அத

அபாவி மனித ெநளி' ர6 தவிப' ெதாித'. அவ +க விகாரமாக4

ேதாறிய'.

"மாமா மாமா" எ: பதறி4 ெதறி4தன &ரக . "எ;தி"3க, +ழி)சி"3கி எ:

'ாிதப64தினா ஒ"வ.

அத ஆசாமி திைக ட விழி4' எ;தா. தி"தி"ெவன விழி4தப உ(காதா.

காகைள மடகி, +ழ3கா மீ' +க பதி4', ம2றவக

நாணப6 கிறவ ேபா இ"தா.

+க3கைள பாக

"தி"ப. என மாமா இ'?" எ: ஒ" ெப ேக(டா .
"உ3க8& என பH'? ஏ இப பதறி பதறி க4'றி3க? எ: ஒ"வ
விசாாி4தா.
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"உ)சிபட ேவைளயிேல எ3ேகேயா பயதி"கா. அ' தா" எ: ஒ"
ெபாியவ ெசானா.

பய' அலறியவ எ'. ெசாலவிைல. என ெசாவ' எ: ாியாத

ம.னநிைலயி, "பி4' ைவ4த பி ைளயா" மாதிாி அைசயா' உ(காதி"தா.
ஒLெவா"வராக அ<4') ச4' தைரயி சா>தாக . "இ= விய ேநர

கிட& O3&3க" எறாக . "விள& எாிய(6. அைணக ேவடா" எற'

ஒ" &ர.

மாமா. உ(கா' அ<4' ேபா> ப6ைகயி சாிதா. ககைள விழி4தப

கிடதா. எLவள. ேநர அப இ"க +-? கக
ெம'வாக Oக+ வத'.

தாமாக Dன. ெம'

வககார D: ஒகைள உதறிய'. அ ற ஒ2ைற ஒைய) சிதிய'. பிற&

நா& ஒகைள ெகா(ய'.  -  ஒைச ஓயா' ஒ4' ெகா"த'.
மீ6 அத ேகாரமான ஒ அத ஆளி அ4 ெதாைடயி"'

ெவளிப(6, ெதளி. ப64த +யாத நீட &ரலாக) சிதறிய'. பய அத
அநாதமாக இ"த'.

எலா" அலறி ைட4' எ;தாக .
எலா விள&கைள- எாிய வி(டாக .
“என மாமா இ'?. உ3க மனசிேல இ"கிறைத4 தா ெசா<3கேள.
யாராவ' பய+:4தினா3களா மாமா?. எ3காவ' எைத கடாவ'
பயதீ3களா?... அ>ேயா, இனி& என தா நடத'? ஏ இப பதறி பதறி
அல:றி3க?.
அவக

ெதாி' ெகா ள வி"பினாக .
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மாமா தன' அைமதிைய- ெக64' ெகா6, 5( உ ள அைனவர'
அைமதிைய- சீ&ைல4', என ஏ' எ: எ'. ெசாலாம +ர6
பிபதனா என பிரேயாசன? அதி சதியிேல பயதி"தா, ேப> நிசா
&4த எ: ெசானா, த&த மதிரவாதிைய பா4' உாிய நடவைக
எ6கH. உ 8& ேள ஏதாவ' ெகாணகிகி(6 இ"த'. எறா,
டாடைர பா4' ேநா>& சிகி)ைச பணH….
56 கலா+லாமாயி2:. ஆ

ஆ8& ஆேலாசைனகைள உதறினாக .

"ஒH ெசாலாம இ"தா என தா அ4த? பகேல என நடத'?

ரா4திாியிேல இப பதறிபதறி அல:பயா ஏேதா நட'தா இ"கH.

ெசா<3க, வா> திற' ெசா<3க. மனசிேல ைத) வ) கIட ப(6,
ம4தவ3கைள- கIடப64தி, இெதலா எ'&?...”
ேபச உாிைம உைடயவக

ேபசி, O4 '"வி, 'ைள4ெத64தாக . மனசி

இ"பைத) ெசா வி6வ' நல' எ: அவைர உணர ைவ4தாக .

திைக4' ேபா> உ(காதி"த அவ சிறி' சிறிதாக4 தன' அ=பவ4ைத)

ெசானா. அவ"& அதி)சி ஏ2ப64திய அ=பவ அ'. விபாீதமான பய3கர

அ=பவ தா:

அ: பி2பக ஒறைர மணி இ"&, ேவைல ெச>- இட4தி"' அவ

5(6& வ' ெகா"தா.
ஆ

நடமா(ட அதிகமிலாத பாைத. அ3& ஒ'3கிய ஒ இட4தி தனி4'

நிற' "ெபா'கழிபிட - "பளி க5னியR". அவ அத=

&தா.

அத) சமய ேவமாக ஒ"வ உ ளி"' ெவளிேய ஓ வதா. வாச அ

எ64' ைவ4தி"த அவைர இ4'4 த ளி வி6வ' ேபா +ர(64தன

ேவக4ேதா6 அவ ெவளி ப(டா. "மா6 மாதிாி கH ெதாியேல, எதிேர ஆ8
வறைத பாக ேவடாமா?" எ: அவ &ைறப(6 ெகாடா. ஆனா
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அத4 தய எைத- கவனிக விைல. எதி"ேதா தபி ஓ6வ' ேபால, ஒ"
பத2ற4'ட, தாவி பா>' ஓனா.
அவ ம: எ(6 எ64' ைவபத2&

இெனா"வ ெவளிப(டா. அவ

வயி2றி"' ர4த ெபா3கி வத' தா அவ பாைவைய +த தாகிய'.
அ3ேக ஒ" க4தி ெச"கப("த'. ர4த ேம< ேம< & & = வ'
ெகா"த'. அவ D) இ;4' D)) வி6பவ ேபா வாைய பிள'

பிள' Dனா. எ'. ச4தமிடவிைல. +த ஓய தய தா அவைன

&4தியி"க ேவ6. க4தியா &4தி வி(6 அவ தபி ஓயி"கிறா எ:

மாமா.& ாித'.

ப(டபக, ஒ" ெத"வி, பளி க5னிய" கான ஓ இட4தி ஒ"

ெகாைல +ய2சி பளி6 ர4த+ வயி2றி ெச"கிய க4தி- இத உைமைய

அவ Dைளயி அைறதன. அவ பதறினா. உ ேள ேபாகாம, இயபாக எ;த
த2கா உண. உத ேவகமாக4 தி"பி ஒடலானா. ஒ6வ' தவ:; நா தா
&2ற ெச>' வி(6 ஒ6கிேறா எ: பாகிற யாராவ' எண ேநாி6 என

உ 8ண. லப64திய'. அதனா ஓ(ட4ைத க(6ப64தினா. தி"பி4

தி"பி பா4த ப 5(ைட ேநாகி ேவகமாக நடதா. நல ேவைள. ேரா

யா" இைல. &4'ப(டவ ெகாJச Oர நட', த ளா வி;த'

ெதாித'. அ ற அவ தி"பி பாராமேல நடதா. கட.ேள! யா" வராம

இ"கH; ேபாUR வராம இ"க(6 எ: னசி பிரா4தி4' ெகாேட
ேவக ேவகமாக நடதா. அவ தவ: ெச>யவிைலதா. இ"தா< ேபாUR

சேதகப6. விசாரைண, Rேடஷ எ: இ;4' ேபா&. 5ெபாலா
எ'&? மன&

பய திதிெக: அ4த'. அ4' ெகாேடயி"த'.

க4தி&4', ெபா3கி வழி- ர4த+, ஒைசயிறி வாைய வாைய பிளத அத
ஆளி +க4ேதா2ற+ அவ கH& ேளேய நிறன. மனசி ஆழபதி'

வி(டன. அத பய3கர அக %)சா கா(ய'. அ4'ட ேபாUR வ'
தைன பி4' மிர(டA6 எ: பய ேவ:. அதனாேல இைத யாாிட+
அவ ெசாலவிைல; ெசால வி"ப விைல. அ'ேவ மனைச &ைட'

ெகா"த'. Oக4தி பய3கர கனவா> வ' அவைர அலற) ெச>த'…

149

அவ ெசால) ெசால ம2றவக

கிபி4தவகளா> ஒ"வ +க4ைத ஒ"வ

பா4' ெகா6 உ(காதி" தாக . என ெசாவ' எேற அவக8&

விள3க விைல.

("அ+தரபி" - 1994)

------------

39. மனநிைல
அவ - ெப"மா . சாதாரண மனித.
அLேவைளயி அசாதாரணமான V@நிைலயி தனி4' விடப("தா.
அதனாேலேய அவ உ ள, இன ாி' ெகா ள +யாத உண.களினா
கனேமறி ெகா"த'. ஒ"வித பய, &ழப, அ;4' ேசாக, ஏேதா ஒ"
ேவதைன கவி', கண4'& கண பாரமாகி வதன.
அவ பாைவ ஒ" மிர(சி-ட, ேம< கீ;; அ3& இ3&, ஏறி இற3கி

ர6 அைலபா>த'. அவ ககளி ப(டனெவலா அவைன அ):4தின.

மைலக . எலா பக3களி< மைலப&திக . விாி' பர' கிடதன. ஓ3கி
நிமி' நிறன. +6 +)மா> +க6க

ெதா3&வனேபா ெதப(டன.

ஒ" ற விைண4 ெதாட+ய< உய வ வைள' ெநளி' ெசற', பாைத
ச2:4 த ளி சாிவாக இற3கி கிடத' மைல. அைத ஒ( ெப" ப ள.

