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1
காேவாி நதியி பாிச ைறயி அரச மர ஒ ெசழிபாக வள+, க

கிைள8மாக பட+ நிழ த+ ெகா93+த. இள1கா- :சிய ேபா

அத;ைடய இைலக

ஒேறா< ஒ உரா>வதி ஏ-ப5ட 'சலசல' சத மிக@

மேனாகரமாயி+த. அரச மரட ஒ ேவப மரA அ93 வள+ இ+த.

இவ-றி அ3யி இ+த ேமைடயி ஒ கB பி ைளயா எ*+தளியி+தா.
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பி ைளயா சதா சவதா இபதிநாB மணி ேநரA, அவெகதிேர ெகாCச

,ரதி இ+த ஒ காபி ேஹா5டைல பாத வ9ணமா> இ+தா. ஆனா

அவ ஒ அைர க காபி எேபாதாவ யாராவ ெகா<த உ9ேடா

எறா, கிைடயா. சில சமய1களி காபி ெகா5ைட வ ேபா வ
வாசைனைய அEபவிபட அவ திதி அைடய ேவ93யி+த.

ேவல பாைளய ஒ சினC சிறிய கிராம. அத-F சமீபதி உ ள ரயிேவ
/ேடஷ பதி ைம ,ரதி(ப. கிராம வாசிக

ெராப@

சாமாயமான ஜன1க . 3யானவகH, ைகேகாளகH,

ஹாிஜன1கHதா அ1ேக வசிதாக . காேவாி கைரயி இ+ ஜல

கட. அIவிட, காேவாி ஆ-றி த9ணீ சாப3 பய ப<வதிைல. Jமி
அIவள@ ேம5< பா1காயி+த. சாதாரணமா>, கைரயி(+ ெவ ஆழதி

ஜல ேபா> ெகா93. ெப பிரவாக வ1காலதி அரச மரதி

அ3ேவைர ெதா5< ெகா9< ேபா.

இப3ப5ட ப53கா53ேல ெகா9< வ+ காபி ேஹா5ட ைவதி+தா ஒ
பாலகா5< ஐய. அவ வட வ1கH ேபா> பா, அ1ேக Lட

ேஹா5ட அதிகமாகி வியாபார கமியா> ேபானைத ெதாி+ ெகா9<தா
இ+த ப53கா5< வ+ ேச+திக ேவ9< எ ஊகிகலா.

பாிச ைறயி(+ கிராம ெகாCச ,ரதி(+த. பாிச ைற அகி

இர9ேட Lைர 3ைசக . அவ-றி ஒறிேலதா ேஹா5ட. அத வாச(

இ1கிNஷிேல "3ாிளிேக லா5O" எ, தமிழிேல "பிராமணா

கிள" எ எ*திய ேபா< ஒ ெதா1கி-. அ ச+ைத நா

காபி - P

ஆைகயா

ேஹா5ட( வியாபார அதிக. உ ேள ஐ+தா ேப உ5கா+தி+தாக .

அவகளி இர9ெடாவ ைதய இைலயி ைவதி+த இ53(ைய ெவ
சிரமட வி9< வி9< சாபி5< ெகா93+தன.

"ஐயேர! எ1ேக, ஒ க காபி 'அெஜ9'டா ெகா9டா பாகலா" எறா

அவகளி ஒவ.

"ஏCசாமி! நீ1க காபியிேல த9ணீ ஊதற வழகமா, த9ணியிேல காபி ஊதற
வழகமா" எ ேக5டா ஹா/ய பிாிய ஒவ.
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"ஐய பா< இனிேம ெகா9டா5ட+தா. காேவாி த9ணிெயலா
எ<கி5< வ+ காபி, P; ெசா( விபி<வா. கா1கிர/
கவெம93ேலதா க Hகைடைய 3ட ேபாறா1களாேம?" எறா

றாவ ேப வழி.

"ஆமா, ேபா1க! இ+த மாதிாிதா எதைனேயா நாளா> ேபசிகி53-

கிறா1ேகா!" எறா ஒ ச+ேதக பிராணி.

"இ+த தடைவ அப3ெயலா இைல; நிFசயமா> சாதிவிட ேபாகிறாக .
இேபா கா1கிர/தாேன கவெம9ேட நடதற? உதர@Lட
ேபா5<5டா1களா. அேடா ப மாத Aத ேததியி(+ ஒ ெசா5< க H,

சாராய இ+த ஜிலாவிேலேய ேபசபடா."

"க Hகைட 3னா ஐய ெராப ெகா9டா5ட எகிறீ1கேள?

நிஜதிேல அவதா ஜா/தி தி9டா5ட" எறா ஒ வகார ம;ஷ.
"அ எனேமா? ெகாCச வியாயான ப9Q1க!" எறா ஒ கவிமா.
"ஆமா; ெபா* சா>கிற வைர ஐய காபி கைடயிேல இகிறா.

ெபா* சா>+த கைடைய 3கி5< எ1ேக ேபாறா ேகH1க. எ வாயாேல

நா ெசாலைல. அவைரேய ேக5<க1க..."

அேபா உ ேளயி+, "இ+தா க@9டேர! இப3ெயலா ேபசினா இ1ேக

ஒ9Q கிைடகா. காபி வாயிேல ம9ைண ேபா5<<ேவ" எ
ேகாபமான ர ேக5ட.

"சாமி! சாமி! ேகாவிFRகாதி1க. இனிேம நா அப3 உ1க கி5டகF ெசாலைல,
சாமி!" எறா க@9ட.

அேபா பாிச ைறயி(+, "ஏ ஓடகார தபி, எதைன ேநர நா1க
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காகி53கிற?" எ ஒ Lர ேக5ட.
ேம-ெசான ரஸமான சபாஷைணயி கல+ ெகா ளாம ைலயி

உ5கா+தி+த ஒ வா(ப, "ஐயேர! இ5( கி5( ஏதாவ ெகா<க

ேபாகிறாயா, நா ேபாக5<மா?" எறா.

அேபா அ1கி+தவகளி ஒவ, "அேதா பாதாயா, Rப9ணா! பரகாளி

ேபாறா !" எறா பகதி(+தவனிட. ஓடகார தபி உடேன எ53
பாதா. இள ெப9 ஒதி தைலயி கதிாிகா> Lைட8ட பாிச

ைற ேபா> ெகா93+தா . அIவிட அரசமர பி ைளயா இ+த

இட கீேழ Rமா 30, 40 அ3 ஆழ இற1கிதா த9ணீ ைற

ேபாக ேவ9<. ஒ ைகயா தைல Lைடைய பி3 ெகா9<, இெனா

ைக ஊசலாட, இ< ெநளி+ ெநளி+ அைசய அ+த இளெப9, ஓடைற

இற1கி ெகா93+த கா5சிைய அசபிேல பாதா உயதர சிதிரகார
எ*திய ஒ சிதிர கா5சிைய ேபா ேதாறிய.

ஓடகார தபி அவைள பாத உட, "சாி, சாி, இ+த ஐய இ5( ெகா<பா
எ காதி+தா, அ<த ெவ ளிகிழைமF ச+ைத தா ேபாகலா" எ
ெசா( ெகா9< எ*+ விெர ெவளிேய ெசறா.

அவ ேபான@ட ேஹா5ட( பிவ சபாஷைண நட+த:"என, பழனிFசாமி தி<திெப கிளபி ஓ35டா."
"காரணமாகதா. அ+த ெபா9ைண க53க ேவQெம இவ; ெராப
ஆைச. அவ

அப காளி க@9ட 'Lடா' எகிறா. 'க Hகைட :ர>ய

க@9ட; இர9டா+ தாரமாகதா க53 ெகா<ேப' எகிறா. காளி
க@9ட ெபாிய ெமாடா3ய. ெதாியாதா உன?"
"அேத பதிரகாளி எ அவH ேப? அவ

அப ைவFச தானா?"
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"அவ

நிஜ ேப மாி ந1ைக, ெராப Aர5< ெப9. அப;

அட1கமா5டா . ஊாிேல ஒதேம பயபட மா5டா . அதனாதா

'காளிமவ

பதிரகாளி' எ அவH ெபய வ+த.

"அவைள க53க ேவQெம இ+த ைபய; ஆைச உ9டாFR பாேர!
என அதிசயைதF ெசால?"
மாி ந1ைக பாிச( சமீப வ+த அதி ஏ-கனேவ ஏறியி+தவகைள

பா, "ஏ, ஓடகார இைலயா, என" எறா .

"அேதா பா பினாேல!" எறா பாிச( இ+தவகளி ஒவ.
மாி ந1ைக திபி பாதா . பழனிFசாமி அவH ெவ சமீபமா> வ+

ெகா93+தைத பா காரணமிலாம தி<கி5டா . பாிச(

இ+தவகளி சில சிாிதாக .

ஆனா, பழனிFசாமி இைதெயலா ச- கவனிகாதவ ேபா விைரவாகF
ெச பாிச( ஏறினா. மாி ந1ைக ஏறினாேளா இைலேயா, பாிச இர9<
தடைவ நிற இடதிேலேய வ5டமி5< வி5<, விெர ேபாக ெதாட1கிய.

படகி(+தவக

ஏேதேதா ஊவ ேபசி ெகா93+தாக . ஆனா

பழனிFசாமியாவ மாி ந1ைகயாவ வாைய திறகவிைல.

அகைர ெந1கிய, பழனிFசாமி பாிசைலF சிறி நிதி, "5< எ<1க!"

எறா. எலா இர9< அணா ெகா<தாக . ஒவ ம5< ஒ அணா
ப தபி3 ெகா<வி5<, "இர9< தபி3 ைறகிற தபி! வெபா*

தகிேற" எறா. மாி ந1ைக8 ைகயி இர9டணாைவ எ< ைவ
ெகா93+தா ; அைத பழனிFசாமி கவனிக@மிைல; வா1கி

ெகா ள@மிைல. பாிசைல கைரயிேல ெகா9< ேச வி5< கீேழ திதா.

எலா இற1கினாக . மாி ந1ைக கைடசியாக இற1கி, இர9டணாைவ

நீ53னா . பழனிFசாமி அேபா அைத பாராதவ ேபா இகேவ, அவ
பாிச( விளிபி அைத ைவ வி5< ேபா> வி5டா .

7

2

Tாிய ேம- திகி ெவ ,ரதி(+த மைல ெதாட பினா
மைற+ ெகா93+தா. அ1ேக ஆகாயதி சிதறி கிட+த ேமக1க

ெகா9< பிரகாசிதன.

த1க நிற

பாிச ைறயி அ+த9ைட கைரயி ஒ சிலைற மளிைககைட இ+த.

உ, ளி, சாமாக

அதி ைவதி+தன. வாைழபழ ைலகH, கயி-றி

ேகாத AகH ெதா1கின. பழனிFசாமி அ+த கைட வாச( உ5கா+
ெகா9< கைடகாரF ெச53யாட ேபசி ெகா93+தா. ஆனா

அவ;ைடய கவன ேபFசி இைலெய நறா> ெதாி+த. ஏெனனி

அ3க3 அவ சாைலையேய உ- பா ெகா93+தா. யாைடய

வரைவேயா எதி பா தவி ெகா93பவ ேபா காணப5டா.
கைடசியாக, ,ரதி சாைலயி வைள@ திகிற இடதி மாி ந1ைக

வவைத அவ க9டா. உடேன,  ளி தி எ*+, "ெச53யாேர, ேபா>
வாேர," எ ெசா( வி5< நதிகைர ேபானா. அ1ேக அேபா ேவ
யா இைல. பாிச கா(யாக இ+த. ச+ைத வ+தவக

திபிேபா> வி5டாக .

எலா

மாி ந1ைக த9ணீ ைற கி5டத5ட வ+த ேபா, பழனி பாிசைல

கைரயி(+த அவிUவி5< அதி ஏறி ெகா9டா. மாி தய1கி நிறா .

ேவ யாராவ வகிறாகளா ெவ பினா திபி பாதா . க9Q

எ53ன ,ர ஒவ காணபடவிைல.

"நீ வரவிைலயா? நா ேபாக5<மா? இனிேம திபி வரமா5ேட. இதா
கைடசி தடைவ" எறா.

மாி இனA தய1கினா . மப38 சாைல பக யாராவ வகிறாகளா

எ பாதா .

"இேதா பா ச+ைத வ+தவக

எேலா ேபா>வி5டாக . நீ இேபா

உடேன வராவி5டா, இராதிாி இ1ேகேய த1க ேவ93யதா" எறா.
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மாி ஒ வாைதLட ேபசாம தைல னி+தப3 ெச பாிச( ஏறினா .
பாிச ேபாக ஆரபித. ெகாCச ,ர வைர ேவகமா> ேபாயி-. பிற,
ெராப தாமதமா> ேபாக ெதாட1கிய.

மாி ந1ைக ேம- திைக பா ெகா93+தா . Tாிய மைலவாயி

இற1கி வி5ட. அIவிடதி ச- A காணப5ட மCச

நிற விைரவாக

ம1கி வ+த. இ; ெகாCச ேநரெகலா இ53ேய ேபா>வி<.
அத-

பட கைரேசராதா என?

பழனிFசாமி அவHைடய Aகைதேய பாத வ9ண இ+தா. அவ

Aகதி

அவ எனைத தா க9டாேனா, ெதாியா. தின பா Aக தாேன?
அப3 பாபத- அதி என தா இ? ச- ேநரெகலா

இ53 ேபா>வி<. அற அ+த Aகைத நறா> பாக A3யா எற

எ9ணதினா தாேனா எனேமா, க9ைண எ<காம பாத வ9ண

இ+தா.

மாி ந1ைக உ Hணவினாேலேய இ ெதாி+திக ேவ9<. அவ

ச5ெட திபி பாதா . "ஏ எைன இப3 பாகிறா>?" எறா .
"நீ ஏ எைன பாகிறா>?"
"நா எ1ேக பாேத?"
"நீ பாகாவி5டா நா உைன பாத எப3 ெதாி+த?"
மாி ச- ேபசாம இ+தா . பிற, "பாிச ஏ இIவள@ தாமதமா>
ேபாகிற?" எ ேக5டா .

"காரணமா>தா. இர9< வஷமா> நா உைன ஒ ேக வி ேக5<

ெகா93கிேற. அத- நீ பதி ெசாலவிைல. இைற பதி ெசானா
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தா பாிசைல அகைர ெகா9< ேபாேவ" எறா.
மாி ேபசவிைல. பழனி மப38, "இேதா பா மாி! உ Aகைத எத-காக
பாகிேற எ ேக5டாயலவா? ெசாBகிேற. இ காைலயி நா உ

Aகதி விழிேத. Aத பாிச( நீ வ+தா>. அதனா இைற என நல

அதிட. ஏ* Vபா> வTலாயி-. இெனா பாிச வா1வத- பண

ேச ெகா93கிேற. இேறா< Vபா> ஐப ேச+ வி5ட" எ
ெசா(, பாிச( அ3யி கிட+த பணைபைய எ< ஒ B Bகி

வி5< மப3 கீேழ ைவதா.

"நீ ம5< எைன கயாண ெச> ெகா9டா, தினA உ Aகதி
விழிகலாேம, தினA என அதிட வ+ ெகா93ேம எ
பாகிேற" எறா.

"இப3 ஏதாவ ெசாBவா> எ தா உ பாிச( தனியா> ஏறபடா
எ பாேத..."

"பி ஏ இIவள@ ேநர1கழி வ+தா>?"
"சீகிர ேபானா, கதிாிகா> வி-ற பண அIவளைவ8 அப க H

கைட ெகா9< ேபா>வி<. 'அ' கைட ேபான பிற நா :5<
ேபானா ேதவைல எ ெகாCச ெமவா> வ+ேத. இக5<; நீ இேபா

சீகிர பாிசைல விட ேபாகிறாயா, இைலயா?"
"A3யா அமா, A3யா!" எ பழனி ைகைய விாிதா. பாிச த H
ேகாைல கீேழ ைவவி5<, மாியி சமீபமாக வ+தா. "இைற நீ

எனிட அகப5< ெகா9டா>, Rவாமி கிைபயினா. உைன நா விட
ேபாவதிைல. நீ எைன க53 ெகா கிறதாக சதிய ெச> ெகா<.

ெகா<தா பாிசைல வி<கிேற. இலாவி5டா மா5ேட" எறா.

மாி இத- பதி ெசாலவிைல. அவ

Aகதி ேகாப ெஜா(த.
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"கி5ட வராேத! ஜாகிரைத!" எறா .
"கி5ட வ+தா என ப9Qவா>? சதிய ெச> ெகா<பாயா! மா5டாயா?"
"மா5ேட."
"பிேன, அ+த க H கைடகாரைனயா கயாண ெச> ெகா ள
ேபாகிறா>?"
"சீ! வாைய <!"
"அெதலா A3யா. உைன நா விட மா5ேட. நீ எைன க53 ெகா ள
மா5ேடெனறா, நா உைன க53 ெகா ள ேபாகிேற" எ ெசா(,
பழனி இ; அகி ெந1கினா.

"எ ெபய என ெதாி8மா? 'பதிரகாளி!'" எறா

மாி.

"நீ பதிர காளியாயி+தா நா ரண பதிரகாளி" எ பழனி ெசா(,
அவHைடய ேதாளி ைகைய ேபா5டா.

உடேன, மாி அ+த ைகைய ெவ<ெக ஒ க3 க3தா . "ஐேயா!" எ

அவ அலறி ெகா9< ைகைய எ<த, 'ெதா'ெப த9ணீாி திதா .

அவ

திதேபா பாிச ஒ ெபாிய ஆ5ட ஆ3 ஒ றமா> ர9ட.

அேபா, மாியி Lைட, பழனியி ேம ணி, பணைப எலா ஆ-றிேல
வி*+தன.

பழனி ஒ நிமிஷ வைர இன நட+த எேற ெதாியவிைல. பாிச

ர9டேபா பாிச த H ேகா ஆ-றி ேபா> விடாதப3 இய-ைக
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உணFசியினா ச5ெட அைத எ< ெகா9டா. பிற, மாி ந1ைக
அ+த பிரவாகதி நீ+வத- Aய தி9டா<வைத பாதா

அவ; தி /வாதீன வ+த. "ஐேயா! 3 A*கி ேபாFேச!" எ அவ
உ ள அலறி-.

அவசரமா> படைகF சமாளி ெகா9<, பிரவாகட மாி ேபாரா3

ெகா93+த இட ேபா>, "மாி, மாி! நா ெச>த ததா. ஏேதா

ெக5ட தியினா அப3F ெச> வி5ேட, மனிெகா . இனிேம

உைன ெதா+தரேவ ெச>வதிைல. சதியமா>F ெசாBகிேற. இேபா

இ+த கழிைய பி3 ெகா9< ெமவா> பாிச( ஏறிெகா " எ

கதறினா. மாி அவைன ஒ பாைவ பாதா . பழனி, "எ தைலேம ஆைண.

உைன இனிேம ெதா+தர@ ெச>ய மா5ேட. ஏறி ெகா " எறா.

மாி அவ நீ53ய கழிைய பி3 ெகா9<, பாிச( அகி வ+தா . ஒ

ைகயா கழிைய பி3 ெகா9< இெனா ைகைய உயர நீ53னா . பழனி
அைத பி3பத- தய1கினா.

"ைகைய ெகா<!" எறா . அவ ெகா<த ஒ எ எபி பாிசB

ஏறினா . பாிச ஒ ஆ5ட ஆ3வி5< மப3 சாியான நிைலைம வ+த.
அவ

ஏறின@டேன பழனிFசாமி அவ

Aகைத Lட ஏறி5< பாராம பாிச(

இெனா பக ேபானா. ெவ ேவகமாக பாிச த ள ஆரபிதா.

மாி இ+த பக பாகேவயிைல.

மாி இேபா அவைனேய பா ெகா93+தா . அவ;ைடய ணியி

இரத கைற ப53+தைத பாத அவH Qெகற. அவ

அகி ேபா> பாதா . ைகயி அவ

ெபகிF ெசா53 ெகா93+த.

க3த இடதி இனA இரத

மாியி உ ளதி ெசால A3யாத ேவதைன உ9டாயி-. ெகாCச ணி

இ+தா காயைத க5டலா. பழனியி ேம 9< கிட+த இடைத

பாதா . அ+த 9ைட காணவிைல. அ1கி+த பண ைபைய8

காணவிைல! மாியி ெநCR மீ9< ஒ Aைற தி<கி5ட. தா நதியி
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தித ேபா பாிச ர9டதி பணைப8 ேம 9< ெவ ளதி
வி*+திக ேவ9<!

ஒ நிமிஷ திைக நிவி5<, மாி த;ைடய ேசைல தைலபி ஒ சா9

அகல கிழிதா . அைத த9ணீாி நைன பழனியி ைகயி க3ப5ட

இடதி க53வி5டா . பிற, பாிச( இெனா பகதி ேபா> உ5கா+
ெகா9டா.

அறA1Lட பழனி அவ

பக திபி பாகேவயிைல. கீU வானதி

அ3யி உதயமாகி ெகா93+த Jரண ச+திரைன பா ெகா93+தா.
ஒ ெபாிய 'க9ட'தி(+ தபி பிைழத பிற உ ளதிேல ஏ-பட L3ய
சா+தி அவ

மனதி இேபா ஏ-ப53+த. கட@ேள! எேபப5ட தபித

ெச> வி5ேட. அத;ைடய பல இ+த ம5ேடா < ேபாயி-ேற! எலா உ

அ தா!

ைகயி, மாி பலா க3த இடதி 'வி9 வி9' எ ெதறி

ெகா93+த. அைத அவ இல5சிய ெச>யவிைல. ேகாB பதிலாக

<ைப உபேயாகி A* பலட; த ளினா. சிறி ேநரெகலா

பாிச கைரைய அைட+த.

இ5<கிற சமய ஆ-ற1கைரேயா< இர9< வா(பக

ேபா>

ெகா93+தாக . பழனி8 மாி8 ம5< பாிச( வ+ கைர ேச+தைத

க9<, அவகளி ஒவ சீ53 அ3தா! இெனாவ ெதமா1 பாட

ெதாட1கினா.

கைர ேச+த மாி பாிச((+ திதா . பழனி8ட ஒ வாைத Lட

ேபசாம அவசரமா> கைரேயறிF ெசறா .

பழனி ச- ேநர பாிச(ேலேய இ+தா. பிற அைத கைரயி வழகமான

இடதி க53 ேபா5<வி5<, :< ேநாகி நட+தா. நட ேபாேத
அவ;ைடய காக

த ளா3ன. ேதக ந<1கி-. ஆனா :5< ேபா>

ப< ெகா9ட பிறதா, தன க< ஜுர அ3கிற எப அவ;

ெதாிய வ+த.
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நதி கைரயி, காபி ேஹா5டB பகதி(+த இெனா Lைர :<தா

பழனியி :<. அதி அவ; அவ தாயா வசி வ+தன. ஆனா இFசமய
பழனியி தாயா :53 இைல. அவHைடய த மகளி பிரசவ காலைத

Aனி5< மகைள க53 ெகா<தி+த ஊ ேபாயி+தா . பழனி,

காைல8 மதியானA காபி ேஹா5ட( சாபி<வா; இராதிாியி சைமய

ெச> சாபி<வா.

இேபா Rரமா> ப<த, அவ பா< ெராப ச1கடமா> ேபாயி-.

பகதி ேவ :< கிைடயா. காபி ேஹா5ட ஐய ெகா9< வ+ ெகா<த

காபி த9ணிைய 3 வி5< கிட+தா. ஐய பக(தா காபி

ேஹா5ட( இபா. இ53ய கதைவ J53 ெகா9< பக ஊாி

இ+த தAைடய :5< ேபா> வி<வா.
Rரமா> ப<  நா

ஆ>வி5ட. இ+த நா5களி ஆ-றி பாிச

ேபாகவிைல. ஆைகயா ஊெரலா ஓடகார தபி உட காயலா எற

சமாசார பரவியி+த.

பழனிசாமி Aத நாேள அமா@ க<தாசி எ*தி ேபா5<வி5டா. நாைள

அல நாள அவ

வ+ வி<வா

எ எதிபாதா. அவைர ஒ

நிமிஷ ஒ 8கமாக தா கழிதாக ேவ9<.  நா

Rரதி பழனி

ெராப@ ெம(+ ேபாயி+தா. ைக :க ஒ பக ச1கட அளித.

அ சாய1கால எ*+ விள ஏ-வத- Lட அவ; உடபி

சதியிைல. "விள ஏ-றாம ேபானாதா என?" எ எ9ணி ேபசாம

ப<தி+தா.

உ ேள நறா> இ9< வி5ட. திற+தி+த வாச-ப3 வழியாக ம5< சிறி

ம1கலான ெவளிFச ெதாி+த. பழனி அ+த ெவளிFசைத பா

ெகா93+தேபா திPெர ,கி வாாி ேபா5< ெகா9< எ*+

உ5கா+தா. ஏெனனி, அ+த வாச-ப3யி ஒ ெப9 உவ ெதாி+த. அ+த
ேவைளயி யா அ1ேக வரL<?
"யா அ?" எ ேக5டா.
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"நா தா" எ மாி ந1ைகயி ர( பதி வ+த.
பழனி ச- ேநர /தபி ேபா>வி5டா.
"விள இைலயா?" எ மாி ேக5டா .
"மாடதி இகிற. இேதா ஏ-கிேற" எறா பழனி.
"ேவ9டா. நீ ப<தி. நா ஏ-கிேற" எ ெசா(, மாி Rவாி மாட

இ இடைத தடவி க9< பி3 விள ஏ-றினா .

"உன காயலா எ ெசானாக . பா ேபாகலாெம வ+ேத.

எனா தா உன இ+த கட வ+த. எனா எலா
கட+தா..."

"ெராப நறா> இகிற. நீ என ப9Qவா>? நா ப9ணினதா
அநியாய. அைத நிைனக நிைனக என ேவதைன ெபாகவிைல.

எனேமா அப3 திெக5< ேபா>வி5ட. நீ மனி ெகா ள ேவ9<."
"நா மனிகவாவ? எனாதா உன எIவளேவா கட. பாிச(
ைவதி+த பண ஆ-ேறா< ேபா>வி5டதலவா? அத- பதி பண ெகா9<

வ+திகிேற" எ ெசா(, ஒ ணிைபைய எ<, அத- ளி+த

பைழய ப Vபா> ேநா5< ஐ+ Vபா> ேநா5<கைள எ9ணி பாவி5<
ைபைய பழனிFசாமியி பகதி ைவதா .

பழனி ெராப ேகாபமா>F ெசானா. "இ+தா ேபசாம இைத எ< ெகா9<
ேபா. அப3 இைலயானா நா நாைளேக உ அபனிட எலாவ-ைற8
ெசா( வி<ேவ" எறா.

"ஏ அப3F ெசாBகிறா>? பாிச வா1வத-F ேச ைவத பண ேபா>

15

வி5டேத? இனி என ெச>வா>?"
"ேபானா ேபாக5<; இ+த பாிசB ேபானாB ேபாக5<. நா ெச>த
த இெதலா ேபாதா. மாி, நா இ+த ஊைரவி5ேட ேபா>விட
தீமானி வி5ேட. அப3 ேபானாதா உைன எனா மறக A38?"

எறா.

அேபா மாி ந1ைகயி க9களி(+ ெபால ெபாலெவ ஜல உதி+த.
பழனி அைத பாவி5<, "இ என மாி, நா ஊைரவி5< ேபாவதி
உன வதமா?" எறா.
"நீ ஆ9 பி ைள, ஊைர வி5< ேபாவா>; எைன மற+ ேபா> வி<வா>.

ஆனா எனா உைன மறக A3யா" எ விமி ெகா9ேட Lறினா .

"நிஜமாகவா, மாி! நா என கனா கா9கிேறனா!" எறா பழனி.
பிற, "அப3ெயறா, எ ேம இதைன நாH ஏ அIவள@ ேகாபமா>
இ+தா>? எைன க53 ெகா ள ஏ மதா>? க Hகைட :ர>ய
க@9டைன கயாண க53 ெகா ள ேபாகிறா> எகிறாகேள, அ என
சமாசார?" எ ேக5டா.
"அ ெபா>. நா க H கைடகாரைன க53க ேபாகிறதிைல. எ1க அப

அப3 வ-திய நிஜ+தா. நா A3யேவ A3யா எ ெசா(வி5ேட.

அப க H 3கிறவைரயி நா கயாணேம க53கிறதிைலெய
ஆைண ைவதிகிேற.."

"என? என?" எ பழனிFசாமி வியட ேக5டா.
"சதியமா>F ெசாBகிேற; அதா நிஜ."
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"அப3னா, உ1கப 3கிறைத வி5<5டா, அற?..."
"நடகாதைத ப-றி இேபா ேயாசி என பிரேயாசன?..." எறா

க9களி(+ மப38 ெபகிய க9ணீைர ைட ெகா9டா .

மாி.

அேபா த9ணீ ைறயி யாேரா ேபR ர ேக5ட.
மாி தி<கி5<, "நா ேபாகிேற. எனா உன எIவளேவா கட.

எலாவ-ைற8 மனிFR ெகா " எ Lறி வி5<, ேபாக ெதாட1கினா .
பழனி "மாி, மாி! இ+த பணைத நீ எ< ெகா9< ேபாக ேவ9<.
எனிட பாிச வா1க பண இகிற. நீ எ< ெகா9< ேபாகாவி5டா,

உ1க அபனிட ெகா< வி<ேவ" எறா.

"ஐேயா! அIவள@ க Hகைட ேபா> வி<ேம!" எ ெசா( ெகா9<
மாி அவ அகி வ+தா . பழனி பணைபைய நீ53னா. மாி அைத

ெப- ெகா9டா . அவH அேபா என ேதாறி-ேறா எனேவா,

ச5ெட அவ;ைடய உ ள1ைகைய ,கி த Aகதி ஒ-றி ெகா9டா .
பிற விைரவாக ெவளியி ெசறா .
4

மாி ேபான ெகாCச ேநர பழனி பரவச நிைலயி(+தா. அவ;ைடய

உடபிB உ ளதிB ெப கிளFசி ஏ-ப53+த. ஆனா மப38

வாச( கால3F சத ேக5கேவ, பழனி பரவச நிைலயி(+ கீழிற1கினா.

"யாராயிகலா?" எ ேயாசிபத- ேள, காளி க@9ட உ ேள
வவைத க9ட, அவ;F ெசாேர எற. ஒ கணதி

எனெவலாேமா ேதாறி வி5ட. மாி அ1 வ+வி5< ேபானைத பா

வி5<தா வ+திகிறா எ, தைன ெகாறாB ெகா ேபா<வா
எ எ9ணினா. த கதி எப3யானாB, மாி என ேநேமா எ

எ9ணியேபா அவ;ைடய ெநCR பைத பைதத.
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"தபி! இர9< நாளா> உன காயலாவாேம? உ ஆயா Lட இைலயாேம?
பாவி5< ேபாக வ+ேத" எ காளி க@9ட பாிவான ர(

ெசானேபா பழனி எIவள@ ஆFசாியமா> இ+தி? Aத(, அவனா
இைத நப A3யேவயிைல. பாிகாச ெச>கிறா, சீகிர த உ9ைம

ெசாVபைத கா5<வா எ பழனி நிைனதா.

அப3ெயா ேநரவிைல. காளி க@9ட கைடசி வைரயி ெராப

பிாியமாக ேபசினா. கி5டவ+ உ5கா+ உடைப ெதா5< பாதா.

":53(+ கCசி கா>Fசிெகா9< வர5<மா?" எ ேக5டா. "ஆயா
நாைள க5டாய வ+ வி<வாளா?" எ விசாாிதா. உடைப
ஜாகிரைதயா> பா ெகா Hப3 திமதி Lறினா.

"தபி! நா ெசாகிறைத ேகH, நீ இப3 இனA கயாண
க5டாம(கிற நறாயிைல. ஒ ெப9ைண க53 ேபா53+தா, இப3
தனியா> தி9டாட ேவணாமலவா? உ ஆயாதா இ; எதைன நாைள

உைழபா ? அவH வயசாFேசா, இைலேயா?" எறா.

பிற, "எ எ எ+த காலதி நடகQேமா, அ அ அ+த காலதி நட+

வி5டாதா நல. அதா நா Lட நம மாிைய இ+த ஐபசியி க53
ெகா<திடQ; பாகிேற. அவH+தா எதைன நாைள அப;,

சீகாளி ஆயா@ உைழFR ேபா5<9ேட இகற?" எ ெசா(
நிதினா.

மப38 அவ ேகாப வ+தவைனேபா, "இ+த அதிசயைத ேகH, தபி!
நப க Hகைட :ர>ய க@9ட இகா அலவா, அவ; இேபா

மதர ெப9 க53க ேவ93 ஆைச பிற+திகிற. அவ நா ேமேல

பைல ேபா5< எனிட ெப9 ேக5டா. நா ெகா< ெகா< எ

ெகா<தி5ேட. 'அேட 3ெக<கிற க Hகைட க@9டா! உன இனிேம
க5ைடேயாட தா கயாண!' எ ெசா(வி5ேட" எறா.
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கைடசியி "சாி தபி, நாைள வ+ பாகிேற. உடைப நலா

பாேகா! எ ெசா(வி5< ேபானா.

அவ ேபச ேபச பழனி ஆFசாியதி- ேம ஆFசாியமா> இ+த. ேபR

ேபாெதலா க@9டனிடமி+ க H நா-ற   எ வ+

ெகா93+தப3யா, அவ 3 ெவறியி தா அப3 ேபசி இக

ேவ9<ெமன ேதாறிய பழனி. மபானதி எதைனேயா ேசைடகளி

இப3 திPெர உற@ ெகா9டா<வ ஒறாயிகலாமலவா?
மநா

பழனியி தா> வ+ வி5டா . பிற இர9<  தின1களி

பழனி உட சாியா> ேபா>வி5ட. ைக :கA வ3+த. அ<த

ெவ ளிகிழைம ச+ைத அவ பாிச த ள ெதாட1கி வி5டா.

ஆனா அவ காளி க@9டைன ப-றி எ9ணிய தவறா> ேபா> வி5ட.
அவ பழனியிட ெகா9ட அபிமான 3ெவறியி ஏ-ப5டதலெவ

ெதாி+த. அ3க3 அவ பழனிசாமியி :5< வ+ ேபச ெதாட1கினா.

பழனியி தாயாாிட பழனியி கயாணைத ப-றி Lட ேபசலானா.

"அவ அபனிலாத பி ைள; அவ; உ1கைள ேபா நாB ெபாிய ம;சா

பா கயாண ப9ணி ைவதாதா உ9<" எறா

பழனியி தாயா.

"அத-ெகன, நானாFR! கயாண ப9ணி ைவகிேற" எறா க@9ட.
காளி க@9டனிட ஏ-ப53+த இ+த அதிசயமான மாத( காரண பழனி
லபடவிைல.

இதி ஏதாவ "T" இேமா எ அவ ச+ேதகிதா. அதனா, அவ
மனதி சா+தி இலாம ேபாயி-.
ஒ நா

காைலயி காபி ேஹா5ட( காபி சாபி5< ெகா93+த ேபா

அவ காதி வி*+த சில வாைதக
உணதின.

பளிFெச அவ; உ9ைமைய
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"அ<த ெவ ளியி(+ பாிசகார தபி ெகா9டா5ட+தா. ஒ பாிச
ேபாதா;  பாிச விடலா" எறா ஒவ.
"அ என அப3?" எ இெனாவ ேக5டா.
"ஆமா; அேடா ப Aத ேததி தா இ1ேக க Hகைட ட ேபாகிறாகேள?

அற இ+த ஊ 3காரகெளலா அகைர ேபா> தாேன 3க
ேவQ?"

"அப3 யாரடா இர9< இர9< நாலணா பாிச காR ெகா<9< 3க
ேபாறவ;க?"
"எலா ேபாவா;க, பா! ேபாகாேத இபா;களா? நாலணா
ெகா<தாதானா? பாிசகார தபியிட சிேநக ப9ணிகி5டா Rமா
ெகா9< வி5<டறா!"

இ+த ேபFR பழனியி காதி வி*+த "ஓேஹா!" எற சத அவ

வாயி(+ அவைன அறியாமேல வ+த. பிற அவக

ேபசிய ஒ அவ

காதி படவிைல. அப3 ெபாிய ேயாசைனயி ஆU+ வி5டா.
5

ெசடப 30 ேததி ேவலபாைளய ஒேர அேலாலகேலாலமாயி+த. அ

தா க Hகைட < நா . அ தா 3காரகH கைடசி நா .

ெப13காரகளி சில அெறலா ெதைன மரைத8 பைனமரைத8

க53 ெகா9< கால கழிதாக . சில ந< :தியி க H பாைனைய ைவF

R-றி R-றி வ+ வயி-றிB வாயிB அ3 ெகா9< அ*தாக !

உ9ைமயி அவகHைடய நிைலைம பாக பாிதாபமாக தானி+த. ஆனா,

காளி க@9ட ம5< அதிக கவைலப5டதாக ெதாியவிைல. இ அேநக

ேப ஆFசாிய அளித.
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காளி அ சாய1கால பழனிசாமியிட ேபா>, "தபி! நாைள ெபா* சாய

என அகைரயி ெகாCச ேவைலயிகிற. எைன பாிச( இ5< ேபாக

ேவQ" எறா.

"அத-ெகன, மாமா? எ;ைடய பாிச இ+தா அதி Aத இட

உ1கHதா" எறா பழனி.

அேடா ப Aத ேததி பிற+த. ஊாிB ள /திாீ, ஷ, ழ+ைதக

எேலா

அ காைல எ*+தி ேபா ஒேர எ9ணட தா எ*+தாக ; "இ

Aத க H, சாராயகைட கிைடயா" எ. அேநக எ*+த Aத காாியமாக
க H கைடைய ேபா> பாதாக . அ1ேக க H பாைனக

க9< அவக

இலாத

"இேபப5ட அ-தA நிஜமாகேவ நட+ வி5டதா?" எ

பிரமி ேபா> நிறாக .

இ+த பரபர இைடயி இெனா ெச>தி பரவி-. "பாிச ைறயி

பாிசைல காணவிைலயா!" எ. இ காளி க@9ட காதி வி*+த,

அவ விைர+ நதிகைர ேபானா. அ1ேக, பழனிசாமி Aகைத ைகயினா
3ெகா9< அ* ெகா9< இபைத8, நாைல+ ேப அவைனF R-றி

நி ேதத ெசா( ெகா9< இபைத8 க9டா. சமீபதி ேபா>

விசாாிததி, ேந- ராதிாி வழக ேபா பழனி பாிசைல கைரயிேல-றி

Aைளயி க53வி5< ேபானதாக@, காைலயி வ+ பாதா காேணா

எ ெசானாக .

காளி க@9ட, பழனியிட ேபா>, "தபி! இத-காகவா அ*வாக ? சீ,
எ*+தி. ஆ-ேறாரமா> ேபா> ேத3 பாகலா. அகப5டா ேபாFR;
அகபடாம ேபானா, இனா தா ேபாகிாிதன ப9ணியிக

ேவQெம என ெதாி8. க Hகைட க@9ட தா ெச>திக

ேவ9<. உன வப3 வர Lடா எ. அவைன க9ட9ட
ப9ணி ேபா5< வி<கிேற. வா, ேபா> பாகலா" எறா.

அெறலா பாிசைல ேத3 ெகா93+தாக ; பாிச அகபடேவயிைல.
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சாய1கால, ேந- க Hகைட இ+த இடதி இ பஜைன நட+த.
காளி க@9ட; ேபாயி+தா. பஜைனயி பாதி கவனA, பாிச ம5<

ெக5< ேபாகாம இ+தா அகைர க Hகைட ேபாயிகலாேம
எபதி பாதிகவனAமாயி+தா.
க Hகைட 3 ஏெழ5< தின1க

ஆயின. அ+த ஏெழ5< நாளி ஊேர திதா>

மாறியி+த. அ+த கிராமதி ஆ9 மகளி கி5டத5ட பாதி ேப ேம

3தவக . ஒIெவா <பதிB ஒ 3கார இ+தா. ஆகேவ,

க Hகைட 3ய சில நாைளெகலா ஒIெவா :53B காR மிCசியி+த.
கைட சாமாக

தி8 அத-

Aைன விட தாராளமா> வா1க A3+த. ம;யகHைடய
நறா> மாறி /திர ப5<வி5ட. Aெனலா 3

ெக5< அைல+தைத எ9ணிய ேபா அவகHேக ெவ5கமாயி+த. இப3

மாறியவகளி ஒவ காளி க@9ட. அவ ஒ நா

பழனியிட, "தபி!

பாிசைல எ+த பயேலாதா ஆ-றி இ* வி53கிறா. உன அதனா

எIவளேவா நட. அவைன க9டா நா எனேவணாB ெச> வி<ேவ.
ஆனாB ஒ விததி பாிச ெக5< ேபான, நலதா> ேபாயி-" எ

ெசானா.

"அ என மாமா, அப3F ெசாறீ1க? பாிச ெக5< ேபானதி நல என?"
எ பழனி ேக5டா.

காளி சிாி ெகா9<, பழனியி Aகி த53 ெகா<தா. "தபி, நீ

ழ+ைத பி ைள. உன ஒ ெதாியா. நா எனகாக பாிச(

அகைர வேர; ெசாேன, ெதாி8மா? இ+த ஊாிேல க Hகைட 3
விடறதினால, அகைர கைட ேபாகலாமி;தா..."

"அகைரயிேல ம5< ஏ கைடய வFசிகா1க?" எ பழனி ேக5டா.
"அ திFசிராப ளி ஜிலா. அ+த ஜிலாவிேல இ; கைடைய டைல.
அ<த வஷ தா ட ேபாறா1களா."
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"ஏ மாமா! அ<த வஷ நிFசய கைட 35டா, அற எ1க ேபாற?"
"நல ேக வி ேககேற. அற எ1ேக ேபாற? ேபசாம இக
ேவ93யதா!"

"அப3 இபேவ இ+5டா என, மாமா?"
"அத-தா 3கார தி பிடாியிேல எகிற. எப3ேயா, பாிச ெக5<
ேபானாB ேபாFR, என க Hகைட மற+ ேபாFR" எறா காளி.
பிற, எைதேயா நிைன ெகா9டவ ேபா, "ஒ சமாசார ேகH, தபி...
மாி இகா

அல, அவ

நா 3கிற வைரயி கயாண க53கிறதிைல

எ ஆைண ைவதி+தா . Rவாமி 9ணியதிேல 3தா இேபா

ேபாயிFேச! இ+த ஐபசி பிற+த ALத வFRடேற. ேபசாேம அவைள நீ
க53ேகா. ெராப ெக53காாி; அ+த மாதிாி ெப9 உன அகபடமா5டா "
எறா.

ஐபசி மாத Aத வாரதி பழனிசாமி மாி ந1ைக கயாண
நட+த. ெராப ெகா9டா5டமா> நட+த.

கயாண ஆன பழனிFசாமி வடேக ேபா>  பாிச வா1கி ெகா9<
வ+தா. வழக ேபா பாிச ைறயி பாிச ஓட ெதாட1கிய. ஆனா

சாய1கால ேவைளகளி ம5< பழனி றிபி5ட சில ேபைர பாிச( ஏ-றி
ெகா9< ேபாக ம வி<வா.

பைழய பாிச என ஆயி- எப ெதாியேவயிைல. அைத எப3 க9<

பி3க A38? பாிச( ெசா+தகாரேன ந< நிசியி எ*+ வ+, பாிசைல
9< 9டாக ெவ53 ஆ-றி எறி+ வி53 ேபா, அ+த இரகசியைத
அவனாகF ெசானாலறி பிறரா எப3 க9< பி3க A38?
----------------------
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17. ஸுசீலா எ.
எ.ஏ.
1

நம கைத 1941-ஆ வஷதி ஆரபமாகிற. இ கைத எ வாசககைள
நபF ெச>வத- என ேவ வழி ஒ ேதாறவிைல. இ+த நாளி

நிஜைத நிஜ எ நபF ெச>வேத க3னமாயிகிற. கைதைய, கைத எ
நபF ெச>வ அைத விட கடமானதலவா?
Wமதி ஸுசீலா அ+த 1941- வஷதிேலதா எ.ஏ. பாீ5ைசயி க*ட

ேதறினா . 1939- ஆ93 ஸுசீலா@ பி.ஏ. ப5ட கிைட வி5ட.

அட திதியைடயாம ேமேல எ.ஏ. பாீ5ைச ப3க தீமானிதா .
அ+த வஷதி ெசைன 8னிவசி3காரக

எ.ஏ. பாீ5ைச ஒ திய

பாடைத ஏ-ப<தியி+தாக . அ தா பாக சா/திர. இ+த கால

8னிவX3 கவியான /திாீகைள <ப லாயக-றவகளாகF

ெச>கிற எ ேதசதி ெபாிய கிளFசி நட+ததி ேபாி, 8னிவX3 இ+த

சீதிதைதF ெச>த. திய விஷயமான பாகசா/திரைதேய ஸுசீலா எ.ஏ.

பாீ5ைச எ< ெகா9டா . அவH அ+த சா/திரைத

ேபாதிபத-ெக ஒ ஐேராபிய ஆசிாிைய மாத V.950 சபளதி

8னிவX3யினா நியமிகப5டா . இதி(+ேத, நம கா1கிர/ ம+திாிகளி
ஜப ஒ 8னிவX3யினிட ம5< ப(கவிைலெய அறி+
ெகா ளலா.

அ+த ஆசிாிையயி உதவி8ட பாக சா/திர ஆரா>FசியிB அபியாசதிB
இர9< வஷ பாிJரணமாக அமிU+தி+தா

ஸுசீலா. இ+த நா5களி ேவ

எ+த விஷய அவHைடய மனதி இட இகவிைல. ஒIெவா சமய,

சீைமயிேல எெல5ாி எஜினியாி1 ப3க ேபாயி அவHைடய அைத
மக பாலR+தரதி நிைன@ ம5< அவH வவ9<. ஆனா, அ<த
நிமிஷ, ெடெமாேடா அப உ ேபாட ேவ9<மா ேவ9டாமா எற

விஷயதி அவHைடய கவன ெச, பாலR+தரைத அ3ேயா< மறகF ெச>

வி<.

பாக சா/திர சப+தமான ஸுசீலாவி சாிதிர ஆரா>Fசிக

அபாரமாக
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இ+தன. திெநேவ( ேதாைச எப ஆதியிேல எேபா உ9டாயி-.

எேபா அ சர வ3வதி(+ வ5ட வ3வமாக பாிணமித, எேபா

ேதாைச மிளகா> ெபா3 ேபா5< ெகா H வழக ஏ-ப5ட எப

ேபாற விஷய1கைள ஆரா>+ Y பகதி ஸுசீலா ஒ க5<ைர எ*தினா .
இமாதிாிேய, ேகாயA, ஜிேலபி, தCசாZ சாபா, ைமT ரச, ககதா

ரஸலா ஆகிய ஒIெவாைற ப-றி8 பல Y பக எ*தினா .

இ; ஸுசீலா மகCசதாேரா@ ேநாி ெச அ1ேக க9ெட<கப5ட
5000 வஷ A+திய சிலாசாஸன1கைள ஆரா>+, இ+தியாவி ராதன
பாகசா/திரைத ப-றி பல அ-த1கைள க9<பி3தா . உதாரணமாக,
தமிUநா53 ெகா*க5ைட எப ஏ-ப5< A+Y வஷ1க
எ ஸுசீலா க9<பி3F ெசானா . இத- அவ

தா ஆயின

5000 வஷ

A+திய மகCசதாேரா கிலாசாஸனதி(+ அதா5சி கா53யேபா, அைத

பாதவக

அIவள@ ேப பிரமிேத ேபானாக . ெகா*க5ைடயி ேம

அவகHைடய ேமாக பற+ேத ேபா>வி5ட.

இமாதிாி ெவ ஆரா>FசிகHட ஸுசீலா ஒ நி விடவிைல.

அபியாச ேசாதைனகH ெச> வ+தா . ஸுசீலாவி ேசாதைனகHகாகேவ

ெப9க

கலாசாைல ஹா/ட( ஒ தனி பதி ஒழி விடப5ட.

ஆரபதி, ஹா/ட( வசித சக மாணவிக
ஒதாைச ாி+ வ+தாக . அதாவ, அவ
அவக

அவHைடய ேசாதைனகளி

க9<பி3த திய ப5சண1கைள

சி பா அபிபிராய ெசா( வ+தாக . ஆனா வர வர, இ

விஷயதி அவகHைடய ஒைழ ைற+ வ+த. கைடசியி, ஒநா ,

ஸுசீலா ெச>தி+த 'ேளாேராபார பFச3'ைய அவக
நிைலைம விபாீதமாக ேபா>வி5ட. சி பாதவக
நா

சி பாத பிற,

அIவள@ ேப 

வைரயி ,1கி ெகா9ேட வ ேபானாக ; ,1கி ெகா9ேட

ப3தாக ; ,1கி ெகா9ேட ,1கினாக ! இ+த சபவ பிற,
ஹா/ட மாணவிக

ஒவ ஸுசீலாவி 'லபேரடாி' அகிேலேய வவ

கிைடயா. எனேவ, ஸுசீலா 'த வயிேற தனதவி' எ; ெகா ைகைய

கைடபி3க ேவ93யதாயி-.
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கைடசியாக, பாீ5ைச ெந1கிய. அ+த வஷ எ.ஏ. வபி பாக சா/திர
பாீ5ைச ஆஜரான மாணவி ஸுசீலா ஒதிதா. ஆனா, பாீ5சககேளா
ஒப ேப. அவக

ஸுசீலா எ*தியி+த ஆரா>Fசிகைளெயலா ப3வி5<,

100 90 மா :த ெகா<தாக . பிற ஸுசீலா ெச> ெகா<த

ப5சண1கைள ,ரதி இ+தப3ேய வாசனந பா வி5<, 100 110 மா
:த ெகா<தாக . எனேவ, அ+த வஷ எ.ஏ. பாீ5ைசயி, ெசைன

மாகாணதிேலேய Aதலாவதாக ஸுசீலா ேதறினா . அவHைடய விேசஷ ஆரா>Fசி

A3@கைள ெகௗரவிபத-காக 'டாட' ப5ட அவH அளிபெத,
X93ேக5 சைபயா A3@ ெச>தன.

இIவள@ மகதான ெகௗரவ1கைள அைட+த ஸுசீலா@ இ+த இர9<

வஷதி ஒ சின நட ஏ-ப5ட எபைத8 ெசாலதா ேவ9<.
அவHைடய பாக சா/திர ஆரா>Fசிகளி பயனாக அவHைடய ஜீரணசதி
அ3ேயா< ேபா>வி5ட!
2
பாீ5ைச A3@ ெவளியாயி-ேறா, இைலேயா, ஸுசீலா@ வாUF ெச>திக
வ+ வி+த வ9ணமி+தன. அவ-ட, P பா53கH, 3ன

பா53கH அைழக

வர ெதாட1கின. Aத Aத( ராஜதானியி

Aதலாவதாக எ.ஏ. பாீ5ைசயி ேதறிய ெப9மணி அேறா? ஆத(, மாத
ச1க1களி /திாீக
அவ

கிளகளிB ஸுசீலா@ உபசார வி+க

நட+தன.

திெநேவ(ையF ேச+தவளாதலா, திெநேவ( ச1கதா ஒ வி+

ெகா<தாக . த1க

கலாசாைல ஆசிாிையக

கலாசாைலேக ெகௗரவ ெகா9< வ+தத-காக,

ஒ வி+ அளிதாக . ':ர தமிU மகளி ச1க'தா

இவகHெகலா பிவா1கிவிடவிைல. அற சிேனகிதக

சிேனகிதரலாதவக , ெதாி+தவக

ெதாியாதவக

எலா :<களிB

வாிைசயாக வி+ சாபிட ேவ93யி+த. ஒIெவா நாH இர9< 

சி-93 வி+கH ேபாக ேவ93யதாயி-. இ+த வி+களி எலா

ஸுசீலா ஒ சாபிடாம மாியாைத உ5கா+ வி5< எ*+ வர A3+த

எகிறீகேளா? அதாேன A3யவிைல? ஸுசீலா ெவமேன உ5கா+தி+தா,
"இ+தF சாபா5ைடெயலா நீ1க

சாபி<:களா? பாக சா/திரதி பாீ5ைச

ெகா<தவராயி-ேற?" எ பகதிB ளவக

ெசால ஆரபி வி<வாக .
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இத-காக ஸுசீலா ஒIெவா வி+திB ெகாCசமாவ சாபிடதா
ேவ93யி+த.

ெசைனயி பிரசிதமான 'நிேயாவCசக லCF ேஹா' எ; ேஹா5டைல
ப-றி ேக விப53\க . இ+த ேஹா5ட Aதலாளி ஓ ெக53கார

ம;ஷ. அவ ேம-ப3 லCF ேஹாமி வஷா+தர ெகா9டா5ட நடத
தீமானிதா. பலமான சிபாாிRக

பி3, அ+த ெகா9டா5ட Wமதி

ஸுசீலா அகிராசன வகிப3 ெச>தா. அIவள@தா; பிற
ெசைனயிB ள ஒIெவா ேஹா5டகார, Wமதி ஸுசீலாைவ த1க

ேஹா5டB வ+ வி5< ேபாக ேவQெம அைழக ெதாட1கினாக .
அவக

எேலாாிB ப<ெக53கார ஒவ தம ேஹா5ட( ெபயைரேய

மா-றி, "ஸுசீலா லCF ேஹா" எ ேபா5< வி5டா! இத- ேம ெசைன

ப5டணதி இபேத அபாய எ கதிய ஸுசீலா உடேன திெநேவ(
பிரயாணமானா .

திெநேவ( ேபானா இ+த வி+ ெதா+தர@ ஒழி8ெம அவ

நிைனத ெபாிய பிசகா> A3+த. ஸுசீலாவி தகபனா திவா பக,

ேகாமதி நாதப திெநேவ(யி மிக பிரசிதமானவ. ெபாிய வகீ

எபேதா< Lட, ெபா வாUைகயிB ஈ<ப5டவ. அ+த ஊாி 'சமதம சமாதி
ச1க' அவதா தைலவ. 'க5டாய விதவா விவாக சைப' உபதைலவ.
'தனி தமிU வைச ெமாழி கழக'தி அ1கதின. சகF சீதித1களி
அவ எIவள@ அகைர உ9< எபைத, அவ மக

ஸுசீலாைவ பாேத

நா நகறியலாமலவா?
இப3ப5ட சீதித பிரAகைர தகபனாராக ெப-ற ஸுசீலா, அவ வா*
ஊாி தன வி+ உபசாரெதாைல இரா எ நிைனதாெளறா,
எ.ஏ. ப3ததி பலனாக உலக விவகார1களி அவHைடய அறி@ ம*1கி
வி5டெதேற நா A3@ ெச>ய ேவ93யதாயிகிற.

எப3ேயா, ஸுசீலா திெநேவ( ேபா>F ேச+தா . ரயிேவ /ேடஷனிேலேய
அவைள வரேவ-பத-காக அேநக ேப L3யி+தாக . :< ேச+த

அைற ெபாிய வி+. எ.ஏ. ப3த தம மகைளத
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சிேநகிதகHெகலா ெபைம8ட அறிAகப<தி வ+தா ேகாமதி நாதப.

ெபைம இராதா, ஐயா! இப வஷ Aனா, திெநேவ(யி ஒவ

எ.ஏ. ப5ட ெப-றேபா ஊெரலா தடட ப5ட. அ+த ம;ஷ எ.ஏ.

Aத(யா எேற ெபய வ+ வி5ட. இேபா, Aத Aதலாக திெநேவ(

ெப9 ஒதி எ.ஏ. ப5ட ெப-றிகிறா . அதிB அவ

ராஜதானியிேலேய

Aதலாவதாக - மீைச Aைளத ஆ9 பி ைளகைளெயலா ேதா-க3 வி5< -

க*ட ேதறியிகிறா . அப3ப5டவ

தAைடய ெப9 எ

நிைனேபா, அ+த தகபனாாி ேதா க

Jாி உயராம இமா?

:5< வி+பிற ெவளியிB வி+க

ஆரபமாயின. 'சமதம சமாதி

ச1க'தி வி+; 'க5டாய விதவா ச1க'தி P பா53; 'வகீகளி ச1க'தி

வி+; ேகா ஆபேர3I ^னியனி 3ன; அCஞான வாசக சாைலயி சி-93;
Aனிசிபா(3யி உபசாரா; அற, சிேநகிதக , ப+க

:<களி

வாிைசயாக வி+. சாபா5<ேகா, சி-93ேகா உ5கா+தா, ேபFR ஒேர

மாதிாிதா. "ஏனமா, ஒ சாபிட மா5ேடெனகிறாேய? ஆனா, உன
இெதலா பி3மா? எ1க

சாபாெடலா நறாயிமா? பாக சா/திர

பாீ5ைச ெகா< ெமட வா1கியவளாFேச?" எ ெசாBவாக .

இதனாெலலா ஸுசீலா@F சாபா< எறாேல விஷமா> ேபாயி-.

உண@ ப9டைத பாதாேல ம53 ெகா9< வ+த. சாபா5ைட ப-றிய

ேபFR எ@ காதி நாராசமாக வி*+த. இைதெயலா வா> வி5< யாாிடA

ெசால A3யாதி+த ப3யா சாபா53 ெவ ேவஷA பமட1

ெபகின. ஐேயா! த;ைடய ேவதைன த தகபனா Lடவா ெதாியாம
ேபாக ேவ9<? 'ழ+ைத பிராயதி தாைய இழ+த தைன தாேம தா8
த+ைத8மாயி+ வள+தவேக த கட ெதாியவிைலெயறா,
ம-றவகH என ெதாிய ேபாகிற?'
இ+த உலகதி ஒேர ஒ ம;ஷ தா த;ைடய மேனாநிைலைய அறி+

அEதாபபடL3யவ. நலேவைள, அவ சீைமயி(+ கப ஏறி வி5டா.
சீகிரதி வ+ வி<வா. அவ வ+த@ட, இர9< ேபமாக எ1ேகயாவ
ம;ஷகேள இலாத இட ேபா> ெகாCச நா

இ+ வி5<
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வரேவQ! அபா! இ+த எழெவ<த சைமய, சாபா5< ேபFேச இலாம சில
நாளாவ கழியாதா?
அ+த ஒேர ஒ ம;ஷ W பாலR+தர பி.ஏ.பி.இ. எ ெசால ேவ93யதிைல.
பால R+தரதி ெசா+த ஊ ெதகாசி அ<த ெநறிCசிகா<. ெசைனயி

எஜீனியாி1 பாீ5ைச ேதறி வி5<, சீைம உயதர எெல3ாி எஜீனியாி1

ப3பத-காக ேபாயி+தா. அ1 க*ட பாீ5ைச ேதறி இேபா திபி

வகிறா. இவக

இர9< ேப Aனேமேய கயாண நிFசயமாகி

வி5ட. ஆனா, ஸுசீலா, எ.ஏ. ேதறிய பிற தா கயாண எ
ேகாமதியப ெசா(யி+தா.

பாலR+தர பபா> வ+ ேச+த ெச>திைய ஸுசீலா தின+ேதா எதி
பா ெகா93+தா . கைடசியாக, ஒ நா

,கலமைட+தா . அ+த ேநரதி அவ

த+தி வ+த. ஸுசீலா

த;ைடய ப3ைப8 எ.ஏ.

ப5டைத8 மற+, சாதாரணமாக, டாகிகளி நா பா கதாநாயகிகைள

ேபா காாிய ெச>ய ெதாட1கினா . ஆ3னா ; பா3னா ; Aகதி ப@டைர
Jசினா ; ெந-றியி ெபா5< இ5டா ; நிைல க9ணா3 Aனா நி

அழ பாதா ; இ; எனெவலாேமா அச5< காாிய1கைளF ெச>தா .
பாலR+தர வ+த@டேன, இ+த திெநேவ(யி(+ ெதாைல+ ேபா>

3னகH P பா53கH இலாத இடதி சிறி கால நிமதியாக
இகலா எற ஆைசயினா, அவ

உ ள தி ெகா93+த.

இர9< நாைள பிற பபாயி(+ ஒ க3த வ+த. பாலR+தர+தா

எ*தியி+தா. ஆரபதி, ஸுசீலாவிட த கைரகாணாத காதைல

ெவளியி53+தா. அவைள பாக ேவQெமற ஆைசயினா த இதய

3யா> 3 ெகா93பைத ெதாிவிதி+தா. பிற, பபாயி தா
இ; சில நா

த1கியித அவசியமாயிபைத8, அ1 ள பதி

ெதாழி-சாைலகளி மிசார சதிைய உபேயாகப< விதைத ஆரா>+
வி5<, ஒ மாததி-

திபி வ+ வி<வதா8 உதி Lறியி+தா.

கைடசியாக, அவ எ*தியி+ததாவ:
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"ந மாகாணதி நா ெச>ய உேதசிதி ேவைலகைள ெதாட1வத-

இ+த ஆரா>Fசி மிக@ அவசியமாயிகிறப3யா தா இ1ேக த1கியிகிேற.
இலாவி5டா, இத-

அIவிட பற+ வ+திேப. உைன

பாபத- என இ ஆைச கடைல விட ெபாிய. அ ம5<+தானா? ந
ஊ வ+ எேபா ேதாைசைய8, இ5(ைய8, சாபாைர8, ரஸைத8
க9ணா காண ேபாகிேறாெம இகிற. நல சாபா< எ சாபி5<

இர9< வஷ ேமலாகி வி5ட. இ+த நிமிஷதி ஒ ேதாைசகாக இ+த

பபா> நகைரேய வி- வி<வத- நா தயாராயிகிேற. ஆகா! ஒ A
ம5< இேபா கிைடதா? சீFசீ! என காாிய ெச>கிேற? பாக சா/திர

எ.ஏ. ஆகிய உன ேகவல ேதாைசைய8 Aைக8 ப-றி எ*கிேறேன?
தய@ ெச> மனிக ேவQ. L3ய சீகிர அIவிட வ+, நீ ெச>ய ேபாகிற
A1ைககா> ஹவா, ளியபழ பாயாஸ, ேவப1கா> ெபாாிய,

பளிமா/ ெபா3 வ5ட Aத(யவ-ைற சி பாக நாைக தீ53
ெகா93கிேற.

இப3,

பாலR+தர

இைத வாசித, ஸுசீலா கி5டத5ட ெவறி பி3தவ

ேபாலானா . அ+த

க3தைதF Rக Rகலாக கிழி எறி+தா . பிற, அ+தF Rககைள

ெபாகிF ேச, பபாயி பாலR+தரதி விலாசைத க9< பி3தா .

பிற அவ; ஒ க3த எ*தினா .

"உ க3த கிைடத. உைன நா மனJவமாக ெவகிேற;

அ3வயி-றி(+ உைன ேவஷிகிேற. உ Aகதி விழிக@

விபவிைல.

"சீ! இ+த பா* ம;ஷகH உ9பைத8 திபைத8 தவிர உலகதிேல
ேவெறாறிB ஞாபக ெசலாதா?
இப3,

ஒ காலதி உைன காத(த ஸுசீலா."
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ேம-ப3 க3தைத உைறயி ேபா5< தபாB அ;பி வி5<, ஸுசீலா மி+த

மனFேசா@ட ேஸாபாவி சா>+தா . அேபா உலகேம அவH ஒ வர9ட

பாைலவனமாக ேதாறிய. Jமியி எத-காக பிற+ேதா, எத-காக

உயிேரா3கிேறா எ சி+திக ெதாட1கினா . அFசமய, ேவைலகார

ைபய ஒ பதிாிைகைய ெகா9< வ+ ெகா<தா. ஸுசீலா அைத பிாி

ேமெல*+தவாாியாக பா ெகா9< ேபானா . ெகா5ைட எ*தி இ+த

ஒ தைல அவHைடய கவனைத கவ+த.
"ஹி5ல சாமியி உ9ணாவிரத"

எ ப3த, பளிFெச நிமி+ உ5கா+தா .
"தமிU ேகாவிக

தமிU ெத>வ1கHேக!"

"ஆாிய ெத>வ1களி அ5`ழிய"
"சா வைரயி ப53னி; அத- பிற?"
ேம-ப3 தைலகைள வாிைசயாக ப3த ஸுசீலாவி உ ளதி ெபா1கிய

உணFசிகைள யாரா வணிக A38? அளவிலாத ஆவBட அ+த தைலபி
கீU ெகா<தி+த விவர1கைள ப3கலானா .
3

ஹி5ல சாமிைய ப-றி தமிழ எலா க5டாய ெதாி+தி. "ஆ;

ெதாி8" எ மாியாைதயாக ஒ ெகா9< வி<1க . இலாவி5டா நீ1க
தமிழகேள இைல எ நா ெசா( வி<ப3 ேநாி<, ஜாகிரைத!

அவைடய ெபய Aனா 'ஹி5ல' எ; அைடெமாழி ஏ வ+த எ
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நீ1க

ேக5கலா. ேகH1க , ேகH1க ; நறா> ேகH1க . ஆனா அத-

பதி ம5< உ1கH கிைடக ேபாவதிைல. அத- ஒ காரண உ9<

எப ம5< நிFசய. ஆனா அ எனெவப என ெதாியா;

சாமி+ ெதாியா; உ1கH அ ெதாிய ேவ9<ெம, விவ :9
ஆைசேயயலவா?
நம ஹி5ல சாமி தமி* தமிU நா5< ெச>தி ெதா9<கைளF
ெசாவைத கா53B, ெசாலாம(பேத நலமா. ஏெனனி, அவ-ைறF
ெசானா, நீ1க

"இேபாேத அவ ஓ உவF சிைல ெச> ஒவ

பாகாதவிடதி ைவதாக ேவ9<" எ கிளபி வி<:க . அவ

ெச> ள ெதா9<க , ஒறல, இர9< அல, எIவளேவா! உதாரணமாக,

அவ தம இர9டாவ வயதிேலேய தமிழி Rைவைய க9< அ;பவிதவ.
அ+த நாளிேலேய "அமா" "அபா" எ; இனிய தனி தமிUF ெசா-கைளF

ெசாவத-காக, வாயி(+த விரைல எ<பத-Lட அவ தயாராயி+தா.

இ; அவ ெகாCச வயதான பிற, "அ, ஆ, இ, ஈ" எ; தமிU

எ*கைள க- ெகா ள ெதாட1கினா. அ+த தமிU எ*களி ேம

அவ இ+த ேமாக காரணமாக, ெமாத  வஷ "அ, ஆ" க-

ெகா வதிேலேய கழிதா. இ; தமிழ காரணமாகேவ அவ /L ைபன

பாீ5ைசயி, இ1கிNஷி ம5< நாB வஷ 'ேகா5' அ3 ெகா93+தா.
பிற, ெபாிய இடF சிபாாிR காரணமாக அவ ஒ சகா காாியாலயதி

மா/தா ேவைல கிைடத. ஒ நா

காாியாலயதி ேவைல ெச>ய ேவ93ய

ேநரதி அவ தமிழி இபதி மிதமிCசிF ெசாகி வி5டா. அவைடய

க9க

3ன; தைல8 சா>+த; ெபFR வ+த. அேபா அ1ேக வ+த

தைலைம அதிகாாி, "சாமி ,1கிறா!" எ A5டா தனமாக எ9ணினா.

எ9ணியேதா< இலாம, அவைர ேவைலைய வி5< த ளி வி5டா! எனேவ,

ஹி5ல சாமி தமி*காக இ+த ெபாிய தியாகைதF ெச>8ப3யாக ேந+த.
பின, அவ ேவைல ேத<வ எற வியாஜைத ைவ ெகா9<, தமிU
நாெட1 R-றி பா வ+தா. தமிU நா5ைட பாபெதறா, தமிUநா5<
ேகாவிகைள பாகாம A38மா? தமிU நா5< ேகாயிகைள பாக
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பாக, அவ வயி-ைற ப-றி ெகா9< எாி+த. "தமிUநா< தமிழகHேக"
எற ேபFR அவ காதி எேபாேதா வி*+தி+த. அப3யானா, தமிUநா5<
ேகாவிகH தமிU நா5< ெத>வ1கHேக உாிைமயாக ேவ9<மலவா?
ஆனா, இேபாைதய நிைலைம என? தமிU நா5< ேகாவிகளி இ
ெத>வ1க

தமிU நா5< ெத>வ1களா? இலேவ இைல. பரமசிவ எ+த

ேதசதவ? சிவ சிவா! அவைடய இபிட ைகைலய1கிாியேறா?

ைகைலய1கிாி, வடேக, ெராப ெராப வடேகயலவா இகிற? ஆகேவ,
பரமசிவ அச வடகதி ெத>வ. அவ பதினி பாவதிேயா, இமவானி

திாி. விநாயக, Rபிரமணிய எேலா அச ஆாிய CRக . ெபமா

ேகாவிேலா ேக5க ேவ93யதிைல. மகா விQ - ெபயைர பாதாேல, ஆாிய
ெத>வ எ ெதாிகிற. அவைடய அவதார1கH வடநா53ேலதா. இராம,
கிண, நரசிம - ராம ராமா! தமிU நா5< ேகாவிகளி ேபா8 ேபா8
ஒேர திராவிட ெத>வதா இடமளிகப<கிற. அவதா அ;மா! -

ஆனா அ+த அEமாேரா ஆாிய ெத>வமான ராமாி ேசவக; அவைடய அ3ைம!
இ+த மாதிாி அவமான தமிU நா5< தமிழகH ேவ உ9டா? இ+த
அவமானைத ைட வழிதா என? நம ேகாவிகளி(+ இ+த

வடநா5< ஆாிய ெத>வ1க

அIவள@ ேபைர8 அறப<தி விட ேவ9<.

பரமசிவைன8 பாவதிைய8, மகா விQைவ8, Jேதவி W ேதவிகைள8,

ராமைன8, கிணைன8, நடராஜாைவ8, தaிணா திைய8 க*ைத
பி3 த ளி வி5<, அவக

இ+த இடதி ,ய தமிU ெத>வ1களாகிய

:ர இள, ச1கி( கப, ெபத9ண, பாவாைட ராய, வழி மறிFசா

ஆகியவகைள பிரதிைட ெச>ய ேவ9<. இ தா வழி. இைதF ெச>யாத
வைரயி, தமிழகளி அவமான தீ+ததாகா.
ஆனா, தமிழக

இ+த காாியைதF ெச>வத- இேலசி A வவாகளா?

வர மா5டாகேள? மானம-ற மகளாயி-ேற இவக ? இவகH மானைத

ஊ53  ளி எழF ெச>வத- வழி என? ஆ! இேதா க9< பி3தாயி-! கா+தி
தா கா53யிகிறாேர! உ9ணா விரத இபதா வழி. அேபாதா இ+த
மானம-ற தமிழகH ெகாCசமாவ T< Rரைண வ! இ+த எ9ண
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ேதாறியதா தாமத; ஒ மின மி; ேநரதி ஹி5ல சாமி ஒ

A3@ வ+தா. "இேதா உ9ணாவிரத ஆரபி வி5ேட. தமிU நா53B ள

ேகாவிகளி(+ ஆாிய ெத>வ1க

அதைன8 ரதபடேவ9<. அைவ

எனிட வ+ இதைன நாH தமிU நா5< ேகாவிகளி 3யி+தத-காக

மனி ேக5< ெகா9< ேபாக ேவ9<. அத- பிறதா நா உ9ணா

விரதைத நிேவ. இலாவி3 உயி ேபா வைரயி சாபிட மா5ேட.

அத- பிற உசித ேபா ெச>ேவ. இ நிFசய! இ சதிய! :ர, இள,

கா5ேடாி ஆைணயாக இ AகாB சதிய!" எ அவ ஓ அறிைக

வி<தா.

அIவள@தா, உடேன ஓ3 வ+தாக . நாலா பகதி(+, நாைல+

:ரதியாகிக , "ஹி5ல சாமி ேஜ!" எறாக . அவைரF ெசைன

ப5டண அைழF ெசறாக . ஒ மFR :< பி3 அதி ெகா9<

ேபா> ைவதாக . இ+த ெநக3யான நிைலைமயி, ஹி5ல சாமியி

உ9ணாவிரத சாிவர நட+ேதவத-காகF ெச>ய ேவ93ய Aய-சிகைள ப-றி
தீவிரமாக ஆேலாசிதாக . கைடசியி, ஒ Aகியமான A3@ வ+தாக .

அதாவ, "ஹி5ல சாமியி உ9ணாவிரத நிதி!" எ ஒ நிதி திர5ட

தீமானிதாக .

ஹி5ல சாமியி உ9ணாவிரதF ெச>தி தமிU நாெட1 விஷ ைகயி
ேவகதி பரவிய. அ+தF ெச>தியான ஏ-ெகனேவ விழிதி+தவகH
இ; அதிக Aழிைப உ9டாகி-; ,1கினவகைளேயா Aகி த53

இ; நறா> ,1க ப9ணிய; Aகியமாக அ+த வஷ நடக இ+த
ச5டசைப ேதத( ேபா53யிட உேதசிதவகளிைடயி, அFெச>தி மிக@

பரபரைப உ9டாகிய.
இ+த பரபரைப ேநயக

உ ளப3 அறி+ ெகா வத-, அேபா தமிU

நா53 அரசிய நிைலைமைய ப-றி அவகH ெகாCச ெதாி+திக

ேவ9<. இ; கா1கிர/ ம+திாிக தா ஆ5சி ாி+ ெகா93+தன.

ஆனா மாகாண Rயா5சி ஏ-ப5< நாB வஷ ஆகிவி5டப3யா சீகிரதி
ெபா ேதத நடக இ+த. கா1கிரஸு விேராதிக

எலா,

கா1கிரஸுட ேபா53 ேபாடலாமா, ேவ9டாமா, ேபா53யி5டா என சாைக
ைவ ெகா9< ேபா53யி<வ எ ேயாசைன ெச> ெகா93+தாக .
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அேபா, இ+த உ9ணாவிரததி ெச>தி பரவேவ, பரபர ேக5கவா

ேவ9<? உடேன அவரவகH, "ஹி5ல சாமி உ9ணாவிரத நிதி"

பண வT(க ெதாட1கினாக . ேம-ப3 உ9ணா விரத கா1கிர/

சகாரா ஏ ப1க விைளயாம பா ெகா H ெபா5< ஆ1கா1ேக
ெதா9டபைட ேச ெசைன அ;பினாக .
உ9ணாவிரத ஆரபி ஒ வார இ. ஒ நா

கா1கிர/ எதி

பதிாிைகயி பிவ :ராேவச தைலய1க ெவளியாயி-:
"ஒ தமிU மக ப53னி கிடகிறா!
ஏ* நாளாக அன ஆகாரமிறி கிடகிறா! எனி;,
அவைடய மன உதி றவிைல!
அவைடய ேதக நிைற ைறயவிைல
அவைடய உ ள தளரவிைல!
அவைடய உட ெம(யவிைல!
ஆனா இ+த கமன கா1கிர/ ம+திாிக
ெகா93கிறாக .

Rமா பா

இ+த மாதிாி ஒ கா+திேயா, ஒ ஜவஹலாேலா, ஒ Rபாேபாேஸா ப53னி
கிட+தா, இ+த பாவிக

வட நா5< ஆாியக

பா ெகா93பாகளா? ஆ; அவக

- ஆைகயா வி*+த3 ஓ<வாக .

எலா

ஆனா நம ஹி5ல சாமி ேகவல ஒ தமிU மக தாேன? அவ ப53னி
கிடக5<; ப53னி கிட+ சாக5< அல சாகாம(க5< எ Rமா
இகிறாக .
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தமிழகேள! மானமிலாத தமிழகேள! மதியிலாத தமிழகேள! இ+த அநியாயைத,

அகிரமைத, அநீதிைய, ஆாிய ெகா<ைமைய எதைன நா
ெகா93\க !"

சகி

ேம-Lறிய பதிாிைக அலற பயபடாம- ேபாகவிைல. மநா

ம+திாிகளி :5< வாச( நாB ேப அல  ேப அல

Aத,

இர9ெடாவ ெப1 L5டமாக வ+ நி LFச(ட ெதாட1கினாக .
"ஹி5ல சாமி அ3ேயா< வாUக!"
"ஆாிய ெத>வ1க

நீ`ழி ஒழிக!"

எற இIவிதமான ேகாஷ1க

வானைத பிள+ ெகா9< ெச அ9ைட

அய :<களி Lட ேக5க ெதாட1கின. ஆனா, ஆலய1களிB ள
ெத>வ1க

ம5< ெகாCசA அைச+ ெகா<பதாயிைல; கா1கிர/

ம+திாிகH கா ெகா<பதாயிைல.
4

ஹி5ல சாமியி உ9ணாவிரத ஆரபமானதி(+, அைத ப-றிய

ெச>திகைள தின+ேதா ெவ ஆவBட ஸுசீலா கவனி வ+தா .

சாமியி ேபாி அவH ஏ-ப5ட நமதி ஒ அளேவயிைல.

"சாபா5ைட Fசமாக க ஒ ம;ஷனாவ உலகி இகிறானலவா?
வயி-ைற க53 ெகா9< அழாதா இவனலேவா :ர ஷ? ஆஹா! அவ

தா எப3யிபாேனா? எனமா> ேபRவாேனா?" எ எ9ணாதெதலா
எ9ணி, எ5டாத ேகா5ைடெயலா க53னா .

ஒ வார ஆயி-. ப நா , பதிைன+ நா , இப நாH ஆயி-. அத-
ேம ஸுசீலா@ திெநேவ(யி இ ெகா ளவிைல. அ+த :ர

ஷைன, இல5சிய ஷைன, இப நா

சைமயைல8 சாபா5ைட8

மற+திக L3ய மகாதீரைன, உடேன ெச ேநாி பாகாவி3 த ஆவி ஒ
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கணA தாிகா எ தீமானிதா . தகபனாாிட ெசாலேவ, இ+த மாதிாி

Aேன-றமான இயக1களி அதி தீவிர அEதாப1 ெகா9டவரான ேகாமதியப
உடேன தய1காம விைட ெகா<தா. ஸுசீலா ெசைன ரயி ஏறினா .

ஆனா அ+ேதா! அ+த ரயிB வழியி ஆப ஒ ேநாிடவிைலெயபைத

ஆFசாியட ெதாிவிகிேறா. நி-க.

ஸுசீலா எ.ஏ. ெசைன பிரயாணமான சமாசார அவ

வவத- Aேப

ெசைன வ+ ேச+ வி5ட. ஹி5ல சாமி த1கியி+ :53 இ+தF

ெச>தியான மிக@ கலகைத விைளவித. சாமி தாேன ரயிேவ

/ேடஷ;F ெச ஸுசீலாைவ வரேவ-ேப எறதா ேம-ப3 கலக
ேந+த. ம-றவக

த<தாக . தா1க

அவைன ெராப@ ேக5< ெகா9< அப3F ெச>யாம

ேபா> அவைள தகப3 வரேவ- அைழ வவதாகF

ெசானாக . அப3ேய ெச அைழ வ+தாக .
ஸுசீலா அ+த :5<

காைல ைவத, அவ

ேக5ட Aத ேக வி

எனெவ நிைனகிறீக ? அவHைடய இதய அ+தர1கதி(+, "அவ
எ1ேக?" எ; வாைதக

மகதான தாபட ெவளிவ+தன. "மா3யி

இகிறா" எற அவHைடய காக

ெமைத ப3களி வழியாக அவைள

மா3யி ெகா9< ேபா>F ேசதன! ஆஹா! அ1ேக ஸுசீலா த ஆ8ளிேலேய

Aத Aதலாக ஹி5ல சாமிைய பாதா ; சாமி8 ஸுசீலாைவ

பாதா. வல க9 வல க9Qட; இட க9 இட க9Qட; இ
க9க

இ க9கHட; ஏக காலதி ச+திதன. ஆஹா! அ+தF ச+திபி

ெபைமைய எனா வணிக A38மா? அைத வணிபத- ஒ கபேனா ஒ
காளிதாஸேனா அல ஒறைர கபேனா ஒறைர காளிதாஸேனா தா
வலவகேளயறி எ ேபாேறாகளா அ நிைனக@ A3யாத
காாியமலவா?

ஸுசீலா வ+ ேச+த ெச>தி அறி+த, ெசைன ':ர தமிU' மகளி ச1கைதF
ேச+த ெப9மணிக

நாைல+ ேப வ+ ேச+தாக . அ Aத, இவகேள

ஹி5ல சாமியி உ9ணாவிரதைத நடதி ைவக ெதாட1கினாக .
இர9ெடா நாைள A ஒ ெபாலாத தமிU பதிாிைகயி, "ஹி5ல

சாமி உ9ணாவிரத ஆரபி இப நாளாகிற. அவ இேத Aைறயி
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இ; எ9ப நா
இ+த Y நா

உ9ணாவிரத நடத தீமானிதிபதாக அறிகிேறா.

உ9ணாவிரததி தம ேதக நிைலயி ஒ அQவள@ Lட

ைறவதிைலெய அவ விரத எ< ெகா93கிறாரா!" எபதாக

ஒ ேக( றி ெவளியாகியி+த. ரயி பிரயாண ெச>8 ேபா ஸுசீலா

இைத பாதா . அேபா அவHைடய மனதிB சிறி ஐய ேதாறிய.
இேபா ஹி5ல சாமிைய பாத பிற அ+த ச+ேதக எIவள@

அநியாயமான எபைத உண+தா . ஆகா! Tவாத-ற இதைகய சா

Aகைத8ைடயவ, இப3 அச5< Aழி Aழி க9கைள8ைடயவ -

எ1ேகயாவ ஏமா- ேவைலயி இற1வாரா? ஒ நாH இைல. எனி;,

ச+ேதக பிராணிகHைடய ச+ேதக1கைளெயலா தீ ெபா5< ஸுசீலா ஒ
ஏ-பா< ெச>தா . அ Aத, தின+ேதா ஹி5ல சாமியி எைடைய

நி அவ வசி :5< வாச( ேபா3 எ*த ேபாவதாக அறிவிதா .
ஸுசீலா வ+த Aத, ஹி5ல சாமி இ+ :< ேஜ ேஜ எ ஆயி-. அ+த
அதிசயமான உ9ணாவிரத :ரைன பாபத-, :ர தமிU ம1ைக

ஸுசீலாைவ பாபத-மாக ஜன1க
:53 நிர+தரமாக வசிபவக

வ+ வி+ ெகா93+தாக . அ+த

Aப, நா-ப ேப ஆகி வி5டாக .

'உ9ணாவிரத நிதி வT கமி53'ையF ேச+தவக , ம+திாிக

:5< மறிய

ெதா9டக , ெவளி^களி(+ ஹி5ல சாமி ெதா9< ெச>ய

வ+தவக , ':ர தமிU மகளி', இIவா நாளைடவி L5ட ெபகி-.
இவகHெகலா கீேழ தின  ேவைள சைமய, சாபா< எலா
ஒ*1காக நட+ ெகா93+த. ஆனா, அ+ேதா! ேமேல ஹி5ல சாமி,

சைமய வாசைனைய ம5< Aக+ ெகா9< கிட+தா. ஸுசீலா வ+த Aத

அவ;ைடய ேதகதி நிைற8 மளமளெவ ைற+ வ+த. ேதா-றதிB

நாH நா

ெம(ய ெதாட1கினா.

Aத( இர9<  நா5க

சாமி இ கடமாகேவ இைல.

உ9ைமயி அவ; பசிேய ேதாறவிைல. இைடவிடாம ஸுசீலாவி

ஞாபகமாகேவ இ+தா. ஆஹா! இதைகய ஒ ெப9மணியி நமதிைப

ெப-ேறாேம! இ+த பாகியகாக உ9ணாவிரத ம5<+தானா இகலா?

ஒ சாபிடாமேல Lட இகலாேம? - எ இIவித எ9ணமி5டா. Aத
ச+திபி, அவளிட அவ; ஏ-ப5ட விய - இவ

எற ஆFசாிய - அ+த இர9<  நா

தானா எ.ஏ. ஸுசீலா

ெந1கிய பழகதி பாிJணமான
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காதலாகேவ மாறிவி5ட. ஆஹா! இதைகய ெப9ைண கயாண ெச>

ெகா9< வாUவதலலவா வாU@? ம-றெதலா வாU@ ஆமா? தகபனா

ெபாிய வகீ ; ெசாேதா ஏராள; இவேளா எ.ஏ. ப3தவ ; ஓ! இவHட
நட இவாUைகதா எIவள@ இபகரமாயி?

இ+த நிைன@கHகிைடயி இெனா பய1கரமான எ9ண வ+ கி<.
Rவைர ைவ ெகா9டலவா சிதிர எ*த ேவ9<? Aத( தா

உயிேரா3க ேவ9<ேம? அேபாதாேன காத, கயாண, இவாUைக,
இவ-றினாெலலா பிரேயாஜன உ9<? நாளாக ஆக அவ; இ+த நிைனேவ
அதிகமாக வ+ ெகா93+த. நாைல+ நா

ப53னி பிற அவ;

மாைர அைடக ெதாட1கிய ேபா, உடைப எனேமா ெச>த ேபா, அவ ஒ
Aகியமான தீமான வ+தா. அதாவ ஸுசீலா@காக, அவHைடய
காதBகாக, தா உயி வாழதா ேவ9< எ A3@ ெச>தா. அத-ாிய
வழிகைள ப-றிF சி+திக ெதாட1கினா. திPெர அவH ஏமா-றமளி,
அவHைடய காத Aறி+ ேபாப38 ெச>ய Lடாதலவா?
5

இத-கிைடயி, ெசைன நகெரலா அமளி மளியாயி+த. தின+ேதா
ஏெழ5< பிரமா9டமான ெபா L5ட1க

நட+தன. அவ-றி

L3யி+தவகளி ஒவ விடாம அதைன ேப ஆFசாியமான நீள அகல1க
வா>+த ெசா-ெபாழி@க

நிகUதினாக . "பாக ேபானா, இ+த

ேகாவிகளிB ள ெத>வ1க

ெவ1 கேல அலவா? கB உயி உ9டா?

உயிாிலாத கBகாக ேவ93 உயி ள ம;ஷ உயிைர விட ேவ9<மா?
இ+த ெகா<ைமைய பா ெகா93 கா1கிர/ சகாாி
அநியாயைத எனெவ ெசாவ?" எ பிரச1கிக
ஸுசீலா ெசைன வ+ ேச+த ஐ+தா நா

கஜிதாக .

மாைல, கட-கைரயி ஒ

பிரமா9டமான ெபா L5ட L53னாக . அ+த L5டதி கல+

ெகா வத- மாகாண A*வதி(+ பிரAகக

வ+தி+தாக .

அப3ப5ட L5டதி- தமிUதா> ஸுசீலா@ வ+ ேபRவ அவசிய

எ கதப5ட. அதிகமான வ-த( ேபாி, ஸுசீலா கிளபினா .
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அIவள@ Aகியமான L5டதி- ேபாகாம(க Lடாெத உ9ணாவிரத
வி<தியி(+ ஒIெவாவராக எேலாேம கிளபிF ெசறாக .

ஆரபதிேலேய ஸுசீலாைவ ேபசF ெசானாக . ஸுசீலா ேபசினா . ெபா

L5டதிேல அவ

ேபRவ இதா Aத தடைவயானாB அ-தமா>

ேபசினா . மன உக ேபசினா . கைடசியி, "இ1ேக நா ெபா L5ட

ேபா5< ெகா9< ேபசிெகா9< கரேகாச ெச> ெகா9<மிகிேறா.

இ+த ேநரதி அ1ேக அ+த :ர ஷாி - உயி..." இ+த இடதி ஸுசீலாவி
ெதா9ைடைய அைட ெகா9ட. க9ணி ஜல ெபகி-. ேமேல ேபச

A3யாம உ5கா+ வி5டா . இ+த கா5சி, L5டதி ஒ மகதான
கிளFசிைய உ9டாகி-. ஆ9 பி ைளக

தமிU மகளி விமி அழ ெதாட1கினாக .

"அ+ேதா! அ+ேதா!" எறாக . :ர

ஸுசீலா@ அேபா மனதி உ9ைமயாகேவ ஒ கலக உ9டாகியி+த.
தா அ1 உ5கா+திைகயி, ஹி5ல சாமி ஏேதா ெபாிய ஆப

ேந+ ெகா93பதாக அவHைடய உண@ ெசா(-. உடேன ேபா>

அவைன பாக அவ

ெகா9< அவ

இதய 33த. அகி(+தவகளிட ெசா(

ேமைடயி(+ பிறமாக இற1கிF ெசறா . அைத பா

ெகா93+தாக

க* க9 பைடத பதிாிைக நிபக . 'ஏேதா ஹி5ல

சாமிைய ப-றிF ெச>தி வ+தா இவ
ேபாகிறா ' எ அவக
ந*விF ெசறாக .

இப3 L5டதி ந<வி எ*+

நிைனதாக . ஆகேவ, அவகH ஒIெவாவராக

ஸுசீலா இதய படபடெவ அ3 ெகா ள, வி<தியி வாச( ேபா>

இற1கினா . கதைவF சதமிடாம திற+ ெகா9< மா3 மீ ஏறிF ெசறா .
அ1ேக ஹி5ல சாமிைய காணாத, அவH உயிேர ேபா>வி5ட

ேபா(+த. கீேழ இற1கி வ+தா . :53 சைமய-கார ஒவ தா

இ+தா. அவைன ேக5கலாெம சைமயலைறயி கதைவ திற+தா .
அ+ேதா! அ1ேக அவ

க9ட கா5சிைய எனெவ ெசாவ? எப3F

ெசாவ? R1கF ெசானா தைலயி விழ ேவ93ய இ3 தவறி கீேழ
வி*+தா எப3 திைகபாேளா, அப3 திைக ேபானா

ஸுசீலா!

எதிாி இைலைய ேபா5< ெகா9<, அதி சாபா சாதைத ளாவி
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பிைச+ சைகேபா< ேபா5< ெகா93+தா, ஹி5ல சாமி. அவ;ைடய
ஆ8

பல ெக53யாயி+த ப3யாதா அ+தF சமய ஸுசீலா வ+தா

ெசால ேவ9<. இலாவி3, ஐ+ நா

ப53னி பிற அப3

எ

ஒேரய3யாக ழF சாதைத தீ53யி+தா, அவ கதி என

ஆகியிெம ெசால ேவ9<மா?

ஸுசீலாைவ க9ட, ஹி5ல சாமி ஒ நிமிஷ ேநர அச5< Aழி Aழிதா.
அற  ளி எ*+ வ+, ஸுசீலாவி Aனா ம93யி5< ைக விதா.
"ஸுசீலா! ஸுசீலா! எைன மனி! உ;ைடய காதBகாகதா நா இ+த

காாிய ெச>ேத..." எறா. அேபா, சாமி ஒ கண நிமி+

ஸுசீலாவி Aகைத பாதா. பிற, அ+த Aகைத அவ த வாUநாளி
எேபா பாகேவயிைல!

அ<த நிமிஷதி, அ+ேதா! அ+தF சைமயலைற
பதிாிைக நிபக
6

வ+ Eைழ+தாக .

ஸுசீலா இ; இர9< நா

திAதிAெவ ஐ+தா

ெசைனயி இ+தா . இதைன நாH ஹி5ல

சாமியி உ9ணாவிரதைத நடதி ைவதவக

ஸுசீலாைவF TU+

ெகா9<, இனிேம இயகைத அவேள தைலைம வகி நடத ேவ9<ெம
ேக5< ெகா9டாக . "ஹி5ல சாமி கா1கிரX ஒ-ற" எ அவக

ஆைணயி5டாக . இைத தா1க

Aேப ச+ேதகிததாக@, ஆனா அறிர@,

உ9ணாவிரத நிதி அவைர வTலாகியி+த V. 3508 அAகி ெகா9<
அவ ஓ3ேபானதி(+தா அ நிFசயமாயி- எ ெசானாக .
இனிேம ஸுசீலாதா த1கHைடய தைலவி எ, அவ

உ9ணாவிரத ஆரபிதா தா1க
ைவபதாக@ உதி Lறினாக .

ம5<

Aேபாலேவ Lட இ+ நடதி

ஆனா, ஸுசீலா@ இதனாெலலா ேபான உ-சாக திபி வரவிைல.
அறிர@ ெவளியான பதிாிைகைய பாத பிற, அவH நிராைசேய

41

உ9டாகி வி5ட. பதிாிைகயி இர9< விஷய1க

ெவளியாகியி+தன. ஒ,

ஹி5ல சாமி ெவளியி53+த அறிைக. அ வமா:-

"நா உ9ணாவிரதைத நிதிய றி பல பலவிதமான ச+ேதக1க

ெகா ளாம(பதாக ெதாிவதா, இ+த அறிைகைய ெவளியி<வ எ
கடைமயாகிற. நா உ9ணாவிரதைத ைக வி5ட, தமிU நா53
ேமைமைய காபத-காகேவ தவிர ேவறிைல. அதாவ, நம அைம தமிU

தா53யாகிய ஔைவயாாி அ ெமாழிைய ெம>யாவத-தா அIவா
ெச>ேத. ஔைவ என ெசா(யிகிறா ?

"மான1 ல1கவி, வ9ைம அறி@ைடைம,
தான+தவ Aய-சி தாளா9ைம - ேதனி

கசிவ+த ெசா(யேம- காA தப
பசி வ+திட பற+ேபா"

எ ெசா(யிகிறாரலவா? அப3யிக, தீவிரமான பசி எ<த பிற
நா அ+த பைத8 பற+ ேபாகF ெச>யாம(+தா, ஔைவ வாகலவா
ெபா> வி<? நி-க.
எ;ைடய உ9ணாவிரததி ேபா என தமிUநா5< அரசியவாதிகளி
மம1கைள ப-றி8 /திாீகளி ஆழ1 காண A3யாத உ ளதி இயைப
ப-றி8 அேநக விஷய1க

ெதாிய வ+தன. அைவெயலா தமிU மகைள

திைக, தி<கி5<, தி AகாடF ெச>பைவயாயி. சமய வ ேபா

அவ-ைற ெயலா ைதாியமாக ெவளிப<த நா ெகாCசA பி வா1க
மா5ேட."

ஸுசீலா இைத ப3 வி5< ஒ ெபFR வி5டா . ஹி5ல சாமியி ேம

அவH Aத( வ+த ேகாப மாறி அEதாப உ9டாயி-. பாவ,

க ள1கப3லாத சா. த-சமய தைனF TU+திகிறவகைள விட அவ

எIவளேவா ேமலலவா?

அவHைடய கவனைத கவ+த இெனா விஷய பிவ ெபாிய
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தைலகளி கீU காணப5ட.
"இ+தியாவி பய1கரமான ஜன அபிவிதி"
"உண@ பCசைத த<க வழி என?"

இ+த தைலகளி கீேழ, சீைமயி(+ சமீபதி திபி வ+த W பாலR+தர

பி.ஏ., எ.இ.ஓ.பி.எF. சி படA, அவைர பதிாிைக நிப ேப53 க9ட

விவரA பிரRாிகப53+தன. அதி, W பாலR+தர எலா ெதாி+த சில

ஆFசாியமான விஷய1கைள எ< கா53யி+தா. 1930- இ+தியாவி

ஜனெதாைக 35 ேகா3. 1940- வஷ ஜன கணிதியிப3 39 1/2 ேகா<, ப

வஷதி 4 1/2 ேகா3 அதாவ 100- 12 1/2 :த ஜனெதாைக

ெபகியிகிற. ஆனா, உண@ உ-பதிேயா 100- 2 1/2 :த தா

அதிகமாயிகிற. இப3ேய ேபா> ெகா93+தா L3ய சீகிர ேதசதி

பய1கரமான உண@ பCச ஏ-ப5<தாேன தீர ேவ9<? ஆைகயா, ேதசதி
உ ள அறிவாளிக

எலா உடேன இ+த விஷயதி கவன ெசBதினாலறி,

அற நிைலைம சமாளிக A3யாம ேபா>வி<.

இ சாிதா; ஆனா அப3ப5ட ெநக3 ஏ-படாம த<பத- W
பாலR+தரதி ேயாசைனக

தா என? அவ இர9< ேயாசைனக

Lறியி+தா. ஒ, உண@ ெபா

உ-பதிைய அதிகப< Aய-சி.

இத-காக, ேமனா5டா ைகெகா H ந:ன விவசாய Aைறகைள நாA
ேம-ெகா ள ேவ9<. Aகியமாக, நம நா53 உ ள மைல
அவிகளி(+ெதலா மிசார சதி உ9< ப9ண@, அ+த மிசார சதிைய
Aைற விவசாய பயப<த@ Aயல ேவ9<. தா உடேன இ+த

Aய-சியி இற1க ேபாவதாக ெதாிவி வி5< அவ ேமB Lறியதாவ:-

"ஆனா, இ ம5< ேபாதா. எIவள@தா இ+த வழியி Aய-சி ெச>தாB,
நா-ப ேகா3 ஜன1கH ேவ93ய உண@ ெபா

தயாாிபத-ேக இ;

ப வஷ ெசB. இத-கிைடயி ஜன ெதாைக ெபகி ெகா9ேட

ேபானா...? ஆகேவ, இ+தியாவி ைற+த ஒ ேகா3 ேப கயாண ெச>

ெகா ளாம பிரமசாாியாகேவ இப எற விரதைத ைக ெகா வ

43

அவசிய. நா அதைகய விரத எ< ெகா93கிேற. இத-காக ஒ

அகி இ+திய ச1க /தாபிகலாெம எ9ணியிகிேற. ஆனா சில

ச+தப1களி, அதாவ..."

ஸுசீலா அIவள@தா ப3தா . அளவிலாத அவட பதிாிைகைய கீேழ

ேபா5டா . இத- Aனா, இI@லக வர9ட பாைலவனமாக அவH

ேதாறி- எறா, இேபா ய- கா-றினா அைல9< ெகா+தளி
கடைல ேபா காணப5ட. இ+த ெதாைலகைளெயலா மற+,
எ1ேகயாவ சில கால, அைமதியாக இ+ வி5< வரேவQ. ம;ய

சCசாரேம இலாத இடமாக இ+தா ெராப நல. அதைகய இட எ1ேக

இகிற? ஏ? ேவ எ1ேக ேபா> ேதட? -றால ஒதா அதைகய
இட! ஆ; -றால ேபாவதா சாி. அ1ேக ப1களா இகிற.

பகதி ேதா5டகார 3தனமாயிகிறா. அ1ேக ேநேர ேபா>விட

ேவ93ய. அ1கி+ தகபனா க3த எ*தி வி5டா ேபாகிற.
7

ஸுசீலா -றால ேபாவ எ தீமானித ேபா இர@ எ5டைர மணி.
அத-

எ/பிர/ வ93 ேபா>வி5ட. ஆனா மநா

வைரயி

காதிக@ அவH மன வரவிைல. ஆத( பாஸCச வ93யிேலேய

பிரயாண ஆனா . இ+த வ93 சாவகாசமாக அைச+ ஆ3 ெகா9<

ெதகாசி ேபா>F ேச+த ேபா மாைல ஆ மணியி. உடேன, வ93

ைவ ெகா9< -றால றப5டா .

-றாலதி 'ேகாமதி ப1களா'வி வாச( ேபா> வ93 நிற. ஸுசீலா

இற1கினா . ப1களா@

விளக

எாி+ ெகா93பைத க9ட

ெபாிய ஆFசாியமாக ேபாயி-. ப1களாவி யா இக L<?

இத-

வாச( வ93 வ+ நிறைத க9<, ேதா5டகார ஓ3 வ+தா.

ஸுசீலாைவ பாத, ஒ நிமிஷ திைக ேபா> நிறா. அற, "இ
என, அமா, இ? எ1கி+ வாீக? தனியாகவா வ+தீக? ஐயா பினாேல
வராகளா?" எறா.
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"ஐயா வரவிைல. நா ம5<+தா வ+ேத. :53ேல யா, மாடசாமி!" எ
ேக5டா .

"ெதாியா1களா? நம ெநறிCசிகா< ஐயாதா."
ஸுசீலா@ தைல Rழற. இ+த மாதிாி ேந எ அவ

எதிபாகவிைல. பாலR+தரதி ேம ஏ-ெகனேவ ெவ. அதிB, தா
இப3 அவமானப5< வ+தி நிைலைமயிலா அவைர பாப? ஆனாB

இேபா திபி ேபாவ இயலாத காாிய.

"நா வ+திேக, :5ைட ஒழி ெகா<தா ேதவைல எ ேபா>F

ெசாB."

