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கால

ைர

மா&கிற எ(பைத அறிய ம& ைவதீக*களி" சில+ தம ெசாத

வா-ைக யிேலேய, ேநாி/

வித+தி3

ேவக+ட4

'மாிேகாட

த வி/கி(றன.

' இ க+ைத விள

இதிேல காணப/
அ

சிலபல ச பவ0க$, மனமா2ற+ைத ஆசாியகரமான

சீ&

ஓ* க2பைன ஓவிய .

தைத, வாதி/ மக(, வசீகர ம0ைக, ேராஷ

ண(, இவ*கைள நீ0க$ எ0 ேவ

நிர பிய

/மானா3 காணலா . ெபய*க$,

ழைதேவல* எ(றிரா; மாி எ(& இகா. ஆனா", இ9விதமான

நிைலைமயி3$ளவ* கைள, நா:ேல காண ;: .

மக( தைலகா" ெதாியாம" ஆ/கிறா( , ஜாதி ஆசார+ைத ெக/கிறா( எ(&
சீ&கிறா* தைத. அவரா", காத", ஜாதி க/பா/கைள மீற=:ய சதி எ(ற

உ

ைமைய ாி ெகா$ள ;:ய வி"ைல மக( அ>தேபா சாி, அவ( ?ைட

வி/ ெவளிேயறிய பிற0=ட ெந/நாக$ வைர அவரா" ாி ெகா$ள
;:யவி"ைல - ஒ கள0க ம2ற க(னியி( (னைகைய காA நா$வைர.

அத நாேளா, அவ அB*வமான ஆசிாிய( கிைட+விடா(. பல தி0க$
ப:+ ெபற ேவ

:ய பாட+ைத அவ*, ஒேர ஒ பா*ைவயி( Cல

ெப2றா*.

மகன மன+தி( த(ைம அவ ாித. ஆனா" த மன+திேல கிள பிய
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'காதைல' எ(ன ெசDவ எ(& ாியாம" சில நாக$ இதா*. அவ* ம/மா -

யாதாேன ! பிற அத2
அத &வழி , ெப

வழி க

கைள விபசார பதியி" த$E , பய0கர பாைத.

மாி, அத வழியி" நட

அவEைடய அ

டா*. ஆனா" &வழி !

FைழG சீ/தா( கிைட+த. ஆனா",

ண4 , இலசிய ?ரனா( , ைவதீகாி( மக4

அவைள

காபா2றின*. திபணி ாிய கிள பிய ைவதீக*, பிற ேந*வழி நடதா*,

மாிட(.

அவ*கைள ப2றிய கைத இ. அவ*க$ ேவ& யாம"ல, இ(ைறய ச;தாய

அைம ;ைறயிேல நா
சதி0க$.

காண=:ய. ஒ சராசாி / ப . இனி அவ* கைள

சி. எ(. அ

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

ணாைர
மாி ேகாட
1.

"Hமா( ழைதேவ" ெச:யா*வா$, மகா உ+தம*. அவைடய தி9ய ண+ைத+
ேதச

கால

BராG

ேபா2&கிற. இப:படவா, ஒ சிலராவ இபதாேலதா(,

கIகாலமா இதா3 , மைழ ெபDயற, Bேலாக+ைத ச;+திராதி

உ2பாத0களா" அழிக ;:யவி"ைல" எ(& =றலா .
"உலகேம தைலகீழாக மாறி ெகா
காாிய0கைள நாச

: இத கால+திேல, ெபாியவாEைடய

ெசDயறைத, பிரமாதமான சீ*தி+த 4 ேபசி

:, ஒ

ராசச =ட . அப: படவாெள"லா , ந ம ெச:யாாி( ச*வ பாித

தியாக+ைத ேகடாளானா, ந/ந/0கி ேபாவா$. ேலாக+திேல , எ"லா விதமான
பாச+ைத

ஒவ*

அடகலா . ஆனா, இத +ரபாச

இேக, அதைன சாமா(யமா அடக

;:யா. சகரவ*+தி தசரதனாேல =ட +ரேசாக+ைத+ தா0க;:யவி"ைல

எ(ப ேலாக பிரசி+தமான விஷய . ந ம ெச:யா*, தம மார(, ஒேர மக( ,

ஆசார அ4JடானாதிகE விேராதமான காாிய ெசDய+ ணிதேபா,
எ9வளேவா இேதாபேதச

ெசD பா*+ , அவ( பி:வாதமாக இக க

/

எ(ன ெசDதா*? மக( எ(ற பாச+ைத =ட , உதறி+ த$ளிவிடா*. அ9விதமான

தவ சிேரJடரா , நம ெச:யா*வா$. தம ஒேர தர( ஏேகா கால
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வி+தியாச+தா3 . ெகடவா சகவாச+தினா3 , ெபாவாகேவ ேலாக+திேல

இேபா தைலவிாி+ ஆ/கிற அத*ம ேகாபா/கைள ந பிய தனா", உ+தமமான

ைவசிய பர பைரயிேல உதி+தைத மற, ேகவலமான காமாதி பாச+தி2

பIயாகி , லத*ம+ைத ைகவி/, ேவ&ல #திாீைய மண ெசD ெகா$ள
ேவ

/ெம(&, பி:வாத

ெசDத க

/, ேசாக

ெகா

/, த

மக4

சா#திராதிகைள சா0ேகாபா0கமாக எ/++ =றி+ த/+பா*+ ,
;:யாததா", ெபாியவா காலெதா/ இ வ

ராதன ஏ2பா/

விேராதமாக நட ெகா$வைத ைகவி/ விடாத பச+தி", இனி+ த

கிஹ+தி"

கால: எ/+ ைவகேவ =டா எ(& =றிவிடா*. உ( ;காேலாபன;
ெசDயேபாவதி"ைல எ(& ெசா"Iவிடா*. அவ4 ?ைடவி/
ேபாDவிடா(.
+ரேசாக

மகா ெகா/ைம அதைன நம ெச:யா* தா0கிெகா

ட

நமெக"லா , ஆசிாியமாக இ. ஆனா, ராஜாிஷிகளி( மன எேபா

இப:+தா( இ . அவைடய த*ம மா*க+ைத எ9வளG க-தா3 த .
அவைடய க- பாரதவ*ஷ+ேக ஒ க- எ(& ெசா"லலா . அப:பட

த(யைர, வரேவ2

பாய

நம கிைட+த ப2றி நா( மிகG

சேதாஷப/கிேற(. பகவா(, கீைதயி" Mத*ம+ைத நிைலநாட+ தம ெசாத
மகைன

வி/ பிாிய+ ணித, மகாைன+ தாிசி+ , அவைடய மன

உ&திைய பாரா: , மகாஜன0க$ சீ சிற
+ர4 , ெகட கிரஹ

மாறி ந"லகிரஹ

உ+தமமான தகபனாாி( மன+ைத 

ெப&வா*க$. இவைடய

உதி+த , ல+ைத ெக/+,

ப/+திய பாப+ைத எ

ணி வ+தமைட

பிற தானாக ?/ வ ேச*, தகபனா* காI" வி> ேசவிக+தா(

ேபாகிறா(. ச+ய

ெஜயி எ(ப சாமா(யாEைடய வாசகேமா ! ஆகேவ உ+த

ேமா+தமரான சீமா( ெச:யாைர, நா( ஆசீ*வதி+, இத ஊ* ச+ச0க+தா*
சா*பி", அவ இத மாைலைய O/கிேற(. ேஜ, சீ+தாரா ! ேஜ, ேஜ!

#

#

#

ேராஜாமாைல, சாதாரணமாக ேகாயி"களி" Cலவ ேபா/வேபால, மிக
ெபாிதாக+தா( இத. ெந2றியிேல விBதி தாி+ெகா

விைலய*த ப/கைர ேவ: உ+தாிய அணி ெகா

/ மா*பிேல P3ட(,
/, அத ேராஜா

மாைலட( நி(&, சைபேயாைர ேநாகி ழைத ேவல ெச:யா*

 பி/ெகா

/ நி(றேபா, நாய( மா*ேபாலேவ இத. தாைழQ* ச+ச0க

சனாதன மா*க+ைத பாகாக ஏ2பட. அத ச0க+ தா* ெவளிQாிI

வரவைழ+தித வகீ" வாM ேதவச*மா, உகமான அத பிரச0க+ைத ெசD
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வி/ேராஜாமாைலைய ெச:யா ேபாட , அவ* அைடத ஆனத ,

இ9வளG எ(& அளவிட ;:யா. வா*+ைதக$ சேதாஷ+தா", சாியாக ெவளி
வரவி"ைல .

"பிராமேணா+தம*கேள ! பிர ம, ஷ+திாிய , ைவசிய, O+ர , எ(& ெபாியவ*க$

ஏ2பா/ ெசDதி  ஜாதி ஆசார ;ைறப:, அ:ேய(ைவசிய ல . இத

பாபியி( மகனாக பிறதவ(, அத ஆசார+ைத ெக/க+ ணிதா(.

பிரபRச+ேக நாச

ச பவிக =:ய அத*ம . அத அத*ம+ைத ெசDய, ஒ

மக( என பிறதா(; நா( எ(ன பாப

ஜாதிேயா, எ(ன லேமா, ஒ ெப

ேவ

ெசDேதேனா, B*வ+தி". அவ$ எ(ன

, அவைள கIயாண

ெசD ெகா$ள

/ெம(றா( , த/+ேத(; எ9வளேவா +தி ெசா"I பா*+ேத(,

ேககவி"ைல. கைடசியி", இத பாப கி+ய+ உடைதயாக இ

மகாபாப

நம ச பவிக =டா எ(& ேதா(றி2&. நம ச*மா அவ*க$

ெசா(ன ச+யவா. என +ர ேசாக தா0க;:யவி"ைல. ஆனா3 ,
மன+ைத+ திடப/+திெகா

/, அவைன ?ைட வி/ ேபாD விட ெசா"I

விேட(. இனி அவ( எேக/ ெகடா3 , உலக

அவ4ைடய ;காேலாபன;
ெகா

எ(ைன+ S2றா.

ெசDய ேபாவதி"ைல எ(& ச0க2ப

ெசD

ட ம/ம"ல, எ( ெசா+திேல ஒ ைபசா=ட அத நீச( அைடய

ேபாவதி"ைல.

ஏேதா பகவ+ ச0க2ப+தா", நா( ெகாRச

ச ப+ அைடதிகிேற(. அைத

இனி ச+ காாிய0கE உபேயாகி+, ேபாகிற கதி ந"ல ேத:ெகா$வ

எ(& ;:G ெசD விேட(. எ( ெசா+, Mயா*ஜித . ஆகேவ அத+ Jட(,

எ(னிட

வர;:யா. எ(ைன பிரமாதமாக க-த ச+ச0க+தா எ(

நம#கார+ைத =றிெகா

/, இனி உ0கEைடய ஆசீ*வாத பல+தா" அ:ேய(

த(யனாேவ( எ(& ெசா"I ெகா$கிேற(. சிலாயமான ேசைவ ெசD வ
ச+ச0க+தா எ( சதியா4சார . ஏதாகி3 தர ேவ / எ(& ஆைச. ஆகேவ

ஆயிர

!பாD ெகா

=றி, பண;:ைப

ட இத பண;:ைப ச+ ச0க+தா+ தகிேற(' எ(&
ததா*. அத பரம பாகவதைர, ம&ப: ஒ;ைற

ஆசீ*வதி+தா* வாMேதவ ச*மா. அ(& தாைழQ* மகாஜன0க$ ெச:யாைர

க-தன*; ச+ச0க+திI அவ* ேமளதாள+ட( ஊ*வலமாக ?/வைர

அைழ+ ெச"லபடா*.
#

#

#
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தாைழQ* ச+ ச0க+தி( விேசஷ =ட

அ(& விமாிைசயாக நைடெப2ற.

உ$T* ெவளிQ* பிராமண+ தைலவ*கE , சனாதனிகளான ம2ற வ

ெபாியவ*கE , இலசாதிகாாி ைவதிக பிாியமான Hமா( ழைதேவ"
ெச:யாைர பாராட =:ன*. ெச:யா* மீ ச+ச0க+தி( ஆசீ*வாத

வி>தத2 காரண , அவ* சனாதன ேகாபாைட ெசய" ;ைறயிேல நிைல

நாட+ த

ஒேர மகைன ?ைட வி/ ெவளிேய2றிய தா(. மக( பரமசா,

ஆனா" சீ*தி+தவாதி. ேவெறா* ல ெப

ேவ

ைண கIயாண

ெசD ெகா$ள

/ெம(றா( ; ெச:யா* த/+தா*, மக( ேகக வி"ைல ; ஜாதி ஆசார+ைத

ெக/ பி$ைள எ( ?/+ ேதைவயி"ைல எ(& ர+திவிடா*.
---------

தாைழQ*.

அ($ள அ சாG,
உனக:த எ>தேவ

/

எ(& பலநாகளாக ேயாசி+ ேயாசி+, கைடசியி"

இ(& எ>த உகா*ேத(. "உனகாவ கIயாண
உ(4ைடய ெகா$ைககைள க: ெகா

நடக ேபாவதாவ.

/ நீ அழேவ

நா3 ேபைர ேபால காலா கால+தி" கIயாண

:யவேள தவிர, ஊாிேல

ெசD ெகா

/ சேதாஷமாக

இக ேபாவதி"ைல. நீ தா(, எத ஜாதியானாக இதா3 சாி,

காதI+தவைன+தா( கIயாண

ெசD ெகா$வ, அதிேல . ஐய* இ"லாம"

ெசDெகா$வ, எ(& =ட0களிேல ேபMகிறாேய ! அ எப:ய: நட

எ(ைன ேகI ெசDதப: இபாய"லவா? அ: ;டாேள ! ேக$! உன
காதைல ப2றி க/ பிரமாண;

எ(&

ெதாியா.

