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அணிைர :

எ . ேகாபாலகிண,
ேகாபாலகிண, தைலவ,
தைலவ, இதிய வகி
அ"2 வாஷி டனி திமண3ைத நட3திய சாவி அவ,க4, இ"2 வட பிக
வா க, ஜ பா எ"2 எ"ைன6 அைழ3தேபா, மி.த மகி8+சி6ட"

ஒ ெகா&ேட".

காரண க4 இர&1. தமி:காக;, தமிழ,க<காக; த வா8ைகைய
அ, பணி3 ெகா&ட கைலஞ, அவ,க4தா" வட பி3, ேதேரா)ட3ைத3
வகி ைவக ேபாகிறா,க4 எ"ப ஒ"2. ம>ெறா"2, தமி8நா)ைட
ேபாலேவ ஜ பா கலாசார ெபைம பைட3த நா1; அ"2 வாஷி டனி
ேமைல நா)1 கலாசார3ேதா1 மாைல மா>றி ெகா&ட தமி8 கலாசார, இ"2

கீைழ நா)1 கலாசார3ேதா1 ைக ேகா3 ஊ,வல வவ நம கலாசார
ெபைம+ சிற  ேச, பதலவா!

இ3தைகயெதா கலாசார பாிவ,3தைனைய கா)1 இ. A, B>2லா
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ஆ&டாக அறிவிக ப)14ள இCவா& ெவளியிட ப1வ மிக ெபா3த.
சாவி அவ,க4 இ.AD கலாசார பாிவ,3தைன எ3ைண கிய3வ

ெகா13திகிறா, எ"ப, அவர கன;லகி எCவள; ெபாிய எதி, பா, க4
உ4ளன எ"ப அவர எ:3களி அழகாக ெவளி ப1கிற.

'ஆமா; வட பி+B இ:க ஆயிரகணகான ேப, ேதைவ ப1ேம!
ஜ பா" கார களா 6மா? நேமா1 ேச,. இ: பா களா?"
"ஒ பக வட3ைத ஜ பா"கார க இ: பா க.
இ"ெனா பக நாெமலா இ: ேபா.

ந1ந1ேவ ெவளிநா)1கார க< ேச,. இ: பா க."
"இதா" ாிய கBர எ#ேசE+"

மகாகவி பாரதியி" வா,3ைதகளி அ"2 ெவளி ப)ட,
"நல

பவித மாயின சா3திர3 தி"மண
பாெர  FB தமி8நா1"

இ"2 சாவி அவ,களி" ஏகமாக, எதி,பா, பாக, அவர எ:3 களி

ெவளி ப1வைத ப ேபா மன ெநகி8கிற. அவர க>பைனக4

ெதாடர)1.

வா83க<ட",
1 பி ரவாி 1991
---------------

அ"ப"

எ.ேகாபாலகிHண"

வட பிக வா க,
க, ஜ பா!
பா!

(இ.த நFன3தி வ நிஜ ெபய,க<ட" க>பைன ெபய,க<
கல.திகி"றன.)

ேடாகிேயாவி நைடெபற ேபா ேதேரா)ட விழா ஏ>பா1கைள கவனிக+

ெச"24ள த :வி தி கணபதி #தபதி, திமதி மேனாரமா, விழாேவ.த"
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3, லவ, ந"ன", 4ளி B 1 ஆகிய ஐவ கியமானவ,க4.
திற4 ேஷாேஜா; ஜ பானிய ெப& ெகாேமா+சி6 இ.த ஐவைர6
இJாிய பால# - கிழ வாச ைமதான3 அைழ3+ ெச"2,
”இ கி.தா" ேதேரா)ட ெதாட க ேபாகிற” எ"றா,க4.

”அேடய பா! எCவள; விசாலமான இட! ஏெழ)1 ஃ)பா கிர;&) ேபாடலா
ேபாDேக!" எ"2 விய.தா, விழாேவ.த" 3.

"ந விழா; மிக ெபா3தமான இட. இ.த இட3ைத யா க

ேத,.ெத13த?' - கணபதி #தபதி ேக)டா,.

"சாவி ஸா,தா". அவ3தா" ஜ பா"ல ஒCெவா இட அ3பயா+ேச!”
"உ க ேப, எ"ன ெசா"னீ க?" ஜ பா" தமிழறிஞ, ேஷாேஜா ேக)டா,.
"3!"
"எ க நா)ேல Mட நிைறய 3 உ&1" - ேஷாேஜா
"3 ளிக வாாீகளா?' எ"2 NN பாO பானா, மேனாரமா.
'நீ க நலா3 தமி8 ேபசறீ கேள" எ"றா, ந"ன".
"நா" தமி8நா) அEB வஷ த கி ற4 ப+ேச". திற4

சாமிதா" என வா3தியா,!"

"அ பயா! ஒ ற4 ெசாP க பா,கலா."
ேஷாேஜா தம க)ைட ரD ெசா"னா, :

5

ேதறி. ேதறாவி மழிவி"க)
ேடறா" பகா அ" விட.

"ற4 நலாயி க ; உ க ரதா" சாியாயிைல. றைள சாியா பத

பிாி+B ெசால3 ெதாியN. நாைள ஒ க2பலைக6 சாJஸு

ெகா&டா க. நா" பத பிாி+B எ:தி விளக ெசாேற"" எ"றா, ந"ன".
”ேத, விடறைத ப3தி எ க வ4<வ, அ.த கால3திேலேய எCவள; அழகா+
ெசாD)டா, பா,3தீ களா?" எ"2 மகி8.தா, 4ளி B 1.
"வாைய Rகி)1 ேபசாம இ க. மான ேபா. ெதாியாத விஷய3ல
தைலயிடMடா. அ.த ற< இவா அ,3த?" எ"2 தைலயில3
ெகா&டா, ந"ன".

"ெமா3த 1330 ற4. நா விட ேபாகிற ேதைர6 1330 அ உயர3+

ெசOதா ெபா3தமாயி" எ"2 4ளி B 1 ேயாசைன Mறினா,.
"நீ க ெமா3த எ3தைன ேப, வ.திகீ க?" - ேகாேமா+சி ேக)டா,.
" ப ேப,”
"வ4<வைர6 ேச,3தா  ப3ெதா&N" எ"றா, 4ளி.
"நீ க இ ேக அEB ேப, தா". வ.திகீ க. ம3தவ ெகலா....?!”
”அவ கலா பயசி ஓ)டல த கியிகா க!"
"கி"ஸா டய+சியா, ஷிபாஷி டய+சியா? "
”அட, ெர&1 டய+சி இகா இ.த ஊ,D அ. என3 ெதாியாேத!"
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மேனாரமா சிாி3தா,.
”உ க ேப, மேனாரமா தாேன! திலானா ேமாகனாபா4ல நாதBர
வாசி J கேள, ஜி ஜி ரமாமணி, அ நீ கதாேன? நா" உ க ரசிைக!" எ"றா,
ஜ பானிய ெப&.

"உ க ேப, எ"னமா ெசா"னீ க?
”ேகாேமா+சி!"
”ெராப அழகான ேப,. எ க ஊ,ல காமா)சிபா க. நீ க ேகாேமா+சி கறீ க!"
"ேராெடலா பளபள" ெமாைஸ தைர மாதிாி ப1B3தமா இேத!" 3

விய.தா,.

"எ க நாேட B3தமான நா1. இ ேக அB3த இகா. ச3த இகா.

ெல) )ெரயி" Mட ைஸல&டா3தா" ந:விகி)1 ஓ1. இCவள; கா,

ேபாேத, எவனாவ ஹார" அ+B ச3த ேபாடறானா பா,3தீ களா?"
"ேரா)லேய இைல ேபா)1+ சா பிடலா ேபால இேக !"
"யாராவ இைல ேபா)1+ சா பா1 ேபா)டா3 ேதவைல!"
"3 எ ேகா)ைட+ Bவைரேய உ3 பா,3கி)கா,?"

"இ.த ேகா)ைட+ Bவ, Uரா; ேவ#டா கிடேக! கல, கலரா ேபா#ட, அ+B
ஒ)டலாேம" பா,கறாேரா, எ"னேவா!"
"வி.ஜி.பி3 ெதாிEசா விV) வி.ஜி.பி. ேகாட" J+ எ"2 Bவ3திேலேய ெபாிB
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ெபாிசா எ:தி வ+Bவா,"
”மணி ஒ&ணரக ேபா. தல டய+சி ஓ)டP ேபாO சா பா)ைட

+Bறலா. நாய, கைடயிேல.  ப ேப+ சா பா1 அ பறதா+
ெசாDயிகா க."

ேஷாேஜா; ேகாேமா+சி6 அவ,க4 ஐவைர6 கி"ஸா டய+சி அைழ3
ேபானா,க4.

அ ேக இ.தவ,க4 அ3தைன ேப பசிேயா1. "கEசி வரத பா ! எ 

வத பா!" எ"2 வழிேம விழி ைவ3 கா3ெகா&.தா,க4. இவ,கைள

க&ட,

"சா பா1 ெகா&1 வரைலயா?' எ"2 ேக)டா,க4.
நாய, கைடயிேல. சா பா1 வரைலயா உ க<?"- ேஷ,ேஜா ேக)டா,.
"வரைலேய!" "எ"ன ஆ+B?
"நாய, ெர#டாெர&)ேல,.  ப ேப சா பா1 அ பி+சா களா.
அைத எ13 வ.தவ க எ.த ட6+சி" ெதாியாம ஷிபாஷி டய+சி

ேபாயிகா க. அ ேக தமி8நா)D. ேவ2 ஒ க வ.தி. Wாி#)
 ! நாய, கைடகார க விவர ெதாியாம சா பா)ைட அவ ககி)ேட
ெகா13)1 ேபாயி)டா களா!"
"உ க< யா, ெசா"ன?"
"நாய, கைட ேபா" ப&ணி ேக)டேம!"
”ேபா+Bடா!" எ"றா, 4ளி.
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"ஒ Xகைட Mட இைலேய இ ேக? இ.தா, இ.த பசி ேவைள ஆ<
ஒ X அகலாேம"

”க&ட இட3ல Xகைட ேபாடற இெத"ன தமி8நாடா, எ"ன?”
"ஏ" ? ஜ பா" கார க X சா பிடமா)டா களா?"
”சா பி1வா க. ஆனா, Xகைட இகா. அ" ஒ தனி F1 இ.

அத> X ஹ;# ேப. அ ேகதா" X ெஸாிமனி நட."
”X ெஸாிமனியா?"

"ஆமா; ேதயிைல திவச... திவச மாதிாிேய ெராப #ேலாவா3தா"

நட3வா க!"

"இ ப ெராப பசியாயி. தல சா பா)1 ஏதா+B வழி ப&N க."
"மகாராஜா இகேவ இகா,. வா க, ேபாO பா,கலா."
"ஜ பா" மகாராஜாைவ+ ெசாறீ களா? அர&மைன+ சா பாடா?"
"நா" ெசாற அ.த மகாராஜா இலOயா! மகாராஜா கற ஒ சா பா1

ஓ)டP ேப,. பக3லதா" இ."

"அ ேக ேபாக ேவணா, அ.த ஓ)ட பி நைம+ சா பி)11. நாய, கைடேக
ேபாேவா. கார), டமிளகா. உைளகிழ  RN ேபா)1 ெகாதிக
ெகாதிக ழ, ெசா2 ெகா1 பா க. இ.த பசி ேவைள அவா மாதிாி

இற " எ"றா, ேஷாேஜா.

"நாகி ஜல ஊ2ேத" எ"றா, 4ளி.
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எேலா நாய, கைடயி ேபாO கிY நி"2 ேடபி4 பி3+ சா பி)டான,
ேடாகிேயா டவ, வாசD ேபாO நி"2 டவைர அ&ணா. பா,3தா,க4.
"அமா எCவள; உயர' எ"றா, மேனாரமா.
"உயர 83 மீ)ட,' எ"றா, 4ளி B 1.

இ.த கைத ேதேரா)ட3 ெதாட, உ&1.
கி"ஸா Fதிகளி நியா" விளக4 வ&ண ேகால களாO ெநளி. ெநளி.
ஒளி Fசிெகா&.தன. தைர கீேழ பாதாள ரயிக4 சில.திM1.
Bர க பாைத ஒ"றிD. ெவளி ப)ட அ.த ேவ>2நா)1 இைளஞ"

வ)டமான ஸனாO க)டட3தி" அகி வ. நி"றா". ஆவேலா1 B>2>2

பா,3தா". ெபாவாக காதல,க4 அ.த இட3திதா" ச.தி3 ெகா4வா,க4.

அ.த இைளஞைன கிஜிமா அ ேகதா" கா3திக+ ெசா"னா4. ெவ ேநரமாO

கா3தி. அவ4 வரவிைல. நி"2 நி"2 கா வD3த. ேலசாக பசி

எ13தி.த. எதிாி ’மாேடான' M ெதாி.த.

கலகலெவ"2 கி&கிணி+ சிாி . ’ஒைர) ஒைர)...’ எ"ற ெகா+ைச ஆ கில.

க&கைள மைற M.த க>ைறைய அCவ ேபா த4ளிவி)1 ெகா4<
நளின - ஒ விநா அ.த அழகி அவ" நிைனவி ேதா"றி மைற.தா4.

எதிாிD.த 'வாேகா' க)டட3ைத பா,3தா". அ ேபாதா" அவ4 சாைலைய

கட. 'ஸனாO' பக வ.ெகா&.தா4.

”ஸாாி, ஸாாி, பிைர மினி#ட, அவசரமாக நாP ெல)ட, ைட அக+

ெசாDவி)டா,. ’மிக கியமான ெல)ட,. அவசர!' எ"றா,. அ.த ேவைலைய

3வி)1 வவத> ேநரமாகிவி)ட" எ"றா4. அவ4 ைகயிD.த சி"ன
Vேகா வா,)# 7-20 கா)ய.

அ.த இைளஞனி" க வகிரமாக மாறிய. அ.த கியமான ெல)டைர
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ப3விட3 3தா". 'அ அCவள; Bலபமா?' எ"2 ேயாசி3தா".
---------------

--- 2 ---

”பாாி# ஐஃப டவைரவிட இ உயரமா?" - 3 ேக)டா,.
"ஆமா. ஆனா, அ ெவO) அதிக. 7000 ட" கன. இ 400 ட" தா"" - 4ளி
ெசா"னா,.

"அதாவ - இ கன. அ மகாகன!" எ"றா, 3.
"ஜ பா"ல அக யP Uகப வேம அெகலா தா பி+B
நிதா இ” - கணபதி #தபதி ேக)டா,.

”அ.த விஷய3ல நம கைலஞ, மாதிாிதா" இ.த டவ எ.த யP

Uகப3 அைசEB ெகா13 #ெடயா நிகறா, பா க. அேபால3தா"

இ.த டவ. ய வ.தா 32 இE+ வைர இ ப6, அ ப6 ஊசலா
சமாளி+B நி"1! எ"ஜினீ க அ.த மாதிாி இைத ஒ ஆ+சாியமா

அைம+சிகா க!" எ"றா, 4ளி.

”ஜ பா"கார" Rைளேய ைள!" எ"2 விய.தா, மேனாரமா.
"அ ம)1 இேல. ய Uகப வர ேபா"னா அைத "M)ேய
அறிEB எ+சாிகிற அU,வ எல)ரானி கவிக< இ.த டவ,
ெபா3தியிகா க" எ"றா, 4ளி.

”ேமேல ேபாO ஒ ஏாிய ச,ேவ நட3தலா வா க” எ"2 அைழ3தா, 3.

ஏ: ேப Y வாிைசயி நி"2 D  ஏறியேபா D ) கா ஒ3தி பCயமா
இ1 ைப வைள+B னி.. வரேவ>றா4. ஒCெவா தடைவ6 "ஹO! ஹO!"

எ"றா4.
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”ேபாறவ க வ,ரவ க<ெகலா இ ப. 'ஹO ஹO' வண கிகி).தா
இ.த ெப& N இ1  வDகாதா?" எ"2 ேக)டா, மேனாரமா.
"ஜ பா"ல இ ெராப சகஜ. Dஃ ) க,# ம)1 ஒ நாைள இர&டாயிர

தடைவ உடைப வைளகறதா ஒ 4ளி விவர ெசாP" எ"றா, B 1.

"ஜ பா"கார க< ச ைப R பா க. இ.த ெப&ைண பா,3தா அ ப
இைலேய! R ழி6மா அழகா இகாேள' என மகி8.தா, மேனாரமா.
"அ.த காலெமலா மைலேயறி ேபா+B! இ ப யாேம ச ைப R

கிைடயா. 4ள கிைடயா. எலாேம உயரமாயி)டா க."

"பாவ! ெச கைள3தா" ெவ) ெவ) வளரவிடாம 4ளமாகிடறா க. அ

ஒ க+சரா!" எ"றா, 3.

"ெசகைள இைச ப&ணி )ைடயாகற ஒ க+சரா? 3த மத இைத
ஒ தா?" எ"2 ேக)டா, ந"ன".
"ெதாியைல; திற4 ேஷாேஜாைவ3தா" ேக)கN" எ"றா, 4ளி.
ேஷாேஜா பதி ெசால யாம அச)1+ சிாி பாO ப>கைள கா)னா,.
எேலா 'ஆ ஸ,ேவடாி' மா வைர D  ேபாO ைபனால, வழியாக
ேடாகிேயா நகைர க&ேணா)ட மி)டா,க4.

ேடாகிேயா நகர உயி,3 ேபா1 'ஜிC’ெவ"2 இய கி ெகா&.த. கீேழ

ேரா1க4 2 ெந1மாO பி"னி கிட.தன. கா,க4 பேவ2

வ&ண களி பளபள பாO+ ச பி எ13த பாதா ெப ப,மி&) மாதிாி ஊ,.
ெகா&.த"!

"அேதா ெதாி6ேத, அதா" இJாிய பால#!" எ"2 B)கா)னா, ேஷாேஜா.
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"அைத+ B>றி3தா" ேத, ஓட ேபாேதா!" எ"2 ேக)டா, விழா ேவ.த".
”ஆமா, ேதேரா)ட3த"ைன ’ேநஷன ஹாDேட' ேள, ப&ண

ேபாறா களா. ெவளிநா)D.ெதலா ஏக M)ட வ எ"2

எதி,பாகறா க. இ பேவ எலா ஓ)டP  ஆயி)1தா. ஒDபி

விழாைவவிட ெபாிசா நட3தN ஜ பா" சகரவ,3தி ஆ,வமாயி காரா!"
"அெமாிகாவிD. H, ரHயாவிD. கா,பேசC, ல&டனிD. தா+ச,,
இ.திய பிரதம, எேலா ேதேரா)ட3 வர ேபாறா களாேம!"
"ம3தவ க ேபெரலா ெசா"னீ க. வி. பி. சி

ேபைர+ ெசாலாம இ.திய

பிரதம, ெசாறீ கேள, அ ஏ"?" எ"2 ேக)டா, ந"ன".
”இ ப இகிற நிைலைமயி வி. பி. சி தா" பிரதமராயி பா, உ2தியா+

ெசால யைலேய! அ ேக அ3வானி ஒ ரத வி)1கி)காேர! அ எ"ன
ஆக ேபாேதா!" எ"றா, 4ளி.

ேடாகிேயாேவ அேலாலகேலால பட ேபா. ந கைல+ சிற ைப எலா

நா)1 மக< க&1 களிக ேபாறா க. ந ஊ, நாதBர, பா&1 வா3திய,
பரத நா)ய, ேகாயி ைட, வாைழ மர, ெத"ன ைல, ேத,+சீைல,

த&டமாைல, ெதாைப, ெபாOகா திைர, கரகா)ட, தாைர த ப)ைட,

சிலப, வாண ேவைக, ெகா வா3திய, ெகா மி)டாO, ெபாாி கடைல,
ப)டாணி, வைளகைட, த&ணீ, ப.த, நீ, ேமா,..."
"நீ, ேமா,னா ?"
”More நீ, அ,3த !"
"ஆமா; வட பி+B இ:க ஆயிரகணகான ேப, ேதைவ ப1ேம! திவா,3
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ேத, மாதிாி ெராப ெபாிசா+ேச! ஜ பா"கார களால 6மா? நேமா1 ேச,.
இ பா களா?"
”ஒ பக வட3ைத ஜ பா" கார க இ பா க. இ"ெனா பக நாெமலா
இ: ேபா. ந1ந1ேவ ெவளிநா)1கார க< ேச,. இ: பா க."
”இதா" ாிய க+Bர எ#ேசE+!"
"என ஒ ச.ேதக. ேத, ஓ)றேபா அ "னாP பி"னாP யா, யா,
ேபாவா க?"
"மாயவர, பேகாண, தEசாZ,, மைர பக3திD. ஏராளமான ஒவா,க4
வரா க. அவ கெளலா ேதவார தி க8 பாகி)1 வாிைச வாிைசயா அணி

வ3 ேபாவா க. த,மர சாமிநாத ஓவா, தா" [ட,. அ ற

நாத#வரகார க ேகாH ேகாHயா வ,றா க. அவ க< தி பதி ஆ#தான

வி3வா" நாமகிாி ேப)ைட கிHண" தா" [ட,!"

"வாஷி டேக ேபாO வ.தவரா+ேச! சகனிராஜ சைக ேபா1 ேபா1வாேர,

அ ற? ேவற யா, யா, வரா க?"
"திவிழா ெஜயச க,”
'

”ெபா3ததா". இ; ஒ திவிழா தாேன!"
”அ ப... ேத "னா ஓவா,க4. அவ க< பி"னா உ4ள
வா,களா? பேல, பேல!" எ"றா, 4ளி.

”ஜ பா" கார வட பி+B இ:க3 ெதாி6ேமா?" எ"2 ஒ ச.ேதக3ைத
கிள பினா, 3.
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"ஜ பா"ேலேய இ.த மாதிாி ேத,3 திவிழா எலா உ&1. ஏற3தாழ ந ஊ,

மாதிாிேய இ "

"இ3தைனY&1 மீ" EB மாதிாி ஒ சி"ன நா1. இ ேபான 63த3தி
ஹிேராஷிமாைவ அN&1 ேபா)13 தைர ம)டமாகி)டா க."

”அN&1 வி:.த ேநர 1945 ஆக#) ஆறா ேததி காைல எ)ேடகா மணி"
எ"2 விவாி3தா, 4ளி B 1.

”அக ற எ"னமா வள,.)டா" பா,3தீ களா!”
"உலக Uரா ஜ பா" சாமா" தா". காமிரா, வா+, ரா"V#ட,, . வி.

Fேயா" எலாேம ேம) இ" ஜ பா" தா". இ ப அெமாிகா; காேர

ப&ணி அ பறா க , இ&யா; டைவ, க, இ இ.த ெர&1ேம

நா) கிைடயா. ஆனா, க. இறமதி ப&ணி ச,கைர ப&றா". இ

வரவைழ+B. எஃ ப&றா"! இ3தைன வி3ைத6 ெதாிEசவ3 ேத,

இ:கறதா பிரமாத! ஜ பா" மகெளலா ஒ&ணா, ஒ>2ைமயா ஒகமா
பா1ப)1, இ.த ேதச3ைதேய ஒ ேத, மாதிாி இ:3கி)1 ேபாO
"னணியிேல நி23தி) டா கேள!'
"நலா+ ெசா"னீ க. ேத, இ:க ஆ4 ேவNனா &1 &டா #ேமா,

பயிவா"கைளேய அ பிெவ+Bவா க. பயிவா"க< ேபாதா"னா

'ேராேபா' தயா, ப&ணி ேதைர இ:க+ ெசாPவா க!" எ"றா, ந"ன".
”மணி நாP ஆக ேபா. நா வ.த ேவைலைய பா,காம இ ப ஊ,
B3திகி).தா எ ப?" எ"2 அவசர ப13தினா, கணபதி #தபதி.

”இCவள; \ர வ.)1 வா# மிYVய அேவாிய ெர&1 பாகாமலா
ேபாற? எA2 வைக மீ" இகாேம, அேவாிய3ல!" எ"றா, மேனாரமா.
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’அேவாிய எ க இ' எ"2 ேக)டா, 3.
”இேத டவ,லதா". Rணாவ மால ெம: ெபாைம க இ, த மா
அேவாிய."

"அெதலா விழா Eச ற பா,3 வ. இ ப தல உயிேனா
பா, ேபாO, அ ேக நி23தி வ+சி ேதைர பா,3)1 வ.ேவா

வா க" எ"2 அைழ3தா, கணபதி #தபதி.
”ேத, அ ேகதா" நிதா?"

"ஆமா. பதினாP வஷ3 .தி இேத ஜ பா"ல வ4<வ, சிைலைய ெவ+B
ேதேரா)ட வி)டா கேள, ஞாபக இகா? அ ப கைலஞ, தலைம+சரா

இ.தா,. இ க வ. விழாைவ3 ெதாட கி ெவ+சா, ! அ.த3 ேதைர3தா" இ ப

பாக ேபாேறா!"

”இ.த3 தடைவ6 ேதேரா)ட3ைத கைலஞ,தாேன ெதாட கி ைவக ேபாறா,!"
”அதி எ"ன ச.ேதக?"
“எ ப வரா, ெதாி6மா?"
”ேததி ெதாியேல. ஆனா சரவ,3தி க#)டா வரா, ம)1 ெதாி6. இ.திய"

வ கி ேச,ம" ேகாபால கிHண" தா" எலா ஏ>பா1 ெசEBகி)கா,.
அவ, அ13த வாரேம வ.டறா,."

