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அச்சிட்ேடார்: அ தா பிாிண்டர்ஸ், ெசன்ைன-14
--------------------------பதிப் ைர
எ த்தாளர்கள் ஒன் கூ த் தங்கள் ல்கைளத் தாங்கேள ெவளியிட் க்
ெகாள்ளத் தக்க வைகயில் ஒ நி வனம் இ ந்தால் அதனால் பல நல்ல
ெவளியீ கைளக் ெகாணர ம் எ த்தாளர்க க்கு நலம் ெசய்ய ம் இய ம் என்ற
எண்ணத்தில் சில எ த்தாளர்கள் ேசர்ந் ெதாடங்கிய தமிழ் எ த்தாளர்
கூட் ற ச் சங்கம். நல்ல த்தகங்கைளப் ப க்க ேவண் ம் என்ற ஆர்வம் தமிழ்
மக்களிைடேய இப்ேபா

மிகுதியாக உண்டாகி வளர்ந்

ெவளியீட்டாளர்கள் த்தகங்கள் பலவற்ைற ெவளியிட்
ஓரள

வ கிற . பல பல
வ கிறார்கள். அதனால்

எ த்தாளர்கள் சில க்கு ஊதியம் கிைடக்கிற . ஆயி

ெப ளாதார நிைல இன்

ம் எ த்தாளர்களின்

ம் உயரவில்ைல. பல நல்ல எ த்தாளர்கள் தங்கள்

த்தகங்கைள ெவளியிட வாய்ப்பில்லாமல் திண்டா கிறார்கள். கிைடக்க
ேவண் ய ஊதியம் கிைடக்காவிட்டா ம் அவசியத்ைத ன்னிட் ப் பலர்
கிைடத்தைதப் ெபற் ப் த்தகங்கைள விற்
இவ்வா

உள்ள நிைலைய ஓரளேவ

வி கிறார்கள்.

ம் மாற்றேவண் ம் என்ற எண்ணத்ேதா

எ ந்த இந்தக் கூட் ற ச் சங்கம். ேவ ெமாழியார்களிைடேய இத்தைகய சங்கம்
இ ப்பதாக ம் அதனால் எ த்தாளர்க க்கு நலன் உண்டாவதாக ம் ெதாிய
வ கிற .
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கூ யவைரயில் நல்ல

ல்கைள ெவளியிடேவண் ம் என்ப

ெகாள்ைக. இதற்கு அரசியலாாின் உதவி ம் ெபா

இந்தச் சங்கத்தின்

மக்களின் உதவி ம்

இன்றியைமயாதைவ. ஏைழகளாகிய எ த்தாளர்கள் தங்கள் த்தகங்கைளத் தங்கள்
ெபா ைளக் ெகாண்ேட ெவளியி
வ என்ப இயலாத காாியம். ஆகேவ
இந்தக் கூட் ற ச் சங்கத் க்கு எத்தைனக் ெகத்தைன அரசியலா ைடய ஆதர
இ க்கிறேதா அத்தைனக்கு அத்தைன எ த்தாளர்க க்கு ஆக்க ம் தமிழ்
மக்க க்கு நல்ல த்தகங்க ம் கிைடக்கும். பணமாக உத வேதா தங்கள்
ஆட்சியி ள்ள நி வனங்களில் இந்த ெவளியீ கைள வாஙகச் ெசய் ஆதாிக்கும்
வண்ணம் அரசியலார் ெசய்ய ேவண் ெமன்ப
ெபா மக்க

இந்தச் சங்கத்தின் ேவண் ேகாள்.

ம் இந்தச் சங்க ெவளியீ கைள வாங்கி ஆதாிக்க ேவண் ம்.

'தமி ற ' என்ற அழகிய அைடயாளக் குறிைய ைடய சங்க ெவளியீ கள் தமிழ்
நாட் ன் த்திலக்கியப் பைடப்பின் ெகா ந் களாக நிலவ இச்சங்கம் ய ம்
என்

உ தி கூ கிேறாம்.

வளர்ந்

வ ம் ச தாயத்தில் எத்தைன பதிப்பகங்கள் இ ந்தா

ேபாக்கும்

ம் அறி ப் பசிையப்

ைறயில் மிைகயாவதில்ைல. ஆகேவ இந்தச் சங்கம் பிற பதிப்பகங்களின்

ஆதரைவ ம் எதிர்பார்க்கிற . அவற்றின் உாிைமயாளர்கள் இவ்ெவளியீ கைள ம்
தங்கள் த்தகங்களாகேவ எண்ணி விற்பைன ெசய் நலம் ெசய்வார்கள் என்
நம் கிேறாம்.
நல்ல வைகயில் நல்ல த்தகங்கைள ெவளியிட

ன் வந்தி க்கும் இந்தச் சிறிய

நி வனத்திற்கு அரசாங்கம், எ த்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள், ெபா மக்கள்
எல்ேலா ைடய ஆதர ம் இன்றியைமயாத . இநதக் குழந்ைத வளர்ந்தால் தமிழ்
நாட்

எ த்தாளர் நிைல வள ம். அவர்கள் நிைல வளர்ந்

தமிழ் மக்க

உயர்ந்தால்

க்ேக ெப ைம உண்டாகும் என்பைதச் ெசால்ல ம் ேவண மா?

தமிழ் எ த்தாளர் கூட் ற ச் சங்கத்தார்
20-11-63
----------------ன்

ைர

இந்தத் ெதாகுப்பில் உள்ள கைதகள் 'கைலமகள்', 'ஆனந்த விகடன், 'கல்கி, 'நண்பன்'
த ய பத்திாிைககளில் ஏற்ெகனேவ ெவளிவந்தைவ.
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இவற்றில் 'சேகாதரர் அன்ேறா' என்ற சி கைத 'சாாிகா' என்ற இந்திப்
பத்திாிைகயி

ம், 'நிைனப் ' ஆங்கிலப் பத்திாிைகயான 'Illustrated Weekly'யி

'கறைவ ம் காைள ம்' இந்தியில் 'நவனீத்', குஜராத்தியில் 'சாந்தினி'
பத்திாிைககளி

ம் ெமாழிெபயர்க்கப் ெபற்

வந்த ' மைலயாளம் கன்னடம்
ெவளியிடப்பட்
தமிழி

த ய ெமாழிப் பத்திாிைககளில்

க்கிற .

ம் பிற ெமாழிகளி

ெபயர்ப்பாளர்க

ெவளிவந்தி க்கின்றன. 'ெவள்ளம்

ம் ெவளியிட்ட பத்திாிைகக

க்கும் என

நன்றி. இப்ேபா

க்கும் ெமாழி-

தமிழ் எ த்தாளர் கூட் ற ச்

சங்கத்தின் உதவிேயா இந்தக் கைதகள் ெதாகுப்பாக ெவளிவ கின்றன.
எ த்தாளர்க க்கு உத ம் கூட் ற ச் சங்கத் க்கும் இந்தச் சங்கத்தின்
ெவளியீ கைள வாங்கி எ த்தாளர்கைள ம் இலக்கியத்ைத ம் வளர்க்கும்
அைனவ க்கும் என

நன்றி.

171,லாயிட்ஸ் ேரா , ெசன்ைன-14
2-12-1963
------------------
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ெதாைலவில் ெதாிந்த ெவள்ளிப் பனி மைலயின் பளிங்குச் சிகரங்கள்
பைகவர்கைளப் பய
த் ம் ஈட்
ைனகைளப் ேபாலக் காைல ெவயி ல்
பள பளத்தன. சிகரங்களின் வாயிலாக ஊ
அந்த மைலக் காட் ல்

விப் பாய்ந்த இளங்கதிர், இன்

ம்

ைழயவில்ைல. அ வாரத்தின் ம யில் அடர்த்தியான

குளிர்; மங்கலான இ ள்.
ெந யெதா

மைலப் பாம் ேபால், ஒ

வைளந்

ேமேல ெசன்ற . பாைதயின் இ

அ க்க

சின்னஞ்சி

கு கலான ஒற்ைறய ப் பாைத
றங்களி

ம் ெந

யர்ந்த மரங்கள்.

மைலய விகள் கு க்கிட்டன. பனிப் பாளங்கள் ெநா ங்கி

நீாில் மிதந்ததால், அ வியில் ைவத்த காைல, மரத் ப்ேபான மரக்கட்ைடயாகத்தான்
ெவளியில் எ க்க

ம். மரக்கிைளகளி

ம் இைலகளி

ம் ப ந்த ெவண்பனி

மட் ம் ெசாட் ச் ெசாட்டாக உ கி உதிரத் ெதாடங்கிய .
பனி ம் ,பயங்கர ம், இடர்ப்பா ம் நிைறந்த அந்த ேமட் ப் பாைதயில் இ ப
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ேபார்
கால

ரர்கள் ஒ வர் பின் ஒ வராக நடந்
ஓைசையத் தவிர, மற்ற எந்த ஒ

ேந ம்ேபா

மட்

ம்,

ெசன்றனர்.அவர்கள

ஒ ங்கான

ம் அங்கு எழவில்ைல. ஓைசயில் ஏதாவ

ன்னால் ெசன்ற தைலவன் குமார், தாளம் தவறிப்

ேபா பவைனப் பார்க்கும் பாடகைனப்ேபால் தி ம்பிப் பார்ப்பான்- பிறகு ஓைச
தவ வதில்ைல.
"ெலப்ட்...ைரட்...சரக்...சரக்...சரக்...சரக்...!"
இ

அவர்க

க்கு இரண்டாவ

நாள் நைட.கம்பளிக் குல்லாய்கைள ம்

அங்கிகைள ம் தாண் வந் எ ம் க் கு த்ைதச் சுண் இ த்த அந்தக் குளிர்.
தல் நாள் இரைவ எப்ப ேயா ஒ கூடாரத் க்குள் ெந ப்
ட்ட ம் தங்கள்
பயணத்ைதத் ெதாடங்கியி ந்தார்கள்.
ேவ பார்ப்பதற்காக ன்னால் ெசன் ெகாண்
ந்த ேராந் ப் பைட இ .
இைத அ த் இேதேபால் ராஜ்பக ர் என்ற பாஞ்சாலத் இைளஞனின்
தைலைமயில் மற்ெறா
வந்த பைடதான்,

சி

பைட ம் வந் ெகாண்

ந்த . அதற்கும் பின்னால்

ேபர்களடங்கிய 'பயனீர்' பைட. கா கைள ெவட் ச்

ெசப்பனிட் ப் பாைதகைள ஒ ங்காய்ச் சைமத் க் ெகாண்
அைத அ த்தாற் ேபால்தான் அவர்கள

தாற்கா க ரா

அங்கி ந்தவர்கைள ம் ேசர்த் க் கணக்கிட்டால்,ெமாத்தம்

ந்தார்கள் அவர்கள்.
வ

காம் இ நத .
ந்

ேபர்

ேத வார்கள்.
ேபாக்குவரத் ச் சாைலகளில்லாத மைலக் காட் ப் பிரேதசம் அ .
தளவாடங்கள், சப்ைளகள்
லம் ெகாண்

வந்

ரர்கள்,

த ய எல்லாவற்ைற ம் அங்கு 'ெஹ காப்டர்' விமானம்

இறக்கித்தான், அந்த ரா

வ

காைமேய ஏற்ப த்தி

யி ந்தார்கள்-சீனர்களின் நயவஞ்சகத்தனமான பைடெய ப் க்கு ஆளாகியி ந்த
வடகிழக்கு
எல்ைலப் பிரேதசம் அ .
சூாியன் வானத்தின் உச்சிைய ேநாக்கி நகர்ந் ெகாண்
தைலைமயில் வந்த

ரர்க

ந்தான். குமாாின்

ம் மைல உச்சிைய ெந ங்கினார்கள். சூாியனின்

ஒளி அங்கு நிலெவாளி ேபாலத்தான் குளிர்ந்தி ந்த . ெவளிச்ச ண் ; ெவம்ைமயில்ைல.
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மைல கட்ைடத் தாண் ச் ெசல்வதற்கு அவர்க க்கு உத்தர இல்ைல. ஆகேவ,
இயற்ைகயாக அரண் ேபால் அைமந்த ஒ பாைறத் ெதாடாின் மைறவில் தன்
ரர்கைள உண்

கைளப்பாறச் ெசய்தான் குமார். ெராட் த் ண்

நன்றாக இ கிப்

ேபாயி ந்த . அைத ெமன் , வி ங்கி விட் , குளிைர விரட் வதற்கு ஒ
சிகெரட்ைடப் பற்ற ைவத்தான். தாங்கள் வந ேசர்ந்த பற்றி ம், மைல கட்ைட
அ த்த பள்ளத்தாக்கில் பைகவாின் நடமாட்டம் எ
ம் ெதாியவில்ைல என்ப
பற்றி ம் பின்னால் வ ம் ராஜ்பக

க்குச் ெசய்தி அறிவித்தான். தைலைம

நிைலயத்ைத 'சிக்னல்' கூப்பிட்டேபா , அங்கி ந்
இயந்திரம் ப தாகி விட்ட
குமார் ஒ

ேபா

ம்!

பாைறயின் பின் நின்

பள்ளத்தாக்கு

ெகாண் , ெதாைல ேநாக்கிக் கண்ணா யால்

வைத ம் நன்றாக ஊ

ைவரம் பாய்ந்த ஒல் யான உடற்கட் ;
"சீனர்க

விப் பார்த்தான். ந த்தரமான உயரம்;
க்கு மீைச; க ப் நிறம்.

க்குச் சாதகமான நில அைமப் அவர்க

பாைத அைமத் க்ெகாண்

வாகனங்களில் வந்

பாதகமாகப் பயன் ப த்தி விட்டார்கள்
நின்ற மராத்திய
"அவர்க

பதில் இல்ைல. அங்குள்ள

ைடய எல்ைலயில் இ க்கிற .

குவிந்

விடலாம் -அைத நமக்குப்

ேராகிகள்!"என்றான் குமார், அ கில்

ரனிடம்.

ைடய ெகாாில்லாப் பயிற்சி இந்த மைலக்கா கள் வைரயில்தான்

எ ப ம். சமெவளிக்கு வந்தால் நாம் ைத குழி ெவட் விடலாம்"என்றான்
மராத்தியன்.
ெதாைல ேநாக்கியால் பார்த்தப
ேபச்ைச நி த்தி, ஒ

ேபசிக்ெகாண்ேட வந்த குமார், சட்ெடன்

திைசயில் சுட் க்காட் னான். ெதாைலேநாக்கிைய

மற்றவனிடம் ெகா த் ப் பார்க்கச் ெசான்னான்.
"ஆமாம்; ெபாியகூட்டம்!"என்றான் மராத்தியன்."இைல தைழகைள அள்ளிப்
ேபாட்

மைறத் க் ெகாண்

வ கிறார்கள், வாகனங்கள் ஏ மில்ைல ேகாேவ

க ைதகளில் சப்ைள வ கிற ."
இ ம் ச் சிைலயின்

கமாக மாறிய

குமா க்கு. சட்ெடன்

பார்த் விட் , மீண் ம் தைலைம நிைலயத்ேதா

அைத வாங்கிப்

கம்பியில்லாத் தந்தியில் ெதாடர்

8
ெகள்ள யன்றான்;

யவில்ைல."சுமார் ஆயிரம் ேபர் இ ப்பார்கள்; இரண்

ைமல் ெதாைலவில் வந் ெகாண

க்கிறார்கள்!"என்றான்.

இ ப்பேதா இ ப ேபர்; வ வேதா ஆயிரம்...! குமார் சிறி ேநரம் ேயாசித்தான்,
பிறகு மள மளெவன் தனக்குப் பின்னால் வந்த ராஜ்பக
க்குச் ெசய்தி
அ

ப்பினான்.
"ராஜ்பக

ர்!...ஆயிரம் சீனர்கள்!...வாகனங்களில்ைல; இரண்

வ கிறார்கள்... உச்சிக்கு வ வதற்கு இன்

ம் ஒ

மணி ேநரமாவ

தைலைம நிைலயத்திற்குத் ெதாடர் மில்ைல... நாேம
ேவண் ய தான்...என்ன ெசால்
ஒ
ஒ

ைமல் ெதாைலவி

கணம் தி க்கிட்

ந்

ைமல் ெதாைலவில்
ஆகும்...

ெசய்ய

கிறாய்?"
ெசய்திையக் ேகட்ட ராஜ்பக

ாின் ெந ய உ வம்

விட்ட .

"நீ என்ன ெசால்கிறாய்?... காமில் உள்ள எல்ேலாைர ம் ேசர்த்தாேல, நாம்
ன்றில் ஒ

பங்குதான் ேத ேவாம்!"என்றான் ராஜ் பக

ர்.

"இ ந்தால் என்ன?... நாங்கள் இங்ேக வாய்ப்பாக மைறந் ,
தீர்த் க் கட் கிேறாம்.

ேபர்கைளயாவ

ெசத் த் ெதாைலகிேறாம். சுமார் ஒ

ந்தவைர

சாிக்கட் விட் , நாங்க

ம்

மணிேநரம் எங்களால் அவர்கைள 'எங்ேகஜ்'

ெசய்ய
ம். அதற்குள் நீ பின்வாங்கிப் 'பயனீர்' பைடேயா ேசர்ந் ெகாள்.
கட் ய பாலத் க்குச் சாியான ேநரத்தில் ேவட் ைவத்தால் அதில் பலர் ஒழிந்
ேபாவார்கள். நீங்கள் எல்ேலா ம் காட் க்குள் மைறந்

ெகாண்

பைகவர்கைளச் சிதற அ க்கலாம். என்ன ெசால்கிறாய்?-'பயனீர்' பைடக்குச்
ெசய்தி அ

ப்பிவிட் த் தி ம்பிப் ேபா!"

"நீ ெசால் ய

அவ்வள ம் சாி. நான் அப்ப ேய ெசய்தி

அ ப் கிேறன்.- ஆனால் ஒ விஷயத்தில் நீ ட்டாள்! இ ப ேபர்கைள
ைவத் க் ெகாண் நீ எவ்வள ேநரம் எத்தைன ேபர்கைளச் சமாளிக்க
ம்?"
"எங்கள
"ஏ

எண்ணிக்ைக

ட்டாள்! நீ உன் வாைய

த ல் அவர்க

க்குத் ெதாியப்ேபாவதில்ைல..."

! நான் வரத்தான் ேபாகிேறன்."
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"நீ

ட்டாள் மட் மல்ல; சண்ைடக்கார

சண்ைடையப்

ம் கூட நம் ைடய பைழய

ப்பிக்க இ வா ேநரம்?... ராஜ்பக

"நான் அங்ேக வந்
ஒன்றாக இ ந்தா

ெகாண்

ர்!"

க்கிேறன்!...நம் ைடய உத்திேயாகம்

ம், நீ என்ைன விட சீனியர்; உத்தர

ெகா !...உத்தர

ெகா !"
"சாி வந்

ெதாைல!"என்

கூறி விட் த் தனக்குள் சிாித் க்-

ெகாண்டான் குமார். சண்ைடக்காரனாக இ ந்தா
கட் ப்பாட்ைட மீறாமல் தன்னிடம் உத்தர
ரத்தி
மதரா

ம், ரா

வக்

ேகட்டதில் அவ

க்கு மகிழ்ச்சி.

ந்ேத இ வ ம் ஒ வைரப் பற்றி ஒ வர்,"ெபால்லாத

"என் ம்," ரட் ப் பஞ்சாபி!"என் ம் ெப ைமேயா

கூறி நைகத் க்

ெகாண்டார்கள்.
மைல உச்சியி

ந்த குமா டன் இப்ேபா

ெகாண்டான். இ ப
எதிர்ப்பக்கத்தி
ந்
ெகாண்

ராஜ்பக

ம் வந்

ேசர்ந்

ேபர்களாக இ ந்தவர்கள், நாற்ப ேபர்களானார்கள்.
ெபாங்கி எ ம் கடல் அைலேபால் சீனப்பைட ன்ேனறிக்

ந்த . மரணம் என்கிற

க்குத் தீர்மானமாக வந்

விட் , அைதக்

கம்பீரமாக ஏற் க் ெகாள்ளத் ணிந்த இந்த நாற்ப ேபர்க ம், ஆ க்குப் பத்
பைகவர்கள் தமாவ தீர்த் விட் த்தான் ம யேவண் ெமன் உ தி
ண்டனர்.
ெந ங்கிக் ெகாண்
"ராஜ்பக

ந்தனர் பைகவர்கள்.

ர், நான் ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேகட் க் ெகாள்"என்

அவனிடம் திட்டங்கைள விளக்கினான் குமார்."நாம் ெசய்ய ேவண் ய
காாியங்கள்

ன் : ஒன் , நம

எண்ணிக்ைக ெதாிந் விடாதப

திடீர்த்

தாக்குதல் நடத்தி அவர்கைளக் கலக்கி விட ேநண் ம்; ெப ம் பைட இங்ேக
இ ப்பதாக அவர்கைள நிைனக்கச் ெசய்
இரண் , தாக்குத ன்

உ திையக் குைலக்க ேவண் ம்.

ர்க்கத்தனம் அவர்க

தாமதத்ைத ம் தரேவண் ம்.
நீ ெசய்திகைள ேவகமாக அ

ன் , நான்

க்கு அதிகச் ேசதத்ைத ம்,
ன்னின்

ேபாைர நடத் கிேறன்.

ப்பிக்ெகாண்ேட இ .-இன்ைறய ேபாாில் நம்ைம

10
மீறிப் ேபானா

ம், அ த்த இடத்தில் இவர்கள் ேதாற் த் தி ம்ப ேவண் ம்!"

ப்பாக்கி

ைனக் ெகதிேர குமார் நின்

தன்னிடம் விட்

விட்டாேன என்

ெசய்திப் ெபா ப் ம் மிக
குமாைர விட உயரத்தி

ெகாண் , ெசய்திப் ெபா ப்ைபத்

ராஜ்பக

க்கியமான
ம் ப மனி

க்குச் சிறி

வ த்தம். என்றா

என்பதால் அவன்

ம்,

க்கவில்ைல.

ம் எவ்வளேவா ெபாியவன் ராஜ்பக

ர்; வயதில்

மட் ம் இைளயவன்.
ங்கும்

ைர மாகப் ெபாங்கிப் ெபா மிக் ெகாண்

வந்த

ெசஞ்சீனர

மஞ்சள் நிறப் பைட.
பாரத

ரர்கள் கண்ணிைமக்காமல்,

ெகாண் ,
விநா

ப்பாக்கி விைசகளின்மீ

விரல்கைள ைவத்த வண்ணம் ஒவ்ெவா

ம் தங்கள் தைலவனின் ஆைணக்குக் காத்தி ந்தார்கள். -ஆயிற் ,

மிகமிக ெந க்கத்தில் வந்
' மீல்' என்
ஒ

ச்சுக் காற்ைறக் கட் ப் ப த்திக்

இந்திய

ஒேர ஒ

விட்டார்கள் பைகவர்கள்.
குண்

சீனர்களின் பக்கத்தி

ந்

ெவ த் ,

ரனின் தைலைய ஒட் ப் பறந்த .

ரர்கள் அைனவ ம் ஆேவசத் டன் குமாைரத் தி ம்பிப் பார்த்தார்கள்.
'தைலவன் ஏன் இன்

ம் தாமதம் ெசய்கிறான்'?

" ட்டாள்!.... ட்டாள்!... நீ எந்த உலகத்தி
காத கில் வந்

கத்தினான் ராஜ்பக

ம ேவைல பார்க்க ேவண் ம் ேபா

ர்.
ந்த

க்கிறாய்?"என்

குமாாின்

த ல் குமாைரச் சுட் த் தள்ளிவிட் ,
அவ

க்கு.

"ஆத்திரப் படாேத ராஜ்! சந்ேதகத்தின் ேபாில் அவர்கள் சுட் ப்
பார்க்கிறார்கள். இன்
ஒவ்ெவா

ம் அ கில் அவர்கள் ெந ங்கிவிட்டால், நம் ைடய

குண் க்கும் ஒ வன் ப யாவானில்ைலயா?"-குமாாின் சமேயாகித

த்தி அவைன வியக்க ைவத்த .
நன்றாக ெந ங்கி விட்ட
தன்

ைடய

கூட்டம். குமார் ைசைக ெசய் விட் ,

ப்பாக்கி விைசைய ம் தட்

விட்டான். இயந்திரச் சுழல்
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ப்பாக்கிகள் அந்த மைலக் கூட்ட ம் கானக ம் அதிர
பனி மைல கி

ழக்கம் ெசய்தன.

கி த்த ;கானகம் கதறிய ; ெவள்ளிப்பனி ெசவ்விரத்த

ெவள்ளமாய் உ கிப் ரண்ேடா ய ; மரண ஓலங்கள் மனித இதயங்கைள
உ

க்கி எ த்தன.
எதிர்பாராத இந்தத் தாக்குத ல் நிைல குைலந்

தங்களில் கால் பகுதி
என்றா

ரர்கைளக் கால் மணிப் ெபா

க்குள் இழந்தனர்.

ம், அவர்கள் தங்கள் இழப்ைபப் பற்றிப் ெபா ட்ப த்தியவர்களாகேவ

ெதாியவில்ைல.

ர்க்கத்தனத்ேதா

வரத் ெதாடங்கின. பாரத

ரர்களி

ேம

ம் ேம

பாரத

"கைடசி

ர சுவர்க்கம் குந்தனர்.

ஙகள்!"என்

ம்

க்கு-மைல

கைடசிக் குண்
கத்தினான் குமார்.

வைரயில் ெசய்திகைளப் பரபரப்ேபா
ர், ெசய்திப்ெபட்

அவர்க

ஆர்ப்பாித் ப் ெபாங்கி வந்த .

ரன் உள்ள வைரயில் , அல்ல

உள்ளவைரயில் சுட் த் தள்

ன்னணிக்கு

க்குேமல், தஙகள்

ரர்களின் எண்ணிக்ைக ம் ெதாிந் விட்ட

ேபான்ற மனிதப் ேபரைல ஒன்

ராஜ்பக

ம் பைடகள்

ம் பத் ப் ேபர்க

கடைமைய நிைறேவற்றிய ெப ைமேயா

அ

பதறிய பைகவர்கள்

அ

ப்பிக் ெகாண்

ந்த

ப்பாக்கி மாகக் குமாாின் அ கில் வந

தா

சுடத் ெதாடங்கினான்.
ஒ குண் , குமாாின் ேதாளில் பாய்ந் அவைனக் கீேழ தள்ளிய .
மற்ெறா குண் ராஜ்பக ாின் ெசய்திப் ெபட் ையச் சுக்கு றாகச் சிதற
அ த்த .
ராஜ்பக

ர் பாரதப் பகுதியின் ப களத்ைதத் தி ம்பிப் பார்த்தான்.

குமாைரத் தவிர, அைனவ ேம விண்

லெகய்திவிட்டனர். குமார் மட்

ம்

குற் யிராய்க் கிடந்தான்.
ராஜ்பக
கண்க

க்கு ேவெறான் ம் ேதான்றவில்ைல. பைகவர்களின்

க்குப் படாமல், அவர்கள் ெந ங்குவதற்குள், பர பரெவன்

இ த் க்ெகாண்

ஒ

பாைறயின் மைற க்கு ஓ

குமாைர

வந்தான். அங்கும் அவன்

ம்
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நிற்கவில்ைல. குமாைரத் தாங்கிப் பி த் க்ெகாண் , ெவறி பி த்தவன் ேபால்
ேம

ம் ஓ னான்.
கால் வ க்கிய . மள மளெவன்

இ வ ம் ஒ வைரெயா வர் பற்றிக்

ெகாண்டப ேய மைலச்சாிவில் ரண்டார்கள். ராஜ்பக
ேபா , மைலப் ல் நிைறந்த ஒ
ெதாிந்த . குமாாின்
ச்சுக்காற்

வந்

க்கு நிைன

வந்த

த க்குள் இ வ ம் ஒன்றாய்க் கிடப்ப

க்க கில் ைகைய ைவத் ப் பார்த்தான். ெவப்பமான
ெகாண்

ந்த .

மாைல மயங்கும் ேநரம்.ெதாைல ேநாக்கிக் கண்ணா

உைடயாமல்

இ ந்ததால், மைலப்பாைதைய உற் ப் பார்த்தான். நண்பக ல் பைடக
ெசன்ற சீனர்கள், பின்னணியி

டன்

ந்த பாரதப் பைடயினாிடம் எஞ்சி

யி நதவர்களில் பாதிப்ேபைரப் பறி ெகா த் விட் , ேசார் ம் கைளப் மாக
மைலேயறிக் ெகாண்

ந்தார்கள். ெப ைமேயா

குமாாின்

கத்ைதப்

பார்த் க்ெகாண் ,"குமார், நம் ைடய இன்ைறய திட்டம் ெவற்றி ெபற்
விட்ட !"என்

மகிழ்ச்சி ெபாங்கக் கூறினான் ராஜ்பக

குமாாின் விழிகள் திறந்
ெசய்திையக் ேகட்

ர்.

ெகாண்டன. அவன் ன்னைக

த்தான். 'நல்ல

விட்ேடன். இனி நிம்மதியாக என்ைனச் சுட் த் தள்ளிச்

சாகவிட் , நீ பத்திரமாகத் தி ம்பிப் ேபா!"என்

ெம ந்த குர ல் கூறினான்

குமார்.
"என்ன!- உன்ைனச் சுட ேவண் மா?"
" ட்டாள்!- இ
சுட் த்தள்
"நீ தான்

!...

ேபார்க் களம்! எனக்கு உதவி ெசய்ய வி ம்பினால்
யா விட்டால் நீ மட் மாவ

ட்டாள்;உன்

இங்கி ந்

ேபாய்த்ெதாைல!"

ைள தான் குழம்பியி க்கிற ! நீ கட்டாயம்

பிைழத் க் ெகாள்வாய்."
"சண்ைட ேபாடாேத! உன்
ேநர மில்ைல."

ரட் த் தனத் க்கு நான் ஆளில்ைல; இ
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குமாைரத்

க்கிக் ெகாண் ேபாவ

ேதைவயில்லாத

ண்

யற்சி என்ப

ற்றியதால், அந்த ேவகம் தாங்கா

என்ற பி வாதம் ராஜ்பக

க்கு. இ

குமாாின் எண்ணம். வாய்ச் சண்ைட
மீண் ம் மயக்க மைடந்தான் குமார்.

சில ஆண் க க்கு ன் , அவர்கள் இ வ ம் ஒ வேராெடா வர்
சண்ைட யிட் ேமாதிக் ெகாண் தைரயில் ரண்ட காட்சிைய அப்ேபா
நிைனத் க்ெகாண்டான் ராஜ்பக
பஞ்சாப் மாநிலக் கல்
ெசன்ைன விைளயாட்
இ

ேவ

ர்.

ாி ஒன் க்கும் ெசன்ைனக் கல்

ைமதானத்தில் 'ஹாக்கி' ேபாட்

கட்சிகளின் தைலவர்கள். மாணவர்க

ஆட்டக்காரர்கைள ஆரவாரங்கேளா

ம் ெபா

ாி ஒன் க்கும்

நடந்த . இ வ ம்
மக்க

ம் கூ

உற்சாகப் ப த்திக் ெகாண்

இந்திய மாணவர்களின் தைலவனான ராஜ்பக

ந்தனர். வட

ர், பீமேசனைனப் ேபான்ற

உ வத்ேதா , மின்னல் ேவகத்தில் அங்குமிங்கும் ஓ 'ேகால்'ேபாடப் பார்த்தான்.
குமார் அதிகமாகப் பரபரப்பைடயவில்ைல. நளினமாக மட்ைடயால் பந்ைதத்
தள்ளி விட்

ெவற்றி ெகாள்ளப் பார்த்தான்.இைடேவைள வைரயில் இ

ற ம்

'ேகால்' விழவில்ைல.
கைடசிக் கால் மணி ேநரத்தில் ெசன்ைன மாணவர்கள் லாவகமாக ஒ
'ேகால்' ேபாட்

விட்டார்கள். ைக தட்டலால் ைமதானேம அதிர்ந்த . ரசிகர்கள்

பலர் ெவறி பி த் க் கூத்தா னார்கள். இவற் க்கிைடயில் சில அைர
ேவட் க்க உணர்ச்சிப் பித்தர்கள்"ஒழிந்த
திடீெரன்

விைளயாட் ல் சூ

பம்பரமாக ைமதானம்

வடக்கு"என்

கூக்குர ட்டனர்.

பி த் க் ெகாண்ட . ராஜ்பக

வ ம் சுழன் , பந்

ட் க் ெகாண்

ர்

ஓ னான்.

கு க்கிட்டவர்களிடமி ந் சாகசத்ேதா பந்ைதக் காப்பாற்றினான். பிறகு,
கைடசி நிமிஷத்தில் தன் பலமைனத் ம் ேசர்த் ச் ெசன்ைனக் கல் ாிக்கு ஒ
'ேகால்' ேபாட்டான். நீண்ட குழ
ந்த

ம் ஊதினார் ந வர். ெவற்றி ேதால்வி யின்றி

ஆட்டம்.

அத் டன் நிற்கவில்ைல விஷயம். ராஜ்பக ர் 'ேகால்' ேபாட்ட சமயம்,
இட பக்கத்தி
ந் கு க்ேக வந் வி ந்த ஒ தமிழக இைளஞன் பலமான
அ பட் த் தைலகுப் றப் ேபாய் வி ந்தான்.
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குமா க்கு ேகால் வி ந் விட்ட ஆத்திரம் ேவ . அத் டன் ராஜ்பக ர்
ேவண் ெமன்ேற தங்கள் கட்சிக்காரைன அ த் விட்டான் என்ற எண்ணம்
ேவ . ஓ ச்ெசன்
அைறந்

தன்ைன மறந்த ெவறியில் ராஜின் கன்னத்தில் ஓங்கி

விட்டான். இைதச் சிறி ம் எதிர்பார்க்காத ராஜ், ஹாக்கி மட்ைடயால்

அவன் க த்ைத வைளத்
உ ண்டார்கள்.

ராஜ்பக

கள்!... ெஜயிக்க

யவில்ைலேய என்ற ஆத்திரம்!"

ாின் ஆள் ஒ வன் உளறி ைவத்தான்.

"ேகால் ேபாட்
வடக்கத்தி

கட் ப் ரண்

ப் மிக்க இளம் ரத்தமல்லவா?

"தந்திரக்கார மதரா
என்

இ த்தான். இ வ ம் ெவறிேயா

ெஜயிக்க வக்கில்ைல; காெலா க்க வந் விட்டான்.-

ரட் த் தனம் இங்ேக சாயா !"என்றான் மறத் தமிழன் ஒ வன்.

வாய்ச் சண்ைட
வளர்ந் , ேமைட
விைளயாட்

ற்றி, சூடான பத்திாிைககளின் பரபரப்பான ெசய்தி
ழக்கங்கள் வைரயில்

ற்றி விட்ட

கசப் நிைறந்த விைனயாக

ந்

விவகாரம்.
விட்ட . இ வ க்குேம

சில்லைறக் காயங்கள்.
ெந க்க

நிைலயின் ேபா , திடீெரன்

சந்தித்தேபா தான், இ வ ம் ரா

இ வ ம் ரா

வ

காமில்

வத்தில் ேசர்ந்தி ப்பைதப் ாிந்

ெகாணடார்கள். பைழய மனக் கசப்பின் த ம் ஒ

ைலயில் இ வ க்கும்

இ ந் ெகாண் தான் இ ந்த . என்ேறா நடந்த விஷயங்கள் இைவ.
இ ள் பரவத் ெதாடங்கிய டன்
மாட் க்ெகாண் , குமாைரப் பற்றித்
"ேவண்டாம், என்ைன விட்
வ ம்... ேபா ராஜ்பக

"குமார், உன் மீ
ேதசத் க்கு ஒ

க்கித் ேதாளில்

க்குவதற்கு

யன்றான் ராஜ்பக

விட் ப் ேபா!...

ேவண்டாம். வழியில் எந்தச் சீனனாவ
ேவண்

ப்பாக்கிையத்

ர்.

ணாய் நீ அவதிப்பட

எதிர்ப்பட்டால், எனக்காக நீ ம் சாக

ர்!"..மன்றா னான் குமார்;ெகஞ்சினான்.

எனக்குப் பாசமில்ைல; பற் த

ம் கிைடயா . இந்தத்

ரனின் உயிர் இந்த ேநரத்தில் மிக மிகத் ேதைவயான . என்
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கடைமயில் நீ கு க்கிட ேவண்டாம்."
பி வாதமாகக் குமாைரத்
மங்கலான நிலவில் தன

க்கித் ேதாள்மீ

சாய்த் க் ெகாண் , இரவின்

பயணத்ைதத் ெதாடங்கினான் ராஜ்பக

ெவளிச்சத்ைத ம் மைறப்பதற்குப் பனி மைழ வந்

ேசர்ந்த . கண்க

பாைத லப்படவில்ைல. பனிக் கூடாரத் க்குள் அகப்பட்ட
ஆனால் எந்தத் தைடக

ம் ராஜ்பக

ர். நிலவின்
க்குப்

ேபான்ற பிரைம.

ாின் உ திையக் குைலக்கவில்ைல.

உள்ளத்திேல ைவராக்கியம், எண்ணத்திேல நற்ெசய ன் ாிப் , தன் தாய்த் தி
நாட் ன் சேகாதரைனக் காப்ப ேதச பக்தி என்ற லட்சியம் இவ்வள ம்
அவ

ைடய நைடக்கு ேவகம் தநதன.

விண்ணி

ந்

பனி மைழ;அவன் உள்ளத்தி

ெந ப் . ெவளியில் இ ட் ;உள்

ந்

அைத விரட் ம்

க்குள் ேபெராளி. உட ல் பசி, கைளப் ,

ேசார் ; ெநஞ்சில் நிைற , ெதம் , உற்சாகம்! அவைன அந்தக் ேகாலத்தில்
யா ம் கண்டால், ெவறி பி த்த ேபய் என்ேறா, பிசாசு என்ேறாதான்
ெசால்வார்கள்.
அவன் ேதாளில் கிடந்த குமார் இரெவல்லாம் ஏேதேதா பிதற்றினான்.
குமாாின் உடல் ெந ப்பாய்த் தகிப்ப , அவ
ராஜ்பக
இறந்

க்கு, உணர்த்திய . ஒ
ேபாகாமல் உயிேரா

இர
ெதாி ம்;

க்குக் க ைமயான ஜுரம் என்பைத

வைகயில் அவன் கவைலப்பட்டா

க்கிறாேன என்

ஆ தல் ெகாண்டான்.

ம் அவன் நடந்த நைட, அந்தப் பயங்கரமான கா க
ரத் ப் பனி மைலக

ம்

க்குத்

க்குத் ெதாி ம்; இரக்கமில்லாமல் ெகாட் ய

க ம் பனிக்குத் ெதாி ம். ஆனால் குமா க்குத் ெதாியா .
ெபா

ம் வி ந்த . அ விக் கைர ம் வந்த . அதன் பாலத்ைதப் பாரத

ரர்கள் தகர்த்தி ந்தார்கள்.

தல் நாள் அங்குக் க ைமயான ேபார்

நடந்தி ப்பதற்கான சின்னங்கள் சுற் ப் ற ெமங்கும் சிதறிக் கிடந்தன.
'அ விையத் தாண் ச் ெசல்வ
திடீெரன்

ராஜ்பக

எப்ப ?' என்ற ேகள்வி எ ந்த டன்,

ாிடமி ந்த வ ைமயைனத் ம் மைறந்

விட்டன. தட் த்
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த மாறித் தன் ேதாள் சுைமையக் கிேழ இறக்கி ைவத்தான். ேதாள்களிரண் ம்
க்கம் கண்

இசி ெவ த்தன. பனியால் பாளம் பாளமாக ெவ த்தி ந்த

உத . கண்கள் சிவந் , பார்ைவ மங்கி, எாிச்சல் கண்ட . - ஒவ்ெவா
மயிர்க்கா

ம் ஒேர வ , ேவதைன, குைடச்சல்.

"கட ேள, குமாைரக் ெகாண்

ேசர்க்கும் வைரயிலாவ

என்ைனக்

காப்பாற் . பாரத ேதசத்தின் மண்ணில் பிறந்தவன் அவன்!"என் , தன்ைன
மறந்

வாய்விட்

ஓலம் வி ந்

அலறினான் ராஜ்பக

ர். குமாாின் ெசவிகளில் நண்பனின்

விட்டதா? கண்கைளத் திறந்தான் குமார்; ன்

வல்

க்க

யன்றான்.
"ைபத்தியக்காரா!..எப்ப யாவ
அ விையத் தாண்

தனியாகப் ேபாய், கு கலான இடத்தில்

வி !...நான் ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டாயா ராஜ்?"-

குமாாின் குரல் ஏக்கத்ேதா

ஒ த்த .

ெபற்ற தாய் ஒ த்தி தன் தல்வைன உற் ப் பார்ப்ப ேபால் குமாைரக்
கனி டன் உற் ப் பார்த்தான் ராஜ் பக
"குமார், எனக்கு இன்

ர்.

ம் கல்யாணமாகவில்ைல. சேகாதரர்க

இ க்கிறார்கள். ஆனால் உனக்ெகா

ம்

மைனவி இ க்கிறாள். இந்த மாதத்தில்தான் நீ

தகப்பனாகப் ேபாகிறாய் என் ம் ேகள்விப்பட்ேடன். நான் இறந்தால், இந்த
ேதசம் ஒ

ரைன மட் ம் இழக்கும். ஆனால் நீ?...நீ ஒ

கணவன், ஒ

தந்ைத, ஒ

ரன்!... உனக்குக் கணக்குப் ேபாடத் ெதாி ேம? ேதசத் க்கு நம்
இ வாில் இப்ேபா

யார்

க்கியம் என்

கணக்குப் ேபாட் ப் பார்!"- ராஜ்பக

ர்

ெதளிவாக, உ திேயா , உ க்கமாகப் ேபசினான்.
"என் கு ம்பத்ைதப் பற்றி....?"
"உன் நண்பன் ஆ

கத்திடம் ேகட் த் ெதாிந்

ெகாண்ேடன்."

குமா க்கு வாயைடத் ப் ேபாய் விட்ட . நிைற மாதக்காாியான அவன்
மைனவி, அவன

நகரம், காேவாிக்கைர எல்லாம் நிைன க்கு வந்தன. அத் டன்,

ெசன்ைனயில் நைட ெபற்ற மாணவர் ஹாக்கிப் பந்தயம், இ வ ம்
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சண்ைடயிட்

மண்ைடகைள உைடத் க்ெகாண்ட , வடக்கு- ெதற்கு

ண்

விவகாரம், எல்லாேம மனத் திைரயில் சுழன்றன.
குமாாின் கண்கள் குளங்களாக மாறின. ெமல்ல ெமல்லத் தன் கரங்கைள
உயர்த்தி ராஜ்பக
ெகாண்

ாின் க த்ைத வைளத் க் ெகாண்டான். அ ைக பீறிட் க்

வந்த ."தம்பி, தம்பி! ...எனக்கு உடன் பிறந்தான் யா மில்ைல... நீ...

நீதான் அவன்..தம்பீ!"-ேபச்சுத் திணறி மீண் ம் மயங்கி

ழ்ந்தான் குமார்.

மீண் ம் அ விக் கைரேயாரமாகேவ இந்தப் னித யாத்திைர
ெதாடங்கிய . கன ம் நிைன மற்ற ஏேதா ஒ
ேதாளில் ெதாங்கிக்ெகாண்

ந்தான். அப்ேபா

ஓ ம் சத்தம் ேகட்ட . ராஜ்பக
சுய நிைன
ேபாட்

வந்தேபா

ந்தார்கள்.

ர் குமாைரத்

நிைலயில், ராஜ்பக
சர சரெவன்

யாேரா காட் க்குள்

க்கிக்ெகாண்ேட ஓ னான்.

குமா க்கு உடல்

காமின் ரா

ாின்

வ ம் கட் க்கள்

வ ஆஸ்பத்திாி அ . குமா க்குப் பக்கத் க்

கட் ல்களில் காயம்பட்ட

ரர்கள் சிலர் கிடந்தார்கள். அ கில் குமாாின் நண்பன்

ஆ

ந்தான்.

கம் நின் ெகாண்

"ராஜ்!..ராஜ் எங்ேக?"என்
அ விக் கைரையத்தாண்
ராஜ் பக

ேகட்டான் குமார்."நம

காவல்

வந்த ேபா , அங்ேக உன்மீ

ர். உட ல் உயிர் இல்ைல. அவ

க்குப் பத்த

வி ந்

ரர்கள்
கிடந்தான்

ரத்தில் ஒ

சீனனின்

சடல ம் கிடந்த . இ வ ம் ஒேர சமயத்தில் ஒ வைர ெயா வர் சுட் க்
ெகாண்
நம்

க்க ேவண் ம். காட் ல் ஒளிந் ெகாண்

ரர்கள் சுட்

க்கிறார்கள்"

குமார் எங்ேகா ெதாைல
ஊ

ந்த சீனர்கள் சிலைர ம்

ரத்தில், கூடாரத் க்கப்பால் ெதாிந்த கானகத்ைத

விப் பார்த்தான். ஒன் ேம ேபசவில்ைல அவன். கண்ணீர் அவன்

இரத்தத் டன் இரண்டறக் கலந் விட்ட .
" ட்

ந்

நல்ல ெசய்தி வந்தி க்கிற "என்

குமாாிடம் நீட் னான் ஆ
பிறந்தி ப்பதாக ம், அ

கூறி, ஒ க தத்ைதக்

கம். அவன் மைனவிக்கு ஆண் குழந்ைத
குமாைரேய உாித் க் ெகாண்

வந்தி ப்பதாக ம்
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ெசய்தி, நீண்ட ெப
எ

ச்சு விட் ,"ஆ

"என்றான் குமார்."என் மக

ெசால்... அ

வள

கம், நான் ெசால்வ

க்கு ராஜ்பக

ர் என்

ஆ தல், அவன் ெபயைர அ க்க

ெபால் ஒ

பதில்

ெபயர் ைவக்கச்
கூப்பி வதாலாவ

எனக்கு ஏற்ப ம்."
தமிழ்ப் ெபயர் இல்ைலேய இ ?"என்

கு க்கிட்டான் ஆ

கம்.

ேவதைனேயா சிாித்தான் குமார்."ராமன், கி ஷ்ணன், ைகலாசம்
என்ெறல்லாம் தமிழ்நாட் ல் காலங்காலமாகப் ெபயர் ைவத் க்
ெகாண்

க்கிறார்கேள, ஏன் ெதாி மா? ஆயிரம் ேவற் ைமக

அ ப்பைடயான ஒ

பண்பா

ைடய நம் ேதசத்தில்,

வ ைமயாக இைழேயா கிற . எனக்கும்

உனக்கும் இமயமைல ெசாந்தம். அதனால் நாம் அைதக் காக்க உயிர் ெகா க்க
வந்தி க்கிேறாம். அ
ராஜ்பக

க்குச்ெசாந்தம்.- ராஜ்பக

அவ

ம், நா

உற

இ . - நீ எ

ஆ

ேபாலேவ கன்யாகுமாாி ம் ராேமஸ்வர ம்
ர் என் ரத்தத்தின் ரத்தம்; உயிாின் உயிர்.

ம், நா ம் ஒ தாய் வயிற் ப் பிள்ைளகள்...ெந ங்காலத்
!"

கத்தின் கண்களி

க தம் எ தினான். அப்ேபா

ம் நீர் ெபாங்கிய . அவன் மள மளெவன்
குமாாின் வாயி

உ க்கத் டன் ெவளிப்பட் க் ெகாண்
"சண்ைட ெசய்தா

பாரதியின் பாடல்

ந்த .

ம் சேகாதரனன்ேறா? சேகாதரனன்ேறா? சீனத்தராய்

வி வாேரா? ...சீனத்தராய் வி வாேரா!....."'
-------------

ந்
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2. அ விக்கைர அழகி.
சிங்காரேவ
க தம் என்

க தம் எ தியி ந்தார், அைதக்

ெசால்வைதவிடக் கைத என்ேற ெசால்லேவண் ம். அவ ைடய

ெசாந்த அ
ன்

என்ற வாசகர் எனக்ெகா

பவக் கைத அ . ஆனால்,

சம் கைத. அதன்

ைமயான கைதயல்ல;

க்காேல

ைவ அவாிடம் ேநாில் ேகட் த் ெதாிந் ெகாள்ள-

ேவண் ம்ேபால் இ ந்த . க தம் எ தி அவைர வரவைழத்ேதன்.
சிங்காரேவ

க்குச் சுமார் இ பத்ைதந்

வயதி க்கும். நல்ல சிவப் ;

ந த்தரமான உயரம்; ந க்கு மீைச. மிக ம் ெவட்கப்பட் க் ெகாண்ேட என்
ேகள்விக

க்குப் பதில் அளித்தார். இரண்டாவ

ெகாண்டவர். பர்மா எல்ைலயில் ஒ

உலகப் ேபாாில் கலந்

மைலக்காட் ப் பிரேதசத்தில் நடந்த காதல்

நிகழ்ச்சிைய அவர் எ தியி ந்தார். மைலச் சாதிப் ெபண் ேயா என்ற
அழகிக்கும் அவ க்கும் ஏற்பட்ட அன்பின் ெதாடர் அப்ப அவைர எனகுக் கைத
ெசால்லத்

ண்

"ஆமாம்,

விட்டதாம்.

ேயாைவ நீங்கள் கைடசியாகச் சந்தித்த பிறகு அவ

ேநர்ந்த ?"என்

க்கு என்ன

ேகட்ேடன்.

"அ தான் எனக்கும் ெதாியவில்ைல"என்றார் சிங்காரம்."என்ைன அந்தக்
கிராமத்தி

ந்

இ த் க்ெகாண்

வ ஷத்திற்குப் பிறகு ரா

வத்தி

வந்
ந்

விட்டார்கள். சாியாக ஒ
எனக்கு வி தைல கிைடத்த .

தி ம்ப ம் நான் இனிேமல்தான் அங்ேக றப்படப் ேபாகிேறன். தந்தி, தபால்
த ய எந்தத் ெதாடர் ம் ைவத் க் ெகாள்ள
யாத பயங்கரமான காட் ப்
பிரேதசம் அ . ஆனால், அங்ேக ேபாய்
ெகாள்ளாதவைர எனக்குத்

ேயாவின் நிைலைமையத் ெதாிந் -

க்கம் வரா ."

அந்த இைளஞாின் பி வாதம் எனக்கு வியப்ைபத் தந்த . எங்ேகா ஓர்
இடத்தில், அடர்ந்த கானகத் க்குள்ேள, மலர்ந்த மலாின் ந மணம் அவைர
விடாமல் சுற்றி வைளத் க்ெகாண்
க்கிறேத! தி ம்ப ம் தமிழ் நாட்
ந்
ஆயிரக்கணக்கான ைமல்கைளத் தாண் ப் பர்மாவின் எல்ைலக்குப் ேபாகப்
ேபாகிறாரா?
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"நீங்கள் அங்ேக ேபாவ
க தம் எ

ங்கள். அல்ல

வாசகர்க

க்கு எப்ப

உண்ைமயானால், ேபாய் வந்த பிறகு எனக்குக்
ேநாில் வந்

அதன்

பா ங்கள்"என்ேறன். கைத ப க்கும்

ைவத் ெதாிந் ெகாள்வதில் ஆர்வம் உண்ேடா,

அத்தைன ஆர்வம் எனக்கும் உண்டல்லவா?
சிங்காரேவ

வின் க தப் பகுதிைய அவர் ேநர யாகச் ெசால்வைதேய என்

எ த் க்களில் த கிேறன். த ல் அந்த க்காேல ன்
சக் கைதப்
பகுதிையக் ெகா த் விட்டால் அவர் தி ம்பி வந்த டன் அவர
க்
கைதைய ம் கூறிவிடலாம் அல்லவா?
சிங்காரேவ

கூ கிறார்:

என்னால் சும்மாயி க்க

யவில்ைல. சண்ைடயில் ேசர்ந்ேதன். பல

ஊர்கள் சுற்றிப் பல தண்ணீர் கு த் , பல
ெமன்

எனக்ெகா

ரச் ெசயல்கள் ெசய்ய ேவண்

ஆைச. படங்களில் 'ஸ்டன் 'கைளப் பார்த் ப் பார்த்

எனக்கும் பல 'ஸ்டன் 'கள் நடத்த ேவண் ெமன்ற

ப் . பட்டாளத்தில்

குந்தால் இதற்ெகல்லாம் இடம் கிைடக்குமல்லவா? ேசர்ந்
ப்பாக்கி பி க்காத ைக ம் ஒ

ைவத்ேதன்.