இேபாதாவ ெதாிெகா$, எ( சபத

நிைறேவறிவி ட. அ/+த

ெவ$ளிகிழைம என கIயாண ! ஐய* Fைழயேவ ;:யாத இட+தி",

சி0காராி ேசாியிேல உ$ள சீ*தி+த ச0க+திேல கIயாண ! யா* ெதாிமா? எ(

மாமனாைர பா*+தா", பைதயான நீ கீேழ வி> வி>  பி/வாD; அ9வளG

சிவபழமாக இபா*. தாைழQ* தனவணிக* ழைதேவ" ெச:யா* எ(றா"

எத ேகாயி", அ*சக , "மகா பதிமான"லவா" எ(& #ேதா+ தாிபா*க$.

அப:படவ* தவ

ெசD ெப2ற பி$ைளதா

:, எ( கணவ* ; ெபய*, பழனி!

அவ*, எ(ைன ெவ2றி ெகா$ள அதிக கJட படவி"ைல. எேபாதாவ ஒ
தடைவ, சீ*தி+த ச0க+ வவா* அதிக
ேபா, மிக கவனமாக ேகபா*; அதி3

ேபசமாடா* : ம2றவ*க$ ேபM

நா( ேபM ேபா, ஆனத

அவ.
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ெம$ள ெம$ள நா( அவைர சீ*தி+தகார-ராகிேன(. ஆர ப+தி" அவ* ஜாதி

ச

ைட, ல ச

ைட =டா; ேவ& ேவ& ஜாதியாக இதா3 , ச

இ"லாம" வாழேவ

/

ைட சசரG

எ(& ம/ேம =றி வதா*. நாளாக நாளாக, தீவிர

வாதியானா*. நா( எ( ேபசினா", அவைர ெவ(& விேட( : அத ெபைம
சேதாஷ;

என ! அவேரா, த

ழைத ேபா(ற உ$ள

பா*ைவயாேலேய, எ(ைன ெவ(&விடா*.

அவ. சாதாரணமாக பல ஆடவ உ$ள & 

பா*ைவ, +தலான ேபM இைவ கிைடயா. "மி#ட* பழனி" எ(& நா( ைதாியமாக
அவைர =பி/ேவ(. அவேரா நாகவ"I எ(& =ட+ ைதாியமாக எ(ைன
=பிட மாடா*. (சிாிட( எ( அேக வவா*. அ9வளG ச0ேகாஜ .
ஆனா", அவைடய காதைல க

ணி ஒ தின

க$ ந(றாக எ/+ கா:யப: இதன.

ேகடா*, நா( தி/கிேட( ; அவ* ேகடாேர எ(பதா"

அ"ல. அத ேக$வி எ( மன+திேல எ>பிய களிைப க

/! "நா( எ(ன

ஜாதி? நீ0க$ ைசவ ெச:மா* ல !" எ(& நா( =றிேன(. அவ*, நா( அ:க:
ச0க+திேல ஜாதிைய க

:+ ேபMேவேன, அத வாத0கைள அ>+த

தி+தமாக =றினா*. அ(& மாைல மணி ஆ& இ . அ சா! எ(ன இதா3
இத ஆ கேள ெகாRச அவசரகார*க$ தா(. ேபM நட ெகா ேட
இைகயி" அவ*, திVெர(& எ(ைன ஆர+த>வி ெகா
வாத0கைள+ தவி/ ெபா:யா

திறைம ெகா

டா*. எதி*பவ*களி(

ட நா(, ைப+திய

ேபால 'ஐேயா !

வி/0க$ ! யாராவ வவிடா" !' எ(& ைழ =றிேன(. ந"லேவைள ,

பழனி, எ( ேபைச ேககவி"ைல ! எம அதர0க$ ..................... சகஜதான: !
பிற அவ* ஒ9ெவா மாைல வர ஆர பி+தா*. காைலயிேல நா( ப$ளி
=ட+தி" பி$ைளகE பாட ெசா"I ெகா/ ேபாெத"லா அ(& மாைல
அவ* எ(ன ேபMவா*, எ(ென(ன விதமாக விைளயா/வா* எ(& நிைன+தப:ேய

இேப(.

வ0காள++ தைல நகர

தைலநகர

எ எ(& ேகக ேவ

/ ; நாேனா க"க+தாG+

எ எ(& ேகேப(. எ( வபிேலேய +திசாI வனிதா; அவ$

எ>தி "ேக$விேய தவ&" எ(றா$. என ேகாப பிரமாதமாக வத. பிற,
எ( தவ2ைற உண* நாேன சிாி+விேட(. சிாி+த

கவன

என அவைடய

தா( வதத. ஏ( ெதாிமா? நீ & காாி, உ(னிட

=ற;:யா!

எ0க$ காத" வளர வளர, அவ* ?:ேல சசரG வள*த. ஜாதி ல ஆசார+திேல,

ஐய*மா*க$ தவறிவிடதாேலேய காலா கால+தி" மைழ ெபDவதி"ைல எ(&
எ

Aபவ* எ( மாமனா*; அத2 பாிகாரமாக , ம2ற ஜாதியா* த+த ஜாதியா
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சார+ைத சாியாக கவனிகேவ

/

எ(& =&பவ*, அப:பட ைகலாய

பர பைரகார*, சி3ைவயி( தயவா" கி#தவசியான ேசாி ெப

மக( கIயாண

ைண+ த

ெசD ெகா$ள ச மதிபாரா? ?:ேல ய" அ:+த. அவ*,

எ( காதல* தகபனா* ேபா/

ேகாைட+ தா

/பவர"ல. ஆனா" காத"

ராWய+திேல, எ( மாமனா ேகா/ ேபா/

அதிகார

ஏ? தம

ச பதமி"லாத இலாகா எ(பைத அவ* மற விடா* அத( விைளG எ(ன
ெதாிமா? தைத - மக( எ(ற ச பதேம அ&ப/ ேபாDவிட. அத

கி#தவ சி&கிைய க"யாண

ெசD ெகா$வதானா" எ( ;காேலாபன

ெசDய=டா. இனி நீ எ( மக( அ"ல . நட ?ைடவி/,' எ(& =றிவிடாரா .
பழனி எ0க$ கிராம+ேக வ விடா*. இர

தாைழQ

சி0காராி . ஆனா" இர

/ ைம"தா( இ

/ ைமைல அவ* தா

/

ேபா, ஒ

உலக+ைத வி/ ம2ேறா* உலேக வ ேச*தா* எ(&தா( ெபா$. அ:

அ சா ! அத உலகிேல, எ( காதல மாளிைக இகிற. ைவரக/க

இகிற. த0க அைரஞா

இகிற, இ  ெப:யிேல இலச கணகிேல

ர3 ஓ: வ

உ$ளன*. இர

ெகா/க" வா0க" ப: இகிற, இரைட திைரசார/ . =பிட
ஆகE

ேட ைம" தா

: இ0ேக வதா*;

எ(ன இகிற? எ(4ைடய பைழய ?/ ! ேதாட+திேல Bசினிெகா: !

ெதேகா:யி" ஒ ெவறி நாD, இ9வளG தா(!
'க

ணாளா! எ( ெபா/ ஏேனா இத கJட ?' எ(& நா( கனிGட(

ேகேட(. அவேரா, 'ஒவட( வாதா: பாதி உயி*ேபாயி2&, இனி உ(னிட;

வாதாட ேவ

/மா?' எ(& ேகடா*. எ9வளேவா ெச"வ+ைத எ( ெபா/+

தியாக ெசDத அத+ தீரைர நா( எ(ன ேபா2றினா3 த . எ( அ(

ஈடாகா அத ஐ#வாிய

எ(றா*; எ( க

ெணாளி ;(ைவர

எ(ன ெசD

எ(& ேகடா*; உ( ஒ ( சிாிாி ஈேடா, எ( தகபனாாி( ெப:யிேல
கிட

பG(க$ எ(றா*; ஒ9ெவா வாசக+  ;+தேம ;2&$ளி! காதல*

இலகண

அலாதி அ"லவா ! உ(னிட

ெசா"கிேறேன நா(. நீேயா, மரகைட !

கைடசியி", சி0காராியிேலேய அ/+த ெவ$ளி கிழைம க"யாண

எ(&

நிசயமாகி விட. யாராேரா த/+ பா*+தா*க$ அவைர. ;:யவி"ைல.
தாைழQ* ெகாதிகிற. எ( மாமனா* த2ெகாைல ெசD ெகா$ள =ட
நிைன+தாரா

: ஆனா" ஏேதா ஒ சிவராண+திேல, ஆ

டவ( ெகா/+த உயிைர

அவராக பா*+ அைழ ;(ன ேபாகி ெகா$வ மகாபாப எ(&
எ>தியிகிறதா . இ"ைலயானா" இேநர என மாமனா இதிக
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மாடா*. மாமி காலமாகி ஏறைறய 5 வஷ0களாகி(றனவா . பழனி வய

22: அதாவ எ(ைனவிட 3 வய ெபாியவ* (எ( வய 19 எ(& அவாிட

ெசா"I

ைவ+திகிேற(!). ெவ$ளிகிழைம நீ அவசிய வரேவ / . அத2 காக+தா(
இ9வளG நீ ட க:த . இ(4 =ட ஏதாவ எ>தலாமா எ(& ேதா(&கிற.
;:யா! அேதா அவ*!
உ( அ($ள, நாகவ"I.

#

#

#

"எ(ைன சி+திரவைத ெசDவ, அத2 ெபய*, காத" - ஏ

டா த Z! காத"

தாேன! ெப2ெற/+த தகபைன=ட எதி*க ெசா"கிறதடா அத காத"! ஊாிேல,

உலக+திேல, எவ4

ஏ2படதி"ைல காத" ; உன+தாேன ;தIேல உதி+த

அத காத", எ( உயி உைலைவக."

"நா( த0க$ வா*+ைதைய எேபாதாவ மீறி நடத

டா ?"

"மீறி நடபவ( மகனாவானா?"
"இ என உயி*பிரைனயபா!"
"ப:+தைத உள&கிறாயா? இ"ைல அத க$ளி க2&ெகா/+த பாட+ைத

ஒவிகிறாயா? என =ட+ ெதாிமடா, அ>வத2 ! தைலதைல எ(&
அ:+ெகா

ேதசாதிர

/, ஒ திஓைட ைகயிேல எ/+ெகா

ேபாகிேற(. நீ திதியாக வா- ெகா

/ எ0காவ

: அத+ தி/

சி&கிட(. ஈ#வரா ! என இப: ஒ மக( பிறக ேவAமா, மான

ேபாகிறேத ! தாைழQாிேல தைல நிமி* நடக ;:யவி"ைலேய. அேட ! நீ
அவைள கIயாண ெசDெகா$ள+தா( ேவ

/மா? ஒேர ேபM, ெசா"Iவி/ ;

எ( ெசா"ைல ேககேபாகிறாயா, இ"ைல, அவைள+தா( கIயாண
ேவ

/

எ(& =&கிறாயா? இர

:" ஒ(& ெசா"Iவி/ ."

"நா(, நாகவ"Iைய+ தவிர ேவேறா* ெப

;:யாதபா."
"ெசD ெகா

ைண கIயாண

ெசDதாக

ெசD ெகா$ள

டா" அவைள கIயாண ெசD ெகா$வ, இ"ைலயானா"
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பிர மசாாியாகேவ இவிட ேபாகிறாயா? சாி! நீ பிர மசாாியாகேவ இ
ெதாைல. உனேக எேபா பி+த

பா*+ெகா$ேவா ........"

ைறகிறேதா, அேபா

"அபா ! நா( நாகவ"I வாகளி+வி ேட(."
"தகப( உயிைர வா/கிேற( எ(றா"
"இ(4

ஒ வார+தி" அவைள கIயாண

ெசD ெகா$வதாக."

"பழனி ! நட, இத ?ைட வி/; எ(ைன, இவைர, ச மத தரேவ
ஏ( ேக/ ெகா

/ ெம(&

:தாD? அவE வா ெகா/+த ேபா, உ( +தி எ0ேக

ேபாயி2&? நா( ஒவ( இகிேற( எ(ற நிைன=ட இ"ைல உன. இனி நீ
எ( மக( அ"ல, நா( உன+ தகபன"ல. அேட பாவி! ேராகி ! ;+ைத

ெக/க பிறத ேகாடாாிகா ேப! எ(ைன ஏ( உயிட( வைதகிறாD? நா(

S0

ேபா ெபாிய பாரா0க"ைல எ( தைலமீ ேபா/ சாக:+விட

=டாதா? எ( சாபா:ேல பாஷாண+ைத கலவிட =டாதா? எ( பிண

ெவத பிற நீ அத கி#தவசிைய மண
"அபா ! நா( இவைர த0களிட

ேகடதி"ைலேய!"

ெசD ெகா$ளடா, மகராஜனாக!

இப:பட க/ைமயான ேபைச

" அேட ! ேபMவ நீ அ"ல! ேபாைதயிேல ேபMகிறாD. நாக+ைத+ தீ

எ(ற ேபாைத உ( தைல ஏறிவிட."
"ேமாகம"ல அபா ! காத" ! உ

:யதா" ேமாக

ைம காத"!"

