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61. காதறா க ள
ைர

சில ஆ2.க; $னா திைசெயலா க< திெநேவ% மாவ=டதி
பிரயாண ெச8, ெகா23(ேத. (மாவ=ட எப, ஜிலா4 நல தமி?
வாைத. தமி? வளத திெநேவ%யாதலா 'மாவ=ட' எற ெசாைல
ேபா=. ைவேத) சாைலக

ெவ மேனாரயமாகயி(தன. வழியி ேதாறிய

ஒ6ெவா ஊ ஒ6ெவா மைல: ஒ6ெவா  ஒ6ெவா காவா:

ஒ6ெவா ரஸமான கைத ெசாD என ேதாறிE. ஆனா ஊாி காEெறன

க.கிF ெச ெகா23ைகயி கைத ேக=பதE ேநர எ5ேக?
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நல ேவைளயாக, சிEறா ஒ எதிப=ட,. அதE பால கிைடயா,.

நதியி இற5கிதா ேபாக ேவ2.. 3ைரவ சிEறாEறி கைரயி வ23ைய

நிதினா. அ5ேக ஒ விசாலமான மத மரதி அ3யி $ வைட:,
ெவEறிைல பா விE ஒ ெப2 பி ைள த Hைட கைட:ட

உ=கா(தி(தா . அ(த ெப2 பி ைள பகதி ஒ ெபாியவ

-Eறி(தா. அவைடய ெபாிய மீைச நைரதி(த ேபாதிD நறாக

$கிவிடப=3(த,. அவ அெப2 பி ைளயிட $ வா5கி

ைகயினா அைர, !ளாகி அைத வாயி ேபா=. ெகா23(தா. காாி

இ(தப3ேய எ5களி ஒவ, "ஏ ஐயா, ஆEறி த2ணீ அதிகமா? கா

ேபாமா?" எ ேக=டா. அதE ெபாியவ, "த2ணீ ெகா+ச(தா;
$ழ5காD Hட வரா," எறா.

இைத ேக=ட 3ைரவ வ23ைய ஆEறி இறகினா. ெபாியவ ெசான,

சாிதா. த2ணீ ெகா+சமாகதா இ(த,. ஆைகயா கா 7லபமாக

த2ணீைர கட(, ேபா8வி=ட,. ஆனா த2ணீ அபா ெந.(!ர

பர(, கிட(த மணைல காாினா தா2ட $3யவிைல. சில அ3 !ர ேபான,

காாி சகர5க

மண%ேலேய நறா8 ைத(, வி=டன. காாி விைசகைள

3ைரவ எனெவலாேமா ெச8, பாதா. பய5கரமான சத5க

உ2டாயின. மணD ைக: கல(, பற(தன. $த% சிறி, ேநர சகர5க

இ(த இடதிேலேய 7ழறன. அற 7ழல4 ம,வி=. Lரண ேவைல

நித ெச8தன. வ23

இ(தவக

இற5கி ெவளிேய வ(ேதா.

எ5களாேலதா வ23 நகரவிைல எ நிைனதாேனா எனேமா 3ைரவ
நா5க

இற5கிய, மப3 ஒ $ைற பிரயதன ெச8தா. அ,4

ப%கவிைல.

பிற 3ைரவ காாி%(, கீேழ இற5கினா. சிறி, ேநர காைரF 7Eறி

பிரத=சண வ(ேதா. எ5களி ஒ ஹாNயகார கா $னா நி

கனதி ேபா=. ெகா2. "அபா! காரபா! சரண! சரண!" எறா.
அதனாD அ(த கா அைச(, ெகா.கவிைல.

ெவயி% 7.கிற மண% எனா நிEக $3யா, எ நா ேகாபமா8

ெசா%வி=. ஆEறி த2ணீைர திப கா%னா நட(ேத கட(, கைர

வ(ேத. மத மரதி அ3யி உ=கா(தி(த ெபாியவ பகதி ெச ேம
,2ைட விாி, ேபா=. உ=கா(ேத.
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"ஏ ஐயா! இப3F ெச8யலாமா? கா ஆEைற கடகா, எ ெசால
ேவ2டாமா?" எேற.
"அழகாயிகிற,! த2ணீ $ழ5கா வைர Hட வரா, எ ெசாேன.

அப3ேயயி(ததா, இைலயா? உ5க

ஓ=ைட ேமா=டா மண%ேல ேபாகா,

எப, என எப3 ெதாி:? நல கைத! காதறா க ள மரகதவ%ைய
திைரயிேல ஏEறி ெகா2. வ(ததனாேல தபி பிைழதா! உ5க

மாதிாி

ேமா=டா காாிேல வ(தி(தா அகப=. ெகா2. விழிதிபா!" எறா.
நா அேபா, அைட(த !கல, அளவிைல. "ஆE மண% கா

அகப=. ெகா2டேத நலதா8 ேபாயிE; நம ஒ நல கைத கிைடக

ேபாகிற," எ எ2ணி உEசாக அைட(ேத.

"அ, என கைத? காதறா க ள எறா யா? அப3 ஒ க ளனா? நா

ேக விப=டதிைலேய!" எேற.
"நீ5க

ேக விபடாத காாிய5க

எதைனேயா இகலா! அதE நானா

ெபாபாளி?" எ ெசானா அ(த ெபாியவ.
"ேகாபி, ெகா ளாதீக ! கைதையF ெசாD5க !" எேற.
நா எதிபாத, -2 ேபாகவிைல. அைமயான கைத ஒ கிைடத,.

'அைமயான கைத' எ என ேதாறியைததா ெசாDகிேற.

ேக=.வி=. நீ5கேள தீமானி, ெகா ளலா.
ெபாியவ ெசான கைத

அேதா, ஆEைற கட(த,, அபா ஒ கிராம ெதாிகிறதலவா? அத ெபய
எனெவ ெதாி:ேமா? 'பாி உயி காத நP' எ ெபய. ஆமா;

திெநேவ%F சீைமயி ஊாி ெபயக

ெகா+ச நீளமாக தா இ. சில

'பாி உயி நீத நP' எ ெசாDவ,2.. இ(த கிராம, ேகாயி%
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உ ள கெவ=. சாஸன5களி 'பாி உயி காத நP' எ தா இகிற,.
அ,தா சாியான ெபய எப, எ#ைடய அபிபிராய.

இ(த கிராம, அ(த ெபய எப3 வ(த, எற கைதைய தா இேபா,
ெசால ேபாகிேற.
சE நீ5க

வ(த வழிைய திபி பா5க

ெதகிறதலவா? உ5க

அேதா ஒ 'ெபாைத'

நா=3 என ெசா-கேளா ெதாியா,. இ(த நா=3

சிறிய ெமா=ைட க; 'ெபாைத' எற ெபய. அ(த ெபாைத

அபாேல ஒ ளிய(ேதா இகிற,. நீ5க
ெதாியா,. காாி பற(, வகிறவக

பாதீகேளா எனேமா,

எ5ேக பாக ேபாகிறீக ? நா

ெசாDகிறைத நப ேவ23ய,தா. அ5ேக ஒ ளியமர ேதா இகிற,.

என வய, நாEப, ஆகியி(த ேபா, அ5ேக ளிய+ெச3 ந=டாக .

இேபா, மர5களாகியிகிறன. இ(த நாளிேல ஒவ மர ந.கிறதிைல.

அ(த(த வஷதிேல பய தகிற விவசாயேம ெச8கிறாக . இேபா, ள

ளியமரெமலா ேபா8வி=டா, ந$ைடய ச(நதியி வ ஜன5க

ளி

என ெச8வாகேளா ெதாியா,. ஒ ளிய பழ ஒ Qபா8 விE கால

வ(தாD வ! நல ேவைள அப3ப=ட காலைத பாபதE இக

மா=ேட.

அ(த ெபாைத பகதி இேபா, ளிய(ேதா இ இடதி
அப, வஷ, $னாD ஒ ளிய(ேதா இ(த,. ஒ நா

ெபௗணமிய சாய5கால அ(த ளிய(ேதாபி ஆ க
ஆரபிதாக . ஆ க
ேநா+ைசக

வ(, Hட

எறா இ(த கால, மனிதகைள ேபா

அல. ஆ அ3 உயர, ஆஜா#பாவான ஆ க . அவகளி சில

ைகயி த3 ைவதி(தாக . சில கதி, கபடா, ேவ, ஈ=3 $த%ய ஆ:த5க;

ைவதி(தாக . அவக

வா கைள: ேவகைள: விைளயா=டாக

ஒேறாெடா ேமாதவி=டேபா, டணா டனா எ சத எ<(த,.
த3கேளா. த3க

$=3ய ேபா, சடமடா எற சத உ2டாயிE. அவக

ஒவேராெடாவ ேபசிய -ர வாத5க
ேபா ேபாிைரFசலாக ேக=ட,.

பாபநாச, அவி வி< ஓைசைய

*ாிய ேமEேக அNதமித,. அNதமிததE அைடயாளமாக ேமE வானதி

சில சிவ ேகா.க

ம=. ெதாி(தன. அேபா, கிழேக Lரண ச(திர
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திமா% ைகயி 7ழD சகரைதேபா தகதகெவ உதயமானா. அேத
சமயதி திைரக

வ கால3F சத ேக=ட,. உடேன அ(த

ளிய(ேதாபி ேபF7 அட5கி நிசத ஏEப=ட,. ஒவெகாவ காேதா.

"மகாராஜா வகிறா" எ ெசா% ெகா2டாக .
சE ேநர,ெகலா ஏெழ=. திைரக

வ(தன. ஒ6ெவா திைரயி

ேமD ஒ -ர வ(தா. எேலா $த% வ(தவ அவக;ைடய

தைலவ. அவ ெபய திைல$,ேதவ. அவைனதா "மகாராஜா" எ

அ(த -ரக

அைழதாக . திைல$,ேதவ ஒ ெபாிய பாைளயகார.

அப, கிராம5க; அதிபதி. அவ ெசா%வி=டா, எ(த ேநர$ ஆயிர

ஆ=க

வ(, வி.வாக . ச2ைடயி உயிைர ெகா.க தயாராக வவாக .

பாைளயகார திைல$,ேதவ ளிய(ேதா வ(த,, ேதாபி
இைடெவளியி(த ஒ இடைத பி3, அ5ேக திைரயி%(, கீேழ

இற5கினா. மEறவக; இற5கினாக . $னேம தயாராக ைவதி(த ஒ

சிமாசனைத ெகா2. வ(, ேபா=டாக . அத ேபாி கா ேம கா

ேபா=. ெகா2. திைல$,ேதவ உ=கா(தா.

அவ#ைடய மதிம(திாியான நல$,ேதவ உடேன ெவEறிைல பா
ெப=3ைய எ., பா ெவEறிைல: எ., ெகா.தா.

பாைளயகார ெவEறிைல பாைக தபி ெகா2ேட "நல$,! உன

என ேதாகிற,? கடாசலேதவ ெசா% அ#பியப3 ராஜி ேப7வதE

வவா எ நிைனகிறாயா?" எ ேக=டா.
"க=டாய வவா, மகாராஜா! அவ தைல என இபா? அப3 வராவி=டா
என நட எ அவ# ெதாியாதா" எறா நல$, ேதவ.
"அவ வராவி=டா என நட? உ உேதச என?" எ

பாைளயகார ேக=டா.
"$த ஜாம $3வதE

அவ இ5ேக வ(, மகாராஜா ெசாகிறப3 நடகிேற

எ ஒெகா ளாவி=டா ந$ைடய காாியைத நடத ேவ23ய,தா!..."
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"ந$ைடய காாிய எறா..."
"கடாசலேதவனி அர2மைன, ச4க23 கள+சிய, ைவகEேபா, மா=.
ெகா=டைக திைரலாய எலாவEைற: அனி ேதவ# இைரயாக
ேவ23ய,தா!"
"அட பாவி!..."
"மகாராஜா! யா பாவி? இப, வயதான மமக ெப2ைண யா க=3
ெகா.காம அர2மைனயி L=3 ைவதிகிறாேன, அவ பாவியா? நா

பாவியா? ெபE வளத பி ைளைய ெகா+ச5Hட மனதி ஈவிரகமிலாம
-=ைடவி=. விர=3ய3தாேன அ(த ம#ஷ பாவியா? நா பாவியா?"
"அ, எலா சாிதானபா! கடாசலேதவ ேம இரகப=. நா ஒ
ெசாலவிைல. அர2மைன தீ ைவ, ெகா;தினா அ(த ெப2

மரகதவ% ஒ ேவைள ஏதாவ, ஆப, வரலா அலவா?"

"வ(தா வ(த,தா! அதEகாக நா எனைத ெச8கிற,? அ(த
கிழவ#கலவா அைத பEறி கவைலயாயிக ேவ2.?"
"இ(தேபாதிD எ#ைடய :தி ப%தா ஒ ஆப, இலாம, ஒ
ெசா=. இரத சி(தாம காாிய ைகH3வி. அலவா?"
"அதிேல என இலாப? மகாராஜா இரத சி(,வதE பயப.ப3யான
கால இேபா, என வ(,வி=ட,? ேபா: ேபா: மகாராஜா ஒ க ள

பய%ட நபிைக ைவ, ஒ காாிய, ஏ4கிறெதப, என
பி3கவிைல..."

"நல$,! அவ சாதாரண க ள இைல. உலகெமலா
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ெசாDகிறாகேள! க ளனாயி(தாD சதிய, க=.ப=டவ. ெசான

ெசா தவறமா=டா..."

"இெதலா ெப2 பி ைளக
அவ# ெப2 பி ைளக

க=3வி=ட கைத 'காதறா க ள' எற ப=ட
ெகா.த,தாேன? அைத எஜமான

நகிறீகேள?"
இப3 இவக

ேபசி ெகா23ேபா, ளிய(ேதாைப ெந5கி ஒ

ஒEைற திைர வ கால3F சத ேக=ட,. ேதாபி H3யி(த ஆ=க

அதைன ேப த5க;
"அ(த ஆ

க7 $7 ெவ ேபச ெதாட5கினாக .

தா ேபா%கிற," எறா பாைளயகார.

நல$,ேதவ எ<(, நி க<ைத வைள, பா,வி=., "ஆமா;
அவ தா ேபா%கிற,. நீ5க

ஆF7; உ5க

காதறா க ள ஆF7;

எப3யா# ேபா5க . நா விலகி ெகா ;கிேற" எ ெசா%வி=.

அபாE ேபானா.
------------

2

'காதறா க ள' எபவைன பEறி உ5க; இேபா, ெசா% வி.கிேற.
இ(த திெநேவ%F சீைமயிேல ெப2 பி ைளக

காதிேல ெபாிய

ெதாைளகைள ேபா=. ெகா2. ஒ இர2.  எபதாக த5க

ேதா.கைள: $கைள: ெதா5கவி=. ெகா வாக . இேபா, Hட

வயதான ெப2 பி ைளகளி கா,க

அப3 ெதா5வைத நீ5க

பாகலா.

அப, வஷ, $னா இ, ெராப4 அதிகமாயி(த,. ஒ6ெவா

ெப2 பி ைளயி இர2. காதிD ேச, கா-ைச த5க, ைறயாம
இ. அ(த நாளி இ5ேகெயலா க ள பய அதிக$2.. அேதா

ெதாிகிறேத, அ(த மாதிாி ெபாைதக
க ளக

சாைலயி இ(தா, க=டாய அ5ேக

ஒளி(திபாக . கா நைடயாகேவா, ஒ வ23, இர2.

வ23யிேலா யாராவ, ெப2பி ைளக

ேபானா வயிEறிேல ெநைப க=3

ெகா2.தா ேபாக ேவ2.. காதிேல ெதா5 த5க,காக காைத அ,
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ெகா2ேட ேபா8வி.வாக . இதனா அ(த நாளி கா, அ(த மாத பலைர

இ(த திெநெவ%F சீைமெய5 காTப3யி(த,.

இப3யி நிைலைமயி ஒ அதிசயமான பகா திட கிளபினா.

அவ மEற திடகைளேபா H=ட ேச, ெகா2. வவதிைல. தனி
ஆளாக திைரயி ஏறி ெகா2. வவா. $கதி கீ? பாதிைய, வா8

வைரயி, க ,ணிைய க=3 மைறதிபா. ைகயிேல கதி, ,பாகி
எலா ைவதிபா. சாைலயிேல ஒEைற திைரF சத ேக=டாேல
பிரயாணிக

நிவி.வாக . அவ ஒவனாக வ(,, திைர ேம%(,

இற5கி, எலாைர: ம3ைய அவி?, கா=டF ெசாDவா. =ைடகைள

பிாி, பாபா. அவ# இடமான ெபா கைளF ேச, க=3

ெகா2. திைரயி ஏறி ேபா8 வி.வா. ெபபாD அவ ஏைழகைள

ஒ ெச8யமா=டா. பணகாரகளிடமி(,தா பணைத பறிபா.

பணகார Nதிாீகளிடமி(, நைகந=.கைள பறி, ெகா வா. ஆனா

மEற திடக; அவ# ஒ விதியாச இ(த,. Nதிாீகளி

க<திD ைகயிD உ ள நைககைள கழEறி ெகா வாேன தவிர, காைத

அக மா=டா. இ, காரணமாக அவ# 'காதறா க ள' எ ப=ட
ெபய ஏEப=ட,. $கியமாக, மாதக

இ(த ப=ட ெபயைர எ5ேக பாதாD

பிரபலப.தினாக . அவனிட நைககைள பறிெகா.த Nதிாீக தா

அவைன பEறி அதிகமாக க?(, ேபசினாக . 'நைக ேபானா ேபாக=.;
கா, தபியேத!' எ அவக;F ச(ேதாஷ. ெப2 தி ேபைத தி எ
ெதாியாமலா ெபாியவக
ஜன5க

ெசா%யிகிறாக ? அ, ம=.மல; $=டா

இ# எனெவலாேமா அ(த க ளைன பEறி ேபச

ஆரபிதாக . அவ பணகாரகளிட பணைத பறி, ஏைழக;

ஒதாைச ெச8கிறா எெறலா ேபச ெதாட5கினாக . என விசிதிர

பா5க ! ெச8கிற, தி=. ெதாழி! அதிேல தான தம ெச8, 'தம பிர'

எற ப=ட.

அவ பிற(த ேவைள அப3! ேவ எனைத ெசாDகிற,? அவைன பி3,

ெகா.பதE யா யாேரா $யEசி ெச8தாக . ஒ ப%கவிைல. ஏ?
பாைளயகார திைல$,ேதவ Hட காதறா க ளைன பி3க

பாதா; $3யவிைல. இேபா, அ(த க ளைன த#ைடய காாிய,

பய ப.தி ெகா ளலா எ வரவைழதா.
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காதறா க ள வ(, பாைளயகார# $னா நிற,, பாைளயகார

அவைன ஏற இற5க பாதா.

"க ளா! உ ைதாியைத ெமFசிேன!" எறா.
,ணியா 3யி(த வாயினா க ள ேபசிய, கிணE ளி(, ேப7வ,
ேபால ேக=ட,.

"எ#ைடய ைதாியைத ெமF7ப3யாக நா இ# ஒ ெச8யவிைலேய"
எறா க ள.

"எ#ைடய ஆ=க

இU ேப ந.வி நீ தன(தனியாக எ $னா

வ(, நிEகிறாேய அதE எதைன ைதாிய ேவ2.!" எறா
திைல$,ேதவ.

க ள இேலசாகF சிாி,வி=., "ஆமா; அ(த ைதாியைத ெமFச

ேவ23ய,தா! ஆனா, இதEகாக, - எ#ைடய ைதாியைதF ேசாதிபதEகாக ம=.ேம எைன வரவைழதீகளா? ேவ ஏதாவ, காாிய உ2டா!" எ
ேக=டா.

"காாிய இகிற,; அதிேல உ#ைடய ைதாியேதா. சாமதியைத:

பாிேசாதிக உேதச!"

"ெசாD5க . ேக=கிேற."
"இ5கி(, அைரகாத !ரதி கடாசல ேதவாி அர2மைன இகிறேத
உன ெதாி:மா?"
க ள சிாி,வி=., "ேமேல ெசாD5க !" எறா.
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"என ெசானாD ஒ அச=.F சிாிF சிாிகிறாேய? அதE அத என?"
எறா பாைளயகார.

"அ, எ 7பாவ. ேமேல ெசாD5க . கடாசலேதவாி அர2மைனைய
என ெதாி(தா என, ெதாியாமEேபானா என? அ5ேக உ5க; என
காாிய ஆக ேவ2. எபைதF ெசாD5க ."

"சாி, ெசாDகிேற, ேக ! கடாசல ேதவ இர4 இர2டா ஜாமதி இ5ேக

எைன பாபதEகாக வவா. அேநகமாக இதE

அர2மைனைய வி=.

றப=3பா. உைன ேபா அவ தனியாக வர மா=டா. அவைடய

$கியமான ஆ=கைள ,ைண அைழ, ெகா2. வவா. அர2மைனயி

அFசமய காவ காபதE அதிக ேப இக மா=டாக

ெதாிகிறதா...?"

"நறாக ெதாிகிற,. அFசமய நா என ெச8யேவ2.?"
"இ5கி(, நீ சாைல வழியாக ேபாகாம ேவ  வழியாக ேபாக

ேவ2.. கடாசலேதவைடய அர2மைனைய ெந5கேவ2.. உ#ைடய
க?தா எ5 பரவியிகிறேத? உைன பாத4டேனேய அர2மைனைய
காவ காபவக
அர2மைன

மமக

ந.5கி ேபாவாக . பிற, உ#ைடய சாமதியதினா

எப3யாவ, (,விட ேவ2.. அ5ேக கடாசலேதவாி

மரகதவ% இபா . அவைள கடாசலேதவ ஐ(, வஷமாகF

சிைறயி ைவதிப, ேபா ைவதிகிறா. அவைள வி.தைல ெச8,

ெகா2. வ(, எனிட ஒவி,விடேவ2.. க ளா, என ெசாகிறா8?
உனா இ, $3:மா?"
க ள சE ெமௗனமாயி(தா. பிற "எதEகாக மரகதவ%ைய ெகா2.வரF
ெசாDகிறீக ? அ(த ெப2 விஷயதி உ5க;ைடய ேநாக என?" எ
ேக=டா.

"ேநாக எனவாயி? நீதா ஊகி, ெகா ேள.  வஷ,

$னா மரகதவ%ைய என க=3 ெகா.ப3 கடாசல ேதவைர

ேக=ேட. அவ க23பாக '$3யேவ $3யா,' எ ெசா%வி=டா. அதE
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காரண எ,4 ெசாலவிைல. ஆனா நா ஒறி மனைதF ெசDதிவி=டா,
அைத இேலசி வி=. வி.ேவனா? பலாகாரமாக அவைடய அர2மைனயி

(, மரகதவ%ைய ைகபEறி ெகா2.வ(, வி.வ, எ
தீமானி,வி=ேட. அதE இைறதா நா

றிபி=3(ேத..."

"பிேன, எைன எதEகாக Hபி=. அ#பினீக ? இதைன ஆ=கேளா.
நீ5க

ேபா8F ெச8ய $3யாத ஒ காாியைத..."

"ெச8ய$3யாத காாிய எ யா ெசான,? நா பைடெய. ஆயத
ெச8வைத கடாசலேதவ அறி(, ெகா2. ஆ

ேம ஆ

வி=டா.

கைடசியாக, இைற இ(த ளிய(ேதாபி ராஜி ேபச வவதாகF ெசா%
அ#பினா. நா# சமதிேத. அவ என ராஜி ேபச ேபாகிறா எ

என ெதாியா,. ஆனா அ(த ம#ஷ  வஷமாக எைன

காகைவ, இ<த3ததE பழி வா5க ேவ2டாமா? அவ நா# இ5ேக

ராஜி ேபF7 ேபசி ெகா23 ேபா,, நீ அ(த ெப2ைண ைகபEறி

இ5ேக ெகா2. வ(, எனிட ஒவிதா அவேக நல தி

க=3னதாயிமலவா? -ணி இரதF ேசத ஏEபடாம த.தப3யாக4
இ."

"அப3 இரதFேசத ஏEப=டாD அ, இ(த க ள#ைடய இரதமாயிக=.
எ உ5க

உேதசமா?"

"அப3யானா உன இடமிைலயா? பயபடாேத! மனதி உ ளைதF
ெசா%வி.."
"நீ5க

ெசாDகிறப3 ெச8, $3தா, என என லாப?"

"இ இராதிாி மரகதவ%ைய இ5ேக ெகா2. வ(, எனிட ஒவி,
வி=டாயானா அற எ#ைடய ஆ=க

உ#ைடய வழிேக வரமா=ேட..."

உைன ேதட மா=டாக . நா#
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"நீ5க

ெசாDகிற காாியைத நா ெச8யாவி=டா?..."

"இைற இ5கி(, நீ பதிரமா8 ேபா8விடலா. நாைள $த நீ எ

விேராதி. எ ஆ=க

உைன ேத.வாக . நீ எ(த மைலைகயிேலா அல,

ேமக ம2டலதிேலா ேபா8 ஒளி(, ெகா2டாD உைன பி3,

ேபாVசாாிட ெகா., வி=.தா நா மகாாிய பாேப. நல,,
இேபா, என ெசாகிறா8?"
க ள சE ேயாசைனயி ஆ?(தி(தா. பிற, "ஆக=., ேபா8

பாகிேற. ஆனா நீ5க

எனேமா?" எறா.

ெசாD காாியதி ெவEறி ெபேவேனா

"நீ ெவEறி ெபறாவி=டா நா இகிேற. எ ஆ=க

இகிறாக .

அைதபEறி கவைலயிைல" எறா திைல$,ேதவ.
காதறா க ள திைரேம தாவி ஏறி விைரவாகF ெசறா.
--------

3

இ(தF சமயதி ேகாழிHவா ! கடாசலேதவைர பEறி உ5க;F
ெசால ேவ2.. கடாசலேதவ ஒ காலதி திைல$,ேதவைர

ேபாலேவ ெசவா வா8(தவராயி(தா. ஆனா வய, காரணமாக அவ

உட தள(, ேபாயி(த,. அைத கா=3D அவைடய வா?ைகயி சில

,யர சபவ5க

ஏEப=. அவ மன இ3(, ேபாயி(த,. $கியமாக ஐ(,

வஷ, $னா அவ அவைடய ஏக தவ# ச2ைட

உ2டாகி ைபய -=ைட வி=. ெவளிேயற ேந(த,. அEப விஷயதி மன

ேவEைம உ2டாயிE. த(ைத, மக இவ பி3வாதகாரகளாதலா அ(த

ேவEைம $Eறி விபாீதமாகி வி=ட,. 3 மயகதி%(த கடாசலேதவ

ெசானப3 மக ஏேதா ெச8யவிைல எபதEகாக நாD ேப இேபா,
அவ மீ, ெசைப வி=ெடறி(தா. ேராஸகாரனாகிய மக "இனி உ5க

$கதி விழிபதிைல" எ ெசா%வி=. அர2மைனயி%(, கிளபி

ேபானவ தா; திபி வரேவ இைல.
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அைம மக -=ைட வி=. ேபான சில நாைளெகலா ேதவாி மைனவி
அ(த ஏகதினாேலேய ப.த ப.ைகயாகி உயி ,ற(தா . ஆனா ேதவ

வWரைத ேபாற இதய பைடதவ. அவ ெகா+சமாவ, மக#காக

வதப=டதாக ெதாியவிைல. மைனயா

இற(தைத ெபா=ப.தியதாக4

ெதாியவிைல. எ5ேகேயா ம,ைர பகதிேல இ(த அவைடய

த5ைகைய: த5ைக மகைள: அைழ, ெகா2. வ(, -=3ேல ைவ,

ெகா2டா. இர2. வஷ, $னா த5ைக: காலமாகி வி=டா . பிற
மரகதவ% ம=. கடாசல ேதவாி பிரமா2டமான அர2மைனயி

தன(தனியாக வசி, வ(தா . அவைள க%யாண ெச8, ெகா ள

விவதாக பாைளயகார ேக=டதE "$3யா," எ கடாசலேதவ

பதி ெசா%வி=டா. நயதினா $3யாதைத பயதினா சாதி, ெகா ள

எ2ணி திைல$,ேதவ ஆ

பைடகைள திர=3 ெகா2. வ(தா.

உயிFேசத ேவ2டா எ கதினா ளிய(ேதாபி வ(, தைமF

ச(திப3 ெசா%ய#பினா. கிழவைர இ6வித தவி,வி=., அ(த

சமயதி க ளைன அ#பி ெப2ைண ெகா2. வ(, விடF ெச8யலா எ
திைல$,ேதவ :தி ெச8தி(தா.

அ(த :தி அேநகமாக ப%,வி=ட, எேற ெசாலலா. ஏெனனி

கடாசலேதவ த$ைடய $கியமான ஆ=கைளெயலா த ,ைண
அைழ, ெகா2. திைல$,ேதவைனF ச(திபதE வ(, ேச(தா.
க ள றப=. ேபான சிறி, ேநர,ெகலா அவ வ(, வி=டா.
திைல$,ேதவ அவைர தகப3 வரேவE மாியாைத ெச8தா.

$கியமான விஷய, வவதE $னா ஊைர வைள, எனெவலாேமா
ேபசி ெகா23(தா. க ள தா ஒ ெகா2ட காாியைதF ெச8வதE

ேபாதிய சாவகாச ெகா.க ேவ2. எப, பாைளயகாரனி எ2ண.

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

4

க ள ேபான இடதி என நட(த, எ ெதாி(, ெகா ள உ5க;

ஆவலா8 தானி. அைத இேபா, ெசாகிேற. ேகாழிHவா !

அர2மைனயி%(, கடாசலேதவ ஆ=க;ட றப=. ேபா8வி=டா
எபைத க ள வழியிேலேய ெதாி(, ெகா2டா. ஆைகயா ஊ ேள
ைதாியமாக Xைழ(, ேபானா. வகிறவ காதறா க ள எபைத ஊரா
அறி(, ெகா2. பய(, கதைவF சாதி ெகா2டாக . அர2மைனயி

வாச% வ(த, க ள தனிடமி(த ,பாகிைய எ., ஒ ெவ3 தீதா.
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ஏEெகனேவ பய(தி(த காவEகாரக

சிதறி ஓ3 ேபானாக . $ வாச

திற(தி(தப3யா திட அர2மைன $ க=3 பிரேவசிதா. ஆனா

இதE
தா

விஷய ெதாி(,ெகா2. ேவைலகார Nதிாீக

பி க=. கத4கைள

ேபா=டாக . க ள $Eறதி ந.வி நி இெனா ெவ3 தீதா.

கத4கைளெயலா உடேன திறப3: இலாவி=டா அதாஹத

ெச8,வி.ேவ எ க ள சதமி=. Hவினா. அர2மைன பி க=3

மFசிேலயி(, மரகதவ%: அவ;ைடய தாதி ெப2க; இ(த கா=சிைய
பாதாக . அFசமய க ள த $கதி கீ? பாதிைய மைற,

க=3யி(த ,ணி தEெசயலாக அவி?(, வி<(த,. அேபா, அவ#ைடய $க

Lரண ச(திர#ைடய நிலா ெவளிFசதி நறா8 ெதாி(த,. தாதி ெப2களி

ஒதி ஆFசாியதினா அலறினா . மரகதவ%யி காதி ஏேதா ெசானா .

க ள#ைடய அ=டகாச இதE ேள இ# அதிகமாயிE. அர2மைன பி

க=3 கத4 சீகிரதி திறகப=ட,. மரகதவ%: தாதி ெப2T நிலா

$EறதிE வ(தாக .

க ள இதE ேள த $கதி பாதிைய 3 மைற, ெகா2டா. அதனா

அவ#ைடய உவ ேகாரமாகதானி(த,. ஆயி# மரகதவ% சிறி,

அ+சவிைல.

"க ளா! ஏ இப3 HFச ேபா=. தடட ெச8கிறா8? உன என
ேவ2.?" எ ேக=டா .

நிலவி ெவளிFசதி மரகதவ%யி $கைத பாத க ள ஒ நிமிஷ

தய5கி நிறா. அவ#ைடய இ மன$ இளகி ேபா8வி=ட,.
மப3: மரகதவ% "இ5ேக ஆ2பி ைளக

யா இைல. ெப2பி ைளக

இகிேறா. இ5ேக வ(, ஏ ஆபா=ட ெச8கிறா8? உன என

ேவ2.? நைக ந=.க

ேவ2.மானா கழEறி த(, வி.கிேறா. வா5கி

ெகா2. ேபசாம ேபா8வி.!" எறா .

க ள# !கிவாாி ேபா=ட,. தய5கி தய5கி "என உ நைக ந=.க
ேவ2டா" எறா.

"ேவ என உன ேவ2.?" எ மரகதவ% ேக=டா .
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"நீ எேனா. றப=. வரேவ2.!" எறா க ள.
"இேபாேத வர ேவ2.மா? அல, மாமா வகிற வைரயி காதிக $3:மா?

மாமா வ(த, அவாிட ெசா% ெகா2. றப=டா நிமதியாயி."
க ள# ேமD திைக உ2டாயிE. "எைன ஏ8கவா பாகிறா8?

அெதலா $3யா,. உடேன றப=. வகிறாயா, அல, உைன
பலாகாரமா8 !கி ெகா2. ேபாக=.மா?" எ கஜிதா
"உன அ6வள4 கட ேவ2டா. நாேன இேதா வகிேற" எ

ெசா%வி=. மரகதவ% அவ# $னா நட(தா .

க ள அட5காத வியட அவைள அைழ, ெகா2. அர2மைன

வாசDF ெச $த% அவைள திைர ேம ஏEறினா. பிற தா# தாவி

ஏறி ெகா2டா. திைரைய ெம,வாகேவ ெசDதினா.

மரகதவ% அ6வள4 7லபமாக த#ட வரF சமதித, க ள#F ெசால
$3யாத ஆFசாியைத உ2டாகியி(த,. ஆைகயா ேகாழிHவா !ைர

திைர தா23F ெசற,, "ெப2ேண! எ#ட வவதE உன
பயமாயிைலயா?" எ ேக=டா.

"என என பய? நீ 'காதறா க ள' எப, என ெதாி:. ெப2க;
எ6வித தீ5 நீ ெச8யமா=டா8 எ உலகெமலா ெதாி(த,தாேன?
ஆைகயா என என பய?" எறா

மரகதவ%.

"உலக ெசாDவைத நபியா நீ க ளேனா. றப=டா8?"
"உலக ேவவிதமா8F ெசா%யி(தாD நா கிளபிதானிேப. ஐ(,

வஷமாக H23ேல கிளி அைடப=3ப, ேபா அைடப=3(ேத. அப3
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அைடப=. கிடபைத கா=3D க ளேனா. ெவளிேய றப.வ, Hட நல,
தா எ ேதாறிய,."

"ெப2ேண! உைன உ மாம அ6வள4 கடப.தி வ(தாரா!"
"ஐேயா! பாவ அவ எைன கடப.தேவ இைல. எ ேபாி

உயிராயி(தா. ஆனாD என -=3ேலேய அைடப=. கிட(த,

கடமாகதானி(த,. அ(த க. சிைறFசாைலயி%(, எைன நீ வி.தைல

ெச8தாேய! உன நா எ(த விததி ைகமா ெச8ய ேபாகிேற?"
"அச=. ெப2ேண! அதிகமாகF ச(ேதாஷப=. விடாேத!..."

"ஏ? நா அதிகமாகF ச(ேதாஷப.வ, உன ெபாகவிைலயா?"
"உைன நா எதEகாக அைழ, ேபாகிேற எபைத ெதாி(, ெகா2.
அற ச(ேதாஷ ப.! பாைளயகார திைல$,ேதவ எ

ேக விப=3கிறாயா?"

"ஆமா; அ(த ம#ஷ எைன கயாண க=3 ெகா ள ஆைச ப.வதாக
ேக விப=ேட."

"அவாிட உைன ெகா2. ேபா8 ஒவிக ேபாகிேற. அதEகாகேவ

உைன அைழ, ெகா2. ேபாகிேற."
"அடபாவி!"

"ஏ எைன தி=.கிறா8? திைல$,ேதவ ெராப ெபாிய மனித.

அவாிட$ ள பண, கணேக கிைடயா,. அவைடய எைல

அவதா

ராஜா. நீ அவைர க%யாண ெச8, ெகா2டா ராணி மாதிாி இகலா."

"சீFசீ! நா எதE ராணியாகிேற? ஐையேயா இப3யா ெச8ய ேபாகிறா8? இ,
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ெதாி(தி(தா வ(திகேவ மா=ேடேன!"
"அதனாேலதா அவசரப=.F ச(ேதாஷபடாேத எ ெசாேன. இேபா,

ெதாிகிறதா?"

"H23%(, கிளிைய வி.தைல ெச8, கா=. Lைனயிடமா ஒவிக
ேபாகிறா8? இ(த மாதிாி பாவ யாராவ, ெச8வாகளா?"
"பாவமாவ,? 2ணியமாவ,! ெபாிய பாவைத நா த.ேத. நா வ(,

உைன இப3 அைழ, ேபாகாவி=டா திைல$,ேதவ இU

ஆ=கேளா. வ(திபா. உ மாமனி உயி ஆப, வ(தி. ஊேர

பEறி எாி(தி. எதைனேயா ேப ெச, ேபாயிபாக . இ6வள4

பாவ5கைள: த.பதEகாகேவ நா வ(ேத."

"ஐையேயா! எனாேலயா இ6வள4 ச5கட? மாமா சாய5கால ஐப,

ஆ=கேளா. றப=. ேபானாேர? எ5ேக ேபானாேரா ெதாியவிைலேய?"
"என ெதாி: ெசாDகிேற. அேதா ெகா+ச !ரதி ஒ ெபாைத
ெதாிகிறதலவா?"
"ஆமா, அேதா ெதாிகிற,."
"அதE பகதி ஒ ளிய(ேதா இகிற,. அதி திைல$,ேதவ

அவைடய ஆ=க

இU ேப திர2. இற5கியிகிறாக . உ#ைடய

மாம அ5ேகதா ேபாயிகிறா."

"ஐேயா! அ5ேக இர2. க=சி ச2ைட வ(திேமா?"
"வ(திரா,. ச2ைட நடவாம த.பதEகாக தா நா உைன ெகா2.
வவதாகF ெசா%வி=. வ(ேத. திைல$,ேதவ இேபா, உ

மாமா4ட சமாதானமாக ேபசி ெகா23பா."
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"எைன அ5ேக ெகா2. ேபா8 வி=டா அற என ஆ?"
"நீ பாைளயகாரைர க%யாண ெச8, ெகா ளF சமதிபதாகF ெசானா
ச2ைட ஒ வரா,. உ மாமா4 ஒ, ெகா வா."

"உயி ேபானாD நா அதEF சமதிக மா=ேட. நா சமதிதாD எ

மாமா சமதிக மா=டா. சமதிகிறவராயி(தா இதைன நா

காதிபாரா?"

"ெப2ேண! உ மாமாவி உேதச(தா என? உைன எேபா, கனி
ெப2ணாகேவ அவைடய -=3 ைவதிக உேதசமா?"
"இைல, இைல, அவ ஒ ைபதியகார ஆைச இ(த,."
"அ, என ைபதியகார ஆைச?"
"மாமாவி மக ஆ வஷ, $னா ேகாபி, ெகா2. ஓ3ேபா8
வி=டானா. அவ எறாவ, ஒ நாைள திபி வவா. அவ#

எைன க=3 ெகா.கலா எ அவ ஆைச. க ளா! இ, ைபதியகார

ஆைசதாேன?"

க ள இதE பதி ெசாலாம ெமௗனமாயி(தா. திைர இர2. ேபைர

தா5கி ெகா2. சாைலயி ெம ள ெம ள ேபா8 ெகா23(த,. க ள#

அைத விர=டவிைல. அவ#ைடய மன ேயாசைனயி ஆ?(தி(த,.
ளிய(ேதா ெந5கி வ(, ெகா23(த,.

சிறி, ேநர,ெகலா மரகதவ%, "க ளா! என ேயாசைன ெச8கிறா8?"

எ ேக=டா .

"எனேமா ேயாசைன ெச8கிேற. உனெகன அைதபEறி?"
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"அைதபEறி என ஒமிைல. ஆனா உைன ஒ ேக வி ேக=க
ஆைசப.கிேற" எறா .

"என ேக வி? சீகிர ேக=. ெதாைல! அேதா ளிய(ேதா ெந5கி
வ(,வி=ட,."

"க ளா! நீ ஒ உனகாக தி.வதிைல. மEற ஏைழ எளியவக;காகேவ
தி.கிறா8 எ உலகதா ெசாDகிறாகேள, அ, உ2ைமயா?"
"உ2ைமயாயிகலா; அதE என இேபா,?"
"இைற ஒ நா

உனகாக திடலாேம எ ெசாகிேற."

"எனகாக எனைத திடF ெசாகிறா8? நீ நைக ந=. Hட அதிகமாக
ேபா=. ெகா ளவிைலேய? எலாவEைற: கழEறி ைவ,வி=.
வ(திகிறாேய?"
"ேச! உைன ேபா8 நைக தி.ப3 நா ெசாேவனா?"
"ெப2ேண! ேவ எனைத தி.ப3 ெசாகிறா8?"
"ெதாியவிைலயா உன! உைனபEறி எனெவலாேமா பிரமாதமாF
ெசாDகிறாகேள? இ6வள4 தி க=ைடயான ம#சனா நீ? அ(த

பாைளயகார# நாமைத ேபா=.வி=. நீேய எைன தி3 ெகா2.
ேபாப3தா ெசாDகிேற."

இ(த வாைதகைள ேக=ட க ள#ைடய உட சி%த,. திைரைய ஒ

நிமிஷ நிதிவி=. $னா பா, உ=கா(தி(த மரகதவ%ைய
தைன பாப3 திபி உ=கார ைவ, ெகா2டா. இற$

மரமட(த அFசாைலயி அ(த இடதி இைடெவளியி(த,. ெவ2ணிலாவி
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ெவளிFச அவ;ைடய $கதி ப=ட,. க ள த $க3ைய: நீகி

ெகா2டா. மரகதவ%யி $கைத !கி பி3, கனி4ட உE

பாதா.

"ெப2ேண! நீ ெசாவ, இனெத ெதாியாமா ெசாDகிறா8. நா

-.வாச இலாதவ. மைலயிD கா=3D அைல(, திாிகிறவ.

அர2மைனயி 7கமாக வா?(த நீ எேனா. எப3 வா?வா8?"

"க ளா! உ#ைடய அர2மைனேய எலாவEறிD ெபாிய அர2மைன! Lமிேய
உ -=3 தைர, ஆகாசேம Hைர. இைதகா=3D ெபாிய மாளிைக ஏ,? அ(த

பாைளயகாரைன ஒ தடைவ நா பாதிகிேற. அ இராதிாிெயலா

!கதி பய(, உளறிேன. அவனிட எைன நீ ஒவிதா உடேன உயிைர

வி.ேவ. Nதிாீஹதி ேதாஷ உன வ. உேனா. ெவளி கிளபிய பிற,

மாமா -=3E திபி ேபாக4 $3யா,. க ளா! எைன உேனா.

அைழ, ெகா2. ேபா!"

"ெப2ேண! எைன ேபாVஸாாிட பி3, ெகா.க ஏEகனேவ பல

பிரயதன ெச8கிறாக . இ $த பாைளயகாராி இU ஆ=க;

நைம ேவ=ைடயா.வாக ."

"ேவ=ைட நா8கைள க2டா நா ெகா+ச5Hட பயப.வதிைல. க ளா!
உன பயமா?" எ ேக=டா

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

அ(த மரல, ம5ைக.
5

அ5ேக ளிய(ேதாபி பாைளயகார திைல$,ேதவ# ஜமீதா

கடாசலேதவ வாவாததி ஈ.ப=3(தாக . திைல$,ேதவ

கடாசலேதவ மீ, பல காகைளF ெசானா. தைன அவமதி,

ேபசியதாக4 த#ைடய கிராம5களி மா.கைள வி=. ேம8ததாக4 Eற

Hறினா. அதEெகலா கடாசலேதவ சமாதான Hறினா. இப3 ெகா+ச
ேநர ேபாகிய பிற பாைளயகார கைடசியாக $கியமான விஷய,
வ(தா. "உ$ைடய மமக

மரகதவ%ைய என கயாண ெச8,

ெகா.5க . மEற Eற5கைளெயலா மற(, வி.கிேற!" எறா.
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"எ#ைடய ஜமீனி பாதி ேக=டாD ேக ; ெகா., வி.கிேற; எ

மமகைள ம=. ேக=காேத" எறா கடாசலேதவ, "அ, என பி3வாத?

யாகாவ, க=3 ெகா.க ேவ23ய,தாேன? எைன கா=3D நல
மாபி ைள உம எ5ேக கிைட?" எ திைல$,ேதவ பFைசயாக
ேக=டா. "எனேகா வயதாகிவி=ட,. ேவ யா உEறா உறவின இைல.

அவ; இலாவி=டா -. பாழைட(, ேபா" எறா ஜமீதா. "அெதலா

ெவ ஜாஜா! நா ஒ ெகா ள மா=ேட" எறா பாைளயகார.

கைடசியாக ஜமீதா த மனதி உ ளைத ெவளியி=.F ெசானா. "ஒ
நாைள எ மக திபி வவா எ ஆைச ைவதிகிேற.

மரகதவ%ைய அவ#ெக உேதசிதிகிேற!" எறா. பாைளயகார
சிாிதா. "ஆ வஷமாக வராதவ இனிேம வரேபாகிறானா? உம

ைபதிய பி3திகிற,. அதEகாக ஒ ெப2ணி வா?ைகைய பாழாக

பாகிறீ. அைத நா ஒ ெகா ள $3யா,!" எறா. இப3 ஜமீதாட

வாவாத ெச8, ெகா23(த ேபாேத பாைளயகார#ைடய கா, கவனமாக
உE ேக=. ெகா23(த,. சாைலயி திைர வ சத ேக=கிறதா

எதா. ஏறைறய ச(திர உFசி வான, வ(தேபா, சE !ரதி

திைர கால3F சத ேக=ட,. உடேன பாைளயகார எ<(தா. "நீ ஏேதா

உம, மமகைள பதிரமா8 அர2மைனயி ைவ, பா,காபதாக எ2ணி
ெகா23கிறீ. நீ இலாத சமய என நடகிறேதா எனேமா! வய, வ(த

ெப2 எதைன நாைள உ$ைடய அதிகார, உ=ப=3பா ?" எ
ெசானா. இைத ேக=ட, ஜமீதா இரத ெகாதி, க2க

சிவ(தன. "நீ: ஒ மனிதனா? உனிட ேபச வ(ேதேன?" எ எ<(தா.

"ெகா+ச ெபா, ெகா ;. திைரயி யா வகிறெத பா,வி=.
வகிேற" எ ெசா%வி=. திைல$,ேதவ சாைலைய ெந5கிF

ெசறா. அவ#ைடய ஆ=க

ஜமீதாைரF *?(, ெகா2. அவ ேபாவைத

த. பாவைனயாக நிறாக . "இப3ப=ட இக=3 நாேம வ%ய வ(,

அகப=. ெகா2ேடா ேம? இதி%(, எப3 தபி, ெகா வ,?" எ
கடாசலேதவ ேயாசைனயி ஆ?(தா.

திைல$,ேதவ சாைலயகிேல ேபா8 நிறா. திைர ளிய(ேதாைப

ெந5கி ேவகமாக வ(, ெகா23(த,. ெராப Hைமயான கா,

உ ளவனாதலா, வகிற திைர ேம இர2. ேப ஏறி வகிறாக

எபைத

திைர கால3F சததி%(, ெதாி(, ெகா2டா. அவ#ைடய உEசாக

எைல கட(த,. த#ைடய மேனாரத நிைறேவறி வி=டெதேற நபினா.
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இ6வள4 7லபமாக, உயிFேசத எ,4மிறி, காாிய ைகH3 வி=டைத எ2ணிF

ச(ேதாஷப=டா.

திைர ேமD ெந5கி வ(த,. இேதா வ(, வி=ட,! அத ேமேல இர2. ேப

இப, நிலா ெவளிFசதி ெதாி(த,. அவ நிற இட, ேநேர: வ(த,.

அதE அபாD ெசற,. "நி! நி!" எ கதினா. ஆனா திைர

நிEகவிைல. ளிய(ேதாைப: அைதய., நிற ெபாைதைய: தா23

மின மி# ேநரதி இராமபிரா#ைடய ேகாத2டதி%(, கிளபிய
பாணைத ேபால திைர ேபாேய ேபா8வி=ட,!

அற(தா திைல$,ேதவ விழி, ெகா2டா. க ள தைன

ஏமாEறி ெப2ைண அ3, ெகா2. ேபாகிறா எ ெதாி(, ெகா2டா.
உடேன "ெகா2. வா திைரைய!" எ அலறினா. அவ#ைடய திைர

வ(த, தாவி ஏறி ெகா2டா. "மைடயகேள! எேனா. வா5க !" எ
கதினா. மE ஏ< திைரகளிD ஆ=க

ஏறி ெகா2டாக .

$னா ெசற க ள#ைடய திைரைய ெதாட(, பாைளயகார#ைடய

எ=. திைரக; பா8(, ெசறன. திைரக; பினா காலா=க;

தைல ெதறிக ஓ3னாக .

ஜமீதா கடாசல ேதவ இ, ஒ ாியவிைல. சE ேநர திைக,

நிவி=. த$ைடய ஆ=கைள திர=3F ேச, ெகா2. அர2மைன
திபினா.
-----------

6

காதறா க ள#ைடய திைர வா:ேவக, மேனா ேவகமாக பற(, ெசற,.
ஆயி# அதிைர ஏEெகனேவ ெவ !ர பிரயாண ெச8தி(ததலவா?
அேதா. இர2. ேபைர த $,கி 7ம(, ெகா23(த,. ஆைகயா

பினா வ(த திைரக
ெகா23(தன.

அைத ெகா+ச ெகா+சமாக ெந5கி வ(,

கைடசியாக க ள#ைடய திைர இ(த ஆEற5கைர வ(, ேச(த,. ஆ

இேபா அறிைல. ெவ ள இ கைர: ெதா=. ெகா2. ேபாயிE.
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ஆ அ3 உயர$ ள ஆ; நிைல ெகா ளா,. பிரவாகதி ேவகேமா அதிக.

திபி ேபாகேவா மாகமிைல. ஆEற5கைரயி தய5கி நிறா அகப=.