ேதா5டகார தயகட ேபானா. ச- ேநர கழி திபினா.
"இராதிாியிேல இதைன ேநரகற எ1ேக ேபாற எ ேககறாக.
ெமைத அைற கா(யா>தா இ. அதிேல உ1கைள இ+ப3

ெசாறாக" எறா.

ஸுசீலா@ இ சிறி திதிையயளித. மாடசாமிையF சாமாகைள எ<

வரF ெசா(வி5<, ேநேர ெமைத அைற ேபானா .

ச- ேநரெகலா சைமய-கார ைபய வ+தா. "சாபா< ெகா9<

வர5<மா, அமா?" எ ேக5டா.
"ஐயா ேககF ெசானாகளா?"

"நா தா ஐயாைவ ேக5ேட. 'அ+த அமாகி5ட ேபா>F சாபா<;

ெசானாF ச9ைட வவாகடா. நீ. ேவணா ேபா> ேக5<பா' எறாக."
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ஸுசீலா@ ஆதிரமா> வ+த. "எனF சாபா< ேவ9டா" எறா .

சைமய-கார ேபா>வி5டா.

அேபா ஸுசீலா, எனதா எ.ஏ. ப3தவளாயி+தாB, ெப9ணா>

பிற+தவ

அ*தா .

ெப9தா எபைத நிVபிதா . றப< ெகா9< விமி

அறிர@ ஸுசீலா ெவ ேநர1 கழிதா ,1கினா . ஆத(, காைலயி
எ*+திபத- ேநரமாயி-. ஏ* மணி ேம எ*+தி+ கீேழ வ+தேபா,

ேதா5டகார சைமய பாதிர1கைள எ< ெவளியி ைவ

ெகா93+தா. சைமய-கார ைகயி ஒ ெபா5டலட கிளபி

ெகா93+தா.

"என இெதலா? ஐயா எ1ேக?" எ ேக5டா .
"ஐயா மைல ேமல மர பால ேபாயிகாக. அவகH ேதாைச

எ<9< ேபாேற. ஜாைகைய மா-றிவிடF ெசா(5டாக" எறா.

ஸுசீலாவி க9களி நீ ளித. ேதா5டகாரைன பா, "நா;

மரபாலதா ேபாேற. ஐயாைவ பாேப. நா1க திபி வ வைர

ஐயா சாமா இ1ேகேய இக5<" எறா .

-றால மைலயி மர பாலF சமீபதி, அவி வி*+ வி*+ ஒ சி

Rைன ஏ-ப53கிற. அத நாB பகதிB ெவ ைள ெவேளெரற Rதமான

பாைறக . அ+த பாைற ஒறி ேம பாலR+தர உ5கா+தி+தா. கால3F
சதைத ேக5< திபி பாதா. சைமய-கார;ட ஸுசீலாைவ

பாத அவ சிறி விய கா5டவிைல. "ஏ, இப3 எதிபாராத

ச+ேதாஷ?" எறா. "எதிபாராத எப சாி; ஆனா ச+ேதாஷமா எப

தா ச+ேதக" எறா

ஸுசீலா. இத-பதிலாக பாலR+தர ஒ னைக

ாி+தா. "அ எப3யாவ இக5<. ஜாைக மா-றF ெசானீகளாேம? அ

ேவ93யதிைல. நா இ சாய1காலேம ஊ ேபா> வி<ேவ" எறா .
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"ெராப வ+தன. ஜாைக மா-வ என அெசௗகாிய+தா" எறா

பாலR+தர. உடேன, சைமய-காரைனF ச- எ53 அைழ ேபா>, அவனிட
ஏேதா ெசா( வி5< வ+தா.

"இேத இடதி உ5கா+ ெகா9< நா எதைன நா

ெபா*

ேபாகியிகிேறா? அெதலா நிைனதா கன@ மாதிாி இகிற" எறா

ஸுசீலா. அற இர9< ேப ச- ேநர பைழய ஞாபக1கைள ப-றி ேபசி
ெகா93+தாக .

"இக5<; என பசிகிற. ேதாைச எ1ேக? சாபிடலா" எறா

ஸுசீலா.

"ஐையேயா! இெதன L?" எறா பாலR+தர.
"என? என?" எறா

ஸுசீலா.

"உன பசிகிற எகிறாேய? ேதாைச கீைச எறா உன ேகாப
வரேபாகிறெத, பழனிைய திபி எ< ெகா9< ேபா>விடF
ெசாேனேன?" எறா.
ஸுசீலா இ3 இ3ெய சிாிதா . அ+த மாதிாி அவ

காலமாயி-.

சிாி எதைனேயா

"சாி; இேபா என ெச>யலா?" எறா .
ெச>வ என? மதியான வைரயி காதிக ேவ93யதா. மதியானF

சாபா< ேதனவி ெகா9< வரF ெசா(யிகிேற. அ1ேக ேபா>

விடலா" எறா பாலR+தர.

ேதனவி றப5டாக . வழி ெந<கிB த1கHைடய பைழய

ஞாபக1கைள ப-றிேய ேபசி ெகா9< ேபானாக . வழியி அேநக இட1களி

பாைறகளி ஏறி8, ப ள1கைள தா938 ேபாக ேவ93யதாயி+த.
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அ1ெகலா, பாலR+தர ஸுசீலாவி ைகைய பி3 ,கி வி<வ

அவசியமாயி-. கைடசியி பதிெனா மணி ேதனவி வ+ ேச+தாக .

!!!!!

இ+த ஆFசாிய றிகைளேய ேதனவியி வணைனயாக ேநயக
ேவ9<ெம ேக5< ெகா கிேற.

பாவிக

ேதனவியி Rைனயி இவ /நான ெச>தாக . ணிமணிகைள

உலதி க53 ெகா9டாக . பிற, ேமேல கவி+த ஒ பாைறயி நிழ(
உ5கா+, பழனிைய எதிபாகலானாக . பசி ெதாியாம ெபா*

ேபாவத-காக, பாலR+தர த;ைடய சீைம அ;பவ1கைள ப-றிF ெசால
ெதாட1கினா. ஆனா ந<ந<ேவ, ஸுசீலா, த மணிக5< க3காரைத

பா ெகா9<, "இ; பழனி வரவிைலேய?" எ ேக5< ெகா9<

இ+தா . கைடசியாக, ஒறைர மணி, பழனி தைலயி Lைட8ட ,ரதி
காணப5டா. உடேன இவ எ*+ ேபா>F Rைனயி அகி

உ5கா+தாக . பாைறைய ஜலைத வி5< நறா> அலபிF Rதமாகி ைவ
ெகா9டாக .

ஆFR! இேதா பழனி கி5ட வ+வி5டா. அ1ேக ஒ பாைறயி(+ இெனா

பாைற அவ தாவி திதாக ேவ9<. "அேட! ஜாகிரைத! Lைடைய

ேபா5< ெகா9< விழாேத!" எறா பாலR+தர. இப3 அவ ெசா( வாைய

3னாேனா இைலேயா, பழனியி கா, தாவி தித பாைறயி வ*கி-.

ஒ ஆ5ட ஆ3னா. ைகைய விாிF சமாளிக Aயறா. திPெர

வி*+தா. வி*+தவ நல ேவைளயாக ைகைய எ53 இர9< பாைறகைள

பி3 ெகா9< ெதா1கினா. ஆனா, Lைட! ஐேயா! கீேழ ப ளதி

த9ணீாி வி*+ உ9< ெகா93+த. அதி(+த உண@ ப9ட1கைள

மீக

ேபாஜன ெச> ெகா93+தன.

பாலR+தர ஓ3 வ+, பழனிைய ைகைய ெகா< ,கி வி5டா. அவ;
ஸுசீலா@, பாவ, பழனிைய தி5< தி5< எ தி53னா, பசி நீ1மா? என
ெச>வெத ேயாசிதாக . "காைலயி திபி ெகா9< ேபான ேதாைச

:53 இ. இேதா ேபா> ெகா9< வ+ வி<கிேற" எறா பழனி. "சாி!
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ேபா! மரபாலேக ெகா9< ேபா. அத-
வி<கிேறா" எறா பாலR+தர.

நா1கH அ1ேக வ+

8

மாைல ஐ+ மணி Rமா மரபாலககி உ5கா+ ேதாைச சாபி5<
வி5<, ஸுசீலா@ பாலR+தரA கீேழ ேபாக கிளபினாக . "பசி எறா

எப3 இ எ இைறதா என ெதாி+த" எறா

ஸுசீலா.

"நம நா53 தின+ேதா இமாதிாி பசி ெகா<ைமைய அ;பவிகிறவக

ேகா3கணகான ேப" எறா பாலR+தர. "நிஜமாகவா! ஐேயா! எப3தா

ெபாகிறாக ? இதைன நாH என யாராவ பிFைசகார 'பசி எ<,
அமா! பிFைசேபா<, அமா! பிFைசேபா<, அமா!' எறா ேகாப ேகாபமா>

வ" எறா

ஸுசீலா.

"இ+தியாவி ஜனெதாைக 40 ேகா3. இதி பாதிேப - 20 ேகா3 ேப ஓயாம

பசிதிபவக . L3ய சீகிரதி, நம ேதசதி உண@ உ-பதி அதிகமாக
ேவ9<. இலாவி5டா..."

ஸுசீலா@, பதிாிைகயி வாசிதெதலா ஞாபக வ+த. அவ
வி5டா .

ெபFR

அேபா பாலR+தர ஸுசீலாைவ ைகைய பி3 நடதி ெகா93+தா.
"இேபா நா ேபாவ ேபாலேவ, வாUைக A*வ ைகேகா ெகா9<
ேபாக A38மானா..." எறா.

ஸுசீலா ெவ<ெக ைகைய பி<1கி ெகா9டா . "நீ1க தா கயாண

ப9ணி ெகா ளாத விரத எ<தவகளாயி-ேற!" எறா .

பாலR+தர வி*+ வி*+ சிாிதா. பிற, விஷய எனெவ விசாாிதா.
ஸுசீலா தா பதிாிைகயி ப3தைதF ெசானா .

"ப3தைத A* ப3காம பாதியி வி5< வி5டா, அத- நா என
ெச>வ?" எறா.
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"பினா என ெசா(யி+த?" எ ேக5டா .
"ஆனா, இ+த விரத ஒ விதிவில உ9<. 'இ+த ெபாிய ேதச
ெதா93 ஒவ; உதவி ெச>ய L3ய வாUைக ைணவியாக
கிைடதா, அ+த நிைலைமயி கயாண ெச> ெகா வேத அதிக
பய; ளதா' எ கைடசியி ெசா(யி+ேத."
ஸுசீலா ச- ேநர ேயாசி வி5<, "அமாதிாி நா உ1கH
உதவியாயிேப எ ேதாகிறதா?" எறா .

"உைன ேபா உதவி என ேவ யா ெச>ய A38? நா உண@
ெபா5கைள உ-பதி ெச>தா, அவ-ைற எப3 சாியாக உபேயாகிப எ நீ
ஜன1கH எ<F ெசாலலாமலவா?"
ஸுசீலா இேபா வி*+ வி*+ சிாிதா . "ஆமா; நீ1க

ஒ பக

ஜன1களி பசி உண@ உ-பதி ெச>தா, நா இெனா பகதி

அவகH பசிேயயிலாம அ3 விட A38!" எறா .
"ஆனா, அவக

-றால வ+தா, மப38 பசி உ9டாகி வி<!"

எறா பாலR+தர.

இர9< ேப ேச+ சிாிதாக . அ+தF சிாிபி ஒ( அவியி சலசல

சதட கல+த!

ஆன+தவிகட தீபாவளி மல - 1938

---------------
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18. கமலாவி க யாண
1

"ஆயிர ெபா> ெசா( ஒ கயாண ெச>ைவ!" எ ெபாிேயாக

ெசா(யிகிறாகளா. ெபா> ெசாBவ ஏேதா அIவள@ Rலபமான காாிய

எ எ9ணிதா அவக

அIவள@ ேபFR தாராள கா53யிகிறாக !

ஆனா ஜுனிய வகீலாகிய என ெதாி8, ெபா>யிB ள சிரம. நAைடய

க5சிF சா5சிைய ஒ ெபா> சாியாகF ெசா( மீ+ வப3 ெச>வத-

வா>

பிராண தைல வ+ வி<கிற. ஆயிர ெபா> ெசாBவதா! கயாண

ெச> ைவபதா? அ+த நிப+தைனயி ேபாிதா கயாண நட எறா

உலகதி ஆ9 பி ைளக

எலா விநாயககளாயிக ேவ93யதா.

நல ேவைளயாக, அப3யாவ ெபா> ெசா( யா கயாண

ெச>ைவப3யான அவசி> என இவைரயி ஏ-படவிைல.

கயாணAய-சி எதிBேம நா தைலயி5ட கிைடயா. ஒ கயாணைத

தைடப< Aய-சியி தா சமீபதி கல+ெகா9ேட. அ+த கைத தா

இ.

ேஹா V ேகாபாலகிண ஐய எ எலா ேக விப53கலா.
பிரசிதிெப-ற வகீ. அவாிட தா இர9< வஷமாக நா ஜுனியராக

இகிேற. மாத அவ இர9டாயிர Vபா> ைறயாத வமான.

இப3ேய இப வஷமா> இ+ வகிற. டாட ெபஸ9< அைமயி
காலதி இவ ேஹா 'V' கிளFசியி ெவ தீவிரமாக ஈ<ப53+தா.

அதனா தா 'ேஹா V ேகாபாலகிண ஐய' எ ெபய வ+த. :53

அககாாியி ஆ5சி ெகாCச அதிகமாதலா, இ+த ெபய அவ நிைல

வி5ட எ சில ெபாறாைமகாரக

ெசாவA9<.

மகாமா கா+தி வ+ததி(+, ேகாபாலகிண ஐய, Aகா கா1கிர/வாதியாக

இ+ வகிறா. அதாவ, சிைற  கா1கிர/ தி5டைத தவிர, ம-ற எலா

தி5ட1களிB அவ கல+ ெகா9< Aனணியி நி-பா. கத தா அணிவா.

ஹாிஜன1களி ஆலய பிரேவச இயகதி ெவபா<ப5< உைழதவ அவ.
இப வஷ1கH A ஹி+தி க- ெகா ள ஆரபிதவ. இனA

வCசைனயிலாம ஹி+தி க- ெகா ள Aய வகிறா. ேததகளி
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எலா அவைடய ஆதர@ கா1கிரஸுதா. ெசைனயி(+ேதா,
ெவளிமாகாண1களி(+ேதா, ேதசீய தைலவக

:53தா இற1கேவ9<.

வ+தா, அவைடய

இ; சக சீதித தி5ட1களி எலா அவ அதிக ப- உ9<.
சாரதா ச5ட விேராதமான கிளFசி நட+தேபா, சாரதா ச5டF

சாதகமா> ெபா L5ட1க
அ;பினா.

ேபா5டட ைகெய*கH வா1கி

மதி விவாக விதவா விவாக Aத(யைவ சமீபதிB ள ஊகளி எ1ேக

நட+தாB, இவ ேபா> இ+ நடதி ைவபா. சில கயாண1களி ேராகித

LடF ெச> ைவத9<.

W ேகாபாலகிண ஐய நாB ெப9க . ஒேர அைம பி ைள.

ெப9கHெகலா நல இட1களி கயாண ெச> ெகா< வி5டா. ஒ

மாபி ைள ஐ.சி.எ/. இெனா மாபி ைள அக@9ட95 ெஜனர. இப3

பி ைள ம5< இ; கயாண ஆகவிைல. ைபய ெசற வஷ+தா

பி.எ. பா/ ெச>வி5< வ+ எ1கைள ேபா தா; தகபனாாிட

ஜுனியராக அம+ ேவைல ெச> ெகா93+தா. ேகாபாலகிண ஐய நல

பணகார ஆனதா எIவளேவா ெபாிய ெபாிய இட1களி(+ கயாண

R+தர ெப9 ெகா<பதாக வ+தாக . பல காரண1களா கயாண

தைடப5< வ+த. அபா@ பி3தா அமா@ பி3பதிைல.

அமா@ பி3தா பி ைள பி3பதிைல. இவக

 ேப

பி3தி+தா ெப9 :5<காரக , 'இவகHைடய அனாசார பி3கவிைல'
எ ேபா> வி<வாக .

இப3ப5ட நிைலைமயிதா, ஒ நா

திவளFேசாைல ேகாவி(

நடகேபா ஒ கயாணைத ப-றி எ1கHF ெச>தி வ+த. ஐபைத+

வயதான ஒ கிழவ பனிர9< வய ெப9Q கயாண நடக
ேபாகிறதாக வத+தி உலாவி-. மாம9`ாி யாேரா ஒ உபாதியாயரா;

சசாாியா. அவைடய த ெப9 கமலாைவதா இப3 ஒ கிழவ

ப(ெகா<க ஏ-பாடாகியி+ததா. மாம9`ாி(+ வ+த ஒ க5சிகார
ேம-Lறிய விவர ெதாிவிதா. 'கிழ மாபி ைள' யா எற விவர

ெதாியவிைல. இ+த அநியாயைதப-றி ஒநா

ஜுனியகளாகிய நா1க

ேபசி
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ெகா93+த ேபா, ெபாியவ வ+வி5டா. 'என சமாசார' எ அவ
ேக5டா. நா1க

எேலா தைல தைல ெவ ஆதிரட ேம-ப3

கயாண ெகா<ைமைய ப-றிF ெசாேனா. ெபாியவ அேபா, "நீ1க

எேலா இIவள@ ஆதிரமா> ேபRகிறீகேள? ேபசி என பிரேயாசன?
உ1க

ஆதிரைத காாியதி கா5ட எதைன ேப தயாராயிகிறீக ?

இ+த கயாணைத ஏ நா நிதி விட Lடா" எறா. "நீ1க

வ+தா

நா1கH தயா" எ எேலா ஒ Aகமாக Lறிேனா. அ+த மாம9`
க5சிகாரைன Lபி5< மப38 விசாாிேதா. "நாைள ஞாயி- கிழைம

கயாணமா" எ அவ ெசானா. கிழைம ஞாயி-கிழைமயாயி+த

நலதா> ேபாயி-. ேகா5< உ ள தினமாயி+தா, ஒ ேவைள எ1கHைடய

உ-சாக ம*1கிேபாயிகலா. வி<Aைற நாளாயி+தப3யா எ1கHைடய

சகF சீதித ேவக பமட1 அதிகாித. ஆகேவ ஞாயி-கிழைமய

எலா திவளFேசாைல பலாகF ெச, ேம-ப3 கயாணைத
நிதிவி5< வ+வி<வ எ தீமான ெச>ேதா.
ந<வி ஒேர நா

தா இ+த எறாB ஊெரலா ெச>தி பரவிவி5ட.

திவளF ேசாைலயி நட அகிரமமான பாய விவாகைதப-றி பல

பலமாக க93தாக . ேவ சில "யா எப3 ேபானா இவகHெகன?
உலகைத இவக

தா உதாரண ெச>ய ேபாகிறாகளா" எ

எ1கைள க93தாக . இதனாெலலா எ1கHைடய உதி றவிைல.

ஞாயி-கிழைம காைலயி இப ேப ஏறL3ய ஒ ெபாிய ப/ வ+,

ேகாபாலகிண ஐய :5< வாச( நிற. ெபாியவ எலா Aனா

தயாராக வ+ நிறா. நா1க

நாB ஜுனியகH, இர9< மா/தாகH

அIவிதேம தயாராயி+ேதா கயாணR+தரA பிரயாண தயாரா>

வவைத பா, ெபாியவ, "நீ எனதி-காக வகிறா>?" எ ேக5டா.

"நா; வரதா வேவ" எ அவ Aனதாக வ93யி ஏறி

ெகா9டா. உ c கா1கிர/ காாியதாிசி8 நாB ெதா9டகH, ைகயி
ெகா3 பி3 ெகா9< "வ+ேத மாதர", "மகாமா கா+தி ேஜ",

"பாயவிவாக ஒழிக", "காத மண வாUக" எ ேகாஷி ெகா9< வ+

ேச+தாக . அப3 இப3ெய, ப/ நிைறய ஆ

ேச+வி5ட.

ப/ கிளபி ஐ+ நிமிஷ இ. இ; நகர எைலைய தா9டவிைல.

Aத நா

சாய1காலேம நா1க

திவளFேசாைல அ;பியி+த ைபய
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ைசகிளி பற+ வவைத க9ேடா . அவ ைகைய கா5<வத-

Aனாேலேய ப/ நி வி5ட. எ1கH அ1ேக மதியானF சாபா5<

ஏ-பா< ெச>வத-காக@ கயாண நட இட Aத(யவ-ைற கவனி
ைவபத-காக@ அவைன Aதநா

அ;பியி+ேதா. அவ இப3 தைல

ெதறிக ஓ3 வ+தைத பாத, எ1கHெகலா ஒ ாியவிைல. ஏக

காலதி எலா, "என? என?" எேறா. ைபய ஒ ெவ39ைட

,கி ேபா5டா. "அவகH எப3ேயா சமாசார ெதாி+வி5ட.

திவளFேசாைலயி கயாண நடகவிைல. லேசகரரதி நடக

ேபாகிறதா!" எறா.

பேல ேப! நல ேவைல ெச>தாக ! திவளFேசாைல எ1க

நகாி(+

பனிர9< ைம. லேசகரர நா-ப ைம. அIவள@,ர எ1கHைடய

சீதித ேவக எ5டா எ அவக

எ9ணியிக ேவ9<! கிழ

மாபி ைள யாராயி+த ேபாதிB பேல ெக53காரனாக இக ேவ9<.
ஆனா நா1க

ம5< ெக53காரதனதி ைற+தவகளா? "வி< ப/ைஸ

லேசகரர" எேறா. தா( க53யாவத-

ேச+விடேவ9<ெமப எ1க

சி ஏ-ப5<வி5ட. ப/ பற+த.

எப3யாவ ேபா>F

ஆைச. ப/ 3ைரவ இ+த கலா5டாவி

அைற Aத ALத ஒப மணி ேம பதைர மணிதா எப
எ1கH ெதாி8. ப/ எ5டைர மணி லேசகரரைத அைட+வி5ட.

ெகா5< ேமள ெகா5<கிற சதைத ெகா9<, கயாண :5ைட க9<
பி3ேதா. அ1ேக நா1க

ேபான சமய, மாபி ைள பரேதச ேகால

றப5< ேபா>ெகா93+தா. ஆனா என ஆFசாிய! மாபி ைள எ1க

ஊேபவழி; அேதா< வகீ ெதாழி ெச>பவ; ெபய கணபதிராம சா/திாிக .
வய ஐபதிர9< ஆயி-. ஆனா பாபத- நா-பைத+ வய தா
ெசாலலா. சிவ நிற, Aகதி நல கைள. இேபா மாபி ைள

ேகாலதி அப3ெயா ேமாசமாக இைல; ேஜாராகதா இ+தா.
2

பரேதச ேகாலதி சா/திாிகைள பாத எ;ைடய சீதித உ-சாக

ெராப@ ைற+ ேபாயி-. ஏெனனி, அவைடய நிைலைமெயலா என
நறாக ெதாி8. ெராப நல ம;ஷ; பரமசா; ஒவ ஒ தீ1C
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ெச>யாதவ. வகீ ேவைலயி அIவள@ வமான கிைடயா. ைகயி(+த
பணைத வ53 ெகா< ெபகியி+தா. இேபா ஐபதினாயிர
Vபா> ெசா ைறவிைல. ஆனா <ப வாUைகயி அதிட

இலாதவ. ஒ மைனவி, பி ைளயிலாமேல இற+ ேபானா .

பாகியவசமாக, அ+த ெப9 ழ+ைதைய8 றாவ வயதி இழ+தா.
மாமா1க L5டதி ழ+ைத காணாம ேபானதாக வத+தி, அற ெவ கால

அவ கயாண ெச> ெகா ளவிைல. வித+வா> ேபான அவ த1ைக இர9<

ழ+ைதகHட வ+ ேச+தா . அ+த ழ+ைதகைள வள A;

ெகா9< வ+தா. ைபய உதிேயாகமாகி ெவளி^ ேபா>வி5டா. ெப9Q
கயாணமாகி கக ேபா>வி5டா. அவH ைணயாக தாயா

வ+திக ேவ9<ெம மாபி ைள வ-திய ப3யா, அவைடய

சேகாதாி8 ேபா>வி5டா . த-சமய சா/திாிக

ஒ சைமய-கார ைபயைன

ைவ ெகா9< :53 தன+தனியாக வசி வ+தா. இ+த தனிைமயி

ெகா<ைமைய ெபாக A3யாம தா அவ இ+த Aதி+த வயதி கயாண
ெச> ெகா ள ணி+திக ேவ9<.

இIவாெற9ணி அவாிட நா ெகாCச அ;தாப1ெகா9ேட. ஆனா,
ம-றவக

அப3 நிைனகவிைல. நா1க

கிளபி வ+த ேபா, "Aபி

ெதாியாத Aர5< கிழவ யாராவ மாபி ைளயாயி+தா என ெச>கிற?"
எற பய எ1க

எலாேம ெகாCச இ+த. "உ1கHைடய ேவைலைய

பா ெகா9< ேபா1க !" எ Aர5ட3யா> அ3தா, உ9ைமயி நா1க

என ெச>யA38? ஆனா, சா கணபதிராம சா/திாிக
எ ெதாி+த, எ1க

தா மாபி ைள

ேகா3யி அேனக உ-சாக தைலேகறி வி5ட.

"வ+ேத மாதர!" "பாய விவாக ஒழிக!" எ ேகாஷி ெகா9< நா1க

ப/X(+ இற1கியைத பாதேம கணபதிராம சா/திாிக

திைக

ேபா> நி வி5டா. எேலாமாக ேபா> அவைரF TU+ ெகா9ேடா .

ைவதிகக , ெப9 :5டா, Aத(ேயா மிர9< ேபா> விலகி ெகா9டாக .
"சா/திாிகேள! நல ேவைள ெச>தீ ஐயா!" எறா எ1களி ஒவ.
"ராதிாி ராதிாிேய, எப3 ஐயா, பிளாைன மா-றினீ? ஹி5லரா Lட

55

இIவள@ ாிதமா> காாிய ெச>ய A3யாேத!" எறா இெனாவ.
"க9ணி ைம இ53கிற ெராப அழகாயிகிற. க9ணா3யி பா
ெகா9Pரா?" எறா ம-ெறாவ.
"தைலயி JFT53 ெகா93கிற அைத விட இல5சண!" எறா
இெனாவ.

ெபாியவ எலாைர8 ைகயமதிF Rமா இகF ெச>வி5<, "சா/திாிகேள!

யாேரா ப53 கா5< கிழவனா எ பாேத. ப3 பதறி@ உ ள

நீ1கேள இப3ெயலா ெச>தா நம ேதச எப3 A; வ? ஒ
சின ெப9 ழ+ைதைய இ+த வயதி நீ1க

கயாண ெச> ெகா9டா,

அ+த ெப9 ச+ேதாஷமாக இக A38மா? உ1கH தா அதி என
ச+ேதாஷ இக A38? Rதமா> நறாயிைல. அப3 உ1கH

ேவ9<ெமறா சம வய ள ஒ விதைவைய கயாண ெச> ெகா வ
தாேன? நா1கேள கி5ட இ+ நடதி ைவகிேறா" எ சரமாாியாக

ெபாழி+தா.

சா கணபதிராம சா/திாிக

இ+த 'பிளி5/கிாி' தாத(னா அப3ேய

அச+ ேபானா. Aகதி ஈயாடவிைல. ெம வி*1கிய வ9ண. "என

இ+த கயாணைத நிவதி சமத+தா. ேந-ேற நா ெசாேன. ெப9

:5டா தா ெராப@ ஆ5ேசபிகிறாக . அவகளிட ெசா(F

சமாதானப<1க " எறா.

இIவள@ Rலபதி காாிய A3+வி< எ நா1க

எதிபாகேவ இைல.

எனேவ, எ1கHைடய உ-சாக ெபா1கி-. பரேதச ேகால J9ட மாபி ைள
திபி :5<

வர A3யாதப3 அவைரF சில வைள ெகா9< நிறாக .

ம-றவக , கயாண :5< பக ேபானாக . இத-

ஏேதா கலா5டா

நடகிறெத ெதாி+ ெப9 :5டா, ஆ9 ெப9 அட1கB, :5< வாசB

வ+தி+தாக . ஒேர LFசB ழபAமாயி+த. தைல தைல ேபச
ெதாட1கினாக .
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"ெப9ணி தகபனா யா?" எ ேகாபாலகிண ஐய ேக5டா. "இவ

தா" எ ஒவைர எலா Aனா ெகா9< வ+ நிதினாக .
"ஐய வா ! உ ேள ேபாேவா வா1க ; உ5கா+ இர9< வாைத
ேபசலா" எறா ேகாபாலகிண ஐய.

அவ ெபாிய ம;ஷ, அ+த/ ளவ எ எலா ெதாி8மாதலா, சில,

"அப3ேய ெச>கிற! வா1க

உ ேள!" எ அைழ ேபானாக .

நா1கH உ ேள ேபாேனா. எ1கைள ெதாட+ எலா உ ேள

வ+வி5டாக . தாUவாரதி ேபா53+த பாயி ேகாபாலகிண ஐய

சப+தி பிராமண ேவ சில ெபாியவகH உ5கா+தாக . நா1கH

TU+ உ5கா+ேதா. இமாதிாிF சமய1களி காாியைத ேம- ேபா5<

ெகா9< ெச>கிற மனிதக

சில உ9< அலவா? அப3ப5ட மனித ஒவ,

"ஸ, ஸ" எறா. ஒ நிமிஷ ெமௗன 3 ெகா9ட. அ+த ெமௗனைத
பிள+ெகா9< விமி அ* ர ஒ ேக5ட. எேலா அ*ைகF சத

வ+த பக பாேதா. அ*த ேவ யாமிைல மணேகாலதி(+

மணெப9 தா. எ அகி இ+த கயாணR+தர, "ராகவ! இ+த

கா5சிைய பாகF சகிகவிைல! ெவளிேய ேபாகிேற" எ ெசா(வி5<

எ*+ ேபானா. வாச-ப3ைய கட ேபா, அவ ஒ தடைவ திபி,
மணெப9 இ+த திைசைய ேநாகியைத பாேத. அவ க9களி

அேபா ேதாறிய இரகA கனி@ என ஒவா நைகைப உ9டாகி,
ெப9ணி அ*ைக ர(னா ஏ-ப5ட ேவதைனைய ேபாகி-.

"பி ைளயா9டா; அச< த53 வி5ட எ மனதி எ9ணி ெகா9ேட.
அத- த+தா-ேபா அவ; ெவளிேய ேபாகாம நிற இடதிேலேய
நிறா.

ஒ /திாீ - மண ெப9ணி தாயாரா>தா இக ேவ9< - ெப9ணிட
வ+ அவ

ைகைய பி3, "அசேட! எனதி-காக அ*கிறா>? தைலெய*

ேபா நட+ வி5< ேபாகிற!" எ ெசா( உ ேள அைழF ெசறா .

இைதெயலா க9< ேக5< மன இளகிய ேகாபாலகிண ஐய,

ெப9ணி தகபனாைர பா, "என Rவாமிகேள! உ1கைள பாதா

ப3த ம;ச மாதிாி ேதாகிற. நீ1கெளலா இப3ப5ட பாவைதF
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ெச>யலாமா? அ+த ெப9ைண இப3 அழவி5< கயாண ெச>
ெகா<காம- ேபானா என?" எறா.

அேபா அ+த பிராமண; திPெர வ+த ேகாபைத8 ஆதிரைத8
பாகேவ9<ேம!

"நா ேவ9டா; ேவ9டா எ தா A53 ெகா9ேட; ெபாமனா53

ெசானைத ேக5< இப3யாFR! /திாீ தி பிரளயா+தகா!" எ
ெசா(வி5< தைலயி அ3 ெகா9டா.

உ ேளயி+ ஒ /திாீயி ர, "ஆமா, எலா பழி+தா நா ஒதி
இகிேறேன?" எ ெசாவ ேக5ட.
அேபா ேகாபாலகிண ஐய, "இ; ஒ A*கி ேபாகவிைலேய!
சா/திாிக

நீ1க

இ+த கயாணைத நிதிவிடF சமத எ ெசா( வி5டா.

சமதிக ேவ93யதா பாகி" எறா.

"இY Vபா> வைரயி பண ெசலவாகியிகிறேத. அத- யா வழி

ெச>கிற!" எ ெப9ணி தகபனா ஆதிரA அ*ைக8மாக ேக5டா.
"இIவள@ தாேன?" எறா ேகாபாலகிண ஐய, ச5ைட ைபயி(+ பண
ைபைய எ<, அதி(+ ஒ Y Vபா> ேநா5ைட எ< :சினா.
"இ+தா1க

இைத இேபா ைவ ெகா H1க

பாகி Y Vபா>

நாேன ஏ-பா< ெச>கிேற. எப3யாவ அ+த ழ+ைதைய நீ1க

த ளாம காபா-றினா ேபா" எறா.

ப<ழியி

ேகாபாலகிண ஐயாி தாராள ணைத பா அ1ேக எேலா

பிரமி ேபானாக . "ஐயவாHைடய தம ண+தா உலக பிரசிதியாFேச?
ேக5கவா ேவQ?" எறா ஒ ைவதிக.
"நா1கெளலா ஏெழ5< ைம நட+ வ+திகிேறா. எ1கைள8 ெகாCச
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கவனி ெகா ள ேவQ. ெவ1ைகேயா< ேபாகF ெசால Lடா" எறா
இெனா ைவதிக.

"பிராமணF சாப உதவா; தைல நாலணாவாவ ெகா<த;1ேகா" எ

ஒவ மதிய/தமா>F ெசானா.

ெபாியவ, இெனா ஐ+ Vபா> ேநா5< எ< ைவதீககளி

Aதைமயாயி+தவாிட ெகா<, "எலா சாியா> ெகா<<1ேகா"
எறா.

"கண எறா கண! இ+த க(8கதிேல இப3ப5ட தமபிர யா
இகா?" எ இமாதிாி ேபFRக

எ*+தன.

எலா ெவளிேய வ+ேதா. கணபதிராம சா/திாிகைள மப3 கயாண

:5<

ேபாகவிடவிைல. அப3ேய ப/Xேல ெகா9<ேபா> ஏ-றி,

ம;ஷக

- ப+கேளா, சிேநகிதகேளா... யா வ+திகவிைல. ஒ

அவைடய சாமாகைள ெயலா ெகா9<வரF ெசாேனா. அவைரF ேச+த

மா/தா ைபய ம5<+தா வ+தி+தா. பாகிF சாமா வைகயராகைள

பா எ< ெகா9< வப3 அவனிட ெசா( வி5<, ப/ைஸ வி5<

ெகா9< கிளபிேனா. எேலா ெவ உ-சாக. உேதசி வ+த காாிய
ெவ-றிகரமாக A3+வி5டதலவா? ஏேதா ெபாிய ேகா5ைடைய பி3

ஜயெகா3 நா53ய ைசனியைத ேபா கவட நக திபி வ+ேதா.
3

கணபதிராம சா/திாிக

அற ஒ வார வைரயி ெவளியி தைல

கா5டவிைல. ேகா5< வரவிைல. ஆனா வ பிாியகH அதிக

பிரச1கிகH அவைர ேத3ேபா>, "என சா/திாிகேள? எ1கHெகலா
ெதாியாம கயாணைத A3FR5Pக

ேபா(ேக? வி+ கி+ ஏதாவ

உ9டா இைலயா? சசாரைத அைழFR9< வ+தாFேசா இைலேயா? சீம+த
கயானகாவ எ1கைள Lபி<1க " எ இப3ெயலா பாிகாச

ெச>ததாக ேக விப5ேட. எனேவ இர9< நாைள ஒ தடைவ நா ேபா>
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ெகாCச அ;தாபட ேபசி அவைரைதாிய ப<திவி5< வ+ேத. அவ

மன வி5< தம ைறகைளF ெசானா.

"எ த1ைக நா எIவளேவா ெச>ேத. அவHைடய ழ+ைதகைள எ
ழ+ைதகைள ேபா வளேத. ஆயிர ஆயிரமா>F ெசலவழிேத; கயாண
ப9ணி ெகா<ேத. கைடசியி என ஆயி-? ேபா> வி5டாக . எைன

தனியா> வி5< வி5டாக . இ+த மாதிாி மன உைட+தி+த ேபா, அ+த பாவி

பிராமண க(யாண தரக வ+ ேச+தா. அவ;ைடய ேபாதைனயி

மய1கி ேபா> வி5ேட. இலாவி5டா இ+த மாதிாி அச5<தனதி-

ஆளாேவனா?" எ இIவாெறலா ெசானா. நா; அவ
அ;சரைணயாக ேபசி ஆத ெசா(வி5< வ+ேத.

இத-கிைடயி கயாண R+தர எ;ைடய காைத க3க ஆரபிதி+தா.
ைபய; கயாணதேற ெகாCச அச< த53 ேபாயி+த எபைத

தா கவனிதி+ேதேன! ஆனா, ைபதிய இIவள@ A-றி ேபா> வி<ெம

எதிபாகவிைல; "ராகவ! எலாமா>F ேச+ ரகைள ப9ணி

கயாணைத நிதி வ+வி5ேடா ேம! அ+த ெப9ணி;ைடய கதி என

ஆகிற?" எ அ3க3 எைன ேக5க ெதாட1கினா.

ஒ தடைவ அவ;ைடய ெதா+தரைவ ெபாகாம நா "எைன என

ப9ணF ெசாகிறா>? எனேகா கயாண ஆகிவி5ட. நீ தா பிரமசாாி;

ேவQமானா கயாண ெச> ெகா ேள!" எேற. "என Jரண சமத"
எறா கயாண R+தர. "அப3யானா என தயக" எ ேக5ேட.

"என தயகமா? எனF சமதமாயி+தா சாியா> ேபா> வி5டதா? அபா

அமா அலவா சமதிக ேவQ. ராகவ இ+த உபகார நீதா ெச>ய

ேவ9<. அபாவிட ெசாேல" எறா. "சாியா> ேபாFR ேபா! ஏேதா

உ1கபாவிட ஜுனியராயி+, ப ஐப சபாதிப உன

பி3கவிைலயா. எனா A3யாதபா! உ அமாவி காதி வி*+தா

அற நா இ+த வாச-ப3 ஏற வழியிலாம ேபா> வி<" எேற நா.

கயாணR+தரதி ேபFைச விைளயா5டாகேவ பாவி த ளி விட பாேத.
அத- அவ இட1ெகா<கவிைல. ேவைல ஒ ஓடாம அவ

தவிபைத8, அ3க3 ெபFR வி<வைத8, ராதிாி ,1காதவைன ேபா
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Aக ெவளிறி கிடபைத8, அைத8 இைத8 பாத பி, "ஏேத ெபாியவ
பி ைளயா பி3க ேபா> அ ர1கா> A3+ வி5டேத!" எ என

ெப1 கவைலயா> ேபா>வி5ட! ைபயேனா, "நீ ேவணா பா ெகா9ேட
இ ராகவ, ஒ நாைள நா எ அைறயி , ேபா5< ெகா9< ெச

ைவக ேபாகிேற. எ1க

அபா@ அமா@ அற

ச+ேதாஷமாயிக5<. ச3யJதி கயாண Lடதா வரேபாகிற.

பி ைள ெச ேபானா அவகHெகன?" எ இமாதிாிெயலா

தபிெத ேபச ஆரபிவி5டா. "அபாவிட நீேய ெசாேல"

எறா, அத- அவ; ைதாிய வரவிைல.
நா1க

எேலா லேசகரர ேபா> கயாணைத நிதிவி5< வ+

ஒ வார இ ஒ நா

காைலயி கணபதிரா சா/திாிகளிடமி+ ஒ ஆ

ெபாியவ க3த ெகா9< வ+தா. அேபா ெபாியவாி அைறயி நா

இ+ேத. அவ க3தைத பிாி ப3வி5<, "ேக5டாயா, ராகவ
சமாசாரைத! மாம9`காரக

கணபதிராம சா/திாிக

:5<

வ+திகிறாகளா. எைன அவசரமா> வ+வி5< ேபாக ேவQ எ

எ*தியிகிறா" எறா. இைத ேக5< ெகா9ேட உ ேள வ+த

கயாணR+தரைத பா, "வ93ைய எ<கF ெசாB" எ அவ Lறேவ
கயாண ெவளிேயறினா.

"ஏேத? அ+த மாம9`காரக

பேல ேப வழிக

ேபா(கிற.

சா/திாிகைள விடமா5ேடெனகிறாக . க(யாணF ெசலவான பாகி

பணைத8 ேக5க வ+திகிறாகேளா, எனேமா ெதாிய விைல!" எ

ெசா( ெகா9ேட ெபாியவ எ*+, "நீ8 வா! அ+த தமாைஷ8 பா

வி5< வரலாேம" எறா. அவ Lபிடாமேல நா ேபாக தயாராயி+ேத.

:5< வாசB வ+த, நா எ9ணியப3ேய கயாணR+தர 3ைரவாி

ஆசனதி உ5கா+திபைத பாேத.
ெபாியவ வ93

உ5கா+த பிறதா அைத கவனிதா. "நீ எனதி-

வகிறா> கயாண?" எறா. "3ைரவைர காேணா" எ ெசா(

ெகா9ேட வ93ைய ஓ53னா கயாண. ஆனா 3ைரவ ெஷ5< ேள

தா இ+திக ேவ9<ெமபதி எனF சிறி ச+ேதகமிைல.
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கணபதிராம சா/திாிகளி :53-

Eைழ+த Aற ஹா(

சா/திாிகH மாம9` ைவதீRவர ஐய உ5கா+திபைத பாேதா.
நா1கH ேபா> உ5கா+ேதா. ஹா(;ைடய ம-ற றதி ஒ வாச-ப3

இ+த. அத-கபா இ+த காமிரா உ ளி இர9< /திாீக

ெகா93+தாக . ஹாB

Eைழ8 ேபாேத அவக

நி

இனா எ நா

ெதாி+ ெகா9ேட. ைவதீ/வர ஐயாி சசாரA ெப9Q+தா. எத-காக
இவக

சா/திாிகளி :< ேத3 வ+திகிறாக ? கயாண ெப9ைண8

Lட அைழ ெகா9< வ+திகிறாகேள. இெதன ேவ3ைக?
சா/திாிக

ேபச ஆரபித ஒவா விஷய ாி+த.

"ஐய வா ! இவக

எைன ெபாிய தமச1கடதி வி53கிறாக .

ெப9ைண அைழ ெகா9< வ+ 'கயாண ெச> ெகா9டாதா ஆFR'
எகிறாக . நா எIவளேவா மF ெசா(8 ேக5கவிைல. நீ1க தா

இவகH தி ெசா( திப ேவ9<" எறா.

உடேன ைவதீRவர ஐய ஆரபிதா. "பணகரரகH ஏைழகளி கட
ெதாிகிறதிைல எ ைகயி காலணா கிைடயா; ேவைல ேபா> 

வஷ ேம ஆFR. சாபா5<ேக கடப<கிேறா. ெப9Qேகா,
வயதாகிவி5ட; இ+த காலதிேல சாதாரணமா> வர கிைடபேத

கடமாயிகிற. ஒ ெப9Q கயாண ஒ தடைவ நிFசயமாகி த53

ேபாFR எறா, அற எவ கயாண ப9ணி ெகா ள வவா? நீ1க

ப5< தடடலா> வ+ கயாணைத நிதி வி5< வ+வி5Pக .
ெபா எ தைலயி தாேன வி*+திகிற? நீ1களா வர பா
கயாண ப9ணிைவக ேபாகிறீக ...?"

இ+தF சமயதி உ ேள கதேவாரதி நி ெகா93+த அமா

ஒ அ3

Aனா வ+ "ஏ? இவாளாதிேல Lட ஒ பி ைள கயாணமாகாம
இகாேம! ேவQமானா ப9ணிெகா ள5<ேம!" எறா .
பேல! /திாீக

எறா இப3யலவா இக ேவ9<?
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கயாணR+தரைத திபி பாேத. அவ ச5ெட எ*+ ெவளிேய
ேபானா.

இவைரயி ேபசாம ேக5< ெகா93+த ேகாபாலகிண ஐய,
கயாண ெவளியி ேபான ெகாCச ைதாிய வ+த.

"சாிதா ஐயா! உ1கH ஆயிர கட இகலா. இ+த காலதிேல
:5< :<தா வாச-ப3யாயிகிற. யாதா சிரம இைல?
அத-காக ஒ ெப9ைண பலவ+தமாக ப< ழியி த ளி வி<கிறதா?" எறா.
உ ேளயி+த அமா , "ழியிேல த Hவாேன? ெப

அத-

வளதவாH இலாத அகைற அச ம;ஷாH எப3 வ+வி<?
நா1க

அப3 ஒ கா5<மிரா93க

அல. ெப9ணி சமத1 ேக5<

ெகா9< தா தீமானிேதா. அIவள@ ச+ேதகமாயி+தா, நீ1கேள அவைள

ேக5< ெதாி+ ெகா H1ேகா!" எறா .

"கமலா இப3 இ1ேக வா! மாமா ேக5கிற பதி ெசாB!" எறா

ைவதீRவர ஐய.

அவைடய சசார, "ேபா3, அமா, ேபா. ெவ5கபடாம உ

மனதி(கிறைதF ெசாB! அற எ1கைள ேபா5< ெதாைளகாேத!"

எறா .

ைவதீRவர ஐய மப38, "உ1கH வா/தவைதF ெசாBகிேற. ஒ
தடைவ த53 ேபான பிற மப38 இ1ேக வர எ1கH இடமிைல

தா. இ+த ெப9 தா பி3வாத பி3FR, இவைர தா கயாண ப9ணி
ெகா ேவ எ அட ப9ணி எ1கைள இ* ெகா9< வ+திகா .
உ9டா இைலயா எ நீ1கேள ேக5< ெகா H1க " எறா.
இத- , கமலா நா1க

இ+த இடF சமீப வ+தா . ேகாபாலகிண

ஐயைர ேந ேந பாதா . "எ1க அபா ெசான அIவள@ நிஜ. என

இவாைள கயாண ப9ணிகிற தா இட, எ சமததி ேமேல
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தா எ1க அபா@ அமா@ எைன அைழFR9< வ+தா. எைன ஒவ

பலவ+த ப9ணவிைல" எ கணீெர ெசானா .

ேகாபாலகிண ஐய திைக ேபா> வி5டா. ெமவாகF சமாளி

ெகா9<, "அப3யானா கயாணதைற அப3 ஏ அமா விமி விமி
அ*தா>?" எ ேக5டா.
எப38 ெபாிய வகீ ெபாிய வகீ தா, எ நா மனதி-

எ9ணிேன. ஆனா, கமலா, அ+த ெபாிய வகீைல8 A ம9 கா53
வி5டா .

"கயாணதி இட இலாதத-காக நா ஒ அழவிைல. நீ1க

எலா

திPெர வ+ அமகள ப9ணியைத பா தா என ஆதிர
தா1காம அ*ைக வ+த!"

"ேப அமா, ேப! ெராப ெக53காாி நீ? உனேக சமதமானா எ1கH
என ஆ5ேசப. சா/திாிகH நா; ெராப நா

சிேநகிதக . அவ

உைன ேபாற சம ெப9 கிைடததி என ெராப ச+ேதாஷ" எ
ெசா(வி5< ேகாபாலகிண ஐய எ*+தி+தா.
"அபா, அவா
எறா

கமலா.

ெகா<த பணைத அவாளிடேம திபி ெகா< வி<1க "

ைவதீRவர ஐய ச5ைடைபயி(+ Y Vபா> ேநா5ைட எ< நீ53னா.
"ேவ9டா ேவ9டா, எனா ேந+த நட ஈடாயிக5<" எ

மதளி வி5< ெபாியவ ெவளி கிளபினா.

வ93 கிளபி ெகாCச ,ர ேபான, ேகாபாலகிண ஐய, "எலா அ+த
ெபாமனா53யி ேவைல. பேல ைககாாி அவ . ஷைன க9ணி விர

ெகா< ஆ53 ைவகிறா . அவ Rத 'ெஹெப<'. Rயதிேய கிைடயா.
தாயா த+த ெப9. ெவ சம. அமா ெசா( ெகா<த பாடைத
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நறா> ஒபிகிற. எனேமா பாவ! அத தைலெய* அ+த கிழவைன
க53ெகா9< கால1 கழிகQ; இ" எறா.

கயாணR+தர எனேமா ெசானா. சாியா> காதி விழவிைல.
நா ேயாசைனயி ஆU+தி+ேத. ச- A கணபதிராம சா/திாிகளி :53

நட+த நாடகதி ஏேதா ஒ மைறெபா

இபதாக என ேதாறி-. அ

எனவாயி? நட+தெதலா சாிதா. எலா ஒளி@ மைறவிலாம
மன வி5< ேபசிய ேபா தா காணப5ட. ஆனாB இனெத

விள1காத ஒ ேவதைன எைன பி<1கி திற. ஏேதா ஒ இரகசிய -

லபடாத மம - க5டாய இகிற. அ எனவாயி?

வழியிேல எ;ைடய ெசா+த :< இ+த. "நா இற1கி ெகா கிேற;

சாபி5<வி5< மதியான வகிேற" எேற. அ ேகா5 இைல.
எைன :53 இறகிவி5<, வ93 ேபா> வி5ட.
4

பி-பக  மணி, நா ெபாியவ :5< ேபான@டேன, ேவைலகார,

"நீ1க வ+தாFசா எ ஐயா ேக5டா1க; வ+த@டேன ேமேல வரF ெசானா1க"
எறா.

மா3யி ெபாியவ ஏேதா ேகாபமாக ேபR சதA அத- கயாண

படபடெவ பதி ெசாB சதA ேக5ட. "சாி ைபய வாைய திற+ ேபசி

வி5டா. ெபாியவ எ H ெகா H ெவ3 ெகா93கிறா. இ+த

ச1கடதி நா அகப5< விழிக ேபாகிேறாேம" எ எ9ணி ெகா9ேட
ேமேல ேபாேன.

சா>@ நா-கா(யி சா>+ ெகா93+த ெபாியவ எைன க9ட நிமி+
உ5கா+ "ேக5டாயா ராகவ! இ+த ைபய; ைபதிய பி3வி5ட.

'என கயாண ப9ணி ைவ' எ ெவ5கமிலாம ேக5க ஆரபி

வி5டா. அேதா< இைல. அ+த அதிக பிரச1கி ெப9ைண கயாண ெச>

ெகா ள ேபாகிறானா?" எ LFச ேபா5டா.
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ஜன ஓரதி உ5கா+தி+த கயாண எ*+ நி ெகா9டா.
"யா அதிக பிரச1கி? அ+தெப9 அப3 என அதிகபிரச1கிதன ப9ணி
வி5ட? அதிகபிரச1கிதன நா தா ெச>ேதா. நமF சப+தமிலாத

காாியதிேல ேபா> தைலயி5< ஒ கயாணைத நிதிவி5< வ+த அதிக
பிரச1கிதன இைலயா?"

"ேக5டாயா, ராகவ? ேக5<9டாயா எகிேற. எலாைத8 நனா
ேக5<ேகா!" எறா ெபாியவ.

கயாண மப38 சீறினா. "எனைத ேக5கிற? அ+த அமா

ேக5டாேள ஒ ேக வி, அத- என பதி ெசாேற ? 'உ1காதிேல8 ஒ
பி ைள இகாேம, அத- கயாண ப9ணி ெகா Hகிறதாேன' எ

ேக5டாேளா, இைலேயா? அத- பதி ெசால உ1கH வாயிைலேய?
கயாணைத மாதிர ேபா> எனகாக தைட ெச>ேத ?"

"பிசடாபா, பிசதா, எ ேபாிேல பிசதா. அ+த ெப9 ெதா9d
வய கிழவைன ேவQமானாB கயாண ப9ணி ெகா ள5<. அ+த

அதிகபிரச1கி என நா5< ெப9ணாக வரேவ9டா. அ+த வாயா3

ெபாமனா538, அ+த 'ெஹெப< ஹ/ெப9<' எனF சப+திகளாக
வர@ ேவ9டா" எறா ெபாியவ.

"உ1கH ேவ9டாெமறா சாியாக ேபா>வி5டதா? உலகெமலா உ1க
ெசௗகாியகாகேவ தானா ஏ-ப5ட? ேதச ெதா9<, சக ெதா9< எ

ேபRகிறெதலா இ+த ல5சண+தா! ெசா+தகாாிய எ வ+தா பற+

வி<கிற. இ+த மாதிாி எேலா பிறதியா வாதியாராயி வைரயி

நAைடய ேதச எ1ேக உபட ேபாகிற?" எறா கயாண.

"ேக5<9டாயா ராகவ. ேக5<9டாயாேன! இவ எேபா இப3ெயலா
எதி ேபச ஆரபிFR5டாேனா, அற நா இவேனா< ேபசறேக
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தயாராயிைல! எ1ேகயாவ ேபாகF ெசாB, எனவாவ ப9ணF ெசாB"

எறா ெபாியவ.

"ேபசாம- ேபானா ெராப ேமாசமா> ேபாFசா" எ கயாண AQ
AQதா.

இவைரயி நா வாைய 3ெகா9< ேபசாம இ+ேத. இேபா அபா

பி ைள ேபFசி A5<க5ைட ஏ-ப5< வி5டப3யா, நா தைலயிட ேவ93ய

அவசியமா> ேபா>வி5ட.

"கயாண! இIவள@ ேகாபA தாபA எனதி-காக? உ மனதி(கிறைத

நிதானமாகF ெசாேல" எேற.

"நிதானமாவ ம9ணா1க53யாவ? எலா நிதானமா>F ெசா(

அ*தாயி<. நா அ+த ெப9ைண தா கயாண ெச> ெகா ள

ேபாகிேற. அபா சமதிதாலாFR; இலாவி5டா..."

"அடபாவி! நா சமதிFசாB உ1க அமா சமதிக மா5டாேளடா! ஊைர
இர9< ப9ணி வி<வாேள! நல ேவைளயா அவ

இேபா ெப9ணா

ேபாயிகா . இ1ேகயி+தி+தா, இத- ேள ரகைளயாயிேம?" எறா

ெபாியவ.

"நா கயாண ப9ணிக ேபாகிேறனா? அமா ப9ணிக ேபாறாளா? ச-
Aனாேல மாம9`காரைர 'ெஹெப<' எ ெசானீகேள? நீ1க
மாதிர எனவா?" எ கயாண பளிFெச ேக5டா.
இப3 ேக5கிறாேன பாவி, ெபாியவ நிஜமாகேவ ேகாப வ+ விட
ேபாகிறேத எ ஒ கண பய+ ேபாேன. நல ேவைள, நா பய+தத-

ேநமாறாக காாிய நட+த. ேகாபாலகிண ஐய \ெர சிாிவி5டா.

ெபாியவ, எேபாேம நைகFRைவ8 ளவ எ ெபய உ9<. எதிராளி
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மடகிவி5டா, அவ ேகாப1 ெகா ள மா5டா. ேகாபப5டா க5சி அ3ேயா<
ேபா> வி<ெம அவ ெதாி8; ஆைகயா சிாி ம*வா.
இேபா அப3தா ப9ணினா. சிாி ெகா9ேட, "ஆமா9டாபா,

ஆமா! நா 'ெஹெப<'தா. எைன பாதாவ நீ எFசாிைகயாயி.

அச5< பிச5< காாிய ப9ணிவி5< அற அகப5<9< Aழிகாேத!"
எறா. அ+த நிைலைமையF சமாளிபத- ஒதாைசயாக ேபFைச திப

எ9ணி, நா;, "ைபய; வயதாகி வி5டேதா, இைலேயா? நீ1க

பா5<

வ+த ெப9ைணெயலா ேவ9டாெம ெசா( ெகா93+தா என
ப9Qகிற? இப3தா ஏதாவ விபாீதமா> வ+ ேச" எேற.

"எ ேமேல என த, ராகவ? அவ அமாதா அப3 ப9ணி3கா.
இேபா Lட ைகயிேல  ஜாதக இ. ஒ ஜிலா ஜ5ஜி ெப9, ஒ

ஐ.சி.எ/.X ெப9, ஒ A+Y காணி ப9ைணயாாி ெப9. அ<த

வாரதி- ேள ஏதாவ ஒ ெப9ைண நிFசய ப9ணி கயாண ெச>

ைவகிேற. இவைன ம5< அமா ேபFைச ேக5காம சமதிகF ெசாB"

எறா.

"அெதலா A3யேவ A3யா. நா இ+த ெப9ைண தா கயாண
ப9ணிக ேபாகிேற" எறா பி ைளயா9டா.

இத-

வாச( வ93F சத ேக5கேவ, யா எ ஜன வழியாக எ53

பாேத. கணபதிராம சா/திாிக
"இெதன L, சா/திாிக
எேற.

வ93யி(+ இற1கி ெகா93+தா.

வகிறாேர? நைம விடமா5டா ேபா(கிறேத!"

"வர5< வர5<; என வ+தாB அ;பவிக ேவ93யதா. எ+த
ேவைளயிேல அ+த கயாணைத நிகிறத-காக கிளபிேனாேமா,
ெதாியவிைல" எறா ெபாியவ.
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5

கணபதி ராம சா/திாிக

ேம மா3 வ+ ேச+தா. ஆனா, காைலயி பாத

மாதிாி அைமதியான ேதா-றAைடயவராயிைல. Aகேம மா ப53+த.

உடெபலா வியைவ ளிதி+த. நட ேபா கா த<மாறி-. R1கF

ெசானா திPெர ப வஷ அதிக வயதானவைர ேபா காணப5டா.
எ மாதிாிேய, கயாணA அவ;ைடய தகபனா அதிசயட அவைர
ேநாகினாக .

ெபாியவ, "என சா/திாிகேள? விஷய என? உடபிேல ஏ இIவள@
படபட? உ5கா1க . உ5கா+ நிதானமா>F ெசாB1க " எறா.
கணபதிராம சா/திாிக

சா>@ நா-கா(யி ெதாெப வி*+தா.

ெதா9ைட அைடக, த*த*த ர(, "நீ1க

எலாமா>F ேச+ எைன

மகா பாபதி(+ காபா-றினீக " எறா. உடேன Aகைத ணியினா

3 ெகா9டா. விம சத ேக5ட.

அவைர ெராப@ ஆRவாச ப<திேனா. எ1கH ஒேம ாியவிைல.

எ மனதி ம5<, 'ஏேதா மம இகிற எ நா எ9ணிய சாி; அ
இேபா ெவளியாக ேபாகிற' எ ேதாறி-.
"அ லேசகரர நீ1க

இ; அைர மணி ேநர கழி வ+தி+தா

எேபப5ட விப ேந+தி. அைத நிைனதாேல என

பய1கரமாயிகிற. இேதா பா1க
எறா சா/திாிக .
நா1க

எ உடபி மயி சி(திகிற"

பாேதா. அவ உடபிேல ேராம1க

"எ ைக ந<1கிறைத பா1க " எறா.
பாேதா; ைக ந<1கி ெகா93+த.

தி ெகா9<தா நிறன.
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"சமாசார என, சா/திாிகேள? ஏதாவ நடவ3ைக எ< ெகா வ
அவசியமாயி+தா சீகிர ெசானா தாேன ேதவைல?" எறா ெபாியவ.
அ+த மாம9`காரக , ஒ ேவைள, சா/திாிகைள ெகாைல கிைல ெச>ய
Aய-சிதாகேளா எற ச+ேதக ெபாியவ உதிதிக ேவ9<.
அதனாதா நடவ3ைகைய ப-றி அவ பிர/தாபிதா.
கணபதிராம சா/திாிக

ெகாCச தய1கி ேயாசைன ெச>வி5<, "அ3ேய

பி3தா ெசா(யாக ேவ9<" எறா.

"ேபஷா>F ெசாB1க . நிதானப<தி ெகா9< ெசாB1க " எறா

ெபாியவ.

எ1கHெகலா வியைப8 பரபரைப8 பய1கரைத8 மகிUFசிைய8
மாறி மாறி உ9டாகி வ+த பினவ அதிசயமான விவரைத கணபதிராம
சா/திாிக

Lறினா:-

கமலாவி வரலா
"நீ1க

காைலயி எ :53(+ கிளபிேபான பிற, என இன

ெச>வெத ெதாியவிைல. ஆரபதி(+ேத, என கயாண ெச>

ெகா வதி இட கிைடயா. ேபாதைனயி மய1கி ேபா>F சமதி

வி5ேட. லேசகரரதி கயாணதைற Lட என மன
நிமதிேயயிைல. நீ1க

வ+ த<த, நலதா> ேபாயி- எ நிைன

ெகா9< கிளபி வி5ேட.
இைற இவக

மப38 வ+ ேச+த உ1கைள Lபி5ட;பிேன.

நிைனேத. நீ1க

திபி வ+வி5Pக . நீ1க

நீ1க

வ+தா எப38 அவகைள திபி அ;பி வி<:கெள
வ+த பிற அவக

இ;

நிப+தப<த ஆரபிதாக . நா ேயாசைன ெச> ஒ தீமான

வ+ேத. உ1க

ெப9ணி இடதினாதா வ+திபதா>F ெசாகிறீக .

இதி என நபிைகயிைல. அவளிட தனியா>F ச- ேநர ேபச ேவ9<.
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ேபசி உ1க

நிப+ததினா அவ

வரவிைல எ நிFசயமா> ெதாி+

ெகா9ட பிறதா A3வாக பதி ெசாேவ எேற.
அவக

ெகாCச1Lட ஆ5ேசபிகாம அத-F சமதிதாக . ெப9ைண அ+த

ஹா(ேலேய வி5< வி5< உ ேள ெசறாக . நா அ+த ெப9ைண பா,

'கமலா, உ அபாவிட நா ெசானைத ேக5< ெகா93+தாயலவா?
உைன இவக
ேக5ேட.

நிப+த ப<தவிைலெயப நிஜ+தானா?' எ

"நிஜ+தா. அவக , எைன நிப+தப<தேவயிைல. நா தா அவகைள

நிப+தப<தி அைழ வ+ேத" எறா !

"அப3யானா நிஜைதF ெசாB, எனதி-காக எைன கயாண ெச>
ெகா ள ேவ9<ெமகிறா>? அபா அமாைவ பி3கவிைலயா? அவகHட
இப கடமாயிகிறதா?" எ ேக5ேட.
"கட ஒமிைல; ஆனா, அவகHட இனிேம இக என
இடமிைல!" எ அ+த ெப9 ெசானா .

"ஏ?" எ ேக5ேட.
அவ

பதி ெசால தய1கினா .

"நா உைன கயாண ெச> ெகா9டா வாUநா

A*வ உேனா<

கால1கழிக ேவ9<ேம? உனிட என Jரண நபிைகயி+தாதாேன
அ A38? இெபா* நீ நிஜைதF ெசாலாவி5டா, உனிட எப3
என நபிைக ஏ-ப<?" எ ேக5ேட.
"நா நிஜைதF ெசாகிேற. ஆனா அத-காக எைன நீ1க

நிராகாிக

Lடா. அபா, அமாவிட நா ெசாவைதF ெசால@1 Lடா" எ

ெகCRகிற ர( ெசானா .
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"அெதலா நா ஒ வாகளிக A3யா. Aத( நீ நிஜைதF ெசாB.
உனிடதி என நபிைக உ9டானா, அத- பிற A3@ ெசாகிேற"

எேற.

"அபா@ அமா@ ெராப தாிதிரப5< ெகா93கிறாக . அபா@

ேவைல ேபா>  வஷ ஆகிவி5ட. என ஐ+ ேப தபி த1ைகக .

:53ேல சில நாைளF சாபா< Lட கிைடகிறதிைல. நீ1க

எ என ெதாி8. உ1கைள கயாண ெச> ெகா9டா,

பணகார

அவகHெகல ஒதாைச ெச>யலா எற ஆைசதா. நிஜைதF

ெசா(வி5ேட. அற நீ1க

வி5டவழி வி<1க " எறா .

எ மன இர1கிவி5ட. ஆனாB, ஒவா மனைத க3னப<தி ெகா9<,
"அப3யானா உ1க , அபா அமாவி கடைத பாகF சகிகாம தா

எைன கயாண ப9ணி ெகா ளF சமதிதா> எ ெசாB; அவகH

ஒ ஒதாைச ெச>ய A3யா எ நா ெசா( வி5டா என
ப9Qவா>?" எேற.

"கயாணF ெசல@, எதி ஜாமீனாவ இலாம ேபா> வி<ேமா, இைலேயா?

எைன இதைன நா
ஆகியிகிற."

வளகிறத-ேக அவகH எதைனேயா பணF ெசல@

"ெராப அழகாயிேக நீ ெசாகிற? ெப9ைண வள கயாண

ப9ணிைவகிற ெப-றவகHைடய கடைம. இத-காக நீ எனதி-

கவைலபட ேவ9<?"

"ெப-றவாளாயி+த நீ1க
ெப-றவா

ெசாகிற சாிதா. ஆனா, அவா

இைல. எ;ைடய ெசா+த அபா, அமா இைல."

என ,கிவாாி ேபா5ட.

எைன
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"என ெசாBகிறா>, நிஜமாகவா?" எ ேக5ேட.
"உ1கH 9ணிய உ9<. ெகாCச ெமவா> ேபR1க . நா

இைதெயலா உ1களிட ெசானதா> அவகH ெதாியLடா. ஒ

மாத Aனாேல தா எனேக இ ெதாிCR. ஒ நாைள அபா@

அமா@ தனியாக கதைவF சாதி9< உ5கா+ ேபசி ெகா93+தாக .
எ க(யாண விஷயமா>தா ேபRகிறாக

எ ெதாி+ ெகா9< நா

ஒ5<ேக5ேட. 'அகாக கமலாைவ ப( ெகா<கQ எகிறாயா?' எ
அபா ெசானா. அத- அமா, 'ப( ெகா<கிற என? நல பணகார

இடதிேல தாேன ெகா<க ேபாகிேறா? ந<Fசாைலயிேல அனாைதயா> கிட+த
ழ+ைதைய எ< பதி வஷமாக வளகைலயா? அவH நம
ெசா+த ழ+ைத ஏதாவ விதியாச பாரா53ேனாமா? அவ
ALத நம நாைல+ CR ழ+ைதக

வ+த

ஏ-ப53கிறன. தாிதிரேமா

பி<1கி திகிற. இதைன வஷமா> அவைள வளதத- அவளாேல தா

நம ஏதாவ உபகார ஏ-பட5<ேம! அதிேல என பிச?' எ ெசானா .

அேபாதா என ெதாி+த. அப3 பதி வஷ எைன

வளதவாH நா பதிB உபகார க5டாய ெச>யQ எ தீமான
ெச> ெகா9ேட. அதனா தா உடேன உ1கைள கயாண ெச>

ெகா ளF சமதிேத. உ1கHைடய நல ணைத பாத பிற அ+த உதி

அதிகமாயி-. நிஜைதF ெசா(வி5ேட. நீ1க
திபி அவக

எைன ைகவி5டா,

:5< நா ேபாக ேபாவதிைல. வழியி எ1ேகயாவ

ரயி(ேலயி+ திதாவ உயிைர வி5< வி<ேவ" எறா .

இ+த அதிசயமான விவரைத ேக5< ெகா9< நா /தபமா>

உ5கா+தி+ேத. எ ெநCR ம5< எதனாேலா, பP, பP எ அ3

ெகா93+த. ஒ ெபாிய ச+ேதக - பய1கரA ஆன+தA கல+த ச+ேதக -

எ மனதி உதி வி5ட.

"இேபா உன என வய அமா" எ ேக5ேட.
"பதினா" எறா .
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"உ ெசா+த அபா அமாைவ ப-றி ஏதாவ ஞாபக இகா?" எ

ேக5ேட.

"ஒேம ஞாபகமிைல" எறா .
"உைன எ1ேக க9ெட<தாகளா. அதாவ ெதாி8மா?" எ ேக5ேட.
"பேகாண மகாமகதி ேபா அகப5டதாக ேபசி ெகா9டாக " எ
அவ

ெசான, எ;ைடய பரபர அள@ கட+வி5ட.

"இ1ேக வா, அமா! ெகாCச வல காைத ம3 கா5<" எேற.
அவ

தய1கியைத பாவி5<, "பயபடாேத அமா! இப3 வா! ஒ

அைடயாளகாக ேக5கிேற" எேற. அவ

அகி வ+த அவHைடய

வல காைத ம3 வி5< பாேத. அத பினா  க மFச1க

பளிFெச ெதாி+தன.

"எ க9ேண! நீ எ ெசா+த ெப9ண3!" எ கதி ெகா9ேட அவைள
க53 ெகா ள ேபாேன. திPெர க9 இ9< வ+த. கீேழ வி*+

வி5ேட.

இப3F ெசா(வி5< கணபதிராம சா/திாி நிதினா. எ மனதி

காைலயி(+ உதி ெகா93+த மமமான விஷய இனெத
இேபா விள1கிவி5ட. அ கணதிராம சா/திாி கமலா@

Aகபாவதி காணப5ட ஒ-ைம தா.
நா1க

 ேப எ1க

அதிசயைத பல விததிB ெதாிவிேதா. "நீ1க

ெராப 9ணிய ெச>தவ. அதனா தா உ1கைள பகவா அேபப5ட

பாவதி(+ காபா-றினா. ெப9ைண8 ெகா9< வ+ ேசதா" எ
அவைர பாரா53ேனா.
"பகவா உ1க

லமாக எைன த<தா5ெகா9டா. அதனா பாகி
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காாியைத8 நீ1க

தா ெச> ெகா<க ேவQ. ழ+ைத கயாண

ப9ணி ைவத பிறதா எ மனதி ஏ-ப5< ள பய1கர நீ1; நிமதி

ஏ-ப< ஐயவா ! ேவ எ எப3யி+தாB விதியாசம பாகாம உ1க

பி ைளேக அவைள கயாண ெச>ெகா ள ேவ9<. அ<த

ALததிேலேய கயாண ஆகி விடேவ9<" எறா கணபதிராம
சா/திாிக .

இIவா கயாணR+தரதி க5சியி பகவாேன இ+, அவ மேனாரதைத

நடதி ைவதா. ெபாியவாி சமத உடேன கிைட வி5ட. அமாளி
சமத ெபவ அIவள@ Rலபமாயிைல. ஆனா கணபதிராம சா/திாிக

கமலாவி ேப த Aகா ல5ச ெசாைத8 எ*தி ைவ உயிைல8
ெகா9< வ+ ெகா<த பிற, அமாளி சமதA கிைட வி5ட. அ<த
ALத தினதி கமலாவி கயாண ெவ சிறபாக நட+ேதறிய.

இ+த விஷயதி கயாணR+தர கா53ய பி3வாதA உதி8 அவனிட

என ெராப மதிைப உ9டாகிவி5ட எபைதF ெசால ேவ9<. அவ;

எனிட மிக@ நறி8டனிகிறா.

இைத எ*திய பிற, இ+த கைத நா ெகா<தி தைலைப பாேத.

இர9< விததிB அ ெபாதமாயிப ெதாிய வ+த. பி ைளயா9டா

இேபா 'கமலாவி கயாண'மாகதா விள1கிறா. அபா@
பி ைளதாேன?
-----------------

19. தெகாைல
1

த-ெகாைல! ஆ. அ+த பய1கரமான A3@ வ+தா ஜக+நாத. இதைகய
ேபரவமான பின, மானA ள ஓ ஆ9 மக எIவா உயி

ைவதிக L<? ஒ பாகேம; ேதறியிக Lடாதா? அதிB இ

இர9டா தடைவ. இ9டமீ3ய5 பாீ5ைசயி ெஜக+நாத Aத தரதி

ேதறியவ. அவைர ஒ வபிலாவ பாீ5ைசயி தவறிய கிைடயா. பி.ஏ.
வபி Aத Aைற இர9< பாகதிB தவறியேபா அவ அைட+த
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ஏமா-றA யரA ெசாலதரமல. ஆயி; எப3ேயா சகி ெகா9<

இர9டா Aைற அதிக கவைல8ட ப3தா. ஆயி; பயெனன? 'ேம மா3

கா(' எபத-காக அவ ேக( ெச>த 'ம9<க ' எலா ேதறிவி5டாக .
அவ ம5< அAைற8 தவறிவி5டா - இர9< பாகதிB. அவமான!
அவமான! த-ெகாைலயினாலறி இ+த அவமான தீமா?

இ ஒ ற இக5<. ெசலதி Aகதி எIவா விழிப? தனிட

அளவிற+த காத ைவ ள அேபைத இI அவமானைத எ1ஙனC சகிபா ?
பாீ5ைச நா மாத1கH A ெசலைத பிற+தக

அ;பியேபா அவH தன நிகU+த விவாத ெஜக+நாத; நிைன@
வ+த. அவ

அேபா Lறினா

- "எைன ஏ அ;கிறீக ? நா உ1க

ப3 எIவிததிலாவ ேக வகிேறேனா? நா இ+தா உ1கH

எIவளேவா ெசௗகாியமாயி-ேற! உ1க

அைறைய ெபகி Rதம>

ைவகிேற. தக1கைள அ<கி ைவகிேற. ளிபத- ெவ+நீ ேபா5<

ெகா<கிேற. இரவி நீ1க

ப3 ேபா உ1க

ப<ைகைய விாி

வி5ேட நா ெச ப< ெகா Hகிேற. உ1கH எIவள@ ேநர
மீதியாகிற? ேஹா5ட( சாபி5< ெகா9< தனியைறயி இ+தா

இைவகைளெயலா நீ1க தாேன ெச>யேவ9<? இIவள@ ெசௗகாிய
இமா? எனகாக நீ1க
ெபா*தினி நீ1க

அதிக ேநர ெசலவி<வேத; உ9டா? மாைல

ெவளியி(+ வ+த அைரமணி ேநர மா3யி உ5கா+

ேபசிெகா93கிேறா. இைத தவிர ேவ எேபாதாவ உ1க

ேக நா வகிேறனா? ேமB, உ1க

யா கவனிபாக ."

ப3

ேதக ெசௗகியைத எைன ேபா

ெசலமாளி இIவள@ வாதA அேபா ஜக+நாத ெசவியி ஏறவிைல.
ெசற வஷ பாீ5ைசயி தவறிய, அவன ந9பகH ம-றவகH,

"ஆபைடயா

ஆ வ+த ைபய Rழி ேபா5< வி5டா" எ ேக(

ெச>த அவ மனைத வி5< அகலவிைல. இ+த ேக(ேபFR அவ

உ ளதி உதி ெகா9ேடயி+த. கைடசியி தா பாீ5ைசயி

தவறியத- த மைனவிேய காரண எ; நபிைகைய உ9<

ப9ணிவி5ட. எனேவ, இAைற அவைள ஊ அ;பிேய தீரேவ9<ெம, இலாவி3 தன பாீ5ைச ேதறாெத அவ நிFசய ெச>
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ெகா93+தா. இேபாேதா? "அIவள@ பி3வாதமாக எைன ஊ
அ;பினீகேள? பாீ5ைசயி ேதறி வி5Pகளா?" எ ெசல ேக5டா, என
விைடயளிப? த 9ப5ட மனைத இ; 9ப<த Lடாெத அவ
இIவா ேகளாம(கலா; ேததB ெசாலலா. இ+தாB, அவ
இIெவ9ண இக தாேன ெச>8? அவ

மனதி

Aகதி விழிபெதப3?

இனி, கிராமதிB ள ெப-ேறாகேளா? அவகைள ப-றி எ9ணியேபாேத

ஜக+நாத; வயி பகீ எற. தகபனா உைழயாத உைழ உைழ

த தவனான தைன ப3க ைவதா. இேபா அவ த ளாத வய

வ+ வி5ட. <ப 1,500 Vபா> கட இ+த. இ; இர9<

தவிகH கயாண நடக ேவ9<. ஒ ைபயைன ப3க ைவதாக

ேவ9<. நிலதி கிைட வமான கால5ேசபேக ேபா

ேபாதாததாயி+த. ஜக+நாத; வா1கின வரத5சைண V. 2000-தி ஒ

ைபசா Lட ெதாடாம அவ பி.ஏ. ப3பத-காக ெகா< வி5டா. அவ
உதிேயாக ெச>ய ேபாகிறா எற நபிைகேய <ப இேபா
ஆதாரமாயி+ வ+த. ேபான வஷேம அவக

அைட+த ஏமா-ற வணி+

தரம. இAைற8 தவறிேபான ெச>தி ேக5டா அ+ேதா! அவக
இ3+ேத ேபா>வி<. அவக

யரைத பா எIவா சகி

மன

ெகா93ப. நல ேவைள, உயிைர வி<வ ைவ ெகா93ப
ஒவ;ைடய விபைத ெபாததாயிகிறேத, அைத நிைனF

ச+ேதாஷபட ேவ93யதா.

அவமானைத ெபா5ப<த ேவ9டா; மைனவிைய8 ெப-ேறாகைள8
கவனிக ேவ9டா; எனி; அ<தா-ேபா ெச>வத-ெகன இகிற?

வரத5சிைண பண V. 2000-A இ+த  வஷ1களி ெசலவழி+

ேபாயி-. பா1கி கணகி 30 Vபாேயா எனேவாதா பாகி. இனெமா

வஷ பைடெய< ெச பாீ5ைச ேகா5ைடைய A-ைக ேபா<வெதப
இயலாத காாிய. மாமனாாிட பண ேக5கலாமா? ைச! அைதவிட நாைக
பி<1கி ெகா9< உயி விடலா. உதிேயாக ேபாவெதறாேலா,

பாீ5ைசயி தவறிய பி.ஏ. என சபள ெகா<பாக ? 30, 35- ேம

இைல. இ+த 35 Vபாைய ெகா9< ப5டணதி மைனவி8ட எIவா
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வாUைக நடவ? ெசற வஷதி மாத 60 Vபா> ேபாதாம
கடப5ேடா ேம? பின, ெப-ேறாகH பண அ;வெதப3?
தபிைய ப3க ைவப த1ைககH கயாண ெச> ைவப
எ1ஙன?

"ஆ! பாீ5ைசயி ம5< ேதறியி+தா! நிைனதப3 இகடா/ ஆ\X ஓ
உதிேயாகA கிைடதி+தா! 'சபளைத ெகா9< நீ உ கால5ேசபைத

நடதி ெகா . ேம வப3ைய ம5< மாதாமாத என அ;பிவி<' எ

த+ைத அ3க3 Lறிய அவன நிைன@ வ+த. 'ேம வப3' விஷயதி
தானாக யாைர8 ஒ ைபசாேவ; ேக5பதிைலெய அேபாேத

தீமானிதி+த ஞாபக வ+த. இகடா/ ஆ\X உேயாக

அகபடாவி5டாB ரயிேவயி V.100 சபளதி ேவைல கிைடதி+தா

ேபாேம!... ைச, ைச என :9 நிைன@க ! இைவகைள ப-றி இேபா

எ9ணி என பய! த-ெகாைல! த-ெகாைல! த-ெகாைல! அைத ப-றியேறா
இேபா சி+திக ேவ9<!

ஒேர ஒ ேயாசைன, நா ேபா>வி5டா மைனவி ெப-ேறாகளி கதி என? நல
ேவைளயாக மைனவியி ெப-ேறாக

ெகாCச பணகாரக . எனேவ அவைள

ப-றி கவைலயிைல. உயிேரா3+தாB ெப-ேறாகH உதவி எ@ ெச>ய

A3யா. அவக

எலா அள@ கட+த கதி ஆU+ வி<வாக

உ9ைமேய. ஆனா, உயிேரா3+ அவக

யரைத பா

எப

ெகா93பைதவிட இற+ ேபா> வி5டா, பிற யா எப3 ேபானா
நமெகன ெதாிய ேபாகிற?
இIவள@ எ9ண1கH ஜக+நாத மனதி ேகாைவயாக எ*+ மைற+தன.

அவ;ைடய அறி@ அ+த ெநக3யான தணதி மிக ெதளி@ ெப-றி+த.
அFசமயதி, "நா ஏ த-ெகாைல ெச> ெகா ள ேவ9<?" எ;
விஷயமாக ஒ க5<ைர வைரயF ெசா(யி+தா அவ மிக நறாக

எ*தியிபா. இIவள@ ெதளி+த அறி@ட பாீ5ைசயி எ*தியி+தா எ+த

5< பாீ5சக; அவைன ேதத ெச>ய தவறியிரா!

த-ெகாைல ெச>ெகா H விதைத ப-றி ஜக+நாத அதிகமாகF
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சி+திகேவயிைல. ஒேர கணதி இ+த விஷயதி A3@ வ+வி5டா.

இர@ ஏ* மணியாயி-. மைனவிெகா க3தA, த+ைதெகா க3தA

எ*தினா. மைனவிெக*திய க3த வமா:-

"எ அேப! நா பாீ5ைசயி இ Aைற8 தவறி வி5ேட. இனி உ Aகதி

விழிக எனா A3யா. த-ெகாைல ெச> ெகா9< இறிர@ உயி விட

ேபாகிேற. ஜக+நாத"

த+ைத ெக*திய க3தA இIவள@ Rகமானதா. இர9ைட8 ம3

உைறயி ேபா5< விலாச எ*தி ேமைஜயி மீ ைவதா. மரண விசாரைணயி

அைடயாள ெதாிவத-காக த;ைடய விலாச எ*திய ஒ காகிதைதF

ச5ைட ைபயி ேபா5< ெகா9டா. (என Aேயாசைன) அைறைய J53

வி5< ெவளிேய கிளபினா.
2

இர@ ஒப மணி அமாவாைச இ5<. ெத இ+திய ரயி பாைதயி ஒ சி

வா>கா( பாலதி மீ ஜக+நாத உ5கா+ ெகா93+தா. நிமலமான

நீல வானதி ந5சதிர1க

க9சிமி53 மனிதகளி அறியாைமைய றி

ேக( ெச> ெகா93+தன. ேமவான வ5டதி அ3வாரைத காிய

ேமகதிர

மைற+தி+த. ஒIெவா சமய அேமகதிரைள மீறிெகா9< ஒ

ெபா மின-ெகா3 ெவளி கிளபி ஒ கண க9ைண பறிவி5< உடேன
மைற+த. கிழேக ெவ ,ரதி ப5டணதி மிசார விளக

ம1கலாக

காணப5டன. ெவ த வாைட கா-றி கல+, கா53 ஊைளயி<

நாியி Lர வ+ ெகா93+த. அIவேபா மதிம /தாயியி இ3க
உமின. பகதி(+த ளிய மரதி ஒ ேகா5டா ேகாரமாக கதி

ெகா93+த.

அ<த /ேடஷனி(+ ேபா5ெமயி றப5<வி5டெதபத- அறிறியான

ஊத சத ேக5ட. ஜக+நாத எ*+ ெச த9டவாளதி மீ காக

ப<ெகா9< க9ைண இக 3 ெகா9டா. இதய 'ப5ப5' எ

அ3 ெகா9ட சத அவ ெசவியி நறாக ேக5ட. அவ மைனவி8,
மாமனா, மாமியா, த+ைத8, தா8, தபி8, த1ைககH ஒIெவாவராக
அவ A ேதாறி, "ஐேயா ைபதியேம! இப3 ெச>யாேத" எ

ெகCRவேபா அவ; ேதாறி-. இ+த பிரைமயினி வி<ப<
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ெபா5< அவ க9கைள திற+ ரயி வரேவ93ய திைக ேநாகினா.

அIவிடதி இரயி பாைத ேநராக அைம+தி+தப3யா ெவ,ரதி ரயி
வவ காணப5ட. ழ+ைத பவதி ெகா ளி க9ண எ;

இரா5சதைன ப-றி ேக5ட கைத அவ; நிைன@ வ+த. ெபாிய காிய

வ3வA ெகா ளி க9கH உைடய ஒ Jத பய1கரமாக உமி ெகா9<
தைன வி*1க வவ ேபா அவ; ேதாறி-. இேதா-றதினா

\தியைட+ அவ மீ9< க9கைள 3 ெகா ள ேபானா. ஆனா,

அFசமயதி Rமா ஐப அ3 ,ரதி ரயி பாைத ஓரமாக ெவ ைள
ணியா Aகாடணி+த உவ ஒ தைன ேநாகி வவைத
க9<வி5டா.

ேப>, பிசாRகளிட ஜக+நாத; நபிைகயிைல. இ+தாB அேபா
அவ உடB ந<1கிவி5ட. வியைவ விய ணிக

எலா ஒ கணதி

ெசா5ட நைன+ ேபாயின. அFசமயதி அவ உண@ ேபானவழி காாிய

ெச>தாேனயறி, அறிைவ பயப<தி ேயாசி எ@ ெச>யவிைல.

அIவிடதி(+ உடேன ேபா>விட ேவ9<ெம அவ; ேதாறிய.

ெமவாக நக+ பகதி(+த பால வ+ அ1கி+ கீேழ வா>கா(
சதமிறி இற1கி வி5டா. ஏ-ெகனேவ காாி ; அதிB பாலதி நிழ.

அ1கி+ அI@வைத பா ெகா9ேட நிறா. என அதிசய!

அI@வ ச- A ஜக+நாத ப<தி+த இடேக வ+ நிற. Aகா<
ேபா53+த ணிைய எ< ேகாவி( /வாமி தாிசன ப9Qேபா

ெச>வ ேபா இ<பி வாி+ க53 ெகா9ட. பின த9டவாளதி மீ

காக ப<த.

அதைகய நிைலைமயிB ஜக+நாதனா னைக ெகா ளாம இக

A3யவிைல. அI@வ தைன ேபாலேவ ஏேதா ஒ காரணதினா

த-ெகாைல ெச> ெகா ள வ+த ரதிடசா(யான ஒ மனிதேன எபைத
அவ ெத ள ெதளிய க9டா. அவ;யிைர அFசமய தா

காபா-றாவி5டா, அெகாைல பாதக உட+ைதயாயி+த பாவ தைனF

சா எ அவ; ஓ உணFசி உ9டாயி-. ரயிேலா சமீபதி வ+

வி5ட. அவ ஒேர பா>Fசலாக பா>+ேதறிF ெச ப<தி+த உவைத

Aகி ெதா5டா. அI@வ அப3ேய :றி5< ெகா9<  ளி வி*+த.

பாவ! ரயி வ93 தமீ ஏறிவி5டதாக அ+த ரதிடசா( நிைனதிக

ேவ9<. ஜக+நாத அதைன பாதி,கி ெகா9< பாதி இ* ெகா9<
கீேழ பாலதி அ3யி ெகா9< வ+ ேசதா.
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3

"ஆ,  ஆ9<களாக நா அைலயாத இடமிைல. நா ேபாகாத ஆ\/

இைல. வி9ணப எ*தி எ*தி ைக8 ச(வி5ட. நட+ நட+ காB

ஓ>+ வி5ட. மைனவிைய8, இர9< ழ+ைதகைள8 காபா-றியாக
ேவ9<. பா1கியி இர9டாயிர தா பாகி. அைத ைவ ெகா9<

எ1ேகயாவ கிராமதி- ேபா> அவகளாவ ெசௗகியமாயிக5< எற

A3@ வ+ேத. இ; இர9< வஷ நா இ+த நகரதி இ+ ேவைல
ேத3 ெகா93+தா, அ+த பணA ெதாைல+ ேபா> வி<. பின, எ
மைனவி ழ+ைதகளி கதி என? ஆைகயினாேலேய இ A3வாக பி.ஏ.
ப5டாிய பதிரைத சவகலாசாைல ாிஜி/5ராேக திபிய;பிவி5<,
உயிைரவி< ணி@ட றப5< வ+ேத. நீ அத- ேக நிறீ" எ
Lறி A3தா மகாேதவஐய. ஜக+நாத ெகாெல சிாிதா. அவக

பாலதி மீ உ5கா+தி+தாக . "எ வரலா-ைற உமிட Lறிய றி
வ+கிேற. பிற பைத ேக5< சிாி ணA ளவ நீ எபேத

என ெதாியா ேபாயி-" எ மகாேதவ ஐய ச- ேகாபட Lறினா.
"தய@ ெச> மனி வி<1க . நா Lறேபாவைத ேக5டா நா

சிாிதத- காரண உ9ெட நீ1கேள ெசா:க . நா ெசற வஷA

இIவஷA பி.ஏ. பாீ5ைசF ெச தவறிவி5ேட. இத ெபா5<

த-ெகாைல ெச> ெகா H ேநாகடேனேய நா; இ1 வ+ேத. நீ1க

தி<கி<கிறீகளலவா! எ+த இடதி நீ1க

ப<ெகா9Pகேளா, அேத

இடதி ஒ நிமிஷதி- A நா ப<ெகா93+ேத. த1கைள க9<
பய+ெகா9< கீழிற1கிேன. பி.ஏ. பாீ5ைசயி Aதைமயாக ேதறிய தா1க

அப5டதினா ஒ பய;மிைலெயன க9< அைத திபி அ;பி வி5<
உயி றக ணி+திைகயி, அப3ப5ட ப5ட

கிைடகவிைலேயெயபத-காக நா த-ெகாைல ெச> ெகா ள

தீமானிதைத எ9ணிய ேபா, எைனயறியாம சிாி வ+வி5ட.

இெபா* ெசாB1க . நா சிாிததி தவ உ9டா எ" எறா

ஜக+நாத.

இைத ேக5ட மகாேதவ ஐய Lட நைக வ+வி5ட. ச-ேநர

இவ இ3 இ3ெய சிாிதாக . அ+த நிமா;யமான இடதி, அ+த
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ந ளிரவி அவகHைடய சிாிபி ஒ(ைய ேக5<, அவைர சத ேபா5<
ெகா93+த JFசிக , தவைளக

Aத(யன பய+ வா> 3 ெகா9டன.

அகி(+த ளிய மரதி உற1கி ெகா93+த ஒ பறைவ க9 விழி
'கிறீF' எ கதி-.

"உயி வி< ேயாசைனைய மற+வி<ேவா" எ மகாேதவ ஐய Lறினா.
"ததா/" எறா ஜக+நாத. பின அவ ெசானா:- "இறிரவி(+,

நா இவ உயி ந9பகளாேனா. நாமிவ ஒேர ேநாக1ெகா9<

இவ ஒவர உயிைர ஒவ காபா-றிேனா. இவ ஏறைறய ஒேர

நிைலயி இகிேறா. நமிவைர8 ேச ைவக ேவ9<ெமப

கட@Hைடய தி@ ளேபா ேதாறி-."

"ஆ. ந9ப ஒவ இலாத காரணதினாேலேய, நா இIவள@ விைரவி

மனC ேசா+ வி5ேட எ இேபா ேதாகிற. த1கHைடய நிைல8

அப3தா இகேவ9<ெம நிைனகிேற. இனி இவ ேச+ திய

பலட; உ-சாகட; வாUைக ேபாரா5டதி இற1ேவா."
"அப3ேயயாக5<. ஆனா, என ெச>வ எபதா என
விள1கவிைல."

"இனி பாீ5ைசேபா எ9ணைத வி5< வி<1க . எனிட இர9டாயிர
Vபா> இகிறெத ெசாேனனலவா? அைத ைவ ெகா9< ஏேத;

ெதாழி நடேவா." இIவா ச-ேநர ேபசிெகா93+வி5< இவ

ைக ேகா ெகா9< :5< றப5டாக .
4

மநா

ஜக+நாத;, அவ;ைடய காத மைனவி ெசலதினிடமி+ ஒ

க3த கிைடத. அத பி-பதிைய இ1ேக தகிேறா:- "...இ+த க

சமாசாரதி நம ஒ ச+ேதாஷமான அசA இலாம- ேபாகவிைல.
அைத எனிட எேபாேம நிரப பிாிய எ த1கHF

ெசா(யிகிேறனலவா? அ+திய காலதி நா அவHF ெச>த பணிவிைட
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அ+த பிாியைத பதிமட1 வள+வி5ட. எனேவ அவHைடய மரண

சாசனதி பா1கியி அவ

ெபயரா இ+த Vபா> வாயிரைத8 என

ெகா< வி5டதாக எ*தி ைவதிகிறா . இ+த பண த1களாேலேய என

கிைடத எபைத நிைனZ5<கிேற. தா1க

எைன வ-தி

பிற+தக அ;பியிராவி3 அைத பணி விைட ெச>8 ச+தப
கிைடதிரா. அேபா அவ

பணைத என ெகா<திப நிFசயமிைல.

ஆத(, அ+த பண A* த1கHேக உாியதா. இெனா சமாசார,
த1க

பாீ5ைசயி A3@ இத-

ெதாி+திக ேவ9<. ேதறியி+தா

ச+ேதாஷ, இலாவி5டாB நா கவைலபட ேவ93யதிைலெய என

ேதாகிற. ப5ட ெப-றவகH Lட இகாலதி உதிேயாக இேலசி
கிைடபதிைலெய எலா ெசாBகிறாக . ேமB ைகக5<F ேசவக

ெச>8 பிைழ த1க

இய ஒதத. எனேவ இ+த வாயிர Vபா8

லதனமாக ைவெகா9<, தா1க
நடதினாெலன? அ3யா

ஏேத; ஒ ெதாழி ஆரபி

த1கH பி3யாவி5டா அத-காக எைன

ேகாபி ெகா வதி பயனிைல. தா1க தா ெசல1 ெகா< ெகா<

த1க

ெசலைத ெக< வி5Pக . பிற விஷய1க

தாிசிேபா."

ேம- ெசான சபவ1க

நிகU+ ஐ+ ஆ9<க

த1கைள ேநாி

ஆகிறன. இேபா

மகாேதவ ஐய ஜக+நாத; "மகாநாத கெபனி" எற ெபயட தக

வியாபாரA, பிரRரA நடதி, நல லாப சபாதி வகிறாகெளன

அறிகிேறா. ஜக+நாத;ைடய த+ைத ம5< "எனதா இ+தாB, மாதா மாத
சபளA அத மீ ெகாCச ேம வப38 கிைடபேபா ஆமா?" எ
ெசா( வகிறாரா.
------------

20. எ.
எ. எ.
எ. ேமனகா

1

அைலகட( ந<வி, 'எ/. எ/. ேமனகா' எ; கப ேபா> ெகா93+த.
அ+த கப அத- A எ+த நாளிB அIவள@ பார ஏ-றி ெகா9<
பிரயாண ெச>த கிைடயா. இ+த தடைவ அதி ஏ-றியி+த பார

Aகியமாக பிரயாணிகளி பாரேமயா. கப( அ3தளதி(+ ேம

தள வைரயி எ H ேபா5டா எ H விழாதப3 பிரயாணிக , ேதனைடகைள
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ெமா> ேதனீகைள ேபா ெந1கியி+தாக . அவக
பல சாதியின.

Aத வ, இர9டா வகளி ெவ ைளகாரக

பல ேதசதின;

ம5<

காணப5டாக . அவகளி /திாீகH ழ+ைதகH அதிகமாயி+தன. ம-ற
பதிகளி க மனிதக

இ+தாக . அவகளி ஹி+க , A/Nக ,

தமிழக , வ1காளிக , மைலயாளிக , பCசாபிய, யாUபாணதா Aத(ேயா

கல+ காணப5டாக . /திாீக , ஷக , ழ+ைதக , கிழவக

ஆகிய

எலா வயதின இ+தாக . அவகHெகலா கப( ப<பத-

இடேமா, /நான வசதிேயா ஒ கிைடயா. அ+த ஜன1க

ளி

நா5கணகி ஆகியிக ேவ9<. அதைகய அ* பி3த ஜனL5டைத

ேவெற1 கா9ப லப. அவரவகH பகதி ஒ ெப53ேயா,

5ைடேயா ைவ ெகா9< 'சிவ சிவ' எ உ5கா+தி+தாக . த9ணீைர
க9< பல தின1களான அவகHைடய Aக1களி 3ெகா93+த ேசாைவ8,
யரைத8 பய1கரைத8 விவாிக A3யா. சில ேபய3தவகைளேபா

இ+தாக . ேவ சில இராதிாிெயலா க9 விழி மயான கா9ட

பாவி5< வ+தவகைளேபா காணப5டாக ; இ; சிலாி Aகதி
பிரமஹதி Lதா3-; பசி ெகா<ைமயினா பாதிகப5டவகளாக@

ேதாறின. சாதாரணமாக இIவள@ ெந1கிய L5டதி இைரFச

அசாதியமா> இமலவா? இ1ேகேயா, ஜன1க

ஒவெகாவ அதிக

ேபசிெகா ள Lட இைல. யாராவ ேபசினா, கிண- ளி+ ேபRவ
ேபா ஈன/வரதி ேபசினாக . அIவேபா கிளபிய ழ+ைதகளி

ெம(+த, அ*ர இதயைத ேவதைன ெச>வதாயி+த.

கப( எ+த பக பாதாB, க9வ( வப3யாக ஆபாசA அ*
நிைற+தி+தன. ஒ*1, Rத எபைதேய அ1ேக காணA3யா. க+தேமா
ேக5க ேவ93யதிைல. கப( தியெபயி93 நா-ற, ைலயி அ*கி
கிட+த ெவ1காயதி நா-ற, பைழய ெரா53 9<களி நா-ற,
மனிதகளி வியைவ நா-ற, R5< நா-ற, ழ+ைதக

ஆபாச ெச>த

நா-ற அமமா! எதைன விதமான நா-ற1க ? - நரக எப இதாேனா?
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எ/. எ/. ேமனகா இ+த கதிைய அைட+தி+தத காரண எனெவன

விாிவாகF ெசால ேவ93ய அவசியமிைல. அ 1942-ஆ வஷ பிரவாி மாத
ஆரபதி சி1கJாி(+ கிளபிய கப எ ெசானாேல ேபா.

சி1கJைர ஜபானிய தாவத-F சில நாைள Aதா அ கிளபி-.
கிளபி இேபா ஆ நாளாகி வி5ட. ஆனா, கப த-சமய கட( எ+த

இட வ+திகிறெத பிரயாணிகளி யா ெதாியா. அ எ1ேக

ேபாகிறெதLட ஒவ நிFசயமிைல. அேநகமாக ெகா*

ேபாகலாெம கதப5ட. ஆனா, எேபா ேபா>F ேசேமா கட@ேள

அறிவா. ேபா>F ேச எபதா என நிFசய? பிரயாணிக , கப(
வசதி ைற@களா அைட+த கட1கைள கா53B, மேனா\தியினாதா

அதிக கலக அைட+தி+தாக . அவகளி பல, மலா> நா53

ஜபா;ைடய ெவ39<களினா ேந+த விபாீத1கைள ேநாி பாதவக .
அ+த பய1கர1கைள இ+த ஜமதி அவகளா மறகேவ A3யா.

தைரயிேலேய ஜபா;ைடய ெவ3 9<களினா அப3ப5ட பய1கர1க

ேநாிட L<ெமறா, ந< கட( கப(ேம 9< வி*+தா கதி என?

அேதா கதிதா!

ஆகேவ, பிரயாணிகளி- பல, அ3க3 ஆகாயைத அ9ணா+ பாத
வ9ணமி+தன.

ஆனா, ஆகாயதி(+ ம5<+தானா அபாய வரL<? அபாய, கட(

மித+ வரலா! கடBக3யி(+ திPெர வ+ தாகலா ஜபா;ைடய

8த கபகH நீUகிகH இ+மகா சAதிரதிB வ1காள டா
கட(B சCசாிபதாகF சில நாளாகேவ வத+தி இ+த. ஆகேவ, உயிட

ஊ திபி ேபாேவா எகிற நபிைக யாேம இைல.

இப3ப5ட நிைலைமயி, யாைடய Aக+தா கைளயாக இகA38.
எறாB அ+த ஆயிர பிரயாணிகH ேள ஒ /திாீயி Aக ம5<

அேபா Lட கைளயாக தா இ+த. கைள எேபாதாவ ைற+தா அ+த

/திாீ தனககி ைவதி+த ெப53 ளி+ கைளைய எ< Aகதி
Jசிெகா9டா ! அவ

க9ணிேல இேலசாக ைம தீ53யி+த. ெந-றியிேல

ெபா5< இ+த. L+த பினி விடப53+த. பிரதி தினA , நாB
தடைவ, அவ

எப3ேயா நல ஜல சபாதி Aகைத அலபி ப@ட Jசி
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ெகா9டட, ம-ற அல1கார1கைள8 ெச> ெகா9டா . தைலயி ைவ
ெகா ள திய J இலாத ஒ ைறதா. அத- பதிலாக, வணெந53 J

தைலயி ைவ ெகா93+தா . அவ

அ1மி1 உலா@ ேபா,

ெம(ய ம(ைக ெஸ+தி வாசைன ம-ற நா-ற1கைளெயலா விலகி
ெகா9< வ+த.