"நாடகமா ஆ/கிறாD?" "எ( உயி* ஊசலா/கிறதபா ?"
#

#

#

இப:பட க/ைமயான உைரயாட3 பிறதா(, பழனி, ?ைட வி/
ெவளிகிள பினா(, தகபனாைர

அவைடய தன+ைத ற. நாகவ"I,

த( சிேனகிைத அ சாG, தன ஏ2பட காத" ெவ2றிைய ப2றி க:த

எ>தி ெகா

:தேபா, பழனி ைநடத

ப:+ ெகா

:தா(. நள4
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தமயதி காத" விைளயா:ேல ஈ/பட கட+ைத ப:+த ேபா, அவ4

ெசDளி( Mைவைய நாகவ"I =றேவ

/ெம(& எ

Fைழதா(, க:த+ைத எ/+தா(, ப:+தா(, களி+தா(, பாிM
பாிMதா(! அவனிட

ேவ& எ(ன உ

ண

பிறத. உ$ேள

ததா(. வழகமான

/ தர? ழைதேவ" ெச:யா*

கIயாண+ ச மதி+திதா", ைவரமாைல எ(ன, விதவிதமான

ைகவைளய"க$ எ(ன, எ(ென(னேமா ததிபா(. இேபா தர=:ய

ெத"லா ! மண ெப A மாபி$ைள ;+தாரமி(றி ேவேறா* ஆபரண
தரவி"ைல; அ ேபா எ(றா$ அத சாசி !! வேயாதிக கணவ( த
ைவரமாைல, இத2 எத வித+திேல ஈ/?

நாகவ"Iயி( க:த ;:கிற ேநர+திேலதா(, ஒேர மகைள=ட ?ைடவி/

ெவளிேய2றிவி/ அளG ைவராகிய ெகா ட சனாதன சீல* ழைதேவ"
ெச:யாைர+ தாைழQ* ச+ ச0க பாரா: ெகா :த. ஊ*வலமாக அவ*

அைழ+ ெச"லபடேபா, அவைடய எதிாிேல, நாகவ"I

ைகேகா+ ெகா

பழனி

/ நி(& ேகIயாக சிாிப ேபால+ ேதா(றி2&.

திடசி+த+ட(, மகைன ?ைட வி/+ ர+திவிடாேர தவிர, மன

ெகாதளி+தப: இத; அவைர
அ(ப*க$ !

அறியா அ>தா*. ஆனத பாJப

எ(றன*

"நாடகமா ஆ/கிறாD?" "எ( உயி* ஊசலா/கிறதபா ?"
#

#

#

ெவ$ளிகிழைம, பழனி - நாகவ"I வா-ைக ஒபத

ப+ேத !பாD ெசலவி"

விமாிைசயாக நைட ெப2ற. ஜி"லா ஜஜு ஜமதனி தைலைம வகி+தா*.

பைச, சிக, ஊதா, நீல

;தIய பல வ*ண0களிேல B உதி*வ ேபா(ற வாண

ேவ:ைக ! அதி* ேவ/, தாைழQைரேய ஆ: வி/

அளG. அழகான

த0கநாயன+ைத அ ைமயப\* ஆ&;க பி$ைள, ைவரேமாதிர0க$ B

கர+திேல ஏதி ெகா

பாிசாக+ தத ெவ

ட

/, த பிரா( ெகா/+த தக:ைய, ெஜமீ(தா* ஜக?ர*

ப:( மீ அழகாக க: வி/, ரசிக*கைள க

/ ரசி+

நி2க, பிகான ைரசாமிபி$ைள, "விேடனா பா*" எ(ற ?ர ேகால+ட(
தGைல ெவE+ ெகா

:தா*, பவம&+தீ#வர* பிர ேமா+சவ+தி( ஆறா

தி விழாவ(&. அ(&, உபய , ஒேர மகைன

ற விட+ ணித உ+தம*

ழைதேவ" ெச:யா* உைடய. அ(& ம/ம"ல, ெச:யா* ஒ9ேவா* நாE

அ ேபா(ற ஏதாவேதா* பகவ+ ேசவா" காாிய+திேலேய ஈ/ப/ ெகா

பண; , பகவா4ைடய ேசைவயினா" மளமளெவ(& ெப:ைய வி/

:தா*.

12

கிள பியப: இத. ஊெர0

ெச:யாாி( த*மண , பகவ+ேசைவ இைவ

ப2றிேய ேபM . "இதா" அப: இக ேவ

/

மகென(& =ட

கவனிகவி"ைல. ஜாதிைய ெக/க+ ணிதா( பழனி, ேபா ெவளிேய எ(& =றி

விடா*. இகிற ெசா+ அ9வளG இனி பகவா4+தா( எ(& ச0க"ப
ெசD ெகா டா* " என ஊ* க-த. பழனியி( நிைலைமேயா!

"உ( தகபனா* ெபாிய ைவதிகபிM அ"லவா? அவைர+ தி+த ;:யாத நீ ஊைர+
தி+த வ விடாேய, அ சாியா?"

"தகபனா* ேபைச ேககாதவ4+ த&தைல எ(& ெபய* உ
பழனி எ(& ெபய* ைவ+ ெகா

ட"லவா? நீ ஏ(

டாD? த&தைல எ(ற ெபய*தாேன ெபா+த ?"

இப:பட ேக$விக$; அவ2& எ9வளG சாதமான ;ைறயிேல பதி"

=றினா3 , கலவர , க"ல:, இைவதா( பழனி ெப2&வத பாிMக$. பல

இலச+ைத கா" SM சமானமாக கதி+ த( ெகா$ைககாக, காத3காக,

தியாக ெசDத அத+ தீர(, சீ*+தி+த பிரசார+தி" ஈ/ப/, ஊ!ராக ெச(&,

ெசா2ெபாழிG ெசDவைத ேம2ெகா

டா(, ஒ ேவைல

ேபாகாம", அவ4

"மகாஜன0க$" தத பாிMக$ இைவ. காதI( ேம பாைட உண* ம&+
கIயாண

எ(ப, கடைளயாக இக =டா, நி*பதமாக இ+தலாகா,

பர#பர அ(

இ(ப

ச மத;

இகேவ

/ , காதல* க+ ஒமி+ வா-வேத

எ(பன ேபா(ற ெகா$ைககைள ஏ2க ம&+, ஜாதி Zைடைய ஆ

ஏ2பா/ எ(& விடா பி:யாக ெகா

டவ(

/, ஒேர மகைன உலகி" பராாியாகிவி/,

பகவ+ ைக0க*ய எ(ற ெபயரா" ெசா+ைத விரய

ஆகி ெகா

:த

ழைதேவ" ெச:யா*, "த*மிJட*, சனாதன சீல*, பதிமா(," எ(&
ெகா

டாடபடா*. ேகாயி" மாைல அவைடய மா*பி" ! ஊ* ேகா:யி" உலG

உ3+த*க$ ?M

க2க$, பழனியி( ம

ைடயி" ! பழனி மன

உைடயவி"ைல

நாகவ"Iயி( அ( அவ4, எத கJட+ைத விநா:யிேல ேபாகிவி/
அB*வ மதாக இத.

"இ(& எ+தைன க2க$?" எ(& தா( ேவ: ைகயாக ேகபா$ நாகவ"I.
"ெபாிய =ட . வாIப*க$ ஏராள . நா! ெப

க$ =ட வதிதா*க$ " எ(&

=ட+தி( சிறைப =&வா( பழனி. இ9விதமாக வா-ைக ஒேர ஊாி" அ"ல !
நாகவ"I ஆ& மாத+$ ஒ ஊாிI ம2ேறா* ஊ மா2றப/வ
வழக மாகி விட. அவ$ ேம" 2ற க /பி:+ததா" அ"ல கணவ(
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Oனாமானாவாேம எ(ற காரண+தா", கJட ஜீவனதா(. ஆனா", ம2ற

/ ப0க$, ?/ வா0கிேனா , நில
ெசDேதா , இர

வா0கிேனா , இரைட பைட ெசயி(

/ ப: கற ெந"]* பM வா0கிேனா

ேபசினேவ தவிர, வா0கின ?/ மா: இ"ைலேய, நில

எ(& ெபைம

ஆ2&கா" பாDசI"

இ"ைலேய, ெசயி( எ/ சவர( தாேன, பM வயதானதாயி2ேற எ(ற

கவைலடேனேய இ த( . நாகவ"I பழனி / ப+ அ+தைகய ெபைம
கவைல கிைடயா.
"நா ! ெதாிமா விேசஷ ?"
"எ(ன ? எத ேகாைடைய பி:+ விV*க$?"
" இ:+ விேட(, க

ேண !" "எைத ?"

"ம0=* மிராMதாாி( மன ேகாைடைய. அவ* த(4ைடய கராம+திேல

எவனாவ சீ*தி+த , Mயமாியாைத எ(& ேபசினா" ம

வி/ேவ( எ(& ஜ பம:+ ெகா

ைடைய பிள

:தார"லவா? ேந2&, அத

மனேகாைடைய இ:++ S$ Sளாகி விேட(. ெபாிய =ட ! பிரமி+
ேபாDவிடா*."
"ேடJ! சாியான ெவ2றி. எப: ;:த?"
"ஒ சி(ன+ ததிர
மிராMதார

! மிராMதா* மமக( இகிறாேன அவ4

மன# தாபமா . தி ெசDேத(. அத மமகைன+ தைலவராக

ேபா/ =ட+ைத நட+திேன(. மிராMதார* 'கசி' ெப: பா பாகிவிடா*."
"அவ( நம இயக+ைத ஆதாிகிறானா?"
இயகமாவ, அவ( ஆதாிபதாவ ! அவ 4 எ(ன ெதாி ஒ உகார
ைவ+ேத(?

" எ(னதா( ேபசினா(?"
"அவனா? நாகா, நீ வரவி"ைலேய ! வதிதா" வயி& ெவ:க சிாி+
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வி:பாD அவ( ேபைச ேக/."
"ெரா ப காமி ேப*வழிேயா?"
"காமிமி"ைல, க+தாிகாமி"ைல; அவ( உலகமறியாதவ(. ஆர பேம, எப:+
ெதாிேமா? ஏேல! யா*டா அவ( கா+தானா, உகா கீேழ இப, பிரச0க

நடகேபாG, கசி(4 ச+த

ெசDயாேம ேகக ேவA . எவனாவ எதாM

ேசJைட ெசDதா ேதாைல உாிMேபா/ேவ(. ஆமா !' இதா(, நா! அவ(
பிரச0க ."

"அட இழேவ! இதமாதிாி ஆகைள ேச*+தா" இயக
"ேச*கறதாவ ! நடகறதாவ ! =ட

நட+த ேவ& வழி கிைடகாேம இத,

அத2காக அத ஆைள இ>+ேபாேட(. =ட

ேமேல, மிக+ தீவிரமாகி விடா*க$. இனி, யா* தயG
ேபாடலா

ெக/+தாேன ேபா ."

எ(& ெசா(னா*க$."

;:த , ப+ ேப
ேவ

டா

: நாேம =ட

இப:பட ேபM+தா(, பழனி - நாகவ"I! ேவ& எ(ன ேபச;: , திய
ப0களாைவ ப2றியா, பவள மாைலைய ப2றியா?

"எ0ேக நா ! ெசயி(?" "ப$ளி=ட+தி"!"
"எ(ன விைளயா/ இ? க>+ேத அழ (றிவிட அத ெசயி( இ"லாம",

எ0ேக ெசயி(?"

"ேச ^லாராமிட

25- அட ைவ+தி கிேற(."

"ஏ(? "
"M மா, தமாஷ! அத மிராMதாரனி( மமகைன ெசா"IவிV*,

உலகமறியாதவ( எ(&. இ(4

C(& மாத+திேல தகபனாராகேபாகிற விஷய

=ட உ0கE+ ெதாியவி"ைல. இப+ ஐ !பாD வா0கி+தா(, இர

/ மாத

டாட* பி" ெகா/+ேத(, மிசமித ப+ !பாD, ெப*னாஷா வா0கிேன(."
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பழனியி( / ப கண இ9வித
ெச:யா* த

மா#தாவிட

வ: வரG:

இத. அேத ேகா+தி", ழைத ேவல

ெசா"Iெகா

:பா*, கண :

!அ.ப.

வ:ேவ" பி$ைள Cல . 65000

வாடைக வரG : வி"வசாமி Cல . 40000
ெந" வி2ற வைகயி" வரG. 260000

ேந+திரானத* மட+ ைக0காிய ெசலG 600 00

பி_ா

டா* ேகாயி" வாகன ைக0காிய ெசலG 126000

பி:" Mதேரச ஐய* மக$ கIயாண ெசலGகாக 30200

வாண கைட 4600

Bப"ல ேஜா:க 26000
எ(& இ9வித . ெச:யா* ?:ேல, O: ெகா$ள ஆளி"லாததா" Cைலயி"

விதன மல* மாைலக$. பழனியி( ம:யி" மல*த தாமைர ேபா(ற ;க , அதிேல

ேராஜா ேபா(ற க(ன , ;+ ப2க$, அைவகைள பாகா பவள இத-,

பG( நிற ேமனி,.............. ஏ-ைம . ஆனா", ெகா$ைகயி( ப: வா-G அைமததா"

இ(ப

அ0ேக. ெச"வ , ஆனா" மன

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

பாைலவன , ெச:யா* ?:".
II

பழனி பராாியாகி, ேசா2&ேக தி

டா:, மைனவியா" ெவ&கப/+ த( ?/

வாயி2ப: வ நி(&, "அபா ! +தியி"லாம" ஏேதா ெசDவி ேட(,
ெபா&+ ெகா$E0க$ ' எ(& ெகRச ேவ
விழிகாேத! உ(ைன க
கதறேவ

டாேல நரக

/ , சீ நீசா ! எ( ;க+தி"

ச பவி " எ(& ஏச ேவ

/ ; பிற அவைன ம(னி+ உ$ேள ேச*+ெகா$ள ேவ

/ ; பழனி
/ ;

இேவ ெச:யாாி( நி+யபிரா*+தைன. எத+ ெதDவ+திட ம4ெசD , மக(

வாயி2ப: வரG

தகவI"ைல.

இ"ைல, வ&ைமயா" தாகபடத2காக, மன மாறினதாகG

"ைக ேகா+ ெகா

/ கலகலெவ(& சிாி+ ெகா

"பழனி, ராஜா ேபால+தா( இகிறா(."

ேட ேபானா*க$."
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"ெரா ப அழகாக ேபMகிறா(."
" ேந2& =ட+திேல க" வி>தப: இ த; பழனி ெகாRச =ட பயபடாம",

ேபசி ெகா

ேட இதா( எ(ெற"லா ெசDதிக$ வத வ

ண

இதன.