ெகா வ, நிFசய. ேவ வழியிலாம க ள திைரைய ,ணி(, ஆEறி

இறகினா. திைர அவக

இர2. ேபைர: 7ம(, ஆEறி இற5கி

ெவ ளதி ேவகைதF சமாளி, ெகா2. நீ(திF ெசற,. க ளனிட அ(த

வாயிலா பிராணி அ6வள4 வி7வாச ைவதி(த,. எப3ேயா த=.த.மாறி

அகைரைய ெந5கிய,. ஆனா ,ைறயி ேபா8F ேசராம ெகா+ச அபா

ெசவி=ட,. அ5ேக கைர ெச5தாயி(த,. திைர $ன5காைல ைவ,

தாவி ஏற ஆனம=. $யற,; $3யவிைல. க ள பாதா, மகைரயிேலா

பாைளயகார#ைடய திைரக

ேக=ட,. சில திைரக

வ(,வி=டன. பாைளயகார அத=. ர

ஆEறி இற5கிவி=டன. இ(த நிைலைமயி க ள ஒ

ேயாசைன ெச8தா. கட4

அ; இ(த,. மரகதவ%ைய த இ

ைககளினாD !கி கைரயி வி=ெடறி(தா. அவ

கைரயி பதிரமா8

வி<(தைத பாத, தா திைர மீதி(, திதா. இர2. எ=3 நீ(தி
கைரேயறினா. பிற, திைரைய: கைர ேசபதEகாக திபி பாதா!

ஐேயா! பாவ! அ(த திைரயி சதி அ,ட தீ(, ேபா8வி=ட,.

எஜமானைன அகைர ேச(த, அ, ெவ ள,ட ேபாரா. ஊகைத:

இழ(,வி=ட,. ெவ ள அைத அ3, ெகா2. ேபா8வி=ட,. க ள#ைடய

ெந+7 பிள(,வி. ேபா%(த,. ஆயி# திைரகாக ,கப=.ெகா2.

அ5ேக நிறா த காத%ைய: இழக ேநாி.. அதE ேள மரகதவ%:

எ<(, நி அவனகி வ(தா . இவ ைகேகா, ெகா2. அ5கி(,
விைரவாகF ெசறாக . ஆEற5கைரைய அ.தி(த கா=.

சமய, தபி, ெகா2டாக .

(, அ(தF

பாைளயகார#ைடய திைரகளி ஒறாவ, பாதி ஆ Hட தா2டவிைல.
நாD திைரக

ஆEேறா. ேபா8வி=டன. க ளைன பி3க $3யாம

பாைளயகார ஏமா(, திபினா.

ஜமீதா கடாசலேதவ த அர2மைன திபி ேபான, அ5ேக
மமக

இைல எபைத அறி(தா. ஆனா அவைள அைழ, ெகா2.

ேபானவ த$ைடய மக தா எ தாதி ெப2க
அைட(தா.

லமாக அறி(, திதி

அேதா, ஆE அகைரயிேல உ ள ஊ 'பாி உயி காத நP' எற
ெபய வ(த காரண எனெவ இேபா, ெதாிகிறதலவா?
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பிைர
ேமEக2ட கைதைய அ(த ெபாியவ ெசா% $3தா. இதE ேள எ5க

ேமா=டா வ23ைய ப, $ப, ஆ=க

வ(, ேச(, த ளி அகைரயிேல

ெகா2. ேசதி(தாக . எைன வப3 ெசா% ேமா=டாாி ர

அலறிய,.

"கைத ெராப நறாயிகிற," எ ெசா% கிழவனாாிட ஐ(, Qபா8 ேநா=.
ஒைற ெகா.ேத.

அவ அைத வா5கி ம3யி ெசகி ெகா2ேட, "கைத இைல, ஐயா! உ2ைமயாக

நட(த,!" எறா.

"உ2ைமயாக நட(தெத எப3F ெசாகிறீ? நீ பாதீரா?" எ ேக=ேட.
"ஆமா பாகதா பாேத!" எ கிழவ ெசான, என !கிவாாி

ேபா=ட,.

"ஓேகா! க ள தபி, ெகா2. ேபாவதE நீ ஒேவைள உதவி ெச8தீரா?"
எ ேக=ேட.

"இைல, ஐயா! நா அவ# உதவி ெச8யவிைல. எனதா அவனா

ெராப உதவி ஏEப=ட,. காதறா க ள உயிேரா3 ேபா, எதைனேயா

ேப உதவி ெச8தா. இற(த பிற ஒ ெபாிய .பைத காபாEறி

வகிறா. அவ 2ணியவா!" எறா ெபாியவ.

"உம அவ என உதவி ெச8தா?" எ ேக=ேட.
ெபாியவ த$ைடய ம3யி ைவதி(த ஒ பைழய ைந(த காகிதைத எ.,

"பா5க !" எ ெசா% ெகா.தா. அதி இ5கிVஷி பி வமா 'ைட'
எ<தி எ<திF சகா $திைர: பதி(தி(தா.

"கா, அகாத க ள எ இ(த பக5களி பிரசிதி ெபEறி(த $,
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விஜய ேச,ேதவ எ# பகா திடைன பி3பதE உள4Hறி ஒதாைச
ெச8த ெகா ைள $,ேதவ# இ(த ேபாVN ச3பிேக=. மாத

பதிைன(, Qபா8 -த ஜீவிய கால வைரயி ெபஷ# கா2ய பிாி=3
,ைரதனதாரா அளிகப.கிற,."

இைத ப3த, அ(த ெபாியவைர ெகா+ச அவட பா,வி=.
எ<(ேத.

"அ(த 2ணியவா# நா எ6வளேவா நறி கட ப=3கிேற. ெசற

ஐப, வஷமாக அவனா எ#ைடய .ப பிைழ, வகிற,. அவ#

நா ஏ< தைல$ைற: கடைம ப=டவ!" எ ெசானா ெபாியவ.
ேவகமாக ஆEைற கட(, அகைரயி நிற ேமா=டாைர பி3, ஏறி

ெகா2ேட. அ(த கிழவனா இ(த இடதி%(, சீகிரதி ேபானா

ேபா, எ இ(த,.

பாரத ேதச 3யர7 பதவிைய அைடய ேபாநா

ெந5 சமயதி

என அ(த கிழவனா ெசான கைத ஞாபக, வகிற,. காதறா

க ளைன கா=3 ெகா., நைமயைட(த அகிழவனா அ(த க ளைன
இவைர நிைன, ெகா2. அவனிட நறிேயாடாவ, இகிறா.

பாரததி மகளாகிய நா நம அனிய ஆ=சியி%(, வி.தைலயளித

கா(தி மகாமாைவ யமனிட கா=3 ெகா.,வி=ேடா! அவைர நறிேயா.

ஞாபக ைவ, ெகா2டாவ, இக ேபாகிேறாமா?
------------

62. மாலதியி தைத
1

ரயி சிேநகித எ வாசகக

ேக விப=3பாக . 'விமான சிேநகித'

எற திய ெசாEெறாடைர: தய4 ெச8, அ,ட ேச, ெகா ள ேவT.
Z ேக.ஆ. ர5கபாய, என ஏEெகனேவ அறி$க உ2. எறாD;

27

விமான பிரயாணதிேபா,தா எ5க;F சிேநகித ஏEப=ட,.
சீகிரதிேலேய அ(தF சிேநகித $Eறி கனி(த,.

ஒ தடைவ , 3% விமான யாதிைர ெசற ேபா, என பகதி

ர5கபாய உ=கா(தி(தா. விமானதி ஓர, ஆசனதி நா இ(ேத.

என அகி விமானதி சிறிய க2ணா3 ஜன இ(த,. ர5கபாய
என அபா உ=கா(தி(தப3யா அ3க3 க<ைத வைள, $கைத

நீ=3 அ(தF சிறிய க2ணா3 ஜன வழியாக கீேழ பாக $யறா. கீேழ
அதிகமாக ஒ அவனா பாக $3யவிைல. இ, ர5கபாயதி $க

பாவதி%(, ந ெதாி(த,.

"நா ேவTமானா இட மாறி உ=கா(, ெகா ளலாேம? இ(த ஜன
பக, நீ5க

வகிறீகளா?" எேற.

அவ காதி அ, ெதளிவாக விழவிைல ேபாD! எனி# எ#ட ேபF7

ெகா.க அ(தF ச(தபைத பய ப.தி ெகா2. "அ.த இற5மிட
நாகாிதாேன?" எ ேக=டா.

நா தைலைய அைசேத.
"நாகாியாயிக $3யா,. ெஸக(தராபா ஒ ந.வி இகிறேத!" எ

அவேன ம, Hறினா.

"ஆமா; ெஸக(தராபா ஒ இ(, ெதாைலகிற,!" எேற நா.
"நீ5க

3%கா ேபாகிறீக ?" எ ர5கபாய ேக=டா.

மீ2. தைலைய அைசேத.
"நா# 3%தா ேபாகிேற. ஆகாச விமானதி இ,தா உ5க;
$த பிரயாணேமா?"
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இெதனடா ெதாைல எ நிைன, ெகா2ேட. இ(த வகார#ைடய

ேக விக; யா பதி ெசாDவ,? அ.த $ைற விமான இற5கி ஏேபா,
இடமாறி உ=கா(, ெகா ள ேவ23ய,தா. ப+ைச அைட, ெகா2.

இவேனா. யா ஓயாம கதி ெகா23ப,?

இப3 நா எ2ணி ெகா23ைகயி, விமான உபசரைண ரமணி அ5

வ(தா . ைகயி%(த ெபபமி2= ெப=3ைய நீ=3, "N-=N ேவ2.மா?

காபி அல, [ ேவ2.மா?" எ ேக=டா . ர5கபாய அவ;ைடய

$கைத நிமி(, பாதா. விளெக2ெண8 3தவ $க ேபா அவ

$க மாறிய,.

நா அ(த ெப2மணி மீ, இரக5 ெகா2. ஒ ெபபமி2= எ.,

ெகா2ேட. "வாயி ஏேத# தபி ெகா2. இப, நல,. விமான

யாதிைரயிேபா, ெதா2ைடயி எFசி வி<5கி ெகா2ேடயிக ேவ2..
இலாவி=டா கா, வ% வ(,வி." எ என ெதாி(தைதF ெசாேன.

"இகலா; ஆனா இவளிடமி(, வா5கி ெகா ள நா விபவிைல. இ(த

மாதிாி ெப2 பி ைளகைள எதEகாகதா 'ஏ ேஹாN=டN' ேவைலயி

அம,கிறாகேளா!" எறா ர5கபாய. ெஸக(தராபாதி இற5கி நா5க
காபி சாபிட ேபான இடதி, அவ மப3: 'ஏ ேஹாN=டN' ேபFைச

எ.தா. "ேமனா=டாைர இதிெலலா நா காபி அ3க ேவ2.மா?" எ

ேக=டா.

"அப3F ெசால Hடா,. ஆNபதிாிகளி ெபபாD ெப2 ந7க

இகிறாகேள ஏ? சிகிFைச, பணிவிைட, உபசாி, - இவEெகலா

ெம%யலா அதிக ததி:ைடயவக . அதEகாகதா இமாதிாி உபசாி

ேவைலக; ெப2கைள நியமிகிறாக !" எ நா ெசாேன.

"அெதலா இைல. ஷகைள நியமிதா என ைறவா8 ேபா8வி.?
இ(த ெபபமி2ைட ஷக
ெப2கைள நியமிதா பிரயாணிக

ெகா.க மா=டகளா? இ(த ேவைல
அதிகமாக வவாக

எ அ<தமாகF ெசானா ர5கபாய.

எ உேதச?"
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"ேசFேச! இ, என ேபF7? நா. 7த(திர அைட(,வி=ட,. 'ஆ2கேளா.
ெப2க; சாி நிக சமானமாக வாழ ேவ2.' எ ந தைலவக

எலா

ெசாDகிறாக . நீ இ6வள4 கநாடகமாக ேப7கிறாேய!" எ ெசாேன.
"சாிநிக சமானதிD ஒ வைர $ைற ேவ2.. ஆ5கிேலா - இ(திய ெப2க
இமாதிாி ேவைலக; வரலா. ந$ைடய ஹி(, சக ெப2க;

இெதலா லாயகிைல" எறா ர5கபாய.
ேமD அவ, "ஏEெகனேவ விமான விப,க

அதிகமாயிகிறன. இவக

ேவ விப,கைள உ2டாகிறாக !" எறா.

இ(தF சபாஷைணைய ெதாடர நா விபவிைல. ஆனா ஏேதா ஒவிதமான

ஆதிர அவ மனதி இகிற, எ ம=. ெதாி(த,. அ, எனெவ

அறி(, ெகா ;வதி இேலசாக ஆவD உ2டாயிE. நாகாியி காைல

உண4காக விமான இற5கியேபா, அைதபEறிF சிறி, விவரமாக நாேன அறி(,
ெகா ள4 $3(த,.
--------------

2

நாகாி விமான நிைலயதி நா5க

உ=கா(, விமான கெபனியா அளித

காைல உணைவF சாபி=. ெகா23(ேதா. ர5கபாய உ=கா(த

ேமைஜயி உ=காராம ேவ2.ெமேற ேவெறா ேமைஜைய ேத3 பி3,

உ=கா(ேத. ஆனா அ3க3 எ#ைடய கவன ம=. அவ மீ, ெச
ெகா23(த,.

அ,வைர ேசா4 அD 3ெகா23(த ர5கபாயதி $கதி
தி[ெர ஒ மலFசி: கிளFசி: ஏEபட க2ேட.
ேவெறா விமான ரமணி அFசமய நிைலய, அைற

வ(தா . அவ

த#ட வ(த விமான ஓ=3க;ட ஒ ேமைஜயி அம(, உண4 அ(த

ெதாட5கினா . அவ;ைடய வைகைய பாத4டேன தா ர5கபாயதி

$க மல(த,. திதாக வ(த விமான ரமணி கதாநாயகிகளி இனைதF

ேச(தவ . கவிக

Lரண ச(திர# ஒபி.கிறாகேள அப3ப=ட
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வ=டவ3வமான பிரகாசமான $க; பவளம% Lவி நிற; காிய ெபாிய க2க !

அ(த க2களி இைமக

அ6வ ேபா, சடசடெவ ப=. LFசியி

இறகைள ேபா 3 3 திற(தன. அவ;ைடய க2களி கவிழிக
அ5மி5 ெவ சலன பயி ெகா23(தன. அவ

H(தைல

க<தள4 ெதா5ப3 வி=. !கிF ெசகியி(த, அவ;ைடய $க,
ஒ தனிF ேசாைபைய ெகா.த,.
அ(த ெப2 அைற

வ(தபிற ர5கபாயதி கவன $<வ, அவளிட

ெசறி(தைத க2ேட. மEறவக

ஏதாவ, நிைன, ெகா ள

ேபாகிறாகேள எற HFச சிறி,Hட இலாம அவ உE பா,

ெகா23(தா. அ(த விமான ரமணி சாபி=. ெகா23(தேபா, தEெசயலாக

ர5கபாய இ(த ேமைஜ பக அவ

பாைவ ெசற,. ர5கபாயைத

பாத,, அவ;ைடய $கதி இள னைக அபிய,. ர5கபாய$

திபி னைக ாி(தா. அவ#ைடய னைகயி அச. வழி(த,. எனி#

இ(த நிக?Fசியி%(, அவக

ஏEகனேவ பழகமானவக

எ ஊகி,

ெகா2ேட. விமான ரமணிகளா ஏEப. விப,கைள பEறி ர5கபாய

ெசால ஆரபிததி ஏேதா ஒ ரஸமான சபவ இ(திக ேவ2.. அைத

ெதாி(, ெகா ள ேவ23ய,தா!
விமான5க

றப. ேநர ஆகிவி=டெத ஒ%ெபகிகளி ரா=சத ர

எFசாித,. திதாக வ(த விமான ரமணி எ<(தா ; ர5கபாய அைத
பா,வி=. விைர(, நட(,ேபா8 அவ
"நீ5க

பகைத அைட(தா.

இ 3% விமானதி வரவிைலயா?" எ ேக=டா.

"இைல! நா பபா8 ேபாகிேற. விமானதி ஏறினா இன$
உ5க; தைல 7Eறி மயக வகிறதா?" எ ேக=டா

அ(த ரமணி.

ர5கபாய ேலசாகF சிாி,வி=., "உ5க; அ, ஞாபக இகிறேத! மிக
ச(ேதாஷ!" எ ெசானா.
அவக

நட(, ெகா2ேட ேபசியப3யா அற ேபசிய வாைதக

சாியாக விழவிைல.

எ காதி
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அ(த ெப2 ர5கபாயதிட விைடெபE ெகா2. பபா8 விமானைத
ேநாகிF ெசறா .

ர5கபாய அ6விடதிேலேய நி ெகா23(தா. நா அவ அகி

ெச, "ந$ைடய விமான$ றபட ேபாகிற," எேற.
"நா$ ேபாக ேவ23ய,தா!" எறா ர5கபாய.

"ஒேவைள நீ அ(த விமான ேமனைக:ட பபா8ேக ேபா8வி.-ேரா எ
நிைனேத" எ நா அவைன எகதாள ெச8ேத.
ர5கபாய அதEகாக ேகாப அைடயவிைல.
"ேபாவதE எனF சமத(தா. ஆனா 3க=ைட ேவ வழியி மாEறி
ெகா.க மா=டாகேள!" எறா.

விமானதி ேபா8 ஏறி ெகா2ேடா . ர5கபாய ஏேதேதா

மேனாராWய5களிD பகE கன4களிD ஆ?(தி(தா எப, ெதளிவாக
ெதாி(த,. எ5க

விமானதி 'ஏேஹாN=டN' ெகா2. வ(, நீ=3ய

ெபபமி2ைட Hட அவபிலாம எ., ெகா2டா.

வா%ய விமான Hடதி விமான இற5கிய, வழக ேபா சிE23
சாபி. இட, ெசேறா. அவ# பகதி நானாகேவ ேபா8

உ=கா(, ெகா2ேட. ெம,வாக அவனிட ேபF7 ெகா.ேத.

உ2ைம வா?ைகயி%(, ஏேத# ஒ கைத ைனவதEF ச(தப
கிைடதா, அைத அல=சியமாக வி=.விட Hடாதலவா?

"அ(த ெப2ைண உ5க; $னாேலேய ெதாி:மா?" எ ேக=டா .
"நீ5க

ஒ தபாக நிைன, ெகா வதிைலெயறா ெசாகிேற.
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என யாாிடமாவ, ெசா% ேயாசைன ேக=க ேவ2.ெமன ேதாகிற,"
எறா ர5கபாய.

"ஒ தபான காாிய இலாவி=டா, அைத பEறி நா# தபாக நிைன,

ெகா ளவிைல. பிறதியா ேயாசைன ெசால நா எேபா,ேம தயா!"
எேற நா.

ெம ள ெம ள அவ விஷயைத ெசானா. அப3ெயா பிரமாத

விஷயமாக என ேதாறவிைல. ஆனா அவேனா உலகதி இைத விட
$கியமான, ேவ என இக $3: எ நிைனததாக ேதாறிய,.
---------------

3

ர5கபாய ெசற மாததி ஒ தடைவ 3% வ(,வி=. திபியேபா,,
3% விமான நிைலயதி ெசைன றப. விமானதி

ஏறேபானானா. சிறிய ஏணிேபாற ப3க=.களி லமாகேவ விமானதி ஏற

ேவ2.. ர5கபாய அ(த ப3க=.களி ஏறி விமானதி ஒ காைல

ைவதேபா, ஊறி ைவயாம த.மாறி விழ பாதா. அேபா, அ5ேக நிற

விமான ரமணி ச=ெட அவ#ைடய கரைத பி3, நிதான ப.தி

விமானதி ஏEறி வி=டா . சபிரதாயமாக அவ; "தா5N" ெசானா.
"வி<(,விட பாதீகேள? தைல கிகிததா?" எ அ(த ெப2 தமிழி
ேக=ட,, இவ# ஒேர விய மகி?Fசி:மாக ேபா8வி=ட,. ஒ பதி
ெசால ேதாறாம விமானதிE
ெகா2டா.

ேபா8 இடபி3, உ=கா(,

மப3 அ(த ெப2 ைகயி ெபபமி2= ெப=3:ட வ(தேபா,, "அேபா,
ஒ ேக வி ேக=[கேள, அதE நா பதி ெசால=.மா!" எறா
ர5கபாய.

"என ேக வி ேக=ேட?" எறா

அ(த ெப2.
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"தைல கிகிததா எ ேக=[க . இ(த உலக, ம#ஷ# $னா
தி[ெர ேதவேலாக, ேமனைக வ(, நிறா, தைல கிகி, மயக
வராம என ெச8:?" எறா. அ(த ேமனைக னைக ெச8,வி=. அபாE

ேபா8 வி=டா .

ர5கபாயேமா தன இ6வள4 ,ணிFச எப3 வ(த, எ ஆFசாியப=.
ெகா23(தா.

அ.த இடதி விமான இற5கியேபா, அ(த விமான ரமணி இவைன ேத3

வ(,, "எனிட ேபசிய, ேபா ேவ யாாிடமாவ, ேபசிவிடாதீக . கனதி

அைற வி<(,வி.!" எறா .

"அைத பEறி பயேமயிைல. ேவ யாாிட அப3 நா ேபச $3:?" எறா

ர5கபாய.

இ6வித அவக;

ஏEப=ட ேபF7 வாைத பழக, பதிாிைக ெதாட

கைதைய ேபா ெசைன ேபா வைரயி நீ3தி(த,.

ெசைனயி பிாி(, ேபாக ேவ23ய சமய வ(தேபா,, அ(த விமான

ேமனைகயி விலாசைத ெதாி(, ெகா ள ர5கபாய ஆனம=. $யறா.
அ, $3யவிைல.

"கட4;ைடய சித இ(தா மப3: எேபாதாவ, நா ச(திேபா"
எறா

விமான ேமனைக.

"அப3 கட4;ேக தா வி=.விட ேபாவதிைல, நா# ெகா+ச $யEசி

ெச8வதாகேவ உேதச" எறா ர5கபாய.

விமான பிரயாணதி இ, ஒ விசிதிரமான அ#பவ எ ம=.ேம $த%
ர5கபாய நிைனதா. ஆனா அ(த விசிதிர அ#பவ அவ#ைடய

உ ளதி ஆ?(, பதி(,வி=ட, எ ேபாக ேபாக ெதாி(த,. அ(த
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அ#பவைத அவ மறக $3யவிைல. அ(த ெப2ைண: மறக

$3யவிைல. கி=டத=ட ைபதிய மாதிாிேய ஆகிவி=ட,.

ஆைகயினாேலேய மப3: 3% ேபா ச(தபைத எதி பா,
ெகா23(தா. ஆனா அவ ஏறிய விமானதி அ(த ேமனைகைய

காணாதப3யா ஏமாEற$ ஆதிர$ அைட(தா. நாகாியி அவைள பாத

பிற தா ஒவா மப3: உEசாக ஏEப=ட,.
----------------

4

, 3%யி நா த5மிடைத ர5கபாய ேக=. ெதாி(, ெகா23(தா.
நாD நாைள பிற ஒ தின எைன பாக வ(தா. வேபாேத !கல

தா2டவ ஆ3 ெகா2. வ(தா.

"ர5கபாய, என இ6வள4 !கல!" எ ேக=ேட.
"அவைள நா மப3: பாேத" எறா.
"அவைள எறா யாைர?"
"உலகதிேலேய என இேபா, ஒ 'அவ ' தா ேவ யாராயிக $3:?"
"அ(த விமான ேமனைகையF ெசாDகிறாயா?"
"ஆமா; ஆனா அவ

ெபய ேமனைக அல மாலதி!" எறா.

"அவைள எ5ேக பாதா8?"
"நா த5கி: ள ேஹா=டDேக அவ; ேநE வ(தி(தா. ஒ $கியமான

ெச8தி ெசானா ."
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"அ, என ெச8தி? தன இ# க%யாண ஆகவிைல எ ெசானாளா?"

எேற நா.

ர5கபாய சிறி, ேநர திற(த வா8 திற(தப3 ஒ ேதாறாம பிரமி,
ேபா8 நிறா.

"ஏ இப3 விழிகிறா8? Fைச ேபா=. வி<(, ைவகாேத! இ5ேக தைரயி
ரன கபள Hட கிைடயா,!" எேற.

"அ(த ேக விைய நா அவளிட ேக=கவிைல!" எறா ர5கபாய.
"அைத ேக=காம மEறப3 ேவ எனைத ேக=. என பய? சாி,
ேபாக=.. ேவ என அப3 $கியமான ெச8தி?"
"மாலதி 'ஏ ேஹாNடN' ேவைலைய வி=.விட ேபாகிறாளா!"
"அடாடா! எதனா அப3ப=ட விபாீதமான காாியைத அவ
ேபாகிறா ?"

ெச8ய

"எைன ேபா இ# அேநக அவளிட 'உைன க2ட, தைல
கிகி, மயக வகிற,!' எகிறாகளா. ஏEெகனேவ விமான விப,க
அதிகமாயி நிைலயி, தனா ேவ விப,க

ேநாிட ேவ2டா எ,

ேவைலைய ராஜினாமாF ெச8ய ேபாகிறாளா. ேவைலைய வி=.வி=.F

ெசைனேக வ(,விட ேபாகிறாளா!" எறா.

"ெசைன ஏேதா ,ரதிட(தா!" எ ெசாேன.
"ெசைன நகர ேவ< இபெதா தைல $ைறயி ெச8த தவதி பய
எ ெசாD5க !"
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"அ(த மாஜி விமான ேமனைக ெசைன -திகளி ேபா ேபாெதலா, யாராவ,
தைல கிகி, வி<(, ெகா23பாகேள? அதனா ெசைன நகாி ழி
வி<(த சாைலக

இ# ேம. ப ளமாகி வி.ேம எதா

கவைலப.கிேற!"

"ஆமா. ெசைன நகாி சாைலக
என என? இவ
வி.கிறா

எேக. ெக=. ேபானா உ5க;

இ(த தாிதிர பி3த விமான ேவைலைய வி=.

எப, என உEசாகமாயிகிற,. ஆ2 பி ைளக;ைடய

சகவாசேம அவ; பி3கவிைலயா. ஷக;ைடய மதியி இப,,
ேவைல ெச8வ, அவபாயிகிறதா. ஆைகயா ஒ ெப2க

கலாசாைலயி ஆசிாிைய ஆகிறெத தீமானி, வி=டாளா. அ(த ேவைல

ம# ேபா=3கிறாளா. ஆசிாிைய ேவைல கிைடத4டேன ெசைன

வ(,விட ேபாகிறாளா!... இேபா, என ெசாDகிறீக " எ ேக=டா.
"என ெசாDகிற,? அ(த ெப2க

எ பிராதிகிேற" எேற.

கலாசாைலைய கட4

காபாEற=.

"அ(த ெப2க

கலாசாைல ெச8த Lஜா பல எ ெசாD5க ."

இ6வா எ5க

சபாஷைண அைற $3(த,. 3%யி அற$

இர2ெடா தடைவ ர5கபாய எைனF ச(திதா. உEசாக கட%

$<கியி(தா. மாலதிைய மப3: பா, அவ; இ# கயாண

ஆகவிைல எபைத: ெதாி(, ெகா2. வி=டானா!

"உ தைலயி அப3 விதி எ<தியி ேபா, அவ; ேவ க%யாண
ஆகியிக $3:மா?" எேற நா.
ர5கபாயதிட அப3 விைளயா=டாக ேபசிேனேன தவிர, அவனிட$ அ(த

ெப2ணிட$ என ஒவித அXதாப உ2டாகியி(த,. "உ2ைமயான

காதலகைள உலக $<வ, காத%கிற,!" எ ஆ5கிலதி ஒ $,ெமாழி

உ2.. சாவிதிாி - சதியவா, ேராமிேயா - ஜு%ய, ைலலா - மW] ேபாற
அமர காதலக

இைற உலக மகளி காதD
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பாதிரமாகியிகிறாக . அலவா? இர2. ேப ஒவாிட ஒவ
அபாயி(தா, அைத பாபதிேலேய நம ஒ மகி?Fசி ஏEப.கிற,.

ர5கபாயைத: அ(த விமான ரமணிைய: பEறி நிைனதேபா, என
அப3தா மகி?Fசியாயி(த,.

"உ2ைமயான காத% பாைத சரளமாக இபதிைல" எ ஆ5கிலதி

இெனா பழெமாழி: உ2.. அ, காதலகளி விஷயதி உ2ைமயாகாம

இக ேவ2.ேம எற கவைல ஏேனா எ மனதி உதித,.
------------

5

இேபாெதலா நாெட5 மாத ச5க5க

ஏEப=. வகிறன. மாத

ச5கைத எ ந2ப ஒவ 'மாத ச5கட' எ றிபி.வ, வழக.
ெப2மணிக

ச5க Nதாபிப, சக ெதா2.க

ாிவ, சில சமய

ஆ2பி ைளக;F ச5கடைத உ2டாவ, உ2ைமதா. ஆனா ஆ2
பி ைளக

நட, ச5க5களினா ெப2 ெத8வ5க; சில சமய ச5கட

உ2டாக தா ெச8கிற,. ஆகேவ, ச5க5களினா ஏEப. பரNபர ச5கடைத

தவிக $3யா,தா.

ஒநா , மாத சக ஊழிய ச5கைதF ேச(த இ ெப2மணிக

எைன

பாபதE வ(, சீ=. அ#பினாக . ஏேதா ஒ சக ெதா2.காக உதவி

நாடக ேபா.கிறாக

எ, அதE 3ெக= விEபதE வ(திகிறாக

எ அறி(ேத. இ(த மாதிாி 3க= விEபதEேகா ச(தா அல, நெகாைட

வ*%பதEேகா யா வ(தாD நமF ச5கடமாகதா இகிற,. ஆயி#

ெப2மணிக

இப3ப=ட நல காாிய5க; வேபா, க23பாக எப3

நிராகாிக $3:? ஏேதா ஒ 3க= வா5கி ெகா2. ேபாகF ெசாலலா எ

எ2ணி அவகைள வப3 ெசாேன. வ(த இர2. ேபாி ஒ

ெப2மணிைய பாத, என !கிவாாி ேபா=ட,. எ விமான சிேநகித

ர5கபாயதி உ ளைத கவ(த விமான ரமணி தா அவ .

"உ5கைள நா எ5ேகேயா பாத ஞாபகமாயிகிறேத?" எ மாலதிேய $த%

ேக=.வி=டா .
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"ஆமா விமான பிரயாணதி ேபா, ஒ தடைவ நாகாியி பாேத"

எேற.

ஒ இர2டாக 3க= வா5கி ெகா2., ெம,வாக ர5கபாயதி ேபFைச

எ.ேத.
"நீ5க

விமான ேவைலைய வி=. விட ேபாவதாக ர5கபாய அேபாேத

ெசானா" எேற.
ஒ கண ேநர அவ

ஏேதா ேயாசி,வி=., எைன பா, னைக

ாி(தா . "அவ இ(த நாடக, வவா. 3க= வா5கி ெகா23கிறா!"
எறா.

இ# ெகா+ச ேபF7 ெகா.,, எ(த உதவி நாடக,காக மாலதி
நெகாைட 3க= விEகிறாேளா, அதி அவேள ேவஷ ேபா=. ெகா2.

ந3க ேபாவதாக அறி(ேத.

நா எதிபாதப3ேய சE ேநரதிEெகலா ர5கபாயதிடமி(,

ெட%ேபா வ(த,. "சாய5கால ஒ அெமF* உதவி நாடக, 3க=

வா5கியிகிேற. உ5க; ேச, 3க= வா5கியிகிேற. அவசிய வர

ேவ2." எ !கலமான ர% Hறினா.

நாடக, இவ ேபாயி(ேதா. தைல இர2. 3க= எ., ெகா2.

ேபாேனா! அெமF*க

ேபா=ட நாடக எற $ைறயி பாேபா,

அ6வள4 ேமாசமாக இைல. நறாயி(த, எேற ெசாலலா. ஆனா

ர5கபாய, எனேவா அ6வளவாக அ(த நாடக பி3கவிைல எ
ெதாி(த,.

"இ, என கைத? ேபா: ேபா: நாடக ேபாட இதைகய கைத தானா
கிைடத,? உலகதி ேவ நல விஷயமா இைல?" எ $னகி ெகா2ேட
இ(தா.
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எ#ைடய அபிபிராயதி அப3 ஒ ேமாசமான கைத இைல.

ஏ?ைமயினா Eற ெச8, சிைறப=ட ஒ ைகதியி கைதைய ைவ, நாடக
எ<தியி(த,. சிைறயி அைகதி ப. கட5க , அவ தபி ஓ3 வ(த பிற

அைட: ,ப5க

- இைவதா $கியமான நாடக அச5க . எதEகாக இ(த

விஷய ர5கபாய, அ6வள4 பி3காம%க ேவ2. எ என
அேபா, விள5கவிைல. பிெனா காலதி அத காரண ெதாி(த,.

நாடக $3(த, "ேபாகலாமா" எ அவனிட ேக=ேட.
"மாலதிைய பா, ஒ வாைத ெசா% வி=.தா ேபாக ேவ2.. கைத
நறாயிலாவி=டாD அவ
எறா ர5கபாய.

ந3 எனேமா அபாரமாக தாேன இ(த,?"

அப3ேய சைப கைல: வைரயி காதி(, அர5க ேமைடF ெச

மாலதிைய பாேதா. நாடகைத பEறி எ#ைடய ச(ேதாஷைத நா

ெதாிவித பிற, ர5கபாய$ த பாரா=.தைல ெதாிவிதா.
"உ5க

ந3 மிக நறாயி(த,. ஆனா நாடக கைத 7த அபத. அ.த

தடைவ ேவ ஏதாவ, நல விஷயைத பEறி கைத எ<தி நாடக ேபா.5க !"
எ ெசானா.

அFசமயதி எ5க

இவைர: தவிர றாவ, மனித ஒவ அ5ேக நி

ெகா23(தா. மாலதி அவைனF 7=3 கா=3, "தய4 ெச8, இவாிட

ெசாD5க . இவ எ<திய நாடக(தா இ,. நா Hட $த%ேலேய நாடக

விஷய நறாயிைலெய தா ெசாேன" எறா .

அ(த மனித, "சைபயி எலா கைத ெராப பி3தி(த,. பிரமாதமாகF

ச(ேதாஷப=. அ3க3 'அலாN' ெகா.தாக ! தைலைம வகிதவ Hட
நாடக விஷயைதF சிலாகிதா. இவ ஏேதா அலாதி பிறவி ேபா%கிற,.

இவ ம=. பி3கவிைல!" எறா.

அFசமய ர5கபாயதி $க ேபான ேபா ஒ கண எைன தி.கிடF

ெச8, வி=ட,. மநிமிஷ சமாளி, ெகா2., "சாி நா ேபாகலா" எறா.
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மாலதியிட விைட ெபE ெகா2. கிளபிேனா.
-----------

6

அற சில கால ர5கபாய எைன ச(தி, ேபச அ3க3 வ(,

ெகா23(தா. தைரயி காைல ைவ, அவ நட(ததாகேவ ேதாறவிைல.

ஆன(த ெவ ளதி மித(, ெகா23(தா. இ(த நா=களி அவ# எைத

பாதாD அழகாயி(த,; இபமயமாயி(த,.

ப=. LFசி பறபைத பாதா, "ஸா! ஸா! அ(த ப=. LFசிைய

பா5க ! அ, வணF சிறைக அ3, ெகா2. பறப, என
அழகாயிகிற,!" எபா.

ஜன வழியாக வானைத பா, "அடடா ஆகாசதி NவFசமான நீல
நிற(தா எதைன அழ" எபா.

அேத வானதி ேமக5க

ேபா இ(த ேமக5க

பட(தி(தா "அடடா! ெவ ைள ப+7 திறைன

தா என அழகாயிகிறன! அவEறி *ாியகா(தி

ப=.வி=டா ஒேர ெபா மயமாகி வி.கிறைத பாதீகளா!" எபா.

"ஆகா! இ(த ெதற காE இ6வள4 இனிைம: 7க$ எப3தா
வ(தேதா? 'ம(த மாத' எ ெதாியாமலா ெபாியவக

எபா.

ெசானாக ?"

ஒ6ெவா சமய மனைத இ# ெகா+ச திற(, வி=. ேப7வா.
"ஸா! இ(த அதிசயைத பEறி நீ5க

என ெசாகிறீக ? மாலதிைய நா

$த% ச(தித, சில மாத5க; $னாேல தா எ எனா நபேவ

$3யவிைல. எதைனேயா வட5களாக எதைனேயா :க:கமாக பழகிய,

ேபா%கிற," எ ஒ தடைவ ெசானா.

"அெதலா சாிதானபா! க%யாணF சாபா. எேபா, ேபாட ேபாகிறா8,
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ெசாD! ேததி நிFசயமாகி வி=டதா?" எ ேக=ேட.
"ேததி நிFசயமானா உ5க; ெதாியாமலா இ? $த%
உ5க;தா ெசாேவ, ஸா! என உEறா உறவின அதிக ேப

இைல. நீ5க

ர5கபாய.

தா கி=ட இ(, நடதி ைவக ேவ2." எறா

இப3F ெசா%வி=. ேபான மநாேள அவ உEசாக அ3ேயா. றி

$கைத ெதா5க ேபா=. ெகா2. வ(தா. அவைன பா, தி.கி=.

ேபாேன.

"எனபா சமாசார? ஒ மாதிாியாக இகிறாேய?" எ ேக=ேட.
"அைற அர5க ேமைடயி பாேதாேம, ஸா! அ(த த3ய ஓயாம
மாலதிையF 7Eறி ெகா2ேடயிகிறா! என ெகா+ச Hட

பி3கவிைல!"

"உன பி3கவிைல எறா என ெச8வ,? அவ

கனிெப2. அேதா.

ப3த ெப2; சவ 7த(திரமாக வா?ைக நடதி வ(தவ . அவ

ேபாி

உ#ைடய பாதியைதைய நீ Nதாபி, ெகா வ,தாேன? உைன
க%யாண ெச8, ெகா ள அவ; இடமா, இைலயா எ கறாராக

ேக=. வி.! 3 3 ைவபதி என பிரேயாஜன? 'ேபசேபாகிறாேயா, சாக
ேபாகிறாேயா' எற பழெமாழிைய ேக=டதிைல? வா: ள பி ைளதா இ(த

காலதி பிைழக $3:!" எேற.

"உ2ைமதா; உ2., இைல எ மாலதிைய ேக=.விடதா ேபாகிேற!"

எறா ர5கபாய. ஆனா அ6வித ேக=பதE இேலசி அவ#

,ணிFச வரவிைல. த ளி ேபா=. ெகா2ேட கால5 கடதினா. ஆனா
அேத சமயதி ேவதைனப=. ,3, ெகா2.மி(தா. அவ மீ,

ேகாபி, ெகா வதா, அXதாபப.வதா எ என ெதாியவிைல.
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ஒ நா

ர5கபாய ^திகரமான $க,ட எ#ைடய அைற தி[ெர

வ(, ேச(தா.

"ஸா! என ஏேதா ஒ ெபாிய அபாய வர ேபாகிற,. நீ5க
ெச8, எப3யாவ, காபாEற ேவ2." எறா.

தா உதவி

அவ# ஏதாவ, ைளேகாளா ேந(, வி=டேதா எ எனF ச(ேதகமாகி
வி=ட,. அவ $க அப3 ேபயைற(தவ $க ேபா%(த,. ேபFசி

அ6வள4 பத=ட$ பய5கர$ ெதானிதன. சE ஆதலாகேவ ேபசி, "என

விஷய எ ெசாD. எனா $3(த உதவிைய உன அவசிய

ெச8கிேற!" எேற.

"யாேரா ஒவ அ3க3 எைன பி ெதாட(, வகிறா. எைன ெகாைல
ெச8ய வகிறாேனா, ேவ என ேநாக,ட வகிறாேனா, ெதாியவிைல.

நா இ அைற வாச% வ(, அ2ணா(, பா, ெகா2. நிEகிறா.

யா எ பாக அகி ெசறா மைற(, வி.கிறா. எ#ைடய அைற

ேபாகேவ பயமாயிகிற,. உ5க;டேனேய சில நா
எ ேக=டா.

நா இ(, விட=.மா?"

"ேபஷாக இ, அபேன! ஆனா உ#ைடய பய -2 பயமாக4 இகலா
அலவா? யாேரா உைன பி ெதாடவதாக நீ நிைனப, ெவ பிரைமயாக
இகலா அலவா? இ(த மாதிாி பிரைம சில சமய நல அறிவாளிக;

ஏEப.வ,2.. சமீபதி ஒ ெபாியவைர பEறி ேக விப=ேட. அவ

ஆரா8Fசியி சிற(த அறிஞ எ பிரசிதி ெபEறவ. ஆனா உலகெமலா த

ெபயைர ெக.பதEF சதியாேலாசைன ெச8வதாக அவ ஒ பிரைம.
இர2. ேப த5க;
'பாதாயா? அவக
அவக

ேபசி ெகா23பைத க2டா, உடேன,

எைன பEறி தா ஏேதா அவ! ேப7கிறாக !

ேபாி வழ ெதாடர ேவ2.' எ ெசா% ெகா23பாரா.

அமாதிாி நீ: ஆகிவிடHடா,..."

இப3 நா ெசா% ெகா23 ேபாேத, ர5கபாய, எ ைகைய
பி3, இ<,F ெச, அைறயி பலகணி வழியாக ெவளிேய பாக
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ப2ணினா. அவ 7=3 கா=3ய இடதி -தி விளகி ெவளிFச விழாத ஒ
கபதி மைறவி யாேரா ஒ ஆ

நிEப, ெதாி(த,.

"யாேரா ஒ மனித ச(ேதகாNபதமாகதா மைற(, நிEகிறா. அதனா என?
காைக உ=கார பனபழ வி<(த கைதயாக இகலா அலவா?" எேற.
சில நாைள பிற மாலதி ந3த நாடக எ<திய தினகரைன நா ச(திக

ேந(த,. அவ எேனா. வ%ய ேபF7 ெகா.தா. "உ5கேளா. ஒவ

நாடக, வ(தி(தாேர அவ ெபய என?" எ ேக=டா.
"ர5கபாய" எ ெசாேன.

"அ, அவைடய உ2ைம ெபய அல!" எ ெசா% எைன தி.கிடF

ெச8தா.

"எதனா ெசாகிறீ?" எேற.
"உ5க; எதைன நாளாக அவைர ெதாி:?"
"7மா ஒ வஷ காலமாக ெதாி:."
"அப3தா இெம நா# நிைனேத. இேதா இ(த Q ேபா=ேடா
வி உ ள இ(த படைத படைத பா5க . இத கீேழ எ<தியி

ெபயைர: ப3, பா5க " எறா தினகர.

அவ 7=3 கா=3ய உவ ெகா+ச ர5கபாயதி சாயலாக இ(த,. கீேழ
ேக.ஆ. ராமா#ஜ எற ெபய ேபா=3(த,. ஆனா ஒ Q ேபா=ேடா
வி உ ள சிறிய ம5கலான உவைத ெகா2. நிFசயமாக என $34
ெச8,விட $3:?

"இதி%(, என ஒ ெதாியவிைல. அப3ேயயி(தாD உ5க;

44

என அைதபEறி என கவைல? ெபயைர மாEறிைவ, ெகா ள ஒவ
இடப=டா, அைத நா எப3 த.க $3:?" எ ேக=ேட.
"அதEகாகF ெசாலவிைல, ஸா! ஆ

மாறா=ட ெச8, ஒ அபைல

ெப2ைண ஏமாEறி வசப.தி ெகா வ, எறா, இ, மிக4 ேமாசமான
காாிய இைலயா? அப3ப=ட ஈனF ெசயைல த.ப, ந$ைடய கடைம
இைலயா?" எறா.
"என ேவ பல கடைமக

இகிறன. இேபா, இைத ஏE ெகா ள

தயாராயிைல" எ ெசா% ேபFைச ெவ=3ேன.
ஆனா எ மன ஓரள4 நிமதிைய இழ(, வி=ட,.
-----------

7

இெனா நா

ர5கபாய வ(தா. $க அைட(தி(த மாதைலF ெசா%

$3யா,. அ ஆகாச விமான பிரயாணதி அவைன பாத ேபாதி(த

பாவ3: $க எ5ேக? ^தி நிைற(த பிரமஹதி Hதா3ய இேபாைதய $க
எ5ேக?
அவைன பாத, நாேன ேபFைச ஆரபி, வி=ேட. "எனடா அபா!

மாலதி கைடசியி ைகைய விாி, வி=டாளா? ஏ இ6வள4 ேசாக?" எேற.
"இைல, இைல! மாலதி எைன மண(, ெகா ள த சமதைத ெதாிவி,
வி=டா . ஏேதா ஒ $கியமான ெபா அவ; இகிறதா. அைத

நிைறேவE வைரயி சில நா
அதE

ெபாதிப3 ேக=. ெகா2டா .

இ(த ேபாி3 எ தைலயி வி<(,வி=ட," எ ெசா% ெகா2ேட,

ஒ பதிாிைக ,Tைக எ., நீ=3னா.
அதி பி வமா எ<தியி(த,:-
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"Z மதாசல ெச=3யாாி கெபனியி மாேனஜ ேவைல பா

ர5கபாய, எFசாிைக. அவ மிN மா... எ# ெப2ைண மற(,வி=.
ஒ வாரதிE

ெசைன ப=டணைத வி=. ேபா8விட ேவ23ய,. அப3

ேபாகாவி=டா, அவ#ைடய Lவாசிரம, ெபயைர: ேமாச3கைள: பEறி
தக ஆதார5க;ட இ(த பதிாிைகயி அபலப.தப.. ஜாகிரைத!"
இைத பாத, எனF சிாி வ(த,. இதEகாகவா இப3 இவ மிர2.
வி=டா?

"இ(த மாதிாி ஆபாச பதிாிைககைள நீ ஏ வா5கி பாகிறா8? பா,
மனைத ழபி ெகா ;கிறா8? உன ேவ ேவைல கிைடயாதா?" எ
ேக=ேட.

"நா வா5கவிைல. இைத ெமனெக=. பதிாிைகயி%(, ெவ=3 யாேரா
என தபா% அ#பியிகிறா. இைத எ<திய ஆளாகேவதா இக

ேவ2." எறா.

"இப3ப=டவகளி :திேய இ,தா. அதி நீ ஏ வி<(,விட ேவ2.?

7Uறா8 கிழிெதறி(,வி=. நிமதியாக உ ேவைலைய பா! ெபா,

வா?ைகயி ஈ.ப=டவகளி ெபா, காாிய5கைள பEறி விமசன எ<,வ,

பதிாிைக தம, அதE மாறாக தனிப=ட மனிதகளி =ைட வி.வதாகF
ெசாDகிறவக

பதிாிைககாரகேள அல. இைதெயலா ப3ப, பிச;

காதி ேபா=. ெகா வ, பிச! இப3ப=ட அவ!களினா உன

ெக.த ஒ ேந(,விடா, ைதாியமாயி!"

இ6வா HறிF சில உதாரண5க; எ., கா=3ேன. தமி? நா=3 சில

பிர$ககைள பEறி எனெவலாேமா வாயி ைவ,F ெசால தகாத ஆபாச
அவ!க , சில க(த பதிாிைககளி ெவளி அ(தன. அதனாெலலா அ(த

பிர$கக; என ைற(, ேபா8வி=ட,? ஒமிைல எபைத எ.,F
ெசாேன.

அதE ர5கபாய ெசான பதி எைன உ2ைமயி திணறி தி$காடF
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ெச8,வி=ட,.
"அ(த பிர$ககைள பEறிெயலா எ<தியவEறி உ2ைம இ(திரா,.
ஆைகயா அவக

கவைலயE நிமதியாயி(தாக . ஆனா, எ விஷயதி

இதி எ<தியிப, உ2ைமயாயிEேற! நா எப3 நிமதியாயிக $3:?"
எறா!

பிற நா நயமாக ேபசி வEதி ேக=டத ேபாி அவ தன, Lவ
கைதைய Hறினா:-

ர5கபாயதி உ2ைம ெபய இராமா#ஜ. அவ ககதாவி ஒ ெபாிய

$தலாளியிட அ(தர5க காாியதாிசியாக ேவைல பா, வ(தா.

$தலாளி பல ெதாழிகளி ஈ.ப=டவ. அேதா. :த கா23ரா.க;

எ.தி(தா. அவF சில எதிபாராத ெபாளாதார கட5க
வி=டன. இதனா $ைற தவறான காாிய5க

ஏEப=.

சிலவEைற ெச8,வி=டா. எஜமான

வி7வாச கதி அதEெகலா ராமா#ஜ$ உட(ைதயாயிக ேந(த,.
உ2ைமயி ேமாச3 ஒ இைலெய எலா சில நாளி

சாிப.தப. எ $தலாளி உதி ெசானைத நபினா. ஆனா
தி[ெர ஒ நா

அவ நபியெதலா ெபா8யாகிவி=ட,. $ைற தவக;

ஊழக; ெவளியாகிவி=டன. அ(த ஊழகளி $தலாளி கா2=ராடைர தவிர

ெபாிய ெபாிய ஐ.சி.எN. உதிேயாகNதக , எஜினீயக

சப(தப=டவக . ஆனா அவக

ஆகிேயா

அைனவ ெசவாகி காரணமாக

தபி, ெகா2டாக . அதEெகலா, பாவ, இராம#ஜேம

ெபாபாகப=டா. அவைன ைக, ெச8, விசாரைண: நட(த,. ஏைழயி

ேபF7 அபல ஏறவிைல. இராம#ஜதி ேபாி Eற 7வாகி, அவ#

இர2. வஷ சிைற த2டைன கிைடத,!

சிைறயி ஒறைர வஷ கழித பிற, இ(தியா ேதச 7த(திர ெபEற,. அ(தF
7த(திர நனாளி, திதாக ஆ=சி ெபாைப ஏEற கா5கிரN ம(திாிக

ைகதிக

சில வி.தைல அளிதாக . இராமா#ஜைத பEறிF சிைற

அதிகாாிக

சிைற

மிக நல அறிைக அ#பியி(தப3யா, இராமா#ஜ$ வி.தைல

ெபEறா. ெசைன வ(, $E திய வா?ைக ெதாட5கினா. ேமாச3
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வழகி அ3ப=ட பைழய ெபய வா?ைகயி ெவEறி இைட_றாயிகலா
எ கதி ெபயைர மாEறி ைவ, ெகா2. Z மதாசல ெச=3யா
கெபனியி ேவைல அம(தா. அவ#ைடய ெபாளாதார அறிவி

காரணமாக அதிசீகிரதி உய(த நிைலைம வ(தா. திய $தலாளியான

ெச=3யா தம, ெதாழிகளி $< ெபாைப: அவனிடேம Lரணமாக நபி
வி=3(தா. பைழய ககதா வா?ைக: அதி ஏEப=ட அ#பவ5க;, ஒ

பய5கரமான கன4 எ எ2ணி ர5கபாய அைதெயலா மற(, வி=ட
சமயதி இ(த ேபாி3 அவ தைலயி வி<(, வி=ட,.

யாேரா ஒ கிராதக அவ#ைடய பைழய வா?ைகைய ேதா23 எ., அத
சபவ5கைள அபலப.த4 தயாராயி(தா எ ஏEப=ட,!