”எ ப6 ஆரப விழா; கைலஞ, வ.1வா,, இைலயா?"
"த நாேள வ.வா,!".
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"அ ப ைரக வவா, ெசாP க,"
"அவ, இலாமலா?”
எேலா ரயிேலறி உயிேனா #ேடஷ" ேபாO+ ேச,.தா,க4. பா,ைக+ B>றி

பா,3வி)1 கைடசியாக3 ேதரயி ேபாO நி"றா,க4.

"அேடய பா ேதைர பா,3தீ களா, எCவள; ெபாிB?" எ"2 விய.தா, மேனாரமா.
ேதாி" கJர3ைத6, அத" அைம ைப6 பா,3 பா,3 அதிசயி3

ேபானா, ேஷாேஜா. "ச பர எ"2 ெசாவா,கேள, அ எ?" எ"2 ேக)டா,.
"இ ச பர - இ சகர' எ"2 ஒCெவா"றாO விளகினா, ந"ன". உடேன
ஒ சாJைஸ எ13,
”ச -

- ப -ர- - ச பர. ேதா Jட.

ச --க-ர- - சகர..." எ"2 எ:3 M)+ ெசாDெகா&ேட சாJஸா
ச பர3தி" மீ, சகர3தி" மீ &1 &டாO எ:தி கா)னா,.

###

டாV ஒ"ைற நி23தி 'ஷிபாஷி!' எ"றா4 கிஜியா. இவ ஷிபாஷியி
இற கி ேகளிைகக4 நிைற.த ஒ +ச.தியி ைகேகா3 நட.தா,க4.

நிசிேககி திேய)ட, வாசD ெபாிய அள; ேபா#டாி டா ெல# ெப&க4

சிாி3தா,க4. வாிைசயாக+ சம உயர3தி ஒ>ைற காைல3 \கி மடகியப...
மா,க4 விம... 3ாீ ைடம"ஷ" எஃெப)!

அவ" அ.த கவ,+சிைய உ>2 பா,3தேபா கிஜிமா M+சமாO க3ைத3
தி பிெகா&டா4.

”எ ேகயாவ ேபாO+ சா பி1ேவாமா?' எ"2 கவன3ைத3 தி பினா4.
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"எ ேக ?”
”ேஸானி பி

எதிாி ஐ#ாீ  பா,லாி. Miss Parrot” எ"றா4.

திபி நட.ேத வ.தா,க4. கி"ஸா ேபா[# #ேடஷ எதி, ைலயி

ெதாி.த அ.த பா,ல,!

VனP கா3தி., ேராைட கட., Bழ பக4 ஏறி. மா ேபாO
இட பி3தன,. ஒ Rைலயி க&ணா ஜ"ன ஓரமாக சி"ன ேடபி4; எதி

திமாO வசதியாக இர&ேட நா>காDக4. க&ணா வழியாக பா,3தேபா

கி"ஸா ஒளி U+சிகளாO ேகால கா)ய. ெம கா,ைட எ13 நிதானமாக

பா,3 ெகா&.த ஜா,ஜிட "இேதா ஒ நிமிஷ , எ" ேதாழி ெடDேபா"

ெசOவி)1 வ.வி1கிேற"" எ"2 எ:.த கிஜிமா ைக ைபைய நா>காDமீ
ைவ3 F)1 ேபானா4.

"அ.த ைப4 ச,கா, ரகசிய க4 ஏேத இகலா” எ"2 ேயாசி3தா"
ஜா,] மன பரபர3த. கிஜிமா திபி வவத>4, அவ<3 ெதாியாம அைத
எ13+ ேசாதி3விட3 ணி.தா". >ற உண,ேவா1 B>2>2 பா,3தா".

யாேம இவைன கவனிகவிைல. ச)ெட"2 அ.த ைபைய எ13 அதிD.த

சில கத கைள அவசரமாO ப3தா". அவ" எதி,பா,3த, அவ3

ேதைவயான சில ரகசிய க4 அதி இ.தன!

இதய படபடக, சில விலாச கைள6 ேததிகைள6 த" டயாியி ேவகமாO

கி2கிெகா&1 அ.த கத கைள பைழயபேய ைபயி ைவ3வி)டா".
கிஜிமா நிதானமாக3 திபி வ. எதிாி உ)கா,. தைலைய ேகாதி
ெகா&டா4.

"ஜா,]! எ"ன சா பி1கிறீ,க4? இ ேக ’மி# ேபர)' ஐ#ாீ ெராப பால,.

திமணமாகாத இள ேஜாக4 அைத+ சா பி1வத>ெக"ேற இ  வவா,க4"
எ"2 Mறி+ சிாி3தா4.
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"Miss Parrot!" எ"றவ" "இ ேக எ ேபா M)டதானா?"
"ஆமா; காதல,க4 உலாச ெபா: ேபாக இ ேக வவா,க4. நிதானமாO
உைரயாெகா&ேட ஐ#ாீ Bைவ பா,க4.'
"என மி# பார)' ெராப பி3திகிற."
" இ"ெனா"2 சா பி1கிறீ,களா?"
"ேவ&டா. நாைள இ ேக வேவா."
இவ எ:.தா,க4.
அவைன ’ஸ ேவ' வைர ெகா&1வி)டா". பிற டாV பி3 த" ஓ)டP3
திபியேபா மணி பதிெனா"2. ஜ பானிய,க4 ளிகிற ேநர. கைள ேபா1

க)D அம,.தா".

ஷா கழ>றி, ஸா# உாி3 ைந)க;" அணி., ாீ" X தயாாி3 ெகா&.த
ேபா ெடDேபா" கிN கிN3த. ாிசீவைர எ1க, அவைடய ந&ப"
ெப"ன)" ஆவ நிைற.த ர :

”ஜா,]! நா"தா" ெப"ன). பாாிவிD. ேபBகிேற". ஏதாவ தகவ..?' எ"2
இ:3தா".

"எ#. ெராப கியமான தகவ சிகிவி)ட. ஷாேப4 3 ெவ>றிைய

ெகா&டா1 ந&பேன!" எ"றா" ஜா,].

"Y ஆ, கிேர) இ.த+ ெசOதி ேபா! நாைள வ. வி1கிேற". ேநாி ேபசி-

ெகா4ளலா" எ"2 ேப+ைச ெவ)ெகா&டா".

19

ஜா,] ாிசீவைர ைவ3த மீ&1 ெடDேபா" ஒD3த.
'யாராயிகலா?' எ"ற ேயாசைன6ட" ஜா,] ெடDேபாைன எ13
ேபசியேபா, ஒ அதி,+சியான ெசOதி!
"ஜா,]! உ க டயாிைய நீ க ஐ#ாீ ஷா பி மற. ைவ3வி)1
ேபாOவி)X,களா?' எ"2 ேக)டா4 கிஜிமா.
"ைம கா)!" எ"2 தைலயி ைக ைவ3ெகா&டா" ஜா,].
-----------------

--- 3 ---

ஒ"2, இர&1 எ"2 ெதாட கி ஐ. வைர விர F)1 எ&ணினா, 4ளி
B 1. அ ப எ&Nேபா ந ஊ, வழக ப இலாம, க)ைட விரD

ெதாட கி B&1விரD 3தா,.

”இெத"னOயா தைலகீ8 பாடமா க)ைடவிரேல. எ&றீ க! இ எ.த ஊ,
வழக?" எ"2 ேக)டா, 3.
”இ ஜ பா" நா)1 வழக. நாெமலா B&1 விரேல ஆரபி+B க)ைட

விரேல  ேபா. இ ேக க)ைடவிர தா" த நப, ! பி எ ேராம" ெவ" 6
ஆ, இ" ேரா!" எ"றா, 4ளி B 1.

'சாி; அEB கற எ"ன கண?" - 3 ேக)டா,.
"இ"ைன அEசாவ நா4 இ&ய" பா  ேச,ம" ேகாபாலகிHண" வரா,.
ஆறாவ நா4 காைலயில ஒ"ப மணி ப.தகா M,3த. ப.தகா

^னியி மாவிைல க) ம கள வா3திய இைசேயாட ேகாபாலகிHண" ஊ"றி
ைவ பா,. ராசியான ைக!"
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'ப.தகாலா? அ எ!"
'அர&மைன கிழ வாசேலதா". ேதேரா)ட ெதாட க ேபாேறா. அ.த

இட3லேய ேவற ஒ ைஸ)ல ஷாமியானா ேபா)1 ேத, ஃெப#வ ஆJ#

அைமகN. ேதேரா)ட சப.தமான எலா ஏ>பா1கைள6 அ.த ஆJ#தா"
கவனி+B."

"ெகாEச விவரமா+ ெசாP க..”
”தல #ெபஷ ெகா ஒ&N தயா, ெசOயN. அ ற, #டா ாி[#

க+Bர ேராரா. எ"ெகாயாி ஆJ# இ ப எ3தைனேயா ஐ)ட இேக!"

எ"றா, 3.

"நா க ெர&1 ேப இ பேவ ேதர ேபாேறா. தேல ேதைர ாி ேப,

ெசOயN. நாP பக ெதாைப க)டN. நிைறய அல கார ேவைல இ.
ஜாயி&) ேவைலெயலா +B, பளபள" 3 ேதராகிடN" எ"றா,
கணபதி #தபதி.

"ேத, ேவைலைய கவனிக ேபாற யா, யா,?"
"நா ந"னதா". த+B ேவைல ெசOயறவ க ஓ)டல இகா க.
அவ க< இ ப வரா க...”
"ப.தகா M,3த வைர எ க< ஒ ேவைல6 இைல. அதனா,
நா க நாP ேப அ4ேள கிேயா)ேடா; ேபாயி)1 வ.டேறா"

எ"றா, மேனாரமா,

”அ; நல ேயாசைனதா"" எ"றா, ந"ன".
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"கிேயா)ேடா ஜ பானி" பைழய தைலநகர. 1868ேல. ேடாகிேயா தா" 3
தைலநகர எ"றா, 4ளி.

”கிேயா)ேடா, ேடாகிேயா " எ"2 தி பி3 தி பி+ ெசாD பா,3தா,
மேனாரமா.

'KYOTO பைழய நகர. TOKYO B. ெர&1ேம அEB எ:3தா" தைலநகர

மாறின மாதிாி எ:3க< இட மாறியி!" எ"2 4ளி B 1 தி,

ேபா)டா,.
”எ ப?”

”KYOTO-வி உ4ள கைடசி ெர&1 எ:3ைத தல மா3தி ேபா)டா TOKYO!"

எ"றா, 4ளி.

"ெராப ஆராO+சி ப&ணியிகீ க!" - மேனாரமா சிாி3தா,.
"நீ க ஆ+சி , நா" ஆராO+சி !" எ"றா, 4ளி.
நாP ேப #ேடஷ" வாசD ேபாO நி"றேபா அ.த நகர3தி" கJர,
கலகல  எதிாி டவ, ஒ)டP ெதாி.தன. விசாலமான வி#தீரண3ைத கட.,

அ.த க)டட3தி" ஓரமாகேவ நட. ேபானா,க4.

பக3தி ஒ சி"ன ச. திபிய. ”இ.த3 ெதவி நிைறய 'இ""'# இ.

நாP ேப, த கற வசதியா; சீ பா; இ. க) ம)1 இகா.

தைரயி பாO விாி3 தி&1 ேபா) பா,க4" எ"றா, ேகாேமா+சி.

”ஒ ைர# க, வா கி இ""லேய சைமயP ப&ணி)டா சா பா)1+ ெசல;
மி+சமா ேபாயி1" எ"றா, 4ளி.

"ப#) கிளா# ஐயா ! சாபா, ெபா, ரச ெபா, ஊ2காO ெப காய உ4பட
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சைமயP ேவ&ய எலா ெகா&டா.திேக". நாேன சைமய

ப&ணிர)1மா?" எ"2 ேக)டா, மேனாரமா.

"இ""ல சைமகலாமா? ஒ3வா களா?" எ"2 பய.தா, 3.
"இ""ல ெசா.தகாாி3 ெதாிEசா ஆப3. ச3த ேபா)1 விர)

வி)1வா க!" எ"2 எ+சாி3தா4. ேகாேமா+சி.

". பா,3கலா. சமாளி+Bகலா" எ"றா, 4ளி.
”ஜ பா"ல ந ஊ, சா பாடா அ; மேனாரமா ைகயால பேல, பேல!

அ ப"னா சாபா, ஏதா+B Mட..."

”சி"ன ெவ காய இ. சாபா ெசEB)டா ேபா" எ"றா, மேனாரமா.
ஒ இ"" பி3 ேம மாயி இர&1  எ13 ெகா&டா,க4. அ.த

இ""+ ெசா.தகார அமா<3 ெதாியாம ரகசியமாக+ சைம3 வி1வ
எ"2 ; ெசOதா,க4 ,

ெவ காய உாி3, ப  ேவகைவ3, சாத வ3, சாபா, ெகாதி3தேபா

ெவ காய வாசைன கமகம3த!

"கதைவ+ சா3 க, வாசைனைய ெவளிேய விடாதீ க.... ஜாகிரைத!" எ"2
எ+சாி3தா, 4ளி.

எலா கத;கைள6 R , ளி வாசைன Mட ெவளிேய ேபாகாதப வாரக

பாலக, மாதிாி காவ கா3தா, 3.

4ளி B 1 விசிறியா Fசி, Fசி வாசைனைய கைல3வி)1 ெகா&.தா,.

F)1கார அமா4 உ)கா,.தி.த க;&)ட, வைர ேபாO நி"2 அ  சாபா,

வாசைன வகிறதா எ"2 ேமா ப பி3 பா,3தா, 4ளி.
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F)1கார அமாேவா1 ேப+B ெகா13. அவ4 கவன3ைத திைச தி பினா4
ேகாேமா+சி. 3 ஊவ3தி ெகா<3தி ைவ3 சாபா, வாசைனைய அதி
மைறக பா,3தா,.

சாபாைர கீேழ இறகி ைவகிற ேபா F1 Uரா; வாசைன அட,3தியாO
பரவிவி)ட.

F)1கார அமா4 Rைக உறிEசி உறிEசி, ’அெத"ன வாசைன! எ கி.
வகிற?' எ"2 ேயாசி3தா4. ச.ேதக3ட" ேமேல இவ,க4 த கியி.த

அைற விைர. ெச"2 பா,3தா4.

"ஐேயா, F)1கார அமா" ெதாிEB ேபா+B ேபாD எ"ன ஆக ேபாேதா!"

எ"2 எேலா பய. ேபாO தி)1 ழி ழி3தா,க4.

அ.த அமா4 "இ ேக சைமய ெசOதீ,களா?' எ"2 அதிகாரமாO ேக)டா4.
"ஆமா” எ"2 ஒ ெகா&டா, 4ளி பய.தப.
”எ"ன ப&ணீ க?"
”ஆனிய" சாபா,” எ"2 ேகா ேமா+சி உ&ைமைய+ ெசால, அ பயா!

”வாசைன பிரமாத! நால ஜல ஊ2. என ெகாEச சாபா,
ெகா1 J களா?" எ"2 ேக)டா4.

"அமாேயா! த பி+ேசா" எ"2 எ&ணிெகா&ட மேனாரமா, ஒ பா3திர

நிைறய சாபா, எ13 ெகா13த பினா,. அ ேகேய ஒ #U" சாபாைர

வாயி ஊ>றி+ சா பி)1 பா,3த F)1காாி ”ெராப ேட#)டா யி!

ெவாி) தின நீ க இ ேகேய சைமய ெசEB க. என ெகாEச

சாபா, ெகா13)1 ேபா க. ஆமா!" எ"2 ஒ உ3தர; ேபா
ெசாDவி)1 ேபானா4.
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மேனாரமா; ம>றவ,க< அ ேபாதா" ேபான R+B திபி வ.த
நாP ேப மகி8+சி தா காம, "அமா!" எ"2 நிமதி ெபR+B வி)டா,க4.
”நாைள எ"ன சைமய மீ" ழ வ+சிரலாமா?” எ"2 ேக)டா, மேனாரமா

ைதாிய3ேதா1.

”மீ" தா" ஜ பானிய,களி" கிய உண;. இ.த நா)" உண;3 ேதைவைய
60% மீ" தா" U,3தி ெசOகிற. பாதி ேப, ப+ைசயாகேவ சா பி)1வா க"
எ"றா, 4ளி.

#

#

#

ந"ன" உயிேனா பா,கி நி23தி ைவக ப).த ேத,+ ச பர3தி" மீ ஏறி

அமா. ஏேதா எ:திெகா& .தா,.

"எ"ன எ:தறீ க?" எ"2 ேக)டா, திற4 ேஷாேஜா.
”அர&மைனைய+ B>றி நாP பக ேத, ஓ)ட ேபாேறா இைலயா? அ.த

நாP Fதி நாP ேப, ைவகலா ஒ ேயாசைன!"
"எ"ன ேப, ைவ J க?"

"அைத3தா" எ:திகி)ேக". வ4<வ, Fதி, இள ேகா Fதி, ஒளைவயா,
Fதி, பாாி Fதி."
”பாாி விதி எ?"
”ைல ேத, ஈ.த வ4ள பாாிதாேன? அவ" ேப இக)1ேம!" எ"றா,

ந"ன".

25

ெவளிநா)D. ஏராளமான Wாி#)1க4 ேதைர+ B>றி+ `8. ேவைக
பா,3 ெகா&.தா,க4. திற4 ேஷாேஜா அவ,க<ெகலா ேத,

ப>றி6 ேதேரா)ட ப>றி6 விளக ெசாDெகா&.தா,. ேதாி"

அ பாக3தி இ.த ^)பமான சி>ப கைள கா), "இெதலா இ.தியாவி"
கைல+ெசவ கைள6 கலாசார கைள6 பிரதிபD சி>ப க4. இ.த3

ேதாி" மீ வ4<வ, சிைலைய ைவ3 ஊ,வல விட ேபாகிேறா" எ"றா,.
"அ பயா! ஊ,வல எ"ைற?" எ"2 ஆவேலா1 ேக)டா, கிறிமாேவா1

அ ேக வ.தி.த ஜா,].

”ேததி இ" வாகேல...." எ"றா, ேஷா ேஜா.
ேதைர+ B>றி+ B>றி ஒ ஆராO+சிேயா1 கவனி3தா, ஜா,]. எலா பாக கைள6

^)பமாக பா,3 ெகா&டா,. நாP சகர கைள6 ெதா)1 பா,3

" Y)ஃ கா,வி #!" எ"2 விய.தா,.

சி>ப க4 ெசO6 ஆ+சாாிகைள+ ச.தி3, சி>ப க4 ெசO6 கைலைய என
க>23 தF,களா?' எ"2 ேக)டா,.

--------------

--- 4---

நாீடா விமான Mட éேஜ ேஜ' எ"2 பரபர3த.
இ" சிறி ேநர3தி ஏ, இ&யாவி வ. இற க ேபா இ.திய" வ கி
ேச,ம" ேகாபாலகிHணைன வரேவ>2, அர&மைன அைழ3+ ெசல

ஜ பா" சரவ,3தி தம அ.தர க காாியதாிசி மி#ட, ேயாஷினாாி ைய6,

அவ3 ைணயாக விழா ேவ.த" 3. 4ளி B 1 இவைர6 விமான

Mட3 அ பி ைவ3தி.தா,. காாியதாிசி " F)P இவ,க4 பி"

F)P உ)கார ேரா#ராO# நாீடாைவ ேநாகி பற.த.
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”ேரா# ராO# கா,ல ேபாற அ; ஜ பா" ேரா ேபாற ெகா13
வ+சிகN. எலா கிைட+Bமா இ.த அதி,Hட!” எ"2 மகி8.தா,

3.

”இ ேக ேரா#ராO#, ந ஊாி ேரா# ராO#!" எ"2 சிாி3தா, 4ளி.
"விமான வர இ" அைர மணி ஆமா. அ4ேள ெகாEச ேநர ேதா பி
ப&Nவமா?" எ"2 ேக)டா, 3.
”ஏ,ேபா,)ல எக+சக விைல..."
”நா" ெசாற வி&ேடா ஷா பி ! க&ணால பாகறேதா1 சாி! ஒ கா பி ம)1
சா பிடலா"

”ேவணா. ைகைய+ B)1!|
”ஏ"? அCவள; `டா ெகா1 பா களா?"
” கா பி Mடா. விைல!" எ"றா, 4ளி.
A>2கணகான பயணிக4 ப பலாக எ#கேல)ட, ஏறி, பக4 இற கி,
ேஸானி விளபர அழகியி" கவ,+சியி லயி3, வரா.தா நட. இமிகிேரஷ"

கட., க#ட# வி1தைல ெப>2 " வாசP வ. ெகா&.தவ,களி
ேகாபாலகிHண ஒவ,.

"அேதா, அேதா ேகாபாலகிHண"!" எ"றா, 4ளி.
”இ.த பD அவைர எ ப க&1பி+சீ க?" எ"2 ேக)டா, 3.
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"4ளமான ஜ பா"கார,க<கிைடேய ஆஜா பாவாO, உயரமாO வகிறாேர!"
எ"றா, 4ளி.

"ஜ பா"கார,க4 ற4 மாதிாி 4ளமா இகா க!" எ"றா, 3.
"அ ப இனிேம அவ கைள 4ள,க4 ெசாற பதிலா 'றள,க4'
ெசாD1வமா?" எ"றா, 4ளி.
ேகாபாலகிHண" ெமவாக நட.வர, 4ளி B 1 ஓ ேபாO அவ,

ைக ெப)ைய வா கிெகா&டா,.

தD தைம அறிக ப13திெகா&ட காாியதாிசி ேயாஷினாாி

ேகாபாலகிHண" ைகைய Pகி U+ெச&1 ெகா13 ”ெவக, ெவக 1
ேடாேயா!" எ"2 ஆ கில3தி வரேவ>றா,.

”F)ல ேலX# யாைர6 அைழ+சி)1 வரைலயா?” எ"2 3 ேக)க விழா;
வ.வா க” எ"றா, ேச,ம".
”தமி8நா) விேசஷ ஏதாவ உ&டா ?"
"பல3த மைழ ெபEB ஏாி, ள )ைடெயலா ெராபி வழி6. அ.த ஏாி ள

)ைடெயலா இ ப ேவற எ க6 இைல. நம 'ெம)ரா# ேரா)லதா"

இ!" எ"2 சிாி3தா, ேகாபாலகிHண".

"நாம இ ப பால# க#) ஹ;# ேபாேறா. நீ க அ கதா" த கறீ க.
சரவ,3தி த கைள+ ச.திக ெராப ெராப ஆவலாயிகா,. ரா3திாி

எலா "ன, பால#லதா". அ ப மகாராஜா ேதேரா)ட ப>றி

உ ககி)ட.. 3ெர)ேபரா #க# ப&ண ேபாறாரா!" எ"றா, ேயாஷினாாி.
”3ெர) ேப, ! ெராப ெபா3தமான வா,3ைத. ேத,வடேம 3ெர)ல ஆனதாேன!"

எ"றா, 4ளி.
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'நீ கெளலா எ ேக த கியிகீ க?' எ"2 3ைவ பா,3 ேக)டா,

ேகாபாலகிHண".
"டய+சி ஓ)டல."

"ஏ"? அர&மைனல த கைலயா?'
"ெடபராியா3தா" ஓ)டல த கவ+சிகா க. க#) ஹ;V சி"ன+சி"ன
ாி ேப, நட.கி).த. இ ப எலா EB)1. இ பேவ எ கைள6

க#) ஹ;# ஈ வ.ட+ ெசாD)டா க!" எ"றா, 4ளி.

"நம M)ட ெபாிய M)டமா+ேச! அCவள; ேப க#) ஹ;V த க
6மா?"
"ஆயிர ேப, ேவ&1மானாP த கலா. அ2A2 வா,)ட,# இ?"
எ"றா, ேயாஷினாி.

”ேரா# ராO# சவாாி அர&மைன வாச ராேஜாபசார!" எ"2 ெசாD
மகி8.தா, 4ளி.

”சரவ,3தி எ"ன வயB இ?" எ"2 ேக)டா, ேகாபாலகிHண"..
”125-வ சகரவ,3தி. வயB அப3தா2 ேப, அகிஹி)ேடா. மகாராணி ேப,
மி+சிேகா' எ"றா, 4ளி.
"ேத, ேவைல எ க நட?"
"பைழய இட3திலேய ெவ+B ாி ேப, பா,3கி) கா க. ேத, ேஜாடைன, U
அல கார, ெதாைப க)ற எலா3ைத6 ^Nகமா பா,3 ரசிகNமா
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சரவ,3தி 1ப3தா. அதனால ேதைர அர&மைனேக ெகா&1 வ.ர+

ெசாD)டா க."

”ேதேரா)ட எ.த இட3திேல" தீ,மானமாயி)1தா?". கிழ வாசேல.
ஆரபி+B ேகா)ைட ெவளிேய நாP விதிகைள6 B>றி வர ேபா. மதி

Bவ, பகமா அர&மைன4ளேய ஒ க&ணா ஹ;# க)யிகா க. அ.த

இட நல விY பாயி&)டா! ேதேரா)ட பா,கற ஏ>ற வசதியான இட!"
எ"றா, ேயாஷினாாி.

