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பதிைர

ெசா)த வா*வி+ ஏ%ப$ ேசாக-களா+ பல. ேசா) வி$கிறாக0. 1ணாகி
விட வா*ைவெய3ணி( 4ைம) ெகா35.பதா+ தம(4 தைம
சா)தவக6(4 - ஏ 7மி(4ேம பாரமாக தா-க0 இ.பதாக அவக0
எ3ணி( ெகா3$ அ+ல+ ப$கிறாக0.
ைக ந:வி ேபா;விட ஒைற எ3ணி( கல-கி( ெகா35ராம+ வா: கால
வைர பிற ேசைவ(4 தைம அபணி( ெகா3$ விடா+ பிறவி-

ெய$தத%4 ஓ அத தானாகேவ ஏ%ப$ வி$. அப பணி ெச;ய எைன
ஆளா(கி விடா+ இப நிைல தாேன வ)ெத; எப ஆேறா வா(4.
7மியி+ பிற)த ஒ?ெவா.வ. ஏேதா ஒ. காரண(காகதா பைட(க
ப5.(கிறாக0. அைத உண) ெசய+ படா+ ஒ?ெவா.வ. த வா*ைவ
பயA0ளதாக ெச; ெகா0ள 5B.
நC( க.(க0 நாவ+க0 ல பரவலாக விைத(கப$ வ. இ)நாளி+ ந+ல
ப3&கைள அறிய ெச;யD எ:ைத பயப$த 5B எபத%4 இ)நாவ+
ஓ எ$(கா$.
ஆசிாிய வாசகக6(4 ந4 அறிக மானவ. சக(4 பயப$
க.0ள கைதகைள பல ஆ3$களாக எ:தி வ.பவ.  சிபி அவ.(4
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ெப.ைம ேச(4 பைட&களி+ ஒE. இதைன எ-க0 பதிபக வாயிலாக
ெவளியிட அAமதி அளித அவ.(4 நறி.

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

எ. ச-கர, பதிபாசிாிய


சிபி - த பாக

1.1
1.1. வி ெவளி

பCமைல( கிராம பனி ேபாைவ ேபா நிமதியாக உற-கி( ெகா35.)த.
அேபா காதிைக மாததி கைடசி. எ)த நபி(ைகB ஆைசB அவைள

F3$ேகா+ ேபா$ அ)த( கிராம(4 இ: வ)தேதா, அ)த நபி(ைக

வற3$ விட. பவானி ெப.C விடப5 ப$(ைகயி+ &ர3$ ப$தா0.
வி5ய இA ஒ. மணி ேநர(4 ேம+ இ.)த. வி5) தா அவ0 என
&ைமைய அைடய ேபாகிறா0? அ3ைமயி+ ப$தி.)த அவ0 மக பாG.

நிமதியாக F-கி( ெகா35.)தா. அ)த பசிள கதி+ வ.-காலைத)

ப%றிய சி)தைனகைளேயா, கவைலகைளேயா காண 5யா ெதளி)த நீைர

ேபாலD நிமலமான ஆகாயைத ேபாலD அ கதி+ ஒ. ெதளிD இ.)த.
பவானி நறாக விழி( ெகா3டா0. அைறயி ஜன+ வழியாக ெவளிேய
ெதாிB ஆகாயைத( கவனிதா0. சமீபதி+ சில நாக6(4 & மைழ ெப;
ஓ;)த வான ெவளியி+ தி$ திடாக ேமக-க0 சிதறி( கிட)தன. அைவ வான
ெவளியி+ ெமவாக தள) ெச+வைத( கவனித பவானி(4 மனிதனி
ஆைசக6, எ3ண-க6 5D ெதாியாத ஒ. ேநா(கட ஓ$வைதேபால

இ.)தன. ேமக( Jட-க0 எ-ேகதா ேபாகிறன? க$-ேகாைட...(4 அ&ற

வற3$ேபான வய+க6(4, நீ நிைலக6(4 மைரைய ெபாழி)வி$ அைவ

மீ3$ பிரயாணைத ெதாட-4கிறன. ஆனா+, தAைடய வற3$ ேபான

வா*(ைக வளெபற வழி இ.(கிறதா?

பவானி, அ.கி+ F-கி( ெகா35.)த 4ழ)ைதயி கபடமி+லாத கைத(
கவனிதா0. கள-க ம%ற அ)த க ஒE தா அவ6(4 வா*(ைகயி+
நபி(ைக ஊ$வதாக இ.)த. அவAைடய சிE கர-கைள ேச த
ைக(40 ப%றி( ெகா3டா0. 'இE இைவ சிE கர-க0 தா. ஆனா+,

நாளைடவி+ வள) வைம ெப%E வி$. பிற4 வா*(ைகயி+ ஆதரவ%E-

ேபான தன(4 ஆதரD த. அ&( கர-களாக அைவ மாE' எெற+லா
பவானியி எ3ண-க0 ஊ)தன.
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ப$(ைகயி தைலமா5+ ேகா டா35+ மா5யி.)த கபளி சைட, ஷ,

ேவL5, ைக( 4ைட தயைவ அவைள பா சிாிதன.

கயி%E( க5 மீ விாி(க ப5.த ெமைத ெவறி ெசE கிட)த. சில
மாத-க6(4 & ேநாயாளியாக அ)த( க5 மீ வாC ப$தி.)தா.

ேநாயாளி எE ெசா+தா, பல. அவைன ஒ. ேநாயாளியாக( க.தினாக0 -

+யமான ேவL5B, அத மீ ெவ3ணிற ஷ$ அணி), ேமேல கபளி

சைடைய மா5(ெகா3$ விடா+ அவ ேஜாராகதா இ.)தா. ஆைள
நாளைடவி+ உ.(கி உ.(4ைல(4 காச ேநாயாளி அவ வGM$

ஆகார-க6 டானி(4க6 அவைன அ?வளD ேஜாராக ைவதி.)தன. 'ெந5
யா+ ெச;த ெபாைம இ. எைற(காவ இ சா;) வி$' எE பவானி

நிைன(கேவ யி+ைல. எப5யாவ அவைன( காபா%றி விடலா எE தா
நிைனதா0. ந+ல கா%E(காகD, Cகவாச (காகDேம அவ0 பC மைல(4

வ)தா0.

க+யாணமாகிய C.(கி+ அவ0 ஒ. 4ழ)ைத(4 தாB ஆகிவிடா0. ெச(க
ெசேவெலE அவ0 அ)த த-க மதைலைய ஈறேபா இ.வ உ0ள-க6

கைர காணாத ஆன)த ெவ0ளதி+ திைளதன. ’வா*(ைக திதி(4 ேதனாகD,

ெச-க.பாகD தா இ.(க ேபாகிற’ எெற+லா நிைனதாக0. ஆனா+,

4ழ)ைத(4 நா4 வய ஆவத%4 & வாCவி உட+ நிைல பாதி(க பட.
திOெரE அவ வா; ஓயாம+ இ.ம ஆரபிதா.
"டா(டாிட கா5 ம.) சாபி$-க0" எ றா0 பவானி.
”ஆமா, இ.மG(4 ேபா; ம.) சாபி$கிறாக0! ஏதாவ கஷாய ைவ(
ெகா$" எ றா வாC அவளிட.

கஷாயதிG க+கதிG த%கால வியாதிக0 மசி) ேபாகிறதி+ைல எபைத
அவ என க3டா?

"பவானி! சாய-காலதி+ ஜுர அ5(கிற மாதிாி இ.(கிற. ேலசாக தைலவ
Jட இ.(கிற" எறா ஒ. தின அவ, காாியாலயதி.) 1$(4

வ)தDட.

பவானி பதறி ேபானா0. "ெசானா+ ேகOகளா? ெபாிசாக எைதயாவ இ:
வி$( ெகா3$?" எE ெசா+( ெகா3ேட கணவைன அைழ(ெகா3$
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டா(ட 1$(4( கிளபினா0.
அ-ேக டா(ட அவைன பாிேசாதி வி$, ”என சா! ஒ. மாசமாக

இ.கிற எகிறீக0? சாவகாசமாக வ.கிறீகேள! காச ஆரபிதி.(கிறேத"

எறா ஈனவரதி+.

பவானியி மன ’தி(' ெகE அ5( ெகா3ட. இ.)தாG அவ0

ைதாியசா. நமா+ 5)தவைர ந+ல ைவதியமாக ெச; பா(கிற" எறா0
டா(டாிட ைதாியமாகேவ.

”ெச; தா ஆகேவ3$ அமா. வியாதி பணைத சாபி$ ஏப வி$

வி$ேம!" எறா டா(ட.

”பணைத நா தாேன சபாதி(கிேறா? அவா நைம சபாதி(கிற? எனா+
5)த வைரயி+ பா வி$கிேற. பிற4 பகவா இ.(கிறா” எE
நபி(ைகBட பவானி அவ.(4 பதி+ அளிதா0.

டா(ட.(4 அவ6ைடய ைதாியைத( க3$ அளவ%ற மகி*சி ஏ%பட .
அவரா+ 5)த வைரயி+ ைவதிய ெச;தா. அ.கி+ இ.(4 பCமைலயி+

ேபா; ஓ;D எ$( ெகா0ள ெசா+, தா அ5(க5 வ) கவனிபதாகD

Jறின.

பCமைல கிராம(4 வ)த பவானி(4 ப5ப5யாக ஏமா%றேம ஏ%பட.
கணவைன( காச ேநாயி.) காபா%ற ேவ3$ எE உEதி 73$ அ)த(

கிராம(4 வ)தா0. ஆனா+, கடDளி க.ைண தா அவ0 விஷயதி+ வ%றி

விடேதா அ+ல விதியி விைளயா$தாேனா? அைத யாதா தீமானி
பதி+ Jற 5B? அ-4 வ)த சில மாத-களி+ வாC இற) விடா. அE

உலகேம அவ0 வைர(4 அதமி விட ேபா+ இ.)த . இனிேம+

வா*(ைகயி+ அவ6(4 என இ.(கிற? ஒEேம இ+ைல எE

தீமானிதா0 பவானி. இ+ைல எபத%4 பவானி(4 ெபா.0 விள-கி விட.
ஒேர Qயமான நிைல(4தா அப5 ெபய ைவதி.பதாக அவ0
நிைனதா0.
இைவ ெய+லா பைழய நிைனDக0. ஆனா+ அவ0 மனதி+ பCைமBட
பதி)தி.பைவ வியாதிைய ெவE எப5யாவ தாA கணவA இப
வா*(ைக நடதேவ3$ எE 5த உ0ள(4 ஆEத+ த. நிைனDக0
எE அவ%ைற ெசா+ல ேவ3$.
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பவானி ெப.Cட ப$(ைகயி+ உகா)தா0. கீ* வானதி+ உதயதி
அறி4றிக0 ேதாற ஆரபிதன. ெதாைலவிேல ெதாிB அ)த ஒளிதா வி5

ெவ0ளிேயா? Qாிய உதயதி%4 ேதாE வி5ெவ0ளி எE இைததா
ெசா+Gகிறாகேளா? தி.பி ப$(ைகைய பாத பவானியி க3க6(4
பாGD ஒ. வி5 ெவ0ளியாகேவ ேதாறினா. ஆ இE சிE ைபயனாக
இ.பவ நாைள உதயQாியனாக மாறி &3பட அவ0 மன(4 ஆEத+
அளிபவனாக இ.(கலா.

பாGவி F(க ெகடாம+ பவானி உ0ள கசிய( 4னி), பாGவி

கன-களி+ மாறி மாறி தமிடா0.
---------

1.2.
1.2. ெபா

வித

ெபா: பலபல ெவE வி5) ெகா3$வ)த. பவானியி அ$த 15+
ெகா5+ நிைறய பC(க0 க5யி.)தன. அE ெவ0ளி(கிழைம யாதலா+ அ)த

1$ அமா0 பC(க6(4 மRச0 7சி, 4-4ம இ$( ெகா35.)தா0.

இ-ெகாE அ-ெகாEமாக நைரதி.)த J)தைல அ0ளி 5சி$,
பேசெலE மRச0 7சியி.)தா0.

எ:)தDட மகாலCமி ேபால விள-4 அ$த 1$ பாவதிைய பாத
பவானியி மன(4 ஆEத+ ஏ%பட. நா%பைத) வய(4 ேமலாகிB
பாவதியி ேதா%றதி+ ஒ.வித தனி( கவசி இ.)த. அவ6ைடய கணவ
க+யாணராம அ5(க5 அவைள பா( ேகப வழ(க.
”நீ! இப5 சின ெப3 மாதிாி, ம+ேகாவா மாபழ மாதிாி இ.(கிறாேய. அ
என ரகசிய? ஏதாவ காயக+ப ெச; ெகா3டாயா? சாபா$ Jட ஒ.
ேவைளதாேன சாபி$கிறா;?"

"ஆமா. காயக+ப, காயாத க+ப என(4 எத%4? நீ-களாவ சாபி$-

1க0! இவ6(4தா 4ழ)ைத இ+ைலேய. இெனா. தர க+யாண ெச;

ெகா0ளலாமா எE உ-க6(4 சபல இ.(கலா" எE பாவதி சிாி(
ெகா3ேட JEவா0.

"இெனா. க+யாணமா? உைன வி$ விடா?" எE அவ அக க

மலர ெசா+வைத பவானி த 1$ சைமயலைறயி.) எதைனேயா ைற
ேக5.(கிறா0. அவக6ைடய தாபதிய வா*(ைகயி+ இ.)த ேநச பாவைத
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நிைனதDட, அவ6(4 த%கால விவாகர சட-க6 ஜீவனாச
வழ(4க6 ஒ. ேக( Jதாகேவ ேதாறின.

அE காைலயி+ எ:)தDட பாவதிைய பாத பவானியி மன(4
ஆEத+ ஏ%பட. இர3$ 1$க6(4 இைடயி+ ஒ.காைரCவ தா

இ.)த. இர3ட5 உயரதி+ இ.)த அ)த Cவ இ.ப ஒEதா,

இ+லாம+ இ.ப ஒEதா. Cவ.(4 அ$தா%ேபா+ பாவதியி 15+
ஒ. பவளம+ைக மர இ.)த. அத கிைளக0 பவானியி 1$ப(கமாக
சா;)தி.)தன. அதி+ மல. மலக0 யாD பவானி பி 15+ உதி)தி.(4.
“இ)த அதிசயைத பாதாயா பவானி? தின இர3$ேவைள த3ணீ ஊ%றி

வளபவைள மற) வி$, இ)த மர உ 15+ 7வாக( ெகா$கிறேத!"

எE ெசா+( ெகா3$ பாவதி பவானிைய பா சிாிதா0.

”அ தா உலக வழ(க" எE பவானி விர(தியாக பதிலளி வி$( கீேழ

உதி)தி.)த மலகைள ெபாE(கி, பாதிரதி+ நிரபி பாவதியிட

ெகா$தா0.

இத%40 ெகா5+ க5யி.)த பC மாைட( கற) வி$ பா+ ெசைப
எ$( ெகா3$ ெவளிேய வ)தா பாவதியி கணவ க+யாணராம. Cவ.(4
அ)த3ைட நி%4 பவானிைய பாத அவ. "உ0ேள ேபா; ஒ. தள
ெகா3$வா அமா. 4ழ)ைத(க பா+ த.கிேற" எறா. பவானியி மக

பாGவிட அவ.4 அலாதி அ&. சினRசிE வயதி+ தன)தனியாக வாழ
ணி) விட பவானியிட அவ.(4 மதி& வாRைசB ஏ%ப5.)தன.
பவானி சிறிேநர தய-கி நிறா0. பிற4 தய(கட உ0ேள ெசE.
பாG(காக தள எ$ வ)தா0.
"ேந%E மதியான 15+ பா+ இ+ைலெயE 4ழ)ைத(4 நீ ஒEேம

தரவி+ைலயாேம?" எE ேக$( ெகா3ேட அவ. ெசபி.)த பாைல தளாி+
ஊ%றினா. பிற4 அவைள பா. ”உன(4 ேதைவப$கிற பாைல நா

ெகா$ வி$கிேற அமா. நீ விைல ஒE ெகா$(க ேவ3டா" எறா.
பவானி(4 அவைர எதி ஏதாவ ெசா+லேவ தய(கமாக இ.)த. ”பா+ நா
தா ெகா$ேப. நீ வா-கி( ெகா0ளதா ேவ3$" எற ேதாரைணயி+

அ+லவா ேபCகிறா? அவாிட ேபா; எப5 ேவ3டா எE ெசா+வ எE
நிைனதா0 பவானி.
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இ.)தாG, அவ6(4 Cயெகௗரவ அதிக. பிறதியா.ைடய தயவிேல அவ6(4

வாழ வி.பமி.)தா+ அேற- அவ0 கணவ இற) ேபான தினேம-வ.)தி

வ.)தி அைழத அவ0 தைமயAட, ெசைன(4 ேபாயி.(கலா. ஆகேவ

பவானி விநயமாக( க+யாணராமைன பாதா0. பிற4 தய(க ட, ”மாமா!

காசி+லாம+ ெவEமேன இைத வா-கி( ெகா0ள எ மன ஒபவி+ைல. ஊாிேல
ம%றவக6 ஏதாவ வ& ேபCவாக0" எறா0.

க+யாணராம பவானிைய விழி பாதா. "7! பிரமாத! ஊாிேல நாG ேப

நாG விதமாக ேபCவாக0 எE தாேன உன(4 பய அமா? உன(4

எைன ப%றிேயா எ மனைச ப%றிேயா ச)ேதக ஒE இ+ைலேய? அப5

இ+ைல ெயறா+ ேபசாம+ பாைல வா-கி( ெகா0."

க+யாணராம ெவ0ைள மன பைடதவ. வட(ேக ந+ல ேவைலயி+ இ.)
ஓ;D ெப%E( ெகா3$ ெசா)த( கிராமதி+ 1$ வா-கி( ெகா3$ வ) விடா.
அவக6ைடய எE ெசா+ல 1$ நில&லக6 மா$ கE இ.)தன.
ஆனா+ ஒ. 4ழ)ைத இ+ைல. பா+யதி+ தி.ெச)F .கைனB பழனி
ஆ3டவைனB வ.ஷதி+ இ. ைற தாிசன ெச; த-க0 4ைறைய

ைறயிடன அதபதி. ஆனா+, மகேபE ம$ அவக6(4( கிைட(க-

வி+ைல. க+யாணராம ெதளி)த உ0ளைத பைடதவ. ஆகேவ, அவ இ)த(
4ைறைய மற) விடா. பாவதி(4 இ ஒ. ஆறாத 4ைற. அவ0 இ.)த

விரத-க6, தவ-க6 ேமG அவ6(4 & ஒளிைய த)தன.

அவகைள ெபாEத வைரயி+ அவக0 15+ ேவைல ெச;B பா(கியதி
பி0ைளB, அ3ைட 15+ இ.(4 பவானியி மக பாGD ஒE தா.

பா(கிய(4 அறாட பாவதி ேமா. பாG ெகா$தா0. பவானி(4(
ெகா$தா+ அவ0 என நிைன( ெகா0வாேளா எகிற தய(கதினா+ தா
பாவதி இவைரயி+ அைதப%றி ஒEேம ேககவி+ைல.
க+யாணராம கபடமி+லாம+ ேக$ ெகா$ விடா. பவானி, அதபதியி

உய)த மன பாைமைய விய) ெகா3ேட பா+ தளைர எ$( ெகா3$
உ0ேள ெசறா0. 4ழ)ைத எ:)தி.பத%40 அ$ைப ப%ற ைவ பா+
கா;Cவதி+ ைன)தா0.

அ$ப-கைரயி Cவாி+ ஒ. கால3ட ெதா-கி( ெகா35.)த. அE ேததி

பதிைன), அ)த பதிைன)தா ேததி தா அவ0 வா*(ைகயி+ எதைகய

மாEத+கைள சி.L5 விட! அவ0 பாைவ(4 எதிராக( ெகாைடயான
எ3ணி+ அ அவைள பா சிாித. சாியாக இர3$ வ.ஷ-க6(4 &
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அ)த பதிைன)தா ேததிதா அவைளB, அவ0 கணவைனB இ)த உலகதி+

நிர)தரமாக பிாித நா0. அ)த சனிய பி5த எ3 க3 னா+ ெதாியேவ

பவானி அவசரட எ:) 'ச' ெரE அ)த தாைள( கிழி எாிB

4ம5யி+ ேபாடா0.
---------

1.3.
1.3. க எணக
எணக

4ம5யி+ Tவாைல வி$ எாி) ெகா35.)த ெந.& அ)த ேததி தாைள
அப5ேய பமமாக ெபாC(கி விட. அ க.கி சாபலாகி ேபாவைத
பவானி பா( ெகா3ேட உகா) ெகா35.)தா0. அ)த பதிைன)தாவ
எ3 க.கிேபானேத ஒழிய அவ0 மன0 பதி) ேபான அ)த பைழய
நிைனDக0, அ$பி+ கா%E ேவகதி+ CழE எாிB தீைய ேபால CழE

எ:)தன.

நா4 வ.ஷ-க6(4 & சிதிைர மாசதி+ ஒ.நா0. அE பதிைன)தா
ேததி. அ தமி* மாசதி பதிைன)தா ேததிேயா அ+ல ஆ-கில மாசதி

பதிைன)தாவ நாேளா? அைதப%றி அ?வளD ெதளிவாக பவானி(4 நிைனD

இ+ைல. அE அவ0 கணவ வழ(கைத விட சீ(கிரமாகேவ எ:) விடா.
பவானியி மன கட)த ப தின-களாகேவ சாியாக இ+ைல. இனிேம+

நபி(ைக(4 இடமி+ைல' எE ைவதிய Jறி இ.)தா. ”இ.தய பல1னமாக

இ.(கிற; இ.மினா+ சளிBட ரத கல) வ.கிற. இனிேம+ நா என

ெச;ய 5B?' எE ைவதிய Jறியைத( ேகட பவானியி ெநRச

யரதா+ ெவ)த. அவ6ைடய மன 3ட-களாக பிள) சிதEவ ேபா+
இ.)த.
"டா(ட!" எறா0 ேவதைன ெதானி(4 4ர+. டா(ட சிறி ேநர ைகயி.)த
ெடத ேகாைப Cழ%றி( ெகா3ேட நிறி.)தா. இ.பைத) வய Jட

நிரபாத 7-ெகா5யாகிய அவ0, இனிேம+ கணவைன இழ) தனிதா நி%க

ேவ3$மா? பிைறமதி ேபாற அவ6ைடய ெந%றியி+ வட வ5வமாக ல-4
அ)த( 4-4ம அழி) தா ேபாக ேவ3$மா?

டா(ட சி)தைனயி+ ஆ*)தி.)தா. பவானி நீ ம+4 க3க6ட அவைர

ஏறி$ பாதா0. ”டா(ட! எப5யாவ எ கணவைர( காபா%றி என(4

மா-க+ய பிைச தா.-க0" எE த மல ேபாற கர-கைள ஏ)தி அவாிட

பிைச ேகடா0 அ)த ேபைத. டா(ட. பிற& இற& எகிற இய%ைகயி
நியதிக6(4 உபட ஒ. மனித பிறவிதா எப பவானி(4 மற) ேபா;
விட. பாவ! வா*(ைகயி இப( ேகா5+ நி%க ேவ35யவ0 பதி
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எ+ைலைய( காUேபா த$மாEவ இய%ைகதாேன? விழிகளி ேகாணதி+

ளித நீைர( ைக(4ைடயா+ ைட( ெகா3ேட அவ. “நா என அமா

ெச;ய 5B? உயி.(4 உைடயவனாகிய அ)த( கடD0 க.ைண ைவதா+ உ

கணவ பிைழ எழலா. எனா+ ஆனவைர(4 யE பாதாகி விட"

எறா.

டா(ட த மனைச ேத%றி( ெகா3$ ெவளிேய ேபா; விடா. அ&ற அவ
ைன ேபா+ சிரைதBட பவானியி கணவைன பா(க அ5(க5
வ.வதி+ைல.

பவானி எ)த நாைள ஒ?ெவா. நிமிஷ எதி பா( கல-கி இ.)தாேளா
அ)த பதிைன)தா ேததி வ)த. அ)த நா0 வழ(க ேபாலதா வி5)த.
கிழ(ேக உதய Qாிய பளீெரE உதயமானா. மலக0 மல)தன. பறைவக0
உதய கீத இைசதன. ெதற+ 1சிய. பவானி ேசா)த உ0ளட எ:)தா0.
ப+ விள(கி, க க:வி, க3ணா5  நிE ெந%றியி+ 4-4ம இ$(
ெகா0ள ஆரபிதா0.

”பவானி" எE Jபி$ இ.மி( ெகா3ேட எ:) உகா)தா அவ0

கணவ. 4-4ம சிமிைழ ஒ. ைகயி+ பி5( ெகா3$ நிறி.)த பவானி
அவைன தி.பி பாதா0.
ெச(க ெசேவ+ எE ராஜாைவ ேபா+ இ.)த அ)த உ.வ தா எப5 வ%றி
உல) ேபா; விட! C.0 C.ளாக அைலபாB அ)த( கிரா& எப5(

கைல) சிதறி ேபா; இ.(கிற? பாைவயிேலேய த உ0ளதி அைப

ெவளியி$ அ)த( க3களி கா)த ச(தி எ-ேக மைற) ேபா; விட?

ஆஜாAபா4வாக இ.)த அ)த ெந5ய உ.வ எப5 7ைன ேபா+ ஒ$-கி(
கிட(கிற?

இளைமையB இப வா*(ைகையB பைடத இைறவ ஏ இ)த ேநா;
எA பைதB Jடேவ பைட(க ேவ3$? இதைன ேகா5

இப-கைள பைடத இைறவ ஏ இப5 பய-கரமான வியாதிகைள
பைட. அத%4 ப ஆகிறவகள விதி எE ெசா+ ேத%ற ேவ3$?
மைவ பைடதவ நRைச பைடதி.(கிறா. மலைர பைடதவ
கைள பைட தி.(கிறா. மாைன பைடதவ &ைய பைட-

தி.(கிறா. அ தா சி.L5யி தவ. யா. க3டறிய 5யாத ரகசிய.

11

கதி+ ேவதைன விைளயாட எதிாி+ த-க சிைல மாதிாி நி%4 பவானிைய

அவ ஆைச தீர பாத பிற4 அைமதியான 4ர+ ”பவானி! இ-ேக வாேய,
இப5 வ) எ ப(கதி+ உகா" எE ஆைச ெபா-க அைழதா.

பவானி பதி+ ஒE Jறாம+ அவ அ.கி+ ெசE உகா)தா0. ெம)
ேபாயி.)த த ைகயா+ அவ0 இ$ைப C%றி அைணதவாE அவ அவ0
ைகயி.)த 4-4ம சிமிைழ வா-கி( ெகா3டா. அ&ட அவ0 கவாைய
ப%றி த க(4 ேநராக அவ0 கைத தி.பினா. ஆ0 கா5 விரைல
சிமி:(40 ேதா;( 4-4மைத எ$ அவ0 ெந%றியி+ வட வ5வமாக
ெபா$ ைவதா.
பவானியி க3க0 4ளமாக இ.)தன. உத$க0 5தன. ெநRC( 4மி* தி( தி(
ெகE அ5( ெகா3ட .
”பவானி! ஏ அ:கிறா;?" எE கவைல ெதானி(க( ேகடா அவ.

அவ0 பதி+ ேபசவி+ைல.

”ைபதிய! நா ேபா; வி$ேவ எE தாேன அ:கிறா;? பிற)தவ இறப
உEதி எE கீைத ப5 என(4 உபேதச ெச;தாேய! அத%40ளாகேவ மற)

விடாேய பவானி?"

"ஆ" எகிற பாவைனயாக அவ0 க3ணீ.(கிைடயி+ தைலயைசதா0.
" நா 7மியி+ பிற)ேத. இேறா நாைளேயா இற(க ேபாகிேற. நா பிற)த
எ?வளD உ3ைமேயா அ?வளD உ3ைம இற(க ேபாவ..." எE அவ
இA ஏேதா U U(ெகா3ேட இ.)தா.

பவானி ஜனG(4 ெவளிேய ெதாிB ஆகாயைத பா( ெகா35.)தா0.
அ)த நீலவானி+ ேமேல எ:பி வ. கதிரவனி ஒளி ைவயகெம+லா பரவி
&ணசிைய ஊ5( ெகா35.)த.
நீ0 விCைபB ெவட ெவளிையB உ%E ேநா(கி சி)தைனயி+ ஆ*)
ேபாயி.)த அவ0 கவனைத 4ழ)ைத பாGவி ெம 4ர+ கைலத .
"அமா! அமா!" எE அைழ( க3ைண( கச(கி( ெகா3ேட பாG த$

த$மாறிய வ3ண அவைள ேத5 அைறைய வி$ ெவளிேய வ)தா.
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பவானி தி.பி பாதா0. F(க( கல(கதி+ த$மாறி நட) வ. அவைன,

”வாடா க3U இ-ேக!" எE அவ0 கணவ அைழ அவAைடய

தளி(கர-கைள ேச த ைக(40 &ைத( ெகா3டா. அதனா+
மட%ற மகி*சிையB பரவசைதB அைட)தா. அவ மகி*சி ெபா-4

4ர+, ”பவானி. 4ழ)ைதயி ைககைள பி5 பாேர. உன(4 அ)த பாிச

எ?வளD இதமாக இ.(கிற எப ெதாிB" எறா.

பவானி ஆைசBட பாGவி ைககைள ேச பி5( ெகா3டா0. ெம
ெமெத றி.)த அ)த பிRC( கர-களி பராமாிபி+ த கணவ தைன
வி$ ேபாவதாகேவ நிைனதா0.
”அமா! என(4( காபி ேவU அமா" எறா 4ழ)ைத. அெபா: தா

பவானி(4 தா இ வைரயி+ அ$ேப டவி+ைல எப நிைனD(4
வ)த. வி5) ஏழைர மணி ஆகிவிட. இவைரயி+ வியாதி(காரA(4
ஆகார ஒE ெகா$(காம+ எனேவா நிைன( ெகா3$ உகா)தி.)தைத
நிைன வ.)தி( ெகா3ேட பவானி சைமயலைற(40 ெசE அ$ைப ப%ற
ைவதா0.
பதிைன) நிமிஷ-களி+ காபி ேபா$ எ$( ெகா3$ அவ0 ெவளிேய
வ)தா0. ப$(ைக அ.கி+ 4னி) கணவைன பாதா0. அவAைடய ெந%றியி+
 தாக வியைவ அ.பியி.)த. க3க0 ேலசாக திற)தி.)தன. அ.கி+

கிட)த 35னா+ அவ ெந%றிைய ேலசாக ைட வி$, "என, காபி

ெகா3$ வ)தி.(கிேற. சாபி$கிறீகளா!" எE ேகடா0 பவானி.

அவ பதி+ ேபசவி+ைல. ெமவாக அவ ெந%றியி+ ைக ைவ பாதா0

பவானி. அெபா: அவ அைசயவி+ைல. மிகD நிதானமாக அவ 'வள-

ைகைய ெதா$ பாதா0. 'சி+'ெலE இ.)த அ)த( கர அவைள

ந$(கட பி வா-க ெச;த. அவ0 பி5யினிE வ3$ அ ப$(ைகயி+

வி:வத%4, அவ0 ச%E எதிபாராத விதமாக டா(ட உ0ேள Vைழவத%4

சாியாக இ.)த.

”எப5 இ.(கிறா?" எE ேக$( ெகா3ேட அவ அ.கி+ ெசE அவ
ைகைய எ$தDட ேவதைனயா+ அவ ெந%றிைய C.(கி(ெகா3டா .

”டா(ட அவ?..." எE பவானி திணறி( ேகபத%4 & ”அ?வளD தா

அமா, நீ ெகா$ ைவத. கடDளி க.ைண உ விஷயதி+ வ%றிவிட"
எE Jறினா.
---------
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1.4.
1.4. அண

 தைக!

அத பிற4 க+யாண பாவதிB அவ6(4 எ?வளேவா உதவி ெச;தாக0.

ஊாி.) பவானியி தைமயA, அவ மைனவிB வ)தாக0. அ.கி+

இ.) எ+லா( கிாிையகைளB ெச; 5தாக0. பவானியி கணவ இற)
பதிைன) தின-க0 வைரயி+ யா.ேம எDேம ேபசவி+ைல . ஒ. வழியாக
எ+லா 5)த பிற4தா பவானி(4 த தனிைமைய ப%றி நிைனD வ)த.
ெகா+ைல தா*வாரதி+ உகா) 4ழ)ைத(4 சாத ஊ5( ெகா35.)த
அவ0 அ.கி+ அவ0 தைமய நாகராஜ வ) உகா) ெகா3டா .
ெமவான 4ர+ அவனாகேவ ேபசD ஆரபிதா.
”பவானி! இனி ேம+ நீ என ப3ண ேபாகிறா;?" எE ேகடா.
பவானி. விழிகளி+ க3ணீ.ட அ3ணைன ஏறி$ பாதா0.
"என ப3ண ேவ3$ அ3ணா நீதா ெசா+ேல?'
”நா எனைத ெசா+வ? நீயாகேவ ஏதாவ ெசா+Gவா; எE பதிைன)
நாளாக ெபாE பாேத. நீ ஒEேம ேபசவி+ைல. என(4( ேகக
ேவ35ய கடைம ஒE இ.(கிறத+லவா?"

ஆரபதி+ அ&டA, அAதாபடA ேபச ஆரபித அவ ப5ப5யாக(

ேகாபட ேபச ஆரபிதா. "உன(4 இ)த ெநRச:த ஆகா. Jட

பிற)தவைன அ35தா இனிேம+ இ.)தாக ேவ3$”, எகிற பாவ

ெதானிபதாக இ.)த அவ ேபசி+.

அவ ெவ$ெவ$ெவE ேபசிய பவானியி க வாடமைட)த.

மன(40 எைதேயா ைவ( ெகா3$ ெவளியி+, ஒE(ெகாE சப)த-

மி+லாம+ அவ ேபCவ ெதாி) ேபாயி%E. ”உ &.ஷ உன(4 என

ஆதாரைத ைவ வி$ ேபாயி.(கிறா? ஏேதா ேவைலயி+ இ.(கிறா.

பி(க+ பி$-க+ ஒE இ+ைல எE தாேன அபா உயD எE உைன(
ெகா$தா? இேபா நீ நிராதரவாக ஒ. 4ழ)ைதBட நி%கிறாேய?" எE

அவ ஏச ேவ35யவ. அப5 ஏசாம+ ”இனி ேம+ என ப3ணேபாகிறா;"
எE நாQ(காக( ேககிறா.
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4ழ)ைத(4 சாத ஊ5 5)தDட ைகைய அலபி( ெகா3$ பவானி உ0ேள
ெசறா0. Wேராைவ திற) அவ6(காக அவ0 கணவ ைவ வி$ ேபான
ஆதாரைத எ$ வ) அவ ைகயி+ ெகா$தா0.
அ ஓ 'இஷூர பாY’. வாயிர "பா;க6(4 ’இஷூ' ெச;ய-

ப5.)த. ேவேற எ)தவிதமான ஆதாரைதB நபி அவ0 இ.(க 5யா.
இ.பைத) வய நிரபிய பவானியி வா*(ைக(4 அ)த வாயிர "பா; ஒ.

ஆதரவா என? அவ6 அவ0 4ழ)ைதB அைத ைவ( ெகா3$ சாபிடாக
ேவ3$: பாG ெபாியவனாகி விடா+ அ)த வாயிர "பாயி.) அவைன
ப5(க ைவதாக ேவ3$.
வா*(ைகயி+ அறாட ேதைவகேள அேநக. ஒ. மாசதி+ வாயிர "பா;
சபாதி(கிறவக6 உ3$. அைத ஒ. வ.ஷதி+ சபாதி(கிறவக6 உ3$.
ஏேதா ஒ. சமய எறா+ இ.(க$ எE எ3ணிேய பவானியி கணவ
வாயிர "பா;(4 ’பாY' எ$(ெகா3டா. மைனவி(4 4ழ)ைத(4
அதா ஆதாரமாக அைமய ேபாகிற எE அவ கனவிG நிைனதவ
அ+ல. கணவ வாயிர ேசமி ைவதி.பேத பவானி(4 ெதாியா. மாத
சபள Z%றி.ப "பா; வ)த. அதி+ ZE "பா; 4$ப ெசலD(4(
கணவ அவளிட ெகா$ வி$வா. மீதி இ.ப "பாைய அவ என
ெச;கிறா எபைத அவ6 ேககவி+ைல. அவA ெசா+லவி+ைல.
இேபா பவானியி தைமய அ)த வாயிர "பாயட அவ0 வா*(ைகைய

ஒபி$ பா(கிறா. அைத ைவ பாGவி க+விைய எைட ேபா$கிறா. '7!
அ ஒ. பிரமாதமா? பணெமE மதி& ைவ(காம+ ெசலD ெச;தா+ ேற
நாளி+ தீ விடலா. மதி&ட ெசலD ெச;தா+ E வ.ஷ-க6(4(

காணா. பிற4?...' எE அவ சி)தைன ெச;வதாகேவ பவானி நிைனதா0.
தைலைய( 4னி) நி%4 த-ைகையB, அவ0 ைகயி.)த 'பாY' ையB

மாறி மாறி பாத வ3ண நாகராஜ ஏேதா ேயாசைனயி+ ஆ*)தி.) தா.

பிற4 ஏேதா நிைன( ெகா3டவ ேபா+, ”ஆமா, நீ இைத ைவ(ெகா3$

என ெச;ய ேபாகிறா;?" எE ேகடா.
பவானி பாிதாபமாக சிாிதா0.

"எைன ேபா;( ேககிறாேய அ3ணா? உன(4 எப5 ேதாEகிறேதா

அப5 ெச;ேய. நா எனைத( க3ேட உலகதி+?" எE பதிலளிதா0.

15

"ஹு... சாி. 'பாY'ைய ப%றி( கெபனி(4 எ:தி பண(4 ஏ%பா$ ெச;தாக
ேவ3$. நீ என ெச;ய ேபாகிறா;?" எE ேகடா.

பவானி(4 த+ ேக0வி(4 விைட JEவத%4( கLடமாக இ+ைல. ஆனா+,

இர3டாவ ேக0வி(4 பதி+ அளி(க தய(கமாக இ.)த. நிலதிேல ேகா$க0
வைர) ெகா3$ உகா)தி.)தா0 அவ0. அவ0 மனதி+ எ?வளேவா
எ3ண-க0 எ:)தன. ெசைன ேகாடபா(கதி+ இ.(4 அ3ணாவி
பிரமா3டமான இ+ல. பணதி ெப.ைமயிG வா*(ைகயி நிைறவிG

7ாி இ.(4 மனி ேகாமதி, அவக0 1$( கா, ேவைலயாக0. 4ழ)ைத

Cமதி. எ+ேலா. அவ0 மன(க3 & ஆ5 அைச) ேதாறின. அ)த 15+

இவ0 யாராக மதி(கப$வா0?

நாகராஜனி அ.ைம த-ைகயாகவா? மRச6 4-4மாக இ.)த ேபா

அளித மதிைப மனி ேகாமதி இெபா: இவ6(4 அளிபாளா? யா

க3ட?

ஐ)தாE வ.ஷ-க6(4 & ஒ. தடைவ பவானி ஆைமய 1$(4
ேபாயி.)தா0. க+யாணமாகி &(ககதி+ ேபா; ஆE மாச-க0 45தன ப3ணி
வி$ வ.கிறவ0. மனசிேல எதைனேயா ஆைசக0, வி.ப-க0, ெவE&க0,

உணசிக0 நிைற) இ.)தன. யாாிடமாவ த வயC(4 ஒத ெப3ணி பட
அைவகைள ெவளியிட ேவ3$ எகிற எ3ண ட வ)தா0. ேகாமதி
அவைளவிட வயசி+ இர3$ வ.ஷ-க0 தவ0. அவ6 &திதாக மணமாகி
வ)தி.பவ0 தா. இ.வ. மன வி$ எ?வளேவா அ)தர-கமாக ேபசி
இ.(கலா.
பவானி 1$(40 Vைழ)த ஹா+ ச%E நிE அவைள பாவி$
வி.வி. ெவE உ0ேள ேபா; விடா0 ேகாமதி. அவ0 Cபாவ அப5.

"ேகா! ேகா! இேதாபா, யா வ)தி.(கிறாக0?" எE நாகராஜ அவைள

பல ைறக0 அைழதா.

ேகாமதி அ$ப-கைரயி.) ெவளிேய வ)தா0.
"நாதா பவானி வ)தைத அெபா:ேத பாேதேன. இத%4 ேபா; இ?வளD

அம(கள ப3Uவாேன?" எE 'Q0' ெகா5னா0 ேகாமதி.
---------
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1.5.
1.5. அைழ ........!
எ3ண-க6, சி)தைனக6 5வி+லாம+ ஏ%ப$ ேபா நா நைமேய

மற) வி$கிேறா. பவானி இ?விததா தைனேய மற)த நிைலயி+
நிறி.)தா0. மன(4 ேவக அதிக எE ெசா+வாக0. V-4 VைரBமாக(
ெகா&ளி CழE ஓ$ காடா%ைறவிட எ3ண-க6(4 ேவக அதிக.
வாB ேவகைத விட மேனாேவக வைம வா;)த. பவானி ஒ. கண காலதி+
கட)ேபான நாகைள நிைனD ப$தி( ெகா3$, அைவ எ:& எ3ண

Cழ+ சி(கி தவிதா0. வி+ைல ேபா+ வைள) ெந%றி(ேக ஒ. ேசாைபைய
த. &.வ-கைள Cளி அவ0 ேயாசைனயி+ ஆ*)தி.)தா0. அழகிய நீ3ட
அவ0 க3க0 எ-ேகா Qயைத ெவறி பா( ெகா35.)தன.
நாகராஜ சிறி ேநர அவைளேய பா( ெகா35.)தா. பிற4 அைமதியான

4ர+, ”பவானி! இனிேம+ நீ என ெச;ய ேபாகிறா; எபைத ெதாி)

ெகா0ள ேவ35ய எ கடைம அ+லவா? உைன பல ைறக0 ேக$ நீ

ேபசாம+ நி%கிறாேய!" எறா.

பவானியி க3களி+ க3ணீ நிைற)தி.)த.
”அ3ணா ! உAட எைன வ.ப5( Jபி$கிறா;. அ?வளD தாேன?

எைற(4 ஒ.வ.ைடய ஆதரவி கீ*தா நா வாழேவ3$. இைவ எ+லா

என(4 ெதாிB. இ.)தாG அ3ணா ....." எE ெசா+ 5(காம+ ேதபி(
க3ணீ வ5தா0. தைமய வாRைசBட அவ0 அ.கி+ வ) நிறா.
ஆரட அவ0 க3ணீைர த ைகயா+ ைடதா.
"அசேட! எ 15+ உன(4 சாபிட சாத இ+லாமலா ேபா;விட?

எைதேயா நிைன( ெகா3$ வ.)கிறாேய. ேபசாம+ 4ழ)ைதைய அைழ(

ெகா3$ எேனா$ &றப$ அமா" எE அைழதா.

Jடதிேல ேகாமதி உகா)தி.)தா0. ெகா+ைலயி+ அ3ணA(4 த-ைக(4
இைடயி+ நட(4 ேபC(கைள( ேக$(ெகா3$ தா இ.)தா0. அவ6(4(

க+யாண ஆனதி.) தனியாகேவ, Cத)திரமாக இ.) வ)தவ0. 1$(4

எஜமானி எகிற எ3ண அவ6(4 வள) ேபாயி.)த. அ)த 15+
இெனா.வ Cத)திரமாக வ) த-க ேவ3$ எபைத அவ0 வி.பாதவ0.

தAைடய &.ஷைனB, 4ழ)ைத CமதிையB, தைனB தவிர அவ6(4 ேவE

ஒ.வ.ேம ேதைவயி+லாம+ இ.)த.
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ெசழி வளர ேவ35ய ெகா: ெகாபி.) பி$-கி தைரயி+ எறி)த மாதிாி
7-ெகா5யாகிய பவானிைய ப%றி அவ0 என நிைனதா0?

நாதி(4. மதனி(4 எE ஒ( ெகா0ளா எE நிைன, அத%ேக%ப

கைதகைளB, சபவ-கைளB ேக$ ப5 அ)த எ3ணதிேலேய ஊறி

ேபாயி.பவக0 நா. நாதி என 7D மணமாகவா அவ0 இ+லைத நா5

வ)தி.(கிறா0? அவ0 எதிாி+ ஒ. & &டைவ உ$த 5Bமா? அவ0 பா(
ேகாமதி கணவAட ேபசி மகிழ 5Bமா? அவ0 வி$ ெப.C ெந.ைபவிட

அதிகமாக C$ ெபாC(கி வி$ேம எெற+லா ேகாமதி நிைனதா0.
”இவ.(4 என? வா எE Cலபமாக( Jபி$ வி$கிறா! 15ேல

அAபவி(க ேபாகிறவ0 நா தாேன? காைலயி+ கெபனி(4 ேபானா+, இரD

எ$ மணி(4 1$ தி.& இவ.(4 15+ நடபைவ ப%றி என ெதாிய

ேபாகிற?"

ேகாமதி இ?வித எ3ணமிடப5 ஊRச+ உகா) ெமவாக ஆ5(
ெகா35.)தா0. எப5ேயா ேபாக$. அவ Jபி$ பவானி வ)தா+
அைழதா ேபா; ஆகேவ3$. அ3ண 1ைட ப%றிய பாதியைத

மனி(4 உ3$ எபைத பவானி மற) வி$வாளா என? எE ேமG
சி)தைனயி+ ஆ*)தி.)தா0 ேகாமதி.

அெபா: ெகா+ைலயி.) பவானியி 4ர+ ெதளிவாக( ேகட.
”இெபா: அ-ேக வ.வத%4 என அவசர அ3ணா? ேபாக ேபாக பா(
ெகா0ளலா. ெகாRச கால அவ இ.)த இடதிேலேய நா இ.(க ஆைச
ப$கிேற” எறா0.

நாகராஜ பதி+ ஒE Jறவி+ைல . அவ உ0ளதி+ எதைனேயா

ேக0விக6 பதி+க6 எ:)தன. அைவகைள அட(கி( ெகா3$, அப5யானா+

இ)த வாயிர "பா; எனிட இ.(க$. மாச உன(காக ஐப "பா;

அAபி வ.கிேற பவானி, உன(4 எெபா: வரேவ3$ எE

ேதாEகிறேதா அெபா: வரலா. உைன இத%4 ேம+ த%சமய வ%&Eத

நா ஆைசபட வி+ைல " எறா.

நாகராஜ அ-ேக இ.) உ0ேள ெசற. Jடதி+ உகா) ஊRசலா$
மைனவிைய( கவனிதா. ெகா+ைலயி+ நட)த இ?வளD ேபC(கைளB
ேக$( ெகா3$ இ.)தவ0 எ:) வ) ஏதாவ ஒ. வாைத ேபசியி.(க(
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Jடா? ஒ&(காகவாவ பவானிைய 'வா' எE அைழதி.(க( Jடாதா?

மனதி+ ெபா-4 ேகாபட அவ மைனவிைய விழி பா ”ேகா! நீ
இ-ேகயா இ.)தா; இ)ேநர? ப(க 15%4 ேபாயி.பதாக அ+லேவா

நிைனேத! உன(4 ந 15+ நட(4 விஷய-க6(4 சப)த இ+ைல

ேபா+ அ+லவா நீ ேபசாம+ இ.) விடா;?" எE ேகடா.

ேகாமதியி உத$களி+ அலசிய நிரபிய &னைக ெநளி)ேதா5ய. அவ0 ஒ.
மாதிாியாக சிாிவி$.
"நீ-க0 தா எ+லா ஏ%பா$கைளB கவனி ெச;கிறீகேள. இைடயி+ நா

ேவE 4E(ேக &4) ஏதாவ ேபச ேவ3$மா என?" எறா0.
நாகராஜனி க3க0 ேகாபதா+ சிவ)தன! அவ படபட&ட,

"அழ4 தா ேபா! என தா நா பவானிைய வ.)தி வ.)தி அைழதாG நீ
Jபி$கிற மாதிாி இ.(4மா ேகா?" எறா.

ேகாமதி அத%4 பதி+ JEவத%4 & பவானி பாGைவ அைண பி5(
ெகா3$ Jட(4 வ)தா0.
"இெத+லா என அ3ணா ? நீ Jபிடா+ மனி Jபிடமாதிாி இ+ைலயா?
அமாதிாிெய+லா நீ ஏ க%பைன ெச; ெகா0கிறா;? என(4 வர ேவ3$

எE ேதாE ேபா கடாய வ) வி$ேவ" எறா0.

ஆனா+ பவானியி உ0ளதி+ 4E எ3ண-கைளேயா அவ0 மன 5(4
5&கைளேயா அவக0 இ.வ. கவனி(கவி+ைல. அ3ணA(4 மனி(4
ெதாியாம+ அவ0 வாச+ அைற(40 &4) ெவ4 ேநர வைரயி+ க3ணீ வி$(
கல-கியைத( 4ழ)ைத பாG ஒ.வ தா அறிவா. க3களி+ நீ வழிய
உகா)தி.(4 அைனயிட ெசE ஆைசBட அவ0 க:ைத( க5(
ெகா3டா அவ.
"அமா! அமா! நீ ஏ அ:கிறா;? அபா இ+ைலேய எறா? நா இ.(கிேறேன
அமா" எறா 4ழ)ைத. பவானி அ:ைகயி]ேட சிாிதா0. அவ6(4தா
பாG இ.(கிறாேன!

பி அவ0 ஏ அழ ேவ3$?
-------
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1.6.
1.6. ெகா ெகா!
நாகராஜ ஊ.(4( கிள&  ஒ. ZE "பா; ேநாைட எ$ த-ைகயிட
ெகா$தா.
"எத%4 அ3ணா இ? எனிட ெகாRச பண இ.(கிறேத. ேதைவயானா+

எ:தி வா-கி( ெகா0கிேற" எறா0 பவானி.

”இ.(க$ பவானி. இA ப நாகளி+ பாGD(4 ப0ளி( Jட திற)
வி$கிறாக0. &தக வா-கி சபள கட ேவ3டாமா? ைவ( ெகா0."

பவானி சிாிதா0.

"ம.மக ெபாிய ப5& ப5(கிற மாதிாி தா உ எ3ண. ஒ3ணாவ

ப5(கிறவA(4 &தக வா-க ZE "பா; ேவ3$மா என?"

பவானி இப5 ஒ? ெவா. விஷய(4 த(க ெச; ேபCவ ேகாமதி(4
பி5(கவி+ைல. &.ஷ ேபா; விடா. பிரமாதமாக ெசா ஒE அவ
ைவ வி$ ேபாகவி+ைல. Jட வ.வத%4 ஆயிர ஆேசபைணக0
ெசா+விடா0. ப0ளி( Jட திற)தா+ இ.(க$ எE பண ெகா$தா+

”இ எத%4?' எகிறா0. கவ பி5தவ0 எE நிைன ேகாமதி கணவைன(
ேகாபமாக விழி பாதா0.

இைடயி+ அ$த 15.) க+யாண வ)தா. வ)தவ ேபசாம+ இ.)தாரா?
அப5 இ.ப தா மனித Cபாவேம இ+ைலேய!

'என ஸா! ஊ.(4( கிள&கிறீகளா?" எE ேக$ ைவதா .
"ஆமா ஸா! வ)த ேவைல ஆயி%E. கிளப ேவ35யதாேன?" எE ச&ட

நாகராஜ Jறினா.

"ஹு... ஊ.(4( கிள&கிறீக0. ஆமா..... ஆW எE, ேவைல எE

ஒE இ.(கிறேத. எதைன நாக6(4 ஒ. இடதி+ இ.(க 5B? அவரவ

ேவைலைய அவரவ ெச;தாக ேவ3$ேமா இ+ைலேயா ஹு..."

’த-ைகைய தனியாக வி$ வி$ ேபாகிறாேய அவ6(4 ஏதாவ ஏ%பா$
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ெச; வி$ ேபாக ேவ3டா நீ' எE ேகபத%4 பதிலாக அவ ஏேதா C%றி
வைள ேபCகிறா எப ேகாமதி(4 &ாி) ேபாயி%E.

"அவரவ ேவைலைய அவரவ இ.(கிற இடதி+ இ.) ெகா3$தாேன மாமா

ெச;ய ேவ3$? இெனா. இடதி+ வ) உகா) ெச;ய 5Bமா? அD
வியாபார ெதாழி+ ஈ$படவக6(4 ஒ. நா0 Jட ெவளிேய ேபாக 5யா.
ப தின-களாக இ-ேக இ.)தேத ேம+. இA எதைன நாக0 இ.ப?"

எE ேக$ வி$( ேகாமதி. அ.கி+ நிE ெகா35.)த பவானிைய ஒ.
மாதிாியாக பாதா0.

இ)த ப தின-களி+ க+யாண ேகாமதியி Cபாவைத நறாக &ாி)
ெகா3டவ. 15ேல பிற)த ெப3. மணைத இழ) வா$ேபா தAைடய
Cகதி+ ஒE 4ைறD ஏ%பட(Jடா எE நிைனபவ0 ேகாமதி.
க+யாணராம ேகாமதி(4 ஒE பதி+ Jறவி+ைல. அவ.ைடய சி)தைன ேவE

எ-ேகா லயி( கிட)த. உ%றா. உறவின. இ.), ஒ. ெப3U(4

தனிைம எப எெபா: ஏ%ப$கிற எE சி)திபதி+ ைன)தி.)தா அவ.
உட பிற)த அ3ணA, ெப%E வளத ெப%ேறா. இ.)தா+Jட. க5ய

கணவ இ+லாம+ ேபா4 ேபா அவ0 தனிைமயி+ சி(கி வா$கிறா0.

ஒ. ெபாிய ந)தவன. அதி+ ம+ைக, இ.வாசி, ேராஜா, கனகாபர,

ம.(ெகா:) தய மல ெச5க0 நிைற)தி.(கிறன. ேதாட(கார ஒ.
+ைல( ெகா5ைய ந$ பயி ெச;கிறா. ெகா5B ெசழி வளர

ஆரபி(கிற. க& கிைளக6மாக &த.ட ம35 வள.கிற. அெபா:-

ெத+லா ேதாட(கார கவைலப$வதி+ைல. எ+லா ெச5கைளB ேபால
ெச:ைமயாக வள.கிற எேற நிைன ஆEத+ அைடகிறா.
ஆனா+ சில மாத-க6(4 அ&ற அ)த ெச5யி.) தனிதனிேய பல
ெகா5க0 ேதாEகிறன. ெம+ய கா%றிேல அைச)தா$கிறன. ப%றி(
ெகா3$ படர ஊE ேகா+ இ+லாம+ தவி(கிறன. ேதாட(கார சி)தைன
ெச;கிறா. ந+ல ெகாபாக ஒைற ேத5 எ$ வ) அ.கி+ ந$ அத மீ
ெகா5கைள ேச படர வி$கிறா. +ைல( ெகா5 ெகா: ெகாைப ப%றி(
ெகா3$ ப)த மீ பட) ெவ0ைள மலகைள தா-கி நி%கிற.
ஒ. ெப3U அ3ண தபிக6ட ஒ. 4$பதி+ பிற(கிறா0.
அவகளிைடயி+ வள.கிறா0. அவ0 ம-ைக ப.வைத அைடB வைர அவைள
ப%றி ெப%ேறா அ?வளவாக( கவைல ப$வதி+ைல. தள தளெவE வள)
வாளிபாக த  நி%4 மகைள பா தா; த+ கவைல ப$கிறா0.
”பாதீகளா ந மகைள? எப5 திOெரE வள) விடா0 ! இனிேம+
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நீ-க0 கவைலயி+லாம+ F-க 5யா" எE கணவைன எசாி(கிறா0.

த)ைதB மகைள பா பிரமிதா ேபாகிறா. ம3ணி+ சிE 1$க0

ெச; விைளயா5ய ெப3ணா இவ0? ப)(காக சேகாதரகளிட ச3ைட-

யிடவளா இவ0? ’அபா' எE அைழ ம5யி+ உகா) கைத ேபசிய

க3மணியா இவ0? எப5 வள) விடா0!' எE ஆசாிய தப மகைள

பா(கிறா.

”ந+ல இடமாக வ)தா+ பா.-க0. காலதி+ க+யாண ெச; ெகா$ விடலா"
எகிறா0 தா;.

ந+ல நாயகைன, ெகா5(4 ேதைவயான ெகா: ெகாைப ேத$கிறா த)ைத.

மண5 ைவ(கிறா. மனதிேல ஆEதG தி.திB அைடகிறாக0 ெப%ேறா.

ஆனா+ +ைல( ெகா5(4 ஆதாரமாக ஊறிய ெகா: ெகாைப ஒ. ேப;(கா%E,
&ய+, Qறாவளி அைல(கழி தைரயி+ சா; வி$ ேபா; வி$கிற.

+ைல( ெகா5 ப%றிபடர( ெகாபி+லாம+ தவ(கிற. கா%றிேல ஊசலா$கிற.

இைத ேபாலதா இ.(கிற பவானியி வா*(ைக எகிற தீமான(4(
க+யாணராம வ)த ேபா. Jடதி+ நிறி.)த ேகாமதிைய( காேணா. அவ0
வ35யி+ ேபா; ஏறி( ெகா3$ விடா0. நாகராஜ ம$ அவ அ.கி+
நிறி.)தா.
“ஊ.(4ேபா;வி$ வ.கிேற மாமா. பவானிைய பா( ெகா06-க0.
அவசியமானா+ அவைள ப%றி என(4 ஏதாவ ெச;தி இ.)தா+ ெதாிவி(க
அRசாதீக0" எE அவாிட Jறி விைட ெப%E( ெகா3டா.

தைமயA மனிB ஏறி ெச+G வ35 ெத.( ேகா5ைய தா35 ேபா4
வைரயி+ பா( ெகா3ேட நிறி.)தா0 பவானி. அவ0 அ.கி+ வ) நிற
பாவதிைய சிறி ேநர பவானி கவனி(கவி+ைல .
"பவானி! என அப5 ஒேரய5யாக எைத பா( ெகா35.(கிறா;?" எE
அ&ட ேக$ அவ0 சி)தைனைய( கைலதா0 பாவதி.
---------
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1.7.
1.7. #$ தி வகிறா&!
வகிறா&!
அவ0 க3 எதிேர Cவாி+ காணபட அ)த பதிைன)தா ேததி தா அவ0

மன0 எதைகய சி)தைனகைள எ:பிவிட? பைழய நிைனDகளி+ லயி

ேபா; உகா)தி.)த பவானி, அ$பி+ பா+ ெபா-கி வழிவைத( Jட(

கவனி(கவி+ைல. க+யாணராம ெகா$த பா+ 'C. C.' ெவE ெபா-கி,

பாதி(4 ேமலாக அ$பி+ வழி) ேபான பிற4 தா பவானி த Cய உணைவ
அைட)தா0.
அ$பி.) பாைல இற(கி( காபி ேபா$ 5தDட, பாG ெகா+ைல

ப(கதி+ இ.) ப+ ேத;( ெகா3$ உ0ேள வ)தா. அமாவி அ.கி+
ெசE உகா) அவ0 ெகா$த காபிைய வா-கி( 45தா. சிறி ேநர

இ.வ.ேம ேபசாம+ இ.)தாக0. பவானி மகனி கைத ஆைசBட பாதா0,
”பாG! உன(4 எதனா ேததி ப0ளி(Jட திற(கிறாக0?" எE ேகடா0.
"ஜு மாச பனிர3டா ேததி திற(கிறாக0 அமா. ேம மாச ப ேததி(40

- ாிஸ+' ெசா+ வி$வாக0."

அேபா நீ பா ப3ணி வி$வாேயா இ+ைலேயா? கண(கிேல நீ &யாயி%ேற.

அதனாேல ேககிேற" எE பாதி ேகயாகD, பாதி கவைலBடA
விசாாிதா0 பவானி.

பாG கன- 4ழிய சிாிதா. *ஓ! பா ப3ணி வி$ேவேன ! கண(ெக+லா
சாியாக ேபா5.(கிேற. சக Z+ நா தா தலாக பா ப3Uேவ.
சாிதிர அப5ேய ஒ. ேக0வி விடாம+ எ:தி இ.(ேக. அேதாேட அமா,

வாதியாக6(ெக+லா எ ேபாிேல ெகா0ைள ஆைச. அவக6(4
இைடேவைளயி ேபா நா ேபா; O வா-கி வ) ெகா$ேப. கிளாYேல
பாைன த3ணீ பி5 ைவ க3ணா5 தளைர அலபி Cதமாக
ைவப நா தா. ந 15.) உன(4 ெதாியாம+ இர3$
ஏல(கா;கைள எ$ேபா; த5 அதிேல ேபா$ ைவ வி$ேவ. ந+ல
ப-4னி மாச ெவயி+ ேவைளயிேல ஏல(கா; ேபாட ஜலைத சாபி$
எைன எேபா நிைன( ெகா3ேட இ.பாக0. கவனி மா(4க0

ேபா$வாக0 அமா!"

பவானி(4 மகி*சிB ேகாப ேபா5 ேபா$( ெகா3$ கிளபின. இ)த
பி0ைள இப5 ப5பி+ அ(கைற இ+லாம+ த3ணீாிேல ஏல(கா; ேபா$
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உபாதியாயகளிடமி.) மா(4 வா-க பிரயாைச ப$கிறாேன! உ3ைமயிேல

உைழ ப5தா+ பாG எ?வளD ெக5(காரனாக இ.பா?' எE நிைன
ேவதைன படா0 அவ0.

தாயி கதி+ ேத-கி நி%4 கவைலைய பா த பாG. "அமா கடாய
நா பா ப3ணி வி$ேவ அமா?.அ$த தடைவ எைன எ)த ப0ளி(-

Jடதி+ ேச(க ேபாகிறா;?" எE ேக$ அவ0 கைத ஆவGட பா(

ெகா35.)தா.

அவ0 பதி+ JEவத%40 ெத.வி+ அவAைடய சிேநகிதக0 வ) அைழதாக0.
பாG விைளயா$வத%காக ெவளிேய எ:) ெசறா.
%ற ெவயி+ தா*வாரதி+ ஏறி வ) ெகா35.)த. பவானி 4ளி
சைமய+ ெச;வத%காக ெகா+ைல&ற ேபாக ஆரபிதவ0 ெத.(கதD
திற(கப$ சத ேக$ நிறா0.
வாச+ கதைவ திற) ெகா3$ ந$தர வயதினனான வாப ஒ.வ வ)தா.

ந+ல உயர, மி$(கான பாைவB, எ$பான நாசிB, அழகான பதா%ற-

ைடய அவ அவைள பாத & சிாி&ட, "க+யாணராம 1$

இதாேன? 5+யி+ அ(ெகௗ3' ஆWசி+ இ.) ாிைடய ஆனவ. அவைர
பா(க ேவ3$" எE ேகடா.

பவானி சிறி ேநர தய-கி நிறா0. பிற4 நிதானமாக, ”இD அவ 1$தா.

ஆனா+ அவ இ-4 இ+ைல. ப(க 15+ இ.(கிறா. இ-ேக நா-க0

45யி.பவக0" எE Jறினா0.

"ஓ! ஐY! அD மாமாவி 1$தானா? ப(க 1ைடB வா-கி விடா

ேபா.(கிற. நா இ)த ப(க வ) ஆேற: வ.ஷ-க0 ஆயி%E. எ தாயா
அவ.ைடய Jட பிற)த த-ைக. அவ0 ேபான அ&ற மாமாைவ நா
பா(கேவயி+ைல" எE வ)தி.)த இைளஞ ேபசி(ெகா3ேட நிறா.

பவானி(4 எனேவா ேபா+ இ.)த. அவ6(4 இப5ெய+லா பிறாிட ேபசி

பழ(க இ+ைல. ெநRசி+ உEதிB, ைதாிய வா;)தவளாக இ.)தாG

நைடைறயி+ அவ0 ெவ4 ச-ேகாஜி. க5ய கணவனிடேம அவ0 மன வி$
பழக பல மாத- க0 ஆயி%E. ஆகேவ தய(கட அவைன பா "இப5
ெபRசியி+ உகா.-க0. நா ேபா; உ-க0 மாமாைவB மாமிையB அைழ

வ.கிேற" எE ெசா+வி$( கிளபினா0.
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வ)தி.)த இைளஞ ெவ4 Cவாதீனமாக ெபRசியி+ வ) உகா)

ெகா3டா. பிற4, "ேநா! ேநா! அனாவசியமாக உ-க6(4 ஏ சிரம? நாேன

ேபாகிேற" எE ெசா+( ெகா3$ எ:)தா. அத%40 பவானி ெகா+ைல&ற ெசE பாவதி அமாைளB க+யாணராமைனB அைழ வ)தா0.

பாவதி அமா0 ஒ. நிமிஷ தய-கியப5 அவைன பாதா0. ’ச'ெடE &ாி)
ெகா3டவ0 ேபா+, ”யா? தியா? எேபாடா வ)ேத?" எE ேகடா0.

க+யாணராம ம$ ஒEேம ேபசவி+ைல. பிற4 15%4 வ)தவAட
ேபசாம+ இ.)தா+ நறாக இ.(கா எகிற காரணதினாேலா எனேவா.

”E வ.ஷமாக உனிடமி.) க5தேம வரவி+ைலேய! எ-ேக, என ப3ணி(

ெகா35.)தா;? ”எE ேகடா.

தி, C.0 C.ளாக வாாிவிடபட த கிரா தைலைய தடவி( ெகா3டா.
உ3ைமைய ெசா+Gவதா அ+ல அட க%பைனையB கல) சர$
திாிபதா எப &ாியாம+ சிறி ேநர ேயாசிதா. அ&ற ஏேதா

தீமான(4 வ)தவ ேபா+ "பபாயி+ கபாேதவியி+ ஒ. ெபாிய ணி(-

கைடயி+ மாேனஜராக இ.)ேத. அவக0 தா எைன இ)த ப(க அAபி

&திசாக( கைட திற)தா+ வியாபார நட(4மா எE பா வர அAபியி.(கிறாக0" எறா.

”ஓேஹா! அப5யா? ச)ேதாஷ அபா. உ அமா இ.(கிற வைர(4 தா நீ
எதிG நிைல(காம+ C%றி( ெகா35.)தா;. வைகயாக( க3ணியமாக எ

பி0ைள இ.(கேபாகிறானா?' எE அவ0 எனிட ெசா+ அர%றி(

ெகா3ேட இ.)தா0. இனிேமலாவ ஒ:-காக இ.)தாயானா+ சாி' எE
Jறிவி$( க+யாணராம 1$(4 ேபாக எ:)தா.

தியி க வாடமைட)த. யாேரா பி ெதாியாத ஒ. ெப3 எதிாி+
மாமா செடE த 7வ காலைத ப%றி ேபசி( ெகௗரவைத( 4ைலத
தி(4 அ?வளவாக பி5(கவி+ைல. பவானிைய அவ ஒ. மாதிாியாக பா

ெகா3ேட, பாவதியிட, "என மாமி! ேபC ைண(4 இ.(க$ எE 45

ைவதி.(கிறீக0ேபா+ இ.(கிற. ேவ35ய தாேன?" எE ேகடா.
"ஆமா3டா அபா! வயசானவளாக இ.)தாG எைனேபால

ஒ35(கைடயாக என(4 இ.(க பி5(காடா. நீ தா உைன பைச(
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4ழ)ைத எE நிைன( ெகா35.(கிறா;. உன(4 இ)த மாசிேயா$ பதி
ஒE வயC ஆகிவிடேத. காலா காலதி+ க+யாண ப3ணி( ெகா35.)தா+
E 4ழ)ைதக6(4 தகப ஆகியி.பா;. பிரமசாாி( கைடயா; ஊ
ஊரா; C%றி( ெகா3$, நீB உ ேபா(4! ஹு... எ:)தி.) ெப-க0

1$(4 வா. 4ளி சாபிடலா" எE பாவதி ேமG அவைன ேபச

விடாம+ த 15%4 அைழ( ெகா3$ கிளபினா0.

பவானி(4 எ+லா ஒேர வியபாக இ.)த. சபாதி(4 ஒ. க3ணியமான

Bவ, ஏ பிரமசாாியாக இ.(க ேவ3$? தி(4 என அழசி+ 4ைறவா?

ப5பி+ 4ைற)தவனாகD ேதாறவி+ைல.

பவானியி மனதி+ செடE ஒ. எ3ண மதித . யா எப5 ேவ3$-

மானாG இ.(க$. அவ இ-4 வ.வத%ேகா , தAட ேபCவத%ேகா எ)த

விதமான ச)தபைதB அவ0 ஏ%ப$தி( ெகா0ளமாடா0. அத%4 அவசிய
இ+ைல .
பாG விைளயா5 வி$ பசிBட தி.பி வ.வா எகிற எ3ண எ:)த
பவானி அவசரமாக ெசE 4ளி சைமய+ ேவைலயி+ ஈ$படா0.
--------

1.8.
1.8. ப'மைல! பபா!

பாவதி அமா6ட எ:) ெசற தி, ேநராக( ெகா+ைல &ற ெசE ைக

கா+கைள அலபி( ெகா3$ உ0ேள வ)தா. அவ பாத இட-களி+ எ+லா
ஏ%ப5.(4 மாEத+க6ட இ(கிராமைதB அ)த 1ைடB ஒபிடா+
பCமைல ெகாRச Jட மாறவி+ைல எE ேதா றிய அவA(4. அ-க-ேக
ேம5ட நில-க0, அத வர& ஓர-களி+ இ.(4 கிணEக0, அவ%றி .)
இைற(கப$ நீ வா;(கா+களி+ CழE - ஓ5 நில-க6(4 பாB காசி,

வய+களி+ பா$ப$ பாடாளி ம(க0. அவக0 வா*(ைக எ0ளளவாவ மாறி

இ.(கிறதா எறா+ அதா கிைட யா. பபாயி+ வானளாD க5ட-க6,

ெச+வ)தக0 J5( 4Fக(4 ’ைந கிள&'க6 தியி மனதிைர &

எ:)தன. அ-ேகதா எதைகய மலசி? அரைபய ேபா+ நாகாிகதி+ *கி
திாிB Bவதிக6, Bவக6 அ)த நகரைத ஒ. 7ேலாக Cவ(கமாக அ+லவா

மா%றி இ.(கிறாக0!

பCமைலயி ேம$( கழனியி+ தா கிராம ஏைழ ம(க0 45 இ.)தாக0.
பைன ஓைலகளா+ ேவ;)த 45ைசக0. கா%றினாG மைழயினாG பி;(கபட
அத Jைரகைள பாதா+ பபாயி பி.மா3டமான மாளிைக(40
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இ.பவக6 இவக6 ஒேறதானா? மனிதA(4 மனித வா*(ைக தரதி+

இ?வளD விதியாசட இ.பேத? எெற+லா சி)தி(க ேதாE.
ஆனா+ தி ஒ. சீதி.த வாதிேயாக உனத லசிய-க6(4 இ.பிட-

மானவேனா அ+ல. கிராமதி வா;(கா.) அவ மாமா 1$ வைரயி+
மாறேவ இ+ைலேய எE நிைனதா அவ வியபி+ ஆ*) ேபானா.
இ)த ேயாசைனBட அவ ெகா+ைல தா*வாரைத தா35 வ. ேபா
வாச%ப5யி+ 'ண-' ெகE தைலயி+ இ5( ெகா3டா.

”தைலயி+ இ5( ெகா3டாயாடா தி? 4னி) வரமாடாேயா?" எE
ேக$( ெகா3ேட பாவதி சைமய+ அைறயி.) எ5 பாதா0.