ைகயா? சண்ைட ேபாடாத மனித

ம் ஒ

மனிதனா?
நான் ஓரள

ப த் த் ெதாைலத்தி ந்ததால் பட்டாளத்தில் ேசர்ந்த ம்

எனக்குக் குமாஸ்தா ேவைலதான் ெகா த்தார்கள். என்றா
பயிற்சிகள்

ப்பாக்கி பி த்தல், ஓ தல், ஒளிதல்,

த ய எல்லா விவகாரங்க
பயிற்சிகைள

ம் பேர கள்,

ன்ேன தல், பின்வாங்குதல்

ம் அங்ேக உண் . 1941-ல் இந்தியாவில்

த்தபின் 1942-ல் பர்மா ேபார் ைனக்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன்.

நங்கள் இந்தியாவி
ந் பர்மாைவ ேநாக்கி ன்ேன ம்ேபா , பர்மாவில்
இ ந்த எங்கள்
ப் க்கள் பர்மாைவ ஜப்பானியாிடம் ேகாட்ைட விட் விட் ப்
பின்வாங்கத் ெதாடங்கின! எதிாிகைள எதிர்ப்பதற்குப் பதிலாக நாங்கள் எங்கைளச்
ேசர்ந்த

ரர்கைளேய எதிர்ெகாண்டைழத்ேதாம். ஆகேவ நாங்கள்

நி த்திக்ெகாண்
எங்க
உத்தர

ன்ேனற்றத்ைத

இந்திய எல்ைலக்குள் பத்திரமாக இ ந்ேதாம்.

க்கு அேத இடத்தில் தங்கி எல்ைலையப் பா காக்கும்ப
வந்த . ஜப்பானியைரத் த த்

ேம டத்

நி த் வதாகப் ெபயர் பண்ணிக்ெகாண்
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நாங்கள் ேவளா ேவைளக்கு எங்கள் சாப்பாட்ைட ம் பயிற்சிகைள ம் கவனித்
வந்ேதாம். ஜப்பானியைரத் த த்

நி த்த ேவண் ய ேதைவேய எங்க

க்கு

வரவில்ைல. விவரம் ெதாியாமல் அந்தக்குட்ைட மனிதர்கள், தாங்கள் பி த்த
நா கைளேய கட் க் காக்கத் ெதாியாமல் அவஸ்ைதப்பட் க் ெகாண்
ஆனால், அவர்கள
சின்னஞ்சி

ந்தனர்.

அ த்த இலக்கு இந்தியா என்பதற்காக, அவ்வப்ேபா

சலசலப்ைப ம் எதிாிகள் ஏற்ப த்தாமல் இல்ைல. கண்ணா

விைளயாட்ைடப் ேபால் பறந்
ஒளிந் ெகாண்

வந்

குண் கைள

ெகாாில்லா மிரட்

தளவாடச் சாமான்க

ச்சி

சினார்கள். கா களில்

மிரட் னார்கள்.

ம் உண ப் ெபா ள்க

ம் கல்கத்தாவி

ந்

லாாிகளில் வந் இறங்கிக் ெகாண்
ந்தன. அவற்ைறச் ேசமித் க் ெகாண்
எல்ைலப் பிராந்தியத்தில் காவல் காத்த பைடக க்குத் ேதைவயானவற்ைற
அ

ப்பிக் ெகாண்

ந்ேதாம். காவல் பைடக

க்கு அப்ேபா

ேபார்க் க விகள்

ேதைவப்படவில்ைல. சாப்பாட் ச் சாமான்கள் மட் ேம தினசாி ஒ ங்காகக்
கா யாகிக் ெகாண்

ந்தன!

சு சு ப்ைப நா ச் ெசன் , ேசாம்பைல வளர்த் க் ெகாண்

ந்த இந்தச்

சமயத்தில்தான், எனக்குச் சு சு ப் ட்ட வந்தாள் ேபரழகி ேயா. இயந்திரம்ேபால்
உப் ச் சப்பில்லாமல் ஓ க்ெகாண்
ந்த நாட்கள் திடீெரன் எனக்கு ஒளி சி
மகிழ் ட்டத் ெதாடங்கின.
நாங்கள் தங்கியி ந்த
அழகியெதா

நான்கு றங்களி

பள்ளத்தாக்கு. ஐந்தா

ம் மைலகளால் சூழப்ெபற்ற

ைமல்களில் ஒ

சில கிராமங்கள் சிதறிக்

கிடப்பதாகச் ெசால் க் ெகாண்டார்கள். மைலச்சாதி மக்கள் அங்ேக
இயற்ைகேயா

இைணந்த வாழ்க்ைக வாழ்ந்தார்களாம். அவர்கைளப் பற்றித்

ெதாிந் ெகாள்ள எனக்கு வாய்ப் க் கிைடத்த .
சாமான்கைள லாாிகளில் ஏற்றி இறக்குவதற்காக அ த்த கிராமத்தி
ேவைலயாட்கள் வரவைழக்கப்பட்டார்கள். சுமார் இ ப
கிராமம்

வ ேம எங்க

க்காக உைழக்க

கிராமத்தின் தைலவன் ஷியா

கள் உள்ள அந்தக்

ன் வந்த .

க்கு அைரகுைறயாக ஆங்கிலம் ேபசத்

ெதாி ம். மணி ாில் சில ஆண் கள் ஏேதா ஒ

ந்

ெவள்ைளக்காரன்

ட் ல்
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காவலாளியாக இ ந்தவனாம். இப்ேபா நாற்ப க்கு ேமல் வயதாகி விட்ட .
அவ ைடய உதவியால் அந்தக் கூட்டத்ைத ஒ வைகயாகச் சமாளிக்கத்
ெதாடங்கிேனாம். கிராமவாசிகள் எல்ேலா ம் த்த மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.
ெசம்ெபான் ேமனி பைடத்தவர்கள். தைலவன் ஷியாைனத் தங்கள
பாவித்

நடந் ெகாண்டார்கள்.

தல் நாளின்

தற்பார்ைவயிேலேய அத்தைன ேபர்களி

தனித் தன்ைம வாய்ந்த ெபண்ணாகத் ேதான்றினாள். ஒ
பார்த் விட்ட என் கண்கள் ஒன்ப
வய

தந்ைதயாகப்

பதிெனட்

ேயா

ைற எேதச்ைசயாகப்

ைற அவைளப் பார்க்கத்

இ க்கும். தளதளெவன்

ம்

ண் ன.

பளிச்சி ம் பசைலக் கீைரக்

ெகா ந் ேபான்ற ேதகம். இ ப்பில் பச்ைச நிற ங்கி கட் க்ெகாண் , ேமேல
ேகரள நாட் க் கிராமப் ெபண்கைளப்ேபால் ஒ தாவணிையப் ேபாட் க்
ெகாண்
ந்தாள். ைககளில் தந்தத்தால் ெசய்த வைளயல்கள். தைல
ைய
வாாிவி்ட் இ கூறாகப் பிாித் த் தைலையச் சுற்றி ம் வட்டமாகக் கட் க்
ெகாண
இைலக
கூ

ந்தாள். இட

காதின் அ ேக ஏேதா ஒ

டன் சிாித் க் கு

காட்

மலர் இரண்

ங்கிய . அவைளப் பார்த்தால் உடைல வைளத் க்

ேவைல ெசய்யக்கூ ய ெபண்ணாகத் ேதான்றவில்ைல.
ேவைலயாட்கைளச் சுற்றிப் பார்த் க் ெகாண்

வந்த என் ேமலதிகாாி,

"ஏன் அந்தப் ெபண் அங்ேக விைளயா க் ெகாண்

க்கிறாள்?"என்

என்னிடம்

சற் க் ேகாபமாய்க் ேகட்டார்.
நா

ம் உடேன ேகாபத்ைத வரவைழத் க் ெகாண்

அந்தக் கிராமத் தைலவன்

ஷியானிடம்,"அவள் இங்ேக ேவைல ெசய்ய வந்தி க்கிறாளா? இல்ைல,
விைளயாட வந்தி க்கிறாளா?"என்

க ைமயான குர ல் கத்திேனன்.

"விைளயாட வந்தி க்கிறாள்"என்
ேகட்ட ம் என் ேமலதிகாாிக்குத்
"அவள் என்

அைமதியாகப் பதிலளித்தான் ஷியான். இைதக்

க்கிவாாிப்ேபாட்ட .

ைடய ெசல்ல மகள், சாேஹப்!"என்

சிாித் க் ெகாண்ேட

கூறினான் ஷியான்."நீங்கள் ேவண் மானால் தைலகைள எண்ணிப் பா ங்கள்.
எத்தைன ேப க்குக் கூ

உண்ேடா"அத்தைனேப ம் ேவைல ெசய்கிேறாம்.
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நா

ம் என் மக

ம் ேவைலக்கு வந்

ேயா ம் எங்க
ெகாள்ளா .

விட்டதால்,

டன் வந்தி க்கிறாள். அவ

ட் ல் இ க்கப் பி க்காமல்

க்கும் அவள் தாயா க்கும் ஒத் க்

ேயா ெபாிய சண்ைடக்காாி,"

அதிகாாி அவைனத் தட் க் ெகா த் விட்
ஷியானிடம் ேபச்சுக் ெகா த்

ேமேல ெசன்றார். நான்

அவன் வாையக் கிளறிேனன். தன்

ைடய

மகளின் அ ைம ெப ைமகைள அ க்கிக் ெகாண்ேட ேபானான் அவன்.
அவள்தான் அந்தக் கிராமத் க்ேக
சந்ைதகள் கூ ம்ேபா

சூடாத ராணியாம். மணிப் ாியில் ெபாிய

அவைள ம் ெகாண்

ேபாய் ேவ க்ைக காட் வானாம்.

ெபண்கள் அந்த நகரத்தில் நடனமா வைதப் பார்த்
ட் ல் வந்
அந்தச் சுற்

ஆ க் காண்பிப்பாளாம்

விட்டால், அேத நடனத்ைத

ேயா. அவ

க்கு ஏற்ற மாப்பிள்ைள

வட்டாரத்தில் எங்குேம கிைடயாதாம். கிராமத்தில் எல்ேலா ேம

அவைளச்"சின்னப் ெபண்ேண"என் தான் ெசல்லமாகக் கூப்பி வார்களாம்.
மாைல நான்கு மணிக்ெகல்லாம் அன்ைறய ேவைல
ந்த . மைலச்
சாதியினைர உற்சாகப் ப த் வதற்காக அவர்க க்குச் சிறிதள உண ப்
ெபா ைளத் தின ம் வழங்கும்ப
ேதயிைலத்

கூறியி ந்தார் என்

ள், சர்க்கைர, பால்ெபா

வ க்கும் ெகா த்த

ெவ த் ப் பார்த் விட் , ஒ
அவள் நடந்

நாட் ய மங்ைகயாின் நிைன
இ

தல்நாள் ஒவ்ெவா -

ப்பிேனன். கைடசியாக" ேயா"என்

ெசால் க் கூப்பிட்ட டன் அவள் திைகத்
ைகைய ஆட்

இவற்ைற

ைடய ேமலதிகாாி.

அவைளப் ெபயர்

விட்டாள். ஒ கணம் என்ைன

கரத்ைத இ ப்பில் ம த்

ைவத்தப , ம

வ ம் அழைகக் கண்டேபா , எனக்கு மணி ாி
வநத . எல்ேலா க்கும் ெகா த்தைதப் ேபால்

மடங்கு சர்க்கைரைய ம் ேதயிைலைய ம் அவளிடம் நீட் ேனன்.
உதட்ைடப் பி க்கிக் ெகாண்ேட, ேவண்டாம் என்

அவள் அப்பாவிடம் எைதேயா ெசால் க் கல கலெவன்

ைகயைசத் விட் ,
நைகத்தாள். அவள்

ேபசிய ெமாழி எனக்குப் ாியவில்ைல."ேவைல ெசய்யாமல் கூ
கூடா "என
என்

வாங்கக்

கூறினாளாம் அவள்."அதனால்தான் உனக்கு இரண்

நான் ெசால்

ம் அவள் ேகட்கவில்ைல. 'சட்'ெடன்

பங்கு"

தன் தகப்பனின்

கரத்ைதப் பற்றி இ த் க் ெகாண்ேட வந்த வழியில் தி ம்பினாள்.
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ம நாள் அவள் வ வாேளா, வர மாட்டாேளா என்ற கவைல எனக்கு,
ஆனால் தவறா
வந் ,"

வந்

ேசர்ந்தாள். அவ

ேயாைவ ம் இன்றி

ந்

ைடய தகப்பன் ேநேர என்னிடம்

ேவைலக்குச் ேசர்த் க் ெகாள்

ேவண் னான். எனக்கு வியப் த் தாங்க
ெபண்ைண ஏன் ெதாந்தர
"நானா ெதாந்தர

ய வில்ைல."பாவம்! விைளயாட் ப்

ெசய்கிறாய்?"என்ேறன்.

ெசய்கிேறன்?

ட் க்குப் ேபானதி

ெதாந்தரைவத்தான் என்னால் தாங்க
ெசய்

ங்கள்"என்

ந்

இவள்

யவில்ைல. பி வாதம் பி த்

ரகைள

விட்டாள்."
ேயாவின் ெபயைர ம் பட் ய ல் எ திக் ெகாண்ேடன். அவள் ேவைல

ெசய்வைதப் பார்த்

அத்தைன கிராம வாசிக

ம் ஆச்சாியப்பட்டார்கள்.

அன்ைறக்குச் சாயங்காலம் எல்ேலா க்கும் ெராட் த்
ெகா த்த

ப்பிய நான் அவ

ண் கள்

க்கு மட் ம் ெகா க்கவில்ைல.

தல் நாள்

என்ைன அலட்சியம் ெசய்தவைள, சீண் விட் ேவ க்ைக பார்க்க நிைனத்ேதன்.
எல்ேலா க்கும் ெகா த்
க்கும் வைரயில் ஒ ஓரமாக நின் ெகாண்
இ ந்தவள், கைடசியாக வந்

என் எதிாில் நின்றாள். ெமாழி ெதாியாத

ப யினால், 'உனக்கு இன்ைறக்குக் கிைடயா ' என்ப

ேபால் கு ம் ச் சிாிப் ச்

சிாித்ேதன். ஏக்கத் டன் ஒ கணம் என்ைனப் பார்த் விட் , ேவகமாகத் தி ம்பி
நடந்தாள்.
" ேயா!...ஏ, ேயா!...ஏ,

ேயா!"

தி ம்பிப் பார்த்தாள்,வரச்ெசால் த் தைலயைசத்ேதன். தைலையக்
குனிந் ெகாண்ேட என்னிடம் வந்தாள்.
"இந்தா!"- ஒ
கரங்க

ெராட் ைய நான் அவளிடம் நீட் யேபா

ம் நீண்டன. வாங்கிக் ெகாண்

என்ைன ேநாக்கினாள்.

நிதானமாகத் தன்

கத்ைத உயர்த்தி

தல் நாள் சிாித்த ஏளனச் சிாிப் இப்ேபா

இல்ைல. கண்களின் ஓரங்களில் இ

அவள்
அவளிடம்

நீர்த்

ளிகள் எட் ப் பார்த்தன. 'இந்த

அன் க்காகத்தாேன நான் உங்களிடம் கூ

ேவைல ெசய்ய வந்ேதன்?' என்

அவள் தன் கண்களால் கூ கிறாளா?
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காட் ப் தர்களின் மத்தியில் அவள் தி ம்பி மைறயப் ேபாகும் சமயத்தில்,
என்ைன ஒ
ஒவ்ெவா
ஆ

ைற நின்
நா

ம் ஒ

பார்த் விட்

ேவகமாக நடந்தாள். அதன் பிறகு

இன்ப நாளாக இ ந்த

எனக்கு.

மாதங்கள் ெசன்றன.எங்கள் பட்டாளம்

வாங்க ம் இல்ைல. இன்
தங்கியி க்க ேநாி ம் என்
ேயா ம் பழகிய விதத்தி
இல்ைல. எப்ேபாதாவ
ஓாிரண்

ம் ஓாிரண்

ன்ேனற ம் இல்ைல; பின்

வ டங்க

க்கு நாங்கள் அேத இடத்தில்

பைடத் தைலவர்கள் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். நா
ம்

ன்ேனற்ற ம் இல்ைல; பின் வாங்குத

என்ைனப் பார்த்

அவள் ஒ

வார்த்ைதகள் ேபசுவாள். அன்ைறக்குப் ெபா

கழிந்ததாக நிைனத் க் ெகாள்ேவன். சாியாக ஓராண்
ஓரள
இ

ஷியா

ம்

ன்சிாிப்ைப உதிர்ப்பாள்.
அ ர்வப் ெபா தாகக்
வதற்குள், ' ேயா'

ஆங்கில ம் இந்தி ம் ேபசக் கற் க்ெகாண்டாள். பட்டாளத்தில் இந்த

ெமாழிக
ஒ

ம்

ம் மணிப் பிரவாளத்தில் அ பட்டன.

நாள்

ேயா ம் அவள் தகப்பன் ஷியா

ம் ேவைலக்கு வரவில்ைல.

க்கு உடல் நலமில்ைலயாம். ம நாள் அதற்கு ம நா

வரவில்ைல. எ

வாரமாகி ம் ஷியா

ம் கூட அவர்கள்

க்கு உடம் ேதறவில்ைலயாம்.

ேயாவின் தம்பிையத் தனிேய அைழத் ,"உன் அக்காள் ஏன் வ வதில்ைல?"
என்

ேகட்ேடன். தகப்பனா க்கு உதவி ெசய்வதற்காக அவள்

விட்டாளாம். அந்தப் ைபயனிடம் அவர்க
ெபா

ம் ெகா த்

எங்கள்

காமி

இ ந்த . எப்ப யாவ

ட் க்கு அ
ந்

ட் ல் தங்கி-

க்காக உயர்தரமான ேதயிைல ம் பால்

ப்பிேனன்.

நான்கு ைமல்

ரத்தில் அவர்கள் கிராமம்

அங்ேக ேபாய் அவர்கைளப் பார்க்க ேவண்

ெமன்

எனக்கு ஆவல். ஆனால் அந்தப்பகுதியின் கிராமங்கைளப் பற்றிப்
பட்டாளத்தார்களிைடேய பயங்கரமான பல கைதகள் உலவின. அந்த
மைலச்சாதியார்கள் தங்கள் மத்தியில் அன்னியர்கள் யா ம் நடமா வைத
வி ம் வதில்ைலயாம். அந்த மைலச்சாதியார் ஆண்-ெபண் விகற்பமின்றி மிக ம்
சரளமாகப் பழகக் கூ யவர்களாதலால், அதைனத் தவறாகப் ாிந
சில அன்னியர்கள் தங்கள் உயிைரேய அவர்கள் மத்தியில் ப

ெகாண்ட

ெகா த்தி க்கிறார்களாம்."வழக்கமாக ெவளியாட்கள் அங்ேக ேபாவதில்ைல;
அப்ப ப் ேபானவர்கள் உயி டன் தி ம்பி வந்ததில்ைல"என்
கிளப்பி விட்டார்கள்.

கூறிப் ரளிையக்
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'என்ன வந்தா

ம் சாி; ேபாேய தீ வ ' என்ற

க்கு வந்த நான்,

ேயாவின் தம்பியிடம் என் எண்ணத்ைதக்கூறிேனன்."நாைளக்கு ம நாள் எங்கள்
காைம விட்

ெவளியில் ெசல்வதற்கு அ மதி ெபற்றி க்கிேறன். ேவைல ம்

கிைடயா . உங்கள் கிராமத் க்கு வரலாமா? உன் அப்பாைவக் ேகட்
ெசால்

அ

வா" என்

ப்பிேனன்.

ேயாவின் தம்பியின் ெபயர் லம்குப்பா. குறித்த நாளில் அவேன என்ைன
அைழத் க்ெகாண்

ேபாக வந் விட்டான். எதற்கும்

தற்காப் க்காக என் ைகத்
வைள க

ப்பாக்கிேயா

ன் ேயாசைன டன்

கிளம்பிேனன். இறக்க ம், ஏற்ற ம்,

ம் ெகாண்ட மைலக் காட் ப் பாைத, சில இடங்களில்

விசாலமாக ம், சில இடங்களில் கு கலாக ம் இ ந்த . சில இடங்களில்
குன் களின் வழியாக ம் தர்க
ன்

க்குள்

ைமல்கள் கடந்த பின்னர் ஒ

ம் நாங்கள் நடந்

ெபாிய அ விக்கைர ேயாரத் க்கு

நாங்கள் வந்ேதாம். குன்றின் உச்சிையப் பிளந் ெகாண்
அ வி. அதி
கதிர் ஏ

ந்

ெசன்ேறாம்.

குதித்ேதா ப் பாய்ந்த

ைக மண்டலம் ேபால் எ ந்த நீர்த் ளிகளில் சூாியனின்

வர்ணங்களில் வானவில்லாய்ப் பிரதிப த்த . ெமய்மறந்

விட்ேடன்.

நின் -

ரட் ப் பட்டாளத்தானாகிய என்ைனக்கூட அந்த இடம் கவிஞனாக

மாற்றிவி ம்ேபால் ேதான்றிய .
"அேதா!"என்

மைலய வாரத்ைத ேநாக்கிச் சுட் க் காட் னான் லம்குப்பா.

அங்ேக கூைர கு ைசகளின் சி
நட்

கூட்டம் ஒன்

ைவத்தாற்ேபால் சுமார் இ ப

ெதாிந்த .வட்டக் குைடகைள

கள். தைரயி

ந்

கள்

எ ம்பாமல், பரண்கைளப்ேபால் மரக் கால்களின் ேமல் குத் க் குத்தாக நின்றன.
ைபயனிடம் விசாாித்ேதன். காட்

மி கங்கள் இர

ேவைளகளில் நடமாடக்

கூ மாதலால், உயரத்தில் மரத்தளங்கள் ேபாட் , கு ைசகள் கட்

வசிப்ப

அவரகள் வழக்கம்.
"ஓேஹா!..ஓேஹா!... என்

ஒ

ேதன் குரல் மைலச்சாிவி

ந்

அ ர்வ

ராகம்ேபால் ஒ க்கத் ெதாடங்கிய . உற் ப் பார்த்ேதன். ேகாேவ க ைதயின்
ேமல் உட்கார்ந் ெகாண் உல்லாசமாக ஆ அைசந்த வண்ணம் எங்கைள
ேநாக்கி வந் ெகாண்

ந்தாள்

ேயா. அவ

ைடய தம்பி ைகெகாட் ச்
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சிாித்தான்."பா ங்கள், அந்தச் சின்னப் ெபண் உங்கைளப்
விட்டாள்!"என்

ேக

மாப்பிள்ைளயாக்கி

ெசய்தான். எனக்கு ஒன் ம் விளங்கவில்ைல. இதற்குள்

ேயா எங்கள் அ கில் ெந ங்கி, தான் க ைதயி

ந்

இறங்கிவிட் ,

என்ைன ஏறிக்ெகாள்ளச் ெசய்தாள்.
"பார்த்தீர்களா! பர்த்தீர்களா!

மாப்பிள்ைளைய வரேவற்பதற்குத்தான்

நாங்கள் க ைத டன் ஊர் எல்ைலக்கு வ ேவாம்"என்
எனக்குப் ெப ைம தாங்கவில்ைல."உண்ைமயா
அவள்

கூறினான் லம்குப்பா.

ேயா?"என்

ேகட்ேடன்.

கம் நாணத்தால் சிவந்த . ஓரக் கண்களால் அவள் என்ைன

ேநாக்கிவிட் க் க ைதையப் பி த் க்ெகாண்
ேயாவின்

ேவகமாய் நடந்தாள்.

ட்

மரப் ப களில் அவள் தகப்ப

எதிபார்த் க் ெகாண்

ந்தார்கள்."சாேஹப், உங்க

பிாியமா?"என்

ம் தாயா ம் என்ைன
க்கு என்மீ

இத்தைன

ேகட்டான் ஷியான். அவன் மைனவி,"நீங்கள் வ வதாய்க்

ேகள்விப்பட்ட டேனேய இவ க்கு உடம் குணமாகிவிட்ட "என்

மகிழ்ச்சி டன்

கூறினாள்.
வி ந்

மிக ம் பலமாக இ ந்த . அாிசியி

ந்

இறக்கிய ஒ வைகப்

பானத்ைதக் கிண்ணத்தில் ஊற்றிக் ெகா த்தார்கள். பச்ைச
ேவகைவத்த ஒ
ெபயர்

ங்கில் குழாயில்

வைகச் சர்க்கைரப் ெபாங்கைலப் பாிமாறினார்கள். அதற்குப்

ங்கில் ேசாறாம். இன்

ந்தவைரயில் ஒ

ம் பலவைக உண கள் என் எதிாில் வந்தன.

ைக பார்த்ேதன்.

சாப்பாட் க்குப் பிறகு சிறி

ேயாவின்

ேநரம் ஷியா

சின்னப் ெபண்ேண! வி ந்தாளிைய வழிய

தல் வி ந்தல்லவா?

டன் ேபசிக்ெகாண்

விைட ெபற் க்ெகாண்ேடன்."இரண் நாள் கழித்
ேயா ம் ேவைலக்கு வ கிேறாம்"என்

ட்

ந் விட் ,

வழக்கம்ேபால் நா

ம்

ஷியான் என்னிடம் கூறி"அம்மா!
ப்பிவிட்

வா" என்றான்

ேயாவிடம்.
தன்ைன நன்றாகச் சீவி சிங்காாித் க் ெகாண்
ேயா. தைலையச் சுற்றியி ந்த பின்னல்
விளங்கிய . இளம் பச்ைச 'சில்க்'கில் மார் த்

என்

டன் கிளம்பினாள்

வ ம் ஒேர மலர் மயமாக
ண் ம், பச்ைச

ங்கி மாக

ெவளியில் வந்தாள். மணிப் ாிக் கைடகளில் அவள் அப்பா வாங்கிக் ெகா த்த
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க த்தணிக

ம் வைளயல்க

ம் அவள் அழகுக்கு அழகு ெசய்தன. கிராமத்தின்

எல்ைல வைரயில் என்ைனக் க ைதமீேதற்றிவிட் , தான் மட் ம் நடந்
வந்தவள், பிறகு எனக்கு ன்னால் ஜம்ெமன் ஏறி உட்கார்ந் ெகாண்டாள்.
அ விக் கைர அ கில் ெந ங்க ெந ங்க அவள் உள்ள ம் ெநகிழ்ந் ெகா த்
உ கத் ெதாடங்கிவிட்டேதா என்னேவா! மிக ெமல் ய இனிய குர ல்
உல்லாசமாகப் பாட் ைசக்க

ற்பட்டாள்.

என் மனம் அதற்கு ன்பாகேவ பாகாய்க் கசிந் ெசாட்டத் ெதாடங்கிய .
க ைதயின்ேமல் எனக்கு ன்னால் அவள் உட்கர்ந்த டேனேய அ என்வசம்
இல்ைல. ேகாேவ
ெகாண்
சாய்ந்

க ைத அப்ேபா

ந்ததால், அவைள யறியா
வரேவண்

ெசங்குத்தான ஏற்றத்ைத கடந் அவள் என்

ைடய மார்பின்மீ

யி ந்த . இைதெயல்லாம் அவள் சிறிேத

நிைனத்ததாய்த் ெதாியவில்ைல. ெமல்

ம் விகற்பமாக

ய குர ல் பா க்ெகாண்

ந்தவள்

சி கச் சி கக் குரைல உயர்த்தி வானத்தின் உச்சிக்கு எட்டவிட்டாள். நான்
என்ைன மறந்ேதன். ஏேதா ஓர் இனம் ாியாத உலகில் சஞ்சாித் க்ெகாண்

ப்பதாக எனக்கு எண்ணம்.

அேத நிமிஷத்தில் அவளிடம் என் உள்ளத்ைதத் திறந்
ேவண் ெமன்
வைரயி

ேதான்றிய . ஆயிரம் ஆயிரம் ெசாற்கள் என் ெதாண்ைட-

ம் அைல ேமாதிவிட் ப் பின்னால் ெசன்றன.' ேயா! என்

உயி க்குயிரான

ேயா! நீ இல்லாமல் என்னால் வாழ

கல்யாணம் ெசய் ெகாண்
அல்ல

யா ! உன்ைனக்

உங்கள் கூட்டத்தா டன் கலந்

வி கிேறன்.

நீ என் மைனவியாகி, என்ன ைமத் தமிழ்நாட் க்கு என்

வந் வி ! இரண் ல் நீ எைதச் ெசய்கிறாய்?
மணந்

உன்

டன்

ைடய . என்ைன

ெகாள்வதற்கு உனகுப் பாி ரண சம்மதமா?'
ேயாவின் பாட்

அவள
அவ

காட் விட

'டக்'ெகன்

நின்ற டன்,"

ேதாள்கைளப் பற்றிேனன். சட்ெடன்

ேயா!"என்

தி ம்பி என்

பதற்றத் டன்
கத்ைதப் பார்த்தாள்.

ைடய பார்ைவயில் இத்தைன ெகா ரமா? நான் ெசால்ல நிைனத்த

வார்த்ைதகள் எனக்குச் சதி ெசய் விட்டன. ேதாளின் பி ையப் பயந் ேபாய்
இ க்கமாக்கிக்ெகாண்ேட,' ேயா!... ேயா..."என்

த மாறிக்ெகாண்ேட

இ ந்ேதன்.
அவள் என்ன நிைனத்தாேளா? க ைத ேம

ந்தவள் கீேழ குதித் க்
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காளிேதவியாக மாறிவிட்டாள். கண்கைள உ ட்
சுற்றியி ந்த மலர் மாைலையப் பிய்த்

என்

விழித் க்ெகாண் , தைலயில்

கத்தில்

சினாள்."நாட்

மனிதர்கள் ேகவலமானவர்கள்; சுயநலக்காரர்கள்; மாியாைத ெகட்டவர்கள்"
என்ெறல்லாம் வாய்க்கு வந்தப
என்

திட் நாள்.

ைடய வாய் அைடத் க்ெகாண்ட . 'தப்பாக நினக்காேத! என்ைன

மணக்க உனக்குச் சம்மதமா என் தான் ேகட்கிேறன். பிறகு ஏன் எனக்குப்
மாப்பிள்ைளக் குச் ெசய் ம் உபசாரெமல்லாம் ெசய்தீர்கள்? 'என்
ேவண் ெமன்

என் மனம்

த்த . ஆனால் மனத்தின்

ப் க்கு வாய்

ஒத் ைழக்கவில்ைல. பயத்தால் ஏேதேதா உளறிேனன். நடந்த
க ைதயின் ேம

ப்பாக்கிைய இ ப்பி

வ வாள்' என்
அவ

வந்தவழிேய நடந்தாள்
ந்

நாள் கழித்

வந்தார்கள்.

அவ்வள தான்.

ந்த என்ைனத்தன் கரங்களால் பி த் க் கீேழ தள்ளிவிட் ,

அைதத் தி ப்பிக்ெகாண்

இரண்

ேகட்க

எ த் க்ெகாண்

ேயா. ேசார்ந் ேபாய்க் ைகத்
காைம ேநாக்கி நடந்ேதன்.

அவள் தந்ைத ம் தம்பி ம் மாத்திரேம ேவைலக்கு

ேயா என்ைன ஏமாற்றி விட்டாள்.' நாைள வ வாள், ம நாள்
ேம

ம் ஒ

வாரம் ெபா த்தி ந்ேதன்; வரவில்ைல. ெமல்ல

ைடய தம்பிைய அைழத் ,

ேயாவிடம் தனியாகக் காரணம் ேகட்

ெசான்ேனன். அ த்த நாள் காைலயில் அவன் என்னிடம் வந் ,"அவ

வரச்

க்கு

உங்கள்ேமல் ேகாபமாம்; அதனால் தான் வரவில்ைலயாம்"என்றான். ஆனால்
தினந்ேதா ம் அவள் என்ைனப் பற்றி அவனிடம் ேகட்கத் தவ வதில்ைலயாம்.
அந்தக்காலத் க் கைதத் தைலவ

க்குத்

ெசால்லத் ேதாழி கிைடத்த ேபால்,

எனக்கு அவள் தம்பியான ேதாழன் கிைடத்தான். அவனிடம் என் அந்தஸ்ைத ம்
ெவட்கத்ைத ம் விட்

என் மன நிைலைய விளக்கிேனன்.

மாைல ேவைளகளில் நான் காட்ட விக்குக் குளிக்கப் ேபாவதாக ம்,
ம நா

ம் ேபாகக் கூ ெமன் ம் அந்தப் ைபயனிடம் ெசால் ைவத்ேதன். என்

ஆவல்

ண்ேபாகவில்ைல. ம நாள் மாைல அங்ேக

ேயா வந்தி ந்தாள்.

இ வ ம் ேபசிக்ெகாள்ளாமேல பாைறகளில் உட்கார்ந்தி ந்ேதாம். பிறகு,
நாேன எனக்குள் ேபசிக்ெகாள்வ ேபால், அன்ைறக்கு அவளிடம் ெசால்லத்
தயங்கிய விஷயங்கைள ெயல்லாம் ெசான்ேனன்.
ேயாவின் அகன்ற கண்களில் தண்ணீர்

ம்பிய ."நான் தான் தப்பாக
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நிைனத் க்ெகாண்ேடன். எங்கைள மனிதர்களாக மதிக்காமல் விைளயாட் ப்
ெபாம்ைமகளாக நகரத்
அப்ப த்தாேனா என்
ஏற்பட்ட ."அன்றி
கைரயில் சந்திப்ப

மனிதர்கள் சிலர் நிைனப்ப ண்டாம். நீங்கள்கூட
நிைனத் விட்ேடன். அதனால்தான் உங்கள்மீ
ந்

வாரம் ஒ

ைறயாவ

ெவ ப்

நாங்கள் அந்த அ விக்-

வழக்கம். வாரந் தவறாமல் மனக்ேகாட்ைடகள் ெபாிதாகி

வளர்ந் ெகாண்ேட வந்தன. ேயா ம் நா ம் சண்ைட
ந்த டன் தி மணம்
ெசய் ெகாண் தமிழ்நாட் க்குத் தி ம்பிவிட ேவண் ெமன் எங்க க்குள்
ெசய் ெகாண்ேடாம். தகப்ப
என்

டன் அ

ப் வார்கள் என்

ம் தாயா ம் தன்ைன

மனேதா

அவள் கூறினாள். இைடயி

ந்த மற்றத்

ெதால்ைலகைள நாங்கள் அவ்வளவாகப் ெபா ட்ப த்தவில்ைல. ஒ வைர
ெயா வர் கண் விட்டால் ேபா ம். பயங்கரமான உலகப்ேபார் என்ற ஒன்
நடந் ெகாண்

ப்பைதேய நாங்கள் மறந் வி ேவாம்.

ஆனால் உலகப்ேபார் எங்கைள மறக்கவில்ைல. எந்த
ஒன்

ேசர்த்தேதா, அேத

த்தம் திடீெரன்

த்தம் எங்கைள

எங்கைளப் பிாிக்க ம் சதி ெசய்த .

ெந நாட்கள் எங்க க்ெகதிராகப் ச்சாண் காட் க்ெகாண்
ந்த ஜப்பானியர்கள்,
ெப ம்பைட டன் உக்கிரமாக எங்கைள இ
ர ம் வைளத் க்ெகாண்
தாக்கினார்கள். ேகாஹிமா, மணி ாி த ய இடங்களில் பலமான சண்ைட.
ேம டத் தி
ந் எங்கைள மணி ாிக்குப் பின்வாங்கச் ெசால் உத்தர
வந் விட்ட . சுமார் இரண்

ஆண் க

க்கு ேமலாக எங்கேளா

பழகிய மைலச்சாதியினர் எங்கள் நிைல கண்
எங்கைளச் சுற்றியி ந்த கூட்டத்தில்
ஷியா

க்கும்

ெந ங்கிப்

ேதம்பித் ேதம்பி அ தனர்.

ேயாைவ மட்

ம் காேணாம்.

ேயாவின் தம்பிக்கும் ஆ தல் ெசால் விட் , அ விக்கைரைய

ேநாக்கி கண்மண் ெதாியாமல் ஓ ேனன்.
நாங்கள் வழக்கமாகச் சந்திக்கும் மைறவிடத்தில் ேசாகேம உ வாக
உட்கார்ந் ெகாண்
தயாாித் ெகாண்

ந்தாள்

ேயா.

ட்

ந்

எனக்காகத் ேதநீர்

வந்தி ந்தாள். சுள்ளிக் குச்சிகைளப் ெபா க்கிைவத்

ெந ப் ப் பற்றைவத்

அைதச் சூடாக்கினாள்.

த ல் தான் ஒ வாய் கு த் -

விட் , என்னிடம் கிண்ணத்ைத நீட் னாள். ஒன் ேம ேபசாமல் நான் அைத
ம த் த் தைலயாட் ேனன்.
ேயாவின் கண்களில் தாைர தாைரயாக நீர் வழிந்த ."இைத
ேவண்டாெமன்

ெசால்லாதீர்கள்; எங்கள் சாதியில் கணவ

க்கு மைனவி
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ெசய் ம் பணிவிைட இ "என் கூறி, கிண்ணத்ைத என் வாய கில் ெகாண் வந்தாள். பிறகு என்
பற்றைவத்

ைடய சட்ைடப் ைபயி

ஒ

சிகெரட்ைட எ த் ப்

என்னிடம் நீட் னாள்."உங்கைள வழிய

அ வியில் குதிக்கப் ேபாகிேறன்"என்
ஒ கணம் தவி்த்ேதன். எனக்குக் கி
"எப்ப

ந்

ம் தி ம்பி வந

எனக்காகக் காத்தி "என்
பிறகுதான் அவ

அவள் கூறியைதக் ேகட்ட டன்

பி த் க்ெகாண்ட .

உன்ைனக் கல்யாணம் ெசய்
பல

ைறகள் ெசால்

ைடய மனத்ைத ஒ வா

"கட்டாயம் வ

ப்பிய டன் நான் இந்த

ர்களா?"என்

ெகாள்ேவன்.

அவளிடம் ெகஞ்சிய

என்னால் மாற் வதற்கு

ந்த .

பன்னிப் பன்னிக் ேகட்டாள்.

"கட்டாயம் வ ேவன்"
ஆ மாதங்கள் ெசன்றன. கால் நைடயாகேவ மணி ாிக்குப் பின்வாங்கிய
நாங்கள், பிறகு சண்ைட ெசய்
ன்ேனறிேனாம்.

ஜப்பானியைரப் பர்மா க்குள் விரட் க்ெகாண்ேட

ம் என்ற இடத்தில்தான் எங்கள் பைழய

அதற்கு அ த்தாற்ேபால்தான்

ேயா வசித்த கிராமம்.

க்கு வந்த டன் நான் எதிேர திரண்
சிறி ம் அஞ்சவில்ைல.
ெகாண்

ந்த அபாயத்ைதக் கண்

ர்க்கத்தனமாக என்ேனா

ந்த

ரர்கைள ம் ேசர்த் க்-

கிராமத்ைத ேநாக்கி ஓ ேனன். ஜப்பானியர் சிலர் அங்ேக

ப ங்கியி ப்பதாகத் தவல் கிைடத்த . அ விக்கைரயி
ேநாக்கிேனாம். பகீெரன்
யா ம் தீக்கிைரயாகி ெவந்
கூக்குர

காம் இ ந்த .

ந்

கிராமத்ைத

எங்கள் அைனவ க்கும் ெநஞ்சு பற்றி எாிந்த .
ெகாண்

கள்

ந்தன. ஒேர அ ைக ம், ஓல ம்,

ம் ஊைள மாக ஒ த்தன.மனிதர்கள் அங்குமிங்கும் சிதறி ஓ வைதக்

கண்ேடன்.
என் கால்க
நண்பர்கள் ஓ

க்கு ெவறி பி த்

விட்ட . எனக்குப் பின்னால் என்

வந்தார்கள்.ஜப்பானியர்கள சிலர் தைலெதறிக்க ஓ வைதக்

கண்ேடன். கண்களில் பட்டவர்கைளச் சுட்
பறந்தார்கள்.

ேயாவின்

ழ்த்திக் ெகாண்

ம் அைதய த்த இ

ெந ப் க்கு இைரயாகாமல் தப்பி நின்றன.

க

ேயாவின்

அவர்கள்

ம் இன்
ட்

ந்

ம்
பயங்கரக்
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கூக்குரல். பலைகக் கதைவ ஒேர உைதயில் ெநா க்கிக் ெகாண்
பாய்ந்ேதன்.

ேயாவின் தந்ைத ஷியான் உயிரற்ற சவமாக ஒ

ெவள்ளத்தில் கிடந்தான். தாயா க்கு எதிாில் ஒ

உள்ேள
றம் ரத்த

ஜப்பானியச் சிப்பாய்

ப்பாக்கி ம் ைக மாக நின் ெகாண்
ந்தான். ஆ க்ெகா
றமாக இரண்
ஜப்பானிய ெவறியர்கள் என்ன ைம ேயாைவப் பற்றி இ த் க்
ெகாண்

ந்தனர். அவர்கள் கண்களில் மி க ெவறி ம், உட ல் கு ெவறி ம்

ஏறியி ந்தன.

கத்தில் கத்தி ைனயால் குத்தி அவள் கூக்குரைல அடக்கப்

பார்த்தனர். என்ைனக் கவனிக்கக் கூட அவர்க
நான் எப்ப

அந்த

தீர்த்ேதெனன்

ன்

க்கு ேநரமில்ைல.

குள்ைளயர்கைள ம் ஒ வனாக நின்

எனக்குத் ெதாியா . எனக்குள்ேள இ ந்த

ெகான்

ேயாவின் உணர்ச்சி

அவர்கைள அப்ப ப் பழி தீர்த் க் ெகாண்ட . ஒ மரத்
க்குப் பின் றம்
என்ைன மைறத் க்ெகாண்
ப்பாக்கியில் குண் கள் தீ மட் ்ம் அவர்கைளச்
சுட் க் ெகாண்

ந்ேதன். அவர்கள் ெசத்

"சிங்கா பா ! சிங்கா பா !"என்
கட் க்ெகாண்டாள்
இரண்
எ

ன்

ேயா.

வி ந்த பிறகும் சுட்ேடன்.

அலறிக்ெகாண்ேட என் கால்களில் வி ந்

கெமங்கும் ஒேர ரத்தக்கைற. கத்தி

ைனகள்

இடங்களில் ஆழமாகக் கீறியி ந்தன. பயத்தால் அவளால்

ேம ேபச

யவில்ைல. என்ைனக் கண்ட ஆனந்தம்கூட அவ

க்கு

அதிர்ச்சிையக் ெகா த்தி க்க ேவண் ம்.
அவள் தாயா ம் நா

மாக அவ

க்கு

தற்சிகிச்ைசகள் ெசய்ேதாம்."

வந் விட்டீர்கள், பா ! வந் விட்டீர்கள்! நீங்கள் என் ெதய்வம்! என் ெதய்வம்!"
என்

அவள் ெம ந்த குர ல்

ன்

வல்

க்க

த்தாள். என்ைனக் கண்

யற்சி ெசய்தாள். என் க த்ைதக் கட் க் ெகாண்டாள்.

இந்த இன்பெமல்லாம் கால் மணிேநரேம நிைலத்தி ந்த . எங்கள்
பைடத்தைலவ ம் சிப்பாய்க ம் அந்த ட்ட ேக வந்தவர்கள் என்ைனக்
கண் விட்டார்கள்."இ

என்ன கூத் ? றப்ப , சிங்காரம்"என்

தைலவர். எனக்கு அவாிடம் என்ன பதில் ெசால்வெதன்
ேயா ெமல்லத் தன்

ைடய தைலைய ேவ

ங்கள்"-நான் ெகஞ்சிேனன்.

ெதாியவில்ைல.

பக்கமாக நகர்த்திக் ெகாண்டாள்.

"இேதா, அைரமணிேநரத்தில் வந் வி கிேறன்.
ெகாண்

அலறினார்

ன்னால் ேபாய்க்-
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"ேடய்!"என்

அ த்த சிப்பாய்ப் பக்கம் தி ம்பினார் அவர்."அவன்

வ கிறானா என்

ேகள். இல்லாவிட்டால் இேத இடத்தில் அவைனச் சுட் த்

தள்ளிவிட் ப் றப்ப !"என்

உத்தர

ேபாட்டார்.

ேயா ந ந ங்கிப் ேபாய்

என்ைனக் ைகெய த் க் கும்பிட்டாள்."ேபாய் வா ங்கள், பா ! என்ைன மட் ம்
மறந் விடாதீர்கள். தி ம்பி வந்

என்ைன அைழத் ப் ேபாங்கள்!".

ப களத்தில் ஓலமிட்ட வதற்கு ேநரேம ?

ேயாவின் கண்ணீ ம்

ரத்த ம் ப ந்தி ந்தன என் விரல்களில். உயி க்கு அபாயம் ஏற்ப ம் நிைலயில் அவள்
இல்ைல. என்றா

ம் அக்கம் பகத் க் கா களில் எதிாிகள்

ஒளிந்தி ந்ததால் தி ம்ப ம் அங்ேக வந்
என்

ைடய பட்டாளத்

ெவ க்ெகன்
அவர்க

இ த்

என் அ ைம

ேயாைவ.....

நண்பன் ஒ வன் என் ைகையப் பி த்

ெவளிேய தள்ளினான். இன்

ம் ஒ

நிமிஷம் என்னால்

க்குத் தாமதமானால், என்ைனேய பைடத் தைலவாின் உத்தர க்கு

அஞ்சிச் சுட்
உனர்விழந்

ழ்த்தி யி ப்பார்கள். நான் அவர்க

டன் நைடப் பிணம்ேபால்

நடந்ேதன்.

சண்ைட ஓய்ந்த பின்னர் சாியாக ஓராண்
பட்டாளத்தி

ந்

ெசன்ற டன் எனக்குப்

விலகிக்ெகாள்வதற்கு அ மதி தந் விட்டார்கள். இனி நான்

இந்திய -பர்மா எல்ைலக்குச் ெசல்ல ேவண் ம். ேபாவதற்கு ன் எனக்குப்
பி த்த கதாசிாியாிடம் என் ைடய கைதையச் ெசால் விட் ப் ேபாக
ேவண் ெமன்பதற்காகேவ இைத உங்க

க்கு எ

கிேறன்.

ைர:
சிங்காரேவ

வின்

தல் க தத்தி

ந்த

க்காேல

ன்

சம் கைத ம்

இவ்வள தான். இவ்வள நாட்களாக இைத ெவளியிடாம
ந்ததற்குக் காரணம்,
சிங்காரேவ
ேயாைவத் ேத ச் ெசன்ற யற்சியின் பலன் என்ன என்
எனக்குத் ெதாியாமல் இ ந்த தான்.
நான்கு தினங்க
சி

க்கு

ன் அவாிடமி ந்

க தத்ைத இங்ேக த கிேறன்:

ஒ

க தம் வந்த . அந்தச்
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அன் ள்ள ஐயா,
மணிப் ாி வைரயி ம் ெசன் , அங்கி ந்
க்கு வாரச்சந்ைத
கூ வதற்காகச் ெசல் ம் வியாபாாிகள் கூட்டத்ேதா
ேயாவின் கிராமத் க்குப்
ேபாேனன். குதிைரகளி

ம் மா களி

ம் ேகாேவ

க ைதகளி

ம் சாமான்கைள

ஏற்றிச் ெசல் ம் நாேடா வியாபாாிகளின் கூட்டம் அ . அங்ேக நான் ேபாய்ச்
ேசர்வதற்குப் பட்ட கஷ்டங்கைள விவாித் த் தங்க க்குத் ன்பம் ெகா க்க
வி ம்பவில்ைல. அவ்வள
கண்களால் கண்
ஆனால் என்

ம் அவள்

ைடய

ேயா இப்ேபா

ைற

அங்ேக இல்ைல. தினந்ேதா ம்

அ விக்கைரக்கு வந் ெகாண்

ந்தாளாம். ேவ

ெகாள்வதற்கு அவள் ம த் விட்டாளாம்.

கைடசியில் என்ைனத் ேத க்ெகாண்
விட்டாளாம். அவ

கத்ைத நான் ஒ

ந்தால் பஞ்சாகப் பறந்தி க்கும்.

என் வரைவ எதிபார்த்
யாைர ம் மணந்

கஷ்டங்க

அவள் தமிழ்நாட் க்ேக றப்பட்

க்கு ெமாழி ெதாியா : அவளிடம் பணம் இல்ைல: நம் நாட்

மனிதர்களின் பழக்கவழக்கத்திற்கும் அவள் வாழ்க்ைகக்கும் ெவகு

ரம்.

மனிதர்கைள எளிதில் நம்பிவி வாள்.
என்ைனத் ேத க்ெகாண்

றப்பட் விட்ட

ேயாைவ நான் எங்ேக

எப்ப த் ேத க்கண் பி ப்ப ? நல்ல அழகி; நல்ல இளைம; றப்ப ம்ேபா
மஞ்சள்பட்

ேமல் ணி ம், பச்ைசநிற

தைலயிேல காட்
வந்

ங்கி ம் உ த்திக்ெகாண்

மலர்கள். ைககளில் தந்த வைளயல்கள். அவள் என்னிடம்

ேசர்வாளா? நாங்கள் இந்தப் பிறவியில் கணவ

ம் மைனவி மாக

ஒன்றாய் வாழ்ேவாமா?
எனக்குப் பதில் ெதாியவில்ைல. நீங்கேள ெசால்
உங்களன் ள்ள, சிங்காரேவ
-----------------

ந்தாளாம்.

.

ங்கள்.
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3. ெபாங்கேலா ெபாங்கல்!
ெசன்னப்பட்டணத்தி

ந்

கு விகைளப் ேபாலப் த்தம்

ஏேதா ஒ

கிராமத்ைத ேநாக்கிச் சிட் க்

க் கார்கள் பறந் ெகாண்

ந்தன. இ ந்தாற்-

ேபா
ந் திடீெரன் அந்தக் கிராமத் க்கு ஒ ேயாகம் பிறந் விட்ட .
தமிழ்ச் சினிமாப் படம் ஒன்றில் அந்தக் கிராம ம் தைல நீட் வெதன்றால்
அதற்கு அதி ஷ்டந்தாேன?
ஏற்கனேவ கிராமத்தின் எல்ைலயில் நான்ைகந்
நின்றன. ஐம்ப
சு சு ப்பாக ஓ

அ ப

பட்டணத்

'வான்'க

ம் 'லாாி'க

ம் வந்

மனிதர்கள் அங்கும் இங்கும்

ஏேதேதா ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள். ைகப்படக் க விக

ஒ ப்பதி க் க விக

ம் ெபா த்தப்ப ம் ேவைல ஒ

ெகாண்

றம் நாற்கா கள், ேமைஜகள், ெபாிய ெபாிய குைடகள்

ந்த . ம

த யைவ கார்களி

ந்

றம் நடந் -

இறக்கப்பட்டன.