"ப.தகா M,3த எ ப வ+சிகா ல?" எ"2 ேக)டா, ேகாபாலகிHண".
”ரா3திாி "ன, மீ)ல சரவ,3தி ெசாPவா,. ப.தகா M,3த ேதேரா)ட
எலா3ேம ேததி நி+சய ெசOதாகN, இ"விேடஷ" ேபாடN. கியமா

இ.த விழா; ஒ #ெபஷ ெகா தயா, ெசOயN" எ"றா, ேயாஷினாாி.

”ெவ4ைள நிற ப)13 ணியி சிவ  நிற வ)ட+ `ாிய, வ4<வ, ேகா)ட3

ேத ெபாறி3த ெகா தா" ெபா3தமாயி எ"2 கைலஞ, த ைகயாலேய
ஒ வைரபடேம வைரEB ெகா13த பியிகா," எ"றா, ேகாபாலகிHண".

”பேல, பேல! ேத, அைச.தா நாP FதியிP நக,றேபா அ.த ெகா ப)ெடாளி
Fசி பற! ெதாைபக4 யாைன3 திைக மாதிாி இ ப6 அ ப6 Fசி

ஆ1. இைதெயலா பா,க ஏராளமான M)ட Fதி இர&1 பக

அைலேமாதிகி)1 நி பா க. M)ட3ைத எ ப3தா" சமாளிக ேபாறா கேளா,

ெதாியைல நிைன+சாேல '3ாி'லா இ!" எ"றா, 4ளி.

”கவைல படாதீ க. ஜ பா" ேபா[# ெராப3 திறைமசாD க. M)ட3ைத H
ப&ணி H ப&ணி ளா)பார3 ெவளிேய வராம க&)ேரா ப&றல
அவ க< நிைறய அபவ உ&1" எ"றா, ேயாஷினா,.

"ன ேகாபாலகிHணைன6 தமி8 நா) - வி. வ.திகிறவ,கைள6 அைழ3தி.தா, சகரவ,3தி.
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வி. "பாக ைகேயா1 ெகா&1 வ.தி.த ஒ ெபாிய ச.தன மாைலைய
எ13 சகரவ,3தியி" க:3தி அணிவி3தா, ேகாபாலகிHண",

மேனாரமாவிட இ"ெனா மாைலைய ெகா13 மகாராணியி" க:3தி
அணிவிக+ ெசா"னா,.

"ஓ, ஸா&ட;)!" எ"2 ெசாD அத" வாசைனைய3 தி பி3 தி பி க,.
மகி8.தன, சகரவ,3தி தபதிய,.

தD, மேனாரமாைவ அகி அைழ3 ”இவ, எ க தமி8 நா)" மிக+ சிற.த

ந  கைலஞ,. ஆயிர - பட க< ேம ந3திகிறா," எ"2

சகரவ,3தி அறிக ப13திய ேகாபாலகிHண", அ13தா>ேபா விழா

ேவ.த", ந"ன", கணபதி #தபதி, ர ேகாD மாமி, மாமலர சி>பிக4,

காைர ஆசாாிக4 அ3தைன ேபைர6 அறிக ப13தி ைவ3தா,.

"ஜ பானிேலேய இ.த மாதிாி ஒ விழா நட.ததிைல எ"கிற அள;

நட3திடN. பிைர மினி#ட, Mட ெராப ஆ,வமாயிகா,. ச,கா, டய)

பி கி இ.த விழா;காக தனி பா,)ெம&)ேட ஒ, ப&N. நாைளேக
ப.தகா M,3த நட3திடலா" எ"றா, சகரவ,3தி.

வி. . எேலா க#) ஹ;# ேபாO+ ேச ேபா அர&மைன
ககார3தி மணி பதிெனா"2 அ3த.

”"ன, ெராப ெஹவி. ெவ>றிைல பா இ.தாO ேபாடலா. ஜீ,ண ஆயி1.
நம ஊ,ல சா பி)ட மாதிாி ஒ தி தி6 ஏ>ப1" எ"றா, 3.

”ஜ பா"ல ெவ>றிைல பாகா நல ஆைச" எ"2 சிாி3தா, 4ளி
”பேகாண ெவ3தைல. அேசாகா பா, . எ#. ஆ,. B&ணா RN

ெகா&1 வ.திேக"" எ"றா, ேகாபாலகிHண".

"அ பயா, தேல அைத எ1 க!" எ"2 ஆவேலா1 ேக)1 வா கி அ3தைன

ேப பலாக உ)கா,. ெவ>றிைல ேபாட ஆரபி3வி)டா,க4!
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இவ,க4 ெவ>றிைல ேபா1வைத ேவைக பா,3 ெகா&.த 4ளமான

அர&மைன+ ேசவக" ஒவ" "அ எ"ன? ெவ3திைல ேபா)டா வாO எ ப+
சிவ பாகிற?" எ"2 ஆ+சாிய3ேதா1 ேக)டா".
"B&ணால இ `)Bம" எ"றா, 4ளி.
மேனாரமா அ.த ஜ பானிய ெவ>றிைல ேபா1வ எ ப எ"பைத விளகி+
ெசா"னா,.

அ.த 4ள+ ேசவக" தாேன ஒைற ெசO பா,க விபினா".

ெவ>றிைலயி உ4ள நரகைள கைள.வி)1, ெவ>றிைலயி" கீ8 பாதியி

B&ணா தடவினா".

”ேம பாதியிP தடவN" எ"றா, மேனாரமா.
"அவ" 4ளமா+ேச! அவ ேம பாதி எ)டாேத! அவ" எ ப தட;வா"?"
எ"2 ேஜா அ3தா, 4ளி.
#

#

#

“கிஜிமா! அ ெராப கியமான டயாி! ஜாகிரைத! சாய.திர உ"னிடமி.

வா கிெகா4கிேற"" எ"றா" ஜா,].

"ெராப கியேமா? அ ப எ"ன ரகசிய அத>4ேள ?" கலகலெவ"2
சிாி3தா4.

Bெக"ற அவ. கிஜிமா ஒேவைள அ.த டயாிைய பிாி3

பா,3தி பாேளா? அவ4 ைக ைபயிD.த ச,கா, ரகசிய கைள3 த" டயாியி
எ:தி ைவ3 ெகா&டைத3 ெதாி. ெகா&ஷாேளா? இைலெய"றா
இ.த+ சிாி  எ"ன அ,3த?"
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"ஜா,]! கவைல படாதீ க. உ க டயாி ஐ#ாீ பா,லாிேலேய நா சா பி)ட

ேடபி4 மீேத கிட.ததா. அ.த பா,ல, மாேனஜ, என ேபா" ப&ணி ”இ ேக
ஒ டயாி ேமைஜ மீ கிடகிற! அ உ"ைடயதா?” எ"2 ேக)டா,.
”ஆமா. எ" ந&ப, ஜா,] எ"பவ, மற. ைவ3 வி)கேவ&1. அவ,

வ. ேக)டா ெகா13 வி1 க4' எ"2 ெசாDயிகிேற". அவ 'சாி'
எ"2 ெசாDயிகிறா,. கவைல படாதீ,க4. இ ஜ பா". ஜ பானிய,

ேந,ைமயானவ,க4. யா, ெசா3ைத6 யா ெதாடமா)டா,க4. இ"ெனாவ,

டயாிைய ப3 பா,க மா)டா,க4.

இ ேபா அ.த டயாி பா,ல,. மாேனஜ, நி+சிகாவா எ"பவாிட உ4ள. அவ,

என3 ெதாி.தவ,. நீ க4 அ ேக ேபாO உ க4 ெபயைர+ ெசா"னா ேபா,

டயாிைய ெகா13 வி1வா," எ"றா4 கிஜிமா.

ஜா,ஜு ேபான R+B திபி வ.த. ”நல ேவைள! கிஜிமாவிட டயாி
சிகவிைல. அவளிட கிைட3 தி.தா எ" தி)ட கேள நாசமாO

ேபாயி" எ"2 தன4 ஆ2தலாO+ ெசாDெகா&டா".

ெடDேபா" மணி மீ&1 ஒDக பாாிVD. ந&ப" ெப"ன) ேபசினா".
"ஜா,]! இ"ைறய ஃ ைள) இட கிைடகவிைல. நாைள மாைல வகிேற".
ஃ ைள) நப, எ:தி ெகா4!” எ"றா".
அவசரமாO ஷா மா)ெகா&1 Dஃ ) வாசD ேபாO நி"றவ" எைதேயா

ம23வி)டவ" ேபா திபி அைற விைர.தா". ேமைஜ மீ விளகயி

ைவ3தி.த பா#ேபா,)ைட எ13ெகா&டா". திப விஃ 1+ ெச"2

கீேழ இற கி டாV பி3, கி"ஸாவிP4ள அ.த பா,லைர அைட.

நி+சிகாவாைவ பா,3 'ஐ ஆ ஜா,]!' எ"றா".

'ஹO!' எ"2 வண கிய நி+சிகாவா ேமைஜ ராயாி ைவ3தி.த அ.த டயாிைய
எ13 ெகா1க, 'தா #!' எ"2 ெசாDவி)1 ேவகமாO3 திபி நட.தா"
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ஜா,]..
டயாிைய ஓ, உைறயி ேபா)1 அைத ர ப, பா&னா க) ைவ3தி.தா,
நி+சிகாவா.

ஜா,] அ.த உைறைய பிாி3தேபா அதிD. ஒ விV)

கா,) கீேழ

வி:.த. 'இ ஏ? இ.த கா,1 எ" டயாி4 எ ப வ.த? யா,

ைவ3தி பா,க4?' எ"2 ேயாசி3தா". த"ைன யாராவ கவனிகிறா,களா
எ"2 B>2>2 பா,3தா".

'எ"ைன யாேரா கவனி3 ெகா&கிறா,க4. நிழ ேபா எ"ைன

பி"ெதாட,. வகிறா,க4. இ.த கா,ைட எ" டயாி4 யா, எ ேபா

ைவ3தி பா,க4?' எ"2 ழபினா". அ.த கா, ஒ ெப&ணி" ெபய,

இ.த. அவ4 ெடDேபா" நபட" விலாச த.தி.தா4. ெபய, ஷாமா - சி+சி.
-------------

--- 5 ---

”நாP Fதி ேப, வ+சி)டா ேபாமா? அ ெகலா ேத, B3தி வரேவணாமா?
ட,னி ல ேதைர3 தி பி விடNேம; அெகலா எ"ன ஐயா வ+சிகீ க?"
எ"2 விழா ேவ.த" 3 ேக)க, "ஜ பா"ல ல) ரயிகைளேய ாிேமா)

க&)ேரால ஓ)றா க. ேதைர3 தி பி விடறதானா பிரமாத!" எ"றா, 4ளி

B 1.

"ேதேரா)ட3ைத ந ஊ,ல எ ப நட3தறா கேளா அ.த மாதிாிேயதா" இ ேக6
நட3தN. ெத ைனயி தி பறMட ந ஊ, வழக ப தா" ெசOயN.
)1க)ைட, '#X ஷீ) ாீ ப,' இ.த ெர&ைட6 உபேயாகி+Bதா" ேதைர
ஓ)டN. சகர3தி" கீ8 ாீ ப,கைள ெவ+B அ.த ாீ ப,க< ேமல

விளெக&ெணைய " "னா ஊ>றிவி)டா ேத,+ சகர அ வ:கி)13
திபற அழேக தனி! பரதநா)ய ஆட> ெப& மாதிாி அ அழகா ஆகி)ேட

திபற ேபா, அடாடா! க&ெகா4ளா கா)சியாயிேம! காண க& ேகா

ேவNேம!" எ"றா, ந"ன".
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"அதா" இ.த விழா;ேக ைளமா#' எ"றா, 3.
"ேடாகிேயாவி எ ப;ேம ேத,3 திவிழா M)ட தா"! எ க பா,3தாP ஜன

ெவ4ளதா". ேபாதாதத> ெவளி நா)D. ேவற ல)சகணகான ேப, வர

ேபாறா க. ேகா க&க4 எ"ன? ேகாடா ேகா க&க4 இ!" எ"றா,
4ளி B 1.

”)1க)ைட ேபாடற"னா அ எ"ன அ,3த? )1க)ைட ேபா)டா
ேத, ேர ேபா)ட மாதிாி நி"டாதா?"
")1க)ைட தா" ேத, ஓடறேக ெராப கிய. அ.த க)ைடகைள+
சகர3தி" கீ8 ெகா13 ேதைர ெகாEச ெகாEசமா தி பேத ஒ கைல.
)1க)ைட இேல"னா ேதேர திபா" எ"றா, 3.

")1 க)ைட ேபாடற யாராவ ஆ4 வ.திகா களா? இேல,
ஜ பா"லேய யாைரயாவ ேபாட+ ெசாலலாமா?"
"ேத, தி ப ஒ தனிகைல. அல எ#ப,) ஆெளலா ந ஊ,லதா"

இகா க. அவ க<ெகலா கைலமாமணி ப)டேம ெகா1கலா. நா>ப

ேப, அ" #ெபஷலா வரா க."

”காைலயில நீ க எ க ேபாயி.தீ கமா? உ கைள காணேம!" மேனாரமாைவ

பா,3 ேக)டா, 4ளி.

”நா ேகாேமா+சி6 கா,ட" பகமா 'வா' ேபாயி.ேதா. இ.த இJாிய
பால# காப;&14 இலாத எ;ேம இைல. பா , கைட3ெத,
திேய)ட,, ெர#டார&), நீ+ச ள, ேகாயி. ஸஜ", லா&)ாி, இ1கா1

எலாேம இ" எ"றா, மேனாரமா.

'நா க கி"ஸா பக நட.ேத ேபாயி.ேதா. ெம)ரா# ேடாகிேயா;

ெகாEச தா" வி3தியாச. இ ேக எைம மா1. சினிமா ேபா#ட,. ஹார" ச3த
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இ.த N கிைடயா. ஜன க ந1ேரா)ல நடகறதிைல. அCவள;தா""
எ"றா, ந"ன".

”ந ஊாி ஹார" அ+சாMட ஒ க மா)டா கேள, எைம மா1 மாதிாி

ந1ேரா)லேய நி பா கேள!" எ"றா, 3.

"எைம பா கா பிதாேன சா பிடறா க. அவ க 3தி ேவற எ ப இ?"
எ"றா, ந"ன".

அர&மைன கிழ வாசD ஷாமியானா ேபா)ட திவிழா கைள க)

வி)ட. ெவளி ஆ)க4 யா உ4ேள வராதப ைமதான :வைத6 ப)

ேபா அைட3 கயி2 ேவD ேபா)1வி)டா,க4. ஜ பா" ேபா[ஸா, அ க ேக

ஒDெபகி ழாOகைள ைகயி ைவ3ெகா&1 வ&க4 ேபாவர3ைத
க)1 ப13திெகா&.தா,க4.

'I Speak English' எ"ற எ:3கைள+ ச)ைடயி. அணி.தி.த ெப& கO1கைள+

B>றி Wாி#)1க4 ெமாO3 ெகா&.தன,.

த&ணீ, இைற ேமா)டா, வ&க4 ெதெவ  க:வி ஏ>ெகனேவ
B3தமாயி.த Fதிகைள ேமP B3த ப13திவி)1 ேபாயின.

ர ேகாD சா.தா நாராயண" :வின, இரெவலா க& விழி3 கிழ வாச

: திவா,3 ேத,, Uகா,, வ4<வ, ேகா)ட, மாமலர க>ேகாயி,
நடராஜ,, விநாயக, உவ கைள ேகால+ சி3திர களாக வைர.தேபா,

ெடDவிஷ" காமிராக< ேபா)ேடாகிராப,க< அ.த கா)சிைய படமாகி
ஒளிபர பி ெகா& .தன,.

"ேத நாP பக களிP நாP ற4க4 எ:தி ைவ3தா ெராப
ந"னாயி" எ"றா, 3.

"அ.த நாP றைள6 ந"ன" எ:தி ெகா13தா, அ ' ந"னனா' யி"
எ"2 ேஜா அ3தா, மேனாரமா.
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"உ க< சிரம ைவகாம அ.த நாP றைள6 நா" கைலஞாிடேம எ:தி

வா கிெகா&1 வ.வி)ேட"" எ"2 ஒ ஆ+சாிய3ைத உதி,3தா,

ேகாபாலகிHண". "

”அ பயா! பேல, பேல! அைத ெகா1 க இ ப. இ பேவ அ.த நாைல6 ெபாிய

எ:3களி பான, எ:தி ேதாி" நாP பக க)1ேவா" எ"றா, 3.

தவ, கைலஞ, எ:தி ெகா13த றைள ந"ன" உரக பக ம>றவ,க4
ஆவேலா1 அவைர+ `8. நி"2 ேக)டா,க4.
அகர தல எ:3ெதலா

ஆதி பகவ" த>ேற உல...

எ:3க4 எலா அகரமாகிய அ எ:3ைத3 தம தலாக உைடயன.
அேபா உலக ஆதியாகிய பகவைன3 தன தலாக உைட3.
உவக&1 எ4ளாைம ேவ&1; உ4ெப.

ேத, அ+சாணி அ"னா, உைட3.

உ<கி"ற ெபாிய ேத அ+சி அைம. தா  சி2 ஆணி ேபா"ற விைன3
தி)ப உைடயா உலக3தி உ4ளன,. அதனா அ+சாணி ேபா"ற அவ,களி"

உவ+ சி2ைமைய க&1 இகழாதிக கடவ,.

கடேலாடா காவ ெந1.ேத, ; கடேலா1

நாவா6 ஓடா நில3.

நில3தி ஓ1 வDைம ெபா.திய உைளகைள உைடய ெபாிய ேத,க4 கடD
ஓடமா)டா. அகடD ஓ1 மரகல க< நில3தி ஓடமா)டா.
ேதரா" ெதளி;, ெதளி.தா"க& ஐ6ற;

தீரா இ1ைப த.

37

ஆராயாம ஒவைன3 ெதளிதP, ஆராO. ெதளி.தவனிட ஐய ெகா4<தP

நீ காத "ப3ைத ெகா1.

"அைம, அைம! நாP நாP மணியான ற4க4. இதி ேவைக

எ"னெவ"றா அவ>றி இர&1 ற4க4 ேத, சப.த ப)டதாகேவ

அைம.வி)டதா"! ஒOவி"றி உைழ கைலஞ எ க தா" ேநர

கிைடகிறேதா, இெதலா எ:தி3 தர?" எ"2 விய பிலா8.தா, ந"ன".
'கைலஞ, எ ேபா வகிறாரா?" 3 ேக)டா,.

”சபாி மேலசியாவி உலக3 தமிழ, மாநா1 நடகிற. ஒேவைள அ ேக
ேபாOவி)1 அ பேய ஜ பா" வரM1" எ"றா, ேகாபாலகிHண".

”வ4<வ அவைர ேபால ெபைம ேச,3தவ க ேவ2 யா இைல.
றேளாவிய, வ4<வ, ேகா)ட இ.த ெர&1 ேபாேம!" எ"றா, ந"ன".
”இ.த விழா; வ4<வ, எCவள; கியேமா, அCவள; கிய கைலஞ.

நா" ேநாிேலேய ேபாO அைழ3வி)1 வ.திகிேற". இத>4 ஜ பா" அரசிட

மி. அைழ  ேபாயி" எ"றா, ேகாபாலகிHண".

"பாரத பிரதம, யா கறதா" வாயி)1 ேத. ச.திரேசக, வவாரா?” ந"ன"

ேக)டா,.

”ராஜீC கா.திைய3தா" ேக)கN. இ.த ஆ)சி அவ,தாேன ாிேமா)
க&)ேரா” எ"றா, 4ளி B 1.
"நல தமி8 ேப+B ேக)1 ெராப நாளா+B. ேதேரா)ட3ைத3 ெதாட கி ைவ3
கைலஞ, ேபச ேபாவைத ேக)க எேலா ஆவலாயிகா க."

”ேபH, ேபH! கைலஞாி" தமி8 ழக கி"ஸா ெதெவலா ேக)க

ேபா" ெசாP க!" எ"றா, கணபதி #தபதி.
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”கி"ஸா ெதகெளலா ெசாP க. கி"ஸா எ"கிற ெபயாி ெமா3த 236
ெதக4 இகி"றன" எ"2 4ளி விவர த.தா, B 1.

”ஷாமியானா; ேபா)டா+B. ேத, ேவைல6 அேநக. Eச மாதிாிதா".

ெகாேய>ற33தா" நா4 றி பிடN. அகாக3தா" ெவயி) ப&ேறா"

எ"2 காாியதாிசி ேயாஷினாாியிட ெசா"னா, ேகாபாலகிHண".

"இ.த வார சரவ,3தி `)1 விழா நட எலா நா1களிD. ெபாிய
ெபாிய தைலகெளலா வரா க. ஜ பா"லேய இ.த மாதிாி ஒ விழா

நட.ததிைல எ"2 ெசாP அள; அைமயN எ"ப எ க4 அவா. உ க

பிரVெட&)Mட வராேர! `)1 விழா Eச அ13த வாரேம ெகாேய>2

விழாைவ நட3திடலா" எ"றா, ேயாஷினாாி.

பழ ந:வி பாD வி:.த மாதிாி இ எ க<. ேதேரா)ட நட3த வ.த
இட3ல `)1 விழா; பா,க ேபாறேம" எ"றா, மேனாரமா.
#

#

#

ம2நா4 காைல கிஜிமா ேபானி M பி)டா4 :
”ஜா,]! பா,லாிD. டயாிைய வா கி ெகா&1 வி)X,களா? ச.ேதாஷதாேன!

இ.த நா) எ.த ெபா< ெதாைல. ேபாகா. ெதாைல.தாP கிைட3

வி1. ெராப ேந,ைமயான ேதச" எ"றா4.

”இ ேபாதா" நிமதி ஆ+B!" எ"றா" ஜா,].
"பாாிVD. உ க4 ந&ப, யாேரா வர ேபாவதாக+ ெசா"னீ,கேள,
வ.வி)டாரா?"
"இ"2 வவதாக+ ெசாDயி.தா". ஃ ைள) இடமிைல எ"பதா நாைள
வகிறானா. நா இ"2. உயிேனா மிYVய பா,க ேபாகலாமா?"

39

”அ ேக அ ப எ"ன பா,க ேபாகிறீ,க4? ெராப ெபாிய ேதா)ட. R"2
நா4 ேதைவ ப1.”
”ஜ பானி அவசிய பா,க ேவ&ய இடமா அ. ஐ ம#) எ"2 ந&ப"

க)டைளயி)கிறா". நாைள அவ" வ.த த ேக4வியாக உயிேனா

பா,3தாயா?' எ"2தா" ேக)பா"."

”அவ, உ க4 ந&பரா அல அதிகாாியா, உ3தர; ேபா1வத>? அ சாி;
உயிேனா ெராப கியேமா?'
"ஆமா. அ ேக இ.திய3 ேத, ஒ"2 நி23தி ைவக ப)14ளதா. அைத நா"

பா,3தாக ேவ&1மா."

"அ.த3 ேதைர ேஜா3 இJாிய பால# அேக ெகா&1 ேபாக ேபாகிறா,க4.

ஜ பா" சரவ,3தி ேதேரா)ட பா,க மிக; ஆ,வமாயிகிறா,. இத>காக

இ.த அரB எலா ஏ>பா1கைள6 கவனி3 வகிற. டய) பி கி ஒ தனி

ெலaேன ரமாO ேவைல ெசOகிற. ெவளி நா1க< கத க<,

ெடல# ெசOதிக< பற. ெகா&கி"றன" எ"றா4 கிஜிமா.

"என இ"ேற அ.த3 ேதைர பா,3விட ேவ&1. நீ6 எ"ேனா1 வா!"

எ"றா4 ஜா,].

வழகேபா ஸனாO பி

வாசD ச.தி3தா,க4. அ கி. ஸ ேவயி

இற கி ரயி பி3 உயிேனா ேபாO+ ேச,.தா,க4. அ ேக ேதைர6 ேத,+

சகர கைள6 ஜா,] உ"னி பாO கவனி3 பா,3த ெசOதி பைழய கைத.
###

அ"2 ஜா,], ஓ)டP3 திபிய ’அ.த விV

கா,ைட த" டயாி4

யா, ைவ3தி பா,க4?' எ"2 ம&ைடைய ழ பி ெகா&டா" : அ.த ம,ம

அவைன இர; : \ கவிடவிைல. அ.த விV

கா, இ.த

ெடDேபா" நப ேபா" ெசOய நிைன3தா". ாிbவைர எ13தா". ச>2
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ேயாசி3வி)1 ம2ப6 ைவ3வி)டா". 'ெப"ன) வர)1. அவ"
ேயாசைன ப ெசOயலா' எ"2 தீ,மானி3தா".

--------------------

--- 6 ---

"காம3 பாD ஒ Bவாரசியமான றைள+ ெசாD அ அ,3த ெசால
6மா?" - திற4 ேஷாேஜாவிட ேக)டா, 4ளி.

