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கல்கி கி ஷ்ண ர்த்தியின்
"தியாக மி" - I
தல் பாகம் / அத்தியாயம் -1 : ேகாைட
"நிழல் அ ைம ெவயி ேல நின்றறிமின் ஈசன்
கழல ைம ெவவ்விைனயில் காண்மின்."
1.1. ரயில
ங்!

ங்!

ணிங்!

ங்!
ணிங்!

ணிங்!

ேபார்ட்டர் கண் சாமி மணிையக் கீேழ ைவத் விட் க் ைககாட் ேமைடக்கு
ஓ னான். 'டக்-டக்', 'டக்-டக்' என் இ த்தான். ஒ ைககாட் சாய்ந்த . இன்ெனா
ைககாட்
ம் சாய்ந்த .
ரத்தில் 'ஜிகுஜிகு' 'ஜிகுஜிகு' என்
சத்தம் ேகட்ட .

பத்தைர மணி வண்

வந்

ெகாண்

க்கும்

ச்சத்திரம் ரயில்ேவ ஸ்ேடஷனில் பரபரப் க்கு அறிகுறிகள் காணப்பட்டன.
ப த் க் ெகாண்
ந்த ரயில நாய் எ ந் நின் உடம்ைபச் சி ர்த்த .
ங்கி வழிந்த ரயில க் கைடக்காரன் தி க்கிட் எ ந்தி ந்தான். அவன் எதிேர
ஒ தட் ல் நாைலந் எள்
ண்ைட ம் ன் வாைழப்பழங்க ம் இ ந்தன.
அவற்றின் மீ ெமாய்த்த ஈக்கைளப் பரபரப் டன் ஓட் னான்.
ெவளிேய, ங்கு ஞ்சி மரங்களின் குளிர்ந்த நிழ ல் இரண் கட்ைட
வண் க ம், ஒ வில் வண்
ம் கிடந்தன. வண் யில் ப த்தி ந்த வண் க்காரர்கள்
ைகயில் தார்க் கழி டன் கீேழ குதித்தார்கள். ப த் அைச ேபாட் க் ெகாண்
ந்த
மா க ம் ஒவ்ெவான்றாக எ ந் நிற்கத் ெதாடங்கின.
அந்த வண் க்காரர்களில், வில் வண் யி
ந் குதித்தவைன மட் ம் ெகாஞ்சம்
கவனித் க் ெகாள் ங்கள். அவன் கவனிக்கப்பட ேவண் யவன். அவன் ெபயர்
நல்லான். ஆமாம்; ெந ங்கைர சம் சாஸ்திாியின் பட் க்காரன் நல்லான்தான்.
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ஸ்ேடஷன் மாஸ்டர் க்கட் ேமைஜைய இ த் ப் ட் னார். ஆணியில்
மாட் யி ந்த தைலப்பாைகைய எ த் த் தைலயில் ைவத் க் ெகாண்டார். ைகயில்
ரயில் சாவி டன் ெவளியில் வந்தார்.
ஒ கிழவ ம், ஒ ஸ்திாி ம், ஒ சி வ ம் அப்ேபா தான் ட்ைட
ச்சுக டன் பிளாட்பாரத் க்குப் ேபாய்க் ெகாண்
ந்தார்கள். சாதாரணமாய்,
இவ்வள ெபாிய கூட்டத்ைத அந்த ஸ்ேடஷனில் பார்ப்ப அ ர்வமாதலால்,
ஸ்ேடஷன் மாஸ்ட க்கு உற்சாகமாக இ ந்த . பின்னால் தங்கிய சி வைனப்
பார்த் அவர், "அேட அைர க்கட்! சீக்கிரம் ேபா! உனக்காக ரயில் காத் க் ெகாண்
நிற்கா !" என் அதட் னார். அவர் கூறியைத ஆேமாதிப்பைதப்ேபால்,
ைககாட் யின கில் வந் விட்ட ரயில் கீச்சுக் குர ல் ' ல்' என் சத்தம் ேபாட்ட !
ஸ்ேடஷனி
ந் கிளம்பிய நிழலடர்ந்த சாைல ெகாஞ்ச ரத் க்கு ரயில்
பாைதைய ெயாட் ேய ேபாயிற் . அந்தச் சாைலயில் சுமார் ஒ பர்லாங் ரத்தில் ஒ
பிராம்மணர் தைலயில் ஒ
ட்ைட டன் வந் ெகாண்
ப்ப ெதாிந்த . அவர்
ஏற்கனேவ விைரவாகத்தான் நடந் வந்தார்; ரயில்
ட்ட சத்தத்ைதக் ேகட்ட ம் ஒ
தடைவ தி ம்பிப் பார்த் விட் 'ெலாங்கு ெலாங்கு' என் ஓ வரத் ெதாடங்கினார்.
ரயி க்கும் அவ க்கும் ஒ
ெவற்றி ெபற்ற .

நிமிஷம் ேபாட் . அதன்

வில், அந்ேதா! ரயில் தான்

இேதா பிளாட்பாரத் க்கு வண் வந் விட்ட ! இவ்வள சின்ன
ஸ்ேடஷனில்கூட நிற்கேவண் யி க்கும் தன் தைல விதிைய நிைனத் த்தாேனா
என்னேவா, இரண் தடைவ ெப
ச்சு விட் விட் நின்ற .
ஸ்ேடஷன் மாஸ்டாின் பார்ைவ, வண் யில் ஏறத் தயாராய் நின்ற இரண்டைர
க்கட் களின்ேமல் வி ந்த . அப்ேபா அவர், 'ஒ ேவைள இன்ைறக்கு யாராவ
இறங்கக்கூட இறங்குவார்கேளா!' என் எண்ணமிட்டார். அவர் அப்ப எண்ணிக்
கண்ணிைமக்கும் ேநரம் ஆகவில்ைல; ரயி ன் கத ஒன் திறந்த . அதி
ந் ஒ
ம ஷர் இறங்கினார். ரயில் நின்ற ம் நிற்காத மாய் அவர் இறங்கிய அவசரத்ைதப்
பார்த்தால் ந்திய ஸ்ேடஷனிேலேய அவர் இறங்குவதற்குத் தயாராகக் கதேவாரமாய்
வந் நின்றி க்க ேவண் ெமன் ேதான்றிய .
இறங்கிய பிரயாணி ெநற்றியில் வி தி ம், கத்தில் ன்சிாிப் ம், க த்தில்
மணிமாைல ம், கக்கத்தில் ம சஞ்சி மாகக் காணப்பட்டார். "ஓேகா! நம்ப சம்
சாஸ்திாின்னா?" என் ஸ்ேடஷன் மாஸ்டர் தமக்குள் ெசால் க்ெகாண்டார்.
'படீர்' என் ரயில் கத சாத் ம் சத்தம்; அப் றம் 'வி
ைக விட் க் ெகாண் கிளம்பிற் .
'குப்' என்

ளசி

ல்' ஊ ம் சத்தம்; ரயில் 'குப்'

"என்ன, சம் சாஸ்திாியார்! இந்த வ ஷத் ெவயில் எல்லாம் உங்கள்
தைலயிேலதான் ேபா
க்ேக!" என்றார் ஸ்ேடஷன் மாஸ்டர்.

5
சாஸ்திாியார் இ ப்பில் ெச கியி ந்த க்கட்ைட எ த் க்ெகாண்ேட, "ஆமாம்;
அப்ப த்தான். ஆனால் ெபாியவாள், 'நிழல ைம ெவயி ல்' என்
ெசால் யி க்காளில்ைலயா? அந்த மாதிாி ஏேதா பகவான் கி ைபயினாேல
கைடசியாகக் குழந்ைதக்கு வரன் நிச்சயமாச்சு...!" என்றார்.
"வரன் நிச்சயமாச்சா? ெராம்ப சந்ேதாஷம்."
" கூர்த்தம்கூட ைவத்தாச்சு!"
"அப்ப யானால், ெகாஞ்ச நாைளக்கு நம்ம ஸ்ேடஷன் கலகலப்பாயி க்கும்... நல்ல
வரன் தாேன?"
"ஏேதா மனசுக்குப் பி ச்ச வரன். ைபயன் பி.ஏ. பாஸ் பண்ணியி க்கான்.
கல்யாணக் க தாசி வ ம் நீங்கள் அவசியம் கல்யாணத் க்கு வரேவ ம்."
"நானா, சாஸ்திாிகேள! என் ெசாந்தக் கல்யாணமாயி ந்தாக்கூட இந்தப்
பாழாப்ேபான ரயில் ேவைலயிேல லீ ெகா க்க மாட்டாேன? பர்த்திவச்சு
நடத்திக்ேகா என்பாேன? ேக ங்கள். ேபான வ ஷத்திேலதான் ஒ ஸ்ேடஷன்
மாஸ்டர் சீமந்தக் கல்யாணத் க்காக லீ ேகட்டார்...!"
"அப்ப ெயல்லாம் நீங்கள் ெசால்லக்கூடா . ஒ நாைளக்காவ
வந் விட் வரேவ ம். நான் வண் அ ப் கிேறன்."

கட்டாயம்

இப்ப ப் ேபசிக் ெகாண்ேட இ வ ம் பிளாட்பாரத்தி
ந் ஸ்ேடஷ க்குள்
வந்தார்கள். அேத சமயத்தில் ரயி டன் ேபாட் ேபாட் க்ெகாண் சாைலயில் ஓ
வந்த பிராம்மணர் இைரக்க இைரக்க ஸ்ேடஷைன வந் அைடந்தார். வந்தவர் சம்
சாஸ்திாிையப் பார்த்த ம், "ஏங்கா ம் சம் சாஸ்திாி! இந்த ரயி ேலதாேன
இறங்கினீர்? ஏதடா ஒ ம ஷன் ஓ வ கிறாேனெயன் அந்த கார் கிட்ட
ெசால் வண் ைய ஒ நிமிஷம் நி த்தி ைவக்கக் கூடாதா?" என்றார்.
"தீக்ஷிதர்வாள்! பாிகாசம் இ க்கட் ம். குழந்ைத சாவித்திாிக்குக் கல்யாணம்
நிச்சயமாகியி க்கு..."
"என்ன, கல்யாணம் நிச்சயமாயி த்தா? அட எழேவ! ன்னேம ஏங்கா ம்
ெசால் த் ெதாைலக்கைல? வரன் எந்த ஊர்? என்ன குலம்? என்ன ேகாத்திரம்? ைபயன்
என்ன பண்றான்? ைகயிேல எவ்வள ெகா க்கிறீர்? ேமற்ெகாண் எவ்வள
ெசய்கிறீர்? சீர் ெசனத்தி என்ன? எதிர் மாியாைத எப்ப ? எல்லாம் விவரமாய்ச்
ெசால் ம்."
"விவரமாய்ச் ெசால்றதற்கு இப்ேபா
பி.ஏ. பாஸ் பண்ணியி க்கான்..."
"பி.ஏ.யா? அ

சாவகாசமில்ைல, தீக்ஷிதர்வாள்! ைபயன்

சக்ைக! உத்திேயாகம் ஆயி க்ேகா?"

"இன்னம் ஆகைல; அ க்ெகன்ன, குழந்ைத அதிர்ஷ்டத் க்குச் சீக்கிரம் ஆயிடற ."
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"உத்திேயாகம் ஆகைலயா? ெவ ம் வறட் பி.ஏ.தானா? ேபாகட் ம்; நிலம் நீச்சு
வாசல் ஏதாவ இ க்ேகா, அ
ம் இல்ைலேயா?"
"நிலம் அவ்வளவாக இ ப்பதாகத் ெதாியைல. தகப்பனார் கல்கத்தாவிேல ெபாிய
உத்திேயாகம் பார்த்தவர். ெபன்ஷன் இ
பாய் வர்ற ; ைகயிேல ெராக்கம்
ஏதாவ இ க்கும்."
"இவ்வள தானா? ஏங்கா ம், நிலம் நீச்சு இல்ைல, உத்திேயாகம் கிைடயா ,
ைகயிேல 'காஷ்' இ க்குன் ஊாிேல ெசால் க்கிறா!-கைடசியிேல இந்த வரன்
தானா உமக்குக் கிைடத்த ? ப்ப ேவ மிராசுதார் ஜாதகம் நான் வாங்கிண்
வந்ேதன்; பரம்பைர ெபாிய ம ஷன், வய நாற்பத்ைதந் தான் ஆச்சு; அ உமக்குப்
பி க்கைல பா ம்! ெகட்ட ஜாதகம் என்கிற இ தாங்க ம்."
"தீக்ஷிதர்வாள்! இனிேமல் அைதப்பற்றிப் ேபசி என்ன லாபம்? கல்யாணம்
நிச்சயமாகி கூர்த்த ம் வச்சாச்சு! நீங்கள்ளாம் கூடமாட இ ந் கல்யாணத்ைத
நடத்தி ைவக்க ம். நான் ேபாய் வர்ேறன்."
"என்ன ேபாய் வர்றீரா, ஏங்கா ம்? ரயிைலத்தான் ஒ நிமிஷம் நி த்தி ைவக்கத்
ப் இல்ைல; அ த்த ரயில் வ கிற வைரயில் ேபச்சுத் ைணக்காவ இ ந் ட் ப்
ேபாகக்கூடாதா? என்னங்க ம் அப்ப த் தைலேபாற அவசரம்? ெபாண் க்குக்
கல்யாணம் நிச்சயமாயிட்டாத்தான் என்ன? அ க்காக இப்ப யா சப்பட்ைட கட் ண்
பறக்க ம்?...அேட! ம ஷன் ெசால்லாமல் ேபாறைதப் பார்த்தாயா? ஓேஹா!
அவ்வள கர்வம் வந் ட்டதா!... ஸ்ேடஷன் மாஸ்டர்வாள்! ேகட்டயளா கைதைய!....."
என் தீக்ஷிதர் தாழ்வாரத்தில் நின் ெகாண்
ந்த ஸ்ேடஷன் மாஸ்டாிடம் ேபசத்
ெதாடங்கினார்.
------------1.2. சாைல
ஸ்ேடஷ க்கு ெவளிேய மாட் வண் கள் கிடந்த இடத் க்குச் சம் சாஸ்திாி
ேபான ம், வண் க்காரர்களில் ஒ வன், "சாமி! வண்
ட்டட் மா?" என்றான்.
ட்
இன்ெனா வன், "அட ஏண்டா சும்மா? எஜமா க்குத்தான் ெசாந்த வண்
நிக்குேதடா?" என்றான்.
"ஏஞ்சாமி, நம்

ட் ேலங்களா கல்யாணம்?" என்

த ல் ேபசியவன் ேகட்டான்.

"ஆமாண்டாப்பா! கல்யாணம் ஐந்தா நா ம், ெந ங்கைரக்கு வர்றவாள்
யாராயி ந்தா ம் நீங்க ெகாண் வந் விட் ட ம். வண் ச் சத்தம் எங்கிட்டேய
வாங்கிக்க ம்!" என்றார் சம் சாஸ்திாி.
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"அ க்ெகன்னங்க? எஜமான் ட் க்கு வர்ற க்குச் ெசால்ல ங்களா? ேஜாராக்
கல்யாணச் சாப்பா சாப்பிட் ட் , ஜாம் ஜாம் சந்தனம் சிக்கிட் , ம நிைறய
ெவத்திைலப் பாக்குக் கட் க்கிட் வர்றதில்ேல!"
தயாராக வண் ையப் ட் நி த்தியி ந்த வில் வண் க்காரைனப் பார்த் , சம்
சாஸ்திாி, "என்ன நல்லான்? நீேய வந் ட்டயா? நான் இன்ைறக்கு நிச்சயமாய்
வர்றதாகக்கூடச் ெசால் யி க்கவில்ைலேய?" என் ேகட்டார்.
"எப்ப
ம் இன்னிக்கு வந்
ங்க என் ஓர் உத்ேதசங்க. அப்ப ஒ
நீங்க வராேபானால், மாட் க்குப் ப த்திக்ெகாட்ைட ட்ைட ேபாட் ண்
தி ம்பலாம் இ ந்ேத ங்க."
சாஸ்திாி வண் யில் ஏறி உட்கார்ந்தார். நல்லான் 'ஹய்' 'ஹய்' என்
க்கினான். வண் 'கட கட' சப்தத் டன் ேபாகத் ெதாடங்கிய .

ேவைள

மாட்ைட

"குழந்ைதக்குக் கல்யாணம் நிச்சயமாயி த் ; ெதாி ேமா இல்ைலேயா, நல்லான்!"
"அந்தத் தீட்சிதர்கிட்டச் ெசால் க்கிட்
சந்ேதாஷங்க. நீங்க வரன் ேதடக் கிளம்பி

ந்த

காதிேல வி ந்த ங்க. ெராம்ப
மாதத் க்கு ேமேல ஆயிட்
ங்க."

"ஆமாம்! சங்கராந்தி ஆன ம் கிளம்பிேனன். ேபாகாத ஊாில்ைல; ேதடாத
இடமில்ைல. அைத ஏன் ேகட்கிேற, நல்லான்! ஒன் சாியாயி ந்தால், இன்ெனான்
சாியா யிரா . ப ப்பி ந்தால் ெசாத் இரா ; ெசாத்தி ந்தால் ப ப்பிரா ; இரண் ம்
இ ந்தால், ைபயன் பி ச்சிரா . இவ்வள ம் சாியாயி ந்தால், ஜாதகம் சாியாயிரா .
ஏேதா, கைடசியில் ெபாியவாள் ண்ணியத்திேல..."
இப்ப ச் ெசால் க் ெகாண்ேட சாஸ்திாிகள் ம சஞ்சிைய அவிழ்த் ,
அத ள்ளி ந்
ைலயில் மஞ்சள் தடவிய இரண் ஜாதகங்கைளக் ைகயில்
எ த்தார்.
"பாக்கி எ எப்ப
என்றான் நல்லான்.

யி ந்தா

ம் சாதகப் ெபா த்தந்தாங்க சாியா யி க்க

ம்!"

"அப்ப யில்ைல, நல்லான்! 'நாெளன் ெச ம் ேகாெளன் ெச ம்?' என் அப்பர்
ெசால் யி க்காப்பேல, பகவான் கி ைப யி ந்தால் மற்றெதல்லாம் என்னத்திற்கு?
ஏேதா நம்ம தி ப்திக்குப் பார்க்க ேவண் ய ."
"இப்ப நிச்சயம் பண்ணியி க்கிற இடம் சாதகப் ெபா த்தம் சாியா
யி க்கு ங்களல்ல?"
"கூ யவைரயில் ெபா த்தந்தான். ெசவ்வாய் ேதாஷ ஜாதகம்; ஆனா
ன் பிரபல ேஜாசியாைளக் ேகட்டாச்சு-பாதகமில்ைல, பண்ணலாம்
ெசால் விட்டார்கள். ெசல தான், நல்லான், ஏகப்பட்ட ஆயி ம் ேபா
"வரதச்சைண எவ்வள ங்க?"

ம் இரண்
க்கு!"
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"ெராக்கமா நாலாயிரம்

பாய்! அப் றம்......"

"அப்பா! நாலாயிரம் பாயா? கல்யாணச் ெசலெவல்லாம் ேசர்த்தால் பத்தாயிரம்
பாய்க்கு ஓ ப் ேபாயி ங்கேள?"
"ேபானாப் ேபாகட் ம், நல்லான்! நமக்கு இ க்கிற ஒ
நன்னா விைளஞ்சால் கடைன அைடச்சுட் ப் ேபாேறாம்."

குழந்ைத! நா

வ ஷம்

"அ கிடக்கட் ங்க, தள் ங்க! நம்ம குழந்ைதக்குச் ெசலவழிக்காேத, ேவ
யா க்குச் ெசலவழிக்கப் ேபாேறாம்? ஆனால், கல்யாணத்ைதப் பண்ணிப் பார்,
ட்ைடக் கட் ப் பார் என் ெசால் வாங்க......"
"அெதல்லாம் ஜமாய்ச்சு ேவாம், நல்லான்! நீ இ க்கிறேபா
கவைல?"