"ஊ தா மாறவி+ைல எறா+ 1ைடயாவ மா%றி( கட மாOகேளா?

வாச%ப5கைளயாவ இ5 ெபாிதாக ைவ(கமாOக0?" எE ெசா+(

ெகா3ேட தி சைமய+ அைறயி+ ேபா; உகா)தா.

அவ எதிாி+ வாதா இைலைய ேபா$ Eகலாக நாG ேதாைசகைள ைவதா0
பாவதி அமா0. அத%4 மிளகா; ெபா5B எ3ெணB ேபா$வி$ அவ
அ.கி+ மைணயி ேம+ உகா)தா0.
ஊ ஊராக ஓட+களி+ சாபி$ அG ேபாயி.)த தி(4 இ)த
ேதாைசB காபிB அமி.தமாக இ.)த.
”இப5 நா 'ேஹா'யாக சாபி$ எதைனேயா வ.ஷ-க0 ஆயி%E மாமி"

எE பரம தி.திBட ெசானா தி.

"அெதனடா அ? எனேவா எ, 7ைன எE ேபCகிறாேய, பபாயிேல எ

உபதிரவ அதிகமா என?" எE ேகடா0 பாவதி அமா0. தி 'கட கட'
ெவE சிாிதா.

அவ சிாி 5பத%40 க+யாண இைத( ேக$(ெகா3$ உ0ேள வ)தா.

"ஆமா, அ-ேக எக0 உபதிரவ அதிக தா ந 1$ மசி+ 7ைன(45க0
இ.(கிறனேவ. அதிேல ஒைற அவ பபா; ேபா4ேபா ெகா$

அA&!"

கணவ தைன( ேக ெச;கிறா எப அவ6(4 &ாி)த. கைத ஒ.
ெநா5& ெநா5 வி$ அவ0.
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”தி! உ மாமா ஏதாவ ெகாRசமாவ மாறி இ.(கிறாரா, பாதாயா? அேத
ேபC, அேத பாிகாச! இப5தா ஏதாவ ேபசி(ெகா3ேட இ.(கிறா"
எறா0.

”உ மாமி ம$ ெராப மாறி இ.(கிறாேளா? அப5ேய சினெப3 மாதிாி

ஒ5சலான உட&, ப5ப5யான J)தG, அப5ேய இ.(கிறா0. அE

க:திேல E 5Cக0 ேபா$ வி$ அவைள பாதேபா எப5
எைன பா Eவதாேளா அப5ேய இ.(கிற இE அவ0

சிாிப!" எE க+யாண த மைனவிைய ப%றி &க*வதி+ ஈ$படா.
ெத.விேல ஒேர இைரச+ ேகட. ெபாியவக6, ெப3க6, 4ழ)ைதக6மாக
எ+ேலா. ேச) ஏகமாகச சத ேபாடாக0. க+யாணராம உ0ேளயி.)
ெவளிேய வ)தா. திB என இைரச+ எE பாபத%காக வாசG(4
வ)தா. அ-ேக ெபாியவகளாக ஆ3களி+ நாG ேப நிறி.)தாக0. ந$தர
வயைடய ெப3களி+ நாைல) ேப; ம%E 4ழ)ைதகளி Jட.

"என விஷய?" எE விசாாிதா க+யாண அைமதிைய இழ(காம+.
" என விஷயமா? இ)த ைபய தின 4ளிபத%4 எ-ேக ேபாகிறா எE

உம(4 ெதாிBமா?" எE ேக$( ெகா3ேட பாGைவ( ைகயி+ பி5

இ:( ெகா3$ னாேல வ)தா ேசஷாாி எகிற ஒ. ெபாியவ.

க+யாண பாGைவ ஏற இற-க பாதா. த3ணீாி+ நைன), பாதி உல)த

உலராதமாக இ.(4 கிரா& தைல. இ$பிேல அைர நிஜா ெசாட ெசாட
நைன)தி.)த. பயதா+ அவ தி. தி.ெவE விழி எ+ேலாைரB
பாதா.

இத%40ளாக இ)த இைரசைல( ேக$ பவானிB ெவளிேய வ)தா0. அவ0
ெவளிேய வராம+ இ.)தா+ அதிகமாக ேபC வளராம+ ேபாயி.(4. பாGவி
தாைய பாத அ-கி.)த திாீகளி ேகாப அதிகமாயி%E. "இ)த மாதிாி ஒ.

Lடதன உ3டா ? ந+ல 4ழ)ைத !" எறா0 ஒ.தி.

”4ழ)ைதைய வள(கிற லசண அப5!" எE 4ழ)ைத வளைபப%றி

விமாிசன ெச;தா0 ம%ெறா.தி.

"அ5ேய! ேகடதி+ைலேயா நீ! ைகெப3 வளத மக கழிசைட எE" எE
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ஒ.தி எ+ைல மீறிேபச ஆரபிதா0.
பவானி பிரைம பி5தவ0 ேபா+ நிறி.)தா0. ைகெப3ணாக இ.)தா+ அவ0

தா ெப%ற 4ழ)ைதைய(Jட வள(க அ.கைத அ%றவளாக ேபா; வி$கிறாளா?
சகதிேல ப+ேவE காரண-களா+ ஒ(கபடேவ35யவக0 தானா?
பாG தாைய பயட பா(ெகா3ேட நிறா.
க+யாணராம ேபச ஆரபிதா.
”அ)த ைபய என ெச;தா எE ஒ.த.ேம ெசா+லாம+, நீ-க0
பா$(4 ேபசி( ெகா3ேட ேபாகிறீகேள?" எE ேகடா.

”என ெச;தானா ெபா: வி5)த வி5யாதமாக இ.(4ேபாேத இ)த

ைபய வ) எ ைபயைன( கிண%றி+ 4ளிபத%4( Jபி$கிறா சா! மித)

ைவதா+ யா பதி+ ெசா+கிற ேபா`ஸு(4? சிவேன எE உ0ேளா$

கிடபவைன இக0 ந$ 1தி(4 இ: வி$ ேபா+ இ.(கிறேத! ஹு" எறா
ேசஷாதிாி பய-கரமாக( க3கைள உ.5 பாGைவ விழி பாதவாE.
க+யாணராம பாGவி ைககைள ப%றி த அ.கி+ அைழதா.
”ஏ3டா பாG! நீ ேபா; இவகைள Jபிடாயா அ+ல அவக0 உைன

வ) Jபிடாகளா? உ3ைமைய ெசா+" எE ேகடா, அ-4 நிறி.)த
ைபயகைள C5( கா5.

”அவ தா மாமா எ-கைள வ) Jபிடா" எறா ேசஷாாியி மக.
அவ என உளறி வி$வாேனா எE அவ தகபனா கவைலBட
அவைனேய பா( ெகா3$ நிறி.)தா.
”ேட;! ேட; ெபா; ெசா+லாேத! கிண%றிேல நீச+ ெசா+தேரA நீ தாேனடா
பாGைவ( Jபிேட?" எE ம%ெறா. ைபய அைத ஆேசபிதா.

க+யாணராமA(4 விஷய விள-கி விட. எ+ேலா.மாகதா கிண%றி+
இற-கி அம(கள ப3ணி இ.(கிறாக0. ஆனா+ பழி Cமவத%4 பாG
ஒ.வ தா அகபடா அ)த ஊரா.(4!
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"சா!" எE ேசஷாாிைய( Jபிடா அவ.
"இதிேல ெபாியவக0 ச3ைட ேபாட விஷயேம ஒE இ+ைல, கிண%ற--

கைரயி+ இவக0 ேபசி( ெகா3$ கிண%றிேல இ.(4ேபா ஒ. கசியாக
இ.)தாக0. ந$வி+ ஏேதா ச3ைட வ) விட. இெபா: இவக60 ஒ.
எதி( கசி ஆரபி(கிறாக0. இA ச%E ேநர(ெக+லா ஒறாக ேச)
விைளயா$வாக0. 4ழ)ைதக0 ச3ைடயி+ நா தைலயி$வ அ?வளD உசித
மி+ைல" எE க+யாணராம Jறிய அ-4 ேவ5(ைக பா(க( J5யி.)தவக6(4 ச3ைட ச ெபE ேபா; விட. ஒ?ெவா.வ. தம(4
ேதாறியப5 ேபசி( ெகா3ேட அ-கி.) ெசறாக0.

Wதியினா+ உல)த வாBட பாG வாச+4ற5ேலேய தய-கி நிறா. க+லா;
சைம) நிற பவானி அவைன( ேகாபட உ.5 விழி பாதா0.
”வாச%ப5 தா35 நீ உ0ேள வா ெசா+கிேற!" எகிற பாவ அவ0 கதி+

ெதாி)த.

க+யாண பாGைவB பவானிையB கவனிதா. பிற4 க35&ட “உ0ேள

ேபா; ஈர நிஜாைர அவி* வி$ ேவE ேபா$( ெகா0. இனிேம+ கிண%றிG
4ளதிG இற-காேத. உன(ேகனடா இ)த வெப+லா?" எE Jறிவி$
உ0ேள ேபா; விடா.

"பாa!" எE அைழதா0 பவானி.
தைலைய( 4னி) க3ணீைர மாைல மாைலயாக உதி(4 அவைன பா
அவ0 மEப5B, ”பாG! உனாேல நா இ)த ஊாிேல மாியாைதBட வாழ
5யா ேபா+ இ.(ேக" எறா0 ெவE&ட.

”Jபி$கிேற. ேபசாம+ நி%கிறாேயடா! வாடா உ0ேள !" எE அவ ைககைள

ப%றி தர தர ெவE இ:( ெகா3$ உ0ேள ெசறா0. விமி விCபி(
ெகா3ேட பாG உ0ேள ேபானா.

அ$த 1$ தி3ைணயி+ நிE இ வைரயி+ இ)த ச3ைடைய( கவனி
வ)த தி, பவானியி 1$(40 ெசறா. அ-ேக Jடதி+ ைகயி+ பி5த

விசிறி( கா&ட பாGைவ மிர5( ெகா35.)தா0 பவானி. ஒறிர3$ அ5க0
வி:) அவ விலா&றதி+ வாிக0 ெதபடன. அைவகைள தடவி பா
அ: ெகா35.)தா பாG.
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பவானியி கதி+ ேகாப யர நிரபியி.)தன. ஒE ெதாியாத

பாலக. பாைப பி5(4 வயC, 5& நிைற)த Cபாவைடயவ. அவைன(

க3டா+ ஊரா.(4 ஆகவி+ைல. எ+லா( 4ழ)ைதக6 அப5தா
இ.(கிறாக0. &ளிய) ேதாபி+ Vைழ) &ளியபழ உG(4கிறாக0.
கிண%றி+ 4தி அம(கள ப3Uகிறாக0. ஆனா+ அவகைள ப%றி
ெய+லா ஊாி+ வ& கிள&வதி+ைல. இ)த( 4ழ)ைத ெச;B ஒ?ெவா.
விஷமைதB அவக0 7த( க3ணா5 ைவ &கா ெச;யD வ)
வி$கிறாக0. ஏ?

"ஏ?" எE பவானி வா;வி$ உர(கேவ ேக$( ெகா3டா0 தைனேய.

அவ0 ேபச ஆரபித தி Cவாதீனட அ-கி.)த ஊRச+ வ)

உகா) ெகா3$, ”ஏனா? இ)த ஊாி+ இ.பவக6(ேக வயி%ெறாிச+

அதிக. &திசாயாக ஒ. 4ழ)ைதைய பாதா+ இவக6(4 ஆகிறதி+ைல .
இ)த விஷய உ-க6(4 &திC. என(4 &திச+ல” எறா.

வGவி+ வ) ேபசிB அவAட ேபசாம+ இ.)தா+ மாியாைத( 4ைறD எE
நிைன பவனி பதி+ Jறினா0.
"பாG எ?வளேவா சாவாக இ.)தா. இபதா ஒ. வ.ஷமாக அவ

ப3Uகிற விஷம சகி(கவி+ைல. இவைன ைவ(ெகா3$ நா ப$கிற பா$

ெகாRசம+ல. ஊாிேல தகப இ+லாத பி0ைள எE இளப ேவேற."

தி தி$(கி$ பவானிைய ஏறி$பாதா. கைள ெபா.)திய அ)த ெந%றி
4-4மைத இழ) த அழைக இழ(கவி+ைலேய எE நிைனதா.
ம.சிேயா$ மிர6 அ)த( க3களி+ 4E&. பாிகாச மித(க ேவ35ய

காலம+லவா இ! அைவ சதா ேசாகதிG, சRசலதிG ஆ*) நி%ப

அவA(4 ேவதைனயாக இ.)த.

ெப3தா தைன எப5ெய+லா மா%றி( ெகா0ள 5கிற! காதெலா.வைன(

ைக பி5தDட அவ6ைடய சிாிபிேல, ேபசிேல, நைடயிேல அவ0 ெச;B

ஒ?ெவா. ேவைலயிேல & மாதிாியான, மாEத+கைள சி.L5( ெகா0கிறா0.

ப0ளி ெப3ணாக ப5( ெகா35.(4ேபா ெவ$( ெவ$(ெகE ேபசி
திாி)தவ0 ேபசிேல இேபா இனிைம மித) ெச+கிற. கலகல ெவE சிாி(

4மாளமிட கனி, காதலைன( க3டDட &சிாி& சிாி அவ

உ0ளைத ெகா0ைள ெகா0கிறா0. எதைனேயா &ைம ெப3க0 நிமி)
நடபவக0 எ+லா காதலைன( க3டா+ கைட( க3ணா+ தா பா(கிறாக0.
ஆனா+... ெப3ைண யர ப%றி( ெகா06 ேபா அவ0 எப5 மாறி
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வி$கிறா0?
பவானியி க3களி.) க3ணீ உ.3$ கனதி+ வழிவைத பாதா
தி.
”நீ-க0..." எE ஏேதா ேகக ஆரபிதவ, "ஏ அ:கிறீக0?" எE ேக$

5தா.

"ஆமா. பாGD(4 அபா இ+ைல. அதனா+ தா அவைன ஊாி+ யா.(4ேம

பி5(கவி+ைல. ஒE(4 பதாக அவ ேம+ 4%ற-க0 வ.கிறன. அத%4

நா என ெச;ய$?" எறா0.

அத%4 ேம+ பவானியி க3களி.) பிரவாக ெப.கிய.
அ$ப-கைரயி.) அவ0 விC&வ. ெவ4 ேநர ெவளிேய உகா)தி.)த
தி(4( ேகட.
-----------

1.9.
1.9. ெமா*ைட, கத....!
கத....!

வாச+ தி3ைணயி+ உகா) ெவ%றிைல ேபா$( ெகா35.)த க+யாணராம. தி அ$த 1$(40ளி.) ெவளிேய வ.வைத பா

தி$(கிடா! தி ஒ.வாிட அAதாப கா$கிறா எறா+, அதி+ Cயநல

கல) இ.(4ேம தவிர, தனலம%ற தியாக உணசி எE அைத ஏ%E( ெகா0ள

5யா.

ஐ)தாE வ.ஷ-க6(4 & நட)த சபவ க+யாணதி நிைனD(4 வரேவ
அவ மன ேமG ேவதைனயி+ ஆ*)த.
தி(4 அேபா வய இ.பைத) இ.(4. பCமைலயி.) அ$த
டDனி+ இ.(4 காேலஜு(4 அவ ைச(கிளி+ ேபா; வ.வா. அவ ப5(4
காேலஜிேலேய அ)த ஊ ெப3ெணா.தி ப5( ெகா35.)தா0. அவ0
தின மா$ வ35யி+ காேலஜு(4 ேபாகிற வழ(க. 4$ப(4 த
ெப3ணாக இ.)ததாG, ெப%ற தகப இ+லாததாG அவ0 ப5

ேவைல(4 ேபா;( 4$பைத( காபா%ற ேவ35ய ெபாE& அவ0 தைலயி+

வி:)தி.)த. ஆகேவ, அவ0 அ)த எ3ணதி+ உEதியாக நிE ப5 வ)தா0.
மா$ வ35 கிராமதி எ+ைலைய அைட) டDA(4 ேபா4 ரதாைவ

அைட)த, எ-கி.)ேதா மாயமாக( 4E(4 வழியாக வ) தி ைச(கி6ட
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அவ0 எதிாி+ காசி அளிபா. பலரக சினிமா பா$(கைளB, பாரதியி

காத+ கவிைதகைளB பா5 தீபா.

நைடய ெச)தமி* ெமாழியிேல அவA(4 ஏ%பட அ(கைற ெகாRச
நRசமி+ைல. அகநா]றி+ காதைல ப%றி எதைன பா$(க0 இ.(கிறன
எE அறிய அவA(4 அ(கைற ஏ%பட. பாரதியாாி 4யி+ பாைட அவ
தைல கீழாக ஒ&வி(க பயி%சி ெச; ெகா3டா. இவAைடய காத+

ேவதைனB, ைபதிய(கார தனமான பா$(க6 அ)த ெப3U(4

ேவதைனையB அ.வ.ைபB 5ன.

"என ஐயா! ஒ. நாைள ேபால மா$(4 எதிேர ைச(கிைள ஓ$றீ-க?" எE
வ35(கார அG( ெகா3டா.

”ைச(கி0 ேமேலேய விடபா நீ. இப5 படவ-க6(4 தைய காட( Jடா"

எE Jட அவ0 த எதிைப ெதாிவி( ெகா3டா0. தி(4 அவ0 வா;
திற) ேபசியேத பி.மான)தமாக இ.)த.

வ35(கார வ35ைய அவ ேம+ ஏ%றினா+ Jட ேதவைல எE நிைன
அ)த பா(கிய(காக அவ கா( கிட)தா. அத பிற4 அ)த Bவதி
ேநராகேவ அவனிட ைதாியமாக ேபசினா0.
”மிட! பாைத உ-க6(4 தா ெசா)த எE நிைன( ெகா0கிறீகேள.
அ Cத தவE!" எE க35தா0 அவ0. ேகாபதினா+ சிவ)த அவ0 க

பகமைல( கிராமதி+ இ.(4 4ளதி+ அல)தி.(4 ெச)தாமைரைய
நிைனM5 ய அவA(4.

தி தி$ திெபE ஒ. 5D(4 வ)தா. அவAட அவ0 ைதாியமாக
ேபCகிறா0. அவ அவ0 வ35யி பினாேலேய ைச(கிைள ஓ5 வ.வைத
பா ஒ. திAசாக( சிாிதி.(கிறா0. ெவ$ ஒ. பாைவைய அவ ப(க

1சி வி$ அவ0 பாைதயி ேவE ப(க பாதவாE கைத தி.பி-

யி.(கிறா0. ஒ.ேவைள தியி ேம+ அவ6(4( காதேலா எனேவா?
இப5 நிைனதDட அவ உ0ள மகி*சி( கட+ நீ)திய. அ)த தாமைர

கதா0 அவைன( காதப எறா+ அ சாமாய விஷய மி+ைல அ+லவா?

ஆகேவ தி கைடசியாக அவ6(4( காத+ க5த எ:த ணி)தா. நEமண
ஊ5ய அ( க5தைத ஒ. தின அவ0 வ35(40 1சி எறி) வி$ ைச(கிைள
ேவகமாக ெசGதி( ெகா3$ காேலஜு(4 ேபா;விடா.
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மாைல அவ 1$ தி.பிய க+யாண அவைன, "வாடா 4ழ)ைத!" எE

எEமி+லாம+ வரேவ%றா. அேதா$ வி$ விடாம+ , ”உன(4 இெத+லா
எதைன நாகளாக பழ(க!" எE ேக$ ைவதா. 15%40ளி.)

பாவதி ெவளிேய வ)தா0.அவ0 படவதனமாக, "ஏ3டா அபா! ஊாிேல

எ-கைள மானேதா$ வாழ விடமாடா; ேபா+ இ.(கிறேத?" எE ேகடா0.

அ)த வயசிேல காத+ க5த எ:வ அ?வளD தவE எE யா.ேம ெசா+ல

மாடாக0. ’இ)த மாமாD(4 மாமி(4 நைம( க3டா+ ஆகவி+ைல. ஏதாவ

ெசா+கிறாக0. அ)த அச$ ெப3 இைதெய+லா ெபாியவகளிட

ெசா+Gவாேளா?' எE நிைனதா தி. அ)த ெப3ணி தா; ச%E &

1$(4 வ)த அவAைடய தி.விைளயாட+கைள( Jறி அ)த( க5தைத(
கா3பிதைதB அவ அறியவி+ைல . அவசரப$ எD ேபச( Jடா எற
தீமான(4 வ)தவனாக தி அறி.) பதிைன) தின-க0 வைரயி+
அ)த ெப3ணி எதிாி+ ேபாகாம+ நட) ெகா3டா.
ஒ. தின தி காேலஜி.) 1$(4 வ)த க+யாணராம, ”ஏ3டா!

அ)த ெப3U(4( க+யாண நிசய ஆகிவிடதாேம? உ காத+ எ+லா

ஊதலாகி விட. பாதாயா? இத%4 தா ேயாசைன இ+லாம+ நட(க(Jடா
எகிற" எறா.

தி தபி நிறா. அவ கா+க0 7மியி+ &ைத) ேபான மாதிாி
ஆடாம+ அைசயாம+ நிறன.
*என! அவ6(4( க+யாணமா?" எE தன(4 தாேன ேக$( ெகா3டா.

உட+ இ.(4 ரதெம+லா ைள(4 விE விE எE ஏறி%E. எப5யாவ
இ)த( க+யாணைத நிEத ேவ3$ எE 5தா . E நாக0 சாிவர
சாபிடாம+ ஆ%ற-கைரயிG 4ள(கைரயிG திாி)தா. அவ6(4
தனிடேத காத+ உ3$ எE நிைன தைனதா ஏமா%றி( ெகா3டா
அவ. அவனிட தன(4 உதித உ3ைமயான காதலா அ+ல அ)த வயதி
ேசLைடயா எE அவ சி)தி பா(கவி+ைல.
க+யாண 15+ அமளி. மாைலயி+ மாபி0ைள அைழ& ஏ%பா$க0 பலமாக
நைடெப%E( ெகா3$ இ.)தேபா, மாபி0ைள ையயனிட ஒ. சிEவ

க5த ஒைற( ெகா$ வி$ ேபானா. க5ததி வாசக ஒE
பிரமாதமான விஷய இ+ைல. இ.)தாG அ)த ெப3ைண மண(க
ேபாகிறவA(4 அ பிரமாதமாகதா ேதாறிய.
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“ந3பேர,

தா-க0 மண(க  வ)தி.(4 ெப3 ஏ%கனேவ எனா+ காத(க படவ0.
மனைத ஒ.வனிட பறி ெகா$ வி$ அவ0 உ-களிட உ0ள&ட

எப5தா வா*(ைக நடத ேபாகிறாேளா? ேயாசி ஒ. 5D(4 வா.-க0."
எப தா க5ததி சார. இமாதிாி பயEத+ க5த-க6, பித%ற+க6

சகஜமாக இ.)தாG, மாபி0ைள இைத ப5தDட, ெவக பய

அைட)தா.

மாபி0ைள அைழ(க 15+ எ+ேலா. J5 இ.)தாக0. மாபி0ைள ஊவல(
காாி+ ஏE மEபதாக ெச;தி வ)த. சிறி ேநர(4 அ&றதா விஷய
ெதாி)த . மாபி0ைள(4 வ)த க5த ெப3 1டாாிட கிைடத எ:தியவ
யா எப உடேன விள-கிவிட.
க+யாணராம த 1$(4 வ) இமாதிாி ஒ. &திர ரதினைத த சேகாதாி
ெப%E ைவ வி$ ேபானத%காக தைலயி+ ேபா$( ெகா3டா. காத+

கைட ெத.விG, காபி ேஹாட+ களிG, நைடபாைதகளிG வி%கப$ ஒ.

சர(காக மாறி இ.பைத நிைன இ)த நிைலைம(4 ெபாEபாளி யா எப
&ாியாம+ திைகதா. தாேம ேநாி+ ெசE மாபி0ைளயிட ெப3ைண

ப%றிB, அவ0 4$பைத ப%றிB விவரமாக( Jறி, விவாக(4 சமதி(க
ெச;, தா உடனி.) க+யாணைத நடதி ைவதா.

மாமாேவ ெபாEேப%E க+யாணைத 5 ைவ விடா. இனிேம+ த
ஜப ஒE அ-ேக சாயா எப &ாி)த தி பCமைல ப(கேம ஒ.
வ.ஷ(4 தைல காடவி+ைல.
பCமைலயி+ இ.(4ேபாேத இ?வளD க3ணியமாக நட) ெகா3டவ.
இெபா: பபா; எE க+கதா எE பல ெபாிய நகர-கைள பா
வி$ வ)தி.(கிறா. தியி அறிD பல விஷய-கைள ப%றிB

விாிவைட) தாேன இ.(4?

'ெப3களிட நட) ெகா0ளேவ35ய ைறைய ப%றிேய அறியாதவ

பவானியி 1$(40 எத%4 ேபானா? இேததடா ச-கட?' எE நிைன(

ெகா3$ க+யாண மன(40 அ.வ.& கவைலB அைட)தா.

ெவளிேய வ)த தி மாமாவி ப(கதி+ வ) உகா) அ-கி.)த
ெவ%றிைல ெப5யி.) ெவ%றிைலைய எ$ ேபாட ஆரபிதா .
க+யாண க3ைண 5( ெகா3$ ேயாசைனயி+ ஆ*) இ.)தா.
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"ஏ மாமா!" எE அைழதா தி.
"உ..." எறா க+யாண.
“இ)த ெப3, பாவ --- இப5 இ)த வயசி+... பா(கேவ பாிதாபமாக இ.(கிற
மாமா..."

”பாிதாபமாக இ.(கிறதா? உ...ஏ3டா . ! அவ0 அப5ெய+லா தைன

பிறதியா பா பாிதாப ப$ப5 நட) ெகா0ள மாடா0. அவைள ேபால
பைத வி:-கி( ெகா06 ச(தி யா.(4ேம கிைடயாடா. அெத+லா

அவேளா$ ேபாக$. நீ ேபசாம+ ேவைலைய பா( ெகா3$ ேபா."

”எ-ேக மாமா ேபாகிற? எ ஆWYேல எைன மதரா ராTய(4 5ராவேஸ+ ெமனாக ேபா5.(கிறாக0. எ ஜாைக இனி ேம+ இ-ேகதா.
மாச - மாமியிட எ:ப "பா; எ சாபா$(காக( ெகா$ வி$ேவ .

ெப%றவகைள ேபா+ எைன வளதவகைள வி$ எ-ேக ேபாகிற!"

க+யாண 5யி.)த க3கைள திற) அவைன ேந.(4 ேநராக பாதா. பிற4

க35& நிைற)த 4ர+,

"உைன யாரடா ஊைர வி$ ேபாக ெசான? பிறதியா வபிேல

தைலயிடாம+ உ ேவைலைய( கவனி( ெகா3$ இ. எEதாேன
ெசாேன" எறா.

"மாமா எெபா: இப5தா. அவ.(4 என ெதாிB?" எE நிைன(

ெகா3$ தி ேமG அவாிட ேபைச வளதாம+ தி3ைணயி+ ப$
F-க ஆரபிதா.
----------

1.10.
1.10. விசிறி, கா

4ழ)ைத பாGD(4 பி5(4ேம எE ெச; வதி.)த .-ைக(கா; சாபா.
உ.ைள( கிழ-4 ெபா5மாC சைமயலைறயி+ அ$பி கீ* ஆறி ேபா;(
ெகா35.)த. பவானி கனதி+ ைகைய ஊறி Fணி+ சா;) உகா)
விடா0.
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ஊRச+ ச-கிைய பி5( ெகா3$ நிறி.)த பாG விசிறி( காபா+ பட
அ5கைள தடவிபா( ெகா3$ நிறி.)தா. ெத.விேல ச$4$ ஆ5னா+

த3டைன. 4ள(4 ேபானா+ அ5. கிண%றி+ இற-கினா+ உைத. ப0ளி(-

Jட திற)தி.)தா+ இ.(கேவ இ.(கிறன &தக-க6 வாதியாக6!
இ?வளD ெபாிய `ைவ த) வி$ அைத( கழிப எப5 எE ெசா+
தராம+ இ.(கிறாகேள எE நிைன ஏ-கி( ெகா35.)தா. வயி%றி+ பசி.
ச%E  உ0ேளயி.) வ)த .-ைக(கா; சாபாாி வாசைன (ைக
ைளத. சாபா சாத சாபிட ேவ3$ எE அவ நா(கி+ ஜல ஊறி%E.
ஆனா+ பவானி அவ நிறி.)த ப(க Jட தி.ப வி+ைல. எனேவா

ெபாிதாக நட) விடேபா+ கைத 'உ' ெரE ைவ( ெகா3$

உகா) விடா0.

பாGD(4( கா+க0 வ எ$(கேவ ெமவாக ஊRச+ உகா) ெகா3டா.
பவானியி க3களி.) தாைர தாைரயாக( க3ணீ வழி) ெகா3ேட
இ.)த. ஊராாி க$Rெசா%க0 அவ0 ெநா)த மனதி+ ேவ+ ெகா3$ 4தி
ைளதன.
பாG தாைய( கவனி( ெகா3ேட ஊRச+ சா;) F-க ஆரபிதா.
பசியினா+ ஏ%பட கைளபினா+ அவ அய) F-கி ேபானா. பாGவி
உ0ள விழி( ெகா3ட. பCமைலைய வி$ அவA அவ அமாD ரயி+
ஏறி ெசைன(4 ேபாகிறாக0. அ-ேக ரயில5யி+ அவA(4 பிரமாதமான

வரேவ%& மாமா நாகராஜA, மாமி ேகாமதிB, அவக0 மக0 CதிB அவைன

ஆைசBட வரேவ%E( காாி+ 1$(4 அைழ ேபாகிறாக0. Cமதிதா
எ?வளD ந+ல ெப3! தAைடய ேமைஜயிேலேய பாGவி &தக-கைள
ைவ( ெகா0ள ெசா+கிறா0. தAைடய விைளயா$ சாமாக0
அவA(4தா எகிறா0 அவ0 க3கைள Cழ5 ேபசி க`ெரE சிாி(4
ேபாெத+லா பாG ெம;மற) ேபாகிறா.
"ஏேல ைபயா! நீ நீச+ க(ெகா0ளடா, உட&(4 ந+ல" எகிறா மாமா
நாகராஜ.

பவானி விய(க விE விE(க வ.கிறா0. "அ3ணா ! இ)த மாதிாிெய+லா
அவA(4 இட- ெகா$(காேத! அெத+லா ஒE ேவ3டா. அ-ேகதா
ஆ%றிG 4ளதிG 4தி( ெகா35.)தாேன! ேபா அ3ணா!"

"அெத+லா ேவ3டா மாமா" எE பாிதாபமாக ெசா+வி$ பாG Cமதியிட,

"இ)த ஊாிேல விசிறி(4 கா& நீளமா 4ைடயா?" எE ேககிறா.
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"ஏ3டா பாG! விசிறிெய+லா இ-ேக அ$& விசிறதா உபேயாகப$. கா%E

ேவUமா உன(4? இ)தா ...ப..." எE மி விசிறியி ெபாறிைய த5
வி$கிறா0 Cமதி.

கா%E CழE CழE ேவகமாக அ5(கிற.
”அபா! என கா%E மனC(4 Cகமாக இதமாக இ+ைலேய” எE பாG
திணEகிறா. அ)த திணற+ தவி ' ெபா' ெதE வி:கிறா.

க3 விழி பாதேபா பவானியி ம5யி+ ப$(ெகா35.)தா பாG.
"ஏ3டா க3ணா ! உன(4 பசி(கவி+ைலயா மணி இர3டாக ேபாகிறேத!
சாபிட வாேய" எE அைழதா0 பவானி.

"நீBதா சாபிடவி+ைல அமா, உன(4 பசி(காதா? வா, நாA நீB ஒறாக

உகா) சாபிடலா" எE ெசா+யப5 பாG எ:) சைமயலைற(40

&4) இர3$ த$(கைள எ$ ைவ தாேன உணD பாிமாற ஆரபிதா.
ச%E  க3ணீரா+ நைன) ேபாயி.)த பவானியி க3க0 இ?வதிசயைத
பா மகி*)தன. "நீ ெகாRச உ.ைள(கிழ-4 அதிகமாகேவ ேபா$(

ெகா0ளடா பாG!" எE மகி*சி தப ெசா+( ெகா3ேட பவானி த5
னா+ உகா) சாபிட ஆரபிதா0.

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

1.11
1.11.
11.   பளி,-ட

ச%E  விசிறி( காபா+ பவானி தைன அ5தைத பாG அ5ேயா$ மற)
விடா. அைத ேபாலேவ மக ெச;த Lடதனைத பவானி அறேவ மற).
அவைன உபசாி உணD பாிமாறினா0.
பவானி 4னி) சாபி$( ெகா35.)த பாGைவேய உ%E பா(

ெகா35.)தா0. எGமிைச வ3ண உடG, அகற ெபாிய விழிக6, C.0

C.ளான ேகச ெகா3ட அ)த பாலக உ3ைமயிேலேய அழகானவ. .
.ெவE பா(4 அ)த பாைவயி+ அவ $(4 தன எ+லா ெதாி)த .
இப5 அழகான ஒ. 4ழ)ைதைய ெப%ெற$ வளபேத ஒ. ேபE எE
அவ0 நிைனதா0. ஆனா+ ஊரா அைத ஒ&( ெகா0கிறாகளா? எப5யாவ

பாGைவ ஒ. ந+ல ப0ளி( Jடதி+ ேச விடா+ அவ விஷம-க6 $(
4தன-க6 ஓ;) ேபா4. இ)த பRசாய ப0ளி(Jடதி+
4ழ)ைதகைள( கவனிபேத இ+ைல எE நிைன( ெகா3டா0.
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பாG சாபி$ வி$ தைட எ$( ெகா3$ ெகா+ைல &ற ெசE ைக

அலபி( ெகா3$ உ0ேள வ)தா வ)தவ தாயி இைலைய( கவனி வி$,

"என அமா! 4ழ& சாதைத அைள) ெகா3$ எ)த( ேகாைடையேயா

பி5(க யE ெகா35.(கிறாேய. சாத ஆறிேபா; இ.(4ேம" எE
ேகடா. பவானி அத%4 ஒE பதி+ Jறவி+ைல.

"ஏ3டா அபா! ப0ளி(Jட திற(க இA பதிைன) தின-க0 தாேன

இ.(கிற? உைன ேவE ப0ளி( Jடதி+ ேச(க ேவ3$ேம. ேபசாம+

இ.(கிறாேயடா?" எE ேகடா0.

பாGவி%4 & ப0ளி(Jட எற உ%சாக ெபா-கி வ)த. அவ தாயி

அ.கி+ வ) உகா) ெகா3$, "ஓ! அ(ெகன அமா! ேச)தா+ ேபாC. 5.
Y. தா வா-கU. ைரடைர( ேகடா+ ெகா$பா. 5.Y. வா-க நாைள(4
ேபாக$மா?" எறா ஆவGட.

பவானி(4 ஒேர கவைல. & ப0ளி( Jடதி+ அவைன ேசபத%4 யாராவ
ெபாியவகளாக ஏ%E( ெகா3$ ெச;தா+ ேதவைல எE நிைனதா0.
அ$த 1$( க+யாணராம அவ6(4 எ ேவ3$மானாG ெச;வா.
ஒ?ெவாறி%4 ேபா; அவைர ெதா)தரD ெச;ய ேவ3$ேம எE ேயாசிதா0
பவானி. ேவேற அவ6(காக உதவ அ)த ஊாி+ யா இ.(கிறாக0? மாச

பிற)தDட நாலா ேததியE ஊாி.) ஐப "பா; வ) ெகா35.)த.
மணியாட Jபனி+ ஒ. நாG வாிக0 எ:தியி.பா நாகராஜ. "பவானி(4
ஆசீவாத. பாG சமதாக ப5( ெகா35.பா எE நிைன(கிேற.

உன(4 ேமG பண ஏதாவ ேதைவயானா+ எ:தD" எE இ.(4.

இர3$ ேப சாபிட மாத ஐப "பா;(4 ேம+ ஆகிவி$மா? க+யாணராம

பவானியிடமி.) ஒ. ச+( காCJட வாடைக(4 எE வா-கி(
ெகா0வதி+ைல. 1ைட வா-கி இப5 இனாமாக வி$வாகேளா எE நாG ேப
ேபசி( ெகா3டாக0. "அெத+லா எ இLட, உ-க6(4 என ஐயா?"
எE அ5 ேபசினா அவ.

"அ ஒ. அைர ைபதிய. ராஜா மாதிாி ம.மக இ.(கிறா. அவA(4( காலா
காலதி+ க+யாண ப3ணி ைவ. இ.(கிறைத அவA(4( ெகா$(க(
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Jடாதா? ேம$( கழனியி.)த மைனைய ப0ளி(Jட கட தான ப3ணி
விடதாேம!" எE சில ேபசி( ேக ெச;தாக0.

"இ)த( காலதி+, தான த.ம ெச; அ பதிாிைககளிG ெவளியானா+ தா
சா ெப.ைம!" எறா ஒ. ெபாறாைம(கார.

இவக0 இப5 ேபCவைத( ேக$ பாவதி அவாிட, "தி(4 வயசாகிறேத,
ந+ல இடமாக வ)தா+ பா.-கேள" எறா0. திைய( க+யாணராம

கவனி(கவி+ைல எE ஊரா ெசா+வ பாவதியி காதி+ வி:)த. அதனா+
அவ0 கணவைன ெதா)தரD ெச;ய ஆரபிதா0.
"நீB நாA பா ெச; ைவ(கிற க+யாண(4 அவ இைச)

வ.வானா? அவA(4 'ல?' இ+லாம+ க+யாண ப3ணி( ெகா0ளேவ
பி5(காேத" எறா அவ.

பாவதி(4 இ)த( கால வழ(க-கெள+லா சிறி ெதாிB. கணவ என
ெசா+கிறா எப அவ6(4 &ாி)த. நா%பைத) வய(4 ேம+

ஆகியி.)தாG கதி+ ெவக படர.."உ-க6(4 என ேவைல? எைதயாவ
ெசா+1க0. அப5 அவ யாைரயாவ 'ல?' ப3Uகிறா எE ெதாி)தா+
அதப5ேய ெச; வி$ ேபாகிற" எறா0.

"ஆக$. பா(கலா. க+யாண எப ஆயிர-கால பயி ேபாற.

இ)த பி0ைள(4 ஏ%ற ஒ. ெப3ைண ேத$வ மிகD சிரம. ேபசிG
ெச;ைகயிG ஒ:-4 தவறியவ. அவைன தி.தி ந+வழிப$த ஒ. ப3&0ள
ெப3 தா ேவ3$" எE மைனவிைய சமாதான ெச;தா க+யாணராம.

தி பCமைல(4 வ)த நாகளாக அவைன ப%றி அதிக கவைலபடவ
க+யாணராம தா. நாG இட-க6(4 ேபா; வி$ வ)தவ ெகௗரவமாகD
க3யமாகD நட) ெகா0வா எE எதிபாதா அவ. ஆனா+ அவAைடய
ேபா(4 சிறி மாறவி+ைல எE ெதாி)த அவ மன வ.)தினா. அE
காைலயி+ ெத.வி+ நட)த சி+லைற ச3ைட(4 அ&ற அவ. தி

பவானியி 1$(40 ேபா; வி$ வ)தைத வி.பவி+ைல. "இவ த

பிெதE ேபசி( ெகா3$ அ-ேக ேபாவாேன?' எE தா அவ நிைனதா.
தி ெத. தி3ைணயி+ அய) F-கி( ெகா35.)தேபா க+யாண
தாக(4 சாபிட உ0ேள ெசறா. அ-ேக பாவதி ெவ0ளாி பிRCகைள
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3ட-களாக நE(கி, மிள4 உ& ேச ெபா5 ெச; அதி+

3ட-கைள பிசிறி இர3$ கி3ண-களி+ எ$ ைவ( ெகா35.)தா0.
"ஏ ெவ0ளாி(கா;? வா-கினாயா என?" எE ேக$( ெகா3ேட க+யாண

மைணயி+ உகா) ெகா3டா.

"ஆமா. ேம$( கழனியி.) அ)த ெப3 பைசயமா0 ெகா3$ வ)த.

திதா விைல ேபசி வா-கினா. அவ தா எனமாக ேபர ேபCகிறா

எகிறீக0? அ)த ெப3ணிட 4ைழ) 4ைழ) ேபசி வா-கினா" எE
ம.மக சமைத ெமசி வாயார &க*) ெகா3டா0 பாவதி.

க+யாண(4 இைத( ேககேவ அ.வ.பாக இ.)த. எ)த ெப3ைண

பாதாG, இப5 ப+ைல( கா$ தியி ேம+ அவ.(4 ஆதிரமாக

வ)த.

"இ)தா! சிறிCக0 வ)தா+ நீ ேபர ெச; வா-4வாயா? தி வா-கினா கீதி
வா-கினா எகிறாேய! அ)த( க+யாண விஷய மற)விட தா(4 உன(4!

நீதா எைதB ேலசி+ மற) ேபாகிறவளாயி%ேற' ' எE க35தா அவ.

பாவதி பதி+ JEவத%40 ெகா+ைல( கதைவ திற) ெகா3$ பவானிB
பாGD உ0ேள வ)தாக0. பாG க+யாணதி அ.கி+ ெசE உகா)
ெவ4 Cவாதீனமாக( கி3ணதி.)த ெவ0ளாி 3$கைள எ$ சாபிட
ஆரபிதா.
பவானி பாவதியி ப(கதி+ உகா) ெகா3டா0. சிறி ேநர அ-கி.)த
யா.ேம ேபசவி+ைல. பனிய Jட ேபாடாம+ ெவ%Eடபாக அைறயி+
நிஜா.ட உகா)தி.)தா பாG. கா;கைள நE(கி 5த அாிவா0
மைணைய ஒ.&றமாக ைவவி$ தி.பிய பாவதியி க3களி+ பாGவி
விலா&ற ெதாி)த. வாி வாியாக விசிறி( காபா+ அ5த அ5க0 அ-ேக அ)த
ெபாேமனியி+ கறிேபா; ெதபடன. ஒ. மகD(காக தவமி.)த அ)த

ெப3 உ0ளதி+ ேவதைன நிரபிய. பைச பாலக, ஒE ெதாியாத வயC.

இப5 அ5B உைதB வா-க அ)த( 4ழ)ைத ெச;த தவE தா என எE
நிைன பாவதி க3 கல-கினா0. &டைவ தைலபா+ க3கைள ைட(

ெகா3$ அவ0, "பவானி! 4ழ)ைதைய அ5தாயா?" எE ேகடா0.

க+யாணராம அெபா: தா பாGைவ( கவனிதா. வாிவாியாக ெதாி)த
அ)த அ5கைள பாத அவ பவானிைய ஏறி$ பாதா. அ)த
பாைவயி+ பி0ைளைய ெப%E விடா+ ம$ ேபாதா. எப5 வள(க
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ேவ3$ எE ெதாி) இ.(க ேவ3$ எA பாவ ெதானித. வயசான

அதபதி தைன ஒ. திAசாக பாபைத உண) ெவகி தைல 4னி)தா0,
"ஆமா மாமி. பாGைவ அ5 விேட. ஊரா ெசானைத நீ-க0

ேக5.)தா+ நா அ5த சாியா தவறா எE ெதாி) ெகா35.Wக0"

எறா0 பவானி.

”ஊரா என ெசா+ விடாக0 பவானி? தகப இ+லாத பி0ைள எE
தாேன ெசானாக0. வாதவதாேன அமா அ ? வாC இ.)தி.)தா+

பாGைவ நீ இப5 அ5தி.பாயா?" எE ேகடா க+யாண.

தைன அ5தத%காக அமாைவ எ+ேலா. க35 ேபCவைத பாG

வி.பவி+ைல. ஆகேவ அவ கணீெரற 4ர+.."அமா அ5தா+ பரவா
யி+ைல மாமா. அத%4 பதிலாக என(4 இர3$ ப-4 உ.ைள( கிழ-4

ெபா5மா ேபா$ விடா0. அேதா$ எைன( க5( ெகா3$, 'எ க3ேண,
ஏ3டா நீ விஷம ெச;கிறா;?' எE ேக$( க3ணீ விடா0" எறா பாG.

ெவபதா+ C$ மண+ ெவளியி அ5தனதிேல ஓ$ 4ளி)த நீைர ேபால
தாயி க.ைண இதயதி ஆழதிேல ேத-கி( கிட(கிற. சமய ேந)தேபா
அ ெபா-கி பிரவாகமாக ெவளிேய வ.கிற. அழகிய CைனகைளB நீ
ஊ%E(கைளB வ%றாத ஆEகைளB த அகேத ெகா35.(4 7மிேதவி.

4E எாிமைலகைளB, ெகாதி(4 ஊ E(கைளB Jட தா-கியி.(கிறா0.

தாயி உ0ளதி+ க.ைணB க35&, அ& ேகாப ஒேறாெடாE

பிைண) தா இ.(4.

அமா ேவ3$ெமE தைன அ5(கவி+ைல. ஊரா ஏCகிறாகேள எE
4றிதா அ5தா0 எபைத அ)த பிRC மன &ாி) ெகா3டேதா
இ+ைலேயா? ”எ க3ேண!" எE அவ0 அவைன அ&ட அைண(

ெகா3டDட அவ அ5ைய மற) விடா. இனிேம+ விஷம ெச;ய(
Jடா.. எE தீமானி( ெகா3டா.
க+யாணராம தைனேய ெநா) ெகா3டா ஒ. கண. விாி)த கடைல ேபால
வியாபி நி%4 தாயி அ&(4 ச%E  கள-க க%பி(க ைன)தா
அ+லவா?

பாவதி ம$ அ.கி+ இ.)த அலமாாிைய திற) ேத-கா; எ3ெணைய
எ$ பRசி+ ேதா; பாGவி விலா &றதி+ தடவி( ெகா$தா0.
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பவானி(4 பாGவி விலாைவ பா(4 ேபாெத+லா இதய வGத.
”நாைள(4 சாியாக ேபா;வி$ மாமி', எறா பாG அலசியமாக.
"என சாியாக ேபாகிறேதா, ேபா! ஆ$ மா$கைள( Jட இப5 அ5(க( Jடா"
எறா0 பாவதி ச%E உLணமாகேவ.

"அப5யா மாமி! எ-க ப0ளி(Jட வாதியாக0 இைதவிட( ேகவலமாக

அ5பாக0. ஒ. வாதியா பிரபா+ அ5தா+ ெவளிேய வாி வாியாக ெதாி)

வி$ எE தைலயி+ 'நE(' 'நE(' ெசE 4$வா. ஒ.வ காைத பி5

தி.4வா. ஒ.வ வா;(4 வ)தப5 ஏCவா" எE பாG த ப0ளி(Jடைத
ப%றி ேபச ஆரபிதா. பிற4 அவ, "மாமா, அ$த தடைவ எைன ேவE

ப0ளி(Jடதி+ ேச வி$-க0. அைதப%றி( ேககதா நாA அமாD

இ-ேக வ)ேதா' எறா.
------------

1.12.
1.12. ெபகளி& சம உாிைம!
உாிைம!

தி3ைணயி+ F-கி( ெகா35.)த தி விழி( ெகா3$ சைமயலைறயி+
இவக0 ேபCவைத அைர 4ைறயாக( ேக$( ெகா35.)தா . இைடயி+ வ)
சடாெலE ேபசி+ கல) ெகா0வைதவிட ச%E ெபாEதி.) எ:)
ேபாகலா எE நிைன அ-ேகேய ப$தி.)தா.
பாG & ப0ளி(Jடதி+ ேசர இ.ப அவA(4 மகி*சிைய த)த. அ$த

1$(40 ேபா; பவானிBட ேபCவத%4 ஏதாவ ஒ. சா(4 ேவ3டாமா?

பாG Jறியைத( ேகட க+யாண, ”அத%ெகன அபா டDனி+ இ.(4

னிசிப+ ைஹJ+ ேசதா+ ேபாC. நாைள(4 ேபா; ைரடைர( ேக$

5.Y. வா-கி வ)வி$" எறா .

"அவைன ஏ ேபாக ெசா+ல ேவ3$? நாேன ேபா; வா-கி வ.கிேற"

எறா0 பவானி.

தி3ைணயி.)த தி ெமவாக( Jடைத அைட)தா. ேபC
Cவாரயமான கட(4 தி.&கிற எபைத அறி)த அ$தா%ேபா+
இ.)த சைமயலைற(40 அவ Vைழவத%4 அதிக ேநர பி5(கவி+ைல .
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இ வைரயி+ உகா) ேபசி( ெகா35.)த பவானி தய(கட எ:)
நிறா0.
”ேநா, ேநா -- நீ-க0 ேபசாம+ உகா) ெகா06-க0 இ)த( காலதி+ --

அD ஈ(வா5 ஏ%ப5.(4 இ)த நாளி+, ஒ. ஆைண பா ெப3

எ:) நிE மாியாைத ெச;வ எ+லா என(4 பி5(கா. உகா.-க0"

எறா தி .

பவானி தய-கி( ெகா3ேட உகா)தா0.
"நீ பா$(4 உகா பவானி. அவ உ உட பிற)தவ மாதிாி" எறா0
பாவதி.

”ேச! ேச! Cத தவE! உட பிற)தவ எதிாி+ உகாரலா; அனிய எதிாி+
உகார( Jடாதா(4! - ெப3க0 Cத)திர, சம உாிைம எ+லா Cமா

ேபசளவிேல இ.(கிறேத தவிர, நைட ைறயி+ வர( காேணாேம" எE அG(

ெகா3டா அவ.

"அெத+லா நைடைறயி+ வ.வத%4 & வாபகளி மன நறாக

ப3பட ேவ3$. அ ெதாிBமா உன(4 தி? ேபசிேல ஒ:-4 இ.)தா+

ம$ ேபாதா. ெச;ைகயிG நடைதயிG ஒ:(க ப3பா$ நிரபி

இ.(க ேவ3$. அ எ+ேலாாிட இ.(கிறதா அபா? ெப3கைள நிமி)

பா(காம+ ேபாகிறவைன அசட எE, அபாவி எE ேக ெச;கிறகால

ஆயி%ேற இ?" எறா க+யாணராம .

தியி க செடE வா5 ேபாயி%E. "என மாமா இ? நா ஏேதா

ேபச ேபாக நீ-க0 எனேவா ெசா+Gகிறீகேள" எE ேபைச மா%றினா.
பவானி(4 இ)த ேபெச+லா பி5(கவி+ைல. பRசாய ப0ளி(Jட
ைரடாிடமி.) 5.Y வா-4வ ’சிவைன ேநாி+ தாிசி வர வா-4
விஷயமாகவ+லவா இ.(கிற?' எE கவைலப$ உகா)

ெகா35.)தா0.

தைலைய( 4னி) சி)தைனயி+ *கி இ.)த பவானியி ேதா%றைத தி த
ஒர( க3களா+ அளெவ$( ெகா3டா. கனகாபர வணதி+ ெம+ய கைர
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ேபாட ைகதறி &டைவைய உ$தி, ெவ0ைள ’ேசா' அணி)தி.)தா0 அவ0.
அைல அைலயாக ப5) வள)தி.)த J)தைல 5சி5 .)தா0 பவானி.

நீ3ட அவ0 க3 இைமக0 இர3$ ைம தீட படைவ ேபால( க.ைமBட
விள-கின. அவ0 ேவ3$ெமE க3கைள Cழ%Eவ இ+ைல. ஆனா+,

மனதிேல 4மிழியி$ யர அவ0 க3களி+ ேத-கி அைவகைள சRசலதி+
ஆ*தி அ-4 இ-4 Cழல ைவதன.
'யா.ட ேபசினா+ என தவE ேந) வி$ேமா? யாைர பாதா+, ஏதாவ

கள-க வ) வி$ேமா' எெற+லா அவ0 மன தவி( ெகா35.)த.

அழகாக பிற)த அவ6ைடய 4%ற மி+ைல. அழைக ஒ. ெப3U(4 அ0ளி
அளித ஆ3டவ அவ0 வா*(ைகைய Qயமா(கி விடாேன. அவAைடய

4%றதாேன அ?

த3ணீ ெகா3$ வ.வத%4( 4ள(4 ேபானா+ அEப வயசான ேசஷாாி
ஏதாவ காரணைத ைவ( ெகா3$ அவளிட ேபச வ.கிறா.
”ைபய நறாக ப5(கிறானா? வாC ேபான அ&ற உ அ3ணா இ)த

ப(கேம வரவி+ைலேய? Jட பிற)தவகேள அப5தா அமா" எE ஏதாவ
ேபசி( ெகா3$ நி%பா 4ளத- கைரயி+.

”எேனா$ ேபசாதீக0. இெத+லா என அனாவசியமான ேபC(க0!" எE

அவாிட ெசா+ விட ேவ3$ எE பவானி 5பா0. ஆனா+ ஊாி+ நாG
ெபாியவக6ைடய உதவி தன(4 ேதைவயாக இ.(4 எE எ3ணி ஒ.
பாிதாப சிாி& சிாி வி$ அ-கி.) 1$(4 வ) வி$வா0.

தைலைய( 4னி) ெகா3$ அவ0 உகா)தி.)தாG அவ6ைடய சி)தைன
7ராD பாGவி வ.-காலைத எப5 உ.வா(4வ எபதி+ ைன)தி.)த.
பவானி இப5 திO எE ெமௗனியாக சி)தைனயி+ *கி வி$வைத பாவதிB
க+யாண கவனிதி.(கிறாக0. ஆனா+ தி ம$ தைன
பாதா அவ0 தைல 4னி) உ கா) இ.(கிறா0 எE விக+பமாக
நிைன( ெகா3$ அ)த அதமமான க%பைன(4 உ.வ ெகா$(க
ஆரபிதா.
-------------

1.13.
1.13. அபல தரச&

த4)த ைணயிறி வா$ ஒ. அபைலயி வா*(ைகயிேல. இப அைமதிB
பாபத%4( கிடா.
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க+யாணராமனி 15.) கிளபி பவானி ெகா+ைல ப(கமாகேவ த
1$(40 ெசறா0. ெகா+ைலயி+ அடதியாக பட)தி.)த நிதிய

ம+ைக ப)த. 'க' ெமE மண 1சிய. மாைல ெதற+ மல)

பCைமயான இைலகளி ஓைடேய அைவ ஆ5 அைசவேத வன& மி4)த காசியாக
இ.)த.
ப)த கா+ ஒறி+ சா;) பவானி சிறி ேநர வான ெவளிையB,

ெதாைலவி+ மைறB Qாியனி அதமனைதB பா( ெகா35.)தா0.
அ(கினி பிழபான ஆதவ த ெவபைத( 4ைற( ெகா3$ ேம%4(
கடலாக ேபா;( ெகா35.)தா. வான 1தி எ-4 பாைவகளி பட.
ெத.(களி+ ேம;ச.) தி.& பம(களி 4ளெபா. பCமைல(
கிராமதி+ எ:)த.ளி இ.(4 பCபதி ேகாவி.) மித) வ. பணியி
நாத.
'இெனா.வ.ைடய மனதிேல என இ.(கிற? விஷ இ.(கிறதா அ+ல

அெபA அத நிைற) தி.(கிறதா எபைத எப5 ெதாி) ெகா0வ?

க+யாணராம ெவ0ைள மனதவ. அ&ட பழ4கிறா. அ)த அமா0 பாவதி
க.ைணேய உ.வானவ0. அட(கமானவ0. ஆனா+ அவ? அ)த தி எப5படவ? ேபC ெச;ைகB அவைர பலவிதமாக எ3ண ேதாEகிறேத!'

எE 4ழபினா0 பவானி.

அெபா: ேகாவி.) கா%றிேல ஒ. இைச கல) வ)த. மணியி
நாதேதா$ அ)த இைச பரவிய.
இைசயி ஆன)ததி+ லயி பவானி அப5ேய நிறா0. ேம%ேக ெச(க
வானி+ ஒளி பிழபாக CழG Qாியனி வ5வதிேல தி+ைலய பதியிேல
ஆன)த நடனமி$ இைறவ ேதா றினா. உலைகேய த ச(தியா+

ஆ$வி(4 வ0ள ஆட-க6(4 & ந+லைவB, தீயைவB. தைல
4னி) வண-க ேவ35ய தாேன?

பவானியி க+யாணதி ேபா அவ6(4 பல பாிCக0 வ)தி.)தன. அதிேல
அவ6(4 பி5தமான ேதவார பாட+க0 &தகைத ம$ எ$
பதிரமாக ெப5யி+ ைவ 75( ெகா3டா0. யாேரா ஒ.வ அ&ட
அளித நடராஜனி தி.உ.வ படைத 1$( Jடதி+ மா5 ைவதா0.
4$ப ப+கி ெப.க ேபாகிற எEதா த+ அவ0 நிைனதா0. ஆனா+,
அவ0 இதயதி+ அரC &ாி)த நடராஜ ேவE விதமாகவ+லவா ெச; விடா?
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கணவைன பிாி)த பிற4 சிலகால அவ0 நடராஜனி உ.வைத ஏறி$
பா(க வி+ைல. வாC ேபா; ஒ. வ.ஷ வைரயி+ அ)த படதி+ FC. &
ப5) கிட)த.
அE தி.வாதிைர நா0. ேகாவி+ பா3$ நாதவர ஒதன. உதயதி+
நடராஜ ஆ5( ெகா3ேட ேகா&ர வாயி+ ப(தக6(4 தாிசன அளி(க வ)
விடா. பவானி த 1$ தி3ைண ஓரமாக வ) நிE ேகாவி வாயிைல
ேநா(கினா0.
அ.0 Cர(4 ஆ3டவனி வதன அ)த காைல ேவைளயி+ அ&ட, த

மகD(4 பாa$ தாயி க.ைண கைத நிைனM5ய. தாைய மற)

மகவா+ உயி வாழ 5Bமா? வற3$ ேபாயி.)த அவ0 உ0ளதி+ அ&

பிரவாக ெப.க ஆரபித. பி பி5தவ0 ேபா+ 1$(40 ஓ5னா0.
Jடதி+ மா5யி.)த நடராஜ ெப.மானி உ.வ படைத நீ ம+4
க3களா+ பாதா0 . விமி விமி அ: ெகா3ேட . . ’பிர&! எைன

மனிவி$! உைன உதாசீன ெச;தா+ எ ெநRசி+ ஏ%பட யர(4

5D காண 5B என எ3ணி ஏமா) விேட' எE வா; திற) த
உறவின ஒ.வ.ட ேபCவ ேபா+ அ)த பட கட ேபசினா0 பவானி.

ெகா+ைலயி+ பவழ ம+ைக 7(க0 உதி) கிட)தன. Jைட நிைறய
மலகைள ேச எ$ வ) பாைல &ைன) பட(4 அணிவிதா0
பவானி. அறி.) அவ0 பதா+ வா$ ேபாெத+லா த ஒ&வைமய%ற
&னைகயா+ நட ராஜ ெப.மா அவைள ேத%றி வ)தா.
க+யாணராமA &னைக &ாி) தா அவ6ைடய யர-கைள( ேககிறா.
பாவதி கவைலB கLட ப$( ெகா3ேட அ)த ேபைத(4 ஆEத+
அளி(கிறா0.
’தி’ எE நிைனத பவானியி மன ஒ. வினா5 'தி(' ெகE

அ5(ெகா3ட. உட& ஒ. தர 4ெபE வியத. அவ கபடமாக

சிாி(4ேபா அதி+ வRசக, Cயநல, அதம. ேகாைழ தன இ?வளD

4மிழியி$கிறனேவ எE நிைனதா0 பவானி.

இ?வளD ேபக6ைடய சிாிைபB விட அவ6(4 நடராஜ ெப.மானி

ெகா?ைவ ெச?வாயி 4மி3 சிாி&தா பி5தி.)த. ஆகேவ, அவ0

அெபா:தா அல) ெகா35.)த நிதிய ம+ைக மலகைள பறி
எ$( ெகா3$ 1 $(40 Vைழ)தா0.
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Jடதி+ வாமி படத.கி+ விள(ேக%றி வி$ இர3$ ஊவதிகைள எ$(
ெகா6தி Cவாி+ ெச.கி ைவதா0. வாைழ நாைர எ$ வ) பட(4 ேநராக
உகா) Jைடயி.)த மலகைள ெதா$(க ஆரபிதா0.
அ)த அ)தி ேவைளயிேல, ச%ேற திற)தி.)த ெகா+ைல( கதைவ நறாக திற)

ெகா3$ அச$ சிாி&ட தி உ0ேள வ) நிறா.

ப)தாட நி&ண ேபா+ அவ “ேபா' பனியA, அத க: &றதி+

ச%ேற ெவளியி+ ெதாிBப5யாக C%றப5.)த ைக(4ைடB, 'பனாமா

பா3'$ அணி) உதைட ப%களா+ அ:தி( க5( ெகா3ேட நிறா.
அவ தடவியி.)த வாசைன ைதலதி ெந5 காத வழி(4 1சிய.

”யா? நீ-களா?" எE அதிசிBட ேகடா0 பதறி எ:)த பவானி.
"ஆமா. எைன( க3$ நீ-க0 ஏ இப5 பதEகிறீக0? ப5த ெப3ணாகிய

நீ-க0 இப5 பய) ந$-4வ என(4 ஆசாியமாக இ.(கிற" எறா

தி.
----------

1.14.
1.14. அ&ைன! ஆடவ



ம+ைக மாைலைய( ைகயி+ பி5( ெகா3$ க ெவளிறிட அவ0 நிற

காசி பைழய சிதிர ஒைற நிைனM5ய அவ மனதி+. ’எ 1$(40

உதரவி+லாம+ ஏ வ)தா;? ெவளிேய ேபா; வி$' எE ெசா+ல ேவ3$
ேபா+ பவானி திணறினா0. ஆனா+, கலவரதா+ வாைதக0 ெதா3ைட(-

40ேளேய &ைத) ேபாயின. கலவர 4ழப ேபா5யிட அவ0 ேபசாம+
தைரைய பா( ெகா3$ நிறா0.
அவ0 ெவ43$ எழாம+ ெமௗனியாக நிற தி(4 அதிகமான ணிசைல
ஏ%ப$திய. அவ நிதானமாக ெபRசியி+ உகா) ெகா3$ ”பா.-க0
மாமாவிட ெசா+( ெகா35.)தைத ேகேட. பாGைவ ேவE

ப0ளி(Jடதி+ ேச(க ெவ3$. அ?வளD தாேன? அைதெய+லா நா

பா( ெகா0கிேற. உ-க6(4 என உதவி ேதைவயானாG எனிட

ேக6-க0 ெச;வத%4 சிதமாக இ.(கிேற" எE நாடக பாணியி+ தைலைய

தா*தி த பணிைவ ெதாிவி( ெகா3டா.

பவானி(4 ச%E ைதாிய வ)த. "ேச! ேச! அெத+லா ேவ3டா. உ-க6(4
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எத%4 13 சிரம?" எறா0 பவானி, த ைகயி+ இ.)த மாைலைய பா(

ெகா3ேட.

மாைலயி.)த அ.&க0 யாD மல) 'க' ெமE மண 1சி(

ெகா35.)த. இவ வராம+ இ.)தா+ இதைன ேநர அைத பட(4
ேபா5.பா0 அவ0. செடE அவ0 மனசி+ ஓ எ3ண ேதாறிய.
ேகாவிG(4 ேபாகிேற எE ெசா+(ெகா3$ அ-கி.) ெவளிேய கிளபி
விடா+ ஒ. ேவைள ேபா; விட(J$ எE ேதாறேவ, அ.கி+ இ.)த

அலமாாிைய திற) த5+ ெவ%றிைல பா(4 பழ, க%7ரைத எ$

ைவதா0.

ெபRசியி+ உகா)தி.(4 தைன அவ0 லசிய ப3ணின மாதிாியாகேவ
கா5( ெகா0ள வி+ைலேய எE தி மன0 4ைம)தா. அவேளா$
மEப5B ேபைச எப5 ெதாட-4வ எE &ாியாம+ திைகதா.
அத%40 பவானி மாைலைய நடராஜ ெப.மாA(4 சாதி வி$( ைகயி+
த$ட ெகா+ைல ப(க ேபாக தி.பினா0. தி ெதா3ைடைய(
கைன( ெகா3$ எ:) நிறா.
”எ-ேக ேகாவிG(கா?" எE அவைள த$ ேபசினா.
"ஆமா; இE கி.திைக ேபா;வி$ வ.வ வழ(க"
ைனவிட அவ0 வாைதக0 ச%E உLணமாகேவ ெவளி வ)தன.
”இதிெல+லா உ-க6(4 நபி(ைக உ3டா?" எE ேகயாக( ேகடா

தி.

”எதி+?" - பவானி திைக ேபா;( ேகடா0.
”ேகாவிG(4 ேபாகிறதி+, அ-ேக அவக0 இ தா கடD0 எE ெசா+(
கா$ உ.வைத வண-4வதி+."

பவானி, Jடதி+ இ.)த நடராஜனி உ.வைத ஏறி$ பாதா0. எE
எெபா: நிலD அ)த &னைகைய( கவனிதா0. பிற4 அ:தமாக
”உ-க6(4 ெப%ேறா இ.(கிறாகளா?" எE ேகடா0.
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"ஏ? அபா ேபா; ெராப கால ஆகிவிட. அமா சமீபதி+ நாைல)
வ.ஷ-க6(4 & தா காலமாகி விடா0" எறா தி.

”அப5யா? அ)த அமா0 தா உ-க0 தாயா எE எப5 நிசயமாக
ெசா+1க0?"

தியி க ெவளிறிய. ”என? நீ-க0 என சப)தமி+லாம+

ேபCகிறீக0?" எறா.

பவானி(4 ேகாப வ)த.
”சப)தட தா ேபCகிேற. பிற)த தினதி.) பா வ)தாG. தாயி

அபைணபிேல வள)தாG, எ+லாவ%றி%4 ேமலாக அவ0 கபதி+, அவ0
ரததினாG வள)ததனா+ அ)த நபி(ைக ேவ"றி விடத+லவா? அைத

ேபாலேவ இைறவ எA மகாச(திB தாைய ேபாறதா. அைதவிட
ேமலான. ெப%ற தா; மகைவ மற(4 கால உ3$. ஆனா+ நைம பைடத
ஆ3டவ நைம மற)தா எகிற ேபேச கிைடயா. ேகாவி+. கடD0 ப(தி,

அாிய ப3 பா$. சீல, சதிய, ேநைமயாD ந உ0ளதிேல தாயைப ேபால

வள) ேவ"றி இ.(கிற. க3டைத ப5 வி$, க3டவக0 ேபCவைத(
ேக$ வி$, 4த(க ப3ணாதீக0!" எE ெசா+( ெகா3ேட பவானி

ெகா+ைல( கதைவ திற) ெகா3$ 1தியி+ இற-கி( ேகாவிைல ேநா(கி
நட)தா0.

'ெவறி' ெசE கிட)த அ)த 1ைட பாதா தி. Jடதி.)த நடராஜ
ெப.மா அவைன பா சிாிதா.

திற) கிட)த ெகா+ைல ப(கமாக பாவதி பாGDட உ0ேள வ)தா0. அவ0

ைகயி+ ஒ. பாதிரதி+ ெவ3 ெபா-கG, இெனா. ைகயி+ மா-கா;

ஊEகா; ஜா5B இ.)த.

”பவானி, பவானி, இE கி.திைக ஆயி%ேற. ராதிாி நீ சாபிடமாடா; எE

நிைனD வ)த. இைத எ$( ெகா3$ வ)ேத" எE ெசா+( ெகா3ேட

உ0ேள வ)தா0 பாவதி. அ-ேக தி நி%பைத பாத, ”நீ எ-ேகடா இ-4
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வ)தா;? எ-காவ ெவளிேய ேபா; இ.(கிறாயா(4 எற+லவா நிைனேத?

பவானி எ-ேக?" எE ேகடா0.

தி(4 ந$(க க3ட. ”நீ எ-ேகடா இ-4 வ)தா;?' எற ேக0வி என

சாமானிய மானதா?

’உன(4 இ-ேக என ேவைல’ எகிற அத அதி+ &ைத) கிட)த. பாவதி
சைமயலைற(40 ெசE தா ெகா3$ வ)தைவகைள ைவ வி$

தி.பிய தி சமாளி( ெகா3$, "நா பாGைவ ேத5( ெகா3$

வ)ேத மாமி. நா உ0ேள வ. ேபா பவானி ெகா+ைல ப(கமாகேவ
ேகாவிG(4 ேபாவைத பாேத" எறா.

”ேகாவிG(4 ேபானாளா? எைன( Jபிடாம+ ேபாகமாடாேள?" எE ஒ.
கண தய-கியப5 ேயாசிதா0 பாவதி. பிற4 எனேவா நிைன(

ெசா3டவளாக அவைன பா, "சாி. நாA இப5ேய ேகாவிG(4 ேபா;
Cவாமி தாிசன ெச; வி$ வ.கிேற" எE Jறிவி$( ேகாவிG(4

ெசறா0.

தி சி)தைன நிைற)த மனட 1ைட அைட)தா. அவ மனதிேல பல
ேபாராட-க0 நட)தன. ேகாவிG(4 ெசற பவானி பாவதி மாமியிட
தைன ப%றி ஏதாவ ெசா+ வி$வாேளா எE அRசினா. அைத ெதாி)
ெகா3$ மாமா, "ஏ3டா! அ)த 1$(40 உன(4 எனடா ேவைல? மEப5B

உ &திைய( கா3பி(க ஆரபி விடாேய' எE ஏதாவ ெசா+ விடா+

என ப3Uவ எE மன(40 ேவதைனபடா.

ஆனா+ ெப.)தைமB, நிதான &திBைடய பவானி ேகாவிG(4

ெசறDட த+ விநாயக ெப.மாAைடய சனிதி(4 ெசE அவைன
ேதாதிர ெச; வண-கினா0. அE கி.திைக யாதலா+ லதானதி+
அதிக( Jட. அ-ேக நிE உலெகலாண) ஓத%காிய பர ெபா.ைள மன
.கி திதா0.
15ேல அைரமணி(4 னா+ நட)த சபவ-கைள அவ0 அேநகமாக

மற)விடா0. அவ0 உ0ள ெதளிDட .கனி சகைத அைட)தDட,
”பவானி! எைன( Jபிடாம+ ேகாவிG(4 வ)விடாேய! உைன 15+

ேபா; ேத5ய பிற4தா நீ இ-4 வ)தி.ப ெதாி)த. தி ெசானா"

எறா0 பாவதி.
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ஒ. கண பவானி(4 தியி ேபC(க0 நிைனD(4 வ)தன. அைரயிேல

பைசப$ தாி நவரதின-களா+ ஆன ஆபரண-கைள அணி), ைகயிேல

தா-கியி.(4 ச(தி ேவGட க)தேவ+ நி%4 க3ெகா0ளா( காசிைய அவ
பா(காததனா+ தா 'ேகாவிேல என இ.(கிற?' எE ேகடா.
ேகாவி+ இ+லாத அழ4. இப. ேவE எ-ேக இ.(கிற?

ஹு....... பாவ! சிE பி0ைள ! க$பா$ இ+லாம+ வள)ததனா+, இப5(

க3டப5 ேபசி( ெகா3$ அச$தனமாக நட(கிறா பாவ! எE மன(40
அAதாபபடா0 பவானி. திைய ேபால தா பாGைவ வள(க( Jடா.

ெகாRச க35&, மிரடG அவசிய தா எE நிைன( ெகா3டா0.

சனிதியி+ தீபாராதைன நட)த. வி7தி பிரசாத ெப%E( ெகா3$ பவானிB
பாவதிB ெவளிேய பிராகாரைத அைட)தாக0.
யா தேல ேபCவ. எைத ப%றி ேபCவ எE ேதாறாம+ இ.வ.

