(ஜூ

கட கடத ந

& லமி தமிழாக)
தமிழாக)

நேயாமி மிசிஸ

(தமிழாக : ம. ெபாியசாமிர)
ெபாியசாமிர)
Judy & Lakshmi by Naomi Mitchison

Tamil ranslation by periyacAmittUran
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:

Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this
work.
The e-text has been generated using Google OCR and subsequently edited by
K.Kalyanasundaram.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 19981998-2020.

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
https://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

(ஜூ

கட கடத ந

& லமி தமிழாக)
தமிழாக)

நேயாமி மிசிஸ

(தமிழாக : ம. ெபாியசாமிர)
ெபாியசாமிர)
Source:

கட கடத ந (ஜூ , லமி தமிழாக)

நேயாமி மிசிஸ *தமிழாக : ம. ெபாியசாமிர)
ேநஷன தக

ர" ஆதரவி

ெதெமாழிக% தக

ர" &லமாக' பதி'பிக'ெப(ற*

ெவளியிேடா, : கைலஞ பதி'பக
தியாகராயநக,, ெசைன-17

KADAL KADANTHA NATPU (Tamil Translation of "JUDY AND LAKSHMI")
by Naomi Mitchison

Tamil Translation by M. Periasami Thooran

Published by Ms. David Higham Associates Ltd., London.
© NAOMI MITCHISON, 1959
Price Rs. 1-65

Tamil First edition 5000 copies, November 1963

Sponsored by the National Book Trust India, New Delhi through The Southern
Languages Book Trust, Madras; Second Series: Tamil: Number Thirty Two
Publishers KALAIGNAN PATHIPPAGAM, MADRAS-17
Printed at MULLAI PRINTERS, MADRAS-6
--------------பைடய

எ0ைடய ேபர 1ழைதக21 ெசைனயி அவ,க2ைடய ந4ப,க%,
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சி.
சி.

அணி

ைர

பிரமணிய

ெமாழி, நாகாிக, கைல 5த9யவ(றி ெபாி* ஒ(;ைம<ைடயவ,க% ெதப1தி
மக%. சாிதிர காலதி(1 5பி=ேத இத ஒ=ைம'பா? ேவ@றி இ=த*.
ஆனா, சில A(றா4?க21 5னா இBெவா(;ைம உண,சி 1ைற*

விட*. கால ெசEத இBவிைடF(ைற நீகி, ெத ப1தி மகளிைடேய ஒ=

ப1தியினாி க=*க% ம(ற ப1தியின=1 பரG வைகயி ெத ெமாழிக%
தக

ர" பா?ப? வ=வைத க4? நா மிகG மகிHசியைடகிேற.

1955- ெசைனயி நம* நா  தைலைம அைமச, I ஜவக,லா ேந=
அவ,களா ஆரபிக'பட

ர", நா%ேதா; நல 5ைறயி 5ேனறி

வ=வ* மிகG பாரா?த(1ாிய*. இ நி;வன 1ழைதக% 5த(ெகா4?

ெபாியவ,க%வைர எேலா=1 பயப? வைகயி பல தகJகைள

ெவளியி =கிற*. 1றி'பாக தி=1ற% ேபாற Aைல கனடதி

ெமாழிெபய,* ெவளியி ='ப* மிகG ேபா(;த( 1ாிய*.

க=*' பாிமா(றதி தா மனித இனதி அறிG வள,சி< உலக அைமதி<
அடJகியி=கிறன. இBG4ைமைய அ 'பைடயாக ெகா4? ெத ப1தியி

உ%ள சிறத Aகைள 1ைறத விைலயிேல ம(ற ெமாழியாள= அறி*
ெகா%2 வைகயிேல ஆக' பணி ாி<

ர"  ேசைவ ேம6 ேம6

வள,* பயப? என நிைனகிேற. தகJக% ெவளியி?வேதா?

ம?மலா* க=* அரJகி(1 ஏ(பா? ெசEவதி6, ஆராEசி ேவைலகளி6

இ' தக

ர" ஈ?ப ='ப* மிகG மகிHசி1ாிய*. 1றி'பாக

1ழைதகளி தக ப 1 பழகைத' ப(றி அவ,க% ஆராEசி நடதி

யி='ப* நா?1 மிகG நைம பய1 எெற4Mகிேற. திதாக அவ,க%

தமிழி ெவளியிடவி=1 Aக% தமிH' ெப=மகளிைடேய ெப= ஆதரேவா?
திகN எ; எ4Mகிேற.

இ*ைறயி அவ,க% ேம6 சிறத Aகைள எளிய விைலயி ெவளியி?
ெத ப1தி மக21 நா? 5Nைம1 பயப? வைகயி 5ேனற
இைறவ அ=%வானாக,
------
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14. ெச; வ=கிேற
1. ெச!ைனயி ஜூ

சிறிய மணிகைள' ேபால வ,ேகாழிக% இரG 5Nவ* ஒ9*

ெகா4 =தன. ப?ைகயிேல 1ளி,தி=1 ப1தியி ர4? ப?க ஜூ

விழி1 ெபாN* ெகாவைல1 ெவளிேய மJகலாக ேதா; ெபாிய

க4

ஜனைல< க=7சிவ'பான மல,கைள ெகா4ட காகித' Pெகா யி
அைசவ(ற PJெகா கைள< பா,தா%. வ,ேகாழிகளி ஒ9<, சில

ேவைளகளி ஒ= நாயி 1ர6 ேகடன. Q?கைள (றி (றி ெச;

தி=ட,கைள<, பா கைள< பய5;தி ஓ? S,கா காவகார

த0ைடய ைகத யா தைரயி த

மனதி(1 திடமளி1 அரவ5

ேகட*. காைல ஒளி பட=வத(1 ச(; 5பாக காைகக% எN* ேவ;

மரJக21' பற* ெச; கா கா எ; கைரதன. பிற1 ைமனாக%

ஒேறாெடா; ஏேதா பித(றிெகா4? ேதாறின. சிலேவைளகளி ேவ;
அழகான பறைவக2 வ=வ*4?. அதபி பளிெச; ேவகமாக ஒளி

பட,த*.

அழகிய காைல ேநர எ; ஜூ

தன1தாேன ெசா9 ெகா%2ப யாக

மா, ஒ= மணி ேநர இ=த*. இJகிலாதி இமாதிாி இ=தா அ* அழகிய

காைல ேநரதா. ஆனா இ* இJகிலா* அல; இ* ெசைன. இத நா%

இJேக ெவ'பமி1த தாகதா இ=1. ப%ளியிெலலா ஜூ 1 விய,ைவ
வழி* ெகா4 =1. ேமெலலா பி ெகா ெகா%2. மாைல
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ேநரதிேலேய அவ21 உறக த%ளிெகா4? வ=. ப%ளி 5 த பிற1

மாைலயிேல அவ21 ஒேர அ6'பாக இ=1; உடெபலா Tேடறிவி?.

அதனா அவ% Q ேல ெசEய ேவ4 ய ப%ளி ேவைலகைளெயலா
அதிகாைலயிேலேய ெப=பா6 ெசEதா%. ஆனா ெப7சமி இவ%

ேவைலயிேல 1;கி?வா. ஆயாவா அவைன த?* நி;தேவ 5 யா*.

அ'ப

நி;த அவ% வி= வ திைலெய; ெசாலேவ4?. ெப7சமி01

&; வய*தா ஆகிற*; இ=தா6 அவ த0ைடய ஆயாவான ேமாிைய

த வி='பேபால ஆ ைவக S யவனாக இ=தா. அ க

ஏதாவ*

*?1தன மான காாியைத ெசEவதிேல அவ01 வி='ப அதிக.
அதிகாைலயி சில சமயJகளி ஜூ

த அ4ண ஜா01 க த எN*வா%.

அவ இJகிலா*1 தி=பி ெச; அJேக ப%ளியி ப * வதா. அவ

பதி எN*வா. க?ைமயான 1ளி, கா(றிேல காப* விைளயா? ேபா*

"ெவடைர< அைத' ேபாற அJகிகைள< அணி*ெகா%ள
ேவ4 யி='பைத' ப(றி அவ அதிேல 1றி'பி?வா. அ'ப

அணி* ெகா%ள

5 <மா எ; ஜூ 1 ேதா;. ஜூ யி தைத ஒ= டாட,; அவ% தாE

ச&க நல ெதா4  ஈ?ப =தா%. இ=வ, பணி< உ(சாக ம(றதாக

ேதாறின.

ம=*வ நிைலய*1 தைத 5னதாகேவ ெச; வி?வா,. தாE, தா பணி

ெசE< நிைலயதி(1 ெச6 வழியிேல ஜூ ைய' ப%ளியி வி?' ேபாவ*
வழக. ேநாEகைள'ப(றி எதைனேயா ெசால ேகடா% ஜூ ; அதனா சில

ேவைளகளி அவ21 மி1த கவைல<4டா1. ேவ; ேநரJகளி அவ2 1'

ப%ளிSடைத' ப(றிய கவைல அதிகமாக இ=1,
ஆனா ப%ளி 5 த பிற1 அவ,க% அ க

கிள' 1 ெச; நீ*வா,க%.

ஜூ 1 நறாக நீாி 5Nகி ெசல ெதாி< ; ெப7சமி சிாி* ெகா4ேட

நீாி விN* மீைன'ேபால நீ*வா. ஜூ 1 &; வயதாக இ=1 ேபா*

நீத ெதாியா*, அத நாகளி அவ% இJகிலாதி9=தா%. அJேக ஒ=
அN1' ப த நீச ெதா தா Q?1%ேளேய இ=த*; ேகாைட

வி?5ைற நாகளி அைல 15; கட தா04?. இJ1%ள* ேபால அழகான

தடாக5 அத(1' பினா ெபாிய மரJக2, நீல வானேத எN* Uாி?

நீ,1ழாEக2 அJேக யிைல. நீதி ஓரளவி(1 உட 1ளி,த பிற1 நீச
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உைடகேளாேடேய அம,* அJேக உ=ைளகிழ1 வ;வ6 எ6மிசபழ
ரச5 அ=தலா; அதி,Vட மி=தா ஐ" கிாீ5 கிைட1.

சில ேவைளகளி அவ,க% எ9ய கட(கைர1 ெசவா,க%. அJேக

ெதனJகீ(றா ேவEத 1 ைச ஒ; அவ,க21 உ4?. ஆனா ேகாைட

காலதி மணேம நடக 5 யா*; அBவளG Tடாக இ=1. அJேக ஐ"
ப4டJக% கிைடயா*, ஆனா ைவயான இளநீ, கிைட1. அதி6%ள

ேதJகாE, ெமைமயான ெஜ9ைய' ேபாற*. அத இளநீ, ேதJகாEகளி
ெவளி'ப1தி மழமழ' பாகG, ெபா பைம நிறேதா? இ=1 ; ஆJகில

நா? ேதJகாE விைளயா?களி கிைட1 ேதJ காEகைள' ேபால

கர?5ரடாகG மாநிறமாகG இ='ப திைல. இதிய மக2 ஆJகில மக2

ேவ; ப ='பைத'ேபால இைவ ேவ;ப =1 - அதாவ* ெவளி
ேதா(றதிேல.

அவ,க% உ4ைமயிேலேய மிகG ேவ;படவ,க% எ; ஜூ

சில ேவைளகளி

எ4Mவா%. ப%ளிSட வ1'பிேல இ=தவ,க% ெப=பா6 இதிய
சி;மிகேள; அவ,க2ட ேபவ* அவ21 லபமாக இ=கவிைல.
அவ,களி( சில=1 சினிமா நசதிரJகைள' ப(றிதா ஆ,வ.

இலாவிடா ஜ 1' பி தமிலாத விஷயJகளிேல அவ,க21' பி த

மி=1. சில ேவைளகளி அ* 1?பதிேல நைடெப; க9யாண விஷயமாக

இ=1. அதிேல ெப= ப1தி ஜூ 1 மடைமயாக ேதா;. ஜாதகைத'
ப(றி எத(காக இதைன ஆ,'பாட ெசEயேவ4?? ஜூ யி அைத

மா,கரைட'ேபா க9யாண ெசE* ெகா%வைத' ப(றி இவ,க% ஏ தீ,மான
ெசE* ெகா%ளSடா*? ேவ; யா= 1;கிடாதவா; ஏ இவ,க% காாியைத
5 * ெகா%ளSடா*? அ?த Q ேல க9யாண நைடெப(றேபா*
இர4? நாக21 இரெவலா இர4? வாதிய ேகாV க% 5ழJகி

ெகா4 =தன. அைரயா4?' பாீைசக% நடகிற சமயதிேல இ'ப !
ப%ளியிேல சில விஷயJக% ஜூ 1 மிகமிக ெதாைல ெகா?தன. ஹிதி

க(;ெகா%ள ேவ4 ய* அவ(றி(1 ஒ= எ?* கா?. அைத'ப(றி

ஆரபதிேலேய ஆசிாிைய ஒ= விாிGைர நிகHதினா%. இதியா ஒேர நா?; அத(1
ஒேர ஒ= ெபா*ெமாழி அவசிய. அத' ெபா*ெமாழி ஆJகிலமாக இ=க 5 யா*;

என இ=தா6 ஆJகில ஒ= அநிய ெமாழிதா. அைத யா= ஒ' -

7

ெகா4?தானாக ேவ4 ?. தைலநகரதி வழJ1 ெமாழி ஹிதி, இ*

நாகாிகதி(1 அ 'பைடயான பைழய Aகெளலா எNத'ெப(;%ள

பைழைமயான ெமாழியான சம"கி= ததி9=* அ* ேதாறியி=கிற*.

இதியாவி வரலா(ைற<, சிதைனகைள< ாி* ெகா%ள வி= பினா
ஹிதி க(;ெகா4ேட ஆகேவ4?. இBவா; ஆசிாிைய Sறினா%. ஆனா,
ெசைன Qதிகளிேல யா= ஹிதி ேபசவிைல; அவ,க% அைனவ= தமிழிேலேய
ேபசினா,க%. ப%ளியிேல ெப=பாலான சி;மிக%, ஒ=வேராெடா=வ,

ேபசிெகா%2ேபா* விைள யா?ேபா* தமிழிேலேய ேபசினா,க%.

ஜூ 1 ெகா7ச தமிH ேபசவ=; ஆனா நறாக வரா*. ஹிதிையவிட

தமிைழ அதிகமாக ெதாி* ெகா%ள அவ21 வி='ப. இ=தா6 ஹிதிைய

ஏ க(; ெகா?கிறா,க% எபைத' ப(றி அவ% ஏற1ைறய உண,தி=தா%.
ேவைலகார,கேளா? அவ% தமிழிேல சிறி* ேபவா%. க;' மீைசகாரனான

ஜா,Y சைமய பணியாளாக இ=தா. நல ஆJகிலதிேல ேபச5 < ெம;

அவ01 எ4ண. ஆனா சில ேவைளகளி அவைன' ாி* ெகா%வ* மிக

கVட, பிற, ெசாவைத' ாி* ெகா%ள அவ01 வி='பமிலாததா

அவனிடதிேல ேபசிெகா4ேட இ='பதி பயனிைல. வாகி எபவ% *ணி
*ைவ1 ஆயாவாக இ=தா%. அவ% அழகானவ%; அவ% த ேதா(றைத

ேம6 அழ1 ப?*வத(காக காதணிக2, &1திக2 அணிதி=தா%.

ேதாடகார ஒ=வ0 இ=தா. உதி,த இைலகைளெயலா ெப=கி

த%2வ*, த4ணீ, ஊ(;வ*, Pெதா களி ெச கைள வள,'ப* அவ
ேவைல. ெபாிய ெபாிய அழகான Sடார'P கைள<, க4ைணகவ=

நிறJக2%ள காசி*ைப, *61 ெசBவதி ஆகிய மல,வைககைள< அவ
உ4டாகினா. க=7சிவ' , ஆர7 நிற5%ள நீ4ட கவாைழ மல,கைள<,
Pேகா, ெவ4ைட, Pசணி 5த9யவ(ைற< அவ பயிாிடா.

ேதாடதி(1 பி ற5%ள Q (1 இைடேய<%ள ேவ9யி ஆHத நீல5

க=7சிவ' நிற5 உ%ள மல,கைள' P1 காகா' Pெகா கைள வள,தா.
அைவக21 க9யாண நடத Q (1மிைடேய காைர Pசிய வ, ஒ;

இ=த*. அ?த பகதி6%ள Q (1 அவ(றி(1மிைடேய இள7சிவ' 

கலத ம7ச% நிற5 இனிய ந;மண5 ெகா4ட மல,கைள<ைடய உ4ணி
ெச , ேவ9யாக அட,* வள,தி=த*. ேதாடதிேல அரளி' த,க2,

மாமர5, ெபானரளி, க'ப அலாி' த,க2, ம7ச%, ெவ%ைள நிறJகளி
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அழகிய மல,கேளா? இ=தன. ஆனா ேதாடகார01 ஒ= சாதாரண சி;

சாமதிவைக ெச ைய வள,'பதிதா அதிகமான ஆைச. ெச ைனயி அைத
வள,'ப* எளிதல. எலா ேதாடகார,க2 இ'ப தானி=கிறா,க%.

ேதாடகார01 சில சமயJகளி ஜூ

உதவி ெசEவா%. ெச 1 த4ணீ,

ஊ(;வா%. மைழ காலதி தவிர ம(ற காலதி ஒBெவா= நா2

ேதாடகார ஒBெவா= ெச 1 த4ணீ, பாEசியாக ேவ4?.

அ'ப யி=தா6 ெவEயி9 க?ைமயா ெலலா க=கி வா

அழக(;

ேதா;; இJகிலாதி6%ள தைரகைள' ேபால ெகா7சJ Sட

ேதா(றமளிகா*. ேதாடதிேல ஒ= மகிHசி ெயனெவறா அJேக

எதைனேயா பறைவக% வ=.

ைமனாக% அJேக எ'ெபாN* இ=1. பளபள'பான அ'பறைவக% பற1

ேபா* க=ைம< ெவ4ைம< கல* ேதா;. நீலசாப நிற5%ள

ெகா4டலாதிக2. க=7சிவ' நிறேதா? விளJ1 சிறிய ேதசி?க2

அ க

வ=. ேதசி?களி இறைகக% ெவ1 ேவகமாக விாி* &?வதா

அவ(ைற' பா,கேவ 5 யா*. ஏதாவ* ெகாதி தின கிைட1 எ;

ேதா; ேபாெதலா அழக(ற கிழகாைகக% தாHவாரதி(1, ஜன61

Sட சிறக *ெகா4? எத ேநரதி6 வ*வி?.

ெவளியிேல மா?வ4 க% கிாீசி?ெகா4? சாைலயி( ெசறன. ேவ9யி

வழியாக' Pெச கைள எ ' பி * க க, ெவ%ளா?க% 5ய6. ேமா டா,
கா,க2, லாாிக2 சாைலயி வழியாக' ேபாவ *4?. சில சமயJகளி

ாி[ாG ெச6. ெம9த காக2ைடய ஏைழ மனித ஒ=வ

இN*ெகா4? 5னா ஓ?கிற ாி[ாவி ெச6வைத, ஜு

எ;ேம

வி=பவிைல. ப%ளியி ப த சில சி;மிக% ாி[ாவி அம,* Q (1

ெசறன,. ெசைனயி உ%ள ப"க% ல4டனி உ%ள ப"கைள' ேபால

அழகாகG, வசதியாகG இ=கSடாதா எ; ஜூ

அைவ அ'ப

இ=கவிைல.

எ4Mவா%. ஆனா

மாாிகால இBவளG ேமாசமிைல. ஆனா ஒ= சில வாரJக2ேக மாாிகால

நீ த*. அ'ெபாN* இJேக இJகிலாதிேல ேகாைடயி மிக க?ைமயான

ெவ'ப5ைடய நாகைள' ேபால இ=1. அ*ேவ மிக 1ளிராகG, 1ளிக

இயலாதவா; உ%ளெத; சிலேப, நிைன'பா,க%. ேமாடா, காாி
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ெவளி'பகைத ெதாடா, 1ளிரா ைக ெவ *' ேபாவ* ேபாற 1ளி,

இJ1 கிைடயா*.

மாாிகாலதி வாரகைடசி நாகளி அவ,க% எJகாவ* பயண ேபாவா,க%.
மகாப9 ரதி(1 அவ,க% ெசறி=தன,. கலா ெச*கிய ெபாிய நதிக2

யாைனக2 A(க4? A(றா4டாக அJேக நிற* ேபாலேவ இ'ெபாN*
ெவEயி9ேல அைமதியாக நி(கிறன. அJ1%ள பழைமயான ேகாயி61

அ=கிேல நீலகட99=* அைலக% எN* ெவ4 \ைரேயா? கைரயிேல

ேமா*கிறன. ஒ= ெபாிய பாைறயிேல *றவிகைள<, அவ,கைள' பா*கா*
ெகா4 =1 வனேதவைதகைள<, 1ரJ1கைள<, தியான ெசE<
Pைனைய<, சா*வான யாைனகைள< ைட'  சிதிரJகளாக

ெச*கி<%ளா,க%. ேவெறா= பாைறயிேல கி=Vண ஒ= மைலைய கி'

பி * க?ைமயான இ

மைழ1' பயத இைடய,கைள<, பயமறியாத

பகைள< கா'ப* ேபால உ=வாகி-<%ளா,க%.

பறைவகளி க9டமான ஓாிடதி(1 அவ,க% ெச றன,. அJேக மரJகளிேல

மைடயாக% ஏராளமாக S?க% க யி=தன. இJ1மJ15%ள

ேகாயிக21 அவ,க% ெசறன,. ஆனா ெவ'ப அதிகமா1 ெபாN* காாி
ெசவேத அ6'பாக இ=த*. பலைர ஒ=Jேக எ"-கதி, ேபாேடா பி 1
க=விக2ட ஒ= சனிகிழைமய; அவ,க% ஒ= கிராமதி(1

ெசறி=தா,க%. ெபய,'ப யகளி 1றியி? டாட,க21 ஜூ

உதவி

ெசEதா%. எதைன ேப=1 [யேநாE இ=கிற* எ; க4?பி 'பத(1தா

இ'ப  ெசEதா,க%. [யேநாE உ%ளவ,கைள ஆ"பதிாி1 அ0'பினா

அவ,க% 1ணமைடய வாE' 4?. அJேக பலேப, ெம9* ேதாறினா,க%.

அவ,க21' ேபா*மான உணG கிைட'பதிைல. அாிசிேசா;தா உ4?.

இ0 ெகா7ச அதிகமாக அவ,க21' பா கிைட1மானா அவ,க%

நிைலைம இBவளG ேமாசமாக இரா* எ; ஜூ யி தாயா, Sறினா%. "ஒ=

நாைள1 நா ேதசிய வி"தாி'  திட நைட5ைறயி6%ள ஓ, இடதி(1'
ேபாE அJ1 நிைலைம எ'ப

ெதாிவிதா%.

யி=கிறெத; பா,'ேபா” எ; அவ%

"ேதசீய வி"தாி' திட எறா என?" எ; ஜூ

ேகடா%.

"லசகணகான மக% வாHகிற கிராமJக21 உதவி ெசEவ* இதியாவி
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மிக 5கியமான*. அJேக உணG'ெபா=%கைள உ(பதி ெசEய ேவ4?.

இதிய அரசாJக இர4? காாியJகைள ெசEய 5ய(சி ெசE*ெகா4 =கிற*.
விவசாயைத அபிவி=தி ெசEயேவ4?, நல விைளச உ4டாக ேவ4?;
ெவBேவ; வைக தானியJகைள விைளவிக ேவ4?; நல காநைடகைள
வள,க ேவ4?. இ'ப ' பல பணிக% ெசEவேதா?, மி1த பய0%ள

வாHைகைய நட*வத(1 மக21 உதவி ெசEயேவ4?. சி;

ைகெதாழிகளா ெகா7ச பண சபாதிகG வழி ெசEய ேவ4?" எ;

அவ% தாயா, விளகி Sறினா%. ”கிராமJகளி ெசEத கபளJகைள<

திைரகைள< *ணிகைள< நா வாJ1வ* உன1 ெதாி<மலவா?" எ;
அவ% ேகடா%.

"ஆமா" எறா% ஜூ . சிலசமயJகளி அ'ப

வாJகாம9=தா நலெத;

அவ% நிைன'ப*4?. ஏெனறா இJகிலாதி6, விஸ,லாதி6மி=*
வ= அழகிய *ணிக% கைடகளிேல கிைடகிறன; அவ(ைற த0ைடய

உைடக2காக வாJக அவ% வி=பினா%.

"இதியாவி வசி1 நா அைனவ= இதிய அரசாJக ெசEய 5ய6

காாியJக21 உதவி ெசEய ேவ4?ெம; நா க=*கிேற. ஏைழ மகளி

நிைலைய ெகா7ச உய,த அவ,க% ஐதா4? திடைத ெதாடJகினா,க%.
அ?த ஐதா4? திடதி மகளி நிைல இ0 ெகா7ச நறாக
இ=1; இதியாG1 கிைட1 வ=ப யி சிறி* பாகதா

பணகார,க21' ேபா1, ஏைழக21 அதிக கிைட1. இைததா

ேந=ைவ'ேபாற உ4ைமயான ேதச தைலவ,க% வி= கிறா,க%. ஆனா

எ'ெபாN* சில ேப, யநலகார,களாகேவ இ=* ெகா4 ='பா,க%."
தாE என நிைனகிறா% எப* தன1 ெதாித தாக ஜூ

க=தினா%. தாJக%

கமாக இ=1 வைரயி என நடகிற* எபைத' ப(றி கவைல'படாத

ெபாிய மனித,களி ஒறிர4? ேப,க2ட அவ% தாயா, எ'ெபாN* க=*

மா;பா? ெகா4 =தா%. அவ% ெசEவ* ஒ=ேவைள 5(றி6 சாியாக இ=1

எ; ஜூ

நிைனதேபாதி6, அ'ப

மா;பா லாம 9=க ேவ4?ெம;

அவ% வி=பினா%. ப%ளியி 9=த சி;மி ஒ=தியி தக'பேனா? ஒ= தடைவ

சசரG. அவ% நலவ% அலதா; இ=தா6 அவ% தக'பேனா? எத(1........?
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தாயா=1 மி1த ேகாப வ*விட*. அBவளG ரதி(1 அவசியமா?
ப%ளி வி?5ைற நாகளி அவ,க% மைலவாசதி(1 ெசறா,க%. ஆனா

ஜூ யி தைத< தா< அBவளG நாக21 அJ1 தJக 5 யா*. ஆைகயா

ஒ= ந4பேரா? தJ1ப

ஜூ ைய<, ெப7சமிைன<, ஆயாைவ<

வி?வி? தி=பி ெசறா,க%. அத ந4ப=1 ஒ= ைபய உ4?.

அவ01 தபா தைலக% ேசகாி'பதி தா வி='ப. அதனா அJ1 வாHைக

உ(சாகம(றதாக இ=த*. இ=தா6 மைலயி 1ளி,சியாக இ=த*. மாைல

ேவைளகளி ெஜ,சி அணி* ெகா%ளG இரவிேல கபளிைய' ேபா,*
ெகா%ளG அJேக 5 <. 1ளி,தி='பதா ஓ யா

விைளயாட

ேவ4?ெமேற ஆைச உ4டாயி(;. ெசைனயிேல அ'ப

உ4டாகா*.

ஜூ யி பதிெனாறாவ* பிறத நாள; அவ21 வி='பமான சில

தகJக% கிைடத ெதறா6 ெபா*வாக அத நா% உ(சாகமிறிேய இ=த*.

இ='பி0 அ; அவ% ஒ= நல காாிய ெசEதா%. அவ2, தபா தைலக%

ேசகாி1 ைபய0 வனவிலJ1களி ஒ*கிடமான ஒ= கா (1 ெச; பல
மணி ேநர ஒ= யாைனயி மீேதறி (றின,. மகாப9 ர* யாைனைய' ேபால
அ* நல யாைன. வழியிேல 1;கிட மரகிைளகைள அ* சாம,தியமாக

ஒ ெதறி* ெகா4? ெசற*. அ'ப  ெசEதிராவி  அகிைளக% அவ,க%

மீ* ேமாதி, அவ,கைள கீேழ த%ளியி=1. மர7ெச கைள ெவ

ஒ*கியி=த

ஒ= ப1தியிேல, ெவ1 ரதிேல காண'பட சில கா? யாைனகைள அவ,க%

பா,தா,க%. காகைள மைற1 ப யாக வள,தி=த ைல க(ைறயாக'

பி?Jகி தம* *திைககைள ஆ ெகா4? அைவ தி; ெகா4 =தன.

பா,'பத(1 அைவ ெபாிய நிழகைள' ேபால மிக சாதமாக ேதாறின. ஆனா

அத இடைதவி?' ற'பட தீ,மானிதேபா* ஒ= யாைன 1கலேதா? ஒ=
மரைத தடாெல; ஒ * த%ளிவிட*.

விைளச நிலJக21 யாைனக% வராம த?'பத(காக அத' பகதி
ஆழமான 1ழிகைள ேதா4

ைவ'பா,க%. விலJ1காசி சாைலகளி6%ள

யாைனக% இBவா; எேதைசயாக திாியG ேமயG விைளயாடG
5 யாம9='பைத'ப(றி ஜூ

எ4ண மி?ெகா4ேடயி=தா%. அத பிற1

அவ,க% ஒ= காெட=ைமைய' பா,தா,க%. பிற1 சி; த,க21 &Jகி
த,க21மிைடேய, க=ைமயான ஒ= ெபாிய விலJைக' பா,தன,. அ*

கர ெய; பினா ெதாித*. தபா தைலக% ேசகாி1 ைபய01

அ'ெபாN* உ(சாக54டாகி விட*. இ0 பல விலJ1கைள' பா,க
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ேவ4?ெம; ஜூ 1 ஆைச. 1ரJ1க2 சிறிய மர அணிக2 எ'ெபாN*

க4M1 ெதபடன. பா,க ேவ4?ெமேற ஆவைல 4?ப யான

பிராணிக% இதியாவிேல நிைறய இ=1. அவ(ைற' பா,காம9='ப*

அவமானமாக ேதாறிய*. ஒBெவா= இரவி6 உறJ1வத(1 5னா அவ%

அத யாைனகைள'ப(றி நிைன*ெகா4 ='பா%

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

உ4ணிெச

2. ேவ)யிேல ச
ேவ91' பி றமி=த அ4ைட Qடா,கைள ெப7சமி01'

பி 1, ஆனா ஜூ 1 அவ,கைள அத அளG பி கவிைல. அவ,க2ைடய
ேதாட அழக(ற*. அத ெப=பாக ஏN வய*, எ? வயதான இர4?
சி;மிக21, ஒ= 1ழைத' ைபய01, ஒ= மா?1மாக இ=த*.

ைபய0ைடய ெபய, ராமகி=Vண. அதைன சிறிய 1ழைத1 அதைன ெபாிய

ெபயரா? 1?பதி6%ள ஒBெவா=வ= அவைன'ப(றி' ெபாிதாக
நிைனதா,கெள; ேதாறி(;. க5 யாதப

அவ0ைடய தமைகக% அவைன அ க

கனமாக இ=தா6

கி ெகா4? ெசறா,க%. அத

சி;மிகளி இைளயவைள ஜூ 1' பி 1. அவ% ெபய, வசதி. ப*

விைளயா?, பபர ஆ?த, கயி; ழ(;த எறா அவ21 வி='ப. ஜூ

அவ21 ஆJகிலதி சில விஷயJக% ெசா9 ெகா?தா%. அவ(ைற அவ%

விைரவிேல க(;ெகா4டா%. விைளயா? ேபா* பா? தமிH' பா?கைள

அவ% ஜூ 1' பா  கா4பிதா%. ஆனா பா? 5 <5னாேலேய

அவ21 சிாி' ெபா*ெகா4? வ=. அவ2ைடய தைத அரசாJகதிேல

ஏேதா ஒ= உதிேயாக வகிதா,. எ'ெபாN* கவைல'ப? ெகா4 ='ப*-

ேபால அவ, காண'படா,.

கயாண நைடெப(ற அ4ைட Q?கார, அதிகமாக ம(றவ=ட

பழகமாடா,க%. அவ,க% ஒ= ெபாிய கா, ைவதி=தன,. அத Q?' ைபய

ப * ெகா4 =தா. அவ01 ஒ= ேமாடா, ைசகி% உ4?. அதி

ஏறிெகா4? அவ எ'ெபாN* ெவ1 ேவகமாக' ேபாவா. அத Qடா=1

ஒேர ஒ= மக% இ=தா%. அவ21தா க9யாண நைடெப(ற*.
ம(ற பகJகளி உ%ள அ4ைட Qடா,களா?
காகா'Pெகா

பட,தி=1 ேவ91' பினா இ=1 Qைட'ப(றி
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எ4ணி ஜு

அ க

ஆசாிய' ப?வா%; ஜூ

வசி1 Q  ெமாைட

மா யி9=* பா,தா அத Q 6%ள ேதாட நறாக ெதாி<. அத

ேதாட அழகாக இ=த*. அத Q  வசி1 அமா% தானாகேவ ேதாட

ேவைல ெசEவா%. தாHவாரைத (றி6 Pெதா க% எ'ெபாN* இ=1.

அதிகாைலயிேல அத அமா% P'பறிக வ=வா%. அவ% க யி=1 ேசைல

பலவைகயான நிறJகேளா? இ=1 - ஆர7, சிவ' , இள7சிவ' - சிவ'பிேல
எதைன வைக க24ேடா அதைன< - ெமாினாைவ அ?*%ள கட9

நீல'பைச, அல* இரG வானதி க=நீல எறி'ப . ெப=பா6 தJக

ஜாிைக, ேசைலயி கைரகளிேல மி0. சிலசமயJகளி அத ேதாடதிேல
1ழைதக% காசியளி'பா,க%; ஆனா அவ,க% அத அமாளி 1ழைதகளா

எப* ஜூ 1 நிசயமாக ெதாியா*. இதிய,களி Q ேல எ'ெபாN*

பா,தா6 பல ந4ப,க2 உறவின,க2 இ='ப* ேபால ேதாறி(;.

ஜூ 1 இ* 1ழ'பைத உ4டாகிய*. ேதநீ, அ=*வத(காக' ப%ளிேதாழி

ஒ=தியி Q?1 ஜூ

சில ேவைளகளி ெச6வா%. அJ1%ள ம(ற

1ழைதக% அவ2ட பிறதவ,களா அல* ெபாிய'ப, சி(ற'ப மகளா

எ; ெதாி* ெகா%ளேவ 5 யவிைல. ஒ=தி ஆயாவி மகளாக Sட

இ=கலா. ஜூ யா அவ,கைள இனா, எ; திடமாக அறி*ெகா%ள

இயலவிைல!

ெசைனயி மதியி Sட மரJக% அட,த ெபாிய ேதாடJக2,

அவ(றினிைடேய நீ4? கிட1 ெபாிய Q?க2 இ=தன. அவ2ைடய ப%ளி

ேதாழிகளி சில, அJ1 வசிதா,க%. இ=ள4 ய Sடைத கட* ம;பக

ெசறா அJேக ஓ? ேவEத விசாலமான தாHவார இ=1. அத இட ஒ=

ெபாிய ப4ைணயி 5(ற ேபால ேதா;. அJேக பலவைகயான மக%

சைமத, *ணி *ைவத, நா(கா9கைள சாி'ப?*த, 1ழைதகைள
ெதா 99? ஆ?த, Pக?த எ; இBவா; எலாவிதமான

ேவைலக2 ெசE* ெகா4 ='பா,க%. ேகாழிக2, ெவ%ளா?க2 இ=1.
ஒறிர4? எ=ைமக% ப?* கிட1. பமா?க% நிசயமாக உ4?. வய*
வதவ,கெளலா சி(ற'ப, சி(றைனயாகேவா, மாம அைதயாகேவா,

ெபாிய'ப ெபாியைனயாகேவா இ='பா,க%. ெப=பா6 அJேக வய*வத

கிழவி ஒ=தியி='பா%. அவைள க4டா எேலா=1 பய. இத

Q?கெளலா ேபாE' பா,'பத(1 ேவ ைகயாக இ=தா6 பழJகாலதைவ.
ஜூ யி ேதாழிகளி பலேப, தனிதனியான சி; இலJகளி வசிதன,;
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அல* மா 'ப1திகளி வசிதன,. ெவEயி( காலதி மா க% மி1த

ெவ'பமாக இ=1.

ேகாைட வி?5ைறைய மைல'ப1திகளி கழி* வி? ஜூ

ப%ளி1 தி=பி

வதேபா* அவ2ைடய வ1'பிேல ஆJகில' ெப4க% யா= இைல.
இள7சி;மிக% சில,ம? ப%ளியி இ=தா,க%.

இ'ெபாN* ஜூ 1 வய* பதிெனா;. அேத வய*ைடய ம(ற ஆJகில'

ெப4க% ெப= பா6 மைல'ப1திகளி6%ள ப%ளிக21 ெச;விடன,.
அல* அவ,க2ைடய ெப(ேறா=ட இதியாைவவி? இJகிலா*

தி=பிவிடன,. ஜூ யி தா< தைத< இ0 ஓரா4? கழித பிறேக
இJகிலா* தி= வா,க%. அ'ெபாN*தா ஜூ

த அ4ண ஜாைன

மீ4? பா,க 5 <. இதியாவி இ='ப* ஒ=வைகயி ேவ ைகயாகதா

இ=த*. இ* இதிய,களி நா?. பிெர7கார,, ெஜ,மானிய,, ஆ'பிாிக,க%

ேபால ஆJகிேலய= உ4ைமயி அனிய,கேள. ஆனா இதிய,க21

ஆJகிேலயாிடதி வி='ப அதிக எ; ேதாறி(;. ெத=5ைனகளி6, கைட

5க' களி6 ஆJகிலதிேல அறிைகக% காண'படன. ஜூ யி தைத

'ஹி*' எற தினசாி' பதிாிைக ப * வதா,. அ* ஆJகிலதிேலேய

ெவளியாயி(;. பல படJகேளா? ஞாயி(; கிழைமகளி ெவளியாவைத தவிர

ம(ற நாகளி அத' பதிாிைகயிேல அதைன கவ,சியிைல எப* ஜூ யி
எ4ண. வய* வதவ,க21 வி='பமான பதிாிைககெளலா வழகமாக

கவ,சிய(றைவ தாேன?

எதைனேயா விஷயJக% ஜூ 1 விளJ1வ* சிரமமாக இ=தன. பிராமண,க%

அவ(றி(1 ஒ= எ?* கா?. பழJகாலதிேல அவ,க% எேலாைர< அதிகார

ெசE* ெகா4 =ததாக ேதா;கிற*. அவ,க% மி1த Eைம< சீல5

ெகா4 =ததா சாதாரணமான ேவைலகைளெயலா அவ,களா ெசEய
5 யவிைல. அ'ப

ேவைல ெசE< தாHத சாதி மகைள அவ,க% ெதாடSட

மாடா,க%. அதனா ச&கதி அ

நிைலயி9=த ஹாிஜனJக% இ'ெபாN*

பிராமண,கைள வி=பவிைல. தJக% உாிைமைய' ெபற அவ,க% 5யறன,.
காகா'Pெகா

ேவ91 அ' றேத உ%ள 1?பதினைர' ப(றி ஜூ

தைதயிட விசாாிதா%. அவ,க% பிராமண,க% எ; தைத ெதாிவிதா,.

கணவ, ஒ= சம"கி=த' ப4 த,. இ*க% அலாத ம(றவ,கைள' ப(றி

த

15

அவ,க% ெதாி* ெகா%ள வி= வா,களா எப* 1றி* ஜூ யி தைத1
நிசயமாக ெதாியவிைல.

"அவ,க% ைவதிகமான பழக5ைடயவ,களாக யி=ததா அவ,க% Q (1%

நா ெச6வைத வி=ப மாடா,க%. அவ,க21 நாெமலா ஹாிஜனJகைள'

ேபாலதா. நா உ%ேள \ைழதா தீடாகிவி? எ; அவ,க%
நிைன'பா,க%" எறா, ஜூ யி தைத.

”அ* ெராப 5டா% தன" எறா% ஜூ .
"சில வைககளிேல நா த 1ைறதவ,க%. ெவளியிேல ேபா? ெச6கிற

பாதரைசகைள Q (1%2 ேபா? ெகா4 =கிேறா. ஜூ , உ0ைடய
மிதிய யிேலேய, ஒ ெகா4 =1 Nதிைய' பா,! உடைப ேதE*

அNகைடத த4ணீாிேலேய ப?*ெகா4? 1ளிகிேறா. நா இைறசிைய

உ4கிேறா. உ4ைமயிேல அ* ெசத பிராணி" எ றிBவா; விளகினா, தைத.
என1 இைறசி ேவ4 யேத இைல - காEகறி கிைடதா ேபா*- கதாிகாEதகாளி- தயி, - நிைறய ெகாைட' ப=' க% - ப'பட-சில ேவைள1 ேகாழி

17."

"ேகாழி17 இைறசிதா - 5ைட< அ*தா. உ4ைமயான பிராமண
5ைட சா'பிட மாடா" எறா, தைத.

'ஒ=ேவைள அத Q (1% எைன விடமாடா,க%' எ; இBவா;

எ4ணமிடா% ஜூ . இBவா; நிைனக நிைனக ேவ91' பினா9=1

Q (1%ேள எ'ப

இ=1ேமா எ; ேம6 ேம6 அவ% ஆசாிய'பட-

லானா%. அவ2ைடய ேதாழிக% பலேப=ைடய Q?க% உ றதிேல ஆடபர

மிலாம சாதாரணமாக தானி=தன. நீல நிறதிேலா, இள7சிவ'பிேலா

Pச'ப =1. ேபாேடா' படJக2, கால4ட=, அசிட ஒறிர4?

வ4ண ஓவியJக2 காண'ப?. எலாவ(ைற<விட கி=Vண0ைடய படJக%
தா ெவ1 அழகானைவ. பாலகி=Vண சிலேவைளகளி தன* தாேயா?,

சிலேவைளகளி ேகாபிைககேளா? இ='பா. நிஜமான சி; ைபயைன'
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ேபாலேவ ேவ ைக< விைளயா?மாக இ='பா. ம(ற ெதEவJக%,

ேதவைதகளி படJக% ெகா7ச பயJகரமாக ேதா;. இத' ெபாிய Q ேல
இ0 ெபாிய படJக% இ=1மா? அJேக ேர ேயா ைவதி='பா,களா? அத
அமா% ஆJகில ேபவாளா?
ெவEயி( காலதிேல ேதாடகார ெச க21 த4ணீ, பாEவதிேலேய
ெப=ப1தியான காலைத கழிதா. ப%ளியி9=* தி=பிய பிற1 ஜூ

அவ01 உதவி ெசEய வி=பவிைல. 1ளி*வி?, மிசார விசிறிக யிேல

அம,* எ6மிசபழ ரசJகலத பானைத தள, தளராக 1 கேவ அவ%

வி=பினா%. ேதாடகார க=7சிவ' ேஷரா ேராஜா ெச கைள ஒ=

1பலாக வள,தி=தா. அவ(ைற'ப(றி அவ01 மிகG ெப=ைம.

ல4டனி வள,வைத'ேபாலேவ ெசைனயி6 ேஷரா ேராஜா நறாக
வள,வ* ேவ ைகயாக இ='பதாக ஜூ

நிைனதா%. ேஷரா ேராஜா ெராப

அழ1. ஆனா ஒ= ெவ%ளா? உ%ேள \ைழ* அவ(ைற க க ெதாடJகி(;.
ேதாடகார0 பணியா2 உரக கதி ெகா4? ஆைட ேநாகி' பாE*
அைத விர ய தா,க%. பய*ேபான ஆ? 5

ேமாதி காகா'P ெகா

பட,தி=த ேவ9யிேல ஒ= ச* உ4டாகி விட*. "அத சைத அைடக
எதைன நாளா1ேமா?" எ; ஜூ யி தாE ச(; வ=தேதா? Sறினா%.
ெவEயி( காலதிேல யா= அதிகமாக ேவைல ெசEய வி= வதிைல.

அ'ெபாN* ஆJகிேலய,கைள' ேபாலேவ இதிய= கVட'படா,க%.

அவ,க21 மிசார விசிறிகேளா, 1ளி@? ெப கேளா, அைவேபாற

சாதனJகேளா மிக மிக 1ைறவாகதா உ4?.

அ?த நா% ெவ%ளிகிழைம. அத(1ேம இர4? நாக21' ப%ளிSட

கிைடயா*; ஆனா Q  ெசEயேவ4 ய ப%ளி ேவைலக% எதைன! சாிதிர
பாடைத ஜூ

5த9 ெதாடJகினா%; ஆனா எலா ஒ= காதி 1*

ம(ெறா= காதி ெவளி ெச;விட*. அ'ெபாN* ஆயா Qாி? சத

ேபா?வ* காதி விNத*. எத(காக அ'ப

சத ேபா?கிறா%? பாபாக

இ=கா* - இ=1மா? *ணி *ைவ1 ஆயா வாகி< Qாி? கதினா%.
ஜூ

*%ளி எN* என விஷயெம; அவ,கைள ேக டா%. ெப7சமிைன

காேணா ! ேதாடதிேல விைளயா  ெகா4 =தவ தி]ெர;

மைற*விடா. ெகாதிகிற Qதி வழியாக ஜூ

ஓ 'பா,தா%. அJேக

யா=மிைல ; ெப7சமி0 இைல. தி]ெர; அவ21 ேவ9யிேல உ%ள

சைத' ப(றிய நிைனG வத*. அJேக Pெகா க% மிதிப? கிடதன. ஜூ
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ஒ= நா(கா9யி மீேதறி ேவ91 ேமேல எ ' பா,தா%. அ?த

பகதி9=1 அழகிய ேதாடதிேல அத Q? அமாளி ைகேயா? ைக

ேச,*, ெப7சமி நி; ெகா4 =தா. க'ப அலாி'Pைவ'ேபால ெவ4ைம

யான* \Mகமான ஜாிைக ேவைல ெசEத கைரைய <ைடய*மான அழகான

ேசைலெயாைற அத அமா% உ?தியி=தா%. ெப7சமி உயரதி(1 அவ%
1னி* நி(கேவ அவ2ைடய ைவரேதா?க% Tாிய ஒளியிேல ெஜா9தன.

மாமரJகளி ஒைற அவ%   கா னா% ; ெப7சமி ேவகமாக தைலைய
அைசதா. 1ைடயான ஒ= நீலநிற கா சைடைய அவ அணிதி=தா.
வழகேபால அவ மிதிய

அணியவிைல. மிதிய

ெயறா அவ01'

பி கேவ பி கா*. அவ0ைடய பாதJகளி அ 'பாக நறாக

த *விட*, அதனா அவ01' ெபா  டா*.

அத அமா% நிமி,* நி; ஒ= மாபழைத' பறிதா%. ெவ4கல கலத

தJக நிறதிேல அதைன அழகான பழ. ேசைலயி 5தாைனைய அவிH*

அதி9=த ஒ= ெவ%ளி' ேபனாகதிைய அவ% எ?* மாபழைத அ;*
ெகா?தா%. ெப7சமி அதிேல 5கைத' ைத*ெகா4? திறா; தJக
நிறமான சா; ெப=கி அவ வயி(றிெலலா வழித*. ஆயாG1

கவைலயாகிவிட*. அதனா அவைன அைழ* வர ஜூ

எ4ணினா%. அவ%

\ைழவத(1 ேவ4 ய அளG ேவ9யிேல சதி=த*. ைகக2 5*கி

ெப=ப1தி< ெதாி< ப யாக ைதக'ப =த ஒ=வைக அJகிைய அவ%

அணிதி=தா%. மாநிற ேமனியி ப த அவ% Sத ெவ2* ேதாறி(;.
ேவ9யி ேகா யிேல உ%ள வாைழ மரJகளி வழியாக ஜூ

ெம*வாக வதா%.

ஜூ யி Q?' பகதி9=* பா,தா ெதாியாதவா;, அத 5ைலயிேல

சிவ'  க=7சிவ' மான %ளிக2ைடய இைல களட,த அழகான ெச
அத அமா% அவைள' பா,த ேபா* ஜூ

இ=த*.

மாியாைதயாக த ைககைள

ெந71 ேநராக S'பி, வணக ெசEதா%. அத அமா2 அBவாேற
ெசEதா%. அவ% விரகளிேல ேமாதிரJக% அணிதி=தா%. ஒறிேல த

ைடயான அழகிய ைவர க9=த*. அத அமா%, "நீ வ* எைன' பா,க

ேவMெம; நா எதி,பா,* ெகா4 =ேத" எ; ெதளிவான ெம9ய

1ர9ேல Sறினா%.