ெந6கி< உய மர3க . ப)ைச ெசறித மர4தைலக . வைக வைக %க .

காடா> அட' வளத ெசக , ெகாக .

அைவ ெப"மா8& பய ததன. தனிைமேய அவைன அ):4திய'. ஆ@த
அைமதி - ச4த3கள2ற இய2ைக) V@நிைல - அவைன கலவரப64திய'.

கக , வறட க2பாைறகளி அட வள4திைய, வித விதமான அ6&கைள,
அவ2றி நீள அகல உயர3 கைள பி4'4 ததன. ெசக , ெகாக , மர3க
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எலா அவைன வைள4' பி4') சிக மா( ைவக4 தயாராக
நி2பனேபா அவ=&4 ேதாறின.
ெப"மா

நட' ெகா"தா. மைலயவார) சி2:ாாி"' றப(6,

நட', நட' ஏறி ஏறி, மைல ப&திக8ேட ெவ&Oர வதி"தா. இ=
ஏறி ேபாயாக ேவ6 அவ. தனி4' விடப(ட உண. அவைன4

ெதாைலப64திய'.
ெப" வக

மாதிாி ஓ3கி நிமி' நிற மைல ப&திக , எ3ெக3& கா(சி

தத மைல +க6க , மைலயி மிக உய Oர4' +க

க2பாைறகளி %தாகார4 ேதா2ற3க

- ெமா4த4தி

- அவைன மிக பாதி4தன. தா தனியனா>

இ3& வ' அகப("க ேவடா, அவ ஏ2:ெகாட பணிைய ேவ:

ஒ"வனிட ெகா64தி" கலா எ: அவ=
ஊகாரக

- +கியமாக ெபக

எண ஓய'.

- அவனிட அத ேவைலைய

ஒபைட4தேபா' அவ 'ணி)சேலா6தா கிளபினா. நீ6, ெந' உய',

பைமயா> வள' காணப(ட மைல4ெதாடமீ', மைலயி மீ' மைலெயன

ஓ3கி நிற மைல ப&திக

இர6 Dைற கட' ேமேல ேபாக ேவ6.

ேபாயி"கிறாக . அவக

+கியமான - இலாம தீரா' எற தைம உைடய

அ3ேக ேகாயி ெகா"த "மைல நபி"& %சைன ெச>ய அேநக

- இர6 %ைச ெபா" கைள எ64') ெசல மற' வி(டாக .

வி6ப(6 ேபான ெபா" கைள மைலமீ' ள ஊவாசி களிட ெகா6
ெகா6&ப கீேழ இ"தவக

ெப" மாைள ேக(6 ெகாடாக .

ேவ6வ' ேபால., ெகJவ' ேபால. ேகாாினாக . "உன& ணி
யபா. %ைச&ாிய'. இ' இலாம, சாமி &4த ஏ2ப(6 விடபடா'" எ:

ெபக

ேபசினாக . நபிைகயான ஆ8ேவ: யா"மிைல. நீதா ேபா>

இ'கைள ெகா6 அவ3ககி(ேட ெகா6. நீ இத பாைதயிேலதா +னாேல

Aடேபா> வதி"கிேய. நீ ஆபிைளதாேன! ஒ4ைதயிேல ேபாக +யாதா என

உனாேல?" எ: அவ=& உ'த அளி4தாக .

அவ= %ைச ெபா" க8ட கிளபிவி(டா. அைவ ஒ" ைம- இைல.

ஒ" 'ணி ைபயி கனம2ேற இ"தன.
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ெப"மா

நடதா. தனிைம- தா=மா> - மைல ப&திகளிbேட ெசற ஏ2ற

இறக ஒ2ைறய4 தட4தி வழியாக. நடக நடக வழி வள' ெகாேட

இ"த'.

க2வெரன, ெப" மதிெலன, வள' காணப(ட மைலயி ெதாடப&திதா

அவ=&4 'ைண வத'. அத ேதா2ற அவ=& அ< ஏ2ப64திய'.

அத=ைடய உயர+, பர , சவ வியாபக+ அவைன எனேவா ெச>வ'
ேபா"த'. மைலயி ெந6கி<, ப ள4தா&களி<, சாி.களி<, Oர4'
உய +களி< ெமளனமா> நிற மர3களி அட4தி-, கா( ெசறி.,
மிகமிக உயேர விாி' கிடத வான+ அவைன) சினவனா>, அபமா>, உணர)
ெச>தன. இவ2றி அ"ேக, இவ2றி ந6ேவ, நா மிக) சி: உ"வ; நா
ஒ:ேமயிைல எெறா" நிைன அவ=

ஊத'.

நடக நடக, உய' ெச< தனி பாைதயி ேமேல ஏற ஏற, இத) சி:ைம
உண.. வ<ெப2ற'. அ' ஏ - என' என உணர +யா ஒ"வித

&ழப4ைத - அ4த ாி' ெகா ள +யாத ஒ" 0திைய - அவ=&
ெச>த'.

பரவ)

அ' பக ேநர தா. ெவயி ஒளிமயமா> ப' கிடத'. V@நிைல -

மைலப&திக

மர3க , உயவான - எலா பளிெரன பிரகாசி4தன. அைவ

அவ=ைடய ெவ:ைமைய, மனிதனி சி:ைமைய, தன& எ64'

கா(6வதாகேவ ெப"மா8&4 ேதாறிய'. அவ=

ஒ" ேவதைன - அைமதிய2ற

தைம - அ;4திய'. தி&4 ெதாியாத ெப" ெவளியி 'ைணய2: விடப(ட

சி: பி ைள என அவ தைன உணதா. தன& ஆதரவாக யா" இலாத

நிைலயி, ரா(சத4தனமான 2: ற4தி, ெசயல2ற தைமயி தனி4'

விடப(ட ஒ" பாிதாப நிைலயி அவ இ"பதாக அவ மன க"திய'.
அத நிைல அவன' ேசாக4ைத அதிகப64திய'. ஓ3கி ஓ3கி 5சி எ; அைலக

ர8 கட ஓர4தி +ெபா" சமய அவ அப4தா உணதா. பாைல

என விாி' கிடத ஒ" மண2ெப"ெவளியி ஒ" சதப4தி இ4தைகய உண.
அவைன இப4 தாகிய'6. இேபா' இத நீட ெந'யத -

தனிைமயி ஆ@த அகற உய Vழ ெப"மா

ெபாி' பாதிக ப(டா.
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எ'. ெச>ய4 திராணிய2ற சி:பி ைளயா>4 திைக4' வி(ட ெப"மா ,
இேபா' அ;தா. ெபா3கி ெபா3கி அ;ைக எழ, அபாவிெயன அ;'

ெகாேட அவ நடதா.

இ4 த"ண4தி, தன&4 ெதாித மனித யாைரயாவ' காண ேவ6 எெறா"
விசி4திர எண+ அவ உ ள4தி ெநளித'.

சில சமய அதிசயமாக மனிதாி ஆைச - கன. அல' தீவிர எண - நிைறேவறி
வி6வ' உ6. ெப"மா8 & அப ஒ" ேப: வா>க ேவ6
எறி"த'.

ெப"மாளி ஊகாரனான ைகலாச எதிேர வ' ெகா"தா. உயேர
இ"' இற3கி வ" ஏேதா உ"வமா>4 ேதாறி, பிற& அ' ஓ ஆ

என4

ெதாி', அ' அட, நம ைகலாச!” எ: ெப"மா8& ாிவத2&, சிறி' ேநர
ேதைவபட4தா ெச>த'.

அப. ெப"மாளி அ;ைக ெதாட' ெகா6 தானி"த'.
ைகலாச ெந"3கி வத' விய ட ெப"மாைள பா4தா. அவனிட ஏேதா

சாியிைல எப' ாித' அவ=&. "என ெப"மா ? என விஷய?" எ:

ேக(டா.
ெப"மா

மைலைய- சாி.கைள-, பக4' ப ள4 தாைக- பா4தப

நிறாேன தவிர, த உண)சிகைள வா>வி(6) ெசா< திராணிைய

ெப2றானிைல.

“எனேட, இ3ேக எப வேத? ஏ அ;கிேற?" எ: பாி.ட விசாாி4தா

ைகலாச.

"ஒHமிேல!" எ: +H+H4தா ெப"மா .
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ைகலாச சிாி4தா. அவ சேதாஷமாக இ"தா. "நா3க %ைச

ெச>யேவH= ேந2ேற றப(6 வேதாமா? ேம மைலைய, நபி ேகாயிைல,
அதி ேநர4திேல அைட' வி(ேடா. ரா4திாி அ3ேக உ ள ெச3க4ேதறி

க(டட4திேல த3கிேனா. ஏ ெப"மா ! மைலமீ' ரா4திாி ேவைளயி

த3கியி"ப' எLவள. அ2 தமான அ=பவ ெதாி-மா? ஆகா, &ளி,

பனிபடல. அ"ைமயான நிலா ஒளி. எ3& அைமதி. ஆனா< உைமயான
அைமதி கிைடயா'. வித விதமான %)சிக , வ6க

ஓயாம இைர)ச(6

ெகாேட இ"கிறன. ரக ரகமான ஒகளி கலைவ. திP= இரா பறைவ
ஒ: அல:'. ஏேதா ஒ" மி"க க4''. Oர4திேல ஓ6கிற ஆ2:4 தணி,
ேம("' ப ள4தி வி;கிற ஒைச. அ' ஒ6கிற ெமெலா பினணி

இைசேபால ஒ4' ெகாேடயி"கிற'.