ெமௗனமாகேவ பிரதசிண ெச;தாக0. ’தி உ 1$(4 வ)தி.)தாளா?
அவ ஒ. மாதிாி ைபய' எE ெசா+ பவானிைய எசாி(க ேவ3$

எெற+லா பாவதி(4 எ3ண-க0 ேதாறின. ஆனா+ யாைர ப%றிB
அவFறாக செடE ேபசி விட(Jடா எE த மனைத அட(கி(
ெகா3டா0 அவ0. தி வ)தி.)தா. வ.வைத ப%றி தவறி+ைல. ஆனா+

உலக அைத ெதாி) ெகா3$ ேபCமா? என(4( கவைலயாக இ.(கிற! எE

பாவதியிட Jறிவிட ேவ3$ எE பவானி பைற யE தைனேய

அட(கி( ெகா3டா0. 'ெசா)த ம.மகைன ப%றி மாமியிடேம அவFறாக ேபசி
விடலாமா?' எE நிைன பவானி எDேம ேபசவி+ைல.
---------

1.15.
1.15. 1றள ெந3'

4%ற ெச;தவAைடய ெநRசிேல நிைற) இ.(4 பயமான ஒ.வித விசிதிர
தைமBைடய. ஒ?ெவா. நிமிஷ அ அவைன ’நீ ஒ. 4%றவாளி' எE
எசாி( ெகா3ேட இ.(4. ந+லைதேயா ெக$தைலேயா ெச;Bப5
F3$வ பானதா. எசாிப மனேமதா.

பாவதிB ேகாவிG(4 ேபான பிற4 தி திற)த ெகா+ைல( கதைவ
சாதி(ெகா3$ ெத.வி+ இற-கி( ேகாவிைல ேநா(கி நட)தா. பிராகாரைத

அவக0 C%றி வ. ேபா, தி.டைன ேபால ெபாிய க+F3க6(4 பினா+

மைற)தி.) பவானிையB பாவதிையB கவனிதா. எதிபாத என?
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பாவதிைய பவானி ேகாவி+ ச)திதா+ தனியாக ஒ. இட ேத5 பி5(
ெகா3$ உகா) பாவதியிட திைய ப%றி ெசா+ அ:வா0 எE
நிைனதி.)தா. ஆனா+, ஒEேம நடவாத ேபா+ பவானி அைமதியாக

ஒ?ெவா. சனிதியாக ெசE Cவாமி தாிசன ெச;வி$ வ.வ அவA(4
ஆசாியைத உ3$ ப3ணிய.

பவானிB பாவதிB 1$ தி.& ேபா இரD ஏழைர மணி இ.(4.
க+யாணராம பவானியி 1$ தி3ைணயி+ உகா) பாGD(4 பாட
ெசா+ த) ெகா35.)தா. அவக0 1ைட அைடவத%4 ேப தி

ேவெறா. ச)தி+ &4), அ-ேக வ) பாGD(4 அ.கி+ உகா) ெகா3டா.

ப0ளி(Jட வி$ைற ஆதலா+, க+யாண சில கைதகைள பாGD(4

ெசா+( ெகா35.)தா.

”கா)தி மகாமா சிE ைபயனாக இ.)தேபா தா மாமிச சாபிடா+ உட&

வGவாகி ெவ0ைள( காரகைள இ)த நாைட வி$ விர5 விடலா எE
நிைன ரகசியமாக த ந3பAட மாமிச சாபிடா. ஆனா+ அபா
அமாD(4 ெதாியாம+ அவ இப5 ெச;வ அவ.(ேக பி5(கவி+ைல.

எதைனேயா இரDக0 இைதப%றி நிைன( ெகா3$ F-கேவ மாடாரா"
எறா க+யாண.

”அப5யானா+ ெகட காாிய-கைளB, மனC(4 பி5(காதைவகைளB
ெச;தா+ F(க வராதா மாமா?" எE ேகடா பாG.

”ஆமா பாG! தி.ட நிமதியாக F-க மாடா. அப5 F-கினாG,

அவைன ேபா`ஸா பி5( ெகா3$ ேபாவதாகD, சிைறயி+ க+ உைடப-

தாகDேம அவ கனD க3$ ெகா35.பா. அவனவ ெச;ைககைள

ெபாEேத இ.(கிற உ0ள(4( கிைட(4 ஆEத+" எறா க+யாண.

இ)த உபேதச-கைள( ேககேவ பி5(கவி+ைல தி(4. ‘வயசான இ)த(

கிழ-கேள இப5தா ெபாிய சாமியா மாதிாி ேவதா)த பாட ெசா+(
ெகா$(கிறா 4ழ)ைத ைபயA(4’ எE நிைனதா தி.

அெபா: பவானி 1ைட அைட)தா0. "இைற(4 என அமா ேகாவி+
ெராப நாழிைக இ.) விடா;? ஏதாவ உ%சவமா என?" எE ேகடா

க+யாண.

"15+ இ.பைதவிட அ-ேக இ.)தா+ எ?வளேவா ஆEதலாக இ.(கிற
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மாமா. உலகதிேல என(4 சில கடைமக0 இ.பதா+ 1$ எE வாச+ எE
இ.) பா ேவைல ெச;ய ேவ35 இ.(கிற. இ+லாவிடா+ இப5ேய

எ-காவ &3ணிய தல-களாக பா வ$ வரலா" எறா0 பவானி.

க+யாணராம சிாிதா. ”ஒ?ெவா.வ. இப5 விர(தியைட) கிளபி விட
5Bமா? அைத சாிெயE நா ெசா+ல மாேட. உன(4 வா*(ைகயி+

இA எ?வளேவா இ.(கிறேத" எறா.

"என(கா? வா*(ைகயி+ என(4 என மாமா ேதைவ? காைல மல)

பகலாவத%40 க.கி ேபான எ வா*(ைகயி+ இA எனேவா பா(கி
இ.(கிற மாதிாி ெசா+Gகிறீகேள!"

”அப5ெய+லா மனைச அல5( ெகா0ள( Jடாதமா. பாG ப5

ெபாியவனாகிவிடா+ அ&ற உன(4 வா*(ைகயி+ என கLட-க0 இ.(க
ேபாகிற!" எறா க+யாண.

தAைடய தா; திOெரE கலகல ெவE ேபசி( ெகா35.ப பாGD(4
மகி*சியாக இ.)த.
”கைத ேக$ அG விட மாமா. ேவேற ஏதாவ விைளயா$ ெசா+(
ெகா$-க0" எE .

அவ க+யாணராமைன பா( ேகடDட, தி அவைன பா

“உன(4 என விைளயா$ ெதாிB ெசா+. நாA நீB விைளயாடலா" எE

ேகடா.

பாGD(4 உ%சாக ெபா-கி வ)த.
"ஒ. வாரமாக ேசஷாதிாி 15+ ேகர ஆ5 பழகி இ.(கிேற. அ)த ஆட
நறாக இ.(கிற. விைளயாடலாமா?" எறா.

பாவதிB அ$ப-கைர ேவைலகைள 5( ெகா3$ ெத. தி3ைணயி+
வ) உகா)தா0. பாG ெசா+யைத( ேகடDட அவ0, "ஆமா தி!

’ேகர' பலைக மசி+ FC ப5) ெகா3$ கிட(கிற. நாைள(4 அைத எ$
பாGD(4( ெகா$" எE Jறினா0.
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பாGD(4 அெபா:ேத அ)த பலைகைய எ$ ைவ( ெகா3$ விைளயாட
ேவ3$ எE ஆைசயாக இ.)த. அE இரD :வ அவA(4 சாியான
F(கேம இ+ைல.
--------

1.16.
1.16. ட4& ப5

அ$த நா0 காைலயி+ ப$(ைகைய வி$ எ:)தDட பலானி(4 பாGைவ
அைழ ேபா; ேவE ப0ளி(Jடதி+ ேச வி$ வரேவ3$ எகிற
விஷய நிைனD(4 வ)த. ஆனா+ பாG ப$(ைகைய வி$ எ: ேபாேத ேகர
பலைகைய ப%றி நிைன( ெகா3ேட எ:)தா. அமா(4 ெதாியாம+ தி
மாமாைவ பா அ)த பலைகைய வா-கி வ) விட ேவ3$ எE
நிைன( ெகா3டா. எ:)தி.) ப+ ேத; 5பத%40 பாவனி அவைன
பல தடைவக0 'எதைன மணி(4 ப0ளி(Jட ேபாகேவ3$' எE ேக$

விடா0.

பாG நிதானமாக ப% ெபா5ைய இட ைகயி+ ைவ( ெகா3$ மதி+ Cவ

ஓரமாக ேபா; அ$த 15+ எ5 பாதா. திB, ப%பைசB ’பிரL'
ைஷB ைகயி+ எ$(ெகா3$ "எனடா விஷய?" எE ேக$( ெகா3$

பவழ ம+ைக மரத5யி+ வ) நிறா. பாG பயட உ0&ற பா
வி$, "தி மாமா! ேகர பல ைகைய மசி.) எ$ த.கிறீகளா?"
எE ேகடா.

"ஓ! எ$ தேர."
"..எேனா$ யா ஆ$வாக0?' '
*7! பிரமாத! நா ஆ5வி$ ேபாகிேற. இத%காக( கவைலப$வாேயா?"
எE ேகயாக( Jறிவி$ சிாிதா0 தி.

அத%40 சைமயலைடயி.) பவானி பாGைவ அைழதா0.
”இைற(4 என... அ: வ5கிறா;? ப0ளி( Jட ேபாக ேவ3$ெமறா+

உன(4 அ:ைக தா ேபா" எE Jறியைத( ேகட தி, ' ஏ3டா இE
ப0ளி(Jட(4 ேபாகிறாயா என?" எE விசாடதா.
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"ேபாகேவ3$ மாமா. அமாD தாA ேபா; வரேவ3$. அ(காகதா
அமா ஓ$ர அட(கள ப$கிறா"

அத%4 ேம+ தி(4 அ-ேக இ.&( ெகா0ள வி+ைல. அவசரமாக ப+
ேத; வி$ உ0ேள ெசE காபி அ.)தினா. த+ ேவைலயாக பரணி+

கிட)த 'ேகர' பலைகைய எ$( கீேழ ைவ வி$ சைமயலைற(40 ெசE
பாவதியிட,

"மாமி! இைற(4 நா டD வைர(4 ேபாக ேவ35ய ேவைல இ.(கிற.

சாடா$(4 வரமாேட. என(காக( கா( ெகா35.(க ேவ3டா"

எறா. அைத( ேகட பாவதி, ”ஏ3டா அடா! தி.சி வைர(4. 'கா’

ேபாகேவ35யி.(4 எE ேந%E ராதிாி ெசானாேய?" எE ேகடா0.
"நாைள(4 ேபாகலா எE இ.(கிேற மாமி" எE C.(கமாக( Jறிவி$,
அவ 4ளி உைட அணி) ெகா3$ கிள&ேபா காைல ஒப மணி
ஆகிவிட.

பவானிB பாGD சாபி$ வி$( கதைவ 75( ெகா3$ க+யாணராம
1$(40 வ)தாக0. அெபா: தா நான ெச; வி$ 7ைஜயி+

ஈ$ப5.)த க+யாண ”எனமா ெவயி+ ஏறி விடேத! காைலயி+ சீ(கிரேம

கிளபி இ.(க ேவ3$" எறா.

பிற4 ப0ளி(Jடதி+ சீ(கிரேம ேவைலகைள 5( ெகா3$ வ)
வி$ப5யாக( Jறினா. இ.வ. அவாிட விைட ெப%E( ெகா3$ ப
டா3ைட ேநா(கி நட)தாக0.
பCமைல ப டா3 4ளத-கைரயி சமீபதி+ இ.)த. 4ளைத C%றி
ெபாி சிறிமாக வள)தி.)த மர-களி நிழ+ க+ெபRCக0
ேபா5.)தாக0. Cைம தா-கிக6 இ.)தன. தாக சா)தி(காக அ-ேக இர3$

E இள நீ( கைடக6, ஒ. ேசாடா( கைடB இ.)தன. அைத தவிர கிழவி
ஒ.தி வி%4 பனRசாE(4 அ-ேக ஏக பட கிரா(கி.

பவானிB பாGD அ-ேக வ) ேச)தேபா மணி பதிெனாறாகி விட.
ஒபதைர மணி ப கிளபி டDA(4 ேபா;விட. அ$த ப பதினாேற
காG(4 வ. எE ேசாடா( கைட(கார அறிவிதா. மரத5யி+ கிட)த
ெபRசி+ இ.வ. உகா)தாக0 .
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மிA மிA ெவE பCைமயாக இ.(4 இள நீ( கா;கைள 'சத( சத(' ெகE

சீவி இள நீைர( க3ணா5 ளாி+ கவி* நிரபி அவ ெகா$(
ெகா35.)தைத பாG கவனி( ெகா3ேட உகா)தி.)தா. இளநீ(

கா;களி+ இ.(4 இள) ேத-காைய திE, இனிபான அ)த நீைர சாபி$

அவகைள அவ மாறி மாறி( கவனி( ெகா35.)தா. தாA அ)த மாதிாி
சாபிட ேவ3$ எE அவA(4 ைசயாக இ.)த . பவானிB பாG அ)த
ப(கேம பா( ெகா35.பைத( கவனிதா0.
”உன(4 ேவUமாடா? சாபி$கிறாயா?" எE ேகடா0,
"நீB சாபி$ அமா !" எறா அவ.
"நா என 4ழ)ைதயா. வழியி+ பா(கிறைத ெய+லா வா-கி சாபிட?"

எறா0 பவானி.

இவகளி ேபைச( ேக$( ெகா35.)த கைட(கார மடமட ெவE இர3$
இள நீைர சீவி( க3ணா5 டளகளி+ நிரபினா.
"சாபி$-க அமா, 4ழ)ைத ெசா+G'* எE ெசா+( ெகா3ேட அவகளிட
ெகா$தா.

இ.வ. சாபிடன. சி+லைற ெகா$பத%காக பவானி த ைக ைபைய
திற)தேபா, ”ேவ3டா நா ெகா$ விேட" எE ெசா+( ெகா3$

தி அவ0 எதிாி+ வ) நிறா. பவானியி திைக& அட-4வத%4 &

*தி மாமா, தி மாமா 'ேகர' பலைகைய ப$தாசா?’ எE ேக$(

ெகா3ேட பாG அவ ைககைள பி5( ெகா3டா.

ப வ. சத ேக$ அ-கி.)த பிரயாணிக0 எ+ேலா. CECEபைட)தன.
பாGவி ைகைய ப%றி அைழ( ெகா3$ தி பY+ ஏறி உகா)தா.
திைகத உ0ளட பவானி ேபச 5யாட+ பY+ ஏறினா0. ப0ளி(-

Jட(4 ேபாகிேறாேம எE அவ0 அE ச%E நாகாிகமாக உ$தி(

ெகா35.)தா0. தின தைலைய வாாி 5) ெகா0கறவ0 இE 'பிேசாடா'

ேபா$( ெகா35.)தா0. கE&( கைர ேபாட ெவ0ைள மி+ &டைவ க5
இ.)தா0. சாதாரணமாக பா(4 ேபாேத எ$பாக ேதா%றமளி(4 பவானி(4

அைவ விேசஷ அல-கார-களாக அைம)த மாதிாி இ.)தன, க$(40 அட-காம+

அவ0  ெந%றியி+ J)த+ C.0க0 C.3$ வி:) ெகா35.)தன.
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அைவகைள அவ0 எதைன ைறக0 ேகாதிவி$( ெகா3டாG, மீ3$

ெந%றியி+ வி:) அவ0 அழைக அதிகப$தின.

ப &றபட. 5(க ெகா$(கிறவாிட தி "பாைய( ெகா$ E

5(ெக$க0 வா-கினா. பY+ Jடமாக இ.)ததா+ பவானி, பாG. வ.

ஒ. ப(கதி+ உகார ேவ35யி.)த. பாGD(4 ஒ. ப(கதி+ பவானி
உகா)தா0. இெனா. ப(கதி+ தி உகா)தா. பவானி(4
இைவெய+லா ச%E எதிபாராத சபவ-க0.

தி தடவியி.)த ம.(ெகா:) ெச35 மண ’க' ெமE நாசிைய

ைளத. பவானி க: வெய$(கிறமாதிாி ஜன+ ப(கேம பா(
ெகா35.)தா0. பாG ம$ ெதாணெதாண ெவE ஏேதா திBட
ேபசி(ெகா35.)தா.
ப அ$த கிராமதி 'டா35+' வ) நிற. அ-ேகB சி%E35(

கைடக6, இளநீ( கைடக6 இ.)தன. அ)த இளநீ( கைட(கார ெகாRச
வியாபார த)திர ெதாி)தவ. ந+ல ெவயிG(4 இளநீாி+ ஐைஸ ேபா$(
ெகா$தா எ+ேலா. வி.பி சாபிடாக0. தி பாGD(4 ஒ. டள
வா-கி( ெகா$ தாA அ.)தினா.
"உ-க த-கசி(4 வா-கி தா-க சா!' எறா கைட(கார தியிட

பவானிைய பா.

"ேநா. ேநா! த-கசியா?" எE அச$ வழிய ெசா+வி$, "நீ-க0 சாபி$-

கிறீகளா?" எE ேகடா பவானியிட.

பவானி, 'ேவ3டா' எகிற பாவைனயாக தைலைய அைசதா0.
வ35யி+ உகா)தி.)த ஒ. திாீ பவானிைய( கவனிதா0.
"ஏனமா! அவ உ அ3ணா தாேன?" எE ேகடா0.
பவானி(4 என பதி+ JEவ எேற ெதாியவி+ைல. 'ஆமா' எE ெசா+

ைவபதி+ என தவE எE நிைனதா0. ஆகேவ அவ0. 'ஆமா அமா. அவ

எ அ3ண தா" எறா0 அவளிட.
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"அ தாேன பாேத. பிேன ஏனமா நீ சாபிடேல நீ" எE ேகடா0 அ)த
ெப3.

"வ.ேபா தா சாபி$ வ)ேத" எE ந.(கமாகேவ பதிலளிதா0 பவானி.
வய வ)த ஒ. வாபA ெப3U பழ4ைவத பலக எப5ெய+லா ேவD

பா(கிற? அவ உ அ3ணனா, மாமனா, தபியா எE ேக$ சமாதான
அைடகிற. அ3ண, தபி எE ெசா+ விடா+ தி.திBட தைலைய
ஆ5 அத சேகாதர அைப ஆேமாதி(கிற. மாம அைத மக எE

ெசா+ விடா+ ’உ &.ஷ எ-ேக? ஓேகா, ேவE ஊாி+ இ.(கிறாேரா? ஏேதா

அGவலாக இவக6ட ேபாகிறாேயா' எெற+லா தி.தியைடய பா(கிற.
யாேரா அனியAட ஒ. ெப3 பழ4கிறா0 எறா+ அைதப%றி இ+லா த
ெபா+லாதத &ைன) ேபசேவா தய-4வ இ+ைல .

ப கிள&வத%4 அறி4றியாக 5(ெக ெகா$பவ பஸு(40 ஏறி சி+லைற
ேகக ஆரபிதா. ெவளிேய நிறி.)த தி உ0ேள வ) உகா)தா. ப
டDைன அைடB வைர அவ எ?வளேவா யE பவானி அவAட க
ெகா$ ேபசவி+ைல.
--------------

1.17.
1.17. ப5 நக$த

டDனி+ னிசிப+ ைஹJ+ பாGைவ ேச(க ேவ35ய விவர-கைள
விசாாி( ெகா3$. பவானிB பாGD பCமைல தி.&ேபா மாைல ஆE
மணி ஆகி விட. அE பக+ டDனி+ பைஸ வி$( கீேழ இற-கி ச%E
Fர நட) ெசற பவானி ஒ. மரத5யி+ தய-கி நிறா0. பிற4

ைதாியட திைய பா "நீ-க0 எ-க6(காக வ.கிறீகளா? இ+ைல,
உ-க6(4 ஏதாவ ெசா)த ேவைல இ.(கிறதா?" எE ேகடா0.

தி உதைட ப%களா+ அ:தி( க5( ெகா3ேட பவானிைய பா ஒ.
மாதிாியாக சிாிதா. கபட வRச நிைற)த அ)த சிாிைப பாத,

பவானி மன ெவE தைரைய பா( ெகா3$ நிறா0. விதைவ பவானி

யா.(காக வா*கிறா0? பாGD(காக. அ)த( 4ழ)ைத ப5 A(4 வ)தா+

தா தன(4 இப உ.3$ எE க.கிறவ0. அவA(காகேவ உ%றா
உறவினைர வி$ ஒ-கி வாழ யறவ0. பினா+ தி ெதாட) வ)தா+

அவ0 வா*(ைக என ஆவ?

அ.கி+ நிறி.)த பாGவி ைகைய( ெக5 யாக ப%றி(ெகா3$ பவானி
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4E மனட, ”நா வ.கிேற. என(காக நீ-க0 இ?வளD சிரம பட

ேவ3டா. என(4 ைண அவசியமாக இ.)தா+ க+யாண மாமாைவ அைழ
வ)தி.ேபேன! எ தகபனா.(4 சமானமாக இ.(4 அவ என(4 உதவி
&ாிவைதேய பCமைலயி+ உ0ளவக0 வ& ேபCகிறாக0. அதனா+ தா நா
அவைரB இE வ.ப5 அைழ(கவி+ைல" எE ெசா+ வி$ இர3ட5
னா+ நட)தா.

மரத5யி+ வாயி+ சிகெரைட &ைகதப5 நிறி.)த தி சிகெர 3ைட
கீேழ எறி) கானா+ அ:தி ேத;தா. ெந%றியி+  தாக அ.பி

இ.)த வியைவ ளிகைள( ைக(4ைடயா+ ைட( ெகா3ேட பவானிB,
பாGD ெச+G திைசைய பா(ெகா3$ நிறா அவ.

அவனிட இவைரயி+ யா. இ?வளD அலசியமாக நட) ெகா3டதி+ைல.
பபாயிேல பல வ.ஷ-க0 இ.)தி.(கிறா. பல 4$ப-க6ட பழக
இ.(கிறா. அ-ேக ெய+லா பலதரபட ெப3க6ட அவA(4 பழ(க
உ3$. ஊாிேல ந+ல சினிமாவாக வ)தா+ அவ தன(4 ெதாி)த 4$ப
ெப3கைள அைழ ேபாக தவற மாடா. த+ வ4& 5(கட வா-கி சினிமா
பாத பிற4 டா(சியி+ அவகைள 1$(4 அைழ வ.வா. சிாி&
ேவ5(ைகBமாக அவக6ட ெபா: ேபா(4வ ஒ. நாகாிக எE அவ
க.தினாேனா எனேவா!
தி(4 ம-கள தா எகிற 4ஜராதி வியாபாாியி மக0 தமய)தி நிைனD(4
வ)தா0. ெச(க ெசேவ+ எE ெச?வாைழ த3$ மாதிாி வாளிபான ைகக6,
உ.3ைட க உைடய அவேளா$ எதைன இட-க6(4 ேபாயி.(கிறா?
'மாீன' கட%கைரயிேல அ)த நீ3ட பாலதி+ அவA அவ6 எதைன

ெபளணமி இரDக0 ைக ேகா உலாவி இ.(கிறாக0!

ெப3கைள விைளயா$ ெபாைமகளாகD அல-கார ெபா.0களாகD த
உ+லாச வா*(ைக(4 ஒ. க.வியாகD நிைன இEமா)தி.)த தியி
மன, பவானியி உதாசீனைத நிைன ெபா.மிய.

ஏ(கட ெப.C வி$வி$ தி மEப5B ப டா3ைட ேநா(கி
நட)தா. அ-கி.) ப ஒE &றப$( ெகா35.)த. அ$த ஊ
வைரயி+ அவ ஓ அGவலாக ெச+ல ேவ35யி.)ததா+ பY+ ஏறி
உகா)தா. ப னிசிய+ க5டதி மணி( J3ைட C%றி( ெகா3$,

னிசிப+ ைஹJG(4 வ) ேச)த. ப0ளி(Jடதி தா*வாரதி+
ேபா5.)த ெபRசி+ பவானிB பாGD உகா)தி.)தன. தி ஜனG(4
ெவளிேய எ5 பாதா. அ-ேக J5யி.)த பல ேபைர வி$ அவ பாைவ
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பவானியி ேம+ ெசற. அட(கேம உ.வாக அம)தி.)த அவள கவசி-

கரமான ேதா%ற, அவ மனதி+ பல எ3ண-கைள எ:பிவிட.

"அ)த உ.3ைட Rசி தமய)திB, ப0ள( க3கைளBைடய ேராகிணிB இ)த
பவானியி & எமாதிர?" எE தி நிைனதா.

இவ0 விதைவயானா+தா என? விதைவ(4 வா*ேவ இ+ைலயா? அவக0

மEமண ெச; ெகா3$ வாழதா சட, சக இட- ெகா$(கிறேத!

ஆனா+ பவானியி உ0ளதிேல என இ.(கிற? ெமைமயான உடைலB

கவசி கரமான ேதா%றைதB உைடய அவ0 உ0ள க%பாைறையவிட( க5ன
வா;)த. அ-ேக க.ைண(4, அ&(4 தா இட உ3$. ஆனா+ Cய

ெகௗரவ(4 இ:(ேகா அவமானேமா ஏ%பட அ)த மன இட- ெகா$(கா
எபைத தி அறிய வி+ைல.
ச%E எதிபாராத விதமாக பவானி, ப0ளி( நட(4 ெவளிேய நிறி.)த

பைஸ பாதா0. த%ெசயலாக அவ0 பாைவ தியி ேம+ ெசற.
ேசாக க.ைணB த& அவ0 க3க0 ஒ. வினா5 ெந.& 3ட-களாக
Tவதன. அலசிய ெவE& நிைற)த பாைவ ஒைற அவ மீ
1சிவி$ பவானி கைத ேவE&ற இ.பி( ெகா3டா0.
தி &Eவ+ 7தா. அவ6ைடய அலசியைதB ெவEைபB
பா தன(40 நைக( ெகா3டா.
க3ட(ட விசி+ ெகா$(கD ப இடைத வி$ நக)த.

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

1.18.
1.18. சீ$தி தவாதி .....!

'ேகர' பலைகைய ெவளிேய எ$ ைவவி$ தி ெவளிb ேபான

பாGD(4 பி5(கவி+ைல. இA ப நாகளி+ ப0ளி(Jட திற)
வி$வாக0. பிற4 ப0ளி(Jட ேபாகD பாட-கைள ப5(கDேம ெபா:
சாியாகிவி$. திBட விைளயாடலா எE நிைனதி.)தா பாG. அவA
ஊாி+ இ+லாம+ ேபாகேவ அவA(4 எDேம பி5(கவி+ைல .
உ0ேள பவானி ரவா ேதாைச வா( ெகா35.)தா0. 'கமகம' ெவE வாசைன

1சிய. மாைல Cமா E மணி இ.(கலா. பாG கா+கைள சபண

க5(ெகா3$, ெவறிேசா5( கிட)த ெத.ைவ பா( ெகா35.)தா,
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க+யாண பாவதிB, யாேரா உறவின 1$( க+யாணதி%காக

ேபாயி.)தன. அவக0 ேபா; நா4 தின-க0 ஆயின. கதைவ 75 சாவிைய
தி வ)தா+ ெகா$ வி$ப5 பாவதி பவானியிட ெகா$ வி$
ேபாயி.)தா0.
"அவ எைற(4 வ.கிறாேனா" எE Jறி வி$. .. நா வ)த பிற4 பாGைவ
ப0ளி(Jடதி+ ேச(கலா அமா. ஜா(கிரைதயாக இ." எE Jறிவி$(

க+யாண &றபடா.

"ேச! ேச! இெதன ஊ? பக+ ேநர-களிேலேய பா* அைட) கிட(கிறேத" எE
மன0 அG( ெகா3டா பாG.
அ$ப-கைரயி+ அ$& அைண(கப$ சத ேகட . த5+ ேதாைசகைள

எ$(ெகா3$ பவானி பாGைவ ேத5( ெகா3$ Jட(4 வ)தா0. பின,

ெத.ப(க ெசE பாதா0. தி3ைணயி+ உகா)தி.(4 பாGைவ

பா. ”பாG எ:)தி.) உ0ேள வ) ேதாைச சாபி$" எE அைழதா0.

Jடதி+ ேதாைசத5 எதிாி+ வ) உகா) ெகா3டா பாG. பவானி
கைட) ெத$த ெவ3ெணைய உ.5 எ$ வ) அவ த5+ ேபாடா0.
அவ ேதாைசகைள வி.பி சாபிட... தாக பவானி(4 ேதாறவி+ைல.
"எனடா உன(4? உட& ஏதாவ சாியி+ைலயா என?" எE ேக$(

ெகா3ேட. பவானி அவ ெந%றியிG மாபிG ைக ைவ பாதா0. தாயி

கதி+ ேவதைச வ.வைத( கவனித பாG. க3களி+ நீ தப, ”என(4 இ)த
ஊாி+ ெபா:ேத ேபாகவி+ைல அமா. நா0 7ராD இப5( ெகா$

ெகாெடE எப5 உகா)தி.(க 5B?" எE ேகடா.

பவானி(4 வ.தமாக இ.)த. பாGவி அபா இ.)தா+ அவைன அைழ(
ெகா3$ நாG இட-க6(4 ேபா; வ.வா. அைத எE சிதபா ெபாியபா
எE சீராட பல வ.வாக0. வி$ைற(காக அவக0 1$(4 ேபா;
வ.வா. தகபைன ேச)த 4$பதின.ட ெதாட& அE) ேபான
மாதிாிதா. வாC இற)தேபா வ)ேபானவக0, பிற4 பாGைவ ப%றி
விசாாி(கேவ இ+ைல .

எதிாிேல உகா)தி.(4 மகனி கவாைய ஆரட தடவி( ெகா$தா0
பவானி. அவ கன-க0 இர3ைடB ைகயா+ வ.5( ெகா3ேட ”எ3டா

`D(4 உ மாமா 1$(4 ேபா;வி$ வாேய. அ-ேக Cமதி Jட இ.(கிறா0
உAட விைளயாட எE ெசாேனேன! நீதா நாA வர ேவ3$ எE

பி5வாத பி5தா;" எறா0.
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பாG பதிலளிபத%4  ெகா+ைல ப(க ஏேதா சத ேகட. க+யாணராம
15+ மா$ கறபத%காக ஆ0 வ)தி.(கிறா எப ெதாி)த, பவானி

Jடைத வி$ எ:) ெகா+ைல ப(க ெசறா0.

அேத சமய வாச% கதைவ திற) ெகா3$ தி உ0ேள வ)தா. ேசா)

கிட)த பாGவி உ0ள 0ளி எ:)த. ”தி மாமா! வ) விOகளா?

என(4 நீ-க0 இ+லாம+ ெபா:ேத ேபாகவி+ைல. இ)தா.-க0 சாவி. மாமாD,
மாமிB க+யாண(4ேபா; இ.(கிறாக0. நாைள(4 வா.வாக0" எE

ெபாாி) த0ளி( ெகா3ேட, Jடதி+ ஆணியி+ மா5யி.)த சாவிைய எ$

அவனிட ெகா$தா.

ைகயி+ பா+ ெச&ட உ0ேள வ)த பவானி ஒ. கண அவைன பா தய-கி
நிறா0.
"ேபா;( 4ளி வி$ வா.-க0 மாமா, ேதாைச தினலா" எறா பாG.

4ழ)ைத ப.வைத ேபாG, 4ழ)ைத உ0ள-கைள ேபாG கள-கம%றைவ

ேவE எDேம இ.(க 5யா. தாயி மனதிேல ெகா)தளி(4 எ3ணகைளேயா தியி மனதி+ இ.(4 நRCகல)த அைப ப%றிேயா பாG
அறிய மாடா.

தி சாவிைய Cழ%றி( ெகா3ேட க+யாணதி 1ைட அைட)தா. கதைவ

திற) ேநராக( கிண%ற5(4 ெசE நான ெச; வி$, வாசைன ைதல

தடவி தைல வாாி, ஊாி.) வ. ேபா வா-கி வ)த பழ-கைள எ$(
ெகா3$ பவானியி 1$(4 வ)தா.

Jட ெபRசி+ த5+ ேதாைசக6, Cட Cட( காபிB ைவ(க

ப5.)தன. பழ-கைள பாGவிட ெகா$வி$ தி சி%E35
அ.)தினா .

பவானி சமயலைறைய வி$ ெவளிேய வ)தா0. ெவEமேன சாதியி.)த ெத.(
கதைவ நறாக திற)தவாE ேசஷாதிாி உ0ேள வ)தா. ெபRசியிேல உகா)

ப+ைல இளி(4 திையB, ைகயி+ ேதாைசBட மிர3$ பா(4

பவானிையB பாதா. ஊRச+ இ.)த பழ-கைள பாதா.
"ஹு..." எE ெதா3ைடைய( கைன( ெகா3டா.
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பவானி(4 ைதாிய ஏ%பட. ”வா.-க0, எ-ேக, இ?வளD Fர?” எE
ேக$( ெகா3ேட தியி த5+ ேதாைசைய ைவ வி$ அவைர
உகா.ப5 Jறினா0.

"ஒEமி+ைல. உ பி0ைளைய ப நாகளாக அ)த ப(க காேணா. உட&

ஏதாவ சாியி+ைலேயா எE பா ேபாக வ)ேத. ைஹ J+ தாேன

ேச(க ேபாகிறா;?" எE ேகடா ேசஷாாி.

"உட& ஒEமி+ைலேய! நா தா ெவயி+ அைலய ேவ3டா எE

ெசாேன. ைஹJ+ தா ேச(க ேவ3$" எறா0 பவானி.
ேசஷாதிாி திைய( கவனிதா.

"ஏ3டா ! நீ க+யாணதி ம.மக தாேன? உன(4 க+யாண ஆயி%ேறா ?"

எE விசாாிதா.

"இ+ைல சா" எறா தி.
"எனடா இ+ைல? எ ெபாிய பி0ைள ராவி ஈ$டா நீ. அவA(4 நாG

4ழ)ைதக0 இ.(கிறாக0. நீ பிரமசாாியா; ஊைர C%றி( ெகா3$, வர$

அ)த( க+யாண! ‘உ ம.மக எனடா பைச( 4ழ)ைதயா?' எE

ேககிேற."

”ேக6-க0 சா" எறா தி ைக(4ைடயினா+ வாைய ைட(

ெகா3$.

*ேககிேற3டா! ேககிறேதா$ விட மாேட எ ேபதி ஒ.தி இ.(கிறா0.

பதாவ ப5தி.(கிறா0. 1$ ேவைலக6 ெச;ய ெதாிB. அவைள உன(4

5C ேபா$ வி$தா மE ேவைல. ஆமா..." எறா அவ. பிற4 ”ஜாதக
கீதக இ.(கிறதா! இ+ைல கிழி ெதறி) விடாயா!" எE ேகடா.

தி ஊRச+ பலைகயிேல இ.)த ஆபி0 ஒைற எ$ சாவி( ெகாதி+
இ.)த ேபனா( கதியா+ சீவி 3ட-களாக நE(கி( ெகா35.)தா. சிறி
ேநர பதி+ Jறாம+ இ.)தா+ எதிேர இ.பவ தானாகேவ எ:) ேபா;
வி$வா எE எதிபா தா அவ ெமௗனமாக இ.)தா. ேசஷாதிாி
இவAைடய அலசியைத மதிபவராக இ+ைல.
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"எனடா. பதி+ ேபச மாேட எகிறா;? பபா;, க+கதா எ+லா

ேபாயி.)தாேய, அ-ேக யாைரயாவ ாிஜித கயாண ெச; ெகா3$

விடாயா என?"

தி தைல நிமிதி அவைர பாதா. "அப5தா ைவ(
ெகா06-கேள. சா! சீதி.த எE வாயா+ ேபசி விடா+ ேபாமா!
ெச;ைகயாG கா5 தாேன ஆக ேவ3$?"

"ஓ! அப5யா? நீ ெபாிய சீதி.த வாதிேயா? சீதி.த ப3UவதிG

ேநைமB உ3ைமB இ.(க ேவ3$ அபா. அதிேல Cயநல கல) விடா+

அ&ற உ.படா% ேபாலதா!" எறா அவ ச%E காரமாகேவ. தியி

க ேகாபதா+ சிவ)த.

”சா! எைதேயா ேபச வ) சப)தமி+லாம+ ேபCகிறீக0. நீ-க0 இ-ேக வ)தேத
ேவE விஷய. அநாவசியமாக எைன வ&(4 இ:(காதீக0..."

ேசஷாதிாி 0ளி எ:)தா.
"எனடா பிரமாதமாக அவசியைதB அநாவசியைதB க3$ விடா;?

உைனப%றி என(4 ெதாிBமடா! ேம$ ெத.வி+ இ.)தாேள பாலபா0.
அவ0 ெப3ணிட நீ எப5 நட) ெகா3டா;? அ)த ெப3ணி

க+யாணதி ேபா என ெவ+லா க5தமாக எ:தினா; எெற+லா என(4
ெதாிB! என(4 ெதாி) பிற)த ைபய நீ! சீதி.தைத ப%றி ேபச வ)
விடா!"

பவானி அப5ேய நிறவ0 நிறவ0 தா!
ேம$ெத. பாலமாளி ெப3ணிட தி நட) ெகா3ட வித என
எகிற விவர 7ராD பவானி அறி) ெகா0ள ஆைசபடவி+ைல. மா-காைய
ஒ. ஓரதி+ க5தDட &ளிேபா இனிேபா உடேன ெதாி) ேபாகிற.
ேச! இவ இ?வளD தானா? எE அவ0 தீமானி திையப%றி எைட

ேபா$தா ைவதி.)தா0. அ)த தீமான ஏகமனதாக அவ0 இதயதிேல
நிைறேவறி%E.
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பாG வ) இைடயி+ க+யாண பாவதிB வ) விட ெச;திைய

ெசா+லாம+ இ.)தி.)தா+ அ)த( கிழவ ேசஷாதிாிB, இைளஞ திB

ைக கல)தி.பாக0.

தி அவசரமாக எ:) ெவளிேய ேபானா. ”அமா பவானி!" எறா

ேசஷாதிாி.

"நீ இப5 இ)த அறியா பி0ைளைய ைவ( ெகா3$ தனியாக வா*ேவ எE
பி5வாத பி5ப சாியி+ைல. நாகராஜனிட ேபா; இழப தா சிற)த"

எE Jறிவி$ ெவளிேய ேபா; விடா அவ.

ேசஷாதிாி ஏ திOெரE வ)தா? பாGைவ ப%றி விசாாி ேபாக வ)தாரா?

தி த 15A0 Vைழ)தைத பா வி$தா தைன எசாி(க
வ)தி.(கிறா எப பவானி(4 &ாி) விட.

சிைலைய ேபால அவ0 Jடதி+ மா5 இ.)த நடராஜ ெப.மானி படதி
& ெசE உ கா) விடா0.
----------

1.19. ததி வத

அ$த நா0 ெபா: வி5)த. வழ(கேபா+ அெபா: நக) அத%4 அ$த
நா6 உதயமாகிய. பாவதி ம$ க+யாண 15.) ெகா3$வ)த
பலகார-கைள எ$ வ) பாGD(4( ெகா$தா0. க+யாண நட)த
விமாிைசகைள ப%றி பவானியிட Jறினா0. எ+லாவ%ைறB Jறிவி$,

”க+யாண ப3ணி( ெகா3ட ெப3U, பி0ைளB காத( க+யாண
ெச; ெகா3டாக0. அவகளி காத உEதிைய. ஆழைத, ப3ைப(
க3$ இ. தரபின. உடப$( க+யாண நட)ததா" எE 5தா0
பாவதி.

ேந%ைற(4 )திய நா0 ேசஷாதிாிB, திB வாதி ச3ைடயிட

சீதி.தைத ப%றி பவானி நிைன பாதா0. ’சீதி.த எகிற

ெபயாிேல எ)த ெப3ைண பாதாG க+யாண ப3ணி( ெகா0கிேற

எE ெசா+, அ)த ெப3க6ட ஒ.வைர ப%றி ஒ.வ.(4 ெதாியாம+

அைழ( ெகா3$, ஊாி+ க3ட இட-களி+ திாி) வ. ேஜா5க0 ெச;வ

சீதி.தமா?’ எE பவானி உ0ள 4றினா0.
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"பவானி! ஏ எனேவா ேபால இ.(கிறா;?” எE பாவதி அவைள அ&ட
விசாாிதா0.

பவானி திைய ப%றி மEப5B ேபச வி.ப வி+ைல. ஆகேவ அவ0 ெவ4

'சாமதியமாக’ “என(4 E நாகளாகேவ உட& சாியி+ைல!" எE

Jறினா0.

”அப5யா? அதாேன பாேத. உட& சாியி+ைல எE எனிட ெசா+ல
மாடாேயா? நீ எE அைல) ேவைல ெச;யேவ3$? ராதிாி நீ ஒE

சைம(க ேவ3டா. பாGD. நீB ந 15ேலேய சாபி$ விடலா" எE

அ&ட Jறினா0 பாவதி.

ெத.வி+ அவ 1$ தி3ைணயி+ உகா)தி.)த க+யாண பவானிைய
இைர) Jபிடா. இ.வ. எ:) வாசG(4 வ)தன. க+யாணதி ைகயி+

இ.)த த)தி( காகிதைதB, கவ ஒைறB பா தி$(கிடாக0 இ.வ..
”பவானி! இ)தா! உ தைமய த)தி அ5( க5த ேபா5.(கிறா. உ

மனி(4 உட& சாியி+ைலயா. உடேன உைன ெசைன(4 &றபட

ெசா+ இ.(கிற. ம%ற விவர-க0 க5ததி+ இ.(4. ப5 பாரமா!" எE
அவளிட க5தைதB த)திையB ெகா$தா.

பவானி ைகக0 ந$-க க5தைத பிாி ப5(க ஆரபிதா0. அதி+
ேகாமதி(4( க.சிைதD ஏ%ப$ ெராபD அபாயகரமான நிைலயி+

ஆபதிாியி+ கிடபதாகD, 1ைடB 4ழ)ைத CமதிையB கவனி(

ெகா0ள யா. இ+ைல ெயE பவானிைய உடேன &றப$ வர ெசா+B
எ:தி இ.)தா நாகராஜ,

பவானியி உ0ளதி+ இ.)த பைழய ேசாெவ+லா எ-ேகேயா ேபா;விட.
&திய கவைல பரபர&. அவ0 உ0ளதி+ 45 ெகா3ட.
"என மாமா ெச;வ?" எE ேகடா0 க+யாணைத பா.
”எனமா இப5( ேககிறா;? உட பிற)தவ உ உதவிைய நா5 எ:தி
இ.(கிறா. நீ ேபா; தா ஆக ேவ3$."

”பாDG(4 ப0ளி(Jட திற(க இA ஆE தின-க0 தாேன இ.(கிறன?"
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”அைதப%றி பிற4 ேயாசி( ெகா0ளலா. நீ நாைள(ேக &றப$ வி$"
எறா க35பாக.

ெவளிேய ேபாயி.)த பாG 1$(4 வ)த பவானி விஷயைத ெசானா0.
’பாவ Cமதி' எறா அவ.

பவானிB ஆைசBட அவ தைலைய( ேகாதி வி$, ”பாG! நீ எ-ேகB

ெவளிேய ேபா; விடாேதடா. சாமாகைள ெய+லா க5 ஓ அைறயி+
ேபா$விட ேவ3$ வ.வத%4 நா0 ஆனாG ஆகலா. Jடமாட என(4

ஒதாைச ப3Uகிறாயா?" எE ேகடா0.

தாB மகAமாக 1ைட ஒழி&ரD ெச; தாக0. பாதிர. ப3ட-கைள
ெப5யி+ ேபா$ 75 ஒ. சிE அைறயி+ ைவதாக0. Jடதிேல இ.)த
பட-கைள ெய+லா கழ%றி ைட ைவதா பாG.
பவானி Jட ப(க வ)தவ0 Cவைர அ3ணா) பாதா0. பாதவ0

தி$(கி$ ”எ-ேகயடா நடராஜாி பட?" எE ேகடா0. C.5 ைவதி.)த

சா(4 ைபயி.) படைத எ$( ெகா$தா பாG. பவானி அைத வா-கி

மா&ட அைண( ெகா3டா0. ”இைத ம$ நா எ$ ேபாகலா பாG"

எE Jறிவி$ படைத பதிரமாக த ெப5யி+ ைவ 75னா0.

இத%40 மாைலB ெந.-கி வ)த. பவானிB பாGD ஊ.(4 ேபாவதா+
அE மE நா6 த-க0 15ேலேய சாபா$ எE பாவதி ெசா+ விடா0.
சாமாகைள( க5 ைவத பிற4 பவானி(4 ெபா: ேபாகவி+ைல. ெத.விேல
நிE Fரதி+ ெதாிB பCபதி ேகாவிைல பா( ெகா35.)தா0. மாைல(
கதிரவ ஒளியி+ 4ளி( ெகா35.)த ேகா&ர.
'நாைள இ)ேநர ெசைனயி+ இ.ேப' எகிற எ3ண அவ0 மனைத

ேவதைனயி+ ஆ*திய. ஐ)தாE வ.ஷ-க6(4 ேமலாக பழகி ேபாயி.)த
அ?Mைர வி$ ெச+ல அவ6(4 வ.தமாக இ.)த.

& ஒ.தர அவ0 ெசைன ேபாயி.)தேபா எ:7ாி+ ரயிைல வி$
இற-கிய ஒ. பாிதாபமான காசிைய( க3டா0. பாிதாப ம$ அ+ல.

ெவகபடD, அ.வ.பைடயD ேவ35ய காசி அ.

கப திாீ ஒ.தி தன(4 பிரசவ ேவதைன க35.பதாக (கி னகி(
ெகா35.)தா0. அவேளா$ இA இர3$ 4ழ)ைதக0 இ.)தாக0. அவ0

68

உ3ைமயான கபதிாீதா! வயி%றி+ ணிகைள C%றி( ெகா35.(க-

வி+ைல. ஆனா+ அவைள பாசா-4(காாி எE ஏசி பல உதாசீன ெச;தன.
ேகயாக ேபசின. சில இர(கப$ ெபா.0 உதவிB &ாி)தாக0.
அெபா: அவைளB அவ0 கணவ வாCைவ B அைழ ேபாக நாகராஜ
ரயில5(4 வ)தி.)தா.
“அ3ணா ! அவைள பாதா+ பாிதாபமாக இ.(கிற" எE தய-கினா0
பவானி.

”நீ ஒ. ைபதிய!" எறா நாகராஜ.
”இ)த நகரதிேல இ மாதிாி( காசிக0 சவ சகஜமானைவ. உன(4 &திதாக
இ.பதா+ நீ இைத எ+லா பா பாிதாபப$கிறா;. எ-க6(4(
கவனி(கேவ ெபா:தி+ைல" எE Jறி நைகதா நாகராஜ.

”அ3ணா ! சதாயதி வளசியிேலதா ேதசதி ெப.ைம அட-கியி.(கிற.

அழ4 மி4த இ)த ெசைனயிேல அவதிBE பல காசிகைள பா(க ேவ35

இ.(கிறேத. சக வள) வ.கிறதா? ெச5களி ேவாிேல &: ைவதா+ ெச5
வத-க சில கால ஆ4மாேம. அப5 சகதி ேவாிேல, ேவ ெச+ ேதாறி

அாி வ.வத%4 இைவ யாD அதாசிேயா எனேவா" எறா0 பவானி,
டா(சியி+ உகா) அ)த கப திாீைய பா( ெகா3ேட.

நாகராஜ, பதி+ ஒE Jறவி+ைல. பவானி கணவைன( ேக$ எடணா(

காைச வா-கி( ெகா$தா0 அ)த ெப3ணிட. அவ0 உ0ள ேசா) விட.
எ)த விததிலாவ இமாதிாி அபைல ெப3க6(4 உதவி &ாிய மாேடாமா
எE ஏ-கினா0.
அ&ற அவ0 ெசைன ப(கேம ேபாகவி+ைல. இெப: அ)த நகரதிேல
ெபாிய மாEத+க0 ஏ%ப5.(கலா. பRச பிணிB ெகாRசமாவ
4ைம)தி.(4. ெப3க0 இபமாக வா*வாக0 எெற+லா நிைனதா0.

ெத.விேல விள(ேக%றி விடாக0. ேகாவி.) மணியி நாத ேகட.

”பவானி கா+ க$(க அைர மணியா; நி%கிறாேய? நாைள(4 தா நீ ஊ.(4

ேபாகிறா;, தி.பி வர இA எதைன மாச-க0 ஆ4ேமா? உ0ேள வ)

"உகாேர" எE பாவதி அவைள அைழதா0.

---------------
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1.20. #$ தியி& ஏமா1ற
பCமைல ரயி+ நிைலய(4 பாசRச வ35 காைல பதைர மனி(4 வ.வ
வழ(க. சாதாரணமாகேவ பதைர மணி வ35. பனிர3$ மணி(4 தா வ..
பதைர மணி வ35ைய பி5(க ரயில5(4 பதிெனாறைர மணி(4 ேபா;
ேச)தா+ ேபா எE ஊாி+ ேபசி( ெகா3டாக0,

பாவதி, பவானி- பாGவி%காக சிற)த வி.) ஒE தயாாிதா0. பாி) பாி)

உபசாிதா0. பவானியி மனநிைல வி.)3U நிைலயி+ இ+ைல.

'ேகாமதியி உட+ நிைல எப5 இ.(கிறேதா' எE கவைல ப$(

ெகா3ேடயி.)தா0.

"அெத+லா ஒE இ.(கா. அ?வளD ெபாிய நகரதி+ ைவதியக6(4

அவக0 திறைம(4 பRசமா என? நிதானமாக சாபி$" எE உபசாிதா0

பாவதி.

பாG ஊாி+ ஒ. ைபய பா(கியி+லாம+ தா ெசைன(4 ேபாவைத ப%றி
ெசா+( ெகா3டா.
”ஒ. ேவைல அ-ேகேய ேச) ப5(க ஆரபி வி$ேவ. மாமாD(4( கா

இ.(கிற. எ-க0 Cமதி ாிcாவி+ ப0ளி(Jட ேபாவா0 " எெற+லா
அவகளிட ெப.ைம ப$( ெகா3டா. ஒ?ெவா.வ. அவA(4 தத
நிைனவாக ஒ.ெபா.ைள பாிசாக( ெகா$தன. ேகாக6, பபர-க6,

கைத &தக-க6 ஏகபடைவ பாGD(4 கிைடதன.

பவானி ஊ.(4( கிள& விஷய ேசஷாாி(4 எ5ய. அ)த( கிழவ இர3$
சீ& வாைழ பழ-க6ட பாGைவ பா(க வ)தா.
”ஏனமா! நாG தின-க6(4 & உனிட ெசான வாைத இ?வளD

சீ(கிர ப விட பா. ந+ல ெப3 நீ. அட(க(4 ப3&(4
உதாரணமாக இ.)தா;. ஊ.(4 ேபாகிறாேய எE தா இ.(கிற. ைபயைன

ஜா(கிரைதயாக பா (ெகா0. ெசௗ(கியமாக ேபா; வா" எE விைட
ெகா$தா.

ெத.வி+ மா$ வ35 வ) நிற. பவானி க+யாணராமைனB,

பாவதிையB வண-கினா0. க+யாண உணசி ெப.(கா+ க3கைள சிறி
ேநர 5யப5ேய இ.)தா.
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”உன(4 எ)தவிதமான ஆசிைய நா வழ-4வ அமா? இ)த ஊ.(4 வ.

ேபா மRச0 4-4மட வ)தா;. ேநாயாளி( கணவA(காக உயி.(4
மறா5னா;. மலர ேவ35ய உ வா*D க.கி விடேத எE நா மன(40
மா;) ேபாேன. இ.3$ ேபான உ வா*(ைகயி+ நபி(ைக ஊட உ
மக பாG இ.(கிறா. அவைன ஜா(கிரைத யாக பா( ெகா0. நீ எெபா:
இ)த ஊைர நா5 வ)தாG எ 15%4 வரலா" எறா அவ.

பவானி ேபச 5யாம+ திணறினா0. பாவதிைய நீ ெப.4 விழிகளா+

பாதா0. 'மாமி' எE அைழ(கிறவ0. 'அமா' எE Jபிடா0. அவைள

அப5ேய அைண( ெகா3$ 4G-க( 4G-க அ:தா0.

”பவானி ைபதிய, ைபதிய. ஏ இப5 அ:கிறா;?" எE பாவதி அவைள

ேத%றினா0.

”இ)த மாதிாி மாசி+லாத அைப நா ெசைனயி+ எ-ேக பா(க ேபாகிேற?"
பவானி அ: ெகா3ேட பாவதிைய இ?வித ேகடா0.

"நீ ைபதிய தா ேபா! உ மனசிேல அ& நிைற)தி.(4 ேபா பிறதியா

உ0ளதிG அ& தா நிைற)தி.(4. உைன ெவEபவக0 யா.ேம

இ.(க மாடாக0" எறா0 பாவதி. பிற4 இ.வ. அ:ைகையB ேபைசB

நிEதி வி$ ைட 5C(கைள வ35யி+ ஏ%Eவத%4 ைன)தன.
"ரயில5(4 நாA வ.கிேறேன" எE க+யாண அவைள( ேகடா.

”ேவ3டா. மாமா! ஊ.(4 ேபா;வி$ வ)ததி.) உ-க6(4 உட&

சாியி+ைல. இE தா தைல(4 ஜல வி$( ெகா3Oக0. அைலய ேவ3டா"
எE பவானி த$ விடா0.

பாG ம$ உ%சாகட இ.)தா. & ஊைர பா(க ேபாகிேறா எகிற
களி& அவ கதி+ பட)தி.)த.
வ35 ெத.(ேகா5ைய( கட) பCபதி ேகாவி ைல தா35 ெச+ல ஆரபித.
ஆ5 அைச) ேபா4 வ35யி+ பவானி சி)த ைனேய உ.வாக
உகா)தி.)தா0. ேநாயாளி வாCைவ அைழ(ெகா3$ இப5தா ஒ. நா0
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அ)த ஊ.(40 வ)தா0. இE பாGைவ அைழ( ெகா3$ மEப5B
ஊைரவி$ ேபாகிறா0.
பCபதி ேகாவி+ ேகா&ர வாயிைல வ35 அைட)த ேபா உ0ேள ெகா5(
கபைத தா35 இ.(4 லதான ெதாி)த. பவானி ைகெய$
வண-கினா0.
பாGD ேகாவிைல அைர4ைறயாக பா( ெகா3ேட கனதி+ ேபா$(
ெகா3டா. அவ பாைவ ெத.( ேகா5யி+ வ. தியி ேம+ இ.)த.
”அமா! அேதா தி மாமா வரா" எறா உ%சாக ெபா-க.
"வர$" எறா0 பவானி அைமதியாக. ைச(கிளி+ ேவகமாக வ)த தி

வ35ைய ெந.-கிய ேவகைத( 4ைற( ெகா3$ 'மதரா

ேபாகிறீகளாேம........ 5(ெக வா-கி( ெகா$ ரயி+ ஏ%றிவி$ வர ெசா+

மாமா அAபினா" எறா.

”எத%4 உ-க6(4 13 சிரம?" எE Jறிய பவானி அட ேபைச நிEதி(

ெகா3$ விடா0.

ரயில5ைய அைடBேபா மணி பதாகி விட . "வ35 பனிர3டைர-

(4தா வ." எE ேடஷ மாட அறிவிதா. சாமாகைள ெய+லா

ஒ. ப(கமாக ைவ வி$ எ+ேலா. ெபRசியி+ உகா)தாக0.

'5(ெகதா வா-கியாகி விடேத நீ-க0 ேபா-க0' எE தியிட ெசா+ல
பவானி(4 ைதாியமி+ைல.

"பாG நீ இனிேம+ அ-ேகதாேன ப5(க ேபாகிறா;?" எE ேபைச ஆரபிதா

தி.

”ஆமா! மாமா... எ-க மாமாD(4 கா இ.(கிற. மாமா ெப3 Cமதி(4 ாிcா
இ.(கிற. எதி+ ேவ3$மானாG ப0ளி(Jட ேபாகலா" எறா பாG
ெப.ைம ெதானி(க.

”ேபசாம+ இ.டா நீB உ ெப.ைமB!" எE அத5னா0 பவானி.
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”ெசா+ல$. அவைன அதடாதீக0" எறா தி &EவGட. பிற4

எைதேயா நிைன( ெகா3டவனாக. அ)த( கிழவ சீதி.தவாதிகைள ப%றி(

ேக ப3ணினாேர. இவைர யா ேபச ெசா+( Jபிடாக0?" எE பைழய
கைதைய( கிளபினா.

"அவ.ைடய அபிபிராய அ?வித இ.)த. அைத சாிெயE எ+ேலா.
ஆேமாதி(க ேவ3$ எE அவ ெசா+லவி+ைலேய!" எறா0 பவானி.

”இE நீ-க0 ரயிG(4( கிளபிய பிற4 எைன பா வி$ மEப5B

எ-க0 1$(4 வ)தா. த ேபதியி ஜாதகைத( ெகா$ வி$. மாமாவிட

எ ஜாதகைத( ேகடா. அ&ற என நட)த ெதாிBமா?" எE ேகடா
தி.

" என நட)த?" எE த அகற விழிகைள கல விழி( ேகடா0 பவானி.
”ஒE அசபாவிதமாக நட(கவி+ைல. பய) விடாதீக0. மாமா எைன(

Jபி$ எ ஜாதகைத( ேகடா”.

”ஜாதகைத எ$ வ) அவக0 எதிாிேலேய கிழி ேபாேட! என(4

இதிெல+லா நபி(ைக இ+ைல. நா சீதி.தவாதி. சீதி.தமண ெச;
ெகா0ள ேபாகிேற" எேற.

”பாதாயாடா க+யாண?" எE ஆரபிதா கிழவ.
”பா(கிற என சா. பா(கதா ேபாகி றீக0. ஜாதி வி$( கயாண

ப3ணி( ெகா0கிற ஒ.விதமான சீதி.த. ந நா5ேல வா$ ஆயிர(
கண(கான விதைவகைள மEமண ெச; ெகா3$ வாழைவப ஒ.
சீதி.ததா. நா ஒ. விதைவைய மEமண ெச; ெகா3டாG நீ-க0

ஆசாிய அைடய ேவ3டா எேற" எE Jறி 5தா தி.

ரயில5 நிசதமாக இ.)த. அ-ேக அE Jடேம இ+ைல. பவானி ப%கைள(
க5( ெகா3$ தைலைய( 4னி) ெகா3டா0. பா: ரயி+ சீ(கிர வராதா
எE ேவதைன படா0. இ)த அதிக பிரச-கியி ேபசி.) வி$ப$
எெபா: ரயி+ ஏEேவா எE ஆதிரபடா0. வா*(ைகயி+ ேநைமைய
ப%றி அறியாதவக0 த+ த வா*(ைகைய சீதி.த ப3ணி(
ெகா3ட+லவா சக ெதா3$ எகிற &னிதமான சீதி.ததி+ இற-க
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ேவ3$? ேச! இவைன ேபா; ரயில5(4 அAபினாேர க+யாண மாமா எE
ேவதைன ெபா-க ெபா: ஒ. பாரமா; உகா)தி.)தா0 பவானி.

அDடாி+ ைக கா5 இற-கிய. & & எE ெப.C வி$( ெகா3ேட
வ35 வ) நி ம. சாமாகைள ஏ%றி வி$ பாGDட பவானி ெப5யி+
ஏறி( ெகா3டா0.
வ35(40 Jட அதிகமி+ைல. ஜன+ ஓர தி+ ஒ. ெப3 E
4ழ)ைதக6ட உகா) ெகா35.)தா0. இA சில ேப ப$ F-கி(
ெகா35.)தாக0.
”பாG! ேபா;வி$ வ.கிறாயா?" எE ேகடா தி.
"நா வ.கிேற. உ-க0 மாமாவிட மாமியிட ெசா+G-க0" எறா0
பவானி, ெவEைப எ+லா அட(கி( ெகா3$.
”ெசைனயி+ உ-க0 விலாச?"
தி கபடமாக சிாி( ெகா3ேட பவானிைய இ?வித ேகடா.
பவானி ணிசGட கைத தி.பி( ெகா3 டா0. அ.கி+ உகா)தி.)த

ெப3ைண பா 'நீ-க0 ெசைன(4 ேபாகிறீகளா?" எE ேகடா0.

அ)த ெப3 பதி+ JEவத%4 & ரயி+கிளபி விட. ஜன+ ஓரைத
பி5( ெகா3$ தி வா5ய கட நட) வ)தா. ேஜபியி.)
ைக(4ைடைய எ$ ஆ5னா. தைனேய ெவறி பா(4 அவைன
பா(க வி.பாத பவானி கைத ேவE ப(க தி.பி( ெகா3டா0.
பCமைலயி ேகாவி+ ேகா&ர ெதாி)த. அ D மைற) ெகா3ேட வ)த.
பவானி(4 மனதி+ ஏ%ப5.)த ெவE& அட-கி வ35(40 இ.)த வகைள(
கவனி(க சிறி ேநர பி5த.
த பாக 1றி19.
1றி19.
--------------
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இரடா பாக
பாக
2.1. கதப சர

மாைல Cமா நா4 மணி இ.(கலா. ேதாட(கார ேகாபால Jைட நிைறய

ஜாதி அ.&கைளB, கனகாபரைதB பறி வ), ெகா+ைல தா*வாரதி+

உகா)த பவானியி & ைவதா. வாைழ நாைர ெதா5 த3ணீாி+ ஊற
ைவ எ$ வ) ெகா$தா. FU(4 அபா+ நிE ெகா3$ “அமா"

எE Jபி$வி$ தைலைய ெசாறி) ெகா3$ நிறா.

பவானி அவைன ஏறி$ பாதா0. பிற4 "எனபா ேவU உன(4?" எE

ேகடா0.

”சின( 4ழ)ைதைய ப0ளி(Jடதிேல.) 1$(4 அைழ வ)தாC

ெச5க6(4 த3ணி ஊதியாC. மா$(4 தீனிைவசாC" எE தAைடய
ேவைலக0 5) விடைத அறிவிதா ேகாபால .

”சாி உன(4 என ேவU எE ெசா+ேல?" எE ேகடா0 பவானி.
ேகாபால மEப5B தைலைய ெசாறி)நா. ”15ேல அ சினிமா

பா(கUA ஒ. வாரமா ேக$(கி$ இ.(4. சாய-கால ஆட(4

ேபாகலாA..."

”இ.(கிறயா(4! சாி எ(4 மா5யிேல ேபா; அமாைவ( ேக$(ேகா ேபா..."
இ?வித Jறிவி$, வாைழ நாைர( கிழி 7 ெதா$(க ஆரபிதா0 பவானி.

மா5 அைறயிேல அவ0 மனி ேகாமதி ேகாபாலA(4 உதரD ேபா$வ ேகட.
"சினிமாD(4 ேபாகிற இ.(க$, தேல டா(ட 1$(4 ேபா;

’இைற(4 எனாேல அ-ேக வர5யவி+ைல. அவைரேய ெகாRச வ)

பா வி$ ேபாக ெசானா-க’ எE ெசா+ வி$ வா" எறா0 ேகாமதி.
அ&ற எைதேயா நிைன( ெகா3டவளாக ”ேகாபாலா! 7பறி விடாேயா?
அமாைவ( ேக$ டா(ட த-கசி(4 மக6(4 ெகாRச 7 வா-கி ேபா;(
ெகா$" எறா0.
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ேகாபால மா5யி.) கீேழ வ)தா. “அமா, டா(ட 1$(4 7தர

ெசானா-க" எE ேசா)த கட பவானியிடமி.) 7சரைத வா-கி

எ$( ெகா3$ டா(ட dதரனி 1ைட ேநா(கி நட)தா.

ேகாடபா(க ரயி+ நிைலய(4 அ.கி+ ெச+G நீளமான ெத.வி ேகா5யி+
இ.(4 ப-களா டா(ட dதரAைடய. வாயி+ Cவாி+ ஒ. &றதி+ டா(ட

dதர எ. பி. பி. எ. எகிற ெபயைரB, மE&றதி+ ெஜயd' எகிற 1$
ெபயைரB காணலா.

டா(ட ெவளிேய ேபாகவி+ைல. 15+ இ.(கிறா எபத%4 அதாசியாக

அவ.ைடய கா ’ேபா5ேகா'வி+ நிறி.)த. ஒறிர3$ ேநாயாளிக6

ெவளிப(க தா*வாரதி+ நா%காகளி+ உகா)தி.)தன.

ேகாபால வரா)தாவி+ இ.)த ஜன+ வழியாக உ0ேள எ5 பாதா.
டா(ட dதர ேநாயாளி ஒ.வைர பாிேசாதைன ெச; ெகா35.ப
ெதாி)த. வாச+ ப(கதி.) மா5(4 ெச+ல ப5க0 இ.)தன. மா5யி.)
ெம+யதாக ேர5ேயா இைச ேக$( ெகா35.(கேவ மா5(4 ேபானா
ேகாபால.
அ-ேக இ.)த ேசாபா ஒறி+ dதரனி த-ைக ராதாD dதரனி மக0
ெஜயdB உகா)தி.)தாக0. எதிாி+ இ.)த ேமைஜ மீ கிட)த
பதிாிைககைள ஒ?ெவாறாக எ$ &ர5( ெகா35.)தா0 ராதா.
ேகாபால தய-கி( ெகா3ேட ஹாG(40 Vைழ)தா.
”அமா ெகா$தா-க" எE ெசா+வி$, 7சரைத ேமைஜ மீ ைவ வி$

நிறா ேகாபாலன.

”அமாD(4 உட& எப5 இ.(4 ேகாபாலா? 7ெவ+லா ெதா$(க ஆரபி-

Cடா-க ேபா.(ேக!" எE ேக$(ெகா3ேட ராதா 7சரைத. எ$(

கதாி ெஜயd(4 ைவவி$ தாA Q5( ெகா3டா0.

"அவ-க உட& ெகாRச Cமா.-க. 7 அவ-க கட+`-க. ஊாி.)

ஐயாேவாட த-கசி வ)தி.(கா-கேள, அ)த அமா க5னா-க" எறா

ேகாபால.

”ேஜாரா;( க5 இ.(கா-க. கனகாபர, அத ப(கதி+ ஜாதி, அத ப(கதி+
தவன, அ&ற ேராஜா எE அழகான கதபமாக( க5யி.(கா-க. நப
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15ேலB ஏகபட 7தா 7(கிற. இ)த மாதிாி என(4( கட ெதாிய-

வி+ைலேய!" எE ராதா, அ)த( கதப சரைத &க*) ேபசினா0. பிற4

ேர5ேயாைவ 5வி$ "நீ எ-ேக வ)ேத?" எE விசாாிதா0.

”ஐயாைவ பா(க வ)ேதமா. அமாD(4 இனி(4 இ-ேக வர5ய-

வி+ைலயா. ஊசி ேபாட டா(ட ஐயாைவேய அ-ேக வர ெசானா-க..."
"சாி ஐயா உ0ேள வ)த தகவைல ெசா+Gகிேற" எE Jறிவி$ ராதா

மா5யி.) கீேழ இற-கி ெசறா0.

ெவளியிேல இ.)த ஒறிர3$ ேநாயாளிக6(4 ம.) ெகா$ அAபிவி$
dதர உ0ேள வ)தா. ைககைள அலபி( ெகா3$ ேமைஜ அ.கி+
உகா)தா அவ.
ெஜயd மா5ப5களி+ 4தி இற-கி வ)தா0 ”அபா! அபா! உேனாட

நாA Cமதி 1$(4 வேர" எE த தகபனாைர பா( ேக டா0

அ)த ெப3.

dதர மகைள த அ.கி+ இ: ம5யி+ உகாதி( ெகா3டா.

ஆைசBட அவ0 கைத பா, 'ஏனமா! நா ' ேபஷ3ைட' பா(க

ேபானா+ நீB Jட வ.வதாவ?" எE ேகடா ெகாRசலாக.

இத%40 சைமயலைறயி.) த$(களி+ சி%E35B ’O' B எ$(

ெகா3$ சைமய%கார Cவாமிநாத ெவளிேய வ)தா. ேமைஜ மீ ைவ வி$(

4ளி)த ஜல ெகா3$ வ) ைவதா. ”4ழ)ைத என ெசா+கிறா0?" எE

ேகடா.

”உ சாி, நீேய ேக6 Cவாமிைய! ஒ. டா(ட ைவதிய ப3Uவத%காக

ேநாயாளிக0 1$(4 ேபானா+ Jடேவ த 4ழ)ைதையB அைழ

ேபாவாரா எE ேக$ பாேர" எE 4ழ)ைத யிட Jறிவி$ ெபாிதாக

சிாிதா dதர.

"நா எ+ேலா 1$(4 வ.கிேற எE ெசா+லவி+ைலேய அபா. அ-ேக

எ சிேநகிதி Cமதி இ.(கிறா0. அவைள பா(க வ.கிேற எேற" எE

அவ0 த காகளி+ இ.)த ஜிமி(கி அைச)தாட( Jறி 5தா0.
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"என Cவாமி! இவ6(4 இ)த ஆனிேயா$ ஒப வயC 7தியாகிற. ஆனா+
எப5 சாயமாக ேபCகிறா0 பாதீரா? இவ0 ெதா5+ உைத(

ெகா3$ பாG(காக அ:தைத நீ பாதி.(கிறீ. எ3ெண; ேத;( ெகா0ள
இ)த 1ைடட C%றி உைம திணற அ5தவ0 இவ0. வ(கைணயாக ேபச
ெதாி)விட.... இேபா!" எE dதரைன பா பாதி சிாி& பாதி(
ேகBமாக ெசா+ 5தா.

Cவாமிநாத த வ:(ைக தைலைய தடவி( ெகா3டா. பிற4 நிதானமாக.
இெனா. ப வ.ஷ-கைள த0ளி ேபா$ பா.-க0. 4ழ)ைத(4(
க+யாண ஆகிவி$. இெனா. 4ழ)ைதB இ)த 15ேல 4திேபா$.
நீ-க6 தாதா ஆகிவி$1க0! ஆனா+ உ-க0 சசாரதா ஒைறB இ.)
பா(க( ெகா$ ைவ(கவி+ைல" எறா. dதர அப5ேய பிரைம பி5தவ

மாதிாி உகா)தி.)தா.
------------

2.2. டா,ட$ ;தர&

டா(ட dதரA(4 இெபா: வய பதி ஐ) - ெசைன நகாி பிரபல

டா(டகளி+ அவ. ஒ.வ. மாத ஆயிர "பா;க6(4 ேம+ வ.ப5 வ)த.
மைனவி இற) ேபா; எ$ வ.ஷ-க0 ஆகிறன. மEமண ெச; ெகா06
எ3ணமா அைத F35 நடதி ைவபவகைளேயா ஒைறB அைடய(

ெகா$ ைவ(காதவ dதர. உட பிற)த த-ைகB, மக0 ெஜயdB தவிர,

அவ.ைடய லசிய ெம+லா ைவதிய ெதாழி+ இ.)த. அவ.ைடய அ&
மைனவி இற) ேபான பிற4 அ)த லசிய வGெப%ற. அவைள அ5ேயா$
மற) வி$ ேவெறா.திைய மண) வாழ வி.பவி+ைல. மண வா*(ைகயி
Cைவைய அவ நாேக வ.ஷ-களி+ அAபவி 5 விடா.