ெச:யா ெசேத$ தா( ! :+தா*, அவ( யரமி(றி

ஒ9ேவா* ெசDதி

சேதாஷமாக வா-கிறா( எ(& ேக/, தகபனா* மக( விஷயமாக

ெகா$ள=:ய உண*சிய"ல தா(. ஆனா" ழைதேவ" ெச:யா*, பழனிைய+
த( மக( எ(& எ

எ(ேற எ

ணினா*.

"இக/

ணவி"ைல ; த( பண+ைத அலசிய ப/+திய ஆணவகார(

இக/ ; அவ$ எ+தைன நாைள இவனிட

ேபாகிறா$? ';தIேல ேகாபி+ெகா

டா3

அேபா ெசா+ பழனி+ தர ப/ , நா
சி&கி எ

ணி ெகா

ஆைச காட

பிற சமாதான ஆகிவி/வா*,

ெசாசாக வாழலா ' எ(& அத

/தா(, எ( மகைன+ த( வைலயிேல ேபா/ெகா

டா$.

கைடசிவைர ஒ ைபசா=ட நா( தரேபாவதி"ைல எ(& ெதாிதா", 'ேபாD வாடா'

எ(& =றிவி/வா$ ; பய" வ ேசவா(. பண+ தாைசயா" தாேன அவ$ அவைன

மயகி ைவ+தா$ " எ(& எ

ணி, மன+ைத+ ேத2றிெகா$வா*. அவெக(ன

ெதாி , அவ*க$ சிJ:+ ெகா

எ(ப!
#

#

ட இராசிய+திேல, பண+ அ"ல மதி

#

மைறQ*, நா"வாி( பாட" ெப2ற #தலம"ல ஆனா" அத2 அ/+த

ப:க:Iத அ:யா*க$ பல*, அத ே_+திர+ைதப2றி பா:யிகிறா*க$.

அ0கித ஒ ம

ேம/, ஒ கால+தி" மா"மக( ேகாயிலாக இதெத(&

ைவதிக*க$ =&வ*.

ழைதேவ" ெச:யா, மைறQ* ;க( ேகாயிைல அைம

விேசஷ+ைத+ தாைழQ* சனாதனிகE

மைறQ* ைவதிக*கE

ெவகால+ ;( கிலமாகி ேபான திேகாயிைல மீ
பாகிய

திபணியி(

=றின*. அவ ,

/ அைம++ த

தம கிைட+தேத எ(& Bாி+தா*. பண+ ைறவி"ைல ; ஆகேவ,

நிைன+த மா+திர+தி" ஆ$ அ  தளவாட0க$ வ ேச*தன. ெச:யா* மைறQ*

;கா ஏ2ப/+தி ெகா

/, ேகாயி" ேவைலைய ஆர பி+விடா*. பல ஊ*களி

I, கடட ேவைலகார*க$, சி2பிக$, ஓவிய கார*, =Iக$ ஆகிேயா*
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மைறQ* வ விதன*. மைறQ* ேசாி பக+திேல, P& :ைசக$ திதாக

அைமகப/, அைவகளிேல =I ேவைல ெசDபவ*க$ த0க ஏ2பா/

ெசDயபட அதிகாைல எ>திபா*; காைலகடைன ;:+ெகா

திபணிைய கவனிபா*. அைர+த M

/,

ணா ைப எ/+ பா*பா* ; ெசகிய

க2க ப0கைள+ தடவி பா*பா* ; ேவைலயாகைள M&M&பாவா*.

ேசாைலயிேல Jப0க$ மலர+ ெதாட0கிய

வ

/க$ ெமாD+ெகா$வ

ேபால, மைறQாி" ேவைலயாக$ >மிவிடன*. ஒ9ேவா* மாைல , அ0கித
ெபாிய ஆலமர+த:யிேல அம* அ(றாட =Iைய+ தவா*.
பழனிேம" ஏ2பட ேகாப , ெச:யாாி( ெசா+ைத மதிலாகG

பிரகாரமாகG ,

ேவைலயிேல ஈ/ப/ ெகா

கE

திளமாகG , ம

டபமாகG

மா2றிெகா

:த. இத ேகாயி" க/

:த ேவைலயாகளிேல ெப

ஏராள .

அவ*களிேல. மாி ஒ+தி. மாநிற , ஆனா" உைழ பா" ெமேகறின உட",

&&பான பா*ைவ, இய2ைகயான ஓ* (னைக தவ-தப: இ . எ(ன

ேவைல ெசD ெகா :தா3 ெம"Iய ரIேல ஏதாவ பா:ெகா ேட
இபா$. இப$ தா( வய. பவ க*வ+ட( விள0  அபாைவயி(

பா*ைவயிேலேய ஓ*வித மய

சதி இத. ெகாைச ேபேசா, ேவதாதி

=ட இைசைய கிளறி வி/வதாக இ . அவ$ ேகாபேம ெகா$வதி"ைல.
"ஏேல ! : ! எ(ன அ0ேக ர0 ஆட

ஆடேற!' எ(& ேம#திாி ;+சாமி

மிர/வா(. மாி பயபடGமாடா$, ேகாபிகGமாடா$. " அ
ச

ைடேபா/தா?" எ(& ேகI ேபMவா$. கைடக

வழகமாகிவிட. கைட க

ணா" பா*+ ெகா

ணி, காைலயிேல

ணா" பா*ப மாி

ேட . ;கவாDகைடயி"

ைகைவ+வி/, க>+ைத ஒ ெவ/ ெவ:, "அேட, அபா! காைளமா/ மாதிாி

விழிகிறா( பா . ஏமா&கிறவ நா( இ"ைல. அ ேவேற ஆைள பாடா. ராசா

ேதசி0" எ(& & பாக ேபMவா$, யாராவ அவளிட

நடக நிைன+தா".
":, பா*ப

ெதாடா" ேபா

ெகாRச , அப: இப:

சிாிப , 3கி நடப , ெவ/ெக(& ேபMவ

பா*+தா,

எ(& ேதா(&கிற; கிேட ேபானாேலா, ெந : ெநபிட

ேபாவ ேபால சீறிவி>கிறாேள, இப: ஒ+தி இபாளா?" எ(& பலேப*

ேதா"வி பிற ேபசி ெகா$வா*க$. மாி, அ0கிதவ*களி( Mபாவ

ந(றாக+ ெதாி . த(ைன பாகா+ ெகா$E

ேவ

:, யாட4

'ெகட ேபM வ

பழகாம3

வழி

ெதாி . அத2காக

இக மாடா$. தாராளமாக பழவா$; ஆனா"

எ(& ெதாிதா" ேபா , ெவ: வி/வா$. கா2றிேல அைல
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ஆைடைய சாிப/+த நி2பா$ ; & காராி( க

கா

க$ த( மீ பாDவைத

பா$, ;க+ைத எ/ேகாணலாகிகா/வா$. அ

அவ$. அவ$ அ

ட ;:யாத ெந

ணேனா, மகா ேகாபகார(. மாிைய கIயாண

ெசD

ெகா$ள ேவ / எ(ற நாணயமான க+ைத ெகா டவ*க$ =ட ெசாகனிட
(மாியி( அ ணனிட ) ேகக பயப/வா*க$. தாDதைத இவ இ"ைல.

த0ைக அ

ண4+ த0ைக ைண. இவ , ேராஷ

ண( ைண, அ

உண*சிேய பலமான கவச .

மாி, ேவைல ெசDமிடதிேல இதவ* அைனவைர

'எைட' ேபா/விடாேள

தவிர, ெச:யாைர அவ$ சாியாக எைடேபாடவி"ைல. பாவ , ெபாிய ம4ஷ*,

ெம+தாதி, உபகாாி, ஏைழகளிட

இரக

உ$ளவ*, எ(&தா( மாி ,

ம2றவ*கைளேபாலேவ, அவைரப2றி+ ெதாிதிதா$. ம2றவ*களிட

ேபMவைதவிட, அவாிட

ெகாRச அடகமாகேவ ேபMவா$. "யார0ேக ! மண" ஏ(

இப: சிதறி இ? பகவா4கான காாிய , பாவ
ெசD0க$, ேகவல

ய

பா*+ ேவைல

பண+ைத ம/ கவனி+தா" சாி இ"ைல" எ(& ெச:யா*

ெசா"வா*; ம2றவ*க$ ;A;A+தா3

மாி ம/ ைற =ற மாடா$.

ஓ:ேபாD, மண2 வியைல சாிெசDவா$.
மீனா, ஒ & காாி; ெகாRச

ைககாாி0 =ட, அத2காகேவ அவE,

ேம#திாி ஒநா$ தவறாம" ேவைல ெகா/பா(. இ/பிேல =ைட இ , அ
நிைறய மண" இகா; ஒDயார நைட நடபா$. பா இகா அ

ேண( ! ஒ

ெவ+திைல ச ெகா/: ;னி!" எ(& யாைரயாவ ஏதாவ ேகடப: இபா$.
ெகா/+தாக ேவ / ெம(பதி"ைல. ேம#திாியிட ேபMவதிேல ெரா ப ஷி
அவE. அவ4தா(.
"ேம#திாியாேர ! இதா?"
'க மீைசகாரைன, இதா

A ேககறேய!"

"நா( எைத ேககேற( நீ எைத ெசா"கிேற? "
" ேகடத2 பதி" நீ எ(ன இகா(4 ேகேட ?"
“ெகாRச

ைகயிைல ேகேட(." "காரமா இ ."
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பரவாயி"ைல. அத கார+ைத காணதவளா நா4. ெகா/0க இதா". இப:
ேபM நட . இவ ேபM ேபா ம2ற ெப க$ இளி+ ெகா /
நி2பா*க$. விடமாடா$ மீனா.
"ஏ

: ! எ(னேமா காணாதைத க

"ஒ

Aமி"ைலேய, அகா."

டவ0க மாதிாி ;ழிசி/ இகறி0க."

" அகாவா நா4? இவ ெகாழைத ! வயM பதனா&."
இ9வித

ேவ:ைகயாக ேபMவா$ ம2ற ெப

களிட , சி&க", தைலயி" க:ய

பாைக, ெவ+ திைலைப, இைவக$ அ:க: மீனா மீ தா( வி> . ேம#திாி

இைவகைள அ:க: ?Mவா*, அவ$ எச மாடா$. அவE அவ( ெகா/+ வத
(விபாீதம2ற) ேச*++ தா(.

எடணா =I, இத விைளயா/
ஒ ெகட வழக

மீனாG ; ;: ேபா/ வி/வா$. திV* திVெர(& த( மன

ேபான ேபாகிேல ேஜா: ேச*+ வி/வா$, - க2பைன யாகேவ ! அவEைடய '
ஆ!ட ' பல சமய0களிேல பI+த

/. "உ( ப" ெரா ப ெபா"லாத. ஒ(&

ெசா"I விடாேதய:ய மா" எ(& ெகRM வா*க$ ம2றவ*க$. "இ"லாதைத நா(
ெசா"ல மாேட( " எ(& =&வா$ மீனா.
மீனாவி( க

கE+தா( ;தI" ெதாித. மாயி( மீ ெச:யாாி( ேநாக

ெச"வ! மாி+ ெதாிவத2 ;(ேப, மீனாG+ ெதாி விட ! மாி, எத

பக+திேல ேவைல ெசD ெகா

:தா3 அத பக தா( ெச:யா*

அ:ெகா தடைவ வவா*. ம2றவ*கைள, இைத ெசD அைத ெசD எ(& ேநாிேல
=பி/ ெசா"வத2 பதி", மாிைய =பிட4பி அவ$ Cலமாகேவ

ெசா"I அ4வா*. அதாவ, மாிைய அ:க: த

ெகா

:க ெச:யா* ஆைசபடா*.

எ+தைன நாைள ெச:யிேல இ

பா*ைவயிேல ைவ+

மலைர பா*+ மகி-வேதா/ இக

;: ? ஒநா$ பறி+ேத வி/வ எ(& தீ*மானமாகி+தாேன வி/ !

உலகமறிதவ$ மீனா. ஆகேவ உ+திராச

அணிதா" எ(ன, விBதி Bசினா

ெல(ன, ந"ல ;கெவ/காாியிட , மன தானாக ெச(& தீ . அதி3 ,

க$ள0கபடம2ற மாியட

காதசதி இகிற, எ(பைத அவ$ அறிவா$.
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ஆகேவ ெச:யா*, மாிைய =பி/ அ4வ ேபாதாெத(&, மீனாேவ சில
சமய0களிேல, மாிைய ெச:யாாிட

ேபாD, M

ணா  அைர+த சாியா

இகா எ(& ேக/வா, நாைள பி$ைளயா* Bைஜ மகிழ B ேவ

/மா

எ(& ேக/ வா எ(& ஏதாவ ேவைலைவ+ அ4வா$. பாப , ஒ9ெவா

தடைவ

மாி தபா" எ/+ ெகா

/ ம/

தவி/ வதா$ அத பத, த(ைன

ேபாகவி"ைல, ைமயைல

அறியாம". அவ$ ேசாதிைய

=&வா$, அவேரா அவEைடய Mதர+ைத பவா*. எ9வளG இய2ைகயான
அழ! க
அ(றாட

உலவேவ

களிேல எ(ன பிரகாச ! உட" எ9வளG க/ இ9வளG ஏைழ !
ேவைல! அ> கைடத டைவ ! உபிரஜாதி (ஒட*)! மாளிைக யிேல
:ய ெசௗதாியவதி, எ(& எ

ஒநா$, ைகயி" M
ெகாRM த

மீனாG

ணா கைற ப:திதைத க>வ எ

ணீ* ெகா

ேம#திாிதா( த

ணி, "மாி !

/ வரெசா"3" எ(றா* ெச:யா*. வழகமாக,

ணீ* ெகா/வா*. அவ* ;தIயா* வ, அ(& ேம#திாி

பலமான ேபM, "ஆ

மாி =பி/

ணி பாிதாபப/வா*.