“ெப"மா ! நீ கவனி)சியா? எ3& வள' நி2கிற மர3க . ெசறி.ாக4

ெதப6கிற பைம பர . ெச ெகாக , மைலயி ப&திக . Oர4'

மைல+க . இத வான. இெதலா எLவளேவா ஆனத4ைத உடா &'.

மன விசாலமாகி, இய2ைகேயா6 ேச', உயேர உயேர பறக4 ெதாட3&'.
இத மH, மைல-, மர+, வான+ நேமா6 ெசாத ெகாடா6கிற
மாதிாி4 ேதானைலயா? நா+ இவ2:ட உய' நி2கிற மாதிாி - இத
மைலெயலா நா; மர3க8 விH நா; எலாேம நா எ:
ெப"ைமபட ைவகிற ஒ உண. ந+

சி4ெத;கிற'. இத மைலைய,

மைண, அ"விைய, விைண, மனித ச+தாய4ைத அபேய த;வி ெகா ள

ேவ6 எேறா எ;)சி ஏ2ப6கிறேத. நீ ஏ வ"4தமா இ"கிேற, ெப"மா ?

ெராப ேநரமா நீ அ;கிற மாதிாி4 ெதாி-ேத? ஏ அழேற?"
ெப"மா

ெப"D)ெசறிதா.

“%ைச ெச>ய வதவ3க +கியமான %ைச) சாமா இரைட எ64தி(6 வர,
மற' ேபானா3க. எைன அ=பியி"கா3க, கீேழ ேபாயி அ'கைள ெகா6
வர..." எறா ைகலாச.
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"இேதா இ"&. கீேழ உ ளவ3க தா எகி(ேட ெகா64' அ=பினா3க" எ:

ெப"மா

ைபைய நீ(னா.

"நலதா ேபா). வா, ேகாயி<& ேபாேவா" எ: அவைன அைழ4தப
தி"பி நடதா ைகலாச.

ேபாகிறேபாேத அவ மைலயி க0ர4ைத, அத வனைப விய' ேபசினா.

"மைல ம(6மல; கட<, வானி விாி., இய2ைகயி எ6பான, மி6கான,

வனபான சதிக

பல. இ= கிள)சி ஏ2ப64'. மனித இவ2ேறா6

இைணதவ, இவ2றா ஆனவ, இவ2ைற ரசி4' பயப64தி அ=பவிக
க2றவ எற ெப"மித உண. என&

எ: ெப"மா

+க4ைத பா4தா.

உடா&. உன& எபேயா?”

"நா சாதாரண ஆளபா. நீ கவிஞ. கவிைத எ;தாவி(டா<, கவிஞனாக

வா@கிறவ" எ: ெப"மா

ெசானா.

காகைள &<கி ேபா(ட' ேபா, கலகலெவ) சிாி4தா ைகலாச.

("அ+தரபி” 1995)

-----------

40.  யிபி. ஒ 34
நாகாிக நகர3களி தவிக +யாத வள)சியாக4 தைலெய6கிற எலா

“எRெடஷ"கைள- ேபா தா அத &யி"  அைமதி"த'.
அைமதியான V@நிைல, பரபர இலாத அ"ைமயான ெத"க ,

"ெமா(ைடெமா;ெக: அழேகா கவ)சிேயா இலா' க(டெப2: ள ச'ர
வவ க(ட3க

+தயவ2ைற நாகாிக விதிகளிப ெகா"த அத

ப&தி& ஆரப4தி "நிS காலனி" எ: தா ெபய V(யி"தாக .
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காலேவக4தி, ெபயக8& தமி@ வவ ெகா6க ேவய' அவசிய எ:
+ைள4த ஒ" உணைவ பிப2றி - அத வ(டார4'& " '&யி" "

எ: ெபயாி(6, பளபள& தக6களி வானிI ெபயி அழியாத +ைறயி

எ;தி, அேநக இட3களி பதி4' வி(டாக .

இ4தைகய "Dைள அதி.”க8& யா காரண எ: &றிபி(6) ெசால
+யாவி(டா<, அவக8ைடய திP நடவைககளி பிர4திய(ச

பிரமாண3களாக4 திக; ெபயபலைகக
எளிதி காணலா.

பல இட3களி< பளி)சி6வைத

" '&யி" " எற அத "நிS காலனி"யி D: ெத"க8 +ப4ைத'
56க8 தா இ"தன. +த ெத", இரடா ெத", ந64ெத" என
அைழகப(ட 5திகளி, ந64ெத" திPெர: +கிய கவனி & இலகா&

த&திைய ெப2ற'.

ெபாிய நகர3களி 56 க(6வத2& எ:, த&தி ெப2ேறா"& அளிகப6கிற
ச<ைககைள- பண உதவிகைள- பிற வசதிகைள- பயப64தி ெகா6,
த3க

ெசாத உபேயாக4'& எ: 56 க(யவக8, அப க(ய 5(ைட

"நல வாடைக கிைட&" எ: ேவ: யா"காவ' &டA& வி(6

வி6கிறவக8 இத &யி"பி< இ"தாக .

ந64ெத"வி, வசதி நிைறத ஒ" 56, ஒ"வாி ெசா4 உபேயாக4'காக
க(டப(6, அவரா சிறி' கால அ=பவிகெப2:, சில மாத3களாக %(ேய

கிடத'. 5(6கார உ4திேயாக மா:த ேவெறா" ெபாிய நக"&
ேபா>வி(டதாக "விஷய ெதாிதவக " ேபசி ெகாடாக .
ஒ"நா

- விவத2& +னேர –

"D: மணியி"&" "ஒறைர மணி "இைல. நா< மணிதா" எ: பேவ:
அபிபிராய3க

எ;' பர.வத2& உதவிய ஒ" ேநர4தி –
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'&யி" ந64ெத".& ஒ" கா வத'. அத 5( + நிற'. பிற&

ேபா> வி(ட'.

காாி வ' இற3கியவக

யா, எ4தைன ேப. எபப(டவக

எ:

எவ"& ெதாியா'. ஆனா, அத 5(6& யாேரா & வ'வி(டாக

எகிற

விஷய அLவ(டார4தி D: ெத"களி< உ ள எலா 5(ன"&
ெதாி' வி(ட'.

அத 5(ைட க(யவ Oக4தி பதேரா, அல' ல(சிய கன.க
ஆைசகன.க

பல வள& உ ள ெப2றி"தாேரா - ஏேனா, ெதாியவிைல -

தா க(ய 5(6& "Rவனா" எ: ெபயாி("தா. அத ெபய பல"

பலவிதமாக ேபவத2& இடமளி4' ெகா "த'. யா"ேம இலா'

அைடப(6 கிடத கால4தி "ெசாபன Oக நிைலயி இ"ப' நியாய

தாேன!" எற தைமயி அக பக4தா ேபவ' வழக.

இேபா' இஷடேபா ேபவத2& "Rவனா" 'ைண ாித'.
அத 5( + கத. திறகபடாமேல கிடத'. சனகளி &8ைமயான

ெம வண4 திைரக

ெதா3கின. அைடப(6 கிடத 56, உயி  உண.

ெப2றி"பத2கான தடய3க

ெதாிதனேவ தவிர, கலகலேபா இயக ேவகேமா

ெப2:வி(டதாக கா(சி தரவிைல.

ஆகேவ, "ெசாபன இன Oக கிறக ெதளியாம தா இ"கிற'" எ:

ம2றவக

ேபசினாக .

அவரவ கவைலக8 ேசாக8 அள.& அதிகமாக ெப"கி கிடகிற
இநா(களி எேலா" அத ஒ" 5(ைடப2றிேய சதா கவைலப(6

ெகா"க +யா'தாேன? '&யி" வாசிக8& எ4த ைனேயா

அ<வக ! எLவளேவா கவைலக ! அதனா அவக8& "Rவனா விஷய

எபவாவ' ேபசிெபா;' ேபா&வத2& உதவAய பல விஷய3களி ஒ"
அப விஷயமாக4தா இ"த'.
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ஆனா "Rவனா" எகிற 5(6& எதி 5( வசி4த ஒ" ஆசாமி& அ'ேவ

&ழப3கைள- 5 எண3 கைள- விசி4திர சேதக3கைள- வள&

ஒ" விவகார மாகப(ட'. கி"Iண எற ெபய உைடய அத நப சேதக
பிராணியா>, அள.& அதிகமான க2பனாவாதி யா>, அறி- அவா

(-ாியாY() அதிக ெப2றவரா> இ"தா. கதாசிாியராக மாறி நாவக
ஆரபி4தி"தா எறா, அவ பிரமாதமான ெவ2றிகைளம(6மலா',

எ;த

அபாரமான ேசாதைனகைள- மக4தான சாதைனகைள- ெச>' +4',

ரசிகெப"மகளா< விமசன களா < அேமாகமாக பாரா(டப6 ேப:
ெப2றி"பா. ஏேனா அவ எ;4'4 'ைறயி கவிைல. அவர' க2பைன-,
சேதக+, அறி- ஆவ+, இன பிற ஆ2றக8 அக பக4'
5(6காரகளி, அத &யி" ஆசாமிகளி வா@ைக ேபா&கைள '"வி

ஆரா>' அலசி பிழிவதிேலேய அவைர நா(ட மிக ெகா 8ப Oன.