"ெவல பி4ைளயாாி எலா பக தா" இனி . அ ேபால எலா
ற<ேம Bவாரசிய தா". ஒ ற4 ெசாேற", ேக< க."
தா F8வா, ெம" ேறா)1யிD னினி ெகா
றாமைர க&ணால.

"இ எ"ன அ,3த க?" - 4ளி ேக)டா,.
”தா காதDகி"ற ெப&ணி" மிவான ேதா4கைள3 த:விெகா&1

ப13தி பைதவிட3 தாமைர க&ணனாகிய திமா உலக இ"ப4ளதா
எ"ன? --- எ"2 அ,3த."

"வ4<வ, நலா3தா" அபவி+B ெசாDயிகா,!" எ"2 ெபR+B வி)டா,

4ளி B 1.

”ஐயேன, ெபR+B விடறீ கேள, எ"ன விஷய? இலகிழ3தியி" ஞாபக
வ.)1ேதா?' எ"2 ேகDயாO ேக)டா, ேஷாேஜா.
”எ"ைடய F)1காாி இலகிழ3தி அல ஐயா! அவ4 இலகிழவி" எ"2

ைற ப)1 ெகா&டா, 4ளி.

"தா க4 ம)1 வாDப, எ"கிற நிைன ேபா ?"
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"என வயB இப3தEBதாேன!"
”எCவள; ெசா"னீ க?"
”இர)ைடயா இப3தEB!" எ"2 சமாளி3தா, 4ளி.
”உ க வயைசேய 4ளி கணகி தி, ேபாடறி

களா" எ"2 சிாி3தா, ேஷாேஜா.

”ெகாேய>2 விழா அ13த வாரதாேன? அ வைர இ ேக எ"ன ெசOய
ேபாேறா? ஹேகாேன ேவ பக ேபாயி)1 வ.ரலாமா? அ ேக எலா
ஓ)டDP மஸா] ெசOவா களாேம! ஹா) # ாி

பா3 இகா. ஆ& ெப&

வி3தியாச இலாம எலா நி,வாணமா3 த&ணியி இற கி
ளி பா களா. அ.த இட3 காம" பா3 ேபரா!”

”ஆமா ; காம" கைண Fசற இடமா+ேச அ! ெபா3தமான ேப,தா"! நீ, அ ேக
M+சமிலாம ளி Jரா? ெவ)க பட மா)Xேர!” ேஷாேஜா ேக)டா,.
'ேகாவண க)டாதவ க ஊாி ேகாவண க)யவ" ைப3தியகார".
ெவ)க ப)ட 6மா?"
"ெராப3தா" ணி+ச ஐயா உம" எ"றா, ேஷா ேஜா.
”இ ணி+ச இேலOயா! ணியிலா+ ெசய! 3தேர நி,வாண நிைலயி
இ.திகிறா, எ"2 ெசாவா கேள 3தகிலாத ெவ)கமா நம!"

”அ,3த3ைத அன,3தமாகாதீ க. 3தாி" நி,வாண நிைல எ"பத> அ,3தேம
ேவ2. நீ, நிைனகிற மாதிாி Naked நிைலயல!" எ"றா, ேஷாேஜா.
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"அ பயா! க,நாடகாவி சரவணெபலலா கற இட3ல ேகாமதீBவர, சிைல
பா,3திகீ களா, உயரமா நி பாேர. அவ,Mட நி,வாணமா3தா" நிகறா,! அ.த
மாதிாி 3த எ கயாவ நி,வாண நிைலயி நிகறாரா" நிைன+ேச"!"
எ"றா, 4ளி.

"சாி, ற ப1 க. ஹேகாேன பா,3)1 வ.ரலா" எ"றா, ேஷாேஜா.
இவ ல) ரயிD பயணமாகி ஒடாவாரா #ேடஷனி இற கி, டாளி

பி3 ஒ ெபாிய ஓ)ட வாச " ேபாO நி"றேபா இர; மணி எ)1. அ ேக

கிேமாேனா உைடயணி.த பணி ெப& ஒ3தி இவ,கைள அைழ3+ ெச"2 பி"
பகமாக ஒ ெபாிய அைற4 ெகா&1 வி)டா4. அ.த அைற அகி தா"

காம" பா3 இ.த. Wாி#)1க4 M)ட M)டமாக ஆைடகைள கைள.வி)1

அைர நி,வாண, கா நி,வாண : நி,வாணமாO 2 ெக1

அைல. ெகா&.தா,க4.

ேஷாேஜா 4ளிைய பா,3 அ,3தHயாக ஒ " சிாி ைப உதி,3தா,. அவ,

த க ப க)யி.ததா அைத ெபா" சிாி  எ"2 ெசாலலா
"எ"ன சிாிகிறீ க?" எ"2 ேக)டா, 4ளி.

"ெபா ளிய இட3 ேபாயி)டா இ.த ஜ)ைய Mட எ13வா க.
ச,வ : நி,வாண மயதா" உம ைதாிய இகா?" எ"2 ேக)டா,

ேஷாேஜா.

"ைதாிய என ேவணாயா. பாகறவ க<3தா" ேவN!" எ"றா, 4ளி.
"சாி; தல 4ளேய ஒ ளிய ேபா)1 உடைப B3த ப13தி க.
அ ற மஸா] அ ற #பா3. கைடசியா3தா" ெபா ளிய. இேதா

ேபாO மஸாஜா ஆ4 அைழ+சி)1 வ.டேற"' எ"2 ெசாD ற ப)டா,
ேஷா ேஜா.

"மஸாஜா யா, வரா க? ஆணா, ெப&ணா ?"
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"உ க< யா, ேவN?"
"ஆபைளயா பா,3 அைழ+சி)1 வா க ; எ" மைனவிைய3 தவிர எ"ைன ேவற
எ.த ெபா&N ெதா)டதிேல."

"அ ப"னா நீ க அைறயிலேய இ க. இேதா அைழ+சி)1 வ.டேற"!"

ாிஸ ஷ" ெகளண)ட ேபானா, ேஷா ேஜா.

அ ேக ெகா:க)ைட ெகா:க)ைடயாO மஸா] ெப&க4 உ)கா,.-

தி.தா,க4. அவ,களி ஒ3தி ெப& மாதிாி6 இ.தா4. ஆ& மாதிாி6
இ.தா4. ேஷாேஜா அவைள3 ேத,.ெத13 4ளி த கியி.த அைற

அைழ3 ேபாO 'இேதா மஸாஜு ஆ4 வ.தி எ"றா,.

"வ.தி"னா எ"ன அ,3த வ.திகானா? அல வ.திகாளா? இ.த

ஜ பானி யாைர பா,3தாP ஒேர மாதிாி இகா க. ஆ& ெப& வி3தியாசேம

ெதாியேல ! இ ஆணா, ெப&ணா?” எ"2 ேக)டா, 4ளி

'ஆ& தா"; பா,3தா ெதாியைலயா?' எ"2 ேக)1 வி)1 ெவளிேயறிவி)டா,

ேஷா ேஜா.

அ.த ெப& உ4பக கதைவ+ சா3தி ெகா&டா4. தD 4ளிைய3

தைல ற கவி8. ப1க+ ெசா"னா4. பிற அவர உைடகைள

ஒCெவா"றாO உாி3ெத13 ைக6 ேதா4கைள6 இதமாக; இ2க
மாக; பி3வி)டா4.

அ13, உட : ைதல தடவி அ பளமாைவ பிைசவ ேபா பிைச.
பிடாி நரகைள+ B& வி)1 கைடசியாக  : பரவலாக '' ''

எ"2 தபா 3திைர 3வ ேபா 3தினா4.

”அமாடா எ"ன Bக!" எ"2 வாOவி)1+ ெசாD ெகா&.த ேபா

இ"ெனா '' வி:.த!
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4ளி+ ச.ேதகமாயி.த. ’ஒ ெப&ணி" ைக ேபா மிவாக இகிற.
அேத சமய, 3 வி: ேவக3ைத பா,3தா ஒ ஆ& ேபால; இகிற’

எ"2 எ&ணியவ, ெமவாக ஓர க&ணா மா,ைப கவனி3தா,.

அCவள; எ1 பாக இைல. ஆ& ேபால; இ.த. ெப& ேபால; இ.த.

காதி, கி க:3தி எ.த அணிகல இைல. அைர நிஜா கல, ச)ைட6
அணி. தி.ததா, அ இபாலா ெபாவான ர# எ"பதா

நி+சய ப13த யவிைல. 4ளி ழபி ேபானா,.  ற ப13தி.த

4ளியி" ஜ)ைய ெகாEச ெகாEச மாO விலகி ைதல Uசி3 ேதO3
வி)டா4 அ.த மஸா] ெப&. M+ச3தி 4ளி ெநளி.தா,.
'உ" ேப, எ"ன?' எ"2 ேக)டா,.
"அேயாகா!"
'ஆ& ேபராO3தா" இகN. காவி கிறேத? ெப& ேபராயி.தா
அேயாகி எ"2 கியி 6ேம!'

மஸா] .த , அ.த ெப& ைகைய க:வி ெகா&1 நீ க4 எ:. #X
பா3 ேபாகலா. #X பா3, ெராப `டாக இ. ஜாகிரைத!" எ"2

எ+சாி3வி)1 ேபானா4.

4ளி ெவளிேய எ) பா,3தேபா ேஷாேஜா - 2பாக+ சிாி3தப மஸா]

எ ப?' எ"2 ேக)டா,.

”பிரமாத!" எ"றா, 4ளி.
”இ ப வ.த யா, ெதாி6மா?” எ"2 ேக)ட ேஷாேஜா பலமாக+ சிாி3தேபாதா"

4ளி ாி.த.
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"ஐையேயா! வ.தவ4 ெப&ணா ? எ" மானேம ேபா+B. நிைன+சாேல
ெவ)கமாயி? ஆ& எ"2 ெபாO ெசாD எ"ைன ஏமா3தி)X கேள
ஜ)ெயலா கழ) எ"ைன பிற.த ேமனி3 ேதா உாிகிற மாதிாி உாி+B,
சீ ெவ)க, ெவ)க!" எ"2 தைலயில3ெகா&டா,.
”சாி, இ ப அ.த ேமனிேயாடேய #X பா3ல ளி+B)1 வா க. நா" ெவளிேய

இலளEசி ேபாO உ)கா,.திகிேற"" எ"2 ெசாDவி)1 ேபானா,
ேஷாேஜா.

#ட பா3 ேபா" ளி,சாதன ெப)ைய3 திற. அதிD.த

'ஸ&)ேடாாி' வி#கிைய எ13 க3 ெதாட கிய 4ளி ேமP ேமP

3ெகா&ேட இ.தா,.

"ஆன.த; இதா" ெசா,க!" எ"2 எ&ணி ெகா&டா,.
அைரமணி ேநர3 பிற பா34 ேபாO ெவ.நீ,3 ெதா)யி
இற கினா,. ெவ.நீ, ெராப `டாக இ.ததா மலா. ப13த ேபா

வயி>றிD.த வி#கியி" ேவக அதிகாி3த. அ.த மயக3தி 4ளியா, Bய

நிைலைய இழ. த&ணீாி R8கி3 திணறினா,. அவ, பா34 ேபானேம

பணி ெப&க4 அக வ. எ) பா,3 ெகா&.தன,. Wாி#)1க4

3வி)1 இமாதிாி ெதா)யி R8கி ேபாவ, அவ,கைள3 \கி

ெவளிேய ேபா)1 கா பா>2வ அ.த ஓ)டP திதல.

4ளியா, R+B3 திணறிெகா&கிறா, எ"2 ெதாி.ததா" தாமத,

ஏெழ)1 ெப&க4 ேவகமாO உ4ேள ஓ அவைர3 \கி வ. ப1ைகயி

கிட3தின,. ஜடா6ைவ ேபா இர&1 ைககைள6 விாி3தப மலா. கிட.த

4ளியி" வயி>ைற அவ,க4 ைககளா அகி வி#கிைய ெவளி ப13தின,.
ஒ3தி உடைப3 ைட3 விட, இ"ெனா3தி விசிறியா விசிற 4ளியா,

ெமவாO க& விழி3 பா,3தா,. B>றிP ெப&க4 M)டமாO+ `8.

ெகா&1 நி>பைத க&ட தD ஜ) இகிறதா எ"2 ெதா)1 பா,3
ெகா&டா,. நலேவைள , இ.த!
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இத>4 ேஷரேஜா ெமவாக எ) பா,3 ”எ"ன ஆ+B?' எ"2 ேக)டா,.
"#X பா3 எ1க3 ெதா)யி இற கிேன" ! அதா" என3 ெதாி6.
அ ற நட.த எ; ெதாியா' எ"றா, 4ளி.
"ளிக ேபா" வி#கி 3தீரா?" "ஆமா; அதனா எ"ன?
"அ ப சாிதா"; வி#கி6 ெவ.நீ நல காபிேனஷ" ெர&1

ைகேகா3கி)1 ேவைல ெசEசி. நல ேவைள ! இவ,க4 வ.

பா,3தா கேளா , பிைழ+சீ கேளா! ெப&டா)ைய3 தவிர ேவ2 யாேம உைம3

ெதா)டதிைல எ"2 ெபைமயா+ ெசாD ெகா&Xேர! பா,3தீரா இ ப உம

ெப&டா)ைய3 தவிர எலா ெப&க< ெதா)1 உபசாி+Bகி)கா க!"
எ"2 ேகDயாக+ சிாி3தா, ேஷா ேஜா.
#

#

#

ஜா,] அைற3 திபியேபா ெப"ன) ெவளிேய ற பட3 தயாராக
இ.தா".

”எ"ன பா#? எதாவ தி)டமா?" எ"2 வா,3ைதைய  பத>4 கிள" எ"2
அவசர உ3தர; பிற.த, A2 மிளகாO கார3தி.
இவ ெதவி நட. ஸ ேவயி இற கினா,க4.
மாைல மயக3தி கி"ஸா மி"சார Uகைள ெம4ள U3 ெகா&.த.
ேஸானி பி

அகி, கிைள3 ெத ஒ"றி ^ைழ.த, சி"ன பா, ெதாி.த.

அ ேக சிெம") ெபEB ேம இவ அம,.தா,க4.

வழியி ரகசிய : ஆசாமி ஒவ" ப  கைட ெப&ணிட Bவாரசியமாக

ேபசி ெகா&.தா". ெப"ன)ைட பா,3த ச,வ அவயவ ஒ1 கி ெவல

ெவல ப ெதாி.த.

"பா#ட,)#! தின ெச ப&ணினா3தா" ெசா"ன இட3திேல நி பா க!
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இலா) ெப&N ககி)ேட இளிக ேபாயிடறா க!" எ"றா" ெப"ன)
ஆகாய3ைத பா,3.

அவ" ெசா"ன அவன இதர ேவ; சகாகைள ப>றி எ"2 ஜா,] ாி.
ெகா&டா".

பிற ஜா,ைஜ ேநாகி3 திபி "ஆமா! நீ ம)1 எ"ன வா8.த. டயாியிேல ஒ
றி ைப வி)கிேய!" எ"றா".

"இைலேய பா#!" எ"றா" ஜா,] ைக உதறி ெகா&1.
"ேந3 நீ கி"ஸா பக ேபானயா, இைலயா?”
ெசவி) அைறவ ேபால ேக4வி. த1மாறினா" ஜா,]. ”ெப"ன)1 அ.த
விஷய எ ப3 ெதாி.த?” எ"2 ேயாசி3தா".
"ஏ" ழிகிேற! உ&ைமயா, இைலயா? டயாியிேல ஏ" எ:தேல?"
"அைத ெபாிய விஷயமா நிைனகேல...."
"ெதவிேல காைல வ+சா, அ எ"ன காாியமானாP டயாியிேல றி+சாகN!
ெதாி6மிைலயா? உ க< எ3தைன வா) ெசாற? உ க RCெம&)ைஸ
விவரமா எ:தி ெவ+சா3தாேன நாைள ஏதாவ நட. ேபா+B"னா நீ க
எ ெக ேக ேபாயி.தீ க" க&1பிக உத;?"

"ம"னி+B1 க! இனிேம இ.த3 தவ2 நடகாம பா,3கேற"."
"இேதா பா ! இனிேம ம"னி  இைல ! ஐ வி கி 6! நீ இகிற இரகசிய
பைட! ெதாிEBதா?".
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வா,3ைத `டாக Fசி அக, ஜா,] ந1 கி ேபானா".
ரகசிய :வி ச>2 ஏ2மாறாக இ.தவ,க4 திXெர"2 காணாம

ேபாயிகிறா,க4. அவ,கெளலா ெகால ப)கிறா,க4 எ"ப

ஜா,ஜூ3 ெதாி6.

க&க4 கல க "இனிேம எ.த3 தவ2 ப&ண மா)ேட", பா#!" எ"றா"

ந1க3ேதா1.

"சாி! அ.த டயாியிேல விசி

கா,) இ.தேத, அ யாைடய?”

"என3 ெதாியா பா#!"
"ஜா,]! விைளயாடாேத! இ ெந  விைளயா)1. அ.த ெப&ேணாட உன

இ "னா ெதாட, உ&டா ?"
"ச3தியமா கிைடயா!"

"அைத யாராவ ப+சி பா க" உன3 ேதாணைலயா?”
"இைல ; யா பகைல!"
"ெர#டார&) ஆசாமி அைத எ13 வ+சி.தாேன? அவ" ப+சிக
மா)டா கற எ"ன நி+சய?"
"நி+சயமாக இைல! கிஜிமா ெசா"னா அவ இ கி[H ெதாியா"..."
"சாி! அ.த விசி

கா,) எ ப உ" டயாி4 வ.த?"

"அைத3தா" எ"னா ாிEBக யைல!"
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"அ ேபா ேவற யாேரா உ" டயாிைய பிாி+சிகN."
பதி இைல.
"ஓடேன கிள! அ.த விV)

கா,ைட யா, எகாக ெவ+சா க"

க&1பிக ேவ&ய உ" ெபா2 . எ ேக, உ" திறைமைய பா,கலா!

ேபா..."

இவ VனPகாக கா3தி. 2ேக நட. எதி, சாாி ேபானா,க4.
"அேதா பா,! ப ஏ2கிறாேன அவ" தாேன அ.த ெர#டார&) ஆ4? ஏ>ெகனேவ
இவைன நா" பா,3 வ+சிேக"! ஞாபக வ+Bக. இவ" ஒ ைஹகிளா#

ெப& வியாபார3திேல இகிறவ"!” எ"றா" ெப"ன).

ஜா,] ஆ+சாிய ப)டா". ’இ.த ெப"ன) எமகாதக"! எ3தைன விவர க4
ெதாி. ைவ3திகிறா"!' எ"2 விய.தா".
"ெராப ரகசியமா ெசOயறா". நீ ேநராக ேபா! அவனிட ேப+B ெகா1... விசி
கா,ைட ப>றின ரகசிய3ைத க&1பி.’
ஜா,] ேமேல ேபாO விசாாி3தா".
"எ" ெர#டார&)1 எ3தைனேயா ஆ< க வரா க, ேபாறா க. அ.த விசி
கா,ைட யா, எ ேபா வ+சா க" என எ ப3 ெதாி6?" எ"2 ஒேர

ேபாடாக ேபா)டா" அ.த ஆசாமி.

சாைலயி வ.த இர&1 பக பா,3தா". ெப"ன) மைற.வி)டா". இனி

எ"ன ெசOய?

டாVைய ைககா) அைழ3 "நகாேனா' எ"றா" ஜா,].
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கா, ஐப ைமD தாவ!

எெல)ரானி மீ)டாி ெய (எ)" (&)க4 ஏறி ெகா&ேட ேபாயின.
நகாேனாவி அழகான F)1 ற க4 நிைற.த ஓாிட3 தி ேபாO நி"ற கா,.
டாசிைய வழி அ பிவி)1, நப, சாிதானா எ"2 பா,3, அ.த ஜ பானிய

F) ஏறி மணிைய அ:3தினா".

கத; ெம4ளமாக3 திறக, ஒ "னைக ெப& அவைன3 த" சி2 விழிகளா

பா,3தா4.

"நீ கதாேன ஷாமாசி+சி!" விசி

கா,ைட பா,3தப ேக)டா".

அவ< ாி.வி)ட. ”வா க, வா க” எ"2 உ4ேள அைழ3தா4. உயரமாக
இ.தா4. க3தி வாி ெதாிய, ெபாிB ெபாிசாக "னைக U3தா4.
ஜ பானிய பாணியி ஹா,  எ"2 மாய வாசைன! Bவாி 'ககி' ஓவிய க4!

கீேழ B3தமான ெடாமி ெந1கிP வியாபி3தி.த.

சி"ன பிர நா>காD ஒ"றி அவ" உ)கா,. ெகா4ள, அவ4 எதிேர

ம&யி)1 உ)கா,.தா4.

"உ க< எ"ன ேவN?"
”எ" டயாிைய ஐ#கிாீ பா,லாி மற.வி)1 ேபாயி)ேட". நீ க இ.த கா,ைட
அதிேல வ+சீ களா?" எ"2 அ.த கா,ைட கா&பி3தா".
”ஓ ைம கா). இ எ ப அதி வ.த?" எ"றா4. அவ4 ஆ+சாிய ரD.
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”உ க<3 ெதாியாதா? நா" உ கைள அ.த பா,லாி பா,3ேதேன! பி"

வாிைசயிேல இ.தீ கேள!" எ"றா".

"ஓ!" எ"2 அவ< நிைன; M,வ ேபா ெந>றிைய+ ெசலமாக3 த)

ெகா&1 உ கைள பா,3த நிைன; இ! உ க பக3 ேமைஜயிேல தா" எ"

சிேநகிதி உ)கா,.தி.தா4" எ"றா".

”அ; என3 ெதாி6. அ ேபாதா" நா" எ:. ெவளிேய ேபாேன"! டயாி

மற.வி)ட."

"உ க டயாிைய நா" கவனிகவிைல."
“நி+சயமா?”
“ நி+ச ய..."
“அ ப நா" வேர"..." எ"2 எ:.தா".
”மி#ட, ஜா,]! உடேன எ:. ேபாறீ கேள! ஒ X சா பி)1 ேபாக Mடாதா
இ க, ஒ ஜ பானிய X சா பி1 க!" எ"2 அவைன மடகி உ)கார ைவ3தா4.

ஒ டளாி 'ஸாேக' எ13 வ. ைவ3தா4.

மனசி அவ அக பய ஏ>ப)ட. ெப"ன)" வா,3ைதக4 வ.

பய23தின. ஒேவைள இவ4...... ஜ பானிய உளவாளியாக....

’ஸாேக'ைய ஒ ைற ` பியவ" ச)ெட"2 அைத கீேழ ைவ3வி)1 ேமேல
ேநாகினா".

இவ4 ஏ" இ3தைன உபசார ெசOகிறா4?
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”ேபா! என அவசர ேவைல இகிற. நா" ற ப1கிேற"" எ"றா".
"ஏ" ேகாப? நா" எ"ன ெசOேத"?' அவ" ெமளனமாக பா,3தா".
"என+ ச.ேதகமாயி!" எ"றா".
“எ"ன ச.ேதக?"
" ஒ பாி+சய3திேல நீ க இ3தைன உபசாி  ெசOவைத எ"னா ஒ3க

யைல! ஸாாி! நா" வேர"” எ"2 எ:. பல அக4 ைவ3 வி)டா".
”மி#ட, ஜா,]!" எ"2 ஓ வ. அவைன வழிமறி3.
"எ" உபசாி  ஒ காரண இ! ெசாDடேற"! எ"ைன3 தவறாக
நிைனகமா)X கேள?" எ"2 ேக)டா4.
"ெசாP க!" எ"2 ஆவ ெபா க ேக)டா" ஜா,].
----------------

--- 7 ---

ெகாேய>2 விழா நிக8+சி காைல ஒ"ப மணி ேநர றி பி).ததா
விழாேவ.த" இரெவலா க& விழி3 அர&மைன கிழ வாசD ெபாிய
மாநா1 ேபா ஷாமியானா ேபா)1, 'இகபானா' அல கார க<ட" ேமைட
அைம3தி.தா,.

சரவ,3தி 1ப3தா,, ஜ பா" நா)1 பிரதம,, ேடாகிேயா நகர ேமய,,
பா,Dெம&) அ க3தின,க4. அதிகாாிக4, ெதாழிலதிப,க4, வி.ஐ.பிக4,
ெவளிநா)1 வி.தாளிக4 அ3தைன ேப அவரவ,க4 இட3தி அமர,

சரவ,3தியி" காாியதாிசி ேயாஷினாாி6 விழாேவ.த" 3; "ஆ+சா, ஆ+சா?"

எ"2 2 ெந1 பற.ெகா&.தா,க4.
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சரவ,3தி தபதிய, வரைவ அ3தைன ேப ஆவேலா1 எதி,பா,3

ெகா&.தா,க4. நாமகிாி ேப)ைட கிHண" ேமைடயி அம,. நாத#வர

வாசிக, அ.த இைசயி" கJர ழக ேடாகிேயாைவேய நாத ெவ4ள3தி
ஆ83திய.

ேமைடயி ஒ பக விநாயக, சிைல6 இ"ெனா பக நடராஜ, விரக
ைவ3தி.தா, 3.