ெஜயdயி தா; பமாD(4 அழ4 4ண ஒ.-ேக ெபா.)தி இ.)தன. பிற)த
15.) அவ0 ெகா3$வ)த சீதன ெபா.0களி+ Cவாமி நாதA ஒ.வ.
பமாD(4 ைணயாக ஒதாைச &ாியவ)த அ)த(கிழவ பமா இ?வளD
ச$தியி+ மைற) ேபாவா0 எE நிைன(கேவயி+ைல. அவ0 ேபான பிற4 ஒ.
தின Cவாமிநாத த ைடைய எ$( ெகா3$ dதரைன பா(க வ)தா.
"என? எ-ேக கிள&கிறீக0?" எE ேகடா dதர.
"என(4 இ-ேக என பா(கி இ.(கிற? மகாலCமி மாதிாி இ.)தவ0
ேபா;விடா0!" எE க3ணீ ெப.க( Jறினா Cவாமி.

dதர நா%காைய வி$ எ:) வ)தா. அவ ைககைள ப%றி( ெகா3$
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”Cவாமி! உம(4 இ-ேகதா இனிேம+ (கியமான ேவைலக0 பா(கி

இ.(கிறன. அவ0 ேபா; விடா0. நீ. ேபா; விடா+ இ)த( 4ழ)ைதைய

யா வளபாக0?"

4ழ)ைத ெஜயd வி3 வி3 எE ெதா5ைல உைத( ெகா3$
ப$தி.)தா0. இA சிறி ேநரதி+ பா+ &கட ேவ3$. ெதா5ைலB
அதி+ கிட)த 4ழ)ைதையB மாறி மாறி பாதா Cவாமி.
தாயி பராமாிபிேல வளரேவ35ய மகD அ)த பா(கியைத இழ) வா$கிற.

தா அைத உதறி த0ளி வி$ ேபா;விடா+? அ)த நிைனேவ தைம C$

ெபாC(கிவி$ எE ேதாறிய Cவாமி(4. ைடைய( ெகா3$ ேபா;
பரணி+ ைவதா. 4ழ)ைத ெஜயdB ராதாD அவ பராமாிபி+ வள)

வ.கிறவக0 தா. ஏ? டா(ட dதரைன( Jட அவதா வள வ.கிறா.
”இைற(4 சனி(கிழைம. ெவனீ ேபா$ ைவ(கிேற. 5ெபசாியி.)

வ)த எ3ெண; ேத;( ெகா06-க0" எE க35 பாக உதரD

ேபா$வா Cவாமி. 1$(4 அவைர ெபாியவராக ஆ(கியி.)தா டா(ட.

dதரA(4 ஒ. ெபாிய ெபாE&( கா( கிட)த. இ.ப வயைத அைட)த
அவ த-ைக ராதாைவ சாியான இடதி+ க+யாண ப3ணி( ெகா$

விடா+, அவ ெநRசிேல இ.(4 பாதி ப6 இற-கிவி$. ெஜயdைய ப%றி
இேபாைத(4( கவைல இ+ைல.

டா(டாி கவைல ேதா;)த கைத பாத Cவாமி, ”டா(ட! யா.ைடய

1$(ேகா ேபாக ேவ3$ எE ெசா+( ெகா35.)தீகேள ேநரமாகவி+ைலயா?" எE ேக$ அவ.ைடய சி)தைனக6(4 ஒ. 5ைவ
ஏ%ப$தினா.

dதர த ைக ெப5ைய எ$( ெகா3$ காாி+ ேபா; உகா)தா.
மாமரதி+ ேபாடப5.)த ஊRச+ ெஜயd ம$ உகா) ஆ5
ெகா35.)தா0. 4ழ)ைத தனியாக இ.(கிறா எE நிைன( ெகா3$...

”ெஜயd! நீB எேனா$ வ.கிறாயா அமா? உ அைத எ-ேக?" எE
ேகடா காாி கதைவ திற) ைவ( ெகா3$.

ெஜயd ஊRசைல நிEதினா0. பிற4 பலமாக( ைககைள ஆ5. நா
வர+ேலபா. அைத கிள&(4 ேபாயி.(கா. நா மாமாகிேட கைத ேகக
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ேபாேற. தா வரைல. நீ ேபாகலா... டா....... டா........" எE ைகைய அைச
தகபனா.(4 விைட ெகா$தா0 அ)த ெப3!

dதர தன(40ளாக சிாி( ெகா3டா. 4ழ)ைதயி மன எ?வளD
Vபமான. ேபாகிற இட( ெக+லா நீ வர 5Bமா எE தா ச%E 

ேகடைத &ாி) ெகா3$, எ?வளD சமதாக நட) ெகா0கிறா0 ெஜயd

எE மன(40 விய& திைக& அைட)தா.

காைர ெவளியி+ நிEதி வி$ அவ உ0ேள Vைழ)த நாகராஜனி மக0 Cமதி
எதிேர ஓ5 வ)தா0. ைககைள( 4வி அவ.(4 வண(க ெசGதி வி$ ,

”டா(ட, ெஜயd வரவி+ைலயா?" எE ேகடா0.

”த+ வ.கிேற எE தா ெசானா0 அமா. பிற4 வரவி+ைல எE
ெசா+ விடா0. என(4 ஒE &ாியவி+ைல ேபா. காரண எனவாக
இ.(4? நீ ெசா+ பா(கலா.........? ைர... அமா எ-ேக? மா5யி+

இ.(கிறாளா?" எE ேக$( ெகா3ேட ப5களி+ ஏறி மா5(4 ெசறா
d தர.

Cமதி 4தி( ெகா3$ உ0ேள ஓ5னா0. “அைத! அைத! டா(ட மாமா

வ)தி.(கிறா. ைக அலப ேசா&, ெவனீ. ேவ3$மா" எE Jவி(
ெகா3ேட சைமய+ அைற(40 ெசறா0 அவ0.

பவானி ஒ. W-கா பாதிரதி+ ெவனீைர ஊ%றி ைவதா0. ேசாைப நE(கி

எ$( ெகா3ேட, “Cமதி! உனாேல இவ%ைற எ$ ேபா; மா5:பி+

ெகா$(க 5Bமா?" எE ேகடா0. சிறி நிE ேயாசி வி$, ”அ)த

ேகாபால ெபா.)தி ேவைல ெச;கிறதி+ைல. ெப3டா5ைய சினிமாD(4
அைழ ேபாகிற ேஜாாி+ பாதி ேவைலகைள ேபா$ வி$ ேபா; விடா.
ெவனீ Cட ேபாகிற. நாேன எ$ வ.கிேற" எE ெசா+( ெகா3$
மா5(4 ேபானா0 பவானி.

ேகாமதியி உட& பவானி வ)த பிற4 எ?வளேவா ேதறியி.)த. ெவ0ைள
ெவேள எE ெவ6 ேபாயி.)த கன-களி+ ெசைம படர
ஆரபிதி.)த. நாைல) பD3 நிைற Jட ஏறி இ.பதாக dதர Jறினா.

ைக - நா5ைய பாிேசாதி வி$ அவ, ”பல1ன ெராபD 4ைற) விட.
இA E ஊசிக0 ேபாடா+ ேபா. பிற4 ேதைவயி+ைல. மா5யிேலேய

இப5 அைட) கிட(காதீக0, கா%ேறா டமாக ெவளியிேல உலாவ ேவ3$.

சிEசிE ேவைலக0 ெச;தாG 4%றமி+ைல. இப5( கா%றாட ெவளியி+ ேபா;
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வி$ வ.கிற தாேன! நாகராஜ எ-ேக? ஊாி+ இ+ைலயா?" எE ேகடா

dதர. இப5 ேபசி( ெகா3ேட ஊசிையB ஏ%றினா. பைச( கவனி(
ெகா35.)த ேகாமதி(4( Jட அவ எெபா: 4தினா எப &ாியாம+
ேபா; விட.

ைக அலப ெவனீ ெகா3$ வ)த பவானி அைத அ-கி.)த ேமைஜ மீ ைவ
வி$ ஒ-கி நிறா0.
பிற4 ெமவான 4ர+. ”இ)த வாரதி+ இெனா. தர தைல(4 ஜல

விடலாமா? சாபா$ பி5(க ேவயி+ைலேய. சாியாகேவ மனி சாபி$கிற தி+ைல "

எE Jறினா0.

dதர ைககைள 35னா+ ைட( ெகா3ேட பவானிைய ஏறி$
பாதா.
’நாகராஜA(4 இப5 ஒ. விதைவ த-ைகயா? வியாபாரதி+ பண ஒைறேய
4றியாக ைவ வா*(ைகயி+ மைனவி 4ழ)ைதகைள( Jட( கவனி(க

அவகாசமி+லாம+ திாிபவA(4 இப5 ஒ. உட பிற)தவளா?' எEதா

ஆசாிய அைட)தா dதர.

"ஓ! தாராளமா; நான ெச;யலா. உட&(4 ஒEமி+ைல. ெகாRச ரத(

4ைறD. அD நாளைடவி+ சாியாகி வி$" எE Jறிவி$ "நா வ.கிேற
அமா" எE ெசா+( ெகா3ேட மா5ப5களி+ இற-கி ெசE காாி+
உகா) காைர ெசGத ஆரபிதா.

மா5 'பா+கனி’யி+ ைக அலபிய நீைர( கீேழ மா%Eவத%காக வ)த பவானியி

பாைவ, dதரனி பாைவைய ச)தி மீ3ட.
--------------

2.3. உட< உள

ஒEமி+லாதத%ெக+லா பிரமாதப$வ சில.ைடய பிறவி(4ண. நறாக

ஆேரா(கியமாகேவ இ.பாக0; பாG பழ ெவ3ெணB ெரா5B

சாபி$வாக0. கனதிேலB, க3களிேலB ஆேரா(கியதி ெசைம

பட)தி.( 4. மகி*சி 0ள ேவ35ய கைத ேசாவாக ைவ( ெகா3$

என(4 உட& சாியி+ைல, வயி%றி+ வ. சாபா$ பி5(கவி+ைல. இர3$ வா;
சாபிடா+ வயிE நிைற) வி$கிற" எE ெசா+(ெகா3ேட இ.பாக0.
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”ேபான பிரசவதிேபா உட& ெக$ ேபா; விட. தி.பD ேதறவி+ைல.
4ழ)ைத(4( Jட நா பா+ ெகா$பதி+ைல. 'உட&(4 ஆகா . பாைல நிEதி

வி$' எE டா(ட ெசா+ விடா. &5பா+தா ெகா$(கிேற" எE

ெப.ைமப$( ெகா06 தா;மாக0 அேநக ேப உ3$. இவகைள
பாதா+ வியாதியத க0 மாதிாி இ.(க மாடாக0. தா-க0 ெப%ற மகD(4
பாa5னா+ த-க6ைடய அழ4 4ைற) ேபா4 எகிற ஒ. வித அச$
மனபாைம உைடயவக0 இவக0.
டா(ட dதர ெசற பிற4, ேகாமதி ’உ' எE Jறி( ெகா3ேட ப$(ைகயி+
சா;)தா0. "அபா அவ ேபாட ஊசி எப5 வ(கிற!" எE ெசா+(
ெகா3$ ைககைள தடவி( ெகா3டா0.

பா+கனிைய வி$ வ)த பவானி தAைடய மனி ப$(ைகயி+ ஆயாசமாக
சா;) இ.பைத பா அ&ட அவ0 அ.கி+ வ), ”மனீ! ஏதாவ

Qடாக சாபி$கிறாயா? & பா+ கற) விடா. கா;சி ைவதி.(கிேற.
ஓவ+5 ேபா$( ெகா3$ வர$மா?" எE ேகடா0.

”அெத+லா ஒE ேவ3டா பவானி என(4 பசிேய இ+ைல" எறா0
ேகாமதி.

பவானி சிறி தய-கி( ெகா3ேட நிறா0. பிற4 ச%E பயட. "கீேழ இற-கி
வாேய மனி. இைற(4 ெவ0ளி(கிழைம, ைககா+கைள அலபி( ெகா3$

Cவாமி பட(4 விள(ேக%றி நமகார ெச;ேய. ச%E( கா%றாட ஊRச+
உகாேர. இப5 நா0 கண(கி+ இ)த அைற(40ேளேய அைட) கிட)தா+

மனC தா எனதி%4 ஆ4?" எE அைழதா0.

ேகாமதி(4 த+ அGபாகD ேவ3டா ெவEபாகD இ.)த. பவானி
ெசா+Gகிறாேள எE நிைன( கீேழ இற-கி வ)தா0.
Jடதி+ ேர5ேயா ேமைஜ மீ ைன ேபா+ பதிாிைகக6 கிழி)த
ணிக6மாக இராம+ &ரவாக ைவ(கப5.)த. அத%க$த 7ைஜ(

Jடதி.) மலகளி நEமண ’க' ெமE 1சிய. பலவித மலகளா+
ெதா$(கபட மாைலகைள பட-க6(4 சாதி இ.)தா0.

அ)த 15+ சைமயG(4 ஆ0 கிைடயா. மாததி+ அேநக நாக0
ேஹாட.) எ$& சாபா$ வ) வி$. அைத( 4ழ)ைத(4 ேபா$
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தாA சாபிடேவ ேகாமதி(4 அGபாக இ.(4. மிசார அ$பி+ காைலயி+
பாைல(கா;சி, தாேன காபி ேபா$( ெகா3$ வி$வா நாகராஜ. மைனவி

எ:) ேபா$( ெகா$(க ேவ3$ எE காதி.(க மாடா. அவ0
ப$(ைகைய வி$ எ:) வ.வத%4( காைல Cமா ஏ: மணி ஆ4. பா+கார
பாைல( கற) ைவ வி$ ேபா; வி$வா. ேவைல(காாி Cமதி(4
தைலவாாி பினி 4ளிபா5 உைட அணிவி வி$வா0. சில நா களி

ேவைல(காாி ெகா$(4 ஆகாரைத சாபி$ Cமதி 'காெவ3$'(4 ேபா;
வி$வா0. தைல வாாி 7Q5, ைம தீ5 ெபா5$ மகிழ ேவ35ய தா;

உ0ள உற-கி( கிட)தா+, அ)த( 4ழ)ைதயி வளசிைய ப%றி என ெசா+ல

5B?

ேகாமதி Cபாவதி+ ெகாRச ேநாயாளி. 'ேநா; W5ப உடைலேய தவிர

உ0ளைத அ+ல' எE அைத உதறி த06 Cபாவைத பைடதவ0 அ+ல,
தைலைய வ(கிறதா? அ சாதாரண தைலவ எE இ.) விடமாடா0.

நர& தளசியினா+ வ)த தைலவயா ‘ெமனிRைஜ5’ எகிற பய-கர

வியாதியி ஆரபமா எெற+லா ம3ைடைய பிள) ெகா0வா0. 15+

’ேபா' இ.)த. தானாகேவ ’ேபா' ெச;வா0 டா(ட.(4.

”தைலவதாேன? Qடாக( காபி சாபி$-க0. 4ளி)த கா%றி+ உலாD-க0,
சாியாகி வி$" எE டா(ட Jறினா+, அைத சாிெயE ஆேமாதி
விடமாடா0 ேகாமதி.

”நர& தளசியினா+ ஏ%பட தைலவ யானா+ அத%4( காபி ந+லதா?

சீதளதினா+ வ)த தைலவயானா+ 4ளி)த கா%E உட&(4 ஆ4மா?" எE

ேகபா0 டா(டைர.

தAைடய ஆேரா(கியதி+ இப5 திடமான நபி(ைகைய ஏ%ப$தி(
ெகா0ளாம+ அைர4ைற யாக எைதயாவ ப5 ேக$ அவ0 தினசாி
ேநாயாளியாக மாறிவி5.)தா0.
மைனவி ஒ. வியாதி(காாி. ஆ3களி மன ாீ- காரமி$ வ3ைட ேபாற.
மல)த மலகளிேல மD அழ4 இ.(கிறனவா எE ேசாதைன ேபா$
தைமைய உைடய வ3$.
வாயி%ப5 ஏE ேபாேத சிாி( ெகா3$ வரேவ%4 மைனவி சதா க5+
ப$(ெகா3$ னகியவாE இ.)தா+ எ)த( கணவதா அG( ெகா0ள
மாடா?
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பணைத மதியாம+ நாகராஜ &5 &5யாக ம.)க0 வா-கினா. அவ0
வா; அைசபத%4  பணி&ாிய அ)த 15+ E ேவைல(காரக0
இ.)தாக0. 15+ இ.பவக0 E ேப! ேவைலயாக0 E ேப!
ேகாமதியி உட+ நிைலைய விட மேனாநிைலைய சாியாக &ாி) ெகா3டவ
டா(ட dதர. உட+ ஏ%ப5.(4 வியாதிக6(4 ைவதியகளா+ சிகிைச
ெச;ய 5B. உ0ளதி+ ஏ%ப5.(4 ேநா;(4 அவகளா+ என ெச;ய

5B?

”ேகாமதி அமா உ-கைள வர ெசானா-க" எE டா(ட 1$(4, நாகராஜ

1ைட ேச)த ேவைல(காரக0 யா வ) அைழதாG டா(ட dதர
பதறி( ெகா3$ ேபாக மாடா.
"அமாD(4 என உட&?" எE ேகபா.

"ஒ3Uமி+`-க, ஏேதா உ.ட& சாியி+ைலயா. வர ெசானா-க" எபா
ேவைலயா0.

"ேபசி( ெகா3$ நடமா5( ெகா3$ தாேன இ.(கா-க?"
”ஆமா-க, இனி(4 எ-க சபளJட அமா தா 4$தா-க"
dதர மன(40 சிாி( ெகா3$, ”வேர எE ெசா+லபா" எE அவைன
அAபி வி$வா. அE ேபாக மாடா. நாG தின-க6(4 அ&ற தா
ேபா; பா வ.வா.

இப5தா ஒ. மாச(4 & இரD இர3$ மணி(4 நாகராஜ டா(டைர(
Jபிடா ேபானி+.
”ெராபD ஆபதாக இ.(கிற. மய(க தா. க.சிைதD எE நிைன(கிேற.

என ெச;வ?" எE ேகடா.

"க.சிைதவா? நா எதிபாேத மிட நாகராஜ உ-க0 மைனவி(4 உட+

உைழ& ேபாதா. கப திாீக0 உகா)த இடைத வி$ நகராம+ இ.ப
ந+லதி+ைல. அேத சமயதி+ அதிகமாக உடைப அல5( ெகா0ளD Jடா

84

இெபா: என ெச;வ? ஆCபதிாி(4 ேபா ப3Uகிேற. ’அமி'
ெச; வி$-க0" எறா.

அத%க&ற தா 1$ இ.(4 அவல நிைலைய பா நாகராஜ பவானிைய
வரவைழதா. அவ0 வ)த பிற4 15%4 ஒ. அழ4. ேசாைப எ+லாேம வ)

விட. இ+லா0 அகதி.(க இ+லாத ஒறி+ைல' எபாக0. அ)த

இ+லா6 அைமய ேவ35ய ைறயி+ அைம)தா+ தா உ3$. இ+லாவிடா+

அ)த 15+ ஆைச. அ&, காத+. இப ஒEேம இ+ைலதா!

தAைடய மனி இப5 ஏ இ.(கிறா0 எE விய)தா0 பவானி.
ெகா+ைலயி+ ெசE கா+ அலபி( ெகா3$ வ)த ேகாமதி Jட ேசாபாவி+

ெசE உகா)தா. இத%40 பவானி ஓவ+5 கைர எ$ வ)தா0. அைத

சாபி$ வைர பவானி ேகாமதிBட ஒEேம ேபசவி+ைல. அவ0 சாபி$

5த அவ0 அ.கி+ உகா) "ஏ மனி அ3ணா மாசதி+ 15+

எதைன நாைள(4 இ.பா? நா வ)ததி.) ேச)தா%ேபா+ அவைன நாG

நாக0 Jட 15+ பா(க 5யவி+ைலேய?" எE ேகடா0.

ேகாமதி பவானிைய ஒ. திAசாக பாதா0. பிற4 வற3ட 4ர+, ”ஏ அப5(

ேககிறா; பவானி? மாச(4 நாைல) நாக6(4 ேம+ உ அ3ணா 15+

இ.பதி+ைல. அப5 இ.)தாG அ)த சமய-களி+ அவ.(4 த ' பிYன'
அGவலா கேவ பிற.ட ' ேபானி+ ேபCவத%4 சாியாக இ.(4" எறா0.

மனதி+ இ.)த ஏ(க வ.த அவ0 4ர+ பிரதிபதன. அழ40ள

மைனவி, ஆைச( 4ழ)ைத, Cகவா*D எைதB கவனி(காம+ ’ேவைல ேவைல'

எE எைதேயா லசியமாக ைவ( ெகா3$ நாகராஜ நட) ெகா3டா.
இைவெய+லாேம ேவ5(ைகயாகD விசிதிர மாகD இ.)தன பவானி(4.
-----------

2.4. கிழவாி& கணீ$
கணீ$

மனித வா*(ைகயி+ நடபைவ யாDேம ேவ5(ைக எேறா விசிதிர ெமேறா
த0ளிவிட 5யா. ’கLட-கைள சிாிபினாேலேய ெவ+ல ேவ3$' எE

வாயளவி+ ெசா+ விடலா. ெச;ைகயிேல கா3ப அாி. சி%சில விஷய-கைள
மிைக ப$தாம+ சிலவ%ைற ேவ3$மானா+ ஒ(கி வாழ ய%சி(கலா.
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ஆனா+, அதி (கியமான விஷய-கைள ெச;ய& ஆேலாசிதா

ஆகேவ3$.

டா(ட dதர சிற)த அறிவாளி. ைவதிய ேமைத. ஒ. டா(டாி வா*(ைகயி+

அலகாசைத( கா3ப அாி. அD ெபாE& உ0ள, திறைமB0ள டா(ட.(4

ஓ;D கிைட(கிறதா எப ச)ேதக, dதரனி ம.வ சாைலயி+, காைலயிG

மாைலயிG J$ Jடைத பாேத இைத அறி) ெகா0ளலா. ஒ5

உல)த உட&ட வ. தா; மாக0, கன-க0 ஒ5 எG& ெதாிBப5

ஆடவக0, ேநாRசா 4ழ)ைதக0, அளD(4 மீறிய Cகவாசதா+ ப.த உட+

ெகா3ட ெப3க0, ஆ3க0. இப5 ஏேதா ஒ. ேநாைய ெசா+( ெகா3$

Jட ெநாி)த.

அ)த ேநாயாளிகளி+ பாதி(4 ேம+ 4ழ)ைதக0 இ.)தாக0. மாபழ( க&

ேபாற கன-கைளB நீேலா%பல விழிகைளB, கதிேல 0ளி விைளயா$

சிாிைபB அைட)தி.(க ேவ35ய அவக0 ேநா;க6(4 இைரயாகிவி$
ெகா$ைமைய தா டா(ட dதரனா+ சகி(க 5ய வி+ைல.

இப5 அ+G பகG பிற நலைன( க.தி+ ெகா3$ வா: dதரனா+
தAைடய 4$பதி+ அதிக அ(கைற ெசGத 5யவி+ைல. 4$ப ெபாE&
7ராD Cவாமிநாதேன ஏ%E நடதி வ)தா. மாதா)தர வா-க ேவ35ய
சாமாக0 இதர ெசலDக0 யாD அவ.ைடய ேம%பாைவயி+ நட) வ)தன.
4ழ)ைத ெஜயdைய விட அவ அ& ெசGதிய ராதாவிட தா. தாையB
த)ைதையB இழ) சேகாதர ஒ.வைனேய ஆதாரமாக( ெகா3$ வா: அ)த
ெப3ணிட அவ.(4 அலாதி அ& ஏ%பட. அட ராதா வய வ)த ெப3.
அவைள த(கப5 காபா%றி த4)த இடதி+ க+யாண ப3ணி தரேவ3$
எகிற கவைலB ப$ வ)தா Cவாமிநாத. அவ வாழ(ைகைய
விைளயாடாகD விசிதிரமாகD க.பவ அ+ல. எைதB தீர ஆேலாசிேத

ெச;ய ேவ3$ எகிற ெகா0ைகைய உைடயவ.

அE மாைல ஆE மணி(4 ெவளிேய ெசற ராதா இரD ஒப மணி வைரயி+

1$ தி.பவி+ைல. வாச+ ’ேக'$(4, உ06(4மாக அைல) ெகா35.)தா

Cவாமிநாத. dதர யாேரா ேநாயாளிைய பாபத%காக ெவளிேய

ெசறி.)தா. ெஜயd ப$ F-கி விடா0. ’இ)த இட(4 ேபாகிேற
எE ஒ. ெப3 ெசா+ வி$ ேபாகாேதா' எE Cவாமிநாத தம(40 பல

ைறக0 ெசா+( ெகா3டா. ’வயC வ)த ெப3. என தா பி.ஏ.

ப5தி.)தாG, இ?வளD ணி ச+ ஆகா' எE தா அவ.(4 ேதாறிய.
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ெத.D(4 உ06(4மாக அைல) அைல) கா+க0 ேசா) ேபா; உ0ேள
வ) உகா)தா Cவாமிநாத. ெவளிேய ெசறி.)த dதரA வ) விடா.
காைர( ெகா3$ ேபா; ெஷ5+ வி$ வி$ ஹாG(40 Vைழ)தேபா
ெபRசி+ கவைல Bட உகா)தி.)த Cவாமி நாதைன பாதா.
"என Cவாமி, என(காகவா கா( ெகா3 5.(கிறீக0? சாய-கால சாபிட

சி%E35ேய வயிE நிைற)தி.(கிற என(4 பசிேய இ+ைல. ஒ. டள பா+

ம$ ெகா$-க0 ேபா. ெஜயdB, ராதாD F-கி ேபா;விடாகளா?"

எE ேகடா.

”ராதாவா? அவ0 சாய-கால ெவளிேய ேபானவ0தா. இA வரேவ

இ+ைலேய? எ-ேக ேபானா0 எE உ-க6(4 ெதாிBமா?" எE கவைலBட
விசாாிதா Cவாமிநாத.

"என(4 ெதாியாேத!" எறா dதர. "எ-ேக ேபாயி.பா0? யாராவ

சிேனகிதியி 1$(4 ேபாயி.(கலா. வ) வி$வா0" எE ெசா+(
ெகா3ேட மா5(4 ெசறா dதர.

Cமா ப மணி(4 ராதா 1$ வ) ேச)தா0. ேசா)த கடA
கவைலBடA தன(காக வழி பா( ெகா3$ உகா)தி.(4 Cவாமி நாத
எதிாி+ வ) நிறா0. ஏேதா 5ராமாவி%ேகா நடன(ேகா அவ0 ேவஷ
ேபா$( ெகா3$ வ)தி.)த மாதிாி இ.)த அவ0 அல-கார. ெந%றியி+

வகி$(க.கி+ க5யி.)த பத(க, காகளி+ ஆ$ ஜிமி(கிB, காதளD ைம
தீ5ய க3க6 அவைள ஒ. ேகாபிைகயாக ேதாற ெச;தன.
"எனமா 4ழ)ைத! என ேவஷ இ?" எறா Cவாமி நாத.
”ேவஷ தா! நா-க0 எ+ேலா. 5ராமா ேபா$கிேறா. அத%காக நாA ேவஷ
ேபா$( ெகா35.(கிேற. உ-களிட கா3பி(க ேவ3$ எE தா

ேவஷைத( கைல(காம+ எ சிேனகிதியி காாி+ வ)ேத. இைற(4 'ாிகஸ+'

ஆயி%E. இA நாG நாளி+ 5ராமா இ.(கிற. நீ-க6 வ.கிறீகளா?" எE

ேகடா0 ராதா.

Cவாமி நாதA(4 அவைள என ெசா+வ எேற &ாியவி+ைல. சிறி ேநர
ேபசாம+ அவைளேய பா( ெகா3$ நிறா. பிற4 நிதானமா "அெத+லா

சாிதா. இப5 நீ இரD ப மணி வைர(4 ெவளிேய C%றி வி$ வரலாமா?
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சாபிட ேவ3டாமா? ேவைளயி+ சாபிட வி+ைல ெயறா+ உட& என(4
ஆ4?" எE த க.ைத நாQ(காக அறிவிதா Cவாமிநாத.

கீேழ ேபC(4ர+ ேககேவ மா5யி.) dதர கீேழ இற-கிவ)தா. Jடதி+
ஒளி. ெம( 4ாி விள(கி ஒளியி+ அழ4பிபமாக நி%4 ராைதைய
பாதா dதர. த சேகாதாி இப5 ஒப%ற எழிGட இ.ப அவ.(4
மகி*சிையB ெப.ைமையB ஏ%ப$திய.
"என ெசா+கிறா Cவாமி? ேநர கழி 1$ தி.பலாமா எE ேககிறா-

ரா(4?" எE சிாி( ெகா3ேட JறியவாE dதர த-ைகயி அ.கி+ வ)

நிறா.

"அெத+லா ஒE இ+ைல. ேவைளயி+ சாபிடா விடா+ உட&(4 ஆகாதா.

அைத ப%றி தா கவைலப$கிறா அ3ணா" எறா0 ராதா சிாி(

ெகா3ேட.

Cவாமி நாத ஒ. பாதிரதி+ தயி சாதைத பிைச) ெகா3$ எGமிைச

ஊEகாB ெகா3$ வ)தா. ராைதைய அ-கி.)த ேசாபாவி+ உகார ெசா+,

ஒ?ெவா. பி5யாக சாதைத எ$ அவ0 ைகயி+ ைவதா.

இ)த( காசிைய பா( ெகா3$ நிற dதர, “எனமா ராதா! உன(4(
க+யாணமாகி விடா+ இ)த( கிழவ இ-ேக இ.(க மாடா. உAட வ)

வி$வா ! அ&ற எபா$ ெஜயdயி பா$தா தி3டாடமாகி வி$"
எறா ேவ5(ைகயாக.

தைலைய( 4னி) ெகா35.)த Cவாமிநாத திமி) dதரைன பாதா.
“நா அவ6ட &(கக ேபாகிற இ.(க$. த+ இ)த வ.ஷ ராதாD(4(
க+யாண ப3ணி விட ேவ3$; ந+ல இடமாக வ)தா+ பா.-க0" எறா.

கலகலெவE சிாி( ெகா3ேட ராதா உ கா)தி.)த இடைத வி$
எ:)தா0. அவ0 இப5. ஒE அறியாத ெப3ணாக ெவ4ளியாக இ.பைத

நிைன Cவாமிநாத வ.)தினா, ஒ. ெசா$( க3ணீ திர3$ அவ

க3களி ைனயி+ ேத-கி நிற.
------------
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2.5. ர #3சி பா<....!
பா<....!
ஒ.நா0 பி%பக+ E மணி(4 டா(ட dதரA, ராதாD நாகராஜனி

15%4 வ)தாக0, ெத. ப(க அைறயி+ ேமைஜமீ க$( காகித-கைள

ைவ( ெகா3$ நாகராஜ உகா)தி.) தா . Jட ேசாபாவி+ சா;)
ெகா3$ ேகாமதி &தக ப5( ெகா35.)தா0. பவானி உ0ேள ேவைலயாக
இ.)தா0. 1$ நிசதமாக 'ெவறி' ெசE கிட)த.

டா(ட., ராதாD வ.வைத( கவனித ேகாமதி வாாி C.5( ெகா3$
எ:)தா0. வாயி%ப5 அ. கி+ வ) நிE சிாி( ெகா3ேட “வா ராதா!

எனேவா நீ-க0 எ+லா 5ராமா ேபா$கிறீகளாேம? Cமதி ெசானா0. அவ0

தா அதி+ கி.Lணனா. நீ மீராவாக வ.கிறாயா, என(4 இலவசமாக 5(ெக
உ3ேடா இ+ைலேயா?" எE ேகடா0.

ைகயி.)த அழ4 ைபைய Cழ5( ெகாேட ராதா &EவGட உ0ேள
வ)தா0. இத%40 அைறையவி$ உவளிேய வ)த நாகராஜைன பா வண(க
ெசGதிவி$ ேசாபாவி+ அம)தா0 ராதா.
”என டா(ட! இப5 விரா)தியாக உ-கைள பாபேத அ7வமாயி%ேற!

ெசௗ(கிய தாேன?" எE ேகடா நாகராஜ.

”ெசௗ(கிய)தா மிட நாகராஜ. ப0ளி(Jட 5ராமாD(4 5(க$க0 வி%க

ேவ3$மா. எைனB Jட வ.ப5, நசாி விடா0 ராதா. இனிேம+

உ-க0 பா$ அவ0 பா$. நீ-க0 பண ெகா$ேத 5(க$க0 வா-41கேளா,

அ+ல பட-க0 மைனவி Jறிய மாதிாி அவேள இலவசமாக 5(க$க0

ெகா$பாேளா என(4 ெதாியா" எE Jறிவி$ dதர தம(ேக உாிதான

ைறயி+ கட கட ெவE சிாிதா.

யாேரா ந3பக0 வ)தி.(கிறாக0 எE ெதாி) பவானி த$(களி+

பழ-க6, காபிB ெகா3$ வ) Jடதி+ இ.)த ேமைஜ மீ ைவதா0.

பிற4 டா(டைர பா &EவGட வண(க ெசGதிவி$, அ.கி.)த
ேசாபாவி+ உகா)தா0.

த அ.கி+ உகா)தி.)த ராதாைவ( கா3பி( ேகாமதி பவானி(4 அவைள
அறிக ெச; ைவதா0.
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நாகராஜ தன(4 அவசர ேவைல இ.பதாக ெசா+( ெகா3$ த அைற(4
ெசE விடா. டா(ட dதர தா ேநராக '5ெபசாி'(4 ேபா;வி$

வ.வதாக ெசா+வி$ ராதாவிட ேகாமதியிட விைட ெப%E(ெகா3$
ெசறா.
ஆ3கைள விட ெப3க0 சீ(கிர ஒ.வைர ஒ.வ ெதாி) ெகா3$
ந3பகளாகி வி$வாக0. Jடதி+ உகா)தி.)த ேகாமதிB பவானிB
ராதாD ெந$நா0 பழகியவகைள ேபால ேபச ஆரபிதாக0 . பவானிைய
நாடக(4 வர ெசா+ ராதா மிகD வ%&Eதினா0. E 5( க$(கைள(
கிழி( ெகா$ வி$ நாகராஜனிட ப "பா;க0 வா-கி(ெகா3$ ஒ.
ெபாிய 4பி$ ேபா$ வி$( கிளபினா0 அ)த ெப3. அவ0 இ.)த சிறி

ேநர வைர அ-4 கலகலெவE சிாி&, ேபCமாக இ.)த. அவ0 ேபான பிற4

பவானி, 'எ மனி! ெப3 . .ெவE நறாக இ.(கிறா0 இ+ைலயா?

ெராபD ெவ4ளியான Cபாவ" எE த அபிபிராயைத ெதாிவிதா0.

”Q......” எE Q0 ெகா5னா0 ேகாமதி. ”என Cபாவேமா? 15ேல அைர

மணிJ:--  த-4 கிறதி+ைலயா. காைலயி+ ஒ. உைட. ந$பக+ ேவE உைட.
மாைலயி+ ஒ. அல-கர எE உ$தி( ெகா3$ ஊைர C%றி வ.கிற. வயC
ெப3 ஆயி%ேற எE கவைலபட யா இ.(கிறாக0? டா(ட.(4 அவ ேவைல

தா சாியாக இ.(கிற. அட ஆ3க6(4 ெப3 4ழ)ைதகைள வள( 4

வித ெதாிBமா என?" எறா0 ேகாமதி,

பவானியி மன உ3ைமயி+ ராதாD(காக இர(கபட. இளைமB அழ4
ப5& ேச)த அ)த ெப3U(4 வா*(ைகயி+ இன+க0 வராம+ இ.(க
ேவ3$ேம எE கவைலபடா0.
”இ-ேக அ5(க5 வ.வ வழ(கமா?" எE விசாாிதா0 பவானி ேகாமதிைய.
”அெத+லா ஒEமி+ைல. எெபா:தாவ வ.வா0. நா என பி.ஏ. வா
ப5தி.(கிேற? அவ6(ெகE ப5த சிேநகிதிக0 ஏகபடவக0

இ.(கிறாக0" எறா0 ேகாமதி அலசியமாக,

ப5தவக0 ப5தவக6ட தா பழக ேவ3$. ப5தவக0 ப5(காதவ-

க6ட பழ4வேதா ேபCவேதா Jடா. ஏ இப5 எ+லா விதியாச-கைள
நாேம வ4( ெகா0ள ேவ3$ எE தா பவானி(4 &ாியவி+ைல .
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சி)தைன ேதா;)த மனட பவானி ெகா+ைல தா*வாரதி+ ேபா;
உகா)தா0. அவ0 மன திைரைய வி$ திேயா அவAைடய ெசய+கேளா
மைறயேவ இ+ைல. படண வாசதி+ சாாி சாாியாக ஒ. அGவGமிறி திாி)
வ. ஆ3கைளB அவக0 ந$வி+ ராதாைவேபாற இளெப3களி
வா*(ைகையB ஒபி$ பாதா0 பவானி.
அேபா ப0ளி(Jடதி.) பாG வ)தா. க3க0 சிவ) உத$க0 5(க

ேசா)த கட வ. அவைன பா பவானி தி$(கிடா0. "எனடா

பாG! என ஆயி%E?" எE ேகடா0 பதறியவாE. பாG தாயி அ.கி+ வ)

உகா)தா. அ: ெகா3ேட ைபயி.)த &தக-கைள ெவளிேய எ$தா.
அதி+ இ.)த கண(4 ேநா$ &தகதி+ இ.)த ஒ. சிதிரைத தாயிட
கா3பிதா. 7சனி(கா; ேபாற உட+ மா-காைய ேபாற தைலB
ெகாைடயாக விழிக6மாக வைரயப5.)த கீேழ அ)த சிதிரதி%4
விள(க தரப5.)த . "4ர-4 RசிபாG! உேனாேட ேபச மாேட!"

எE எ:தியி.)த. எ:தியவ த ெபயைரB ேபா5.)தா. இ)த பிரபல
ஓவிய ேவE யா.மி+ைல Cமதி தா.
பவானி இைதபாத 'ப(' ெகE சிாி விடா0. அமா சிாிபைத
பாத பாGD(4 அ:ைக அதிகமாக வ)த.

”பாG, இெத+லா விைளயா$(4 ேபா5.(கிற பட அபா. உ க

4ர-4 மாதிாி இ+ைல ெயப உன(4 ெதாியாதா? ேச! ேச! Cமதி உைன

விடசினவ0. அவ0 ேபாி+ ேகாபி( ெகா3$ அழலாமா? வா, 5ப

சாபி$வி$ விைளயாட ேபாகலா..." எE Jறி அவைன ேத%றினா0.
ஆனா+ பாGவி உ0ள ெபா.மி( ெகா3ேட இ.)த. "ஆக$, அ)த
Cமதிைய விேடனாபா!" எE க.வி(ெகா3ேட யி.)தா.

Cமதி அE ப0ளி(Jடதி.) ேநர கழி வ)தா0. வ)தவ0 உ%சாக
ெபா-க பாGைவ அைழதா0.
Cமதி அவ அ)த&ற தி.பினா+ அப5 ேபா; நிறா0. இ)த ப(க
பாதா+ எதிாி+ வ) நிறா0.
"சீ! ேபா. நா தா 4ர-4 Rசியாேச. எேனாட ேபச மாேட எE

எ:தினாேய. ஏ ேபச வ)தா;? ெவகமி+ைல, மானமி+ைல, ெவ0ைள(
கதாி(கா;' எE Jச+ ேபாடா பாG.
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”பாG" எE க3ணீ ெபா-க அைழதா0 Cமதி. ”ேட;! ேட;! நா ெதாியாம+

எ:திேன. எைன மனி( ெகா0ளடா" எறா0 க3ணீ.(கைடயி+.

ஆைசBட அவ கர-கைள ப%றி( கா3$ அவ0 ெகRC காசிைய பவானி
பா உவைக ெய;தினா0. அவ0 மனதிேல ப%பல கனDக0 ேதாறின.

-----------

2.6. பழி, பழி

Cமதிைய விட பாG E வயC தவ . ெப3 4ழ)ைதயாகிய Cமதியி

உ0ளதி+ நிைற)தி.)த க.ைணB, ெமைமB அவனிடதி+ அ?வளவாக

இ+ைல. இ)த ெப3 இத]3$ இ.) ெகா3$ எ ேநா5ேல ’4ர-4

Rசி' எE எ:தி பட ேவE ேபாடாேள! இவைள எப5யாவ பழிவா-கிேய

தீரேவ3$' எெற+லா க:வி( ெகா3ேடயி.)தா. CமதிB ெஜயdB

ஒேர வ4பி+ இ.(கிறவக0, ெஜயாீயி ேநா$ &தக-கைள இவ0 வா-கி

வ.வா0. ஏதாவ ’ேநா' எ:தி( ெகா3$ தி.பி த) வி$வா0. பாG சமய

பா( ெகா35.)தா பழிவா-க.

அ$த நா0 ப0ளி(Jட விட CமதிBட ெஜயd இவக0 1$(4
வ)தா0. இ.வ. ேவ5(ைகயாக சிாி ேபசி( ெகா3ேட அைத பவானி
ெகா$த சி%E35ைய சாபிடாக0.
பவானி ெப3க0 இ.வ.(4 தைலவாாி பினி 7Q5னா0. 4Fகலட

சிாி( ெகா3ேட..... அவக0 ெவளிேய ேபானாக0,

பாG அவக0 ெவளிேய ேபாவைத பா( ெகா35.)தா. ெம0ள ப-கி
ப-கி ெவளிேய ஹாG(4 வ)தா. ேமைஜ மீ கிட)த Cமதியி ப0ளி ைபைய
திற) ெஜயdயி ேநா$ &தக ஒைற எ$தா. அழகாக (க0
ேகாத ேபா+ எ:தியி.)த அவ0 பாட-களி+ நாைக) தா0கைள( கிழி
ேபாடா.
" உ” எE ஒ. ைற ெதா3ைடைய( கைனதா. ேபா( களதிேல பழி(4
பழி வா-கிய ெவ%றி 1ரபா சிாி& ஒE அவ ெதா3ைட(40 ளி.)

ெவளிபட. பிற4 Cமதியி ேநா$ &தக ஒறி+ 'Cமதீ! ’ஸய' ேநா
எப5 எ:தி( ெகா0வா; பா(கலா?--பாG" எE எ:தி ைவதா.
அறிரD அவ சாபி$வி$ சீ(கிரேம F-கி விடா.
அ$த நா0 காைல பாGD CமதிB ஒறாகேவ காபி சாபிடாக0. Cமதி
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எ?வளேவா ேபச யE பாG விைறபாகேவ நட) ெகா3டா. இ.வ.
Jடதி+ இ.)த ேமைஜய.கி+ உகா) 1$ பாட-கைள எ:த
ஆரபிதாக0. ெஜயdயி விRஞான ேநா$ &தக ஏ ஏடாக( கிழி)
கிட)த. அவசர அவசரமாக எ+லா &தக-கைளB பாைவயிடா0. பாG
எ:திைவதி.)த 4றி& அவ0 க3ணி+ பட. Cமதி(4 ஒேர சமயதி+

ேகாப ப(க ேபா5 ேபா$( ெகா3$ கிளபின. அ:தவாE, கிழி)த
ேநா$ &தகட அவ0 மா5(4 ெசறா0.

இ)த சமய பா அைதயிட ேபாகாம+ அமாவிட ேபாகிற. மாமி ேகாமதி
என ெசா+Gவாேளா எE பய)தா பாG. பCமைலயி+ பவானியிட விசிறி(
காபா+ பட அ5க0 அவA(4 நிைனD வ)த. யா க3ணிG படாம+ ப0ளி(
Jட ேபா; விட ேவ3$ எE அவ யற ேபா ேகாதி மா5 ப5களி+
அவசரமாக இற-கி வ)தா0. அவ கிழி ேபாட ேநா$ &தக காத,

ைகயி+ பி5( ெகா3ேட, "ஏ3டா பாG இ  உ ேவைலயா?' எE

இைர)தா0.

வியாதி(காாியான த மாமி(4( 4ர+ இ?வளD கபளீெரE இ.) பாG
பாததி+ைல. அவ0 அ?வளD அவசரமாக மா5 ப5களி+ இற-கி வ)த ைதB

அவ க3டதி+ைல; ஆகேவ விய&டA பயடA, “ஆமா மாமி! ெதாியாம+
கிழி விேட. இனிேம+ ெச;ய மாேட. அவ0 மாதிர எைன( 4ர-4

Rசி எE பட ேபாடலாமா?" எE ேகடா.

”அவ0 உ &தகதி+ தாேன ேபாடா0? உைன ேபா+ ஊரா &தகைத(
கிழி ேபாட வி+ைலேய. ேச! ேச! பதிE வயC ைபயA(4 வைகயாக
இ.(க ெதாியவி+ைலேய" எE இைர)தா0 ேகாமதி.

அமா இப5 இைர) பாGைவ( ேகாபி( ெகா0வா0 எப Cமதி(4
ெதாியா. ெதாி)தி.)தா0 அவைன ப%றி அமாவிட &கா ெச;தி.(க
மாடா0.
உ0ேள இ.)த பவானிைய பாத ேகாமதி(4 ேகாப அதிகமாக வ)த.
”இேதா பா பவானி! உ பி0ைள. டா(ட ாீதரனி ெப3 ெஜயdயி ேநா$

&தகைத( கிழி ேபா5.(கிறா. அவக0 15.) யாராவ வ)

ேகடா+ நீ என பதி+ ெசா+G வாேயா என(4 ெதாியா அமா' எE

JறியவாE அ)த ேநா$ &தகைத 1சி( Jடதி+ எறி) வி$ ேபானா0.
கீேழ கிட)த ேநா$ &தகைதB, பாGைவB மாறி மாறி பாதா0 பவானி.
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அவAட அவ6(4 ேபசேவ பி5(கவி+ைல. க3ணிய ெகௗரவ வா;)த
டா(ட 1டா.ட இவனா+ விேராத ஏ%ப$ வி$ேமா எE அRசினா0.
ெநRசிேல நிைற)தி.)த கவைலB பய அவ6(4 ஒ. வித அச$
ைதாியைத அளிதன. கிழி)த அ)த &தகைத எ$( ெகா3$ டா(ட
dதர 1ைட ேநா(கி நட)தா0.
அE அதிகாைலயிேலேய dதர ெவளிேய ேபா; விடா. ராதாD அE
மாைல நட(கவி.)த 5ராமாD(கா ஏ%பா$க0 ெச;வத%காக ெவளிேய
ெசறி.)தா0,

1$( Jடதி+ Cவாமிநாத ம$ உகா)தி.)தா. ெஜயd ப0ளி(Jட

ேபாவத%காக( கிளபி வ)தவ0, பவானிைய பா &னைக &ாி)தா0. பிற4,
"15ேல யா.ேம இ+ைலேய, அைத ராதா Jட ெவளிேய ேபாயி.(கிறாேள"
எE ெதாிவிதா.

பவானி ஆைசBட அ)த( 4ழ)ைதயி ைககைள ப%றி( ெகா3டா0. வ.த

நிைற)த 4ர+ ”ெஜயd! பாG ஒ. தவE ெச; விடா. Cமதிேயா$ ச3ைட

பி5( ெகா3$ உ ேநா$ &தகைத( கிழி வடானமா...." எறா0.
ெஜயd(4 வ.தமாகதா இ.)த . இ.)தாG அ)த ெப3 அைத ெவளிேய
கா5(ெகா0ளவி+ைல. ”பரவாயி+ைல. அதனா+ என? ேவE யாாிடமாவ
வா-கி எ:தி( ெகா0கிேற" எE Jறிவி$ அவசரமாக ேபா;விடா0.

அேபா Cவாமிநாத ெவளிேய வ)தா. யாைர பா(க ேவ3$? டா(ட

ெவளிேய ேபாயி.(கிறா. ராதாD 15+ இ+ைல" எE Jறியப5 பவானிைய(
கவனிதா அவ.

பவானி த+ சிறி தய-கினா0. அ&ற ெஜயdைய பா(க வ)ேத"

எறா0.

”நீ-க0 எ-ேகயி.) வ.கிறீக0 அமா?" எE Cவாமிநாத விசாாி(கD

பவானி, விவர-கைள( Jறினா0.

Cவாமிநாத சிாிதா. "4ழ)ைதக0 அப5 தா ஒேறாெடாE ச3ைட
பி5( ெகா06. விேராதைத மனசிேல ைவ( ெகா0ள ம$

94

அவக6(4 ெதாியா" எE Jறி வி$, 'நாகராஜA(4 ஒ. த-ைக

இ.பதாகேவ என(4 ெதாியா..." எE ெசா+ ேபைச 5(காம+
நிEதினா அவ.

அ)த இள ெப3 ஒ. விதைவ எபைத அவ ெதாி) ெகா3டேபா, அவ.ைடய

உ0ள வா5 வ.)திய.
---------------

2.7. ெச&ைனயி #$
#$ தி

அE மாைலயி+ மிbYய திேயடாி+ Jட ெநாி)த. ெசைனயி+
இ.(4 பிரபல ெப3க0 க+aாி மாணவிகளா+ நடதப$ ப(ைத மீராவி
நாடக அ-4 நடத ஏ%பா$ ஆகியி.)த. வQலா4 பணைத காசேநா;
நிவாரண(4 அளிபதாக அவக0 அறிவிதி.)தப5யா+ Jட அதிகமாகேவ
இ.)த. த+ வ4பி.) கைடசி வ4&வைரயி+ இடமி+லாம+ ரசிகக0
ெந.(கிய5( ெகா3$ உகா)தி.)தாக0.
இர3டாவ வ4பி+ நாகராஜA ேகாமதிB உகா)தி.)தாக0. நாகராஜ

ச%ைற(ெகா. தர த ைக(ெக5யாரைத பாப, பிற4 மைனவியி ப(க

தி.பி ஏேதா UUபமாக இ.)தா. ேகாமதி கதி+ ேகாப ெபா-க
உகா)தி.)தா0.
1ைட வி$ அவக0 &றப$ ேபா ஒ. சினRசிE தகராE நட)த.
கணவAட 5ராமாD(4 ெச+ல ேவ3$ எE ேகாமதி(4 ஆைச அவA
அவமாக ேச) எ-4ேம ெவளிேய ேபாவேதயி+ைல. நாகராஜA(4 த

'பிYன* ஒேறதா லசிய. இ)த மாசதி+ இ.பதினாயிர(4 பிYன

ேபாயி.(கிற. ”நா கவனி(கா விடா+ அதி+ கா+ ப-4(Jட நட)தி.(கா"
எE மைனவியிட ெப.ைமப$( ெகா0வா.

பண ஏராளமாக வ.கிற. 15+ கா இ.(கிற. ேவைலயாக0
இ.(கிறாக0. இதனா+ எ+லா ேகாபதி(4 மனதி+ தி.தி ஏ%படவி+ைல.

வா*(ைகயி+ தி.தியைடய பண ம$ இ.) விடா+ ேபாமா? அ&

ஆேரா(கிய சீாிய ப3& ேச)தா+தாேன அ)த பணதி மதி& உய)

பிரகாசி(4? மாசதி+ இ.ப நாக0 கணவA மைனவிB சாியாக ேபச(Jட
அவகாச மி+லாம+ நாகராஜ ெவளியிேலேய C%றி( ெகா35.பா. மி4தி
நாக0 15+ இ.)தாG மைனவி மக6ட ேபCவத%4 அவA(4 அவகாச

இ.(கா. மாதா)தர ெசலDக0, &ைடைவ( கைட பி+க0, டா(ட பி+க0. அவ

ேமைஜமீ ைவ(க ப5.(4. அவ%E(4 'ெச(' கிழி( ைகெய: ேபா$

4மாதா லமாக அAபி வி$வா .
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மைனவி எழிலரசியாக அல-கார ப3ணி( ெகா3$ நிறாG கவனி(க
அவA(4 அவகாச இ.(கா. மக0 ப0ளி(Jடதி+ பாிCக0 வா-கி(
ெக5(காாியாக விள-கினாG ெப.ைமபட அவ ெகா$ ைவதவன+ல.
இ(காரண-கேள ேகாமதிைய ஒ. நிர)தர ேநாயாளி ஆ(கிவிடன. ெவளியா
அ)த தபதிைய ப%றி ெப.ைமயாகதா நிைன( ெகா35.)தாக0. ஒ.
தடைவ ெப-கe ேபா;வி$ வ)த நாகராஜ &டைவ ஒE வா-கி வ)தா.
உட+ ெதாிBப5 அ?வளD ெம+யதாக இ.)த அ&டைவ. உடெல-4
ஜாிைக 7(க0 ைவ ைத(கப5.)த. ”இ)த &டைவைய உ$தி(

ெகா3$ எேனா$ எ ந3ப 1$( க+யாண(4 வா" எE அைழதா

நாகராஜ.

&டைவைய பாதDட ேகாமதியி மனதி+ ஓ அ.வ.& ஏ%பட. அவ0
அவைரயி+ அ மாதிாி உ$தி( ெகா3டதி+ைல. கணவ ெசா+கிறாேர எE

மைனவி எைத ேவ3$மானாG ெச; விட 5Bமா? நைம தீைமைய

ஆரா;) ஒ. 5D(4 வ.வ தா சிற)த.

ேகாமதி அைத உ$தி( ெகா3$ வர மEதா0. அதி 7தா% ேபா+ தனன
உட வ.ப5 அைழ(4 கணவனி அைப உதEகிேறாேம எE ேகாமதி

மன வ.)தினா0. இ.)தாG Cய ெகௗரவைத இழ(க, அவ0 வி.பவி+ைல .
அE அவAட அவ0 க+யாண(4 ேபாகவி+ைல.

நாகராஜ மைனவிைய ப%றி ேவE விதமாக நிைன( ெகா3டா. அவ0 ஒ.

ஜட எப அவ அபிபிராய. அத பிற, அவைள அவ ெவளிேய அைழ
ெச+லேவயி+ைல.

அE பக+ சாபா5%4 அ&ற ேகாமதி 5ராமா 5(ெக$(கைள எ$(
ெகா3$ நாகராஜனி அைற(40 ைழ)தா0. ஈமG மிசார விசிறியி கீ*

உகா)தி.(4 அவ அ.கி+ தய-கியப5 நிறா0 , பிற4 ைதாியைத

வரவழி( ெகா3$ ”இைற(4 5ராமாD(4 ேபாகலாமா வ.கிறீகளா?" எE

ேகடா0.

நாகராஜ சிறி ேநர 'ைப+'கைள &ர5( ெகா35.)தா. பிற4 ேகாமதிைய

நிமி) பா "என ேகடா;?" எE விசாாிதா.

ேகாமதி(4 ஆதிர வ)த. அைத( கா5( ெகா0ளாம+, "5ராமாD(4
ேபாகலாமா எேற?" எறா0.
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"ஓ! ேபஷா; ேபாேய. நா ெவளிேய ேபாக ’டா(Y' ைவ( ெகா0கிேற."
”இ+ைல ........ நீ-க6 வா.-கேள எேனா$!" எறா0 ேகாமதி கதி+

ெவக படர.

”பாதாயா? எைன ேபா;( Jபி$கிறாேய என(4 ’பிYன' விஷயமா;

ஒ.தைர ேஹாட+ ’பிரகாஷி+' இE இரD எ$ மணி(4 ச)திதாக
ேவ3$, னா5ேய ேபா; பாதாG ேதவைல."

ேகாமதி(4 & அட-கி ேபான ஆதிர மீ3$ கிளபிய .
“உ-க6(4 எைற(4 தா 'பிYன" இ.(கிற! அப5 என :கி

ேபாகிறேதா ெதாியவி+ைல. சபாதித ம$ ேபாேம" எE Jறி வி$ அ.கி+
கிட)த ேசாபாவி+ உகா) ெகா3டா0.

"ேநா, ேநா, ேகாமதி! உன(4 வியாபார விஷய எ+லா ெதாியா, ஒ. நிமிஷ

அ.)தி.)தாG ேபாC!"

“ேபாக$ ேபா-க0! நா இ)த தடைவ சாக பிைழ(க ஆபதிாியி+

கிட)ேத. பிைழ 1$(4 வ)த நா ெர3$ ேப. ேச) ேபாேடா Jட
எ$( ெகா0ள ேவ3$ எகிற ஆைச என(4. உட& ேதற$ எE
இ.(கிேற. நீ-க0 வ) தா ஆக ேவ3$......"

எனதா பண(4 அ5ைமயாக இ.) தாG அவனா+ மைனவியி இ)த
ேவ3$ேகாைள தட 5யவி+ைல.
அைர மனட நாடக(க &றபடா நாகராஜ. Cமதி னதாகேவ
ெஜயdBட ேபா; விடா0. அவ0 பாலகி.Lணனாக 5ராமாவி+ ந5(க
ேவ3$.
”ஒ. 5(ெக 1ணாக ேபாகிறேத. பவானி நீ வ.கிறாயா அமா!" எE ேகடா

நாகராஜ.

”நாடக(கா? ேவ3டா அ3ணா நீB மனி Bேபா; வா.-க0. ேகாபால
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என(4 ைண இ.பதாக ெசா+Gகிறா. அவ மைனவிB இ-4 வ.கிேற

எE ெசா+யி.(கிறா0" எறா0.

”உ...சாி...பாG எ-ேக? அவனாவ வர$!" எறா நாகராஜ.
”பாGவா?" எறா0 ேகாமதி ேகாபட. அவ0 க ேகாபதா+ சிவ)த.
"அவ ஒ.த எதிாிG வரமாடா. அவ0 காைலயி+ ப3ணின விஷம(4

5ராமா ஒEதா அவA(4( 4ைறசலாக இ.(கிற!"

நாகராஜ ன லா( ஷைட உதறி ேபா$( ெகா3$ . ’ சாி நீயாவ

சீ(கிர கிள&' எறா அG&ட. இ.வ. காாி+ ஏறி( ெகா3$ நாடக
பா(க &றபடாக0.

மா5 வரா)தாவி+ நிE தைன நாடக(4 அைழ ேபாகாம+ ெவளிேய
ெச+G த மாமா மாமிைய( கவனிதா பாG அ)த பிRC மனதிேல
ஏமா%ற, ஏ(க, (க தயைவ நிைற)தி.)தன. க3களி.) வழிB

க3ணீ.ட ெதாைலவி+ ெச+G காைரேய பா(ெகா3$ நிறி.)தா

பாG. ேநா$ &தகைத( கிழிதைத ெஜயd ெபா. ப$தவி+ைல. 'பாG! நீ
5ராமாD(4 வ.வாயி+ைலயா?' எE அவைன பா ப0ளி(4 ெச+G
ெபா: ேகடா0. ஆனா+ ெபாியவக0, எ+லா ெதாி)தவக0. ஒ. 4ழ)ைத

ெச;த அ%ப தவைற மகதானதாக நிைன ெபாிதா(க அத%4 த3டைனB
அளி விடாக0.
பவானியி மன வ.)திய. 'தன(ெகத%4 நாடக இெனாE?

வா*(ைகயிேல நாடக ஆரபி, ந5 5 ெவளிேயறிய ந5ைகயாகி

விேடாேம நா! நைம( Jபிடாகேள! ஒE ெதாியாத சிE ைபய.

அவைள மனி அைழ ேபாக அவக6(4 மனமி+ைலேய' எE

வ.)தினா0 அவ0.

”பாG! நீ சமதாக ப5 ெபாியவனாகி Cத)திரமாக இ.(4 ேபா

இைதேபால எ?வளேவா நாடக-க0 பா(கலா அபா. வா, ைக கா+கைள

அலபி(ெகா3$ கீைத Cேலாக-கைள ெசா+, ேககிேற" எE மகைன(
ைகையப%றி அைழ(ெகா3$ கீேழ வ)தா0 பவானி.
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அ-ேக மிbYய திேயடாி+ நாகராஜA(4 இ.&( ெகா0ளவி+ைல.
ேகாமதிைய தனியாக வி$ வி$ நா ேபா; அவைர பாவி$ ேநராக
1$(4 ேபா; வி$ேவ. காைர அA&கிேற, நீ Cமதிைய அைழ(

ெகா3$ வ) வி$" எE Jறிவி$, திைர F(கி சில காசிக0 நட)
ெகா35.(4ேபா ெவளிேய எ:)ேபா; விடா.

மRசதிேல சா;) ப$தி.(கிறா0 ப(த மீரா. ேமவாாி மகாராணி அவ0.
இடைத ெச;ய ஆயிர ேப கா( கிட)தாக0. ெப5 ெப5யாக அணிக6
ஆைடக6 ேகபார%E( கிட)தன. அவ0 எ3U எ3ணெம+லா அ)த(
க3ணைன ப%றிதா. அவ0 பா(4மிட-களி+ எ+லா அவ ெதாி)தா.
மகாராஜா த மைனவிைய( காண அ)த&ர வ.கிறா. அழேக உ.வான மீரா
பதறி எ:) பதி(4 மாியாைத ெச;கிறா0 . அவ மைனவியிட இபமாக
ேபCகிறா. ஆனா+ அவ0 ெசவிகளிேல க3ணனி ேவ;-4ழ+ இைச ேககிற.
மRசதி.) எ:) அர3மைன 7-காவிA0 பா;) ஓ$கிறா0. அ-ேக
நீலவானி+ மித) ெச+G ெவ3ணிலவி+ க3ண ெதாிகிறா. மல ெசறி)த
மர-களி ரகத வ3ணதி+ ேதாE கிறா க3ண. தடாகதிேல க3ண.
மீராவி இதய :வ அவ உ.வேம வியாபி தி.( கிற. மீரா மய-கி(
கீேழ வி:கிறா0.

ப(த மீராவாக வ)த ராைதயி எழிG ந5& சைபேயாைர பரவசப$தி
விடன. பலமான கர ேகாஷ எ:)த சைபயி+.
நாடக 5)த. அேநகமாக எ+ேலா. ெவளிேய ேபா;விடாக0. நாடகதி+
ந5த ெப3களி ெப%ேறாக0 உறவினக0 ம$ இ.)தாக0.
ேவஷைத( கைலவி$ ராதா ெவளிேய வ)தா0. Cவாமிநாத நிE

ெகா35.)தா. ”ேபாகலாமா அமா?" எE ேகடா. எ+ேலாாிட விைட

ெப%E(ெகா3$ ெவளிேய வ)தா0 ராதா. அ-ேக ஒ. சிE Jட நிறி.)த.
ஐ)தாE வாபக0 வாிைசயாக நிறி.)தாக0.
'ெவா3ட &+ ஆஷ!" எறா ஒ.வ .
"மாெவல!" எறா இெனா.வ.
"ெராபD பிரமாதமாக இ.)த உ-க0 ந5&" எE, தா தமிழ எபைத

மற) விடாம+ தமிழிேலேய ேபசி த உ%சாகைத ெதாிவிதா ம%ெறா.வ.
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கைடசியி+ இ.)த வாப ேன வ)தா. “எைன ெதாிகிறதா? ேந%E

ேகாடபா(க ஹாட+ 5(க வி%க வ)தீகேள. உ-க0 ந5ைப பாத
E மணி ேநர நா மீராவி காலதி+ வசிதவ மாதிாி இ.)ேத.
க-(ராஜு ேலஷ" எறா அவ. அவ ேவEயா.மி+ைல தி தா!

CவாமிநாதA(4 இவக0 உ%சாக ஒE ேவ35.(கவி+ைல. வா அமா. மணி
பதிெனாE ஆகேபாகிற" எE ெசா+(ெகா3ேட அவைள அைழ(
ெகா3$ காைர ேநா(கி நட)தா அவ.
--------------

2.8. சதி

தி ெசைன(4 வ) விடா எப நா ஆசாியேமா பரபரேபா அைடய

ேவ35 தி+ைல. பCமைலயி+ Cமா நாைக) மாத-க0 அவ த-கியி.)த-

த%4( காரணேம பவானி தா. அ)த இள ெப3ணி மனைத( ெக$ த
Cயநலைத 7தி ெச; ெகா0ளேவ தி அ-4 த-கியி.)தா. வய
ெசற மாமாD(காகேவா மாமி(காகேவா அ-4 இ+ைல.
பCமைல ரயி+ நிைலயைத வி$ பவானி &ற ப$ வ)த பாசRச வ35
கிளபிேபான பிற4 ேசா)த மனட தி 1$(4 வ)தா. 7டப$(
கிட)த பவானியி 1$ வாசைல ஏ(கட பாதா. அவ0 தின மாைல
ேவைளகளி+ ம+ைக 7பறி(4 ம+ைக ப)த கீ* ெப.Cட சிறி

ேநர நிறா. ஆனா+ உEதிB, ைவரா(கிய, ெநRச:த நிைற)த அவ0

ேதா%றைத ப%றி ஒ. கண சி)திதா தி. க.ைணேய வ5வமாக விள-4
அ)த( க3க0 நடராஜ ெப.மானி படைத ேநா(4-கா+ கசி) க3 ம+கி
த அைப ெவளியிடைத( கவனிதி.(கிறா. அேத க3க0 ெந.&
3ட-களாக TவதைதB பாதா.
திடசித நிைற)த அ)தெப3 எ-ேக இ.)தாG ஏமாற மாடா0 எப
அவA(4 ெபா-கிவிட. ஆகேவ இனி அவைள ப%றி சி)திபதி+ பலனி+ைல

எப அவA(4 ெத0ெளன ெதாி) ேபாயி%E.

பவானி ஊ.(4 ெசE இர3$ தின-க0 கழி தி தன(4 ெசைனயி+
(கியமான அGவக0 இ.பதாக ெசா+( ெகா3$ &றப$ விடா.
ெசைனயி+ அவ த-4வத%4 உறவின யா. கிைடயா. க+கதா ஆWசி+
அவAட ேவைல பா வ)த ந3ப ஒ.வாி சேகாதர ேகாட பா(க
ஹாட+ ஒறி+ இ.) ெகா3$ ப5 வ)தா.
எ:7ாி+ இற-கிய, அவ நிைனD வரேவ தி ேநராக ேகாடபா(க

ெசE ஹாட+ அ)த பி0ைளைய ப%றி விசாாிதா. தகவG கிைடத.
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த ெப5 ப$(ைகைய அ-ேக ைவ வி$, நான ெச; காைல ஆகாரைத

5( ெகா3டா தி. பிற4 கெபனி ேவைலயாக ைசனா பஜா.(4
ெசE வி$ இரD மD3ேரா ேஹாட+ ஒறி+ சாபாைட 5(
ெகா3$ ஹாடG(4 வ)தா.

அ$த நா0 அவA, அவ ந3பA ெவளியி+ எ-4 ேபாகவி+ைல. அE

சனி(கிழைம. வி$ைற நா0. ந3பக0 இ.வ. சாபி$ வி$ அைறயி+
உகா) ேபசி( ெகா35.)தாக0. வாயி+ இ.)த சிகெரைட &ைகதப5

தி, தAைடய அகில இ)திய விஜயைத ப%றி அள) ெகா35.)த!

பாத இட-க0 பாதி இ.)தா+, பா(காத இட-கைளB அவ வணிதேபா

ேத)த ஓ எ:தாளA(4 இ.(க ேவ35ய க%பா ச(தி இப5 ஒ.வனிட
1ணாக விரயமாகிறேத எE தா எ3ண ேதாE. ஹாட+ அைறகளி+

திOெரE நிசத நிலவிய,

நாைல) ெப3க0, அழகாக உ$தி( ெகா3$ கல கல ெவE ேபசியப5

வ)தாக0. ஒ?ெவா. அைறயாக Vைழ) அ-கி.)த மாணவகளிட ேபசி 5.ராமாD(4 5(ெக வா-கி( ெகா06ப5( ேகடாக0. கைடசியாக தி
இ.)த அைற(40 Vைழ)தாக0 அவக0, அவகளி+ ஒ. ெப3 ப5ப5யாக

இ.(4 J)தைல இரைட பின+களாக பினி, பாதியி+ ெவ3ணிற

ாிபனா+ க5யி.)தா0. காகளி+ ஜிG ஜிG ெவE பிரகாசி(4 ைவர

ேதா$, ைவர ஜிமி(கிக6 அணி)தி.)தா0. (கி+ ஒE ஆபரண இ+ைல.

ெந%றியி+ வட வ5வ மாக ெபாிய அளவி+ ெபா$ ைவ. அத கீேழ சிறிய

ெபாெடாE ைவதி.)தா0. ேராஜா வ3ணதி+ ’ஷிபா' &டைவB, ழ-ைக

வைரயி+ ைக ைவ(கப5.)த ேசாளிB அணி)தி.)தா0 அவ0. . .
ெவE அவ0 க பாபத%4 வசீகரமாக இ.)த. க3கைள Cழ%றி அவ0

&னைக &ாி)தவாE திையB, அவ ந3பைனB ைக4வி

வண-கினா0.

”காசேநா; நிவாரண(காக 5ராமா ேபாகிேறா. இவக0 எ+லா பி. ஏ. ப5(4
மாணவிக0 இர3$ 5(ெக$(க0 வா-கி(ெகா0ள ேவ3$” எறா0 அவ0.

அவக0 பதிைலB எதிபாராம+ இர3$ ஐ) "பா; 5(ெக$கைள( கிழி
ேமைஜ மீ ைவதா0 அ)த ெப3. தி பைஸ திற) ந3பA(4 ேச
ப "பா; ெகா$ 5(க வா-கினா.
”அேடேட! என(ெகத%கபா வா-கினா;? எறா ந3ப.
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”பரவாயி+ைல, ேபா; வி$ வரலா" எE தி சிாி( ெகா3ேட Jறினா.
ெப3க0 விைட ெப%E( ெகா3$ அ)த அைற மய( கட(4 ேபா ஒ.தி

ெசானா0. ”அ5 ராதா! நீ வ)தி.(காவிடா+ எ-களா+ ப 5(ெக$க0

Jடவி%றி.(க 5யா. ெக5( காாிய5 நீ!"

ராதா கல கலெவE சிாிதா0. ”7! இெதன பிரமாத? நீ தா க$ ெப5

மாதிாி தைலைய 4னி) ெகா3$ நிறா;, ேபCகிற விததி+ ேபசினா+ ஒ.வ

இர3$ 5(ெக$க0 என நாைல) 5(ெக$க0 Jட வா-கி( ெகா0வா"
எறா0.

”இ.)தாG. ராதாவி க3க6(4 அ5ைம ஆகாம+ ஒ.த இ.(க 5Bமா?"

எE ெசா+( ெகா3ேட ம%ெறா. ெப3 ெச+லமாக ராதாவி கனதி+
த5னா0.

”சீ! ேபா5?" எE ெசா+( ெகா3ேட ராதா மEப5B கலகலெவE சிாிதா0.

தி ஜன+ ஓரமாக நிE கீேழ ேதாடதி+ ஒ%ைறய5 பாைதயி+ நட)
ெச+G அ)த ெப3களி மதியி+ ேபா; ராதாைவ( க3 இைம(காம+
பாதா. அவக0 அவ பாைவைய வி$ மைற)த அைற(40 தி.பி,

”ேகாபி! கடாய இ)த 5ராமாைவ 'மி' ப3ண(Jடாடா!?" எE ெசா+(

ெகா3ேட 5(க$ட அவக0 ெகா$த நாடக ேநாOைச எ$ பாதா,
ந5பவகளி ெபயக0 வாிைசயாக( காணபடன. த+ மி ராதா, பி. ஏ.
மீரா' எE ேபாடப5.)த.