கி"Iண, உைழக ேவய அவசிய அதிக இலாத, ஒ>. மிக நிைறயேவ
இ"த, வசதியான உ4திேயாக ஒ: ெப2றி"தா. அவ மைனவி அவ"&

ஏ2ற ேஜாயாக4தா இ"தா . அவக8& பி ைள&( எற பி63க

எ'. இைல. ஆைகயா அைட அய எதி 56கைள ஆராய., பிற
அகேபாக

&றி4' வபளக. அவக8& ேநர நிைறயேவ இ"த'.

“எதி5( ஏேதா மம இ"கிற'!" எற எண கி"Iண உ ள4தி

வி;'வி(ட'.

"ஆமா. சேதக4'& உாிய ஆ(க
%ாீமதி சாதா கி"Iண.

யாேரா தா &வதி"கிறா3க" எறா

"க ள ேநா(6 அ)சபவகளாக இ"கலா" எபதி ஆரபி4', க ள)
சாராய கா>)கிறவக , க ள காத ஈ6ப(டவக

எப' ஈறாக, சேதக

%)சி எ'எத மீ' ஊ' ெநளிய +-ேமா அைத எலா ெதா(6வி(ட'
அவக

ஊக.

"சாி. இைத தி(டமாக ஆராயாம வி(6விட Aடா'" எ: தீமான ெச>தா
கி"Iண.
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இைத க6பிகாம எதி4த 5(ேல இ"தா நா சாியான இளி)சவா>
பக

எ:தா அ4த" எ: அ;4த ெகா64தா

அமா ,

இபயாக4தாேன அவக8ைடய ஆ2ற<& ஈ6பா(6& பபா(6&
ஏ2ற +கியமான ேவைல அ'வாகேவ வ' அLவி"வாிட+ சிகிெகா6
வி(ட'.

கி"Iண ெவளிேய ேபா>வி(6 வத உடேனேய, "என, Rவனா கத.
திறகப(டதா? யாராவ' எ( பா4தா3களா? உ ேள யாராவ'
ேபானா3களா? எ: விசாாி4' வி(64தா இதர அ<வகளி இற3&வா.
5(6 அமா

அவைரவிட ஒ" ப ேமேல ேபா> அ=மான3கைள-

Sக3கைள- உ<பி4 த 8வா . "அத 5(ேல ஆபி ைளகேள இைல.

இர6 ெபக தா இ"கிறா3க= ேதாH'" எறா
“DHேப" இ"பா3க ேபா"&" எறா

ஒ" தடைவ.

இெனா" நா . “அழகான ெப

ஒ"4தி இ"கிறா. ெவ ைள ெவேள= இ"கிறா. ஜன வழியாக எ(
பா4தா . ட&= கதைவ. சா4திவி(டா " எ: ெதாிவி4 தா

ேவைலகாாி இ"பா

ஒ" சமய. ஒ"

ேபா"&. அத அழகான சி: வயகாாிேயாட

அமாேளா, அகாேளா ெதாியேல, ஒ"4தி- Aட இ"கிறா " எறா . "பிச

மாதிாி இ"கிற ெபாH ஒணா இரடா எ: எனேக சேதக வதி(6'"
எ: அவேள ஒ" சமய &ழபினா .

"யா" ெவளிேய ேபாவதாகேவ ெதாியேல. இவ3கைள4 ேத எவ" வ"வதாக.
ேதாணவிைல" எ: கி"Iண = அவ மை◌வி- ச3கடப(6

ெகா"தாக . அவக8& ஆ:த அளிபத2ேக ேபா< நிகழலாயின சில

சபவ3க .
ஒ" நா

+னிரவி, "கப மாதிாி" ெபாிதான ஒ" கா மி=மி=ெவ: வ'

நிற' அத 5( +ேன. அதி"' இற3கி அL5(6&

ேபானவ

சாியான நீயாைன மாதிாி இ"தா. "காடாமி"க எ: ெசா னா< சாியாக
இ"&! இ' சாதா கி"Iண அபி பிராய. தயா>, ெதாதி-

ெதாைப-மா>, வJசைன யிறி4 தி: ெகா;4த சைத&றா> விள3கிய
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அத ெபாிய உ"வ4ைத விைல உயத 'ணிக8, ைவர+ த3க+

அழ&ப64த +யறன.

அவ வத' "Rவனா மி&த ஒளி ெப2ற'. எலா விள&க8 எாியலாயின.

சிாி  ேப) கலகல4தன. ஒ" ெப பா6கிற &ர Aட எ;த'.

"Rவனா ஏேதா ெசாபன ாி மாதிாி ஆகிவி(டேத!" எ:தா கி"Iணனா Aற

+த'.

வதி"த ெபாிய நப எேபா' ேபானா எபைத கி"Iண= சாதா.
ெதாி'ெகா ள இயலா' ேபாயி2:. அவக

ப6க) ெசறேபா' மணி ப4தைர.

அLேவைள யி< ெபாிய கா எதி 5( +னா நிற'. பிற&, பனிர6
மணி இ"கலா, கி"Iண விழி4' ெகாடா. ஜன வழியாக
எ(பா4தா. அ3ேக கா எ'. இைல.

”அடடா, தய ேபாயி(டா ேபா"&ேத!" எ: அவ வ"4த4ேதா6

+னகிெகாடா. தி"பி தன' அைற& ேபாகலா எ: கா எ64தவ

அைசயாம நி:வி(டா. காரண –

அத 5( +னா ஒ" கா வ' நிற'. இ' ேவ: கா. சிறிய'. அத

வ"ைககாக கா4தி"தவேபா, யாேரா "Rவனா"வி கதைவ திறதாக .
இர6 ேப ெவளிேய வதாக .
கி"Iண நறாக கவனி4தா,
இர6 ெபக . ஒ"4தி அதிக வய உைடயவ
எ: ாி' ெகா ள +த'. சினவ

எ:, ம2றவ

இள ெப

+க ெதாியவிைல. ேந4தியான

ெம 'கி அணிதி"தா . அைத4 தைல& ேம இ;4' +காடாக
ேபா("தா . நில. நறாக4தா இ"த'. அத நிலெவாளியி அவ

அழ&

மி&த உ"வமாக4தா ேதாறினா . சாதா &றிபி(ட அழகி இவளாக4தா

இ"& எ: அவ மன ேபசிய'.
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இர6 ெபகைள- ஏ2றிெகா6 கா நகத பிற&தா அவ
ப6கேபானா. இத ேநர4தி இவக

எ3ேக ேபாகிறாக ? ஏ

ேபாகிறாக ? ஒப' ப4' மணி& கிளபினா< சினிமா.& ேபாவாக
எ: நிைனகலா. இத ேவைள ெக(ட ேவைளயி, கா வ' இவகைள
இ(6) ெசகிற'. இத2& என அ4த?" எ: அவ மன &:&:4த'.
இ"( எLவளேவா விஷய3க

நடகிறன. இர. O3&வத2காக ஏ2ப(ட'

எப' ெபா'வான எண. ஆனா நாகாிக ெப" நகர3க

+;ைமயாக4

Oக4தி ஆ@' வி6வதிைல. இர. ேவைளகளி. பாதி நகர 'யி சிகி
கிடகிறேபா', இெனா" பாதி விழி ட எெனனேவா ெச>' உ2சாக

ெப:கிற'!" எ: அவ எண வள4தா.

அவ"ைடய சேதக3கைள விட Oக வயதாகி, அவைர ஆ(ெகாட'.
காைலயி கி"Iண விழி4' எ;த உடேனேய, சாதா தியேதா விஷய4ைத
அறி' ெகாட உ2சாக4ேதா6, ெப"ைமேயா6, பரபரேபா6, ேபச4

ெதாட3கினா . "உ3க8&4 ெதாியாேத! நாலைர மணி& எதி4த 5(6&

இெனா" ெப வதி"கிறா. சின வயதா. அழகாக4 தா இ"கிறா.

அவ8&4 'ைணயாக ேவெறா"4தி- வதி"கிறா. இர6 ேப" காாி வ'

இற3கினா3க!" எனறா .

"சினகா", இைலயா? சி:வய ெப நீல நிற Y டைவ க(யி"தா .
என?" எ: அவ ேக(க., அவ

திைகபைடதா .

"நீ3க8 பா4தீகளா? எேபா?" எ:, ஏமா2ற ெதானி& &ர,

விசாாி4தா

சாதா.

அவ3க வதைத நா பாகவிைல. சின கா" வ' அத ெர6 ேபைர-

அைழ4' ெகா6 ேபானைத பா4ேத. அத 5( உ ளவ3கதா.

எ3ேகா ேபா>, இராெபா;ைத கழி4'வி(6, நாலைர மணி& 56

தி"பியி"கிறா3க. அவ3க றப(6 ேபானேபா' இர. மணி பனிரடைர"

எ: அவ விளக ததா.
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0ைடக !" எ: கசேபா6 ெசானா

சாதா. அவ

ெதாிவி4த ேபசாத ேப)களி எLவளேவா அ4த3க

&ர< பாைவ-

ெபாதி'கிடதன.

" '&யி" " வழக ேபா அைமதியாகேவ இ"த'. "Rவனா" சதா
அைட4த கத.ட தா கா(சி அளி4த'. சில இர.களி அ3& உயி 

உண. உ2சாக நா(ய ாிவ' சகஜமாகி வி(ட'.