ேமேல க2ட ேசாக கைதைய Hறிவி=. ர5கபாய ெசானதாவ,:
"நா ேமாச3 வழகி த2டைன அைட(த ைகதி எப, ெவளியானா கெபனி

$தலாளி எைன உடேன அ#பி வி.வா. மாலதி: எைன க2ெண.,
பாக ேபாவதிைல. அவ

மன, 2ணா! என அவ

$கைத

ஏெற., பாக இனி ைதாிய உ2டாகா,. ஆைகயா ேவைலைய

ராஜினாமா ெச8,வி=. ெப5க` ேபா8 வி.வ, எ

தீமானிதிகிேற. எ#ைடய ெப5க` விலாச உ5க; ம=.

ெதாிவிகிேற. நீ5க

யா ெசாலவிைல எ உதியளிக ேவ2.!

ஏதாவ, $கிய விஷய இ(தா ம=. என ெதாிவிக ேவ2." எறா
ர5கபாய.

அவ ேமாச3 வழகி அநீதி ஆளானைத பEறி Hறியைத நா
பாிLரணமாக நபிேன. இமாதிாி ெபா8 $தலாளிக

ெச8த Eற5க;F

சபள ஊழியகைள ெபாபாகிய ேவ சில சபவ5க; அறி(தி(ேத.
பிEபா. அ$தலாளிகேள அகப=. ெகா2டைத பEறி:

ேக விப=3(ேத. ஆகேவ, ர5கபாயதிட உ2ைமயி என

அXதாப(தா உ2டாயிE.

"இ, என, ைபதிய! உனிட மாலதி உ2ைம காத ெகா23ப,
உ2ைமயானா, இதEகாக அவ

மனைத மாEறி ெகா வாளா? உ கெபனி

$தலாளிைய பEறி நா ஒ ெசாவதEகிைல. ஆனா மாலதி அதைகய
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நீசண உ ளவ

அல எ நிFசயமா8F ெசாDேவ. உ#ைடய உ2ைம

நிைலைய அறி(தா அவ

உனிட ெகா2ட அ அதிகேமயா" எேற.

"தய4 ெச8, மனி:5க ! இதைகய பழிேயா. அவ
எனா $3யேவ $3யா,!" எறா ர5கபாய.

$கைத ஏறி=. பாக

அவ#ைடய $3ைவ மாEறF ெச8ய நா ப=ட பிரயாைச எலா விழD

இைறத நீராயின. மாலதி அவனிட அதைகய சலனமEற உதியான காத

ெகா23(ததாக4 அவ நபவிைலெய ெதாி(த,; அவ;ைடய மனதி
ஏEகனேவ தயக இ(த,; அ(த தயகைத பலப.தி அவைன
நிராகாிப3 ெச8ய இ(த பைழய ,ரதிட சபவ ேபா,மானதலவா?
"எல விதியிப3 நட" எ விதிேம பாரைத ேபா=.வி=.,

ர5கபாய HறியதE உடப=ேட. பாவ! அவ ப=ட ேவதைனைய

எனா ரசிக $3யவிைல. கால$ கட4;(தா, அவ#ைடய ,பைத

ேபாகி நிமதி அளிக ேவ2..
-----------

8

ர5கபாய ெப5க` ேபான பிற பல தடைவ மாலதி எ#ட

ெட%ேபானி ேபசி அவைனபEறி ஏதாவ, தகவ ெதாி:மா எ ேக=டா .

நா# அவ# ெகா.த வாதிைய எ2ணி "ெதாியா," எேற ெசா%

வ(ேத. ஒ நா

எைன ேநாி ச(திக ேவ2. எறா . எ#ைடய

பிரமFசாாி அைற அவைள வரF ெசால இடபடாம நாேன அவ;ைடய
ஜாைக ேபாேன. அேபா,தா அவ

ெகா ள $3(த,. ர5கபாயதிட அவ

மனதி ஒ பதிைய நா அறி(,

உ2ைமயான காத ெகா23(தா

எபதி ச(ேதகமிைல. நாடகைத எ<திய தினகரைன அவ

ெவதா

எபதிD ஐயமிைல. "எ த(ைத காலமானேபா, என ஒ பணி

இ=.வி=. ேபானா. அ(த கடைமைய நிைறேவEவதEகாகேவ கா,

ெகா23(ேத. ஆனா அதE

உ5க

சிேநகித என நிைனதாேரா,

எனேமா ெதாியவிைல தகவ ெதாிவிகாம எ5ேகேயா ேபா8வி=டா. இ(த

ேபாகிாி தினகர அவாிட ஏதாவ, ெபா8: ; ெசா%யிபாேனா
எHட ச(ேதகிகிேற. இப3ெயலா உலகதி விஷமகாரக

இகதா இபாக . அவக

ேபFைசெயலா நபி விடலாமா? இப3
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உ5க

சிேனகித ெச8, வி=டாேர? இனி எ வா?ைக பாழான, ேபாலதா!

நா ெபாிய ,ரதிடகாாி!" எ மாலதி ெசா% ெபாலெபாலெவ க2ணீ

உதா .

அவ;ைடய ,யரைத தீ சதி எனிட இ(த,. ஆனா அைத உடேன

பிரேயாகி,விட நா விபவிைல. ேமD அவ

மனைத நறா8 அறி(,

ெகா ள விபிேன. ர5கபாயதி Lேவாதிரைத அறி(த பிற இேத

மேனாபாவ அவ; இேமா எனேமா, யா க2ட,? அைதபEறி உடேன
ெசா% பாீ=ைச பாக4 நா விபவிைல. ெகா+ச வி=. பி3க

எ2ணிேன. ஆனா தினகரைன பEறி ம=. ெகா+ச விசாாி, ைவேத.
"அவ எ தாயா வழியி ெகா+ச !ர, உற4. அ(த உாிைமைய ெகா2டா3

எைன ெதாைல ப.,கிறா. எனிட ெகா+ச பண இகிற, எ

நபி, அைத பறிக பாகிறா. ஆனா பண எ#ைடயதல எப,
அவ# ெதாியா,. ெசானாD ெதாி(, ெகா ள மா=டா. ஒ நா

அவைன நறா8 தி=3 பாட கEபி, விர=3விட ேபாகிேற. அற,
இ(த பகேம வரமா=டா" எறா .

தினகரைன பEறிய வைரயி, மாலதி பாிLரண ெவ ெகா23(தா

எபதி எ ளள4 ஐயமிைல. இ,ேவ ஓரள4 என திதிைய:

மனFசா(திைய: அளித,.
மEெறா நா

அ(த கிராதக தினகர எைன ேத3 வ(தா.

ர5கபாயைத பEறி விசாாிதா. "தகவ ெதாியா," எேற. "அ, என

தி[ெர மைற(,வி=டா? காரண ஏேத# ெதாி:மா?" எ ேக=டா.

"ெதாியா," எேற. "என ெதாி:!" எ ெசா% ர5கபாய கா=3ய

அேத பதிாிைக ,Tகி இெனா பிரதிைய எனிட கா=3னா.

"இதனாதா அ(த ேமாசகார ஓ3 ேபாயிக ேவ2.!" எறா.

தனி மனிதகளி ெசா(த வா?ைகையபEறி எ<,வைதேய ெதாழிலாக
ெகா2ட பதிாிைககைளபEறி நா பலமா8 தி=3 க23ேத.

"அெதலா இகலா; ஆனாD அவ#ைடய தைல இ, த(த லா
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எபதி ச(ேதகமிைல. ஆைகயினாதா மாலதியிட ெசா% ெகா ளாமD

விலாச Hட ெதாிவிகாமD இ(த ஊைரவி=ேட ஓ3 ேபா8வி=டா!"
எறா தினகர.

தினகரைன ேமD ஆழ பாக எ2ணி, "அப3யானா மாலதி விஷயதி
உ5க; ஒ ேபா=3 ஒழி(த, எ ெசாD5க !" எேற.

"ஆனாD Nதிாீகளி விஷயேம விசிதிரமான,. இ# அ(த

ேமாசகாரனிடேம அவ

ஈ.ப=3கிறா . அவ எ5ேக ேபானா எ

எைன விசாாிகF ெசாDகிறா . நறாயிகிறதலவா? ஆனா இ#

இ(த பதிாிைகயி விஷய அவ; ெதாியா,. இைறF ெசால

ேபாகிேற!" எறா.

"இ(த மாதிாி எFசாிைக இபதிாிைகயி எ<தி ெவளியி=ட, யா? நீ தானா?"
எ ேக=ேட.

"நா இைல; எைன ேபாலேவ ர5கபாயதி ேமாச3ைய

ெவளிப.,வதி சிரைத: ள ேவ யாேரா இக ேவ2.. ஆனா

இதிD ள விஷய உ2ைம எபதி ச(ேதகமிைல. எனேக நறா8 ெதாி:.

உ5களிட தா $னேம ெசா% இகிேறேன? ெகா+ச இ(த ச(ேதக$
அவ ஓ3ேபானதி%(, நீ5கிவி=ட,!" எறா.

"அப3யானா மாலதியிட இைத பEறிF ெசாலதா ேபாகிறீரா?" எ

ேக=ேட.

"இெபா<, ேநேர அவ

-=.தா ேபாகிேற!" எறா தினகர.

அவ மாலதிைய பாபத விைள4 என ஆகேபாகிற, எ மி(த
ஆவDட நா எதிபா, ெகா23(ேத.
------
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9
மநாைள மாலதிேய எைன ேத3 ெகா2. எ அைற வ(,வி=டா .
"உ5க

சிேனகிதைர எப3யாவ, உடேன க2. பி3க ேவ2.. $கியமான

காாிய இகிற,. பதிாிைகயி விளபர ேபா=. பாகலாமா?" எறா .

"பதிாிைகயி ேபா.வதனா பய ஒ ஏEபடா,. நாேன ேவவிததி

ேத3 க2. பி3க ேபாகிேற. ஆனா அப3ப=ட $கியமான விஷய

என? என ெதாியப.தலாமா?" எ ேக=ேட.

"உ5க; ெதாிய ேவ23ய,தா! இலாவி=டா அவைர க2. பி3பதி
என நீ5க

உதவி ெச8யமா=[க !" எறா

மாலதி.

மாலதி Hறியதி%(, ேநE தினகர எைன பாத பிற ேநேர மாலதிையF
ச(திகF ெசறா எ ெதாி(த,. ச(தி,, ேமEப3 பதிாிைக ,Tைக

அவளிட கா=3னா. ேமாச3 வழகி இர2. வஷ த2டைனயைட(தவ

ர5கபாய எ அதனாேலேய இ(த விளபரைத க2ட, ஓ3
மைற(,வி=டா எ ெதாிவிதா.

ஆனா இத ல அவ எதிபாத, நடகவிைல. அதE ேந விேராதமான

பல தா உ2டாயிE.

"அ(த ேமாச3 வழைகபEறி உம என ெதாி:? எப3 ெதாி:?" எ

மாலதி ேக=டா .

"நீ ேக=டதனாேல ெசாDகிேற. ககதாவிேல உ தகபனா நடதிய

கெபனியி ேவைல பாதவ தா இவ. அ(த கெபனி ேவைலயிேல தா

ேமாச3 ெச8,வி=டா. நீ அேபா, 'காெவ=' ப ளிHடதி ப3,

ெகா23(தா8. உன ஒ ெதாியா,. உ த(ைத இவைன $<, நபி
கெபனி ெபாகைளெயலா ஒவிதி(தா. நபியவ ,ேராக

ெச8,வி=டா. இவ#ைடய வழ ககதாவி நட(தேபா, தEெசயலாக நா

ககதா வ(தி(ேத. உ த(ைத:ட ேகா=.ேக ேபாயி(ேத. இர2.

வஷ சிைற த2டைன இவ# கிைடத,. த2டைன $3(த பிற இ5
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வ(, ெபயைர மாEறி ைவ, ெகா2. கால=ேசப நடதி வகிறா. இேபா,

பா ேவைலயிD எெனன ேமாச ெச8, வ(தாேனா ெதாியா,. இ(த

விளபரைத பா,வி=. அவ தைலமைறவாகி வி=டதி%(ேத அவ

ேயாகியைத ெதாியவிைலயா?" எ தினகர சா5ேகா பா5கமாக
ர5கபாயதி மீ, காகைள ெகா=3 அள(தா.

அ6வளைவ: ேக=. ெகா23(த மாலதி கைடசியி, "இ(த பதிாிைக
விளபர நீ5க

தா ேபா=[களா?" எ ேக=டா .

"ஆமா; நா தா ேபா=ேட. உ2ைமையF ச(ேதகமற ெதாி(,

ெகா வதEகாக ேபா=ேட. அதE பல கிைட,வி=ட,. ஆசாமி இ(த
ஊைரவி=ேட கபி நீ=3வி=டா, பா!" எறா தினகர.

"ஆனாD உைம ேபாற நீச ண$ ளவைன நா பாத,மிைல;
ேக=ட,மிைல!" எறா

மாலதி.

இைத ேக=ட தினகர# !கி வாாி ேபா=ட,. மாலதியி ேபா

அவ# ாியவிைல. பிற மாலதி நறாக ாி:ப3 ெசானா :

"ஏேதா ஒவ ,ரதிடதினா கட, உ ளாகலா. அைதெயலா
மற(, திய வா?ைக நடத $யEசிகலா. இமாதிாி ெமனெக=.

ஒவைடய Lேவாதிர5கைள அறி(, பதிாிைககளிD விளபரப.,வ,
ேபாற ச2டாளதன ேவ என இக $3:? உ$ைடய $கதிேலேய

இனி நா விழிக விபவிைல. எைன பாக ேவ2டா!" எ

க23பாகF ெசா% தினகரைன அ#பி வி=டா . தினகர# ெப2 லதி

$=டா தனைத: இழி ணைத: ஒ அதியாய நி(தி, வி=.
ேபா8வி=டா.

பிறதா மாலதி எைன ேத3 வ(தா . "ர5கபாயைத உடேன பாதாக

ேவ2.. எனா அ6 ேந(த கட, அவாிட க=டாய மனி
ேக=டாக ேவ2.!" எறா .

"நீ5க

மனி ேக=பாேன? எதEகாக?" எேற நா.
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"எ காரணமாகதாேன அவ தினகர இதைகய கடைத
உ2டாகினா? அவ ஊைர வி=. ஓ.ப3யாயிE? இைத தவிர இெனா
$கியமான காரண$ இகிற,!" எ மாலதி Hறினா .

அ(த $கியமான இெனா காரணைத ேக=ட பிற எ#ைடய தயக
தீ(, வி=ட,. ெப5க` நாேன மாலதிைய அைழ,F ெசவ, எ
தீமானிேத.
--------

10

ெப5க` ெமயி ,ாிதமா8 ேபா8 ெகா23(த,. ெவளியி காE மைழ

!EறDமாயி(தப3யா ரயி% க2ணா3 கத4க

டப=3(தா. அ(த

கத4களி சளசள ெவ !Eற அ3,F ெசா=.F ெசா=டா8 ஜல வ3(,
ெகா23(த,.

இ(தF ச(தபதி விஷய எனெவபைத வாசகக; ெதாிவி,
வி.கிேற.

இராமா#ஜ ககதாவி எ(த $தலாளியிட ேவைல பா, வ(தாேனா அ(த
$தலாளிதா மாலதியி த(ைத. இராம#ஜ சிைற ெசற பிற அவைடய

கெபனி பலவித கட5க

அைட(, நடமாகி வ(த,. ேதச 7த(திர

அைடவதE $ ககதாவி நட(த பய5கர கலவரதி அவைடய க=டட
ஒ தீபி3, எாி(, ேபாயிE. ேதச 7த(திர ெபEற4ட ககதாவி

ஏEப=ட டாட பி.சி. ேகாஷி க.ைமயான ஆ=சியி க ள மாெக= வியாபார

அ3ேயா. ப., வி=ட,.

இதனாெலலா மாலதியி த(ைத ேநாயி வி<(, ப.த ப.ைகயானா.

டாடக; ைகைய விாி, வி=டாக . இதி காலதி அவைடய மனசா=சி

அவைர மிக4 உதிய,. $கியமாக தைம Lரணமாக நபி வி7வாச,ட

ேவைல ெச8த இராம#ஜ,F ெச8த அநீதி அவைடய ெந+சி ெப
பாரமாக அ<திய,. அவைன க2. பி3க அவ ஆனம=. $ய

$3யவிைல. சிைறயி%(, ெவளிேய வ(த, அவ ேவ ெபய ைவ,

ெகா2. வி=டா அலவா? த அைம மகளாகிய மாலதியிட விஷயைதF
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ெசா%, "எப3யாவ, இராம#ஜைத க2.பி3,, இ(த க3தைதF

ேசபிக ேவ2." எ ஒவிதா. தா அவ#F ெச8த தீ5
பாிகாரமாக பதாயிர Qபா8 பணைத: ெகா.,வி=. ேபானா.

ர5கபாய எகிற இராம#ஜ க3தைத ப3, $3த, சிறி, ேநர
சி(தைனயி ஆ?(தி(தா. பிற எைன பா,, "ஸா! அ(த

2ணியவா எைன இ6வள4 கட, உ ளாகிவி=. அ6வளைவ:

பதாயிர Qபாயினா ,ைட, விடலா எ பாகிறா! இ(தா5க ! இ(த
பணைத அவைடய ெசல மாாியிடேம ெகா.5க !" எ உைறேயா.

எ.ெதறி(தா.

அேபா, மாலதி தா ெப2 எபைத கா=3வி=டா . கலகலெவ அவ

க2ணீ ெபகி விமினா .

அைத பாத இராமா#ஜ எ<(, அவ

அகி ஓ3வ(தா. ஆனா அகி

வ(த, இன, ெச8வெத ெதாியாம அவ# விமி விமி அழ
ெதாட5கிவி=டா.
அவக

ஒவைரெயாவ சமாதானப.தி ெகா ள=. எ ெவளிேயற

பாேத.

"ஸா! ஸா! ெகா+ச இ5க !" எறா இராம#ஜ.
நா தய5கி நிேற.
க2கைள ,ைட, ெகா2., "ெசாவைத Lரா4 ெசாவதE $ அ<தா
நா என ெச8கிற,? இவ;ைடய அபா எனF ெச8த தீ5ெகலா

பாிகார ெச8ய ேவ2.மானா அதE ேவ வழி இகிற,. விைலயிலாF

ெசவமாகிய அவைடய ெப2ைண என க%யாண ெச8, ெகா.க

ேவ2.! அதEF சமதமா எ இவைள ேக=.F ெசாD5க " எறா
இராமா#ஜ.

மாலதி: த க2கைள ,ைட, ெகா2. "அ, எப3 ஸா, $3:மா?
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7த(திர பாரத நா=3 ெப2க; ம=. 7த(திர இைலயா?..." எறா .
"அப3யானா ெமனெக=. எதEகாக எைன ேத3 வரேவ2.? இ(த
பண யா ேவ2.? இைத எ., ெகா2. ேபாகF ெசாD5க !"

எறா இராமா#ஜ.

"ெசாவைத $<, ேக=பதE

எதEகாக இவ அவசரப.கிறா? ஸா... நா

தா எ ெசா(த இடதினா எ 7த(திரமாக இவ எைன ெகா.,
வி=ேடேன...? எ தகபனா எப3 எைன இவ ெகா.க $3:?"

எறா

மாலதி.

அவகைள வி=.வி=. ந<4வதE அ,தா சாியான சமய எ நா
ெவளிேயறிேன.

ஒ மாத, $ இராமா#ஜ தபதிகைள பாேத. பல விஷய5கைள

பEறி ேபசி ெகா23(தெபா<, ஆசிாிய தினகரைன பEறி: ேபF7 வ(த,.

அவைன இர2. ேப ேச(, நி(திதைத எனா ெபாகேவ $3யவிைல.
"எதEகாக அ(த அபாவிைய தி=.கிறீக ? அவ பதிாிைகயி அநாமேதய
க3த வி.ததனா தாேன நீ5க
எேற.

இ இ6வள4 ச(ேதாஷமாக இகிறீக ?"

"அநாமேதய க3த அவனா எ<தினா? அழதா!" எறா

மாலதி.

தி[ெர எ மனதி ஒ ^தி உ2டாயிE. ஒ ேவைள நா அ(த க3தைத

எ<தினதாக இவக

ச(ேதகப.கிறாகேளா எ.

"பி யா எ<திய,? ேவ யாைரயாவ, ச(ேதகிகிறீகளா என?" எ

ேக=ேட.

"ச(ேதகிகவிைல ஸா! யா எ<திய, எ நிFசயமா8 ெதாி:" எறா

மாலதி.
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இ# அதிக ^தி:ட, "யா தா எ<திய,! உன அ, எப3 நிFசயமா8
ெதாி:?" எ ேக=ேட நா.
"நா தா எ<திேன. அ, என நிFசயமா8 ெதாியாம எப3 இக
$3:?" எறா

மாலதி.
என ெச8வாக , என

இ(தF 7த(திர :க, ,ைம ெப2க
ெச8யமா=டாக
-------------

எ யா தா நிFசயமா8F ெசால $3:?
63.  ேத படல
1

,வாபர :க, ெபனா=ஷா எ ெபய ெபEற ெராபஸ ேவதவியாச

ெமாத றைர ேகா3 வாைதகைள ெகா2ட பதிென=. ராண5கைள
இயEறினா அலவா! அ(த பதிென=. ராண5கைள: ைநமிசார2ய

வனதி *த ராணிக ெசௗனகாதி $னிவக; எ.,F ெசானா.
அ6வளைவ: ேக=.வி=. அ$னிவக

"அடடா! பதிென=. ராணதிE

பிற பெதாபாவ, ராண இலாமE ேபா8 வி=டேத! இனிேம நா5க

எைத ேக=. ெகா2. !5ேவா?" எ லபினாக . அதEF *த,

$னிவகேள கவைல ேவ2டா. பெதாபதாவ, ராணமாகிய க% ராண

ஒ இகிற,. அைத ேக=. ெகா2ேட நிமதியாக !55க !" எ
ெசா% கம2டலதி%(, ஒ அ4N த2ணீ ஆசமன ெச8,வி=.,
பெதாபதாவ, க% ராணைத Hற ெதாட5கினா.

அ6வள4 ெபைம வா8(த க% ராணதி நா=. படல, நகர

படல, அ.தப3யான -=. படல வகிற,. -=. படல எ

ெசாலலா! -. ேத. படல எ ெசாலலா! அல, ஒ

ெசாலாம வாைய 3 ெகா2. இகலா. எனி# "கடைமையF

ெச8:5க !" "கடைமைய தாேன ெச8:5க !" "கடைமைய க=டாய

ெச8:5க !" எ பகவ கீைதயி ேபராசிாிய கிணபகவா $காேல
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 வா=3: கதறியிபைத $னி=., இ5ேக நா எ கடைமையF ெச8ய

ெதாட5கிேறா.

திவ%ேகணியி திகEற வின விநாயக ேகாயி -தியி Z கேடா
கஜராய எபவ பென.5காலமாக 3யி(, வ(தா.

அ(த ெதவி அவ 3யி(த காலதி அவைடய .ப வள(,

ெகா2ேட வ(த,. ஒப, ழ(ைதக; தகபனாராகி ஹி(, சகதி

வளFசி ெதா2. ாி(, வ(தா. இ(த ெதா23 ெபைமையF சிறி,

அறியாதவனான அ(த -=3 ெசா(தகார ஒநா

தி[ெர ேதாறி, "எ

ெசா(த -=. நா 3வர எ2ணியிகிேற. ஆைகயா -=ைட கா%

ெச8, அள ேவ2." எ ேக=. ெகா2டா.

Z கேடா கஜராய இ, ஒ விததி மகி?Fசிேய அளித,. எதைன

கால(தா மாத எபேத இலாம ஒேர இடதி வா?ைக நட,வ,? ஒேர
பா< -=3 எதைன கால 3யிப,? அைத கா=3D இெனா பா<
-=. 3ேபாவ, ஒ மாதலாயிகலாமலவா? பைழய -=.கார#

வாடைக ெகா.காம பல வஷ நாம ேபா=. வ(த,ேபா திய
-=.கார# நாம ேபாடலா அலவா?

எனேவ, திய -. ஒைற வாடைக ேத3 பி3ப, எ கேடா கஜராய

தீமானிதா. அேபா,தா மைற(,ேபான அ(த பைழய காலைத நிைன,

அவ ெபF7 விட ேந(த,. அ(த மனித ெசைன ப=டணதி $ப,

ஆ2.க; $னா வா?ைக ெதாட5கிய ேபா, ெசைன நகாி எ5ேக

பாதாD '. ெல=' பலைக ெதா5கி ெகா23. மைலயாள, நLதிாி ஒ

தடைவ ெசைன ப=டணைத வ(, பா,வி=. ஊ திபிF ெசற,
என ெசானா எ ஞாபகமிகிறதலவா? "மதராaேல உ ள

பணகாரகளிேல . ெல= ,ைரதா ெபாிய பணகார. எ(த ெதவிேல
பாதாD ப, எ=. -=. ைறயாம . ெல= ,ைரயி ேபா.

ெதா5கிற," எ நLதிாி மைலயாளதி ெசானைத நா ேமேல தமிழி

எ<தியிகிேற.

அப3ப=ட வளைமயான கால இனி எேபா, வரேபாகிறேதா? இைறF
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ெசைன நகர $<, ேத3 அைல(தாD '. ெல=' பலைக ஒைறHட
பாக $3யவிைலேய!

யாேரா ெசான ேயாசைனைய ேக=. ெகா2. கேடா கஜராய -=.
க=.பா. அதிகாாியி காாியாலயைத ேத3F ெசறா. கா%

-.க;ெகலா அ(த அதிகாாியிட ஜாபிதா இ எ, அவைர

ேக=டா ஒேவைள ஏேத# ஒ -=ைட வாடைக அமதி ெகா.கலா
எ அவ ேக விப=டா.

எனேவ, -=. க=.பா. அதிகாாியி ஆ^N எ5ேக எ , ைவ,
விசாாி, ெகா2., அ(த காாியாலயதிE ேபா8F ேச(தா.
ேமEப3 காாியாலயதி ஒ மனித ேமைஜ நாEகா% ேபா=. ெகா2. எதிாி
ெபாிய தNதாேவஜி க=.கைள ைவ, ெகா2. உ=கா(தி(தா.
அவைடய படாேடாப ேதாரைணைய பாத கேடா கஜராய மிக

பயபதி:ட நி, "ஸா! தா5க தா -=. க=.பா. அதிகாாிேயா?" எ

ேக=டா.

"ஆ, நா தா! ெசாD5க !" எறா அ(த அதிகார ேதாரைணகார.
அவ 'நா தா' எ ெசான, கேடா கஜராயF சிறி, ச(ேதகைத

அளித,.

த+சாb ஜிலா மிரா7தார ஒவாி மைனவி உட அெசௗகாிய எ

அறி(த சDைக: ள ப2ைணகார, "எஜமா! நப சசார, உட எப3
இகிற,?" எ ேக=டானா! அ(த மாதிாியலவா இகிற, கைத? இ(த

அதிகாாி 'நா தா!' எ ெசானத மம என?

அ(தF ச(ேதகைத மனதிேலேய ைவ, ெகா2. "வாடைக ஒ -.

ேதைவயாயிகிற,. உ5கைள ேக=டா கிைட எ ெசானீக "
எறா கேடா கஜரா6.
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"நீ5க

ெகஜட= ஆ^ஸரா! அல, நா - ெகஜட= ஆ^ஸரா?" எ ேமEப3

'நா தா ேபவழி' ேக=டா.

"நா ெகஜட= ஆ^ஸமிைல; நா ெகஜட= ஆ^ஸமிைல. அதாவ, இ(தF
சமய நா ஒ வித ஆ^ஸமிைல. நீ5க

பா, ெகஜட= உதிேயாகேமா,

நா - ெகஜட= உதிேயாகேமா, எ, ேபா=. ெகா.தாD ெபE

ெகா கிேற. நா ெபாிய .பி; ஒப, ழ(ைதக; தகப. ஒப,தா
இதE ேமேல இைல எ ெசால4 $3யா," எறா கேடா கஜராய.

"விைளயாட ேவ2டா!" எறா, 'நா தா ேபவழி'.
"நா விைளயாடவிைல. விைளயா=. நா Lரண விேராதி! 'விைளயா=.

ஒழிக!' எ ஓ இயக யாராவ, ஆரபிதா அதி $த% நா தா
ேசேவ!" எறா ராய.

"நீ ெகஜட= ஆ^ஸ இைல; ஆைகயா உம -. கிைடகா,! ேபாகலா!"
"அப3F ெசாலாதீக ! நா ெகஜட= ஆ^ஸ ேமேல!"
இைத ேக=ட அ(த 'நா தா' ெகா+ச பயமைட(, ேமைசேம கிட(த தம,

பாத தாமைரகைள கீேழ எ., ைவ,வி=., "அப3யானா உ=கா(,
ெகா2. ேப75க !" எ ஒ நாEகா%ைய கா=3னா.

"ெகஜட= ஆ^ஸ ேமேல எறா, ஒ ேவைள ஐ.சி.எN.
உதிேயாகNதேரா? அல, ெரவினி_ ேபா. ெமபேரா?" எ ேக=டா.
"இைல; அதE ேமேல!"
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"ைஹேகா= ஜ=ேஜா?"
"இ# ேமேல!"
"ஆ2டவேன! அப3யானா தா5க

ச=டசைப அ5கதினேரா?"

"இ# ெகா+ச ேமேல ேபா5க , பாகலா."
"எ.எ.சி.ேயா?"
"இைல; இ# ேமேல!"
"எ.எ.சி.யி மாமனாேரா? அல, ைம,னேரா? அல, ஷ=டகேரா?"
"கிைடயா,; இ# ெகா+ச ேமேல ேபா8 பா5க !"
"மனிக ேவT! ஒ ேவைள தா5க

சவ வலைம: ள மாகாண கா5கிரN

கமி=3 அ5கதினேரா?"
"அ,4 இைல!"
"பிேன நீ யா?"
"உ$ைடய ச=டசைப அ5கதினகைள: ம(திாிகைள: உ2டாகியவ.

உ$ைடய ஐ.சி.எN. காரக;ெகலா மாத(ேதா சபள - ப3

அளகிறவ. உம Hடதா!"
"அ, யா ஐயா, நீ?"
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"இ(த ேதச, ராஜா நா. சதா பேட அவகளா Hட அைசக $3யாத
ராஜா. 'நா எேலா இ(நா=. மன' எ பாரதியா ெசானாேர. அ(த
மனகளி நா ஒ மன. அதாவ, இ(தியா ேதச,F 7த(திர பிரைஜ!"

இைத ேக=ட அ(த மனித கடகடெவ சிாிதா. என ஹாNயைத க2.
சிாிதாேரா ெதாியவிைல.

"ஓேஹா! பாரதியாாி பா=ைட நபி ெகா2டா வ(தீ? அழதா! உம -.
வாடைக கிைடகா,. 7மா ேவ2.மானா த5க இட கிைட.

கீ?பாக, ெபரL ந.வி அ(த ஜாைக இகிற,. Dனா3
அைஸல எ ெபய."

"அப3யானா அ(த ஜாைக தா சீ=. ெகா.5கேள!"
"நா இ(த ஆ^a தைலைம அதிகாாி அல. அதிகாாியி ெசா(த அ(தர5க

மாNதாதா. ஆைகயா உதர4 அவ ைகெய<திலாம நா ேபா=.
ெகா.க $3யா,. ஆபிஸ ஒ வார Vவி இகிறா. அ.த வார வ(,

அவாிட ேநாி வி2ணப ேபா.."

மிக ஏமாEற,டேன கேடா கஜரா6 அ5கி(, கிளபினா. பிற இ# சில

சிேநகிதகைள விசாாிததி "ஏேத# ஒ -. கா%யாயிகிறதா எ ெதாி(,

ெகா ;. அத ெசா(தகாரனிட '-=ைட இனா ெகா.கF சமத'
எ எ<தி வா5கி ெகா2. -=. க2=ேரா ஆ^ஸாிட ேபானா,
ச%ஸாக -. கிைடகலா" எ ெசானாக .

இத ேபாி ெசைன ப=டணதி கா% -. எ5ேக# இகிறதா எ
கேடா கஜரா6 பலாிட$ விசாாிக ஆரபிதா. ேதனாேப=ைடயி சில

நாளாக ஒ -. கா%யாக இகிறெத ேக விப=டா. அ(த -=ைட

பா,வி=., -=.காரைன: ேக=. வவதாக கிளபினா.

அ சன அ6வள4 சாியாக இ(தெத ெசால $3யா,. Lைன ஒ

-=. வாச% சிறி, ேநர நி ேக ேபாகலாமா, ேவ2டாமா எ
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ேயாசி,வி=., பிற எதிேர ஓ3 வ(, கேடா கஜராயாி காகளி வழியாக

(, ெசற,.

ஆனா ராயF சனதி அ6வள4 நபிைக கிைடயா,. எதைனேயா

தடைவ நல சன,ட றப=.F ெச, காாிய ைகHடாம,

ைகைடைய: ெதாைல,வி=. திபி வ(திகிறா. ஆைகயா "Lைன:
ஆF7, ஆைன: ஆF7!" எ ,ணிFசDட இைற றப=.F ெசறா.
ஒ 3ரா வ23யி இட பி3, உ=கா(, வி=டா.

அ(த 3ரா வ23யி ெகா+ச எகFசகமான சபாஷைண அேபா, நட(,
ெகா23(த,.

ஒவ ைகயி பதிாிைகைய ைவ, ெகா2. அதி ேபா=3(த வார பலைன
இைர(, ப3தா.

இெனாவ கி=., "ேஜாசியமாவ, கீசியமாவ,; எலா 7த ஹப!"
எறா.

"அப3 ஒேர அ3யா8F ெசால Hடா,! ேஜாசிய$ ஒ ஸயNதாேன?"
எறா இெனாவ.

"எலா அவரவக;ைடய நபிைகைய ெபாத,. -2 ச2ைட எதE?"
எறா மEெறா சமாதான பிாிய.

"பாரதியா என ெசா%யிகிறா ெதாி:மா? திய ஆதிF *3யி "ேசாதிட
தைன இக?" எ Nபடமாக எ<தியிகிறா!"

"பாரதியா ெசா%வி=டா ேவதவாேகா இப3ெயலா க2டைதF

ெசானதனாேலதா அவ தி2டா3 ,Fேசாி ெதவிேல நிறா!"
இப3யாக விவாத த3, ெகா23(த ேபா, நம, கேடா கஜராய 7மா
இக Hடாதா?
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"இ6வள4 எனதிE? பரணி ந=சதிர, இ(த வார என பல

ேபா=3கிற, எ ப3, கா=.5க . அதப3 நடகிறதா இைலயா

எ பாிேசாதி, பா, வி.ேவா!" எ ெசா% ைவதா.

பரணி ந=சதிர, அ(த வாரதிய பல $த  நா; அ6வள4
7கமிைல எ இ(த,. "எ.த காாியதி ேதாவி, மன கிேலச

வியாபாரதி நட' எ இப3 ப.ேமாசமாகF ெசா%யி(த,.
கேடா கஜராய ஒேர ேகாபமாக வ(த,. ேபாகிற காாியதி

ெவEறியைடயாம திவதிைல எ மனதி தீமானி, ெகா2.
ெவளிபைடயாக4 சபத Hறினா.
----------

2

ேதனாேப=ைடயி ெசலாகா7F ெச=3யா ச(தி எ<பேதழா நப -.
L=3 கிட(த,. ெவ காலமாக அதி யா 3யிைல எப, ெதளிவாக

ெதாி(த,. அ(த -=3 ெசா(தகார எ5ேக இகிறா எ அகபகதி

உ ளவகைள கேடா கஜராய விசாாிதா. அவக

-=.F ெசா(தகாராி

விலாசைத ெசா%வி=., "இ(த -=. 3 வ(தவ யா இர2.

நாைள ேம இபதிைல" எற ெச8திைய: ெதாிவிதாக . ராய

காரண என எ ேக=டதE $த% தய5வ,ேபா தய5கிவி=., பிற

"இராதிாியி அ(த -=3 ேப8க

ெசானாக .

நடமா.வதாக ேக வி!" எ

"இ6வள4தாேன! எைன க2டா ேப8க

எலா பற(,வி.!" எ கேடா

கஜராய ெசா%வி=. -=3 ெசா(தகாராிட ேபா8, வாடைக -.
ேவ2. எ, -=3 சாவி தப3: ேக=டா.
"எதைனேயா ேப இமாதிாி வ(, -=.F சாவி ேக=. வா5கி ெகா2.

ேபானாக . மநாேள சாவி திபி வ(,வி.! நீ அப3தா ெச8ய
ேபாகிறீ. எனதிE -2 சிரம?" எறா -=.கார.
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"எதைன நாளாக இப3 அ(த -. கா%யாக இகிற,?" எ கேடா கஜராய

ேக=டா.
"நா

கணF ெசால $3யா,.  வஷதிE ேமலாகிற,."

"என வாடைக ேக=கிறீக ?"
"இ(த மாதிாி -=., இேபா, இ -. கிராகியி, $(U Qபா8
வாடைக வ. என இ(த ப=டணதி ஆ -. இகிற,. இU,
இUEைறப,, $(U வைரயி வாடைக வா5கிேற. இ(த -=ைட நீ

நிஜமாக எ., ெகா வதாயி(தா எ2ப, Qபா8 ெகா.கிேற."

"சாி! இேபாேத ஒ மாத வாடைக அ=வாஸு தகிேற. வா5கி ெகா கிறீரா?"

எறா ராய.

"அ, எப3 $3:? -=. க2=ேரா அதிகாாி உதர4 ேபா=டா அலவா
நா வாடைக அ=வாஸு வா5கி ெகா ளலா!"

"சாி; -=ைட என வாடைக ெகா.க உமF சமத எ எ<தி
ெகா.. மEறெதலா பா, ெகா கிேற."

"அற ேபF7 மாறHடா,. எலாவE ஒ நா , இர2. நா

அ(த

-=3 இ(, பா, வி.5க . அற எ ேபாி கா ெசால ேவ2டா."
"-=3 ேப8 நடமா.கிற, எற விஷயைத பEறிதாேன ெசாகிறீ?"
"ஆமா; ஊாி இகிறவக; ேவ என ேவைல? இப3 ஏதாவ, கைத
க=3 வி.கிறாக . அதனா பல வஷமா8 என வாடைக நட. நீ5க

-=ைட எ., ெகா வதாயி(தா..."
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"இ(தா எகிற ேபFேச கிைடயா,. சாவிைய இப3 ெகா.. ேப8க;
ஆF7, என ஆF7! ஒ ைக பா, வி.கிேற."
சாவிைய வா5கி ெகா2. அ+சா ெந+சரான கேடா கஜரா6 றப=டா. அ

இரேவ விஷயைத கீறி பா, $34 க=3வி.வ, எ தீமானிதா.

திவ%ேகணியி அவைடய -=. அ.த -=3 ெட%ேபா இ(த,.

அ(த -=.காரகைள Hபி=., "தய4 ெச8, எ -=3 ெசா% வி.5க .

நா இராதிாி $கிய காாியமாக ஒ சிேனகித -=3 த5க ேவ23யிகிற,"
எ ெதாியப.தினா.
--------

3

ெவ நாளாக திறகபடாத L=ைட திற(, ெகா2. கேடா கஜரா6 அ(த
ேப8 வா< -=.

அைறகளி பக

(தா. மிசார விள ேபாடப=ட -.. சில

கழEறப3(தன. எனி# சில அைறகளி பக

இ(தன. NவிFைச ேபா=. பாததி விளக

எாி(தன. இ, $ைன

கா=3D அதிக ைதாியைத கேடா கஜரா4 அளித,.
வாசE கதைவF சாதி தா?பா

ேபா=. வி=. ெகாைல கத4 தா?பா

ேபா=3பைத: பா, ெகா2. வ(தா. பிற மF7மீ, ஏறி பாதா.

அ5ேக அவ பாத ஒ விஷய சிறி, விசிதிரமாகதானி(த,. ஏெனனி கீேழ

இ(த, ேபா ேம மா3யி அ6வள4 ைபயாக இைல. சமீபதி ெபகிF

7த ெச8யப=டதாக ேதாறிய,. அ, ம=.மல; மனித நடமா3யதE

அறிறிக; காணப=டன. மனிதைடய நடமா=ட(தா எபதி

ச(ேதகமிைல. ேப8க; கா கிைடயா,. இ(தாD அவEறி கால3தா

தைரயி படாேத!

ேமD கேடா கஜராய 7Eறி பா, ெகா2. வேபா, மF7 ப3க;

அ3றதி ெவளிறமாக திற கத4 ஒ இபைத க2டா. அதE

உ=றதி தா

இைல; அதாவ, இ(த தாைள யாேரா கழEறிவி=3(தாக .

இ,4 ெகா+ச விசிதிரமாகேவ ேதாறிய,. சிEசில ச(ேதக5க; ஏEப=டன.

எலாவE இ ஒ இராதிாி இ(த -=3 க2 விழிதி(, பா,விட
ேவ23ய,தா எ தீமானிதா.
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மிசார தீப5கைளெயலா அைண, வி=. ளி அடகமான ஒ அைற

வ(, ேச(தா. நல ேவைளயாக அ5ேக ஒ பழ5கால க=3 கிட(த,. அதி
,ணிைய விாி, ப.தா. மப3: ஏேதா ேதாறேவ அைறயி கதைவ

தாளி=. ெகா2. வ(, ப.தா.

இராதிாி $<வ, !5வதிைலெயற திடச5கEப ெகா23(தப3யா,

க2க

.வதEேக இட ெகா.கவிைல. பக, -. ஒறி க3கார

பதிெனா மணி, பனிர2. மணி அ3த வைரயி !க கி=ட நாடவிைல.

பனிர2. மணி அ3த பிற சிறி, !க க2ைணF 7Eவ, ேபா%(த,.
!5கHடா, எ க=3% எ<(, உ=கா(தா.

எ<(, உ=கா(, சிறி, ேநர,ெகலா கேடா கஜரா4 ெகா+ச !கி
வாாி ேபா=ட,. ஏெனனி அைற ெவளிேய அ(த -=.

எ5ேகேயா 'ஜ'

'ஜ' எற சத ேக=ட,. அ(தF சத கி=ட கி=ட ெந5கி வவதாக

ேதாறிய,. வர வர அ(த 'ஜ' சத அகி வ(, அ(த அைற ெவளிேய
நிற,.

கேடா கஜரா6 பயபடவிைல. ஆனாD அவைடய மா ம=. ெகா+ச ப=

ப= எ அ3, ெகா2ட,. ேமEப3 'ஜ' சத Hட பரவாயிைல. அ, அ(த
அைற வாச% வ(, ச=ெட நிவி=ட,தா ெகா+ச எனேமா
ேபா%(த,.

ஒ நிமிஷ,ெகலா அைறயி கதைவ யாேரா இ கபியினா த=.வ,
ேபா ேக=ட,.

"யா அ,?" எறா கேடா கஜரா6.
"நீ யா?" எற, ஒ கமலான ர.
"நா இ(த -=ைட வாடைக வா5கி ெகா2. 3 வர ேபாகிேற. நீ யா"
எறா ராய.
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"உன $னா நா 3 வ(தவ, உன இ5ேக இடமிைல. ேபா8வி.!"
"-=. வாடைக அதிகாாியிட நீ அXமதி ெபE ெகா2[ரா?"
"இைல"
"அப3யானா இர2. ேப வி2ணப ேபா.ேவா. யா
கிைடகிறேதா, அவ இகலா."
"அெதலா $3யா,. உடேன ஓ3 ேபா8 வி.!"
மப3: அ(த 'ஜ' சத ேக=ட,.
"நீ யா எைன ேபாகF ெசாவதE?"
"கதைவ திற(, பா! ெதாி(, ெகா வா8!"
"கதைவ திறகாவி=டா?"
"கதைவ உைட, ெகா2. உ ேள வ(, உைன வி<5கி வி.ேவ."
"ஓேஹா! அப3யா! யா யாைர வி<5கிறாக

எ பாகலா."

"இ6வித ெசா%வி=. கேடா கஜரா6 எ<(, மிசார விளைக ேபா=டா.

கதைவ திற(, பாதா.

அவ எதிபாத, ேபாலேவ அ5ேக ஒ ேப8 நி ெகா23(த,.
ராய மி_aயதி மனித#ைடய உட% எDH. ைவதிபைத
பாதி(தா.
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அேத மாதிாி இ(த ேப8 இ(த,. ஆனா ேபசிE. காைல: ைகைய:

க<ைத: ஆ=3E. அப3 ஆ=3யேபா, எD L=.க

எ சதமி=டன.

'ஜ' 'ஜ'

"ேபா8வி.! ேபா8வி.!" எ அ(த ேப8 கா%னா தைரயி உைத,
ெகா2. அலறிய,.

கேடா கஜரா6 த ெந+ைச ஒ ைகயினா அ$கி ெகா2. ெசானா:-

"இேதா பா! உ#ைடய மிர=டDெகலா நா பய(,விடமா=ேட. இ(த

-. ெபாிய,; தாராளமா8 இகிற,. எ#ைடய .ப ெபாிய,தா

எறாD, இதி நா# எ .ப,ட 3யிகலா, நீ: இகலா. நீ

இபதி என ஆ=ேசபமிைல. ஆனா ஒ நிப(தைன. இராதிாி நா5க
!5ைகயி, நீ 'ஜ' 'ஜ' எ சதமி=. ெகா2. நடமாட Hடா,.

நடமாடாமேலயி(தா நல,. அப3 நடமா3னாD சத ேக=காதப3 நடமாட

ேவ2.. ெதாிகிறதா? உ#ைடய எD L=.களி இேபா, சைதபE

இலாத ப3யா இப3F சத ேக=கிற,. ெகா+ச ேமாபி ஆயி வா5கி

தகிேற. அைத ேபா=. ெகா2. நடமா3னா இ6வள4 சத ேக=கா,
ெதாிகிறதா?"

"அெதலா $3யா,. எைன எ2ெண8 ேபா=. ெகா ;ப3 ெசால நீ

யா? நா நடமா. ேபா, 'ஜ' 'ஜ' எ சத ேக=டா தா எேலா
பயப.வாக ."

"நீ ெசாவ, தவ. அதEெகலா இ(த காலதி யா பயபட மா=டாக .
எ ழ(ைதக

ெபாலாதவக , உைன பா, வி=டா மி_aயதி%(,

தபி வ(,வி=டதாக எ2ணி, உைன எD எDபாக கழEறி எ.,

வி.வாக ."

இைத ேக=ட4டேன அ(த ேப8 'ஓ 8 8 8 8' எ சத ேபா=.வி=. ஓ3ய,.

மF7ப3யி பகதி ேபா8 நி திபி பா,, "இ, இ! எ
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அ2ணைன வரF ெசாகிேற" எ ெசா%வி=. ஓ3ய,.
Z கேடா கஜரா6 நிற இடதிேலேய நிறா! மEெறா ேப8 இர2.

ைகயாD தைல ேமேல ஒ பழ ெப=3ைய !கி பி3, ெகா2.

வ(த,. இ,4 எD H=. ேப8தா. ஆனா காவி,ணியினா ஆன ஒ

நீ2ட அ5கிைய க<தி%(, கா வைர ேபா=. ெகா2. வ(த,.
ராயாி அகி வ(த, "ேபாட=.மா? ேபாட=.மா?" எற,.
ராய, "ேபேய! நீ aனிமா பாப,2டா?" எ ேக=டா.
"உன எப3 ெதாி(த,?" எற, ேப8.
"நீ பாத ரனமா படைத நா#(தா பாேத. அதி ஒ ேப8

'ேபாட=.மா? ேபாட=.மா?" எ அச. வழிய உளகிறேத, அைத
பா,தாேன நீ: உளகிறா8?"

அைத ேக=ட அ(த ேப8 தி[ெர ெப=3ைய கீேழ ேபா=ட,. ெப=3 அத

கா ேமேலேய வி<(த,! வ% ெபாகாம '-' எ HFச ேபா=.
ெகா2. ஓ=ட பி3த,.

பிற கேடா கஜராய இனி நிமதியாக !5கலா எ எ2ணி கதைவF
சாதி ெகா2. உ ேள ேபானா. பய என? சE ேநர,ெகலா

மப3: 'ஜ' சத ேக=ட,. $ைன விட அதிகமாகேவ ேக=ட,. கதைவ
திற(, பாதா உடபி இ கவச$, தைலயி இ ெதாபி:

தாித ஒ எD H=. ேப8 நிற,. அ, அணி(தி(த கவச5களினா தா

அதிக சத எ ராய அறி(, ெகா2டா.
"பழி! பழி!" எ ேப8 கதிE.

"இேதா பா! -2 HFச ேபாடாேத. நீ ஹாெல= நாடகதி வ தகப –
ேப8தாேன?"
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"ஆமா!... பழி! பழி!"
"நீ ைகயினா ஆகாத உபேயாகமEற ேப8 எப, எேலா ெதாி:.

அதனா தாேன உன ,ேராக ெச8த மைனவிைய: சேகாதரைன:

உனா பழி வா5க $3யவிைல? உ மகைன ஏவி வி=. அவ வா?ைவ:

ெக.தா8! சீ! $=டாேள! ேகாைழ ேபேய! ேபா! நீ ெக=ட ேக=. கவச ேவ
ேகடா? இ5ேக நிறாேயா, பி3, மி_aய, அ#பி வி.ேவ!"
ஹாெல=3 தகப - ேப8 அ5கி(, ஒேர ஓ=டமாக ஓ3வி=ட,.
சE ேநரதிEெகலா வ(த இெனா ேபைய பா,, கேடா கஜராய "நீ
யா" எறா.

"நா ேஜாசிய ேப8!"
"எதEகாக வ(தா8?"
"நீ எைன பEறி இ 3ரா வ23யி அவ! Hறினா8 அலவா! எ
உ2ைமைய நிQபிகேவ வ(ேத. உ#ைடய காாிய ப%காம

ெச8வதEகாகேவ வ(ேத!"

"பாவ! இதEகாகவா உயிைர வி=டா8? உ#ைடய விதி இனெத உ
ேஜாசியதி ெதாி(ததா!"

"ெதாியாம என? ேபஷா8 ெதாி(தி(த,."
இFசமயதி "ஜயேபாிைக ெகா=டடா!" எற ஒ க^ர $ழக ேக=ட,.
$ழக வ(த திைசைய பாதா பாரதியா வ(, ெகா23(தா. அேத

அபாகா ச=ைட; க<தி அேத வித ,2.; அேத மீைச; தைலயி அேத மாதிாி

+ச வி=ட தைலபாைக.

71

"பயெம# ேப8தைன அ3ேதா!" எ பாரதியா $ழ5கினா.
அ6வள4தா; ேஜாசிய ேப8 ஓ=ட பி3த,. அ(த ேபைய ,ரதி ெகா2.

பாரதியா விைர(, ஓ3னா.

மப3: இெனா அனவா8 ேப8 வ(த,. அ, வாைய திற(தா தண

7டவி=ட,. மேனாகர நாடக, ேப8 அ, எ கேடா கஜரா6 உடேன

ெதாி(, ெகா2டா.