எனக்கு என்ன

"நான் இ ந் என்னங்க பிரேயாஜனம்? அக்கிரகாரத் ஐயமார் ஒத்தாைசயல்ல
ேவ ம்? இந்தத் தீட்சிதர் மாதிாிேய எல்லா ம் இ ந்தாங்கன்னா..."
"அப்ப இ க்கமாட்டார்கள், நல்லான்! இந்த மாதிாி சமயத்தில் விட் க்
ெகா ப்பார்களா?......வண் ஏன் இவ்வள ெமள்ளப் ேபாற ? மாட்ைடக் ெகாஞ்சம்
தட் ஓட்ேடன்!" என்றார் சாஸ்திாியார்.
நல்லா க்கு மிக ம் ஆச்சாியமாய்ப் ேபாயிற் . சாஸ்திாியார், "மாட்ைட
விரட்டாேத! ெமள்ளப் ேபாகட் ம்" என் தான் ெசால்வ வழக்கேம தவிர, "தட்
ஓட் !" என் ெசால் வழக்கேம கிைடயா . இப்ேபா அவர் அப்ப ச் ெசான்ன ம்,
நல்லான் தார்க்குச்சிைய ைவத் இரண் அ த் அ த்தினான். அந்த உயர்ந்த ஜாதி
மா கள், வழக்கமில்லாத வழக்கமாகத் தாாினால் குத்தப் படேவ ேராசத் டன்
பிய்த் க் ெகாண் கிளம்பின.
"நி த் , நி த் , நி த் !" என் கத்தினார் சாஸ்திாிகள். ஏெனனில், அவர்
ைகயி
ந்த ஜாதகங்கள் இரண் ம் சாைலயில் வி ந் பறந்
ேபாய்க்ெகாண்
ந்தன. வண் கிளம்பின ேவகத்தில் அவற்ைறச் சாஸ்திாி தவற
விட் விட்டார்.
நா கால் பாய்ச்ச ல் கிளம்பிவிட்ட மா கைள இ த் நி த் வதற்கு ெவகு
பிரயாைசயாய்ப் ேபாயிற் . கைடசியாக வண் நின்ற ம், சம் சாஸ்திாி குதித்
ஓ னார். சாைலயின் இ
றத்தி ம் ேத க்ெகாண்ேட ெசன்றார். கைடசியாக,
ைலக்ெகான்றாகக் கிடந்த இரண் ஜாதகங்கைள ம் ெபா க்கி எ த் க் ெகாண்
வந் ம ப
ம் வண் யில் ஏறிக் ெகாண்டார்.
இந்தச் சம்பவத்தினால் நல்லா ைடய உற்சாகம் ெகாஞ்சம் குைறந் ேபாயிற் .
அவன் பிறகு சாஸ்திாியா டன் ேபச்சுக் ெகா க்காமல் வண் ைய விைரந் ஓட்டத்
ெதாடங்கினான்.
----------------
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1.3. சீட் க் கச்ேசாி
தஞ்சா ர் ஜில்லாவில் குட

ட் ப் பாசனத்தில் உள்ள

ெந ங்கைரக் கிராமம்.

வ ஷம் 1918; மாதம் சித்திைர; ேததி ஞாபகமில்ைல. அன் ெவயில் ெகா த் ம்
உச்சி ேவைளயில், ெந ங்கைர அக்கிரகாரம் வழக்கம்ேபால் அைமதி கு ெகாண்
விளங்கிற் .
அக்கிரகாரத்தில் ெபாிய ெத என் ம், சின்னத் ெத என் ம் இரண் ெத க்கள்
உண் . ெபாிய ெத வில் சுமார் இ ப
கள் இ க்கும். ெத வின்
ந மத்தியி ள்ள ஒ
ட் ன் வாசல் திண்ைணயில் ெவயி க்கு அடக்கமாகத் தட்
கட் யி ந்த . அந்தத் தட் மைறவில் சிலர் உட்கார்ந் சீட் விைளயா க்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
ஒ வர் இஸ்ேபட் ஆஸ் சீட்ைட எ த் த் தைரயில் ஓங்கி அ த் விட் , "ஏண்டா,
ெவங்கிட் ! சம் சாஸ்திாி ஏண்டா இன் ம் வர்றைல? இந்த வ ஷ ம் கல்யாணம்
நடக்கா ேபா
க்ேக?" என்றார்.
"இன்னிக்கு வர்றார் என் ேகள்வி, சாமா! ரயில க்குக் கூட வண் ேபாயி க்ேக!"
என் ெவங்கிட் என்கிற ெவங்கட்ராமய்யர் ெசால் விட் , கீேழ கிடந்த
சீட் க்கைளெயல்லாம் எ த் க் கைலக்க ஆரம்பித்தார்.
"இந்த வ ஷங்கூடக் கல்யாணம் பண்ணாமற் ேபானா, அப் றம் ெபண்ைண
ஆத்திேலேய ைவச்சுக்க ேவண் ய தான்; ஏற்கனேவ அ குதிைரயாட்டமா
வளர்ந்தி க்கு!" என்றார் சாமாவய்யர்.
நா

ெவங்கட்ராமய்யர் சீட்ைடக் கைலத் ப் படார் படார் என் அ த் விட் , நா
சீட்டாக ேபாட்டார். பிறகு, "ரமணி! ேகேளண்டா!" என்றார்.
ரமணி ஐயர், "பிரேயாஜனமில்ைல, ேமேல" என்றார்.
அ த்தவர், "ேகள்வி" என்றார்.
"ேமேல பத் " என்றார் அதற்கு அ த்தவர்.
"இன்ெனா

பத் " என்றார் ெவங்கட்ராமய்யர்.

"
ப் !" என் ேகட்டார் நாலாவ
சுவாரஸ்யத்தில் ஆழ்ந்தி ந்தார்கள்.

ஆசாமி. ெகாஞ்ச ேநரம் ஆட்டத்தின்

"நரசிங்க ரம் வரைனத்தான் கைடசியிேல நிச்சயம் பண்ணிண்
ேபா
க்கு" என்றார் ெவங்கட்ராமய்யர்.

வ வா
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"ரமணி! ெம வாய் அந்தச் சம்பந்தியின் விலாசத்ைத மட் ம் நீ ெகாஞ்சம்
ெதாிஞ்சுண் வர்ற ண்டா!" என்றார் சாமா அய்யர்.
"உனக்கு என்னத் க்கடா அப்பா அந்த விலாசம்?"
"என்னத் க்கா? ஒ

ெமாட்ைடக் க தாசி எ திப் ேபாடலாம்

தான்."

"அந்தப் பாச்சாெவல்லாம் கல்கத்தாக்காரன் கிட்டப் ப க்கா . மைல
ங்கி
மகாேதவ க்குக் கத ஓர் அப்பளாம். அவன்கள் எல்லாம் சாதி ஆசாரத்ைதவிட்
எத்தைன நாள் ஆச்ேசா!... இறங்கித் ெதாைலேயண்டா, பஞ்சு! கிளாவர் ராணிையக்
ைகயில் வச்சுண் ஏன் ழிச்சிண்
க்ேக?"
"அ க்காக இல்ேலடா! ஒ க தாசி எ திப் ேபாட் வச்சா, இன் ம் ஆயிரம்
இரண்டாயிரம் பணமாவ கறக்கட் ேமன் தான்! நான் ெசால்ேறன். ேக , ரமணி!
இந்தக் கல்யாண சமயத்திேல ஏதாவ ஒ கலகம் பண்ணினால் ஒழிய, சம்
சாஸ்திாிக்கும் த்தி வரா . வர வர ம ஷன் பண்ணற அக்கிரமம் அதிகமாகப்
ேபாச்சு. கு யானத் ெத விேல யாராவ இப்ேபா நாம் ெசால்றப ேகக்கறானா?
எல்லா ம் இரண் ப கூ ெகா த்தா, இவன் இரண்டைரப் ப ெகா க்கிற .
எல்லா ம் அஞ்சிேல ஒ வாரம் ெகா த்தா இவன் நா ேல ஒன் ெகா க்கிற .
இப்ப ப் பண்ணிப் பண்ணி ஊைரக் குட் ச் சுவராய் அ ச்சிட்டான்..."
"அெதல்லாம் சாிதானப்பா, அவன் ெசய்ற ெராம்ப அக்கிரமந்தான். ஆனால், நீ
என்ன ேவணா ம் பண்ணிக்ேகா! கல்யாணத்ைத மாத்திரம் நி த்தி விடாேத!
அஞ்சா நாைளக்கு ஆத்திேல அ ப்
ட்டாமல் ெசௗக்கியமாய்ச் சாப்பி கிறைதக்
ெக த் விடாேத!"
"ரமணி! பஞ்சு ஏன் இப்ப ச் ெசால்றான் ெதாி ேமால் ேயா? அவன்
ஆம்பைடயாள்
மாதமாய் நலங்குப் பாட்ெடல்லாம் ெநட்
ப்
பண்ணிண்
க்கா. அைதெயல்லாம் பா த் தீர்த் ட மாம்."
"கல்யாணம் நின் ேபானால், பஞ்சு க்குக் கஷ்டம்; அ த்தப ராமய்யா
வாத்தியா க்கு வ த்தம். ராமய்யா வாத்தியார் அவர் அம்மா வ ஷாப்திகத் க்கு
இந்தக் கல்யாணத்ைதத்தான் நம்பியி க்கார்; ெதாி ேமா இல்ைலேயா?"
"என்ைன ஏண்டா இ க்கறயள் உங்க வம்பிேல? நான் சிவ சிவான்
என்றார் ேவ க்ைக பார்த் க் ெகாண்
ந்த ராமய்யா வாத்தியார்.

இ க்ேகன்"

அப்ேபா ரமணி ஐயர், "சாமா! நீ இந்த விஷயத்திேல ெகாஞ்சங்கூடச் சிரத்ைத
எ த் க்க ேவண்டாம். நம்ப தீக்ஷிதன் இ க்கான். எல்லாம் பார்த் க்குவன்.
அவ க்கு ஏற்கனேவ சம் சாஸ்திாி ேமேல ேகாபம், அவன் 'ெஸட் ல்' பண்ணிண்
வந் கிழவ க்குப் ெபாண்ைணக் ெகா க்கேலன் " என்றார்.
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"தீக்ஷிதன் கூட இன்னிக்கு எங்ேகேயா கிளம்பிப் ேபாயி க்கான். ஏதாவ வத்தி
ைவக்கத்தான் ேபாயி க்காேனா, என்னேமா?" என்றார் ராமய்யா வாத்தியார்.
"என்னெவல்லாேமா ெசால்லப் ேபாயிட்டீர்கேள தவிர, அந்தப் ெபண் சாவித்திாி
படற கஷ்டத்ைதக் கவனிக்க மாட்ேடங்கறயேள! எப்ப யாவ அவ க்கு ஒ வழி
பிறந்தாப் ேபா ம் என் எனக்கு இ க்கு. பா ! மங்களம் அவைள என்ன பா ப த்தி
ைவக்கறா, பா !" என்றார் ெவங்கட்ராமய்யர்.
அப்ேபா , அந்த ட் க்கு எதிர்ச்சாாியில், இரண்
ட் க்கு அ த்த
விட்
ந் , ஒ ஸ்திாீயின் குரல், "அ ேய சாவித்திாி! உன்ைனக் கட்ைடயிேல
ைவக்க! இங்ேக உடேன வர்றயா இல்ைலயா?" என்ற கூச்ச
ம் சப்தம் ேகட்ட .
சாமா அய்யர், "சாவித்திாி மாத்திரம் ஏேதா பரம சா என்
ெவங்கிட் ! அ ெபால்லாத வாய்த்
க்கு!" என்றார்.
"ேபாகிற ; மங்களத் க்குப் பாிந்
ரமணி ஐயர்.

ேபச நீ ஒ வனாவ

எண்ணாேதடா,

இ க்கிேய?" என்றார்

"ேபாடா! இ என்ன ஆட்டண்டா! சீட்ைட ேநரப் பி க்கிறதா தைல கீழாப்
பி க்கிறதா என் ெதாியாதவேனாெடல்லாம் ஆட ேவண் யி க்கு!" என் ெசால்
சாமாவய்யர் ைகயில் இ ந்த சீட் கைளக் கீேழ விட்ெடறிந்தார். எல்லா ம்
அவரவர்கள் சீட் கைளத் தைரயில் ெதாப் ெதாப்ெபன் ேபாட்டார்கள்.

,

"பட்டாபிேஷகத் க்குப் பயந் ண் ேபாட் ட்டயாக்கும். சாி, சாி, ஆட்டம்
ேபா ம்; அவாவாள் ஆத் க்குப் ேபாய்ச் சாப்பிட் விட் வா ங்ேகா!" என்
ெவங்கட்ராமய்யர் ெசால் ச் சீட் கைள எ த் ச் ேசர்த்தார். கச்ேசாி
ந்த !
ஒவ்ெவா வராய் எ ந் ெசன்றார்கள்.
------------1.4. சாவித்திாியின் அலறல்
சாவித்திாிக்குச் சாபங் ெகா த்த குரல் எந்த ட்
ந் வந்தேதா, அந்த
ெந ங்கைர அக்கிரகாரத்திேலேய ெபாிய டாய்க் காணப்பட்ட . அ தான் சம்
சாஸ்திாியின்
என்பைத நாம் சுலபமாய் ஊகிக்கலாம்.
அந்த ட் ன் ன் வாசற்ப க்கு ேமேல ' ராமஜயம்' என் ம் 'நல்வர ' என் ம்
எ தியி ப்பைதப் பார்த்த ம், நமக்கும் உள்ேள ேபாகலாம் என்ற ைதாியம்
ஏற்ப கிற . ட் க்குள்ளி ந் வ ம் ஷ்பங்களின் ந மண ம் நம்ைமக் கவர்ந்
இ க்கிற .
உள்ேள ெசன்ற ம், விஸ்தாரமான கூடத்ைதப் பார்க்கிேறாம். கூடத்தின் சுவாில்
படங்கள் மாட்டப் பட்
க்கின்றன. ஒ படத்தில்,
ராமன் மகுடாபிேஷகம் ெசய்
ெகாள்கிறான். இன்ெனா படத்தில் குழந்ைத கி ஷணன் கட்ைடவிரைல சி
பார்த் க் ெகாண்
க்கிறான். மற்ெறா படத்தில் ேவ ேகாபாலன் பசுமாட் ன் மீ
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சாய்ந் ெகாண்
ல்லாங்குழல் வாசிக்கிறான். ேவெறா படத்தில் சீைத
மாயமாைனப் பி த் த் த ம்ப இராமைனக் ேகட் க் ெகாண்
க்கிறாள்.
இன்ெனா படத்தில்
சுப்பிரமண்ய சுவாமி மயில் வாகனத்தில் ற்றி க்கிறார்.
இவற்ைற நாம் பார்த் க் ெகாண்
ெசஞ்சு ட் ராகத்தில்,

க்ைகயில், இனிைம த ம் ம் ெபண் குர ல்,

'எப்ேபா வ வாேரா எந்தன் - க தீர '
என்ற நந்தன் சாித்திரக் கீர்த்தைன ேகட்கிற . பாட் வந்த பக்கம் தி ம்பிப்
பார்த்தால், கூடத்தின் ஒ பக்கத்தி ள்ள ைஜ அைறயில் ஓர் இளம்ெபண்
உட்கார்ந்
த்ெதா த் க் ெகாண்
ப்பைதக் காண்கிேறாம். அந்த அைறயின்
சுவேராரத்தில் அைமந்த ைஜ மண்டபத்தில் பித்தைளப் பீடம் ஒன்றில் ேதவியின்
விக்கிரகம் இ க்கிற . பின்னால் சில படங்க ம் இ க்கின்றன. மண்டபத் க்கு
எதிாில் அழகாக இைழ ேகாலம் ேபாட்
க்கிற . குத் விளக்கு எாிகிற .
பா க்ெகாண்
ந்த ெபண் க்ெகதிாில் இரண் தாம்பாளங்கள் இ க்கின்றன.
ஒன்றில் உதிாிப் க்க ம், இன்ெனான்றில் ெதா த்த மாைலக ம் இ க்கின்றன.
அப்ேபா அந்தக் குழந்ைத-ஆம், குழந்ைதெயன் தான் ெசால்லேவண் ம்; வய
பதின் ன் பதினா க்குள் தான் இ க்கும். ஊசி ம்
ம் ைவத் க்ெகாண்
சம்பங்கிப் க்கைள நீளவாக்கில் ேகாத் க் ெகாண்
ந்தாள். அவ ைடய பால்
வ
ம் கத்தில் ன்னைக த்தி ந்த .
பின்கட்
ந் , ன்னேமேய நாம் ேகட்ட ஸ்திாீயின் குரல், "அ ேய சாவித்திாி!
நீ நாசமாய்ப் ேபாக! இப்ேபா உடேன எ ந் வர்றயா இல்ைலயா?" என் உரத் க்
கத்திய ேகட்ட .
"நான் நாசமாய்ப் ேபாய்ட்டா அப் றம் நீ ெசௗக்யமா யி ப்பாயா, சித்தி?" என்றாள்
சாவித்திாி. இப்ப அவள் ெம வான குர ல்தான் ெசான்னாள். ஆனா ம் அ
பின்கட் க்கு எட் யி க்க ேவண் ம். ஏெனனில், அ த்த கணம், உள்ேள இன்ெனா
வயதான ஸ்திாீயின் குரல், "வாையப் பார்த்தேயால் ேயா, வாைய!" என் ெசால்வ
ேகட்ட .
ஒ நிமிஷத் க்ெகல்லாம், "என்ன ெசான்ேன?" என் ேகட் க் ெகாண்
ெரௗத்ராகாரமாக ஒ ஸ்திாீ சைமய ள்ளி ந் வந்தாள். அவ க்கு வய சுமார்
இ பத்ைதந் இ க்கும். அவ க்குப் பின்னால்
ைமப் பிராயத் ஸ்திாீ ஒ த்தி ம்
வந்தாள்.
சாவித்திாி சாந்தமாக, "சித்தி! நான் ஒன் ம் ெசால் விடவில்ைலேய! இப்ப,
ஊாி
ந் அப்பா வந்
வாேள; வந்த ம் ைஜக்கு எல்லாம்
தயாராயி க்கேவண்டாமா? அ க்ேகாசரம் இந்தப் ைவ ஒ நிமிஷத்திேல ெதா த்
ைவச்சுட் வரலாம் இ ந்ேதன். அ க்குள்ேள நீ ேகாவிச்சுண்
கட்ேடேல
ேபாற க்கும், ஆயிரம் நாசமாய்ப் ேபாற க்கும் இ த் ட்டேய" என்றாள்.
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"ஆமாண் , ஆமாம்! உனக்கு நா வயதிேல ந் ேவளா ேவைளக்குச் சாதம்
ேபாட் , தைல பின்னி, எண்ெணய் ேதச்சுவிட் , எல்லா எழ ம் எ க்கிற க்கு
எனக்குப் பாத்தியைத உண் ; ஒ வார்த்ைத ெசால்ற க்கு மட் ம் பாத்தியைத
இல்ைல! ஆமாேன?" என்றாள் மங்களம்.
"இப்ப என்ன ஆச்சு, ெபண்ேண! இன் ம் கல்யாணம், கார்த்தி, தீபாவளி,
சங்கராந்தி, திரட்சி, சீமந்தம் எவ்வளேவா பாக்கி இ க்ேக! அவ்வள எழ ம் நீ தாேன
எ த்தாக ம்?" என்றாள் மங்களத்தின் தாயார்.
"பாட் ! எனக்குக் கல்யாண ம் ேவண்டாம். க த்த ப் ம் ேவண்டாம். சித்திக்கு
ஏற்கனேவ ைவயத் ெதாியா ! நீங்க ேவேற கத் க் ெகா ங்ேகா!" என்றாள்.
இைதக் ேகட்ட பாட் ! "பார்த்தாயா? பார்த்தாயா? நான் கத் க்
ெகா க்கிேறனாேம! ைளச்சு ைளயாகேல? அ க்குள்ேள இவ்வள அகமா? இந்த
ட் ேல நான் என்னத் க்க இ க்ேகன் இனிேமல்? இேதா ேபாேறன்! நீயாச்சு, உன்
ெபாண்ணாச்சு" என்றாள்.
அதற்கு மங்களம், "நன்னாயி க்ேக? நீ என்னத்
ட்ைடவிட் ஓடப்ேபாற நாய்க்காக நீ ஏன் ேபாக
ேபானால் ேபாற , ேபானால் ேபாற என் விட்
த் ப்ேபாச்சு, இேதா கரண் ையக் காய்ச்சிண்
ேபாடாத ேபானால், என் ேபர் மங்களமில்ைல" என்
சைமயற் கட் க்குள் ேபானாள். அவைளத் ெதாடர்ந்

க்குப் ேபாற ? நாைளக்கு
ம்? ேபசாேம இ . நா ம்
விட் த்தான் இப்ப க் கட்ைட
வந் இவ
கிேல சூ
ெசால் விட் , அவசரமாகச்
பாட்
ம் ெசன்றாள்.