ேதர்த் தி விழா க்குக்கூட அவ்வள

கூட்டம் அந்தக் கிராமத்தில்

கூ யதில்ைல. அந்தக் கூட்டத்ைத ஓர் எல்ைலக்குள் த த்
பட்டணத் க்காரர்க

ம்

நி த் வதற்குள்

க்குப் ேபா ம் ேபா ெமன்றாகிவிட்ட .

விஷயம் இவ்வள தான்:அந்தப்படக் கைதயின் கதாநாயகி கிராமத் ப் ெபண்மணியாம்;
கு யானவக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவளாம். அவள் வயல் வரப்பில் ேவைலகள்
ெசய்வ ேபால் படம் பி க்க ேவண் மாம். தைழ மிதிப்ப , நாற்

ந வ ,

கைள பி ங்குவ , கதிர் அ ப்ப , ெநற்கட்ைடச் சுமந் ெசல்வ -- இைவேபான்ற ேவைலகைள நம் தமிழ் நாட் க் கு யானவப் ெபண்கள்
ெசய்வதில்ைலயா? அேத ேபால் சினிமாக் கைதயி

ம் காட்சிகள் இ ந்தனவாம்.

படத்தில் ந க்கும் கதாநாயகியின் ெபயைரக் ேகட்ட டன், 'ஆஹா, ஆஹா!' என்
உச்சுக் ெகாட் னார்கள், கிராமத்
ெகாண்டார்கள். ஒேர கு
அவ

இைளஞர்கள். ஒ வர் ேதாைள ஒ வர் இ த் க்

கலம் அவர்க

ைடய உ வத்ைதக் கா

க்கு. கண்ெணதிாில்

ம் பாக்கியம் கிைடக்கிறதல்லவா?
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"குமாாி ேகாமளம்"என்

சிலர் தங்க

க்குள் பல

ைற ெசால் ப் பார்த் க்-

ெகாண்டார்கள். அவைளப் பற்றிய பல விவரங்கைள ம் அவர்கள் பத்திைககளில்
ப த்தி க்கிறார்கள், அவள் எந்த எந்த ேவைளகளில் எந்த எந்தப் டைவகள்
உ த் வாள், என்ைறக்கு எந்த மாதிாி
அலங்காரம் ெசய் ெகாள்வாள், எந்த
ேவைளயில் என்ன ஆகாரம் சாப்பி வாள் என்பன ேபான்ற அதி க்கியமான
கைலச் ெசய்திகைளக் ெகா ப்பதற்ெகன்ேற இந்தச் ேசாஷ ச நாட் ல் மக்கள்
பத்திாிைககள் உள்ளனேவ!
ஆகேவ, விநா க்கு விநா
எதிர்பார்த் க்ெகாண்

ஜுரேவகத்ேதா

ரசிகர்கள் அவைள

ந்தார்கள். ஒ வன் விைளயாட் க்காக,"இேதா பார்,

வந்திட்டா!"
என்

ெசால் ைவத்தான். அதற்குள்

அவன்மீ

ேபர்,"எங்ேக? எங்ேக?"என்

ேமாதி விழத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள். அவ்வள

பிரபலமான நட்சத்திர

ேமாகினி அவள்.
பளபளக்கும் ெபாியெதா

காாில் வந் , ஒய்யாரமாக இறங்கி, உல்லாசமாக

நடந்தாள் குமாாி ேகாமளம். குமரர்கள்

தல் கிழவர்கள் வைரயி

ைழவ கூடத் ெதாியாமல் அவைளேய பார்த் க்ெகாண்
ேநரத் க் கண் ச்சில் கூட்டத்ைத ஒ

ம் வாயில் ஈ

நின்றனர். கண

ைற அலட்சியமாகப் பார்த் விட் ,

விாித்த குைடக்குள் அைடக்கலம் குந்தாள் அவள்.
பட்டணத் ப் பணியாட்கள் சிலர் ஓேடா
ைககட்

வாய் ைதத்

ம் அவள் அ கில் ெசன்

நின்றனர்.

"பிரயாணத்திேல ெராம்ப ம் கைளச்சிப் ேபாயிட் ங்கேள!"என்
ஒ வன்,"ஆப்பிள் ஜூஸ் ேவ
ேவ

ங்களா?"என்

ங்களா? ஓவல் ேவ

ங்களா? கூல்

ெதாடங்கிய
ாிங்க்

அ க்கினான்.

அேத சமயத்தில், ஒ மணி ேநரமாக ேவகாத ெவயி ல் அங்கும் இங்கும் அைலந்
ெகாண்
ந்த ெதாழிலாளர்கள் தாகத் க்குப் பச்ைசத் தண்ணீர்
ேகட்டேபா , ஒ

பயல் கூடத் தி ம்பிப் பார்க்கவில்ைல.

படப்பி ப் க்கான
ெகாண்

ன்ேனற்பா கள்

ம் ரமாக நைடெபற் க்

ந்தன. எந்த வய ல் அவர்கள் படம் பி த்தார்கேளா, அந்த வய

க்குச்
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ெசாந்தக்கார ஆண்க
ெகாண்
நாற்

ம் ெபண்க

ங்கூட அப்ேபா

நட

நட் க்

ந்தார்கள். அவர்களில் ஒ த்தியாகக் ேகாமளா ம் கலந் ெகாண்

நட்டால், மிக ம் இயற்ைகயாக இ க்குெமன்

ேகாமளாைவ மிக ம் பயபக்திேயா

வரேவற்

ேபசினார் தயாாிப்பாளர். பிறகு ைடெரக்டர் வந்

ைடரக்டர் க தினார்.
உபசார வார்த்ைதகள்

அவள் கலகலப்பாக ந க்க

ேவண் ெமன்பதற்காக, தாம் ஏேதா பத்திாிைகயில் ப த்த நைகச்சுைவ
த் க்கள் சிலவற்ைற உதிர்த்

அவ

க்குச் சிாிப்

ட் னார். அ த்தாற்ேபால்

வசனகர்த்தா தம் ைடய தைலைய ெமல்ல நீட் னார். மிக ம் நிதானத்ேதா ,
வசனங்கைள ஆரம்பிக்கலாமா என்ப ேபால் தயக்கத்ேதா
"சாி ஸார், ெசால்

அவைளப் பார்த்தார்.

ங்ேகா!"ேகரளத் க் குயில் தமிழில் கூவிய .

ந க்கேவண் ய கட்டத்ைத விநயமாக எ த் ச் ெசால் விட் , வசனங்கைளச்
ெசால் க்ெகாண்

ேபானார் வசனகர்த்தா.

"ஸார், ஸார், நி த் ங்க! உங்க வசனத்திேல இந்த ’ ழ’ னா அதிகமாக வ
வளவளன்

அ

எ க்கு ஸார்?"

ெமாழி உணர்ச்சி ெகாண்ட வசனகர்த்தா க்கு அ
விட்ட . ெபா க் கூட்டங்களில்,"தாையப் பழித்தா
என்

சு க்ெகன்

ைதத் -

ம் தமிைழப் பழிக்காேத!"

சீ கிறவர் அவர்.

"ழனா எங்கள் தமி க்கு உயிர்ேபாேல இ க்கிற ஓர் எ த்தம்மா!"என்
அவர் பாிதாபமாகப் பதிலளித்தார்.
"ேவண்டாம் ஸார்! அைதப் ேபாட்
"அம்மா! அம்மா!"என்
குமாாிேயா தன் ைடய
தயாாிப்பாளைர ஒ

ெகாண்

தம் ைடய நிைலைய விளக்கப் பார்த்தார் ஆசிாியர்.
கத்ைத இேலசாக ஒ
ைற சுளித் க்ெகாண்

பார்ைவ பார்த்தாள்.

ேவர்த் க் ெகாட் ய
ெகஞ்சிக் கூத்தா

என் உயிைர எ க்காதிங்க!"

தயாாிப்பாள க்கு. ஒ

மாதமாக ந ைகயிடம்

இந்த ஒ நாள் ந ப் க்கு அவைள ெவளி

வந்தி க்கிறார். அன்ைறக்குச் ெசல

க்கு அைழத் க்-

அவ க்குப் பத்தாயிரம்

பாய்.

ஸார்!
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"ஆசிாியர் ஸார்! அந்த உயிர் எ த்

ேவேற இடத்திேல இ ந்திட் ப்

ேபாகட் ம். இப்ப நம்ப உயிேர அந்த அம்மா ைகயிேல இ க்கு. தய
மாத்திப்

ெசஞ்சு

ங்க!"

ைடெரக்டர் 'நமக்கு ஏன் இந்த வம் ’ என்ப ேபால ேபசாமல் ந விப்ேபாய்,
அவ ைடய ேகாபத்ைத ஒ ேவைலக்காரச் சி வன்மீ எாிந் வி ந்
தணித் க் ெகாண்டார்.
ேநரம் ெந ங்கி விட்ட . இன் ம் கு யானவப் ெபண் க்குள்ள
ேசைலைய உ த்திக்ெகாள்ளாமல் இ க்கிறாேள என் தவியாய்த் தவித்தார்
ைடெரக்டர். உைட மாற்றத் க்கு அ கிேலேய ஒ

களத்

ட்ைட ஏற்பா

ெசய்தி ந்தார்கள். அ கில் நின்ற உைடமாற் ம் ைபயைனச் சாைடகாட்
அைழத்தார் ைடெரக்டர்;"ஏன், அந்தப் ைடைவையக் ெகா த் க் கட் க்ெகாண்
வரச்ெசால்ேலன்!"என்

அவன் காத கில் ஓதினார்.

"ெசால் ப் பார்த்திட்ேடன், ஸார்! அந்தப் டைவ நல்லா இல்ைலயாம்.
இப்பக் கட் க்கிட்

க்கிறேத ேபா ம்

ைடெரக்ட க்கு அதற்கு ேம

ெசால் ட்டாங்க."

ம் தாங்க

யவில்ைல. தயாாிப்பாளைரக்

கூப்பிட்டார்;"நம்ப இப்ப எ க்கப் ேபாற படம் கிராமப் படம். இந்த லட்ச
நட்சத்திரம் கட் க்கிட்
க்கிற சில்க் டைவேயா காேலஜ் ெபண்

பாய்

ேவஷத் க்குத்தான் ெபா த்தமாயி க்கும். இப்ப என்ன ெசய்யப் ேபாறிங்க?"
தயாாிப்பாளாின்

கத்தில் ஈ ஆடவில்ைல. உைடகைளக் கவனிக்கும்

ைபயனிடம்,"ஏம்பா, நீ ெசால் ப் பார்த்தாயா?"என்

ேகட்டார்.

"நான் ெசால் ப் பார்த்திட்ேடங்க!"
"ைடெரக்டர் ஸார், நீங்க ெகாஞ்சம்..."தயவாகக் ெகஞ்சினார் தயாாிப்பாளர்.
"என்ைனேய ேபாய்க் கட் விடச் ெசால்
ேராஷத்ேதா

பாய்ந்தார் ைடெரக்டர்.

விங்க ேபா

க்ேக!"

39
ஒ

கணம் ேயாசித் விட் , தைலையச் ெசாாிந்

ெசன் , ெமன்

ெகாண்ேட குமாாியிடம்

வி ங்கிக் ெகாண்ேட விஷயத்ைத ெவளீயிட்டார் படத்தின்

ெசாந்தக்காரர்.
கலகலெவன் அம்ைமயாாின் சிாிப்ெபா கிளம்பிய ;"ஏன் ஸார்,
நாட் ப் றத் ப் ெபண்கள்தான் இப்பக் காேலஜ் ெபண்கைளத் க்கிய க்கிறாப்பிேல
ரஸ் பண்ணிக்கிறாங்கேள. அைதத் ெதாிந்சுதான் நான் இந்த

ரஸ்ேல

வந்தி க்ேகன். சும்மா இப்ப ேய இ க்கட் ம், ஸார்."
அதற்குேமல் 'அப்பீல்' கிைடயா . அப்பீ
நிைல வந்தா
எப்ப யாவ

க்குப் ேபானால், 'ஐ.பி' ெகா க்கும்

ம் வந் வி ம்! ைடெரக்டாிடம் வந் ,"ேபானால், ேபாகட் ம்,
இன்னிக்கு ேவைலைய

ச்சி ங்க" என்

ேகட் க்ெகாண்டார்.

" தலாளி ஸார், இ க்குப் ேபர் தர்மசங்கடமில்ைல! அதர்ம சங்கடம்!
சமதர்ம நாட் ேல, சினிமா உலகத் க் குள்ேள நடக்கிற தர்மக்ெகாைல ஸார்,
தர்மக்ெகாைல! படம் டப்பா க்குள்ேள ேபாயிட்டா அவங்க
"ஸார், ஸார்! அவ காதிேல வி ந்திடப் ேபாகு
ஆயிற் . ேநரம் ெந ங்கிய . ஒளிப்பதி

க்கு என்ன நஷ்டம்?"

ஸார், ெம வாப் ேபசுங்க!"

நி ணர் 'காமிரா'வின் க ப் த்

ணிக்குள் தைலையக் ெகா த் க் ெகாண்டார். ஒ ப்பதி க்காரர் கா களில்
இயந்திரத்ைத மாட் க் ெகாண்டார். ைடெரக்டர்,

த ல் இயற்ைகயாக வய ல்

ேவைல ெசய்தவர்கைளப் பார்த் ,"எங்ேக காமிராைவப் பார்க்காமல் சு சு ப்பாய்
நாற்

ந ங்கள், பார்க்கலாம்!"என்றார்.

மற்றவர்கள் நாற்
குதித்

ஓ

இ ந்த . ஓ

ந ம் சமயத்தில், கதாநாயகி வயல் வரப்பில்

வந் , தா

ம் நடவில் கலந்

வ ம் கதாநாயகி, வய

ேபாலேவ குனிந்

நின்

"ெர ! ஷூட்!"என்
ஒளிப்பதி ச் சு

ள்ளிக்-

ெகாள்வைதப்ேபால் காட்சியைமப்

க்குள் குதித் , மற்றப் ெபண்கைளப்

ெநல்நாற் கைளச் ேசற்றில் பதிய ைவக்க ேவண் ம்.
கத்தினார் ைடெரக்டர். காமிராவின் இயந்திரம் சுழன்ற ;

ம் உ ண்ட .
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"வாங்கம்மா!"என்

கதாநாயகிைய ைடெரக்டர் அைழக்க, அவள்

ள்ளிக்

குதித் க்ெகாண் வரப்பின்ேமல் ஒயிலாக ஓ னாள். நாற் க் கட் க்கைள
ைவத்தி ந்த இடத் க்குச் ெசன் ெமல்லக் குனிந் ஒ பி நாற்ைறக்
ைகயி

ம் எ த்

விட்டாள். அ த்தாற்ேபால், உற்சாகமாக ேசற்றில் குதித் ,

நாற் க்கைள நட்

ைவப்ப ேபால் ந க்க ேவண் ய தான்.

காமிரா ஓ க்ெகாண்
ஆவேலா

ரத்தில் நின்

ந்த . பல

கண்கள் அவள் ெசய்வைத

ேவ க்ைக பார்த்தன.

நாற்ைறக் ைகயில் எ த்தவள் வய

க்குள் குதிக்காமல், திடீெரன்

தி ம்பி நின் ,"கட்! கட்! நி த் ங்கள்!"என்

கத்தினாள்; பயத்தால் பத வ -

ேபால் பதறினாள்.
திைகத் ப் ேபானார்கள் ைடெரக்ட ம் தயாாிப்பாள ம். 'ஏன், வய ல்
ஏ ம் பாம்ைபக் கண்
வய

மிரண் விட்டாளா? என்ன நடந்த ?'

க்குள் ேவைல ெசய் ெகாண்

ந்தவர்களில்

த்தவளான அந்த

வய ன் ெசாந்தக்காாி சுப்பம்மாள், காரணம் ாியாமல் ேகாமளாவின் அ கில்
வந் ,"என்னம்மா சமாசாரம்?"என்

பாிேவா

ேகட்டாள். குமாாிேயா அவைளத்

தி ம்பிப் பார்க்க ம் இல்ைல; பதில் அளிக்க ம் இல்ைல. அத்தைன அலட்சியம்
அவ
ஓ

க்கு. இதற்குள் தயாாிப்பாள ம் ைடெரக்ட ம் அவள் நின்ற இடத் க்ேக

வந்

விட்டார்கள்.

"என்னம்மா!"
"என்னம்மா!"
"நான் இந்தச் ேசத்திேல குதிச்சு 'ஆக்ட்' பண்ண

யா

ஸார்! ஒேர

அசிங்கமா இ க்கு!"
தைலயில் ைகைய ைவத் க்ெகாண்டார் தயாாிப்பாளர். அவைரக் கீேழ
வி ந்

விடாமல் தாங்கிப் பி த் க்ெகாண்டார் ைடெரக்டர்.
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"இப்ப ெயல்லாம் ேசத்திேல ம் சகதியிேல ம் ரளச் ெசால் க் கைத
எ தினா, எப்ப

ஸார் நான் ந க்கிற ? யாைரயாவ

எனக்குப் பதிலா ' ப்'

ேபாட் , இைத மட் ம் எ த் க்குங்க. இந்த அசிங்கத்திேல நான் கால் ைவக்க
மாட்ேடன்!"
"நீங்க பார்க்கிற

ப்ப

நாள் ேவைலக்கு உங்க

ெகா க்கிேறன், தாேய! தய

ெசய்

க்கு லட்ச

பாய்

என்ைனக் ைகவிட் டாதீங்க!"என்

அழாக்குைறயாகக் ெகஞ்சினார் தயாாிப்பாளர்.
"ஷூட் ங்

ஞ்ச டேன, இங்ேகேய சுத்தமாய்க் குளிச்சிட் ப் ேபாகலாம்,

அம்மா!"என்றார் ைடெரக்டர்.
எந்தப் ேபச்சும் குமாாியிடம் எ படவில்ைல.
இவ்வளைவ ம் ேவ க்ைக பார்த் க்ெகாண்
ந்த கிராமத் ச் சுப்பம்மாள்
திடீெரன் வாிந் கட் க்ெகாண் ேசற் க் ைகேயா குமாாியின் எதிாில்
வந்

நின்றாள். நிலத்தில் உைழத்தவர்கள் நிமிர்ந்

"என்ன ெசான்ன நீ? அசிங்கமா இ க்குதா? எ
இ க்கு ? என்னேவா வானத்தி

ந்

பார்த்தார்கள்.
உனக்கு அசிங்கமா

குதிச்சு வந்தாப்பிேல ேவஷம்

ேபாட்றிேய?"
"நான் உங்கிட்ட ஒண்

ம் ேபசல்ைல!"என்றாள் குமாாி. லட்சாதிபதிகள்

பிச்ைசக்காரர்கைளப்ேபால் தம்மிடம் ைககட்
ேபசுவதற்கு என்ற ஆத்திரம் அவ
"நீ இப்ப நின்

கிட்

க்கிற

நிற்க, இவள் யார் எதிர்த் ப்

க்கு.
என்ேனாட நிலம்! நீ இப்ப அவமானப்-

ப த்தினிேய இந்தச் ேச , இ தான் உன் வயித் க்குப் ேபாற ேசா ! எந்த
வைகயிேல உன்ேனாட பிைழப் எங்க பிைழப்ைபவிட உயர்ந்
இல்லாட்

ேபாச்சு? ேசா

இந்த உலகம் பட் னியாேல ெசத் ப் ேபாகும். நீ இல்லாட்

என்ன குைறஞ்சு ேபாகும்

இங்ேக

ேகக்கிேறன். நீ ேபசேலம்மா, நீ வாங்கிற பணம்

உன்ைன இப்ப ப் ேபச ைவக்கு . ேகாடான ேகா ப்ேப

கும்பி ெகாதிக்க

உைழச்சுபிட் , இங்ேக மாட்ைடவிடக் ேகவலமாச் சாகிறான். நீ என்னடான்னா
குேபரப் பட்டணத்திேல கு யி க்கிறாப்ேல நிைனச்சுக்கிட் க் கும்மாளம்
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ேபா ேற!"
"அம்மா, அம்மா!"என்

கு க்கிட் ப் பதறினார் தயாாிப்பாளர்.

ைடெரக்ட க்ேகா, தங்கைளப்ேபால் மீைச ைளத்த ஆண்பிள்ைளகள் ேகட்க
யாத ேகள்விகைள ஒ பட் க்காட் ப் ெபண்பிள்ைள ேகட்கிறாேள என்
ஆனந்தம்.
"நி த் ங்கம்மா!" என்

கத்தினார் தயாாிப்பாளர்.

"அட, நி த்தய்யா!உனக்குத்தான் அவ ெபாிசு!"என்றாள் சுப்பம்மாள். பிறகு
தன்ேனா வய ல் ேவைல ெசய் ெகாண்
ந்த கு யானவர்கள் பக்கம்
தி ம்பினாள்;"ேகட்டீங்களா ேசதிைய? நீங்க இங்ேக ஒ
நாள்

பாய் கூ க்கு ஒ

க்க உைழச்சுப்பிட் , சினிமாக் ெகாட்டைகக்குப் ேபாயிக் ெகாட்

அ திட்

வர்ாிங்க பா ங்க, அதனாேல வந்த ஏத்தம் இ !"

"பாக் அப்!பாக் அப்!இன்னிக்கு ஷூட் ங் ேவண்டாம், ஒண்
ேவண்டாம்!"என்
லாாிக க்குச்

ம்

கத்தினார் தயாாிப்பாளர். சாமான்கள் மளமளெவன்

ெசன்றன.
"இந்தா பார், நீ ஏன் இன்னம் இந்தப்
நிக்கிேற? உன்ேனாட

மித்தாைய மிதிச்சுக்கிட்

இங்ேக

ச்சுப் பட்டாக் கூட என்ேனாட நிலம் விைளயா .ேபா,

வயைல விட் !"
எல்ேலா ம் ேபாய்ச் ேசர்ந்த பிறகு, மாைல ேநரத்தில்
சுப்பம்மாள். அவ

ட் க்குத் தி ம்பி வந்தாள்

ைடய ஆத்திர ம் அ ைக ம் ெநஞ்சுக்குள்ளி ந்

இன்

ம்

அகலவில்ைல. பரம்பைரயாக அந்தக் கு ம்பத் க்கு உயிர் ெகா த்த
ெதய்வம் அந்த நிலம். அைத ஒ த்தி ேகவலமாய்ப் ேபச, ேகட் க்ெகாள்
காலம் வந் விட்டேத என்ற ஆற்றாைம அவ

ம்

க்கு. நிலத்தில் படப்பி ப் க்கு

அ மதி ெகா த்த தன் கணவைன ெநாந் ெகாணடாள்.
சற்

ேநரத் க்ெகல்லாம் அவ

ைடய

த்தமகன் ைகயில் சில

வ வ ப்பான வர்ணத்தாள்கைள எ த் க் ெகாண்
"என்னடா அ ?"என்

ேகட்டாள்.

ட் க்குள்

ைழந்தான்.
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"அ த்த வாரம் ெபாங்கல் வரப்ேபாகுதில்ைல, அம்மா? அ க்குச்
சிேனகிதர்க

க்கு அ

ஆைசேயா

ப்பறத் க்கு ெபாங்கல் வாழ்த்

வாங்கிட்

வந்தி க்ேகன்."

தன் தாயிடம் நீட் னான் மகன். சுப்பம்மாள் அவற்ைற

உற் ப் பார்த்தாள். எாிகிற ெந ப்பில் எண்ெணைய வாாிக் ெகாட் ய
ேபா

ந்த

அவ

க்கு. உழவ

க்கும் ெதாழிளாளிக்கும் நன்றி ெசால்

விழா க்குக் குமாாி ேகாமளத்தின்
சாிந்

ம்

வர்ணப் படங்கள்! அைவ ம் ஆைடகள்

வி ம் அலங்ேகால நிைலப் படங்கள்!

"ஏண்டா, நீ ஒ

ஆண்பிள்ைளதானா? நீ ெபாங்கைலக் ெகாண்டா கிற

ேயாக்கியைத இ தானான்
ைபய

ேகக்கிேறன்."

க்கு ஒன் ம் ாியவில்ைல.

"ெநத்தி ேவர்ைவைய நிலத்திேல ெகாட் , ரத்தத்ைதப் பாய்ச்சி ெநல்ைலக்
குவிக்கிறாேன, அவைன மதிக்கிற க்கு ஏற்பட்ட தி விழாடா இ ! கு யானவைன ம் ெதாழிலாளிைய ம் வ ஷத்திேல ஒ நாளாவ ம ஷன்
நிைனச்சுப் பாக்கிற க்கு ஏற்பட்ட ெபாங்கல்டா இ ! ம
மாட் க்கு ஒண்

ன்

ஷ

க்கு ஒண்

,

நம்ப ெபாியவங்க இைத ஏற்ப த்தியி க்காங்க. இந்தப்

படத் க்குப் பதிலா, கறைவ மாட் ப் படத்ைதேயா, காைள மாட் ப் படத்ைதேயா
நீ வாங்கி இ ந்தா, நீ ேசாத்திேல உப் ப் ேபாட் த் திங்கிற க்கு அ

நியாயமா

இ ந்தி க்கும். நீ கு யானவண்டா, கு யானவன்!"
பிள்ைள ெம வாகத் தாயின் ைகயில் இ ந்தைத வாங்கப் பார்த்தான்.
தாேயா அைதச் சுக்கு றாய்க் கிழித் அவன் கத்தில் சிக்ெகாண்ேட,"ேட!
வய ேல உைழக்கப் ேபாற உனக்ேக சூ சுரைண இல்ேலன்னா ேவேற
எவ

க்குடா அ

வ ம்?"என்

கத்தினாள்; ேபாடா, ேபா, ஊதாாி!- நன்றி

விசுவாசம் ெகட் ப்ேபாய், நாசுக்கா வாழத் திாியாேத!"
அந்த ட் ல் பால் ெபாங்கிய ேநரத்தில், சுப்பம்மாள் தன் மக க்கு
வாழ்த் கள் என்ற ெபயாில் வந்த ெவளிமயக்குக் குப்ைப கூளங்கைளெயல்லாம்
அ ப்பில் ேபாட்

எாித்தாள். பா

ம் ெபாங்கிய .
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4. நாத
த

ஷ்ேகா க்குச் ெசன் ெகாண்

ள்ளி க்ைகயில்
ந்த 'இந்ேதா சிேலான் எக்ஸ்பிர

'ல்

ன்றாம் வகுப் ப் ெபட் யில் கட்ைடைய நீட் விட் ப் ப த்தி ந்தார் ேபாின்பநாயகம். கட்ைட நல்ல உரமான கட்ைட. அதன் சட்ைடப் ைபயில்
ராேமசுவரத் க்கு

க்ெகட் இ ந்த .

அ ப வயைதத் தாண் ஆ மாதங்கள் கடந்த ற்றி விைளந்த கட்ைட அ .
ைவரம் பாய்ந்த ேதகத்ைதப் பார்த்தால் நாற்பத்ைதந் வய கூட மதிக்க
யா .
ெபாிய
மாற் த்

ணிப் ைபையத் தைலக்கு ைவத் ப் ப த்தி ந்த
ணிக

ம், ெகட்

அ . ைபக்குள்

அட்ைடச் சித்தர் பாடல் ெதாகுப்ெபான் ம் இ ந்தன.

பாம்பாட் ச் சித்தர் குதம்ைபச் சித்தர், அகப்ைபச் சித்தர், அ கணிச் சித்தர் -இப்ப ப் பல சித்தர்கள் அந்த 'ைபண்ட் வால்
ெகாண்

க்குள் ப ங்கிக்

ந்தார்கள். பாம்பாட் ச் சித்தாின் பதிேனழாவ

உைறயில் ஒ

ேநாட் க் கற்ைற பி ங்கிக்ெகாண்

வண் யில் அ த்த பலைகயில் நாைலந்
அ த் க்ெகாண்

பக்கத்தில் ஒ

காகித

ந்த .

ைபயன்கள் உட்கார்ந்

அரட்ைட

வந்தார்கள். அதற்க த்த பலைககளில் இலங்ைகக்கு

கப்பேலறப்ேபாகும் பிரயாணிகள், ராேமசுவரத் க்கு யாத்திைர ேபாகிறவர்கள்,
ெசாந்த ஊர்க

க்குத் தி ம் கிறவர்கள்-- இப்ப ப் பலர் இ ந்தார்கள்.

ெரயில் ராமநாத ரத்ைதத் தாண்
ெகாண்

மண்டபம் ெரயில ைய ெந ங்கிக்-

ந்த .

அ த்த பலைகயி

ந்த ைபயன்கள் பிள்ைள வரத் க்காக ராேமசுவரம்

ேபாகிறவர்கைளப் பற்றிப் பலவிதமாகப் ேபசிச் சிாித் க்ெகாண்
'

வந்தார்கள்.

டநம்பிக்ைக' என்றான் ஒ வன். விஞ்ஞான உண்ைம அதில் ெபாதிந்

கிடப்பதாகச் ெசான்னான் மற்ெறா வன். '

டநம்பிக்ைக இல்ைல, க த் ள்ள

நம்பிக்ைக' என்

ைபயன். ஒவ்ெவா வ ம் தங்கள்

தங்க

வாதா னான்

ன்றாவ

க்குத் ெதாிந்த காரணங்கைளச் ெசால் க்ெகாண்

வந்தார்கள்.
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சித்த சாகரத்தில்

கிக்ெகாண்

ந்த ேபாின்ப நாயகத்திடம்

ைபயன்களின் ேபச்சு விழிப்ேபற்ப த்திவிட்ட .
அவேர ஒ

சித்தர்; அைரகுைறச் சித்தர். அதாவ

அவ க்குச் சித்

விைளயாட் க்கள் ைகவரவில்ைல. ஆனால் சித்த ைவத்தியம் அவைரக்
ைக

க்கி விட்ட .
அவ ைடய காைளப் ப வத்தில், இ பதாவ

கிராமத் க்கு ஒ

வயதில், அவ ைடய

ேகாவணச் சித்தர் வந்தி ந்தார். அவைரப் பற்றிப் பலர்

பலவிதமாகப் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். அற் தமான சித்
ெசய்

வந்தாராம். ெத ேவாரம்,

ேவண் மானா

ம் அவர் ப த்

விைளயாடல்கைள அவர்

ட் த் தின்ைண, மரத்த , குப்ைபேம
உறங்கினார். வியாதியஸ்தர்க

எங்ேக

க்குப் பச்சிைல

ம ந் கள் அைரத் க் ெகா த் க் குணப்ப த்தினார்.
விசித்திரமான கைத ஒன்
அவர் ப த்
தனித் தனி

கிளம்பிவிட்ட :

உறங்கியேபா , ைக ேவ , கால் ேவ , க த்

ேவறாகத்

ண்டங்களாகக் காட்சி ெகா த்தாராம். தைலக்குப் பக்கத்தில்

அந்தரத்தில் ஒ

விளக்ெகாளி ெதாிந்ததாம். பலர் ேநாில் பார்த்ததாகச்

ெசான்னார்கள். இந்த அதிசயம் உண்ைமதானா என்

கண் பி க்கப் ேபாின்ப-

நாயகம் அவ க்குச் சீடரானார். அவ டன் பல ஊர்கைளச் சுற்றி, பல ம ந் கள்
அைரத் , பலவிதமான அ பவங்கைளப் ெபற்றார். ஆனால் ஒ நாள்கூடத் தம
கு

நாதாிடம் அவர் எதிர்பார்த்த அதிசயம் நடக்கவில்ைல.
உறங்கும்ேபா

சித்தர் குறட்ைட விட்டார்; தைல ம் க த் ம் ஒட் -

ெகாண் தான் இ ந்தன!
சித்தேர ஒ நாள் தம சீடைர மடக்கினார்."ஏண்டா பயேல! நீ
பி வாதக்காரண்டா, இதற்காகவா என்ைனச் சுற் கிறாய்?"என்

ேகட்டார்.

சீடர் ெமௗனம் சாதித்தார்.
"வந்த தான் வந்தாய்; ைவத்தியத்ைதக் கற் க்ெகாண்

ெசாந்த ஊ க்ேக
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ேபாய்த் ெதாைல. வய
பற்றிக்ெகாள்
ன்

வந்த ைபயன் என்ேனா

இ ந்தால் சம்சாரபந்தம்

ம்".

வ ஷத் ெதாண்

ேபாின்பநாயகத்ைதச் சித்தராக்கவில்ைல;

சித்த ைவத்தியராக்கிய .
பக்கத் ப் பலைகயி
"

டப் பழக்கம்!

ெசல

ந்

ஒ

ைபயன் ேவகத்ேதா

ேபசினான்:

ட்டாள் நம்பிக்ைக! யாத்திைரக்கும்

ைசக்கும் காசு

ெசய்தால் குழந்ைத பிறக்குமா?"

ேபாின்பநாயகம் அவ
"நாத

ைடய கட்சிையத் தமக்குள் ஆேமாதித்தார்.

ள்ளி க்ைகயில் இவர்கள் ஏன் நட்ட கல்ைலத் ேத ப் ேபாகிறார்கள்?"

இதில் ெசலவழிக்கும் காைச ம் ேநரத்ைத ம் ைவத்தியாிடம்
ெசலவழிக்கலாம்; ம ந்
ைவத்திய க்கு இ

வாங்கிச் சாப்பிடலாம்"என்
'சு க்'ெகன்

கத்தினான் அேத ைபயன்.

ைதத்த . சித்த ைவத்திய

ைறயில்

அவர் பலவிதமான 'சர்வ ேராக நிவாரணி'கைளத் தயார் ெசய் விட்டார். பல
வியாதிகைளப் பறக்க அ த் ப் பலலட்சம் திரட் விட்டார். ஆனால் இந்த ஒேர
ஒ

விஷயத்தில் அவ ைடய ைவத்தியம் ைகெகா க்க வில்ைல.
அந்த ம ந்ைத மட்

ம் அவர் நி த்திக்ெகாண்

பிறவிப் ெப ங்கடல் தாண் ய பின்

விட்டார்.

த்தி நிைலைய எதிர்பார்ப்ப ேபால்

பாம்பன் கடைலத் தாண் ய டன் ராேமசுவரத்ைத எதிர்பார்த்தார் ேபாின்பம்.
ப தைடந்த பாம்பன் பாலத்தில் ெரயில் அட்ைடையப்ேபால் ஒட் க்ெகாண்

நகர்ந்த . குபீெரன்

கடல் காற்

உள்ேள

சேவ, கட்ைடைய

நிமிர்த்திச் சன்னேலாரத்தில் சாயவிட்டார் ைவத்தியர். வல
மீன்பி க்கும் சி

றத்தில்

ேதாணிகள் இரண் . பாய்மரங்களில் காற்ைற நிரப்பிக்ெகாண் ,

கடல் நீைரக் கிழித் ச் ெசன்றன. இட
றத்தில் சுறாமீன் குஞ்சுகள்
அங்ெகான் ம் இங்ெகான் மாக நீ க்கு ெவளிேய எ ம்பிக் குதித் ச் சண்ைட
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ேபாட் க்ெகாண்டன. தந்திக் கம்பிகளில் தவேயாகம் ெசய்த மீன்குத்திகள்,
தாிசனம் கிைடத்த டன், தாிசனம் ெகா த்த சி

மீன்குஞ்சுகைளத் தமக்குள்

இ த் க்ெகாண்டன.
பாம்பன் சந்திப்பில் இறங்கி, குழாயில் தண்ணீர் கு த் விட் , அ த்தாற்ேபால் காத்தி ந்த ராேமசுவரம் வண் யில் ஏறிக்ெகாண்டார் ெபாியவர்.
யாத்திைரக்காரர்கைளப்பிய்த் ப் பி ங்கும் தரகர்கள் ெபாியவைரத்
தி ம்பிக்கூடப் பார்க்கவில்ைல. பாம்பாட் ச் சித்தாின் பதிேனழாவ
இ க்கும் ேநாட்

கற்ைறைய அவர்கள் எங்ேக கண்டார்கள்? கட்ைட

ெவ ங்கட்ைட என்
பிச்ைசக்காரர்க

ஒ க்கினார்கள். ஆண் க்கு ஆயிரம்

க்ெகன்

க்ைகத்

பாய்

ஒ க்கிய கட்ைட அ .

வண் ைய வடக்கத்திக் கூட்டம் அைடத் க்ெகாண்
சித்தாின்

பக்கத்தில்

ந்த . நாற்றம்

ைளத்த . உள்ளத்தின் அ க்ைகப் ேபாக்கி ெகாள்ளத்தான்

அவர்கள் அங்கு வந்தார்கேள தவிர, உடல் அ க்ைகயல்ல. பத்
ன் காசியில் கங்ைகத் தண்ணீாில்
ெகட் ப் ேபாகாதப

அ த்த

நாட்க

க்கு

ழ்கியவர்கள், அந்தப் னிதத் தன்ைம

க்குக்கு ராேமசுவரம் கட

க்கு வந்தார்கள்.

உள்ளத்ைதக் க விக் ெகாள்ளச் சுவாமி தாிசனம் ேபா ம். உடைலக் க விக்
ெகாள்ள ஒ கட் ச் ேசாப் ம் ஒ மட்ைடத் ேதங்காய் நா ம் ஒ வாளித்
தண்ணீ ம் ேவண் ம்.
ராேமசுவரம் ேகாயில் பிரகாரத்ைதக் கண்
நாயகம். மணைலத்தவிர கல்ைலேய காண
மைலகைள உைடத் க் கல்

திைகத் ப் ேபானார் ேபாின்பயாத அந்தத் தீவில் ெபாிய ெபாிய

ண்கைல நி த்தியி ந்தான் அைதக் கட் யவன்.

மனிதன் கல்ைலவிட உ தி வாய்ந்தவன்தான். கடைலத் தாண்
க்கி வந்
அன்

மைலையத்

ேகாயில் எ ப்பி யி க்கிறான் அல்லவா?
ைவகாசி ெபௗர்ணமி.

இ த் ப் ைடத் க் ெகாண்

சந்நிதிைய மைறத்த

பக்தர்கள் கூட்டம்.

யாைனையவிட ெபாிதாய்ப் ப த் க் கிடந்த நந்திக்கும், உள்ேள நட்டந வில்
நின்ற சிவ ங்கத் க்கும் இைடயில் ெநாிசல் தாங்கவில்ைல. சித்த ைவத்தியர்
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பக்தாில்ைல. ஆகேவ அவர் ஒ ங்கி ஓர்
நாேன சிவன்' என்
நாத

ண கில் உட்கார்ந் , 'சிேவாஹம் --

ச்ைச உள்ேள இ த்தார். பிறகு ெவளிேய விட்டார்.

ள்ளி க்ைகயில் இந்த மனிதர்கள் ஏன் இப்ப

சுற்றிக்ெகாண்

ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்தார்கள் என்

நட்ட கல்ைலச்

அவ க்குப் ாியவில்ைல.

அ தார்கள், ெதா தார்கள், ஆ னார்கள், பா னார்கள், அைதக் ேகட்டார்கள்,
இைதக்ேகட்டார்கள், அர்ச்சைன அபிேஷகம் என்

என்ன என்ன ெவல்லாேமா

ெசய்தார்கள்.
ேபாின்பநாயகம் எ ந்
வ கிேறன்' என்

ெசால்

நின் , தம் ைடய நண்பர் ஒ வாிடம், 'ேபாய்
ம் பாவைனயில் ஒ

தி ம்பினார். இைதப் ேபால் ஒ

கும்பி

ேபாட் விட் த்

நம்பிக்ைகயில்லாத கட்ைட இங்கு எதற்காக

வந்த ? ேவ க்ைக பார்க்கவா?
இங்ேக மட் ம் அ

வரவில்ைல. இமயமைலக்குப் ேபாய்க் கம்பளிப்

ேபார்ைவையச் சுற்றிக்ெகாண்

ைகலாய நாதைர ேவ க்ைக பார்த்த . காசிக்குப்

ேபாய் விசுவநாதைர விசாாித்த . கன்னியாகுமாிக்குச் ெசன்
ேபட்

அம்மைனப்

கண்ட . கைடசி கைடசியாக ராேமசுவரத் க்கு வந்தி க்கிற .

தமக்குள்ேள உள்ள நாதனிடம் தாம் நம்பிைக ைவப்ப ேபால், மற்ற
மனிதர்களின் நம்பிக்ைகக்குப் பாத்திரமான மற்ற நாதர்கைள ம் பார்க்க ேவண் ம்
என்ற ஆைச அவ க்கு வந்

விட்ட . பார்த்த பிறகும் அவ க்குப் பக்தி

ஏற்படவில்ைல. மற்ற மனிதர்களிடம் அ

தாபம் ெகாண்டார்.

ைகயில் பணமி ந்த , ெதாழிைலப் பிள்ைளகள் கவனித் க் ெகாண்டார்கள்,
ட்ைட மைனவி ேமற்பார்த்தாள், கட்ைடயில் ெதம்பி ந்த ; அவர் றப்பட்
விட்டார்.
ம நாள் காைலயில் த
ழ்கிவிட்

ஷ்ேகா க்குப் ேபாய் ேச க்கடற்கைரயில்

ஊர் தி ம்ப ேவண் ய தான்.

2
அன்ைறக்குப் ெபௗர்ணமியல்லவா? அமாவாைச -- ெபௗர்ணமி இந்த
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இரண்

இர க

ம் அவ க்கு மிக

க்கியமானைவ. தனிைமச் சமாதியில்

உட்கார்ந் நீண்ட ேநரம் தியானத்தில்
கி வி வார்.
அைறையத் தாழிட் க்ெகாண் நிைலக் கண்ணா யின்

ட் ல் இ க்கும்ேபா
ன்னால் உட்கார்ந்

வி கிற வழக்கம் அவ க்கு.
இப்ேபா

அவ க்கு அந்தத் தனிைம ேதைவயாக இ ந்த . சத்திரம்,

சாவ , ஓட்டல் அைற ஒன் ம் சாிப்பட்
ஓரணா ெகா த்

இரண்

வரவில்ைல. ெபட் க்கைடயில்

வாைழப்பழங்கைள உள்ேள தள்ளினார். ஊ க்கு

ெவளியில் ெதன்னந்ேதாப்ைபக் கடந்தார். ேதாப்ைப ம் தாண் ப் ெபாிய மணற்
குன்

ெதன்பட்ட . அதன் உச்சியில் ஏறி எதிர்ப் பக்கம் பார்த்தார். பார்த்த

இடெமல்லாம் பாைலப் ேபால் நில
ஒ

ைமல்

ெகாட் க் கிடந்த .

ரத் க்கப்பால் பசுைம ம் ெவண்ைம ம் கலந்த மணல்

திட் க்கள் மங்கலாகத் ெதாிந்தன.இைடயில் அங்கங்ேக தாழம் தர்கள். அந்த
இடம் அவ க்குப் பி த்தி ந்ததால் ேவகமாக நடந்தார்.
பகத்தில் வந் பார்த்த டன் அந்த இடம் அவைர ஏமாற்றி விட்ட .
அைசேபா ம் கால்நைடகைளப் ேபால் திைசக்ெகான்றாய்த் தி ம்பி
ெகாண்
தர்களி
ேம

ந்தன மணல் ேம கள். குத் க் குத்தாக
ம் ஒ
ம்

ைளத்தி ந்த தாழம்

ஒ ங்கில்ைல.

ற

அடக்கிக்ெகாண்

நடந்தார் ஒேர ஒ

திட்

இயற்ைகயின் அழைகெயல்லாம் தன்

ள்

அவைரத் தன்னிடம் அைழத்த . நான்கு ற ம்

சுவர்ேபால் எ ம்பியி ந்தன தாழஞ் ெச கள். கிைளக் கு த் க்கள்
ஒவ்ெவான்றி

ம் ஒ

தாழம்

ெவ த்தி ந்த . மலர்ந்த ெதன்னம் பாைளகள்-

ேபால், நில க் கீற் க்களின் ெதாகுப் க்கள்ேபால் அைவ ேதான்றின.
இயற்ைகயின் பரந்த மார்பகத்தில் இப்ப ஒ விசித்திரமான ேபரழகு ெகாப்பளிக்க
மா? பச்ைசப் தர்களின் உச்சித் தைலகளில் ெகா ந் விட்ெடாி ம்
ெந ப் ப் பந்தங்கள்......
அ கில் ெந ங்கப் ேபானவர் தி க்கிட்
யாேரா இரண்
குரல்; மற்ெறான்

ஒ கணம் திைகத்தார்.

ேபர்கள் அந்தப் த க்குள் ேபசும் சத்தம் ேகட்ட . ஒன்
ெபண் குரல்.

ஆண்
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உண்ைமதானா?
இரண்

கடல்க

க்கு மத்தியில், இரவின் ந ச்சாமத்தில், ந க்காட் ல்

த க்குள், மணல்ேமட் த் தனிைமயில் மனிதக்குரல்களா? தம்மால்தான்
பயத்ைத ெவல்ல

ம் என்

அவர் நிைனத்தி ந்தார்.அவர்க

க்கு

பயமாயி க்காதா?
சந்த

ெசய்யாமல் மைறவில் இ ந் ெகாண்

தர்வழிேய எட் ப்

பார்த்தார். உண்ைமதான். இ க்கிப் ேபாயி ந்த மணல் திட் ல் இரண்
உல்லாசமான ேபச்சில் ஈ பட்
ப த்

அவனிடம் சி

ேபர்கள்

ந்தனர். ஆண்மகனின் ம யில் தைலைவத் ப்

ங்கிக் ெகாண்

ந்தாள் ஒ

ெபண்.

உடேன அந்த இடத்ைத விட் ப் ேபாய்விட நிைனத்தார் ேபாின்பநாயகம்.
ஆனால் கால்கள் நகரவில்ைல. தம்ைமவிட

தனமான பிராணிகளாய் அவர்கள்

ேதான்றியதால் ேவ க்ைக பார்த்தார்.
ெபண்ணின் கண்களில் வழிந்த நீர் நிலவில் மண்
அைத அவன்

ைடத்

அவ

ப்ப

க்கு

ப்ேபால் ெநளிந்த .

விரல்களால் சுண் னான்.
வயதி க்கும்;அவ

க்கு ஐந்

வய

இ க்கலாம். இ வ ேம நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் என்

குைறவாக
ெதாிந்த .

அவள் ேபசினாள்:
"என்

ைடய கஷ்டம் உங்க

க்கு எங்ேக ெதாிகிற ? நீங்க

ெபண்ணாய்ப் பிறந்தி ந்தால் ெதாி ம். என்ைறக்குேம உங்க

ம்
க்கு சிாிப் ம்

விைளயாட் ம் தான்."
"ெபண்ணாய்ப் பிறக்க வில்ைலேய என்

நான் வ த்தப் ப கிேறன்"

என்றான் அவன்."பிறந்தி ந்தால் கட் யவைன அதிகாரம் ெசய் ெகாண்
காலந் தள்ளலாம்
பாய்க் காசுக்கு என்ைனப்ேபால் ஆலாய்ப் பறக்க
ேவண் யதில்ைல. ம ைரயில் இ ப

பாய் ெகா த்

நாம் கு யி க்கும்
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ட்ைடப் பார்த்தால் எனக்கு எப்ப க்ேகாபம் வ கிற , ெதாி மா? இ த்
அைதத்

ள்

ளாக்கத் ேதான் கிற ."

"நான் இ ப்ப

உங்க

க்குப் பாரமா யி க்கிறதா?"என்

"அப்ப ச் ெசால்லாேத!"என்

ேகட்டாள் அவள்.

அவள் கன்னத்தில் அவன் ெசல்லமாய்த்

தட் னான்."சிாிப் ம் விைளயாட் ம் எனக்கு நீ ெகா த்தி க்கிறாய். இல்லாவிட்டால் இதற்குள் நான் தி

விட்ேடா, சண்ைட ேபாட் க் ெகாண்ேடா

சிைறக்குப் ேபாயி ப்ேபன். அல்ல
ெப ைம தாங்காமல் அவள் அவ

சாமியாராய்ப் ேபாயி ப்ேபன்".
ைடய க த்ைத வைளத் க்ெகாண்

விட்டாள்.
"பிறகு ஏன் என்ைனப் ாிந் ெகாள்ள மாட்ேடன் என்கிறீர்கள்?"
"எைதப் ாிந்

ெகாள்ளேவண் ம்?"

"நமக்குக் கல்யாணமாகி ஏ

வ ஷங்க

க்கு ேமல் ஆகவில்ைலயா?"

"எ ப

வ ஷமானால்தான் என்ன?"

"எ ப

வ ஷமானால் அப் றம் ெதாி ம். உைழத் ப்ேபாட ஒ

பிள்ைளயில்லாமல் என்ன ெசய் ர்களாம்?"
"பிள்ைள, பிள்ைள, பிள்ைள! ஏ

வ ஷத்தில் ஏ

ஏன், எட் கூடப் பிறக்கும்!"
அவன் சிாித்தான்.
"சிாிக்காதீர்கள்"என்

அவள் கத்தினாள்.

பிறந்தால்தான் ெதாி ம் உனக்கு.
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"

பாய் சம்பளத்தில்

ேலணியாட்டம் ேபா கிேறாம் நாம். உனக்ேகா

குழந்ைதப்ைபத்தியம் பி த்தி க்கிற . ைவத்திய க்கும், ம ந் க்கும் ெராட்
மிட்டாய்க் கைடக்கார
"ஐம்ப

க்கும் ெசல

பாய்க்குக் குைறந்

ைவக்க ேவண் ெமன்கிறாய் நீ."

வாங்குகிறவர்க

க்கு ஐந்

குழந்ைதகள்

இல்ைலயா?"
"அந்தக் கு ம்பத்தில் ஒ நாள் தைல நீட் ப் பார்த்தால் ெதாி ம்."
உங்க

க்கு என்ைனத் ெதாியேவ ெதாியா !"என்

நீங்கள் என்ைனக் கல்யாணம் ெசய்

ெகாண்

அலறினாள் அவள்."

க்கக் கூடா ."

சண்ைடக்கு வராேத! என்ைன என்ன ெசய்யச் ெசால்கிறாய்?
ராேமசுவரத் க்கு வரேவண் ெமன்
கூட் க்ெகாண்
"உங்க

ஒற்ைறக் கா ல் நின்றாய்.

வந்ேதன்."

க்கு இதில் நம்பிக்ைக யில்ைலயா?"

"எனக்கு இதிெலல்லாம் நம்பிக்ைக யில்ைல நீ நம்பினால் சாி."
"உங்க

க்கு ேவேற எதில்தான் நம்பிக்ைக

"ெசால்லட் மா! உன்னிடம் நம்பிக்ைக

ண் ?"

ண் ; என்னிடம் நம்பிக்ைக

ண் ." அவன் உரக்கச் சிாித்தான்.
ேபாின்பநாயகத் க்கு அவ

ைடய தன்னம்பிக்ைக ெப ைம தந்த .

தம் ைடய தத் வத்தின் ெவற்றி என்

எண்ணிக்ெகாண்டார்.

"இந்தத் தன்னம்பிக்ைக ேபாதேவ ேபாதா "என்
மனிதர்கள் குைற ள்ளவர்கள். அவர்க
தீர்த் ைவப்பார்."
"சாி, அப்ப ேய ைவத் க்ெகாள்."

சீறினாள் அவள்."

ைடய குைறகைளக் கட ள்தான்
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"நான் என்ன ைவத் க் ெகாள்வ ?"படீெரன்

எ ந்

உட்கார்ந்

அவைன

ெவறித் ப் பார்த்தாள்."ெபாய் ெசால்லாமல் உங்கள் ெநஞ்சில் ைக ைவத் ச்
ெசால்

ங்கள். உங்க

க்கு என்னால் ஏதாவ

"எல்லாச் சுக ம் உண் "என்

அவள்

சுக ண்டா?"