"ஏ ேபேய! நாேன மேனாகர நாடகதி ேபயாக ந3திகிேற. உைனவிட
பிரமாதமாக எ#ைடய வாயி%(, அனைல கேவ. ெதாி:மா!" எறா

ராய.

அ(த ேப: ஓ=ட எ.த,.
கைடசியாக கேடா கஜரா6 HடF சிறி, மிர;ப3யாக ப, பதிைன(,
ேப8க

ேச(தாE ேபா வ(, அவைரF *?(, ெகா2டன. "பசி பசி" எ அைவ

HFச%=டன.

கேடா கஜரா6 இ(த நிைலைமைய எப3F சமாளிப, எ ஒ நிமிஷ
ேயாசைன ெச8தா. அதE

அேப8க , "பசி! உைன வி<5கி விட

ேபாகிேறா!" எ ஆேவசமாக ஆபாிதன.

"ஏ ேப8கேள! உ5க;ைடய ெபா8 என ெதாியா, எறா நிைனகிறீக !

ப+சதினா நீ5க

ெச, ேபானதாக ெபா8 ெசா% ஊைர ஏமாEற

பாகிறீக ! கா5கிரN ம(திாிக; அபகீதி உ2டாவதEகாகேவ
இேபப=ட சதியாேலாசைன ெச8திகிறீக . உ2ைமயி நீ5க

ப+சதினாேலா பசியினாேலா இறகவிைல. வய, $3(ததனாேலேய ெசதீக .

அ, உ5க

தைலவிதி; யா என ெச8ய $3:? உடேன எேலா ஓ3 ேபா8

வி.5க ! இலாவி=டா எ5க;ைடய உண4 ம(திாி கன $ஷிைய

Hபி=. ெகா2. வேவ!" எறா ராய.
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"உண4 ம(திாி $ஷி வ(தா எ5கைள என ெச8, வி.வா?"
"எDபிேல பாNபரN எ# ச, இகிற,. Lமி அ, மிக நல உர.

உ5க

எDகைளெயலா 7 Uறா8 இய(திரதி ெகா., உைட,

நில, ேபா=. உ<ப3 ெச8, வி.வா!"
இைத ேக=ட, அ(த ப+ச ேப8க

ஒேர ஓ=ட பி3தன. அேபா, எ<(த

ெப 'ஜ' ஓைசயி பகண Hட விழிெத<(திபா. Z கேடா

கஜரா6 விழி, ெகா2டதி விய இைலயலவா? தா !5காம%க
தீமானிதி(, எப3ேயா !5கி ேபா8 வி=டைத:, அதைன ேநர
க2ட, கன4தா எபைத:, உண(, ெகா2டா.
எ<(, உ=கா(, த க2கைள ,ைட, ெகா2டா.
"ேப:மிைல, கீ:மிைல! எலா பிரைம!" எ அவ எ2ணி

ெகா23ேபா, மப3: ஏேதா சத ேக=ட,. 'ஜ' 'ஜ' எ, 'ச'
'ச' எ 'கV' 'கV' எ ஓைசக

எ<(தன.

இ, என H,?
கேடா கஜரா6 நறாக விழி, ெகா2டா. அைற கதைவ திற(தா. அ(த

-=3 மா3யி ஏேதா ஒ ைல அைறயி%(, அ(தF சத5க

வ(தன.

அ3ேம அ3ைவ, ெம ள ெம ள நட(, மF7ப3 ஏறினா. சத வ(த

அைற அேக ெச பாதா. ஜன கத4 ஒேற ஒ ம=.

திற(தி(த,. அத வழியாக எ=3 பாதா. உ ேள ஐ(தா ஆசாமிக

உ=கா(, பண ைவ, சீ=. ஆ3 ெகா23(தாக . ெவ ளி பணைத

அ5மி5 நகதிய சத(தா அவ ேக=ட சத. ேமேல Hறிய விேநாதமான

கனைவ உ2டாகிய ஓைச: அ,தா ேபாD!

கேடா கஜரா6 அ3ேம அ3ைவ, நட(, ெச திற(தி(த வாசEப3 வழியாக
ெவளிேயறினா. ேதனாேப=ைட ேபாVN Nேடஷைன ேத3 ேபானா கதைவ

இ3தா. ஒ ேபாVN ேசவக க2ைண ,ைட, ெகா2ேட வ(, கதைவ

73

திற(தா.
"அ5ேக ஒ -=3 *தா=ட நைடெபகிற,. உடேன வ(தா Eறவாளிகைள

ைகபி3யாக பி3கலா!" எ ெசானா ராய.

"உம எப3 ெதாி:?" எ ேபாVNகார ேக=டா.

"வாடைக அ(த -=ைட ேபசியிகிேற. அ(த -=3 இராதிாி ப.,
ெகா23(ேத..."
"எ(த -=3?"
-திைய: -=. நபைர: கேடா கஜரா6 ெசான,, "ஐேயா!" எ HFச
ேபா=. வி=. ேபாVNகார கதைவF சாதி ெகா2டா.

தைம ேப8 எ நிைன, அவ பய(, ேபா8வி=டா எப, ராய
ெதாி(, ேபாயிE. அதி%(, ஒ :தி உதயமாயிE.

திப4 அ(த -=.ேக ேபானா. திற(த கத4 வழியாக பிரேவசிதா.
"ஓ8888" எ ஒ HFச ேபா=டா. "இ8888" எ இெனா சத
ேபா=டா.

சீ=டா3ய அைறயி%(, ழபமான ரக

வ(தன.

மப3: ராய 'கிறீF' எ 'ஐேயா!' எ கதினா. கனவி ேப8க
ேபா=ட சதைதெயலா இவ ேபா=டா.

மா3ப3யி இர2. $ைற தடதடெவ ஏறி இற5கினா.
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சீ=டா=ட அைற கத4 திற(த,. சீ=. ஆ3யவக

ெதாட5கினாக .

ெவளியி வர

மF7 ப3யி ப, அ3 ேமேல கேடா கஜரா6 நி ெகா2டா. த#ைடய

க கபளிைய எ., தைல $த கா வைர ேபா=. மைற, ெகா2.
நிறா.

அைறயி%(, வ(தவகளி ஒவ அ(த உவைத பாதா. 'அேதா!' எ
^தி நிைற(த ர% ெசானா. மEறவக; பாதாக

அ6வள4தா! ஒேர

ஓ=டமாக ஓ3வி=டாக . அவசரதி ெகா+ச Qபா8கைளHட இைற,

வி=. ேபானாக .
-----------

மநா

4
காைலயி கேடா கஜரா6 அ(த -=.F ெசா(தகாராிட ெச

-=ைட க=டாய வாடைக எ., ெகா வதாகF ெசா% ேபானா.
-=. க2=ேரா அதிகாாி V4 $3(, காாியாலய, வ(ததாக ெதாி(த,.
அவைர ேபா8 பாதா. எலா விபர$ ெசானா.

அதிகாாி அவைர பா,, "வி. ெராப ெபாியதா? ெசௗகாியமானதா?" எ
ேக=டா.

"ஆமா, ெபாிய -.தா. மிக4 வசதியான,."
"நியாயமாக, அ(த -=. என வாடைக ெகா.கலா?"
"மாத இU Qபா8 க2ைண 3ெகா2. ெகா.கலா."
"-=.காரF ெச=3யா என வாடைக ேக=கிறா?"
"ெதா2c Qபா8 தவதாகF ெசாகிறா."
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"ஒ ேவைள இ# ெகா+ச ைறக4 சமதிகலா அலவா?"
"அ,4 சாதிய(தா!"
"சாி, நீ ேபாகலா. தீர விசாாி, உதர4 ேபாடப.."
மநா

ராய -=.காரF ெச=3யாைர ேபா8 ேக=கலா எ ேபானா.

வழியி ேமEப3 -=ைடF 72ணா அ3,F 7த ெச8, ெகா23(தைத
பா, வியபைட(தா.

ெச=3யாைர ேபா8 பாதேபா, தா விஷய ெதாி(த,.
-=. வாடைக உதிேயாகNத மிNட ேபயா?வா நா:.கா ேமEப3 -=ைட
அப, Qபா8 வாடைக தாேம எ., ெகா2. வி=டா!

அ(த -=. 3வ(தவாி ெபய ெபாத Z கேடா கஜராய மிக

திதி அளித,. அேதா. இெனா ஆதD அைட(தா. மிNட ேபயா?வா

நா:.4 தைம ேபா ெபாிய .பிதா எ ெதாிய வ(த,. ராயைர

கா=3D நா:.4  ழ(ைதக

அதிக! ெமாத ஒ டஜ!

", -=3 அமனித 3: 3தன$மாக நறாயிக=., .பைத

ேமD ெபகி ெகா ள=.!" எ ராய மனதிE

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

ஆசீவதிதா. ததாN,!

64. நீ!ட க"ைர

இபதிர2. வஷ5க; $னா ஈேரா=. மாநகாி -தியி ஒ ஜ=கா
வ23யி நம, $#ைர பிேநாகி ஆரபமாகிற,. இர4 7மா எ=. மணி

இ. வானதி ச(திர# ந=சதிர5க; கீ? ேநாகிய வ2ண இ(தன.

-தியி ஜன5க

அ5மி5 ேநாகிய வ2ண நடமா3 ெகா23(தாக .

சில சமய அவக;ைடய பாைவ நம, ஜ=கா வ23யி ேபாிD வி<(த,.
அ6வித எலாைடய கவனைத: கவ(, இ<த ஜ=கா வ23 ேள
அம(தி(த, யா? இயப4 ேவ2.ேமா? இ(த U% ஆசிாியராகிய
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அ3ேய ராவனா கீனாதா. ஒ ெப=3, ஒ ப.ைக சகிதமாக அ(த
வ23

அம(தி(ேத. எதEகாக அ(த ேநரதி அ(த ஜ=கா வ23யி

நா அம(தி(ேத? எ உ ளதி அFசமய ெபா5கி த,பிய கவைல

கடD காரண யா,? - எ வாசகக

ெசாDகிேற:

ேக=கலா. இேதா பதி

ஈேரா=3%(, ெசைன மாநக ேபாவா ேவ23 இர4 ஒப, மணிF
ெசD நீராவி ெதாட வ23ைய பி3பதEகாக அ(த ரவி வ23யி

பிரயாண ெச8, ெகா23(ேத...என ெசாகிறீக ? $#ைர ெகா+ச
$ேனற=. எ தாேன? என ெச8ய=. ஐயா, ஜ=கா வ23
$ேனறினாதாேன க=.ைர: $ேன? அ(த ஜ=கா வ23ைய இ<த

திைர அ ஏேனா ச23தன ெச8த,. $னா பத3 ெசறா பினா

பதிைன(த3 ெசற,. வ23கார திைரைய இப, அ3 அ3தா. ெகா+ச

ேநர இப3 நட(த பிற நா ஒேர அ3யாக பி3வாத பி3, ஜ=கா

வ23யி%(, கீேழ இற5கி வி=ேட. ரயிேவ Nேடஷ# நட(ேத ேபாக

ஆரபிேத. ஆனாD ரயிைல பி3க $3யவிைல; ரயிD எைன
பி3கவிைலேயா, எனேமா, அ, எனகாக காதிராம ேபாேய ேபா8

வி=ட,!

அ6வித அைறய ரயிைல பி3க $3யாதப3 'டெக' ெச8த ஜ=கா

வ23 இ எ மனமா(த வ(தனைதF ெசD,கிேற. அ, இேபா,

எ(த உலகதி%(தாD அத ஆமா சா(தி ெபவதாக!

ஏெனனி, அ ரயிைல பி3க $3யாமE ேபான காரணதினா எ

வா?ைகயி இைணயிலாத பாகியைத அைட(ேத. இர4 ரயி தவறி ேபா8

வி=டப3யா மநா

காைல ரயிD ேபாப3 ஆயிE. ரயி ேநர,

ஒ மணி $னாேலேய றப=. ஒEைற மா=. வ23யி ெச ரயிைல
பி3ேத. நா ஏறிய றா வ ரயி வ23யி இ(த, யா எ

நிைனகிறீக ? Z சகரவதி இராஜேகாபாலாFசாாியா அவைடய ெசவ
மாாி லdமி: இ(தாக . இவ ேகாய$!ாி%(, திFெச5ேகா.

கா(தி ஆசிரம, ேபா8 ெகா23(ததாக அறி(ேத. திFெச5ேகா.

ேபாவதEF ச5காி ,க Nேடஷனி இற5க ேவ2. எ ெதாி(த,.
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திFெச5ேகா. கா(தி ஆசிரம சில மாத5க; $னாேலேய

ஆரபிகப=3(த,. அ,வைரயி ேகாய$!ாி உறவின -=3%(த

மாாி லdமிைய ராஜாஜி அவக

அேபா,தா $த $தலாக கா(தி

ஆசிரம, அைழ, ேபாவதாக ெதாி(, ெகா2ேட.

அ(த காலதிேலேய ராஜாஜியிட என பதி அதிக. ஆனா பழக மிகF

ெசாEப. ஆைகயா நானாக அதிக ேப7வதE ,ணியவிைல. ராஜாஜி "எ5ேக

ேபாகிறா8?" எ ேக=டாக . "கத ேபா3 பா, ெகா23(த ேவைலைய

வி=. வி=ேட. ெசைனயி 'நவசதி' பதிாிைக உதவி ஆசிாியராக
ேபாகிேற" எேற.

கத ேபா. ேவைலைய நா வி=. வி=டைத ராஜாஜி விபவிைல எ
ெதாி(த,. சிறி, ேநர ஏ வி=ேட எப, பEறி ேக விக;, 
ேக விக; ேபா=. எைன ெராப4 ச5கடப.தி வி=டாக . நல

ேவைளயாக, ச5காி ,க Nேடஷ சீகிரதி வ(, எ ச5கடைத தீத,!
ராஜாஜி ரயி%(, இற5 சமயதி "கா(தி ஆசிரமதி%(, ம,வில
பதிாிைக ஒ நட,வதாக உேதச; அதE உைன அைழ,

ெகா ளலாெம எ2ணியி(ேத" எறாக . பாதாள ேலாகதி%(,

தி[ெர ெசாக ேலாக, !கி வி=டா எப3 இ? அமாதிாி

இ(த, என. இதE

ரயி நி வி=ட,. ராஜாஜி இற5க ெதாட5கி

வி=டாக . அவசர அவசரமாக, "தா5க

பதிாிைகைய எேபா, ஆரபிதாD

எைன அைழதா உடேன வகிேற!" எ ெசாேன. எ#ைடய பதி
அவக;ைடய காதி சாியாக வி<(தேதா இைலேயா எற கவைல

ெசைன ேபா8F ேச வைரயி எைன பி.5கி தி ெகா23(த,.
எ<தாளக

ஒ பதிாிைகயி%(, இெனா பதிாிைக மாறியதாகேவா,

தா5கேள திய பதிாிைக ஆரபிததாகேவா ேக விப.ேபா, நா சிறி,
வியபைடவதிைல. எ<தாள எேபா ஒ விேநாதமான இனதின. ஓ
இடதி நிைலயாக இக அவகளா $3வதிைல. த இட ேபா

7ேயFைசயாக எ6வித க=.பா.மிறி எ<த ேவ2. எற ஆவ

ெபபாலான எ<தாள உ ளதி எேபா, இ(, ெகா23.
ேமேல: ளவக

எ6வள4 நலவகளாயி(தாD சாிதா; மாத ெவறி

தி[ெர சில சமய ேதாறதா ெச8:. Z தி.வி.க%யாண7(தர $த%யா
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அவகைளேபா நல மனித ேவெறாவ இக $3யா,. எ6வளேவா அ

ஆதர4மாக அவ எைன நடதி வ(தா. ஒ தடைவயாவ, ஒ Eற Hறிய,

கிைடயா,. ஆயி#  வஷ,ெகலா "நவசதி"ைய வி=. ேவவித

ேவைல பாக ேவ2.ெமற ஆவ என உ2டாகிவி=ட,. 'ெவறி' எ

ெசானாD தவறிைல. எனேவ ஒ நா

தி.வி.க. அவகளிட எ

மேனாநிைலையF ெசா% விைடெபE ெகா2ேட.

மநா , Z சகரவதி ராஜேகாபாலாFசாாியா ெசைன மாநக

வ(திபதாக பதிாிைககளி ப3, அறி(ேத. (தின பதிாிைககளி ேபா

வர4F ெச8திகைள ெவளியி.கிறாகேள, அவக

அ3ேயா. வா?க!)

திFெச5ேகா=3%(, பபா8 ேபா மாகதி ெசைனயி இற5கி,
ஒ சிேனகித -=3 த5கியிபதாக ெதாி(த,. "இெதன, காைக

உ=கா(த, பனபழ வி<(த, சாியாயிகிறேத?" எ எ2ணி

ெகா2ேட Z ஆFசாாியாைர பாக ேபாேன. (அேபாெதலா ராஜாஜி
எ# அைமயான  எ<, ெபய வழக, வரவிைல. அ(த

நாளி பாடப=ட ஒ ேதசிய பா=3, "ேசல வகீ Zமா சகரவதி
ராஜேகாபாலாFசாாி ஆ ஆ" எ ெதாைகயராவி ஒ வாி $<வைத:

அவைடய ெபய அைட, ெகா23(த,.) Z ஆFசாாியா எைன

பாத,, "$ெனா தடைவ ெசாேனேன நிைனவிகிறதா? ம,வில

பதிாிைகெயா ஆசிரமதி ெதாட5க ேபாகிேற.  மாததிE

$3:மா?" எ ேக=டா. " மாத,

வர $3யா,, இைறேக

வர

வர$3:!" எ பதி ெசாேன. "அெதப3?" எ ேக=டா.

"நவசதி"ைய நா வி=. வி=ட விவரைதF ெசாேன.
ஆFசாாியா ஐ(, நிமிஷ ேகாபமாயி(தா. அமாதிாி ச+சல தி உதவா,

எ க23தா. பிற, "ேபான, ேபாக=.; ப=டணதி ேவைல இறிF
7மா திாியHடா,; ெக=. ேபாவா8; இர2. நாைள

ஆசிரம,

றப=.வி.! அ5ேக ச(தான இகிறா. உைன பா, ெகா வா. நா
வடேக இ(, திபி வ(த, பதிாிைகைய பEறி ேயாசிகலா!" எ

Hறினா.
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என ஏEப=ட !கலைதF ெசா% $3யா,. ஆயி# !கலைத

அதிகமாக கா=3 ெகா ளாம "அதEெகன? அப3ேய ெச8கிேற!" எ

ெசா% விைட ெபE ெகா2. கிளபிேன.
-----------

2

கா(தி மகானிட என இ(த பதி அேபா, ராஜாஜியிட$ இ(த,. ஒப3

அதிகமாகேவ இ(த,. ராஜாஜியி ேதாEற, ேபF7, அவைடய ஒ<கைத:
தியாக வா?ைகைய: பEறி நா ெதாி(, ெகா23(த விவர5க
அதைகய பதிைய என உ2டாகி இ(தன.

எலா

கா(தி மகாமா எ6வளேவா ெபாிய மகாமா தா. ஆனாD அவ தமி? அறியாத

ஜராதிகாரதாேன? எனேவ, அவைடய ேபாதைன உ ளதி ஒ=.வ,

ெகா+ச கடமா8 இ(த,. ஆனா ராஜாஜிேயா, நம, ெசா(த தமி? நா=டவ.

நம, தா8 ெமாழியி நம, உ ளதி ஒ=.ப3 ேபச H3யவ.

ராஜாஜி "ெசைனயி ேவைலயிலாம இ(தா ெக=. ேபாவா8!" எ
ெசான, என அள4கட5காத வியைப: திைகைப: அளித,.
ந$ைடய சமாசார ராஜாஜி எப3 ெதாி(த, எதா விய.
ெசைன ராயேப=ைடயி நா இ(த ேபா, ஒநா

இர4 ச(திர கிரகண

பி3த,. கிரகண பாபதE Nநான ெச8வதE திவ%ேகணி

கடEகைர ேபாயி(ேத. இர4 ஒ மணி கிரகண வி=ட, Nநான$

$3(த,. ராயேப=ைட  வழியாக ேபாக எ2ணி திவ%ேகணி

ச(, ஒறி (ேத. ேபாக ேபாக திய திய ச(, ெபா(, வ(,

ெகா23(தனேவ தவிர, ராயேப=ைடைய காணேவயிைல. "ராயேப=ைட
ெக=. ேபா8 வி=டதா? அல, நா தா காணாமE ேபா8வி=ேடனா?" எற

ேயாசைன உ2டாகிவி=ட,. கைடசியி நா வ(தி(த, மயிலாL ம(ைதெவளி

எ ெதாி(த,. அ5கி(, 3ரா ேரா=ைட பி3,ெகா2. காைல நாD

மணி ராயேப=ைட ேச(ேத!

எனேவ, ெசைனயி இ(தா, அ,4 7மா ேவைலயிறி இ(தா, நா
ெக=. ேபாக H3யவ தா எப, என $ேப ெதாி(தி(த,!
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ராஜாஜி: இைதேய ெசாலேவ ஒ நிமிஷ Hட தாமதிகHடா, எ

மநாேள -=ைட கா% ெச8, வி=. றப=ேட. (அடாடா! அ(த கா% -.
ம=. இேபா, கா%யாகேவ இ(தா...!)

ச5காி,க Nேடஷனி இற5கி திFெச5ேகா=. ஐ(, ைம பNa

ேபாகேவ2.. திFெச5ேகா=3%(, ஏ< ைம திைர வ23யிேலா மா=.

வ23யிேலா ேபாக ேவ2.. பைழய திைர வ23 அXபவைத ஞாபகப.தி

ெகா2., மா=. வ23யிேலதா ேபாேன. மா=. வ23 அவசரபடாம

நிதானமாக ஆ3 அைச(, ெகா2. ெசற,. சாைலயி இ பக$ ெச8
நிலகா.க . சில இட5களி ெமா=ைட பாைறக . ஒ இடதி ஒ ெபாிய
பன(ேதா. அதி 7மா ஆயிர பைன மர5க

இ. இேபா,

நிைனதாD அ(த பன(ேதா எ க2 $ நிEகிற,!
மன7 அ6வள4 உEசாகமளிகH3ய கா=சிக

அல; க2Tகினிய

கா=சிக;மல. ஆனாD மன7 எனேமா பிரமாத !கலைத அXபவி,

ெகா23(த,. பைனமர5க;ெகலா ேமேல பற(,, பற(,, பற(, வான

ெவளியிேல உலாசமாக உலாவிE. ஆகா! இ(த மனசி ெபாலாதனைத

எனெவ ெசால? ஆகாச விமானதி பதினாயிர அ3 உயரதி மணி

இ U ைம ேவகதி பிரயாண ெச8:ேபா, இ(த மன7 Lமியி ஒ சின
-=3 சின அைறயி ற ப., ெகா2. அைசய மா=ேட எகிற,!

ஆனா ப=3 கா=.F சாைலயி க=ைட வ23யி உ=கா(, ெசDேபா,
மன7 வான ெவளியி உயர உயர பற(, ந=சதிர ம2டல5கைள ேeம
விசாாி, வி=. வகிற,! அடடா! ந$ைடய மனேச மன7தா!

"அேதா ெதாிகிறேத ேதா! அ,தா ,பாைளய! அ(த ேதாபிேலதா

ஆசிரம இகிறா5க!" எறா வ23கார. கா(தி ஆசிரமைத பEறிதா
அப3 மாியாைதயாக ேபசினாேனா, அல, ஆFசாாியாைர நிைன,

ெகா2.தா ெசானாேனா ெதாியா,.

ஆசிரமைத ெந5க ெந5க உEசாக அதிகமாயிE. எ வா?ைகயி ஒ

திய அEதமான அதியாய ஆரபமாக ேபாகிற, எற உணFசி உ ளதி
த,பி ெகா23(த,. வ23யி%(, தி, ஓடலாமா எ ேதாறிய,.

அ6விதெமலா மனசி ஏEப=ட உEசாக ெபா8யாக ேபா8விடவிைல.
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திFெச5ேகா. கா(தி ஆசிரமதி நா வசித  வஷ(தா எ
வா?ைகயிேலேய உEசாக$ !கல$ நிைற(தி(த காலமா.
---------

3

திFெச5ேகா. கா(தி ஆசிரமதி அேபா, மாேனஜராக இ(த Z க.ச(தான

எ.ஏ.பி.எ., ஏEகனேவ என பழகமானவ. திL கதேபா3 அவாிட
நா ேவைல பாத,2.. தி ெசா% நல வழியி நடத H3ய

தைமயனாைர ேபா அவாிட அ மாியாைத: ெகா23(ேத. 1920-

வஷதி கா(தி மகாமாவி ேபாதைனைய ேமEெகா2. வகீ ேவைலைய
உதறி த ளிய ஐ(தா அறிவாளிகளி Z ச(தான ஒவ. ராஜாஜியிட

அவைடய பதி எைலேய இைல. ராஜாஜி:ட சம நிைலயி நி வாத

ெச8ய H3யவ அவ ஒவைர தா நா க23கிேற. ராஜாஜி:

அவைடய அபிபிராய5க; மிக மதி ெகா.பா. ைள அதிக

ேவைலைய தரH3ய எ(த காாியைத: Z ச(தானதிட(தா ராஜாஜி
ஒவிபா.

நா வவதE $னாேலேய ராஜாஜியி க3த வ(தி(தப3யா Z ச(தான

எைன எதிபா, ெகா23(தா. பைன ஓைல ேவ8(த ஒ 3ைசைய

"இ,தா உ#ைடய -.!" எ கா=3னா. "இேபாைத ஆசிரம,

கண எ<, ேவைல தகிேற. ஆFசாாியா ஊாி%(, வ(த, உசித ேபா

மாEறி ெகா ளலா" எறா. என கண எ<, ேவைல ெராப பிாிய.

தினசாி கண தகதி%(, ேபேர=3 ெபய, எ<தி, மாத கைடசியி
ெமாத H=3 ேபா=., இர2. பதியிD ெமாத ெதாைக சாியாக வ(,
வி=டா, ஏேதா இமய மைலயி சிகரைத க2. பி3, வி=ட, ேபாற

மகி?Fசி உ2டா. எனேவ ச(ேதாஷ,ட கண எ<தF சமதிேத.

பிற, "சபள என ேவ2." எ ேக=டா. "இ5 ஏEபா. எப3ேயா

அப3F ெச8:5க !" எேற. "ஐப, Qபா8 சபள ேபா.கிேற!" எறா.

மாேனஜரான Z ேக.ச(தான எ.ஏ.பி.எ. அவக; சபள ஐப, Qபா8

தா எ அறி(த ேபா, ஆFசாிய கட% ?கி ேபாேன. ஆசிரம

ெதா2டக; ேள சபள விதியாச அதிக கிைடயாெத ெதாி(த,.
.பNதக; மாத Qபா8 ஐப,; பிரமசாாிக; அவக;ைடய

அவசியைத அXசாி,F சபள இப, $த நாEப,வைர தரப=ட,.
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ராஜாஜியி மார Z சி.ஆ.நரசிம ஆசிரம ெதா2டகளி ஒவ.

அவ மாத Qபா8 நாEப, சபள. இ(த நாEப, Qபாயிேலதா ராஜாஜி,

நரசிம, நரசிம#ைடய சேகாதாி லdமி, ேமEப3 .ப,ட வ%ய ஒ=3
ெகா2ட ஒ நா8 இ6வள4 ேப கால=ேசப நட(த, எ ெதாி(த,.

பிரபல வகீலாயி(, ஆயிர கணகி பண சபாதி, தாராளமா8F

ெசலவழி, நவநாகாிக வா?ைக நடதி ெகா23(த .ப தி[ெர
வா?4 $ைறைய அ3ேயா. மாEறி ெகா2. கிராம, 3ைசயி மாத
நாEப, Qபாயி வா?ைக நடதியைத நிைனக வியபாயி(த,. கா(தி

மகாமாவி ஆம சதியி ெபைம இைத கா=3D ேவ உதாரண
என ேவ2. எ அ3க3 நா எ2ணி ெகா வ,2..

கா(தி ஆசிரமதி அேபா, நட(த $கியமான ேவைல கத உEபதி. 7E

ற கிராம5களி பல -.களி பைழய இரா=ைடக

பர2களி கிட(தன.

$ெனா காலதி அவEறி U UE ெகா23(த Nதிாீக;

UEகணகாக இ(தாக . அவகைள !23 ப+7 ெகா.,, UEப3
ெச8ய, ஆரபதி மிக4 பிரயாைசயாக இ(த,. நா ஆசிரம,F

ெசறேபா, ேமEப3 Nதிாீகளி பல UEக ஆரபிதாக . UEற Uைல

வாரதிE ஒ $ைற ஆசிரமதி ெகா2. ெகா., UEற H%:, ேமD
UEக ப+7 வா5கி ெகா2. ேபாவாக . Uைல எைட ேபா=. வா5க

ேவ2.. ப+ைச நி, ெகா.க ேவ2.. கண பா, H% ெகா.க
ேவ2.. தைல$ைற தைல$ைறயாக அறியாைமயி ?கி கிட(தவகளான
அ(த Nதிாீக;ட ேபர ேபசி கணF ெசா% H% பண ெகா.,
அ#வ,, பிரம பிரயதனமான காாிய. பல Nதிாீக

ஏக காலதி

ேப7வாக . திதாக அ(த Nதிாீகளி ேபFைச ேக=பவக;, அவக
ெசாகிறாக

என

எபேத விள5கா,. ச2ைட பி3க ஆரபி, வி=டாேலா, ேக=க

ேவ23யேதயிைல.

இப3ப=ட கடமான காாியைதF ெச8, சமாளி, ெகா23(த

ெதா2டாி ெபய Z இராம,ைர. இைறF 7மா பதிென=. மாத5க;

$னா திFெச5ேகா. ேதத சப(தமாக தமி? நா=3

பிரசிதியைட(தாேர, அ(த இராம,ைரதா! அவ ேமEப3 Nதிாீகளி
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HFசைலெயலா சமாளி, ெகா2., அவக;ைடய ேபFைச: ாி(,

ெகா2., அ6வேபா, சாியான பதிகைளF ெசா% ெகா2., இைடயிைடேய
தமா ெச8, சிாிக ப2ணி ெகா2., H% தீ, ெகா., அ#வைத

அளவிலாத ஆFசாிய,ட நா பா, ெகா23ேப. அ(த ெப2களி

ேபFைச எப3தா இராம,ைர ாி(, ெகா2. பதிD ெசாகிறாேரா எ
என ஒேர அதிசயமாயி.

ஆரபதி என அ(த கிராம, ெப2களி ேபF7 விள5வேத இைல.
இராம,ைரயி ேபFேசா அைத கா=3D விள5காம%. 75கF

ெசானா, நFசினாகினிய, பாிேமலழக $த%ய உைரயாசிாியகளி தமிைழ
ேபால4, தEகால தனி தமி? ேபராசிாியகளி வசன நைடைய ேபால4

அபாரமான ெதளி4ட அவக;ைடய சபாஷைண விள5! விவா

பாீ=ைச பாடமாக ைவபதEHட ததியாக இ!

சில கால கவனி, ேக=. பழகிய பிற, அவக;ைடய ேபF7 ஓரள4 விள5க

ஆரபித,. விள5க ஆரபித, ேவ3ைகயாக4 இ(த,. இராம,ைர
ஒ கிராம, கிழவி ஒநா
வாைதக

ெபாிய விவகார நட(, ெகா23(த,.

வர வர த3, உபி ெகா2ேட இ(தன. கைடசியி ஒேர

HFசலாயிE. இ6வள4 கலா=டா4 காரண எனெவ ேக=டா,

விஷய இ,தா: அ(த கிழவி த#ைடய கண பிரகார "U UEற H%
ஐ(ேத காலணா வரேவ2." எகிறா . நம, இராம,ைரேயா, "அெதலா

இைல; உ கண த. எ கணப3 ஐ(தணா எ=. தபி3 ஆகிற,.

ஆைகயா ஐ(தணா எ=. தபி3தா ெகா.ேப" எகிறா.

"இைல! ஐ(ேத காலணாதா. நா சாியாக கண பா, ெகா2.தா

வ(ேத" எகிறா

அ(த கிழவி.

"7மா இ; எைன விட உன ெராப கண ெதாி:ேமா? ஐ(தணா எ=.

தபி3தா! வா5கி ெகா ளாவி=டா ேபா! உன H% கிைடயா," எகிறா
இராம,ைர.
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"H% கிைடயாதா? இெதன நாய? ைக வ%க ெகா=ைட UE H%

இைலெயறா அ.மா? நா ேபா8 வகீ ஐயா ("வகீ ஐயா" எ அ(த

Nதிாீ றிபி=ட, ராஜாஜி அவகைளதா) கி=டF ெசாகிேற" எறா

Nதிாீ.

அ(த

"வகீ ஐயா கி=டF ெசா% வி.வாேயா? ெசாD ேபா! வகீ ஐயா
அலகாபாதி இகிறா; ேபா8F ெசாD!" எ ஆதிரமா8 ேப7கிரா
இராம,ைர.

"அ(த ஊ எ5ேக இ?" எ அ(த தா=3 ேக=கிறா .
"எலா கி=டதா இ. ச5காியிேல இ ராதிாி ரயி ஏறினா நாைள

மநா

பாதி !ர ேபா8விடலா" எ ெசா%வி=. இராம,ைர இ3 இ3

எ சிாிகிறா. பகதிேல நிற எைன பா,, "என பா5க, ராவனா
கீனா! இ(த மாதிாி அறியாத ஜன5கேளா. ேபசி ெதா2ைட த2ணீ வEறி

ேபாகிற,. ஐ(ேத காலணாைவ கா=3D ஐ(தணா எ=. தபி3 அதிக எ
இவக; ெதாிகிறதிைல. ெசானாD ேக=க மா=டாக ! எப3

இகிற, கைத?" எ ெசா%வி=. மப3: சிாிகிறா.

"என ஐயா, எகதாள ப2Tகிேற! உ5கைள ேபால நா5க

ப ளிHடதிேல ப3Fசிேகாமா?" எ கிழவி ச2ைட வகிறா .
இராம,ைர அ(த கிழவிைய விட உரத சத ேபா=., "அெதனமா நா
எகதாள ப2ணேற எ நீ ெசாலலா?" எ ச2ைட பி3கிறா.
இப3யாக, மிக4 ெதாைலயான காாியைத தமாஷு ேவ3ைக:மாகF
ெச8, ெகா2. இராம,ைர ஆசிரமதி ெதா2. ெச8, வ(தா.

அவைர ேபாலேவ Z நாராயண ரா6, டாட ரராம, சிவநாத,
அன(தராம, ெவ5க=ராம, வி7வநாத, அ5க$,, $#சாமி $த%யவக;
ஆசிரமதி வசி, னிதமான கிராம ெதா23 ஈ.ப=3(தாக .
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சில ஆசிரம ஆரபமானதி%(, ெதா2. ெச8, வ(தாக . என பிற

வ(, ேச(தவக; உ2.. டாட ர5கநாத, எ.ேக. ெவ5க=ராம,

ஏ.கிண, வி.தியாகராஜ $த%யவக
------------

பிEபா. வ(, ேச(தவக .

4

ப+7 ெகா., U வா5 ேவைல அ.தப3யாக ஆசிரமதி ெபாிய

ேவைல, வா5கிய Uைலெயலா பக, கிராம5களிD ள தறிகாரகளிட

ெகா.,கத ெந8யF ெச8த. இ,4 ச5கடமான ேவைலதா. Uைல நி,

ெகா.,, ,ணிைய நி, வா5கி, H% கணகி=. ெகா., ைபச

ெச8வதE ளாக பிராண ேபா8வி.!

U UE Nதிாீகளாவ,, Uைல ெந8: தறிகாரகளாவ, தியாக

வா?ைகைய ேமEெகா2. த5க;காக ெதா2. ெச8த ஆசிரம
ெதா2டகளிட அபாக இ(தாக

எ ெசால $3யா,. விஷய அறி(த

ஒ சில ெதா2டகளிட மாியாைத: அ ெகா23(தாக .

ெபபாேலா எேபா, அதிதி:ட ச2ைட பி3பதிேலேய க2T
க,மாயி(தாக .

எலாவE தாிதிர ெகா.ைமதா காரண. வைமேயா. அறியாைம:

ேச(, வி=டா ேக=க ேவ2.மா? ஒ சில, "வடேகயி(, யாேரா ஒ

2ணியவா நம ெகா.பதEகாக ஏராளமா8 பண அ#கிறா; அைத
$<வ, நம ெகா.காம இ(த ெதா2டக
ெச8கிறாக " எ நபினாக !

ந.வி நி தைட

ஆசிரமதிE நா ேபா8F ேச(ததE $த வஷ அ(த Nதாபன, ஒ

ெபாிய 'க2ட' ஏEப=ட,. அத காரண பிவமா:-

திFெச5ேகா=. பிரேதசதி ஆசிரம ஏEப.வதEF சில வஷ5க;

$னா%(, சாியான மைழ ெப8யவிைல. மைழ ெப8யாதப3யா ேகணிகளி

த2ணீ இைல. எனேவ, வயEகா.களி ெவ ளாைம: இைல.
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ஏறைறய ப+ச பிரேதச எ ெசால H3ய நிைலைம திFெச5ேகா.
தாDகாவி. கா(திஜி ஆசிரமைதF 7Eறியி(த கிராம5க

ஏEப=3(த,.

LராவிD

இைத $னி=.தா ராஜாஜி ஆசிரமைத NதாபிபதE , பாைளயைத

ேத(ெத.தா. அ5ேக நட(த கத உEபதி ெதாழிைல ப+ச நிவாரண

ேவைலெயேற ெசாDப3யி(த,. ப+சதி அ3ப=ட கிராம5க; UEற

H% ெநச4 H% லமாக லeகணகான Qபா8 வஷ(ேதா

விநிேயாகமாயிE. அ(த அள4 கிராம5களி 7பி=ச ஏEப=ட,.
ஆனா, அறியாைம: டநபிைக: மிக பல ெபா(திய சதிக

அலவா?

ஆதி காலதி%(, இ வைரயி எ5ெக5 வியாபி,, பEபல உவ5க
எ. ஆEற ெகா2டைவயலவா? இதைகய அறியாைம, ட நபிைக
$த%ய சதிகைள நம, $ேனாக

அ7ரக

எ, ரா=சதக

எ

உவகப.தி ராண இதிகாச5கைள எ<தினாக . மகாவிT ஒப,

அவதார5க

எ.,, அறியாைம ட நபிைக எ# தீய சதிகைள அழிக

பாதா. ஆயி# அைவ அழி(தபா3ைல. இன$ பேவ உவ5களி
அைவ நி நில4கிறன. கிராம5களிD இகிறன. நகர5களிD

இகிறன. அதமEற சமயF சட5களாக4 சபிரதாய5களாக4 சாதி

ேவEைமகளாக4 அைவ உ எ.கிறன. நாNதிக பிரசாரமாக4,

கபைன ெகா;, பதறி4 இயகமாக4 சில சமய ஓ5கி வளகிறன.

சில சமய "அறி4 ேவ2டா" எ ெசாD $EேபாF சதிகளாக4

ேவஷெம.கிறன!

இப3ப=ட சவ வியாபியான அறியாைம: =. நபிைக:

,பாைளய கா(தி ஆசிரமைதF 7Eறி: ள கிராம5களிேல ம=. இலாமE

ேபாமா? இகதா இ(தன! ஆனா $Eேபா சதி எேறா, பிEேபா
சதி எேறா, சநாதன தம எேறா, பதறி4 இயகெமேறா இைவ படாேடா

பமான ெபயகைளF *=3 ெகா ளவிைல. கலபEற அப=டமான

அறியாைமயாக4 ட நபிைகயாக4ேம ேமEப3 கிராம5களி
எ<(தளியி(தன.
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எனேவ, ேமEப3 கிராமவாசிகளி சில, த5க; ெதா2. ெச8வதEகாகேவ
ஏEப=ட கா(தி ஆசிரமைத ,ேவஷிப3யான நிைலைம ஒ சமயதி
ஏEப=ட,. மைழ ெப8யாம ப+ச பரவி இ(த, காரணமாகேவ அ(த

பிரேதசதி கா(தி ஆசிரம Nதாபிக ப=ட ெதபைத $னேம றிபி=ேட.
ஆனா ஆசிரம ஏEப=டதனாேலேய மைழ ெப8யவிைல எ காரண
காாிய5கைள திபிF சில விஷமிக

?கிய கிராம வாசிக

,பிரசார ெச8தாக . அறியாைமயி

அைத நபினாக ! கா(தி ஆசிரம, 3ைசகைள இர4

கிரேவ அகினி பகவா# இைரயாகி வி.வெத ஒ சமய
சதியாேலாசைன: ெச8தாக !

இதEெகலா ஒ வைகயி காரணமாக இ(தவ மனா3 ேவ5கடராம

எ# ெதா2ட. இ(த மனித அ(த நாளி பிரமFசாாி. எெபா<,ேம அவ

பிரமFசாாியாயி(,வி.வா எ சில நபி ெகா23(தாக .

அவக;ைடய ெநEறியி நாமைதேயா, விLதிையேயா ைழ, ேபா=.வி=.,
இவ சில வஷ5க; $னா க%யாண ெச8, ெகா2. ழ(ைத
=3க;ட இயEைக வா?4 நடதி ெகா23கிறா.

பிரமFசாாியா யி(த, ேபாதா, எ Z ேவ5கடராம ேயாகாசன5க

பயி ெகா23(தா. ேயாகாசன5களி சிரசாசன எபதாக ஒ உ2..

தைரயி தைலைய ைவ, ெகா2. காைல ேமேல நிதி ெகா2.

ெந=.தாக நிEப,தா சிரசாசன. நம, ெபாிய ேதசீய தைலவக

எலா ஒ சமய ெவ சிரைதயாகF சிரசாசன ெச8, ெகா23(தாக .

ஒ சமய கா5கிரN மகா சைப H=டதிேபா,, "ஜவாஹலா என ெச8,
ெகா23கிறா?" எ ஒ பிரதிநிதி ேக=டா. அ(த வஷ ஜவாஹலா
கா5கிரN அகிராசன. ேமEப3 பிரதிநிதியி ேக வி ஒ ெதா2ட,

"ஜவாஹலாஜி தைல கீழாக நிEகிறா!" எ பதி ெசானா. ெதா2ட

ஜவாஹலாைல எகதாள ெச8கிறா எ எ2ணி பிரதிநிதி அவட
ச2ைட ேபா8வி=டா. அற விசாாிததி அவ எகதாள

ெச8யவிைல, ஜவாஹலாஜி உ2ைமயாகேவ சிரசாசன ெச8,
ெகா23(தா எ ெதாிய வ(த,!

ப23= ஜவாஹலா ேநைவ ேபாற தைலவகேள தைல கீழாக நிறேபா,,
ெதா2டக

நிEபதE ேக=பாேன? கா(தி ஆசிரம ெதா2ட Z

ேவ5கடராம# சிரசாசன ெச8, வ(தா. ஒ நா

ெபா<, வி3(, *ாிேயாதய
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ஆ சமயதி Zேவ5கடராம# சிரசாசன ெச8, ெகா23(தா. அேபா,

U ெகா2. வ(த ஒ Nதிாீ தEெசயலாக ஜன வழியாக எ=3 பாதா .
அ6வள4 தா; அ(த தா=3 தா ெகா2. வ(த Uைல ேபா=. H%

வா5கி ெகா ள Hட இைல. கிராம, திபி ேபா8, தா பாத

அதிசய கா=சிைய பலாிட ெதாிவிதா . ேக=டவகளி ஒ திசா%,
"அதனாேலதா மைழ ெப8யவிைல!" எறா. ேமEப3 வத(தி கிராம

கிராமமா8 பரவிE. இெனா பகதி மைழ ெப8யாததE ேவெறா

காரண$ கEபிகப=ட,. ஆசிரம ெதா2டகளி அ5க$,, $#சாமி எ

இர2. ஹாிஜன5க

இ(தாக . மEறவகைள ேபாலேவ இவக;

எலா விததிD சம உாிைம அளிக ப=3(த,. சைமய ெபா,வாக இ(த

காலதி இவக

எேலா ேச(, உ=கா(, சாபி=டாக .

எேலாட# ேச(, உ=கா(, பிராதைன ெச8தாக . எ6வித

விதியாச$ கா=டபடவிைல. ஆனா, ஆசிரமைதF 7Eறியி(த கிராம5களி

வசித க42ட மாகேளா தீ2டாைமயி ெவ க.ைமயான நபிைக

ெகா2டவக . "தீ2டாதவக;ட ேச(, உ=கா(, சாபி=டா மைழ ஏ

ெப8:?" எற ேபF7 கிளபிய,. கிளபி அதிேவகமாக பரவிE.

ஆகH3 கா(தி ஆசிரம ஏEப=டதனாேல தா மைழ ெப8யவிைல எற

நபிைக பல ஏEப=. வி=ட,. ேமEப3 =. நபிைகைய ,டக

சில !ப ேபா=. வளதாக . "ஒநா

இர4 ஆசிரம,

3ைசகைளெயலா ெகா;தி விட ேவ2." எ கிராம5களி ேபF7
நடப, பEறி அ3க3 ெச8திக

வ(தன. ஆசிரம வாசிக

அப3 ஏதாவ,

நடகலா எ பிரதி தின$ இரெவலா எதிபா, ெகா23(த கால$
உ2..

ஆனா, அப3 ஒ நடகவிைல. நடவாததE காரண ேமEப3 =.

நபிைககைளெயலா மி+சிய இெனா =. நபிைகதா. அதாவ,

"வகீ ஐயா இேபா, நம ெக.த ஏEபட விடமா=டா. அவாிட

ெசானா சாிப.தி வி.வா" எற நபிைக மிக பலமாக அ(த கிராம

வாசிகளிைடேய 3 ெகா23(த,. இ, காரணமாகேவ விஷமிகளி ,

பிரசாரெமலா காாிய, வராம ேபாயிE. ஆகா! எ<த ப3க ெதாியாத
நிர=சர =சிகளான அ(த கிராமவாசிக

வகீ ஐயாவிட ெகா23(த

=. நபிைக ம=. தமி?நா=. கா5கிரN வாதிக

அைனவ

இ(திமானா ெசற சில வஷ5களி தமி? நா. எ6வளேவா
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ேமைமயைட(,, ேதச பா, பிரமி உனத நிைலைய அைட(திராதா?

அடடா! என ,ரதிட! அதைகய =. நபிைக ந எேலா
இலாமலலவா ேபா8வி=ட,?
-----------

5

ஆசிரம ெதா2டகளி $கியமான இெனா மனித Z சிவநாத. இவ

யா?பாணைதF ேச(தவ. சாதாரணமாக யா?பாணதா தமி? ேப7 வித

ந$ைடய ேபF7 $ைறேயா. ெகா+ச மாப=3. Z சிவநாத ேப7

தமிைழ தமி? எ ெதாி(, ெகா வேத க3ன, மமலFசி தமிைழ Hட

ெதாி(, ெகா2டாD ெகா ளலா. Z சிவநாத#ைடய தமிைழ

ஆதிசிவனாD, அகதியனாD Hட ெதாி(, ெகா ள $3யா,. ேபFசினா

ாிய ைவக $3யாதைத Z சிவநாத சிாிபினா விள5க ைவ, வி.வா.
பாதி வாகியைதF ெசான,ேம கலகலெவ சிாி, வி.வா. "அ(த

சிாி எ6வளேவா அத5க " எ கைதகளி அ3க3

ப3திகிேறாமலவா? ெவ  சிாிேக அ6வள4 அத

இமானா சிவநாத#ைடய கலகலF சிாி எ6வள4 அத இக
ேவ2.?

Z சிவநாத# ெதாியாத விஷய உலகதி ஒேம இைல.
" ளிய மர5க

ேச(, ஒேறகா வஷதி எ6வள4 கா8?"

எறா பதி ெசாவா.

"ஒ ேச ப7பா; ஒ ேச ஆ=.பா ஒ ேச % பா... இவEறி சராசாி
நிைற என?" எ ேக=டா, பளிFெச பதி கிைட.
"இ(த கிணEறிேல,  அ3 த2ணீ இகிறேத? இதE நாD அ3
அபா ேதா23 எ. கிணEறி ஏ ஒ ெசா=. த2ணீ Hட இைல?"
எ ேக=டா அதE ஏதாவ, விைட கிைட.

எனி# அவ என ெசானாதா என? நம ஒேம ெதாிய
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ேபாவதிைல!
சில மாத5க; $னா Z சிவநாத ஒ ெபாிய விசாலமான ெப=3ைய
எ., ெகா2. எைன பாக வ(தா. தம, சகதமிணிைய: அைழ,

ெகா2. வ(தா. ெப=3ைய திற(, ஏேதேதா ச=ட5கைள: சகர5கைள:
மEறF சிறிய ெபாிய கவிகைள: எ., அைற $<வ, பரபினா. அ(த

கவிகளி மீ, கா ைவகாம அ5மி5 தாவி தி, அவEைற பாக
ேவ23யி(த,.

"இ, ஒ , விதF சகா; பைழய சகாைவேபா ஒ  மட5 U

UE. இைத அககாக கழEறலா; மப3: L=டலா" எறா. (அப3
அவ ெசானதாக அவைடய $கபாவ5களி%(, சமிைஞகளி%(,
ெதாி(, ெகா2ேட.)

அவ ெசானப3ேய அககாக கழEறி கா=3னா; திப L=3 கா=3னா!
"இ(த , இரா=ைடயி ஒ6ெவா பதிைய: பட எ<தி பிளா ெச8ய
ேவ2.. இைத பEறி ஒ க=.ைர எ<த ேபாகிேற. பிளா ெச8,

தர$3:மா?" எ ேக=டா. "ஆக=." எேற. "நா இேபா, வதா

ஆசிரமதி இகிேற. பிளாக

ெச8, ைவதா மப3 வ(, எ.,

ேபாகிேற" எ ெசானா. அ6விதேம ேமEப3 , இரா=ைடயி பதிகைள

தனிதனியாக பட எ<தF ெச8, பிளா ெச8, ைவேத. ஆனா, Z

சிவநாத இ வைர வ(தபா3ைல. அவைடய , மாதிாி இரா=ைடைய

பFைச கீைரத2. எ நிைன, வதா ஆசிரமதி யாராவ, சாபி=.
வி=டாகேளா எனேமா?

கா(தி ஆசிரம ெதா2டகளி இெனாவரான Z நாராயணரா4 அ(த
காலதி "சாயகார நாராயண ரா6" எ ெபய. கத ,ணி நா=.