மனித சி)தி(4 சி)தைனக0, ெச;ைகக0 யாDேம &னிதமானைவ எE ெசா+ல

5யா. தனா+ J$மான வைரயி+ ந+லைவகைளேய ெச; நிைன
வா*)தானாகி+ அவ வா*(ைகயி+ ஓரளD உ3ைமயாக வா*)தவ எE
ெசா+லலா. அப5 இராம+ அவ எ3U எ3ணெம+லா, ெச;B

ெச;ைகக0 எ+லா பிற மனைத ேநாக ெச;வனவாகD இழிவானைவ-

களாகDேம இ.)தா+ 'மனித பிறவிB ேவ3$வேத இ மாநிலேத' எE
ேவ35 அவ மனிதனாக பிற(க ேவ35ய அவசியேம இ+ைல.

தியி மன ச$தியி+ இப5 பல வித-களாக மாE இய+ைப அைட)
விட. பிற4 தா அவ த ந3பAட நாடக பா(க வ)தா. வ)த
இடதி+ ராதாவிட த ச)ேதாஷைதB அறிவிதா. அத%4 பதிலாக(

கிைடத அவ0 &சிாிைப அவ விைல மதி(க 5யாத *ேகாஹி]'
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ைவர(4 ஒபிடா. அைத ப%றிேய அவ சி)தி( ெகா3$ ெசைனைய
வல வ) ெகா35.)தா.

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

2.9. ேகாமதியி& ைற

ஹா+ இ.)த &த சிைலைய ைட ைவ வி$, ேதாடதி+

மல)தி.)த ெபாிய ேராஜா மலைர எ$ வ) சிைலயி பாத-களி+ ைவதா0

பவானி. கீேழ கபளதி+ உகா) பாGDட ' ேகர' ஆ5( ெகா35.)த Cமதி
"அைத! நீ ஏ அைற(4 5ராமாD(4 வரவி+ைல. பாதியி+ அபா, அமாைவ

தனியாக வி$ வி$ எ:) ேபா;விடாராேம . அமா ெசானா0. நீ ஏ
அைத எெபா: ஒ. மாதிாியாக இ.(கிறா;? Cவாமி(4 7ைஜ

ப3Uகிறா;. எ-க6( ெக+லா ேவைல ெச;கிறா;. அமா Jட ெசா+கிறா0.

'பவானி வராவிடா+ எ உட& ேதறி இ.(கா. பாவ! அவைள பாதா+ எ

மனC ச-கடப$கிற' எE. இனிேம+ எேனா$ ெவளிேய வாேய அைத.

ெஜயdயி 1$(4 ேபா4 ேபா வ.கிறாயா?" எE ேகடா0. ேபசி
இைடயி+ அ)த(4ழ)ைதயி 4ர+ கமி%E. பளபள(4 அவ0 விழிகளி+
க3ணீ திர3$ நிற.

பவானி வாRைசBட Cமதியி அ.கி+ வ) உகா)தா0. ஆைசBட அவ0

தைலைய வ.5னா0. அ&ற. 'க3ேண ! பிற.(4 உபகாரமாக இ.(க ேவ3$

எப ஒEதா எ ஆைச. ேவE ஆைசகேளா வி.ப-கேளா எD
என(கி+ைல. உன(4 தைலவாாி பினி மல Q5 ெபா$ ைவதா+ எ
மனதிேல ஆன)த ெபா-4கிற. ந+ல உணவாக சைம எ+ேலா.(4
பாிமாறினா+ அவக0 சாபி$ பசி தீ)தDட எ வயிE தி.தியா+ நிைற)
வி$கிற.
”இ-ேக பா Cமதி! இ)த மகாைன ப%றி நீ உ சாிதிர &தகதி+

ப5தி.பா;. பிற.ைடய ப-க6(காக இர(கப$ அைபB. அஹிைச

ையB த லசியமாக( ெகா3$ அரச ேபாகைத ற)தவர+லவா இவ?" எE

அ.கி+ ேமைஜ மீ இ.)த &த சிைலைய( கா5 ேபசினா0 பவானி. CமதிB
பாGD திற)த வா; டாம+ பவானி ெசா+வைத( கவனி(
ெகா35.)தாக0. &தைரB கா)தி அ5கைளB ேபா%றி வண-4வதா+ தா
அைத இ?வளD ந+லவளாக இ.(கிறா0 எE Cமதி நிைன(ெகா3டா0.
"அைத! அைத!" எE ெசா+( ெகா3ேட Cமதி அவ0 க:ைத( க5(
ெகா3$ கனதி+ இர3$ த-க0 ெகா$தா0.

103

Cமதி த அமாைவ தமி$வைத பா ”ேஹ! ேஹ!" எE சிாிதா பாG.

"எத%ெக$தாG சிாி& தா3டா உன(4" எE பவானி அவைன( ேகாபி(
ெகா3டா0.

மா5யி+ இ.)த ேகாமதி கீேழ இற-கி வ)தா0. E நாகளாக அவ6(4
மEப5B உட& சாியி+ைல. நாடகதி+ நாகராஜ பாதியி+ அவைள வி$
வி$ எ:) ேபானDட மன ேசா) உகா)தி.)தா0 ேகாமதி. நாடகதி+

பல ரசமான காசிக0, நடன-க0, சபாஷைணக0, பா$(க0 இ.) அவளா+

ஒைறBேம ரசி(க 5யவி+ைல. 'எத%காக வ)ேதா' எE அG(

ெகா3டா0. ேஜா5 ேஜா5யாக உகா) நாடக பா(4 தபதிகைள
பா ெப.ெசறி)தா0 ேகாமதி. கைடசி( காசி நட) ெகா35.)தேபா.
அG&ட ெவளிேய வ) பாதா0. நாகராஜேன கா.ட வ)தி.)தா. நாடக

5வத%4 ேப மைனவி ெவளிேய வ) விடேவ, "என? ஒE நறாக

இ+ைலயா? என(4 அெபா:ேத ெதாிB”, எE ஆரபிதா அவ.

"எ+லா நறாகதா இ.(கிற; என(4 தா இ.(க பி5(கவி+ைல. பிற)த
இடதி+ தா ஒ35யாக பிற)ேத எறா+, &4)த இடதிG ஒ35(

கைடதா!" எறா0 நிLfரமாக.

"யா அப5 ெசான?" எறா நாகராஜ காைர 'டா' ெச; ெகா3ேட.
ேகாமதி பதி+ ஒE Jறாம+ கைத 'உ' ெரE ைவ( ெகா35.)தா0.

மைனவிைய தி.பி பாதா நாகராஜ.

"ேகா! ஒ. ெந(ெல விைல(4 வ)தி.(கிற. எடார(40 அட-4மா.

பைழய ைவரமா. வா-கி ேபா$ ைவதா+ ேமேல E நாG வ)தா+ வி%E
விடலா!"

"அைத வா-4வாேன, பிற4 வி%பாேன? வா-காமேலேய இ.) விடா+
அGேப இ+ைல."

"அட, ேபா$( ெகா0கிற ேவைளயி+ ேபா$( ெகா0ேள. ேமேல வாயிர
கிைடதா+ நம(4 தாேன லாப! வி%கிறவ.(4 ெராப பணைடயா."

ேகாமதி(4 இ)த வியாபார ேபேச பி5(கவி+ைல. 1$(4 வ)த பிற4, பவானி
பாிமாறிய உணைவ சாபி$ வி$ மா5(4 ேபா; விடா0. பளபள ெவE
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மிA ைவர 'ெந(ெலைஸ' எ$( ெகா3$ நாகராஜ மா5(4 வ)தா.

ேகாமதி அய) -கி( ெகா35.)தா0.

அத%க&ற நாகராஜ அ)த நைகைய வா-கினானா எபைத ேகாமதிB
ேககவி+ைல. அவA ஒE Jறவி+ைல. ேவைல விஷயமாக ெவளிb ெசE
விடா.
மா5யி+ உகா) உகா) அGேபான ேகாமதி கீேழ இற-கி வ)
டா(ட dதர 1$(4 ேபா' ெச;, "ராதா இ.(கிறாளா?" எE

விசாாிதா0. ”அவ0 ெவளிேய ேபாயி.(கிறா0. கேசாி(4" எE Cவாமிநாத

ெதாிவிதா. அட, * நீ-க0 ெசௗ(கிய)தாேன அமா?" எE விசாாிதா
அவ.

"உ... ெசௗ(கிய(4 ஒ. 4ைறD இ+ைல " எE அG&ட ேகாமதி

ெசா+( ெகா3ேட ’ாிgவைர' ேபானி+ ைவதா0.

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

2.10. கடா& ராதாைவ .....

அறிரD நாடக பா வி$ வ)த தி(4 ேவE எதிG மன
ெச+லவி+ைல. ராைதயி எழி+ உ.வ அவ மனதி+ நிைற)தி.)த.
தைன( ேகாபிைகயாக பாவி( ெகா3$ மீரா க3ணAட கனவி+
விைளயா5ய காசி அவ மனதி+ பதி) ேபாயி%E. அவ6ைடய அழகிய

கதி+ எதைன விதமான பாவ-க0 ெவளிபடன! அவ0 கணீ, கணீ எE

ேபசிB பா5B சைபேயாாிட வா-கிய பாரா$(கைள நிைன தி மன
களிதா. எ+ேலா. தா சிாி(கிறாக0. ஆனா+ ராதா சிாிதா+ அதி+ ஒ. தனி
அழ4 இ.பதாகேவ அவA(4 ேதாறிய. இப5 எைதேயா நிைன(
ெகா3$ அைறயி+ 4E(4 ெந$(4மாக உலD திைய அவ ந3ப
ேகாபி கவனிதா.
"எனபா இ! 45 ேபாட 7ைன மாதிாி அைலகிறாேய, சாியாக சாபி$கிறதி+ைல, F-4கிற தி+ைல. E நாகளாக ஆW ேவைல(4 மட ேவேற!"
எE ேக ெச;தா ேகாபி.

"அெத+லா ஒE இ+ைல அபா, அ)த ெப3 யா? எ-கி.(கிறா0 எப

ஒE ெதாிய வி+ைலேய?" எE Jறினா தி. ேகாபி(4 அ)த விவர-க0

ஒE ெதாியா.
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"ஓேஹா! அதானா வி5ய? எனேவா எE பாேத" எE Jறிவி$ அவ

காேலஜூ(4 &றபடா.

தி(4 தனியாக அ)த அைறயி+ இ.&( ெகா0ளவி+ைல. உ$தி( ெகா3$
ெவளிேய &ற படா. ேநராக ைசனா பஜா.(4 ெசE த காாியாலயதி+

Vைழ), ெடேபா அைற(40 ெசறா. ேஜபியி.)த நாடக ேநாOைச

எ$ எ)த( க+aாி மாணவிய அE நாடக ேபாடாக0 எE கவனி

வி$, அ)த( க+aாி(4 'ேபா' ெச;தா0.
காேலT பிாிYபா+ ேபசினா.

"நாடக மிகD நறாக இ.)த. அைத பாரா5 ெசா+லேவ த-கைள

அைழேத. ஹூ... நாடகதி+ மீராவாக ந5தாேள அ)த ெப3 யா? எ)த

வ4பி+ ப5(கிறா0?" எE நாQ(காக விசாாிதா தி.

"ஐg. அவைர, மி ராதாைவ தாேன ேககிறீக0? அவ0 எ-க0 க+aாியி
பைழய மாணவி. ெசற வ.ஷ தா ப5 பி. ஏ, பா ெச;தி.(கிறா0.

Q5ைகயான ெப3, எ... எ... டா(ட dதர இ.(கிறாேர. அவ.ைடய
த-ைக."

தி(4 இத%4ேம+ விவர-க0 ேதைவ இ+ைல. ேதைவயாக இ.)தாG,

ஒ?ெவாைறB விசாாிதா+ நறாக இராெதE நிைன(ெகா3$ "ேபாைன'

ைவ வி$ ெவளிேய வ)தா. அவA(4 இ.)த உ%சாகதி+ அ.கி+ இ.)த

ேஹாட+ ஒறி+ Vைழ) 'ஐ(ாீ' வரவைழ சாபிடா. ேநராக
டDனி+ இ.) ேகாடபா(க ெச+G பY+ &றபடா.

வடபழனி ெச+G பாைதயி+ பY.) இற-கி நட(க ஆரபிதா அவ.

ெகாRச Fர ெசற, ஒ. சிறிய காபD3$(40 இ.)த கடடதி வாச+

ேபா$ ஒE ெதா-4வைத( கவனிதா. 'டா(ட dதர எ. பி. பி. எ .

ம.வ சாைல' எE ேபா5.)த. பக+ ேவைளயானதா+ கதD 7ட-

ப5.)த. தா*வாரதி+ இ.)த ெபRசியி+ காவ+கார மட ப$ F-கி(

ெகா35.)தா. ெமவாக( ேகைட திற) ெகா3$ உ0ேள ெசE “ஐயா!

ஐயா!" எE அவைன எ:பினா தி.

அவA(4 ந+ல F(க. ”பக+ ேவைளகளி+ டா(ட இ-ேக வரமாடா ஐயா!
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15ேல ேபா; பா." எE ெசா+(ெகா3ேட தி.பி பா F-க
ஆரபிதா அவ.

"அ-ேகதா ேபாகிேற. விலாச ெசா+ ஐயா" எE மEப5B அவைன எ:பி(

ேகடா தி. காவ+காரA(4 F(க ெதளி) விட.

"என;யா Cமா ெதா)தரD ப3றீ-க! ரயி+ேவ லய ஓரமா ேபாD பா.-க
ேரா$. அ)த ேரா$ கைடசியிேல இ.(4-க அவ ப-களா" எE Jறிவி$,

சைட ைபயி+ இ.)த W5 3ைட ப%ற ைவ &ைகவிட ஆரபிதா
அவ.

அெபா: ந$பக+ ேவைள. ெத.(க0 எ+லா நிசதமாக இ.)தன. சில
1$களி.) வாெனாயி+ மதியான இைச ேக$( ெகா35.) Q.
ெப3க0 சில 1$ வரா)தாவி+ உகா) ேபசி( ெகா35.)தாக0. ெத.வி+
சில ைபயக0 ஐ வி%E( ெகா35.)தாக0.
தி ெத.விேல ேவ5(ைக பா( ெகா3$ நட)தா. ஒ. 1$ வாச+

'அைற வாடைக( விடப$' எற விளபர காணபட . கதைவ த5(

Jபி$ விசாாிதா. ஐப வயC மதி(4ப5யான ஒ. ெப3மணி கதைவ

திற) ெகா3ட ெவளிேய வ)தா0. ”என ேவ3$?" என விசாாிதா0.

தி தன(4 ஓ அைற ேதைவயாக இ.பதாக( Jறினா. அைறைய திற)
கா3பிதா0 அ)த அமா0. அைற விசாலமாகD கா%ேறாடடA இ.)த.
மாத பதிைன) "பா; வாடைகெயE ைல$(காக இர3$ "பா; தனியாக(
ெகா$ விட ேவ3$ எE அறிவிதா0 அவ0. ஒ. மாததிய வாடைகைய
 பணமாக( ெகா$ வி$ தி அ-கி.) கிளபினா.
ேநராக அேத ெத. வழியாக ெசE ெத.( ேகா5ைய அைட)தா அவ. அ-ேக

ெபாிய ப-களா ஒE காணபட. வாச+ டா(ட dதர எE ஒ. &ற,

மEப(கதி+ ெஜயd எE 15 ெபய. எ:தப5.)த. ப-களாவி
வாச+ இ.) உ0ேள கவனிதா தி. 15ேல ச)த5 ஏ இ.பதாக
ெதாியவி+ைல. 15.) யாராவ ெவளிேய வ.கிறாகளா எE கவனிதா
தி. இப5B அப5B ஏேதா ஒ. 1$ ேத$கிற மாதிாி மதி+ Cவ ஓரமாக
நட)தவாE கவனி( ெகா35.)தா. அைரமணி ேநர ஆகிB ஒ.வ.
ெவளிேய வரவி+ைல . அG ேபா; ேசா)த உ0ளட அவ தி.&கிற

ேபா, மா5யி.) ஒ. 4ர+ ெதளிவாக( ேகட.

"ராைமயா ! ெவ5 ேவ த5க6(4 த3ணீ ஊ%றவி+ைலயா?" எE
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JறியவாE ராதா 'பா+கனி' ப(கமாக வ) ேதாடதி+ மாமரதி கீ*

சிமி5ெபRசியி+ ப$தி.)த ேதாட(காரைன( Jபிடா0. ெவ0ைள &டைவ

உ$தி, நான ெச;த J)தைல பின+ ேபாடாம+ கி+ &ரள வி$(
ெகா3$ அவ0 அ-4 நிற காசி அழகாக இ.)த.

ராைமயா அய) F-கி( ெகா35.)தா. ராதாவி 4ர+ ேக$ Cவாமிநாத
ெவளிேய வ)தா.
"ராைமயா! அமா Jபிடறா-க பா. எ:)தி.' ' எE அவைன எ:பினா.
”யா இ)த வ:(ைக தைல ஆசாமி?" எE ேயாசிதா தி. ெந%றியி+

பளிசிட தி. நீE அவ.ைடய ெவ0ைள ேவL5B, ேம+ 3$ அவ .(4

எ)த விதமான உ.வ ெகா$(கவி+ைல. க35பாக அவ டா(டராக
இ.(க5யா எE தீமானிதா அவ. ராதாவி த)ைதயாக இ.(கலா

எE ேதாறிய. ’யா.மி+லாத ஒ. ப-களாD(40 இ)த ேமாகினி இ.)தா+,
அவைள அைடவ எ?வளD Cலப? இப5( காவ+காரA, வ:(ைக

தைலய.மாக ஒ.வ மா%றி ஒ.வ எத%காக இ.(க ேவ3$?’ எE தி

நிைன( ெகா3ேட ராதாவி 1ைட( க3$ பி5த மகி*சிBட ெமவாக
ஹாடைல ேநா(கி நட)தா.
-----------------

2.11. கணீ$ 'ரத

அவ ஹாடைல அைடB ேபா பி%பக+ Cமா E மணி இ.(கலா.
அ-4 நிசதமாக தா இ.)த. இைடேவைள சி%E35 சாபி$வத%4
மாணவக0 இA யா. வரவி+ைல. ேநராக( ேகாபியி அைற(4 ெசE
கதைவ திற) உ0ேள ெசறா தி. ஜன+ ஓரமாக சா;D நா%காைய
எ$ ேபா$( ெகா3$ ப$தா. அப5ேய F-கிB ேபானா. அவ க3

விழி பாதேபா, மாைல Cமா ஐ)தைர மணி(4 ேம+ ஆகியி.)த. ேகாபி

காேலஜி.) வ) உைட மா%றி(ெகா3$ ைகயி+ ’ெடனி' மைடBட
ெவளிேய &றபட தயாராக நிறா.

“எனடா அபா படபகேல இப5 F(க? உ ஆWசிேல உன(4 த3ட

சபள ெகா$(கிறாகளாடா? இ)த மாசதி+ நாG நா0 இேதாட மட

ேபா5.(கிறா;? ெகா$ ைவத மகராச நீ" எE சிாி( ெகா3ேட Jறி

வி$ ேகாபி, ”எ-ேகயாவ ெவளிேய ேபாகிறாயா? இ+ைல. F(கைத
ெதாட) ஆரபி(க ேபாகிறாயா?" எE ேகடா.
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ேசாப+ றி( ெகா3ேட எ:)த தி ஒ. சிகெரைட எ$ ப%ற

ைவ( ெகா3ேட "ேகாபி! என(4 ஓ அைற வாடைக(4( கிைட விட.

ெரயி+ேவ லயA(4 ஓரமாக ஒ. ேரா$ ேபாகிறேத, அ-ேக நா%ப)ைத)தா எ3

உ0ள 15+ மா5யி+ இ.(கிற அைற. ெத%4 ப(க இர3$ ஜன+க0
இ.(கிறன. Cகமாக( கா%E வ.. ஏ: மணி(4 ேம+ அ-ேக ேபா; வி$கிேற .

உன(4 ெராப ’தா-(' அபா. ப நாகளா; எைன ைவ( ெகா3$

சமாளிதா;!" எE! Jறினா.

"அேடேடா அப5யா? எ பாீைச பிைழத ேபா! நீயானா+ அ-ேக

நாடக(4 வா, இ-க கேசாி(4 வா எE எைனB இ:( ெகா3$
கிள&கிறா;. ேபா;வி$ வ)த பிற4 அைத ப%றி ேபசிேய ம3ைடைய

ைள வி$கிறா;. சாி. அ5(க5 வ) ேபா;( ெகா35." எE JறியவாE

ேகாபி ெவளிேய கிளபினா. அவ தி.பி வ.வத%40 தி ேபாவதனா+
அைறைய 75 சாவிைய அ$த அைறயி+ ெகா$ வி$ ேபா4ப5
Jறிவி$ ெசறா ேகாபி.

அவ அைறைய வி$ ெசற, தி எ:)தி.) கீேழ ெசE ஹாட+

சி%E35B. காபிB சாபி$ வி$ வ)தா. பிற4 . ேசா& ேத; க

க:வி, வாசைன 1C பDட 7சி( ெகா3டா, தைல(4 வாசைன ைதல தடவி

தைலவாாி( ெகா3$, உைட அணி) ெகா3டா. ெப5ையB ப$(ைகையB

எ$(ெகா3$ அவ &றப$ேபா மணி சாியாக ஏ: அ5 விட.
ேகாடபா(க ேரா5+ அவ பாதி.)த அைற(4 ெசE சாமாகைள
ைவ வி$ இரD சாபா$(காக மாபல பா35பஜாைர ேநா(கி
ேபானா தி.

கல கலெவE இரD ஒப மணி வைரயிG Jட ச)த5யாக இ.(4 அ)த(
கைட ெத.வி+ இ.)த ஒ. வைளய+ கைடயி பாக ஒ. ாிcா வ) நிற.
அதி.) ராதா இற-கினா0. ைக யி.)த ெவ+ெவ ைபைய Cழ%றி(
ெகா3ேட அவ0 கைட(40 Vைழவைத பாதி கவனிதா. நைடபாைதயி+

பிக0, பிதாக0 'கிளி'&க0 வி%4 ஒ. கைட அ.கி+ நிE ஏேதா வியாபார

ெச;பவைன ேபா+ வைளய+ கைடைய( கவனி( ெகா3$ நிறா தி.
ராதா உத$ சாய &5 ஒE வா-கினா0. ஜிG ஜிG ெவற Cட வி$
ேபா( க%களா+ ெச;த மாைல ஒைற எ$ பாதா0.
நசதிர-க0 ேபா+ ெச;த மாைலயி ந$வி+ சிவ& ஒ%ைற( க+ ைவ
பத(க காணபட. மாைலைய த க:தி+ பதி ைவ பா(
ெகா3டா0 ராதா. எதிேர க3ணா5யி+ அவ0 உ.வ ெதாி)த. ச-4 ேபாற
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ெவ3ணிறமான அவ0 க:(4 அ எ$பாகேவ இ.)த. ம%E சில

க3ணா5 வைளய+க6 ாிபக6 வா-கி( ெகா3$, பி+ பதிைன)

"பாையB ேமைஜ மீ ைவ வி$ ரசீ ெப%E( ெகா3டா0 ராதா.

அவ0 கைடையவி$ இற-கி வ. ேபா தி அ.கி+ இ.)த ேசாடா கைட
ப(க ெசE நிறா. கல ஒE வா-கி சாபிடவாE த 4 &றைத
அவ0 ப(கமாக தி.பி(ெகா3$ நிறா. அவ0 மEப5B ாிcாவி+ ஏறி

'பனக+ பா(' வழியாக ெச+Gவைத( கவனிதா.

அE அத%4 ேம+ அவ அவைள ெதாட) ெச+ல வி.பாம+. அ.கி+
இ.)த ேஹாட+ ஒறி+ இரD சாபாைட 5( ெகா3$ த அைற(4
தி.பினா தி.
'பனக+ பா(ைக( கட) ெசற ாிcா உமா ேரா$ ப(கமாக(

ேகாடபா(கைத ேநா(கி ெசE ெகா35.)த. அெபா: மணி Cமா
எ$(4 ேம+ ஆகியி.(கலா. ெத.விேல ெப3களி Jட 4ைற) விட.
காாியாலய- களி.) ேநர ெசE 1$ தி.& ஆடவ சிலேரதா அ)த
வழியாக ேபா;(ெகா35.)தன. இ.&ற மர-க0 கவி)தி.)த அ)த
சாைலயி+ ேபாக ேபாக ஜன(Jட அதிகமாக இ+ைல. தைன C%E %E
பா( ெகா3ட ராதாD(4 ச%E பயமாக தா இ.)த. ெதாியாதனமாக
அவ0 அE ைககளி+ நாைல) த-க வைளய+கைளB க:தி+ 

’ெந(ெலைஸ' B அணி) ெகா3$ கிளபி வ) விடா0,

இரD ேவைளயி+ தனியாக ாிஷாவி+ ேபாவைத விட நட) ெச+லலாேம எE Jட

அவ6(4 ேதாறிய. உ0ளதி+ பரபர&, பய அதிக ஆக ஆக. அவ0

உட+ 7ராD ேவ( ெகா5ய . எதிேர ெகாRச Fரதி+ யாேரா ஒ.வ வ)
ெகா35.)தா. ைகயி+ ஒ. பிர& ைவதி.)தா அவ. வழியி+ ேபாகிறவ
வ.கிறவகைள ெவ4 Jைமயாக பா(ெகா3ேட வ)தா அவ. ராதா த
இதய 5& நிE வி$ேமா எE அRசினா0. அவ0 மன அப5 ேவகமாக
அ5( ெகா3ட. பிர& மனித ப(கதி+ வ) விடா. வ35(40 உ%E
பாவி$, ”என அமா இ? ேவைள சமய இ+லாம+ கைட(4( கிளபி
வி$கிறா; நீ!" எE அத5(ெகா3ேட ாிcாைவ ேமேல ேபாக விடாம+
நிEதினா Cவாமிநாத.

"நீ-களா?" எறா0 ராதா, ெப.C விடப5.
"நா தா! அமா எ-ேகடா காேணா. இேபா இ.)தா-கேள எE

ராைமயாைவ( ேகடா+. 'பா35 பஜா.(4 ேபாC வைளய+ வா-கியாற'
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எகிறா. இ)த( கால ெப3க6(4 எைத நிைன( ெகா3டாG உடேன
ஆக ேவ3$ எகிற Cபாவதா அதிகமாக இ.(கிற. இப5 எ$
மணி(4ேம+ வைளய+ வா-க ஒ35யாக( கைட ெத.D(4 ேபாவ அவசியமா
எE நின பா(கிறதி+ைல. 15ேல யா.(காவ ஆபதா? ஏதாவ ம.)

ேதைவயா? சமய பா(காம+ ேபாக ேவ35யதா. இப5 வைளயG
ாிபA வா-க..." Cவாமிநாத ச%E( க5)தவாE இ?வித Jறிவி$, நீ
ாிcாவி+ வ.கிறாயா? நா Jடேவ நட) வாேற" எE ேகடா.

"ேவ3டா, ேவ3டா! இ)தா அபா உ J" எE ாிcா(காரA(4

பணைத ெகா$ அAபி வி$, CவாமிநாதAட ராதா நட)ேத 1$ ெசறா0.
1$(40 ெச+G வைரயி+ ேபசாம+ இ.)த ராதா, ச%E பயட, ”அ3ணா
வ) விடாரா?" எE ேகடா0.

"இ+ைல அமா. வ(கீ+ ேவதா)ததி மைனவி(4 உட& அதிகமாக

இ.(கிறதா. அவ.ைடய ெப3 டா(ட காமாசி இவைர வ) பா வி$
ேபா4ப5 ேபா ெச;தா0. ேபாயி.(கிறா" எறா Cவாமி நாத.

ராதா அ-ேக இ.)த ேசாபாவி+ உகா)தா0. ைக ைபைய திற) அE

வா-கிய மாைலைய எ$ அ.கி+ இ.)த ேமைஜமீ ைவதா0. ' இைத

பா.-க0! பதாயிர இ.பதினாயிர ெகா$ வா-4 ைவர மாைல இதனிட
ேதா%E ேபாக ேவ35யதா. எப5 Tவ(கிற பா.-க0!" எE Cவாமி
நாதனிட கா5னா0.

Cவாமி நாத சிாிதா. ைகயி+ இ.)த பிரைப ஆணியி+ மா5னா. ராதாவி
அ.கி+ வ) உகா)தா.
"இ Tவ விடா+ ம$ நிஜ ைவரேதா$ இைத ஒபி$ விட 5Bமா
ராதா? நா4 நாைள(4 த3ணீ படா+ ம-கி( கE ேபா4ேம. ைவர

மாதிாி எைற(4 நிர)தரமான ஒளிேயா$ இ இ.(4மா என? ேபாB ேபாB

இத ேம+ உன(4 ஆைச ேபாயி%ேற! 15ேல ேவE மாைலேய இ+ைலயா

என? அைதெய+லா ெப5 யி+ ைவ 75வி$. இைத ேபா; வா-கி
யி.(கிறாேய அமா, உன(4 ஒEேம ெதாியவி+ைல ேபா ..."

Cவாமி நாதனி Cபாவைத ராதா நறாக அறிவா0. "அச$ அச$" எபா.

அவ.(4( ேகாட வ)தி.(கிற எE அத%4 ெபா.0.
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அவ Jறியைத( ேகட ராதா கல கலெவE சிாிதா0. க:தி+ ஏ%ெகனேவ

அணி)தி.)த  மாைலைய( கழ%றிவி$, &திதாக வா-கி வ)த மாைலைய

அணி) ெகா3$ அவ எதிாி+ வ) நிறா0 அவ0.

வச)த கால ெபௗணமி இரவி+ மல)த ம+ைகைய ேபா+ அவ0 அழ4

பிரதிபத. ’இப5 அழ4, அறியாைமB, ெவ4ளிதன நிைற)த இ)த
ெப3U(4 த4)த கணவ வா;(க ேவ3$ேமா' எE Cவாமிநாத

கவைலபடா.

அவைரயறியாம+ அவ க3களி+ நீ Cர)த.
---------------

2.12. வ,கீ ேவதாத
ேவதாத

வ(கீ+ ேவதா)ததி 1$ மயிலா7ாி+ இ.)த. ெசற இ.பைத) ப
வ.ட-களி+ ெசைன நகாி+ பிரபல அைட)தி.)த வ(கீ+களி+ ேவதா)த
ஒ.வ.
ெதாழி+ ைறயி+ அவ எ?வளD பிரபல அைட)தி.)தாG, வா*(ைகயி+

நைடய பைழய வழ(க-கைள விட மனமி+லாதவ. அவ.ைடய மைனவி

C&லCமி, கணவ எதிாி+ நிEJட ேபசமாடா0. ேவைள(ெகா. உைடB,

நாைள( ெகா. நைகBமாக மாறி வ. இ)த( காலதி+ அ)த அமா0 பைழய
ெக5( ெகாGC, க5யார ச-கிB ெசயி அ5ைகB இ.பைத)

வ.ஷ-களாக அழி ப3ணி ேபா$( ெகா0ளாம+ இ.பேத. அவக0

பைழைம(4 மாியாைத த.பவக0 எபத%4 அைடயாள, அவக0 15+

ெச+வ ெகாழித அளD ச)தான பா(கிய ஏ%படவி+ைல. ஒ. ெப3 4ழ)ைத(4
அ&ர அவக0 ெச;த தவ-க6 ேநா&க6 ஒE ப(கவி+ைல .
காமாசி அவகளி ஒேர மக0. ச-கீத. வடெமாழி, நா5ய. பதிாிைக

ெதாழி+ யாD வள) வ. மயிலா 7ாி+ காமாசியி ப5ைப அவக0

றாவ ப5வேதா$ நிEதி வி$. பதினா4 வயC 7தி யைட)தDட,

க+யாண ப3ணி( ெகா$ விடாக0.

எ?வளேவா ஆடபரமாக, ெப.ைமயாக நட)த அ)த( க+யாண. ம.மக

ெச(க ெசேவெலE ராஜா ேபால இ.பதாக தபதி இ.வ. மன 7ாி
ேபானாக0. ம.மக த-க6டேனேய இ.(க ேவ3$ எE ேவதா)த
சப)தி விடாைர( ேகடா. அவக6 அAமதி ெகா$ அAபினாக0.
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அE, அதாவ Cமா பனிர3$ வ.ஷ-க6(4 & காமாசி(4

வா*(ைகயி த+ நா0. பதினாE வய ெப3 அ)த நாைள எ?வளேவா

ஆவ+க6டA, கனDக6டA எதிபாதி.பா0. அவ6ைடய கணவ

15ேலேய இ.)தாG நா0, நசதிர தயவ%றி+ ப%E மி4)த

ெபாியவக0 அவகைள பிாிேத ைவதி.)தாக0. கணவனிட மைனவி
ெந.-கி பழக அவக0 ச)தப அளி(கவி+ைல. கணவA(4 த.
காபிைய( காமாசி தைலைய( 4னி) ெகா3ேட எ$ ெசE ேமைஜ மீ
ைவ வி$ தி.பி வ.வா0. அவA மைனவிBட ேபச ேவ3$ பழக
ேவ3$ எகிற ஆவைல( கா3பி ெகா0ள ேவயி+ைல. இப5 இ.(ைகயி+
ெபாியவகளாகேவ அ)த ச)தபைத ஏ%ப$தினாக0. காமாசி(4 அE

விேசஷமாக அல-கார ெச;தி.)தாக0, 7(கைடயி.) வா-கி வ)த ஜாதி

அ.& கைள பின+ ைவ ைததி.)தாக0. காகளி+ ைவர(

கம+க6, &+லா(4, ஒ5யாண க:தி+ ஐ)தாE வட-க0 ச-கிB,

காRசி&ர ப$ &டைவB அணி) காமாசி த கணவைன ேந.(4 ேந
ச)தி(க &றபடா0.

மா5யி+ இ.)த அ)த அைறயி+ அவ0 Vைழ)த ேபா, அவ0 கணவ உ0ேள

சா;D நா%காயி+ ப$ அைர F(கதி+ இ.)தா. காமாசி ெம+ல ெம+ல

அ5 ைவ உ0ேள ெசறா0; கணவ ேபசாம+ இ.(கேவ, தைல நிமி)

அவைன பாதா0. பிற4 ெமவான 4ர+ ”எ:)தி.-க0. ைக வ(க

ேபாகிற. ப$(ைகயி+ ேபா; ப$( ெகா06-க0" எE அவைன

எ:பினா0.

அவ க3 விழிதா. எதிாி+ அழேக உ.வமாக நி%4 காமாசிைய( க3டா.

அவ க3களி+ க3ணீ Cர)த. ”காமாசி" எE ஆரட அைழ.
அவ0 ைககைள ப%றி( ெகா3டா.

'உைன ஏமா%றி விேட! உAட நா வா*வத%4 அ.கைத இ+லாதவ.

நிர)தர ேநாயாளி. உ6ேபான இ)த உட+ அதிக நா0 இ.(க ேபாவதி+ைல.
ெவளிபாைவ(4 நா நறாகதா இ.(கிேற. இ.)தாG. காச ேநா;
எAைடய உடைல அாி(ெகா3ேட வ.கிற. சீ(கிரதி+ எ+ேலா. அைத
&ாி) ெகா01க0" எறா.

காமாசி க+லாக உணவ%E நிறா0. பதி ைன) வ.ஷ-க6(4 & காச
ேநாயி.) மனித சதாய(4 வி$தைல கிைடயா எE தா எ+ேலா.
நிைனதி.)தாக0. அ)த எ3ணேம அேநக ேபைர- ஆரப ேநாயாளிகைள(
Jட பவா-கிவிட.
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அவ க3களி.) க3ணீ வழி) ெகா3ேட இ.)த .
"பண(காக வியாதிைய மைற ைவ விடாக0 எைன ெப%றவக0"
எறா ேவதைனBட.

”அழாதீக0" எறா0 காமாசி, "இத%காக அ:வாகளா? ந+ல ைவதியமாக

பாதா+ ேபாயி%E. நாைள(ேக அபாவிட ெசா+ ந+ல ைவதியைர

வரவைழ(கிேற. இ)த பாைல சாபி$ வி$ F-4-க0." ஆதரDட

அவ கர-கைள ப%றி( க5G(4 அைழ ேபா; ப$(க ைவதா0. சிறி
ேநரதி%ெக+லா அவ F-கி ேபானா.

திற)த மா5யிேல வ) நிறா0 அவ0. ெவளிேய கபாயி ேகா&ர 4ள
ெதாி)தன. பிற) &தி ெதாி)த நாகளா; யா.(4ேம தீ-4 எ3ணாதவ0 அவ0.
அவ0 வா*(ைக ஒ. ேசாக கீதமாக மாற ேபாகிற எபைத நிைன
பா(ைகயி+ அவ0 உ0ளெம+லா எாி)த.
ெபா: வி5)த கீேழ இற-கி வ)த மகைள ேநா(கினா0 C&லCமி.

பின+ ைததி.)த மலக0 வாடாம+, நG-காம+ இ.)தன, க3களி

ஓரதி+ ம$ சிறி ைம கைர)தி.)த. தைல 4னி)தவாE ெகா+ைல ப(க

ெசற காமாசி தி.பி வ).... ”அமா! அபா எ-ேக?" எE ேகடா0.
"ஏனமா! இ-ேக தாேன இ.)தா" எறா0 C&லCமி.
ேவதா)த காபி சாபிட உ0ேள வ)தா.

”4ழ)ைத உ-கைள ேத5னாேள!" எE ெசா+(ெகா3ேட C&லCமி இர3$

தளகளி+ காபி ெகா3$ வ) ைவதா0. இ)தாமா! நீ சாபி$ வி$ உ
&.ஷA(4 ெகா3$ேபா;( ெகா$" எறா0.

தகபனா காபி அ.)கிற வைர(4 மக0 ஒE ேபசவி+ைல. அவ அ.கி+

ெசE நிE 'அபா! அவ.(4 உட& சாியி+ைலயா, நப டா(டைர அைழ

வ) கா3பிB-க0." இைத ெசா+ 5பத%40 அவ6(4 அ:ைக வ)

விட.

"எனமா உட&(4? தைல வயா? ஜுரமா?" எE பதறியவாE ேக$(

ெகா3ேட சைமய+ அைறைய வி$ ெவளிேய நட)தா ேவதா)த. அவசரமாக
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மா5 ப5களி+ ஏறி அவ உ0ேள ேபாவத%40 காமாசி அவ னா+ வ)
நிறா0.
"அெத+லா ஒEமி+ைல அபா. அவ.(4 காசமா. க+யாண(4 )திேய

இ.)ததா....."

ேவதா)த கைத Cளி( ெகா3டா. தைலயி+ ெபாிய க+ ஒE வி:)
விட எப அவ.(4 ெதாி) ேபாயி%E. ெப%ேறா.(4 ஒேர பி0ைள .
பண-காC அதிக கிைடயா. நம(4 அட-கிய ம.மகனாக 1ேடா$ இ.பா.

த0ளாத வயசி+ அவA, மக6 ஆதரவாக நைம பா( ெகா0வாக0 எE

எ3ணியி.)த எ3ணெம+லா ஒ. விநா5யி+ மைற) ேபாயின.

பாதிப5 ஏறியவ தி.பி விடா. டா(ட dதரA(4 ேபா' ெச;தா.

அெபா: டா(ட dதர இைளஞ. ைவதிய( க+aாியி.) பட
ெப%E ெவளிேய வ) ஆE மாத-க0 ஆகி யி.)தன. இவக0 4$பதி+
சி+லைற வியாதிக6(4 ைவதிய பா வ)தா.
அவA(4 ெதாி)த பிரபல ைவதியகைள அைழவ) ந+ல ைறயி+
ைவதிய ெச; பாதா dதர.
பல 7Tயமாகி விட. காமாசி விதைவ யானா0. அவக0 க+யாணைத

ஆேமாதி நடதிய அேத சக, இ)த சபவைதB பா( ெகா3$ Cமா

இ.)த.

”அதிசி ைவதிய' எE ைவதிய ைறயிேல ஒE இ.பதாக ப5(கிேறா.
ேவதா)த அ5ேயா$ மாறி ேபானா. அவாிட இ.)த பைழைம எ3ண-க0,

அச$ தன-க0. அைதாிய யாD மைற) ேபாயின. காமாசிைய ேமG

'இ3ட மீ5ய' வைர ப5(க ைவ. ைவதிய( க+aாியி+ ேசதா.

ம.மகனி மைறD. மக0 நி%4 நிைலைம, சகதி Cயநல யாD ேச)

அவ.(4 அதிசி ைவதிய ெச;தன.

இெபா: டா(ட காமாசி, dதரனி சக டா(ட. ேவதா)த மாறினாேர தவிர,

C&லCமி மாறவி+ைல. மன இ5)தவ0 இ5)தவ0 தா.

Cவாமிநாத ராதாவிட Jறியப5 அE C&ெலCமியி உட+ நிைலைம
கவைல(கிடமாக இ.)த. அத%காக த ந3பைர டா(ட காமாசி
அைழதி.)தா0.
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---------------

2.13. ராதா4, ெதாிதவ$

அறிரD டா(ட dதர 1$(4 வ. ேபா இரD ஒ. மணி ஆகிவிட.
அவரா+ 5)த வைரயி+ C&லCமி(4 ைவதிய ெச; பாதா. தா
பிைழ எழ ேவ3$ எகிற ஆைச அவ0 மனைத வி$ ேபா; பலகால
ஆயி%E. ஊசிக6(4 ம.)க6(4 அ)த மனதி அபிபிராயைத எதி
நி%4 ச(தி இ+ைல. ’4ழ)ைத 4ழ)ைத!’ எE 1ைட C%றி வைளய வ)த ஒ.

ஜீவ மைற) ேபாவதி+ டா(ட காமாசி(4 தா வ.த. த அமா
இனிேம+ பிைழ(க மாடா0 எப ெதாி)தி.) அவைள பிைழ(க ைவ(க
ேவ3$ எE ஆைசபடா0. அ)த அறியாைமைய நிைன அவ0 மன0
சிாி( ெகா3டா0.
இரD E மணி(4 டா(ட காமாசி dதரAட 'ேபானி+' ேபசினா0. "விள(4
அைணB தEவாயி+ இ.(கிற. அமா ெராபD சிரமப$கிறா0.

ஊசிகைளB, ம.)கைளB நிEதி விேட. அவ0 இ வைரயி+ ஆராதி
வ)த க%பகாபிைக ேதாதிர-கைள மாதிர ெசா+ வ.கிேற ......."

’ேபானி+' ேபசிய 4ர+ ெதளிD இ+ைல. (க யர இைழேயா5ன. அவ0
டா(ட ஆனதா+ சமாளி(க 5)த.

ெபா: வி5வத%40 C&லCமி ேபா; விடா0. நா இனிேம+ ’தனி' எE
'ேபா' ல ேவதா)த அறிவிதா. அதிகாைலயி+ எ:) 4ளி( காைல
சி%E35(காக வ. டா(ட dதர த அைறயிேலேய சி)தைனயி+ *கி
உகா)தி.)தா.

Cவாமிநாத விய&ட மா5 ப5ேயறி ேமேல ெசE உ0ேள எ5 பாதா.
“டா(ட உட& சாியி+ைலயா என?" எE விசாாிதா.

"உட&(4 ஒEமி+ைல. மனCதா சாியாக இ+ைல" எE ெசா+( ெகா3ேட,

த கடைமகளி+ நிைனD வ)தவராக அவ கீேழ இற-கி வ) த அGவ+களி+
ஈ$பட ஆரபிதா.
ராதா விழிெத:) உ0ேள வ)த Cவாமி நாத "ஏனமா! அ3ணா ஒ.

மாதிாியாக இ.(கிறா? டா(ட காமாசியி தா; ேபா; விடாளா. பாவ

அ)தெப3U(4 இனிேம+ யா ஆதரD? தகபனா.(4 வயC ஆயி%E. பாவ,

அவ6(4 சிE வயC. தனியாக இ.(க ேவ3$........."
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ராதாD(4 இ)த விஷய-கெள+லா ஒE Cவாரசியபடவி+ைல. ’தனியாக
வா*வ எறா+ இவ.(4 ஏ பி5(கவி+ைல?' எEதா அவ6(4

ெதாியவி+ைல . ச&ட எ:) அவ0 ேதாட(4 ேபா; விடா0. dதர
த காைல அGவ+கைள 5( ெகா3$ ’5ெப ஸாி'(4 ேபா; விடா.

அத%க&ற பல நாக0 வைரயி+ அ)த 15+ எDேம நட(கவி+ைல.
பதிைன) தின-க6(4 அ&ற ஒ. நா0 மாைல. ராதா ேகாகேல ஹா+
நட(கவி.)த ச-கீத( கேசாி ஒE(4 &றபடா0.
"உேனா$ யா வ.கிறாக0?" எE விசாாிதா Cவாமிநாத.
”ஏ?" எE &.வைத Cளி( ெகா3ேட ேகடா0 ராதா.
”தனியாகவா நீ தி.பி வ.வா; எE ேககிேற?"
’இெதன அச$( ேக0வி? தனியாக தி.பி வ)தா+ எனவா’ எE ேக$

விட ராதா 5தா0 . ஆனா+ அவைள அப5( ேகக விடாம+ ஏேதா ஒE
த$ விட.

"என(4 ெதாி)தவக0 யாராவ வ.வாக0. அவக0 Jட வ) விேவ" எE
Jறிவி$ அவ பதிைல எதிபாராம+ ராதா ெவளிேய ெசE விடா0.

ெத. வழிேய நட) ெசE ேகாடபா(க ரயி+ நிைலயைத அைட)தா0. ரயி+
வ)த அதி+ ஏறி உகா) ேகாைட நிைலயதி+ இற-கி ஒ. ாிcா
ைவ( ெகா3டா0. அெபா: மாைல Cமா நாலைர மணி இ.(கலா.
ைஹ(ேகா$(4 எதிாி+ இ.)த ேஹாட+ ஒறி.) திB, ேகாபிB

ெவளிேய வ) ெகா35.)தாக0.

ெசைன நகாி ஜனதிரளி+ அர3மைன(கார ெத. வழிேய ெச+G ாிcாவி+
ராதா உகா)தி.ப தியி தீச3யயான க3க6(4 ெதாி)த.
”ேகாபி ஒ. நிமிஷ. நா த& ெச5 ெத.வி+ ஒ.வைர பா(கேவ3$.

இப5ேய W ேடஷA(4 நட) ேபா;(ெகா35., வ) வி$கிேற" எE

ெசா+( ெகா3ேட அவசரமாக ெசE அ)த( Jடதி+ மைற) ேபானா
தி.
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கேசாி ஆரபமாகிவிட. அE ஏேனா அதிக( Jட இ+ைல. ராதாD(4
ெவ4 சமீபமாக தி ஒ. 5(ெக வா-கி( ெகா3$ேபா; உகா) தா.
ச-கீததிேலேய கவனமாக இ.)த ராதா அவைன( கவனி(கவி+ைல. அட
அ-ேக அவ6(4 ெதாி)தவக0 அேநக ேப இ.)தாக0. பாகவத பா$
ஒ?ெவா. ராகைத ப%றிB கீதன-களி அத விேசஷைத ப%றிB
அ.கி+ இ.)தவக6ட ேபசி( ெகா3ேட ச-கீதைத அAபவிதா0 ராதா.
அE, ராக, தான ப+லவிைய ஒறைர மணி ேநர பா5னா விவா,
அத%க&ற சி+லைற உ. ப5க0 பாடபடன. 'மாய வ+லவ

க3ணெனE எ தாB வ) ெசான 3$' எகிற உ.ப5ைய பா5ய

ேபா ராதா கல கல ெவE சிாி விடா0. அவ0 மனதிேல சிாிைப 5
சிாி(க ெச;தவ க3ண. ஆனா+ தி அைத ேவEவிதமாக &ாி)

ெகா3டா. ' உணசிக6(4 சீ(கிரமாக அ5ைமயாகி வி$கிறவ0 இ)த ெப3,
பாைட( ேக$ சிாி(கிறா0; ேபC ேபா சிாி(கிறா0. ெத.வி+ நட)

ெச+Gேபா சிாி(கிறா0. இவளிட உEதிB க35& இ.(கா.

பவானிையேபா+ இவ0 ெநRச:த வா;)தவ0 இ+ைல' எபைத தி
Cலபமாக &ாி) ெகா3டா.

விவா ம-கள பா5 5(4 ேபா மணி சாியாக ஒபேத (கா+; Jட

திதிெவE ெவளிேய வ)த. காாி+ வ)தவக0 ேபா; விடாக0.
ேகாடபா(க ெச+G ப ேபா; விட எE ாிcா(கார ஒ.வ
ெதாிவிதா. "இர3$ "பா; ெகா$-க அமா. 15ேலேய ெகா3$ ேபா;
இற(கிடேற" எE ேவE அவ ேயாசைன Jறினா.

இ)த அகாலதி+ ாிcாவி+ ேபானா+ Cவாமிநாத ேகாபிபா எப
ராதாD(4 ெதாிB. அவ6(4 ேபாவத%4 ைதாிய உ3$. ந$வி+ ஏதாவ

ஆப ஏ%படா+ 'ஓ' ெவE கதலா. ’உதவி- உதவி' எE J(4ர+

ேபாடலா. 5)தா+ அ.கி+ சாைல ஓரதி+ இ.(4 15+ ேபா; உதவி
ேககலா - எெற+லா அச$ ைதாிய அவ0 மனதி+ நிைற) தி.)த.
பட பகைலேபா+ விள(4க0 எாிB ேபா எனதா ேந) வி$ெமE
ேவE ேதாறி ய. ஆனா+ Cவாமிநாத அேற ெசானா: அகாலதி+ அப5
எ+லா தனியாக வர(Jடாமா எE. அ)த( கிழவ.(4 யா பதி+ ெசா+ல
5B?

தய-கியப5 நிற ராதாவி அ.கி+ தி வ) நிறா. ைககைள( 4வி
வண(க ெசGதினா.

118

"எைன நிைனவி.(கிறதா?" எE ேகடா. ராதா த ெபாிய விழிகைள

Cழ%றியவாE ஒ.கண ேயாசைன ெச;தா0.

"அE நீ-க0 மிbYய திேயடாி+ ேபாட நாடக(4 நா

வ)தி.)ேதேன........"

"எ... எ" எறா0 ராதா. பிற4 . "நீ-க0 எவைர(4 ேபாகிறீக0!" எE
விசாாிதா0.

”நானா? ேகாடபா(கதி+ இ.(கிேற. ஆமா. நீ-க0 டா(ட dதரனி

த-ைகதாேன? உ-க0 1$(4 அ.கிேலேய இ.(கிேறேன. ஏ ேககிறீக0?
உ-கேளா$ யா. வரவி+ைலயா?......"

ராதா தைலைய( 4னி) ெகா3$ நிறா0. பிற4 ெமவாக. ”என(4 பா$

ைபதிய அதிக உ3$, எனேவா இ)த( கைலகளி+ ஒ. அலாதி ஆைச என(4.

தி.பி எப5 வ.வ எE ேயாசி(காம+ வ) விேட."

அ.கி+ ெசE ெகா35.)த 'டா(Y'ைய( ைக த5 அைழதா தி.
”அதனா+ என? நா ைண(4 வ.கிேற. 15ேல கா இ.(4ேம....."
"அ3ணாD(4 ெவளிேய ேபாக ேவ35யி.)தி.(4. தி.பி வ)தி.(க மாடா.

இ+லா விடா+ கா வ)தி.(4....."

காாி பி g5+ ராதா உகா)தி.)தா0. இரவ ேவைளயி+ இப5
தனியாக பிற ஆடவAட ெச+கிேறாேம எபைத அ)த ேபைத ெப3

உணரவி+ைல . இமாதிாி ஒ. ைதாிய ந நா$ ெப3க6(4 ேதைவதானா?

தா;(4லதி+ க%&, ப3&. அட(க, ெபாEைம இவ%ைற ப(க பலமாக(

ெகா3$ ந சதாய சீாிய ைறயி+ இய-க ேவ3$ ெமறா+ இதைகய
நாகாிக' ேதைவயா? எபைத நா சி)தி பா(கதா ேவ3$.

எதைனேயா இரDகைள ேபா+ Cவாமிநாத ராதா இA வரவி+ைலேய எE
வாயி%ப5யி+ கா( ெகா35.)தா. ெத.வி+ கா வ) நிற அதி.)

ராதா இற-கினா0. ’வண(க. தா-(’ எE ெசா+( ெகா3ேட உ0ேள
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ெசறா0. திB அ-ேக இற-கி( ெகா3$ 'டா(Y' கார.(4 பணைத(
ெகா$ அAபினா.

Cவாமி நாத ெத. ெவளிசதி+ தியி கைத( கவனிதா. 'அகதி
அழ4 கதி+ ெதாிB' எறாக0 ெபாியவக0.

அ)த கதிேல ெதளிD இ+ைல; அ)த( க3களி+ உ3ைமB, ேநைமB

இ+ைல. ஒ. ேவைள அவ .ைடய ஊக தவறாக(Jட இ.(கலா. எனேவா
அவ.(4 அவைன அ?வளவாக பி5(கவி+ைல.
உ0ேள ெசறவ, "யாரமா அ)த பி0ைள?" எE ேகடா. அவ0 ெப3க0

க+aாியி+ ப5 ேதறிய மாணவி ஆதலா+, ஓ ஆடவ அவ6(4 ந3பனாக

இ.(க5யா எப அவ தீமான. இவைரயி+ இப5 யா. அவ6ட
வ)த தி+ைலேய .
”ெதாி)தவ" எE பதி+ Jறினா0 ராதா.
"என அமா ெசா+Gகிறா;? நம(4 ஏதாவ உறவா? அப5 யா.
இவைரயி+ இ-4 வ)தேத யி+ைலேய?...."

”உறD எE ெசாேனனா. ெதாி)தவ எE தாேன ெசா+கிேற!"
ராதாD(4 அவ ஏேதா ச)ேதகமாக( ேககிறா எப விள-கிவிட. ேகாப

வர, அவ0 ெப. C வி$( ெகா3ேட சாபி$ 5தா0.

CவாமிநாதA(ேகா சாிவர ேபச ெதாியாம+ ’இ.)த ெபா:தி.) வளத

4ழ)ைத எனிடேம மைற ேபCகிறாேள’ எE ேகாப வ)த. 'இ.(க$.
அவ6 வயC வ)த ெப3, ப5தவ0. ந+ல ெகடைத ஆராB திறைம

பைடதவ0 நா அவசரபட(Jடா' எE நிைன அவ அட அE

வி$ விடா.

dதரAைடய ேபா(ேக அலாதியாக இ.)த. 15ேல அவ மனைத( கவர
மைனவி இ+ைல. ஒேர ெப3 4ழ)ைத. dதர 15+ இ.(4 சமய-களி+
ெஜயd ப0ளி(Jட ேபா; வி$வா0.
இரவி+ dதர 1$(4 வ. ேன ப$ F-கி ேபாவா0 ெஜயd.
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ராதா ெபாிய ெப3ணாக வள) விடா0. அவைள நறாக ப5(க ைவ
விடா அவ. த4)த இடமாக பா( கயாண ப3ணி( ெகா$ விடா+

அவ0 &.ஷ 1$(4 ேபா; வி$வா0; 1ைட C%றி C%றி வ.

ெபாE&க0 அதிக இ+ைல. ஆகேவ த சேகாதாிைய ப%றி ெதாி)
ெகா0ளேவா அவ0 Cத)திரதி+ தைலயிடேவா dதரA(4 அவகாச இ+ைல.
ஆைசB இ+ைல .
தாமைர இைல த3ணீைர ேபால இ.)த அவ வா*(ைக . அட இ)த
விஷய-களிெல+லா ெப3க6(4 இ.(கிற அAபவ ஆ3க6(4 ேபாதா.

Cவாமிநாத நாG ெதாி)தவ. உலC விவகார-களி+ அ5படவ. ஆகேவ, அவ
தா ராதாைவ ப%றி அதிகமாக( கவைலபடா. *சமய வா;(4ேபா
dதரனிட ெசா+ விைரவிேலேய அவ6(4( கயாணைத ப3ணி ைவ
விடேவ3$' எE தீமானி( ெகா3டா.

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

2.14.
14. டா,ட$ >* பவானி

அெபா: &ரடாசி மாத. எ+ேலா 15G ெகாG ைவதி.)தாக0.
Cமதியி 15G ெபாைம( ெகாG ைவ(கப5.)த. பவானி இ)த

ப35ைடைய ெவ4 உ%சாகட ெகா3டாட ேவ3$ எE நிைன,

தின வித விதமாக Cமதிைய அல-காிதா0. திAC திAசாக பலகார-க0

ெச;தா0. இரD ப மணி வைரயி+ 4ழ)ைதக0 1$ 1டாக ெசE C3டG,

பழ- க6 வா-கி வ)தன. ேகாவிG(4 ேபா4 திாீகளி Jட
ெத.(களி+ நிைற)தி.)த. அ-க-ேக ச-கீத( கேசாிக0 நட)தன. எ+ேலா
15.) கணீெரE பா$(க0 ஒ( ெகா35.)தன. CமதிBட.
பாGD, ஊ அைழ(க ெசறா. ெகாRச ெபாியவனாக பாG இேபா

வள)தி.)தாG, பைழய $(4 தன-க0 அவைன வி$ ேபாகவி+ைல.

“இ-ேக பா Cமதி! ெகாைட ெகாைடயாக( க3கைள ைவ( ெகா3$

நி%கிறேத இ)த ெவ0ைள(கார ெபாைம, அ உைன ேபாலேவ இ.(கிற"

எறா பாG சிாி( ெகா3ேட.

"எ Rசி இப5தானாடா யி.(கிற?" எE Cமதி ேகாபி( ெகா3$

ேகடா0.

”இ+ைல Cமதி! உ க3க0 அப5தாேன இ.(4?" Cமதி(4 பாGDட

பிறதியா 15+ ச3ைட ேபா$( ெகா0ள பி5(கவி+ைல, ”சாி, வாடா பாG!"
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எE ெசா+( ெகா3ேட Cமதி ெத.வி+ இற-கி நட(க ஆரபிதா0. அE
வான ம& ம)தாரமாக இ.)த. கEத ேமக-க0 வானெவளி எ-4 திர3$

இ.)தன. ' பளீ பளீ!' எE மின+க0 கீ%E( கீ%றாக வானதி+ ஒ.

ேகா5யி.) ம%ெறா. ேகா5 வைர பளிசிடன. ேப;( கா%E ஒE CழE
CழE அ5த . சட சடெவE மைழ ளிக0 விழ ஆரபிதன.
பாG பினா+ வ.கிறானா எபைத( Jட( கவனியாம+ Cமதி வி$ வி$ெவE

நட) 1$(4 ேபா; விடா0. பாG, மைழ ெப;வைத சிறி ேநர நிE
ேவ5(ைக பா( ெகா3$ ஒ. மரத5யி+ நிறா. பிற4, மைழ பல

விடேவ அவசரமாக 1ைட ேநா(கி ஓட ஆரபிதா. அவக0 1$ வாச+
வாைழபழ ேதா+க0 மைழ நீாி+ நைன) ெகா3ேட இ.)தன. ஓ$கிற
ேவகதி+ பாG அவ%றி+ சE(கி( கீேழ வி:)தா. கீேழ ம3ணி+ &ைத)
கிட)த சிE Jழா-க+-Jைமயான-அவ ெந%றியி+ 4தி விட. ரத
4&4&ெவE வ5த.
ெத.வி+ பாG வ.கிறானா எE பா(க வ)த பவானி, இைத பாத

திைக விடா0. அப5ேய அவைன அைண பி5( ெகா3$ உ0ேள

வ)தா0. 15+ ேகாமதி இ+ைல, மRச0 4-4ம(காக யா 1$(ேகா

ேபாயி.)தா0. ெந%றியி+ வ5B ரதைத அலபி, ஒ. ஈர ணியா+ C%றி(

க5னா0. ெவளிேய மைழ மிகD 4ைற)தி.)த ; சிE Fற+க0 ம$ேம வி:)
ெகா3$ இ.)தன.

”Cமதி! பாGைவ நா டா(ட 1$(4 அைழ ேபாகிேற. 1ைட பா(
ெகா0', எE Jறிவி$ பவானி, அவைன அைழ( ெகா3$ டா(ட

dதரனி 1ைட அைட)தா0.

dதரனி 15+ ெஜயd, பாGைவ பாத .. ”எனடா பாG! ெந%றியிேல
என?" எE ேகடா0.

”மைழயிேல ஓ5 வ)ேத. வி:) விேட”', எறா பாG.
அவA(4 தைலைய 'வி3 வி3' எE வத. ெஜயd ஓ5 ேபா; உ0ேள

இ.)த த தகபனாைர அைழ வ)தா0. ெந%றி( காய(4 ம.) ைவ(

க5னா டா(ட dதர. பிற4 ைககைள அலபி( ெகா3ேட, "இ)த ஊ.(4
நீ-க0 வ) ஒ. வ.ஷமாகிற. ந 1$ ப(கேம வ.வதி+ைல. பாG

அ5ப$( ெகா3டதா+ இE வ)தி.(கிறாக0? ெவளியிேலேய அதிகமாக
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எ-ேகB ேபாக மாOகேளா?" எE ேகடா.
”ேபாவதி+ைல. 15ேலேய ேவைல சாியாக ேபா; வி$கிற. ஒழி)த

ேவைளகளி+ எைதயாவ ப5( ெகா3ேட இ.ேப" எறா0 பவானி.
பவானி 1ைட C%E %E கவனிதா0. அ)த Cவாி+ ெபாிய அளவி+ ஒ.

ெப3மணியி பட மாடப5.)த. சா)த, &னைகB தவ: அவ0

க பாபத%4 அழகாக இ.)த. dதரனி மைனவியி பட எE பவானி
ஊகி( ெகா3டா0.
தய(கட பாGவி ப(கதி+ நி%4 பவானிைய பா dதர.

”வா.-க0. உ0ேள ேபாகலா. இ)த 15+ ஒ. ெபாியவ இ.(கிறா. அவ.

உ-கைள பா(க ேவ3$ எE ஆைச ப$கிறா" எE JறியவாE ேன
ெசறா. ஆஜாAபாஹுவான அவ ேதா%றைத பா விய)தா0 பவானி.

ந+ல சிவ)த நிற. உயர( ேக%ற ப.ம; நீ3ட Jைமயான நாசி, ஆ*)

சி)தி(4 அைமதியான க3க0. 4ழ)ைதைய ேபாற கள-கமி+லாத மன.
சாபி$ Jடைத வ. அைட)தாக0. இத%40ளாகேவ ெஜயd, பவானி

வ)தி.பைத CவாமிநாதA(4 ெதாிவி விடா0. அவ0 வ.வைத( கவனித

Cவாமிநாத ’வாமா ! நீ இ)த ப(கேம வ.வதி+ைலேய' எE அைழ

ேபசினா. ெகாRச ஓவ+5 கைர ேமைஜ மீ தயாராக இர3$ தளகளி+

ைவதி.)தா. ”சாபி$ 4ழ)ைத" எE பாGவிட பவானி யிட ெகா$தா.
”எத%4? அD மணி எட5(க ேபாகிற. ேவைள சமய இ+லாம+
சாபி$வதா?" எE சிாி( ெகா3ேட Jறினா0 பவானி.

Cவாமிநாத அத%4 பதி+ ெசானா : ”இ+லாவிடா+ நீ சாவகாசமா; எ-ேக

எ-க0 1$(4 வர ேபாகிறா;? நீ தா ெவளியி+ அதிக வ.வேத

இ+ைலேய..... அD ந+ல தா அமா. க3ட ேவைளகளி+ ெப3க0

ெவளியி+ திாியாம+ இ.)தா+ தா அவக6(4 மதி&, ெகௗரவ அதிக

ஏ%ப$..."

பவானி ஒE ேபசாம+ Cவாமிநாத ேபCவைத( கவனி( ெகா35.)தா0.

பிற4. ”நா வ.கிேற. ராதா எ-ேக காேணா? ந 1$ ப(கேம வ.வதி+ைல.

அவைள பா E நா4 மாச-க6(4 ேம+ ஆகிவிட. மனிJட அவ0
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வ.வதி+ைல எE 4ைறப$கிறா0" எE JறியவாE கிளபினா0.
Cவாமி நாதனி க வாடமைட)த. ”ராதாவா? அவ6(4 ஏகபட அGவ+!

அவ0 இ+லாம+ ஊாி+ ஒ. நாடக, ச-கீத( கேசாி, சினிமா ச-க-க0, கட%கைர
ஒE வளராதா. எ-ேக யாவ எத%காவ ேபாயி.பா0. அவைள இப5ேய

விட( Jடாதமா. சீ(கிரதிேலேய ஒ. க+யாணைத ப3ணி ஆக ேவ3$"

எறா Cவாமிநாத.

"அD சாமானியமாக நட) வி$கிற காாியமா Cவாமி? ராதாD(4 ஒ.

&.ஷைன ேத5 பி5 நீ-க6, நாA க+யாண ப3ணி ைவவிட

5Bமா? அவேள ேத)ெத$ ெசா+ல ேபாகிற வைனதா நா அவ6(4(
க+யாண ப3ணி ைவ(4ப5 இ.(4" எறா dதர.

”அ?வளD Fர அ)த ெப3U(4 என ெதாிB? நீ-க0 இவைர(4
ெகா$தி.(கிற ெச+ல ேபா. அ)த அளD(4 ேவE இட ெகா$

விடாதீக0" எE ேக$(ெகா3டா Cவாமிநாத.

பவானி 1$ தி.& ேபா ராதாைவ ப%றி பலவிதமாக எ3ணமிடா0. பாவ,
அ)த ெப3ைண சாியான ைறயி+ வள(க தாB த)ைதB இ+ைல. உட
பிற)தவ த ெதாழி+ ஒைறேய பிரதானமாக( ெகா3டவ. அட 4$ப
வா*(ைகயி+ அ?வளD அAபவ அைடயாதவ. ந+ல இடதி+ ராதா

வா*(ைகப$ ச)ேதாஷமாக இ.(க ேவ3$' எE நிைன( ெகா3ேட

1$(4 வ)தா0.
-----------

2.15. காத ேவக ...!

இ-ேக 15+, Cவாமிநாத ராதாைவ ப%றி( கவைலBட ேபசி(

ெகா35.(4ேபா ெசைன நகாி பிரபலமான ேஹாட+ அைற ஒறி+
ராதாD திB உகா) சி%E35 சாபி$( ெகா35.)தாக0 .

அைடயாE ப(க நா5ய நிக*சிைய பா(க( கிளபியவக0, மைழ பி5(

ெகா0ளேவ ேநராக டDA(4 ெசE, ேஹாட+ ஒறி+ Vைழ)தாக0. அ-ேக

வித விதமாக திாிB ’நாகாிக' மி4)த ஆடவக6, ெப3க6 Jட-

Jடமாக வைளய வ)தன. W-கா ேகா ைபகளி சத, க`ெரE எ:

சிாி&, 'க' ெமE எ: வாசைனB அைத Cவ(க ேலாகமாக மா%றி இ.)த .

அ3ைமயி+ சா(கைட ஓர-களி+, மைழ த3ணீ ெசாட வா$ ம(க6
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இ.(கிறா க0 எபைத ேஹாடG(40 இ.)த ஒ. சிE Jட அறேவ மற)
இ.)த எE Jட ெசா+லலா.
திB ராதாD அைறைய வி$ ெவளிேய வ)தாக0. ச%E ெதாைலவி+
நாகராஜ த வியாபார ந3ப.ட ேபசி(ெகா3ேட ஒ. ேமைஜ அ.கி+
உகா)தி.)தா. ராதா இர3ட5 பி வா-கினா.
"இப5 வா.-க0. அவ எ அ3ணாD(4 ெதாி)தவ. நா இப5 ெவளியி+

C%Eவைத பாதா+ ஏதாவ..." எE ெமவாக ெசா+( ெகா3ேட

அைற(40 ெசறா0 ராதா மEப5B.

"ஓேகா! யா அவ?" எE ேகடா தி.
'ேகாடபா(கதி+ தா இ.(கிறா. ெராபD ெதாி)தவ: அவ மைனவி ஒ.
நிர)தர ேநாயாளி. அவ.(4 ஒ. த-ைக இ.(கிறா0. விதைவ. பாப த%4
ெராபD நறாக இ.(கிறா0....பாவ..."

"அப5யா? இ?வளD 'ேசாஷியலாக' இ.(கிற மAஷ, த-ைக(4 ஏ மEமண
ெச; ைவ(க( Jடா?" |

"அவ ெச; ைவதாG, த-ைக சமதி(க பாடாேள. அவ0 எனேவா
இெபா:ேத அEப வயC பா5 மாதிாி 7ைஜB, ப(திB பிரமாத

ப$கிறா0. என(4 அெத+லா கேடா$ பி5பதி+ைல .. "
"பி5(காவிடா+ ேபாகிற."

”உன(4 இA க+யாணேம ஆகவி+ைலேய.... இனிேம+ தாேன ஆகேபாகிற.
பிற4 தா ப(தி, அ இ எE ஏ%ப$."

ராதா. வாச+ திைரைய த0ளி( ெகா3ேட ெவளிேய எ5 பாதா0. நாகராஜ
அ-4மி+ைல.
"வா.-க0 ேபாகலா..." எE Jறிய திB, அவ6 ெவளிேய வ)தாக0.

மைழ ெப; தைரயி+ ஒ. ஓரமாக ஜல ேத-கி( ெகா3 5.)த . தவறி ேபா;

ராதா த3ணீாி+ காைல ைவவிடா0. 'ஐையேயா!" எE ெசா+( ெகா3ேட
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அவ0 த3ணீைர தா3ட ேபாக தி அவ0 கீேழ வி:) விட ேபாகிறாேள
எE ைககைள பலமாக பி5( ெகா3டா.
ெவ4 சமீபதி+, வ(கீ+ ேவதா)ததி கா நிE ெகா35.)த. பழ(கமான

4ர+ அ.கி+ ேககேவ. டா(ட காமாசி ெவளிேய எ5 பாதா0. ராதாைவ

அவ6(4 ெதாிB. 'என அபா இ? டா(ட dதரனி த-ைக தாேன, அ)த
ெப3? Jட இ.(கிற ைபய யா எE ெதாியவி+ைலேய? உ... ”

ேவதா)த ெவளிேய பாதா. திB ராதாD ெதாைலவி+ ெசE
விடாக0.
"அவ0 தா அமா! அ)த ைபய யா எE ெதாியவி+ைலேய! அறியாத ெப3

இப5 இ)த ஊாி+ ெத.வி+ ... டா(ட dதரA(4 ஒEேம ெதாியவி+ைல. வயC

வ)த ெப3ைண எத%4 15+ ைவ( ெகா35.(க ேவ3$? பணமா

இ+ைல? காலாகாலதி+ க+யாணைத ப3ணி வி$வ தாேன... அவ யாராக
இ.(4?..." எE தி.பி தி.பி( ேகடா ேவதா)த.

"யாேரா" எE ச%E ேகாபட ெசானா0.
விஷய விபாீதமாக வள) ெகா3ேட ேபாயி%E. 1டா.(4 ெதாியாம+

ராதாD, திB கட%கைரயி+ ச)திதாக0. சினிமாD(4 ேபானாக0.

நாடக பாதாக0. ேஹாடG(4 ேபானாக0. இவகளி காத+ - நாடக
ரகசியமாக நட(கிற எேற அவக0 நிைன( ெகா35.)தாக0.
ெசைனயி+ த தைமயைன ெதாி)தவக0 அேநக எபைத ராதா அறேவ
மற) ேபானா0. காத ேவக எ+லாவ%ைறB மற(க ெச; வி$ேமா
எனேவா ! தி(4( கவைல இ+ைல. அவைன அ)த ஊாி+ ெதாி)தவக0
ேகாபிB அவ காாியாலயைத ேச)த ஒாி.வ.தா.
டா(Yயி+ ேபா;( ெகா35.(4 ேபா திைய ராதா ேகடா0: ”நீ-க0

எ-க0 1$(4 ஒ. நா0 வா.-கேள. அ3ணாD(4 அறிக ப$கிேற"
எறா0.