கத்ைதத் தி ப்பினான் அவன்.

"ேகவலம்! என்ைன நீங்கள் ெபண்ணாகேவ மதிக்கவில்ைல. மதித்தால் என்
உணர்ச்சிைய நீங்கள் ாிந் ெகாண்

ப்பீர்கள். நான் உங்க

க்கு என்ன

ெகா த்தி க்கிேறன். உங்கைளேய ெகா த்தி க்கிேறனா? ெசால்

ங்கள்!"

மைறவி
ந்த ேபாின்பநாயகத்தின் உடல் சி ர்த்த . அவள் ஏேதேதா
ேபசிக்ெகாண்ேட ேபானாள் தாய்ைம உணர்ச்சியின் தவிப் அவர் கண் ம்
ேகட் மிராத அள க்கு அந்தப்பிரேதசத்தில் எதிெரா ெசய்த . தம் ைடய
கண்களில் அந்தப் ெபண் க்காகக் கசிந் வழிந்த நீைர அவர் ைடத் விட் க்
ெகாண்டார்.
அவன் அவள கில் ெசன்
விலகிக்ெகாண்

சமாதானம் ெசய்ய

யன்றான். அவள்

தள்ளி உட்கார்ந்தாள்.

"இேதா பார், உனக்காக இப்ேபா

ேகாவி

க்குப் ேபாய் வந்ேதாம்."

"'எனக்காக!' எனக்காகத்தாேன? நமக்காக இல்ைலேய?"
அவன் ேபசவில்ைல.
"எனக்காக நீங்கள் அங்ேக வந்தீர்கள்; உங்க
வந்தி க்கிேறன். நமக்குள் உள்ள உற

க்காக நான் இங்ேக

இவ்வள தாேன?"

"என்ைன நீ என்ன ெசய்யச் ெசால்கிறாய்?"என்
"இனி உங்க

ேகட்டான் அவன்.

க்காக என்னிடம் ஒன் ேம இல்ைல. என்ைனத்

ெதாடாதீர்கள்"அவள் எ ந்

ஓடத் ெதாடங்கினாள்.
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அவன் பி த் க் ெகாண்டான். அவள் திமிறினாள்.
"நீங்கள் நம்பாத வைரயில் நமக்குக் குழந்ைத பிறக்கா . என்ைன விட் வி ங்கள்."அவள் அவ

ைடய பி ைய வி வித் க்ெகாண்

ேபாக

யன்றாள்.

யவில்ைல. அவன் ேதாளில் ஓங்கித் தன் தைலைய ேமாதிக்ெகாண்
அந்தக் கடேல ெபாங்கும்ப

கதறி அ தாள்.

"ேகாயி ல் நீங்கள் ைகெய த் க் கும்பிடவில்ைல. அைத நான்
பார்த்ேதன். நா ேப க்கு மத்தியில் எனக்ெகான் ம் ெசால்லத் ேதான்றவில்ைல.
இனி நீங்கள் கட ைளக் கும்பிடாதவைரயில் என்ைனத் ெதா வதற்கு
உங்கைள விட மாட்ேடன். ெதாடாதீர்கள். எட்
படபடெவன்
வண்

நில்

ங்கள்!"

அவள் ேதகம் ந ங்கிய . அவள் மயங்கிப் ேபாய் தைரயில்

வி ந்தாள். ேபச்சு

ச்சில்ைல; அைசவில்ைல.

3
கால் மணி ேநரத்தில் தி ம்ப ம் அவ
இந்தக் கால் மணிேநரத்தில் அவ

க்குச் சுய உணர்

க்காக அவள் கணவன்

தி ம்பிய .
த்த

ப் , பட்ட

ேவதைன...
அவ

ைடய நா த்

ப்ைபக் கவனித்தான்.

பார்த்தான். கண்கைளத் திறந்
கூப்பிட்டான். தட்

ச்சு வ கிறதா என்

விட்டான் அவள் ெபயைரச் ெசால் க்

எ ப்பினான். ஒன்றி

ம் பயனில்ைல.

ந க்காட் ல் நள்ளிரவில், அவள் கட்ைடயாக விைறத் ப் ேபாய்விட்டாேளா என்ற
பயம் அவைனப் பி த் க் ெகாண்ட . பய ம்
பா

க்க ம் அவைனப் படாத

ப த்தின. குழந்ைத ேபால் அவள் ெபயைரச் ெசால்

ேகவி அ தான்.
பயம்,

க்கம், ேவதைன! நிராைச! ஏமாற்றம்...

அைழத் க் ேகவிக்
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அவைளத்

க்கி ம யில் ேபாட் க்ெகாண்

வானத்ைத ேநாக்கிக்

கரங்கைள உயர்த்தினான். பிறகு கரங்கள் தாழ்ந்

ெநஞ்சுக் ெகதிேர குவிந்தன.

ய கண்கைள அவன் திறக்க வில்ைல; குவிந்த கரங்கைள அவன்
தாழ்த்தவில்ைல. கும்பி ம் சிைலயாக மாறினான்.
கடல் காற்

சில்ெலன்

அவள்

கத்தில்

சிய . கணவனின் கண்ணீர்

அவள் கண்களில் வழிந்த . ெமல்ல ெமல்ல அவள் கண்கைளத் திறந்தாள்.
உத கள்
அவ

த்தன. நீண்ட ெப
க்கு தன்

வில்ைல. நன்றாக

ைடய

ச்சு ெவளிப்பட்ட .

ைணவனின் ேகாலத்ைத நம்பேவ

ர்ச்ைச ெதளிந்த டன் அவைனப் பார்த்

ய-

பல் ெதாியச்

சிாித்தாள்.
கும்பிட்ட அவன் கரங்கைள அன் டன் பற்றித் தன்

ைடய ெநஞ்சில் ைதத் க்-

ெகாண்டாள்.
ேநரம் ெசன்ற . நில

உச்சி வானத்ைத விட்

ேமற்கில் ஒ ங்கி

அவர்கைள ேவ க்ைக பார்த்த .
இரண்

ற ம் இ ந்த கடல்கள் நில

ஒன்ைற ஒன்
ஒன்

மயக்கத்தால் ெகாந்தளித்

த விக்ெகாள்வதற்கு அைலக் கரங்கைள

ஆண் கடல்; மற்ெறான்

சிக்ெகாண்டன.

ெபண் கடல். - அப்ப த்தான்

ஊர்க்காரர்கள் ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.
ஆண் கடல் அைலகைள எ ப்பி விட் க்ெகாண் ,

ட்

ேமாதிக்-

ெகாண் , சீற்றத் டன் ஆரவாரம் ெசய்த . ெபண் கட ன் ெகாந்தளிப்
ெவளியில் ெதாியவில்ைல அைமதியாக அைலகைளச் சு ளவிட்
ெமன்காற்றில் அ

கி

கி

த்த .

ேபாின்பநாயகம் கடல்களின் நிைலயில் அந்தத் தம்பதிகைளக் கண்டார்.
சந்த

ெசய்யாமல் அவர்க

இடத்ைத விட்
கால்க

ைடய தனிைமக்கு வாழ்த் க் கூறிவிட் , அந்த

ந விவிட்டார்.

க்குப் திய வ ைம பிறந் விட்ட . காற்ைறப்ேபால் நடந்
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பைழய மணல் குன் க்ேக வந்தார். உச்சியில் நின்

உலகத்ைதத் தி ம்பிப்

பார்த்தார்.
அவ ைடய சித்தத் க்குள்ேள அைடபட் க் கிடந்த 'நான்' என்
அைத உைடத் க்ெகாண்
யாேரா

ம்

,

ெவளிேய பாய்வதற்காகப் பயங்கரமாக உ மிய .

ன்பின் ெதாியாத ஒ

ெபண் பிள்ைள, தன்

ைடய ேவதைனச்

சுைமெயல்லாம் அவைள அறியாமேல இறக்கிவிட் , தான் பாட் ல் அங்ேக தன்
கணவ

டன் உல்லாசமாய்க் குலவிக் ெகாண்

அவ

ைடய கண்ணீர்த்

அ பதாண் கள் வைரயி
நாதன் உள் இ ப்ப
தவிர ேவ

ந்தாள்.

ளிகள் இங்ேக இவர

சித்த சாகரத்தில்,

ம் ஏற்படாத க ம் யைல எ ப்பிவிட்டன.
உண்ைமதான். ஆனால் அந்த நாதைனத் தம்ைமத்

யா ேம நம்பவில்ைலேய? தம்ைம நம்பியவர்கள் தம் ைடய

பணத் க்காக, ம ந் க்காக, தம் ைடய உைடைமக

க்காக நம்பினார்கள்.

ஆனால் அந்தப் ெபண்ணின் கண்ணீர் ெவ ம் நம்பிக்ைகயால்

ைடக்கப்பட் -

விட்டேத!
நம்பிக்ைக....
உ வம் இல்லாத ஒன் , ெபயர் இல்லாத ஒன் , நிறம் இல்லாத ஒன் ,
பணம் இல்லாத ஒன்

- இதற்கு உ வம் ெகா த் , ெபயர் ெகா த் , நிறம்

ெகா த் , ெபா ள் ெகா த்
நாதன் ெவளியி

எப்ப ெயல்லாம் நம் கிறார்கள் இந்த மனிதர்கள்!

ம் இ க்கிறானா? அவ

அவ ைடய கண்ணீர் கைர ரண்

க்கு கண்ணீர்தான் காணிக்ைகயா?

வ ந்த ."கட ேள! அந்த ஏைழப்

ெபண் க்கு ஓர் குழந்ைதையக் ெகா ! அவ
தமக்குள்ேள கதறினார்

ைடய

இரெவல்லாம் பக்திப் ெப க்கு அவைர ஆட் ைவத்
பார்த்த . ெபா

ல ம் ேவைளயில் இரண்

ன்பத்ைதப் ேபாக்கு!"என்

விைளயாட் ப்

கடல்கள் கூ ம் ேச க் கைரக்கு

அவர் குளிக்கப் ேபானார். அங்ேக அவ க்கு ன்னால் அந்த இளம் தம்பதிகள்
ஒன்றாய்க் குளித் க்ெகாண்
ந்தார்கள் அவர்கள
கங்களில் எல்ைலயற்ற
மகிழ்ச்சி தண்டவமா ய .
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த

ஷ்ேகா யி

ந்

ந ப்பக ல் ெரயில் றப்பட்ட . என்ன

தி விைளயாடல் இ ! அவர் உட்கார்ந்தி ந்த அேத ெபட் யில் அவ ைடய
பலைகக்கு எதிாில் வந்

உட்கார்ந்தார்கள் அந்தத் தம்பதிகள். ேபாின்பநாயகம்

அவர்கைளப் பார்த் ச் சிாித் விட் , தாேம அவர்களிடம் ேபச்சுக் ெகா த்தார்.
ேபச்சு அவைர அறியாமேல ெவளிப்பட்டெதன்
"உங்க

ெசால்லலாம்.

க்கு அ த்த வ ஷம் கட்டாயம் குழந்ைத பிறக்கும். அப்ப ப்

பிறந்தால் என்ன த கிறீர்கள்?"
அந்தப் ெபண் பிள்ைளயின்

கத்தில் குபீெரன்

வழிந்த . ஆனந்தப் ெப க்கில் அவ

க்கைள ெபாங்கி

க்கு அவாிடம் என்ன பதில் ெசால்வெதன்ேற

ாியவில்ைல.
"உங்க

க்கு என்ன ேவண் ம்?"என்

த மாறினாள்.

ெபாியவர் அவள் கணவைனத் தி ம்பிப் பார்த்தார். அவன் கண்களில்
ேக ச் சிாிப் த்
வந்

ள்ளத் ெதாடங்கிய . 'பணம் பி ங்கும் சாமி ஒன்

எதிாில்

க த்த க்கத் ெதாடங்கிவிட்டேத! இவள் நம்ைமச் சும்மா விடமாட்டாேள!'
சித்த ைவத்தியர் அவன் சிாிப்ைபக் கண் பி த் விட்டார்.
ணிப் ைபக்குள் இ ந்த சித்தர் பாடல் ெதாகுப்ைப ெவ க்ெகன்

ெவளியில் இ த்தார். பாம்பாட் ச் சித்தாின் பதிேனழாவ

பக்கத்தில்

ப ங்கியி ந்த பணக் கற்ைற பக்குவமாய்க் கீேழ வி ந்த . இைளஞன்
பிரமித்தான். 'கட்ைட ெவ ங் கட்ைட இல்ைல ேபால் இ க்கிறேத! த்தம்
ேநாட்ைட அச்ச த்

ைவத்தி க்கிறேதா?'

"இதில் உங்கள் இ ப்பிடத்ைத எ திக் ெகா ங்கள்"என்

ண் க்

காகிதத்ைத அவனிடம் நீட் னார்.
பணத்ைதக் கண்ட டன் அவ

க்கு அவாிடம் மாியாைத பிறந் விட்ட .
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எ திக் ெகா த்தான். தம் ைடய அச்சிட்ட
ெகா த்தார். அவ

க்கு அைதப் ப த்த டன்

"குழந்ைத பிறந்த டன் ஒ
த்தம் ெகா த்

க்கி வாாிப் ேபாட்ட .

க்காலணா கார்

ட் க்கு வ கிேறன். ஒேர ஒ
ேபா ம். ஒ

கவாிச் சீட்ைட ம் அவனிடம்

ேபா ங்கள். நான் உங்கள்

நிமிஷம் அைத என் ைகயில் ெகா த்தால்
விட்

உங்களிடம் தி ப்பி ெகா த்

வி கிேறன். எனக்கு அ தான் காணிக்ைக."
"பிறந்தால் நாங்கேள ெகாண்
அவர்க

வ கிேறாம்.""பிறந்தாலாவ ! பிறக்கும்."

க்கு குழந்ைத பிறக்க ேவண் ெமன்

ேவண் க்ெகாண்டார் ேபாின்பநாயகம். அன்றி
-------------

தினந்ேதா ம் கட ைள
ந்

அவர் சித்தர் அல்ல ; பக்தர்.
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5. ெவள்ளம் வந்த
வறண்

கிடந்த வானத் க்குத் திடீெரன்

ஆனந்தம் வந் விட்டேதா,

க்கம் வந் விட்டேதா ெதாியவில்ைல. ெகாட் க்ெகாட்ெடன்
நா
ய

ெகாட் த் தீர்த் ,

நகரெமங்கும் ஒேர ெவள்ளக் காடாக மாற்றிவிட்ட . மைழேயா
ம் ேசர்ந் ெகாண்டால் ேகட்கவா ேவண் ம்? -- சில மாதங்க

ெசன்ைன, ம ைர

த ய இடங்கைளச் சூழ்ந்

இ

க்கு

ம்
ன்

ெபய்த மைழையத்தான் ெசால்

கிேறன். ெசன்ைன நகரத் மா
ட் க் குழந்ைதகள் மா ச் சன்னல்கள் வழியாக
மைழக்காற்றில் தைலவிாித்தா ம் ெதன்ைன மரங்கைள ேவ க்ைகப்
பார்த்தார்கள். ெபாழிந்

தள்

ம் மைழப் ெப க்கில் திைளத்

விைளயாடத்

த்தார்கள். ஆனால் ெபாியவர்கள் அவர்கைள விடவில்ைல.
சிற்சில குழந்ைதகள் மட்

ம் காகிதக் கப்பல்கள் ெசய் ,

ட் க்கு

ெவளியில் வழிந்ேதா ம் ெவள்ளத்தில் விட் ப் பார்த்தார்கள். காகிதக் கப்பல்கள்
சிறி

ரம் ேநராகச் ெசன்றன; பிறகு காற்றில் சுழன்றன; பிறகு நீ க்குள்

அமிழ்ந்

அமிழ்ந்

எ ந்தன. பிறகு தைல குப் றேவா பக்கவாட் ேலா சாய்ந்

அமிழ்ந்ேத ேபாய் விட்டன. குழந்ைதகள் ைகக்ெகாட் ச் சிாித்தார்கள். திய
கப்பல்கைள அ

ப்பிைவத்தார்கள்.

அேத சமயத்தில் ெசன்ைன நகரத்தின் பிரசித்தி ெபற்ற கூவம் நதிப்
ெப க்கி

ம் பல கப்பல்கள் மிதந் ெகாண்

ந்தன. ஆனால் காகிதக்

கப்பல்களல்ல; கூைரக் கப்பல்கள். கூைரக் கப்பல்களா! ஆமாம்;

ட் க்

கூைரகள்தான்; கு ைசகள்தான்.
குப்பத் க் குழந்ைதக

ம் ெபாியவர்க

ம் கூட்டங் கூட்டமாக நின்

ேவ க்ைக பார்த் க்ெகாண் தான் இ ந்தார்கள். அந்த ேவ க்ைக
விைளயாட் ல்ைல; கண்களில் உற்சாகேமா, உல்லாசேமா சிறி ம் இல்ைல.
கட

க்குள் கட்

மரத்தில் ேபாய் மீன் பி த்

குப் சாமியின் கு ம்ப ம் அங்ேக நின் ெகாண்

வ ம் குப்பத் க்
ந்த . குப் சாமி, அவன்

மைனவி னியம்மா, பத் வய ைபயன்
க்காணம் இந்த வ ம்,
கட க்குள்ளி ந் கைரயில் இ த் ேபாட்ட மீன்கைளப் ேபால்
த் க்
ெகாண்

ந்தார்கள். அவர்க

ைடய கு ைச, காகிதக் கப்ப ன் கைடசி
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நிமிஷம்ேபால் ெவள்ளத் க்குள் அமிழ்ந் - அமிழ்ந்
ெவள்ளமாய்ப் ேபாய்க்ெகாண்

எ ந்தப ேய ெவள்ளத்ேதா

ந்த .

தகப்பன் தாய் இ வைர ம்விட அந்தப் பத்

வய ப் ைபயன்

க்காணத் க்குத்தான் அதிகமான ஆத்திரம். அவன் ஒ
பதிைனந்

நயாைபசா காைசக் கூைரக்குள் ஒ

கந்த ல்

ந்

பக்கம் ெசா கி ைவத்தி ந்தான். ஒ

மாதமாய்த் தன் தகப்பனிடம் அடம் பி த் ச் ேசர்த்

ைவத்த காசு அ .

கு ைச ேபான பற்றிக்கூடத்
க்காணத் க்குக் கவைலயில்ைல. அந்த
ெபால்லாத கு ைச அவ ைடய பதிைனந் நயா ைபசா காைச மல்லவா
எ த் க்ெகாண்

ேபாய்விட்ட ?

மரத்திேல ஒேர ஒ

மாம் பிஞ்சு ேதான்றி, நா

க்கு நாள் அ

ெபாிதாகி,

காயாகி, பிறகு ப க்கிற வைரயில் தின ம் அைத ஒ வன் வாயில் நீர் ஊற
எதிர்பார்த்

நிற்கிறான் என்

ைவத் க்ெகாள்

ங்கள். பழ ம் ப க்கிற ;

அைத அவன் ம நாள் ஏறிப் பறிக்க நிைனக்கிறான். ம நாள் அைத மரத்தில்
ேத ப் பார்க்கும்ேபாேதா, அணில் க த் ப்ேபாட்ட ெவ ங் ெகாட்ைட கீேழ
தைரயில் கிடக்கிற !
க்காணத்தின் நிைல ம் அப்ப த்தான். ஒ
பதிைனந்
சுகத்ைத அ

மாதம் பா பட் ப்

நயாைபசா ேசர்த்தாகிவிட்ட . அைத ைவத் க்ெகாண்
பவிப்பதற்காக அவன் நல்ல நாள் பார்த் க்ெகாண்

ஒ

ெபாிய

ந்தான்.

தகப்பன் கடல் ேமேல ேபான பிறகு, அ த்த ெத
க்கு அ த்த ெத வில்
உள்ள ஓர் ஓட்ட க்குப் ேபாய் ஒ தட் ச் சாம்பார் சாதம் சாப்பிடேவண் ம்
என்ப

அவன

ெந

எப்ேபாேதா ஒ

நாைளய ஆைச.
ைற அப்பேனா

ேபாயி க்கிறான். அவன் தாய்

அவன் அந்த ஓட்ட

க்குப்

னியம்மா உடம் சாியில்லாமல்

ட் ல்

டங்கிக் கிடந்த சமயம் அ . அந்த ஓட்டல் சாம்பார் சாதம் மிக ம் குைறவாய்த்தான் இ ந்த . ஆனால் என்ன சி! என்ன சி! பதிைனந் நயா
ைபசா க்கு ெநய் மணக்கும் சாம்பார் சாதத்ைத அல்வாத் ண் ேபால்
பிேளட் ல் ைவத் த் த கிறார்கேள!
தான் அ பவிக்க வி ம்பிய சுகத்ைத இப்ேபா

நிைனத் க்ெகாண்டான்
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க்காணம். அவ
ெவகு

ைடய ெசாத்ைதச் சுமந் ெகாண்

ரம் ெசன் , கண்களி

ந்

மிதந்த கு ைச அதற்குள்

மைறந் விட்ட . ெபாங்கிய கண்ணீர்

உதட் ல் உப் க் காிக்க, ெநய் மணக்கும் ேசாற்ைடக் கரண் யில் நாகாிகமாக
எ த் ச் சாப்பி வதாய் நிைனத் க்ெகாண் , எச்சிைல ெவ க்ெகன்
வி ங்கினான்.
ெகாட் ம் மைழ அவர்க

க்காகச் சிறி ம் இரக்கம் காட்டவில்ைல.

சுகிற

காற் ம் அவர்க

க்காக நின் விட வில்ைல. குப்பத் க் கூட்டம் ெசாட்டச்

ெசாட்ட நைனந்

ெகாண்ேட, க டத் க்காக அங்கங்ேக கைலயப் பார்த்த .

நல்ல ேவைள! இயற்ைக இரக்கங் காட்டாத சமயத்தில் நல்லவர்கள் சிலர் இரங்கத்
ெதாடங்கிவிட்டார்கள். திடீெரன்

சில லாாிக

ம் ேமாட்டார்க

ம் அங்கு வந்

நின்றன.அைவகளில் குப்பத் க்காரர்கைள ஏறிக்ெகாள்ளச் ெசான்னார்கள்.
க்காண ம் தன் ெபற்ேறார்கேளா ஓ ப் ேபாய் ஒ ேமாட்டாாில்
ெதாத்திக்ெகாண்டான்.
ெவள்ளக்காடாய்க் கிடந்த ெசன்ைன நகரத் த் ெத க்களில் கார்கள்
ேசற்ைற அள்ளி

சிக்ெகாண்

றப்பட்டன. இ

ற ம் வி ந்

கிடக்கும்

மரங்கைள ம், மின் விளக்குக் கம்பங்கைள ம் பார்த் க்ெகாண்ேட ேபானான்
க்காணம். இ

ற ம் காணப்பட்ட ெகட் க் கட் ட

க

ம் அவன்

கண்களில் பட்டன.
"ஏம்பா,இந்த

கள்ேள இ க்கவங்கள்ளாம் நம்பேளாட வரைலேய! பாவம்,

இ ங்க என்ன ெசய்வாங்க?"என்

தன் தகப்பைனக் ேகட்டான்

குப் ச்சாமி சிாித்தான். சிாித் விட் ,"மைழ ம் ய
கண்

க்காணம்.

ம் நமக்குத் தாண்டா

! காசு வச்சி க்கவங்கைளக் கண்டா கட ள்கூடப் பயப்ப வா !"

காசு என்ற ேபச்சு காதில் வி ந்த டன்
நிைன ம் எழவில்ைல. ேவ
நாவால் ஒ

ைற உதட்ைடத்

க்காணத் க்கு ேவ

றம் தி ம்பித் தன் தகப்ப

க்குத் ெதாியாமல்

ழாவிக்ெகாண்டான்.'ஹும்! ஒ

சாதம் ெவள்ளத்தில் கைரந்ேத விட்ட ' என்ற ஏக்கம் அவ
ேமாட்டாாில் இ ந்தவர்கள் தங்க

எந்த

பிேளட் சாம்பார்

க்கு.

க்கு உதவி ெசய்தவர்கைள வாழ்த்திக்-
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ெகாண்

வந்தார்கள். நல்ல மன ள்ள சில சினிமாக்காரர்க

ெசல்வந்தர்க
ெகா க்க

ம், இரக்க குணம் பைடத்தவர்க

ன் வந்தி க்கிறார்களாம். அேதா

கிைடக்குெமன்

க்குப் க டம்

உண ம் உைட ம் கூடக்

வலகங்கள், திைரப்படத் தயாாிப்

நிைலயங்கள், சில ெபாிய மாளிைககள் இப்ப

ெவவ்ேவ

இடங்க

க்குக்

ெசன்றன.

க்காணம்

த யவர்கள் ஏறியி ந்த ேமாட்டார் ெபாிய

மாளிைகேபால் ேதான்றிய ஒ
பிறகு ஒ

சில

ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.

பள்ளிக்கூடங்கள் , அரசாங்க அ
கார்கள் பிாிந்

ம் அவர்க

ம், ேவ

கட் டத்தின் காம்ப ண் க்குள்

ைழந்த .

பி ம்மாண்டமான கூடத்தின் அ கில் நின்ற . அங்கு நின்றவர்கள்

அவர்கைள அைழத் க்ெகாண்

ேபாய் உள்ேள தங்கச் ெசான்னார்கள்.

க்காணத் க்குத் தன் கண்கைள ம் கா கைள ம் நம்பேவ
யவில்ைல. இத்தைன ெபாிய இடத் க்குள் ேபாகச் ெசால்கிறர்கேள! தா ம்
தகப்ப

ம் அவைன ம் பி த்

இ த்ததால், குளிேரா

உதறிக்ெகாண் , ெமல்ல உள்ேள

ேசர்த் ப் பயத்ைத ம்

ைழந்தான்.

உள்ேள அந்தக் கூடத்தில் கண்ட காட்சிைய அவன் அ வைரயில் ேநாில்
பார்த்தேதயில்ைல. திைரப்படத்தில் எப்ேபாேதா அவன் ஒேர ஒ

ைற

பார்த்தி க்கிறான். அந்தக் காட்சி ம் சீக்கிரம் மைறந் விட்ட .
அவன் பார்த்த

உண்ைமதான் என்

ெசன்ற . அவன் நடந்
ஒ

நம் வதற்கு அவ

ெசன்றதைர வழவழெவன்

றம் ெமத்ைத ைவத் த் ைதத்த நாற்கா க

கிடந்தன. கண்ைணப் பறிக்கும் திைரத்

க்கு ெவகுேநரம்

பளிங்கு ேபா

ம் ேசாபாக்க

ந்த .

ம் ஒ ங்கிக்-

ணிகள். ேமேல அண்ணாந்

பார்த்தான்.

எங்கும் விசிறிகள், மின் விளக்குகள், என்ெனன்னேவா, அவனால் ாிந் ெகாள்ள
யாத சாமான்கள்.
அவ்வள ம் அவ
மாளிைகயி

ம் அவ

க்குப் பிரமிப்ைபத் தந்தன ெவன்றா
க்கு ஒ

கஷ்டப்பட் ப் பதிைனந்
எப்ப க் கந்த ல்

ம், அந்த

குைற ெதன்படாமல் இல்ைல. ஒ மாதம்

நயாைபசா காைசச் ேசர்க்க

ந்தால், அைத

ந் , கூைரயில் ெசா குவ ? தைலையத் தட் கிற
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உயரத்தில் கீற் க்கூைர ேபாட்

ந்தால் எவ்வள

வசதியாய் இ க்கும்?

நன்றாக உற் ப் பார்த்தான். அங்ேக காைசச் ேசர்த்
ஓர் இடம்கூடத் ெதன்படவில்ைல. 'ப்

ைவக்கிறாற்ேபால்

இவ்வள தானா?"என்

தனக்குள்

அலட்சியமாய்ச் ெசால் க்ெகாண்டான்.
அவ

ைடய அலட்சியம் அடங்குவதற்குள் அங்கு மற்ேறார் அதிசயம்

நடந்த . எல்ேலாைர ம் வாிைசயாக வந்

உட்காரச் ெசான்னார்கள்.

க்காண ம் தன்ைனப் ெபற்றவர்க க்கு மத்தியில் உட்கார்ந்தான். உட்கார்ந்த
சிறி ேநரத்தில் ஒவ்ெவா வர் கரங்களி ம் ஒவ்ெவா காகிதப் ெபாட்டலம்
வந்

வி ந்த . ெபாட்டலங்கைளப் பிாிப்பதற்கு

வாசைன

ன்ேப 'கும்' ெமன்

ெநய்

சிய .

க்காணம் தன் ெபாட்டலத்ைதப் பிாித்த டன் தன்ைன ஒ

ைற

கிள்ளிப் பார்த் க்ெகாண்டான். அவன் ெசாப்பனம் காணவில்ைல. அவன் ைகயில்
சூடான சாம்பார் சாதப் ெபாட்டணம் தான். சந்ேதகேமயில்ைல; சந்ேதகேம
இல்ைல; சாம்பார் சாதேமதான்...
க்காணத்தின் கண்களில் ஆனந்தக் கண்ணீர் ெபாங்கிய . இட
ைகயால் தன் பரட்ைடத் தைலைய ஒ க்கி விட் க்ெகாண்டான். சம்மணம்
ேபாட்

உட்கார்ந்

ெகாண்டான். ெவகுேநரம் அைதப் பார்த் க்ெகாண்ேட ெமல்ல

ெமல்லச் சாப்பிட்டான். மற்றவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகும் அவசரமில்லாமல்
சாப்பிட்டான். சீக்கிரம் தீர்ந் விடக் கூடாதல்லவா? பிறகு, இைலையப் பள பள
ெவன்

சுத்தப்ப த்தினான்.

க்கி எறிய மனமில்லாமல் எறிந் விட் க் குழாயில்

ைகையக் க வினான்.
அன்ைறக்கு மாைல அங்ேக மற்ேறார் அதிசயம் நடந்த . எல்ேலா க்கும்
கனமான ேபார்ைவகள் ெகா த்தார்கள். ெபாிய ேபார்ைவ;
ஒவ்ெவா வ க்கும் ெசாந்தமாகேவ ெகா த்
மைழ ம் ய
நிகழ்ந்
ணிக

ம் வந்தா

விட்டார்கள்!

ம் வந்த . அதிசயங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்

ெகாண்ேட யி ந்தன. ஈரத்
ம் ெகா த்

ப் ேபார்ைவ.

விட்டார்கள்.

ணிகைளக் கழற்றச் ெசால் , மாற் த்
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இரண்

நாட்க

நிைனத் ப் பர்க்க
காைலயில் இட்

க்குேமல் இப்ப

யாத இன்ப வாழ்க்ைகைய அ பவித்தான்

க்காணம்.

சாம்பார், மற்ற ேவைளகளில் சாம்பார் சாதம், இரவில் அந்த

மாளிைகக்குள்ளாகேவ

ப் ேபார்ைவக்குள் உறக்கம்.

'அடடா, ெவள்ளம் வந்தா
நிைனத்

இந்திர ேபாகத்ைத, குேபர சம்பத்ைத,

ம் இப்ப யல்லவா வர ேவண் ம்?' என்

ஆனந்தப்பட்டான் அவன்.

ன்றாவ

நாள் மைழ குைறந்த ; ய

குள்ளி ந்த வாெனா ப்ெபட் க்கு
"நாைளயி

ந்

மைழ ம் ய

ம் தணிந்த . அந்த மாளிைகக்-

ன் பலர் கூ க்ெகாண்

ந்தார்கள்.

ம் கிைடயா . இனி சமீபத்தில் ம ப

ம்

இப்ப ப் ெபாிய அளவில் வ வதற்கான நிைலைம இல்ைல"என்ற
வாெனா ப் ெபட் .
க்காணத்தின் அப்பா குப் சாமி ன்னைக

த்தான். அம்மா

னியம்மாள், அப்பாடா! கட ள் ஒ வழியாகக் கண்ைண
மகிழ்ச்சிேயா

ழிச்சிட்டார்!"என்

கூறினாள்.

க்காணம் உம்ெமன்

கத்ைத என்னேவாேபால் ைவத் க்ெகாண்

நின்றான். 'கட ள் எ க்காக இப்பக் கண்ைண
இல்ேலன்னா நம்ப இங்ேக வந்
இெதல்லாம் ெபாியவர்க

இவ்வள

ழிக்கிறார்? மைழ ம் ய

சுகமாகத் தங்கியி க்க

மா?

க்குத் ெதாிய மாட்ேடங்குேத!'

"அப்பா! இந்த மைழ நிக்கேவ படா ப்பா!"என்
குர ல் கூறினான்

க்காணம்."நின்

பாிதாபமாக அடம் பி க்கும்

ேபாச்சுன்னா நம்பைள இங்ேக யி ந்

ேபாகச் ெசால்வாங்கள்ள?"என்றான்.
"ெசால்லாமல் இ ப்பாங்களா? ெசால்
விரட் வாங்க!" என்
குப்பத்

ம்

ம் ேபாகேலன்ேனா அ ச்சு

கூறினான் பக்கத்தில் நின் ெகாண்

ந்த மற்ெறா

மனிதன்.
க்காணம் அவைன ேகாபத்ேதா

பார்த்தான்; பார்த் க்ெகாண்ேட
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நின்றான். அவன

ெநஞ்சில் இ

இ த்த ; யல்

சிய ; மைழ ெகாட் ய .

அதனால் ஏற்பட்ட ெவள்ளம் அவன் கண்களில் ெப கிய .
மகனின் கண்ணீ க்குக் காரணம் ெதாியாத குப் ச்சாமி அைத ெமல்லத்
ைடத்

விட்டான், அவன் கண்கைள இந்த ச தாயம்

ேபால, இந்தக் கண்

ைடப்பால்

ெவள்ளம் வ யவில்ைல.
-----------------

ைடத்

விட்டைதப்

க்காணத்தின் கண்ணீர் நிற்கவில்ைல;
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6. நிைனப்
பிற்பகல்

ன்

மணி.

சமஸ்தானத் ப் ெபாிய ஆஸ்பத்திாிக்கு அப்ேபா
ேநரம்.

ங்குகிற ேநாயாளிகள்

ங்குவார்கள்;

ஏங்குவார்கள்; அல்ல , அ த்தவர்

ேசாம்பல்

றிக்கும்

க்கம் வராதவர்கள்

க்கத்ைதக் ெக ப்பார்கள்.

ஆஸ்பத்திாிக்ேக உாிய அ ர்வமான மணம் மின்விசிறிக் காற்றில்
ேசாம்ப

டன் சுழன் ெகாண்

ந்த .

ஏழாம் நம்பர் வார் ல், பன்னிரண்டாம் நம்பர் ப க்ைககார ரத்தினம்
பிள்ைள, ஆஸ்பத்திாி ேவைலக்காாி ெவள்ளயம்மாளிடம் ஏேதா ரகசியம் ேபசிக்
ெகாண்

ந்தார். ெவள்ைளயம்மாள் நல்ல அழகி; வயசு

ரத்தினம் பிள்ைளக்கு அவைளவிட இ ப

ப்ப .

இ பத்ைதந்

வயசு அதிகம்

இ க்கும். வாட்ட சாட்டமாக இ ந்த உடம்பின் அைடயாளங்கள் இப்ேபா
அவாிடம் வற்றியி ந்தன. வ க்ைக தைலையச் சுற்றி
கலந்

ஒட் க்ெகாண்

ந்தன.

அவர்கள் ஏேதா கச செவன்
ெகாண்டார்கள். இப்ப

ம் க ப் ம் ெவள்ைள ம்

ஒ வர் காைத ஒ வர் க த் க்-

அவர்கள் ரகசியம் ேபசுவ

ப்பதாவ

தடைவயாக

இ க்கலாம்.
பத்தாம் நம்பர் ப க்ைக ம் பதிேனாராம் நம்பர் ப க்ைக ம் அந்தக்
காட்சிையச் சிறி
ஒன்ைற ஒன்
பத்

ெபாறாைம டன் உற் ப் பார்த்தன. அ த்தாற்ேபால் தமக்குள்

உற் ப் பார்த் க்ெகாண்டன.

இளவட்டம்; பதிெனான்

மற்ெறான் க்கு

ந வட்டம். ஒன் க்கு வயசு இ பத்ைதந் ;

ப்பத்ைதந் . இரண் ேம இளைமையப் பறிெகா த்த எ

கூ கள்.
ப க்ைகயில் கிடந்தப ேய, பத்

பதிெனான்றின் ேதாளில் ஒ

குத் க்

ம் க்
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குத்தி,"அைதக் ெகாஞ்சம் பா

பக்கிாி"என்

"ேட மாணிக்கம்! பிள்ைளவா
கா

வாவான்

கூப்பி

பல்ைலக் காட் ய .

க்கு இப்பத்தான் வா பம் தி ம்பியி க்கு!

; இவேரா ெவள்ைளயம்மாைளக் கூப்பி கிறார்."

"ேபாப்பா! நம்ப கூப்பிட்டா ஏன்
ஏக்கத்ைத ெகாட் க் கவிழ்த்த

கூடக் ேகட்க மாட்ேடங்கறா!"என்

தன்

பத் .

இைதெயல்லாம் நம்பர் பன்னிரண் ம் காதில் ேபாட் க் ெகாள்ளவில்ைல;
சிவப் ச் ேசைலக்கார ெவள்ைளயம்மா

ம் காதில் ேபாட் க்ெகாள்ளவில்ைல.

"பன்ெனண் க்குப் ப க்ைக வசதியா அைமஞ்சு ேபாச்சு; கைடசிப்
ப க்ைகயா ம் இ க்கு; அப்பாேல, அைத மைறச்சுக்கிட் ச் சுவ ம் நிக்கு ."
"கிழட் ப்பய அவ

க்குச் ெசாக்குப் ெபா

"கிழவன் ேபாட்ற

ேபாட் ட்டான்பா!"

க்குப் ெபா யிேல மயங்கியி ப்பா!"பதிெனான்

சிாித்த .
ப த்த பழமான பன்னிரண்

இப்ேபா

சுவர்ப் பக்கமாக ெமல்லக் கீேழ

இறங்கிய . இ ப்ைபப் பி த் க் ெகாண்ேட தைரயில் உட்கார்ந்
அலமாாிக்குள் ைகைய விட்ட . ெவள்ைளயம்மா
சிவப் ச் ேசைலயின்
ெபா ள்கள்

இ ம்

ம் கீேழ குந்திக்ெகாண்

ன்றாைனைய விாித்தாள். அலமாாிக்குள் இ ந்த

ன்றாைனக்குள் மைறந்தன.

அைத இ த் ச் ெச கிக்ெகாண்
க்கிவிட்டாள்.

க்கி

பன்னிரண் க்குக்ைக ெகா த்தாள்.

னகிக் ெகாண்ேட அ

தி ம்ப ம் ப க்ைகயில்

உட்கார்ந்த .
"வரட் மா?"ெசல்லமாய்க் ேகட்டாள் ெவள்ைளயம்மாள்.
'ேபாய் வா!' என்ப ேபால் ன்னைக ெசய்தார் ரத்தினம் பிள்ைள. அவள்
மைறந்த டன் ன்னைக மைறந்த . பிறகு அவர் இ ம் உத்தரங்கைள
அண்ணாந்

பார்த்தார். ெநற்றிைய அ த்தித் ேதய்த் க் ெகாண்டார்.

தன்

69
ேதய்த் க்ெகாண்ேட இடக் கரம் ெநற்றிையவிட் க் கீேழ இறங்கியேபா

அதில்

கண்ணீர்ப் பைச ஒட் யி ந்த .
"ஏம்பா,

வாசல் ஒண்

எைத ம் ெகாண்டாந்

ம் கிைடயா

ேபா

க்கு! யா ம் வந் ,

ெகா க்கிற மில்ைல. அப்ப யி க்கிறப்ேபா,

ஆஸ்பத்திாியிேல ெகா க்கிற ெராட் ைய ம் சக்கைரத்
தானம் பண்ணிட்டா, வயி
"வயி

ைள ம், அவகிட்ட

என்ன ெசய் ம்?"பதிெனான்

என்ன ெசய் ம்? கா ம்! அ

பத்தினிடம் ேகட்ட .

சுத்தமாய்க் காஞ்சு உசிைரக்

கு க்காம இ க்கற க்குத்தான், அந்தக் கிழம், பாைலக் கு க்கு . பசும் பால்
ேவேற ெகா க்கிறாங்கேள!""அைத ம் அவகிட்ட ெகா த்திட்டா?"
"அவேளாட

கத்ைதப் பார்க்கற க்கு உசி

நிைலக்க ேவண்டாமா? ஆமா, இ

பைழய ேகேஸா?"
"வந்
ேபா

ெரண்
? ெராட்

மாசம் ஆச்சாம். இனிேம இ
ம் சக்கைர ம் ெகா த்த

தர்ர எல்லாத்ைத ேம அவகிட்டக் ெகாட்

அ

எங்ேக தி ம்பப்

ேபாதா ன்

, ஆஸ்பத்திாியிேல

ட் , பட் னி கிடந்ேத சாகப்

ேபாகு ."
"ெவள்ைளயம்மா ெராம்பப் ெபால்லாதவ!"என்றான் பக்கிாி;"அவேளாட
ஞ்சி ம்,

கைற ம், திமி ம்..."

"எட்டாத பழம் ளிக்கும்

ஒ

குள்ள நாி ெசால்

ச்சாம், அைதப்

ேபால..."மாணிக்கம் சிாித்தான்.
ரத்தினம் பிள்ைளயின் காதில் இந்தப் ேபச்ெசல்லாம் அைர குைறயாய்
வி ந் ெகாண்
"என்ன தாத்தா,

ந்தன. அவர் அவர்கைளப் பார்த்

ைறத்தார்.

ைறக்கிறிங்க?"மாணிக்கம் ேகட்டான்.

"ஏண்டா, தம்பிகளா! உங்க நாற வாைய வச்சுக்கிட் க் ெகாஞ்சம் சும்மா
இ க்கமாட் ங்க?"காரசாரமாகேவ ேபசினார் ரத்தினம் பிள்ைள.
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"தாத்தா! உங்க

க்கும் ெவள்ைளயம்மா

"பார்த்தாத் ெதாியைலயா?"என்

க்கும் என்ன உற ?" இ

பக்கிாி.

பதிலளித்தான் மாணிக்கம்.

"ெபாிய டாக்டர்கிட்ேட ெசால் , உங்க வாைய ஊசி ேபாட் த் ைதக்கச்
ெசால்லப்ேபாேறன்"என்றார் ரத்தினம் பிள்ைள.
"ஓேஹா! 'ாிப்ேபார்ட்' பண்ணப் ேபாறிங்களா? பண்

ங்க,பண்

ங்க!"

என்றான் பக்கிாி;"நாங்க பண்ணினா என்ன நடக்கும் ெதாி மா? உங்க
ெவள்ைளயம்மாேளாட கள்ளத்தனம் ெவளிப்ப ம். அவ
கு கிழி ம்!"அவர்க

க்குச் சீட் க் கிழி ம்;

உங்க

க்கும்

ைடய வாையத் ைதக்கச் ெசால்வதாகப்

பய

த்திய ரத்தினம் பிள்ைள, தம் ைடய வாய்க்குத் தாேம ைதயல்

ேபாட் க்ெகாண்டார். பக்கத்தில் கிடந்த பஞ்ைச எ த் த் தம் கா களில்
அைடத் க்ெகாண்

தி ம்பிப் பார்த்தார்.

2
ரத்தினம் பிள்ைளக்கு

த ல் ைக கால்

க்கம். பிறகு அ

வியாதி. அ த்தாற்ேபால் இன்ெனான் . இப்ப

ஒன்

வ ந்த டன் ேவெறா

ேபாக ஒன் .

அவ ைடய உண்ைமயான ேநாய்க்கு அந்த ஆஸ்பத்திாியில் ம ந்
கிைடயா . பரந்த உலகமான ெபாிய ஆஸ்பத்திாியில் அவர் ேத க் கைளத் ப்ேபான ம ந்

அ . பணேம அவ ைடய ம ந் .

க ைமயான உைழப்பால் ஏற்பட்ட உடல் தளர்ச்சி, அதனால் ஏற்பட்ட
மனத் தளர்ச்சி, மைனவி, மக்கள், அவர்க

ைடய வாய்கள், வயி கள், ஆைசகள்,

ஆத்திரங்கள் இைவேய அவ ைடய வியாதிகள். பணக்கவைலேய அவர்
மனக்கவைல.
நன்றாக இ ந்த காலத்தில் நன்றாக உைழத்தார்; நன்றாகச் சம்பாதித்தார்;
நன்றாகச் சாப்பிட்டார். சாகும் வைரயில் இப்ப ேய உைழத் ச் சம்பாதித் ச்
சாப்பிட

ெமன்

நம்பினார்.
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ெவகு நாட்கள் குழந்ைத இல்லாம
குழந்ைத பிறந்த .

தன் வயிற்றில் சுமந்

வயசுக்குேமல்

தற் குழந்ைத ெசல்லக் குழந்ைத; ெசல்வக் குழந்ைத.

அ த்தாற்ேபால் ெதாடர்ந்
ஒவ்ெவான் ம் பத்

ந் , பிறகு நாற்ப

பிறந் ெகாண்ேட இ ந்தன. சவைலக் குழந்ைதகள்.

மாதம் சுமந்

ெபற்ற ெப ைம அவர் மைனவிக்கு. அவள்

ெபற்ற குழந்ைதகைள அவர் தம் ெநஞ்சில் சுமக்கலானார்.

பாசம் வளர்ந்த ; அந்த அள க்குப் பணம் வளரவில்ைல. அதனால்

ட் ல்

சண்ைட சச்சர கள் வளர்ந்தன. அவர் மைனவிக்குப் பாசத்தின் அ ைம
ெதாிந்தேத தவிர, பணத்தின் அ ைம ெதாியவில்ைல.
உைழப் ச் சக்தி குைறந்த ; ஊதிய ம் குைறந்த . குழந்ைதகள், விவரம்
ெதாிந்த குழந்ைதகளாகிவிட்டார்கள். இைதக் ெகா த்தால் அைதக் ேகட்டார்கள்.
மைனவி எதற்கும் குைறப்பட் க்ெகாண்டாள்.
பிள்ைளவாள் பார்த்தார். உள்

ாில் காலந் தள்ள

ேதான்றிய . கு ம்பத்ைத மைனவியின் பிறந்த

யா ேபால்

ட் ல் விட்

ெவளி

க்குக்

கிளம்பினார்.
பல ஊர், பல தண்ணீர்,பற்பல

யற்சி, பற்பல ெதால்ைல, பல நாள்

பட் னி; பலன், வியாதி ம் ப க்ைக ம். ேநாய்க்கு ம ந்
வயிற் க்கு ெராட்

ம் பா

அந்த ெராட் யில் சி

ெகா த்தார்கள்;

ம் ெகா த்தார்கள்.

அளைவ ெமன் விட் , மற்றைத

ெவள்ைளயம்மாளிடம் ெகா த்தார். கிழவ க்கு ஏற்பட்ட திமிர்தானா இ ?
அல்ல

மனக்கவைலக்கு ம ந்ைத அவள்

ஆஸ்பத்திாிக்குள்ேள கச செவன்

கத்தில் ேத னாரா?

ேபசிக்ெகாண்டார்கள். வாய்க்கு வாய்

ரகசியம் பரவிய . கிழவ க்கும் குமாிக்கும் ேசர்த்
அவர் ஆண்: அவள் ெபண். ேவ

ச்சுப் ேபாட்டார்கள்.

என்ன ேவண் ம்?

ஆவணிக் கைடசியில் வந்தவ க்கு ஐப்பசி பிறந்த பிறகும் ேநாய்
தீரவில்ைல. ஒ

ேவைள, அவர் தம் ைடய ெராட் ையத் தாேம
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சாப்பிட்

ந்தால் ேநாய் தீர்ந்தி க்குேமா என்னேவா?

3
தீபாவளி ெந ங்கிக்ெகாண்
மாைல நாலைர மணியி

ந்த .
ந்

ஆ

வைரயில் ேநாயாளிகைள ெவளியில்

உள்ளவர்கள் பார்க்க வ ம் ேநரம். அந்த ஏழாம் நம்பர் வார் க்கு எத்தைனேயா
ேபர் வந்தார்கள். சாத் க்கு , கமலா ஆரஞ்சு, திராட்ைசப்பழம் இப்ப ப் பல
வைககள் வந்தன.
பன்னிரண்டாம் நம்பர் ப க்ைகக்கு யா ம் வர வில்ைல. யா ம்
வ வதில்ைல.
ன்

மணிக்ேக வரக்கூ ய ெவள்ைளயம்மாள், மணி ஆ

வரக் காணவில்ைலேய என்

ஆகி ம்

பிள்ைள கவைலப் பட் க்ெகாண்

ந்தார்.

ேநாயாளிகைளப் பார்க்க வந்தவர்கள் தி ம்பிப் ேபாய்விட்டார்கள்.
"ெபாியவேர!"என்
ெசால்றேனன்

ரத்தினம் பிள்ைளையக் கூப்பிட்டான் மாணிக்கம்; "நான்

வ த்தப்படாதிங்க. அந்தக் குட்

ணா நீங்க ஏமாந்

உங்கைள நல்லா ஏமாத் றா.

ேபாகப்ேபாறீங்க."

'அட,அேயாக்கியப் பயேல, சும்மா இ டா!' என்

கத்தத் ேதான்றிய

அவ க்கு. ஆனால் அேத சமயம் அவள் தன்ைன ஏமாற் கிறாேளா என்ற
எண்ண ம் எ ந்த .
வராமல் இ ந்

ன்

மணிக்ேக வ கிறவள் இன்

வி வாேளா?- ெநஞ்சு வ த்த

ம் வரவில்ைலேய!

பிள்ைளயவர்க

க்கு.

'இளம் ெபண்ைண நம்பி ேமாசம் ேபாய் விட்ேடாேமா?'
-அவள் வந்

விட்டாள், கலகலத்த சிாிப் டன். அவள் கண்கள் சிாித்தன,

உத கள் சிாித்தன,
சிாித்தார்.

கம் சிாித்த . ரத்தினம் பிள்ைள ம் நம்பிக்ைகேயா
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பக்கத்தில் வந் , ஓர் காகிதப் ைபக்குள்ளி ந் , இரண்
எ த்

சீட் த்

ணிகைள

அவாிடம் காண்பித்தாள் ெவள்ைளயம்மாள்."கைடக்குப் ேபாய் வாங்கிட்

வந்ேதன். உங்க

க்குப் பி ச்சி க்கா, பா ங்க"

கிழவாின் வாெயல்லாம் பல்லாகிய ."ெவள்ைளயம்மா, உனக்குப்
பி ச்சி ந்தா சாி."அைதத் தம் ைகயால் வாங்கிப்பார்த்
குைறந்த இரண்

சீட் த்

மகிழ்ந்தார். விைல

ணிகள் உ தியாக இ ந்தன். சாயம் ேபாகாத ரகம்.

விைலையச் ெசான்னாள்.
"நீ ெகட் க்காரப் ெபாண்

, நல்லதாப் பார்த்

எ த்தி க்ேக."