இ+த /திாீயி விஷயதி ம-ற பிரயாணிகெளலா எIவள@ அெவ

ெகா93பாகெள ெசால ேவ93யதிைல. அவைள பா ேபாேத,
பலைடய Aக RQகமைட+த. அவைளF R53கா53, அேநக காேதா<

காதா> இரகசிய ேபசி ெகா9டாக . இ; சில, அவ

காதி

வி*ப3யாக "சனிய!" "ேதவி!" "தாிதிர இ1ேக எனதி- வ+த?"

"பிராண ேபாகிற ேபா Lட ப@ட Jசி ெகா Hவாேளா? யமைனேய மயகி

விடலாெமற எ9ண ேபா(!" எ இIவிதெமலா ேபசினாக .
ம-, அ+த பிரயாணிக

ேபசி ெகா9டதி(+, ேம-ப3 /திாீயி ெபய

ரஜனி எ, சி1கJாி அவ
எ ெதாியவ+த. அவ

மாக வாUைகயி 'ெபய எ<தவ '

அகி இ+த ெப53யி ேம 'மி/ ரஜனி' எ

அFசி53+த. அவHைடய வய என இ எ ஊகிப மிக@

க3ன. ஒ சமய பாதா, "இவH வய ெராப ஆகியிக ேவ9<;
ப@டைர அபி ெகா9< பாய மாதிாி ந3கிறா " எ ேதா.

இெனா சமய பாதா, "இவH வயR ெகாCச; நடைத காரணமாக
வய அதிக கா5<கிற" எ ேதா.

இப3ப5ட /திாீைய பா யா தா அவ ெகா ளாம(க

A38? அ@, அ<த நிமிஷதி உயிேரா3ேபாேமா எப நிFசயமிலாத
அ+த சமயதி?
எனி; அவளிட அவ கா5டாத ஒேர ஒ ஆமா அ+த கப(

இகதா இ+த. அவ அவளிட அவ கா5டாதேதா< இைல,

அவசிய அதிகமான அபிமான கா5<வதாக@ ேதாறிய. பிரயாணிகளி

ஒவ அIவித நட+ ெகா9டாேல அ ஆFசாியைத த. அவேனா, கப
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உதிேயாக/தாி ஒவ, உதவி எஜினீய. பாபத- ஆ1கிேலா இ+திய
மாதிாி இ+தா.

அவ ெபய ஜா எ ம-ற உதிேயாக/தக
ஆனா Rதமான தமிU ேபசினா.

அைழததி(+ ெதாி+த.

ஒ நாைள இர9< தடைவயாவ கப ேம தள உதவி எஜினீய
ஜா வவா. ரஜனி8 உடேன அவைன ேநாகி ேபாவா . இர9< ேப
கப தளதி கிராதியி சா>+ ெகா9< நி-பாக . அவக

அதிகமாக

ேபRவ கிைடயா. ேமேல ஆகாசைத பாபாக . சில சமய, ஜா ஒ

ெரா53 9ைட மைற எ< ெகா9< வவா. (கப( உண@

ப9ட கிைடப அIவள@ கட) ரஜனி ேவ9டா எ மபா . பிற

வா1கி ெகா வா .

இெதலா ம-ற பிரயாணிகH பி3கேவயிைல. "கப( வ+ Lட யாேரா
ஒவைன வைலயி ேபா5< ெகா9<வி5டா , பா!" எ அவக

ேபசி

ெகா9டாக . கப காடனிட இைத ப-றி கா ெச>ய ேவ9<ெம
ெசா( ெகா9டாக .

அ சாய1கால ரஜனி ஜாைனF ச+தித ேபா, "நா இர9< ேப ேபRவ

ம-ற பிரயாணிகH பி3கவிைல" எறா .

"நா இர9< ேப ேபRகிேறாமா, என? நா ேபRகிற இவைரயி எ

காதிேலேய விழவிைலேய" எறா.

ரஜனி, கNெர சிாிதா . ெசால A3யாத ேசாகA ஆU+த \தி8
3ெகா93+த அ+த கப( அவHைடய சிாிபி ஒ(, அப/வரமா>

ேதாறிய.

அைத அவேள அறி+ ெகா9< R- A- பாவி5< "நா ெவமேன ச-

ேநர நி-ப Lட அவகH ெபாகவிைல. காடனிட கா ெச>ய
ேபாகிறாகளா!" எறா.
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"உேம அவகH என ேகாப?" எ ஜா ேக5டா.
"அதா என ெதாியவிைல. அவகHைடய ெசா Rத+திரைதெயலா
நானா பறி ெகா9ேட? ஜபாகார ேம கா5ட ேவ93ய ேகாபைத எ

ேபாி கா53 என பிரேயாசன? அச5< ஜன1க ! நா Aகைத அலபி

ெபா5< ைவ ெகா வ அவகH பி3கவிைல. இைறேகா

நாைளேகா சாக ேபாகிேறா. இகிற வைரயி ச+ேதாஷமாக இ+ வி5<

ேபானாெலன? ேதவி பி3த ேபா AகைதLட அலபாம
உ5கா+திபதி என லாப?"

"சாைவ ப-றி ஏ அ3க3 ேபRகிறா>? ெச ேபாக ஆைசயாயிகிறதா?"
எ ஜா ேக5டா.

"ஆமா" எ ஒேர வாைதயி ரஜனி பதி ெசானா .
"ஏ அப3?"
"சாகாம இ+ என ஆகேவ9<?"
"இ+தியாவி ப+க , ெதாி+தவக , யா இைலயா?"
"இைல"
"உயிைர வி<வதாயி+தா, இைற ராதிாிைய ேபா தக தண

கிைடயா. ஒப மணிF ச+திர உதயமாகி வி<. அற சAதிர
பா-கடலாயி."
"நா தயா" எறா

ரஜனி.
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2

அ சாய1கால அ/தமன சமயதி, ரஜனி அல1கார ெச> ெகா வைத
பா வி5< பிரயாணிக

அளவிலாத விய அவ ெகா9டாக ;

அவைப ெவளிபைடயாக@ கா53 ெகா9டாக .
ரஜனி, அைத ெகாCசA ெபா5ப<தவிைல. தன

ஏேதா சி+தைனயி

ஆU+தவளா> ேதாறினா . ேநரமாக ஆக அவHைடய பரபர அதிகமாயி-.
ரஜனி, மேனாநிைலைய பிரதிப(ப ேபா கப வழகைதவிட மிக@
ாிதமாகF ெசற.

அைத ப-றி பிரயாணிக

கவைல8ட ஒவேராெடாவ ேபசி ெகா9டாக .

இர@ Rமா எ5< மணி ஜா கப( ேம தள வ+த, ரஜனி
விைர+ எ*+ வ+ அவ பகைத அைட+தா .
"தயாதாேன? மனதி ச+ேதக ஒ மிைலேய?"
"ெகாCச1Lட இைல."
"அப3யானா எேனா< வா!" எ ெசா(வி5< ஜா Aனா நட+தா.
8தகாலமாதலா, கப( இராதிாியி விள ேபா<வ கிைடயா. ஒேர
இ5டாயி+த.

ஜா;ைடய ெவ ைள உ<பி அைடயாளைத ெகா9< ரஜினி நட+தா .
ஓாிடதி அவH கா த<மாறி-.
ஜா திபி அவHைடய ைகைய பி3 ெகா9டா.
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ரஜனி மயி LFெசறி+த.
இர9< ேப ெமௗனமா> ெகாCச ,ர நட+தாக .
"இ1ேக ப3க5<, ஜாகிரைதயா> இற1கி வா!" எறா ஜா.
இற1கி ேபானாக .
இIவித காமணி ேநர இ53 நட+த பிற, ஜா ஓாிடதி நிறா. கத@

திற சத ேக5ட.

ெவளியி(+ ளி+த கா- 'வி'ெர ரஜனியி Aகதி அ3த.
அைலளிகH ெதறிதன.

"கைடசி தடைவ ேக5கிேற. ெகாCச Lட உ மனதி ச+ேதக இைலேய?"
எறா ஜா.

"இலேவ இைல."
"இ+த கத@ ெவளியி ஏணி ெதா1கிற. அத வழியாக கீேழ8 ள படகி

நா இற1க ேவ9<. பட பலமா> ஆ<. அத-காக பயபட ேவ9டா.
எைன ெக53யாக பி3 ெகா ."

"ெச ேபாவத- இIவள@ ஜாகிரைத8 தடடBமா?" எறா
ஆனாB, ஜானி ைகைய ெக53யாக பி3 ெகா9டா .

ரஜனி.

ெவளியி ெதா1கிய ஏணி வழியாக இவ படகி இற1கினாக .
கப( ஓரதி பய1கரமாக ெகா+தளித ஜலதி பட ததளி
ெகா93+த.
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ஜா ஒ ைகயா ரஜனிைய ெக53யா> பி3 ெகா9<, இெனா

ைகயா படைக கபBட பிைணதி+த ச1கி(ைய அவிU வி5டா.
கப((+ வி<ப5ட பட அப38 இப38 ெவ பலமாக ஆ3-.
ஆனாB, அ உயி கா படகாதலா கவிழவிைல.
சில நிமிஷ

கபB பட ந<வி ெவ,ர

ஏ-ப5<வி5டெத ம1கிய ந5சதிர ெவளிFசதி ெதாி+த.
"ஐேயா! மப3 கபைல எப3 பி3\க !" எறா

ரஜனி.

"பாதாயா, Aனாேமதா ெசாேனேன?"
"எனகாக ேக5கவிைல. நீ1க

திபி ேபாகேவ9டாமா?"

"எத-காக ேபாகேவ9<?"
"எனதா உயி வாUவதி ச( ஏ-ப5< வி5ட."
"என அப3தா."
"ஆனா, கப( உ1கH ேவைல இகிறேத அைத யா ெச>வாக ?"
"இ இர@ என ேவைலயிைல, நாைள யாேம ெச>யேவ93ய
அவசியமிரா."

"என ெசாBகிறீக ?"
"அைர மணி ேநர ெபா பாதா ெதாி8."
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ச-ேநர ெமௗனமாயி+த பிற ரஜினி, "நீ1கH உயிைர வி<வத-காகதா
வ+தீகளா?" எ ேக5டா .

"இைல; உயிைர காபா-றி ெகா வத-காக வ+ேத. சிலமணி ேநர..."
"ஒ ாியவிைல."
"அவசிய ாியதா ேவ9<மானா ெசாகிேற. 'ேமனகா'ைவ ஜபானி

ஸமாி பாவி5ட. ரதி ெகா9< வகிற. கப(

உ ளவகHெகலா இ; அைரமணி ேநர+தா உயி வாUைக."
"ஐேயா!"
"அவகைள கா53B இ; சில மணிேநர அதிகமாக நா
உயிேரா3கலா."

"எத-காக இக ேவ9<."
"எத-காக சாக ேவ9<! பகவா ெகா<த உயிைர A3+தவைரயி காபா-றி
ெகா ளலாேம?"
இFசமய பிறதி ஏேதா பளிFெச பிரகாச ேதாறேவ ரஜனி, திபி

பாதா .

இ9ட கட( ந<வி திPெர ேதாறிய தீயி ஒளி ெவ
பய1கரமாயி+த.

அேத சமயதி ஆயிர இ3 ேச+தா-ேபா இ3தமாதிாி ஒ க`ர சத ேக5ட.
மலா> நா53 ெவ39< ெவ3 சதைத ரஜனி ேக53+தா . இேபா
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ேக5ட சத Aனா அ+த ெவ39<F சத ஒேம இைலெய
ெசாBப3 இ+த.

அேபா ரஜனி த;ைடய தைல பதினாயிர Rககளாக
உைட+வி5டெத கதினா .

ஜா அவைள ெக53யா> பி3 ெகா9< "ஒமிைல; பயபடாேத!"

எறா.
3

ரஜனியி அதிFசி நீ1கி மப38 க9ைண திற+ பாதேபா, Aன

தீயி ெவளிFச ேதாறிய இடதி(+ இேபா க ைகதிர
அடதியாக கிளபி ெகா93பைத க9டா .
"கப Uகிவி5ட" எறா ஜா.

"ஐேயா! அIவள@ ேபட;மா? என ெகா`ர? எதைன பFைச ழ+ைதக ?
ஜபானிய மனிதகளா, ரா5சஸகளா?"
கப A*கிய இடதி(+ கிளபிய பிரமா9டமான அைலக

வ+ படைக

ேமாத ெதாட1கின. அதைன தாதB பட A*காம(+த ரஜனி

மிக@ ஆFசாியமாயி+த.

ச- ேநரதி-ெகலா க ைகபடல நாலாறA வியாபி வாைன8
கடைல8 3 ஒேர இ

மயமாகF ெச> வி5ட. அமாதிாியான பய1கர

இ5ைட ரஜனி அத- A பாதேத கிைடயா.
பயதினா ந<1கிய கர1களினா அவ
ப-றி ெகா9டா .

ச- ேநரெகலா ைகதிர

மப38 க9 சிமி53ன.

ஜானி ேதா கைள ெக53யாக

விலக ெதாட1கிய. வானி ந5சதிர1க
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"ஐேயா! எனதி-காக எைன இப3 அைழ ெகா9< வ+தீக ?
எலாேரா< நா; இத- ..."
"அேதா பா!" எறா ஜா.
கீUதிைசயி அ3வானதி த1க நிறமான பிரகாச காணப5ட.
"அ என? ஐேயா ஒ ேவைள இெனா கபேலா?"
"இைல இைல; கிழேக ச+திேராதய ஆகிற."
பா ெகா93 ேபாேத, ச+திர கட( ளிவி5<

எ*+திபேபா ேமேல வ+தா. வா; கடB ேசமிடதி கட நீ த1க

உகி தழலாகிய ேபா தக தகா மயமாயி+த.
"ஆகா! என அ-த?"

"அ-தமாயிெம என ெதாி8. இ+த அ-தைத பாவி5<F
சாகலா எதா உைன அைழ வ+ேத."

"சாைவப-றி ஏ ேபச ேவ9<? இகிற வைரயி ச+ேதாஷமாயிகலாேம?"
"எப3F ச+ேதாஷமாயிப? ஐேயா அIவள@ ஜன1கH இத-
ேபாயிபாகளலவா? பFைச ழ+ைதக

ெச

எப3 தவிதி?"

"பாதாயா? ச+ேதாஷமா> ேபசலாெம ெசா(வி5<?"
"என ச+ேதாஷமான விஷய இகிற, ேபRவத-?"
"அவரவகHைடய வாUைகயி ச+ேதாஷமான சபவைத ப-றி ெசாலலா."
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"நீ1க

ஆரபி81க ."

"இ+த நாளி எ+த காாியதிB /திாீகH Aதைம ெகா<பதா
சபிரதாய."

"எ வாUநாளி ஒேர ஒ மாத கால நா ச+ேதாஷமாயி+திகிேற. ஆனா,
அ+த ஒ மாதைத நிைன பினா எேபா கப53கிேற."

"கப5டைத ப-றி இேபா ெசால ேவ9டா. ச+ேதாஷமாயி+தைத

ப-றிF ெசானா ேபா."

"ெசால ஆரபிதா அ*ைக வ+வி<."
"கைத மாதிாி ெசால பாேர."
ச- ேநர ெமௗனமாயி+வி5< ரஜனி ெசால ஆரபிதா .
"இப வஷ1கH Aனா ராயரதி ஒ அபா@ அமா@

அவகHைடய ெப9Q ஒ சின :53 வசி வ+தாக . ஒ காலதி

அவக

ெராப பணகாரகளாயி+தவக . அபா வியாபாரதி ெபத

நடமைட+ ெசாைதெயலா இழ+தா. இதனா அவைடய மனேத ழபி

ேபா> வி5ட. இழ+த ெசாைத திபF சபாதிபத-காக அவ திைர

ப+தயதி- ேபாக ெதாட1கினா. :53 பாகியி+த நைக ந5<கH

சனிய பி3த. அமா@ ெப9Q எIவளேவா ெசா(8 அவ

ேக5கவிைல. அவகHைடய :53 மFசி ஒ அைற இ+த. அைத

வாடைக வி5டா ெகாCச பண கிைடகலாெம '< ெல5' ேபா<

ேபா5டாக . அைத ஒ வா(ப பி ைள வ+ வாடைக எ< ெகா9டா.

அவ ஹாபாி ேவைல. அபா@ அவைர ெராப@ பி3வி5ட. நாB

நாைளெகலா, "நீ எனகாக ேஹா5டB ேபா>F சாபி5<

உடைப ெக< ெகா கிறா>? இ1ேகேய சாபி5< ெகா93கலாேம?"

எறா. அவ 'சாி' எ ெசா(, :53ேலேய சாபிட@ ஆரபிதா.
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அ+த ேபைத ெப9, தைன உேதசி தா அ+த வா(ப அIவித :53
சாபிட ஒ ெகா9டதாக எ9ணினா . அவ

ஒ வஷ A வைரயி

'காெவ9<' /L( ப3 வ+தவ . அத- பிற அகப5ட

நாவகைளெயலா ப3, 'காத' 'பிேரைம' எ; உலகதிேல வசி
வ+தா . 'க9ட காத' எப த1கH

ேந+ வி5ட எ அவ

நபினா . அ+த ேபைத ெப9ணி நபிைகைய அ+த ம;ஷ

ஊஜிதப<தினா. அவைள தனிைமயி ச+தி ச+தப1கைள அவ

ேத3னா. "உைன க9ட பிற நா  ம;ஷனாகிவி5ேட எ,

இIவள@ ச+ேதாஷட இத- A நா இ+தேத இைல" எ அ3க3

ெசானா. அ+த ெப9ேணா, தா Rவக வாUைகையேய அைட+

வி5டதாக எ9ணினா . ஆனாB ச1ேகாசதினா வாைய திற+ ஒ

ேபசவிைல. அவ ெசா(யைதெயலா ம5< ேக5< ெகா9<
ெமௗனமாயி+தா .
"ஒநா

அவ நா எனெவலாேமா பித-றி ெகா93கிேற. நீ வாைய

திறக மா5ேட எகிறாேய?" எறா. அத- அவ

ெமௗனமாயிகேவ இ+த

ஒ ேக விகாவ பதி ெசாB, "நா இ+த :53 இக5<மா,
ேபாக5<மா?" எ ேக5டா.

"இ1க " எ அ+த ெப9 ெசானா . உடேன, அவ ெவ ணிFசBட

அ+த ெப9ணி ைகைய பி3 ெகா9< 'ெராப வ+தன' எறா.

அேபா அவ பாத பாைவயான, 'உனகாக எ பிராணைன

ேவ9<மானாB தியாக ெச>ேவ' எ ெசாBவ ேபா(+த.
ரஜனி ச- ேநர ெமௗனமாயி+தா .
"அற?" எறா ஜா.
"அப3ப5டவ இப Vபாைய தியாக ெச>வத- மனமிலாம
ேபா>வி5டா."
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"அ+த ெப9 இப Vபா> ேக5<, அவ ெகா<க மவி5டானா?"
"இைல, இைல. அவாிட ேபா> இப Vபா> ேக5பைத கா53B அ+த
ெப9 பிராணைனேய வி53பா " எறா

"இப3 அவக

ரஜனி.

இவ ஆன+த மேனாராOய உலகி சCசாி

ெகா93ைகயி, ஒ நா

அ+த ெப9ணி அபா அவளிட, 'உ;ைடய

3ர1 ெப53யி சாவிைய ெகாCச ெகா<, அமா! எ;ைடய ேமைஜF சாவி
ெக5< ேபா> வி5ட. உ ெப53Fசாவி சாியாயிகிறதா, பாகிேற'
எறா. அ+த ெப9 அIவிதேம சாவிைய ெகா<தா ."

"மநா , மா3 அைறகார வ+, ':5< ேவைலகாாி எப3 தி5< ர5<

உ9ேடா ?' எ ேக5டா. மா3 அைறயி இ+த தAைடய ெப53யி(+

ப Vபா> பணைத காேணா எ ெசானா. 'ெப53ைய

J53யிகிறீகளா?' எ அ+த ெப9 ேக5டத-, 'J53யி+தாெலன?

3ர1 ெப53ைய மசாவி ேபா5< திறபதானா கட?' எறா. உடேன

அ+த ெப9Q, அவைடய அபா 3ர1 ெப53Fசாவிைய ேக5<

வா1கி ெகா9ட ஞாபக வ+த. அேதா< ேந- திைர ப+தய தின

எப நிைன@வரேவ, அவHைடய மன ழபமைட+த. அ+த மனழப
அவ

AகதிB ெதாி+திகதா ேவ9<. அவ அைத கவனிதாேரா,

மனதி என நிைன ெகா9டாேரா ெதாியா. ஒ ெசாலாமேல ேபா>

வி5டா."

"அ மதியான அபாவிட அ+த ெப9 'ெப53Fசாவி எ1ேக?' எ
ேக5டா

'எ1ேகேயா ெதாைல+ ேபா>வி5ட அமா! இெனா சாவி

உனிட இகிறதலவா?' எறா. இதனா அ+த ெப9ணி ச+ேதக
அதிகமாயி-. அ< ஐ+தா நா

அவ

த மனதி-

நரக ேவதைன

அ;பவி ெகா93+தா . அைத ெவளியி கா5டாம(பத- Aயறா .
அ+த வா(ப அவHைடய மேனா நிைலைமைய ப-றி அறி+ ெகா9டதாக
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கா53 ெகா ளவிைல. பண தி5< ேபானைத ப-றி மப38

பிர/தாபிக@ இைல.

"அ<த திைரப+தய நாளான சனிகிழைம வ+த. அ காைலயி(+

அபாவி ேபாவர@கைள அ+த ெப9 ஜாகிரைதயாக கவனி வ+தா .
வழக ேபா மா3கார காைல எ5< மணிேக ஹாப ேபா>வி5டா.
ெகாCச ேநரெகலா அபா மா3ப3 ஏறிேபாவைத ெப9 பாதா .

அவ ெதாியாம பி ெதாட+ ேபா>, என ெச>கிறா எ கவனிதா .
ெச>கிற என? அவ

பய+தப3ேயதா நட+த. மா3 அைறயி இ+த

3ர1 ெப53ைய திற+ அத- ேளயி+ இர9< ப Vபா> ேநா5ைட
எ<தா. அ+த ெப9Q தைலயி இ3 வி*+த ேபா(+த. அபா

தைன பாகாதப3 கீேழ ஓ3 வ+தா . ெவ ேநர ேயாசைன ெச>தா . அ+தF
சமயதி அபாவிட அைதப-றி ேக5டா நிFசய ெகாைல நட+வி<
எ அவH ெதாி8. திைரப+தய பிசாR அIவள@ ெபாலாத

அலவா? தகபனா சாபி5<வி5< ேபா வைரயி பைல க3
ெகா93+தா . அவ

ப ளி Lடதி ப3த காலதி(+ அபா@

ெதாியாம ேசகாி ைவதி+த பண Aப Vபா> இ+த. அதி இப

Vபா> எ< ெகா9<, தனிடமி+த 3ர1ெப53 சாவிைய8

எ<ெகா9< மப38 மா3ேம ஏறினா . ைகந<கட ெப53ைய

திற+ இப Vபா> ேநா5ைட அதி ைவக ேபானா . அFசமயதி பினா

ஏேதா சத ேக5<F ச5ெட திபினா . மFRப3கH ேமேல யாேரா

ஒவாி தைல கிரா ெதாி+த. தடதடெவ அவ கீேழ இற1கி ேபா

சதA ேக5ட. அ+த ெப9 ைக கா ெவலெவல ேபா> ஐ+ நிமிஷ

/தபமா> உ5கா+தி+தா . பிற அவ

கீேழ இற1கி ேபா> பாத ேபா,

அவைர காேணா. அIவள@தா; அத- பிற அவ திபி வரேவ இைல!
இர9< நாைளெகல அவாிடமி+ ஒ க3த ம5< வ+த. அவசர

காாியமாக N@ எ< ெகா9< ஊ றப5< ேபாவதாக@, திபி
வவ நிFசயமிைலெய, வாடைக சாபா5<F ெசல@

ெப53யிB ள பணைத8 சாமாகைள8 எ< ெகா Hப38 அ+த
க3ததி எ*தியி+த."
4

"அ+த ச+ேதககார அப3F ெசாலாம ேபா>வி5டைத ப-றி அவைன
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காத(த ெப9 ெராப@ கப5டாளா?" எ ஜா ேக5டா.
"ஆமா; அவ ேபா>வி5டைத ப-றி அவ

ைபதிய பி3தவ

கப5டா ; க9ணீ வி5டா !

ேபாலானா . அவHைடய கைத ெராப அதிகமாகிய

எனெவறா, தைன ேகவல தி3 எபதாக நிைன ெகா9< அவ

ேபா>வி5டாேர எபதா" எறா

ரஜனி.

"பிற அ+த ெப9 என ெச>தா ?" எ ஜா த*த*த ர( ேக5டா.
"அற அ+த ெப9ணி வாUைக ஒேர பA பய1கரA தா.

அைதப-றி ெசாவத- இடமிைல. தய@ ெச> ேக5கேவ9டா."
"அப3யானா ேக5கவிைல" எறா ஜா.
"நீ1க

கைத ெசால ேபாகிறீகளா? இைலயா?" எ ரஜனி ேக5டா .

"நீ ெசான கைதைய Jதி ெச>ய5<மா?"
"ஆகா!"
"சாி, ேக ."
"மா3 அைறயி அ+த ெப9 ெப53ைய திற+ ைவ ெகா9< ைகயி
பணட இ+தைத பாத, அ+த வா(ப; ம9ைட ெவ3 வி<
ேபா ஆகிவி5ட. த;ைடய இதயைத ெகா ைள ெகா9ட ேமாகினி,
அட திதியைடயாம, த பணைத8, தி<கிறா

ெபாக A3யவிைல. யா த;ைடய உட ெபா

எபைத அவனா

ஆவிெயலாவ-ைற8 தத ெச>ய எ9ணியி+தாேனா, அவ

ேகவல இப

Vபா> ஆைசப5< த ெப53ைய மசாவி ேபா5< திறகிறா !

அவHைடய காத கைடக9 பாைவெயலா ெவ பாசா1! ெபா> ேவஷ!
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ேமாச! இ+த எ9ணதினா ெவறி பி3தவ ேபாலாகி அ+த வா(ப விைர+
ஓ3னா. அ+த :53 AகாேலாபனA இனிேம ெச>வதிைல எ

தீமானிதா. ெப9 லைதேய சபிதா. தா அIவித ஏமா+ ேபானைத

ப-றி தைனேய சபி ெகா9டா. ஆனா நா

ேபாக ேபாக அவ;ைடய

மன மாறிய. ஆதிர தணி+த. நிதானமாக ேயாசைன ெச>ய ெதாட1கினா.

அ+த ெப9 ெச>த அIவள@ ெகா3ய காாியமா எபைத ப-றி அவ;F
ச+ேதக உ9டாயி-."

"தாிதிரதி ெகா<ைமயினாதாேன அப3 அவ

ெச>திக ேவ9<?

அவHைடய தாயா தகபனாைர காபா-வத-காகதாேன ெச>திக

ேவ9<? இ+த எ9ண வBப5ட, அவ ேம அவ;கி+த அ இ
மட1காயி-. ெகாCச நா

கழி அ+த :5ைட மப38 ேத3ெகா9<

வ+தா. :53 ேவ யாேரா 3யி+தாக . ஏ-கனேவ 3யி+தவகைள

ப-றி அவகH ஒ ெதாியவிைல. அக பகதி விசாாித தகவ
கிைடகவிைல. இதனா அ+த வா(ப; உலக வாUைகயி ேமேலேய

ெவ உ9டாகிவி5ட. கைத மா-றி ெகா வத-காக அவ கிறி/வ

மதைதF ேச+தா. ஜானகி ராம எற ெபயைர ஜா எ மா-றி

ெகா9டா. ஆனாB அவ; மனFசா+தி உ9டாகவிைல. ஒேர இடதி

இக அவ; பி3காதப3யா ெகாCச நாைள பிற ஹாப

ேவைலயி(+ கப ேவைல ேபானா. ஆகா! அப3 அவ கப

ேவைல ேபான எIவள@ நலதா> ேபாயி-? இலாவி5டா, இப

வஷ பிற அவ;ைடய காத( ராஜைத அவ ந<கட( ச+திதிக
A38மா?"

"ந<கட( ச+திதவ

அ+த ரதிட பி3த ராஜமா தா எ எப3

ெதாி+ ெகா9Pக " எ ரஜனி ேக5டா .

"எப3 ெதாி+ ெகா9ேடனா? எ உடபிB ள ஒIெவா அQ@ இவ
தா ராஜ எ எனF ெசா(-. ேமB அவ

அதிகமாக உமாற@

இைலேய! இப வஷ Aனா நா பாதப3ேய தா இகிறா .

ஆனா ராஜ எைன எப3 ெதாி+ ெகா9டா

எப தா

அதிசயமாயிகிற. நா அ3ேயா< உமாறி ேபாயிகிேறேன?"
"உமாறியி+தா என? க9கைள ேவQமானா ஏமா-றலா; மனைத ஏமா-ற
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A38மா? நா சாவத- ேள அவைர ஒ தடைவ க93பா> பாக ேவ9<.

பா நா தி3யிைலெயபைத ெதாியப<த ேவ9<ெம; தாப எ

மனதி இைடவிடாம இ+ வகிற. அப3ப5ட ச+தப கிைட

எற உதியான நபிைக8 இ+த. இ+த கப பிரயான+தா எ;ைடய

கைடசி பிரயாண எபதாக@ என

ஏேதா ெசா(-. அப3யானா,

இ+த கப( தாேன அவைர நா ச+திதாக ேவ9<? ஜா எற ெபய
காதி வி*+த, எைன இப வஷ Aனா ைகவி5<ேபான

ஜானகிராம தா எ எ மன ெசா(வி5ட." வான வ5டதி கா ப1
,ர ச+திர பிரயாண ெச> ேமேல வ+தி+தா. அைல அட1கி அைமதியான

கட(, அவ;ைடய ெவ ளி உவ /வFசமாக பிரதிப(, கடB ேள ஒ

ச+திர உ9ேடா எற பிரைமைய உ9டாகி-.

ச+திர உதித திைசைய ேநாகி பட ெமவா> மித+ ெசற.
"ஒ நா

ராயர கட-கைரயி இேத மாதிாி பா நில@ எாிதேபா நா

இவ உ5கா+ பா3ெகா93+த ஞாபக இகிறதா!" எ ஜானகி

ராம ேக5டா.

"ேபஷா> ஞாபக இகிற" எறா

ராஜமா .

"இைற மப38 பாடலாமா?"
"ஆகா!"
சா+த 3ெகா93+த சAதிர மதியி இளCச+திர ெசாாி+த ேமாகன
நிலெவாளியி ஒ /திாீயி இனிய ர(B, ஒ ஷனி க\ரமான
ர(B, பிவ இப கீத எ*+த.

நாத A3 ேம( ெவ9ணிலாேவ - அ1ேக
நா; வரேவ9<கிேற ெவ9ணிலாேவ!

சFசிதான+த கட( ெவ9ணிலாேவ - நா;

தாU+ விழ ேவ9<கிேற ெவ9ணிலாேவ!

---------------
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21. சாரைதயி த திர
1

"அ3 அகா, என உைன தவிர ேவ யாாிகிறாக ? எ கவைலகைள
யாாிட ெசா( ஆேவ? இதைன நாளாக எ53 பாராம இ+வி5டாேய!"
எ ெசா(, சாரைதயி ம3யி Aகைத ைவ ெகா9< க9ணீதா

லfமி.

"அசேட நீ என இனA பFைச ழ+ைதயா? பதிென5< வயதாகிற. ஒ
ழ+ைத ெப-ெற< வி5டா>. ெவ5கமிலாம அ*கிறாேய. ச1கதி என?

ெசா" எ ெசா(, சாரைத அைம8ட லfமியி க9ணீைர ைடதா .
இெப9மணிக

மயிலாJாி மாட:தி ஒறி(+ பிாி+ ெசB ஒ

ெதவி ஓ அழகிய  :53 மா3 மீதி+த ஹா( அம+தி+தன.

அவகளி, சாரைத பதைரமா- ெபாெனாத ேமனியினா . விசாலமான
ெந-றி8, அறி@ ஊறித க9கH பைடதவ . அவ

க9களி; ேள

இ+த கவிழிகேளா, அ1மி1 ெவ அைல+ ெகா93+தன.

த கைடக9 :Fசாகிய ஒேர ஆ8ததி ைணெகா9< ஆடவைர8
ெப93ைர8 அடகியாH திற;ைடயவ

அவ

எப அIவிழிகைள

ஒAைற பாத அளவினாேல விள1. அேபாதல+த ேராஜா மலாி

இதைழெயாத த அதர1களி னைகயிக, ேவ ெபா க நைகக
எ கதிேய ேபாB, அவ

அதிக ஆபரண1க

அணி+ெகா ளவிைல.

தைலபி சாிைககைர ேபா5ட நீலநிற கதடைவ அவ
பதிமட1 மிதிப<தி கா53-.

எத-

ேமனி அழைக

இெபாெனாத வ9ணAைடயாளினி பல வைகயிB மாப53+தா

லfமி. அவ

மாநிற ேமனியினா . திதமாக அைம+தி+த அவ

திAக

ம9டல, இகாைல ேசாகதினா வா5டA-றி+ததாயி;, அழ

அைமதி8ேம அத இய-ைக அணிக

எப ந விள1கி-. அவ

க9ணி

அளவிடபடாத ,ய உ9ைம காத ெபா1கி தபி ெகா93+த.

எேலாைர8 மகிUவி இனிய ணA அளவ-ற அ அவ

ேதா-றதிேல
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நிகU+தன. ேசாகதிB மல+தி+தன அவள ெசIவிதUக . அவ

தாிதி+த. விைல8ய+த சிவ வண ப5<டைவ. ெபா ைவர நைககH
அவ

அணி+தி+தா .

லfமி, A Aதாக ளி ெபகிய க9ணீைர த டைவ
தைலபினா ைட, சாரைதயி இ கர1கைள8 த கர1களா பி3

ெகா9< ெசாவா . "அகா! என வயதாகிவி5ட. உ9ைமேய. ஆனா
உைன க9டா நா ழ+ைதேயயாகி வி<கிேற. எைன விட நீ ஒ

வயதா தவ . ஆயி; என வினா ெதாி+த Aத நீ என தா>

ேபா இ+ வரவிைலயா? ெப-ற தா> இற+த யரைத நா உணராம

ெச>த யா? எ சிதி ேகாபி ெகா9டா உடேன உனிட ஓ3 வ+
ஆத ெபேவ..."

"இ+த கைதெயலா இேபாெதத-? இனிேம அமாதிாி நா ழ+ைதகளாக
ேபாகிேறாமா?" எ சாரைத இைடமறி Lறினா .

"இைல அகா, ெகாCச ெபா. நம இள பிராய ந5பி நிைன@க

என

எதைன மகிUFசி அளிகிறன? அதா, ப ளிLட வி<Aைற ஊ

வேபாெதலா, நா அள@ கட+த மகிUFசியைடேவா. அவ நமிட
பிாியமாயி+தா. நம பாடC ெசா( ெகா<பா. கைதக

ெசா(

கால1கழிபா. நAட ேச+ விைளயா<வா. ஊாி எேலா அதா;
உைன க(யாண ெச> ெகா<க ேபாவதாகF ெசா( ெகா9டாக . நீ
ம5< 'இலேவ இைல. அதா; லfமிதா வாUைகபட ேபாகிறா .
அதா; சா, லfமி8 சா. அவக

இவதா ெபாத. நா

நல ேபாகிாி ஒவ; வாUைகபட ேபாகிேற. பின, அவைனயடகிF
சாவாகி வி<ேவ' எ ேவ3ைகயாகF ெசா( ெகா9< வவா>.
அேபாெதலா உனிட எIவள@ நறி பாரா53ேன? அIவள@
இேபா உைனF சபிகிேற" எ Lைகயி, லfமி விமி விமி
அழலானா .

சாரைதF ச- விள1க ஆரபித. "அ3ேய என ெசாBகிறா>? அதா
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உைன கிறானா, என ெசாB?" எறா . அவ
ஓர1க

சிறி சிவ+ ேகாபறி கா5டலாயின.

க9களி

"ஐேயா, பப<தினா பாதகமிைலேய? உனிட ெசா(யிகேவ
மா5ேட... ஆ, அகாலதி எலா நீ ெசானப3ேய ஆயி-. ெத>வ

நமF சகாயமாயி+த. கைடசியாக, அதா; எைனேய க(யாண ெச>

ெகா<தாக . உன அககார ப5டணதி(+ வ+தா. நீ

ெசா(யப3ேய கிரா, உ<, J5ஸு,  க9ணா38மாக அவ
வ+தா. நா1க

'ேபாகிாி மாபி ைள' எ ெசா( கா53ேனா. 'ேபசாம(,

இர9< வஷதி எலா அடகி ேபா<கிேற' எ நீ ெசா( ெகா9<
வ+தா>. அ+த மாதிாிேய ெச> A3தா>. கால க* R மா53

ெகா9< வ+தவ. இெபா* நாBAழ கத ணி8ட நி வகிறா.
ஆனா, எ;ைடய சா அதாேனா?"

"அைதF ெசா! என ெச>தா?"
"நீ அவ மீ ேகாபிபதி பயனிைல. அகா! எனF சாமதியமிைல,
அழகிைல, அதிடA இைல. அIவள@தா. இ+தாB உனிட எ
ைறையF ெசாலாம ேவ யாாிட ெசாேவ? ேமB எலா உனாேலேய
வ+த. நீ ஏ திவ(ேகணி ேபானா>? ேபானதா ேபானா>; எ1கைள
ஏ உட அைழ ெகா ளவிைல? நீ ேபான பிறேக என இய வ+த."
"ஆ, க ளி, இ+த ஒ வஷமாகவா நீ இப3 க9ணீ வி5< ெகா93+தா>?
ஏ இதைன நாளாக எனF ெசாலவிைல?"
2

"இைல, அகா! இவைர என தி5டமாக விவர ெதாியவிைல. ஒ

மாததி- A தா ெதாி+த. அத- பி நீ இ1 வரேவயிைல. நீ

இIZைரவி5< ேபாவத- A எ1க

வாUைகைய ப-றி உன

ெதாி8ேம! அதைகய இப வாUைக இனி இ+த ஜமதி உ9டா எ நா
ஏ1கிேற. ஆ\சி(+ அவ ேநேர :5< வவா. சில தின1க

நா1க
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எலா ேச+ கட-கைர ேபாேவா. எறாவ ஒ நா

சினிமா அல

கைத, பா5< கFேசாிF ெசேவா. எைன அைழ ெகா ளாம அவ

எ1 ேபானதிைல. ெவளிேய ேபாகாத நா5களி தக ஏேத; வாசி

கா5<வா. இலாவி3, பாடF ெசாவா. ஆ\R ேபாக ேவ93யிகிறேத
எ கடட ெசாவா. ேவெற1 நிமிஷA த1கமா5டா. ஆனா, நீ

இIZைர வி5<ேபான இர9ெடா மாத1களி, அதாவ இIவஷ
ஆரபதி, இ+ நிைலைம மாறிவி5ட. சில தின1களி, ெவ ேநர1கழி

:5< வவா. சனி ஞாயிகளி கட-கைர Aத(ய இட1கH எைன
அைழ ெகா9< ேபாவைத நிதிவி5டா. எ;ட ேபRவதிேலேய

அவ Aேபா இபமிைலெயபைத க9ேட. ஜனவாி, பிரவாி

இIவிர9< மாதA இIவாேற நிகU+ வ+த. பிற அIவள@ ேமாசமிைல

யாயி; Aனி+த அ ஆதர@ பாக A3யவிைல. Aெனலா

சீ5டா5ட எறா எாி+ வி*+ ெகா93+தவ, இேபா சீ5டா5டதி

அளவிற+த பி ெகா9டா. சில தின1களி அவைடய ந9பகைள

L53ெகா9< வ+ சீ5< கைட ேபா5< வி5டா. எலா காபி ைவ

ெகா<கF ெசாவா. அபா! எதைகய ந9பக ! அவகைள க9டாேல

என எாிFசலாயி+த. ஆயி;, நா வா> திற+ எ@ ெசாலவிைல.

உ;ைடய பி3வாததி உ அககார R5< 3பைத வி5<வி5டா

எ ெசானாேய, அகா! இ+த அவமானைத எIவா ெசாேவ? இகா
R5< 3பவகைள க9டாேல அெவ வ+தா. இேபா தாேம

R5< 3க ஆரபி வி5டா. இைவெயலா அ-ப விஷய1கெள நா

உனிட LடF ெசாலவிைல. ஆனா, இ+த 3சப மாத பிற+த பிறேக

என உ9ைம ெதாிய வ+த. ஒ நா , அவ அவைடய ந9பகH ேபசி
ெகா93+தேபா, கி93 ரயி( ேபாகலாமா, ேமா5டாாி ேபாகலாமா எ

ேக5< ெகா93+த எ காதி வி*+த..."

"ஐேயா, ரதிடசா(யான ெப9ேண!" எ சாரைத லfமிைய க53

த*வி ெகா9டா .

"A*வ ெசா(வி<கிேற, அகா! உடேன எ தைலயி இ3 வி*+த

ேபா(+த. கி93 திைர ப+தயதா அ3ேயா< அழி+த <ப1கைள ப-றி

நா ேக விப53கிேறாமலவா? அ நா ஒ த காாிய ெச>ேத.

105

அதா ெவளிேய ேபாயி+த ேபா, அவ ெப53ைய திற+, பா1கி கண
தகைத எ< பாேத. இ+த நா வஷமாக, மாதF சபளதி
:5<F ெசலவாவ ேபாக, ைற+த ஐப Vபா> நா1க

மீ வகிேறா.

AதB வ538 ேச+ ைற+த வாயிர Vபாயாவ இக

ேவ9<ெமப எ எ9ண. ஆனா, பா1கி கணகி கைடசியி 58 Vபா>
ெசாFசேம பாகி இபதாக றிபி53+தைத க9ட, எ அ3வயி-றி
ெநைப க53ய ேபாலாயி-. இIவஷ ஆரபதி ஜனவாி, பிரவாி

இர9< மாத1களி Rமா இY Vபா> பா1கியி(+ வா1க ப5டதாக
எ*தியி+த. இதி(+, எ;ைடய ச+ேதக1க

நிவதியாயின. ஆனா எ

க பதிமட1 அதிகமாயி-. அத-க<த சனிகிழைமய, அகா -

ெவளியி ெசானா ெவ5க. ேபான வஷ இY Vபா> வா1கி

ெகா<த ைவரதிைய வா1கி ெகா9< ேபானா. அத-காக எனிட

ெபா>8 ெசானா. யாேரா ந9ப ஒவ :53 க(யாண எ, இரவ

ேக5கிறாகெள Lறினா..."

"அேயாகிய, ேகாைழ, திட..." எ ஸக1ரநாம பாராயண ெச>ய

ெதாட1கினா

சாரைத.

"ைச, எெனதிாி இப3ெயலா ெசாலாேத. நைக8 பணA நாசமா>
ேபாக5<. எ1க

வாU@ ைல+வி< ேபா(கிறேத, என ெச>ேவ?

அவ பதிாிைக வ+த எIவள@ ஆவBட வா1கி ப3பா? எIவள@

உ-சாகட பதிாிைகயிB ள விஷய1கைள எ<F ெசாவா! இெபா*

அ+த உ-சாகெமலா எ1ேகேயா ேபா>வி5ட. இ ம5<மா? நா

கதடைவதா க53 ெகா ள ேவ9<ெம Aெனலா எIவள@

பி3வாதமாகF ெசாவா? ப நாைள A வாச( ப5< டைவ வ+த.

வா1க5<மா எ ேக5ேட. எைத ேவ9<மானாB வா1கி ெகா

எறா.

அ+த பாழா>ேபான திைர ப+தயைத தவிர ேவெறாறிB அவ
இேபா சிரைதயிைல. ஒ மாதமாக இரா53ன R-வைத8 நிதி

வி5டா. எனிட இF ெச>திைய ஒளி ைவதிபதா எேனா<

ேபRவத-ேக அவ ெவ5கமாகயிகிற. அகா! என ெச>யலா,
ெசாேல. அவாிட எலா என ெதாி8ெம ெசா(விட5<மா?
இைவெயலா, ேபானாB இ; ஒ ெப பய ஏ-ப53கிற. அவ
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ந9பக

எலா 3காரக

என ெதாிகிற. ஒ நா

அவ 'அத-ம5<

எைன Lபிடாதீக ' எ ெசா( ெகா93+தைத ேக5ேட. 'இ;

எதைன நாைள?' எ அ+த அழகான ந9பகளி ஒவ ெசான காதி

வி*+த. அறி(+, 'இ; எதைன நாைள' எதா நா; எ

மனதி ேக5< ெகா9< வகிேற. ழ+ைத பவதி(+ என கட

வ+தேபாெதலா உனிடேம தCச +ேத. இேபா உனிடேம

வ+ேத. நீேய எ வாUைகைய காபா-றி தரேவ9<" எ லfமி
ெசா( A3தா .
3

சாரைத எ*+ ெச ஜன( பகதி ெதைவ பா ெகா9< சிறி

ேநர நிறா . ச- ேநர ஆU+த சி+தைனயி இ+, திபி வ+தா . "லfமி!
இேதா பா, நளாயினி, தமய+தி, சீைத இவகைளப-றி நீ
ேக விப53கிறாயா?" எ ேக5டா .

லfமி ஒ ாியாம, "ஆ" எறா .
"அவகHைடய வரலாக

ெதாி8மா?"

"ெதாி8."
"அப3யானா இ+த விவர1கைளெயலா எனிட ஏ ெசானா>?"
லfமி விமி அழ ஆரபிதா . சாரைத அவைள க53 அைண ெகா9<,

"அ3 அசேட, அழாேத. உ;ைடய சதிைய நீ ெதாி+ ெகா ளவிைல. உ

உ ளதி காத இகிற. உ Aகதி ேமாக இகிற. உ க9களி
இப இகிற. (அFசமயதி ,1கி ெகா93+த ழ+ைத க9விழி

எ*+த). இேதா இ+தF ெசவ இகிறா. இIவள@ ஆ8த1கைள8
ெகா9< உ கணவ;ட ேபாரா3 ெவ-றி ெபறாவி5டா, நீ எத-

பிரேயாஜன? உ கணவ;, திைர ப+தயதிB, சீ5டா5டதிB உ ள
சிரைத உனிட ஏ-படாவி5டா அ யாைடய தவ?"
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லfமி ஒ ாியாம திைக நிறா .
"ஒ ெசாகிேற ேக . உ கணவ த -றைத மைறக வி
வைரயி, உன ேaம. அைத ெதாி+ ெகா9டதாக நீ கா53 ெகா ளாேத.

அத-காக உனிட அவ ஒகாB ச+ேதாஷபடமா5டா. ஒ

ேநாிடாதேபா Aைனவிட அதிகமாக அ கா5<. அவ கவனைத கவர

A3யாவி5டா, உ காத ஒ ைபசா ெபறா."

அ<த சனிகிழைம தா மப38 வவதாக உதி Lறிவி5<, சாரைத
றப5<F ெசறா . :< ெசற, அவ

த கணவ ேமைஜைய திற+

க3தA ேபனா@ எ< ஏேதா எ*தினா . எ*தி A3+த, "சா அதா

இப3யா ெச>கிறா? இக5<, அவைன இேலசி வி<கிேறனா பாகலா"

எ தனதாேன ெமாழி+ ெகா9டா . தா எ*தியைத இெனாAைற

பாவி5< ைகெகா53F சிாிதா .
4

அ<த சனிகிழைம காைல, Wமாநாராயண பி.ஏ. (ஆன/) த :53

Aறதி(+த ஹா( சா>மான நா-கா(ெயாறி சா>+ ெகா93+தா.
நம கதாநாயக, பி.ஏ. (ஆன/) ப5ட ெப- அரசா1க உதிேயாகதி V.150

சபாதிபவனாயி;, கைத ஆசிாிய; ள உாிைமயா அவைன, ஏக

வசனதிேலேய அைழகிேறா. ைகயி(+த ஆ1கில மாதா+திர

சCசிைகெயாறி அவ கF ெசறி+த. ப+தய

திைரேயா53ெயாவ, எப3 ஒ ேகாPRவர தவியா காத(கப5<
பல இைட^கH ளாகி, கைடசியி அவைள மண ாி+தா எ L ஒ

சி கைதைய அவ ப3 ெகா93+தா. நா-கா(F ச5டதி மீ ஆ1கில

தினசாி பதிாிைக8, ஒ சி தகA கிட+தன. பதிாிைகயி

ப+தய1கைள8 ம- விைளயா5<கைள8 ப-றிய விவர1க

உ ள பக

ேமேல காணப5ட. தக கி93 திைர ப+தயதி ேபா53யிடேபா
ப-பல திைரகைள ப-றிய விவர1க

அட1கிய. நாராயணன A*

கவனைத8 அகைத கவ+ததாக ெதாியவிைல. அ3க3 Rவாி

மா5டப53+த க3காரைத ஏறி5< பா ெகா93+தா. மணி பதைர
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ஆன, சCசிைகைய 3 ைவவி5< "லfமி, சைமய ஆகவிைலயா
இ;?" எ உரத ர( ேக5டா.
"ஆகிவி5ட, வா1க ."
இFசமயதி "ஸா, தபா!" எ Lறி ெகா9< தபாகார வ+தா.

நாராயண எ*+ ெச க3தைத வா1கி உைறைய உைட உ ேளயி+த
க3தைத ப3தா. அவ க9களிேல அேபா ேதாறிய அச5< பாைவ

க3ததி ெபா

அவ; விள1கவிைலெய கா53-. ைக5ைடைய

எ< க9கைள நறாக ைட ெகா9<, ம-ெறா Aைற ப3தா.

அக3ததி பி வமா எ*தப53+த:பிாியA ள ஐயா,
ஆலகால விஷைத8 நபலா

ஆ-ைற8 ெப1கா-ைற8 நபலா
ேசைல க53ய மாதைர நபினா

ெதவி நி தய1கி தவிபேர
எற பா5ைட த1க
த1க

சி+ைதயி- பதித நல.

நைமைய வி

ந9ப.

"ஏ சாபிட வரவிைல?" எ யிேலாைசயி; இனிய ர( ேக5<

ெகா9< வ+தா

லfமி.

"ஏேதா க3த வ+திகிற ேபா(கிறேத. எ1கி+ வ+த? விேசஷ
ஏேத; உ9ேடா ?"

"விேசஷ ஒைற81 காேணா" எ ெசா( நாராயண க3தைதF ச5ைட
ைபயி ேபா5< ெகா9< சாபிட எ*+ ெசறா.

109

அ நாராயண சாபி< ேபா, அதிசயமான ஒ காாிய ெச>தா. லfமி
உண@ பாிமாைகயி, அவ

தைன பாராத சமய பா, திப திபF

Rமா இப Aைற அவைள உ- உ- பாதா. இனெத ெதளிவாக

விள1காத பலவைக ஐய1க

அவ உ ளைத ழபி ெகா93+தன.

ச5ெட அவ; ஒ நிைன@ வ+த. லfமியி நடைதயி ெசற ஒ

வாரமாக ஒவைக மாத இபதாக அவ; ேதாறி-. வழகைத விடF

ச- அதிகமாகேவ இ+தF சில தின1களா> அவ

தனிட அ கா53

வவதாக நிைனதா. இமாதB காரண என? - இத- விைட
Lறிெகா ள அவ;ேக அFசமாயி+த.

சாபி5ட பின, நாராயண மீ9< வ+ நா-கா(யி சா>+ ெகா9<

க3காரைத பாதா. கி93 ேபா Aத /ெபஷைல பி3க

ேவ9<மானா உடேன கிளப ேவ9<. அ<த /ெபஷBதா

ேபாேவாேம எ எ9ணி ெகா9< அ+த க3தைத இெனா Aைற எ<
ப3தா. அைத யா எ*தியிகL<? அ+த எ*? - எ1ேகேயா பாத

ேபால ேதாறி-. தைலைய இ கர1களாB ெக53யா> பி3 ெகா9<

ேயாசிதா. பயனிைல.
இத-

மணி 12.30 ஆகிவி5ட. இ ஒ நா

ேபாகாவி5டா என?...ைச!

"இ+த ைபதியகார க3தகாகவா ேபாகாம(+ வி<வ? ந9பக
என நிைனபாக ?..." உடேன எ*+ உ<கைள தாிெகா9<
விைர+ ெசறா.

கைடசி /ெபஷதா கிைடத. வழக ேபா ந9பக

Aத /ெபஷ(

ேபாயிக ேவ9<. அ+த L5டதி அவகைள க9< பி3பெதப3?
அ அவகைள க9<பி3க அவ அIவள@ ஆவ ெகா ள@மிைல.

அதிசய1களிெலலா அதிசய, அ நாராயண ஒ ைபசாLட ப+தய

ைவகவிைல! உ9ைமயி அவ மன ப+தயதி ெசலேவயிைல.
லfமியி அதிகப3யான அ - அ க3த - அதிB ள எ* -

இைவகளிேலேய அவ சி+ைத உழ ெகா93+த.
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ப+தய A3+, எேலா திபிய ேபா, நாராயண; றப5டா.

வ93யி ந9பகைள ச+திதா. "ஓ! மி/ட நாராயண! உைம ேத3
ேத3 பாேதாேம! எ+த /ெபஷ( வ+தீ?" எ ஒவ ேக5டா.

"க3காரதி தவ. Aத /ெபஷ றப5< இர9< நிமிஷ1 கழி வ+ேத."
"ஓ! ஏேதா ேநாி5< வி5டெத பய+ேதா. ஆனா, Aக ஏ
வா5டA-றிகிற? ஏேத; பண ெதாைல+ ேபாயி-றா?"
அெபா*தா நாராயண; த ச5ைட ைபயி(+த சிலைரைய தவிர
ேவ பண ெகா9< வரவிைலெய நிைன@ வ+த. ஆயி; நம

கதாநாயக - எ*த ெவ5கமாயிகிற - மீ9< ஒ ெப ெபா> ெசானா.

"ஆ, ஸா, இY Vபா>."

"கவைலபடாேத8. அ<த வார அதிட அ3கலா" எறா அ+த

'அழகான' ந9பகளி ஒவ.
5

மநா

Aத, த கணவ;ைடய நடைதயி ஒ வைக மாதைல க9<

லfமி அதிசயிதா . ஆ\/ வி5ட நாராயண ேநேர :5<

வரெதாட1கினா. அவ;ைடய ந9ப ழாைத அைழ ெகா9<

வவதிைல. எமிலாத வழகமாக ஒ நா

ஆ\/ ேவைலயிேலேய :5<

வ+தா. இத- காரணமான தைலவ(, :5< வ+ ப நிமிஷதி ம+
மாயமிலாம ெசா/தமாகி வி5ட. லfமிF சிறி ஆFசாியமளித. அI

வாரதி லfமி பல Aைற8 சாரதாைவ நறியறிதBட நிைன
ெகா9டா . தா அவ

ெசா-ப3 அதிக அட; ஆதர@ட; நட+

ெகா வேத த கணவ நடைதயி மாதேல-பட காரணெமன அவ
நபினா .

அ<த சனிகிழைம காைல ப மணி வழக ேபா நாராயண சா>மான

நா-கா(யி சா>+ ெகா9<, க3காரைத பாத வ9ணமாயி+தா. 'தபா'

எற சத ேக5ட அவ ெநCச தி<கி5ட. க3ததி உைறமீ
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விலாசைத பாத. அவ ஹிதய படபடெவ அ3

ெகா ளலாயி-. அ க3ததி பி வமா எ*தப53+த.
பிாியA ள ஐயா,

எFசாிைக! இ+தF சனிகிழைம மாைல விழிடனி+தா, நீ அறிய வி

விஷயைத அறி+ ெகா ளலா.
த1க

நைம வி

ந9ப.

நாராயண;F ச5ெட ஒ ேயாசைன வ+த. எதி :53 பி.எ

பாீ5ைச ப3 மாணாக ஒவ இ+தா. அவ நாராயணனி

ந9பரல. ஆயி;, ெகாCச பழகA9<. அவசரமாக எ*+ ெச எதி

:5< வாயி-ப3யி நி ெகா9<, "ஸா! ஸா!" எ Lபி5டா. பி.எ.

மாணாக ெவளிேய வ+தா. நாராயண அவைர ஏற இற1க பாதா. அவ
Aகதி எIவித மாபா< காணபடவிைல. "ஒமிைல, எ க3கார
நி ேபா> வி5ட. தய@ ெச> மணி பாF ெசாB1க " எறா.

மாணாக உ ேள ேபா> அ1கி+ ஏேதா ெசானா. அ சாியாக காதி

விழாத ேபாதிB, "சாி, வ+தன" எ நாராயண Lறிவி5< திபினா.
அ உண@ அ+திய நாராயண ஆடபரமாக உ< அணி+

ெகா9டா. பின சைமய அைறF ெசறா. லfமி சாபி5<

ெகா93+தா . அவ

க9களி நீ தபி ெகா93+த. ெசற ஒ

வாரமாக த கணவ நட+ ெகா9ட மாதிாியி(+, ஒ கா இ

ேபாகாம(+விட மா5டாராெவ அவ

ஆைசப5டா . ஆனா, நாராயண

உ<பணிய ஆரபிதைத பாத, இ+நபிைகைய ைகவி5டா .

அவைளயறியாமேல க ெபா1கி-.

"லfமி, நா ேபா> வகிேற" எறா நாராயண.
லfமி ஆFசாியமாயி+த. 'ஒ நாளாவ ெசா( ெகா9< ேபானதிைல.
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ெகாCச மன இளகியிகிற. இதா தண' எ அவ

எ9ணினா .

"எ1ேக ேபாக ேபாகிறீக ? இ ேபாக ேவ9டாேம. சாய1கால எைன8
எ1ேக; அைழ ெகா9< ேபா1கேள" எறா .

'ஆ! பாசா1காாி! உலகி ெப9கைள ஆ9டவ எத-காக பைடதா?' எ
நாராயண எ9ணி ெகா9டா. அவ; வ+த ேகாபைதெயலா

அடகிெகா9<, "இைல இ அவசிய ேபாகேவ9<. இெனா

நாைள பா ெகா ேவா" எ ெசா(வி5< ெவளிேய ெசறா.
அ பி-பக( மயிலாJ மாட:திகளிB ள :5<மா3 ஒறி(+

யாேர; பாதிபி, Wமா நாராயண, பி.ஏ. (ஆன/) அI:திகைளF

R-றிF R-றி வல வ+ெகா93பைத கவனி ஆFசாியA-றிபாக .
மணி Rமா றைர இ. நாராயண தன :3 ெத Aைன

பனிர9டாவ Aைறயாக வ+தேபா த :5<ெகதிாி ஒ திைர வ93
நி ெகா93பைத பா தி<கி5டா. ஒ கணேநர அவ FR
நி வி< ேபா(+த. அIவ93

இைளஞ ஒவ இ+தா. ஆனா

அவ எதிறமா> திைரைய ேநாகி திபி உ5கா+தி+தப3யா, Aக

ெதாியவிைல. "வ93 இேபாதா வ+ நி-கிறதா? வ93யி இபவ

இற1க ேபாகிறானா?" எ எ9ணி, நாராயண திபிரைம ெகா9டவ ேபா
ெத Aைனயிேலேய நிறா. என ரதிட! வ93கார திைரையF

ச@கா அ3தா. நாராயண அேத கணதி த :5< மா3ைய ேநாகினா.

ஒ ஜன திற+தி+த. அத வழிேய ெப9 கரெமா, டைவ தைல

ெதாி+தன. இர9< நிமிஷ1களி வ93 ெதேகா3F ெச மைற+த.

நாராயண அ+த இர9< நிமிஷA நரக ேவதைனய;பவிதா. மப38

அ9ணா+ த :5< மா3யி ஜனைல ேநாகியிபானாயி, அ1ேக

சாரைத நி க9களி விஷம றிேதாற தைன பா னைக

ெச> ெகா93+தைத க93பா. ஆனா அேபா அவ உ ள இ+த

நிைலயி, க9க

பாகவிைல.

திற+தி+ எதிாிB ள ெபாைள Lட அவ
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Aத(, விைர+ :5<F ெசலலாமாெவ அவ நிைனதா. ஆனா

அைமதி8ட ேயாசைன ெச>த இேபா அவசியெமன உண+தா. எனேவ

கட-கைரைய ேநாகிF ெசறா. மாைல கட-கா- அவ; ெகாCச சா+த

அளித. ேயாசைன ெச>யலானா. Aத(, தா ெதAைனயி நிலாம
:திகைளF R-றி வ+ ெகா93+த தவ எ A3@ ெச>தா. பின,

நிFசயமான அதா5சியிலாம அவசரப5< எ@ ெச>ய Lடாெத
தீமானிதா. பிற திைர வ93ைய ப-றி யாைர8 விசாாிதா

அவமான, ஆப இடமாெம; A3@ வ+தா. கைடசியாக
உ9ைமைய க9<பி3க ேவ9<மானா, த மைனவியிட ச+ேதக1

ெகா9டதாக கா53 ெகா ள Lடாெத அவளிட அ

ெகா93பதாக ந3க ேவ9<ெம தீமானிதா. நாராயண திசா(!

இலாவி5டா, பி.ஏ. (ஆன/) பாீ5ைசயி ேதறியிக A38மா?
6

ஒ வார ெசற. அ<த சனிகிழைம8 வ+த. நாராயண த ஐய1கைள

அேநகமாக மற+ வி5டா. "என ைபதிய? நம லfமிையF ச+ேதகிக
ேபாேனாேம! ழ+ைதைய ேபா க ள1கபட-ற இவளா அதைகய

ெப+ேராக எ9Qவா ?" எ அவ கதலானா. அட :53
இப விளைகெயாத இவைள ைவ வி5<தா ெவளியி எ1ேகேயா
இப+ேத3 அைல+த எIவா எற விய அவ உ ளதி ச-ேற

ேதாறலாயி-. எனி;, இைறய தின கி93 ேபா> வவ எ

அவ தீமானிதா. மைனவியி ேபாி தவறான ஐய1ெகா9< அத-காக

கி93 ேபாகாம(பதா? என அவமான. யாகாவ ெதாி+தா
நைகயாகளா? இ; இர9< வார+தா ப+தய நைடெப. இழ+த
வாயிர Vபாயி ஏேத; ஒ பதிையேய; மீ5க ேவ9டாமா?
ஆனா அ+த க3த1க ? அவ-றி நிைன@ இைடயிைடேய ேதாறி,

நாராயண மனைத ழபி ெகா93+த. அ+த எ*ைத எ1ேகேயா, பாத

நிைனவாயி+த. ஆயி; எIவளேவா சி+தி பா எ1ேக எ

அவனா க9< பி3க A3யவிைல. இைறய தின க3த ஒ வராவி3,
பைழய க3த1கைள தீயி(5< ெபாRகிவி5<, எலாவ-ைற8 மற+

வி<வெத தீமானிதா. எனேவ தபாகார வரைவ மி+த ஆவBட எதி
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ேநாகியி+தா. எதி ேநாகிய :9 ேபாகவிைல. க3த வ+த.

நாராயணனி அேபாைதய மேனாநிைலைய வணித நம ஆ-றB
அபா-ப5ட. உைறைய உைட காகிதைத ப3தா.
பிாியA ள ஐயா,
இ மாைல, உம மைனவி எ1ேக; றப5< ேபாக விபினா, த<க

ேவ9டா. அவH ெதாியாம பி ெதாட+ ெசB.
த1க

நைமைய நா<

ந9ப.

ப-பல ஐய1க , மனழப எலா மீ9< Aைனவிட அதிகமாகேவ
Wமா நாராயணைன ப-றி ெகா9டன. ெபாறாைம8, ேகாபA அவ
உ ளதி ெகா*+வி5ெடாியலாயின. அவ உட ந<1கி-; க9களி நீ

தபி-. க ள1 கபட-றவ , தைன தவிர ேவ கதியிலாதவ

எ

எ9ணி, தா அளவ-ற நபிைக8 அ ைவதி ஒ ெப9, தைன
பய1கரமாக ஏமா-றி, மகதான ேராக ெச>வ ம5<ம; இ+த அவேகடான

விஷய றாவ ஆசாமி ஒவ; ெதாி+ இகிற. அவமான!

அவமான! இதைகய ச+தப1களி மைனவிைய ெகா வி5< த-ெகாைல

ெச> ெகா9டவகைள ப-றி பதிாிைககளி ப3த பல விவர1க

நாராயண நிைன@ வ+தன. ைகபாகியி மீ, விஷம+தி மீ

அவ எ9ண ெசற.

லfமி உ ளி+ வ+தா . அறல+த தாமைர ேபாற அவ

ெசIவிதUக

வதனதி

னைக J திகU+தன. க ளம-ற உ ளதினி எ*+த

காத-சிாிேபா அ? "சாபிடவா1க " எற அவ

ெசவிகளி இபேதெனன பா>+தன. 'ஒ இவ

ெமாழிக , நாராயண
இI@லகிB ள Y

ேகா3 ெப9 மகளி ெபாகி எ<த இைணய-ற வCச ெநCச

பாதகியாகயித ேவ9<; அல... நம பைகவ யா? நைம இIவா
வவதி யா என லாப? எப38 இ உ9ைமைய
க9<விடலா' எ நாராயண எ9ணினா.
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சாபி5< ெகா93ைகயி லfமி, "நா இ திவ(ேகணி ேபா>

வர5<மா?" எ ேக5டா . இேக வியினா நாராயண உ ள கட(

எ*+த ெகா+தளிைப, லfமி மனக9 ெகா9< பாதிபாளாயி, அ+ேதா

அவ

பய+ேத ேபாயிபா .

"எத-காக?" எ நாராயண ேக5டேபா அவ ர((+த ந<கைத லfமி

கவனிதாளிைல.

"சாரைத அகா, அ3க3 வரF ெசா( ெகா93கிறா . நீ9டகாலமா>

வரவிைலெய ேகாபி ெகா9டா . இ க5டாய வரF ெசானா ."

"சாி!" எ ஒேர வாைதயி நாராயண பதி Lறினா.
"நீ1கH வா1கேள. ேவ அவசியமான ேவைலயிகிறதா?" எ லfமி
பயட ேக5டா .

"என ேமாச! என ேவஷ! அபா!" எ AQAQதா.
"என ெசாBகிறீக ?"
"ஒமிைல, நா ேவறிட ேபாக ேவ9< நீ ேபா> வா."
சாபா< ஆன நாராயண, "வ93 ேவ9<மா? பா ெகா9< வர5<மா?"

எ ேக5டா.

"காைலயி ெதவி ஒ வ93 ேபாயி-. வ93காரனிட

ெசா(யிகிேற."
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ஏ-பா< ஒ பாகியிைல எ நாராயண எ9ணி ெகா9<, "சாி நா
ேபா> வகிேற" எ ெசா(வி5< ெவளிேய ேபானா. ஒ திைர

வ93காக மயிலாJ எ1 அைல+தா என ரதிட? அைறெக

ஒ வ93 Lட காேணா. "இ+த பா* ேமா5டா ப/க

வ+ திைர

வ93ேய இலாம- ெச>வி5டன. நாசமா> ேபாக!" எ சபிதா. எ1

R-றிவி5< திைகயி, எதிாி லfமி ஒ வ93யி வவைத க9டா.

அவ

தைன பாராவ9ண ளப3யி இற1கி மைற+ நிறா.

அவ உ ள தீவிரமாக ேவைல ெச>த. வ93ைய ெதாட+ நட+ ெசவ

இயலாத காாிய. ாிaா@ அIவள@ ேவகமாகF ெசலா. திைர வ93ேயா
கிைடகவிைல. ேமா5டா ப/X ஏறி திைர வ93 Aனா

திவ(ேகணி ேபா>வி<வெத, மணி கண பா, சாரைதயி

:5< ேநேர ேபா>F ேசகிறாளாெவ க9<பி3 விடலாெம

தீமானிதா. அIவாேற அவசரமாகF ெச, றபடவி+த ேமா5டா ஒறி
ஏறினா. ஆனா இI@லகி இைட^க

தனி வவதிைலேய?

ராயேப5ைட ேபான, ேமா5டா 'ப5ப5' எ அ3ெகா9<

நிவி5ட. வ93 ஓ53 ஆன ம5< வ93ைய A<கி பா பயனிைல.
ெப5ேரா இைலெய; விவர அேபாதா அவ; நிைன@ வ+த.
உதவி ேவைலகாரைன 3ரா வ93யி ஏறிேபா> ெமௗ95 ேரா53(+
ெப5ேரா வா1கிவர ஏவினா. வ93யி இ+தவக

சபிகலானாக .

இ; பண1ெகாடாதவ வ93ைய வி53ற1கின. நாராயண எலாைர8

விட அதிகமாகF சபிதா. ேமா5டா இய+திரைத க9<பி3தவ;ைடய ஏ*

தைல Aைற8 நாசமா> ேபாகேவ9<ெம அவ எ9ணினா.

பண1ெகா<தி+தானாயி;, ேபானா ேபாக5< எ இற1கிவி5டா.
பினா வ+த ேமா5டா ப/க

எலாவ-றிB ஜன1க

நிரபியி+தப3யா,

அவ; இட1கிைடகவிைல. ெகாCச ேநர கழி வ+த 3ரா

வ93ெயாறி ஏறி ெகா9டா. வழி ெந<கஜன1க

கா

ெகா93+தப3யா, 3ரா அ3க3 நி ெசற. உலகெமலா தன

விேராதமாகF சதியாேலாசைன ெச>திபதா> அவ; ேதாறி-. ெமௗ95

ேரா53B ச- ேநர காதிக ேந+த. திவ(ேகணி ேபா வ93க

எலா நிைற+தி+தன. கைடசியாக நாராயண திவ(ேகணி ேச+ சாரைத

:< இ+த :திF ெசறேபா, மாைல நா மணியாகி வி5ட. :5<

வாயி( லfமி ஏறி வ+த வ93 நி ெகா93+த. அIவ93 ேநராக
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மயிலாJாி(+ சாரைத :5<ேக வ+ததாெவ க9<பி3ப எ1ஙன?
வ93காரைனேயா :53B ளவகைளேயா விசாாிப அறி:ன;
அவமானகிட. ஐ+ நிமிஷெகலா சாரைதயி :5< ளி+,
சாரைத8, லfமி8, சாரைதயி கணவ; ெவளிவ+ வ93யி

ஏறிெகா9டாக . எ1ேகேயா ேவ3ைக பாக றப5<F ெசறாக

ேபாB. நாராயணனி வயி-ெறாிFச அதிகமாயி-. சாரைத8 அவ
கணவ; எதைகய இப வாUைக நடகிறாக

எ நிைன ெபFR

வி5டா. கட-கைர ேபா> ெவ ேநர உ5கா+வி5< இர@ :< ேபா>F
ேச+தா. லfமிைய அவ

ேக5கவிைல.

ேபாயி+த விஷயமாக ஒ வாைத Lட

7

அபா+த ஐயா!
ஜாகிரைத ைறவினா இர9< Aைற உம Aய-சியி தவறி வி5P. நாைள
சனிகிழைம மதியான ெவளிேய ெச வி5<F சாியாக நா மணி
:5< திபிF ெசB. உ9ைமயறி:.
த1க

நைம வி

ந9ப.

இக3தைத ைகயி ைவ ெகா9< ஆU+த சி+தைனயி Uகியி+தா
நாராயண. ெசற ஒ மாத காலமாகதா அ;பவி வ ப1க
அதைன8 ஒ ெப1கனேவா எ எ9ணினா. கனவ, நிஜேம

எபைத ைகயி(+த க3த வ(8தி கா53-. எப38 இ உ9ைம

ெவளியாகி வி<ெம நிைன ெபFR வி5டா. ஆனா, அI@9ைம
எIவள@ பய1கரமான? Aத நா , தா ஒ ந9பாிட மிக@ சிரமப5<

இரவ வா1கிெகா9< வ+தி+த ைக பாகிைய ேமைஜ ளி+ எ<
மீ9<ெமாAைற பாதா. அைத எIவா உபேயாகிபெதபைத

இபைத+தா Aைறயாக மனதி உேபா5< ெகா9டா. அவ

க9களி ெகாைல றி ேதாறி-. பக ஒ மணி :5ைட வி5< ெவளிேய
றப5டா. அேபா அவ உ ள கட( எ*+த ேபரைலகளி இயைப

யாேரா வணிக வலவ.
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சாியாக மாைல நா மணி நாராயண :< திபினா. வாயி-கத@ சாதி

தாளிட ப53+த. மா3 அைறயி ஏேதா ேபFR ர ேக5ட. அவ;

ைபதியேம பி3வி< ேபா(+த. ஆயி;, நிதான+தவறிவிட Lடாெத
எ9ணி ப-கைள க3 ெகா9டா. கதைவ ஓ1கி இ3தா. இர9<

நிமிஷ1கழி கால3F சத ேக5ட, "யா அ1ேக?" அ லfமியி ர.

"நா தா; கதைவ திற." கத@ திறகப5ட. லfமி Aகதி விய

றிேதாறி-. ச+ேதக எ; திைரவழிேய பாத நாராயண; அவ

பயதினா தி<கி5< ந<ந<1வதாக ேதாறி-. வாயி-ப3 தா93 உ ேள

Eைழ+த, உயதர கெபனி ேஜா<க

நாராயண க9ணிப5டன.

அவ; எலாF ச+ேதகA நிவதியாயி-. த ைகபாகி அ

இைரயாக ேபாகிறவ மா3மீதிபதாக அவ உண+தா. விைர+ ெச

மா3ப3களி ஏறலானா. ஆனா, லfமி அவ; Aனா ஓ3
பாதிப3க

ஏறிய நாராயணைன வழிமறி ெகா9<, "உயர

ேபாகாேத81க " எ ெகாCR ர( Lவினா . நாராயணி ேகாபெவறி

அள@ கட+தாயி-. லfமிைய ஒ ைகயினா பி3 பல1ெகா9ட ம5<

இ3 கீேழ த ளினா. பாவ! லfமி ப பனிர9< ப3களிB உ9<
ெச கீேழ தைரயி வி*+தா .

அவைள திபி8 பாராம, நாராயண ேமேல ஓ3னா. மா3 ஹா( கதைவ
ஓ1கி ஓ உைத உைததா. கத@ தாளிடபடாைமயா, தடா எற சதட
திற+ ெகா9ட. அேபா அவ அIவைறயி; ேள க9ட கா5சி அவைன

திைககF ெச>வி5ட. எதைனேயா வித பய1கர கா5சிகைள அவ

மனதிேல க-பைன ெச> பா ெதாியப<தி ெகா93+தா. ஆனா

இேபா அவ A ேதாறிய கா5சிைய அவ எதிபாகேவயிைல.
தைலயி இ3ேய வி*+வி5ட ேபா தி<கி5< நி வி5டா.

அகா5சி ேவெறாமிைல. நாராயண நீ9ட நாளா> ைலயி ேபா53+த

இரா53னைத எ<F ெசபனி5<F சாரைதயி கணவ Wனிவாச Y

Y- ெகா93+தா. Y அ3க3 அ+ ேபா>ெகா93+த. சாரைத

அகி உ5கா+ "நி1க , இ*1க " எ ெசா( ெகா<

ெகா9<, Y அேபா இைண ெகா9<மி+தா . நாராயண
தடடலாக உ ேள Eைழ+த சத1ேக5< அவ

,கிவாாி ேபாடப5டவ

ேபா
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எ*+தா . "என அதா, ெகாCசA உன 'நாஸு' ெதாியாம

ேபா>வி5ட. என தடட? ெசா(வி5< உ ேள வரLடாதா?" எறா .

நாராயண அச5<F சிாிF சிாிதா. "இைல; நீ1க

இ1கிப என

ெதாியா, மனி81க " எ த<மாறி ெகா9ேட Lறினா. "ெதாியாதா?
லfமி அ< ேளேய இகிறாளா என?" லfமி தைன த<ததி
காரண இெபா* நாராயண; லனாயி-. இத-

கணவ, "அ கிடக5<, நீ1க

சாரைதயி

ச- இ1ேக வா1க . உ1கH நறாக

Y Y-க ெதாி8ேம? ெகாCச க- ெகா<1க . எ உயிைர வா1கிறா "

எறா.

"இேதா வகிேற" எ நாராயண ெசா( வி5< த ச5ைட ைபயி
மைற எ< ெகா9< வ+த ைக பாகிைய அலமாாி

ைவ

J5ட ேபானா. அத- , "அெதன அதா" எ சாரைத ேக5<ெகா9<
அகி வ+, "ஓ! ைகபாகிெயலா எேபாதி+? யாைர ெகால
ேபாகிறா>?" எறா . பின ச- தணி+த ர(, "திைர ப+தய
ேபாகிறவ எலா ைகயி பாகிLட ேவ9<மா என?" எ
ேக5டா .
8
நாராயணனி ைள இய+திர இேபா தா Rழல ஆரபித; பளிFெச

அவ; உ9ைம விள1கி-. அவ; வ+த க3த1களி க9ட எ*

எ1ேகா பாத நிைனவாயி+தேத! சாரைதயி ைகெய*தலவா அ?

லfமிF சாரைத எெபா*ேதா எ*திய இர9ெடா க3த1களிலலவா அ+த
ைகெய*ைத பாத? ெகாCச சிரமப5< மா-றி ஏமா-றி வி5டா ?

லfமியி மீ தா ெகா9ட ச+ேதக1க

அIவள@ ஆதாரம-றைவ என

அறி+ நாராயண ஆன+த கட( Uகினா. அவ ஹிதயைத
அAகியி+த ஒ ெபCRைம நீ1கிய ேபா(+த.

ச5ெட அவ; இெனா ச+ேதக உ9டாயி-. சாரைதயி கணவ;

இ+த விவர1க

ெதாி8ேமா? ெதாி+தி+தா எதைகய அவமான! அவ Aகைத
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ஏறி5< பாபெதப3? அவ எ9ணைத றிபாக உண+த சாரைத த

கணவைர பா, "Y Y-ப இக5<. அதானிட நா வ+த காாியைதF

ெசாB1க . ேநரமாகிவி5டேத, ேபாக ேவ9டாமா?" எறா . அவ,

"நாராயண! த1கHF ச1கதி ெதாி8மா? எ1க
தா. இவ

:53 இேபா 'ேஹா V'

ைவதேத ச5ட. 'இ மாைல சினிமா@ ேபாக ேவ9<'

எறா . உடேன றப5< வ+ேத. உ1க

பா< பாதகமிைல. அெறா நா

இவைள இ1ேக ெகா9< விட வ+த ேபா, உ1கைள காேணா. (ஓ! அ

:5< வாச( வ93யி இ+தவ நீ1க தாேனா? என அச5<தன? எ
எ9ணி ெகா9டா நாராயண.) லfமிைய தனிேய வி5< வி5< நீ1க

பா5< ேபா>வி<கிறீக . ேபாக5<. இறாவ வ+தீகேள. வா1க

ேபாேவா" எறா.

அவைடய வாைதக

நாராயண;F Rெக ைததன. ஆனா,

அவ த அச5< தனைத ப-றி எ@ ெதாியாெத அறி+ ஆத
அைட+தா. நறியறிதBட சாரைதைய பா வி5<, "ஓ ேபாகலா, இேதா

கீேழ ேபா>வி5< வகிேற" எ Lறிவி5< ெவளிேய ெசறா. சாரைத,
அவ;ட ேபா> மா3ப3யி வழிைய மறி ெகா9<, "அச5< அதா!

லfமியிட ஒ வாைத8 ெசாலாேத, அவளிட ச+ேதகப5டா> எ

ெதாி+தா உயிைர வி5<வி<வா . ேமB எைன மனிகேவ மா5டா ?"

எறா . "சாரைத உன ைகமா என ெச>ய ேபாகிேற?" எறா

நாராயண. "ைகமாறா? நீ எ மீ ேகாபி ெகா ள ேபாகிறாேயாெவ

பய+ேத. நல, என ைகமா ெச>ய விபினா, திைர ப+தயைத
மற+வி<. உ மைனவிைய தனிேய வி5< வி5< ஊ R-ற@, சீ5<

விைளயாட@ ேபாகாேத" எறா . "இைல, இைல. ஆ9டவ ஆைண! இ+த
ஒ மாதமா> நா அ;பவித ேபா" எ Lறி ெகா9< நாராயண

விைர+ கீேழ ஓ3னா.

லfமி ஒ ,ணி சா>+ ெகா9< க9ணீ வ3 ெகா93+தா . த

கணவனி க<1ேகாப உாியவளாவத- தா ெச>த தவ இனெதப
அவH லனாகவிைல. நாராயண கீழிற1கி வ+ அவளகி

உ5கா+தா. தாமைர இதU ேபாற மிவான அவ

இகர1கைள8 பி3
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ெகா9<, "லfமி! எைன மனி வி<" எறா. "ஐேயா அப3ெயலா

ெசாலாேத81க " எ லfமி அவ வாைய த கரதினா

3னா . "ஒ

வஷமாக உன ேராக ெச> வி5ேட. பா*1 திைர ப+தயேமாகதி

Uகி கிட+ேத. பணைத ெதாைலேத. இட திைர ப+தய

தபண ெச> வி<கிேற" எறா.

மா3யி மீ Wநிவாச;, சாரைத8 கா கா பாதன. லfமியாவ

நாராயணனாவ வ வழிைய காேணா. எனேவ சினிமா கா5சிF ெசB

ேயாசைனைய அவக

அவக

ைகவிட ேவ93யதாயி-. ஆனா இத ெபா5<

சிறி வ+தினாகளிைல. Wநிவாச அ நறாக Y Y-க

பழகி ெகா9டா.
---------------

22. கவ!ன! விஜய

1

Wமா சிவநாதC ெச53யா மதியான ேபாஜன ஆன பின,

வழகேபா சா>@ நா-கா(யி ப< ெகா9< பதிாிைகைய பிாி
ர53னா. தைலகைள ம5< பா ெகா9ேட ேபான அவ,

"ெபா>ைகயா- ேதக" "கவன அ/திவாரக நா5<வா" எ;

தைலகைள பாத தி<கி5< ேபானா. ெச53யா மயி LFச

உ9டாயி-. மா சிறி ேநர 'ப5' 'ப5' எ அ3 ெகா9ட. ச-

சமாளி ெகா9< அதைலகளி கீU இ+த ெச>திைய A- ப3தா.
அமாத 20 நா

காைல 7 மணி கவன ைர .... ரயிேவ /ேடஷனி

இற1கி ெபா>ைகய- ேதக ேமா5டாாி ெசவாெரப, ம-
பலவிவர1கH இ+தன. ெச53யா உடேன தம பிரதம காாிய/த

ெஜயராைமயைர Lபி5ட;பினா. காாிய/த வ+ ேச+த, "ஐயேர,
ச1கதி ெதாி8மா?" எறா.
"ெதாியாேத! என விேசஷ?"
"உமேகைனயா ெதாி8? இத-தா பதிாிைக ப38ெம உம ப3
ப3F ெசாகிேற. வஷதி V.250 ெசலவழி இIவள@ பதிாிைகக
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தவிகிேறாேமா, பி எத-காக? நா ம5< ஜாகிரைதயாக ப3 ெகா9<
வராவி5டா இேபா என ஆகியி?"
"விஷய எனெவ எஜமா ெசாலவிைலேய?"
"ந 20-+ேததி கவன வகிறா!"
காாிய/த இ3 வி*+த ேபா வாைய ெபாிதாக திற+தா. "ஓ ஓ..." எற

சதைத தவிர ேவ வாைத அவ வாயினி வரவிைல.
"சாி, ேமேல என ெச>கிற?" எ ெச53யா ேக5டா.
"எலா ஏ-பா<கH ெச>விட ேவ93ய தா."

"20-+ேததி காைல ரயிேவ /ேடஷ; ேபாக ேவ9<. நம ேமா5டா

வ93யி ஒ ,R இலாம பளபளெவ ேத> ைவகF ெசாB."

"பாதீகளா? நா பி3வாதமாக ேமா5டா வ93 வா1கதா ேவ9<ெமற
இேபா எIவள@ பயப<கிற?"
"இ+த Aேயாசைனகாகதாேன ஐயேர உமிடதி என இIவள@ பிாிய?
இக5<. நம :5< வாசைல அல1காிக ேவ9டாமா?"
"நம :தி வழியாக கவன ேபாகிறாரா?"
"நிFசயமிைல. ஒ ேவைள /ேடஷனி இற1கி ேநேர ேபா>விடலா. கெலட

ைரயிட ெசா( நம :தி வழியா> ேபாக ஏ-பா< ெச>ய ேவ9<."

"A3யாவி5டாB பாதகமிைல. எப38 நம :< அல1காிகப53+த
ெச>தி பதிாிைககளி ெவளியாகிவி<மலவா?"
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"அ@ உ9ைமதா. இக5<. Lமாவதார ஐய1கா இFெச>தி
ெதாியாம(க ேவ9<ேம? அவ தின பதிாிைக எைனேபா கவனமாக
ப3கிறாரா?"
"அவ ெதாி+தாB பாதகமிைல. தா1க

ேயாசைன ெச>ய ேவ9டா.

Aத( அவாிட ேமா5டா கிைடயா. பைழய கநாடக ேகாFR வ93யிதா

அவ வரேவ9<. ேமB த1கH நிைனவிைலயா? கெலட தபாாிேல

அவ ராIபக, ப5ட அளிகப5டேபா, அவைடய ேவஷைத8, அவ
திப திபF சலா ேபா5டைத8 பா எலா 'ெகா' எ

சிாிகவிைலயா? அ+த மாதிாிதா இேபா ஆ" எறா காாிய/த.
அFசபவைத நிைனF ெச53யா இேபா ச- நைகதா. "இ+தாB,

நா :< அல1கார ெச>8 விஷய அவ ெதாியLடா. எலா ஏ-பா<

ெச> தயாரா> ைவ ெகா9<, 19-+ேததி இர@ ப மணி அல1காரC

ெச>வி<ேவா. ஐய1காைர காைலயி எ*+ விழிப3F ெச>யலா"
எறா.

இ; எெனன ஏ-பா<க

ெச>ய ேவ9<ெமபைத ப-றிF ெச53யா

காாிய/த நீ9ட ேநர ேயாசிதாக . மநா

நட நகரசைப L5டதி

கவன உபசார பதிர வாசி ெகா<க ேவ9<ெமற ஒ

தீமானைத தா ெகா9< வரேபாவதாகF ெச53யா எ*தி நகர சைபயி

தைலவக;பினா. பின, காாிய/த தம காாியைத பாகF ெசறா.
2

Wமா சிவநாதC ெச53யா ெபாிய வியாபாாி. அவ வசித சி ப5டணதி

 மா3 ைவத மாளிைக அவ ஒவேக உ9<. இளைமயி அவ ஒ

ஏைழயாகேவ இ+தா. Aத( ஓ இ கைடயி மா/தாவாக ேவைல

பாதா. லfமிேதவியி கைட க9 பாைவ அவ மீ வி*+த. தனிகைட

ைவ வியாபார நடதேவ, ெசவ நாH நா

ச- A ஏராளமான இF சரக

ெபகி-. மகா8ததி-F

அவைடய கைடயி த1கியி+தன.

8த ஆரபித பின, இF சாமாகளி விைல இமட1,
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Aமட1காயி-. ெச53யா ஒேரய3யாக ல5சாதிபதியாகிவி5டா. பின,

ெகௗரவ1களி ஆைச வி*+த. அ<த :5< வகீ ராIபக, Lமாவதார
ஐய1காைர தம வாUைக உதாரணமாக ெகா9டா. நைட, உைட,

பாவைனகளி அவைர பிப-றினா. ஆ1கில ஆசா ஒவைர அமதி

ஆ1கில க- ெகா9டா. நாகாிகவாUைகாிய ஆடபர1களைனைத8

ஒIெவாறாக ைகெகா9டா. உதிேயாக/தகH அ3க3 வி+

நடதினா. ெப+ெதாைக ெசல@ ெச> நகரசைப அ1கதினராக@ ஆனா.

இேபா அவைடய மன A*வ 'ராIபக,' ப5டைத ப-றி நிற.

இதேனா<, தா ராI பக, ப5ட ெபவத- , ஐய1கா, ேமவ,

அதாவ திவா பக, ப5ட ேபா>விடாம(க ேவ9<ேம எற

கவைல8 அவ9<. எனேவ, கவன தம ஊ விஜய ெச>8ேபா

ஐய1காைர எ+த விஷயதிலாவ A+தி ெகா9< கவனாி கவனைத
கவ+ ப5ட ெப-விட ேவ9<ெமப அவைடய ேநாக. ேமேல

றிபி5ட சபாஷைணயி Lமாவதார ஐய1காாி ெபய அ3க3 அ3
ப5டத- இதா காரணமா.

மநா , Wமா ெச53யா, மகிUFசி தபிய Aகடேன நகரசைப

L5டதி-F ெசறா. கவன உபசார பதிர வாசி ெகா<க

ேவ9<ெம தீமானைத பிேரரைண ெச> ேபRவத- ஒ பிரச1கைத
தயாாி தம ச5ைட ைபயி ேபா5< ெகா93+தா. அபிரச1கைத

 பாகமாக பிாிகலா. Aத பதியிேல, இ+தியா@ ஆ1கில ஆ5சியி
பயனாக ஏ-ப5ட நைமகைள ப-றி வணிதி+தா. இர9டாவ பதியி

கவன ைரயி Jேவாதர1க , லெபைம, ணFசிற ம- கயாண

ண1க

எலாவ-ைற8 ப-றி விாி Lறியி+தா. றா பதியி

கவன ைர இமாகாணதி வ+ பதவியி அம+த பின ெச>த ெச>யாத
எலா நைமகைள8 ப-றி றிபி5<வி5< ஒேர ஒ விஷயைத ம5<
ேமைம த1கிய கவன பிரவி ேமலான கவன தாUைம8ட

ெதாிவி ெகா வ தம வ+ததக கடைமயாயிகிறெத, அவைடய
ஆதிகதி இராஜ விRவாசிகH ஆதர@ ேபாதாெத, ப5ட1க

வழ1

ாியேவ9< எ ெசா(யி+தா. இ+த பிரச1கதி- நகக

எ<

விஷயதி ஆசாமிகளி ேயாகியதாச1கைளF ச- கவனி கைண

தம காாிய/த ல எலா பதிாிைக நிபகH அ;பி, பிரச1க

A*வைத8 பதிாிைககH த+தியி அ; ெசலைவ தா ஏ-
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ெகா வதாக ெதாிவிதட, கவன விஜய மநா

தைம க9<ேபாப38 ெசா(ய;பினா.

தம :5< வ+

ஆனா, அ+ேதா! அவ நகரசைப க53டைத அைட+ ஆசனதிலம+த,
அவ மகிUFசி அIவள@ யரமாக@, ேகாபமாக@ மாறி-. ஏெனனி,

ராIபக, ஐய1கா தைம A+திெகா9< கவன வரேவ- தீமான

ெகா9< வவதாக Aனா3ேய அறிவிவி5டாெர, ஆதலா அவைடய

தீமான+தா Aத( வெம ெதாிய வ+தன. ஆனாB ெச53யா

ேதாவிைய க9< அCசி வி<பவரல. Aய-சி திவிைனயாவைத அவ

தம வாUைகயி க9டறி+தவ. எனேவ ஐய1கா அ<தா-ேபா தாேம

தீமான அ;பியி+ததா ஐய1காாி தீமானைத ஆேமாதி

உாிைமயாவ தம அளிக ேவ9<ெமன ேபாரா3 அவ ெவ-றியைட+தா.

அதபி தீமானைத ஆேமாதி வாயிலாக, தா எ*தி ைவதி+த பிரச1க

A*வைத8 ப3வி5டா.
ெச53யா மநா

தபாைல ஆவBட எதிபாதி+ வ+த பதிாிைககைள

உைட பிாி பாதா. அ+ேதா! அவ ஏமா-றைத எனெவ

ெசாவ? ஒ பதிாிைகயிலாவ இவைடய பிரச1க ெவளியாகவிைல.

"Wமா சிவநாதC ெச53யா தீமானைத ஆேமாதிதா" எற பாடேம

எலா பதிாிைககளிB காணப5ட. ெச53யாாி பிரச1கைத

பதிாிைககH அ;பாம(பத- ேவ93ய ேவைல Aனேமேய ஐய1கா
ெச>வி5ட, பாவ அவ ெதாியா.

அவ உலகிB ள எலாைர8, கட@ைள81LடF ேச தி53
ெகா93ைகயி, காாிய/த வ+ ேச+தா. அவ ெகா9< வ+த ெச>தி

ெச53யா ஓரள@ ஆத அளித.

"ச1கதி ேக5Pகளா? கவன ைர காைல ஏ* மணிதா /ேடஷ;

வரேபாகிறாரா. ஒப மணி ெபா>ைகயா- ேதக

அ/திவாரக நா5<வத- தி5ட ெச>ய ப53கிறதா. Rமா ஐப

ைம இத-கிைடயி பிரயாணC ெச>தாக ேவ9<. ஆதலா நகரசைப உபசார

பதிரைத, நகரம9டப வ+ேதா அல ரயிேவ /ேடஷனிேலேயா

ெப- ெகா Hவத- ேநரமிைலயா. இFெச>தி இேபாதா கவனாி
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அ+தர1க காாியதாிசியிடமி+ வ+ததா. தா1க

அதீமானைத பிேரரைண

ெச>யாதேத நலதாக ேபாயி-. இலாவி3 இேபா எIவள@ அவமான
பா1க " எறா காாிய/த.

"ஆ! Lமாவதார ஐய1கா நறா> ேவ9<. A+தி ெகா ள
பாதாரலவா" எ LறிF ெச53யா உவைகயைட+தா.

"ஆனாB, 20-+ேததி காைலயி /ேடஷ; ேபாக ேவ9<மலவா?" எ

காாிய/த ேக5டா.

"ச+ேதகமிலாம, ம-ற எலா ஏ-பா<கH Aனேர தி5ட ெச> ளப3
நடத ேவ93யேத."
3

கைடசியி, றிபி5ட தின வ+த. சிவநாதC ெச53யா அதிகாைலயிேலேய
எ*+தி+ /நானபானாதிகைள A3 ெகா9டா. பின, நிைல

க9ணா3யி A நி அைரமணி ேநர உைட தாி ெகா9டா.

அவைடய அைம மைனயா , அகி(+ ணிகைள த53 ெகா<,

நைககைள ைட ெகா< உதவி ாி+தா . அல1கார ெச> ெகா9<

A3+த, காாிய/தைர வி5< ேமா5டாைர ெகா5டைகயி(+ ெகா9< வரF
ெசானா. ெச53யாாி மைனவி வாச( ேபா>F சன பாதா . நல

சனமான தணதி நல ேநரதி ெச53யா :53(+ ெவளிேய றப5<
ேமா5டாாி அம+தா. ேமா5டா வ93யி Aைனயி ெபாியெதா ^னிய

ஜா ெகா3 அழகாக ஆ3ெகா93+த. அ<த ஐய1கா :5ைட பாத,

ெச53யா ெகாCச 'ெசாேர' எற. தைம ேபாலேவ ஐய1கா, Aத
நா

மாைல வைர ேபசாம(+வி5<, இர@கிரேவ :5< வாசைல

ேதாரண1களாB ெகா3களாB அல1காிதிபைத க9டா. இத-

ேமா5டா வ93 றப5< வி5டப3யா, அதிகமாகF சி+திபத- ேநர

இைல. ஐ+ நிமிஷ1கHெகலா வ93 ரயிேவ /ேடஷைன அைட+த.
தம Aனா ஐய1கா அ1 வ+ தயாராக கா ெகா93பைத
பாதா. உ H

அவகளிைடேய இIவள@ ேபா53 நட+ ெகா9<

வ+ததாயி; ெவளி அவக

அதிய+த ந9பக . எனேவ ெச53யா "என
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ஐய1காவா ! ஏ இIவள@ அதிகாைலயி விஜய ெச>த?" எ ேக5டா.

"இ1 ஒ சி காாியமாக வ+ேத. தா1க

ெசைன ப5டண ேபாவதாக

ேக விப5ேட. அத-காகதா /ேடஷ; வ+தீகேளா?" எ ேக(

ெச>8 பாவைனயாக ஐய1கா வினவினா. "அதிக5<. தா1க

:5<

வாசைல இர@கிரேவ அல1கார ெச>திபதாக கா9கிறேத! என விேசஷ?"
எறா ெச53யா. "தா1க

:5< வாச(B இ காைலயி ேதாரண1கைள

பாேத. த1கH இ ச3யத Jதி விவாக எ ெசானாக .

அப3தாேனா" எ கிதகா> ேக5டா ஐய1கா. ெச53யா இத-
க<ைமயாக பதி ெசால எ9ணினா. ஆனா அத-

/ேடஷ

பிளா5பாரதி L5ட வ+ நிவி5ட. நகரசைப அ1கதினகH, சில
வகீமாகH, உதிேயாக/தகH, ப+ேதாப/காக வ+த
ேபாN/காரகH, பகிகார பிரசார ெச>ய வ+ ஏேதா இ+த தமாைஷ8
ெகாCச பாகலாேம எ உ

Eைழ+த ெதா9டகH, அவகைள

ெதாட+ வ+த இரகசிய ேபாNசா, ைகவ93 நிைலய ேமைடயி எ H

ேபா5டா கீேழ விழாத வ9ண ெந1கி L3னாக . எலா க9 J

ேபாப3 ரயி பாைதைய ேநாகிய வ9ணமா> நிறாக .

கைடசியாக, கவன ைரயி /ெபஷ வ93 வ+ ேச+த. ேபாN/

அதிகாாிக

அ1 இ1 அைல+ அைமதிைய நிைலநா53னாக . கவன

பிர வ93ைய வி5< கீழிற1கினா. அவ ேபாவத- வழி ஏ-ப<தப5ட.

எெனனேவா மேனாராOய ெச>ெகா9< அ1 வ+தி+தவ அைனவ,
அ+த வினா3யி ெக53யாக FRLட விடாம, மா படபடெவ

அ3ெகா ள மிக ஆவBட அவைர ேநாகி நிறன. எ1ேக ைர

Aகெம<Lட பாராம ேபா>வி<வாேரா எ எ9ணி அவக
ந<ந<1கினாக . அேபா அ1கி+தவகH

ஒவ உணFசி ேமN53னா

Fைசயாகி வி5டாெர, ஆயி; Fைச நிைலயிB அவைடய தீவிர
இராஜபதியி காரணமாக, கீேழ வி*+ ழப விைளவியாம ,ைண
பி3 ெகா9< மைறவி நி ெகா93+தாெர, பினா

ெதாியவ+தன.

நி-க, ைர கீழிற1கிய, ெதாபிைய மாியாைத றியாக ைகயி
எ<ெகா9<, ஒ ைலயி(+ வாிைசயாக எலாைர8 ஒ பாைவ
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பா ெகா9< வ+தா. அ1கி+ேதா அைனவ, த1க

வாUவி

இல5சிய நிைறேவறி வி5டெத; எ9ண1 ெகா9டன. அவைடய பாைவ

தமீ விழL3ய கணதிB ைற+த ேநரதி தா சலா ெச>ய தவறி

வி5டா என ெச>வெத எலா பய. எனேவ, Aத( அவ பாக
ஆரபிததி(+, அவ க9க

கைடசி வைர ெச A3 பிற அவ

நடக ெதாட1கிய வைரயி, அ1கி+ேதா அைனவ சலா ெச>
ெகா9ேடயி+தன. ேமல கா-, :சி அ3ேபா மர1க

ேதாபி எIவா கிைளக

நிைற+த

இைடg3றி ஆ3 அைச+ ெகா93ேமா

அIவா ஐ+ நிமிஷ ேநரதி- அ1கி+ேதா அைனவைடய கர1கH
ெந-றிF ெச கீேழ வ+த வ9ணமாயி+தன.