அவர்கள் ேபான பிறகு, சாவித்திாி சற் ேநரம் ேமேல பார்த்த வண்ணம்
ெமௗனமாயி ந்தாள். பிறகு குனிந்
ைவக் ேகாக்க ஆரம்பித்தாள். அவள் கண்ணில்
ளித்தி ந்த ஜலம் த்
த்தாகப் க்களின் மீ உதிர்ந்த . கண்ணீைர
நி த் வதற்காகேவா என்னேவா அவள் கண்ைண இ க
க்ெகாண் சற் ேநரம்
இ ந்தாள். கூடத்தில் கால ச் சத்தத்ைதக் ேகட் க் கண்ைணத் திறந் பார்த்தாள்.
மங்களம் சைமயலைறயி
ந் ைகயில் இ ம் க் கரண்
டன் வ வ
ெதாிந்த . அந்த இ ம் க் கரண் யின் அ ப்பாகம் ப க்கக் காய்ந் அதி
ைக வந் ெகாண்
ந்த .

ந்

"ஐேயா!" என் அலறிப் ைடத் க்ெகாண் சாவித்திாி எ ந்தாள். ைஜ
அைறயி
ந் ெவளிேய ற்றத்ைதப் பார்க்க ஓ னாள். மங்கள ம் அவைளத்
ெதாடர்ந் ேபானாள். ற்றத்தி
ந் தாழ்வாரத்தில் பாய்ந் ஏறினாள் சாவித்திாி.
மங்களம் அப்ப
ம் விடவில்ைல. அவள் ெராம்ப ெந ங்கி வந் விடேவ, சாவித்திாி
ேரழிக் கதைவத் திறந் ெகாண் ேரழியில் ஓ னாள்.
அேத சமயத்தில், வாசற்பக்கத்தி
சம் சாஸ்திாி உள்ேள வந்தார்!
------------------

ந்

வாசற்கத ம் திறந்த .
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1.5. தந்ைத ம் மக

ம்

சம் சாஸ்திாி அவ்வா உள்ேள பிரேவசித்த ம், சாவித்திாி, மங்களம் இரண்
ேப ேம ஒ கணம் திைகத் நின் விட்டார்கள்.
திைகப் நீங்கிய ம், சாவித்திாி, "அப்பா!" என்
சம் சாஸ்திாிையக் கட் க்ெகாண்டார்கள்.
சாஸ்திாி, "மங்களம்!" என்

ெசால்

அவைள ஒ

அலறிக்ெகாண்

ஓ ப்ேபாய்ச்

தடைவ ஏறிட் ப் பார்த்தார்.

மங்களம் ஒன் ம் பதில் ேபசாமல் தி ம்பி வி விெடன்
ெசன்றாள்.

சைமயலைறக்குள்

சாஸ்திாி சாவித்திாிையத் த வியப ேய அைழத் க் ெகாண் உள்ேள வந்
தாழ்வாரத்தில் ேபாட்
ந்த விசுபலைகயில் உட்கார்ந்தார். சாவித்திாிைய ம் தம்
அ கில் உட்கார ைவத்தார். குழந்ைத அவ ைடய ம யில் கத்ைத ைவத் ப்
ப த்தப விசிக்கத் ெதாடங்கினாள்.
சைமய ள்ளில் சற் உரத்த குர ல், சம் சாஸ்திாியின் காதில் வி ம்ப யாகப்
பின்வ ம் சம்பாைஷைண நடந்த :
"அ ெபண்ேண! நான் அப்பேவ ெசான்ேனேனா, இல்ைலேயா! நீ
விைளயாட் க்காக ஒ காாியத்ைதச் ெசய்யப் ேபாக, அவர் நிஜந்தான்
நிைனச்சுண்டா ம் நிைனச்சுக்குவர். ேவண்டாம் ெசான்னாக் ேகட்டாத்தாேன?"
"நிைனச்சுண்டா நிைனச்சுக்கட் ேம! கல்யாணம் ஆகப்ேபாற ெபாண்ைணக்
கரண் ையக் காய்ச்சிக் சூடற க்கு இங்ேக யா க்காவ ைபத்தியம் பி ச்சி க்கா,
என்ன?"
"இல்ேல , கைரக்கறவர் கைரச்சாக் கல் ங்கைர ம் என்கிறாப்பேல- இந்தப்
ெபாண்
இல்லாத்ைத ம் ெபால்லாத்ைத ம் ஏற்ெகனேவ ெசால்
ைவச்சுண்
க்காேள!"
"ேவ ம்னா, இனிேம அவர் ெவளியிேல ேபாற ேபா , ெபாண்ைண ம் கூட
அைழச்சுண் ேபாகட் ம். அவ ஹிம்ைசைய இத்தைன நா ம் ெபா த் ப்
ெபா த் ப் பார்த்தாச்சு; இனிேமல் என்னால் ெபா க்க
யா ."
இைதெயல்லாம் ேகட் க்ெகாண்
ந்த சம் சாஸ்திாி, சாந்தமான குர ல்,
"குழந்ைத! சித்திக்குக் ேகாப ட்டற க்கு நீ என்ன பண்ணிேன, அம்மா!" என்
ேகட்டார்.
சாவித்திாி, விசித் க் ெகாண்ேட, "நான் ஒண் ம் பண்ணைல, அப்பா! ைஜக்குப்
த்ெதா த்திண்
ந்ேதன். சித்தி, கிணத் ேலயி ந் ஜலங் ெகாண் வ வதற்குக்
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கூப்பிட்டாள். காலேமயி ந் , இ ப குடம் ெகாண் வந் ெகாட் விட்ேடன்,
அப்பா! 'இேதா ைவத் ெதா த் ைவச்சுட் வர்ேறன் ' ெசான்ேனன். அ க்காகக்
கரண் ையப் ப க்கப் ப க்கக் காய்ச்சி எ த் ண் சூடறதற்கு வந்தா அப்பா!" என்
ெசால் , பலமாக அழத் ெதாடங்கினாள்.
சம் சாஸ்திாிக்கு அப்ேபா பைழய சம்பவம் ஒன் ஞாபகத்திற்கு வந்த . பத்
வ ஷத் க்கு ன்னால் நடந்தெதன்றா ம் ேநற் த்தான் நடந்த ேபால் அச்சம்பவம்
அவர் மனக்கண் ன்னால் ேதான்றிய .
சாஸ்திாி மாட் ெகாட்டைகயில் இ ந்தார்.
ச் சத்திரம் சந்ைதயி
ந்
திதாக வாங்கிக்ெகாண் வந்தி ந்த உயர்ந்த ஜாதி 'உசுலாயத் ' மா கைளப்
பார்ைவயிட் க் ெகாண்
ந்தார். " பாய் இ
த்ைதம்ப ெகா த்தா ம் ெபா ம்,
அப்பா!" என் நல்லாைனப் பார்த் ச் ெசான்னார். அப்ேபா , தண்ணீாில் ஏேதா
வி ந்த ேபால் ஒ சி சப்தம் எங்கி ந்ேதா ேகட்ட . சின்ன சப்தந்தான்; ஆனா ம்
அ ஏன் அவ ைடய இ தயத்ைத அவ்வா ேபதித்த ? அதன் காரணம் அ த்த
விநா ேய ெதாிய வந்த . "ஐேயா! குழந்ைத கிணத் ேல வி ந்
த்ேத!" என்ற ஒ
தீனமான குரல். அ அவ ைடய அத்ைதக் கிழவியின் குரல்.
அத்ைதயின் குர க்கு எதிெரா ேய ேபால், சம் சாஸ்திாி ம், "ஐேயா!" என்றார்.
உடேன, விைரந் ஓடேவண் ெமன் அவர் மனம்
த்த ! ஆனால், அந்தச்
சமயத்தில் அவ ைடய கால்கள் ெசான்னப ேகட்டால்தாேன? இரண் அ
ைவப்பதற்கு ன்னால் த மாறிக் கீேழ வி ந்தார்.
------------------1.6.

தரன், பி.ஏ.

சாவித்திாி, அப்பாவி ைடய ைஜக்கு ேவண் ய ெபா ள்கைள எ த்
ைவத் க்ெகாண்
ந்தேபா , அவ ைடய மனம்
தரன் என் ம் உ வம்
ெதாியாத ெதய்வத்ைதப் ைஜ ெசய்ய ஆரம்பித் விட்ட .
தரன்!-எவ்வள அழகான ெபயர்! அவர் எப்ப இ ப்பாேரா? பி.ஏ. பாஸ்
பண்ணியவர் என்றல்லவா அப்பா ெசான்னார்? ெசன்ற வ ஷத்தில் ெந ங்கைரக்கு
வந்தி ந்த பி.ஏ. கணபதி என்பவாின் ஞாபகம் சாவித்திாிக்கு வந்த . அந்தக் கணபதி
அவ ைடய ெபய க்கு விேராதமாக உயரமாய் ஒல் யாய் இ ந்தார். தைலயில்
உச்சிக் கு மி ைவத்தி ந்தார். கிராமாந்தரத்தில் அந்தக் காலத்தில் வா பர்கள் தைல
நிைறயக் கு மி ைவத்தி ப்ப சாதாரண வழக்கம். பட்டணங்க க்குப் ப க்கப்
ேபானவர்கள் அந்த வழக்கத் க்கு விேராதம் ெசய்தார்கள். சிலர் கிராப்
ெசய் ெகாண்டார்கள்; ேவ சிலர் அதற்கு ேநர்மாறாக உச்சிக் கு மி
ைவத் க்ெகாள்ளத் ெதாடங்கினார்கள். ெப ம்பா ம் கலாசாைலப் ப ப்ைப
த்தவர்கள்தான் இம்மாதிாி ெசய்தார்கள். இதனால் அந்தக் காலத்தில் உச்சிக்
கு மிக்கு, 'பி.ஏ. கு மி' என் ெபயர் ஏற்பட்
ந்த . ேமற்ப கணபதியின் உச்சிக்
கு மிைய, 'பி.ஏ. கு மி' என் ஊாில் எல்லா ம் ெசான்னார்கள்.
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ஆகேவ,
தரன் தைலயி ம் உச்சிக் கு மிதான் இ க்கும் என் சாவித்திாி
நிைனத்தாள். ேமற்ப கணபதியின் உச்சிக் கு மி பார்ப்பதற்கு நன்றாயில்ைலெயன்
மற்றக் குட் க டன் ேசர்ந் தா ம் பாிகாசம் பண்ணியைத நிைனத்தேபா
சாவித்திாிக்குத் தன் ேபாிேலேய ேகாபம் வந்த !
சீச்சீ! கு மிதான் ெபாிய காாியமாக்கும்! கு மி எப்ப யி ந்தால் என்ன? அவர்
கம் எப்ப யி க்குேமா? ஒ ேவைள க்குக்கண்ணா ேபாட் க்
ெகாண்
ப்பாேரா? ேபாட் க் ெகாண்
ந்தால், பார்ப்பதற்கு அழகாய்த்தான்
இ க்கும். ேபாட் க்ெகாண் ராமற் ேபானால், இன் ம் ெராம்ப நல்ல . கத்தின்
லட்சணம் எங்ேக ேபாய் வி ம்?-இந்த மாதிாி எண்ணமிட் க் ெகாண்
ந்தாள்
சாவித்திாி.
ஏறக்குைறய அேத சமயத்தில், என்.ஆர். தரன், பி.ஏ. ெசன்ைன தம் ெசட் த்
ெத வில் இ ந்த ஒ ேஹாட்ட ல் மா அைறயில் கயிற் க் கட்
ல் ப த்தப ,
தனக்கு வரப்ேபாகும் மைனவி எப்ப இ க்கேவண் ம் என்ப பற்றிப் பகற்கன
கண் ெகாண்
ந்தான். அவன் மார்பின்ேமல் சார்லஸ் கார்விஸ் நாவல் ஒன்
கிடந்த .
ஆமாம்; அவன் கண்ட பகற்கன தான். ஏெனனில், அவன் கண்கள்
யி ந்தனேவ தவிர, அவன் உண்ைமயில் ங்கவில்ைல. மேனாராஜ்யந்தான்
ெசய் ெகாண்
ந்தான்.
ஏறக்குைறயச் ெசன்ற ஐந்தா மாத காலமாக அதாவ அவன்
நரசிங்க ரத்தி
ந் உத்திேயாகம் ேத ம் வியாஜத் டன் ெசன்ைனக்கு
வந்ததி
ந் அவ ைடய ேநரெமல்லாம் ெப ம்பா ம் இத்தைகய
மேனாராஜ்யத்திேலேய ெசன் ெகாண்
ந்த .
இவ்வள நாள் ேயாசைனக்குப் பிறகும் அவன் ஒ திட்டமான
க்கு
வரவில்ைலெயன்ப உண்ைமதான். க்கியமாக, தனக்கு வரப்ேபாகும் மைனவியின்
கம் எப்ப யி க்க ேவண் ெமன் அவனால் ரணமாகக் கற்பைன ெசய்ய
யவில்ைல. ெராம்ப அழகாயி க்க ேவண் ம்; ெராம்ப ெராம்ப அழகாயி க்க
ேவண் ம்; தான் இ வைரயில் பார்த்தி க்கும் அழகான கங்கள் எல்லாவற்ைற ம்
காட்
ம் அழகாயி க்க ேவண் ம்! இப்ப ப் ெபா வாக நிைனக்கத்தான்
ந்தேத
தவிர, அ எப்ப யி க்க ேவண் ெமன் அவன் மனத்தில் பி படேவயில்ைல.
ஆனால், ேவ சில அம்சங்களில் தனக்கு வரப்ேபாகும் மைனவி எப்ப இ க்க
ேவண் ெமன்பைதப் பற்றி, அவ க்குத் திடமான அபிப்பிராயம் ஏற்பட்
ந்த .
அவள் ப த்த நாகாிகமான ெபண்ணாயி க்க ேவண் ம். சந்ேதகமில்ைல. பதிெனட்
ழப் டைவையப் பிாிமைண மாதிாி சுற்றிக் ெகாள் ம் பட் க்காட் த் தாித்திரங்கள்
கத்தி ம் அவனால் விழிக்க
யா . நைட உைட பாவைனகள் எல்லாம் ேஜாராக
இ க்க ேவண் ம்.
கல்கத்தாவி ம் ெசன்ைனயி ம் தான் பார்த்தி க்கும் நாகாிகமான ெபண்கைள
அவன் நிைனத் ப் பார்த் க் ெகாண்டான். அப்ேபா அவ ைடய சிேநகிதன்
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நாணாவி ைடய மைனவி ஸுேலாசனாவின் ஞாபகம் வந்த . அதிர்ஷ்டக்காரன்
நாணா! ஸுேலாசனாதான் என்ன நாகாிகம்! என்ன ப ப் ! அவள் ஆர்ேமானியம்
வாசித் க் ெகாண் பா னால், அப்ஸரஸ் மிக்கு வந் பா வ ேபாலல்லவா
இ க்கிற ?
தான் நாணா க்கு ஒ நா ம் குைறந் ேபாகக் கூடா என் எண்ணமிட்டான்
தரன். அைதக் காட்
ம் நாக்ைகப் பி ங்கிக்ெகாண் ெசத் ப் ேபாகலாம்.
தரன் நரசிங்க ரத்தி
ந் ெசன்ைனக்கு வந்ததற்ேக க்கிய காரணம் இ தான்.
அங்ேக இ ந்தால், யாராவ பட் க்காட் ப் ேபர்வழிகள் வரன், கிரன் என்
ஜாதகத்ைத ம் கீதகத்ைத ம் எ த் க் ெகாண் வந் ேசர்வார்கள். அம்மா ம்,
அப்பா ம் மாற்றி மாற்றிப் பிராணைன வாங்கி வி வார்கள்! அந்தத் ெதாந்தரேவ
ேவண்டாெமன் தான் அவன் ெசன்ைனக்கு வந்தி ந்தான்.
எல்லாம் சாிதான்; ஆனால் அவ ைடய எண்ணம் நிைறேவ வ எப்ப ? தாயார்
தகப்பனார் பிரயத்தனம் ெசய்யேவண்டாெமன்றால், பிறகு கல்யாணம் நடப்ப தான்
எவ்வா ? இந்தப் பாழாய்ப்ேபான ேதசத்தில் மன க்குப் பி த்த ஒ ெபண்ைணக்
கண்ேடா ம், காத த்ேதாம், கல்யாணம் ெசய் ெகாண்ேடா ம் என்பதற்ெகல்லாம்
எங்ேக இடம் இ க்கிற ?
ஐேயா, தான் ஐ.சி.எஸ். ப ப்பதற்காகச் சீைமக்குப் ேபாவதாகச் ெசான்னைத
அம்மா மட் ம் அப்ப ப் பி வாதமாய்த் த த்திராவிட்டால்! "நீ சீைமக்குப் ேபானால்
நான் உயிைர விட் வி ேவன்!" என்றல்லவா ெசால் த் த த் விட்டாள், பாவி! ஒ
தாய்க்கு ஒ பிள்ைளயாயி ப்பதில் இ தான் கஷ்டம்.
சீைமக்கு மட் ம் ேபாயி ந்தால்!...
தரன் அந்த நிமிஷம் மேனாராஜ்யத்தில்
கப்பல் பிரயாணம் ெசய்யலானான். கப்பல் ேமல்தளத்தில் அவன் கு க்கும்
ெந க்குமாய் உலா கிறான். அப்ேபா எதிாில் நவநாகாிகத்திற் சிறந்த ஒ ெபண்
வ கிறாள். அவள் யாேரா சுேதச ராஜாவின் மகளாகேவா, அல்ல ெபாிய வடக்கத்திப்
பிர வின் மகளாகேவா இ க்க ேவண் ம். அவர்க ைடய கண்கள் சந்திக்கின்றன.
பிறகு அவர்க ைடய கரங்கள் சந்திக்கின்றன. தங்க ைடய அழியாத காத க்கு
அறிகுறியாக அவர்கள் தங்கள் ைகவிரல்களில் உள்ள ேமாதிரங்கைள மாற்றிக்
ெகாள் கிறார்கள்.
ஆகா! நாணா ம் அந்தக் கப்ப ல் இ ந் இந்தக் காட்சிைய மட் ம்
பார்த்தானானால், என்ன ெசய்வான்? வயிெறாிந் கட ல் குதித் விட மாட்டானா?...
தர ைடய மேனாராஜ்யம் இவ்வள ரஸமான கட்டத் க்கு வந்தி ந்தேபா ,
அவ ைடய அைறயின் கதைவத் தடதடெவன் தட் ம் சத்தம் ேகட்ட . அேத
சமயத்தில் நாணாவின் குரல், "ஏண்டா, இ யட்! உனக்குக் கல்யாணமாேமடா! எந்த
மைடயண்டா உனக்குப் ெபண்ைணக் ெகா க்கப் ேபாகிறான்?" என்
ழங்கிற் .
------------
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1.7. தந்தி ம் தபா

ம்

தரன், "வந் ட்டாயா, அப்பா! வா!" என் ெசால் க் ெகாண்ேட,
ப க்ைகயி
ந் எ ந் வந் கதைவத் திறந்தான்.
நாணா உள்ேள ைழந்த ேபா , "ஓேகா! க்கம் ேபாேல இ க்கு. ங்குடா,
அப்ப , ங்கு! அ த்த வ ஷம் இந்த நாளிேல தைலமாட் ேல ஒ குழந்ைத
கால்மாட் ேல ஒ குழந்ைத கிடந் 'குவாங்' 'குவாங்' என் கத் ம். அப் றம்
க்கேம , எழேவ ? எல்லாத் க்கத்ைத ம் இப்பேவ ங்கி வி " என் ெசால் க்
ெகாண் வந்தான்.
"நாணா அய்யர்வாள்! தங்கள் தி வாயால் என்ன தி ப் பிதற்றல் பிதற் கிறீர்கள்?"
என் ேகட்டான்
தரன்.
"நானா பிதற் கிேறன்? இப்ேபா என்ன பந்தயம் கட்டேற?
ெரட்ைடப் பிள்ைளதான் பிறக்கப் ேபாகிற என்கிேறன்..."

தல் தல்ேல, உனக்கு

"சாி பிறக்கட் ம். அப் றம்?"
"நா ம் பார்த்தா ம் பார்த்ேதன். உன்ைனப் ேபாேல அ க்கைனப்
பார்த்ததில்ைலயட்ட,
தரா! கல்யாணம் நிச்சயமாச்சுன் சமாசாரம் வந்தால்
உடேன..."
"கல்யாணமா? யா க்கு?" என்

ேகட்டான்

தரன்.

"சாியாய்ப் ேபாச்சு! 'அட எழேவ! எனக்கா கல்யாணம்?' என்றானாம் ஒ வன்! அந்த
மாதிாிதான் இ க்கு கைத!"
"இ ந் ட் ப் ேபாகட் ம்; இப்பவாவ
ெதாைல!"
"என்ன?...நிஜமா உனக்கு ஒண்
"ஆமாம், ஆமாம்; 'நாட் கில்ட் 'ன்

'வாட் இஸ் தி மாட்டர்'ன்

ெசால் த்

ந் ெதாியா ன்னா ெசால்ேற?"
தான் அப்பேவ பி ச்சு ெசால் ண்

க்ேகன்."