%ைககைள: நா=.F சரகைள: ெகா2. சாய ேபா. $ைறைய அவ
கE ெகா2. வ(தி(தா. கா(தி ஆசிரமதி உEபதியா கத ,ணியி

ஒ பதிF சாய ேபா. ேவைலைய:, விதவிதமான கைரக; Lக;

அFச3 ேவைலைய: ெச8, வ(தா.
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Z நாராயண ரா6 ெபாிய .பைதF ேச(தவ. 1921- ஒ,ைழயாைம ெச8த
பிரபல வகீலான Z எ.ஜி.வா7ேதவ8யாவி ெந5கிய உறவின. இேபா,

கா(தி ஆசிரமதி மாேனஜராயி(, திறைமயாக நடதி வகிறா.

ழ(ைத ேபாற ண$ைடய வி7வநாத ேதனீ வள கைலயி ேதFசி
ெபEற பி ைள. நீ5க; நா# ேதனீயி அகி ெசறா அ, நைம

ெகா=.. வி7வநாத ேதனீயிட ெசறா $த ெகா.! அப3 ப=ட

வி7வநாத இேபா, எ5ேக இகிறா எபேத ெதாியவிைல. எ5ேக

இ(தாD அவ ெசௗகியமாக நறாயிகேவ2.ெம நா
பிராதிகிேற.

டாட ரராம நா ெசற ஒ வஷ, பிற கா+சி நக ேபா8
வி=டா. அ5 ஹாிஜன ெதாழிEசாைல $த%ய பல ெபா, Nதாபன5களி

$கிய ெபா வகி, நடதி வகிறா.

டாட ரராம பதைர மாE த5க எறா, அவ பதிலாக வ(த

டாட ர5கநாத பேத $கா மாE த5க. இ# திFெச5ேகா=3

ெதா2. ாி(, வகிறா.

உ சதியாரஹ இயக நட(த வஷதி ேதச ெதா23 ஈ.ப=.

ஆசிரம, வ(த Z தியாகராஜ இ வைரயி அாிய ேசைவ ாி(,
வகிறா.

ெமாததி கா(தி ஆசிரம ெதா2டக

எலாேம ஒ தனி இனமாக

ேதாறினாக . 77, ஊக$, ெதா2. ெச8: ஆவ$

ெகா2டவகளா8 இ(தாக .

கா(தி ஆசிரமைத வி=. நா விலகி மீ2. பதிாிைக ெதாழிD வ(த சில
வஷ5க; பிற மகாமா கா(தி தமி? நா=3 7E பிரயாண,

வ(தி(தா. அேபா, "மகாமா ெசானைத வாபN வா5க ேவ2." எ
கிளFசி ெச8: அள4 நம, அைம தமி?நா. $ேனEற

அைட(திகவிைல! "$EேபாF சதி" அ6வள4 !ர தமி?நா=ைட

ஆ=ெகா23கவிைல! தமி? மக

அைனவ மகாமாவிட பதி:ட

இ(த கால. அவ ெசானப3 எலா விஷயதிD நடக $3யாவி=டாD

மகாமாவி வாைக ேவதவாகாக அைனவ மதிதாக . அ(தF 7E
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பிரயாணதி ேபா, மகாமா கா(தி தம, ெபயைர ெகா2ட ,பாைளய
ஆசிரமதி இர2. நா

ஓ84காக த5கினா. பைழய உறைவ நிைன,

ெகா2. நா# அFசமய கா(தி ஆசிரம,F ெசேற. எ#ட இ#

சில ந2பக; ெசைனயி%(, வ(தாக . பிரயாணதி ேபா, அவக

கா(தி ஆசிரமைத பEறி எலா விவர5கைள: விசாாி, ெகா2. வ(தாக .
அவகளி ஒவ "கா(தி ஆசிரம ெதா2டக

எப3? நீ 'Lாி யாதிைர'

க=.ைரயி வணிதி ெதா2டகைள ேபாறவக தாேனா?" எ
ேக=டா. 'Lாி யாதிைர' எற க=.ைரயி 1927- நட(த 3% கா5கிரN

அXபவைத பEறி நா எ<தி இ(ேத. அதி றிபி=3 கா5கிரN

ெதா2ட வணைன பிவமா:-

"கா5கிரஸு ெவளி_களி%(, பிரதிநிதிக
வி=3ற5கிய, அவக

வ(திற5வாக . ரயிைல

பிளா=பாரதி =ைடகைள: ெப=3கைள:

வி, ெகா2. நிEபாக . உடேன நாைல(, கா5கிரN ெதா2டகைள

அ5ேக காணலா; அவகளி தைலவராயிபவ, ரயி%%(, இற5கிய

பிரதிநிதிகளி =ைடக; ெப=3க; ேமா=டா ேபாக ேவ2.ெம
தீமான ெச8வா. மEற ெதா2டக

அதீமானைத ஆேமாதிபாக .

அ,ட ெதா2டகளி கடைம தீ(த,. வ(த பிரதிநிதிக

தத

=ைடகைள: ெப=3கைள: !கி ெகா2.ேபா8 ேமEப3 தீமானைத:
நிைறேவEறி ைவக ேவ2.!"

இ6வித நா எ<தியி(தைத ப3தி(தப3யாதா எ#ட வ(த ந2ப
"கா(தி ஆசிரம ெதா2டக; அப3ப=டவக தாேனா?" எற ேக விைய

ேக=டா. அதE நா ெசாேன:- "இைல, ஐயா, இைல. அ(த மாதிாி ெவ

தீமான ெச8வேதா. நிEகH3ய ஒேர ஒ ெதா2ட கா(தி ஆசிரமதி ஒ
காலதி இ(தா. அ(த ேவைலைய அவ நல ேவைளயாக வி=. வி=.

பதிாிைக ெதாழிD ேபா8வி=டா! தEசமய கா(தி ஆசிரமதி உ ள

ெதா2டகளி அ(த ரகைதF ேச(தவ யா இைல. தீமான ெச8வ,

ஒவ, அைத நிைறேவEறி ைவப, இெனாவ எபைதேய அறியாக .
ஆைகயா நீ5க

ச5காி ,க Nேடஷனி ரயி%%(, இற5கிய உடேன

ெகா+ச ஜாகிரைதயாக இக ேவ2.. கா(தி ஆசிரம ெதா2டக

அ5

வி(தினைர வரேவEபதE வ(திபாக . உ5க;ைடய ெப=3 ப.ைககைள

!கி ேபா8 பNa எறிவ, ேபா உ5கைள: எறி(தாD எறி(,
வி.வாக !"
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இ6வித நா ெசானப3ேய அைற ஏறைறய நட(த,. எ#ட வ(த

ந2பக

த5க

ெதா2டக

ெப=3 ப.ைகக

ப.பா=ைட க2ட பிற, த5கைள:

அ(த மாதிாி பNa !கி எறிவதE ேள தா5கேள அவசர

அவசரமாக ஏறிெகா2டாக !
-------------

6

கா(தி ஆசிரம, நா ேபா8F ேச(த, $த சில மாத கால வைர கண
எ<,வதி ஈ.ப=3(ேத. ஆசிரம வா?ைக ஆன(தமாகதா இ(த,.

அதிகாைலயி ஐ(, மணி எ<(, பிராதைன ேபா8 உ=காவ, ம=.
ஆரபதி கடமாயி(த,. சில நா

காைல பிராதைன ெச8த பிற

மப3: ேபா8 ப., ெகா2. வி.ேவ. ெகா+ச நாைள பிற

காைலயி எ<(திப, பழகமாகிவி=ட,.

காைல பிராதைனைய கா=3D மாைல ஏ< மணி பிராதைன எேபா,
7வாரNயமாயி. மகாமாவி சதியாகிரஹ ஆசிரமதி நடபைத ஒ=3,

பகவ கீைத பாராயண, நாமாவளி பஜைன $த%யைவ நைடெப. அவEேறா.
"$தி ெநறி அறியாத" எ# திவாசக$, "மாEறறியாத ெச< ப7
ெபாேன!" எ# அ=பா4 பாட ெப. "பாடெப" எ

சபிரதாயமாகதா ெசாDகிேற. அ(த பா=.க

மாணிகவாசக, Z ராம%5க Nவாமிக

இ# உயிேரா3ப,

ஆகியவகளி தேபா வ%ைமயினா

தா. மகாமா நட, மாைல பஜைனகளி Z மதி மீராெப எ# ெபய

L2ட மிNNெல= அைமயா மீராபாயி கீத5கைள பா.வ,2.. அ6வள4

,ரதிடைத மாணிகவாசக ெச8யவிைலெய ெசாலலா. ஆனா

அ.தப3 ,ரதிடகார எேற ெசால ேவ2.. ஆசிரம ெதா2டகளி

சாாீர அ6வள4 7கமாயி! ஆசிரமதி என ஏதாவ, கட

இ(தெதறா, அ, ேமEப3 தமி?பாடகைள ெதா2டக

ேக=பெதாதா.

பாட

பிராதைன ஒவா $3(த பிறதா உ2ைமயி 7வாரNயமான க=ட

ஆரபமா. அதாவ,, ெபா, விஷய5கைள பEறிF சபாஷைண நைடெப.
அரசிய பிரFைனக , சக பிரFைனக , சமய சப(தமான ச(ேதக5க

எலா
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விவாதிகப.. ஆசிரம தைலவ ராஜாஜி, ஆசிரமதி இ கால5களி
ேமEப3 சபாஷைணக

ெவ ரஸமாயி. அதைகய சபாஷைணகளி

கல(, ெகா2. அXபவிபதEகாக இ# ஒ ஜம இ(த Lமியி எ.கலா
எ ேதா.

ஆசிரம, நா ேபா8F சில மாத காலதிE பிற ராஜாஜி ஒ நா

எைன

அைழ, "ம, வில ேவைலைய தீவிரமாக ஆரபிக தீமானிதிகிேற.

ம,வில பதிாிைகைய: உடேன ஆரபி,விட ேவ23ய, தா" எறா.

அ(த ேவைலகாகேவ நா ஆசிரம,F ெசேறனாதலா, கண எ<,

ேவைலைய இெனாவாிட ஒபைட,வி=. ஆசிரம காாியாலயதி%(,
ராஜாஜியி ெசா(த காாியாலய, ேவைல பாபதEகாகF ெசேற.

ராஜாஜியி காாியாலய அவைடய -=3ேலேய இ(த,. ஆசிரம தைலவ

மாியாைத ெச8வதEகாக அவைடய -. ெகா+ச விேசஷ $ைறயி க=ட
ெபEறி(த,. மEறவக;ைடய -.க; ஆசிரம காாியாலய,

ேமEHைர பைன ஓைலயினா ேவயப=3(த,. ராஜாஜியி -=3E ம=.

க ளி ேகா=ைட ஓ. ேபா=3(த,. நா# என உதிேயாகதி ஏேதா

'பிரேமாஷ' கிைட, வி=டதாகேவ எ2ணி ெகா2. ெகா+ச

கவ,டேனேய , காாியாலய, ேபாேன. ேபான பிற தா ,

காாியாலயதி இல=சண ெதாி(த,.

ஆசிரம தைலவாி -. ெமாத பதிேன< அ3 நீள$ பத3 அகல$

ெகா2ட,. ந.வி ஒ F 7வ, ேமEப3 பிரமா2டமான மாளிைகைய,
சைமயலைறயாக4 ஆ^N ஹாலாக4 பிாிதி(த,. சைமய அைற ஏ<

அ3 பத3 அள4 ெகா2ட,. இதிேலதா ராஜாஜியி அைம தவி

லdமி (பிEபா. Zமதி ேதவதாN கா(தி) தகபனா தைமய# சைமய

ெச8தா. ப, அ3 பத3 இ(த விNதாரமான ஹா, ராஜாஜியி

காாியாலயமாக4 வ(தவகைள வரேவE 3ராயி5 Qமாக4 இரவி

ராஜாஜி ப.மிடமாக4 விள5கிய,! பக ேவைளயி எலா கயிE

க=3க; ப.ைகக; ெவளியி ெவயி% கா8(, ெகா23. இரவி

ஹாD

இட ெப.

ராஜாஜி அ+சா ெந+ச பைடதவ எப,, வான இ3(தாD மன

கல5காதவ எப, யாவ அறி(த விஷய. ஆயி# ஒ விஷயதி
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அவ ெப பய உ2.. "பக, ஊாி ஒ -=3 =ைட LFசி

இ(ததா!" எ யாராவ, ெசா% வி=டா ேபா,. அறிர4 விள
ேபா=. ெகா2. அைர மணி ேநர தா ப. க=3ைல பாிேசாதைன

ெச8வா! கயிE க=3% மரF ச=ட5களிD காகளிD எதைனேயா
இ.க

இமலவா? அ6வளைவ: ,ரவாக பாிேசாதைன ெச8,

பாபா! ப.ைக ,ணிகைள: தைலயைணகைள: பல $ைற உதவா! இ,

ஒ றமிக, தின(ேதா சாதாரணமாக க=3க; ப.ைகக; ெவயி%
கிட(, கா8(ேத தீர ேவ2..

ேமEப3 ப, அ3 பத3 விNதீரண$ ள ஆ^N ஹாD நா ேபா8

ராஜாஜியி பகதி ேவைல பாக உ=கா(த ேபா, அளவிலாத உEசாக

ெகா2ேட. அைரமணி ேநர, ேள உEசாக ெமலா வியைவயாக மாறி

உடெபலா Nநான ெச8வித,.

உண ெபாக $3யாம "உN உN" எேற. பகதி கிட(த காகித
அ=ைடைய எ., விசிறி ெகா2ேட.

"என சமாFசார? என 'உN உN' எகிரா8?" எ ராஜாஜி ேக=டா.
"ஒமிைல; இ(த க ளி ேகா=ைட ஓ=. இ6வள4 சதி உ2. எப,
இ, வைரயி என ெதாியாம ேபா8 வி=டேத! வான ெவளியிD ள ெவயி

கிரண5கைளெயலா இ<, ந தைல ேம அலவா வி.கிற,? இ(த
உணதி உ=கா(, எப3தா ேவைல ெச8கிறீகேளா?" எ

ெசாேன.

அ6வள4 தா; ராஜாஜி மEற ேவைலகைள நிதி வி=., ெவயி% உய(த
ண5கைள பEறி எனF ெசால ஆரபிதா.
"ெசைன ப=டணதி இபவக

ெவயி% ெக.த இபதாக

நிைனகிறாக . ஊ=3 ெகாைடகானD ேபாகிறாக . இைத ேபா

அறி-ன ேவ கிைடயா,. ெவயி உட எ6வள4 நல, ெதாி:மா?

அதிD ந$ைடய நா=.F 7ேதசி ெவயி இகிறேத, அத#ைடய மகிைமையF
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ெசா% $3யா,. நா இ(த ஊ ெவயி% பிற(,, இ(த ஊ ெவயி%

வள(தவக . வ ;வ, கப இ(த ெவயி%தா வா?(தாக . அவக

எப3ப=ட கவிைதகைள எ<தினாக ? ெவயி%D ள 'அ=ராவயெல='

கிரண5களி ேநா8 ேபா ம(, ணைத பEறி நீ அறி(ததிைலயா?
அதிD ேமEப3 கிரண5க

க ளி ேகா=ைட ஓ=3 வழியாக உணமா8 மாறி

வ ேபா, அபார சதி உ ளதாகிறன. ெவயிD பயப.வ, 7த பிச!"
எ ராஜாஜி ெசான வாைதகைள பதி சிரைத:ட ேக=. ெகா2ேட.
"ெவயி உட நல,!" எ என நாேன பல தடைவ ம(திரைத ேபா

ஜபிேத. ஆனாD அ(த பாழா8 ேபான ெவயி எைன வ,

எ.கதா ெச8த,. ெகா+ச நாளி ேவைலயி 7வாரNயதி தைன மற

நிைல ஏEப=ட பிறேக ெவயி% ெகா.ைமைய: எனா மறக $3(த,.
சில ஆ2.க; பிற நா ெசைன வ(, பதிாிைக ெதாழி%
ஈ.ப=3(த ெபா<, ஒ மாத பதிாிைகயி (அ, இேபா, மைற(,

ேபாயிE) ராஜாஜிைய பEறி ஒ விசிதிரமான ெச8தி வ(தி(த,. அ, என

ெவறா, "ராஜாஜி கத இயக,காகF ேசத பணைத எ., ெகா2.

ேபா8 ெகாைடகான மைலயி 7கவாச ெச8, வி=. வ(தா!" எப,தா.
ராஜாஜியி கவன, இ, ெகா2. வரப=ட, சிறி, ேநர ேயாசைனயி

ஆ?(தி(தா. பிற, "அ(த பதிாிைகயி ேம வழ ெதாடர ேபாகிேற!"

எறா. ெச8தி ெகா2. வ(தவ !கிவாாி ேபா=ட,. "அழகா8தா
இகிற,! தா5க

அ(த பதிாிைகயி ேம ேகN ேபாடவாவ,? அைத

எதைன ேப ப3திக ேபாகிறாக ? ப3தி(தாதா யா நப
ேபாகிறாக ? தா5க

ேகN ேபா=டா அ(த பதிாிைக அலவா பிரபல

ஏEப." எறா அ(த ந2ப.

அதE ராஜாஜி ெசான பதிலாவ,:"அப3 அ(த பதிாிைக பிரபல வ(தா வ(, வி=. ேபாக=..
எ#ைடய நல ெபயைர காபாEறி ெகா ளேவா, யாராவ, அ(த அவ!ைற

நப ேபாகிறாக

எேறா நா ேகN ேபாடவிைல. பதிாிைக நட,கிறவக

இ(த மாதிாி ெபாபEற $ைறயி ெபா8 அவ! ெசால இட5ெகா.ப, ேதச
நைம பாதகமா. எ#ைடய ேவைலைய இ, பாதிக ேபாவதிைல;
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ஆனா மEறவகைள பEறி இமாதிாிெயலா எ<தினா ெபா, ஊழிய

ெச8வேத $3யாத காாியமாகிவி.. ஆைகயா வழ ெதாட(ேத தீரேவ2."

எறா.

அ6விதேம வழ ெதாடரப=ட,. கால+ெசற ஜனா அபாN அ% அவக

அேபா, தைலைம பிரaெடa மாஜிN=ேர=. அவைடய ேகா=3 வழ

எ., ெகா ளப=ட அ நா# ஆஜராகியி(ேத. ராஜாஜியி

சிேநகிதக; ப(,க;, இ# பல வ(தி(தாக .

ஜனா அபாN அ%கா வழ இனெத ஒவா ெதாி(, ெகா2டாD,

றிபி=ட பதிாிைகைய வா5கி விஷயைத ப3, பாதா. பிற வழகி

எதிாியான பதிாிைக ஆசிாியைர ஏற இற5க பாதா. "என ஐயா! நீ5க
ெச8ய ேபாகிறீக ?" எ ேக=டா.

என

"எதி வழகாட ேபாகிேற" எறா பதிாிகாசிாிய.
"நிஜமாகவா? இ(த மாதிாி வழகிலா எதி வழ ஆட ேபாகிறீக ?" எ

ேக=டா.

பதிாிகாசிாிய சிறி, திைக, நிவி=., "ஆமா" எ பதிலளிதா.
மாஜிN=ேர= ராஜாஜிைய பா,, "தா5க

எறா.

என ெச8ய ேபாகிறீக ?"

"வழைக நடத ேவ23ய,தா" எறா ராஜாஜி.
மாஜிN=ேர= அபாN அ%கா இ# ஒ தடைவ ேமEப3 பதிாிைக
விஷயைத ப3, பா,வி=., ராஜாஜிைய ேநாகி, "மிNட

ராஜேகாபாலாFசாாியா! இ(த ேகைஸ ேமேல நட,வதE $னா த5கைள
ஒ ேக வி ேக=க விகிேற. பதி ெசாலலாமா?" எறா.
"ேக;5க !" எறா ராஜாஜி.
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"மிNட ராஜேகாபாலாFசாாியா! தா5க

எேபாதாவ, ெகாைடகானD

ேபான,2டா?" எ மாஜிN=ேர= ேக=டா.
"இைல" எ ராஜாஜி பதி ெசான,, ேகா=3 அேபா, H3யி(த

அ6வள4 ேப (மாNதாக , பி_க , அ.த ேகஸுகாக வ(, காதி(த
Eறவாளிக

உ பட) ஒேரய3யாகF சிாிததி, ேகா=ேட அேலாலகேலால

ப=. ேபாயிE.

சிாிF சத அட5கிய,, ஜனா அபாN அ% மப3: பதிாிகாசிாியைர

பா, "மிNட! இன$ எதி வழகாட ேபாகிறீகளா?" எ ேக=டா.
பதிாிகாசிாிய விழி, ெகா2. நிறா. அைத பாத எனேக அவ

விஷயதி பாிதாப உ2டாகி வி=ட,.

மீ2. ஜனா அபாN அ%, "மிNட! எ திமதிைய ேக;5க . ேபசாம
தா5க

எ<தியைத வாபN வா5கி ெகா2. மனி ேக;5க . சி.ஆ. நல

மனித எ எலா ெதாி:. நீ மனி ேக=. ெகா2டா, அவ

வழைக வாபN வா5கி ெகா வா!" எறா.

பதிாிகாசிாிய தம, வகீைல: இ# இர2ெடா ந2பகைள: கல(,

ெகா2. அப3ேய ெச8வதாக Hறினா. வழ $3(த,.

கா(தி ஆசிரமதி ராஜாஜி நடதிய வா?ைகைய:, ெவயி% ேம
அவகி(த அபார பிேரைமைய: ந அறி(தவனாதலா, ேமEப3

"ெகாைடகான வழ" என மிக4 ரஸமாயி(த,. அைத நா மறகேவ

$3வதிைல. அதனா தா அ6வள4 சப(தமிலாவி=டாD,

பாதகமிைலெய ேமEப3 சபவைத இ5ேக எ<தியிகிேற.
---------
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7
மீ2. வி=ட இடதி ெதாட5கிேற. ம, வில பிரFசார,காக ஒ

மாத பதிாிைக ெதாட5க ேவ2.ெம, அதE 'விேமாசன' எ ெபய

ைவக தீமானிதிபதாக4 ராஜாஜி Hறியேபா, என பல ச(ேதக5க
ேதாறின.

"ம, வில எகிற ஒ விஷய, ம=. தனி பதிாிைகயா? அ6வித
நடத $3:மா?" எ ேக=ேட.
"ஏ நடத $3யா,? ேபஷாக நடத $3:?" எறா ராஜாஜி.
"பதிாிைகயி பக5க

எதைன?"

"நாEப, பக5க ."
"நாEப, பக$ ம,வில விஷயேமயா?"
"ஆமா."
"நாEப, பக, ம, வில விஷய எப3 திர=.வ,? அப3 திர=3
பதிாிைக ெகா2. வ(தாD ஜன5க

வா5வாகளா?"

"ஏ வா5க மா=டாக ? வா5கா வி=டா வா5கF ெச8ய ேவ2.."
"எப3 வா5கF ெச8வ,? அ3பி3 க=டாய ெச8ய $3:மா? ப3க
7வாரNயமாயி(தா தாேன பதிாிைகைய வா5வாக ?"

"ப3க 7வாரNயமா யிப3F ெச8யலா. நீ பா, ெகா2ேடயி. $த

இதைழ நா தனியாகேவ தயாாி, கா=.கிேற!"
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அ6விதேம ராஜாஜி 'விேமாசன' $த இதைழ தயாாிக ஆரபிதா. ஒ

வாரதி தயாாி, $3, வி=டா. அ=ைட பக, ம, =3யாகிய

அரகைன ஜன5க

விர=3ய3ப, ேபாற பட. உ ேள $த பக,

பாரதியாாி "ஜய ேபாிைக ெகா=டடா!" எற பா=ைட த<வி "ம, ெவ#
ேப8தைன அ3ேதா!" எ ஒ பா=. பட$. ம,விலகி

அதியாவசியைத பEறிய தைலய5க.

3யி தீைமைய விள இர2. கைதக . இ# சில க=.ைரக .

"கடEகைர கிளி+ச" எ# தைலபி அேநக சி றிக . ஆ5கா5ேக

ம,வில பிரசார பட5க . இ6வள4 தயாராகி வி=டன. பட5க;

ஒவா உவ5கைளெயலா றிபி=. ராஜாஜி பிளா ேபா=. ெகா.,
வி.வா. அவEைற பா, சாியான பட5கைளF ெசைனயி Z ெச=3

எபவ ெச8, ெகா., வ(தா. [,ரதிடவசமாக Z ெச=3 அகால மரண

மைட(தா. இவைடய இைளய சேகாதரதா பிEகாலதி பிரசிதியைட(த

Zேசக.]

அெமாிகாவி%(, இ5கிலா(தி%(, பல ம,வில பிரசார Uக;
பதிாிைகக; ராஜாஜி தவிதி(தா. அவEைற ப3, "ம, வில

வினாவிைட" எ# ஒ விஷய, ம=.$த இத< நா எ<தி

ெகா.ததாக ஞாபக இகிற,. விஷய எலா தயாரான பிற பதிாிைகைய

எ5ேக அFச3ப, எற ேக வி ஏEப=ட,. கா(தி ஆசிரமதி அF7 Hட

இைல. பல ேயாசைனக

ெச8த பிற அேபா, ெசைன திவ%ேகணியி

இ(த ஹி(தி பிரFசார அF7Hடதி அFச3ப, எ தீமானிகப=ட,.

"திவ%ேகணியி பதிாிைக அFச3ப, சாிதா. அFச3த பிரதிகைள என
ெச8வ,?" எ ேக=ேட.
"ஒேர பாசலாக க=3 இ5ேக ெகா2. வ(, ச(தாதாக; அ#வ,. கா(தி
ஆசிரம தபாலா^7 ேவைல ேவ2.ேமா, இைலேயா?" எறா ராஜாஜி.
"ச(தாதா இ இடேம ெதாியவிைலேய? அவகைள எப3 பி3ப,?"

எ ேக=ேட. "பா, ெகா2ேடயி; ேபா=3 ேபா=.ெகா2.

வா5வாக !" எ ராஜாஜி ெசானா. அேபா, தமி? மகளிைடேய
பதிாிைக ப3 வழக ந பரவியிகவிைல.
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Z வ.ேவ.7. ஐய அவகளி 'பால பாரதி': Z ஏ.மாதவ8யா அவகளி

'ப+சாமித' எ# பதிாிைக: எ6வள4 கடப=டன எபைத நா

அறி(தி(ேத. 'பால பாரதி' 800 ச(தாதாக; ேமD, 'ப+சாமித',

400 ச(தாதாக; ேமD ேசரவிைல. Z மாதவ8யா பதிாிைக ேபா=. பண

நட$ அைட(தா. எதைனேயா விதவிதமான ரஸமான விஷய5கைள

ெவளியி=ட பதிாிைககேள இ6வள4 இல=சணதி நட(திேபா, ம,

வில பிரசார,காக ம=. நட, பதிாிைக எ6விததி ெவEறியைடய
ேபாகிற,? 3காரக

இ(த பதிாிைகைய ஒ நா; ப3கமா=டாக .

3பழகமிலாதவக;ேகா இபதிாிைக ேதைவேயயிைல.

அப3யிேபா, ம,வில பிரசார,காக ஒ தனி பதிாிைக

நட,வதி என பய? யா வா5க ேபாகிறாக ? -2 கடேதா.
நட$ ஏEப.ேம?
இப3ப=ட ச(ேதக5க; ழப5க; மனதி 3 ெகா23(தன. ஆனா

'விேமாசன' $த இதைழ பாத, எ ச(ேதக5க

எலா பற(தன.

ராஜாஜிேய ெசைனF ெசறி(, ஹி(தி பிரசார சைபயி $த இதைழ
அFச3, ெகா2. வ(தா. அவ ெகா2. வ(த விேமாசன பதிாிைக

க=ைட பிாி, ஆவDட ஒ பிரதிைய எ., பாேத. "ந$ைடய பய5க
எலா -2; இ(த பதிாிைக ெவEறியைடய ேபாகிற,!" எ என

ைதாிய உ2டாகி வி=ட,.

$த இத? ஆயிர பிரதிக தா அFசி=ேடா . அ,வைர ேச(தி(த

ச(தாதாக; அ#பிய பிற, தமி? நா=3%(த கத

வNதிராலய5க;ெகலா விEபைனகாக அ#பிேனா. எ#ைடய

ச(ேதக5க

பற(, ேபா8 பதிாிைக பிரதிக; பற(, ேபா8 வி=டன!

இர2டாவ, இதழி%(, நாேன ெபாைப எ., ெகா2ேட. ராஜாஜி
ஒ6ெவா இத< ம,விலைக பEறி கைதேயா க=.ைரேயா எ<,வா.

நா# இத< ஒ ம,வில கைத தவறாம எ<தி வ(ேத. ராஜாஜியி

க,கைளெயா=3 ம,வில பிரசார க=.ைரக , றிக

$த%யவEைற: எ<தி வ(ேத. மாத ஒ தடைவ ெசைன றப=.F

ெச பதிாிைகைய அFச3, ைப2. ெச8, எ., வேவ. சில சமய
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ராஜாஜிF ெசைனயி ேவ காாிய5க

ெசைன ேபாேவா.  நாைள

இ. எனேவ, இர2. ேபமாகF
ஹி(தி பிரசார அF7 Hடதா

பதிாிைகைய அFசி=. ைப2. ெச8, ெகா., வி.வாக ! இ(த  நா;

அேபா, திவ%ேகணியி%(த ஹி(தி பிரசார சைபயிேலதா எ5க;
வாச. இர4 ேநர5களி சைப க=3டதி ேம மFசி ெமா=ைட மா3யி

ப., உற5ேவா. !க வகிற வைரயி ராஜாஜி:ட ேபF7 ெகா.,

அவைடய பைழய வா?ைகF சபவ5கைள பEறி ஏதாவ, ேக=ேப.

அவக; ரஸமான சபவ ஏதாவ, ெசாவாக .

'விேமாசன' பதிாிைகயி ல என கிைடத ேமEப3 பாகியைத நா
எ மறக $3யா,.

'விேமாசன' விEபைன ஒ6ெவா இத< அபிவிதி அைட(, வ(த,.

ெமாத ப, இத?க தா ெவளியி=ேடா . ஒபதாவ, பதாவ, இத?க

நாலாயிர பிரதிக

அFசிடப=டன.

அ(த கால, நிைலைமயி ஒ தனிப=ட விஷயைத பEறிய பதிாிைக
அ6வள4 பிரதிக

ேவ23யி(த,.

விEபைன ஆன, ஒ மகதான ெவEறி எேற கத

----------

8

'விேமாசன' பதிாிைக நட(, ெகா23(த காலதி ெசைனயி இர=ைட
ஆ=சி நட(, ெகா23(த,. இர=ைடயா=சி சகா மாகாணதி ம,

அரக#ைடய தீைமகைள பிரசார ெச8வதEகாக ஒ6ெவா ஜிலாவிD

கமி=3கைள: பிரசாரககைள: ஏEப.தியி(தாக . "ெடபரN கமி=3"

எ ெபய ெகா23(த இ(த கமி=3கைளF சில "மித3 பிரசார கமி=3"

எ பாிகாச ெச8தாக . ஆயி# ேமEப3 கமி=3க

சில ஜிலாகளி சிற(த

ேவைல ெச8, வ(தன. அ(த கமி=3களி ேவைல 'விேமாசன' மிக

உதவியாயி(த,. சில ஜிலா கமி=3க

ப, பிரதிக

தவி, ம, வில பிரசாரகக; ெகா.தன.

பதிைன(, பிரதிக

ெபா,வாக அFசமய தமி? நாெட5 ம,வில பிரசாரதி உEசாக
ஏEப=3(த,. கா(தி ஆசிரம ெதா2டக

தீவிரமான ம,வில பிரசார
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ெச8தாக . விேமாசனதி ெவளியான பட5க

பிரசார, மிக

உதவியாயி(தன. ேமEப3 பட5கைள ெபாிதாக எ<தF ெச8, ,ணியி ஒ=3

ைவதி(ேதா. ெமாத 7மா $திர2. பட5க

இ(தன. இ(த

பட5கைள: ெப=ேராமாN விளைக: எ.,ெகா2. ஆசிரமதி ெபாிய
க=ைட வ23யி ஏறி வார, இர2. நா

கிராம பிரசார,

ேபாேவா. ஆசிரமதி ராஜாஜி இ(த ேபாெதலா அவக; வவாக . ஒ

கிராம, ேபான, $த% கிராமF சாவ3F ெச ெப=ேராமாN

விளைக ஏEறி ெகா ேவா. பிற ம,வில பா=. பா3 ெகா2. ஊைரF

7Eறி வேவா. அ(தF ச(தப, ஏEற, ேபா நாமக கவிஞ

ம,வில பா=. ஒ பா3 ெகா.தா:
Eறெம யாேம

Hமி(த க ளிைன

விEக வி=. தீைமைய

விைதப ெதன வி(ைதேய

பா.ப=ட H%ைய

பறி மி(த க ளிைன

-. வி=. நா. வி=.

ெவளியிேல ,ர,ேவா!"

எப, ேபாற பா=3 அ3க
அவக

கிராமவாசிக; எளிதி ாிய H3யதா:

மனதி பதிய H3யதா: இ(தன. ேமEப3 ம,வில பா=.

ராஜாஜி ெபாி, பி3தி(த,. இ, காரணமாக நாமக கவிஞ மீ,

ராஜாஜி அபாரமான அபிமான$ மதி ஏEப=டன.

நாமக கவிஞ பா=. தக, ராஜாஜி எ<தி: ள $#ைரயி "சில
அச5களி நாமக கவிஞ பாரதியாைர கா=3D ேம" எ
எ<தியிபைத ேநயக

பல கவனிதிகலா. ராஜாஜி உபசார,காக

இப3 ஒ விஷயைத எ<தH3யவ அல. மனதி உ2ைமயாக ப=டைதேய

எ<,வா. எனேவ, நாமக கவிஞைர பாரதியா ேமேல மதிபி=டதE
காரண இக ேவ2.மலவா? அதE காரண ேமEப3 ம,வில
பா=.தா எ நா க,கிேற. ம,வில இயக ராஜாஜியி

உ ளதி அ6வள4 $கியமான Nதான ெபEறி(த,.

,பாைளய கா(தி ஆசிரம ஏEப=ட பிற UEற H%, ெநச4 H% லமா8
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பக, கிராம5க; ல=ச கணகான Qபா8 ப=.வாடா ஆகி வ(த,.

ஆயி# கிராமவாசிகளி நிைலைம ெமாததி அபிவிதியைடயவிைல.

தாிதிர நாராயணகளி வாசNதல5களாகேவ கிராம5க

இ(, வ(தன.

இதE காரண க ;, சாராய கைடகேள எபைத ராஜாஜி க2டா.
ம,பானதி ஏைழ எளிய மகளி -.க
அவக

நா; நா

நரக ழிகளாகியிபைத:,

eீணமைட(, வவைத: ராஜாஜி பாதா. க ;

கைடகைள 3னா ஒழிய கிராமவாசிக; விேமாசனேம கிைடயா, எற

உதியான எ2ண அவ மனதி நிைல ெபEற,. ேதசதி ேவ எ(த தி=ட$

இைத ேபா $கியமானதல எற எ2ண$ உ2டாயிE.

ஆைகயினாதா ம,வில பிரசார,காக ஆரபித பதிாிைக

'விேமாசன' எ ெபயாி=டா. அ6வள4 பரம $கியமாக அவ கதிய

ம,வில இயகைத பEறி பா3ய நாமக கவிஞ மீ, அவ மிக
மதி அபிமான$ ஏEப=டதி வியபிைலயலவா?

ெப=ேராமாN விளைக ெபாதி ைவ,வி=. ம,வில பா=ைட

பா3ெகா2. ஊைரF 7Eறி வேவா. எ5கைள ெதாட(, கிராமவாசிக

சில வவாக . வரவர H=ட அதிகமா. கைடசியி வசதியான இட

ஒறி ஊவல $3(,, ெபா, H=ட ஆரபமா. ம,வில பிரசார
பட5கைள ஒ6ெவாறாக விாி, விள ெவளிFசதி ஒவ கா=ட,

இெனாவ அைதF 7=3 கா=3 விளகி ேபசிய, கிராமவாசிகளி மனதி
மிக4 நறாக பதி(த,. 'விேமாசன'தி ெவளியான பட ெதாதிகளி ஒ
றிபி=ட ெதாதிைய கிராமவாசிக
சிாிபாக .

- $கியமாக ெப2க

- மிக4 ரa,F

அ(த பட ெதாதியி ச=ைட ெதாபி ேபா=ட மனித ஒவ ஒ சாராய

=3ைய $த% ஒ மா=3னிட ெகா2. நீ=.கிறா. மா. 3க மா=ேட

எகிற,. பிற திைரயிட ேபாகிறா. திைர: ேவ2டா எகிற,. பிற

நா8 3க மகிற,. பறி Hட 'ேவ2டா' எ மதளிகிற,. கைடசியி
அ(தF ச=ைடகார ஒ கிராம, 3யானவனிட ெகா2. ேபா8 =3ைய
நீ=.கிறா. அ(த 3யானவ அைத வா5கி 3கிறா. "நா: பறி:5

Hட விஷ எ 3க ம ம,ைவ மனித 3கிறா, பாதீகளா?"
எ படைதF 7=3 கா=3 பிரச5கி ெசான, H=டதி உ ள Nதிாீக

எலா சிாிபாக . ஆ2களி சில சிாிபாக ; இ# சில "ஆமா; அ,
வாNதவ தாேன?" எபாக .
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கிராமவாசிகளி மனைத கவ(த இெனா பட:$த% ஒ 3தனகார ெப2. பி ைளக;ட ச(ேதாஷமாக வா?வைத
கா=.கிற,; ப, வஷ 3த பிற அவ -. பாழா8 கிடபைத:,

உைட(த =3க; கலய5க; மதியி அ(த மனித தைலயி ைகைய
ைவ, ெகா2. தனிேய உ=கா(திபைத: கா=.கிற,.

இர2டாவ, படைத கா=3 விஷயைதF ெசான, கிராம வாசிக , "ஆஹா!"
"ஐேயா!" எ பாிதபி ரக

ேக=. இப3ெயலா கிராமவாசிகளி

மனதி ப.ப3 பிரசார ெச8: $ைற ராஜாஜியி மனதிேலதா $த $தலாக
உதித,. ேமEப3 ம,வில பட5க

பினா அFசிடப=. ெதாதி

ெதாதியாக பல இட5க; பிரசார5க;காக அ#பப=டன.
பட5கைளF 7=3 கா=3 நா5க

ஒ6ெவாவ பிரச5க ெச8வ,2..

பட5களி உதவியிலாம வாசாம ேகாசரமாக ம,வி தீைமகைள பEறி

ேப7வ, உ2.. ஆயி# ராஜாஜி ேப7ேபா, கிராம, ஜன5களி மனதிேல

பதிவ, ேபா எ5க;ைடய ேபF7 பதிவதிைல. ஏெனனி ராஜாஜிைய ேபால

கிராம, ஜன5களி கட5கைள நா5க

உணரவிைல. எ5க;ைடய

ேபFெசலா ப ளி Hடதி உபாதியாய பி ைளக; பாட கEபிப,
ேபா%. ராஜாஜியி ேபFேசா ழ(ைதயிட உயிைர ைவதி தாயா

அட தி ெசாவ, ேபா%.
--------

9

'விேமாசன' ஒபதாவ, இத? அFசாகி ெகா23(தேபா, ேதசதி உ
சதியாகிரஹ ேபாியக ஆரபமாயிE. U சதியாகிரஹிக

அட5கிய

ெதா2ட பைட:ட ராஜாஜி திFசியி%(, ேவதார2ய, காநைட
யாதிைர றப=டா. என அ(த $தE பைடயிேல ேச(, றபட

ேவ2.ெம எ6வளேவா ஆைசயி(த,. ஆனா, நா வர Hடா, எ,

'விேமாசன' பதிாிைகைய ெதாட(, நடத ேவ2. எ ராஜாஜியி
க=டைள பிற(த,. என இ, பி3க4 இைல; அதமாக4 இைல.

ேதசதி மகதான 7த(திர இயக நடக ேபாகிற,. அதி ெவEறி ெபEறா

7யராWயேம வ(, விட ேபாகிற,. ஒ ெநா3யி ம,விலF ச=ட நிைறேவEறி
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ம,ைவ அ3ேயா. எ.,விடலா. அதைகய நிைலைமயி ம,வில பிரசார

பதிாிைகைய நட,வ, $கியமான காாியமாக என ேதாறவிைல.

ஆயி# ராஜாஜி:ட எதி, வாதாட $3யாதவனாயி(ேத. ேவதார2ய

யாதிைரயி மகதான விவர5கைள பதிாிைகயி ப3க ப3க என

ஆதிர அதிகமாகி வ(த,. ராஜாஜி சிைற (த பிற ஒேர ஒ 'விேமாசன' இத?
ம=.தா ெவளி ெகா2. வ(ேத. அ(த இத? அFசாகி ெகா23(தேபா,

ராஜாஜி மறா3 க3த எ<தி ெகா23(ேத. "தா5க

எ<தாம

பதிாிைக நறாக4 இரா,; ஜன5க; சிரைத ைற(, வி.; இ, வைர

ஏEப=ட ெவEறி நஷடமாகி வி." எ பல $ைற வEதி எ<தி, பதாவ,
இதேழா. பதிாிைகைய நித அ#மதி ெபE ெகா2ேட. அ6விதேம

பதாவ, இதழி அறிைக பிர7ாி, நிதி வி=ேட.

உ2ைமயிேலேய பதிாிைகைய அேத $ைறயி எனா ெதாட(, நடதியிக
$3யா,தா.

ராஜாஜி பகதி இ(தவைரயி அவ ம,விலகி இ(த உணFசியி
ேவக எைன: ஆ=ெகா23(த,. அவக

அபா ெசற, எ#ைடய

உணFசியி ேவக$ ைற(, ேபா8 வி=ட,. உணFசியிலாத எ<தி சதி

என இ? பதிாிைகதா எப3 நடத $3:?

'விேமாசன' பதிாிைகயி இத?களி நா எ<திய ம,வில கைதக

இ(த

தகதி ெவளியிடப=3கிறன. ெசைன மாகாணதி கா5கிரN சகா

இேபா, ம,விலF ச=ட ெச8, வவதா இ(த கைதக

பிரசார,

பயப. எ நபி தமி? ப2ைண சின அ2ணாமைல ெவளியி.கிறா.

ராஜாஜி:ட வாத ெச8தாD ெச8யலா சின அ2ணாமைல:ட எனா
வாத ெச8ய $3யா,. நா 'ேவ2டா' எ த.தாD அவ ேக=க

ேபாவதிைல. இ(த நீ2ட $#ைரைய பா, பய(, ேபாயாவ, ஒ

ேவைள Z சின அ2ணாமைல தக ெவளியி.வைத நிதிவிடலா எற

ஒ சின ஆைச மனதி ஒ சி ைலயி எ=3 பாகிற,. அ(த ஆைச என

ஆகிறேதா, பாகலா!

"ககி"எ=டயர 17-4-47

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

ரா.கிணதி
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65. பா#க$ விநாயகரா&

ேநர : காைல ஒப, மணி.

த' கா(சி

இட : மயிலாL, "பம விலாச" ப5களாவி $ற, ஹா.
பாதிர5க

: விநாயகரா6, எ.எ.சி., அவைடய மக க5காதர; :வ ச5க

ெதா2டக .
ெதா2டக

: நமNகார, நமNகார.

விநாயகரா6 : வா5க ; உ=கா5க . [உ=காகிறாக .]
விநாயகரா6 : நீ5க

யா, எதEகாக வ(தீக , ெதாியவிைலேய?

$த ெதா2ட : நா5க

:வ ச5க ெதா2டக . அ.த வார ச=டசைபயி

Lரண ம,வில பிேரேரபைண வரேபாகிறதலவா? அைத தா5க
ேவ2.ெம ேக=. ெகா ள வ(ேதா.

ஆதாிக

இர2டா ெதா2ட : ேவெறா ேவ2.ேகா; இகிற,. தய4 ெச8,

தா5க

த5க;ைடய ெதைன மர5கைள க ; விடHடா,.

$த ெதா2ட : ச=டசைபயி தா5க

நியமன அ5கதின எப, எ5க;

ெதாி:. இ(தாD த5க;ைடய வாகளி 7த(திரைத யா மக
$3யா,.

விநாயகரா6 : ஏைழக

விஷயதி நீ5க

இ6வள4 சிரமப.வ, றி,F

ச(ேதாஷ. நா# எ கடைமையF ெச8ேவென நீ5க
ெதா2டக

நபியிகலா.

: நமNகார, ேபா8 வகிேறா. [ேபாகிறாக ]

விநாயகரா6 : $# வரH3ய பி ைளக

இப3 ெக=.

ேபாகிறாக ...ஓேஹா! மணி பதாகி வி=ட,. [எ<(, உ ேள ெசகிறா.]
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*****

இர!டா கா(சி

ேநர : மாைல  மணி

இட : "மஹாராஜா ெஹாேட"% ஓ அைற.

பாதிர5க

க5காதர

: வி7வநாத, அபாசாமி, பபநாப, அன(தகிண, ராமநாத,

*****

பமநாப (ேமா=டா சத ேக=.) : அேட வி7வ! ேபபி வகிற,.
வி7வநாத : ெபாெஸா=ேடா 4 ேபா8 அ5கி(, சினிமா ேபாகலா.
[வாச% ேமா=டா வ(, நிEகிற,. க5காதர# ராமநாத# இற5கி உ ேள

வகிறாக .]

அன(தகிண : அேட, ராமநாத Hடவா? இவைன எ5ேக பி3தா8?
க5காதர : வழியி அகப=டா; அைழ, வ(ேத.
ராமநாத : உளறாேத! நானலவா உைன பி3ேத?
பம (ைகைய த=3) : அேட ைபயா! இர2. ேப 3ப ெகா2. வா! அன(த :

ஏ? எேலா ெகா2. வரF ெசாேல? இெனா $ைறதா
சாபி.ேவாேம?

வி7வ : ைச! ைச! ெபாெஸா=ேடா 4 ேபாக ேவ2.. மற(,விடாேத.
ராம : பாவி பச5கேள! ,Fேசாி ேபானீகளாேம?
அன(த : பாவியாவ,? நீதா ெகா., ைவகாத பாவி!
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[இதE

சிE23 வகிற,. சாபிட ெதாட5கிறாக .]

அபா : ப=டணதி ஒப, Qபா8 விE 'சாேப' அ5ேக  Qபா8.
எ6வள4 விதியாச பா!

ராம : உ2ைமயாகேவ நீ5க

3ததாகவா ெசாகிறீக ? என ,ணிFச

உ5க;?
அன(த : 7கம#பவிக பிற(தவக

ெவ ைளகாரக தானபா!

ராம : க5காதர ,ணி(த தலவா எலாவEைற:விட ஆFசாிய?
க5கா : எனெகனேவா இ# ச(ேதகமா8 தானிகிற,. நா அ6வள4
!ர, ேபாவ, சாியல என நிைனகிேற.

வி7வ : நீ இப3தா ெசா% ெகா23பா8. காாியதி ஒ
ைறவிைல.

க5கா : ஒ சமாசார; இ எ5க

-=. '_ V' ெதா2ட இவ

வ(தாக . ச=டசைபயி வரேபா ம,வில பிேரேரபைண ஆதரவளிக

ேவ2.ெம ேக=. ெகா2டாக . அவகைள லா காேலஜி பாத ஞாபக

இகிற,.

ப,ம : என ெதாி: அவகைள, கதபிதக .
ராம : ெராப சாி; ஒ சிகெர= ெகா..
ப,ம : அ,தா கிைடயா,. வா5க ேவ2..
வி7வ : வழியி வா5கி ெகா ளலா. கிள5க .
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க5கா : எ5ேக ேபாவதாக உேதச?
வி7வ : $னேம ெசாேனேன? சினிமா4 - வழியி ெபாெஸா=ேடா வி

இற5கிவி=..

க5கா : என பி3கவிைல.
ராம : என பி3கவிைல.
ப,ம : ைச! ைச! ரா$! உனகாகதாேன $கியமா8 ேபாகேவ2.ெமப,?
க5கா : ேவா=. எ.,விடலா.
வி7வ : நல ேயாசைன. ெபாெஸா=ேடா 4F சாதகமானவகெளலா ைக
!5க .

[க5காதரைன தவிர மEறவக

எேலா ைக !கிறாக ]

க5கா : ெபபாைமேயா வாகிப3 நடக நா கடைமப=டவ.
அபா : மா=ேடெனறா யா வி.கிறாக ?
[எ<(, ெவளிேய ேபாகிறன.]

*****
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ேநர : காைல ஏ< மணி.

*றா கா(சி

இட : "பம விலாஸ" ெகாைலற.

பாதிர5க

*****

: விநாயகராவி மைனவி சிவகாமியமா , ேவைலகாாி தாயி.

சிவகாமி : ஏ23, தாயி! ேநE ஏ வரவிைல? உ மகைள அ#பினாேய?
அவளா என ேவைல ெச8ய $3(த,? இப3 ப2ணினா உைன
த ளிவி.ேவ.

தாயி (க2ணி நீ த,ப) : அப3F ெச8ய Hடா,, அமா! காபாEறேவ2..
ஷ ச2ைடேபா=. அ3,வி=டா. ேநEெறலா எ<(திகேவ

$3யவிைல.

சிவகாமி : ஐேயா! உ ஷ அ6வள4 ெபாலாதவனா? ஐயாகி=டF ெசா%
ேபாVa எ<திைவகF ெசால=.மா?
தாயி : அவ நலவரமா! பா<5க ; அப3 ப2Tகிற,. $(தாநா

ெகா.தா5க. 3,வி=. வ(,வி=டா.

சபள5

சிவகாமி : சபள எ6வள4?
தாயி : ப+7NH% மாத 22 Qபா8 சபள. ெசௗகியமா8 இகலா. ஆனா
சபளதி $காவாசி 3 ேபாகிற,. ஆ ஏ< Qபா8 Hட

இ=ேடவதிைல.

சிவகாமி : நலவெர ெசாகிறாேய? நீ ெசா% 3காம ெச8யHடாதா?
தாயி : எ6வளேவா ெச8, பா,வி=ேட. நல தியா யிேபா,
3பேத இைல எ ெசாDவா. சாமிைய ைவ,Hட சதிய

ெச8திகிறா. ஆனா ஆைலயி%(, எ(த பாைதயாக வ(தாD வழியி

பா< கைட ஒ...
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சிவகாமி : இ(த கைடகைள ஏ தா ைவதிகிறாகேளா, ெதாியவிைல.
தாயி : கா(தி மகாமா வ(, க ; சாராய கைடகைள டேபாகிறா எ
$ேன ெசா%ெகா23(தாக . ஒைற:5 காேணா.

சிவகாமி : சாி, காபி ேநரமாகிவி=ட,. சீகிர காாியைத பா.
[உ ேள ேபாகிறா .]

*****

நாகா கா(சி

ேநர : இர4 ஒப, மணி.