இIவித ஒ Aைற இராஜ பாைவ பா வி5< கவன ைர ேவகமாக நட+
ேபா> ெவளியி தயாரா> நிற ேமா5டாாி ஏறிF ெசறா. அவைர தாிசிக

வ+ L3யி+ேதா எேலா த1க

த1க

இல1கH ஏகின. Wமா

சிவநாதC ெச53யா ெசௗகியமாக :< ேபா>F ேச+தா. உடேன
அவைடய மைனவி, ழ+ைதக , காாிய/த, ேவைலகாரக

எலா TU+

ெகா9< "என நட+த?" எ ஆவBட ேக5டாக . ெச53யா ச-

இளகிய மன ெகா9டவ. இIவள@ ேபைடய உ ள1கைள8 அவ :ணி

9ப<த விபவிைல. எனேவ அவ, "இைறய விேசஷ இIவள@ நறாக

நட+ேதறியத-காக கைள Lபி5< அபிைக அFசைன ெச>ய ஏ-பா<
ப9ண ேவ9<" எறா. ெச53யாாி மைனவி Aத(ேயா, இ; மி+த

ஆவBட, "கவன த1கHட ேபசினாரா? தா1க

என பதி ெசானீக ?

விேசஷ என நட+த?" எ ஒேர Fசாக ேக5டன. ெச53யா

ெசானதாவ:- "கவன வ93ைய வி5< கீேழ இற1கிய, ஜிலா கெலட

Aத(ய ஒவ இவட ச- ேபசிவி5<, ேநேர எனிட வ+தா. நா
ெகாCசமாவ பயப5ேட எகிறீகேளா? இலேவ இைல. எனகி

வ+த ைர எ ைகைய பி3 Bகிவி5< 'ெச53யாவா ! த1கைள

ப-றி நிரப@ ேக வி ப53கிேற. த1கH தா1க

ப+ மிதிரகH

Rக+தாேன?' எ ேக5டா. உ1கHதா ெதாி8ேம? நா ேபச ஆரபிதா
இேலசி வி<கிற ேபவழியா? ைரயவகேள! த1க

ஆ5சியிேல எIவித

ைற@மிறி வாU+ வகிேறா. ஆனா ஒ விஷயதிதா த1க

அரசா1கதி மீ ைற ெசால ேவ93யதாயிகிற. ப5ட1க

வழ1
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விஷயதி ம5< தா1க
நா..."

தராதர1கைள கவனி வழ1வதிைல எ

"ஐையேயா! இIவள@ க<ைமயா> ேபசி வி5Pகேள? ைர ேகாபி
ெகா ளவிைலயா?" எ காாிய/த பாி+ வினவினா.
"ஹு ேகாபி ெகா ளவா? உன என ெதாி8? நா இIவா

ெசான@ட கவன ைர எ ைகைய மீ9< பி3 ெகா9<

'ெச53யாவா , இ+த விஷயைத என கவன ெகா9< வ+தத-காக
நிரப வ+தன. உடேன கவனி தக ெச>கிேற' எ ெசானா.

அேபா அ1கி+தவக

எேலா கரேகாஷ ெச>தாக . ஆனா நம

ராIபக, ஐய1காைர பாக ேவ9<ேம? அவ Aகதி ஈயாடவிைல.

அவைர ஒவ கவனிகவிைல. ஒ ைலயி ேபசாம நி

ெகா93+தா" எ ெச53யா சரமாாியாக ெபாழி+தா.

அேத சமயதி ராவபக, Lமாவதார ஐய1கா :5< அ+தர
யாராவ ெச ஒ5< ேக53+தா, Wமா ஐய1கா தம அைம

காத(யிட, "ஆனா சிவநாதC ெச53யாைர கவன Aகெம<Lட
பாகவிைல. பாவ! சிவேன எ இவ ைலயி நி ெகா93+

வி5< ேபா>F ேச+தா" எ Lறி A3த காதி வி*+தி.

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

23. நப! 888

இ1  சிதா+த1கைள /தாபிக உேதசிதிகிேற. அைவ யாவன:- (1)

ஆைச ஒ காB :9 ேபாகா; (2) ேசாதிட க5டாய ப(. (3) க(8கதி ம-ற 8க1கைள ப-றி என ெதாியா - நலவ நைம அைடவ

ெக5டவ தீைமயைடவ நிFசயமிைல. இ+த  சிதா+த1கH

நிFசயமிைல. இ+த  சிதா+த1கH ஒெகா சப+தெமன

ெவ ேக5Pகளானா - நல நா ஒ ேக வி ேக5கிேற; Aதைல நகாி

மதிய சிைறFசாைலயி 9-வ பிளாகி 12-வ அைறயி இ+த நப 888ஐப-றி நீ1க

ேக வி ப5ட9டா?
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இைலெயறா நா ெசாBகிேற. ேகH1க . "உமெகப3 ெதாி8?"
எ ேக5\கேளா? சாி அ+த விவரைத Aத( Lகிேற. ேம-ப3

சிைறFசாைலயி அேத பிளாகி 11-வ அைறயி நா சில கால வாச ெச>ய
ேநாி5ட. ஐையேயா! இேபா இத- காரண உ1கHF ெசால

ேவ9<. இலாவி5டா இ+த கைதைய இ1ேகேய வி5<வி5<

ேபா>வி<:க . எைனF சிைறக;பிய யாெதனி, ஒ ேக வி

உ9ைமயாக பதி ெசானதா. நப மா5Pகளா? ஐயமீ! இ க(8க
எபைத மீ9< உ1கH நிைன@கிேற. ேக வி ேக5டவ, ஒ

ெவ ைளகார ைர. அவ உனத ஆசனதி அம+தி+தா. நாேனா,

ைகதியி L93 நி ெகா93+ேத. எைனவிட வயதி அவ

இர9ெடா வஷேம ெபாியவராயிபா. இ+நிைலயி என ேராசமாயிராதா?

ஆ பாரத நா53 ெகௗரவைத கா ெபா A*வ அேபா எ
தைலமீ Rம+தி+ததாக எனெக9ண.

"ெஷ3ஷ (அரசா1கேவஷ) எபத- உம ெபா

ெதாி8மா?" எ

ைர ேக5டா. "ஓ நறாக ெதாி8, ைரேய! ெசற ஒ வஷகாலமாக அ+த
ேவைலயிதா ஈ<ப53+ேத" எேற. EணB த வாயா ெக<!

அதா! "ெதாியா" எ ெசா(யி+தா, ஒகா, ைர 'பாவ

ஒ+ெதாியாத சிவ' எெற9ணி எைன வி53கலா. உ9ைம

Lறியதி பய, "ஒ வஷ க<1காவ". எ மீ -றமிைல, ஐயா! எலா

காலதி L-. 1922- வஷ ஆரப, பேதா( A3@ Aனா. ேமB,

எ ஜாதகதி காராகிரக பிரேவச எ நறா> ேபா53பதாக ெவளிேய
வ+த பிற ேஜாதிடக

ெசானாக .

நல; Aதைலநகாி மதிய சிைறF சாைலயி 9-வ பிளாகி 11-வ

அைற நா வ+த எப3 எப இேபா விள1கி வி5டதலவா? இனி

Aத( வி5ட இடதி ெதாட1கி, அ<த 12-வ அைறயி(+த நப 888-ஐ

ப-றி Lகிேற. 888- Jவாசிரமதி ேகசவB நா8< எ ெபய.

அவைர ப-றி அFசிைறFசாைல வாடகH ம-ற ைகதிகH எனெவலாேமா
ெசானாக . அவ ெபாிய ேவஷதாாிெய, ஏராளமான பணைத எ1ேகேயா
ைத ைவ வி5< இ1ேக ஏைழ ேபா ந3கிறாெர Lறினாக .
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வி<தைலயாக ேபா ைகதிகளி பல அவாிட வ+ பண ைத

ைவதி இடைத ெதாிவிப3 ெகCசி Lதா<வ9<. அவ "இைல"

எறா யா நவ கிைடயா. இைவெயலா எ;ைடய ஆவைல நிரப

கிளபிவி5டன. எனேவ, ஒ ஞாயி-கிழைமய, தாUவாரதி நா1க

இவ உ5கா+தி+தேபா, அவைடய வரலா-ைற விசாாிேத. எ
வைரயி, அவ ஒ ெதாியாத அபாவி எ எ9ணியி+ேத. ெபா>

ெசால L3யவரல எப அவ Aகைத பாதாேல ெதாி8. அவ தம

வரலா-ைற Lறிய பாைம8 அப3ேயயி+த. எனேவ அவ Lறிய

ஒIெவா வாைதைய8 நா நபிேன. ஆனா, அவ Lறிய வ9ணேம
இ1ேக கைத ெசாB+திறைம எனகிைல; நா ஏகச+தகிராகியல. ேமB
சில விஷய1கைள எ*தB நறாயிரா. Aகியமாக, சி1கJ நா8<@

அவ ெகா<த சாப1க

பதிாிைகயி எ*வத- ததியானைவயல. எனேவ

எ;ைடய ெசா+த நைடயி ேகசவB நா8< வரலா-ைறF Rகி தகிேற.
ேம3 கிராமதி நா8<மா :திதா Aகியமான. ஊாி ெபாிய

பணகாரகH மிராRதாரகH நா8<மாகேள. சில பரபைரF ெசவக .

சில Aய-சியினா பணகாரரானவக . ஒவ மளிைக கைட ைவ

ைபசா@ ைபசா லாப ேச வி- பணகார ஆனா. ம-ெறாவ,

ேலவாேதவி ெச> 1.50 வ53 ைறயாம வா1கி ெபாிய Aதலாளி ஆனா.

இெனாவ, மலா> நா5<F ெச ெப ெபா

ஈ53 வ+தா. இப3

க9ெணதிாி எலா பணகார ஆவைத பா ெகா9ேடயி+த ேகசவB
நா8< ம5<, அறி+த நிைல அழிவிறி இ+தா. பாவ! அவ மீ

தவறிைல. பண ேசபத- அவ ைகெகா9ட Aைற அதைகய. அதா
விவசாய. விவசாயெதாழி நடதி பணகார ஆனவ எ1ேகயாவ

உ9டா? ெகாCச கால தைக எ<F சாப3 ெச> பாதா. ெசா+த

நிலதி வமானA அதி அ3 ெகா9< ேபாவதாயி+த. பின

எலாவ-ைற8 ெதாைலவி5<, தாA9< தம நிலA9< எ இ+

வ+தா. அவ பணகாரராக ஆைசயிலாம(ைல. அ<த :5<கார

எலா பணகார ஆகி வைகயி, தா ம5< ஆைசபடாம(க அவ

என, ச+நியாசியா? ேந- கCசி இலாதி+தவக
:< க53வி5டாக

இ  க5<

எ; விஷயைத அவ மைனவி, அ3க3 நிைனZ53

வ+தா . "ேபசாம(, அதிட வேபா, தாேன வ" எ சமாதான
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ெசா( வவா. இப3F ெசா(F ெசா( ஏேத; ஒ வழியி தம

அதிட வ+ேத தீரேவ9<ெம அவ நிFசயமாகிவி5ட. அதிட

வரL3ய வழிக

ப-றி அவ ஓயா சி+திபா. கைடசியாக அவைடய

ேயாசைன "ைதய" எபதி வ+ A- ளி ேபா5< நிற. அத-ேம

ஓட க93பாக மவி5ட. அதிட தமிட வ+ேசர ேவ வழி எ@

இபதாக லபடவிைல. நதிப<ைகயிB, நாண-கா53B, :தியி வழி

நடைகயிB, வய வரபிB, ெகாைல அவைர ழியிB, :5< Lடதி
உதிர ேந கீேழ8, ேதா93யிB, டதிB, தவைலயிB,
ெப53யிB அவ ைதய க9ெட< கலகலெவ சிாி
,கதி(+ விழித இர@க

அேனக...

இ1ஙனமிைகயி, சி1கJ நா8< எற ஒவ ேம3 வ+ ேச+தா.

நா8<மா ெதவி ஒ ேகா3யி(+த ெபாிய தனி :< ஒைற வாடைக
வா1கி ெகா9< அவ வாச ெச>ய ெதாட1கினா. அவட :53

சைமய-காரைன தவிர ேவ யாமிைல. மனிதகHட கலகலபாக ேபசி

பழ RபாவAைடயவரல. எனேவ அவ ஏ அ1 வ+ தனியாக இகிறா

எப றி பல பல காரண1க

ெசானாகளாயி;, ஒவ

நிFசயமாக ெதாியவிைல. சி1கJ நா8< ேசாதிட சா/திரதி மிக வலவ

எ ேக விப5ட பின, ேகசவB நா8<வி மன எப3ேய; அவட

ந5 ெகா ள ேவ9<ெம ததளி ெகா93+த. ஒ நா

ெதவி சி1கJ நா8<, "இ+த ஊாி கறிகா>க

கைட

ஒ அகப<வதிைலேய"

எ ெசா( ெகா93+தா. ேகசவB நா8< :5< ெகாைல கறிகா>க

அ+த ஊாி பிரசிதி ெப-றைவ. எனேவ அகி(+த அவ, மநா

கறிகா>க

காைலயி

ெகா9< வவதாக வாகளிதா. இத ல அவகH

அறிAக ஏ-ப5ட; பின அறிAக ந5பாக Aதி+த. ஒ நா

ேசாதிடைத

ப-றி ேபசி ெகா93ைகயி ேகசவB நா8<, "ஒவ; ைதய

கிைடமா கிைடகாதா எ ேசாதிடதி பாக A38மா" எ ேக5டா.
"க93பாக A38" எ பதிலளிதா சி1கJ நா8<.

இத-F சில தின1கHபிற ஒநா

சி1கJ நா8< ேகசவB நா8<

:5< வ+தி+தேபா பினவ தம ஜாதகைத ெகா< பாகF

ெசானா. சி1கJ நா8< ெவ ேநர கண ேபா5< பாவி5<

LறB-றா:- "இ+த ஜாதக; வா>த மைனயா

ழ+ைதக

நாB; ஆ9 பி ைளக

நல உதமி. ெப9

இர9<. ெதாழி விவசாய. அIவள@
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லாபகரமிைல. ஆனா, Rக ஜீவன. ழ+ைதகளி ஒ இற+ ேபாயிக
ேவ9<. இைவெயலா உ9ைமதானா?"
"உ9ைம, உ9ைம. அIவள@ உ9ைம."
"நல! அப3யானா ைதாியமாகF ெசாBகிேற, இ+த ஜாதகதி ஒ

விேசஷ இகிற."

ேகசவB நா8<வி ஹிதய 'ப5ப5' எ அ3 ெகா ள ஆரபித. "அ
எனேவா?" எறா.
"இைல, அைதF ெசாலாம(பேத நல. ெசானா நீ நப
ேபாவதிைல. ெசா( பயெனன?"
"அப3F ெசாலLடா. தய@ ெச> ெதாிவிக ேவ9<! ேசாதிடதி
எேபாேம என நபிைக89<. அ@ இேபா A* நபிைக

ஏ-ப5<வி5ட."

"நல; நீ நபினாB நபாவி5டாB ெசா(வி<கிேற. இ+த ஜாதக;

ைதய ஒ அகப5ேட தீரேவ9<. ேவ9டாெம ெசானாB விடா."

ேகசவB நா8<வி ெநCச ஒ நிமிஷ ேநர /தபி நிவி5ட. "இ;

ெகாCச விவரமாகF ெசாB1க , ஐயா! எ1ேக எேபா அகப<? அIவள@

,ர ெசால A38மா?" எ அவ ேக5டா. இ+தF ேசாதிட ம5< ப(தா
ெகாைலயி இள1கதிாி பிCசாக ஒ Lைட பறிF சி1கJ நா8<@
ெகா<க ேவ9< எற ஒ சி நிைன@, அைல :சி ெகா+தளி

ெகா93+த அவ உ ளதி இைடேய ேதாறி-.

"ெகாCச ெசாலலா. ைதய கிைடக ேவ93ய கால 42-வ வய.

அதாவ இ+த வஷ+தா. அேனகமாகF ெசா+த :53ேலேய கிைடகலா.

ஜலசப+தமாக காணப<கிற. அத ெபா

என நறாக விள1கவிைல."
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(ேம-ெசான சபாஷைணெயலா ெதB1 ெமாழியி நட+தைவ. என

ேகசவB நா8< Lறிய ேபா பாதி ெதB1 பாதி தமி*மாக கல+ ெசானா.
ேநயகளி நைமகாக நா A- தமிUப<தி எ*தியிகிேற.)

அறிர@ ேகசவB நா8< வழகேபா எ5டைர மணி ப< ெகா9டா.

ப<த@ட ,1கி ேபா வழகAைடய அவ இ ,கேம வரவிைல.
சி1கJ நா8< ேசாதிட, ஜாதக, ைதய, 42-ஆ வய, :5<ெகாைல,
ம9ெவ5<, ழிேதா9<த ஆகிய இைவ அவ உ ளதி மாறி மாறி இட
ெப- வ+தன. கைடசியி, Rமா பதிெனா மணி அவ உதிேயா< எ*+தா.
அவ மைனவி ழ+ைதக

எலா ,1கி ெகா93+தாக . ம9

ெவ53ைய ேத3 எ<ெகா9< ெகாைலற ெசறா. ெகாைலயி கிளி

ெகாCசி-. ெப பதியி, கதிாி, ெகாதவைர, ெவ9ைட, அவைர, ட

Aத(யைவ ெசழி வள+தி+தன. பயி எ@ ெச>யபடாம ஒ ைல

ம5< கிட+த. ேகசவB நா8< அ+த இடF ெச, ம9 ெவ53

பிரேயாக ெச>யலானா. "Aய-சியி பயனாக கிைடபதானா பிரயாைசபட

ேவ9<. ைதய அதிடவசதினா கிைடபதலவா? எனேவ, ெதா5ட

இடதி க5டாய அகப5ேட தீர ேவ9<" எ எ9ணி ெகா9ேட, தாிசாக
கிட+த பதி A*வைத8 ஒ Aைற ெகாதினா. பின ேசாதிட "ஜல சப+த"

இபதாக Lறிய நிைன@ வ+த. எனேவ, அைலைய இர9<

பதியாக பிாி ெகா9< ஒ பதிைய ஆழமாக ேதா9ட ஆரபிதா.

இ< ஆழ ேதா93வி5டா. ைதயB அறிறி எைத8 காேணா. இத-
ெபா* வி38 தண ஆகிவி5ட. அப3ேய ழிைய வி5< ேபானா,

காைலயி அ<த :5<கார ஏேத; நிைன ெகா வாெனற பய

உ9டாயி-. ெவ53ய ம9ைண திபி ழியி த ளி 3னா. Rமா ஐ+
மணி உ ேள ேபா>ப< ெகா9டா.

எமிலாத வ9ண காைல எ5< மணிவைர ேகசவB நா8< ,1வைத
க9< அவ மைனயா

ேபராFசாியட அவைர த53 எ*பினா . அவ

எ*+ ெகாைலற ேபானாேரா, இைலேயா அ<த :5< ெகாைலயி,
தயாரா> கா ெகா93+த ெபமா

நா8<, "என நா8<கா? அ+த

ைலைய எேபா ெகாதினீ? ேந- சாய1கால வைர ெகாதியிக
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காேணாேம?" எ ேக5டா. ேகசவB நா8<@ அவ மீ அநியாய ேகாப
வ+த. Aகைத ேவ றமா> திபி ெகா9< "இரவி ,க வரவிைல.

நல நிலவாயி+தப3யா சிறி ேநர ேவைல ெச>ேத" எ ெசா(வி5<,

மீ9< உ ேள வ+தா. அமாவாைச அ<த நா

எப அேபா நிைன@

வ+த! 'என அநியாய! அவனவ த காாியைத பா ெகா9<
ேபானாெலன?' எ அவ AQAQ ெகா9டா.

அறிர@ எ5டைர மணி வழகேபா ேகசவB நா8< பாயி ப<தா. Aத

நா

இர@ A*வ க9 விழி ேவைல ெச>தி+தப3யா, நிரப

கைளபாயி+த. நாைளதா பா ெகா ளலாேம எ எ9ணினா.

அேபா இெனா நிைன@ ேக வ+த. 'சி1கJ நா8< நலவதா,

இ+தாB, இ+த காலதி யாைர நவ? அவ நறா> ெதாி8... நா
,1கி ெகா93ேபா... ஆனா, ஜாதகதிப3 ைதய நமதாேன...'

இப3 எ9ணமி5< ெகா9ேட அவ க9ைண 3 நிமதியிலாU+தா.

சி1கJ நா8< ேதாளி ம9 ெவ538ட ெகாைலயி நி-பதாக கன@ க9<

தி<கி5< விழிெத*+தா. உடேன ெச, ெகாைல கதைவ திற+தா. என

அதிசய! கிண-ற1கைரயி அகி(+ யாேரா ஒ மனித ஓ3னா.

ேகசவBநா8< பிரமி நிற ஒ கண

அவ மைற+ வி5டா.

அமாவாைச இளாத( ஆசாமி நறாக லனாகவிைல? ெதாி+த அள@,
சி1கJ நா8<வாகேவ ெதாறி-. மனதி-

அவைரF சபிெகா9<

உ ேள வ+ ம9 ெவ53ைய எ< ெகா9< ேபானா. ேகசவB நா8<

தாிசாக கிட+த ைலயி, ேதா9டாம வி5ட பதிைய இேபா ேதா9ட

ெதாட1கினா.

அத ராதிாியாயி-. எ1ேகா ,ரதி நாி ஊைளயி5ட. Aைற ைவபேபா

வாயி( நா> ைரத. அ<தா-ேபா, பக வி5< ெபமா

நா8<வி

இம சத ேக5ட. அ<< 'கடகடா கடகடா' எ சத ேக5ட. சாி, அ+த
பாவி ெகாைல கதவி தாUபாைள திற+ ெகா93கிறா. அ<த

நிமிஷதி கதைவ திற+ ெகா9< வவா. ழி ேதா9<வைத பாதாேனா,

ைதய அகப5டாB உபேயாகமிைல. ேகசவB நா8<@ அ+த கணதி

அ3வயி-றி ளிைய கைரதா- ேபா(+த. ச5ெட ஒ ேயாசைன

ேதாறி-. ஒேர பா>Fசலாக பா>+ கிண-ற9ைட ெச அத; ேள
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இற1க ெதாட1கினா. பாதிகிண இற1கின, "யார1ேக" எ சத

ேக5ட. \தி அதிகமாயி-. இ; விைரவாக இற1கி த9ணீாி ெமவாக

அமிU+தா. கிண-றி மாபள@ த9ணீ இ+த.
Rமா பதிைன+ நிமிஷ பின, ெபமா

தாUபா

நா8< திப கதைவ

ேபா< சத ேக5ட. கிண-றி மதியி நிற ேகசவB நா8< கைர

ஏவத-காகF Rவ ஓரமா> அ3எ< ைவதா. கா( ஏேதா த5<ப5ட.

பிதைள தவைளயி விளிேபா காணப5ட. அ+த கணதி அவைடய

ைள கறகறெவ Rழற. ஆ! ஜல சப+த! இேபாதலவா விள1கிற!
நா8<கா அதிக ேவகமாக ேமேலறினா. பரபரபினா காக

ந<1கின.

த5<த<மாறி ஏறினா. ஜல இ* தா கயி-றி ஒ Aைனைய ஒ
க5ைடயி க53 வி5< இெனா Aைன8ட மப38 கிண-றி(ற1கி

தவைல விளிபி க53னா. சில நிமிஷ1கHெகலா தவைல ெவளிேய வ+த.

அIவள@ கனமாக இைல. ஆயி; நா8<கா பரபரட அைத எ<

ெகா9< உ ேள ெச ெகாைல கதைவ ேபா> சாதிவி5< வ+தா.

மைனவி மக

ந ,1கிறாகளா எ பா வி5< தவைலயி வா>

3ைய ெபயெதறி+தா. உ ேள ைகைய வி5டா. காகித1க ! வயி, பகீ
எற. ஒ பி3 ெவளிேய எ<தா. ஓ! ஒ நிமிஷ அவ FR நி

ேபாயி-. அIவள@ ேநா5<க ! Vபா> ஐ+ ப Vபா> ேநா5<க !
ெமாத எ9ணாயிர எ*Y- அபைத+ Vபா> ேநா5<க

இ+தன.

தவைலயி திப ேபா5< ெபாிய மர ெப53யி ைவ J53னா. பின

ப< ெகா9டா. ,1கவிைலெய ெசால ேவ9<மா? அவைடய

எ9ண1க

பிவமா ஓ3 ெகா93+தன:- "ெகா<கிற ெத>வ Lைரைய

ெபா ெகா9< ெகா<. ேவைள வேபா அதிட தாேன வ:-

அ<த :5<கார வ+தலவா கிண-றி இற1ப3 ெச>தா? - கால

வரேவ9<ெம இதைன நாளாக கிண-றி கா ெகா93+த. நாB

நாைள A பி எ<தப3யா, விளி ம9Q ேமேல வ+திக

ேவ9<. நல ேவைள, ஆ5கH ெதாியாம- ேபாயி-. சி1கJ நா8<

கிண-ற1கைரயி நிறத காரண விள1கிற. நாைளேய ேநாி ெகா9<

ேபா> பண1 ெகா<வி5< வரேவ9<?"

ேகசவB நா8<வி த தவ ேவQ சமீபதி இ+த ப5டணதி

ஐ+தாவ பாரதி ப3 ெகா93+தா. நா8<கா ைதய அகப5ட
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நாகா நா

ேவQ நாைல+ ேபாN/ ஜவாக

வ+தைத க9< அIZ ஜன1க

ைடTழ, ேம3

அதிக ஆFசாியப5டாக . ேகசவB நா8<

க ளேநா5< தயாாி ெவளியி5ட -றகாக ைக ெச>யப5டா. :5ைட

பாிேசாதிததி எ9ணாயிர எ*Y Vபா> க ள ேநா5<க
கிண-றி க ள ேநா5< தயாாி சில இய+திர1க

கிைடதன.

அகப5டன. சி1கJ

நா8<@ அவைடய பாிசாரக; இத- Aத நாேள ஊைரவி5<
ேபா>வி5டாக . அவக

ேகசவB நா8<@ க9க

பிற அகபடேவயிைல.

திற+தன. 'ெபா ெவ ளி ைதய அகப5டதாக

ேக விப5ட9<. எ1ேகயாவ ேநா5< ைதய கிைடமா? ஆைசயினா
டாகிேபாேனா' என இேபா உண+தா. தவத- வழியிைலெய

அவ தி5டமாக ெதாி+த. 'இனி மதி ேமாச ேபாகLடா. நா சிைற
ேபாவெதனேவா நிFசய. மைனவி மகளாவ உ ளைத ைவெகா9<

இக5<' என தீமானிதா. எனேவ வகீ ைவ வாதாடவிைல. தம
ெதாி+த அள@ உ9ைமைய Lறிவி5<, 'சா5சியிைல, வகீ இைல' எ

ெசா(வி5டா.

ேம3 Wமா ேகசவB நா8<, Aதைல நகாி மதிய சிைறLடதி 9-வ
பிளாகி 12-வ அைறயி நப 888 ஆகா எ*+தளிய வரலா இதா.

ஆனா, நா தைலபி Lறிய  சி+தா+த1கH /தாபிகப5டதாக
ககிறீகளா?
---------------

24. ஒப &ழி நில

1

நா5டா1கைரயி கமலார எற ஒ கிராம உ9<. Wமா சினிவாச

பி ைள அ+த கிராமதிேல ெபாிய மிராRதார. கிராமதி பாதிேம

அவF ெசா+த. ஆ-றி அகைரயிB ள கயாணர கிராமதிB

அவ நில1க

உ9<. ஆ<மா<கH, ஆ

பைடகH ைறவிைல.

அவைரவிட ெபாிய தனவ+தாி தவியாகிய அவைடய வாUைக ைணவி

அ1ண1கHெகலா உைறவிடமா> விள1கினா . ெசவ ேப-றி சிற+த

இ+த தபதிகH ஆ9டவ மக5 ேப-ைற8 அளியி+தா. த
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தவ Rபிரமணிய ெசைனயி ஒ கலாசாைலயி ப3

ெகா93+தா. அவைன ப-றிF சீனிவாச பி ைள ெகா93+த ெபைம

அளேவ கிைடயா. பி.எ. பாீ5ைசயி ேதறிய ைமலாJாி ப1களா@,

'ேபா<' ேமா5டா வ938 வா1கி தவதாக வாகளிதி+தா. அவைடய
கேழா, எ1 பரவியி+த. R-றிB  தாBகாகளி கமலார ெபாிய

ப9ைண பி ைளயி ெபயைர ேக விபடாதவ எவமிைல.

இIவள@ பாகிய1கH நிைலகளனாயி+த சீனிவாச பி ைளைய 
வஷகாலமாக ஒ ெப1கவைல வா53வ+த. அவ ஆ-றி

அகைரயிB ள கயாணர ப9ைண ேசாமR+தர பி ைள நட+ வ+த
விவகாரேம இகவைல காரண. சீனிவாச பி ைள8, ேசாமR+தர

பி ைள8 ெந1கிய உறவினகேளயாயி;, வழ ஆரபமானதி(+

ஒவ :5< ஒவ ேபாவ நி ேபாயி-. மன/தாப A-றி க<

பைகயாக மாறிவி5ட.

விவகார ஓ அ-ப விஷய1 காரணமாக எ*+த. கயாணரதி

சீனிவாசபி ைளயி வயB ேசாமR+தர பி ைளயி வயB ந<ேவ

ஒப ழி வி/தீரணA ள திட ஒ இ+த. அதிட( இர9< ெதைன

மர1க

இ+தன. நில நீ9ட காலமாகF சீனிவாச பி ைளயி அ;ேபாகதி

இ+ வ+த. ஒநா

களதி உ5கா+ அவைடைய க9காணி

ெகா93+த ேசாமR+தர பி ைள தாக மி+தவரா> உறவினைடய மர
எ; உாிைமயி ேபாி தம ப9ைணயாைள ஏவி, அெதைன

மர1களி(+ இளநீ ெகா9<வரF ெசானா. சினபய (அபைத+
வயதானவ) அIவாேற ெச மரதி ஏறி இளநீ ைலைய த ளினா.

த ளியேதா< இற1கினானா, பாைனயி வ3+தி+த க ைள8 ஒ ைக

பாவி5டா? இைத ,ரதி(+ கவனித சீனிவாச பி ைள ப9ைணயி
தைலயாாி ஓ5டமாக ஓ3 வ+தா. பாவ! அவ க53ய தி5<க . அைத
ம-ெறாவ அ3 ெகா9< ேபாவதானா? சினபய இற1கிய
ஒவேராெடாவ க53 ர9டாக . அவக

அFசமயதி பிரேயாகி

ெகா9ட வைசF ெசா-கைள இ1 வைரத அ;சிதமா; சினபய, இளநீ

இறிேய ெச எஜமானனிட ஒ பதாக Lறினா. "உ1கப :5<
மரமா எ அ+த பய ேக5டா. நா Rமா வி<வதா?" எ கஜிதா.

கமலார ப9ைணயி க9ணி வழியாக த9ணீ விட மத, ெபா
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களதி ேபா53+த Jசணிகாைய அF ெசற, பயிாி மா5ைட வி5<
ேம>த, ேபாைர ஓர3 த ளி ேபா5ட, Aத(யைவகைள ப-றிF சரமாாியாக
ெபாழி+தா. ேசாமR+தர பி ைள ஒ பக தாக; ம-ெறா பக ேகாப.

காாிய/தைர ேயாசைன ேக5< ெகா9< ேமேல காாிய ெச>ய ேவ9<ெம
:5< திபினா.

தைலயாாி Rப க ைளயிழ+த கA, அ3ப5ட ேகாபA பிடாிைய பி3

த ள, ஓேடா 38 ெச சீனிவாச பி ைளயிட பலமாக 'வதி'

ைவவி5டா. அ மாைலேய சீனிவாச பி ைளயி ஆ5க

பேப

ெச ேம-ப3 திடைலF R-றி பலமாக ேவ(யைட வி5< வ+தாக .

இFெச>தி அ இர@ ேசாமR+தர பி ைளயி காெக53ய. அவ உடேன

காாிய/தாிட "நா ெசாேனேன, பாதீரா? நம அ+த திட( பாதிய
இகிற. இலாவி3 ஏ இIவள@ அவசரமாக ேவ( எ<க ேவ9<?

த/தாேவஜிகைள நறாக ர53 பா" எ Lறினா. காாிய/த

"த/தாேவஜி இகேவ இகிற. சாவகாசமாக ர53 பாேபா. ஆனா

அ+த ேவைலைய வி5< ைவகLடா" எறா. "அ@ நல ேயாசைனதா"

எ பி ைள தைலைய ஆ53னா. இர@கிரேவ ேவ( மைற+ ேபா>வி5ட.
மநா

சீனிவாச பி ைளயி ஆ5க

ப ேப க H 3பத-காக

ணி ெந :த ெகா<கப5ட. அவக

3வி5<F ெச

கயாணர ப9ைணைய8, ப9ைணயா5கைள8, ப9ைணையF

ேச+தவகைள8 'பாட' ெதாட1கினாக . ேசாமR+தர பி ைளயி ஆ5கH

பதிB பாட ஆரபிதாக . பா5< ஆ5டமாக மாறி, ஆ5ட அ3த3யி

A3+த. மநா

இர9< ப9ைண காாிய/தகH தத ஆ5கைள

அைழ ெகா9<, எ5< ைம ,ரதிB ள சமாஜி/திேர5 ேகா5<F

ெசறாக . இத-கிைடயி ேபாN/ எ5கா/ேடபி

ப9ைணகளி

:<கH வ+ ஒIெவா வ93 ெந ெப- ெகா9< ெசறா. நாைல+

Aைறேபா> அைல+த பிற, இர9< ப9ைணகைள8 ேச+த ஆ5களி ஐவ

ஒ மாத க<1காவB ம-றவகH தைல ஐப Vபா அபராதA
கிைடதன. அபராத ெதாைகக

ப9ைணகளி(+ேத ெகா<கப5டன.
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2

கயாணர ப9ைண காாிய/த மி+த பிரயாைச எ< ெகா9< பைழய

த/தாேவஜிகைள ர53 பா ஒப ழிதிட கயாணர

ப9ைணF ெசா+த எபைத நிVபிக தக த/தாேவஜிைய க9<

பி3தா. Aனிசீ ேகா53 மநாேள வழ ெதா<கப5ட. ஊாி ெபாிய
வகீலாகிய ெசவி5< ஐய1காைரF ேசாமR+தர பி ைள அமதி

ெகா9டப3யா சீனிவாச பி ைள த+த வகீ அகபடவிைல. மி+த

ேயாசைன பிற, Aனிசீபி ைமன அமா எற உற@ Lறி

ெகா9ட இைளஞ ஒவாிட வகால ெகா<கப5ட. Aனிசீபி

உறவினராயி+தாெலன? யாராயி+தாெலன? ெசவி5< ஐய1காாிட சா8மா?

ஒப மாத வழ நட+த பிற ேசாமR+தர பி ைள ெவ-றி ெப-றா.

சீனிவாச பி ைள சாதாரணமாகேவ பிறF சைளகிற மனிதரல. அதிB

பலா9<களாக அ;பவி வ+த நிலைத பறிெகா<க யாதா மன
வ? அவைடய அ9ைட அயலாக

அவாிட வ+ இ+தF சமயதி

மா-றா; வி5< ெகா< விடலாகா எ ேபாதிகலானாக . தCசாZ

ேம ேகா53 சீனிவாச பி ைள அ\ வழ ெதா<தா.

தCசாZாிB ளவகளி ெபய ெப-ற வகீ அமதி ெகா9டேதா< ெசற

ேதத( வா ெப நிமித தம :53- வ+ ெசற ெசைன Wமா

இராமபதிர ஐயைர அமதி ெகா9< வப3 தம காாிய/தைர அ;பினா.
தைம க9ட ஐய பாி+ வரேவ-பா எ எ9ணிF ெசற காாிய/த

ெசாக(1க பி ைள, பாவ ஏமா+தா. Wமா இராமபதிரஐய தா வா
ேத3F ெசறவகைள மற+ எதைனேயா நா5களாயின. கமலார

ப9ைணயி(+ தா வ+திபதாக அறிவித பின வகீ பாரAகமாக

இ+தைத க9< காாிய/த ெபவியபைட+தா. கைடசியாக ெசலெவலா

ேபாக நாெளா ஐ+Y Vபா> தவதாக ேபசி A3 வி5<F
ெசாக(1க பி ைள ஊ றப5டா.

இத- இைடயி இர9< ப9ைணகH சிலைரF ச9ைடக

நட+த

வ9ணமாயி+தன. வா>கா(B, க9ணியிB, வரபிB, மைடயிB,
களதிB, திட(B இர9< ப9ைணகைள8 ேச+த ஆ5க

ச+தித

ேபாெதலா வா>F ச9ைட, ைகFச9ைட, F ச9ைட, அாிவா

ச9ைட,

ெவ5<F ச9ைட, இைவகH ைறவிைல. ெவ நா5கH A

ஆ/பதிாியி கப@9டராயி+த கமலாரதி வ+ 3ேயறி இரண
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சிகிFைசயி ைகேத+தவெர பிரசிதி ெப- விள1கிய Wமா இராம;ஜB
நா8<@ ஓ>ெவபேத கிைடயா. பக(B, இரவிB, ைவகைறயிB,
ந<FசாமதிB அவ அைழக

வ+த வ9ணமாயி+தன. அIZ 'அ@5

ேபா/5' அதிகாாியாகிய எ5கா/ேடபி

நாராயணசாமி நா8< தம மைனவி

ைவர நைககளாகF ெச> ேபாட ஆரபிதா.

தCசாZ ேகா53 வழ விசாரைண ஓரா9< நீ3தி+த. இIவள@

நா5கH பி, Rமா ஐயாயிர Vபா> ெசலவழித பிற, தம பக தீF
ெசாலப5ட, சீனிவாச பி ைள ஏ-ப53கL3ய மகிUFசிைய

ேநயகேள ஊகிதறி+ ெகா ள ேவ9<. இதனா அவைடய மகிUFசி

நீ3திகவிைல. கயாணர ேசாமR+தர பி ைள ெசைன ஐேகா53

மநா

அ\ ெகா< வி5டா எற ெச>தி இர9ெடா நா5களி அவ

காெக53ய. ெசைனயி ச5ட கலாசாைலயி ப3 ெகா93+த அவ

அைம தவ Rபிரமணிய, ஒப ழி நில ஐயாயிர Vபா>

ெசலவழித ேபாெம, வழகி ெவ-றி ெப-றாB ேதா- ேபானாB

நடேம தவிர ேவறிைலெய பலகாரண1கைள எ<கா53 நீ9ட க3த
எ*தினா. ஆனா சீனிவாச பி ைளேயா, என வ+தாB, தம ஆ/திேய

அழி+ ேபாவதானாB கயாணர ப9ைணF சைளபதிைலெய,

ஒ ைக பாேத வி<கிறெத A3@ ெச> வி5டா. ஆத( ெசைனF

ெச அ1ேகேய த1கி வழைக நடதி வப3 தம காாிய/த
உதரவி5டா.
3

பி; ஓரா9< கழி+த பின ஐேகா53 தீF ெசாலப5ட.

காாிய/த ெசாக(1க பி ைள 'ெஜய' எ அவசர த+தி ெகா< வி5<

அ மாைல ேபா5ெமயி(ேலேய ஊ றப5டா. Tாிய உதயமா+

தணதி சீனிவாச பி ைள த+தி கிைடத. த+திைய ப3த அவ

ஆன+த கட( Uகியவரா>, தம ப+ மிதிரகைள8 ஆ5பைடகைள8
அைழ வர ஏவினா. க-க9<, சகைர, வாைழபழ, ச+தன Aத(யைவ
ஏராளமாக வா1கி ெகா9<வரF ெசானா. கைடைய திறகF ெச>, ஒ

மண1 அதிெவ3 ம+ வா1கி வப3 ஓ ஆைள அ;பினா.
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காைல எ5< மணி காாிய/த வ+ ேச+தா. அவைரF சீனிவாசபி ைள

பாி+ வரேவ-, "வா1க , வா1க . ஏ ேந-ேற த+தி வ+ ேசரவிைல?"

எ வினவினா. "ேந- மாைல ஐ+ மணிதா தீF ெசாலப5ட.
உடேன ெச த+தி அ3வி5<, ஜாைகேபா> ைகெப53ைய எ<

ெகா9< றப5ேட. ப5டண தபியிட LடF ெசா( ெகா ளவிைல.

யாேரா மகாமா கா+தியாேம! கட-கைரயி அவைடய பிரச1கமா. தபி அ1ேக
ேபாயி+தா. ஆதலா அவனிட LடF ெசா( ெகா ளாம அவசரமாக
றப5< வ+ ேச+ேத" எ ெசாக(1க பி ைள Lறினா.

சீனிவாச பி ைள, அ1 வ+தி+தவகHெகலா ச+தன, க-க9<,

ெவ-றிைலபா ெகா<கF ெசானா. அதிேவ5< ேபா<ப3

உதரவி5டா. 'தி<' 'தி<' எ ெவ3Fசத கிளபி ஆகாயைத அளாவி-.

அெபா* சீனிவாச பி ைள அ1 வ+தி+தவகைள பாF ெசாகிறா:"நம பினா நம ழ+ைதக

ெசாகைள ைவ நிவகிக

ேபாகிறேத? பா1க ; ஒபதினாயிர Vபா> ெசலவழிதாB கைடசியி
பிராஜித ெசா ஒப ழி நிலைத மீ5< ெகா9ேட. நம ழ+ைதகேளா,

'ஒப ழி நில பிரமாதமா' எ ெசா( வி5< வி<வாக . தபி

Rபிரமணிய இ1கிN/ ப3பத அழ, என தி ெசா( 'ஒப ழி

ேபானா ேபாகிற' எ க3த எ*த ஆரபி வி5டா. அவ எIவா

இ+தF ெசாகைள ைவ காபா-ற ேபாகிறா எப ெப கவைலயாக
இகிற..." எ இIவா ேபசி ெகா9ேட வ+தவ, திPெர 'நி' 'நி'
எ Lவினா. நிமிஷ ேநர ெமௗன 3ெகா93+த. அேபா ஆ-றி

அகைரயி 'தி<' 'தி<' எ ேவ5<F சத கிளவ நறாக ேக5ட.

அ1ேக L3யி+தவரைனவ திைக ேபா>வி5டன. சீனிவாச பி ைள

பிரமி காாிய/த Aகைத பாதா. காாிய/தேரா கயாணர பகமாக

ேநாகினா.

சிறி ேநரெகலா அ+த திைசயி(+ ஒவ வ+தா. அவைன பா,

"கயாணரதி ேவ5<F சத ேக5கிறேத, என விேசஷ?" எ காாிய/த

ேக5டா. "ந<ப9ைண ேசாமR+தர பி ைள வழகி ெஜய கிைடததா.

ஏக ஆபா5ட; வேவா ேபாேவாெகலா க-க9<, சகைர8 வாாி

வாாி ெகா<கிறா. ேவ5<F சத வானைத பிளகிற" எ அவ பதி

ெசானா. சீனிவாச பி ைள அைசவ- மர ேபாலாகி வி5டா. காாிய/த
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ெசாக(1க பி ைள ஏ* நா38 ஒ<1கி ேபா>வி5ட. அவ

ைகெப53ைய திற+ தீ நகைல எ< ெகா9< அIZாி இ1கிN

ெதாி+தவரான ேபா/< மா/ட :5< றப5டா. சீனிவாச பி ைள8

ஆவ தா1காம அவட ெசறா. அ1கி+தவக

ஒIெவாவரா> ந*வ

ஆரபிதாக . ேஜாசிய ராAைவய இதா தணெம த53 மீதியி+த
க-க9< Aத(யைவகைள தைலகீழாக கவிU ேம ேவ3யி A3
ெகா9< :< ேபா>F ேச+தா.

ேபா/<மா/ட தீைப ப3 கயாணர ேசாமR+தர பி ைளேக
ெஜய கிைடதிகிறெத Lறிய, சீனிவாச பி ைள ஏ-ப5ட

ேகாபைத8, கைத8 யாரா Lற A38? ெசாக(1க பி ைளேயா

தி5ட ெதாட1கினா:- "அ+த வகீ மா/தா சாமிநாைதய எைன ஏமா-றி

வி5டா. அேயாகிய பாபா..." அத-ேம அவ Lறிய ெமாழிக

எ*த ததிய-றைவ. பிற சீனிவாச பி ைள எனெவ ேக5டத-

காாிய/த Lறியதாவ:- "அ+த பாவிக

இ1

ேகாண எ* பாைஷயி தீF

ெசா( A3த வகீ மா/தா சாமிநாைதயைன ேக5ேட. தீ

நமக;Lல எ Lறி அவ எனிட ப Vபா> பறி ெகா9டா.

ேபாதாத- காபி கிள  Vபா> அ*தட, ப@9ட ேபனா ஒ
ஆ Vபா> வா1கி ெகா<ேத. ஏமா+ ேபாேன. அவசரதினா தபி

Rபிரமணியதிட Lட தீைப கா5டாம வ+வி5ேட. அ+த ப<பாவி"

எ மீ9< வகீ மா/தாைவ தி5ட ஆரபிதா. சீனிவாச பி ைள

அ A* எாி+ வி*+த வ9ணமாயி+தா. அ அவைடய ஆ5க

ப5டபா< ஐய;தா ெதாி8. அவ எதிாி வ+தவெகலா தி5<

அ38 கிைடதன. அ ம5< ேசாமR+தர பி ைள எதிப53+தா

\ம;ைடய சிைலைய திதரா3ர க53 த*வி ெநாகிய ேபா ெபா3
ெபா3யாக ெச>திபா.
4
ப1க

எெபா* தனி வவ வழகமிைலேய? எதிபாராத சமயதி

தைலேம இ3வி*+த ேபால ம-ெறா யரF சபவ சீனிவாச பி ைள
ேநாி5ட. ச5ட கலாசாைலயிேல ப3 ெகா93+த அவர தவ

Rபிரமணிய கா+திமகா பிரச1க ேக5<வி5<F ச5ட கலாசாைலைய

பகிகாி :< வ+ ேச+தா. வழைக இழ+த சீனிவாச பி ைள தம

தவ உய+ நிைலைமயி(கிறாென; ஒ ெபைமயாவ
அைடயலாெம நபியி+தா. தமிட வகீக

பறிெகா9ட
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பணைதேபா எதைனேயா மட1 பண தம தவ ம-றவகளிடமி+
பறிபானலவா எ நிைன அவ சில சமய1களி திதியைடவ9<.
ஆனா, அ+த எ9ணதிெலலா ம9ைண ேபா5<, ெவ9ெண> வ

சமயதி தாழி8ைடவைத ேபா தம தவ பாீ5ைச ேபா சமயதி
கலாசாைலைய வி5< வ+த அவ9டான மனயைர ப-றிF ெசால@
ேவ9<மா?

ஆயி;, க9ணிB அைமயாக வளத ஒேர தவனாதலா,
Rபிரமணியைத அவ க3+ Lறவிைல. Rபிரமணிய;, சமய பா
அவ பல வழிகளிB தன ெச>ைகயி நியாயைத எ< Lறி, அவ

மனைத திப Aயறா. "நீ எனதா LறினாB எ மன ஆத

அைடயா. இ+த பகதி நம சாதியாாிேல உைன ேபா இIவள@ சி
வயதி எ.ஏ. பாீ5ைசயி ேதறி பி.எ. ப3தவக

ெவ அைம. நீ ம5<

ெதாட+ ப3தி+தா, நAைடய சாதியாகெளலா த1க

வழகH

உைனேய நா3 வவாகளலவா? அ எIவள@ ெபைமயாயி" எ

சீனிவாச பி ைள Lறினா. "அபா! தா1க

ெசாகிறப3 நம சாதியா

அைனவ எைன நா3 வவாகெள நா நபவிைல. அTைய காரணமாக

ேவ வகீகைள ேத3 ேபாதB L<. த1க

L-ைற உ9ைமெயன ஒ

ெகா9டாB, நா நம மரபின நைம ெச>பவனாேவனா. ேகா5
விவகாரதினா ஏ-ப< தீ1 நம <பேம சிற+த உதாரணமாக
விள1கவிைலயா? மகாமா கா+தியி ெகா ைககைள ப-றி என

சிறிதளவி+த ஐயA இIவழகினா நீ1கிவி5ட. ஒப Vபா> ெபறL3ய

ஒப ழி நிலதி-காக நா பதினாறாயிர Vபா> ெதாைலேதா. அவகH

அIவள@ ெதாைக ெசலவழிதிபாக . பாக ேபானா நாA அவகH

உறவினகேள. இ+த ஒப ழி நிலைத யா ைவ ெகா9டா தா என

ேமாச. பண நடேதாடறி இ+த வழ நம அவகH தீரா

பைகைய8 உ9டாகி வி5ட. ேகா5<கH வகீகH அதிகமாவத-

த+தா-ேபா ேதசதி வழகH அதிகமாகி ெகா9ேட வகிறன. ெப+

தீ1கH காரணமாயி இெதாழி ெச> சபாதி பணதிேலா,
ெப பாக ேமா5டா, ெப5ேரா எ9ைண, \1கா
சாமாகH, ம+கHமாக அனிய நா<கHF ெச வி<கிற.

அனிய அரசா1க இ+நா53 நிைல பல ெபவத- ேகா5<கH
வகீகH காரணமாயிகிறன. இதைகய ெதாழிைல ெச>வைத விட

என ெதாி+த ச5ட ஞானைத ெகா9< இபகதி ஏ-ப< வழகைள

145

ேகா5< ேபாகவிடாம த< தீ ைவப சிற+த ேவைலெய

த1கH ேதாறவிைலயா?" எ Rபிரமணிய பலவாறாக எ< Lறி
த+ைதைய சமாதான ெச>ய Aயறா.
5

நா5டா-றி ெவ ள ெபெக< ேதா3ய. இ கைரயிB

மர1களட+ததனா, நீாி ேம இ9ட நிழ ப3+தி+த. ஆ1கா1
ஒIேவா ஒளிகிரண, இைலகளிhேட Eைழ+ த9ணீைர எ53 பாத.

சீனிவாச பி ைள ஒ கைரயி உ5கா+ ப லகி ெகா93+தா.

திPெர அவ Aனா எதிகைர ஓரதி நீாி ஓ ேசைலயி தைல

மிதபைத க9டா - ஒ ெப9Qவ! சீனிவாச பி ைள நறாக உ-

பாதா. நீலவானதி ெம(ய ேமக திைரயா மைறகப5ட கள1கம-ற
A*மதிைய ேபா அ+நீல நீெபகி அைலகளா சிறிதளேவ மைற+

திகU+த அIவழகிய வதன யாைடய? Eனியி சிறி வைள+ ள அ+த ,
அIவழகிய ெசIவிதUக , திதமாக அைம+த அ+த Aகவா>க5ைட, நீ9<

வள+ அைலயி ரH காிய L+த - ஆ! அவைடய உறவின - இைல -

பைகவ ேசாமR+தர பி ைளயி அைம தவி நீலாபிைகேய அவ . ஒ

வினா3

சீனிவாச பி ைளயி மனதி ஆயிர எ9ண1க

Rழறன.

உயிாி; அைமயாக ைவ ேபா-றி வள வ ஒேர ெப9

இற+ெதாழி+தா ேசாமR+தர பி ைளயி கவ அட1கி வி<மலவா? தா

ேபசாம ேபா> வி5டாெலன? ஆனா, அ<த கணதி, அவ ேசாமR+தர
பி ைளைய8, அவாிட தம ள பைகைய8, ஒப ழி நிலைத8,

ஒபதாயிர Vபா> நடைத8 A-றிB மற+தா. ழ+ைத நீலாபிைக

ஆ-றி ேபாகிறாெள; ஒ நிைனேவ அவ உ ளதி எCசி நிற.

அவைர8 அழ+ைதைய8 பிைணத இரத பாசதினா இ*கப5டவரா>,

அவ திPெரன த9ணீாி தி நீ+திF ெச நீலாபிைகைய ெகா9< வ+
கைர ேசதா.

ஆனா, அத பின என ெச>வெத அவ ேதாறவிைல.
உணFசிய- கிட+த உட( உயி தளிகF ெச>வெதப3? அப3ேய ,கி
ெகா9< தம :< ேச+தா. அவ தவ Rபிரமணிய, உ ள நிைலைமைய

ஒ கணதி றிபாக உண+தா. சாரண பைடயி ேச+ பயி-சி

ெப-றவனாதலா, இIவித அபாய கால1களி ெச>ய ேவ93ய ஆரப
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சிகி5ைசகைளF ெசIைவயாக க-றி+தா. நீலாபிைக மீ9< உண@

ெப-றேபா தா ேவெறாவ :53 க53( மீ விாிகப5ட ெமைதயி
ேம கிடத ப53பைத க9டா . அவHைடய க9க , னி+த வ9ண

அவH எெபா* உண@ வ எ எதிபா ெகா93+த
Rபிரமணிய;ைடய க9கைளF ச+திதன.

நீலாபிைக8ட ஆ-றி ளி ெகா93+த சிமிக
ேசாமR+தர பி ைள :5<F ெச அவக

ஓ5டமாக ஓ3,

:5< ெப9 Rழ( அகப5<

ஆ-ேறா< ேபா> வி5டதாக ெதாிவிதாக . ேசாமR+தரபி ைள8 அவ

மைனவி8 ம-A ளவகH அ3 ைட ெகா9< ஓ3 வ+தாக .
ஆனா அவக

சிறி ,ர வவத-

சீனிவாச பி ைள அ;பிய ஆ

அவகைளF ச+தி, நீலாபிைக சீனிவாச பி ைளயினா காபா-றப5<

அவைடய :53 Rகமாக இபதாக ெதாிவிதா. அதேம ேசாமR+தர

பி ைள Aத(யவக

சிறி மன ஆத ெப-F சீனிவாச பி ைளயி

:5< வ+ ேச+தாக . ழ+ைத நீலாபிைகைய பாF சிறி க

தணி+த பின, சீனிவாச பி ைள8 ேசாமR+தர பி ைள8 Aகம Lறி

ெகா9டாக . எேலா அ சீனிவாச பி ைள :53ேலேய
உணவ+தினாக .

பைழய உறவின இைடயி பைகவகளாயி+ பின ேச+தவகHமான
அIவி <பதா விைரவிேலேய திய ெந1கிய உற@ என
ஏ-ப5டெத வாசககH நா ெசால@ ேவ9<ேமா?
-------------

25. (ைனவன)* (+

,க-ைர
திவாள ெசவ ச+திரTட; திமண நடக ேபாகிற எ அறி+த
ேபா, அவ;ைடய ந9பக

பல அைட+த விய அளவிைல. எெனனி,

ச+திரTட ெந<1காலமாக, "க(யாண எற ேபFைச எ காதி ேபாட

ேவ9டா" எ ெசா( ெகா93+தா. அIவள@ எளிதி அவ;ைடய
ந9பக

அவைன வி5<வி<கிறதாக இைல. அவ ேக5க விபவிைல எ

ெசான வாைதையேய ஓயாம அவ கா ெசவி<ப<ப3 டமார அ3F

ெசா( ெகா93+தாக . "இப3 எதைனேயா விRவாமிதிரகைள பா
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வி5ேடா !" எ அவைன ேக( ெச> ெகா93+தாக . இதைகய ந9ப

L5டதி ச+திரTட அகப5< ெகா H ேபா, "ஒேவைள நா தி

த<மாறி க(யாண ெச> ெகா9டாB இ+திய ேதசதி ஜன ெதாைகைய

ம5< ெபக மா5ேட" எ சில சமய ெசாவ9<, ெசாவட நி
விடாம அவ கபதைட Aைறகைள ப-றிய விCஞான ாீதியான

இலகிய1க , அேத விஷயைதF R-றி வைளகாம அப5டமாகF ெசாB

Yக , இவ-ைறெயலா வா1கி ப3 வ+தா.

அதைகய ச+திரTட இேபா திமண ெச> ெகா ள ேபாகிறா, அதிB

ஏ-ெகனேவ ழ+ைத உ ள ஒ ெப9மணிைய க(யாண ெச> ெகா ள
ேபாகிறா எறா அவைன அறி+தவக
இயேபயலவா?

ஆFசாிய கட( Uகி ததளிப

அதைகய பாிகாசகிடமான காாியைத அவ ெச>ய A வ+தத
காரணைத அறி+ ெகா ள அவ;ைடய ந9பக
வியபிைல அலவா?

ஆைசப5டதிB அIவள@

திமண க3தைத பாததி(+ அவைன க9<பி3 ேந ேந
ேக5<வி<வெத பல 3யாயி+தாக . அவகளி நா; ஒவ.

கைடசியாக அவைன ஒ நா

ைக8 ெம>8மாக பி3, "அபேன! இ+த

விபதி எப3 அகப5< ெகா9டா>? உ9ைமையF ெசா(வி<!" எேற.

"ெசாலாவி5டா நீ விட ேபாகிறீரா? ஏதாவ கைத8 க-பைன8மாக ேச
எ*தி த ளிவி<:, அைத கா53B நாேன ெசா(வி<வ நல" எறா.
"அப3யானா, கைத எ*வத- ததியான எ ஒெகா கிறாயா?"
எ ேக5ேட.

"எலா கைதயினா வ+த விபதா! A* கைத Lட அல; பாதி

கைதயினா வ+த ஆப. 'தீப' எ; மாத பதிாிைகயி பாதி கைத

ேபா53 ஒ நடதினாகேள? ஞாபக இகிறதா?" எறா ச+திரTட.
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ஆ; அ எ ஞாபகதி இ+த.
'தீப' பதிாிைகயி அதைகய ேபா53 ஒ சில கால A

நடதினாக . ஓ இதழி 'விமான விப' எற தைலட ஒ பாதி கைதைய
ெவளியி5டாக . அைத Jதி ெச>8ப3 வாசக ேநயகைள ேக5<

ெகா93+தாக . இ+த ேபா53 வ பி-பதி கைதகளி சிற+தைத

பதிாிைகயி ெவளியி<வட அத- Y Vபா> சமான ெகா<பதாக@
அறிவிதி+தாக .

இ+த அறிவி ெவளியான இர9< மாத1கH பிற, பாிR ெப-ற பி-பதி

கைத8 ேம-ப3 பதிாிைகயி ெவளியாகியி+த.

கைதைய அFசமய ேமெல*+தவாாியாக ப3தி+ேத. ஓ ஆகாச விமான

பிரயாணப5<F ெசற; ஆனா றித இட ேபா>F ேசர விைல.

பிரயாணிகHட மாயமா> மைற+வி5ட. எ1ேகேயா ேம-மைல ெதாடாி

மனித சCசார அபா-ப5ட இடதி வி*+ எாி+ ேபாயிக ேவ9<
எ அ;மானிகப5ட. இதா கைதயி Aகிய சபவ. இமாதிாி ஒ
Fசபவ உ9ைமயாகேவ சில கால A நிகU+திகிற.

இைதெயலா ஞாபகப<தி ெகா9<, "ஆமா; அ+த பாதி கைத
ேபா53 உ க(யாண என சப+த?" எ ேக5ேட.
ச+திரTட அ+தF சபவ இனெதபைத விவரமாகF ெசா( தீதா.
ெசாலாம- ேபானா யா வி<கிறாக ?
1

பா93ய நா5ைட8 மைலயாள ேதசைத8 பிாி நி- நீ9ட ேம- மைல
ெதாட ஒIேவாாிடதி ஒIெவா ெபயட விள1கிற. இ+த

மைலெதாடைர எ+த இடதிேல பாதாB அத இய-ைக வன அ-தமாக
இ. எனி;, நாகலார மைலFசார( ெசௗ+தாிய ஒவைம

இைல எ அ+த பதிைய பாதவக

ெசாவாக . அ1ேக இய-ைக

அரசி பR ெபா சி1காதனதி, நீல ப5டாைட உ<தி, நவரதின மாைலகைள
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அணி+, மணிமட தாி, ெசபவள இதUகளி வழியாக A நைக ாி+,
க1வைள க9களி கைண ஒளி :சியவா :-றிகிறா
ரXகக

எ கவிதா

வணைன ெச>வாக . மைல8, கா<, அவி8, ெபா>ைக8, பல

நிற மலகH அப3 ஒேர வண ஜாலமாக கா5சி அளி.

அதைகய நாகலார மைலF சாரைலெயா53 எதைனேயா கிராம1க

உ9<.

அவ-றி ைனவன எ; கிராம பிரசிதமான. அ கிராமதா

எறாB, ப5டணவாசதி வசதிக

எலா அ1 உ9<. ைனவன

ெகாCச ,ரதி ெபாிய நீேதக ஒ இகிற. அதி(+ வி*

அவிைய ெகா9< மிசார சதி உ-பதி ெச>கிறாக . எேபா மிசார

வசதி இகிறேதா, அேபா ப5டண வாசதி சகல ெசௗகாிய1கைள8
ஏ-ப<தி ெகா ளலா அலவா?

வஷதி ஒப மாத ைன வன கிராமமாக ேதா-றமளி. சார

காலதி அதாவ ஜு மாத Aத ஆக/< மாத வைரயி அ நகரமாக மாறி

வி<. (ஜன ெநகைத அIவளவாக விபாத 'நாஸுகாரக ' அ+த 

மாதA அ 'நரக'மாக மாறிவி< எபாக .) அ+த  மாத1களிB
ெதனி+தியாவி பல பதிகளி இ+ ஜன1க

ேதக Rகைத8 மன

உலாசைத8 ேத3 ைனவன வவாக .

ெசற வஷதி ச+திரTட; அமாதிாி ேதக Rகைத8 மன அைமதிைய8
ேத3 எ1ேக; ேபாக ேவ93ய அவசிய ஏ-ப5ட. உதகம9டல,

ேகாைடகான, -றால Aத(ய இட1கைள ப-றி ேயாசி, பல

காரண1களினா அவ-ைற ஒகி வி5<, ைனவன ேபாவெத A3@

ெச>தா. அமாதிாி அவ A3@ ெச>தத-F சி-சில Aகிய காரண1க

இ+தன. ஒ ைனவனதி இய-ைக எழிைல ப-றி ஒ சிேநகித

லமாக அவ ேக விப53+த. இர9டாவ காரண, அ1 ள

ஓ5டகளி நல சாபா< கிைட எப. றாவ காரண சில

நாைள Aனா "ைனவன (" எற தைலட
தினபதிாிைககளி ெவளியான ெச>திக .

நாகலார மைலயி உ5பதிகளி ட மிக1க

எேபாேம உ9<.

ஆனா மைலையெயா53 கீேழ8 ள கிராம1கH அைவ வவ அJவ.
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அப3 அJவமாக ஒ ( ைனவனதி ஒ நா

காணப5டதாக@,

பின அ3க3 அ1மி1 ேதாறி ஆ<மா<கைள ெகா வவதாக@,
அைதF R5< ெகாBவத-F ெச>யப5ட Aய-சிக
ப(கவிைலெய தின பதிாிைககளி ெச>திக

இவைர

ெவளியாகியி+தன.

ச+திரTட கலாசாைல மாணாகனாயி+த ேபா இராQவ பயி-சி பைடயி
ேச+ பாகிைய உபேயாகிக க- ெகா93+தா. அப3 பயிற

விைதைய காாியதி பயப<வத- இேபா ஒ ச+தப

கிைடதிபதாக எ9ணினா. ைனவன ( த பாகி

இைரயாவத-காகேவ மைல ேம(+ கீேழ இற1கி வ+திகிற எ A3@
ெச> ெகா9< கிளபினா.

'நாகலார சாைல' எ; ரயி நிைலயதி இற1கி Aப ைம ,ர

ப/X பிரயாண ெச> ைனவனைத அைட+தா. அ+த ஊ அவ;

நிரப பி3தி+த. அைத ப-றி அவ ேக விப53+தைதெயலா விட

அைமதி8 அழ இனிைம8 எழிB ெபா+தியி+த. இனிய ன அவி
அ1ேக தவU+ விைளயா3ய. இப மைலFசாரகளி ெதற உலாவிய.

கனி ல@ ேசாைலகளி க வ9< ப9 இைசத. ைன மர1களி கீU J

ப<ைக விாிதி+த. அAத நீ ெபா>ைககளி Aதமல ெசழிதி+த.

அவ த1கியி+த ேஹா5ட( சாபா< Aத தரமாயி+த. ெசைனயிB ள

பா1கிகாரக

ம5< ெகாCச தாராள தி8ட தா ேக5 ேபாெதலா

பண அ;பி ெகா93+தா, ைன வனதிேலேய த வாUநாைள கழி

விடலா எ ச+திரTட எ9ணமி5டா.
இர9< தின1க

இIவிதமாக ஊைரF R-றி பாபதிB க-பைன கன@க

கா9பதிB கழி+தன. றா நா

ைனவன தபா ஆ\ஸுF ெசறா.

ைகயி ெகா9< வ+தி+த பண ாிதமாக ைற+ ெகா9< வ+த. ேமB

பண தவி ெகா ளF ெசைன க3த எ*த ேவ9<. அேதா<, தன
ஏேத; தபா வ+திகிறதா எ விசாாிக ேவ9<. தபாகைள

கா53B அதிக ஆவBட 'தீப' பதிாிைகயி அ+த மாத இதைழ அவ
எதிபாதா. 'விமான விப' எ; பாதி கைதயி A3@ என எ
ெதாி+ ெகா வதி அவ; அIவள@ ஆவ இ+த. உ9ைம

எனெவறா, அ+த பாதி கைத ேபா53யி அவ; கல+

ெகா93+தா, தா எ*திய பாதி கைதைய ஒ ேவைள பதிாிைககாரக
ஏ- ெகா93கலா அலவா? அப3யானா பண பண ஆயி-,
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க* கU ஆயி-. இைலெயறா, தைனவிட நறாக அ+த கைதைய
Jதி ெச>தவ யா? எப3 Jதி ெச>திகிறா?' - இைதெயலா அறி+
ெகா வத- அவ மிக ஆவ ெகா93+தா.

தபா ஆ\ஸுF ச+திரTட ேபா>F ேசவத- தபா க5< வ+

ேசவத- சாியாயி+த. அவைன ேபா இ; இர9ெடா 

மனிதகH அ1ேக வ+ காதி+தாக . ச+திரTட ேபா/< மா/டாிட த

ெபயைரF ெசா(, "ஏதாவ தபா இகிறதா?" எ ேக5டா. ேபா/5

மா/ட ேத3 பா ஒ தபாைல8, ஒ சCசிைகைய8 எ< ெகா<தா.

சCசிைக 'தீப' பதிாிைகயி அ+த மாத இதU தா. ச+திரTட இ+த

பரபரபி, தபாைல Lட கவனியாம சCசிைகைய பிாி ர53னா.

அவ எதிபாதப3ேய 'விமான விப' கைதயி இர9டா பதி அதி

ெவளியாகியி+த. அவ எ*திய அல எ பாத@ட ெதாி+ ேபா>

வி5ட. பாிR ெப-ற கைத பதி அIவள@ என பிரமாதமாக அைம+திக

A38 எற எ9ணட, நிறப3ேய அைத ப3க ெதாட1கினா.

ஏறைறய ப3 A3 சமயதி ஒ ெப9மணி அ1ேக வ+தா . தன

ஏதாவ தபா உ9டா எ விசாாிதா . இைல எ அறி+த அவ

ெபாி ஏமா-றமைட+ததாக ேதாறிய.

"தய@ ெச> நறாக பா1க , ஸா! 'தீப' பதிாிைக எ ெபய ஒ
வ+திக ேவ9<ேம?" எ ெகCR ர( Lறினா .

"இைல, அமா! ஒேர ஒ 'தீப' தா வ+தி+த. அதி இவைடய விலாச

எ*தியி+த. ெகா<வி5ேட!" எ ேபா/< மா/ட ச+திரTடைனF
R53 கா53னா.

உடேன அ+த ெப9ணி பாைவ ச+திரTட மீ ெசற. அவ ைகயி

விாி ைவதி+த பதிாிைகைய அTைய கல+த ஆவட ேநாகினா .
ச+திரTட;ைடய கவனதி ஒ பதி, பதிாிைக கைதயி ெசறி+த.

ம-ெறா பதி அ+த ெப9மணி தபாலா\ஸு

வ+ததி(+
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நிகU+தைவகைள மனதி வா1கி ெகா93+த. அவ
பதிாிைகைய ஆைச8ட பாகிறா

த ைகயி(+த

எ அறி+த, உடேன ப3பைத

நிதி வி5<, "த1கH 'தீப' ேவ9<மானா இைதேய எ<
ெகா ளலாேம?" எ Lறி னைக ாி+தா.

அ+த ெப9, "ஒ சில வினா3 பாகேவQ. ெகா<தா இ1ேகேய பா

வி5< த+ வி<கிேற" எறா .

"அIவள@ அவசர ஒமிைல. தா1க

சாவகாசமா> ப3கலா. த1க

:5< எ< ேபா>F

ஜாைக எ1ேக எ ெசானா நாேன வ+

திப வா1கி ெகா கிேற" எறா ச+திரTட.

அ+த ெப9 தபா ஆ\X பலகணி வழியாகF R53 கா53, "அேதா, அ1ேக

தா எ :<! ேபா/< மா/டாி :5< அ<த :<!...அல த1க

இபிடைதF ெசானா பதிாிைகைய அ;பி வி<கிேற" எறா .
"ேவ9டா, ேவ9டா! அIவள@ சிரம த1கH ேவ9டா. நாேன வ+
வா1கி ெகா கிேற" எறா ச+திரTட.

"மிக வ+தன. காைல ப மணி வைரயி :53 இேப. பிற ப ளிLட
ேபா> வி5< மாைல ஐ+ மணி திபி வேவ" எ ெசா(வி5< அ+த
ெப9 பதிாிைகைய எ< ெகா9< ெசறா .
2

ச+திரTட அவ

ேபாவைத பலகணி வழியாக பா ெகா93+தா.

தடைவ Lட அவ

திபி பாகவிைல. அ+த ெப9ணி கவனைத

நட ேபாேத அவ

பதிாிைக ப3 ெகா9< ேபானைத கவனிதா. ஒ

அIவள@ ,ர கவர L3ய விஷய 'தீப' பதிாிைகயி என தா இ

எ அதிசயிதா.
இத-

தபா வா1வத-காக அ1 வ+தி+த ம-ற இர9ெடாவ ேபா>

வி5டாக .
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ச+திரTட ெதா9ைடைய கைன ெகா9< ேபா/< மா/டைர பா,
"ெப9கH ப3பி சி உ9டாகி வி5டா ஒேர ைபதியமாக பி3

ெகா கிற. இ+த ெப9Q 'தீப' பதிாிைகயி மீ எIவள@ ஆவ?

அப3ெயா அதி பிரமாதமான விஷயA இைல" எறா.

"மி/. மேனாமணி ப3பி ஆவ அதிக+தா! அதிB இ+த மாத
'தீப'தி அவ

அதிக ஆவ ெகா வத- Aகிய காரண இகிற" எறா

ேபா/< மா/ட.

"அப3யா? அ+த காரண எனேவா?"
"அதி ஒ பாதி கைத ேபா53 ைவதி+தாக

ெப9Q எ*தியி+தா

ேபா(கிற."

அலவா? அத- இ+த

"ஓேஹா! அதாேன நா; பாேத...! மி/. மேனாமணி பிரசிதமான

எ*தாளிேயா? இ1ேக என ெச> ெகா93கிறா ? ஏேதா ப ளி Lட
ேபாவதாகF ெசானாேள!"

"இ+த ஊாி உ ள ெப9 ப ளி Lடதி உபாதியாயினியாயிகிறா .
சபள ெசா-ப. :53ேல கிழவக

இவ. ஒ ெநா93 ழ+ைத.

இவHைடய சபாதியதிேலதா கால5ேசப நடக ேவQ. தபா இலாகா,

கவி இலாகா - இர9<+தா ெதாி+த விஷய ஆயி-ேற? ஊ இைளதவக
நா1க . ஒழி+த ேவைளயி பதிாிைககH எ*தினா ஏதாவ கிைடகாதா

எ இ+த ெப9Q எ9ண. 'தீப' பாதி கைத ேபா53யி

மேனாமணி பாிR வ+திகிறேதா எனேமா ெதாியவிைல. இதிலாவ

அவ

ஏமா-றமைடயாம(+தா சாி. அ+த ெப9 சிாிF

ச+ேதாஷமாயி+தைத நா பாதேதயிைல. ஆ மாதமாக பக :53

தா இகிேற."

"ஐேயா பாவ! வாUைகயி பப5டவ

ேபா(கிற. என கடேமா,
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எனேமா?"
"அதா ெபாிய மமமாயிகிற. 'மி/' எ ெசா( ெகா கிறா . :53
நாB வய ெநா93 ழ+ைத ஒ வளகிற. இவைள 'அமா' எ
அைழகிற. ஷனா நிராகாிகப5டவ

எ ஒ வத+தி. 'விதைவ' எ

சில ெசாகிறாக . ேவ ஏதாவ க9றாவியாயி+தாB இகலா. யா

க9ட? உலக வரவர ெக5< ேபா> வகிற. நாகாிக A-றி ெகா9<

வகிற. ப9ைணயா ச1கர ேசராயைடய R:கார ைபய ஒவ இ+த

ெப9ைண இேபா R-ற ெதாட1கியிகிறா. அவைன பாதாேல

'கிலா3' எ ெதாி8. இ+த ஊ நீ1க

தியவ தாேன!"

"ஆ ஐயா!"
"ைனவனதி அழ ேவ எ+த ஊ வரா. ஆனா ெகாCச ெபாலாத
ஊ. ஜாகிரைதயாக இக ேவQ. ேபாதத- ( ஒ வ+ க*ைத

அகிற!"

"நா Lட பதிாிைகயி ப3ேத. அ+த (ைய யா இ; R5<
ெகாலவிைலயா?"
"அ ெராப ெக53கார (யாயிகிற. பாகிைய எ< ெகா9<
ேவ5ைடயா<கிேற எ வகிறவகளி க9ணி ம5< அ
அகப<வேதயிைல!"

"அப3 ெராப ேப வ+திகிறாகேளா?"
"அேதா பா1க

ஒ ேவ5ைடகார ேபாகிறா! ப9ைணயாாி R:கார

திர எ ெசாேனேன, அவ தா இவ! ெவமேன திர எ

ெசானா ேபாதா, 'திர சிகாமணி' எ ெசால ேவ9<!" எறா ேபா/<

மா/ட.
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பலகணியி வழியாகF ச+திரTட பாதா. ப5ைட ப5ைடயாகF சிவ ேகா<

ேபா5ட பனிய ஒைற உடைபெயா53 அணி+தி+த வா(ப ஒவ

சாைலேயார ேபா> ெகா93+தா. அவைன பாதாேல (ேவஷகார

மாதிாி இ+த. அவ ைகயி ெவ ளி J9 ேபா5ட 5ைடயான பிர ஒ
இ+த. அைத அவ Rழ-றி ெகா9ேட நட+தா. அவ; பினா,

பாகி8, ம- ேவ5ைடF சாமாக

அட1கிய நீ9ட ைப ஒ எ<

ெகா9< இெனாவ பி ெதாட+தா.
"நீ1க

ெசான திரசிகாமணி Aனா ேபாகிறவ தாேன?" எ ச+திரTட

ேக5டா.

"ஆமா; பினா ேபாகிறவ யாேரா A/( வா(ப எ ேதாகிற.

அவ ெகாCச நாளாகதா இவேனாட ேபாகிறா. ( ேவ5ைடயா<வத-

இவ; ஒதாைசயாக வ+திகிறா ேபா(கிற. இர9< ேப தின

இ+த ேநர பாகி சகிதமாக மைல ேபாகிறாக . சாய1கால

திபி வகிறாக . வேபா ஒ Aய53, அல நாி53, அல ஒ
ெபFசாளிைய பி3 ெகா9< வகிறாக . ( ம5< இவகளிட

அகபடாம '3மிகி' ெகா< ெகா93கிற!"

"இவ;ைடய R:கார தகபனா, யாேரா ப9ைணயா எ ெசானீகேள,
அவ யா ஸா?"
"இ+த பகதிேலேய ெபாிய Aதலாளி, ப9ைணயா ச1கர ேசராயதா.

அவ இர9டாயிர ஏரா நில இகிற. அதி ஐ+Y ஏராவி

பயிாி5< பணைத அ ளி விகிறா. ஆனா பண ம5< இ+ என

பிரேயாஜன?"

"பாவ! திர பாகிய இைலயா!"
"இ ஒ க9றாவி கைத. மக ஒவ இ+தானா. ெவ திசா(யா. சாதி
வி5<F சாதியி யாேரா ஒ ெப9ைண காத( க(யாண ெச>
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ெகா9டானா. 'இனிேம என நீ மக இைல; எ Aகதி விழிகாேத'
எ ப9ைணயா அவைன :5ைட வி5< ரதி வி5டாரா..."
"அற...?"
"அற, ைபய திபி வரேவயிைல. ெகாCச கால Aனா அவ

ஏேதாவிமான விபதி ெசேத ேபா> வி5டதாக ேக வி ேவ9< ெமேற உயிைர
மா> ெகா9டதாக@ வத+தி. அவ; பதிலாகதா இ+த 'Rரதீப'மான
திரைன ப9ைணயா R:கார எ< ெகா93கிறா.
"சில ேப அப3 அதிட அ3கிற!"

"அதிடமாவ, ம9ணா1க53யாவ! எலா நம ைகயாலாகாத

அரசா1கதினா ஏ-ப<வதா. எைன ேக5டா, R:கார எ<

ெகா Hவைதேய ச5ட விேராதமாக ேவ9< எ ெசாBேவ. பி ைள

இலாதவகளி ெசாகைளெயலா சகா எ< ெகா ள ேவ9<!"
"ஆமா; எ< ெகா9< தபாலா\/ சிப+திகH பிாி ெகா<தாB
பிரேயாஜன உ9<!"

இIவித ேபா/< மா/ட மன ளிர ஒ வாைத ெசா(வி5<F ச+திரTட
ெவளிேயறினா.
3

மநா

மாைல ச+திரTட மி/. மேனாமணியி :5< ேபானா. சிறி

தயகடேனதா ெசறா. ஏெனனி, அத-

ப9ைணயா

ச1கரேசராயாி R:கார தவ மேனாகரைன ப-றிF சிறி அவ

ெதாி+ெகா9டா. மேனாகர; ெபாிய <பதி பிற+தவ தானா. ஆனா
அ+த ெபாிய <பதி ெசாக

எலா எப3ேயா கா(யாகி வி5ட.

இவ பிற+த ேவைளதா எ சில ெசானாக . ப1கcாி இவ;ைடய

த+ைத ெபாிய அளவி வியாபார நடதி வ+தா. தடடலான நாகாிக வாUைக8
நடதி வ+தா. ைபய இள பிராயதி பல வஷ ெப1கcாி கழிதா.
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அ1ேக தா ப3தா. நவநாகாிகாிய நைட உைடக

எலா பயிறா.

வியாபாரதி திPெர நட ஏ-ப5< த+ைத 'இஸாெவ95' ஆனா.
இ+த இக5டான நிைலைமயி தா ைனவன ப9ைணயாாிடமி+
இவ; அைழ வ+த. இர9< வஷ1களாக இ1ேக தா இ+

வகிறா. R:கார த+ைத நல பி ைளயாக நட+ வகிறா. ஆனா
ஊாி உ ளவகளிைடேய இவைன ப-றி நல அபிபிராய ெசாBவா
இைல.

"அேபப5ட உதமமான பி ைளைய பறிெகா< வி5<, இ+த ஒ9ணா
நப கிலா3ைய பி ைளெய தாலா53F சீரா5<கிறாேர, ப9ைணயா!

அவ தைலயி எ* அப3! இவ; அ3த ேயாக இப3!" எ

ெசானாக .

இIவித ெபய வா1கிய மேனாகர மி/. மேனாமணியி :5< அ3க3

ேபாவ9< எ அறி+த பிற, ச+திரTட; அ1ேக ேபாவதி தயக

ஏ-ப5ட இயதாேன? ஆயி; பதிாிைகைய திபி வா1கி ெகா ள
ேவ9<; வகிறதாக அவளிட ெசா(8 ஆகிவி5ட! ஆைகயா, ேபா>
வி5< உடேன திபி விட ேவ9< எற உதி8ட ெசறா.

R-றிB மதி TU+த ஒ விசாலமான ேதா5டதி A பதியி நாB
சினCசி :<க

ஒேர மாதிாியாக க5டப53+தன. யாேரா Aதலாளி அ+த

:<கைள வாடைக வி<வத-காகேவ க53யிக ேவ9< எ

பாத@டேன ெதாி+த. அவ-றி, ேந- மேனாமணி R53 கா53ய :5ைட

நிைன@ப<தி ெகா9< ச+திரTட அ1ேக ெசறா.

அ+த :53 வாச(, ைகவ93 ஒறி, ஒ ழ+ைத உ5கா+தி+த. ைகயி

ஒ ெபாைமைய ைவ ெகா9< அத;ட ேபசி விைளயா3 ெகா93+த.

இல5சணமான ழ+ைத; பிராய நாB இ. ச+திரTட; ழ+ைதக

எறா அIவளவாக பிேரைம இைலதா. ழ+ைத லதி எதிாி எ Lட

அவைனF ெசாலலா. ஆயி; இ+த ழ+ைதயிட ஏேதா ஒ தனி கவFசி

அவைன இ*த. ேபா வழியி ஒ கண நி, 'என, பாபா! என ேசதி?'
எறா.
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ழ+ைத அவைன நிமி+ பா, "என மாமா! என ேசதி?" எ ெசா(
ைன ாி+த.

"நீ ெராப சம பாபாவாயிகிேய?" எறா ச+திரTட.
"நீ1க ெராப சம மாமாவாயிேகேள?" எற ழ+ைத.
"பேல! பேல!" எறா ச+திரTட.
"சபா! சபா!" எற ழ+ைத.
இைதெயலா உ ேளயி+ ேக5< ெகா9ேட மேனாமணி ெவளிேய
வ+தா . அவ

AகமலFசி, உ ளதி உவைகைய கா53ய.

"வா1க , வா1க ! ராOேமாக; உ1கைள பி3 ேபாயிகிற.
அெதனேமா, சில ேபதா ழ+ைதகHட சிேநகமாயி வழி

ெதாிகிற. ேவ சிலைர க9டாேல ழ+ைதக
எறா

மேனாமணி.

அலற ெதாட1கி வி<கிறன!"

"ஆமா; ழ+ைதகHட சிேநக பி3ப ஒ தனி விைததா!" எறா

ச+திரTட.

:53 Aறதி இ+த சிறிய தாUவாரதி இர9< பிர நா-கா(க
இ+தன. அவ-றி ஒைற கா53, "உ5கா1க , இேதா நீ1

ெகா<த

பதிாிைகைய ெகா9< வகிேற" எ ெசா( வி5< மேனாமணி உ ேள

ெசறா .

ஐ+ நிமிஷெகலா ஒ க காபி8 'தீப' சCசிைக8 எ< ெகா9<

வ+தா .

ச+திரTட காபிையF சாபி5<வி5<, "பாதி கைத ேபா53யி பாிR
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உ1கHதானா? நீ1க

எ*தியதா வ+திகிறதா?" எ ேக5டா.

"இைல; இைல! நா எ*திய வரவிைல, பாிR என கிைடகாவி5டா
ேபாக5<. ஆனா கைதைய இIவள@ ேசாகமாக A3திக ேவ9டா."
"அடடா! ேசாகமாகவா A3+திகிற? நா நறாக ப3கவிைல!"
"ஆமா; ேந- நீ1க

ெகாCச ப3பத-

நா வா1கி ெகா9<

வ+வி5ேட. நா பாிR ேபா53 எ*தியிகிேற எ உ1கH யா
ெசான?"

"ேபா/< மா/ட ெசானா."
"ஓேகா! எைன ப-றி இ; ஏதாவ வ வளதாரா?"
"இைல, இைல! த1கைள ப-றி ெராப நல மாதிாி ேபசினா."
"ேபாக5<; இ+த ம5< வி5டாேர! இ+த ஊாிேலேய வ ேபFR அதிக!"
"அைத ப-றி நம என? நAைடய மனF சா5சிேக-ப நா ேநைமயாக
நட+ ெகா9டா, ஊாி உ ளவக

என ேபசினா நம என கவைல?"

"ந காதி விழாம என ேபசி ெகா9டாB பரவாயிைல. நமிடேம வ+
ஏதாவ ேவ9டாத ேக வி ேக5க ெதாட1கி வி<கிறாக . பா1க

இேதா

இ+த ழ+ைத இகிறாேன, இவ எ ெசா+த ழ+ைதயா, இைலயா எ
ஊரா என கவைல? எதைன ேப எைன ேக53பாக

நிைனகிறீக ?"

எ

"சில ேப இப3 பிறதியாைர றி வ வளபதிேலேய ஆன+த.

அவகHைடய Rபாவேம அப3! அ ேபானா ேபாக5<. எப3 A3திக
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ேவ9<ெம உ1கH ேதாகிற? நீ1க

A3தி+தீக ?" எ ேக5டா ச+திரTட.

என மாதிாி கைதைய

"அைதப-றி ேபRவத-ேக எனF ச1கடமாயிகிற" எறா

மேனாமணி.

"அடடா! அIவள@ சகிக A3யாம எ*தியிபத-கா பாிR
ெகா<திகிறாக ?"

"சகிக A3யாம எ*தியிபதாக நா ெசால மா5ேட. ஒ விததி

நறாகதானிகிற. ஆனா எ;ைடய ெசா+த அ;பவA இ+த கைதயி

ேச+திபதா வத உ9டாகிற."

"ெசா+த அ;பவமா? ஆFசாியமாயிகிறேத!"
"ெசா+த அ;பவ எறா, என ேந+த அல. இ+த கைதயி உ ள

ேபாற ஒ சபவ எ சிேநகிதி ஒதியி வாUைகயி நட+த..."
"அப3யா?"
"இேபா எ மன சாியாயிைல. இெனா நா

வ+தீகளானா

ெசாBகிேற. யாாிடமாவ ெசானா எ மனதி உ ள பார ைறயலா.

ஆனா அ;தாபட ேக5பவகளாயிக ேவ9<. த1கைள பாதா

அIவித ேக5\க

எ எ மனதி ஏேனா ேதாகிற."

"அ எ;ைடய அதிட+தா! இெனா நா

அவசிய வகிேற."

இ+தF சமயதி வாச( கால3F சத ேக5< ச+திரTட திபி பாதா.
ேந- ேபா/5 மா/ட R53 கா53ய ( ேவ5ைட மேனாகர வ+

ெகா93+தா. அவைன ெதாட+ ெசற சாய எதிேரயி+த ேபா/டா\/

தாUவாரதி நிறா.
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வ ேபா மேனாகர, ைகவ93யி(+த ராO ேமாகைன பா, "ஏ9டா
ெநா93 பயேல! எனடா ேசதி?" எறா. அ ச+திரTட காதி நாராசமாக
வி*+த. மேனாமணி Aக R1வைத8 கவனிதா.

"எனடா நா ேக5கிேற, ேபசாம(கிறாேய?" எ ெசா( ெகா9ேட
மேனாகர ழ+ைதயி காைத பி3 திகினா. ழ+ைத ':' எ
அலற ெதாட1கிய.

மேனாமணி Aகதி ேகாப ெகாதித. அவ

எ*+தா . அத-

மேனாகர

ழ+ைதயி காைத வி5< வி5< தாUவார வ+தா. ச+திரTடைன ஒ

தடைவ Aைற பா வி5<, இெனா நா-கா(யி உ5கா+ கா ேம

காைல ேபா5< ெகா9டா.

"ேபFசி ந<வி '3/ட' ப9Qகிேற ேபா(கிற! மனிக ேவQ!"

எறா.

"அெதலா ஒமிைல. இவ றப5< ெகா93+தா" எறா

மேனாமணி.

"ஆ; றப5< ெகா93+ேத. தா1க

வவைத பா வி5< தா

த1கிேன. 'ைனவன ('ைய ப-றி பதிாிைகயி அமகளப<கிற!

தா1க

பாகி சகிதமாக மைல ேம ேபா> வி5< வவைத தின பாகிேற.

அைத ப-றி த1களிட விசாாிக விபிேன."

"ஓ! த1கH ேவ5ைடயி பிாிய உ9டா? ெராப ச+ேதாஷ! அ+த ( ஒ
மாதமா> என '3மிகி' ெகா< ெகா9< வகிற. நீ1கH

வவதாயி+தா..."

"அைழ ேபானா வரலா எ தா உேதச. நா இ+த ஊ தி!"
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"அப3 தா நிைனேத மேனாமணி! இவைர என நீ அறிAக ெச>
ைவகவிைலேய?"
"அவ அ+தF சிரம ேவ93யதிைல. நாேன எைன அறிAகப<தி

ெகா கிேற. என மதரா/. ெபய ச+திரRட. வய இப நாB. ேபான

வஷ பி.எ. பா/ ெச>ேத. இ; ெதாழி ஆரபிகவிைல. க(யாண
ஆகவிைல. ெச> ெகா வதாக@ உேதசமிைல. இ; ஏதாவ தகவ

ேவQமானா ேகH1க ..."

மேனாகர இ3 இ3ெய சிாி வி5<, "ெராப வ+தன. நாைள மைல ேம

ஒ ேவைள (ையF ச+திதா த1கைள தகப3 அத- 'இ9டர5^/' ப9ணி
ைவகலா. நாைள வகிறீக

அலவா?" எறா.

"க5டாய வகிேற, எ1ேக ச+திகலா?"
"ப9ைணயா :< எறா, எேலா ெதாி8. அல நீ1க

இமிடைதF ெசானா..."

"Wத ேஹா5ட( இகிேற. நாைள த1க

:5<ேக வ+ வி<கிேற.

ேபா> வர5<மா?"
இIவித இர9< ேப ேசF ெசா( ெகா9< ச+திரTட றப5<F
ெசறா.

த-ெசயலாக அவ பாைவ எதிேர தபா ஆ\/ தாUவாரதி நிற சாயவி
ேபாி வி*+த. அ+த சாய ைகயி 'தீப' பதிாிைகைய ைவ ெகா9<
வாசிபதாக ேதாறிய.

"அேட அபா! 'தீப' பதிாிைக எதைன கிராகி?" எ எ9ணி விய+

ெகா9ேட ேபானா.
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4

மநா

ச+திரTட ப9ைணயாாி :5< ேபானா. மேனாகர அவைன

உ-சாகமாக வரேவ- ப9ைணயா அவ மைனவி அறிAகப<தி

ைவதா. ச+திரTட பி.எ. பா/ ெச>தவ எ அறி+த ப9ைணயா
அவ மீ தனிப5ட சிரைத ஏ-ப5ட. மப38 அவைன வப3யாகF

ெசானா.

ச+திரTட மேனாகர;ட சில நா

மைல ேம ேவ5ைடயா<வத-காகF ெச

வ+தா. Aய, நாி, ெபFசாளி Aத(ய பிராணிக
( ம5< அகபடவிைல.

சில அ-பா8ளி மா9டன.

ப9ைணயா தனிபடF ச+திரTடைனF ச+கிக ேந+த ஒநா

Aைறகைள ப-றி அவனிட விசாாிதா. தAைடய ெசாக

'உயி' எ*

ெபபாB

Rயாஜித எ அவ-ைற த இடப3 யாகாவ எ*தி ைவகலாமா
எ ேக5டா. Rயாஜித ெசாதி ெசா+த பி ைளயி உாிைம என,
ேபரனி உாிைம என, R:கார திர;ைடய பாதியைதக
எெறலா விவரமாக ேக5டா.

என -

மேனாகர; அேத விஷயைத ப-றி தனிட விசாாித ச+திரTட;
வியபாயி+த. ஒ மாதிாி அவகHைடய ேபFசி(+ ஊக ெச>

நிைலைமைய அறி+ ெகா9டா. மேனாகர ப9ைணயாாி ெசாகைள
தெபய உயி எ*தி ைவ வி<ப3 வ-தி வவதாக ெதாி+த.
ப9ைணயாாி மனதி இ நியாயமா எற ேக வி எ*+ உதி

ெகா93+த. அட ச5டப3 ெசBமா எற ச+ேதகA ஏ-ப53+த.
ச+திரTட ப9ைணயாாிட ெகாCச ெந1கி பழகி அவைடய அபிமானைத
ஓரள@ சபாதி ெகா9ட பிற, "நீ1க

இப3ெயலா மமமா> ேக5டா

ஒ ெதளிவாகா. மனதி உ ளைத மன வி5<F ெசானா, நா
ச5ட1கைள பா தி5டமாகF ெசால A38" எறா.

அத ேபாி ப9ைணயா மன வி5< ேபசினா. த ஒேர பி ைளயாகிய

தமராஜ, த ேபFைச ேக5காம ஒ கீU சாதி ெப9ைண மண+

ெகா9டைத ப-றி8, அவைன தா நிராகாி வி5டைத ப-றி8 Lறினா.
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அவ சில கால A ஒ விமான விபதி மா9< ேபானதாக வத+தி

எ, ஆனா நிFசய ெதாியவிைலெய, அ+தF ெச>தி வவத- Aேப
மேனாகரைன தா அைழ ெகா9ட ப-றி8 ெதாிவிதா. மக :5ைட

வி5< ேபானத- பிற அவைன ப-றிேயா, அவ <பைத ப-றிேயா

தா ஒ விசாாிகவிைலெய Lறினா. ஒ ேவைள அவ;ைடய மைனவி
இ+தா, ெசாதி அவகH பாதியைத உ9டா எ ேக5டா.

நிராகாித மகைன ப-றி ப9ைணயா இனA தா5ச9யமிறி

க<ைமயாகேவ ேபசினா. ஆனாB, அவ; ேந+ததாக ேக விப5ட

கதிைய ப-றி ேபRேபா அவ ெநCR சிறி இளகியி+ததாக ேதாறிய.
ச+திரTட அவைடய ெநCR இளகைத அதிகமாவத- Aயறா.
"ைபய;ைடய தைலவிதி அப3யி+த. அத-காக ம-றவகைள ஏ ேகாபிக
ேவ9<? அவ; ழ+ைதக

உ9டா எப ப-றி விசாாிப அவசிய.

இ+த உலகதி கட@ைள ேநாி தாிசிப எறா ழ+ைதகளிட+தா
தாிசிகலா. உலக ப-கைள ஒழித ெபாிய மகாக
ஆைச கா53னாக

Lட ழ+ைதகளிட

எ அறி+திகிேறா அலவா?" எறா ச+திரTட.

"இ+த ெபாிய :53 தவU+ விைளயாட ஒ ழ+ைத இைலேய எ

நா;+தா ஏ1கிேற. அ+த பாவி இப3 எ1கைள வி5< வி5< ேபா>

வி5டாேன?" எறா ப9ைணயா.

பின இ+த விஷயைத ப-றி அ3க3 ேபFR நட+த. ப9ைணயாாி

மைனவி8 அதி ேச+ ெகா9டா . "எ1க

வயி-ெறாிFசைல ெகா53

ெகா9< அவ தா ேபா>வி5டா. அவ; ஏதாவ CR ழ+ைத

இகிறதா எ விசாாிக ேவ9<ெம நா ெசா(

ெகா9<தானிகிேற. இவ ஒேர பி3வாதமாயிகிறா. ெராப க

ெநCRகார!" எறா

ப9ைணயாாி மைனவி.

"எப3ய3 விசாாிகிற? எப3 விசாாிகிற எ ேக5கிேற. பதிாிைகயி
விளபர ேபாடF ெசாகிறாயா? அல ஊ ஊராக ேபா> டமார அ3கF

165

ெசாகிறாயா?" எறா ப9ைணயா.
இ+த மாதிாி ேபFR நட+ ெகா93+தேபா ஒ நா

மேனாக திPெர

உ ேள வ+ வி5டா. அவ Aகதி RளிைபF ச+திரTட கவனி, உடேன

அ+த ேபFைச நிதி ெகா9டா.
5

Aத ச+தி நாB நாைள பிற ஒ நா
மேனாமணிைய பாகF ெசறா.
"இ+த பக அற நீ1க

ச+திரTட மி/.

வரேவயிைலேய! ராOேமாக Lட 'சம

மாமா'ைவ ப-றி இர9<  தடைவ ேக5< வி5டா!" எறா

மேனாமணி.

"மி/ட மேனாக ஏதாவ தபாக எ9ணி ெகா ள ேபாகிறாேர எ நா

வரவிைல. அைறேக நா இ1ேக வ+திப அவ பி3கவிைல
எ ெதாி+த."

"மேனாக பி3கவிைலெயப ஒ காரணமா?...இகலா; நா என
க9ேட? அவட ெராப சிேநகமாகிவி5Pக
அ3க3 ேபாகிறீகளாேம!"
"ஆமா, தினA நா1க

ேபா(கிற. அவ :5<

மைலேம ேவ5ைடயாட ேபாகிேறா. ேபா ேபா

தி ேபா அவ :5< ேபாகிேற."

"அவைடய அபா அமாைவ பாதீகளா?"
"ஓ! பாேத. தினA பாகிேற; ேபRகிேற. ெராப நல மனிதக . மக

விஷயதிேல ம5< ப9ைணயா ேமாசமாக நட+ வி5டா. அத-காக இேபா
கிழவாி மனதி ெகாCச பFசாதாப ஏ-ப53பதாக ேதாகிற..."
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"அப3யா? ெசானாரா, என?"
"வா> வி5<F ெசாலவிைல. ேபFR ேபாகி ெதாிகிற. அவைடய
ெசாகைள உயி எ*தி ைவப ப-றி இேபா ஆேலாசி

ெகா93கிறா."

"ப9ைணயாைர நா ஒ தடைவ பாக ேவ9<. நா ேவைல பா ப ளி
Lட அவ ஒ 3ர/3. ப ளிLடதி அபிவிதி ப-றி அவாிட சில

விஷய1க

ெசால ேவ9<. இ+த :53 சில 'ாிேப'க

அவசியமாயிகிறன. தா1க

ஒ தடைவ எைன அவக

:5<

அைழ ேபா> அறிAக ெச> ைவக A38மா?" எ மேனாமணி
ஆவBட ேக5டா .

"திய மனிதனாகிய எனிட ேக5கிறீகேள; மேனாகாிட ெசானா உடேன
காாிய ஆகிவி<ேம?" எறா ச+திரTட.
"அவாிட பல தடைவ ெசா(யாகிவி5ட. 'ஆக5<' 'ஆக5<' எ ெசா(
ெகா93கிறாேர தவிர, அைழ ேபாகவிைல."
"இப3 இர9<1 ெக5டானாக உ1கைள அைழ ேபாகாம ப9ைணயா
:5< எஜமானியாகி அைழ ேபாக விகிறா ேபா(கிற."

"ஆமா; அதைகய விப அவ இகிறெத எனிடA ெதாிவிதா.
ஆனா இ+த ழ+ைததா அவ விப ேக நி-கிறா. அவைன
எ1ேகயாவ ஓ அநாைத ஆசிரமைத பா ெதாைலவிட ேவ9<
எகிறா."

"அ இய-ைகதாேன?"
"எ இய-ைக! ஷக

யிபாக

எேலா ஒேர மாதிாிதா கெநCசகளா-

ேபா(கிற."
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"இைல, இைல! 'மி/ட மேனாக அப3F ெசாவ இய-ைகதாேன' எேற.

எலா ஷகH அப3யிக மா5டாக ."
"அ உ9ைமதா; சில ழ+ைதக

எறாேல பி3பதிைல. அைற

மேனாக இ+த ழ+ைத விஷயதி எப3 நட+ ெகா9டா பா1க ! அதிB

'ெநா93 பயேல!' எ அவ அைழதேபா என அசாதிய ேகாப வ+த.
அடகி ெகா9ேட. பFைச ழ+ைதயி இள உ ளைத 9ப<த

Lடா எ LடF சில ெதாிவதிைல. அ<தா-ேபால, நீ1கH

ராOேமாக; பாத@டேனேய சிேநகமாகி வி5Pக ."
"ழ+ைதக

எறாேல என ஒ தனி உ-சாக. மேனாகாி நிைலைமயி நா

இ+தா, த1கைள இ+த ஒ ழ+ைதேயா< ம5<மல, தா1க

ப ளிLடதி

பாட ெசா( ெகா< அதைன ழ+ைதகைள8 ேச கயாண
ெச> ெகா ள ேவ9<ெமறாB ெச> ெகா ள தயாராயிேப!"
மேனாமணி கலகலெவ சிாிவி5<, ப ளி Lடதி ழ+ைதக

ெகா5டைத நீ1க

அ3

ஒ நாைள பாதா அற இமாதிாி ெசால

மா5Pக " எறா .