உச+தியா, ெப

அவ* வரவி"ைல. சேரெலன+ த

மாிேய ேபானா$. ெச:யா

உச+தியா" எ(&. ஆகேவ,

ணீ* ெச ைப எ/+ெகா

எ0ேகேயா கவனமாக இததா", த

ணீ*

/

எ/+வத யா* எ(& =ட கவனிகாம" ைகைய நீ:னா*. மாி த ணீ*
ஊ2றினா$. "ேபா ட " எ(றா* ெச:யா*. அவைடய நிைன த ணீ*
ெகா:ய ேம#திாி தா( எ(ப. மாிகEெக(& சிாி+விடா$.
ெச:யா அேபாதா( விஷய

உபிரஜாதியா$ ெதாட த

விள0கி2&. அவைர அவ*

ணீைர+ ெதாடதி"ைல. எ(ன ெசDவ? அவ$

அ(ேபா/ அத ேசைவ ெசDதா$ ; எப: ேகாபிப? நீயா? எ(& ேகடா*

'ஆமா0க! ேம#திாி+தா( ேவைல சாியாக இேக ! அதனாேல தா( நா( எ/+

வேத(. த0களா? ைகைய+தாேன க;விெகா
சாபிடாதாேன, ேதாஷ

:0க, உ$E

" எ(& ேகடா$. ெதாட நீைர+ ெதா/வ =ட+

ேதாஷ எ(ப தா( ெச:யாாி( சி+தாத . ஆனா" அத ெப

,

Oவாதறியா ெசா(னேபா எ(ன ெசD வா*? ெச:யா* ஒப: ;(ேனறினா*;

உ$E சாபிடா+தா( எ(னாவா ? டலா க& !" எ(றா*. எ"லா

மனMதா40கேள காரண !" எ(& ெகாRM0 ரI" =றினா$ மாி. "அ சாி!
ஆமா !" எ(& =&வி/ ! விைரவாக உ$ேள ேபாD விடா*. அவ$ விடாளா !
=டேவ ெச(&, ெச: யாாி( ெநRசிேல  ெகா

சிவபழமாக இதா" எ(ன? மனதாேன அவ .

டா$. எ"லா

மன தாேன!
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#

#

#

"யாைர நி&+தினா3 நி&+தி வி/வா*, மாிைய ம/

நி&+தேவ மாடா*. "

"ஏ(? எ(னா விஷய ?"
"ெச:யா அவைளபா*காவிடா உசிேர ேபாயி/ ."
" அ மா, அ9வளG ெசாெபா: ேபா/ விடாளா அத சி&கி."
"ெபா:மி"ைல, மதிர;மி"ைல ! அவைள க

டவ( எவ( தா(, ேதனி" வி>த

ஈேபா" ஆகாமIகிறா( அவ=ட கிடக/ ; ெகாRச

ஒ ெப

C

;ழி

M+தமா

இதா, எத ஆ பி$ைள, விைறக விைறக பா*காேம இகிறா(?

ெச:யா*, எ(னேமா ேகாயி" கடலாெம(& தா( வதா*. அவ* க
இ0ேக இத 

டாரா,

/ CRசி இபா ெள(&? "

"ெச:யா* ேமேல பழிேபாடாேத. அத ஆசாமி ெரா ப ைவதிக பி/0க". அவ
ைகபட த

ணீ ைர =ட+ ெதாடமாடா*. ஒேர மக( அவ ஜாதிைய வி/

ஜாதியிேல ச பத

ெசDகிறாென(ற உடேன, ேபாடா ெவளிேய எ(&

=றிவிடவ*. "

"மவ4 ெசா(னா, அபாவா இத தாேல. இவ எத அப( இகா,

ேபா ெவளி ேய(4 ெசா"ல?"

ேம#திாி, மீனாவிடமி ெதாி ெகா

ட இரகசிய+ைத சமய

தன சாதகமாக உபேயாகி+ ெகா$ளலா

எ(& எ

வ ேபா

ணி, ேம2 ெகா

/

தகவ"கைள ேகடறிய வி பினா(. மீனா, ேம#திாியி( ஆவைல+ ெதாி

ெகா

/ சிாி+தப:, "ெசேச, நீ, அ$ேள எ"லா ;:Rசி ேபா சி(4

நிைனகாேத. ெச:யா அவ கிட ெகா$ைள ஆைச இ. ஆனா பயேமா

மைலய+தைன இ. ேம3 , மாி ேவ:ைகயாகேபMவாேள தவிர, ெரா ப

ேராஷகாாி. அதனாேல, ெச:யா* ஏதாவ இளிசா, அவ அ

ணனிட

ெசா"Iவி/வா. M மா, பா*கற , சிாிM ேபசறமா இக ேவ

எ(& =றினா$. உ
விதாக ெகா

ைம

:ய தா("

அதா(, ெச:யா* மாியி( பா*ைவையேய

/ வா- வதா* ஜாதி லேபத0க$ அ*+தம2றைவ எ(&
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பழனி எ9வளேவா ஆதார+ேதா/ =றி , ேகக ம&+த ெச:யாாி( மன+திேல,

அத ெப

ணி( ஒ (னைக எ9வளேவா +த

ண+

ஒவ( இலயிபாேன தவிர, இவ$ ஜாதிையக

Sவிவிட. 'ஜாதியா மகாஜாதி ! இத ெப

க+கைள+

Aைடய இலசண+

எ(ன!" எ(& =ட நிைன+தா* ஒ கண அ9வித

/ பயப/வாேனா

நிைனபா*, ம&கணேம

மாறிவி/வா*.

"இதா( ேசாதைன --- மாைய எ(ைன மயக வதிகிற - இதிI தபி+தாக

ேவ

/

' எ(& தீ*மானி+, ேதவார திவாசக+ைத அ:யா*க$ கைதகைள

;( ப:+தைத விட ேம3

பாைவைய மறவிட ேவ

ச2& அதிக ஊகமாக ப:க+ ெதாட0கினா*. அத

/

எ(ற திட

அவைடய. பாப , அவ

அவைர ெதாியா. காத" பிறதா" . அத( கனI( ;( எத+திட;
ேபாD வி/ . எ(ற உ ைம .

தீய

ேதா/ைடய ெசவிய( " எ(ற பதிக+ைத அவ*, அத2 ;( எ+தைனேயா P&;ைற

ப:+த

/. அேபாெத"லா , இஷப

ஏறிெகா

சிவனா* வவ ேபாலேவ, அவைடய அகக

பரம4 பக+திேல, பா*வதி நி2ப

/, ஜைடயி" பிைறட(
ேதா(& ;

;( சி+திர

ெதாி .

ஆனா", அேபாெத"லா , ஐய4ைடய அ$ விேசஷ+ைத ப2றிேய ெச:யா*

கவனிபா*. மாியி( மீ 'ஆைச' உ
பா*வதி

பரமசிவ4

அவ* மன க

டான பிறேகா, பதிக

பா:யான ,

;( ேதா(&வ , பா*வதி பரமசிவைன

அ(ட( ேநாவ , அத அ( பா*ைவயா" ஐய4ைடய அக
மல*வ

ஆகிய காத" காசிேய அவ+ ெதாியலாயி2& பதிக

மகி- ;க

பா:,

பிேரைமைய மாDக ;:ய வி"ைல - வள*த. ஏகாதமாக இ பா*+தா* - தீ
ெகா> விெடாிய+ ெதாட0கி2&. அவைர அறியாம" அவ* மன+திேல
ஒவைக அச :  விட. "எப: நா( தப;: " எ(ற அச

அவைர பி:+ெகா

வரGகாக கா+ ெகா

ட. ைற;க+ தேக நி(&ெகா
:

மாியி( க$ள0கபடம2ற உ$ள

த(னிட

C

வணிக* ேபால, அவ* மன

/, த( கபI(
பா/பட.

அவ+ ெதாி . பணிG$ளவளாக அவ$

நட ெகா$கிறா$ ; பச அ"ல எ(பைத

அறிவா*; த

/ விட தீைய அவ$ அறியா$, அறிதா" திைகபா$ எ(ப

மன+திேல

ெதாி .

ெகா:யிேல =+தா/ ;"ைலைய பறி ேநர+தி" ேவI பகமி

ேதாடகார( 'ஏ! யார? ெகா:யிI ைகைய எ/' எ(& =வினா". எ9வளG
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பய

பிற

? ேதாடகார( =வாம" ;"ைலேய " நி"! பறிகாேத ! உனகாக

அ"ல நா( B+திப” எ(& =வினா" பய

எ9வளG இ ? அ9விதமான

அச ெச:யா. அடக;:யவி"ைல. அவேளா அAவளG
சேதகிகவி"ைல. ெச:யாாி( உ ைம நிைல ெதாிதா/ அவ$ உ$ள

வா/

எ9வளG

? எ9வளG பயப/வா$? மதி+ளியாவ இமா? "ெகா:யிI

;"ைல ேபMவ ேபால அதமாி, 'ஏனDயா ! இத2+தானா ேகாயி" க/கிேற(

ள

ெவ/கிேற( எ(& ஊைர ஏD+தாD? க/கடாக விBதி - காைல மாைல

ளிய" - க>+திேல உ+திராச
வபவைள க

- கதா ;கா எ(& Bைஜ க" உைடக

டா", ைகபி:+ இ>ப, இதா( ேயாயைதயா

ஊெக"லா

உபேதச

ெசDகிறாேய, உ(4ைடய ெவளி ேவஷ+ைத நா4

ந பிேனேன ! ஏேதா, வயி2&கி"லாத ெகா/ ைமயா" =I ேவைல ெசDய வேத(.
எ(ன ைதாிய உன, ேவைல ெசDய வதவைள, வா: எ(& அைழக!' எ(&
ேக/விடா" ! ெச! பிற இத ெஜ(ம+ைத ைவ+ெகா

ைட ேதட ேவ

:யதா(. ஆ

டவேன! எ( சபல

/ இபதா? ள

ேபாக ஒ வழி

இ"ைலயா?" எ(& ெச: யா* சிதிபா*. சிவனாைர+ திபா*; நாளாகவாக,
காத" த(ைன பி+தனாகி ெகா

/ வவைத+ ெதாி பயதா*.

ஏமறியாத மாி, ெச:யா* ஏேதா கவைலயாக இகிறா* எ(பைத ம/
ெதாி ெகா

/ வதினா$.

"எ(னா0க உட? ஒ மாதிாியா இகறி0க."
"ஏ(! அெத"லா

ஒ

Aமி"ைலேய! "ெரா ப கைளசாேபால இகறி0க"

"எனெக(ன கைள ! நா( எ(ன, உ( ேபால ெவயிIேல ேவைல ெசDகிேறனா?”
"உ0கE ஏ40க, தைல எ>+தா எ(ன, =I ேவைல ெசDய? நீ0க மகாராஜா."
"உன ம/ தைல எ>+தா, இ9வளG இள

பிராய+திேல ேச2றிேல

ம ணிேல இக. மாி! உன ஒ பணகாரனா பா*+ கIயாண
ெசDவிடா. =I ேவைல ஏ( ெசDய ேபாேற பிற."
"ேவ:ைகயா ேபசறி0க. அ அ(4 ஆ

அ4வா."

டவ( அளG ேபாடாமலா
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இப: ஏதாவ ேபMவா$ மாி மா: ெச"வத2, ஒ9ேவா* ப:கடாக கா"

ைவப ேபால ெச:யா , ஒ9ேவா* தடைவ ேபM

வாசகமாக+ த

ேபா , ஒ9ெவா

நிைலைய உண*+விக =றி வதா*. மாி, ெச:யாாிட

இப:பட நிைல ஏ2ப/ எ(& ளி எதி*பா*+தவள"ல. ஆகேவ அவ*
ேபசின த( உக+ைத அவ$ உண* ெகா$ளேவ இ"ைல .
ஒ;ைற ெச:யா*, த

ேசாகநிைலைமைய =றினா*. அவ பாி ேபச

வி பிய மாி, "ஆமா0க, என =ட ெசா(னா0க, உ0க மக( கைதைய.
ேட, அவைர ெக/+ விடாளா " எ(றா$.

யாேரா ஒ Jட ;
"மாி ! அத ெப
மீ ஆைச ெகா

ைண+ திடாேத. ெப

க$ எ(ன ெசDவா*க$? அவ( அவ$

டா", அவ$ எ(ன ெசDவா$ பாவ " எ(& ெச: யா*, க

மமக$ சா*பிேல ஆஜரானா*! ம2ேறா* நா$ "உ( அழ

ண+ , நீ எ0க

ஜாதியிேல பிறதிதா, உ( தைலயிேல, மண" =ைடயா இ !" எ(&
ெசா"I ெபCெசறிதா*. ம2&

ெசா(னா*. ெகாRச =ச

ஓ* நா$, மா* வI+ ைதல

இதா3

'க"மிஷ

மா*+ ைதல Bசினா$ மாி. சதா ச*வகால;

இதேத தவிர, ஒநாE

தடG

ப:

அ2ற’ மன+ட( அவைடய

அவ$ நிைன ெநRசிேல

அவ$, அ(& அம*தித ேபால+ த

அேக

உகா*திதேதயி"ைல ; அவ$ ைக, ெச:யாாி( மா*பிேல படேபா ள

கா0கிதமானா*. க

கைள C:ெகா

டா*.