இட : "பம விலாஸ" ேதா=டதி சலைவ க ேமைட.
பாதிர5க

: விநாயகரா6; சிவகாமி அமா ; க5காதர; மாபி ைள

பரேமNவர.
*****

பரேமNவர : நாைள ச=டசைபயி பிேரேரபைண வரேபாகிறதலவா? நீ5க

எப3 வாகளிக ேபாகிறீக ?

விநாயக : நா தா அரசா5க க=சியாயிEேற?
பரேம : அதEகாக மனFசா=சிைய அ3ேயா. விEவிடலாமா?
விநாயக : ெராப ெதாி(தவ ேபா ேப7கிறாேய? உ2ைமயி, இ(த

விஷயதி அரசா5கதி ெகா ைகதா சாி எப, எ க,. நீ5க

ேயாசைனேய ெச8யாம பிற ெசாவைத ேக=.ெகா2. திகிறீக .
சிவகாமி : என ச2ைட? என ெசாD5கேள.
க5கா : க ;, சாராய கைடகைள எலா எ.,விட ேவ2.ெம நாைள
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ச=டசைபயி ஒ தீமான ெகா2.வர ேபாகிறாகளா. அபா அதE

விேராதமாக ஓ=. ெகா.கிறாரா. இதEகாக மாபி ைள ச2ைட பி3கிறா.
சிவகாமி : அ(த இழ4 கைடக

எனதிEகாக? நா மாபி ைள க=சிதா.

விநாயக : நீ கலா ம(திாியாெபா<, அப3ேய ெச8யலா.
பரேம : ச(ேதகெமன? ச=டசைபயி Nதிாீக

யி(தா இ# எ6வளேவா நல காாிய5க

ம=. ெபபாைமேயாரா
எலா ெச8திபாக .

சிவகாமி : இ காைலயி ேவைலகாாி ெசானா . என

பாிதாபமாயி(த,. அவ

ஷ# ஆைலயி இபைத(, Qபா8 சபளமா.

$காவாசிேம 3யி ெதாைல, வி.கிறானா. ஏைழக

அவதிபட ேவ2.?

ஏ இப3

விநாயக : ஏனா? நீ 7கமாக ைககா அசகாம உ=கா(, சாபி.வதE, உ
மாபி ைள எ+ஜினிய ப3, உேயாக ெபவதE, க5காதா

ேமா=டாாி சவாாி ெச8வதE தா.

சிவகாமி : ஏதாவ, த, பிெத ேபசாதீக . அதE இதE என

வ(த,?

விநாயக : க ;கைடF ெச 3கதா ேவ2.ெம சகா
ஜன5கைள க=டாயப.,கிறாகளா?

க5கா : க ;கைடைய ைவ, ெகா2. 3காேத எறா என
பிரேயாஜன?

பரேம : விளகி வ(, வி<(, சாப3 வி=3 LFசிகைள யாராவ,
க=டாயப.,கிறாகளா?
விநாயக : நீ5க

உலகமறியாதவக . ஆைலயி ேவைல ெச8வ,, =ைடக
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7மப, எ6வள4 கடமான ேவைலக

ெதாி:மா? இதைகய ேவைல

ெச8பவக; வா?ைகயி ஏேத# ச(ேதாஷ ேவ2டாமா? 3 ஒ தா
இகிற,. அைத: நீ5க

ஒழி,விடF ெசாகிறீக .

பரேம : 3யினா உட ெக.த எ எதைனேயா ைவதியக
ெசா%யிகிறாகேள?
விநாயக : ைவதியக

எப3 ேவ2.மானாD ெசாவாக . க ; உட

ெராப ளிFசி எ சில அபிபிராயப.கிறாக .
சிவகாமி : எப3யி(தாD ஏைழக
பா, ெகா ள ேவ2டாமா?

பணெமலா க ;கைட ேபாகாம

விநாயக : ப, பாதிர ேத8க4, -. வாச ெபகி ெம<க4 நீ தயாரா8
இகிறாயா, ெசா.
சிவகாமி : எனேக தைலயிெல<,? ஏதாவ, ேக=டா ஏதாவ,
ெசாகிறீகேள?
விநாயக : அவசரபடாேத! உ ெப2ணாவா, நா=. ெப2ணாவ, அ(த
ேவைலகைளF ெச8ய தயாரா?

சிவகாமி : ஒ நா; ெச8யமா=டாக .
விநாயக : ேவைலகாாி உ5க; அவசிய ேவ2.மலவா?
சிவகாமி : ஆமா.
விநாயக : சாி, உ ேவைலகாாி ஷ வா5 சபள Qபா8
இபைத(ைத: -=. ெகா2. வ(தா, அவ ஒறைர Qபா8
சபள, உன ேவைல ெச8ய வவாளா? ேயாசி, பா.
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சிவகாமி : ஏ வரமா=டா ?
விநாயக : ஏனா? அ(த இபைத(, Qபாைய ெகா2. அவக

ெசௗகியமாக

கால=ேசப ெச8வாக . ஷ அவைள ேவைல அ#ப மா=டா. அப3

வ(தாD பணி(, ேவைல ெச8ய மா=டா . ஒ வாைத அத=3 ேபசினா

"ேபா, அமா, ேபா" எ ெசா%வி=. ேபா8வி.வா .

பரேம : அ, உ2ைமதா. நம அவசியமானா அதிகF சபள ெகா.,தா

ைவ, ெகா ள ேவ2..

விநாயக : இெபா<ேத நம, கிராமதி ப2ைண ஆ=க

ெசானப3

ேக=பதிைல எ காாியNத எ<,கிறா. க ;கைட: இலா வி=டா

என ஆ ெதாி:மா? இக=.. நீ எ+ஜினியாி5 காேலஜுF சபள
என ெகா.கிறா8?
பரேம : 140 Qபா8.

விநாயக : க5காதர காேலஜு 180 Qபா8 சபள ெகா.கிறா. ஆனா
உ5க;ைடய ப3காக ெமாத எ6வள4 ெசல4 ஆகிற, ெதாி:மா? நீ5க

ெகா. சபளைத ேபா ைற(த, ஐ(, மட5 ெசலவாகிற,. சமீபததி

$,கப+ ெச=3யா கலா சாைலகாக கண பாதாக . ெமாத

வஷதி ஐ(, ல=ச Qபா8 ெசலவாெம, அதி ஒ ல=ச Qபா8Hட

மாணாக சபளதி கிைடகாெத ஏEப=டன. இதEதா க

ேவ2..

வமான

பரேம : இ, அதமமலவா? ஒ சில ப3, ஆயிர இர2டாயிர சபள
வா5வதEகாக எதைனேயா ஏைழக

க2ணீ விட ேவ2.மா? இ, என

நியாய?
விநாயக : அதEெகன ெச8வ,? ஹிைஸ தா இயEைக தம. <, LFசிகைள
தி ப=சிக

உயிவா<கிறன. ப=சிகைள தி மிக5க

பிைழகிறன.
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மிக5கைள ெகா தி, ேவைல வா5கி: மனித ஜீவிகிறா.
மனிதக; ேள ஏைழகைள ேவைல வா5கி பணகாரக

வா?கிறாக .

எலாவEைற: ,ற(, சனியாசியா8 ேபாவதாயி(தா ஒ

ேவ23யதிைல. உலகதி வா?வதா8 இ(தா பிற ,ப ெகா.ேத

ஆக ேவ2..

சிவகாமி : எலா அவரவ தைல எ<தி ப3தா நட ேபா%கிற,.
பரேம : தைலயாவ,? எ<தாவ,? எலா மனித ெச8வ,தா. க ;கைட
பணதா கவி எப, ஏ? மE எதைனேயா ெசல4கைள
ைறகHடாதா?
விநாயக : அ,தா $3யாத காாிய. அரசா5கதா இராTவF ெசலைவ

ைறக மா=டாக . உதிேயாகNத சபளைத: ைறக $3யா,. பாகி

எலா ேபாக=.. ெதைன மர5கைள க ; தைக வி.வதி நமF

சராசாி மாத எ2c Qபா8 வகிற,. ஒ சிரம கிைடயா,. இ(த

வமானைத நா எப3 விட $3:? ேவ யாதா வி.வாக ?
சிவகாமி : ஏைழகளி பாவ -2 ேபாகா,.
[எ<(, ேபாகிறாக .]

*****

ஐதா கா(சி

ேநர : இர4 எ=டைர மணி.

இட : "பம விலாஸ" $ற, ஹா.

பாதிர : விநாயக ரா6, சிவகாமி, பரேம7வர.
*****

பரேம7வர : ச=டசைபயி $34 என ஆயிE?
விநாயகரா6 : சாியான $34தா.
பரேம : பிேரேரபைண ேதாவி யைட(,வி=டதலவா?
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விநாயக : $ததரமான ேதாவி; றி ஒ ப5 ேவா=. Hட

கிைடகவிைல.

பரேம : இ(த அநியாயதிE எேபா, விேமாசனேமா ெதாியவிைல.
சிவகாமி : சாபிட ேபாகலாமா? க5 இ# வரகாேணாேம?
விநாயக : ஏ இ6வள4 தாமத? சினிமா4 ேபாயி(தாD இதE
திபியிகலாேம?
பரேம : ேமா=டா சத ேக=கிற,. நா ேபா8 பா, வகிேற
[ெவளிேய ேபாகிறா]
சிவகாமி (இரகசியமாக) : ஒ சமாசார அலவா? ெராப கவைலயா8 இகிற,.

ெகா+ச நாளாக க5 ஒ மாதிாியாக இகிறா.
விநாயக : என ெசாகிறா8? க54 என?

சிவகாமி : நா=. ெப2 இதா ச(ேதகப=.F ெசானா . அத ேம

என ச(ேதகமாயிகிற,. இரவி $ேபா சீகிர வவதிைல. வாயி

,வாசைன -7கிற, எ ெசாகிறா .

விநாயக : சீFசி! என உளகிறா8? க5காதரனா அப3 எலா ேபாகிறவ?
சிவகாமி : ஒமிலாம%க ேவ2.ெமதா ெத8வ5கைள ேவ23
ெகா23கிேற. ஆனாD மனகலகமா யிகிற,. ெவ ைளகார

ஓ=டக

இகாேம? அ5ேக ேபாகிறாேனா எ ேதாகிற,. ேசவாேரா.

ேச(, எதைனேயா பி ைளக

[பரேம7வர உ ேள வகிறா]

ெக=. ேபாகிறாகேள?
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பரேம : ேவ யாைடய வ23ேயா ேபாயிE. க5காதரைன காேணா.
[ெட%ேபானி மணி அ3கிற,.]

விநாயக : அ, யா, பாரபா.
பரேம (ெட%ேபானி) : யா? ேபாVN Nேடஷனா? - ஆமா. - ,க சமாசாரமா?

என? என? - (அைர நிமிஷ5 கழி, திபி) ஐேயா விபதா, க5காதரைன

ெஜனர ஆNபதிாி ெகா2. ேபாயிகிறாகளா. ப.காயமா.
சிவகாமி : அடபாவி! ேமாச ெச8,வி=டாயா ஐேயா! என ெச8ேவ?

விநாயக (பைதபைதட) : ஓ.! 3ைரவைர Hபி=. ேமா=டா ெகா2.

வரFெசாD. (ெட%ேபா அகி ெச) ஹேலா! யா அ5ேக விப, எப3

ஏEப=ட, ெதாி:மா?

ெட%ேபா ர : ராயாிட ெசால ேவ2டா. நறா8 3தி(தாென
ேபாVN சாெஜ2. ெசாDகிறா.

விநாயக : என? ந$ைடய 3ைரவரா 3,வி=3(தா?
ெட%ேபா ர : 3ைரவ அல. ராய மகேன வ23 ஓ=3னானா.
3ெவறியி எதிேர வ(த பNஸுட ேமாதிவி=டா. நீ5க

விநாயக : ஐேயா!

யா?

[கீேழ வி<(, தைரயி தைலைய ேமாதி ெகா2. அ<கிறா.]

----------------
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66. ெத,வயாைன
எ#ைடய ந2ப ெவEறிைல பா கைட ஓம=3 $த%யா நா# ஒ
நா

கடEகைரயி உ=கா(, ேபசிெகா23(ேதா. ம,வில இயகைத

பEறி ேபF7 வ(த,. "இக=.; நீ5க

ஒ காலதி சாராய கைட தைக

எ.தி(தீகளாேம. அைத எப3 வி=[க ? உதரேமQைர வி=.F ெசைன
ப=டணதிE ஏ வ(தீக ?" எ ந2பைர ேக=ேட. "அ, ெபாிய கைத!"
எறா $த%யா.

"பாதகமிைல, ெசாD5க " எேற. ஓம=3 $த%யா ெசால

ெதாட5கினா:
நா5க

ஜாதியி ெநச4காரக ; ஆனாD எ5க

.பதி ம=. இர2.

தைல$ைறயா8 ெநச4 ெதாழி ெச8வ, கிைடயா,. எ5க;ைடய பா=டனா

எ5க

எ5க

ஊாிேலேய ெபாிய பணகாரராயி(தா. ஆனா எ தகபனா காலதி

ெசாெதலா பல வழியி அழி(,வி=ட,. எைன: எ தாயாைர:

ஏைழகளா8வி=. த(ைத இற(,ேபானா. அெபா<, என ேற வய,;

கடகாரக

எ5க

ெசாெதலா எ., ெகா2. வி=டாகளா.

எ தாைய ெபEற பா=டனா ஒவ இ(தா. அவ அேபா, எ5க;ட வ(,
வசிக ெதாட5கினா. அவ கிழவ; ேவைல ெச8ய த ளாதவ. ஆனா நல

ெக=3கார. எ5க; மி+சிய ெசாEப நிலதி சாப3 ேவ23ய ஏEபா.
ெச8, .ப காாிய5கைளF சீராக நடதி வ(தா. நா தின(ேதா பக%

எ5க

மா.கைள ஓ=3Fெச வேவ. மாைலயி வி=. வ(, மா.கைள

க=3வி=. பா=ட பகதி உ=காேவ. அவ இராமாயண, பாரத கைதக
ெசாDவா. விகிரமாதிதிய கைத, ேதசி5 ராஜ கைத $த%யன4

ெசாDவா. இைவகைளெயலா நா மிக4 7வாரNயமாக ேக=.

ெகா23ேப.
ஒநா

அவ நள கைத ெசா%ெகா23(தா. தமய(தி இர2டாவ,

7யவர எபதாக நள#F ெச8தி வ(த இடதி கைதைய நிதி, 'உட
சாியிைல, அபா! ஏேதா ஒ மாதிாியாயிகிற,. பாகி கைதைய நாைளF
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ெசாDகிேற' எறா.
கைதைய அவ $3கேவயிைல. மநா

அவ உட அதிகமா8வி=ட,.

ஊரா அவ ெச,ேபா8 வி.வாெர ேப7வைத ேக=ேட. ெச,

ேபாவெதறா அ, என ெவ என அேபா, $<, லபட விைல.
எ%, ெபFசாளி, LFசியி சா4தா ெதாி:. ஆனாD எலா ேபசி

ெகா வைத ேக=. ஒவித ,க உ2டாயிE. அைதவிட கைத பாகியா8

நி வி=டேத எற ,கதா அதிகமாயி(த,. என இேபா, நறா8

ஞாபகமிகிற,; அவ அகி ெச "தாதா! நீ ெச, ேபாகிறாயா?

ேவ2டா! கைதைய $3காம ெச, ேபாக ேவ2டா" எ ெசா%
அ<ேத. அேபா, அவ சிாிF சிாி, "ழ(தா8! இதEகாக நீ

வதபடாேத; நீ தக ப3பதE கEெகா . நா உனF ெசான
கைதகைள விட இ# எ6வளேவா நல கைதக
ப3க கE ெகா2டா, ஆயிர5கைதக

ெசாலலா" எறா. மநா

தக5களி இகிறன. நீ

ப3கலா. மEறவக;

அவ இற(, ேபானா

பா=ட Hறிய வாைதகைள நா மறகேவயிைல. எ5க

ஊ அ.த

ஊாி ஒ ப ளிHட இ(த,. தாயிட உதர4 ெபE அ(த

ப ளிHடதிE ேபாேன. எ<, H=3 ப3க ெதாி: வைரயி நா

அ5ேக இ(ேத. -=. ேவைல, வய ேவைலகைள கவனிக ேவ23யி(த,.

ஆனா ப3பைத ம=. விடவிைல. எ5ேக, யாாிடதி கைத தக

இ(தாD ெக+சி Hதா3 வா5கி ெகா2. வ(,வி.ேவ. விள5கினாD,
விள5காவி=டாD த=. த.மாறி வாசி, $3ேப. ஒ க(த ஏ.

அகப=டாHட வி.வதிைல. இ6வா இராமாயண, பாரத, க(தராண,
நளமகாராஜ கைத, அாிFச(திர மகாராஜ கைத, விகிரமாதித கைத, அ%
அரசாணி மாைல $த%ய பல Uகைள ப3, $3ேத.
இப3 பல வஷ ெசறன. ஒநா

என ஒ "நாவ" கிைடத,. ஆஹா!

அைத ப3தேபா, நா அைட(த ச(ேதாஷைதF ெசா% $3யா,. அ, $த,

நாவ ைபதிய எைன நறா8 பி3, ெகா2ட,. ஒ $ைற ஊாி%(,

சில கிறிN,மN ேவ3ைக பாக ப=டணதிE வ(தாக . நா#

அவக;ட ேச(, வ(ேத. அவகெளலா ஏேதேதா சாமாக

வா5கி

ெகா2. திபினாக . நா என ெச8ேத ெதாி:மா? மாக=3 பைழய
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கிழி(த நாவகளி ஒ க=. வா5கிெகா2. ேபா8Fேச(ேத. இர4 பக ஒேர

Fசாக வாசி, $3ேத. இெபா<, நிைனதா மிக4 ஆFசாியமா8

இகிற,. ைப ெதா=3யி ேபா.வதEேக த(தைவ எ இேபா, நா

க, நாவகைள அேபா, எதைன ஆவDட ப3ேத, ெதாி:மா?
["இக=.. நீ5க

எைன ேக% ெச8வதிைல எ உதி Hறினாதா

இனி ேம கைத ெசாDேவ" எறா ஓம=3 $த%யா. "ஒ நா; ேக%
ெச8யமா=ேட. ெசாD5க " எேற.]
சாதாரணமா8 நாவக

எறா எப3ப=டைவ எ உ5க; ெதாி:ேம?

எலா காத மய. நம, வா?4F சE ெபா(தாதைவ. ஆனா நா
அேபா, பதிென=. வய, வா%ப. இ6வள4 !ர பதறி: சதி

எனகிைல. ஆகேவ ேமEப3 நாவகைள ப3தத பயனாக காதைல

பEறி:, விவாகைத பEறி:, வ5கால வா?ைவ பEறி: ஏேதேதா

மேனாராWய ெச8ய ெதாட5கிேன.
எ5க

கிராமதி அெபா<, ெபாிய பணகார அ =3 $த%யா. அவ

தா கிராம $சீHட. அவ ஒ ெப2 இ(தா . அவ

ெத8வயாைன. இெபா<, நிைன, பாதா அவ

ெபய

ஒ சவ சாதாரணமான

ெப2 எேற ேதாகிற,. ஆனா அேபா, "நாவ" க2Tட பாத
என அவ

ஓ அஸர Nதிாீைய ேபா காணப=டா . LேலாகதிD சாி,

ேதவேலாகதிD சாி, அவைள ேபாற அழகி ேவெறாதியிைல எ

நிFசயமைட(ேத. தகதி ப3த கதாநாயககைள ேபாலேவ நா#

அவைள க%யாண ெச8, ெகா ளாவி=டா உயி பிைழதிக $3யாெத
உதி ெகா2ேட.

இ, வைரயி நாவ ப3 பயப=ட,. இதEேம என ெச8வெதபதE
நாவகளி உதவி கிைடகவிைல. நாேனா தன( தனியனான வா%ப;

தகபனEறவ; ஏைழ. அ=3 $த%யாேரா ெப பணகார; ஊ

எஜமான. அவாிட ேபா8 "உ ெப2ைண ெகா." எ ேக=டா க=3

ைவ, அ3பா. நாவகளி ப3தைதேபா ெப2ைண ேநேர பா, எ

காதைல ெவளியி.வதE ேவ23ய ைதாிய இைல. அெதலா நாவகளி

நட. வா?ைகயி நைடெபறா,. ஆதலா ஓயாம சி(தித வ2ண

இ(ேத. கைடசியாக ஒ :தி ேதாறிய,. அ(த ஊாி சமீபதி க ;
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சாராயகைடக

ஏல ேபாட இ(தாக . அ(த கைடகைள ஏல எ.பெத

தீமானிேத. விைரவி பண சபாதி, அ=3 $த%யாF
சமமாவதE இ, ஒதா வழி எ எ2ணிேன.

த நைககைள விE, ப, பனிர2. வஷ5களி ெகா+ச ெகா+சமாகF

ேச, எ தாயா இU Qபா8 வைரயி பண ைவதி(தா .

ஏலபணைத க=.வதE அெதாைகைய ெகா.ப3 ேக=ேட. தாயா

$த% ஆ=ேசபிதா . "அ(த பாவ ெதாழி நம ேவ2டாமபா; ஏேதா
உ ளைத ைவ,ெகா2. திதி அைடேவா" எறா . நா பி3வாத

பி3தத ேம அவ

"ழ(தா8! ந$ைடய .ப ெசாெதலா எப3

அழி(த, ெதாி:மா?" எ ேக=டா . "ெதாியாேத! எப3?" எேற. "எலா

உ தகப 3ேத ஒழி, ேபா=டா. அ(த பாவ எனதிE?" எறா .

என !கிவாாி ேபா=ட,. இ,வைரயி அ(த விஷய என ெதாியா,.

ஆனா ெத8வயாைனைய நிைன, ெகா2ேட. தாயா ெசான

ெச8தியி%(, எ#ைடய தீமான இ# உதிப=ட,. "அமா! க ;

கைடயி ேபான ெசாைத க ;கைட லமாகேவ சபாதி, தீேவ.

அ,தா ெத8வதி சித. இலாவி=டா எனேக இ(த ேயாசைன ேதாற

ேவ2.?" எேற.

க ;கைட ேபா=3 அதிக. எ.க $3யவிைல. சாராயகைட ம=.

எ.ேத. வியாபார நறா8 நட(த,. உதிேயாகNதக; அதிக பண

ெகா.ேத. ஆனா எ ைகயிD பண அதிேவகமாகF ேச(, ெகா2.

வ(த,. அ.த வஷ க ;கைட, சாராயகைட இர2ைட: எ.ேத.

அ=3 $த%யாைடய ெப2Tகாக நா ெச8த காாிய5கெளலா அவ
மனதி ெபாறாைமையதா உ2டாகின. ஏெனனி அேபா, அவைடய ைக
இற5கி வ(த,. கட அதிகமாயிE. "க ;கைடகார பய" எ எைன
பEறி அவ அவமதிபா8 ேபசியதா8 ேக வி ப=ேட. அவைடய

அகபாவைத அடவ, எப3 எ ஓயாம சி(தி, ெகா2. வ(ேத. எ

எ2ண நிைறேவவதEகான ஒ சபவ விைரவிேலேய நட(த,. கட4

பக இகிறா எ ேதாறிE!

எ

ஒ சமய அ=3 $த%யா த .ப,ட ஏேதா வியாதிையF

ெசாNதப.தி ெகா ள ப=டண, வ(, ஆமாத த5கியி(தா.
இ5ேக அவக; ப(,க

அ அவைடய ஆ

பல இகிறாக . அவ திப ஊ வ(த

ஒவ சாராயகைட வ(, ஒ =3 சர
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வா5கிெகா2. ேபானா. என மிக4 ஆFசாியமாயி(த,. ப=டணதி

ப(,க

-=3 கEெகா2டா ேபாD எ எ2ணிேன.  நா

கழி, மப3: அ(த ஆ

வ(, இெனா =3 வா5கி ெகா2. ேபானா.

அேபா, என2டான ச(ேதாஷைத அளவிட $3யா,. "சாி, $த%யா நம,
வைலயி -?(தா. அவ கவ ஒழி(த,; இ(த ஊாி நைம தவிர கட

ெகா.பா யாமிைல. ெத8வயாைன நைம தபி எ5ேக ேபாகிறா ?" எ
இ6வாெறலா ஆகாச ேகா=ைட க=3ேன.

எலா நா எ2ணியப3ேய நட(, வ(த,. ஒ வஷதிE

அ=3

$த%யா ஊரறி(த ெப5 3கார ஆனா. கட விஷ ேபால ஏறி வ(த,.

ஏராளமான Lமி அவ இ(தாD வ=3 ெகா.ப, எளித. நிலைத

விE கடைன தீபதE நிலைத வா5வா யாமிைல. இ(த

நிைலைமயி ஒ ேகா=. வார2. அவமீ, பிற(த,. வார23 தவதEகாக

ைகயி%(த சகா கிNதி பணைத ெகா.,வி=டா. இவ 3காரெர,

கடகாரெர ெமா=ைட வி2ணபதி ல அதிகாாிக; ெதாி(,

ேசாதைன வ(,வி=டாக . $த%யா த கவைத எலா வி=. எனிட

ஓ3வ(தா. எ கா% வி<(, ெக+சினா. எ2c Qபா8 கட ெகா.,
அவ தைல வ(த விபதி%(, அவைர தவிேத.

நா ெகா+ச றி கா=3ய,தா தாமத, $த%யா ெத8வயாைனைய

என க%யாண ெச8, ெகா.பதE த$ைடய Lரண சமதைத
ெதாிவிதா. விவாகதிE நா

அ=3 $த%யா ஒநா

றிபி.வ, தா பாகி. இ(தF சமயதி

தி[ெர மரணமைட(தா. நல

திடேதகியாயி(த அவ இப3 அகால மரணமைட(ததE மிதமி+சிய 3தா
காரணமாயிகேவ2.. இ(த ,க சபவதினா எ#ைடய

உேதச5கைள பEறி னராேலாசைன ெச8ய ேவ23யதாயி(த,. இெபா<,

நா ெத8வயாைனைய விவாக ெச8, ெகா2டா அவ;ைடய .ப

ெபா $<வைத: நாேன ஏE ெகா ள ேவ23 வ. ஏெனனி அவக

-=3 வய, வ(த ஆ2 மக

யாமிைல. அ=3 $த%யாைடய

இர2டா(தார சி ெப2. அவ;, அவ;ைடய ைகழ(ைத:,

ெத8வயாைன:தா -=3D ளவக . இவகைள காபாE

ெபாைப:, .பதி கடைன தீ,F சீப., ெபாைப: நாேன

வகிக ேவ23யவனாேவ. இப3 எலா மனதி ச(ேதக5க

உ2டாயின.
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ஆனாD $3வி ெத8வயாைனைய மண(,தா தீர ேவ2. எ
தீமானிேத.

இேபாெதலா க ;, சாராய கைடக; நாேன ேநாி ேபாவதிைல. சபள

ஆ க

ைவ,வி=ேட. அறாட சாய5காலதி ம=. ெச H.$த

ெதாைகைய வா5கி ெகா2. வேவ. ஒ நா

அ6வா ெசறேபா,, கிராம

$சீ -=. ேவைலகார அெபா<,தா ைகயி =3:ட

கைடயி%(, ெவளிேய வவைத க2ேட. எைன பாத, அவ

சாைலேயாரமா8 ப,5கி ெகா2. ெசறா.

"இவ இேபா, யாF சாராய வா5கி ேபாகிறா?" எ என

ஆFசாியமாயி(த,. ஏேதா ஒ =. எ2ணதினா அைத க2.பி3க

ேவ2.ெம ேதாறிE. ஆகேவ அவ# ெதாியாம அவைன பி

ெதாட(, ெசேற. அவ ஊ ெதவி றமா8F ெச அ=3

$த%யாாி வாயிEப3 வழியா8 Xைழ(தா. இைத $E ஆராய

ேவ2.ெம எ2ணி, ெத-திF ெச $த%யா -=.

Xைழ(ேத.

நைடF ெசற, சிறி, தய5கி உ ேள எ=3 பாேத. அேபா, நா

க2ட கா=சி இ3வி<(தாEேபா எைன திைககF ெச8, வி=ட,.
ெத8வயாைன: அவ;ைடய சிறிய தாயா ஊ+ச பலைகயி

உ=கா(தி(தாக . $த%யாைடய மைனவியி ைகயி சாராய=3. இர2.

தளகளி ஊEறி ஒைற ெத8வயாைனயிட ெகா., மEெறாைற தா
அ(த ஆரபிதா . பலவஷ காலமாக எ உ ளதி வள(, வ(த காத
அதைன: அ(த ஒ கண ேநரதி விஷமாகிவி=ட,. ெசால $3யாத

அவ என2டாயிE. சத ெச8யாம ெவளிேய வ(, அவசரமாக -.

வ(, ேச(ேத.

எ மேனாரததி இ3 வி<(த,. எ ஆைச எலா நிராைசயாயிE. $த%

அ =3 $த%யா -=3 சாராய=3 (தைத பாதேபா,, நா
ஆைசப=ட பழ கி=3வி=ட, எ ச(ேதாஷப=ேட. -=3E

ெசற

அ(த சாராய=3, பினா ெச8த ேவைலைய பாத,, அ(த பழ

விஷமா8 ேபாவதE காரணமாயிE. அளவிலாத ,க,ட அ

ப.ேத. பா=ட ெசான பழ5கைதகெளலா நிைன4 வ(தன. நாவக
எலா ஆபாசமா8 ேதாறின.
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அதE பிற ஒ வாரதிE

க ;, சாராய கைடகைள ெதாைல, தைல

$<கிேன. அகைடகளி சபாதித ெசாைத எலா அ(த ஊ

ேகாவிD, பஜைன மடதிE, ப ளிHடதிEமாக பகி(, எ<தி

ைவேத. இ(த தம5க

சாிவர நடபதE ஏEபா. ெச8ேத. ைகயி ெகா+ச

Qபா8 எ.,ெகா2. தாயா நா# இ(தF ெசைன நக வ(,
ேச(ேதா" எ Hறி ந2ப கைதைய $3தா.

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

67. ேகாவித ர.ப

ேகாவி(த#, -ரப# அ2ைட -=.காரக . வா?ைக நிைலைமயி

ஏறைறய இவ ஒதி(தாக .

ேகாவி(த# பதி ஆைலயி ேவைல; வார ஆறைர Qபா8 சபள.
-ரப# ரயிேவ ஒ ஷாபி ேவைல; அவ# வார ஏ< Qபா8

சபள. மைனவி: இர2. ழ(ைதக; ேகாவி(த# உ2.. -ரப#
அப3ேய. ேகாவி(த வாரதிE $கா Qபா8 வாடைக ெகா., ஐ(தா

3தன5க

உ ள -=3 ஒ சின அைறயி 3யி(தா.

ஆனா ஒேர ஒ விதியாச இ(த,. -ரப ஒ ஷாபி%(, -=.

வ வழியி ஒ சாராய கைட உ2.. அவ அ(த கைட வழியாக தா

-=. வவ, வழக. ேகாவி(த ஆைலயி%(, -=. வ வழியிD

க ;கைட, சாராய கைட, ^கைட எலா உ2.. ஆனா அவ 
வழியாகF ச(, ெபா(,களி (, -=. வவ, வழக.

இ(தF சி விதியாசதினா அவக;ைடய வா?ைக $ைறயி ேந(த ெப
ேவEைமF ெசாகிேற ேக;5க .

சனிகிழைம பிEபக  மணி ேகாவி(த# ஆைலயி சபள

ெகா.தாக . Qபா8 ஆறைரைய: அவ வா5கி பதிரமா8 $3 ேபா=.

ெகா2.  வழியா8 -. வ(, ேச(தா. அவ மைனவி 7(தர$, மக

நடராஜ# ச(ேதாஷ,ட அவ வரைவ எதிபாதி(தாக . நடராஜ தி,
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தி எ தி, ெகா2. "அபா! ச$திர பாக ேபாகேவ2.. ச$திர
பாக ேபாகேவ2.!" எ HFச%=டா.

பிற ேகாவி(த# அவ மைனவி: உ=கா(, கண பாதாக . பி
வமா ெசல4 ஜாபிதா ேபா=டாக :-

-=. வாடைக
அாிசி

ப, உ, ளி சாமாக
ேமா, ெந8:
எ2ெண8
கா8கறி $த%ய சிலைற ெசல4க
ெமாத

Q.

அ.

ைப

1

8

0

1

8

0

0

8

0

0

0
1

4

12

8
4

0

0

0
0

0

வழகமாக ேசவி5N பா5கியி ேபா=. வ(த $கா Qபாைய: ேச,

Q. 4-12-0 தனியாக எ., ைவதாக . பாகிF ெசல4 ெச8வதE Q. 1-12-0

ைகயி இ(த,.

"சாி, ச$திர கைர ேபாகலா, றப.!" எறா ேகாவி(த.
7(தர மக#F ச=ைட: லா4 ேபா=. ெநEறியி ெபா=. ைவதா .

தா# $க5க<வி க2ணா3 பா, 5மெபா=. ைவ, ெகா2டா .
பிற ைகழ(ைத கபளிF ச=ைட ேபா=. இ.பி !கிைவ,

ெகா2. கிளபினா . வழியி ேகாவி(த காலணாவிE ெபபெம2.

வா5கி மக# ெகா.தா.

கடEகைரயி காEவா5க ெபாிய ெபாிய மனிதகெளலா வ(தி(தாக .

ஆனா ெபாிய மனித, சின மனித எலா ஒேர காEதா அ3த,.

ேகாவி(த# 7(தர$ அைலேயாரதி உ=கா(, ஆன(தமா8 அைர மணி ேநர
ேபசிெகா23(தாக . ேமா=டாாி வ(தவகைளவிட இவக

அபவித

இப(தா அதிகெம ெசாலலா. நடராஜ தி, விைளயா3னா. அைல

ேமாதிெகா2. வேபா, கைர ஓ.வ,, அைல திபிF ெசDேபா,

அைத பி3க ஓ.வ, அவ# அEதமான விைளயா=டாயி(த,.
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இ(த சமயதி !ரதி ப=டாணி கடைல $ விEபவ ேபா8
ெகா23(தா. நடராஜ ஓ3F ெச அவைன அைழ, வ(தா.

அைரயணா4 $ $காலணா4 கடைல: வா5கினாக .

நடராஜ# தைலகா ெதாியவிைல. திபி -.ேபா8F ேச வைரயி

தன கிைடத ப5ைக தி ெகா23(தா.
ெபா<, ேபான, அவக

-=3E திபினாக . மதியானேம சைம,

ைவதி(த சாபா. தயாராயி(த,. எலா சாபி=.வி=. கவைலயிறி

!5கினாக . கடEகைர ேபா8 வ(ததEகாக ேகாவி(த# உ2டான ெசல4

ஒறைர அணாதா.
மநா

ஞாயிEகிழைம காைலயி எ<(த, இைற என

ெச8யலாெம ேயாசிதாக . ^பி N பா ேபாக ேவ2.ெம

தீமானமாயிE. 7(தர அவசர அவசரமா8F சைமய ெச8தா . ேகாவி(த

மாக=. ேபா8 கா8கறி வா5கி ெகா2.வ(, ெகா.,வி=. ேவ3
ச=ைடக;F ச4கார ேபா=. ,ைவதா. பிற ழ(ைதைய பா,

ெகா23(தா. நடராஜ -=. கணகைள ேபா=டா.

எ6வளேவா அவசரப.தி: கிளவதE மணி ஒறாகி வி=ட,. 7(தர

சிE23காக ெகா+ச அப ெச8, ஒ ெபா=டணதி க=3 எ.,
ெகா2டா . ரசவாக வைரயி அவக

நட(,ெச அ5கி(, 3ரா

வ23யி ேபானாக . மாைல நா மணி வைரயி ^பி N பாைகF

7EறிF7Eறி ேவ3ைக பாதாக . நடராஜ# ர5கைளவி=. பிாி(,

வவதE மனேம இைல. மாக=3 ஊத வா5கி தவதா8F

ெசானதி ேமதா அவ வ(தா.

இ,வைர 3ரா சத ஒறைற அணா4, ^பி N பா 3க= றணா4

ஆக நாலைர அணா ெசலவாயி(த,. மாக=3 அவக

சாமாக

வா5கினாக :-

ேகாவி(த# பிதைள 3பபாN
7(தரதிE ஒ த(தF சீ
நடராஜ# ஒ ஊதD ெப=.
ழ(ைத ஒ ரப ெபாைம

Q.

அ.

ைப

0

2

6

0

2

6

0

0

11

3

0

0

பிவ
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சாய5கால 5 மணி அவக

-.ேபா8F ேச(தாக . ேபாேபா, 3ரா

சத$ ேச(, Q. 1-9-0 ெசலவாயிE. ேநE ஒறைர அணா ெசலவாயிE. ஆக

Q. 1-10-6 ேபாக பாகி இ(த ஒறைர அணாைவ ஒ சிமிழி ேபா=.

ைவதாக . 7(தர,F ேசைல வா5வதEகாக இ(த மாதிாி ஏEகனேவ Q. 2-8-

0 வைரயி ேச(தி(த,.
மநா

தி5க=கிழைம காைலயி 7(தர திய த(தF சீபினா தைலைய வாாி

$3,, ெநEறியி 5ம இ=. ெகா2டா . ச(ேதாஷமா8 ேபசி ெகா2.
77பாக -=. காாிய5கைளF ெச8தா . ஏழைர மணி

ேகாவி(த#F

ேசாேபா=., மதியானதிE பலகார ப2ணி ெகா.தா . ேகாவி(த

Nநான ெச8,, 7தமான ேவ3: ச=ைட: அணி(,, திய 3பபாைஸ

ைகயி எ., ெகா2. உEசாக,ட ஆைல றப=டா. நடராஜ

இ.பி திய ெப. ேபா=. அதி ஊதைல ெதா5கவி=. ெகா2.
!கல,ட ப ளிHட, கிளபினா. ழ(ைத ைகயி ரப

ெபாைமைய ைவ, ெகா2. ஆன(தமா8 விைளயா3 ெகா23(த,.
*****

இனி அ.த -=3 -ரப#ைடய .பதா சனிகிழைம, ஞாயிEகிழைமைய எப3 கழிதாகெள பாேபா.

சனிகிழைம பிEபக  மணி -ரப# ஏ< Qபா8 கிைடத,. அவ

அைத வா5கி அல=சியமா8 த க(த ச=ைடைபயி ேபா=. ெகா2.

-=. றப=டா. வழியி ^கைடைய க2ட, ஒ நிமிஷ நி

தய5கினா. அேபா, உ ளி(, ஒவ "அ2ேண! ஏ நிEகிறா8? வா!"
எறா. -ரப கைட

Xைழ(தா. $த% ஒ சீசா 3,வி=. கிளபி

விடலாெம நிைனதா. ஆனா ஒ சீசா 3த, இெனா சீசா

3தாதா தாக தணி:ெம ேதாறிE. ஆனா த., ெகா2டா.

ஒ Qபா8 ெகா.,F சிலைற ேக=டா.

சிலைற ெகா.கF சE ேநரமாயிE. இதE

அவக

சில சிேநகிதக

வ(தாக .

3ேபா, தா ம=. 7மாயிக Hடாெத இெனா சீசா

ேக=டா. அைத: 3த பிற "இ இர2. சீசா ^ 3தாகிவி=ட,.
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நாைள வரHடா,. ஆைகயா சாராய கைடயி ஒ திரா வா5கி 3,

விடலா" எ ேயாசி, அப3ேய சாராய கைட ேபானா. ஒ திரா

வா5கி 3, வி=. பிற இெனா அைர திரா ேபாடF ெசானா.

கைடகார ெகா.த சிலைறயி ஒ அைரகா Qபா8 ெசலாபண.

-ரப# ேபாைத நறா ேயறியி(தப3யா அ, ெதாியவிைல. கைடகார

ெகா.த சிலைறைய எ.,F ச=ைட ைபயி ேபா=. ெகா2டா. அவEறி

நல இர2டணா ஒ ச=ைட ைபயி விழாம தைரயி வி<(த,. அைத

அவ கவனிகவிைல. ஆகேவ சாய5கால ஆ மணி நல பண Q. 5-120 ெசலா பண இர2டணா4 எ., ெகா2. அவ -. ேபா8F
ேச(தா.

-=3 அாிசி, ப சாமா ஒ கிைடயா,. அ காைலF சாபா=.ேக

நாகமா

அாிசி கட வா5கிF சைமதி(தா . எனேவ மி(த எாிFசDட அவ

-ரப வர4காக கா, ெகா23(தா . வ(த, ச2ைட பி3க

ெதாட5கினா . -ரப தனிடமி(த பணைத அவ

$கதி -சி

எறி(,வி=. தா# HFச ேபா=டா. இைத க2. அவக;ைடய மக

ராம - ஏ< வய, ைபய, பய(, வாசற ஓ3 ேபானா. நாகமா

அதE

பிற கைட ேபா8 சாமா வா5கிெகா2. வ(, சைமய ெச8தா .

சாபி=. $3ய இர4 ப, மணியாயிE. அற அைரமணி ேநர அவக

கா=. Lைனக
ேபானாக .
மநா

நாகமா

ேபா ச2ைட ேபா=. ெகா23(,வி=. பிற !5கி

காைலயி கறிகா8 வா5கி வவதEகாக -ரப பண ேக=டா.

ெசலாபண இர2டணாைவ ெகா2. வ(, ெகா.தா . -ரப

உடேன ச2ைட பி3க ெதாட5கினா. $த நா

வா5கியேபா, நாகமா

இர4 கைடசாமா

ஏமா(, ெசலாபண வா5கி வ(திக ேவ2.

எ ெசானா. "3 ெவறியி நீதா வா5கி ெகா2. வ(தா8" எறா

நாகமா . இ(த ச2ைடயிேபா, ராம ந.வி வ(, "ேநா=. ெபசி

ேவ2." எறா. அவ# ஒ அைற கிைடத,. நாகமா

ேபா=3

ைக ழ(ைதைய அ3தா . ஏக ரகைளயாயிE. -ரப# ேவ3 ,ைவக
ேநர5 கிைடகவிைல.

இதைன ெதா(தர4க; கிைடயி நாகமா

சைமதப3யா ழ

உேபாட மற(, ேபானா . சாபி.ேபா, -ரப ழF ச=3ைய !கி

நாகமா

ேம எறி(தா. அ, ழ(ைத மீ, வி<(த,. மப38 ரணகள(தா.
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இ ^கைட ேபாகேவ2டாெம $தநா

-ரப தீமானி-

தி(தா. ஆனா மாைல  மணி ஆன, இ(த ெதாைலகைளெயலா

மற(, சE ேநர "ஷி"யாக இ(, வரலாெம ேதாறிE. ஆகேவ $<
Qபா8 ஒைற எ., ெகா2. சாராய கைடைய ேத3F ெசறா.

சாராய கைடயி பனிர2டணா ெதாைல(த,. அ.த ச(தி *தா. இட

ஒ உ2.. -ரப அ5ேக ேபானா. பாகி நாலணாைவ: அ5ேக

ெதாைலதா. இ=3ய பிற -=. கிளபினா. வழியி 3மயகதி

விள கபதி $=3 ெகா2டா. ஒ வ விளா5கா8 அள4 -5கி

ேபாயிE. -=. ேபான, ப., !5கி ேபானா.
நாகமா

சாய5கால ெமலா ஒ ைலயி ப., அ<, ெகா23(தா .

இர4 சைமகவிைல. ராம மEற பி ைளக;ட ெதவிD சாகைடயிD

விைளயா3வி=. இர4 ஏ< மணி -=. வ(தா. நாகமா

மதியான

மீதியி(த ேசாEைற அவ# ேபா=. தா# சாபி=டா. -ரபைன

எ<பிF ேசா ேபாடவிைல.

தி5க=கிழைம காைலயி -ரப# தைல ேநா4 பலமாயி(த,. வ -5கி

ஒ க2 3ேபாயிE. $T $T,ெகா2ேட உ=கா(தி(தா.

நாகமா
அவ

ெம,வாகதா எ<(தி(தா . $த நா

அ<, அ<, இெபா<,

$க பாக $3யாதப3 ேகாரமாயி(த,. தைலமயி ஒேர பர=ைட.

$னகி ெகா2ேட ழ ேசா ெச8தா. -ரப அவசர அவசரமா8 அைற

வயிEF சாபி=.வி=. மதியானF ேசாEகாகF ச2ைட ேபா=.

இர2டணா எ.,ெகா2. அ<F ச=ைட: க(த ேவ3:மா8 ஓ3னா.
ராம# அ காைல இர2.  தடைவ அ3 வி<(தி(த,. கண

ேபாடவிைலயாைகயா ப ளிHட, ேபா8 அ3ப3 ேவ2.ேமெய

அவ க2ைண கசகி ெகா2ேட ப ளிHட ெசறா. ைக ழ(ைதைய

கவனிபா யாமிைல. அ, ஒ ைலயி ப., அ<, ெகா23(த,.

-ரபைன ேபாற எதைனேயா ஏைழ ெதாழிலாளிகளி வா?ைக க ;, ^,

சாராய கைடகளினா பாழாகி வகிற,. அ(த கைடகைள ெதாைலக நீ5க

என உதவி ெச8ய ேபாகிறீக ?
-------------
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68. சின/தபி0 தி1ட$க2
ஒ ஊாி சினதபி எற ஒ வா%ப இ(தா. அவ ஏைழ;
தகபனிலாதவ. ஒநா

அவ பண சபாதி, வவதEகாக

ப=டண, றப=டா.

அவ கிளபிய ேபா, அவ தாயா அவனிட ஒ ைவரகைல ெகா.,

பி வமா ெசானா :- "ழ(தா8! உ#ைடய தகப உன ேத3 ைவத
ெசா, இ(த ைவர ஒதா. இைத நீ ெவ ஜாகிரைதயாக ெகா2. ேபாக

ேவ2.. ப=டணதி இதE நல விைல ெகா.பாக . இைத விE வ
பணைத $தலாக ைவ, ெகா2. நாணயமாக வியாபார ெச8தா சீகிர
நல பண சபாதி, ெகா2. திபலா. வழியிேல திட பய அதிக.
வழிேபாகக

யாைர: நபிவிடாேத. சில உேனா. சிேநகமா8

ேபசிெகா2ேட வ(, சமய பா, ைவரைத அ3, பறி, ெகா வாக .

ஜாகிரைதயாயி(, பிைழ" எறா .

அ(த ைவரதி ெபய எனெவ உ5க; ெதாி:மா? அத ெபய அறி4.
சினதபி ைவரைத வா5கி பதிரமா8 $3(,ெகா2. றப=டா.

சாைலயி ெகா+ச !ர ெசற, அவ ஒ வழி ேபாகைன க2டா.
"தபி, தபி, எ5ேக ேபாகிறா8?" எ ேக=டா வழிேபாக.
"ப=டண, பண சபாதிக ேபாகிேற. ஐயா!" எறா சினதபி.
"அப3யா? நா# ப=டண,தா ேபாகிேற. இவ ேச(, ேபாகலா"
எ வழிேபாக ெசானா.

சினதபி த தாயா ெசா%ய திமதிகைள நிைன, ெகா2டா. "உ
ெபயெரன?" எ ேக=டா.

"எ ெபய ேசாப" எறா வழிேபாக.
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"ஓேகா! உைனபEறி எ தாயா ெசா%யிகிறா . நீ ெபாலாத திட.

உ சகவாச ேவ2டா" எ ெசா%வி=.F சினதபி ஓ=ட பி3தா.

திட "இ(தா! பி3!" எ HFச%=. ெகா2ேட ெதாட(, ஓ3னா. என

ஓ3: சினதபிைய அவனா பி3க $3யவிைல.
இ# ெகா+ச !ர ெசற, ேவெறா ஆ

எதிப=டா.

"தபி, தபி, எ5ேக ேபாகிறா8?" எ ேக=டா. "ப=டண, ேபாகிேற"
எறா சினதபி.

"அப3யா? ச(ேதாஷ. நா இவ ேபசி ெகா2ேட ேபாகலா" எறா

அமனித.

"நீ யா?" எ ேக=டா சினதபி.
"எைன ெதாியா,? நா தா வியாதி" எ அமனித Hறினா.
"ஐேயா; நீ ேசாபைல விட ெபாலாத திடனாயிEேற! நீ எ 7கைத

தி3ெகா வா8 ேவ2டா உ உற4 என" எ ெசா%வி=.F

சினதபி ஓ=ட பி3தா.

வியாதி ஓ3 ஓ3 பா, அவைன பி3க $3யவிைல.
இ# ேபாக ேபாக வழியி *தா=ட, ேகாப, ச2ைட, க விபசார
$த%ய திடக

ஒ6ெவாவராக எதிப=.F சின தபிைய வழி மடக

பாதாக . எலாைர: ஏமாEறி பினா வி=.வி=.F சினதபி

$னா ேபா8ெகா23(தா.

ேமேல ெசான ேசாப, வியாதி, விபசார $த%ய திடக

எலா ஒ

ெபாிய ெகா ைள H=டைதF ேச(தவக . இH=டதிE ஒ தைலவ
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இ(தா. அவ ெபய ம,சார. இவ சமய, த(தப3 ேவஷ ேபா=.
ெகா வதி ேத(தவ. க ;, சாராய, ஒயி, பிரா(தி, விNகி, ^, அபினி,

க+சா எ விதவிதமான ெபயகைள ைவ,ெகா2. ெபயேகEப ெவ6ேவ
ேவஷ5க

ேபா=. ெகா வா.

கைடசியாக, இதிட தைலவைன நம, சினதபி ச(திதா.
"தபி, தபி, எ5ேக ேபாகிறா8?" எறா திட தைலவ.
"ப=டண, ேபாகிேற. நீ யா?" எ சினதபி ேக=டா.
"எ ெபய ம,சார" எறா திட.
சினதபி தன

ேயாசி, ெகா2டா:- "இவைன பEறி எ தாயா

ஒ ெசாலவிைல. இவ ெவ உEசாக ஷனாக காணப.கிறா.

உட ப, நல உைடயணி(, ெபாிய மனித ேபா ேதாகிறா. இவ

திடனாயிபானா? எப3யானாD நா ஜாகிரைதயாயிக ேவ2..

தாயா ஒ ேவைள இவைன பEறிF ெசால மற(திகலா."
இப3ெய2ணிF சினதபி ேவகமா8 நடகலானா.

அெபா<, திட தைலவ, "ஏனபா இ6வள4 விைரவாக ஓ.கிறா8? ெகா+ச
ெம,வா8 நட; என அவசர? ப=டணதி நா ெராப அ#பவ$ ளவ.

பண+சபாதி வழிெயலா உன நா ெசா% தகிேற" எறா.