சரவ,3தி6 மகாராணி6 வ.த, திவா, ஓவா,க4 கணீெர"ற ரD

இைறவணக பா 3த ”Uைஜ ஆரபிகலாமா?" எ"2 விழா ேவ.த"
ேக)க, ேகாபாலகிHண" தைலயைச3தா,.

ஒ த) ேத காO, வாைழ பழ, ெவ>றிைல பா, க>Uர இவ>ைற எ13
ைவ3தா, மேனாரமா. அவ, உ13தியி.த காEசீர ப)1+ ேசைலையேய

ஆ+சாிய3ேதா1 உ>2 பா,3ெகா&.தா, மகாராணி.

மEச4 ெபாயி பி3 ைவ3தி.த பி4ைளயாைர பா,3வி)1 ”அ எ"ன?”
எ"2 ேக)டா, மகாராணி.

"பி4ைளயா," எ"றா, 3..
“அ பயானா விநாயக, பி4ைளயா எ"ன உற;?" எ"2 ேக)டா,

சரவ,3தி.

”விநாயக,, பி4ைளயா,, விேனBவர,, கணபதி எலா ெபய,க< ஒேர
கட;ைள றி. இ கி[ஷி எDஃப&) கா)' எ"2 ெசாவா,க4" எ"றா,

3.

அ13தா>ேபா ேகாபாலகிHண" கணபதி #தபதிைய சரவ,3தி
அறிக ப13தி, ”இவ,தா" எலா ெதOவ

கைள6 சிைலயாக+ ெசOபவ,.
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தமி8நா)" ெபைமாிய மகாசி>பி. இ ேபா அர&மைன4 வ4<வ,

சிைல ெசO ெகா&கிறா,” எ"றா,.

"ேநரமா+B; ெகாேய3தN, ெகா கப பக வா க" எ"2 எேலாைர6

அவசர ப13தி அைழ3+ ெச"றா, விழாேவ.த".

ஜ பானிய, பா&1 வா3திய வாசி3 .த தி ேகாபாலகிHண" ைம
" ேபாO நி"2 தம வரேவ>ைரைய3 ெதாட கினா,.

”சரவ,3தி அவ,கேள! மகாராணி அவ,கேள! இ  M64ள ெபாிேயா,கேள!
உ க4 எேலாைர6 தமிழக3தி" சா,பிP, தமிழக தவ, டாட, கைலஞ,

அவ,க4 சா,பிP இ ேக வரேவ>பதி ெபமகி8+சி அைடகிேற".

`ாியைன3 ெதOவமாக ேபா>2கிற நா1 இ. சரவ,3தி பரபைரேய

`ாியனிD. வ.ததா" எ"ெறா நபிைக இ ேக உ&1. உ கைள

ேபாலேவ நா க< தமி8நா) `ாியைன3 ெதOவமாக வழிப1கிேறா. எ க4

தமிழக விவசாயிக4 ெபா கல"2 `ாிய ெபா க பைடகிறா,க4. `ாிய

நம#கார எ"ப எ க4 நா) ெதா"2 ெதா)1 வ.4ள வழிபாடா.

ஆகேவ, சிவ  வ)ட+ `ாியைன6 அ3ட" எ க4 வ4<வ, ேகா)ட3ைத 6
இைண3 இ.த விழாவி" சி"னமாக ெகாயி பதி3, அ.த ெகாைய இ"2

இ ேக சரவ,3தி அவ,க4 ஏ>றி ைவக இைச.4ளா,க4. இ.த விழாவி" Rல
நம கலாசார உற; ஒ நிைலயான பால அைமக ேபாகிேறா எ"பதி ந
இ நா1க<ேம ெபைம படலா.

வ4<வ, எலா நா)1 ெபாவானவ,. அவைடய ற4க4 ேவத க4

ேபா"றைவ, உலக மகளி" வா8ைக ெநறிைறகைள ஈரகளி வ3
ெகா13த ெபலவரான வ4<வ இ ேக, இ.த நா) ரத உ>சவ

நட3வேதா1 எ க4 பணி தீ,.விட ேபாவதிைல. அ13 வர ேபா

ஆ&1களி ரHயா, ெஜ,மனி, பிாி)ட", அெமாிகா ேபா"ற நா1களிP

ேதேரா)ட நட3த3 தி)டமி)கிேறா..."

ேத காO உைஷ3 க>Uர ெகா<3தி Uைஜ ெசO 3த, பல3த

ஆரவார3 ைகத)டP இைடேய சரவ,3தி ெகாைய ேமேல ஏ>றிய
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ேபா வி&ணிD. U ெபாழி6 அ.த கா)சிைய A>2 கணகான
காமிராக4 படமாகி ெகா&.தன.

அ13, சரவ,3தி த ெசா>ெபாழிைவ3 ெதாட கினா,.
”எ க<ைடய ேதசிய ெகாேய சிவ  வ)ட+ `ாிய" உவ3ைத

ெகா&டதா". 'ஹி - ேனா – மா’ எ"2 ஜ பானிய ெமாழியி ெசாவா,க4.
எ க4 வி ப3கிண க இ.த3 ேதேரா)ட விழாைவ ேடாகிேயாவி நட3த

இைச.த தமிழக தவ, கைலஞ, அவ,க<, இ.த விழாைவ+ சிற ற நட3தி

ைவ பதி மி.த ஆ,வ ெகா&1 எலா ஏ>பா1கைள6 ேநாி கவனிக

வ.4ள இ.திய" வ கி ேச,ம" ேகாபாலகிHண" அவ,க< இ.த அரசி"
சா,பி ந"றி Mறி, இ.த விழாவி" ெவ>றி பா1ப)1 வ விழா ேவ.த"
3. தி ந"ன", திமதி மேனாரமா, கணபதி #தபதி ஆகிேயாைர

பாரா)1வதி ம)ட>ற மகி8+சி அைடகிேற".

தமி8 நா)" கைல ெபாகிஷமாக3 திக: திவா,3 ேத, ப>றி நிைறய
ேக4வி ப)கிேற", அேத ேபா"ற ேத, ஒ"ைற இ ேகேய நி,மாணி3

தமி8மைற எ"2 ேபா>ற ப1 திறைள இய>றிய வ4<வாி" சிைலைய
அதி ஏ>றி ைவ3 Fதிவல வர ேபாகிற உ க4 அைனவ எ"
வா83க4.

சிவ  வ)ட+ `ாிய" சி"ன இ.த நா)" மிக ராதனமான சி"ன எ"பைத
நீ க4 அறிF,க4. கீ83திைச நா1களி" கீ8ேகாயிP4ள ஜ பா" நா)

உதி `ாிய"தா" உ க4 ேதச3 வகிறா". ஆகேவ உ கேளா1

உற; வவ. அதாவ `ாிய" Rலமாக உற; ைகெகா1 ப நா க4

தா"!

பதி"R"றா A>றா&D. இ.த நா)" சி"னமாக3 திக8. வ சிவ 

வ)ட+ `ாிய" உவ3ைத ேதசிய ெகாயி பதி3 அதிகாரU,வமாக பறக
வி)ட 1870லதா".

பி"ன, 1872 ஜ பானி த த ரயி ஓட3 ெதாட கியேபா, அேத
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ெகாைய பறகவி)ட ெபைம ெமOஜி சரவ,3திைய+ ேச,.த. அத> பி"
ஏற3தாழ Aறா&1க< பிற, இ ேபா இ ேக வ)ட+ `ாியேனா1

வ4<வ, ேகா)ட3ைத6 இைண3 பறகவி1கிேறா. இ.த ெபைம,

`)1 விழா நைடெப>24ள இ.த ேநர3தி என கிைட3தி பைத
எ&ணி ெபைம6 மகி8+சி6 அைடேற"."

ஷூமாசி+சிைய இ ேபா உ>2 பா,ேபா ஜா,ஜு ெநய.
"உ கைள எ ேகேயா பா,3திகிேறேன!" எ"றா".
"எ ேக ? "
“ஆ! பிYஜியாமா பா ேல "
சிாி3தா4.
”அறிக இலாம ெவளிநா)1கார, யா அ.த பா கி பண ேபாட

யா எ"றா,க4. தவி+ேச". அ ப நீ க என ைகெய:3 ேபா)1 உதவி
ெசOதீ க."

"இ பவாவ ஞாபக வேத!".
”ஸாாி ேமட"
ஜ பானிய க க4 அவ இ" பிபடவிைல.
”ஜா,]! அ"2 த உ கைள பி"ெதாட,. வ. ெகா&ேக". ஆனா,
அ உ க<3 ெதாியா."

தி1கி)டா". ெப"ன)" எ+சாிைக ர ேக)ட.

57

”எதிாி உளவாளிக< எ ேக6 இ பா க."
"எ"ைன பி"ப>றி வரதா+ ெசாறீ கேள, நீ க எ"ன உளவாளியா?' எ"றா"

பத)ட3ட".

"ஆமா! ெசால ேபானா ஒ வித3ல உளவாளிதா"…
”எ ப?"
”உ கைள பா,3ததிD. என எ" மன எ" வச இலாம ேபாயி)1.
உ க நீல விழிக4, உயர, ேதா>ற எலாேம எ"ைன கவ,. இ:3த.
விைளயா)டா நிைனகாதீ க, என பி+ச மாதிாி வா8ைகயிேல நீ க தா"

சாியா அைமEசி க! அ"2 த உ கைள பி"ெதாட,.கி)ேட இேக"!"
ஜா,ஜா ழ ப ச>23 தணி.த.
"உ" ேப+ைச நபலாமா?" எ"றா".
"ஐ லC 6 ஜா,]! எ"ைன ந க. ச3தியமா+ ெசாேற". எ"னாேல உ கைள

மறக யேல! உ க4 கவன3ைத எ பயாவ எ" பக ஈ,கN விபி

அகாக ெராப ய>சி ெசOேத". நீ க அ"ைன ஐ#ாீ பா,ல,

ேபாவைத பா,3தேபாதா" என நல ச.த, ப கிைட+B"
நிைன+ேச"!"
"ஓ!"

”நல ேவைளயா நீ க டயாிைய வ+B)1 ேபாயி)X க! யா பா,காத

ேநர3தி அ.த டயாி4 எ" விசி)
ஷாமாசி+சி.

கா,ைட ெவ+B)ேட"" எ"றா4

அ.த டயாிைய3 திற. பா,3தீ களா?" எ"2 ேக)டா" ஜா,] அவசர3ட".
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“ஏ" அ ப ேக)கறீ க?"
"அதி எ" ெசா.த சமாசார நிைறய எ:தி யிேக"!"
”அைத எலா நா" பகைல. பக; ெதாியா. ஏேதா ெகாEசமா3தா"

இ கி[H ேபBேவ". அCவள;தா"!"
மனசி ஒ சி"ன நிமதி.

"ஆமா; அ"ைற உ க Mட வ.தாேள, அ.த ெப& யா"
ெசால6மா?" எ"2 ேப+ைச3 தி பினா4 அவ4.
”அவளா? கிஜிமா டய) பி கி ெவளிநா)1 விவகார3ைறயிேல ேவைல
பா,கிறா4”
"அவைள உ க< எ ப3 ெதாி6?"
"ஒ ேவைலயா டய)1 ேபாயி.ேத". அவைள அ ேக ச.தி+ேச". அ ப

ஏ>ப)ட சிேநக தா"."

"அ பயா அவகி)ேட எ+சாிைகயா இ க!"
"ஏ"?”
"உ க மாதிாி அவ4 பல ேபாிட பழகறா!"
ஷாமாசி+சி ’X' கல. வர உ4ேள ேபானா4.
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ச)ெட"2 அவ" எ:. பக3 அைறயி எ) பா,3தா". ஷ மாசி+சி ஒ

பட3தி 'ெகOஷா' உைடயி இ.தா4. 'இவ4 ஒ ெகOஷாவா?'

உ4ேள காைல ைவ3தா". ேமைஜ மீ ஒ கா,) இ.த. அைத எ13த ேபா
ஆ+சாிய திைக  ஏ>ப)டன.

கா,1 ஒஸாகாவிD. வ.தி.த. 'ய, மி# ஷாமாசி+சி' எ"2 :
ஆ கில3தி எ:த ப).த. இ கி[H ெதாி6மா இவ<'
ஏேதா ச3த ேக)க, டெக"2 அைறையவி)1 ெவளிேய வ.தா". யாமிைல.
சிறி ேநர3தி ஷாமாசி+சி ெகா&1வ.த 'X'ைய பார#யமாக 3வி)1

ெவளிேய கிளபினா4 ஜா,].

“பா,3)ேட"! அவ< இ கி[H ெதாியா! எ"2 ெசா"னா" ஜா,]! மன
த த

எ"2 அ3த, அ.த ெபாOைய+ ெசாவத>!

"எ ப க&1பி+ேச?" எ"2 ேக)டா" ெப"ன)!
"அவைளேய ேக)ேட"; அ)ர# வாசிக+ ெசா"ேன"!"
'ஓேகா!" எ"ற ெப"ன) 'ெதாிEBக அ.த3 ெதவிேல இகிற அ3தைன

ெகOஷா ெப&க< இ கி[H ப+சவ க இ ேபா அவைள ேளா# ப&ண
ேவ&ய தா"!" எ"2 3தாO பாக 3தா".

ஜா,ஜி" உட பதறிய. "எ"ன ெசாறீ க? அவைள ேளா# ப&ணிரNமா?"
"ஆமா, நபாேத! அ>ப விஷயமா3 ேதாN. பி"னா அதா" ெபாிசா

ைள+B1."

ஜா,] அ"2 இர; ஒ"ப மணி மீ&1 ஷமாசி+சி F)1 ேபானா". கத;

U)யி.த.
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அ13த நா< ேபானா". U)யி.த.
ெதாட,., நா" நா)க4 U)ேய கிட.த. பக3தி ெரா) கைட. அ ேக
விசாாி3ததி ’ெதாியா' எ"றா,க4.
ஷூமாசி+சி எ ேக?
ஜா,ஜி" நாக4 அட கிவி)டன. ெப"ன) எ"ன ெசால ேபாகிறா"?

----------------

--- 8 ---

ப4ளி B 1 பரம தி திேயா1 ஏ ப வி)1 ெகா&1 வ.தா,.
”அர&மைன சா பா1 ெராப பல ேபால இ!" எ"றா, மேனாரமா.
"ஆமா; மஷ+ சா பா)ல கிைடகிற தி தி ேவற எல6 கிைடகா.

எைட எைட ெபா"ைன அ4ளி ெகா1 க. ேபா ெசாலமா)டா".

ம&ைண அள. ெகா1 க --- அதிP தி தி ஏ>படா. சா பா1 ஒ&Nலதா"
தி தி ஏ>ப1. ேபா ேபா. வயி2 நிரபி)1. இனி ேவ&டா எ"பா".

நUதிாி கைத ெதாி6மா உ க<?" எ"2 ேக)டா, 4ளி.
”ெதாியாேத!"

”நUதிாி ஒ3த, வி. ேபாயி.தா,. வயி2 ெகா&ட ம)1 சா பி)டா,.
தி தியாயி)1. அ.த நிைறவி 'இனிேம ெசா3 ப3ெதலா எ ? அதா"
தி தியாயி)1 ேத, ேபா ெசாD த" ெசா3ைத. ெயலா ம3தவ க<

'வி' எ:தி வ+B)டா,!"
”அ ற?”
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"அ ற எ"ன? ம2ப ரா3திாி பசி எ13த மனB மாறி ேபா+B; ’வி’ைல

ேக"ஸ ப&ணி)டா,!"

”இ.த ஜ பாைன பா,க பா,க என இ கேய நிர.தரமாக ேயறிடலா
ேபாD!" எ"றா, விழா ேவ.த".

”ெகாேய>ற ஆயி)1. இ ப ெமவா  ேய>ற3 அ ேபாடறீ களா?'
எ"2 ேக)டா, மேனாரமா.

”ஜ பா"ல ஒ சர அ நில அபதாயிர டால, விைலயா!" எ"றா, 4ளி
"அ ப"னா, இ ப அபதாயிர டால, ெசா3 நா" அதிபதி!" எ"றா,
விழாேவ.த".
"எ ப?"
"நா" இ ப நிகற இட ஒ சர அ. நா" இ ேக நிகறவைர இ.த இட

என3தாேன ெசா.த!"

"ஒ 'இE+' நில3ைதMட Fணாகாம எ க பா,3தாP பயி, ப&ணியிகா"

ஜ பா"கார"!" எ"றா, 4ளி.

"இ ெராப சி"ன நா1. இல எ க பா,3தாP மைல. மி+ச இகிற
ளிY&1 இட3ல யிக வி1. கா, ேபாக ேரா1, ரயிேவ ைல",
ெதாழி>சாைல, ேகாயி, ஆ2, கா1 ேம1 இெதலா ேவற. இCவள; ேபாக பயி,
ப&ற இட இேக, அதா" அதிசய!"
”இ"ெனா அதிசய! ஜ பா"ல எ ப;ேம அாிசி பEச கிைடயா. 'தி
ஜா னீ# Jபி4 வி ெநவ, #டா,C' ெபைமயாக+ ெசாDகிறா க."
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”பண பEச, சா பா)1 பEச இர&1 இலாத இ.த நா) ஒேர ஒ

பEசதா". அ இட பEச!"

"ந நா) இட3 பEச இேல. மி+ச ெர&1 தா" தி&டா)ட!"
எ"றா, 4ளி.

"ஒ&N ெசOயலாமா? ெகாEச கால3 இ.த ஜ பா"கார கைள இ&யாவி

ேயற+ ெசாD)1 நா ஜ பா வ.ரலாமா?” எ"2 ேக)டா,. விழா
ேவ.த".

"ஏ" ? ஜ பா" நலாயிகிற உ க<ெகலா பிகைலயா?' எ"2

ேக)டா, மேனாரமா.

"எCவள; "ேனறினாP ஜ பானிய, த க<ைடய பழைம+ சி"ன கைள
ம)1 மற பதிைல!"

"அ ம)1மிைல. ந"றி பாரா)1வதிP இவ கைள யா மிEசிட யா.
நா வ4<வ, றைள+ ெசாD, ந"றி ப>றி வாO கிழிய ேபBேவா.

எலா3 "தா #' Bலபமா ஒ வா,3ைதைய+ ெசாD)1

ேபாயி1ேவா. ந ந"றிெயலா வாேயா1 சாி. காாிய3 ஒ&N இகா.
ஜ பா"கார க அ பயிைல. அவ க< ந"றி உண,; ர3த3தி ஊறி

ேபாயி. அ அைடயாளமா3தா" இ.த ஊ,ல நாO ஒ சிைலேய ெசEB

ெவ+சிகா க."

" நாO+ சிைலயா? அ எ ேக?" எ"2 விய.தா, ந"ன".
" நா" உ கைளெயலா இ பேவ ஷி6யா #ேடஷ அைழ+சி)1 ேபாO

அ.த நாO+ சிைலைய கா)ேற" வா க" எ"2 M பி)டா, திற4 ேஷாேஜா.
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"ைர)! ைகவச Uமாைலக4 Mட நிைறய இ. இ பேவ ேபாO அ.த நாO+
சிைல ஆ<ெகா மாைல ேபா)1)1 வ.ேவா, வா க" எ"றா, ந"ன".
”மாைல ேபாடற ேபா ேபா)ேடா எ1கNேம!" எ"றா, விழாேவ.த".
"4ளி B 1 வராேர! அவ, எ#ப,) ேபா)ேடா கிராப, ஆ+ேச !"
"நாO மாைல ேபா1வதா? அ சாியா இமா?" எ"2 ேக)டா, மேனாரமா.
"ந நா) ஜூனகா3 மகாராஜா நாO கDயாணேம ெசEBெவ+சா,. நாம
மாைல ேபாட Mடாதா?” எ"2 ேக)டா, 4ளி.
”அ நாO ேபா1 மாைல" ஏ" நிைனகN? ந"றி உண,ைவ மதி3
ேபா1 மாைல" நிைனக Mடாதா?" எ"றா, ந"ன".
”ஒ"ேற ெசா"னா, ந"ன". அ; ந"ேற ெசா"னா, ம"ன"" எ"2 த தமி8

லைமைய கா) னா, திற4 ேஷாேஜா!

"ந ஊாி ந"றி ெக)ட மச க<ேக மாைல - ேபாடறா கேள அைதவிட
ந"றி64ள நாO மாைல ேபாடற த பா?" எ"2 ேக)டா, 3.
எேலா ஷியா ரயி #ேடஷ ேபாO, அ.த நாO+ சிைல மாைல
ேபா)டபி", அ.த+ சிைல பக3திேலேய நி"2 ேபா)ேடா எ13

ெகா&டா,க4.

”நாயி" க3தி ஒ ேசாக ெதாிகிறேத! அ.த ேசாக பாவ3ைத+ சிைலயி
எ ப3தா" ெகா&1 வ.தா,கேளா!" எ"2 விய.தா, கணபதி #தபதி.

"எைதேயா பறிெகா13த மாதிாி க3ல ஒ ேசாக!" எ"2 பாிதாப ப)டா,

மேனாரமா.
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"ஆமா; அ.த நாயி" எஜமான, ஒ ெராபஸ,. அவ, இற. இ"ேறா1
அ2ப3தEB வஷ ஆ. பாவ, இ.த நாO அ ப இர&டைர வயதா""
எ"றா, 4ளி B 1,
”அ சாி, சிைலைய இ.த #ேடஷ" வாசD ெகா&1 வ. ெவ+சிகா கேள,
அ எ"ன காரண?"
"அ.த ெராபஸ, தின இ.த #ேடஷ வ.தா" ரயிேல2வா,. காைலல

எ)1 மணி இ க ரயி ஏறி 6னிவ,V ேபாவா,. அ ற சாய.திர

அEச மணி3 திபி வவா,. காைலயி F)D. அவேரா1 ைண

வ அ.த தாO அ ற சாய.திர அவ, 6னிவ,VயிD. திபி வர
வைர இ ேகேய கா3 கிட. ”
”3ெஸா, 3ெஸா" எ"றா, ந"ன".

”3ெஸா, 3ெஸா"னாதீ க! இேதா இ க கீேழ நிேத ஒ நாO , அ வாலா)1"

எ"றா, மேனாரமா.

"அ ற?" எ"2 BவாரசியமாO ேக)டா, 3.
அ ற எ"ன? ஒ நா4 6னிவ,V ேபான ெராபஸ, திபி

வரேவயிைல. மாரைட  காரணமா 6னிவ,Vயிேலேய இற. ேபாயி)டா,.
அவைர அ ேகேய. அடக ெசO)டா க. அ.த+ ெசOதிைய நாO+

ெசாPவா, யாமிைல. எஐமானைன காணா ஹ+சிேகா' கற இ.த நாO

#ேடஷ"லேய ெவேநர வைர ப)னிேயா1 கா3தி.வி)1 ேசாக3ட"
F)13 திபி+ ெச"ற. ம2நா4 எஜமான" இலாமேல காைல எ)1

மணி வழகேபா வ. மாைல ஐ. மணிவைர கா3தி.வி)1 திபி+

ெச"ற. இ பேய ப3 வ கால. அ உயிேரா1 இ.தவைர தின வ.

ேபாO ெகா&.த. எஜமானைர பிாி.த அ.த ேசாக தா" அத" க3தி

ெதாிகிற. அத>3தா" இ ேக சிைல ைவ3திகிறா,க4" எ"றா, ேஷாேஜா.

65

"அ)டா, இ ப ஒ நாடா!" எ"2 விய.தா, ந"ன".
"நா" Mட ஒ நாO வள,3ேத". அ; தின நா" ஆJ# என

ேபாற பலா ெதேகா வைர எ"Mடேவ வ. வழி அ " எ"றா, 4ளி

B 1.

"ெதேகா வைரதானா? அ ற ப# ஏறி1F க ேபாD!" எ"றா,

மேனாரமா.

'ெதேகாயி ஒ ெவ3தைல பா கைட இ. அ ேக அ தின ஒ
ெபாைர பி#க) வா கிய ேபா1ேவ". அகாக வ. அைத+ சா பி)1)1

அ கி. திபி ஓ ேபாயி1!"

”ேதவைலேய F)1ேக ேபாயிமா?”
”எ க F)1 ேபாகா. அ13த F)ல ேபாO ப13!"
”ெபாைர உ க Mட வ. காவP அ13த F)1 ேபாயிமா? ந"றி
இட மாறி ேபா+B ேபாD" எ"றா, மேனாரமா.

”ந"றியாவ. ம&ணாவ அெதலா ஒ&N கிைடயா. அ13த F)ல ெபாிய
ேவ ப மர இ. ேவ ப மர3 நிழல Bகமா ப133 \ கறகாக அ ேக

ஓ ேபாயி1. அCவள; Bயநல!" எ"2 3தா, 4ளி.
#

#

#

பல நா)க4 ெப"ன) B2B2 ேபா1 இய கினா". அக அகிஹாபாரா

(எெல)ரானி ெகா3தவா சாவ) ேபாO தன3 ேதைவ ப)ட ^)பமான

கவிகைள வா கி வ.தா". ராய, : அைவ நிரபி கிட.தன. இரவி

ெவ ேநர க& விழி3 அவ>ைற ஒ"2ெகா"2 ெபா3தி பா, ப
பிாி3 பா, பமாக இ.தா".
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ஒநா4 ெடDேபா" ெசO 'ஜா,]! அைத+ ெசO 3வி)ேட". வ. பா!"
எ"றா".