"அ'ப யா? என1ெதாியா*. நா நிைனத*..." ஜூ

என நிைனதா%

எப* அவ21 அ'ெபாN* நிசயமாக ெதாியவிைல.
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"உJக% Q? ெமாைட மா யிேல உைன' பா,தி=கிேற. இJேக
1ளி,சியாக இைலயா?"
ஜூ

த காவிரகைள'  தைரயி ேம ைவதா%. த4ணீ, பாE* அ*

இ0 ஈரமாக இ=த*. "இJ1 நறாயி=கிற*" எறா% ஜூ .

எதைனேயா ெபா=%க% ஜூ யி Q 9=* ெதாியாம மைறதி=தன.

1ைட ெதைன மரJக% மைற*ெகா4 =த* அத(1 ஒ= காரண. அ

மரJகளி அ 'ப1தி சில அ

உயரதி(1 ேம9ைல. தJக நிற5 மாநிற5

கலத காEக%, 1றித ப=வ ெமறிலா* ஆ4? 5Nவ* 5தி,சியைட*

ெகா4 =தன. ஓாிடதி சிறிய SைரQ? ஒ; இ=த*. அத ேமேல
5லாபழ ெகா

பட, தி=த*. Eைமயான ேவ

க ெகா4 =த

ஒ=வ, 5 பகதி பா கற* ெகா4 =தா. கீேழ 1தியம,*

காக2கிைடேய பளபள'பான ஒ= உேலாக' பாதிரைத ைவ*

இ?கிெகா4? அதிேல அவ பாைல கறதா. பG1' பகதிேல அத

க; காதி=த*. கைடசியி அத(1' பா ஊட கிைட1. தா< க;
ெவ%ைள நிறதிேல அழகாக இ=தன. ெசைன நகர* Qதிகளிேல திாி<

பகைள' ேபால இைவ அBவளG ெம9தி=கவிைல. ேகாைடகாலதி

மதியிேல பக21' பைச'  கிைடகா*. அைவ ெப=பா6

ைவேகாைல திேற வாHதன. ஆனா அத அமாளி பக21 நல

உல,த 6, ேதாடதி9=த காEகறி ெச களி தைழக2 கிைடதன.

க;1 நிைறய' பா9=1ப

வி?வி?' பா கற'பவ த ேவைலைய

5 தா. அத அமா% பவினிட ெச; அைத தடவிெகா?தா%. ப த

கைற ந1வைத நி;திவி? மல,த அைமதியான க4கேளா? அவைள
ேநாகி(;.

ெப7சமி மாபழைத தி; 5 *விடா. அவ 5கெமலா

வடவடெவறி=த*. உடெபலாJSட அ'ப தா. ஒ= &ைலயிேல

த4ணீ, 1ழாயி=த*. அைத உபேயாக'ப?தலாமா?" எ; ஜூ

தயகேதா? ேகடா%.

"தாராளமாக உபேயாகிகலா. ஒ= நல நாளிேல உ தபி எJக% Q?1

வதி=கிறா. ெவ%ளி கிழைம நல நா% - அ* உன1 ெதாி<மா?" எறா%
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அத அமா%. ஜூ

தைலைய அைசதா%. அவ2ைடய ப%ளி ேதாழிகெளலா

அBவா; தா க=தினா,க%. ஜூ

ஓரைத ெகா4? *ைடதா%.

ெப7சமிைன ஒ=வா; கNவி தன* அJகியி

"ெகா7ச கா'பி சா'பிடலா" எ; Sறினா% அத அமா%.
ஜூ

தயJகினா%; 1னி* த உைடைய கவனிதா%. இ0 ெகா7ச நல

உைடைய அணிதி=க ேவ4? எப* அவ% வி='ப. ஆனா அத அமா%

அைத கவனி'பதாக ெதாியவிைல. அவ% அவ,கைள தாHவாரதி(1

அைழ* ெசறா%. ெப=பாலான ெதனிதிய இ*' ெப4மணிக% த

Q (1 ெவளி' றதி அாிசிமாைவ ெகா4? ேபா?வ* ேபாற சிகலான

அைம' %ள ேகால இ=த*. அைத மிதி*ெகா4? அவ,க% ெசறன,. அத

அமா% ெச='ைப கழ(றி வி?வைத ஜூ

கவனிதா%. பி ற ேதா

பைடயி? கடாத இதிய ெச=' கைள கழ(றி வி?வ* மிகG எளி*.

அவ(றி கைட விர61 ம? பைட யி=1. அவ2ைடய ெச='பி ேதா

பைடக% பின ேவைலக2ட அழகாக அணி ெசEய' ப =தன.

தாHவாரதிேல வசதியான பிர நா(கா9க2 சிறிய ேமைஜக2 நிைறய

இ=தன. அத அமாக, அவ,கைள உ% அைற1 அைழ* ெசறா%. அ*
ெவளிச 1ைறவாகG 1ளி,சியாகGமி=த*. ஒ= நிமிஷதிேல த 

கா'பிைய எ?*ெகா4? ஒ= ேவைலகார அJ1 வதா. அத

ேகா'ைபகைள ெகா4? தாJக% 1 'பதி அத அமா21 ஆேசபமிைல
எ; ஜூ

ஆ;தேலா? நிைனதா%. அத அமா% தைலயி ைவதி=த

ெவ%ைள ம7ச% நிறமான மல,களி ந;மண5, கா'பியி மண5 கல*

இனிைமயாக Qசி(;. தாHவாரதி தள ந1 ெப=கி ெமNக'ப =த*.
ெதா களி9=த ெச களிேல ஓ, இைலSட ஒNJகறி=கவிைல. ஜூ

(றி6 பா,'பைத அத அமா% கவனிதா%. ெவ%ளி கிழைம ெராப

நலகா%. எலா ஒேர தமாக இ=கிற*. ”ெவ%ளிகிழைமய; நா ெவ1
ேநரதிேலேய Jகி ெயN* வி?ேவ. எலா தமாக இ='பைத

நிைனதாேல என1 ெராப சேதாஷ" எறா% அவ%.
"அ; நீJக% என ெசEQ,க%?" எ; ஜூ

ெம*வாக ேகடா%.

"எ4ெணE ேதE* 1ளி'ேப. அ* ெராப ெராப நல*. அத(1' பிற1 ஒ=
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திய உண,சி ைக விரக%, தைல 5

எலா இடதி6 ஏ(ப?கிற*. 1ளித

பிற1, Pைஜ அைறயி எலா பளபளெவறி=1ப

த ெசEேவ. ஒ=

நாைள1 உைன எ Pைஜ அைற1 அைழ* ெகா4?ேபாE கடGளி

வ வJகைள ெயலா கா?கிேற. அைவக2 ெகலா நா மலாி?ேவ"
எறா% அத அமா%.

'நீJக% P'பறி'பைத நா பா,தி=கிேற. நல Pவாக' பா,* பறிகிறைத
க4? நா ஆ சாிய'ப =கிேற" எ; ஜூ

ெமாழிதா%.

"ஆமா - பா,*தா பறி'ேப. ஒBெவா= Pவி(1 ஒ= அ,த உ4?.
1ழைதகேள, இ0 ஒ= ேகா'ைப கா'பி 1 கிறீ,களா? உெபய,...?"
"ஜூ , இவ ெப7சமி; ெப எ; அவைன S'பி?ேவா."
ெப7சமி எற ெபயைர ேக? அத அமா% சிாிதா%. அ* அவ21

ேவ ைகயான ெபயராக ேதாறியி=கலா. "ெப7சமி எற ெபயைர நா

ேக =கிேற. ெப7சமி எ; ஒ= ெபாிய இதிய டாட, இ=கிறா,"

எறா% அவ%. நிைறய ச,கைர ேபா? கா'பிைய ஊ(றினா%. ேவைலகார
ெமா;1 ெமா;ெக;%ள ஒ= வைக' பலகார ெகா4? வதா. ஜூ 1

அத ைவ எனெவேற ெதாியவிைல. ெப7சமி நறாக சா'பிட

ெதாடJகிவிடா.

"ெவ%ளிகிழைம ய; ஒ;விடாம எலா தமாக இ=கேவ4?.

விளகி' பளபளெவ; Pைவ'ேபாலேவ இ=கேவ4?" எ; அத அமா%

மீ4? Sறினா%.

தி]ெர; ஒ= சி;மி Q (1%ளி=* ஓ வ* ஜூ 1 5னா சடெக;
நி=%. ஜூ ையவிட அவ% ெகா7ச ெபாியவ%. இள7 சிவ'பான %ளிகைள

<ைடய ஒ= ேசைலைய அவ% உ?தி ெகா4 =தா%. அவ% தைலயிேல வாடாத
திய மல,க% இ=தன. "ஹேலா” எ; அவ% Sவினா%.

“யா, நீயா!" எ; ஜூ

ஆசாியேதா? ெமாழிதா%.
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இர4? ேபைர< அத அமா% ேநாகினா%. ”லமி1 உன1
பழக54டா ?" எ; அவ% ேகடா%.

"ஆமா, த4ணீாிேல &Hகி ெசவதி அவ% ெராப ெக காாி.

உயரதி9=* அ'ப ேய 1தி'பா%. ஆனா அவ% இJகி=கிறாெள;

என1 ெதாியா*" எறா% ஜூ .

அத அமா% சிாிதா%. "அமணி' பா ேயா =க நா சில சமய இJேக

வ=ேவ. அமணி' பா

ெயறா எJக% பா

அமணி" எ; விளகினா%

லமி. அவ% ெகா7ச ேநர அத அமாளி ைகைய' பி *ெகா4?

நிறா%. "ேவ91 அத' றதிேல யாேரா ஒ= சி; ெப4 இ=கிறாெள;

என1 ெதாி<. ஆனா அ* நீெய; ெதாியேவ ெதாியா*."

“ேவ9யிேல 1* ெப7சமி இத' பக வ* விடா" எ; ஜூ

ெசால ெதாடJகினா%. பழகமிலாத ஓாிடதிேல இ='பைத ெப7சமி

அ'ெபாN* உண,தா. ஆயாைவ' ப(றி ேகடா.

அவைன உடேன தி='பி அைழ*ெகா4? ேபாகாவிடா Sச9? அழ

ெதாடJகி வி?வா எ; ஜூ 1 ெதாி<. ேபாE வ=கிேற எ; ெசா9

அவ% எNதா%. அவ% ற'ப?ேபா* தாHவாரதி(1 ஒ=வ, வதா,. அத

அமா21 கணவராகG லமி1' பாடனாராகG இ=கேவ4? எ;
ஜூ

நிைனதா%. அைட கிழி* ேபான இர4? பைழய தகJகைள அவ,

ைவ* ெகா4 =தா,. அவ, தைலயிேல 5 ற [வர ெசEய'

ப =த*. பினா நீளமான மயி,5 . லமிைய' பா,* சிாி*வி? அவ,
அேபா? ஜூ ைய' பா,தா,. அத' தகJகளி9=* அவ% 1தித* ேபால

அவ=1 ேதாறினா% ேபா6. ஜூ

வணக ெசEதா%. ஆனா அவ%

அJகிைய' பி * ெப7சமி இNததா உடேன ற'ப?வ* நலெத; அவ%
தீ,மானிதா%.

ேவ9 வைரயி6 அவ,க% Sட லமி வதா%. லமியிடதிேல ஜூ 1

உ4ைமயிேலேய ஒ=விதமான பய. லமி மிக நறாக த4ணீாி 5Nகி

நீ*வா%; ஜூ ையவிட வயதான பல சி;மிக21 மதியிேல அவ% எ'ெபாN*
இ='பா%. அவ,க21 ஒ=வைர ெயா=வ, நறாக ெதாி<. விைளயா ேல
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எேலா= ெக காாிக%. அவ,க% யா= ஜூ யி ப%ளி1 வ=வதிைல.

"ஜூ , ேவ9யி9=1 இத சைத அைடகாதீ,க%" எறா% லமி.
----------

3. ஆலமர#தயி

லமி த பா <ட சில நாக% தா தJகினா% ; எறா6 அ* நல

வாE'பளித*. ப%ளிைய' ப(றிேயா ம(ற காாியJகைள' ப(றிேயா 5பி=த
கவைல தி]ெர; 1ைற* விடதாக ஜூ

உண,தா%; காாியJக% ெசEய

இ'ெபாN* மி1த ஆ,வ ஏ(பட*; ஜா இைலேய எற உண,சி<
அBவளG அதிகமிைல, இதியாவி9='பைத' ப(றி 5பி=தைதவிட

அதிகமான மகிHசி< ெகா4டா%. ல^மி சினிமா நசதிரJகைள ெவ;தா% ;
மா பா,* ெகா4 ='பதி அவ21 வி='பமிைல; ஏதாவ* ெசEயேவ

அவ% வி=பினா%. நீாி 5Nகி தவி'பவ,களி உயிைர அவளா கா'பா(ற

5 <. நீ*வதி அவ21 மி1த திறைம உ4?. எ9ய கட(கைரயி

ேமா*கிற அைலகளினிைடேய அவ% பாE* வ=வா%. இதியாவி

வரலா(றிேல ப%ளி' தகJகளி இலாத பல உண,சிF? விஷயJக%
அவ21 ெதாி<. ேம6, ஆஹா, அவ% ெராப அழ1 ! ஜூ

வழகமாக

எேலாாிடதி6 அளG கடத ப(;த ெகா%ள மாடா% ; ஆனா லமி

ம(றவ,கைள' ேபாலல, அவ% ேவறானவ%. வைளயகைள அவ% ைகயி

அணி* ெகா%வைதேயா அல* அவ% நா யதிேல ஒ= அ

எ?*

ைவ'பைதேயா பா,தா, கா ேல மா1 ைய' பா,'ப* ேபா9=1. சில

ேவைளகளி அவ% ஜூ யி தைலயிேல மல,கைள T?வா%. இள7சிவ'பான

நல அழகிய ேராஜா' Pகைளேய ெப=பா6 அவ% ைவதா%. உதி,* வி?

வைரயி ஜூ

அவ(ைற தைலயி ைவ* ெகா4 ='பா%.

ேவ91' பி றதிேல உ%ள 1?ப இ'ப

அேபா? இ='பைத க4?

ஜூ யி தாE ச(; ஆசாியமைடதா%. ெப7சமி0 ஜூ < அவ,க21

ெதாைல ெகா?காதி=1 வைரயி ேவ9யி6%ள ச* அ'ப ேய இ=கலா
எ; அவ% சமதிதா%. "என இதா6 நா ெவ%ைள நிறதவ,க%.

ெப=பாைமயான இதிய,க% நமிடதிேல மிகG பிாியமாகேவ

இ=கிறா,க%. நட*ேபான சில சபவJகைள எ4ணி' பா,தா ஒ= ேவைள

ந த1தி1 ேமலாகேவ......" எ; ஜூ யி தாE Sறினா%.
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"நல விஷயJக% பலவ(ைற நா ெகா4? வதி=கிேறா. வி7ஞான,
ம=*வ, தி=தமாக ெசEத, காலதவறாைம, நQன வழியிேல விஷயJகைள

ேநாக..." எ; அவ% தைத ெமாழிதா,.

ஜூ 1 இ* மன'பாட. இதியாவி(1 வத பிாி ஷாைர' ப(றி சாதகமாகG
பாதகமாகG அவ2ைடய தாE தைதய, எBவா; ேபச ெதாடJ1வா,க-

ெளப* அவ21 ெதாி<. ப%ளிSடதி6 சில ேவைளகளி இத

விஷய ேப1 வ=. ஒறிர4? 5ைற ஜூ 1 மி1த ேகாப வ* விட*

; ேம நா?களி9=*, 5கியமாக இJகிலாதி 9=*, "காலாதி9=*

வத நலன எலா வ(ைற< இதிய சி;மிக% மற*விடைத அவளா தாJக
5 யவிைல. எலா இதியாவிேலேய தைம'  ெசEததாக பாவி'பைத<,

ேம ேபாகாக உண,சிகைள 4? பா?கேளா? நா யJக2
நிைற*, சபவJகேள இலாம மணிகணகாக ஓ? அவ,க2ைடய

ேமாசமான சினிமா' படJக% அெமாிக' படJகைளவிட நலைவ எ;

ெசாவைத<, அவளா சகிக 5 யவிைல. என இ=தா6 பைழய

சபவJகெளலா சாிதிரைத ேச,தைவ. அத சாிதிர5 5 *விட*.
அைத' ப(றி' ேபவதா அ* மாற'ேபாவதிைல. அைத'ப(றி நிைனகாம

இ=தா நல* எ; ஜூ

தன1 தாேன ெசா9ெகா4டா%.

ஐேரா'பிய,க% இதிய,களாக மாடா,க%. அேதேபால இதிய,க% எJகைள'

ேபாறவ,களாக மாடா,க%. இைத தவிர ேவ; விதமாக' பாசாJ1 ெசEவதி

யாெதா= பய0மிைல. ஒ= இனதவ, ம(றவ,கைளவிட உய,தவ,க% எ;

நிைன'பெதலா 5டா%தன. அதனா இைத' ப(றி ஏ நா எ'ெபாN*

ெதாைல'ப? ெகா%ள ேவ4?? லமியி தைதயான 1மா,, ஒ=

எ7சினிய, எ; தைத ெசான* ஜூ யி காதி விNத*. "அவைர

ஐேரா'பாவி(1 அ0'பியி=க ேவ4?. ஒ= பிராமண அBவா; ெச6வ*

லபமல. த(ெசயலாக அவ உ4ண தகாதைத உ4?விடலா. அதனா

அவ0ைடய Eைம ெக?விடலா" எறா, அவ% தைத.
"அவ, எத வைகயான எ7சினிய,?" எ; ேகடா% ஜூ .

“ெபாிய அைணக? திட ஒறி அவ, உதவியாளராக இ=தா,. அவைர'
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ப(றி' கHசியாக' ேபவா,க%. ஆ,வ நிைறதவ,. ேந,ைம< உைடயவ,"

எ; தைத ெசானா,.

தைத ெசாவதி ெபா=% அவ21 விளJகி(;. லமியி தைத ல7ச

வாJகவிைல. அவ, சிரம'ப? உைழதா,. அவ, எ'ெபாN* நியாயமிலாம

_B எ?* ெகா%ளவிைல. எலாவ(றி(1 ேமேல அவ, தி=தமாக ேவைல

ெசEதா,. தி=தமாக ெசEத - இத ெசா(ெறாட, அவ% தைத1 மிகG

பி த மானைவகளி ஒ;. அ2ைடய அ4ண ஜாSட இைத க(;

ெகா4டா. அவ எNதிய கைடசி க ததி கிாிெகைட' ப(றிேய

எNதியி=தா. பைத சாியாக' பா,* எ'ப

அ க ேவ4? எபைத

விளகியி=தா. கிாிெக மைடைய ஒBெவா= வைகயாக' பி * அ 1
ெபாN* ப* எBவா; ேபாகிற* எபைத காட அவ சில படJக2

வைரதி=தா. எலா வ G கணிதைத' ேபால ஒேர தைலவ9யாக இ=த*.
ேம6 கிாிெகைட நிைனதாேல ஒேர Tடாக ேதாறி(;.

ெசைனயிேல சிலசமயJகளி மாைல ேநரJகளிேல கிாிெக பதய நடத*.

ெவEயி9ேல உ=கி ெகா4? ெவறிபி தவ,கைள' ேபால ஓ?வா,க%.

பா,கேவ சகிகா*. ேகாைட காலதிேல நிழ6%ள ஓ, இடதி(1 ெச; அJேக

அம,தா அ*ேவ ேபா* - மாபழ கிைடதா நல*. அைடயா(றி

இ=1 ெபாிய ஆலமர ஜூ 1' பி தமான இடJகளிெலா;. அ* மிக'

பழைமயான மர. பர* ெச6 அத கிைளகளி9=* (றி6 தைரயிேல
விN*க% இறJகி சில ஆ4?க21% சி;சி; அ

மரJகளாவத(1 அJ1 வசதி

ெசEதி=தா,க%. Qதியி உ%ள ஆலமரJக2 இBவாேற விN*கைள விடன.

ஆனா அத விN*க% தைரயி இறJ1வத(15 மா?க2 ஆ?க2
அவ(ைற தி; விடன. ஆனா அைடயா(றி உ%ள ெபாிய ஆலமர

ஆ4டா4டாக' பரவி வள,* ஓ, ஆலமர ேதா'பாகேவ ஆகிவிட*.
அவ(ைறெயலா 4களாகG வைளGகளாகG ஒேறாெடா;

ேச,தி=தா,க%. சில அ மரJகைள ெதா(றிெகா4? ெகா க%

பட,தி=தன. எ' ெபாN* A(;கணகான பறைவக% அJேக தJகி யி=தன.

அழகான சிறிய அணிக% தைலகீழாகG ேவ; நிைலகளி6 லபமாக

தைழக2கிைடேய *%ளி ஓ ன. Q  ெசEயேவ4 ய ப%ளி ேவைலகைள

எ?*ெகா4? ஜூ

அJேக ேபானா அவளா ேவைல ெசEயேவ 5 யா*.

ெதாதரG எனெவறா எதைனேயா ேப, அத ஆலமரத யி அம,தி=க
வி=பினா,க%. இதைன அதிகமான மக% இதியாவி எலா இடJகளி6

இலாம9=தா நல* எ; அவ% சிதைன ெசEவா%. வா ய 5கJகைள<,
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ைககைள<, ெம9த கா ைள< பா,* ச9*' ேபாEவிட*. அேதா!
அத' பிைசகார,க%; ெமௗ4 ேரா 6%ள கைடகளி எத(1' ேபானா6

அத(1 5னா டஜ கணகி பிைசகார,க% காதி='பா,க%. "தாயிைல

தக'ப0மிைல" எ; Sவி அNவா,க%. அவ,க% நிைலைமைய'ப(றி யா=
ெதாி*ெகா%ள 5 யா*. அவ,க% ெசா6வ* உ4ைமயாகேவ இ=கலா.

அ'ப யானா அ* எBவளG பயJகரமான*, அவ,க21 ஒ; ெகா?க

Sடா* எ; அவ% தாயா, ெசா9யி=கிறா%. "அ'ப  ெகா?'ப* தா

அவ,க21 ஊக ெகா?கிற*."

இBவா; ெசானா6 அவ% சில ேவைளகளி ெகா?கதா ெசEதா%.

5கியமாக 1ழைதைய கி ெகா4?வ= ெப4ைண க4டா6,

அல* ெப7சமிைன அைழ*ெகா4? ெசறி=தா6 அவ% ெகா?தா%.
"ெப7சமி01 நா பல ெபா=%க% வாJ1 ெபாN* அவ,க% சா'பி?வத(1

ஒ;ேம யிலாம9='ப* பயJகரமான*" எ; அவ% ஜூ யிட ெசாவா%.

ஒ;ேமயிைல எபைத ஜூ யா 5(றி6 நப 5 யவிைல. உ4பத(1

அவ,க% Q  ஏதாவ* இ=கதா இ=1. ஒ=நா% *ணி *ைவ1

ஆயாவான வாகியி Q (1 ெச;வர ஜூ 1 அ0மதி கிைடத*.

ம4ணா6 ெதனJ கீ(றா6 ஆன Q?க% உைடய ேசாி அ*. ெசைனயி

எJெகலா கா9யிட இ=கிறேதா அJெகலா இ'ப  ேசாியி=1.

வாகியி Q? தமாகG அழகாகG இ=த*. தைரயி6 வ,களி6 ஒ=

கைறயிைல. ஆனா த?5? சாமாகேள யிைல எ; ெசாலலா.

அவ2ைடய தா< இர4? 1ழைதக2 Q  இ=தா,க%. 1ழைதக%

ெவக' ப?ெகா4? ஜூ ேயா? ேபசவிைல. அவ,க21%ள நல

உைடகைள அவ,க% அனிதி=தா,க%. ஜூ

ெபாியவளாகிவிடதா அவ21'

ப(றா* ேபான உைட ஒைற வாகியி சின'ெப4 அணிதி=Jதா%.

ேசாியிேல மக% சைமய ெசE* ெகா4?, பாதிரJகைள *லகிெகா4?,
1ளி*ெகா4?, *ணிகைள *ைவ*ெகா4? இ=தா,க%. அJேக<

பிைசகார,க% இ=தா,க%. அJ1மிJ1 ேசா(ைறேயா ப='  1ழைபேயா

ைகநிைறய வாJகி அ'ப ேய விNJகி ெகா4 =தா,க%. அவ,க21

ெசாதமான Q ைல எப* ெமEதா ேபா6!

இ=தா6 ஜூ 1' பிைசகார,கைள க4டா பி கவிைல.

ஆலமரைத'ப(றி ஒ= நல விஷய எனெவறா அJேக பிைசகார,க%
இைல. ஒ= நா% அவ% அJேக ஒ= தகைத ைவ*ெகா4?

அம,தி=தா%; மரதி உசியிேல இைலக2 கிைடயிேல ஓ யா -

26

ெகா4 =த அழகான வ4ண' பறைவைய' பா,க 5யவதிேல தா

உ4ைமயி அவ% நாடமி=த*. அைத ம? நறாக' பா,க 5 தா!

அத சமயதி லமி தன* நா ய உைடகைள அணி* ெகா4? அJேக
ஓ வதா%. பைச நிறதிேல ைபஜாமர கMகா61' பகதிேல அ*

இ;கமாக இ=1. ேமேல ஒ= இள7சிவ'பான தாவணி. அவ% ஜூ ைய

க ' பி *ெகா4?, ’நா யைத வ* பா,', எ; ெசா9 கலா

ே[திரைத ேச,த ப1தி1% இN*ெகா4? ெசறா%. அJேக

லமியி நா ய வ1' நைட ெப(ற*. லமி ப%ளி1 ெசவைத தவிர

ேவ; காாியJக2 ெசEவைத ஜூ

எ'ெபாN* க4டா%. அ* அவ21

1ழ'பைத உ4டாகி(;. லமி1' பல விஷயJக% ெதாிதி=தா6

அவ21' ப%ளி' ப ' ெபாிதாக இ=கவிைல எ; சில சமயJகளி
ேதாறி(;.

ெதனJகீ(றாலான நா ய' பயி(சிSட தமாகG அழகாகGமி=த*.

ஏ(றிைவத விளேகா?, மல,கேளா? அ* விளJகி(;. அத ஒ= &ைலயி

லமி ஜூ ைய உகா,* பா,க ெசEதா%. அJேக ப*' பனிர4?

சி;மிக% இ= தன,. ஜூ 1 அவ,களி இ=வைர ெதாி<. எேலா=

லமிைய' ேபாலேவ ைபஜாமாG தாவணி< அணிதி=தா,க%.

எேலா=ைடய தைலயி6 ஜைட ஆரபி1 ப1தியிேல இனிய வாசைன<ைடய
மல,க% 1வியலாக ேதாறின. Sைரயி9=* ெதாJ1 நாடாகளி

ஒBெவாைற< ஒBெவா=தி பி * ெகா4? நா யமா னா%. Qைண<,
மி=தJக5 இைச S ன. தகைத' ேபால சிறிய வ வ5%ள =தி' ெப

கா(ைற உ%ேள 1மா; ெசEய திற* & < ேவ ைகயாக ேதாறி(;.
"இ* ஒ= கிராமிய நடன" எ; லமி Sறினா%. வ,ண தீ

மலரலா அணி

ெசEய'ெப(ற கபைத (றி இJகிலாதிேல கிராம ைமதானதி ஆ?

ஒ=வைக நடனைத 1றி'பி? பைழய படJகைள<, கைத' தகJகைள<

ஜூ 1 இ* நிைனG1 ெகா4? வத*.

"இ'ெபாN* நா பரத நா ய பயில' ேபாகிேற" எ; லமி த

தாவணிைய இ;கி க  ெகா4? Sறினா%. "பரத நா ய எறா

இதியாவி நடன எ; ெபா=%. கடG2காக அ,'பண ெசEய'பட
ெப4களா இ* ேகாவிகளி ம? 5 ஆட'பட*. இ; இ*

எேலா=1 ெசாத. இ=தா6 இ* இ'ெபாN* ஒ=வைகயான

பிரா,தைன தா. இ* ஆனதேமா, கHசிேயா. எனேக நிசயமாக ெதாியா*.

நீேய பா,."
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ஒ= சிறிய அைற1%ேள அவ,க% ெசறன,. மிதிய க% எ;ேம அJ1

மாப?தாததா தைர பிரகாசமாகG மி=*வாகGமி=த*. அJ1 வாதியJக%

இைல; லமியி ஆசிாிய, பா  ெகா4ேட ஓ= கைடயா தாள ஜதிகைள

திறைமேயா? த னா,. 5த நா ய உடபிேல &?க21 தைச

நா,க21 ெநகிHசி <4டா1வத(காக ஏ(பட*. த க4க21

5னாேலேய லமி மா;தலைடவ* ேபால ஜூ 1'பட*. தைன யிழ*

அவ% நா யதி உ=வாகேவ ஆவ*ேபால ேதாறி(;. நி(1 நிைலக2

அபிநயJகளி6 பயி(சி ெப;கிற இர4டாவ* நடனதிேல இ* 50

அதிகமாக ெதபட*. லமியி க4க2, கN* ஒ= பகதி9=*
ம;பகதி(1 ழறன; பா கைள' ேபால கரJக% ெநளிதன;
5ழJகாக2, இ?'  ஒகி வைளதன. மல,களாகG, உயி=%ள

சீவகளாகG விரக% 1வி* ேதா(றமளிதன. திைகக ெசE< ஒBெவா=

ஜதி1 ஒ= ெபா=% உ4? - ஒ= ெமைம, அல* நடனதிேல ஒ=

கணதி(1' 9 ெயா; வ=வ*ேபால உ%ளைத 1ைல1 ஒ= உகிர.
தைரயி அம,தி=த ஜூ

இBவாெறலா மாற S ய லமிைய அவ% ந1

ாி* ெகா4ட*4டா எ; ஆசாியமைடதா%. தாள ஜதிக% ஓEதன. லமி

த Sதைல' பி01 த%ளி ஒNJ1 ெசE* ெகா4டா%. உடெபலா

ேவ,த*. அவ% பைழயப

லமி ஆனா%. "ஒ= நாைள1 நா நறாக

நா யமா?ேவ எ; ந கிேற" எறா% அவ%.

“அ* ெராப நறாக இ=1" எறா% ஜூ , ச(; அசேதா?.
"உன1 நாJக% க(; த=கிேறா" எறா% லமி. நடன' பயி(சிக%
5 த* அவ2 அவ2ைடய ேதாழிக2 ஜூ 1 க(;ெகா?க

5யறா,க%. ஆனா ஜூ யா அ* 5 யவிைல. தாள ஜதிக% என ெசEய

ெசா6கிறன எ; அவளா சாியாக ேக? அறி* ெகா%ள 5 யவிைல.

அவ,க2ைடய காகைள< ைககைள< ஒ'பி?' பா,1 ேபா* அவ2ைடய
கா ைகக% அBவளG நறாக வைள*ெகா?கவிைல இ=தா6 அவ% பல

தடைவ வ* அத நா ய' பயி(சிைய கவனிதா%. கத நடன விைளயா?'

ேபாற*. காகளி சதJைக க  ெகா4? மிக ேவகமாக ஆ? வடநா?

நடன அ*. அ 1 இடதி(1 தகவா; பலவைகயான நாதJகைள எN' 

தபலாGேக(ப காகைள எ?*ைவ* ஆடேவ4?. இள7சி;மிக% கத
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நடனைத 5த9 க(;ெகா4டன,. சிகலான உட(பயி(சி அ'பியாசJகைள'

ேபா; அவ,க% 5த9 ைக அைசGகைள க(றன,; சி; 1திைரகைள' ேபால
காகைள தைரயி த ன,; கா சதJைகக% ஒ9தன. இ* லபமாக-

தானி=க ேவ4? எ; நிைனதா% ஜூ ; ஆனா எ'ப ேயா அBவா;

லபமாக இ=கவிைல!

ஒ= தடைவ அவ% சி;வ,க% ஆ? நடனைத வ* பா,தா%. கதகளி நடன

அ*. ெதனிதியாவி(1ாிய அத நடன பாதி ந 'பாகேவ இ=1. நடன
மா?கிறவ,க% சிவ' , பைச, க;' ஆகிய வ,ணJகைள நிைறய'

Pசிெகா4? பலவைகயான உைடகைள யணி* ேதா;வா,க%. அத

சி;வ,க% ெதாள ெதாள ெவறி=1 பயி(சி 1ாிய ெவ%ைளகா சைடகைள
அணிதி=தன,. சி;மிகைள'ேபாலேவ அவ,க2 மிதிய

அணியவிைல.

அவ,க% ஆ? நடனதி(1ாிய கைதைய' பாடாக ஒ=வ பா  ெகா4ேடயி=தா. பா?கைள' ாி*ெகா%ள 5 யா விடா6 நடனைத'

ாி*ெகா%ள 5 <. வானரJகளி( சிறதவ0, ேதவ0மான அ0மா அதிேல

இைளஞ,களான வன Qர,கைள க4? அவ, கேளா? ேபா, ெசEகிறா; பிற1

அவ,கைள இனா, எ; ெதாி* ெகா4? தைன அவ,க% சிைற'
பி 1மா; வி? வி?கிறா. ஆசாிய'ப?ப

ெம*வாக 1தி*' பாE*,

நி;, விரகைள அைச*, க4களா ைசைகக% ெசE* அசி;வ,க%
விைல வைள'ப* ேபா;, ேவைல Qவ* ேபா;, ஒ=வைர ெயா=வ,

இ *ைர'ப* ேபா; ந தா,க%. உ4ைமயாகேவ விைல< ேவைல<

பா,'ப*ேபாலG, காக2க யிேல தைர பிள'ப*ேபாலG ேதா;ப

அவ,க% அBவளG நறாக ெசEதா,க% தாவி 1தி* நி; * * ந?Jகி
மா,பகெமலா விய,ைவ வழி<மா; அ0மானாக ேதா; இளந கைன
மா;ேவடதி9=1 கடGளாகேவ க=*ப

இ=த*. இBவா; 5Nவ* மாறி

5(றி6 ேவ;பட ஒ=வனாக ேதா(றமளி'ப* மிகG ஆசாியமான* எ;
ஜூ

க=தினா%.

வார இ;தி நாகளி சில ேவைளகளி அவ,க% ேகாைட1 ெச6வா,க%.

அJேகதா ெசைன சடசைப S?கிற 1ளி,சியான ெபாிய கடட உ%ள*.
ஞாயி(;கிழைமகளி அJேக யா=மி=க மாடா,க%. ஒ= ேமாடாைரSட'

பா,'ப* அாி*. பி றதிேல நா( ற5 Qதிகளா THத பழைமயான

கடடJக% தா அைமதியாகG இனிைமயாகG ேதாறின. ெவ%ைள வ,ண

தீட ெப(ற கUரமான சாளரJக2 4க2 தாHவாரJக2 உைடய
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உய,த கடடJகளி9=* நிழ ப * அைவ ேதாறின. அைவகெளலா

இ'ெபாN* இராMவ Qர,க% தJ1 வி?திகளாகயி=தன. பிதைள தாH'பா%

5த9யைவகைள' பளபள'பாக ெசE* ெசைன இராMவ அைவகைள

தமாகG பா,'பத(1 மிகG அழகாகG ைவதி=த*. க(களாலான பைழய

UரJகி 14?க21 க;' வ,ண தீ

அவ(ைற ெவ%ைள ய த

வடமான தைர'ப1திகளி அ?கி ைவதி=தன,. பைனயினைத ேச,த

மரJகளி அழக(ற ஓைலகைள கதாி* அழ1ப?தியி=தன,. ெசயி

ஜா,Y ேகாைடயிேல ஒ= நல ெபா=காசி சாைல <4?. அத(1 ெவளிேய

பழைமயான இ= UரJகி ஒைற கடைல ேநாகியி=1 ப யாக அணிெசE*
ைவதி=தன,. அத' பைழய ேகாைட வ,க% மீ* ஏறி ெசவ* ஜூ 1'

பி 1. ஆனா இ'ெபாN* அ'ப  ெசல வி=பமாடா%. வாி6%ள க(க%

ைகைய டன.

நகரதி6%ள ம(ெறா= ெபா=காசிசாைலயி Sட அதிக. நகைமத

ஊ,க21 மாதிாியாக அJ1 ைவக'ப =த காசி' ெபா=%க% ெப7ச

மி01' பி 1. அவ0ைடய ஆயாG1 அJ1%ள நிழ ப த ேதாட5

ம(ற ஆயாகளி Sட5 பி 1. அவ% ெப7சமி01 கைதக%

ெசா6வா%. "ஒ= ைபய வ=. ஒ= ைபய ஒ= எ=ைம இர4? எ=ைமைய'

பா,1" எ; இ'ப  ெகாைசயாக ஆJகிலதி கைத ெதாடJ1. பிற1 அ*
எ'ெபாN* தமிN1 மாறிவி?. ெப7சமி ஒ= மாதிாி அவ(ைற' ாி*

ெகா4டா. நல ஆJகிலதி ஜூ

ெசா6கிற ஹ

ட

ஜி கைதகைள' ேபாலேவ இவ(ைற< அவ வி=பினா.

அல* ஜா

கலாேஷதிர* நா யைத' பா,த பிற1 ஜூ 1 நடனதி நாயகனான

சிவெப=மாைன கா4பிதி=1 ெபாிய ெவ4கல சிைலகைள' ாி* ெகா%ள
5 த*. நடராஜன* கரJக2 காக2 விரக2 அைம*%ள நிைலக%
5 விேனாதமாக' படன. ஆனா இ'ெபாN* அைவதா மிக சாியான

நிைலக% எ; ெதளிவாக ேதாறி(;. அதசிைலக% ைவக' ப =1

ெபா=காசி' ப1தியிேல ஒ= தடைவ அவ2 லமி< சதிதா,க%. ஒ=வைர

ெயா=வ, பா,* தைலைய அைச*ெகா4டன,. இ=வ=1 அத

மைறெபா=% விளJகி(;. லமி தனேக ெசாதமாக ஒ= சிறிய நடராஜ வ வ

ைவதி=தா%. அBவ வைத (றி< அத ேம6 சாியான 5ைற'ப
மல,கைள Gவா%.

அவ%

ெசைனயி ைமய'ப1தி1 அ=கிேல நQன ேதா(ற*ட அைமதி=த

அவ2ைடய தைத வசி1 மா யிேல இ* நைடெப;. அJேக மல,க% P*

16J1 Pெதா க% நிைறத விசாலமான அழகிய தாHவாரமி=ததா
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ேதாடைத நறாக' பா, கலா. அைறக% விசாலமானைவ. ஊதா, ஆர7,

ெபா நிறJகளி மல,கைள கா? மரஉசிகைள அJகி=* பா,கலா.
மிசார விசிறிக%, 1ளி@? ெப

5த9யைவ எலா அJ1 சாிவர ேவைல

ெசEவதாக ேதாறி(;. அJ1 ஏராளமான தகJகளி=தன. ஆனா அவ(றி

ெப=பாலானைவ ெபாறியியைல' ப(றியைவேய தா. பறைவைய' ப(றிய சீன

ேதச*' பட ஒ; அJேக இ=த*. ஒ= சில ேகா?களா6, வ,ண'

%ளிகளா6 ஆன அத' பட தி=தமாக வைரய' ப ராவி 0 அவ,க%

இ=வ=1 பி தி=த*. லமியி தாE நலவ% ; அழகானவ%. அவ21

ஆJகில அதிகமாக வரா*. லமியி தைத ெப=பா6 எ'ெபாN*

அவசரதிேலேய இ='பா,. அBவா; அவசர'படாத சமயJகளி அவ, மிகG

தமாஷாக' ேபவா,. லமியிடதிேல அவ=1 மிகமிக' பிாிய உ4?.
அத மா 1 ஜூ

அ க

லமி வ=ேபா* ஜூ

ேபாகமாடா%. ேவ91' பி ற5%ள Q (1

ேவ9சதி \ைழ* அJ1 ெச6வா%. அவ% அ'ப

வ=வைதக4? அவைள வரேவ(பா,க% எற நபிைகேயா? அவ% ேபாவா%.

லமியி பாடனாைர' ப(றி அவ21 எ;ேம நிசயேம(படவிைல. அவ%

ஒ= உ4ைமயான மனித'பிறவி எற எ4ணேம அவ=1 உ4டாகவிைல

ேபா6. லமியி தJைக சரவதி ஒறிர4? தடைவ அJ1 வ* தJகினா%.
அவ% சாதாரணமான ஒ= சி; ெப4. லமியி தபியான கத அ க

வ=வா. அவ ேபா?கிற சததி9=* அவ வதி='பைத ெதாி*

அJ1

ெகா%ளலா. அவ எ'ெபாN (றி(றி ஓ ெகா4? Sச9?வா.

லமியி ம(ெறா= தJைகயான 1ழைத பா,வதிதா மிக அதிகமாக அJ1
வதி='பா%, ெப7சமிைன கா 6 அவ% ெகா7ச இைளயவ%. சி;

சதJைககேளா? S ய பாதசரJகைள அவ% அணிதி=தா%. அவ(ேறா? அவ%

மணிகணகாக. விைளயா ெகா4 ='பா%. ெகா7ச நாக21' பிற1

5த9 ெப7சமி0 பிற1 ஜூ < அத Q? அமாைள அவ2ைடய ேபர'
பி%ைளகைள' ேபாலேவ அ மணி'பா

அத அமா21' பி தமாக இ=த*.

எ; அைழக ெதாடJகின,. அ*

விைரவிேல அவ% ஜூ ேயா? தாராளமாக' ேபச ெதாடJகினா%. ஒ= நா%

தாHவாரதி அம,*ெகா4? அவ% தன* வாHைகைய' ப(றிேய

ெதாிவிதா%. "எ தைத< தா< ெராப ைவதிகமானவ,க%. நா0 அ'ப ேய
ைவதிக பிராமண' ெப4ணாக இ=க ேவ4?ெமப* அவ,க2ைடய வி='ப.
ஆனா என1' ப ' ேவ4?ெம; ஆைச. நா அNேத; Sச

ேபாேட. நா ெராப' ெபாலாத ெப4ணாக இ=ேத." இ'ப  Sறிவி?
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அவ% தன1%ேளேய சிாி*ெகா4டா%. "நா வி=பியப ேய கவி க(ேற.
கaாியி ேச,ேத. அJேக ஆJகில ஆசிாிைய ஒ=தி இ=தா% - அ'பா,

அவ% என1 எ'ப ெய லா உதவி ெசEதா% ! என* ேதசதி(காக' ெபாிய

ெபாிய காாியJகெளலா ெசEய ேவ4?ெம; நா எ4ணியி=ேத.

அ'ெபாN* ஆJகிேலய,களாகிய நீJக% ஆ4?ெகா4 =த கால. வி?தைல

ெபற ேவ4?ெமப* எJக% வி='ப. அ* சமய நா ஆJகிலதி6%ள

எதைனேயா உய,த தகJகைள ெயலா ப *ெகா4 =ேத. ஒ=

வ=ஷ நா ஆசிாிையயாக ேவைல ெசEேத. ஆனா எJக% 1?ப மிகG

ைவதிகமானதாைகயா நா க9யாண ெசE* ெகா%ள ேவ4?ெம; அவ,க%
வி=பினா,க%. நறாக' ப தவைரேய க9யாண ெசE* ெகா%ேவ எ;
நா ெசாேன. சாி ப தவைரேய பா,* க9யாண ெசE* ைவகிேறா
எ; அவ,க% ெசானா,க%." ம;ப < அவ% சிறி* சிாிதா%.

"அ'ப ெயலா நடத*."

" அத(க' ற நீJக% க9யாண ெசE* ெகா4],களா?"
“ ஆமா; இதைன ேபாராடதி(1' பிற1 அ* 5 த*. எ0ைடய ெப4க%
ப 'ைப' ப(றி கவைல'படவிைல; பி.ஏ. பட ெபறSட வி=ப விைல.
அதனாேல அவ,கைள க9யாண ெசE* ெகா?ேதா. என1 நிைறய'

ேபர'பி%ைளக2 ெப4க2 இ=கிறா,க%. எ மக 1மா=1' ப 'பிேல

அகைற யி=த*. சம"கி=ததிேல ப4 தனாவத(1 அவ வி=பவிைல.

நா எ'ப

ஆைச'பேடேனா அ'ப

அவ ேதசதி(1' ெபாிய ேசைவ ெசEய

ஆைச'ப டா. அதனா அவ எ7சினிய, ஆனா. ஐேரா'பாவிேல பயி(சி
ெப(றா. 5த9 எJக21 ெகா7ச பய. ஆனா அவ நல ைபய.
இ'ெபாN* லமி 1 அேத ஆைச."

" அமணி'பா , லமி ெபாியவளான பிற1 என ெசEவா%? அவ%
நா யகாாி ஆவாளா?"
" அவ% நா ய ஆ?வா% எ; நிைனகிேற. ஆனா நா யகாாி

ஆகமாடா%. அவ% கaாி1 ெச; ப 'பா%. ஒ=ேவைள ஆசிாிைய
ஆகலா."

" அல* அவ% கவியாகலா" எ; ஜூ

Sறினா%. ஏெனறா லமி
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தானாகேவ எNதிய கவிைத வாிக% சிலவ(ைற அவ21 ெசா9யி=கிறா%.
ேகபத(1 அைவ நறாக இ='பதாக ஜூ

க=தினா%.

“ ஆமா அவ% கவியாகலா. நீ என ஆக' ேபாகிறாE?"
" என1 ெதாியா*; எனா கவிைத எNதேவா நா ய மாடேவா 5 யா*.

அமணி'பா , உJக% Q 6%ள ெபா=%க% சிறவ(ைற என1

கா4பி<Jக%" எறா% ஜூ .

ேர ேயாG கிராமேபா0 இலாவிடா6 அத Q  உ ற மிக
நறாகயி=த*. அைத'பா,'பதி ஜூ 1 ச9'ேப ஏ(படவிைல.

ப?ைககைள' ேபால அகலமான ஆசனJக% அJேகயி=தன. அவ(றி ேம

பின ேவைல ெசEய'பட தி4?க% ேபாட'ப

=தன. ஓ?க% பர'ப'பட

தளதிேம கபளJக% விாி*, ெச*1 ேவைல<ட S ய சி; ேமைஜக%

ைவக'ப =தன. படJக2 உ4?. அைவகளி( சில ெப=மித வாEத

மகளி நிழ(படJகளா1. சில சமயJகளிேல அவ(றி(1 மாைலயணிதா,க%.

அJகி=த இர4? படJகளி ஜூ 1 தனி'பட வி='ப ஏ(ப =த*.
நீ4ட ம"9 அJகிக2 தJகஜாிைக கைர<%ள அJகவ"திரJக2

அணித இதிய இளவரச,க% சி;சி; வி(கைள ெகா4? ஒ= 1றிைய ேநாகி
அெபEவ*ேபால தீட' ெப(றி=த* ஒ=பட; அவ,க21' பி றதி

பாைதக% அைமக'ெப(ற ேதாடெமாறி=த*; P1 மரJக2, பாதிகளி
Pெச க2, மயிக2 காசி யளிதன. ஒேர அJ1ல உயர5%ள மாமரJக2
இ=தன. அவ(றி6%ள மாபழJகைள எ4ணிெசா9 விடலா.

ம(ெறா= பட ஏாிக=கி நிற ஒ= மJைகைய கா?வ*. அவ2ைடய ேசைல

பி றதிேல கா(றி அைச* ெகா4 =த*. அவ% ைகயி ஒ= க4ணா ைய

ைவதி=தா%. அத க4ணா யிேல அவ2ைடய உ=வ மிக சிறியதாக
ேதாறி(;. ெம9ய காக2 ெபாிய க4க2 உைடய %ளி மாக%

அவ21' பகதிேல *ணிசேலா? வதன. நீ4ட காக2 வைளத

அல1க2 உைடய ஒ= சில பறைவக2 காண'படன. ஒ= 1றி'பிட

ேநரதிேல பாடS ய ஒ= இராகைத இ* கா?கிற* எ; அமணி'பா
ெதாிவிதா%.

ஜூ 1 இத' படJக% மிகG பி தி=கிறனெவ; ெதாிதGட
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அமணி'பா

ெச*1 ேவைல ெசEய'ெப(ற ஒ= ெப யி9=த ேவ; &;

படJகைள< அவ21 கா4பிதா%. *திைககைள ஒறி ேம ஒ;

ேமாதி' ேபாாி?கிற யாைனகளி படெமா;. ேவ தாJகிய சி; மனித,க%

அைவக% ேபாாி?வைத ேநாகி ெகா4 =தன. நிமி,* கUரமாக அம,*%ள

ஒ=வைன கா?வ* இர4டாவ* பட. பாேல? ேபாற நிற*ட0,

&,கமான ேநா1ட0 உ%ள சதJைக க ய அழகிய இராசாளி ஒ; அவ

மணிக  அம,தி=த*. ய ெவ 1 வானதி கீH அவ 1திைரேயறி

ெசறா. சாப நிற5ைடய அ 1திைரயி காக% சிவ' வ,ண

தீட'ப =தன; 5க5 வா6 க;'பாக இ=தன. ஒBெவா= இறைக<

அழகாக வ4ண தீ ய ெகௗதாாியி பட &றாவ*. த தைத1Sட

பி 1ப யாக அ* அBவளG தி=தமான* எ; ஜூ

க=தினா%. அைவ

ெயலா பைழய ஓவியJக% ; ெவ1காலமாக இத 1?பதிேலேய
இ=கிறன, அவ(ைற ைவதி=த ெப < அ'ப தா எ;

அமணி'பா

ெதாிவிதா%.