"சாி, நீங்க ெசான்னப ேய ெசய்திடட் மா?"
"மறந்திடாமல் நாைளக்ேக ெசய்தி ."
பத்தாம் நம்பர் பக்கிாி ம், பதிேனாராம் நம்பர் மாணிக்க ம் கண்களால்
சாைய காட் க்ெகாண்டார்கள்."கிழவன் தீபாவளிக்கு ரவிக்ைகச் சீட்

எ த் க்

ெகா க்கிறாண்டா!"
"ைகயிேல காசு ேவேற ெகா ப்பான் ேபாேல இ க்கு."
அந்த வழியாக எேதச்ைசயாகப் ேபாய்க்ெகாண்
ந்த நர்ஸ் ரஞ்சிதம்,
ைகயில் சீட் த் ணிக டன் பிள்ைளயவர்களிடம் நின் ெகாண்
ந்த
ெவள்ைளயம்மாைளக் கண்
மற்ெறா

விட்டாள். காலகள் ேவகமாக நைட ேபாட்

நர்ஸ் காந்தாமணி டன் தி ம்பி வந்தன. ரவிக்ைகச் சீட் ையக் கண்ட

அவர்கள் கண்கள் ெகாப் ளித் ப் ெபாங்கின.
"இப்பேவ நான் ேகக்கப் ேபாேறன், பார்!"என்றாள் காந்தாமணி.
"ெபா த் க்க! தீபாவளி அன்னிக்கு, தச்சுப் ேபாட் க்கிட்
வ வா; அப்ேபா பாத் க்கலாம்."
"கண்றாவி! கண்றாவி! காலம் ெராம்பக் ெகட் ப் ேபாச்சு!"

'ஜம்' ன்
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4
ஊெரல்லாம் ஒேர தீபாவளி அமர்க்களமாக இ ந்த . அ ம யில் சில
தின்பண்டங்கைள ைவத் க் கட் க்ெகாண் பகல் பதிெனா மணிக்கு
ஆஸ்பத்திாிக்கு வந்தாள் ெவள்ைளயம்மாள். அன்ைறக்கு அவ
நாள். என்றா

க்கு வி

ம் அவைரப் பார்க்க ேவண் யி ந்த . ேநாயாளிக

தின்பண்டம் ெகா க்கக் கூடா

என்ப

ெகாஞ்சம் சாப்பிட்டால் என்ன வந்

க்குத்

சட்டம். 'தீபாவளி ம் அ

வி ம்?' என்

ைற

மாக்

நிைனத்தாள் அவள்.

நர்ஸ் ரஞ்சித ம் காந்தாமணி ம் அவைள மழி மறித் க் ெகாண்டார்கள்."
ெவள்ைளயம்மா, ம யிேல என்ன வச்சி க்ேக? யா க்குக் ெகாண் ேபாேற?"
ெவள்ைளயம்மாள் விழித்தாள்.
"என்ன

தி ட்

ழி

ழிக்கிேற?"என்றாள் காந்தாமணி: உன்ேனாட

ட் க்காரர் வாங்கிக் ெகா த்தாேர ரவிக்ைகத்

ணி, அைதத் தச்சுப்

ேபாட் க்கேல?"
"நீங்க என்னம்மா ெசால்றீங்க?"
"பாவம்! ஒண்

ந் ெதாியாதவ!"என்

ஷன் தீபாவளிப் பலகாரம் வரேலன்

சிாித்தாள் ரஞ்சிதம்."ேபா!ேபா!
காத் க் கிடப்பா . ெகாண்

ேபாய்க்

ெகா ."
"அம்மா, உங்க நாக்கு அ கிப் ேபாகும்!"என்

அலறினாள்

ெவள்ைளயம்மாள். கண்ணீர் ெவ த் க்ெகாண்

கிளம்பிய .

"அந்தக் கிழட் ப் 'ேப ஷண் ' உனக்கு என்ன ெசாந்தம்?"
"உங்க

க்கு அவர் என்ன ெசாந்தேமா அேத ெசாந்தம்"

"என்ன ெசான்ேன?"-ரஞ்சிதம் அவைளப் பி த் க்ெகாண் , ெசாற்களால்

75
குதறிப் பி ங்கினாள்."என்ன
இ க்கிறவ

ணிச்சல் உனக்கு! கிழவ

க்கு ைவப்பாட் யா

க்கு வாய் ேவேறயா, வாய்?"

"அம்மா, ெகாஞ்சம் நான் ெசால்றைதக் ேக

ங்க"என்

மன்றா னாள்

ெவள்ைளயம்மாள்:"அவர் யாேரா, நான் யாேரா! எனக்கு அவர் ஒண்

ம் ெசாந்த-

மில்ைல. அவர் தன்ேனாட கைதைய ஏங்கிட்ட ெசான்னா . ள்ைள குட்
ெபாிய கு ம்பம் இ க்குதாம் அவ க்கு. ெவளி
சம்பாதிச்சு அ

ப்பறதாச் ெசால் ட்

ேநாயிேல ப த்திட்டார்.
ேவைல ேத க்கிட்
அவள் குர

ள்ள

க்குப் ேபாய்ப் பணம்

வந்தாராம்.சம்பாதிக்க வழியில்ேல;

ட் க்கு இைதச் ெசான்னா வ த்தப் ப வாங்கன்

,

க்கிறதாக் க தாசி எ தினாராம்..."

ம் கண்ணீ ம் அவைள நம்ப ைவத்தன. இ வ ம் உற் க்

ேகட்டனர்.
"ஆஸ்பத்திாி ெராட் ைய ஏங்கிட்டக் ெகா த்
ெசான்னா . மாட்ேடன்

ெவளியிேல விற்கச்

ெசான்ேனன். ெகஞ்சினார்;அ தார்; கு ம்பக் கஷ்டத்ைத

எ த் ச் ெசான்னார். மனசு ேகக்கல்ேல. அவேராட ெராட் ைய வித் ச் ேசத்த
காசிேல அவர் சம்சாரத் க்கு ரவிக்ைகத் ணி ம் அவர் ெபண் குழந்ைதக்கு ஒ
சட்ைடத்
அ

ணி ம் வாங்கிேனன். அவேராட ஊ க்கு அைதப் பார்சல் பண்ணி

ப்பியி க்கு."
"ெவள்ைளயம்மா........ நாங்க தப்பா நிைனச்சிட்ேடாம், ெவள்ைளயம்மா!"

என்

த மாறினான் ரஞ்சிதம்.

"நிைனப்பீங்கம்மா!" என்றாள் ெவள்ைளயம்மாள் ஆத்திரத் டன்; "எ ம்பிேல
ஒட் யி க்கிற சைதையப் பார்த்திட் ஆம்பைளங்க நம்ைமச் சுத்தி அைலயற
காலம் இ . ைகயிேல சிக்கினாக் க ச்சுக் குதறிப் ேபாட் க் கண்காணாமப்
ேபாயி வா

ங்க."- ெவள்ைளயம்மாளின் குரல் தன் கசப்பான பைழய அ பவம்

எைதேயா நிைனத் க்ெகாண்

த த த்த ."அப்ப

ஆம்பிைளங்க இ க்கிற

உலகத்திேல, தன் குடைலப் பி ங்கி ேவகவச்சுக் கு ம்பத் க்குக் ெகா க்கிற
உத்தம ம் இ க்கா ... ெபத்த தகப்பன் மாதிாி நிைனச்சு அவைர நான் சுத்திக்கிட்

அைலயேறன்"
கண்கைளத்

ைடத் க்ெகாண்

ெவகு ேவகமாக ரத்தினம் பிள்ைளயிடம்
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வந்தாள் ெவள்ைளயம்மாள்.
"இந்தாங்க இைதச் சாப்பி ங்க!"
"ேவண்டாம்"என்

தைலயாட் னார் பிள்ைள;"குழந்ைதங்க அங்ேக என்ன

சாப்பிட்றாங்கேளா, ெதாியா ."
வற்

த்தியதின் ேபாில், ெவள்ைளயம்மாளின் மனம் ேநாக ேவண்டாம்

என்பதற்காக, ஒன்ைற வாங்கிக் க த்தார். அ

ெதாண்ைடயில் அைடத்

விக்கிக் ெகாண்ட . ைர ஏறிய .
" ட் ேல நிைனச்சுக்கறாங்க"என்றாள் ெவள்ைளயம்மாள்.
"அப்ப யா!"என்
ஆமாம்;
எங்க

விக்கேலா

ட் ல் அப்ேபா

விக்கலாகக் ேகட்டார் பிள்ைள.

அவைர நிைனத் த்தான் ெகாண்டார்கள்;"

ட் க்கார க்குப் த்தி ெகட் ப் ேபாச்சு. ெரண்

ெராட் ைய ம், சக்கைரத்

ைள ம்

ேபாட் க்கறத் க்கு லாயக்கான
"ஏம்மா, அப்பா
ஏன் ெராட்

அ

ட்ைட கட்

அ

சல்லாத்

ணிைய ம்,

ப்பிச்சி க்கா . ேமேல

ணியா இ ?"

ந்திெயல்லாம் ேகா ைம அல்வா வாங்கித் த வாங்கேள; இப்ப

ப்பிச்சி க்காங்க?"என்

ேகட்டான் பிள்ைளகளில் ஒ வன்.

"வயசானாப் த்தி ெகட் ப் ேபாகும்.உங்கப்பா க்கு வயசாயி ச்சு."
அவைளச் ெசால்லக் குற்றமில்ைல. அவர்கள் நன்றாயி ந்த ேபாேத அவர்
வாங்கி வந்த ெபா ள்களிெலல்லாம் குைற கண்டவள் அவள். பணக்குைற
ெதாியாத மனக்குைறக்காாி அவள்.
ஆஸ்பத்திாியில் கிடந்த பிள்ைள ம ப
கத்தில் தண்ணீர் ெதளித் , சிறி
ெவள்ைளயம்மாள்.

ம் விக்கினார். பயந் ேபாய் அவர்

தண்ணீைர அவர் வாயில் ஊற்றினாள்
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சற்

ேநரம் திக்கு க்கா த் திணறிவிட் ,"ேவண்டாம் 'ெவள்ைளயம்மா!

அைர மனேசாட இைத நான் சாப்பிட ேவண்டாம்"என்றார். பிறகு, "அவங்க
என்ைன நிைனச்சுக்குவாங்கன்

ெசால்றியா?"என்

குழந்ைதேபால் ேகட்டார்;

"உண்ைமயா நிைனச்சுக்குவாங்களா?"
"கட்டாயம் நிைனச்சுக்குவாங்க!"
எந்த விதமாக நிைனத் க்ெகாண்டார்கள் என்ப
ெதாியவில்ைல. அவர் அ

ப்பிய

ணிகைள அவர் மைனவி ஒ

கசக்கி எறிந்தாள் என்ப ம் அவ க்குத் ெதாியா .
-----------------

அவ க்குத்
ைலயில்
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7. கறைவ ம் காைள ம்
அழகான ெசவைலப் பசு; அதன் அ கில் கம்பீரமான மயிைலக் காைள.
கறைவப் பசு ம் காைளமா ம் ஒன்ைற ஒன் சந்தித்த டன் தி க்கிட் த்
தைல

க்கிப் பார்த்தன. அவற்றின் கண்களிள் ஒளிவிட்ட தாப உணர்ச்சி

ெசாற்களில் அடங்காத . பைழய காதலர்களின் ம
பைழய காதெலன்றால்
ைவத்த டன் ஏற்ப ம்

சந்திப் இ .

தற் காதல்; இளைமப் ப வத்தில் அ

தல் அ பவம். மனிதர்களின்

எத்தைன எத்தைனேயா காவியங்க

ம் ஓவியங்க

தற் காதைலப் பற்றி

ம் ேதான்றியி க்கின்றன.

மனிதர்கள் பல சமயங்களில் மி க உணர்ச்சிக்கு வசப்ப வ
இந்தப் பசு ம் காைள ம் மனித உணர்ச்சிக்கு இப்ேபா
தங்க

எ த்

ேபால்,

அ ைமயாகின.

ைடய அந்தக் காலத்ைத-மறக்க நிைனத்த ெபாற்காலத்ைத-நிைனத் க்

ெகாண்டன.
அந்த நான்கு கண்கைள ம் ஒ

கவிஞன் கண்

க்க ேவண் ம்.

ஆனால் விவசாயப் பண்ைணயின் க ைணயற்ற காவலாளி கண்டான்.
அவ

க்கு என்ன ாி ம்?

"உங்க ெகாட்டத்ைதெயல்லாந்தான் அடக்கியாச்ேச! ஏன் இப்ப ப்
பாக்கிறீங்க" என்

எகத்தாளமாகச் ெசால் விட்

அவன் ெகாட்டம் இன்

அவன் அப்பால் ேபானான்.

ம் அடங்கவில்ைல.

அவன் இைளஞன். அந்த மா கைளக் கட் யி ந்த இடம் ஒ
விவசாயப் பண்ைண. ஒ

பக்கம் ெநல் சாகுப

ெசய்தி ந்தார்கள்; ம பக்கம்

க ம் ம் வாைழ ம் வளர்ந்தன. இைடயில் மரங்க
கிடந்தன. இயற்ைக ம் ெசயற்ைக ம்

ட்

ந ன

ம் ெச க

ேமாதிக்ெகாண்

ம் மண் க்
ந்த இடம் அ .

மாட் த்ெதா வங்கள், ேகாழிக் கூடாரங்கள், ேதனீப் ெபட் கள் இப்ப
தரப்பட்டைவ அந்தப் பண்ைணக்குள் ப ங்கிக் ெகாண்
ந்தன. விவசாயம்
நடநி ெகாண்
ந்த ைறைய ற்றி ம் விஞ்ஞானெமன் ம் ெசால்ல

பல
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யா ; அஞ்ஞானெமன் ம் தள்ள
உ தன; மற்ெறா

யா . ஒ

பக்கம் இயந்திரங்கள்

பக்கம் மா கள் உ தன. குழாய் மாட் ய மனிதர்க

ேகாவணங் கட் ய மனிதர்க

ம்,

ம் அங்ேக ஒன்றாய் உைழத்தார்கள்.

காைள மா கண்ணிைமக்கவில்ைல.பசு தன் பார்ைவைய அகற்ற வில்ைல. காைள
மாட் ன் கண்களில் சுழன்ற நிழற்படெமான் பசுவின் கண்களி ம்
பிரதிப த்த .
இரண்

ெசாட் க் கண்ணீர் திரண்ட

த ல்.அ த்தாற்ேபால் அ

நான்கு ெசாட் க் கண்ணீராக மாறிய . பசு இைதக் கவனித்த .
காைளயின் கண்களீல் ஏன் கலக்கம்? இ
பசுவின் கண்களில் ஏன் கசி ? இ
இரண்

ன்

ஆண் க

ஏேதா ஒ

கிராமத்தின் எதிெரதிர்

தல் ஒன்றாய் வளர்ந்தன.

க்கு

பசு க்குப் ாியவில்ைல.

காைளக்கு விளங்கவில்ைல.
ன் நடந்த கைத இ :களில் இரண் ம் கன் ப் பிராயம்

ள்ளிக்குதித்

விைளயா ன. ேமய்ச்ச

ேபாகும்ேபா ம் வயல் வரப் களில் ேம ம்ேபா ம்,
ஒன்றி
கன்

ந்

ஒன்ைறப் பிாித் க் காண

க்குப்

ட் ற்குத் தி ம் ம் ேபா ம்

யா .

காைளயான ; கிடாாி குமாியான .

அடடா! அந்தக் கிராமத் க் காைளகளிைடேய எத்தைன எத்தைன ேபாட்டா
ேபாட் கள்! தன் உயிாி ம் ேமலான உைடைமையக் காப்பாற் ம்
சமயம் அந்த இளம் காைள தன் ெகாம் களில் ஒன்ைறேய ஒ த் க்

யற்சியில் ஒ

ெகாண்ட .
ெநற்றிெயல்லாம் ஒேர ரத்தம்; ெகாம் உைடந்

ெதாங்கிய ; தாங்க-

யாத வ , ேவதைன அதற்கு.
ஆனால், அதன் காத
ெமல்லத் தன் நாவால்

பாிேவா

ரத்தம் ேதாய்ந்த அதன்

ழாவியேபா , அத்தைன வ

கத்ைத

ம் ேவதைன ம் எங்ேக
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ேபாயின?
அந்த

தல் நாைளத்தான் மறக்க

மா?

ஆற்றங்கைரப்ப க்ைகயில் நாணற் ல்ைல மனங்ெகாண்ட மட் ம்
ெமன் விட் , திடீெரன்

தன்

ைணவிைய நிைனத் க்ெகாண் , நாலா ற ம்

தி ம்பிப் பார்த்த காைள. எங்கும் அைதக் காணவில்ைல. பச்ைசப் ல்
குளிர்ந்த தண்ணீ ம் அதன் வயிற் க்குள்ேள கு கலத்ைதப் பரப்பிக்
ெகாண்

ம்

ந்தன. உச்சி ெவய்யில்கூட அதற்குப் பால் நிலாவாகத் ேதான்றிய .

வாைல உயர்த்திப் பட் க் குஞ்சம் ேபால்
பாய்ச்ச ல் பறந்த

சிக்ெகாண்

நா

கால்

காைள.

"ம்...ம்மா!..."
த க்கு மத்தியில் ஒளிந் நின்ற பசு தைல க்கிப் பார்த்த . காைளயின் குர
ெகாப்பளித்த ேவகத்ைதவிட அதன் பாய்ச்சல் ேவகம் அதற்குப்
பயங்கரனமான ெதா

ஆனந்தத்ைதக் ெகா த்த . எதிர் ட் ப்

ெபண்தாெனன்றா

ம் எட் ய கரத் க்கு அகப்ப ேவேனா?' என்

பாவைனயில் அ

ம்

ள்ளிக் குதித்

ேகட்கிற

ஓடத் ெதாடங்கிய .

ஓட்டப் பந்தயத்தில் அந்த ஆற் ப் ப ைகேய அதிர்ந்த .
ஆற் த் தண்ணீர் அைலேமாதிய .
நாணல் தர்கள் சின்னாபின்னமாயின. மணல் ேம

தி எ ப்பிக்

காைளயின் கண்கைள மைறத்த .
இனி ஓட

யாெதன்ற நிைல வந்த டன், ஓரக் கண்களால் காைளையத்

தி ம்பிப் பார்த் விட் , ஒ

மாமர நிழ ல் ஒ ங்கி நின்ற

பசு. தன்

ேதால்விைய ஒப் க் ெகாள்வதாகக் காைளயிடம் சாகசம் ெசய் விட் ,
உண்ைமயில் ப வத்தின் ெவற்றிையக் கண்ட

அ .

ல்
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அந்த ஒ
மறக்க

நிமிஷம், இந்த உலகத்தி

ந்

அைவகள் மைற ம் வைரயில்

யாத நிமிஷம். இந்த உலகத்ைத இன்ப உலகெமன் ம், அழியா

உலகெமன் ம் நம்ப ைவத்த நிமிஷம்.
அதன் பிறகு காைள கம்பீரமாக

ன்ேன நடந்

ெசன்ற . பசு பணிேவா

அைதப்

பின்பற்றிய .
பத்ேத மாதங்களில் அவர்க

க்கு ஒ

ப

சுட்

பிறந்தான். தகப்பைனப்

ேபான்ற அேத மயிைல நிறம்; அேத கண்கள்; அேத மி க்கும்
இெதல்லாம் இரண்
எதிர்
ெகாண்

ன்

ஆண் க

க்கு

ன் நடந்த பைழய கைத.

ட் ப் பசுைவ ம் கன்ைற ம் யாேரா விைல ெகா த்

வாங்கிக்

ேபானார்கள். பிறகு கன்ைற ம் தாைய ம் பிாித்தார்கள். கைடசியில்

பசு இந்த நாகாிகப் பண்ைணக்கு- விஞ்ஞானப் பண்ைண என்
ைவத் க்ெகாள்

ங்கள்-வந்

வந்த பிறகு இ தான்
இப்ேபா
ெகாண்

ப் ம்.

தல் சந்திப் . பிாி க்குப் பின் ஏற்ப கிற சந்திப் .

எதிர்பார்த் க் ெகாண்

தப் ! அைத வளர்த்தவர்கள் எதிர்பார்த் க் ெகாண்

க்கிற ’

தயங்கித் தயங்கிக் ேகட்ட .
"அ த்த குழந்ைதயா?"
க்ெகாண்ட .

"குழந்ைதயின் தகப்பன் யார்? நான் பார்க்கலாமா?"
பசுவின் கண்களி

ந்

கரகரெவன்

எதிர்பார்த் க்
என்

ெசான்ேனனா?

க்கிறார்கள்.

காைள ெமல்லத் தன் வாையப் பசுவின் காத கில் ெகாண்

பசு கண்கைள

ம்

ேசர்ந்த .

பசு க்கு நிைறமாதம். அ த்த குழந்ைதைய அ

க்கிற . ’ அ

ேவண் மானா

கண்ணீர் வந்த .

ெசன்ற .

82

"பதில் ெசால்லக் கூடாதா?"என்

ஏக்கத்ேதா

ேகட்ட

காைள."நான்

ேகட்கிேறன்; ெசால்லக் கூடாதா?"
கதறி அழேவண் ம் ேபா

ந்த

பசு க்கு. காவற்கார

க்குப் பயந் ,

பல்ைலக் க த் க் ெகாண்ட .
"ெசால்லக் கூடாதா?"பசுவின் ெநஞ்சு பதறிய .
"ெதாியா ; உண்ைமயில் ெதாியா ; சத்தியமாய்த் ெதாியா !"
காைள தி க்கிட்ட . பிறகு சந்ேதகத் டன் அைதப் பார்த்த .
"பத்

மாசம் சுமந் விட்ேடன்; எத்தைனேயா மாசம் பால் ெகா க்கப்

ேபாகிேறன். குழந்ைதயின் தகப்பன்

கம் கூட எனக்குத் ெதாியா ... ஏேதா

விஞ்ஞானமாம்; க வியாம்; மனிதர்க

க்கு இ ம் ம் ஒ

க வி; நா ம் ஒ

க வி".
காைளயின் கண்களில் ெந ப் த் திவைலகள் ேதான்றின.
"என்ைனத் தான் அழித்தார்கெளன்றால் உனக்குமா இந்தக் கதி?"
"உங்கைளயா?"என்
"நான் இப்ேபா

கதறிய

பசு.

காைள இல்ைல; உன்னிடம் ெகாஞ்சி விைளயா ய

கட் ளம் ஆண்மகனில்ைல. என் ஆண்ைமைய அழித் விட்டார்கள்;அவர்க

க்காக உைழத் ச் சாக ேவண் மாம் நான்."

காைள தன் ெகாம் கைள ஓங்கி மண்ணில் குத்தித் தைரையப்
காடாக்கிய . நான்கு கால்களா

திக்

ம் மண்ைணப் பிராண் ச் சூராவளிேபால்

சி

எ ப்பிய . அதன் கண்களில் ெகாப் ளித்த உவர் நீைரப் பசு ெமல்லத் தன்
மி

வான நாவால் நக்கித்

காைளையத் தாக்கி அங்கி ந்

ைடக்க வந்தேபா , காவலாளி
அைத அகற்றினான்.

ரட் த்தனமாய்க்
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மனித

ைடய மி க இச்ைசயால் கட் ப்பா ன்றிப் ெப கும் உயிர்க்-

குலத்ைத வளர்க்க, மி கங்களின் னித உணர்ச்சிையக் குைலக்கும்
விஞ்ஞானக் க விகள் அந்தப் பண்ைணயின் ஒ அைறக்குள் பத்திரமாகப்
பா காத்

ைவக்கப்பட்

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

ந்தன!
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8. ெதய்வத்தின் குரல்
கூட்டெமன்றால் கூட்டம்; ம த

ர்க் கிராமம் அ வைரயில் என்ைறக்குேம

கண் ராத ெப ங்கூட்டம்! அக்கம் பக்கத் க் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ஏைழ
எளியவர்கள் எல்ேலா ம் அங்ேக வாாி வழித் க் ெகாண் வந்
கூ யி ந்தார்கள். அ

மட் மல்ல, பத்திாிைக நி பர்கள், படம் பி ப்பவர்கள்,

ஆட்டக்காரர்கள், பாட் க்காரர்கள், ந கர்கள்- இப்ப
ெகாண்

ஊேர அமர்க்களப்பட் க்-

ந்த .

இவ்வள ம் எதற்கு என்

ேகட்கிறீர்களா? ம த

ர் மாகாளி ேகாயி

அன்ைறக்குத் தி விழா. வழக்கம்ேபால் வ டம் வ டம்

ங்கி வழிந் ெகாண்

நைடெப ேம, அ ேபால சாதாரணத் தி விழா அல்ல இ .
மைலகள் ஒன்

கூ ,

ப்ெப ம் வள்ளல்கள் ஒன்

ல்

ன்

ேசர்ந் ,

ெபாிய
ச்ேசா

இைத நடத் கிறார்கள்.
விழா க்கு ஒ

மாதத் க்கு

ன்பி ந்ேத பரபரப்பான ெசய்திகள்

பத்திாிைககளில் ெவளிவந்தன. அந்த ஊாில் பிறந்

வளர்ந் , பட்டணத் க்குப்

ேபாய்ப் பிர கர் களான ெபாியசாமி, சின்னச்சாமி, தங்கசாமி
குலெதய்வத்தின் நிைன
ெகாண்

நடத்தத்

ணிந்

வ க்கும் தங்கள்

வந் விட்டதாம். தி விழாைவப் ேபாட்

ேபாட் க்-

விட்டார்களாம்.

அன்ைறக்கு வ கிற ஏைழ எளியவர்க

க்கு அன்னதானம் ெசய் ம்

ெபா ப்ைபப் ெபாியசாமி ஏற் க்ெகாண்டார். உண ப் ெபா ள்கைள ெமாத்தமாய்ச்
ேசகாித்

விற்பைன ெசய்

ெபாிய மனிதரானவர் அவர். ஆகேவ உண ப்

ெபா ப்ைப அவாிடேம மற்றவர்கள் விட் விட்டார்கள்.
சின்னச்சாமிேயா,"நீங்கள் சாப்பா
என்

ணிந்

கூறினார்;"ஆண்க

ேபாட்டால் நான்

க்கு ேவட்

ணி ெகா க்கிேறன்!"

ண் ; ெபண்க

க்குச் ேசைல"

என்றார்.
"தாராளமாய்ச் ெசய் ங்கள்! உங்க
இப்ேபாேத தர்மத் க்கு
ெநசவாைலகைள ைவத்

ைடய மில்

ணிகளில் ஒ

பகுதிைய

ட்ைட கட் ைவத் வி ங்கள்"என்றார் ெபாியசாமி.
நடத் ம் சின்னச்சாமி ம் தம் ைடய ெதாழி க்
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ேகற்றப

ெபா ப்ெப த் க் ெகாண்டதில் அவ க்குத் தி ப்தி.

ன்றாவ

பிர கரான தங்கசாமிக்ேகா தாம் மற்ற இ வைர ம்விடப்

ெப ந்தன்ைமயில் குைறந்தவரல்ல என்

காட் க்ெகாள்ளத் ேதான்றிய ."மற்ற

எல்லாச் ெசல க ம் என் ைடயைவ!"என் ஓங்கிய த்தார் அவர்;"ெபாிய
ெபாிய ஆட்கைளெயல்லாம் அைழத் வந் ஆட்டங்கள் பாட் க்கள் நடத்த
ேவண் ம். பந்தல்கள் ெகாட்டைககள் கட்ட ேவண் ம். ேகாவி
ேவண் ம். எல்லாவற்ைற ம் என்னிடம் விட்

ச

வி ங்கள்!"

தங்கசாமி பல ைடய ெபயர்களில் பல ெதாழில்கள் ெசய்
பணம் பண்

க்கு வர்ணம்

வந்தார்.

ம் வித்ைதயில் அவ க்கு நிகர் அவர்தாம். எங்கும் இ ப்பார்;

எல்ேலாைர ம் ெதாி ம்; எைத ம் ெசய்வார். அவ க்ேகற்ற ெபா ப் அவ க்கு.
"நம்ப ம த

ர்தானா இ !"என்

உள்

ர்க்காரர்கள்

க்கின்ேமல் விரல்

ைவக்கும் ப யாக ஊேர மாறிவிட்ட . பல பாைதகள் ெசப்பனிடப்பட்
லாாிக ம் கார்க ம் வந்தன. தண்ணீர் வசதி, சுகாதார வசதி, விளக்கு வசதி
யா ம் மந்திரஜால வித்ைதகள் ேபால நடந்த ேவைல கிைடக்காமல் ேசார்ந்
ேபாயி ந்த பல க்கு ேவைலக

ம் கிைடத்தன.

"எல்லாம் நம்ப ஊர்த் ெதய்வத் க்குச் ெசய் ம் காாியம். கூ ையப்பற்றிக்
கவைலப்படாமல் ேவைலையச் சு சு ப்பாகச் ெசய் ங்கள்!"என்

உற்சாக-

ட் னார் தங்கசாமி.
ப்ெப ம் பிர கர்களான

ன்

சாமிகைள ம் அ க்க

ேசர்த் த் தாிசனம் ெசய் ம் பாக்கியம் அந்த ஊர்காரர்க
ெபா
ெகாண்

லர்வதற்கு

ஒன்றாய்ச்

க்குக் கிைடத்த .

ன்பி ந்ேத திரள்திரளாக மனிதர்கள் வந்

ந்தார்கள். ஒ ெப க்கிகளின் வாயிலாகத் திைசக்குத் திைச

இைசத்தட் க
எங்ேக பார்த்தா

ம், நாகசுர ம், பல்ேவ

ஒ க

ம் ெப கத் ெதாடங்கின.

ம் ேதாரணங்கள், வாைழமரங்கள், வைள கள்.

ஊைர ேநாக்கிக் கூட்டம் அைலேமாதிய அேத சமயத்தில்,
ஊ க்குள்ளி ந் ைகயில் த க்குச்சி ஒன்ைற ஊன்றியப ேய தட் த் த மாறி
வந் ெகாண்

ந்தாள் ஒ

கிழவி. அதன் எல்ைலக்கு வந்

ஒ

கூைர

ட் த்
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திண்ைணயில் கைளப்பாற உட்கார்ந்தாள். கூட்டத்
ேதா

மக்கைள அ க்க

ஏக்கத்-

ஏறிட் ப் பார்த்தாள்."தி விழா க்குப் ேபாறிங்களா? ேபாங்க! ேபாங்க!

இன்ைனக்காவ

உங்க

ேபாங்க! ேபாங்க!"என்

க்கு நல்ல ேசா

கிைடக்கும்; நல்ல

ணி கிைடக்கும்.

தனக்குள் ெசால் க்ெகாண்டாள்.

பிறகு என்ன நிைனத் க் ெகாண்டாேளா, திண்ைணச்சுவாில் சாய்ந் ெகாண்ேட,"அட, நான் ெபற்ற மக்களா!"என்
அந்த
ஒ

ெசால்

ட் ச் ெசாந்தக்காரன் ராைமயா ெவளியில் வந்

கணம் தி க்கிட்டான். கிழவிக்கு வயசு

இ க்கும். அவ
சுமங்க

க் கண் கலங்கினாள்.

ைடய

கத்தில்

பார்த் விட்

இ க்கும்; அதற்கு ேம

ச்சும் குங்குமப் ெபாட் ம்

என்பைதச் சுட் க்காட் ன. அந்த வயசில் அவ்வள

ம்

லங்கி, அவள்
கைள மிகுந்த ஒ

கத்ைத ராைமயா கண்டதில்ைல.
"என்ன பாட் ,நீ மாத்திரம் தாத்தாைவ விட் ட்
வந்திட் யா?"என்
பாட்

ேவ க்ைக பார்க்க

ேகட்டான் ராைமயா.

தன் ெபாக்ைக வாையக் காட் ப் ேபரைனப் பார்த் ச் சிாித்தாள்;"

ஆமாண்டா கண்

! ேவ க்ைக பாக்கறத் த்தான் என்ேனாட இடத்ைத விட் ட்

இங்ேக வந்தி க்ேகன்."என்றாள்.
"உனக்கு எவ்வள

வயசி க்கும் பாட் ?"

"வயசா? அெதல்லாம் எனக்கு எங்ேக நிைன

இ க்கு?"என்

ெசால் -

விட் , "ஏண்டாப்பா, இன்னிக்கு மாத்திரம் எனக்கு இந்தத் திண்ைணயில்
தங்கறத் க்கு இடம் தர்ாியா?" எனக் ேகட்டாள்.
"திண்ைண எ க்கு? தாராளமா

ட் க்குள்ேளேய வந்

எங்கேளாட சாப்பி . ஆனாத் தி விழாச் சாப்பா
உனக்கு இெதல்லாம் ஒத்

தங்கிக்க; இங்ேகேய

காத் க்கிட்

க்கிறப்ேபா,

வ மா?"

"கூட்டத்திேல ேபாய் இ பட்ற க்கு எனக்குத் திராணி இல்ேல. நீ சாப்பா
ேபாட்டா

ம் நல்ல தான்."
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"உனக்குப் ேபாட்ற க்கு எனக்குக் ெகா த்
காலத்திேல உன் வயசுப் பாட் ையப் பாக்கிற

ைவக்க ம் பாட் ! இந்தக்
எனக்குத் ெதய்வத்ைதப்

பாக்கிறாப்பேல இ க்கு, வா,உள்ேள! பைழய கஞ்சிையக் கு ச்சிட் , நம்ப

ம்

ேவ க்ைக பார்க்கப் ேபாகலாம். நான் உன்ைனப் பத்திரமாய்க் கூட் க்கிட் ப்
ேபாேறன்.."
"நீ மகராஜனா இ க்க
அவேனா

ம்!"என்

நீட்

ழக்கி ஆசி கூறிக்ெகாண்ேட,

உள்ேள குந்தாள் பாட் .

ராைமயா தான் அந்தக் கு ம்பத் க்குப் ெபாியவன்.அவன் நில லன்கைளக்
கவனித் க்ெகாண்
அவ

ந்தான்.

ைடய தம்பிகள் இ வாில்

ெசய் ெகாண்

த்தவன் ைகத்தறி மக்கத்தில் ேவைல

ந்தான். இைளயவன் ெகாத்

ராைமயா க்கு மட்

ேவைல ெசய்தான்.

ம் கல்யாணமாகி யி ந்த . மற்றவர்க

இனிேமல்தான் ஆகேவண் ம். தகப்பனாின் ெபா ப்பி
கவனித்

ந்

விஷயங்கைள ம்

ட் க்குள்

ைழந்

ஒ

ெபா

க்குள் பாட்

ேபாட்

ைவத்த பைழய சாதத் க் கஞ்சிைய ஒ வாய் கு த்

"என்ன பாட்

நாழிைகப்

ெதாிந் ெகாண்டாள். ராைமயாவின் மைனவி வட் யில்

கு ம்பம் அேமாகமா வளர

ம்டா கண்

ைவத்தள்; "உங்க

!"என்றாள் நிைறந்த வயிேறா .

ஔைவக் கிழவி கூ க்கு பா னாப்பேல நீ ேபசேற?"

ஆமாண்டா ராசா! நீேயா உ
ெகா க்கிேற. உன்ேனாட
ெகாத்

கு ம்பத்ைதக்

வந்தான் ராைமயா.

இவ்வள

ெசஞ்சு

க்கு

பயிர் ெசஞ்சு ஊ க்குச் ேசா

த்த தம்பி வள்

வைரப் ேபாலத் தறிெநச

ேவைல

ணி ெகா க்கிறான். இன்ெனா த்தேனா கு யி க்க நிழல் ெகா க்கிற
ேவைல ெசய்கிறான். நீங்க

ேப ம் ெசய்கிற ெதாழில் இ க்ேக,

உத்தமமான ெதாழில்! சத்தியத்ைத வளர்க்கிற ெதாழில்!"
"ேபா பாட் , நீ சுத்தக் கர்நாடகம்!"என்றான் ராைமயா;"உ தவன் கணக்குப்
பாக்கிேறன், உழக்காிசி கூட மிஞ்ச மாட்ேடங்கு . இைத என்கிட்ேடயி ந்
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வாங்கிட் ப் ேபாய் வச்சி ந் , கிராக்கி பண்ணி விக்கிறார் பார், அவர் இன்னிக்கு
விழா நடத் றார்!"
"யார், ெபாியசாமிையயா ெசால்ேற?"
"எல்லாச் சாமிைய ந்தான் ெசால்ேறன். ஒவ்ெவா த்த ம் ஒவ்ெவா
விசயத்திேல ெபாிய ஆசாமி, பாட் ! நீ இைதெயல்லாம் ெவளியிேல ெசால்
ைவக்காேத! ைகத்தறி மக்கத் க்கு
ேவைலயின்
ெசான்னிேய, அ

கிைடக்காமல், நீ வள்

வர்

தவியாத் தவிக்கு . என் தம்பி திண்டா க்கிட்

க்கான்."

"அடப்பாவேம!"
"ெகாத்

ேவைல பாக்கிறவேனாட கைதைய ம் ெசால்ேறன் ேகட் க்க:

'ெநல் ெகான்

ேபாமள ம் நில்லாய் ெந ஞ்சுவேர'ன்

யாேரா பா னாங்-

களாமில்ல? அ மாதிாி, ைகயிேல காசு வாங்கற வைரக்கும் நிைலச்சு
நிக்கறாப்பிேல இப்பக் கட் டம் கட்டச் ெசால்றானாம்! கூ க்கு ேவைல
ெசய்யறவன் என்ன ெசய்ய
இப்ப த்தான். ெரண்

ம்? இந்தத் தங்கசாமிேயாட ேவைலெயல்லாம்

பா கூ ையக் ெகா த்திட் , நா

வாங்கறானாம். சத்தியம் ெசத் ப் ேபாய்க்கிட்
கிட்

க்கு

பான்

எ

பாட் , ெசத் ப் ேபாய்-

க்கு!"
பாட் க் கிழவி திடீெரன்

க ம் விழிக
ஒ கா

ெபண்

ேபால் விழித்தாள். அவ

கத்தினாள்.

அவள் விழித்த விழிப்ைப ம், அவள் குரைல ம் ேகட்

ராைமயாேவ

ந ந ங்கிப் ேபானான். யார் இந்தக் கிழவி? இந்த வயசில் இவ
இவ்வள

ைடய

ம் ேகாபத்தால் சிவந்தன;"ெசால்லாேத!சத்தியம் சாகா !

ம் சாகா !"என்

தி

க்கு எப்ப

ேவகம் வ கிற ?

ேநரம் ெசன்ற . தி விழாைவ ேவ க்ைக பார்ப்பதற்காகத் தன்
மைனவிைய ம் கிழவிைய ம் அைழத் க் ெகாண் ஊ க்குள் ெசன்றான்
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ராைமயா. ஒவ்ெவா
ஒ ங்கியி ந்

பகுதியாகப் பார்த் விட் ச் சாப்பாட் ப் பந்திைய அவர்கள்

கவனித்தார்கள். கிழவியின் கண்கள் கலங்கியி ந்தன.

"சாப்பி ங்கள் மக்களா!; இன்ைனக்கு ஒ
சாப்பி ங்க!"என்

அவள் வாய்

அதற்குள் சாப்பா

நாைளக்காவ

வயிறாரச்

த்த .

பாிமா ம் ஒ வைரச் சுற்றிக்ெகாண் , பளிச்சுப்

பளிச்ெசன் ஒளி மின்னச் சிலர் ைகப்படம் பி த்தார்கள்."ெபாியசாமிேய தன்
ைகயாேல பாிமாறினா ன் பத்திாிைகயிேல ேபாட்ற க்கு இப்ேபா படம்
பி க்கிறாங்க!"என்

ரகசியமாய்க் கிழவியின் காதில் ெசான்னான் ராைமயா.

அ த்தாற்ேபால் சின்னசாமி உைடகைளத் தானம் ெசய் ம் ேபா ம்
இேதேபால் படங்கள் பி க்கப்பட்டன. தங்கசாமி ம் தவறாமல் ைகப்படக்
க விக

க்குள் அகப்பட்டார்.

நாட் யங்கள் நடந்

ந்தன. இைசப் ெப க்கும் ஓய்ந்த . ' ப்ெப

வள்ளல்கள்' என்ற தைலப்பில் ஒ வர் ெந ேநரம் பிர கர்கைளப் பற்றி ேபசித்
தீர்த்தார். ேபச்சின்
அ

வில்,"இவர்கேள மக்கைளக் காப்பதற்காக மாகாளியால்

ப்பப்பட்ட் தர்ம தாதாக்கள்"என்

ெசால்

ைவத்தார்.

ஒ ெப க்கியில் அைதக் ேகட்ட கிழவியின் உத கள் ேகாபத்தால்
த்தன. ஒ

றமாகத் தி ம்பித் தைரயில் காறித்

ப்பினாள் அவள்.

ேநரம் ெசன்ற . கூட்டம் கைலந்த . விழா நடத்திய பிர கர்கள் தங்கள்
கார்களில் ஏறிக்ெகாண்

சிட்ெடனப் பறந்தார்கள்.

தி ம்பிப் ேபாகும் கூட்டத்தாைரப் பார்த்த பாட் க்கிழவி, ேபாங்க! ேபாங்க!
நாைளக்கு ேபாய் என்ன ெசய்யப் ேபாறீங்க? ேபாங்க! என்

தனக்குள் ேபசிக்

ெகாண்டாள்.
பிறகு, கிழவி த க்கம்ைப கீேழ ேபாட் க்ெகாண்

ேகாவில் வாச ல்

உட்கார, ராைமயா ம் அவன் மைனவி ம் அவள கில் அமர்ந்தார்கள்.
"தி விழா நடத்தறாங்களாம் தி விழா!"என்றாள் கிழவி."இைத
நடத்தினாங்கேள இந்த வள்ளல்கள், இவங்கேளாட அறி க்கும், திறைமக்கும்,
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சக்திக்கும் இவங்க

க்கு மனச்சாட்சிங்கிற ஒண்

மட் ம் கூட இ ந்திட்டா,

இத்தைனேபர் ஏைழ எளியவங்க இந்தப் பக்கத்தி ேய இ ந்தி க்க மாட்டாங்க!
இவங்க நிைனச்சி ந்தா, இங்ேக அத்தைன ேபைர ம் எப்ப ேம பட் னியில்லாமல் காப்பாத்தியி க்கலாம். பக்தி ெச
ெவ ம்

க்தியடா மகேன

த்தறாங்களாம் பக்தி! எல்லாம்

க்தி!"

"பாட் !நீ ெபால்லாத பாட் யா இ ப்ேப ேபாேல இ க்ேக?"என்றான்
ராைமயா; "சாி, வா,
"நான் இப்ப என்

ட் க்குப் ேபாய் ேபசலாம்."
ட் ேலதாண்டா கண்

இ க்கிேறன். நீங்க ேபாயிட்

வாங்க!"
"பாட் !"ெமய் சி ர்க்கக் கூவினார்கள் இ வ ம்.
"ஆமாண்டா ராசா!அ ங்க
அந்தப் பாவிக

ைழயற இடத்திேல எனக்ெகன்ன ேவைல?

க்குப் பயந் கிட் த்தான் நான் உன்

ட்ைடத் ேத

வந்ேதன்."

"அப்படீன்னா நீ வந் ...?"
"இன்

மா ெதாியேல?"என்

ேகட் ப் ன்னைக

கிழவி:"நான்தாண்டா மகேன, இந்தக் ேகாயி
கிழவி எ ந்தாள்;ேகாயி
சிைலயின்

கத்தில் இப்ேபா

கல்லாய்ச் சைமந்
--------------------

க்குள்

க்குச் ெசாந்தக்காாி!"

ைழந்தாள்; கல்ேதா

தனிக்கைள

நின்றார்கள்.

த்தாள் சுமங்க க்

கலந்தாள்.

லங்கிய . ெவளியில் இ வர்
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9. யார் தியாகி?

சகுந்தலாவின் வாழ்க்ைகயில் இ ப

ஆண் க

க்கு

ன்னால், அதாவ

1942

ஆகஸ் ல், ஓர் க்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்த . அைத நிைனக்கும்
ேபாெதல்லாம் என் ைடய உள்ளத்தி
ந் ஊ வத்தியின் ந மணம் கமழ்ந்
வ வ

ேபான்

ஓர் இனிய உணர்

இ தயம் பைடத்த எந்த மனிதரா
ஆனா

பிறப்ப ண் . அவ

ம் மறக்க

ைடய தியாகம்,

யாத தியாகந்தான்.

ம், சகுந்தலாவின் வாழ்க்ைகயில் அதற்குப் பிறகு சில ஆண் கள்

கழித் , மற்ெறா சம்பவ ம் நடந்தி க்கிற . அந்த இரண் நிகழ்ச்சிகைள ம்
ேசர்ந்தாற்ேபால் நிைனக்கத் ெதாடங்கினால் உள்ளத்திற்குள்ேள இரண்
ஊ வத்திகள் ஒன்றாகச் ேசர்ந்
அந்த இரண்
இன்

ந மணம் பரப் வ

ஊ பத்திகளில் எத

ம் என்னால் தீர்மானிக்க

சிறந்த தியாகம் என்

ெதாி ம்.

ைடய மணம் உயர்ந்த

என்

யவில்ைல. இ வ ைடய தியாகங்களில் எ

எனக்குப் ாியவில்ைல. உங்களிடம் சகுந்தலாவின்

கைதையச் ெசால்கிேறன். ேகட் விட் த் தய ெசய்

உங்கள்

ைவச்

ெசால்கிறீர்களா?
சகுந்தலா அப்ெபா

கல்

ாியில் பி.ஏ. ப த் க் ெகாண்

ந்தாள். அவள்

தகப்பனார் மிக ம் ஏைழயாக இ ந்தா ம், தம மக க்குக் கல்விச்
ெசல்வத்ைத அளிப்பதற்காகத் தம்மிடம் எஞ்சியி ந்த பிற ெசல்வங்கள்
அைனத்ைத ம் இழந்தார். ெபண்க

க்ெகன்

இல்லாததால், ஆண்க

ம் ஒன்றாகத் தான் அங்கு ப த்

ம் ெபண்க

தனியாகக் கல்

ாி அந்த ஊாில்
வந்தார்கள்.

சகுந்தலாவின் அழகில் ஏேதா ஓர் தனித் தன்ைம இ ந்த . நீண்ட
விழிக

ம், எ ப்பான நாசி ம், அடர்ந்த

வங்க

மாக அவள் கற்பைனயில்

சிறந்த ஓவியனின் ைகவண்ணம் ேபால் விளங்கினாள். ஒ
கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்தவர்கள், ம
மாட்டார்கள். உடன யாக அந்த
யா .

ைற அவள்

ைற ம் தி ம்பிப் பார்க்காமல் இ க்க

கத்ைத அவர்களால் மறந்

விட ம்
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ஆனால் அவ்வழகினால் அவள் யாைர ம் மயக்கிக் கிறங்கச் ெசய்யவில்ைல. நிமிர்ந்த நைட ம் ேநர்ெகாண்ட பார்ைவ மாக அவள் எல்ேலாாிட ம்
கள்ளங் கப ன்றிக் கலகலப்ேபா
ேவண் மாம்!' என்

பழகினாள். 'நாண ம் அச்ச ம் நாய்கட்கு

கூ ம் பாரதியின்

ைமப் ெபண்

க்கு அவள்

இலக்கணமாய்த் திகழ்ந்தாெளன்ேற ெசால்ல ேவண் ம்.
என்றா
அவ

ம் அேத கல்

ாியில் ப த்த ராஜாராமனிடம் மட்

க்கு அச்ச ம் நாண ம் ஏற்பட்டன. அவன்

ேநாக்க

கத்ைத அவளால் நிமிர்ந்

யவில்ைல; அவனிடம் சிாித் ப் ேபசுவ

சங்கடமாக இ ந்த . ஒ

ம் ஏேனா

அவ

க்குத் தர்ம-

ேவைள இதற்குப் ெபயர்தான்...?

ராஜாராமன் மாணவர் சங்கத் தைலவன். அற் தமாக ேமைடகளில்
ேபசுவான். அழகான ேதாற்ற ம் அறிவாற்ற

ம் ெபற்றி ந்தான். ெப ம்

பணக்காரக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
அந்த நாட்களில் வி தைல ேவட்ைகயான நாட் ப் பற்
இளம் உள்ளத்தி

ம் ெகா ந்

விட்ெடாிந்

ெகாண்

ஒவ்ெவா

ந்த . 'அ ைமத் தனக்கு

எதிராகப் ேபாராட்டம் நடக்கும்ேபா , நாம் நம் ைடய உடல், ெபா ள், ஆவி
எல்லாவற்ைற ம் தியாகம் ெசய்ேவாம்!' என்
ராஜாராமன். அதி
அவ

கனல் ெதறிக்கப் ேபசுவான்,

ம் சகுந்தலா அந்தக் கூட்டத்தில் இ ந்

விட்டால்,

ைடய ேபச்சின் ேவகம் கட் க்கடங்காமல் ெசன் வி ம்.

அவ

ைடய தீரப் ேபச்சும் தியாக மன ம் தான் சகுந்தலாவின்

கத்தில்

அவைனக் கண்ட டன் நாணம் பரவக் காரணமாக இ ந்தனேவா என்னேவா!
"சகுந்தலா! என்
விஷயத்தில் அ

ைடய ெபற்ேறார்களிடம் இப்ேபாேத ெசால்

மதி வாங்கிவிட்ேடன்"என்

ஒ

ஒ

நாள் ெப ைம டன்

கூறினான் ராஜா ராமன்."எனக்குப் பி த்த ெபண்ைணத் தான் நான் கல்யாணம்
ெசய் ெகாள்ேவன்; ஏைழயாக இ க்கிறாள் என்

நீங்கள் ம க்கக் கூடா

என்

ெசால் விட்ேடன்"என்றான்.
சகுந்தலாவின் கம் அள க்கதிகமான நாணத்தால் கவிழ்ந்த . அந்தத்
ேதாற்றத்தில் அவள் தைல குனிந் நின்ற காட்சிையக் கண் உளம் ாித்தான்
ராஜாராமன். மற்ற எல்ேலா க்குேம அவள் 'நிமிர்ந்த நைட ம் ேநர் ெகாண்ட

93
பார்ைவ ம்' உள்ளவள் அல்லவா?
அறப்ேபார் வங்கிவிட்ட . ஆண் யி ம் ஆண் யாக வாழ்ந் , தியாக
வாழ் க்ெகன்ேற தம்ைமத் தியாகத் தீயில் ேவகச் ெசய்
டம் ேபாட் க்ெகாண்ட
காந்திய கள், மீண் ம் ெவஞ்சிைறயில் வாடச் ெசன் விட்டார். ரா
கட்டவிழ்த்

விடப்பட்

வம்

விட்ட . வி தைல ேவட்ைக ெகாண்டவர்கள்

ற்றீசல்கைளப் ேபால் ஈவிரக்கமின்றிச் சுட் க் ெகால்லப்பட்டனர்.
எங்கும்

ப்பாகி ெவ , த ய , சிைறச்சாைல, கூட்

அபராதம்,

உைடைமப் பறி தல்...
அ
வாழ்
கல்

கட்சி அரசியல் ேபாராட்டமல்ல-நாட்
அல்ல

மக்களின் வி தைலப்ேபார்...

சா !

ாி வாச ல் ெப ங் கூட்டம் கூ விட்ட . ராஜாராமன் ஒ

காம்ப ண் ச் சுவாின் ேமல் நின்
சகுந்தலா நின்

ெகாண்

கூவினான். ேவெறா

ெகாண்டாள். கன்னியாகுமாியி

ந்

றம்
பக்கம்

இமயம் வைரயி

ம்

ஆங்காங்ேக மக்கள் சுட் க்ெகால்லப்ப ம் பயங்கரச் ெசய்திகைள அவர்கள் கூறி,
"ெவள்ைளயர்களின் ஆட்சிைய இங்ேக நடக்காமல் ெசய்ேவாம்; அல்ல
எல்ேலா ேம ெசத்

ம ேவாம்"என்

ழங்கினார்கள்.