ேமைஜ மீ கன க+சிதமாக ஒ ெப) உ)கா,.தி.த.
ஏ: அ ல ஐ. அ ல அள;க4. ைய ம)1 திற. கா)னா".
ெப"ன)" Rைளைய3 திற. கா)னா> ேபால இ.த. அ3தைன ஒய,க<

இைண க< உ4ேள ^Nகமாக பரவியி.தன.

”இைத அ பேய ேத, அ+சக)ைடயிேல வ+Bட ேவ&யதா". ெவாி Vபி4!"
எ"றா" ெப"ன).

"எ"ன ெசO6?" எ"றா" ஜா,].
”ாிேமா) க&)ேரா இ. \ர3திD.ேத விைசைய அகினா ேபா."
" அ ேபா ெவமா?"
"ஆமா! ேமறமா ெவகா. ேந, "றமா. ெவ பய கர  ப
நா>பத உ4ளவ க எலா ேளா#!"
"ஐேயா !"
"எ"ன ஐேயா? இ.த ேவைல வ.தா 'ஐேயா'கைள மற.ட ேவ&யதா".
ெதாிEBதா. பிெரE+ பிரசிெட&) வர நி+சயமாயி)1தா?"
”கிஜிமாவிட ேக)ேட"! உ2தி ஆயி)டதா ெசா"னா4. ேததி ம)1
நி+சயமாகைலயா!"

"அவைர3தா" ேளா# ப&ேறா!"
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தி1கி)டா" ஜா,].
"அவைரயா!"
"ஆமா அ3தா" ஒ&ணைர மிDய" டால, MD!”
ஜா,ஜி" மன பரபர3த.
பிெரEB பிரசிெட&)தா" இ ேபாைதய இல எ"2 ெதாி.வி)ட. அவைர3

தீ,3வி)டா நல வமான கிைடக ேபாகிற.

வமான3ைத எ13ெகா&1 ெசா.த ஊ, ேபாகலா ! ேஹாேனாdP அல
லா ேவகா# ேபாO உலாச வி1ைற அபவிகலா!

"ஏ", பா# இ ெவ2 ைட - பா தாேன? இகா இ3தைன நா4
சிரம ப)X க?"
”ைட - பா ம)1மிைல ! ஆைள பா,3 ஃேபாக# ப&ணிெகா4ளMய
ெல"ஸா, உ&1!"
"அ பயா!"
'பிெரE+ பிரVெட&) க3ைத இ அைடயாள க&1பி. க&1

பி+ச;டேன நம ைகயிேல இகிற ாிேமா) கவியிேல ப+ைச விள எாி6!
நா உடேன )ாிகைர அ:3த ேவ&ய தா" ேநேர பிரVெட&) மா,பிேல
இ.த கவி &ைட பாO+சி1..."
"பிரமாத பா#!”
”இ ேபா அைத3 ேதாிேல ெவ+சாகN! ேத, அ பாக கைள நீ வி#தாரமா
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ேபா)ேடா எ13 வ.த ெராப நலதா ேபா+B! அ.த கவிைய ேதாி எ ேக

ைவகN ெதாி6மா? இத பா,..."

ெபாிய ைச# ேபா)ேடாகளி ஒ"ைற எ13 கா) "இதா" அ+B ஓடற 'பி'.
எCவள; ெபாிய மரக)ைட பா! இ.தியா, ப,மா, தாOலா.திேலதா" இெதலா
கிைட. இ.த இட3திேலதா" நீ இ.த கவிைய ைவகிேற.”
அ.த இட3ைத கா&பி3தா".
"பா#! ேத, பக இனி ேபாகேவ யா. ேந3 ெகாேய>ற3காக

வி)டா க , அCவள;தா". அேதா1 சாி. அ ேக பல3த ப.ேதாப# ேபா)டா+B!"
"மைடயா! எ" கி)ேட வ. கா 3தறயா ! இ"னி அ.த இட3தி பிர#
மீ) இ. ேத பக3திலேய வ+சிகா க. X #நா# உ&1. "
"ஆமா, பா#!"
"ஜா,] நீ இ"2 பிர# பிரதிநிதியாக3தா" ேபாேற. கிஜிமா தயவிேல! ெதாிEBக,

இ3தா" உ"ைன கிஜி மாேவா1 சிேநக வ+Bப ெசா"ேன". ஜாDயா

லC ப&ணி, கயாண க)கி)1 இ ேக ஜ பா" ேல உ)கா,.டலா
நிைனகாேத!"

ஜா,ஜி" அ வயி2 கல கிய. ஏ>ெகனேவ ேதாி" அ பதிகைள ேபா)ேடா

எ1 பைத பா,3 கிஜிமா ேக4வி ேக)கிறா4. ேலசா ஒ ச.ேதக

இகலா. "எ"ன ஜா,]! ெவ2 அ+B3 த&ைட6 அ பதிைய6
ேபா)ேடா எ13கி)கீ க?"

இ ேபா பிர#மீ) கல. ெகா&1 அ பேய ேத அயி ேபாO இ.த
கவிைய ெபா3வ ெத"றா....

"ஜா,]! இ ப3தா" நீ ெராப உஷாரா ேவைல ெசOயN. உ" திறைமைய
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இதிதா" பா,க ேபாகிேற". உ; ற ப1. உடேன ேபாO கிஜிமாைவ பா,3
பிர# பா# வா கிெகா4 , ேபாO காாிய3ைத . கமா"!" எ"றா" ெப"ன).
ெப"ன) உ3தரைவ3 த)டயாம "இேதா பா#" எ"றா". !
’பிர# மீ)’ . கக இ) ஜா,] அைற3 திேபா, ெப"ன)
தீவிரமான கவைல6ட" நா>காDயி சாO.தி.தா".

ெசOதிைய+ ெசா"னா ெப"ன)1 ேகாப வ. வி1 எ"2 அEசினா"
ஜா,]. ஆனாP ெசாலாமDக யவிைல.

எதிாி ெம4ள , நிழலாக நி"2, ெமDதான ரD "பா#" எ"றா".
ெப"ன) ேபசவிைல. இர&டா ைற அைழ3த 'ஹ' எ"றா" பலFன3தி.
"ஸாாி! ெராப வ3த படேற". எ"னாேல யாம ேபா+B!"
ெப"ன) ேபசவிைல. அ பேய உ)கா,.தி.தா".
ஜா,ஜ பத)ட எ13த. நி>க யவிைல. எ"ன நடேமா எ"2 பய

உ4ேள ெந ைப ெகா)ய.

ேலசாக ஒ ெமளன அ ைவ3 "னா வ.தா". "னிP ெமDதாக "ஸாாி.

ெப"ன)! யாம ேபா+B!" எ"றா".

ெப"ன) ெமவாக3 தைலைய3 \கினா". அவ" பா,ைவைய+ ச.தி

ைதாிய இ"றி தைலைய கவி83 ெகா&டா" ஜா,]. க&களி கலக.
"பரவாயிைல; வ3த படாேத. இ"ெனா வழி இகிற" எ"றா" ெப"ன).
ஜா,] அ.த பதிைல எதி,பா,கவிைல. வ3த படாேத ஜா,]! நீ எCவளேவா

ய>சி ப&ணிேன! ஆனா ைவக யைல! அத>+ சாியான ச.த, ப
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கிைடகேல. என எலா ெதாி6. அ.த கிஜிமா 22" உ"ைனேய
கவனி3 ெகா&.தா4, இைலயா?"

ஜா,ஜா நபMட யவிைல, ’ெப"ன) ரலா அ? அவனா இ ப

ேபBகிறா"? இ3தைன சமாசார க< - எ ப3 ெதாி.தன இவ’ !

”பய படாேத! சமய3திேல ச.த, ப அ ப3தா" எதிாிைடயா அைம6!
அத>காக+ ேசா,.விட Mடா. உடேன தீவிரமா+ சி.தி3 ஒ வழி

க&1பி+Bடலா. இ ேபா என ஒ விஷய ெசாP..... பிர#மி)

Eச ற யாாி)ேயா ேபசி).திேய, அ யா,!"

ஜா,ஜி" க ேலசாக மல,.த. ”அ அ.த இ.திய :ேவா1 வ.4ள
ஆ< க! ஏேதா 4ளி" ேப, ெசாறா,”
"ைகயிேல காமிரா வ+B)1 ேபசி).தா,, அவ, தாேன!”
"ஆமா பா#! எ" காமிராைவ பா,3 விசாாி+சா"! பதி ெசா"ேன"!

காமிராகைள ப3தி நிைறய3 ெதாிEB வ+சிகா". நாைள M)ட3திேல

வ,ற ெவளிநா)13 தைலவ,க4 அ3தைன ேபைர6 ேபா)ேடா எ1க ேபாறதா+
ெசா"னா"."

'ஓ! எ ப, எ கி. எ1க ேபாறானா?"
”ேத, ேமேலேய ஏறி நி" எ1க ேபாறானா. இ&ய" பா,)யி

கியமான ஆளா3 ெதாி6.
"அ பயா?"

"ஆமா! ேத,3 த)ேல நி>கிற அவ க எலாேம ப,மிஷ" இகா."
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ெப"ன) அ13த கண ஆ8.த ேயாசைன6ட" " பி" நடக
ஆரபி3தா".

ெபாிய தி)ட3தி>கான ேயாசைன அ எ"ப ஜா,ஜு ாி.வி)ட.
பதிைன. நிமிட3தி>ெகலா ேமைஜ மீ ேபாO உ)கா,.த ெப"ன) மீ&1
அ.த எல)ரானி கவிகைள ஆராய3 ெதாட கினா".
--------------------

--- 9 ---

”கைலஞ, வர ேபாகிற ேததி நி+சயமாயி)டதா!" எ"2 மகி8+சி ெபா க Mறினா,
விழா ேவ.த". ஒேர ஷி அவ!

”எ ேபா, எ ேபா?' எ"2 ஆ,வ3ேதா1 ேக)டா,க4 ம>றவ,க4.
"சப, 1 ேததி வகிறா,. 20 ேததி காைல 'வட பி3 ' விழாைவ3 ெதாட கி
ைவகிறா,, சரவ,3திேய கைலஞேரா1 ெடDேபானி ேபசி ேக)டேபா 19

ேததி வவதாக+ ெசாDவி)டாரா! காாியதாிசி ேயாஷினராி நாைள 'பிர# மீ)
ைவ3திகிறா," எ"றா, 3.

"ேத, ேவைல U,3தியாயி)1தா?"
"ஓ! ேத பக3திேலேய தா" பிர# மீ) நடக ேபா. ெவளிநா)1

ப3திாிைககார கெளலா வரா க" எ"றா, ேஷாேஜா.

"இ" ப3 நா4 தாேன இ? அ4ேள வ4<வ, சிைல ெசO
+B1வா களா?' எ"2 கவைலேயா1 விசாாி3தா, ந"ன".
"கணபதி #தபதியிட ஒ ெபா2 ைப ஒ பைட+ சா+B"னா அ ற

அைத ப3தின கவைலேய நம ேவணா. பதிென)டா ேததி4 க& பா

+B1வா,."
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”இ" சிைல3 தைலேய ெதாியைலயாேம! எ ப க ேபாகிறாேரா?"
”ரா3திாி பகலா ேவைல நட. EB1. சி>பிக4 சிைல ெசOயற இட3ைத+

B3தி திைர ேபா)1 மைற3 ெகா&1 ேவைல ெசOயறா க.. நா" ெமவா

எ) பா,3ேத". 18 ேததி வைர இ ேக யா தைல கா)ட Mடா")டா,
கணபதி #தபதி."

"அ பயா! அ நீ க எ"ன ெசா"னீ க?”
"நா க யா தைல கா)டேல; வ4<வ, தைல கா)னா ேபா ேஜா

அ+B)1 வ.ேத"" எ"றா, 4ளி.

”அர&மைன கிழ வாசD பல3த ப.ேதாப# ஏ>பா1 ெசEசிகா க.

அ கதா" கைலஞ, ேபச ேபாறா,. ேபா[#கார க B3தி Bவ, ெவ+ச மாதிாி

நி"கி)கா க. ஒ ஈ காைக உ4ேள ^ைழய யா. அ3தைன ெக1பி!"

எ"றா, 4ளி B 1.

"இ.த ஊ,ல ஈ6 கிைடயா, காைக6 கிைடயாேத!" எ"2 சிாி3தா, மேனாரமா.
”காாியதாிசி ேயாஷினாி ேத "னா ச.நிதிேபா இட வி)1 இ
பக களிP ஷ" நா>காDக4 ேபா)1, அ.த நா>காDக< நப,

ேபா)1கி)கா,. யா, யா, எ.ெத.த நபாி உ)கார ேவ&1 எ"பத>
ப)ய தயாராதா. அ ெராப ரகசியமா! எ.த நப,ல யா, உ)கார

ேபாறா க" அவேக ெதாியாதா" எ"றா, விழா ேவ.த".
”கைலஞ, b) நப, ெதாி6மா?"

”ஜ பா" சரவ,3தி பக3தி கைலஞ. கைலஞ, 1ப3தா
இட ாிஸ,C ெசOதிகா களா. அர&மைன உ3தரவா!"
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”இட ற3தி ஜ பா" பிரதம, கOஃ, அெமாிக ஜனாதிபதி, பிாி)H பிரதம,,
பிெரE+ பிரVெட&), ேசாவிய3 தைலவ,, F" எDஸெப3, டயனா தபதிய,,
தா+ச,. இ.திய யரB3 தைலவ, ஆ,.வி., இCவள; ேப நப, ேபா)1

வ+சிகா க."

”Uமாைலகைள யா, எ13 ெகா1கN, யா, யா மாைல ேபாடN

ேபா"ற ^Nகமான விவர கைள ெயலா ேயாஷினாாி6ட" ஆேலாசைன
நட3தி ெகா&கிறா, இ.திய" வ கி ேகாபாலகிHண"."

”ேடாகிேயா நகைரேய தமிழ,க4 3தைக எ13த மாதிாி இ. எலா
ஓ)டல6 இ பேவ M)ட தா கைல” எ"றா, விழாேவ.த".
"எலா இபதா ேததிைய எதி,பா,3கி)கா க" ெசாP க."
"ஆமா, விழாவ"2 தD கைலஞாி" தமி8 ழக; அ ற நாதBர ழக,
அ ர ெவ ழக. ேடாகிேயாேவ அேலாலகேலால பட ேபா”

எ"றா, விழா ேவ.த".

"சப, பதிென)1 எ"றா ெநக3தி வ.)1ேத! இ"விேடஷ" ேபாட
ேவ&டாமா!' 4ளி ேக)டா,.
"ப3தாயிர இ"விேடஷ" பறக ேபா. உமேக" அ.த கவைல?" எ"றா,

விழா ேவ.த".

'தமி8 நா)D. ேவற யாெரலா வரா களா?"
'தமி8மக", ேபராசிாிய, அ"பழக", நாEசி மேனாகர", சாதி,

ேக.பி.க.தசாமி, ெபா". 3ராமD க, ைரக", க&ண ப". ேந.

Fரபா& ஆ2க, ெபா", B ல)Bமி ெஜகதீச", பாP எ.பி., #டாD".
கவியரB ைவர3, திற4 சாமி, ப) ம"ற நமசிவாய, தமி8
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லவ,க4, கவிஞ,க4, கைலஞ,க4, சிவாஜி. கமலஹாச", ரஜினிகா.3. எ. எ#.

B ல)Bமி, ப3மா B பிரமணிய, Bதாராணி ரபதி, . . வாB, எ. ஏ. எ.
ராமசாமி, ெபா4ளா+சி மகாD க, ஏ. வி. எ#. ராஜா, ெசம , லா,

"ன, மா&டD" #நிவா#, டாட, விஜயல)Bமி நவநீதகிHண",
ெபாம லா)ட, ரவி நா)ய, கரக, காவ எலாேம வரா க."
”எ. எ#. க+ேசாி உ&டா ?"
”இJாிய பால#ேல சரவ,3தி 1ப3தினகாக #ெபஷலா ஒ க+ேசாி
ஏ>பா1 ப&ணியிகா க..."
"டா"# ?"
"கUகிஸா திேய)ட,ல ப3மா B பிரமணிய. Bதாராணி ரபதி ெர&1 ேப,
டா"# நடக ேபா. ஒேர சமய3தி இர&டாயிர3 இA2 ேப,

உ)கா,. பா,க Mய திேய)ட,. அCவள; ெபாிB!"
"அ ற?..."

"ெதாடக விழா; இைறவணக மணி கிHணசாமி. 3விள ஏ3தி

ைவக ேபாறவ, தயா< அமா. வரேவ>ைர ேகாபாலகிHண". #டா

ாி[# ஆ,. வி."

”பிரமாத, பிரமாத" எ"றா, 4ளி.
"இ.த விழா ஞாபகா,3தமா தபாதைல ெவளியிட ேபாறா க. அ3ேதாட கீ ெசயி"'
ஒ&N ெசO விழா; வரவ க அ3தைன ேப ெகா1கN

சரவ,3தி ஆைச படறாரா!"

“"ஃப#) கிளா# ஐயா ச.தன க)ைடயி சி"ன அளவி ேத, ெசO அ.த கீ
ெசயினி இைண+Bடலா" எ"றா, ேகாபாலகிHண".
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"ேத, எCவள; ெபாிB! அைத இ3தe&1 ெசO ெகா13தா நலாயிமா?"
"ெபாிய யாைனைய+ சி"னதா ெசEB பா,கN. சி"ன எ2ைப ெபாிய
ைசV ெசEB பா,கN. அதி தா" தமாேஷ இ” எ"றா, 4ளி.
"Vேகா வா+ கெபனியிட ெசா"னா அ.த3 ேத, சி"ன3 பி"னா அேத
ைச#ல ஒ ககார ெசO பி# ப&ணி1வா க. இ.தியா - ஜ பா" கலாசார
உற; அ ஒ ெபா3தமான அைடயாளமா இ!" எ"2 ேயாசைன

Mறினா, ந"ன".

"ெராப நல ேயாசைன! ஒ"ேற ெசா"னா, ந"ன". அ; ந"ேற ெசா"னா,

ம"ன" " எ"றா, தமி8 லவ, ேஷாேஜா !
#

#

#

இர; Uரா ெப"ன) க& விழி3 ேவைலகளி தீவிரமாக ஈ1ப).தா".
ஏெல)ரானி விவகார களி அவ" ஒ D!
ஜா,] நிைலயிலாம உற கினா".
ம2நா4 காைலயி எ:.தேபா ெப"ன)ைட காண விைல. அவ" காைர6

காணவிைல.

ேமைஜைய பா,3தேபா பாதி கவிகைள6 காணவிைல.
மிக கிய ேவைலயாக ெவளிேய ேபாயிகிறா" எ"ப ஜா,ஜு3 ெதாி6.

ப3 மணி வைர ழபிய நிைலயி இ.தவ", த"ைன மற. சி"ன \க வர,

மீ&1 \ கி வி)டா". 'ஜா,] ஜா,]' எ"2 Mவிய ர அவைன எ: பிய.
த)13 த1மாறி, "எ#! ெப"ன)!" எ"றா". பா,ைவ ெப"ன) ைகயி இ.த
காமிரா மீ வி:.த.

76

"நலா3 \ கறிேய! \ கMய ேநரமா இ? வா உ4ேள !”
அ13த அைறயி ேபாO உ)கா,.தா,க4.
"ேந3 எ"னேவா ெசா"னிேய, யா அ அவ" ேபெர"ன? Dயா?"
'D இேல! 4ளி! இ&ய" ேந. ெகாEச நாைக அ:3தN"
"ஓேக, ஓேக! அவைன ப3தி எ"ன ெசா"ேன? ேத, ேமல ஏறி ேபா)ேடா எ1க
ேபாறா" இேல?"
"ஆமா!"
“இ ப ஒ த.திர ெசOயN!"
“ெசாP க பா#?"
”இ.த காமிராைவ அவ" ைகயி ெகா13)டா ேபா."
ஜா,ஜி" வாO Rய.
"கவைல படாேத! ஈV! 'இ.த காமிராவிேல பிரக,கைள ேபா)ேடா எ13
ெகா1 க; நா" ஊ ெகா&1 ேபாகN ெசாP”
"எ" ேக)பாேன?"
"பாாி#ல d, மிYVய3தி ைவக ேபாேறா. ேநாப பாிB ெகா1 பா க"
ைதாியமா அ+B வி1!" எ"றா" ெப"ன).
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”நவானா?"
"அலதா" உ" திறைமேய இ! ேபா)ேடாவில பிெரEB பிரVெட&)

க)டாயமா இகN. அவ, இ.தா3தா" பாிB கிைட ெசாP."

”எ# பா#! அ.த 4ளி அவ" காமிராவிலேய எ1கேற" ெசாD)டா?"
”இ.த காமிரா ெராப உய,.த காமிரா. ேல)ட#). ெசாP!"
"ஓேக பா#!" காமிராைவ ஆ,வ3ேதா1 ேசாதி3 பா,3தா" ஜா,]. அதி நிைறய

`)Bம க4 ெதாி.தன.

"பா#! அவனாேல இைத ாிEBக 6மா?"
"ஒ&Nேம ேவ&டா! இேதா பா,!"
ெப"ன) எைதேயா ெமDசாக3ெதாட 'லப' எ"2 விY - ைப"ட, ேமேல

எகிறிய.

அதி அழகாக அ.த அைற கா)சிக4 ெதாி.தன.
"இைத வ+B சாதாரணமா ஃேபாக# ெசOதா ேபா. அ பேய பாிகைர அ:3த+

ெசாP! எலா சாியா ேபாயி1!"

ஜா,] காமிரா க ைப பா,3தா". சாவாக ஒ ெல"# நீல3தி சிாி3த.
B>றி வர வைளய3தி எ&க4 ெபாறிக ப).தன.
"பா#!" எ"றா".
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”ெராப ேக)காேத! )ாிகைர அ:3தினா ெல"# வில. ஒ ல) உ#
கிளபி பிெரEB பிரVெட&ைட ேபாO3 தா!"

"ஐேயா ெப"ன)! அ.த இ&ய" ஒ ம அCவள; Dயமா பிரVெட&ைட
ஃேபாக# ப&ண3 ெதாியா அவ”
விமான இறைகயி பளி+சி1வ ேபா, ெப"ன)" க&களி ஒ ெவளி+ச

அ3த.

”ஜா,]! இCவள;தா" நீ எ"ைன ாிEBகி)டதா இ எ"ன சாதாரண
காமிராவா?"

ஜா] அசடாக விழி3தா".
”பிெரEB பிரVெட&) உவ3ைத காமிரா ெமமாியிேல பதி+B வ+சிேக"!

பிரVெட&) நி>கிற இட3ைத ேநாகி காமிராைவ+ Bமா3 தி பி விைசைய

அகினா ேபா. பிரVெட&ைட இ.த காமிரா தேல அைடயாள க&1

பி+B! உ4ேள உடேன எெல)ரானி மாய க4 நட., ஒ ரகசிய

 பாகி ழ தானாக இலைக ேநாகி3 திபி நி>. அ13த கண

ெல) ஒ&N ச3த ேபாடாம கிளபி பிரVெட&)ைட3 தா!"
ஜா,] வாைய பிள.தா".
"விஷய எ"ன நட.த" ெதாியற4ேள ப3 நிமிட ஆயி1!
அ4ேள நாப ஹா கா

பற.டலா!"

"ஓேக"
”இ பேவ ேபாO 4ளிகி)ேட இைத ெகா13)1 வா ! அ ேக எதாவ

ெபா&Nகி)ேட ப இளிகாேத!"
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ஜா,] கி"ஸா டயாசி ஓ)டைல அைட.தேபா மணி ஆ2.
இ.திய :வின, அ ேக நா" அைறகளி த கி இ.தா,க4.
அவ,களி ஒவ, 4ளி எ"2 ாி.வி)ட!
ைகயி  'ேகன"' காமிரா;ட" வரா.தாவி உலாவியப, த&ணீ,3

ெதா)ைய மா)1 கா&பி ப ேபா ேடாகிேயாைவ3 த" காமிரா;
கா) ெகா&.தா, 4ளி.
"மி#ட, 4ளி "
ப3 நிமிட3தி ேபசி 3தா,க4.
4ளி ச.ேதாஷமாO+ சிாி3தா,.
ஜா,] காமிராைவ உைறேயா1 "ளியிட ெகா13 வி)13 திபியேபா ஒ
அைறயி" கத; திற. ெகா4ள, அதிD. கணபதி #தபதி ெவளிேய வ.தா,!
அ13, உ4ேளயி. வ.த ர ஜா,ைஜ உPகிய.
ஜா,ஜி" காதD டய) ஆJ# கிஜிமாவி" ர அ!
அ.த கணேம பரபர பாக க&கைள3 தி பி ’எ ேக மைறயா?' எ"2
ேயாசி3தா".

நாP எ) ேவக நைட ேபா)1 எதிேர இ.த அைற4 .தா".
கத; பி"னா ெகா4ள, அவ" பா,ைவ ெம4ள ெம4ள உ4ேள ம.த

ெவளி+ச3தி கா)சிைய ாி. ெகா&ட.