5பக க4ணா யாலான ஒ= ெப 1% Qைண ெயா; இ=த*; அத

1ட5 த4 < தத' Pேவைல ெசEய'ெப(றி=தன. சிலசமயJகளி

அமணி'பா

அைத எ?* வாசி*ெகா4? ந?J1J 1ர9ேல, ெப=பா6

தி]ெர; தாள மா;ப யான ேசாக கீதJகைள' பா?வா%. ப%ளியிேல

ெப4க% பா?கிற சினிமா' பாடகளி9=* அைவ 5N* மா;
படைவயாக ேதாறின.

அத Q ேல நல ெப க% நிைறய இ=தன. ப4டசாைலயிேல உ%ள

அ7சைற' ெப க2, அாிசி, ப=' 5த9யைவக2கான P?%ள ெபாிய
ெப

க2 இவ(;% 5கியமானைவ. ந;மண' ெபா=% களி9=*,

பழJகளி9=* எ'ெபாN* ஒ= நல வாசைன Qசி(;. ஒ= வைகயி Pைஜ

அைறதா எலா அைறகைள< விட அதிகமான உண,சிF?வதா1. அ* ஓ,

அைமதியான சிறிய அைற. கா61 1ளி,சி யாக இ=1 அத அைறயி தள

பளபள'பான*. 1* விள1 மல,க2 ெதEவJகளி படJக2 அJகி=தன.
அத அைற1 ஜூ ைய அைழ* ெசவதி அமணி'பா 1 யாெதா=
தைட< ேதாறவிைல. அவ2 அத ெதEவJக2 ஒேர ெபா=ளி

பாகJகெள; ேதா;மா; அவ% தன* இVட ெதEவJகைள' ப(றி 1?ப
விஷய ேபவைத' ேபால' ேபவ*4?.
--------------

34

4. த திர தின
ப=வ கால*' ெப=ேமகJக% திரள ெதாடJகின. மைழ ெபEயாதா எ; மக%

ேபச ெதாடJகின,. இ <ட S ய மைழ ேவெறJேகா ெபEவைத' ப(றி காதி

விN; கா(றிேல இ யி உ;ம ேக1. "மைழ ெபEதா ஜன

கதGகைளெயலா &ட ேவ4?. இ0 அைத இைதெயலா ெசEய

ேவ4?." எ; ஜூ யி தைத சைமய(காரனான ஜா,ஜு1 ெசா6வா,.

'ஆக?, ஆக? " எ; Sறிவி? ஜா,Y 5ைன' ேபாலேவ கவன*ட
அல* கவன1ைறGட இ=தா. ஜூைலயி6, பிற1 ஆக" 6 ெகா ய

ெவ'ப ெகா2*கிற வானதிேல ேமகJக% எ'ெபாN* சிதறி மைற*
ேபாவதாக ேதாறின. "ஆ"பதிாியி நட1 ததிரதின Sடதி(1
நாமேலா= ேபாகேவ4?" எ; ஜூ யி தைத ெதாிவிதா,.

"ஆமா" எறா% அவ% தாE. "ைதய(கார வ=வா" எ; Sறிவி? அவ%

ஜூ ைய' பா,தா%. "யாைன உ=வJக% அச த கத,*ணி இ=கிற*."

" அமா, உடெபலா யாைனகளாக இ=க ேவ4?மா?" எ; ேகடா% ஜூ .
அவ% க=* எனெவ; அவ2ைடய தைத1 ெதாி<. கிராமதிேல

ைகயா A(; ெநEத கதைர அணி* ெகா%ள அவ% வி=பவிைல.

இதியாவி6%ள ஏைழ மக2காக இரக'ப?கிறவ,க% கதைர அணிகிறா,க%.
மி1த ஏHைமயி இ=1 கிராமJக21 அ* ஓரளG பண5, உணG

அளிகிறெத; அவ,க21 ெதாி<. இதிய அரசாJகதி மிக உய,த

பதவியி9='பவ,க% ஆ4களாயி0 சாி, ெப4களாயி0 சாி கதைர

அணிகிறா,க%. அ* கர? 5ரடாக இ=1. கதைர' ப(றி ஒ= பைழய தமாV
உ4?. க(கைள உைட'பத(1 வ4ணா அைத' பயப?*கிறானா.

வ4ணா தா *ணிைய ெவ2கிறவ. த4ணீ=க=கி கைல'

ேபா?ெகா4? அவ எத *ணிைய< அத ேம ஓJகி ஓJகி அ 'பா.

அதனா விாி' க2, தைலயைண உைறக2 ெவ1நாக21 தாJகா.

எ'ெபாN* Q ேலேய ஆைடகைள *ைவ* ெகா%வ* அவசிய.
ஜூ 1 கத, பி கா* எப* அவ% தாE1 ெதாி<. பி தா6,

பி காவிடா6 கதைர அவசிய அணிய ேவ4? எப* அவ% எ4ண.
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"ைகதறிமாளி ைக1 ெச; அJேக என இ=கிறெத; பா=J கேள?

ஜூ 1 ஒ= திய உைடய வாJகிதர நா தயா," எ; அவ% தைத Sறினா,.
"ஓ, அ* சாி" எ; Sறினா% ஜூ .
எேலா= ற'படா,க%. 'ைகதறி மாளிைக’ ஜூ 1' பி த கைடகளி

ஒ;. அJேக ஜூ

த தாைய நிைறய நிைறய *ணி வாJ1ப

ெசE*

வி?வா%. அத *ணி< ைகயா ெநEய' படதாயி0 கதைரவிட மிக

ெம9யதாக இ=1. ஏெனறா அத *ணி1 ேவ4 ய Aைல இயதிர

உ4டா1கிற*. ைகவிரகைள கா 6 அ* மிக நறாக அைத ெசEகிற*.

கைடயிேல பளபள'பான நிறJகளிேல ெக யான ப? *ணிக2 இ=தன;
ஆனா அைவ ேகாைட காலதி(1 ஏ(றைவயல. க;' , இளம7ச2மான

கைர<ைடய* இள7சிவ'  கலத ஊதா நிறைத<ைடய*மான ஒ= *ணியிேல
ஒ= ேசைல1 ேவ4 ய அளG வாJ1ப

ஜூ

த தாைய 4ட 5யறா%.

ைதய(கார அைத எ'ப  ைத'பாேனா எபைத' ெபா;ேத அைத வாJக
ேவ4?; ேம6 ேசைல அளவான ஆ; கஜ *ணி மிக அதிக. கைடசியி

அவ,க% சிவ' , இள ம7ச%, இ=வைக நீல ஆகிய நிறJகளி ேகா?களிட *ணி

ெயாைற வாJகினா,க%. பாவாைடயிேல அத ேகா?க% ேம6 கீNமாகG,
ைகயிலாத ேமலJகியிேல அைவ (றி (றி வ=வ*ேபா6 மி=1.

ைதய(காரைன' ாி* ெகா%2ப

ெசEவ* எ'ெபாN* எளிதல.

உ=வதிேல சி;* ேதா; அவ நலவ தா. Q (1 வ* யாராவ*

தைன' பா,1 வைரயி ஒ= வா,ைத Sட' ேபசாம கதG1 5னா
சமணகா9? உகா,தி='ப* அவ வழக. *ணிகைள அவ சாைள

ேபாற த0ைடய சிறிய கைட1 எ?* ெச; ேவகமாக ேவைல ெசEவா.
அதிக நா% பி 1 எ; அவ ெசானா நாைள நி; அ?த நா%வைர
ஆ1 எ; ெதாி* ெகா%ளலா. அத(1 ேமலாகா*. ஒைற' பா,*

அ'ப ேய ைத'பதி அவ ெக கார; ஆனா ஒ= மா;த ெசEய

வி=பினா அவ01 அதிேல திறைம அதைனயிைல. ெசற ேவனி(

காலதி9=தைதவிட இ'ெபாN* ஜூ

& றJ 1ல உயர அதிக.

ததிர தின வி?5ைற நா%. 5திய நா% மாைலயிேலேய வாதியJக% 5ழJக

ெதாடJகி இரG 5Nவ* ஓயாம9='பதி9=* அைத ெதாி* ெகா%ளலா.
எJ1 அலJகாரJக%, பைச ெவ%ைள சிவ' ஆகிய நிறJகேளா?, மதியி

ஒ= சகரேதா?5%ள இதிய ெகா க%. இத சகர ைகயா A(1
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ராைடயி சகர ; காதிய க% உபேயாகித அேத ராைட சகர.
ஊ,வலJக2, ெசா(ெபாழிGக2 இ=தன. ஒBெவா=வ= ம(ற வ=1 மாைல
அணிதா,க%. பிாி V ஆசியி9=* 1947 இ ததிர ெப(ற நாைள

ெகா4டா?வதா ஜூ யி தைதேகா தாEேகா அதி இடமிைல ெய;

யா= நிைனததாக ெதாியவிைல. ததிர நலெதப* ெதளிG. ஜூ யி
தைத< தா< நலவ,க%. அதனா அவ,க% அதி(கல* மகிHசி
யைடவா,க% அலவா?

ஆ"பதிாியிேல ெகா க2, பaக2, எN*' ெபாறித அைடக2
விளJகின. ஒBெவா= வ=1 பலமான ேதநீ, வி=*. வாயி காவலாளிக%, Q?
ெப=1ேவா,க%, அவ,க2ைடய 1?பதின, எேலா=1 இBவி=*

கிைடத*. அவ,கெளேலா= விைலம9வான அழகிய ஆைடகைள எ'ப ேயா
ெப(; அணிதி=தன,. ெம9* ேசாக' பா,ைவேயா? ேதா; ெப4க%

தJக% கரJகளிேல க4ணா

வைளயகைள அணிதி=தா,க%. ெவ%ளி

தாய* அல* கா'ைப அவ,க% சில சமயJகளி அணிவ*4?. அ'ப

அணிதி=தா 1?பதிேல ேசமி* ைவத பணைத அவ,க% உடபிேலேய
ம* ெகா4 =கிறன, எ; ெதாி* ெகா%ள லா. அத கீHஜாதி

மகெளேலாைர< ப(றி டாட,களி ஒ=வ, ஜூ யி தாE1 எ?*
ெசானா,. ஆ"பதிாியிேல ஜாதிமத ேபத* கிைடயா* எ; அவ,

ெதாிவிதா,. "அJேக இ=க 5 யாெத;தா நா ந கிேற" எ;
ஜூ யி தாE ெவ?ெக; Sறினா%.

ேநாயாளிகைள' ேபM தாதிகளி( சில, அJேக மிக நாகாிகமாக ேதாறின,.

ஜூ 1 ஊசிேபாட ேபா* உதவி ெசEத அத நல தாதி அவ,களிேல

5கியமானவ%. ம(ற தாதிகெளலா ஆ"பதிாி அைறகளி ேநாயாளிக21
நல ேதநீைர ெகா7ச அதிகமாகேவ வழJகி ெகா4 =தன,.

ேநாயாளிக21 ெசா(ெபாழிGக% உ4?. அவ,க21 அைவ ஒ= ேவைள

பி கலா. ஆ"பதிாி அைறகளிேல ேர ேயா கிைடயா*; ேநாயாளிகளி ஒ=
சில=ேக ப க ெதாி<; ஆதலா ெசா(ெபாழிGSட அவ,க21

வரேவ(கS ய தனி சிற' ைடய*தா.

ஜூ யி தத ஒ= ெசா(ெபாழிG நிகHத ேவ4

யி=த*. அ* அவ21

சJகடைத விைளவித*. ஆனா ம(றவ,கெளலா அைத வி=பினா,க%.

அவ=1 அவ,க% ஒ= ெபாியமாைல அணிதா,க%. ெவ%ைள, ம7ச%,
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இள7சிவ' நிறJகைள<ைடய ந;மண மல,களா க

ஜாிைக 17சJகேளா?

இ=த* அத மாைல. இ=தா6 யா= அைத நீ4ட ேநரதி(1 கNதி

ேபா =1 வழகமிைல. மல,க2. மலாிதHக2 எJ1 கிடதன. இதிய

டாட,களி( சில, சJகீத நா(கா9, 5ைட< கர4 < ேபாற

விைளயா?கைள ஏ(பா? ெசEதி=தன,. 5ைட< கர4 < எற

விைளயா (1 யா= 5ைடகைள' பயப?தி Qணாகவிைல; அவ(றி(1'

பதிலாக ம7ச% நிறமான சிறிய எ6மிசபழJகைள ைவதி=தன,. அவ(ைற<

கர4 களி ைவ* ெசவ* சிரம தா. ஜூ யி தைதைய எேலா=

உ(சாக'ப?தி அவ, ெவ(றிெப;மா; ெசEய 5யறா,க%. உட ெபலா

Tேடறி விய,ைவ ெபாJக ேதாறினா, அவ,. பa பதயதி ஜூ

ெவ(றியைடதா%. அவ2ைடய உைட ந1 அைம*விட*. ைதய( கார

அைத' ேபா*மான அளG ெபாிதாக ைத'பதி கைடசியி ெவ(றியைட*
விடா. லமி அJகி=கேவ4?ெம; அவ% ெபாி* வி=பினா%.

இ=தா இர ' தமாஷாக எலா இ=1. அம,* பா,க அைமக'பட

5கியமான ேமைடயிேல ஒ= ேவைள லமி அம,* ஊ,வலைத' பா,*

ெகா4 ='பா%; அல* எJ1 நடகிற SடJக21% ஏதாவ* ஒறி
இ='பா%.

நல நிழ ெகா?1ப யான ெபாிய ளிய மரJக21% ஒறி அ யி

அவ,க% அம,* ஆர7, எ6மிசபழ ரசைத அ=தின,. மல,க% P*
16Jகி வாிைசயாக நி(1 மFர மரJகேளா?, பள பள'பான நிறJகைள<ைடய

ேசைலகைள யணித மாதேரா? ெவ4ைமயான கா6ைடகைள யணித

ஆடவ,கேளா? ஆ"பதிாி ேதாடJக% அழகாக ேதா றின. ேவ;

டாட,களி மைனவிக% சிலேரா? ஜூ

யி தாE ேபசிெகா% =தா%.

அவ,க2ைடய ெப4 1ழைதகளி ஒ= ஜூ
அவைள' பா,* ஜூ

ப 1 அேத ப%ளியி ப தா%.

5கைத ளி* ெகா4 =தா%. எN* ேபாE

அவ2ட ேபவத(1 5 யாதவா; அBவளG ெவ'பமாக இ=த*.

பிற1 டாட,களி ேவெறா=வ, வ* த மைனவிைய அறி5க' ப?தினா,.

ேதா%க2கிைடேய அக; ேதா; அவ% ம(ற டாட,களி மைனவிகைளவிட உயரமாக இ=தா%. அவ% த தைலைய அதிகமாக நிமி,தி

ெகா4 ='பதாக' பட*. ஆைடகைள< அவ% ச(; ேவ;விதமாக

அணிதி=தா%. ேதாளிேல மிக அழகான ஒ= தJக எனாம @ விளJகி(;.

அவ% ேபச ஆரபி* ஒ= நிமிஷJSட ஆகவிைல. அத(1% அவ% தா வட

இதியாவி9=* வதி='பதாகG இத' ப1தியி9=* வரவிைலெய;
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ெதாிவி* ெகா4டா%. அவ% ஆJகில மிக நறாக' ேபசினா%. "இJேக
1?ப நட*வ* சிரமமாக ெதாிகிறதா? தமிH க(;ெகா%ள ேவ4 -

யி=கிறதா?" எ; ஜூ யி தாE ேகடா%.
"தமிழா? ஒ= நா2மிைல!" எ; தன* தைலைய ஆ ெகா4? அவ%

பதிலளிதா%. அத பிற1 "நீJக% வடேக ேபாயிராவிடா, உJக21
உ4ைமயான இதியா எ'ப யி=1ெமேற ெதாியா*, ெட9 ! ஆரா !

அவ(றி(1 ேமேல மைல' பிரேதசJக%! அதமான இத ெத ப1திைய'

ேபாலல" எ; ேம6 ெசானா%.

யாராவ* இைத ேக? ேகாபமைடவா,க% எ; ஜூ

எ4ணி

ெகா4 =தா%. அத டாடாி மைனவி அைத'ப(றி கவைல'படவிைல

ெய;, யாராவ* ேகக? எபேத அவ2ைடய வி='ப எ; ஜூ 1

தி]ெர; ெதாித*. வய* வதவ,கெளலா எதைன ேமாசமானவ,க% !

அ'ெபாN* நல ேதா(ற5ைடய ைபய ஒ=வ ஓ

வதா ; சிலைரவிட அவ

ச(; ெவ2'பானவ. அவ0ைடய தைலமயி, =4? க;'பாக இ=த*. "எ
மக ஹாிதா"" எ; அவ% ெசானா%. அத' ைபய ைக 16கி வி?

சிாிதா. அவ,க% இ=வ=ைடய தாEமா, க2 மீ4? தம1% உைரயாட

ெதாடJகேவ அத' ைபய0 ஜூ ேயா? ேபச ெதாடJகினா. யாேரா ஒ=வ

ேநதிரJகாE வ;வைல ஓ, இைலயி ைவ* எ?*ெகா4? வதா. அ*

உ=ைளகிழJ1 வ; வைல' ேபாலேவ இ=த*, ஆனா =சி அதிக. இ=வ=

அைத ைகயி எ?தா,க%.

அ'ெபாN* கயிறிN1 பதய விைளயா? ெதாடJகி(;. ஒBெவா=வைர<

அதி ேச=ப

வ9ய அைழதன,. தன* வாHைகயிேலேய அBவளG ெபாிய

ஆரவாரைத ேகடதிைல எ; ஜூ 1 எ4ண உ4டாயி(;.

ஒBெவா=வ= ஆரவார ெசEதன,. அவ,க% மி1த ேகாபேதா ='ப* ேபால

ெதானித*. ஆனா உ4ைமயி அவ,க% 1கலேதா =தன,. அவ=ைடய

தைதயி கசி ெவ(றியைடத ேபா* 1கல இ0 அதிகாித*. பிற1

சி;வ,க21 கயிறிN1 பதய ைவதன,. சி;மிக% தJக% ேசைலகைள

வாி* க ன,. தாJக% மி1த பலசா9க% எ; ைபயக% பாவைன ெசEதன,.
ஜூ < ஹாிதாஸு ஒேர பகதி9=தன,. அவ,க% தJக% மிதிய கைள

தைரயி அNதி ஊறிெகா4? தJக% 5N பலைத< பயப?தி
இNதா,க%. அவ,க% கசி ேகாைட தா4

இNக'படேபா*, தாJக%
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இர4?ேப, ம? இ=* ம(ற கசியி எத இர4?ேப, எதி,* நிறா6
தாJக% ெவ(றி யைடவ* நிசய எ; அவ,க% நபினா,க%. விய,ைவ

ெசாட ெசாட அவ,க% மரத 1 தி=பி ெச; ேகாகா-ேகாலா ேபாற
இதிய பான ஒைற நிைறய நிைறய 1 தன,. ெகா7ச ேநர 1ளி,சியாக

ேதாறி(;. Tாியைன மைற*ெகா4? ேமக கவிதி=ததாதா

அ'ப யி=தெத; ஜூ 1 தி]ெர; லனாயி(;. ஒBெவா=வ= விைர*

ெச; அவ=ைடய சைடைய எ?*ெகா4? ஆ"பதிாி தாHவாரதி(1
ெசறா,க%. காதைட1ப யாக ஒ= ெபாிய இ

இ * மைழ ெபாழியலாயி(;.

ெப7சமி01 அ* பி கேவயிைல. அவ இதHக% ந?Jகின. அவைன எ?*
க

அைண* ெகா%ள ேவ4 யதாயி(;. ஜூ 1 அ* ேவ ைகயாக

இ=த*. ேம6 விைளயா? 5த9யைவெயலா அேநகமாக 5 *விடன.

ஹாிதாஸு1 அ* பி த*. அவ 1திேதா னா. அவ0ைடய

யெவ%ைள 1;Jகா சைடெயலா சிவ'பான ேச; ெதறித*. ஆனா

நிைனத மாதிாி எJ1 1ளி,சி ஏ(படவிைல. அ* த4ைம வாEத மைழயல;

அ* ச(; ெவ'பமாகேவ இ=த*.

மைழ த4ணீைர சிதறிய *ெகா4? ேமாடா,கா, Q? தி=பி(;.
வழகேபால ஜா,Y ஜன கதGகளி சிலவ(ைறேய & யி=தா,
ஜூஅ யி ப?ைகயி ஒ= ேகா

நைன*விட*. ேம6 இ

இ த*.

ஈக%, த*கிளிக% ேபாற அ=வ='பான எதைனேயா ஜ*க%
ெவளி'படன. Pசிக% எ; ெப7சமி அவ(ைற ெசா6வா.

Pசிெயறா தமிழி அ=வ='பான* எ; ெபா=%. 1ளி,த த4ணீைர நா

ஜூ

1ளி@? ெப ைய அMகினா%. விைளயா?' பதயJகளி விய,*

வ த உ' 1 ஈ? ெசE< ெபா=டாக அவ=ைடய தைத த4ணீாி ஒ=
சி ைக உ'ைப' ேபா? ெகா?தா,.
அத பிற1 ஜூ

ஹாிதாைஸ' பல தடைவ சதிதா%. அவ நல ைபய,

ஜாைன ஓரளG அவ% நிைனG1 ெகா4?வதா. கிாிெக 5த9யைவகளி

அவ01 வி='ப உ4?. இ=வ= ஒேரவிதமான விஷயJகைள 1றி*

சிாி* மகிHதா,க%. அவ 2ைடய தைத1 அவ0ைடய தைதைய'

பி தி=த* எப* அவ21 ெதாி<. "ெதாழிைல'ப(றி மிக உய,த

மதி' ைடயவ," எ; அவ% தைத S;வா,. தி=தமாக இ='பத(1 இ*

சமான! ஆனா அவ% தாE அவ தாைய' ப(றி ஒ; ேபசாம ெமௗனமாக

இ=தா%. அவ தாE1 ெசைன பி காததா வட இதிய உணG மிகG
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நல* எ; அவ% ெசா9 ெகா4 ='பைத' ெபா=ப?த ேவ4 ய-

திைல. அவ% உ4ைமயிேலேய மிக =சியான இனி' ' ப4டJக% ெசEதா%.

ஜீரா ஒNகிெகா4? உ%ேள ெமா; ெமா;'பாகG அைவ இ=1, அல*

உ=1 ச,கைர' ப7ேபால இ=1. ெசைன கறிவைககைள' ேபால அவ%

ெசE< கறிவைகக% அBவளG காரமாக இரா; அவ(றி - மண5 ேவ; விதமாக

இ=1. ஆனா ெதனிதியாைவ அதமானெத; அவ% ெசா6வதான* -

சாிசாி ெசைன மக% வட இதியாைவ' ப(றி ெசா6வைத ேக?'
பா,தா ெதாி<.

ஹாிதா" தJக% Q (1 வதி=த ஒ=சமய ஜூ

அவைன ேவ9யி6%ள ச*

வழியாக அ4ைட Q (1 அைழ* ெசல நிைனதா%. ஆனா அதனா

பயேன(படா* எ; பிற1 அவ21 ேதாறி(;. எேலா= நீதி

ெகா4 =1 ேபா* லமி<ட0 அவ2ைடய ேதாழிக2ட0ேமா அல*
ஹாிதாஸுடேனா நீாி &Hகிெசல அவ% வி=பினா%. வயதான இதிய'

ெப4க2% ஒ= சில,தா 1ளதி நீ*வா,க%; அவ,க2% ஒ=தி ஹாிதாb

தாE. ெப=பாலானவ,க% தJக% 1ழைதகேளா? வ=வா,க%. ஆனா ஐ"

ப4டJகைளேயா ேதநீைரேயா அ=திெகா4? உகா,தி='பா,க%. "என1

ஒ= டஜ 1ழைதகளி=தா6 நா அ'ப யி=க மாேட" எ; Sறினா%

லமி.

மைழகால உ4ைமயாகேவ ெதாடJகிவிட*. வானெமJ1 இ யி 5ழக

ேகட*. சாைலகளிெலலா ெவ%ள ெப=கி' ெபாிய 1ைடயாக நிற*.
ஆனா காE* கிட1 தைர1%ேள அ* சீகிரதி மைற* ேபாயி(;.

எJ1 நீராவி ெயNத*. மக% சி?சி?தன,. ஒ= வார ெப7சமி01 உட

சாியிைல; எேலா=1 அ* கவைலயாக இ=த*. அமணி'பா

மிக நல

பழJக% சிலவ(ைற அ0'பி ைவதா%. அவ(ைறSட அவ வி=பவிைல.

பிற1 அவ01 ெகா7ச மாராயி(;; ஆனா 5Nவ* 1ணேம(படவிைல.

ஜூ யி ப%ளி & ய* எேலா= மைல1 ெசவெத; திட
வ1க'பட*;

இத வைகயி அவ% ஹாிதாைஸேயா லமிையேயா சில நாக21'

பா,கவிைல. லமிைய' பிற1 அவ% பா,தேபா* ஏேதா ஒ= மாதிாியாக

யி=த*. இனிேம சிேநகமாக இ='பத(1 லமி வி=பவிைல எப* ேபால'

பட*. ெப7சமிைன'ப(றி ஜூ

கவைல'ப? ெகா4 =ததா இைத'ப(றி
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அவ% அதிக கவனிகவிைல. ஏதாவ* தவ; ேந,* விடதா எ;

லமிைய ேககGமிைல.

மீ4? மைல'பிரேதசதி(1 வத* எBவளG நறாகயி=கிற*!

பட1களி9=த ஓ, ஏாி1' பகதி அவ,க% தJகியி=தன,. பட1 ெச6த

ேவ4? எ; ஜூ 1 தி]ெர; ஆைச உ4டாயி(;. அைத'ேபால

எைதயாவ* ெசEய வி= வேதா, ஓடG 1திகG வி= வேதா விேனாதமாக
ேதாறி(;. இரவிேல 1ளி,சியாக இ='ப*, கபளதி(1 அ யிேல

1;கி'ப?தி='ப* மிக நறாக யி=தன. சமெவளி' பிரேதசதி இ=1

மக% ெவ'பதா அவதி'ப?வைத நிைன'ப* மன*1 அBவளG

உகததாயிைல. "இதிய,க% ேகாைட காலைத' ப(றி நைம'ேபால அBவளG
கவைல' ப?கிறா,களா?" எ; அவ% த தைதைய ேகடா%.

"அேநகமாக நைம'ேபாலேவ அவ,க2 கவைல' ப?கிறா,க%. இதியாவி(1
நல சீேதாVண நிைலைமயி= தி=தா எலாேம மா;ப =1.

ெவ'பமாகயி=1 ெபாN* யாரா6 சாியாக ேவைல ெசEய5 யா*" எ;

அவ, பதி ெசானா,.

அவ2ைடய இதிய ந4ப,களி சில, மைல1 வதி=தன,. அவ,களி

ஹாிதாஸு ஒ=வ. பட1 ெச6*வதி அவ01 நல திறைமயி=த*. சிறிய
பட1களி அவ,க% ஒ=வேரா? ஒ=வ, ேபா

ேபா? ெகா4? ெச6ேபா*

அவேன ெப=பா6 ெவ(றி யைடதா. தபா தைல ேசகாி1 ைபய

ேவெறா= மைல1 ெசறி=தா. ெப7சமி ெகா7ச இைள தி=தா6

5(றி6 1ணமைட* விடா.

அேடாப, மாத ஆரபதி Pைஜ நா% வத* தியான ெசEய ேவ4 ய நா%

அ*. எலாவ(றி(1 அ; ஆசீ,வாத கிைட1. ேமாடா,கா=1 மாைல
அணி* அத 5னா பழJகைள< மல,கைள< பைட'பா,க%.

ெப7சமி0ைடய த%2வ4 < ஆசீ,வாத ெப(ற*. அவ0ைடய ஆயாவான

ேமாி கிறி"தவ மதைத ேச,தவளாயி0 அைத ெசEவிகாம9=க

வி=பமாடா%. நல கிழ' ேராகித ஒ=வ ஒ= சில @பாEகைள ேக?
வாJகி ெகா4? அைத ெசEதா.

ஆ"பதிாி<, அத அைறக2 அேதமாதிாி ஆசீ,வதிக' ெப(றன. 5கியமாக
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ரணசிகிைச ெசE< அைற, எ" - கதி, நிழ(பட எ?1 ப1தி< வாH*'

ெப(றன. அ* ஒ= வி?5ைற நா%. இ*' ப7சாJகதிப

நிைறய வி?5ைறக%

உ4?. அேநகமாக ஒBெவா=வ=1 வாHைக உ(சாகம(றதாக இ='பதா

இBவா; வி?5ைறக% இ=கிறன எ; ஜூ

க=தினா%. சிரம'ப? ேவைல

ெசE* நிைறய' பண கிைட'பதிைல. ெவ1ேப, ஞாயிற;Sட ஓEG

ெப;வதிைல. அதனா அவ,க21 ெகா7ச தமாஷாக இ=க இதைன

வி?5ைறக% ேதைவேபா6 எ; அவ% எ4ணிெகா4டா%. ஆனா

மனதி(1' பி தமான ேவைல<%ளவ,க21 உ4ைமயி இத வி?5ைறக%
அவசியமிைல. ஆதலா ஒBெவா=வ=1 அவ=1' பி தமான ேவைல
கிைடதா ஒ= ேவைள அவ,க% இத வி?5ைறகைள வி=பமாடா,க%.

அைத ெதாி* ெகா%வ*தா மிகG கVடமான விஷய.
--------------

5. கா7சி ர
அவ,க% மைலயி9=* தி=பிவத காலதி6 ெவ'பமாகேவ இ=த*, ஆனா
அBவளG ஈர இைல. 5த மைழ'ப=வ 5 * விட*; இர4டாவ*

மைழ'ப=வ இ0 வரவிைல. அ?த வி?5ைறயான தீபாவளியி என
ெசEவ* எப*ப(றி' ப%ளி Sடதி ெப4க% ேபச ெதாடJகிவிடன,.

கைடகளி - 'உJக% தீபாவளி' பாி' எ; ெபா=%கைள காசியாக ைவக

ஆரபி*விடன,. கிறி"*மஸு1 ஐேரா'பா அல* அெமாிகாவி

நைடெப; வ*ேபாலேவ இ* இJ1 நடத*. கைடக21 ெச; வாJ1வத(1

இ* ஒ= சா1. மி1த ஏைழக2JSட ஏதாவ* திய உைடைய' ெபற 5ய(சி

ெசE* ெப(; அணி* ெகா%வா,க%. யாராவ* பணகார, கழி* ெகா?ததாக

இ=தா6 பரவாயிைல. ஆயாG1, வாகி1, ஜா,ஜி மைனவி1 திய
ேசைலக% வாJக ஜூ

த தா<ட ெசறா%. ஜா,ஜி மைனவி சில

சமயJகளி, பினா இர4? 1ழைதக% ப(றி ெகா4?வர இ?'பி
ம(ெறா= 1ழைதைய ைவ* ெகா4? Q (1 வ=வா%.
உ4ணிெச

ேவ91 அ' றதி6%ள அ4ைட Qடா, எலா விதமான

ஏ(பா?க2 ெசE* ெகா4

=தன,. ஒ= ெப

நிைறய' படாகைள வசதி

ஜு 1 கா4பிதா%. ஒ= ேவைள இத வ=ஷ அவ21 உ4ைமயான தJக

வைளயேல கிைடகலா. வ=1 அ' றதி6%ள அ4ைட Qடா,

எேலா=1 கா4பி*ெகா%ளேவ இ0 ெபாிய ெப

நிைறய'

படாக% நிசய வாJ1வா,க%; இனி' ' பசணJக2 அதிகமாக

ெசEவா,க%.
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அமணி'பா

காகா'Pெகா

ேவ9 க=கி நி; ஜூ ைய S'பி?'

திய ேசைலக% வாJ1வத( காக கா7சி ர ேபாவதாக ெதாிவிதா%.

"ேசைலக% அJேக ெராப நறாக இ=1. உ தாயா, அ0'ப சமதிதா
நா உைன அைழ*ெகா4? ேபாகிேற" எறா% அவ%.

"ஓ, ெராப நல*, லமி வ=வாளா?" எ; ேகடா% ஜூ .
அமணி'பா

ெகா7ச ேநர ஒ; ேபசவிைல. பிற1, "நீ லமிேயா?

ச4ைடயி? ெகா%ள விைலேய?” எ; வினாவினா%.
"இைலேய, அவ2 எேனா? மன"தாப ெகா%ளவிைல எ;தா

ந கிேற" எ; ஜூ

பதிலளிதா%.

லமிைய 5ைன' ேபால காணவிைல எ; அவ% எ4ணமிடலானா%.

ப%ளிSடதிேல 5த வார எ'ெபாN* அவசரதா, எத(1 ேநரமி=கா*;

ஆனா நீச 1ளதிேல Sட லமி எ'ெபாN* விலகி விலகி' ேபாகிற* ேபால
எனேவா மாதிாி இ=த*. தா ெச;வத இடைத' ப(றி<, ஏாியி9=த
பட1கைள' ப(றி< விவரமாக அவ21 ெசால ஜூ

எ4ணியி=தா%.

எ'ப ேயா அ* நைடெபறவிைல. ஒ=ேவைள எலா சாியாக' ேபாE வி?.
அமணி'பா <ட ேபாகலா எ; ஜூ யி தாE ெசானா%. ஆனா

ேகாயி61% \ைழவத(1 5னா எ'ெபாN* மிதிய கைள கழ(றிவிட

மற* ேபாக Sடா*. 'கா7சீ ரதிேல A(றிெய? ேகாயிகளி=கிறன.
அமணி'பா

அவ(றி சிலவ(றி(காவ* ேபாக வி= வா%" எ; அவ%

எ?* ெசானா%.

அதிகாைலயிேலேய அவ,க% ற'ப? ெவEயி மிக க?ைமயாவத(1 5னா
பரJகிமைலைய தா4

ஒ= நா?' றசாைலயி ேபாEெகா4 =தா,க%.

கா, ஓ? இைளஞ ஏேதா ஒ=வைகயி தபி 5ைற<%ளவ. ஆ?மா?க21

மிக' பகதிேலேய ேநா7சிெகா4? ேபா1ப யாக அவ காைர
ெச6தியதா ஜூ

ஓரளG பத(ற மைடதா%. அவ அ க

ேமாடா,

ஹா,ைன அ தா. சில சமயJகளி 1ரJ1க% பாைதயி இ=1;
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பழ*காகேவா ேவ; ெபா=2காகேவா அைவ ச4ைடயி? ெகா4 =த
ேபா* அ=கி ெந=J1 வைரயி6 அைவ வழிைய வி? விலகவிைல.

கைடசியி கா7சி ரதி6%ள ேகா ரJக% அவ,க21 5னா ரதிேல

ெதாியலாயின. அவ(ைற பி எ; ெசால 5 யா*. அைவ ஒ= பகைத விட
ம(ெறா= பக அக;, ேமேல ேபாக' ேபாக Sபி< இ=1; ஆனா

மாதாேகாயிகளி உ%ளைவ ேபால உசியி அைவ Sரான ஒ= 5ைனயி 5 ய
விைல. திரளாக மக% S யி=1 கா7சீ ர* Qதிகளி வழியாக அவ,க%

ெசறெபாN* அேகா ரJக% அBவா; ெதபடன. ேகாயிகளி

வாயிகளிேல அேகா ரJக% இ=ப* அ?1 மா ேபால உய,* நிறன.
கலா ஆன ெதEவ வ வJக% கரJகைள கிெகா4?, வாH*வ*
ேபால கா ெகா4?, சமய சினJகைள தாJகிெகா4? ேகா ர

5Nவ* ஒ= ச*ர Sட இைடெவளியிறி ெந=கமாக காசியளிதன.

இவ(றி(ெகலா ம1ட ேபால ெச*க'ெப(ற ெபாிய மயி ேதாைகக%
அைமதி=தன. ஒ= கணதிேல அத சிைலகெளலா நா யமாட
ெதாடJகிவி?ேமா எ; S;ப

அவ(றிேல ஒ=வைக ெநளிG இ=த*.

எழிேலா? கிய பாத, 5ழJகா96 இ?'பி6 வைளG, ஆகிய நடன

நிைலகைள ஜூ

அவ(றிேல க4டா%.

வாயி61 ெவளிேய மிதிய கைள வி?வி? அவ,க% உ%ேள ெசறா,க%.
பிராகாரJகளி க பர'ப' ப ='பதா காைல ட*. விசாலமான

ம4டபJக21 ெசல' ப க?க% இ=தன. ம4டபJகளி 4க%

THதி=தன. ஒBெவா= M ஒBெவா=வைக ; ஒBெவா; ஒ= கைதைய
1றி'பிட*. விVMவி பல அவதாரJகைள'ப(றி அமணி'பா

5ேப

அவ21 Sறியி=கிறா%. எலாவ(ைற< த 5*கி ம1 ஆைம,

வராக, நரசிம, எலா இJேக காசி ததன. வைளத இற1க2ட S ய
அழகிய க=டாHவா,, 1ழa* கி=Vண, யாைன தைல<ட S ய கேணச,
இவ,க2ைடய உ=வJக2 இ=தன. பா,வதி, லமி ஆகிய ெப4

ெதEவJக2 இ=தன,. அவ,க2ைடய ெபய,கைளேய ஜூ யி ேதாழிகளி

மிக' பல=1 ைவதி=தன,. ம4ைட ேயா?கைள மாைலயாக அணி*

ெகா4?, நாைக ெவளிேய நீ ெகா4? காளி பயJகரமாக ேதா(ற

மளிதா%. (;' பிராகாரதிேல இவ,களி வ வJகெளலா ெச*க'

ெப(றி=தன. இ*க21 இவ,கைள' ப(றி ஏராளமான கைதக% ெதாி<.

5 விறி அகைதக% படதி6 பா 6 தி=ப தி=ப வ=.
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ேகாயி61%ேள கடG2காக ஒ= Uட உ4?. இைறவ அல* இைறவி

அல* அவ,க% இர4? ெப=ைடய சிறிய உ=வJக% அJகி=1. சாமதி மல,

சா(றிய அைவ எ4ெண<, Nதி< ம' ைக< ப * க;'பாக ேதா;.
சில சமயJகளி அவ(றி(1 ஆைட<, *ணிக2 ைனதி='பா,க%. ஜூ ைய'

பா,*ெகா%2ப

ஓ, அ,சகாிட Sறிவி? அமணி'பா

சில

ேகாயிகளி உப1தி ெசறா%. ெந(றியிேல தி=நீ(ைற இ? ெகா4?, P

அல* ேதJகாE & <ட0 அவ% ெவளிேய வதா%. அவ% உ%ேள என

ெசEதாெள; ேகக ஜூ

அமணி'பா

வி=பவிைல. அ'ப  ேக =தா6

அைத' ப(றி கவைல' ப =க மாடா% எற உண,சி

அவ2ேக( ப =த*. ெதEவJகளி பிரா,தைன ெயப*

நைட5ைறயி6%ள சாதாரணமான விஷய எ; அைனவ= சிேநக பாவமான

5ைறயி ஏ(;ெகா4 =கிறா,க%. அதிேல பய உண,சிேய இைல. ஆனா
க?ைமயான ெவEயி - ேகாயிைல (றி வ=வ* மிகG சிரம.

ெப=பாலான ேகாயிகளி 1ள இ=த*. ச*ரமாக (றி6 ப -

க?க2ட அ* அழகாகG 1ளி,சியாகG விளJகி(;. ஒ= 1ளதி
ம;பகதிேல ஒ= சிைலைய' ேபால ஒ= கண ஏேதா ஒ; ஜூ 1

ேதாறி(;. அ*தா அத ேகாயி61 ேச,த ெபாிய யாைனெய; அவ%

ெதாி* ெகா4டா%. அத ெந(றியி6 கனJகளி6 சாப நிறதி6

ேகால ேபால வைரய'ப =த*. அ* பழகிய ெபாிய யாைனெயறா6

கா?' (க2 கிைடேய திாி< கா? யாைனகைள' ேபால அBவளG அழகாக
இைல.

ெபாிய ேகா ரJகளி 1ளி,சியான வைளGக2 கிைடேய சி;சி; கைடக%
இ=தன. சாதாரண விைளயா? சாமாக%, ெதEவJகளி வ வJகளான

ெச6லாE? ெபாைமக%, ெதEவ'படJக%, அரசிய வாதிகளி படJக% இ'ப

எலாவ(ைற< கல* அJேக ைவதி=தா,க%. வ,ண நிைற*%ள

அ'படJக% சில சமயJகளி ஜிகினா ேவைல<டனி=1; சில சமயJகளி சினிமா
நசதிரJகைள' ேபால காண'ப?. ஆனா அவ(ைற' ப(றி மக% கவைல'

படவிைல. அJேக எ'ெபாN* பிைசகார,க% உ4?. சில சமயJகளி

அவ,க% அJேக வ* ேகபா,க%; சில சமயJகளி உகா,ேத இ='பா,க%.
ஒ= ேகாவி9 காைல உயர கிெகா4 =1 சிவ0ைடய உ=வ ஒ;

இ=த*. பா,வதி த கணவனான சிவைன நடன'ேபா 1 அைழத கைதைய
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அமணி'பா

ஜூ 1 ெசானா%. சிவ தம* காதணிைய கீேழ விழ

ெசE* பிற1 அைத காவிர களாேலேய எ?* காதி அணி* ெகா4டா,.

இBவா; ெசE* அவ, ெவ(றியைடதா,. "பா,வதி ெப4ணாைகயா அவைர'

ேபாலேவ ெசEய 5 யவிைல. அேதா பா,, பா,வதி சிவைன' பா,*

ெகா4 =கிறா% - உ4ைமயி அவ21 மகிHசிதா, அவ% சிாி'ேபா=கிறா%, பா," எ; அமணி'பா

Sறினா%. விைளயாடாக இBவா;

ெசEய S யைவ<, ெதEவJக21 விைளயா? ஓரளG 5கியெம;

எ4M பைவ<மான ெதEவJக% இ='ப* நலெத; ஜூ

க=தினா%.

அ'பா, ஒேர ெவEயி ! ேமாடா, காைர நிழ9 நி;தியி=தா6 கதைவ
ெதாடா ட*. அமணி'பா

ஜூ ைய வா எ; Sறி *ணிகைட1%

அைழ* ெகா4? ேபானா%. உடேன ஒ= ஆ% ேசைலகைள எ?*ெகா4?

வ* ேமைஜயி ேம Qசி Qசி 1விதா. நல கா'பி< ெகா4?வதா.

தJக ஜாிைக நிைறய உ%ள கயாண ேசைலக2, கட ேபாட*, பின
ேவைல ெசEத*, மீ ேபாலG யாைன'ேபாலG கைர ேபாட*மான எலா

நிற' ப? *ணிக2 அJகி=தன.

எலா அழகாக இ=தன. ேமகவ,ண' ப? *ணிக% ஜூ 1 5கியமாக'
பி தன. ேவைலகாாிக% அைனவ=1 ப=தி Aலா ெநEத ேசைலக2,
லமி1 இளவாைழயிைல ேபாற பைச நிறதி ப?, சரவதி1
ெவ4ெணயி இளம7ச% நிறதிேல ப?, இர4? வயதான பா,வதி1'

பாவாைட ைதக அசிட ப?*ணி< அமணி'பா

வாJகினா%. பிற1

அவ% த கணவ=1 சிறிய தJக ஜாிைக கைர<%ள ெமைமயான ேவ க%
வாJகினா%. பல ேப, அJேக ேசைலகைள' பா,* ேத,* எ?*

ெகா4 =தன,. ேசைலக% 1வி* கிட1 அத நீ4ட ேமைஜ பகடான

நிறJகைள<ைடய P'பாதிைய' ேபா9=த*. தி]ெர; அமணி'பா

எNதா%. "வா நா ேபாE நல ேசைலக% சிலவ(ைற' பா,'ேபா” எறா%
அவ%.

" இைவெயலா நலைவயலவா?" எ; ஜூ
அமணி'பா

ேகடா%.

5;வ Pதா%. “நீேய பா,' பாE.”
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அத சமயதி மதள, 1ழ 5த9ய வாதியJக% ஓ9தன. &ைலைய வி?
தி=பி உயரமான ெபாிய மரேத, ஒ; வத*. வ,ண தீ <, ெபா 5லா

Pசி< சிமாசன ேபால ேதாறிய அத ேம விதவிதமான ெச*1 ேவைலக%
நிைறத விதான தி கீH ஒ= சிறிய ஊ7ச9=த*. இர4? ெதEவ வ வJகைள

அ* தாJகி(;. ெபாிய மரசகரJக% கிாீசி? ெசறன. கயி(ைற க 

ேதைர A(;1 ேம(பட மக% இN* ெசறன,. “ெதEவJகைள ைவ*

இN'பதா அவ,க21' 4ணிய கிைடகிற*" எறா% அமணி'பா .

"அவ,க21 இதிேல வி='பமி=கிறதாக ெதாிகிற*" எ; Sறினா% ஜூ .
ஏெனறா அவ,க% ஆரவார ெசE*ெகா4?, சிாி* ெகா4?

1கலேதா =தன,. வயதான இ=வ, ேதாி மீ* அம,* வாதிய

வாசிதன,.

"எலா நல*1தா. கடG21 ேசைவ ெசEவைத நா வி=பேவ4?

எப* கடGளி எ4ண " எறா% அமணி'பா .

Qதிகளிேல எலா நிறJகைள<5ைடய பலவிதமான பழJகைள<, மளிைக
சாமாகைள< வி(1 கைடகளி=தன ; தாHவான தாHவாரJகைள<

ெச*1ேவைல ெசEய'ெப(ற ெபாிய கதGகைள<5ைடய Q?க2 இ=தன. ஒ=

ெபாிய கதG வழியாக அவ,க% ெசறன, அJேக ஒ= 5(ற இ=த*. (றி6

தறிகளிேல அம,* ெம9ய Aைல ெகா4ட ெநசG நாடாகைள 1;ேக
ஒ

ெநE* ெகா4 =தன,. சில சமயJகளி ஒேர தறியி இர4?ேப, ேவைல

ெசEதன, ஒ=வ ேசைலயி கைரைய ெநEதா; ம(ெறா=வ ம(ற ப1திைய

ெநEதா. தறிகெளலா எளிைமயாக ேதாறின. அவ(றி9=* பாரக(க%
1ழிக21% ெதாJகின. நீ4டபாG Aைல அசைடயாக 5

ேபா?

வி ='ப* ேபால ேதாறி(;. ஆனா ேவ4 ய அளG இNவிைசைய

ெகா?'பதி6 உ=வJகைள அைம'பதி6ேம திறைம ெவளி'பட*. ெநசவாளிக%

நல ேதா(றேதா =தன,; அவசர'படாம ேவைல ெசEதன,. ப த பாJ1

1மா"தாகைளவிட இவ,க% நல ஊதிய ெப;வதாக அமணி'பா

ஜூ 1 ெசானா%. தைதயேரா? ேவைல ெசE< சி; ைபயக21 நல

ஊதிய கிைடத*. ெசE< ேவைல அவ,க21' பி தி='ப*ேபால
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நிசயமாக ேதாறி(;.
அJகி=* அவ,க% சலைவக பர'ப'பட ஒ= சிறிய அைற1 ெசறா,க%.
அJேக அவ,க21 1ளி,த இளநீாி ெகா7ச எ6மிச பழரச வி?
ெகா?தன,. அBவிடதி தJக ஜாிைக Aைல காக2கிைடேய ைவ*

A( கழியி (றி ெகா4? மி=தன,. அ* உ4ைமயி ஒ= ெம9ய ப?

Aேல; அத ேம ெவ%ளி5லா Pசி' பிற1 மிக இேலசாக தJக Pச'ப?.
அமணி'பா

இர4? சிடJகைள ைகயிெல?தா%. "ஜூ , இ* எ'ப '

பிரகாசிகிற ெத;, கனமாக இ=கிறெத; பா,தாயா? இதி தா தJக

அதிகமாக இ=கிற*." ஆனா ஜூ

அைத உ4ைமயி பா,கவிைல.

ெபானிற Sதைல <ைடய இளவரசியி தைல5

ேபால விளJ1 ப?