"இெதன்ன ேவ க்ைகயான்னா இ க்கு? இந்தத் தந்திையப் பா !" என் ெசால் ,
நாணா தன் சட்ைடப் ைபயி
ந் ஒ தந்திைய எ த்
தரனிடம் ெகா த்தான்.
" தர க்குக் கல்யாணம் நிச்சயமாகி யி க்கிற .
அவைன உடேன அ ப்பி ைவக்க ம் - ராஜாராமய்யர்."
இந்தத் தந்திையப் ப த்த டேன,
தர க்கு ஒ கண ேநரம், ஏேதா ஒ வித
இன்ப உணர்ச்சி உண்டான ேபால் இ ந்த . ஆனால் அ த்த நிமிஷத்தில் ஆத்திரம்
ெபாங்கிக்ெகாண் வந்த . "எனக்குக் கல்யாணம் நிச்சயம் - ஆனால் என்ைன ஒ
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வார்த்ைத ேகட்கவில்ைல! சபாஷ்!" என் மனத்திற்குள் ெசால் க் ெகாண்டான். "தந்தி
கூட எனக்கு இல்ைல!-நாணா க்கு!" என் எண்ணியேபா , அவ ைடய ேகாபம்
அசாத்தியமாயிற் . ஆனால், உடேன, சற்
ன்னால் தான் மேனாராஜ்யத்தில்
ஈ பட்
ந்த ேபா தபால்காரன் வந் , "ஸார்! தபால்!" என்ற ம், தான்
அலட்சியமாக, "ேபாட் விட் ப் ேபா!" என் ெசான்ன ம் ஞாபகம் வரேவ,
தி க்கிட் எ ந் ஜன்னலண்ைட ெசன் அங்ேக தைரயில் கிடந்த க தத்ைத
எ த்தான். அதில் நா
ைலயி ம் மஞ்சள் தடவியி ந்த .
இைதெயல்லாம் பார்த் க் ெகாண்
ந்த நாணா, "ஏண்டா, உலக்ைக! கல்யாணக்
க தாைசக்கூடப் பிாிச்சுப் பார்க்காமலா ங்கிண்
ந்தாய்!" என்றான்.
தரன் நாணாைவச் சிறி ம் ெபா ட்ப த்தாமல் பரபரப் டன் உைறைய
உைடத் உள்ளி ந்த க தத்ைதப் பார்த்தான். அவ ைடய தகப்பனார் ராஜா
ராமய்யாின் க தந்தான். க தம் எ தியி ந்தேதாரைணயில் அவர் தம் ேபாில்
அதிகமாகப் ெபா ப்ைபச் சுமத்திக் ெகாள்ள இஷ்டப்படவில்ைலெயன்ப
ெதளிவாயி ந்த .
"இந்த வ ஷம் எப்ப
ம் உனக்குக் கல்யாணம் ெசய் விடேவண் ெமன்ப உன்
தாயாாின் வி ப்பம். இனிேமல் தாமதிப்ப உசிதமில்ைல ெயன்ப தான் என்
அபிப்பிராய ம். ஆகேவ, கூ ய வைரயில் எல்லாவற்றி ம் சிலாக்கியமாகத்
ேதான்றிய இடத்தில் கல்யாணம் நிச்சயம் ெசய்தி க்கிேறாம். நாலாயிரம் பாய்
வரதட்சிைண ேபசி ஆயிரம் பாய் அட்வான்ஸு வாங்கியாகிவிட்ட ..."
இைதப் ப த்த ம்
தர க்குத் தைலயில் ேபாட் க் ெகாள்ளலாெமன்
ேதான்றிய . அப்பா க்குக் கூடவா த்தி இப்ப ப் ேபாக ேவண் ம்?
ேமேல ராஜாராமய்யர், எவ்வள
பாய்க்குப் பித்தைளப் பாத்திரம், ெவள்ளிப்
பாத்திரம் வாங்கி ைவக்கிறார்கள்; ெபண் க்கு நைக என்ெனன்ன ேபா கிறார்கள்;
மாப்பிள்ைளக்கு உ ப் க்கு எவ்வள
பாய் ெகா க்கிறார்கள்; ேமற்ெகாண்
என்ெனன்ன ெசய்வதாகச் ெசால் யி க்கிறார்கள் என்பைதெயல்லாம் விவரமாக
எ தியி ந்தார். கைடசியில், "இந்த விவரெமல்லாம் உனக்கு அவசியம் எ த
ேவண் ெமன் உன் தாயார் ெசான்னதன் ேபாில் எ தியி க்கிேறன். அம்மா ேபாய்ப்
ெபண்ைணப் பார்த் விட் வந்தாள். மனஸுக்கு ெராம்ப ம் பி த்தி ப்பதாகச்
ெசால்கிறாள். நீ நாைள இரத்திாி வண் யிேலேய றப்பட் வந் ேசர ேவண் ய "
என் க தத்ைத
த் க் ைகெய த் ப் ேபாட்
ந்தார்.
'அம்மா க்கு மனஸுக்குப் பி ச்சி க்காம்! பேல! அம்மாதான் கல்யாணம்
பண்ணிக்கப் ேபாறாளாக்கும்!' என்
தரன் மன க்குள் எாிந் வி ந்தான். அந்த
எாிச்சல், க தத்தின் பின் குறிப்பாக எ தியி ந்தைதப் ப த்த ம் பல மடங்கு
அதிகமாயிற் .
"ெபண்ணின் ெபயர் சாவித்திாி..."
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[நல்ல கர்நாடகப் ெபயர்! தன் ெபய ம் சத்தியவான் என்றி ந்தால், இ ண்
ேப ம் நாடகேம ஆ விடலாம் என்
தரன் எண்ணினான்.]
"...தகப்பனாாின் ெபயர் சம் சாஸ்திாி. அவர்க க்குப்
ச்சத்திரம் ஸ்ேடஷ க்கு
அ கி ள்ள ெந ங்கைர கிராமம். பரம்பைரயான ைவதிகக் கு ம்பம். குலங்
ேகாத்திரத்தில் அப்ப க்குக் கிைடயா . இைத ம் உன் தாயார் எ தச் ெசான்னாள்."
தர க்கு அ ைகேய வந் வி ம்ேபால் இ ந்த . ேபஷ்! நல்ல இடம்
பார்த்தார்கள்! ேபா ம் ேபா ம் கைடசியில் ஒ பட் க்காட் சாஸ்திாி ெபண்தானா
கிைடத்த ? இந்தத் த யன் நாணா க்கு, பிராம்மணார்த்த சாஸ்திாியின் பிள்ைளக்குப்
ெபாிய வக்கீல் ட் ேல கல்யாணம்; தனக்குப் பட் க்காட் சாஸ்திாி ட் ல்
கல்யாணம். பரம்பைர ைவதிகமாம்! சிவ சிவா! அப்பம் வைடயிேலேய
கியவர்ேபால் இ க்கு!
க தத்ைதக் ேகாபமாகத் தைரயில் விட்ெடறிந்தான்
தரன். அவன் அைதப்
ப த் க் ெகாண்
ந்தேபா சார்லஸ் கார்வியின் நாவைலப் ரட் க் ெகாண்
ந்த
நாணா தி க்கிட் , "என்னடா இ ேகாபம்?" என் ேகட் விட் அந்தக் க தத்ைத
எ த் ப் ப க்கத் ெதாடங்கினான்.
நாலாயிரம் பாய் வரதட்சிைண என்ற விஷயத்ைதப் ப த்த ம், நாணா "பேல
அ ச்ேசடா பிைரஸ், நாலாயிரம் பாய்!" என்
தரன்
கில் தட் க்
ெகா த்தான். பாவம்! நாணாவின் கல்யாணத்தில் வரதட்சைண கிைடயா . லா
காேலஜில் ேசர்த் ப் ப க்க ைவப்பதாக அவ ைடய மாமனார் ஒப் க் ெகாண் ,
பணம் ெகா க்காமேல காாியத்ைத
த் விட்டார். இப்ேபா அவன் மாமனார்
ட்
ந் தான் லா காேலஜில் ப த் க் ெகாண்
ந்தான். ராம் சத்தத் க்கு
இரண்டணா ேவ ெமன்றா ம் மாமனாைரத்தான் அவன்
ேகட்கேவண் யதாயி ந்த . ஆகேவ, நாலாயிரம் பாய் வரதட்சைண என்ற ம்,
அவ க்கு
தரன் ேமல் ெபாறாைம உண்டாயிற் . இந்தப் ெபாறாைம, பின்னால்,
"சம் சாஸ்திாியின் ெபண்" என் ப த்த ம் கு கலமாக மாறிய .
"சபாஷ்! ெந ங்கைர சம் சாஸ்திாி ெபண்ணா? ஹா! ஹா! ஹா!" என்
வி ந் வி ந் சிாிக்கத் ெதாடங்கினான்.

நாணா

தரன் தன் ைடய எாிச்சைலெயல்லாம் அடக்கிக் ெகாண் , "ஏன்?
அவாைளெயல்லாம் உனக்குத் ெதாி மா என்ன?" என் ேகட்டான்.
"ேபஷாய்த் ெதாி ம். ெந ங்கைர சம் சாஸ்திாின்னா தஞ்சா ர் ஜில்லா ராத்
ெதாி ேம? நீ கல்கத்தாவில் இ ந்தவன்; உனக்குத் ெதாியா . ம சஞ்சின்னா,
ஒண்ணாம் நம்பர் ம சஞ்சி. ேபாறாத் க்கு, பஜைன ேவேற; 'பாண் ரங்க விட்டேல'
என் நாமாவளி ெசால் க்ெகாண் குதிக்க ஆரம்பித்தாரானால் ஊர் கி கி த் ப்
ேபாயி ம். ஆத்திேல, அம்பாள் உபாசைன! நவராத்திாி ஒன்ப நா ம் ைஜ
பிரமாதப்ப ம்; அைத ஏன் ேகட்கிேற, ேபா!"
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தர க்கு ெவட்கம் பி ங்கித் தின்ற . இ ந்தா ம் சமாளித் க்ெகாண் ,
"நல்லேவைள! நீ ஆத்திேல ஆம்பைடயாள் உபாசைன பண்றேய அந்த மாதிாி
இல்ைலேய; நிஜமா, சக்தி உபாசைனதாேன பண்றார்? இ க்கட் ம்; அவர்
ெபண்ைணக்கூட நீ பார்த்தி க்கயா என்ன?" என்றான்.
நாணா திடீெரன் ஆச்சாியம் அைடந்தவைனப் ேபால், "ஏண்டா, நிஜமா நீ
ெபாண்ைணப் பார்க்கைல? நீ பார்க்காமேலயா கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியாச்சு!
சாிதான், இப்பத்தான் விஷயம் ெதாிந்த .
தரா! உன் அப்பா ம் அம்மா மாச்
ேசர்ந் உன்ைன நாலாயிரம் பாய்க்கு வித் ட்டா! அவ்வள தான்" என்றான்.
"என்ைன வித் டற அவ்வள இேலசில்ைல. அ
ெபாண்ைணப் பார்த்தி க்கிறாயா, ெசால் !"

இ க்கட் ம். நீ

"நன்னாப் பார்த்தி க்ேகன். ஆனால் பார்த் இரண் வ ஷம் ஆச்சு. நான்
பார்த்தேபா ஓர் அ க்குப் பாவாைடையக் கட் ண்
க்ைகச் சிந்திண் நின்
.
ஆனால், நிஜத்ைதச் ெசால்ல ேமால்ேயா? அந்தப் ெபாண் க்குக் கண் ஒ மாதிாி.
ஒண்ணைரக் கண் ன் யாராவ ெசான்னா, நம்பாேத,
தரா அப்ப ெயல்லாம்
ஒன் மில்ைல."
நாணா ெசான்னெதல்லாம்
தர க்கு ேவம்பாயி ந்த . ஆனா ம் ணிந்
கைடசிக் ேகள்விையக் ேகட் விட்டான். "அந்த ஊாிேல பள்ளிக்கூடம் என்கிற நாம
ேதயம் கிைடயாேத?" என்றான்.
"ஏன் கிைடயா ? ெபாண்
ப ச்ச ெபாண்ணான் தாேன ேகக்கேற?
இரண்டாங் கிளாஸ் வைரயி ம் ப ச்சி க்கா. ப-ட-ம் படம், கு-ட-ம் குடம்
என்ெறல்லாம் எ த் க் கூட் ப் ப ப்பாள். ஆனால்,
தரா! நான் ெசால்ேறன், ேக .
ப ப்பாவ நாகாிகமாவ ! ப ப்ைப ம் நாகாிகத்ைத ம் நான் கட் ண் அவஸ்ைதப்
படற ேபா ம், எங்ேகயாவ ஐந் நிமிஷம் ெவளியிேல ேபானால், ட் ேல
உத்தர ேகட் ண் ேபாகேவண் யி க்கு. இரண் நிமிஷம் தாமதமாய்ப் ேபானா,
'ஏன் ேலட்' என்ற ேகள்வி. இந்த வம்ெபல்லாம் உனக்கு ேவண்டாம். ேபசாமல், உன்
அப்பா அம்மா தீர்மானிச்சி க்கிற ெபாண்ைணேய பண்ணிக்ேகா-சாி? நான்
வரட் மா? இன்ைறக்கு
னிமா க்கு அைழச்சிண் ேபாறதாச் ெசால் யி க்ேகன்.
உடேன ேபாகாட்டா, ஸுேலாசனா என்ைன உசிேராட ைவக்கமாட்டாள்."
"நாணா! ேபாகிற வழியிேல, தந்தி ஆபீ ேல,
தரன் ெசத் ப் ேபாய்விட்டான்;
அவ க்குக் கல்யாணம் ேவண்டாம்' என் எங்க அப்பா க்குத் தந்தி ெகா த் ட் ப்
ேபாய்வி ."
"சீச்சி! என்னடா உள கிேற? சம் சாஸ்திாிையப் பற்றி நான் என்னேமா
ெசான்ேனேன என் நிைனச்சுக்காேத. அப்ப ஒண் ம் ெராம்ப மட்டமில்ைல.
ெந ங்கைரயில் அவர்தான் ெபாிய மிராசுதார். ெபாண் ம் அப்ப அவலட்சணமா
இ க்கமாட்டா. ராத்திாிேய ஊ க்குக் கிளம்பிப் ேபா. ேவ ம்னா, ெபாண்ைண
ேநாிேல பார்த் ட் த்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குேவன் ெசால் , ெதாிகிறதா?"
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"ேபஷாய்த் ெதாிகிற ."
"ஊ க்குப் ேபான ம் க தாசி ேபா ! ஏண்டா! கல்யாணத் க்கு நான் வர
ேவண்டமா?"
"கல்யாணம் நடந்தால் கட்டாயம் வர

மா,

ம். ப ப்பில்லாமல் கல்யாணமா?"