பின, "நா த1கH அIவள@ ெதா+தர@ ெகா<க மா5ேட. ஒ உதவி

ெச>தா ேபா. தய@ ெச> ப9ைணயா :5< எைன ஒ தடைவ

அைழ ேபா> அவ அறிAகப<தி ைவக A38மா?" எ ேக5டா .

"பர/பர நபிைக உ ளவக

தா ஒவெகாவ உதவி ெச> ெகா ள

"அதி என ச+ேதக?" எறா

மேனாமணி.

A38" எறா ச+திரTட.

"எனிட உ1கH அதைகய நபிைக இகிறதா எப தா ச+ேதக."
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"நிFசயமாயிகிற. இலாவி3 உ1களிட இ+த உதவி ேக53ேபனா?"
"நபிைகயி+தா எனிட உ9ைமையF ெசால ேவQ. ப9ைணயாைரF
ச+திபத- இIவள@ ஆவ ஏ?"
"நாேன அைதF ெசா(விட ேவ9< எறி+ேத. தா1க

ேக5< வி5Pக .

Aகியமான விஷயைத Aத( ெசாBகிேற. ராOேமாக எ ெசா+த

ழ+ைதயல" எறா

மேனாமணி.

"அப3யா? இைத மேனாகாிட ெசானீகளா?" எ ச+திரTட ேக5டா.
"இர9<  தடைவ ெசால நிைனேத. ஏேதா தயக வ+

ெசாலவிைல. ெசா+த ழ+ைதெய ெசாB ேபாேத இப3 அதனிட

Aர5<தனமா> நட+ ெகா கிறாேர...?"

"ஆ, ஆ! அவாிட ெசாலாம(பேத நல. ம-ற விவர1கைள L1க !"
"ராOேமாக எ அைமF சிேநகிதியி ழ+ைத. அவ

ெபய ஸுேசதா. அவH

நா; ழ+ைத பவ Aத ஒறா> வள+ேதா. ஒறா> ப3ேதா.

இர9< ேப க(யாண ெச> ெகா வதிைல ெய, உதிேயாக

பாF Rத+திரமாக வாUைக நடவ எ தீமானிதி+ேதா.

ரதிடவசமாக, சில வஷ1கH A ஸுேசதாவி தி த<மாறி வி5ட.
காத எற டதனதி வி*+, யாேரா ஒவைர கயாண ெச>

ெகா9டா . அதானா அவ ேக< விைளவி தன ேக< ேத3

ெகா9டா . ேக< பினா வ+த. க(யாணமான திதி அவக

ச+ேதாஷமா> தானி+தாக .  உலகதிB த1கH நிகாிைல எ
இ+தாக . பிற இ+த ழ+ைத பிற+த. அதனா அவகHைடய

ெகா9டா5ட இ; அதிகேமயாயி-. ெகாCச நாைள பிற ழ+ைத

ஒ கா ஊன எ ெதாி+த. இதனா அவக

அைட+த ேவதைன

அளேவயிைல. கா ஊனைத ழ+ைத பவதிேலேய சாிப<திவிடலா

எ ேக விப5< அத- பிரயதன ெச>தாக . ழ+ைதைய டாடகளிட

எ< ேபாவேத அவக

ேவைலயாயி+த.

169

"ஒ சமய ஸுேசதாவி கணவ பபா> ேபாக ேவ93யதாயி-. அ1ேக
ழ+ைதயி கா சிகிFைசைய ப-றி8 ெதாி+ ெகா9< வவதாகF ெசா(
வி5< ேபானா. அ+தF சமயதி எ சிேனகிதி 'ைடபா><' Rர

வ+வி5ட. நா தா ஒதாைச ெச> ெகா93+ேத. அவHைடய

விபதிப3 பபா> த+தி அ3ேத. அவ மநா

றப5< ஆகாய

விமானதி வவதாக பதி த+தி அ3தா. ரதிடைத ேகH1க . அவ

மநா

வவத- தா விமானதி 'i5' ாிஸI ெச>தி+தா. இத-

அைறேக பபாயி(+ ெசைன றப<வதாக இ+த ஒ

சிேநகிதைன பாதாரா. அவ, 'நா இைற ேபாக A3யவிைல; நீ

ேபாகிறாயா?" எ ேக5டானா. இவ 'சாி' எறாரா. இைதெயலா 3ர1

ெட(ேபா ல எனிட ெதாிவி, அ, சாய1கால வ+ வி<ேவ

எறா. நா; ஸுேசதாவிட ெசாேன. அவ

ச+ேதாஷ அளேவ

கிைடயா. ேபைத ெப9! அ பபாயி(+ றப5ட விமான

ெசைன வ+ ேசரவிைல. ய மைழ காரணமாக விமான தறிெக5<

எ1ேகேயா வி*+ எேலா இற+திக ேவ9< எ ெச>தி வ+த. இைத

அறி+த பிற ஸுேசதாவி உட அதிகமாகிவி5ட. பிைழ

எ*+திகேவயிைல. க9ைண <வத- Aனா இ+த அநாைத

ழ+ைதைய காபா-ப3 எனிட ேவ93 ெகா9டா ..."
இF சமயதி மேனாமணி விமினா . அவ

க9களி(+ க9ணீ ளிக

சி+தின. க9கைள ைட ெகா9< சில நிமிஷ Rமா இ+ வி5<,

"அIவள@தா கைத! அ Aத இ ழ+ைதைய வளப என கடைமெய
கதி வள வகிேற" எறா .

"'தீப' பதிாிைகயி பாதி கைதயி உ1கH ஏ அIவள@ சிரைத எப
இேபா ெதாிய வகிற" எேற.

"ஆ; கைதயி உ ள ேபாலேவ எ சிேநகிதியி கைத ஆகிவி5ட."
"அற மிFசைதF ெசாB1க ."
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"மிFச ஒமிைலேய!"
"ப9ைணயாைர தா1க

பாக விவ எத-காக எ ெசாலவிைலேய?"

"இ+த ழ+ைதயி கா ஊனF சிகிFைச ெச> சாியாக ேவ9<ெம
ஸுேசதா@ ெராப ஆைச. அைத நிைறேவ-ற ேவ9<ெம பாகிேற.

சிகி5ைச பண அதிகமாக ேவ93யிகிற. ப9ைணயா த மக

விஷயதி ெகா<ைமயாக நட+ ெகா9டாB, தமவா எ ேக வி..."
"ேபா8 ேபா8 இத-காகவா, ெதாியாத மனிதாிட ேபா> நி-பாக ? ராOேமாக
சிகிFைச நாேன ஏ-பா< ெச>ேவேன?" எறா ச+திரTட.
மேனாமணி ச- ேநர Rமா இ+தா .
ச+திரTட, "நா வர5<மா" எறா.
"ஆ; நீ1க

ெசான ெராபF சாி. பர/பர நபிைக இலாம எ+த

காாியA ெச>ய A3யா. யாராவ ஒவைர நபிதா ஆக ேவ9<. த1கைள
நபிF ெசாகிேற. அற ஆ9டவ;ைடய சித ேபா நடக5<!

ப9ைணயா, மக;F ெச>த அநீதி பாிகாரமாக, ேபர; ஏேத;

நல ெச>ய5< எ பாகிேற. இ+த ஊ ப9ைணயாாி ேபர தா

ராOேமாக. எ;ைடய சிேநகிதி ஸுேசதா ப9ைணயாாி மக தமராஜைன

தா மண+ ெகா9டா . இவ இேபா ேபா>வி5டாக . அவக

ேம

ப9ைணயா இ+த ேகாபைத இ+த பFைச ழ+ைதயி ேம கா5<வா
எ நிைனகிறீகளா?"

"இ+த விஷயைத த1களிட கிரஹிபத- , ைனவன (ைய Lட
பி3விடலா எ ஆகி வி5ட. இ+த ஊ தா1க

உேவகட தா எ ெசாB1க !"

"ஆ, ஐயா! என உதவி ெச>ய A38மா?"

வ+தேத அ+த
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"ஒ சிேநகிதியி ழ+ைதகாக தா1க

ெச>வ தியாகைத நிைன

ேபா என இ 'க(8க' எேற ேதாறவிைல. 'சதிய 8க'

பிற+வி5டேதா எ நிைனகிேற. ஆனா சிறி அவகாச ெகா<க

ேவ9<. ப9ைணயாாி மனைத ெகாCச ெகாCசமாகதா கைரக
ேவ9<. மேனாஹாிட நீ1க
நிFசயதாேன?"

இ+த விஷயைதF ெசாலவிைலெயப

"நிFசய+தா. இர9<  தடைவ ெசாலலாமா எ எ9ணி பிற தய1கி
நிதி ெகா9< வி5ேட."

"இனி8 ெசால ேவ9டா, ப9ைணயாைர பாபத- அவசரபட
ேவ9டா. எனிட இIவள@ நபிைக ைவதவக
நபிைக ைவ81க ."

இ; ெகாCச

"ப9ைணயா உயி எ*வ ப-றி ேயாசிகிறா எகிறீகேள? அைத
நிைனதா கவைலயாயிகிற..."

"அேத காரணகாகதா நா; ெசாகிேற. உயி விஷயமாக

ப9ைணயா எனிட+தா ேயாசைன ேக5கிறா. இ+த ழ+ைதயி

உாிைமைய பாகாப எ ெபா!" எறா ச+திரTட.
6

ம- சில தின1க

ெசறன. இ+த நா5களி ச+திரTட அ3க3 ப9ைணயா

:5<F ெச அவட ேபRவதி அதிக ேநர ெசலவி5< வ+தா.

இைடயிைடேய ேவ5ைடயா<வத- மைல ேமB ேபா> ெகா93+தா.
ஆனா சீகிரதி ச( அைட+வி5டா. (ேயா அவக

க9ணி

சிகாமேல இ+வ+த. ம-ற சிறிய பிராணிகைளF R5< ெகாBவதி

ச+திரTட;F சிரைதயிகவிைல.

மேனாகர;ட தின+ேதா வ+த சாய@ட ச+திரTட ேபFR ெகா<க
பாதா. அ ஹமீ வாைய திறகிற வழியாக இைல. ஏதாவ ேக வி
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ேக5டா, ஒ வாைதயி பதி ெசா( வி5< வாைய 3 ெகா வா.
சாய ேவ5ைடயி ெராப ெக53காரனா எ மேனாகரைனF ச+திரTட ஒ
நா

ேக5டா. "அவ Aகதிேல க5< ேபா5< ெகா93கிறாேன,

ெதாியவிைலயா? ஒ தடைவ ஒ சிைத ( அவ பா>+ வி5ட.

அத;ட ம8த ெச> ஜயிதா. அ+த ேபாாி ( அவ;ைடய இர9<

கன1கைள8 பிறா93 வி5ட. அப38 ேவ5ைடயா<வைத நிதவிைல.

இ+த ஊ (ைய க9< பி3F R5< ெகால ேவ9< எபதி அவ
எைனவிட 3யாயிகிறா. ஆனா ( ெதப5டா எனிட தா

ெசாலேவ9< எ அவ பாகியி ைகைய ைவகLடா எ
க5டைளயி53கிேற. இதைன நா

மைலேம அைல+வி5<, (ைய

இெனாவ R<வத- வி<ேவனா?" எறா மேனாகர.
"அைத நா ஒ ெகா ள A3யா. ைனவன ( த1கHF ெசா+தமா,
என? அ@ ப9ைணயா ச1கரேசராயாி ெசாதா? எ க9ணி
அகப5டா நா R<ேவ" எறா ச+திரTட.

அ மைலேம அவ ம-ற இவைர8 வி5< பிாி+, "நா ேவ பக
ேபா> பாகிேற" எ ெசா(வி5< ேபானா. மைலேம ஓாிடதி
தக

மனிதைன மைற அள@ உய+ வள+தி+தன. அ1ேக ஒ

ேவைள ( மைற+திகலா எ கதப5ட. ஆைகயா ச+திரTட ெவ

ஜாகிரைதயாக பா ெகா9< ேபானா. எதிாிB இர9< பகA

பாதாேன தவிர, பிறதி பாகவிைல. திPெர அ+த நிசதமான

மைல பிரேதசதி சாயவி ர '(! (' எ LFச(5ட. அேத சமயதி

பினா தகளி சலசல ேக5ட. ச+திரTட தி<கி5< திபி

பாதா. ஆ; தகH மதியி ( மைற+ வ+ ெகா93+த. (யி

Aக ெதாியவிைல. ஆனா உடபி ேகா<க ெதாி+தன. ச+திரTட

எIவளேவா ணிFச உ ளவனாயி; அFசமய ெவலெவல ேபானா.
எIவள@ அஜாகிரைதயாக இ+வி5ேடா  எற எ9ண அவ;

அதைகய ெவலெவலைப உ9டாகி-. அைறெக அவ இெனா

காாியைத8 அல5சிய ெச> வி5டா. பாகியி 9< ேபா5<

ெக53 தயாராக ைவதிகவிைல. (ேயா ெவ சமீபதி வ+தி+த.

ஆைகயா ஓ3 தவைத தவிர ேவ வழியிைல எ அவ A3@ ெச>த
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அேத சமயதி ஓ அதிசய சபவ நிகU+த. த

மைற+ வ+

ெகா93+த ( திPெர இர9< ைககைள நீ53 அைககளி ைவதி+த
பாகியினா அவைன ேநாகி றி பாத. இ என கனவா,

மனபிரைமயா, ஜால விைதயா எப ஒ அவ; ெதாியவிைல.

ேயாசிபத- ேநரA இக விைல. ஓ5ட பி3ப ஒதா அவ ெச>ய

L3யதாயி+த, அIவள@தா 'ஓ!' எ அலறி ெகா9< வழி க9ட இடதி
வி*+த3 ஓ3னா. பாகி 9< அவ;F சமீபமாக பா>+ ெச

ஒ மரைத தாகியைத க9டா. அவ;ைடய ஓ5டதி ேவக இ;

அதிகமாயி-. ட ெதறிக ஓ3 மைலயி(+ கீேழ இற1கினா.
மேனாமணியி :5ைட அைட+த பின தா நிறா.

மேனாமணி :53 இ+தா . "என? என?" எ ஆவBட ேக5டா .
FR வா1க நிற பிற, இனிேம நா ேவ5ைடயாட ேபாக மா5ேட!
ேபாகமா5ேட!" எறா.

மேனாமணி ஒ ாியாதவளா>, "ஒ ேவைள இ (ைய

பாதீ1கேளா?" எ ேக5டா .

"ஆமா, பாேத! அ ெராப ெபாலாத (" எறா ச+திரTட.
"அ ெபாலாத ( எ தா ெதாி8ேம? எதைன ஆ< மா<கைள அ3
ெகாறிகிற? இIவள@ பய+த Rபாவ உ ளவக
ேபாயிக Lடா!" எறா

மேனாமணி.

ேவ5ைட

"ஆ< மா<கைள அ3 ெகாவேதா< அ+த ( நிறா பாதகமிைல.

மனிதகைள8 தாக வகிற!" எறா ச+திரTட.

"மனிதகைள க9டா, அ@ ேவ5ைடயாட ேபா மனிதகைள க9டா,
( பிரத5சண ெச> நம/கார ப9Qமா?"
"அப3 ப9ண ேவQ எ நா ெசாலவிைல. எலா (கைள8
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ேபா மனித ேம பா>+தா பரவாயிைல. இ+த ( ைகயி பாகி
எ<F Rட வகிற!"

(ைய க9ட கி(யினா இவ ஏதாவ ைள ேகாளா வ+ வி5டேதா
எற பாவேதா< ச+திரTடைன மேனாமணி பாதா . அற ேவ ேபFR

எ<தா . ச+திரTட; பின ைள ெதளி@ட ேபசினா.

"நா இைற மதரா/ றப5< ேபாகிேற. ப9ைணயாாி உயி எ*
காாியமாகதா ேபாகிேற. திபி வர ஒ வார ஆகலா. அவைர நீ1க

ஜாகிரைதயாயிக ேவQ?" எறா .

"எ+த விஷயதி நா ஜாகிரைதயாயிக ேவQ?" எ ேக5டா

மேனாமணி.

"ெபாவாக ஜாகிரைதயாயிக ேவ9<. ழ+ைத ராOேமாக விஷயதி

அதிக ஜாகிரைதயாயிக ேவ9<" எறா .

"உ9ைமதா, வரவர, மேனாகாி நடைதயி Aர5<தன அதிகமாகி வகிற.
அ ம5< அல, அவட வ சாய ஒநா

ழ+ைதயி அகி நி

உ- பா ெகா93+தா. எைன க9ட நக+ வி5டா. அ

ேவற என கவைலயாயிகிற."
"நா; ஒ நா

அைத கவனிேத, சாயவிட ேக5< வி5ேட. 'இ+த

ழ+ைதயி கா( ஏேதா ஊன எறாக . என ெகாCச மைலயாள

ைவதிய வ. அதனா, காைல ணப<த A38மா எ பாேத'

எறா. அவ;ைடய பதி என திதி அளிகவிைல."

"ெமாததி இ+த ஊாி இகேவ என பயமாயிகிற. ப9ைணயாைர
பாக A3யா எேறா, பா 9ணியமிைல எேறா ஏ-ப5டா, இ+த

ஊைரவி5<F சீகிரதி ேபா> விட விகிேற" எறா

மேனாமணி.
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"அIவள@ அவசரபட ேவ9டா. ெகாCச ெபா1க , நா திபி வ+த

ஒ A3@ வரலா" எறா ச+திரTட.

இ+தF சமயதி மேனாக வ+ ேச+தா. ச+திரTடைன பா இ3 இ3

எ சிாிதா. "இதைன நாைள பிற ( க9Q ெதப5ட. அைத
அப3 LFச ேபா5< விர53 வி5Pேர? அபபா! என ஓ5ட! என ஓ5ட!
( ேவ5ைடF சாியான ஆ
வி*+ வி*+ சிாிதா.

நீ தா!" எ ெசா( வி5< மேனாகர

7

ச+திரTட மதராஸு ேபா>வி5< ஒ வார கழி ைனவன
திபி வ+தா. அத- Aத நா

ைனவனதி ஒ விேசஷ நட+த எ

அறி+தா. மைலேமB ள ேகாயி( இர9< நா

திரளான ஜன1க

உ-சவ நட+த. அத-காக

மைலேம ஏறிF ெசறாக . அக பக

ஊகளி(+ெதலா வ+தி+தாக . (ைய ப-றி ேக வி

ப53+தப3யா அேனக த3க , ஈ53க

Aத(ய ஆ8த1கைள எ<

ெகா9< ெசறாக . இ+த தடட(னா பய+தாேனா எனேமா, (
ப5ட பக( கீேழ இற1கி வ+ வி5ட. ந<F சாைலயி ஒ மா53 மீ

பா>+ ெகாற. இ+த விஷய பரவி விடேவ உ-சவ வ+தி+த

ஜன1களி பல LFச(5< ெகா9< அ1 மி1 ஓ3னாக . ைதாியசா(க

த3 ககைள8 ஈ53கைள8 ேவகைள8 எ< ெகா9< (ைய தாக
ஓ3 வ+தன. மேனாக பாகிைய எ< வ+தா. அத-
அைட+ ஓ3வி5ட. (ைய பாதவக

( 'காபரா'

அத- ஒ கா ஊன எ,

ெநா93 ெநா93 நட+த எ ெசானாக .

'( அ3த மா5ைட அ1ேகேய வி5< ைவதி+தா திப@ ( வ' எ
அ;பவசா(க

ெசானத ேபாி அப3ேய ெச>தாக . நாலாறதிB

காவB ேபா53+தாக .

இ+த நிைலயிேலதா ச+திரTட திபி வ+தா. ேஹா5ட( ேம-Lறிய

விவர1கைளெயலா ெதாி+ ெகா9டா. பாகிைய 9< ேபா5<

ெக53 ைகயி எ< ெகா9டா. Aத( மேனாமணி :5<

ேபானா. அவ

ப ளிLட ேபா> வி5டா

எ ெதாி+த. ழ+ைத
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ராOேமாக 'சம மாமா'ைவ பாததி மகிUFசி ெகா9டா. மழைல

ெமாழிகளி Aத நா

ஊ

( வ+தைத ப-றி8 Lறினா.

"மாமா! என ( பாக ேவQெம ஆைசயாயிகிற. அமாேவா
:5ைட வி5< ெவளியி வரLடா எகிறா . நீ1க

ெகா9< ேபா> ( கா5டேறளா, மாமா!" எறா.

எைன அைழ

"ஆக5<, ஆக5<! அ+த ெபாலாத (ைய பி3 இ* ெகா9< வ+
உ1க

:5< வாச(ேலேய க53 ேபா5< வி<கிேற" எ ெசானா

ச+திரTட.

பிற அவ ப9ைணயாாி :5< ேபானா. அவாிட தனியாகF சிறி

ேநர ேபசி ெகா93+தா. ெசைனயி ெபாிய அ;பவசா(யான

வகீகHட கல+தாேலாசி எ*தி ெகா9< வ+தி+த உயி நகைல

ப3 கா53னா. அவ அ திதி அளித. ாிஜி/5ரா ஆ\ஸுF

சீகிர ெச ாிஜி/ட ப9ணிவி5< வ+விடேவ9<ெம அவைரயி
யா விஷய ெதாிய ேவ9டா எ ப9ைணயா Lறினா.
இத-

ஊாி ஏேதா அேலாலகேலால நடகிற எபத- அறிறியான

ேகாஷ1க

எ*+தன. "( திபி வ+திகிறதா!" எ :5<

ேவைலகாரக

ெசானாக . சின எஜமான Aனேம பாகி சகிதமாக

ேபாயிபதாக@ ெதாிவிதாக . ச+திரTட; பாகிைய எ< ெகா9<

கிளபினா. "ஜாகிரைத, ஐயா ஜாகிரைத! நம Aர5< பி ைளைய8

ெகாCச கவனி ெகா H1க !" எ ப9ைணயா ெசா( அ;பினா.
ச+திரTட ப9ைணயா :5ைட வி5< ெவளிேயறி LFச அதிகமாக ேக5ட

திைசைய ேநாகி விைர+ ெசறா. கி5டத5ட தபாலா\ைச ெந1கிய ேபா

ஒ வி+ைதயான கா5சிைய க9டா. அ வி+ைதயான கா5சிதா; அேத

சமயதி மிக பய1கரமான கா5சி8தா.

பிரசிதி ெப-ற 'ைனவன (' கைடசியாக அவ Aனா தாிசன

அளித. ( மர ஏ எ அவ ேக விப5டதிைல. ஆயி; இ+த (
வைள+தி+த ஒ ெதைன மரதி பாதி உயர ஏறி அைத க53 பி3
ெகா93+த. ஜன1க

LFச ேபா5< ெகா9< நாலாறA ரதேவ
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அ+த காயப5ட கிழ( ேவ வழி இறி ெதைன மரதி ேம பா>+

ஏறி ெகா9ட ேபாB! ( ஏறிய ெதைன மரதி ஒ பக மேனாகர;,

அவ;ைடய உதவியாளனாகிய ஹமீ நி-பைதF ச+திரTட க9டா.

மேனாகர பாகிைய ைகயி எ< றி பா ெகா93+தா.

ெதைன மரதி இெனா பகதி - பய1கர! பய1கர! மேனாமணியி
:5< வாச-ற மதிேம ழ+ைத ராOேமாக உ5கா+ ெகா93+தா.
ழ+ைத எேபப5ட ஆபதான நிைலயி இகிற எப, பாத அேத

aணதிேலேய ச+திரTட; ெதாி+ வி5ட. மேனாகாி பாகி 9<

(யி ேம ப5டாB சாி, அல படாவி5டாB சாி, ( மபகமாக

பா>+தா ழ+ைதயி கதி அேதாகதிதா! இIவள@ விஷய1கைள8 சில விநா3

ேநர1களி மனதி கிரகி ெகா9ட ச+திரTட ஒேர பா>Fசலாக பா>+
ெச ழ+ைதைய அQகினா. ழ+ைத, "மாமா! மாமா! ( (!" எ

உ-சாகமாக Lவியைத ெபா5ப<தாம ழ+ைதைய அப3ேய ,கி

எ< ெகா9< மதி Rவ அ+தறதி திதா. அவ தித அேத

சமயதி 9< ஒ அவகHF சமீபமாக தைல ேமேல ெச
மேனாமணியி :5<F Rவாி பா>+த.

ச+திரTட ழ+ைதைய அப3ேய கீேழ வி5< வி5< பகதி(+த மதி வாச
வழியாக ெவளிவ+தா. ( இனA ெதைன மரதி ேம தா இ+த.
Rவ ஓரமாக கிட+த த பாகிைய எ< றி பாF R5டா. அவ

R5ட 9< (யி மீ பா>+த எ ெதாி+ ெகா9டா. உடன3யாக

இ; இர9<  பாகி ேவ5<F சதA ேக5ட. ( கீேழ தடா

எ வி*+த. ஒ  H  ளி எ*+திக பா மப38 த ளா3

வி*+த. பய1கரமான ஓ உம உமி வி5< பிராணைன வி5ட.

மநிமிட ஜன L5ட (ையF TU+ ெகா9ட. ச+திரTட; (

அகி ெசறா. அத-

அ1ேக வ+தி+த மேனாகர இவைன க9

பாைவயினாேலேய R5< வி<கிறவைன ேபா பா, "ெசத பாைப அ3கிற
Tர உைம ேபா க9டதிைல. நா  9< ேபா5< (ைய

ெகாற பிற, நீ எத-காக அைதF R5P?" எ ேகாபமாக ேக5டா.

"அதனா என! ேறா<, நாB! ெசத (யி ப1 ேக5க நா வரவிைல;

(ைய ெகாற ெபைம A*வ த1கHேக இக5<!" எறா
ச+திரTட.
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"ஒவ றி ைவத ேவ5ைடயி ேபாி இெனாவ R<வ ச5ட விேராத
ெதாி8மா?"
"ேவ5ைட சப+தமான ச5ட ஒ என ெதாியா, ஸா! தய@ ெச>
மனிக@."

"மனிகவாவ ம9ணா1க53யாவ? றி பாF Rடவாவ உம
ெதாிகிறதா? மயிாிைழ தவறியி+தா, 9< எ ேபாி அலவா
பா>+தி?"
"அடடா! அப3யா! ெராப ெராப வ+கிேற. ேபான ேபாயி-. இனிேம

நடக ேவ93யைத பா1க !" எ ெசா(வி5<F ச+திரTட அ1கி+
ெம ள நக+தா.

ெசத (ைய ஜன1க

ஊவலமாக எ< ெகா9< ேபானாக . (ையF

R5< ெகாற :ர மேனாகர; மாைல T53 அவைன8 ஊவலதி
Aனணியி அைழF ெசறாக . தA தப5ட Aழக1கH,

"மேனாகர; ேஜ!" எற ேகாஷA வாைன அளாவின.
8

( ஊவல அ+த இடைத வி5< நக+த பிற சாய ம5< தனியாக நி-பைதF

ச+திரTட பாதா. அவைன அQகிF ெச, "நல ேவைல ெச>தா>, சாய!"
எறா.

"நல சமயதிேல வ+ அ+த ழ+ைதைய காபா-றினீ1க!" எறா சாய.
"நானா காபா-றிேன? நீயலவா உ எஜமாைன நல சமயதி அசகிவி5<
றி தவறF ெச> காபா-றினா>?"
அ ஹமீ அச5<F சிாிF சிாிதா.
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"அைற மைலேம '( (' எ கதினாேய? அ என எFசாிைக
ெச>வதறகாகதாேன? உ9ைமையF ெசா?" எ ச+திரTட ேக5டா.
"நம சின எஜமா; ஒ சி ழ+ைத1க. சில சமய விைளயா5< தி

வ+தி<1க! எஜமா கி5டF ெசாலாேத1க, ஸாமி! நப பிைள ேபாயிட
ேபா@!"

"இேதா பா, சாய! ெவமேன ேவஷ ேபாடாேத! நீ பிைழகாக இவாிட
வரவிைல. ேவ காாியாதமாக வ+திகிறா>? உ ளைதF ெசாB" எறா
ச+திரTட.

அ ஹமீ திதிெவ விழிதா.
ச+திரTட அவ காேதா<, "நீ X.ஐ.3.ையF ேச+தவ, இைலயா?" எறா.
ஹமீ க9கைள ஒ சிமி5<F சிமி53, "நீ1க எைனவிட ெபாிய X.ஐ.3.யாக
இகீ1கேள!" எறா.

"உ ேபாி இெனா -ற இகிற. 'தீப' பதிாிைகயி கைத எ*தி பாிR
வா1கிய நீதாேன?"
சாய ஆFசாிய கட( A*கியவனா>, "உ1கH எப3 அெதலா
ெதாி+த?" எ ேக5டா.
"ெசற வார மதராR ேபாயி+தேபா 'தீப' காாியாலயF ெச

ெகாCச ரகைள ெச>ேத. பதிாிகாசிாியைர பா, 'பாிR ெப-றவாி ைன

ெபய ம5< ெகா<திகிறீக . விலாச ெகா<கவிைல. உ1க

பாிRதி5டேம ெவ ேமாச3!' எேற. ம;ஷ பய+ ேபா> பாிR ெப-றவ
ெபய, விலாசைத ெகா<தட, உAைடய க3தைத8 கா53னா."
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"அேட! ந 5< ெவளியாயி5ேட? யாாிடA ெசாலாதீ1க! நம தமிU நைட
எப3 இ+த1க?"
"தமிU நைட நறா>தானி+த. ஆனா கைத A3@தா ேமாச. க(யாணதி
ெகா9< ேபா> A3திகLடாதா?"
இFசமயதி சாய, "அேதா!" எறா. அவ R53 கா53ய இடதி

ப9ைணயா வ+ ெகா93+தா. ச+திரTட, "சாி! இெனா தடைவ நா
ச+திக ேவ9<, ெதாிகிறதா?" எறா.

இவ உடேன பிாி+ ேபானாக .
9

ச+திரTட ேநேர மேனாமணியி :5< ேபானா. அத-
மேனாமணி8 அ1ேக வ+தி+தா . அவ

ப ளி Lடதி பலகணி வழியாக

( ெதைன மரதி ஏறியைத8 பிற நட+தவ-ைற8 பா

ெகா93+தா . அேபா அவH ஏ-ப5ட திகி( படபட இ;

A*வ ேபாகவிைல. ழ+ைதைய க53 அைண ஏேதேதா ேக5<

ெகா93+தா . ழ+ைத8 மழைலF ெசா( பதி ெசா( ெகா93+த.
ச+திரTடைன பாத மேனாமணியி க9ணி க9ணீ தபிய.
"எலாவ-ைற8 பா ெகா9<தா இ+ேத. ழ+ைதைய

காபா-றினீக . த1கH எ+த விததி நறி ெசBவ எ
ெதாியவிைல" எ த5< த<மாறி Lறினா .

"நறி ெசாவத- கால வ; அேபா ெசாBகிேற" எறா

ச+திரTட.

"ழ+ைத இேபா என ெசா( ெகா93+தா, ெதாி8மா? நீ1க

(ைய
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இவ :5< ெகா9< வகிேற எறீகளா. அப3ேய ெச>

வி5Pகளா. அ+த Aர5< மாமா அநியாயமா>F R5< ெகா வி5டாரா!"
இத-

ராOேமாக, "மாமா! என ஒ (8 பாகி8 வா1கி தேரளா?"

எ ேக5டா.

"ஆக5< பாபா! உன (ைய க9டா பயமாயிைலயா?" எறா
ச+திரTட.

"என (கி5ட பயமிைல. Jைன கி5டதா பய!" எறா ராOேமாக.
"மைலேம உ1கைள பாகியா Rட பாத எகிறீகேள? அத ெபா

இ தா விள1-! எைன ஜாகிரைதயாயிப3 ெசானத

காரணA இேபாதா ாிகிற!" எறா
"ஆமா; இ; இர9<  நா

மேனாமணி.

ஜாகிரைதயாயிக ேவ9<. உயி

தயாராகி வி5ட. ாிஜி/டராவ தா பாகி. உயி ாிஜி/ராகி இ+த ைபயைன

அவ;ைடய தாதாவிட ேசபி வி5டா..."
"அ A38 எ நிைனகிறீகளா?"
"தா1கH ெகாCச ஒைழதா A38?"
"ஐேயா! அற நா என ெச>ேவ?"

"ெச>வ என? யாராவ மனR பி3தவைன க(யாண ெச> ெகா9<
பிற எேபா ஆன+தமாக வாU+திப!"
மேனாமணி தய1கி தய1கி, "தா1க

இIவள@ ஒதாைச ெச>திகிறீக .

ஆனா த1களிட நா A* உ9ைமைய8 ெசாலவிைல!" எறா .

182

"ஓேஹா! உ9ைமயி இ; ெகாCச பாகி ைவதிகிறீகளா?"
இFசமய வாச( ஏேதா சத ேக5ட. இவ திபி பாதாக .

அதிசயதிெலலா அதிசய! ப9ைணயா ச1கரேசராய வ+

ெகா93+தா.

மேனாமணி பதறி ெகா9< எ*+திக Aயறா . ழ+ைத ராOேமாக

அவைள க53 ெகா9< எ*+திபைத தைட ெச>ய Aயறா.

"உ5கா, அமா, உ5கா! இ+த ழ+ைத இ பிைழத னஜம!"
எறா ப9ைணயா.

"பல விததி அத- இைற னஜம+தா! உ5கா1க !" எ
ச+திரTட நா-கா(ைய கா53 உபசாிதா.

ப9ைணயா உ5கா+, ":தி Aைனயி நி நா; பா

ெகா93+ேத! கரண தபினா மரண எ இ+த. ( இ+த :5<

பக பா>+தி+தா! அல பாகி 9< தவறி ப53+தா...? ஓ>!

உைம எனேவா எ நிைனேத. ெவ ைதாியசா(! நீ அப3 பா>+

ஓ3 ழ+ைதைய எ<திராவி5டா...?" எறா.

"எலா கட@Hைடய ெசய! நமா என இகிற?" எறா ச+திரTட.
"கட@H மனித Vபதிதாேன காாிய ெச>ய ேவ93யிகிற? நா; எ

மைனயாH இ+தF சாைலயி உலாவ வ ேபாெதலா இ+த ழ+ைதைய
பாேபா. 'இமாதிாி ஒ ழ+ைத ந :53 வளர Lடாதா?' எ எ

மைனயா

ஜப ெச>வா ."

ச+திரTட, "இ+த ழ+ைதையேய வளதா ேபாகிற" எ

AQAQதா.

"என ெசானீ?" எ ேக5டா ப9ைணயா.
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"ஒமிைல. உலகதி ேவ எ+த பாகிய இ+தாB ழ+ைத
பாகிய இைணயாகா எேற."

"Y-றி ஒ வாைத! பாபா! இ1ேக வா! எனிட வா! தாதாைவ க9டா

உன பயமாயிகிறதா" எறா ப9ைணயா.

"அவ (ைய க9ேட பயபடவிைலேய?" எ ெசானா ச+திரTட.
"என Jைனகி5டதா பய. ( கி5ட பயமிைல" எ ெசானா

ராOேமாக.

"உன ( ெமாைம வா1கி தகிேற. எனிடதி வா" எறா

ப9ைணயா.

ராOேமாக எ*+ நடக பாதா. மேனாமணி அவைன ,கி ெகா9<

வ+ ப9ைணயா அகி வி5டா .

"ழ+ைத ஒ கா ச- 5ைட; நடபத- ெகாCச கடப<" எறா

ச+திரTட.

"அடடா! அப3யா! நா; எ மைனயாH இ+த பக வேபாெதலா

இ+த ழ+ைத எேபா ைக வ93யிேலேய உ5கா+தி. அத காரண

இேபாதா ாிகிற" எறா ப9ைணயா.

"ைகவ93யி உ5கார ைவ ெப53னா க53 ேபா5< வி5< இ+த அமா
காாியைத பாபா . இலாவி5டா ஒ நிமிஷ Rமா இக மா5டா.

பா1க ! இைற ெகாCச கவனிகாம- ேபாகேவ, எப3ேயா மதி ேம
ஏறி உ5கா+ வி5டா." ப9ைணயா ழ+ைதைய த53 ெகா<,

"ஜாகிரைதயா> ழ+ைதைய பா ெகா , அமா. தி3 கழி ேபா<"

எறா.
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மேனாமணி ப9ைணயாாிடமி+ ழ+ைதைய வா1கி ெகா9டா .
ப9ைணயா ச+திரTடைன பா, "நா ேபா> வி5< நாைள எ

மைனயாைள8 அைழ ெகா9< வகிேற. அவH ழ+ைதைய பாக

ஆைசப<வா , நீ1க

ெகா93+தீக

ஏேதா Aகியமான காாியைத ப-றி ேபசி

ேபா(கிற!" எ ெசா( வி5< எ*+தா.

"அப3 Aகியமான விஷய ஒமிைல, க(யாண விஷய+தா!" எறா

ச+திரTட.

"க(யாணமா? யா கயாண?"
"இ; நிFசயமாகவிைல. ேபFRதா நட+ ெகா93கிற. என
க(யாண ஆகவிைலயா எ நீ1க

ேக5Pக

அலவா? 'த+த மணெப9

கிைடகவிைல' எ பதி ெசாேன. மி/ மேனாமணிைய பாத பிற

அ+த அபிபிராய மாறி வி5ட."

"மி/ மேனாமணியா?" எ ப9ைணயா சிறி வியடேன ேக5< வி5<
ழ+ைதைய பாதா. நல ேவைளயாக, ழ+ைத அத-
ம3யி ப< ,1கி ேபா> வி5ட.

மேனாமணியி

"அப3தா நா; Aத( நிைனேத. ஆனா ழ+ைத இ+த அமாHைடய

ெசா+த ழ+ைத அல. அநாைத ழ+ைத. அதாவ ஒ சிேநகிதியி ழ+ைத..."
ப9ைணயா ேமB ஆFசாியப5<, "அப3யா? இ+த ழ+ைத தா>
தகப இர9< ேப இைலயா?" எ ேக5டா.
"இைலெய ெசால A3யா. இ+த அமாேள தாயாராக@, தகபனாராக@

இ+ ழ+ைதைய வள வகிறா ..." எறா ச+திரTட.
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ப9ைணயா திPெர ஒ A3@ வ+தவைர ேபா, "நா ெசாகிறைத
ேகH1க . இ+த ழ+ைதைய எனிட ஒவிவி<1க " எறா.
"அத-ெகன நா53 எதைனேயா அநாைத ழ+ைதக
த1கH Aனேம ெசாேன, த1க

ெசாதி ஒ பாதிையயாவ அநாைத

ஆசிரம1கH எ*திைவப3. Y ழ+ைதக
"Y ழ+ைதக

இகிறன.

ேவQமானாB..."

இக5<1காQ! இ+த ழ+ைதைய ெகா<பதாயி+தா

ெசாB1க . என எ மைனயாH ெராபF ச+ேதாஷமாயி! கா

ஊனF சிகிFைச ெச>, எதைன பண ேவQமானாB ெசலவழிF

சாிப<கிேறா. உ1க
"எ1க

தைடக

க(யாண ஒ தைட இலாம- ேபா."

க(யாண இ+த ழ+ைதயினா தைட ஒமிைல. ேவ
இகிறன. இ+த அமா

ஒ கிறி/வ ெப9."

"இ+தா என? சாதியாவ மதமாவ? ண+தா பிரதான. இ+த அனாைத
ழ+ைதைய இIவள@ அைமயாக இ+த ெப9 வள+ வகிறாேள? ேவ
யா இேபப5ட தயாள ண இ? இவ

மாதிாி ஒ ெப9ைண

மைனவியாக ெபவத- நீ ஏ* ஜமதி தவ ெச>திக ேவ9<.

ெதாிகிறதா? எலாவ- சாய1கால ந :5< வா. அேபா ேபசி

ெகா ளலா!" எ Lறிவி5< ப9ைணயா நைடைய க53னா.
அவ ேபான பிற ச+திரTட, "ெத>வ ச1க-ப எப3 இகிற,

பாதீ1களா? ப9ைணயாைர ேநேர இ1 ெகா9< வ+ ேச வி5ட!"
எறா.

மேனாமணியி க9களி(+ க9ணீ ெபகி ெகா93+த. "எனF
ச+ேதாஷப<வதா, கப<வதா எ ெதாியவிைல" எ விமினா .

"ெப9க

சமாசாரேம இப3தா! எத-காக கபட ேவ9<?

கப<ப3 என ேந+ வி5ட? ேபரைன பா5டனிட ேசக ேவ9<
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எகிறீக . அத- இேதா வழி பிற+ வி5ட. தா1க

இடப5டா,

ப9ைணயா ெசான ேபா, 'மி/' ப5டைத நீகி ெகா9< 'மி/ஸ/'

ஆகிவிடலா. ைகயி வி9ணபட காதிகிேற..!" எறா ச+திரTட.

"ஐயா! தய@ ெச> அ+த ேபFR ேபசாதீக . தா1க

எIவளேவா என உதவி

ெச>திகிறீக . இனி8 த1கைள ஏமா-றினா, ெப பாவியாேவ. நா

இ+த ழ+ைதயி வள தாயா அல; பமாத வயி-றி Rம+ ெப-ற

ெசா+த தாயாதா!"

"அட கட@ேள! அப3யானா ழ+ைத ப9ைணயாாி ேபர அலவா? அ
ெபா>யா..?"
"ப9ைணயாாி ேபர தா இவ! ப9ைணயா மகைன க(யாண ெச>
ெகா9ட பாவி நாேன தா. அர9மைனயி வாழ ேவ93யவைர ஆ93யாகி,

கைடசியி அவ யமனாக A3+தவH இ+த மகா பாவி தா!" எ
Lறிவி5< மேனாமணி விமி அ*தா .

மேனாமணியி விம நி- வைரயி ச+திரTட கா ெகா93+தா.
பிற, "தா1க

உ9ைமைய A*வ இேபாதாவ ெசான ப-றிF

ச+ேதாஷ, ெமாததி பாதா, வதப<வத- எ@ இைல. பழ

ந*வி பா( வி*+த ேபா ஆயி-. ப9ைணயா த1கைள மமகளாக
ஏ- ெகா வதிேல Lட இேபா ஆ5ேசப அதிகமாயிரா..." எறா.

"Lடேவ Lடா! த1க

தைலயி ேம ஆைண! அைத ம5< அவாிட ெசால

ேவ9டா; இ+த ழ+ைதையF ேசபிதா ேபா!" எறா .
"சாி, சாி! த1க

இட எப3ேயா அப3ேய ெச>ேவா. Aத( உயி

ாிஜி/ட ஆக5<. ஆனா ஒ ம5< ெசா( ைவகிேற. எனF சாதி

வி5<F சாதி க(யாண ெச>வதிB ஆ5ேசப இைல, விதவா விவாகதிB
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ஆ5ேசப கிைடயா!" எ ெசா( வி5< பதிB காதிராம ச+திரTட
ெவளிேயறினா.
10

பிற காாிய1க

ாிதமாக நைடெப-றன. ச+திரTட மநா

ப9ைணயா

:5< ேபாயி+த ேபா மேனாகர அவேனா< ேவ9<ெமேற ச9ைட
பி3தா.

"ஏேதா உயி தயாராகிறதாேம! அ என சமாசார?" எ ேக5டா.
"எைன ேக5கிறாேய! உ தகபனாைர ேக5< ெதாி+ ெகா " எறா

ச+திரTட.

அத ேபாி மேனாகர ச+திரTடைன கனாபினாெவ தி53 வி5<,
"ஜாகிரைத! நா வBFச9ைட ேபாக மா5ேட; வ+த ச9ைடைய8

விடமா5ேட. எ வழியி ேக வகிறவகைள இேலசி விடமா5ேட.

உ9< இைல எ பா வி<ேவ" எ பயAதினா.

இIவளைவ8 ச+திரTட ெபா ெகா9< காாியதிேலேய

க9ணாயி+தா. ப9ைணயாாி ெசாகைள அவைடய மகனி

ச+ததிகH உயி எ*விகF ெச>வ, ேபரைன ப9ைணயாாிட ேசபி

வி<வ ஆகிய இ ேநாக1கHட அவ ேவைல ெச>தா.

ப9ைணயா தம பாாியாைள8 அைழ ெகா9< இெனா தடைவ
மேனாமணியி :5< வ+தா. அநாைத ழ+ைதைய த1களிட

ஒவிவி<ப3 மேனாமணிைய ேக5< ெகா9டா. ேயாசி பதி

ெசாBப3 Lறி வி5< ேபா>வி5டா.

மேனாமணி அவHைடய ேநாக நிைறேவ கால ெந1க ெந1க
\தி8 அதிகாி வ+த; "ழ+ைதைய பிாி+திக@ எனா A3யா;
எைன அவகHைடய மமக

எ ெதாிவி ெகா ள@ A3யா" எ

பி3வாதமாகF ெசானா . ச+திரTடனிட, "உ1கH ேகா3 9ணிய

உ9<. உ1கHைடய Aய-சிைய நிதி வி<1க . இலாவி3 நா இ+த ஊைர
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வி5ேட ேபா> வி<ேவ!" எ வ-தினா .
"இ; ஒ நா , இப நாB மணி ேநர ெபா ெகா H1க .

நாைள உயி ாிஜி/ட ஆகிவி<. அற தீர ேயாசி உசித ப3 A3@

ெச> ெகா ளலா" எறா ச+திரTட.
அ+த ஒ நா

- இப நாB மணி ேநரதி-

நிகU+ வி5டன.

- மிக பய1கர சபவ1க

அறிர@ மேனாமணி 3யி+த :5< ெகாைல பக தீபி3
ெகா9ட. தீ ேவகமாக பரவி A பக வ+த. ,1கி ெகா93+த

மேனாமணி தி<கி5< விழிெத*+தா . விஷய இனெத ெதாி+

ெகா வத-ேக சிறி ேநரமாகி வி5ட. பிற கிழவைன8, கிழவிைய8 த53

எ*பி வி5டா . அவகைள A3+தவைரயி சாமாகைள ெகா9< வ+

ேசப3 ெசா( வி5< ழ+ைதைய ைகயி எ< ெகா9< வாச-பக
ஓ3னா . ந<1கிய ைகயினா வாச- கதவி உ

தாைள கடப5<

திற+தா . பிற கதைவ திறக Aயறா ; ஆனா கத@ திறகவிைல.

இ3தா ; உைததா ; பிறா93னா ! அப38 கத@ திறகவிைல, ெவளியி

யாேரா கதைவ J53யிக ேவ9< எற எ9ண ேதாறிய. அவHைடய

\தி அதிகமாயி-. ெகாைல றமாக ஓ3னா . அ1ேக நறா> தீபி3

 எ எாி+ ெகா93+த. பின, மேனாமணி பி பி3தவ
ேபால ைகயி ழ+ைதைய ,கி ெகா9< தைலவிாி ேகாலமா> அலறி

ெகா9< A; பி; ஓ3 ெகா93+தா . அ+த நிைலயி திPெர

ேவ5ைடகார சாய அவ

A ேதாறி, "ழ+ைதைய இப3 ெகா<!" எறா.

மேனாமணி ேமB ெவறி ெகா9டவளா>, "மா5ேட! மா5ேட!" எறா ,

சாய ழ+ைதைய பலாகாரமா> பி<1கி ெகா9< ஓ3னா. மேனாமணி

ஜன பக வ+ 'ஓ' எ அலறினா .

ச- ேநரெகலா வாச- கதைவ யாேரா தடா தடா எ ேமா சத
ேக5ட. பிற ஏேதா பிள+த, கத@ திற+த. "ஐேயா! ழ+ைத!" எ அலறி

ெகா9< மேனாமணி ெவளிேய ஓ3வ+தா . சாயைவ8 ச+திரTடைன8 ஏக

காலதி பாதா . "சாய ெகா வி5டா!" எ கதினா . "அேதா ழ+ைத

பதிரமாயிகிற!" எறா சாய. மேனாமணி அ+த திைசைய ேநாகி
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ஓ3னா . ஆ, ழ+ைத பதிரமாயி+த. ழ+ைதைய வாாி எ< ம3யி

ேபா5< ெகா9< அ*வ சிாிபமாயி+தா . ழ+ைத சிறி அ*வி5<

அப3ேய ,1கி ேபா>வி5ட.
இத-

பகதி(+த :<கH தீ பரவி வி5ட. ஊ ஜன1க

எலா

வ+ L3 வி5டாக . சில தீைய அைணக Aயறாக ; சில ெவ1 LFச

ேபா5டாக .

சிறி ேநரெகலா ச+திரTட மேனாமணி இ+த இட வ+
ேச+தா.

மேனாமணி "நா ச+ேதகப5ட சாியா> ேபா>வி5ட. சாய :5< தீ
ைவதா. சாய எ ழ+ைதைய ெகால பாதா!" எறா.

"இைல அமா, இைல - சாயதா உ ழ+ைதைய8 உைன8

காபா-றினவ. நா1க

ச+திரTட.

எேலா கைடசியி தா வ+ ேச+ேதா" எறா

எIவள@ ெசா(8 மேனாமணி இைத நபவிைல.
"எ எப3யி+தாB சாி, நா உடேன இ+த ஊைர வி5< ேபா> விட
ேவ9<" எறா .

ச+திரTட அவH எIவளேவா சமாதான ெசா( பாதா; மேனாமணி

ேக5கவிைல.

ப9ைணயாேர த :<களி தீபி3த ெச>தி அறி+ வ+ பாதா.

மேனாமணிைய8 ழ+ைதைய8 த ெசா+த :53 வ+ த1கியிப3
ெசானா.

அைத8 அவ
ெவறி பி3தவ

ேக5கவிைல.
ேபா, "ஊைர வி5< கிளபி விட ேவ9<" எ ெசா(
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ெகா93+தா .
மநா

ெபா* வி3+த அIவிதேம Aத ப/X ஏறிF ெசைன

ப5டண ேபா>வி5டா .
11

ச+திரTட பிற இர9<  நா

ாிஜி/ட ஆயி-.

ைனவனதி இ+தா. உயிB

இைடயி மேனாகர; ச+திரTட; ஒ நா

அ3த3 ச9ைட நட+த.

அ ஹமீ கி5< அ1ேக ெகாைல நிகழாம த<தா.

ஆனா மேனாகரைன ெகாைல வழகி(+ தவிக A3யவிைல.

ெப1கcாி நட+த ஒ ெகாைல சப+தமாக இரகசிய ேபாN/ விசாரைண நட+
ெகா93+த. கைடசியி ெப1கc ேபாNஸா தடய கிைடத.
அவக

வ+ மேனாகரைன ைக ெச> ெகா9< ேபானாக .

அறிர@ :5< தீ ைவதவ மேனாகரனா>தானிக ேவ9< எ
ப9ைணயா நிFசயமாயி+த. அவ இரவி தி5<தனமாக எ*+

ேபானைத8, பிற திபி வ+ ப<தைத8 அவ கவனிதி+தா.

ஆைகயினா அவ ேபானேத நலதா> ேபாயி- எ A3@ ெச>
ெகா9டா.

தமக;ைடய மைனவிைய ப-றி8, அவகHF ச+ததி உ9டா எப
ப-றி8 L3ய சீகிர விசாாி ெதாிவிப3 ச+திரTடனிட ேக5<
ெகா9டா.

ச+திரTட இ விஷயமாக X.ஐ.3. சாயவி உதவிைய ேகாாினா.

"அத-ெகன பாகலா. ெசைனயி பின ச+திேபா" எ ெசா(வி5<
அ ஹமீ சாய விைட ெப-F ெசறா.

பிற ச+திரTட; ெசைன வ+ ேச+தா. சில நாைள பிற

மேனாமணியிட க(யாண ேபFைச எ<தா. ெப9க

தனிைமயாக வாUவ
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இ+த ெபாலாத உலகதி எIவள@ கட எபைத உண+தி+த

மேனாமணி8 ஒ மாதிாி மனைத திடப<தி ெகா9< க(யாணF
சமதிதா .
12

ச+திரTட ேம-Lறிய விவர1கைளெயலா, Lறினா. "திமண

அவசிய வ+ ேசர ேவ9<" எ வ-தி எைன அைழ வி5<

ேபானா. நா; க(யாண ேபாவதாகதா இ+ேத.

இ+த நிைலைமயி ஒ நா , திமண ைவதி+த ேததி இர9< நாைள

Aனா, "எதிபாராத காரண1களினா அைழபி றிபி5டப3 எ திமண
நைடெபறா, சிரம மனிக@" எ ச+திரTட ைகெயாபமி5ட க3த
வ+த. என எப3 இ+திெம ேநயகேள ஊகி ெகா ளலா.

மப38 ச+திரTடைன க9< பி3, "எனபா இப3 ஏமா-றி வி5டாேய! ஏ

க(யாண நி ேபாயி-!" எ ேக5ேட.

"எலா அ+த சி.ஐ.3 சாயவினா வ+த விைன!" எறா ச+திரTட.
"Aனா அ+த பாதி கைதயி ேபாி பழிைய ேபா5டா>. இேபா
சாயவி ேபாி பழிேபா<கிறாேய!" எ ேக5ேட.
ச+திரTட பிவமா கைத A3ைவ Lறினா:
ெசைன வ+த பிற ச+திரTட பல Aைற அ+த X.ஐ.3. சாயைவF

ச+திபத- Aய-சி ெச>தா; அவ அகபடேவயிைல. பின

க(யாண ேவ93ய ஏ-பா<கைளF ெச>ய ெதாட1கினா.

க(யாண ேததி நாB நாைள A ஹமீ அவைன ேத3 ெகா9<
வ+தா.

"அ+த ெப9Q அவ

ழ+ைத நீ உதவி ெச>தெதலா சாிதா.
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ஆனா இேபா ெச>ய உேதசி காாிய சாியிைல" எறா.
"ஏ! என தவ? விதவா விவாகைத இேபா எ1க

ஹி+ சக Lட ஒ

ெகா கிறேத! உம என ஆ5ேசபைண!" எறா ச+திரTட.
"அவ

விதைவ எபத- என R! ஷ ஒ ேவைள உயிேரா3+தா...!"

"அ ேயாசிக ேவ93ய விஷய+தா. ஷ உயிேரா3+தா ம

க(யாண1LடF ச5டப3 ெசலா! ஆனா விமான விபைத ப-றிதா

அேபாேத எலா பதிாிைகயிB விவரமாக ெவளியாகி இகிறேத!"
"விமான விபதி எேலா இற+தா ேபானாக

இவ

எபத- என ஆதார?

ஷ எ1ேகயாவ தி9டா3 வி5< வ+ ேச+தா..."

"ஆமா! என Lட அைத ப-றிF சிறி கவைலயாகதானிகிற.

Aேயாசைன இலாம ஏ-பா< ெச>வி5ேட."

"இேபா என ேமாச? ஏ-பா5ைட ரெச> வி5டா ேபாகிற! அல
த ளியாவ ைவகலாேம? ஷ நிFசயமா> ெச ெதாைல+ ேபானா
எ ெதாி+த பிற க(யாணைத ைவ ெகா9டா ேபாகிற!"

"நாேன ேபா> அவளிட ெசால ெவ5கமாயிகிற. எனகாக நீ ேபா> இ+த

விஷயைதF ெசானா நல. நா; அFசமய வ+ ேச+ ெகா கிேற."
"அ+த ெப9பி ைள நா அவ

ழ+ைதைய ெகால பாததாகவலவா

எ9ணி ெகா93கிறா ! எைன பாத எாி+ வி*வாேள!"

"அைதெயலா நா சாிப<தி வி5ேட. நீ தா அவHைடய ழ+ைதைய
காபா-றியவ எ காரண காாியட எ<F ெசா( அவH ஒ
ெகா9டா . உம நறி ெசBவத-காக காதிகிறா . நீதா

எனகாக ேபா> க(யாணைத த ளி ேபா<ப3 ெசால ேவ9<.
காரணைத8 றிபி5<F ெசால ேவ9<."
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"அப3யானா, பாகிேற" எ ெசா( வி5< அ ஹமீ

மேனாமணியி :5< ேபானா. ச- பினா ச+திரTட; ெசறா.
சாயைவ பாத மேனாமணி மகிUFசி அைட+ ழ+ைதைய இ Aைற8
காபா-றியத-காக பலAைற அவ; நறி Lறினா .

பிற அ ஹமீ ஒவா அவHைடய க(யாணைத ப-றி பிர/தாபிதா.
"தனியாக வாUைக நடவ இ+த உலகி மிக@ கடெம ெதாி+

ெகா9ேட. அத-காகதா மமணF சமதிேத. இ+த ழ+ைதயி

ேபாிB அவ ெராப ஆைசயாயிகிறா!" எறா

மேனாமணி.

"மமண எப நிFசயமாயி+தா சாிதா, ஆனா உ1க

Aத ஷ ஒ

ேவைள உயிேரா3+தா...?" எ ஹமீ Lறிய, மேனாமணி தா1க
A3யாத க மீறி ெகா9< வ+ வி5ட. க9ணீ ெபகிய.

உடேன அவ

ேதபி ேதபி அழ ெதாட1கி வி5டா .

அ+தF சமயதி ச+திரTட வ+ ேச+தா.
"சாய! இ என?" எ ேகாபமாக ேக5டா.
மேனாமணி விமைல அடகி ெகா9<, "அவ மீ -ற ஒமிைல,

ராOேமாக;ைடய தகபனாைர ஞாபகப<தினா. என தா1க A3யாம

அ*ைக வ+வி5ட" எ ெசானா .

"இேபா எத-காக அைத ஞாபகப<தினீ?" எ ச+திரTட ேக5டா.
"அவ ெச ேபானா எப நிFசய+தானா எ ேக5ேட. அத- இ+த
அமா

இIவள@ அதிகமா> அ* வி5டா " எறா ஹமீ.
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"நீதா X.ஐ.3.காரராயி-ேற! தமராஜ உயிேரா< இகிறானா, இைலயா
எ க9<பி3F ெசாBேம?" எறா ச+திரTட.
"அத-ெகன? ஒ வஷ அவகாச ெகா<தா, க9<பி3F ெசாகிேற."

எறா ஹமீ.

"நல ேவைள! ஒ வஷ எனதி- ஒ நிமிஷ ேபாதாதா ேவஷைத
கைலபத-?" எ ெசா( ெகா9ேட, ச+திரTட அ ஹமீதி தைல

ெதாபிைய8 Aகதி ணி க5ைட8 எ< எறி+தா.

மேனாமணி, "ஓ!" எ அலறி ெகா9< ேபா> தமராஜ;ைடய கா( கீU
வி*+தா !
,.-ைர
மைல உFசியி ந<கா53 வி*+ எாி+ ேபான விமனதி(+ தமராஜ

ஒவ ம5< எப3 உயி பிைழ வ+தா, அவ Aகெமலா எப3 எாி+
தீ>+ ேகாரமாக ேபாயி+த, ெவநா

கா53 கடப5< பிரயாண

ெச> எப3 ைன வனைத வ+ அைட+தா எபைதெயலா

ச+திரTட விவரமாக என Lறினா. இ+த கைதF சப+தமிலாத

ப3யா அவ-ைற இ1ேக நா விவாிகவிைல.

"இIவள@ விவர ெசானவ, ஒ விஷய ம5< Lறாம வி5< வி5டாேய?

அ+த <பதாாி விஷயதி உன இIவள@ அகைற ஏ-பட காரண
என? மேனாமணியி ேபாி ெகா9ட பாிதாபமா? அல அவHைடய

ழ+ைதயி ேம ஏ-ப5ட ேமாகமா? அல மேனாகாி ேபாி உ9டான
ேகாபமா?" எ ச+திரTடைன ேக5ேட.

"அெதலா ஒமிைல. தமராஜ பபாயி(+ ஆகாய விமானதி
றப5டா அலவா? அைற கிளபியிக ேவ93யவ நா! எ

3க5ைடதா அவ; மா-றி ெகா<ேத. அ விமானதி நா
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கிளபியி+தா எ உயி அலவா ேபாயி? எனகாக உயிைர
ெகா<தவ; நா இ+த உதவியாவ ெச>ய ேவ9டாமா?" எறா
ச+திரTட.

"அவ தா பிைழ வ+ வி5டாேன? உனகாக உயிைர ெகா<
விடவிைலேய?" எேற.
"அவ உயி அIவள@ ெக53யாயி+த. இப ேபாி அவ ஒவ ம5<
பிைழவ+தா. நானாயி+தா விமான வி*கிற ேபாேத ெச
ேபாயிேப!"

"உ உயி அவ உயிைர விட ெக53 அபேன! அதனாதா நீ அ
றபடேவ இைல?" எ ேக5ேட நா.
சில நாைள பிற ச+திரTட மப38 ைனவன ேபா>,
ப9ைணயாாிட எலா விவர1கைள8 ெசா( த+ைதைய8 மகைன8,

மமகைள8 ேபரைன8 ேச ைவ வி5< வ+தா. ப9ைணயா இேபா

ஒேரய3யாக ேபர பி ைளயி ேமாகதி A*கி ேபாயிகிறாரா!

'சாதியாவ மதமாவ? ணமலவா ேவ9<? எ மமகைள ேபா ணசா(
தவ ெச>தாB கிைடமா?' எ அ3க3 ெசா( ெபைமப5<

ெகா93கிறாரா!

பைழய உயிைல ர ெச> வி5<, தAைடய ெசாதி(+ ஒ ெப

பதிைய அநாைத ழ+ைதகளி பராமாிெக எ*தி ைவதிகிறாரா.
கைடசியாக, இIவள@ நல A3@ காரணமாயி+த ைனவன (யி
ஞாபகாதமாக ஒ சமாதி எ*பியிகிறா எ அறிகிேற.
வாUக ைனவன (!
-------------
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26. தி/வ0 1! சிவெகா0
சிவெகா0 
1

இர@ எ5< அ3 Aபதாவ நிமிஷ ரயி ஐயேப5ைட ரயி /ேடஷனி
வ+ நிற. பளிFெச :சிய மின( /ேடஷ க5டட, பிளா5பார,

அபா அட+ வள+தி+த மர1க

எலா ஒ கண ெதாி+ அ<த

கணதி மைற+தன. மினB பிற இ5< Aைன விட பதிமட1

அதிகமாக ேதாறி-. மி; மி;ெக ேதாறிய /ேடஷ லா+த அ+த

இ5ைட எ< கா5<வத-காக ேபா5ட ெவளிFசமாக காணப5ட, 'நீ
என எைன எ< கா5<வ?' எ இ

ேகாப1 ெகா9< அ+த லா+தைர

அAகி ெகாவிட கவி+ வவ ேபா(+த.
சில ேப ரயி( ஏறி வி5டா உடேன அவக

க9ைணF R-ற ெதாட1கி

வி<கிற. வ93 இர9< அைச அைச+த ,1க ஆரபி வி<கிறாக .

ஆனா என ரயி( ,1க A3வேத இைல. அதிB இ38 மினBமா>

இ+த அ+த இரவி ,க எப3 வர ேபாகிற? ராதிாி A*வ ரயி(
கழிதாக ேவ9<ேம எ கவைலயாயி+த.

ஒ கைத தகைத எ< ப3க ஆரபிேத. ரயி( ஆ5டதி

ப3ப Rலபமாக இைல. இ+த நிைலைமயி, "ஐயேப5ைட ஐயேப5ைட!"

எற ேபா5டாி ரைல ேக5ட சாதியி+த ஜன கத@கைள திற+
ெவளிேய பாேத. கதைவ திற ேபாேத 'த@ க+தப; இ+த
ஊதாேன?' எற நிைன@ எ*+த.

ஐயேப5ைட க+தப எ நீ1க

ேக வி ப53க மா5Pக .

ஏெனறா அவைடய ஊைர8, ெபயைர8 நா மா-றியிகிேற. இ+த

ெபய ெப-ற த@ விவாைன ந+தி ேதவாி அவதார எேற சில ெசாவாக .
அவ த@ வாசிதா அ ேகவல, த@லாக இரா. ேதவ +பி எ

ெசாBப3யாகதா இ. ஒ சமய ேகா5ைட தaிணாதி

பி ைள இவைடய த@ வாசிைப ேக5டாரா. உடேன தமிடமி+த

மித1க, கCசிரா அIவளைவ8 உைட எறி+ வி5<, ஆ மாதகால ேதா

வாதியைதேய ெதாடாம இ+தாரா.
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அIவள@ சிற+த த@ விவா ஐயேப5ைட க+தப. அேதா< ேதசிய
விஷய1களி அதிக சிரைத8 ளவ.

கத தா க5<வா. கா1கிர/ மாநா<களி அவைர அ3க3 பாதி+தட,

ெராப ரசமாக ேபச L3யவ எ ெதாி+ ெகா93+ேத. ஆைகயினா

தா அவைர ப-றிய நிைன@ உ9டாயி-. ஒ ேவைள க+தப தபி தவறி

இேத வ93யி வ+ ஏறினா இராதிாி ெபா* ேபாவ ெதாியாம
ேபாமலவா? எ எ9ணிேன.

இப3 எ9ணியதா தாமத. இர9<  ேப பிளா5பாரதி அவசர

அவசரமாக நட+ வவ ெதாி+த. யா எ உ- பாேத. Aத( வ+த

ஆசாமி, த@ க+தப தா! இைத ப-றி நா ஆFசாியப5< A3வத- ளாக
நானி+த வ93யி கத@ திறகப5ட. க+தப பி ைள உ ேள ஏறினா.

பிேனா< வ+தவக
ஏ-றினாக .

இர9< த@கைள8 ெப53 ப<ைககைள8 வ93யி

"எலா சாமா; வ+<தா?"
"எலா வ+<1க."
"சாியா இகா, பாதி<1க."
"ேபா>5< வாீ1களா, த\!"
"ேபா>5< வேரா, அ9ேண!"
"ஓ<! ஓ<! வ93 கிளபி5<. பக வ93யிேல ஏறிேகா! வி*ரதிேல
,1கிடாேத! ெதாி8தா?"
ரயி நகர ெதாட1கிய. ஒ நிமிஷதிேல /ேடஷ விள மைற+த.
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காடா+திரமாக கவி+தி+த இைள கிழி ெகா9< ரயி ாிதமாகF
ெசற.

"என, க+தபபி ைள ெசௗகியமா?" எ ேக5ேட.
க+தபபி ைள தி<கி5<, எைன திபி பாதா. "சாமி நீ1களா?
ெசௗகிய+தா;1க. உ1கைள பாத ெராப ச+ேதாஷ" எறா.

"உைம பாத என அைதவிட ச+ேதாஷ. ஒ ேவ3ைகைய ேகH1க .

ஐயேப5ைட /ேடஷனி வ93 நிற உைம நா நிைன ெகா9ேட.
தபி தவறி இேத வ93யி நீ வ+ ஏறினா எIவள@ நறா> இ
எ எ9ணிேன. அ<த நிமிஷ பாதா நீேர வ+ இ+த வ93யி

ஏகிறீ. நாைள ெசைன ப53னதி எ /ேநகிதகளிட நா ெசானா

நபேவ மா5டாக . 'இய-ைக விேராத' எபாக " எேற.

"எ+த இய-ைக விேராத, /வாமி" எ க+தபபி ைள ேக5டா.
"இ என ேக வி! எ+த இய-ைக விேராத எறா...?"
"இைல, ஐயா! இேபா பா1க . இ+த ரயி இகிற. த9டவாளதி

ஓ<வ இத இய-ைக. அ+த இய-ைகைய நபிதா நா எேலா ரயி(

ஏகிேறா. ஆனா திPெர எேபாதாவ ஒ தடைவ ரயி த9டவாளதி
இ+ இற1கி வி<கிற. அதனா விப ேநாி<கிற. இ+த விபைத ேநாி

பாகாதவக

'அெதலா இைல; அப3 ஒ நாH ரயி த9டவாளைத

வி5< நக+திரா; இய-ைக விேராத' எ ெசாலலா அலவா?"
இத- என பதி ெசாவெத நா ேயாசிபத-

அவ ேமேல ேபச

ெதாட1கி வி5டா, "இேதா ேகH1க . வானதி இ3 இ3கிற. இ+த ஐ+
நிமிஷதி ப இ3 இ3வி5ட. இமாதிாி உலகதி தின பதினாயிர,

லa இ3 இ3 ெகா9<தானிகிற. அ+த இ3ெயலா Jமியி ேம

வி*+தா, இ+த உலகதிேல ஒ ம;ஷ, ஒ பிராணி உயிேரா< இக
A38மா? A3யா. ஆைகயா, இ3 இ3வி5< ஆகாயதிேல மைற+
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வி<வதா இய-ைக. ஆனா எேபாேதா ஒ தடைவ இ3யான Jமியி ேம

வி*கிற. அ@ ஒ ம;ஷ ேம வி*கிற. அ+த பா* இ3 அவைன

ெகாலாம அவ க9ண ம5< ெகா9< ேபா> வி<கிற! இத- என

ெசாகிறீக , /வாமி! இ இய-ைகயா? இய-ைக விேராதமா?"

இப3 ேக5< வி5< க+தப எைன பாதா. நா; அவைர பாேத.

ேவ என பதி ெசால ெதாியவிைல.

"என சாமி, ேபசாம இகீ1க? ெசாB1கேள? இ3 வி*கிற இய-ைகயா>
இ+தா, ந எேலா தைலயிB ஏ இ3 விழவிைல? ந எலா க9Q
ஏ அவி+ ேபாகவிைல? அ இய-ைக விேராதமா> இ+தா ஒத ேம
மாதிர எப3 வி*+தி! அவ க9 ம5< எப3 ேபாயி? இ
நடக L3யதா /வாமி? நடக L3ய இலாவி5டா எப3 நட+த?"
க+தப பி ைளயி அேபாைதய அறி@ ெதளிைவ ப-றி எனF ச+ேதக
உ9டாயி-. தCசாZ ஜிலாவி இ; மவிலF ச5ட வரவிைல

எப ஞாபக வ+த. ஒ ேவைள... அப3 இேமா? ேச! ேச! ஒ நாH

இைல. அவ அ+த ஊ கா1கிர/ கமி53யி தைலவ. கா+தி லா ேபா5<
ெகா9< க Hகைட மறிய ெச>தவ. அப3ப5ட ம;ஷரா மபான

ெச>திபா? இலேவ இைல.

பிேன, ஏ இப3 எனெவலாேமா சப+தமிலாம ேபRகிறா? இ3யாவ?
தைலயி வி*வதாவ? இய-ைக விேராதமாவ? எலா சவ
ேபதலாகவலவா இகிற?
ேபFைச மா-வத-காக நா, "ப5டண தாேன வகிறீக ? அ1ேக
நாைள கFேசாியா! கயாண கFேசாியா?" எ ேக5ேட.
"ஆமா சாமி! நாைள ப5டணதிேல கFேசாிதா" எறா க+தப பி ைள.

200

இப3F ெசா(வி5<, த@ைல எ< பகதி ைவ ெகா9டா. அத

உைறைய அவிUதா. த@( இர9< றைத8 தடவி ெகா<தா. ஒ

தாயா த;ைடய ழ+ைதயி அழகான கன1கைள தட@வேபா

அIவள@ ெசலமாக தடவினா!

ம;ஷ இ+த இரயி வ93யி தனி த@ கFேசாி ஆரபிக ேபாகிறாரா

என? ,க வகிறத- நல உபாய+தா! - இப3 நிைன மனதி-

சிாி ெகா9ேட. அேபா அவ ெசானா:

"சாமி! நா; தின ெபா* வி3+தா த@ அ3 ெகா9<தானிகிேற.

எதைனேயா நாத/வர விவாகH வாசிதிகிேற. ஆனா ேந-ைற

ராதிாி நா பரவசமா> வாசித ேபா வாசித ெவ அJவ. இ+த ேதா

வாதியதி(+ ேந- எெனலா நாத1க

வ+தன? நானா வாசிேத?

இைல, இைல. ந+தி பகவாேன எ விரகளிேல வ+ உ5கா+ ெகா9டா!
இைத ேக5ட அவைடய ேபFசி என சிரைத உ9டாயி-. ச- A

அவ தைலகா இலாம ேபசியெதலா Aத நா கFேசாியி ஆேவச+தா
எ அறி+ ெகா9ேட.

"அப3யா? எ+த ஊாி ஐயா, அIவள@ நல கFேசாி? நாயன யா வாசித?"
எ ேக5ேட.

"திவ*+, சிவெகா*+ எ ேக விப53கிறீகளா, சாமி?"
"திவ*+, சிவெகா*+தா? அ யா? நா ேக5டதிைலேய?" எேற.
ெவ கால A சிவெகா*+ எ பிரசி ெப-ற நாயனகார
இ+ததாக நா ேக விப5ட9<. ஆனா அவ நா பிறபத-

Aனாேலேய காலCெசற மனித. அவ திவ*+,மிைல!
"ேக5டேத இைலயா? நிைன பா1க சாமி. 1929-30இ நீ1க எ1க
இ+தீ1க?"
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"ஓேஹா! 1929-30 லா? பாதி நா

நா

சகா வி+தாளியா இ+ேத. பாகி பாதி

ேசல ஜிலாவி ரயிேவ /ேடஷனி(+ ெவ ,ரதிB ள கிராமதி

இ+ேத.

"சாிதா; அதனா தா நீ1க

ேக விபடவிைல. திவ*+, தபி அ+த

இர9< வஷ காலதா பிரசிதமாயி+த. ஆனா அ+த இர9<

வஷதிேலேய அ ச1கீத உலகைதேய ஜயிவி5ட."

என பகீ எற. கைல உலகி மகா ேமதாவிகளாக கிள சில

அ-பா8Xேல இற+ வி<வ சகஜமாயிகிறதலவா? உடேன, கி5டபாவி

ஞாபக என வ+த.

"ஐேயா, பாவ! கி5டபா மாதிாி..."
"இN1க, சாமி, இN1க! உ1க

வாயாேல, அப3F ெசாலாதீ1க. தபி

தீகா8ஸா இக5<; ெசாB1க."

"ெராப ச+ேதாஷ, ஐயா! தீகா8ளா>, சிரCசீவியா>, எ பதினாறா>,
மாக9டைன ேபா(க5<. ஆனா, ெபய ஏ இேபா மைற+
ேபாFR? ஏ அவ வாதிய வாசிகிறதிைல?"
"ஏ வாசிகிறதிைல? வாசிதா உலக தா1கா. எலா ைபதிய

பி3 ேபா> வி<வாக . அதனா தா நா Lட அ3க3 தபிைய பாக

ேபாகிறதிைல. ேந- ராதிாி அ வாசி ேக5ேட. அேபா Aத ெவறி

பி3த ேபா(. த@ைல கிழி எறி+ வி5<, 'இனி ேம ஒத;
த@ வாசிகிறதிைல' எ சபத ப9ண ேதாகிற. அடாணா ராக

ராதிாி வாசிFR பா1க ! ஒ நிமிஷ என க9ணிேல ஜல வ+த. ம

நிமிஷ எ*+ ஆன+த Lதாடலா எ ேதாறி-. அைத நிைன

ேபாேத மயி LFச எறிகிற."
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கைதேய அ3ேய பி3F ெசாBப3 நா ெராப@ வ-தி ேக5<
ெகா9டத ேபாி த@ க+தப பி ைள ெசால ெதாட1கினா.

"திவ*+, தபிைய நா Aத Aத( ச+தி பனிர9< வஷ
ேம(. அேபாதா, அத;ைடய ெபய பிரபலமாக ஆரபிதி+த. ஒ
ேகாயி பாபிேஷகதி தபியி கFேசாி எைன த@B அைழபத-

வ+தி+தாக . ஒ ைமன ைபயனி கFேசாி ேபா> வாசிகிறதாவ எ

நிைன Aத( சா ேபாF ெசாேன. ஆனா வ+தவக

எைன

விடவிைல. 'உ1கைளதா த@B அமத ேவQெம சிவெகா*+

பி ைள பி3வாதமா>F ெசா(யிகிறா. நீ1க

ஒ ெகா9< தா ஆக

ேவ9<' எ வ-தினாக . உடேன அப3ப5ட ைபயைன பாக
ேவQெம என ேதாறி, சமத ெகா< அFசாரA வா1கி

ெகா9ேட.

கFேசாி ெச>ய கிளபி இர9< வஷ ேள பி ைளயா9டா இIவள@

ேப எ<திகிறாேன, ஏேதா Rமாரா> ஊவா எ நிைன ெகா9<தா
ேபாேன. ஆனா, தபி நாயனைத வாயிேல ைவ ஊத ஆரபிதாேனா
இைலேயா, இ Rமா வாசிபிைல, பிரமாத எ ெதாி+ ேபாயி-.
அைரமணி வாசிபத-

என பரவசமா> ேபா>வி5ட. மனா3

சினபகிாி, ெசெபானா ேகாயி ராமசாமி Aத(ய மகாவிவாகளி
பரபைர வாாிஸாக வ+திபவ இ+த பி ைளயா9டா தா எ
தீமானி வி5ேட.

எைனதா த@B ைவக ேவ9<ெம தபி வ-திய காரண

எனெவ ெதாிய வ+த. எ;ைடய த@ வாசிபி ேம சிவெகா*+

அபார பிாிய. அ ம5<மல, ெகாCச காலமாக தபி எ1ேக கFேசாி

ேபானாB அ1ேக ச9ைடயாக A3+ ெகா93+ததா. தபியி ேம ம-ற

நாத/வர விவாகHெகலா அIவள@ அTைய உ9டாகியி+த.

சாமி! கU எப இகிறேத, அ மகா ெபாலாத. ஒ ம;ஷ; ஒ
பகதி எIவள@ கU ெபகிறேதா, அIவள@ இெனா பக அவ
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ேம ேகாபA வள+ ெகா93கிற. அதிB, கைல, விவ எ
ெசானா ேபா. 'ேந- Aைளத இ+த ைபய இIவள@ நறாக

வாசிகிறதா? இIவள@ ெசவா அைடகிறதா?' எ எலா ஒேர

வயி-ெறாிFச. ஆகேவ, நாத/வரகாரக

L<மிடெமலா திவ*+,

தபிைய இகU+ ேபRவேத ேவைலயா> ேபாயி+த.

அத- ஒ மாத Aனா ஒ பிரசிதமான ேகாயி( ப1னி
உ-சவF சிவெகா*+ைத வரவைழதி+தாகளா.

உ c நாயனகார ஒவ வாதிய வாசிதா. உ-சவ ஆரபிததி(+

இர9< ேகா3 ைக+ ெகா93+த. திகயாண உ-சவதி ேபா

ம9டபதி கFேசாி நட+த. தபி வாசி ெகா93ைகயி உ c

நாயனகார அவைடய ெஸ5ைடF ேச+தவகH பினா உ5கா+ ேக(
ெச> ெகா93+தாக . 'நாயனைத நிமிதி பி3கிறதா, தைல கீழா>

பி3கிறதா எ ெதாியாத பச1கெளலா கFேசாி ப9ண வ+டறா1க" எ

ஒத ெசானானா. 'ேக5கிறவ;1க ஞானTய1களாயி+தா, எவ

ேவQனாB தா வாசிக வவா' எறானா இெனாவ. இெதலா
சிவெகா*+தி காதி ப5< படாமB வி*+ ெகா93+த ேபாதிB,
அைத ெகாCசA இல5சிய ெச>யாம தபி வாசி ெகா93+த.

ஆனா உ c ெஸ53 த@கார ஒ தடைவ 'தாள தபி ேபாFR!' எ

ெசானேபா தபி ேகாப வ+ வி5ட. திபி பா, 'யாரடா தாள
தபி ேபாFR எ ெசாBகிறவ? Aனாேலேய வ+ தாள ேபா<1கடா!'

எ காரமா>F ெசா(-.

தபியி ேம அபிமான உ ளவக

பகதி பல உ5கா+தி+தாக .

அவகளி ஒவ பிரமாதமா> ேகாப வ+வி5ட. அவ 'இவக

கிடகா;க, தபி, ெராப தாளைத க9<5டா;க! ேசா தாள
ேபாடறவ;கதாேன! நீ பா5< வாசி' எ ெசா(வி5டா. அIவள@தா.

கலக A-றி வி5ட. உ c நாயனகார நாயனைத ,கி அ3க வ+தா.

த@கார ஒவைரெயாவ ேகா(னா அ3 ெகா9டாக . ஜாலகைள

பி<1கி எறி+தாக . ச- ேநர ஒேர அேலால கேலாலமா> ேபா>வி5ட.

தமகதா, க

Aத(யவக

வ+ ச9ைடைய விலகி நிதினாக .
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பிற யா ேம -ற எ விசாரைண நட+த. சைபயிB இர9< க5சி, சில

உ c அபிமானதி ேம உ c நாயனகார க5சியி ேச+

ெகா9டாக . அதிக ேப தபியி க5சியி இ+தாக . ஆனா தமகதா

உ c க5சியி இ+தா. அவ தபியி ேம தா -ற எ தீமானி,

'நீ வாசித ேபா எ*+ ேபாகலா' எ க5டைளயி5டா. ஆனா, ேகாயி
க

ஐயா@, தபியி வாசி எறா உயி. ஆைகயா அவ,

'சிவெகா*+ ேகாயிைல வி5< ேபானா நா; இேதா கிளபி வி<கிேற'

எ ஆேவச வ+தவ ேபா கிளபி வி5டா. அற மப38 மதிய/த

ப9ண ேவ93யதாயி-. இ+த மாதிாி ஒ தடைவ, இர9< தடைவ இைல; பல
தடைவகளி கலக நடகேவ சிவெகா*+ ேயாசைன ப9ணி, எைன

எப3யாவ த@BF ேச ெகா9< விட ேவ9< எ A3@ ெச>த.

நா அேதாேட ேச+ வி5டா அற எவ; வாைல ஆ5ட மா5டா எ
தபி அIவள@ நிFசய.

இெதலா பி-பா< தபிேய மனைசவி5<F ெசா( தா நா ெதாி+
ெகா9ேட. அ Aத நா1க

இவ ேச+ேத கFேசாி ேபாக

ெதாட1கிேனா. ம-ற நாயனகாரகHெகலா இதனா எ ேபாி கா>Fச,

எைன பகிகார ப9Qகிற எ தீமான ெச>தி+தாக . ஆனா,

என என வ+த சாமீ! உ9ப நாழி, உ<ப நா Aழ கத ேவ3.

ேசா- ணி ஏேதா பகவா ெகா<திகிறா. 'கிடகிறாக ' எ

நா அல5சியமா> தா இ+ேத.

அ+த சமயதி அவகHைடய பகிகார எலா எ1கைள ஒ

ெச>யவிைல. தின ெபா* வி3+தா கFேசாிதா. தபியி வாசிேபா
நாH நா

அபாரமாகி ெகா93+த. இத- Aனாெலலா நா

பணகாக த@ வாசி ெகா93+ேத. தபி வாசிக ஆரபித

பிற, எைன மற+ பரவசமா> வாசிேத, /வாமி! அ என மேனாதம?
அ என க-பைன? அ என ெபாHதய? - இதைன தபி,
ெபாியவக

கா53ய வழியி(+ அ+த9ைட இ+த9ைட நகரவிைல. இ+த

காலதிேல ேபா, ஒ பதி தரா Rதி ைவ ெகா ளவிைல.

த@B பதி தபலா, அற பக வாதிய ஹாேமானிய, ேமாசி1 -

இப3ெயலா ஒ கிைடயா.
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இ+த சமயதி நா கி5<, "பி ைளவா ! தரா Rதிைய ப-றி எத-காக
இIவள@...?" எ ஆரபிேத. நா ேமேல ேபச அவ இட1
ெகா<கவிைல.

"என ெதாி8 சாமி, ெதாி8. நீ1க

தரா Rதிைய ஆதாிகிறவ எ

அ+த விவகார இேபா ேவ9டா. திவ*+, தபி அப3ெயலா 
வழி ேபாகவிைலெயதா ெசாகிேற. ஆனாB வாசி

அ-தமாயி+த. ேதவகான எறா ேதவகான+தா. அத-ேக-றா ேபா

நாH நா

ெசவா அதிகமாகி ெகா93+த, பண வ+ வி+த.

இைதெயலா பாக பாக என எIவளேவா ச+ேதாஷ உ9டாயி-.
ஆனா, ஒேர ஒ விஷய மனதி- மிக@ பைத ெகா< வ+த.

கைல விவா; ெபாிய ச எ ெதாியாதா, சாமி! தபி அ+த

ெகா3ய மபான பழக இ+த. எப3யாவ அ+த பழகதி(+

தபிைய வி<விக ேவ9<ெம நா ஆதிர ெகா93+ேத. அ3க3

ஜாைட மாைடயாகF ெசாேன. சில சமய ெதளிவாக@ ெசாேன. தபி,

எனிட ெராப பயபதி உ9<. ஆகேவ, நா ெசாB ேபா பதி ேபசாம
ேக5< ெகா93. ெக5ட பழக எ அ ெதாியாமBமிைல.

ஆனா வி<வத- ம5< A3யவிைல. ஏேதா, நா ெசா( ெகா9< வ+தத
பயனாக, ெராப மீறி ேபாகாம க5<

இ+த. இ+த ம53லாவ

இகிறேத எ நா ஒவா திதியைட+தி+ேத.

இப3யிைகயி, மகாமா கா+தியி உ சதியாகிரக ஆரபமாயி-.

ேதசெம1 அமளிமளிப5ட. என ெராப நாளாகேவ ேதசிய விஷய1களி

சிரைத உ9< எ உ1கH ெதாி8ேம! அ+த நாளி அ3க3 ெபா

L5ட1கH ேபா> ெகா93+ேத. சில சமய தபிைய8 அைழ

ெகா9< ேபாேவ. அ+த L5ட1களி தைலவகHைடய ேபFRகைள

ேக5< ேக5< தபியி மன கனி+ ெகா93+த எபைத அறி+ேத.
கைடசியி, கா+தி மகாைன ைக ெச> வி5டாக

எற ெச>தி வ+த. அ

பேகாணதி பிரமா9டமான L5ட. ப5டணேம திர9< வ+த

ேபா(+த. தபி இர9< வஷமாக பேகாணதி தா ஜாைக. நா;

அ3க3 பேகாண வேவ. அைறய தின ெபாL5ட நா;
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தபி8 ேபாயி+ேதா. L5டதி அ ேபசியவக

எலா ெராப@

உகமாக ேபசினாக . எ பகதி(+த தபியி க9களி ஜல ெபகி
வழிவைத பாேத.

L5ட ஒ மணி ேநர நட+தபிற, திPெர சலசல உ9டாயி-. ெகாCச
,ரதி ேபாN/காரக

ைகயி 9டா+த3கHட L5டமாக வவ

ெதாி+த. L5ட1கைள த3யா அ3 கைல வி<ப3 அைறய

தின+தா ேம(டதி(+ உதர@ வ+ததா. ஜன1கH இ ஒ

ெதாியா. அவகளி ெபபாேலா திபி பா, இ என சமாFசார

எ ேயாசிபத-

ேபாN/காரக

தி< பிரேவசமாக L5டதி-

பிரேவசி தாமாறாக அ3க ெதாட1கினாக . உடேன, L5ட கைலய

ஆரபித. இர9< நிமிஷ

Aகாவாசி ேப ஓ3 ேபா> வி5டாக .

கைடசி வைரயி இ+தவகளி அ3ேய; ஒவ. நா ஓடவிைல. ேதாளிB
AகிB நாைல+ அ3 வா1கி ெகா9ட பிற ெமவாகதா அ1கி+
ெசேற.

தபி Aனேய ஓ3 ேபா> எனகாக ஒ ச+தி Aைனயி கா

ெகா93+த. எைன க9ட வ+ க53 ெகா9< க9ணீ வி5ட*த.
இவ அதிகமாக ேபசாம :5ைட ேநாகிF ெசேறா. வழியி

கைடெதவி, ஹ;மா ேகாயில9ைட வ+த தபி, 'நிB1க, அ9ேண!'

எ LFச ேபா5ட. அ;மா ச+நிதியி வி*+ நம/கார ெச>வி5<

எ*+த.

"/வாமி! ஆCசேநயா! இ Aத- ெகா9< மபான எபைத8 க9ணாB
பாக மா5ேட; ைகயாB ெதாடமா5ேட. சதிய! சதிய" எ பிரமாண

ெச>த.

பாவி நா, அேபா, Rமா இ+திக Lடாதா? "தபி, அ;மா க(8கதி

க9க9ட ெத>வ. அதிB கைடெத அ;மா ெராப சதி8 ளவ.

அவைடய ச+நிதியி பிரமாண ெச>திகிறா>, ஜாகிரைத! ஞாபகமிக5<"
எேற.

அேபா தபி, "அப3 நா எ பிரமாணைத மீறினா, எ தைலயி
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இ3விழ5<; எ க9 அவி+ ேபாக5<" எ உரத ர( ெசா(-.
/வாமி! நிஜமாகF ெசாகிேற, அேபா எ உடெபலா ந<1கி-.
ேராம1க

எலா தி5< நிறன. 'அட பாவி! இIவள@ பய1கரமான சபத

ஏ ெச>தா>?' எ உரத ர( ெசால விபிேன; ஆனா நா
எழவிைல.
3

சிவெகா*+தினிட என அபிமான அதிகமாவத- இெனா காரணA

ேச+த. எ தமைக ஒதி பேகாணதி F ெச53 ெதவி இ+தா .
நா பேகாண ேபானா அ1ேகதா த1வ வழக. அவ

மக

வனஜா5சிைய இ+த மானேகடானா ெதாழிB விடLடா. நல இடமா>

பா கயாண ப9ணி ெகா<விட ேவ9< எ நா; R+தர
காமா5சி8மாக ேயாசி A3@ க53 ைவதி+ேதா.

நா பேகாணதி இ கால1களி சிவெகா*+ தபி அ3க3 எ1க
:5< வவ9<. அேபாெதலா நா, "ஆகா! நAைடய வனஜா@

சிவெகா*+ ம5< கயாண ப9ணி ைவ வி5டா எIவள@ ேமலா>
இ?" எ எ9Qேவ. எ;ைடய ஆைச நிைறேவறலா எபத-
அறிறிகH ேதாறி வ+தன. அவக

பிாிய ஏ-ப5< வ+ததாக ேதாறிய.

இர9< ேப ஒவ ேம ஒவ

வனஜா, பாகிறத-, ரைப, ஊவசி எ ெசாகிறாகேள அ+த

மாதிாிெயலா பிரமாதமாக இக மா5டா . ஆனா, அப3 அவல5சணA
இைல. Aகதி நல கைள. 3தன ெப9 பா1கா> இபா . ஆனா

திசா(தனதி அவH ஈடான ெப9ைண நா பாதேத கிைடயா.
ஏேனா எ மமகளாFேச எ நா ெசாகிறதாக நீ1க
எனேக ெசா+ததிேல ழ+ைத 53க

நிைனக Lடா.

இகிறன. அவ-ைற எலா ப-றி

நா அப3F ெசாகிேறனா? கிைடயா.

வனஜாைவ ச1கீத கFேசாிேகா நா53யேகா தயா ெச>8 உேதச
எ1கH இைல. இ+த ெதாழி எலா எ1க

ழ+ைதக

தைல Aைறேயா< ேபாக5<,

எலா 38 3தனAமாக இக5< எ ஆைசப5ேடா
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. ஆைகயா, வனஜாைவ ப ளி Lட அ;பிேனா. ஏெழ5< கிளா/

வைரயி ப3த பிற ப ளி Lடைத8 நிதி ஆயி-. அற வனஜா

:53 Rமா தா இ+தா .

என இ+தாB பரபைரயாக வ+த கைல ேபாமா? வனஜா@ ச1கீத

நா53ய அபிநய எலா இேலசாக வ+த. ஆனா அIவள@ தனமாக

மாறி-. வனஜா எ1ேக எனைத பாதாB அேத மாதிாி தா; ெச>

வி<வா . யா எப3 பா3னாB, அேத மாதிாி பா3 கா5<வா . நாடக

பாதா, யா யா எப3 ந3தாகேளா அப3ேய ந3 கா5<வா .
ம;யாHைடய சாதாரண நைட உைட பாவைனக

அவH அப3ேய

வ+வி<. யா எப3 பாகிறாக , எப3 ேபRகிறாக , எப3
நடகிறாக

- அமாதிாிெயலா ெச> கா53 பாிகாச ப9Qவா . வனஜா

இ இடெமலா ஒேர சிாி விைளயா5< ஆகதா இ. யா

பயபட மா5டா . அல5சியமாக ,கி எறி+தா ேபRவா . 'இப3ெயலா
இகLடா. பதவிசா இக ேவ9<' எ அவH நா அ3க3 தி
ெசாவ9<.

ஆனா, வனஜாவி விஷம, வா> <, சிாி, விைளயா5<, எலா ஒேர

ஒ ஆசாமியி Aனா ம5< மாயமா> மைற+ ேபாயின. சிவெகா*+ தபி

வ+வி5டா இலாத நாண ெவ5க எலா வ+வி<. தபி Aனா அவ

அதி+ ேபச மா5டா . ஏதாவ ேக5டா தா பதி ெசாவா . வழக ேபா

கNெர சிாிக மா5டா . தபி ஏதாவ ேவ3ைகயாக ேபசினா இேலசாகF

சிாிபா . சிவெகா*+தி நாயன ேக5பதி அவH ெராப ஆைச.

பேகாணதி உஸவ, ஊவல எத-காவ தபி வாதிய வாசிதா அைத

அவ

ேக5காம இக மா5டா . அ<தா-ேபா சிவெகா*+ :53-

வேபா, அ+த ராக நறா> இ+த, இ+த கீதன அJவமாயி+த
எெறலா ெசாவா .

நா எேபா :5< வ+தாB, பினா தபி வகிறதாெய ஆவBட

பாபா . வராவி5டா, ஜாைடயாக, "அவ ெசௗகிய+தாேன? உட

ஒமிைலேய?" எ ேக5பா .
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சிவெகா*+தி மனA இப3தா இகிற எ ெதாி+ ெகா9ேட.
தபி இ+த :5< வ ேபாெதலா வனஜா வாச( நி

வரேவ-காவி5டா, அவ;ைடய க9 R- A- பா. :5ைட வி5<

றப< ேபா அப3தா. வனஜாவிட விைடெப- ெகா ளாம ேபாக

மா5டா. "ேபாகலாமா! மாமா!" எ ேக5< ெகா9< நி-பாேன தவிர,

கிளபமா5டா.

இ+த பி ைளகHைடய மனR என க9ணா3 மாதிாி ெதாி+ ேபாயி-.

சிவெகா*+ வனஜா@ தா பகவா பிைண ேபா53கிறா
எ நா தீமான ப9ணி ெகா9ேட. இைத ப-றி என ஏ-ப5ட

ச+ேதாஷைதF ெசா( A3யா. எ சேகாதாி இ ெராப

திதியாகதானி+த.

எ1கHைடய எ9ண இIவள@ Rலபமாக ப(க ேபாகிறைத எ9ணி நா1க
ச+ேதாஷப5< ெகா93ைகயி, எ1கHைடய ச+ேதாஷதி ம9ைண

ேபா<வத- ஒ பாவி வ+ ேச+தா . அவைள உ1கH ெதாி+ தா

இ. திFெச+, மேனாரCசித எ ெபய. இேபா அவ

ெபய

ம1கி ேபாயிகிற. ஆனா, அேடயபா! அ+த காலதி அவHகி+த

ம@ைஸF ெசால A3யா. அவHைடய நாடக கெபனி பேகாண வ+

ேச+த. வ+ ப நாைள

பேகாணேம பயிதியமா> ேபா>வி5ட.

கைத கா(ைல எபாகேள, அ+தமாதிாி, கைல உலகதி ஒவ கU
ஏ வகிற, ஏ ேபாகிற எபத- காரணேம சில சமய இபதிைல.
அ+த மேனாரCசித எகிற ெப9 பி ைள ெராப சாதாரண எப எ
அபிபிராய. இராதிாியிேல, Aகதிேல ப@டைர வாாி அபி ெகா9<,

பளபளெவ சகி டைவைய க53 ெகா9<, எல3ாி ைல5< Aனா

வ+ நிறா ஏேதா பிரமாதமா> தானி. ேவஷைத கைலவி5<

பக(ேல பாதா, எ Aகதிேல இகிற ல5சண Lட இகா.
அவ

பா5ேடா ெராப ம5ட. ஹி+/தானி ெம5<களிேல தHகா>

நாடக ேவ93ய பா5<க

பா<வா . அIவள@தா. சாாீர

Rமாராயி. ஆனா கா மணி ேநர காேபாதிைய பி3 ஆலாபன
ப9ணF ெசாB1க ; ெவ JOய. தாள தவறாம ஒ தியாகராஜ
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கீதனைத பாடF ெசாB1க ; A3யா! 'தாளைத :53ேல ைவFR5<
வ+திேக, எ<கி5< வரைல' எ ெசால L3ய ேபவழி.
இ+த சாதாரண நாடககாாியி ேமேலதா பேகாண அப3 பயிதிய
பி3 அைல+த. ஒ நாைள 3க3 கிைடகவிைல எ, ஜன1க

ெகா5டைக ேம கைல வி5ெடறி+தாக . எIவள@ L5ட வ+தி

பா ெகா H1க . இ; அ+த ெப9 பி ைள பக(ேல எ1ேகயாவ

ெவளியிேல கிளபினா ேபா, ஆயிர ஜன1க

ெகா9ேடயிபாக . அவ

பிேனா< ேபா>

ேகாயிB /வாமி தாிசன ெச>ய வ+தா

அைற உ-சவ மாதிாிதா. அIவள@ ஜன1க

L3வி<வாக . ஆனா

எலா அ+த நாடக காாிையதா பா ெகா93பாகேள தவிர,
/வாமிைய திபி Lட பாக மா5டாக .

இப3 ஊெரலா பயிதியமாக ேபானதி நா ஆFசாியபடவிைல.

பாலாமணி காலதி(+ இ+த மாதிாி எதைனேயா நா பாதிகிேற.

ஆனா திவ*+, தபி8 அ+த மாதிாி பிரைம பி3 ேபானதா என

ெராப ஆFசயமா> இ+த. அதனா என உ9டான மன ேவதைன

அளேவ கிைடயா. தபியி;ைடய விவ என? ேயாயைத என? ெசவா
என? இவ ேபா> அ+த நாடககாாி கா(ேல வி*கிறதாயி+தா அைதவிட

அவமான ேவெறன இகிற சாமி?
4

அ+த நாடக கெபனி பேகாண வ+ததி(+ சிவெகா*+ ஒ நா
நாடகமாவ பாகாம(+த கிைடயா. ெவளி^கH எ1ேகயாவ

கFேசாி ேபானாB நாடக நட ராதிாி எப3யாவ வ+ ேச+
வி<வா.

மேனாரCசித ேமைட வ+ வி5டா, நம ைபயைன பாகேவ A3யா.
ேத 3த ர1 எபாகேள, அ+த மாதிாிதா.
ேவ3ைகைய ேவQமானா ேகH1க . சிவெகா*+ பி3தி+த நாடக

ைபதிய வனஜா5சிைய8 பி3 ெகா9ட. அவH தவறாம

நாடக ேபா> வ+தா . ஆனா அவ

நாடக ம5< பாக ேபானதாக
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என ேதாறவிைல. இர9<  நா

நா; கவனிேத.

சிவெகா*+ ேமைடையேய பா ெகா93க, வனஜா5சி

சிவெகா*+ைதேய பா ெகா93பா . ெகா5டைகயி அவ ஒ

ைலயி இவ

ஒ ைலயி உ5கா+தி+தாB, எப3ேயா அவHைடய க9

அவ இமிட+ேத3 க9<பி3வி<.

இெதலா என ெகாCச Lட பி3கவிைல. வனஜா5சியி மனேவதைன

என நறா> ெதாி+த. அவ

உகி ேபா> ெகா93+தா

இ+த அச5< பி ைளைய நிைன நிைன

எபைத8 க9ேட. நாடக கெபனி

வ+ததி(+, சிவெகா*+ எ1க

:5< வவ கிைடயா. வனஜா5சி சில

சமய "ஏ மாமா! இ+த நாடக கெபனி எேபா ஊைர வி5< ேபாக

ேபாகிற?" எ ேக5பா . ேக5 ேபாேத அவ

க9களி ஜல தHபி

நி-. நா அவHைடய றிைப அறி+ ெகா ேவ. எ;ைடய மனA

கடப5ட ெதறாB, ெவளிபைடயாக, "சீ! ைபதியேம உன என அைத
ப-றி கவைல? ஊாி யா எேக< ெக5டா உனெகன? ஏதாவ ேவைல
இ+தா பா ேபா>!" எேப. இ; சில சமய அவ , "மாமா! நா;
3ராமாவி ேசர ேபாகிேற" எபா . நாடகதி மேனாரCசித

பா3யப3ெயலா பா3, அவ

ந3தப3ெயலா ந3 கா5<வா . "ஐேயா!