அந்த நகரத் க்குப் திதாக மாற்றப்பட்

ந்த ேபாலீஸ் இன்ஸ்ெபக்டர்

அ ணாசலம், ற் க்கணக்கான ேபாலீஸ் ரர்க டன் அங்கு வந் ேசர்ந்தார்.
ேபாலீஸ்காரர்கைளக் கண்ட டன் மாணவ மாணவிகள் பல க்கு ஆத்திரம்
கட் க்கடங்காமல் ெபாங்கத் ெதாடங்கிய . ஒ
பயந் ெகாண்

கல்

ாிக

க்குள் ெசல்ல

"ேபாகிறவர்கைளத் த க்காதீர்கள்!"என்
ப்பாக்கி

சில மானவர்கள் மாத்திரம்

யன்றார்கள்.
கத்தினார் இன்ஸ்ெபக்டர்.

ைனகளில் கூர்ைமயான கத்திகள் பள பளப் டன் ஒளி

பயத்தால் ந ங்கிய இைளஞர்கள் சிலர் வழியில் நின்
சகுந்தலாைவ மீறிக்ெகாண்

உள்ேள க

சின.

த த்த

யன்றார்கள். தன் இ

ைககள ம்
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விாித் த் த க்கத்

த்தாள், சகுந்தைல.

"த க்காேத! வழிைய வி !"இன்ஸ்ெபக்டர் கூறினார்.
சகுந்தைல இன்ஸ்ெபக்டாின் கு றைலக் காதில் ேபாட் க் ெகாள்ளவில்ைல. மாணவர்களின்
அவ

கத்தில் நிலவிய பீதி உணர்ச்சிையக் கண்ட டன்

க்கு ெவறி வந் விட்ட .

"நீங்கெளல்லாம் ஆண்பிள்ைளகள் தானா? இ
என்

கத்தினாள்."இந்தா ங்கள்! என்

த கிேறன்! ஆ

ரம்?"

ைடய வைளயல்கைளக் கழற்றித்

க்ெகான்ைறப் ேபாட் க்ெகாண் , உங்கைளப் ெபண்கள் என்

ெசால் க்ெகாண் ,உள்ேள
ெகாண்

தானா உங்கள்

ைழ ங்கள்! நாைளயி

ந்

ேசைலகைளக் கட் க்

வா ங்கள்!"

பீதி ற்றி ந்த மாணவர்களின்
விட்ட . சட்ெடன்

கங்களில்

ரக்கைள கு

ெகாண்

தி ம்பி நின்றார்கள்.

சுவாில் நின்ற ராஜாராமன் பாிகாசத் டன் வாய் விட் ச் சிாித்தான்.
குதித்ேதா

வந்

நின்

மாணவர்கைள உற்சாகப் ப த்தினான். இன்ஸ்ெபக்டர்

அ ணாசலத்தின் கண்கள் ெகாவ்ைவக்கனிகளாக மாறின. அவ ைடய மீைச
த்த . சகுந்தலா வின்
எவ்வள

அழகான

ேவக ம் ஒேர ஒ

கத்ைதச் சுட்

கம்! இந்த அழகும் இளைம ம் உணர்ச்சி

ப்பாக்கிக் குண் க்கு

சு வதற்கு அவாிடம் தயாராக உத்தர
நிமிடத்தி

ம் ரா

வத்ைத அ

மின் ெவட் ம் ேநரத்திற்குள்
கடைமயி

ந்

ழ்த்தி வி வ ேபால் பார்த்தார்.

அவர் அ

ன்னால் என்ன ெசய்ய

ம்?

இ ந்த . ேதைவயானால் எந்த

ப் வதாக ம் குறிப்பிட்

ந்தார்கள்.

ெசய்தார் இன்ஸ்ெபக்டர். அவ ைடய

வள ம் ந வ வி ம்பவில்ைல. நகரத்தின்

அைமதிைய ம் ஒ ங்ைக ம் அவர் எப்ப
ம் காப்பாற்றித் தீரேவண் ம். இந்த
மாணவர் கூட்டம்
வ ம் நகரத்திற்குள் திரண் ெசன்றால் ஏற்கனேவ
உணர்ச்சி வசப்பட்
க்கும் ேபா மக்கள் எப்ப மா வார்கள் என் ெசால்ல
யா .
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உத்தர

ைகயில் இ ந்த :-

நகரத்தின் அைமதிையக் காப்பாற்றியாக ேவண் ம்.
பயந்

ந ங்கிய இைளஞர்கள் சிலைர ம் ெவறிெகாண்ட ேவங்ைககளாக

மாற்றிவிட்டாள், ஒ

ெபண்.

' என்ன ெசய்வ ? என்னெசய்வ ? என்ன ெசய்வ ?
'ஷூட்' என்

ஒ வார்த்ைத ெசால்

விடலாமா?

இன்ஸ்ெபக்ட ம் இைளஞர்தாம். என்றா
அவரால் மறக்க
ள்

கின்றன!

ம் மனித உயிர்களின் மதிப்ைப

யவில்ைல.'பாவம்! இளம் கன் கள் பயமறியாமல்
ட் ல் இவர்க

இவர்கைளத் தங்க

ைடய தாய் தகப்பன்மார்கள், உற்றார், உறவினர்,

ைடய எதிர் காலத் க்காக நம்பியி ப்பவர்கள்....."

சிந்தைன
யவில்ைல. இதற்குள் மாணவ மாணவிகளின் கூட்டம்
கட் க்கடங்காமல் ேபாலீஸ்காரர்கைளேய தள்ளி ஒ க்கிவிட் ஊ க்குள்
ைழ ம் ேபால் ேதான்றிய .
ெவறிெகாண்டவர்ேபால் தம் ைடய ைகத்த ைய ஓங்கிக்ெகாண் ,"சார்ஜ்"
என் கத்தினார், இன்ஸ்ெபக்டர். அவர உத்தரைவேய எதிபார்த் க்ெகாண்
ந்த மற்ற ேபாலீஸ்காரர்க ம் ஆேவசத் டன் த கைளச் சுழற்றத்
ெதாடங்கினார்கள்.
"கலங்காதீர்கள்!"என் கத்தினான், ராஜாராமன்.
இன்ஸ்ெபக்டர் உயர்த்திய த ையச் சுழற்றிக்ெகாண்ேட தம
இ க

க்ெகாண்

அவன்ேமல் பாய்ந்தார். பிறகு என்ன நடந்தெதன்

அவ குத் ெதாியவில்ைல. ைகவ க்கு மட்
"ஆ!"என் , அவர
பிறகுதான் அவர

கண்கைள

ெநஞ்ைசேய கு

ம் த ையச் சுழற்றினார்.

ங்கச் ெசய்த ஓர் ெபண் குரல் எ ந்த

ஆேவசம் அடங்கிய .
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அவர் தம் விழிகைளத் திறந்தேபா
கிடந்தாள். ெநற்றி பிளந்தி ந்த .

சகுந்தலா இரத்த ெவள்ளத்தில்
வத்திற்குேமல் இரத்த ெவள்ளம்

நிற்கவில்ைல. ராஜாராமைன அங்கு காணேவ காேணாம்.
சுற்

ற் ம் பார்த்தார். அவன் எங்கு ெசன்

மைறந்தாேனா ெதாிய-

வில்ைல.
'ஒ ேவைள., அவன் மீ
ஒ

உயிைரக் கூடக் ெகால்லாமல் அன்ைறக்குப் ேபாராட்டத்ைதத் த த்

விட்டா

ம், ஏேனா இன்ஸ்ெபக்டாின் மனம் தம

படாமல் சிறி

ெசய்ைகக்காகப் ெப ைமப்

சஞ்சலமைடந்த . அரசாங்க ம த் வமைனக் கட்

சுயநிைனவிழந்
அவ

விழ இ ந்த அ ைய இவள் கு க்கிட் ...!"

ப த் க்கிடந்தாள், சகுந்தலா. அவள கில் உட்கார்ந் ெகாண்

ைடய தாயா ம் தகப்பனா ம் கண்ணீர் வ த் க்ெகாண்

சகுந்தலாவின் ஒ

பகுதி

இன்

ம் கால்களி

ம் ைககளி

கத்தில் ேபாட்
"என்

ந்த கட்

கத்ைத மைறத் க் கட் ப்ேபாட்
ம் சி சி

அவ

ைடய அழைகப்பற்றிச் ெசால்

ம்

விட்டாேன

லம்பினாள், தாயார்.

ைடய தகப்பனா ம் தம

ெபண்ணின்

கத்ைதப் பற்றித்தான்

ேபசிக் கண்ணீர் சிந்தினார். அழகும் பண ம் உள்ள ெபண்க
ஆகுேமா என்

ம்

எவ்வளேவா கர்வப்-

ாித் ப் ேபாேனேன,நான்! அந்த அழைகக் குைலத்

நைடெப வ

ந்தார்கள்.

கட் க்கள். என்ன இ ந்தா

ைடய ெபண் அழகாக இ க்கிறாெளன்

ப பாவி!" என்

ந்தார்கள்.

மாத்திரம் பயங்கரமாகத் ேதாற்றமளித்த .

பட்ேடேன, நான்! அக்கம் பக்கத்தார் இவ
ேபா

ல்

க்ேக கல்யாணம்

கஷ்டமாக உள்ள இந்தக் காலத்தில், சகுந்தலாவின் கதி என்ன
கூறி வ ந்தினார்.

"சுட் க் ெகான்றி ந்தால்கூடத் ேதவலாேம? உயி ள்ள வைரயில் இந்தப்
ெபண்ைண அழைவத்

விட்டாேன!"என்

கலங்கினாள் தாய்.

"ெபண் மாத்திரமா அழப்ேபாகிறாள்? ெபண்ேணா

நீ ம் நா

ம் ேசர்ந் தான்

அழப்ேபாகிேறாம்"என்றார், தகப்பனார். அவ க்குக் ேகாபம் வந்தேபா
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சிலேவைளகளில் சகுந்தலாைவத் திட் னார். சிலேவைளகளில் ேபாலீஸ்
இன்ஸ்ெபக்டைரத் திட் னார். இன்

ம் சில ேவைளகளில் காந்திய கைளத்

திட் னார்.
காயத்ைத அவிழ்த் க் கட் ம்ேபா

அந்தக்காட்சிையப் பார்ப்பதற்குச்

சகுந்தைலயின் தாயா க்ேக மிக ம் ேவதைனயாக இ க்கும்.கன்னத்தி
வத்தி

ம் ஏற்பட்

ம்

ந்த காயம், எவ்வள தான் ஆறக்கூ யதாக இ ந்தா

ம்,

அதன் த ம் மைறயேவ மைறயா . சித்திரப் பாைவயின் ெசந்தாமைர
கம்ேபால் விளங்கிய அந்த

கத்திற்கா இந்த நிைல வரேவண் ம்?

ெபற்றவர்கள் இ வ க்குேம சகுந்தலா க்கும் ராஜாராம
ஏற்பட்

ந்த மனத்ெதாடர் ெதாியா . கல்

வழக்கமாக அவைள வந்

க்கும்

ாி மாணவ மாணவிகளில் சிலர்

பார்த் ச் ெசன்றார்கள். அவர்களில் ஒ வனாகேவ

அவர்கள் ராஜாராமைன நிைனத்ததால், அவர்களிடம் சகுந்தலாவின் எதிர்கால
வாழ்க்ைகையப் பற்றிய நம்பிக்ைக நா
சகுந்தலா க்கு எதிாி

க்குநாள் மங்கிக் ெகாண்

வந்த .

ம் அவர்கள் அைதப் பற்றிப் ேபசத் ெதாடங்கினார்கள்.

சகுந்தலா ெபா த் ப் ெபா த் ப் பார்த்தாள். பிறகு அவர்கைளத் த த் ப்
பார்த்தாள். ஆனால் அவர்க
"பணம் இ ந்தாலாவ

க்கு மனம் ேகட்கவில்ைல.

யாராவ

ெசய் ெகாள்ள வ வார்கள். அ

பணத்திற்கு ஆைசப் பட்டாவ

கல்யாணம்

ம் நம்மிடம் இல்ைலேய!"என்றார் அவள்

தகப்பனார்.
"அவள் ப ப் க்காகச் ெசலவழித்த பணத்ைதச் ேசர்த்தி ந்தால், இப்ப
இவ

க்குத் ெதால்ைல ம் வந்தி க்கா . நல்ல இடத்தி

ம் கல்யாணம் ெசய்

ெகா த்தி க்கலாம். நீங்கள் தான் என் ேபச்ைசக்ேகட்காமல் ப க்க ைவத்தீர்கள்!"
சகுந்தலா க்கு இதற்கு ேம
"என்

ம் ெமௗனமாக இ க்க

யவில்ைல.

ைடய கல்யாணத்ைதப் பற்றி நீங்கள் கவைலப் படேவ ேவண்டாம்!

ப த்தவர், பணக்கார

ட் ப் பிள்ைள, பரந்த மனம் ெகாண்ட ஒ

இைளஞர் கட்டாயம் என்ைனக் கல்யாணம் ெசய்

பண் ள்ள

ெகாள்ளப் ேபாக்கிறார்.
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என்

ைடய பணத் க்காகேவா அழகுக்காகேவா அவர் என்ைன வி ம்பவில்ைல!"

விவரத்ைதத் ெதாிந்

ெகாண்ட பிறகுதான் சகுந்தலாவின் தாயா க்கு

அைமதி ஏற்பட்ட . அவ
திறைமைய அறிந்

ைடய தகப்பனா ம் தமக்குள் தம் ைடய ெபண்ணின்

மகிழ்ச்சி அைடந்தார். ராஜாராமனின் கு ம்பத்ைதப்பற்றி

அவ க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். அவ

க்கு வி ப்பமி ந்தால் அவர்கள் ம க்க

மாட்டார்கள் என்பைத ம் அவர் அறிந்

ெகாண்

ந்தார்.

கட்ைட அவிழ்த் த் தன் கத்ைதக் கண்ணா யில் பார்த் க் ெகாண்டாள்,
சகுந்தலா. அவ

ைடய கண்ணீேர அவள் உ வத்ைத மைறத்த . அைதத்

ைடத் க் ெகாண் ம ப
ம் பார்த்தேபா , கண்ணா யில் ெதாிந்த தன்
கத்ைதேய ராஜாராமன் உற் ப் பார்த் க்ெகாண் பின்னால் நிற்பைதக்
கவனித்தாள்.
சகுந்தலாவின்

கம் வழக்கம்ேபால் நாணத்தால் சிவந்த .ெமல்லத் தன்

தைலையக் குனிந்

ெகாண்டாள்.

"சகுந்தலா!"என்ற குரல் ேதன விேபால் தன் ெசவியில் பா ெமன அவள்
எதிர்பார்த்தாள்.
ஆனால், அவேனா கண்ணா யில் பார்த்த
சுவேட ெதாியாமல் மைறந்
மற்ெறா

ெபண்

கம் கண்

விட்டான். அ த்த ஆ

தி க்கிட்

மாதங்களில் அவ

வந்த
க்கும்

க்கும் மிக விமாிைசயாக அேத ஊாில் தி மணம் நடந்த .

அதன் பிறகு ஐந்

ஆண் கள் ெசன்றன. எப்ப ச் ெசன்றன என்

ேகட்காதீர்கள்.
சகுந்தலாைவப் பார்க்கும் ஒவ்ெவா வ ம் திடீெரன்

தங்கள்

கத்ைதச்

சுளித் க்ெகாண்டால், அவள்தான் பாவம் என்ன ெசய்வாள்? கல்யாணம் நடப்ப
இ க்கட் ம். ஏதாவ
மனிதர்கள்
அவ

ேவைலக்குச் ெசன்

கங்களில் விழிக்காமல் எப்ப
ைடய

த்தார். தன்

பிைழக்கலாம் என்றால், மற்ற
இ ப்ப ?

ட் ல் படத்தில் இ ந்த காந்தி அவைளப் பார்த் ப் ன்னைக

ைடய த ம்ைப அவாிடம் சுட் க்காட்

ஆ தல் அைடந்தாள்,
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சகுந்தலா. ேநாில் அவைரச் சந்திக்கும் பாக்கியம் கிைடத்தால் அவாிடம் அந்தத்
த ம்பின் கைதையக் கூறினால், அவர் எவ்வள

ஆனந்தப்ப வார்? ஆமாம்,

அவ க்கு மாத்திரந்தான் அதன் அ ைம ெதாி ம். அதன் உயர்

ெதாி ம்.

நாட் க்கு வி தைல கிைடத்த அன்ைறக்கும் அப்ப ேய ஆனந்தக்
கண்ணீ டன் காந்திய களின் படத்திற்கு

ன்னால் நின்

சகுந்தலா. அவ

ன்னால் ஓர் திய கார் வந்

நின்ற .
காாி

ைடய

ட்

வாச

ெதாியாமல் யாராவ
ந்

வந்தி ப்பார்கள் என்

ந்தாள்,

நிைனத்தாள்.

வாட்டசாட்டமாக ஓர் ஆண் அழகன் இறங்கி வந்தார்.

அவ ைடய மீைச க க ெவன்
அவ

க்கு

ெகாண்

ைடய ெபற்ேறார்க

"நீங்கள் வந் ..."என்

க்கி விடப்பட்

ந்த . அவ

க்ேகா

க்ேகா ஒன் ேம விளங்கவில்ைல.
இ த்தார், அவள் தகப்பனார்.

"என் ெபயர் அ ணாசலம்.ஐந்

வ டங்க

க்கு

ேபாலீஸ் இன்ஸ்ெபக்சராக இ ந்ேதன். இப்ெபா

ன்னால் இந்த ஊாில்
நான் சூப்பாிணெடண்டாக

இ க்கிேறன்."
சகுந்தலாவின் தகப்பனாாின் கண்கள் சிவந்தன. தாயார் அவர் ேமல்
பாய்வதற்குப் ேபானாள். சகுந்தலா ெம வாகக் கதேவாரம் வந்

நின்

அவர்கள்

ேபசுவைதக் கவனித்தாள்.
ேபசுவைதெயல்லாம் ேபசித் தீர்த்தார்கள், ெபற்றவர்கள் இ வ ம்."எதற்காக
இங்ேக வந்தீர்கள்? ெவட்கமில்ைல உங்க
அப்ப

க்கு?...ேவண் மானால் எங்கைள ம்

அ த் ப் ேபாட் விட் ப் ேபாங்கள்!அவைளச் சுட் க்

ெகான்றி க்கலாேம?...அவள்

கத்ைதக் ெகாஞ்சம் பா ங்கள்!"

ம ெமாழி ேபசாமல் ெமௗனமாக இ ந்தார் அ ணாசலம். பிறகு
ெம வாகத் தம் தைலையத்

க்கி"என்

ைடய கடைமைய நான் ெசய்ததாகேவ

இப்ேபா ம் நிைனக்கிேறன்; அைதப்பற்றிப் ேபசுவதற்காக நான் வரவில்ைல;
ேவெறா

விஷயம் ேபச ேவண் ம்"எனறார்.
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"உங்களிடம் ேபசுவதற்கு என்ன விஷயம் இ க்கிற ?"என்

ெவ ப்ேபா

ேகட்டார் அவள் தகப்பனார்.
"என் ைடய ேவைல ேநரம்
ந்த பிறகு, நாேன சாதாரண உைடயில்
பல ைற உங்க ைடய ெபண்ைண அப்ேபா ஆஸ்பத்திாியில் வந்
பார்த்தி க்கிேறன். அப்ேபாேத நீங்கள் என்ைனத் திட் யைத ம்
காதாரக் ேகட்
ெபண்

ற்றியைத ம்

க்கிேறன். நான் அதற்காகக் கவைலப் படவில்ைல. உங்கள்

க்காகக் கவைலப்பட்ேடன்...."

சகுந்தலா ெம வாக அந்த மனிதாின்

கத்ைத அவ க்குத் ெதாியாமல்

கவனித்தாள். அவ ைடய கண்கள் கலங்கியி ந்தன."அந்த ராஜாராம
உங்கள் ெபண்

க்கும் கல்யாணம் நடக்கக்கூ ெமன்

நடந்தி ந்தால் நான் வ த்தப்பட்

க்கும்

எதிர் பார்த்ேதன். அப்ப

ப்ேபன்..."

"நீங்கள் ஏன் வ த்தப்படேவண் ம்?"
"ெசால்கிேறன்; அைதச்ெசால்வதற்குத்தான் வந்ேதன்"என்

ெசால் விட் ச் சிறி

ேநரம் ேயாசைன ெசய்தார்.
"கல்யாணம் நடக்கவில்ைல என்
பல ைற

ெதாிந்த டன் நான் இங்கு வ வதற்குப்

யற்சி ெசய்ேதன்.ஆனால் உங்க

ஆளாக ேநாி ேமா என்

ைடய ெபண்ணின் ெவ ப் க்கு

தயங்கிேனன். ேதசபக்திக்கும் என்

ைடய

கடைமக்கும் விேராதெமன் சகுந்தலா நிைனக்கலாமல்லவா? ேதசபக்தி
இ ந்ததால்தான் சு வதற்கு உத்தரவி ந் ம் சுட் க் ெகால்லாமல்
கலவரத்ைதச் சமாளிக்க
"கலவரெமன்
என்

ந்த ."

ெசால்லாதீர்கள்!வி தைலப் ேபாெரன்

தன்ைன ம் மறந்

ேகாபத் டன், கூறிக்ெகாண்

ெசால்

ங்கள்!"

ெவளியில் வந்தாள்

சகுந்தலா.
"மன்னித் க் ெகாள். நீ இங்குதான் இ க்கிறாயா?"
சகுந்தலாைவ அவர் பார்த்த பார்ைவயில் ஆனந்தம்

ள்ளியேத தவிர,
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அதில் அ தாபேமா, வ த்தேமா, ேவதைனேயா சிறி கூட இல்ைல. அவ ைடய
கண்க க்கு சகுந்தலா எவ்விதக் குைறபா க ேம இல்லாதவளாகத்
ேதான்றினாள். பல ஆண் க

க்குப் பிறகுதான், தன்

மற்ெறா

தல்

க ம் மலர்வைத

அ ணாசலம் நாணத் ட

கத்ைதக் கண்ட டன்

ைறயாக உணர்ந்தாள் அவள்.

ம் அச்சத்ேதா ம் தைலையக் குனிந்

ெகாண்

ேபசலானார்:"எனக்கு இன்

ம் கல்யாணம் நடக்கவில்ைல. நீங்க

ம் உங்கள் ெபண்

ம்

சம்மதித்தால்....சகுந்தலாைவ... நான்"
மற்ற

வரா

ம் அவரவர்க

ைடய ெசவிகைளேய நம்ப

யவில்ைல.

தி மணத்திற்குப் பிறகு ஒ நாள் அ ணாசலத்தின் கண்ணீர்
சகுந்தைலயின் ெநற்றித் த ம்பின்மீ உதிர்ந் அவள் கன்னத்தில் வழிந்த .
அன் டன் அவ ைடய ைகையப் பற்றி அந்தத் த ம்பின்மீ பதித் க் ெகாண்
ெமய் மறந்தி ந்தாள், சகுந்தலா.
"சகுந்தலா! நீ அன்ைறக்குக் கு க்ேக வி ந்

அ

வாங்கிக் ெகாண்டாேய,

அ ...அ ...அவைனக் காப்பாற் வதற்கா? இல்ைல..?"
"என் ைடய சுய நிைனேவ எனக்கு அப்ேபா இல்ைல. நான் யாைரக்
காப்பாற்ற ம் கு க்ேக வரவில்ைல என் ைடய நாட்ைடக் காப்பாற் வதற்காக
அ பட் ச் சாக நிைனத்ேதன்."
"உண்ைமயிேலேய நீ ஒ

தியாகி சகுந்தலா!"

"இல்ைல; நீங்கள் தாம் தியாகி!.........அழகில்லாத என்ைன..."
சகுந்தலா குரல் த த த்த . சட்ெடன்
அ ணாசலம்."அழகு உன்
உன்

ைடய

அழகி; அகத்தி

கத்தில் இல்ைல என்

கத்தழகு என் கணக
ம் அழகி!"

அவள் வாையப் ெபாத்தினார்,
யார் ெசான்னார்கள்?

க்குத் ெதாிந்தால் ேபாதாதா? நீ

கத்தி

ம்
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இப்ேபா

ெசால்

உயர்ந்தெதன்

நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்? நாட் க்காக சகுந்தலா ெசய்த

தியாகமா? அல்ல
----------------

ங்கள்: இந்த இ வாில் யா ைடய தியாகம்

அவ

க்காக அ ணாசலம் ெசய்த தியாகமா?
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10. பித்தம் ெதளிய ம ந் .

ைபத்தியங்க

க்ெகன்ேற தனியாக ஒ

டாக்டர் கு நாதைனப் பற்றிப் ெபா மக்க
ைபத்தியங்க

ைவத்தியசாைல ைவத்

க்கு அவ்வளவாகத் ெதாியா .

க்கும் அவர்கைளச் ேசர்ந்தவர்க

டாக்ட க்கு ஐம்ப

நடத் ம்

க்கும் அவைர நன்றாகத் ெதாி ம்.

வய க்குேமல் ஆகிவிட்ட . என்றா

ம் அவாிடம் இளைம,

உற்சாகம், உைழப் த்திறன், ேநர்ைம இவ்வள ம் இ ந்தன. ேமல்நாட்
ைவத்தியம், சித்தம், ஆ ர்ேவதம், னானி, மேனாதத் வம் இப்ப ப் பலைறகளி ம் உள்ளவர்கள் எப்ப ப் ைபத்தியங்க க்குச் சிகிச்ைச ெசய்கிறார்கள்
என்பைதத் ெதாிந் ெகாண் , ேநாயாளிக

க்கு ஏற்ற

ெசய் , ெவற்றிேமல் ெவற்றி ெபற் க் ெகாண்

ைறயில் ைவத்தியம்

க்கிறார் அவர்.

ெவற்றி ெப கப் ெப க அவ ைடய ஆஸ்பத்திாியில் கூட்ட ம்
ெப கிய . எங்கி ந்ெதல்லாேமா விதம் விதமான ைபத்தியங்கைள அவாிடம்
ெகாண் வந்

ேசர்த்தார்கள். பண ம் க ம் ெப கின. பணத்தால் தம

ம த் வ மைனயின் வசதிகைளப் ெப க்கிக் ெகாண்டார். கைழப்- றக்கணித்
ஒ க்கித் தள்ளினார்.
ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்க க்குச் சுயசிந்தைனையத் தி ப்பிக் ெகா த்த அவர்
கழ் ஆைசைய ம் ஓர் அப்பட்டமான ைபத்தியக்காரத்தனம் என்ேற
க தினார். பணக்காரப் ைபத்தியங்கைளச் ேசர்ந்த பலர் அவ க்கு வி ந் கள்
நடத்தி, மாைலகள் ேபாட் , பாராட் ப் பத்திரங்க
யாய்த்

ம் பாிசுக

ம் ெகா ப்பதற்குத்

த்தார்கள்.

"இந்தப் ைபத்தியக்கார ேவைலகைளெயல்லாம் என்னிடேம ைவத் க்
ெகாள்ளாதீர்கள்! பணம் அதிகமாக இ ந்தால் என்
இன்ெனா

ைடய ஆஸ்பத்திாிக்கு

அைற கட் க்ெகா த் விட் ப் ேபாய்ச் ேச ஙகள்"என்

பதிலளிப்பார்

அவர்.
பணம்,ெபண், கழ்-இைவகளால் விைள ம் ேபராைசகளா ம்
நிராைசகளா ேம அதிகப்ப யான ைபத்தியங்கள் அங்கு கூ கின்றன என்பைத
அவர் அ பவத்தால் கண்டவர்.

104

டாக்டாின்
மாணிக்கம். உள

க்கியமான நண்பர்களில் ஒ வர், உள
ல்கைளப் ப த் விட்

ல் ேபராசிாியர்

வகுப்பில் பாடம் நடத் வேதா

ேபராசிாியர் தம் ைடய பணிைய நி த்திக்ெகாள்ளவில்ைல. மக்களின் உள்ளப்
பண் கைள அவர்களிடம் ெந ங்கிப் பழகி ஆராய்ந்தார். டாக்டர் கு நாதன்
ேபான்றவர்களிடம் விவாதித்தார். அவேர தியேதார்
ெசய்திகைளத் திரட் க் ெகாண்

ல் எ

வதற்காகச்

ந்தார்.

கு நாதனின் ைபத்திய ஆஸ்பத்திாி அவ ைடய ஆராய்ச்சிக்கு மிக ம்
பயன்பட்ட . இரண்
பயன்ெபற்

நண்பர்க

ேம ஒ வாின் கூட் றவால் ஒ வர்

வந்தனர்.

அன்ைறக்கு ஞாயிற் க்கிழைம. காைல ேநரத்தில் வழக்கம் ேபால்
ைவத்தியசாைலயின் ேதாட்டம் மலர்கேளா ம் இைலகேளா ம் அழகாக
விளங்கிய . ேதாட்டத் க்குள் இ ந்த ம த் வமைனக் கட் டங்கைளக் க விச்
சுத்தப்ப த்திக் ெகாண

ந்தார்கள் பணியாட்கள்.

அபாயகரமான ைபத்தியங்கைள மட்
ைவத்தி ந்தார் டாக்டர். மற்றவர்க

ேம அைறக

க்குள் அைடத்

க்கு அங்ேக ேதாட்டத்திற்குள்

உல வதற்ேகா, ேசஷ்ைடகள் ெசய்வதற்ேகா, ெசாற்ெபாழி கள் நிகழ்த் வதற்ேகா
எல்லா உாிைமக

ம் உண் . ெச

நட்

ந் , அத்தைகயவர் கைளக் கண்காணிப்பதற்காகமட்

ைவத்ததி

ெகா கைளப் பி ங்கித் தைலகீழாக சிலர்
ம்

அங்கங்ேக சில காவற்காரர்கள் இ ந்தார்கள்.
ேபராசிாியர் மாணிக்கம் ம த் வ மைனக்குள்

ைழந்தேபா ,

காண்பதற்காிய பல அ ர்வக் காட்சிகள் அவ க்கு வழியிேலேய காத்தி ந்தன.
ஒ வர் தைலகீழாக நின் சிரசாசனம் பழகிக்ெகாண்
ந்தார். இன்ெனா வர்
விளக்குக் கம்பத்ைதப் பார்த் அதனிடம் சினிமா வசன ம் சிங்காரப் பாட் ம்
பா க்ெகாண்

ந்தார்.

அ த்தாற்ேபால் ெதன்பட்ட காட்சி ஒன்

ேபராசிாியைர அேத இடத்தில்

நிற்கச் ெசய் விட்ட . சிறியேதார் மரக் கிைளயில் நாற்ப
ஓர் பணக்காரப் ைபத்தியம் தன

வய க்கு ேமலான

மி க்குப் பார்ைவ டன் உட்கார்ந்தி ந்த .
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சில்க் சட்ைட, ஜாிைக அங்கவஸ்திரம், தங்கச்சங்கி , விரல்களில் ேமாதிரங்கள்
அவ்வள ம் அப்ப ேய அதனிடம் இ ந்தன.அ

மரத்தின் ேமல் மட் ம் ஏறி

உட்கார்ந்திரா விட்டால் அைதப் ைபத்தியம் என்ேற ெசால்ல

யா .

மரக் கிைளக்கு அ யில் அைத ேவ க்ைக பார்த் க் ெகாண்
இன்

ம் சில ைபத்தியங்கள். கிைளயி

ந்

நின்றன,

குச்சி ஒன்ைற ஒ த் , அதனால்

அ மரத்ைதத் தட் ச் சத்த ண்டாக்கி, கூட்டத்தின் கவனத்ைதத் தன் பக்கம் அ
தி ப்பப் பார்த்த .
"டப,டப,டப்...!பட,பட,பட்...! இதனால் சகலவிதமான ஜனங்க
ெதாிவிப்ப

என்னெவன்றால்... ெதாிவித் க்ெகாள்வ

ேபராசிாியைர அ
ெசால்வைதக் ேக

என்னெவன்றால்..."

உற் ப் பார்த் விட் ,"ஸார், நீங்க

ங்கள்"என்

க்கும்

ம் வந்

நான்

அைழத்த . ேபராசிாிய க்கு அந்தக் காட்சிையக்

காண மிக ம் பாிதாபமாக இ ந்த .. என்றா

ம் ஆராய்ச்சியில் ஈ பா

ெகாண்டவராதலால் அவ ம் அ கில் ெந ங்கிச் ெசன்றார்.
"மஹா ஜனங்க

க்கு நான் ெதாிவித் க் ெகாள்வ

அந்த இன்ஸ்ெபக்டர் எத்திராஜ் ெசால்வ

என்னெவன்றால்,.......

ேபால் நான் ஒ

இல்ைல! ....நான் மகா...மகா....ேயாக்கியன்.நான் எப்ப

'பிராட்’

ேபர்வழி

மகா ேயாக்கியனாய்

ஆேனன் ெதாி மா?........ஐந்தாவ

வயதில் அாிச்சந்திர ராணம் ப த்ேதன்.

அப்ேபாேத சத்தியம் தான் ேபசுவ

என்

சத்தியம் ெசய் ெகாண்ேடன்!"

கூட்டம் ைக தட் ய . ைபத்தியம் ஜாிைக விசிறி ம ப்பால்
ைடத் க்ெகாண்
"ஆறாவ

ேமேல உளறிய :-

வயதில் ராமாயணம் ப த்

ராமன் ஆேனன். எந்தப்

ெபண்ைண ம் கண்ெண த் ப் பார்ப்பதில்ைல என்
அப் றம் ஏழாவ

கத்ைதத்

சத்தியம் ெசய்ேதன்!...

வயதில் ெகாைடவள்ளல் குமணன்! பத்தாவ

வயதிற்குள்

பத்தாயிரம் த்தகம் ப த் ப் பகவத் கீைதைய ம் கைரத் க் கு த்ேதன்!"
குபீர் என்

கூட்டத்தில் சிாிப்ெபா

உயரத்தில் உட்கார்ந்தி ந்த .

ேகட்ட . உ ட்

விழித் ப் பார்த்த
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"ெசால்

ங்க! ெசால்

ங்க! அஞ்சாவ

வயசிேல அாிச்சந்திர அவதாரம்,

ஆறாவதிேல ராமாவதாரம், இப்ேபா அ
என்
ேம

அதட் விட் , தன்

மார் அவதாரம்..""கு க்ேக ேபசாேத!"

ைடய பிறப் வளர்ப்பின் பிரதாபங்கைள ேம

ம் அள்ளிவிட் க் ெகாண்

ந்த

ம்

அ .

"பகவத் கீைதயில் உள்ள கர்ம காண்டத்ைதப் ப த் விட் த் தான் நான்
கர்மேயாகியாேனன். நான் உைழத் த் ெதாழில் ெசய் , கைட ைவத் ச்
சம்பாதித்ேதன்;...சத்தியமாய்ச் ெசால்
ஆைணயாகச் ெசால்
தில்

ல்

கிேறன்: என் பிள்ைள குட் களின்ேமல்

கிேறன்! ெதாழி ல் ஒ

க் கிைடயா ! நான் 'பிராட்’

தி ட் ப் ரட் க் கிைடயா !

ேபர்வழியில்ைல; உத்தமன்;

சத்தியவந்தன்;... மகா...மகா...மகா ேயாக்கியன்!"
"அாிச்சந்திர மகாராஜா! வாங்க, உங்கைள டாக்டர் கூப்பி கிறார்"என்
ெசால் , ஒ

ஆள் வந்

மரத்தி

ந்

அைத இறக்கிவிட் க் கூட் க்ெகாண்

ேபானான்.
ேபராசிாியர் ேயாசைன டன் ெம வாக நடந்தார்."இந்த மனித
எதனால் இப்ப ச் சித்தப் பிரைம ஏற்பட்

க்கு

க்கிற ?"என்ற ேகள்வி அவர்

உள்ளத்தில் எ ந்த .
அவ ைடய ேபச்சுக்களின் சாரத்ைதக் கணக்கில் எ த் க் ெகாண்
பார்த்தேபா , ஒேர ஒ

விஷயத்ைதத் தான் அவர் பல வார்த்ைதகளில், தி ம்பத்

தி ம்பச் ெசால் க் ெகாண்

ந்தார் என்ப

ெதாிந்த . அவர் ஒ

மகா, மகா....

மகா ேயாக்கியர்!
ேயாக்கியராக இ ந்தவ க்கு அப்ப என்ன ெதால்ைல வந் விட்ட ?
ேயாக்கியர்களாக இ ப்பவர்கள் யா ம் தங்கள் ேயாக்கியத் தன்ைமையத் தம்
பட்டம் அ த் க் ெகாள்வதில்ைலேய! இவர் மட் ம் ஏன்?"
ேபராசிாியர் மாணிக்கம் சிந்தைன டன் நடந்தார்.
சிகிச்ைச அைறயில் டாக்டர் கு நாதன் அந்த ேநாயாளிக்கு ஊசி
ேபாட் விட்

ெவளியில் வந்தார். மயக்கம் ெதளிந்த டன் சில ம ந் கைள
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அவ க்குக் ெகா க்கும்ப
அ

வல்கள்

நர்

டம் கூறினார். பிறகு அவர

அவசர

ந்த பின் , இ வ ம் தனி அைறயில் உட்கார்ந்

ேபசத்

ெதாடங்கினார்கள்.
டாக்டர் அைற அழேகா ம் கு
ணிக

ம், கு

ங்கிச் சிாிக்கும்

ைமயாக ம் இ ந்த . ெமல் ய திைரத்
ந் ெதாட் க

ம், மி

வான ேசாபாக்க

ம்,

அந்த அைறயின் அழகில் ஓர் தனித் தன்ைமையச் சுட் க் காட் ன. சன்னல்கள்
வழிேய ேதாட்டத் க் காற்

சிக் ெகாண்

"இந்த ேநாயாளியின் ேபச்சுக்கைள நா
விட் த்தான் வ கிேறன்"என்

ந்த .
ம் ேகட் க் ெகாண்

ந்

ஆரம்பித்தார் ேபராசிாியர்.

"ஓ! இந்த அாிச்சந்திரைனப் பற்றிச் ெசால்கிறீர்களா? இவர் ெபயர்
ராமச்சந்திரன்! ெசாத்
எப்ப ேயா கிைடத்
ேமலாவ

சுகம் ஒன்றி

ம் குைறவில்ைல.எல்லா வசதிக

ம்

விட்டன. மனிதர் உணர்ச்சி வசப்படாமல், உள்ளைத இனி

நல்லப யாக வளர்த் க்ெகாண்

வாழலாம். ஆனால்,பாவம் ேபா ப்

ெப ைம! ெபாய்க் ெகௗரவம்!"
"சத்தியவந்தன் என்

கூறிக்ெகாண்டாேர!"

டாக்டர் ெமல்லச் சிாித் விட் ,"ேகாளா

இப்ேபா

அந்த இடத்தில் தான்

இ க்கிற ! சத்தியம் எங்ேக இ க்கிற ? சத்தியம் எங்ேக இ க்கிற
அவ க்ேக நாம் சுட் க்காட்ட

மானால், பிறகு அவர

என்பைத

சித்தப் பிரைம

தன்னால் நீங்கிவி ம்"என்றார்.
"ேநாயாளியின் வாழ்க்ைகைய ம், அதன் சிக்கல்கைள ம் ெதாிந்
ெகாள்ளாமல்தான் நான் ைவத்தியத்தில் இறங்குவதில்ைலேய! வக்கீ ட ம்
டாக்டாிட ம் உண்ைமையச் ெசால்லாதவர்கள் அவர்க க்ேக நன்ைம ெசய்
ெகாள்வதில்ைல. இந்த மனித ைடய அந்தரங்கக் காாியதாிசியிடமி ந்
விவரங்கைளத் ெதாிந் ெகாண்ேடன்."
ஆராய்ச்சி மனத்தின் ஆவ
ேபசினார்.

டன் நிமிர்ந்

உட்கார்ந்தார் ேபராசிாியர். டாக்டர்
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'அண்டர் ேவால்ட்' என்

ஆங்கிலத்தில் ெசால்கிறார்கேள அந்தக்

'கீழ் உலக'த் டன் ெதாடர் ள்ள மனிதர் இவர்.
"கீழ் உலகமா?"
"ஆமாம், சாதாரணமாக மனிதர்களின் கண்ெணாளி படாத ரகசிய உலகம்
ஒன்

இ க்கிறேத, உங்க

க்குத் ெதாியாதா? ெகௗரவக் குைறவான

காாியங்கைளச் ெசய்கிறவர்கள் பகிரங்கமாகவா ெசய்வார்கள்? ரகசியத்தில்
தீைமகைளச் ெசய் ெகாண் , பகிரங்கமாய்ப் பகழ் ேவட்ைடயா கிறவர்கள்
எங்கும்தான் இ க்கிறார்கள் அப்ப ப்பட்டவர்களில் இவ ம் ஒ வர்!"
"என்ன!"- அாிச்சந்திரன், ராமன், குமணன், த ம த்திரன் எல்ேலா ம்
ேபராசிாியாின் நிைன க்கு வந்தார்கள்.
"தி ட் ப் ெபா ள்கைள உ மாற்றி ம ந்த விைலயில் விற்கும் சிலர்
இ க்கிறார்கள். ெபாிய ெபாிய நவரத்தினங்கள் கூட இவர்களிடம் கிைடப்ப ண் ! உலகத்தில் ஒவ்ெவா மனித க்கும் ஒ ேபாலீஸ் காவல் ைவக்க
கட ள் என்னேவா அந்தப் ேபாலீஸ் காவைல ஒவ்ெவா வாிடத்தி

ம்

மா? ஆனால்

ைவத் த்தான் இ க்கிறார்."
"இவ க்கு வந் ..."என்
ஒ

டாக்டாிடம் கைதையக் ேகட்டார் ேபராசிாியர்."

ைற இவர் ேபாலீசில் வசமாக அகப்பட் க் ெகாண்டார். சட்ட திட்டம்

சாமர்த்தியங்கள் ப க்கவில்ைல. எல்லா விஷயங்க
ஆனால் இவைர மட்
ெசால்

"குணப்ப த்த
"ம ந்தால் மட் ம்

க்ெகாண்
ம் என்

க்கு வாாிசு, தர்ம த்திர க்குத்

ந்தாராம். பலன் ? ...பாவம்!"

நம் கிறீர்களா?"

ெமன்

நான் ெசால்லவில்ைல; கட

ைகெகா க்க ேவண் ம். கட ள் ைக ெகா க்கும் ேபா
நீட்

வைடந் விட்டன.

ம் அந்த வரட் ப் ெப ைம விடவில்ைல. வ கிறவர்கள்

ேபாகிறவர்களிடெமல்லாம் தாம் அாிச்சந்திர
தைமயன் என்

ம்

அைதப் பற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ம்."

ம்

அந்த மனித ம் ைக
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ேபராசிாிய க்குத் ெதளிவாகப் ாியவில்ைல."மத்தி யானம் சாப்பிட் விட் , நாம்
இ வ ேம அவாிடம் ேபசிப் பார்ப்ேபாம்"என்றார் டாக்டர்.
மதியச் சாப்பா

டாக்டாின்

ட் ேலேய

ந்த . சிறி

இைளப்பாறினார்கள். பிறகு ேபரா சிாிய டன் தம் ைடய அ
வந் , அந்த ேநாயாளிைய ம் அைழத்
அவர் வ வதற்கு

ேநரம் இ வ ம்
வல் அைறக்கு

வரச் ெசய்தார் டாக்டர்.

ன்ேப அவ ைடய குரல் அைறக் குள்

ைழந்த

:-

"அநியாயம் ஸார்! அக்கிரமம் ஸார்!...அந்த இன்ஸ் ெபக்டர் எத்திராைஜ
நம்பாதீர்கள் ஸார்! என்

ைடய ெகௗரவம் என்ன, ெப ைம என்ன....என்ைனப்

ேபாய்......"
"மிஸ்டர், ராமச்சந்திரன், இப்ப
இங்ேக வந்

எவ்வள

வ

உட்கா ங்கள்"என்றார் டாக்டர்."நீங்கள்

டங்கள் ஆகின்றன ெதாி மா?"

ராமச்சந்திரன் விழித்தார். அங்கு வந்
என்
ேபாட்
"ஆ

ஒ

அவ க்குச் ெசால்லத் ெதாியவில்ைல.

வாரம் கூட ஆகவில்ைல
ற்பக ல் டாக்டர் ேவ

ஊசி

ந்ததால், பல ஆண் கள் ஆகிவிட்டதாகத் ேதான்றிய .
ஆண் கள் ஆகிவிட்டன! அதற்குள் உலகத்தில் ஒ

ெபாிய

த்தம்

வந் , உலகேம தைலகீழாக மாறிப்ேபாய் விட்ட . சாஸ்திரம், ராணம்,
சட்டதிட்டங்கள் எல் லாேம மாறிவிட்டன."
"ஓ! அப்ப யா.... இ க்கும், இ க்கும்!"என்றார் ேநாயாளி.
"அாிச்சந்திரன், ராமன், தர்மன் இவர்க
அப்பாவிகள் என்

இப்ேபா

க்ெகல்லாம், பிைழக்கத் ெதாியாத

ெபயர். சத்தியத்ைதக் காப்பாற்ற எவனாவ

மைனவிைய அ ைமயாக விற்பானா? அவ
ப ப்பவர்க

க்கு இப்ேபாெதல்லாம் ஐந்

"உண்ைமயாகவா?"

ைடய சாித்திரத்ைதப்

வ ட ெஜயில் தண் டைன!"

தன்
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"எல்லாேம தைலகீழ் என்கிேறன். நம்ப மாட்டீர்கள் ேபா
ன்ெபல்லாம் பஞ்சமா பாதகம் என்
திறைமேயா
தன்

ெசய்கிற வர்க

க்கிறேத! -

ெசால்வார்கேள, அைத ெயல்லாம்

க்குத் தான் இப்ேபா

நாட் ேல நல்ல ெபயர்!"

ைறயாகப் ன்சிாிப் ச் சிாித்தார் ேநாயாளி.

"ஒவ்ெவா

ெகட்ட காாியத்ைத ம் ெசய்வதற்கு எவ் வள

சாமர்த்தியம்,

உைழப் , கவனம் ேவண் யி க்கிற ? உண்ைமைய எல்ேலா ம் சாதாரணமாய்ச்
ெசால்

விடலாம். ெபாய் ெசால்

வதற்குத்தாேன தகுதி ம் திறைம ம்

ேவண் ம்! ஒ ெபாய்ைய நி பிக்க ஒன்ப
ஒன்ப ெபாய்கைள ம் ன் க்குப் பின்
கூடா . அதில் எவ்வள
"டாக்டர் ஸார்! என்
ெதாிகிற "என்

ெபாய் ேதைவப் ப கிறதல்லவா?
ரணாகச் ெசால் த் ெதாைலக்கக்

சிரமங்கள் இ க்கின்றன!"
ைடய அ ைம உங்கள் ஒ

மகிழ்ச்சிேயா

வ க்குத் தான்

கூறினார் ராமச்சந்திரன்.

"என்ைன விட இவ க்குத்தான் அதிகம் ெதாி ம்!"என்
மாணிக்கத்தச் சுட் க் காட் னார் டாக்டர்."இவர் உள
கத்ைத ஒேர ஒ

ேபராசிாியர்

ல் ேபராசிாியர். உங்கள்

நிமிஷம் உற் ப் பார்த்தால் ேபா ம். உங்க

ைடய எல்லா

ரகசியங்கைள ம் உங்களிடேம ெசால் வி வார்."
பயத் டன் அவைரத் தி ம்பிப் பார்த்தார் ேநாயாளி.
"பயப்படாதீர்கள்! வாழ்க்ைகயில் ன்ேன வதற்கு ெபாய், கள , சூ
த ய எல்லா விஷயங்கைள ம் திறைம ேயா ைகயா வ எப்ப என்ற
அ பவங்கைள இப்ேபா நாட் மக்கள் ெதாிந் ெகாள்ளத்
யாய்த்
க்கிறார்கள். சிறந்த அ

பவங்கைள ெவளியி பவர்க

க்கு ஓர் ெபாிய

பாிசு ெகா க்கப் ேபாகிறார்களாம்! 'ேநாபல்' பாிைச விடப் ெபாிய பாிசு!- நீங்கள்
வி ம்பினால் உங்க

க்கு இவேர அந்தப் பாிைச வாங்கிக் ெகா த் வி வார்."

"ஸார், ஸார், குறித் க் ெகாள்
குறித் க் ெகாள்

ங்கள் ஸார்! இப் ேபாேத ெசால்கிேறன்,

ங்கள் ஸார்!.. அைதெயல்லாம் எப்ப

கற் க்ெகாண்ேடன், அதற்காக நான் எவ்வள

எங்ேக நான்

சிரமப்பட்ேடன்
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என்பைதெயல்லாம்..."
"ெசால்

ங்கள்!"என்

கழ் ஆைசயால்

குறித் க்ெகாள்ளத் ெதாடங் கினார் ேபராசிாியர்.
ண்டப் பட்ட மனிதர், தம் ைடய ரகசியச் ெசயல்களின்

பிரதாபங்கைளச் சுைவேயா

வர்ணித்

க்ெகாண்

ேபானார். உள

ல் ஆசிாியாின்

உள்ளம் தனக்குள்ேள மிக ம் ேவதைன அைடயத் ெதாடங்கிய . அப்பாவி மக்களின்
வாழ்க்ைகயில் அவரால் ஏற்பட்
ந்த ன்பங் கைள நிைனத் ப் பார்க்கேவ அவர்
ெநஞ்சு ந ங்கிய .
இைடயிைடேய, அவரால் ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் எப் ப ப்பட்ட ெகா ைமக்குள்ளாகி யி ப்பார்கள் என்

அவைரேய ேகட்டார் ேபராசிாியர். ேகள்விக

லளிக்கத் ெதாடங்கியேபா தான், அவர் பா
விவரங்கைளச் ெசால் வரத்

ெப ம் பாடாகப் ேபாய்விட்ட .

வங்கிய ேநரத்தி

ேநரத்திற்குள்ளாகேவ அந்த மனிதாிடம் சிறி

க்குப் பதி

ந்

ெசால்

ம்

சிறிதாக மா தல்கள் ெதாிந்தன.

ராமச்சந்திரனின் கண்களில் த்ெதாளி மலரத் ெதாடங்கிய ; ெசாற்களில்
த மாற்றமில்ைல; த்தி சுவாதீன ள்ளவராக அவர் மாறிக் ெகாண்
ெதாடங்கிய ேபச்சு

வந்தார்.

வதற்குள் அவ ைடய குரல் த த த்த .

கண்களில் நீர் ெப கிய . அவர் விம்மி னார்; விக்கினார்; ேதம்பித் ேதம்பி
அ தார்.
அவ ைடய மன அ க்ெகல்லாம் கண்ணீாில் கைரந்
வியப்ேபா

கவனித்த ேபராசிாிய க்கு இப் ேபா

"ராமச்சந்திரன்! உங்க

உ கிவ வைத

ெப மிதம் உண்டாயிற் .

க்குக் குணமாகிவிட்ட , ராமச்சந்திரன்!"என்றார்

டாக்டர். இப்ப ச் ெசால் க் ெகாண்ேட ெம வாக அ கில் இ ந்த
ஓர் மின்விைசைய அ த்தினார்
இனியேதார் பாடல் உ க்கமான குர ல் ஒ க்கத் ெதாடங்கிய .
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"பித்தம் ெதளிய ம ந்ெதான் றி க்குதாம் சத்தியெமன் ள்ேள!
சத்தியெமன் ள்ேள!" ராமச்சந்திர

ைடய கரங்களிரண் ம் குவிந்தன.மாைல

மாைலயாகக் கண்ணீர் வ த்தார் அவர்.
ேபராசிாிய க்கு ஏேதா ஒ

விசித்திர உலகத்தில் இ ப் ப ேபால்

ேதான்றிய .
"உலகத்ைதேய மனிதன் ஏமாற்றி விடலாம். ஆனால் அவ ைடய
உள்ளத் க்குள் ஒளிந்தி க்கும் சத்திய ர்த்தி யான ஒேர ஒ வைன மட் ம்
அவனால் ஏமாற்ற

யா . அவைனேய ஏமாற்ற நிைனக்கும்ேபா தான்

உமக்குச் சித்தம் கலங்கிவிட்ட . ஆனால் அவன் க ைண வ வானவன்;
எைத ம் மன்னிக்கக் கூ யவன்!"
குனிந்த தைல நிமிராமல் அைறைய விட்

நடந்தார் ராமச்சந்திரன்.