கழிG A அவ21' பி தி=த*. தைலைம ெநசவாளி தJக ஜாிைக Aைல

எ'ப

நி;'பெத; ஜூ 1 கா4பிதா. தJகதி அளG1 தகவா;

ேசைலயி விைல இ=த*. "எ0ைடய பைழய ேசைலகெளலா கிழி*

ேபானா அவ(ைற 1வியலாக' ேபா? தீயி ெபா1ேவ. அ'ேபா*

அவ(றி ஜாிைகயாக ெநE*%ள ெவ%ளி அல* தJக கிைட*வி?" எ;
அமணி'பா

ெசானா%.

ஆழம(ற நீாிேல Tாிய ஒளி ப?ேபா* ேதா; நிறேபால இளநீல

வ4ணதிேல, நசதிரJகைள<, இைலகைள< தJக ஜாிைக கைரயாக'
ேபாட ஒ= டைவ<, க;' எ; ெசா6ப

அதைன ஆHத நீலதிேல

ஒடக ேபால ேதா; சி;சி; நல விலJ1கைள ெவ%ளி ஜாிைகயி

கைரயாக' ேபாட ம(ெறா= டைவ< அJகி=தன. கைடசியி அமணி'

பா

அத இர4ைட< எ?*ெகா4டா%. கழிகளி ேம நறாக இN*,

=கமிலாம( ெசE* இர4? ேப, அவ(ைற ம * ெகா?தா,க%.

அமணி'பா < ஜூ < காாி ஏறிெகா4? ற' படா,க%. எலா

ஜனக2 திறதி=* உ%ேள 1த கா(; 1ளி,சி த=வதாகயிைல.

Qதிகைள<, கைடகைள<, ெதEவ வ வJகைள தாJகிய ேகா ரJகைள <ைடய

ேகாயிகளி வாயிகைள< கட* ெசைன 1ெச6 சாைலைய

அைடதன,. Sைடயி9=த பழJகைள எ?* சா'பி?வி? ேதாகைள

ெவளிேய Qசினா,க%. ஆ?க2, 1ரJ1க2 வ* அேதா கைள

தி;வி?மாதலா சாைல அதமாவதிைல.

மரJகளிெலலா சிவத Nதி ப தி=த*. அவ,க% கட* ெசற ஒBெவா=
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லாாி< ஒேர Nதி' படலதி9=த*. மா? வ4 க% கிாீசி? ெகா4?

ெம*வாக ெசறன. நில வற4? மாநிற ேதா? இ=த*; மாதகணகாக
அ* அ'ப  தானி=1. பக% எ'ப

ெம9* பாிதாபமாக இ=தன!

அமணி'பா யி இர4? பக21 இவ(றி(1 எதைன ேவ;பா? !

அத' பக21 காேவாி, ேகாதாவாி எ; இதியாவி6%ள இர4? 4ணிய

நதிகளி ெபயைர ைவதி=தன,. நிைறய அைவ பா ததன. அமணி'பா
அைவக21 உல,த 6, ைவேகா6 வாJகி'ேபாடா%. இத'

பகெளலா பாவ, தைழகைள<, 5%2%ள சி; 1(;ெச கைள< ேத
அைலய ேவ4?. ெசைன ைய (றி<%ள எலா' பிரேதசதி6 ேகாைட

கால தி(1 5 ெசற பி'ரவாியி ஆழமிலாத ஏாிகைள' பா,ததாக ஜூ 1
ஞாபக. ஆனா இ'ெபாN* எலா வற4? ெவ * கிடத*. சில ஏாிகளி
அ 'பர'பி ம? சாப( பைமயான தைழகைள<ைடய 5லாபழ ெகா

பட,தி=த*. அதி ம7ச% நிறமான Pக2, இள ெபானிறமான பி7க2
இ=தன. 5த( ப=வ மைழ1' பி ெகா7ச  வள,தி=த*; சில காE கறி
ெச க2 பயிராகியி=தன. ஆனா ெவ'பதா அவ(றி ெப=பாைம

உல,* ேபாEவிடன.

'எ'ெபாN* ம;ப < மைழ வ=ேமா!' எறா% ஜூ .
"தீபாவளிக' ற வ=. ஜூ , Q?1 வ* விேடா. இேதா உன1

எ0ைடய தீபாவளி'பாி - இ*தா உன1' பி தெத; நிைனகிேற"

எ; அமணி'பா

Sறிவி? ஜூ யி ைகயி ஒ= ெபாடலைத

ெகா?தா%. அ* ஒ= ேமகவ,ண' ப? ேசைல. நீல5 பைச<மாக அ*
மீெகாதி நிறதி9=த*.
"ஆஹா!” எறா% ஜூ .
“இைத ஒ= அJகியாக ெசE* ெகா%ளலா; ஆனா தீபாவளிய; காைல

ேநரதி(1 5னா நீ ேபா? ெகா%ளSடா*. நிைனவி ைவ*ெகா%"

எறா% அமணி'பா .
-------------
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6. தீபாவளி
இனி' ' பசணJக% ெசE*ெகா4? ஜா,Y அதிக ேவைலயாக இ=தா;

ஆனா என ெசEதா6 இத 1?பதிேல தீபாவளி இ='ப* ேபால அவ,க%
Q  இ=க5 யா*. தீபாவளி எறா ேவ ைக; ஆனா அBவளG

5கியமான ெபா=% ெகா4டதல. ேவ9ச* வழியாக ஜூ

ெசறேபா* அமணி'பா

\ைழ*

ெசE* ெகா4 =த ைவயான ப4டJகளி

வாசைன ேதாடதிேல மித* வத*. " * அாிசியி?' ெபாJக ெசEேவ.

அ* எJக21 ம?மல. எJக2ைடய அ=ைம' பக21 தீபாவளி உ4?.

நாேன எ ைகயாேலேய அைவக21 தீனி ைவ'ேப. நாJக% சா'பி?

உணைவேய அைவக2 சா'பி?. அைவக% ஒ= ேவைள ேபான வ=ஷைத

நிைனவி ைவ*ெகா4? அைத எதி,பா, தி=கலா" எறா%

அமணி'பா .

தீபாவளிய; ப%ளிSட கிைடயா*. காைல ேநரதிெலலா ஒBெவா=வ=

ம(றவ,கைள' பா,க ெச6வா,க%; பாிக2 பசணJக2 ெகா?'பா,க%.

ெபாN* வி வத(1 ெவ1 ேநரதி(1 5ேப அவ,களி( ெப=பாலானவ,க% க4
விழி* எNதவ,களாைகயா பி(பக9ேல அவ,க% உறJ1வா,க%. பிற1 படா,

படா, படாெர; வாணெவ க% இதி ெதாைலெயனெவறா படா

ெவ க ெதாடJகி விடா பிற1 அ* நி(பதாகேவ காேணா. உறJக ெசல

யா=1 வி='பமிைல. ம(றவ,க% என ெசE* ெகா4 =கிறா,க%

எபைத'ப(றி யா= கவைல'படதாக ெதாியவிைல. சி;வ,க%

அைனவ=1 படா கிைடதி=கிற*. அ* எJ1 ெவ கிற*. அத

நாேளா?Sட அ* 5 கிறதிைல. ெப=பாலான மக21 ஓரளG ச9'

ஏ(ப? வைரயி படா ெவ

நட* ெகா4ேடயி='பதாக ேதா;கிற*.

வ=1 அத' றதி6%ள Q ேல ேமாடா, ைசகி% ைவதி=1 ைபய
ஏராளமான வாணெவ க21%ேள எாி< தீ1சிைய' ேபா?விடா.
அைவக% எலா திைசகளி6 சிதறிேயா

ெவ தன. வி=தாளிகளி சில=1

தீ? காய ஏ(ப? விட*. அதனா அJேக ஓரளG பரபர' உ4டாயி(;.

ஜூ யி தைத அJ1 ெச; அவ,க21 க?' ேபாடா,. இ=வைர த

காாிேலேய ஏ(றிெகா4? ஆ"பதிாி1 ெசறா,. ஆனா யா= அதிக

கவைல' படதாக ெதாியவிைல. ெப7சமி01 ெகா7ச பய. ஜூ யி

தாயா=1 ேகாப. "1ழைதக21 உணவளிக'ேபாதிய வசதியிலாதவ,க%
Sட 5டா% தனமாக தJக% ைகயி6%ள காெசலாவ(ைற< இத'
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படாசிேல ெசலவழிகிறா,க%" எ; 1ைற Sறினா% அவ%.
அத நாளி 5(பக ஜூ 1' பி தி=த*. இJகிலாதிேல ஒ= மிக

5கியமான Sடதி(காக தயாாிக'ப? அJகிைய' ேபால அத ேமகவ,ண'

ப?*ணியி ைததி=தா,க%. அ; காைலயி தா வாகி அைத ெகா4?

வதா%. காைல உணவ=* 5 ஜூ

அைத தாி*ெகா4டா%. அவ,கைள'

பா,க ஹாிதாஸு அவ தா< உபட' பலேப, வதி= தன,. ேஹா9'

ப4 ைக இ0 ேவ ைகயாக இ=1 எ; ஹாிதாb தாE

Sறிெகா4ேட யி=தா%. "இத தாிதிர பி த ெதனா?கார,க%

ேஹா9'ப4 ைகைய ெகா4டா?வதி - ஆஹா, அவ,க% ெட91 வ*
பா,க ேவ4? - சாியான 5ைறயிேல ஒ= ப4 ைகைய ெகா4டா?வைத

அJேக பா,கலா". ஹாிதா" 'ேயாேயா' எற விைளயா? சாமா

ைவதி=தா. ஜூ 1 அவ ஒ; ெகா?தா. அவ(ைற தாHவாரதி(1

ெகா4? ேபாE யா, மிக நறாக வி?கிறா,க% எ; அவ,க% பா,கலானா,க%.
தீபாவளி' ப4 ைகயிேல இரG ேநரதிேல ைவ1 விள1க% தா மிக நல

அச. அமாவாைசயாகிய 5த நா% மாைலயி Q? கதவ=கிேல பகதி(1

ஒறாக இர4? விள1கைள ைவ'பேதா? ெதாடJகினா,க%. இர4?

வாரJக21' பிற1 வ= ெபௗ,ணமி நாளாகிய கா,திைக வைரயி6 ஒBெவா=
இரவி6 விள1கைள அதிக'ப?தி ெகா4ேட இ=தன,. ெப=பா6

எலா சி;சி; ம4 விள1க% தா. A(;கணகான வ=ஷJகளாக மக%

அவ(ைற' பயப?தி வதன,. எ4ெணைய வி? ஏ(றிய அைவ அைமதியான

சி; டராக ஒளி,தன. அைவ உைட* ேபானா6 பரவாயிைல; ஏெனறா

அைவ மிக ம9G; 1யவ,களா ெசEய'படைவ. பி ப1திகளி6%ள ெத=களி
1 ைசகைளயைம*ெகா4? அவ,க% விள1க%, பாைனக% Pெதா க%

ேபாற ெபா=%கைள ெசEதன,. நி(1 நிைலகைள மா(றாம நா ய

மா?ேவா, பைழய 5ைறையேய கைட'பி 'ப*ேபால இத 1யவ,க2 தJக%

&தாைதக% அழெக; க=தி உ4டாகியவா; உ=வJகளைம* கைட விர

அைடயாளமி?, களிம4ைண தி=கியைம* அணிெசEதா,க%.

அ; மாைல ஜூ யி தைத ஆ"பதிாி1 காாி ெசறா,. அ?த Q?

மகைள'ேபாலேவ விப* 1%ளாகி அவசரமாக கவனிக'பட ேவ4 யவ,க%
இ='பா,க% எ; அவ=1 ெதாி<. எத டாட, வதி='பாெர;

அவ=1 நிசயமிைல. ஜூ ைய அவ, த5ட அைழ* ெசறா,. விள1க%

ஒளி= Qதிகளி வழியாக ெசவ* இபமளித*. ஓைல ேவEத ேசாிகளி6
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சி; ம4 விள1க% ட, விடன. அைனவ= உ(சாகமாக ேதாறின,.
லமிைய' பா,க 5 <ெம; ஜூ

நபி ெகா4 =தா%. அவ% த பா

Q (1 நிசய வதி='பா% ; திய ேசைலைய' ெப(;ெகா4 ='பா%. அத

ேசைலைய க  ெகா4 =1ேபா* அவைள' பா,க ஜூ

ெபாி*

வி=பினா% - அைத அJேகேய நிசயமாக உ?தி'பா,தி='பா%. ஆனா

ெபாியமா% சினமா% மக% ஏராளமாக இ=கிறா,க% எப* ஜூ 1

ெதாி<. ஒ=ேவைள லமி அவ,கைளெயலா ெச; பா,*' பாிக2
பசணJக2 ெகா?* ெகா4?, அவ,களிடமி=* ெப(;ெகா4?
இ='பா%. ெகாைட' ப=' கைள விேசஷமாக கல* த தாயா, ெசEத

ப4டJகைள அ?த Q? வசதி ெகா4? வதா%. அவ% அவ(ைற ஒ= ெபாிய

இைலயி ைவ*, ம"9 *ணியா & , பா,'பத(1 அழகாக இ='பத(காக
அத(1ேம சில மல,கைள ைவ* எ?* வதா%. தீபாவளி' பசணJகைள

கைடயி9=* வாJ1வ* 5(றி6 தவ; எ; க9யாணமான இதிய'

ெப4களி ெப=பாேலா, க=தியி=தன,. வழகமாக அவ,க% பசண

தயாாிக தனி'பட 5ைறகைள ைகயா4டன,. அவ(ைற'ப(றி அவ,க21

மி1த ெப=ைம.

லமிைய ம;ப < ஜூ

பா,'பத(1% அேநகமாக கா,திைகேய வ*

விட*. அத(1% Q?களிெலலா கதGக21 ெவளியி6, ஜன

ஓரJகளி6, தாHவாரJகளி6 வாிைசயாக விள1கைள ஏ(றி ைவக ெதாடJகி

விடா,க%. சில இடJகளி பலவைகயான வ,ணJக2%ள மிசார விள1கைள

ேகா* ைவ*' ெபாிய அலJகாரJக% ெசEதி=தன,. ஆனா இளJகா(;

சிறிேத Qகிற ேபா* நீ4? ஆ

ஒளிவி? சிறிய ம4 விள1கைள' ேபால

அைவ அBவளG அழகாக இைல. விள1 மாைலகளா அலJகாிக' ெப(றதா

அழக(ற Q?க2 ெகா7ச அழகாக ேதாறின. ஆனா கா,திைக1%

வி?5ைற உண,சி ெம*வாக மJகிவிட*. ’படா,, ப]' எ; கைடசி

5ைறயாக சத ெசE*வி? வாணெவ க2 5 வைடதன ; ப%ளிSடJக%

மீ4? திறதன. வய* வதவ,க% தJக% ேவைலைய கவனிக ெசறன,. இத

வ=ஷதி(1 தீபாவளி 5 த*.
நீ*வத(காக ஜூ

த தைத<ட கிள' 1 ெசறா%. அவ% 1ளி1

உைடைய அணிவத(1 1ளைத கட* ெசறெபாN* அJேக லமி ஐ"
கிாீ சா'பி? ெகா4 =தா%. அத நிைலயி அவ% எN* ேபாEவிட
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5 யா*. ஆனா அவ% =வJகைள ெநாி*ெகா4? ேவ; பகமாக 5கைத

தி='பி ெகா4டா%. "என காரண?" எ; ஜூ

ேகடா%.

லமி ேமைஜயி ேம விரகளா த ெகா4? ெமௗனமாக அம,தி=தா%.
திய பைச நிற ேசைல ைய க  ெகா4? அவ% பாேல? ேபாற நிற5%ள

ரவிைக ஒைற அணிதி=தா%. "நாJகெளலா அதமானவ,க% எ;
உJக21 எ4ணமா? அN1' பி த தமிழ,களா !" எ; தி]ெர;

ெசானா%. அவ% 1ர9 ேகாப ெதானித*.
"நீ ெசாவ* என1' ாியவிைல" எ; ஜூ
ெசானா%.

உ4ைமயான திைக'ேபா?

"நீ< உன* சிேனகித,க2 - வடகி9=* வதி=1 உன* திய
சிேனகித,க2!" எறா% லமி,
"ஹாிதாைஸயா ெசாகிறாE?" எ; ேகடா% ஜூ . அவ21 ஒ;
விளJகவிைல; ஒேர கவைலயாக இ=த*.
"அவ ேப, எனவாக இ=தா6 என ெகன?" எறா% லமி.
"நீ அவைனதா 1றி'பி?கிறாE -லமி, அவெனா= சின'ைபய தாேன?"
"சினைபய ! அவ தாயா, என, அவ% ஒ= ெப4தாேன எ;

ெசா6வாெய; நிைனகிேற" எ; ெசா9வி? லமி த ேதாைள
ஜூ யி பக தி=பினா%.

"ஓ, அவ% தா காரண! லமி, அவ% ஒ= &ட கNைத. இைதவிட வட1
அழகானெத; நபவிைல. அ'ப  ெசாவ* ஹாிதாb 1றமல; எ

1(ற5மல..." எறா% ஜூ .

ஆனா லமி அத(1 ெசவி சாEகவிைல; அவ% 5ேப தீ,மான ெசE*
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ெகா4?விடா%. ெட9யி9=* எJகைள ஆள 5ய(சி ெசE* ெகா4?%ள

இவ,க% தா எJகைள இழிவாக க=*கிறா,க%; ஆனா அ'ப

ஆள நாJக%

விட'ேபாவதிைல; பிாி V காரராகிய நீJக% ஆ4டேத ேமாச - ெராப

ேமாச. இவ,க% ஆள 5 <ெம; நிைனதா - பிற1 ெதாி* ெகா%வா,க%.

நாJக% இத ஹிதிைய' ேபசேவ4? ெம; ெசா6கிறா,க%: உJகைளவிட

இவ,க% மகா ேமாச!’

அமமா, இ* பயJகரமான அரசிய - அவ% மிைக'ப?தி S;கிறா% -

அவைள எ'ப ' ேபசாம9=க ெசEவெத; ெதாியவிைல எ; இBவா;
ஜூ

எ4ணமிடலானா%. ஐ"கிாீைம சா'பி? 5 காம Sட லமி

ேமைஜைய9? எN* வாைய இ;க & ெகா4? ேபாE விடா%. பரதநா

யதிேல 9ைய' ேபாற &,கமான ப1திைய அவ% எ'ப
எபைத தி]ெர; ஜூ

அபிநய பி தா%

சிதிதா%. அவளிடதிேல லமி இ'ப ' 9யாக

இ='பெதறா! ஜூ யி க4களி9=* Tடான இர4? ெபாிய க4ணீ,*ளிக% பி*Jகி தளஓ? களி மீ* ெதறி* விNதன. 1ளி'பத(கான உைட

யணி* நீ*வத(1 தயாராக வத ஜூ யி தைத அவைள அத

நிைலயிேலதா க4டா,. என நடத ெத; அவ=1 அவ% ெதாிவிதா%.
அவ=1 ஒேர கலக ஏ(ப?விட*.

"இதமாதிாி விஷயதா இதியாைவ *4? ேபா? வி?. அ'ப யானா அ*

ெபாி* வ=த தக*. இத வ;ைமைமெயலா *ைடெதறிதGடேன இ*

ஒ= வ9ைமவாEத நிைலயான நாடாக இ=க 5 <. இ* ஒேர நா?தா.

ெமாழிைய'ப(றி ஏேதா பித(; வைத ைவ*ெகா4? ராYயJகெளலா

தனிதனி யாக' பிாி*ேபாக ேவ4?ெம; ெசா6கிறவ,க21 அவ,க%
ெசE< தீJ1 ெதாியவிைல! ஹாிதாb தாைய'ேபாற மடதன5%ள

ெப4க2 நிசயமாக அவ,கைள'ேபாலேவ தீJ1 ெசEகிறா,க% " எ; அவ,
ேபசலானா,.

"பா ' (;" எறா% ஜூ . ப%ளிSடதி அ'ப  ெசாவைத அவ%

ேக =கிறா%. அைத அவேள பய ப?*வத(1 இ*வைரயி6 சத,'ப

கிைடகவிைல. "ஆனா ஹிதி ஒ= ெதாைல” எ; அவ% ேம6 ெசானா%.
"இதியாG1 ஒ= அரசாJக ெமாழி இலாம எ'ப  தவி,க 5 <ெம;
என1 ெதாியவிைல. ஆனா ஹிதி ேப மக% ம(ற மகளி நா?
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ெமாழிைய இழிவாக க=*வ* நியாயமிைல. ேந= அ'ப  ெசEவதிைல. ஜு ,

இதியாவிேல டஜ கணகான ேதசிய ெமாழிக% இ=கிறன. எ;ேம மறக

தகாத Aக2, கவிைதக2, பா?க2 அைவக% சிலவ(றிேல இ=கிறன.
தமிழி6 அ'ப  தா. நாம? ச(; சிரம எ?*ெகா4டா

ெவBேவறான எதைனேயா ெமாழிகைள க(;ெகா%ள 5 <" எ; அவ%
தைத ெமாழிதா,.

"எனா 5 யா*" எ; ெசா9வி? ஜூ

ேம6, "அ'பா, லமிைய' ப(றி

என ெசEயலா? என1 ெராப கவைலயாக இ=கிற*" எறா%.
"நா அதிகமாக ஒ; ெசEய 5 யா*. ஆனா ஒ=ேவைள எலா தாேன

சாியாகிவி?. தி]ெர; அ'ப யாவ*4?. இத(ெகலா இத ெவEயி6

ஓரளG காரணமாக இ=கலா. ஒBெவா=வ=1 ேகாப வ*வி?கிற*. ஜூ ,

வா நீதலா. நீதி 1ளித பிற1 உடைப உல,தி ெகா%2 ெபாNேத
சாெல ஐ" சா'பிடலா. எ'ப ?" எறா, அவ% தைத.

நீ, ெவ*ெவ*'பாக இ=தா6 அதி நீ,*வ*, சாேல ஐ" சா'பி?வ*

ஆ;தலாக இ=தன. ஆனா ஜூ யா கவைல'படாம இ=க 5 யவிைல.
"வட இதியா உைமயி எ'ப

இ=1?" எ; அவ% ேகடா%.

"இைதவிட ெகா7ச வள மி1த*. மக% அதிகமான *ணிைய

உபேயாகிகிறா,க%. நா இJகிலா* தி= வத(1 5னா உைன அJேக

அைழ* ெசல 5ய(சி ெசEகிேற" எ; அவ% தைத பதிலளிதா,.
"ஓ, நா அJேக ேபாகலாமா?" எ; ெசா9வி? ஜூ

அைத' ப(றி ெகா7ச

எ4ணி' பா,தா%. பிற1 அவ%, "லமி திய ேசைல உ?தியி=தா%.

அவ21 தீபாவளிகாக வாJகிய ேசைல அ*. அைத வாJ1ப
ெசாேன" எறா%.

நா தா

ஜூ யி தைத பாிேவா? 'உ' ெகா னா,. அவ, (றி6 பா,*வி?' பிற1
ச(; இரகசியமாக, "லமியி ெந7ைச *ைளக S ய ேவெறா= விஷய
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இ=கிற*. அவ2ைடய தைதயான 1மா=1 கVட ஏ(ப =கிற*.

நடகிற திடJக% ஒறி ேம "தான வகி1ப யானவ,களி ஒ=வ,
சாிவர நடகவிைல ெயபைத அவ, க4?பி தா,. அதாவ* தம1 ேமேல

உதிேயாக பா,1 அத மனித, ல7ச வாJகிெகா4 =தா,. அைதக4?

1மா=1 ேகாப ெபாJகி(;. ஆனா அத மனித=1 ெசவா1 அதிக.

அதனா 1மாைர ேவைலயி 9=* நீ1ப

ெசE*விடா,க%. அவ=1 ேவ;

ேவைல இ*வைர கிைடதேதா எனேவா என1 ெதாியா*. கிைடதா6

இைத' ேபாற அBவளG, நலதாக இ=கா*. 1மா, பிராமணராக' பிறததா

தா ேவைல ேபாயி(; எ; பிராமண, ேம அ'ப
இ=கிற* எ; சில ேப, ெசாகிறா, க%. எ'ப

ெவ;' ண,சி

இ=தா6 ேம

உதிேயாக வகிதவ= பிராமண,தா! இBவாெறலா *பதி(1 உ%ளா

1கிறா,க% எ; அ* லமிைய நிைன1ப

நிசயமாக ெதாியா*" எ; ெசானா,.

ெசEதி=கலா. ஆனா என1

"ஓ, அ* நியாயமிைல! அ'பா, நீJக% ஒ; ெசEய 5 யாதா?" எறா% ஜூ .
“எனா 5 யா*. நியாய தைல கி ேமேல வ= எ; நா நபி

ெகா4 ='ேபா. வாHைகயி6JSட அ'ப ' பல தடைவ நடகிற*. ஜூ ,
இJகிலா* ேபாவெதறா உன1 மிகG சேதாஷமாக இ=1மா?" எறா,

தைத.

"ஜாைன' பா,கேவ4? ேபா9=கிற*" எ; ஜூ

ெசானா%. அ'ப 

ெசான அேத &சிேலேய அவ% ஹிாிதாைஸ'ப(றி நிைனதா%. அவ ஜாைன

நிைனc னா. இனிேம அவைன' பா,காம இ=* விடேவ4?ேமா?

அவ அல* லமி இர4? ேபாி யாேரா ஒ=வ,தா எறா - ஆனா

அ'ப யா? "இJகிலாதி இதைன அனாவசியமான சிகக% இைல. ஜாதிக%-

சில ேப, மிகG வ;ைமயிேல இ='ப*. அ' ற இதைன ெதEவJக%..." எ;

ேம6 ெசா9வி? அவ% த4ணீ=1% &Hகி ெச; ேவ; எைதேயா

நிைன*ெகா4? த தனதயி பகதி ேமேல வதா%. "Q?1%ேளேய
இ=1 அத' பைழய நீச 1ளதி நீ*வெதறா இ'ெபாN* என1
ெவ;'பாக ேதா;கிற*. அேதா? மாபழ கிைடகா*."

"நீ இ0 இட* 5ழJகாைல வைள*ெகா%கிறாE. அ'ப  ெசEயாம-

9=தா நீ &Hகி ெசவ* நறாக இ=1. இJகிலாதி(1 ெசவத(1

57

5னா இைத நீ தி=திெகா%ள ேவ4?. அேதா பா,, ெப7சமிைன

S ெகா4? அமா வ=கிறா%" எ; அவ% தைத ெமாழிதா,.

த4ணீாிேல நிழ ப தி=1 ஒ= ப1தி1 ெம*வாக நீதிெகா4ேட ஜூ ,
"லமி எைனவிட மிக நறாக &Hகி நீ*கிறா%. நா யமா?வைத'ேபால.

எ0ைடய காக% சாியானப

ெச6மா; எனா எ'ப ேயா ெசEய

5 யவிைல. அ'பா, நா இJகிலாதி(1' ேபான பிற1 தீபாவளி ெகா4டா 
ெகா4 =க 5 யாதா?" எறா%.

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

7. மைழ

அேடாப, கைடசி நாகளிேல மைழ' ப=வJகளி 5கியமான இர4டா
ப=வ* ேமகJக% 1விய ெதாடJகின. இரG 5Nவ* இ

உ=மி(;. "ஒ=

சமய ம;ப < ெவ%ள வதா அத(1 ேவ4 ய ஏ(பா?கெளலா
நடதி=1ெம; ந கிேற" எ; ஜூ யி தாE ச(; அசேதா?

Sறினா%. அவ2ைடய ெபா*நல ேசைவெயலா ஏைழ மக2காக ஏ(படேத;

அவ,க% ஏதாவ* ஒ= காரணதா Q றி< பசிேயா? இ=தன,. S9

ேவைல ெசEவ*, எ'ெபாN* மி1த சிரமேதா? அவசர ேதா?
பாரவ4 கைள த%2வ*, &ைடகைள ம'ப* இ'ப

ஏதாவ* ேவைல

கிைட1ெம; நபி ஆ4க% தJக% கிராமJகைள வி? ெசைன1 வதன,.
அவ,க21 அத ேவைல Sட கிைடகவிைல ேபா6. அவ,க2ைடய

மைனவிமா=, 1ழைதக2 அவ,கைள' பிெதாட,* வ* விடன,.

அவ,க21 இ=க எJ1ேம இடமிைல. அதி,Vடமி=தா ஏதாவ* ஒ=

Qதியிேல வாி நிழ9ேலா மரதி அ யிேலா தJக இட கிைடகலா. மைழ
ெபாழிய ெதாட,கினா கழனியிேல திாி< விலJ1கைள'ேபால அவ,க%
நைனதன,. பிற1 ஆ?மா?கைள' ேபாலேவ Tாிய தJகைள< தJக%

*ணிமணிகைள< உல,தG, மைழ த4ணீ, ஆவியாகி மீ4? கா(றி

ேசரG காதி=தா,க%.

ெபா*நலதி(1 உைழ1 மகளி ெப=பா ைமேயா, இதிய'

ெப4களாவ,. அவ,க% இத ஏைழ மக21 ெகா7ச உதவி ாிதா,க%.

ஆனா ேம6 ேம6 ஏைழ மக% வ* ெகா4ேடயி=தன,. அதனா

சாமாக% ேவ4?ெம; ராYய இலாகாக21 ஏராளமான க தJக%
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எNதேவ4 யதாயி(;. சாமாக% பயபடாம கிட'ப* அவ,க21 ெதாி<.

ஆனா அவ(ைற' பயப?*வத(1 அ0மதி தர யா=1 ெபா;'பிைல.

எதைனேயா தடைவ ெட9 ேபானி ேபசேவ4 யி='பைத' ப(றி<, யா=1

மன ேநாகாம நட* ெகா%ள ேவ4 யி='பைத' ப(றி< ஜூ யி தாயா,
1ைற'ப? ெகா%வ*4?. அBவா; நடதா தா காாிய நடக

ெதாடJ1. இ'ேபா* அவ% உணG' ெபா=%க%, *ணிக%, பா ெபா

5தலானவ(ைற அவசர ேதைவெகன ேசகாி' பதி 5ய(சி ெசE*
ெகா4 =தா%.

ெபா*நல ேவைல ெசEகிறவ,க% அவ,க% ம?மல. இதியா 5Nவதி6

ராமகிVண மிஷ ெபா*நல ேசைவ ெசE* வத*. ஆயிரகணகான மக21

உணவளி*, இலவச ம=*வ உதவி ெசE*, ப%ளிSட நடதி< அ* பணி

ெசEகிற* எ; ஜூ யி தாE ெதாிவிதா%. "ஆனா இ*களலாத

ம(றவ,க% தJகேளா? ேச,* ேவைல ெசEய அவ,க% வி= வதிைல. ேவ;

மிஷகளி ெப=பாைமயானைவ மகைள இ*களாக இ='பைதவி?
மதமா(ற ெசEய வி= கிறன. அ* இதியாவி நியாய எ; நா

க=தவிைல. அதனா அவ(ேறா? ேச,* ேவைல ெசEய நா வி=பவிைல"
எறா% அவ%.

“5டா% தனமான மிஷக%!” எறா% ஜூ .
ஒ= நா% காைலயி ெப7சமி 1கலேதா? Sச9?வைத ேக?ெகா4ேட
ஜூ

உறகதி 9=* எNதா%. உ%ேள ம *விட'ப =த ெகாவைலைய

விலகி ெகா4? அவ எN* ேம மா யி9=* கீேழ இறJகி'
ேபாயி=கிறா. ேதாடதிேல அழகான 1ைடகளாக த4ணீ,

ேதJகியி='பைத அவ க4டா. ேதாடகாரைன ஏமா(றி ெகா4?

உடபிேல *ணிேயயிலாம அவ அத 1ைடகளி *%ளி 1தி*
ெகா4 =தா. ெசற இரG இ த இ யான* மைழைய ெகா4?

வதி=கிற*. தைழக2 மல,க2 மைழயா கNவ'ப? ேதாட எBவளG

அழகாக இ=த*! ஆனா கதிரவ ம;ப < ேதாறிய* எதைன Pசிக% !

உடேன ெவ'ப5 ஆரபி* விட*. சிவ' நிறமான ேச(; த4ணீைர

ெதறி *ெகா4 ='ப* 5த9 ெப7சமி01 ேவ ைக யாக இ=த*.
ஜூ 1 ஓரளG ேவ ைகதா. ஆனா சீகிரதி அவ,க% விய,*'

ேபானா,க%. உடெபலா பிபி'ைப உ4டா1 ெவயி அ*. பி(பக61%
த4ணீெரலா வ(றி ம4தா இ=த*. ஏதாவ* ஒ=வைகயிேல Q (1%ேள
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நிைறய ம4 ேச,*விட*. ெப7சமி0ைடய கா தாைரயாகேவ ெப=பாலான

ம4 உ%ேள வதி=த*.

அ?த இரவிேல ேம6 மைழ ெபEத*. மிக அதிகமாக இலாவிடா6 த4ணீ,
ேதJகி நி(1 அளவி(1' ெபEத*. ஒBெவா= இரவி6 இBவா; மைழ.
சிலேவைளகளி ேதாட 5Nவ* சி;சி; தவைளக% காண'பட*.
அைவகைள மிதிகாம ெசவ* மிகG கVட.

எலா ெம*வாக மைழயி ஊறி நைனய ெதாடJகின. சாைலகளி 1;ேக

த4ணீ, ஓ (;. கயி; இN' ' பதய நடத ஆ"பதிாி ைமதானதி நீ,

ேதJகி கிடத*. ெசைனயி உ%ள ெபாிய மாளி ைககிைடயி ேதாறி<%ள
ஏHைமயான ேசாிக% பலவ(றி 1 ைசகளி6 சைமய ெசE< இடJகளி6
த4ணீ, நிற*. ஓைலயா ேவEத Q?க2, ஓைல த க2 ப=வ

மைழைய த?'பதிைல. மக% அN1' ப * அதமாக ேதாறின,.

ஆ;களிெளலா ெவ%ள ெப=கி. வழகமாக எ=ைமக%, 1(; ெச கைள

ெமாைடயாக க * ெகா4? ஆழம(ற 1ைடகளி தைலைய ம? ேமேல
கா ய வா; ப?*ெகா4? இ=1ப யான தாHத நில' ப1திகளி
1த*.

ப=வ மைழ ெதாட,* ெபEய ேவ4? எ; ஒBெவா=வ= வி=பின,.
ஏெனறா அத மைழ இலாவிடா விைளச 1ைற* ேபாEவி?.
ஒBெவா=வ=1 ேதைவயான ெந விைளச 5கியமாக 1ைற*

ேபாEவி?. ஆனா ேவ,ைவSட நறாக ெவளி'படாதவா; கா(றிேல

ஆவிநிைறதி=த இ'ப=வ யா=1 இபமளிகவிைல. ஓரளG நறாக

கட'பட Q?க2 இத' ப=வைத தாJக 5 வ திைல. வறசியான

ப=வதிேல கேபால ெக யாக இ;கி ேதா; தைரயி மீ* இத

Q?களி ெப= பா6 தள ேபாட'ப =1. ஆனா சில நாக% மைழ

ெபEத* அத தைர இளக ெதாடJகி(;. ஒ= நா% ேமாடா, கா, வி =1

சாைளயி தள இBவா; ஆகிவிட*. சகரJக21 அ யிேல ெசJக(கைள

வாிைசயாக அ?கி ைவ*தா காைர ெவளியி ெகா4? வர 5 த*.

ெப7சமி01 இ* ெபாிய ேவ ைக. ஜா, ஜூ1 ேதாடகார01 அ'ப 

தானி=த*. ஏதாவ* இ'ப

நட'பைத அவ,க% வி=பின,.

ந4ப,கைள' பா,க ெசவ* எப* அேநகமாக 5 யா*. "நல ேவைள,

ேதனீ, வி=*க% நைடெபறா!" எ; ஜூ யி தாE ெசானா%.
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ெவளிFாி9=* ெசைன1 வதி=த டாட, ஒ=வைர ஒ=நா% இரG

வி=*1 அைழதி=தா,க%. அவைர சதி'பத( ெகன ஒறிர4? ேபைர<

அைழதன,. வி=*1 5னா ஜூ

தன* தீபாவளி உைடைய அணி*

ெகா4? அ'பள, எ6மிசபழ ரச, ஆர7 ரச 5த9யவ(ைற வழJகினா%.

அத டாடைர அவ21' பி த*. அவ, வJகாளதி9=* வதி=தா,. அவ,

5கதிேல இனிய சிாி' மல,தி=த*. அவ, பல கவிைதகைள எ?*

ெசானா,. அவ21 அவ(றி ெபா=% விளJகாவிடா6 ேகபத(1 அைவ

நறாக இ=தன; கத, அணிபவ,களி அவ= ஒ=வ, எபைத அவ%
கவனிதா%.

அவ,க% வி=* அ=த அம,தGடேன மைழ ெகாட ெதாடJகிய*. 1;கலான

ெவளி5(றைத தா4

ஜா,Y சில அ

ரதா நட* வரேவ4 யி=த*.

இ=தா6 அத(1% அவ ெத'பமாக நைன*விடா. அவ சிரம'ப?

தயா, ெசEத கறியிேல ஒ=வாளி நிைறய த4ணீைர யாேரா ெகா
அ* நைன* விட*.

ய* ேபா

இ0 ஒ= ெபாிய ெதாைல எனெவறா, இBவளG ெவEயி இ=*
*ைவ*' ேபாட ஆைடக% சாியாக காEவேதயிைல. ேமைஜ விாி'  க%,
ப?ைக விாி' க%, தைலயைணக% எலா உல,ததாகேவ ேதாறா. ஜூ

தன* மிதிய கைள ஒறிர4? நாக21 வி?ைவகேவ அவ(றி ேம

பைமயாக' Pசண பி *ெகா4ட*. ஊசிக2 14dசிக2 *= ஏறின.

பைச Pசிய உைறக% ஒ  ெகா4டன. விைளயா? சாமாகளி ேம உ%ள

வ,ண வி?' ேபாயி(;. சில ேவைளகளி ஜூ 1 நீராவிய(ற 1ளி,சியான

கா(ைற வாசிக ேவ4? ேபா9=த*.

எ" கதி, நிழ(பட எ?1 ேமாடா, வ4

ஒ= கிராமதி9=* தி=பி

வ=ேபா* வழியி நி(க ேவ4 யதாயி(;. 5னா9=த சாைலைய ெவ%ள

அ *ெகா4? ேபாEவிட*. நா அத வ4 யி ேபாயி=தா....' எ;
இBவா; ஜூ

எ4ணமிட லானா%. ெபா;'ைப ஏ(;ெகா4 =த இள டாட,

எBவா; தாJக% இரG 5Nவைத< ேமாடா, வ4

யிேலேய கழிக

ேவ4 யதாயி(; எபைத எ?* ெசானா,. எதைன எதைனேயா வைகயாக
ஊைளயி? வைத< 1ைர'பைத< அவ,க% ேகடா,க%. அ'ப

1ைரதைவ

கிராம* நாEகளாகG இ=கலா - நாிகளாகG இ=கலா அல* கNைத'
9களாகேவா, ஓநாEகளாகேவா Sட இ=தி=கலா, அல* யாைனகளாக
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இ=தி=கலாெம; ஜூ

நிைனதா%, கா 9=* ெம*வாக வ*

ேமாடா, வ4 ைய (றி6 யாைனக% இரG 5Nவ* நடமா 

ெகா4 =தி=கலா. யா= அவ(ைற க4? ெகா4 =க 5 யா*.

*திைககைள ம? அைவ ெம*வாக Q. ஒ=ேவைள யாைனகைள ேமா'ப

பி க 5 <மா?

மைழ ெதாடJகியGட ப%ளி விைளயா?க% அறேவ நி;ேபாE விடன.

Sைட'ப* விைளயா? ைமதான நீாி &Hகி கிடத*. க=ைமயான ப=த

அ

மரJகேளா? அ?க?காக' ெபாி* ெசறி*%ள தைழகேளா? நல

நிழ ெகா?* ெகா4 =த ெபாிய ளிய மரJக% Sட மைழைய ெசா 

ெகா4 =தன. ஹிதி'பாட நட* ெகா4 =1 ெபாN* நலேவைளயாக

வ1' அைற ஒறி Sைர தி]ெர; ஒNக ெதாடJகி(;. ஹிதி' பாடதி

ஜூ

வ1'பிேலேய கைடசி. ஹிதி ஆசிாிைய த0ைடய &1 க4ணா ைய'

ேபா?ெகா4? அைத எ?*வி? Sைரைய ேநாகினா%. அவ% &1

க4ணா

ேபா?ெகா4 ='ப* ெவ; ேதாரைணகாக எ; ஒBெவா=வ=

ெசானா,. அ'ப  Sைரைய' பா,த பிற1 அவ% ஒேர பரபர' பைடதா%.

வ1'பி6%ள ெப4க% எேலா= ஒேர சமயதி ேபசினா,க%. பிற1 அவ% த

ேசைல 5ைனைய கி' பி *ெகா4? விைர* ெவளிேய ெசறா%.
அவ,க21 ெகா?த அ'பியாசைத 5 க ேவ4 ய ேதைவயிலாம(
ேபாEவிட*.

சி;மிகளி ஒ=தியான தாராவி பிறத நா% வி=*1 ஜூ

ெசறா%.

இள7சிவ' , பைச நிறJகளி பசணJக% ெசEதி=தனா. அவ(றி ேம

சி;சி; ெவ%ளி ேர1க% ைவக'ப =தன. அவ(ைற சா'பிடலா.

ட'பிகளி அைட*வ= பாேல?கேளா? S ய பழகலைவக2 இ=தன.

அகலமான தாHவாரJகைள உைடய ெபாிய Q?களி அ* ஒ;. ஒ= ப1தி1

Sைர ேபாட'பட 5(ற ஒ; உ%ேளயி=த*. உ4ைமயான மல,களா6,

காகித' Pகளா6 அ* அலJகாிக'ப =த*. ெச'பி?விைதகார

ஒ=வைன அத 5(றதி(1 வரவைழதி=தா,க%. தி4ைணயி அவ,க%

அம,* ெகா4டன,; அல* 4களி சாE* ெகா4? நிறன,. 5(றைத
(றி<%ள ம(ற தாHவாரJ க21 ஏராளமான மக% வதி=தன,. அவ,க%

அைனவ= ெபாிய'ப சி(ற'பமா,களாகG, ெபாியமா, சினமா,

அைதகளாகG, அவ,க% மகளாகG ேதாறின,. ெச'பி? விைதகார சில
ெப4களி Sத99=* ேகாழி 17கைள எ?தா ; ஒ= பாைப<
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எ?தா. ஆனா அத' பாபி(1 ந'ப(க% இைல எ; எேலா=

ெசானா,க%. ஒ= அழகான சிறிய மர வள=ப

அவ ெசE* கா4பிதா.

ஜூ யி சைட'ைபயி9=* அவ ஒ= தJக க காரைத எ?தா. அ*

தJக ேபாலேவ ேதாறி(;. பிற1 அ* மைற< ப < ெசEதா. அவ2ைடய

அJகி1%ேள ஒேர பிபி'பாக இ=ததா அவளா நகரSட 5 ய விைல.
அBவாறிலாம இ=தி=தா அ* இ0 நல வி=தாக அைமதி=1.
யா=1 விைளயாடலா எ; ேதாறவிைல. மல,களா6 நீ4ட

ெகா களா6 அலJகாிக'பட ஊ7ச ஒ; தாH வாரதி உதரதி9=*
ெதாJகி ெகா4 =த*, ஊ7ச9 ஆ?வ* 1ளி,சியாகG நறாகG

இ=த*. மாறிமாறி அவ,க% ஆ ன,.

சில சமயJகளி ஜூ , ஹாிதாைஸ' பா,தா%. அவ தைத ஒ= சிறத டாட,.

அவேரா? விஷயJகைள' ேபவதி அவ% தைத1 எ'ெபாN* மகிHசி<4?.
ஆனா அவ தாைய சதி1 ேபாெதலா அவ21 இ'ெபாN* எ'ப ேயா
இ=த*. என நடத* எ; அவ21 5(றி6 ெதாியவிைல. இ=தா6
கிள'பி சில சமயJகளி அவ தாE ேபவ*தா லமிைய< அவ2ைடய
ேதாழிகைள< ேகாப & யி=க ேவ4?. வய* வத ஒ=வைர அBவா;

ேபசாம9=1மா; ெசEவ* அவளா 5 யS ய காாியமல. அ'ப  ெசEய

5யறா6 ஹாிதாb தாE சி?சி?'ேபா? காரமாக ஏதாவ* ேபசS?. அைத
ஜூ

ெவ;தா%. அவ2ைடய Q?1 அவ% ெசறெபாN* வட இதிய

5ைற'ப

தயா, ெசEத உணைவ எ ேலா= உ4டா,க%. உ%ேள கறிைவத

ஷிJகராG, ச,கைர'பா1 ஒN1 இனி' ' பசணJக2, ப='  க% விய
மJகலான நிற5%ள ஹவாG இ=தன. மிடாEகைளவிட இைவ நறாக
இ=தன. ஆனா ஏராளமான த4ணீ, 1 க ேவ4 யி=த*.

லமிைய காண 5 யவிைல எற உண,சி எ'ெபாN* அவ2கி=த*.
அமணி'பா

அைத'ப(றி என நிைன* ெகா4 =கிறா% எப*

அவ21 ெதாியா*. பிற1 *பத= காாிய ஒ; நடத*, ேவ9யி உ%ள
சைத அத வழியாக' பா,கSட 5 யாதப

நறாக அைட*வி

='பைத

அவ% ஒ=நா% க4டா%. அவ,க2ைடய ேதாடகார ெசEத ேவைலயல அ*.

தா ெசEயவிைல எபைத காட அவ தைலைய ஆ க ெகா4?

ம;பகைத   கா4பிதா : அமணி' பா தா ெசEதி=கிறா% - ஏ,
எத(காக? ஜூ

என ெசEவெத; ெதாியாம அைத' ப(றிேய நிைன*

உறJ1 வைரயி6 அN* ெகா4 = தா%. நாகணகாக இத *ப

உண,சி நீJகா ம9=த*. அத(1ேம அைத தாJக 5 யா* எ; அவ21
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ேதாறி(;. ெவ'ப மி1த வர நா% பி(பக9 அவ% சாைல வழியாக (றி

ெச; 5வாயி9 வழியாக ேதாடதி(1% \ைழதா%. அமணி'பா

அJகி=தா%. ஜூ

கலகேதா? வணக ெசEதா%. பக% இர4 6

மிகG நலதான காேவாி அ'ெபாN* தா க; ஈனியி=த*. பாேல? ேபாற

நிறேதா? காிய 5கேதா? க; 1

அழகாக ேதாறி(;.

ஒBெவா=வ= அைத த ெகா?* ெகா4 =தா,க%. காேவாி பகதி

நி; ெபா" ெபா" எ; &வி?ெகா4

=த*. "லமிைய'ப(றி

ேபசவேத" எ; & த?மாற கVடேதா? ெசானா% ஜூ .
அமணி'பா

அைத காதி வாJகி ெகா4ட தாக ெதாியவிைல. விசன

ேதாEத க4கேளா? அவ% ஜூ ைய ேநாகினா%. பிற1 அவ% பா9 சைமத

ேசா(ைற ஒ= பாதிரதி இ=* எ?* காேவாி1 ைவக ெதாடJகினா%.

ஜூ

அவ2ைடய ேசைல 5ைனைய' ப(றி ெகா4டா%. "அமணி'பா , தயG

ெசE* ேக2Jக%. <க கணகாக நா லமிைய' பா,கவிைல. எனா

இைத' ெபா;க 5 யா*. அவ% எேனா? ேகாபமாயி=கிறா% எ; என1

ெதாி<. வடகதிய மக% தா மிக நலவ,க% எ; நா ெசாலேவயிைல.

ஹாிதாb தாயாேரா? என1 ந  கிைடயா* - ெட91' ேபாகG நா

வி=ப விைல."

தி]ெர; அமணி'பா யி உ;தியான சிறிய கர த0ைடய கரைத'
ப(;வைத அவ% உண,தா%, என ெசா6கிறாE! எ லமி நிைனத

ெதலா சாியல. எலா த' எறா ெசா6கிறாE?" எ; அமணி'பா

ெம*வாக ேகடா%. அவ21 அNைகேய வ* விடைத ஜூ

க4டா%.

"அவ% என நிைனதா% எபைத நா ெசால விைல- ஆனா விளகி
ெசாவத(1 என1 அவ% சத,'பேம ெகா?கவிைல - அமணி'பா ,
நீJக% அவ21 ெசால 5 யாதா?"
அமணி'பா

த ேசைல 5ைனயா க4கைள *ைட*ெகா4டா%. "ஜூ .