கி"Iண= சாதா. இ= அவகைள ப2றிய விவர எ'.
ெதாி'ெகா ள +யவிைலேய! எ: தா வ"4தப(டாக .

அழகான -வதிைய அதி ஒளியி, ந& %4த எழிமி& மதாைரேபா, ஒ" நா
கடா கி"Iண. அவேளா6, அவைள ேபாலேவ, இெனா" இள
ெபH இ" கிறா

எபைத, இ"வைர- ேசதா2ேபா பா4தத Dல,

உ:தி ப64தி ெகாடா

சாதா.

"கப மாதிாி ெபாிய காாி எபவாவ' வ' ேபாகிற விகார ெபாிய மனித.
அத ெபக8& எப உறேவா? அவகளி ேபாஷக அவதா எபதி
இ"வ"& எLவிதமான சேதக+ இைல.

அவைர ப2றி நல எண ெகா ள +யவிைல கி"Iணனா, பண
மி&தவகளி அேநக ெச>வ' ேபால, அவ" தன' இப க4'காக இர6
ெப கைள4 தனி 5( ைவ4', தாராளமாக) ெசல. ெச>' வ"கிறா

எ:தா அவ +. க(னா.

இத எண4ைத த மைனவியிட ெசால அவ தய3க.மிைல. அவ8

"ஆமா, அப4தா இ"&. பாவ, நல ெபக , அழகான ெபக ,

ஏேனா இப ெக(6ேபாகிறாக . இைத எலா விதி எ:தா

ெசாலH. ேவ: என ெசாவ'?" எ: ஆ:த Aறி ெகாடா .
பல வார3களாக மன உைள)ச த' ெகா"த ஒ" பிர)ைன&. சா4தியமான

- சாதகமான விைட ஒைற க6 பி4தாயி2: எற தி"தி அவக8&
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ஏ2ப(6வி(ட'. அதி"' அவக

எதி 5(6& ெபாிய கா எைற&

வ"கிற'. எேபா' ேபாகிற' எ: கவனிபதி அகைற கா(6வைத &ைற4'

ெகாடாக .

இ"த ேபாதி<, கி"Iண=& இ=ெமா" ெபாிய சேதக+, ெதளி.ெபற
+யாத &ழப+ அபேய இ"தன. ெபாிய காாி, பண எ"ைம வ' இரவி
பதிேனா" மணி வைர த3கிவி(6 ேபாகிற'. அேத இரவி, பனிர6 மணி&

ேம கா வ' அழ& ெபைண அைழ4' ேபாகிறேத! எ3ேக A()

ெசகிற'? ஏ? ஒLெவா" தடைவ- ெவLேவ: கா வ"வதாக க6பி4தா
கி"Iண.

”ஆகேவ, இதி ஒ" ெபாிய மம இ"கிற'!" எ: அவ அறி. Aறிய'.
Aய விைரவிேலேய இத மம+ வி6ப(6 ேபாயி2:. கால+ நிக@த சில

சபவ3க8 தா ெதளி. ஏ2ப64தின. கி"Iண +ய: எ'. '  க6

பி4' விடவிைல.
ஒ" நா

ெபாிய “ேபாUR ேவ" வ', "Rபனா" + நிற'. ச(ட

பா'காவலக

5(= ேள ேபானாக . இர6 இள ெபகைள- ஒ"

+தியவைள- அைழ4' வ', வயி ஏ2றினாக .

கி"Iண=& அறி+கமானவ ஒ"வ ேவனி இ"தா. அவாிட ேப)

ெகா64ததி உைமக

ெதாிய வதன.

த ஆசாமி இைத4 ெதாழிலாக வள4', பண பணி வா@ைக நட4'கிறா.
சினிமாவி ந& ஆைசயினா<, கணவேனா6 நிக; சைட அல'
&6ப4 தகரா: ேபாற பலவித காரண3களினா<, 5(ைட வி(6 ெவளிேயறி,

நாகாிக ெப"நக"& எ4தைனேயா இள ெபக

வ"கிறாக . அவகைள

ஏமா2றி, ஆைசகா(, அைழ4' வ"வத2& அேநக திறைமசாகைள அபண

கார நியமி4' ைவ4தி"கிறா. இப) சி& ெபக8& சகல வசதிக8

ெச>' ெகா6கிறா. ெபாிய ந(ச4திர ஆ&ேவ எ: ஆைசகா(, தன'

ஆைச கைள4 தணி4' ெகா வேதா6, வித விதமான ெபகைள அ=பவி4'
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இப ெபற4 தவி& பணகாரக8&, ெபாிய மனிதக8& இவகைள
அ=பி ைவகிறா.

வசதிேயா6, பண4ேதா6, வாழ +கிறேத எபதனா பல ெபக

ெசாப நடக ஆரபி4' வி6கிறாக

இத விதமான ெபக

அவ

எேலாைர-

ஒேர இட4தி ைவ4தி"பதிைல இவ. ெவLேவ: 56களி இர6 ேப,

D: ேப எ: ைவ4', ேபாஷி4', பிYனR பணி, பண ேச4' வி(டா.
இவனா ஏமா2றப(ட இர6 ெபக

இத பிைழ நட4த மன இலாம

ாிேபா( ெச>தி"கிறாக . பணகார 5(6 இைளஞ ஒ"வ= இவமீ'

&2ற சா( யி"கிறா. அதனா, இவ வசமாக) சிகி ெகாடா. இவ

ஆதரவி ெதாழி நட4திய ெபகைள- ர.ட பணி வ"கிேறா எ:
அவ அறிவி4தா.

கி"Iண அவ"& வதன Aறினா. "நாகாிக நகர3களி எெனனேவா

நைடெப:கிறன எ: நா நிைன4த' சாிதா" எ: தைன4தாேன
பாரா( ெகாடா.

அவ Dல விவர ெதாி'ெகாட சாதா "பாவ, அறியா ெபHக என
ெச>-? காடாமி"க மாதிாி இ"'ெகா6, இப எலா பHகிற-

வ3கைள (6 ெகாலH. ஆமா" எ: சீ2ற4ேதா6 ெசானா .

'&யி"பி D: ெத"களி< உ ள ம2ற +ப4' நா& 56களி<

இத விஷய தா ேபச ப(ட'. ' &யி" திP கவனி &

பரபர & இலகா&ப உதவிய "Rவனா" மீ6 அைடப(ட கத.ட=

ெபாிய %(ேடா6 கா(சி தரலாயி2:.
("சிவாஜி 1965)

-----------------

41.
41. ேபாிழ
ேபாிழ
”இத வ"ஷ எப- ஊ"& ேபா>விட ேவய' தா" இப

%.3க4தி மன தீமான நிைறேவ2றிய'.
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இLவா: அ' தீமான நிைறேவ2றி ெகாட' இ'தா +த தடைவேயா

அல' Dறாவ' தடைவேயா அல. +பதாயிர4' ஓராவ' தடைவயாகேவ

இ"கலா!

%.3க ப(டண4'& வ' +ப' வ"ஷ3க

ஓவி(டன. அவ வத

நாளி"' "ஊ"& ஒ" தரமாவ' ேபாயி(6 வரH" எகிற ஆைச- அவர'

உ ள4தி இட ெப2:வி(ட'. அப +ப' வ"ஷ காலமாக அ' வள'

வ"கிற'.

ெவ: நிைன , சாதாரண எண எற நிைல மாறி, ஆைச ஏகமாக.
தவிபாக., தணி4தாகபட ேவயதாக. ேப""வ ெப2:வி(ட'. இ=

அ' வள' வத'.

"தி"நாைளேபாவா" எ: சிற  ெபய ெப2றி"த நதனா"காவ'
நாைள& ேபாகலா…. திைல& நாைள ேபா>விடலா" எ: ஒ" வாயிதா

Aறப(6 வத'. அவ" அதி நி)சய நபிைக ைவ4தி"தா.

%.3க4'& அத விதமான நபிைகேக இட இ"ததிைல. அவ"

+ப' வ"ஷ காலமாக, ெசய ப64தபடாத - ெசயப6வத2& வா> நி)சய

கி(6 எற நபிைகAட ெபற+யாத - அத எண4ைத ஏகமாக வள4'

வதா. "இத வ"ஷ எபயாவ' ஊ"&ேபா>விட ேவய'தா. +ப'
வ"ஷ4'& +தி பா4த'. ேகாயி<, பி ைளயா நதவன+,

ெதப&ள+, அரசமர+, ஆ: அபேய கH&

நி2கிறன. அவ2ைற

எலா தி"ப பாக ேவ6. அேபா' சினபயகளாக4 திாிதவக

இ: எப இ"கிறாக

எணாத நா

கிைடயா'.

எ: ெதாி' ெகா ளேவH!” இத விதமாக அவ

%.3க ெவ: %. ஆக, “எேல> %." "அேட> %.பயேல!" எ:

அத(6ேவா &ர<& அJசி ஒ63கி பணி.ட அ"ேக வ" சின பயலாக4
திாி' ெகா"த கால4திேலேய, ஒ" ெபாிய மனித ெபாிய மன பணி

அவைன ப(டண4'& அைழ4'வ' வி(டா. அவ 5( எ6பி ேவைலக
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ெச>'ெகா6, ேபா(டைத4 தி:, பி ைளகைள எ64' ைவ4', "ஏ>!” எ:

Aபி6 &ர<ெகலா "என ஐயா!" என ேக(6 பணிவிைட ெச>', இர.