அவEைடய 'CM " அவ+ ெத(ற" ?Mவ ேபாI த. எ(ென(னேமா
எ

ணினா*. உடேல பதறி2& அவ. மா* வI ம/மி"ைல. ெச: யா

ளி* ஜுர

எ(& மாி எ

ணி ெகா

டா$, அவைடய உட" பத&வைத

பா*+. ஜூர , ஆ - ஆனா", அத ேநாைய கிளறிய அவEைடய அழ

எ(பைத அவ$ அறி ெகா$ள வி"ைல. ஆப+ ேவைள; ஆனா"

தபி+ெகா

டா* ெச:யா*, மீனா அ0 வததா". "மா*வI, ைதல

ேபாI" எ(றா$ மாி ”பா*+தாேல ெதாிேத" பைச

தடவிேன(, ஜூர

வ

ைதல

ட பிற, ெச:யாாி( தாப

சிாிட( =றிெகா
Bசி ெகா

ேட ேபாDவிடா$ மீனா.

ப(மட0 அதிகமாகிவிட.

இனி இ0கிதா", எதேநர+தி" எ(ன ஆப+ ேநாி/ேமா, ெவறி மீறி எ(ன

விபாீதமான ெசய" ாிவி/ ப: ேநாி/ வி/ேமா எ(ற திகி" அதிகாி+த. இனி
இ0கிக =டா இர

எ

ேடா* நாக$, ெவளிQ* ேபாD வவ ந"ல எ(&

ணி, மைறQைர வி/ கிள பினா*. மனசாதிகாக இ ;ைறைய
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டா*. ஆனா" எத ஊ* ெச(றா3 , அவ$ பி( ெதாட*தா$. அேதா

ைகயா

ெச:யா*, அதிQ* கைட ?தியி" அணாசல ெச:யா* கைடயி" உகா*

ெகா :கிறா*. திதாக வத ப பாD சி" ேசைலயி( ேந*+திைய அணாசல
ெச:யா* வா:ைககார =&கிறா*. ழைதேவல ெச:யாேரா அத
ேசைலைய க ட உடேன அைத மாி க: அழ பா*கிறா* ! அதாவ
அத ேசைலைய க:ெகா

/ மாி, த( எதிாி" நி(& காசி தவ ேபால+

ேதா(&கிற ெச:யா. எ0ேக ேபானா3 , எைத க

விநா: அவ$ வகிறா$. ஒ9ேவா* தடைவ 
அவைடய ஆைச. பி+த பி:+தவ* ேபால மீ

டா3 , விநா:

ஒ9ேவா* ப: அதிகாிகிற
/ மைறQ* வ ேச*தா*.

ெச:யாாி( நிைலைய மீனா ந(றாக உண* ெகா டா$. சமயமறி
ெச:யாைர+ தனியாக சதி+. ெவளிபைடயாகேவ ேக/ விடா$. அவ*
;தI" ந/ந/0கி ேபானா*. பிற இ"ைல எ(& =றி பா*+தா*. கைடசியி"

க

களி" மிரசிட(, "ஆமா

என, அத ெப

ஆனா" ....." எ(& பிைச ேகபேபால ேபசினா*.
"பயபடாதி0க ெச:யாேர ! அத ெப
தைலேபானா3

மீ அேமாகமான ஆைசதா( ;

ஒ மாதிாி. இத மாதிாி காாிய++

ஒபமாடா$" எ(றா$ மீனா.

"அ ெதாிதாேன, நா( இப: ைப+திய

ெச:யா* =றினா*.

பி:+த ேபாலாகிவிேட(" எ(&

"அவ$ ச மதிகேவ மாடா$ ; நா தா( சாம*+தியமாக நடெகா$ள ேவ

/ .

நாைள இரG, ெசாகைன ஏதாவ ேவைலயாக ெவளிQ அ4பிவி/0க$. நா(

;:+வி/கிேற(" எ(றா$ மீனா. இJடேதவைத பிரச(னமாகி வர ெகா/+தா"
எ9வளG சேதாஷ வேமா அ9வளG ஆனத ெச:யா. ெசாகைன
ெவளிQ* அ4வ சிரமமி"ைல, அ4பினா* மீனா, ஏ2பா:(ப:

ெச:யாாிட

வதா$ ; கசகாD அளG

ைறG ஏேதா ேலகிய+ைத

ெகா/+தா$ ெச:யாாிட . "மாிைய =பிட4பி இத ேலகிய+ைக+ தி(&

வி/ ப: ெசD0க$. பிற அவ$ உ0க$ ெபா$, வி:Rச பிறதாேன ெசாக(
வவா(!" எ(& தி
உ

ெசா"I+ ததா$. ந/0  கர+திேல ேலகிய

ைடைய வா0கிெகா

/ ெச:யா*, "இ எ(ன ம? ஆப+

கிைடயாேத' எ(& ேகடா*. "இ எ(ன ம எ(& நீ0க$ நாைள காைலயிேல

எ(னிட

ெசா"?* ெச:யாேர ! நா( ேபாD மாிைய அ4கிேற(, ேலகிய

ெசD ேவ:ைகைய பா*+ ெகா$E0க$ நீ0கேள எ(& மீனா =றிவி/
ேபாDவிடா$.
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அைரைறயாக கடப:த ேகாயிIேலேய ஒ சி& அைற, ெச:யா* த0கி

இத இட . அக" விள அதிக பிரகாசமி(றி எாி ெகா :த.
ேவைலயாக$ S0 சமய . மாி அவசரமாக ஓ: வதா$ ேகாயி3. அைற

யிேல ெச:யா* உலவி ெகா
ெநா

:க க

/, " எ(னா0க உட  ! எ(னேமா

Fைரமா த$E, ேபாD பா:, யாைர எ>பாேத. யா

ெசா"லாேத எ(& மீனா அகா ெசா(னாேள " எ(& ேகடா$.

டா*. "ஆமா மாி ! மயகமாக

ெச:யா*, மீனாவி( ததிர+ைத+ ெதாி ெகா

இத: இேபா இ"ைல. மணி ப+ இேம பாவ , நீ தனியாகவா இ0

வேத' எ(& ேகடா*.

"ஆமா0க ! மீனா ெசா(ன

என, வ பா*+வி/ ேபாகA 4 ேதாணேவ,

ஒேர ஓட மாக ஓ: வேத(. நா( ேபாகிேற40க" எ(றா$ மாி. ெச:யா
ஆப+ எ(ற உடேன ஓ: வவிடாேள தவிர, அவ ஒ(&மி"ைல எ(&
ெதாித , தனியாக அத ேநர+தி" அவட( இப சாிய"லேவ, எ(&

ேதா(றி2&.

" ஏ(, இத ேவைளயிேல தனியாக இக ............ ..........." எ(& ெச:யா* ேக/

;:பத2$, மாி ெவக+ட(, "அெத"லா

ஒ

Aமி"I0க, நா ப இ0ேக

கள0கம2&+தா( இகிேறா ; ஆனா ம+த0க அப: நிைனகா பா0க"

எ(றா$. கள0கம2ற நிைலயி" தா( அவ$ இதா$. ஆனா" ெச:யாாி(
மனநிைல அவE+ ெதாியா!
"வதாகிவிட, மாி ! ெகாRச

அைறைய M+த

ெசD" எ(& =றினா*

ெச:யா*. மாி உடேன அத காாிய+ைத ெசDதா$. "ெச:யாேர ! ெந"

Cைடகைள ஏ( இ0ேகேய ேபா :கிறீ*க$, எIக$ அதிகமாேம" எ(&
ேக/ெகா
காணேவ

இமிட

/

ேட, Cைடக$ இத இட+ைத M+த ெசDதா$. எIகைள
எ(ற அவசர+திேல ெச"பவ* ேபால ெச:யா*, Cைடக$

ேபானா*, மாி மீ உராDதப: ! அதிேல அவ ஒ ஆனத

அவ$ ெகாRச

ைட+ெகா

!

அRசினா$. M+தமாகிவிட பிற, விய*ைவைய ;தாைனயா"

/ நி(றா$. ெச:யா*, " மாி ! இதா, உன பாிM ! சாபி/,

சியாக இ , உட 

ந"ல" எ(& =றி ேலகிய+ைத ெகா/+தா*.

" எ(ன0க அ, நாவபழமாட !" எ(& ேகடா$ மாி, ேலகிய+ைத

பணிGட( ெப2& ெகா

/.

27

"அ மீனாசி பிரசாத " எ(றா* அவ*.
"அப:(னா?" எ(& மாி ேகடா$.
"மீனாசி ேகாயிI", சாமி பைட+த. சாபி/, ந"ல" எ(& =றிவி/, ேவ&

ஏேதா ேவைலைய கவனிக ேபாகிறவ* ேபால அைற ெவளிேய ெச(றா*. மாி,
ேலகிய+ைத+ தி(றா$. Mைவயாகேவ இத. எேபா

அேபால ேலகிய+ைத+ தி(&வி/, ெச:யா* வத

எ(& ெந" Cைட மீ சாDதப: நி(& ெகா

அவ$ க

ட தி"ைல

ெசா"Iவி/ ேபாகலா

ேட, அத அைறயிேல இத

பட0கைள பா*+தப: இதா$. திVெர(& அத அைறயிIத விள மிக

ெபாிதாகG , மிக பிரகாசமாகG

அவE+ ெதாித. ெகாRச ஆசாிய+ட(,

எI, Cைடகளிைடேய ஓட க

டா$ ; னி, ேகா" ஒ(& எ/+ விர:னா$.

ம&ப: விளைக பா*+தா$; ஒ விளக"ல, பல விளக$ இக க

டா$ !

எI ஒ பகமி ம2ேறா* பக ஓ:2&. மாி, ”ஓ:னா வி/ேவனா அ மா: !
எ9வளG சாம*+திய ? ஆனா" இத மாியிடமா நட

எIைய ேவைடயா:னா$. கைடசியி" எI தபி+ெகா

M

ெடI எ9வளG சாம*+திய

ேட

ேட ஓ:விட. 'ஒ

பா*+தாயா?' எ(& ேகடா$. யா எதிாிேல

இ"ைல. 'ேச ! யா இ"ைல இ0ேக, யாாிட

சிாி ெபா0கி2&. சிாி+தா$. ேம3

" எ(& =றிெகா

ேபMகிேறா ' எ(& நிைன+தா$,

ேம3 சிாி+தா$. உர+த ரIேல சிாி+தா$.

இைடயிைடேய பாடGமானா$, அைற ;>வ

ேஜாதிமயமாக அவE+

ெதாித. Sகல த பி ெபா0கி வழித. ஆைட ெநகி-வைத கடதா"
சாிவைத கவனியாம" சிாி+ ெகா / பா:ெகா / இதா$. மாியி(
க

க$, உள ஆர பி+தன! Sக

வவ ேபா(ற உண*சி - கமணி ேம"

இரைப$ேள ேபாD  ெகா$வ ேபால, ேம3 ேபாகிறப: இத;

எ(&மி"லாத அச/+தனமான ைதாிய . ேலகிய

அவைள ஆ: ைவக

ஆர பி+த ; வா*+ைதக$ ைழ ைழ ெவளிவர+ ெதாட0கின. ெச:யா*,

அத சமயமாக பா*+ உ$ேள Fைழதா*.
"மாி "
"ெச:யாேர!'
"ஏ( இப: இகேற?"
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"ஏ(, ெச:யாேர, ஆ:கிேட இகேற? ஆமா , ஏ( இ+தனி விள"
ஒ சமய மாி ைப+திய
உ டாகி விட.

பி:+ விடேதா எ(& ெச:யா+ திகி"

"மாி | உகா*!"
"எ0ேக உகாரவா

"

அ0ேக இத நா2காIயிேல ெச:யா* உ கா*ெகா

இப: உகா* " எ(& ெகாRசினா*.

/, "மாி ! இ0ேக வா !

மாி, " எ(னா அ! ஏனDயா, ெச:யாேர! விைளயாடா ெசDயேற!" எ(&

மிர:னா$. ெச:யா*, 'ேலகிய
அத நிைலயி3

மாியி( +திைய ெக/+ விட. ஆனா"

அவைள இண0க ைவகவி"ைல எ(& நிைன+ ேம3

பயதா*.

ம& விநா:, மாி கலகலெவன சிாி+தா$. ெச:யா* அேக ேபாD, அவைடய

;கவாD கைடைய பி:+தா:, "ெச:யாேர! ெச:யாேர!" எ(& ஏேதா பாட+

ெதாட0கினா$. அத2ேம" ெச:யாரா", பய+ க/ ப:கG

வி"ைல. ”க

A! மாி!" எ(& ெகாRசிய ப:, அவைள அைண+ெகா

;க+ேதா/ ;க+ைத ேச*+தா*, இதைழ ............
’ேச, கேடேல ேபாறவேன?' எ(& =வி ெகா

திமிாி ெகா

;:ய

/,

ேட, ெச:யா* பி:யிI

/ கிள பினா$ மாி. இத2$, ஆைட ெநகி- ர

:டேவ,

காIேல டைவயி( ஒ ;ைன சிகி ெகா$ள, இடறி கீேழ ?-தா$. ெச:யா*

அவைள+ Sகி நி&+தினா*. அவE ேம3

எதி* 

ேபா

ேம3 மயக உண*சி அதிகாி+த.

ேபாDவிட. அவE , அைண அைண, ;+த+

;+த , எ(ற ;ைறயி" விைளயாட+ ெதாட0கினா$.
"க

A”

"ஏ(, C "
"இேதா பா*! ”
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"மாேட(, ேபா."
"ஒேர ஒ ;+."
”ெவ9ெவ9ேவ."
இ(பவிைளயா/! ெச:யா* பல நாகளாக எதி*பா*+ ெகா
மிக ர மியமாகி விட.

:தைத விட,

ெச:யா* ம: மீ தைல ைவ+ அவ$ சாDவா$. ெச:யா* னி ஒ ;+த

தவா*; தைலைய பி:+ அவ$ ஓ0கி /வா$ பிற திமிாி ெகா

/

எ>திபா$. ெச:யாைர பி:+தி>++ த( ம:யி" தைலைய சாD+

ெகா$ள ெசா"வா$; ெச:யா CM+ திண& ப: ;+த0க$ ெசாாிவா$. ஒ

ஆ பி$ைளயி( பா*ைவ ச2& ேவகமாக பாDதா" ேகாபி மாி
இ9வளG "சரச+த(ைம" இெம(& ெச:யா* நிைன+த தி"ைல!