லமி1 நீ க த எN*. அ'ெபாN* ஒ=ேவைள அவ21 நபிைக ஏ(ப?"

எறா% அவ%.

"க த எNதவா? அவைள நா பா,க 5 யாதா? அவ% ெசைனயி
இைலயா?" எ; ேகடா% ஜூ .
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"இைல. அ'ப தா ஆகிவிட*" எ; ெசா9வி? அமணி'பா

ெகா7ச ேநர நி;தினா%. பிற1 ேம6 ெசானா%. "லமியி தைதயான

எ மக 1மா, மிக நல ைபய. அவ ஒ= எ7சினிய,". ஜூ

தைலைய

அைச* அ* தன1 ெதாி< எ; ெதாிவிதா%. அவ% தைத ெசான*

அவ21 நிைனG1 வத*. "அவ இத' ெபாிய எ7சினிய, "தாபனதி

ேவைல ெசEதா. நல சபள கிைடத*; கா, எலா இ=த*. ெபாிய

ேவைலகெளலா அவ,க% ெசEதா,க%. அவ சேதாஷ மாக இ=தா. ஆனா
இத "தாபனதி ெகட மனித,க2 இ=கிறா,க%. எலா' பணைத<
தாJகேள எ?*ெகா%ள 5ய6 மனித,க% அவ,க%. ஒ'பதமாக ேவைல

ெசEவதி ஏமா(;கிற மனித,க%, எ 1மா=1 இ* ெதாித*. அவ,கைள

த?க அவ 5யறா. அவைன' ேபசாம9=க ெசEய' பணJ ெகா?க
வதா,க%. அவ 5 யேவ 5 யா* எ; ெசா9விடா.

இமாதிாி ெகட காாியைத நி;*ேவ எறா அவ. அரசாJகதி(1

ெசா6ேவ எறா. பிற1 அவ,க21 ேகாப வ* வி?கிற*. நல

ைபயனான எ 1மா=1 எ'ப  ெக?த ெசEயலா எ; அவ,க% ேயாசைன

ெசEதா,க%. அ'ப தா நடகிற*. அவைன' ப(றி ெகட ெபாEெயலா

ெசா6கிறா,க%. ஆனா அ* அரசிய விஷய. அவ பிராமணனாக' பிற*

விடா. அதனாேல இெகட "தாபனதி9=* எ மக01 ேவைல ேபாE

விட*. ஆனா அவ01 ஒ= சின ேவைல கிைடதி=கிற*. மதிய அரசாJக

ேவைல. இJகி=* ெராப ெராப ரதி6%ள ஒ= கிராமதிேல பாசன

வசதிகாக காவாE ெவ? ேவைல. அவ மைனவி, லமி, கத, சர"வதி,
சின 1ழைத பா,வதி எேலா= அவேனா? ேபாEவிடா, க%. அத

கிராமதிேல ஒ= சின Q ேல அவ,க% வசிகிறா,க%" அவ% மீ4? த
க4கைள *ைட *ெகா4டா%.

"அ'ப யா, எனேவா ெகட* நட*விட* எ; என1 ேதாறி(;.

ஆனா, அமணி'பா , இ* எ'ெபாN* இ'ப ேய இ=கா*. கைடசியிேல

நலதி(1தா எ'ெபாN* ெவ(றி கிைட1 எ; அ'பா ெசா6கிறா,..."
எறா% ஜூ .

'நா0 அ'ப தா ந கிேற. ஆனா அ* ெராப நாளா1. எ மக0

அவ 1ழைதக2 ெராப ரதி இ=கிறா,க%. ஜூ , நீ லமி1 க த
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எN*" எ; அமணி'பா

ெசா9வி? Q (1%ேள ேபாE ஒ= *4?

காகிதைத எ?* வதா%. ம(றவ(ைற' ேபாலேவ ெபசிைல< அவ% த

ேசைலயி 5 * ைவதி=தா%. காகிததி அவ% விலாச எNதி ெகா?தா%.

"இJ1தா அவ% இ'ெபாN* வசிகிறா%. இத(1' ெபாேனாி எ; ெபய,.
இ* ஒ= சின கிராமமாக இ='பதா எலா எN*கைள< எ4கைள<
விடாம எNதேவ4?".

'உJக21 நறி. நா எN*கிேற. இ; இரேவ எN*கிேற. ெகா7ச
தயGெசE*..."

"சாி, ம;ப < ேவ9ைய திற*விட ெசா6 கிேற" எறா%
அமணி'பா .
--------------

8. ெவ+ள

பிபி'பான ஒ= நா21'பிற1 இரவிேல ெபாிய ய அ த*. மா 'ப யி

அ 'பாகதி உ%ள வழியிேல தைர அமிH* சிெம4 ேல ெவ ' ஏ(ப?
விடதா அJ1 ஒேர ஈர. ெப7சமி01 பய பி * ெகா4ட*. அவ

Sச9டா. ஜூ 1Sட அவ% தாE வ* எலா சாியாகயி=கிறதா எ;

பா,த ெபாN*தா மகிHசி ஏ(பட*. தீJ1 ெசE<ேமா எ; நிைன1-

ப யாக மைழ ெபE< ேபா* அதைன ெபாிய ச'த ேகட*. இரG 5Nவ*

இ'ப

ேய இ=த*. காைலயிேல ேதாடதிேல 5ெபலா இ= தைதவிட

அதிகமான ெவ%ள ஏ(ப =த*. வான ெவ2*ெகா4 =1 சமயதி

ஜூ

ெமாைடமா

1 ெசற* அமணி'பா யி ேதாடதி ஒ= ெபாிய

1ளமாக த4ணீ, நி(பைததா 5த9 பா,தா%. பக% அ1ளதி

த4ணீ,1 *ெகா4 = தன. உ4ணி' த, ேவ91 அ' றதி6%ள

Q ேல 1ழைதக% இைலகைள' பட1களாக வி? ெகா4 =தன,. த4ணீ,

ெதறி* ஓ?ப

சின'ைபய ராமகி=Vண கீேழ உகா,தா. ரதிேல

மரJ க2கிைடயி6, சாைல1 1;ேக< எJ1 பா, தா6 திய 1ளJக%

மினிெகா4 =தன. ெசைன யி9=* அயa, ெச6 5கியமான

சாைலயி தைட ஏ(ப?விட*. ப%ளிSடதி(1 அவ% ேபாக 5 யா*.
ெகா7ச ேநரதி(1' பிற1 ெட9ேபா மணி அ  த*. அவ% அைன

ெட9ேபானி பதி ெசானா%: "ஆமா... ஆமா... ெவ%ள இ0

அதிகமாகிற*!..... அவ,கைள எலா ப%ளிSடதி(1 ெகா4? வ*
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வி],களா? நல*!... ஆமா, கபளJகைளெயலா ெகா4? வா=Jக%.

ேபா*மான அளG இ=1 எ; ந கிேற. ஐகிய நா?களி ச,வேதச
1ழைதக% அவசர ேதைவ நிதியி9=* வழJகி<%ள பா ெபா

Iமதி

ஞானமாளிட இ=கிற*. அவ% அைத காாி ஏ(றிெகா4 =கிறாளா?

ெராப நல*. அைத கல1வத(1 யாராவ* ேவ4?..." அவ% க4க%

(றி6 பா,தன. "'ஜூ ைய நா அைழ* வ=கி ேற... ஆமா அவ% நிசய
வரலா. அவ% உபேயாக மாக இ='பா%. பா,க' பி காத காசிக% - அத(
ெகன, அவ21' பதினா; வய* ஆகிறேத."
லமி1 க த எNதி 5 க ஜூ

5ய; ெகா4 =தா%. அத க த

எN*வ* அவ% எ4ணியைதவிட மிகமிக சிரமமாக இ=த*. ெபாியவ ளாகி விட

உண,சி<ட0, உ(சாக*ட0 இ'ெபாN* அவ% *%ளி எNதா%. "ஏமா,
ஆ(றி(1' பகதி6%ள மகைள' ப(றி என1 ெசானாேய, அவ,களா?"
"ஆமா, பாவ, அவ,க2ைட< 1 ைசகைளெய லா ெவ%ள

அ *ெகா4?ேபாE விட*. அவ, களி சில, ெவ%ளதி &Hகி'

ேபாயி=கலாெம; நா பய'ப?கிேற. நகர எைல1 ெவளிேய அவ,க%

வசிகிறா,க%. அதனா அவ,கைள' பா*கா'ப* யா= ைடய ெபா;'  இைல
எ; ேதா;கிற*. ேவ; பகJகளி உ%ள சில மக21 ராமகி=Vண மிஷ
உதவி ெசEகிற* எ; ந கிேற; ஆனா இவ, க21 இைல. ெவ%ள

வர'ேபாவைத அவ,க% நிச ய உண,தி=க ேவ4?. உண,* தாJகேள

கைர1 ேமேல வதி=க ேவ4?. ஆனா எ* சாியா னேதா அைத மக%

ெசEவதிைல. அBவளG தா அைத'ப(றி ெசாலலா. நம1 ெகா7ச

ெரா  *4? பலகார ெசE<ப

ஜா,ஜிட ெசா."

"சாைலெயலா ெவ%ளமாயி=தா நா அJேக எ'ப ' ேபாE ேசர5 <?"
"அவ,க% நம1 ேமாடா, வ4 ைய அத' பகமாக (றி அ0' வா,க%:

ெகா7ச த4ணீ, இ=தா6 அ* வ* வி?. ஏராளமாக' பா ெபா ைய

கலகி ெகா?க ேவ4 யி=1. ெசEவ த(1 உ(சாகமாக இரா*. இ=தா6
இ'ப

உதவி ெசEய உன1 வி='பமி=1ெம; ந கிேற."

"அ* உ(சாகம(றதாக இரா*. என1 அ'ப

இ=கா*. ஐகிய நா?களி
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"தாபனைத ேச,த நா?களி9=* இத' பாெபா
ஜூ .

வ=கிறதா?” எறா%

"ஆமா. த4ணீ, ெகா4?ேபாக' ெபாிய த,மா" 1?ைவ ேவ4?ெம;

ஜா,ஜிட ெசா. ேவ; எத த4ணீைர< 1 கSடா*. ெவ%ளதினாேல
5ைன விட எலா ேமாசமாக இ=1" எ; அவ% தாE ெமாழிதா%.

சாைலயிேல த4ணீைர சிதறி அ *ெகா4? அைரமணி ேநரதி ேமாடா,
வ4

வ* வாயி61 5 நி; ஹார அ த*. அ* உ%ேள வதி= தா

ஒ= 1ளதி(1%ேள &Hகியி=1 ! ஜூ < அவ% தா< ஓரமாகேவ ெச;

1ளைத கட* ேமாடா, வ4 1% ஏறின,. Iமதி ஞானமா% வ4 1%

அம,தி=தா%. நீல' டைவ அணிதி=த அவ% உ(சாகமான ஒ= ெப4மணி.
அவ2ைடய ப(களி பல தJகதா கட'ப =தன. ஐகிய நா?களி

ச,வேதச 1ழைதக% அவசரேதைவ நிதி வழJகி<%ள பாெபா

ைவத

ெப க2கிைடேய அவ% அம,தி=தா%. சில தி4?க2 உ%ேள இ=தன.
அவ,க% அைனவ= ெந=கி உகா,* ெகா4டன,. ேமாடா, வ4

ற'பட*. மைழ நி; 3 அல* 4 மணி ேநர ஆகிவிடப யா ெவ% ள

1ைற* விட*. ஆனா தைரெயJ1 ஓ  ெகா4 =த த4ணீ,

ஆ;க21%ேள ேச,* ெகா4 =த*. அதனா அைவக% இ0 ெப=

ெக?தன. 1=மா,களி தைல'பாைககைள' ேபாற உயரமான ெதா'பிகைள

அணி< ெசைன' ேபா_" கார,களி ஒ=வ ஓாிடதிேல அவ,க% வ4 ைய
நி;தி ஒ= பாலதி(க=ேக ெவ%ள ெப=கியி='பதா ேவெறா= சாைல
வழியாக' ேபா1ப

ெசானா.

கைடசியி ெவ%ள மிக ேமாசமாக இ=த ஒ= ப1திக=கி அவ,க%

ெசறைடதா,க%. மக% SடJSடமாக' பாைதக=கிேல நி; ெகா4?

உகா,* ெகா4? பாிதாபமான ேதா(ற*ட இ='பைத அவ,க% க4டன,.

5 பகதி மரJ க21 த,க21மிைடேய சிவ' நிறமான த4ணீ, 1*
ழி* ெசவைத< பா,தா,க%. ஒ= சில, வ* பாெபா ' ெப கைள

வ4 யி9=* இறகினா, க%. "ஜூ , வா" எ; அவ% தாE அைழதா%.

ெவ%ள 1திராத மாமரJக2கிைடேய உ%ள ஒ= பாைத வழியாக அவ,க%

ற'படா,க%. ஓாிடதி ஒ= 1ழி இ=த*. அதி த4ணீ , ஆழமாக நிற*.

மிகG அதமான அத த4ணீாி எெனனேவா கிடதன. த4ணீாி &Hகி

இறத ஒ= ெவ%ளாைட ஜூ

க4டா%. ேச; ப * ெச* கிடத சில

ேகாழிக2 ெகா7ச ேநரதி ெதபடன.
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"ஜூ , அேதா பா,, அத' ப%ளிSடதி தா எேலாைர< ெகா4?
ேச,தி=கிறா,க%" எ; அவ% தாE ெசானா%.

ெசJக( வ,கேளா? தாHவான Sைரேயா? S ய நீ4ட கடட அ*.

அவ,களி ஒ= சில= காவ* தJக ஒ= Sைர கிைடத*. டஜ கணகான

1?பJக% அJகி=தன. சில 1?பதின, சி;சி; &ைட 5 கைள

ெவளிேய ைவ*வி? மர ெகா கைள ெகா4? தைழகைள ெகா4?
1 ைச அைமக 5ய; ெகா4 =தன,.

பாைதக=கிேல க4கைள & யவா; ஒ= ெப4 கிடதைத ஜூ

க4டா%.

அவ2ைடய க;' ' டைவ நைனதி=த*. "பாவ, அவ% ெவ%ளதி &Hகி

இறதி=க ேவ4?. அவ2ைடய ெசாதகார,க% யா, எ; க4?பி க

5ய; ெகா4 =கிறா,க%" எறா% அவ% தாE. எதனாேலா ஜூ

அைத'

ப(றி கவைலயைடயவிைல. நைன* ெச* கிைட1 அத ெப4

விசன'ப?வதாகேவா, ெதாைல'ப?வதாகேவ ெதாியவிைல. அவ% அJகிைல-

அBவளG தா.

ேமடான ஓாிடதி தீ எாி* ெகா4 =த*. க கைள ெகா4? ஒ= ெபாிய

பாைனைய அதேம ெதாJகவி =தா,க%. தகர ட'பாகைள<, ம4

ச கைள<. பாைல ஊ(றS ய ேவ; எத சாமா கைள< ெகா4?

வ=ப

Iமதி ஞானமா% ஒ=வைன அவசரமாக அ0'பினா%. "ஜூ , நீ<

நா0மாக ேவைல ெசEேவா. கபளJகளி விஷயைத உ அமா%

கவனி*ெகா%வா%. நா ெவநீைர ஊ(;கிேற. நீ நறாக கலகிவிட

ேவ4?" எறா% அவ%. அவ21 கிைடத பேவ; பாதிரJகளி பா

ெபா ைய' ேபாட ெதாடJகினா%. ஜூ 1 அவ% ஒ= மர அக'ைபைய

ெகா?தா%. "ஒ= பாதிரதி பா தயாரான* என1 ெசா. பிற1 அ?த

பாதிரைத கவனிகலா."

பாெபா யி ெவநீைர ெகா4? ஒ= ச

அல* தகர ட'பாவி9=*

ம(ெறா;1 ெசறா% ஜூ . Iமதி ஞானமா% த ேசைலைய

கிக

5தாைனைய இ?'ைப (றி6 இ;க க ெகா4டா%. லமி

நா ய ஆ?வத(1 5 க ெகா%வைத' ேபால க யி=கிறா% எ;
ஜூ 1 தி]ெர; ேதாறி(;. கிராம*' ெப4களி ஒ=திைய'ேபால,
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ஆனா அவ,கைளவிட உ(சாகமாகG, காாியதி க4ணாகG ஞானமா%

ேவைலயி ஈ?ப =தா%. பைச 1ழைதகேளா =த தாEமா,கைள ஒ=

வாிைசயாக உகார ைவ* அவ% பாைல வழJகி ெகா4 =தா%. பா6காக

காதி=தவ,க% அவைள<, ஜூ ைய< கவனி*ெகா4? ம4தைரயி

அைமதியாக Q(றி=தா,க%.

ெகா7ச ேநரதி(1' பிற1 அவ,களி யாராவ* சில, வ* தன1 உதவி
ெசEயேவ4? எ; ஜூ

வி=பினா%; ஆனா யா= அ'ப  ெசEயவிைல.

அவ,க% எ'ெபாN* ெசEத ேவைலைய தவிர ேவ; ேவைல ெசEயமாடா,க%.
பா ெபா ைய கலகி வி?வ* அவ,க% ெசE*%ள ேவைல யி ஒ= ப1தியல.

அதனா தா அவ,க% உதவி ெசEய வரவிைல ேபா6 எ; அவ% எ4ணமிட

லானா%. ஆனா அவ% உடெபலா Tேடறி' பி பிக ெதாடJகி(;. அவ%

மிகG கைள*' ேபானா%. பாெபா

ெகட நா(ற அ 'பதாக ேதா றி(;.

அவ% 5கதி6 தைலமயிாி6 பா ெபா

ேம6 ேம6 ப யலாயி(;.

1ழிகளி6, த,களி6 பரவிெகா4? ெவ%ள வ=வைத அவ%

கைடக4ணா ேநாகினா%. ெவ%ள ெகா7ச ெகா7சமாக அ=கி வ*

ெகா4 =த*.

கைடசியி அவ,க% ேவைலைய நி;தினா,க%. ஜூ

ெகா7ச ெரா *4?'

பலகார சா'பி?வி?, த,மா" 1?ைவயி9=த 1ளி,த த4ணீைர நறாக

1 தா%. ெவ%ளதா பாதிக'பட அத ஏைழ மகெளலா பா,*

ெகா4 =ததா அBவா; சா'பிட* அவ21' பி கேவயிைல. அைத

அவ, க21 ெகா?* விடேவ4? எ; அவ21 ேதாறி(;. Iமதி

ஞானமா% ெரா  *4? க21' பதிலாக இரைட பிதைள1' பாதி

ரதி ேசா; 1ழ  ெகா4?வதி=தா%. பா,'பத(1 அ* நறாக இ=த*.

ஓரதிேல ப * கி ெகா4 =1 ெரா *4?களாலான அத' பல

காரதி(1' பதிலாக அைத'ேபால ஏதாவ* த தாE ெகா4? வரேவ4? எ;
ஜூ

வி=பினா%. Iமதி ஞானமா% த ைகவிரகளா அைத தமாக

எ?* சா'பிடா%. மீதி இ=தைத அவ% ஒ= இைல யி வழி*'ேபாடா%.
Sடதி9=* ெம9த கரெமா; அத(காக ஏதி நிற*.

ெவ%ளதா அ *ெகா4? ேபாக'பட ேசாி யான* ேகாைட

காலதிெலலா த4ணீ, இ=த இடதி(1 மிகG த%ளி உயரதி9=த*.

ஆனா ெம*வாக அேசாிமக% த4ணீ=1' பக வைரயி 1 ைசகைள
க ெகா4டன,. இரG ேநரதி சில மணி ேநரதி(1% ஆ(றி ெவ%ள
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ெப=கி அவ,க% 1 ைசகைள<, அவ,க% ேகாழிS?கைள<, க

ைவதி=த

அவ,க% ஆ?கைள<, அவ,க% மீ வைல கைள<, க=விகைள<

அ *ெகா4? ேபாEவிட*. &Hகி இறத அத' ெப4ைண' ேபால

1 ைசகளி ெவ%ள 1த ேபா* அவ,களி( சில, உறJகி ெகா4
=தா,க%. மைழயி சதைதவிட ெவ%ளதி சத 1ைறவாக

இ=தி=கிற*. சிலரா ப?ைக, ஒ= சில பாைனக% ஆகியவ(ைற கா'பா(றி

எ?*வர 5 த*. ம(றவ,க2ெகலா ஒ;ேம இலாம ேபாEவிட*.

ெப=பாேலா, சி;சி; இடJகளிேல பயி, ெசEதி=தா,க%. ெசழி'பான ஆ(;

வ4ட ப த நிலமாைகயா அJ1 பயி, ெசழி'பாக வள,த*. ஆனா அத

இடெமலா இ'ெபாN* த4ணீ1% &Hகியி=த*. பயி, ெசEதெதலா

ெதாைல* ேபாயி(;. ெசைன1 வ* S9களாக ேவைல ெசE*

ெகா4 =தவ,களி நிைலைம அBவளG ேமாசமிைல ேபா6. ஆனா

அவ,களி ஒ= சிலராSட உணG' ெபா=%கைள கா'பா(றி

எ?*ெகா4?வர 5 ய விைல. இதியாவி நீ4ட வரலா(றிேல அ க

மக% ப னியாகG நபிைகய(; இ=தைத' ேபாலேவ மைனவிமா,க2
அவ,க% 1ழைதக2 ப
அம,தி=தா,க%.
ஜூ

னியாகG நபிைக ய(; தைரயி

மிகG கைள*'ேபாEவிடா%. ெவ'ப அதிகமாகி ெகா4ேடயி=த*.

5விடSட 5 ய விைல. ெகட நா(ற Qசிய*. Sடமாக இ=த

மகளிடதி9=* அவ,க% *பேதா? கல* வ= நா(றைத<,

ெவ%ளதா6 அ* அ * ெகா4? வ= ெபா=%களா6 உ4டா1

நா(றைத <, அவ(றி(1 ேமலாக உல,த பாெபா யி நா(ற ைத<

எ'ப ேயா அவளா சகிகேவ 5 யவிைல. ஆனா காாிய நடதாக ேவ4?.

Iமதி ஞானமா% ஓ

ஓ

ேவைல ெசE* ெகா4?, காாிய நட'பத(1 உதவ

5ய6 ஏதாவ* ஒ= ெப4ைண' பா,த*, தன* சி; தபிைய

கவனி*ெகா%2 ஏதாவ* ஒ= 1ழைதைய' பா,த* 5;வ P*
த தJக' ப(கைள கா  ெகா4? மி=தா%.

அத சமயதிேல சாைலயிேல ம(ெறா= ேமாடா, வ4

வ* நிற*.

அதி9=* இறJகியவ,க% யாெர; நிைனகிறீ,க%? ஹாிதாஸு அவ தா<!
ஹாிதா" ஓ

வதா. இத ெவEயி9ேல அவனா ஓட 5 த*. "ஜூ , என

ெசEகிறாE? நா உன1 உதவி ெசEகிேற" எறா அவ.
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ஜூ

கைள'ைப சமாளி*ெகா4? பா ெபா ைய மிக நறாக கலகிவிட

ெதாடJகினா%.

"உனா இ* 5 < எ; ேதாறவிைல" எறா% அவ%.
"எனா 5 <. எJேக அத அக'ைபைய ெகா?!" எறா அவ.
"சாி, நீ 5ய(சி ெசE* பா,. ெபா

சாியானப

பாலாக ேவ4?. க

இ=கSடா*. ஒ= தகர ட'பாவி பாைல ெசE* 5 த* Iமதி

க யாE

ஞானமாளிட அைத எ?*ெகா4? ேபா. ெசE, பா,கிேற" என ெமாழிதா%

அவ%.
ஜூ

பினா அம,* ஹாிதாைஸ கவனி* ெகா4 =தா%. ஆரபதி

ெகா7ச தட ட ெசE வ*ேபா பாசாJ1 ெசEதா. ஆனா அவ சாியான ப

ெசE* ெகா4 =தா. அவைள'ேபாலேவ ேவக மாகG ெசEதா. ேவைல

ெசEயாம மா இ='ப* மிகG கமாகயி=த*. ஹாிதாb தாE ஜூ யி

தாE1 உதவி ெசEய ெசறி=தா%. அதிகமாக' ேபசினா6 அவ% நறாக

காாிய ெசEகிறா% எ; ஜூ யி தாE பினா ெதாிவிதா%. ஹாிதாைஸ

கவனி'பைத வி?வி? ஜூ

ெவ%ளத4ணீாி விளிைப கவனிக

ெதாடJகினா%. ெவ%ள அத(1 ேம 5ேனறி வரவிைல. அ* ெம*வாக' பி

வாJ கி(;, அ'ப  1ைற<ேபா* 1சிகைள<, பழ ேதாகைள<, ெசத
1ரJைக< - அ* 1ரJ1தாேன? கைதகைள< இ'ப ' பலவ(ைற
தா;மாறாக' பி னா வி? ெசற*. ஏதாவ* மதி' %ள ெபா=%

கிைட1மாெவ; இர4? கிராம' ெப4க% ேத  ெகா4 =தா,க%. Iமதி

ஞானமா% ஜூ யிட வ* த0ைடய ேசைல ம 'பி9=த Eைமயான ஒ=
ெபாிய ைக1ைடைய எ?தா%. "ஜூ , இதேம தைலைய ைவ*

ெகா7சேநர ப?*ெகா%. நீ Jகா விடா6 பரவாயிைல..."

நா(றம 1 ம4ைண< எ6 கைள< விலகி ஒ= Eைமயான

ைக1ைடைய ைவ*ெகா4? ப?தி='ப* கமாயி=த*. ெகா7ச ேநர

இ'ப  க4ைண & ெகா%ளலா.
"இ0 ஒ= ெப

பாெபா

ேவ4 யி=1. நா அைத திறகிேற"
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எ; ஹாிதா" ெசா6 வ* தி]ெர; அவ% காதி ஒ9த*. நிழெலலா
இட ெபய,* ேபாEவிட*. ஆகா, த4ணீ= கீேழ ெவ1 ரதி(1

ேபாEவிட*. அவ% ஆ4? கண காக Jகியி=க ேவ4? !

இத(1% ேசாி மக21 ேவ4 ய ஏ(பா?க% ஏற1ைறய 5 *விடன.

எலா 1ழைதக21 பா ெகா?தாயி(;. ெவளியிேல நிறி=தவ,க%

மரெகா கைள ெகா4?, கபளJகைள ெகா4?, ஒ= மாதிாி தJ1வத(1

ஏ(பா? ெசE* ெகா4டன,. அறிரG ம;ப < மைழ வரலா. ஆ(றிேல ெவ%

ள 5னா வத உயரைதவிட அதிகமாக வதா6 அவ,க% ப%ளி-

Sடதி(1% ஆபதிலாம தJகி ெகா%ளலா. ப%ளிகடட உயரமான

நில'ப1தியி அைமதி=த*.

தன1 இ=த* ேபாலேவ ஹாிதாb தைலயி6 ெசாகாE எJ1 பா ெபா
ப ='பைத ஜூ

கவனி தா%. அவ01 ெகா7ச கைள' ஏ(படலாயி(;

பாைல கல1வதி ஜூ

5ைறேபா? ெகா4? பJெக? *ெகா%ள

வதைத க4? அவ01 மி1த மகிHசி <4டாயி(;. ஆனா அ;

மாைலயி ம(ெறா= ட'பாG1 ேம அவ,க% பயப?தவிைல. அவ,க%

ெகா4?வத அாிசி ப=' எலாவ(ைற< அத மக% அைனவ=1

ெகா7சமாவ* சா'பிட கிைட1 மா; வழJகினா,க%. பிற1 அவ,க% ேமாடா,

வ4

யி ஏறிெகா4? படணதி(1 தி=பினா,க%. ேம6 மைழ ெபEய

ேமகJக% வடகிழ1 வானிேல 1விய ெதாடJகின. தJக Sைரயிலாத

மகைள' ப(றி நிைன'பேத பயJகரமாக இ=த*. அேத சமய தி அவ,க21

ேசைவ ெசEய 5 தைத எ4ணி' பா,'ப* மகிHசியளித*. ெவ%ள பரவிய

சாைலகளி ெளலா ேச; ப தி=த*.

"என1 இ; ப%ளிSட ேபாக 5 யவிைல. நீ ேபாக 5 ததா?” எ;
ேகடா ஹாிதா".

"இைல, சாைலயிேல அத' ப1தியி நாைள1 ெவ% ள இ=கா* எ;

ந கிேற!" எறா% ஜூ ,
-------------
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9. ேதசீய வள-சி# திட பிரேதச
லமி1 ஜூ

க த எNதினா%. நிைறய அ  * ைகயா *ைட* அழி*,

ஈரமாகி< இ=த* அத க த. அதனா அவ% தாE அைத ம;ப < தி='பி

எN*ப

ெசானா%. ஆனா அதிக ெவ'பமாக இ=த*. ஜூ 1 தி='பி

எNத 5 ய விைல. அBவா; எNதியி='பைத லமி ெபா=ப?த மாடா%.

கைடசியி அேத க தைத உைற1% ேபாடா%. "ெபச=1 அவ,க%

ேபானேபா* அJ 1%ள தபா நிைலயதி(1 அைத அவ% எ?* ெச;
தபா9 ேச=ப

ெசEதா%. பிற1 அவ% தாE ெவ4ெண<, பி"ேகா*க2,

ஆ"பிாி மாதிைரக2, ம(ற' ெபா=%க2 வாJகிெகா4

ஜூ

=1ேபா*

"ெபச, சி(;4 ' ப1தியி ஆர7' பான அ=தினா%. அதபி

அவ,க% எவ,சிவ, பாதிரJக2, பிதைள ெச' ' பாதிரJ க2 வி(1 ஒ=

கைடயி9=* த4ணீ, ெகாதிக ெகாதிக ைவ1 ெகாதிகல ஒைற
வாJகினா,க%. த?தடாக அைமத நிைல'ெப யிேல பிரகாசமான

பாதிரJகைள அ?கி ைவதி=த அதகைட ஒ= 1;கலான 1ைக

ேபாறி=த*. பிதைள' பாதிரJ க2, ெச' 'பாதிரJக2 மிக அழகாக

இ=தன. த4ணீ, 1டJக% தா 5கியமாக அழ1 மிகைவ. எத அளவி
ேவ4?மானா6 அவ(ைற வாJகலா. ஆனா அைவ இதியாவிேலேய
இ'ெபாN* ெசEய'ப? எவ, சிவ, பாதிரJகைள' ேபால அBவளG

பயப?வ திைல. ெகாதிகலதி ைக'பி யி த0ைடய ெபயாி 5த

எN*கைள' ெபாறி1ப

அவ% தாE ெசானா%. ஒ= சிறிய மிசார

*ற'பணைத எ?* ஒ9ெயN'பிெகா4? ஒ=வ ேவைல ெசEதா.
எN*க% ெபாறிதாகிவிடன.

"ல4டனிேல இைத ெசEய ெசானா வார கணகாக ஆகியி=1" எறா%
அவ% தாE. எத சி; காாிய ெசEய ேவ4?மானா6 இBவா;தா விைரவி

5 த*. அவ% தைத த &1 க4ணா யி பக சடைத ஒ= கணதிேல

சாி ெசE* ெகா4?விடா,. அைத சாி'ப?தியவ அBேவைல யிேலேய

மகிHசியைடவதாக ேதாறி(;. பிற1 அவ,க% ேமாடா, வ4

பN*

பா,1மிடதி(1 ெச; திய டய, கிைடக எதைன நாளா1 எ;

ேகடா,க%. இJகிலாைதவிட இJேக இத(1 அதிக நா% பி த*. பிற1 அவ,க%

இதியா கா'பி மாளி ைக1 ெச; ஒ= பG4? கா'பி% வாJகினா, க%;
ஒBெவா= ேகா'ைப கா'பி< 1 தா,க%. இBவா; ெசE* ெகா4 =1

ேபாெதலா ஜூ

த க த ெபாேனாி1 ெச; லமி1 கிைடக
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எBவளG கால ஆ1 எபைத' ப(றி< லமி எ'ெபாN* பதி எN*வா%
எபைத' ப(றி<ேம எ4ணிெகா4 =தா%.

ெவ%ள மிகG 1ைற*விட*. அவ% தாE Iமதி ஞானமா2ட ேசாி மக%

தJகியி=த இட தி(1 ெசறா%. நிைலைமைய சமாளிக மக% 5ய;

ெகா4 =தன,. நீாி &Hகி இறதவைள அவ2ைடய மக% 5ைற'ப

தகன

ெசE*வி டா,க%. ஆனா ேசாி மகளி ெவ1ேப, ப%ளிSட திேலேய

தJகியி=க வி=பினா,க%. 1 ைசக21 இ=தைதவிட ப%ளி கடடதி(1

நல Sைர இ= த*. ஆனா அJ1 தJ1வெதப* 5 யா*. அத' ப%ளி1

வத 1ழைதகைள எJகாவ* ைவ*'பாட ெசா9 ெகா?க ேவ4?.

ஆதலா ேசாிமக% S ய சீகிரதி *1 ைசக% அைம*ெகா%ள ஏ(பா?
ெசEவ*தா 5கியமான காாிய. அத(1 அரசாJக உதவிைய' ெபற ஜூ யி

தாE 5ய; ெகா4 =தா%.
&; நாக21' பிற1 ஜு

தன1' பதி கிைட1ெம; எ4ணமிட

ெதாடJகினா%. மாத கணகாக யா=1 க தேம வராத சி; கிராமதி(1

தபா ேபாE ேசர ஒ=ேவைள அதிக நாக% ஆகலா. ஆனா ஒ= வார கழித*;

ம(ெறா= வார5 கழித*. அ'ெபாN* க த வரவிைல. "தபா நிைலய இ
லாத ஒ= சி; கிராமதி லமி1 தபா தைல வாJ1வ* கVடமாக

இ=கலா" எறா% அவ% தாE ஆனா லமி1' பதி எNதேவ4?ெமற
வி='ப இ=தா எ'ப யாவ* சமாளிதி='பா% எ; ஜூ

ேவைள பதி எNத லமி1 வி='ப மிைல ேபா6.

க=தினா%. ஒ=

அவ% அமணி'பா யிட ெச; அைத'ப(றி அவ2ைடய க=ைத
ேகடா%. அமணி'பா

மா தைலைய அைசதா%; அவ% ஒ; ெசால

வி=பவிைல. 1மாாிடமி=* க த வ=வத(1 சில சமயJகளி ெவ1நா%
ஆயி(;. ஜூ
நல*.

ெபா;* ெகா%ள ேவ4?. ெபா;ைமயாக இ=க' பழ1வ*

மைழ ெம*வாக நி;விட*. ெவ'ப 1ைற தி='பைத< பிபி' மடமாக

இ='பைத< ஜூ

தி]ெர; உண,தா%. ஆர7' பழ கிைட1 ப=வ

ெதாடJகிவிட*. மாபழ இலாதத(1 அ* ெப=பா6 ஈ? ெசEத*.

பலவைகயான ஆர7க% கிைடதன. ேதா ெக யான*, ைவ மிக* மான
ஆர7' பழJக2, ேதா ெக ய(ற*, ரச நிைறத*, இனி'
மி1த*மான பழJக2, ேவ; ளி' வைகயான பழJக2 இ=தன.
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சாைலகளிேல ெவ%ள உ4டாகிய 1ழிகைள ெச'பனிட ெதாடJகி னா,க%.

ேதாடதி இ=த 9 அ கைடக% ெசம4ைண மைற* உய,*
வள,தன. நீளமான ஒ= கதிைய ெகா4? Qசி அவ(ைற ேதாடகார

ெச*கி ெகா4ேடயி=தா. அைனவ=1 உ( சாக மி1த*. ேகாைடகால
5 வைடத*.

நீச 1ள கலJகலாகG தைழக% நிைற* மி=த*. அைத த ெசE*

ெகா4 =தா,க%. அதனா ெகா7ச நா% அதி நீத 5 யாம(ேபாயி(;.

றாமீகளி='பதா கட9 1ளிகSடா* எ; ஜூ யி தாE ஒேர

க4 'பாக Sறிவிடா%. ஆனா றாமீ யாைர< விNJகியதாகேவா,

க ததாகேவா காேணா. மீ பி 'பவ,க% சி;சி; க?மரJகளி ேபாE

ெகா4?தானி=தா,க%. எத(காக அத க4 ' எ; ஜூ 1

விளJகவிைல. கைரயி ேமா* அைலக21 அ'பா ெச; ஹாிதா" நீதி

னா. அவ ஒ= கதிைய எ?*ெகா4? ெசறா அவ தைத<

றாமீகைள' ப(றி ேக%வி'படா,. அதனா கட9 நீதSடாெத;
அவைன தைட ெசE*விடா,. இ0 க தேம வரவிைல.

"ஏதாவ* ஓாிடதி(1' ேபாE' பா,* வரலாெம; ேதா;கிற*. இ'ெபாN*

ெவEயி6 அதிகமிைல. சாைலக2 சாியாக இ=1" எ; ஜூ யி தாE

ெசானா%. "சாி, ேதசீய வள,சி திட நைடெப; ஏதாவெதா= கிராமதி(1'
ேபாE அJ1 என நட கிற* எ; பா,* வதா என?" எ; அவ% தைத
ேகடா,.
ஜூ

திைக'ேபா? ேநாகினா%. “ேதசீய வள,சி திடைத' ப(றி நா

ெசான* உன1 நிைன விைலயா? இதியா வள ெப;வத(1, கிராமதி
வசி1 மக%, அவ,க21 ேதைவயானவ(றி எவ(ைற ெயலா ெசE*

ெகா%ள ேவ4?ேமா அவ(ைறெயலா ெசEய உதG திடதா அ*. அத

திட நட1 பிரேதச ஒறி(1' ேபாE, ப7ைசெகா4? ெசE<
ெதாழிகைள<, ப%ளி SடJகைள<, *'பயி, வைககைள<,

ம(றவ(ைற< பா,* வரலா. பா,க நறாகேவ இ=1. ஆயிர கணகான

ஆ4?களாக மாயி=த ஏைழமக% தி]ெர; தாJகேள ெசாதமாக
காாியJக% ெசEய ெதாடJகி யி='பைத' பா,'ப* உ4ைமயி உ(சாக

மாகேவயி=1. நா உணைவ ைகேயா? எ?* ெகா4?ேபாE திறத
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ெவளியி சா'பிடலா. தJ1 வி?திெயாறிேல ேபாE தJகலா...” எ;
அவ தாE ெசானா%.

" அJேக யாைனயி=1மா?" எ; ேகடா% ஜூ . மைலயிேல அ'ப ெயா=

தJ1 வி?தியி9=* தா ஒ= யாைனயி மீேதறிெகா4? கா?
விலJ1கைள அவ% பா,தா%.

<இJகி=1ெம; ேதாறவிைல. ஆனா இதியா விேல எனெவலா
இ=1ெம; யா= ெசால 5 யா*" எறா% அவ% தாE.

வார இ;தியி வ= வி?5ைற நாகளி ெவ1 ெதாைலவி உ%ள இடJகளி
ஒ;1' ேபாவெத; அவ,க% கைடசியாக தீ,மானிதா,க%. யாராவ*

ந4ப,க% Q?1 ஆயா ெப7சமிைன அைழ* ெகா4? ேபாE

தJகியி=கேவ4?ெம; தீ,மான மாயி(;. ெரா  *4?கைள ெகா4?

ஜா,Y பல கார ெசEதா. த,மா" 1?ைவகளிெலலா த4ணீ, நிைற*

ெகா4டன,. ஆர7'பழJக2, 5திாி 5த9ய ப=' வைக2

எ?*ெகா4டன,. வழியிேல இளநீ, கிைட1 எப* நிசய. இரG
ேநரதி(1 ேதைவயானவ(ைற ஜூ

ஒ= ெப யி ைவ*ெகா4டா%.

ப?ைக விாி' கைள எ?* ெகா4டன,. தJ1 வி?தியி இதிய வைக'

ப?ைக க% இ=1. அவ(றி(1 ேம ப7சைடத ெமைதகைள

விாி*ெகா4டா மிக ெசௗகாியமாக இ=1.

5த நா% இரேவ அவ,க% ஆயாைவ< ெப7ச மிைன< வி?வி? வதன,.
அதிகாைலயி ெவளிச ேதா; ேபாேத அவ,க% ற'படா,க%, பறைவ
கெளலா பா  ெகா4? நறாக இ=த*; 1ளி,சியாகG இ=த*.
அ'ெபாN*தா திற1 சி; கைடகைள<, மா? வ4 கைள<, ேவைலகாக

நட* வ= மகைள< கட* ெசைனைய வி? அவ,க% ெசறா,க%.

படணைத அவ,க% கட*விடா,க%. இ=பகJகளி6 வயக% ேதாறின.

நீ4ட ேகாைட மாதJகளிெலலா வர4?, பைசய(; கிடத வயக%

இ'ெபாN* மைழயி உதவியா கிைடத வ4ட ம4ணி6 ேதJகிய

த4ணீாி6 நட ெந( பயிாி அழகான பைம ஒளி ேபா,* விளJகின.
வர' களா பிாிக'பட அத வயக% சிலவ(றி ஆ4க2, ெப4க2
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த4ணீ=1% நட* ெச; சி; க?களாக உ%ள ெந நா(;கைள நடG
ந? ெகா4 =தா,க%. ேவ; சில வயகளி அ'ெபாNேத ெந(பயி,

அட,தியாக வள,தி=த*. இJகிலாதிேல வசத காலதி இ='பைதவிட

இJ1 ைம கணகாக ஒேர பைமயாக இ=த*. சில சமJகளி அவ,க%

மைழயா உ4டான ஆழம(ற ஆனா அகற 1ளJ கைள கட* ெசறா,க%.
சிவத த4ணீாிேல அைமதி யான நீல வான பிரதிப9'பதா ஆசாியமான ஒ=
* நீல வ,ண ேதாறி(;. க=ேவல மரJகளி அ

மரைத (றி6 அத

1ளJகளி6%ள த4ணீ, ேமாதி ெகா4 =த*. பயி,க21' பாEவத( காக

1ளJகளி அைண க யி=தன,. அவ(றி கைரேயாரJகளி சி; சி;

Pெச க% வள,தி=தன. அJ1மிJ1 க= வயக% ெதபடன. மகேள

ேவைல ெசE* க=  சா(ைற' பிழிய S ய எளிய உ=ைள இயதிரJகைள
சில கிராமJகளி ஜூ

க4டா%. ஆனா ெதாைலவி உ%ள ஓாிடதி க= 

ெதாழி( சாைல ஒ; இ=த*. க=ைப ஏ(றிெகா4? சில வ4 க% அைத

ேநாகி ெச; ெகா4 =தன. ப=தி, க?1 5த9ய பயி,க% ேகாைடயிேலேய
அ;வ ைடயாகிவிடன ; இ'ெபாN* அவ(ைற மீ4? விைததி=தா,க%

அல* ந =தா,க%.

ஆ? மைதகைள ஓ ெகா4? ெச6 சி;வ, கைள<, கிராம
சைதகைள<, கிண(ற ேய கா தி=1 ெப4கைள<, அ?'ெபாிக
உபேயாகி1 வர கைள உல=வத(காக வ,களி த ைவ1

ெப4கைள< அவ,க% கட* ெசறா,க%. ேநா<(ற மக% அல* ஏதாவ*

காயமைடத மகேள ஜூ யி தைதயி க4ணி படா,க%. அவ,கைள'

ப(றி அவ, கவைல'ப? ெகா4 =தா,. அவ,க% ஏராளமாக ெதபடன,.

அவ,க% *ப5 ெபாி தாக காண'பட*. இலவச ம=*வசாைல1'

ேபாகாவிடா ஒ= மாதிைர ஆ"'பிாி வாJ1 வத(1, 5Nைமயாக ஓரணா

ெசலவா1. கிராம கைடகார ஒ= 

வாJகி ைவ*ெகா4? அ'ப

அவ,க21 வி(; ஏராளமாக லாப அ * ெகா%வா. ஆ ஏைழ ஒ=வ01

5Nைமயாக ஒ= 

வாJ1வெதப* 5 யாத காாிய.

சில இடJகளி சாைலைய ெச'பனி? ெகா4

=தா,க%. ேசைல க ய

ெப4க2, அேநகமாக ஒ;ேம அணி* ெகா%ளாத ஆ4க2மாக டஜ

கணகான மக% அJ1 திரளாக இ=தன,. Sைடகளி ம4ைண< கைல<
ம*ெகா4?, ச9*ெகா4?, மிதி*ெகா4?, ெசவ மி1த
நா?களி இயதிரJக% ெசE< ேவைலகைள ெயலா அவ,க%

ெசE*ெகா4 =தன,. ஒ= சமய அவ,க% ஒ= சிறிய படணதி வழியாக
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ெசறன,. வாடைக கா, அJ1 கிைடயா*. அத(1' பதிலாக இரைட

சகர5%ள 1திைரவ4 க% இ=தன. அத வ4 யி உகா=மிடதி(1 ேமேல

வடமான ெப ைய' ேபால ஒ= S? இ=த*. சில வ4 களி பினா

திைரக% ெதாJகின. அவ(றிேல ெதEவJக%, ேகாைடக%, 1ளJக% ஆகிய

வ(றி அழகான சி; படJக% தீட'ப =தன. தைலயிேல இற1கைள ைவ*

அணிெசEய'பட 1திைரக% வ4 ைய இN*ெகா4? சலJைகக% ஒ9க
உ(சாகமாக ஓ ன.

ெப=7சாைலயி9=* தி=பி ஒ= சிறிய சாைலயி வழியாக அவ,க%

ெசறா,க%. அத சாைல பல இடJகளி ெவ%ளதா அாிக'ப =த*. ெச'
பனி? ெகா4 =த அ'ப1திகளி அவ,க% எசாிைகேயா?

ெசலேவ4 யி=த*. மதியான உணைவ 5 *ெகா%வத(காக அவ,க%

ஒாிடதி தJகினா,க%. உ4டபி மீதியி=த ெரா *4? கைள சில

1ரJ1க% வ* திறன. ஜா01 அ0' வத(காக ஜூ

அவ(ைற' ேபாேடா

பி தா%. கறி1ழபாக இ=தி=தா நறாக இ=1ெம; அவ%
நிைனதா. ஜூ

என ெசானா6 அவ21 ெரா  *4?' பலகாரJக%

தா மிகG பி கிற* எ; அவ% தாE நிைனததாக ேதாறி(;. அத பிற1

வழியிேல அவ,க% ேதசீய வள,சி திட' பிரேதச எ; எNத'ப =த ஒ=
பலைகைய க4M(றா,க%. அத(1 அ?தா(ேபா ேம6 பல ெபய,'

பலைகக% ெதபடன. ஒ= கடட ேவைல யாகி ெகா4 ='பைத' ேபாலG

ேதாறி(;. ச&க நிைலய எ; ஒ= ெபாிய கீ(; 1  இ=த*.

அட,தியாக ேதா; க=ேபா அல* ேவ; பயி,கேளா பயிாிட'ப =த
நிலJகளி6 ெபய, 1றி'  சீ?க% இ=தன. தJ1 வி?தி1 ேபா1

வழிைய 1றி*காட ஒ= ெபய,' பலைக< இ=த*. அவ,க% அJ1 ேபாE

தJக% சாமாகைள ைவதா,க%. அJ1 ஓ, இைளஞ அவ,க% வ=ைக காக

காதி=தா. மி1த உ(சாக உ%ளவ அவ. அவ தா ெசE*ெகா4 =கிற காாியJகைள விளகி ெசாவதி மி1த ஆவ

ெகா4 =தா. அத ஆவ9 ேவகதி சில சமயJகளி அவ01 சாியான

ஆJகில வா,ைதக% மற*ேபாEவிடன, அ'ெபாNெதலா ெபா;ைமயிழ*

அவ த ைகக% ஒறி ேம ஒைற அ *ெகா4டா. அவ வச ஒ=

ஜீ' இ=த*. அவ,கைள அதி ஏ(றிெகா4? ேவகமாக எலா இடJகைள<
(றி கா4பிதா. அரசாJகதிடமி=* கட ெப(;, கிராம' ெப4க%

ைதய இயதிரJக% வாJகியி= தா,க%. அவ,க% சிரம'ப? ேவைல ெசEதா

சில ஆ4?களிேல அவ,க% வாJகிய கடைன தி='பி ெகா?*விட 5 <.
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'பிற1 அவ,க21 ெசாத மாகேவ ைதய இயதிர இ=1" எறா அவ.
ம(ேறாாிடதி ெநசGதறிக% அைமக'பட இர4? அைறக% இ=தன. சில
ெப4க% *ணி ெநE* ெகா4 =தா,க%. மரகைடயி சிதிரJகைள

ெச*கி அைத சாயதி ேதாE* சில, *ணியி பதி*ெகா4 =தன,.