-----------------
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11. க யெப மாளின் கன
க யெப மாள் பிறந்

வளர்ந்த

தஞ்சா ர் மாவட்டத்தி

ள்ள ஒ

கிராமம். அவ ைடய கல் ாிப் ப ப் நடந்த இடம் தி ச்சி. இப்ேபா அவன்
கைலக் ேகாட்ைடயான பட்டணத்ைத ற் ைக இ வதற்கு எ ம் ைர ேநாக்கி வந்
ெகாண்

க்கிறான்.

பி.ஏ. பாீட்ைச
ந்த . வி
ைற ம் விட் விட்டார்கள். வட
இந்தியா க்குத் தன் நண்பர்க டன் றப்ப வதாக ட் ல் ஒ ெபாய்ையச்
ெசல் விட் ப் ைப நிைறயப் பணம் எ த் க்ெகாண் அவன் இந்தத் தைலநகர
யாத்திைரையத் ெதாடங்கியி க்கிறான். தைலநகரம் அவைனப் ெபா த்தமட் ல்
கைலநகரம்.
எ ம் ர் ரயில யில் இறங்கி அவன் விழித்த விழிப்ைபக் கண் விட் ,
ன்பின் ெதாியாத ஓட்டல் தரகர் ஒ வர், ெந நாள் பழகியவர்ேபால் அவனிடம்
ெந ங்கினார். அவ க்காகேவ காத்தி ப்பவர்ேபால் ேதன் ெசாட்டப் ேபசினார்.
அவன் சார்பில் கூ யாட்கைள அதட் ப் ெபட் ப க்ைகையத் க்கிக்ெகாள்ளச்
ெசய்தார். ெவளியில் நின்

ெகாண்

இ வ ம் ஓட்ட

ேசர்ந்தார்கள்.

க்கு வந்

ந்த 'டாக்

'யில் ஏறிக்ெகாண்

ஓட்ட ல் சாப்பா ம் உண் ;தங்குவதற்கு அைற ம் உண் ; ஏவ
ஆ

அவர்கள்

க்கு

ம் உண் .
மாப்பிள்ைளக்கு நடக்க ேவண் ய உபசாரங்கள் அங்ேக அவ

க்கு

நடந்தன.காைலக் காப்பி, குளிப்பதற்க ெவந்நீர், பிறகு பலகாரம், அ த்தாற்ேபால்
பத்திாிைக இைவ யா ம் அவன் ேகட்காமேல அவ க்குக் கிைடத்தன.
ஏற்ெகனேவ அவன் ஓட்டல் வசதிகைளப் பற்றிக் ேகள்விப் பட்
ந்ததால்
அவ

க்கு வியப்ெபான் ம் ஏற்படவில்ைல.

ெசய்தித்தாைள அகலமாகப் பிாித்
ெதாடங்கினான் க யெப மாள். அவ
ெப மாளிடம் இப்ேபா

ைவத் க்ெகாண்

க்குப் பி த்தமான தினசாி அ .க ய-

எைத ம் ஆழ்ந்

ப த்ேத பழகி விட்டவன் அவன்.

ப க்கத்

ப க்கும் வழக்கமில்ைல. அகலமாகப்
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'நாட்

நடப்பில்' நாட்டம் ெச

த்திய

அவன் மனம். ெகாைல வழக்கு,

கள்ளச் சாராயம், ந த்ெத ச் ேசாரம், ப த்திச் சூதாட்டம், ெபாய் ைனசு ட்
இைவேய அவ

க்குப் பி த்தமான நாட்

நடப் க்கள்.

ற்காலத்தி

ந்த

' டர்கள்' இைவக க்குப் பஞ்சமா பாதகங்கள் என் ெபயர் ைவத்தி ந்தார்கள்.
இந்தக்காலத் இளம் அறிவாளிகளின் க த் க்கு அைவ உணவாகப் ேபாகின்றன
என்

அவர்க

க்கு எப்ப த் ெதாி ம்?

அ த்தாற்ேபால் அவைனக் கவர்வ

சினிமாச் ெசய்தி. அதற்கும் அ த்தாற்ேபால்

கட்சி அரசியல் சண்ைட. இவர் அவைர இன்ைறக்கு எப்ப த் திட் னார், அவர் இவைர
எப்ப த் தி ப்பித் திட் னார் என்ற விஷயங்கள்.
ஓட்டல் மாேனஜர் ஒ

ேநாட் ப் த்தக ம் ைக மாக அவனிடம் வந்

ேசர்ந்தார்.ெசய்தித்தாளில் 'இந்திய எல்ைலயில் சீனத்
ப் க்கள்' என்ற பகுதிைய
ஒ க்கித தள்ளிவிட் க் குமார் குந்தளா என்ற எஸ்ட்ரா ந ைகயின் அந்தரங்க
வாழ்க்ைகயாகிய 'நாட்
ெசய்தித்தா

ம், சீனத்

நடப் க்குள்' அவன் அப்ேபா
ப் க்க

குந்தளா க்குக் ெகா த் , அவ

குந்

ெகாண்

ந்தான்.

க்குக் ெகா க்காத மகத் வத்ைதக் குமாாி
க்காக அைரப் பக்கத்ைத ம் ஒ க்கியி ந்த .

ஓட்டல் மாேனஜர் ந த்தர வய ம்

தல்தர உடம் மாக

க்கிவிட்ட

மீைச டன் காமா பயில்வானின் தம்பிேபால் இ ந்தார். அகலமான ெநற்றி, மல்
ஜிப்பா, மல் ேவஷ் ,
ைபயைன ஒ
பார்த்தார். ஓட்ட

க்குக் கண்ணா

ைற உச்சி

அவ க்கு.

தல் உள்ளங்கால் வைரயில் ஏற இறங்கப்

க்கு வ கிறவர்கைள எைட ேபாட் ப் பழகிப் ேபான கண்கள்

அவ ைடய கண்கள்.
ைபய

க்ேகா ஒல் யான உடம் , திலீப் குமார் கிராப் , ந க்கு மீைச,

ஜாக்ெகட் ணியில் ேமல் சட்ைட, ெதாள ெதாளத்த ைபஜாமா, விைல உயர்ந்த
ெசன்ட் மண ம் சிகெரட் மண ம் அவைனச் சுற்றி வட்டமிட் க்
ெகாண்

ந்தன. ' ள்ளி சுமாரான ள்ளி தான்' என்

தமக்குள் ள்ளி ேபாட் க்

ெகாண்டார் மாேனஜர்.
ெமல்லக் கைனத் த் தம் வ ைகைய ெவளிப்ப த்திக்
ெகாண் , "எவ்வள

நாட்க

க்குப் பட்டணத்திேல தங்கறதா உத்ேதசேமா?"
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என்

குைழ டன் ஆரம்பித்தார் அவர்.

குமாாி குந்தளாவிடம் ஒட் க்ெகாண்

ந்த மனத்ைத ெவட் விடத்

ணிந்த

அவைரச் சற் க் க ப் டன் பார்த் விட் ,"எ க்காக இைதெயல்லாம்
ேகக்கிறீங்க" என்றான் க யெப மாள்.
"இல்ேல, உங்க ெசாந்த ஊர், நீங்ேக இங்ேக வந்த காரணம், நீங்க எத்தைன நாள்
இங்ேக தங்கப் ேபாறீங்கங்கற விஷயம் இைதெயல்லாம் நான்
குறிச்சுக்க

ம். அதனாேல ேகட்ேடன்."

ைபயன் ேயாசைன ெசய்தான். அவன் பட்டணத் க்குப் தியவன்.
ஓட்ட

க்குப் தியவன். ேகள்வி ஞானத்தால் மட் ம் விவரம் ெதாிந் ெகாண்

வந்தி க்கிறான்.
"நீங்க என்ன ெசால்றீங்கேளா,அைத நாங்க எ திக்கிேறாம்"என்றார்
மாேனஜர், அவ
ெசால்ல

ம்கிற

ைடய ேயாசைனையப் பார்த் விட் ."உண்ைமையத்தான்
இல்ைல; நீங்க ெசால்ற தான் எங்க

மைற கமாக அவர் ெசால்வ
அைத அவன் ாிந்

ேபா

ந்த .

ெகாள்ளாமல்,"எத்தைன நாட்கள் இ க்கப்ேபாேறன்

எனக்ேக ெதாியா "என்றான். பிறகு"ஏன், இவ்வள
எ

ம் கட்டாயம் உண்ேடா?"என்
"ேச! இைத உங்க ெசாந்த

அஞ்சு

க்கு உண்ைம"என்

நாட்கள்தான் தங்கலாம்

ேகட்டான்.

மாதிாி நிைனச்சுக்குங்க. ஒ

நாைளக்கு

பாய் அைற வாடைக. காப்பி, சாப்பா , ெவந்நீர், தயிர் இதல்லாம்

தனிச்ெசல . நீங்க நிரந்தரமா இங்ேகேய தங்கலாம். ஆமாம் வந்த ேவைல
என்னான்
"ஒ

ெசால்றீங்களா?"

ேவைலயா இ ந்தால் ெசால்லலாம். எனக்கு எத்தைனேயா

ேவைலகள். சினிமா, சங்கீதம், அரசியல், ேபச்சு, எ த் , சித்திரம்..."
'ஓ! சகல கலாவல்லவர் ேபா

க்கு!' என்

தமக்குள்

ெசால் க்ெகாண் ,"அப்படீன்னா, 'கைலப்பணி'ன்

ேநாட் ேல எ திக்கவா?"
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"ஆமாம், கைலத்ெதாண் தான் என் வாழ்க்ைக இலட்சியம். அ க்காக என்
உடல்,ெபா ள், ஆவி எல்லாத்ைத ம் ெகா க்கற ன்

பண்ணிட்ேடன்.

பட்டணத்திேலதான் அ க்ெகல்லாம் இடமி க்கு!"
"ெதாியாமலா'ெகட் ம் பட்டணம் ேசர்'

ெசான்னான்?..அட்வான்ஸ் ஒ

பா தர்றீங்களா?"என்றார் மாேனஜர்.
பாய் ேநாட்ைட எ த்

அலட்சியமாக மாேனஜாிடம் நீட் னான்

க யெப மாள். அைத அவர் ெவளிச்சத்தில் பி த்
நல்ல ேநாட் த்தான் என்
"இன்

ம் உங்க

நீேராட்டம் பார்த் விட் ,

ெதாிந் ெகாண்ட பிறகு அவ

க்கு என்ெனன்ன வசதி ேவ

ேமா, ேக

பார்த்தால் ெபாிய இடத் ப் பிள்ைள ேபாலத் ேதா
உதவிகைள ெயல்லாம் ெசய்யக் காத் க் கிட்
" தல்ேல நான் ஊைரச் சுத்திப் பார்க்க
இ க்காங்கன்

க்கு ரசீ

ைணயாக அ

ங்க. உங்கைளப்

. எங்களாேல

ஞ்ச

க்ேகாம்."
ம். யார் யார் எங்ெகங்ேக

ெதாிஞ்சுக்கறத் க்ேக ஒ வாரம் ஆகும். அ

ைபயைன எனக்குத்

ெகா த்தார்.

வைரயிேல ஒ

ப்பி ைவச்சிங்கன்னா, அ தன் ெபாிய

உதவி."
சற்

ேநரத் க்ெகல்லாம் ஓர் இ ப

வந்தார் மாேனஜர். குப்பத்

வய

இைளஞ

இைளஞனாக இ ந்தா

சட்ைட ம் சரா ம் ேபாட் க் ெகாண்
நீங்கள் இவைன நம்பலாம்"என்

டன் தி ம்பி

ம் அவன் ெவ

ப்பான

ந்தான்."ைபயன் ேயாக்கியமான ைபயன்;

ெசால் விட் , அவனிடம் தி ம்பி, "ேடய்,

மன்னார்! ஐயாைவ நீ கவனிச்சுக்க; அவர் உன்ைன கவனிச்சுக்குவார். ெதாிஞ்சுதா?"
என்றார்."ஆமாம், ெகாண்

ேபாய் நீ பாட் க்குத் தப் த் தண்டாவிேல மாட்

விடாேத!"
"என்னங்க, இ ! சாமிையப் பார்த்தா நல்லவ
அப்ப ெயல்லாம் ெசய்ேவ
அன்றி
ப்ப

ந்

மாதிாித் ேதா

. நான்

ங்களா?"

க யெப மாள் பட்டணத் க்குள் மணிக்கு இ ப

ைமல் ேவகத்தில் சுற்றத் ெதாடங்கினான். 'டாக்

யின் மீட்டர்' சுற்றிய
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வண்ணமாகேவ இ ந்த . தார் ேராட் ல், காற்றில் பறப்ப ேபால் காாில்
ேபாவதில் ஓர் ஆனந்தம் இ கத்தான் ெசய்கிற . குளிர்ந்த காற் ள்ள சினிமாக்
ெகாட்டைககளில் உட்கார்ந்
உட்கார்ந்

படம் பார்ப்பதி

பலகாரம் சாப்பி வதி

ம், திறந்த மா

ள்ள ஓட்டல்களில்

ம் வாிைச வாிைசயாகப் பங்களாக்கள்,

கார்கள், ெபண்கைள ேவ க்ைகப் பார்ப்பதி

ம் அந்த ஆனந்தம் அதிகாிக்கத்தான்

ெசய்கிற .
க ய ெப மாளின் தகப்பனார் ெநற்றி ேவர்ைவ நிலத்தில் விழப்
பா பட் ப் பணம் ேசர்த்த மிராசுதார். தா ம் உைழத்தார்; ேவைலயாட்கைள ம்
விரட்

ேவைல வாங் கினார்; நியாய விைலக்கும் ெநல்ைல விற்றார்.

அவ ைடய

த்த பிள்ைளக்குச் ேசலத்தில் ஜ ளி வியாபாரம். அ

ம்

நன்றாகத்தான் நடந்த .
அவ ைடய அ த்த பிள்ைள ஏேதா ஒ ஊாில் டாக்டராக இ ந்தான்.
ெதாழிைல ம் கவனித் க்ெகாண் அவன் திய ம த் வ ஆராய்ச்சிகைள ம்
ெசய்

வந்தான். அவ

அவ ைடய

க்கு அவன் இ ந்த வட்டாரத்தில் நல்ல ெபயர்.

ன்றாவ

பிள்ைளதான் க யெப மாள். எல்ேலா க்கும்

ெசல்லப் பிள்ைள அவன்.
பள்ளிப் ப ப்
அ ம்பா

ந்த டன் அவைனக் கல்

பட்டார் அவ

ாிக்குள் தள்ளி வி வதற்கு

ைடய தகப்பனார். பி க்காதவர்கைளெயல்லாம் பி த் ,

ெகஞ்சாதவர்களிடெமல்லாம் ெகஞ்சி, கிைடக்காத இடத்ைதக் கிைடக்கச் ெசய்தார்.
ஆரம்பத்தில் ப ப்பில் சு சு ப் ஏற்பட்ட . பிறகு அ
கல்

ப த் க்ெகாண்ட .

ாி நாடகங்கள், ேபச்சுப் ேபாட் கள், கைல நிகழ்ச்சிகள், இவற்றில் நாட்டம்

ெகாள்ளலானான். ப ப்ைப ம் கவனித் க்ெகாண்
கவனிப்பதற்கு அவ

மற்ற விஷயங்கைள ம்

க்கு ேநரம் இ ந்த . ேநரம் இ ந்தால் ேபா மா? மனம்

ேவண்டாமா?
அவ

ைடய வகுப்பில் பாடப் த்தகங்கைள மட் ம் அாித் த் தின்

கைரயான் கூட்டத்தா ம் இ ந்தார்கள். கல்வி அறிைவ ம் ெபா
வளர்த் க்ெகாண்ட த்திசா க

ம்

அறிைவ ம்

ம் இ ந்தார்கள். 'ப ப்பேத பாவம்! வகுப்பில்
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கவனிப்பேத குற்றம்!கல்
ேமைதக

ாிேய சிைறச்சாைல!' என்

நிைனக்கிற பிறவி

ம் சிலர் இ ந்தார்கள்.

ெபற்ேறாைர

ட்டாள்கெளன்

நிைனத்த இந்தப் பிறவி ேமைதகளின்

வட்டத் க்குள் க யெப மாள் எப்ப ேயா அகப்பட் க்ெகாண்டான். பாடப்
த்தகங்கள் பாிதாபத் க்குாிய ெபா ள்களாகி விட்டன. நாட்
கைலப் பணிையப் பற்றி ேம அவ
'நாட்
நடப் க

க்கு இர

நடப்ைபப் பற்றி ம்

பகல் எந்த ேநர ம் சிநதைன.

நடப்ெப'ன்றால் க யெப மாளின் அகராதியில் ேகார்ட்
ம் கட்சி அரசியல் விவகாரங்க

ம்தான் ஆகும்.

'கைலப் பணி' என்றால் சினிமாவில் ந ப்ப , பா வ

அதற்கு எ

வ

ேவைலகளாகும்.
"ேதான்றிற் கெழா

ேதான் க!"என்

வள்

வப் ெப ந்தைக

ெசால் யி க்கிறார் அல்லவா? நாட் க்கு நல்ல பணிகள் பல ெசய்ய
ேவண் ெமன்றால், அதற்கு த ல் கழ்ேவண் ம். கழ் ெப வ எப்ப ?
அவன் ஒேர சமயத்தில் ஒேர ஒ வழியில் கழ் ேதட ைனந்தி ந்தா ம்
அதில் ெபா ள் உண் . ஆனால் க யெப மாேளா திைரப் படத்தில் பற்பல
ேவடங்களில் ந க்க ம் வி ம்பினான்; ேமைடேயறிச் ெசாற்ேபார் நடத்த ம்
வி ம்பினான்; காவியம் எ த நிைனத்தான்; ஓவியம் தீட்டத்
ேதர்த

க்கு நின்

த்தான்;

அைமச்சராகி நாடாள ம் ஆைசப் பட்டான்!

பாீட்ைசயின் வினாத் தாள்கைளத தயாாித்தவர்கள் நாட் ப் நடப்ைபச்
சிறி ம் அறியாத ெகாள்ைகயற்றவர்கள். பாடப் த்தகங்களி

ந்ேத

அநாவசியமாகக் ேகள்விகைளக் ேகட் ைவத்தி ந்தார்கள். ெகாள்ைக
இல்லாமல்தாேன இந்த நாட் ல் ற் க்கணக்கான கல் ாிகள்
ேதான்றியி க்கின்றன? விவசாயம், ெபாறி இயல், ம த் வம், கணிதம்,
இலக்கியம் இைவெயல்லாம் ெகாள்ைகக்குாிய கல்வியாகுமா என்ன!
இவற்ைறப் பற்றிய அறிைவ வளர்த் க் ெகாள்வதால் இந்த நா உ ப்படப்
ேபாகிறதா, என்ன!

த ய
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ஆகேவ தான் ேதர்வின்

ெகா த்த அதிர்ச்சி தாங்காமல், கைல என்ற

ெபான்னாைடையப் ேபார்த்திக்ெகாண்
தைலநகரமான கைல நகரத் க்கு வந்

கழ் ெப வதற்காக, அவன் தமிழ் நாட் ன்
ேசர்ந்

விட்டான்.

தல் வாரம் பளபளப் ம் மி மி ப் ம், கண் கூசும் ெவளிச்ச ம்,
காதைடக்கும் சத்த ம் நிைறந்த ெசன்ைன மாநகரத்ைதச் சுற்றிப்பார்ப்பதில்
கழிந்த . குேபர பட்டணம் என்
ெத
'

க்கு உைற ேபாடக் கா

கைதயில் வ கிற பட்டணம் இதன் ஒ
மா? கார் ேபாகிற ேவகத்தில், உட்கார்ந்தி க்கும்

ட்'ைட விட உயரத்தில் இ ந்த ெபா ள்கேள கண்

க்குத் ெதாிந்தன.

இரண்டாவ வாரம் கைலப் பிர கர்கைளச் சந்திப்பதில் கழிந்த .
கா க்குக் காசு அதிகமானா ம் தல் வாரத் ப் பழக்கம் அ த்த வார ம்
அவைன விட்

விடவில்ைல.

ன்றாவ
நான்காவ

வாரம் ஆட்ேடா ாிக்ஷா, ைசக்கிள் ாிக்ஷா, மனித வாகனம்.

வாரம் நைட. ெவளியில் ேவைல மில்ைல' அவ

மன ம் இல்ைல. அவ

ைடய அபிமான ந க நட்சத்திரங்கைளப் ேபட்

காண்பதற்குள் அவன் பா
ஸ்

ெப ம் பாடாகிவிட்ட .

ேயா க்குப் ேபாயி ந்தார்கள். ஸ்

இ ந்தார்கள். சில சமயங்களில்
ஸ்

க்குப் ேபாவதற்கு

ட் க்குப் ேபானேபா

ேயா க்குப் ேபானேபா

ட் க்குள்

ம்

ைழய

ட் ல்

யவில்ைல;

ேயா க்கும் அ மதி கிைடக்கவில்ைல. எப்ப ேயா ஒ வைரச் சந்தித் ,

"நீங்கள் எப்ப

இந்தத்

ைறயில் கழ் ெபற்றீங்க?"என்

மண்ணாங்கட் யாவ ! அஞ்சாவ
வாங்கின அ ைய நிைனச்சா இன்
ப த்தின் பா

ேகட்டான்." கழாவ ,

வயதிேல நாடக ேமைடயிேல வாத்தியார்கிட்ட
ம் பயமா இ க்கு . ந க்கச் ெசால்

அவர்

ெராம்ப அதிகம். அப்ப அவர் ேமேல எனக்கு ஆத்திரம் ஆத்திரமாக

வந்த . இப்ப நான் அவைர நிைனக்காத நாள் இல்ைல. பத் ப் பதிைனந்
வ ஷங்க

க்கு

ந்தி நல்ல

ணி ஏ ? ேசாேற ? கைழப் பத்திப் ேபச

வந்திட்டீங்கேள!"
"எனக்கும் உங்கைளப் ேபால் ந க்க
சந்தர்ப்பம் கிைடச்சால்.....""ஆைசப்படற
ட் க்ெகா

பிள்ைள ந க்க

ம்

ம்

ஆைசயாக இ க்கு, ஒ

நல்ல தான். ஆனால் இந்த நாட் ேல

ஆைசப்பட்டால், நான் யா க்குத்தான்

சந்தர்ப்பம் வாங்கிக்ெகா க்கிற ? ஏற்கனேவ ந ச்சு அ பவப்பட்டவங்க
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ஆயிரக்கணக்கான ேபர்கள் சந்தர்ப்பம் கிைடக்காமல் கஷ்டப்பட் க்கிட்

க்காங்க,

ெதாி மா?"
அப்ேபாேத ற் க்கணக்கானவர்கள் ெவளியில் காத் க் ெகாண்
ப்ப ம்
தன்ைனப் ேபாலேவ அவர்க ம் ெசன்ைனக்கு வந்தவர்கள் என்ப ம் அவ க்குத்
ெதாிந்த .
அப்ேபாேத ற் க்கணக்கானவர்கள் ெவளியில் காத் க் ெகாண்
ப்ப ம்
தன்ைனப் ேபாலேவ அவர்க ம் ெசன்ைனக்கு வந்தவர்கள் என்ப ம் அவ க்குத்
ெதாிந்த .
அ த்தாற்ேபால் க க்குாிய அரசியல் கட்சித் தைலவர்கைளப் ேபட்
காண்பதற்காக யற்சி ெசய்தான். பலர் ஊாில் இல்ைல. வரப்ேபாகும் ெபா த்ேதர்த க்குப் பணம் ேத வதற்காக ம் ஆதர ேத வதற்காக ம் அவர்கள்
ெவளி ர்க

க்குப் ேபாயி ந்தார்கள்.

பார்க்க
ந்த ஒ வாிடம் தனக்கு நன்றாக ேமைடயில் ேபசத் ெதாி ம்
என் ம் நாட் ப் பணிெசய்வதற்கு வாய்ப்பளிக்க ேவண் ெமன் ம் அவன்
ேகட் க்ெகாண்டான்.
"ேமைடயிேல ேபசற நாட் ப் பணி இப்ப ேபாதா , தம்பி!"என்றார்
அவர்." வரப் ேபாகிற ேதர்த ேல உன்ேனாட வட்டாரத்திேல நீ நம்ப கட்சிக்காக
பா ப . உன்ேனாட உைழப்ைபப் பார்த்திட் ப் பின்னாேல ேயாசிப்ேபாம்"என்றார்.
இன்

ம் பல இடங்க

க்குப் ேபாய்ச் ச ப் ஏற்பட்ட பிறகு,'சும்மா

இவைர ந் தான் பார்ப்ேபாேம!' என்ற எண்ணத் டன் ஒ
பார்த்தான். அவர் க க்கு உாியவேர தவிர ெபா

எ த்தாளைரப் ேபாய்ப்

க்கு உாியவரல்ல. தன்

தகப்பனாாிடம் ெபா ள் இ ந்ததால், கழ் கிைடத்தால் ேபா ெமன்
நிைனத்தான் க யெப மாள்.
அவன் ேபாய்ச் ேசர்ந்த ேநரத்தில் அவர் கைத எ
கற்பைனையத் ேத க்ெகாண்

ந்தார். அவன் தன்

வதற்காகக்
ைடய கைதைய அவாிடம்

ெசால்லத் ெதாடங்கேவ, அவ க்குக் கற்பைன ெசய்ய ேவண் ய
அவசியமில்லாமல் ேபாய்விட்ட .
ெகாண்டவர்ேபால் ேகட்டார்.

ண் த்

வி அவனிடம் மிகுந்த ஈ பா

121

அவ க்குக் கைத கிைடத் விட்ட . பதி
ைகம்மா

க்கு அவ

க்கு ஏதாவ

ெசய்யேவண் மல்லவா? - அவேனா கைத எ த ம் ஆைசப்பட்டான்.

"நீங்க ெசான்னைதத்தான் நான் இப்ப எ தப் ேபாகிேறன். இைத நீங்ககூட
எ தலாம். ஆனால் பயிற்சி ேவ
ெபா
அ

ம். உைழத் ப் பழக

ம். க க்காகேவா

க்காகேவா ஆரம்பத்திேல பலர் இதில் ஈ ப வதில்ைல. பிறகு தன்னாேல
வந்தா

ம் வ ம்; வராமல் ேபானா

ம் ேபாகும். கழ்ச்சி கிைடக்கிறப்ேபா

இகழ்ச்சி ம் கிைடக்கும். இைத மறந்திடாதீங்க."
"நான் வரட் மா?"என்

கத்ைதச் சுளித் க் ெகாண்

எ ந்தான்

க யெப மாள்.
"இன்ெனா

விஷய ம் ேகட் க்குங்க; 'ஒன்ேற ெசய்க, அைத நன்ேற

ெசய்க!' என்பைத ம் மனசிேல ேபாட் ைவ ங்க. ஏதாவ ஒ கைலயிேல
உங்கள் ஊக்கத்ைத ம் திறைமைய ம் ஒ ங்ேக காட் நீங்கள் நீண்டநாள்
அயராமல் உைழச்சிங்கன்னா கட்டாயம் ெவற்றி ெப
க யெப மாள் இப்ேபா
மரத்ேதா

ெசன்ைன நகரத்தின் ஒ

மரமாக நின் ெகாண்

ெத ேவாரத்தில்

ந்தான். ஓட்ட ல் அ த்த அைறயில் வந்

தங்கியி ந்தவர் அவைனச் சினிமாவில் ேசர்த்
இ

ங்க"

வி வதாகச் ெசால் , அவனிடம்

பாய்கள் வாங்கிக்ெகாண் , எங்ேகா கம்பி நீட் விட்டார். ேமற்ெகாண்

பணத் க்கு ட் க்கு எ தியி ந்தான். பணம் வந் ேசரவில்ைல. ஓட்டல்
மாேனஜ ம் ெபா த் ப் ெபா த் ப் பார்த் விட் ப் பிறகு அவைன
மாியாைத டன் ெவளியில் அ

ப்பிைவத்தார்.

பாக்கிப் பணத் க்கு ஈடாக அவ

ைடய உைடைமகள் யா ம்

அகப்பட் க்ெகாண்டன. சாப்பி வதற்கு அவனிடம் ைகயில் காசில்ைல;
தங்குவதற்கு இடமில்ைல; மாற் ைடகைளேயா மாேனஜர் ைவத்தி ந்தார்.
ேநரம் இர

ேநரம். இந்த ேநரத்தில் ெசன்ைனயில் யார்

விழிப்ப ? யா க்கு அவ
நகரத்தின்

ைடய

கம் ெதாி ம்? இர

கத்தில் ேபாய்

ேநரத் ச் ெசன்ைன

கத்ைத நன்றாக உற் ப் பார்ப்பதற்காக , அவன் கால் ேபான

ேபாக்கில் நடக்கத் ெதாடங்கினான்.
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பகல் ேநரத் ச் ெசன்ைனக்கும் இர

ேநரத் ச் ெசன்ைனக்கும் எவ்வளேவா

ேவற் ைம இ ந்த . காாில் ேபாகும்ேபா
நைடயாகப் ேபாகும்ேபா
அ

அவ

கா

க்குத் திடீெரன்

ெத ேவாரத்

கண்ட நகரம் ேவேற; கால்

ம் நகரம் ேவேற. பணக்காரர்களின் நகரமான

ஏைழகளின் நரகமாக மாறிவிட்ட .

எச்சில் ெதாட் கைளச் சில இடங்களில் மனிதர்கள்

ெமாய்த்தார்கள். கால் நைடகைளக் கட் ப் ேபா வதற்காகவாவ

தனி இடம்

உண் . மனிதர்கள் தங்கள் கட்ைடகைள விட்ெடறிவதற்கு அங்ேக இடமில்ைல.
ெத ேவாரங்களில் கண்ட கண்ட இடங்களில் அவர்கள் ப த் க் கிடந்தார்கள்.
பசி ம் கைளப் ம் அதிகமாகப் ேபானதால் ஓாிடத்தில் ேசார்ந் ேபாய்
உட்கார்ந்தி ந்தான் க யெப மாள். ைகயிேல அவன் கட் யி ந்த க காரம்,
ன் கால்சட்ைடப் ைபக்குள் இ ந்ததால் அ ஓட்டல் மாேனஜாின்
கண்க

க்குப் படவில்ைல. இப்ேபா

ெகாள்ள ம்

க காரத்ைதக் காசாக மாற்றிப் பசியாற்றிக்

யா . கைடகைளெயல்லாம் அைடத் விட்டார்கள்.

ஓட்டல் விவகாரம்
அதிர்ச்சி ேவ

ன்னறிவிப்பின்றித் திடீெரன்

அவைன வாட் க் ெகாண்

பார்த்தான். இர

மணி ஒன்

ஏற்பட்டதால், அந்த

ந்த . க காரத்ைதத் தி ப்பிப்

ஆகியி ந்த .

உட்கார்ந்தி ந்த அவனிடம் யாேரா ஒ

ெபண் பிள்ைள ேபச்சுக்

ெகா க்கப் பார்த்தாள். சினிமாவில் ேச வதற்காக வந் சீரழிந்த ெபண்களில்
அவ ம் ஒ த்தியாக இ க்கலாேமா என் அ தாபத் டன் அவைள ஏறிட் ப்
பார்த்தான். வய , ப வம், உ வம் எல்லாேம அவ

ைடய அழகின்

வாட்டத்ைத அவனிடம் எ த் ச் ெசால்லத் ெதாடங்கின.
"நீங்க எந்த ஊ ங்க?"
"எல்லாம் இந்த ஊ தான்!"என்

ச ப்ேபா

கூறினான் க யெப மாள்.

அ த்த வார்த்ைத அவள் ேபசுவதற்குள்

ரட் த்த யன் ஒ வன் ஓ வந் ,

அவைள அ ப்ப

பக்கம் இ த் ப் ேபாட்டான்."ஏண்டா

பயேல!"என்

ேபால் அ த் , ேவ

சாராயவாைட

தாவினான் அந்த

ரடன்.

சக் க யெப மாளின்மீ

ையப் ேபாலத்
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அவனால் க யெப மா
மற்ெறான் . கிைடத்த
ேபாக்கில்

க்குக் கிைடத்த

ஒன் ; பறிேபான

கத்தில் குத் ; பறிேபான

கத் ேதாைலப் பிய்த்ெத த் க் ெகாண் ேபாக நிைனத்தவன்,

சட்ைடத் ணிையப் பிய்த்ெதா த் க் ெகாண்டேதா
ெபா

ைகக்க காரம். ேபாகிற
விட் விட்டான்.

வி ந்த பிறகும் அவனால் அந்த இடத்ைத விட்

எ ந்தி க்க

யவில்ைல. அங்ேகேய வி ந் கிடந்தான். இத்தைன ஆண் களாக அவன்
ெதாிந் ெகாள்ளாத உண்ைமகைள ெயல்லாம் அந்த ஒ இர அவ க்குப்
ேபாதித் விட்ட .
தன் பசியால் நாட் ன் பசிைய ம், தன

நிைலயால் நாட் ன்

நிைலைய ம் அறிந் ெகாண்டான் அவன். ஜுர ேவகத்தில்
அவைன ஒ

ாி

னகிக்ெகாண்

ந்த

ாக்காரன் இரக்கப்பட் ப் ெபாிய ஆஸ்பத்திாிக்குக் ெகாண் -

ேபாய்ச் ேசர்த்தான்.
ஆஸ்பத்திாியில் அவ
உண

க்கு எப்ப ேயா தற்கா கப் க டம் கிைடத்த .

ெகா த்தார்கள்; ம ந் ம் ெகா த்தார்கள்.

உண

ெகா த்தேபா

ெகா த்தேபா

உழவரான தந்ைதயின் நிைன ம், உைட

ணி வியாபாரம் ெசய்த ெபாிய தைமயனின் நிைன ம், ம ந்

ெகா த்தேபா டாக்டரான சிறிய தைமயனின் நிைன ம் அவ க்கு வந்த .
ஆயிரக்கணக்கான ேநாயாளிக க்குப் க டம் அளித் ள்ள அந்த ஆஸ்பத்திாிக்
கட் டத்ைத அண்ணாந்

பார்த்தான்.

ன் அவன் சந்தித்த எ த்தாளர் நிைன க்கு வந்தார். அவர் கூறிய
அறி ைரகைள எண்ணிப் பார்த்தான்.
'பிைழத் க் கிடந்

ஊர் ேபாய்ச் ேசர்ந்தால் ெதாழிற் கல்வி கற்

ேபான்ற பல கட் டங்கள் கட் ேவன்.
ெகா ப்ேபன்' என்
----------------------

தனக்குள் ஓர்

ல்லாேதா க்கு
ெசய்

இைதப்

கள் கட் க்

ெகாண்டான்.
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12. ெசார்க்கம் எங்ேக?
"இந்த மண்

லகத்திேல ெசார்க்கம் என்

இங்ேகதான்!அ
த்தகத்தி
ந்
ெகாண்

ஒன்

இ க்குமானால், அ

இங்ேகதான்! அ இங்ேகதான்!"-தன் கரத்தி
ந்த ஒ
இந்த வாிகைளக் கு கலத் டன் வாய்விட் ப் ப த் க்

ந்தாள் மல் கா.

"ஆம், அ

இங்ேகதான்!அ

பின்னா

ந்

ஆனந்த

நாணத் டன் எ ந்

நின்

இங்ேகதான்! அ

இங்ேகதான்!"

ைடய குரல் எதிெரா க்கேவ, மல் கா
அந்தப் த்தகத்தால் தன்

கத்ைத மைறத் க்-

ெகாண்டாள்.
ஓவியன் ஆனந்த
கத்ைத
தா

ைடய நீண்ட ெமல் ய விரல்கள், மல் காவின்

யி ந்த த்தகத்ைத ெமல்லப் பற்றின. சிாித் க்ெகாண்ேட அைதத்

ம் ப த்தான்.
கலாயர்க

ைடய கட்டடக் கைலச் சிறப் கைளப் பற்றி. படங்கள்

நிைறந்த த்தகம் அ .

ல்

ெசங்ேகாட்ைட என்

இன்

அைழக்கப்ப ம்

அந்தப் பைழய அரண்மைனயின் மண்டபம் ஒன்றில், சக்கரவர்த்தி ஒ வர்
அந்த வாிகைளப் பதித்

ைவத்தி ப்பதாக அந்த

ல் எ தியி ந்த .

"மல் கா! அந்தச் சக்கரவர்த்திக்கு அந்த மாளிைக ெசார்க்கெமன்றால்,
இந்த ஏைழக் கைலஞ

க்கு இந்தக் கு ைசதான் ெசார்க்கம்! இ தான் நம்

ெசார்க்கம்!"
"கைலச் சக்கரவர்த்தி என்

ெசால்

தாழ்த்திக் ெகாள்ளேவண் ம்?"என்
ஆனந்த

ங்கள். ஏன் ஏைழெயன்

உங்கைளேய

சற் க் ேகாபத் டன் கூறினாள் மல் கா.

க்குச் சிாிப் வந்த ."என்ைனப் பற்றி நான் உயர்வாக நிைனக்க-

வில்ைல. ஆனால், என்ைனச் சக்கரவர்த்தி யாக்குவதன்

லம் நீ மகாராணியாக

வி ம் கிறாய் என்றால் தாராளமாகச் ெசால் க்ெகாள். மற்ற ஓவியர்கள்
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ேகட்டால் ெபாறாைமப் ப வார்கள்"என்

கூறிய ஆனந்த

ெநஞ்சிேல விதம் விதமான வண்ண ஓவியங்கள் மலர்ந்

ைடய கற்பைன

மணம்

சத்-

ெதாடங்கின.
"சாி, மகாராணியாேர! நம் ைடய சாம்ராஜ்யத்தில் மாதம்

ம்மாாி

ெபாழிகிறதா? கு பைடகள் பத்திரமாக இ க்கிறார்களா? வாி வசூல் ஒ ங்காக
நைடெப கிறதா?"என்
"அ க்க

ேகட்டான்.

ெசால் மாாிதான் ெபாழிகிற !"என்

சித்திரங்கைளச் சுட் "அேதா உங்க
எ த் த் ைடத்

சிாித் க்ெகாண்ேட

ைடய கு பைடகைளெயல்லாம் பத்திரமாக

ைவத்தி க்கிேறன்!"என்றாள் மல் கா. அத்ேதா

ேநாட்ைட ம் எ த் வந்

பிாித் க்காட் "வாி வசூல்தான் ஒ ங்காக

நைடெப வதில்ைல; படங்கைள வாங்கிக்ெகாண்
விளக்ெகண்ெணய் ேபாட் க்ெகாண்
காணிக்ைக ெச

த்த மறந்

வய
தஙக

நா

!"என்

ேபானபிறகு

அலட்சியமாகக் கூறிவிட் "

ழத் ண் ; இதற்குத்தானா பஞ்சம்

குழந்ைத ேபால் ேகட்டான் ஆனந்தன்.

வந்த குழந்ைதகளான இ வ ம் வி ந்

வி ந்

ைடய வ ைமைய மறந் , கவைலகைள மறந்
ட் ன் மற்ெறா

ஆனந்த

க்கு

ேபாகிறார்கள்!" என்றாள்.

நாழி அாிசி; உ ப்ப

வந் வி ம்?"என்

ேபாவதற்குக் கா

நடப்பவர்கள், வாங்கிக்ெகாண்

"ெகா த் வி வார்கள்; விட் த்தள்
உண்ப

கணக்கு

பகுதியில் இட்

ைடய தாயா ைடய ெசவிகளி

"கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாண்ட

சிாித்தார்கள்.

அவர்கள் சிாித்தார்கள்.

வார்த் க்ெகாண்

ந்த

ம் அந்தச் சிாிப்ெபா

வி ந்த .

சு! காணாதைதக் கண்ட ேபால் அவ

தைலகீேழ நிற்கிறான். ேபாய்த் ெதாைலயட் ம்!"என்

தனக்குள் ேபசிக்-

ெகாண்டாள் அவள்.
ஆனந்தனின் தாயா க்கு அவன் ஒேர ெசல்லப்பிள்ைள. தகப்பனார் சி
வயதில் அவைன விட் விட் ப் ேபான பிறகு எத்தைனேயா சிரமங்கள் பட்
அவைன வளர்த்

ஆளாக்கி விட்டவள் அவள். 'குழந்ைத' என்கிற

ஆனந்தைனத்தான் அவ

க்குத் ெதாி ேம தவிர, வ ைம மிக்க ஓவியனாக

ம்
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வளர்ந் , பல ைடய ெப ைமக்கும் பாராட் க்கும் உாியவனாக அவன்
உலவிக்ெகாண்

ப்ப

அவ

க்குப் லப்பட வில்ைல.

ெசன்ைன நகரத்தின் ஒ க்குப் றத்தி
ஆனந்த

ைடய . என்றா

ேபாட்

ந்தான்.

ந்த ஒ

ம் அைதச் சுற்றி

சிறிய கூைர

ம் ஓர் அழகிய

ங்கில் பட்ைடகளால் ேவ

தான்

ந்ேதாட்டம் அவன்

அைடத் க்ெகாண்

ஒட் னாற் ேபால் கிராம வாசத்தின் அைமதிையத் ேத க்ெகாண்

நகரத்ைத
ந்தான் அவன்.

"ெசங்ேகாைல எ !"என்றான் ஆனந்தன். அதற்குப் பிறகு அவன் ற்றி
மா பட்ட ேவ மனிதன் என்பைத மல் கா தன் ைடய சிறி காலப்
பழக்கத்திேலேய கண்
எ த்

விட்டாள். ெமௗனமாகச் சித்திரம் வைர ம்

அவனிடம் நீட் னாள்.

ம்

ாிைகைய

ன்னதாகேவ வர்ணக் கிண்ணங்கள் பல்ேவ

நிறங்களில் அவன கில் தயாராக இ ந்தன.
இனிேமல் அவ
சிாிப்பில்ைல. கு

டன் நாடக வசனங்கள் இல்ைல; ேபச்சில்ைல;

கலேமா ெகாண்டாட்டேமா அங்கு இனி இல்ைல.

அந்த ேநரத்தில் அவ

க்கு இ

ெதாியா ;பிரளயேம ஏற்பட்டா
அவ

இ த்தால் ெதாியா ; மைழ ெபாழிந்தால்
ம் ெதாியா . மல் கா அந்த ேநரங்களில்

ைடய காத யல்ல; மைனவியல்ல; கைலத் ேதவிக்குத் ெதாண்

ெசய் ம்

ஆனந்தன் என்ற அ ைமக்கு அவள் ஓர் அ ைம!
தன்ைனேய அவ

ைடய கண்கள் ஊ

விக் ெகாண்

ந்தா

ம், தனக்குப்

பின்ேன உள்ள எைதேயா அவன் ேத கிறான் என்பைத அவள் கண் ெகாள்வாள்.
அவ ைடய ேதாற்றம் விசுவ பம் எ த் நிற்பைத அவ ைடய கண்கள்
மட் ேம கண்

க்கின்றன.

மகாராணியாக இ ந்த மல் கா, அ ைமயி
மாற்றிக்ெகாண் , ெமௗனமாக அவ

ம் அ ைமயாகத் தன்ைன

க்கு ேவண் ய சி

உதவிகைளச்

ெசய்வாள். அல்ல , அவன் எங்ேக எப்ப ெயல்லாம் இ க்கச் ெசால்கிறாேனா,
அங்ேக அப்ப க் கட் ண்

இ ந் வி வாள்.

ஆனந்தனின் கண்கள் ம ைவ உண்ட மயக்கத்தில் கிறங்கிப் ேபாயி ந்தன.
கரத்தின்

ாிைக நர்த்தனமா ய . அ க்க

மல் காவின் பக்கம் தி ம்பிப்
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பார்ப்ப ம், பிறகு ேதாட்டத் ச் ெச
திைரச் சீைலயில் கவனம் ெச

ெகா கைள உற்

ேநாக்குவ ம் பிறகு

த் வ மாக இ ந்தான் ஆனந்தன்.

ேநரம் ெசன்றேத இ வ க்கும் ெதாியவில்ைல.
சைமயலைறக்குள்ளி ந்

சத்தம் ேகட்ட ."மல் கா! மல் கா!"

"இேதா வந் விட்ேடன் அத்ைத!"என்

குரல் ெகா த் க்ெகாண்ேட

கிளம்பினாள் மல் கா.
"ெகாஞ்சம் ெபா ! இப்ேபாேத ேபாகாேத!"என்

த த்தான் ஆனந்தன்.

மல் கா ந ங்கினாள். கைலக் கட்டைளக்குக் கட் ப்ப வதா? அத்ைதயின்
அைழப்ைப மீ வதா?
சில விநா கள் தயங்கியபிறகு 'ேபாகலாம்' என்
பிறகு ெமல்ல அங்கி ந்

அவன் ைகயைசத்த

கிளம்பினாள் அவள். அ ப்ப யில் அவர்க

ஏேதா வார்த்ைத நடந்த . அ

க்குள்

ஆனந்தனின் ெசவியில் விழவில்ைல.

அன்ைறக்கு மாைலயில், அவன் காைலயில் எ தத் ெதாடங்கிய படம்
ைம ெபற்ற . இைடயில் ஏேதா அவன் தாயாாின் கட்டாயத் க்காகச்
சாப்பிட்

ைவத்தான். மல் கா எ த் க் ெகா த்த தண்ணீைரச் சுய

நிைனவின்றிக் கு த்
அவ

ைவத்தான். படம்

ைம ெபற்ற பிறகு தான்

க்கு இந்த உலகின் நிைனேவ வந்த .

ேவதைனகைள ம் ெபா க்க
தான் ெபற்றி ந்த குழந்ைதைய
அந்தப் படத்ைத ஒ

யாத வ ைய ம் ெபா த் க் ெகாண் ,
தன்

தலாகப் பார்க்கும் தாையப் ேபால,

நிமிடம் தன் ஆவல் தீரப் பார்த்தான் ஆனந்தன். மல் கா ம் தன்

கண்கள் மலர அைதேய உற்

ேநாக்கினாள்.

இ தான் அவன் எ திய ஓவியம்: ஒ
ங்காவின் மத்தியி
ந்த பளிங்கு
ேமைடய கில் மாைலத் ெதன்ற ல் அைசந்தா ம் கத்திைரையப்
பற்றியவாேற நாணத் டன் எ ந் நிற்கிறாள் மகாராணி ம்தாஜ். அப்ேபா தான்
அங்கு சக்கரவர்த்தி ஷாஜஹான் தம ேபகத்ைதத் தனிைமயில் சந்திப்பதற்கு
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ஆவேலா வந் ெகாண்
க்கிறார். அவ ைடய வரைவக் கண் விட் ,
மகிழ்ச்சி ெபாங்கிய நாணத் டன் ம்தாஜ் பரபரப்ேபா பளிங்கு ேமைடயி
எ ந்

நிற்ப ேபால் ஒ

ந்

ேதாற்றம்.

"மல் கா! இதற்கு என்ன தைலப் க் ெகா க்கலாம்?"
"'ெசார்க்கம் இங்ேக' என்

ெகா ங்கள்!"

"மல் கா! எைத நான் நிைனத் க் ெகாண்

ந்ேதேனா, அைதேய நீ ம்

ெசால் விட்டாய்.இதற்கு எத்தைனேயா ேபர்கள் விைல மதிப் ச் ெசால்வார்கள்.
ஆயிரம் ஆயிரமாக அவர்கள் அள்ளிக் ெகா த்தால் கூட, அவர்களால் இதன்
ஆத்மாைவ உன்ைனப்ேபால் உணர

மா, மல் கா?... இந்தப் படத்தின்

ெவளி அழகும் நீ, உள்ளழகும் நீ, உயிரழகும் நீ!...எல்லாவற்ைற ம்விட இதன்
ஆத்மத்

ப் இ க்கிறேத, அ

ெமய்யான பக்தைனக் கண்
ஆத்மாைவக் கண்

ஆனந்த

நீேயதான் மல் கா!நீேயதான்..."
பரவசம் அைட ம் கட ைளப்ேபால்,
ம் ேயாகிையப்ேபால், தனக்ெகா

கண் விட்ட கைலஞன் மகிழ்ச்சிப்
ம நாள் அவ

ைடய

படத்ைதப் பார்த் விட்
நாைளக்குள் எ தி
வாரமாவ

ரசிைகையக்

ாிப்பால் ஏேதேதா அவளிடம் உளறினான்.

ட் க்கு வந்தி ந்த நண்பன் நா க்கரசு, அந்தப்

வாயைடத் ப் ேபாய் நின்றான். அைத ஆனந்தன் ஒேர
த்தான் என்பைத மட் ம் அவன் நம்பேவ இல்ைல.ஒ

ஆகியி க்குெமன்

வாதா னான்.

"மல் கா சாட்சி யி க்கிறாள், ேகட் ப்பார்!"
"ஆம், அண்ணா! ேநற் க் காைலயில் ெதாடங்கி மாைலயில்
விட்டார்" என்

நா க்கரசிடம் ெப ைமேயா

"அேடயப்பா! அசுர சாதைனெயன்
சாதித்தி க்கிறாய். எப்ப

த் -

கூறினாள் மல் கா,

ெசால்வார்கேள, அைதத்தான் நீ

ஆனந்தா உன்னால் இவ்வள

அழகான படத்ைத,

இவ்வள சீக்கிரம் உ வாக்க
கிற ?-உண்ைமயாய்க் ேகட்கிேறன்:
உன் ைடய கைல இரகசியத்ைதத்தான் என்னிடம் ெகாஞ்சம் ெசால்
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ைவேயன்."
"இேதா பார்! இந்த ேராஜாப்
ேகள்வி ேகட்டால், அ
மலர்ந்தி ந்த ஒ

விடம் ேபாய், 'நீஎப்ப

என்ன பதிைலச் ெசால்

ம்?"என்

மலர்கிறாய்?' என்
ேதாட்டத்தில்

ேராஜாைவத் தன் நண்பனிடம் காட் னான் ஆனந்தன்.

நா க்கரசு அவைன விடவில்ைல."ேராஜாவிடம் அழகும் மண ம்
இ க்கிறேத தவிர, அதற்கு வாயில்ைல. உன்னிடம் கைல ம் இ க்கிற ;
அைதப் பற்றிச் ெசால்ல வா ம் இ க்கிற "என்

கூறினான்.

"நா க்காரசு! இந்தப் படத்ைதேய எ த் க்ெகாள். இைத எ தப்ேபாகிேறெனன்
ைழந்தேபா

நான் ேநற்

காைல வைரயில் நிைனக்கவில்ைல. அைறக்குள்

இவள் ஏேதா சில வாிகைளப் ப த் க்ெகாண்

ந்தாள். அதன்

ெபா ள் எனக்கு உற்சாகம் தந்த . என்ைனக் கண்ட டன் இவள் நாணத் டன்
எ ந்

நின்ற சாயல் என் கற்பைன ையத்

ண் விட்ட . இவைளேய

ம்தாஜாக மாற்றி, நான் ஷாஜஹானாகிவிட்ேடன்!... இைதெயல்லாம் நீ கிளறிக்
ேகட்ப

எவ்வள

சங்கடமாக இ க்கிற

"ேபாங்கள்! உங்க

ெதாி மா?"