ெச:யாைடய ;>, BM, பதி, பாராயண , ஆசார , சனாதன
ஆகியவ2ைற க

டவ* தா(. ந$ளிரவி", அவ* க" உைடக வத க(னியி(

க(ன+ைத கி$ளி ெகா

/ , =தைல ேகாதி ெகா

ேபா" ஆ: கிடக =:யவ* எ(& எ

ணியிக ;:

/ , கா;க மர(
!

காைல ;த" ேவைல ெசDத அ3பினா" அவ$ :ைசயிேல, ைகேய
தைலயைணயாக ெகா

/ S0கி இக ேவ

ம:யிேல ஒDயாரமாக சாD ெகா

கனவிேல க

/ இராசிக ேவ

/ இகிறா$! ைகலாய காசிைய

:ய ேநர+திேல பதிமானான ெச:யா*, த ;ைடய

வாIப மக(, காதI+தவைள க:மண

ாிேவ( எ(& ெசா(னத2காக, 'காதலா ,

காத" ! ஜாதிைய ெக/+ெகா$வதா, ல
ெப

:யவ$, ஒ இலசாதிகாாியி(

நாசமாவதா, ஆசார

ணி( சிேநக+காக, எ(& கன" ககிய ெச:யா*, ஒ ெப

ேவைல ெசDய வதவைள, ந/சியி", க: ;:யாத ேகாயிI". ’க
எ(& ெகாRசிக:+ த>விெகா$கிறா*, அG
இழ வி/ ப:யாக மயக த

இைவகைள எ

அழிவதா, ஒ

ைண, =I

ேண ! மணிேய!'

அவ$ த(4ைடய நிைலைய

ேலகிய சாபி/ ப: ெசD. ெச:யா

ணி பா*க ேநரமி"ைல ; அவ அளவி"லாத ஆனத

எ+தைனேயா நாகளாக ெகா
இ(& இரG அவ.

;

:த இைச B*+தியாயி2ேற எ(ற சேதாஷ

!

30

இ(ப இரG க:கார

ஏ? ேகாடா( =வினா" =ட யிI( நாதமாக

வ(ேறா அத ேநர+ தி" ெதானி . க+த ேமக O-த வான; =ட. அ(&
தனி அழகாக+தாேன காணப/ ! இ(ப+ட( அளவளாG நா$ அமாவாைசயாக

இதா3 , ெபள*ணமியாகி வி/கிற எ(பா*க$. ெச:யாாி( நிைல அதா(.
அவ* மன+திேல அத ேநர+தி" ெகாRச;

பயமி"ைல. "எ(ன காாிய

நம வய எ(ன ! வா-ைக எப:பட ! எ9வளG பாMர

ெசDேதா

ப:+ேதா ,

வேதா ? காம+தி( ேக/ப2றி எ+தைன 

எ+தைன திேகாயி" வல

கைத ப:+திகிேறா ? ஒ க(னிைய, -- அவ$ நிைல தவ&

ணிய

ப: ெசDவ தமா?

இ9வளG ேமாகாத கார+தி" C-வ சாியா?" எ(& சிதிக+ ளி
;:யவி"ைல.

அவEைடய அதர , அத( : ! அவE ைடய விழிக$, அைவ ெக

ஆ/வ! அவEைடய :யிைட ! ைழ ேபM ! இைவகைள க

ரசி+ெகா

ைட ேபால

/,

:த ேநர+தி" அவ ேவ& விதமான நிைன வமா!

எத வாயா", "காம+ பIயாகி ஜாதிைய ெக/க+ ணிதாேய, நீ எ(

மகன"ல, எ( ;காேலாபன

ெசDயாேத, ேபா ?ைட வி/" எ(& =றினாேரா

அத வாயா", ெச:யா*, அழ அ*சைன ெசD ெகா

பா: ெகா

:தா*. காத" கீத

:தா*. "இ இதழ"ல கனி; க(னம"ல ேராஜா ; க

தாமைர," எ(& கவிைதகைள ெபாழி ெகா

த(ைம ;>வ

ண"ல

:தா*. S0கி கிடத ரசிக+

ெவ$ளெமன கிள பி2&. இ(ப இரG அவ ! அவEேகா,

ஏமாத இரG ! அவ$ அறியமாடா$, காம++தா( பIயாக ப/வைத.
அவ$ ஏேதா ஓ* உலகிேல சRசார

நி2க;:யவி"ைல; க

C-கி எ>திக ேவ

பாட3

ெசD ெகா

:தா$. அத உலகிேல

க$ Mழ(றப: உ$ளன; ஏேதா ஓ* வைக களி பிேல C-கி
: இகிற. காரண

ெதாியவி"ைல களி. ஆட3

திV* திVெர(& கிள கிற; லாகிாியா" ஏ2பட ஆனத நிைலைமயிேல

அவ$ இதா$. அவ$ நிைல இழதா$, அவ* இ(ப
அத Mதாிைய அைடததாகேவ அவ* எ

ெப2றா*. தா O ெசD

ணவி"ைல : எப:ேயா ஒ(&

எதி*பா*+த கிைட+விட எ(ற திதி. அம/மி"ைல, சாம*+தியமாக
அத சரசிைய ெப2&விேடா

எ(ற சேதாஷ . மதி" Mவாி( மீ ஓைச

படாம" ஏறி, ேம" ேவ:ைய ?சி கிைளைய இ>+, கிைளயிேல =+தா:ய

மா0கனிைய ெம"ல பறி+ெத/+, ;க* பா*++ தி(4

Mைவயிேல இலயி+வி/

க$ள4, கனி தி:ேனா

!

ேபா, அத(

எ(ற கவன0=ட

வவதி"ைல. மீறிவதா3 , த( சாம*+திய+ைத+ தாேன க- ெகா$வாேன
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தவிர, ெசேச! எ9வளG Oதாக நட ெகா

ேசாகிகமாடான"லவா !

ேடா

எ(& எ

ணி

கனிைய களவா/பவைன விட, க(னியைர களவா/பவ(, க/+ திட , சட

சா+திர , பதிக
தா

: விேடா

ெதாி

பாMர

ஆகியைவகளி( பி:யிலா சிவா( ! ;$ ேவIைய+

எ(& கதி களிபா(. இ(ப இரG. அ9 வளG தா( அவ+

! அவ$ ஓ* அழகி, அ9வளGதா( அவ+ ெதாி . அவைள அைட

தாகிவிட. அேபா

=டேகாபி+ ெகா$E

அவ . &  பா*ைவ

ேகI ேபM

மாி, ழைத ேபால+ S0கிவிடா$, ழைத ேவல

ெச:யாாி( ம:யி" சாDதப:. ெச:யா*, ம:யி" சாDதித ம0ைகைய
பா*+தப: இதா*. ெந/ேநர

S0கவி"ைல. பிற, அப:ேய அவ

ெந"Cைட மீ சாDதப: நி+திைரயி" ஆ-தா*. ஆதவ( உதி+தா(!

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

III

கதிரவைன க

/ கமல

களி எ(பா*க$. காம+ பIயான மாியி(

;க+திேல காைல கதிரவ( ஒளி படேபா, இரG ேநாிட ேசJைட யி(

அைடயாள0க$, க(ன+தி" வ/களாக+ ெதாி தனேவய(றி, ;க மல*சியாக+

ெதாியவி"ைல. க

திறதா$ ; தியேதா* இடமாக+ ேதா(றி2&. திைகட(

பா*+தா$, ெச:யா* மீ சாD ெகா

:பைத. "ஐேயா" எ(& அலறியப:

எ>திகலானா$. ெச:யாேரா, "அ(ேப !" எ(& =றி, அவைள மீ

சாD+ெகா

டா* .

/

த

மீ

"பாதகா! பாவி! ேமாச ேபாேனேன ! எ(னேமா தி(ன ெகா/+ வி/, எ(ைன
இகதி ஆளாகினாேய, நீ நாசமா ேபாக" எ(& வைசெமாழிைய ?சியப:,
ைககைள பிைச ெகா

/, கல0கினா$ மாி. ெச:யா* ;க+திேல அசேமா,

கவைலேயா ேதா(றவி"ைல. பாிBரண+ திதி தா

டவமா:2&.

"மாி ! =சIடாேத! உன+தா( தீைம அதனா", நடத நடவிட"
எ(றா* அவ*.

”அட பாதகா! பைதகாம" :காம" ேபMகிறாேய, ஒ ஏைழயி( வா-ைவ அழி+
வி/.

இத2கா நீ பதிமா( ேவஷ

ேபாடாD? ேகாயி" க:னாD? கதிய2ற ெப

கைள

க2பழிக+தானா, ேகாயி" கட ஆர பி+தாD? ஐேயா! நா( எ(ன ெசDேவ( ! நீ
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ெகா/+த ேலகிய , எ( +திைய ெக/+, உ( மிக+தன+ எ(ைன
பIயாகி விடேத" எ(& பதறினா$ மாி.

”மாி ! நா4

இவைர இப:பட காாிய+தி" ஈ/படவன"ல. யாைர

ேவ /மானா3 ேக/பா* - எ(னேமா விதிவச
எ(றா* ழைதேவல*.

இப: ேநாி/ விட"

"விதி! எ(ைன ெக/+வி/, நிைல தவற ெசD எ(ைன இத கதி

ஆளாகிவி/, விதியி( மீதா பழி ேபா/கிறாD! உ( மகைள, இப: ஒவ(

ெக/+தா", நீ ெசD விட அரம+ைத ஆ

டவ4

ேககமாடாரா? பாவி!

ேகாயிIேல, இத அரம+ைத நட+தினாேய, உன ந"ல கதி கிைடமா?" எ(&
அ> ெகா
மாி.
"ஆ

ேட ேகடா$

டவ( ேகபாேன(? இேதா, நா( ேக கிேற( " எ(& ஒ ர" ேக/,

இவ

தி/ கி/ பா*க, அைற வாயி2ப:யி" ேகாபேம உ ெவ/+ வத

ேபால, ெசாக( நி(& ெகா
”அ

ணா ! ேமாச

Z:+ ெகா

:தா(.

ேபாேன(" எ(& அலறி+ :+ெகா

டா$ மாி.

/, அவ( கா"கைள

'சீ! நாேய ! ல+ைத ெக/+த க>ேத" எ(& =வி, காைல உதறினா(; மாி
ஒபக

ேபாD ?-தா$.

”நடத நட விட! ஏனDயா ெச:யாேர ! அ9வளGதா( உன சமாதான
=ற ெதாித? எ9வளG திமி* இதா", ஒ க(னி ெப
க2பழி+வி/, ஏேதா ைகதவறி கீேழ உ

கீேழ ெகா: விடத2 சமாதான

=ற+ ணிG பிற

ைண

/ விடதா" ெச பிேல இத பா"

ெசா"வேபால, நடத நடவிட எ(&

உன? எ(ைன ெவளிQ* ேபாக ெசா"I வி/,

வி:வத2$, இவைள விபசாாியாகி விடாD. நடத நடவிட ! நாேய ! இனி
நடக ேவ

:யைத ெசா" '; எ(& ெச:யா* மீ பாDதா(. அவ* அவ( காI"

வி>, "அபா ! நீ எ(ைன எ ெசDதா3 த . நா( ெசDவிட அரம+

எ9வளG ேவ

/மானா3

எ(ைன+ த

:கலா . காமாதகார+தா" நா( இத

அநியா+ைத ெசD விேட(," எ(& ல பினா*.
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"காமாதகார ! அைத இத ஏைழ ெப

ணிட

காடவா, ேகாயி" ! ஊெர"லா

உ(ைன உ+தம( எ(& க-கிற : பாவி, நீ எ( / ப+ சனியனாக

வதாேய நடத நட விட எ(றாேய ! நிைன+ பாரடா பாதகா, நீ ெசDத

ஒ+திைய, ஏைழைய. =I ேவைல ெசDய வதவைள

காாிய+ைத. ஏமாளிெப

ேகாயி" க: எ(ன பிரேயாஜன ? உன+ தாD,

க2பழி+திகிறாD, நீ ஆயிர
த0ைக, அகா, யா

கிைடயாதா? மாி, எ"வளG கள0கம2றவ$, ெகா:யவேன !
/ வதாேய !" எ(& ெசாக( ஆ+திர+ட(

அவைள இகதி ெகா
ேபசிெகா

ேட, ெச:யாைர+ தாகினா(.

"ச*ேவ#வரா! ஐேயா அபா! ேவ

டாமடா. ெசாகா! நா( தாளமாேட

டா, உயி*

ேபாகிறதடா, உ( காைல / பி/கிேறனடா! நீ எ(ன ெசDய ெசா"கிறாேயா

அைத ெசDகிேற

டா? அபா ெசாகா, நா( பாவிதா(, எ(ைன ெகா"லாேத

எ(& ெச:யா* =வினா*.

"ெசா"வைத ெசDகிறாயா? ஆனா" ேக$. மாி ைய பலரறிய கIயாண
ெசDெகா$" எ(& காஜி+தா( ெசாக(.

"கIயாணமா? ஐேயா: அ/காேத ; எ(றா* ெச:யா*, கீேழ ?- கிடத

மாியி( =தைல பி:+ அவைள+ Sகி நி&+தி, "இ அ/மா? இவைள
ெக/+ வி/, பிற யா* தைலயிலாவ க/வ அ/மா?" எ(& ெசாக(
ேகடா(. மாியி( க

ன", ெசாகனி( க

களிேல வழி

களிேல அன" : "ஆ

எ(& அ>ர3ட( =றிெகா
"அரமகாரா! அ:க: ஆ

ஆலய+திேல க2பழி

நீைர

க

டா* ெச:யா* : இ0ேக

டவேன ! நா( எ(ன ெசDேவ(?;,

ேட தைலயிேல அ:+ெகா

டா*.