சினதபி இ(த ஆைச வாைதயி மய5கிவி=டா. "இவ திடனாயிக

மா=டா. இவ ெசாவைத ேக=. ெகா2. ெகா+ச $னாேலேய ேபா8
ெகா23கலா. அப3 ஒ ேவைள இவ திடனாயி(, நைம பி3க

வ(தாD, ஒேர ஓ=டமா8 ஓ3 தபி விடலா. இதைன திடகைள ஏமாEறி
வ(த என இ(த ெபாதியைனதானா ஏமாEற $3யா,?" எ அவ

எ2ணினா. அதனா ெகா+ச ெம,வா8 நட(தா.
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திட தைலவ இனிைமயாக ேபசி ெகா2ேட ெகா+ச ெகா+சமாக ெந5கி
வ(தா. "ஆஹா! இவ#ட ேபசினா எ6வள4 உEசாகமாயிகிர,?" எ
சினதபி நிைனதா. அவ அகி வ(த, திட தைலவ ஒேர

தாவலா8 தாவி சினதபிைய ெக=3யா8 பி3, ெகா2டா.

சினதபி ஆனம=. அவ பி3யி%(, வி.வி, ெகா ள $யறா.
ஒ $3யவிைல. திட அவைனF ேசாதைன ேபா=. அவ பதிரமா8

$3(, ைவதி(த ைவரைத பி.5கி ெகா2டா. இதE

பினா த5கிய

வியாதி, விபசார, *தா=ட, ேசாப $த%ய திடக; ஓ3வ(,

சினதபிைய *?(, ெகா2டாக .

திட எலா ேச(, அவைன த5க

இபிட, வப3

அைழதாக . சினதபி பாதா. "ைவர(தா ேபா8வி=ட,.

ப=டண, ேபா8 என ெச8வ,? இவக;ட தா ேபாேவாேம?"
எெற2ணினா.

பாவ! இ6வா சினதபி திட தைலவ# அ3ைமப=டா. மEற

எலா திடக; அவ Eேறவ ெச8ய ேவ23யி(த,. இ6வா சில

கால அ3ைமயாயி(, உைழ, வி=. கைடசியி அவ மா2. ேபானா.
வா?ைக பிரயாண ெதாட5 எதைனேயா ஏைழ ஜன5க

சினதபிைய

ேபா ம,சார எ# ெகா ைள தைலவ# அ3ைமயாகிறாக .
$த%ேலேய அவ ெபாிய க ள எபைத அறி(, அகி

ெந5கவிடாதி(தா பிைழதிகலா. அவ#ைடய இனிய ேபF7
ெகா+ச ெசவி ெகா., வி=டா பிற வைலயி விழ ேவ23ய,தா.

நயவ+சகதி அவ மிக ேத(தவனாதலா அறியாத ஜன5க

எதைனேயா

ேப அவைன ெந5க வி=. அேதாகதி அைடகிறாக . இ(த ெகா3ய க ளைன

பி3, நா=ைடவி=. ,ர,வ, சகாாி கடைமயலவா? ஆனா அதE
பதிலாக ஆ5கில சகா இவ#ட ச2ைடேபாட $3யாெத இ(த

பாதக# 'ைலெஸN' ெகா., வழிேபாககைள த வைலயி ேபா=.
ெகா ;ப3 வி=3கிறாக !
----------
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69. வி3ஷக சித5
சதிரப=3ையF 7Eறி பதிைன(, ைம விNதீரண,, வி!ஷக
சி#$த%ைய பEறி அறியாதவ யாமிைல. சிபி ைளக

கிழவிக

$த, கிழவ

வைரயி எலா அவைன ெதாி:. எ(த ஊாிேல யா நாடக

ேபா=டாD அவ# அைழ வராம%ரா,. சி#$த% வகிறா எறா

அ H=ட இர2. மட5தா. அவ#ைடய அகடவிகட அதிசய
சாமதிய5க

அ(த தாPகா $<வ, பிரசிதமாயி(தன.

H, ேமைடF சி#$த% வ(,வி=டானானா ஒேர !கல(தா. சில
சமய ேகாண5கி லா தாி,, % ேவஷைத ேபா ேகா.ேபா=ட

காச=ைட:, ேமEச=ைட: ேபா=. ெகா2. வவா. அவ#ைடய நைட,

உைட, பாவைன ஒ6ெவா ஜன5க;F சிாி உ2டா. அவ#ைடய

ெபா8 மீைச நிமிஷ, ெகா$ைற ேமD கீ< ேபா8 வ. ேப7வதE அவ

வாைய திற(, வி=டாேலா ெசால ேவ23யதிைல. நாடக ெகா=டைக

கி.கிடா8, ேபா. சில சமய ெவ ைளகாரைன ேபா ெதாபி ேபா=.

ெகா2. வவா.

"ேல[N அ2. ெஜ23ெம" $த%ய ஐ(தா இ5கிV வாைதக
அவ# ெதாி:. இைவகைள ைவ, ெகா2. அைர மணி ேநர

ஆ5கிலதி பிரச5க ெச8வா. "அச ெவ ைளகார ெக=டா!" எ

ெசா% ஜன5க

!கலப.வாக .

எனதா ேபசினாD, பா=.பாட ெதாியாவி=ட "வி!ஷக பா="
ரஸப.மா? சி#$த% பா=. பாட4 ெதாி:; ஆதிF*3,
ெகாைறேவ(த $த, சி5கார ரஸகீதைனக

வைரயி அவ வாயி

அகப=. படாத பா.ப.. 7யமாக பா. சதி: அவ# உ2..
"இெம# $ேன ெய<U ெம2c
அெமறா லாயிர பா=டாகாதா-7மா

இ(தா %ேப ென<(ேதேன யாயிE
ெப5காள ேமக பி ளா8"
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எ காளேமக லவ பா3னாரலவா? அ(த லவ நம, சி#$த%யிட

பிFைச வா5க ேவ2.. அவ வாயி வவெதலா பா=.தா.

பிரஸ5க5கைளF சரமாாியா8 ெபாழிவா. "பா=." எ பாட

ெதாட5கினாேனயானா "பா=., கா=., ஏ=., வா=., *=., ேம=...." எ
அ.கி ெகா2ேட ேபாவா. இவEறி ெபா

அவ# ெதாியா,;

ேக=பவக; விள5கா,. ஆயி# இ(த பா=.கைள எலா ேக=.

வி<(, வி<(, சிாிபாக .
------------

2

சி#$த%யி பரபைர ெதாழி ைகதறி ெநச4. ஆனா அ(த ெதாழிைல

அவ மற(, ெவகாலமாயிE. அவ# மைனவி:, ஒ பி ைள:, ஒ

ெப2T இ(தன. மைனவி:, பதிைன(, வயதான பி ைள: நறாக ெநச4
ெச8வாக . இவக
நட(,வ(த,. மக

சபாதி பணதினாதா .ப நிவாக

-=. காாிய5கைள பாபா . சி#$த% நாடக

ந3 இட5களி தன கிைட ெவ ளாிகா8, ேத5கா8, வாைழபழ,
வைட, $ $த%ய பாி7 ெபா கைள ெகா2. வவா.
அெபா<ெதலா ழ(ைதக

அவைன ஆவDட எதிெகா2. அைழபக .

அவ# பண5கா7 கிைடப,2.. ஆனா அ,ம=. -=. வரா,.
பி, எ5ேக ேபாயிE எ ெசாலேவ23யதிைலயலவா?

ஆ; சி#$த%யி வி!ஷக சாமதிய5க;ெகலா ெபபாD
ஆதாரமாயி(த, க ;, சாராய(தா. ஆரபதி க ; 3, வ(தா.

ஆனா நாளைடவி க ளி அ6வள4 'ேஜா' பிறபதிைல ெயறறி(,,
சாராயதி (தா. H, நட,பவக , சாராயகைட எ6வள4
!ரதி%(தாD, $னா3ேய ஆ

அ#பி இர2. =3 சாராய வா5கி

வ(, தயாரா8 ைவதிபாக . ஆனா வஷ 365 நா;மா H, நட?

Hதிலாத நா=க; சாராய ேவ2.மலவா? எனேவ, Hதி கிைட
பண மEற நா=க; உபேயாகமா. அ,ட, சி#$த% தறிக

ெசபனிட ெதாி:. சிவயதி பழகியி(தா. இ(த ேவைலயி கிைட

137

H%பணைத: சாராயகைடேக அபண ெச8, வ(தா. அவ மைனவி

பமாவதி இ, மிக4 கடமா8தா இ(த,. ஆனா அவ

என ெச8ய

$3:? 1921- வஷதி நட(த கா(தி இயகதி ேபா, ஊாி ஒ $ைற
க=.பா. ெச8தாக , யா 3க Hடா,; 3தா பதிைன(, Qபா8
அபராத எ. ஆனா ப+சாயதா $த ஊஜன5க

வைரயி எலா

ஒ$கமாகF ேச(, சி#$த% விஷயதி ம=. விலF ெச8,வி=டாக .
அவ 3காவி=டா 'வி!ஷக பா=' ேபாட $3யா,. அவ வி!ஷகனா8
வராவி=டா H, எ,4 ரஸபடா,. ஆகேவ, அவைன ம=.

க=.பா=3%(, விலகியி(தாக . இ(த நிைலைமயி பமாவதி

"3கேவ2டா" எ ெசானா நடகிற காாியமா?

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

3

க%யாண ஆன திதி பமாவதி த கணவைன பEறி மிக4 ெபைமயா
யி(த,. எலா அவைன பEறி க?(, ேபசினாக . ஆனா அவ

ம=.

அவ Hைத பாக ேபாகாம%(தா . பாகேவ2. ெம# ஆவ

அவ

ஒநா

மனதிE

நிரபி யி(த,. ஆனா ெவ=க தைட ெச8த,. கைடசியாக

பக, ஊாி H, ேபா=டேபா, அய -=. ெப2க

வEதி

அவைள H=3F ெசறாக . H=டதி ஓரதி உ=கா(, பமாவதி த
ஷ ேமைட வவைத ஆவDட எதி ேநாகி யி(தா .

ேகாண5கி லா4, விகாரமான உைடக; தாி,, Hதா3ெகா2.

சி#$த% ேமைட வ(தைத பாத, பமாவதி 'பகீ' எற,. அவ
ெச8த ேகாரணி ஒ6ெவா பமாவதி அளவிலாத மனேவதைனைய

அளித,. அச5கியமாக4, அதமிலாமD அவ ேபசிய ேபF7 அவ;

நாராசமா யி(த,. இதEகிைடயி ேமைட ேமாகினி ெப2 வ(தா .

வி!ஷக அவளிட ெச சி5கார ேபF7க

ேபசலானா. "க2ேண

ெப2ேண" எ ஏேதேதா பிதEறினா. பைல கா=3 இளிதா. ேமாகினி

ெப2 அவ கனதி ஓ இ3 இ3தா . எலா 'ெகா'ெல சிாிதாக .

சி#$த%: சிாிதா. பமாவதி க2ணி நீ த,பிE. அவ

ெம,வா8 எ<(தி(, த ஊைர ேநாகி நட(தா . க2ணீவி=.

அ<,ெகா2ேட ேபானா .
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இதE பிற, Hதாட ேபாக ேவ2டாெம, 3க ேவ2டாெம

அவ

சி#$த% எ6வளேவா ெசா% பாதா . அவ ேக=கவிைல.

அவ ஒ ேவைள ேக=பதாயி(தாD ஊரா அதE இட5ெகா.கவிைல.
இ6வா நா

ேபா8ெகா23(த,. அவைனF சீதிதலா எற

எ2ணைதேய பமாவதி வி=.வி=டா . த ழ(ைதகேள கதி எறி(தா .
-=. வ(தா அவ#F ேசா ேபா.வா . மEறப3 அவ எ5ேக

ேபாகிறா, என ெச8கிறா எ ேக=பதிைல. அவ# எேபா, ஊ

ஊரா8F 7Eறிெகா23(தா. ஊாி%(தா சாபா=. ேவைள வவா.

உடேன ேபா8வி.வா. 3,வி=. -=. ம=. வவதிைல.
----------

4

ஒசமய இர2.மாத கால வைரயி ெவளி_களி 7Eறிவி=. ஒநா

மாைல

-=. வ(, ேச(தா. உட சாியாயிைல ெய தைலவ%கிறெத

Hறினா. உடெபலா பEறி எாிகிறெத ெசானா. அவ $க
மி#மி#ெவ பிரகாசித,. க2க

திதிெவ விழிதன. பமாவதி

அவ#F ேசாேபா=. -=3ேலேய ப., ெகா ளF ெசானா . அப3ேய

ப., ெகா2டா. ஆனா !க வராம $னகியவ2ண ர2.

ெகா2ேடயி(தா. காைலயி ைவதியைன அைழ, கா=டேவ2.ெம

பமாவதி எ2ணினா . அவ; ழ(ைதக; பகெலலா ேவைல
ெச8தவகளாதலா விைரவி !5கி ேபானாக .

பமாவதி ஏேதா சத ேக=. விழிெத<(தா . அேபா, அவ

க2ட கா=சி

அவைள ந.ந.5கF ெச8த,. அதராதிாி; ம2ெண2ெண8 விள ம5கலா8

எாி(, ெகா23(த,. சி#$த% தைலயி ஒ பைழய $றைத கவி?,

ெகா2. Hதா3 ெகா23(தா. $ற கீேழ விழாவ2ண அவ

உடைப: ைககைள: ெநளி, ெகா., ஆ3னா. பமாவதி இனெத

ெசால ெதாியாத பய5கர மைட(தா . ெம,வாக எ<(, அவனகி ெசறா .

சி#$த% ஆ.வைத நிதி அவைள ஒ நிமிஷ உE பாதா. உடேன
"க2ேண ெபா2ேண" எ# விகாரமான Hதா3 ேபF7கைள ேபச

ஆரபிதா. பமாவதியி $கவா8க=ைடைய பி3தா; பைல இளிதா.
பமாவதி தைனயறியாம பய5கரமான HFச ஒ ேபா=டா . இதனா

ழ(ைதக

விழி, ெகா2டாக . மப3: சி#$த% பகதி%(த

Hைட ஒைற தைலயி எ., ைவ,ெகா2. ஆ3னா. இைத பாத,
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ழ(ைதக; அழ ெதாட5கினாக . இதE

-=.காரக

வ(, வி=டாக . எலா ேச(, சி#$த%ைய பி3,F

சமாதான வாைதக
மநா

சத ேக=. அய

ெசா% ப.க ைவதாக .

காைலயி ெகா5கணப=3யி%(, சமாசார கிைடத,. அ6bாி

H, நட(, ெகா23(தேபா,, சி#$த%யி ஆபா=ட வழகைதவிட
அதிகமா யி(தெத, அவ தி[ெர ஒ HFச ேபா=., Nதிாீ ேவஷ
தாிதி(தவனி ைக க3,வி=., நாடக பா, ெகா23(தவகளி
ந.வி (, ஓ3னாென, சில இ,4 ஒ விகட எ நிைன,F

சிாிதாகெள, மE சில "இ ேபாைத அதிக" எ ேபசி

ெகா2டாகெள, அப3 ஓ3யவ திபி வரேவயிைலெய

ெகா5கணப=3யி%(, வ(தவ ெசானா.

சி#$த%யி வி!ஷக ந3ைப இ# நீ5க

நீ5க

பாகலா. ச(திரப=3

ெசறா, அவ த பிதிராஜித -=3 வாச தி2ைணயி உ=கா(,

அர=ைடய3தவ2ணமிபைத கா2^க . கவிைதக;, கீதன5க;,
அகட விகட5க;, சி5கார ேபF7க; அவ சரமாாியா8 ெபாழி(,

ெகா23பைத ேக=^க . ஆனா, ெகா5கணப=3 Hதி ெச8தப3
ந.வி வி<(த3, ஓடாவ2ண, அவ கா ஒைற தி2ைணயி !Tட

ச5கி%யா பிைண, க=3யிப, ெதாியவ. உ5கைள க2ட, அவ

ஒ2ணைர 3ரா வா5கி வப3 ெக+சி ேக=பா. "ஆக=." எ

ெசானா ச(ேதாஷமா8 ேபசிF சிாிக ப2Tவா. "மா=ேட" எறீகேளா
தி=.வா. அ(த ஊF சிவ சிமிக;5Hட இ# அவ சிாி
=3தா வகிறா. ஆனா அவ மைனவி பமாவதி அவைன

காTேபாெதலா ,க(தா5காம க2ணீ வி.கிறா ; ழ(ைதகேளா

ெவ=கி தைலனிகிறாக .
-----------

70. அர7$ ப8சாய/9
1

அமித அர* சினசாமி பைடயாFசியி த தார, மக . சினசாமி

பைடயாFசி ெகா+ச ெசா,கார. ஆைகயா $த தார ெச, ேபான,
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இர2டாவ, மைனவி க%யாண ெச8, ெகா2டா. இவ; ஓ ஆ2

ழ(ைத பிற(த,. ெகா+ச கால,ெகலா சினசாமி பைடயாFசி இற(,

ேபானா. அேபா, அமித, வய, பதினாD.

காமா=சி - இ,தா சிறிய தாயா ெபய - அமிதைத பிாியமா8 வள,

வ(தா . அமித பாைவ லeணமாயிபா . ப ளிHடதி நாலாவ,

வைரயி ப3தி(தா . அவைள த தபி ைவதிய%5க, க%யாண

ெச8, ைவக ேவ2.ெம காமா=சி ஆைச.

அமித,F ெசா(த தா8 மாமனி மக ச(திரகாச. அமித$ அவ#

ழ(ைத பிராய $த H3 விைளயா3யவக . அமிததி தாயா உயி

வா?(தேபா, ச(திரகா7 சில சமய அர* வவா. சில சமய அமித

ேசம5கலதிE ேபாவா . அேபாதி(ேத அமிதைதF ச(திரகாச#

ெகா.பதாக ேபசி வ(தாக . அமிததி தாயா அ3க3 இைதபEறிF

ெசாDவா . ழ(ைத ப $ைளபதE $னி(,, - ஏ? சில சமய

கபதி%ேபாேத - கயாண ேபF7 ேப7வ, ந ஊகளி
வழகமலவா?

ெவ நாளாக பழகி ேநச5ெகா2ட ச(திரகாசைனதா கயாண ெச8,

ெகா ேவென அமித பி3வாத பி3தா . ைவதிய%5க அவ;

தி=. தா% க=3விட எ2ணினா. ஆனா காமா=சி இதE இட5

ெகா.கவிைல. அவ

அமித, எ6வளேவா ேபாதைன ெச8, பாதா .

ஒ பயபடாமE ேபாகேவ கைடசியி அவ

ெசானதாவ,:- "நல,; உ

இடப3ேய ெச8. உ மாம மகைனேய க=3ெகா . உ5கபைன

உேதசி, கயாண ம=. ெச8, ெகா., வி.கிேற. அதE பிற இ(த
-=. வழி நீ அ3 எ., ைவகHடா,. ெசபால3த ச%Hட ெகா.க

மா=ேட. அற எமீ, ைறபடாேத. ச(திரகா7 க ; 3கிறா எ

ெசாDகிறாக . அவ#F ெசா, கிைடயா,. ஓ=ைடF7 -.தா ஆNதி.
ேயாசி, $34 ெச8" எறா .

அர*ாி பாதி ேபேம 3பவக . ஆைகயா ச(திரகா7 க ; 3ப,

அமித, ெப5 Eறமாக ேதாறவிைல. இ(தாD அவ;

ெகா+ச கடமாக தா இ(த,. இ(த Eற அவமீ, சிறிய தாயா

ெசாDப3யாயிEேற எ எ2ணினா . 3காம%(தா நறாகதா

இ. எப3: கயாண ஆகிவி=டா 3ைய வி.ப3 ெச8,விடலா
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எ நிைனதா . கயாண ஆயிE.

*****

அமித ெராப ேராஸகாாி. சிEறைனயி வாைத அவ

பதி(தி(த,. கயாணதிE பிற அவ

மனதி நறா8

த பிற(தகைத எ=3 பாகேவ

இைல. தபியி கயாண, ம=. ஒேர ஒ தடைவ ேபானா . அேபா,

அவ; ஒ ப=.F ேசைல ெகா.தாக . கயாணத மாதிர அைத

உ.திெகா2. உடேன திபி ெகா.,வி=டா . தபி: சிறிய தாயா

எ6வளேவா ெக+சி: அவ

அைத த#ட எ.,வரவிைல.

அவக;ைடய வா?ைக H3யவைர ச(ேதாஷமாகேவ இ(, வ(த,. ச(திரகா7

ஒ ஏ பயிF ெசல4 ெச8, வ(தா. சாப3 இலாத காலதி H% ேவைல

ேபாவா. ஏேதா அைர வயிE க+சி கிைட, வ(த,. ஏைழ -=3 பிற(த

அவ ப ளிHட ேபானதிைல. அமிததி சகவாசதா அவ#

இேபா, ப3பி சி உ2டாயிE. ெகா+ச கால இர4 ப ளி Hட,

ேபா8 எ<த ப3க கE ெகா2டா. அமித$ சில சமய ெதாி(த வைரயி

ெசா% ெகா.தா . க ;கைட ஒதா அவக

தைடயாயி(த,.

ச(ேதாஷ,

ஆனம=. $ய ச(திரகா7வினா 3ைய நித $3யவிைல. சில சமய

ஒ வார இர2. வார பைல க3, ெகா23பா. அற ஒநா

தி ேபத%,வி.. ஆயி# அவ ெப5 3காரனாகவிைல. அமிததி

அ அவைன அ3ேயா. ப.ழியி விழாம காபாEறி வ(த,.

பிற அவக; ழ(ைத பிற(த,. அ $த ச(திரகா7 3ைய எப3

வி.வ,. பண எப3F ேசப, எ ஓயாம சி(தி, வ(தா. ஒ நா

$கப க5காணி ேசம5கல, வ(த, கினா5 ேபாவ,தா
வழிெய தீமானி, வி=டா.
-------------

2

இர4 பனிர2. மணி. இபமான ெவ2ணில4. ச(திரகா74 அவ

மைனவி: -தியி விாிதி(த ஒ பழ பாயி உ=கா(தி(தாக . அவக

மதியி இ# ஒ வய, நிரபாத அவக

ழ(ைத பாயி !5கி

ெகா23(த,. ெநEறியி ெதா5கிய 7=ைட மயி இள5காEறி சிறி,
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அைச(தா3E. 3ைச தி2ைணயி கிழவி - ச(திரகா7வி தாயா - ப.,

ெப5 ற=ைட வி=. !5கி ெகா23(தா .

"எப3யாவ, பைல க3, ெகா2. இர2. வஷ ெபாதி.
உைன: ழ(ைதைய: வி=.வி=. நா ெராப நா

இேபனா? ைகயி

Qபா8 ேச(தேதா இைலேயா, ஓ3வ(, வி.கிேற" எறா ச(திரகா7.
"ஐேயா! அெதலா $3யா,. நம பண$ ேவ2டா; எ,4 ேவ2டா.

ஏேதா நாD கா7 நீ சபாதி, வவேத ேபா,. Hேழா க+சிேயா 3,வி=.F

சிவேன எ இேபா" எறா அமித.
"இ,தா ெப2பி ைள தி. ெகா+சநா

கடப=டா பினா எேபா,

7கமா8 இகலாெமப, உன ெதாியவிைலேய" எறா ச(திரகா7.

"நீ மாதிர தியா8 ேப7கிறாயா? நீ அகைர சீைம ேபா8 பண ேத3
வவ, என நிFசய? அகைரF சீைம ேபானவக

வவேதயிைல" எ அமித ெசானா .

எதைனேயா ேப திபி

ச(திரகா7 சிாிதா. அ மாைல $<வ, அவ க5காணியிட ேபசி

ெகா23(,வி=. திபி வ(தப3யா அமிததி ேபFைச ேக=.
அவ#F சிாி வ(த,.

"$கப க5காணி இெபா<, ஒ ல=ச Qபா8 ெசாதிகிற,. அவ

பினா5 ேபானேபா, ைகயி ஓ=டா+ ச% Hட கிைடயா," எறா.

"ஏ இப3 பண பண எ அ3, ெகா கிறா8? இ(த +சானி
$கைத பா, ெகா23(தா ேபாதாதா?" எ ெசா% அமித !5கி
ெகா23(த ழ(ைதயி கனதி $த ெகா.தா .

ேராஜா ெமா=. ஒ தி[ெரன ெவ3, மல(தாEேபால அேபா, ழ(ைதயி
இத?க

சEேற விாி(, னைக Lத,. க2ம=. திறகவிைல. பின
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மப3: அத இத?க

வி(தன. !கதிD5Hட தாயி அ அதE

மகி?b=3யேதா? அல, இப கன4 க2டேதா? யா க2டாக ?

"இவ#காகதா நா ேபாக ேவ2.ெமகிேற. நீ: நா# ம=.மானா
கவைலயிைல. கிழவி இர2ெடா வஷ,ேம இகமா=டா . ஆனா

ழ(ைதைய நிைனதா தா என பண ேச ஆைச உ2டாகிற,.
ஐ(,வயதி நா மா. ேம8த, ேபா இவைன: மா. ேம8க விட

ேபாகிேறாமா? ப ளிHட, அ#ப ேவ2டாமா? ெசாகா8 லா8
வா5கி ெகா.க ேவ2டாமா? பா, இெபா<,Hட இவ ைக த5க கா
ெச8,ேபா=டா எ6வள4 நறாயி!" எறா ச(திரகா7.

"நீ க ; 3கிற காைச எனிட ெகா.. நாD மாததி ழ(ைத த5க

கா அ3, ேபா.கிேற" எறா

அமித.

ச(திரகா74 க2ணி நீ த,பிய,. அவ ெசானதாவ,:- "இ(த மாதிாி நீ

எதைனேயா தடைவ ெசா%யாகி வி=ட,. நா# எ6வளேவா பாகிேற.

எனா $3யவிைல. க ; கைடைய க2ட, ெவறி வ(, வி.கிற,. ஊைர

வி=. ேபானாதா இ(த ெவறி ேபா. இர2. வஷ க2காணாம

இ(தா மற(, ேபா8வி.. அதEகாகேவ $கியமா8 நா ேபாக ேவ2.."
"அ5ேக மாதிர க ;கைட கிைடயாதா?" எ அமித ேக=டா .
"அெதப3 அ5ேக க ;கைட இ? இகா," எறா ச(திரகா7. பாவ!

ேபாமிடதிD '^'கைட: பிரா(தி கைட: இெம# எ2ண

அவ# இ,வைர ேதாறவிைல. மநா

க5காணிைய ேக=.

நிFசயப.தி ெகா ள ேவ2.ெம நிைனதா. ஆனா மநா

தடட% மற(, ேபானா.

பிரயாண

"எப3யானாD நீ ேபாகHடா,. உைன பிாி(, நா இக மா=ேட.
அப3 என பிரமாதமாக 3, வி.கிறா8? ேபானா ேபாக=.. நீ

சபாதி பணதாேன? இேபா, நா ப=3னியா கிடகிேறா? ேவTமானா
இனிேம நா# H% ேவைல ேபாகிேற" எறா .

144

"இப3ெயலா ேபசாேத, அமிதி! நீ பிற -=3 ெநD த ேபாவைத நா
பா, ெகா23ேபனா? எலா $3வாகி வி=ட,. மா=ைட இ

விEவி=ேட எ2ப, Qபா8. ஐப, Qபா8 வழிF ெசல4 எ.,

ெகா2. உன $ப, Qபா8 ெகா., வி=. ேபாகிேற. நாD மாததிE

திாி ெந இகிற,. அதE

க=டாய பண அ#கிேற. இ(த

ழ(ைதயி $கைத பா, என ேபாக உதர4 ெகா.. தைட ெசாலாேத!"
எறா ச(திரகா7.

"அப3யானா நா# வகிேற. ழ(ைதைய: எ., ெகா2. இர2.
ேப ேபாேவா" எறா

மைனவி.

"கிழவிைய என ெச8வ,? அவைளF ேசாE ஆலா8 பறக வி=.
விடலாமா?" எ ச(திரகா7 ேக=டா.

"ஐேயா! என அ<ைக வகிற," எறா

அமித. அப3ேய அழ

ெதாட5கினா . ச(திரகாச ெவ ேநர அவைளF சமாதான ெச8,

ெகா23(தா.
--------

3

ச(திரகா7 பினா5 றப=.F ெசற நாகாவ, மாததி

அமிதமா; ஒ க3த வ(த,. தபாகார க3தைத ைகயி ைவ,

ெகா2. இர2டணா ேக=டா. அமித -=3E

ஓ=டமா8 ஓ3 பைழய

ெப=3ெயாறி ,ழாவி, இர2டணா எ., ெகா2. வ(, ெகா.தா .

க3தைத வா5கி உைட, ப3தா . அதிேல ச(திரகாச எ<தியி(த

ெமாழிகைள:, பிாியமான வசன5கைள: அவ எ5ேகதா கE

ெகா2டாேனா ெதாியா,. ஒ6ெவா வாி ப3 ேபா, அமித, மயி

HFச எறி(த,. நாDவாி ப3,வி=., அவ

அ<தா . இ# நாD வாி

ப3,வி=.F சிாிதா . இைடயிைடேய க3தைத க2ணி ஒEறி ெகா2டா .
இர2.  தடைவ ப3தா . பிற அைத கிழவியிட ெகா2. ேபா8

ப3, கா=3னா . மப3 ழ(ைதயி பகதி உ=கா(, க3த

$<வைத: அதE ப3, கா=3னா . ழ(ைத: ஏேனா சிாித,. அத
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$கதி க3தைத ைவ, $தமிடF ெச8தா . கைடசியாக ெப=3யி

பதிரமாக ைவ, L=3னா .

இர2. மாத5 கழி, இெனா க3த வ(த,. அ.த மாத க=டாய பண

அ#வதாக அதி எ<தியி(த,. பின இர2. மாத5 கழி, வ(த

க3ததிD இப3ேய எ<தியி(த,. இதE

திாி இ(த ெநெலலா

தீ(, ேபாயிE. பணதிD ப, Qபா8 ெசலவழி(, வி=ட,. பாகி இப,

Qபா: ஆப, ேவ2.ெம அமித பதிர ப.திவி=. H% ேவைல
ெச8ய ஆரபிதா . ெநD த4 கைளெய.க4 ேபானா . அ(த

ேநர5களி கிழவி ழ(ைதைய பா, ெகா23(தா .

இப3ேய ஒறைர வஷ கால ெசற,. இர2. மாததிEெகா $ைற

ச(திரகா7விடமி(, தவறாம க3த வ(, ெகா23(த,. ஆனா பண

ம=. ஒ தபி3 Hட வ(தபா3ைல. அமித, மிக4 ஆFசாியமாயி(த,.

பகெலலா ெவளியிD, இரவி -=3D, உைழ, உைழ, அவ

அD,

ேபாயி(தா . ெவநாளா8, 'அ#கிேற, அ#கிேற' எ த ஷ

ஆைச கா=3 வ பண, உ2ைமயி எேபா,தா வ(, ேசேமாெவ

அவ

ஏகபடலானா . தபாகாரைன க2டேபாெதலா விசாாிதா .

ஆனா அவ

ச(திரகாச# எ<திய க3த5களி இ(த ஆவைல அதிக

ெவளிகா=டவிைல. கைடசியாக எ<திய ஒ க3ததி பண வ(,

ேசரவிைலெய, மணியாட தபி ேபாயிேமாெவ

ச(ேதகப.வதாக4, ஒேவைள இ,வைர அ#பியிராவி=டா ெதாிவிக
ேவ2.ெம, ெகா+ச பண வ(தா ழ(ைத கிழவி

ெசௗகாியமா8தா இெம எ<தினா .

இதEF ச(திரகா7விடமி(, வ(த பதிைல ப3த, அமித இ3

வி<(த,ேபா தி.கி=. ேபானா . அவ எ<தியி(தா:- "உனிட

இதைன காலமா8 ஒ விஷய மைற, ைவதி(ேத. இனிேம

ெசாலாம%கHடா,. நா கிளபிய அைற $த நாளிர4 நா நிலவி

உ=கா(, ேபசிய, நிைனவி%கிறதா? $கியமாக, க ;கைடைய

மறபதEதா நா அகைர சீைம ேபாவதாகF ெசாேன. இ5ேக கைட

இராெத நிைனேத. ஐேயா! ஏமா(, ேபாேன. அ(த பா< கைடக
இ5ேக: இகிறன. சபள அதிகதா ெகா.கிறாக . ஆனா

சாபா.ேபாக மிFசெமலா 3தா ேபாகிற,. ஊாிலாவ, என தி
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ெசா% த.க நீ இ(தா8. இ5ேக நீ: இைல. அப3: எ6வளேவா

கடப=. $ப, ெவ ளி ேச, உன அ#பலாெம ைவதி(ேத.
ப, நா=க; $ நா 3,வி=. தி தபியிைகயி யாேரா
பாவிக

அைத ெகா2.ேபா8 வி=டாக . ஐேயா! நீ5க

நிைனதா வயி பகீெரகிற,. ஒ6ெவா நா; உ5க

ப. கடைத
நிைனவாகேவ

யிகிேற. H3ய சீகிரதி எப3: பண அ#கிேற."
அமித அ இரெவலா !5கேவயிைல. ஓயாம

அ<,ெகா2ேடயி(தா . ஷ ேeமமா8 ஊ வ(, ேசர ேவ2.ெம
ெத8வ5கைளெயலா ேவ23னா . மநா

ஒ க3த எ<தினா .

பண சபாதித, ேபா,ெம, உடேன றப=. வ(, வி.ப3:

மறா3 ேக=. ெகா2டா . "உ5கமா

ேம ஆைண; எ தைல ேம

ஆைண; ழ(ைத ேம ஆைண; மாாியம ேம ஆைண; நீ இனிேம
க ;கைட வழிேபாகHடா," எ சபத ைவதா .

ச(திரகா7 இதEெக<திய பதி% தா 3பைத வி=. வி=டதாக4, இனிேம
பண ேச(, வி.ெம, இர2. மாததி U Qபா8 அ#வதாக4,
பின Qபா8 இ U சபாதி, ெகா2. திபி வி.வதாக4
எ<தியி(தா.

இப3ேய ஐ(, வஷ ெசற,. ச(திரகாசனாவ,, பணமாவ, வ(,
ேச(தபா3ைல. இதEகிைடயி கிழவி ெச, ேபானா . அமித

ஆப,ெக ைவதி(த இப, Qபாைய கிழவியி அ(நிய காலதி

அவ; ேவ23ய, ெச8வதEF ெசலவழி, வி=டா . அ.த வஷ அவேள

காயலாவா8 ப., ெகா2டா . ஒ மாத ெராப4 கடப=டா . அ(தF

சமயதி கD உப3யான ஒ க3த அவ
-----------

ச(திரகா74 எ<தினா .

4

க3த ஒ வ(த,. "Qபா8 U மணியாட ெச8திகிேற" எற

வாைதகைள ப3தேபா, அமிததா நபேவ $3யவிைல. உ2ைமயாகேவ

அப3 எ<தியிகிறதாெவ திபி திபி ப3தா . பிற ஓ3ேபா8
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தபாகாரைன வழிமறி, ேக=டா . "க3த $த% வ(,வி.. பண

ெம,வா8தா வ. பதிைன(, நா

ஆ" எ தபாகார ெசானா.

ஒ வாரதிE ெகலா ழ(ைத ைவ*ாி வாத,. அமித ெபாி,

கவைலப=டா . பண வ(த, ஊ ேகாயிக;ெகலா அபிேஷக ெச8,

ைவபதா8 ேவ23 ெகா2டா . ஒ6ெவா நா

காைல: !க விழித,,

'இ பண வராதா?' எ எ2ணி ெகா2ேட எ<(தி(தா .

ெவ ளிகிழைம வ(த,. "ஐேயா! இ பண வ(தா மாாியம# மாவிள

ஏEறலாேம?" எ நிைனதா . தபாகார வகிறானாெவ எ=3 எ=3
பா,ெகா23(தா . கைடசியாக, உFசி ேவைளயி தபாகார வ(தா.

மணியாட ெகா2. வ(தா. அமித த க% தீ(,வி=ட,, தா

ெத8வ5கைள ேவ23யெதலா -2 ேபாகவிைலெய எ2ணினா .
தபாகார சா=சி ேபா.வதE ஒவைன Hட அைழ, வ(தி(தா. அவ

அ(த ஊ க ;கைட தைககார. தபாகார அமிததினிட

ைகெய<, வா5கி ெகா2. தைககாரனிட சா=சி: வா5கிெகா2டா.
பிற, ெதா2cEெற=. Qபா8 எ2ணி தைககாரனிட ெகா.தா. பிற
அமிதைத பா,, "U Qபா8 வ(தா ஐ(, Qபா8 வா5வ, வழக.
நீ5க

ஏைழயானதா இர2. Qபா8 எ., ெகா2ேட" எறா

தபாகார.

அமித அவக

ெச8த,, ெசான,, ஒ ாியாம, பண ெபE

ெகா வதEகாக ைகைய நீ=3னா .

தைககார "அமா! இ, எனF ேசர ேவ23ய பண. உ ஷ என

நாEப, Qபா8 பதிர எ<தி ெகா.தா. வ=3: $தD ேச(,

இெபா<, UE ப, Qபா8 ஆகிற,. ெதா2cEெற=. Qபா8 ேபானா

பாகி பனிர2. Qபா8" எ ெசானா.

இ3 வி<(த,ேபா அமித திைக, ேபானா . அவ

தைல கிகிெவ

7ழற,. எ5ேகேயா அவைளேய உயர !கிெகா2. ேபாவ,ேபா இ(த,.

அேபா, தைககார, "உைன அ3ேயா. வயிEறில3க என
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மனமிைல. இைத வா5கி ெகா ;" எ ெசா%, நாD Qபா8 எ.,

ெகா.க வ(தா. அமித, அேபா,தா நிைலைம எனெவப,

ெகா+ச விள5கிE. "ஐேயா! இெதன அநியாய! இ(த ஊாிேல

ேக=பாாிைலயா?" எ அவ

HFச%=டா .

Hர ேபா=ட, H=ட ேச(,வி=ட,. ஊ நா=டா2ைமகாராி ஒவ
வ(தா. "இைத ப+சாய, ப2ணிதா தீக ேவ2.. அ,வைரயி
பண எனிட இக=." எ ெசா% வா5கி ெகா2டா. அ

சாய5கால ஊF சாவ3யி ப+சாய, H.வ, எ தீமானிகப=ட,.
அ(த ஊாி வழக ெமனெவறா, எ(த வழகாக ப+சாய,

H3னாD வாதி பிரதிவாதி இர2. ேப ேச(, ப+சாய,காரக;காக
க ; வா5கி ைவ,விட ேவ2.. ெவ ைளயப உ ேள ேபானா தா

நியாய நறா8 விள5ெமப, அ(த ஊ பிர$கக

அபிபிராய. ஆனா

இ(த வழகிேல வாதி ஏைழ ெப2பி ைள யானதினாD, பிரதிவாதி க ;

கைடகாரனாதலாD பிரதிவாதிேய எலா க ; 'சைள' ெச8ய
ேவ23யெத தீமானிதாக .

ஊF சாவ3யி ப+சாய, H3E. ெமா(ைதக

ஏராளமா8 உ2டன.

ப+சாய,காரக; ம=.மிறி ேவ3ைக பாக வ(தவக;5Hட

அ ெவ 'மஜா'. ெந. ேநர நியாய ேபசியான பிற, பதிர காலாவதியாகி
இ(தாD வா5கிய கடைன ெகா.கதா ேவ2.ெம, ஆைகயா
பண க ; தைககார#ேக ேசர ேவ2.ெம, இ(தாD அமிததி

ஏ?ைமைய உேதசி,, அவ; ப, Qபா8 ெகா., வி=. 88 Qபா8 அவ
எ., ெகா ள ேவ2.ெம, பதிரைத கா, கி ளி அவளிட ெகா.,

விட ேவ2.ெம ப+சாய, சைபயா தீபளிதாக .

அமிததி அைம வாத ைபய நாD நாைளெகலா இற(, ேபானா.
ப+சாய,F ெச8தவக

உ பட ஊரா மிக4 இரக ப=. ெபா,F ெசலவி

பிேரதைத எ., அடக ெச8தாக . அைறய தினேம அமித, ஒ

க3த வ(த,. ச(திரகாச மிக4 நீளமா8 எ<தியி(தா. ஆனா கைர காணாத

,கதி ?கியி(த அமித, பிவ விஷய5க

தா அதி

லப=டன:- "பண அ#பிய,, ஊ வ(, உைன: ழ(ைதைய:
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பாக ேவ2.ெமற ஆைச உ2டாயிE - ெவறி பி3தாEேபா இ(த, ைகயி பணமிைல - ஐப, Qபா8 தி3 ெகா2. கிளபிேன - பி3,

ெஜயி% ேபா=. வி=டாக

- இர2. வஷ க.5காவ - இ,4 நல,தா

- ெஜயி% க ; சாராய கிைடயா, - இர2. வஷதி மற(, வி.ேவ வி.தைலயான, உைன பாக ஊ ஒேர ஓ=டமா8 ஓ3 வேவ."
*****

மநா

அமித காணாமE ேபானா . அர* எ=. ைம கிழேக ஒ

Nதிாீயி பிேரத ஆEறி மித(, வ(, ஒ,5கிE. அ6b கிராமாதிகாாி அைத

எ.க ஏEபா.க

*****

ெச8,வி=., விஷயைத ேபாV7 ெதாிய ப.தினா.

இர2. வஷ கழி,F ச(திரகா7 ெவ ஆவலாக ஊ திபிவ(,

ேச(தேபா, த 3ைச இ(த இடதி ைபேம. ேபாடப=3பைத
க2டா.
------------

71. கவ$ன$ வ!:
1

மநா

தீபாவளி. தைலயாாி $,வி ெப2சாதி பணியார 7.வதEகாக மா4

அைர, ெகா23(தா . மக சினா# மக

அ+சைல: ஓ உைட(த

தகர ெப=3ைய திறப, .வ,மாக யி(தாக . அ(த ெப=3யி

தீபாவளிகாக வா5கிவ(த ,ேவ=3:, பாவாைட:, இர2.  ப=டா7

க=.க; இ(தன. ப=டா7 க=ைட இேபாேத பிாி,விட ேவ2.ெம

சினா ெசானா. அ+சைல "Hடா,, நாைள காைலயிதா பிாிக

ேவ2." எறா .

தைலயாாி $, அவசரமா8 உ ேள Xைழ(தா. "நா ேபா8 ெதாைலய

ேவ2.. இ(த பா< சகா உதிேயாக இப3தா. நா , கிழைம Hட

கிைடயா," எறா.

"ஐேயா! இெதன அநியாய? எ5ேக ேபாக ேவ2.? அெதலா $3யா,.

இராதிாி எப3: வ(,விட ேவ2." எறா

அவ மைனவி ம,ரமா.
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"நா என ெச8ய=.? யாேரா கவன ,ைர வகிறானா. ரயி பாைத

$<வ, காவ காக ேவTமா. கணபி ைள, மணியகார, தைலயாாி

எேலா ேபாகிறாக . இ(த தாPகா $<வ, அப3. ெரவினி_

இNெபட ஐயாHட த3ைய பி3, ெகா2. காவ காபாரா" எ

ெசா% $, சிாிதா. ெரவினி_ இNெபடைர அதைகய நிைலைமயி

எ2ணி பாதேபாேத அவ#F சிாி வ(த,.

"அ, எப3யாவ, பாழா8 ேபாக=.. ப23ைக யதானா இ(த இழ4 வ(,
ெதாைலய ேவ2.? எப3: இராதிாி திபி வ(, விட Hடாதா? ஐேயா!

ெவ ைள பணியார ெச8ய மா4 அைரதிகிேறேன? நீ இலாமE ேபானா

ச(ேதாஷமாகேவ இரா," எறா

ம,ர.

"இராதிாி வரேபாகிறாரா ,ைர. அதE சாய5கால $த காவ காக

ேவ2.மா. வ23 ேபான4டேன றப=. ஓ3 வ(, வி.கிேற" எறா

$,.

இதE

அ+சைல ஓ3வ(, தகப ைகைய பி3, ெகா2., "அபா, அபா,

என L மதா வா5கி ெகா2. வா." எறா .

சினா ஓ3வ(, அைர ேவ=3ைய பி3, ெகா2., "அபா, என
,பாகி வா5கி வர ேவ2.. என, வா5கி வகிறாயா, ெசாD.
இலாவி=டா உைன விடமா=ேட" எறா.

"பணியாரெமலா ஆறிேபா. 7டF 7டF திறாதாேன ேத5காயப
நறாயி? உன பி3ேம? நீ ேபாகாதி(, வி=டாெலன? உட

காயலாெவ ெசா% விேட" எறா

ம,ர.

"ஐேயா! தைல ேபா8வி.. இப, வஷமா8 ேவைல பா,வி=. இேபா,

ெக=ட ெபய எ.கலாமா? இ(த காலதி எ=. Qபா8 யா ெகா.கிறாக ?
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சகா உதிேயாக இேலசா?" எறா $,. தா சகா உதிேயாகNத
எ# விஷயதி அவ# எேபா,ேம ெகா+ச ெபைம:2..

பிற, மதா ெப=3:, விைளயா=. ,பாகி: வா5கி வவதாக
ழ(ைதக; வாகளி,வி=. $, றப=.F ெசறா.
-----------

2

ஐபசி மாத, அைட மைழ. வான ஓயா, க, இ23(த,. பக%ேலேய
ெவளிFச ெசாEப. இரவி ெசால ேவ23யதிைல. ஆனா அ(த

அ(தகாரதினிைடேய ஒ6ெவா சமய மின பளிFெச -சி ஒ மணிேநர
பிரகாச உ2. ப2ணி வ(த,. சில சமய 'ேசா' ெவ மைழ ெகா=.. சில

சமய !Eற ேபா.. அLவமாக ஒ6ெவா சமய !Eற நிE. ஆனா

ஊத காE ம=. இைடவிடாம அ3, ெகா23(த,.

அேதா வாிைசயாக ெவ !ர, மி மினிேபா ெதாிகிறேத, அெதலா
என? கப5க

நா=3ய விளகளா? - இைல. ரயி பாைதயி இற$

7மா ஐப, கஜ, ஒவ -த மனிதக

பி3, ெகா23 லா(தக

நிEகிறாக . அவக

ைகயி

அைவ. அப3 நி ெகா23பவகளி

நம, தைலயாாி $,4 ஒவ. ஒ ைகயி லா(த, மEெறா ைகயி த3:

பி3, ெகா23கிறா. வாைடகாE 'வி' எ அ3பதா அவ உட
ளிாினா 'ெவடெவட' ெவ ந.5கிற,. பD கி=.கிற,. ேமேல மைழ
ஒ ேகாணி ைப. மைழ ேகாணி ைப

Xைழ(, $, வ(, ெவ

ேநரமாயிE. உ.திய ேவ=3ைய பEறிF ெசால ேவ23யதிைல.

சகா உதிேயாக, தைல $<கிவி=. ஓ3 ேபாகலாமா எ
நிைனதா $,. ம,ர ெசான திமதிைய அேபாேத ேக=காமE

ேபாேனாேம எ வ(தினா. இதைன ேநர கடப=ட, ப=ேடா , இனி
ெகா+ச ேநர(தாேன, இ(, ெதாைலேபா எ ைதாியமைட(தா.

இதனிைடயி அ3க3 த மைனவி 7டF 7ட பணியார ெச8,

ெகா23பாெளப, ஞாபக வ(த,. "ேபாக=., ெப2சாதி:
ழ(ைதக;மாவ, திபாகளலவா?" எ எ2ணி ஆத அைட(தா.
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சாய5கால நாD மணி ஆரபித காவ இர4 ஏ< மணி, எ=. மணி, ஒப,

மணியாகி: $3யவிைல. $,4 அ(த ஐ(, மணி ஐ(, :கமாயி(த,.

"ஏ,? இனிேம தா5கா," எ அவ தீமானித சமயதி, அ5ேக ைகயி
தாழ5ைட:, உடபி கபளிF ச=ைட:, தைலயி ர5 லா: தாி,

ஒவ வ(, ேச(தா. அவதா கிராம $சீ சாமி உைடயா. ஊாி ெபாிய

ப2ைணகார அவதா. நாEப, ேவ% நில$, ஒ 'ல'கர ெராக$
அவ2.; ஆனாD தைலெய<, யாைர வி=ட,?
"$, உஷா! ஆயிE, இ# அைர நாழிைக

கிராம $சீ.

வ23 வ(,வி." எறா

"எ5கபனாைண! இனிேம எனா $3யா,. நா ஓ3ேபாகிேற, சாமி!"
எ ந.5கி ெகா2ேட ெசானா $,.

சாமி உைடயா $,வி ேம அபார பிாிய. ேவைலயி எேபா,

$, ெகா+ச இ<தா. ஆனா ெபா8, ைன7=., தி=. ர=.
எப, அவனிட கிைடயேவ கிைடயா,. ஒ வைகயி $,தா கிராம

$சீ ம(திாி எ HடF ெசாலலா. சாமி உைடயாாி .ப ேயாக

ேeம எ,4 $,4 ெதாியாததிைல.

"அேட! தி ெக=டவேன! இ5ேக வா, நா ெசாறைத ேக;" எறா $சீ.
ச=ைட ைபயி%(, நாலணா எ.,, $,வி ைகயி ெகா.தா. "இேதா
பா! உ ஆசார, பதி, Lைஜெயலா =ைட க=3 ைவ. பகதி அேதா
கைடயிகிற,. ேபா8 ஒ =3 3,வி=. வா. ளிெரலா பற(,

ேபா8வி.. அ,வைரயி நாேன இ5ேக பா, ெகா ;கிேற. ஓ3வ(, வி.."
எறா.
*****

$,4 ம,பான ெக.த எற நபிைக உ2.. அவ ெத8வ

பதி: ளவ. க ; 3தா 7வாமி ேகாப$2டாெமற எ2ண
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அவ# எப3ேயா ஏEப=3(த,. அதிD அவ மைனவி இ, விஷயதி

மிக4 க23பா8 இ(தா . ஒநா

அவ ெகா+ச தி பிசகிF சகவாச

ேதாஷதினா 3,வி=. -=. வ(தேபா, ம,ர ப.திய பா. நறா8

அவ உ ளதி பதி(தி(த,. "கிணEறி வி<(, உயிைரவி.கிேற" எ

அவ

ஓ3ய,, அவைள த., நிததா ப=ட கட$ அவ# ஞாபக

இ(தன. அ, $த அவ தபி தவறி Hட க ; சாராய கைடபக

ேபாவதிைல. ஆனா இேபாேதா?...

கிராம $சீபி ேபாதைன:, ளிாி ெகா.ைம: ேச(, அவ உதிைய

மாEறிவி=டன. "அவ; ெதாிய ேபாவதிைல" எ மனைத திடப.தி

ெகா2டா. பணைத வா5கி ெகா2.ேபா8 காமணி ேநரதி திபி

வ(தா.