அ.த கணேம 3 த& கா,ெர"2 ளி, ஏறிய.
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அ ேக ெத"ப)டவ4 ஷாமாசி+சி : அ.த ெகOஷா ெப&!
------------------

--- 10 ---

”அEB மணி ஏ, இ&யா விமான வதா. கைலஞைர வரேவ>க 'நாிடா'

ேபாகNேம! எலா ற ப1 க" எ"2 இர&1 மணிேக அவசர ப13தினா,
விழாேவ.த".

"ேகாபாலகிHண, அரB உய, அதிகாாிக<, சரவ,3தியி" அ.தர க+

ெசயல, ேயாஷினாாி6 இ பேவ ற ப)1 ேபாறா க. ேச,.தா ல அப கா,

ேபாக ேபாதா" எ"றா, ந"ன".
"நாமகிாி ேப)ைட ?"

"அவ க< #ெபஷலா ெடாேயா)டா ேவ" ேபா!"
"ேடாகிேயாேவ ெவறி+சி ஆயி)ட மாதிாி இேக! அCவள; ேபமா ஏ,ேபா,)
ேபாறா க?' எ"2 ேக)டா, மேனாரமா.
"ஹமாம)# #ேடஷ"ேல. நாடா ஏ,ேபா,)1 நிமிஷ3 ஒ ரயி
ேபாயி)கா, தமி8 நா)D. ஏக ப)ட ேப, வரதால அவ கைள Vயி
ெகா&1 விடற ேஜ.எ". ரயிேவ #ெபஷ ஏ>பா1!" எ"றா, 4ளி.

”ேத வ4<வ, சிைல6 அ>தமா அைமEB ேபா+B. அடாடா! வ4<வ,

க:3தி 3மாைலைய பா,3தீ களா? க& ெகா4ளா கா)சி! மகாராணி

ெகா13தா

களா. ஒCெவா 3 நப விழாேவ.த" க& மாதிாி ெபாிB

ெபாிசா அழகா இ!" எ"றா, மேனாரமா.

"அடாடா, 3களி" அழேக அழ! அடகமா , அைமதியா, ஒளி Fசறைத
பாகிற ப நிைறடமா, ெப. த"ைமயா உ4ள ெபாிய மனித,கைள பாகிற
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மாதிாி இ" எ"றா, ந"ன".
"இ.த வ4<வ 3மாைல ேபா) பைத க&டா கைலஞ, ெராப
ச.ேதாஷ ப1வா,!"

கைலஞைர பா,கிற ப வ4<வ, எ"ன ெசOவா, ெசாP க, பா,கலா!"
"எ"ன ெசOவா,?"
”இCவள; ெபைம6 என உ களாதா" எ"2 ெசாD த" க:3திP4ள
3மாைலைய கழ>றி கைலஞ, க:3திேல ேபா)1வா," எ"றா, ந"ன".
”ஒ"2 ெசா"னாP ந"ேற ெசாகிறா, ந"ன"” எ"2 சிாி3தா, ேஷாேஜா.
விமான Mட3தி நாமகிாி ேப)ைட நாத#வர இைச. ழக3ட" கைலஞைர

வரேவ>க ெப M)ட Mயி.த. ஒCெவாவராO மாைல ேபா)1 ய

ஒ மணி ேநரமாயி>2. ேயாஷினாாி, ேகாபாலகிHண", கைலஞ, Rவ
மகாராஜா அ பியி.த க ப ேபா"ற காாி ஏறி ெகா&டா,க4.

தயா< அமா< ராஜா3தி அமா< தனி3 தனி கா,க4 வ.தி.தன.
அவ,களிவைர6 மேனாரமா; மகாராணியி" அ.தர க+ ெசயலாள

வரேவ>2 மாைல ேபா)1 அர&மைன அைழ3+ ெச"றன,. அவ,கைள3

ெதாட,. ஐப அ2ப கா,க4 ஒ"ற"பி" ஒ"றாO+ ச கிD3 ெதாட, ேபா
ெச"றன.

”கUகிஸா திேய)ட,ல ராஜா3தி அமாதா" கைலவிழா நிக8+சிைய3 ெதாட கி
ைவக ேபாறா க." எ"2 ெபைமேயா1 ெசா"னா, மேனாரமா.

விமானMட3தி தமிழ,க<. ஜ பானிய ெவளி நா)டவ திாிேவணி ச கம

ேபா Mயி.தா,க4.

ஜ பானிய ெப&களி சில, த க4 ழ.ைதகைள கிேல Bம.ெகா&1
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நாமகிாி ேப)ைடயி" நாதBர இைசைய ரசி3 ெகா&.தன,.
"இ.த ஜ பானிய ெப&க4 ழ.ைதகைள ப3 மாச வயி>றிேல Bமகிறா,க4.

ெப>ெற13தபி" கிேல Bமகிறா,க4!" எ"றா, 4ளி B 1.

தவி வா3தியகார,க4 ஆேவசமாக மாறிமாறி ழ கி ெகா&.தா,க4.
"இ.த தவிைல பாகற ேபா கைலஞாி" ேப+B தா" என ஞாபக3 வ"

எ"றா, ந"ன".

"அெத"ன ேப+B ? ெசாP க" எ"2 ேக)டா, 4ளி.
"ழ.ைதைய அ3தா, அ அ:. எதிாி ஒவைன அ3தா. அவ" 2வா".

ெகா.தளி பா", தி பி அ பா". ஆனா இ.த தவி இகிறேத, அைத

அ3தா அகிறாேய!' எ"2 அ:வமிைல. ேகாபி3 ெகா4வ மிைல.
அ த" ேகாப3ைத நாதமாக ெவளி ப13தி நைம மகி8விகிற. தீ 

ெசOய ப1கிற ேநர3திேல அ.த3 தீ ைக 6 ந"ைமயாக கதி ம>றவ,க<
நாதமாக ெபாழிகி"ற தவிைல ேபா நா ஏ" இக Mடா எ"கிற

உண,; நமெகலா உ&டாக ேவ&1 எ"2 ேபசியிகிறா," எ"றா,
ந"ன".

"அைமயான க3!" எ"றா, 4ளி.

-------

அ"2 இர; இJாிய பாலV கைலஞ அவ, 1ப3ைத+

ேச,.தவ,க< நD  சாமி, ஏ. நடராஜ" (.வி.) ேபா"ற தமி8நா)1
பிரக,க<, கைல :வின ம)1 மகாராஜா; மகாராணி6
தமி8நா)1 பாணியிேலேய, வாைழ இைல ேபா)1, வைட பாயச3ேதா1

வி. அளி3தா,க4.

"அடாடா, நம ேத,, நம திவிழா, நம நாதBர, நம ச கீத, நம வாைழ
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இைல, நம சா பா1. நம திவ4<வ, ெவளிநா) இகிற நிைனேவ
நமெகலா இைல" எ"றா, 4ளி.
”ஒ சி"ன தி3த” எ"றா, ந"ன".
"எ"ன அ?"
”திவ4<வ, ம)1 நம திவ4<வ, இைல. அவ, உலக3தி" ெபா+
ெசா3!"

"வாைழ இைல Mட நைடயதிைல. மேலசியாவிD. வ.த” எ"2

விழாேவ.த" ேஜா அ3தா,!
--------

ம2நா4 காைல றி3த ேநர3தி விழா ஆரபமாயி>2. மாக4, ெமா)ைட

மாக4 எ  பா,3தாP ஒேர தைல மயதா".

அ.த ஜன ச3திர3 ந1ேவ வ4<வ, ேகா)ட3 ேத, அழகாக, அல காரமாக,

கJரமாக  கவ,+சிேயா1 நி"2ெகா&.த. ந1ேவ வ4<வ, ச பண

க) வி> றி.தா,. தமி8நா)1 கைலஞ,க4 பல ேப, ேத,3 த) ஏறி

நி"2ெகா&.தன,. அவ,க< இைடேய 4ளி B 1;, பரத நா)ய

ெப&க< கிேமாேனா அணி.த ெகOஷா ெப&க< ைல ஒவராO நி"2
ெகா&.தன,.

திமதி மணிகிHணசாமி த இனிய ரD இைற வணக பாட, திமதி தயா<
அமா4 3விள ஏ>றி ைவக, நாமகிாி ேப)ைடயா, ம கள வா3திய
இைசக, விழா ஜா ஜா எ"2 ஆரபமாயி>2. பா,மிடெமலா .வி.

காமிராக4!

தD இ.திய" வ கி ேச,ம" ேகாபாலகிHண" ேபச3 ெதாட கினா, :
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"தமிழக தவ, டாட, கைலஞ, அவ,கேள, சரவ,3தி அவ,கேள, மகாராணி
அவ,கேள, ஜ பானிய பிரதம, அவ,கேள ம>2 இ ேக M64ள அய நா)1
அதிப,கேள, பிரக,கேள, ப3திாிைகயாள,கேள உ க4 எேலாைர6 இ ேக
வரேவ>பதி ம)ட>ற மகி8+சி அைடகிேற".

எ க4 தமி8நா) பல ேகாயிகளி ேத, உ&ெட"றாP திவாாி

நைடெப2 ேதேரா)ட தா" மிக பிரபலமான. அ ெகலா ஆலய களிP4ள

உ>சவ R,3தி கைள3தா" ேதாி ைவ3 Fதி வல வவா,க4. தி

விழாைவெயா) நைடெப2 கைல நிக8+சிகைள காண ஏராளமான ேப,
ெவளிY,களிD. வ. M1வா,க4. ேத,3 திவிழா எ"றாேல M)ட

எ"2தா" ெபா4 இ ேபாெதலா தமிழக3தி கைலஞ, ேபBகிறா, எ"றா

தா" ேத,3 திவிழா M)ட M1கிற. ஜ பானிP. அக இமாதிாியான

ேத, உ>சவ க4 நட பதாக ேக4வி ப1கிேற". இ. நா) ேதைர வட பி3

இ: பத> பதிலாக மனித,கேள Bம. ெசவ வழகமா. இ.த விழா;

ெவளிநா1களிD.ெதலா ல)சகணகான ேப, வ. Mயிகிறீ,க4.

வ4<வ, எலா நா)1 ெபாவானவ,. அவைடய ற4க4 ேவத க4

ேபா"றைவ. உலக மகளி" வா8ைக ெநறிைறகைள ஈரகளி வ3

ெகா13த ெப லவ, வ4<வ,. அவ இ ேக நைட ெப>2 வ விழாைவ

காN ேபா 'தமிழென"2 ெசாலடா! தைல நிமி,. நிலடா!' எ"ற நாமக
கவிஞாி" பாட தா" நிைன; வகிற.

பாரதிதாச", நாமக கவிஞ, ேபா"ற தமிழக கவிஞ,கைள ெகௗரவ ப13
வைகயி அவ,க4 ெபயரா க)டட க< ெபய, `)1வ, அவ,க4

1ப3தா நிதி அளி ப ேபா"ற ெசய>காிய ெசயக4 ாி. வ தமிழக

தவ, டாட, கைலஞ, அவ,கைள இ ேபா இ.த உலகமகா கவிஞ,
விழாைவ3 ெதாட கி ைவமா2 ேக)1 ெகா4கிேற".”

அ13தா>ேபா கைலஞ, எ:. ேபச3 ெதாட கினா,. அவ, ேதாளி ேபா).த

நீ&ட அ கவ#திர  பகமாக ேபாO இட ைக மணிக)1 வழியாக
ேமேல வ. .தி பைத சரவ,3தி அவ,க4 ச>2 ேநர விேநாதமாO
பா,3 ெகா&.தா,.

"தமி8நா) இ ப3தா" எலா அ கவ#திர அணிவா,களா?' எ"2 அவ,

85

அகிD.த ேகாபாலகிHணைன ேக)க, "இைல. வ.உ.சி., வ4<வ,,

காமரா], அ&ணா , ராஜாஜி இ ப ஒCெவா3த ஒ தனி #ைட!"

எ"றா, ேகாபாலகிHண".

கைலஞ, எ:. ேபச3 ெதாட கினா, :
கைலஞ உைர
திமண3ைத வாஷி டனிP, ெத ப3 திவிழாைவ ஜ பானிP ந)3தி கா)

நைக+Bைவ ெவ4ள3தி தமி8 மகைள R8க3 என இனிய ந&ப,

எ:3தாள, சாவி அவ,க4:

இேதா ேதேரா))3ைத மீ&1 ஜ பானி ந)3கிேற" வாாீ, எ"2 தமிழக

பிரக,க4 பலைர அைழ3வ.3 ம)1மல; எ"ைன6 வக என வD63தி

வரவைழ3 கன;லகி சEசாிக வி)1வி)டா,. ஐேரா பா கா&ட3தி ேம>

ெஜ,மனி, இ3தாD, பிரா"B, Bவி# தDய நா1க< இ கிலா.
ஒைற ெச"2 வ.ேத". பாாிசி நைடெப>ற R"றா உலக3 தமி8 மா

நா)ைட6 ெதாட கிைவ3 உைரயா>றிேன". அ13 ஒைற அெமாிக

அரசி" அைழ ைப ஏ>2+ ெச"றேபா எ" க&N சிகி+ைச ெப>23

திபிேன". ேகாலாலUாி நைடெப>ற உலக3 தமி8 மா நா)1 ஒ நா4

பயணமாக+ ெச"2 வ.ேத". உ&ைமயாகேவ நா" ெசOத அ.த

பயண கைளவிட இ"2 ஜ பா வ.4ள இ.த “க>பைன பயண”

இனிைமயாகேவ இகிற.

”வடபிக வா க ஜ பா” எ"2 சாவி எ களிட அட பி3 எ"ைன

அைழ3 வ.வி)டா,. என "னா ஜ பா வ.4ள தமி8

பிரக,கைள விசாாி3 விபர கைள அறி. ெகா&ேட". தமிழக3திD.

ெகா&1வ.த சைமய ெபா4கைள ெகா&1 சாபா, மண, த க< இட

ெகா13த சீமா)3 ெதாி.வி)டா விர) வி1வா4 எ"2 பய.திகிறீ,க4.
அதனா சாபா, வாசைன ெவளிேய பரவாம விசிறிெகா&1 ேவ2 பகமாக3
திற3தியிகிறா,க4. ஊவ3தி ெகா<3தி ைவ3 சாபா, வாசைனைய

மைற3திகிறா,க4. இ.த நிக8+சிைய அவ,க4 ெசா"னேபா, எ" நிைன;

1953-ஆ ஆ&1 தி+சி ேபாரா)ட3தி த&டவாள3தி தைலைவ3
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ப13தத>காக ஆ2மாத க1 காவ த&டைன ெப>2 தி+சி சிைறயி

இ.தேபா அைடகல எ"ற ஒ ைகதி ஒ &1 கவா1 எ பேயா
ெகா&1 வ. எ களிட ெகா13தா,. அைத ெந பி B)1+ சா பிட

ேவ&1ெம"2 நாவி நீ, ஊறி>2! B)டா வாசைன வேம! சிைற காவல,

வ. வி1வா,கேள எ"2 பய! அதனா எ"ட" இ.த நாைல. ேபைர J

ைகக+ ெசாD அ.த ைக ம&டல34 கவா)ைட+ B1 வாசைனைய
மைற3, அ.த3 &1 கவா)ைட நாைல. ேப Bைவ33 தி"2

மகி8.ேதா. ஜ பானி சாவி ழிவின, சாப, ைவ3திட ைகயா&ட த.திர
என3 தி+சி சிைறைய நிைனZ)ய விய பிைல அலவா!

இ.த ேதேரா)ட3தி> எ"ைன ஏ" அைழ3தா,க4 ஓடாம கிட.த திவா,

ேதைர ஓ)ேன" எ"பத>காக இகலா ! திவா, ேத, ேபாலேவ வ4<வ,

ேகா)ட3ைத+ ெச"ைனயி அைம3ேத" எ"பத>காக இகலா! அத" திற 

விழா; எம,ஜ"சி கால3தி எ"ைன அைழ Mட இைல எ"பத>காக
உகி எ:தியவ, சாவி அலவா! அதனாP இகலா! அ&ைமயி அவி

நாசியி எாி.வி)ட ேதைர மீ&1 உவாகிட ய>சி எ134ள
ஆ)சியலவா இ! அத" காரணமாக; இகலா!

ேத,; ச க கால தலாக தமிழ,க4 ெநEசி பதி.த ஒ"2!
பட,வத> ெகாபி"றி3 தவி3த ைலெகா, பாாிம""" ேத, மீதலவா

பட,. மண பர பிய!

க"றிைன3 ேத, வி)1 ெகா"றா" மக" எ"2 அ.த மகைன3 ேத,காD

இ)1 ெகால ைன.த ம நீதி+ ேசாழ" கைதயி ேத,தாேன கிய ப 
வகிகிற!

ஜ பானி ஓட இ சாவியி" ேதாி சாமிக4 எ; இைல; சா"றா&ைம

6ைற3தி)ட வ4<வ" இகிறா" எ"பதறிய இதய Uாிகி"ற!

ேதாிைன அத" நிழ ெதாட,வ ேபால இ.33 ேதேரா)ட கைதயி

“யாேராஒவ"” எ"ற அதி,+சி கைத6 ெதாடமா2 ெசOதி பதா" தி.
சாவி அவ,களி" தைலசிற.த உ3தியா!
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வ4<வனி" உவ அம,.4ள ேத, நகர ஆரபிக)1 – `8+சிக4

ேத,+சகர3தி சிகி+ சிதற)1 – வ4<வ" க8 இ.த ைவயெமலா ! நா"

காN இ.த இ"ப கன; நிைனவாக)1! வணக ! ந"றி!

------------------------

”ஓ! இவ4 அ.த ெகOஷா ெப&, ஷூ மாசி+சி அலவா? இவைள3தாேன
ேதெகா&.ேதா. அ"2 F) இலாம ேபானவ4 இ ேக வ., எ"ன
ெசOகிறா4?”
அெமாிக ெப& ேபா ஜீ"#ஷ,) சகித இ.தா4. ஷ,) ெதாளெதா4!

விய கா) நிமி,.தேபா அவள இ மா,பக க< ஷ,)ைட )ெகா&1
ஜா,ைஜ பா,3தன!

”ஓ! நீ இ ேகதா" ஒளி. ெகா&கிறாயா?" எ"றா" தவி3ெகா&1.
”ஒளி.திகிேறனா ஏ" அ ப+ ெசாறீ க?' எ"றா4 ஷூமாசி+சி.
"உ"ைன3 ேத பலைற F)1 ேபாேன"!'
"எ?”
”Bமா3தா" "
“நா" இ ேக வ.தா+B, பரதநா)ய க3க!"
"பரத நா)யமா! இ ேகயா?"
"ஆமா, தமி8நா)1 ெப&க4 இ ேகதா" வ. திகா க! கUகிஸா திேய)ட,ல
டா"# ஆட ேபாறா க!"
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"அ பயா அ ேவற உ&டா !"
"ஆமா; நீ க எ ப இ.த 4ேள வ.தீ க?"
"நீ க இ ேக இ J க" ெதாி6. வ.)ேட" "
”எ ப3 ெதாி6?"
”கீேழ ாிஸ ஷ"ேல விசாாி+ேச". ெசா"னா க.”
“ஓ! அ ப க&1பி+சீ களா?"
அவ" ேபான பிற அவ4 ேஹா)ட மாேனஜாி" பிர3ேயக நபைர
M பி)டா4 .

"அகிேயா! நா" இ ேக இ ப யா ெதாியா திேல ?”
“ெதாியா; எலா+ சி ப.திகளி)ேட6 ெசாD வ+சிேகா, யாாிட எ;
ெசால Mடா எ"2. ஒ3த ெதாியா."

"ஆமா. ெதாியMடா" எ"2 ஒ உ3தர; ேபா ெசா"னா4 ஷூமாசி+சி.
அேத ேநர, 'ஓ. ஜா,]. நீ எ"ைன ஏமா>2கிறாயா? உன ைற.த அறிவாளி
அல நா"!' எ"2 நிைன3த வளாO அரசா க ரகசிய இலாகா நபைர+ Bழ>றி,
அவ,களிட சில தகவகைள+ ெசா"னா4.
----------

ேத,3 திவிழா; இCவள; M)ட3ைத யாேம எதி,பா,கவிைல.
ஒ ெத"னி.திய ேகாயி ேபா \ர3தி ேத, ெதாி.த.
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ெப"ன) நிதான3ட" M)ட3தி ெநபி ெநபி "ேன ேபாOெகா&க,
ஒ எ+சாிைகயான \ர3தி ஜா,] "ேனறி ெகா&.தா",
ச>23 ெதாைலவிேலேய ஓாிட3தி நி"2 ெகா&1 ைபனாலைர எ133 ேதைர
ேநாகினா". ஒ 'ஸ,ேவ’ ேபா ^NகமாO பா,3தா".

ேத, ஒ வ,ண கலைவயாக இ.த. அத" நாP பக களிP ெபாிய ெபாிய

ெதாைபக4 யாைனயி" திைக ேபா ஆெகா&.தன!

ேத,3த) நிைறய இ.திய,க4 நி"றா,க4. உ>2 பா,3தேபா 4ளி B 1

ைக6 காமிரா;மாக3 ெத"ப)டா,.

இட ேதாளி இ"ெனா காமிரா ெதாி.த. அ தா" ெப"ன) ெகா13த

காமிரா.

ஜா,ஜா மகி8+சி ஏ>பட, அ13தகணேம அ மைற. ஒ திைக  ஏ>ப)ட!
அ யா,, இ.திய ெப& உைடயி? ேத,3த)" நா" பக களிP நா"

ெப&க4 நி"றா,க4. " பக இட ைலயி நி>பவ4 யா,? ஷூமாசி+சியா!

ஆ; அவேளதா"!  ழி6 ந"றாக3 ெதாிகிறேத!
சட க4 ாிதமாக நட.தன.
அதி,ேவ)1க4 ழ கின. பிரக,க4 ேபசினா,க4 ! ேத, இ: பத>3

தயாராகிவி)ட.

கைலஞ, ேபசி .த விழா ேவ.த" ப+ைச ெகா கா)ட ேவ&யதா"
பாகி. M)ட அ.த நிக8+சிகாக ஆவPட" கா3தி.த. இ" ெகாEச

ேநர3தி ெகா அைசய ேபாகிற! ேத, நகர ேபாகிற!
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4ளி ேத,3த)1 விளிபி வ. நி"2 கீேழ நி> அதிப,கைள6,
M)ட3ைத6 ேபா)ேடா எ13ெகா& .தா,.

பிரக,களி பிெரE+ பிரசிெட") ேர கல, `) அணி. ந1நாயகமாக3

ெதாி.தா,. ம>ற நா)13 தைலவ, க< அேத அணியி அம,.தி.தா,க4.
”4ளி எ ேபா ம>ெறா காமிராைவ எ13 பிரக,கைள+ Bட ேபாகிறா"?'
ெப"ன) தவி3தா"!

ஷூமாசி+சி இ.திய ெப&கைள ேபா உைட அணி. நடனமாட3

தயாராயி.தா4.

அவ4 க&க4 நாலா பக Fசின.
வல ஓர \ர3தி சிவ  நிற பா&)" மீ அவ4 றி! அ.த பா&)ைட

அணி.தி பவ" 6மா)டா.

ஜ பானி" ரகசிய இலாகாவி" ஆ,.. எ"ற பிாிவி" தைலவ".
"ஷூமாசி+சி ! எதாவ ச.ேதகமா3 ெதாி6தா?" எ"2 ேக)டா" மா)டா தன
ெவாய, ெல# Rல!

ஷூமாசி+சி காதி ரகசியமாக+ சி2 கவி ெபா3த ப).த. அவ4 மா,3

ணிேயா1 சி"ன ைம ஒ"2 ஒ)யி.த. அவ4 பதி ெசா"னா4:
"6மா)டாஸா" இவைர ஒ"2 ெதாியைலேய!"
"ேத,3த)ேல கவனி+சியா!"
”கவனி+ேச". எலா இ.திய,க4 தா"!"

”எேலா விழா; வ.தி பவ,க4 தாேன? ேவ>2 க இகிறதா?"
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”இைல!”
"அ யா! எவேனா ஒ இ.திய" ைகயிேல காமிராேவாட க&டைதெயலா

பட எ1கிறாேன!"

"அவ" இ.திய ேகாH ஆ4 தா". அெம+`, காமிராகார"!"
" அவனிட இ"ெனா காமிரா இேத, பா,3தாயா?"
ஷூமாசி+சி நா)ய பாவைனயி க3ைத3 தி பி க&ேணா)டமி)டா4.
"ஆமா; இர&டாவ காமிரா ெதாிகிற. அ ஏ அவனிட! "
ஓ)ட அைறயி அவ" ஒேர ஒ 'கான"' காமிராைவ ம)1 ைவ3ெகா&1
அைல.த அவ<3 ெதாி6!

இர&டாவ காமிரா அவனிட எ ப, எ ேபா வ.த?
காமிராைவ உ>2 பா,3தா4. ஒ ஓர3தி ’மினாடா' எ"2 ேபா).த.
மினாடா காமிரா வைகக4 அ3தைன6 அவ4 பா,3 திகிறா4. அ3தைன6

அவ< அ3ப!

ஆனா, இ ேபா"2 ஒ விசி3திரமான காமிராைவ பா,3ததிைல.