அJேகாாிடதி &Jகி99=* ெபசி ெசE*ெகா4 =தன,. "களி

ம4ைண< காியைத< ெகா4? ெப4க% ெப சி9 உப1திைய சைமய
ெசEவைத'ேபால ெவ1 சீகிரதி ெசEகிறா,க%. ெபசி9 ெவளி'ப1திைய

ஆ4க% ெசEகிறா,க%. காடாராEசி நிைலயதிேல இைத எJக21

கா4பி* ெகா?தா,க%. ெவ1 ரதி6%ள ேடராdனி9=* அவ,க%

இJகி=1 ஏைழ மகைள'ப(றி நிைனகிறா,க%!" எ; அத இைளஞ

ெசானா.

ப7சாய* கடடமாக ஒ= ெபாிய 1  இ= த*. "இJேக கிராம சைப

S?கிற*. ெபா;' அவ, க2ைடய*. நாJக% உதவி< 5ேனறி ெசல

ஆேலாசைன< ெகா?கிேறா. நிலைத அவ,க% கவனி* ெகா%2கிறா,க%.

நிலJக2காக நாJக% ெகா4?வ= உரJகைள அவ,க% விநிேயாக ெசEகிறா,
க%. அவ,கேள வாி வT9கிறா,க%. எலா த மாக இ=கG பா,*

ெகா%2கிறா,க%" எ; அவ ெதாட,* Sறினா. கிராமேகாழிகளி
இனைத அபிவி=தி ெசEய அைவ இ0 ெபாிய 5ைடக% இ?ப

ெசEய

சீைமேகாழிக% அடJகிய ேகாழி'ப4ைண ஒறி=த*. 'ஐகிய ஆேராகிய

நிைலய' ஜூ யி தைதயி கவனைத' ெபாி* கவ, த*. அ* பதிைன*
கிராமJகைள கவனி* ெகா%2 கிற*. அகிராம மக% ேநா<(றி=தா

அவ,க21 இலவச சிகிைச ெசEவேதா? ஆேராகியேதா =' பத(1 என
ெசEய ேவ4?ெமபைத< அவ,க21 எ?* கா4பிகிற*. ஜூ யி

தைத அJேக நிைறய ேக%விக% ேகடா,.

கிராம S?றG சJகதி ப1தியாக ஒ= 1?பதின, பைன ஓைலகைள

ெகா4? பாE ெநE* ெகா4 =தா,க%. அBவளG நறாக இலாவிடா6
அைவ ஒ= சில அணாக21 வி(1; இலாப5 கிைட1. "பா=Jக%,

மிசார கபிக% பகதிேலேய ெசகிறன. இ=தா6 இைற1

அவ,களா ஒ= மிசாரவிள1Sட' ேபா?ெகா%ள 5 யா*. ஆனா

விைரவி அவ,க% பண சபாதி* வி?வா,க%. ச&க நிைலயதிேல நாJக%

5த9 மி சார விள1' ேபாட' ேபாகிேறா. கிராமJகளிேல இத நிைலயJக%

நிைறய இ=கிறன. நாJக% வ1' நட*கிேறா; ப க க(;

ெகா?கிேறா. ஒ= நா% மாைலயிேல வய* வத ஆ4க21, அ?த நா%
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மாைல யிேல அல* பக ேநரதிேல ெப4க21 1ழைத க21
ப%ளிSட உ4?!" எ; அவ ெசானா.

யாேரா வ* அவனிட தமிழி ேபசினா,க%. அவ ேவகேதா? பதி

ெசானா. "அைத' ப(றி< இைத' ப(றி< சதா எனிடதிேல ேககிறா,க%.
உதவி ெசEகிறவ,க% இJேக ேபாதிய அளவி இைல. ஆனா அதிக ேப,

வ=கிறா,க%. ஆமா, மர ந?கிற எJக2ைடய திட அ* - அத சின

மரJகைள' பா=Jக%."

ெமமயி, ேபா,த* ேபால ேதா; சG1 மரJக% ஓாிடதி9=தன. மி1த
ெவ'ப5 வறசி< உ%ள இடJகளி வரS ய ஆ"திேர9ய நா? மரJ க%
அைவ. அவ(ைற வள,* மக% வர 1 பதிலாக அ?'ெபாிக'

பயப?தலா. மா? சாணைத வர யாகாம நிலதி(1 உரமாக'

ேபாடலா.

அவ,கைள S  ெகா4?ேபாE (றி கா4 பி'பைத இ=டா1 வைர

அவ நி;தவிைல. ெவ% ளத?' ேவைலகைள கா4பி'பத(1 அ?த நா%

காைலயி ஏN மணிேக வ* வி?வதாகG ெசானா.

"எ? மணி1 வரலா" எ; ஜூ யி தாE ெசானா%. அவ ஏமா(ற

மைடதவ ேபா காண' படேவ, "சாி, ஏழைர மணி1!" எறா% அவ%.

தJ1 வி?தியிேல இ='ப* ேவ ைகயாக இ=J த*. இரவிேல எதைனேய

வைகயான ஒ9க% ேகடன. ஜூ

காைலயி விழி* ெகா4டேபா*

ஜன61' பகதிேல ெவளியி கிளிக% பற*ெகா4?, கிைள களி மீ*
நட*ெகா4? பைச காEகைள அலகி ைவ*ெகா4?, ச4ைடயி?

ெகா4? இ=தன. அவைள அைவக% கவனிகேவயிைல. ெகாவைல1%ேள

அவ% ப?தி=த* ஒ=ேவைள காரணமாயி=கலா. அவ% ஒ= S4?1%-

ளி='பதாக அைவ நிைனதன ேபா6.

அவ,க% காைல உணைவ 5 'பத(1% அத இைள ஞ ஜீ' ட வ*விடா.
ெநா யான ஒ= சாைலயி வழியாக அவ,க% விைர* ெசறன,. ெபய,'பலைக

ஒைற தி=பி' பா,*ெகா4? அவ "இJேக தா!" எறா. ெபாேனாி
எ; ெபய,'பலைக கா (;.
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"ஓேகா, இ*தா லமி இ=1 கிராம. இ*ேவ தா!" எ; ஜூ

Sவினா%.

"ெபாேனாி எ; எதைனேயா கிராமJக% இ= கலா” எறா% அவ%
அைன.

"ஆனா இ* தா லமியி=1 கிராம. என1 ெதாி<!" எ; ஜூ

உரக Sறினா% அவ21 ஒேர 1கல. "இ*வாகதா இ=தாக ேவ4?!"

நறாக' பா,'பத(காக அவ% *%ளி எN தா%. ஒ= க9 ேம ஏறி 16Jகிய

ஜீ'பி மீ* அவ% தைல ேமாதி(;. ஜூ 1 உ4ைமயாகேவ அNைக

வ*விட*.

அவ% தாE1 ெகா7ச ேகாப. "ஜூ , இட திேல உகா,. 5டா% தனமாக

நட* ெகா%ளாேத" எறா% அவ%. இ=தா6 ஜூ

5னா 1னி* அத

இைளஞைன' பா,*, 'நீ,'பாசன ேவைலைய' பா,*ெகா%ள இJேக

எ7சினிய,க% இ=கிறா, களா?" எ; ேகடா%.
“ஆமா. நல எ7சினிய,க% இ=கிறா,க%. அேதா பா,, அ*தா திய காவாE.
ெவ%ளைத அ* த?1..." எ; அத இைளஞ பதி ெசானா.

காவாைய' ப(றி எதைனேயா %ளிகண1கைள ெயலா அவ எ?*
ெகா னா. ஆனா எ7 சினிய, ெபயைர அவ ெசாலேவயிைல.

திய காவாயி த4ணீ, கலJகி இ=த*. இ= தா6 ெப4க2 சி;மிக2

5ழJகா அளG த4ணீ=1% நி; ெகா4? *ணிகைள *ைவ*

ெகா4?, பிதைள' பாதிரJகைள ேதE* ெகா4? மி=தா,க%. ஜூ

த

தாைய இ;க' பி * ெகா4? "அேதா பா,, அேதா, சர"வதி அJகி=கிறா%!"

"நிசயமாக ெதாி<மா ? ஜூ , எைன கி%ளி' பி காேத" எறா% அவ% தாE.
அN1'ப த பைழய பாவாைடகைள<, ரவிைககைள< அணி* ெகா4?

காவாE ஓரதி பா ெகா4ேட மணைல எ?* உ( சாகமாக' பாதிரJகைள
ேதE*ெகா4 =த சி;மி கெளேலா= ஏற1ைறய ஒேரமாதிாியாக

இ=ததா அவ,க21%ேள சர"வதிைய அவளா க4? ெகா%ள 5 யவிைல.
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"என1 நிசயமாக ெதாி<. ஜீ'ைப நி;*!" எ; ஜூ

கதினா%. ஜூ யி

தைத ஜீ'ைப ஓ? இைளஞனிட ெசா9 நி;*வத(1% அவ,க% கா ைம
ர ெச;விடா,க%. "நா தி=பி' ேபாகி ேற" எறா% ஜூ .

லமிைய' ப(றி அவ% ெதாி* ெகா%ள'ேபாவதா அவ% 1ர9 ச(ேற
பத(ற ஏ(பட*.

எJ1 அவ,க% ஜீ'ைப நி;தினா,கேளா அத இடதி சில 1 ைசக2, நிழ

த= மரJக2 இ=J தன. தி=கலான ெபாிய அ மர*ட S ய அரச மர

ஒ; அJகி=த*. மரJகளி மதியி ஒ= சிறிய ேகாயி, ெபாிய மரகிைள

ஒறி அ யி திதாக ேதா; ஒ= கீ(; 1 6 இ=த*. "ெபாேனாி'
ப1தி1 இ*தா ச&க நிைலய. ெப4க21' ப '  ெசா9 ெகா?1

வ1'ெபா; நடகிற* பா=Jக% -" எறா அத இைளஞ.

“உ%ேள எ ' பா,*வி?' பிற1 தி=பி' ேபாகலா" எ; ஜூ யி தாE

ெசானா%.

ஜூ 1 ஒேர 1கல. அவ% ெகா7ச ர ஓ னா%. தா ெசEவ*

இனெதேற ெதாியாம பிற1 நிறா%. பிற1 ச&க நிைலயதி திறத கதைவ

ேநாகி ம;ப < ஓ னா%. ெம*வாக'ேப 1ரகளி ஒ9 உ%ளி=*

ெவளிேய வத*. அவ% தி]ெர; நி; தைதைய<, தாைய<

பா,*ெகா4? இதHகளி ேம த விரைல ைவதா%. அவ% தைத அத

இைளஞைன' பி *ெகா4? நிறா,. ெம*வாக ஜூ

ெசலலானா%.
---------------

கதவ=கிேல

10. ெபா!ேனாியி
ெபா!ேனாியி ல மி

1 9 மழமழ'பான ம4வ,களிேலக4M1 1ளி,சியாக
சிதிரJக2ட0, எN*க2ட0 சில வெரா

விளபரJகளி=தன.

உ%ேள ெப7 ஒ; இைல; ெவ; தள தா. கர?5ரடாக ெசEத

க=பலைக ஒ;ம? இ=த*. எேலா= பா, 1ப யாக ெவ%ைள

சீைம 4ணாைப ெகா4? லமி ெம*வாக எN*கைள மீ4? எNதி
கா4 பிதா%. அவ% கைள*' ேபாயி=தா%. சிலேவைள களி அவ% உ%ள
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எJேகா அைலத*. அ;*ேபான அவ2ைடய மிதிய யி ேதாபைட

தா;மாறாக ைதக'ப =த*. அ* அவ% கா விரைல க * ெதாைல

ெகா?த*. அவ% ஆசிாிைய ஆதலா மிதிய

அணி*ெகா%ள ேவ4?ெம;

நிைனதா%; வய* அதிகமானவைள'ேபால மிதிய க% அவ21

ேதா(றமளிதன. வ1'பி இ=த ம(றவ,க% எேலா= ெவ;Jகாேலா-

=தன,. வயதான ெப4களி சில, அவ% எNதிய எN*கைள தJக%

இதHகைள அைச* அவ% 5 தி='பி தி='பி ெசா9 ெகா4 =தா,க%.
இ=தா6 அவ,க% &ைளயி ஒ; நி(கவிைல. எலா ெகா7ச5

பழக'படாத விஷயJக%. க(பதி 5ேனறS ய சி; வயதின =1 இ*

சிரமமாக இ=த*. ப 'ப*, எN*வ* ஆகிய திய விைதைய ெதாி* ெகா%ள

அவ,க% ெபாி* வி=பினா,க%. வய* வதவ,க21 வி='பதா. ஆனா

அவ,க2ைடய வி='ப கடGளிடதி9=* ஏதாவ* வர ேகப* ேபால

ெதளிவ(றதாக இ=த*; வர கிைடகாவிடா அ* யா=ைடய த' மிைல.

அத(காக எ*G ெசEயG 5 யா*. சாியான 5ய(சி எப* அவ,க21

அ'பா(பட*.

தனிதனி இர4? வ1' க% ைவ*ெகா%ள லாமா எ; லமி சிதி*'
பா,தா%. 5 வாிைச யிேல அவைளவிட வயதாகாத வ%ளி அம,தி=தா%;
அவ% கிராம ெகா(ற0ைடய மக% - அவ21 ஒ= சத,'ப கிைடதா,

பதிாிைககளி உ%ள தைல'  கைளெயலா இ'ெபாNேத அவ% வாசிக
5 <. எளிைமயான தகJகைளெயலா இ'ெபாNேத அவ% விைர*

ப தா%. அவ% ம? சாியானப

ப%ளி 1, கaாி1 Sட ேபாக

5 <மானா.... ஆனா வ1'ைப இர4டாக' பிாிதா வயதான ெப4க21

வ=த உ4டா1. அவ,களி சிலைர' ப%ளி1 வ=ப

ெசEதேத மி1த

கVடமாக இ=த*. லமி தன1 வய* அதிக எப* ேபால கா ெகா4

டா%; ஆனா அவ2ைடய உ4ைமயான வயைத சர" வதி ெவளிேய
ெசா9விடா%. அதனா இ'ெபாN* எலா சாியானப

நடகாதேபா*,

க9யாணமான ெப4களி சில, அவைள' ேபாற சி;மியிட தாJக%

க(;ெகா%ள வி=பவிைல எ; 5M5Mக ெதாடJகிவிடன,.
எலாவ(ைற< வி? ெதாைல*விடலாெம; அவ% நிைனதா%. Q?1'

ேபானா அJேக மிசார விசிறி கிைடயா*; 1ளி,த த4ணீ= கிைடயா*;

அழலா எறா Sட தனியாக இ=க இட கிைடயா*. அவ% தைத சில

திைரகைள ெகா4? ஒ=மாதிாி ஏ( பா? ெசEதி=தா,; அBவளGதா. அவ%
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தைதகாக அலாம(ேபானா அவளா ெதாட,* அத ேவைல ைய

ெசEதி=க 5 யா*. தகரதா Sைர யைமத அத எளிய சி; காாியாலயைத

வி? தி=பிய ேபா*, அல* நீ,'பாசன ேவைலயி9=* ெப= பா6

Nதிப * வ=ேபா* அ* ஒ;தா அவ=1 உ(சாகமளித*. அ'ெபாN*

வ1' எ'ப

நடதெத; அவ, அவைள ேகபா,. லமி ெசாவைத

ேக?வி? அவ% ேம6 என ெசEயலா எ; ேயாசைன ெசா6வா,.

அவ2ைடய தாயிட ெப4க% வ* தJக21' ப '  ெசா9 ெகா?க
5 <மாெவ; 5த9 ேகடா,க%. ஆனா அவ% தாE மிகG

ேசா,G(றி=தா%. வயதான ேவைல காாி ெயா=தி இ=* 1?ப

காாியJகைள கவனிக அவ21 மிகG கVடமாக இ=த*.

இJ1 எலாேம மாறிவிட*. அவ% தாE 5ெபலா ேவைல ெசEதேத

கிைடயா*; அவ21 ேவைல யாராகி6 ெசEயகா *ெகா4 =தன,. இத

மா;தைல அவளா தாJக 5 யவிைல. கிராம' ெப4க2ட ேச,* ெகா4?

ெசவைத சர"வதி வி=பினா%; ஆனா அவ% தாE1 ேதாழிக% யா=மிைல.

லமிேகா? அவ21 ேதாழிக% இ='பதாக அவ% எ4ணிெகா4டா%.
ப 'பி6, நா யதி6 திறைம கா ய வ%ளியி= தா%. ெபாேனாி1

ேம(ேக<%ள ஒ= சி; கிராம* மணியகாராி மகளான ேமாகினி எற ேவெறா=
இள ெப4Mமி=தா%. ச&க' பணி ெசEபவ,களி சில=1, 5கியமாக
கaாி' ப ' ைடயவ,க21 ஒழிேவ அதிக கிைட'பதிைல. ஆனா

ஜூ ைய'ேபால யா=ேம இ=க 5 யா*.

அவ% தி?கிடா% ; வ1'ைப' ப(றி அவ% சாியாக கவன ெச6தவிைல.

ஒ= 5N வா,ைதைய அவ% ெம*வாக எNதினா%. வ1'பி உ%ளவ,க% அவ%

எN*வைதேய கவனி*' பா,தா,க%; பிற1 ஒ=தி1' பி ஒ=தியாக அத

வா,ைதைய உ சாிதா,க%. விைரவி ெசானவ,கைள அவ% கH தா%.

பிற1 ேவெறா= வா,ைதைய எNதினா% அத பி மீ4? ஜூ ைய' ப(றி

எ4ணமிட ெதாடJகி விடா%. இ'ெபாN* ேநர அதிகமாEவிட*. அவ2

ைடய ேதாழிகளி( பலேரா? ேச,* காாிய ெசEவைத விட ஜூ ேயா? ேச,*
ெசEவ* மிக நறாக இ=த*. அவ% ெம*வாக ெசEவா%; ஆனா ஆHத

க=* ைடயவ%. அவைள நா த%ளி வி?விேட எ; இBவா; லமி
எ4ணமிடலானா%.

கிள'பிேல அைற1 நா எ'ப  *ப'ப? ெகா4 =ேத எப*
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அவ21 ெதாிதி=1 மானா.... அத சமயதி தா எ தைத 5த அ

ப =தா,. மைனவி மக21 அவ, விஷயைத ெசா9 ேத;த Sற 5ய(சி

ெசE*ெகா4 = தா,. இ'ெபாN* இ='பைத' ேபால நிைலைம இBவளG

ேமாசமா1 எ; அ'ெபாN* அவ,க21 ெதாி யா*. எலாவ(றி(1 ேமலாக

எத மா*ட ஜூ

இ=தாேளா அத மா* ேபவைத ேகடா% - ஜூ

ெப(ேறா,களிட தன1 சிேனக எ;, தா நிைன'பைத' ேபாலேவ

யி

அவ,கைள< நிைனக ெசEய 5 < எ; அவ% ெப=ைமய *

ெகா4டா%. வட இதியாவி9=* வத அத மா* அவ,கைளெயலா தாHவாக

மதிகிற*, அவ,க% எ'ப

நட* ெகா%ள ேவ4?ெம; S;வ*, தாேன

ஒ= அர சாJக இலாகா மாதிாி நட*ெகா%வவ*, இத மாதிாி மன'பாைமைய

ஜூ யிடமி=* நா அக(ற ேவ4 யி=த* எ; லமி எ4ணமிடா%.

அவ% * *' ேபா1ப <, மன ேநா1ப < நா ெசEய ேவ4 யி=த*.

ஜூ

இளகிய உள வாEதவ%. எ பா ைய< அவளிட ெவ;' 

ெகா%2ப

ெசEய ேவ4 யி=த*. எ0ைடய *ப தா இைத ெசEத*.

எ0ைடய ெகௗரவ தி(1 ஏ(பட இழிGதா அைத ெசEத*.

இ'ெபாN* அவ% இதியாவி எைல ேகா?' பட ஒைற கவனேதா?

வைரதா%. அவ% அைத' பல தடைவ வைரதி=கிறா%. ஆனா ெவ4 ைமயான

சீைம 4ணாபி9=* அ'படதி ேகா? விNவைத' பா,'பதி அத

வ1'பி(1 வ=பவ,க21 வி='ப உ4?. ஆ;கைள அவ% ேபா? ேபா*

கJைக... காேவாி.... ேகாதாவாி.... எ; அவ,க% 5M5M'ப* அவ% ெசவியி

விNத*. பா யிட இ0 அத' பக% இ=கிறனவா?

அத பிற1 அத க த, பா தா ஜூ 1 விலாச ெகா?தி='பா%. ேவ;
யா, ெகா?க 5 <? ஆனா அவ,க% எBவவG ேமாசமான வாHைக

நட*கிறா,க% எ; பா 1 ெதாியா*. அவ% தைத த ெப(ேறா=1

ெதாிவிக வி=பவிைல ; 1?பதி உ%ளவ,க% யா= ெதாிவிகSடா*

எ; தைட விதிதி=தா,. நல விஷயJகைள ம? ெதாிவி* அவ,

உ(சாகமாக க தJக% எNதினா,. நா ெசாலேவ மாேடென; ெகா7ச

ெப=ைம ேயா? லமி எ4ணமிடா%. அைதவிட இற* ேபாவ* நல*;

ஆனா ஜூ 1 பதி எNதினா விஷயJகைள மைற'ப* க ன. பிற1 அவ%

இJேக வரலா. அவைள வ=ப

நா ேவ4 ெகா4ட* ேபால ேதா;.

அ; ெகா?ைம ெசEத அத ஆJ கில இனைத ேச,த அத'
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ெப4ணிடதிேல; ேவ4டேவ ேவ4டா. இ=4ட கிண(;1%ேள ேபாட
கைல'ேபால அவ% வாHைகயி9=* நா விலகிவி?கிேற.

படணJகைளெயலா அவ% படதி 1றிதா%. எலாவ(றி(1 5தலாக'
ெபாேனாி. அ* 5த9 வ= எ; அவ,க21 ெதாி<. அத ெபயைர

ெசானா,க%. பிற1 ெசைன. பிற1 ேவ; நகரJக%. அவ,களி சில=ைடய

சி(ற'பேனா அல* சி(ற'ப மகேனா ெபா=% ேத

ஒ=ேவைள

ெபJகe=ேகா அ ல* நாக ாிேகா அல* அத(1 ெதாைலவி பபாE
அல* ககதாவி(ேகா ேபாயி=தி=கலா. அத இடJகளி ெபய,க%

அவ,க21 ெதாிதி=1; பிற1 அவ% அவ,கைள எளிைமயான ேக%விக%

ேக டா%. வய* வத ெப4களி ஒ=தி1' ப கேவ வரவிைல. அவ21

ஊக ெகா?க ேவ4 யி=த*. அவைள' பா,* காதிஜிைய' ப(றி

ெசா6ப

அவ% ேகடா%. பிற1 ம(றவ,கெளலா காதிஜி ைய' ப(றி

ெசாவதி ேச,*ெகா4டன,. அவ2 தா ப த சில விஷயJகைளேயா

அல* தைதயிட மி=* ேகட விஷயJகைளேயா எ?*ைரதா%. அவ,க21

ஹிதி ெசா9 ெகா?க அவ% 5ய(சி ெசEயவிைல. மிகG திறைம

வாEதவ,க2காவ* ஏதாவ* ஒ= சமயதி அைத ெசா9ெகா?க

ேவ4?. ஆனா ஹிதிைய' ப(றி அவ21 அதைன நிசய இ=ததா?
ஹிதி<, வட இதியாG? அவ% க(;ெகா?'பெதலா தமிழிதா.

இ'ெபாN* யா=1 அதிகமாக க(;ெகா?கேவ4 ய ேதைவ இ=கிறேதா

அ'ப 'பட திறைம 1ைறதவ,களிட அவ% அதிக கவன ெச6த ேவ4?.
நா ய வ1' 1 இ0 ெகா7ச சJகீத கார,களி உதவி ம?

கிைடதா! அத 1=ட மி=தJக வாசி'பத(1' ேபா*. ஆனா அவைன
எ'ெபாN* ப1வமாக ைவதி=கேவ4?. அவ% வி=பியைத அவ சில

சமயJகளி வாசிகமாடா. தா தா 5கியமானவ எற உண,சி

அவ01. எேலா= நா ய வ1'ைப' ெபாி* வி=பினா,க%. 5கியமாக
இள7சி;மிக21 அ* மிகG பி த*. அவ,க2ைடய தாEமா,க% வ*

தைரயி ேம அைமதியாக அம,* கவனி*ெகா4 ='பா,க%.

மைழகாலதி(1' பிற1 ெவ'ப 1ைற* 1ளி,சி ஏ(பட பிற1தா நா ய
வ1'  ெதாடJகி(;. “பினணியிைச இலாவிடா6 அவ% தன* நா

ய'

பயி(சிைய ெதாட,* ெசEயேவ4?, அ* பினா ஒ= நா21

ேவ4 யி=1" எ; அவ% தைத Sறியிராவிடா அவ% நா ய

வ1'ைபேய ெதாடJகியி=கமாடா% - எ; இBவா; லமி எ4ணமிடா%.

தாேன நா ய ஆ?வைதவிட 1ழைதக21 நா ய ெசா9ெகா?கலா
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எற எ4ண அவ21 உதயமாயி(;. அவ% தைத< அத(1 ஊகமளிதா,.

ச&க'பணி ெசE< ஒ=வாி ட5 அவ, அைத' ப(றி ெசானா,. அத ச&க'

பணியாள, மி=தJக வாசி1 அ1=டைன க4? பி * ெகா4? வதா,;

கத நா யமாட 1ழைத க21 கா9 க ெகா%2வத(1 சதJைகக2
வாJகி வதா,.

இ'ெபாN* க=பலைகயி அவ,கைளேய எN* ப

அவ% அைழக

ெதாடJகினா%. வய* வத ெப4 களி சிலரா அ* 5 யா* எ; அவ21

ெதாி <. ஒ=ேவைள அவ,களா எ;ேம அ* 5 யாம( ேபாகலா. வயதி

1ைறதவ,கைள எN*மா; அவ% அைழதா%. அவ,க% சி;சி; வாகியJகைள

எNதி னா,க%. ம(றவ,க% அவ(ைற உர* வாசிதா,க%. தJக21% ஒ=திேய
இ'ப  ெசEய 5 தைத நிைன* அவ,க% சிலசமயJகளி சிாி*

ெகா4டா,க%. "நல*, வ%ளி; 5னா இ*வைரயி நீ எNதாத வாகியமாக
ஒ= * வாகிய எN*" எறா% அவ%.

ஆனா வ%ளி 5கைத தி='பிெகா4? கதG வழியாக' பா,*

ெகா4 =தா%. ஆசாியதா அவ% வாE திறதப ேய இ=த*. என அ*?

ெகா7ச ெவ;'ேபா? லமி தி=பி' பா,தா%. அJேக ஜூ

த ைககைள

5னா நீ ெகா4? ஒ= கா9 நி; ெகா4 =தா%. ஜூ !
------------

11. ஜூ. ல மி.

“ஜூ , ஜூ , நீ வ*விடாE!" எ; Sவினா% லமி. எலா சாியாகிவிட*.

லமி த ெகௗர வதி(1' பJக வராம நட*ெகா4டா%. அவ% க த

எNதவிைல; இ=தா6, ெவ%ைள நிற* ஆJகில சி;மியான ஜூ , அ=ைம
ஜூ

- அவ% வ*விடா%!

“ஆமா, லமி; நா வ*விேட..." எறா% ஜூ . கனேதா? கன

ேச,தன. ைகக% ஒைற ெயா; இ;கி' பி *ெகா4டன.

தி]ெர; லமி ேபச ெதாடJகினா%; "ஜூ , வா ஜூ ! எ வ1'ைப நீ
பா,கேவ4?; தைதைய < தாைய< அைழ* ெகா4? வா!" ச&க நிைல
ய*1% எேலா= வதா,க%; அத இைளஞ0 பி ெதாட,தா;
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ஆசாியதா அவனா அத [ணதி ஒ;ேம ெசால 5 யவிைல. ஒ=

எ7சி னிய, மக% கவி வ1' நட*கிறா% எ; அவ01 ெதாி<, ஆனா
அைத'ப(றி அவ ெபாிதாக ஒ; நிைனகவிைல.

வ1'பி உ%ளவ,க% எN* நிறா,க%; தJக2 1%ேளேய 11ெவ;
ேபசிெகா4? சிாிதா,க%. அவ,கைள உகா=ப

ெசா9வி? லமி

தைன' பா,க வதி=1 அத இJகிலா* மகைள' ப(றி எ?*ைரதா%.
உலகதி பட ஒ; ம? அவ ளிட இ=தி=தா; அ'ெபாN* அவ%

ஜூ யி கரJகைள' ப(றிெகா4 =தா%. பிற1 அவ% வ1'பி உ%ளவ,க%

தJக% அறிைவ கா?மா; அவ,கைள இதியாவி6%ள இடJகளி
ெபய,கைள ெசா6ப

<, எN*ப < ெசானா%. ஆனா திதாக

வதி=' பவ,களி 5னா அவ,க% மிகG ெவக'ப டா,க%. 5கியமாக

ேமாகினி1 ஒேர ெவக. அவ% ஐேரா'பிய, யாைர< பா,ததிைல. வ%ளி

ெகா7ச பரவாயிைல. க=பலைகயி அவ% எNதிய ேபாதி6 அவ% ைகக%

ச(; ந?Jகின ; 5M5M'பத(1ேம அவளா உர*' ேபச 5 யவிைல.
வய* வத ெப4களி ஒ=தி பினா இ=* ெகா4? ஏேதா ெசானா% :

லமி ெவ?ெக; அவளிட ேபசினா%. வ1'பி ஒNJைக நிைலநா?வ*

அவசியமலவா?

"இ'ெபாN* நா வ1'ைப இ*ட 5 * வி?கிேற ; ஜூ , உனிட
எனனேவா ெசால ேவ4?. எ'ப

நீ வதாE?" எறா% அவ%.

த(ெசயலாக நடத ஆசாிய இ*. உன1 எ க த கிைடததா?" எறா%
ஜூ .

லமி அவ% ைகைய இ;கி' பி தா%; ஒ= கண அவ% பதி ெசாலவிைல;
லபமாக ஒ= ெபாE ெசாலலாெம; நிைனதா%; ஆனா அ* த' எ;

அவ21 ேதாறி(;. அ 1ாியவாிடதிேல யா= ெபாE ெசாவதிைல.

"க த கிைடத*; ஆனா பதி எN*வ* எ ெகௗரவதி(1..." எ; இBவா;

கைடசியி ெசானா%. ஜூ

அைத கவனிகவிைல. "எ ேம உன1

ேகாப இைலேய?" எ; ேகடா% அவ%.
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"இலேவ இைல! ஆனா இத கிராம - இத வாHைக ெயலா உன1
ெதாியSடா* எ; நா வி=பிேன -" எ; Sறினா% லமி.

"ஏ, வய* வதவ,க2ேக நீ பாட ெசா9 ெகா?கிறாE! இ* மிகG

சிரமமான காாிய" எறா% ஜூ .

அத சமயதி அவ% தாE 1;ேக ேபச ெதாடJ கினா%. "லமி, இத

இைளஞ, எJக21 இ0 பலவ(ைற கா4பிக ஆைச'ப?கிறா,. நீ< வ=

கிறாயா? என இ=தா6 இ* உJக2ைடய கிராம! நீ தி=பி எJக2டேனேய
தJ1 வி?தி1 வ* மதியான உணG சா'பிட Sடாதா, உJக% Q 
ெசா9 வி?' ேபாகலாமா?"
லமி ைகயா ைசைக ெசE* வ%ளிைய அைழ தா% - அத சமயதி அவ%

அவ,க21 Qைட கா4பிக வி=பவிைல. வ%ளி ேசதி ெசா9வி?வா% -

அல* அவ% தி=பி' ேபாE நல ேசைலயாக ஒைற, தீபாவளி1 வாJகிய
அத ேசைலைய உ?* ெகா4? வ*விடலாமா? தைலயிேல Pவாவ*

ைவ* ெகா%ளலா - இ*வைரயி6 அைத'ப(றி அவ% சிரைத

எ?*ெகா%ளவிைல; ஆனா இ'ெபாN* அைவெயலா அவசிய ேவ4?

ேபால ேதாறி(;. ஆனா இ'ெபாN* அவ, ஜூ ைய வி?' பிாிய'

ேபாவதிைல.

ெப4க2காக ஏ(பட S?றG சJகைத 5த9 அவ,க% பா,ைவயிடன,.
லமிேயா? அைத' பா,'ப* மிகG நறாக இ=த*. ேவைல ெசE*

ெகா4 =த சி;மிக%, ெப4க% எேலாைர< லமி1 ெதாி<. அவ%

அவ,கைள' ப(றி' பலவைக யான விஷயJகைள ெதாிவிதா%. அJகி=த ஒ=
மாதி &; 1ழைதக2 ைவTாியா இற* விடன. ஆனா இ'ெபாN*

எேலா= அைம 1திெகா%2 கிறா,க%. அேதா அத சி;மிைய வயதான

ஒ=வ01 க9யாண ெசE* ெகா?*விடா,க%. அவ21 அவைன'

பி கவிைல. ஆனா அேதா அத %ளிைவத ேசைல க  ெகா4 =1

ெப4ைன பலசா9யான ஓ, இைளஞ01 மண ெசE* ெகா?தி=கிறா,க%
அவனிடதி ஒ= ேஜா

எ=*க2 &; பக2 இ=தன. அவ01

5(ேபாகான எ4ண54? கிராம சைபயான ப7சாயதிேல அவைன இ=1ப
ம(ற இைளஞ,க% எேலா= ேக? ெகா4டா,க% இயதிரதி
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ைக'பி ைய (; ேபாேத ெவ1வாக சிாிகிறாேள அத அமா% ஒ= பா .
அவ% சபாதி 1 பணெமலா அவ2ைடய ேபர 1ழைதக21' பாிசாக
கிைட1ெம; நா ந கிேற.

அ'ெபாN* ேவைல ெசE* ெகா4 ராத சில ப1தி கைள< அவ% அவ,க21
கா4பிதா%. "அதிக வறசியாக இலாத மைழ காலதிேல இJ1தா ப7ைச
உைட'பா,க%. இைத இ'ப

ேவைல ெசEவ* லப. பிற1 நாJக% A

A(கிேறா. ஜூ , நா அைத க(;ெகா4ேட. ஆனா ஒ= நாைள1,
இதியாவி பண ெப=1ேபா* இயதிரJகைள ெகா4? நாJக%

ப7ைட* ெநEேவா எ; எ தைத ெசா6கிறா,. 5 , தி4?

தி4டாகG இலாம ைகயா ெசEவைதவிட நறாக இயதிர ெசEகிற*.

ெநEவைத ம? கிராமJகளிேல அ'ெபாN* ெசE ேவா, ஆனா இ'ெபாN*

5 யா*."

"உனா A A(க5 <மா?" எ; ேகடா% ஜூ .
" அைத ெசEயS ய எதைனேயா இதிய' ெப4களி நா ஒ=தி!" எ;
பாதி சிாி* ெகா4?, பாதி 5கைத ளி* ெகா4? லமி பதி

ெசானா%.

கிராம* Q?களி உபக எ'ப யி=1ேமா எ; ஜூ யி தாE

ஆசாிய*ட ேகடெபாN*, லமி அவ,கைள ஒ= Q (1% அைழ*

ெசறா%. 5னா தாHவார, அத(1' பினா ஓ, அைற - ஒேர அைற; அதிேல

ேமைஜைய'ேபால அகலமான ஒ= க  சில ஜா க% களிம4ணா ெசE* ட
ச

பாைனக%, கதலான ஆனா நறாக ம *ைவ* அ?கி<%ள *ணிக%

எலா இ=தன. இBவளGதா அத 1?பதி(1 ெசாத. அவ,க21

சா'பிட என இ=கிற*?" எ; ஜூ

ேகடா%.

"மாைலயிேல ?ேசா; காEகறிக2; மீதியாக உ%ள சாதைத' பைழய சாதமாக
ஊ;காேயா? அ?த நா% காைலயி சா'பி?வா,க%. சில சமயJகளி

ப=' 4?. ஆனா வி(கS யைதெயலா வி(; வி?வா,க%" எ; பதி
ெசானா% லமி.
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Q?க2 கிராமதி சிறிய ெத=க2 தமாக இ=தன ; எைத< அசிJகமாக'

ேபா? ைவகவிைல. சாைல ஓரதி ஒ= மரதி கீH ஒ= சிறிய ேதனீ,கைட

இ=த*. எலா நறாக நட1 ெபாN* ஆடவ,க% மாைல ேநரதி அJ1

வ* ேதனீ, அ=*வா,க%; அல* ெவ(றிைல பா1' ேபா? ெகா%வா,க%.
ஆனா ெப=பாலான மக% எதி,காலைத ஓரளG நபிேய வாHதா,க%.

கா ய ஆராEசி நிைலய வ1த ம(ெறா= ைக ெதாழி &; அைறக2%ள
ஒ= ம4 1 9ேல நட* ெகா4 =த*. பைழய தீ'ெப க21 சாயJ

ெகா?* அவ(ைற ஒறாக ைவ* ஒேர கைடைய' ேபா ஆ1மா;
அNதினா,க%. பிற1 அதி இேலசான *4?க% ெவ

அவ(றி ேமேல பல

நிறJகளி பளபள'பாக' Pசின,. அவ(ைற ெகா4? சி; த? க2

ெப க2 ெசEதா,க%. மிகG சாம,தியமாக ெசEதா6 அைவ அBவளG

அழகாக இைல எ; ஜூ

க=தினா%. இ=தா6 அவ% தாE அவ(றி

ஒைற வாJகி ெகா4டா%.

"வ 1 கட ெகா?'பவ0ைடய Q? இ*தா. கதவிேல ெபாிய பிதைள'
P?கைள' பா=Jக% ! பண கட ெகா?'பைதெயலா அரசாJக

நடதினா மக21 இதைன கVட இ=கா*" எறா% லமி.
"இவ எBவளG வ

வாJ1கிறா?" எ; ஜூ யி தைத ேகடா,.

"அ*வா, சிலசமயJகளி வ=ஷ*1 100 சதQத இ=1 ! அத(1 ேமேல<

ேபா1. அ* நியாயமிைல. Sட இ=பைத* சதவிகித வ

வாJகினா Sட

இBவளG ேமாசமாக இரா*. யாராவ* இைத' ப(றி அரசாJக தி(1 ெசால
5 யாதா?"

" கட ெகா?'பைத'ப(றி சில திடJக% இ=கிறன -"
“ஆமா, ஆமா. ஆனா அைவ ேபாதா - ஆனா அத அளG ெசEவத(1 நாJக%

நறிேயா?-தானி=கிேறா."

இைத'ப(றிேய இ'ெபாN* அவ,க% இBவளG மகிHசிேயா ='பா,களானா
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5ெபலா நிைலைம மிக ேமாசமாக இ=தி=க ேவ4? எ; ஜூ

எ4ணி

ெகா4 =தா - அதைன மக% இ=தன,. அதைன ேப=1 எ'ப

உதவி

னா%. அத இைளஞ அவ% தைத1 சில %ளி விவரJக% ெகா?*
ெசEவ*?

தJக% வி?தியிேல ஜூ

லமிைய த அைற1 அைழ* ெசறா%.

அதி9=* ெசலS யதாக 1ளி1 அைற ஒ; இ=த*. அைத லமி

ஆவேலா? ேநா1வைத ஜூ

கவனிதா%. "லமி, உ%ேள ேபாE

1ளி*ெகா%. அேதா பா,, எ0ைடய ேசா' க <, *4?........"
லமி ஒ= கண தயJகினா%. பிற1 அவளா ம;க5 யவிைல. அவ,க%

Q  ஓைட விNத வாளியி த4ணீ, எ?* 1ளி'ப*ேபாலலாம,
உடபி(1 ஆ;தலாக நறாக 1ளி'பைத அவ% வி=பினா%. ஜூ யி

ேசா' க யி ஜூ யி மண கமHத*. *ைட'பத(1 அவ2ைடய

*4ேட. " , Sதைல ம? த ெசE*ெகா4டா Sட' ேபா*!"
"நிைறய ேநர இ=கிற*" எ; ெசா9வி? ஜூ

த தாயிட ஓ , மதியான

உணைவ ெகா7ச ேநர ெபா;* சா'பிடலா எ; ெசானா%. பிற1 அவ%

தி]ெர; ஏேதா நிைன*ெகா4? தJ1 வி?தி ேதாடதி(1% \ைழ*

சில மல,கைள' பறி* வதா%. லமியி தைலயி ைவ*ெகா%ள

ெகா7ச ; மீதி<%ள மல,கைள லமி ெசைன யி9=1 ேபா* ெசEத*
ேபால த தைலயி ைவ' பா% எ; அவ% நபினா%.

ஈரமாக இ=1 =% =ளான தன* நீ4ட Sதைல 5*கி ேம

அவிH*வி?ெகா4? லமி அவ,கேளா? மதியான உணைவ சா'பிட

ெதாடJ1வத(1% லமி<, ஜூ < தJக21% என ேவா விஷயJகைள'

ப(றி' ேபசிெகா4டன,. லமியி ேதாழிகளி தன1 ெதாிதவ,கைள'

ப(றி ஜூ

எ?* ெசானா%. அமணி' பா ைய' ப(றி சமீபதி ெதாித

விவரJகைள< ெதாிவிதா%. ெப7சமி இ'ெபாN* தமிH நறாக' ேபச

ெதாி* ெகா4 =தா.

கைடசியாக அவ,க% ைவயதிகமிலாத ஒ=வைக இனி' ' ப4டைத அ=தி
ெகா4 =தன,. அ* அதிக TடாகG இைல, அதிக ஆறி' ேபா< இ=க
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விைல. ஆனா லமி அைத வி=பி தி;ெகா4

=தா%. அத சமயதி

ஷ,?, அைரகா சைட< அணி* ெகா4? அவ% தைத 1மா, உ%ேள
\ைழதா,. ெம9*, அதிக வயதானவைர' ேபாலG எ'ப ேயா அவ,

ேதாறினா,. அவ, அவசர மாக ெகா7ச சா'பிடா,. பிற1 அவ=, ஜூ யி
தைத< காவாைய ேநாகி உலாவ ெசறா,க%.

ச(; ேநரதி(1' பிற1 அவ,க% தி=பியேபா* இ=வ= ஒ=வ, ேம ஒ=வ,
ப?ப

ெந=Jகி நட* வதன,. 1மாாி 5கதிேல ெகா7ச கைற

ப தி=த*. ஜூ யி தைத த &1க4ணா ைய *ைட* ெகா%வைத

ஜூ

க4டா%.

"அவ,க% அN* ெகா4 =தி=கிறா,க%” எ; ஜூ

பைசயாக ெசானா%.

"அ'ப யி=தா, அைத நா ெதாி*ெகா%வைத அவ,க% வி=பமாடா,க% "
எறா% அவ% தாE.

"ெகா7ச கா'பி சா'பிடலா. 1மா,, உJகைள ெயலா க4ட* எJக21'
ெபாிய சேதாஷ, லமிைய காணாம ஜூ

மிகG வ=தினா%."

ஜூ < லமி< ஒ=வைர ெயா=வ, பா,* ெகா4டன,. அ'ப 

ெசா6வ* எ'ப ேயா இ=த*. ஆனா அ* உ4ைம. ெகா7ச ேநர கழி*

லமி, "ஜூ , எ0ைடய நா ய வ1' 1 நீ வ=கிறாயா?" எ; ேகடா%.
"பிற1 எேலா= எJக% Q (1' ேபாகலா அJேக ெச; ேதநீ, அ=தலா"

எறா, 1மா,.

'அ* நல*. அவ,க21 ெகா7ச அவகாச கிைட1. எ தா<,

சர"வதி< எலா ஒNJ1 ெசE*வி?வா,க%. ஒ; ேமாசமாக ேதாறா*.
தி]ெர; எJக% Qைட ஜூ

பா,'பைத' ப(றி என1 கவைலயிைல.

ஆனா அவ% தைத<, தா< அ'ப ' பா,கSடா*. அவ,க% நலவ,க%...
இ=தா6....' எ; இBவா; லமி எ4ணமிடலானா%. அவ% த தைதைய

ெம*வாக' பா,தா% ; அவ, நைகதா,. "லமி, உன1 ேவெறா= ேசைல
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ெகா4? வதி=கிேற. நா ய வ1' 1 அ* ேவ4 யி=1 ெம;

நிைனேத" எறா, அவ,. பைழய ெசEதிதாளி ம * க யி=த அைத

அவ, லமியிட ெகா?தா,. அவ2ைடய தீபாவளி ேசைலைய<, அத(1'
ெபா=தமான ரவிைகைய< அவ, ெகா4? வதி=கிறா,. அவ% தாEதா

அைத ெகா?* அ0'பியி='பா%. லமி இனி நிமதியாக இ=க 5 <.

"ஜூ , உ0ைடய அைற1' ேபாEவி? ஒ= ெநா யி வ*வி?கிேற"
எறா% அவ%. நல வசதியான 1ளி1 அைற< இ=கிற*. 1ழாE

த4ணீாிேல மீ4? ஒ= 5ைற ேசா' ' ேபா? த ெசE* ெகா%ளலா!
வ1' 1 வ=கிற எேலா= அJ1 வ* கா*ெகா4 =தன,. ச&க

நிைலயதி(1 தி=பிய ேபா* வ1'ைப (றி6 ேவ; பல சி;மிக% நி;

உ%ேள எ ' பா,*ெகா4 =தன,. வ1'ைப த ெசEதி=தன,. அத

சத,'பைத 5கியமானதாக ேதாற ெசEய ேகாகா - ேகாலா விளபர
ஒைற ேத

எ?* யாேரா உ%ேள ெதாJக வி =தா,க%. ஜூ யி தைத

1மா=ட0, ேதசீய வள,'  திடைத ேச,த இைளஞ=ட0 ெச;
விடா,. அவ=1 5னா நா யமா?வெதறா சி;மிக% ெவக'-

ப ='பா,க%. அத 1=ட த வாதியJக2ட அJ1 வதி=தா.
லமிகாக வ%ளி ஒ= பாைய விாி* அத பகதி மரகைடைய<,
த?ேகாைல< தயாராக ைவதி=தா%. வயதி( 1ைறத சி;மிகைள

ஒBெவா=தியாக 5த9 லமி ஆட ைவதா%. கத நடன ஜதிகைள அவ%

த  கா4பிதா%. அவ,க% தவ; ெசE<ேபா* அவ% தி=தினா%. இர4?,
&; தாEமா,க% ெமௗனமாக ஒ= &ைலயி அம,* கவனி*

ெகா4 =தா,க%. பிற1 எேலா= ேச,* உண,சி ேயா?, சிரைதேயா?

ஆ?ப

ெசEதா%. அதபி ெபாிய ெப4களி 5ைற வத*. ஆனா ேமாகினி

5த9 லமியிட தி]ெர; ஓ வ* அவ2ைடய ப? ேசைலைய ஏேதா ஒ=
மிக ெம9ய ெபா=ைள ெதா?வைத'ேபால ெதா? ெகா4?, " எJகைள

வி?'ேபாEவிட மா],கேள?" எ; ெம*வாக ேகடா%. “இைல, இைல"

எறா% லமி. அதி,Vட மா; ; ஒ= நாைள1 இத வாHG 5 *வி? -

அவ,கைள வி? அவ% பிாி* ேபாEவி?வா% எற இத எ4ண 5த

தடைவயாக அவ% மனதிேல உதித*.

ஆனா இ'ெபாN* அவ% பாடதி கவன ெச6த ேவ4?. 5 நா ய

பயிறேபா* எBவளG சிரைத எ?*ெகா4டாேளா அைத'ேபால இ'ெபாN*
நா ய' பயி(சி அளி'பதி அBவளG சிரைத எ?*ெகா%ள ேவ4?.
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நா யமா? ஒBெவா=திேயா? அவ% த க4களா6, கைட யி த?

ஜதி ஒ9யா6 ெதாட, ஏ(ப?தி ெகா4டா%. ஜதிக% ஒ=ெபாN*

மகிHசிேயா?, ஒ=ெபாN* ேசா,ேவா?, ஒ=ெபாN* *%ளி<, ஒ= ெபாN*
ஆ

அைச* ஒ9தன. அத' ெப4க% அைத எ'ப

நா யதிேல அவ,க% எ'ப

வி=பினா,க%,

ஒ= திய வாHைவ க4டா,க%; அவ,க21

இைதயாவ* அவ% உதவ 5 த*.