"தாகசா(தி ெச8, ெகா2டாயா? அ,தா சாி $,! ளிெரலா பற(,
ேபாயிEறலவா? இ# ெகா+ச ெபா; ஊ றப=.விடலா" எ
ெசா% வி=. சாமி உைடயா தம, இட, ேபா8F ேச(தா.
----------

3

$,வி ளி பற(, ேபாயிE. ஆனா அ,ட இ# ஒ

பற(,வி=ட,. அ, என? உணFசி! உணFசி இ(தா அலவா ளி
ெதாி:? ெகா+ச ேநர,ெகலா தி த.மாற ஆரபித,. பிற மயக
அதிகமாயிE. உலக கிகிெவ 7ழற,. ைகயி%(த விள கீேழ

வி<(, உைட(, அைண(த,. ஒ த(தி கபைத பி3, ெகா2. $,

நிறா. கப5HடF சாியா8 நிEகாம 7ழல ஆரபித,. ஏEெகனேவ காாி .

இேபா, க2T இ2டப3யா கனா(தகாரமாயிE.

தி[ெர !ரதிேல ஒ ெபாிய ெவளிFச காணப=ட,. "அெதன ேபயா?
Lதமா? ஆமா, ெதாி(த,. ெகா ளிவா8 பிசா7! பய5கரமான சதமி=.

ெகா2. அ, ேமேல ேமேல அதிேவகமா8 வ(, ெகா23(த,. இேதா அகி

வ(, வி=ட,. என ெகா3ய ெபாிய உவ! அத வாயி எ6வள4 பய5கரமான

தீ! ஐேயா! அ, எைன இ<கிறேத! இெதன? ேநேர அத வாயி ேபா8
வி<கிேறேன! ஓேஹா! உைடயா ஐயா! மாாியாயி!" அ.த கணதி கவன
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,ைரயி Nெபஷ ரயி $,வி உடைப ஆயர( ,களாகF ெச8,வி=.
பற(, ெசற,. $,வி உயி இL4லைக வி=. பற(, ேபாயிE.

"ேமைம த5கிய கவன ,ைர: அவைடய பாிவார5க; ெசௗகியமாக
,வைர நகர ேச(தாக " எ மநா

பதிாிைககளி ெச8தி ெவளியாயிE.

தைலயாாி $,வி மைனவி தீபாவளிய காைலயி பணியார ெச8,

ைவ, ெகா2. ஷ வரைவ எதிேநாகி காதி(தா . சினா#,
அ+சைல: நிமிஷ, ெகா$ைற வாசற ேபா8 மதாL, ,பாகி:ட

அபா வகிறாரா எ பா, ெகா23(தாக .
*****

சமீபதி நா மாயவர ேபானேபா, கிராம $சீ சாமி உைடயாாிடமி(,
ேமE ெசான விவர5கைள ேக=டறி(ேத. உைடயா இேபா, ம,வில

இயகதி பிசா7 பி3தவ ேபா ேவைல ெச8, வகிறா. தEேபா, அவாிட

யாராவ, ெச க ;, சாராய,F சாதகமாக ேபசிவி=டா அவக

பிைழ, வவ, கட(தா.
------------

தபி

72. த!டைன யா1?
யா1?
1

இவ ஏைழ 3யானவக . ஏைழகளானாD ச(ேதாஷதிE

ைறவிைல. எ6வள4 மகி?Fசிேயா. அவக

ெகா2. ேபாகிறாக

சிாி, ெகா2. ேபசி

பா5க ! அதிD மநா

ெபா5க ப23ைக.

ஆதலா !கல அதிக. ஆனா ச(ேதாஷ, சிாி, !கல எலா
கைட

Xைழ: வைரயிதா. கைடயி Xைழ(, இர2. =3

3,வி=டா?

2

ச(ேதாஷமா8 ேபசிF சிாி,ெகா2. கைடF ெசறவக

திபி

வைகயி விேராதிகளானாக . 3ெவறி ஏறிய, காரணமிலாம தி[

தி[ெர ேகாப வ(த,. ேபF7 வD, HFசலாயிE. $க5க

ேகாரமாயின.

வா8F ச2ைட $Eறி ைகF ச2ைடயாக $3(த,. சிறியேதா கலவர. ஆனா

இ, இ6வள4ட ேபாமா?
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3
சில சமய ெபாிய ச2ைட: ஆ. 3 ெவறியி தைலகா ெதாியா,. கதிேயா,
அாிவாேளா, ம2ெவ=3ேயா ைகயி அகப=டைத எ., ெகா வாக .
ெகாைல நடப, உ2..

4

ேபாVஸா 7மா இபாகளா? சகா ைலெஸ7 ெபEற

க ;கைடயிதாேன 3தா எ அவக

தா=ச2ய கா=.வதிைல.

கலக ெச8தவைன பி3, ைகயி வில5 L=3 ெகா2. ேபாகிறாக .
இேபா, 3ெவறி ெகா+ச தணி(த,. ஆனா என ெச8யலா? 'ஐேயா!

ெக=ேடேன!' எ க2ணீவி=. அ<வைத தவிர ேவெறா

ெச8வதEகிைல. -=ைட: மைனவி மகைள: நிைனேபா, ,க
அதிகமாகிற,.

5

ெவளியி ேபான ஷ வரகாேணாேம எ மைனவி: மக;
-=.வாச% கா, ெகா23கிறாக . ஆனா எதைன ேநர

காதி(தாதா என பய? ேபாVN Nேடஷ# ேபானவ -=.
எப3 வவா? மநா

ெபா5க ப23ைக எ6வளேவா ச(ேதாஷமா8

ெகா2டாடலாெம எ2ணியி(தாக . பா<5க ளினா அ, ெபாிய ,க

தினமாயிE.

6

ச2ைடயி தப=டவ இற(, ேபானா. தியவ மீ, ெகாைலEற

சா=3 கFேசாியி விசாரைண நடகிற,. "நீ கதியா திய ,2டா?" எ

மாஜிN=ேர= ேக=கிறா. "திய,2., எஜமாேன! ஆனா 7யதி:ட

ெச8யவிைல, 3ெவறியி திவி=ேட. க ;தா காரண" எ பதி

ெசானா. மாஜிN=ேர= என தீபளிபா?
7

3யானவ# ! த2டைன அளிதா. ஆனா அ, நீதியாமா? அதE
மாறாக –

8

!த2டைன க ; விதிபதேறா நியாயமா? உ2ைம Eறவாளி
அ(த பா< க ேள யலவா?
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----------

73. ;யநல
1

க ;கைட .வதா? Hடேவ Hடா,. ஏ< க ;கைட தைக

எ.திகிேற. வஷதி பதாயிர Qபா8 கிைடகிற,. சகா

அைதேபா  ப5 க(தாய க=.கிேற. க ;கைட ஏ டேவ2.?
2

நா எப3 சிைற வ(, ேச(ேத எறா ேக=கிறீக ? க ;கைட

வழியாகதா. சிைறFசாைலயி ெகா2.வ(, ேசபதE

க ;கைடையேபா  வழி ேவ கிைடயா,.
3

$ேனா அபா.ப=. வளத ெதைன மர5க

க

இறக பயனாகி

நாசமா8 ேபாகிறன. ஆனா ைகேம வ ெராக பணைத ேவ2டாெம

ெசால $3:மா? க ;கைட ேபா8வி=டா நம பிைழ ேபா8வி.ேம!
பாவ, பழிெய பாதா இ(த காலதி $3யா,.
4

எைன ைபதியகார எ ெசாDகிறாக . $=டா

ஜன5க .

ைபதியதி ஆன(த அவக; என ெதாி:? அ(த ஆன(தைத

அXபவிக ேவ2.மானா $த% க ; 3, பயிD5க . அத ல

ெகா+ச5ெகா+சமாக திைய கட(, நி பழகி வ(தா, கைடசியி

எைன ேபாற நிர(தர ஆன(த நிைல வ(, ேசரலா.
5

பிாி=3 சகாாி ெபைமேய ெபைம! அ(த சகைர தா5கி நிE இ(த

க ; ^பாயி மகிைமேய மகிைம! ெசைன சகாாி வமானதி றி
ஒ ப5 க ;கைட ெகா.கிற,. இதி ெப பதிைய ஏைழ எளியவக ,

அைறய க+சிகிலாதவகளிடமி(, வ* ெச8கிேறா! ேவ எ(த

இலாகாேவ# இ6வள4 அாிய ஊழிய ெச8கிறதா? க ;கைடைய 3னா
இ6வள4 பண$ அலவா நடமா? அ,ட எ5க;ைடய உதிேயாக$

ேபா8வி.. Hடேவ Hடா,.

6

எ ஷ இ# க ; கைடயி%(, வரவிைல. ழ(ைதக

பசி
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தா5காம அ<கிறன. ஏதாவ, மீ,ெகா2. வவாேனா, ெவ5ைக:ட
வவாேனா, ெதாியா,. க ;கைடகளி இ3 விழாதா?
7

க ;கைட 3வி=டா எைன ேபாற ேபாVஸா பாதிேவைல

மீதியா. ஆனா ஒேவைள உதிேயாகேம ேபா8வி=டா? ஆமா! ேபாதிய

ேவைலயிைலெய பாதி ேபைர த ளி வி.வாக . Hடா,, Hடா,.
க ;கைட டHடா,.

8

நா சாகைடயி வி<(, கிடகிேறென எைன பா,F சிாிகிறீகளா?
நல,; உ5க
க2ட,? கட4

----------

பி ைளக

அல, ேபரக; இ(த கதி ேநாிடாெத யா

2ணியதி க ; கைடகைள ம=. டாதிக ேவ2.!
74. <5 ராஜா
1

நம, கதாநாயக பிாிதிப(தர மகாராஜா அவகைள, ஹிN ைஹனN ஜேமதா -

ெஜனர, கிேலதா - ேமஜ, சத வியார Nஹாாி, மகா ராஜாதி ராஜ வி7வவன

ஸரா=, ஸ ஜிலானிஜ5ஜ5 பக! எ.ஏ. - 3.ஏ.a.3.சி., a.ஆ.a.ேக எ

ெசாவ,2.; '% ராஜா' எ 7கமாகF ெசாவ, உ2.. அவ '%

ராஜா' எற ெபய ஏ வ(த, எபைததா இ5ேக ெசால $

வ(திகிேற; ஆனா $ வவ, ேபா வ(,வி=. பி வா5 உேதச
என ெகா+ச Hட கிைடயா,. "Nfகா' பாப விமான வ(தாD நா

பயபட ேபாவதிைல, 'Nfகா'தா எ கைத பய(, ஓ. ப3யி.
% ராஜாைவ பEறி மிக4 $கியமான ஒ விஷயைத $த%ேலேய

ெசா%வி.வ, அவசியமாகிற,. ஏெனனி, அவைர பEறி ப3 ேபா,,

அேபப=ட அஸகாய *ரைன க2ணா பாகேவ2.ெமற ஆைச

எலா அளவிலாம உ2டாகி வி.. ஆனா அ(த ஆைச

நிைறேவவதE வழி கிைடயா,. பரத ராமனிட தசரதைர றி,F ெசான

பிரகார உலகிேல பிற ஜீவகெளலா கைடசியாக எ(த இட, ேபா8F
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ேசகிறாகேளா, அ5ேக நம, % ராஜா4 விஜயமாகிவி=டா. 75கF
ெசானா, % ராஜா இற(, ேபானா!
அவ எப3 இற(, ேபானா எப, ஒ அதிசயமான விஷய. அைத கைதயி

கைடசியிேலதா ெசால ேவ2.. ஆனா, அவைடய மரணதி ஒ ெபாிய

விேசஷ எனெவறா, அவ பிற(த காலதிேலேய, அவ ஒநா

ேபாவா எ ேஜாசியக

க2.பி3,F ெசா%வி=டாக !

இற(,

"ழ(ைத -ராதி -ரனாக4 *ராதி *ரனாக4 தீராதி தீரனாக4 விள5வா.
ஆனா..." எ ெம வி<5கினாக . "என சமாசார" எ அ<தி

ேக=டத ேபாி, "ெசாலHடா,; ஆனாD ெசால ேவ23யிகிற,. இ(த

ஜாதக# ஒ காலதி மரண ேநாி." எறாக .

அ(தF சமயதி ஒ ெபாிய அதிசய நட(த,. பிற(த ப, தின5க தா ஆன

ஜிலானி ஜ5ஜ5 பக! வாயி%(, ஒ ஆFசாியமான வாைத கிளபிE.

"பிரகNபதிகேள!" எப,தா அ(த வாைத.

எலா அப3ேய பிரமி, ேபா8 நி வி=டாக
பா, விழிதாக .

ஒவைரெயாவ

"நா தா ேபசிேன, பிரகNபதிகேள!"
இ(த தடைவ ச(ேதக,ேக இடமிைல. பிற(, பேத நாளான ழ(ைததா
அ6வள4 தி6வியமாக ேபசியிகிற,!

தைலைம ேஜாசிய  க2ணா3ைய கழEறி வி=. ழ(ைதைய உE
பாதா.

"பிற(தவ யாவ இற(,தாேன தீர ேவ2.? அதE நீ5க

என ேஜாசிய

ெசாவ,? மரண எ(த விததி ேந எ ெசானாD அத உ2."

எ சின+சி கீF7 ர% :வராஜா திவா8 மல(தா.
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ேஜாசிய தைலவ, கிேல விரைல ைவ, அதிசயிதா. ப, நா

ழ(ைத

ேப7கிற,. அேதா. இைல - இ6வள4 திசா%தனமான ேக வி ேக=கிற,
எறா இெதன, :த இலாகா அறிைககைள ேபா ேதாகிறேத தவிர,

நப H3யதாயிகிறதா.

தைலைம ேஜாசிய, கி%(, விரைல எ.,வி=. :வராஜாைவ உE

பா,வி=.F ெசானா:-

"ாிஷப லகினதி :வராஜா ஜனன. ாிஷப, % பைக. ஆைகயா,
%யினா மரண."

% எற வாைதைய ேக=ட, :வராஜா ஜ5ஜ5 பக! பய(,
ந.5கியிபா எ நீ5க

நிைனகலா. அ,தா இைல. % எ

ேக=ட, :வராஜா ஒ உம உமினா. பிற இர2. பய5கரமான

வாைதக
"%க

அவ வாயி%(, ெவளி வ(தன:-

ஜாகிரைத!"

ேமேல Hறிய சபவ பிரதிப(தரதி வழ5கி வ(த வத(திேயதா. ஆனா,

பினா நட(தைவகைள ெகா2. பாேபா, அ,
உ2ைமயாயிகலாெமேற ேதாகிற,.
----------

2

:வராஜா ஜ5ஜ5 பக! நாெளா ேமனி: ெபா<ெதா வ2ண$மாக வள(,
வ(தா. ேமEHறிய சபவைத தவிர அவைடய ழ(ைத பவதி ேவ

அதிசய ஒ நடகவிைல. மEறF 7ேதச சமNதான5களி :வராஜாகைள

ேபாதா அவ இ5கிV ப7வி பாைல 3,, இ5கிV நaனா
ேபாஷிகப=., இ5கிV உபாதியாயரா இ5கிV கEபிகப=.,
இ5கிV சினிமாக

பா, - இப3யாக வள(, வ(தா. வய, இப,

ஆன,, அ, வைர 'ேகா= ஆ வா='a இ(த ராWய$ ைக வ(த,.
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ஆனா, ராWயதி ம=. ேமEெசான ேஜாசிய HE எலா

நிைனவி(த,. அேநக அைத பEறி ேபசி: வ(தாக . ெம,வாக

மகாராஜாவி காதிD இ(த ேபF7 வி<(த,.
பிரதிப(தர சமNதானதி கா.க

ஏராளமாக உ2.. அவEறி %க;

உ2.. "தைன ெகால வ(த ப7ைவ: ெகாலலா" எற பழெமாழி

மகாராஜா4 ெதாி(தி(த,. தைன ெகாலவ %ைய ெகாDவைத

பEறி என ஆ=ேசபைன? - மகாராஜா % ேவ=ைடயாட கிளபினா.

$த %ைய ெகாற, மகாராஜா4 ஏEப=ட !கல, அளவிைல.
சமNதானதி ேஜாசிய தைலவைர Hபி=. அ#பினா. ெசத %ைய

கா=3, "இேபா, என ெசாகிறீ?" எ ேக=டா.

"மகாராஜா இ(த மாதிாிேய 99 %கைள ெகா விடலா; ஆனா..." எ

ேஜாசிய இ<தா.

"ஆனா என? ைதாியமாகF ெசாD!"
"ஆனா Uறாவ, % விஷயதி ஜாகிரைதயாயிக ேவ2.."
"சாி, Uறாவ, %ைய: ெகா வி=டா அற?"
"அற எ#ைடய ேஜாசிய தக5கைளெயலா கிழி, ெந
ைவ,வி=...."

"ைவ,வி=...."
"தைலயி கிரா ைவ, ெகா2. இஷுரN கெபனி ஏஜ2டாக
ேபா8வி.கிேற?" எ ேஜாசிய சப(தமிலாம $3தா.
----------
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3
பிரதிப(தர சமNதானதி கா.களி%(த %க;ெகலா அ $த
ெகா2டா=ட(தா.

மகாராஜாைவ தவிர ேவ யா % ேவ=ைட ஆடHடா, எ உதர4
பிற(த,.

தபி தவறி யாராவ, ஒ %யி ேம கைல வி=ெடறி(தா Hட,

அப3ப=ட ராஜ ,ேராகைதF ெச8தவ#ைடய ெசா,கெளலா பறி$த
ெச8யப.ெம த2ேடாரா ேபாடப=ட,.

மகாராஜா U %கைள $<சாக ெகாற பிறதா மEற காாிய5களி கவன
ெசD,வ, எ க5கண க=3 ெகா2டா. அவைடய உேதச ந

நிைறேவறி: வ(த,.
அபாய5க

அவ ேநாிடாம இைல. சில தடைவ ,பாகி றி தவறி %

அவ ேம பாய4, அத#ட ைககல(, ச2ைட ேபாட4 ேநாி=ட,. ஒ6ெவா
தடைவயிD, அவ தா கைடசியி ெவEறி ெபEறா.
இெனா சமய அவைடய சிமாசன,ேக ஆப, வவதாயி(த,. ஒ

ெபாிய பிாி=3 உதிேயாகNத பிரதிப(தர, விஜய ெச8தா. அவ

% ேவ=ைடயி ெராப பிாிய. அைத கா=3D, தா ெகாற %

பகதி நி ைகபட எ., ெகா வதி அதிக பிாிய. வழக ேபா

அவ பிரதிப(தர சமNதானதிD, % ேவ=ைடயாட விபினா. ஆனா

மகாராஜா க23பாக ம,வி=டா. "ேவ என ேவ=ைட ேவTமானாD

ஏEபா. ெச8கிேற. பறி ேவ=ைடயா? ஆ.5க . எ% ேவ=ைடயா? நட,5க .
ெகா7 ேவ=ைடயா? இேதா தயா. ஆனா % ேவ=ைட ம=. இ5ேக $3யா,"
எறா மகாராஜா.

",ைரதா %ைய ெகா ஆகேவ2.ெம அவசியமிைல, மகாராஜாேவ
ெகாலலா. ெசத % பகதி, ைகயி ,பாகி:ட நி ேபா=ேடா
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எ., ெகா வ,தா ,ைர $கிய" எ ேமEப3 பிாி=3

உதிேயாகNதாி காாியதாிசி சமNதான திவா லமாகF ெசா%ய#பினா.
இதE மகாராஜா சமதிகவிைல. இேபா, ெகா+ச இட5ெகா.,

வி=டா, அற இ# சில பிாி=3 உதிேயாகNதக; % ேவ=ைட
வ(, ேசரலாமலவா?
இப3 ஒ ெபாிய ஆ5கில உதிேயாகNதாி விப, ேக நிறத
பயனாக மகாராஜாவி ைகையவி=. ராWயேம ேபா8வி.ேமா எ பய

உ2டாயிE.

இைத றி, மகாராஜா4 திவா# கல(தாேலாசிதாக . உடேன

ககதாவிD ள ஒ ெபாிய இ5கிV நைக கெபனி த(தி ேபாயிE:"ைவர ேமாதிர5களி சில உய(த மாதிாிக

அ#பி ைவக4" எ.

அ6விதேம ைவர ேமாதிர5க

7மா ஐப, தி#7க

வ(தன. அவEைற அப3ேய

ைவதா. ,ைரசானி அமா

ஏதாவ, ஒறிர2. ெபாகிெகா2.

மகாராஜா ேமEப3 பிாி=3 உதிேயாகNதாி தம பதினி அ#பி
பாகிைய திபி அ#பி வி.வாெள மகாராஜா4 திவா# எதி
பாதாக .

ஆனா, சE ேநரதிEெகலா ,ைரசானியிடமி(, பதி வ(,வி=ட,:-

"நீ5க

அ#பிய பாி7 ேமாதிர5க;காக மிக4 வ(தன."

இர2. நாைளெகலா நைக கெபனியாாிடமி(,  ல=ச Qபா8
'பி' வ(த,.  ல=ச Qபா8 ேபானாD, சிமாசன, ஆபதிலாம
தபிய, பEறி மகாராஜா4F ச(ேதாஷ(தா.
----------

4

மகாராஜாவி %ேவ=ைட விரத ந நிைறேவறி வ(த,. ப, வஷ காலதி

எ<ப, %க

வைரயி ேவ=ைடயா3 ெகாவி=டா. அதE பிற ஒ

ெபாிய இைட_ எதிப=ட,. பிரதிப(தர கா.களி %கேள அEேபா8

வி=டனேபா ேதாறிய,. %க

ஒேவைள கதைட $ைறகைள

ைகயா2டனேவா, அல, 'ஹாிகாி' ெச8, ெகா2டனேவா, அல,
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ெவ ைளகாரகளி ைகயினாதா சாக ேவ2.ெம ஆைசப=.
ெகா2. நா=ைடவி=. ஓ3 ேபாயினேவா, ெதாியவிைல.
மகாராஜா ஒ நா

திவாைன Hபி=டா. "திவா சாகி, இ# $ப, %

இ(த ,பாகி இைரயாகி தீரேவ2.ெம உம ெதாி:மா
இைலயா?" எ ேக=டா.

திவா ,பாகிைய பா, ந.ந.5கி ெகா2ேட, "மகாராஜா! நா
%யிைல..." எறா.

"நீ % எ எ(த $=டா

ெசான,?"

"இைல, நா ,பாகி இைல" எறா திவா.
"நீ %:மிைல, ,பாகி:மிைல திவா சாகி! உைம Hபி=ட காரண

ேவ. நா கயாண ெச8, ெகா வெத தீமானி, வி=ேட" எறா
மகாராஜா.

திவா# உளற இ# அதிகமாகிவி=ட,. "மகாராஜா! ஏEகனேவ என
இர2. மைனவிக

இகிறாக ; உ5கைள: கயாண ெச8,ெகா2.."

"ச=, என5காT உளகிறீ? உைம எதEகாக நா கயாண ெச8,
ெகா ள ேபாகிேற? என ேவ23ய, %..."
"மகாராஜா! ேவ2டா, ேயாசைன ெச8:5க

உ5க

கதிைய கயாண ெச8, ெகா2டாக . நீ5க

ல, $ேனாக

ேவTமானா ,பாகிைய

கயாண ெச8, ெகா ;5க . இ(த சமNதான, % ராஜா இப,

ேபா,; % ராணி ேவ ேவ2டா!"

இைத ேக=ட மகாராஜா ^ெர சிாி, வி=. "%:மிைல,

,பாகி:மிைல. ம#ஷ ெப2ைணதா கயாண ெச8,ெகா ள
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ேபாகிேற. தEசமய எ(ெத(த சமNதானதி % இகிறெத $த%

கண தயா ெச8:. பிற, % இகிற சமNதானதி ராWவசதி
கயாண, ெப2 இகிறதா எ பா" எறா.

திவா அப3ேய பாதா. கைடசியி மகாராஜாவி விபதிப3ேய %க

நிைறய உ ள சமNதானதி ெப2 பா, கயாண$ ெச8, ைவதா.

மகாராஜா ஜ5ஜ5 பக! ஒ6ெவா தடைவ மாமனா -. ெசறேபா,, ஐ(தா

%கைள ெகா எலா %களி ேதாD - சாியாக 99 ேதா - அர2மைன
ஆNதான ம2டபதி 7வகைள அல5காிதன.
-------

5

கைடசியி UE இ# ஒ %தா பாகி எற நிைலைம ஏEப=ட,

மகாராஜாவி பரபர மிக4 அதிகமாயிE. பக% அேத நிைன4; இரவி அேத

கன4. இதE ேள மாமனா சமNதானதிD % ப2ைண வற2. ேபா8
வி=டப3யா %க

அகப.வ, மிக4 பிரயாைசயா8 ேபாயி(த,.

ஆனாD, இ# ஒேற ஒதாேன? இ# ஒ %ைய ம=.

ெகாவி=டா, அற பயேம இைல. % ேவ=ைடையேய வி=.விடலா.
ஆனா, இ(த கைடசி % விஷயதி ெவ ஜாகிரைதயாயிக ேவ2..
கால+ ெசற தைலைம ேஜாசிய என ெசானா? 99 %கைள மகாராஜா

ெகாறேபாதிD Uறாவ, % விஷயதி ஜாகிரைதயாயிக ேவ2.!

"உ2ைமதா % ெபாலாத மிக; ஜாகிரைதயாகதா இக ேவ2..
ஆனா அ(த Uறாவ, % எ5ேக ேபாகிற,? % கிைடப, %பா
கிைடபைதவிட கடமாகிவி=டேத?"
மகாராஜா இப3ப=ட கவைலயி ஆ?(தி(த ேபா,, அ(த கவைலைய

ேபாகH3ய ஒ அைமயான ச(ேதாஷF ெச8தி வ(த,. அ(த

சமNதானதிேலேய மைலகிராம ஒறி தி[ தி[ெர சில ஆ.க

காணாம ேபா8வ(தன. '$< ஆ. வி<5கின' எ ெபய ெபEற காத மியா
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சாகிைவ:, -ராசாமி நாயகைர: விசாாி, அவக

ெபாபாளிக

எ ெதாிய வ(த,. %தா வ(திக ேவ2.ெம நிFசயமாயிE.

கிராமவாசிக

அல

ஓ3 ேபா8 மகாராஜாவிட ெதாிவிதாக . அ(த கிராம,

 வஷ வாி, வா8தா வி=ெர2=, ஜமாப(தி, றேபா ப=3 ஒேம

கிைடயா, எ மகாராஜா ெதாிவி,வி=., உடேன ேவ=ைட கிளபினா.
% இேலசி அகபடவிைல. ேவ2.ெம மகாராஜா ைகயி அகபட

Hடாெதேற, அ, ஒளி(, ெகா23(ததாக ேதாறிய,. மகாராஜாேவா, %

அக ப=டாெலாழிய கா=ைட வி=. வரமா=ேடென பி3வாத பி3தா.
அேதா. நாளாக ஆக மகாராஜாவி ேகாப$ பி3வாத$ அதிகமாகி வ(தன.
அத பயனா8 அேனக உதிேயாகNதக; ேவைல ேபா8 வி=ட,.
ஒநா

ெராப ேகாப வ(தேபா,, மகாராஜா திவாைன Hபி=.,

"சமNதானதி நிலவாிைய உடேன இர2. ப5 ெச8:5க " எறா. திவா,
"பிரைஜக; அதிதி உ2டா, மகாராஜா! அற ந சமNதானதிD
Nேட= கா5கிரN ஏEப=.வி." எறா. "அப3யானா, உ$ைடய

ேவைலைய ராஜிநாமா ெச8,வி=. ேபா!" எறா மகாராஜா.

இதEேம மகாராஜா4 % அகபடாதி(தா விபாீத(தா எ

தீமானி, ெகா2. -=. ேபானா திவா. அ5ேக ெசைன ^பி N

பாகி%(, வா5கி ெகா2.ேபா8 இரகசியமா8 ைவதி(த %ைய
பாத,(தா அவ உயி வ(த,.

அ இர4 ந. நிசியி ஊெரலா அட5கிய பிற, திவா# அவைடய வய,

$தி(த மைனவி: ேமEப3 %ைய இ<, ெகா2. வ(, ேமா=டாாி

ஏEறினாக . 'திவா' தாேம ேமா=டாைர ஓ=3 ெகா2. ேபா8, மகாராஜா
ேவ=ைடயா3 ெகா23(த கா=. பகதி %ைய இறகினா.

ேமா=டாாி%(, இற5க மா=ேடென சதியாகிரக ெச8த அ(த %ைய
பி3, இ<, கீேழ த ;வதE
மநா

திவா# ேம F7 வா5கிவி=ட,.

மகாராஜாவி $னா ேமEப3 கிழ%யான, வ(,, "எஜமாேன!

என ஆைஞ?" எ ேக=ப, ேபா நிற,. மகாராஜா அளவிற(த

உEசாக,ட ,பாகிைய எ., றி ைவ, 7=டா உடேன % 72.
வி<(த,.
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"Uறாவ, %ைய ெகா வி=ேடா ; விரத நிைறேவறிவி=ட,!" எற

மகதான !கல மகாராஜாவி மனதி ேதாறிE. அ(த Uறாவ, %ைய

தம, தைலநகாி ஊவலமாக ெகா2. வப3 க=டைளயி=.வி=., மகாராஜா
ேமா=டாாி ஏறிவிைர(, $னா ெசறா.
அவ ேபான பிற, மEற ேவ=ைடகாரக

%யி அகி ெச பாதாக .

%: க2கைள ேப(த ேப(த விழி, அவகைள பாத,! %

சாகவிைலெய, அதேம 2ேட பாயவிைல ெய, அவக

க2டாக . 2. சமீபதி ேபான அதிFசியினாேலேய அ, அப3
Fைசயாகி வி<(தி(த,! ேவ=ைடகாரக

ேயாசைன ெச8தாக . 2.

தவறிேபான ெச8தி மகாராஜா4 ெதாியHடா,. ெதாி(தா த5க;ைடய

உதிேயாக, ஆப, எ அவக

தீமானிதாக . அவகளி ஒவ

% ஓ அ3 !ரதி%(, றி தவறாம அைத ெகா தீதா.

பிற, மகாராஜாவி க=டைளயிப3, அ(தF ெசத %ைய நகாி ஊவல

வி=. ெகா2. ேபா8 கைடசியி அைத ைத,, சமாதி: எ<பினாக .

ேமEHறிய விேசஷ சபவ நட(, சில தின5க; பிற மகாராஜாவி

மார# றாவ, பிற(த தின ெகா2டா=ட நட(த,. இ, வைரயி

%ேவ=ைடயிேலேய கவனமாயி(த மகாராஜா ப=ட, இளவரசைன பEறி
ெகா+ச$ கவனிகவிைல. இேபா, அவைடய கவன ழ(ைதயி மீ,

ெசற,. பிற(த தினதE ழ(ைத ஏதாவ, பாி7 ெகா.கேவ2.ெம

ஆைசப=டா. பிரதிப(தர கைடெத4 ேபானா. கைட கைடயாக

ேத3: அவ ஒ கிைடகவிைல. கைடசியி ஒ ெபாைம கைடயி

ஒ சின மர %ைய பாதா. "இ,தா சாியான பாி7" எ உடேன

தீமானி, வி=டா.

அ(த மர %யி விைல இர2ேட காலணாதா. ஆனா, மகாராஜா

ேக=ேபா, அ6வள4 ைற(த விைல ெசானா நிFசய அவசரF ச=டதி
கீ? த2டைன கிைடெம ெதாி(த கைடகார "மகாராஜா! இ, ெராப
கைலதிறைம ெபா(திய ெபாைம; விைல $(U Qபா8தா!" எறா.
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"ெராப ச(ேதாஷ! :வராஜாவி பிற(த தின ெகா2டா=ட, இ,

உ#ைடய காணிைகயாயிக=." எ ெசா%வி=., மகாராஜா அைத

எ.,F ெசறா.

:வராஜாவி பிற(த தினத, தகபனா ழ(ைத: அ(தF சின+ சி

மர%ைய ைவ, ெகா2. விைளயா3னாக . யாேரா ப=3கா=. தFச

ெச8த ெபாைம அ, ஆைகயா அத ேமெலலா சிலா சிலாபா8 நிற,.
மகாராஜா அைத ைகயி ைவ, ெகா2. விைளயா3ய ேபா, வல, ைகயி
ஒ சிலா திய,. இட, ைகயா சிலாைப த=3 எறி(,வி=. மகாராஜா

ேமD விைளயா3 ெகா23(தா.
சிலா திய இடதி மநா

சின ெகாள றப=ட,.

இர2. நாளி அ, ெபாிய சிர5காயிE. நாD நாைளெகலா ைக $<வ,

ைரேயறிவி=ட,.

ெசைன ப=டணதி%(, ெபாிய ஸஜக
வரவைழகப=டாக .
அவக

 ேப

H3 ஆேலாசி,, "ஆபேரஷ ெச8ய ேவ23ய,தா" எ

தீமானிதாக .

ஆபேரஷ நட(த,.
 ஸஜக; ஆபேரஷ ெச8,வி=. ெவளியி வ(, பிவ
ெச8திைய ெதாிவிதாக .

"ஆபேரஷ ெவEறிகரமா8 நட(த,; மகாராஜா காலமாகிவி=டா."
இ6விதமாக Uறாவ, %யான, கைடசியி %ராஜாவி ேம வ+ச தீ,
ெகா2ட,.
-------------
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75. விஷ மதிர
1

"பதிமா" எறா எ5க

ஊ ேபாN. மாNடேக த. பாகவத ராணேம

அவைடய ேவத; க2ணேன அவைடய ெத8வ. -=.Hடதி
அழகியெதா சி ம2டப க=3, அதி க2ணபிரா படைத Nதாபிதி(தா.
தின(ேதா மாைலயான,, அவ மைனவி பட5கைள மல மாைலகளா

அல5காி, திவிளேகEறி ைவபா . ேபாN.மாNட தராவி 7தி

H=3 ெகா2. ராமெஜப ெச8வா. சனிகிழைம ஏகாதசி தின5களி பஜைன

நைடெப. 72ட, வைட, பாயச - ழ(ைதக; ெகா2டா=ட!
நாராயண ஐய ெசா(ததி ழ(ைதக

ழ(ைதக

எலா அவைடய ழ(ைதக

இைல. ஆனா ஊாிD ள
ேபாதா. இதைன

உபாதியா! 'ஸா' எறா பி ைளகெளலா உயிைர வி.வாக .

பயதினால; பிாியதினா. அவைடய மாணாகக; இராமாயண,
மகாபாரத, பாகவத இவEறிD ள கைதக

ஒ விடாம ெதாி:.

தா:மானவ பாட%  பாட ெந=.வா8 ஒவி மாணாக#

கEக2. வா5கி தவதாகF ெசாவா. ஒவ ஒவியாவி=டா கEக2ைட

எேலா ப5கி=. ெகா., வி.வா!

மாகழி மாத வரேபாகிறெத நாராயண ஐய மைனவி ர=டாசி
மாததி%(ேத சாமாக

ைவகைறயி சிவக

ேசகாி, ைவபா . அமாததி தின(ேதா

பஜைன ெச8, ெகா2. ஊவல வவாக . ஊவல

ேபாN=மாNட -=3 வ(, $3:. பின ெபா5க, ளிேயாதைர, சகைர

ெபா5க

வைகயறாக

ழ(ைதக

உ2. ஆன(திபைத க2. கணவ#

மைனவி: ெபமகி?Fசி எ8,வாக .

நா அவைடய பைழய மாணாகனாதலா, அவைர பEறி மிைகபட க?(,

Hகிேற எ நீ5க

ெசாலலா. எ5க

ஊF 7Eற ஐ(U ைம

!ரதிEF ெச யாைர ேவ2.மானாD ேக=. பா5க

ஒ $கமா8

எைன ஆதாி,F சா=சி ெசாDவாக . அபகதி அவ அ6வள4

ெசவா, மாியாைத.
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அவைடய ெசவா காரண ெசவம. அவ ெபா= ெசவ

அ6வள4 இைல. மE, அவைடய !ய ஒ<க$, ெத8வபதி:ேம $கிய

காரண5களா. இ,ட அவ விஷக3 ம(திரதி விேசஷ ேதFசி:2..

அவாிட ஜன5க

வி7வாச ெகா23(ததE இ,4 ஒ காரணமா.

பக%D, இரவிD, எ(த நிமிஷதிD, பாக3 எ வ(தா அவ சிறி,
தய5வதிைல. தைலவ%ைய:, மைலF7ரைத: ெபா=ப.தாம அவ

உடேன தைல $<கி ஈர,ணி:ட ம(திர+ ெச8ய ெதாட5வா. Fைசயாகி

வ(தவக

விஷ இற5க ெபE ெதளிவைட(, 'தபா ஐயைர' வா?தி

ெகா2. ெசவாக . ஆனா ஐயேரா இர2.  தின5க

$3யாத தைலயி3 உபதிரவதினா வ(தி ெகா23பா.

ெபாக

நாராயண ஐய கா(திய3களிட பதி அதிக உ2.. அவ ேதச

பத5Hட. வ5காள பிாிவிைன காலதி%(, 7ேதசி விரத அ#3,
வபவ. ஆனா, மகாமா கா(தியி தி=ட5க;

'தீ2டாைம வில' ம=.

அவ வில. என ேபாN. மாNட இ, சப(தமா8 நட(த

விவாத5க; எைலயிைல. அவEைற இ5 எ<,வதனா, க(தராணமாக $கன3யா மனிக - விாி(, வி.. அவைடய அபறா !ணியி எலா

பாண5க; வி=டான பிற கைடசியாக அவ பிரேயாகி பாண இ,ேவ:-

"எலா சாி! நா உன பிரதியeமாக கா=.கிேற. ெகா3ய விஷ சப

தீ23யவ ஒவ இ5 வர=.. றாவ, Fைச ேபா=டவனாகேவ

இக=.. இேதா ம(திர ெச8, விஷ இற5கF ெச8கிேற பா! நீேய

பல$ைற இ(த ம(திர சதிைய பாதிகிறா8. ஆனா, Nநான ெச8த

பின ஒ பைறய#ைடய காE ம=. எேபாி ப=.விட=., அேபா,
ம(திர ப%பதிைலேய! விஷ இற5வதிைலேய! இதEெகன ெசாகிறா8?"
அவைடய இ(த பா7பதாNதரைத ெவவதE த(த அNதிர எனிட
ேவ எ,4 இைல. ஆகேவ, எ5க;ைடய வாத5கைள எவேர# ேக=.
ெகா23(தா, அவ பகேம $3வாக தீF ெசா% வி.வ,

வழகமாயி(த,.
--------------
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2
தபா ஆ^N ேசாதைன இNெபட வ(திகிறா எ ஒநா

ேக விப=ேட. சE ேநர வ வள,வி=. வரலாெம ெசேற.

தபா இNெபட ெபத ெபமா

பி ைள சரசமாக ேப7 7பாவ$ைடயவ.

சி.+சிதன அவாிட இைல. ேபாதாததE கத ,ணியா உ=ச=ைட
அணி(, ெகா23(தைத க2ேட. உடேன அவாிட காத ெகா2.

வி=ேட. "இவ ஒ நா

- ேகா - ஆபேர=ட" எ ேபாN= மாNட எைன

அறி$கப.தி ைவதா. ெபா, அரசா5க காாிய5களி உதிேயாகNதக

நட(, ெகா ; பாைமைய பEறி எப3ேயா ேபF7 வ(த,. "நம, அ3ைம

வா?ைகயி பய எேற ெசால ேவ2.. $ப, Qபா8 சபள ெப ஒ

மாNதா, தனிட யாேர# ஒ சி காாிய,காக வ(,வி=டா, என
பா.ப.,கிறா. எ,ைண கவ? இ(த தமி? நா=3ேல எ(த தபா

சாவ3காவ,, ரயிேவ Nேடஷ#காவ, ேபா8 அ5 ள சிப(திகளிட ஒ
சமாசார ெதாி(, ெகா2. வ(,வி.5க

பாகலா. ஒ நிமிஷதிE

வா' எ U$ைற HறிF 'ச ' எ வி<கிறாக . தா5க

'ேபா

ெபா, ஜன

ஊழியக , ெபா, ஜன5களி பணதி%(, மாதF சபள ெபகிறவக ,

எபைத கனவிD நிைனபதிைல. மனித மனித கா=ட ேவ23ய

மாியாைத: கிைடயா,. மற(, இவகளிடமி(, ஓ இெசா வரா,. மEறவ

நமிட சி உதவி நா3 வ(தா அைத ஒ பாகியமாக க, 7பாவ
நமவாிட எேபா, ஏEப.ேமா ெதாியவிைல!" எ இ6வா

சீதிதகாராி உEசாக,ட சரமாாியாக ெபாழி(ேத.
"நீ5க

ெசாவதி ெபாி, உ2ைமயிகிற,. ஆனா, அவக

நட(, ெகா வதE மEெறா காரண$ உ2.. அவக

இ6வா

சி.+சிகளாவதE

ேவைல மிதிேய ெபபாD காரண. இ6வள4 ேவைல ெதா(தரவிD இனிய

7பாவ$ைடயவ சில இலாமE ேபாகவிைல" எறா இNெபட.

"ச(ேதகமிலாம! இ6வா ெபா, விதி விலகா: ளவகளி நம,
ேபாN.மாNட ஒவ" எேற.

"இ# எதைனேயா தீைமகைள இ(நா=3 இகிறன. எலாவEறிE

பாிகார 7யராWய தா" எ ேபாN. மாNட இைடயி (, Hறினா.
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7யராWய, மகாமா கா(தி, ஒ,ைழயாைம தி=ட - எ இ6வா ேபF7
வள(, ெகா2ேட ேபா8 கைடசியி, தீ2டாைமயி வ(, நிற,.
"தீ2டாைமF சாப ெதாைலயாத வைரயி இ(நா=3E வி.தைல கிைடயா,"

எ ஒேரய3யாக Hறிேன.

"அேபா, நம, ேவத சாNதிர5க

ம(திர5க

எலாவEைற: ஆEறி க=3விட

ேவ23ய,தா. அதைகய வி.தைல என ேவ2டா!" எறா நாராயண8ய.
இNெபட ெபதெபமா

பி ைள எ(த க=சிையF ேச(தவ எ ெதாி(,

ெகா வதEகாக நா அவ $கைத பாேத. அவைடய $க இ2ட

ேமகதா மைறகப=ட, ேபால ஒ கண ேநர கத,. மகணதி அவ

எேபா, ேபா னைக ாி(, ெகா2. ஒ பக, மீைசைய தடவி

ெகா2ேட, "ேபாN. மாNட ைவதீகதி மி(த பE ளவ ேபா%கிற,"

எறா.

"பைறயனிட தீ=. இகிற, எ த5க

எறா ேபாN= மாNட. என உ ;

க2$ நிQபி, கா=.கிேற"
பய ேதாறிE.

இNெபடைரயாவ, நம, க=சி இ<, ெகா ேவாெம, "த5க

அபிபிராய என?" எ ேக=ேட. "என இ6விஷயதி அபிபிராய

ஒேமயிைல" எ அவ ைகைய விாி,வி=டா. ேதாவி நிFசய எ

எ2ணிேன. அேபா, எ $க மிக4 சி, ேபாயிக ேவ2.. ஆனா

ைகயி க2ணா3 இலாைமயா நிFசயமாக ெசாவதEகிைல.

"இக=.. பைறயனிட உ ள தீ=ைட பிரதிய=சமா8 கா=.வதாக
ெசானீகேள அெதன?" எ ெபதெபமா

பி ைள ேக=டா. நா

ேபாN. மாNடைர $(தி ெகா2. அவைடய விஷ ம(திரதி வ%ைமைய
பEறிF ெசா%வி=. தீ2டாதவ அகி வ(, வி=டா, ம(திர

ப%பதிைலெய அவ Hவைத ேக=பவ அவநபிைக

ெகா ;ப3யாக எப3F ெசாலலாேமா அமாதிாி ெசாேன.
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ஆனா, அ(ேதா! ெத8வ$ ேபாN.மாNட க=சிையேய ஆதாிகிறதா என?
நா ெசா% $3ேதேனா இைலேயா, ேபாN.மாNட ,ைண ெச8யேவ
வ(த,ேபால, பா க3தவ ஒவைன நாைல(, ேப !கி ெகா2. வ(,
ேபா=டாக . "ஐயா! காபாEற ேவ2.. இேபா, இர2டாவ, Fைச
ேபா=3கிற,. ெபாிய சப, இர2. பEக

ந பதி(திகிறன" எ

அவகளி ஒவ Hவினா. அேபா, நாராயைணயைர பாக ேவ2.!

ஐப, வய, ேமEப=டவ, மைலF7ரதி அ3ப=. பல5றி த ளா3

நடபவமாகிய அவாிட அேபா, இப, வய, இைளஞ#ைடய 77
காணப=ட,. கைட ஓ ஆைள அ#பி கELர$ ம+ச; வா5கி

ெகா2. வரF ெச8தா. மEெறாவைனF சி Hழா5கEக

இபதிெயா

ெபாகி ெகா2. வரF ெசானா. தா இNெபடாிட உதர4 ெபE

எதிாி%(த ளதிEF ெச தைல?கி வ(தா. அவ Nநான ெச8,வி=.

வைகயி அ(த பகதிேலேய தீ2டாதவ யா வராதப3 பா, ெகா ளF
ெச8தி(தா. மிக விைரவாக தபா ஆ^N க=3ட, ேள வ(,, ஈர

,ணி:ட உ=கா(, ஜப ெச8ய ஆரபிதா. தபா இNெபட அகி

உ=கா(, ஆFசாிய,ட கவனி, ெகா23(தா.

த$ைடய உதாீயதி ஓரதி ஒ ,2. கிழி, ம+சளி நைனதா.
இபெதா Hழா5கEகைள: அதி வாிைசயாக4, தனிதனியாக4

$3(தா. இ6வா $3ைகயி ம(திர$ ஜபி, ெகா2ேடயி(தா. 7மா
பதிைன(, நிமிஷ இ6வா ஜப நட(த,. இதைன ேநர$ எதிாி ஒ

தாபாளதி பரபப=3(த விLதியி மதியி கELர இைடவிடாம எாி(,
ெகா23(த,. ஜப $3(த,, நாராயைணய எ<(, Hழா5கEக

$3(த

,ணிைய விஷ( தீ23யவ க<தி மாைலயாக ேபா=. $3(,வி=.,

ம(திாித விLதிைய ேமேல $<வ, LசF ெச8தா. Fைச:E

கிட(தவ#F சில நிமிஷதி பிரைஞ வ(த,. அைரமணி ேநரதிE

பைழய நிைலைய அைட(, -=.F ெசறா.
---------

அவ

3

ேபாN.மாNட எ5கைள பா,F ெசாDகிறா: "ஏேதா இைறவ அளா
இ(த ம(திர எனF சிதியாயிகிற,. இதனா ேவ எ(த வைகயிD

பேராபகார ெச8ய இய இலாத நா# பிற உபகாரமாயிகிேற. நா
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தீ2டாைம வில விேராதமாயிகிேறென இ(த வா%ப ந2ப எ ேம
ேகாப ெகா கிறா..."

இேபா, இNெபட னைக ெச8தா. என ெபாி,

அவமானமாயி(த,. கா(திைய தி=டலாமாெவ ேதாறிய,.
"ஆனா, நாேனா ஒ ஜீவிய காலதி அ#பவதி மீ, ெசாகிேற. இேதா

ைவ2டைத எ=3 பாதவைன இ(த ம(திர உயிபிதிகிற,. ஆனா

ஒ ப+சம#ைடய காE ம=. எேபாி ப=3(தா, !ரதிD ள பைறய

ஒவைன பாதா எேபா, ம(திர ப%பதிைல. மப3: தைல$<கி

வி=. ம(திாிக ேவ2.. ஆகேவ பைறயனிட தீ=. இைலெய நா

எ6வா ஒ ெகா ள$3:?"

தபா இNெபட ெபத ெபமா

பி ைள என வ(,வி=ட,? ஏ

இப3 இ3 இ3 எ சிாிகிறா? எ#ைடய ேதாவிைய க2. ஆன(தமா?
அல, தி[ெர ைபதிய பி3, வி=டதா?
இைவ ஒமிைலெய அ.த நிமிஷதி ெதாிய வ(த,. உ2ைம

காரணைத அவ ெவளியி=டா. இ3 வி<(த, ேபா நா திைக, ேபா8

வி=ேட.

"நாராயைணய! தா5க

ஒ பைறய!" எறா.
நா5க

ெபாி, ஏமா(, ேபானீக

மனிக ேவ2.; நா

இவ வா8 திறகவிைல.

"நா பைறய எ ெசா% ெகா2. ெவ நாளாயிE. ஒவேம

ெதாியா,. நா பிற(த, சி5கLாி. இளைமயி எ ெபEேறா இற(,

வி=டன. அதிடவசமாக ெகா+ச ெபா

ேசகாி, ைவதி(தன.

அ5ேகேய ெகா+ச கவி: அளிதி(தன. அவக

கால+ெசற பிற, இ(த

நா=. வ(, கலாசாைலயி ப3, ேதறி உதிேயாக$ ெபEேற. பின

ஒ$ைற சி5கLF ெச கயாண$ ெச8, ெகா2. வ(ேத. ேவ

இ(நா=3 என உEறா உறவின இைல. இ,வைர பைறய எ நா
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யாாிட$ ெதாிவித, கிைடயா,. ெதாிவிகF ச(தப$ ஏEபடவிைல" எ

இNெபட சவிNதாரமாக Hறினா.

ேபாN.மாNட சிறி, ேநர திபிரைம ெகா2டவ ேபால இ(தா. பின,
"நல,, மிக4 ச(ேதாஷ. ஆகேவ தீ2டாதவாிட தீ=. இைல எ

நிQபணமாகிவி=ட,. எ#ைடய  Hறியைத நா தபாக அத ெச8,

ெகா23க ேவ2.. சாிதா நிைன4 வகிற,. மாதவிடாயா ெப2களி

தீ=ைட பEறிேய அவ $கியமா8 எFசாிைக ெச8தா. ஆனா தீ2டாத

வபின இ(த தீ=ைட அ#சாிபதிைலயாதலா, அவக;ைடய

ெநக$5Hடாெத ெசானதாக ஞாபக. தா5க

வா?ைக நடதி வவதா தா5க

நீ2ட காலமாக !ய

அகி இ(, ம(திர ெகடவிைல.

எ5ஙனமாயி# பிறபி தீ=3ைல எப, என நிFசயமாகிவி=ட,. எ

க2க; திற(தன!" எ தம தாேம ெசா% ெகா பவ ேபா உைரதா.
அேபா, இNெபட ெசானா:- "எ க2க; இ தா திற(தன.

இ,வைரயி எ#ைடய பிறபி ஏேதா தா?4 இபதாகேவ எ2ணியி(ேத.
நா பைறய எ ெசா% ெகா ள ெவ=கப=ேட. ஆனா இைறவ

எலா மனிதகைள: ஒ தரமாகேவ பைட, ளா எபைத இேபா, அறி(,
ெகா2ேட. இனிேம எ#ைடய பிறைப மைறக அவசியமிைல."

"பைறய, தீய, ைலய வி.தைல!" எ நா பா3ேன.
---- * ------- * ----- * ----