"நடந்தால் என்ன? கட்டாயம் நடக்கத்தான் ேபாற , நா ம் பார்க்கத்தான்
ேபாேறன். உன் அம்மா ேபச்ைச மீறி நீ ஒ காாியம் ெசய் ட்டா, நான் ஒத்ைதக்
காலால் நிற்க மாட்ேடனா?..."
இப்ப ச் ெசால் க்ெகாண்ேட நாணா ெவளிேயறினான்.
அத்தைன ேநர ம் அடக்கி ைவத்தி ந்த ஆத்திரம், ேகாபம் எல்லாம்
தர க்கு
அப்ேபா ெபாத் க் ெகாண் வந்த . காகித ம் ேபனா ம் எ த் க் ெகாண்
அப்பா க்கு ெவகு காரமாகக் க தம் எ தத் ெதாடங்கினான்.
---------------------1.8. தங்கம்மாள்
"உன் அம்மா ேபச்ைச மீறி உன்னால் ஒ காாியம் ெசய்ய
மா?" என் நாணா
கைடசியாகக் ேகட் விட் ப் ேபானதில் ெராம்ப ம் உண்ைம அடங்கியி ந்த .
உலக சாித்திரத்தில் பிரசித்தி ெபற்ற ரர்கள், மகான்கள் த ேயாைரப் பற்றி,
அவர்கள் "அன்ைனயிடம் அபார பக்தி ள்ளவர்கள்; தாய் ெசால்ைல மீறாதவர்கள்"
என்ெறல்லாம் நாம் ப த்தி க்கிேறாமல்லவா? நம் ைடய
தரன் ஒ ெபாிய
ரனாகேவா, மகா
ஷனாகேவா ஆவான் என்பதற்கு எவ்வித அறிகுறி ம்
காணப்படவில்ைல என்றா ம், அவ க்கும் ேமற்கூறிய ரர்கள் - மகா
ஷர்க க்கும் இந்த விஷயத்தில் ஒற் ைம இ ந்த . அவ ைடய தாயார்
தங்கம்மாளின் ேபச்ைச மீறி அவனால் ஒன் ம் ெசய்ய
வேதயில்ைல.
ஆனால் அவ ைடய இந்த இயல் ெவளியி
ந் பார்ப்பவர்க க்குச்
சாதாரணமாகத் ெதாியா . தாயா க்கும் பிள்ைளக்கும் ஒற் ைமேய இல்ைல
என் தான் ேதான் ம். அப்ப ஓயாமல் அவர்கள் சண்ைடேபா வார்கள். தங்கம்மாள்
எ ெசான்னா ம்
தரன் த ல் அைத ம த் த்தான் ேபசுவான். "
யேவ
யா " என்பான். எாிந் வி வான். திட் வான், "க ைத!" " டம்!" "இ யட்!"
"பிரம்மஹத்தி!" என்ெறல்லாம் அஷ்ேடா த்தர அர்ச்சைன ெசய்வான். சில சமயம்,
ேகாபம் தைலக்கு மீறிப் ேபாகும்ேபா அம்மாைவ அ த் க்கூட இ க்கிறான்.
ஆனால், இவ்வள ஆர்ப்பாட்டங்க க்கும் பிறகு கைடசியில், தங்கம்மாள்தான்
ெவற்றி ெப வாள். அவள் ெசான்னப தான்
தரன் காாியம் ெசய்வான்.
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இத்தைகய சக்தி தங்கம்மா க்கு எப்ப ஏற்பட்ட என் ேகட்டால், ஏன், தாயின்
அன் தான் தன்ைமயான காரணம் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல; அ த்தப யாக,
அவ ைடய மேனாபலத்ைத ம் ெசால்லேவண் ம். வச திட் எல்லாவற்ைற ம் அ கைள ம் கூட ெபா த் க்ெகாண் , கைடசியில் காாியத்ைத மட் ம் சாதித் க்
ெகாள்வாள்.
தரன் தங்கம்மாளின் ஒேர பிள்ைள; கைடசிக் குழந்ைத. அவ க்கு ன்னால்
ன் ெபண்கள். அவர்களில் த்தவைள நரசிங்க ரத்திேலேய உறவில் கல்யாணம்
ெசய் ெகா த்தி ந்த . மற்ற இரண் ெபண்களின்
ஷர்க ம்
உத்திேயாகஸ்தர்கள். அவர்கள் ைஹதராபாத்தி ம், நாக ாியி ம் இ ந்தார்கள்.
இப்ப த் ர ரமான இடங்களில் இ ந் ம் ன் ெபண்களின் க்ககத்தா ம் ஒ
விஷயத்தில் ரண ஒற் ைமப்பட்
ந்தார்கள். ராஜாராமய்யைர ம் தங்கம்மாைள ம்
அவர்கள் ப த்தி ைவத்த பாட் க்கு அளேவயில்ைல. ஒ வேரா ஒ வர் ேபாட்
ேபாட் க் ெகாண் , "அந்தப் ெபண் க்கு மட் ம் அைதச் ெசய்தாேய? ஏன் எங்க
மாட் ப் ெபண் க்கு மட் ம் ெசய்யவில்ைல?" என்ெறல்லாம் பலமான சண்ைட
பி ப்பார்கள். ராஜாராமய்யர் சம்பாதித்தெதல்லாம், இந்த ன் ெபண்க க்குக்
கல்யாணம் ெசய் ெகா த்ததற்கும், பிறகு அவர்க க்குச் சீர் ெசனத்தி ெசய்ததற்குேம
சாியாய்ப் ேபாய்விட்ட என் ெசால்லலாம். அவர்க ைடய இரண்டாவ ெபண்
ஐந் குழந்ைதகைளப் ெபற்ற பிறகு, ஆறாவ பிரசவத் க்குக் கூடப்
பிறந்தகத் க்குத்தான் வ வாள் என்றால், பார்த் க் ெகாள் ங்கேளன்!
இந்தப் ெபண்க ம், இவர்க ைடய
ஷர்க ம், சம்பந்திக ம் ெகா த் வந்த
ெதால்ைலகளினாேலேய ராஜாராமய்யர் ஒ மாதிாி கால் ைபத்தியமாகிவிட்டார்
என் ெசால்லேவண் ம். அவ க்கு வாழ்க்ைகயிேலேய ெவ ப் வந் விட்ட .
கு ம்ப விவகாரங்கைளெயல்லாம் தங்கம்மாேள பார்த் க் ெகாள்ளட் ம் என் விட்
விட்டார். தாம் மேனாதத் வ பாிேசாதைனகளி ம், ஆவி உலக ஆராய்ச்சிகளி ம்
ஈ படத் ெதாடங்கினார். அந்தக் காலத்தில், "ெமஸ்ெமாிஸம்", "ஹிப்னா ஸம்",
"ெட பதி" த ய மேனாதத் வ ஆராய்ச்சிகைளப் பற்றிய ஸ்தகங்கள் ஏராளமாக
ெவளியாகிக் ெகாண்
ந்தன. இன் ம், மரணத்திற்குப் பிறகு ம ஷர்கள் என்ன
ஆகிறார்கள் என்ப பற்றி ம், ஆவிக டன் ேபசும் ஆச்சாிய அ பவங்கைளப்
பற்றி ம் ெசால் ம் ஸ்தங்கள் பிரபலமாயி ந்தன. ராஜா ராமய்யர் இத்தைகய
லாராய்ச்சியில் தம் ைடய
க்கவனத்ைத ம் ெச த்தினார். இதற்காகேவ அவர்
தம உத்திேயாகக் காலம்
வைடவதற்கு இரண் வ ஷம் ன்னதாகேவ
ேவைலைய விட் விலகி நரசிங்க ரத் க்கு வந் ேசர்ந்தார்.
ராஜாராமய்யர் இம்மாதிாி 'தாமைர இைலத் தண்ணீர்' என் ம் வாழ்க்ைகத்
தத் வத்ைதக் கைடப்பி த் வந்தப யால், கு ம்ப நிர்வாகம் ெபாி ம் தங்கம்மாளின்
தைலயிேலேய சுமந்த . ன் சம்பந்தி ட் க்காரர்கேளா ம் மல் க்கு நின்
சமாளிக்க ேவண் ய ெபா ப்
வ ம் அவ க்கு ஏற்பட்ட . தங்கம்மாள்
எவ்வள தான் த ல் பி வாதம் பி த்தா ம், கைடசியில் ெபண்கள் கண்ைணக்
கசக்கிக்ெகாண் நிற்பார்கேள என்ற எண்ணத்தினால், சம்பந்தி ட் க்காரர்க க்ேக
விட் க் ெகா க்க ேவண் ேநாி ம். அப்ேபாெதல்லாம், அவள் தன் மனத்திற்குள்,
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"ஆகட் ம், ஆகட் ம்.
தர க்குக் கல்யாணம் ஆகட் ம்; இவ்வள க்கிவ்வள
ஆட் ைவக்காமல் ேபானால்..." என் கர்வங் கட் க் ெகாள்வாள்.
ெசன்ற இரண்
ன் வ ஷமாக,
தர க்கு 'நல்ல' இடத்தில் கல்யாணம் ஆக
ேவண் ேம என்ற ஒேர கவைல தான் தங்கம்மா க்கு. 'நல்ல' இடம் என்றால், தான்
'ஆட் ைவப்ப'தற்குத் தகுந்த இடம் என் அர்த்தம். பட்டணங்களில், எங்ேகயாவ
வக்கீல் ெபண் கிக்கீல் ெபண் வந் வாய்த் விடப் ேபாகிறேதெயன் தங்கம்மா க்கு
ஒேர பயம். அந்த மாதிாி இடத்தில் சம்பந்தம் அவ க்குப் பி க்கவில்ைல; இரண்
ேகாண எ த் ப் ப த் விட் , 'ஹாட் ட்' என் இங்கிலீஸ் ேபசிக் ெகாண் ,
தைலையக் ேகாணவகி பிளந் ெகாண் நிற்கும் ெபண்கைள ம் அவ க்குப்
பி க்கவில்ைல. 'இடம் பணக்கார இடமாயி க்கேவண் ம்; ெபண்
பதவிசாயி க்கேவண் ம்' என்ப தான் அவ ைடய வி ப்பம். இந்த
ேநாக்கத் டந்தான் ராஜாராமய்யர் கிராமாந்தரத் க்குப் ேபாகலாம் என் ெசான்ன
ேயாசைனைய அவள் ஒப் க் ெகாண்ட ; கிராமாந்தரத்தில், அ
ம் 'நம்ம' பக்கத்தில்
ெபாிய மிராசுதார் ெபண்ணாகப் பார்த் க் கல்யாணம் ெசய்ய ேவண் ம்.
அப்ேபா தான் ெபண் ம் கு த்தனத்தில் தனக்கு ஒத்தாைசயாயி க்கும்,
சம்பந்திக ம் தன் ைடய அதிகாரத் க்கு உட்ப வார்கள் என் தங்கம்மாள் தன்
மனத்திற்குள் தீர்க்காேலாசைன ெசய் தீர்மானித்தி ந்தான்.
இந்த ேநாக்கத் க்ெகல்லாம் சம் சாஸ்திாி ட் ல் சம்பந்தம் ஒத்
வ வதாயி ந்த . ெபண் க்குச் ெசாந்தத் தாயார் இல்ைல; இைளய தாயார் என்ப
ஒ குைற . ஆனால் அ
ம் ஒ நல்ல தான். ெபண் க்கு அம்மா ச ைக இரா .
ட் ல் நாய் மாதிாி ப ந் கிடக்கும். சம் சாஸ்திாிக்கு ேவ ெபண்ேணா,
பிள்ைளேயா கிைடயா என்ப ம் ஒ
க்கியமான 'பாயிண்ட்' அல்லவா? அவ க்குப்
பிறகு, அந்தச் ெசாத்ெதல்லாம் ெபண் க்குத்தாேன வந் ேச ம்?
இ எல்லாவற்ைற ம் ேயாசித் த் தங்கம்மாள், இந்தப் ெபண்தான் தனக்கு
மாட் ப் ெபண்ணாக வர ேவண் ெமன்
ெசய் விட்டாள். அவள்
ெசய்தபிறகு,
தரன் 'ேவண்டாம்' என் ெசான்னால் அதற்காகக் கல்யாணம் நின்
ேபாய்வி மா? அவ ைடய க தாைச ராஜாராமய்யர் அவ க்கு வாசித் க்
காண்பித் , "இப்ேபா என்ன ெசால்ேற? உன் ேபச்ைசக் ேகட் ப் பணம் ேவேற
வாங்கியாச்ேச! உன் பிள்ைளயானா இப்ப ச் ெசால்றாேன?" என்ற ம், தங்கம்மாள்,
"நன்னாயி க்கு; அவன் அப்ப த்தான் ெசால் வன். பின்ேன, இந்தக் காலத் ப்
பிள்ைளகைளப் ேபாேல, கல்யாணம் என்ற ம், பல்ைல இளிப்பன் என்
நிைனச்சுண்டயேளா? ராத்திாி ேபாட் ெமயி ேல பட்டணத் க்குக் கிளம்பலாம்,
வா ங்ேகா. இரண் ேப மாய்ப் ேபாய் அவைன ம் அைழச்சுண் , இன் ம்
ணிமணி நைக நட் வாங்க ேவண் யைத ம் வாங்கிண் வந் டலாம்" என்றாள்.
அந்தச் சமயத்தில், ட் வாச ல் கால ச் சத்த ம் கைனப் ச் சத்த ம் ேகட்டன.
"ஐயர்வாள் இ க்காளா?" என் ேகட் க் ெகாண்ேட ெந ங்கைரச் சங்கர தீக்ஷிதர்
உள்ேள வந்தார்.
------------------
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1.9. தீக்ஷிதர் விஜயம்
சங்கர தீக்ஷிதைரப் பார்த்த ம், உட்கார்ந்தி ந்த தங்கம்மாள் எ ந்தி க்க
யற்சித்தாள். "உட்கா ங்ேகா, அம்மா! எனக்ேகாசரம் எ ந்தி க்க ேவண்டாம். ஏேதா
ைஜ ேவைளயிேல கர ைய விட்ட ச்ச மாதிாி நான் வந்ேதன் நிைனச்சுக்கப்
படா . எனக்கு ெந ங்கைர. பக்கத் க் கிராமத் க் காாியமாக வந்தி ந்ேதன். நம்
ஊ க்குச் சம்பந்தியா வரப்ேபாறவாளாச்ேசன் உங்கைள ம் பார்த் ட் ப்
ேபாகலாம் ..."
"ஓேகா! அப்ப ச் ெசால் ங்க ம்? உட்கா ம். ெந ங்கைரயா உமக்கு? சம்
சாஸ்திாிக்கு ஏதாவ உற , கிற உண்ேடா ?" என்றாள் தங்கம்மாள்.
"உற இல்ைல; ஆனால், உற க்கு ேமேல, பால்யம் தல் நாங்கள் பிராண
சிேநகிதாள். அவன் காாியெமல்லாம் என்
, என் காாியெமல்லாம் அவ
. ந்தா
நாள் ஊாிேலயி ந் கிளம்பி வந்தேபா , ரயில யிேல அவைனப் பார்த்ேதன்.
'கல்யாணம் நிச்சயமாயி த் ; இப்ப ேய ஊ க்குத் தி ம் . எல்லாக் காாிய ம் நீதான்
பார்த் க்க ம்' என்றான். 'அப்பா! இரண்ேட நாைளக்குப் ெபா த் க்ேகா! கிளம்பின
காாியத்ைத
ச்சிண் வந் டேறன்' என் சமாதானம் ெசால் ட் வந்ேதன்.
'அப்ப ன்னா, ேபாற தான் ேபாறேய! சம்பந்தியாத் க்கும் ேபாய் எட் ப் பார்த் ட்
வா!' என்றான். அவன் ேபச்ைசத் தட்டப்படா ன் தான் இங்ேக வந்ேதன்."
"சந்ேதாஷம், நல்ல ெவயி ேல வந்தி க்கீர். ெராம்பக் கைளச்சுப்
ேபாயி க்காப்பேல இ க்ேக. தாகத் க்கு ஏதாவ குளிர்ந்த..."
"அெதல்லாம் எனக்காக நீங்க ஸ்ெபஷலாக் காப்பி, கீப்பின்
ேவண்டாம்! தயாராயி ந்தா..."

ஒண்

ம் ேபாட

"நன்னாயி க்கு! காப்பிக்கு என்னங்க ம் குைறச்சல்? தயாரா யில்லாட்டா, ஒ
நிமிஷத்திேல ஆயிடற ... அேட குப் சாமி! சீக்கிரம் காப்பி ேபாட் க் ெகாண்டா!"
"அடாடா! இவ்விடத்திேல காப்பிக்கு என்ன குைறச்சல்? ேவ எ க்குத்தான் என்ன
குைறச்சல்? அெதல்லாம் சம் சாஸ்திாியிடம் ேகட் ண் ட்ேடன். 'அேட! நீ
ஜன்மாந்தரத்திேல பண்ணின ண்யத்தினால் தாண்டா உனக்கு இப்ப ப்பட்ட வரன்
கிடச்சு 'ன் ம் ெசால் யாச்சு. 'வரதட்சிைண எவ்வள டா'ன் ேகட்ேடன்.
"நாலாயிரம்"னான். அப்ப ேய அசந் ேபாய்ட்ேடன். ெவ ம் வறளிெயல்லாம் இந்தக்
காலத்திேல ஆறாயிரம், எட்டாயிரம் ேகக்கறான்கள். இவ்விடத்திேல ெராம்ப தாராள
மனசுள்ளவாளாயி க்க ம் அப்பேவ தீர்மானிச்சுட்ேடன்!"
"ஆமாங்க ம், ஆமாம். ேபானாப்ேபாற ன் நாலாயிரத் க்குச் சம்மதிச்சு !
ஆனால், அவ்வள க்கும் பின்னாேல பிராமணன் சீர் ெசனத்திெயல்லாம் சாியாச்
ெசய்வான் நிைனச்சுண்
க்ேகன். ெசய்வாேரால்ேயாங்க ம்?"
"ேபஷாச் ெசய்வன்னா! யா க்காகச் ெசய்றான்
ெபாண் ..."

ேகக்கேறன்! இ க்கிற

ஒ
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"அைத உத்ேதசிச்சுத்தான் நாங்க ம் சம்மதிச்சு . ஏேதா, குலம், ேகாத்ரம்
நன்னாயி க்கு. பிராமண ம் சா வாயி க்கார்..."
"அைத ஏன் ேகக்கேறள்? சா ன்னா, பரம சா ! அ ச்சா அழத்
ெதாியா ன்னாக்ேக! குலம், ேகாத்திரத் க்குத்தான் என்ன குைறச்சல்? பரம்பைரயா
ைவதிகம். ஆனால், ஊாில் இறக்கிறவ க அசூைய பி ச்சவன்க. ஏதாவ அப்ப
இப்ப ன் ெநாசுக்குச் ெசால்வா க. உங்க க்குக் கூட ஏதாவ க தாசு, கி தாசு
வந்தா ம் வ ம். அவன் தங்ைகக்கு ஏேதா ெகட்ட ெபயர்னா, அ க்காக இவன் என்ன
பண் வன்? நான் தான் ேகக்கேறன்?"
தங்கம்மாள் தி க்கிட்டவளாய், "என்னங்க ம் ெபாிய கல்லாய்த்
ேபாடறீர்? அ என்ன சமாசாரம்?" என் ேகட்டாள்.

க்கிப்

இத்தைன ேநர ம் சம்பாஷைணயில் கலந் ெகாள்ளாமல் ன்னைக டன் பிரம்
நாற்கா யில் சாய்ந் ெகாண்
ந்த ராஜாராமய்யர், இப்ெபா
நிமிர்ந்
உட்கார்ந் , "ஏன் தங்கம், அவசரப்ப கிறாய்? அந்தச் சமாசாரத்ைதச்
ெசால்வதற்காகத்தாேன, தீக்ஷிதர் ட்ைட கட் க் ெகாண் வந்தி க்கார்? தாேன
ெசால்கிறார்!" என்றார்.
தீக்ஷிதர் திடீெரன் ேதள் ெகாட் ன ேபால எ ந்தி ந் , ஒ நிமிஷம்
வைரயில் வாையக் ைகயால் ெபாத்திக் ெகாண் நின்றார். பிறகு, ைகைய எ த்
விட் , "அடாடாடா! என்ன காாியம் பண்ணிேனன்? என் த்திைய ேஜாட்டாேல
அ க்க ம்! உங்க க்குச் சமாசாரம் ெதாிஞ்சி க்கும்ேன நிைனச்சுட்ேடன்.
இல்லாட்டா, என் வாயிேல அந்த வார்த்ைத வந்தி க்குமா? ஆயிரம் ெபாய் ெசால்
ஒ கல்யாணம் பண்ணி ைவன் ெபாியவா ெசால் யி க்கா.
அப்ப யி க்கிறேபா ..." என்றார்.
"அந்தக் கைதெயல்லாம் இ க்கட் ங்க

ம். விஷயம் இன்னெதன்

ெசால்

ம்."

"ெசால்ேறன்; ேபஷாய்ச் ெசால்ேறன்! ஒ விதத் க்கு உங்க க்குத்
ெதாிஞ்சி க்கிறேத நல்ல . ஆனால், அந்த அச இைத என்னத் க்காக மைறச்சு
வச்சான் தான் ெதாியைல. எல்லாத்ைத ம் உைடச்சு ன்னாேலேய ெசால்
விடற தான் நல்லேத தவிர..."
"அ

தான் நல்ல ; சமாசாரத்ைதச் ெசால்

ம்!"

"பிரமாதம் ஒன் மில்ைல. சம் சாஸ்திாிக்குத் தங்ைக ஒ த்தி இ ந்தாள்.
மீனாக்ஷின் ேப . அவ க்குக் கல்யாணம் ஆகி ெராம்ப நாள் வைரக்கும்
ஷைனப் பத்தித் தகவேல கிைடயா . ெசத் ப் ேபாய்ட்டான் சில ேபர்
ெசான்னா; இல்ைல, கிறிஸ்தவனாய்ப் ேபாய்ட்டான் சிலேபர் ெசான்னா. ஊாிேல,
இவள் இரண் ங்ெகட்டானாத் தைலயிேல மயிைர வச்சிண் இ க்காேளன்
காராயி ந்த . இப்ப யி க்கிறேபா , பா ங்ேகா! மாமாங்கத் க்குப் ேபாேறன்
சம் கு ம்பத்ேதாேட ேபானான் - பதிைனஞ்சு வ ஷத் க் கைத நான் ெசால்ற -
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மாமாங்கத்திேலயி ந் தி ம்பி வந்தேபா தங்ைகைய அைழச்சுண் வர்றைல.
ெசத் ப் ேபாய்ட்டாள் ஒேர அ யா அ ச்சுட்டான். ஊாிேல அைத ஒ த்த ம்
நம்பைல. பல தி சா வதந்தி. கிறிஸ்தவனாப் ேபான ஆம்பைடயாைன அங்ேக வரச்
ெசால் , அவேனாேட கூட் அ ப்பிச்சுட்டான் சில ேபர் ெசான்னா. இல்ைல,
அவள்தான் இவன் ேபச்ைச மீறிப் ேபாய்ட்டாள் ம் இரண்ெடாத்தர் ெசான்னா.
அப் றம், இல்ைலயா? ஊாிேல அசூைய
ச்சவன்க இன் ம் பல தி சாக ம்
ெசால் ண்
ந்தா க..."
"இெதன்ன கூத்தான்னா இ க்கு? ஏன்னா, இப்ப ஒண்
இ க்குன்
பிராமணன் ஒ வார்த்ைத கூடச் ெசால்லைலேய!" என்றாள் தங்கம்மாள்.
பிறகு அந்த

ன்

ேப க்குள்

அந்தப்

ம் பின்வ ம் சம்பாஷைண நடந்த :

தீஷிதர்: ெசால்லேலன்னா தப் த்தான். இைத என்னத் க்காகச் ெசால்லாேத
இ க்க ம்? இ மைறச்சு ைவக்கிற காாியமா? அப் றம் ெதாியாேத ேபாயி மா?
ராஜாராமய்யர்: ஆமாங்க ம், தீக்ஷிதேர! கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ற க்காக வந்த
ம ஷ்யர், 'என் தங்ைக ஓ ப் ேபாய்ட்டாள்'
த ேலேய சுக்லாம்பரதரம்
குட் க்குவாரா?
தங்கம்மாள்: நீங்க சித்த ேபசாம இ ங்ேகா...ஏங்க ம்! ஊாிேல இந்தப்
பிராமணைன அ க்காக ஜாதிைய விட் த் தள்ளிக் கிள்ளி வச்சி ந்தேதா?
தீக்ஷிதர்: அந்த மாதிாி ேபச்சு வந்த . நான் தான் கு க்ேக நின்
கூடேவ கூடா ன் த த்ேதன்.

, அெதல்லாம்

தங்க: அப்ப ன்னா, ேபானவள் இவ்விடத் க்குப் ேபாக்குவரத்
வச்சுக்கைலயாக்கும்?

ஒண்

ம்

தீக்ஷிதர்: அெதல்லாம் ேபசப்படா . அப்ப யி ந்தால், நாேன உங்ககிட்ேட 'இந்த
சம்பந்தம் உங்க க்கு ேவண்டாம்' ெசால் விட மாட்ேடனா?
ராஜா: ேபாற , தங்கம்! இந்த மட் ம் தீக்ஷிதர் தய பண்ணிச் சம்மதிச்சுட்டார்.
ஆனா, பிள்ைளயாண்டான் மக்கர் பண்றாேன, அ க்ெகன்ன ெசய்யற ன் தான்
ெதாியைல...ஏங்க ம், ெபாண்
எப்ப ங்க ம்?
தீக்ஷிதர்: ெபாண்
ெசவி இல்ைல.

க்ெகன்ன? ஒண்

ராஜா: ேபஷாப் ேபாச்சு. ஊைம ெசவி
வர்ணிச்சாேள?

ம் ஊனம் கிைடயா , ஊைம இல்ைல;
இல்ைலயா? இவள் என்னேமா பிரமாதமா

தங்க: ஏங்க ம், தீக்ஷிதேர? அந்தப் ெபாண் க்கு என்னங்க
பாக்கற க்கு, க்கும் ழி மா நன்னாத்தாேன இ க்கு?

ம் குைறச்சல்?
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தீக்ஷிதர்: சந்ேதகம் என்ன? பட் க்காட் ேல அைத விட என்ன
ரட் வி ம் தான் நா ம் ேகக்கேறன். பின்ேன ரம்ைப, ஊர்வசி, ேமனைக,
திேலாத்தைமயாயி க்குமா?
தங்க: கு த்தனத் ப் ெபண்

க்கு அைதவிட அழகு என்னத் க்குங்க

ம்?