இ+த ெப9Q ைபதிய பலமாக பி3 வி5டேத" எ எ9ணி
வதப<ேவ.
ந ஊகாரக

சாதாரணமா> ஒ எறா, Y எபாக . ஒ இலாத

ேபாேத ெபா>8 H க-பைன ெச>வாக . ெகாCச நிஜA இ+தா

ேக5க ேவQமா? சிவ ெகா*+தி ைபதியகாரதனைத ப-றிதா

ஊெரலா ேபFR. இ+த மாதிாி ேமதாவியான பி ைள இப3 அச5< ப5ட

வ+தேதெய என எIவளேவா வதமா> இ+த.

கைடசியாக நாடக A3+த. அதாவ பேகாணதி மேனாரCசித

கெபனியாாி நாடக A3+த. அவக

ப53ணதி- கிளபினாக . அவக

அ<தப3யாக ெசைன

ஊ கிளகிற அ

சிவெகா*+ அ+த நாடக காாியி ஜாைக ேபா> அ1ேகேய இ+ததாக@,

ெராப@ அச5< பிச5< எ நட+ ெகா9டதாக@ ெதாிய வ+த. ரயிேவ

/ேடஷ; அவகைள வழி அ;வத- ேபாயி+தானா. ரயி கிளபி
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ெகாCச ,ர ேபான பி-பா< Lட, சிவெகா*+, "நா ப5டண வேர,
அவசிய வ+ உ1கைள பாகிேற" எ இைர+ கதியதாக@, அைத

ேக5< பிளா5பாரதி இ+தவக

சிாிததாக@ ேக விப5ேட.

நாடக கெபனி ஊைர வி5< ேபான பிற, வனஜா@ ெகாCச உ-சாக

பிற+த. "ஏ, மாமா! இனி ேம திவ*+, தபி ந :5< வவா1கல?"
எ ேக5டா . அவ

ேக5டத- த+தா-ேபா, சிவெகா*+, இர9ெடா

தடைவ :5< வ+தா. அேபாெதலா வனஜாவி ேதாரைணைய பாக

ேவ9<ேம? அேடயபா! ராணி தா! ேக ெந<ேக ேபாவா .

சிவெகா*+ைத நிமி+ Lட பாக மா5டா . ஏதாவ ேக5டா, பதி

ெசால@ மா5டா . காதி ேக5காத ேபா ேபா>வி<வா .

இைதெயலா பாக பாக என ஒ பக ேவ3ைகயாக@ ஒ பக

வதமா8மி+த. நா அவகH, தி கிதி ஒ ெசாலவிைல சாமி!

எ;ைடய உலக அ;பவதிேல ெதாி+ ெகா93கிேற. இ+த மாதிாி இள

பி ைளக

காாியதிேல, தி ெசாகிறதனா பிரேயாசனேம ஏ-ப<வதிைல.

அதனாதா சிவெகா*+ அ+த நாடககாாி ைமய( அகப53+தேபா
Lட நா ஒ ெசாலவிைல. இதிேலெயலா அவ அவகH ப5<

ப5< ேதற ேவ9<. கடேமா, Rகேமா, அ;பவிதா தி வர ேவ9<.
ேக ஏதாவ ெசாேனாமானா ைபதிய A-றி ேபா>வி<கிற.

இப3 இர9<  மாத ஆயி-. ெசைன ப5டண க+த/வாமி ேகாயி

உ-சவதி- சிவெகா*+ைத அைழ ெகா9< வப3 என க3த
வ+த. ப5டணதி அ+த பழிகாாி இகிறாேள எ அேபாேத மனசி

நிைன ெகா9ேட. ஆனாB அத-காக வ+த கFேசாிைய விட A381களா?

கிளபி ேபாேனா. ஆகா! சாமி! அ+த கFேசாியி சிவெகா*+ எனமா>

வாசித எகிறீக ? அ தா கைடசி கFேசாி எ தபியி

அ+தராமா@ ெதாி+தி+த ேபா(கிற. அதனாதா, அIவள@
அ-தமா> அைம+தேதா, எனேமா? ஒ நா
ேபா, ேக5டவக

ராதிாி தபி ைபரவிராக வாசித

எலா அ* வி5டாக . தபியி வாசிபி Aைன

இேபா ெகாCச விதியாச ஏ-ப53+த. Aேனெயலா, கயாணி,
ச1கராபரண, ஹஸவனி, நா5ைட, ேகதார இ+த மாதிாி ராக1க
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வாசிபதிேலதா தபி உ-சாக. என த@ வாசிக ெராப உ-சாகமா>

இ. ெகாCச நாளாக தபி காேபாதி, ேகதாரெகௗள, உேசனி, Aகாாி,

கமாR - இப3 அதிகமாக வாசிக ஆரபிதி+த. இ+த ராக1கெளலா

வாசி ேபா, எனF சில சமய க9ணி ஜல வ+வி<. உடெபலா

மயிLFR எறி8. த@ வாசிபத-ேக ஓடா! ஏேதா விர வழக ேபா த53

ெகா93ேம தவிர, மனெசலா, தபியி வாசிபி ஈ<ப53. ந<
ந<ேவ, இர9< ைகைய8 ,கி பி5<, 'ஹர ஹர! மகாேதவா!' எேப.

இைத பாவி5<, சிலேப சிாிபாக ; A5டா க ! ச1கீத அ;பவி

வித அவகHெகன ெதாி8?
 நா

கFேசாி8 A3+த. நாலா நா

ஊ றபடலாமா, தபி!" எேற.
"ெகாCச ெபா1க

ெபா* வி3+த. "இைற

மாமா. த கிழைம தாேன சிதபரதி கFேசாி? ேநேர

காாிேலேய ேபா> விடலா" எற தபி.

சிவெகா*+ ெகாCச நாளாக ேமா5டா கா ைபதியA ஏ-ப53+த.

'3ைரI' ப9ண க ெகா93+தா. அ<த தடைவ ப5டண ேபாேபா
கா வா1கி வர ேவ9<ெம ெசா( ெகா93+தா.

அ பகெலலா R-றி, கைடசியி இர9டாயிர Vபா> ஒ 'ெஸக95
ஹா95' கா வா1கி ெகா9< வ+ ேச+தா. ெசா-ப ைமேல ஓ3யி+த
ப3யா, 'ெஸக95 ஹா9டா'> இ+தாB வ93 பாபத- ெராப

நறாயி+த.

நல ேவைள; கFேசாியிB கா வா1வதிB தி ெசறதனா

மேனாரCசிதைத மற+வி5டா எ நா எ9ணி ச+ேதாசப5ேட.

ஆனா, அ அ-ப ச+ேதாஷமா> ேபாயி-. அ இராதிாி சிவெகா*+

நாடக ேபானா. "நீ1கH வாீ1களா அ9ேண!" எ அைரமனசா>

Lபி5டா. "ெராப சிரமமா> இகிற; நா வரவிைல" எ ெசா(

வி5ேட. அ இராதிாிெயலா எ மனசி ேவதைன 3 ெகா93+த.
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மநா

காைலயி தபி ெராப ேநர கழி தா எ*+தா. எ*+த

பரபரட /நானபானாதிகைள A3க ெதாட1கினா. ேஜாராக 3ர/

ப9ணி ெகா9டா. எலா ஆன "மாமா! ெகாCச ெவளியிேல ேபா> வி5<

வகிேற. சாபா5< எனகாக காதிக ேவ9டா. திபி வவத-
ேநர ஆனாB ஆ" எறா.

"தபி! இெதன ேபFR? நாைள ெபா* வி3+தா சிதபரதி இக
ேவ9<ேம? றப<வத- ஏ-பா< ெச>யாம எ1ேகேயா ேபாகிேற
எகிறாேய?"
"க5டாய இ இராதிாிேய கிளபி விடலா மாமா! ராதிாி ப மணி
காாி கிளபினா, பளபளெவ ெபா* வி38 ேபா சிதபர

ேபா>விடலா. உ1கH ,க விழிக ேவ9டாெமறி+தா நீ1க

ேவQமானா ராதிாி ரயி ஏறி வி<1க " எறா.

இப3F ெசா(வி5< ெவளிேய ேபானவ இனிேம சாய1கால தா திபி
வவா எ நிைனேத. ஆனா ஒ மணி ேநர

வ+விடேவ என ஆFசயமா> ேபாயி-.

அவ திபி

"என தபி! அத- ேள வ+வி5டா>?" எ நா ேக5டத- பதி ஒ
ெசாலாம, உ ேள ேபா> ப<ைகைய விாி ப< ெகா9டா. ச-

ேநரெகலா அவ விமி அ* சத ேக5ட.

தபி8ட ேசாரா ைபய; ேபாயி+தா. அவைன Lபி5< "எனடா

சமாசார?" எ விசாாிேத. அவ எலா விவரA ெசானா. ஸா+ேதாமி
இ+த மேனாரCசிததி ப1களா@ ேபானாகளா. வாச( ஏ-கனேவ

ஐ+ ஆ ேமா5டா வ93க

கா ெகா93+தனவா "பேகாண

சிவெகா*+ பி ைள வ+திகா" எ தபி ெசா(ய;பிFRதா. வாச

ேசவக திபி வ+, "இேபா அமா@ ேவைல இகா. பாக

A3யாதா. இெனா சமய வரF ெசானா1க" எ ெதாிவிதானா. தபி

Aக அப3ேய சி ேபாFசா. வ93ைய திபF ெசா( ேநேர ஜாைக

வ+ வி5டதா.
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சாமி! இ+த விஷய என ஆFசயைத விைளவிகவிைல. அ+த ெப9

பி ைளைய மதறா/காரக

தைலயி ,கி ைவ ெகா9< Lதா<கிறாக

எ நா ேக விப53+ேத. ெபாிய ெபாிய வகீக
ஜ5ஜுக

என, ஐ.சி.எ/. உதிேயாக/தக

சீமாகெளலா அவ

என, ைஹேகா5

என இப3ப5ட

:5< வாச( ேபா> கா ெகா93+தாகளா!

இப3ெயலா ெபைம வ+தா, நல ம;யகHேக கவ தைலேகறி
ேபா>வி<. ஒ சாதாரண ெப9 பி ைள ேக5க ேவ9<மா? ேகவல ஒ
ேமளகாரைன அவ

மதிபாளா?

சிவெகா*+தி ேம என ேகாபமா> வ+த, இவ;ைடய விவ எ1ேக?
அவ

எ1ேக? அ+த அ-ப ெப9பி ைள எ1ேக? அவ

:5ைட ேத3ெகா9<

இவ ஏ ேபாகிறா? இ+த அவமான அவ; நறா> ேவ9<!

அேபாதா தி வ. அழ5< நறா> அழ5<.

இப3 எ9ணி, அவைன சமாதானப<வத- நா ேபாகவிைல. என சில

ம;யகைள பாக ேவ93யி+த. அவகைள பா வி5< வரலா எ

ெவளிேய ேபா>வி5ேட.

சாய1கால ஐ+ மணி Rமாதா திபி வ+ேத. வ+த, தபிைய
ப-றி விசாாிேத. Rமா நாB மணி தபி அைறயி(+ எ*+

வ+ததாக@, நா எ1ேக எ விசாாிததாக@, உடேன வ93யி ஏறி
ெகா9< றப5<F ெசறதாக@, ெதாி+த. ரயி( ஏறி நா பா5<
ேபா>விடலாமா, தபி எப3யாவ தி9டா3 ெகா9< வ+ ேசர5< எ

Aத( நிைனேத. அற இ+த மாதிாி நிைலைமயி அவைன தனியாக வி5<

வி5< ேபாக Lடா எ ேதாறி-. மனதிேல எனேமா திதிெக

அ3 ெகா9ட. ஒேவைள தபி வ+ ேசராவி5டா நாைளF

சிதபரதி கFேசாி என ஆவ? அவ தா சிபி ைளதனமாக நட+

ெகா9டா, அத-காக நாA அச5< தனமாக ேபாகலாமா எ நிைன,
அவ வர@காக காதி+ேத.
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சாய1கால ஏ* மணிதா வாச( வ93 வ+ நிற.
"மாமா வ+5டா1களா?" எ சிவெகா*+ உ-சாகமாக ேக5< ெகா9<

உ ேள Eைழ+த ேபா, 'ேபாகிற, பி ைள தி சாியா> ேபா>வி5ட

ேபா(' எ நா நிைனF ச+ேதாஷப5ேட. ஆனா அ+த ச+ேதாஷ
ஒ நிமிட1Lட இைல. உ ேள வ+த தபிைய பாேதேனா இைலேயா,

அவ;ைடய உ-சாக காரண எனெவ ெதாி+ ேபா>வி5ட.
அப3ேய எ மன இ3+ ேபாயி-.

'அ3 பாவி! ச9டாளி! உனாதாேன விபாீத வ+த!' எ அ+த

நாடககாாிைய மனதி-

தி53ேன. நா அ சாய1கால தபிைய

தனியா> வி5< வி5< ேபானத-காக எைனேய ெநா+ ெகா9ேட. 'இேபா
நா ரயி( ேபாவ எப A3யாத காாிய. Lட இ+ தபிைய அைழ

ெகா9< தா ேபாக ேவ9<.'

இ+த இடதி க+தப பி ைள ெசான என நறா> ாியவிைல.

எைதேயா ெசால வி5< வி5டா எ ேதாறி-. "நீ ெசாவ என
அதமாகவிைல, ஐயா! அப3F சிவெகா*+தினிட என மாதைல
க9P?" எ ேக5ேட.
"ெதாியவிைலயா, சாமி! அைதF ெசாவத- Lட எனF ச1கடமாயிகிற.

ைபய நறாக 'த9ணி' ேபா5<வி5< வ+தி+தா! அIவள@தா. அ;மா

ேகாயி(ேல ெச>த சதிய ேபாFR! மப38 'ேசாரா' ைபயைன விசாாிேத.
சாய1கால இெனா தடைவ அ+த நாடககாாி :5< ேபானதாக@,

அேபா 'பாக A3யா' எேற பதி கிைடததாக@, இவக

நி- ேபாேத அவ

வாச(

ெவளியி கிளபி வ+ ேமா5டாாி ஏறி ெகா9<

ேபா>வி5டதாக@ தபிைய திபி Lட பாகவிைலெய 'ேசாரா'

ெசானா. அத- பிற தபி ெகாCச ேநர எ1ெகலாேமா R-றி அைல+

வி5< கைடசியி ெஸ5ர /ேடஷ; அகி வ93ைய வி5< ெகா9<
ேபாயி-றா. நாசமா> ேபாகிறவக

தா மபான கைடக

ைவதிகிறாகேள? சைக ேபா< ேபா5< வி5< வ+ வி5டா!
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இைதெயலா ேக5டேபா ஒ றதி என தபியி ேபாி ேகாப
வ+தாB, இெனா பக இரகமா8மி+த. அவ மனR எIவள@

ேவதைன ப53+தா, இ+த மாதிாி ேகாயி( ெச>த பிரமாணைத ைகவி5<

ம பான ெச>ய ேதாறியி? பா* ெப9 ேமாகதி சதிதா என? ேபான ேபாக5<, இ+த தடைவ எப3யாவ ைபயைன ஜாகிரைதயா>
ஊ ெகா9< ேபா>F ேசவி5டா, அற கவைலயிைலெய

நிைனேத. 'இ+த நாடககாாி ைபதிய இட இவ; வி5<

ேபாயி-. பிற வனஜா இகிறா , பா ெகா கிறா !' எ எ9ணி
எைன நாேன ேத-றி ெகா9ேட.
5

சாபா< எலா A3 ெகா9< கிளவத- இர@ ப மணி ஆகிவி5ட.
கெபனிகாரக

அ;பியி+த 3ைரவ வ93 ஓ53 ெகா9< வ+தா.

சிவெகா*+ 3ைரவ பகதி A i53 உ5கா+தா. நா1க

எலா பினா இ+ேதா. தபி வ93 ஓ5ட ஆரபிகாம(க ேவ9<ேம

எ எ மனR திதி எ அ3 ெகா9ட. ஆனா அவனிட அைத

ப-றி நா ெசாலவிைல. ெசானா, ஒ ேவைள 'ர1ைக நிைன ெகா9<
ம+ தினாேத' எ ெசான கைதேபா ஆகிவிடலாமலவா? ஆைகயா
வாைய 3 ெகா9< இ+ேத.

அறிர@ வானதி ம ம+தாரAமாயி+த. ஆனா நா1க

கிள ேபா

மைழ ெப>8ெம ேதாறவிைல. ெச1க-ப5< தா9<கிற ெபா*தா சி

,-ற ேபா5ட. அேபா ஆகாயைத பாேத. ஒேர

காடா+தகாரமாயி+த. ெபமைழ பி3 ெகா ளாம(க ேவ9<ேமெய

கவைலப5ேட.

இப3 எ9ணிF ச- ேநரெகலா நா க9ணச+திக ேவ9<.

எIவள@ ேநர ,1கிேனேனா ெதாியா. ெபாிய இ3F சதைத ேக5< ,கி

வாாி ேபா5< ெகா9< எ*+தி+ேத.

ஆஹா! அ+த மாதிாி மினைல8 இ3ைய8 எ ஜமதி நா பாத

கிைடயா. அ+த இ3F சதமான ஆகாயதி எ1ேகேயா ஒ ைலயி கிளபி,

218

ேமக1கைள கீறி பிள+ ெகா9<, ஆகாயதி இெனா ைல

பிரயாண ெச>வ ேபா(+த. அ@ ச5ெட அவசரமா>

ேபா>விடவிைல. அ9டகடாக1கைளெயலா கி<கி<ெவ ந<1கF ெச>
ெகா9< நிதானமாக பிரயாண ெச>த. அேத சமயதி பளீெர ம-ெறா

மின கிளபி-. ேகா3 Tாிய ஒேர சமயதி கிளபினா எப3யி?

அIவள@ பிரகாசமான மின அைர நிமிஷ நி உலகைத ஜகOேஜாதியாகF
ெச>த. அ+த ஜகOேஜாதியி ெவளிFச தா1காம எ க9க

3

ெகா9டன. ஆனா அப3 3 ெகா வத- , எ வயி-றி ெநைப

க5<ப3யான கா5சிைய பாவி5ேட சாமீ! என Aனா 3ைரவாி

i53 உ5கா+ சிவெகா*+ வ93 ஓ53 ெகா93+தா.

'ஐேயா! விபாீத வர ேபாகிறேத!' எ எ மனதி மினைல ேபா ஒ
எ9ண ேதாறிய. அIவள@தா, விபாீத வ+வி5ட!
அ+த ஒ வினா3யி ேந+த சபவ1கைள எப3 நா உ1கHF ெசால
ேபாகிேற? பP எ ஒ ெபாிய பய1கரமான சத; எ ஜமதி அ+த

மாதிாி சதைத நா ேக5டேத இைல; இனிேம ேக5க ேபாகிறமிைல.
ஆகாய அப3ேய இ3+ திPெர ந தைலயி வி*+தா எப3யி?

அப3தா ேதாறி-. அ+த ெப சததினா எ கா ெசவிடான ஒ
வினா3. அ<த வினா3யி ஒ ெபாிய அதிFசி; Jேலாகதி(+ எைன

யாேரா ,கி பாதாளதி எறிவ ேபா(+த.

என தி ெதளி+ க9ைண விழி பாதேபா, நா க9ட பய1கரமான
கா5சிைய எ ஆ8

உ ள வைர8 மறக மா5ேட. என எதிேர, ஒ ெபாிய

ஆலமர, பFைச ஆலமர, ெந ப-றி எறி+ ெகா93+த! அ+த மர
அ3யி ஒ ேமா5டா வ938 தீப-றி எறி+ ெகா93+த. ஆகாயதிB

JேலாகதிB TU+தி+த காடா+தகார ந<வி, இமாதிாி ஒ பFைச

மரA, அதன3யி ஒ ேமா5டா ெந பி3 எாி+ ெகா93+தா
எனமாயி? அேபா சி ,-ற ேவ ேபா5< ெகா93+த. அ+த

மைழளிக , எாிகிற தீயி Oவாைலயி வி*+ மைற+ ேபா>

ெகா93+தைத பா ேபா, அனி பகவா, நாைக நீ53 அ+த மைழ

219

ளிகைள சிப ேபால@, 'எ;ைடய ெப+ தாக இ+த ளிக
ேபாமா?' எ ேமB ேமB ேமக ம9டலைத ேநாகி ேபாவ ேபால@
இ+த. இ+த பய1கர கா5சிைய பா ெகா9< ஒ நிமிஷ கிட+த

இடதிேலேய கிட+ேத. ெத>வாதீனமாக, அேபா காாி எ த@ இ+த

ஞாபக வ+த! உடேன என உயி வ+ வி5ட, ம நிமிஷ பா>+ ெச
வ93யி அகி ேபாேன. வ93 மரதி A53 ெநா1கி கிட+த. நல

ேவைளயாக எஜினிதா ெந பி3 ெகா93+த. இ;

அ3பாக வரவிைல. த@ைல8, நாயன1கைள8 எ<

அறப<திவி5<, ம;ஷகளி நிைலைம எனெவ பாேத. 3ைரவ

அேபாதா எ*+ வ+ ெகா93+தா. அவ தைலயி அ3ப5< இரத

வழி+ ெகா93+த. "அடபாவி! இப3 ப9ணிவி5டாேயடா! நீ நாசமா>
ேபாக!" எ ைவ வி5<, தபி எ1ேக எ பாேத. ெகாCச ,ரதி

அவ கிட+தைத க9ட இர9< எ53 பா>+ ஓ3ேன. க5ைட மாதிாி

கிட+தா. ஐேயா! பாவி ேபா>வி5டாேனா? மாைர ெதா5< பாேத; அ3கிற
சதேம ேக5கவிைல. ைகைய பி3 பாேத; நா3 அ3கவிைல. கி
அகி ைகைய ைவேத; இேலசாக FR வவ ேபா ேதாறி-; ெகாCச

என உயி வ+த.

இத- ளாக ஜன1க

ேபRகிற கலகல சத ேக5<F R- A- பாேத.

எெழ5< ேப ைகயி லா+தகHட ஓ3 வ+ ெகா93+தாக . அத- ெவ

சமீபதி ரயிேவ /ேடஷ இ+ததாக பினா ெதாி+ ெகா9ேட.
கட@Hைடய ெசயைல பா1க

ஐயா! அவ த9டைன அளி ேபாLட,

ெகாCச கைண8 கா5<கிறா; சCசாரேம இலாத இடதி இ+த மாதிாி
விபாீத நட+தி+தா எ1க

கதி என ஆகியி...?"

"பி ைளவா ! என ாியவிைல! என தா நட+த? ஏ மர ப-றி
ெகா9ட? ஏ ேமா5டா எாி+த?" எேற.
"ெதாியவிைலயா ஐயா! பFைச மர ஏ எாி8? நீ1க
இ3 வி*+ தா..."

தா ெசாB1கேள?
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"ஐேயா, அ;மா ேகாயி( ெச>த சபத..."
"ஆமா சாமி, ஆமா! அ;மா ேகாயி( சிவெகா*+ ெச>த சபத ப(

வி5ட. அIவள@ சமீபதி இ3வி*+த அதிFசியினா தபியி ைளகல1கி

ேபாயிக ேவ9<. /Pாி1கி(+ ைக ந*விய. வ93 மரதி ேம

A53ய. ைல ஒவரா> ேபா> வி*+ேதா. ஆனா, அதிசயைத

ேகH1க ! யா சாகவிைல. எ1கHெகலா சி காய1கHட ேபாயி-.
தபி ம5< - தபி ம5<... சாமி! அைத நிைன ேபா ெத>வதி

த9டைன எ தா நப ேவ93யிகிற.

ஆனா அ+தF சமய இைத ப-றிெயலா நா நிைனகவிைல. தபி

Fைச ெதளிவிபத- எனெவலாேமா ெச> பாேதா. Fைச

ெதளியவிைல. அ<த ரயி( பேகாண 3க5 வா1கி ெகா9<

கிளபிேனா. ரயி( தபியி Aகைத உ- பாத ேபா தா 'ஐேயா! இ
ெத>வ த9டைனதாேனா' எ எனF ச+ேதக உதித.
க5ைட மாதிாி அவ பிரைஞய- கிட+தப3யா உயி இகிறேதா

இைலேயா எ என அ3க3 பய ஏ-ப<. உடேன தபியி Aகைத

பாேப. அ+த Aகதி தபிய ஜீவ கைளைய பா ைதாிய அைடேவ.

இப3 ஒ தடைவ பாத ேபா 3யி+த தபியி க9களி ஓரதி ஏேதா
பளபளெவ சிவபாக ெதாி+த. உ- பாேத, பகவாேன!

அேபாதா எ ெநCைச யாேரா ஈ53யா தி பிளப ேபா இ+த.
ஏெனனி 3யி+த இர9< க9களி AைனயிB இரத ளிக

காணப5டன! எல3ாி ைல53 பிரகாசதி அைவ அப3 உய+த ரதின

க-கைள ேபா பிரகாசிதன!

எ மனசி அேபா ஏ-ப5ட பய1கரமான ச+ேதக நாB நாைளெகலா

ஆ/பதிாியி உதிப5ட. பேகாணதி நAைடய பிரபல கா1கிர/

டாட இகிறா அலவா? அவைடய ஆ/பதிாிதா அைழF

ெசேற. Aத  நாB நாH டாட ஒ ெசாலவிைல. நாலா

நா , எைன Lபி5<, /படமாகF ெசா(வி5டா. "ைபய; மன

ெகாCச ழபியிகிற. ெகாCச நாளி இ சாியாக ேபா>வி<. ஆனா

க9 இர9< ேபான ேபானதா" எ ெசானா. அவைர நா காரண
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ஒ ேக5கவிைல. எனதா காரண ெதாி8ேம? ஹ;மா ேகாயி(
தபி ெச>த பிரமாண அப3ேய ப( வி5ட. இனிேம மபான ெச>தா,
எ தைலயி இ3 விழ5<, எ க9 அவி+ ேபாக5< எ சபத

ெச>தப3ேய ஆகிவி5ட.
6

தபி  மாத ஆ/பதிாியி இ+தா. ெகாCச ெகாCசமாக தி

ெதளிவைட+ வ+த. ப நாைள

நா இனாெர ெதாி+ ெகா9<

ேபச ஆரபிதா. க9Q இ; க5< ேபா53+த. க9 ேபா> வி5ட

எற ெச>திையF ெசால என ைதாிய வரவிைல. நா இலாத சமயதி

டாடைரேய ெதாிவிப3 ெசா(வி5ேட. இனிேம தன க9 ெதாியேவ

ெதாியா எ அறி+த அவ; மப38 சித பிரைம மாதிாி ஆகிவி5ட.
சப+தமிலாம தனதாேன ேபசி ெகா9< சிாி ெகா9<மி+தா.
இIவள@ Lதி அவ அ+த நாடககாாிைய ம5< மறகவிைல. அ3க3

'மேனாரCசித', 'மேனாரCசித' எ ெசா( ெகா9< வா> ேள சிாி
ெகா9< இ+தா. இதனா வனஜாைவ அவைன பாபத- அைழ

ெகா9< வவத- என பி3கவிைல.

வனஜாேவா, தா அவைர பாக ேவ9<, பாக ேவ9< எ 3
ெகா93+தா . யா பாக Lடா எ டாட க93பா>

க5டைளயி53பதாகF ெசா( கால ஓ53 ெகா93+ேத. கைடசியி

அவHைடய ெதா+தர@ ெபாக A3யாம ஒ நாைள அைழ ெகா9<
வ+ேத. அவ

பாக வ விஷயைத தபியிட ெதாியப<த

ேவ9டாெம இர9< ேபேம ேபசி தீமானிதி+ேதா. அIவாேற அவ
அவ ப<தி+த அைறயி வ+ ேபசாம ெமௗனமா> நிறா .

நா பய+தப3ேய ஆயி-. சிவெகா*+ தன தாேன ேபசி ெகா ைகயி,

'அ3 மேனாரCசித! எ கிளிேய! மடமயிேல! மாேன! ேதேன, எெறலா

பித-றினா. நா மி+த கவைல8ட வனஜாைவ பாேத. ஐயா! /தீாிகளி

இதயைத ஆ9 பி ைளகளா க9< பி3க A3யா எ ெபாியவக

ெசா(யிகிறாகளலவா? அ உ9ைமெய அேபா என ெதாி+த.
இ+த மாதிாி சிவெகா*+ இ; மேனாரCசிததி ெபயைர ஜப ெச>

ெகா93பைத பா வி5<, வனஜா மன ெவ ேபா>வி<வா
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எ, தபியி ேம அவHகி+த பாச ேபா>வி<ெம, அற
அவைன பாக வர ேவ9<ெமேற ெசால மா5டா

எ நிைனேத.

ஆனா நட+த இத- ேநமாறாக இ+த. வனஜாவி மன ெகாCச Lட

ச(கவிைலெய க9ேட. உ9ைமயி அவHைடய பாச Aைனவிட

அதிகமானதாக ேதாறி-.

தின+ேதா தைன ஆ/பதிாி அைழ ேபாக ேவ9<ெம ஆனா
தபிF ெசால Lடாெத, அவ

பி3வாத பி3தா . தபி த

:53(+தா சாபா< ெகா9< வர ேவ9<ெம ெசானா . அவேள
சில சமய எ< ெகா9< வ+தா . இெதலா என ெகாCச Lட

பி3கவிைல. Aேன சிவெகா*+ வனஜா@ க(யாண ப9ணி

ைவக ேவ9<ெம நா எ9ணிய வா/தவ+தா. ஆனா இேபா அ

நடக L3ய காாியமா? அவHைடய தாயா சமதிபாளா? இ+த

ைபதியகார பி ைளதா சமதிக ேபாகிறானா? இIவள@ பிற

இ; அவ; 'மேனாரCசித பிேரைம' ேபாகவிைலேய! பிேன
வனஜாவி பாசைத வளர வி<வதி என பிரேயாஜன?

இப3 நா எ9ணி ெகா93ைகயி வனஜா ெசான ஒ விஷய எைன
தி<கிடF ெச>வி5ட. "மாமா, நா ெசாகிறத- நீ1க
எ அவ

சமதிக ேவQ"

ெராப ேநர Jவ \3ைக ேபா5<வி5< கைடசியி, "நா எ

ெபயைர மா-றி மேனாரCசித எ ைவ ெகா ள ேபாகிேற. நீ1க

சமத ெகா<க ேவQ" எறா . Aத(, அவHைடய ேநாக

இனெதப என விள1கவிைல. பி-பா< அவHட ேபசி ெதாி+

ெகா9ேட. தபி தா க9 ெதாியாதலவா? இைதF சாதகமாக ைவ
ெகா9< வனஜா தைன மேனாரCசிதமாக மா-றி ெகா ள ேபாவதா>F

ெசானா . மேனாரCசித மாதிாிேய தனா ேபச@ பாட@ A38ெம

ெசா(, அ+த ப3ெயலா எனF ெச> கா53னா . ர ேபFR எலா
தVப, நாடக ேமைடயி நா பாதப3ேய இ+த.

எனெகனேமா தபிைய இப3 ஏமா-வ பி3கேவயிைல. அதனா என

ேக< விைள8ேமா எனேமா எ பயமா8மி+த. ஆனாB வனஜாவி

பி3வாதைத8 க9ணீைர8 எனா எதி நி-க A3யவிைல. 'மாமா!
என அவைர தவிர ேவ கதி கிைடயா. வனஜாைவ அவ
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பி3காதப3யா மேனாரCசிதமாகி வி<கிேற. இத- நீ1க

சமதிக

ேவ9<. இலாவி5டா உயிைர வி5< வி<ேவ. /திாீ ஹதி ேதாஷ

உ1கைள விடா" எறா .
பல நா

தய1கி தய1கி, கைடசியாக இ+த ேமாச3 நா சமதிேத. அ+த

ெப9ணி யரைத எனா பா ெகா93க A3யவிைல. ஒ ேவைள

8தி ப(தா, சிவெகா*+ மன+ேதறி Aேபா ம;ஷனாகலா எற
ஆைச8 என இ+த. ஆனா கவைல8 திகிB ஒற இலாம-

ேபாகவிைல. Aத( 8தி ப(க ேவ9<; பிற உ9ைம ெவளியா ேபா,

தபி என ெச>வாேனா, எனேமா? பகவா இகிறா, நடகிறப3 நடக5<

எ தீமானி வி5ேட.

மநா , வனஜாைவ அைழ ெகா9< தபியி :5< ேபாேன.
தபியிட இ+த ேபFைச எப3 எ<கிற எ நா தய1கி
ெகா93ைகயி, த-ெசயலாக வனஜாவி ைகவைளக

B1கின. அைத

ேக5ட தபி ஒேர ஆFசாியமா> ேபாயிக ேவ9<.
"மாமா! யா அ?" எ ேக5டா.

நல ேவைளயா> ேபாFR எ நா நிைன ெகா9< "தபி! உைன
பாபத-காக ப5டணதி(+ மேனாரCசித வ+தி" எேற.

"என மேனாரCசிதமா?" எ ேக5< ெகா9< தபி ப<ைகயி(+ எ*+
உ5கா+தா. ஒ நிமிஷ என ெராப பயமா> ேபா>வி5ட.

அேத சமயதி வனஜா ச5ெட அகி வ+ "ஆமா, நா தா
வ+திகிேற. நீ1க

ப< ெகா H1க " எ ெசா( ெகா9ேட,

அவ;ைடய ேதா கைள பி3 ெமவாக ப<க ைவதா .

ஐேயா! அேபா தபி பாத பாைவ இ; எ மனசி அப3ேய நி-கிற.

ஒளி இழ+த அவ;ைடய க9களா அப3 ெவறிக ெவறிக விழி பாதா.
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ஒ ெபாைள இழ+த பிற தா அத;ைடய அைம ம;ஷகH நறா>

ெதாிகிறதலவா? அIவிதேம, க9 பாைவயி அைமைய அ+த சமயதி தபி

ெராப@ உண+திக ேவ9<. 'ேபான பாைவ திபி வராதா?' எற

அளவிலாத ஆதிரைத அFசமய அவ;ைடய Aகதிேல பாத ேபா, என

ெபாிய ேவதைன உ9டாயி-. இவைன ஏமா-கிேறாேம எற பFசாதாபA

ஏ-ப5ட. ஆனா, எப3ேயா அ+த ெப9ணி வாைதைய ேக5< இ+த
ேமாச3யி இற1கியாகி வி5ட. இனிேம தய1கி என பிரேயாஜன?
Aனாேலேய நா; வனஜா@ ேயாசி க-பைன ெச>தி+த கைதைய

அேபா ெசாேன. தபி /மரைனயிழ+தி+த ேபா அ3க3 'மேனாரCசித'
எ ெசா( ெகா93+ததாக@, அவ

வ+தா தா அவ;

ணமாெம நிைன நா க3த எ*தினதாக@, அத ேபாி அவ

வ+திபதாக@ பாட ஒவிேத.

வனஜா நா ெசானைத ஆேமாதிதா . "மாமாவி க3த பாத ஓ3

வ+ேத; உ1கH உட நறா> ெசௗகியமான பிறதா திபி ேபாக
ேபாகிேற" எறா .

ெகாCச ேநர ஏேதா ேபசி ெகா93+த பிற, "எ1ேக, அமா! ஒ பா5<

பா<1க . தபி ேக5க5<" எேற நா. இைத8 Aனாேலேய ேபசி

ைவதி+ேதா.

மேனாரCசித ந+த சாிதிரதி ந+த ேவஷ ேபா5< ெகா வ9<.

அேபா 'பட A3யாதினி யர' எ; அ5பாைவ ராக மாளிைகயி

பா<வா . இேபா வனஜா அ+த பா5ைட அேத மாதிாி ராகமாளிைகயி

பா3னா . ர, பா< வித, அ1க1ேக வி*+த ச1கதிக

Aத-ெகா9<

அப3ேய இ+தைத க9< நா ஆFசாியப5< ேபாேன. தபிேயா

பா5ைட பரவசமா> ேக5< ெகா93+தா. ஒளி இழ+த அவ;ைடய

க9களி(+ க9ணீ ளிக

வ+ ெகா93+தன.

எ1கHைடய 8தி இIவா ப( வி5டைத ப-றி நா1க

இவ

அசாதியமான ச+ேதாஷ அைட+ேதா. பிற, வனஜா தின+ேதா தபிைய
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பாக வ+ ெகா93+தா . பகெலலா ெபபாB அவ;ைடய

:53ேலேய கழிபா . தபி ெந1கிய உ-றா உறவின யா இைல.

:53 தவசி பி ைளைய8 ேசாராைவ8 தவிர ேவ யா கிைடயா.
அவகைள நா தயாப<தி ைவதி+ேத.

ெகாCச நாைளெகலா நா ேவ நாத/வர விவாகHட கFேசாி

ேபாக ஆரபிேத. ஒ தடைவ அ+த மாதிாி ேபா> வி5< திபி வ+த ேபா

சிவெகா*+ மிக@ உ-சாகடேன, "மாமா! நா; மேனாரCசிதA
க(யாண ப9ணி ெகா ள ேபாகிேறா. இனிேம, அவ

நாடக ேமைட ஏறி

ந3பதிைல எ தீமானமாகி வி5ட" எ ெசானா.

என ,கி வாாி ேபா5ட. இ என விபாீதமாக அலவா இகிற?

ஏேனா, தபி உட ணமாவத-காக இ+த ஏமா-ற நா சமதிேத.
எேபாேம அவ; உ9ைம ெதாியாம இமா? ெதாி8ேபா என கதி
ஆவ?
ஆனா இ+த ஆ5ேசப ஒ வனஜாவிட ப(கவிைல. "பி-பா<

நானலவா கடபட ேபாகிேற? உ1கH என?" எறா . அ* க9ணீ

வி5< எப3ேயா எைன சமதிக ப9ணிவி5டா . அவHைடய தாயாைர8
சமதிகF ெச>தா .

அ<த மாத திநாேகRவர ேகாயி( அவகH கயாண நடதி
ெகா9< ஊ திபி வ+ ேச+ேதா.

இப3F ெசா( வி5<, க+தப பி ைள Rமா இ+தா. ஏேதா ெபாிய

ேயாசைனயி ஆU+தவ ேபா ேதாறினா.
"அற என?" எ ேக5ேட.

"அற என? மாபி ைள8, மமகH ெசௗகியமாயிகிறாக .

மணிமணியா> இர9< ஆ9 பி ைள ழ+ைதக

பிற+திகிறன" எறா.
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என திதி உ9டாகவிைல. அவ ெசால ேவ93ய இ; பாகி
இபதாக ேதாறிய.
"இேபா அவக

எ1ேக இகிறாக ?" எ ேக5ேட.

"A+திாிF ேசாைல எ ேக53கிறீகளா, சாமி? காைரகாB

Aேப5ைட ந<ேவ மதியி சAதிர கைரேயாரதி இகிற.
A+திாிF ேசாைல மாாியம ேகாயி ெவ பிரசித. கிராம ெவ

அழகாயி. R-றிB க9Qெக53ய ,ர A+திாி மர1கH, ச@

மர1கH தா. ஊ கிழேக ெகாCச ,ர வைரயி இ+த ேதாக ;
அற நாண கா<. நாண கா5ைட தா93னா ெவ9 மண. அத-

அபா அைல :R சAதிர. இைடவிடாம அைலகளி 'ஓ' ெவற சதA,
ச@ ேதாகளி 'ஹா>' எற சதA ேக5< ெகா9ேட இ.

இ+த A+திாிF ேசாைலதா எ;ைடய J:க கிராம. இ1ேக என ஒ சின

:< ெகாCச காணி8 உ9<. சிவெகா*+, ெபய க*மா> நறாயி+த
காலதி, இ+த கிராம இர9<  தடைவ வ+திகிறா. ஊ தன
ெராப பி3திபதாக@, எேபாதாவ கFேசாி ெச>வைத நிதினா, இ+த
ஊாி வ+ வசிக ேபாவதாக@ அ3க3 ெசாவா.

கயாண ஆன சில நாைளெகலா தபி, "மாமா! நா A+திாிF ேசாைல

ேபாக ேபாகிேற. உ1க

:5ைட என ெகா<க ேவQ" எறா.

அெதலா Lடாெத நா எIவளேவா ெசா( பாேத. "க9 பாைவ
இலாம- ேபானா என, தபி? அத-காக நீ வாதிய வாசிபைத நிதி

விடLடா. அ+த காலதி சரப சா/திாியா க9ணிலாம லா1ழ

வாசிகவிைலயா? கFேசாி வராேதா எ நிைனகாேத எேதடமா> வ"

எேற.

எIவளேவா ெசா(8 அவ ேக5கவிைல. "ேவQமானா பி-பா< பா
ெகா ளலா. சில வஷமாவ நா கிராமதி இக ேபாகிேற. ெகாCச
நாைள நாயனைதேய நா ெதாட ேபாவதிைல" எ பி3வாதமா>F
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ெசானா. அ+தப3ேய அவ; வனஜா@ A+திாிF ேசாைல
ேபா>வி5டாக . இனA அ1ேகதா இகிறாக .
7

இIவா க+தப பி ைள மப38 கைதைய A3தா. ஆனா எ மன

சமாதான அைடயவிைல. அவைடய கைதயி, இ3 வி*+ சிவெகா*+தி
க9 ேபானைத Lட நா நபிேன. ஏெனனி, இமாதிாி அJவ சபவ1கைள
நாேன பாதிகிேற. ஆனா வனஜா மேனாரCசிதமாக மாறி, சிவெகா*+ைத

ேமாச ெச>த விஷயைத ம5< எனா நப A3யவிைல. எனதா க9

டாயி+தாB இ+த மாதிாி ஏமா-வ சாதியமா?

அப3 க(யாண நட+தி+தாB, பினா ெதாியாம இ+திமா?
இப3 எ9ணி, "அற, சிவெகா*+ ெதாியேவயிைலயா?
உ1கHைடய ேமாசைத க9< பி3கவிைலயா?" எ ேக5ேட.
"/வாமி! இ+த எ9ணதினா எதைன நா

,க பி3காம

கடப53ேப எ நிைனகிறீக ? தபி எேபா உ9ைமைய

ெதாி+ ெகா வாேனா, அேபா அவ; எப3ப5ட ேகாப வேமா, என

ெச>வாேனா எ என திதிெக அ3 ெகா9<தானி+த. இ+த

பயதினாB, அவக

ேபாி எனகி+த பிாியதினாB அ3க3 A+திாிF

ேசாைல ேபா> ெகா93+ேத. நாB மாச ஒ தடைவயாவ

க5டாய ேபா> வி<ேவ. இர9< ேப ெராப ச+ேதாஷமாக வாUைக
நடகிறாக

எபைத பா நா; ச+ேதாஷமைட+ேத.

இ+த மாதிாி ஒ தடைவ ேபாயி+தேபா, :5< Lடதி தபியி வாதிய
ைவதி+தைத8, அத பகதி Rதி ெப53 ஒ இ+தைத8

பாேத. வனஜாைவ, "தபி இேபா வாதிய வாசிப9டா?" எ
ேக5ேட. சில சமய ராதிாியி வாசிபா1க; நா Rதி ேபா<ேவ" எ
ெசானா .
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நல ேவைளயாக த@ எ< ெகா9< ேபாயி+ேத. அ ராதிாி

ெராப@ பி3வாத ெச> தபிைய நாயன வாசிகF ெசா(, நா; த@

அ3ேத. ஆகா! அ என வாசி? என வாசி! சாமி! அ

ம;யகHைடய ச1கீதமல; ேதவ ச1கீத. ஒ சமய அ*ைக வ; ஒ

சமய சிாி வ. ஒ நிமிஷ எ1ேகேயா ஆகாயதி ,கி ெகா9< ேபாவ

ேபா(; அ<த நிமிஷ மைல உFசியி(+ பாதாளதி உ53 வி<வ
ேபா(; ஒ சமய ஊCசலா<வ ேபா(, இெனா சமய

எ*+தி+ Lதாட ேவ9<ெம ேதா. ந<வி ந<வி நா த@

அ3பைத நிதிவி5<, ஆஹா! ஆஹா! எ ஆபாி ெகா93ேப.
இமாதிாி தபி வாதிய வாசிகிற விஷய ெதாி+ததி(+ Aைன

கா53B அதிகமாகேவ A+திாிF ேசாைல ேபாக ெதாட1கிேன. நாளாக
ஆக, தபிைய ஏமா-றிய விஷயமா> என பய ைற+ வ+த. இனிேம

அவ; எ1ேக ெதாிய ேபாகிற எேற நிைன வி5ேட.

A+திாிF ேசாைலயி தபி8 வனஜா@ ேபா> த1கி , நாB வஷ
இ. ஒ தடைவ நா அ1ேக ேபாயி+தேபா, தபியி Aனா ஞாபக

மறதியாக 'வனஜா' எ Lபி5< வி5ேட. உடேன, எ வயி-றி ெநைப

க53 ெகா9ேட.

"வனஜாவா? அ யா மாமா?" எறா சிவெகா*+.
"இ1ேக யாமிைல, அபா! எ மமக
"அதனா என மாமா, இவH உ1க

ஞாபகமாக Lபி5< வி5ேட!"

மமக

தாேன? வனஜா எற ெபய

உ1கH பி3தி+தா, அப3ேய Lபி<1கேள" எறா.
"நல ேவைள, பிைழேதா" எ நிைன ெகா9ேட!
அ ராதிாி வழக ேபா சிவெகா*+ வாதிய வாசிதா. அவ

சஹானா ராக வாசித ேபா எனா சகிகேவ A3யவிைல. ஒ பரவசமா>
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'ஆ9டவேன! எ அலறி வி5ேட. வாசி A3+த, 'தபி! கட@H
அலவா க9ணிைல ேபா(கிற? இேபப5ட நாத விைதைய உன
ெகா< வி5<, உ க9ைண எ< ெகா9< வி5டாேர?' எ வா> வி5<

கதறிேன.

அேபா சிவெகா*+ னைக ெச>தப3, "மாமா! /வாமி எ க9ைண

எ< ெகா ளவிைல. உ9ைமயி என க9ைண ெகா<தா.

வனஜாைவ கா53B இெனாதி ஒசதி எ நிைனேதேன? எைன விட
ட யா?" எறா.
என ,கி வாாி ேபா5ட. "என ெசாகிறா>, தபி" எேற.
"மாமா! என க9ணிைலெய எைன நீ1க

ஏமா-ற பாதீக .

ஆனா உ9ைமயி உ1கைளதா நா ஏமா-றிேன. Aத நா

ஆ/பதிாி வ+த ேபாேத இவ

வனஜாதா எ என ெதாி8" எறா.

அFசமய அ1 வ+த வனஜாவி Aகைத பாேத. அவHைடய

சிாிபி(+ அவH இத- உட+ைததா எ ெதாி+ ெகா9ேட.
"வனஜா! நீ8 ேச+ தா இ+தF TUFசி ெச>தாயா? தபி ெதாி8ெமப
Aத(ேலேய உன ெதாி8மா?" எ ேக5ேட.
"இைல, மாமா! கயாண மநா

தா என ெதாி8. ஆனா,

உ1கHF ெசால Lடா எ எனிட சதிய வா1கி ெகா9டா1க!
நீ1க அவைர ஏமா-ற நிைனதத-காக உ1கைள த93தாகளா!" எறா .
"எப38 நீ1க

இர9< ேப ஒறா> ேபா> வி5Pகளலவா? நா தாேன

பிறதி ம;ஷனா> ேபா>வி5ேட? எனெகனேவைல இ1ேக? நா

ேபாகிேற" எ ெசாவி5< கிளபிேன.
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எ மனதி-

எIவளேவா ச+ேதாஷ. ஆனா ெவளி ம5< ேகாபி

ெகா9டவ ேபா ந3ேத. அவக

எைன சமாதானப<தினாக .

இர9< ேப ெராப@ சிரமப5<

ஒ மாதிாியாக ேகாப தீ+தபிற, "ேபான ேபாக5<, தபி! Aத நாேள
இவ

வனஜாதா எ உன ெதாி+ வி5ட எறாேய? அ எப3

ெதாி+த?" எ ேக5ேட.
அத-F சிவெகா*+ ெசான பதி எைன ஆFசாியதி பிரமிப3 ெச>
வி5ட.

"பகவா ஒ அவயைத எ< ெகா9டா, இெனா அவயைத

Lைமயாகி வி<கிறா. மாமா! என க9 ேபாFR! ஆனா கா LைமயாFR.

வைளய B1கிய ேபாேத வனஜாதா எ ெதாி+ ெகா9ேட. ேமB

மேனாரCசித வ+திக மா5டா

எ என நிFசயமா> ெதாி8. ெச5ர

/ேடஷனி நா எ பிரதிைஞ ப1க ெச> ெகா93 ேபா, அ<த

அைறயி அவHைடய ேபாைதF சிாிைப ேக5ேட. அேபாேத எ மன 'சீ!'

எ ெவ வி5ட. அப3ப5டவளா எைன பாக வர ேபாகிறா ?

ஒ நாHமிைல. எனேக-ப5ட ஆFசாியெமலா நீ1க
ெபா> ெசா( எைன ஏமா-ற பாகிறீக

ஏ அIவள@ ெபாிய

எப தா. அத காரணA

நாேன ஊகி ெகா9ேட. நா 'மேனாரCசித, மேனாரCசித' எ

ெவபினா ெசா( ெகா93+தைத தபாக நிைன ெகா9< இப3
எைன ேமாச ெச>ய பாகிறீக

எ ெதாி+ ெகா9ேட. இவ

'பட

A3யாதினி யர' எ பா3ய ெகாCச நCசமி+த ச+ேதகA என
ேபா> வி5ட. மாமா! நீ1கH ஒ ச1கீத ரXக எ ெசா(
ெகா கிறீகேள? அ+த நாடககாாியி பா5<, உ1க

எப3 விதியாச ெதாியாம ேபாFR? ராக, ர, ச1கதிக

மமக

பா5<

எலா அப3ேய

இ+த வா/தவதா. ஆனா அ+த நாடககாாியி பா53ேல ஆமா

கிைடயா; அ ெதா9ைட ேம(+ வ+த பா5<. ஆனா உ1க

இதய அ+தர1கதி(+ பா3னா . இ+த விதியாச உ1கH

ெதாியவிைலயா?" எறா.

மமகேளா
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இப3 மமக; மமகH ேச+ என அச5< ப5ட க53னாக .

ஆனா அைத றி நா வதபடவிைல. ஐயா! எ தைலயி(+ ஒ
பார நீ1கிய ேபா(+த. எப3யாவ ழ+ைதக

இர9< ேப

ச+ேதாஷமாயி+தா சாி! எனெகன வ+த? சாமி! கா< வா வா எகிற. :<

ேபா ேபா எகிற. இ+த உலகதி Rகக1கெளலா அ;பவிதாகிவி5ட.
தபியி நாத விைதயி ெசாகதி Rகைத Lட அ;பவி வி5ேட.
பகவா எேபா Lபி<கிறாேரா அேபா ேபாக தயாராயிகிேற.

வ93 வி*ர /ேடஷனி நிற. க+தப பி ைளயி 'ேசாரா' ைபய

ேவ வ93யி(+ வ+ ஏறி, அவைடய பிாிகாத ப<ைகைய8

ெப53ைய8 ,கி ெகா9டா. க+தப பி ைள த@ைல ஒ த5< த53

பா வி5< அைத தாேம ைகயி எ< ெகா9< இற1கினா. "ேபா>

வகிேற, ஐயா! ப5டண வ+தா பாகிேற!" எ ெசா(வி5<F
ெசறா.

அறிர@ பாகி ேநரA என ,க வரவிைல. ஐயேப5ைட க+தப

Lறிய அதிசயமான சபவ1க

திப திப ஞாபக வ+தன. அைவெயலா

உ9ைமயாக நட+தைவதானா? அல, அIவள@ க+தப பி ைளயி

க-பைனயா? மப38 அவைர பா ேபா விசாாி உ9ைம ெதாி+
ெகா ள ேவ9<.

ஆனா நிஜமாயி+தாB சாி, கைதயாயி+தாB சாி, ஒ விததி பரம

திதியாயி+த. எ;ைடய கைதகைள ேபா யரமாக A3காம 'பி ைள
53கHட ெசௗகியமாயிகிறாக ' எ ம1களகரமாக கைதைய
A3தாரலவா?
-----------
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27. ஜமீதா! மக

1. ,2ைர

சில பிற ேபாேத ைகயி ேபனாைவ பி3 ெகா9< எ*தாளரா>
பிறகிறாக . சில Aய-சி ெச> எ*தாளராகிறாக . இ; சில

எ*தாள உலகி-

க*ைத பி3 த ளப<கிறாக .

றாவ Lறிய எ*தாள வகைதF ேச+தவ நா. ெகாCச1Lட

எதிபாராத விததி எ*தாள ஆனவ. இைறய தின நா 'வாடா மல'
பிரRராலயதி தைலவனாக இ+, தமிU நா5< இைணயிலா ெதா9<
ெச>, தமிைழ ெகா வவத- ெபாபாளி யா எ ேக5டா,
நிFசயமாக நா இைல. எ ைக

அகபடாத ச+தப1களி ேமேலேய

அ+த ெபாைபF Rமத ேவ93யவனாயிகிேற. இைலெயறா, Aத
Aதலாக நா ேபனாைவ ைகயி பி3 கைத எ*த ெதாட1கிய ேவைளயி
L எ ெசால ேவ9<.

அப3 எ*தாள உலகதி எைன க*ைத பி3 த ள

காரணமாயி+த என Aத கைத என எ ெதாிய ேவ9டாமா? அ
எ;ைடய ெசா+த கைதேய தா. பமா நா53ேல, ஒ அகாதமான கா5<
மைல பாைதயிேல, மாைல ேநரதி ம1கிய ெவளிFசதிேல அைத எ*திேன.
நா அIவித எ*தி ெகா93+தேபா, பக மரத3யிேலயி+ இர9<

அழகிய, விசாலமான, கநீல வ9<கைள ெயாதக9க , இைம ெகா5டாம

எைன பா ெகா93+தன! ச- எ*வைத நிதி, நா R-A-
பாபேபா பாவி5<, அ+த மரத3ைய ேநாேவ. அேபா அ+த
க9க

ஒ நைக ாி+ வி5<, ேவ பக ேநா. மப3 நா எ*த

ெதாட1கிய, அ+த க9க

இர9< எைன ேநாகிறன எபைத எ

உ HணFசி ம5<மல - எ உடபி உணFசிேய என ெதாியப<.
மல+ விழித அ+த நயன1களிேலதா எனமா> சதி இ+தேதா, என

ெதாியா. அ+த நயன1கHாியவளான ந1ைகயிட ேவ என ம+திர

இ+தேதா, அ@ என ெதாியா. அவ

த க9களி தீ5ச9யமான
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பாைவயினா, எ உைடைம, உ ள, ஆவி எலா ஒ1ேக கவ+, எைன
அ3ைம ெகா9<, Rய தி8ட இ+த காலதி நா ஒ நாH ெச>ய

ணியாத காாிய1கைளெயலா ெச>ய ப9ணினா
ெதாி8.

எப ம5<+தா

ஆ; ஒவித கடA இறிF Rயதி8டேன தா> நா5< திபி

வவத- எனF ச+தப இகதா இ+த. அைத நா ேவ9<ெம

தவற வி5டைத நிைனதா, விதிைய தவிர ேவ காரண எ@ ெசாவத-

A3யாம(கிற.
2. ர34

1941 ஆ வஷ 3சப 23• உ1கH ஞாபகமிகிறதா? அ+த ேததிைய

உ1களி அேநக ஞாபக ைவ ெகா வத- காரண இலாம(கலா.

ஆனா, நா அ+த ேததிைய ஒ நாH மறக A3யா. அைறய தின ர1L
நகாி இக ேந+த எவ அைத த1க
A3யா.

வாUநா

உ ள வைரயி மறக

அ தா Aத Aதலாக ர1Lனி ஜபா விமான1க
9< வி*+தேபா நா எ காாியாலய

9< ேபா5டன.

ேவைல பா

ெகா93+ேத. அபாயF ச1 ஊதிF ச- ேநரெகலா 'வி' எ
விமான1க

பற சத, 'ஒ>' எ 9<க

அைவ ெவ3 சத, க53ட1க

வி* சத, 'படா' எ

அதி சத, க9ணா3க

எலா ேக5டன. ஆனாB, க53ட

உைட8 சத

பதிரமாயி+த நா1க

அவ-ைறெயலா அIவள@ பிரமாதமாக எ9ணவிைல.

அபாய நீகF ச1 ஒ( ெவளியிேல ேவ3ைக பாக வ+த பிற தா, விஷய

எIவள@ பிரமாதமான எ ெதாி+த. ர1L நகாி பல இட1களி தீப-றி

எாி+ ெகா93+த. ஜன1க

அ1மி1 ைபதிய பி3தவகைள ேபா

ஓ3 ெகா93+தாக . விைள+த ேசதைத ஒ பதாக மிைகப<திF

ெசானாக . எலா ஒேர அேலாலகேலாலமாயி+த.
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டெஹௗX ெதவி :<க

ப-றி எாிகிறெத ேக விப5ட என

வயி-றிேலேய ெந பி3வி5ட ேபா(+த. ஏெனனி, அ+த ெத@,
கஸா ெத@ ேச Aைனயி ஒ :5< மFR அைறயிேலதா நா வாச

ெச>ேத. எ;ைடய ணிமணிக , ைகயி பண Aத(ய சகல ஆ/திகH
அ+த அைறயிேலதா இ+தன. மாேனஜாிட உதர@ ெப- ெகா9<,

கெபனியி காைர எ< ெகா9< :5< பற+ வி*+ ெகா9<

ெசேற. ஆனா எ;ைடய :< எாியவிைல. அத- மாறாக, நா ச-
எதிபாராத ஒ கா5சி அ1ேக ெதப5ட.

நா 3யி+த :5ைடF R-றிB ஒ சி காப@9< உ9<. அ+த

காப@93 ஓாிடதி இப Aப ேஸாஜக

பலாக நி

ெகா93+தாக . வாச ேக5< அகி இர9< ேஸாஜக

நிறாக .

காவB

ேமா5டாைரF ச- ,ரதி நிதிவி5<, :53 'ேக5' அகி ெசேற.
காவ ேஸாஜக

வழி மறிதாக . அ நா 3யி+த :< எ, எ

சாமாகைள எ< ெகா ள ேவ9<ெம ெசாேன. நா ெசானைத

அவக

நபவிைல. :5<காரக

வி5டாக

:5ைட கா( ெச> வி5< ேபா>

எ, எைன உ ேள விட A3யா எ ெசானாக .

அற அ1ேக எத-காக ேஸாஜக

நி-கிறாக

எ விசாாிேத.

மதியான அ1ேக ஒ 9< வி*+த எ, அ Jமி ேள வைள
ேதா93 ெகா9< ேபா> ைத+ கிடகிறெத, அைத அபாயமிலாம

எ< அற ப<வத- Aய-சி ெச>கிறாக

எ அறி+ேத.

அவகHட விவகார ெச>வதி பயனிைல எ திபி ேபாேன.
திபி எ1ேக ேபாேன. அ எனேக ெதாியா. ைக ேபானப3 காைர வி5<

ெகா9<, ர1L நகரெமலா R-றிேன. அ ர1L நகர அளித ேகார
கா5சிைய எ வாU நா

உ ள அள@ எனா மறக A3யா.

:திகளிெலலா ெசத பிண1க , சாக ேபாகிற பிண1க , அ1க1ேக தீப-றி
எாி8 கா5சி, ெநபைண இய+திர1க

அ1மி1 பற+ வி*+
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ஓ<த, ஜன1களி லப, /திாீகளி ஓல, ழ+ைதகளி அலற.
இதைகய ேகார கா5சிைய பா வி5< Tாியா/தமன ஆகி நறா>
இ53ய பிற மப38 எ;ைடய :5<ேக திபிF ெசேற.

வாச-றதி ேமா5டாைர ஒ ைலயி நிதி வி5<, காப@9< Rவாி

பிபகமாகF ெசேற. நா 3யி+த :53(+ எ;ைடய ெசா+த

சாமாகைள எ< வவத- திடைன ேபா Rவ ஏறி தி இ53
ப1கி ப1கிF ெச :53 பிறைத அைட+ேத. சத ெச>யாம

உ ேள + மா3ப3 வழியாக ேமேல ஏறிேன. சாதாரணமாக மா3 அைறைய

நா J53 ெகா9< ேபா வழக கிைடயா. அைற கதைவ

J5டவிைல. "நலதா> ேபாயி-" எ எ9ணி ெகா9< கதைவ

திற+ேத.

திற+த மா3 அைற ேள நா க9ட கா5சி விழி ெகா93கிேறனா,

கன@ கா9கிேறனா எற ச+ேதகைத என உ9டாகி வி5ட. வியபினாB

திைகபினாB எ தைல 'கிகி' ெவ R-ற ஆரபித.

அ+த கா5சி எனெவறா, அ+த மFR அைறயி பலகணியி அகி ஓ

இளெப9 நி ஜன வழியாக ெவளிேய பா ெகா93+தா .

காப@93 ேஸாஜக

ைவ ெகா93+த டாF ைல53(+ வ+த

ம1கிய ெவளிFசதி, அ+த ெப9ணி A பக 'X ஹ@5' பட மாதிாி
ெதாி+த. அவ

யாராயி? ஜன Tயமான :53, இ+த ேநரதி

தன+தனியாக அவ

எ;ைடய அைறயி இப எப3?

மனதி ணிFசைல வவி ெகா9<, "யா அ1ேக?" எ ேக5ேட.

ெவளியி(+த ேஸாஜகH ேக5க Lடாெத ெம(ய க ள ர(
ேபசிேன. அ+த இடதி அ+த ேவைளயி எ;ைடய ர எனேக

பய1கரைத அளித எறா, அ+த ெப9 அப3ேய ேபய3தவ

ேபா

 ளி திபி எைன \தி நிைற+த க9ணா பாததி விய இைல
அலவா?

ஆனா திபி பாத மகணதி எ1க

இவைடய பயA ச+ேதகA
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நீ1கி, விய ம5< தா பாகி நிற. எைன ெபாத வைரயி

மனதி- ேள ஒவைகயான ஆன+த உணFசி உ9டாகவிைலெய ெசால
A3யா.
"நீயா?"
"நீ1களா?"
நா சாபி5< ெகா93+த கபாதி ேஹா5டB பக :5< வாச(
சில சமய அ+த ெப9ைண நா பாதிகிேற. அேபாெதலா

அவைள8, தா> நா53ேல என மாைலயி<வத-காக கா ெகா93+த

எ அைத ெப9ைண8 மன ஒபி5< பாப9<. (நா பமா நா5<
வ+ததி காரண1களி ஒ அைத மகHட எ க(யாணைத ஒதி

ேபா<வத- எ; இரகசியைத இ+த இடதி ெசா( ைவகிேற). ம-றப3

ேவவிதமான எ9ண அ+த ெப9ைண ப-றி எ மனதி உ9டானதிைல.
ஏெனனி அ+த :53ேலேய 3யி+த ராIசாகி ஏ.வி. R+த எபவ, ர1Lனி
உ ள ெதனி+தியகH ேள ஒ பிரAக எ மாத இர9டாயிர

வாயிர வமான உ ளவெர என ெதாி8. அேபப5டவைடய

தவிைய றி கன@ கா9பதிேல என பிரேயாஜன?

அ+த ெப9 இேபா எ அைறயி இ53 தன+தனியா> நி-பைத

க9ட, என எப3 இ+தி எ நீ1கேள ஊகி ெகா ளலா.
3. கிழ& ர34
எ வியைப ஒவா அடகி ெகா9< "இ1ேக எப3 வ+தா>? எேபா
வ+தா>?" எ ேக5ேட.
"நீ1க ?" எ அவ

திபி ேக5டதி பல ேக விக

ெதானிதன.

ச- ேகாபட, "அப3யா? உன அவசிய ெதாிய ேவ9<மா? இ
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எ;ைடய அைற! எ அைறயி(+ எ சாமாகைள தி3 ெகா9<

ேபாவத-காக வ+ேத. ெகாைல றF Rவ ஏறி தி வ+ேத. வ+த

வழியாகதா திபி ேபாக ேபாகிேற! உன இ1 ஏேதா Aகியமான

ேவைல இபதாக ெதாிகிற. கவைலபடாேத! இேதா ேபா> வி<கிேற" எ
ெசா(, எ ைகெப53ைய ,கி ெகா9ேட.

"ஐேயா! எைன8 அைழ ெகா9< ேபா1க . உ1கH 9ணிய
உ9<!" எ அவ

Lறிய ேபா, அவHைடய ெநCR 'ப5 ப5' எ அ3

ெகா H சதேம நா ேக5க L3யதாயி+த.

அவளிட நா உடேன இரக ெகா9டாB, இ; ெகாCச அவைள

ெகCச ப9ண ேவ9<ெமற அச5< எ9ணதினா, "அெதலா A3யா.
9ணியA ஆFR, பாவA ஆFR! என ேவேற ேவைல இைலயா?" எேற.
உடேன அ+த ெப9, "அப3யா சமாசார இேதா நா 'திட, திட' எ

LFச ேபா<கிேற!" எ ெசா( ெகா9ேட, ஜன பக ேபானா . நா
அவசரமா>F ெச அவைள ேக மறி, "ேவ9டா! ேவ9டா!" எ
ெசா( ெகா9ேட, அவHைடய கர1கைள ப-றிேன. ேமேல ேபாகாம

அவைள த<பத-காகேவ அIவித ெச>ேத. அவேளா திபி எ கர1கைள

ெக53யாக பி3 ெகா9<, "எைன அைழ ெகா9< ேபாவதாகF

சதிய ெச> ெகா<1க ; இலாவி5டா LFச ேபா<ேவ" எறா .

அவHைடய ைககைள ெதா5ட அேத நிமிஷதி நா எ Rத+திரைத அ3ேயா<
இழ+ அவH அ3ைமயாகி வி5ேட எபைத8, அவHைடய R9< விரலா

ஏவிய காாிய1கைள எலா சிரசினா ெச>ய L3ய நிைலயி இ+ேத
எபைத8, நல ேவைளயாக அவ

அறி+ ெகா ளவிைல. நா; அவH

அFசமய ெதாியப<த விபவிைல.

"ஆக5< பயபடாேத! உ அபா, அமா?" எ ேக5ேட.
"அபா, அமாவா?" எ அ+த ெப9 ெபFR எறி+தா . மப38 "நல
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அபா! நல அமா!" எ பைல க3 ெகா9டா .
அ*ைக8 ஆதிரAமாக அவ

Lறியதி(+ பிவ விவர1க

ெவளிவ+தன.

அ மதியான அ+த ெப9 /நான அைறயி ளி ெகா93+த ேபா,
திPெர 'ைஸர' ஊதி-றா. அவசர அவசரமாக அவ

ளி A3பத-

'<<' '<<' எ கா ெசவி<ப< சத ேக5டட, :ேட அதி+ததா. அ+த
அதிFசியி அவ

தடாெல தைரயி வி*+தாளா! தைலயி அ3ப5<

Fைசயாகி வி5டாளா. Fைச ெதளி+ எ*+, உைட உ<தி ெகா9<
/நான அைறயி(+ ெவளிேய வ+ பாதா, :53ேல ஒவ இைலயா;

ெகாCச ,ரதி தீபி3 எாி8 கா5சி ெதப5டதா. அவ

:55<

ெவளிேய ஓ3 வ+ அக பக :<களி அபா அமாைவ ப-றி

விசாாிகலாெம ஓ3 ஓ3 பாதாளா. சில :<களி ஒவமிைலயா. சில

:<களி சாமாகைள அவசரமாக அறப<தி ெகா93+தாகளா.

இவைள கவனிபாேரா, இவHைடய ேக வி பதி ெசாவாேரா யா

இைலயா! கைடசியி இ+த :< திற+ கிடபைத க9< உ ேள வ+தாளா.
:53 ஒவ இலாம(கேவ, மFR அைறயி யாராவ இகலாெம
ேமேல ஏறினாளா. அவ

மFR அைறயி இ ேபா ேஸாஜக

வ+

:5ைடF TU+ ெகா9டாகளா. பிற ெவளிேய வர பயப5< ெகா9< மFR

அைறயிேலேய ஒளி+ ெகா93+தாளா.

இைதெயலா ேக5டபி "உ அபா அமா@ ெதாி+தவக , சிேநகிதக
இ+த ஊாி பல இபாகேள? அவகHைடய விலாச1க

ஏதாவ உன

ெதாி8மா? ஒேவைள எ+தF சிேநகித :5<காவ ேபாயிகலாமலவா?"

எ விசாாிேத.

"ேபாயிகலா" எ ெசா(, கிழ ர1Lனி இர9<  :<கைள8

அவ

ெசானா .

உடேன, ஒ A3@ வ+ேத. எ ைக ெப53ைய ஒ ைகயி எ<

ெகா9< அவைள இெனா ைகயினா பி3 ெகா9< கிளபிேன.

மFசி(+ கீேழ இற1கி, :53 ெகாைல றமாகF ெச, காப@9<F
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Rவாி ேம Aத( அவைள ஏ-றி வி5< ெப53ைய எ< ெகா<ேத.

பிற நா ஏறி தி அவைள8 இறகி வி5< ெப53ைய எ< ெகா9<
ேபா> காாி ைவேத.

3ைரவ ஆசனதி நா உ5கா+த, அவ

காாி பி கதைவ திற+

ெகா9< பி i53 உ5கா+தா . இ என மிக@ மகிUFசி த+த. அைர

ப3 ப3 நாண மட Aத(ய /திாீகHாிய ண1கைள ற+த ெப9
அவ

அல எபத- அ அறிறியாயி+த.

அதிடவசமாக, Aத Aத நா காைர ெகா9< ேபா> நிதிய :53ேலேய
அ+த ெப9ணி அபா, அமா இ+தாக . ராIசாகி :5< வாச(ேலேய

நி ெகா93+தா. அவைடய ெப9 காாி(+ இற1கிய, அவ

வரேவ- Lறிய வித என திைகைப அளித.

"வ+வி5டாயா, வஸ+தி! வா!" எறா. உடேன :5< உ5ற பா

"அ3ேய! தவி ெகா93+தாேய, இேதா வஸ+தி வ+ வி5டா " எறா. ஓ
அமா

உ ளி+ வாச-ப3ய9ைட வ+, "வ+ ேச+தாயா3, அமா. ஏேதா

பகவா இகிறா!" எறா.

அ+த ெப9 :5< ேள ேபான அவHைடய அபா@ உ ேள ேபா>
கதைவ பPெர சாதினா.

ெப9ைண அைழ ெகா9< வ+தவ; ஒ வாைத வ+தன LடF
ெசாலவிைல!
4. மா தேல
ர1Lனி(+ இ+தியா@ வ+தவ யாைர ேவQமானாB விசாாி
பா1க .

"ர1L;F சமானமான நகர உலகதிேலேய உ9டா?" எ தா

ேக5பாக .
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அப3 ,கல ேகாலாகல ெபய ேபானதாயி+த ர1L நகர,
ேம-ப3 3சப 23• சபவ பிற, சில தின1களி அைட+த நிைலைமைய
எ9ணி பாதா, இேபா Lட என எனேமா ெச>கிற.
ேகாலாகல ,கல எலா ேபா>F சா@ வி*+த :53 நிைலைமைய ர1L
அைட+ வி5ட. ஜன1க

அதி விைரவாக நகைர கா( ெச> ேபா>

ெகா93+தாக . ம;யகைள நபி உயி வாU+த நா>க , Jைனக ,

காைகக

Aத(ய பிராணிகH ப5சிகH உண@ கிைடகாைமயா எB

L<களாகி தீன ர( ஊைளயி5< ெகா9< Aனகி ெகா9<
அ1மி1 அைல+த கா5சி பாிதாபகரமாயி+த.
ர1Lனி வசித இ+தியக

எதைனேயா ேப ெதனி+தியா@ திபி

ேபா> ெகா93+தாக . கபகளி இட ஏ-ப53+த கிராகிையF

ெசால A3யா. எனி; நா Aயறி+தா 3ெக5 வா1கி ெகா9<

கிளபியிகலா. பல காரண1களினா நா கிளபவிைல. Aகியமான

காரண, நா ேவைல பாத கெபனியி இ1கிN மாேனஜ அ3க3,

'இ+திய எலா பய+தவக !' 'அபாய வ+த ஓ3 ேபா> வி<வாக !'

எ ெசா( ெகா93+ததா. நா ஒவனாவ இ+தியாவி மானைத

காபா-றிேய தீவ எ உதி ெகா93+ேத.

1942ஆ வஷ பிற+த. ஜனவாி A3+ பிரவாியி பாதி ேம ஆயி-.
பமாவி ெத Aைனயி ஜபானிய இற1கி வி5டாக
வகிறாக

எ ெச>திக

எ Aேனறி

வ+தன. சி5டா1 பாலகாக ச9ைட

ெதாட1கிவி5டெத ெதாிகிற.

எ மனA சலனமைட+த. எIவள@தா நா ைதாியமாயி+தாB எ
விப விேராதமாக இ+தியா@ ேபாக ேவ93 ேநரலாெம
ேதாறி-. இ+த நிைலைமயி ைகயி எIவள@ பண ேசகாி

ெகா ளலாேமா, அIவள@ ேசகாி ெகா ள விபிேன.

சில மாத1கH Aனா(+ பமாவி ேமா5டா வ93 அளவிலாத
கிராகி ஏ-ப53+த. ைசனாகாரக

வ+ பமாவி ேமா5டா வா1கி
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ெகா93+த தா காரண. பைழய வ93கைள வா1கி வி-பதி நல லாப

கிைடத. நா ேமா5டா கெபனியி ேவைலயி(+தப3யா, எ ெசா+த
ேஹாதாவி அ+த வியாபார ெகாCச ெச> ெகா93+ேத.

கைடசியாக, ர1Lனி 9< வி*+த ேபா நா வா1கி ைவதி+த வ93

வி-பைனயாகாம எனிடேம இ+த. அைத எப3யாவ பண ஆகி விட

ேவ9< எ தீமானிேத. ர1Lனி அைத வி-பத-

வழியிைலயாைகயா மா+தேல ெகா9< ேபா> வி- விட எ9ணிேன.
எனேவ, கெபனி மாேனஜாிட உதர@ ெப- ெகா9<, பிரவாி 18+ ேததி
ேமா5டாைர நாேன ஓ53 ெகா9< பிரயாணமாேன.

ெப வழியாகF Rமா 360 ைம பிரயாண ெச> மநா

18• ேததி மதியான

மா+தேலைய அைட+ேத. மா+தேலயி பிரசிதி ெப-ற ேகா5ைடF சமீபதி

வ+த, வ93ைய நிதி வி5< ேவ3ைக பா ெகா93+ேத.

திPெர அபாயF ச1 ஒ(த. "இெதன L" எ ஆகாயைத பா

ெகா93ைகயிேல, 'வி' எ சத வரவர ெபாிதாக ேக5ட. விமான1க

எ தைல ேமேல ெவ சமீபதி பற+ ேபாயின. அ<த கணதி '<<'
'<<' எற பய1கர ெவ3F சத1க

ேக5டன. ெசால A3யாத \தி8, உயிைர

காபா-றி ெகா H ஆவB எைன ப-றி ெகா9டன. காாிேலேய பா>+

ஏறி, தி திைச பாராம அதிேவகமாக வ93ைய வி5< ெகா9< ெசேற.
அ+தF சமயதி அ+த பா* ேமா5டா எCசினி ஏேதா ேகாளா ஏ-ப5<,

டடடட டடடட எ அ3 ெகா9< நி ேபா> வி5ட. வ93 நி ேபா>

வி5ட இட பகதிேல ஒ தபா ஆ\ைஸ பாேத. அத-

+

ெகா ளலாெம ஓ3ேன. உ ேளயி+த பமிய ேபா/< மா/ட படாெர

கதைவF சாதி தாளி5டா. ஜன வழியாக அவைர தி53ேன. அவ பமிய
பாைஷயி திபி தி53னா. ேவ வழியிறி ேபா/டா\/ வாச

Aகபிேலேய \தி8ட நி ெகா93+ேத.

அ+த பிரவாி மாத 19• இ+த 8ததிேலேய ஒ விேசஷமான தின எ

பி-பா< என ெதாி+த. இ+தியா@ வ+தி+த சீன தைலவ சியா1 -

கா>ேஷ திபிF சீனா ேபாைகயி, அ மா+தேலயி இற1கினா.

ேகா5ைடயி பிாி53 அதிகாாிக

அவ வி+ அளிதாக . அைத
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ெதாி+ ெகா9<தா, ஜபா விமான1க

அைற வ+ ேகா5ைடயி

9< ேபா5டன. ஆனா அதிட சீனாவி பக இ+தப3யா, ஜபா
விமான1க

ஒ மணி ேநர பி+தி வி5டன!

இ+த விவர ஒ அேபா நா அறி+திகவிைல. அறி+ ெகா ள

விப@ இைல. அேபா ஒேர ஓ எ9ண, ஒேர ஓ ஆைச, எ உ ள,

உட எலாவ-றிB + கவி+ ெகா93+த! அ தா> நா5<F

ெச, எ வய Aதி+த தாயாைர பாக ேவ9< எபதா.

அபாய நீகF ச1 ஊதிய, வ93ைய ாிேப ெச> கிளபி ெகா9< எ+தF
சிேனகித லமாக வ93ைய வி-க நிைனேதேனா, அவ :5ைட அைட+ேத.
:53 ந9ப இைல. அவ மைனவியிட வ93ைய ஒபைட, ந9ப

திபி வ+த கிைடத விைல வி- பணைத இ+தியா@ அ;பF

ெசா(வி5<, அ மாைல மா+தேலயி(+ ர1L; கிள ரயி(

கிளபிேன.

சாதாரணமாக, மாைலயி மா+தேலயி கிள ரயி, மநா

காைலயி ர1L

ேபா>F ேசவ வழக. வழியிேல 'பிமானா' எ; ரயிேவ /ேடஷ

தீபி3 எாி+ ெகா93+தைத8, அ+த தீயி ேகாரமான ெவளிFசதி

/ேடஷ மா/ட ஒ தனி மனிதராக நி ெகா93+தைத8 இேபா
நிைனதாB என மயி LFச உ9டாகிற.

கைடசியாக 20• சாய1கால ரயி ர1L /ேடஷைன அைட+த.
/ேடஷைன ரயி ெந1ேபாேத, அ1 ஏேதா அேலாலகேலாலமா-

யிகிறெத ெதாி+ வி5ட. ர1L /ேடஷனி எதைன ரயி பாைதக
உ9ேடா அIவள@ பாைதகளிB ரயிக

றபட தயாரா> நிறன. எலா

ரயி எஜிகH மா+தேலேய ேநாகியி+தன. ரயிகளி L5டைதF ெசால

A3யா. பிளா5பாரதிேலா இற1வேத அசாதியமாயி+த.

எப3ேயா இற1கிய@ட, என ெதாி+த ஆசாமி யாராவ உ9டா எ
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பாேத, எ கெபனிையF ேச+த ராமபதிர ஐய ெதப5டா. அவைர

பி3 'இ என ேகாலாகல?' எேற. அவ ெசானா.

"ர1Lைன, 'எவாேவ5' ப9Qப3 சகா உதிர@ பிற+ வி5ட!
சிைறFசாைலகைள8, ைபதியகார ஆ/பதிாிகைள8 திற+ வி5<

வி5டாக . மிக கா5சிF சாைலயி ட மிக1கைள ெகா வி5டாக .
ர1கைள அவிU வி5< வி5டாக . இப3ப5ட சமய பா நீ திபி

வ+திகிறாேய?"

எ மன என பா<ப53 எ நீ1கேள ேயாசி பா1க !
5. பேகா4
அறிரேவ ெச கபB 3ெக5 வா1கி ெகா<ப3 உதிேயாக/தைரF
ச+திேத. அவ "அபேன! 3ெக5 எனேமா வா1கி தகிேற. ஆனா,
3ெக5 ைவ ெகா9< என ெச>வா>? உன Aனா கபB
3ெக5 வா1கிய எதைனேயா ேப இட கிைடகாம தி9டா<கிறாகேள?"
எறா.

பிற அவ, "நாைள நாேன காாி மா+தேல றப<கிேற. நாB ேப
ேபாகிேறா. நீ8 வ+தாயானா, உைன8 அைழ ேபாகிேற" எறா.
எ ேபாி உ ள கைணயா அவ அIவித ெசாலவிைல. என ேமா5டா
விட@ ாிேப ெச>ய@ ெதாி8மாதலா வழியி உபேயாகப<ேவ எ

எ9ணிதா ெசானா. தா ம5< மா+தேலயி த1க ேபாவதாக@, ம-ற

வ அ1கி+ 'கலாவா' மாகமாக இ+தியா@ றப<வதாக@

Lறினா. அவகHட நா; ேச+ ேபாகலா எற எ9ணட 'சாி' எ

சமதிேத.

'ெப' மாக அபாயமாகி வி5டப3யா 'ேராமி' வழியாக பிரயாணC

ெச>ேதா! இ+த பிரயாணதா ேந+த எதைனேயா அ;பவ1கைள ப-றி
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நா இ1ேக வி/தாிக ேபாவதிைல. 21• ர1Lனி கிளபியவக
மா+தேல ேபா>F ேச+ேதா எ ம5< றிபி<கிேற.
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இIவள@ சிரமப5< மீ9< மா+தேலேய அைட+த பிற, அ1ேக ம-ேறா

ஏமா-ற என கா ெகா93+த.

மா+தேலயி(+ 'கலாவா' ேபா ரயிB 3ெக5 ெகா<பைத நிதி
வி5டாக . மப38 எேபா ெகா<க ஆரபிபாக

எ ெதாியவிைல.

3ெக5 கிைடகாம- ேபானதி என ஏ-ப5ட ஆதிரைத8, கைத8
ெசாலேவ A3யா. ஆனா, இேபா நிைன ெகா9டா பகவா;ைடய

கைண எப3ெயலா இய1கிற எ ஆFசாிய கட( Uகிவி<கிேற.
A தடைவ ேமா5டாைர ஒவி வி5< வ+த ந9பைரF ச+திேத.

நலேவைளயாக அவ வ93ைய வி-றி+தா. ஆயிர Y Vபா8

ெகா<தா. இ+த பணைத கட@ேள ெகா<ததாக பினா நா
கப3யான ச+தப ஏ-ப5ட.

அேத ந9பதா இெனா ேயாசைன8 ெசானா. மா+தேலயி ரயிBகாக

காதிபைத கா53B, 'பேகாL'@ ேபா> அ1கி+ 'டA' வைரயி
ேபா ேமா5டா லாாிகளி ேபாகலா எறா.

'பேகாL' எ; ஊ மா+தேல கிழேக ெகாCச ,ரதி ஐராவதி
அகைரயி இகிற. அ1ேக ேபா>F ேச+ விசாாிேத. எ;ைடய

ரதிட அ1 எைன ெதாட+ வ+ததாக ேதாறிய. ஏெனனி,
மநா

காைலயி அ1கி+ நாB லாாிக

'டA'@ கிளவதாக@,

ஆனா அவ-றி ஒறிB Lட இட இைல எ ெதாி+த. லாாிகளி

ெசா+தகாரனான பCசாபியிட ேநாி ேபா> என ேமா5டா ேவைல ெதாி8

எ வழியி உபேயாகமாயிேப எ ெசா( பாேத. 'இடமிைல'

எற ஒேர பதி தா வ+த.

அறிர@ ந<நிசி அேத பCசாபிகார எைன ேத3 ெகா9< நா
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த1கியி+த ேஹா5டB வ+தா. என ேமா5டா வ93 நறா> ஓ5ட

ெதாி8மா எ ேக5டா. ெதாி8 எேற. அவ ஏ-ப<தியி+த

3ைரவகளி ஒவ வராம ஏமா-றி வி5டப3யா அவ எைன ேத3

வ+தா எ ெதாி+த.

"டA வைரயி லாாி ஓ53 ெகா9< ேபா> ேசதா 200 Vபா> தகிேற"

எறா அ+த பCசாபி.

ச- Aனா தா அவனிட நா ேம-ப3 பிரயாண 200 Vபா>

தவதாகF ெசாேன. இேபா அேத பிரயாண அ+த Vபா> என

கிைடபதாயி+த. ஆனா, ேமா5டா லாாி ஓ5<வதிB என ெகௗரவ

இக ேவ9< எ எ9ணி, "என உ Vபா> ேவ9டா; பிரயாணதி

ேபா எனF சாபா5< ஏ-பா< ெச>தா ேபா" எேற.
மநா

காைலயி லாாிக

நிற இட ேபாேன. பிரமா9டமான லாாிக

நி ெகா93+தன. ெராப ெராப அ3ப5< பழசா> ேபான லாாிக .

நாB

அவ-றி நா ஓ5ட ேவ93ய வ93ையF R-A- வ+ பாேத. இ+த

லாாி Jதைத கா5< மைல பாைதயி 300 ைம ஓ5ட ேவ9< எ

நிைனத ேபா பகீ எற.

பிற, லாாிகளி ஏவத-காக நி ெகா93+தவகைள பாேத.
வ1காளிக , பCசாபிக , ஆ+திரக , தமிழக

Aத(ய பல மாகாணதவகH

இ+தாக . அப3 நிறவகH மதியி, ெசற இர9< மாதமாக நா

கனவிB நனவிB தியானி ெகா93+த ெப9 ெத>வA நி
ெகா93+த.

அவHைடய ெப-ேறா பகதி நி ெகா93+தாக .
அற வ93 கிளகிற வைரயி லாாியி எஜி; ேபா53யாக எ
ெநCச அ3 ெகா93+த. அவக

எ;ைடய வ93யி ஏவாகளா,

ேவ வ93யி ஏவாகளா எ ெதாி+ ெகா ள எ உ ள 33த.
ஒ ேவைள ராIசாகி எைன ெதாி+ ெகா9டா ேவ9<ெமேற ேவ
வ93யி ஏறினாB ஏவா எ, L3ய வைரயி அவக

பக
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பாகாமேல இ+ேத. ஆயி; இர9ெடா தடைவ பாத ேபா அவH

எைன ெதாி+ ெகா9டா

எ அவHைடய ெநCR ஆவ(னா

33 ெகா93+த எ அறி+ேத.
கட@

எ பகதிேல இகிறா எ விைரவிேலேய ெதாி+ வி5ட.

அவக

எ;ைடய லாாியி தா ஏறினாக !

வ93க

கிளப ேவ93ய சமய வ+த, நா 3ைரவ \டதி(+ இற1கிF

ெச, வ93 ேள பா, "எேலா ஏறியாயி-றா?" எேற. பிற அ+த
ம;ஷாி Aகைத உ- பா, "5மானி1 ஸா! ெசௗகியமா?" எ

ேக5<வி5<F ச5ெட திபி ேபா> எ \டதி உ5கா+ேத. அேபா

வஸ+தியி Aகதி நாண1கல+த னைக மல+தைத8, கீேழ ேநாகியப3

கைடக9 பாண ஒைற எமீ எறி+தைத8 ெசாலாம விட A3யவிைல.
6. க3ேகா
பமா ேதச படைத பாதா ர1Lனி(+ ஏறைறய ேந வடேக,

பமாவி ந<மதியி ஐராவதி நதிகைரயி பேகாL எ; ஊ இபைத
காணலா. பேகாLவி(+ மீ9< ஏறைறய ேந வடேக 360 ைம

அட+த கா<க , உய+த மைலகளி வழியாகF ெசறா அ/ஸாமிB ள
மணிJ எைலைய அைடயலா. வழியி உ ள Aகியமான ஊக
'கலமிேயா', 'டA' 'மீ+தா' எபைவ.

பேகாLவி(+ நா1க

றப5ட பதாவ நா

'க1ேகா',

210 ைம பிரயாண

ெச> கலமிேயா எ; இடைத அைட+ேதா. சாதாரண சாைலயி எIவள@

ெமவாக@ ஜாகிரைதயாக@ லாாி ஓ53னாB ப மணி ேநரதி அIவள@

,ர ேபாயிகலா. எ1கH ப நா

ஆயி- எபதி(+ நா1க

பிரயான ெச>த பாைத எIவள@ ல5சணமாயி+தி எ ெதாி+

ெகா ளலா. உ9ைமயி அைத பாைத எேற ெசாவத-கிைல. கா53B
மைலயிB எ1ேக இட கிைடதேதா அ+த வழியாகெவலா லாாிையF

ெசBதி ெகா9< ேபாேனா. எ1கH Aனா ேபாயி+த லாாிகளி
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Rவ<தா எ1கH பாைதயாயி-. Aனா ேபானவக

ஆ1கா1ேக

மரகிைளகைள ெவ53 ெகாCச இைடெவளி8 உ9< ப9ணியி+தாக .

அ தா பாைதெய மாியாைதF ெசாலப5ட. ெச1தான ேம53B

கி<கி< ப ளதிB லாாி ஏறி இற1 ேபாெதலா உயி ேபா> வி5< திபி
வவ ேபால ேதா.

இப3யாக கா5< மைல பாைதயி A53 ேமாதி ெகா9<, இ3
ைட ெகா9<, எBெபலா ெநாப3யாக அைல9<, அ389<,
உயி மறா3 ெகா9<, பிரயாண ெச>த ப தின1க

தா எ

வாUைகயி மிக Aகியமான நா5க

ஆயின. அைவேய எ வாUைகயி

அ+த வ93யி வஸ+தி8 வகிறா

எற எ9ணேம, பிரயாணதி

ஆன+த மி+த நா5களாக@ ஆயின.

அெசௗகாிய1கைளெயலா மறகF ெச>8ப3யான அளவ-ற உ-சாகைத
என அளித.

அ+த ப தின1களிB எ1கH

ெகா9ேடயி+த. எ1கHைடய க9க

வாைதயினாB சில சமய நா1க

ஓயாம சபாஷைண நட+

அ3க3 ேபசி ெகா9டன. வா>

ேபசி ெகா9ேடா.

அ+த ைம உணFசியினாB, இதய கிளFசியினாB ஏ-ப5ட
உ-சாகதி, நா ஓ எ*தாளனாக Lட ஆகிவி5ேட எபைத இ+த

கைதயி ஆரபதிேலேய றிபி5ேட. அ+த அ-த சபவ1க
வரலா இதா:

பேகாLவி(+ கிளபிய நாலா நா

ஒ ப ளைத நா1க

நிகU+த

மைல பாைதயி அதலபாதாளமான

கடக ேவ93யி+த. அ+த ப ளதி அ3யி

ெகாCச ஜலA ேபா> ெகா93+த. இைத தா9<வத- த9ணீாி ேம

ெபாிய ெபாிய மரக5ைடகைள ெவ53 ேபா53+தாக . ேம-ப3 மர1களி

ேமேல எப3ேயா Aத லாாி ேபா> வி5ட. இர9டாவ லாாி வ+த ேபா ஒ

மர விலகிF சகர அதி மா53 ெகா9ட. ேமேல ேபாக@ A3யவிைல;

பினா த ள@ A3யவிைல; எனேவ எலா லாாிகH அ1ேக ெவ ேநர

நி-க ேவ93யதாயி-.
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அFசமய கா5< மர1களி அ3யி Rமா உ5கா+தி+தேபாதா,
எ1கH

ஒIெவா வ தத கைதையF ெசால ேவ9< எற ஒப+த

ஏ-ப5ட. "எ1கH " எ; ேபா அ+த நாB ேமா5டா லாாிகளிB வ+த

தமிU நா5டாகைளதா ெசாகிேற. அப3 தமிழகளாக நா1க

ெமாத

15 ேப இ+ேதா. தின+ேதா சாபி<வத-காகேவா இைளபாவத-காகேவா,
இரவி ,1Iத-காகேவா எ1ேக த1கினாB, நா1க

ஓாிடதி ேசவ

வழகமாயி+த. என உணவளி ெபாைப லாாி ெசா+தகார ஏ-

ெகா93+தப3யா, இ விஷயதி ம-றவகைள விட என கிைடத

ெரா53, பி/ேகா Aத(யைவகைள ம-றவகHட சில சமய நா பகி+
ெகா9ேட.

ெபா* ேபாவத-காக ஒIெவாவ தத வரலா-ைறF ெசால ேவ9<ெம
நா தா ேயாசைன Lறிேன. அவகH கைத ெசா( ெகா93ைகயி,
நா; வஸ+தி8 எ1கHைடய அ+தர1க நிைன@கைள8 எதிகால

கன@கைள8 வாைத ேதைவயிலாத இதய பாைஷயி ஒவெகாவ
ெசா( ெகா93கலாமலவா?

எ;ைடய ேயாசைனைய உ-சாகட ஏ- ெகா9< Aத Aத(

RயசாிைதையF ெசால ஆரபிதவ ராIசாகி தா. அபபா! அ+த ம;ஷ
\-றி ெகா9ட \-றைல8, அ3 ெகா9ட ெபைமைய8 ெசா(

A3யா. அIவள@ ெசாகைள வா1கினாரா! அIவள@ ேஸாபாகH
\ேராகH அவ :53 இ+தனவா. அIவள@ 3ன பா53க

ெகா<திகிறாரா. கவனட அIவள@ தடைவ ைக Bகியிகிறாரா.
என \-றி ெகா9< என? என ெபைம அ3 ெகா9< என? ஆசாமி
இேபா பாப! அவைடய அIவள@ ெசாகH பமாவிேலேய

இ+தப3யா, சவA கயா! பைழய கைதையF ெசா( வி5<, வ1காலதி

அவைடய உேதச1கைள8 ஒவா ெவளியி5டா. இ+தியா@ ேபான,
அவ இஷி^ர/ ேவைலைய ேம-ெகா ள ேபாகிறாரா. அவைடய

ெப9ைண ஒ ெபாிய பணகாரனாக பா கயாண ப9ணி ெகா<க
ேபாகிறாரா. சாதி ேவ-ைம Lட அவ பாக ேபாவதிைலயா!
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எவெனாவ க(யாணத ல5ச Vபா> இ^ ெச>கிறாேனா,
அவ; ெகா< வி<வாரா!

இ+த ேபராைச பி3த த-ெபைமகார மனித, ஒ ேவைள எ1கHட வ+த

சி.த.ப.பழனிF RபாC ெச53யாைர மனதி ைவ ெகா9< தா
ேம-க9டப3 ெசாகிறாேரா எ என ேதாறிய.

ராIசாகி அ<தப3யாக இ+த உலகதி அேபா நா ெவத ம;ஷ

ஒவ உ9< எறா, அவ இ+த சி.த.ப.பழனிF RபாC ெச53யா தா.
உலகதிேல பல விஷய1கைள ப-றி8 எ;ைடய ெகா ைககைள8

அபிராய1கைள8 ெதாி+ ெகா வதி இ+த ம;ஷ ெகா93+த ெப+ தாக
சAதிரF சமமாக இ+த. இ+த தாகைத தணி ெகா ள அவ சமயா

சமய ெதாியாம, ச+தபா ச+தப பாகாம, என அளித ெதா+தரைவ

நிைனதா, அத- பிற எIவளேவா நட+தி+ Lட இனA எ ேகாப

தணி+தபா3ைல.

நா; வஸ+தி8 மரத3யி தனியா உ5கா+ இர9< நிமிஷ அ+தர1கமாக
ேபச நிைனேதாமானா, இ+த ம;ஷ கிேல வியவி<! எ1க

இர9< ேப ந<விேல சபாஷிக வ+ உ5கா+ ெகா9<, "ஏ ஸா!
இஷி^ரைஸ ப-றி உ1கHைடய ெகா ைக என?" எ ேக5டா.
"இஷி^ர/ எப மகா A5டா தன. இஷி^ர/ ெச>

ெகா கிறவகH ஈேர* பிறவியிB நரக தா கிைட" எ நா
ெசாேன.

"அதனா தா ேக5ேட! இக5<, பாரதியாைர ப-றி உ1கHைடய
அபிராய என?" எ ேக5டா.
"L3யவைரயி நல அபிராய தா" எேற.
"பாரதியா ேதசிய கவியா? மகா கவியா?" எ வினவினா.
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"அவைர தா ேக5க ேவ9<!" எேற.
"ெராப சாி. காத மணைத ப-றி உ1க

ெச53யா.

ெகா ைக என?" எ ேக5டா

காத மண ெராப ெராப அவசியமான. அைத ேபால அவசியமான ஒ1

கிைடயா. காத மண தைட ெச>கிறவகைள ேபாற மகாபாவிக

ேவ யா இைல" எேற.

"எ அபிராயA அதா" எ ெசா( வி5< ெச53யா எ*+திபத- ,
ராIசாகி வ+ ெதாைல+ வி5டா.

இ+த சி.த.ப.@ பமாவி இ+த திர9ட ெசாெதலா ேபா> வி5ட.

அைத ெகாCசA இல5சிய ெச>யவிைல. "இ+தியாவிேல என ேவ93ய

ெசா இகிற" எ அ3க3 ெசா( ெகா93+தா. இ+தியாவிB ள

ெசா இவ அ1ேக ேபாவத-
ேவ93 ெகா9ேட.
நா1க

ெதாைல+ ேபா>விட Lடாதா எ நா

றப5< எ5< நாைள , எ1களி ப ேப த1க

வரலா-ைறF

ெசா(யாகி வி5ட. நா;, ேவAகதாஸெர; Rமா அப வய ள
கிழவ+தா பாகி. இ+த தாஸ ர1Lனி ெரா53 கைட ைவதி+தாரா.

அதிகமாக வா> திற+ இவ ேபRவதிைல. ஆனா, ம-றவகHைடய ேபFைச

கா ெகா< கவனமாக ேக5பா.

எ;ைடய கைத மிக@ ேசாகமான கைதயாதலா எனா அைதF ெசால
A3யாெத, எ*தி ேவQமானா ப3கிேற எ ெசாேன.

அIவிதேம கைதைய எ*தி அைத 'க1ேகா' எ; ஊாி, அேத ெபயைடய

சி-றா-ற1கைரயி நா1க

த1கியி+தேபா ப3ேத. அளவிலாத

உணFசி8 ேவகA வா>+த நைடயிேலதா எ*தியி+ேத. எ;ைடய

வ1கால வாUைகேய அ+த வரலா-ைற ெபாத எற உணFசி8டேன

எ*திேன. ரதிடவசமாக அைத ப3 கா53ய பிற, கிழி கா1ேகா
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ஆ-றி ேபா5< வி5ேட. எனேவ, நா எ*தியி+தத சாராசைத ம5<
இ1ேக தகிேற.

"தமிUநா53 ராமநாதர ஜிலாவி ேவ1ைகப53 ஜமீ ெராப@
பிரசிதமான. பதிைன+ வஷ Aனா, அ+த ஜமீ; கட

A93 ேபா> சகா ேகா5 ஆ வா5X எ< ெகா9< வி5டாக .

இதனா மிக அவமான அைட+த ஜமீதா த மைனவி ஒ க3த எ*தி

ைவ வி5< ேதசா+திர ேபா>வி5டா. அேபா அவ எ5< வய ள

மக ஒவ இ+தா. அ+த மக ெபாியவனாகி தகபைன அவ மனி

வி5டதாக@ ேகா5 ஆ வா5X(+ ஜமீ திபி வ+வி5டதாக@
ெதாி+த பிறதா, தா மீ9< ஊ வர ேபாவதாக@ க3ததி

எ*தியி+த.

மக; பதிென5< வயதான, தகபனாாி க3தைத ப-றி தாயாாிட

ெதாி+ ெகா9டா. அவ பமாவிேல ஜீவிய வ+தராக இபதாக பராபாியாக

ேக விப5டா. அவைர எப3யாவ ேத3 அைழ வவதாக அமாவிட
ெசா( வி5< பமா@ ஒ வஷ Aனா வ+தா. அவ

கலாசாைலயி ப3த ைபய. த தகபனா கால அவமான பிற,
பிதிராஜித ஜமீ ெசாைத ெகா9< ஜீவன நடத அவ விபவிைல.