”எத%4?" எறா தி.
"எத%கா? நா இப5ேய இ.) விட 5Bமா? நாG ேப அறிய( க+யாண
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ப3ணி( ெகா0ள ேவ3டாமா? இப5 ஒளி) ஒளி) நடப என(4

பி5(கேவ இ+ைல ..."

”க+யாணமா? அத%4 இேபா என அவசர?" ராதா க`ெரE சிாிதா0.
பிேன அEப வயசிலா க+யாண ப3ணி( ெகா0வாக0?"

"வ.கிேற ராதா! உ 15+ இ.(கிறாேர அ)த( கிழவ, அவைர( க3டாேல

என(4 பி5(க வி+ைல !"

”உ-க6(4. எைனதாேன பி5(க ேவ3$! அ)த( கிழவைர இ+ைலேய? அவ
பா$(4 இ.) வி$ ேபாகிறா" எறா0 ராதா சிாி&(கிைடேய.

ைன ேபால கா அவக0 1$ வாச+ வ) நி%கவி+ைல. 1$(4

ச%E ெதாைல விேலேய நிற ராதா இற-கினா0. பிற4 . 'டாடா' ’ைப ைப' எE
ைக( 4ைடைய ஆ5( ெகா3ேட 1ைட ேநா(கி நட)தா0.

இைத( ' காபD3' Cவ ஓரமாக மைற)தி.) கவனித Cவாமிநாத, ராதா

உ0ேள ெசற பினா+ சறா.

”எ-ேகயமா ேபா;வி$ வ.கிறா;?" எE ேகடா.
”ெகாGD(4. வ.கிற வழியிேலேய C3டைல எ+லா திE விேட!" எE
பைசயாக &6கினா0 ராதா.

காத ேவக அப5 பட ேபாG!
--------------

2.16. ெசவெப ராதா

வ(கீ+ ேவதா)த த 1$ அைறயி+ ேமG கீ:மாக உலாவி( ெகா35.)தா.

ப தின-க6(4 & ேஹாட+ வாச+ ராதாைவB, திையB பாத

அவ. அத பிற4 ஒ. சினிமாவிG ெமாினா கட%கைரயிG, ேவெறா.

ேஹாடG பா விடா. அ)த பி0ைள யா?" எE எப5யாவ

விசாாி தகவ+ ேசகாி(க யறா. இத%40 ஊாி+ ராதாைவ ப%றி பல
திAசாக ேபC(க0 அ5படன. அதனா+ ேமG அவ இைதப%றி யாாிட
விசாாி(க( Jடா எE தீமானி. தாேம டா(ட dதரனிட இைத ப%றி
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ேபசி ஒ. ஏ%பா$ ெச;யேவ3$ எE தீமானி( ெகா3டா. இைத அவ த

மகளிட Jறிய, ”அப5தா ெச;ய ேவ3$ அபா ! நீ-கேள இைத ப%றி
அவாிட ெசா+G-க0. நா Jறினா+ அ?வளD நறாக இ.(கா. நீ-க0

வயதிG, அAபவதிG ெபாியவ. நீ-க0 ெசா+வ தா ந+ல" எறா0

காமாசி.

ேவதா)த(4 அவ0 JEவ சாிெயE ேதா றிய. ஆகேவ காாி+ டா(ட

dதரனி 1ைட ேநா(கி( கிளபினா அவ, அ-4 அவ ேபா; ேச)தேபா

டா(ட 15+ இ+ைல. Cவாமி நாத ம$ேம உகா)தி.)தா. சில
மாத-க6(4  பாதேபா அவ ெதபாகD திடமாகD காணபடா.
திOெரE வயC அதிகமாகி விடவ ேபா+ அவ ேதா%றதி+ ஒ. மாEத+ ஏ%ப
5.)த. ேவதா)தைத பாத அவ வா.-க0. ெராப நாளாயி%E

உ-கைள பா" எE வரேவ%E. அவைர உகா.ப5 Jறினா.

"எ-ேக இப5? டா(டைர பா(க வ)தீகளா? 15+ மக0 ெசௗ(கிய)தாேன?"
எE விசாாிதா Cவாமிநாத.

" எ+ேலா. ெசௗ(கியமாகதா இ.(கிேறா. டா(டைர பா(க ேவ3$
எEதா வ)ேத. சில விஷய-க0 ேபச ேவ3$..."

”அவ எ-ேக 15.(கிறா? 4$ப ெபாE& ஒைறBேம அவ

வகி(கிறதி+ைல. ’நீ என ெச;கிறா;? 4$ப(4 எ?வளD ெசலவாகிற'

எெற+லா ேகபதி+ைல. நானாகேவ வரD ெசலைவ அவாிட ஒபிதா+

இ.(க$ பா( ெகா0ளலா என அவசர இேபா எகிறா."

ேவதா)த ேயாசைனயி+ *கி உகா)தி.)தா. பிற4. ஆமா. வயC த-ைக
ஒ.தி 15+ இ.(கிறாேள இைதெய+லா அவைள( கவனி(க ெசா+ல(
Jடாதா?" எE ேகடா.

"ராதாவா? அ)த ெப3, தா ஒ. 4$பதி+ பிற)தவ0 எேறா , அைத ப%றிய
ெபாE& தன(4 உ3$ எேறா நட) ெகா0ளவி+ைல. இLடப5 ெவளியி+

ேபாகிற, வ.கிற." Cவாமிநாத இ?வித ராதாைவ ப%றிதாேன

அனியாிட Jறியைத நிைன மன(40 வ.)தினா.

"அைததா ேகக வ)ேத ஐயா! வயC வ)த ெப3ைண ஒ. இடதி+ க+யாண
ப3ணி( ெகா$ விடேவ3$ - 15ேல அைத ேபா%றி வள(க- அதாவ
நாG ெதாிBப5 வள(க- எெபா: ஒ. ெப3 ைண இ+ைலேயா நா ஏ
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அைத( கனியாக ைவ( ெகா35.(க ேவ3$?" ேவதா)த, சிறி உணசி
வசபேட ேபசினா.

"டா(ட.(4 அ)த எ3ணேம இA ஏ%பட வி+ைல. த மக0 ெஜயdைய
ேபா+ ராதாD ஒ. 4ழ)ைத எகிற நிைனD அவ.(4."

ேவதா)த விஷயைத பைசயாக( Jறவி+ைல. யாேரா ஒ. பி0ைளBட அ)த(
4ழ)ைதைய பாேத. ஒ. இடதி+ ம$ இ+ைல. பல இட-களிG
பாேத. எ மனC(4 ஒE சாி யாக ேதாறவி+ைல.
Cவாமிநாத ெமௗனமாகேவ உகா)தி.)தா. அவ மனதி+ ேவதைன
நிைற)தி.(கிற. ேபச 5யாம+ உணசிகைள மனதி+ &ைத( ெகா3$
அவ உகா)தி.(கிறா எப ேவதா)த(4 &ாி)த.
“நா இப5 ெசா+கிேறேன எE வ.த படாதீக0. டா(ட.ைடய 4$ப
ந3ப நா. அவைர சிE பிராயதி.) அறி)தவ. இ)த( 4ழ)ைத
ராதாD(4 காபிட அE எ மைனவி வ)தி.(கிறா0 இ)த 1$(4!"

“அப5ெய+லா உ-கைள நா தவறாக &ாி) ெகா0ளவி+ைல. மனைச

ச-கடப$ விஷயமாக இ.(கேவ என(4 வ.தமாக இ.(கிற. டா(ட

வ)த அவாிட Jறி ஏதாவ ஏ%பா$ ெச;கிேற" எறா Cவாமிநாத.

ேவதா)த மனதி+ இ.)த பார நீ-கபடவராக( கிளபி ெசறா.

Cவாமிநாத அ)த 1$ சைமய%கார ம$ அ+ல. அ)த( 4$பதினாி
நபி(ைக(4 பாதரமான ஒ. ந3ப அவ. 15ேல ெப3 ைண இ+லாம+
இ.(ைகயி+ தாB த)ைதBமாக இ.). இர3$ ெப3 4ழ)ைதகைள வள

வ.கிறவ. 'க+aாியி+ சிE சபவ நட)தாG. தனிட ஒEவிடாம+ JE
ராதாதா எப5 மாறிவி டா0. ஒ?ெவாைறB மைற(க அவ6(4 சாம

திய வ) விட. இப5 மைற ைவ பா: ெப3 ஏதாவ ஆபதி+,
மான(ேக5+ சி(கி( ெகா3$விடா+ என ப3Uவ? டா(ட 7தானி

ந%ெபய., அவ &க: எனாவ? ராதாவி வா*(ைக தா என ஆ4?"
எE (ேவதைன 5(க நிைன( ெகா3ேட உகா)தி.)தா அவ.

ெவளிேய ெசறி.)த டா(ட 1$(4 வ)த Cவாமி நாத உ%சாக

இ+லாமேலேய அவ.(4 உணD பாிமாறினா. தின 5 ெபஸாி'(4 வ.

ேநாயாளிகைள ப%றிB ம%ற விஷய-கைளB விசாாி உ%சாகட ேபC
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Cவாமிநாத, ெமௗனமாக எதிGேம அ(கைற இ+லாதவைரேபால இ.பைத
பா dதர, "ஏ ஒ. மாதிாியாக இ.(கிறீக0?" எE விசாாிதா.

Cவாமிநாத ேவதா)த வ) ேபானைத அறிவிதா. பிற4 அவ ராதாைவ
ப%றி ெசா+யைதB நாQ(காக( 4றிபிடா. ”இப5ேய நா இ.)
விடா+ ராதாவி கதி எப5 ஆதேமா" எE வ.த ெதானி(க அவ

Jறியேபா dதரேன Cவாமிநாத ராதாவிட ெகா35.)த அபி ஆழைத
நிைன ஆசாிய அைட)தா. அ)த ஆசாிய ச$தியி+ மைற) விட. தா
இ?வளD கால வைரயி+ ராதாவி க+யாண விஷயதி+ அ(கைற ெசGதா
இ.)த தவைற உண ராதாைவேய அவ0 வி.& பி0ைளைய ப%றி(
ேக$ ெதாி) ெகா0ள அவைள ேத5 ெசறா.

மா5 அைறயி+ ராதா ேசாபா ஒறி+ ஒ;யாரமாக சா;)தி.)தா0. தைல நிைறய

Q5 இ.)த ம+ைக மலகளி மன 'க' ெமE எ:)த. ெவ0ைளயி+

சாிைக(கைர ேபா5.)த படைவ உ$தி, இள சிவ& வண 'ேசாளி'

அணி)தி.)தா0 அவ0. கி+ &ர6 பினைல எ$ &ற ேபா$, அதி+
க5யி.)த ாிபைன E(கிய ப5 ெம+ய 4ர+ பா$ ஒைற பா5(
ெகா35.)தா0 அவ0.
காதெலA தீவினிேல ராேத ! ராேத - அE
க3ெட$த ெப3மணிேய ராேத ! ராேத!
காதெலA ேசாைலயிேல ராேத ! ராேத - நிற
க%பகமா 7)த.ேவ ராேத ! ராேத!
எA பா$ ெமவாக இனிைமயாக( ேக$( ெகா35.)த .
dதர சிறி ேநர பா5+ லயி அ-ேகேய நிறி.)தா. பா$ 5)த
அைற(40 ெசE, அவ0 எதிாி+ இ.)த ேசாபாவி+ உகா)தா.

திOெரE அ3ணா வ)தைத அறி)த ராதா தி$(கி$ நிமி) உகா)
ெகா3டா0. அவ0 ச%E  பா5ய பாைட நிைனதேபா அவ6(ேக
ெவகமாக இ.)த.
dதர த சேகாதாிைய பா சிாி( ெகா3ேட ”என அமா! எைன(
க3ட பாைட நிEதி விடா;?" எE ேகடா.

”பாடா?... எனேவா அ)த பா$ என(4 மிகD பி5தி.)த."
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”என பா$ அ? 'காதெலA) தீவினிேல ராேத ராேத!' எற பாட+லவா?

காதைல ப%றி( Jட உன(4 ெதாி) விட!"

”ேபா-க0 அ3ணா! எைன( ேக ெச;யாதீக0!" எறா0 ராதா. அவ0 க
ெவகதா+ சிவ) காணபட.

"எனமா சீ(கிர உன(4 க+யாண ப3ணி விடலா எE நிைன(கிேற.
உைன ப%றி ஒ. விஷய ேக0வி பேட ..”
"என?" எப ேபா+ ராதா அவைர பாதா0.
”நீ யா.டேனா சிேநகிதமாக இ.(கிறாயா. அ5(க5 அவAட ெவளியி+
ேபாவதாக( ேக0வி பேட..."

dதர விஷயைத மைற(காம+, C%றி வைள ேபசாம+, ேநராகேவ

ேக$விடா.

ராதா த+ பதி+ Jறேவ தய-கினா0. பிற4 ெவகேதா$ தைலைய( 4னி)

ெகா3$. ”வாதவ தா அ3ணா ! அவைர என(4 பி5தி.(கிற..."
எறா0.

"சாிதா அமா ! அ)த ' அவ' யா என ெவபைத நா ெதாி) ெகா0ள

ேவ3$. ந 1$(4 வர ெசா+ அைழப தாேன?"

ராதா தன(40 ெமவாக( சிாி(ெகா3டா0. ”ஆக$ அ3ணா , சீ(கிரேம
அைழ வ.கிேற." dதர அைறைய வி$ ெவளிேய ேபான ராதாவி

உ%சாக கைர &ர3$ ஓட ஆரபித.

”மாதரேச ெச+வ ெப3ேண ராேத! ராேதா..." எE ெதாட) பாட ஆரபிதா0.

அவ0 ெச+வ ெப3 எபைத நிைனதேபா அவ0 மன இEமா& அைட)த.
தைன ேத5. த மனதி+ வாிதி.பவைன ப%றிய விவர-கைள அறிய வ)த
dதரA(4 தா ெச+வ த-ைகதா எE நிைன ஆன)தமைட)தா0.
------------
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2.17. கபட சிாி
Cமதி அE ப0ளி(Jடதி.) வ.ேபாேத ேசாDட வ)தா0. ேநராக
மா5(4 ெசE க5+ ப$ விடா0 அவ0. மணி ஐ)தைர(4 ேம+ ஆகிB
Cமதி ப0ளி(Jடதி.) வரவி+ைலேய எற கவைலயினா+ பவானி
ேதாட(கார ேகாபாலைன விசாாிதா0. மாைல நாலைர மணி(ேக Cமதி வ)
விடதாக( ெதாிவிதா அவ. ேகாமதி ணிமணிக0 வா-க கைடெத.D(4
ெசறி.)தா0. பவானி. உ0ள வாட மா5யி+ ெசE பாதா0 அ-ேக க5+
ப$தி.)தா0 Cமதி. ெமவாக அவ0 ெந%றியி+ ைக ைவ பாதா0 பவானி.
உட& ெந.பாக Cட. ேலசான னகGட Cமதி க3ைண 5
ப$தி.)தா0. 'நாைல) நாகளாக சாிவர சாபிடாம+. எதிG உ%சாக

இ+லாம+ அவ0 இ.)த பவானி(4 அெபா:தா நிைனD(4 வ)த.

இைதப%றி ேகாமதியிட அவ0 இர3$ E தடைவக0 ெசானா0. "எ+லா

சாபி$வா0 இத%ெக+லா ஒ. ைவதியமா?" எE Jறிவி$ ேகாமதி

அலசியமாக இ.) விடா0.

பவானி, க5+ கிட)த ேபாைவைய எ$ உதறி Cமதி(4 ேபாதி
விடா0.

கீேழ ெசE சிறி காபிைய Cட ைவ எ$ வ)தா0. ெமவாக, “Cமதி!

Cமதி! இைத சாப$ அமா. உன(4 உட&(4 என?" எE ேகடா0.

யாேரா கிண%E(40ளி.) ேபCவ ேபா+ இ.)த Cமதி ேபசிய வாைதக0.

"அைத! என(4 தைலைய வ(கிற. எ-ேகா ேபாகிற மாதிாி இ.(கிற அைத.

டா(டைர வர வைழேய...."

பவானி அவசரமாக டா(ட dதரைன ேபானி+ Jபிடா0. ”4ழ)ைத(4 ஜுர
அ5(கிற. Z%E E(4 ேமேல இ.(கலா. உடேன வர ேவ3$" எE

ேக$( ெகா3டா0.

காைலயி+ டா(டாிட Cவாமி நாத ராதாவி விஷயைத( Jறினா. அE
மாைலேய அவக0 1$(4 ராதா. திைய யா. எதிபாராத விதமாக
அைழ வ)தா0.
"அ3ணா ! இவ தா தி எகிறவ" எE Jறி, அவ ேவைல பா(4
அGவலகைத ப%றிB ெதாிவிதா0. டா(ட dதர திைய ஒ. கண
நிதானி நிமி) பாதா.
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'உகா.-க0. நீ-க0 இ.ப ெசைனயிலா? ெப%ேறா எ-ேக

இ.(கிறாக0?" எE விசாாிதா.

இத%40 Cவாமிநாத ஆவேல உ.வாக அவசரட ஹாG(4 வ)தா.

ஆைசBடA, ஆவட A தா வளத ராதாவி கரபி5(க ேபா4

&.ஷைன பாதா. டா(ட dதரைன பா &Eவ+ 7த தி,

Cவாமிநாதைன பாத  கைத Cளி( ெகா3டா.

"ஆமா, உ-க0 4$பதி+ ெபாியவக0 இ.(கிறாகளா? க+யாண விஷயமாக

யாைர( கல) ேபச ேவ3$? விலாச ெகா$-க0. எ:கிேற" எE ேகடா

dதர.

தி ஒ. மாதிாியாக சிாிதா.
"என(4 தா; த)ைத இ+ைல. மாமாD மாமிB பCமைலயி+ இ.(கிறாக0.
அவக0 தா ெந.-கிய உறவினக0."
"சாி, அவ.(ேக எ:கிேற."
"அD அவசியமி+ைல. மாமா அேநகமாக எ விவகார-களி+ தைலயிட மாடா.
உன(4 பி5த ெப3ணாக வ)தா+ ெசா+. க+யாண ப3ணி ைவ(கிேற

எE தா ெசா+Gவா."

"அேபா உ-க0 மனC(4 எ-க0 ராதாைவ பி5தி.(கிற எE ெசா+G-க0"

எறா டா(ட dதர. சிாி( ெகா3$ எதிாி+ உகா)தி.)த ராதாவி
க ெவகதா+ சிவ)த. ேமைஜ மீ சி%E35 ைவ(கப5.)த.

ந+ல இடமாக பா( க+யாண ப3ண ேவ3$. த4)த இடதி+ அவைள
ஒ&வி விட ேவ3$ எெற+லா Cவாமிநாத மனதி+ ஓயாம+ நிைன(
ெகா35.)தவ. வாைய திற) பல ைறக0 ெசா+ இ.(கிறா. க3
இைமபத%40 ராதாD(4( க+யாண நிசயமாகி விட. அ$த ப

தின-க6(40 அவ6(4( க+யாணமாகி வி$. ஆனா+ ராதா, மாமியா 1$

எE ேபாக ேதைவ இ+ைல. தி அவக6ட ேனேய இ.) வி$வா
எெற+லா Cவாமிநாத நிைன( ெகா3டா. ராதாD அவ கணவA
தAடேனேய இ.பாக0 எபதி+ அவ.(4 பரம தி.தி.
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"பலகாரைத சாபி$-க0" எE உபசாிதா Cவாமிநாத.
ஹா+ அவக0 சி%E35 சாபி$( ெகா35.(4 ேபா தா பவானி,

டா(ட dதரைன 'ேபானி+' அைழதா0 அவ அவசரமாக எ:) உ0ேள

ெசE த ைகெப5ைய எ$( ெகா3$ ெவளிேய &றபடா.

நாகராஜ 15.) ' ேபா' வ)தி.(கிற. Cமதி(4 ஜுரமா. பவானிதா
'ேபா’ ப3ணியி.(கிறா0. நா அப5ேய இA சில ேநாயாளிகைள

பாவி$ வ.கிேற" எE Jறி, தியிட விைட ெப%E(ெகா3$
கிளபினா டா(ட.

'பவானி' எகிற ெபய தியி மனதி+ ஒ. வித அதிசிைய த)த.

சாபி$( ெகா35.)த காபிைய பாதி அப5ேய ைவவி$ சிறி
ேயாசிதா. ெசைன நகாிேல எதைனேயா பவானிக0 இ.பாக0. இெதன
ைபதிய(கார தன எEJட அவ நிைனதா. இ.)தாG அ)த ெபய
அவ மனதி+ ஒ.வித அசைதB சலனைதB உ3டா(கிய.
ெச+வ சீ. நிரபிய இ)த ெப3ைண( க+யாண ெச; ெகா0வத%4
பாக ஏதாவ தட-க+ ேந) வி$ேமா எE அRசினா தி.
"என, ேயாசைன பலமாக இ.(கிற?" எE ேக$( ெகா3ேட ராதா அவ
அ.கி+ வ) நிறா0. Cவாமிநாத ஏேதா அGவலாக எ:) உ0ேள ெசE
விடா.

தியி கWரமான உ.வைத பா பரவசெம;தினா0 அ)த ேபைத

ெப3. அவAைடய ஆ*)த பாைவB, கபட சிாி& அவ0 மன(4 பி5
ேபாயி%E. அவ ேம+ உ3ைமயான அ& - அதாவ காத+ - ஏ%பட
அவ6(4.
காதலக0 இ.வ. அ)த 1$ ேதாட ஊRச+ உகா)
ேபசி(ெகா35.)தாக0 ெவ4 ேநர.
நாகராஜனி 15+ Cமதி(4 டா(ட dதர வ) பாதேபா ஜுர
அதிகமாகதா இ.)த. ம.) ெகா$வி$. ஜா(கிரைதயாக பா(
ெகா06ப5 பவானியிட Jறினா அவ.

134

த+ சாதாரண ஜுர எE தா எ+ேலா. நிைனதி.)தாக0. நாைல)
நாக6(4 அ&ற ஜுரதி ேவக அதிகமாயி%E. த நிைனைவ இழ)

ப$(ைகயி+ கிழித நா ேபா+ கிட)த Cமதிைய பவானிB, ேகாமதிB

நாகராஜA கவைலBட பாதாக0.

dதர 'ைடபா;' ஜூரமாக இ.(கலா எE அபிபிராய படா. ேகாமதி

ெவல ெவல ேபா;விடா0. அவ6(4 தைலைய C%றி மய(க வ. ேபா+
ஆகி விட.
"அதனா+ ஒE பயமி+ைல. றாவ வார இற-கிவி$. பயபடாதீக0"

எE ைதாிய Jறினா டா(ட.

பவானியி மனதி+ ெசா+ல 5யாத ேவதைன நிரபியி.)த. வியாதி(-

காரகைள ப$(ைகயி+ ப$(கைவ சிC.ைஷ ெச;யேவ அவ0 பிற)தவ0
ேபாG! கணவ வாCைவ பல மாத-க0 ப$(ைகயி+ ைவ பணிவிைட
ெச;தா0. அத பிற4 ேகாமதிைய E மாத-க0 வைரயி+ கவனி(
ெகா3டா0. இெபா: Cமதி கிட(கிறா0. "இ)த பா: ைகயினா+ யா.(4

ஒE ேநர( Jடாேத!" எE பவானி மன(40 4ைம) ேபானா0.

அெபா: இர3டாவ வார ஆரப. ஜூர ரமாக இ.)த.
ேநாயாளியி அ.கி+ அ.) அ+G பகG பணி &ாிய ஒ.வ ேதைவ எப
டா(ட dதரனி அபிபிராய. இைத அவ Jறிய ேபா நாகராஜA

ேகாமதிB ஒ. 'நைஸ' ஏ%பா$ ெச;Bப5 அவாிட ேக$( ெகா3டாக0.

ஆனா+, ஜுரேவகதி+ பித%E ேபா Jட அ)த ெப3, ”அைத அைத” எE

அைழபைத( கவனித டா(ட. அ.கி+ நி%4 பவானிைய பாதா. "ஏனமா

4ழ)ைத உ-களிட அதிக பிாிய ேபா+ ேதாEகிறேத, உ-களா+ அவைள(

கவனி(ெகா0ள 5Bமா? இ+ைல. ஆபதிாியி+ ேச விடலாமா?" எE

ேகடா.

பவானி நீ நிைற)த க3க6ட அவைர ஏறி$ பாதா0. "நா பா(

ெகா0கிேற. நீ-க0 எனெவ+லா ெச;ய ெசா+கிறீகேளா, அத ப5ேய

நட) ெகா0கிேற. 4ழ)ைதைய ஆபதிாியி+ ேச(க ேவ3டா..." எறா0.
த தைமயனி 4லவிள(4 அைணயாம+ இ.(க ேவ3$ ; அ)த 15ேல

இப நிைறய ேவ3$ எகிற எ3ண ஒேற பவானிைய நஸாக மா%றி ய.

ப5 அவ0 அ)த ெதாழிG(4 வரா விடா G, மனதி+ இ.)த ஆவ அவைள

அ ெதாழிைல சீ(கிர க%E( ெகா06ப5 ெச;த.
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பவானி ேநாயாளியி அைற(4 அ$த தா*வாரதி+ தன(ெகE ப$(ைக
அைம( ெகா3டா0. மா5ைய வி$ அவ0 கீேழ ேபாவதி+ைல. பாGைவ(
Jட பாராம+ Cமதியி அ.கிேலேய இ.) கவனி வ)தா0.
--------------------

2.18. ராதாவி& கயாண

ராதாவி க+யாண ைவபவ-க0 அம(களமாக நைடெப%றன. பCமைலயி.)

க+யாணராம. டா(ட dதரA(4 க5த எ:தியி.)தா. 'ெப3U பி0ைளB
மன ஒபி( க+யாண ெச; ெகா0கிறப5யா+, ெபாியவகளாகிய நா அைத

உட இ.) நடத ேவ35ய ஒE தா ெச;ய( J5ய. மிகD ச)ேதாஷ.

நா-க0 அவசிய வ.கிேறா'- எE க5த வ)த. பி0ைளைய ேச)தவகளி+

ெபாியவகளாக சில இ.(கிறாக0. பரவாயி+ைல எE CவாமிநாதA(4 ஒ.
மகி*சி .
இ)த( க+யாண ஏ%பா5+ நாகராஜ 1டா கல) ெகா35.பாக0.

ஆனா+, எதைனேயா இரDக0 பவானி, டா(ட dதரAட ேபானி+ ேபசினா0.
'4ழ)ைத F-காம+ ெராபD சிரமப$கிறா0. என ெச;வ?' எE

ேயாசைன' ேக5.(கிறா0. அவ Jறியப5ேய ெச;ததாகD பதி+ JEவா0

பவானி. இ)நிைலயி+ ேகாமதிB நாகராஜA மனமி5) உகா)தி.)தாக0.
யா 15+ என நட(கிற எபேத இவக0 1$(4 ெதாிய வி+ைல.

றாவ வார ஆரபித பிற4 Cமதியி நிைலயி+ மாEத+ ஏ%பட. ஜுர
தணி) ெகா3ேட வ)த. க3ைண விழி த அ.கி+ நி%பவகைள
பாதா0 அ)த ெப3. ஜன+ ஓரமாக நிE கவனித பாGைவ அவ0 க3க0
கவனிதன.
"அைத, அைத !" எE பலஹீனமான 4ர+ Jபிடா0 அவ0.
"பாGைவ நா இனிேம+ ஒE ெசா+ல மாேட அைத. அவ மனைச ேநாக
ைவேத, அத%4 அAபவி விேட" எறா0. ெபாிய பா5 மாதிாி. அ)த
பனிர3$ வயC ெப3.

பாGவி%4 அைற(40 ஓ5 ேபா; Cமதியி கைத பாிDட தடவி(
ெகா$ ஆEத+ Jற ேவ3$ எE ஆைச. இர3ட5 ைவ னா+
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வ)தவைன பவானி த$தா0. பாG! இ)த அைற(40 யா. வர(Jடா அபா!
ஒ.தி(4 வ) ப$கிற பா$ ேபா" எறா0.

ேநாயாளிைய( கவனி(க வ)த டா(ட. பவானி ெசா+வைத(ேக$ சிறி
அப5ேய நிறா. E வார-க0 வைரயி+ க.மேம க3ணாக இ.)த
பவானிைய( கவனிதா dதர. ெகா:ெகா:ெவறி.)த அவ0 கன-களி
திரசியி+ சிE வாட க3$ C.-கியி.)த. அவ6ைடய க.நீல விழிக0
F(கமிைமயா+ சிவ)தி.)தன.
"பவானி! இனிேம+ நீ-க0 உ-க0 உடைப( கவனி( ெகா0ள ேவ3$.

ேநாயாளி F-4 ேபா நீ-க0 விழி( ெகா35.(க ேவ35ய அவசியமி+ைல.
நறாக F-கி ஓ;D எ$( ெகா06-க0" எறா.

"4ழ)ைத இனிேம+ பிைழ வி$வா0 இ+ைலயா டா(ட?" எE ேகடா0

பவானி.

"பிைழ வி$வா0 அமா. உ-க0 ைகராசி ெராபD ந+ல."
&EவGட இப5( Jறிய டா(டாி கைத பாதா0 பவானி.
ெதளிவான அ)த க ஏேதா ேயாசைனயி+ ஆ*) இ.(கிற மாதிாி ேதாறிய.
அ-கி.)த ’ேபYனி'+ ைக அலபி( ெகா3ேட பவானி ெகா$த 3ைட வா-கி

ைககைள ைட ெகா3டா அவ.

ெபாEைமB அ& அழ4 உ.வான அ)த ெப3ணிAைடய ேசாக
சிதிரைத அவ மல ஆரா;வதி+ சிறி ேநர ெசற. இ)த ெப3ணி

வா*(ைக இப5ேய கழிய ேவ35ய தானா? தைமய 1$(4 உைழ(கிறா0.

தன(காக இ+லா பிற.(காக உைழ(4 உைழபி+ இப காUகிறா0.

பவானியி உ0ள எ?வளD விசாலமான? மாC ம.வ%E இ.(4 இ)த

உ0ளதி+ 'தன(4' எகிற எ3ணேம இ.(காதா? எதைன ெப3க0 இ)த

பவானிையேபால ந நா5+ இ.(கிறாக0? ெப3 எறா+ தியாக எப
தா ெபா.ேளா?'

ைகைய மEப5 மEப5 அ:தி ைட( ெகா3ேட நி%4 dதரனி
கைத பாத பவானி, "டா(ட!" எE அைழதா0.
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"பவானி உ-க6ட நா சாவகாசமாக சில! விஷய-க0 ேபசேவ3$. ஒE

ெசா+ல மற) விேட, அ$த தி-ககிழைம ராதாD(4 க+யாண. பதிாிைக

வ.. நீ-க0 எ+ேலா. வரேவ3$. அத%40 Cமதி(4 உட& சாியாகிவி$.
ஆனா+ ப$(ைகைய வி$ எ:)தி.(க(Jடா”, எறா dதர.

அத பிற4 இர3$ E நாக0 வைரயி+ அவ வரவி+ைல. க+யாண
பதிாிைக ம$ வ)த. ேமைஜமீ கிட)த அ)த பதிாிைகைய எ$
பாதா0 பவானி.
"ெசௗ. ராதாைவ.... சி. சாபதி(4"
விவாக ெச; ைவபதாக இ.)த. பி0ைளயி காலR ெசற தகபனாாி
ெபய ம$ காண பட. இெனா. (கியமான விஷயைதப%றி(
4றிபிட ேவ3$. தி ேவைல பா வ)த தாபனைத ப%றி பவானி(4
ஒE ெதாியா. ஆகேவ சாபதிB திB ஒ.வ தா எகிற
ச)ேதக பவானி(4 ஏ%படேவ இ+ைல.
அE மாபி0ைள அைழ& . 15ேல எவாக இ.)தாG dதர
5ெபசாி(4 ேபாகாம+ இ.(க மாடா. அE காைலயிG அவ
5ெபசாி(4 ேபா4 ேபா நாகராஜ 1$(4 வ)தா. அவசரமாக(
Jடதி+ நிE ெகா3ேட. "15+ யா. ெப3க0 ெபாியவகளாக இ+ைல.
இ.)தா+ வ) அைழதி.பாக0. நீ-க0 எ+ேலா. அவசிய க+யாண(4
வர ேவ3$" எE Jறிவி$ ெசறா.

இரD ஏ: மணி(4 ேம+ மாபி0ைளைய ஊவலமாக( காாி+ அைழ வ)தாக0.
நாகராஜ 1$ வழியாக ஊவல வ.வ ெதாி)த, பவானி ேகாமதி இ.வ.

மா5யி.) ஊவலைத பாதாக0. ஊவல ெந.-கி வ)
ெகா35.)த. அ.கி+ வரவர பவானி மணமகைன( J) கவனிதா0.
பCமைலயி+ Cமா இர3$ வ.ஷ-க6(4 & பாத திேயதா இவ!

”ஆஹா! மனித வா*(ைகயி+ தா எதைகய அதிசய-க0 நைடெபEகிறன. இதி+
தி(4 ஏ%பட அதிLட தா என? பண(கார இடதி+ ப5த- அழகியBவதிைய( ைகபி5(4 பா(கிய இவA(4 ஏ%ப5.(கிற. எ?வளD

அதிசயமான விஷய? டா(ட dதர இ)த மாபி0ைளைய எ-ேக ேத5

பி5தா?" எெற+லா எ3ைண விய)தா0 பவானி.

"பவானி. மாபி0ைள நறாகதா இ.(கிறா" எE ேகாமதி த
அபிபிராயைத ெதாிவிதா0.
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ஊவல ெம+ல நக) ேபா;( ெகா35.)த. Jடதி+ பாவதி அமாளி
தைல ெதாி)த . பCமைலயி+ தனிட தாைய விட அபாக இ.)த அ)த
அமாைள பா ேபசேவ3$ எE பவானி ஆைசபடா0.
க+யாணராம dதரAட ேபசி சிாிதவாE ெசறா. இைடயி+ ெஜயd
ப$ பாவாைடB தாவணிB அணி) இவக0 1$(4 வ)தா0. ேநராக

மா5(4 வ) “மாமி , Cமதி எப5 இ.(கிறா0?" எE விசாாிதா0. அைற(40

எ5 பா வி$, அ$த அைறயி+ உகா) பாட ப5( ெகா35.)த

பாGைவ பாதா0. பாG ைனவிட இேபா உய) இ.)தா.

"பாG. எ-க0 1$( க+யாண(4 வாேய" எE அைழத ெஜயdைய
ஏறி$ பாதா அவ . ெஜயdB வள) தா இ.)தா0.

“உ-க0 1$( க+யாணதி%4 வ)தா+ என த.வா; ெஜயd?"
”ஆமா.4Eைப பா. க+யாண(4 வ)தா+ என கிைட(4? ல$

பாயச கிைட(4 ...... நாைள(4 உன(4 Cமதி(4 க+யாண ஆ4ேபா

என(4 என த.வா;?" பின+ ைவ பினப5.)த ப$(
4Rசல-கைள E(கியப5 சிாி( ெகா3ேட ேகடா0 ெஜயd.

4ழ)ைதகளி ேபC(4 அத கிைடயாதா. இ.)தாG அைற(40
இவ%ைற( ேக$( ெகா3 5.)த பவானி(4. ெஜயd Jறியைத( ேகட
ஆன)த ெபா-கிய.
இத%40ளாக ெஜயdைய( காணவி+ைல எE ஊவலதி+ யாேரா
ேத5னாக0. சிறக5 பற) ெச+G படா7சிைய ேபா+ 0ளி ஓ$
ெஜயdைய ஜன+ வழியாக பாG கவனிதா. ெஜயdைய அவA(4 மிகD

பி5தி.)த. ’ந+ல ெப3' எE தன(40 ெசா+( ெகா3டா அவ.

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

2.19.
19. கயாண த

க+யாண 15+ சாபி$ Jடதி+ ஒ. அைறயி+ பவானி. க+யாணராம,

பாவதிBட ேபசி( ெகா35.)தா0.

”உ-க0 ம.மக அதிLட(கார. ந+ல இடதி+ ெப3 கிைடத. டா(ட

dதரைன ேபா+ ந+ல மனிதக0 அேநக இ.(க மாடாக0” எறா0 பவானி.
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”கிைடதைத ைவ( ெகா3$ நறாக வா*)தானானா+ அவA(4 Cக
உ3$" எறா க+யாணராம.

”ப5த ெப3ணாயி%ேற! &.ஷைன தி.தி( ெகா3$ ேபாகிறா0 ' எறா0

பாவதி. எ+ேலா. மிகD தணி)த 4ர+ ேபசினாக0. பவானி திைய
ப%றி பCமைலயிேலேய அவகளிட ஒE ெசா+யதி+ைல. அவக6
ேபசியதி+ைல. இதைன நாகைள ேபா+ தி ஒ35( கைட அ+ல.
இ+வா*(ைக(4 தி.பியி.(4 அவ வா*(ைகயி+ ஒ. தி.ப க3$தா
ஆகேவ3$ எE எேலா. தீமானிதாக0.
க+யாண இனிதாக நட) 5)த.
க+யாண 15+ பவானி, பாவதிBட ேபசி( ெகா35.)தைத( கவனித

Cவாமிநாத அவைள தனியாக அைழ( ேகடா. "ஏனமா இவக0 உன(4
ஏ%ெகனேவ ெதாி)தவகளா? ந 1$ மாபி0ைளையB உன(4 ெதாிBமா?"
எE விசாாிதா பி0ைளயா3டா எப5?" எE ேகடா.

பவானி தய(கட பதி+ Jறினா0. "ஏ%ெகனேவ பCமைலயி+ என(4

ெதாி)தவக0 தா. திைய ப%றி நா என ெசா+ல இ.(கிற? மனித

&னிதேம உ.வானவ எேறா 4%ற-கைளேய ெச;ய மாடா எேறா நா
நிைனப தவE, ப+ேவE ச)தப-க0 அவைன( 4%றவாளி ஆ(4கிறன.

அவ தி.)தி வாழD ச)தப இ.(கிற. ராதா ப5த ெப3. கணவைன
ஒ:-கான பாைத(4 அவ0 தி.பலா. இ+லாவி5+ திேய இத%40 தி.)தி
இ.(கலா. நட)த நட) விட. 4%ற சா$(கைளB 4ழப-கைளB
அதிகப$தாம+ 5(ெகா3$ ேபாவதா ந+ல" எறா0.

Cவாமிநாத பர)த ேநா(க ெகா3ட அ)த ெப3ைண ப%றி விய&
திைக& ெகா3டா. பவானியிடதி+ அவ.(4 அலாதி விCவாச மாியாைதB
ஏ%படன.
க+யாண நட) 5)த தி, ராதாைவ அைழ( ெகா3$ பல

ஊக6(4 ெசE வ)தா. நாடகதி+ பாத ெப3ைண மண) ெகா3ட
அவ சாமதியைத ேகாபி ெமசி( ெகா0ளாம+ இ+ைல .
ராதாD(4( க+யாண நட)ததி+ வ(கீ+ ேவதா)த, டா(ட காமாசிB
ச)ேதாஷ படாக0. Cவாமிநாத ேவதா)ததினிட, சமயதி+ நீ-க0

எசாி(காம+ இ.)தி.)தா+ ராதாவி வா*(ைக எப5 எ+கா மாறி
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இ.(4ேமா!" எE Jறினா. ந+லெதாைற ெச;ய நாG ேபக6ைடய தயD

எப5 பயப$கிற எபைத( க3$ ெகா3டா அவ.
------------

2.20. மாமர மாகனி!

ஒ. ேதாட இ.(கிற. அதி+ உய)த ஜாதி மாமர ஒE உ3$. அமரதி+
அ7வமாக அ)த வ.ஷ நாைல) பழ-க0 தா ப:தன. கா;க0 சிறியைவயாக
இ.)த த%ெகா3ேட மரதி ெசா)த(கார அ)த பழதி Cைவைய
அAபவி(க ஆவGட இ.(கிறா. அணி% பி0ைளக0 க5 ேபாடாம+
பா( ெகா0கிறா. கா;க0 மRச0 நிற காU ேபா க$ காவG
அதிகமாகிற. கைடசியாக பழ சாபி$வத%4 தயாராக இ.ப தாக
ேதாட(கார JEகிறா , அவ பறி வ) ெகா$த பழ-கைள(

கடD6(4 பைட வி$ தா அவ உ3கிறா. அத Cைவைய 7ராD
அவரா+ அAபவி(க 5கிற.
இைத ேபாலதா இ+லற வா*D இ.(கிற. மகேனா, மகேளா , த4)த வயைத

அைட)த ெப%ேறா மண5 ைவ(கிறாக0. காதலA காதB மன
வி$ ஒ.வேராெடா.வ ேபCவத%4 செடE ெபாியவக0 ச)தப
அளிபதி+ைல. க+யாண 5)தD ட ஆ5(4 ம.மகைன அைழ(கிறாக0.
பிற4 தீபாவளி வ.கிற. பின ைதெபா-க+ வ.கிற. கணவA மைனவி B
ப5ப5யாக மன வி$ பழ4கிறாக0. அ& நிதானமாக மாபழதி
Cைவைய ேபால வள.கிற.
ராதாD திB க+யாண ப3ணி(ெகா3ட விதேம அலாதியான. ப
பனிர3$ வ.ஷ-க0 தபதிக0 பழக ேவ35ய ைறயி+ ஆேற மாத-களி+
அவக0 பழகினாக0; ேபசினாக0. 'சீ! வா*(ைக எப இதாேனா?

இத%4தா க+யாண எகிற கா+கைட( க5( ெகா3ேடாமா?' எE
தி பல தடைவக0 நிைனதா.

ராதாD(4 அவA(4 க+யாணமாகி ஏெழ$ மாத-க6(40 தியி
நடைதயி+ பல மாEத+கைள( க3டா0 ராதா. மாத அவ சபள(4 அ)த
15+ ெசலD இ+ைல. அவAைடய ேதைவக0 அைனைதB ராதா கவனி(
ெகா3டா0. அவA(ெகE பிரேயகமான அைற. அ)த அைற(4 அ$தா%
ேபா+ நான ெச;ய அைற இ.)த. மா5யிேலேய சகல வசதிக6 நிரபி

இ.)தன. சாபி$ ேபா சில நாகளி+ தி கீேழ வ.வா. அவ அதிகமாக
த ைமன dதரAட ேபCவதி+ைல. இ.வ. ெவளிேய ெச+Gேபா
ேதாடதி+ ச)தி( ெகா0வாக0.
”ஆWC(4( கிளபியாயி%றா?" எE சிாித வாE dதர ேகபா. தி
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&னைகBட தைலைய ஆ5வி$ ேபா;வி$வா .
இப5ேய ஒ. வ.ஷ ஆயி%E.
தியி நடைதயி+ அ?வேபா சில மாEத+க0 ெதாிய ஆரபிதன.

அ5(க5 பபா;(4, க+கதாD(4 அவ பண அAபி வ.வ ராதாD(4

ெதாி)த. 'அ-ேக உறவின யா.ேம இ+ைலேய, இவ யா.(4 பண

அA&கிறா?' எE ேயாசி பாதா0 அவ0. தி 4ளிபத%4

ேபாயி.)த ேபா அவ ெசா(கா; ேஜபியி+ இ.)த சில (கியமான
காகித-கைள எ$ பாதா0. நாைல) மணியாட ரசீக0 இ.)தன.
பபா;(4 இர3$ க+கதாD(4 E அAப ப5.)தன.
பபாயி.) வ)த ரசீகளி+ தமய)தி எE ேராகிணி எE
ைகெய:(க0 காணபடன. க+கதாவி+ ஒ. &டைவ( கைடயி ெபய
ம%ெறா. ரசீதி+ காணபட. இெனாறி+ நைக( கைடயி ெபய.
ராதா பிரைம பி5தவ0 ேபா+ நிறா0. தAைடய ப5&. அழ4. சாய
யாD ஒ. Qதா5யிட பணய ைவ(கபட ேபால இ.)த. ெவளிbகளிG

இவ.(4 ெப3களிட சிேநகமா?

ராதா தைன Cதாாி(ெகா3டா0. அவசர ப$ ெவளிேய ெசானா+
விஷய ஆபாசமாகிவி$. அவ ேபா(கி+ வி$ தி.ப ேவ3$ எE
தீமானிதா0.
அE இரD தி 1$ தி.& ேபா மணி பதிெனாE(4 ேம+ ஆகிவிட.
Cவாமிநாத ”உ &.ஷைன இA காணவி+ைலேய? எ-ேக

ேபாயி.(கிறா?" எE ராதாைவ விசாாிதா.

"எ-ேக ேபானாேரா, என(4 அெத+லா ஒE ெதாியா. உ-க6(4 F(க
வ)தா+ ேபா; F-4-க0."

ராதாD(4 தி.ப தி.ப காைலயி+ பாத ரசீகளி நிைனேவ வ)த. சபல

நிைற)த ஓ ஆணி மனைத ப%றி ெப3ணா+ என &ாி) ெகா0ள 5B?
வ35 4ணைத மலக0 &ாி) ெகா35.)தா+, மEநா0 அ)த வ3ைட
த-களிட அUக வி$மா என?

கைடசியாக தி 1$ தி.பினா. ேநராக த அைற(40 ெசE ேசாபாவி+
உகா)தா அவ.

142

வாச%ப5யி+ நிE அவைன பா. ”என. சாபிட வ.கிறீகளா?" எE
ம$ேம ேகடா0 ராதா.

அவ த இ. ைககளா+ தைலைய தா-கி பி5(ெகா3$ உகா)தி.)தா. பதி+ ஒE ேபசவி+ைல .
ராதா உ0ேள வ)தா0.
“என இ? இரD பனிர3$ மணி வைரயி+ விள(4 எாி) ெகா35.)தா+

எ அ3ணா என நிைன( ெகா0ள மாடா? நா இ.(கிற அவ 15+

ஞாபகமி.(கிறதா?" எE ேகடா0.

"நீ ெசான பிற4தா ெதாிகிற. யா 15+ இ.(கிேறாெமE, ஏேத ேபC
ேஜாராக வ.கிற ?"

கணவA(4( ேகாப வ)தி.(கிறெதE &ாி) ெகா3டா0 ராதா. செடE

தணி) ேபானா0. "ஆமா உ-க6(4 என கLட? ஏ இப5ெய+லா

நட) ெகா0கிறீக0?" எE ேக$ ெகா3ேட ேசாபாவி பி5யி+ உகா)

ெகா3டா0 அவ0.

"எப5?" எE ஒE &ாியாதவைன ேபால( ேகடா அவ.
”த+ சாபிட வா.-க0. அ&ற ேபசலா.”
சாபிட பிற4, இ.வ.ேம & ேபசியவ%ைற அ5ேயா$ மற) ேபானாக0.
தமய)திB ேராகிணிB யா? எE அவைன( ேக$விட பல ைலக0

யறா0 ராதா. ேக5.(கலா; ேகபதி+ தவறி+ைல. ஆனா+ 15ேல Cவாமி

நாத இ.)தா. மா5யி இெனா. ப(கதி+ dதர ப$தி.)தா.
ேதாடதி+ 45ைசயி+ ராம;யா ப$தி.)தா. இவக0 எ+ேலா.(4 இ)த
விஷய-க0 ெதாி) விடா+ என ெச;வ?

ஒE(4 பதாக( க%பைன கல) அைவ ேகாடபா(க :வ பரDேம!
ெகௗரவ க3ணிய வா;)த டா(ட dதரனி த-ைக &.ஷ
திாீேலால எE எ+ேலா. ஏCவாகேள எEதா ராதாவி வா;
அைட( கிட)த. உ0ள 4ற ஆரபித. தி F-கிய பிற4 Jட

143

அவ6(4 F(க வரவி+ைல. ெவ4 ேநர வைரயி+ விழிதி.) வி$ F-க
ேபானா0 ராதா.
அதிகாைலயி+ ப$(ைகைய வி$ எ:) கீேழ இற-கி வ)த dதர, Cவாமி

நாதைன பா ”இரD தி எதைன மணி(4 வ)தா? விள(4 ெவ4 ேநர
வைரயி+ எாி) ெகா35.)தேத?”, எE விசாாிதா.

Cவாமிநாத தய(கட ேபசாம+ இ.)தா. பிற4 ெமவாக “நா F-கி
விேட. பதிெனா றைர மணி(4ேம+ இ.(4. நாைல) மாச-களாக

அ)தபி0ைள இப5தா க3ட ேவைளகளி+ வ.கிறா" எறா.

dதர சிறி ேநர ேயாசிதப5 நிறா. ”இைதெய+லா நா காதி+ ேபா$(
ெகா3டா+ நறாக இரா. பா(கலா..." எE JறியவாE த அGவ+கைள(
கவனி(க ெசறா.
------------

2.21. பணேமதா& ஜீவநா

பல மாத-க6(4 & dதர பவானியிட உ-களிட சில விஷய-க0

தனியாக ேபச ேவ3$ எE ெதாிவிதி.)தா அ+லவா? அத பிற4தா

ராதாD(4( க+யாண நட)த. & மாபி0ைள வ)த மகி*சியி+ ெகாRச
திைளதா dதர . இர3$ மாத-க0 ெஜயdBட ெவளிbக6(4
ெசறி.)தா அவ.
தி.பி வ)த ஓ;ச+ ஒழிவி+லாம+ ேவைலகளி+ ஈ$படா. அெபா:ெத+லா ஒறிர3$ தடைவக0 தா பவானிைய அவ பா(க ேந)த.
அெபா:ெத+லா அவ.(4 அவளிட நிதானமாக ேபச ச)தப
வா;(கவி+ைல.

அE எனேவா அவ.(4 ஒழிவாக இ.)த. மா5யி+ ராதாD திB 'ெச'

விைளயா5( ெகா35.)தாக0. ெஜயd ேதாட(கார ராம;யாDட
ெச5கைள பா( ெகா35.)தா0. CவாமிநாதA(4 உட& ைன ேபா+
இ+ைல. ேவைலக0 5) விடா+ ப$ F-க ேபா; வி$வா அவ.

dதர ெத. வரா)தாவி+ ேசாபாவி+ உகா) ேயாசைனயி+ *கியி.)தா.
க+யாண(4 ேப ராதா அவாிட ெந.-கி பழ4வதி+ைல. இேபா அவ0
த அ3ணாDட அதிகமாக ேபசி எதைனேயா மாத-க0 ஆகிவிடன.
ெஜயd வளர வளர தகபனாாிட பிரதிேயக மாியாைத கா3பிதா0. ஏதாவ
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ேகடா+ பாதிர பதி+ JEவ. இ+லாவிடா+ தா உ3$ த ேவைல
உ3$ எE இ.)தா0.
டா(ட காமாசிைய பா சிறி ேநர ேபசிவரலா எE நிைனதா. அவ
அE கிரா ேசவிகா ச-கதி+ ேபசேபாவதாக( Jறிய நிைனD(4 வ)த.
எ-ேக ேபாகலா எE ேயாசி( ெகா35.)தேபா பவானியி 1$
ேகாபால த 4ழ)ைதைய எ$( ெகா3$ ராம;யாைவ பா(க வ)தா.
டா(டைர அ-4 பா வி$ வண(க ெசGதினா.
”ஏனபா! உ 4ழ)ைதயா? என ெபய ைவதி.(கிறா;?" எE ேகடா
dதர.

"நடராஜ எE ெபய. பவானி அமாதா ெவசா-க. அ)த அமாD(4 அ)த

ெபயாிேல ஒ. ைபதிய."

”ந+ல ெபயதா அபா" எE Jறிவி$ டா(ட பவானியி 1$(4(

கிளபினா பல மாத-க6(4 & தா ெசானைத நிைன( ெகா3$,

நாகராஜனி 1$ நிசதமாக இ.)த. அE தபதி இ.வ. ஏேதா
சினிமாD(4 ேபாயி.)தாக0. அத%4 பாக ஏகபட தகராEக0 சி+லைற
ச3ைடக0.
"மனிைய அைழ( ெகா3$ சினிமாD(4 ேபா; வி$ வாேய அ3ணா ?"
எE பவானி ேகாமதி(காக பாி) ேபசினா0.

”நீதா ேபாேய மனிைய அைழ( ெகா3$. நா ’பிYன' விஷயமாக
ஒ.தைர பா(க ேவ3$" எறா அவ.
பவானி ப( ெகE சிாிதா0.
”ந+ல பிYன! பண எத%க3ணா சபாதி ப? வா*(ைகைய அAபவி(கதாேன?"

நாகராஜ த ஈழ+ நா%காயி+ இப5B அப5Bமாக E ைறக0
Cழறா.
"இேபா நா என பணைத சபாதி அAபவி(காம+ தா இ.(கிேறாமா!
ேமேல மிசார விசிறி Cழ+கிற. Jடதி+ ேர5ேயா பா$கிற. ாிஜி ேடட
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வா-கி ேபா5.(கிேற. ைவர ெந(ெல வா-கி இ.(கிேற."
"ஆமா இதைனB ைவ( ெகா3$ சிைற வாச ப3ண ெசா+கிறீ-

களா(4! நாG இட-க6(4 ேபா; வ)தா+ தா மனC(4 ெத&. எ-ேக,

எைன பா ெசா+G-க0. ப(கதி+ இ.(கிறேத வடபழனி ஆ3டவ

ேகாயி+, ஒ. நாளாவ எத%காவ ேபான3டா? நீ-க0 தி.வ+(ேகணியி+

ெமாினாD(4 ஒ.நா0 ேபாயி.(கிறீகளா? ாிஜிேட., சிாிஜிேட. யா.(4
ேவ3$ இ-ேக?" எE ேபசினா0 ேகாமதி.
நாகராஜ சிாிதா.
"அேடேட! வ(கீ+ ேவதா)த த ரா(5ைன வி$ விடாரா. அவ.(4

பதிலாக நீ ேபாகிறாயா ேகா$(4? எ+லா ேவைலக6(4 தா நீ-க0

ேபாகலாேம இ)த( காலதி+ !" எE ேகடா.

மEப5B மைனவியிட அவ பி5வாத ேதா%ற. அE அவக0 Cமதி, பாG
இ.வைரB அைழ( ெகா3$ சினிமாD(4 ேபானாக0.

ெத.வி+ கா வ) நிற. dதர இற-கி உ0ேள வ)தா. Jடதி+ பவானி
ம$ உகா)தி.)தா0. டா(டைர பாத எ:) நிE உ0ேள வ.ப5
அைழதா0.
dதர உ0ேள வ) ேசாபாவி+ உகா) ெகா3டா. சிறி ேநர வைரயி+

ேபசாம+ இ.) வி$ "எ-ேக ஒ.தைரB 15+ காேணா?" எE ேகடா.
"அ3ணாD மனிB 4ழ)ைதகைள அைழ( ெகா3$ சினிமாD(4
ேபாயி.(கிறாக0."

”பாG எப5 இ.(கிறா? ைன ேபால அவ எ-க0 1$(4( Jட

அ5(க5 வ.வதி+ைல. ெபாியவனாகி விடா இ+ைலயா?" எE விசாாிதா

அவ.

”ஆமா, அவ பCமைலயி+ இ.)த ேபா எைன என பா$ப$தி ைவதா!
சதா ச3ைட தா. இபதா ஒ. வ.ஷமாக ெராபD சாவாக ேபா;

விடா. ப5பி+ அ(கைற ஏ%ப5.(கிற."
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"வயசாகி( ெகா3$ வ.கிற பா.-க0. இனிேம+ &திசாயாக மாறேவ35ய

தாேன" பவானி(4 டா(ட dதர த மகைன &திசா எE Jறியதி+
ஆன)த ஏ%பட. ெபய. &க: ெப%E0ள அவ ஒ. 4ணவா. நலல

வ.மான, இLடப5 வாழ Cத)திர இ.(4 ேபா டா(ட dதர

க$பா$டேன வா*) வ)தா. எ)த ெப3ைணB தாயாகD
சேகாதாியாகD காU ப(4வமான மனநிைல அவ.(4 ஏ%ப5.) த.
அப5படவாி வாயா+ பாGைவ &திசா எE அைழப ஓ ஆசி மாதிாி
இ.)த அவ6(4.

Jடதி+ மா5யி.)த க5கார '5(' '5(' எE சதி( ெகா35.)த. பவானி
ைகயி+ இ.)த &தகைத &ர5( ெகா3ேட இ.)தா0.
"என ப5( ெகா35.)தீக0?"
”காைர(கா+ அைமயாாி சாித. ப(தியா+ பரமAட ேபசி மா-கனி

ெப%றவளி மனைச ப%றி, ப3ைப ப%றி விய) ெகா3ேட இ.)ேத. என(4

இ)த ைபய இராம+ இ.)தா+ நா எ-காவ &3ணிய தல-க6(4

ேபாயி.ேப..."

அவ6ைடய நீல நிற விழிக0 ஹா+ இ.)த &த சிைல மீ பதி) இ.)தன.
”அமா பவானி!" எE அைழதா டா(ட dதர .

”உ-க6ைடய உய)த ேநா(க-க6 உனத லசிய-க6 ேபா%றப -

ேவ35யைவேய. இ.)தாG, ஆ3டவனிட காைர(கா+ அைமயாைர ேபா+
ப(தி ெசGதி அத%ேக%ற ைறயி+ வா*(ைக ைறைய வ4( ெகா0வ
இ)த( காலதி+ 5யா. ஓ இள ெப3 - அழகானவ0 - ைணய%றவ0ஒ?ெவா. ஊராக ெசE ெகா35.)தா+ ஆப(க0 வ.வ நிசய.
’ைணயி+லாதவ0’ எA ேபாேத சக அவைள சாதாரணமாக

பாபதி+ைல. அAதாபட பா(கிற. Cய நலட பா(கிற எE
Jட ெசா+லலா. ஆ3டவனிட ெசG ப(தி(4 சமமாக ஒE இ.(கிற.

நமா+ 5)தவைர பிற.(4 உதவிக0 &ாிவ. பிற இன+கைள நைடய-

தாக பாவி அவக6(4 ேசைவ &ாிவ. இதிேல மனC(4 மகதான ஆEத+
கிைட(4. அத%4 உதாரணமாக நா இ.(கிேற. மைனவிைய இழ)
பதிைன) வ.ஷ-க0 ஆயின. இ.) என(4 மனசிேல ஆEத+ இ.(கிற.
வா*(ைகயி+ இப இ.(கிற. காரண பிற.(4 ேசைவ ெச;வ எ
வா*(ைகயி லசியமாக இ.பதா+ தா..."
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பவானி பணிDட எ:) நிறா0. "டா(ட! அெறா. நா எனிட ஏேதா
ேபச ஆைச ப$வதாக( Jறினீக0 ....."

”அைத தா ேகக வ)ேத அமா. நாகராஜனிடேம இைத ப%றி( ேகக

இ.)ேத. அவ ஊாிேலேய இ.பதி+ைல. ராதாவி க+யாண தE அவைர
பாேத. மEப5 பா(க 5யவி+ைல. Cமதி(4 ஜுர வ)த ேபா நீ-க0
நஸாக பணி &ாி)த எ மனைத வி$ நீ-கவி+ைல. தைமய 4ழ)ைதைய(
காபா%றி விOக0. ஆனா+ இ மாதிாியான ேசைவையெபற எதைனேயா

4ழ)ைதக0, ெபாியவக0, தா;மாக0 கா( ெகா35.(கிறாக0. நீ-க0 ஏ

’ந' ெதாழிG(4 ப5(க( Jடா?"

dதர தா ெசா+ல வ)தைத ெசா+ விடா பவானி ெகாRச ேநர
ெமளனதி+ ஆ*)தி.)தா0.
தைமயனி 4லவிள(4 அைணயாம+ இ.(க ேவ3$ எE அE நிைனதா0
அவ0. அமாதிாி எதைன 4லவிள(4க0, தா;மாக0. 4$ப தைலவக0

ஆபதிாிகளி+ வியாதிBட ேபாரா5( ெகா35.(கிறாக0? ஒ?ெவா.வ.

உயி வாழ ேவ3$ எற ஆைசயிேல நபி(ைக ைவதி.(கிறாக0.
அவக6(4 ேசைவ ெச;வ எ?வளD மகதான எE சி)தி பாதா0
பவானி.
"டா(ட! அ3ணாவிட ேக$ ெசா+கிேற . அத%4 நீ-க0 தா உதவி
ெச;ய ேவ3$" எE ேக$( ெகா3டா0 அவ0.

டா(ட dதர காாி+ 1$(4 தி.& ேபா மன நிைறDட தி.பினா.
பவானிையப%றி ஓ உய)த எ3ண அவ மனதி+ ஏ%பட.
--------------

2.22. ஆடவனி& ர

டா(ட dதரனி ேயாசைனைய பவானி த தைமயனிடதிG மனி-

யிடதிG ெதாிவிதா0. தன(4 அதி+ ஆவ+ இ.பதாக ெசானா0. இ)த
விஷயைத ப%றி விசாாி(க நாகராஜ dதரனி 1$(4 ெசறா.
”அவ6ைடய பண ஐ)தாயிர எனிட இ.)த. அ இெபா: பதாயிரமாக

வள)தி.(கிற. அதி+ கிைட(4 வ5ைய( Jட நா அவ6(காக
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ெசலவழிபதி+ைல. 'எ+லா ெசலD கைளB நாேன பா( ெகா0கிேற.

பாGவி ப5பி ெபாEைப நா ஏ%E(ெகா35.(கிேற. அவ0
ேவைல(4 ேபா; தா ஆகேவ3$ எபதி+ைல. எ?வளேவா வசதிக6ட
ச)ேதாஷமாக இ.(கலா" எறா நாகராஜ.

தைமயAட பவானிB ெசறி.)தா0.
"அ3ணா ! உAட இ.பதி+ என(4 எ)த விதமான 4ைறB இ+ைல. ம%ற

ெப3க6(4 4$ப 4ழ)ைதக0 எெற+லா கடைமக0 இப-க0
இ.(கிறன. எAைடய மனசிேல Qய நிைற) ேபாகாம+ இ.(கேவ

இப5 எ ெபா:ைத( கழி(க வி.&கிேற அ3ணா " எறா0 பவானி.

நாகராஜ எ)த விஷயைதBேம ஆ*) ேநா(4பவ அ+ல. ஆகேவ த-ைகயி
அபிபிராயைத ஆேமாதிதா.
அ$த சில நாகளி+ பவானி நக0 க+aாியி+ ேச)தா0. த+ நா0 அவ0

க+aாியி.) தி.பிய Cமதி, அைதயி வரைவ ஆவGட எதிபா(

ெகா35.)தா0. அவ0 எெனன &தக-க0 ப5(கிறா0, ேநா$ &தக-க0
எதைன வா-கி இ.(கிறா0 எE அறிB ஆவGட Jடதி+ உகா)
இ.)தா0 அ)த ெப3.
அவ0 எதிபாதப5 பவானி ஒ. Cைம &தக-கைள F(கி(ெகா3$

வரவி+ைல. "அைத ெபாிய வ4பிேல ப5தா+ &தக Cைம 4ைற) ேபா4மா?"
எE விசாாிதா0.

”ஏனமா அப5 ேககிறா;? தின இர3$ E &தக-க0 ெகா3$

ேபானா+ ேபா. அவசியமானவ%ைற ேநா$ &தக ஒறி+ 4றி(

ெகா3$ வ.ேவ" எறா0 பவானி சிாி( ெகா3$.

”என(4 இ.(4 &தக-கைள Cம) ெகா3$ ேபாேய எ 4 வைள)

விட அைத" எE Jறி ைக வைள அவ0 எதிாி+ நட) கா3பி தா0

Cமதி.

Jடதி+ இ.)தவக0 எ+ேலா. சிாிதாக0. ேகாமதி உ0ேளயி.)
பவானி(4 சி%E35B காபிB ெகா3$ வ) ெகா$தா0. பவானி அ)த
1$(4 வ)த பிற4 ேகாமதியி 4ணதி+ பல மாEத+க0 ஏ%ப$ விடன.

ப5ப5யாக அவளிடமி.)த ேசாப+ நீ-கிவிட. 'தா ஒ. ேநாயாளி' எE
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சதா டா(டைர( Jபி$( ெகா35.)தவ0, இேபா ெத&ட இ.)தா0.

15+ ஓ5 ஆ5 ேவைலகைள ெச;வதா+ உடG(4 ெத& உ0ள(4
மகி*சிB ஏ%ப$வைத உண)தா0. பவானி(4 மனியி திறைமைய பா(4
ேபா ச)ேதாஷமாகD தி.தியாகD இ.)த.
சி%E35 சாபி$ 5த பிற4 உைட மா%றி( ெகா3$ ெகா+ைலயி+
மல)தி.)த மலகைள மாைலயாக ெதா$ பட-க6(4 ேபாடா0 பவானி.
அவ0 உ0ளதிேல உவைகB, களி& நிரபி இ.)தன.

க3ைண 5(ெகா3$ த இLட ெத;வமாகிய நடராஜ ெப.மானி படதி
& கர-4வி நிறி.)தா0 பவானி. அைமதி நிலD அெப. மானி

கதி+ இ.(4 &னைகைய( கவனிதா0 ஒ. விநா5. க3கைள திற),

டா(ட dதரA(4 அ)த அைமதிB, க.ைணB இ.பதாக அவ0 மன(4

ேதாறிய.

"அமா பவானி!" எE அவ அைழத 4ர+ ஆ3டவனி 4ரG ேகட

அE. தா நபி இ.(4 நடராஜ தா தைன இ)த ெதாழி+ ெச;Bப5
பணிதி.(கிறா எE பவானி4 ேதாறிய.
டா(ட dதரைனப%றி அவ0 மனதிேல ஓ உய தரமான எ3ண எ:)த.
அ?ெவ3ண தைன ஈற அைனயிடதிG த)ைதயிடதிG காட
ேவ35ய ப(திைய விட ஒ. ப5 உயவாக தா%றமளித. அ)த &னிதமான
எ3ண எ:& இபதி+ லயிதி.)தா0 பவானி.
--------

2.23. ெபைமயி& பலஹீன

dதரனி மனசி+ ெகடைவ நி%பதி+ைல. ந+லைவக0 நிைல நிE.
உ.வாகி பய ெப%E நிலD. திையப%றி அவ மனசிேல ஒEேம
இ+ைல. த-ைகயி கணவ ந+லவனா அ+ல ெகடவனா எப ஒE
அவ.(4 விள-கவி+ைல. அைதப%றி அவ அ(கைற கா$ப5 ராதாD நட)

ெகா0ள வி+ைல. 'கணவA மைனவிB ஒ%Eைமயாக இ.(கிறாக0. அ?வளD

தா நம(4 ேவ35ய எE இ.) விடா. தி(4 என சபள

வ.கிற? அைத அவ எப5 ெசலவழி( கிறா? எெற+லா அவ ஏ
ஆராய ேபாகிறா? த-ைக(4 ேவ35ய &டைவக0, இதர சாமாகைள

ெஜயd(4 வா-4ேபா வா-கி த) வி$வா. சில சமய-களி+ அவகேள
வா-கி வ) 'பி+'ைல ம$ அவ ேமைஜ(4 அAபி வி$வ உ3$.
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டா(ட காமாசியிட அவ இைதப%றி ெப.ைமயாக ெசா+( ெகா3டா.

"எ எதிாி+ ராதா அவ0 கணவAட ேபசிேய பாததி+ைல. இ.வ.

ெவகப$( ெகா3$ எைன(க3ட விலகி ேபா; வி$கிறாக0" எறா.
"அப5யா? க+யாண(4 & ெராபD ெந.-கி பழகியவக0 ஆயி%ேற!
இப5 இ.ப அதிசய தா" எறா0 காமாசி.

இ)த விஷயைத அவ0 த தகபனாாிட Jறிய ேபா அவ ஆசாிய

அைடயவி+ைல. எனேவா, அ)த பி0ைளயிட என(4 நபி(ைக இ+ைல"

எE அCவாரசியமாக பதிலளிதா.

CவாமிநாதA(4 ம$ மனசிேல ஏேதா ஒ. ச)ேதக Q*) ெகா35.)த. பல
இரDக0 மா5யி+ ராதா ெமவாக விC& 4ரைல அவ ேக5.(கிறா.
அவ6ைடய க3க0 சிவ) க 1-கி இ.)தைதB அவ பாதா.
"ஏனமா! உட& சாியி+ைலயா?" எE Jட விசாாிதா.
”ஆமா. ேந%றி.) ஜலேதாஷ" எறா0 ராதா.
”ஏதாவ ம.) சாபிேட!"
“சாபிேட. அ3ணாவி அலமாாிைய திற) எ$( காைலயிேலேய
சாபிேடேன."

அவ0 எD சாபிடவி+ைல எப அவ.(4 ெதாிB. தின E
ேவைளக0 தைலவாாி பினி( ெகா0கிறவ0 ேச)தா% ேபா+ இர3$ நாக0
தைலவாாி( ெகா0ளேவ இ+ைல.
"இE ெவ0ளி(கிழைம, தைலைய பினி 7 ைவ( ெகா0 அமா" எE

Cவாமிநாத &Lப சரைத எ$ வ) அவளிட ெகா$தா. அைத ேமைஜ
மீ ைவ வி$( கவனியாதவ0 ேபா+ இ.)தா0 ராதா.
தைன அல-காி( ெகா0வதிG, வித வித மாக உ$வதிG

வி.பைடய ராதா, இப5 எதிG ப%றி+லாம+ இ.ப ேவதைனயாக

இ.)த.
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4Eகிய காலதி+ ராதாவி ேபா(கி+ ெப.த மாEத+ ஏ%ப5.)த. ெவளியி+
எைதB ெசா+லாம+ உ06(40ேளேய 4ைம) ெகா35.)தா0 அவ0. ஒ.

தின 15+ யா. இ+லாத சமயதி+ தியிட அவ0, ”நீ-க0 இப5ேய
இ.)தா+ எப5?" எE ேகேடவிடா0.

"நா எப5 இ.(கிேற?" எE அலசிய மாக( ேகடா தி.
”நம(4( க+யாண ஆகி இர3$ வ.ஷ-க0 ஆகிறன. ஒ. நாளாவ உ-க0

சபாதியதி.) என(4 ஒ. &டைவ வா-கி த)தி.(கிறீகளா ?”

"7! இத%ெகன பிரமாத! வா-கினா+ ேபாC! நீ எைன( ேககவி+ைல. நாA

வா-கி தரவி+ைல.

’அப5யானா+, எ-ெக-ேகா இ.பவக6( ெக+லா பண அA&கிறாேர,

அவக0 ேக$ வா-கி( ெகா0வாக0 ேபா+ இ.(கிற' எE ராதா நிைன(

ெகா3டா0. ேபசாம+ நி%4 மைனவிைய பாதா தி. பாிேவா$ அவ0

அ.கி+ வ) நிE, 'ராதா! என(4 ஆWசி+ ஒ. ெதா+ைல ஏ%ப5.(கிற.

ெவளிb ேபா; வ. ேபா W கண(4களி+ பிச4 ேந) விட. அைத

சாி(க$வத%4 பண ேவ3$..." எE ேகடா.

”அ3ணாைவ( ேகக ெசா+கிறீகளா? அ ம$ எனா+ 5யா.
ேதைவயானா+ எ நைககளி+ ஏதாவ ெகா$(கிேற..."

“உAைடய நைகயா?" தி சிறி ேநர ேயாசிபவ ேபா+ தய-கினா.