க்குக் ெகாஞ்சங்கூட ெவட்கமில்ைல!"என்

ெசால் விட் , உள்ேள ஓ

ேகாபத்ேதா

மைறந்தாள் மல் கா.

நா க்கரசு ஆழ்ந்த சிந்தைனயில் ழ்கினான். அதிசயப் பிறவியான
தன் ைடய நண்ப க்கு மற்ேறார் அதிசயப் பிறவி வந் மைனவியாக
வாய்த்தி ப்ப
"நீ ஒ

அவ

க்கு மகிழ்ச்சி தந்த .

கைல ெவறியன்!"என்றான் நா க்கரசு சிாித் க்ெகாண்ேட.

"அெதல்லாம் எனக்குத் ெதாியா . சில சமயங்களில் கைலக்ேக ெவறி
வந் என்ைன ஆட் ைவக்கிற என் ேவண் மானால் ைவத் க்ெகாள்.
கிண்ணங்களில் வண்ணங்கைளக் குைழத்த டன் அதில் கற்பைன ஊற் ம்
கலந் விட்டால் சித்திரம் நயமாக அைமந் வி கிற . எதிர்பாராத சில
சமயங்களில் ஆத்ம தாிசனம் கிைடத்த ேபால், கைல ஊற் ப் பீறிட் ப்
ெபாங்கிப்

ாிக்கிற . சில ேவைளகளில் பல நாடகள் சிரமப்பட்

ஒ
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சித்திரத்ைதக்கூட

க்க

வதில்ைல."

"ஆனந்தா! உண்ைமயிேலேய நீ மிக ம் ெகா த்
ாிப்ேபா

ைவத்தவன்"என்

கூறினான் தி நா க்கரசு."சீக்கிரம் நீ மிகப் ெபாிய ஓவியக் கைல

ேமைதயாகிவிடப் ேபாகிறாய், பார். பாசேம உ வாக வந்த தாயா ம், உன் கைல
மனத் க்கு உற்சாக
இைதவிட ேவ

ட் ம் மைனவி ம் உனக்குக் கிைடத்தி க்கிறார்கள்.

என்ன பாக்கியம் ேவண் ம்?"

"ேநசேம உ வான நண்ப
மறந் விடாேத!"என்

ம் எனக்குக் கிடைடத்தி க்கிறான் என்பைத

கூறிச் சிாித்தான் ஆனந்தன்.

நண்பன் நா க்கரசு கூறிய ஒ வைகயில் உண்ைமயாகிவிட்ட . நா க்கு நாள்
ஆனந்தநிந் சித்திரங்கள் ரசிகர்களிடம் ேபராதரைவப் ெபற் க்ெகாணம்ேட
வந்தன. வ ைமத்
ேநரத்தி

ம் அவ

தன் கணவ

ன்ப ம் மைறந் ெகாண்
ைடய ேவைலக

வந்த . மல் கா க்கும் எந்த

க்ேக ெபா

சாியாக இ ந்த . ஆனால்

க்கு அ கிேலேய எந்த ேநர ம் இ ந் ம் கூட, அவன் தன்ைன

விட் ெவகு ரத் க்கு ெவகு ரம் விலகிக்ெகாண்
ப்பைத அவள் கண்டாள்.
மல் காவிடம் அவன் ேபசுகிற ேபச்ெசல்லாம் சித்திரங்கைளப் பற்றிய
ேபச்சுத்தான். 'அவ க்கு நான் மைனவி என்பைதேய
ேபா
அவ
வந்ததி

க்கிற ' எந்

ம் மறந் விட்டார்

எண்ணி ஏங்கத் ெதாடங்கினாள் மல் கா.

ைடய தாயார் பார்வதியம்மா
ந்ேத தன்

ற்றி

க்ேகா, மல் கா

ட் க்கு

ைடய மகன் மாறிவிட்டான் என்ற எண்ணம் விைத ன்றி-

விட்ட . தன் பாசத் க்குப் பஞ்சம் வந் விட்ட ேபால் ஓர் அச்சம் அவ

க்கு.

எந்த ேநர ம் ஆனந்தனின் கூடேவ மல் கா இ ந்ததால், அவைனத்
தன்னிடமி ந் பறித் க்ெகாண் விட்டாள் என் பார்வதியம்மாளால் எண்ணிப்
பார்க்காமல் இ க்க

யவில்ைல.

பாசத்ைதப் பயம் பற்றிக்ெகாண்ட .
காதேலா கடைமயின் பி யில் அகப்பட்
இைடயில் மல் கா க்கு ஒ

மக

ஏங்கித் தவித்த .

ம் பிறந் விட்டான்.
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இந்த நிைலயில்
அவ

ட் ப் ெபண்கள் ஆனந்தனின் கைல வளர்ச்சிையேயா,

ைடய கைழேயா,

ன்ேனற்றத்ைதேயா சிறி

மறந்தார்கள். மாமியார் தன் கவனத்ைத ம மகள்மீ

சிறிதாகக் கவனிப்பைத
தி ப்பி, அவ

ைடய

ெசயல்களிெலல்லாம் குைற காணத் ெதாடங்கினாள். ம மகேளா, தன்னிடம்
கணவன் பரா கமாக இ ப்பதாக ம் மாமியார் தன்ைனக் கஷ்டப்ப த் வதாக ம் நிைனக்கத் ெதாடங்கிவிட்டாள்.
"நீ வந்ததி

ந்

என் கு ம்பேம ேபாய்விட்ட !"என்

குற்றம் சாட் னாள்

மாமியார்.
"நான் இ தைலக் ெகாள்ளி எ ம் ! அங்ேக அவ க்கு நான் அ ைமயாகக்
கிடந்

உைழத் விட் , இங்ேக உங்களிட ம் ஏச்சு வாங்கிக்ெகாள்ள

ேவண் யி க்கிற !"என்றாள் ம மகள்.
மாமியா க்கும் ெபா ைம யில்ைல; ம மக
மாமியார் ம மகைளத்

க்கும் ெபா ைமயில்ைல.

ற்றினால், ம மகள் குழந்ைதையத்

ற் வாள். ேகாபம்

தாங்க வில்ைலெயன்றால் குழந்ைத குமரனின் அ குரைல அங்ேக ேகட்கலாம்!
மனத்தில் வண்ணம் குைழத் த்
சிந்தைன அ க்க
அதி

ாிைகைய எ க்கும் ஆனந்தனின்

கு ம்பத்திற்குள் தி ம்பிய . 'கு ம்பெமன்

இ ந்தால்

ம் குழந்ைத ம் பிறந் விட்டால், இப்ப த்தான் இ க்கும்.எல்லாம்

நாளைடவில் சாியாகிவி ம்' என்

தன்ைனத் தாேன ேதற்றிக்ெகாண்

வந்தான்

ஆனந்தன்.
நாளைடவில் நிைலைம ேமாசமாகிக்ெகாண்
சாியாகவில்ைல. பிரகு ஒ நாள் மல்

வந்தேத தவிரச்

காவிடம்"நீதான் ெபா த் க்-

ெகாள்ளேவன் ம், மல் கா! அம்மா என்ைனப் ெபற் வளர்த்தவர்கள்!
கைலஞ ைடய வாழ்வி ள்ள சிரமங்கைள ம் ெதால்ைலகைள ம்
அறியாதவர்கள் என்ேனா வாழ்வெதன்றால் உனக்கு அள க்கு மீறிய ெபா ைம
ேவண் ம், மல் கா!"என்

ேவதைனேயா

கூறினான்.

தாயாாிட ம்,"அம்மா எனக்கும் ெபயைர ஆனந்தன் என்
என்
உங்க

ைடய ஆனந்தத்தினால்தான் என்

ைவத்தீர்கள்.

ைடய கைலேய வளர

க்கும் ெபா ைம ேவண் மம்மா!... நீங்கள் அவைளக் குைற

ம்.
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கூறிக்ெகாண்ேட இ ந்தால், அவ

ைடய மன அைமதிையக் குைலக்கிறதம்மா!"

என்றான்.
"அவள் வந்ததி

ந்

ட் ல் அைமதிேய குைலந்

ேபாய்விட்ட !"

என்றாள் தாயார்.
" ாிந்

ெகாள்

ங்கள், அம்மா, ாிந்

ெகாள்

ங்கள்!"என்

ஆனந்தன். "நீங்கள் இ வ ம் என்னிடம் அன் ெச
த ல் உங்க

த் வ

கத்தினான்

உண்ைமயானால்,

க்குள் அன் ம் ஒற் ைம ம் ேவண் ம். அப்ப யில்லாவிட்டால் அ

என்ைனத்தான் பாதிக்கும்."
இவ்வள க்கும் இைடயில் ஆனந்தன் தன்
களங்கமற்ற சிாிப்பி

ம், மழைலயி

ைடய குழந்ைத குமரனின்

ம், சுட் த்தனத்தி

ம் ஆனந்தம் கண்டான்.

உயிர்க ைடய மலர்ச்சியிேல கற்பைனக் கன கைளக் காண்பவன் அவன்.
மல் காவின் இடத்ைத நிரப் வதற்கு அவ க்குக் குமரன் கிைடத்த ஓர்
ஆ தலாக இ ந்த .
ஒ

நாள் அவ

ைடய சித்திரக்கூடத் க்குள்,

ந்ேதாட்டத்ைத ெவறித் ப்

பார்த்தவா குழந்ைத ம் ைக மாக நின் ெகாண்
ந்தாள் மல் கா.
அைறக்குள் ைழந்த ஆனந்த க்குக் குழந்ைத ம் ைக மாக அவள் ேதான்றிய
காட்சி அற் தமான கற்பைனையக் ெகா த்த . ேதாட்டத் க் கு விகைளக்
கண்

குமரன் கு

கலமாக மழைலகைள வாாி இைறத் க் ெகாண்

அவ

ைடய பிஞ்சுக் கரங்க

ம் கால்க

ம்

சிற்றைலகள் அந்த அைறெயங்கும் ந மணம்

ள்ளித்

ந்தான்.

த்தன. சிாிப்பின்

சிய . குழந்ைத ம் கட

ம்

ஒன்ேறயல்லவா!
ஆனந்தனின் இதயமான வண்ணக்கிண்ணத்தில் கற்பைனத் ேதன் ெபாங்கத்
ெதாடங்கேவ, மல் கா க்குத் ெதாியாமல்

ாிைகைய எ த் க் ெகாண்

திைரச் சீைலயின் அ கில் ெசன்றான். ெபற்ெற த்த தாயின் இதய ம்
அப்ேபா தன் இதயத்ைதப் ேபாலேவ குழந்ைதயின் ஆனந்தத்தில்
திைளத்தி க்கும் என்ப

அவ

ைடய கற்பைன. ஓவியர்கள் அைனவ க்குேம

ெதவிட்டாத காட்சிதான் இ .
"மல் கா! எங்ேக இப்ப க் ெகாஞ்சம் தி ம் !"என்

ெமல்லக் கூறினான்
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ஆனந்தன்."குமரனின்
மல் கா பயந்

கத்ைதக் ெகாஞ்சம் சிாித்தப ேய பார்!"

ந ங்கிக் ெகாண்ேட தி ம்பினாள். அவள் கண்களில்

தாைர தாைரயாகக் கண்ணீர் வ ந்த . சிாிப்ைப எதிர்பார்த்த
ஆனந்தத்ைத எதிர்பார்த்த
கத்தில் கண்ணீர்த்
அவ்வள

கத்தில் ேசாகம்; கற்பைனத்

கத்தில்

யரம்;

ளிகைள எதிர்பார்த்த

ளிகள்.

தான்! தான் என்ன ெசய்கிேறாம் என்பைத மறந் , அ கி

வர்ணக் கிண்ணத்ைத எ த்
குழந்ைத குமரன்

றிட்

அவள்

கத்தில்

ந்த ஒ

சினான் ஆனந்தன்.

அ தான்."நீங்கள் மனிதர் தானா?: என்

கதறினாள்

மல் கா."சிாிக்கச் ெசால்கிறீர்கேள, என்ைன நீங்கள் ந க்கச் ெசால்கிறீர்களா?
எப்ப ச் சிாிப் வ ம் எனக்கு இந்த ட் ல்? ெதாட்டெதல்லாம் குைற,
ெசய்வெதல்லாம் தப் என் ஒ வர் ெசால் க்ெகாண்ேட இ ந்தால் உங்களால்
தான் உற்சாகமாகச் சித்திரம் வைரய

மா"- இேதா பா ங்கள். என்னிடம்

உங்க

க்கு அன்பில்ைல; உங்க

ைடய தாயா க்கும் அன்பில்ைல!

உங்க

ைடய கைலக்கு அன் ேவண் ம், ஆத்மா ேவண் ம், உற்சாகம்

ேவண் ம் என்கிறீர்கேள, அைத என்னிடமி ந்

பி ங்கிக் ெகாண்ேட வந்தால்

உங்களிடம் நான் எைதக் ெகா ப்ப ?"
குழந்ைத டன் அவள் ேவகமாகச் ெசன்
க்கத்தில் ஆழ்ந்தவனாகத்
அவ க்குத்
ெதால்ைலக
அவ

ாிைகைய

மைறந்தாள். ஆனந்தன்

சி எறிந்தான். அன்றி

ந்

ாிைகையத் ெதா வதற்குக் கூட உற்சாகமில்ைல.
க்காக எைதயாவ எ தித் தரேவண் ம் என்ற எண்ணம்

க்குக் கிைடயா . மாதத் க்கு ஒ

ைமயாக்கிக் ெகா க்க
த்தவனால், ஒ

படத்ைதக் கூட அவனால்

யவில்ைல . ஒேர நாளில் ஓர் உயிர்ச் சித்திரத்ைத

மாதத்தில் ஒன்ைறயாவ

தி ப்திேயா

வைரய

ய-

வில்ல. பலவற்ைற எ திப் பார்த் விட் த் தனக்குப் பி க்காததால் கிழித் ப்
ேபாட் விட்டான். அவ

ைடய ேபாக்ைகப் பற்றி அவன் தாயாேரா, மல் காேவா

கவைலப் பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. அவர்கள் கவைல அவரவர்க
அம்மா

க்கு மல்

காவின் மீ

க்கு. பார்வதி

குைற; மல் கா க் குப் பார்வதியம்மாளின் மீ

குைற.
ஆனந்தன் மல் காவிடம் தன் நிைலையச் ெசால்
இ க்கும்ப

ேவண் னான். அவ

ம்

அவைள

ன்ேபால்

ன் ேபாலேவ அவளிடம் மனம் விட் ப்
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ேபசிப் ெபா

ேபாக்கினான். கணவனிடம் அவ

ைடய அ தாபம் தி ம்பிய .

ஆனால் பார்வதியம்மா க்ேகா அதன் காரணம் ாியவில்ைல. இ வ ம்
தன்ைனப் பற்றித் தான் குைற கூறிக் ெகாள்கிறார்கேளா என்ற சந்ேதகம்
அவ

க்கு.

ெவகு நாட்க

க்குப் பிறகு தன் மைனவிைய அைழத் க் ெகாண்

ஆனந்தைனப் பார்க்க வந்த நா க்கரசுக்கு, ஆனந்த

ைடய ேதாற்றத்ைதக்

கண்ட டன் திைகப்பாகப் ேபாய் விட்ட . அைதப் ேபாலேவ அவன் மைனவி ம்
ட் ப் ெபண்கள் இ வ ம் மாறியி ப்பைதக் கண்

தி க்கிட்டாள்.

நா க்கரசு ேகட்டான்:"உனக்கு என்ன வந் விட்ட
ெம ந்

ேபாய்விட்டாய்? அைடயாளேம ெதாியாதப

ஆனந்தா? ஏன் இப்ப
உ க் குைலந்

ேபாயி க்கிறாேய?""அதிக ேவைல;ேவெறான் ம் காரணமில்ைல"என்
ம ப்பினான் ஆனந்தன்.
"ெபாய் ெசால்லாேத! நீ உன் ேவைலகள் எைத ேம ஒ ங்காகச் ெசய்வதில்ைல
என்

எனக்குப் கார்கள் வந்

எந்தப் படத்ைத ம்
வந் ெகாண்

ெகாண்

க்கின்றன.குறித்த காலத்தில்

த் க் ெகா ப்பதில்ைலயாம். அ ைமயான வாய்ப் க்கள்

க்கும் இந்தச் சமயத்தில் நீ இப்ப த்தானா நடந் ெகாள்வ ?"

ஆனந்தன் ெமௗனமாகத் தைல குனிந் ெகாண்டான்.
நா க்கரேசா தன் ேபச்ைச நி த்தவில்ைல."வாழக்ைகயில் சில க்குத்தான்
பிறவியிேலேய கட ள் கைலத் திறன் என்கிற அ ைளக் ெகா க்கிறார்.
அவர்களி

ம் ஒ

சிலைரத்தான் ெவளி உலகம் ெதாிந் ெகாண்

இவ்வளவி ந் ம், தன்

வரேவற்கிற .

ைடய நிைலைய நீேய ெதாிந் ெகாள்ளாமல்

அலட்சியமாக இ ந் விட்டால், பிறகு நீ வ ந்த ேவண் யி க்கும், ஆனந்தா!"
ஆனந்த

க்கு அதற்கு ேம

எனக்குத் ெதாிகிற

ம் ெபா க்க

தி நா க்கரசு. ஆனால்

யவில்ைல."இவ்வள ம்
ட் ல் உள்ளவர்க

க்குத்

ெதாியவில்ைல. என்ைன என்ன ெசய்யச் ெசால் கிறாய்? கைலையேய
வாழ்வாகக் ெகாண்ட பல ேமைதகளின் கு ம்பவாழ் எவ்வள
ன்பம்
நிைறந்ததாக இ ந்தெதன்ப

உனக்குத் ெதாி ேம!"
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" ட்டாள்!"என்

அன்பின் உாிைமேயா

"உன்ைன நான் விட் வி ேவெனன்

கண் த்தான் நா க்கரசு.

நிைனக்காேத" என்றான்.

ட் க்குள் குந்த நா க்கரசின் மைனவியிடம் மல் கா ம்
பார்வதியம்மா

ம் தங்கள் குைறகைளக் கூறி அ தனர். நா க்கரசு தன்

மைனவியிடமி ந்

ட் ப் ெபண்கள் இ வைரப் பற்றி ம் அறிந் ெகாண்டான்.

"பாவம்! உலகத்தில் பல க்கு இயற்ைகயாகேவ
வந் ெகாண்

க்கிற . ேவ

ேமல் இன்பம் வந்
ேத க்ெகாண்
அவர்க

ன்பத் க்கு ேமல்

சிலேரா இயற்ைகயாகேவ தங்க

குவி ம்ேபாேத, அைத ஒ க்கிவிட் ,

அவதிப்ப கிறார்கள். எ

இன்பம், எ

ன்பம்

க்கு இன்பத் க்கு

ன்பத்ைதத்
ன்பம் என்

க்ேக ெதாிவதில்ைல"எனறான் நா க்கரசு தன் மைனவியிடம்.

"பார்வதியம்மா

ம் நல்லவர்கள்தான்; மல் கா ம் நல்லவள்தான். ஏன்

இந்தக் கஷ்டம் அவர்க
"இரண்

க்கு?"என்

ேகட்டாள் அவள்.

ேப ேம நல்லவர்களாக இ ந் ம், மற்றவர்கைள நல்லவர்கள்

என் நிைனக்காததனால் வ ம் ெதால்ைலதான் இ . தனிேய தன் மகன்மீ
உயிைரேய ைவத்தி க்கும் அவன் தாயா க்கு யார் மீெதல்லாம் அவன் அன்
ெச

த் கிறாேனா, அவர்கள் மீெதல்லாம் தா

ம் அன் ெச

த்தேவண் ம் என்

ெதாிவதில்ைல. அேதேபால் அவன் மைனவிக்கும் அவன் தாயார்மீ
பாசம் அவள்மீ

ெச

"ஏன், இைத நீங்க

ைவக்கும்

த் ம் அன் என்ப ம் ாியவில்ைல..."
ம் நா

ேம ேபாய்ச் ெசால்லலாேம!"என்றாள் அவள்.

"ெபா ! நாம் ேபாய்ச் ெசான்னால் அவர்கள் நம்ைமேய ெபால்லாதவர்கள்
என்

நிைனப்பார்கள்.நம்ைமேய அவர்கள் ெவ க்கத் ெதாடங்கினா

ம்

ெதாடங்குவார்கள்."
"அப்ப யானால் உங்க ைடய நண்பாின் பா என்ன ஆவ ? அவர்
நன்றாக இ ந்தால்தாேன அந்தக் கு ம்பத் ப் ெபண்க க்குச் சண்ைட ேபாட் க்
ெகாள்வதற்காகவாவ
யில் வி ந்

விட்டால்?

வசதி கிைடக்கும்? அவர் மனம் ெநாந்
ாிைகையத்

ெப ைம த ம் கைலஞர் என்

க்கி எறிந்

ேபாய்ப் ப க்ைக

விட்டால்? இந்த நாட் க்ேக

அவைரப் பற்றிச் ெசால் க் கூத்தா

ர்கேள,
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அவாிடம் நீங்கள் ைவத்தி க்கும் அன் இவ்வள தானா?"
சிாித்தான் நா க்கரசு.அவன் சிாிப்ைபக் கண்

அவன் மைனவிக்கு

எாிச்சலாக இ ந்த .
நா க்கரசின்

ண் தலால், உலகச் சித்திரப் ேபாட் க்ெகன்

வைரவதற்காக, ெசன்ைனைய விட் க் கிளம்பி ைமசூ க்குச் ெசன்

ஒ

படம்

ஓர்

ஓட்ட ல் தங்கிக் ெகாண் படம் வைரந் ெகாண்
ந்தான் ஆனந்தன். அவன்
ட்ைட விட் ச் ெசல் ம்ேபா கூறி விட் ப்ேபான வார்த்ைதகைள அவன்
தாயா ம் மறக்கவில்ைல; மைனவி ம் மறக்கவில்ைல."உங்கைள விட்
ெவகு

ரம் ேபானால்தான் அைமதி கிைடக்கும் ேபா

யில்லாமல் என்னால் சித்திரம் வைரய
இைத நிைனத்
ஒ

நாள் இரண்

நிைனத்

க்கிற . அைமதி-

யா !"

இ வ ம் ஏங்கிக் ெகாண்

ந்த சமயத்தில்,

க தங்கள் ஆனந்தனின் விலாசத் க்கு

ட் க்கு வந்தன.

வந்த க தங்களில் ஒன்ைற மைனவி மல் கா ப த்தாள்; மற்ெறான்ைற அவள்
தாயார் ப த்தாள்.
மல் கா ப த்த க தம் யாேரா ரசிைக எ திய :அன் ள்ள ஆனந்தன் அவர்க

க்கு,

எங்க க்ெகல்லாம் ஆனந்த பரவசத்ைத இைடவிடாமல் உங்கள்
சித்திரங்களால் ெகா த் க் ெகாண்
ந்த நீங்கள் ஏன் இப்ேபா சித்திரங்கேள
வைரவதில்ைல? கட

க்கு அ த்தப யாகக் கைலஞர்கைளப் ேபாற் ம் நா

இ . இதில் தாங்கள் தவறிப் பிறந்தவர்கள். தங்கள் கைலத்திறனால் நம் நாட் ன்
மதிப்ேப உலகத் க்கு மத்தியில் உயரப்ேபாகிற .
ஒ

விஷயம் ேகள்விப்பட்ேடன். என் ேதாழி ஒ த்தி தங்கைளக் காண

வந்தி ந்தேபா , தங்கள

ட் ல் சாியான வரேவற்பில்ைலயாம். தங்கள்

தாயா ம் மைனவி ம் ஒ வ க்ெகா வர்
ெகாண்
நான் எ

ந்தார்களாம். இ
வ

கத்ைதத்

க்கி ைவத் க்-

நீ த் க் ெகாண்ேட ேபாகிறெதன் ம் அறிந்ேதன்.

தவறாக இ க்கலாம். ஆனால் எனக்கு உங்க

ைடய
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கைலதான் ெபாி . உங்க

ைடய ஆனந்தத் க்காக என் வாழ்ைவ ம்,

என் ைடய உைடைமகைள ம் நான் காணிக்ைகயாக ைவக்கக் காத்தி க்கிேறன்.
ேமைல நா களில் கைலஞர்கைள வளர்க்கும் ரசிைககைளப் பற்றி நீங்கள்
ேகள்விப்பட்

ப்பீர்கள்.

தங்கள் அ ைம,
கண்களில் கண்ணீர் ெபாங்க, மல் கா அந்தக் க தத்ைதத் தன்
மாமியாாிடம் ெகா த் விட் , அவளிடமி ந்த க தத்ைத வாங்கினாள். அைத
ஆனந்தனின் சித்திரக்கார நண்பன் ஒ வன் எ தியி ந்தான்.
அதில் இ ந்த சில வாிகள் பார்வதியம்மாைளேய பதறச் ெசய் விட்டன.
"ஆனந்தா! உடேன றப்பட்
அல்ல

ஓ

வந் வி .நாம் பாாிசுக்குப் ேபாேவாம்;

லண்டன் ேபாேவாம். ைகயில் பணமி க்கிற . கவைலகைள

மறப்பதற்காக எவ்வளேவா வழிகள் அங்ேக இ க்கின்றன. மிகச்சிறந்த
கைலஞர்கள் சிலர் என்ன ெசய்கிறார்கள், ெதாி மா? கு ம்பத் ெதால்ைலகளில்
அவர்கள் அகப்ப வேத இல்ைல. நிைனத்தேபா
ஆேவசத்ேதா

கு க்கிறார்கள்; பிறகு

சித்திரங்கள் வைரகிறார்கள். நாம் ஒவ்ெவா

படத்ைத எ

ம்

ேபா ம் எத்தைன எத்தைன ேவதைனகைள அ பவிக்கிேறாம்? அந்தக்
கைலயின் ெவற்றிக்காகேவ நம் ைடய வாழ்ைவச் சீரழித் க் ெகாண்டால்தான்
என்ன? வாழ்க்ைக மண்

க்கு; கைல விண்

க்கு. பறந்

ேபாகலாம், வா!"

க தங்கைளப் ப த் விட் ச் சிைலயாகிப் ேபானார்கள் இ வ ம். பிறகு
ெவகுேநரம் தங்க

க்குள் கண்ணீர் வ த்தார்கள். ஒ வர் கண்ணீைர மற்றவர்

ைடத்தார்கள்.
ைமசூாி

ந்

தி ம்பி வந்த ஆனந்த

க்கு

ட் க்குள் ஏற்பட்

ந்த

மா தல்கைள நம் வதற்ேக சில வாரங்கள் ெசன்றன. அவனக்குக் காரணேம
ெதாியவில்ைல. எப்ேபா ம் ஒேர கு

கலம், சிாிப் , பாிகாசப் ேபச்சுக்கள்.

பார்வதியம்மாளின் ம யில் ப த் க்ெகாண்

மல் கா கைத ேகட்டாள்.

மாமியாைரப் பற்றி வாய்க்கு வாய் ெப ைம ேபசினாள். குழந்ைத குமர
எந்த ேநர ம் ெகாண்டாட்டம்.

க்ேகா
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நண்பன் நா க்கரசு உலகத் ச் சித்திரப் ேபாட் யில் ஆனந்த
என்ற ெசய்திைய ஆரவாரத்ேதா
உலகத் க்கு மத்தியில் நிைலநாட்

க்ேக

தல் பாிசு

ட் ல் வந் கூறினான். தமிழ் நாட் ன் கைழ
விட்டதாக அவன் ெப ைமப்

பட் க் ெகாண்டான்.
பரவசத்ேதா

மல் கா அவைன ெமய்ம்மறந்

பாராட் னாள். ஆனந்தேனா

நிதானமாக அவளிடம் கூறினான்."மல் கா! உலகப் பாிசு எனக்குப் ெபாிதாகேவ
ேதான்றவில்ைல. என் உள்ளம் ஒ
விட்ட . அம்மா ம் நீ ம் எப்ப

ெபாிய பாிைச அதற்கு
இவ்வள

ன்ேப ெபற் -

ரம் மாறி விட்டீர்கள் என்ேற

எனக்குத் ெதாியவில்ைல. அந்த மாற்றம் என்ற பாிசு இ க்கிறேத அ

அப்ப ேய

இ க்கேவண் ம்."
அந்தக் க தங்கைளப் பற்றி மல்
எ

ம் கூறவில்ைல. அவர்க

நா க்கரசுதான் என்ப
-----------------------

காேவா பார்வதிேயா ஆனந்தனிடம்

க்குக்கூட அந்தக் க தங்கைள எ தியவன்

ெதாியா .
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13. காக்ைகச் சிறகினிேல...
அ

ஓர் அடர்ந்த கா ; அந்தக் காட் க்குள் ஓர் ெபாிய ஏாி; அந்த ஏாியின் மத்தியில்

சின்னஞ்சி

தீ கைளப் ேபான்ற சில திட் க்கள்; அந்தத் திட் க்களில் மரம் ெச

ெகா கள் பின்னிப் பிைணந்
ஆழ்ந்

கிடந்தன.

அகன்ற அந்த ஏாிக்குள்ேள அந்தத் திட் க்கள் பசும் நிைறந்த

மரகதத் ெதப்பங்கைளப்ேபால் மிதந்

ெகாண்

ந்தன. நங்கூரம் பாய்ச்சிய

மரக்கலங்கள் என் ம் ெசால்லலாம்.
அந்த மரகதத் ெதப்பங்க

க்கிைடயில் பலேவ

நிறங்களில், வண்ண

வண்ண உ வங்களில், ஒளிசிந் ம் நவரத்தின மணிகைளப்ேபால்
மின்

கின்றனேவ, அைவ என்னெவன்

அைவ பறைவகள்; பலேவ

ேகட்கிறீர்களா?

இனங்கைளச் ேசர்ந்த ெகாக்குகள், நாைரகள்,

மீன்ெகாத்திகள், மரங்ெகாத்திகள், சிட் க்கள், மணிப் றாக்கள், தவிட் ப்
றாக்கள் ...... இப்ப

எத்தைனேயா வைக!

அந்த ஏாிக்கைர ேமட்ைட மதிற்சுவராக ம், அதன் மரங்கைளக் காவல்
ரர்களாக ம், ஏாிைய அகழியாக ம் ைவத் க்ெகாண் , அங்கு அைவ ஓர்
கந்தர்வேலாக வாழ்க்ைகைய நடத்திக்ெகாண்

ந்தன. ெதவிட்டாத தீஞ்சுைவப்-

பாடல்கள், ஆனந்தமயமான ஆடல்கள், காதல் களியாட்டங்களான ஊடல்கூடல்கள் இவற் க்ெகல்லாம் அங்ேக பஞ்சம் இல்ைல.
இன்பம் நிைறந்த இளேவனிைல அ த் ,ஏாியில் நீர் நிைறந்
வழி ம் காலங்களில் மட் ேம அங்ேக பறைவகள் வந்

கூ வ

ம்பி
வழக்கம்.

ஆண் ேதா ம், ஆண் ேதா ம், எத்தைனேயா ஆண் களாக, குறிப்பிட்ட சில
மாதங்களில் இந்த இன்பக் ெகாள்ைள நடந் ெகாண்

க்கிற .

பணம் பைடத்த மனிதர்கள் தங்கள கு கலத்திற்காகப் பறைவக் கப்ப ல் பறந்
பாாிஸ் நகரத் க்கும் பனிமைல நிைறந்த நா க க்கும்
ெசல்வதில்ைலயா? உல்லசத் க்காக உதகமண்டலத் க்கும் காஷ்மீரத் க்கும்
றப்ப வதில்ைலயா?
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அந்தப்பறைவகள் இந்தவிஷயத்தில் தற்கால நாகாிக மனிதர்கைள
ந்திெகாண்

விட்டன. எத்தைனேயா ஆண் க

க்கு

ன்ேப அைவக

ைடய

உல்லாசப் பிரயாணம் ெதாடங்கிவிட்ட . ெவகு காலமாக மனிதர்கள்
கண்க

க்குப் படாமேல அைவ களியாட்டம் நடத்தி வ வதால், மனிதர்க

க்குக்

காலத்ைதக் கணக்குப் பார்க்க
யவில்ைல. எத்தைனேயா ஆயிரம்
ைமல்க க்கு அப்பா
ந்ெதல்லாம் பறைவகள் அந்த இடத்ைதத் ேத க்ெகாண்
வந்தனவாம். கடல் கடந்த நாட் ப் பறைவகைள ம் அங்ேக காண

மாம்.

அதிசயம்தான்! ெந ங்கடல் ெவளிைய எப்ப த் தங்கள் சிறகுகளாேலேய
அைவகளால் கடக்க
உறங்க ம் ஓய்

ந்தேதா, வழியில் எப்ப

ெகாள்ள ம்

இ க்குமிடம் ெதாிந்

ந்தேதா, எப்ப க் குறிப்பாக அந்த ஏாி

அைவகளால் வந்

ேசர

கா களில் திாிந்த ேவ வர்களின் கண்க
ெதாிந்தி க்க ேவண் ம். ஆனா

அைவகளால் உண்ண ம்

ம் அவர்க

ந்தேதா, அதிசயந்தான்!

க்கு

தல்

த ல் அந்த இடம்

ைடய ைகவாிைசக்கு எட்டாத

ெதாைலவில், நீ க்கு மத்தியில், நிலத் திட் க்களில், மரக் கிைளகளின்
மைறவில் ெகாட்டம த்த அைவகளிடம் என்ன ெசய்ய
அம் க்கு எட்டாத

ரம்; அப்ப ேய அம் எய்தா

விழக் கூ ம்; ேவடர்க

அ த்

ம்

பயன் என்ன?

நாடாகத் ெதாடங்கியேபா , ஒ

சி

கிராமம் அந்த ஏாிக்கைரைய

உ வாயிற் . சுற்றி ள்ள நிலங்கைளப் பண்ப த்தி உ

ெதாடங்கினார்கள். பயிர் பச்ைசகள் வளர்ந்
ச்சி

ம் தண்ணீாில்தான் அ பட்

க்கு மனத் தாங்கல்தான் மிச்சம்! அம் க்கு எட்

ைகக்கு எட்டவிட்டால், அம் எய்
கா

ம்? வில் ன்

விைதக்கத்

வ ம் காலங்களில், அவற்ைறப்

க்கள் அாிக்கத் ெதாடங்கின.

உல்லாசப் பறைவக க்கு உைழப் ம் கிைடத்த ; பிைழப் ம் கிைடத்த .
பயிர்கைள அழிக்கும் ச்சி
க்கைளத் தின் உழவர்க க்கு உபகாரம் ெசய்யத்
ெதாடங்கின பறைவகள். கிராமத்
அதனால், பிற்காலத் த்

மக்க

க்கு ஒேர ஆனந்தம்.

ப்பாக்கி ேவட்ைடக்காரர்கள் அந்தப் பறைவகைளச் சுட்

விைளயாட வி ம்பியேபா , அவர்கைளேய சுட்
வி வதாகப் பய

த்தித் தி ப்பி அ

விைளயா

ப்பினார்கள் கிராமவாசிகள்.
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கிராமத் க் குழந்ைதக
மாைலயி

ம் ேவ

க்கு அந்தக் காலங்களில் காைலயி

ெபா

ம்

ேபாக்ேக கிைடயா . ஏாிக்கைரக்கு வந்

பறைவகைளப் ேபாலேவ கூ வார்கள்; ஆ வார்கள்; பா வார்கள்; பறப்பதற்குக்கூட

யற்சிகள் ெசய்வார்கள்.

இந்தச் சமயத்தில்தான் அதிசயமான அந்தப் பறைவகைளப் பற்றிக் ேகள்விப்பட் ,
இயற்ைக வாழ்வில் பற் தல் ெகாண்ட ஓர் இைளஞர் அங்கு வந்
ேசர்ந்தார். அவர் கண்ட காட்சி அவைர அப்ப ேய வியப்பில் ஆழ்த்திவிட்ட .
அேத கிராமத்தில் தங்கி, கிைடக்கும் உணைவச் சாப்பிட் விட் , தின ம்
ஏாிக்கைரக்கு வரலானார்.
குழந்ைதகள் அவாிடம் பறைவக
த ல் என்ன ெசால்வெதன்

க்குப் ெபயர்கைளக் ேகட்கலானார்கள்.

ெதாியாமல் விழித்தார். பிறகு தாேம

உற்சாகத் டன் ெபயர்கைளக் கற்பைன ெசய்
நீண்

ந்தால் அதற்கு 'நீண்ட

ெசால்லத் ெதாடங்கினார்.

க்கு

க்கன்', கண்கள் ெபாியனவாக இ ந்தால் 'வட்டக்

கண்ணன்', சிவந்த ெகாண்ைட இ ந்தால் 'சிவப் க் ெகாண்ைட' இப்ப ேய
'க ம் ள்ளிக்காரன்', 'ெவள்ைளராஜா', ' க்குளிப்பான்'

த ய ெபயர்கள் வந்தன.

நாட்கள் ெசன்றன. இைளஞர் அந்தப் பறைவகளின் இன்ப வாழ்க்ைகையப்
பற்றித் தமிழ்ப் பத்திாிைகெயான்றில் ஒ
ப க்கவில்ைல. மீண் ம் ஒ
அ

கட் ைர எ தினார். யா ம் அைதப்

கட் ைர எ தினார். பத்திாிகாசிாியேர தி ப்பி

ப்பி விட்டார். தமிழர்கள் சங்ககாலத்திேலேய இயற்ைகேயா

தமிழி

ம் கைரகண்

விட்டார்களாதலால், இந்தக் காலத்

வாழ்க்ைகைய ம் பற்றி அவர்க

வாழ்ந் ,

எ த்ைத ம்

க்குக் கவைல இல்ைலயாம்!

பிறகு அந்த இைளஞர் மனம் ேசார்ந் ேபாய், ெவளிநாட் ப் பத்திாிைக
ஒன் க்கு ஆங்கிலத்தில் ஒ

கட் ைர எ தி நம்பிக்ைகயில்லாமல் அ

ைவத்தார், அவ்வள தான்! ஆசிாியாின் பாராட் த

ப்பி-

டன் கட் ைர ம்

ெவளிவந்த . அைத அ த் ப் பல க தங்க ம் அவ க்கு வந்தன.சிலர் அந்த
இடத்ைதக் காண்பதற்காகேவ ேமல்நா களி
ந் ேநாில் வரப்ேபாவதாக ம்
எ திவிட்டார்கள்.
கிராமத்தில் தங்குவதற்கு வசதியான இடம் இல்ைல; கு ப்பதற்கு நல்ல
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தண்ணீர் கிைடயா ;உண
அவர்க

விஷய ம் அப்ப த்தான். இவ்வள

சிரமங்கைள ம்

க்கு எ தினார் இைளஞர்.

அவர்கேளா எைத ேம ெபா ட்ப த்தாமல் வந் ேசர்ந் விட்டார்கள்.
ெவளி நா களி
ந் பறைவகள் வந் கூ த் தி ம்பிய ேபாலேவ
அவர்க

ம் வந்

அவர்கள் ஒ

தி ம்பினார்கள்.தங்க

க்கு இ ந்த வசதிக் குைற கைள

ெபா ட்டாகேவ நிைனக்கவில்ைல.

இந்த நிைலயில்தான் ஒ
கணக்கில் அந்தத் தமிழ்நாட்

ேமல்நாட்

இைளஞர் அங்கு வந்

வாரக்-

இைளஞ டன் தங்கினார். பறைவக

க்கு அவர்கள்

இ வ ேம ெந ங்கிய நண்பர்கள் ஆகிவிட்டார்கள். ேமல்நாட்

இைளஞாிடம்

ெதாைலேநாக்கிக் கண்ணா , திைரப்படம் பி க்கும் க விகள்

த

ய பலேவ

சாதனங்கள் இ ந்தன.
இைளஞர்கள் இ வ ம் மரத்தினால் ெதப்பம் ஒன்

கட் க்ெகாண் , நீாில்

மிதந் , பறைவகள் கூ யி ந்த திட் க்கைளச் சுற்றி வரலானார்கள். ெதாைல
ேநாக்கி வழி யாக அவர்கள் கண்ட பறைவகளின் வாழ்க்ைக விேநாதங்கள்
அவர்கைள ெமய்மறக்கச் ெசய்த .
கட ள் என் ம் ஓவியன் எத்தைன எத்தைன வண்ணக் கலைவகைள
அவற்றின் விழிகளி ம் அலகுகளி ம் சிறகுகளி ம் ெகாண்ைடகளி ம்
க த் களி

ம் தீட் யி க்கிறான்! அவற்றின் உல்லாசக் களியாட்டம், உக்கிரமான

ேபாராட்டம், பலவைக உணர்ச்சிகைள ெவளியி ம் குரல்கள் இவ்வளைவ ம்
அவர்களால் அ கில் இ ந்
பறைவகளின் விழிக

கவனிக்க

ந்த .

ம் அவர்கைள அச்சமின்றி வரேவற்ப ேபால்

ஒளி உமிழ்ந்தன.
வந்த ேமல்நாட்

இைளஞர் பிாியா விைடெபற் ச் ெசன்றார் தம்

நண்பாிடம். அந்த உயிாினங்கேளா ஒன்றாக உறவா ப் பழகுவதற்காக, அந்த
இைளஞர் ேமற்ெகாண்ட க னமான எளிய வாழ்க்ைக தமிழ்நாட் இைளஞைரேய
திைகக்க ைவத்த . பரம்பைரயான பணக்காரர்

ட் ப்பிள்ைள அவர்.

விமானத்தில் பிரயாணம் ெசய் பல ைற உலைகப் பார்த்தவர். அப்ப ப்பட்ட
ஒ வர் குக்கிராமத்தி ம் குக்கிராமமான இங்கு வந் ெகாசுக் க யி ம்
ெவப்பத்தி

ம் அைரப்பட் னியி

ம் உழன் , பறைவ களிடம் ஈ பா
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ெகாண்டாெரன்றால்......?
அ த்த சில மாதங்களில் இந்த நாட் ன்

க்கியமான திைரப்படக்

ெகாட்டைககளிெலல்லாம் ஓர் வண்ணப்படம் திைரயிடப்பட்ட . 'தமிழ்நாட்
ஏாியில் உலகத் ப் பறைவகள்' என்ற தைலப் க் ெகாண்ட படம் அ .படத்தின்
வக்கத்தில் தம் நண்ப க்கு நன்றி கூறியி ந்தார் அவர்.
அந்தப் படத்ைதப்பற்றி எல்லாத் தமிழ் பத்திாிைகக
பத்திாிைகக

ம் தாராளமாகத் தங்கள் பாராட் க்கைளத் ெதாிவித்தன. நி பர்கள் பலர்

கூட்டங கூட்டமாகச் ெசன்
ாிப் த் தாங்க
கட் ைரகள் எ

வந்தார்கள். தமிழ் நாட்

இைளஞ க்குப்

யவில்ைல. ஒேர சமயத்தில் பலாிடமி ந்
ம்ப

க தங்கள் வந்

பறைவகள் தங்கக்கூ ய காலம்
பறந்

ம் ஆங்கிலப்

அவ க்குக்

குவிந்தன.
ந் விட்டதால் அைவ வழக்கம்ேபால்

கைலந் விட்டன.

இனி அ த்த ஆண் தான் அைவகைளக் காண

ம்.

அதற்குள் பணம் பைடத்தவர்கள் பலர் ெபாிய ெபாிய கார்களில்
அங்கு வந்

இறங்கினார்கள். ேகட்ட விைலையக் ைகேமல் ெகா த்

அங்கி ந்த

நிலங்கைள வாங்கினார்கள். ெபாிய ெபாிய ஓட்டல்கைளக் கட் னார்கள். மின்
விளக்குகைளக் ெகாண்

வந்தார்கள். திய திய நவநாகாிக வசதிக

அங்ேக பங்களாக்கள் எ ம்பின. பறைவகள் வ வதற்கு
வந்

டன்

ன்ேப மனிதர்கள்

கூ க் கைலந்தார்கள்.
'ேமைல நாட்டார் ஒ

படம் எ த் த் திைரயில் காட்ட

ந்தேபா ,

நா ம் நம் திைரப்படத்தில் அைத ஏன் காட்டக்கூடா ?' என்
நிைனத்தார். அந்தப் படத்ைதப் பார்த்த டன்தான் அப்ப

ஒ வர்

நிைனத்தார்

என்பைத ம் நாம் ெசால்லத்தான் ேவண் ம்.
'ேவட்ைடக்காரன்!' என்ற கைத உ வாயிற் .

ற் க்கணக்கான ஆண்,

ெபண் ந க ந ைகயர், பலேவ வண்ண்ங்களில் அலங்காித் க்ெகாண் , ஓர்
அழகிய ெதப்பத்தில் அந்த ஏாிக்குள் ேபாவ ேபால் படம் எ க்கத் திட்ட
மிட்டார்கள். பறைவகைள இயற்ைகயான பின்னணியாகக் ெகாண்

பா ய
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வண்ணம் படேகாட் ம் காட்சி ஒன்
வண்ணப் படம் அல்லவா?

உ வாயிற் .

ற் க்கணக்கானவர்கள் அங்குவந்

நாட்கணக்கில் தங்கேவண் ம் அல்லவா? ஏற்கனேவ நாகாிகமாகிக் ெகாண் வந்த
கிராமம், திடீர் திடீெரன்

திய திய வசதிகைளக் காணத் ெதாடங்கிய .

ஏாிையப் ேபாய்ப் பார்த்

வந்த ெசய்திகள், கிராமத்தில் ஏற்பா

நைடெப ம் ெசய்திகள், அங்ேக ேபாய் ஒவ்ெவா வ ம் ம்மிய
தல்
இ மிய வைர ள்ள பல ேவ ெசய்திகள் பத்திாிைககைள அலங்காிக்கத்
ெதாடங்கின.
பறைவகைளப் பார்ப்பதற்குக் கூடாதவர்கள்கூட, பறைவகைளப் படம்
பி ப்பதற்காகச் ெசய் ம் ன்ேனற்பா கைளப் பார்ப்பதற்கு அங்கு வந்
திரண்டார்கள். 'ேதர்க் கூட்டம், தி விழாக் கூட்டம், என்

ன்னாட்களில்

ெசால்வ ேபால், அங்கு அக்கம் பக்கத் க் கிராமங்கெளல்லாம் கூடத்ெதாடங்கின.
பறைவக

ம் குறிப்பிட்ட காத்தில் வந்

ெபாிய ெபாிய லாாிகளி

ம் 'வான்' களி

ேசர்ந்தன. சரமாாியாகக் கார்க

கு மிவிட்டன.
ம் இயந்திரக்க விகள் வந்

ம் கிளம்பின. சாைலகளின் இ

மக்கள் கூட்டத்தின் உற்சாகம் எல்ைல கடந்
ஆயிற் .

ாிதமாக ஏற்பா கள் நடந்

ந்

விட்டன.காைல இள

ற் க்கணக்கான காைளய ம்

கன்னிய ம் நிைறந்த கூட்டத்ைதச் சுமந் ெகாண்
நான்ைகந்

'கமிரா' க்கள் பல ேவ

ஏாிக்குள் ெசன்ற . அைதத்

ேகாணங்களி

சு வதற்குத் தயாராக இ ந்தன.
குபீெரன்

ஒ பரப்பி திைரப் பாடைல

ழக்கம் ெசய்த ;

"ேவட்ைடக்காரா!....ேவட்ைடக்காரா!... ஓ வா!"
"ஷூட்"என்ற

இயக்குனாின் குரல்.

ம்

நின்ற .

ெவய்யி ல் ெபான்னிறமான வண்ணப் படகு,
ெதாடர்ந்

ம ங்குகளி

ந்

145

ெசால்

ைவத்தாற்ேபால் அவ்வள

பறைவக

ம், 'ஜிவ்' ெவன்

வானத்தில் கிளம்பி வட்டமிடத் ெதாடங்கின.
"கட்! கட்! என்

கத்தினார் ைடரக்டர்.

எல்ேலா ம் வானத்ைதேய அண்ணாந்
வைர பார்த்தார்கள். அவ்வள
ெகாண்

பறைவக

ந்தனேவ தவிர, ஒன்

பார்க்க வில்ைல. சற்

பார்த்தார்கள். க த் ச் சு

க்கும்-

ம் வட்டமிட் ச் சுழன் -

கூட இறங்கி வந்

தன

கூட்ைட எட் ப்

ேநரத்தில் க ம் ள்ளிகெளன மைறந்

அைவ இைர

ேதடச் ெசன் விட்டன.
மாைலயில் தி ம்பி வந்தேபா ம் அங்கு ஓடம் இ ந்த ; அதன்ேமல்
மனிதர்கள் நிைறந்தி ந்தார்கள்.
ஒ பறைவயாவ

வானத்ைத விட் க் கீேழ இறங்கி வரேவண் ேம!

இரவில் அைவ எங்ேகதான் ெசன் தங்கினேவா ெதாியவில்ைல. ம நாள்
காைலயி ம் அந்த மரகத மணித் திட் க்கள் பறைவகளின் கலகலப்பின்றி
ெவறிச்சிட் க் கிடந்தன. காத்தி ந்தார்கள். காத்தி ந்தவர்களில் ஒ வ க்குப்
பறைவகளின்மீ
பிராணிக

ேகாபம் ேகாபமாக வந்த . 'என்ன திமிர் இந்த அற்பப்

க்கு! லட்சக்கணக்கில் பணம் ெசல

ஏற்பா கள் ெசய் ெகாண்

ெசய் ெகாண் , எவ்வளேவா

இங்கு வந்தி க்கிேறாம். ெகாஞ்சங்கூட மாியாைத

ெதாியவில்ைலேய!'
பறைவகளின் நண்பரான அந்த இைளஞ ம் அங்கு வந்

இவ்வள

ேவ க்ைககைள ம் பார்த் க்ெகாண் தான் இ ந்தார்.
த ல் அந்த இைளஞைர ஏறிட் க்கூடப் பார்க்காமல் அலட்சியம் ெசய்த ஒ வர்,
பிறகு அவாிடம் வந் ,"அந்த ெவள்ைளக்காரன் மட் ம் எப்ப
படம் பி த்தான்?"என்

வந்

ெம வாய்க் ேகட்டார்."அவன் இங்கு வந்

பல நாள்

தங்கினான். தன் ைடய உயிைரப் ேபாலேவ அவற்றின் உயிைர ம் ேநசித்தான்.
ஆவேலா அவற்றின் வாழ்க்ைகயி ள்ள இன்ப ன்பங்கைளத் ெதாிந் ெகாள்ள
யன்றான். கைடசியில் அவற்றின் வாழ்க்ைகக் கைலைய ெவளி உலகத் க்கு
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ெவளிப்ப த் வதற்காகேவ அவன் படம் பி த்தான். அவன் கைலஞன்!"
அவைனக் கைலஞன் என்
கம் சிவந்த

அந்த இைளஞர் கூறிய டன் ேகாபத்தால்

பிர க க்கு.

"அப்ப யானால் நாங்கள்?"உ ட்
ன்
என்

வல்

த் விட் ,"தய

விழித்தார் அவர்.

ெசய்

என்னிடம் இப்ப க் ேகட்காதீர்கள்"

ம ப்பப் பார்த்தார் இைளஞர்.

"இல்ைல, ெசால்

ங்கள்!"

"நான் என்ன ெசால்வ ? பறைவகேள உங்க
ெசால் விட்டனேவ !......உங்க

க்குப் பதில்

ைடய படத்தின் ெபயர் உங்க

க்கு

நிைன க்கு வந்தால் ேபா ம்!"
பணேவட்ைடக்குத் தங்கைளக் க விகளாகப் பயன்ப த்த வந்தவர்கள்,
தி ம்பிச்ெசன்ற டன், கைலவாழ்
ஆனந்தத் டன் கூ க் களித்தன.
-----------------

வாழ வந்த உயிாினங்கள் மீண் ம் அங்கு