எனேவ, பமா@ வ+த இடதிேல ஒ ைக ெதாழி க- ெகா9< ேபா>

இ+தியாவி ெபாியெதா ெதாழி நடத விபினா. ஏ-ெகனேவ அவ;

ேமா5டா ஓ5ட ெதாி8மாதலா, இர1Lனி ஒ ேமா5டா ெதாழி-சாைலயி

ேவைல அம+தா. அேத சமயதி அவ;ைடய தகபனாைர8 ேத3

ெகா93+தா. ஆனா தகபனாைர ப-றி யாெதா தகவB

கிைடகவிைல. அ+த ஜமீதா மக;ைடய ெபய சிவமார, அ+த சிவமார

தா நா!"

இைத நா ப3க ேக5< வ+தவக

எலா ஒேரய3யாக ஆFசாிய கட(

Uகிதா ேபானாக . ஆனா இவைர வா> திறவாத ெமௗனியாக இ+

வ+த ெரா53 கிட1 ேவAகதாஸைடய நடைத தா என மி+த

வியைப அளி வ+த. அவ நா கைதைய ப3 வைகயிேலேய சில சமய

விமியட, க9கைள அ3க3 ைட ெகா9< வ+தா. நா கைதைய
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வாசி A3த, அவ எ*+ ஓ3 வ+, "எ மகேன!" எ எைன க53

ெகா9< தைரயிேல வி*+ Fைசயானா.
7. ட,

நா எ அைம த+ைதைய க9<பி3த, அதாவ எ அைம த+ைத

எைன க9<பி3த - ேம-ப3 அ-த சபவ, பேகாLவி(+ நா1க
கிளபிய எ5டாவ நா

அத-க<த எ5டாவ நா
A3வைட+த.

நட+த.

'டA' எ; ஊாி எ1க

லாாி பிரயாண

இ+த எ5< நாH எ;ைடய வாUைகயி Rப தின1களா. இ+த தின1களி

எ த+ைத நா ெச>த பணிவிைட ஈடாகF ெசாவத- கைதகளிB
காவிய1களிB Lட உதாரண இைலெய ெசால ேவ9<.

பல வஷ காலதி மக த+ைதF ெச>ய ேவ93ய பணிவிைடகைளெயலா

அ+த ஏ* நாளி நா ெச> வி5ேட. இ+த தின1களி வஸ+திைய Lட நா

அIவளவாக கவனிகவிைல.

அவHைடய மேனாபாவதிB அவHைடய த+ைதயி மேனாபாவதிB

ஏ-ப5ட மாதகைள ம5< கவனி வ+ேத. அ Aத ராIசாகி

எனிட அபாரமான அபிமானA மாியாைத8 ஏ-ப5< வி5டன. எ

த+ைதயிட நா கா53ய பதிைய அவ ெபாி பாரா53னா. வஸ+தி Aத(

இர9<  நா

ஒ மாதிாியாக Aகைத ைவ ெகா93+தா . அற

அவH பைழயப3 ஆகி வ+தா .

டAவி சகா 'எவாேவஷ' வி<திக

இர9< இ+தன; ஒ

இ+தியகH, ம-ெறா ெவ ைளகாரகH.
அ ேபாலேவ டAவி(+ இ+தியா ேபாவத- இர9< வழிக
ஒ இ+தியகH, இெனா ெவ ைளகாரகH.

இ+தன.
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கட@

ெவ ைளகாரகைள8 க மனிதகைள8 தனிதனி நிறேதா<

பைடதமலாம, அவக

பமாவி(+ இ+தியா ேபாவத- தனிதனி

பாைதகைள8 பைடதி+த அதிசயைத எ9ணி எ9ணி விய+ேத.

இர9< பாைதகைள8 ப-றிய விவர1கைள ேக5ட பிற, ேமெலலா

R9ணாைப Jசி ெகா9< நா; ெவ ைளகாரனாக மாறி விடலாமா எ
ேயாசிேத. ஆனா, அத- இர9< தைடக

இ+தன. ஒ பனிர9<

வஷ பிாி@ பிற கட@ளி அ-ததினா என கிைடத எ த+ைத;
இெனா தைட வஸ+தி.

இவகைள வி5< பிாிய மனமிலாம நா; இ+திய பாைதயிேலேய
கிளபிேன.

டAவி(+ இ+தியா@ கிளகிறவகH, <ப/தகளாயி+தா

அாிசி, ப, எைன ேபாற தனி ஆ களாயி+தா, அவB வழியி
சாபா5<காக ெகா<ப3, சகாாிேலேய ஏ-பா< ெச>தி+தாக .

அ+தப3ேய நா1கH வா1கி ெகா9< கிளபிேனா.

டAவி(+ பதிென5< ைம(B ள 'மீ+தா' வைரயி சமெவளி

பாைதயாைகயா Rலபமாக ேபா> விடலா. அத- பிற, 56 ைம மைல
பாைதயி ெச, மணிாி சம/தான எைலயிB ள ல3 பஜா அைடய
ேவ9<.

இ+த வழியி சாமா ,கி ெகா9< ேபாவத- ஆH ப Vபா> L(
எ சகா விகித ஏ-ப<தியி+தாக . ஆனா, உ9ைமயி இப

Vபா> Lட L( ஆ

கிைடப லபமாயி+த. ராIசாகி ச+தாL(

விகிததி ேபர ேபச Aயறதினா, ஆ

ேபாயி-.

கைடசியி, நா1க

கிைடப இ; கடமா>

டAைவ அைட+த றா நா

காைல, ெதனி+தியக
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Rமா இபைத+ ேப அட1கிய ேகா3யா, ஜமேதச ேபாவத-காக

காநைடயாக கிளபிேனா.

ராIசாகி ைகயிேல ஒ நீ9ட ப5டா கதிைய ைவ ெகா9<,
அIவேபா அைதF Rழ-றி :சி ெகா9<, எேலா பினா நட+
வ+த கா5சிைய, இேபா நிைனதாB எனF சிாிபாக வகிற.
வழியி சில இட1களி பமியக

பிரயாணிகைள ெகா ைள அ3க வவ9<

எ ேக விப53+தப3யா, ராIசாகி அப3 ைகயி கதி எ<

ெகா9< வ+தி+தா. 'கதிைய ைவ ெகா9< ஏ எேலா பினா

வகிறீக ?' எ நா ேக5டத-, "அபேன! உன ெதாியா, பமியக

ஒேவைள தாக வ+தா, பிபகமாக வ+ தா தாவாக " எ

ராIசாகி சாயமாக பதி Lறினா.
8. ல. பஜா!

டAவி(+ கிளபிய ஏழாவ தின பமாவி எ;ைடய கைடசியான

காநைட யாதிைர மணிJ சம/தானதி ல3 பஜா எ; இடதி
A3@-ற.

டAவி கிள ேபா இபைத+ ேபாி ஒவனாக கிளபிய நா, ல3
பஜா வ+ ேபா  ேபாி ஒவனாக இ+ேத.
எ1க

ேகா3யி பல Aனா ேபா>வி5டாக . சில பினாB த1கி

வி5டாக .
நா1க

 ேப மிCசியவக

யா யா எறா, நா; வஸ+தி8

சி.த.ப.பழனிF RபாC ெச53யா+தா. அ+த ம;ஷ எ1கைள வி5<
நகவதிைல எ ஒேர பி3வாதமாயி+தா.

எ;ைடய த+ைத என ஆனா எ ேக5கிறீகளா? ஆஹா! டAவி(+
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கிளபிய Aத நாேள அவ எைன ைகவி5< ேபா>வி5டா.
இ+த கைடசி பிரயாண, அவைடய வாUைகயிேலேய கைடசி பிரயாணமா>

A3+ வி5ட.

மீ+தாைவ தா93யபிற ேமேல ேமேல ஏற ேவ93யதாயி+த மைல வழியி,
Aத மைல ஏறிய@டேனேய, அவ "அபா! ழ+தா> என எனேவா

ெச>கிறேத!" எறா. நா உடேன உ5கா+, அவ தைலைய எ ம3 மீ

ைவ ெகா9ேட.

"ழ+தா>! நா உனF ெச>த ேராகைதெயலா மனி வி<வாயா?"
எறா.

"அபா! நீ1க

நிமதியைட81க . எ வாUைகயிேலேய மிக@ அJவமான

அ;பவைத அளிதீக . மனிபத- ஒமிைல" எேற.

ேமா5டா எஜி ெக5< ேபா> நி- சமயதி வ93ைய Bகி ேபா5<
வி5< நி-ப ேபா, அவைடய ஆவி8  தடைவ உடைப ஆ53 வி5<

பிாி+ ெசற.

அ* லவத- என ேநரமிைல; மனA இைல. ஆனாB த+ைதயி
உடைல ழி ேதா93 ைத வி5<தா வேவ எ ெசா(,
ம-றவகைள Aனா ேபாகF ெசாேன; நா1க
பாைத ஓரமாக அனாைத பிேரத1க

வ+த வழியி ஏ-கனேவ

கிட+த க9றாவி கா5சிைய பா

ெகா9< வ+தி+ேதனாதலா, அ+த மாதிாி எ த+ைதைய வி5< ேபாக A3யா

எ பி3வாதமாயி+ேத. ெச53யா என உதவி ெச>வதாகF ெசா(

பி த1கினா.

மைலயிேல ழி ேதா9<வெதறா இேலசான காாியமா? எப3ேயா ஒ
ப ளைத க9<பி3 ேமேல தைழ8 ம9Q ேபா5< 3வி5<, எ1க

பிரயாணைத ெதாட1கிேனா.
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சி.த.ப. ேக5டா: "பிேரதஸ/காரைத ப-றி உ1க

அபிராய என?

ைதப நல வழகமா? தகன ெச>வ நலதா?" எ.
"உ1கHைடய விபைதF ெசானா அதப3ேய உ1கH
ெச>வி<கிேற!" எ பதி ெசாேன.
"நல பதி!" எ LறிF சிாிதா.
நா1க

ேவகமாக நட+ ம-றவகைள அ சாய1காலேம பி3 வி5ேடா.

ஆனா, மப38 நா1க

 ேபராக பி த1ப3 ேந+த காரண

என? அைததா இேபா ெசால ேபாகிேற.
இர9டா நா

மதியான ஒ ெச1தான மைல உFசியி நா1க

ஏறி

ெகா93+தேபா, வஸ+தி திPெர, "ஐேயா! எனேமா ெச>கிறேத!" எ
ெசா( வி5< உ5கா+தா . அவ

ந<1கிய.

உடெபலா ெவடெவட ெவ

தாயா ெப9ணி உடைப ெதா5< பா, "ஐேயா! ெகாதிகிறேத" எறா .
தகபனா "அ3 பாவி! ச9டாளி! ெக<தாயா காாியைத!" எ தி5ட
ெதாட1கினா.

மைனவிைய பா "இவைள ைவ ெகா ள ேவ9டா. எலாட;

கப( ஏ-றி அ;பி விடலா எ ெசாேனேன ேக5டாயா? இேபா
வாயிேல ம9ைண ேபாட பாகிறாேள?" எ கதினா. அேபா வஸ+தி

ந<1கிய ர( "அபா! நீ1க

ஏ மனைத வதப<தி ெகா கிறீக ?

எைன இ1ேகேய வி5< வி5< நீ1க

ேபா1க . நா உ1க

இைலெய நிைன ெகா H1க " எறா .

மக
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"அ3 ச9டாளி! உைன உயிேரா< எப3 வி5< வி5< ேபாகிற? ெச
ெதாைலதாB நிமதியாக ேபாகலா" எறா ராIசாகி.

எ காதி இ எIவள@ நாராசமாக வி*+தி எ ெசால

ேவ93யதிைல. ஆனாB ச9ைட ேபாட அ சமயமிைலெய எ9ணி,

"ராIசாகி! ஒ ேயாசைன ெசாகிேற. நீ1கH உ1க

மைனவி8

வயதானவக . L5டேதா< நீ1கH ேபா> வி<வதா சாி. எனிட உ1க
ெப9ைண ஒவி வி5< ேபா1க . உயி ெக53யாயி+ பிைழதா

அைழ வகிேற. இலாவி5டா, எ த+ைதF ெச>தைத இவH

ெச>வி5< வகிேற" எேற.

"அெதப3 ஐயா, நியாய? அனிய ம;ஷனாகிய உமிட எப3 இ+த இள
ெப9ைண ஒவிவி5< ேபாவ?" எறா ராIசாகி.
"ராIசாகி! நா அனிய ம;ஷ அல! வஸ+திைய நா க(யாண ெச>
ெகா வதாக தீமானி வி5ேட. அவH அ சமத. உ1க

Aனிைலயிேல, ஆகாசவாணி Jமிேதவி சா5சியாக, இேபாேத இவைள நா
பாணிகிரகண ெச> ெகா கிேற" எ Lறி வஸ+தியி பகதி

உ5கா+, அவைள எ ம3 மீ ப<க ைவேத. Oவரதாபதினா தகி
ெகா93+த அவHைடய ைகயி விரகைள எ;ைடய ைக விரகHட
ேகா ெகா9ேட.
9. ,.-ைர
எைன8 வஸ+திைய8 தவிர ம-றவக

எலா ெவ ,ர ேபான பிற,

வஸ+தி ேதபி ேதபி அழ ஆரபிதா . "ஏ க9ேண! ஏ அ*கிறா>?
நAைடய க(யாண உன பி3கவிைலயா?" எேற.

வஸ+தி ச5ெட அ*ைகைய நிதிவி5< னைக ாி+தா . க9ணீைர8

ைட ெகா9டா .
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"உ1கைள மண+ ெகா H பாகிய இ+த ஜமதி நா ஒ

9ணியA ெச>யவிைல. Jவ ஜமதிேல ெச>திக ேவ9<" எறா .

பிற, "உ1கH ஒ ெபாிய ேராக ெச> வி5ேட. எைன

மனி\களா?" எ ேக5டா .

"ஒ நாH மனிக மா5ேட!" எேற.
"விைளயா5< இைல. நிஜமாகேவ உ1கைள ேமாச ெச> வி5ேட. நா
ராIசாகி R+தாி மக

அவக

இைல. அவ :5<F சைமய-காாியி மக . அமாைவ

:5< ழ+ைதகHட கப( அ;பி வி5டாக . மாமி

ைணயாக எைன ம5< ைவ ெகா9டாக ."

இ மாதிாி ஏேதா இ எ நா; ச+ேதகிதி+ேத. எனேவ, சிறி

வியபைடயாதவனா>, "எ க9ேண! அ+த க த-ெபைமகாரைடய மக

நீ இைல எபதி என பரம ச+ேதாஷ" எேற.

அேபா எ1கH பினா(+ "மி/ட சிவமா! நீ1கH நிஜைதF

ெசா( வி<வதாேன!" எ ஒ ர ேக5ட. அ சி.த.ப.பழனிF RபாC
ெச53யாாி ர தா. ேபானவகHட ேச+ ேபாவ ேபா ெச53யா

ஜாைட கா53வி5<, எ1கH ெதாியாம திபி வ+ மரதி பினா

நி ெகா93+தா. பழனி மைலயி :-றி பழனியா9டவேர வ+த

ேபா, அFசமய ெச53யா வ+தா எ ெசால ேவ9<. அவ தா வஸ+தி
உயி பிைழபத-, நா1க

காரணமாயி+தா.

பதிரமா> இ+தியா ேபா>F ேசவத-

அல அவைடய கா+தி லா காரணமாயி+த எ ெசாலலா.

தைலயி கா+தி லா@ட அவ அ+தமைல பிரேதசதிB ள பமிய கிராம

ஒF ெச மனிதகைள ஒதாைச அைழ வ+தப3யா தா வஸ+தி
பிைழதா . ஆனா இெதலா பினா நட+த சபவ1க , அFசமய
ெச53யாைர பாத என அசாதியமான ேகாப வ+த.
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"நீ ஏ ேபாகவிைல? இ1ேக எத-காக ஒளி+ ெகா9< நி-கிறீ?" எ நா

ேக5ட, ெச53யா சாவதானமாக, "உம 5ைட உைட விடதா; நீ
ஜமீதா மக இைல எ வஸ+திF ெசாவத-தா!" எறா.

அேபா என ஏ-ப5ட ஆFசாிய அளேவயிைல. ஒ விததி

ச+ேதாஷமாக@ இ+த. எப38 அ+த உ9ைமைய வஸ+தியிட ெசா(யாக

ேவ9< அலவா?

சிறி ெவ5கட வஸ+தியி Aகைத பாேத. அவ

ஆவBட "ெச53யா ெசாவ நிஜமா?" எறா .

ெசால A3யாத

"நிஜ+தா வஸ+தி? நா ஜமீதா மக இைல. ராIசாகி உ த+ைத எ
எ9ணி ெகா93+தேபா, அவைடய மதிைப ெபவத-காக அ+த

கைதைய க53ேன" எேற.

வஸ+தி பலஹீனமைட+த த ெம(ய கர1களினா எ க*ைத க53

ெகா9<, "ெராப ச+ேதாஷ! நீ1கேள அ+த கைதையF ெசான@ட என
எIவளேவா வதமாயி+த" எறா .

"ஏ?" எ ேக5ேட.
"சைமய-காாி மகH ஜமீதா மக; ெபா+மா?" எறா

வஸ+தி.

அேபா ெச53யா கி5<, "ஆமா; சிவமா! கயாணF சட1ைக ப-றி
உ1க

அபிராய என? தா( க5<வ நலதா, ேமாதிர மா-றி ெகா வ

நலதா, மன ஒ ேபானாேல ேபாமா?" எ ேக5டா.
"அைத ப-றி பிற ெசாகிேற. நா எ*தி வாசித ெபா> கைத எ
உ1கH எப3 ெதாி+த?" எ ேக5ேட.
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"ேபஷான கைத; அைத ேக5ட@டேன இ+தியா ேபான உ1கைள ைவ
ெகா9< ஒ தக பிரRராலய நடவ எ தீமானி வி5ேட.
அதிB அ+த ேவAகதாஸைர ப நா

நீ க53 ெகா9< அ*தைத

நிைனதா, எனF சிாிபா> வகிற. ேவ1ைகப53 ஜமீதா

ஆகிவிடலாெம நிைனத அ+த ேமாசகார ேபாி ைக நிைறய ம9ைண
வாாி ேபா5டதி என ெராப ச+ேதாஷ!" எறா.

"ெச53யாேர உ1கH எப3 இெதலா ெதாி+த?" எ மப38

ேக5ேட.

"என ராமநாதர ஜிலாதாேன? ேவ1ைகப53 ஜமீதாைர என

ெதாி8."

"அப3யா?"
"ஆமா; பைழய ஜமீதாைர8 ெதாி8; திய ஜமீதாைர8 ெதாி8. ப

வஷ Aனா கட A93 ேபா> ஏல ேபா5டதி ஜமீ ைக மாறி-"
எறா.

"ஓேஹா" எேற.
"பைழய ஜமீதா ெபய ராஜாதி ராஜ :ர ேசராம(1க A ரதின ேதவ;
அவ காலமாகி வி5டா!"

"இேபாைதய ஜமீதாாி ெபய என?" எ ேக5ேட.
"சி.த.ப.பழனிF RபாC ெச53யா" எ பதி வ+த.
ஆஹா! ேவ1ைகப53 ஜமீதா சி.த.ப. பழனி RபாC ெச53யா

நறாயிக5<! அவ மகாராஜனாக ேவ9<மானாB இக5<. அவ
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அ ெச>த உதவியினாேல அலேவா, இ வச+தி8 நா; இ+த

உலகதிேலேய ெசாக இபைத அ;பவி ெகா93கிேறா!
---------------

28. மயிைல காைள

1

கிண ேகானா இப வய காைள பிராயைத அைட+தி+தா. ஒ

தவ ெச>தா, பினா அதி(+ பல தவக

ேநாி<கிறன எபத- இ

ஓ உதாரணமலவா? இப வஷதி- Aனா கிண இ+த Jமியி
பிற+தா. அத பிற அவ;ைடய அ;மதிைய ேகளாமேல வய ஆகி
ெகா9< வ+த. இப பிராய நிர கால சமீபித.

ேந- அவ;ைடய மயிைலகாைள ெக5< ேபா> இ அைத அவ ேத3

அைல8ப3 ேநாி5டத- காரண எனெவ நிைனகிறீக ? எ;ைடய
அபிபிராய, அவ;ைடய பிராய+தா அத- காரண எப. ஒ ேவைள

நீ1க

விதியாசமா> நிைனகL<. அவ மா5ைட கவனிக ேவ93ய

ேநரதி J1ெகா3ைய ப-றி நிைன ெகா93+த தா அத- காரண
எ ெசாலL<. உ9ைமதா. ஆனா அத- காரண அவ;ைடய

பிராய+தா எ நா ககிேற.

மாசி மாத; அவைட, ேபார3ெயலா ஆகிவி5ட. இ+நா5களி கிண
மதியான சாபி5ட பிற மா<கைள ஓ53 ெகா9< அவ-ைற

ேமயவி<வத-காக ேபாவ வழக. சாதாரணமா> அவைடயான வயகளிேல

மா<க

ேம8, லயகைர ேம/திாி எவ; வரமா5டென ேதாகிற

சமயதி, கிண, மா<கைள இராஜ வா>காB அபா ஓ5<வா.

ெகா ளிட இராஜ வா>காB மதியிB ள அட+த கா53
மா<க

ேம8, ெபா* சா>வத-

திபி ஓ53 ெகா9< வ+வி<வா.

நறாக இ5<வத- A :5< வராவி5டா அவ;ைடய தாயா ெராப@
கவைலப<வா .

ேந- வழகேபா அவ மா<கைள வயகளி ேமயவி5< இராஜ

வா>கா( கைரயி உ5கா+தி+தா. J1ெகா3யி ேம ஞாபக ேபாயி-.
அவைள பாேத ஒ மாத இ. ெந1கி ேபசி எதைனேயா நாளாகி
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வி5ட. இேபாெதலா அவ

ெவளியிேலேய வவ இைல. பாவ ேநாயாளி

மாம; பணிவிைட ெச>ெகா9< :5< ேளேய அைட+ இகிறா .
ெபமா

ேகானா இ; எதைன நாைள இப3 ெச சாகாமB

கிடபா? அவ ெச ேபானா அற J1ெகா3யி கதி என? அவ
பிற அ+த :53 இக A38மா? ெபமா

ேகானா ெப9டா53 ெபாிய

பிசாR அலவா? அவளிட J1ெகா3 என பா<ப<வா ? இேபா-மாம
இ ேபாேத இ+த பா<ப<கிறாேள?

எனெவலாேமா ேயாசித பின கைடசியாக அவ மன கயாணதி வ+
நிற. ஏைழ ெப9 தா; மாம ெசவி5டா நாதிய-றவளாகி வி<வா .
இகாரணதினா த தாயா ஒ ேவைள தைட ெசானாB ெசாலலா.

ஆனா இ+த ஒ விஷயதி ம5< தாயா மF ெசானா Lட ேக5க
A3யா எ அவ; ேதாறி-...

இப3 அவ எ9ணமி5< ெகா93ைகயி மயிைல காைள இராஜ
வா>கா( இற1கி அகைர ேபாவைத அவ க9க

பாதன; ைளF

ெச>தி8 அ;பின. ஆனா, அ+தF சமய அவ ைள ேவ Aகிய

விஷயதி ஈ<ப53+தப3யா அF ெச>திைய ஏ- ெகா ளவிைல.

ேவெறா சமயமாயி+தா 'ெபா* ேபாகிற சமய; இேபா மயிைல

காைளைய அகைர ேபாகவிடLடா; கா53 +வி5டா ேத<வ கட'

எ ெசா( உடேன ஓ3Fெச மறி ஓ53யிபா. 'தா! தா! ஏ மயிைல!

எ இர9< அத5ட ேபா5டா Lட அேநகமா> அ திபியி.
இேபாேதா பா ெகா9ேட Rமா இ+வி5டா.

கைடசியி, மயிைலகாைள இலாமேல இர@ :< திப ேவ93யதாயி-.

அத பலனாகதா கிண இ ஊெரலா மாசிமககாக

ஓமா(^ ேபாயிக, தா மாதிர கா53ேல அைல+ ெகா93க

ேந+த.

அ காைலயி எ*+த; அவ பFைச மிளகா8, உ க3 ெகா9<
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பைழய ேசா சாபி5<வி5< ைகயி லா1ழBட கிளபினா.

கிண லா1ழ வாசிதா ெவ அJவமாயி. நல ச1கீத

ேக5< ப9ப5ட காகைள8ைடேயாைர அவ;ைடய ேவQகான ரதி ரதி
அ3 வலைம8ைடய. ஆனா, அவ;ைடய மா<கைள அைழபத- அ+த

அJவ கானேம ேபாமாயி+த. [இைத உேதசி ேபா தா, பைழய
பி+தாவன கிண;ைடய ேவQகான மகிைமயிB என ெகாCச
ச+ேதக உ9டாகிற.]

இராஜ வா>காைல கட+ அபாB ள கா53 +தா. கா< எற

வானமளாவிய விa1கைள8, (கைள8, கர3கைள8 எ9ணி ெகா ள
ேவ9டா. நா ெசாB ெகா ளிடகைர கா53  ஆ

உயர

ேம-ப5ட மர ஒLட கிைடயா. ஆனாB கா< கா<தா. A5தகH,

ம-றF ெச3 ெகா3கH அட+ மனித பிரேவசிப அசாதியமாயி.
அJவமா> அ1மி1A ள ஒ-ைறய3பாைத வழியா> ஒவ உ

+வி5டா அவைன ேத3 க9<பி3ப பிரமபிரயதன தா.
பாக , கீாிக , நாிக

ஆகியைவதா இ+த கா53 உ ள ட பிராணிக .

இப3ப5ட கா53 கிண காைல ேநரெமலா R-றி அைல+தா.

மதியான வைரயி ேத38 பயனிைல. கைடசியாக மா< ேபானதா எ

தீமானி ெகா9< :5< திபினா. த9ணீ 3பத-காக

ெகா ளிடதி கைரேயார ம<வி இற1கி Aதைல இைரயானாB
ஆகியிகலா. அவ;ைடய ெநCசி பாறா1கைல ைவத ேபா

பாரமாயி+த.

இIவள@ J1ெகா3யினா ஏ-ப5ட எபைத நிைனக அவ; அவ
ேகாப வ+த. எத-காக அவைள ப-றி தா நிைனக ேவ9<?
இIவள@ அவ

ேம

தைனப-றி நிைனபதாகேவ ெதாியவிைல. என தா

:53ேல ேவைலெயறாB, மனதிேல ம5< பிாிய இ+தா இப3
இபாளா? அவ

:5<பக தா ேபாேபா Lட ெவளியி வ+

தைலகா5<வதிைல. ேச! அப3ப5டவளிட தா ஏ மனைத ெசBத

ேவ9<? அைமயான மயிைல காைள நடமானதா லாப! ('ஓ> கிண
ேகானாேர! உAைடய ைள ழபதி எைத ேவ9<மானாB ெசா:
ேபா(கிற! நட எப3 ஐயா லாப ஆ?')
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இக5<; ஆயாைளயாவ திதி ெச>யலா நல பணகார :5<

ெப9ணாக பா க53 ெகா ளலா. இ+த அநாைத ெப9 யா

ேவ9<. இவைள நிைனகாம வி5<விட ேவ93யதா. த H!
2

சலசலெவ சத ேக5ட. கிண சத வ+த இடைத ேநாகினா.

யாைடய நிைனைவ ஒழிக ேவ9<ெம தீவிரமாக தீமான ெச>

ெகா93+தாேனா அ+த ெப9ணி உவ தகைள நீகி ெகா9<
ெவளிவ+த. கிணைன பாத, திதிெவ விழித.

கிண - ேவகமா> நட+ெகா93+த கிண - நி வி5டா.
இர9< ேப ஒவைரெயாவ பா ெகா9< ெகாCச ேநர நிறாக .
பிற சமீபதி வ+தாக .

அவகHைடய சபாஷைண சாதாரணமா> இதைகய ச+தப1களி

காதலகளி சபாஷைண எப3யிேமா அப3யிைலெயபைத
ெவ5கட ெதாிவி ெகா கிேற.

ெகாCச ேநர Rமா நிறபி, கிண, "நீ மக ேபாகைலயா?" எ
ேக5டா.

"நீ ேபாகைலயா?"
"நா தா இ1ேக இேகேன; எப3 ேபாயிேப?"
"நா;+தா இ1ேக இேகேன, எப3 ேபாயிேப?"
"நீ என, ெசானைதF ெசாB கிளி பி ைளயா?" எ சிாி ெகா9ேட
கிண ேக5டா.
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J1ெகா3 ெபFெசறி+தா . "கிளியாயி+தா எIவளேவா நலாயிேம?
ஒ கடAமிலாம கா53ேல Rகமா> பற+ திாி+ ெகா93கலாேம?"
எறா .

கிண; அவைனயறியாம அச5<தனமா> ேபச வ+த. "நா இர9<

ேப கிளியா> ேபா> விடலா" எறா. பிற, ஏேதா நிைன ெகா9டவ
ேபா, "ஆமா! J1ெகா3! நீ ஏ Aைன ேபாெலலா ெவளியிேலேய

வவதிைல? உைன காணேவ A3கிறதிைலேய?" எ ேக5டா.
"உன ெதாியாதா? ெசால ேவQமா? ஒ வஷமா>தா எ;ைடய

மாம பக வா8 வ+ ப<த ப<ைகயா> கிடகாேர. மாமி ஒ அவைரF

சாியா> கவனிகிறதிைல. நா தா எேபா அவ பகதி இக

ேவ93யிகிற. ெகாCச அக பக ேபானா Lட மாம Lபி5<

வி<கிறா. எப3 ெவளிேய வகிற?"

"நிஜ+தா. ஆனா இர9ெடா தடைவ எைன பாதேபா Lட பாராத
ேபால ேபா> வி5டாேய! அ ஏ?" எறா கிண.
ெவ5கட L3ய னைக அவ

Aகதி ஒ கண ேதாறிய. "நா

இ; சினபி ைளகளா, என? ஆ9பி ைளகHட ேபச Lடாெத

மாமி ஒ நா

க93தா . அவ

ெசால மா5டாகளா?" எறா .

ெசாகிற நியாய+தாேன? யாராவ ஏதாவ

இேபா கிண உ ளதி ஒ Aகியமான ேக வி எ*+த. இைறய

தின J1ெகா3 எத-காக இ கா5< வ+தா ? - இ+த ேக வி Aனேம

தன ேதாறாத அவ;ேக ஆFசாியமாயி+த. ஒகண, "ஒ ேவைள
நைம பாகதா வ+திபாேளா?" எ எ9ணினா. அ+த எ9ணேம
அவ உடைப ஓ அ1ல JாிகF ெச>த. உடேன அப3 இக

A3யாெத ெதாி+த. தா கா53 மயிைல காைளைய ேத<வ அவH

ெதாி+திக இடமிைல. ேமB தைன பாத அப3 தி<கி5<

நிறாேள? ஏேதா மம இக ேவ9<.
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"ஆமா, இ எத-காக கா5< வ+தா>?" எ ேக5டா.
"அைதF ெசால Lடா" எ Lறி J1ெகா3 பகதி(+த தாி(+
இைலகைள கி ளி ேபாட ெதாட1கினா .

கிண;ைடய மனதி இேபா பய1கரமான ஒ ச+ேதக உ9டாயி-.
ேவ யாேர; ஓ ஆ9பி ைளையF ச+திபத-காக ஒ ேவைள

வ+திபாேளா? க9ணா க93ராத - வா/தவதி இலாத - ஒ மனிதனி
ேபாி கிண; அளவிலாத அTைய உ9டாயி-; ெசால A3யாத ேகாப

வ+த.

J1ெகா3 ச- ேநர தைரயி கா க5ைட விரலா ேகா< கிழி ெகா9ட
Aகட Lறினா .

"நா ஒ ெசாகிேற. ேக ; நா த காாிய எ@ ெச>யவிைல.
சதியமாகF ெசாகிேற; த ஒ நடகவிைல. ஆனா, நா இ

இ+த கா5< வ+த ஒவ ெதாிய Lடா. ஒவாிடA ெசாலாம

இபாயா?"

"ஒவாிடA நா ெசாலவிைல. ஆனா எத-காக வ+தா> எ எனிட
ம5< ெசா(வி<," எறா கிண.
"அ@ இேபா ெசாலA3யா. சமய வ ேபா நாேன ெசாகிேற.

அவைரயி நீ எைன ேக5கLடா. இ ஒ Aகியமான காாிய. எனிட

உன நபிைக இைலயா? நா தபான காாிய ெச>ேவென உன
ேதாகிறதா?"
இப3F ச- ேநர வாவாத நட+த. கைடசியி ெப9ைமதா ெவ-றி

ெப-ற. "இேதா பா, J1ெகா3! உைன நா நகிேற. ஆனா, என
ேராக ெச>தாெய ம5< எேபாதாவ ெதாி+தேதா, அற என
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ெச>ேவென ெதாியா" எறா கிண.
"ேராகமா? அப3ெயறா என?" எறா , J1ெகா3.
இவ இராஜ வா>கா வைரயி ேச+ ேபானாக . அ1ேக கிண
பி த1கினா. J1ெகா3 ேபா> ெகாCச ேநர பிற :< ெசறா.

:5< ெகாைலயிேல மயிைலகாைள சாவதானமா> அைச ேபா5< ெகா9<
நிற.

ேவ சமயமாயி+தா, கிண அைத நாB அ3 அ3திபா. மக
ஓமா (^ ேபாக A3யாம ெச>வி5டதலவா? ஆனா, அFசமய அவ

உ ள மிக@ ,கல அைட+தி+த. எனேவ, மயிைல காைளயி க*ைத
க53 ெகா9< அத கன1கைள தடவி ெகா<தா.
3

ெபமா

ேகானாைர ேநயகH நா அறிAகப<தி ைவக A3யாம

இபத-காக வ+கிேற. ஏெனனி, கைதயி அ+த க5டதி- நா
வவத- Aனா அவ காலமாகி வி5டா.

அத-காக வதபட ேவ9டா. அவ பதிலாக அவைடய மைனவிைய

ெதாி+ ெகா H1க . அ+த அமாHைடய உ9ைம ெபய எனேமா நம

ெதாியா. ஊாிேல எலா பிடாாி எ அவைள அைழதாக . அ+த ெபயேர

நம ேபாமான.
பிடாாி, ெபமா

ேகானா இர9டா+தாரமாக வாUைகப5டா . Aத

மைனவியிட ேகானா ெராப ஆைச ைவதி+தா. அவH ழ+ைத

பிறகாத ஒ தா ேகானா ைறயாயி+த. அவ

இற+த பிற,

நAைடய ெசா வாாிR இலாம ேபாகிறேத எபத-காக இெனா

தாரைத மண+ ெகா9டா. இர9டாவ மைனவி அவைடய விபைத

எனேவா நிைறேவ-றி ைவதா .  ழ+ைதக

பிற+தன. ஆனாB, இ+த

பிடாாிைய ஏ கயாண ெச> ெகா9ேடா ெம அவ பலAைற

வதப5ட9<. ேகானா இற+த, பிடாாி த தைலயி(+த ெபாிய பார

இற1கிய ேபா ெபFR வி5டா . இனிேம :< வாச நில ல
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எலாவ-றி- தாேன எஜமானி. ஐ+ வய பி ைள ேமஜரா வைரயி த

இடப3 எலா நட. ஊைரேய ஓ ஆ5< ஆ53 ைவகலா.
Wமதி பிடாாிேதவியிட நீ1க
ெகா கிேற. அவ

அ;தாப கா5ட ேவ9<ெம ேக5<

க5சியிB ெகாCச நியாய உ9ெடபைத கவனிக

ேவ9<. ேகானா ெராப க93கார. அவாி+த வைரயி அவHைடய
பிடாாி தனதி A*F சதிைய8 ெவளி கா5ட A3யாம(+த. அதிB

அவ ேநாயா> கிட+த காலதி ப<தி ைவத பா< ெசால தரமல. J1ெகா3

தா அவ பகதி இகலா. ேவ யாராவ பகதி ேபானாB 'வ வ '
எ வி*கிற. இதனா இ+த ெப9Qதா எIவள@ கவ! அ+த
ெகா5டைதெயலா இேபா பாகலா.
ேகானா காலCெச நா நா

ஆயி-. வர ேவ93ய உற@ Aைறயின

எலா வ+ ேபா> வி5டாக . பிடாாி அமா , :53 ஒவ இலாத
சமய வாச கதைவ தாழி5< வி5< வ+தா . Lடதி மதியி(+த

களCசியத9ைட ெசறா . அத ஓ ஓரதி ெபயதி+த இர9< கைல
பி<1கி அக-றினா . அIவா ஏ-ப5ட வாரதி ைகைய வி5டா . அFசமய

அவHைடய Aகைத பாதவகH ஆ5< ப53
Aக ஞாபக வ+திக L<.

Eைழ8 நாியி

ஆனா, அ<த நிமிஷ அ+த Aகதிேலேய ஏமா-றA திகிB கல+

காணப5டன. மப38 மப38 ைகைய வி5< ழாவினா . க+த ணி

ஒதா அகப5ட.

அ+த பண எ1ேக ேபாயி?
ப நாைள A நரசிமB நாயக வ+தி+தா. ேகானா ெப53யி(+
அவைடய பிராமிஸ ேநா5ைட எ< வப3 ெசாலேவ, பிடாாி ெகா9<

ேபா> ெகா<தா . நாயக அைத வா1கி ெகா9< V.150 ேநா5<களாக

எ9ணி ைவதா. ேகானா அைத வா1கி ஒ க<தாசியி R-றி தைலயைண

ெசகி ைவ ெகா9டா. ெகாCச ேநர கழி பிடாாி அவாிட வ+,

"பணைத ெப53யி ைவக5<மா?" எ ேக5டேபா "சீ! ேபா! உ

காாியைத பா!" எ எாி+ வி*+தா.
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அறிர@ பிடாாி சைமயலைற கதைவ திற+ ைவ ெகா9< ப<தா .
,1வ ேபா பாசா1 ெச>தாேலெயாழிய க9 ெகா5டேவயிைல. இர@

ஜாம ேகானா ப<ைகயி எ*+ உ5கா+ R- A- பாதா.

எலா ,1கிறாகளா எ பாவி< தைலயைண ளி+ Vபா>
ேநா5<கைள எ< ெகா9டா. பிற ெம ள ெம ள நக+ ெச

களCசியைத அைட+தா. அ+த கBகைள ெபயெத<த பின உ ேள

ைகைய வி5< ஒ சினCசி தகர ெப53ைய எ<தா. அத-
ைவத பிற மப38 Aேபா அைத வார
திப ப<ைக வ+ ப< ெகா9டா.

ேநா5<கைள

ைவ 3 வி5<

இIவா ேகானா ெராக ைவதி+த இடைத பிடாாி க9< ெகா9டா .
ேகானா இ வைர அைத எ<பத- வழியிைல. சீகாளி மனித;

களCசிய எதிாிேலேய ப<தி+தா. நறா> ,1வ கிைடயா.

ஆனாB பண எ1ேக ேபா> விட ேபாகிறெத பிடாாி ைதாியமாயி+தா .

அவ இற+த பிற பிடாாி வி5ைட வி5< நகரவிைலயாதலா யா எ<திக
A3யா. பி எப3 அ+த ெப53 மாயமா> ேபாயி?

:53B ள ச+ெபா+ எலாவ-ைற8 பிடாாி ேசாதைன ெச> பாதா .
ஒ பயபடவிைல. ேபான ேபானதா.

ச5ெட J1ெகா3யி ேம அவள ச+ேதக வ+ நிற. 'அவ

தா

எ<திக ேவ9<. தி3; சாகஸகாாி. அவைள ஒ ைக பாகிேற' எ

பிடாாி மன
மநா

எ9ணினா .

J1ெகா3ைய Lபி5<, "இேதா பா! நிஜைதF ெசானாயானா

ேபசாம வி5< வி<கிேற. நீ ஏதாவ பண எ<தாயா?" எ ேக5டா .

J1ெகா3 அத-, "நா ஒத பணைத8 எ<கவிைல. பிறதியா பண

என எத-?" எறா . எIவளேவா நயதிB பயதிB ேக5< ேவ பதி

அவளிடமி+ வரவிைல.

ேகானா பதினாறா நா

சட1 A3+த. அத- மதின பிடாாி

J1ெகா3ைய Lபி5<, "அ3ேய, இ1ேக பா! நீதா பணைத எ<திக
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ேவ9<. ேவ யா திட வ+ விடவிைல. பணைத ெகா<தாேயா
இ+த :53 இகலா. இலாவி5டா :5ைட வி5< ெவளிேயறிவி<!"

எறா .

"அப3ேய ஆக5<. நீ இப3F ெசால ேவ9<ெமதா கா

ெகா93+ேத. எ மாம இ+த :53 அவ இலாம ெகாCச ேநரA

இகF சகிகவிைல. இெபா*ேத ேபா> வி<கிேற" எறா

J1ெகா3.

4

அ கா53 J1ெகா3ையF ச+தி ேபசியதி(+ கிண

ேகானாைடய மன ெராப ழபியி+த. காாியெமலா தாமாறாகF

ெச> வ+தா. பி9ணாைக ெகா9< ேபா> ெதா53யி ேபா<வத-

பதிலாக கிண-றி ேபா5டா. எைம க 53ைய பRமா53

ஊ5டவி5டா. கறைவ மா5< ைவக ேவ93ய பதி ெகா5ைடைய
கடாமா5< ைவதா.

தனதாேன ேபசிெகா ள ெதாட1கினா.
"நா இர9< ேப கிளியா> பற+ ேபா>வி<ேவாமா?" எ இைற+

ெசா(வி5< கலகலெவ சிாிபா. "என ம5< ேராக ெச>தாேயா?"

எ Lறி பைல நறநறெவ க3பா. அ இராஜ வா>கா கைரயி

J1ெகா3ைய பிாி+த சமயதி ஒ ைகயினா அவHைடய ேமாவா>க5ைடைய
நிமிதி பி3 ெகா9< த;ைடய Aகைத அகி ெகா9< ேபான,
அவ , "சீFசீ! நா இ; சின பி ைளகளா?" எ உதறி ெகா9<

ஓ3ேபான எேபா அவ மனக9A நிற. சில சமய அவHைடய

உவ அேத நிைலயி எதிாி நி-பேபா ேதா. அேபா அவ;ைடய

ைககH AகA ேகாரணிக
எபா.

ெச>8 "ெதாி8மா? எைன மறகLடா!"

இவ-ைறெயலா கவனித அவ;ைடய தாயா "ஐேயா! எ மக; ேமாகினி

பி3 வி5டேத!" எ தவிதா . அவHைடய உற@ Aைறயா

க(யாண ததியாயி+த ெப9கைளப-றிெயலா விசாாிக
ெதாட1கினா .
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இைலயிேல ேசா-ைற ைவ ெகா9< சாபிடாம மக எனேவா ேயாசைன
ெச> ெகா93பைத காQேபா, "அேட அபா! உனெகனடா இப3

வ+த?" எபா . கிண, "சீ! ேபா! உைன யா ேக5ட?" எ

வ ெள வி*வா. "ஐேயா! எ மக இப3 ஒ நாH இ+ததிைலேய,

மாாியாதா எ மகைன காபா-ற3! உன பைடய ைவகிேற," எ
ேவ93 ெகா வா .
ெபமா

ேகானா ெச ேபானதி(+ கிண;ைடய மனழப

இ; அதிகமாயி-. J1ெகா3 தா> த+ைதய-ற அநாைதெயப அவH

மாம :5ைட தவிர ேவ ேபாகிட கிைடயாெதப ஊாி எலா
ெதாி8. ெபமா

ேகானா உயிேரா3 வைர அபிமானமா> ைவ

ெகா93+தா. இனிேம அவைள யா கவனிபாக ? பிடாாி அவைள வைத
வி<வாேள?
ஒ நா

கிண தாயாாிட "ஏ, ஆயா ெபமா

ேகானா ெச

ேபானாேர? இனி ேம அ+த ெப9 என ெச>8?" எ ேக5டா.
"எ+த ெப9ணடா?"
"அதானமா, J1ெகா3!"

"அவைள அ+த பிடாாி ரதி வி<வா
வி5டாேள, ெதாியாதா உன?"

சீகிர. இேபாேத தி5<ப5ட க53

"அ என, அமா?" எ கிண பரபரட ேக5டா.
"ேகானா ெராக பண ைவதி+தாரா. அைத காQமா. பிடாாி அ+த

அநாைத ெப9 ேமேல பழிைய ேபா<கிறா . அவ

தா எ< வி5டா

எகிறா . அ+த ெப9 அப3F ெச>திகேவ ெச>திகா. ஏதாவ
பழிைவதாேன :5ைட வி5< ரத ேவ9<?"
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கிண;ைடய ெநCசி A

கா53- அவ

ைதத ேபா Rெகற. அைறய தின

தனியாக வ+தி+த, தைன க9< திைக நிற,

எத-காக வ+தா> எ ேக5டத- பதி ெசாலாம < ம+திர ெச>த
ஞாபகதி- வ+தன. உ9ைமயி அ+த ெப9 தி3தாேனா? இ+த எ9ண

அவ;ைடய ெநCசி அளவிலாத ேவதைனைய உ9டாகி-.

எIவள@தா ேயாசிதாB, அவ ஒ A3@ேக வர ேவ93யி+த. பிடாாி

ெசாவ நிஜ+தா. J1ெகா3 தா பணைத எ<திக ேவ9<! அைத

எ1ேகேயா ஒளிபத-தா அ கா53- வ+திகிறா . இ+தF ச+ேதக

ேதாறேவ, அைறய தினதி(+ கிண மா<கைள ஓ53 ெகா9<
கா53- ேபான ேபாெதலா R- A- பாத வ9ண இ+தா.
J1ெகா3 பண ஒளி ைவதிமிட த க9ணி ஒ ேவைள

ப5<வி<ேமா எ அவ;ைடய ெநCசி திதிெக அ3
ெகா9ேடயி+த.
5

ெபமா

ேகானாாி கமாதி மநா

காைல கிண பைழயேசா

சாபி5< ெகா93+தா. அேபா அ<த :5<காாி, "அமித! ச1கதி

ேக5டாயா?" எ ெசா( ெகா9< வ+தா .
"என சமாசார?" எ அமித ேக5டா .

"பிடாாி, J1ெகா3ைய :5ைட வி5< ேபாகF ெசா(வி5டா . அ+த ெப9
அ*ெகா9ேட கிளபி ேபாகிற."

"ஐேயா பாவ! அ எ1ேக ேபா?" எறா

அமித.

"அ என கமேமா? ேபாகிட ஏ அத-? எ1ேகயாவ ஆதிேல ளதிேல

வி*+ ெச ைவதாB ைவ..."

கிண அத-ேம ேக5கவிைல. ச5ெட எ*+தி+ ைகயலபிவி5<

வாச( வ+ பாதா. J1ெகா3 ெதைவ தா93 அபாB ள பாைதயி
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ேபாவைத க9டா. இவ  வழியாக வயகளி வி*+ ெச அ+த
பாைதயி அவH Aனா ெச ஏறினா.

J1ெகா3யி எதிாி ெச வழிமறி நி ெகா9<, "எ1ேக ேபாேற?" எ

ேக5டா.

"நா எ1ேக ேபானா யாெகன?" எ J1ெகா3 ெசா( க9ணீைர

ைட ெகா9டா .

"ெசாலா ேபானா நா விடமா5ேட," எறா கிண.
"சீகாழி ேபாேற; அ1ேக மி(ேல ேவைல ெச> பிைழகலாெம"
"ஏ இதைன நா

இ+த ஊைர வி5< ேபாக ேவQ?"

"ேபாகாேத பிேன எ1ேகயிகிற? மாமி :5ைட வி5< ேபாகF

ெசா(வி5டா ."

"ஏ அப3F ெசானா ? அவH உ ேமேல என ேகாப?"
J1ெகா3 ச- ேநர Rமா இ+தா . பிற, "உனெகன அைதப-றி?

என அ+த :53ேல இக பி3கைல; நா ேபாகிேற," எறா .
"நா ெசாகிேற ேக

J1ெகா3! அ+த நாயி பண உன ேவ9டா.

ஒத ெதாியாம எ< ெகா9< வ+ அ+த :53ேலேய
எறி+வி<...நா"

"நீ Lட எைன தி3 எ தாேன நிைனகிறா>? நா எத-காக உயிேரா<
இகேவQ? வி< நா ேபாகிேற" எ ெசா( J1ெகா3 அழ
ெதாட1கினா .
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கிண சிறி ேநர Rமா இ+தா. பிற, "சாி, வா! ேபாகலா!" எறா.
"எ1ேக?"
":5<."
"எ+த :5<?"
"எ+த :5<கா? எ :5<தா. சீகாழி நீ ேபாக@ ேவ9டா; மி(
ேவைல ெச>ய@ ேவ9டா. நானிகிற வைரயி அ நடகா."

"உ :5< வ+தா...அற?"
"ேராகிதைர Lபி5< கயாண நா

ைவகF ெசாற!"

"தி3ைய க53 ெகா9டா> எ ஊாிேல ெசால மா5டாகளா? உன
ெவ5கமாயிராதா?"
"யாராவ உைன அப3F ெசானா அவக

அவகH என ெகாபா Aைளதிகிற."

நாைக அவி<ேவ.

"உ ஆயா சமதிபாளா? அ1ேக ேபா> மப38 :5ைட வி5< ேபாகF
ெசானா?"
"ஆயா அப3F ெசானா உேனா< நா; :5ைட வி5< கிளபி
வ+வி<கிேற. அெபா* இர9< ேபமா> ேபாேவா."
"சதியமா>F ெசானா தா வேவ."

275

"சதியமா>F ெசாேற. வா, ேபாகலா!"
6

Rபதின, Rபலனதி கிண ேகானா; J1ெகா3 விவாக

மேகா-சவ நட+ேதறிய. Wமதி பிடாாி அமாைள தவிர ம-றப3 ஊராெரலா

விஜய ெச> தபதிகைள ஆசீவதிதாக . இIவள@ நல ெப9ணி ேபாி

தி5< பழிையF Rமதி :5ைட வி5< ரதிய பிடாாிைய ,-றாதவக
இைல. அIவாேற கிணைன கU+ ேபா-றாதவகH அ+த ஊாி

கிைடயா. எலாாிB அதிக ,கலட விள1கியவ

கிண;ைடய

தாயா அமிததா. தன ேபFR ைண, ஏவின ேவைல ெச>வத-
மமக

ஆFR; பி ைள தி ெதளி+ Aைன ேபா நறாயிபா.

க(யாணF ச+த3 அட1கிய அ3ேயா< ஒ நா

காைலயி J1ெகா3

கிணனிட "கா5< ேபா> வி5< வரலா, வா!" எ ெசானா .
"இேபா எத- கா5<?"
"ஒ காாிய இகிற. 'நீ ஒ எைன ேக5காேத; நானாகF ெசாகிேற'
எ அேபா ெசாலவிைலயா? அ+தF சமாசாரைத இ ெதாிவிகிேற,
வா!"

கிண; விஷய ெதாி+ெகா ள ேவ9<ெம ஆவலாயி+த; ஆனா

காாிய எனேவா Rதமா> பி3கவிைல. ேவ9டா ெவபா> வவதாக

ஒ ெகா9டா.

J1ெகா3 இராஜ வா>கா( ளிகF ெசவ ேபா Aத( ேபானா .
கிண பிேனா< மா<கைள ஓ53 ெகா9< ெசறா.

அகைரF ேச+த, J1ெகா3  ளி தி ெகா9< ஓட ெதாட1கினா .

ெமவாக தயகட நட+த கிணைனF சில சமய ைகைய பி3

இ*F ெசறா . கிண;ைடய ெநCR ேமB ேமB படபடெவ

அ3 ெகா9ட. கைடசியாக ஓ ஆலமரத3யி ேபா>F ேச+த, J1ெகா3
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கிண ைகைய வி5<வி5< அ+த மரதி ேம தாவி ஏறினா . இர9<

கிைளகH மதியி Bவிகளா டப53+த ஒ ெபா+தி;

ைகையவி5<, அத- ளி+ ஒ சி தகரெப53ைய எ<தா . "இ+தா!" எ

கிணனிட நீ53னா .
"என அ?"
"வா1கி பாேர"

கிண ெப53ைய வா1கி திற+ பாதா. உ ேள Vபா> ேநா5<கH

ப@கH இ+தன.
'கைடசியி, இவ

தி3தானா?' எ கிண எ9ணினா. அ+த நிைனைப

அவனா சகிகேவ A3யவிைல. அதிB 'பிடாாி ெசான நிஜ. அவ

இவைள :5ைடவி5< ரதிய நியாய' எ எ9ணியேபா அவ;ைடய
தைலைய யாேரா பிளப ேபா(+த.

"இைத எத-காக எனிட ெகா<தா>?" எ கிண ேகாபமா> ேக5டா.
"ெசாைதF ெசாாியவகளிட ெகா< விடேவ9<ெம நீ அேபாேத
ெசாலவிைலயா?"
"ஆமா; எைன ெகா9< ேபா> பிடாாியிட ெகா<கF ெசாகிறாயா?"
"நீ என ேவ9<மானாB ெச>; யாாிட ேவ9<மானாB ெகா<. உ;ைடய

ெசாைத உனிட நா ேசபி வி5ேட," எறா .

கிண; ஒ ாியவிைல. எனேவா தி ேபா<வ ேபா(+த.

"என உளகிறா>?" எ ேக5டா.
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"நா ஒ உளறவிைல. அத-

பா!" எறா

J1ெகா3.

ஒ க<தாசி இகிற; எ< வாசி

கிண ஆவேலா< க<தாைச எ< வாசிதா. அதி பி வமா

எ*தியி+த;

"A ேகானா மக ெபமா

ேகானா Rய பிரைஞ8ட மனJவமா>

எ*தி ைவப எனெவறா இ+த ெப53யி நாh-றிப Vபா> பணA,
பனிர9< A*ப@; இகிறன. இ+த பண, ப@ எலா எ;ைடய
Rயாஜித. இ+த ெதாைக A*வைத8 எ;ைடய க9ணான மமக

J1ெகா3 க(யாண பாிசகாக எ*தி ைவகிேற. அவைள க(யாண

ப9ணி ெகா கிறவ இ எலாவ-ைற8 அைடய ேவ93ய. பணைத :9

ெசல@ ெச>யாம நில வா1வத-காவ :< க53 ெகா ளவாவ
உபேயாகிக ேவ93ய.

"இ+த விஷய ெவளியி ெதாி+தா, J1ெகா3ைய எ;ைடய ெப9சாதி
கடப<தி ஒேவைள உயிேக அபாய ெச>வாெள பய+, இ;

பண ஆைசப5< யாராவ உபேயாகம-றவ அவைள க(யாண ெச>
ெகா ள Aய-சிகலாெம நிைன J1ெகா3 க(யாண ஆவைர
இ+த விஷயைத ெவளிப<தாம இரகசியமா> ைவதிகேவQெம
சதிய வா1கியிகிேற. ெப53ைய எ1காவ பதிரமா> ஒளி

ைவதிப3 J1ெகா3யிட ஒவிதிகிேற.

"இ+தF ெசாைத அைடகிறவ எ;ைடய மமகH ஒவித

மனைற8மிறி எேபா ச+ேதாஷமா> ைவதிக ேவ93ய."
ேம-ப3 க3தைத ப3வி5<F ச-ேநர ேயாசிததி, கிண;

எலா விள1கிவி5ட. மாசி மகத :53 ஒவ இலாத சமயதி

ெபமா

ேகானா J1ெகா3யிட அ+த ெப53ைய ெகா<

பதிரப<ப3 ெசா(யிக ேவ9<. மயிைல காைள ெக5< ேபான

அ, தா கா53 அவைளF ச+தித இரகசிய அதா.

278

J1ெகா38, அவHைடய சீதனA தன கிைடத அதிடெகலா

லகாரண மயிைல காைள தா எப கிண;ைடய நபிைக. யாராேரா
வ+ நல விைல அைத வா1கி ெகா வதாகF ெசானாக . கிண

அைத வி-க ம வி5டா. ஒ சின வ93 வா1கி அதி மயிைல காைளைய

ஓ53 பழகினா. தைன8 J1ெகா3ைய8 தவிர அ+த வ93யி ேவ

யா உ5காவத- அவ அ;மதிபதிைல.
----------,த

1

பாக

29. ர3க!க ராஜா

இர@ ப மணி (கைத ஆரபமாகிவி5ட) "எF.எ.எ/.பிாி5டானியா" எ;

கப( இர9டா வ தளதி, கப( ைகபி3 கபிகளி சா>+

கடைல ேநாகி ெகா9< நி-கிறா ஓ இைளஞ. அ+த கப பபா>

ைறAகதி(+ கிளபி இ1கிலா+ைத ேநாகி ேபா> ெகா93கிற.
நாைள காைலயி ஏட ைறAகைதF ேசெம எதிபாகப<கிற.
கப( அ+த நிமிஷதி ஐேராபிய நடன நட+ ெகா93+த. பா9<

வாதிய Aழ1கி-. ெவ ைளகார பிரயாணிக

அேநகமா> எலா

நடனதி கல+ெகா9டாக . இ+திய பிரயாணிக

- ,1கF ெசறவக

ேபாக, பாகி ேப - ைரமாகH ைரசானிகH நடனமா<வைத ேவ3ைக

பா ெகா93+தாக . ஆனா நம இைளஞ ம5< தன+தனியாக

இ1ேக நி ெகா93+தா. ஏ? (ஆமா. மற+ ேபானா. நியாயமா>
உ1கைள ேக5க Lடாதா. கைத ெசாவ நீ1க

இைலேய? நா

அலவா?)
அைமதியான கட; தாவ யமான நில@; அக9டமான ஆகாய; அந+தமான

ந5சதிர1க . இ+த அ-த கா5சியி கைதF ெசBதியி+தா

அIவிைளஞ. அ+த ேநரதி அவ மனதிேல ஓ அJவமான எ9ண

உ9டாயி-. அ விைரவி தீமானமாக மாறிய. அதீமான எனெவ
உ1களா ஊகிக A38மா? - ஒ நாH A3யா எறா. கப((+

தி கட( Uகி உயிைர வி5< வி<வ எபேத அதீமான! இIவள@
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உசிதமான - திசா(க

அைனவ A மாதிாியாயிக L3ய -

தீமான அவ வ+தத காரண எனெவ ச-ேற பாகலா.
2

ேக.ஆ. ர1கராஜ ஓ அதிசயமான இைளஞ. அவனிட அேநக அதிசய
ண1க

இ+தன. அவ-றி எலா Aகியமான தனிைம வாUவி அவ

ெகா93+த ப-தா. இத- காரண இ+த ஏைழ உலகதி ேம அவ

ெகா93+த ெவேபயா. இ+த உலகதி அவ; பி3த மனிதக

யாேம இைல. யா என ேபசினாB அ அச5<தனமாகேவ அவ;
ேதா. (நம

இக5<, ேநயகேள! - உ9ைம8 அதா

ேபா(கிறேத? நா இ ேபRகிறைதெயலா நிைன@ ைவ ெகா9< ஒ
வாரதி- பி ேயாசி பாதா ஒ மாதிாியாகேவ ேதாகிறதலவா?)
எனேவ யாாிடA அவ கலகலபாக ேபRவேத கிைடயா.

பிறைடய அச5<தனதி அவ; எIவள@ தீவிரமான நபிைக

இ+தெதபத- ஒேர ஓ உதாரண ெசானா ேபாமான. அவ பி.ஏ.

பாீ5ைசயி Aத வபி ேதறியவ. அற எ.ஏ. பாீ5ைச ப3

ெகா93+தா. பணA க53 வி5டா. ஆனா, பாீ5ைச ேபாகவிைல.
இத- காரண, 'நா எ*கிற விஷயைத அறி+ சீ ,கி பாக

ேயாகியைத உ ளவ இ1ேக யா இகிறாக ?' எ அவ எ9ணியதா.
பி.ஏ. பாீ5ைசயி நியாயமாக தா ேதறியிக Lடாெத ைக

தவத(னா த;ைடய நபைர ேதறியவகளி ஜாபிதாவி ேச
வி5டாகெள அவ ெசாவா.

இ+த உலகதி அவ அB ெகா ளாமB விபட; ேபச
L3யவகளாக ெவIேவ காலதி இ+ வ+தவக

 ேப. ஒவ

அவ;ைடய தா>மாம. தாயா தகபனா இவ காலCெசற பிற அவைன

அைம8ட வள ப3க ைவதவ அவ தா. அவ ஆ1கில கவி

பயிலாதவ. ஆனா, உலக விஷய1கைளெயலா நகறி+தவ. இய-ைகயாக

அைம+த நைகFRைவ8ட ெவ ரஸமாக ேபச L3யவ. ந:ன

இல5சிய1கைள8 இயக1கைள8 ப-றிF ெசானா மிக E5பமாக அறி+
ெகா ள L3யவ. அவட எதைன ேநர ேபசினாB ர1கராஜ;

அB9டாகா.
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அIவள@ அாிய ண1கH ஆ-றகH பைடத அ+த மனித ஒேர ஒ

சாமதிய ம5< இலாம ேபாயி-. யம;ட வாதா3, "எ மமகைன

வி5< வரமா5ேட" எ ெசா(F சாதிபத- அவF சதி ேபாதவிைல.
ெசற வஷ அவ காலC ெசற ேபா ர1கராஜ; உலகேவ Tனியமாகி
வி5டதாக காணப5ட.  மாத கால வைரயி, "ேமேல என ெச>ய

ேபாகிேறா?" எ ேயாசிபத-ேக அவ;ைடய மன இட1ெகா<கவிைல.

'மாமா ேபா> வி5டா', 'மாமா ேபா> வி5டா' எ அ ஜப ெச>
ெகா93+த.

அ<தப3யாக, அவ;ைடய மதிாியவராயி+தவ, அவ ப3த கிராம
ப ளிLட உபாதியாய. Aெனலா அவைடய சிேநகதிB

ஸலாபதிB அவ ெபாி ச+ேதாஷமைடவ9<. ஆனா, நாளாக ஆக

அவ தன இைடயி ஒ ெபாிய அகU ஏ-ப5< வவைத அவ

க9டா. அவைடய  அதிகமாக ஆக, திய இல5சிய1க , திய கக
Aத(யவ-ைற கிரஹிபத- ேவ93ய சதிைய அவ ாிதமாக இழ+

வவைத ேந ேநேர அவ பாதா. சில நாைளெகலா அவகHைடய

சபாஷைண பைழைம ைம - அல இளைம Aைம

நட விவாதமாகேவ மாறி வர ெதாட1கிய. இ+த விவாததி கார

அதிகமாக ஆக, உபாதியாயாி பைழைமப- அபாிமிதமாகி ஏ-ெகனேவ
இலாத ட நபிைகக , 5< ெகா ைகக

எலா அவ உ ளதி

3ெகா ள ெதாட1வைத ர1கராஜ க9< மிக \தி8, யரA
அைட+தா. கைடசியி, அவட தா எIவிதF சபாஷைண8 ைவ

ெகா ளாம(பேத அவF ெச>ய L3ய ெபாிய உபகாரமா எ
தீமானிதா.

ம-ற ைஹ/L உபாதியாயக , கலா சாைல ஆசிாியக

இவகளி யாாிடA

ர1கராஜ; மாியாைதயாவ, சிேநகமாவ ஏ-ப5ட கிைடயா. அவக

ஏேதா த9ட வ+ அ*வி5< ேபானாக . இவ கட; ேக5<

ெதாைலதா. அவ;ைடய சேகாதர மாணாகக

விஷயதிB அப3தா.

Aத Aத( அவ ைஹ/L( வ+ ேச+தேபா, த பகதி(+த

மாணாகேனா< ேபFR ெகா<தா. அவ ெசற வஷA அேத வபி

இ+தவ எ அறி+த, "ஏ அப3?" எ ேக5டா. "ஏனா? இ+த
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வாதியா பய மா ெகா<கவிைல. அவ தா(யக!" எ பதி
வ+தேபா, அவ;ைடய சேகாதர மாணாககளிட அவ; ஏ-ப5ட

அவ, கலா சாைலைய வி5< ெவளிேய வ வைரயி ச- ைற+ததாகF
ெசால A3யா.

இ+த ெபா விதி விலகாக ஒேர ஒவ ம5< இ+தா. அவ ஆரப
ப ளிLடதி(+ காேலஜி இர9< வஷ வைரயி ர1கராஜ;ட
ேச+ ப3தவ. இ+த பாய சிேநகிதனி, ஸகவாச எேபா

ர1கராஜ; மகிUFசியளி வ+த. ஆனா இ9டமீ3ய5 பாீ5ைசயி ஒ

Aைற ேதறாம ேபாகேவ, தம(1க கயாண ெச> ெகா9< கிராமேதா<

ேபா> வி5டா.

ர1கராஜ காேலO ப3 A3+த தன பாய ந9பைன ேத3

கிராமF ெசறா. சாய1கால ஆன, பைழய வழகைத ேபா

"ஆ-ற1கைர ேபா> வரலா" எ Lபி5டா. தம(1க, "எ

:5<காாியிட ெசா( ெகா9< வகிேற" எ உ ேள ேபான,

ர1கராஜ; க9க

திற+தன. உ ேள ேபானவ த ஒ வய ழ+ைதைய

ைகயி எ< ெகா9< ெவளியி வ+த@ட ர1கராஜ; நிராைச ஏ-ப5ட.
ந9ப; தா; இேபா ெவIேவ உலக1கைளF ேச+தவகளாகி வி5டைத
அவ க9டா. மநாேள சிேநகிதனிட விைடெப- ெகா9< றப5டா.
3

மாமா இ+தேபா ஒ சமய கயாணைத ப-றி பிர/தாபிதா. "கயாண"

எற ர1கராஜ காைத ெபாதி ெகா9டா. சராசாியி /திாீகைள விட

கவியறிவி சிற+தவகளாயி ஷகHைடய ஸகவாசைதேய அவனா

ஐ+ நிமிஷ ேம சகிக A3வதிைல. வாUநாெளலா பிாிய A3யாதப3

ஒ /திாீைய யாராவ க*தி க53 ெகா வாகளா? சனியைன விைல

ெகா< வா1வ ேபா அலவா? "மாமா அமாமிைய க53 ெகா9<
நீ1க

அவ/ைத ப<வ ேபாதாதா? எைன8 அப3 ெக<பத- ஏ

விகிறீக ?" எறா. "அசேட! உன என ெதாி8 நா; அமாமி8

சில சமய ச9ைட ேபா5< ெகா கிேறா எப வா/தவ+தா. அைத

ெகா9டா எ1க

இவாUைகைய நீ மதிபி<வ? உ அமாமி என
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இவாUைகயி எIவள@ மன நிமதி, எIவள@ உ-சாக, எIவள@

ஹா/யரஸ அEபவிபத-ாிய ச+தப1க

அளிதிகிறா

எபெதலா

உன என ெதாி8?" எ மாமா ெசானா. "அப3யானா, அ+த

பாகிய A*வைத8 நீ1கேள ைவ ெகா H1க ; என ேவ9டா,"

எறா ர1கராஜ.

மாமா எIவளேவா ெசா(8 பயனிைல.
அIவாேற உதிேயாகைத ப-றி8 பிர/தாப வ+த. ேவைல ஒ

இலாம(+தா இப3தா ஏேத; 5< ேயாசைனக

ேதாறி

ெகா93ெம ஏேத; ஓ அBவைல ேத+ெத< ெகா Hப38

மாமா ெசானா. பலவித உதிேயாக1கைள ப-றி8 வாதிதாக . அதி(+

ந கதாநாயக;ைடய ேயாகியைத த+ததாக ஒவித உதிேயாகA இைல
எப ெவளியாயி-. சகா உதிேயாகமா? சிவ சிவா! அ+த வாைதைய

ேக5டேம கிராம ஜன1கைள ேபா அறி@ ெத>வA பய+ மிர9<
அகி Lட வராேத! வகீ ேவைலயா? பகவாேன! A5டா

க5சிகாரகHட;

ட ஜ5ஜுகHட; அலவா இழ@ ெகா<க ேவ9<? ைவதிய ெதாழிலா?
அைத ேபா அறியாைமைய அ3பைடயாக ெகா9ட ெதாழிேல ேவ

கிைடயா! வாதியா ேவைலயா? ம+ததி8 ள மாணாககHட நாெளலா
மார3பைதவிட ேவ எ ேவ9<மானாB ெச>யலா - இப3ேய,

ப3தவக

பிரேவசிபத-ாிய நம நா53 உ ள ஒIெவா ைற8

விலகப5ட.

"இெதலா உன ஒ பி3காவி5டா அரசிய வாUைகயி ஈ<ப<வ
தாேன? கா1கிரX ேச+ ேவைல ெச>யலாேம? உய+த ேமதாவிக
கா1கிரX இகிறாகேள?" எ மாமா ேக5டா.
அரசிய எறாேல ர1கராஜ; பி3பதிைல. ஞானTனியகH, அைர

ைற அறி@ ளவகH+தா அரசிய Aனணி வகிறாக

எ அவ

ெசாவா. கா1கிரைஸF ேச+தவகளி ஒ நாைல+ ேப ம5< அறி@

ெதளி@ைடயவக

எ அவ ஒ ெகா வ9<; ஆனா, அவக
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பா<ப<வெதலா வியதெம, இ+த ட ஜன1க

வரேபாவதிைல எ Lவா.

ஒ நாH A;

ேம-க9டவா மாமா ேயாசைன ெசான ர1கராஜ அைறய தினசாி

பதிாிைகைய ைகயி எ< ெகா9< வ+தா. அதி ெவளியாகியி+த ஓ

அரசிய ெபா L5டதி நடவ3ைககைள8 Aத நா
நடவ3ைககைள8 ப3 கா53னா.

ச5டசைப

"மாமா! மகாமா@, வலபா8, இராஜேகாபாலாFசாாி8, ஜவஹலாB
RயராOயகாக பா<ப<கிறாக . ஆனா இ+த ஜன1கைள ைவ

ெகா9< அவக

ெவ-றி ெபவெதப அசாதியெமேற என

ேதாகிற. அப3ேய நைம ஆ ேவா A5டா களாயி

காரணதினா நா Rய ராOய அைட+ வி<வதாக ைவ ெகா ேவா. அைத
ைவ நிவகிக ேபாகிறவக

யா? இேதா இேபா வாசிேதேன, அைத

ேபாெலலா அதமிலாம பித-ற L3ய ஏழா+தர, எ5டா+தர ைள8 ள
மனிதக

தாேன? இவகளிட இராOயபாரைத ெகா<பத-காக நா ஏ

ம9ைடைய உைட ெகா ள ேவ9<?" எறா.
ர1கராஜ;ைடய காலதி ெபபதி ப3பி ேபா> ெகா93+த.

ஆ1கிலதிB தமிழிB உ ள உயதர இலகிய1களி அவ ப3காத

ஒமிைல. ேநர ேபாவ ெதாியாம, ஊ உறக1கைள மற+ ப3
ெகா93பா. ஆனா, ப31Lட கச+ ேபாப3யான ஒ சமய

வ+த. ப9ைடகால ஆசிாியகளி சிற+த Yகைளெயலா ப3தாகி வி5ட.

இகால ஆசிாியக

எ*வேதா அவ; ஒ பி3பதிைல.

ேவா5ஹ@/ ேபாறவகளி ெவ 'ைட' Yகளி எேபா ஐ+தா

பக ேம அவனா ப3க A3வதிைல. நாளைடவி ஷா, ெச/டட,
ெபலா Aத(யவக

LடF Rைவ ைந+த பழ1கைதகைளேய பைடகிறாக

எ அவ; ேதாறலாயி-. அFசமயதி அவ; உயி வாUைகேய ஒ

பாரமா> வி5ட. மனைதF ெசBவத- ஏேத; ஒ வழி விைரவி
காணாவி3 ைபதிய பி3வி< எற நிைலைம ஏ-ப5ட.

அதைகய வழி அவ ேயாசைன ெச>யாத ஒேற ஒ தா பாகியி+த;

ெவளி நா<கH யாதிைர ெச வரேவ9<ெமற எ9ண அவ; ெவ
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நாளா> உ9<. மாமா இ+தவைரயி அவ அத- இட ெகா<கவிைல.

அத- அIவள@ அவசியைத8 அவ அேபா காணவிைல. இேபா

அவசிய அதிகமான ேபா ச+தபA சாியாயி+த. பிராஜிதF ெசாதி

ெப பதிைய ஒ பாதி விைலயாக வி- பிரயாண பண

ேச ெகா9டா. Aத(, இ1கிலா+F ெசவெத தீமானி

பபா> ைறAகதி(+ கிளபிய 'பிாி5டானியா' எ; கப(
பிரயாணமானா;  நா

கப பிரயாண பிற அவ;ைடய

மேனாநிைல எIவாறி+த எப கைதயி ஆரபதி ெசாலப5ட.
4

ர1கராஜ, அவைரயி ெவ ைளகாரகHட ெந1கி பழகியதிைல.

சினிமா டாகிகளி பாத தவிர அவகHைடய வாUைகைய ப-றி அவ;
ேவ எ@ ெதாியா. 'பிாி5டானியா' கப( பிரயாண ெச>தவகளி

ெபபாேலா ைரமாகH ைரசானிகHேம.  நா

அவக

சமீபதி(+ அவகHைடய நைட உைட பாவைனகைள பாதத பயனாக

அவ;ைடய உேதச ெபாிய மாத அைட+த. இ+த மாதிாி ஜன1களிைடேய

இ; ப நா

பிரயாண ெச>ய ேவ9<. அற? இேத மாதிாி ஜன1க

மதியி தா அய நா53 வசிக ேவ9<. ஏேதா ெகாCச கால பைல

க3 ெகா9< இ+வி5< திபி வ+தாேலா? மப38 இ+த அச5<
மனிதகளிைடேயதா வாழ ேவ9<. சீFசீ! இெதன வாUைக!
நீலநிற கட( க\ரமா> எ*+ வி*+ ெகா93+த அைலக

அவைன, "வா!

வா!" எ சமிைஞ ெச> Lபி5டன. கட நீாி பிரதிப(த ச+திர பிபதி

சலன ஒளி அைலகH அIவாேற அவைன ஆதர@ட அைழதன. ெவ ,ரதி

வான வ5டA கடB ச+தி இடதி ேதாறிய ஒ தனி ந5சதிர க9

சிமி53 அவைன Lபி5ட. சமீபதிேல பற+த ஒ கட-பறைவயி ர அவ

ெசவியி, "அக9டமான இ+த கடB, வானA ெவளி8 இைகயி மனித
*க

வா* கிய இகபB

ஏ இகிறா>?" எ பாிகாச

ெச>வ ேபா ெதானித. ,ரதி ம-ெறா கப வவைத ர1கராஜ

பாதா. அதிB இவகைள ேபாற அறி:னகH, ம+த மதி8ைடேயா
கிய தி காரகH, அ-பF சி+தைனயாளகH இக ேபாகிறாக .
எேன இ+த உலக வாUைக!
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அ<த விநா3 ர1கராஜ தைலற கட( வி*+தா. படாெல

ம9ைடயி ஏேதா தாகிய. ஆயிரகணகான தீப+த1க

நீ ளி+

கிளபி மிழி மிழியா> ேமேல ேபா> ெகா93+தன. அவேனா கீேழ கீேழ

ேபா> ெகா93+தா. ஐேயா FRவிட ஏ இIவள@ கடமாயிகிற!

இ+தF ெசாகா> ெமனிைய இக பி3கிறனேவ! அவ-ைற

கிழிெதறியலா. ர1கராஜ ேகா5ைட கழ-றிவி5< ஷ5ைட கிழிக

ெதாட1கினா. அ<த நிமிஷ அவ /மரைண இழ+தா.
*****

அதல பாதாளதி(+த எ1ேகேயா ேமேல ேமேல ேபா> ெகா93கிேறாேம;
எ1ேக ேபாகிேறா? அபா! இேதா ெகாCச ெவளிFச கா9கிற. FR நறா>

விட A3கிற. அ3வாரதி(+ ேம பர வ+ வி5ேடா  ேபா(கிற.

க9கைளF ச- திற+ பாேபா. இ என அதிசய? இ1ேக எப3
வ+ேதா? இ+த இளெப9 யா? இவ

ஏ இப3 நைம பாகிறா ? என

அல5சிய தி ெகா9ட பாைவ? அ என மாத, அவ

Aகதி இேபா?

என சி+தைன ெச>கிறா ? அேதா ெகாCச வயதானவளா> ேதா, அ+த
/திாீ யா? இ1ேக நி-பவ டாடைர ேபா காணப<கிறாேர? நா எ1ேக
இகிேறா? இ கப அைற ேபா தா இகிற. ஆனா, நா வ+த
கப( இவகைள காணவிைலேய? எலா  Aகமாயிகிறேத? ஒ
ேவைள த9ணீாி Uகி இற+ ேபான நா இேபா ஆவி உலகதி
இகிேறாேமா? இவக

எலா ஆவிகேளா? ஒ ேவைள கனேவா? கட(

வி*+த Lட கனவி தாேனா? நிஜ ேபா ேதாகிறேத, மப38 க9ைண

3 பாேபா.

ஒ நிமிஷ திற+தி+த ர1கராஜ;ைடய க9க
---------------

மப38 3 ெகா9டன.

இர6டா பாக
1

ர1கராஜ இர9டாவ Aைற க9 விழித ேபா, அவ ப<தி+த அைறயி
ஒவமிைல. ஆனா, சில நிமிஷ ேநரெகலா கால3F சத ேக5ட.
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இர9< ேப உ ேள Eைழ+தாக . அவகளி ஒவ A தடைவ க9 விழித

ேபா பாத இ+திய டாட, இெனாவ ெவ ைளகார டாட.
ர1கராஜ விழிதி+தைத பாத அவக

இவ ஏக காலதி,

"ஹேலா!" எ Lவினாக . பிற ெவ ைளகார டாட, "ராஜா சாகி! உட
எப3 இகிற?" எ ேக5டா.
'ராஜா சாகிபாவ, நாசமா> ேபானதாவ' எ ர1கராஜ மனதி-

நிைன ெகா9டா. ஆனா, ெவளியி, "எனெகன ெதாி8? நானா

டாட! நீ1க
டாடக

அலவா ெசால ேவ9<?" எறா.

சிாிதாக . ெவ ைளகார டாட "ேப! ராஜாசாகி த9ணீாி ஓ

அA1 அA1கிய அவைடய ைளைய Lைமப<தியிகிற ேபா
கா9கிற," எறா.

"உ1கH அ+தF சிகிFைச ெகாCச ேதைவ ேபா கா9கிறேத!" எறா

ர1கராஜ.
டாடக

மப38 சிாிதாக . பிற, "ராஜா சாகி! ேபான ேபாக5<.

இனிேமலாவ மிதமா> 38. ம மயக ெபாலாத" எறா

ெவ ைளகார டாட.

"ம மயகேமா, காத மயகேமா?" எறா இ+திய டாட.
இேபா ர1கராஜ; உ9ைமயிேலேய தைல மய1க ஆரபித.
"கனவாகேள! தய@ ெச> ஒ ச+ேதகைத நிவதி ெச>கிறீகளா?" எ

ேக5டா.

"ஒறல, Y ச+ேதக1கைள ேவ9<மானாB நிவதி ெச>கிேறா, ராஜா

சாகி! ஹி/ ைஹன/ ர1கக ராஜா@ நா1க

அIவள@LடF ெச>ய
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ேவ9டாமா!" எ க9 சிமி5டBட ேக5டா.
"என ள ஒேர ச+ேதக+தா. நா ைபதியமா, நீ1க
ம5< ெசா( வி5டா ேபா."

ைபதியமா எபைத

ஒ ெபாிய அ@5<F சிாி கிளபி-. ெவ ைளகார டாட அகி வ+

ர1கராஜ Aகி த53 ெகா<, "ேப! ேப! நல ேக வி! ஏ!

ஹjஹjஹா!" எ மப38 சிாிதா. அவைடய திவாயி(+ சாராய
நா-ற ெவ வ+த.

"டாடேர! தய@ ெச> ,ரநி ேபR. நா ைவதிக ப- ள ஹி+. உைம
ெதா5டா தைல A*க ேவ9<," எறா ர1கராஜ. பிற, "நா ேக5ட

ேக வி நீ1க

பதி ெசாலவிைல. உ1கH அ ச+ேதக

ேபா(கிற. ேபாக5<, நீ1க

எ ேக5டா.

யா எறாவ தய@ ெச> ெசா:களா?"

ெவ ைளகார டாட ஒ நிமிஷ ேயாசைனயிலாU+தவ ேபா(+தா. இ+திய

டாட, "ஆஹா! ராஜா சாகி எ1கைள நா1கேள அறிAகப<தி ெகா ள

அEமதி ெகா<1க . நா தா டாட சி1கார, மாரர ஜமீதாாி <ப

ைவதிய. இவ டாட மடான. இ+த கப( ைவதிய. -ேபாமா?
இ; ஏதாவ ெதாிய ேவ9<மா?"
"இ+த கப( ெபய என?"
"எF.எ.எ/.ேராஸ(95."

"நிஜமாகவா? இத ெபய 'பிாி5டானியா' அலெவ நிFசயமாக ெதாி8மா?"
டாட சி1கார வி*+ வி*+ சிாிக ெதாட1கினா. ஆனா, டாட

மடனா சிாிகவிைல. அவ ஒ சீ53, "ெகாCச ைள பிசகியிபேபா

கா9கிற" எ எ*தி டாட சி1காரதிட கா53னா.
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"ஓ டாட கனவாகேள! இ; ஒ ேக வி ம5< பதி ெசா(வி<1க .
நா யா?" எ ேக5டா ர1கராஜ.
இேபா டாடக

சிாிகவிைல. ஒவைரெயாவ பா ெகா9டாக .

பிற டாட மடனா, "நா1க

யாெர ெதாியப<தி ெகா9ேடா . நீ

யாெர நீரலவா ெதாியப<த ேவ9<? உAைடய ெபய என?" எ

ேக5டா.

"எ ெபய ர1கராஜ எ இவைரயி நிைன ெகா93+ேத. ஆனா

அ சாிேயா தேபா எ இேபா ச+ேதகமா> வி5ட."
"இ+தF ச+ேதக ஏ வ+த?"
"எைன நீ1க

'ராஜாசாகி' எ அைழபதனாதா."

"அப3யா? அ ேபாக5<. இ; ,க கலக உம ேபாகவிைல.
ச- ேநர ,1. அற நா1க

வ+ உAைடய ச+ேதக1க

எலாவ-ைற8 நிவதி ெச>கிேறா" எ டாட மடான ெசா(வி5<,
டாட சி1காரைத8 ைகைய பி3 அைழ ெகா9< ெவளிேயறினா.
அைற ெவளியி ெசற அவ டாட சி1காரதிட, "இ ஒ

விசிதிரமான ேக/. த9ணீாி அைல ேவகமா> தாகியதா ைள சிறி

ழபியிகிற. தைம ேவ யாேரா எ நிைன ெகா93கிறா.

ஆனாB பைழய ஞாபக ெகாCச இகிற. அதனாதா ர1கராO எ

ெபய ெசாகிறா. ர1கக ராஜா எபதி 'க' த*வி வி5ட.

இ1கிலா+ ேபா ேபா இவ 'பிாி5டானியா' கப( ேபாயிக

ேவ9<, விசாாிதா ெதாி8," எ Lறினா.
2

டாடக

ெவளிF ெசற ர1கராஜ ப<ைகயி(+ எ*+தா. Aத(

தா அணி+தி+த உைடகைள கவனிதா. அைவ த;ைடயைவ அல
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எப நிFசய. பிற அைறையF ேசாதிதா. அ+த அைறைய அத- A அவ
பாததிைல. அதி(+த சாமாகH அப3ேய. ெப53கைள திற+

ேசாதிகலானா. அவ-றி சாதாரண உ<கHட சாிைக Jேவைலக
ெவெவ5 ச5ைடக , லாக
சிகெர5 ெப53க

ெச>த

Aத(யைவ காணப5டன. சாராய 53க ,

Aத(யைவ இ+தன. இ+த அைறயி யாேரா ஓ இள

ஜமீதா பிரயாண ெச>திக ேவ9<. டாடக

அவைன அ+த ஜமீதா

எபதாக நிைன ெகா93கிறாக . இ; ெகாCச பாிேசாதைன

ெச>தேபா, "ஹி/ ைஹன/ ர1கக ராஜா" எ தைலபி அFசி5ட சில
காகித1க

அகப5டன. மப38 ர53யேபா, சில ைகபட1க

அவ-றி ஒைற பாத ர1கராஜ தி<கி5டா. ஏெனனி,

கிைடதன.

அபடதி(+த உவ அவைன ேபாலேவ இ+த. , Aழி, உத<, ெந-றி,

தைலகிரா எலா தVப. உைடயி ம5<+தா விதியாச காணப5ட.
இெனா ைகபட ர1கராஜ;ைடய உ ளதி விசிதிரமான உணFசிைய
உ9டாகி-. அI@ணFசியி இய எதைகயெதப அவ;ேக சாியாக

விள1கவிைல. அ ஓ இள கனிைகயி பட. Aத தடைவ தா

க9விழி பாதேபா எதிாி நிற ெப9 இவளா> தா இக ேவ9<
எ நிைனதா. இவ

யா? தனிட சிரைத ெகா9< தைன பாக

வ+த காரண என? சீ! அவ

தைன பாகவா வ+தா ? ேவ யாைரேயா

அலவா பாக வ+தா ? அவ; இவH என சப+த? அFசமய

ர1கராஜ; தா Aபி பாதிராத ர1கக ராஜாவி மீ ெகாCச
ேகாப வ+த.

ஆனா, உடேன சாமாளி ெகா9டா. 'என நம Lட அச< த5<கிறேத!'

எ நிைனதா. ஆனா உடேன, 'நம அச< த53னா அ@ ெகாCச

உய தரமா>தா இ' எ எ9ணி ெகா9டா. ெப53கைள 3வி5<
எ*+தா.

ழப நீ1வத- அவ இ; இர9ேட இர9< விஷய1கைள ெதாி+
ெகா ளேவ9<.

உ9ைமயாகேவ இ+த கப, தா பபாயி ஏறி வ+த கப இைலயா?
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இைலெயறா, இ எ1கி+ கிளபி எ1ேக ேபாகிற? இர9டாவ,
தைன யா எ இவக

தவறாக எ9ணி ெகா93கிறாகேளா, அ+த

ேபவழியி ச1கதிெயன? தைன அவென இவக

தவறாக எ9ண1

ெகா93பைத எIவா நிவதிப?
ர1கராஜ அைறயி(+ ெவளிவ+ நடக Aய-சிதா. ெகாCச

பலஹீனைத தவிர, ம-றப3 ேதக சாியான நிைலைமயி(பதாக உண+தா.

தளதி விளி வைர ெச கபிகைள பி3 ெகா9< நிறா. அ
தா இIவா நிற, அேபா த உ ளதி எ*+த எ9ண1கH,

கைடசியி தைலற கட( வி*+த எலா ெதளிவாக ஞாபக வ+தன.

ஏேதா தவ நட+திகிறெத, அைத நிவதிப த கடைமெய உதி

ெகா9டா. R-A- பாதேபா, கப( ஒ பகதி 'எF.எ.எ/.

ேராஸ(95' எ ெபாிதாக எ*தியி+த ெதாிய வ+த. எனேவ, தா வ+த
கப இ இைலெயப நிFசய.

அேபா அ+த பக மாBமி ஒவ வ+தைத க9ட அவைன, நிதி

"இ+த கப எ1கி+ கிளபி எ1ேக ேபாகிற? இேபா

எ1ேகயிகிேறா?" எ ேக5டா. அ+த மாBமி ர1கராஜைன ஏற இற1க
பாவி5< ெப சிாிதா. "ஓ! கட( வி*+த ராஜா இைலயா நீ,

இெனா தடைவ விழ ேபாகிறீரா?" எ ேக5டா. ர1கராஜ; ேகாப

வ+த. "ஓ> உAைடய பாிகாசெமலா அற இக5<. இ+த கப(

காடைன நா உடேன பாக ேவ9<. அவாிட தய@ ெச> எைன

அைழ ேபாகிறீரா?" எ ேக5டா.

"ராஜாசாகி ெராப ேகாபமாயிப ேபா கா9கிற. வா, ேபாகலா"

எறா மாBமி. ர1கராஜ அவைன பி ெதாட+ ெசறா. ேபா

வழியி அ+த கப இ1கிலா+தி(+ இ+தியா@ ேபாகிறெத,
ஏடைன தா93யாகிவி5டெத, இர9< நாளி பபா> ைறAகைத

அைட8ெம அ+த மாBமியிடமி+ ெதாி+ ெகா9டா. ஒவா

அவ; நிைலைம ெதாியவ+த. 'பிாி5டானியா' கப((+, தா கட(
திக எதனித அேத சமயதி எதிேர ஒ கப வரவிைலயா? அ+த கப
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தா இ. தா கட( தித அேத சமயதி இ+த A5டா

ராஜா@

எகாரணதினாேலா கட( வி*+திக ேவ9<. அவைன எ<பத-

பதிலாக தைன எ<திகிறாக , இ+த கபகாரக . த;ைடய
ேதா-றA, அவ;ைடய ேதா-றA விபாீதமாக ஒதி+தப3யா அவக

இ+த

ஏமா-றதி- ஆளானாக . ராஜாவி கதி எனவாயி-ேறா, கட@Hதா

ெவளிFச; த;ைடய கடைம ெதளிவான; தா ர1கக ராஜா

அலெவபைத உடேன கப தைலவனிட ெதாியப<தி விடேவ9<.
3

"ஓேகா! ராஜாசாகிபா? என அத-

அைலய கிளபிவி5Pேர! டாட உதர@

ெகா<தாரா?" எறா காட.
"டாட உதர@ ெகா<கவிைல. ஆனா, உமிட ஒ Aகியமான விஷய
ேபச ேவ93யிகிற. அத-காக வ+ேத."

"அ+த Aகியமான விஷய இ;  நாைள பபா> ேபா>F ேச
வைரயி கா ெகா93காதா? இேதா பா, ராஜா சாகி; வான ஒ

மாதிாியா> இகிற. ய அ3 ேபா இகிற."
"நா ெசால ேவ93ய விஷய  நா

Aகியமான."

காதிரா. மிக@ அவசரமான.

"அப3யானா ெசாB சீகிர."
"நீ எைன 'ராஜாசாகி' எ அைழகிறீ. எைன ர1கக ராஜா எபதாக
எ9ணி ெகா93கிறீ. இ தவ. நா ர1கக ராஜா அல. சாதாரண

மனித. எ ெபய ர1கராஜ. த-ெசயலாக ெபய இப3 ஏ-ப53கிற."...
இIவா ெசா( ெகா93ைகயி டாடக

இவ அ1 வ+தாக .

ெபாிய டாட கப தைலவ;ைடய காதி ஏேதா ெசானா. உடேன காட

'ஹj..ஹjஹா' எ சிாிக ெதாட1கினா.
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ெகாCச சிாி அட1கிய ர1கராஜ Lறினா: "நீ இ+த டாடகைள
ேபாற ம*1க ைள உ ளவ எ நா நிைனகவிைல. ேபாக5<,
எ;ைடய கடைமைய நா ெச> வி<கிேற. இ1கிலா+தி(+ இ+த

கப( கிளபிய ர1கக ராஜா நா அல. ஐ+ நாைள A பபா>

ைறAகதி(+ கிளபிய 'பிாி5டானியா' கப( நா இ1கிலா+

பிரயாணமாேன."

"அப3யானா இ1ேக எப3 வ+ திதீ?" எ ேக5டா காட.
"அ என ெதாியா. ஏட; இபா 'பிாி5டானியா' கப((+ கட(

திததா ெதாி8"
"ஏ திதீ?"

"உ1கைள ேபாற டக
ேபானப3யா தா."

வா* உலகதி உயி வாழ பி3காம

"ேபா, ேபா, டாட ராஜாசாகிைப அைழ ெகா9< ேபா1க .

சாியானப3 சிகி5ைச ெச>81க ," எறா காட.
டாடக

ர1கராஜைன அைழ ெகா9< ெசற, காட அ1கி+த

மாBமியிட, "இ+த ைபய கைத ெசால ெதாட1கிய நா Lட மிர9<

வி5ேட. டாட ெசான+தா ஒ மாதிாி நிFசயமாயி-. இ+த

ைபய;ைடய கைத நிஜெமறா, இவைன ேபாற இெனா A5டா

இக

ேவ9<மலவா? உலக ஏககாலதி இதைகய இர9< அச<கைள தா1மா?"

எ Lறேவ இர9< ேப வி*+ வி*+ சிாிதாக .

டாடக , ர1கராஜைன ேநேர அவ;ைடய அைற அைழF ெச க53(

உ5கார ைவதன. அேத சமயதி தைலபாைக சகிதமாக ஓ இ+திய கனவா

அ1ேக வ+தா. ெம/ெமாிஸ எ; விைதயி தா ைக ேத+தவ எ,
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ர1கக ராஜா தைம ேவ யாேரா எ எ9ணி மய1கி இபதாக தகவ
கிைடதெத, அவைடய பிரைமைய தா ேபாகிவிட A38ெம

Lறினா.

"எ1ேக, உம சாமதியைத கா5<," எறா ெவ ைளகார டாட.
ெம/ெமாி/5 ர1கராஜ அகி ெசறா. "தபி! நீ நா ெசாவைத

ேக5பாயா. நல தபியலவா? நீ சாதாரண மனிதனா> இபத- பதி,

ெபாிய ஜமீ;F ெசா+தகாரனாக ேவ9<மானா, நா ெசாவைத ெகாCச
ேநர தைட ெசாலாம ேக5க ேவ9<. ெதாிகிறதா? ஹு, ஹு" எறா.

ர1கராஜ ெமௗனமா> இப க9<, "அ தா சாி, நல பி ைள எ1ேக

சா>+ ெகா . ைககாகைள தளரவி<. எ கணகைளேய உ- பா. ,1
,1..." எ பல தடைவ உFசாிதா.

ர1கராஜ க9கைள 3னா. ெம/ெமாி/5 ைகயா அவ;ைடய ெந-றிைய

தடவி ெகா9ேட ெசாகிறா. "நீ இேபா உைன யாேராெவ நிைன
ெகா93கிறா>. உ9ைமயி, நீ ர1கக ராஜா. உனF ெசா

Rத+திர1க

ஏராளமா> இகிறன. நீ மாரர இைளய ஜமீதாாிணி Wமதி

பிேரமலதா ேதவிைய காத(கிறா>. (இேபா ர1கராஜ;F சிாிைப

அடவ பிரம பிரயதனமாயி+த). நீ ர1கக ராஜா... ர1கக

ராஜா..." இIவா பல தடைவ Lறிவி5<, "இேபா எ*+தி" எ
ஆஞாபிதா ெம/ெமாி/5.

ர1கராஜ எ*+ உ5கா+தா. "இேபா இவைர யா எ ேகH1க ,"
எ டாடகைள பா Lறினா. டாட மடான, "நீ யா?" எ

ேக5கேவ, "நா ர1கராஜ" எ க93பாக பதி வ+த. ெம/ெமாி/3

Aக வி*+ ேபாயி-. அவ, "இ;  நா

ேச+தா- ேபா

ெம/ெமாிஸ ெச>தா, ராஜா@ தம Rய உண@ நிFசய வ+ வி<,"

எ ெசா(வி5< விைடெப- ெகா9< ெசறா.

டாட சி1கார தம ச5ைட ைபயி(+ ஒ க3தைத எ<தா. "நா
ெச>கிேற. இேபா ெம/ெமாிஸ" எ ெசா( ெகா9ேட அ+த
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க3தைத ர1கராஜ பக நீ53னா. "இ+த க3த யா எ*தின, என

எ*தியிகிற எ தய@ ெச> பா" எ ெசா( ர1கராஜ ைகயி
ெகா<தா.

ர1கராஜ க3தைத பிாி பாதா. அத ஆரப அவ மனைத

கவ+த. அ ஒ காத க3த எ உடேன ெதாி+ ேபாயி-. அைத

ேபாற ஆFசாியமான காத க3தைத யாேர; எ*த L<ெமபதாக அவ
கனவி Lட கதியிக மா5டா. எனேவ, Aகதி னைக தப அைத
வாசி ெகா9< ேபானா.

இைத பாத டாட சி1கார, "வா1க

ெம/ெமாிஸ ேவைல ெச>ய5<;

நா ேபா> பிற வரலா" எ Lறி டாட மடானைல அைழF ெசறா.
*****

இர9< மணி ேநர1கழி அவ மாரர ஜமீதாாிணிைய8 அைழ

ெகா9< ர1கராஜ;ைடய அைறைய ேநாகி வ+தேபா, கப விளிககி

இர9< நா-கா(களி உ5கா+ ெகா9< ர1கராஜ; மாரர இைளய

ஜமீதாாிணி பிேரமலதா ேதவி8 ஏேதா Rவார/யமாக ேபசி ெகா93பைத
பாதா. அேபா அவ மாரர ஜமீ தாரணி8 அைட+த மகிUFசிைய8
ஆFசாியைத8 வாைதகளா விவாிக A3யா. டாட சி1கார

ஏ-ப5ட ஆFசாியமிதியினா அவ வாயி(+த R5< லபெக வி*+
ேபா> வி5ட.
---------------

7றா பாக
1

ர1கராஜ;ைடய கவனைத கவ+த ஆFசாியமான காத க3தைத ப-றி

றிபி53+ேதனலவா? அைத க3த எ ெசாவைதவிட காவிய எ

ெசாவ ெபாதமாயி. அத;ைடய சில பதிகைளF ச- சி பா1க :

"எ உட ெபா

ஆவிைய ெகா ைள ெகா9ட எ க9ணி கமணி

ேபாற, அைமயி சிற+த, ெபைமயி மி+த, ேதைன ேபா இனித
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மாைனேபா விழித....மாரர இைளய ஜமீதாாிணி Wமதி பிேரமலதா

ேதவி ர1கக ராஜாவாகிய நா எ*தி ெகா9ட.
ெப9 பாவா>!

எ இதயமான உமகாக எIவா 33 ெகா93கிறெதப,
இரவிB, பக(B கனவிB, நனவிB நா எப3 உைமேய க9<, ேக5<,
வ+தி, மகிU+ வகிேற எப, எலா நீ அறி+தேத. எ;ைடய
இதயைத உம திற+கா53, 'நா இபதா? இறபதா?' எ;

ேக விைய உமிட ேக5< பதி ெதாி+ ெகா ள ேவ9<ெமபத-காக நா;
இ+த கப ேடா வ ைறAகதி(+ கிளபிய Aத Aய-சி ெச>

வகிேற. ஆனா அத- இவைரயி தக ச+தப கிைடகவிைல.
'நாைள நாைளெக' நா

ேபா> வகிற. 'ெபாதெதலா ேபா.

இனி ெபாக A3யா' எபத-ேக-ப இக3த எ*த ணி+ேத.
இர9<  தடைவகளி உமிட இ+த விஷயைத பிர/தாபிதிகிேற
எப வா/தவேம. அேபாெதலா நீ 'A3யா' எ ெசபியிகிறீ.

ஆனா மனJவமாக அப3 நீ ெசாலவிைலெயப என ெதாி8.
/திாீக

'A3யா' எ ெசானா, அ 'சாி' எபத- அைடயாள எபைத

நா அறியாதவ அல. ேமB நா மனJவமாக ேக5கவிைலெய

விைளயா5< ேக5கிேற எ நீ நிைனதிகலா. அIவா

இைலெய, இ+த மாதிாி விஷய1களி விைளயா< வழக
எனகிைலெய உதி Lகிேற.

R1கF ெசானா, நீ எைன மண ாிய இைச+ எைனேபா

பாகியசா( உலகி ேவ யாமிலாம ெச>ய ேவ9<ெமபத- எ;ைடய
காரண1க

வமா:

(1) நா உைம காத(கிேற.
(2) நீ எைன காத(கிறீ.
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(இைத நீ ம-றவகளிடமி+ எIவள@தா மைறக AயறாB
எனிடமி+ மைறக A3யா. மனதி- மனேம க9ணா3யலவா?)
(3) எைனேபா எலா வைகயிB சிற+த ண, பண, கவி, உவ,
அ+த/ எலா ெபா+திய மணாள உம கிைடப அாி.
(4) உைமேபா அழ, ணA, கவி8 ெபா+தியவக

அேநக

இகலாமாயி;, அவகHைடய பாகியதினா அப3ப5டவக

எ மன ெசலவிைல. அதிட உம இேபா அவக

எ மன ெசB?