பகலாக 5( நா> மாதிாி கா4' கிடபத2காக4 தா ஊாி ெபாிய 5(6
ெபாிய ஐயா அத பயைல4 த+ட அைழ4' வதா.

%.பய அபகார= ஆ4தாகாாி- "எசமா, இத பய இ3ேக

இ"தா 5ணா ெக(6) சீரழிJ ேபாவா. அவைன உ3கேளா6

A(கி(6ேபாயி ஆளாகி வி63க!” எ: ெகJசி ேக(6 ெகாடதனாேல
தா, சி:&ள +தலாளி மக ைகலாச பி ைள அவைன ப(டண4'&
அைழ4' வதா. அேபா' அவ=& ப4' வய'.

சி:&ள எப' "4த ப(கா6". ப ளி Aட எற ேப"& திைணயி

ஒ" அணாவி சில பி ைளக8& பாட க2:ெகா64' ெகா"தா.
அ)சிலாி ஒ"வ ஆக விள3& ேப: %. பய<& கிைட4த திைல.
அவ தைத பலேவச ெபாிய 5( வகாரனாக ேவைல ெச>'

&6ப4ைத காபா2றி வதா. “பய ப) கெலட ேவைலகா ேபாக
ேபாறா! இ3ேக கிட' வய உைழகH, அல' ஆ6 மா6 ேம>க

ேபாறா. அவ=& என4'& ப ?" எ: ஒேர அயாக +. ெச>த'
தா "தைத மக=& ஆ2றிய உதவி ஆ&!

ைபய ஆ6 ேம>க ேபாேற எ: ஊ 2:வ', வய கா6களி திாிவ',
மர3களி மீ' ஏ:வ', கி(

விைளயா6வ' ேபாற அ<வகைள

உ2சாகமாக) ெச>' வதா. அ3ேகேய இ"தி"தா அவ உ"படாம

ேபாவா எ: அப க"தினா.

”ப(டண4'& வ' ம(6 நா என உ"ப(6 வி(ேட? உ"பட

Aயவ எ3ேக இ"தா< உ"ப(6 வி6வா. உ"படாம ேபாற க;ைத

எத) சீைம& ேபானா< உ"படா' தா!" எ: பி2கால4 தி %.3க

அேநக தடைவக

எணிய' உ6. இத அறி. அவ=& ஆதி நா(களி

இLவா: ேவைல ெச>த' இைல!
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அத கால4தி அவ அத "தாி4திர பி4த ப(கா(ைட வி(6 ெவளிேயற

வசதி கி(யைத ெபாிய அதிIட எேற க"தினா. "ஓ(ைட உைடச ந4த

றேபா& ப(கா6" என மதிகப(ட ஊைர வி(6 நாகாிக4தி சிகரமாக4

திக@த ப(டண4'ேக ேபாக +வ' கிைட4தத2& அாிய பாகிய எதா
அவைன அறிதி"த பல" எணினாக .

"ர4" இலாத Vழ"' பரபர மி&த ெப" நகர4'&) ெசவ' அத
ைபய=& அதிகமான உ2சாக4ைதேய தத'. ப(டண4'& வ' ேசத',
சில தின3க

வைர அவ=& ஆனத &ைறயாம தானி"த'. திய V@நிைல,

திய +க3க , திய அ<வக

- எலா மகி@)சி அளி4தன.

ஆனா, நாளாக ஆக அத வா@ைக +ைற- %.3க4'& அ<
த"வதாகேவ ேதாறிய'. இப 5(6& ேளேய அைடப(6 கிட', ஓயா'
ேவைல ெச>'ெகா"பத2& ப(டண4தி இ"பாேன? ப(கா(லாவ'
இIட ேபா 2றி4திாிய +த'. ந ஊ" பக4தி ட.ணி பலசர&

கைடகளி சில ைபயக

ேவைல ெச>கிறாக . காைல ஏ; மணி +த இர.

ப4' மணி+ய கைடயிேலேய அைடப(6 கிடகிற அவக

ட. %ராைவ-

2றி பா4த' Aட கைடயா'. நா ப(டண4தி ெபாிய 5( ேவைல&

இ"கிேற எ: ேபதா ெபாி. ெவளிேய ேபா> ப(டண4ைத பாக Aட

ேநர+ இைல; வசதி- இைல. இ3ேக இப வ' ெஜயி வா@ைக

அ=பவிபைதவிட, நம பக4' ட.ணி பலசர& கைடயி ேவைல&)

ேசதி"கலா" எ: அவ மனகச ட எணலானா.

பிற& நாளைடவி அவ 2றி4 திாி' ேவைக பாபத2& ேநர

ேதெகாடா. உபத2& உற3& வத2& இடவசதி இ"தா, ேவைல

எ'. ெச>யாம மா 2றி ேவைக பா4' ெபா;' ேபா&வத2& மிக.
வசதியான இட இத ப(டண எ: அவ=&4 ேதாறிய'.

ப(டண4'& வ'வி(ட ைபயைன அவ தாேயா தகபேனா ஊ"&
Aபிடேவ இைல. ஒ" பி ைள&) ேசா: ேபா(6, 'ணிமணிக

எ64'

ெகா64' வளக ேவய ெபா: இலாம ெதாைலதேத எ:தா
அவக

சேதாஷப(டாக . ெபா"ளாதார நிைலைம உண.கைள-

உற.கைள-விட வைம மிக'தா!
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ஆரப கால4தி "ஊ"& ேபாகH" எ= ெவ: நிைன தீபாவளி

சமய4தி< ெபா3க தி"நாளி ேபா' தா %.3க4'& தீவிரமாக ேவைல
ெச>த'. "இேபாெதலா ஊாி இ"கH. எLவள. ேஜாராக இ"&
ெதாி-மா!" எ: அவ த ெநJேசா6 லபிெகா வ' வழக.

ைகலாச பிளைளேயா, அவர' &6ப4தினேரா அக ெசாத ஊ"& ேபா&
பாவ ெப2றி"கவிைல. அ%வமாக எேபாதாவ', நாைல' வ"ஷ3க8&
ஒ" தடைவ, ேபா>வ"வ' வழக. பி ைள அவக

மா4திர ஊ பக

ேபாகிறேபா', "நீ இ3ேகேய இவகேளா6 இ". உைன ஊாிேல யா"

ேத6றா3க?" எ: %.3க4ைத4 த( கழி4'வி6வா. &6ப4தின

அைனவ" றப6 சமய4தி, "ஏடா, நீ- இவ3கேளா6 ஊ"& ேபா>
வி(டா நா எனடா ெச>ேவ? நீ ஊ"& ேபாயி என பணேபாேற?

மா இ3ேகேய இ"!" எ: உ4திர. ேபா6வா.
எபேயா தட3கக

ஏ2ப(6ெகாேடயி"தன அவ=& %.3க4தி

தைத பலேவச, மக ப(டண4'& ேபான ம: வ"ஷேம மைடைய

ேபா(6வி(டா. அவ காாிய எலா நட' +த பிற&தா ப(டண4தி
இ"தவக8& விஷய ெதாித'. %.பய<& அணக8 தபிக8

நிைறய இ"ததா, அபனி இ:தி யா4திைர& வழி அ=பி ைவக அவ

வேத ஆகேவ6 எ: யா" எதி பாகவிைல.

இரெடா" வ"ஷ3களி தா- சிவபத ேசதா . இத மகனி 'ைண

அெபா;' எதிபாகபடவிைல.

“நா ஊைரவி(6 வ' நாைல' வ"ஷ3க

ஆ)'. அ3ேக ேபாகHமி=

ஆைசயாக இ"&. ஒ"தடைவ ேபாயி(6 வாேறேன!" எ: அவ

பி ைளவாளிட ெகJசினா.

"நீ எனடா 4த ைப4தியகாரனா இ"கிேற? இ' ஊ" இலாம காடா?
அத பாடாவதிபய ஊாிேல உன& என வ)சி"&'? இ3ேக கிைடகிற
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சாபா(ைட சாபி( 6ெகா6 ேபசாம கிடபியா? ஊ" ஊ"= ெதாண

ெதாணகிறிேய!" எ: ைகலாச பி ைள உபேதசி4தா.

அவ வ"ைகைய அவ=ைடய அணமா" வி"பவிைல. “%. எசமா

ககாணிபி இ"கிற பேய இ"க(6. இ3ேக இேபா' ெராப. கIட

தைச. அவ நலபயாக வாழ கட.

வழிகா(வி(டத2& நா3க

சேதாஷப6கிேறா" எ: ெபாிய அண எ;தி அறிவி4' வி(டா.
ஆகேவ, %.3க தன' எண4ைத4 த உ ள4தி ேலேய ைவ4', தானாகேவ
;3கி &ைமய ேவய அவசிய ஏ2ப(6வி(ட'.

அவ ைகயி பண ேசர வழி ஏ'? பி ைள 5(ேலேய அவ வள  பி ைள
மாதிாி வா@தா. சபள எ: எ'. அவ ைகயி தரபடவிைல. எனி=,
அவ &ைற A:வத2& வழி இலாம அவன' ேதைவக

ெச>யப(6 வதன.

இத விதமாக ப4' வ"ஷ3க

எலா சாிவர %4தி

ஓவி(டன. திPெர: ைகலாச பி ைள

ெச4'ேபானா. அவ" மனிதபிறவி தாேன!

ைகலாச பி ைளயி மைனவி- மக8 ப(டண4திேலேய த3கிவிட +.