"கிராமதிேல நா யமா?கிறா,களா?" எ; ஜூ யி தாE 5 வி ேகடா%.
“அதிக இைல. வடமாக உகா,*ெகா4? பா?1 இைசதவா; அவ,க%
அைசவா,க%. நீ4ட கைத'பா?கைள அவ,கேள உ4டா1வா,க%. ஆ4க%

அதிகமாக ஆ?வ*4?; ஆனா அ* அவ,க2 1%ேளேய இ=1. ம(ற

மாத,கேளா? ேச,* ெகா4? ரதி6%ள 1 ைசகளி9=*தா நா அத

ஆடைத' பா,தி=கிேற. ெபாJக9 ேபா* ஒ=ேவைள அவ,க% அதிகமாக

ஆடலா. அத சமயதிேல விைளச அதிகமாக இ=தா அவ,க%

மகிHசிேயா ='பா,க%." லமி எNதா%. பாைய< மரகைட< ஒ=

பகதி எ?* ைவதா,க%. 1=ட தன1 தாேன ேபசிெகா4? ெவளிேய
நடதா. Q  எலா தயாராக இ=1மா? ஆமா, சர"வதி நல ேசைல
ெயா; உ?தி தைலயி P ைவ*ெகா4? ைககா
ெதாிவி*ெகா4? அJேக நிறா%.

அவ,கைள வ=ப

அNகைடத பைழய பாவாைடெயாைற அணி* ெகா4? சர"வதி

பாதிரJகைள *லகியைத தா பா,ததாக அவளிட ெசா6வ* நலதல
எ; ஜூ

செட; நிைனதா%. எ7சினிய, Q (1 அவ,க% ெசறன,.

அத Qைட (றியாவ* ஒ=மாதிாியான ேவ9<, உ%ேள ேதாட ேபா?

5ய(சி< இ=தன. ெசைனயிேல மா

Q 9=த அத' பைழய

நா(கா9களி சிலவ(ைறேய தாHவாரதி ேபா =தா,க%. ேதனீ, கலJக2

ேகா'ைபக2 அJகி=தைவகேளதா. அவ,கைள Q (1% வ=ப

லமி

அைழகவிைல; அவ% தா< அைழகவிைல. உ%ேள &; அைறக%
இ=கலா எ; ஜூ

க=தினா%; ஆனா அவ(றி ஒ; சமயலைறயாக

இ=கலா. யாேரா - Iமதி ஞானமாளா? - த தாயிட அவ,க% Q ேல பல
சாமாகைள வி(றதாக ெசானா,க%. ேர ேயாைவ<, நல மர
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சாமாகைள< அவ,க% வி(க ேவ4

ேந,தி=கலா. ஐேயா பாவ,

5ெபலா நிைறய நைகக% அணி*ெகா4 =த லமியி தாE

இ'ெபாN* ஒேர ஒ= சிறிய கN* சJகி9 ம?, அணிதி='பைத ஜூ

தி]ெர; உண,தா%. ஆனா இவ(ைறெயலா ஒ=வ= கவனிகSடா* -

எலாவ(ைற< க4? ெகா4டதாக ஒ=வ= கா  ெகா%ளSடா*.

கத01 ஏேதா சிரJ1ேபால வதி=த*; அதனா ஜூ யி தைத அவைன

கவனி*' பா,தா,. அைத' ேபாக ஒ= களி அ0' வதாக ெசானா,. அைத

அ0' வதி அவ=1 ஒ= சிரம5 இைலெய; ெதாிவி*ெகா4டா,.

பாதசரJகைள இ0 அணி* ெகா4 =த 1ழைததா யாெதா= வைகயான
மா;த6 இலாம ேதா(ற அளித*.

லமி<, சர"வதி<, 1மா= இரG உ4

அ=*வத(காக தJக% வி?தி1

வதன,. நல ேதனீ, வி=* அளிகாதத(காக அவ,க% மனி'  ேகாாினா,க%
- 5னாேலேய அவ,க21 ெதாிதி=தா............" ஜூ , எ நா ய வ1' ,

உன1' பி ததா?" எ; லமி ேகடா%.
"ஓ நறாக' பி த*! எனா எ'ெபாNதாவ* அ'ப  ெசா9 ெகா?க
5 <ெம; ேதா ற விைல. ஆரபதிேல மிகG கVடமாக இ=க
விைலயா?" எறா% ஜூ .

“மிகG கVடமாகதா இ=த*. நா மிகG சிறியவ% எ; அவ,க%

க=தினா,க%” எறா% லமி, ஒ= உ4ைமயான ஆசிாிய, வ=வைரயிதா

தி=பி வர'ேபாவதிைல எ; Sறி கவி வ1'ைப உதறி த%ளிவி?'
ேபான ஒ= மாைத'ப(றி அவ% கிைன* ெகா4டா%. ஆனா ேவ; பல,
வதன,. அவ,க% வ*ெகா4ேட இ=தன,.

"நீ க த எN*வாE அலவா?”?” எ; ேகடா% ஜூ .
"எN*வத(1 என இ=கிற*? பா,க ேவ4 யைத ெயலா நீ பா,*
விடாE.”
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”லமி1 தி]ெர; மி1த ேசாக உ4டாயி(;, ஜூ

தி=பி'

ேபாEவி?வா%--பைழய வாHைக1 அவ% ெச; வி?வா%. அவ% ம?
அJேகேய இ=கேவ4?.
“வ1' எ'ப

கடகிற* எ; ெதாி* ெகா%ள நா ஆைச'ப?ேவ.

அைத'ப(றி ெயலா நா அமணி'பா 1 ெசா6ேவ.”'

“பா 1 ெசாலேவ4டா......?” எ ; ஆரபிதா% லமி, பிற1, “ஜூ ,

ஒ= பழைய கதலான ேசைலைய நா க ெகா4 =ததாக' பா யிட தயG

ெசE* ெசாலாேத. 1ளிக சாியான வசதியிலாைத' ப(றி< எதைதயி
ேதா(றைத' ப(றி< ெசாலாேத...”

“என1 எலா ாிகிற*. ந ேதாழிகளி ஒ=வ=1Sட நா ெசால

மாேட. ஆனா என இ=தா6, நீ பாட ெசா9 ெகா?'பதி9=*

உன1 மி1த திறைம இ=கிறெத; நா க=*கிேற” எறா% ஜூ ,

தJ1 வி?தியி9=த ேமைஜயி ேம அவ தாயி சாமாக% சில கிடதன.
அவ2ைடய க;' &1 க4ணா < கிடத*. அைத அவ% எ'ெபாN*

ெகா4? வ=வா%; ஆனா ேபா?ெகா%ள ஒ= ெபாN* நிைனகமாடா%.

உைறயி9=த அைத ஜூ

எ?* &கி ைவ*ெகா4? அத(1 ேமலாக

க4கைள உய,திெகா4? லமிைய' பா,தா%. பிற1 லமி அைத'

ேபா?' பா,தா%. தி]ெர; அவ%, இத &1 க4ணா ைய' ேபா?

ெகா4டா வயதானவைளேபால ேதா;கிறதா???” எ; ேகடா%.

”ஆமா, மிகஷ வயதானைத'ேபால ேதா;கிற*. லமி, உன1 அ*

ேவ4?மானா நீேய ைவ*ெகா%. நா அைத உபேயாகி'பேதயிைல”? எ;
ஜு யி தாE Sறினா%.

“வ* க4ணா யி உைன'பா,!'' எறா% ஜூ , அவ,க21' பினாேலேய

ஜு யி அைற1% சர"வதி< ஓ னா%. எேலா= சிாிக ெதாடJகினா,கள.
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1மா, உ மக% மிகG சாம,தியசா9. அவைள' ேபால இ0 பலேப,

இ=தா இதியா இ0 நல நாடாக இ=1'” எ; ஜூ யி தைத

ெமாழிதா,.

1மா=1 உ4ைமயிேலேய மகிHசி; ஆனா அவ, “ஆமா அ* ெமEதா.

கிராமJக21 நா உதவி ெசEயேவ4?”? எ; த?மா(றேதா? ெசானா,,
பிற1, “உJகைள' பா,த* நலதாயி(;. எேலா= எJகைள மறேத
ேபானா,க% எ; நா நிைனேத” எறா, அவ,.
“உJகைள ெகா7ச5 மறகவிைல” எ; ெசா9வி? ஜூ யி தைத த

கரைத 1மாாி கரதி ேம ஒ= கண ைவதா,.

அ'ெபாN* சி;மிக% வதன,. “&1க4ணா ைய நா ைவ*

ெகா%கிேற. ெபாிய அறிவாளி ேபால நா ேதா(றமளி'பதாக ஜூ

ெசாகி;%.

அவ2 ைடய ஹிதி ஆசிாிைய'ேபால ேதா;கிேறனா, இனிேம எ

வ1' 1 வ=கிறவ,க% இ0 மாியாைதயாக நட*ெகா%வா,க% எ;
நிைனகிேற!?? எறா% லமி,
----------

12. கிறி0 மஸமா ெபா1க2

ெபசிலா வைரத படJக2ட S ய காகிதைத 1மா, த%ளிவிடா,; அத

ேவைல 5 த*. பிற1 தி]ெர; ேமைஜயி ேம இர4? 5ழJைககைள<
ஊறி ைவ*ெகா4? அவ(றி த தைலைய ெதாJகவிடா,. எலா

இ=4? ேதா றி(;. லமி த தைதயி ேதாளி ேம த வி? ஒ=

ைகயா அவ, கNைத (றி வைள* ெகா4டா%. “அ'பா, என'பா இ* 2”

தைலைய த கரJகளா தடவிெகா4ேட அவ, நிமி,* பா,தா,. பிற1 அவ,

அத காகிததி ேம விரலா த ெகா4ேட ெம*வாக ெசானா,;

“இெதலா மிக எளிதான காாிய. இைத ெசE< ேபா* எ மன ேவ;

விஷயJகைள'ப(றி நிைன* ெகா4 =கிற*.” தா ெசா6வைத த

மைனவி ேக? ேம6 கவைல யைடயாம9='பத(காக அவ, ஆJகிலதி ேபச
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ெதாடJகினா,. “லமி, இைத' பா,கிற ேபா*, என1%ள பயி(சிைய<,
அ0பவைத< ைவ*ெகா4? நா இ'ெபாN* ஒ= 1மா"தா ெசEகிற

ேவைலைய<, S9கார ெசEகிற ேவைல< ெசE*ெகா4? அவ,க21
கிைட1 சபளைதேய வாJகி ெகா4 =கிறைத நிைனகிறேபா*, இ*
மா(ற இ'ப ேய நட* ெகா4 =1 எபைத உண,கிற ேபா*

5னாேல அத காாியாலயதி கடத தவ;க2காக நா 1;கி =க

Sடா* எ; ேதா;கிற*, அத ல7ச' பணைதSட நா வாJகி

ெகா4 =தி=கலா, அ'ப  ெசEதிரதாலாவ* எ0ைடய &ைளைய

சாியாக' பப ப?தி ெகா4 =தி='பா,க%”?

”அ'பா, இ* உJக2ைடய உ4ைமயான நிைன'பல. இத நிைலைம எ;ேம
இ'ப ேம இ=கா*? எ; Sறினா% லமி.
”ெகா7ச நாக% நா0 அ'ப தா நிைன* ெகா4 =ேத. ஜூ <,
அவ% ெப(ேறா,க2 ேபான மாத வததி9=* அ'ப

நிைனேத, மீ4?

பைழய உச,சிைய' ெப;வ* விய'பான காாிய தா. ஆன இ'ெபாN*
அவ,க% எைன மறதிர'பா,க%.””

”அவ,க% மறதி=கமாடா,க%. ேம6 உJக% அ'பாG, அமாG
மறதி=க மாடா,க%?” எறா% லமி.

”நிைலைம எBவளG ேமாசமாக இ=கிற* எப* அவ,க21

ெதாியாம_='ப* 1றி* என1 மகிHசிதா. நா யா=1 கீேழ ேவைல
ெசEகிறேனா அத தைலைம எ7சினிய, இ; காைலயி எனிட ஒ;

ெசானா,... .. காவாைய' ப(றிய விஷய அ* அவ, ெசான மாதிாி ெசEவ*
சாியான வழியல எ; என1 நறாக ெதாி<. அ'ப  ெசEதா நீ4ட

நாைள1 நறாக நி(கா*. வாிகளி9=* வ= பணைததா அ* Qணா1.

ஆனா நா என ெசால5 <? அவ, உதிரவிப

நா நடக

ேவ4 ய*தா. அவ=1 விஷய ஒ; ெதாியா *. லமி, நமிட

இ=1ப யான க=விகைள ைவ* ெகா4? நா என ெசEயலா

எபைத'ப(றி நா எ4ணி ெகா4 =கிேற. ஒBெவா= கிராமதி6
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1ழாE கிண;க% நா ேபா?ெகா4 =க ேவ4?. அ*G நம*

திடதிேல இ=கிற* எ; ந கிேற. ஆனா அைத' பா,'பத(1Sட
என1 அ0மதி கிைடயா*.” அவ, எJேகா உ(; ேகாகினா,.

“அ'பா, நீJக% ஏ அைத' பா,கSடா*? எதனா அத கிண;கைள

அைமகவிைல? அ'ப  ெசEதா மிக நறாக இ=1.”

“சில=1 அதிேல நிைறய லாப கிைடகா*. மேலாியாைவ' ேபாக ம=*

ெதளி'பதி6 இேத மாதிாிதா. காதார இலாகாகைள ேச,தவ,க%

நலவ,க%. ஆனா அவ,க21 ேவைல மிக மிக அதிக. அவ,கேளா? நா

ஒ*ைழகேவ4?. ஆனா அ'ப

நா ெசEவதிைல. அத0 ஒ= சில

ப1திகளிதா ம=* ெதளிதி=கி;,க%. ம;ப < ெகாக% பரவி

வி?கிறன. நா ெசாவ * ாிததா?”

“ ாித* ” எறா% லமி, பிற1 அவ%, “வ%ளியி சேகாதர01 மேலாியா”?

எறா%.

”அவ01 வராம த?தி=கலா?” எ; உர* Sவினா, 1மா,,
“ஆனா விஷய இ'ப தா. ம=* ெதளி'பதி ல7ச ஊழ

இலாம9=கலா. அ* ெவ; ேசாேபறிதன, அ* அBவளG ேமாசமிைல
அலவா???
”அ'பா அ*G ேமாசதா. நீJக% எBவளேவா ெசEய5 <!”

“நா நிைனகிற அளG1 ஒ=ேவைள ெசEய 5 யாதி=கலா; இ=தா6

ெகா7ச ெசEயலா. ஆனா, லமி, இைதெயலா நீ தி='பி' ேபசSடா*.”
”அ'பா, பழJகைதகளி ெசா6வைத'ேபால இ* ேசாதைனகால. கானகதிேல

விட'பட Qர 9கேளா? ச4ைடயி?தா தீரேவ4?. ஆனா இJேக
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9யிைல, தைலைம எ7சினிய,தா இ=கிறா,”? எ; லமி அவ,

தைலைய தடவிெகா4ேட Sறினா%.

“அவேரா? ச4ைடயிட எைன வி?வதிைல!” எறா, அவ% தைத. இ=தா6

அவ=1 ெகா7ச ஆ;த ஏ(ப ='பதாக ேதாறி(;.

அ'ெபாN* கிராமதா,களி ஒ=வ அவ,கைள ேநாகி Sவினா. 1மா,

அவைன ேநாகி ெச; ஒ= க தேதா?, நீளமான காகித கேடா?
தி=பினா,. “லமி இைவ உன1” எறா, அவ,.

லமி க தைத 5த9 பிாிதா%. அ* ஜூ யிட இ=* வத கிறி"*ம"
வாH*. தா <ட S ய வயதான மனித, ஒ=வ, சிவ'  கபள ேபா,*

உைறபனியிேல நி(ப*ேபால அத ஆJகில வாH* க ததிேல பட இ=த*.
*கிறி"*ம" தைத: எ; அவைர அவ,க% அைழ'ப* அவ21 நிைனG
வத*. ஜூ

த அைப ெதாிவிதி=தேதா? த தைத<, தா<

அவ2ைடய வ*'பி(காக' பாிக% அ0'பியி=தைத< Sறியி=தா%.

“அ*தா அதக?!” எ; உ(சாகேதா? லமி Sவிெகா4?,

க?கயி(ைற ஜாகிரைதயாக அவிH*, காகிதைத<, அைடைய<

பிாிெத?தா%. “பா=Jக%, இேதா ஒ= ேதச'பட--இர4? படJக% --

இதியாவி பட ஒ;, உலகதி பட ஒ;!” எ; அவ% ெசானா%.
“ தி='பி அவ,க21 என அ0'ப5 <? லமி, அவ,க% நலவ,க%. ஆன
அவ,க2ைடய பாிகைள நா ஏ(;ெகா%ள 5 யா*!” எ; அவ% தைத

ேசா,ேவா? ெசானா,.

லமி படJகைள ைகயி எ?*ெகா4டா%. “எ வ1' காக நா எைத
ேவ4?ெமறா6 ஏ(; ெகா%ேவ !*? எறா% அவ%.

சர"வதி1, கத01, பா,வதி1Sட ஜூ

பிடமி=* கிறி"ம".

வாH*க% கிைடதன, "ெபசாி9=* கிறி"தம" வாH*கைள வாJ1வ*
விைளயாடாக இ=த*: அJேக ஒ= ெபாிய ெப யி கிறி"*ம" வாH*
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க தJக% இ=தன. ராபி ப நைவக2ட0, உைறபனி<ட0,

மி0மி0' ட0 இ=த அைலதா உ4ைமயான கிறி"*ம" வாH*

க தJக% எ; ஜூ

ெசானா%. ஐேரா'பிய= ெசைன

கிறி"தவ,க2மாகிய ஒ= சில மகேள கிறி"*மைஸ ெகா4டா னா,க%.

ஆனா கிள'பி வி=தி=த*. ெச'ப

விைதகார ஒ=வைன<

அைழதி=தா,க%. ேவ; பல வி=*க2 இ=தன. இJகிலாதி9ர* பாி

க?க% வதன. ஜு யி ஆJகில' பா களி ஒ=தியிடமி=* சாகெல
ெப

ஒ; வதி=த*. அத' ெப

இJ1 தபா9 வ* மிகG

Tேடறியதா சாெல?கெளலா, 5கியமாக ெப7சமினா சா'பிட-

S யைவயாக இ=தா6, நJகி' ேபாEவிடன.

ஜானிடமி=௩* அவ21 ஒ= க த வத*. அவ தா பண மீத பி *

ைவ'பதாகG, அவச ஈ"ட, வி?5ைறயி தி=பி வ=ேபா* அவ21 ஒ=

நல பாி அளிக'ேபாவதாகG எNதியி=தா. பா9 சினிமா ெகாடைகயி

நல படJக% வதா அவேன பண ெகா?* அவைள &; தடைவ அைழ*'

ேபாவதாக எNதியி=தா. அ'பா, இJகிலாதி 6%ள சினிமா ெகாடைகைய
அவ% நிைன* நீ4ட காலமாகி விட*! இJகிலாதா? ஆமா. அJ1 நிைறய

பாீைசக% இ=1. ஆனா ஹிதி இ=கா*. அத(1 ேம இதியாG இைல.

இ0 ெகா7ச ஹிதி க(; ெகா%ளவிைலேய எ; அவ21 தி]ெர;

ேதாறி(;, ஏெனறா அ'ெபாN* -- என? இதியாைவ மீ4?
பா,காம9='பெதப* எBவளG அசாதாரணமான காாிய. ஆனா

பா,'பெதப* எBவளG 5 யாத காாிய. யா= நைப தி]ெர;

வி?விட5 யா*, லமிைய' பா,காம இ=க 5 <மா?

அலJகாரJக ெளலா ெசEவ* அவ,க2ேக மி1த உ(சாகமாக இ=த*.

வ,ண காகிததி கதாித நசதிரJகைள<, பிறவ(ைற< ெவ4ைம யான
வ,களிேல ஒ

ைவதா,க%; சG1 மரதி ெபாிய கிைள ஒைற ெகா4?

வதன, நல கிறி" *ம" மரைத' ேபாலேவ அ* ேதாறி(;. ேதாடதி ஒ=

&ைலயி அைத ந?ைவதன,. ெசைனயி நட1 கிறி"*ம" SடJக%

Q (1% ெவ'பமான அைற1%ேள நைடெப= ெவ'ப 1ைறத மாைல
ேநரதிேல Q?1 ெவளிேய அைவ நைடெப;. 1ழைதக% யா, யாைரக
S'பி?வெத; அவ,க% ஒ= ப

தயாாிதா,க%. அவ,களி( சில,

ெப7சமிைன'ேபால &; நா1 வய*ைடயவ,க%. அவ,க% எேலா=
தைரயிமீ* வைள*ெசவ*,ஓ?வ*மான விைளயா? சாமாகைள
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வி= வா,க%. ஜீ', வாடைககா, ேபாற விைளயா? க=விக2, எ=ைமைய
அ * தி0 9, எ9ைய தி0 நாக'பா ேபாற பயJகரமான

விைளயா? சாமாக2 இ=தன. ெப7சமி01 அைவதா அதிக மாக'

பி ததாக ேதாறி(;. பaக2 வாJகி யி=தா,க%. ஆJகில நா?'

பaகைளவிட இத இதிய கா?' பaக% மிகG ேவ ைகயாக இ=தன.

ஏெனறா அைவ ேதனீ, 1வைளகைள' ேபாலG, Pகைள'ேபாலG,

விள1கைள' ேபாலG, விலJ1கைள'ேபாலG *ைமயான பலவித

வ வJகளி அைமதி=தன. விரகளா அவ(றி ேம தடவினா அைவ

கீகீ ெச; ஒ9 உ4டா1. அ'ப  ெசEவ* ெப7சமி01' பி 1.

ப%ளி ேதாழிகளி சிலைர ஜூ

ப யி ேச, தி=தா%. மிகG ேவ ைகயான

பிறத நா% வி=தளித தாராG அதி உ4?. ஆனா-லமி ெசைனயி

இ=தி=தா எBவளG நறாக இ=தி=1! இத' ெபாிய ெப4க21

விைளயா? சாமாக2 1ழைத' தகJக2 அளிகலாெம; அவ% தாE

நிைனதா%! ஆனா அைவெயலா அவ,க21' பி காெத; ஜூ 1

ெதாி<. அவ% அதனா அவ,க2காக' பண' ைபக2, ைக1ைடக2,

ேகா?' தகJக2, சிறிய வாசைனதிரவ'  க2 வாJகினா%. தபா

தைல ேசகாி'பதி வி='ப5%ள அத' ைபய0 ப யி ேச,க'ப =தா.
இ'ெபாN* அவ தீ'ெப கைள ேசகாி'பதி ஈ?ப =தா. ெவBேவ;

வைகயான சிதிர 5க' க2ட இதியாவில A(;கணகான தீ'ெப க%
இ=தன. ப க% தயாாிக' பயப?ப யாக ஜூ

அவ0ெக; ஒ=தி=1

ெபசிைல ேத,ெத?தா%. ஹாிதாஸு1 அதிேலெயா; வாJகினா%.
மைல' பிரேதசதி உ%ள ப%ளிகளி ப த ஆJகில சி;மிக% இ=வ=,

சிவிஸ,லா* சி;மி ெயா=தி< இ=தன,. அவ,க2ெக; இதிய

ைகெதாழி ெபா=% வி(1 கைடயி9=* பாிக% வாJகி வதா%.

எலா ேவ ைகயாக இ=த*. கிறி"*ம" மரைத அலJகார ெசEத பிற1

அமணி'பா ைய வ* பா,1ப

ஜூ

ேக?ெகா4டா%. எத(காக

உசியிேல ஒ= நசதா இ=கிற* எபைத'ேபா ற பல ேக%விகைள

அமணி'பா

ேகக ெதாடJகினா%. “அ*தா ஆ ைடய0ைடய

நசதிர”” எ; Sறினா% ஜூ . ஆ ைடய,க2 &; அரச,க2-அவ,களி ஒ=வ, கீைழகா 9=* வதவ,--ெபலக வ* மா?

ெகா 99=த 1ழைதைய க4ட கிறி"*ம" கைத 5Nவைத< அவ%

அமணி' பா 1 ெசானா%. அமணி'பா 1 கைத 5Nவ* பி த*.
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பக2, கNைத< உ(;' பா,*ெகா4 =த விஷய 5கியமாக

அவ21' பி த*. “அத 1ழைத மனிதனாகி ப9யாகி( ம(ற' ப1தி

கிறி"*ம" கைதையவிட இ* மிக நறாக இ=கிற*”? எ; அவ% ெசானா%.
அத கைதைய' ப(றி விளகி Sற ஜூ

எதனிதா%; அத சமயதி ஒ=

கிறி"*ம" பாடைல பலJெகா4ட ம? உர*Sவி' பா ெகா4?

ெப7சமி ேதாடதி(1% ஓ வதா. அவ மிக நறாக' பாடவிைல, ேம6
அவ01 ஒேர ஒ= ெசE<%தா ெதாி<. இ=தா6 ஜூ
பா னா%. அமணி'பா

அவ0ட ேச,*

அ* தன1' பி தெத; ெதாிவிதா%. பிற1

அவ%, “சீகிரதிேல ெபாேனாியி ெபாJக ப4 ைக ெகா4டா?வா,க%.

லமி மிடமி=* ஒ= மகிHசியான க த வதி=கிற*. அவ21' ெபாJக

உ(சாகமாக இ=1! கிராமதி வாHவ* நலெத; நா சில ேவைளகளி

நிைனகிேற” எ; அவ% ெசானா%.

”ஆமா, ெபாJக ேவ ைகயாக இ=1ெம; தா நிைனகிேற” எறா%

ஜூ .

கிராமைத'ப(றி அமணி'பா 1 என க=* ஏ(ப? ெகா4 =கிற*

எபைத'ப(றி அவ% ஆசாியேதா? நிைனதா%. அவ% அைத'ப(றி அதிக
ெசாலாம எசாிைகேயா =தா%. வ1'ைப' ப(றி ம? அவ%
ெதாிவிதி=தா%.

அமணி'பா யி Q?1 இ'ெபாN* ம(ெறா= ேபர'ைபய வதி=தா.
இர4டாவ* மகளி &த ைபயனான அவ எ'ெபாN* ஏதாவ*

ேவ4?ெம; அN*ெகா4ேட இ='பா. கிறி"*ம" விழாவி(1 அவைன<
S'பி =தா,க%. ேவ; யாராவ* ஒ=வ=1 ெகா?த பாிைச தன1

ேவ4? எ; ேக1 1ழைதகளி அவ0 ஒ=வ. பக* Q? சி;மி

வசஜி நலவ%, அவ% தன1 கிைடத பாிைச அவ01 ெகா?தா%. ஆனா

இ* உ4ைமயி சாியல.

ெப=பாைமயான கிறி"*ம" விழா SடJகெளலா ேவ ைகயாக
இ=தன. இ'ெபாN* 1ளி,சியாக இ=த* ஒ= காரண. Pக% நிைறய

இ=தா6 இ* மாாிகால. மரJகளி இைலக% உதிராமேல இ='ப*

பா,'பத(1 ெகா7ச அ6*' ேபாயி(;. ஆனா சில சமயJகளி ஏதாவ* ஒ=
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மர தி]ெர; இைலகைள உதி,த* ஆனா அ* ெகா7ச நாைள1தா;
ஏென நஇைல <தி,த* அேநகமாக உடேன திய பைச தளி,க%

ெவளியிேல ேதாற ெதாடJகிவி?. விசிறிைய' பயப?*வைத 5(றி6

நி;திவிடலா. ஒறிர4? தடைவ இரவிேல மிகG 1ளிராக இரததா கபளி
ேவ4?ெம; ஜு
இ=ததிைல.

ேகபா%. ஆணா ேபா*மான அளG 1ளி, எ'ெபாN*

கிறி"*ம" நாள; ேவைலகார,க% அவ,க21 மாைலக% வாJகிவதா,க%.
ஒBெவா=வ= ம(றவைர' ேபாேடா எ?தா,க%. அ; வத ஜா,ஜி

1ழைதக% &ைற<, வாகியி 1ழைதக% இர4ைட< 5கியமாக'

ேபாேடா எ?தா,க%. ஜு யி தைத அ; ஆ"பதிாி1' ேபாகவிைல.

அ; திப4ட ெசEய ௩ஈல ஐ" வாJகிவதன,.

ஜிகானா கிள'பி "காலா* மக% சில, தா4? விழா ெகா4டா ன,.

அவ,க% எ'ெபாN* வி"கிைய நிைறய 1 ததா ஜூ யி தாE1 ச(;
ேகாப வ*விட*. அ'ப  ெசEவ* ம(றவ,க21 நல எ?* காட

எ; அவ% க=தினா%. ெசைன ராசியதி ம*வில1 அ5வி இ=கிற*;
வி"கி ேபாற பானJக21 அ0மதிசீ? வாJகேவ4?. இ=தா6

அ'ப  1 'ப* வ=டதி ஒ= நா%தா.

ெபாJக விழாெதாடJ1 கால வத*. ெசைன ேபா ற நகரJகளி
ைபயக% அJ1மிJ1 ஓ

ம(றவ=ைடய சாமாகைள உைட'பத(1 இ* ஒ=

சாகாக' ெப=பா6 அைமகிற*. இ* அ;வைடைய ெகா4டா?

விழாவாைகயா கா?' றதி(ேக உாியதா1. வயகளி9=* 5கியமான
அ;வைடயாகிய Greed ெலலா Q? வ* ேச,த*. மாாிகாலதி ந?'

ப1தி1' பி கதிரவ மீ4? ந1 ஒளி ெகா?க வர'ேபாகிறா எபைத

மக% நிசய ெசE*ெகா%ள வி=பின,. அத(காக அவ,க% ெசாக'பைன

ெகா2தினா,க%. உலகதி எத' ப1தியி6 கா?' ற* மக%

இ'ப தா எ'ெபாN* ெசEதா,க%. வ1' க21 லமி வி?5ைற

அளிதா%? இலா விடா யா= வதி=கG மாடா,க%. அத சமய

பா,* அரசாJக அதிகாாிகளி ஒ=வ, ேதசிய வள,சி திட' பிரேதசதி(1
வ* ேச,தா,. வழகேபால கவி வ1' ஒைற' பா,ைவயிடேவ4?

ெம; அவ, ெதாிவிதா,. அவ, உதிர' பிரேதசதி9=* வத மனித,. அJேக
ெபாJக விழா ெகா4டா?வதிைல. அத(1 பதிலாக ேவ; ஏேதா விழா

ெகா4டா?-கிறரா,க%. ேதசிய வள,சி இயகைத' ப(றி நிைறய'
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ேபசிெகா4? கிராமJகைள' ப(றி எ;ேம நிைனகாத நகர* மகளி

அறியாைமைய க4? ல௬மி ெபாி* சீ(றமைடதா%. அவ% தைத ச(ேற

5;வ P*ெகா4? அவ% க=*வ* சாிெய; ஒரளG ஒ' ெகா4டா,.

நகரதி9=* மக% அ க

வதன,. அவ,களி( சில, எலா வ(றி6

தனிதிறைம வாEதவ,க% எ; க=த' படவ,க%. எலாவிஷயJகளி6
திறைம வாEதி='பெதப* இயலாத காாிய. அவ,க% 5டா%தனமான

ேயாசைனகைள Sறினா,க%. கிராம* மக% அவ(ைற' பிப(றவிைல. எ*
நலெத; அவ,க2ேக ெதாிதி=த*.

“கிராமJக21 வ* நா வாHைக நடத ேவ4?ெம; காதி அ க%

வி=பினா,. அ'ப  ெசEவ* அவசியமாக இ=கலா. ஆனா ஒBெவா=வ=

அவ=ேக(ற ேவைலைய ெசEய ேவ4?, அைத< ந4ப,கேளா? ேச,*
ெசEயேவ4?, திறைமைய QணாகSடா*!'” எ; 1மா, ெசானா,.

லமியி நிைலையவிட அவ, நிைலைமதா ஒ= வைகயி மிக ேமாசமாக
இ=த*. கிராம மக21, தைலைம எ7சினிய=1 மதியிேல அவ,

இ=தா,. தைலைம எ7சினிய, தா மிகG ெபாிய மனித, எ; பாவைன

ெசE*ெகா4? தம* ேமாடாாி ஏறி ெகா4? பகதி6%ள படணதி(ேகா

அல* ெசைனேகா எ'ெபாN* ெச; ெகா4 =தா,, அதனா 1மா=1

உ4ைமயி ந4ப,கேள இைல. லமி1 அவ2ைடய வ1'பிேலேய ேதாழிக%
கிைடதன,. அவ,க% அைனவ= ெபாJக விழாெகா4டா ன,.

ஒBெவா=வ= தJக% பைழய ம4பாைனகைள<, த?கைள<

உைடெதறி*வி?' திதாக வாJகின,. ம4பாதிர மிகG ம9வான*.

இBவா; ெசEவதா 1யவ,க21 உைம ஏ(பட*. Q?கைளெயலா

ெமNகி' ெப=கி த ெசEதன,. கதகைளெயலா Q?1 5னா

1வி* Tாிய01 ஊக அளி1 5ைறயிேல ெசாக'பைன ெகா2தின,.

ெபாJக பா?கைள< பா ன,.

இர4டா நாளி தாிசியி?' பா ெபாJக6, ச,கைர' ெபாJக6 ைவ*
உ4டன,. இட9ைய விட இ* ைவ மி1தி=த*. &; நாள;

அேதமாதிாி ெபாJகைல' பக21, எ=*க21 ைவதன,. அவ(ைற

நறாக ேதE* கNவி ெகா க21 சாய அ தன,. \கத கைள<,

தைலகயி;கைள< அலJகார ெசEதன,. எ=ைமகைள< அலJகார
ெசEதன,. 1மாாிட ஒ= ெம9த ப இ=த*. அவ= லமி< ம(ற

107

1ழைதக2 ேச,* அைத ேதE* 1ளி'பா ' பி * ெகா4? அத

ெகா க21 சாய அ க* ெதாடJகின,. அவ, மைனவி நீ4டகாலமாக ஒ=
மா யி வசி* வததா அவ% பவி ெகா க21 சாய அ *

வ=டகணகாக ஆயி(;, அவ,க% எேலா= ேச,* தா;மாறாக சாயைத
Pசிெகா4 =தா,க%; ஆனா அத சமயதி வ%ளியி தைதயாகிய

ெகா(ற அJ1 வ* உதவி ெசEதா. ஒ= ெகாபி சிவ' சாய; ம(ெறாறி
பைச சாய; அவ(றி ேமேல சி;சி; PசிதிரJக%. கைடசியி இBவா;

ெபாைனாியி அத' பதா மிக நறாக காசியளித*.

அJேக ஒ=வைகயான ஆட6 இ=த*. ஆனா அ* லமி பா,தி=த எலா

ஆடJகைள< விட தர 1ைறதி=த*. ஆ?ெபாNேத ெவ; Sச

ேபாடா,க%. எலா கிராமJகளி6 இBவா;தா நடத*. ெசாகைன

ெகா2* நாள; இரவிேல இதியாவி ெபாிய கிழ1 சமெவளி'

பிரேதசெமJ1 ெந?ரதி(1 தீெகாN*க% மி0கி?வைத அவ,க%

க4டன,.

”அமணி'பா யி பகைள' பா,கேவ4? ேபால ேதா;கிற*”?
எறா% சர"வதி, ெசற ஆ4?களிெலலா அவ,க% அவ(ைற' பா,க
ெசறி=தன,. அவ,க21' பசணJக2, கா'பி<, சில ேவைளகளி

பாிக2 கிைடதன.
”ஜூ

அவ(ைற' ேபாE' பா,'பா%, ஒ= ேவைள க த5 எN*வா%” எறா%

லமி, ஜு

அBவா; தா ெசEதா%, ஜு < ெப7சமி0 ேவ9ச* வழியாக

வ* காேவாிைய<, ேகாதாவாிைய<, சி; ெகா க% ெவளிேய நீ 

ெகா4 =த &த கைற< ேதE* கNவி அலJகார ெசEவைத கவனி*
ெகா4 =தன,. ெசைன நகர* Qதிகளி எJ1 இBவா;தா நடத*.

வ4 களி Pட'பட எ=*க2, எ=ைமக2 ெகா க21 சாய தீட'
ப =தன. ஒ= ெகா 1 ஒ= நிற5, ம(ெறா= ெகா 1 ேவெறா= நிற5
சாதாரணமாக அ தி=தன,. ஆனா ெப=பாலானவ(றி(1 சாயேதா?,
ெகா 5ைனயிேல தJக'P' Pசி' Pகைள<, இற1 கா< அவ(றி

T யி=தன,. ெசைனயி விழா எறா நல Pகைள ேத?வத(1 அ* ஒ=
சத,'ப. அவ,கேள அவ(ைற' பறி* க ன,. அல* இைழகளி
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க வி(1 Pகைடக21 ெச; அவ(ைற வாJகி வதன,: அல*

ஓBெவா= மாைல ேநரதி6 Pகார Q (1 வதா. ெசைன யிேல Pக%
ம9வாக கிைடதன. இJகிலாதி(1 தி=பியபி ஜூ
நிறJகைள< காண இயலா*.
---------

இத' Pகைள<,

13. வட இ தியா

இ= மாநா (காக ஜூ யி தைத ெட91' ேபாவ* ப(றி<, ெசைன1
தி=பிவ* இJகிலா* ெசல சாமாகைளெயலா க ைவக ஏ(பா?

ெசE< 5 ெட9யிேலேய சில ந4ப,க2ட தJ1வ* ப(றி<, இ0

ெகா7ச வடேக மைல'பிரேதசைத ேநாகி ெச; அJேக ேவ; சில

ந4ப,க2ட தJ1வ* ப(றி< அவ, Sறிெகா4 =தா,. ஆனா ஜூ

அதி அதிகமாக கவன ெச6தவிைல. மீ4? ெபாேனாி1'ேபாக அவ%
வி=பினா%. ஆனா அ* ஒ= நீ4ட பிரயாணமா1. அமணி'பா

அJ1

ெசல தன1 வி='ப இ='பதாக ெசா9 ெகா4 =தா%; ஆனா 5த9
அவ2ைடய ெப4களி ஒ=தி அவேளா? தJகியி=க வதி=தா%. பிற1 கா,
ைவதி=த சி(ற'ப மக அைத ஒ= மரதி ேமாதி விடா.

”லமியி தைதயி விஷயமாக யாராவ* ஏதாவ* ெசEய 5 யாதா?” எ;
ஜூ

ேகடா%. அவ,க% ஜிகானா கிள'பி(1 ெசறி=தா,க%. லமியி

ேதாழிகளான வய*வத ெப4களி சில, தாரதிேல ஒ= ேமைஜைய (றி

அம,* வ;வ தி; ெகா4?, கல, பானJகைள S *ெகா4?

இ=தன,. மாாிகாலதி நீ*வத(1 மிகG 1ளிராக இ=1 எ; அல,களி(
ெப=பாலானவ,க% ெதாிவிதா,க%. ேம6 அவ,க% விைளயா?கேளா?
ேவ; விஷயJகைள< நிைன1ப யாக வள,* இள மJைககளாக மாறி

ெகா4 Nதா,க%.

”என1 ெதாியவில. நா பல ேபாிட இைத' ப(றி' ேபசிேன. ஆனா
அத(1 எJேகா ஓாிடதி Tசம கயி; இ=கிற*, அைத நா இ0 க4?
பி கவிைல. ஒ=ேவைள இ* ெசைனயி 5 யா* ேபா9=கிற*” எ;
ஜூ யி தைத =வJகைள ெநாி*ெகா4? ெசானா,.
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அத சமயதி ஹாிதா" த *4ைட எ?* ெகா4? உ%ேள ஓ வதா.
அவ01' பினா அவ தாE வதா. “அ'ேபா நீJக% ெட91'

ேபாகிறீ,க%. என1 மி1த மகிHசி, உட61 வ9ைம த=வ*, பைம

வாEத*, தமான *மான உ4ைமயான இதியாைவ நீJக% பா,'U,க%.

வ9ைம வாEத அழகிய ஆடவ,கைள<, அழகிய ெப4கைள<, கைடகைள ,
எலா பா,'U,க%......”” எ; அவ% Sறி ெகா4ேட அவ,க% witty

ேமைஜய=கி விைர* வதா%. *ெசைனயிேல கைடகளி சாமாக% வாJக
5 யவிைலயா?” எ; ஜூ யி தைத எJேக மனைத ெச6திெகா4?

அவைள' பா,* ேகடா,. எலா அதமாக இ='பைத' ப(றி<,

வ;ைமயாக ேதா;வைத' ப(றி< மீ4? அவ% ேபச ெதாடJகிவிடா%.

பிற1 அவ% ஜஈுி யி பக தி=பி ”உ ேதாழி லமி எJேக? அவ21
த4ணீ, க?J1ளிராக இ=கிறதா? -- ஹாிதா", ஓ 'ேபாE உைடைய
மா(றிெகா4? வா! -- அல* இ'ெபாN* லமி< நீ< சி ேநக

இைலயா?” எ; ேகடா%.

”அவ% ெசைனயி இைல?” எ; ஜூ

ேகாபேதா? ெதாிவிதா%.

”ஆமா. அவ% தைதைய ேவைலயி9=* நீகி விடா,க% இைலயா?”

ஜு யி தைதயி பக அவ% தி=பினா%. 1ளதி &Hகி 1ளி'பத(1

ேநரமாகிவிட* எ; அவசரமாக ெசா9ெகா4ேட அவ, ஜூ

ேபவத(1 5னா அைவ த%ளிெகா4? ேபாEவிடா,.

தி='பி' பதி

ெகா7ச ேநரதி(1'பிற1 அவ% தா<, ெப7சமி0 கிள'பி(1 வதன,. ” நா
எதி,பா,த க த இேதா வ*விட*” எ; அவ% தாE ெதாிவிதா%. அவ%
தத க தைத' பா,* வி? பிற1, “Ny, உைன< வ* தJ1ப

ராB

1?பதின, எNதியி=கிறா,க%. இJகிலாதி(1 நா சீகிரதி தி=பி'
ேபாவதா, ப%ளி1' ேபாவத(காக நீ இJேகேய இ='பதி பயனிைல.

ஆைகயா அ?த வார நீ< நா0 ெட91' ேபாகலா?” எ; அவ,

ெசானா,.
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”அ'பா” எ; Sவினா% ஜூ . ஹாிதாb தாயிட அவ% ெசாலாத

விஷயJகெளலா தி]ெர; ெபாJகி ெகா4? வதன. ”ெட91'ேபாக
என1 வி='பமிைல--ேமாசமான ெட9!”
அவ% தைத1 விஷய ாித*. “5டா%தனமாக நட1 அத மா*காகவா
அ'ப  ெசா6கிறாE? அவ% ெசா6கிற எத விஷய5 உைன'
பாதி1ப

விட'ேபாகிராயா?”

அBவா; ேகடGட அவ% ெட91 வர சமதிதா%. ”பாரா2ம ற
இ=1ப யான தைல நக, அ*. இதியாவி ம(ெறா= பாக அ*; ஆனா

அைதவிட மிக நல* எபதிைல. இ=தா6 நீ கடாய பா,க ேவ4?”
எ; அவ% தைத ேம6 ெதாிவிதா,. கபளி உைடக% உன1

ேவ4 யி=1. அைவ இJகிலாதி6 ஏ'ர மாததி பயப?'” எறா%

அவ% தாE.

ஜு காக கபளி' பின சைட ஒ;, ேமலJகிெயா ; 5னேமேய

அவ% தாE பினியி=தா%, அைவ எ'ெபாNதாவ* ேவ4 யி=1ெம ;

ஜு◌ூ 1 ேதாறேவயிைல. த 'பான பாவாைட ஒைற ைதய(கார
தடா, ெசEதா. கபளி ேமேஜா?க2, மைழ ேகா? ஒ; உன1

ேதைவ'ப?......” எ; அவ% தாE ெசானா%.
“ ஆனா இ* இதியா!”” எ; ஜூ

ம;* Sறினா%. மைல'

பிரேதசJகளிSட ேமேஜா? ேபா? ெகா%ளேவ4?ெம; அவ% கனவி6

நிைனகவிைல! இ=தா6 எலா ஆயத ெசEய'பட*.

“வட இதியாவி6%ள மகேளா? ேபவத(1 நீ ப த ஹிதிைய'
பயப?தலா” எ; அவ% தாE Sறினா%. ஆனா ஜூ

5கைத ளிதா%.

ற'ப?வத(1 5னா ெசைனயி ஒ= ப1தியான மயிலா'Pாி நைடெப(ற

ெத'ப விழாவி(1 ெசறி=தா,க%. கடGைள ஏ(றி ெசல அணிெசE* ஒ=

அழகான ெத'பைத தயாாி'பா,க%. மாைலேநரதி ேகாயி61 5னா
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உ%ள 1ளதி அைத மிதக வி? (றி வ=ப

ெசEவா,க%. மாைல

மாைலயாக மிசார விள1க% அதிேல ஒளி வி?ெகா4 =1. அத

விள1க21 மிசார கிைட'பத(காக மிசார கபேதா? கபிகைள சவ1

சாம,தியமாக இைணதி='பா,க%. அவ,க% ேமாடா, காாி ெசறன,. அைத

நி;*வத(1 இட கிைட'பேத ெகா7ச சிரமமாகயி=த*. 1ளைத (றி6
கைடக% ைவக'ப =தன. திரளாக S யி=த மக% இைரச9?

ெகா4 =தன,. இரா னJக2 ாிக2 இ=தன; ஏராளமான விைளயா?
சாமாகைள<, பாசிமணிகைள<, பிதைள' பாதிரJகைள<,

வைளயகைள< ச(; உயரமாக அைமத நைடபாைதயிேல ைவதி=தன,.

A(; கணகிேல பிைசகார,க2 மக2 1ளதி ப க?களிேல

ெந=கமாக அமாட* பழJகைள<, இனி' ' ப4டJகைள< தி; ெகா4ேட
ெம*வாக தJகைள ேநாகி வ= ெத'பைத கவனி* ெகா4 =தா,க%.

இறி9=* ஆ; வாரJகளி நா இJகிலாதி9='ேப எ; ஜு
எ4ணமி? ெகா4 =தா%.

இதிய ரயிக% ர'பிரபாண ெசவத(1 வசதியாகதா இ=கிறன;

ஆனா அைவ ெகா7ச ெம*வாக ெசகிறன: எ'ெபாN* மிக தமாகG

இ='பதிைல. பல ேப, ஆகாய விமானதி &ல பிரயாண ெசEகிறா,க%.

அBவா;தா ஜூ < அவ% தைத< ெட91 ெச6 இரG விமானதிேல
ெசறன,. இரG விமானதி பக விமானைத விட' பிரயாண ெசலG 1ைறG
அதிேல அம,* ெசல வசதியான இ=ைகக% உ4?. அவ(ைற' பினா

சாE* வி? ெகா4? உறJகலா. ஜூ

ெகா7ச Jகினா%. பிற1

அBவிமானதி வி=*பசரைண ெசE< அழகிய மJைக அவைள எN'பினா%.

விமான நாக ாிைய அைடதேத அத(1 காரண. அJேக விமான

மாறேவ4?. “நாக ாி எறா பா ' படண எ; ெபா=%? அJேக விமான
நிைலயதி சினிமா உ4?” எ; அவ% தைத ெதாிவிதா,. அறிைவ' ெப=1
வத(1(ற நல சினிமா'படJக% கா4பிதேதா? உணG வழJகினா,க%.

அைத காைல<ணG அல* இரG உணG எ; எ'ப
வி='பதி(1 தகவா; எ?* ெகா%ளலா.

ேவ4?மானா6 நம*

மீ4? அவ,க% பிரயாணைத ெதாடJகிய சமயதி6 இ=டாகேவயி=த*;
1ளிராகG இ=த*. அதனா விமானதி தத கபளிைய மகிHசிேயா? ஜூ

பயப?தினா%. பிற1 கதிரவ உதயமா1 ெபாN* தைடயான பிரேதச5,

சில இடJகளி மைலெதாட,க2 பயி, ெசEத பைமயான நிலJக2, கிராம
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SடJக2 கீேழ ெவ1 ரதி ெதாிதன. காைல ேநரதிேலேய பகடாக

ேதா; கடடJகைள<, விசாலமான Qதிகைள< கட* *ெட9 விமான

நிைலயைத ேநாகி விமான கீேழ இறJகெதாடJகி(;. “1ளிராக இ=கிறேத!”

எறா% ஜு . நீ4ட காலதி(1' பிற1 அ'ெபாN*தா அவ% 5த தடவயாக

கபளி ேமேஜா?கைள' ேபா?ெகா4டா%.

”ராB 1?பதின, வதி=கிறா,க%!?” எ; அவ% தைத Sறிெகா4?