தீக்ஷிதர்: அம்மா! நீங்க ெசால்ற ெராம்ப சாி. அைத விடத்தான் அழகு
என்னத் க்கு? அய்யர்வாள்! நீங்கேள ெசால் ங்ேகா. நாெமல்லாம் கல்யாணம்
பண்ணிக்கிறேபா ெபண் அழைகப் பார்த்தா பண்ணிண்ேடாம்?
ராஜா: இல்ைல, நாம் பண்ணிக்கைல. அ தான் ெதாிஞ்சி க்ேக! ஆனால் அந்த
மாதிாி நம்ம பிள்ைளயாண்டான் பண்ணிக்குவானா?
தங்க: எல்லாம் பண்ணிக்குவன் - நீங்க ெகாஞ்சம் வாைய
ராஜா: இேதா வாைய

ண்

இ ந்தாக்ேக!

ண் ட்ேடன்.

[ைகயினால் வாையப் ெபாத்திக்ெகாண்டார்.]
தங்க: அவர் கிடக்கார், தீக்ஷிதேர! இப்ப த்தான் அவர் விைளயா வர். நீர்
ெசால் ம்; சம்பந்திக்கு நிலம் நீச்சு இ க்கிறெதல்லாம் நிஜந்தாேன?
திக்ஷிதர்: ஆஹா! அதிேல ஒ வார்த்ைத பிசகில்ைல. ஆறைர ேவ நன்ெசய் ம்,
ேவ
ன்ெசய் ம் இ க்கு. ேபஷான நிலம். தைல வாய்க்கால் பாய்ச்சல்.
இைளயா க்கு மட் ம் பிள்ைள கிள்ைளன் பிறந் ைவக்கா தி ந்தால், எல்லாம்
உங்கைளச் ேசர ேவண் ய தான்!
தங்க: இந்தக் காலத்திேல அைத நம்பி இ க்க

மாங்க

ம்?

தீக்ஷிதர்: அெதப்ப இ க்க
ம்? பின்னாேல நடக்கப்ேபாறைத யார் கண்டா?
இப்பேவ
ஞ்ச வைரயிேல நம்ம குழந்ைதக்கு நாம வரப் பத்திக்க ேவண் ய தான்;
ம ஷன் என்னேமா ெமாத்தத்திேல நல்லவன்...
தங்க: இ ந்தா ம், அவர் தங்ைக சமாசாரத்ைதச் ெசால்லாேம மைறச்சு
க்கேவயில்ைல.

எனக்குப்

தீக்ஷிதர்: அ பிசகுதாம்மா, பிசகுதான்! ஆனால், அ க்காக, கல்யாணத்ைத
மாத்திரம் நி த்திவிடாேதங்ேகா. என்ன அபராதம் ேவ ேமா ெசால் ங்ேகா, நான்
வாங்கித் தர்ேறன்.
தங்க: நாங்க கல்யாணத் க்கு வர்றேபா , நீங்கதான் எங்கைளெயல்லாம்
கவனிச்சுக்க ம்.
தீக்ஷிதர்: நன்னாயி க்கு; காத்திண்
க்ேகன். என்ைன உங்க ம ஷன்
ட் விசாாிக்கப் ேபானால், ஏதாவ
நிைனச்சுக்குங்ேகா, அவ்வள தாேன? கிட்
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உற கிற ன் கூட ஏற்பட்
ம்; தி விைட ம
ாிேல உங்க தங்ைகையப்
ேபாஸ்ட் மாஸ்டர் பஞ்சாபேகசய்ய க்குக் ெகா த்தி க்கு இல்ைலேயா?
தங்க: ஆமாம்; அவ க்கு நீங்க ெசாந்தமா, என்ன?
தீக்ஷிதர்: அவ ைடய தங்ைக மாப்பிள்ைளக்கு நான் சாக்ஷாத் சித்தப்பா! கிட்ட
வந்தாச்சு, பாத்தயேளால்ேயா?
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் குப் சாமி காப்பி ெகாண் வந் விட்டப யா ம்,
தங்கம்மா ம் ராஜாராமய்ய ம் பட்டணம் ேபாகக் கிளம்ப ேவண் யி ந்தப யா ம்,
சம்பாஷைண இத் டன்
ந்த . தீக்ஷிதர் சூடான காப்பிையச் சாப்பிட் விட் ,
குளிர்ந்த மனத் டன் கிளம்பிச் ெசன்றார்.
------------------1.10. எ

அபராதம்!

சம் சாஸ்திாி விட் வாச ல் பந்தல்கால் கூர்த்தம் ஆனதி
ந் ஊாில்
கல்யாணக் கைள ஏற்பட் விட்ட . அக்கிரகாரத்தில் சாிபாதிைய அைடத் ப் பந்தல்
ேபாட்டார்கள். வாைழ மரங்க ம், திைரச் சீைலக ம் ெகாண் வந் கட் னார்கள்.
ஊாில் உள்ள பசங்க க்ெகல்லாம் கல்யாணப் பந்தல்தான் நிரந்தர
வாசஸ்தலமாயிற் . அவர்கள் சதா பந்தல் கால்கைளச் சுற்றிச் சுற்றி வந் ெகாண் ம்,
குதித் க் ெகாண் ம், ெகாம்மாளம் ேபாட் க் ெகாண் ம் இ ந்தார்கள். அந்தக்
க ங்ேகாைடயில், அவர்கள் விைளயா வதற்கு இவ்வள குளிர்ந்த இடம் ேவ
எங்ேக கிைடக்கும்?
சம் சாஸ்திாி எதிர்பார்த்தப ேய, ஊாி ள்ளவர்கள் அந்தச் சமயத்தில் விட் க்
ெகா க்காமல் அவ க்கு ஒத்தாைச ெசய்ய ன் வந்தார்கள். ஒவ்ெவா வ ம்
ஒவ்ெவா காாியத்ைத ஏற் க்ெகாண் ெசய்தார்கள். அவரவர்க ம் தங்கள் ெசாந்தக்
காாியத்ைத ம் ெகாஞ்சம் ேசர்த் ப் பார்த் க் ெகாண்டார்கள் என் ெசால்ல
ேவண் யதில்ைல. கல்யாணச் சாமான் ஜாப்தா ேபா ம் ேபா சாமாவய்யர்
பன்னிரண் சீட் க் கட் ப் ேபாட ேவண் ெமன் வற்
த்தி அப்ப ேய
வரவைழத் க் ெகாண்டார். சீனிவாசய்யர் ஒன்ப கட் ச் சிவ ாி ைகயிைல
கட்டாயம் ேவண் ம் என் ெசான்னார். ேஷாக் சுந்தரமய்யர், சந்தனம், ெஸண் ,
ஊ வத்தி வைகயரா மட் ம் ஐம்ப
பாய்க்குத் திட்டம் ேபாட்டார். இந்த மாதிாிேய
கல்யாணம் சிறப்பாக நடக்க ேவண் யதற்கு ேயாசைனகைள ஒவ்ெவா வ ம்
ெசான்னார்கள். உக்கிராணச் சாமான்கள் வாங்கிக்ெகாண் வரப்ேபான பஞ்சாப
ேகசய்யர், தம் ட் க்கு ஒ வ ஷத் க்கு ேவண் ய மளிைகச் சாமான்கைள ம்
ேசர்த் வாங்கிக் ெகாண் வந் விட்டார் என் ராமய்யா வாத்தியார் சத்தியம்
பண்ணத் தயாராயி ந்தார்.
சைமய க்குக் குண் க் கி ஷ்ணைன அமர்த்தி அவன் ஒன்ப
வ வதற்கு ஏற்பா ெசய்தார்கள். உள் ர்க் ேகாவில் ேமளக்கார

ஆட்க
டன்,

டன்
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தி நாேகசுரம் தங்க நாயனத் க்கும் அச்சாரம் ெகா க்கப்பட்ட . இரண்
கதாகாலட்ேசபத் க்குச் சம் சாஸ்திாிேய ஏற்பா ெசய் விட்டார்.

நாள்

கல்யாணத் க்கு இரண் நாைளக்கு ன்பி ந்ேத சைமயற்காரர்கள் வந்
சைமயல் ெசய்ய ஆரம்பித் விட்டார்கள். அப் றம் அக்கிரகாரத்தில்
பாட் யம்மாள்கைள ம் வியாதிக்காரர்கைள ம் தவிர, பாக்கி எல்லா க்கும் கல்யாண
ட் ல்தான் சாப்பா .
பஜைன சம் சாஸ்திாி என்றால் சுற் வட்டாரத்தில் ெவகு ரத் க்குத்
ெதாிந்தி ந்த . அவ க்கு ஒேர ெபண்; அந்தப் ெபண் க்குக் கல்யாணம் என்ற ம்,
ைவதிகர்கள் வந் குவிய ஆரம்பித் விட்டார்கள். எனேவ, கல்யாணத் க்கு தல்
நாள், பந் க்க ம், சிேநகிதர்க ம், ைவதிகர்க ம், கைத கச்ேசாி ேகட்கலாெமன்
வந்தவர்க ம், கல்யாணச் சாப்பாட்ைட உத்ேதசித்ேத வந்தவர்க மாக, ஊர் ேஜ ேஜ
என் ஆகிவிட்ட .
கைடசியாக, சம்பந்திக ம் வந் ேசர்ந்தார்கள். ஆனால் எதிர்பார்த்த ேபால்
அவர்கள் அவ்வள ேபர் இல்ைல. ரயில க்குப் பத் வண் கள் அ ப்பியி ந் ம்,
ஆ வண் க்குத்தான் ஜனங்கள் வந்தார்கள். மாப்பிள்ைளைய அைழப்பதற்கு ன்,
ஊாின் கீழ்க் ேகா யி
ந்த சிவன் ேகாவி ல் அவர்கள் சற் ேநரம் தங்க
ஏற்பாடாகியி ந்த . அங்ேக ஊரா ம் வரவைழக்கப்பட்டனர். சம்பந்திக க்கும்
ஊரா க்கும் அங்ேக பாிச்சயம் ஏற்பட்ட . பிறகு, 'ஜான்வாஸ' ஊர்வலம்
ஆரம்பமாயிற் . அதற்காக வந்தி ந்த ேகாச் வண் யில், மாப்பிள்ைள
தரன்
ஜம்ெமன் உட்கார்ந்தி ந்தான். விைல யர்ந்த ட் ட் ணியில் ைதத்த
கால்சட்ைட ம் ேமல்சட்ைட ம், கால ம் ெநக்ைட ம் தாித் , கிராப் ெசய்த தைலைய
அழகாக வாாி விட் க் ெகாண் ெநற்றியில் சின்னஞ்சி சாந் ப் ெபாட் டன் அவன்
அலட்சியமாகக் ேகாச் வண் யில் உட்கார்ந்தி ந்தைதப் பார்த்த ெந ங்கைரவாசிகள்,
'இந்தச் சம் சாஸ்திாி ெபண் க்கு இப்ப ப்பட்ட மாப்பிள்ைளயா!' என்
மனத்திற்குள் அசூையப் பட்டார்கள். ஆனால் ெவளியில் "மாப்பிள்ைள அவ்வள
ஆசாரமாயி க்கமாட்டான் ேபாேல இ க்கு. ேபாகப் ேபாகத் ெதாிய ம்!" என் ம்,
"தைலைய ஏன் இப்ப விகாரம் பண்ணிண்
க்கான்? அழகாகக் கட் க் கு மி
வச்சிண்
க்கப் படாேதா?" என் ம், "சம் சாஸ்திாியின் கர்நாடகத் க்கும் இந்தப்
பிள்ைளயின் ட ன் நாகாிகத் க்கும் எங்ேக சாிப்பட் வரப்ேபாகிற ?" என் ம்
பலவா ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.
ஊர்வலம்
ந்த ம் சாப்பிடக் கூப்பி வைத எதிர் பார்த் எல்லா ம்
திண்ைணயி ம் பந்த
மாக உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். "இைல அப்ேபாேத
ேபாட்டாச்ேச; ஏன் தாமசம்?" என் ஒ ேகள்வி எ ந்த . "சம்பந்திகைளக் கூப்பிடப்
ேபாயி க்கிறார்கள். அவர்கள் இன் ம் வரவில்ைல" என் ஒ வர் ெசான்னார்.
அப் றம் ெகாஞ்ச ேநரம் 'கசு சு' 'கசு சு' என் காேதா காதாகப் ேபசிக்
ெகாண்
ந்தார்கள். "மாப்பிள்ைளப் பிள்ைளயாண்டா க்குப் ெபண்
பி க்கவில்ைலயாம். கல்யாணம் ேவண்டாம். ஊ க்குப் ேபாக ம்கிறானாம்" என்
ஒ வதந்தி பரவிற் . "அவன் இன் ம் ெபண்ைணேய பார்க்கவில்ைலேய?" என்
சிலர் ேகட்டார்கள். "ெபண்ணின் அப்பாைவப் பார்த்த ேம ைபய க்குப் ேபா ம்
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ஆயிட்டதாம்!" என் ஒ ஹாஸ்யப் பிாியர் ெசான்னார். "சீச்சீ! அெதல்லாம்
இல்ேலடா! ஊர்ேகாலத் க்கு ேமாட்டார் ைவக்கேலன் தான் ைபய க்குக்
ேகாபமாம். சுத்த கர்நாடகமா, ேகாச் வண் யில் உட்கார்ந் ஊர்ேகாலம் வந்த
அவ க்குப் பி க்கைலயாம்!" என்றார் இன்ெனா வர்.
இப்ப எல்லா ம் தைலக்கு ஒ விதமாகப் ேபசிக் ெகாண்
க்ைகயில் தீக்ஷிதர்
அவசர அவசரமாகச் சம் சாஸ்திாி ட் க்கு வந் அவைரச் சம்பந்திகளின் ஜாைகக்கு
அைழத் க்ெகாண் ேபானார்.
சம்பந்தி - ஜாைகயில் கூடத்திேல ராஜாராமய்யர் ஒ நாற்கா யில்
உட்கார்ந்தி ந்தார். தங்கம்மாள் பக்கத்தில் நின்றாள். சாஸ்திாிையக் கண்ட ம்,
தங்கம்மாள் பக்கத்தில் நின்றவர்கைள, "நீங்கள்ளாம் ேபாங்ேகா!" என் அதட்டேவ,
எல்லா ம் விலகிப் ேபானார்கள்.
"என்னங்க
தங்கம்மாள்.

ம், இப்ப ப் ெபாிய கல்லாத்

க்கிப் ேபாட் ட்டீேர!" என்றாள்

இந்தப் ேபச்சு, சாஸ்திாியின் தைலயில் ெபாிய கல்ைலப் ேபாலேவ வி ந்த . அவர்
பிரமித் ப் ேபாய், "என்ன? என்ன?" என் ேகட்டார்.
"என்னவா? உம்ம தங்ைக சமாசாரத்ைத எங்ககிட்டச் ெசால்லாமேய இ ந் ட்டீேர?
இவா க்கு எங்ேகடா ெதாியப்ேபாற , ஏமாத்தி விடலாம் தாேன இ ந்ேதள்?"
என்றாள்.
சாஸ்திாிக்கு ஒ வா இ
ெபாங்கிக் ெகாண் வந்த .

ஆ தல் அளித்த . அேத சமயத்தில்

யர ம்

"அம்மா! இந்தக் கல்யாண சமயத்திேல அவள் ேபச்ைச ஏன் எ க்கறயள்! அவ
நான் ஸ்நானம் பண்ணி எத்தைனேயா வ ஷம் ஆச்ேச! அவ க்கும் எனக்கும்
யாெதா சம்பந்த மில்ைலேய!" என்றார். அவ ைடய கண்களி
ந் அப்ேபா
கண்ணீர் ெப கி வழிந்த .

க்கு

"இ ந்தா ம், இப்ப க் கு ம்பத்திேல ஒ குத்தம் இ க்குன் எங்க க்குச்
ெசால் யி க்க ேவண்டாேமா? இப்ப ப்பட்ட இடத்திேல வந் சம்பந்தம்
பண்ணிக்க ம் எங்க க்கு என்னங்க ம் வந்தி க்கு?...ஏன்னா! நீங்க பாட் க்குப்
ேபசாம
க்கயேள?" என் தங்கம்மாள் ராஜாராமய்யைரப் பார்த் க் ேகட்டாள்.
"என்ைன என்னத்ைதச் ெசால்லச் ெசால்ேற? விஷயந்தான் ெதாிஞ்சி க்ேக.
உனக்கு ஒ காரணத்தினாேல பி க்கைல. ைபய க்கு இன்ெனா காரணத்தினாேல
பி க்கைல. அப் றம் என்ன கல்யாணம் ேவண் யி க்கு? அவர் கிட்டச் ெசால் விட் ,
ேபசாேம கிளம்பிப் ேபாக ேவண் ய தான்" என்றார் ராஜாராமய்யர்.
சம் சாஸ்திாிக்கு இ வி ந்த ேபால் இ ந்த . "ஐயர்வாள்! என்ன இப்ப ச்
ெசால்றயேள! எனக்கு ஒண் ம் ாியைலேய?" என்றார்.
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இப்ேபா தீக்ஷிதர் கு க்கிட் , "ஆமாங்க ம்; உமக்கு ஒண் ம் ாியா .
அப்பேவ, நான் ஊர்க்ேகாலத் க்கு ேமாட்டார் கார் வரவைழ ம் ெசான்ேனேனா,
இல்ைலேயா? மாப்பிள்ைளப் ைபய க்கு அ தான் ேகாபமாம்!" என்றார்.
"அவன் ஏற்கனேவ பட் க்காட் ப் ெபண் ேவண்டாம் ெசால் ண்
ந்தான்.
அ க்குத் தகுந்தாப்பேல, இந்த ஊரானா, மகா பட் க்காடாக இ க்கு. நீரானா, ஓர்
ஓட்ைடக் ேகாச் வண் ையக் ெகாண் வந் ஊர்ேகாலத் க்கு நி த்தியி க்கீர்"
என்றாள் தங்கம்மாள்.
"இந்தச் சின்னக் காாியத் க்காகக் ேகாவிச்சுக்கலாமா? ேமாட்டார் கா க்குத்தான்
ெசால் ய ப்பிச்ேசன்; சமயத்திேல கிைடக்கைல; நாலாம் நாள் ஊர்ேகாலத் க்கு
எப்ப யாவ ேமாட்டார் வண் ெகாண் வந் டேறன்..."
"நாலாம் நாள் ஊர்ேகாலத் க்கு நீர் என்னங்க
அவாைளச் ேசர்ந்த ன்ன?" என்றார் தீக்ஷிதர்.