-----------

4ளி கனேஜாராக வைளய வ.தா,. கல, பட கைள இHட3 எ13
ெகா&.தா,!
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ஒCெவா ைற எ13த பிற அவ, M)ட3தி" இட பக பா,3

ெகா&.தா,. அ ேக தா" அ.த மர இ.த. அவர க&க4 அக அ.த
மர3ைத ேநாகி ேபாயி>2.

மர3தி" அேக ஜா,] வவதாக+ ெசாDயி.தா"!
"U ேபா)ட ைடைய விாி ேப". எ"ைன அைடயாள க&1ெகா4" எ"2

Mறியி.தா".

4ளி க& U3 ேபாயி>2. ல)ச கணகான ேப இைடேய ஜா,#

எ ேக சிகிெகா&கிறாேனா?

'இவ" வ,ற4ேள ேத, நிைல வ.1 ேபால இேக’ எ"2 பரபர3தா,.
”நா" வேவ". U ேபா)ட ைடைய விாி ேப". அைத பா,3 ாிEBகN.
அ.த ைட உ+சி காபிேல ஒ ப இ. அதிேல ெவளி+ச ெதாிEச

நா க ெகா13த காமிராவிேல பட எ1கN ெசாD யி.தா"
ெவ4ைளகார"னா அபார ைளதா"! சாியான ைல)

பா,3, நல

ச.த, ப ெதாிEச ைட காபி ஒளி அ+B நம சின ெகா1 பா"
ேபா இ. அ ப3தா" நா" எ1 பட நலா வ நிைனகிறா க
ேபாD எ"2 எ&ணி ெகா&டா, 4ளி.

ஜா,] ெகாEச வ"ைமகைள உபேயாகி3, ஜ பானிய3 தி)1கைள வா கி

க) ெகா&1தா" அ.த மர3ைத அைடய .த.

"னா ேபான ெப"ன) ேலசாக3 திபி ஒ க& ஜாைட ெகா13தா".
மர3தி" அகி நி"ற ஜா,] நிைறய 'எ#Y# மீ’  கைள உதி,3 ெகா&1,

அ.த ைடைய ேமேல தாகினா".

'பட' எ"2 ஹ'ைக அ:3த ைட ேமேல Uக4 ைசேனா1 விாி.த.
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”6மா)டாஸா"! இ.த காமிரா 4ளி அ.த மர3ைத பா,3கி)ேட இகா"!

இ ேபா மர3தயிேல யாேரா U ைச" ைடைய விாி+சா க! 4ளி க மல,.

ேபா+B! ஏேதா அமதி கிைட+ச ேபா இர&டாவ காமிராைவ எ1கிறா"!"

ஹூமாசி+சி ெசOதி அ பினா4!

உட" பதி ர பரபர3 வ.த.
"ஹூமாசி+சி ! ஆ4 அ பி விசாாி+சா+B. ஓ)டேல ஒ ெவ4ைளகார"

4ளியிட அ.த காமிராைவ ெகா13 திகிறா". நீ ெசா"ன அேத ஜா,]தா"!

அ.த இர&டாவ காமிராவிேல ஏேதா விஷம இகN! ”

'ஆமா! 4ளி அக அ.த மர3ைத பா, ப ச.ேதக3ைத3 தகிற"
"ைர)! ாிEB ேபா+B! அ.த ெவ4ைளகாரனிடமி. சின எதி,பா,கிறா".
ஷ மரசி+சி அவ" அ.த திைசயி பா,க யாதப த13வி1! வி!"

-----------

ெப"ன) தவி3தா". அவ" சின ெகா1க, ஜா,] தன ைட காபி
இ பைப எாிய+ ெசOதா".

Bளி, எ"2. அத" ஊசி ெவளி+ச. ெவ \ர ெதாி.த!
ஆயி, ஆ+சாிய! அ.த ெவளி+ச அ3 ெப"ன) எதி,பா,3த
நடகவிைல.

திபி3 திபி ேமைடைய6 ஜா,ஜி" ைடைய6 பா,3தா".
ேகாப ெபா கிய அவ. M)ட3ைத விலகி விலகி ஜா,] அேக
விைர.தா".

யா த"ைன கவனிகாதப ேவ2 திைசயி பா,3 ெகா&1 "ஜா,]
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இெத"ன! அ.த இ.திய" ஒ ம&1வா இகாேன! விள எாி. நம

காமிராைவ இயகாம நி>கிறாேன!" எ"2 Mறினா".

”இைல பா#! அவ" நைம பா,க யாதப அ.த கிராகி மைறகிறா4!"
“யா, அ?"
ஷாமாசி+சி எ"2 ஜா,ஜு3 ெதாி6. ெபயைர+ ெசா"னா ஆப3 எ"பதா

ெசாலவிைல.

"அவ4 இ.திய ெப& இைல. ஜ பானிய ெப& தா" ! இ.திய உைட தாி3
நடன ஆ1கிறா4! நடன3தி ேவ&1 ெம"ேற ஜ பானிய ைடைய விாி3,

4ளியி" பா,ைவைய மைறகிறா4!"
--------

4ளி ேகாபமாக ஷூமாசி+சிைய பா,3தா,. அவள விாி3த ைடைய3 தா&

அ.த மர3ைத பா,க ேவ&1 எ"2 பலைற ய>சி ெசO யவிைல.
ஷூமாசி+சி நடனமாெகா&ேட ைடைய+ Bழலவி)1 அ மி  நக,3தி 4ளியி" பா,ைவைய மைற3 ெகா&ேடயி.தா4.

ேகாப வ.த 4ளி ! ப>கைள நறநறெவ"2 க3தா,.
அேத ேநர ஷூமாசி+சியி" காதி மா)டாவி" பத)ட ர வி:.த.
"ஷூமாசி+சி! விடாேத! அவ" பா,ைவைய3 த13 ெகா&ேட இ! நம ஆ)க4
அ ேக வ.ெகா& கிறா,க4. அவைர சமாளி!"

ெப"ன)1 இ ேக ேகாப. "ஜா,]! அ.த ஆசாமி உ" பைப பா,க

யாம கHட படறா"! நீ விளைக ேபா)1கி)1 உயர எபி தி! சீகிர!
சீகிர!
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ெப"ன) அைத+ ெசாDவி)1 அ.த இட3ைத வி)1 அவசரமாக அ பா ெசல,

ஏேதா ஒ ெநட ேதா"றி திபி பா,3தா".
அவ" நிைன3த சாியாக இ.த.

இ க&க4 அவைன ஒ ேகாண3திD. பா,3 ெகா&.தன.
யா, அ! ெதாி.த கதா". ஆமா; அ.த ஐ#கிாீ பா,லாி" தலாளி !
'களீ,' எ"2 ஒ நா இ:3த.
'இவ" ஒ>றனா? அல ஜ பானிய ஒ>ற உட.ைத ஆசாமியா?
ச)ெட"2 திபி அ.த பா,ல, ஆசாமி நி"ற பக ெநபி ெகா&1 ேபாக,

பா,ல, ஆசாமி அ கி. அகல ய"றா,. த ைகயிD.த ெபாO3  பாகிைய

எ13 ஆகாய3ைத ேநாகி+ B)டா,!

ெவ2 ச3த, ைக6மாO கிளபினா ேபா! அத>3தா" அ.த ய>சி!
அ.த ஒ>ற, பக<கிைடேய எ3தைனேயா ச ேகத சமிைஞக4.

இத>4 ஜா,] எபி திக, 4ளி பைப பா,3விட, பிரக,கைள ேநாகி

அவ, காமிராைவ3 தி பிவி)டா,!

ட ட , ட எ"2 விநாக4 பறக, இேதா )ாிகைர அ:3த ேபாகிறா, 4ளி.
”யாCCC" எ"2 ஒ கரா3ேத கதற அ.த3 ேதைரேய உPகிய!
பற. வ.த ஜ பானிய ஒ>ற" ஒவைடய கா ராெக) ேபா வ. அ.த
காமிராைவ உைத3 ஆகாய3தி பறக வி)ட.

"அேடO அநியாயகாரா" எ"2 4ளி M+ச ேபாட, ேத,3த) ஒேர கேளபர!
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அேத ேநர அ.த மர3தி" பக3திP ஒ ெபாO. ெவ+ ச3த கிளவைத

ேக)1 ஏராளமான ஜபானிய ஒ>ற,க4 ஏ;கைணக4 ேபா வ. தி3தா,க4!
திமிறி ெகா&1 ஓட பா,3த ெப"ன)ைட6, ஜா,ைஜ6 எளிதாக பி3
அகிவி)டா,க4.

ேத ெவளிேய வி:.த அ.த காமிராைவ3 \கி, ல) ெவளிவர யாத

அள; அைத ஒ ைப4 ேபா)1 ெவ \ர ெகா&1 ேபாOவி)டா,க4 சில
ஜ பானிய ஒ>ற,க4.

எலா இைம ேநர3தி நட. . ேபாயி>2.
சில3தா" ஏேதா 'கசசா' நட.த ேபா ேலசாக3 ெதாி.த. ஆனாP,

எ"னெவ"2 ெதளிவாக ல பட விைல. A>23 ெதா&g>ெறா"ப
ேப நட.த எ;ேம ெதாியவிைல.

ம2நா4, பிெரE+ பிரசிெட&) ெகால பட இ.தைத6, அவைர

ெகாவத>காக ஒ ெவ4ைளகார M)ட ஜ பா வ. ரகசிய ேவைல

ெசOதைத6, கிஜிமா, ஷூமாசி+சி, ஐ#ாீ பா,ல, தலாளி Rலமாக அைத3
 பறி. ஜ பானிய அரB ஒ>ற,க4 றிய3தைத6, தினசாி ப3திாிைககளி

மக4 பக பகமாO ப3தா,க4.

ஜா,ஜி" கவன பிசகினா அவ" பா,லாி மற. வி)1 ேபான டயாிைய ஷாமா
சி+சி, பா,ல, தலாளி, கிஜிமா Rவேம ப3 வி).தா,க4. எனி,

பிெரE+ பிரசிெட&ைட ஜா,] :வின, எ ப ெகால ேபாகிறா,க4 எ"ப

ம,மமாகேவ இ.த. ஜ பானிய ஒ>ற,க4 எலா விதமாக; ேயாசி3 அத>3

தகப தி)டமி)1 ைவ3 தி.தா,க4! அவ,கள அசா3தியமான திறைம6,
எ+சாிைக உண,;, மதி^)ப கவன தா" அ.த+ `8நிைலைய

றிய3த.

ஜ பானிய ேபா[ஸா, ஜா,ைஜ ைக ெசO ெகா&1 ேபாேபா கிஜிமா
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\ர3திD. க&கல கி பா,3தா4.
அவ4 க3தி ேலசான ேசாக!
நலேவைள! ஜா,ஜுட" காதD R8கி3 தைலகா ெதாியாம நட.

ெகா4ளவிைல எ"2 எ&ணி ெகா&டா4.

அ ப ேபாயி.தா அவளா அவள நா)1 ஒ கள க ஏ>ப)ேம!
இ ேபா நிமதியாக "2வ U3தா4, நா)1காக ஒ அ காதைல3

தியாக ெசOேதா எ"ற மன3தி தி6ட"!
---------------

--- 11 ---

”ேதைர நக,3த ஆரபிகலாமா?' எ"2 ெபாவாக ேக)டா, ேகாபாலகிHண",

விழாேவ.த ேத,3 ெதா&ட, க< ப+ைச ெகா கா)ட அ க ேக தயாராக

நி"றா,க4.

சரவ,3தி6 அவ, மைனவி6 ம>ற அர&மைன வாசிக< ேத, நகர ேபாவைத
ஆவேலா1 எதி,பா,3 ெகா&.தா,க4.

"நீ க< வட பி3 இ:கலா" எ" 2 சரவ,3திைய அைழ3தா,
ேகாபாலகிHண".

தD கைலஞ, வட3ைத பி3 விழாைவ3 ெதாட கி ைவக, அவேரா1

சரவ,3தி6 ம>ற நா)13 தைலவ,க< ேச,. இ:3தா,க4.

அதி,ேவ)1க<, தாைர த ப)ைடக< எகாள மி)டன. ெபாிய ெபாிய

பd"க4 ஆகாச3தி பற.தன!

ஜ பானிய தமி8நா)டவ ேச,. வட3ைத இ:3தேபா பி"னாD. சில,
உP மர ேபா)13 ேதைர நக,3த உதவி ெசOதா,க4.
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அ.த அU,வ கா)சி, இர&1 நா)1 கலாசார க< இைண. உற;

ைகெகா1 ப ேபா இ.த!

தமி8நா)1 கம,க), கல, மி)டாO, அாிசி ெபாறி, ப)டாணி கடைல இCவள;

ேதேரா1 Fதி ஓர களி கைட பர ப ப).தன.

மிகிமா)ேடா, ம #யா , ம)ஸுஜகாயா, மி)ஸுேகாஷி. ேநஷன, [ேகா,

ஸ&)ேடாாி, ேஸானி ஸா"ேயா, காளிேயா, ேபா"ற ஜ பானி" க8 ெப>ற

நி2வன3தின, த க4 த க4 ெபய,களி அ க ேக 'த&ணீ, ப.த த,ம'
ெசO ெகா&.தா,க4!

ேத "னா நாத#வர, பா&1 வா3திய - ஓவா,க4 இைச6ட",
ெபாOகா திைர, Dேவட. கரகா)ட ேபா"ற கைல நிக8+சிக< ஜன

ெவ4ள3தி நீ.திெகா&.தன.

மாகளிD. ைபனால, வழியாக ேவைக பா,3 ெகா&.த

ெவளிநா)1 பா,ைவயாள,க4 சில, ேத, வவைத க&1வி)1 'There There'
எ"2 உ>சாக ர. எ: பின,,
அவ,க4 'There There' எ"2 ஆ கில3தி ெசா"ன, ’ேத, ேத,' எ"2 தமிழி
ெசாவ ேபாD.த

அ ப இ ப எ"2 ேதைர3 ெதைன ெகா&1 ேபாO+ ேச,க ஏற3தாழ
மணி இர&டாகிவி)ட. ஒ மணி ேநர லE+ ேர வி)ட ேதைர3 தி பி

அ13த Fதி ெகா&1 ேபாO ஓ)1 ய>சியி ஈ1ப)டன,.

"ேதேரா)ட3தி" கிய க)டேம இனிேம தா"" எ"றா, விழாேவ.த". A2

இA2 ேப, ேச,. ேத, வட கைள3 \கி+ ெச"2 அ13த ெதவி ெகா&1
ேபாO ேபா)ட, சில, சகர க< கீேழ வDைம மிக #X தக1கைள
ைவ3 அவ>றி" மீ விளெக&ெணO "கைள உைட3 ஊ>றினா,க4,

வழவழ பான அ.த3 தக1களி"மீ ேத,+ சகர க4 வ:கிெகா&1 திப
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ேபா அU,வ கா)சிைய காண பலாயிரகணகான ேப, அ.த +ச.தி

க)டட க4 மீ ெமா)ைடமாகளி" மீ Mயி.தன,. சரவ,3தி6 அவ,

1ப3தா அர&மைன4ேளேய உயரமாO க)ட ப).த க&ணா
மாளிைகயி நி"ற வ&ண ேத, திப ேபா ேவைகைய ஆவேலா1
எதி,பா,3 ெகா&.தன,.

விழா ேவ.த 4ளி B 1; இ ம  ஓ ஆ , ”, த4< க!
)1க)ைட ேபா1 க! ஆ+சா, ேபா+சா!" எ"2 ர ெகா13
ெகா&.தா,க4. ெதாைபக4 கா>றிேல ஊசலாட, ேத, ஜா ஜா எ"2
கJரமாO அ13த Fதியி திபியேபா, உயர3தி பற. வ.த ெஹDகா ட,

விமான ேதாி" தைல ேமேல வ)டம3 பற. மல,மாாி ெபாழி.த !

”காEசிர3தி கடேசைவய"2 ேத, ஊ,வல3தி" ேபா கட" இ ப3தா"
ஆகாச3தி பற. வ)டம ப வழக" எ"றா, 4ளி ச 1.

கல, மி)டாO, ெகா)டா க+சி வா3தி6, அதி, ேவ)1 ைக, ஜ பானிய+

சி2வ,க4 ைகயி மி)டாOாி#) வா+ க)ெகா4வ ேபா"ற ேவைககைள
ெடDவிஷனி பா,3 ரசி3 ெகா&.தன,. விழா; வரயாத

ஜ பானிய மக4.
----------

ம2நா4 மாைலதா" ேத, நிைல வ. ேச,.த. இர; வி. பி"ன,

தமி8 நா)D. வ.தி.த ேத, :வின, அ3தைன ேப சரவ,3தி
தபதிய, பாிBக4 வழ கி வழி அ பி ைவ3தன,.

வட பி3 இ:3தவ,க4 எேலாைர6 சரவ,3தி ேமைட அைழ3

ஒCெவாவைர6 ைகPகி "நீ க4 உதவி ெசOயவிைலெய"றா ேத,

நக,.திகா. உ க< ந"றி M2வட" உ க<ைடய ைகயி இ.த
[ேகா ாி#) வா+ைச எ" அ"பளி பாக க) மகி8கிேற"" எ"2 Mறி
ஒCெவாவ, ைகயிP வா+ைச க)வி)டா,!

அ13தா>ேபா இ.திய" வ கி ேகாபாலகிHணைன அைம3 'உலக3தி"
உய,.த ப&பாள,' எ"ற எ:3க4 ெபாறி3த த க பதக ஒ"ைற அவ,
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க:3தி அணிவி3தா,. அ3ட" நி#ஸா" (ேளாாியா) கா, ஒ"2 அவ

பாிசாக அளி3தா,.

”ஓ ஆ ேவைல ெசO விழாைவ ெவ>றிகரமாகிய விழாேவ.த சரவ,3தி
எ"ன பாிB தர ேபாகிறாேரா?" எ"2 சில, அ.த M)ட3தி ேபசிெகா&டன,.
”அவ, எ ேக ஆனா,? ஓட ம)1 தாேன ெசOதா,! ப3மா B ரமணிய, Bதாராணி

ரபதி - இவ கதாேன ஆனா க!" எ"றா, மேனாரமா.

விழாேவ.த ேடாேயாடா (கிெரள") கா, ஒ"ைற பாிசாக ெகா13
ைகPகினா, சரவ,3தி.

தயா< அமா4, எ. எ#. B ல)Bமி, ராஜா3தி அமா4, மேனாரமா,
மணிகிHண சாமி. ப3மா B ரமணிய, Bதாராணி ரபதி ஆகிய ஏ:

வி.ஐ.பிக< மகாராணி ஏ: ைவர ெநலஸு 3மாைலக< அணிவி3
ெகளரவி3தா,. மேனாரமா; ம)1 மதி மிக கிேமாேனா உைட ஒ"2
சிற  பாிசாக ெகா13தா,

நாமகிாி ேப)ைட கிHண ஒ மி)# ஷி ேவ, த க+ ச கிD6,
தவிகார,க< ைவர ேமாதிர க< கணபதி #தபதி, ந"ன" இவ வி.

சி.ஆட" Mய இர&1 . வி. ெச)1க<ட" ைவர ேமாதிர க< பாிசாக

ெகா13 ந"றி ெதாிவி3தா,.

4ளி B 1; ேல)ட#) மாட காளிேயா காேல)டட" நிகா"
காமிரா; ெகா13 வா83தினா,. தமி8நா)D. வ. விழா;காக

அபா1ப)ட அ3தைன தமிழ,க< ஆ<ெகா ேஸானி W - இ" - ஒ"!
கைடசியாக, நD  சாமி - ஜ பா" சரவ,3தி மகாராணி

ெபா"னாைட ேபா,3தி தமி8நா)" சா,பி ந"றி Mறினா,. சரவ,3தி அவ

நவர3ன க>க4 பதி3த ேமாதிர ஒ"ைற வழ கி பதி மாியாைத ெசOதா,.

அேத ேமைடயி இப3 நாP கார) இர&) உயர3தி ெசOய ப)ட
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த க3ேத, , ஒ"ைற கைலஞ பாிசாக3 த.த சரவ,3தி கைலஞைர க)3
த:விெகா&ட கா)சி மறகயாத!

ஊ ற ப1" எேலா அர&மைனைய பி"னணியாக ைவ3
சரவ,3தி 1ப3தாட" ஒ க ேபா)ேடா எ13ெகா&டன,.

"ம)டா ேடாஸா! திபி வா க4" எ"2 உள கனி. ைகM பி வழி அ பி
ைவ3தன, மகாராஜா; மகாராணி6.

க&களி நீ, த<ப சரவ,3திைய6 மகாராணிைய 6 பிாிய மனமி"றி

"ஸேயானாரா! ேபாO வகிேறா" எ"2 ெசாD ற ப)டன, ேதேரா)ட

:வின,.

-----------------

 .
--- நறி ---

எ3தைன ைற ஜ பாைன பா,3தாP என3 தி தி ஏ>ப1வதிைல. அ.த

நா)" வசீகர எ"ைன3 திப3 திப அைழகிற!

'வட பிக வா க ெதாட, எ:" அ.நா)ைட இ"ெனா ைற ேபாO
பா,3வி)1 வ.ேத". ற ப1 " தமிழக தவ, கைலஞ, அவ,கைள+

ச.தி3 திவா,3 ேத, ேபா ஒ"ைற+ ெசO, அதி வ4<வ, சிைலைய

ைவ3, ேடாகிேயா நகாி விட ேபாகிேற". க>பைன யிதா" 'வட பிக
வா க' எ"ப தைல . இத>காக இ ேபா ஒ ைற ஜ பா" ேபாO வர

ேபாகிேற"" எ"ேற".

கைலஞ, சிாி3தா,. ஏதாவ ஒ சா கிைட3தா ேபா; நா" ஜ பா" ேபாO
வ.வி1ேவ" எ"ப அவ3 ெதாி6!

”சாி கைத எ"ன தைல  ெசா"னீ,க4? வட பிக வா க...' எ"றா?

ேதேரா)ட ஜ பானி நடகிற எ"2 ெதாிய ேவ&டாமா? ஆகேவ, 'வட
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பிக வா க. ஜ பா' எ"2 தைல ைப ெகாEச நீ) வி1 க4' எ"றா,.

அவ, ேயாசைன பேய ெசOவி)ேட".

கைலஞ, அ3ேதா1 நி"2விடவிைல. ஜ பாேக ேநாி வ.

(க>பைனயிதா") 'வட பி3 ' விழாைவ3 ெதாட கி6 ைவ3தா,.

அ.த3 ெதாடக விழாவி தா க4 எ"ன ேபBF,கேளா அைத எ:தி3 தர
ேவ&1' எ"2 கைலஞாிட ேக)1 ெகா&ேட".

அ"றிரேவ அக)1ைர3 ெதாட, வ.தி.த சாவி இத8க4 அைன3ைத6 ஒேர

R+சி ப3வி)1 எ"ைன ேபானி அைழ3 பாரா)யேதா1 த
ெசா>ெபாழிைவ6 எ:தி அ பி ைவ3வி)டா,!

ம2நா4 கைலஞைர ேகா)ைடயி ச.தி3ேத". "இCவள; பிர+ைனக<
இைடயறா ேவைலக< ஈ1 ெகா13 ஓO; ஒழி; இலாம உைழ3
ெகா& த களா எ ப3தா" இைத6 எ:தி3தர .தேதா!

இ3தைன இ உ க<ைடய ேவைல அலேவ! என+ ெசO6 உதவி

அCலவா?" எ"ேற".

"இைல, இைல இ எ"ைடய ேவைலதா"!" எ"2 அ:3தமாக+ ெசா"னா,.
எ" க)1ைர+ சி பி4 கைலஞாி" ெசா>ெபாழி; எ 3 கட.த இதழி

ஒளிFசி பிரகாசி3தைத வாசக,க4 பா,3தி பா,க4. அதி அவ, றி பி)14ள

கவா)1 கைத நைக+Bைவேயா1 மண Fசி மகி8விகிற! அவ எ"

இதயU,வமான ந"றி.

இ.திய" வ கி ேச,ம" தி ேகாபாலகிHண" அவ,க4 இ.த விழாைவ+

சிற பாக நட3தி ைவக3 ேதைவயான அ3தைன உதவிகைள6 ெசOதேதா1

ஜ பாேக வ.தி. தைடய : ஒ3ைழ ைப6 நகி இ.த3 ேதேரா)ட
விழாைவ+ சிற பாக; ெவ>றிகரமாக; நட3தி ெகா13 4ளா,. அவ

எ" ந"றி.

கைத ஏ>ப, உயிேரா)டமான கதாபா3திர கைள உவக ப13தி வாசக,கைள

மகி8வி பதி ஓவிய, ேகாPைவ யா மிEசிவிட யா. இ.த கைதயி

ப  ெப>24ள இ.திய" வ கி ேகாபாலகிHண", விழா ேவ.த", ந"ன",
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மேனாரமா, 4ளி B 1 ஆகியவ,கைள ேகாP எCவள; சிற பாக ெஜாDக

ைவ3திகிறா, எ"பைத நா" ெசால3 ேதைவயிைல. அவ எ" ந"றி.
- சாவி
------------------------------