(5) உமகாக எைன8, எனகாக உைம8ேம கட@

ேம

ேம எப3

பைடதிகிறா எப

தி9ண. இைத நா ம5< ெசாலவிைல; இ+த கப( யாைர ேக5டாB
ெசாவாக . ஆகேவ, கட@Hைடய விபைத நா நிைறேவ-ற

ேவ9<மலவா?
எ;ைடய ேகாாிைக இண1க நீ தய1வத- ஒ காரண இகL<.
உAைடய தகபனாைடய நிைலைம என ெதாியாேதா எ நிைனகலா.
ஆனா அப3 நிைனக ேவ9டா. நா அIவாெறலா ஏமாகிற

ேபவழியல. உ தகபனாைடய ஜமீ கடனி Uகியிகிற விஷயெமலா
என ெதாி+ததா. பி ஏ இ+தF சப+த நா சமதிகிேற?

அத- காரண இலாம இைல. உAைடய தகபனாாிட இராஜத+திர

இகிற. எனிட பண இகிற. நா1க

ெசைன அரசா1கேம எ1க

இவ ேச+வி5டா,

ைகயி தா - இ+த அபிபிராய என டாட

சி1கார அவகH ஏககாலதி தனி தனிேய ேதாறிய எபைத
ெதாிவிக விகிேற.

இெனா விஷய; நா; டாட சி1காரA சில சமய ஒேர விஷயைதF
ெசால ேந+த ேபா, அவ ெசா( ெகா<தைதேய நா ெசானதாக நீ

ச+ேதகப5P. இ+த க3த விஷயதி அதைகய ச+ேதக உம ஏ-பட சிறி

நியாய இைல. இைத நாேன எ*தினமலாம அவாிட கா5ட

Lடவிைலெயபைத வ-தி அறிவிகிேற.
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கைடசியாக, எைன மணாிய இைச8ப3 உைம நா ேக5<ெகா வ ஒேர
ஒ நிப+தைனயி ேபாி எபைத இ1ேக ெதளிவாகF ெசா(விட ேவ93ய
அவசிய; அ எனெவனி, நAைடய, சம/தானதி மாேனஜ மி/ட

ஹு5ைர சமததி ேபாி தா இ+த கயாண நடகL<. சம/தான

மனகளி கயாண ம-றF சாதாரண மனிதகளி கயாண1கைள

ேபாலல. இ ஓ இராஜா1க விஷயமாக கதப<கிற. ஆனா மி/ட ஹு5

ைர உைம பி3திெம என Jரண நபிைக உ9<.

ஏெனனி, உைமேபாற நாகாிகமைட+த ெப9ைண நா கயாண ெச>

ெகா ள ேவ9<ெம அவ பல தடைவகளி ெசா(யிகிறா. உைமப-றி

நா தக Aைறயி எ< Lறினா அவ சமதிபைத தவிர ேவ

வழியிரா.

இ+த நிப+தைன5ப5< நம கயாணைத இேபாேத நிFசய ெச>விட
ேவ9<ெம மிக@ ஆவ ெகா93கிேற!
இ+த க3த தா1க
இ மாைல

உடேன சமதமான பதிைல ெதாிவிக ேவ93ய.

த1களிடமி+ அELலமான பதி, க3த லமாகேவா

வா>ெமாழியாகேவா கிைடகாவி5டா இறிர@ நா த-ெகாைல ெச>

ெகா ேவ; அல அ+த Aய-சியி பிராணைன வி<ேவ எப சதிய,
சதிய, சதிய.
இ1ஙன,

நளின Jஷண ராI

ராஜா ஆ ர1கக
2

ேம-ப3 க3தைத ப3த Aத( ெகாCச ேநர ர1கராஜ; ஒேம

ாியவிைல. க9ைண க53 கா53 வி5ட ேபா இ+த. அற சிறி
விள1க ஆரபித. தக1க

எ<த A5டா

நிைறய ப3 ஜீரணிக ெபறாதா ெபாகி

ஒவனா இ+த க3த எ*தப53க ேவ9<.

ஜமீதாக , ராஜாக

Aத(ேயாாிட ர1கராஜ எேபாேம அதிக மதி

ைவததிைல. ஆனா இதைகய க3த எ*த L3ய திசா( ஒவ

அவகளிைடேய இபா எ அவ Lட எதிபாத கிைடயா. அதிB

அ+த கைடசி வாகிய!

298

ஒ விஷய அவ; திதியளித. இ+த க3த யா எ*த ெப-றேதா,
அ+த ெப9மணி இ+த வ3க53ன அச53;ைடய அதிசயமான காதைல ஏ-
ெகா ளவிைலெயப நிFசய. ஆனா உடேன இேனா எ9ண

ேதாறிய; அெப9 தைன பாதேபா, இக3தைத எ*திய  ளி எ

தாேன நிைனதிபா ? ஐேயா! அவமானேம!

ர1கராஜ; ெவ ேகாப வ+த. அ+த A5டா

டாடைர க9< இர9<

தி5< தி53 வி5< க3தைத அவாிட ெகா< வர ேவ9<ெம

கிளபினா. அைற ெவளிேய நால3 ைவத ஓ இளெப9 எதிாி
வவைத க9டா. Aத Aத( தன /மரைண வ+தேபா எதிாி

நிறவH, ைகபடதி(+தவH இ+த ெப9 தா எபதி

ச+ேதகமிைல. ச5ெட ஒ ேயாசைன உதித. அ+த பிெகா ளி

டாடைர ேத3 ெகா9< ேபாவத- பதிலாக இவளிட க3தைத ெகா<
வி5டாெலன?

நல ேயாசைனதா. ஆனா என கதாநாயகைன ப-றி இைதF ெசால என

ெவ5கமாயிகிற. அைத நிைறேவ-ற அவ; ைதாிய உ9டாகவிைல.
சவகலாசாைலயி பாீ5ைச ம9டப எதிB ஏ-படாத மயகA தயகA

இேபா அவ; ஏ-ப5டன. இ+த ெநCR ஏ இப3 அ3 ெகா கிற?

பகவாேன! இேதா ெந1கி வ+வி5டா , ஆனா இ+த நா ஏ இப3 ஒ53
ெகா கிற? -இ+த அச+தபமான நிைலைமயி(+ அவைன எ

கதாநாயகியா வி<தைல ெச>தா .

"எ;ைடய க3த ஒ த1களிட ெகா<கப53க ேவ9<ெமன
நிைனகிேற. அப3யானா அைத தய@ெச> ெகா< வி<கிறீகளா?"
எ Wமதி பிேரமலதா ேக5டேபா, ர1கராஜ இர9டா+தடைவ

சAதிரதி(+ தைன யாேரா ,கி எ< காபா-றிய ேபாற

உணFசியைட+தா. ஆனா, இனA சிறி த<மா-றடேனேய, "மனிக
ேவ9<, அ+த க3த எனிட வ+தத- நா ஜவாதாாியல. இேபா
அைத திபி ெகா<பத-காகதா அ+த ைபதியகார டாட" எ

ெசா( ெகா9ேட க3தைத நீ53னா. பிேரமலதா அைத வா1கி ெகா9<
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"அவக

ேபாிெலலா -ற ெசால Lடா. எ;ைடய தவதா. நா

உடேன அைத கிழிெதறி+திக ேவ93ய. இ+தாB ெராப விசிதிரமான

க3தமாயி+தப3யா ைவதிகலாெம ேதாறி-," எ ெசா(

ெகா9ேட அைதF R Rகா> கிழிF சAதிரதி எறி+தா . இத-

அவக

ைகபி3 கபிகளி ஓரமா> வ+தி+தாக .

"அ+த டாட ைபதிய அக3தைத நா எ*திேன எ நிைன
ெகா93ப தா ெபாிய ேவ3ைக," எறா ர1கராஜ.
"அவகH எIவள@ ெசானாB ெதாியவிைல. ஒவ நா இனா

இைலெயறா 'இைல; நீ அவ தா' எ ெசா( ெகா93பதி

என பிரேயாசன? எைன அப3 யாராவ ெசானா ேகாப+தா வ,"

எறா
இவ

பிேரமலதா.

ெசாவதி ஏேத; உ ளத இேமா எ ர1கராஜ ச+ேதக

ெகா9டா. அதாவ உ9ைமயி தா ர1கக ராஜாெவேற எ9ணி,
ஆனா, தி மாறா5டமாயி நிைலைமயி அைத வ-திF

ெசாலாம(பேத நலெம கதி இப3 Lகிறாேளா எ நிைனதா.
இைத ப-றி அவ சி+திபத-

பிேரமலதா "ஆமா, நீ1க

டக

இ+த உலகதி வாழ விபமிறி கட( திததாக காடனிட

வா*

ெசானீகளாேம, அ உ9ைமயா?" எ ேக5டா .

"உ9ைமதா. ஆனா, அப3F ெச>த தவ எபைத இேபா உணகிேற"
எறா ர1கராஜ.
"ஜல

ாி+தா .

A*கின பயமாயி+ததா!" எ ெசா( பிேரமா னைக

இIவா ஒ ெப9ணினா பாிகசிகப< நிைலைமைய தா அைடய

L<ெம ர1கராஜ கனவிB கதியதிைல. ஒ பக ேகாப; ஒ பக
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ெவ5க.
"அெதலா ஒமிைல. பய எப எப3யிெமேற என

ெதாியா." இப3F ெசான ர1கராஜ; ெவ5கA ேகாபA இ;
அதிகமாயின. ஒ ெப9ணிட தா ைதாியசா( எபைத ெதாிவி

ெகா Hப3யான நிைலைம வ+தேத! என ெவ5க ேக<! எகாரணதினாேலா
அவைள வி5<F ெசவத- மன வராததா ஆதிர இ; அதிகமாயி-.
"பின இ+த பFசாதாப ஏ ஏ-ப5ட?" எற பிேரமாவி பாிகாச ர.
"என பFசாதாப?"
"கட( வி*+த தவ எற எ9ண."
இத- தக விைட க9<பி3க ர1கராஜ ஒ ெபாிய மானXக Aய-சி

ெச>தா. "த1கைள ேபாற ெப9மணி வசிகL3ய உலகைத வி5< ேபாக

Aயவ தவேறயலவா?" எறா. இIவள@ ைதாிய தன எப3 வ+த
எபைத நிைனக அவ;ேக ஆFசாியமாயி+த.

பிேரமலதாவி Aகதி நாணதி ஒ ெம(ய சாைய ேதாறி மைற+த.
பின அவ , "அதா உ9ைமயான காரணெமறா நீ1க

வி*+ததி தவறிைலேய!" எறா .

கட(

"அ எப3?"
"கட( வி*+ததனா தாேன எைன ேபாற ெப9மணி ஒதி இப
உ1கH ெதாிய வ+த?"
ர1கராஜ த மனதி- , "அபேன! உன நறா> ேவ9<! நீ தா மகா
ேமதாவி, உலகதிேலேய பாகிெயலா A5டா க

எ
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எ9ணியி+தாயலவா? இேபா ேகவல ஒ சி ெப9Q பதி ெசால

A3யாம Aழி!" எ ெசா( ெகா9டா.
3

"உ1கH ஆ5ேசபமிைலெயறா இ+த நா-கா(களி உ5கா+
ேபசலாெம ேதாகிற," எறா

பிேரமலதா.

"இதி ஆ5ேசப என இக L<?" எறா ர1கராஜ.
"இைல; உலகதி எலா+தா உ5காகிறாக . ஆனா, திசா(கH,

அவக

உயி வாUவத- இ+த உலகைத ததியாகிறவகH

உ5காரலாேமா எனேவா எ ச+ேதகமாயி+த."

ர1கராஜ வா>வி5<F சிாிக ேவ93 வ+த. பாதா பரம சாவா>

ேதா இ+த ெப9Q இIவள@ வா>< எப3 வ+த எ
விய+தா.

இவ உ5கா+தாக . வானதி ந5சதிர1க

ஒIெவாறா> ெவளி வ+

ெகா93+தன. ளி+த கா- :சி-. அைலகளினா ேமாதப5ட கப
ெதா53 ஆ<வ ேபா அைச+ ெகா93+த.

"இ+த உலக சில ெவ ேபாவ ஏ எப என

விள1வேதயிைல. உலகதி அEபவிபத- எIவள@ இப1க

இகிறன! உதாரணமாக, சாய1கால ேவைளகளி கப பிரயாணைத ேபா
இபமளிப ேவெறன இகL<?"
"உ9ைமதா, ஆனா, இைவெயலா இர9டா+தரமான ச+ேதாஷ1கேள. ஒத
மனA ளவகளி சலாபA ேசேபாேத இய-ைக இப1க
உயி ளைவயாகிறன."

Lட

இ+த க5டதிேலதா, இர9டா பாகதி இதியி Lறியப3 டாட

சி1காரA ஜமீதாாிணி8 அ1ேக வ+ ேச+தாக . ,ரதிேலேய சிறி
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பிரமி நிற பிற, அவக

அகி வ+தாக . "ராஜா சாகி, நா ெச>த

ெம/ெமாிஸ ப(வி5டதலவா? ஹjஹjஹா!" எ சிாி ெகா9<
டாட சி1கார ர1கராஜ Aகி த53 ெகா<தா.

ஜமீதாாிணி, "என ராஜாசாகி! உட ெசௗகியமாயிகிறதா?" எ
ேக5டா .

ர1கராஜ எ*+ நி, "ெசௗகிய தா, அமா! உ5கா1க ," எ தா
அம+தி+த நா-கா(ைய கா53னா.
"இைல, இைல. நா1க
ெகா931க " எறா

ேவ காாியமாக ேபாகிேறா. நீ1க

ஜமீதாாிணி.

ேபசி

டாட சி1கார, "பிேரமா! ஜாகிரைத! ராஜா சாகி மப38 கபி அேக

ேபானா ெக53யா> பி3 ெகா ," எறா.

"நா; Lட வி*வத-கா? அIவள@ தியாகதி- நா தயாராகயிைல," எறா
பிேரமா. ஆயி; அFசமய அவ

ர1கராஜைன பாத பாைவ அத-

ேநமாறான கைத ெதாிவிபதாயி+த.

டாட ஜமீதாாிணி8 ேபான பிற ர1கராஜ, "இ+த டாடைர ேபாற

மனிதகHடேனேய ஒவ பழக ேவ9<ெமறி+தா கட( வி*+
பிராணைன விடலாெம ேதாவ ஆFசாியமா?" எறா.

"நா அப3 நிைனகவிைல. அச5< ேபFRகைள ேக5பதிB அச5<
மனிதகHட பழவதிB1Lட ஒ ரஸ இைலயா? கட@

நம

ஏ-ப<தியி அேநக ச+ேதாஷ1களி இ@ ஒ எ நிைன

ெகா ளலாேம? உதாரணமாக பா1க ; நா இேபா கிழிெதறி+த காத
க3த எIவள@ ரஸமாயி+த? இமாதிாி க3த ஓ ஆசிாியாி
க-பைனயி(+ ேதாறியி+தா, நா எIவள@ ச+ேதாஷ ப53ேபா?"
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"வா/தவ+தா. இ+த க3த உபமானமாகF ெசால L3ய க5ட ஒ

ேஜ ஆ/3 எ*திய "பிைர5 அ9< பிெரஜு3/" எ; நாவ( வகிற."

"கா(/, எ(ஸெபதிட த காதைல ெவளியி<கிறாேன, அைததாேன

ெசாகிறீக ?"

ர1கராஜ; மிக@ ஆFசாியமா> ேபாயி-. ேஜ ஆ/3 நாவகளி

Rைவைய அறி+ அEபவிப எலா சாதியமிைலெயப அவ
எ9ண. இ+த ெப9 அைத ப3தி+தமலாம, தா எ+த க5டைத
மனதி நிைனதாேனா, அைதேய ெசாகிறா .

"ேஜ ஆ/3 தக1க

உ1கH பி3ேமா?" எ ேக5டா.

அIவள@தா! அற இர9< மணி ேநர தக1கைள8 ஆசிாியகைள8

ப-றி ேபசி ெகா93+தாக . அேநகமாக ஒவ பி3த ஆசிாியகH

தக1கH இெனாவ பி3தி+ததாக ெதாியவ+த.
கைடசியாக, அவக

பிாி+ ெசB தவாயி பிேரமலதா, "நீ1க

ராஜா இைலெய எIவள@ ெசானாB இவக
நானாயி+தா இவக

ர1கக

ேக5க ேபாவதிைல.

ஏதாவ ெசா( ெகா9< ேபாக5< எ ேபசாம

இ+ வி<ேவ," எறா .
4

ேராஸ(95 கப பபா> ைறAகF சாதாரணமா> வ+ ேசர ேவ93ய
தின  நாைள பிற வ+ ேச+த. ைறAகF Rமா

இY ைம ,ரதி கப வ+தேபா ெப யல3ததாக@, அத

காரணமாக கப ந1Lர ேபா5< நிதப53பதாக@ ெதாிய வ+தன.
ைறAகF சமீபதி வ+ கப நிற தயாரா> அ1ேக காதி+த

பட ஒறி(+ அவசரமா> ஒ மனித கப( ஏறினா. அவ ேநேர கப
தைலவாிட ெச ஒ த+திF ெச>திைய ெகா<தா. அைத ப3த

காட;ைடய Aக சிவ+தைத பாதா, தைலகா ெதாியாத ேகாப அவ
அதனா ஏ-ப53க ேவ9<ெம ஊகிக இடமி+த. சாதாரணமா>,
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மிதமிCசி 3தி ேபா Lட அவ Aக அIவா சிவ+த கிைடயா.
வ+த த+திைய ைகயி எ< ெகா9<, "எ1ேக அ+த ேமாசகார ைபய?"

எ ேக5< ெகா9ேட அவ விைர+ நட+தா. கைடசியாக, அவ

ர1கராஜைன க9<பி3த, "மி/ட! எ1கைளெயலா நீ ஏமா-றி
வி5Pரலவா? இ+தியகேள இப3தா," எறா.

"நானா ஏமா-றிேன? என ஏமா-ற?" எ னைக8ட ர1கராஜ

ேக5டா.

பகதி(+த டாட சி1கார, "என காட இ+தியகைள ப-றி இப3

அவ, Lகிறீ? யா என ஏமா-றினாக ?" எறா. ஜமீதாாிணி8 LடF

ேச+, "என, என?" எ ேக5டா .

"இேதா பா இ+த த+திைய," எ காட த+திைய நீ53னா.
ர1கராஜ ைகைய நீ53 த+திைய வா1கினா. அவ ெநCR 'பட பட' எ

அ3 ெகா9ட. த ஜீவியதி அJவ இப கன@ இ+த aணேதா<
A3வைடய ேபாவதாக அவ; ேதாறி-.
-------------

நாகா பாக

1

"ெகா9< வா கதி! இேதா இ+த க9கைள ேதா93 எறி+ வி<கிேற. இப3
ஏமா-கிற க9க

இ+தாெலன? இலாம நாசமா> ேபானாெலன?"

எ அலறினா டாட சி1கார. அவ ைகயி ர1கராஜனிடமி+ வா1கிய

த+தி இ+த.

"என? என?" எ தவிதா
இேதா பா1க

ஜமீதாாிணி.

எ த+திைய அவளிட ெகா<தா. பிற ர1கராஜைன ஒ

ெநா3 பாைவ பாவி5<, "ேபவழி Aழிபைத பா!" எறா.
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ஜமீதாாிணி8, பிேரமலதா@ ஏக காலதி த+திைய ப3தாக . அதி பி

வமா எ*தியி+த.
"மாடா: உ1க

கப( பிரயாண ெச>த ர1கக ஜமீதாைர

கட((+ மீ5ேடா . அவ தைம ப-றிF சாியான தகவ ெகா<க இர9<

 நாளாகி வி5ட. அவைடய சாமாகைளெயலா ல9ட;

திபிய;பி விட@. எ1க

கப( பிரயாண ெச>த ர1கராஜ எ;

வா(பைன ப-றி தகவ ெதாியவிைல. ஒ ேவைள அவ த1களா
மீ5கப53+தா ெதாிவிக@. அவ;ைடய ெப53யி(+த V. 1000

ெசாFசைத றிபி< விலாச அ;பி வி<கிேறா. - காட க5ெல5."
ஜமீதாாிணி அைத ப3த Aனா வ+ "காட! இ நிஜ+தானா?" எ

ேக5டா .

"எ நிஜ+தானா?"
"இ+த த+தி நிஜ+தானா?"
"இேதா உ1க

அைமயான டாட இகிறாேர. அவைடய க*தி ேம

தைல இப நிஜ+தானா?"
"அதா நா; ேக5கிேற. நீ நிஜ+தானா? நா நிஜ+தானா? இ+த உலக

நிஜ+தானா?" எ டாட சி1கார அ<கினா. "வாUவாவ மாய; இ

ம9ணாவ தி9ண" எ ெசா( ெபFR வி5டா.

"பிேரமா! வா, ேபாகலா" எ ெசா( ஜமீதாாிணி பிேரமாைவ ைகைய

பி3 அைழF ெசறா . டாட சி1காரA பினா ேபானா. அவக

ைல திேபா, "அ+த ெம/ெமாி/< கப டாட எ1ேக காேணா?"

எ பிேரமா Lறிய ர1கராஜ காதி வி*+த. உடேன, அ+த பக

பாதா. அத-

அவக

மைற+ வி5டாக . இ; ச- Aபாகேவ
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அவ அ+த பக பாதி+தா பிேரமாவி க9க

அறிவித ெச>திைய

அவ ெப-றிக L<. அத- பதிலாக அவ இேபா காட;ைடய

க<க<த Aகைத பாக ேந+த.

"என ெசாகிறீர இேபா?" எறா காட.
"நீ அலவா ெசால ேவ9<?"
"ெசாவ என? இனிேம ஒ நிமிஷ1Lட உைம பாக என
ேவ93யிகவிைல. இ+த படகிேலேய இற1கி ேபா> வி<."

"பர/பர அப3தா, காட! இேதா நா ேபாகதா ேபாகிேற. ஆனா

ஒ விஷய; அைறய தின நா உமிட வ+, 'நா ர1கக ராஜா

இைல'ெய ப3 ப3F ெசாலவிைலயா? எ ேபாி இேபா எாி+
வி*கிறீேர, ஏ?"
"அத-ெகன ெச>வ? ர1கக ராஜாைவ ேபாற இர9< A5டா கைள
உலக ஏககாலதி தா1கா எ நிைனேத."

"இர9< ேப அல, நாB ேபைர Lட தா1க A38ெம இேபா ெதாி+
வி5டதலவா?"
"அ என?"
"ஆமா, ர1கக ராஜா ஒ, டாட சி1கார ஒ, உ1க

ஒ, அற தா1க ."

கப டாட

காட பய1கரமான ஒ பாைவ பா வி5< அவசரமா> திபிF ெசறா.
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2

ர1கராஜ எ<F ெசலேவ93ய சாமாக

ஒமிைல. எனேவ, உடேன

கப((+ படகி இற1கினா. பட கைரைய ேநாகிF ெசல ஆரபித.

யல3 ஓ>+தி+த கட இேபா ெவ அைமதியாயி+த. ஆனா

அவ;ைடய உ ள கட(ேலா அத- ேநமாறான நிைலைம 3 ெகா93+த.

அ1ேக ெவ ேவகA ள யகா-, Rழ-கா-, Tைறகா- எலா ேச+

அ3தன. பிரமா9டமான அைலக

எ*+ வி*+தன.

'பிாி5டானியா' கப((+ கட( தித வைரயி அவ;ைடய ஜீவிய

சபவ1க

எலா அவ மனக9 A அதிவிைரவா> ேதாறி மைற+தன.

பின, 'ேராஸ(95' கப( அவ;ைடய ஐ+ நா

வாUைகைய ப-றி

எ9ணிய ேபா மயிLFச உ9டாயி-. "இIவள@ ெபாிய ச+ேதாஷ

நீ3திக A3யா. க9 விழித ெபா>யா கனைவ ேபா விைரவிேல
மைற+ மாயமா>வி<" எ இைடயிைடேய த மனதி ேதாறி
ெகா93+த பய உ9ைமயாகிவி5டேத!

"இ+தியகHைடய வாUைகயி இ+நாளி ைம ரXகவ எ@ இக

A3யா. சாரம-ற வாU@. இதைகய வாUைக நடவைத விட இறபேத ேம"
எ நா எ9ணிய தவ எபைத நிVபிபத-காகேவ பகவா இ+த
ஆFசாியமான அEபவைத அளிதா ேபாB!

நிகU+த எலாவ-ைற8 ப-றி அவ சி+திக ெதாட1கினா. Aத நா

அச5< காத க3தைத வியாஜமாக ெகா9< அவகH

சபாஷைண

அ+த

ஏ-ப5ட, ெந< ேநர ேபசி ெகா93+த, அறிரெவலா லவேகசA

,கமிறி தன வாUைகயி ேந+த இ+த அதிசயைத ப-றிேய சி+தி
ெகா93+த ஞாபக வ+தன. இர@ ெச ெபா* வி3+த ஒேர

நிைன@தா. பிேரமலதாைவ எப3F ச+திப? என காரணைதF ெசா(
ெகா9< அவைள ேத3 ேபாவ?
ஆனா கபலாைகயா இ+த கட அIவளவாக ேதாறவிைல.

அைறையவி5< ெவளிேய வ+தா ஒவைரெயாவ ச+திகF ச+தப1கH
ைற@ கிைடயா. எதிபாதைதவிட விைரவிேலேய ச+தி ஏ-ப5ட.

ேபFசிேல அவக

ஆU+வி5டேபா உலகைதேய மற+ வி5டாக .

ஜமீதாாிணி உண@ ேநரைத ஞாபக5<வத- வ+தா . ர1கராஜைன8
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த1கHட வ+ சாபி<மா அைழதா . அ Aத ,1 ேநரைத தவிர

ம-ற ேநரெமலா ெபபாB அவக

ேச+திக ெதாட1கினாக .

கைரேயாரமாக பலத ய அ3 காரணதினா கப ந1Lர

பா>Fசப53கிறெத பிரயாண நீ3கலாெம ெதாிய வ+த ேபா

ர1கராஜ;ைடய இதய ச+ேதாஷமிதியினா ெவ3 வி< ேபா இ+த.
அ+த ஐ+ தின1களி Aத இர9< நாைள பி+ைதய  நா5கH
இ+த விதியாசைத ப-றி ர1கராஜ நிைனதா. Aத( ேநரெமலா

ேபFசிேலேய ேபாயி-. பினா ெபபாB ெமௗன சாதிபதி ெசற.

Aத( எIவள@ நா

ேபசினாB ேபாதா ேபால@, அIவள@ விஷய1க

ேபRவத- இப ேபால@ ேதாறிய. ஆனா ேபாக ேபாக ேபRவத-

விஷயேம இைல ேபா ஆகிவி5ட. ஹிதய நிைற+ ள ேபா ேபFR

வவதிைல. ேபசினா த இதயதி ெபா1கி ெகா93+த ஒேர

விஷயைத ப-றிதா ேபசேவ9<. ஆனா அேவா ேபFR வரைப கட+

நிற. அதிB அ+த அச5< காத க3தைத ப3த பின,
அQவளேவQ அறி@ ளவக

காத ேபFR ேபச A38மா? ஒ+தா

ேபRவத-கிைலேய; விைடெப- ெகா9< பிாி+ ேபாகலாெமறா, அத-
மன வவதிைல. வா> ேபசாவி5டா, ேபFR இைலெய அதமா?

க9கேளா< க9க , ஹிதயேதா< ஹிதய இைடவிடாம ேபசி

ெகா93+தன.

இைடயிைடேய வா> ேபRவத- ெகாCச ச+தப கிைடதேபா,
விஷய ஹிதய சபாஷைண8ட ஒததாகேவ இ+த.

"இளபிராயதி நா ஓ இல5சிய கனிைகைய எ உ ளதி
உவகப<வ9<. அவளிட இனின அச1க

ெபா+தியிக

ேவ9< எெறலா ேநர ேபாவ ெதாியாம சி+தைன ெச>

ெகா93ேப. ஆனா, நாளாக ஆக, 'இ Rத ைபதிய; இ+த மாதிாி நம
நா53 இகேவ A3யா' எ எ9ணி வி5< வி5ேட. ெவ நாைள
பின இ எ மேனாராOய கனிைகைய ேந ேந கா9கிேற.

ஆைகயாேலேய, ஒIெவா சமய இெதலா ெவ ெபா>ேயா எ
ேதாகிற," எறா ர1கராஜ.
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"நீ1க

அதிடசா(தா. எ;ைடய இல5சியைதப-றி நா அப3F

ெசா( ெகா வத-கிைல," எறா

பிேரமா.

ர1கராஜ;ைடய Aக வா3-. பிேரமாவி Aகைதேய க9ெகா5டாம

பா ெகா93+தவ திPெர ,ரதிேல பற+த கட-பறைவைய ெவ
கவனமாக பாக ெதாட1கினா.

"ஆமா, நா; சிறி காலமாக ஓ இல5சிய ஷைர மனதி உவகப<தி
வ+ேத. ெகாCச நாைள Aவைர எ ல5சிய கி5டத5ட

வரL3யவைரLட நா ச+திகவிைல. கைடசியாக ஒவைரF ச+தித ேபா,

'இவதா' எ ேதாறி-. ஆனா அகி ெந1கி பாதா எ;ைடய
இல5சியைதவிட மிக உய+ விள1கிறா. இ; ெகாCச கீேழ

இகLடாதா எ ேதாகிற" எறா .

இ என உ9ைமயா, பாிகாசமா? அவHைடய னைக இர9< இட
தவதாயி+த.
ம-ெறா நா

ேபFR வ+த.

தமிழி ந:ன இலகிய1க

அதிக இலாம(ப றி

"இIவளெவலா ப3திகிறீகேள, நீ1க
எ*த Lடா?" எ பிேரமா ேக5டா .

ஏ தமிழி நல நாடக ஒ

"அ+த எ9ண என ெவ நாளாக உ9<. ஆனா ஆனா... இவைரயி

அத- ,9<த ஏ-படவிைல."

"நா ேவ9<மானா ெசாகிேற; உ1களா நாடக ஒ நாH எ*த
A3யா."

"ஏ இதைகய சாப?"
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"நாடக எறா

அதி எலா பாதிர1கH ேமதாவிகளாக@

திசா(களாக@ேம இக A3யா. ந<தரமானவகH அச<கH Lட

ேவ9<. நீ1கேளா Aத தர ேமதாவிகைள தவிர ேவ யாேரா< ேபச

மா5Pக ; பழக மா5Pக . ஆைகயா, இய-ைகயா> ேதாறL3ய நாடக

பாதிர1கைள உ1களா சி3க A3யா."

"உ1களிட அ+த ைற கிைடயாதலவா? நீ1க

தா டாட சி1கார உ பட

எலாட; பழகிறீகேள! நீ1கேள எ*தலாேம?"
"எனா A3யா. ஆனா உ1கH நா உதவி ெச>யL<."
"அப3யானா நா நாடக எ*தி A3 வைரயி ய நீ3திக
ேவ9<ேம? கைர ேச+தா நா எ1ேகேயா, நீ1க

எ1ேகேயா?"

"உ9ைமயாகவா? கைர ேச+த நா பிாி+ ேபாவ நிஜமாயி+தா,

இேபாேத பிாி+விடலாேம?" எ பிேரமலதா எ*+ ெசல ெதாட1கினா .
அவைளF சமாதானப<தி உ5காரF ெச>ய ேவ93யி+த.
அப3ெயலா ந3தவ

அ+த த+திைய க9ட எப3 மாறிவி5டா ! சீ!

இெதன உலக! இIவள@ கவி, அறி@, சாய, சாமதிய எலா ேகவல
ப5ட, பண எ; ைபசாச1கH ப(யாவத-தானா? - கட( வி*+த
தைன தவித A5டாைள ர1கராஜ அேபா மனமாரF சபிதா.

ஆனா உடேன ேவேறா எ9ணA ேதாறி-. ஏ இIவா தா மனகச

அைடய ேவ9<? த வாUநாளி இதைகய இனிய கன@ ஒ ஏ-ப5ட
ப-றி மகிUFசி அைட+திகலாேம? அைத ப-றிய சி+தைனயி ச+ேதாஷ

அைட+திகலாேம? - இப3 எ9ணியேபா அ+த கன@ நிகU+த இடமாகிய
'ேராஸ(95' கபைல ர1கராஜ நிமி+ பாதா. தா; அவH

மணிகணகாக உ5கா+ ேபசிய அேத இடதி பிேரமலதா யர Aகட
நி தைன ேநாவ ேபா ஒ aண ேதாறி-. அ<த aண
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ஒமிைல. சீ! இெதன :9 பிரைம! இத-

பட கைரைய அைட+த.

பபா> நகாி பிரேவசித, /வன உலகதி(+ J@லக வ+த

ேபா ர1கராஜ உண+தா.
3

'இனி என ெச>வ?' எ; பிரFசைன அரசிய வாUைகயி அ3க3

ஏ-ப<வ ேபா ர1கராஜ;ைடய ெசா+த வாUைகயி இேபா அதி தீவிரமாக
ஏ-ப5ட. சீைம மப38 ேபா ேயாசைனைய ைகவிட ேவ93யதா.

அ கட@Hேக இடமிைலெய ேதாகிற. ேபா சீைம பயண.

'பபாயி த1கி ஏேத; ஒ கெபனியி ேவைல அம+ வி5டா?' எ
எ9ணிய ேபா, தாேன வயி B1கF சிாிதா. நாேடா 3 வாUைகைய
ெவ திய அEபவ1கைள ேத3 அவ றப5டத- அ தக
A3வாயிமலவா?

இIவா பல ேயாசைனக

ெச> ெகா9ேடயி+த ேபா திPெர

அவ;ைடய ஜீவிய இல5சிய எனெவப மனதி உதயமாயி-.
அவ;ைடய ைக விரக

3தன. "ெகா9டா ேபனா@ காகிதA" எ அைவ

கதறின. Yலாசிாிய ெதாழிB ேவ93ய அ/திவார ஏ-கனேவ அவனிட
அைம+தி+த. ,9<ேகா ஒ தா பாகி; அ@ இேபா ஏ-ப5<
வி5ட.

ஊ ேபாக ேவ93யதா; நாவகH நாடக1கHமாக எ*தி வி

தமிU ெமாழிைய ஆகாயதி உயதிேய வி<வ எ தீமானிதா.

'பிாி5டானியா' கப( வி53+த பண வ+ ேச வைரயி பபாயி

இ+ததாக ேவ9<. அ+த நா5களி அவ அ+த நகைர A* R-றி பா

விட விபினா. பபாயி Aகியமாக 'விேடா ாியா ெடமின/' /ேடஷ

அவ;ைடய மனைத ெபாி கவ+ததாக ேதாறிய. தின+ேதா

சாய1கால 'ெம5ரா/ ெமயி' றப< சமய ர1கராஜ பிளா5பாரதி
உலாவி வவைத காணலா. அப3F ெச>ததி அ+தர1க ேநாக ஒ

அவ; லவேலசA கிைடயா. (அIவா அவ நபினா). Aைன ேபா
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ஜன1கைள க9< ெவபைடவத- பதிலாக, ஜன1கைள பாபதிB

அவகHைடய நைட உைட பாவைனகைள கவனிபதிB அவ;
ஏ-ப53+த திய உ-சாகேம அத காரண. (இ@ அவ;ைடய

அபிபிராயேம.) ஆைகயினா, ஒ நா

மாைல அவ அIவா பிளா5பாரதி

உலாவி ெகா93+தேபா, பிேரமலதா தீPெர எதிப5<, னைக8ட,
"ஓ! உ1கைள நா எதிபாேத," எ ெசானேபா அவ; ேகாப
வ+த.

"அப3யா? ஆனா, த1கைள நா எதிபாகவிைல" எறா.
"ெபா>! ெபா>! நீ1க

ெசாவ ெபா>," எறா

பிேரமா.

"ெராப ச+ேதாஷ. ர1கக ராஜா அற ேகாபி ெகா ள ேபாகிறா.
நா ேபா>..."

இ+தF சமய பிேரமாவி க9களி ஒ ளி க9ணீ தபி நி-பைத ர1கராஜ
பாதா. உடேன, "... ேபா> 3ெக5 வா1கி ெகா9< வகிேற" எ

A3தா.

"நா; Lட வவதி ஆ5ேசப இைலேய!"
"என ஆ5ேசப இைல; ஆனா, ஒ ேவைள ராஜா சாகிபி-"
"ர1கக ராஜாவி பாகியேம பாகிய! உ1கைள ேபாற ஒவ த
ேபாி இIவள@ அTைய ெகா வத- அவ ெகா< ைவதிக
ேவ9<மலவா?

ர1கராஜ பிேரமலதாைவ திபி பாதா. "அப3யானா, நீ எைன
ர1கக ராஜாெவ எ9ணவிைலயா?" எறா.
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"எைனப-றி இIவள@ தாUவாக நீ1க

நிைனத -றைத எனா

மனிகேவ A3யா. அப3ப5ட அப/மார காத க3தைத எ*த

L3யவ; உ1கH விதியாச என ெதாியாெதறா நிைனதீக ?"
ர1கராஜ மிக ஆFசாியட பிேரமலதாவி Aகைத ேநாகினா.
"அப3யானா, அ+த த+திைய ப3த ெநைப மிதிதவக

ேபா

எலா ெச வி5Pகேள, அ ஏ?" எறா.
"கட@ேள! அதானா ேகாப? ெகாCச உ1கைள ேவ3ைக ெச>யலாெம
நிைனேதா. கப கைரேயாரமா> ேபா> நி-பத- , நீ1க

ெசாலாம

ெகா ளாம படகி(ற1கி ேபா> வி<:கெள க9ேடாமா?"
4

3க5 வா1கி ெகா9ட, "இ; Aகா மணி ேநர இகிறேத,
ெவயி531 Vமி உ5கா+ ேபசி ெகா93கலாமா?" எ ர1கராஜ
ேக5டா.

"அைதேயதா இேபா ெசால நா வாெய<ேத," எறா

பிேரமலதா.

இIவா பிேரரைண ஏகமனதாக நிைறேவறேவ, இவ ெவயி531 VAF

ெசறாக .

"இ+தF சி விஷய Aத-ெகா9< நAைடய மன இIவள@ ஒதிப ெபாிய
ஆFசாியமலவா?"
"அ+த ைதாியதினாதா உ1கைள க5டாய இ ரயிேவ /ேடஷனி
ச+திேபா எ நிFசயமா> நபியி+ேத. இலாவி5டா, இ+த ஒ வாரA

எனா உயி வாU+திக A3யா."

"நா ஒ தவ ெச>ேதா. அதனா தா இIவள@ ேந+த. கப( நAைடய

ஹிதயதி நிைலைமைய ஒவெகாவ ெசா( ெகா93+திக
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ேவ9<.
'நா53னி ெப9கH நாயக ெசாB Rைவ
ைந+த பழ1 கைதக

நா;ைடபேதா'

எ இ+ வி5ேட. வா>ேபFR சில சமய அவசிய எ இேபா

ெதாிகிற."

"ந<கட( நா ச+தித ஒ ெபாிய ஆFசாியமலவா?"
"அைத ஆFசாியெமறா ெசாவ? நப A3யாத அ-த எேற ெசால
ேவ9<. இ+த உலகதி உ ள பதிென5< ேகா3 ெசாFச /திாீகளி

பிேரமலதா ஒதிைய தவிர, ேவ யா எைன ைபதியமா> அ3திக

A3யா. நா அ கட( திதிராவி5டா அவைளF ச+திதிகேவ

A3யா. இைத கட@

சிதெமபதா, விதி எபதா, Jவஜம ெசா+த

எபதா எ ெதாியவிைல."

இ+த Aைறயி சபாஷைண ேபா> ெகா93+த. ைபதிய! எIவள@

சாியான வாைத! இ+த தி;R ைபதிய பி3 ேபா, மகா ம9`க1களான
ர1கக ராஜாகH, மகா ேமதாவிகளான ர1கராஜாகH அதிக

விதியாச இலாம ேபாகிற!

"பிேரமா! உனிட என எலா பி3திகிற. நீ ஜமீதா

ெப9ணாயிப ஒ தா பி3கவிைல" எ ேபFசினிைடயி ர1கராஜ

Lறினா.

"அப3யானா, நீ1க
மவ-றவ

கவைலயிறி இகலா. உ1க

காத( மாR

எ திதி ெகா H1க . ஏெனறா, நா ஜமீதா ெப9

அல!" எறா .

"என? என? இ நிஜமா? அப3யானா நீ யாைடய ெப9?" எ
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ேக5டா.
"டாட சி1காரதி;ைடய ெப9 நா" எ பதி வ+த.
பிேரமலதா வி/தாரமாக Lறியதி(+ பிவ விவர1க

ெவளியாயின.

டாட சி1கார ஒ தமா மனித. அவ ைவதிய பாீ5ைசயி ேதறிய த

ெப9ைண இ1கிலா+தி உயதர பயி-சி அளிபத-காக அைழF ெசறா.

அ1ேக ஒ சமய பிேரமலதாைவ பா பிேரைம ெகா9ட ர1கக ராஜா
டாட சி1காரதிட அவைள ப-றி விசாாிக, அவ

மாரர ஜமீதா ெப9

எ தா அவகHைடய <ப ைவதிய எ இவ F ெசா(
ைவதா. இவக , ஏறிய கப(ேலேய ராஜா@ ஏறேவ, அ+த தமாைஷ

ெதாட+ நடதி வ+தா. ர1கராஜ Aத Aத( /மரைண ெதளி+

பாத@டேனேய, அவ இவ ேவ ஆசாமி எ ெதாி+ ேபாயி-.
ஆனா, கப காட; டாட தைம அல5சியமா> நடதினாகெள

அவ அவக

மீ ேகாப இ+த. அவகH அச5< ப5ட

க5<வத-காக@, ெபாவாக தமாஷி உ ள ப-றினாB, அவ தா

ராஜாசாகி எ வதி ெகா9< வ+தா. ர1கராஜ இைதெயலா

ேக5< அளவிலாத ஆFசாிய அைட+தா எ ெசால ேவ93யதிைல. டாட

சி1காரைத ப-றி தா ெகா93+த அபிபிராய எIவள@ தவறான
எபைத நிைனக அவ;F சிறி ெவ5கமாயி+த.

பிேரமலதா கைடசியி, "எ த+ைத கப((+ இற1கிய அேற ெசைன

ேபா> வி5டா. எைன8 அமாைவ8 ஒ வார பபாயி இ+ வி5< வரF
ெசானா. அத-

உ1கH 'பிாி5டானியா' கப((+ பண வ+

வி<ெம, எ1கைள ரயிேவ /ேடஷனி நீ1க

ச+திப நிFசய எ

LடF ெசானா. உ1கைள நா மண ாி+ ெகா வத- எ தா> த+ைத
இவ கப(ேலேய சமத ெகா< வி5டாக " எ Lறியேபா,

ர1கராஜ அளவிலாத மகிUFசி அைட+தா. வற9ட பாைலவன ேபா இ+த

தன வாUைக இர9< வார காலதி எIவள@ அதிசய அEபவ1க
ெப-றதாகிவி5டெத எ9ணியேபா அவ உ ள Jாித.

நிைறய

31, 31, 31 எ மணி அ3த. ர1கராஜ; பிேரமலதா@ ைகேகா
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ெகா9< நட+ வ+ வ93யி ஏறினாக . பிேரமலதாவி தாயா அவகைள
மல+த Aகட வரேவ-றா . வ93 றப5ட. ர1கராஜ பிேரமலதா

இவகHைடய திய வாUைக பிரயாண ஆரபமாயி-.

[இIவா நம கைத ஆரபதிேலேய A3வைடகிற. ஆத(, "ஆரபதிேல
A3வி வி இகிற; A3விேல ஆரபதி வி இகிற" எ;

சி3 தவ இகைதயினா விளகப<கிற. நா ச- எதிபாராதப3

இ+த கைத தவ ெபாைள உ ளடகியதா> அைம+ வி5ட றி,

தாேன ஆரபமா8, தாேன A3வா8 விள1 பரெபாைள வாUகிேற.]

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

30. இ. த ேகா9ைட

1

சமீபதி ஒ பைழய சிேநகித :5< நா ேபாயி+த ேபா அவைடய
ழ+ைத எைன ஒ ேக வி ேக5டா . "மாமா! இேபாெதலா நீ1க
கைதேய எ*வதிைல?" எறா . 8ததினா காகித ெராப

கிராகிெய, நாேன எ*தி ெகா93+தா ம-றவக

ஏ

எ*வைத

விகடனி ேபாட A3யாதலவா எ, இமாதிாி அவH ஏேதேதா சாஜா

ெசாேன. Aகியமான காரணைத ம5< அவHF ெசாலவிைல.
இேபா ெசாகிேற:

உலக வாUைகயி உ9ைமயாக நட சபவ1கைள பாக பாக

கைதயாவ காரணமாவ எ என ேதாறிவி<கிற. கைதயி க-பைன

ெச>ய A3யாத அதைன அதிசயமான சபவ1க

வாUைகயி நடகிறன. ஒ

விேசஷெமனெவறா, அ+த அதிசய சபவ1கைள றி யா ச+ேதக

உ9டாவதிைல. இப38 நடமா எ எ9Qவதிைல. ெவ ,ரதி
நட+த சபவமானாB பதிாிைககளி வ+ வி5டா Jரணமா>
நபிவி<வாக .

உதாரணமாக, ெசற மாததி நட+த ஒ விபாீத அதிசயைத ேகH1க :

ெப1கcாி ஒ விவாக நட+த. மணமக; மணமகH ஏைழக . கயாண

ஆன, மாபி ைள8 ெப9Q இ; அவகைளF ேச+தவகH
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சாைலேயா< ேபா> ெகா93+தாக . வழியி மணெப9 அவHைடய ேதாழி

ஒதி8ட ஒ மரத3யி ஒ1கிF ச- இைளபாற உ5கா+தா . அேபா

அ+த மரதி கிைள ஒ ஒ3+ வி*+த. அ அ+த மணெப9ணி

தைலயி வி*+த! மணெப9 த5சண உயி ற+தா !

இ+த பாிதாப சபவ பதிாிைககளி பிரRாிகப53+த. இேவ ஒ

கைதயி வ+தி+தா, நா இேலசி நபிவி<ேவாமா? "அ+த மணெப9 அ+த
மரத3 தானா ேபாயிக ேவ9<? ேவ மரத3 ேபாயிக
Lடாதா? அ+த மரகிைள ஐ+ நிமிஷ Aேப ஒ3+ வி*+திக
Lடாதா? அ@ மணெப9 தைலயி பாதானா விழ ேவ9<?
பகதிB ள யா தைலயிலாவ விழLடாதா?" எ ஆயிர ஆ5ேசப1கைளF
ெசாேவா.

இைத நிைன ேபா தா, என கைத எத-காக எ*தேவ9<ெம
ேதாகிற. எ ந9பனி ெப9ைண ேபாறவகைள திதி

ெச>வத-காக ஏதாவ எ*திதா ஆகேவ9<ெமறா வாUைகயி நட
சபவ ஒைறேய எ*திவிடலாெம ேதாகிற! அதைகய வாUைகF

சபவ ஒைறதா இேபா எ*த உேதசிதிகிேற.
2

ஏெழ5< வஷ1கH A ஒ Aைற நா; எ சிேநகிதக

இவ

ஆகிய இ+த  ேபைர8 பாவ ேநாகட நா1க

றப5ேடா .

திவ9ணாமைல ேபாேனா. அ9ணாமைலநாத, ரமணாிஷிக , எ/.வி.வி.

அேபா எ/.வி.வி. தம ஆ1கில க5<ைரகளி "ஜயா" எ; நாகாிக

ந1ைகைய ப-றி அ3க3 எ*தி ெகா93+தா. "இப3ப5ட மாதரசிைய

வாUைக ைணயாக அைட+த பாகியசா( யாேரா? அவைர அவசிய பாக

ேவ9<!" எ எ1கH ஆவலாயி+த.

ெசைனயி(+ திவ9ணாமைல ேபா வழியி ெசCசி ேகா5ைட

இகிற. அ+த ேகா5ைடைய பாக ேவ9<ெமற ஆைச8 என ெவ

நாளாக உ9<. ேபா ேபா ேகா5ைட அகி ேமா5டா வ93ைய

நிதிவி5<, அ+தF சாிதிர பிரசிதி ெப-ற பிரேதச

ெச R-றி

பாேதா. பாழைட+த அர9மைனகைள8, அ+த ர1கைள8,
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ம9டப1கைள8, மதிகைள8, ெந-களCசிய1கைள8, திைர
ெகா5டார1கைள8 பாக பாக, பிரயாண ஆரபதி எ1க

உ ளதி

இ+த உ-சாகெமலா ேபா> ேசா@ அதிகமாகி ெகா9< வ+த. ஆனாB

அ+த கா5சியி ஏேதா ஓ அJவமான கவFசி8மி+த. ெவேநர R-றிF

R-றி கைள ேபான பிற, கிளப மனமிலாம தா அ1கி+ கிளபிF

ெசேறா.

திவ9ணாமைல இர@ ேபா>F ேச+ேதா. இராதிாி ராதிாிேய கதைவ

இ3, எ/.வி.வி.ைய எ*பி, "நீ1க

தாேன எ/.வி.வி. எகிற? ஜயா

ெசௗகியமா? அவHைடய ெபா>ப-க

இேபா எப3யிகிறன?"

எெறலா விசாாி அளவளாவி திதியைட+ேதா.
மநா

அ9ணாமைலநாதைர8 ரமண ாிஷிகைள8 தாிசன ெச>

ெகா9ேடா. சாய1கால ெவயி தாU+த பிற ெசைனைய ேநாகி

கிளபிேனா.

Tாியா/தமான சமயதி வ93 ெசCசிைய அைட+த. என இெனா

தடைவ அ1ேக இற1கி பா வி5< ேபாக ேவ9<ெம ேதாறி-. எ

ந9பகH அ சமதமிைல. "நீ ேவ9<மானா ேபா> பா வி5<
வா. நா1க

ஊ

ேபா> ஒ க காபி கிைடமா எ பாகிேறா"

எறாக . காபி எற, நா அ1 இற1காம வ+ வி<ேவ எ
அவக

நிைனதாக . ஆனா எ மனதி(+த தாக காபியி ேமாகைத

ெவ வி5ட. "சாி நீ1க

ேபா1க . நா இெனா தடைவ பாவி5<

தா வேவ" எ ெசா(வி5< இற1கிேன. "அைரமணி

ஹார அ3கிேறா. அத-

திபி வ+

பா வி5< வ+ விட ேவQ" எறாக .

தடதடெவ சத ேபா5< ெகா9< வ93 கிளபிF ெசற.

வ93 ேபாயி-ேறா, இைலேயா, அ+த ஏகா+த பிரேதசதி நிசத

3ெகா9ட. எ;ைடய கா ெசபி சதைத ேக5< நாேன
தி<கி5ேட. அ+தி ேநரதி அ+த நிமா;யமான பிரேதச

தன+தனியாகF ெசற ேபா மனதி ஒ வித கலகA பரபர

உ9டாயின. "சீ! இெதன காரணமிலாத பய?" எ எைன நாேன

ைதாியப<தி ெகா9ேட.
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ேம- திைசயி(+த கH பினா Tாிய திPெர மைற+த.
ெவ சீகிரதி ைகெய* மைற8 ேநர வ+ வி5ட. அேபா நா

பைழய பாழைட+த க53ட1கைள தா93 ெகா93+ேத. இளைட+த பா*

ம9டப1களி(+ ெவௗவாக

'இறைக'ைய அ3 ெகா Hகிற சத

ேக5ட. எ மனதி பய உணFசி அதிகமாயி-. நல ேவைளயாக அ

ெபௗணமியாதலா கிழேக Jரண ச+திர உதயமாகி ெகா93+தா.

நிமிஷ நிமிஷ நிலவி பிரகாச அதிகமாகி ெகா93+த. அ

ெபௗணமியாக ம5< இராவி5டா, நா ேமேல ேபாயிக மா5ேட. பாதி

வழியிேலேய திபி இேப.

பா*1 க53ட1கைள தா93 ேபான பிற, றி ேம ஏவத- அைம+த

ப3க

இகிறன. இ+த ப3களி ெகாCச ,ர ஏறிFெச அ1கி+

பாதா அ+த இ3+த ேகா5ைட பிரேதச A*வைத8 பாகலா அப3 ஒ

தடைவ பா வி5< திபி ேபாக ேவ9<ெம தா இIவள@ ,ர நா
வ+த. ப3களி ஏற ெதாட1கிேன. இப Aப ப3கH ேம ஒ

திப இகிற. அ1 நா திபிய ேமேல அ3 எ< ைவக A3யாம

திைக ேபா> நிேற! ஏெனனி, அ1ேக திபதி Aத ப3யி ஒ

ம;ஷ உ5கா+தி+தா! அவ ஓ இைளஞ. நாகாிகமாக ேவ3, ஜிபா

அணி+தவ. தைலைய அழகாக கிரா ெச> வாாி வி5< ெகா93+தா.

Aக கைளயான Aக; திசா( எ ேதாறிய. இப3ப5ட ைபயைனF

சாதாரணமாக ேவ எ1ேக பாதாB, பயேமா, அதிசயேமா உ9டாக

நியாயமிைல. ஆனா அ+த ேவைளயி, அ+த நிமா;ய பிரேதசதி,

அவைன திPெர ெவ சமீபதி பாத பாைப மிதிதவ ேபா
Q- ேபாேன.

அ+த வா(ப AகதிB ஆFசாியA திைக காணப5டன. ஆனா அவ
தா Aத( சமாளி ெகா9டா. "யா ஸா நீ1க ? இ+த ஊ இைல

ேபா(கிறேத?" எறா. ேபFR ர ேக5ட என ைதாிய உ9டாகி

வி5ட. 'நல ேவைள! இ1ேக ஒ ம;ஷ இகிறாேன! ேபாகிற ேபா ேச+
ேபாகலா' எ மனதி-

Lறிேன.

நிைனேத. பிற நா அ1 வ+த காரணைத

"ஆமா; இ+த இடதி(+ ெவ9ணிலாவி இ+த கா5சிைய பாபத-
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என Lட ெராப@ பி3. அ3க3 இ1 நா வவ9<," எறா.
அவனகி நா; உ5கா+, "உம இ+த ஊ தானா?" எ ேக5ேட.

"இைல. எ ெசா+த ஊ ெபாிய ள. பக ஊ ப ளி Lடதி
உபாதியாயராகயிகிேற. வ+  வஷமாயி-," எறா.

அவ ெசக9டாி 5ெரயினி1 ஆனவ எ, ெபய மார/வாமி எ

ெதாி+ ெகா9ேட. த ைகயா சைமF சாபி5< ெகா93பதாக@
அவ ெசானேபா, "கயாண ஆகவிைலயா?" எ ேக5ேட.

"கயாணமா?" எ ெசா( அவ வானF ச+திரைன ேநாகினா. பிற,

ெபFR வி5< ெகா9< எைன பா "இவைர இைல," எறா.
அேபா அவ;ைடய பாைவ8 னைக8 ஏேதா ஒ மாதிாியாக இ+தன.
பின அவனாகேவ, "ஆனா ெப9 நிFசயமாகியிகிற," எறா.

"எ+த ஊாி?" எ ேக5ேட.
"இேத ஊாி, இேத இடதிதா. ெப9 நிFசயமாகி A+Y வஷமாகிற..."
எ Lறி, ஒ நிமிஷ தய1கினா.
பிற, "இைறதா கயாண" எ ெசா( A3தா.
எ;ைடய ெநCR அ3 ெகா ள ெதாட1கி-. ஐேயா! இவ;F சித
பிரைம ேபா(கிறேத! இ+த ஏகா+தமான பிரேதசதி அ/தமன ேவைளயி

இவனிட வ+ அகப5< ெகா9ேடா ேம?

ெமவாக அ1கி+ கிளவத- நா யதைனைகயி, அவ, எ

மனதிB ளைத ெதாி+ ெகா9டவ ேபா, "என ைள

சாியாயிைலெய நிைனகிறீகளா. அப3தா ேதா. எனேக சில
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சமய இெதலா சித பிரைமேயா எ ேதாகிற. உ1கHF

சாவகாசமி+தா A* விவரA ெசாகிேற. எதைனேயா நாளாக, யாாிடமாவ
எ;ைடய அEபவ1கைளF ெசால ேவ9<ெம என ஆைச89<,"
எறா.

அவ ைபதியகார எற எ9ண என மாறிவி5ட. ஏேதா ெராப@

கப5டவ, க மிதியினா இப3 ேபRகிறா எ ேதாறிய.

அவ;ைடய கைதைய ேக5<வி5< L<மானா அவ; ேயாசைன ெசா(
உதவி ெச>ய ேவ9<ெமற ஆைச8 உ9டாயி-.

"சீகிரமாகF ெசா( A3தா ேக5< வி5< ேபாகிேற," எேற.
மார/வாமி நறி தபிய க9கHட எைன பாதா. "ஆக5<!

Rகமாக A3 வி<கிேற," எறா. ஒ ெபFR வி5<வி5< ேமேல

ெசால ெதாட1கினா.

"பக கிராமதி நா உபாதியாய ேவைல வ+ வஷ 
ஆயி-ெற ெசாேனனலவா? வ+ ஆ மாதெகலா சில

சிேனகிதகHட இ+தF ெசCசி ேகா5ைட ஒ Aைற வ+தி+ேத. இ+த

பாழைட+த பிரேதச எப3ேயா எ மனைத ெபாி கவ+வி5ட. அ3க3

இ1ேக வர ேவ9<ெமற ஆைச உ9டாயி-. யாராவ ைண கிைடத

ேபாெதலா அைழ ெகா9< கிளபி வி<ேவ. ெகாCச நாளி யா

ைண கிைடப அைமயாகி வி5ட. என ெதாி+தவக

எலா,

'ெவேம அ+தF R<கா53 என ேவைல?' எ ெசா( வர ம

வி5டாக . பிற ப ளி Lட பச1க

சிலைர அைழ ெகா9< வர

ெதாட1கிேன. நாளைடவி அவகH அB வ+ வி5ட.

அற நா இ1ேக தனியாகேவ வவத- ஆரபிேத. ஞாயி-கிழைம

Aத(ய வி<Aைற நா5களி பி-பக( இ1 வ+ R-றிF R-றி அைல+ வி5<
இ5<வத-

திபி வி<ேவ.

அமாதிாி ஒ நா

தனியாக இ1 வ+தி+த அ த-ெசயலாக

ெபௗணமியாயி+த. இ நட+ Rமா ஒ வஷ இ. இ ேபா
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தா அ Jரண ச+திர ெவ ளி நிலாைவ ெபாழி+ ெகா93+தா. இ+த

இடைத வி5< ேபாக மனமிலாம ஏேதேதா ஆகாய ேகா5ைட க53

ெகா93+ேத. A+Y வஷ A இேத ேநரதி இ+த பிரேதச

எIவள@ கலகலபா> இ+தி. ,ரதிேல ேகா5ைட கத@கைளF

சாவாக ; அர9மைனயி ேமளவாதிய1க
திைரேயறிய ேகா5ைட காவலக

Aழ1கி ெகா93;

அ1மி1 உலாவி ெகா93பாக ;

ேகாயி( தீபாராதைன மணி அ3 ெகா93; ம9டப1களி மட

மாதக

நடனமா3 ெகா93பாக . ராஜமாாிக

சில ஒ(க நடமா<வாக ...

அ+தர1களி பாதF

இப3 நா எ9ணமி5< ெகா93ைகயி திPெர என மயிLFச
எறி+த. இ என ஆFசாிய! நிஜமாகேவ சத1ைக ஒ( ேக5ப

ேபா(கிறேத? கா ெகா< ேக5ேட. எ1ேகேயா ெவ ,ரதி(+, ஒ

ெப9மணி பாதF சில கிBகிBெவ சதிக நட+ வவேபா ஒ பிரைம
உ9டாயி-. அ இ+த உலக ஒ(தாேனா? அல ேவ உலகைதF

ேச+தேதா? அ+த ஒ(ைய A ஒ தடைவ எேபாேதா, எ1ேகேயா, ேக53ப
ேபாற உணFசி8 என உ9டாயி-.

ஒ நிமிஷதி எ உடெபலா ெசா5ட நைன+ ேபாப3 வியவி5ட.

அ+த மாையயி(+ வி<தைல ெபவத-காக ேதகைத ஒ B Bகி

ெகா93 எ*+ நிேற. விைர+ ஊ ேபா>F ேச+ேத. அ ராதிாி நா

ஒ கண ேநரA ,1க விைல. காைலயி எைன பாதவக , "எனபா,
Aக இப3 ெவளிறி ேபாயிகிற? ேபய3தவ ேபா(கிறாேய?"

எறாக . உ9ைமயி, ேந-றிர@ ேப8லக ேபா> வி5< தா நா
திபிேனேனா? மப38 இ+த ேகா5ைட பகேம வவதிைலெய
அைறய தின தீமான ெச> ெகா9ேட. ஆனா, நாளாக ஆக இ+த
தீமானதி பல ைற+ வ+த; ெபௗணமி ெந1க ெந1க, இ1ேக

வரேவ9<ெமற எ ஆைச8 வள+ வ+த. கைடசியி அ<த

ெபௗணமிய அ+த ஆைசைய அடக A3யாம கிளபிேன. ஏேதா ஒ

ெபாிய சதி எைன பி3 கவ+ இ*பதாகேவ ேதாறிய.

இேத இடதி வ+ உ5கா+ ெகா9ேட. ெபாவ5ட தக5ைடேபா

Jரண ச+திர ேமேல ேமேல வ+ ெகா93+த. அ/தமி இர9< 
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நாழிைக ஆயி-, 'சாி, அ நா ேக5ட சிலெபா( ெவ பிரைமதா' எ
எ9ணி எ*+திக Aயேற. ஆனா பாதி எ*+தவ மப38 உ5கா+

வி5ேட. ஏெனனி, அ+த இனிய சிலெபா( அேபா ேக5க ெதாட1கிய.

Aத( ெவ ,ரதி ேவ ேலாகதி(+ேத வவ ேபா(+த ேநர ஆக
ஆக, ெந1கி வவ ேபா ேதாறிய. அத-ேம எனா அ1கிக

A3யவிைல. எ*+தி+ ஓட ெதாட1கிேன. சிலெபா( எைன பி

ெதாடரவிைலெய ெதாி+த பிற, ெகாCச சாவதானமாக நட+ேத.
ஆனாB, ஊ ேபா>F ேச வைரயி எ உட ந<1கி ெகா9<

தானி+த.

பிற, இ1ேக வரLடாெதற எ9ணைத A* வி5< வி5ேட. சாவகாச
கிைடத ேபாெதலா வர ெதாட1கிேன. அ3க3 பல தடைவகளி வ+

அ+த மாதிாி அEபவ எ@ ஏ-படாத ப3யா ஏமா-ற மைட+ேத. ஒ ேவைள

ெபௗணமி அ+தF சிலெபா( ஏேத; சப+த இேமா எற

ச+ேதகதினா, அ<த ெபௗணமிய ேபாேன. ச+ேதக உதியாயி-.
A ேபாலேவ, சிறி ேநரெகலா சிலெபா( ேக5ட. இAைற நா
எ*+ ேபாகவிைல. என தா நடகிற எ பாக தீமானி

உ5கா+தி+ேத. சிலபி ஒ( ெந1கி ெந1கி வ+ ெகா93+த. என
Aனா அேதா அ+த ப3ய9ைட வ+த சத நிற. அ+த ஒ( ெந1கி

வ+த ேபா, ஓ அJவ பாிமள வாசைன பரவி வ+ததாக ேதாறிய. ச+தன

வாசைன மாதிாி இ+த. ஆனா மிக மிக இேலசாயி+த. அ வாசைன தானா?
அல வாசைனயி ஞாபகமா? என ெதாியவிைல.
சிறி ேநர நா ெம>மற+ சிைல ேபா உ5கா+தி+ேத. பிற, ச- A

நிற இடதி(+ மப3 சிலபி ஒ( ேக5க ஆரபித.

அ ப3களி மீ ஏவ ேபால@ என பினா இ+த ேம ப3யி வ+
நி-ப ேபால@ ேதாறிய. அ+த மிவான ச+தனவாசைன எைன A-

TU+ ெகா9ட. ேதகதி ஒIெவா ேராம வார வழியாக@ நா அ+த

இப மணைத அEபவிேத. இப3 எதைன ேநர மதி மய1கி இ+ேதேனா

ெதாியா. எ தைல ேமேல ெவ சமீபதி, இதயைத பிளப3யான

ஒ விம சத ேக5ட. அ<த விநா3 எ மீ சலசலெவ நீளிக

வி*+தன. அளவிலாத திகி ெகா9டவனா> ,கி வாாி ேபா5< ெகா9<
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எ*+தி+ேத. அப3 எ*+தி+த ேபா எ ேமேல மிக மிவான ப5<ணி

உரா>வ ேபாற உணFசி உ9டாயி-. பிற இIவிடதி நி-பத-

ைதாியமிலாம, அவசரமா> ப3களி இற1க ெதாட1கிேன. ேபாேபா

உடெபலா ந<1கி ெகா93+த.

ம ெபௗணமி எேபா வர ேபாகிறெத காதி+ேத. அ ஏ

அIவள@ அவசரப5< எ*+ வ+ேதா எ எைன நாேன நி+தி

ெகா93+ேத. அ<த ெபௗணமி8 வ+த. வழக ேபா இ+த ப3யி
வ+ உ5கா+தி+ேத. அ சத1ைகெயா( ெராப@ தய1கி தய1கி

வ+ததாக ேதாறிய. என Aனா ச- நிற. பிற ேமேல ஏறி, என
பினா ேபா> நிற. A ேபாலேவ, அ+த இனிய ச+தன வாசைன எைனF

TU+த. ஆனா A தடைவைய ேபா இேலசாக இைல. ச+ேதகமற உண+
அEபவிக L3யதாயி+த. ச- ேநரெகலா Jேபாற ெம(ய

கர1களா யாேரா எ ேதா கைள க53 த*@வ ேபாற உணFசி

உ9டாயி-. தைலயி(+ கா வைரயி நா ள1காகித1 ெகா9ேட.

அ+த /பாிச அIவள@ உ9ைமயாக ேதாறியப3யா த*விய ைககைள
பி3 ெகா ள எ கர1கைள உயதிேன. ஆனா எ ைகக

ஒைற8

பி3கவிைல. தி<கி5< திபி பாேத. ெவ ெவ5ட ெவளிதா

இ+த. அப3ேய நா Fைசயைட+ வி*+திக ேவ9<. என

Fைச ெதளி+த ேபா ச+திர ஆகாயதி ெவ ,ர உயர வ+ வி5ட.

த ளா3 ெகா9< நட+ :< ெசேற. எைன இப பரவசதி ஆUதி

FசைடயF ெச>த அ+த ஆ(1கனைத நிைன ேபாெதலா மயி LFச

உ9டாயி-.
மநா

Tாிேயாதய ஆனேபா Aத நா

மாைல அ;பவ ெவ

ெபா>ெய ேதாறி-. என ஏேதா சித பிரைமதா உ9டாகி நாH

நா

அதிகமாகி வகிறெத நிைன, பய+ ேபாேன.

இனி ேம, இ+த ேகா5ைட பக வர Lடாெத உதி ெச>
ெகா9ேட. ஆனா, அ+த உதி ெவ சீகிரதிேலேய ைல+ ேபாயி-.
அ ப ளிLட ேபான பி ைளக

சில, "ஏ, ஸா! உ1களிட

என சா ச+தன வாசைன கெம வகிறேத! எ1ேகயாவ கயாண

ேபாயி+தீகளா?" எறாக .
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ஆகேவ, எ;ைடய அ;பவ ெவ பிரைமயல; மயகமல. உ9ைமயாகேவ,

பிரதி ெபௗணமி8 ஒ மாயVப ேமாஹினி எைன ேத3 வகிறா . அவ

யா? எப3 ப5டவ ? எத-காக இ+த ஏைழ உபாதியாயைர ேத3 வகிறா ?
எறாவ ஒ நா

அவைள Vபட நா கா9ேபனா? இ+த அ-த

அ;பவதி மம இனெதபைத ெதாி+ ெகா ேவனா?
இத- பதி அ<த ெபௗணமிய என கிைடத. அ வழகேபா

சத1ைகெயா( ேக5ட நா ஒ( வ+த திைசைய ேநாகி திபி பாேத.

ெம> சி( திைக ேபாேன. உ9ைமயாகேவ ஒ ெப9Qவ எைன

ேநாகி வ+ ெகா93+த. அI@வ நட+ வவதாக ேதாறவிைல;

கா-றி மித+ வவதாக ேதாறிய. அ உ9ைம உவ+தானா? அல,
உ ெவளி ேதா-றமா? அகி ெந1க ெந1க, ஒ நிஜ ெப9 தா

வகிறா

எ நிFசயமாயி-.

பட1களிேல நா பாதி ராஜதிர கனிைககைள ேபா அவ

பாவாைட8 தாவணி8 அணி+தி+தா . ஆபரண1கH அமாதிாிேய இ+தன.
தாவணியி தைலைப தைலயி Aகா< ேபா5< ெகா93+தா .
ெவ9ணிலாவி ஒளி அவ

Aகதி ப5டேபா, உ9ைமயி அ+த

Aகதி(+ தா நிலெவாளி :Rகிறேதா எ ேதாறிய.
அகி அவ

ெந1க ெந1க, Aக ெதாி+த Aக ேபா காணப5ட.

எேபாேதா, எ1ேகேயா, அவைள நா பாதிகிேற. ேபசியிகிேற.
லாவியிகிேற. ஆனா எ1ேக? எேபா - இப3 நா சி+தி
ெகா93ைகயிேல, அவ

எ அகி வ+ நிறா . அவHைடய பர+த

க9களா எைன நிமி+ பாதா . அ+த க9களி தபிய நீளிக

ெவ9ணிலவி Aைத ேபா பிரகாசிதன. அப3 பாத வ9ண, 'மா!

எைன ஞாபக இகிறதா?' எ ேக5டா . அ+த இனிய ர எ காதி

வி*+த, எ இதய விமி ெவ3ப ேபா(+த. எேபாேதா ஒ சமய,

அவHைடய ைகைய நா பி3 ெகா9< 'இ+த ஜமதி ம5< அல,

ஏேழ* ஜமதிB உைன நா மறேவ; இ சதிய!" எ அவH

வா ெகா<த மிக பைழய ஒ கனைவ ேபா ஞாபக வ+த. அவHைடய
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ேக வி ஏேதா பதி ெசால வாெய<ேத. அ+த கணதி /மரைணய-

கீேழ வி*+ேத..."
3

மார/வாமி ெசான கைதைய ஏ53 ப3 ேபா உ1கH நபிைக

உ9டாகிறேதா, எனேவா, ெதாியா. ஆனா எனெகனேவா அவ ெசா(
வ+த ேபா எலா நிஜமாகேவ ேதாறி ெகா93+த. அ+த இடA அ+த

ேநரA ேச+ அப3 எைன மயகியிக ேவ9<. தா Fைசயைட+த

க5டதி மார/வாமி கைதைய நிதி வி5< எ*+தி+ நிறா. நா-றA

ஒ தடைவ R-றி பாதா. பிற, மப38 உ5கா+தா.
"அற என நட+த?" எ ஆவBட ேக5ேட.
மார/வாமி ெதாட+ ெசால ெதாட1கினா.

"என Fைச ெதளி+தேபா, ஒ ெப9ணி ம3யி நா தைலைய ைவ
ப<திபைத8 அவ

த ெமைமயான கர1களா எ ெந-றிைய தடவி

ெகா93பைத8 உண+ேத. உடேன  ளி எ*+ ச- விலகி

உ5கா+ேத.

"மா! ஏ எைன க9< பயப<கிறீக ? எைன ஞாபக இைலயா? நா
தா உ1க

வி*+த.

மாலதி," எ அவ

Lறிய இனிய ச1கீத ேபால எ ெசவியி

மாலதி! மாலதி! - எIவள@ இனிைமயான ெபய! எ மன

ெசா( பா ெகா9ேட.

நாB தடைவ

'நிைன பா1க , மா! இேத மாதிாி பா ேபா நில@ எாித ஒ
ெபௗணமியி, இேத இடதி நீ1க

எனிட விைடெப-

ெகா ளவிைலயா? எைன மறகாதீக

எ நா ெசாேன. இ+த

ஜமதி ம5<மல, ஏேழ* ஜமதிB மறக மா5ேட எ எ ைகயி
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அ3, சதிய ெச> ெகா<தீக . ஞாபக இைலயா?' எ மாலதி

ேக5டா .

நா Fைசயைடவத- A இ+த கா5சிதா ைக89ட சிதிரேபா எ
மன க9ணி A ேதாறி- எ ெசாேனனலவா? அவH அைதF

ெசான, அ ெவ ேதா-றமல - உ9ைமயி நட+த சபவ எப என
நிFசயமாயி-.

மாலதியி Aகைத நிமி+ பாேத. க1 கைரயிலாத பிேரைம8ட

எைன அவ

பா ெகா93+தா . அவHைடய விாி+த க9களி க9ணீ

தபி நி-பைத8 க9ேட. எ உ ள உகி-. அவHைடய கரைத

பி3 ெகா9< 'ஞாபக இகிற. மாலதி! அ+த வாதிைய இெனா
தடைவ8 அளிகிேற. உைன ஏேழ* ஜமதிB மறகமா5ேட,'

எேற.

பிற, அவ

ெகாCச ெகாCசமாக எ1கHைடய Jவ சாிதிரைத

ஞாபகப<தினா . அவ
சபவ1க

வ+தன."

ெசாலF ெசால, A+Y வஷ A+திய அ+தF

எலா, ெதளிவிலாத ஒ பைழய கனைவ ேபா என ஞாபக

மார/வாமி இ1ேக நிதி, "இ+தF ெசCசி ேகா5ைடயி Jவ
சாிதிரைதப-றி உ1கH ஏதாவ ெதாி8மா?" எ ேக5டா.
"இ1ேக ேதசி1ராஜா எ ஒவ இ+ததாக ேக விப53கிேற.
ேவெறா ெதாியா," எேற.
ேதசி1ராஜ கைத ெவ க5<கைத. அத-F சாிதிரதி ஆதார

கிைடயா. நாேனா உ9ைமF சபவைத Lற ேபாகிேற. Rமா A+Y

வஷ1கH A இ+தF ெசCசியி பிாிதிவிசி1 எ; ராஜா இ+தா. அவ
:ர ராஜதிர வசதவ. அவைடய Aேனா ஒவ 3(யி ப5டாணிய

ஆ9ட காலதி அவகH கீUப3+திக மனமிலாம ெத- ேநாகி
வ+ இ+த ேகா5ைடைய க53 ெகா9டாரா. இ+த ேகா5ைடைய8,
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இைதF R-றி8 ள சி பிரேதசைத8 அ+த வசதா Rத+திரமாக ஆ9<

வ+தாக . ெமாகலாய ைசய1களா பலAைற Aய இ+த ேகா5ைடைய

பி3க A3யவிைல. பிாிதிவிசி1 Rத+திர ராஜாவாக இ+தF சி ராOயைத

ஆ9< வ+தா.

அ+த ராஜா@ ஒ திாி இ+தா . அவHைடய ெபய, மாலதி. ழ+ைத
பிராயதி அவH கவி க-பித தமிU உபாதியாய ஒ பி ைள

இ+தா. அவ;F Rமார எ ெபய. ழ+ைதகளா> இ+தேபா
இவக

இவ ஒ1ேக கவி பயிறாக . Rமார;F ச1கீததி

ெராப@ ஆவ இ+த. அவ; ெகாCச வயதான ேதச யாதிைர

ெச> ச1கீததி உய+த பயி-சி ெப- வவத-காக கிளபினா.

தCசாZாிB, விஜய நகரதிB ெகாCச கால கநாடக ச1கீத க-
ெகா9டா. பிற மகாரா3ர ேபா> அேபா பிரசிதியாகி

ெகா93+த அப1க1க

க- ெகா9டா. அ1கி+ 3( ேபா>

ெபய ெப-ற தாேச;ைடய சியகளிட இ+/தானி ச1கீதA பயிறா.
அவ திபி வ+த ெசCசி ராஜசைபயி அவ;ைடய ச1கீத கFேசாி நட+த.
ராஜமாாி மாலதி8 திைரேபா5ட ேமமாடதி(+ த பாய ந9ப;ைடய
ச1கிதைத ேக5டா . இ Rமார; ெதாி+தி+த. அதனா தாேனா

எனேவா அ அவ அ-தமா> பா3னா. அவ;ைடய பா5< ேகவல

JேலாகF ச1கீதமாக இைல; நாரத  Aத(ய ெத>வேலாக
இைசவாணக

இப3தா பா<வாகேளா எ நிைனப3,

ேதவகானமாகேவ ெபாழி+தா. அ+த கானைத ேக5< சைபேயா அைனவ

பரவசமானாக . ஆனா, எலாாிB அதிகமாக அ+த கானதி இபைத

அ;பவிதவ

ராஜமாாி மாலதிதா. அவ

அ+த ெத>வ கீததி

இப த;ைடய இதயைதேய பாிசாக ெகா<தா .

சில நா கH பிற Rமாரனிட தா ச1கீத க- ெகா ள விவதாக
மாலதி தகபனாாிட ெதாிவிதா . அ+த காலதி ராஜகனிைகக

ேகாஷா

அ;சாிபாக . ஆனா, உபாதியாய மக தாேன எற எ9ணதினாB

த;ைடய அைம தவியி விப மா ெசால மனமிறி8 ராஜா
சமதிதா.

மாலதி, ராஜதிர வசதின

ஆனதா அவH இய-ைகயாக வடநா5<F
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ச1கீததி தா ஆைச இ+த. Rமாரனிட அவ

இ+/தானி ச1கீத

க- ெகா9< வ+தா . பர/பர அவகHைடய காதB வள+ வ+த.
இ+த காத விபாீததி தா A38 எ Rமார பல தடைவ எ<F

ெசானா. ஆனா மாலதி ேக5கவிைல. தா Rமாரைன தா கயாண

ெச> ெகா ள ேபாவதாக@, தகபனாைர எப3யாவ அத-F சமதிகF

ெச>ய ேபாவதாக@ ெசா( ெகா9< வ+தா . இப3யிைகயி,

எதிபாராத விததி ஒ ெபாிய ஆப வ+த. ெசCசி ராஜாகைள ஆ-கா5<

நவாக

ெவ காலமாகF சிேநகிதகளாக நடதி வ+தாக . வடேகயி+ வ+த

ெமாகலாய ைசனிய1கHட அவக

ச9ைடயி5ட கால1களி ெசCசி

ராஜாகளி உதவிைய ேகாாி ெப-றாக . அவகளிட கப வா1வ

கிைடயா.

அேபா ஆ-கா53 நவாபா> இ+தவ மாலதியி Vபலாவ9ய1கைள
ப-றி ேக விப53+தா. 3( பாஷாக

சில ராஜதிர கனிைககைள

மண+தி விஷயA அவ ெதாி+தி+த. அவகைள ேபா தாA ஒ

ராஜதிர கனிைகைய மணக ேவ9<ெம நவா தீமானி,

பிாிதிவிசி1 , அ;பினா. பிாிதிவிசி1 தம உ ள சிேநக

பா+தIயைத விவாக சப+ததி ல நிர+தரமாகF ெச> ெகா ள

விவதா> அவ ெசா( அ;பினா. பிாிதிவிசி1 இடப5< அIவித

ெச>யாவி5டா, பினா க5டாயதி ேம ெச>ய ேவ93யதாயிெம

எFசாிைக ெச>தா. ெசCசியி ேம பைடெய<பத- ஒ ெபாிய ைசனிய

தயாராயிபதாக@ ,த ெதாியப<தினா.

இ+தF ெச>தி ேக5ட பிாிதிவிசி1 அளவிலாத ேகாப1ெகா9< 33தா.
ம+திராேலாசைன சைப L53, ேயாசைன ேக5டா. சைபயி யா ேயாசைன

ெசால ணியவிைல. ராஜமாாிைய நவா மண ெச> ெகா<க

மதா 8ததி- தயாராக ேவ9<. A+Y :ரகைள ைவ ெகா9<

Aபதினாயிர :ரக
'நவா உ1க

வரவிைல.

அட1கிய ைசனியேதா< ச9ைட ேபாட A38மா?

ெப9ைண ெகா<1க ' எ ெசால@ யா ைதாிய

இ+த நிைலைமயி, உபாதியாயாி தவ Rமார எ*+ ேயாசைன Lற

A வ+தா. நவாபி ேகாாிைகைய ம விட ேவ93ய தா எ அவ

ைதாியமா> Lறினா. 'நவா பைடெய< வ+தா வர5<. இ+த
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ேகா5ைட

இ+ ெகா9< ைற+த ஆ மாத நவாபி பைடகைள

எதி நி-கலா. மகாரா3ரதி சிவாஜி மகாராஜா இ+ தமைத

ரaிபத-காக கிளபியிகிறா. அவF ெச>தி அ;பினா க5டாய

நAைடய உதவி வவா. நாேன ேபா> அைழ வகிேற' எறா.

பிாிதிவிசி1 மிக@ ச+ேதாஷமைட+ Rமாரைன மகாரா3ர அ;ப
இைச+தா.

மாசிமக ெபௗணமிய இர@ மாலதிையF Rமார ச+தி, தா சிவாஜி

மகாராஜாவிட , ேபாக ேபாவைத ெதாிவி விைட ேக5டா. இ+த

காாியைத தா ெச> A3தா, மகாராஜா மன மகிU+ மாலதிைய தன

மண ெச> ெகா<க இைசயலா எ Lறினா. மாலதி இ+த நபிைக

ஏ-ப5ட. ஆனாB Rமாரைன பிாிவ அவH ெப+பைதயளித.
அெபா* தா "எைன மற+விடாதீக " எ அவ

மனAகி Lறினா .

Rமார; "ஏேழ* ஜமதிB மறக மா5ேட" எ சதிய ெச>

ெகா<தா.

Rமார ேபா>F சில நாைளெகலா பிாிதிவிசி1 ம-ற ம+திாிக

ேபாதைன ெச> அவைடய மன உதிைய ைலதாக . 'சிவாஜியாவ
இ1ேக வவதாவ; நடகாத காாிய. Rமார ைபதியகார; உலக
ெதாியாதவ; ஏேதா ேபாயிகிறா. அவ சிவாஜிைய பாபேத

நிFசயமிைல; நவாட சமாதான ெச> ெகா வேத நல,' எறாக .
மாலதி8 ஒ தவ ெச>தா . ஒ நா

த+ைதயிட பிாியமா> ேபசி

ெகா93+த ேபா Rமாரனிட தா ெகா93+த காதைல ப-றிF ெசா(,

தைன அவ;ேக கயாண ெச> ெகா<க ேவ9<ெம ேவ93

ெகா9டா . இதனா பிாிதிவிசி1கி மன அ3ேயா< மாறிவி5ட. 'ச1கீத

ெசா( ெகா< வியாஜதி இப3யா எ ெப9ணி மனைத அ+தபாவி
வசப<தி வி5டா!' எற எ9ண அவ ெபாி ஆதிர 53ய.
அைதவிட, நவா ெகா<பேத நல எ எ9ணினா. ெபாிய ெபாிய

ராஜதிர மனக

ஏ-ெகனேவ ெமாகலாயகH ெப9 ெகா< வழி

கா53யிகவிைலயா? நா ம5< ெகா<தா என த? நAைடய

ெப9Q - அவHைடய அழ சாமதியதி- ஒ Yஜஹாைன ேபா

ஆகலாமலவா?
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இப3ெயலா நிைனதா அ+த ேபராைச பி3த கிழவ. த மாாியி மன

விபைத அவ ஒ ெபாிய காாியமாகேவ கதவிைல. நவா தAைடய

சமதைத8 ெதாிவி வி5டா.

மாலதி இ ெதாி+தேபா இ389ட நாகைத ேபா 33தா . 'ஏ*
ஜமதிB தைன மறபதிைல' எ வாகளிவி5< ேபான
Rமார; ேராக ெச>, இெனாவைன மணபெதப அவளா

நிைனகேவ A3யாத காாியமாயி+த. தகபனாாிட எIவளேவா ெசா(

மறா3 பாதா . ஒ ப(கவிைல. கைடசியாக, ஒ நா

இர@,

அர9மைனயி(+ யா அறியாம எ*+ ெச, இ+த ேகா5ைடயி

அதிேதவைதயான காளி ேகாயிBF ெசறா . அ+த ேகாயிB அகி மிக

ஆழமான Rைனெயா இகிற. அமைன தியானி ெகா9ேட அ+தF

Rைனயி வி*+ உயி ற+தா .

பிாிதிவிசி1கி- இ+த விபதினா ைபதிய பி3 வி5ட. அவ ேவ

தவக

இைல. எனேவ, ேகா5ைடைய இேலசாக ஆ-கா5< நவா ைகப-றி

ெகா9டா.

சிவாஜிைய காணF ெசற Rமார, எIவளேவா கட1கHெகலா
உ ளாகி கைடசியி அ+த மகா:ரைர ேநாி க9டா. அவ;ைடய

ேவ9<ேகாைள சிவாஜியினா நிராகாிக A3யவிைல. அவ ெவ

காலமாக ெத- ேநாகி வரேவ9<ெமற எ9ணமி+தப3யா, ஒ ெபாிய

ைசனியட கிளபி வ+தா. ேகா5ைட ஒேர நாளி சிவாஜி வசமாயி-. ஆனா

Rமார ேகா5ைட

வரவிைல. மாலதியி கதிைய அறி+த, அவ;

உலக வாUைகயி ைவராகிய உ9டாகி வி5ட. ைகயி Rைரகா> தJ

ஏ+திய வ9ண, அவ உலக அநியைத ப-றி8 காத( ேமைமைய

ப-றி8 பா3 ெகா9< ேதச சCசார ெச>ய ேபா> வி5டா.

அ+தF Rமார தா நா. ஆ ஜம பிற ஏழாவ ஜமதி இ1

வ+ ேச+ேத.

332

சாி, ெராப ேநரமாகி வி5டேத! நீ1க

ேபாக ேவ9டாமா? உ1க சிேநகிதக

கா ெகா93க மா5டாகளா?" எறா மார/வாமி.
4

ஆமா; ெராப ேநர ஆகிவி5ட. வா/தவ+தா. மணி ஏழைர, எ5<Lட

இ. சாைல பக கா ெகா< ேக5ேட. ேமா5டா ஹார சத

ேக5கவிைல.

மார/வாமி Aைபவிட அதிக பரபர அைட+திபைத8, நா அIவிட

வி5< ேபாக ேவ9<ெமன அவ விகிறாெனபைத8 க9ேட. அவ

Lறியெதலா உ9ைமயாயிக A38மா? இ ெபௗணமி ஆயி-ேற! ஒ
ேவைள அ+த ஆவி உவ ேமாகினி இைற இ1 வவாேளா? எ
க9Q Lட லப<வாேளா?

ஒ பக என பயமாயி+த; இெனா றதி உ9ைமைய அறியாம

அIவிட வி5< ேபாக@ மன வரவிைல.

"Aகியமான விஷய நீ ெசாலவிைலேய? Rைனயி வி*+த மாலதி என
ஆனா ? நீ ஏழாவ ஜம எ< வ வைரயி அவ

ெகா93+தா ?" எ ேக5ேட.

என ெச>

"ஓேஹா! அைத நா ெசாலவிைலேய? இப3 தா எனF சில சமய மன
ழபி ேபாகிற," எறா மார/வாமி. அற அவ ெசான Aேன

Lறியெதலா ,கி அ3பதாயி+த. அப3 நபதகாததாயி+த. அேதா<

ெகாCச Aபி ழபமாக@ இ+த. அவ Lறியைத ஒ*1 ப<தி நாேன

இ1ேக Rகமாக ெசா( வி<கிேற:-

காளி ேகாயி Rைனயி மாலதி வி*+தா அலவா? வி*ேபாேத அவH

ஞாபக தவறிவி5ட. மப3 உண@ வ+த ேபா தைன காளிதா> த
கர1களி ஏ+தி ெகா93பைத க9டா ! 'ழ+தா>! என காாிய

ெச>தா>? நரப( வா1கி ெகா9ேட எ எைனயலவா ஜன1க
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நி+திபாக ? இப3F ெச>யலாமா?' எ காளிமாதா Lறிய அவ

காதி

வி*+த. மாலதி தா இேபா T5Rம சாீரதி இபைத8 உணரவிைல.

A ேபாலேவ /,ல ேதக1 ெகா93பதாக@ காளிதா> தன மரண

ேநராம காபா-றியதாக@ எ9ணினா . உடேன காளிமாதாவி காகைள

ெக53யாக பி3 ெகா9டா .

'தாேய! ஒ வர என ெகா<க ேவ9<. ெகா<தா தா காைல வி<ேவ'

எ கதறினா . தாயா ெகா<பதாக வாகளி, 'என ேவ9<?' எ
ேக5டத-, 'அமா, நா ெசால ேவ9<மா? உன ெதாியாதா? நா

Rமாரைனேய பதியாக அைடய ேவ9<. இ+த வர+தா என ேவ9<'
எ ேகாாினா .

அேபா மாதா அவH அவHைடய உ9ைம நிைலைமைய உணதினா .
அவ

ேதகைத இழ+ வி5டைத8 ஆவி Vபதி இபைத8 ெதாிவி,

ஆைகயா இெனா ஜம எ< தா Rமாரைன கணவனாக அைடய
A38ெம ெசானா .

மாலதி மாதாவி காைல விடவிைல. 'ம ஜமதி என ஞாபக இப
என நிFசய? அெதலா A3யா. இ+த ஜமதி நா இ+த

நிைனேவாேடேய Rமாரைன அைடய ேவ9<', எ பி3வாத பி3தா .

'அப3யானா, நீ A+Y வஷ காதிக ேவ9< அதைன நாH இ+த

மைல பிரேதசதி ஆவி Vபதி அைலய ேவ9<. ஒIெவா விநா38 உன

ஒ 8கமாக இ. இத-F சமதமா?' எ காளி அம ேக5டா . மாலதி

'எIவள@ 8கமானாB காதிேப' எறா . 'சாி' அப3யானா நீ ேக5
வர ெகா<கிேற; இ+த ஞாபகடேனேய நீ Rமாரைன அவ;ைடய ஏழாவ

ஜமதி அைடவா>. ஒIெவா ஜமதிB அவ இ1 ஒ Aைற வவா.

நீ அவைன கா9பா>; ஆனா அவ உைன காண மா5டா. ஏழாவ

ஜமதி அவ வ ேபா உ;ைடய உவ அவ;ைடய க9Q
லப<. எ;ைடய ச+நிதியி நீ1க

காளி மாதா வர1ெகா<தா .

கயாண ெச> ெகா :க ' எ

மாலதி அ Aத ஆவி உவதி ெசCசி ேகா5ைடயி சCசாி
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ெகா93+தா . அ+த ேகா5ைடயி நட+த சகல விஷய1கைள8 அவ

பா

வ+தா . ஆனா அவைள யா பாகவிைல. காளி மாதா Lறிய ேபாலேவ

அவH ஒIெவா விநா38 ஒ 8கமாக இ+த. நாH நா

அவ

Rமாரனிட

ெகா93+த பிேரைமயி தாபA அதிகமாகி ெகா93+த. ேதக

இலாதப3யா க9ணீ வி5< அழ A3யவிைல. லப A3யவிைல.

இமாதிாி வழிகளி தாபைத தணி ெகா ள A3யவிைல. அIவள@

தாபA உ ள ேளேய Aறி ெவ3 ெகா93+த.

காளி மாதாவி வாகிப3, ஒIெவா ஜமதிB Rமார ஒ தடைவ
ெசCசி வ+ ெகா93+தா. அேபாெதலா மாலதி அEபவித

ேவதைன அளேவயிைல. அவைன இவ

ெகா9டா . அவ; இவ

ஒIெவா தடைவ8 ெதாி+

இபேத ெதாியவிைல. ஆனா, அவ; Lட

அIவிட வ+த இனெத ெதாியாத கிேலசைத அைட+ ஒIெவா
Aைற8 அIவிடைத வி5< ேபாவத- தய1கினா.

கைடசியி, Rமார இ+த ஏழாவ ஜம எ< வ+தேபா தா காளிதா>

அளிய வரதி பிரகார அவHைடய மேனாரத நிைறேவறி-.
மார/வாமியி Aனா அவ

உவ ெப- வர@ அவ;ட

வாைதயாட@ A3+த. மார/வாமி அவ

Jவஜம சபவ1க

ெசான@டேன அ+த

எலா ஒவா ஞாபகதி- வ+தன.

"அIவள@தா கைத. உ1கH ேநரமாகி வி5டதலவா?" எ ெசா(
எ*+தி+தா மார/வாமி.

நா; எ*+ நி, "நீ வரவிைலயா? இ1ேகேய இக ேபாகிறீரா?" எ,
ேக5ேட.

மார/வாமி ஆகாயதி ேமேல வ+ ெகா93+த Jரண ச+திரைன பாதா.
"இ ெபௗணமி எப ெதாியவிைலயா?"

இதைன ேநரA எ மனதி ெகா+தளி ெகா93+த ேக விைய இேபா
ேக5ேட.
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"உAைடய மாலதி இேபா வவா

எ எதிபாகிறீரா?"

மார/வாமி சிாிதா. "நா ெசானதி உ1கH நபிைகேய
ஏ-படவிைல ேபா(கிற?" எறா.

அ+தF சமயதி, ,ரதி கிQ கிQ ெவ; கா சத1ைகF சதA,
ைகவைளயக

B1 சதA ேக5ட. என மயிLFெசறி+த.

உடெபலா வியைவ ளித. சத வ+த திைசைய ேநாகி திபிேன.

ச- ,ரதி, ெச3களி மைறவி ஒ ெப9 உவ காணப5ட. ெதாி+த

வைரயி மணெப9ைண ேபா அ+த உவF சி1காாிகப53+த.
மார/வாமி இர9ேட பா>Fச( அ+த பக பா>+ ெசறா.

என உடெபலா ெவடெவடெவ ந<1கி-. அேத சமயதி சாைலயி

ேமா5டா ஹாரனி சத அலறிய. அ ெகாCச ேநரமா>F சதமி5<

ெகா93+திக ேவ9<. என அேபாதா காதி வி*+த.

ேமா5டா ஹாரனி சத வ+த திைசைய ேநாகி நா விைரவாக நட+ேத.

திபி பாக பயமாயி+த. நிமிஷ நிமிஷ பய அதிகமாயி-. ச-

ேநரெகலா ஓட ெதாட1கிேன.
5

சாைல ஒ பலா1 ,ரதி நா வ+த ேபா எ ந9பக

எதிாி

வ+தாக . அவகைள க9ட நா ஒவா சமாளி ெகா9ேட.

ஆனாB நா பய+ ஓ3வ+திகிேற எப அவகH ெதாி+

ேபாயி-. ெமவாக ைகைய பி3 அைழ ெகா9< ேபா> ேமா5டாாி
ேசதாக .

கா கிளபிய என ைதாிய உ9டாயி-. அவக

வவத- ஏ

அIவள@ தாமத எ ேக5ேட. ஊ ளி+ கிளபிய ேபா கா தகரா

ெச>ய ஆரபிதெத, '/டா5' ஆகவிைலெய, அைத கிளவத-

ெராப ேநர ஆகிவி5டெத ெசானாக . ஆனாB, அைர மணி Aேப
அ1 வ+ வி5டதாக@, ஹார அ3 அ3 பா நா வர
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காணாதப3யா அவக
ெசானாக .

பய+ ேபா> எைன ேத3வத- வ+ததாக@

என ஏ அதைன ேநர, வழி தவறி வி5டதா எ ேக5டாக . ஆமா எ

நா ெசாேன. எ;ைடய அ;பவைத Lறினா நபமா5டாக .

பாிகாச ெச>வாக

எ பய+ேத.

ெசCசி அ<தா-ேபா மினk எ ஒ கிராம இகிற. அ+த

கிராமதி :தி வழியாக நா1க

ெசறேபா அ1ேக ஒ ெபாிய ெகா5டார

ப+த :திைய அைட ேபா53பைத பாேதா. காைர திபி ேவ

வழியாக ேபாக ேவ93யி+த. அ1 என விேசஷ எ ேக5டத-, அ+த
ஊ ஜமீதா மகH அ<த வாரதி கயாண எ, அத-காக ப+த

ேபா53கிறெத ெதாி+த.

கயாண ேபFR வ+த, "இ ராதிாி ெசCசி ேகா5ைடயி ஒ கயாண
நட" எ நா வா> தவறிF ெசா(வி5ேட. உடேன, எ சிேநகிதக
பி3 ெகா9டாக . என, என எ ைட+ ேக5டத ேம
அவகH விவர Lறிேன. நா எதிபாத ேபாலேவ அவக

கைதைய

A* நபவிைல. ஆனாB, நா உடெபலா ந<1கிெகா9< திபி
வ+தைத எ9ணி நா ெசானதி ஏதாவ உ9ைம இேமா எ,

ச+ேதகிதாக .

ெசைன ேச+ இர9<  நாைளெகலா எ;ைடய ெசCசி

அ;பவதி எனேக ச+ேதக உ9டாகி வி5ட. ேவ காாிய1களி மனைதF

ெசBதி அைத மறபத- Aயேற.
றா நா

மாைல ெவளியான தினசாி பதிாிைககளி ஒ ைலயி

பிரRாிகப53+த பிவ ெச>தி எனF ெசCசிைய மப38
நிைனZ53ய.

ஒ பாிதாப சபவ

"பிரசிதி ெப-ற ெசCசி ேகா5ைடயி ேந- ெபௗணமிய மிக@

பாிதாபமான ஒ சபவ நட+த. அ இர@ அ1ேக8 ள அம ேகாயிB
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Aனா, Rைனயி கைரயி ஒ வா(ப;, ஓ இள ெப9Q த-ெகாைல
ெச> ெகா9< மா9டாக . அவக

நCR அ+தி உயி வி53க

ேவ9<ெம ைவதிய பாிேசாதைனயி ெவளியாயி-.

இைளஞ இIZ எ(ெம9டாி பாடசாைலயி உபாதியாய. சமீபதி

அவ; ேவ ஊ மா-ற உதர@ வ+தி+ததா. காலCெசற ெப9

இIZ ஜமீதா ேசஷாசல ெர53யாாி ஏக தவி. இ+த ெப9Q அ<த

வாரதி கயாண நடக ஏ-பாடாகியி+தெதப றிபிட தக.

மார/வாமி எகிற அ+த இைளஞ; இ+த ெப9Q பர/பர காத
ெகா93+தாகெள, அவகHைடய கயாண ஜமீதா

சமதிகாம ேவ பணகார இடதி ெப9ைண ெகா<க ஏ-பா<

ெச>தி+தப3யா இ+த விபாீத சபவ ேந+தெத ெசாலப<கிற. அ+த

இள1 காதலகளி பாிதாப A3ைவ றி எலா வத ப5டாB 'இ+த
காலதிB இப3ப5ட காத உ9டா?' எ அதிசயட ேபசி
ெகா கிறாக ..."

இ+தF ெச>திைய ப3த, சாதாரணமா> க ெநCசென ெபய வா1கிய

எ க9களி(+ கலகலெவ நீ ெபாழி+த. அ+த இள1 காதலகளி

அகால மரணதினா விைள+த கட, "ஆகா! தமிUநா< ஓ அJவ

கதாசிாியைனயலவா இழ+வி5ட!" எ எ9ணி8 வ+திேன.

அட பாவி! எனிட ம5< கைத ெசாலாம உ9ைமையF ெசா(யிக
Lடாதா? அப3F ெசா(யி+தா, "அச5< பி ைள! காத, பிேரைம

எபெதலா  நா

ைபதிய! ேதசகாக உயிைர ெகா<தாB

9ணிய உ9<," எ உபமான உபேமய1கHட தி ெசா(
காபா-றியிேபேன?
-------------