ைகைய ஆ னா,. இ0 உறக மயகதிேலேய இ=த அவ,கைள காாி

ஏ(றிெகா4? சாைலகளி வழியாகG, ேதாடJகளி வழியாகG ேவகமாக
அைழ* ெசறன,. உ4ைமயான மாாிகால அல* வசத காலதி

5த(ப1தி ேபால கால நிைல இ=த*. மக% ேகா? கா சைட< அணி*

ெகா4ேடா அல* கபளJகைள ஒறி ேம ஒ; ேபா,*ெகா4ேடா

இ=தன,. விைத கா?கிற கர ேயா? ஒ= மனித ேதாறினா. பாவ,
அN1'ப த கர
இ=த*.

அ*. ஆனா அத(1 உடெபலா ேராம' ேபா,ைவயாவ*

ஜூ யி தைத மாகா  கல* ெகா4 =த சமயதி, (றி' பா,'பத(காக
ஜு ைய அைழ* ெசறன,. ராB 1?பதிேல பல 1ழைதக% இ=தா,க%;

&த 1ழைதகெளலா ப%ளியிேல ஆJகில க(;ெகா4 =தன,. பிற=ட

பழ1வதி 5த9 ேதா; நாண வி?'ேபானGட அவ,க% ஜூ <ட
ெவ1வாக' ேபசின,; ஆனா அவ,க% எ'ெபாN* ஆJகிலதி ேபசின,.

ஹிதியி ேபசேவயிைல, ேதா(றதி தைதைய'ேபாலேவ இ=1 தி_'

எற ைபய ஒ=வ0, இதிரா எற ெப4 ஒ=தி< இ=தன,. அவ,க%
இ=வ= டாட,க% ஆகேவ4?ெம; எ4ணிெகா4 =தன,; ஆனா

அத(1 ேவ4 ய தனி' பயி(சிைய அவ,க% இ0 ெதாடJகவிைல.

ெப=பா6 காப* விைளயா ேலேய வி='ப ெகா4 =த இைளய

ைபய ஒ=வ0 இ=தா. அவ,க2ைடய Q? ேதாடதிேல நல ெவளி

ஒ;, P'பாதிக2 இ=தன. ஆJகில நா ேல ேவனி( காலதி மல=

பலவைகயான மல,க% அJேக ேதாற ெதாடJகியி=தன. டா9யா, ெப?னியா

ஆகிய மல,க% ெகா*ெகாதாக விைரவிேல அJ1 மல=. வன' மிக

ெகா4டலாதி' பறைவக% தJக% நீ4ட அல1களா Nகைள ேத 

1ழிேதா4  ெகா4? கவைலயிறி திாிதன; ஏராளமான ேவ; பறைவக2
இ=தன. ஆனா 1ரJ1க% வ* ெபா=%கைள தி=  ெதாைலயளிதன.
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பிரயாணதி(1'பி 5த இரவிேல ஜூ

மரகைடைய'ேபால உறJகினா%;

ஆனா இர4டா நா% இரவி அவ% பயJகரமாக ஊைளயி? ஒ= சதைத

ேக? க கைல* ச(; பயேதா? எNதா%. அவ% இதிரா எற ெபாிய

ெப4ேணா? ஒேர அைறயி ப?தி=தா%. நாிக%தா அ'ப

ஊைளயி?கிறன எ; க மயகதிேலேய இதிரா ெசானா%.

சிலேவைளகளி ஓகாEக% Sட Sடமாக வ=வதாக அ?த காள; தி_'

ெதாிவிதா. ஆனா ஜூ

அைத நப த1ததாக க=தவிைல.

ந?'பக9 கதிரவ ெவ'பேதா?, ஒளிமி11 விளJகினா. எலா'

ெபா=%க2 பிரகாசமாக ேதாறின. வாயிக% அைமத உயரமான ேகாைட
வ,கைள<, ஒ= காலதி நகரதி(1% \ைழ< வழிைய அைடத ெபாிய

வாயிகைள< கட* பைழய ெட91 அவ,க% ெச; ெசJேகாைடைய'

பா,தன,. அJேக சகரவ,திக21 அரசிக21 ெவ4ைமயான

சலைவக9ேல ெச*1 ேவைலக% ெசE*, வைளGக% அைம* அழகான

அைறக% க யி=தன,. அணிகலகளா6, பலவைக<%ள ரன க(களா6,
அைலதா? ெச ெகா கைள' ேபால அவ(றி பதி' ேவைல ெசEதி=தன,.
அமணி' பா

ைவதி=த ஓவியJகைள'ேபா ற ஓவியJக2, ஒ= த?

அJ1%ள ெபா=காசிசாைலயி இ=தன, அத த ேல விஷைத ைவதா
அத நிற மா;மா- அ'ப தா ராB Q?'ைபயக% ெதாிவிதா,க%.

1*'மினாைர' பா,க அவ,க% ெசறி=தன,. அர எN*களா அழகாக'

ெபாறி'பட அத பி மிக' ெபாியதாகG, நீளவா  ப%ள ப%ளமாக

இ=1மா; சிவ' நிறதிேல அைமதி=கிற*; விVMவி வஜ"தபமான

இ= 4 இJ1தா உ%ள*. யா=ைடய Qர பராகிரம கா(; Qசி இ;

ெத ச5திரைத ந;மண கமழ ெசEகிறேதா அவ,.,,*? எ; இBவா;
பழJகால' ெப=ைம ேயா? அதிகாரேதா? அதிேல ெசா(க% ெபாறிக'

ப =கி றன.

கடடதி உ%ள க(க% ெதEவJகளி உ=வJக2, அவ(றி ைக காக%

5த9யைவகளி யாெதா= அணி< இறி கUரமாக அைமதி=தன. அBவா;

இ='ப* எ'ப ேயா அைமதி த=வதாக இ=த*. அவ,க% 1*'மினாாி ஏற

ெதாடJகின,, ராB Q?' ைபயக% 5னா ஓ  தJக% சாம,தியைத

கா ெகா4டன,, இதிராG ஜூ < 5த இ=ப* ப கைள ஓ  கடதன,.
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ஆனா அத(1 ேம அவ,க21' ெப=& வாJகேவ த%ளா  ெகா4?

நடதன,. இதிரா ேசைல க ெகா%ளாம வட இதியாவிேல ப%ளி'

ெப4க2ெக; வழகமாக ஏ(பட கமிஸூ, ஷாவ= அணிதி=தா%.
ெதாள ெதாளெவறி=1 ெவ%ைளகா சைட<, 5ழJ காவைர
நீ4 =1 ேமலJகி<மான அத உைட வசதியான*. இதிரா அ;

அணிதி=த ேமலJகியி நீல' P'ேபா =த*. அத(1ேமேல மாாி

காலதி(கான ஒ= கபளி அைரசைட< அவ% தாிதி=தா%.
1*'மினாாி உ%ள மா

5க' களிேல 5த 5க'பி(1 அவ,க% வதா,க%.

ைக'பி  வாி சாE*ெகா4? பா,த ேபா* ஜூ 1 தைல (றி(;.

ைக'பி வ, மிக 1ைடயாக இ='ப* ேபாலG, கீேழ தைர ெவ1 ரதி
இ='ப* ேபாலG ேதாறின. PேதாடJக% மா நிறமான சி;

%ளிகைள'ேபா ற 5கJகேளா? அவ(றி நட* ெகா4? ேமேல

ேநாகிெகா4? இ=த மகேளா? அBவாேற ெதாைலவி ேதாறின.

உசியி9=* தி_' Sவி யைழதா. அதனா அவ,க% ேம6 ஏற

ெதாடJகின,. ேமேல<%ள மா

5க' களிேல இ0 ெதாைலயாக இ=த*.

அJகி=* பைழய ெமாகலாய ேகாாிக% அல* மTதிகளி 1மடJகைள<
வ,கைள< காண5 <. சில அழி*ேபா<, சில உ;தியாகG இ=தன.

அவ(றி(1 அ'பா ெட9 நகர பர* கிட'பைத< அJகி=* காணலா,
*ெட9 தமாக இ=கிற* எபைத ஒ'  ெகா%ள உ4ைமயி

வி='பமிலா விடா6, ஜூ

அைத ஒ' ெகா%ள ேவ4 யி=த*. எJ1

ேவ4?மானா6 நட* ெசலலா அல* கைடக21 ெச; சாமா
வாJகலா- எதைன ைவயான இனி' ' பசணJக%!- எJ1ேம

பிைசகார,கேளா, ப

மா?கேளா, எ=ைமகேளா இைல. ெம9தி=1 ஏைழ

மகளா ெச6த'ப? ைசகி% ாி[ாகைள< பா,க 5 யா*. அவ(றி(1'
பதிலாக நா1 ேப, ஏறS ய &; சகர வாடைககா,க% இ=தன.

அவ(ேறா? சாதாரண வாடைக கா,க2, ஏராளமான ேமாடா,கா,க2

இ=தன. தி=மதி ராGட அவ% ஒ= சமய ெவளிேய ெசறி=தேபா* சாைல1
அ?த பகதி இ=த தாHவான ஒ= ெபாிய மாளிைக1 5னா ஒ=

அரசாJக கா, வ* நிற*. பN' நிறமான அJகி அணி* அதிேல ஒ= சிவ'

ேராஜாைவ 1தியி=த ஒ=வ, அதி9=* ெவளிேய வதா,. “அவ,தா பிரதம
மதிாி'; எறா% தி=மதி ராB. பிற1 அவ%, “கடG% அவைர கா'பாராக' எ;
ெம*வாக தன1%ளாகேவ ெசா9ெகா4டா%. யாைர' ப(றி த தைத
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விாிவாக Sறியி=கிறாேரா அத ேந=தா இவ, எ; ஜூ

எ4ணமிட

ெதாடJகினா%. அழகாகG, *யர கலத பா,ைவ<ட0 அவ, ேதாறினா,.

அளவ(ற அ ைடயவ, எ; அவ21 எ'ப ேயா உண,சி ஏ(பட*.

வழியறியா* மயJகிய காலதி அவைர' ேபாறவ,களிட தா வழி ேககலா.

உ?'பணி* ெகா4 =த ஒ=வ அவ=1 வணக ெச6தினா. சிவ'
ேராஜாைவ அணிதி=த அமனித, மாளிைக1% \ைழதா,.

இசபவதி(1' பிற1 வத ஞாயிற; (றி' பா,'பத(காக ஜூ ைய<

அவ% தைதைய< டாட, ராB தம* காாி அைழ* ெசறா,. அத

சமயதி அவ% தைத, ”ஜூ , லமியி தைதயான 1மா=1 ஏதாவ* நைம

ஏ(படலாெம; ேதா;கிற*. அவ, விஷயைத'ப(றி இJ1 ெதாிதி=கிற*?”

எ; Sறினா,. ”என1 நிசயமாக ெதாியா*; ஆனா மதிய அரசாJகதிேல

அத ஒ= சில=1 அேத அளG ெசவா1 இைலெய ; ேதா;கிற*..,” எ;

அவ, ேம6 Sறினா,,

ஜு 1 5Nவ* ாியவிைல; இ=தா6 எலா சாியாகி வி?ெம;

அவ21' பட*. “அ'ப யானா நா இJகிலா* ெசவத(1 5னா
லமிைய ம;ப < பா,க 5 <!?” எறா% அவ%.

“நிசயமாக?” எறா, அவ% தைத. பிற1 அவ, டாட, ராைவ' பா,*, “இத'

பைழய கaாிக2, நிைனG சினJக2, *றவிமடJக2, அவ(றி
அைமதி<, கUர5, அJேக பற* திாி< றாக2 என1 சதா

ஆ"ேபா,? பகைலகழகைத நிைனc?கிறன”? எ; Sறினா,.
டாட, ராG ஆ"ேபா,  ப தவ,. அவ= அைத ஆேமாதிதா,. அJ1

ேபாலேவ இத ேதாடJக21 மாணவ,க% தJக% தகJக2ட வ*
ப கிற ெசEதிைய அவ, ெதாிவிதா,.

மாநா? 5 G(ற*. அவ% தைதயி ம(ெறா= ந4பரான கா? அதிகாாியி

இலதி(1 அவ,க% ெச; இர4? இரGக% தJகினா,க%. ஆடJ ெகா?கிற

ப" ஒறி அவ,க% பிரயாண ெசEதன,, இ=தா6 அதி அ மிக மக%

நிைறய இ=ததா மகிHசியாக இ=த*. ஜு

உபட அேநகமாக எேலா=
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வ;த படாணி கடைலைய<, ஆர7' பழJகைள< சா'பி?ெகா4?

ெசறன,. இJேக சாைலயிேல ஒடகJக% காசி ததன. எ=ைமக% நிரப

ெதபடன, ஏறி சவாாி ெசE< மிக அழகான 1திைரக% சிலG ெதபடன.

ஒடகJகளி பல க= வ4 கைள ெதாழி(சாைலக21 இN* ெச;

ெகா4 =தன. எJ1 பா,தா6 பைமயான கழனிக%. இளJேகா*ைம' பயி,
அ'ெபாN*தா கதி,விட ெதாடJகியி=த*. *வைரெச க% அல*
படாணி ெச க% பல ஏக, நிலதிேல அட,தியாக வள,தி=தன.

கிராமJகளிேல ெசJகலா உ;தியாக கட'பட Q?க% காண' படன.

இJேக 1ளி, அதிகமாைகயா ெதனJகீ(; பயபடா*. எJ1 மரJக2
அதிகமாக இ=தன. கிராமJகளிேல சில இடJகளி ெவ

காண'படன.

அ?கிய மரJக2

ப" நி(1 ஓாிடதிேல அவ% தைதயி ந4பரான கா? அதிகாாி காதி=தா,.

க;* ெம9* இ=த அவ, அவ,கைள க4? மிகG

மகிHசியைடதவராக ேதாறினா,. அவ= ெத நா 9=* வதவ,.
ெசைனைய' ப(றிய ெசEதிகைள ெதாி* ெகா%ள அவ, வி=பினா,.

மைலயி அ வாரதி(1 அவ,க% காாி ெசறன,. அகற இைலகைள<ைடய

அழகிய மரJக% உ%ள ஒ= கா  வழியாகG ெசறன,. “சால மரJக% எலா
இயபாக வள,தி=கிறன. ஆனா நாJக% உ4டாகிய ேத1 மரJகைள
நீJக% பா,க ேவ4?”? எ; அத கா? அதிகாாி ெமாழிதா,.

மரJக2 த,க2 உ%ள ெபாிய ேதாடதி மதியி அவ=ைடய மாளிைக

இ=த*. ெப=பாலான மரJக% இ0 Pகவிைல. ஆனா ெசகிறமாகG,

த 'பாகG உ%ள ெபாிய மல,கேளா? ஒ= இலவ மர காண'பட*. அதி9=*

ெதா'ெதா'ெப; மல,க% விN*ெகா4 =தன. பறைவக% அவ(ைற

எ'ெபாN* ெகாதி ெகா4 ='பைத ஜூ

பினா கவனிதா%;

மாளிைக1% 5கியமானதாக இ=த அைறயி ெசJகலா க ய கன'
அ?'பிேல நல வாசைனேயா? விற1 எாி*ெகா4 =தா6 அைத

வி?வி? 5த9 (றி ஆராய* பா,கேவ4? ெம; தா அவ%

வி=பினா%. மாளிைகைய (தி அவ% ஓ வதா%. பி றதிேல இர4?

யாைனக% தJக% கா*கைள ெம*வாக ஆ ெகா4?, 5னா கிட1

ெபாிய 1விய99=* க(ைற க(ைறயாக' ைல எ?க *திைககைள

நீ ெகா4? இ='பைத தி]ெர; க4டா%. அவ% இ0 ெகா7ச

அ=கிேல ெச; பா,தா%. ஒBெவாறி காக% இர4  இேலசான

கயி(ைற ெகா4? க யி=தா,க%. அJ1மிJ1 நடமாடSடா*
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எபத(காகேவ அBவா; க யி=தன,. பர* வள= ெபாிய ேவ'ப மரதி

கீH அைவ மகிHசிேயா? நி ;ெகா4 =தன. அவ(றி 5கதிேல ேகால

தீ யி=தன,. ேகாயி யாைனகைள'ேபால அBவளG அதிகமாக வ,ண

தீட'படவிைல. ஆனா இ* மJைகய, திலைர' ேபால அவ(றி க4கைள

(றி6 நிைறய ைமPச' ெப(றி=த*. அவ(றி ெந(றியிேல யாைனயி

ஜாதிைய 1றி'ப*ேபால சிவ' நிறதி நசதிரJக% இ=தன. அவ(றி

தைலயி 1;காக க;' 1லாE ேபால ந;க தீ யி=தன,. ஜூ
ெப=& விடா%; ெப= 5ய(சி ெசE* ஹிதி' பாடJகைளெயலா

நிைனவி(1 ெகா4?வதா%.

யாைனகைள' பராமாி'பவ01 மி1த உ(சாக ஏ(ப ='பதாக ேதாறிய*.

அவ பல தடைவ சலா ெசE*வி? வைள* வைள* ஏேதா நீளமாக'
ேபசினா. அத' ேபசிேல சில வா,ைதக% ம? ஜூ 1' ெபா=%

விளJகி(;. இ=தா6 அவ2ைடய ஹிதி1 அவ0ைடய ஆJகில*1

இைடேய அவ,க% ஒ=வைரெயா=வ, ந1 ாி*ெகா4டா,க%. ஒ= ெநா யிேல
அவ ெபாிய யாைனயி ேம ஒ=வைகயான ெமைதைய' ேபாடா. அத

ெமைதயி நா1 &ைலகளி6 நா1 சிறியகழிக2 கா ைவக ஒ=ப <

இ=தன. வனவிலJ1' பா*கா' ' ப1தியிேல 5 ேவெறா= யாைனயிேம

ஏறிய* ேபாலேவ ஜூ

இத யாைனயி பினJகா ஒறி ேம6 ெகாகி

ேபா வைளத அத வா9 ேம6 கா ைவ* ேமேல ஏறினா%. அ'ப

ஏ;ெபாN* அவ% பாைனைய த  ெகா?தா%; ஆனா அ'ப

யாைனைய

த  ெகா?'ப* பயன(ற* எற எ4ண5 அவ21 உதயமாயி(;. பிற1

பட1 ஆ?வைத நிைனG ;* வைகயி ஆ ெகா4? அ* எNத*. ஜூ

கழி

ஒைற' ப(றி' பி *ெகா4டா%. மரJக21 பறைவக21 அ=கிேல

உய,தி=1ப யான இப உண,சி அவ21 ஏ(பட*.

அவ,க% (றி வ*, 5 பகதி அவ% தைத< கா? அதிகாாி< ேகா'ைப
ேகா'ைபயாக ேதனீ, அ=திெகா4 =1 தாHவாரதி(1 வதன,. வட

இதியாவி மக% இBவா; ஒ= மணி அல* இர4? மணிெகா= தடைவ

ேதனீ, அ=*வதாக ேதாறிய*. அவ% தைத ஒேர ய யாக சிாிதா,. கா?
அதிகாாி 5னா வ*, வய* 5தி,த ெப4யாைன ஒறி ேம ஜூ

ஏறிெகா4 ='பதாக அவளிட ெதாிவிதா,. அத யாைன1 அேநகமாக A;

வய* ஆகியி=த*. அ* இளைமேயா =த காலதி ஒ= சிறத ேவைட

யாைனயாக விளJகி(;. 9யி நகJகளா அத கNதி ஏ(ப =த

வ?கைள ேநா1ப

அவ, ெதாிவிதா,. அத யாைன அவைர ேநாகி
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*திைகைய ஆ ய*. “அத(1 என ேவ4ேமா அைத எ'ெபாN* நா
ெசEதாக ேவ4?ெமப* அத க=*'? எ; அவ, அேபா? ெசா9வி?,
ேதJகாE ஒ; ெகா4? வ=ப

ஒ=வைன ஏவினா,, அேதJகாைய அத

யாைன அ'ப ேய வாயி ேபா? ெநா;கி திற*. சவாாி 5 த பிற1 அவ,
ஜூ யிட ஒ= இைலயிேல ெபாிய க யாக சிவ' ச,கைரைய ைவ*
ெகா?தா,. அத பாைன1 அதி6 மி1த வி='ப54?.

அத யாைனயி உ4ைமயான ேவைல கா?1%ளி=* மரகைடகைள

இN* வ=வதா1. ஆனா ஜு ைய த 5*கிேம ைவ*ெகா4? (றி
வ*, தனி'பட நல உ4

ெப;வைத< அ* மிகG வி=பி(;. கா 

திாி< யாைனகைள' ேபாலேவ இத யாைன< மகிHசிேயா ='பதாக
ஜூ 1 ேதாறிய*. அJ1 தJகியி='பத(1% அத யாைன தைன

இனாெர; ெதாி*ெகா4டைத< அவ% ெதளிவாக க4டா%. ேம6

யாைனகைள' ப(றிய எதைனேயா ைவயான ஹிதி ெசா(கைள< அவ%
க(;ெகா4டா%.
---------

14. ெச!4 வ%கிேற!

ெபாேனாியிேல நிைலைம எ'ெபாNதாவ* மா; எ; ேதாறவிைல.

அமணி' பா யிட ெசா6வதிைலெய; வா1;தி ததி=தா6,

இJ1%ள உ4ைமயான நிைலைமைய' ப(றி ஜூ

அவளிட ெசா9யி='பா-

ெள; சில ேவைளகளி லமி நபினா%. வ1' கைள அவ% ெதாட,*

நடதிெகா4 =தா%. ெகா(ற0ைடய மக% வ%ளி1 க9யாண எ;

ேபசிெகா4டா,க%; அ'ப யானா அவ% கணவ அவைள அJேகேய

வி =க மாடா. வ1' 1 வ=கிறவ,க% ப 'பத(கான நல தகJக%
ம? அவளிடமி=தா, ச&க ேசைவ ெசEகிற இ=வைர< அவ%

ேக?'பா,தா%. ஆனா அவ,க% தத தகJக% க னமாக இ=தன.

அவ2ைடய வ1' மாணவிக21 ஏ(றதாக அைவ எNத'படவிைல.

அவ,க21 வி='பமானைவ எைவெய; இத(1% அவ21 மிக நறாக

ெதாிதி=த*. கவி சபதமான சினிமா'பட ஒைற ஒ= சமயதி

கா னா,க%. எேலா= வ* தைரயி அம,* அைத' பா,* ஆ,வேதா?,
மகிHசிேயா? 5M5M*' ேபசி ெகா4டா,க%. வய* வத ெப4க21
கவ,சி உ4டாக அ*தா வழிேபா6,
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ெபாJக ப4 ைகயி ேபா* பக21, எ=*க21 ெகா களிேல Pசிய

சாயJக% ெம*வாக மைறதன. அ; வயிராற உ4டைத< மக% மற*

விடன,. ச(; பி(ப? விைளத ெநைல< அ;வைட ெசE* (றியாகி

விட*;  கிைடகாத ேகாைட மாதJகளிேல தீனியாக' ேபா?வத(காக

ைவேகாைல' ேபாராக' ேபா? ைவதி=தா,க%. திய காவாயி9=*

பாசனதி(காக ெகா7ச த4ணீ, வத*; ஆனா எதி,பா,த அளG வரவிைல.

5 ேபாலேவ ஆ4க% கழனிகளிேல வி ய( காைலயி9=* இ=?வைர

ேவைல ெசEதன,; 5ேபாலேவ ெப4க% மா? சாணிைய Sைடகளி

ேசகாி* தJக% வல* ைக அைடயாள பதி<மா; வடமாக வர

உல=வத(காக அவ(ைற தJக% வ,களி த

த

ைவதா,க%. சைமய ெசEய

அவ(ைற' பினா விற1ேபால' பயப?*வ,. 1 ைச ெதாழி99=*

ெகா7ச அதிகமான வ=மான கிைடத* ெமEதா; ப7ச வதா இ'ெபாN*
சீகிரதிேல மகைள ெகால 5 யா*. சில ெப4க% அதிகமாக ெவ%ளி

வைளயக% அணிதி=தன,; சி 1?பJகளிேல *ணிமணிக2 ஒறிர4?

பாதிரJக2 அல* விள1க2 அதிகமாக இ=தன. இர4டாவ* ஜதா4?

திடதி 5 வி அவ,க% பணகார,களாக இ=காவிடா6, ஏHைம
ெகா7ச 1ைறதாவ* இ='பா,க% எ; எ4ண 5 <மா?

சர"வதி1 ேநாE வத*. அவ,க% ெகா4? வதி=த பலவிதமான ம=*களி

மீதியி='பன வ(ைறெயலா அவ% தாE ெகா?*' பா,தா%. அ*

சாதாரணமான காEச அல, *ணிகைள *ைவ* ெகா4?,

பாதிரJகைள *லகி ெகா4? ம(ற சி;மிகேளா? ேச,* அத ேமாசமான
காவாE நீாி காைல ைவ* நடததனாதா அ* வதி=க ேவ4?ெம;

அவ% Sறினா%. அBவா; இ=கலாெம; லமி கவைலேயா? ெதாிவிதா%.
ஆ"பதிாி1 சர"வதிைய எ?* ெசறன,. அJ1 அவைள' பாீைச ெசE*

பா,*வி? சில மாதிைரகைள ெகா?தன,. அவ(றி(காக அவ% தாE பண

வாJகி ெகா%2ப

வ( ;தினா%. இலவசமாக கிைட1 மாதிைரகைள-

விட' பண ெகா?* வாJகினா நல மாதிைரக% கிைட1! ஆனா

சர"வதி 1ணமைடயவிைல; அவ% நிைலைம இ0 ேமாசமாயி(;. கைடசியி

லமி த தைதைய ேநாகி, “இ'ப

நா ெகளரவ பா,* ெகா4 =க

5 யா*. இ'ப யி=தா எ தJைக சாகேவ4 ய*தா. அமணி'பா 1
நீJக% க த எN*Jக%. இலாவிடா நா எN*ேவ. சர"வதிைய
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ெசைன1 அைழ*ெகா4? ேபாE ஜூ யி தைத பணிெசE<

ஆ"பதிாியி கா4பிகேவ4?'” எ; ெசானா%. 1மா, த மகைள உ(;

ேநாகினா,. தமைனவியி சா,பாக அவ% ேபகிறா% எப* அவ=1

ெதாி<. நிைலைமைய கவனிகிற ேபா* அவ% ெசா6வ* சாிெயபைத<,

தா ேதாவியைடதைத< அவ, க4டா,.

”நா க த எNதி அமணி'பா 1 இJ1%ள நிைலைமைய ெதாிவிதா
உடேன அவ% உைன அJ1 வ=ப

ெசா6வா%- அ* என1 ெதாி<, உ

தா<, நீJக% எJேலா= அJ1 ேபாயாக ேவ4?” எறா, அவ,,
”அ'பா, நீJக2 தாேன?”

அவ, ேவ;பக 5கைத தி='பிெகா4டா,, ”நா இJகி=தாக ேவ4?,
இத ஒ= ேவைல எனகி=கிற*. எBவளG பண எனா அ0'ப 5 <ேமா
அைத அ0' கிேற. உ தாE இத இடைத எ'ெபாN* ெவ;*

ெகா4 =கிறா%. பா,'பத(1 அவ% வயதானவைள' ேபால ேதா;கிறா%.

இ'ெபாNெதலா அவ% பா?வேதயிைல.”

“ நீJக% *ைணயிலாம தனியாக இ='U,க%. யா, உJக21 சைம*'

ேபா?வா,க%?” எறா% லமி.

“நா சமாளி*ெகா%ேவ. யாாிடதி நம1 விேசஷமான அ இ=கிறேதா
அவ,கைளெயலா *பதி(1 ஆளா1வைதவிட தனியாக இ='ப* நல*”?

எறா, அவ,.

”அ'பா நீJகெளா; தவ; ெசE*விடவிைல, நீJக% இJேகேய இ='பதானா
நா0 உJக2ட இ=கிேற” எறா% லமி,

“அமா இலாம நீ ம? தனியாக இJகி=க 5 யா*-ேவ; யாராவ*

ெப4களி=தா6......” அத இடதிேல அவ, தயJகியைத< அவ=ைடய

க4களிேல ஒளிபிறதைத< லமி ஈறாக க4டா%. வயதானவ,கைள'ேபால
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அவ% த ேசைலைய ம *வி? ெகா4டா%. “அ'பா, நா நிசயமாக

இJ1தானி'ேப. நா அறிG வாEத இதியாவி *ைம' ெப4களி ஒ=தி:

அ'ப யி=க ேவ4?ெம ;தா நீJக% வி=பினீ,க%. ேம6

ம(றவ,கைள'ேபால அBவளG லபமாக நா ேபாEவிட5 யா*. என1

இJேக எ ேவைல இ=கிற*.”

“ நீ ைதாியசா9. ைதாிய வாEத எ மக% நீ, ஆனா ேயாசி*'பா,- நீ

ெசைன1 தி=பி'ேபானா மீ4? ப%ளி1 ெசலலா, நா ய'

பயி(சிைய< ெதாட,* ெசEயலா. ஜூ
பா,கலா”” எறா, 1மா,,

5த9ய உ ேதாழிகைள<

*அைத'ப(றிெயலா நா ேயாசி*' பா,தாகி விட*?” எ; Sறிவி?

லமி த தைதயி க4க21%ேள உ(;' பா,தா%. பிற1 அவ% ஒ=

ேபனாைவய காகிதைத< ெகா4? வ* அவ, 5னா ைவதா%.

அ 'ப* தி='பி எN*வ*மாக அவ, நீ4ட ேநர எ?*ெகா4? ெம*வாக

க த எNதினா,. 5 வி அவ, அத க தைத லமியிட ததா,. எ
ெகளரவைத ெயலா ேபா*மான அளG வி? ெகா?* விேடனா--

பா,?”எறா, அவ,,

அவ% க தைத 5Nவ* ப தா%. பிற1 அவ% சர"வதி ப?தி=த அைறைய

ேநாகி' பா,தா%. அ'பா, தி='பி ததி அ 1ப யாக எN*Jக%, பிற1 நா

ஒ= வ4 ைய வாடைக1 அம,தி ரயி ஜJஷ01 இவ,கைளெயலா

அைழ*ெகா4? ேபாகலா. அமாG1' பிரயாண ெசE* பழகமிைல.

ஆனா ெப4க2காக ஏ(பட இர4டா வ1' ' ெப யி எேலாைர<
அ0'பலா. ரயி9ேல கா, ட நீJக% ெதாிவி*விடா எலா சாியாக

நட1, நா0 ெகளரவ பாராம ஜு 1 க த எNதி அவ% தைத

உடன யாக சர"வதிைய கவனிக ேவ4?ெம; ேக?ெகா%கிேற.”
அத க தைததா ெட9யி9=* தி=பிய ஜூ

க4டா%. இரG

விமானதி தி=பியபி நறாக காைல உணைவ உ4? ெகா4 =1

ெபாN* அவ% அைத' ப தா%. ப'பாளி'பழ எ6மிசபழ, ெபாாித 5ைட,

ெகாEயா'பழ எலா இ=தன. ெட9 ெகாEயா'பழைத' ேபால இ*

122

அBவளG ெபாிதாகG ைவயாகG இைல. ெட9 மிகG 1ளிராக இ=தைத'

ப(றி<, யாைனைய' ப(றி<, ஒடகதி விேனாதமான 5கைத' ப(றி<

அவ% த தாயிட விளகி ெசா9 ெகா4 =தா%, அதனா ெகா7ச

ேநரதி(1 லமியி க த எBவளG 5கியமான* எபைத அவ%
உணரவிைல. லமி உ(சாகமான 5ைறயி க தைத ெதாடJகி,

சர"வதிைய' ப(றிய 5கியமான ப1திைய' பினாதா எNதியி=தா%. ஜூ
அக தைத த தைதயிட ெகா?தா%. அவ, கா'பி அ=*வைத நி=தி

வி?' =வைத ெநாி*ெகா4? இதியாவி காதார ஏ(பா?கைள'ப(றி

5M5Mக ெதாடJகினா,.

அத சமயதி எதி,பாராதவிதமாக தி]ெர; அமணி'பா

அJ1 வ*

ஜு யி தைத1, தாE1 நம"கார ெசEதா%. ஜூ யி தாE அவ21
ஒ= ேகா'ைபயி கா'பி வழJகி வி?, ஓரளG திைக'ேபா? கால நிைலைமைய'

ப(றி ேபச ெதாடJகினா%. ஆனா ஜூ , ”இ'ெபாN*தா க த வத* -அவ,க% வ*விடா,களா?” எ; ேகடா%,

“ஆமா பாவ, எ ேபதி சர"வதி1 உட கமிைல-” எறா%
அமணி'பா .

”நா உடேன வ* கவனிகிேற?” எ; ஜூ யி தைத ெமாழிதா,. பிற1

அவசரமாக எலா நைடெப(ற*. சர"வதிைய ஆ"பதிாி1 ெகா4?
ெசறா,க%. ேநாயி காரண என எபைத சில நாகளி க4?

பி *விடன,. சர"வதி சா'பிட S ய சாதாரண திப4டJகைள<,
படJக% நிைறத சில தகJகைள< எ?*ெகா4? ஜூ

அவைள பா,க

ெசறா%. சர"வதி ெம9* Sனி 1;கி< ேதாறினா%. ம=*வ தாதிக%

அவளிடதிேல பிாிய ெகா4 =தன,. எலா சாியாகிவி? எ; அவ,க%

ெதாிவிதா,க%. ஆனா ”லமி த தைதேயா? தனியாக இ=கிறா%! அ*
சாியல......” எ; அமணி' பா

Sறினா%.

ம(றவாகெளலா= ெசற பிற1 அ; மாைலயி லமி ெகா7சேநர அN*

ெகா4 =தா%. ரயி நிைலயதில அவ% தாE ெந?ேநர அNத

ெகா4 =த*, அவைள கைடசி 5ைறயாக' பா,தேபா* ரயி9 திறத
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ஜன6ெகதிராக உகா,தி=த அவ% 5கதிேல க4ணீ, வ த* அத(1

காரணமா1. 1மா= லமி< ரயி நிைலயதிேல மகிHசிேயா? இ=க

5யறா,க%. ஆனா பி வ4 யி தி=பி' ேபா1ெபாN* அ* அBவளG

லபமாக இ=கவிைல, ேம6 அவ% தைத நிைனத* உ4ைம தா.
ெசைன1 தி=பி'ேபாE' பைழய வாHைகைய நட*வத(1, த

ேதாழிகைள' பா,'பத(1 ஒ=வைகயி அவ% எBவளேவா வி=பினா%.

நா ய' பயி(சி1 ேவ4 ய சபளைத அமணி'பா

த* வி?வாெள;

அவ21 ெதாி<. இ=தா6 அைத அவளிடமி=* வாJகிெகா%வ*

சாியா1மா? ”ஆ; மாதJக21 5 பணைத'ப(றி நா நிைனதி=க
5 யா*. ஆன இ'ெபாN* என1 வய* வ* விட*. எதைனேயா

விஷயJக% என1 ெதளிவாகி விடன” எ; அவ% தன1தாேன

ெசா9ெகா4டா%.

அத(1' பிற1 அவ% ேவ; பல விஷயJகைள'ப(றி நிைனக ேவ4 யி='பைத
உண,தா%. சைமய 5Nவைத< அவேள ெசEதா%. அவ% தாE அவைள
ெசEவத(1 விடாத பலஉணG வைககைள< ெசEய 5யறா%: அவ%

நிைனதமாதிாி அைவ அBவளG ைவயாக அைமய விைல; இ=தா6 எலா
நறாக இ=கிறெத; அவ% தைத ெமாழிதா,. மாைல ேவைளகளி

இ'ெபாNெதலா அவ, தம* ேவைலைய' ப(றி< அவ2ைடய வ1' கைள'
ப(றி< ம?ேம ேபசாம, ஐேரா'பாG1 ெசறி=தெபாN* தா

க(;ெகா4ட விஷயJகைள' ப(றி சில சமயJகளி6, சாிதிர அல*

அரசியைல' ப(றி சில சமயJகளி6 ேபசினா,. ச&கநல ஊழிய,களி யாராவ*
ஒ=வ, ேதனீ, அ=*வத(காக ஒறிர4? தடைவ வதி=தா,க%. கிராம

ேசைவ1 ேவ4 ய பயி(சிைய'ப(றி<, ேத,சிெபற ேவ4 ய பாீைசகைள'

ப(றி< அவ,களிட அவ% ேகடா%.

சில சமயJகளி கவி வ1'பிேல அவ21 ெதாதரG ெகா?'பத(காகேவ

அJ1 ஒ= மா* வ* ெகா4 =தா%. இ=தா6 ச&க ஊழிய,களிட அவைள'
ப(றி ெசால லமி வி=பவிைல, அத நிைலயி அ?த கிராமதி9=*

சி;மி ேமாகினியி தா< அவ% அைத< ஒ=நா% வதன,, அவ,க% இ=வ=

உ(சாக5 உ%ள திட5 வாEதவ,க%, அவ,க% அத மாதிடதிேல

ேபசினா,க%. அத பிற1 அவ% வ1'பி(1 வரவிைல. வ1'பி6%ள

ம(றவ,கெளேலா= பல நாக21 மிக ஒNJகாகG, கவன ேதா?
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இ=தன,. லமியி தைலயி ைவ* ெகா%ள ேமாகினி அ க

Pெகா4?

வ=வா%. ஒ= தடைவ இனி' ' பசணJக% சிலவ(ைற< ெகா4? வதா%.
பிற1 ெவ'பமான ஒ= மாைல ேமரதிேல ெபாேனாி1 இர4? ேப, காாி

வதன,. நல ெவ4ைமயான கா6ைட அணி* ெகா4 =தா,க% அவ,க%.

அவ,களி ஒ=வ, ேதா ைக'ைப ஒைற ைவ* ெகா4 =தா,. அவ,க%

காவாE1 ெச;, த ைகயி அளGேகா6ட நி(1 1மாைர க4டா,க%.

ேம(பா,ைவயாள ஒ=வனிட 1மா, ேகாபேதா? ேபசிெகா4 =தா,. அவ,

கரJகளி6 காகளி6 காவாE ேச; ப தி=த*. வதவ,க% தJகைள
அறி5க'ப?தி ெகா4? ைக16கிவி? 1மாேரா? அவ=ைடய

காாியாலயதி(1 ெசறன,. அவ,களி ஒ=வ, தைலைம எ7சினியாிட ஏேதா

ெசானா,. தைலைம எ7சினிய, மைல*' ேபாEவிடா,. உடேன பி"ேகா*
ேதனீ= வாJகி வ=ப

ஆ0'பியேதா?, திடJகைள< பதிG காகித

க?கைள< எ?*வர ெசானா,. அவ, மிக ேவகமாக' ேபசG

ெதாடJகினா,. பிற1 திதாக வதவ,க% 1மா=ட அவ=ைடய Q (1

ெசறன,. லமி1 அவ,க% மாியாைதேயா? வணக ெச6தின,.
”ெசைன1 அவ,கேளா? எைன வ=ப

ெசா6கிறா,க%. உடேன

ற'படேவ4?மா. ஆனா நீ ஏJேக ேபாவாE? உைன நா தனியாக

வி?'ேபாக 5 யா*” எ; ெசானா, 1மா,. லமி த ெந71 ேமேல

ைகைய ைவதா%. அவ2ைடய இதய நி;வி? ேபால ேதாறி(;. “அ'பா,

அ'ப யா -- 9கேளா? உJக% ேபாராட 5 ததா?” எறா% அவ%.

“நா அல* எ ந4ப,க%-யாரானா என? 9களி இதயதிேல அ க%

பாE* விடன எ; நிைனகிேற. ஆனா-ஒ றிர4? நா% நா அJேக”.

எ; தைத ேபச ெதாடJகினா,.

லமி த இதைழ க தா%. Q ேல தனியாக 5கியமாக இரG ேநரதிேல

இ=க அவ% வி=ப விைல. ேம6 அவ% தைத1' பைகவ,க%

ஏ(ப =கிறா,க%, அவ,க21 சமய கிைடதா பழி வாJக நிைன'பா,க%.
தன1 ேதாழிகெளலா இ=கிறா,க% எற நிைன' ' பிற1 வத*. “நா
வ%ளியி Q (காவ*, ேமாகினியி Q (காவ* ேபாயி=கிேற. நா

ேபாயி=க என1 எதைனேயா இடமி=கிற*!*?
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ேதா ைக'ைபைய ைவ* ெகா4 =தவ,, ”தJக வி?தி1 ெசலலா?”
எ; ேயாசைன Sறினா,. லமி அைத ம;* தைலைய ஆ னா%. அ*

சாியல - அவ% அத கிராமேதா? இைணதவ%. அவ% தத ைககாகைள
த ெசE* உைடகைள மா(றி ெகா4? அவ=1 ேவ4 ய க த

க?கைள எ?*ெகா4 =1 சமயதி அவ% த வ1'ைப நா 

ெசறா%. அJகி=தவ,களி பாதி'ேப, லமிைய த5ட வ* தJ1ப

ேக?ெகா4டா,க%. கைடசியி அவ% ேமாகினிேயா? அ?த கிராமதி(1
ெச; தJ1வெதன 5 G ெசEதா%. ேமாகினியி தா<ட0, அைத<ட0

இ='ப* மிகG பா*கா'பாக இ=1ெம; அவ% க=தினா%. அவ2 ஒ= சிறிய

ைக'ெப யி தன1 ேவ4 யவ(ைற<, விைல மதி' %ள சாமாகைள<
ைவ*ெகா4டா%. ஒ= சில நைககைள கNதி6, ைககளி6 அணி*

ெகா4டா%. அவ,க% Q? கதைவ தாH' பாளி?, P?' ேபாடா,க%.

ேமாகினியி தைத1 ெசாதமான இர4ேட அைறக2%ள Q (1 5னா

காைர நி;தி, அவைள இறகி வி?வி?, அவ% தைதைய அைழ*ெகா4?

இ=வ= ெச; விடா,க%.

ஒ= நா% கழித*. அ?த நா2 கழித*. அ; மாைலயி ததி ஒைற

எ?*ெகா4? ஒ=வ வதா, 9க% ஓ?கிறன எ;ம? அதி
க4 =த*. லமி1 ஒேர 1கல, அவ% தைத1 ேந,தவ(ைற'
ப(றிெயலா ேமாகினியி தைத<, தா< ெவ1வாக ெதாி*

ெகா4 ='ப* ஆசாியமாக இ=த*. ெசைனயி9=1 அவ% தைதயி

விேராதிகளி ெபைர< அவ,க% ெதாி* ெகா4 =தன,.அத' ெபய,கைள
அவ% ேகட*Sட கிைடயா*. தைலைம எ7சினிய, அJ1 வ* ப?

ஜாிைக*ணி ஒைற< சாேல ெப

ஒைற< பாிசாக ெகா?க

5யறா,. அவ% நாணேதா? கீேழ பா,* ெகா4? தைத இலாத சமயதி

எைத< ெப(; ெகா%ள 5 யா* எ; ெம*வாக Sறிவிடா%. அவ, ெசற

பிற1, அவ% ெசEத* சாிெய; கிராம மக% ெதாிவிதா,க%. அவ,கேள

அவ21' Pமாைலக% ெகா4? வதா,க%.

ஆனா ேமாகினி1 ெகா7ச வ=த, இரG ேநரதிேல அவ,க% ஒேர

ப?ைகயி ப?தி=தன,. அைமதியான ேநரதிேல ேமாகினி, “நீJக%

ெசைன1 தி=பி' ேபாE வி?Q,க%. பிற1 உJகைள நா பா,கேவ

126

5 யா*” எறா%.
”அ'ப யிைல, உJகைளவி? நா எ'ெபாN* பிாிதி=க மாேட”? எ;

Sறினா% லமி, த தைதயி ெபயரா6, தாயி ெபயரா6 ஆைணயி?,
தா நிசயமாக தி=பி வ=வதாக அவ% ேமாகினி1 ெதாிவிதா%.

நாகா நாள; ம(ெறா= கா, வத*. சி(ற'பாவி மக0ைடய கா, அ*.

ஆனா 1மா,தா அைத ஓ  ெகா4? வதா,. பினா அமணி'பா <,
ஜு < அம,தி=தன,. ஜு

சன சடைத' பி * ெகா4 =தா%.

1கலதா அவ% வாE திறதப ேய இ=த*. அவ,கைள சதிக லமி

ெவளிேய ஒ

வதா%. ” 9க% ஒட பி *விடன. ஒறிர4? 9க%

அ ப? விN*விடன.ேவேறா; ெகா4  ெகா4 =கிற*!” எறா,

1மா,. அவ, இ0 ெம9*தா காண'படா,. அவ, தைல பரைடயாக
கிடத*. ஒ= திய ஷ, வாJகி' ேபா? ெகா%ளG அவ=1 ேநர

கிைடகவிைல. இ=தா6 அவ, உ%ளதிேல எ'ப ேயா ஒளி Qசேவ அவ,

ப%ளியி9=* ெவளிேய வத ைபயைன'ேபால ேதாறிய* ஆசாியமாக

இ=த* “இ'ேபா என ெசEவ*?” எ; ேகடா% லமி.

”சாமாகைள &ைட க ெகா4? ற'படேவ4 ய* தா. இத
காவாைய சாிவர ெவ?வைத<, கிராமJக21 1ழாE கிண;க%

அைம'பைத< பினா நா கவனி* ெகா%கிேற.”

“உJக21 உதவி ெசEய நா வதி=கிேற !”? எறா% ஜு .
“ஜூ

ஒ= மணி ேநரதி(1 நீ எ தைத1 மகளாக எ0ைடய "தானதிேல

இ=* சாமாகைள க?வத(1 அவ=1 உதவிெசE; எ வ1'

மாணவ,கைள ம;ப < திர

அவ,களிட நா ற'ப?' ேபாவதாக

ெசாலேவ4?. நா தி=பG வ=ேவென; அவ,க21 ெதாிவி'ேப”

என ெமாழிதா% லமி.

”லமி, நீ ெசைன1 வ* உன1 வழகமான வாHைகைய ெதாடJக'
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ேபாகிறாE. 5னாேலேய என1 ெதாிதி=தா நா உைன இJேக வி?

ைவதி=கேவ மாேட. எ மக எனிட Sடவிஷயைத ெசாலவிைல.

அதைன ெகளரவ அவ01. இ'ெபாN* அெதலா 5 *விட*. நீதி=பி
இJ1 வரேவ4 யதிைல'” எறா% அமணி'பா ,

லமி 1;கி?' ேபசவிைல. ஆனா கைடசியிேல அவ% அைமதிேயா?

ேபசினா%. “அமணி'பா , நீJக% நிைன'ப*ேபால ஒ;மிைல. காதிஜி

Sறிய*ேபால கிராமJகளிேல ந பைட ேசைவ ேதைவ எப* என1 இ'ெபாN*

ெதாி<. இத ேசைவெக; ேத,ெத?க'படவ,களி நா0 ஒ=திஎப*

நல*தா. ஒ=ேவைள நா ப%ளி' ப 'ைப 5 கலா, கaாி1

ேபாகலா. ஆனா நிசயமாக நா இJ1 தி=பி வ=ேவ. நா வா1

ெகா?தாகி விட*.”
அமணி'பா

அவைள' பா,*வி?' பிற1 அவள தைதைய' பா,தா%.

*1மா,, நீ என ெசா6கிறாE?”?

அவ, ெசானா,: “அறியாைமதா இதியாவிஉ%ள மிக பயJகரமான 9களி
ஒ;. லமி1 9கைளெகால ஆைசயி=கிறெத; என1
ேதா;கிற*. ேவ4டாெம; எனா ெசால5 யா*.”

“லமி தி=பி வ=வதாக நீ வா1 ெகா?தி=தா நீ வதாக ேவ4?.

ஆனா நா ஒ= நாைள1 இதியாG1 தி=பி வ=வதாக வா1
ெகா?தா, நா0 ெபாியவளான பிற1 எ0ைடய ேசைவ இJ1

ேவ4 யி=1மா? லமி, உைன ம;ப < பா,க5 யாெதற நிைலயிேல
இJகிலாதி(1 தி=பி'ேபாவைத எனா சகிக 5 யா*”? எறா% ஜூ .

“உ0ைடய ேசைவ நிசய ேதைவ'ப?”எறா, 1மா,. இ'ெபாN* நீ எ

மகைள'ேபால என1உதவி ெசEய வா. Q? கதைவ திற*

எவ(ைறெயலா க ைவக ேவ4?ேமா *வ(ைற ெயலா க ைவ'ேபா.

ம(றவ(ைற ெயலா இJ1%ள ந4ப,க21 ெகா?* விடலா.”

128

அமணி'பா

ஜூ யி கரைத' ப(றிெகா4டா%. P யி=த Qைட

ேநாகி இ=வ= நடதன,. லமி த கரைத ஆ  ைசைக ெசE*ெகா4ேட

ச&க நிைலயைத ேநாகி சாைல வழியாக விைரதா%. அத பிற1 கிராம*'

ெப4க2 சி;மிக2 ஒBெவா=வராக அவைள நா
விைடெகா? த0'பலாயின,.

-------xxxx--------

வ*, ெச;வ=மா; Sறி