ம் ஏற்பா

ெசய்யற ? அ

"இனிேமல் எல்லாம் அவாைளச் ேசர்ந்த தான். எனக்கு ம ஷ்யாள் கிைடயா .
அவாள்தான் எல்லாத்ைத ம் எ த் ப் ேபாட் ண் ெசய்ய ம்."
"அ க்ெகன்ன, ேபஷாய்ச் ெசய்யேறன். நாைளக்குத் தா க த்திேல
ஏறி த் ன்னா, அப் றம் நீங்க ேவேற, நாங்க ேவேறயில்ைல. அ வைரயிேல தனித்
தனிதாேன? என்ன இ ந்தா ம், நீர் உம்ம தங்ைக சமாசாரத்ைத மைறச்சு வச்ச க்கு
இப்ப ஒ வழி பண்ணித்தான் ஆக ம்" என்றால் தங்கம்மாள்.
"அப்ப ஒண் ம் நான் ேவ ம் மைறச்சு ைவக்கைல, அம்மா! சந்தர்ப்பம்
ஏற்படைல, ெசால்லைல; அவ்வள தான். இப்ப நீங்க என்ன ெசால்றயேளா, அந்தப்ப
ேகக்கேறன்" என்றார் சாஸ்திாி.
"அப்ப ன்னா, நான் தல்ேல ேகட்டப
பாையக் ெகா த்
ம்.
சா,
ஐயாயிரம் பாயாயி க்கட் ம். பாக்கி ஆயிரம் பாைய ம் இப்பேவ அ ப்பிச்சு ம்.
நான் ேபாய், பிள்ைளயாண்டாைன அப்பா ஐயான் ெகஞ்சி, தாவாக் கட்ைடையப்
பி ச்சுச் சமாதான் பண்ணியாக ம்" என்றாள் தங்கம்மாள்.
சாஸ்திாி மன க்குள், 'அடாடா! இ என்ன பணத்தாைச! அ
ம் இந்த மாதிாி
சந்தர்ப்பத்திலா?' என் எண்ணிக்ெகாண்டார். ஆனால், ெவளிப்பைடயாக, "அதற்கு
என்ன, அம்மா! அப்ப ேய ெசய் விட்டால் ேபாகிற ! இேதா ஆயிரம் பா ம்
அ ப்பிவி கிேறன். அதற்காகக் காாியம் தவக்கமாக ேவண்டாம். ஊரார் எல்லா ம்
சாப்பிடக் காத் ண்
க்கா. உங்க ம ஷ்யாைள ம் உடேன வரச் ெசால் ங்ேகா!"
என் ெசால் விட் ப் ேபானார்.
----------------
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1.11. 'எைன மணந்த மணவாளன்'
பிறகு கல்யாணம் எவ்விதமான தங்கு தைடயாவ , சண்ைட சச்சரவாவ
இல்லாமல் நடந்ேதறிய . சம்பந்திகள் எள் என் ேகட்பதற்கு ன் எண்ெணயாகேவ
ெகா த் வி ம்ப சம் சாஸ்திாியின் உத்தர . ஆகேவ, அவர்க க்கு எவ்வித மனக்
குைற ம் ஏற்படவில்ைல. உண்ைமயில், இந்தக் கல்யாணத்தில் ஆன ண்
ெசல கைளப் பற்றிச் சம்பந்தியம்மாேள கார் ெசால் ம்ப யி ந்த . "அடாடா! இ
என்ன ஊதாாித்தனம்! இப்ப யா பணத்ைத வாாி இைறப்பார்கள்? நாங்கள் சம்பந்திகள்
வந்தி ப்ப
ப்ப ேபர். இங்ேக சாப்பா நடக்கிற ஐ
ேப க்கு. வ கிறவாள்,
ேபாகிறவாள் எல்லா ம் இப்ப யா வாாிக் ெகாட் க்ெகாண் ேபாகேவண் ம்?"
என் தங்கம்மாள் வயி எாிந்தாள். இப்ப ச் ெசலவாகிற பணெமல்லாம் மாட் ப்
ெபண் லமாகத் தன் பிள்ைளக்கு வந் ேசரேவண் ய பணம் என்ற ஞாபகமான
அந்த வயிற்ெறாிச்சைல அதிகமாக்கிய .
கல்யாணம் அமர்க்களமாகத்தான் நடந்த . இந்தக் கல்யாணத்தில் எப்ேபா
பார்த்தா ம் அண்டா நிைறயக் காப்பி தயாராயி ந்தைத ம், நிைனத்தவர்கள்
நிைனத்த ேபா காப்பி சாப்பிட் க் ெகாண்
ந்தைத ம் பற்றி அந்தப் பிரேதசத்தில்
ெவகு நாைளக்குச் ெசால் க் ெகாண்
ந்தார்கள். அக்கிரகாரத்தில் க்கால்வாசி
களில் ஆ மாதத் க்குக் காப்பிக்கு ேவண் ய சர்க்கைர கல்கண் இந்தக்
கல்யாணத்தில் ேசர்ந் விட்ட . கு யானத் ெத ஜனங்க க்கும் இந்தக்
கல்யாணத்தில் கு கலந்தான். நா நா ம் இராத்திாியில் கு பைடக க்குச்
சாப்பா ேபாட் விட ேவண் ெமன் சாஸ்திாி உத்தரவிட்
ந்தார். இந்தக்
கல்யாணச் சாப்பாட்ைட உத்ேதசித் கு யானத் ெத வில் சில
க க்கு ெவளி
ஊர்களி
ந் உற
ைறயார் கூட வந்தி ந்தார்கள். கு பைடக க்குச் சாப்பா
ேபாட் ெவற்றிைல பாக்கு வாங்கிக் ெகா ப்பதில் கா க்கு இடமில்லாமல்
ன்னின் நடத்தி ைவக்கும் ெபா ப் நல்லா க்கு ஏற்பட்ட . அவன் இ
விஷயத்தில் ெகாஞ்ச ம் பின்வாங்கவில்ைல. சாதாரணமாய், சாஸ்திாியாாின் ேக்ஷம
லாபத்தில் அவன் ெராம்ப அக்கைற ள்ளவனாயி ந் ம், இந்தச் சமயத்தில்,
'எங்ெகங்கி ந்ேதா ன் பின் ெதாியாத ஐயமாெரல்லாம் வந் சாப்பிட் ட் ப்
ேபாறாங்கேள? வ ஷெமல்லாம் உைழக்கும் கு யான ஜனங்க ம்தான்
சாப்பிடட் ேம! இவங்க க்கு எஜமானிடம் நன்றி விசுவாசமாவ இ க்கும்' என்
அவன் எண்ணி, மிக ம் தாராளமாகேவ வந்தவர்க க்ெகல்லாம் வாாி
விட் க்ெகாண்
ந்தான்.
இந்த மாதிாிெயல்லாம் ெசலவாவைதப் பற்றிச் சம்பந்தியம்மாைளக் காட்
ம்
பத் மடங்கு வயிெறாிந் ெகாண்
ந்தார்கள், மங்கள ம் அவள் தாயா ம். ஆனால்,
இந்தக் கேளபரத்தில் அவர்களால் ஒன் ம் கு க்கிட் ச் ெசால்ல
யவில்ைல.
ெசான்னா ம் தங்கள் ேபச்சு ஏறாெதன் அவர்க க்குத் ெதாிந்தி ந்த . ஆகேவ,
தாயா ம் ெபண் ம் கூ க் கூ ப் ேபசிக்ெகாள்வ டன் தி ப்தி அைடய
ேவண் யதாயிற் . அவர்க டன் சிலசமயம் மங்களத்தின் தம்பி ெசவிட் ைவத்தி ம்
ேசர்ந் ெகாண்டான். பாவம்! ெசவிட் ைவத்திக்கு, சாவித்திாிையத் தனக்குக்
கல்யாணம் ெசய் ெகா ப்பார்கள் என்ற ஓர் ஆைச மனத்திற்குள்
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இ ந் ெகாண்
ந்த . அ இப்ேபா நிராைசயாய்ப் ேபாயிற் . ஊாில் சிலர்
அவைன இ சம்பந்தமாகப் பாிகாச ம் ெசய்தார்கள். ஆகேவ, ஏக்க ம்
ெபாறாைம ம் கத்தில் ெபாங்கி வழிய அவன் கல்யாண ட் ல் உள் க்கும்
வாச க்கும் ேபாய் வந் ெகாண்
ந்தான். அ க்க மங்களம் இ க்குமிடத் க்குப்
ேபாய், "அக்கா! கல்யாண தட்சிைண ஆ க்கு ஒ
பாயாம்!" என் ம், "ராத்திாி
ந்
ேதங்காய் கிடந்த ; இப்ேபா ஒண்
கூட இல்ைல" என் ம், இந்த மாதிாி
ஏதாவ ெசால் க்ெகாண்
ந்தான்.
இப்ப யாக அந்தக் கல்யாணத்ைத மிக ம் சந்ேதாஷமா ம் கு கலத் ட ம்
அ பவித்தவர்கள் பலர்; மனத் க்குள் எாிந் ெகாண் ெவளியில்
காட் க்ெகாள்ளாதி ந்தவர்கள் சிலர். அவர்க ள் எல்லாம் அளவிலாத ஆனந்தத்தில்
ழ்கிச் ெசார்க்க வாழ்ைவேய அைடந் விட்டதாக எண்ணிய ஒ ஜீவ ம், ெசால்ல
யாத ேசாக சாகரத்தில் ழ்கித் தத்தளித் க் ெகாண்
ந்த ஓர் ஆத்மா ம்
இ ந்தார்கள். அவர்கள் மணப்ெபண்ணாகிய சாவித்திாி ம் மணமகனாகிய
தர ந்தான்.
"பிள்ைளயாண்டா ைடய ேமாவாய்க் கட்ைடையப் பி த் அப்பா, ஐயா என்
ெகஞ்சியாக ேவண் ம்" என் சம்பந்தியம்மாள் சம் சாஸ்திாியிடம் ெசான்ன ேபா
உண்ைமையேய ெசான்னாள். ஆனால் அவள் ெசான்ன காரணம் மட் ம் சாியல்ல.
தங்கம்மாள் ெசன்ைனப் பட்டணத் க்குப் ேபாய் வழக்கம்ேபால் தன் ைடய சக்தி
வைத ம் பிரேயாகித்தாள். ன் மணி ேநரம், வாக்குவாதம், ேகாபதாபம்,
அ ைக
ைக எல்லாம் ஆனபிறகு கைடசியாக அவள், "இப்ெபா
ஒண் ம்
கிப் ேபாகவில்ைல. எல்லா மாகக் கிளம்பிக் கல்யாணத் க்குப் ேபாேவாம். நீேய
ெபாண்ைணப் பா . ெபாண்ைணப் பார்க்காமயா தா கட்டப் ேபாேற? பார்த்த பிறகு
உனக்குப் பி க்காட்டா, என்கிட்ேட ெசால் . நான் எப்ப யாவ கல்யாணத்ைத
நி த்திடேறன். எல்லா மாத் தி ம்பி வந் டலாம்" என் ெசான்னாள். "அ
நன்னாயி க்குமா?" என்
தரன் ேகட்டதற்கு, "ஏன் நன்னாயி க்கா ? இப்ேபா
பணம் அட்வான்ஸ் வாங்கிண்ட அப் றம் ஒ காரண ம் இல்லாமல்
வாண்டான்னாத்தான் அவமானம். அப்ேபா உனக்குப் ெபாண் பி க்கைலன்னா
ஏதாவ நான் சாக்குச் ெசால் விட் க் கிளம்பி விடேறன். உனக்ெகன்ன
அைதப்பத்தி?" என்றாள். இதன்ேமல்,
தரன் ேவண்டா ெவ ப்பாகச் சம்மதித்தான்.
சம் சாஸ்திாியின் ெபாிய ம ஷத்தன்ைமையப் பற்றி ம் சாவித்திாியின் அழைகப்
பற்றி ம் அவள் வர்ணித்த ம் ஒ வா அவன் மனத்ைத இளகச் ெசய்தி ந்தன.
இப்ேபா ெந ங்கைரக்கு வந் அந்தப் பட் க்காட்ைட ம் 'ஜான்வாஸ'
ஊர்வலத்தின் அழைக ம் பார்த்த பிறகு அவன் மனம் ேசார்ந் விட்ட . அவ க்கு
மாமனாராக வரவி ந்த சம் சாஸ்திாி இன்னாெரன் ெதாிந்த ம் அவ க்குப் பஞ்சப்
பிராண ம் ேபாய்விட்ட . ேகாவி ல் ைவத் உபசாரங்கள் நடந்த ேபாெதல்லாம்,
சம் சாஸ்திாி கு க்ேக ெந க்ேக ேபாய்க் ெகாண்
ந்தைதப் பார்த் , அவர் அந்தக்
ேகாவி ன் கு க்கள் என் அவன் எண்ணினான். அப் றம், அவர்தான் சம் சாஸ்திாி
என் ெதாிந்தேபா , "ஐேயா!" என் அசந் ேபானான். 'இந்தக் கட் ப்ெபட் ப்
பிராமணனா எனக்கு மாமனார்? இவ ைடய ெபண் ம் இப்ப த்தாேன இ க்கும்?'
என் எண்ணியேபா அவ க்குச் ெசாேரல் என்ற . தன் சிேநகிதன் நாணா
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ெசான்னெதல்லாம் நிஜந்தான், பாிகாசமல்ல என் அவ க்கு நிச்சயம் ஏற்பட்ட .
இந்தக் கண்ணராவிையெயல்லாம் பார்க்க நாணா கல்யாணத் க்கு வராமல் ேபானேத
நல்ல என் ம் நிைனத்தான்.
ஊர்வலம்
ந் , சம்பந்திக க்காக ஏற்பட்
ந்த ஜாைகக்குப் ேபான ம்,
அம்மாைவத் தனியாக அைழத் அழமாட்டாத குர ல், "என்னால்
யா ; இந்தக்
கல்யாணம் எனக்கு ேவண்டாம். இப்ேபாேத நான் ஓ ப் ேபாேறன்" என்றான்.
இவர்க க்குள் வாக்குவாதம் நடந் ெகாண்
ந்தேபா தான் தீக்ஷிதர் சம்
சாஸ்திாிைய அைழத் க் ெகாண் வந் ேசர்ந்தார். தங்கம்மாள் சாஸ்திாி டன் ேபரம்
ேபசி, அவர் அதிகப் பணம் ெகா க்கச் சம்மதித் விட் ப் ேபான ம், ம ப
ம் தன்
மகனிடம் வந்தாள். "அப்பா! குழந்ைத! நீ ந்தான் இப்ப ச் ெசால்ேறன் , நான் அந்தப்
பிராமணன் கிட்ேட ஏதாவ சாக்குக் காட் க் கல்யாணத்ைத நி த்திவிடலாம்
பார்த்ேதன். அ
யைலேயடாப்பா! இன்ெனா ஆயிரம் பாய் அதிகம்
ெகா க்க ம்ேனன். உடேன சாீன் ட்டார். என்ன பண்ற டாப்பா, குழந்ைத!
கல்யாணத்ைத நடத்தித்தான் ஆக ம்!" என்றாள்.
சம் சாஸ்திாியின் தாராள சுபாவத்ைத அறிந்த ம், உண்ைமயிேலேய
தங்கம்மா க்கு இந்தக் கல்யாணத்ைத எப்ப யாவ நடத்திவிட ேவண் ெமன்
உ தி ஏற்பட்
ந்த .
தரேனா அத்தைனக்கத்தைன ஆத்திரம் அைடந்தான். "நீ நாசமாய்ப் ேபாக!
பணம், பணம், பணம் என் அ த் க்ெகாள்கிறாேய? பணம் உன்ேனா
சு காட் க்கு வரப்ேபாறதா?" என்றான்.
இ தான் சமயெமன் தங்கம்மாள் தன் ைகவாிைசைய ஆரம்பித் விட்டாள்.
"ஆமாண்டாப்பா! என்ைன இந்த ஊாிேலேய சு காட் ேல வச்சுட் ப் ேபாயி . நான்
இேதா கிணத் ேல வி ந் ெசத் ப் ேபாேறன். இந்த அவமானத்ேதாேட என்னாேல
ஊ க்குத் தி ம்பிப் ேபாக
யா " என் ெசால் அழத் ெதாடங்கினாள். இந்த
மாதிாி ேசாக நாடகெமல்லாம் ெகாஞ்ச ேநரம் நடந்த பிறகு, கைடசியில் தங்கம்மாள்,
'நான் ெசால்றைதக் ேகள்டா, குழந்ைத! நீ இப்ேபா மாத்திரம் என் மானத்ைதக்
காப்பாத்தி , அப் றம் உனக்கு ேவ ம்னா, ஆம்பைடயாைள அைழச்சு ைவச்சுக்ேகா!
இல்லாட்டா, ேவண்டாம். அவ எனக்கு மாட் ப் ெபாண்ணா இ ந் ட் ப் ேபாகட் ம்"
என்றாள்.
தரன், "அப்ப ன்னா, நீேய நாைளக்கு எனக்குப் பதிலாகத் தா
கட் வி " என்றான்.
ஆனால், ம நாள்
தரன் தான் ெபாிேயார்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட சுபலக்னத்தில்
சாவித்திாிக்குத் தா கட் னான். அதற்கு ஒ மணி ேநரத் க்கு ன்
தன் தலாக,
கல்யாணப் பந்த ல் மாைல மாற் ம் சந்தர்ப்பத்தில்,
தரன் சாவித்திாிையப்
பார்த்தான். சாவித்திாி அப்ேபா குனிந்த தைல நிமிராமல் இ ந்தாள். கிராமாந்தர
வழக்கப்ப , அவ க்குப் பதிெனட்
ழப் டைவ உ த்தி, தைலயில் பைழய
காலத் நைககள் எல்லாம் அணிவித் அலங்காரம் ெசய்தி ந்தார்கள். அைதப் பார்த்த
தரன், "கர்நாடகம் என்றால் ப கர்நாடகம்" என் தீர்மானித் க் ெகாண்டான்.
பிறகு, தி மாங்கல்ய தாரணத் க்கு ன் மணமக ம் மணமக ம்
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மந்திேராச்சாடனத் டன் ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் பார்க்கும் கட்டம் வந்த .
இ வைர ம் எதிர் எதிேர உட்காரைவத் ஒ பட் த் ணிையப் ேபாட்
னார்கள். மந்திரம் பண்ணிைவத்த சாஸ்திாிகள் " கத்ைதப் பார்த்தாயா?" என்
ேகட்டார். ஆம்;
தரன் சாவித்திாியின் கத்ைதப் பார்த்தான். த ல் அவ ைடய
கண்கள் தான் ெதாிந்தன. அந்தக் கண்களின் பார்ைவயில் இ ந்த ஒ விதப் பாிதாபம்
அவன் இ தயத்ைத ஒ கண ேநரம் என்னேமா ெசய்த . அப் றம், கம் ெதாிந்த .
ெவகு ேநரம் ேஹாம குண்டத் க்கு எதிாில் இ ந் சாவித்திாியின் கம்
ைக ண்
ந்த . ேபாதாததற்குக் கண்கைள அ க்க கசக்கியதனால் கண்ணில்
இட்
ந்த ைம கன்னெமல்லாம் வழிந்தி ந்த . க்கிேல ல்லாக்குத் ெதாங்கிற் .
இந்த நிைலயி
ந்த சாவித்திாியின் கத்ைதப் பார்த்த ம்,
தரன், 'இவ்வள
அவலட்சணமான கம் இந்த உலகத்திேலேய இ க்க
யா ' என் தீர்மானித்
விட்டான்.
அப் றம் அந்தக் கல்யாணத்தின்ேபா , சாவித்திாியின் கத்ைத இன்ெனா
தடைவ பார்க்க
தரன் யற்சி ெசய்யவில்ைல. 'ஏேதா தைலவிதியினால் இந்தப்
பந்தம் ஏற்பட் விட்ட ; ஆனால் இப்ேபா தா கட் வ டன் சாி, அப் றம்
எனக்கும் இவ க்கும் யாெதா சம்பந்த ம் கிைடயா ' என் அ க்க அவன்
மனத்தில் உ தி ெசய் ெகாண்டான். அந்தப் ெபண்ணிடம் அவ க்கு லவேலச ம்
இரக்கம் உண்டாகவில்ைல. 'இவள் ஏன் பிறந்தாள்? இவள் பிறந்ததனால் தாேன நாம்
இந்தச் சங்கடத்தில் அகப்பட் க்ெகாள்ள ேநர்ந்த ?' என் எண்ணி என்ணி அவன்
ஆத்திரப் பட்டான்.
சாவித்திாியின் மேனா நிைலேயா இதற்கு ேநர் மாறாக இ ந்த . கல்யாணம்
நிச்சயமானதி
ந் அவள், ' தரன்,
தரன்' என் மனத்திற்குள் ஜபம் ெசய்
ெகாண்
ந்தாள். காகிதத்ைத ம் ெபன் ைல ம் எ த் க் ெகாண் ேபாய்த்
தனியான இடத்தில் உட்கார்ந் ெகாண் , " தரன், பி.ஏ." " தரய்யர், பி.ஏ." "மகா௱-௱தரய்யர் அவர்கள்" என்ெறல்லாம் எ தி எ திப் பார்ப்பாள். கல்யாணத்
ேததி ெந ங்க ெந ங்க,
தரைனப் பார்க்கேவண் ெமன் ம் அவ ைடய ஆவ ம்
அதிகமாகிக் ெகாண்
ந்த .
கல்யாணத் க்கு தல் நாளிர அவ ைடய ஆவல் உச்ச நிைலைய
அைடந்தி ந்த சமயத்தில், 'கசு சு' என் பல ம் இரகசியம் ேபசிக்ெகாண்டைத
அவள் கவனித்தாள். வம் க்கார ஸ்திாீகள் இரண்ெடா வர் அவளிடம் வந் , "அ ேய!
சாவித்திாி! 'ெபாண்
பி க்கைல, கல்யாணம் ேவண்டாங்'கறானாம் உன்
ஆம்பைடயான்!" என் ெசான்னார்கள். இ சாவித்திாி காதில் நாராசமாக வி ந்த .
ஆனா ம் அைத அவள் நம்பவில்ைல. சம் சாஸ்திாி தி ம்பி வந்த ம், "என்ன அப்பா
எல்ேலா ம் கூ க் கூ ப் ேபசிக்கிறாேள," என் ேகட்டாள். "உனக்கு ஒன் மில்ைல,
அம்மா! கல்யாணம்னா அப்ப த்தான் இ க்கும். சம்பந்திகள் அ பண்ணைல, இ
ேபாறைல என் ெசால் க் ெகாண்
ப்பா, நா ேபர் நா வம் வளப்பா!
அைதெயல்லாம் நீ காதிேலேய ேபாட் க்கப்படா , அம்மா!" என்றார். சாவித்திாிக்கு
இதனால் சமாதானம் உண்டாயிற் .
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ம நாள் சாவித்திாி, தன் தலாக
தரைனப் பார்த்தேபா , அவள் உடல்
ம் மகிழ்ச்சியினால் ஒ கு ங்குக் கு ங்கிற் . அவள் எதிர்பார்த் க்
ெகாண்
ந்தப
தரன் உச்சிக் கு மி டன் இராமல், நாகாிகமாகக் கிராப்
ைவத் க் ெகாண்
ப்பைத ம், சிவந்த ேமனி டன் சுந்தர
ஷனாய்
விளங்குவைத ம் கண்ட ம், கர்வத்தினால் அவ ைடய உடல் ாித்த .
தி மாங்கல்ய தாரணத் க்கு ன்னால், பட் த் ணியினால் மைறக்கப்பட்ட சமயம்,
தர ைடய கத்ைதப் பார்த்தேபா , அவ க்கு மயிர்க் கூச்சம் எ த் , கண்களில்
ஜலம் வந் விட்ட .
அப் றம் அவ ைடய அழகிய கத்ைத ம ப பார்க்க ேவண் ெமன் அ க்க
அவ க்கு ஆவல் உண்டாயிற் . சில தடைவகளில் ெராம்ப ம் ணிச்ச டன்
நிமிர்ந் பார்ப்பாள். அப்ேபாெதல்லாம் அவன் தன்ைனப் பாராமல் குனிந்
ெகாண்
ப்பைதேயா அல்ல ேவ பக்கம் ேநாக்கிக் ெகாண்
ப்பைதேயா
பார்த்த ம் அவ க்கு அவமானமாய்ப் ேபாய்வி ம். 'அவர் எவ்வள அடக்கமாக
இ க்கிறார்? நமக்கு எவ்வள
ணிச்சல்' என்ெறண்ணித் தன் ஆவைல அடக்கிக்
ெகாண்டாள்.
கல்யாணம் நா நா ம் சாவித்திாி இந்த உலகத்திேலேய இ க்கவில்ைல.
என்பேத இல்லாத ஆனந்த கற்பனாேலாகத்தில் வசித் வந்தாள்.