ேவதைன பட)தி.(4 அவ கைத பாத ராதா தAைடய Wேராைவ
திற)  ெச& பதித மாைல ஒைற எ$ வ) அவ ைகயி+
ெகா$தா0.
”தயD ெச; இைத ெசைனயி+ வி%காதீக0! அ$த தடைவ நீ-க0 ெவளிb
ேபா4ேபா வி%E வி$-க0" எறா0.

தி மகி*சிேயா$ அைத ெப%E( ெகா3டா. ெப3க6(ேக உாிதான
பலஹீன - அதாவ கணவ ஆபதி+ இ.(கிறா எபைத அறி)த ஏ%ப$
தாராள ப5த ெப3ணாகிய ராதாD(4 உ3டாயி%E . நாG ேபக6(4
ெவளியி+ ெதாியாம+ தAைடய 4%ற-கைள மைற விட ேவ3$ எகிற
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ஆவலா+ உ)தப$ 4%ற-கைள ேமG ெச;ய F3$வ ஒ. பலஹீன
தா.
கணவ உ3ைமயிேலேய ஆபதி+ சி(கி( ெகா35.(கிறானா? அ)த தவE

ஏேதைசயாC ஏ%படதா? ேவ3$ெமE ெச;ததா? இ?வாெற+லா ெப3க0

ேயாசி(க மாடாக0. உ கணவ ’அேயா(கிய' எE யாராவ ெசானாG
ெபாE(க மாடாக0, ஏேதா ஒ. பதி, உய)த ப3& அவகைள ஆெகா35.பதா+தா அவக0 இ?வளD தியாகிகளாக இ.(க ேவ3$.

ஒ. தடைவ நைகைய( ெகா$ பழ(க ஏ%ப$திய பிற4 அேத வா5(ைகயாக
ேபா;விட. அவைள( ேககாமேலேய நைககைள எ$ ேபானா தி.

ப35ைக ப.வ-களி+ எ-ேக ேபானாG அவ0 ேப அதிகமாக நைக ேபா$(
ெகா0ள மாடா0. ஆகேவ அைத ப%றி யா.ேம கவனி(கவி+ைல. கணவAைடய
நடைத ெதாி)த பிற4. அ)த உ0ளதி+ அபாிமிதமான கச& அவளிடதி+
வள) வ)த. இ.வ. ேபCவJட நிE ேபாயி%E.
ஒ. தின ராதா ெவளியி+ ெச+Gவத%காக ஆைட அணிக0 அணி) ெகா0ள த
Wேராைவ திற)தா0. நைக ெப5ைய திற)தேபா அதA0ளி.)த ஒ. ேஜா5
ைவர வைளய+கைள( காண வி+ைல. அ)த வைளய+க0 அவ6ைடயைவ அ+ல.

க+யாணதE dதர அவ6(4( ெகா$தா. "ராதா! இைவ ந

தாயிAைடயைவ. அவ0 க உன(4 ெதாியா. ஆகேவ அவ0 ஞாபகமாக
ைவ( ெகா0" எறா. JததE மாைல அவ0 'ாிஸஷA'(4(

கிள&ேபா, அவ0 ைகயி+ வைளய+ ெப5ைய( ெகா$( ெகா3ேட.
அ)த &ராதன ெசாதா இேபா மாயமாக மைற) விட.

ராதாவி உட+ வியத. பரபர(க Wேரா 7ராD ேத5னா0. அ-கி.)த ேமைஜ
7ராD 4ைட)தா0. கணவனி நிஜா ைபகளி+ பாதா0. அவAைடய ேகா$
ைபகளி+ ேத5னா0. ஆனா+ அவ0 ேத5ய வ அகபடாம+ ேவெறா. வ

அகபட. அ ஒ. க5த.

ஆ-கிலதி+  தான ைகெய:(களி+ ஒ. ெப3 தி(4( க5த
எ:தியி.)தா0. அதி+ தி நாைக) மாத-க6(4 & வ) ேபானவ
அவைள வ) மணபதாக( Jறி ெசறதாகD இவைரயி+ தகவ+ ெதாியாம+

ேபாகேவ, காாியாலயவிலாச(4 அவ0 க5த எ:வதாகD விைரவி+ பபா;

வ.ப5B அ)த ெப3 எ:தி இ.)தா0. இ+லாவி5+, சீ(கிரேம தா ெசைன
வ.வதாக( 4றிபி$ இ.)தா0. ெப3ணி ெபய தமய)தி எறி.)த.
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இ(க5தைத ராதா பாபத%4 த+ நா0 அவ அணி) ெசறி.)த ேகா$
ைபயி+ ஒ. இஷ ரசீ காணபட. தமய)தி ெபய.(4 ஐ)ZE "பா;க0
அAபியி.)தா தி. க5த அத%4 ப தின-க0 )திய ேததிBட
வ)தி.)த.
ராதாவி க3க0 க3ணீைர ெப.(கவி+ைல. கா;&( கா; ேபான தைச

மாதிாி அவ0 ெநRச கா;விட. ேயாசிதப5ேய ெவ4 ேநர உகா)தி-

.)தா0 அவ0. எவைன உய)தவ, அ& நிைற)தவ எE நபி ஏமா) த

உ0ளைத அபணி மண)தாேளா அவ-- அவ0 கணவ --கயவ ,

திாீேலால, அத%காக இழிவான ெசய+ இற-4பவ எபைத அவ0

உண)தேபா ராதா விவாி(க 5யாத (கதி+ ஆ*) ேபானா0. ச%E 
க+லாக உகா)தி.)தவளி க3களி .) அ.விைய ேபா+ க3ணீ
ெப.கி(ெகா3ேட இ.)த.
-----------

2.24. உைம ெசாAப

ெத. விள(4க0 எ+லா ’பளி' ெசE எாி)தன. மா5யி+ இ.)த வரா)தா(களி
விள(4கைள ேபா$ வி$ ராைமயா ராதாவி அைற(40 எ5 பாதா.
பி பி5தவ0 ேபால உகா)தி.(4 அவைள பாவி$. * அமா!
இ.5ேல உகா) இ.(கீ-கேள. விள(4 ேபாட`-களா? நா
ேபாட$மா?" எE ேக டா.

”ேவ3டா ராைமயா என(4 தைலவ. ேவ3$ ெபா: நா விள(ைக
ேபா$( ெகா0கிேற. நீ ேபா" எறா0 ராதா. தைன ஒ.வாE Cதாாி(

ெகா3$, அவ ெசற அவசரமாக நான அைற(40 ெசE க க:வி

தைல வாாி பினி( ெகா3டா0. மனசி+ &ைத) கிட)த (க-கைள ெவளி(4(
கா5( ெகா0ளாம+ மா5யி.) கீேழ இற-கி வ)தா0. ராதாைவ ச%E ேநர
காணவி+ைல ெயறா+ ேத5( ெகா3$ வ. Cவாமிநாத அE மதியானதி-

.) மா5 ப(கேம வரவி+ைல.

ேநராக சைமய%க$(4 ெசE பாதா0 ராதா. அ-ேக சாபி$ Jடதி+
இ.)த ெபRசியி+ அ)த( கிழவ ப$தி.)தா.
சாய-கால ேவைளகளி+ தி.நீE அணி) கடDைள தி(4 அவ. அE
ப$( கிட)த ராதாD(4 ஆசாியமாக இ.)த. அ.கி+ ெசE 4னி)

பா வி$, ”மாமா" எE அைழதவாE அவ ெந%றியி+ ைக ைவ

பாதா0, ஜுர ஏ இ.பதாக ெதாியவி+ைல . நிைனேவ இ+லாம+
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ப$தி.)தா அவ. திO திO எE அவ ப$( ெகா0வ, சாிவர

சாபிடாம+ இ.)த ராதாD(4 நிைனD(4 வ)த . அவசரமாக ேபாைன
எ$ dதரனி ம.வ சாைல(4 ’ேபா' ெச;தா0. சிறிய ேநர(
ெக+லா டா(ட வ) ேச)தா.

Cவாமிநாதைன பாிேசாதி வி$, அவ.(4 ரத அ:த வியாதி ஏ%ப5.(-

கிறெதE, ந+ல ஒ;D ெகா$(க ேவ3$ எE அபிபிராய படா.
அE தா ராதாD(4( 4$ப எறா+ என எப &ாி)த.
அ$ப-கைரயி+ பாதிசைமய+ அப5ேய கிட)த. உ0ேள ெசற ராதா
பிரமி நிறா0. ஒ.வழியாக சைமயைல 5 பாைல( கா;சி
ைவபத%40 அவ6(4 திணறி விட.

Qடான பாைல டளாி+ எ$ வ) Cவாமிநாத அ.கி+ வ)தா0. அவ
அேபா தா க3 விழிதி.)தா. அ.கி+ வ) நி%4 ராதாைவ பாதா
அவ.
"எனமா இ?" எE ேக$( ெகா3ேட ெம0ள எ:)தா. ராதா அவ அ.கி+

உகா)தா0.

"ஒEமி+ைல. இ)த பாைல சாபி$-க0. நீ-க0 எ:)தி.) ஒE ெச;ய

ேவ3டா.”

”நீயாகேவ எ+லா ேவைலகைளB ெச;தாயா? உன(4 வழ(கமி+ைலேய அமா..."
”வழ(கப$தி( ெகா3டா+ வ.கிற ...."
'ராதாவா இப5 ேபCகிறா0!' எE விய)தா அவ.
இத%40 டா(ட dதர அ-4 வ)தா. அ$த நாளி.) ேவE ஒ.வ

1$(4 வ.வதாகD, எ+லா ேவைலகைளB அவேர ெச; வி$வா எE,

Cவாமிநாத ேம%பாைவ பா( ெகா35.)தா+ ேபா எE ெதாிவிதா.
Cவாமிநாத அ)த( 4$பதினாி அைப( க3$ விய)தா. தமிட அவக0
ெகா35.)த அபி ஆழைத ப%றி நிைன( ெகா3ேட ெம;மற)தி.)தா
அவ.
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அறிரD எ$ மணி(4 தி காாியாலயதி.) 1$ தி.பினா, மா5(4

ெசE அவசரமாக த ெப5யி+ ணிகைள எ$ ைவ( ெகா3டா.
க க:வி, தைலைய வாாி. மEப5B உ$தி( ெகா35.(4 ேபா ராதா

மா5(4 வ)தா0. கணவ எ-ேகா ேபாபத%4 தயா ெச; ெகா35.பைத
பாத ”எ-ேக &றப$ கிறீக0?" எE ேகடா0.
"க+கதாD(4 ேபாகிேற" எறா தி.
”என விஷய? காைலயி+ எனிட ெசா+லேவ இ+ைலேய..."
”உனிட ெசா+ வி$தா நா எைதB ெச;யேவ3$மா?"
“அப5 ெசா+லவி+ைலேய. என(4 ெதாி) சில காாிய-கைள நீ-க0
ெச;யலாேம..."

”அப5 உன(4 ெதாியாம+ என ெச;ேடனா...?"
ராதாD(4 ஆதிர ெபா-கி( ெகா3$ வ)த. ”’நீ-க0..” எE த$மாறினா0
சிறி ேநர.

”ெசா+ேல. நீ ப5தவ0! எ தயD உன(ெகத%4...? உைன ைவ(

காபா%ற நிைறய சபாதி(4 தைமய இ.(கிறா. உனிட அ& ெசGத

அ)த Cவாமிநாத ேவE இ.(கிறா”.

”யா இ.)தா+ என(4 என பிரேயாசன? ஒ:-காக இ.(க ேவ35யவ

சாியாக இ.ப தா என(4 (கிய......"

”C%றி வைள ேபCகிறா; ராதா? ெசா+ல வ)தைத ெசா+ வி$..." எE

ெசா+யவாE தி அ-கி.)த ேசாபாவி+ உகா)தா.
ராதாD(4 ணிச+ ஏ%பட.

"எAைடய ைவர வைளய+கைள( காேணா! மதியான 7ராD ேத5ேன!

அ)த நைக 4$ப ெசா. அ3ணா அைத என(4( ெகா$(க இLடமி+ைல
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ெயறா+ ெஜயd(4 ெகா$தி.(கலா. அவ அப5 ெச;யாம+, என(4(

ெகா$தா. அைத இழ(க நா சமதபட வி+ைல."

தி திைக நிறா. செடE த ெப5ைய திற) கைத கைதயாக(
க5 ைவ(கப5.)த "பா; ேநா$கைள எ$ ெவளிேய எறி)தா.
”உ ைவர வைளய+கைள வி%ற பண தா இ. இ)தா! இைத எ$ ேபா;

மEப5B நீ ைவர வைளய+ வா-கி( ெகா0ளலா" எE JறியவாE ைகயி+ ஒ.

சிE ெப5Bட 1ைட வி$ &ற படா தி. மா5யி பி&றமாக

இற-கி அவ ேவகமாக ெசE ம%ெறா. ’ேக' வழியாக ெவளியி+ ெச+வைத(

கவனிதா0 ராதா. கீேழ கிட)த "பா; ேநா$(கைள எ$ அவசரமாக எ3ணி

பாதா0 அவ0. வாயிர ஐ)ZE "பா;க0 இ.)தன; அ)த நைக 4ைற)த
ஐயாயிர ெபEேம.

&திதாக வா-க ேபானா+ ேமேலேய ஆகலா. தி த ைக ெசலD(4 சில
ZEகைள ைவ( ெகா3$ தா பா(கிைய 1சி எறி) வி$ ேபாயி.(க
ேவ3$ எE ஊகிதா0 அவ0. மிச பணமாவ மி4)தேத எE தா அவ0
நிைனதா0. ’எ)த தமய)திேயா, ேராகிணிேயா அைட)வி$ ேபாக$'

எE தியாக &ாிய அவ0 சிதமாக இ+ைல. ேநா$(கைள எ$, Wேராவி+

ைவ 75னா0. Cவாமிநாத எப5 இ.(கிறா எE பா வர அவ0
கீேழ வ)தேபா அவ நிமதியாக அய) F-கி( ெகா35.)தா.

ெஜயd(4 dதரA(4 உணD பாிமாறி வி$ ராதா தா சாபிடாமேலேய
மா5(4 ெசறா0. மா5 வரா)தாவி+ dதர அவைள பா "ராதா! உ

&.ஷ இA 1$(4 வரவி+ைலயா? ச%E  உ அைறயி+ ேபC( 4ர+

ேகடேத. வ) விடா எற+லவா நிைனேத?" எE ேகடா.

”வ)தி.)தா அ3ணா, அவசரமாக ெவளி b.(4 ேபாக ேவ3$ எE

ெசா+( ெகா3$ உடேன &றப$ ேபா;விடா..."
"சாபிடானா?"
"இ+ைல, பசி(கவி+ைல எE ெசானா….”

ராதா ெவ4 சாமதியமாக நட)தவ%ைற மைற( Jறினா0. அத%4 ேம+
dதர ேபைச வளதவி+ைல.
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த அைற(40 ெசற ராதா சிறி ேநர ேமைஜ அ.கி+ உகா) ஏேதா

&தக-கைள &ர5( ெகா35.)தா0. அவ6(4 எDேம ெச;ய ேதாறவி+ைல. கணவ ெவளிேய ேகாபமாக ெசற ேபா அவ0 அைத ெபா.

ப$தவி+ைல. அவ ெசற பிற4தா, தா ெச;த தவைற உண)தா0.

ேகாபதினா+ அவ ஏதாவ இைசேகடாக நட) ெகா3டானானா+ என

ப3Uவ எE பய)தா0 ராதா, அ-கி.) எ:) ெசE Wேராைவ திற)

பாதா0, அவ0 ைவத இடதிேலேய அ)த "பா; ேநா$(க0 காணபடன.

ெபாியவக0 எ?வளேவா ஆைசBட, சிரமப$ ெச;த வைளய+கைள ஒ.

ெநா5யி+ வி%ற ம+லாட+, ேவ3$மானா+ வைளய+கைள தி.பD வா-கி(

ெகா0' எE 1ரா& ேபC ேவேற அவ.(4 ேவ35யி.(கிறதா எE அவ0

ேயாசிதா0.

இப5 பலவாறாக எ3ணமி$( ெகா3ேட அறிரைவ( கழிதா0.
------------

2.25. ெபாைம, திைர

மனிதைன வி.தாபிய அU4ேபா அவ பா+யதி+ எப5ெய+லா
இ.)தா எபைத சி)தி பா( ெகா0கிறா. சிE பிராயதி+ அவ

விைளயா5ய விைளயா$(க0. பிற4 அவ க+வி பயிE, மண &ாி)

ெகா3$ இ+லற நடதிய, ம(கைள ெப%E வளத. யாD ஒற பி

ஒறாக அவ நிைனD(4 வ.கிறன. த மனசி+ இ.பைத யாாிடமாவ Jறி
ஆEத+ ெபற வி.&கிறா.
வ(கீ+ ேவதா)த எ:ப வயைச எ5 பி5( ெகா35.)தா. அதிகமாக
ெவளிேய ேபாவதி+ைல. சட &தக-க6 அ)த ெதாழிG அவ.(4
அG ேபா; நாைல) வ.ஷ-க0 ஆயின. எதிG ஒ. ச&. உலகதி+

வா*), அ)த வா*(ைகயி+ தா ெச;ய ேவ35ய (கியமான கடைம ஒைற

தவற வி$ விட மனபாைம யாD அவாிட காணபடன.

டா(ட காமாசி உ%சாகமாகதா இ.)தா0. ெதாழி+ ைறயி+ அவ0 ெபய
மிகD பிரபலமாக இ.)த. ஏ%ெகனேவ தகபனாாி ெசா ஏக பட
இ.)த. அட அவ6(ேக வ.மான அதிகமாக வர ஆரபித. ஏைழக6(4
இலவசமாக ைனதிய ெச;தா0.
அ)த ேசைவயிேலேய அவ0 மன இபைதB. அைமதிையB
அைட)தி.)த. ஆனா+ ஒேற ஒE அவ0 மனைத வ.தி( ெகா35.)த .
த0ளாத கிழவரான த தகபனா இப5 ஒ35( கைடயாக அ?வளD ெபாிய
15+ உகா) ெபா:ைத( கழி(4ப5 ஆகிவிடேத எகிற வ.த
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அவ6(4 ஏ%பட. அ)த வயசிேல ேபரக6. ேபதிக6 . அ)த 15+

விைளயா5, அவக6ட இபமாக ெபா:ைக( கழி(க ேவ35யவ. இப5

நடமா$ ெபாைமயாக அவ வா*(ைக அைம) விடேத எE அவ0
வ.)வா0. தன(4 ஒழிD ஏ%ப$ (ேபாெத+லா தகபனாாி அ.கிேலேய
இ.) ேவ5(ைகயாக ேபசி அவ.(4 ஆன)த $வா0.

ஒ. தின காமாசி ெவளியி.) வ.ேபா ஒ. 4திைர ெபாைமைய வா-கி
வ)தா0. காைர வி$ மக0 இந-4வைத ேவதா)த தா*வாரதி+ நிE
கவனிதா. ஒ. ைகயி+ 4திைர ெபாைமைய எ$ வ) Jடதி+ ைவ,
”அபா! இ-ேக பா.-க0? இ எப5ெய+லா ஆ$கிற?" எE அவைர
அைழ( கா3பிதா0.

ேவதா)த அவைளB 4திைரையB மாறி மாறி பாதா. அவ மனைத
ேவதைன பிழி)ெத$த. இப5ெய+லா நாG 4ழ)ைதகைள ெப%ெற$
விைளயா$ சாமாக0 வா-கி( ெகா$ மகிழ ேவ35ய ெப3 அ+லவா
இவ0? பாவி! அவ0 வா*(ைகைய நா எப5 பாழா(கி விேட!' எE

இ5) ேபா; Jடதி+ இ.)த நா%காயி+ உகா) ெகா3டா அவ.

”ஏனபா ேபச மாேட எகிறீக0?" எE ஒ. 4ழ)ைதைய ேபால( ேகடா0

காமாசி 4திைரைய இப5B அப5B ஆ5(ெகா3ேட.
”யா.(காக அமா இைத வா-கி இ.(கிறா;?"

”நம(4 தா இ.(க$ேம! நாG நாைள(4 ைவ(ெகா35.ப. அ&ற
எ-க0 ஆபதிாியி+ 4ழ)ைதக0 வி$தி(4( ெகா$ வி$கிேற..."

தகபனாைர இப5 ெய+லா மகி*வி(க ேவ3$ எE மக0 ஆைசபடா0.
ெப3ணி மனசிேல இப5ெய+லா ஆைசக0 எ:கிறனேவ அ)த ஆைசகைள
அவ0 எப5 நிைறேவ%றி(ெகா0ள 5B?' எE தகபனா மன(40
4ைம)தா.

அ)த( 4திைர Jடதிேலேய ஐ)தாE நா0 கிட)த. ஒ. தின காமாசி அைத
எ$ த கா 5ைரவாி 4ழ)ைதயிட ெகா$ விடா0.
"எனமா இ? ெபாைமைய வா-கி வ)தா;? ஏ தி.ப( ெகா$ விடா;"
எE ேகடா ேவதா)த.
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”எ)ெத)த ெபா.0 எ-ேக இ.(க ேவ3$ேமா அ-ேக இ.)தா+ தா அத தர
உய. அபா. நா என விைளயா$( 4ழ)ைதயா?"

"என(ெகன 4ழ)ைதக0 இ.) பாழா; ேபாகிற!' எகிற வ.த அவ0

4ர+ ெதானித மாதிாி இ.)த அவ.(4.

"மகா பாவி நா!" எE தம(40ேளேய மEகினா அ)த( கிழவ.
தகபனாாி மனதி+ தைன ப%றி ஏேதா ேபாராட நட(கிற எபைத(
காமாசி அறியேவ இ+ைல. எெபா: ேபாலேவ அவ0 த அGவ+ களி+
ஈ$ப5.)தா0.
ஒ. தின பி%பக+ Cமா E மணி(4 ேம+ டா(ட dதர அவக0 1$(4
வ)தா. அவ.ட ெஜயdB வ)தி.)தா0. Jடதி+ உகா)தி.)த ேவதா)த
சிறி ேநர ெஜயdைய உ%E பா( ெகா35.)தா.
”உ-க0 ெப3ணா?" எE ேகடா அவ டா(டைர பா.
"ஆமா. ெஜயd தா. உ-க6(4 அைடயாள ெதாியவி+ைலயா! நறாக
வள)தி.(கிறா0" எE ெசா+( ெகா3ேட ”ஏனமா! இ)த தாதாைவ

உன(4 ெதாிBமா!" எE ேகடா.

”ெதாியாம+ என அபா? வ(கீ+ தாதா தாேன? நாைல) வ.ஷ(4 ேன
என(4 இவ ’ேல5' ெபாைம வா-கி தரவி+ைலயா? அைத இன

ைவதி.(கிேறேன!" எறா0 ெஜயd. காமாசி இவகளி ேபைச( ேக$(
ெகா35.)தவ0 எ:)தி.) உ0ேள ேபானா0. அழகிய 4ழ)ைத ெபாைம
ஒைற எ$ வ)தா0.

"இ)தா அமா! இைதB ைவ(ெகா0" எE Jறி ெஜயdயிட ெகா$தா0
அைத.

ெஜயd(4 தய(கமாக இ.)த. ’ெபாைம ைவ( ெகா3$ விைளயா$

வயெச+லா தா35 விடேத இ நம(ெகத%4' எE அவ0 ேயாசி( ெகா3$
ச%E தய(கட ைகைய நீ5னா0 ெபாைமைய வா-க.

ேவதா)த இைத பா( ெகா3ேட உகா) தி.)தா. பிற4 டா(டாி ப(க
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தி.பி, ”டா(ட! காமாசி(4 ஆE மாச-களாக ஒ. ைபதிய. விைளயா$

ெபாைமக0, சிE காக0. 4ழ)ைத ைச(கி0 . எE இப5 வா-கி வ.கிறா0.

இர3$ E நாக0 15+ ைவ( ெகா35.) வி$ பிற4 தன(4
ேதாறியவக6(4 அவ%ைற( ெகா$ வி$கிறா0. அவ6ைடய இ)த ேபா(4

என(4 &ாியேவ இ+ைல ...."

காமாசி தகபனா Jறியைத( ேகடப5 Eவ( ெகா3ேட நிறா0.
டா(ட dதர இத%4 பதி+ அளிதா :
”மனிதAைடய மன, சி)தைனெய+லா ஒேர மாதிாியாக இ.பதி+ைல.

அ?வேபா மாறி( ெகா3ேட இ.(4. என(4 ெதாி)த ந3ப ஒ.வ இ.)தா.
பல ரக சீ$( க$கைள வா-கி ேமைஜ மீ ைவதி.பா. அப5 அவ.(4
சீடாட நறாக ெதாிB எேறா அதி+ வி.ப ெகா3டவ எேறா Jற
5யா. யாராவ 4ழ)ைதச0 வ) ேகடாG ெகா$ வி$வா. எத%4
வா-4கிறா. எத%காக( ெகா$(கிறா எப பல.(4 &ாியா. இப5 ஒ.
ேபா(4" எறா.

ேவதா)த தைலைய ஆ5(ெகா3$ உகா) தி.)தா.
----------

2.26. அவசர 4

Cவாமிநாதனி உட+ நிைலயி+ மாEத+ எD அதிகமாக ஏ%பட வி+ைல. நா5
நட)தா+ ஆயாச கிEகிE& அவ.(4 ஏ%பட. 15+ சைமயைல(
கவனி( ெகா0ள ேவெறா.வ வ)தி.)தா.
மைனவியிட ேகாபி( ெகா3$ ேபான தியிடமி.) E நா4
மாத-க0 வைரயி+ தகவேல ெதாியாம+ இ.)த. த+ சில நாக0 வைரயி+
ராதா அதிக கவைலபடதாக ெதாியவி+ைல. "அவ தா த+ க5த

எ:த$ேம. தவE அவ ேபாி+தாேன இ.(கிற?' எE 1ரா&ட ெமௗன

சாதி வ)தா0. பா+யதி.) Jட பிற)த தைமயனிட Jட மன வி$
பழகாம+ ேபாகேவ த மனசி+ இ.(4 4ைறகைள யாாிட ெவளி யி$வ
எப &ாியாம+ அவ0 திைக. த யரைத தாேன வி:-கி( ெகா0ள
ேந)த.
அவ0 ேவளா ேவைள(4 சாபிடாம+ எதிG ப%றி+லாம+ இ.பைத
Cவாமிநாத தா கவனிதா. வாைழ( 4. ேபா+ மழமழெவE வாளி பாக
வள)தி.)த அ)த ெப3 நிற மாறி இைள ேபா; இ.ப அவ மனைத
பிழி) ெத$த. ராதா 4ழ)ைதயாக வள) ெபாியவ0 ஆன. 15+ சவ

161

Cத)திரட அவ0 இ.)த dதர த சேகாதாியிட ைவதி.(4 அலாதி
அ&. இைவ யாD அவ சி)தைனைய F35 விடன.
Jடதி+ ஒ. ெபRசியி+ ப$(ெகா3ேட Cவாமி நாத சி)தைனயி+ *கி
இ.)தா. மா5யி+ ராதாD ேயாசைனயி+ *கி, தைன C%றி நடபைவ

எ+லாவ%ைறBேம மற)தி.)தா0.

க+யாண ஆவத%4 & அ)த 15+ அவ6(4 இ.)த Cத)திர, உாிைம

யாD இெபா: பறிேபா; விட மாதிாி ஒ.வித உணசி அவைள பி5
வா5ய. அ)த 15ேல ெவ5யாக உகா) த3ட சாபா$ சாபி$-

வதாகேவ ராதா நினனதா0. ம%ற ெப3கைள ேபால அவ0 மனதிG பல
ஆைசக0 தளி விடன. கணவ சபாதி வ.வைத ைவ( ெகா3$ அழகாக
ெசடாக, இபமாக( 45தன நடத ேவ3$. ேவளா ேவைள(4 சைம(

கணவA(4 ேபா$ அவைன( காாியாலய அAப வாச+ வ) வழி அAபி,
மாைலயி+ அவ 1$ தி.&வைத வழிேம+ விழி ைவ( காதி.(க ேவ3$
எE வி.பினா0 ராதா.

கணவAட கட%கைர ெச+ல ேவ3$; நாடக பா(க ேவ3$; ேகாவிG(4

ேபாக ேவ3$; எ+லாவ%றி%4 ேமலாக 'காத+ இ.வ க.ெதா.மி'
இ+லற நடத ேவ3$ எகிற ஆவ0 அவ+ மனைத Q*) ெகா3$
வா5ய.

தன(4 தி(4 இைடயி+ பல ைம+க0 Fர இ.பைதB மற) ராதா
சி)தைனயி வசபடவளாக செடE Wேராைவ திற) த ணிமணிகைள
எ$ ெப5யி+ ைவதா0. இனிேம+ அ)த 15+ இ.(க வி.பமி+லாதவ0
ேபா+ அவ6ைடய (கியமான வ(க0 யாைவB ெப5யி+ ைவ
75னா0. அ)த வினா5 அவ0 மனதி+ அ)த 1$(4. அவ6(4 சப)த
மி+லாத ஓ உணசி ேதாறிய. உடேன எப5 யாவ தியி
இ.பிட(4 ெசE விட ேவ3$ எகிற ஆைச அவ0 மனதி+ எ:)த.
கைடசியாக பண ைபயி+ "பாைய எ$ அவ0 ைவ( ெகா35.(4
ேபா அைறயி வாச%ப5யி+ Cவாமிநாத த0ளா5( ெகா3ேட வ) நிறா.
"எனமா ! எ-ேக கிள&கிறா;. ெப5 எ+லா எ$ தயாராக

ைவதி.(கிறாேய? உ &.ஷனிடமி.) ஏதாவ க5த வ)ததா?" எE

விசாாிதா.

ராதா சிறி ேநர சிைல மாதிாி நிறா0. க3களி+ க3ணீ ேத-கி நிற.
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ெநRசிேல யர Cைம பாரமாக அ:திய. விவாி(க 5யாத ஒ. கல(க அவ0
உ0ளைத Q*) ெகா35.)த.
Cவாமிநாத த0ளா5( ெகா3ேட உ0ேள வ)தா.
"ராதா! உைன பாதா+ எ வயி%ைற ச-கட ெச;கிற. எ?வளேவா

விஷய-கைள நீ எனிடமி.) மைற ைவதி.(கிறா;. யர-கைள மனசி+

ைவ 75 ைவதா+ ம$ அைவ ெவளிேய ெதாியாம+ ேபா; வி$மா? உ

மன யரதி+ ஆ*)தி.(கிற எபைத உ கேம கா5 வி$கிறேத! வயசிG

அAபவதிG ெபாியவனாகிய எைன நீ ஏமா%றி( ெகா3ேட இ.(கிறா;...."

ேம+ C வா-க Cவாமிநாத ேபசி 5பத%40 ராதா ேதபி ேதபி அ:தா0.
பிற4 ஒ.வாE சமாளி( ெகா3$, ”அவாிடமி.) க5தேம வரவி+ைல. அவ
எ-ேக இ.(கிறா எப ெதாியவி+ைல " எறா0.

கணவனி நைமயி+ அவ ெச;B ஒ?ெவா. ெதாழிG கா3பி(க
ேவ35ய அ(கைறயி+ ராதா தவறி விடா0 எப CவாமிநாதA(4 விள-கிய.
'இ)த ெப3 எத%காக அவசரப$ விவாக ெச; ெகா3டா0?' எA

அளD(4 அவ மன வ.)திய.த யைர எ+லா அவ0 க3ணீராக வ5(4
வைரயி+ Cவாமிநாத ஒE ேபசவி+ைல. ராதா ஒ.வழியாக( க3ணீைர

ைட( ெகா3$ சமாதான அைட)தDட, "ஏனமா! தியி விலாச

ெதாியாம+ நீ எ-ேக கிள&வதாக இ.) தா;?" எE ேகடா.

ராதா த எதிாி+ ேமைஜ மீ ைவ(கப5.)த ெப5ைய பாதா0. அவ0

எ-ேக ேபாகிறா0? அப5தா தியி காாியாலய லமாக அவ0

இ.பிடைத அறி) ெகா3டாG, ”நீ ஏ வ)தா;? உைன யா வர

ெசான?" எE அவ ேகடா+, மEப5B ராதா இ)த இட(4 தாேன வர
ேவ3$? ஒைறB ேயாசியாம+ அவசரதி+ ெச;த 5ைவ ேபால அவ0
ெப5யி+ ணிமணிகைள எ$ ைவ( ெகா3ட அவ6(ேக வியைப
அளித.
அவ0 ஒE Jறாம+ இ.(கேவ, CவாமிநாதA(4 அவ6ைடய மன நிைல

&ாி)த. பிற)த 15G ெப3க6(4 ஒ. 4றிபிட கால வைர யி+ தா

Cத)திர உ3$. அ-ேக எ?வளD இப மாகD, Cத)திரமாகD, அவக6ைடய

ெபா: கழி)தாG, அைத அவக0 வி.&வதி+ைல. கணவனி ஆதரவி+,

அவ அபி+ த-ைள அபணி(கேவ ெப3களி உ0ள-க0
ஆைசப$கிறன எபைத உண) ெகா3டா.
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ராதா ெப5ைய திற) மEப5B ஒ?ெவா. ணியாக எ$ WேராD(40
ைவதா0. ப5ப5யாக அவ0 மன நிதானமைடய ஆரபித. கீேழ டா(ட

dதர, ெவளிேய ேபாயி.)தவ 1$ தி.பி விடா எபத%4 அைடயாளமாக

அவ.ைடய காாி ஒ ேகட.

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

2.27. ,கியமான விஷய

டா(ட dதர காமாசியி 1$(4 த மக6ட ெசE வ)த பிற4, வ(கீ+
ேவதா)ததி மன அைமதியாக இ+ைல. dதரனி மி$(கான ேதா%ற, அ&

நிைற)த ேபC, திறைமயாD அவ மனைத( கவ)தன. இ?வளD ந%4ண-க0
ெபா.)திய ஆ3பி0ைள, மEமண ெச; ெகா0ளாம+ இ.ப அவ.(4

வி)ைதயாக இ.)த. ெதாழி+ லாயி+ பல வ.ஷ-களாக தைடய மக6,

dதரA பாதி வ.வைத அவ அறிவா. ஆகேவ அவ மனதி+ ஒ. விசிதிர
எ3ண ேவ வி$ ஊறி ைள(க ேதா3றிய. எப5யாவ dதரைன

தனிைமயி+ ச)தி, தா மகைள மEமண ெச; ெகா06ப5 ேகக ேவ3$

எE தீமானி( ெகா3டா. தைடய தீமான சாியா, தவறா. அதப5
காமாசிB, dதரA நட) ெகா0வாகளா எபைதெய+லா அவ

ேயாசி பா(கவி+ைல.

ஒ. தின பி%பக+ Cமா ஒ. மணி(4 ேவதா)த dதரனி 1$(4 ேபானா.
பக+ சாபாைட 5(ெகா3$ dதர  Jடதி+ சா;D நா%காயி+
சா;) ஏேதா ஒ. ைவதிய &தகைத ப5( ெகாண5.)தா. &திதாக வ)த
சைமய%கார பக+ ெபா:ைத கழிபத%காக ெவளிேய ேபா; விடா.
CவாமிநாதA(4 15+ ேவைல ஒE கிைடயா. அதிகமாக நடமாட
ைவ( ெகா0ள( Jடா எப டா(டாி உதரD. ெபா: ேத;கிறேதா
அ+ல வளகிறேதா அவ ம$ அ)த இர3டா-க$ ெபRசியி+ ப$(
கிட(க ேவ3$. எதிேர திற)தெவளி. அ-ேக வாைழ &தக0 ம35( கிட)தன.
ச%E த0ளி ஒ. ெபாிய ேவபமர 4ளி)த கா%ைற 1சி( ெகா3$ நிற.
ேதாட(கார ராைமயா, ம3ெவ5யா+ பாதிக0 ெவ$ ஓைச ம$ ேக$(
ெகா35.)த.

மா5யி+ ராதா த அைற(40 அைர F(கதி+ ஆ*)தி.)தா0. அவ0 மன0
பி.மா3ட மான க+கதா நகர ேதாறிய. அத ெத.(களி+ தி அைலவ
ெதாி)த. அவ ப(கதி+ ஒ. வ-காளி ெப3 விC( விC( ெகE நைட
ேபா$( ெகா3$ வ)தா0. (4 விழிBமாக ெகா5ைய ேபால வ3$ அவ0
நட) வ.வ தனி அழகாக இ.)த. ராதாவி உ06 &ற அனலாக
தகித . மEப5B ஒ. காசி! க+கதாவி இரD ’வி$தி' களி+ தி மய-கி(
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கிட(4 காசி அ. ராதா தன(40 ேபசி( ெகா3டா. பRசமா பாதக-களி+
இர3ைட த கணவ ெச; விடதாக அவ0 மன &லப ஆர பி(கிற.
எப5B அவைன( க3$ பி5 ந+வழி ப$த ேவ3$ எE மன
5(கிற. அத%4 ேவ35ய ஆ%றG, ணிD தனிட இ.(கிற னவா

எE ராதா ேயாசி(கிறா0. F(கதி+Jட ராதாவி க3 இைம ஓர-களி.)
க3ணீ கசிகிற.
dதர ைகயி.)த &தகைத மாபி மீ ைவ( ெகா3$ அப5ேய

அைர F(கதி+ ஆ*) கிட)தா. ேவதா)த, காைர வி$ இற-கி உ0ேள

ெசE டா(டாி எதிாி+ கிட)த நா%காயி+ அம)தா. செடE விழி(

ெகா3ட dதர. ேவதா)தைத வரேவ%E வி$, ”என ஸா! இப5 ந$

மதியான ேவைளயி+ வ)தி.(கிறீக0? ெவயி+ ேநரதி+ நீ-க0 1ைட வி$
ெவளிேய வர மாOகேள?" எE ேகடா.

ேவதா)த அச$ சிாி& சிாிதா. அவ ஒE Jறாம+ இ.(கேவ மEப5B

dதர “என ஸா! ேபசமாேட எகிறீக0? வ)த விஷய என?
ெசா+G-க0" எE வ%&Eதினா.

ேவதா)த த வ:(ைக தைலைய தடவி( ெகா3டா. ”ஒEமி+ைல டா(ட...

மிகD (கியமான விஷயமாக உ-கைள பா ேபச ேவ3$ எE

நிைன( ெகா3$ வ)ேத....” எE இ:தா. dதர த இ.(ைகயி+

எ:) உகா)தா. ”சாி ெசா+G-க0. இ-ேக எைனB, உ-கைளB தவிர

ேவE யா. இ+ைல" எE Jறினா. ேவதா)த 1ைட வி$( கிள&ேபா
ஏேதா ஓ அச$ ைதாியட கிளபினா. தன(4 பிற4 காமாசியி தனி
வா*(ைக. எப5 ெய+லாேமா வாழ ேவ35ய ெப3 மணமிழ) தனி மரமாக
நி%4 அவல(ேகால யாD அவ மனைத ெநகிழ ெச; அவைர ஓ அவசர
5D(4 அைழ ெசற. dதரனி 15A0 Vைழ)தDட அவ.(4
தா தீமானி( ெகா3$ வ)த விஷயதிேலேய ச)ேதக ஏ%பட.
”காமாசி(4( கிடதட ப வய ஆகிறேத அவ0 என சின(

4ழ)ைதயா, அவைள( ேககாம+ நா எ)த விஷயதிG இற-க 5Bமா?"
எகிற ச)ேதக தா அ.

’dதர ம$ என? வயசி+ சிறியவரா? நா%ப வயC(4 ேம+, அD

மைனவி இற) பல வ.ஷ-க0 கழி அவ.(4 மE மணதி+ ஆவ+ ஏ%பட
ேபாகிறதா? அ)த ஆவ+ பா+யதிேலேய - எ:)தி.(க ேவ35யத+லவா?'
’சாி வ)த வ)தாகி விட. ஏதாவ ெபா;ைய ெசா+ வி$ ேபா;
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வி$ேவா. இத%4 தா அதிகமாக வயசானவகைள பாவ! வயசாகி விட .
இனிேம+ அவ ச%E ேன பிேன தா இ.பா எE ெசா+கிறாக0 ேபா+
இ.(கிற' எE பலவாE எ3ணமி$( ெகா3ேட ேவதா)த

உகா)தி.)தா. ஆனா+, dதர விழி(ெகா3$, "என! எ-ேக வ)தீக0?"
எெற+லா ேகக ஆரபிதDட ேவதா)த தா ெசா+ல வ)தைத மைற(க
5யாம+ சிறி ேநர தி3டா5 ேபானா.

எ$தத%ெக+லா ெபா; ெசா+ பழ(க மைடயாதவக0 யாவ.(4ேம இ)த
தி3டாட ஏ%ப$வ3$. விஷயைத மைற(க ேபா; எ(க ச(கமாக
அகப$( ெகா0வாக0. ேவதா)த(4. ெபா; ெசா+ பழ(கேம இ+ைல.
கசி(காரக6(காக நீதி தலதி+ வாதா$ ேபா Jட J$மான வைரயி+
நியாயைதB உ3ைமையB பி ப%றிேய ெசறவ - அப5படவ அ%ப

ெசா%ப(காக எத%4 ெபா; ெசா+ல ேபாகிறா? அவ மனசிேல ஓ எ3ண
எ:) விட. அ சாியா தவறா எ ெற+லா அவ சி)தி பா(கவி+ைல.
இெபா: அைத மைற ேபCவாேன எற தீமானட ேவதா)த த
அச-கைள உதறிவி$ விஷயைத( Jறினா dதரனிட.

”எ+லாவ%றி%4 ேமலாக( 4ழ)ைதயி அபிபிராய உ-க0 அபிபிராய
எப5 இ.(கிறேதா? காமாசி எ மக0 தா இ.)தாG ஒ. ெப3ணி

மனைத அறிவ மிகD கLடமான விஷய. தகபனாக இ.)தாG, உட

பிறபாக இ.)தாG ஒ. ெப3ணி மனைச ேலசி+ &ாி) ெகா0ள

5வதி+ைல. ஒ. ேவைள அவ0 தா;? உயி.ட இ.)தா+ அவைள &ாி)
ெகா35.(கலா" எறா.

dதர சிறி ேநர ஒEேம ேபசவி+ைல. அவ.ைடய ெமௗன ேவதா)த(4
அசைத( ெகா$த. ’ெசா+ல தகாதைத ெசா+( ேகக தகாதைத( ேக$
விேடாேமா எனேவா' எE பய)தா. பிற4 ஏதாவ ஒைற ேபசிதா ஆக

ேவ3$ எற நிப)ததி ேபாி+, "டா(ட! நா Jறியதி+ தவE இ.(கலா.
என(4 பிற4 காமாசியி தனிைமைய ப%றி நிைன தா நா இ)த
5D(4 வ)ேத. அவ0 தனியாக இ)த உலகதி+ த வா*(ைகைய எப5
நடவா0 எகிற ேவதைன தா-காம+ உ-கைள வ) இப5( ேககிேற.
அ)த ேவதைன எைன அ+G பகG நிமதிைய இழ(க ெச; அவதி(4
ஆளா(கி வி5.(கிற. அதி.) மீ3$. சா4 நாடகளிலாவ நிமதிBட

ேபாக ேவ3$ எற ஆவனா+ உ-கைள ேத5 வ)ேத" எறா ேவதா)த
படபட(4 4ர+.

வேயாதிகதினா+ ஆட க35.)த அவ உட+ ேமG ந$-கிய. நிைல
ெகா0ளாம+ தவிதா.
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dதர &EவGட ேவதா)ததி கர-கைள ப%றி( ெகா3டா. பிற4

நிதானமாக, ”பதடமைடயாதீக0. நீ-க0 Jறியதி+ எDேம தவறி+ைல.

காமாசி தனியாக இ)த உலகதி+ இ.(கிறா0 எபைத நா ஒ&( ெகா0ள
மாேட. ப5 பட ெப%E அறிD திறைமB ஒ.-ேக அைம)தவ0
உ-க0 மக0. அவ6ைடய ெதாழி+ ஒேற அவ6(4 ைணயாக இ.(கிற.
அப5 அவ0 ஒE சிE பிராயதவ0 இ+ைல. காமாசி(4 வய ப
இ.(காதா?" எE ேக டா.

”ஆமா" எகிற பாவைனயி+ தைலைய அைசதா ேவதா)த.
"தAைடய மEமணைத ப%றி அவ0 ஏ%ெகனேவ ஒ. 5D(4 வ)தி.பாேள,
இ?வளD நாக0 அதி+ வி.ப ெசGதாம+ இ.(4 ேபாேத அவ6ைடய
மன உ-க6(4 விள-கி இ.(க ேவ3$ேம...."

ேவதா)த(4 அவ மகளி 4ணசிற&கைள ப%றி பிறதியா Jற ேவ35

இ.)த. வ.ேபா அவ.ட Jட இ.)த அைதாிய, அவநபி(ைக . பலஹீன
யாD பற) ேபா;விடன. ஒ.விதமான அச$ சிாி&ட அவ
dதரனிடமி.) விைட ெப%E(ெகா3$ காாி+ ேபா; உகா)தா.
-------------

2.28. சலன

ேயாசைன ேகக வ)தவாி மனசி+ ெதளிைவ ஏ%ப$தினா dதர.
ேவதா)ததி கா ெசறDட சிறி சிறிதாக அவ மன இ.ள ஆரபித.
மன பல விதமான எ3ண-கைள அைச ேபாட ஆரபித.
காமாசியி வ.-காலைத ப%றி ேவதா)த கவைல ப$( ெகா3$ வ)
ேபானைத நிைனதDட அவ மன(க3  பவானி வ) நிறா0. சலனம%ற
அவ0 கபாவதி.) அவரா+ எDேம க3$ பி5(க 5யவி+ைல.

மைலயி.) 4தி ெப.4 ஆE, சமெவளியி+ ெவ4 நிதானமாக ெமனைட

பழகி ெச+வைத ேபா+ ஒ.வித நிதான அவளிட 45 ெகா35.)த.

அட(க, ப3& உ.வான பவானிைய ப%றி ஒேர ஒ. சமய அவ மனதி+

சRசல எ:)த3$. நாகராஜ 15+ த தலாக அவைள பாத அE
அவ மனதிேல ஏேதா ஓ ஆைச ைள எ:)த. அE அவைள ப%றி.
7ராD அறி) ெகா0ளாத நிைலயி+ dதர இ.)தா. பிற4 ப5ப5யாக
பவானிைய ப%றி &ாி) ெகா3டா. ெப3க6(4 இ.(கேவ35ய 4ண
சிற&க0 யாD அவளிடதி+ இ.பைத( க3டா. அE அவ மன0 எ:)த
ஆைச(4 அவ (கியவ ெகா$(கவி+ைல. ெகா$தி.)தா+ அத
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விைளDக0 எனவாகியி.(4 எE ெசா+ல 5யவி+ைல. dதர உ0ள
தி3ைம வா;)தவ. செடE எ:)த ஓ ஆைச(4 பிரதான ெகா$(காம+
அைத அட(கி( ெகா3$ விடா. எ+ல வ%றி%4 ேமலாக பாGைவ பாத
பவானியிட அவ.(4 அலாதி அAதாபேம ஏ%பட. அ)த( 4ழ)ைதயி
நலA(காக அவ0 த Cகைதெய+லா உதறி வி$ பிற.(4 ேவைல
ெச;வைத( கவனிதா. பிற.ைடய ேசைவயி+ அவ0 இப காUவ ஒE
தா அவ.ைடய மனைத ெவ4வாக( கவ) விட.
காமாசிைய ப%றி அவ அE, இE ஒேர எ3ணைத வள(

ெகா3டவ. ஆகேவ ேவதா)த அப5( ேகடDட அவ.(4( ேகாபேமா,

மனதா-கேலா எழவிலைல. பாவ! வயசான மனித! அதனா+ தா. அவ
இப5( ேகக ேநாிட எE dதரA(4 ேதாறிய.

ச%E  இ.35.)த அவ மனதி+ ஒளி பிற)த. ேவதா)த வ)த. &
ெச;தி ஒைற பிரதாபித. பவானிைய ப%றிய எ3ண-க0 காமாசிைய
ப%றிய 5D, எDேம அவ மனதி+ நிைல(கவி+ைல. இ?வளD கால தா

ஆ%றி வ. பணிைய. அ)த மகதான கடைமைய ெதாட) ஆ%றேவ dதர

வி.பினா. அ)த வி.ப அவ மனதி+ பலமாக எ:)த, அவ உ0ள
ெதளிD ெப%ற. நிமதிBட அப5ேய உற-கிேபானா.

அ-கி.) கிளபிய ேவதா)த ேநராக 1$(4 ெச+லவி+ைல. தம
ந3பக6ைடய 1$(4 ேபானா. அ-4 அவக6ட சிறி ேநர ேபசி(
ெகா35.)தா. ேபC பலதரபடதாக இ.)தாG அவ மன தி.ப தி.ப
அE பக+ dதரனிட அவ ேகட விஷய(ேக தாவி( ெகா35.)த. Cமா
நா4 மணி(4 கட% கைர(4 ெசE. அப5ேய காாி+ சா;) கட% கா%ைற
அAபவிதா. ேதகதி+ ெவப ஏ%ப 5.)ததா+ அைத தணி(க( 4ளி)த
கா%E, Cக சாதன-க6 பய படலா. உ0ளதிேல ெவைம CழE ேமாதி(

ெகா35.(4ேபா அைத தணி(4 வ+லைம 4ளிகா%E(4( Jட இ.(கா.
"எEமி+லாம+ ந+ல பக+ ேவைளயி+ 1ைடவி$ கிளபி இப5
C%Eகிறாேர ஐயா' எE கவைல படா 5ைரவ.

”ஏ ஸா! உ-க6(4 உட&(4 ஒE இ+ைலேய. எனேவா ேபால

இ.(கீ-கேள” எE விசாாிதா.

”அெத+லா ஒE இ+ைல அபா? நீ பய) விடாேத” எறா ேவதா)த.
ஏற(4ைறய இ.ப வ.ஷ-களாக அவாிட ேவைல ெச; வ. அ)த ஆசாமி(4
அவக0 4$பைத ப%றி ெதாி) தா இ.)த. 'ஐயாD(4 த மகைள
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ப%றி( கவைல இ.(காதா?' எE நிைன( ெகா3டா.
மனதி+ ஏ%ப5.(4 அ)த உைளச+ :வ நீ-க ெபறாதவராக
ேவதா)த மாைல ஆE மணி(4 ேம+ த 1$(4( கிளபினா .
-------------

2.29. ழைதயி& ர

காாி+ வ) இற-கிய ேவதா)த வாச+ வரா)தாவி+ இ.)த மா5ப5க0 வழியாக
ஏறி மா5ைய அைட)தா. அ-4 கிட)த ேசாபா ஒறி+ சா;) மி விசிறிைய
Cழல வி$ ெப. C விடா அவ. கட)த சில வ.ஷ-களாக மனதி+
சிைறப$தி ைவதி.)த எ3ண-க6(4 வி$தைல அளித நிமதி அவ

ெநRசி+ நிைற)தி.)தாG, Jடேவ ஒ. காரணம%ற பய Q*) ெகா35.)த.

மாைலேயா, நாைளேயா காமாசி, டா(ட dதரைன ச)திதா+ அவ தைன

ப%றி( காமாசியிட ஏ Jறிவி$வாேரா எE அRசினா. இ)த ெச;திைய
னா5ேய காமாசியிட Jறி வி$வ ந+ல எE அவ.(4 ேதாறேவ
அவசரமாக மா5யி.) கீேழ வ.வத%4( கிளபினா.

அேபா. கீேழயி.) ஒ. 4ழ)ைதயி அ:4ர+ ேகட. பிற) சில நாக0

ஆகியி.(க ேவ3$. ’4வா 4வா' எற அ)த ஒ இபமாக அவ ெசவிகளி+

வ) வி:)த . 'யாேரA உறவினக0 4ழ)ைதBட 1$(4 வ)தி.(கிறா-

கேளா?' எE நிைனதா.

இத%40 கீேழ இ.) அவ மகளி 4ர+ ெதளிவாக( ேகட.
”ெசா(கமா! 4ழ)ைத அ:கிற பா. ெகாRச ெதா5ைல ஆ$. இேதா பாைல
&5யி+ ஊ%றி( ெகா3$ வ.கிேற" எறா0.

ேவதா)த விய& திைக& அைட)தவராக மா5ப5களி+ ச%E ேவகமாகேவ
இற-கி( கீேழ வ)தா. Jட(4 அ$தா% ேபா+ இ.(4 காமாசியி

அைறயி+ ஒ. 'டா3$' ெதா5+ இ.)த. அைத C%றி( ெகாCவைல

க5யி.)த. ெதா5 அ.கி+ காமாசி ஒ. சிE ெபRசியி மீ உகா)
4ழ)ைத(4 &5பா+ ெகா$( ெகா35.)தா0.
ேவதா)த த மகளி அ.ேக வ)தா. மிகD அதிசயட ஒ. Zதன
ெபா.ைள பாபைத ேபா+ ெதா5G(40 4னி) 4ழ)ைதைய பா(
ெகா3ேட, “ என அமா இ?" எE த மகைள பா( ேகடா.
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”4ழ)ைத அபா ......" எறா0 காமாசி. "அ ெதாிகிற. இ யா 4ழ)ைத

அமா?" எE ேகடா ஆசாியதா+ த க3க0 மலர.

”ந 1$( 4ழ)ைத அபா. இனிேம+ இவ6(4 இ)த 15ேல ெசா)த உ3$"
எறா0 காமாசி.

ேவதா)த அ.கி+ கிட)த நா%காயி+ உகா) ெகா3டா.
"அமா, காமாசி. ெகாRச என(4 &ாிB ப5யாகதா ெசா+ேல. (4
விழிBமாக ச)திர பிப ேபால இ.(4 இ)த( 4ழ)ைத பிற)தDடேனேய

ெப%றவகைள இழ)த பா(கியசாயா? என(4 ஒE &ாியவி+ைலேய!"
ெதா5+ இ.)த 4ழ)ைத பாைல ப.கிய Dட அப5ேய அய) F-கி

விட. அத வா; அ.ேக கசி)தி.)த பாைல ெமவாக ைட வி$, ேமேல

க5 இ.)த ெகாCவைலைய அவி* ெதா-க விடா0 காமாசி. பிற4 த
தகபனாாி எதிாி+ வ) உகா) ெகா3டா0.

"அபா! இ)த( 4ழ)ைத பிற) இE பதிேனா. நாக0 ஆகிறன. இE பக+

பனிர3$ மணி வைர(4 இத%4 இத தா;(4 சப)த இ.)த. பிற4

அ)த சப)த நீ-கி விட. இனி ேம+ நாதா இ)த( 4ழ)ைத(4 தா;"
எறா0. இைத( ேகட ேவதா)ததி உ0ள பரபர பைட)த.

"ஏனமா ! 4ழ)ைதயி தா; இற) விடாளா? தகப 4ழ)ைதைய(

கவனி(கவி+ைலயா? ேவE உ%றா உறவின இ)த( 4ழ)ைத(4 யா.

இ+ைலயா?"

காமாசியி க3க0 கல-கி இ.)தன. அE காைல ஆபதிாியி+ நிக*)த

சபவ-க0 வாிைசயாக அவ0 மன( க3 & ேதாறின. அ)த வா$'(4 அவ0

தா டா(டராக இ.)தா0. அவ0 ேம% பாைவயி+, ெபாEபி+ தா

ேநாயாளிக0, பிரசவிதவக0 உ0ேள த-கியி.(கD. ெவளிேய ெச+லD

5B.

காைலயி+ ஒ?ெவா. ப$(ைகயாக ெசE, பிரசவிதவகளி+ 1$ ெச+ல

ேவ35ய ெப3கைள சீ$ எ:தி அAபி( ெகா35.)தா0. அE அ)த
வி$தியி+ Cமா ப ெப3க0 த-க0 4ழ)ைத க6ட 1$(4 ெச+ல
ேவ35யி.)த. ஒ?ெவா. ெப3ணாக அவ6(4 நறி ெதாிவி வி$
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ெவளிேய ெசறன. அ&டA, ஆைசBடA ெப.மித டA அ)த

தா;மாக0 தா-க0 ெப%ற ெச+வ-கைள அ0ளி அைண ெச+வைத( காமாசி
கவனி மகி*) ெகா35.)தா0.
கைடசியாக ஒ. ெப3 தய-கி தய-கி( 4ழ)ைதBட அவ0 அ.கி+ வ)தா0.

”ஏனமா! உைன ேச)தவக0 யா. வரவி+ைலயா? உ &.ஷனி

ெபயெரன?" எE விசாாிதா0 காமாசி. அவ0 பதி+ JE  தாேன ேமைஜ

மீ கிட)த விவர-க0 அட-கிய &தகைத கவனிதா0. அதி+ அவ6ைடய
&.ஷனி ெபயைர( காணவி+ைல. ேவலப - சேகாதர எகிற விவர
ம$ேம காணபட.
"உ அ3ண Jடவா வரவி+ைல?" எE தி.பD அ)த ெப3ைண

பா( ேகடா0.

”அவ எ அ3ண இ+ைல அமா. அ)த சமயதி+ நாதிய%E( கிட)த எைன

மனமிர-கி இ)த ஆபதிாியி+ ெகா3$ வ) ேசதா. தகவ+ ேகடவக6(4
தைன எAைடய அ3ண எE Jறி இ.(க ேவ3$. என(4 யா.ேம

இ+ைல டா(ட அமா ...."

சகதி+ எ)த ெவறியAைடய ஆைச(ேகா பயான &திய%ற ெப3 அவ0
எபைத ஒ. ெநா5யி+ &ாி) ெகா3டா0 காமாசி. சகதிேல பரவி இ.(4
இ)த( ெகா$ைமகைள நிைன அவ0 மன ெசா+ெலாணா யைர அைட)த.
த உணசிகைள அட(கி(ெகா3$. "சாி, நீ என ெச;ய ேபாகிறா;? எ-ேக
ேபாக ேபாகிறா;?" எE அவைள விசாாிதா0.

அ)த ெப3 க3ணீைர மாைல மாைலயாக உ4தா0. க.விேல அ)த(
4ழ)ைதைய ஏ%ற விநா5யி.) அவ0 உ0ளதி+ ேத(கி ைவதி.)த யர
மைன கைர) கைர) க3ணீராக ெப.கிய.
”இ)த( 4ழ)ைத உன(4 ேவ3$மா? அைத நீ சாியாக வளபாயா?"
அ)த ெப3 தைல4னி) ெமௗனமாக நிறி.)தா0. காமாசியி &

நைடபாைதகளிேல, மத4களி ஓர-களிேல, கட%கைரயி மணேல பா+ மண

மாறாத மதைலக0 எறியப$, கிடத ப$ இ.(4 ேகார-க0 நதன

&ாி)தன. காமாசி செடE அவ0 ப(க தி.பி ”இ)த( 4ழ)ைத என(4

ேவ3$. த.கிறாயா" எE ேகடா0.
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4ழ)ைதயி தா; நறி நிைற)த க3க6ட காமாசிைய ஏறி$ பாதா0.
பிற4 ெமவாக அ.கி+ இ.)த ேமைஜ மீ 4ழ)ைதைய( கிடதினா0. ப
மாத-களாக அ அவ0 வயி%றி+ ெபாிய Cைமயாக இ.)த. அ அவ0 ைக(4
வ)த பிற4 அத பாரைத அவளா+ தா-க 5யவி+ைல. தா;பாச தாய&Jட

அ)த இடதிேல கா;) விட. எ+லாேம ஒ:-கான ைறயிG, ேநைமயிG

இ.)தா+ தா பாச, அ&, கடைம யாD தளி வி$. இ+லாவி5+ கா;)
ச.காக ேவ35ய தா.

”நா ேபா; வ.கிேற அமா” எE அ)த ெப3 அவளிட வாயா+ Jறி

விைடெபறவி+ைல. அவ6ைடய கல-கிய க3களி.), பா(4

பாைவயி.) காமாசி அவ0 தனிட விைட ெப%E( ெகா0ள
வி.&கிறா0 எபைத உண)தா0.
ேமைஜ மீ ப$தி.)த 4ழ)ைதயி 7ேபாற கன-களி+ அ)த ெப3 ஒ.

த அளிதா0. ரகசியமாக, தகாத ைறயி+ தா;ைம பதவிைய ஏ%E ெகா3ட

அவ6ைடய த+-கைடசி-தமாக அ அைம)த.

”ேபா; வா அமா.... இனிேமலாவ ஒ:-காக இ." எெற+லா காமாசி

அவ6(4 உபேதசி(க வி+ைல. Cட ம3ைண ஒட ைவ(4 ய%சியாக அ

5)தாG 5ய(J$. ஆகேவ, அவ0 அ)த ெப3ணி ைகெசலD(ெகE
ஏேதா ெகாRச பணைத( ெகா$தா0. 4ழ)ைத(4 விைல எE காமாசி
நிைன தரவி+ைல. ஒ.ேவைள அ)த ெப3 அப5 நிைனதி.(கலா.

அப5ேய சி)தைனயி+ ஆ*) ேபா; இ.)த த மகைள ேவதா)த க3
ெகாடாம+ கவனிதா. அவளாகேவ ேபச$ எE அவ அவைள ஒE
ேககவி+ைல.
சி)தைனயி.) வி$ப$ காமாசி ேம% Jறிய சபவ-கைள ஒE விடாம+
தகபனாாிட JறD, அவ விய& ேமட, த மகளி உதார 4ணைதB,

ேசைவ மனபாைமையB நிைன மகி*)தா.

பக+ ெபா: தா பட அவைதB, அைத மற(க ப%பல இட-க6(4

அைல) திாி)தைதB நிைன த மன(40 சிாி(ெகா3டா.

தகபனா பதி+ ஒE Jறாம+ இ.பைத பாத காமாசி “ஏனபா!

ஒEேம ேபசவி+ைல! அேதா$ நீ-க0 மதியான 1ைட வி$ கிளபி
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இெபா: தா வ.கிறீக0 ேபால இ.(கிறேத" எE விசாாிதா0.
"ஆமா. அமா! எனேவா ஒ. ைபதிய -மாதிாி எைதேயா நிைன( ெகா3$

அைல)வி$ வ)ேத. "

"எ-ேக ேபா; இ.)தீக0?"
ேவதா)த மதியான நட)தவ%ைற ஒE விடாம+ Jறி, dதர Jறிய

பதிைலB ெசானா.

"என அபா இ? உ3ைமயிேலேய ைபதிய( காரதன தா

ெச;தி.(கிறீக0. என(4 அ)த மாதிாி ஆைசெய+லா கிைடயா. எ மனைச

&ாி) ெகா0ளாம+ நீ-க0 அவசரப$ விOகேள ...."

"இ+ைல அமா. சில மாத-களாக நீ விைளயா$ சாமாகைள வா-கி வ.வ,

பிற 4ழ)ைதக6(4( ெகா$ப எைன எனெவ+லாேமா ேயாசி(க ெச;
விட...?"

”அதனா+ என(4 மEமண ெச; ைவ( 4ழ)ைத 45க6ட பா(க
ஆைசபOக0. அப5தாேன?" எறா0 காமாசி.

ேவதா)த ெவகட தைலைய( 4னி) ெகா3டா.
"அபா!" எE ஆைசBட அைழத அவ0 அவ அ.கி+ வ) வ%றி உல)

ேபான அவ கர-க0 இர3ைடB ப%றி( ெகா3டா0.

"இ-ேக பா.-க0! அE உ-க0 ம.மக எனிட, ”காமாசி! உைன நா

ஏமா%றி விேட' எE அர%றினா. அ)த ஏமா%ற எ உ0ளைத( க+லாக

மா%றி விட. இனிேம+ நா எைதB எதிபா(க ேபாவமி+ைல. ஏமாற
ேபாவமி+ைல. 4$ப வா*(ைகயி+ ஒ. ெப3 காண ேவ35ய இப
ப-க0 அைனைதB எ ெதாழி+ பா(கிேற. க5ய கணவனா+
ைகவிட படவளி யைர பாதி.(கிேற. மகேபE இ+ைல எE
வ.) தாைய பா(கிேற , ெப%ற மகைவ இழ) 5(4 அைனைய

பா( கிேற. இவகளி யர-களி+ ஓ அUைவயாவ ைட(4 மகதான

ேப%ைற நா அைட)தா+ ேபா .."
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ேவதா)த உபேதச ேக4 சிLயனி நிைலயி+ த மகளி கைதேய

உ%E பா( ெகா35.)தா. உபேதசிப த)ைதயாக இ.)தா+ என?
மகனாகேவா அ+ல மகளாகேவா தா இ.)தா+ என ?

”இE நீ-க6 நாA ேச)ேத சாபிடலா. தின தா அப5 5கிறதி+ைல.
அேதா$ உ-க0 ேபதி இனிேம+ விழி( ெகா3$ அ:வா0. வா.-க0" எE

அைழதா0 காமாசி. ேவதா)த சிாிதா. அ)த சிாிபி+ உ0ள நிைறைவ(
காண 5)த.
------------

2.30. காத அபிய

4ழ)ைத பாGD(காக பவானி ெசைன வ)தா0. பCமைலயி+ ஊரா அவைள(
க3ட விதமாக ேபசி ஏCவைத ெபாE(க 5யாம+ அவ ந% ெபயெர$,

ந+வா*D வாழேவ3$ எகிற எ3ண அவ0 மன0 எ:)த. பாG
ெசைன வ)த பிற4 ப5ப5யாக அவ 4ணதி+ மாEத+ ஏ%பட.

'பCமைலயி+ இ.)த பாGவா இவ!' எE ெப%ற தாேய விய) ேபா%Eப5யாக
அவ நட) ெகா0ள ஆரபிதா. ைன ேபால அவ இெபா:

CமதிBட காரணமிறி ச3ைட பி5(க 5யா. ஏெனனி+, அவ6 இவ

வ&(4 வ.வதி+ைல. ஆனா+, அவனா+ ம$ அ)த சிE சபவைத மற(க

5யவி+ைல . Cமதியி ேபாி+ ேகாபி( ெகா3$ ெஜயdயி &தகைத(

கிழிதவ அ+லவா!?

அத பிற4 எதைனேயா ைறக0 அவ ெஜயdைய பல இட-களி+
ச)திதி.(கிறா. அவ6ட ஒறிர3$ வாைதக0 ேபசிB இ.(கிறா.

ஆனா+, அ)த சபவைதப%றி பிரதாபி ..இப5 ெச;த எ தவE தா"

எE அவளிட Jறிவிட ேவ3$ எகிற ஆைச அவ உ0ளதி+ ேமேலா-கி

இ.)த. ஆனா+, அத%4 ேபாதிய ணிசேலா வயேதாஏ%படவி+ைல. அட

ெஜயd ராதாைவேபால எ+ேலா.டA சகஜமாக பழ4 நிைலயி+ இ+ைல.
அதாவ எெபா: ஒ.வித ச-ேகாஜ அவளிட நிைல தி.)த. Cமதிைய
ேத5( ெகா3$ அவ0 அ-4 வ.ேபாெத+லா பாG இ.பைத
பாதி.(கிறா0. நீ3ட அவ0 க.விழிக0 இர3$ சRசலதா+ C%றி CழE
அவைன சாியாக பா(க விடாம+ அ5 வி$. ஏேதா ஒ. ெவக. Jடேவ
ஒ. பய எ+லாமாக ேச) ெகா06. அவ0 அ)த இடதி+ நி%காம+ விEவிE
எE Cமதிைய ேத5( ெகா3$ ேபா; வி$வா0.
'என இப5 வி:)த5( ெகா3$ வ.கிறா;. Jடதி+ எைத பாவி$
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இப5 பயப$ கிறாயா!' எE உரத 4ர+ ேக$( ெகா3ேட Cமதி

Jடைத எ5 பா வி$. ’ேஹ! ேஹா பாGைவ பாவிடா இப5
பயப$கிறா;?' எE அவைள( ேக ெச;வா0.
ெஜயd(4 ேமG ெவகமாக ேபா; வி$.
“ஐேய! Cமா இ.5 அமா. நீ ேபா$கிற Jச+ எ$ ெத.Dக6(4( ேக4

ேபா+ இ.(கிறேத. இத%4தா இ-ேக நா வ.கிறதி+ைல..." எபா0. Cமதி(4
இவ6ைடய நாணைத பா ேமG இவைள ைநயா35 ெச;ய ேதாE.
”வ)தா+ எனவா! எ-க0 பாG என, நீ பயப$ப5யாக அ?வளD

ேமாசமாகவா இ.(கிறா? ெச(க ெசேவ+ எE ராஜா மாதிாி அவA அவ
கிரா&! ேபா5 ைபதிய(காாி. 13 ேவஷ ேபா$கிறா;"

இவக0 ேபைச ஒEவிடாம+ ரசிபா பாG. ெமவாக 7மி அதிராம+
ெமனைட ேபா$( ெகா3ேட ச%E  வ)த C)தாியி க லாவ3ய தி+
அவ தைனேய மற)தி.பா. உலகதி+ எ?வளேவா ெப3க0
இ.(கிறாக0. அவAட எதைனேயா ெப3க0 ப5(கிறாக0 இப5 ஒ.

ெமைம, இமாதிாி ஓ அட(க, இமாதிாி ஓ அழ4 அவகளிடதி+ அவ

காணவி+ைல . காத+ ெகா3$ க+யாண ெச; ெகா06 வயைத அவ
7ராவாக அைட)திராவி5G அவ மனேத அ.பி இ.(4 அ)த( காத+
நாளைடவி+ மல) மண 1சினா+ ேபா எE தா அவ நிைனதா.
அைத அ)த &னிதமான காதைல அவ அபலப$த வி.பவி+ைல. த
இதய0 ைவ 75 பாகா(கேவ வி.பினா.

ெஜயd(4 த பாட விஷயமாக பல ச)ேதக-க0 எ:. பாGைவ( ேகடா+
விள(கி த.வா எப ெதாிB. இ.)தாG ேகபத%4 ணிச+
இ.(கா.

”Cமதி! இைதப%றி நீேய ேக$ ெசா+ விேட" எE Cமதிையதா

ெதா)தரD ெச;வா0 அவ0. ”ஏேனா அமா! உ-க0 இ.வ.(4 ந$வி+ நா

வ(கால வா-க ேவ3$ மா(4 ஊஹு! 5யா நீதா ேகக ேவ3$?"

எE Jறி இ.)த இடைத வி$ அைசய மாடா0 Cமதி.

இத%40 பவானி 15+ இ.)தா+... "எ-ேக அமா வ)தா; ெஜயd?" எE

விசாாிபா0.
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”நீ-க0 Cமா இ.-க0 அைத. அவ6(4 பாGவிட ஏேதா பாட ேகக
ேவ3$மா!"

”ேகேள அமா. அ-ேக Jடதி+ தாேன இ.( கிறா?”
த உ0ளதி+ அ.பியி.(4 காத+ அ.பி ேதவைத இப5 தி(கி திணறி
அவதிப$வைத பா(க அவ உ0ள சகிபதி+ைல.
”என அமா அ?” எE ேக$( ெகா3ேட வ) ேமைஜ அ.கி+ உகா)

அவ0 ச)ேதக-கைள விள(4வா பாG. அெபா: அ)த ெப3ணி
க3கைள அவ எ?வளD தா ச)தி(க யறாG அ)த நயன தாமைரக0
7மிைய வி$ ெபயராம+ நிைல நிEவி$.
”&ாிகிறதா?" எE ேகபா.
”உ....”

"எ-ேக, தி.பD நா ெசானைத ெசா+ பா(கலா?" எE Jறி ேமைஜ மீ
கிட)த &தகைத 5 வி$வா பாG. அெபா:தாவ அவ0 தைல நிமி)
தைன பா(க( J$ எகிற ஆைச அவA(4.