டவைன ஏ( =பி/கிறாD? அனாைத ெப

உன ஆ

ேதா(&கிறதா? இனி நடக ேவ
"அபா! எ( ேபைச ெகாRச

டவ( ெபயைர=ட ெசா"ல+

கைள

:யைத ெசா"" எ(& ெசாக( சீறினா(.

ேக$ ; நா( ஏேதா +தியி"லாம" இகாாிய

ெசD விேட(. நா( மாிைய ைகவி/வதி"ைல ; கைடசிவைர காபா2&கிேற(

.............."

"உ( =+தியாராக ெசா"3கிறாயா? எ( எதிாிேல எ( த0ைகைய

ைவபா:யா எ(& ேகமளG உன+ ணிG பிறததா?"
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"ேவெற(ன ெசDவ, ெசாகா ! நா( ைவசிய ல . ஊெக"லா

ஜாதியாசார+ைதப2றி ேபMபவ(, ேவ& ஜாதி ெப

ெகா

ைண கIயாண

டத2காக ெசாத மகைனேய ?ைட வி/+ ர+தியவ( ............"

ெசD

"அதனா" ...........?"
"எ0க$ ல+தவ* ஆசார

ெகட=டாேத ! உலக

இழிவாக ப/ேம!"

எ(ைன பழிேம, / பேம

"எ( / ப+திேல நீ ெசD ைவ+த காாிய+ , ஊரா* எ0கE மட

O/வா*களா? மைடயா ! ஒ ெப

ணி( க2ைப அழிக+ ணி வி/, ல

ெபைம, / ப ெபைமகைள =&கிறாேய, மானமி(றி, ஈG இரகமி(றி!"
"நா( ைவசிய ல ............."
"நா( உபிரஜாதி ............"
"உபிரஜாதியி" ெப

ெகா$E

வழக , ைவசிய ல+தி" கிைடயாேத. பர பைர

பர பைரயாக வா-த / ப . எ0க$ / ப+திேல ஜாதிையவி/ ஜாதியி"
கIயாண ெசDவதி"ைலேய."
எ0க$ ல+தி3 / ப+தி3 காம பி+த
ெப

பி:+தவ*கE பIயாவத2காக

கைள ெப2ெற/கிறா*களா? எ(ன திமி* உன? உ(னிட

ேபசேபாவதி"ைல. ஒ வார+ $, ;:G ெசா"Iயாக ேவ

இ"ைலயானா", உ(ைன

ேவ

இத க$ளிைய

/

;

அதிக

ெகா(&வி/, நா4

:ய தா(. ெசாக( ெசா(னா" ெசா(னதா(."

சாக

ெசாக( மாிைய இ>+ெகா / ெவளிேய ெச(றா( I ேபால. ெச:யா*
கவி- ப/+ ெகா / கதறினா*.
#

#

#

இச பவ , ஜாைட மாைடயாக =IயாகE+ ெதாிவிட. ேகாப+தா"

சிவத க

கEட( ெசாக( இத க

ஒ வா*+ைத ேகI ேபசினா3

/, சகல

பய

பி:+ெகா

ேபா , ெசாக( ெகா(&வி/வா( எ(&

ட.

அRசின*. மீனா ேவைலேக வரவி"ைல, மாிேகா காDச". ெச:யாேரா, சாG
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வரவி"ைலேய எ(& தவி+தப: இதா*. ஒ(&, இர
எ

ணிெகா

ஐதா

/, C(& எ(& நாகைள

:தா( ெசாக(.

நா$ அதிகாைலயி" ெசாக( தி/கி/ ேபானா(, மாிைய காணாம" ;

எ0ெக0ேகா ேத: பா*+தா(, கிைடகவி"ைல; ெச:யாாிட

எ0ேக?" எ(& ேகடா(. "ெதாியாேத" எ(& ளறினா*.

ெச(றா(, "மாி

"க2பழி+தம(றி ெகாைல ெசD விடாயா? மாிைய எத ள+திேல

த$ளிவிடாD? ெசா". உ(ைன விட மாேட(. பழி பழி வா0கிேய தீேவ("
எ(& ஆ+திரமாக ேபசி ெச:யாாி( க>+ைத ெநாிகலானா( ெசாக(.
ெச:யா* ”சிவனாைண யாக எனெகா(&

ெதாியாேத. நா( இ(& தா(,

அவைள கIயாண ெசD ெகா$வ, ஜாதி ேபத+ ைதப2றி கவைல இ"ைல

எ(& தீ*மானி+ேத(' எ(& =றி கதறினா*. ெச:யாைர வி/ வி/, ெசாக(

ஓ:னா( ெவளிேய, உலகிேல எத ேகா: யிIதா3

க

#

/பி:+வி/வ எ(ற உ&திட(.
#

#

ெசாக4ைடய Mபாவ
விடேவ

மாிைய

ந( ெதாி

மாி. ஆகேவ, எ0காவ ஓ:

/ , அேபாதா( ெச:யா* தவா* எ(& எ

ணிய மாி, இரG

ந/நிசி பிற, ெசாக4+ ெதாியாம" ?ைட வி/ ஓ:விடா$. ெச:யா*
த(ைன கIயாண ெசD ெகா$வெத(ப ;:யாத காாிய எ(ப அவ$
எ

ண . ெபா> வி:வத2$, இர

ேடா* கிராம0கைள+ தா

: விடா$.

பாைதயிேல நடதா" யாராவ ெதாிதவ*க$ பா*+வி/வா*க$ எ(& பய,

வயேலார , ஒ2ைற அ: பாைத, ெகா:வழி இைவகளாக பா*+ நட, ம&தின
இரG ஒ ெபாிய கிராம

ேபாD ேச*தா$. பசியா" கைள+ கீேழ ?-தா$.

அத பாிதாப காசிைய க

ட கிராம+தாெனாவ(, அவE கRசி

ெகா/+, 'யா*, எ(ன' எ(& விசாாி+தா(. "ஓ:வ விேட( - / ப ச

ைட "

எ(றா$ மாி "தாI இ"ைலேய' எ(& அவ( ேகடா(. "கட வி"ைல " எ(&

மாி =றிவி/ அ>தா$.
" அழாேத ெப

ேண, இத +தி ;தIேலேய இக ேவ

ேபாக/ . எ( ?/ வா; அ0ேக ஊ உபகார

வதிகிறா*. அவாிட

நியாய

/ . ேபான

ெசD உ+தம* ஒவ*

ேகேபா வா" எ(& ஆ&த" =றி மாிைய

அவ( அைழ+ ெச(றா(. மாி அவ( ேபM

ஒ விதமான ேலகியேமா,

எ(& பயமாக+தா( இத. அவ( றிபாக அைத உண* "நா( உ( தகப(
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ேபால, பயபடாம" வா" எ(& ைதாிய =றி ?/ அைழ+ ெச(றா(. அவ(

?/+ தி

ைணயி3 , ேமைடயி3

=:யிதா*க$. அவ*களிட

கிராம+ மக$ ஐ ப அ&ப ேப

அ(ட( பழனி ேபசி ெகா

:தா(.

"ஐயாG+தாேன ெசா"வ. உலக+திேல நடகிற அநீதிகைள எ"லா

ெசா"Iவ*ாி0கேள. இேதா இத ெகாழைத ெசா"ற அ(யாய+ைத ேகE0க .
ேக/ வி/ ஒ வழி ெசா"30க" எ(& கிராம+தா( பழனியிட =றினா(.

பலேப* எதிாிேல த( கைதைய =ற, அவ$ =சமைடவ ெதாித பழனி,

=ட+ைத கைல ேபாக ெசா"Iவி/. மாியி( ேசதிைய ேக/+ ெதாி
ெகா / திைகபைடதா(.
"அ மா, நீ என சி2ற(ைன" எ(& பழனி ெசா"லேக/, ெமDசிI*+த
மாி . "ேவ:ைக அ"ல, அவ* எ( தகபனா*தா(" எ(றா( பழனி .
"நீ0கதாேன யாேரா ெப

எ( மைனவி ேசாி ற

Aட( ................" எ(& ேகடா$ மாி "ஓ:விேட(.

ேபாயிகிறா$, வ வி/வா$. நீ கவைல படாேத. நா(

உ( ெபா/ எ( தகபனாாிட

ெச(& வாதாட+ தீ*மானி+விேட(. 'காத"'

எ(ப மகா பாதக , ஜாதி க/பாேட ெபாி எ(& ெசா"Iவதவ*, தனேக

ஒ கால+தி" காத"' ஏ2பட=/

எ(& எ

ணியிக மாடா*. இதமாக

ெசா(னா", எ"லா ந(ைமயாகேவ ;: . நீ ேசாகிகாேத, ைதாியமாக இ' எ(&
=றினா(.
#

#

#

ம&தின , பழனி த( மைனவி நாகவ"Iட( மாிைய , கிராம ெபாியவ*க$
ப+ேபைர

அைழ+ெகா

ெவக , க , பய

எ(4

ெச:யாரா" பழனியிட

/, மைறQ* ெச(&, தைதைய சதி+தா(.

பலவித உண*சிகளா" தாகபட ழைதேவ"

ேபசG

;:யவி"ைல.

"பழனி! என, எ(ன ெசா"வெத(ேற ாிய வி"ைல. உ(ைன நா( ெகா/ைம

ப/+திேன(, மாிைய ெக/+ேத(, நா( எ9வளG த
ேவ

:யவ(. அ9வளGதா( ேபச ;:

சமாதான ப/+திவி/, ெசாகைன க

டைன

தயாராக

எ(னா"" எ(றா*. பழனி தகபனாைர

/பி:+ வமா& சிலைர அ4பிவி/.

தைதயி( கIயாண+கான ஏ2பா/கைள+ வகினா(. ஜாதிைய ப2றிய

ேபைசேய, ெச:யா* எ/கவி"ைல. மாி, ஏேதா ஒ கனG உலகி" இப

ேபால+ ேதா(றி2&.
#

#

#
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மைறQ* ைவதிக*க$ பைதபைத+தன*. ”ைவசிய ல திலக*, பதிமா( ெச:யா*,
உபிரஜாதி ெப

ைண கIயாண

ெசD ெகா$வதா? அ/மா இத

அனாசார ? அ, நம தி9ய ே_+திர+தி" நடபதா?" எ(& =ரIடன*.
ெச:யாைர சபி+தன*. ஊாிேல இத கIயாண
நட

நைடெப2றா", ெபாிய கலக

எ(& =வின*. பழனி, மைற Qாி3 M2&பக+தி3 ெச(& ஜாதி ல

எ(ப ெத"லா

?ண*களி( க/கைத எ(பைத விளகி ேபசினா(, கலக

க"ல: இைவகைள ெபாப/+தாம". ஆதார B*வமான அவ4ைடய

பிரச0க+ைத ேக/, ெப பாலான மக$, அவ4 ஆதரGதர ;( வதன*.
ைவதிக*க$ பய ேபாயின*, ஜனசதி, பழனிபக

/. "இேபா(ற

விவ க

இனிைமயான அறிG விதா( பிரச0க+ைத நா( இ வைர ேகடேத இ"ைல.
உ(ைன மகனாக ெப2ற நா( உ ைமயிேலேய பாகியசாI" எ(& =றி
Bாி+தா*, ழைதேவ" ெச:யா*. தாைழQ* ச+ச0க+தி( Sத* ஒவ*, மைறQ*
வ ேச* ெச:யாைர சதி+, அவைடய ெசயைல+ த/க ;ய2சி+தா*.

ெச:யாேரா, பழனி பிரச0க+திேல =றின வாத0கைள ?சி, அத ைவதிகைர

விர:னா*. ெவ

ட ைவதிக*க$, ேகாயிைல இ:ேபா

=I மகE , தா-+தபடவ* கE , கல மண

ெச:யா படாளமான க

/, ேகாப

ெகா

எ(& ஆ*பாி+தன*

ெசD ெகா$ள ச மதி+த

/, ஓ* இரG அவ*க$ வசி+த

:ைசகE தீயிடன*. Dேயா ;ைறேயா எ(& =வி, மக$ ஓ: வதன*.
எ0 தீ ! பM, க(&, ெவதன. பா
ந

ட

பழRசாமா( தீDதன. பழனி

ப* கE , தீ விப+தி" சிகியவ*கைள காபா2றி ?/ வாச"

அவ(

இழதவ*களைனவைர , அைரைறயாக இத ேகாயி3 அைழ+ ெச(&,

இனி அ0ேகேய இகலா
#

கIயாண

#

எ(& =றின*.

#

சிறபாக நைடெப2ற. ெசாக( சேதாஷ+தா" ெமDமறதா(.

மாி நடப உ

ைமயா கனவா, எ(& அ:க: சேதகேம வத. மைறQ*

ைவதிக*க$ அ(& "கதின
#

#

#

" ெகா

டா:ன*.

நாகவ"I மாி ஆசிாிையயானா$. மாியி( மன , ெமா/ மல*வேபால

ஆகிவிட. ேகாயி" ேவைல நி(& இத. "எ(ன ெசDவ இனி?" எ(&

பழனிைய ெச:யா* ேயாசைன ேகடா*. "எ(ன இகிற ெசDய?" எ(& பழனி

ேகடா(. "ஆலய+ திபணி அைறைரயாகேவ இ கிறேத” எ(& ெச:யா*

ெசா(னா*. "கடட

ேகாயி" ெகா

அைரைறயாக இகிற; ஆனா" ஆ

/ விடா*. ஏைழகளி( இ"லமாக இத இட

டவ( இ0ேக

ஆகபடேபாேத
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இ0 இைறவ(, அபிேஷகமி(றி, ஆராதைனயி(றி, ேவதபாராயண மி(றி, தானாக

சேதாஷ+ட( வ விடா* " எ(றா( பழனி. மகைன க: அைண+

/, "உ( அறிேவ அறிG! இப:பட உ+தமைன நா(, ஊாிேல உலG
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