ெச>தாக . "%., நீ ேவ6மானா ஊ"&ேபா. ெசல.& ெகாJச பண

தாேற" எ: ெபாிய அமா

ெசானா .

ஒேர அயாக ஊ"& ேபா> என ெச>வ' எப' ெப" பிர)ைனயாக

அவைன மிர(யதா, அத வா>ைப அவ பயப64தி ெகா ளவிைல.
%.3க வா@ைகயி< ேம6 ப ள3க , தி"ப3க , வள)சிக , ேதக3க

எலா ஏ2ப(டன. அவ ேவெறா"வ 5( ேவைலயி ேசத'. அத இட

பிகாம ெவளிேயறிய', கைட கைடயாக ேவைல& அம' கால கழிக

+யற' எலா அவ= ைடய வா@ைக பாைதயி &:கி(ட ேம6 ப ள3க

தா. "தி"ப" எ:, அவன' இ"ப4ைததாவ' வயசி நிக@த தி"மண4ைத)
ெசாலலா.
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சி: அளவி வியாபார ெச>' வத ஒ" ெபாியவ தன' மகைள அவ=&

கயாண ெச>' ெகா64தா. அ'+த %.3க தனி அதRைத- ெபாிய

மனித4 தைமைய - அைடய வசதிகி(ய'. &6ப4 தைலவ, கைட +தலாளி

எற த&திக

தாமாகேவ வ' ேசதன.

&6ப+ ெபா: க8 ெப"க ெப"க, %.3க4 தி தனிப(ட ஆைச -

ெசாத ஊைர ஒ" தடைவயாவ' பா4'வி(6 வரேவ6 எற நிைன அவான மாதிாி எ(ட எ(ட ேபா> ெகாேட இ"த'.

மைனவி 56 "ெத2க4தி) சீைமயி எ3காவ' இ"தி" தாலாவ' அக

அ3ேக ேபாக ேவய அவசிய ஏ2ப("&. அத2& இட இலாம

ேபா>வி(ட'.

மனித மன விசி4திரமான'தா. கிைடகவிைல - சமீப4தி கிைடக.

கிைடகா' - எற நிைலயி உ ள விஷய3கைள ைவ4'ெகாேட அ' சதா
தறி அகிற'. எண பினகைள- கன. ெநச.கைள- ெச>',

அைமதிைய ெக6கிற'.

ெபாிய மனிதனாகிவி(ட %.3க4'&, தன' சி: பிராய) V@நிைல - அத
கால4தி வறடதா>, அ< 4 த"வதா> ேதாறிெகா"த'தா -

கனவி இனிைமக8 க2பைன பைமக8 நிைனவி மி= மி=  கலத
அ2 த உலகமாக நிழ(ட'. சி: பி ைளகேளா6 விைளயா களி4த இட3க

பல. திP நிைன.களா> &மி@ ெதறி& அக.

ெதனேதா க , ெபாிய 5( வாச இ" ற+ ஓ3கி வள' நிற
மரமைக வி"(ச3க

%4' ெகா(6 மண நிைறத %க , மத& பால,

அ3& ெகா(6கிற சி: அ"வி நீ - இப எ4தைன எ4தைனேயா சி:சி:
இனிைமக

ெநJசி ைத& நிைன.களா> தைலெய64தன.

%.3க4தி க+ேன எLவளேவா மா:தக8 அழி.க8 வள)சிக8
நிக@'ெகா"தன.
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ெவ ைளகார கால4' ப(டண4தி கிறிR'மR பைக- ' வ"ஷ
பிற  ேகாலாகலமாக ெகாடாடப(டன. சப ஜனவாி மாத3களி

இநகர ' ெபா. தனி மி6&, களி ெவறி- &Oகல+ &மாளி-
ெப2: விள3கியைத அவ பா4தா.

-4த கால4தி நகரேம காயாகி வி(ட' ேபா, ெராபேப இ3கி"'
ஓேபானைத-, ப(டண இ"

ப(டாள4' காரக

பிரேதசமா>, பய மி&த இடமா>,

நைட ேபா6 Vழலா> மாறியைத- அவ கடா.

வி6தைல ேபாரா(ட நிக@)சிகைள-, ததிர ெப2ற பிற& ேதாறிய

மா:தகைள- அவ கவனி4தா.

ஒLெவா" +கிய நிக@)சி- பளி)ெசேறா, மைற+க மாகேவா தன'

பாதி கைள இநகமீ' அ;4தி) ெசறைத அவ உணதா.
கால நிக@4திய மா2ற3க தா எ4தைன எ4தைன .

+கிய ரRதாகளி 3ண3ண ஒ எ;பியவாேற ஓெகா"த ரா
வக

இலாெதாழிதன. பRக , ேமா(டாக , ைசகி களி ேபா&வர4'

அதிகாி4 'ெகாேட ேபாயின. -4த கால4தி ஜன ெந"க &ைறதி"த

நிைல மாறி, ஜன ெப"க+ ெந"க- அளவி அதிகாி4' வத'.
அழகான V@நிைலக

பல சிைத.2றன. ெபாி' ெபாிதாக வள' நிற மர3க

பல ெவ(டப(6, &8ைமேயா6 இ"த இட3க

ெவறி)ேசா விள3கின.

' 'சாக எ;தன. நாகாிக ேமாRதாி க(ட உ"வ3க8

க(ட3க

அைம க8 மாறி விசி4திர கா(சிகளாக ெமா(ைட ெமா;ெக: ககைள
உ:4தலாயின.

எபேயா, பல வைககளி< ப(டண4தி ெவளி4 ேதா2ற ெப"

மா2ற3கைள ெப2: ெகா"த'. எ3ெக3& ேநாகி= ஏகப(ட

கைடக . பிரகாச மி&த ெவளி)ச. ஜனA(ட. பளபள , பக(6, வண
கலைவக

...
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இவ2ைற எலா காண காண, %.3க4தி மன சி:&ள எகிற
ஊைரப2றிேய எணிய'. அத ஊ", ேவகமாக இலா' ேபாயி=, சிறி'
சிறிதாகேவH மா:தகைள ஏ2:, வளதி"&. கால4தி ைகவண
அ)சி2:ா"& அதிக) ேசாைப ேச4தி"& எ: அவ நிைன4தா.
ஊக

ேதா: மிசார விள&க

பரவியைத-, ேரேயா &'வி(டைத-,

பR ேபா&வர4' Dைல& Dைல ஏ2ப("பைத- ப4திாிைக)
ெச>திகளாக., பிரயாண ேபா> வ"ேவாாி ேப)க

Dல+ ேக(டறித

ேபாெதலா, "நம ஊ"& இைவ எலா வதி"&. ந ஊ இேபா'

பிரமாதமாக இ"&" எ: எணா தி"க இயலவிைல அவரா.
அவ வ"ஷ ேதா: எLவளேவா ெசல.க

ெச>தா. &6ப எறா

ெசல.க8 வள' ெப"கி எைல காண +யாம தாேன இ"&? அதி<

அவ மைனவி ஓயாத சீகாளியாக ேவ: வ' வா>4தா . அவக8& பிறத

&ழைதக8 ெசல. இன3கைள ெப"கAய சாதன3 களாகேவ அைமதன.
இதனா எலா %.3க4தி தனிப(ட ஆைச தீராத தவிபாகேவ வள'
வத'.

Oர ெதாைலவி உ ள ஊகளி வசிபவகள பல தி"பதி& ேபாக

ேவ6, காசி& யா4திைர ேபாக ேவH எ: தீமானி4'வி(6, பிற&

"ேந4தி கடைன" தீபத2& ேபாக+யாம வ"ஷா வ"ஷ எணி-

ேபசி- கால4ைத ஏல4தி வி(6 ஏ3கியி"ப' ேபால, %.3க+ “ெசாத

ஊ"& ேபா> மா ஒ" தர பா4'வி(6 வரலா" எகிற ஏக4ைத வள4'

ெபா;' ேபாகி வதா.

இபேய வி(6ைவ4தா, +ப' வ"ஷ3க

ஓ மைறத ேபாலேவ, பாகி- ள

கால+ பற'வி6; தன' அதர3க ஆைசைய நிைற ேவ2றிெகா ளாமேல

ெச4' ேபாக ேநாிடலா எற அ)ச+ அவ"& உடாயி2:. சி:&ள எற

ஊ மனேமாகன ெசாக ாியா> ம3கி நி: அவைர "வா வா" என ஆைச கா(

அைழ4த'. அ'ேவ பி4தா>, ேபயா> பி4' ஆ(ய'.

172

இனி- த ளிேபா(6 வதா மன நிமதி &ைல', ைப4தியேம பி4'வி6

எ: அவ"&ப(ட'. அத நிைல ஏ2படாம இ"பத2காக, "ச(ைய4

Oகி &(யி ேபா(6, &(ைய4 Oகி ச(யி ேபா(6", ஏேதேதா
வி4ைதக

ெச>', ெபா"ளாதார4ைத சாிப64தி ெகா6, ஒ" நா

பிரயாண4ைத ேம2ெகாடா.

பிரயாண +;வதி< அவ"& இ"த பரபர  உண. கிள)சி- அளவிட
+யாதைவ. நாகாிக நகர4தி மக4தான கா(சிக8, நகரவாசிகளி

கவைலயிலாத ேதா2ற+ பக(6 அவ"& அவ"ைடய சி2hைர- அ3& ள
மகைள- கி(ட4த(ட அேத ரக3க8 தர3க8 ெகாட நிைலகளி சி4திர
தீ(ட4 O6ேகாகளா> விள3கின.