ெஜயdயி க தாமைரயி+  தாக ேவைவ ளிக0 அ.பி
கன-க0 சிவேபற கி$கி$ எE அ)த பதிைல ஒபி வி$ தைலைய(
4னி) ெகா0வா0.
”அபாடா! இத%கா இ?வளD பய?' பாG ேமG அவைள பயபட ைவ(காம+

அ-கி.) ெசE வி$வா.

இவக0 உ0ளதி+ அ.பி இ.(4 காதைல ப%றி Cமதி(4 நறாக
ெதாி)தி.)த.
------------

2.31. உள

, ைவ திய&!
திய&!

ராதாவி வா*(ைகயி+ எதைனேயா மாEத+க0 நிக*)தன. திற)த ெவளியிேல
சிறக5 பற(4 வானபா5ைய ேபால அவ0 த க+aாி நாகளி+ இ.)
வ)தைத நிைன பா( ெகா3டா0. ப5& 5)த பிற4 Jட அவ0 ப5
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வ)த க+aாி ேயா$ அவ6(4 ெதாட& இ.) ெகா3ேட வ)த. கைல விழா,

நாடக, ெசா% ெபாழிD யாவ%றிG ராதா தைமயாக நிE உைழ வ)தா0.

அவைள மண) ெகா0ள எ?வளேவா வாபக0 தவ கிட)தாக0. அழ4,

ப5&. ெச+வ நிரபிய அ)த ெப3ணிட அவக6( ெக+லா ஒ. பிரைம:
dதரA அவைள ந+ல இட தி+ வா*(ைகப$த ேவ3$ எEதா
வி.பினா. ப5தவனாகD ெசா0ளவனாகD ம.மக ேதட இ.)தா.
ஆனா+, விதியி ெசய+ ேவறாக இ.)த. அவ0 பாைவயி+ பட

ம%றவகைளவிட. தி அவ6(4 சிற)தவனாக ேதாறினா. அவனிட தி+
த மனைத பறிெகா$தா0. அவனிடமி.) அவ0 ெச+வைதேயா, ேபாக

பா(கிய-கைளேயா எதிபா(கவி+ைல. உ3ைமயான அ& ஒைற தா
எதிபாதா0. கணவA மைனவிB அபிேல லயி விடா+ ம%ற சிE
7ச+க0 யாD மைற) வி$. அ)த பி5& - அதாவ காத+-- அவ களிட
ஏ%படவி+ைல .
ராதாD(4 தனிைம உணசி ஏ%பட. உலகதி+ தா தனியாக இ.ப ேபா+
ேதாறிய. ெநRசி+ Cம(க 5யாம+ யர Cைமகைள Cம) ெகா3$
இ.)தா0. அவ%ைற( கீேழ இற(க அ&0ள ெகா3டவ யாராவ ேதைவ. அ
யா? யா.ேம இ+ைல எE தா அவ0 மன விைட பக)த.

அE வழ(க ேபாலதா Qாிேயாதய ஆயி%E. வா0 ெவளியி+ கள-க
இ+ைல. நிமலமான ஆகாயதி+ ெபானிற கா5( ெகா3$ கதிரவ
விைசயாக எ:பி வ)தா. வா*தி வரேவ%க ேவ35ய காைல ெபா:.
இளைமB இப த& அ(காைல ேவைளயி+. ராதா ெம+ல( க3 கைள
விழி பாதா0. அவ0 மனசி+- அதாவ F-4ேபா - ஒ. சலன
ஏ%பட. திOெரE விழி( ெகா0வாளா ராதா. அவ0 ப$(ைக அ.கி+

தி அம) அவ0 கைதேய உ%E பா( ெகா35.பானா. 'வ)

விOகளா? எ-ேக எ ேம+ ேகாபி( ெகா3$ , வராம+ இ.) வி$1கேளா

எE பய)ேத! ' எE ேக$( ெகா3ேட எ:வாளா ராதா. அ&ற அவAட

இ+லற நடவ. அத பிற4 இ$ பிேல ஒ. த-க( 4ழ)ைத !

ராதா & Eவ+ 7(ெகா3ேட க3 விழிதா0. நிைன(4 ேபா இனி(4

நிைனDக0 நட(காம% ேபானா+ கச(க தாேன ெச;B?

அவ0 எதிாி+ ெவ%E நா%கா கிட)த. பல இரDக0. அேநக நாக0 அ)த
நா%கா(4 ேவைலேய இ+ைல. தி அதி+ தா உகா.வா. அவ
ெவளிb ேபான பிற4 அதி+ யா.ேம உகா. வதி+ைல. கணவ தி.பD
அதி+ வ) உகார ேவ3$ எE அ)த ேபைத(4 ஆைச.
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கீேழ இற-கி வ) த அGவ+கைள 5( ெகா3ட ராதா. Cவாமி நாதனி
இ.பிட(4 வ)தா0. அ)த( கிழவ அE எEமி+லாத உ%சாகட

காைலயி ேலேய 4ளி வி$, தி.நீE அணி) உகா)தி.)தா.

”என இத%40ளாகேவ 4ளி விOகளா?'” எE விசாாிதவாE ராதா அவ
அ.கி+ ெசE அட)தா0.

”4ளி விேட அமா. ேந%றி.) என(4 ஒ. எ3ண ேதாறிய..."
”அப5யா? என அ?"
”இ)த உடைப இதைன கால காபா%றியாகி விட. ஜலேதாஷ பி5தாG

ஆயிர மாதிைரகைள வி:-கி உயிைர பி5 ைவ( ெகா0ள ய%சி
ெச;தாயி%E. அைத ப%றி( கவனி(கேவ உ அ3ண இ.(கிறா.
உ0ள(4 ஒ. ைவதியைன ேதட ேவ3$ எE ஆைச ஏ%பட. அவைன
இனிேம+ நிைன அத%4 ேவ35யைத ெச; ெகா0ள ேவ3$. ம.)
சாபி$வைத( Jட ேந%றி.) நிEதி விேட அமா..." எறா அவ.
”அடடா! உ-க6(4 ம.)ைத நிEதினா+ கிE கிE& அதிகமாகி விடாதா?

அ3ணாD(4 ெதாி)தா+ ேகாபி( ெகா0வாேர......'
Cவாமி நாத வறசியாக சிாிதா.

”ேகாபி( ெகா0ள$. ஒ. தின இர3$ தின-க0 ேகாப வ.. அ&ற

சாியாகி வி$." ராதா ேமG ேபசவி+ைல. ரத அ:த உ0ளவ ாிட அதிகமாக

ேபசி அயைவ தர( Jடா எE நிைன அ-கி.) ெசE விடா0.

dதர அE பக+ ைவதியசாைலயி.) சீ(கிரேம தி.பி விடா.
எEமி+லாம+ அவ அE ராதாைவB தட சாபிட அைழதா. இ.வ.
சாபி$ இடைத அைடவத%4  தபா+கார ராதாவி ெபய.(4 ஒ.
க5தைத( ெகா$ வி$ ேபானா. க5ததி ேமGைறயி+ இ.)த

திைரயி+ ’க+கதா' எE இ.பைத பாத ராதாவி உ0ள ஒ. கண

மகி*சியா+ 0ளிய. அவசரமாக மா5(4 ெசE க5தைத பாதா0. த+

வாியி+ ’அ&0ள ராதாD(4' எறி.)த. த வா*வி+ அேற அ& உதயமாகி
விடதாக( க.தினா0 அ)த ேபைத.
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’இ)த( க5த உைன வியபிG திைகபிG ஆ*த( J$. நா எ?வளேவா
பாவ-க0 ெச;தி.(கிேற. ெச;B ேபா அைவ அ%பமாக இ.)தன. அைவ

என(4 இபைதB அளிதன. ஆனா+, அத விைளDக0 இெபா:

பி.மா3டமாக ேப; உ.(ெகா3$ எ  நி%4ேபா நா நரக
ேவதைனைய அAபவி(கிேற. C.-க ெசா+ வி$கிேற. நா எைன

ஏமா%றி( ெகா3டத+லாம+, உைனB ஏமா%றிவிேட ராதா! நா ஒ.

கடகார. அD அ%ப ெசா%ப மான 4%றைத நா ெச;யவி+ைல. எைன
:வமாக நபி எ காாியாலயதின அளித ெப.) ெதாைகைய( ைகயா5
விேட. இA சில மணி ேநர-களிேல நா சடதி & நி%க ேவ35
இ.(4 ...........'

ராதாவி க3க0 இ.3டன. க5ததி+ இ.)த எ:(க0 ம-கி மைற)
ெகா3ேட வ)தன. க+கதாவி+ பி.மா3டமான ெத.(களி+ தி
ைக வில-கிடப$ இ: ெச+லப$வைத அவ0 மன க3ட. உய நீதி
மறதி+ த கணவ 4%றவாளியாக நிEதப$ இ.பைதB க%பைன
ெச; பாதா0.
ெப3ணி மனைத மி.வான மல.(4 உவைமயாக( JEவாக0. ஆனா+

தா-க 5யாத யர, நட(க 5யாத சபவ. ேகக தகாத ெசா%க0 இவ%ைற

அவ0 தா-கிB ேக$ பா அA பவி(4ேபா உEதிவா;)த
க%பாைறயாக அவ0 மன மாறிவி$கிற.

ராதா க5தைத( ைகயி+ ைவ( ெகா3ேட அப5ேய உகா) விடா0.
கீேழ dதர த சாபாைட 5( ெகா3$ மா5(4 வ)தா. ேநராக
ராதாவி அைற(4 ெசE உ0ேள எ5 பாதா,

ைகயி+ க5தட எ-ேகா பா( ெகா35.)த அவைள பாத அ.கி+
ெசE ”என அமா அ? யா எ:தி இ.(கிறாக0? உ &.ஷ ெசௗ(கிய

தாேன?" எE விசாாிதா. அ)த விநா5யி+ ராதாவி உ0ளதி+ பல

ேயாசைனக0 ேதாறின. 'இ நா0 வைரயி+ த கணவைன ப%றி அவாிட

Jறாமேல இ.) வி$, திOெரE இ)த ெச;திைய ப%றி ெசானா+ அவ

தைன ப%றி என நிைன(க மாடா?' எE ராதாD(4 ேதாறிய. ைகயி+
இ.(4 க5தேமா, நட(க( Jடாத விஷயைத தா-கி இ.(4 க5த. அைத

பிற ப5பத%காக( ெகா$ப ந+லத+ல. ஆதிரப$ தா ேத5( ெகா3ட
விைனயி விைளைவ தாேன அA பவி(க உEதி ெகா3டா0 அ)த ேபைத.
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த மன பாரைத மைற( ெகா3$ செடE அவ ப(க தி.பி,

'அவதா எ:தி யி.(கிறா அ3ணா . இதைன நாக0 அவ ஹிமாசல

பிரேதசதி+ இ.)தாரா. அ-ேக 'கா' ெசறி.)தவ.(4 மைல(கா;ச+ வ)
விடதா இெபா: 4ணமாகி இ.பதாக எ:தி இ.(கிறா" எறா0.

”இ என அமா ேவைல? சாபா$ ேவைள(கி+லாம+ ஊ ஊராக C%றி(

ெகா3$ ேதக ஆேரா(கியைதB 4ைற( ெகா0வ ஒE தா லாப .
ேபசாம+ ேவைலைய ராஜிநாமா ெச; வி$ இ-ேக வ) விட ெசா+. நா ந+ல

ேவைலயாக பா( ெகா$(கிேற."

ராதா சாிெயE தைல யைசதா0. மEப5B அவ0 அ3ணாவி & அவ0
கணவ ஒ. ெகௗரவ மனிதனாக வ.வானா எப அவ6(ேக ெதாியா.
dதர அ-கி.) ெசற ராதா அ(க5தைத மEப5B ப5தா0.

எ?வளேவா ெகளரவ, க3ணிய வா;)த மனித.(4 அவ0 சேகாதாியாக

இ.)தாG, அவ.ைடய ெப.- 4ண-க0 இவைள அைடயவி+ைல. சிபியி

வயி%றி+ ( க0 விைளகிறன. பளபள ெவE மிA க.நாக  தAள

நRைச ைவ( ெகா35.(கிற. ெவE சிபியாயி%ேற, இதA0 என

பிரமாதமாக இ.(க ேபாகிற எE அைத நா உதாசீன ெச;ய 5யா.

ெமைமB, பளபள& ெகா3ட க.நாகதி அழைக ெமசி அைத அைண(

ெகா0ளD 5யா . ந%4ண-க0 ஒ?ெவா. வ.(4 பிறவியிேலேய
அைமயேவ3$.

ராதா ஆரபதி.)ேத தைன ப%றி பிறாிட Jறாதவ0. திைய
ப%றிB த தைமயனிட Jறவி+ைல. த வி.ப ேபா+ ெச; ெகா3ட

மண ஆயி%ேற; கணவாிட இ.(4 4ைறபா$கைள அபலப$தினா+

இக*சியி+ வ) 5)வி$ேம எகிற பல1ன தா இத%4( காரணமாக

அைம)த. இ)த பல1ன நாளைடவி+ வள), எைதB மன(40ேளேய
ைவ( ெகா06 ஆ%றைல அவ6(4 அளித.

க5தைத எ$ பதிரமாக Wேராவி+ ைவ 75ய ராதா, அ-ேக

உகா)தி.(க பி5(காம+ ேதாட(40 ெசறா0.
--------------

2.32. 1ற சா*C

கைதயி த+ பாகதி+ (கிய இட ெப%ற பCமைல கிராமைத ப%றி நா
நிைனDப$தி( ெகா0ேவா. ம& ம)தார நிைற)த மதியான ேவைள:
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க+யாணராமA, பாவதிB ைனவிட வய ெசறவகளாக இ.)தாக0.

இ.வாிட எ)தவிதமான மாEத+க6 ஏ%படவி+ைல. அE அவக0 15+
ஏேதா விேசஷ நட)த. சாபா $(4 பிற4 ெவ%றிைல தைட எ$ வ)
Jடதி+ உகா)தி.)த த கணவாி அ.கி+ ைவ வி$ உகா)தா0
பாவதி. கணவாிட ெவ%றிைலைய ம5( ெகா$(ெகா3ேட “என(4

எனேவா இ)த மாதிாி தனியாக இ.ப பி5(கவி+ைல. எ-காவ நாG

ஊக6(4 ேபா; வரலாேம?" எE ேகடா0.
க+யாண ெமவாக சிாிதா.

"ஊ ஊராக ேபாகிற வயசா நம(4? தைலைய( காைல வதா+,  பி
ெதாியாத ஊகளி+ உைனB எைனB யா கவனிபாக0?"

"ேபாகிற இடதி+ நம(4 வியாதி வரேவ3$மா என? த+ படண

ேபாகலா. அ-ேக ந திையB, அவ மைனவிையB பாவி$
அ&ற எ-காவ ேபாகலா.

க+யாண, பாவதிைய உ%E பாதா.
”ஏ? திB ராதாD தா உன(4 உயவாக ேபா;விடாகளா?

பவானிையB பாGைவ B மற) விடாயா(4?" எறா.

”அவைள நா மற)தா ேபாேன? வார தவறினாG பவானி என(4( க5த

ேபாட தவEவதி+ைலேய! பாG ெபாியவனாக வள) விடானா. பCமைல(4

வரேவ3$ எE ெசா+( ெகா35.(கிறானா...."

"அெத+லா சாி. திைய ப%றி ஏெழ$ மாச-களாக ஒ. தகவG

ெதாியவி+ைலேய! அவ ஊாி+ இ+ைல எE அவ மைனவி மாதிர அ-ேக
இ.பதாகD யாேரா ெசானாக0. ேசஷாதிாியி பி0ைள ரா
வ)தி.(கிறாேன க+கதாவி.). அவைன( ேகடா+ விவர ஏதாவ

ெதாிB."

பாவதி ெவ%றிைல தைட நகதி ைவ வி$ எ:)தா0.
”என(4 ேவைலக0 5)விடன. நாேன ேபா; தகவ+ ேக$ வ.கிேற"

எE ெசா+யவாE ேசஷாதிாியி 1$(4 ேபானா0 பாவதி.
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அவ0 அ-கி.) தி.ப அைரமணி ேநரேம பி5த. இ?வளD ச$தியி+

தி.பிவிட த மைனவிைய பாத க+யாண திைக& ேமட "என

அவசரமாக வ) விடா;? 15+ ரா இ+ைலயா?" எE ேகடா.
”இ.)தா. இ+லாம+ என?"
“ஏதாவ ெசானானா? ேகடாயா?"

”ெசானா. உ-க0 த-ைக(4 இ)த மாதிாி ஒ. பி0ைள பிற)தி.(க ேவ3டா.

அவ0 &3ணிய சா. இைதெய+லா ேக$ பா கLட படாம+ க3ைண
5விடா0."

க+யாண பதடேம அைடயவி+ைல. ெபாEைமBட உகா)தி.)தா.
”தி(4 ேவைல ேபா;விடதா. அேதா$ இ+ைல. ெசா+லேவ மான( ேகடாக

இ.(கிற . ஆW பணைத( ைகயா3$ விடதாக அவைன ேபா`சி+ பி5
அைட ைவதாகளா."

பாவதி வளத பாசதினா+ மளமளெவE க3ணீ ெப.(கினா0.
"ஹு.......... ஈCவரா!" எE ெப.C விடா க+யாணராம.
”சப)தி 1டா இைத நம(4 ெதாிவி(க வி+ைல பாதீகளா? என(4

அெபா:ேத ெதாிB. ெராப ெபாிய இடதி+ க+யாண ெச;தி.(கிறா.

இவைன அவக0 மதி(கமாடாக0 எ ப என(4 ெதாிB." ெப3களி
Cபாவப5 பாவதி சப)தி 1டா மீ 4%ற சா5 ேபச ஆரபிதா0.

”ெகாRச ேபசாம+ இ.. தன(4 இ.(4 கLட Cக-கைள பிறாிட ெசா+

அைத நீ(கி( ெகா0ள அவ ைன)தி.(க மாடா. டா(ட.(ேக இைதப%றி
ெதாி)தி.(கா. ெதாி)தி.) தா+ Jட பிற)தவ6(காகவாவ அவ ஏதாவ
ெச;தி.(க மாடாரா? வி$( ெகா$பாரா?"

"ஆமா தாB தகபA இ.(கிற மாதிாி வ.மா இெத+லா?" எE சதவாE

ேபசினா0 பாவதி. அவ6ட ேபC( ெகா$பதி+ பலனி+ைல எE ெதாி)த
க+யாண தாேம விவர-கைள அறி) வர ராைவ ேத5 ேபானா.
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ரா Jறியவ%ைற( ேகட பிற4 1$(4 தி.பிய அவ அேற தபா+
dதரA(4 இைதப%றி விசாாி( க5த எ:தினா.
----------

2.33. அவ ெசDத பா,கிய
பா,கிய

பிற.ைடய வா*(ைகயி+ ேநாி$ இன+க0 நைம அ?வளவாக
வ.வதி+ைல. அப5 சிறி கல(க ஏ%படாG அ ந உ0ளதி+

ஆழமாக பதிவதி+ைல; dதர த க3களா+ எதைனேயா யர-கைள

பாதவ. எ?வளேவா அவமான- கைள ப%றி( ேகடவ. ஆனா+ அவைர
அைவ அ?வளவாக வ.தவி+ைல.
அE ைவதிய சாைலயி+ அவ ெபய.(4 ஒ. க5த வ)தி.)த. 1$(4
&றப$ ேபா அைத ேஜபியி+ ைவ( ெகா3$ கிளபினா. 15%4
வ)த. த ேஜபியி+ இ.)த க5தைத ப%றி மற) விடா. சாபி$ வி$
ஓ;D ெபE ேபாதா காைலயி+ ேஜபியி+ ைவத க5தைத ப%றி நிைனD
வ) அைத எ$ ப5தா. அவ கபாவ. செடE மாறி( ெகா3ேட
வ)த. மி4)த ேவதைனBட அப5ேய சைம) உகா) விடா அவ.
விஷய %றி ேபா4 வைர அச$ ைதாிய ட தனிட யாவ%ைறB
மைற ைவத ராதாைவ( 4%ற ெசா+வதா? இமாதிாி ஒ. கணவைன
ேத)ெத$ மண) ெகா3டவைள ப%றி என ெசா+வ?

விதியி ெகாfரமான பி5(40 அகப$ த சேகாதாி தவிபைத( க3ட
dதர. அவளிடமி.) உ3ைமைய அறிய அவைள ேத5 ெசறா.
அவ0 மிகD இைளதி.பைத அEதா dதர கவனிதா. ைகயி+
க5தட பரபர பைட) காணபட தைமயைன( கவனித ராதா ஒE
ேபசாம+ இ.(கேவ, ”ராதா! உ &.ஷ ேவைலயி+ இ.பதாக எனிட நீ

ெசானெத+லா ெபா;தாேன?" எE ேகடா வ.த ெதானி(4 4ர+.
அவ.(4 உ3ைம ெதாி) விட எபைத அறி)த அவ0 ”ஆமா அ3ணா !

அவைர ப%றி சமீப கால விவர-க0 என(4 ெதாியா. உ-க6(4 ஏதாவ

க5த எ:தினாரா?" எE ேகடா0 க3களி+ க3ணீ ெப.க.

"என(4 ஏ அவ க5த ேபாட ேபாகிறா? அவைனப%றி இE வைரயி+
என(4 ஏதாவ ெதாி)தி.)தா+ தாேன? நீதா எ+லாவ%ைறB மைற
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விடாேய, அவ சிைற(4 ேபாவைத( Jட பா( ெகா3$ இ.)
விடா;, அ?வளD த மான உைடயவ0 நீ. உட பிற)தவனிட Jட

விஷயெம+லாவ%ைறB ஒளி விடாேய?" தி யா+ தன(4 ஏ%பட

அவமானைத சகி(க 5யாம+ ெவE&ட த சேகாதாிைய C$
ெபாC(4வ ேபா+ பாதா dதர.

”அ3ணா! எைன ஒE ெசா+லாதீக0. தா; த)ைதயி க ெதாியாம+
இ.)த பாவிைய தாB, த)ைதBமாக இ.) வளத உ-களிட நா நட)

ெகா3ட ைறைய யா. ஒ&( ெகா0ள மாடாக0. அ3ணா! அவ
எதைனேயா தவEக0 ெச;தி.(கிறா. அவ.(4 எதைனேயா ெப3களிட ந&.
அத%காக பண ேதைவபட. எ நைககைள( Jட வி%E எ$(
ெகா35.(கிறா. எ நைக ெப5ைய எ அAமதி இ+லாம+ திற) எ$
ேபாயி.(கிறா. இைத தி.$ எEJட ெசா+லலா?" ராதா dதாி
கர-கைள த க3களி+ &ைத( ெகா3$ ேகாெவE கதறினா0.

அ)த பிரபல டா(ட த கடைமேய க3ணாக( க.பவ. சகதி+ மிக
உய)தவராக எ+ேலாராG மதி(க ெப%றவ. எெபா: மனதி+ உயவான

எ3ண-கைளேய ைவதி.பவ, யாேரா ஒ.வ &ாி)த 4%றதி%4 அவ தைல

4னிய ேவ35 இ.)த. உ3ைமயிேலேய டா(ட dதர த தைலைய( 4னி)
ெகா3டா. நீதிபதியி & தி தைல 4னி)தாேனா இ+ைலேயா. dதர
இேபா த 15+ தைல 4னி) உகா) சி)தைனயி+ *கி இ.)தா.
ஆதிர அட-கியDட dதர, 'இனிேம+ நா என அமா ெச;ய 5B?

விசாரைண(4 பாவ ஏதாவ ெச;தி.(கலா. விசாரைண ெய+லா 5)
விடதா. 4%றைத ஒ&( ெகா3$ விடானா உ &.ஷ. த3டைனB
ச%E( க$ைமயாகதா இய(4 எE அவ மாமா க+யாணராம தகவ+
விசாாி என(4 எ:தியி.(கிறா. ' விஷயைத இ?வளD Fர(4( ெகா3$

வ) விOகேள! உ-க0 ெச+வா(ைக பய ப$தி இ.(கலாேம. ஒ. ேவைள
உ-க6(ேக ெதாியாேதா?' எE ேக5.(கிறா. எ ெச+வா(ைக நா

உபேயாகிபதா? பண(காரக0 எ+லா ெச+வா(ைக உபேயாகி( ெகா3ேட
இ.)தா+, நீதியி ைன ம:-க ேவ35ய தா. அவ தைல ெய:! நீ

ெச;த பா(கிய இப5 இ.(கிற!" எறா.

ராதா சிைல மாதிாி நிறி.)தா0. அவ0 எDேம ேபசவி+ைல. ேபC(4
ெசயG(4 அபா%பட நிைலயி+ அவ0 இ.)தா0.
--------------
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2.34. ெதாழி< கடைம!
"பாதா ! EலகதிG என(4 யாெதா. கடைமBமி+ைல. ெப%றிராத

ேபEமி+ைல: எனிA, நா ெதாழிேல தா இய-4கிேற, ஆதலா+ எ

ேபா ப%E நீ-கி ெச;யத(க ெதாழிைல ெச; ெகா35.. ப%றி+லாட+

ெதாழி+ ெச; ெகா3 5.(4 மனித பர ெபா.ைள எ;கிறா."

கீைதயி இ)த அ.ெப. உைர Cவாமி நாதA(4 மன பாட. Cமா இ.ப.
இ.பைத) வ.ஷ-க6(4 & dதரனி 1ைட அைட)த அவ தட
பிரமாதமான ைட 5C(க0 ஒE ெகா3$ வரவி+ைல. பிரபா+ ஆன
ெப5 ஒறி+ மா%றி( க$வத%காக ேவ5 இர3$ 3$க0 இர3$ேம
இ.)தன. பழனி ஆ3டவ தி. நீE கமகமெவE ஒ. ெபாடலதி+ மண 1சி(

ெகா3$ இ.)த. சிறிய வா+மீகி ராமாயண &தக ஒE, பகவ கீைத ெமாழி
ெபய& ஒE இ.)தன. அெபா: அவ.(4 ெவ0ெள: ஆர டமாகி
விடதா+ ெவ0ெள:( க3ணா5B ைவதி.)தா.

அE அவ தனியாகதா வ)தா. இE தனியாகதா இ.(கிறா. நாைள
தனியாகதா ேபாக ேபாகிறா. dதர த இள மைனவிBட இபமாக
வா*)த ெசா%ப காலைத பா பி.மான)த ெகா3டவ அவ. கணவ

மைனவி ப வ.ட-க0 இ.) வா*) காண ேவ35ய மன ஒ%Eைமைய,

அைப அவகளிட மிக( 4Eகிய காலதி+ க3டவ. ராதா சிE ெப3ணாக மிக
சிறியவளாக பாவாைட க$வதி.) ப$(ைக ேபா$ வ வைர அவ
ைணயா+, உைழபா+ வள)தவ0. ெஜயd(4 பா+ &க5யேத அவ தா.

அவ6 ெபாியவளாக வள) விடா0. தாைய ேபாற 4ண-க6,

த)ைதைய ேபாற க+வி அறிD அவ6(4 ஏ%ப$ வ.வைத மிக மகி*சி
Bட பாதவ கிழவ. இ)த மனித தன(ெகE அ)த 15+ ஒ. விதமான
உாிைமையB தாபி( ெகா3டவ அ+ல.
அவ வ) த+ மாத 5)த, டா(ட dதர அவாிட ப "பா;கைள

மாத சபள எE ெசா+( ெகா$(க ேபானா.

”உ-களிடதா இ.(க$? ேதைவபட ேபா வா-கி( ெகா0கிேற" எE

Jறி விடா Cவாமிநாத.

ஏேதா ஒறிர3$ தடைவக0 சில ZE "பா;க0 வா-கி எ-ேகா ஆதரD
இ+லாம+ தவி(4 த ஒEவிட சேகாதாி(4 அAபி ைவதா. பிற4 அவ
ஒE ேககவி+ைல. dதர ம$ Cவாமிநாத ேபாி+ பா-கி+ மாதா மாத
பண க5 வ)தா. சில ஆயிர-க0 அவ ேபாி+ ேச)தி.)தன.
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சில நாக6(4 & 15+ நட)த நிக*சிக0 யாைவB Cவாமிநாத ஒ. வ.
Jறாமேலேய அறி) ெகா3டா.
"என ஐயா ஊெர+லா ேபசி(கறா-கேள. நப தி ஐயா ஏேதா த3டாவி+
மா5( கிடா ராேம..." எE ேதாட(கார ராைமயா அவைர விசாாிதா.

"என(4 ஒE ெதாியாதபா..." எறா அவ. தம க3களி+ கசி)த க3ணீைர
ைட( ெகா3ேட.

"இ)த மாதிாி கDரவ வா;)த மனித.(4 வ) வா;தாேன! எ-ேக பாதாG

அவைன ப%றி தா ேபC" எறா & சைமய%கார.

அ&ற கா 5ைரவ அவாிட த மனதா-கைல ெவளியிடா. ைவதியசாைல

- கபD3ட' வ) Jறி அG( ெகா3டா.

டா(ட ம$ ஏ Jறவி+ைல . ஆனா+ அவ உ0ள 4றி(ெகா3$
இ.(கிற எப Cவாமி நாதA(4 ெதாி) விட.
ராதா த எதிாி+ வ. ேபாெத+லா Cவாமிநாத ேகாப, வ.த

அைட)தா. ஒ. ெப3ணா+ ஒ. 4$ப(4 எ?வளேவா நைமக0 விைளய
ேவ35யி.(க, அவமான ேந) விடேத எபதா அவ வ.த(4(

காரண.

அ)த( 4$பதி நல ஒறிேலேய க. ைடய Cவாமி நாதA(4 திைய
ப%றி ெதாி)த, ஏேதா எ(கச(கமாக நட(க ேபாகிற எபைத ேப
அறி)தவ ேபா+ வா; திறவாம+ ெமௗனமாக இ.)தா.

அவராகேவ ஏதாவ ேகபா எE எ+ேலா. எதிபாதாக0. . என(4

இனிேம+ எD &திதாக ெதாியேவ3டா' எE ெசா+வ ேபா+ இ.)த
அவ ெமௗன.

ேதாட(கார ராைமயா ம$, "என ஐயா இப5 ஆகிவிட? நப ஐயா

4ண(4. ராதா அமாவி ெச+வா(4(4 இப5 ஒ. தைல 4னிD ஏ%பட
ேவ3$மா!" எE அவாிட Jறி அ-கலா;தா.
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”ராைமயா! என(4 அபேவ ெதாிB. க3ைண திற) ெகா3$ கிண%றி+
வி:கிற மாதிாி இ)த ெப3 தானாக ேத5( ெகா3ட விைன அபா இ.

இனிேம+ ச5யா பாைனயா மா%றி( ெகா0வத%4? ஆB0 7ராD அவதிபட

ேவ35ய தா ேபா ..."

"ஐயா! உ-க வாயா+ அப5 ெசா+லாதீ-க. ராதா அமா வளர நீ-க எ?ளேவா

கLடபO-க. மன நிைறRச வாைதயா ஏதாவ ெசா+G-க. பாவ!

பினாலாவ அ)த ெப3 Cகமாக இ.(க$" எறா ராைமயா. ”ப5த

ெப3 தவறி நட(கமாடா0. அவ0 Cத)திரதி+ தைலயிட( JடாெதE டா(ட
அவைள( கவனி(காம+ வி$ விடா அபா. பவானி அமாைவ உன(4

ெதாியாதா? அ)த ெப3. பாவ எப5ெய+லா இ.(க ேவ35யவ0. அவ6(4

ந+ல ைறயி+ வாழ யாரபா ெசா+( ெகா$தாக0? இ)த வ.ஷ ப5&

5) வி$மா. பாGD ப5(கிறா. இனி ேம+ அவகைள ப%றி( கவைல

இ+ைல."

அவக0 அ)த 15 உைப திE உடைல வளதவக0. ஆகேவ
த-க6(40ேளேய 4ைம) ேபா; ேபசி( ெகா3டாக0. ெவளியாாிட ஒ.
வாைத Jட C விடவி+ைல. ேவைல(கார களி+ இப5 ஒ. ரக உ3$.
நட(காத விஷய-கைள( கயிE திாி( Jறி கைத ேபCபவக6 உ3$. இதி+

எஜமானக6(4, ஊழியக6(4 இ.(4 ந+ல அபிபிராய அட-கி

இ.(கிற.

dதரனி 4$பதி+ ேவைல பாபவ ஒ? ெவா.வைரB அ)த(
4$பதின மாதிாிேய அவ பாவி வ)தா. இதனா+ தா அவகளிைடேய
ந+ல அபிபிராயேம நிலவி வ)த.
------------

2.35. இE, பி& ஒளி

உ0ள(4 ைவதிய அவசிய எE Cவாமிநாத ராதாவிட Jறினா

அ+லவா? கட)த சில மாத-களாக, அவ த மனைத &ற விஷய-களி+ அதிக

ெசGதாமேலேய இ.) வ)தா. கட அைலகைள ேபால உலகதி+ நட(4

விஷய-க6(4 ஓ;ச+ ஒழிD இ.பதி+ைல. பிற&, இற&, ப.வ-க0.

ப35ைகக0, உதய. அதமன யாD இ)த உலகி+ நடபைவ. யா

இ.)தாG இ+லாவி5A அவ%றி%4 அைதப%றி( கவைல கிைடயா.
தைடய கடைமகைள ெச; ெகா3ேட இ.(4. Cவாமிநாத. சதா ராம
தாயைத ெஜபி( ெகா35.)தா. தாரக ம)திரமாகிய அ)த நாம அவ.(4

உட+ வைமைய அளி(காவி5A, உ0ள(4 ஒளிB ைதாிய அளி
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வ)த. உகா. ேபா நி%4 ேபா, நட(4 ேபா "ஹேர! ராமா!" எE
அைழ ஆEத+ அைட)தா. உலகி+ இ.பவக0 யாவாிA இனியனாகிய

ஒ.வ அவ “ராமா!" எE அைழதDட த அ.கி+ வ) நிE 'ஏ?' எE

இதமாக( ேகப ேபாற அைமதிைய அவ உ0ள அைட)த. அதனா+ தா
திைய ப%றி அவ ேக0வி பட அ)த உ0ள அதிகமாக ய அைடய
வி+ைல. 'ேஹ! ராமா! இD உ ெசய+தா அபா' எE ஒ. வாைதயி+

உ0ள(4 ஆEத+ ேத5 த)தா. இ.)தாG உலக ப)த-களி.)
சாமானியமாக மன வி$தைல அைடவதி+ைல. அ)த ெச;தி அவ உட+ நலைத
ெவ4வாக பாதி விட. சில தின-க0 வைரயி+ உகா. ச(திைய
ெப%றி.)தவ அ)த ச(திையB இழ) விடா.
அதிகாைலயி+ எ:) பிற.(4 சிரம தராம+ த ேவைலகைள தாேன ெச;
வ)த Cவாமிநாத அE வி5)ததி.) த ப$(ைகைய வி$ எழேவ இ+ைல.
காைல( கடகைள 5( ெகா3$ அவைர பா(க வ)த dதர ெநா5யி+
விஷயைத &ாி) ெகா3டா. Cவாமிநாத இனி அதிக ேநர இ.(க மாடா
எப ெதாி) ேபாயி%E.
ெம+ல( க3கைள திற) தைன பா(4 அவைர பா, ”உ-க6(4

என ேவ3$ ஏதாவ சாபி$கிறீகளா?" எE விசாாிதா dதர.

”ேவ3டா ேவ35யைத சாபி$ விேட..." dதர அவ அ.கி+ த

நா%காைய இ: ேபா$( ெகா3$ அம)தா.

”உ-க0 ஒE விட த-ைக(4 த)தி அ5(கவா? உ-க0 பணைத அவக6(4

அAபி வி$கிேற..."

Cவாமிநாத மி4)த ேவதைனBட கைத Cளி( ெகா3டா.
”அைதப%றி நா கவைலபடவி+ைல. ராதாைவ( Jபி$-க0..." திணறி(

ெகா3ேட ேபசினா அவ.

ராதா ஏேதா 4%ற &ாி)தவைள ேபால அவ அ.கி+ வ) உகா)தா0.
ந$-4 த கர-களா+ அவ0 மி.வான ைககைள ேச பி5(
ெகா3டா Cவாமிநாத.
"அமா! இனிேம+ நீ நறாக இ.பா;. உலகதி+ இப ப மாறி

மாறிதா வ.. இ.6(4 அ&ற ஒளிதாேன? நீ உ &.ஷAட ஆன)தமாக
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இ.(4 ேபா நா பா(க( ெகா$ ைவ(கவி+ைல. அவ இனிேம+ தி.)தி

வி$வா. எ+ேலா. ச)ேதாஷமாக இ.Wக0 ....."

Cவாமிநாத அத%4 ேம+ ேபசவி+ைல . அவ வா; உலக விஷய-கைள ேபச

மற)த ேபா+ அைசயாம+ இ.)த. அவ கதி+ யர, ப ஒE

இ+ைல. அசாதாரணமான ஓ அைமதி. &னைக நிரபி இ.)த. Cவாமிநாத த
கடைம கைள சாிவர ெச;த நிமதியி+ அவ இைடயறா தி வ)த
dராமன தி.வ5கைள அைட) விடா.
டா(ட dதரனி க3களி.) அ.வி ேபால( க3ணீ வழி) ெகா3ேட
இ.)த. ேதபிB &லபிB த சேகாதாிைய அைணதவாE டா(ட ெவளிேய
ெசறா.
------------

2.36. நபி,ைக

ந+ல மனCட அE Cவாமிநாத ெச;த ஆசியிேல அ)த( 4$பதின.(4
நபி(ைக ஏ%பட. அவ.ைடய பிர& ெப5 ராமாயண&தக (4(
க3ணா5 வி7திைப யாD அவ.ைடய அைறயிேல ைவ(கபடன. அ)த(
கிழவ எெபா:ேதா ெதாியாம+ காமிராவி பி5(40 அகப$( ெகா3ட ேபா
எ$த ேபாேடாைவ ெபாிதா(கி அைறயி+ மா5 ைவதாக0.
dதரனி உ0ள இனி தி வி$தைல அைட) வ) விடா+ தி.தி
வி$வா எE ெசா+ய. ராதாD அ?விதேம நபினா0.
ஒ. நா0 மாைல பவானி டா(ட dதரனி 1$(4 வ)தா0. சமீபதி+ அவ0
பாீைசயி+ ேதD ெப%E விடா0. அைத dதரனிட Jறி ஏதாவ ஆேலாசைன
ேக$ ேபாகலா எE வ)தி.)தா0 பவானி.
இைடயி+ அ)த( 4$பதி+ நட)த நிக*சிக0 யாைவB அறி)தவ0 அவ0.

எதிG அ(கைற கா3பி( ெகா0ளாத அவ0 தைமய நாகராஜ, தி$ எE

திைய ப%றி 15+ வ) Jறிய பவானி(4 ெபாி வ.த
ஏ%பட. தியி 4ண-கைள ப%றி ப5ப5யாக அவ0 நிைன
பாதா0. ஒ.திைய மண) ெகா3ட பிற4 மாறாதவ. அE அவளிட
எப5ெய+லா நட) ெகா3டா.
”ேகாவிG(கா ேபாகிறீக0?' எE அவ ேக$ சிாித, தைனB
பாGைவB ெதாட) டD பY+ அவ வ)த பிற4 ஒ. நா0

ேசஷாாிBட அவ சீதி.தைத ப%றி ேபசி, அவாிட 'வா-கி( க5('
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ெகா3டைதB, கைடசியாக ரயில5(4வ) தனிட நயவRசகமாக விலாச

ேகடைதB நிைன பா ஆசாிய அைட)தா0 பவானி.

இப5படவனிட ஓ அUவளD தா பிசகி நட)தி.)தாG, எனெவ+லா

ேந)தி.(4ேமா எகிற கல(க அவ0 மனதி+ ஏ%பட . ராதாவிட அவ6(4
அAதாப ஏ%பட. நாடக(4 அவ0 5(க வி%க வ)தேபா இ.)த
நிைலைமைய B இெபா: இ.)த நிைலைமையB நிைன பா
வ.)தினா0 அவ0. இைதப%றி அAதாப ட அவ0 த மனி ேகாமதியிட
Jறியேபா 'ஆமா. நீதா அவ6(காக( கைர) ேபாகிறா;. ந+ல இடமாக

”டா(ட பா( க+யாணப3ணி ைவதி.(க மாடாரா? எதைன பி0ைளக0
க3ணியமாக, ெகௗரவமாக இ+ைல . அவAட C%றி அவ0 த ெபயைர(

ெக$( ெகா3டா0. விஷய மிRசிேபான பிற4 என ெச;ய 5B?

அவA(ேக க+யாணைத ப3ணிைவதா. அ&றமாவ &.ஷைன(
கவனி( ெகாRசமாவ தி.தி இ.(கலா. ஒ.த விவகார-களி+
இெனா.த தைலயிட(Jடா எகிற நாகாிக &.ஷ மைனவி வைரயி+
பரவி விடதா(4. ராதா அவ ேபாகிற வழி( ெக+லா வைள) ெகா$

அவA(4 உட)ைதயாக அவ6 ஆ5 இ.(கிறா0. அவ0 அ3ணா ெகா$த ைவர

வைளய+கைள வி%கிற வைரயி+ அவ6(ேக ெதாியவி+ைல பா!" எE ேகாமதி
ராதாவி ேபாி+ 4%றைத Cமதி ேபசினா0.

மனியி க$ைமயான வாைதகைள( ேகட பவானியி மன ராதாD(காக
ேமG இர-கிய. அவைள தனிைமயி+ ச)தி ஆEத+ Jற ேவ3$ எE
நிைனதி.)தா0. அத%காக அவக0 1$( 4ேபா; ேபCவ சிற)த
ைறயாக பவானி(4 ேதாறவி+ைல. ஆகேவ சில நாக0 வைரயி+ Cமா
இ.) விடா0. இைடயி+ Cவாமிநாத காலமாகி விடா எகிற ெச;தி
ெதாியவ)த. டா(டாி 4$பைத தா-கிவ)த ெபாிய F3 ஒE நிைல
ெபய)த மாதிாி இ.)த அ)த ெச;தி.
"ராதா, ராதா எE அவ0 மீ உயிராக இ.)தா அ)த மனித. அவ0 Cகேதா$

வா*வைத அவ இ.) பா(க( ெகா$ைவ(கவி+ைல! பாவ..." எE
நாகராஜA ேகாமதிB வ.)தினாக0.

ேகாமதி இெபா: ேநாயாளி அ+ல. த 4$பைததாேன நிவகி(4
ெபாE& அவளிட ஏ%ப5.)த. அைத வராவிடா+ நீ எெபா: 
ப$(ைகயி+ தா இ.)தி.பா;. நாதி(4 பய)ெகா3$ 4$ப

ேவைலகைள( கவனி(கேவ வD உ%சாக உன(4 ஏ%ப$ விட" எE

ேக ெச;தா0 Cமதி.
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”நீ இ?வளD ெக5(காாியாக இ.ப உ அைதயா+ தா. அைத மற)

விடாேத" எறா0 ேகாமதி.

”எ சய ேநா$ &தக எ-ேக Cமதி? நீ எ$தாயா அைத?" எE

ேக$(ெகா3ேட வ)தா பாG.

“நா எத%கபா அைதெய+லா எ$(கிேற? நீ தாேன ேந%E ெஜயdயிட
ெகா$தா;! ைர(4 மற) ேபாC ேபா.(4. அ?வளD மய(க இ
ெபா:தி.)ேத" எறா0 சிாி(ெகா3ேட Cமதி.

பாG Cமதிைய( ேகாபட பாதா.
”எ-ேக மEப5B எைனப%றி - 4ர-4 Rசி பாG' எE எ:தியி.பாேயா

எகிற ச)ேதக வ)விட!"

பவானி இவக0 இ.வ. விைளயாடாக ச3ைடயி$வைத பா(

ெகா3ேடயி.)தவ0 திOெரE, 'பாG! நா டா(ட dதரனி 1$(4

ேபாகிேற. அப5ேய உ ேநா$ &தகைத வா-கி வ.கிேறன" எE
Jறிவி$( கிளபினா0.

அவ0 டா(ட 1$(4 வ)த 1$ ெவறி ெசE கிட)த. பி.)த

கைளB, அழ4 அ)த 15+ காணபடவி+ைல. Jடதி+ ஒ.வ. இராம%
ேபாகேவ, பவானி இர3டா- க$(4 ெசறா0.

அ-ேக உகா)தி.)த ராதாைவ பாத அவ0 தி$(கி$ ேபானா0.
இளைமயி எழிேலா$ விள-கிய அ)த ெப3 இேபா நிறமாறி இைள 
ேபா; இ.பைத பாத அவ6(4 யர ஏ%பட.
”வா.-க0. அ3ணா ச%ைற(ெக+லா வ) வி$வா. உ-க6(4 பாீைச

’பா' ஆகிவிடதாேம! டா(ட காமாசி ேந%E வ)தி.)தா. அவ தா
ெசானா. ேமேல என ெச;ய ேபாகிறீக0?" எE ேகடா0 ராதா.

மன(40 4வி) ேபாயி.(4 யர Cைமைய மைற(ெகா3$ ேபC
ராதாவி அ.கி+ உகா)தா0 பவானி.
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சிறி ேநர வைரயி+ இ.வ. ஒEேம ேபச வி+ைல. பிற4 பவானிேய ேபச
ஆரபிதா0.
”Cவாமிநாத ேபான பிற4 உைன நா பா(கேவ இ+ைல. பாவ. ந+ல
மAஷ...." எE அAதாப ெதாிவிதா0.

ராதா மள மளெவE க3ணீ ெப.(கினா0.
”ந+ல மனித எபைத நா அேற &ாி) ெகா3$. அவ ெசானப5

ேக5.)தா+ எ நிைலேய ேவறாக இ.(4. அவைர நா சாியாக ெதாி)
ெகா0ளவி+ைல. நைம வளத பாசதினா+ நமிட அளD(4 மீறிய சGைக

கா3பி(கிறா, ேவ3டாத விஷய-களி+ தைலயி$கிறா எE நிைன அவ

மீ என(4 ெவE& ேகாப தா அேபா உ3டாயி%E."
பவானி அவ0 கைதேய பா( ெகா35.)தா0.

"இனிேம+ என(4 என ெகௗரவ இ.(கிற? ப5த ப5&, ம%றைவகளி+

இ.)த சாமதிய 1ணாகிேபான மாதிாிதா. நா ெவளியிேலேய

ேபாகிறதி+ைல. ெவEமேன ேவதா)த &தக-கைள ப5( ெகா35.(கிேற."

பவானி ேலசாக சிாிதா0.

”ராதா, என(4 விவர-க0 யாD ெதாிB. ெவEமேன ேவதா)த &தக-கைள
ப5வி டா+ நீB நாA ஞானிக0 ஆகிவிட 5Bமா? ஆசா பாச-கைள

லவேலச ற(க 5யாத நிைலயி+ நா இ.(கிேறா. அE உ கணவ

ைவர வைள ய+கைள வி%ற நீ ெவ43$ அ:தாயா, 'எAைடய பிற)த

1டாரா+ ெகா$(கபட நைக ஆயி%ேற' எறாயா. உAைடய எகிற

அக-கார உைன வி$ மைறயாம+ இ.(4ேபா ேவதா)த &தக-கைள
ப5விடா+ ம$ மனதிேல ெதளிD வ) வி$மா? எ+ேலா.

ஞானிகளாகD, ேவதா)திகளாகD மாறிவி$வ அ?வளD எளித+ல.

J$மானவைரயி+ உலகேதா$ ஒ5ய வா*(ைகையதா நா வாழ 5B..."
பவானி தைனப%றிய விவர-க0 யாD அறி) தி.(கிறா0 எபைத
உண)த ராதாD(4 ெவக யர ஏ%படன.
ராதா மன(40 வ.)கிறா0 எப ெதாி) த பவானி ேபைச ேவE
வழிகளி+ மா%றினா0.
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2.37. மகிG சி ெவள

பவானி அE dதரைன ச)தி(க 5யாம+, 1$(4 &றபடா0. அவ0

அ-4 வ)தி.)த சிலமணி ேநர-க0 ராதாD(4 எ?வளேவா நிமதிையB
இபைதB அளிதன! வா*(ைகயி ஆரபதிேலேய ேதா+விைய( க3ட

பவானி, அ)தேதா+விைய உதறி த0ளி மிதி. ெவ%றி பாைதயி+ ேபாவைத(
க3ட ராதாவி உ0ள பவானிைய ப%றி உயவாக மதிபிட.

மாைலயி+ 1$ தி.பிய dதரனிட ராதா பவானி வ) ேபானைத அறிவிதா0.

"வ)தவைள நா வ. வைர இ.(க ெசா+ல(Jடாதா? (கியமான ஒ. விஷய
ப%றி ேபச அவக0 1$(ேக நா ெச+ல இ.)ேத..." எறா dதர.

”என அ3ணா" எE ேகடா0 ராதா.
”த+ ஐ)தா3$ திடதி கீ* பCமைலயி+ காச ேநா; ைவதியசாைல-

ெயாE க5 5, சமீபதி+ நம பிரதம ம)திாி ஆரபி ைவதா. அதி+

J5ய விைரவி+ பவானி நஸாக பணி &ாிய ெச+ல ேவ35 இ.(4 எE எ
ந3ப ஒ.வ Jறினா."

”மEப5B பவானி பCமைல(4 ேபாக வி.&வாளா அ3ணா ? அவ0 ெநRசி+
ஆறாத கனைல 5 விட ஊ அ+லவா அ?"

dதர சிாிதா. "ராதா! இ-ேக தா நீ பவானிைய தவறாக மதிபி5.(கிறா;.

நீE 7த ெந.& மாதிாி, அவ0 த யர-கைள பல வ.ஷ-க6(4 ேப

மனதி அ5தளதி+ &ைத விடா0. அைத ஊதி எாிய ெச;ய மாடா0
அவ0. நட) ேபான யர-கைள ப%றி நிைனப அைத ப%றிேய ேபCவ
மனைத எ?வளD Fர ெக$ வி$கிற எப உன(4 ெதாியா. பவானி

த யர-க6(4 ஓ உ.வ ெகா$(க ய%சி(க வி+ைல' ' எறா. ராதாD(4

பவானிைய ப%றிய ெச;திக0 யாDேம வியைப அளிதன.

அத பிற4 பவானி ஊ.(4( கிள&வத%4 பாக அவ6(4 அவக0 15+
வி.)தளி(க ேவ3$ எE அ3ணA த-ைகB தீமானிதாக0.
பவானி, பCமைல(4 ெச+ல ேவ3$ எகிற ெச;திைய நாகராஜ 15+
யா.ேம வரேவ%க வி+ைல.
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ச(கா உதரைவ பவானி நாகராஜனிட கா3பித அவ ெபாிய 4ர+,
"ேகாமதி இ-ேக வாேய. நீB ைட 5Cகைள( க$" எE அைழ(

Jறினா.

”எத%4? எ-ேக ேபாவத%4 எE ெசா+ல வி+ைலேய? இனிேம+ ைர மிஸ
இ+லாம+ ெவளிேய கிளபமாOகேளா?" எE ேக ெச;தா0.

”உ நாதனா ஊ.(4( கிள&கிறாளா. அவ0 இ+லாம+ நீ இ)த 15+

இ.)தா+ தைல C%ற+, மய(க, அஜீரண எ+லா உன(4 வ) வி$ேம! அபா!
உேனா$, உ வியாதிகேளா$ ம.) ப5ய+கேளா$ நா படபா$

என(க+லவா ெதாிB?" எE ெசா+ ெபாிதாக சிாிதா. ”என அ3ணா

இ? எனா+ தா உலகேம நட(கிற மாதிாி நீ ேபCகிறா;?" எE ேகடா0
பவானி சிாி( ெகா3ேட.

"மாமா. அமா பCமைல(4 ேபானாG, நா இ-ேகதா இ.)தாக ேவ3$.
இ)த ஊாி+ விசிறிக6(ெக+லா கா&க0 நீள' ' எE Jறியவாேற பாG த
ைக தடவி( ெகா3டா.

”இ ஒ. ெநா35 சா(4 இவA(4. நீ ெசைனைய வி$ ேபாகமாடா;

அபா. தின ெஜயdைய காேலT பY+ ஏ%றிவி$தா நீ காேலஜு(4
ேபாகிறாயாேம?....' 'Cமதி சமய பா 4ைட உைட விடா0.

என ேபCவ எE &ாிமாம+ பாG திைகதா. அ-கி.)த ெபாியவக0
யாவ. அத &L5Bட ஒ.வைர ஒ.வ பா( ெகா3டன. பவானியி
உ0ளதிேல மகி*சி ெவ0ள அைலேமாதிய.
அசமய ேதாட(கார ேகாபால டா(ட dதரA ெஜயdB வ)தி.பைத
அறிவிதா.
டா(டைர( க3ட பவானி த இ. ைககைளB Jபி வண-கினா0.
”நாகராஜ நீ-க0 அதிLடசா , உ-க0 த-ைக(4 ஆரபதிேலேய ந+ல

சா கிைட விட. பல பணி&ாிB ஓ ஆபதிாியி+ ஒ.வ
எ?வளDதா திறைமயாக ேசைவ ெச;தாG அவக6ைடய திறைம ெவளிபட
நாளா4. ஒ. 4$பதி+ இ.(4 ம.மக0 எ?வளD தா 4$ப நிவாகதி+
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திறைமசாயாக இ.)தாG, அ-கி.(4 மாமியா. நாதிக0. ஓரகதிக0
இவகைள மீறி அவ0 திறைம ெவளியாக பல வ.ஷ-க0 ஆ4.

"அேத ம.மக0 தனி(45தன நடதினா+ சில மாத-களி+ அவ6ைடய

சாமதியைத மாமியாேர ெமCவா0. பCமைல ஆபதிாியி+ த%சமய
அதிகமான நக0 கிைடயா. அ-கி.பவக6(4 பவானி தைலவியாக

ேபாகிறா0. என அமா பவானி? நீ-க0 ஒEேம ேபசவி+ைல?” , எE

ேகடா dதர.

எெபா:ேம படபடெவE ேபச ெதாியாத பவானி மிகD விநயமாக,

”உ-க6(4 எ+லா ெதாிB. நா ேபCவத%4 என இ.(கிற?" எE

Jறினா0,

டா(ட dதர அவைளB ம%றவகைளB அ$த நா0 தம 15+ நட(4

வி.)(4 வ.ப5 அைழதா. ”ெஜயd! Cமதிைய நீேய Jபி$ வி$ அமா!' '
எறா dதர 1$(4( கிள& ேபா.

Cமதி அவசரமாக அவ எதிாி+ வ) நிறா0. பிற4 கணீெரற 4ர+. ”டா(ட
மாமா! அவ0 எைன அைழ(க இ-ேக வரவி+ைல" எறா0.

அ-4 நிறி.)தவக0 மனதி+ பலவித 4ழப-க0 ஏ%படன. எ+ேலா.
அவைளேய பா( ெகா35.)தாக0. dதரA அவைள விய&ட பாதா.
”அவ0.... வ)... அவ0... பாGைவ பஸனலாக அைழ(க வ)தி.(கிறா0!" எE
Jறி வி$ ஓடமாக மா5ப5களி+ ஏறி ெசEவிடா0 Cமதி.

கன சிவ(க, உத$க0 5(க, க3க0 ம.ள ெஜயd த த)ைதைய ஏறி$
பாதா0 .டா(ட dதர ஆைசBட த மகைள அைணதவாE கா.(40
ெசE உகா)தா.

அவ மன காதைல ப%றி தீவிரமாக நிைன(க ஆரபித. இப5தா ஒ.
நா0 ராதாD - திைய( காதபதாக ெசானா0. அ)த( காத+ எெபா:.
எ)த இடதி+, எ)த சமயதி+ உதயமாகிற எபைத யாராG க3$ பி5(க
5 யா ேபாG எE நைகதா அவ. 'தகாத இட தி+ ஒ. ேஜா5(4

5Cேபா$ ேவ5(ைக பா பதி+ பி.மாD(4 ஆைச. த4)த இடதி+
காதைல வள பிாி ைவபதி+ அவA(4 ஓ ஆன)த. காத+ பாைதயிேல
ெவ%றி க3டவக0 அ7வ. ேராமிேயாD. ஜுய$. ச4)தைலB Lய)த
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A, ைலலாD கயஸு அ)த பாைதயி கர$ர$ கைள அAபவி
ெவ%றிையB க3டவக0. ராதா த+ ெவ%றிைய( காணவி+ைல.

ேதா+விையதா க35.(கிறா0. ெஜயd எப5ேயா?' எE நிைன (

ெகா3ேட காைர ெசGதி( ெகா3$ வ)தா.

ேபசாம+ திைக ேபா; அ.கி+ உகா)தி.(4 தம மகைள பா,
'அமா! ெஜயd! பாGைவ உன(4 பி5தி.(கிறதா? அவ ப5& 5ய
இA இர3$ வ.ஷ-க0 பா(கி இ.(கி றேத. அத பிற4 உ-க0

க+யாணைத 5 விடலா எE இ.(கிேற" எறா.

ெஜயd பதி+ ஒE Jறவி+ைல. மி4)த நாண ட த &டைவ தைலைப
E(கியப5 உகா) தி.)தா0.
இப5தா dதரனி மைனவி பமா த+ அவ.ட ேபசD தய-கி தைல
4னி) நிறி.) தா0 . அவ மன பல வ.ஷ-க6(4 & அவ.ட பழகிய

மைனவிைய மன(க3 & ெகா3$ வ) நிEதிய. அ)த நிக*சி, அ)த நா0,

யாDேம அவ மன0 பதி) ேபான அழியா ஓவியமாக திக*)த .
-----------

2.38. கயாண ேப '

நிலவி அத ெவ0ளதி+ *கியி.)த ேதாடதி+ வி.) நைடெப%ற.
அ-க-ேக வணவிள(4க0 Cட விடன. ஆனா+ Jட - அதாவ
வி.)தினக0 - அதிக இ+ைல. பவானிBட ப5தவக0 டா(ட காமாசி.
இA சில (கியமான ந3பக0 ம$ேம வ)தி.)தன. ராதாதா ெப3கைள
வரேவ%க நிறி.)தா0. உ0ளதி+ ெகா35.)த யர தீைய அைண(க யE
ெகா35.)தா0 எE ெசா+லலா. அ)த ெப3 ஊரா.(4 பய) ெகா3$
சில மாத-க0 ெவளியி+ எ-4ேம ேபாகாம.)தா0. ப5ப5யாக அவ0 மன
மாற ஆரபித. அவ0 அப5 1ேடா$ அைடப$( கிடபதா+, தியி

தர சகதி க3களி+ உய) காணபடா எகிற உ3ைமைய ராதா &ாி)
ெகா3டா0. அவ &ாி)த 4%ற-க0 எ+ேலா.(4 ெதாிB. இனி தா ம$
15 A0 ப-கி( கிடபதி+ என லாப எE தீமானி ராதா அ?வ
ேபா ெவளியி+ ேபா; வர ஆரபிதா0. பவானி(காக வி.) நடபைத எ3ணி
ராதா அகமலசிBட அதி+ கல) ெகா3டா0.

வி.) அம(களமாக நட)த. பவானி(4 இைவ யாDேம &ைமயாக இ.)தன.
ச-ேகாஜதினா+ அவ0 4றி ேபானா0.
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Jடைத பா பிரமி உகா)தி.)த அவ0 அ.கி+ காமாசி வ)தா0.
அ&ட அ.கி+ உகா), 'பவானி! நீ-க6 டா(ட. சப)திக0 ஆக
ேபாகிறீகளாேம?" எE விசாாிதா0.

”ஆமா டா(ட. என(4 ேந%E வைரயி+ ஒE ெதாியா! ேந%E ராதிாி அ3ணா

ெவளிேய ேபா;வி$ வ)த, விஷயைத எனிட ெசானா" எறா0
பவானி.

ெப3மணிக0 இ.வ கதிG ச)ேதாஷ நியாபியி.)த. வி.) 5)த,

(கியதக0 1டாாிட விைடெப%E( ெகா3$ ெசறாக0.

மிRசியி.)தவக0 மிக சிலேர. ேதாடதி+ ஒ. க+ ெபRசியி+ நாைக)
ேபக0 உகா)தாக0. நாகராஜ அ.கி+ கிட)த ேமைஜ இ.)த ெவ%றிைல

த5.) ’Wடா' ஒைற வாயி+ ேபா$( ெகா3டா. அவ Wடாைவ ைகயி+
எ$த டா(ட காமாசி அவைன பாட சிாிதா0.

”மிட நாகராஜ! நீ-க0 இட ஆE தடைவக0 Wடாைவ ெமE
விOக0" எறா0.

”எப5 அ?வளD கண(காக ெசா+Gகிறீக0?" எE dதர ேகடா.
”இ-4 இ.(4 ஒ?ெவா.வைரB நா கவனி வ.கிேற. பவானி இ)த

வி.)தி+ சாியாகேவ சாபிடவி+ைல. ராதா இைலயி+ உகா)தைத பாேத.
மEப5B தி.பி பாபத%40 அவ0 ைக அலபி( ெகா3$ வ) விடா0.
நாகராT ெவEமேன Wடாைவ ெமேற வயி%ைற நிரபி( ெகா35.(கிறா.
ெஜயdதா க+யாண ெப3 ஆயி%ேற! அவ6(4 சாபா5 மீ நிைனேவ
இ+ைல. ேகாமதி(4 எதிGேம மன ெச+லவி+ைல. நாதி ஊ.(4 ேபாவைத
ப%றி( கவைலயி+ *கி இ.(கிறா0" எறா0 காமாசி.

பவானி ஊ.(4 ேபாவைத ப%றி ேகாமதி ஒ.தி(4 ம$ யர ஏ%பட
வி+ைல. எ+லா.ேம மன வ.)தின.
கைடசியாக பவானி, டா(ட dதரனிட தா ஊ.(4 ேபா; வ.வதாக
அறிவி( ெகா3டா0.

dதர சிறி ேநர ஒE ேபசாம+ இ.)தா. ஒ. விநா5(40 அவ தைன
C%றி இ.பவகைள மற)தா. ஆ*கடG(40ேள :கி எ:) (
4ளிபவ ைகயி+ பலரக சிபிக0 கிைட(கிறன. அவ%றிேல ஒ.
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சிபி(40ளி.) அழகிய ைத( க3$ பி5(கிறாக0. அ&ற அ)த 
சகதிேல ஓ உய)த தானைத அைடகிற. சகதி+ கணவைன

இழ)தவக0, கணவனா+ &ற(கணி(கபடவக0, வாழ வைக ெதாியாத வக0,
வா*(ைக Qதி+ தைமேய Qதாட( கா; களாக ைவ இழ)தவக0 எE
எதைனேயா ெப3க0 இ.(கிறாக0. அவக6 இ)த உலகதி+ வாழ
ேவ35யவக0 தா.

அவக6(4 உலக வா*D இ.3$ ேபாகாம+ இ.(க அேநக உைழபாளிக0
ேதைவ. அ)த ெதா3டகளி உ0ள மாC ம.வ%E இ.(க ேவ3$.
தAைடய எகிற ப%E நீ-க ேவ3 $. அவ6ைடய க3ணீைர ைட(க
அவக0 உ0ள ப3ப5.(க ேவ3$. ேநாயிG ப திG
இன+களிG ப-ெக$(ெகா3$ ஆ%E பணிேய கடD0 பணி எA
உ3ைமைய உண)தவகளாக இ.(க ேவ3$. அதைகய பல ந+(கைள
இ)த பாரத நா$ ஈறி.( கிற. அவக0 த-கைள பிரகடனப$தி(
ெகா0ளாம+ ஆ* கட கீ* ஒளி) வா:  சிபிகைள ேபால மைற)
கிட(கிறாக0. அவகளி+ ஒ. சிபிைய தா dதர க3ெட$
உலக பணி(4 அபணி(க  வ)தா.
அ)த ஆன)ததி+ லயி அவ தைமேய மற)தி.)தா.
”டா(ட! நாைள(4 நா பCமைல(4( கிள&ேற..." பவானி உ0ள ெநகிழ

மEப5B டா(டாிட ேபசினா0.

”ேபா; வ.கிறீகளா? ச%E  நீ-க0 எனிட ெசா+(ெகா3டேபா நா
ஏேதா ேயாசைனயி+ *கி இ.)ேத" எறா அவ.

ராதா அவ அ.கி+ வ) நிறா0.
"அ3ணா ! நாA பவானிBட பCமைல(4 ேபாகிேற. சில வ.ஷ-க0 அ-ேக

இ.(கிேற" எறா0.

"ஏ அப5?" எE ேகடா அவ.
“இ+ைல அ3ணா ! அவ இ+லாம+ இ)த 15+ என(4 இ.(க பி5(கவி+ைல.

சில கால நா எைன மற) இ.(க ஆைசப$கிேற."

dதர அத%4 ேம+ ஒE ெசா+லவி+ைல. வி.)தின யாவ. தத
1$க6(4 ெசE விடாக0. dதரA ராதாD அE இரD ெவ4 ேநர
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வைர F-கவி+ைல. பவானியி சிறபான 4ண-கைளப%றி அவ த
த-ைகயிட Jறி ெப.ைமப$( ெகா35.)தா.
"ராதா அவைள எ மன ஓ உய)த (4 ஒபி$ பா(கிற. இதைகய

ந%4ண-க0 நிரபிய ெப3மணிக0 எதைன ேப ந சகதி+ இ.(கிறாக0

ெதாிBமா?" எE சிலாகி ேபசினா அவ.

ராதா வா; திறவாம+ அவ JEவைதேய ேக$( ெகா35.)தா0.
-----------

2.39. 

சிபி

ரயி+ பவானிB, ராதாD உகா)தி.)தாக0. நாA மைர ெச+வத%காக

அE அேத ரயி+ பிரயாணபேட. எ:7 ரயி+ நிைலயதி+ வ35யி+
ஏறி உகா)த ஒ. சிE Jட எ ெப5யி அ.கி+ வ) நிற. Fய
ெவ0ைள ஆைட உ$திய இ. ெப3க0 வ35யி+ ஏறி(ெகா3டாக0. ந$தர
வயைத உைடய ஒ.தி ம-கலைத இழ)தவ0 எபைத அவ0 ெந%றிேய என(4(
கா5 விட. இெனா.தி இள ெப3: வ)தி.)த Jட 4Fகலமாக
சிாி அவ க6ட ேபசிய . C.3ட ேகச அகற விழிக6 உைடய

வாப ஒ.வ ந$தர வயதினனான ெப3 மணியிட, "அமா அ5(க5 க5த
ேபா$" எE ேக$( ெகா3டா.

”அைத ! தி.பD நீ-க0 சமீபதி+ இ-4 வராவிடா+, நா பCமைல(ேக

வ) வி$ேவ" எE ஒ. ெப3 பயEதினா0.

”பவானி! க+யாணராமைனB, பாவதிையB நா-க0 மிகD விசாாிததாக
ெசா+ அமா" எE தபதி இ.வ ேக$( ெகா3டன. டா(டைர ேபா+

ேதா%றமளித ெப3மணி ஒ.தி. பவானி யிட ஒ. &தகைத அளிதா0. 'ஆசிய

ேஜாதி' எA தைல& &தகதி மீ அழகாக அசிட ப5.)த. அவ0
இ$பி+ இ.)த இர3$ வய ெப3 4ழ)ைத, உலகதி இப-கைள-

ெய+லா த ெபா(ைக வா; சிாிபா+ ெவளிப$தி( ெகா35.)த.
ெசைனயி+ பிரபல டா(டரான dதர த மக6ட காாிேலேய ரயி+
நிைலய(40 அவசரமாக வ)தா.
"என அமா ! நீ-க0 எ)த ம$?" எE அைன விசாாிதா.
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”மைர(4 ேபாகிேற..." எேற.
”அேபா உ-க6(4 ேபC ைண(4 ஆ0 கிைட விட" எறா அவ.
வ35(40 உகா)தி.)த இ. ெப3கைளB பா.

”இவ0 உ-க0 ெப3 ெஜயdதாேன? பா நா0 ஆயி%E."
”ஆமா, ெபாியவளாக வள) விடா0. க+யாண ப3ணிவிட ேவ3$ எE
நிைனதி.(கிேற ..."

"அப5யா? மிகD ச)ேதாஷ. வர தைக) விடதா?" எேற.
”அேநகமாக தைக)த மாதிாிதா" எE Jறி வி$ .. ேபாG! இ-ேக வா" எE

அைழதா அவ.

C.3ட ேகசைதBைடய அ)த அழகிய வாப ெப5(40 வ)தா.
"இவ தா அமா என(4 வரேபா4 ம.மக. அ)த அமா0 தா இவ

தா;. அ)த ெப3 எ த-ைக" எE அவகைள அறிகப$தி ைவதா

டா(ட.

ரயி+ கிள&வத%4 அறி4றியாக கா$ பைச( ெகா5ைய உயதி பி5
ஆ5னா. ெவளிேய நிறி.)தவகளி க3களி+ க3ணீ நிைற)தி.) த.
பவானி த ைகக0 இர3ைடB Jபி அைனவ ாிட விைடெப%E(
ெகா35.)தா0.
ரயி+ ேவகமாக நகர ெதாட-கிய. மாபல, ைசதாேபைட, கி35,

பர-கிமைல எE ஊக0 நக) ெகா3ேட வ)தன. தாபரைதB தா35 ரயி+
ேவகமாக ெசE ெகா35.)த.
எ எதிாி+ உகா)தி.)த பவானி எைன பா “ஏதாவ ப0ளி(Jடதி+
ேவைலயாக இ.(கிறீகளா? ைகயி+ ஏகபட காகித-கைள ைவ(

ெகா35.(கிறீகேள! பாீைச விைடதா0களா அைவ?" எE ேகடா0.

நா ேலசாக சிாிேத.
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"அெத+லா ஒEமி+ைல. ஏதாவ இப5 மனசி+ ேதாEவைத எ:த
பா(கிேற" எேற.

பவானி சிறி ேநர ஏேதா ேயாசிதா0. பிற4 அவ அ.கி+ வ) உகா),
அமா! என(4 ெதாி)த ஓ அAபவைத( JEகிேற. எ:தி பா.-க0"
எறா0.

பவானிைய )தி(ெகா3$ அ)த இள ெப3 ராதா கைத ெசா+ல ஆரபிதா0.
கைத வள) ெகா3ேட வ)த. இ.வ. மாறிமாறி( Jறினாக0.
பCமைலயி அழகிய ேகா&ர எ க3 ேன ெதாி)த.
சீறி எ:) அைலேமா கடG(40 பா;) ெசற ஒ.வ கட
அ5தளதி+ ழாவி .வி( க3$ பி5தா ஒ.  சிபிைய. ைத
ெவளியி+ எ$தா. பCைமB நீல ெவ3ைமB கல)த அ)த (4தா

எ?வளD ஒளி? அைத பதிரமாக( ைகயி+ எ$(ெகா3$ ேகாயிG(40

Vைழ)தா அவ.

4.(க0 க7ர கா5(ெகா35.)தா இைறவA(4. தகதகெவE அவ
அளித  இைறவனி ெந%றியி+ ல-கி( ெகா35.)த. கட ஆழதி+
ஒளி)தி.) அ ெச;த தவ அE பத.
ெபா: வி5)த. ெசா(கநாத- மீனாசியி ஆலய ெதாி)த.
பவானிB, ராதாD F-கி(ெகா35.)தாக0.இளபாிதியி+ பவானியி க

ைத பால பிரகாசித.

க%பைனயி+ நா க3ட  சிபி : ப.வட எ  யிE
ெகா35.)தா0
(19)
19)
-----------