ஒ6 ரயி அறி+க ெச>' கா(ய நிைலய3க8, பாைத ஒர ஊகளி
ெப"ைம-, திய க(ட3களி, ெதாழி2Aட3களி தைம- அவாி ஊ

ப2றிய க2பைன நிைல& உரமி(டன.

ப(டண4தி"' நாb2:+ப' ைமக

கட'தா அவ"ைடய ஊ

இ"த'. +[: ைமக வைர கா6 ெச-, பைம- பயி"மாக வள4தி
ெபாேவா6 கா(சி தத V@நிைல பிற& வறட பிரேதசமா> பாைவயி

படலாயி2:. மைழ இலேவ இைல; அதனா வற(சி ப6ேமாசமாக இ"த'.
ஆ3கா3& வ' ேசத மக8, கணி ெதப(டவக8, உவைக எ; 
உ"வ மி=& உைடயவகளாக இைல.

நாbறாவ' ைம உ ள +கிய ஜ3ஷனி ரயிைல வி(6 இற3கிய %.3க

ப(டண4தி மிக) சி: அளேவயான ஒ" &( ப&திைய பாப' ேபாலேவ
உணதா. &ப<, ேவைலயிலாம 2றி அைலேவா". பRக8,
ேபா&வர4' ெநாிச< இத விதமான பிரைமைய4 ததன அவ"&.

பR நி2& இட4தி<, பRகளி< க(ட4'& &ைற. இைலதா.
எபேயா பR பி4', +ப' ைம பிரயாண ெச>', நகர+ இலாத

ப(கா6 அலாத இர6 ெக(டா ஊ ஒறி இற3கி D: மணி ேநர
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கா4'கிட', ேவெறா" பR வத பிற& ஏறி, சி:&ள எகிற "ல(சிய கன."

ஊைர எ(பி4தா %.3க.

பிரயாண ெச>ய) ெச>ய வற(சி-, வ:ைமயி சின3க8, மனித
உ"வ3களி விகார4 ேதா2ற3க8, பண கIட4தி ேகார பிரதி ப க8
பளி)ெசன ப(டன.இ"பி=, தன' எண4தி< கனவி< நிைலயா> க6

மகி@த சி:&ள இனிைம மி&த &8&8 ஊராகேவ இ"& எ:தா
%.3க4தி மன நிைன4த'.

பRைஸ வி(6 கீேழ இற3கிய'ேம, அவ மன) சி4திர4தி ெப" ெவ
ஏ2ப(6வி(ட'. அவ ெத"4 ெத"வாக நடக4 ெதாட3கிய', அவ"ைடய

உ ள4திேல நி4திய ெசளதய4ேதா6 நிைல ெப2றி"த இள ப"வ) V@நிைல
ப2றிய ரமியமான சி4திர தக', உ" &ைல' வி;', சிதறி) சினா

பினமாகி பா@ப(6 மகிய'.

%.3க4தி உ ள4தி சிரJசீவி4 தைமேயா6 இனிைமயா>, எழிலா>
பைமயா>, வளமா>, அ"ைமயா>, ஆனத உைறவிடமா> ெகா<வி"த
சி:&ள4'&, க +ேன கா(சி அளி4த ஊ"& எLவள.& எLவள.
வி4தியாச!
ெத"க

&:கி, ;திமயமா>, அ;& அசி3க+மா> ககைள உ:4தின.

ஒLெவா" ெத"வி< அேநக 56க

இ' வி;', &() வ" க(ைட

மHமா> கா(சி ததன. 56 எற ெபயேரா6 தைலOகி நிற பல &ைசக

"இபேவா பிைனேயா இ= சி4ெத ேநர4திேலா" வி;'வி6ேவா எ:

எ)சாிைக ெகா64தவா: உயிைர பி4'ெகா6 நிறன. அேநக 56களி,
ஆ(க

பிைழ & வழிகாண நகர3கைள4 ேத) ெச:வி(டதா, %(6க

ெதா3கின; கைறயா த ேவைலைய ெவ& தீவிரமாக) ெச>' ெகா"த'.
ஊ ஒர4தி + %வரச மர3க8 நதவன+மாக அழ&ட கா(சி தத தனி4
ெத" இேபா' அட4தியான &(ைட +(ெச இன நீ க"ேவ" த தராக

ம கிட& பா@ப(ட ப&தியாக விள3கிய'. ேகாயிக Aட வசீகர
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&றிேய காணப(டன. ஊாி எைலயி தி6ெமன ஓைச எழ) சி: அ"விக

வி; மத&கேளா6 இ"த பால இேபா' பலமான வரைம கேளா6, இ:க
Dய பலைககேளா6, 'ைம4 ேதா2ற ெப2றி"த'. ெமா4த4தி ஊேர

பலரகமான ெபா" க8 தா:மாறாக &வி' கிட& &ைபேம6 மாதிாி4
ேதா2ற கா(ய'.

அ3& வசி4த ஆ(களி அவ"&4 ெதாித - அவைர இன க6ெகா ள Aய நப யா"ேம இைல. பல" ஏேதா சாையக

எ< உ"வ3க

ேபா<, அ"வ3க

ேபா<,

ேபா< நடமா ெகா"தாக . உண)சி4 ' ,

உயிேரா(ட, உவைக4 ' ள, தி"தி +தயன ெப2ற மனிதகளாக

காணபடவிைல அவக . வா@ைக எ= ெகாய இயதிர கசகி பிழி'

வி(ட சைககளா>, சாரம2ற +ைறயி நா(கைள கழி4'ெகா "&

நிழகளா> திாிதாக . வா@ைகேய ேகாரமான தடைன ஆகிவிட, மரண
எ= வி6தைலைய அைடவத2காக கா4தி"& &2றவாளிக

ேபா,

மைண பா4தப தைல &னி' நடத உ"வ3கைளேய அவ கடா.
இர. வத', மிசார விள&க

எாி4தன. ெவ:ைமைய, வ:ைமைய, பா@ப(ட

Vழைல ெவளி)சமி(6 கா(6வத2ேக அைவ உதவின. ஏழைர மணிேக ஊ

அட3கிவி(ட'. எ(டைர மணிெகலா விள&க

அைணகப(6, ஊேர

6கா(6 அைமதி ெப2ற இடமாக இ"ளி D@கி வி(ட'.

%.3க ப(டண4ைத, அத பரபரைப, ெவளி)ச4ைத, மி=மி=ைப,
பக(ைட, படாேடாப4ைத எலா எணினா. இத ேவைளயி நாகாிக

ெப"நகர எப ேகாலாகலமாக இ"& எ: நிைன4' ெப"D) எறிதா.
ப(டண4தி ேபா4தனமான வா@ைக அவ"& பி4தி"கவிைல.
அேதேபா, இ"ட கிராம4தி சமாதிநிைல வா@. அவ"&

உகதி"கவிைல.

ப(டண4தி - நாகாிக நகர3களி - ஆ4மா இலாத வா@ைகதா A4தகிற'.
ஆ4மா மறகப6கிற', அ+கி அ;4தெப:கிற', சி4திரவைத ெச>யப(6
வ"கிற' எப' %.3க4தி அ=பவ.
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அவ"ைடய நிைனவி< கனவி< ேமாகனமாக ெகா<வி"த சி:&ள கிராம
மனித=& மா த" ஆ4மாைவ ெகளரவிபதாக - ஆ4ம ஒளி ெப2றதாக -

விள3& என எணியி"தா. அ3& ஆ4மா வறட ெவ:ைமைய கட'

அவ ெநJசி ேவதைன ஏ2ப(ட'. அவ"ைடய ஏமா2ற ெகாயதா>, ஈ6 ெச>ய
+யாததா>, அவைர வ"4திய'. ஏேதா ேபாிழைப ஏ2க ேநத' ேபா அவ

ேசாக அைடதா.

இத ஊ இப மாறியி"& எ: ெதாிய வழி இ"தி"&மானா நா இ3&
வதி"கேவ மா(ேட. இத ஊ"& வததனா, இத உைம நிைலைய

அறிய ேநத 'க ேவ:. எ மனசி பதிதி"த பைம) சி4திர சிைத'

வி(ட நIட ேவ:!" எ: அவ எணினா.

சி:&ள4தி நிக@கால நிைலைய ேநாி பாகாம இ"தாலாவா', மன பைழய
அபைடைய ைவ4' இனிய ேவைலபா6க

ெச>'ெகா"& அலவா?

தன' கனைவ, க2பைனைய தாேன ெகா:வி(டதாக அவ வ"4தபடலானா.
சிைத' சினாபினமாகிவி(ட சி: பிராய நிைன.களி இபா6க

ம4தியி

அ;&ணி) சி4தரா> ெவ&ேநர நி2க. திாிய. அவ உ ள இட தரவிைல.
ஆகேவ %.3க உடனயாக தி"  பயண4ைத4 ெதாட3கி வி(டா.

இேபா' அவ உ ள4தி உவைக இைல, உண)சி4 '  தவி 
இைல, ஆைச படபட இைல, அவசர பரபர  இைல. தன& மிக.
ெந"3கிய ஒ"வைர அல' ஒைற, பறிெகா64'வி(6, ஆ2ற +யாத

'யர4ேதா6 தி" கிற ஒ" மனிதனி ேவதைன) ைமதா அவ உ ள4தி
கன4த'. . . . . .

(”எ;4தாள”, 1965)
---------------