யரம்

'ேகாைடயிேல யிைளப்பாற்றிக் ெகாள் ம்வைக கிைடத்த
குளிர்த ேவ த நிழேல நிழல்கனிந்த கனிேய
ஓைடயிேல
கின்ற தீஞ்சுைவத் தண்ணீேர
உகந்ததண்ணீ ாிைடமலர்ந்த சுகந்தமண மலேர
ேமைடயிேல சுகின்ற ெமல் ய ங் காற்ேற
ெமன்காற்றில் விைளசுகேம சுகத்தி
ம் பயேன
ஆைடயிேல ெயைனமணந்த மணவாளா!......'
என் அவ ைடய குழந்ைத உள்ளம் ஓயாமல் பா க் ெகாண்ேடயி ந்த .
தனக்குப்
ஷனாக வாய்த்தவர் சாதாரண ம ஷர் அல்ல, தன் ைடய தகப்பனார்
ைஜ ெசய் ம் ஸ்வாமிதான் தன்ைனச் சி தாயாாின் ெகா ைமயி
ந்
மீட்பதற்காக இப்ப ம ஷ பத்தில் வந்தி க்கிறார் என் எண்ணினாள்.
தன் ைடய யரங்கள் எல்லாம் தீர்ந் விட்டனெவன் ம், இனிேமல் தன்
வாழ்க்ைகயில் சந்ேதாஷத்ைதத் தவிர க்கம் என்பேத கிைடயாெதன் ம் அவள்
நிைனத் நிைனத் மனம் ாித்தாள். வாழ்க்ைகயில் தன் ைடய கஷ்டங்கெளல்லாம்
உண்ைமயில் அப்ேபா தான் ஆரம்பமாகின்றன என்ப அந்தப் ேபைதப்
ெபண் க்கு எப்ப த் ெதாி ம்?
கட ளின் க ைண அற் தமான ; அனந்தமான . ம ஷ்யர்க க்கு
அவர்க ைடய வ ங்காலத்ைத அறி ம் சக்தி இல்லாமல் பகவான் ெசய்தி க்கிறார்
அல்லவா? இந்த ஒன்றிேலேய இைறவ ைடய க ைணத் திறத்ைத நாம் நன்கு
அறிகிேறாம். வ ங்காலத்தில் நிகழப்ேபாவெதல்லாம் மட் ம் ம ஷ க்குத்
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ெதாிந்தி ந்தால், அவன் ஒ
மா?

கணமாவ

உண்ைமயான மகிழ்ச்சி அ பவிக்க

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

"தியாக மி"
இரண்டாம் பாகம் / அத்தியாயம் 2 - மைழ
"மாாிதான் சிலைர வைரந் ெபய் ேமா?
காற் ஞ் சிலைர நீக்கி சுேமா?" - கபிலர்
2.1. ெவள்ளம் '
சாவித்திாிக்கும்
தர க்கும் கல்யாணம் நடந்த வ ஷத்தில், அந்தப் பிரேதசத்தில்
ெவகு நாள் வைரயில் மைழ ெபய்யவில்ைல.
ரட்டாசிக் காய்ச்சல் அந்த வ ஷத்ைதப் ேபால் ெகா ைமயாக எப்ேபா ம்
இ ந்ததில்ைலெயன் ஜனங்கள் ெசான்னார்கள். ஐப்பசி பிறந் பத் த் ேததி
ஆயிற் . அப்ப
ம் மைழ இ க்கிற இடேம ெதாியவில்ைல.
குட
ட் யி
அதிகமாயின.

ம் ஜலம் குைறந் விட்டப யால், தண்ணீர் மைடச் சண்ைடகள்

"சாமி! இந்த மாதிாி இன் ம் நா நாள் காய்ஞ்சால் இந்த வ ஷம் பஞ்சந்தான்.
இப்பேவ, விைளச்சல் ஒண் க்குப் பாதிதான் எதிர்பார்க்கலாம்" என்றான் நல்லான்.
"இப்ப ேய இ ந் விடாதப்பா! பகவான் கி ைப பண்
வ ம்" என்றார் சம் சாஸ்திாியார்.

வர். மைழ சீக்கிரம்

"மைழ எங்ேக வரப் ேபாற ங்க, இந்த ஐயமா பண் கிற அக்கிரமத்திேல!"
என்றான் நல்லான். ஊாில் அந்த வ ஷம் மிராசுதார்க க்கும், கு யானவர்க க்கும்
மைனக்கட் ச் சண்ைட ஏற்பட் , ேகார்ட் ல் ேகஸ் நடந் ெகாண்
ந்த . இந்தக்
ேகாபத்ைதத்தான் நல்லான் அப்ப ெவளியிட்டான்.
"அப்ப ச் ெசால்லாேத, நல்லான்! ஔைவயார் என்ன ெசால் யி க்கா? 'நல்லார்
ஒ வர் உளேரல் அவர் ெபா ட் எல்லார்க்கும் ெபய் ம் மைழ' அந்த மாதிாி, நீதான்
நல்லானாச்ேச, உனக்காகத்தான் மைழ ெபய்யட் ேம?"
நல்லான் சிாித் விட் , "என் ேபர்தா ங்க நல்லான். உண்ைமயிேல நான்
ெராம்பப் ெபால்லாதவ ங்க. ஒ ேவைள, உங்க தர்ம குணத் க்காக மைழ
ேபஞ்சால்தான் ேபஞ்ச . ஏங்க! மகா பாரதத்திேல விராட பர்வம் வாசிச்சா, மைழ வ ம்
என்கிறார்கேள!" என்றான்.
"ஆமாமப்பா, நல்லான்! நம் ேதசத் ப் ெபாியவர்கள் அப்ப நம்பிக்ைக
ைவத்தி ந்தார்கள். இந்த நாளில் அைதெயல்லாம் யார் நம் கிறார்கள்? இ ந்தா

ம்,
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நான் கூட இன்னிக்கு ராத்திாி விராட பர்வம் வாசிக்கலாம்
என்றார் சாஸ்திாியார்.

நிைனச்சுண்

க்ேகன்"

சம் சாஸ்திாியார் அன்றிர விராட பர்வம் வாசித்ததனால் தாேனா என்னேவா,
நமக்குத்ெதாியா ; ம நாள் மாைல கீழ்த் திைசயில் இ ண்ட ேமகங்கள் திரண்
எ ந்தன. மத்தியானத்தி
ந்ேத கம்ெமன் மிக ம் இ க்க மாயி ந்த . "ஒ
ேவைள மைழ வந்தா ம் வ ம்" என் ஜனங்கள் ேபசிக்ெகாண்
ந்தார்கள். கிழக்ேக
ேமகம் திர கிற என் அறிந்த ம் எல்ேலா ம் தியில் வந் பார்க்க
ஆரம்பித்தார்கள். அவர்கள் பார்த் க் ெகாண்
க்கும் ேபாேத, ேமகங்கள்
அதிேவகமாகப் பரவி நா திைசகைள ம்
க்ெகாண்டன. கா
ெசவி ப ம்ப யாக இ இ த்த . மின்னல் ஒ திைசயின் அ வாரத்தில் கிளம்பி,
கண்ைணப் பறிக்கும் ஒளி டன் வானத்ைதக் கு க்ேக கடந் ெசன் , இன்ெனா
திைசயின் அ வைரயில் ெசன் மைறந்த .
பிறகு மைழ ெபய்யத் ெதாடங்கிய . மைழ என்றால் எப்ேபர்ப்பட்ட மைழ! பிரளய
காலத் மைழ என் தான் ெசால்ல ேவண் ம். ஆரம்பத்தில் படபடெவன் ெபாிய
ெபாிய மைழத் ளிகள் வி ந்தன. சில நிமிஷத் க்ெகல்லாம் வானத் க்கும் மிக்கும்
ஒேர தாைரயாகிவிட்ட . பாபநாசம் சிவச த்திரம் த ய இடங்களில்
மைலயி
ந் அ வி வி வைதப் பார்த்தி க்கிறீர்களா? அந்த மாதிாியாக,
ேமகமாகிய மைல கட்
ந் ஒ ெபாிய - பிரம்மாண்டமான - கண் க்ெகட் ய
ரம் பரவிய அ வி வி வ ேபாலேவ ேதான்றிய . அன்றிரெவல்லாம்
இைடவிடாமல் அப்ப ப் ெபய் ெகாண்
ந்த . தா கா கச்ேசாியில் ைவத்தி ந்த
மைழ அளக்கும் க வி, அன் ராத்திாி எட்டங்குல மைழ காட் யதாகப் பிற்பா
ெதாிய வந்த .
------------------2.2. பஜைன
அக்கிரகாரத்தின் ேமலண்ைடப் றத்தில், ெபாிய ெத ைவ ம் சின்னத்
ெத ைவ ம் ேசர்க்கும் பாைத ஒன் இ ந்த . அந்தப் பாைதக்கு ேமற்ேக
விசாலமான ப த் ைறக்குளம் காணப்பட்ட . குளத்தின் வட கைரயில் பாைதைய
ெயாட் பஜைன மடம் இ ந்த .
இந்தப் பஜைன மடத்தில் அன் இர ஏ மணிக்கு ஜனங்கள் வந் கூட
ஆரம்பித்தார்கள். சங்கரநாராயண தீக்ஷிதர், சாமா ஐயர், ரமணி ஐயர், ராமய்யா
வாத்தியார், த் சாமி ஐயர் எல்லா ம் வந்தார்கள். குழந்ைதக ம், ஸ்திாீக ங்கூடச்
சிலர் வந் ேசர்ந்தார்கள்.
சங்கர தீக்ஷிதர் வந்த ம், ைகயில் ஓர் ஓட்ைட விசிறி டன் சம் சாஸ்திாியிடம்
வந் , "எங்க ம், சாஸ்திாி! ெராம்ப இ க்கமாயி க்ேக! ேவர்க்கிறேதா
இல்ைலேயா?" என் கி தக்காகச் ெசால் க்ெகாண் , சாஸ்திாியின் ேமல்
விசிறினார். இந்த மாதிாி விைளயாட் க்ெகல்லாம் சாஸ்திாியின் பதில் ன்னைகதான்.
அந்தப் பதிைலேய இப்ேபா ம் அளித்தார். உடேன தீக்ஷிதர், "ஓய், இன்னிக்குத் திவ்ய
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நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் ைவத் க் ெகாள்ள ேவண்டாம். சீக்கிரமாய்
உட்கார்ந்தப ேய நா பாட் ச் ெசால் ப் பஜைனைய
ச்சு ம். மைழ பலமாய்ப்
பி ச்சுக்கற க்கு ன்னாேல, அவாவாள் ட் க்குப் ேபாய்ச் ேசரலாம்" என்றார்.
"அப்ப த்தான் உத்ேதசம் பண்ணியி க்ேகன். இந்த மைழயிேல நீங்கள்ளாம்
வந்ேதேள, அ ேவ ெபாிய காாியம்!" என்றார் சாஸ்திாியார்.
ஆனால், சங்கர தீக்ஷிதாின் எண்ணம் ப க்காமற் ேபாவதற்ேக தாேனா என்னேவா,
பஜைன ஆரம்பித்த சற் ேநரத் க்ெகல்லாம் ம ப
ம் மைழ பலமாய்ப் பி த் க்
ெகாண்ட .
பஜைன மடத்தின் சுவர்களின் மீ ம் கத களின் மீ ம் மைழ ம் ய ம்
தாக்கியேபா உண்டான சப்தம் பஜைனயின் சப்தத்ைத ம் ழ்க அ ப்பதாயி ந்த .
இைடயிைடேய கத கள் படீர் படீர் என்ற சப்தத் டன் திறப்ப ம்
வ மாயி ந்தன.
அேத சமயத்தில் சம் சாஸ்திாியின்
ம் அல்ேலால கல்ேலாலப் பட் க்
ெகாண்
ந்த . அ க்க திறந் ெகாண்ட ஜன்னல் கத களின் வழியாகக் காற் ம்
மைழ ம் குந் அ த்தன. அந்த வ ஷம், கல்யாணச் சந்த காரணமாக
சாஸ்திாியாாின்
ஓ மாற்றப்படவில்ைல. இதனால் சில இடங்களில் ஏற்ெகனேவ
ெசாட் ச் ெசாட்ெடன் ெசாட் க் ெகாண்
ந்த . இப்ேபா அ த்த
ெப ங்காற்றி ம் மைழயி ம் ஓ கள் இடம் ெபயர்ந்தப யால், சில இடங்களில்
தண்ணீர் தாைரயாகக் ெகாட் ற் .
பாவம்! சாவித்திாி, சுண்டல் எ த் க்ெகாண் ேபாவதற்காக வந்தவள், ட் ச்
சாமான்கள் நைனயாமல் காப்பாற் வதற்குப் ெப
யற்சி ெசய்தாள். கத்தில் வந்
அ த்த மைழையப் ெபா ட்ப த்தாமல் ஜன்னல் கத கைளச் சாத்தினாள். அப்பாவின்
ஸ்தகங்கள், கணக்கு ேநாட் கள் த யவற்ைற எ த் ப் பத்திரப்ப த்தினாள்.
ஜலம் தாைரயாகக் ெகாட் ய இடங்களில் அண்டா, தவைல த ய ெபாிய
பாத்திரங்கைளக் ெகாண் ைவத்தாள். தைரயில் ேதங்கியி ந்த ஜலத்ைத
விளக்குமாற்றால் ெப க்கித் தள்ள யன்றாள்.
அந்தச் சமயத்தில் அவ ைடய மனம், 'தீவாளிக்கு இவாள் வர்றேபா இப்ப ேய
மைழ ெகாட் ண்
ந்தா என்ன பண்ற ? இந்த ட்ைடப் பார்த் ட் ப் பாிகாசம்
பண் வாேள? அதற்குள்ேள மைழ நின் ேபாக ேம, ஸ்வாமி!' என் ேவண் க்
ெகாண்
ந்த .
அந்தச் சமயம், மங்களம் சைமயலைறயி
ந் ைகயில் ஒ கிழிசல் குைட டன்
வந் , 'ஏண் , சாவித்திாி! உங்க அப்பாகிட்டச் ெசால் இந்தக் குைடைய ாிப்ேபர்
பண்ணி ைவக்கறதற்குக்கூட விதியில்ைலயா? பாக்கிக்ெகல்லாம் மட் ம் வாய்
கிழியறேத!" என் ெசால் க் குைடையத் ெதாப்ெபன் கீேழ எறிந்தாள்.
பகவா ைடய பக்தியில் ஈ பட்டவர்கள் தங்க ைடய கு ம்ப காாியங்கைளச்
சாியாகக் கவனிப்பதில்ைலெயன்ப நம நாட் ல் ெதான் ெதாட்ட
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சம்பிரதாயமாயி ந் வந்தி க்கிற . அந்தப் பரம்பைரயில் வந்த சம் சாஸ்திாி மட் ம்
இந்த வழக்கத் க்கு விேராதமாயி க்க
மா? ஆகேவ, மங்களம் அவர்ேமல் எாிந்
வி வதற்குக் காரணம் இல்லாமற் ேபாகவில்ைல.
---------------2.3. உைடப்
இர சுமார் எட் மணிக்கு, நல்லான் தன் ைடய ட் ல் ேகாைரப் பாைய
விாித் அதில் ப த் க் ெகாண்டான். க்கம் என்னேவா வரவில்ைல. பஜைன
மடத் க்குப் ேபாய்ப் பஜைன ேகட்கலாமாெவன் ஒ கணம் நிைனத்தான். அப் றம்,
'இந்த மைழயிேல யார் ேபாற ?' என் எண்ணினான். இர
ரா ம் இப்ப ேய
மைழ ெபய்தால், வயல்களில் எல்லாம் ெராம்ப ஜலம் கட் நிற்கும், அதிகாைலயில்
எ ந் ேபாய் வ ய விட ேவண் ம் என் தீர்மானித் க் ெகாண்டான். ஆனால்,
வாய்க்கால்களில் ஜலம் த ம்பப் ேபாய்க் ெகாண்
ந்தால், எப்ப வ ய வி கிற
என் ேயாசைன உண்டாயிற் . விராட பர்வம் ப த்தால் மைழ வ ம் என்ப ேபால்,
மைழைய நி த் வதற்கும் ஏதாவ வழி இ க்கிறதா என் சாஸ்திாியாைரக் ேகட்க
ேவண் ெமன எண்ணினான்.
அப்ேபா நல்லா ைடய பாம் ச் ெசவியில் மைழயின் 'ேசா' என்ற சத்தத்ைத ம்,
காற்றின் 'விர்' என்ற சப்தத்ைத ம் தவிர, ேவ ஏேதா ஒ சப்தம் ேகட்ட .
அ , ஜலம் கைரைய உைடத் க் ெகாண் பா ம் சப்தம் என் அவ க்குத்
ெதாிந் ேபாயிற் . உடேன குட
ட் யின் குத்தல் ஞாபகம் வந்த .
அவ்வள தான்; ேபார்த்திக் ெகாண்
ந்த ப்பட் ைய எ த் விசிறி விட் ,
அவசரமாக எ ந்தான். ஓைலக் குடைலைய எ த் த் தைலயில் மாட் க் ெகாண்
அந்தக் ெகாட் கிற மைழயில் மின்னல் ெவளிச்சத்தின் உதவியினால் ேசாிைய ேநாக்கி
விைரந் ெசன்றான்.
நல்லான் தட் த் த மாறி, இரண்
ன் இடத்தில் த க்கி வி ந் எ ந்தி ந்
கைடசியாக ேசாிைய அைடந்தேபா , ேசாி அல்ேலாலகல்ேலாலப்பட் க்
ெகாண்
ந்த . காைலயில் மண்ைண ெவட் வரப் ப் ேபாட் க்
ெகாண்
ந்தார்களல்லவா? அந்த வரப்ெபல்லாம் ேபாய்விட்ட . ஒேர ெவள்ளமாக
ஜலம் ேசாியில் குந் ெகாண்
ந்த . மைழ, காற் , பாய்கின்ற ஜலம் இவற்றின்
'ேஹா' என்ற இைரச்ச க்கு இைடயிைடேய, "ஐேயா! ெகாழந்ைதையக் காணேம!" "ஏ
குட் ! எங்க ேபாய்ட்ேட!" "ஆயா! ஆயா! ஐேயா! ஆயா ேபாய்ட்டாேள!" "அேட
க ப்பா! மாட்ைட அவிழ்த் வி றா!" "ஐேயா! என் ஆ ேபாயி ச்ேச!" என் இந்த
மாதிாி பாிதாபமான அல ம் குரல்கள் தீன ஸ்வரத்தில் ேகட்டன.
மின்னல் ெவளிச்சத்தில் நல்லாைனப் பார்த்த ம், ேசாி ஜனங்கள் வந் , அவைனச்
சூழ்ந் ெகாண்டார்கள். "ஐேயா! சாமி! கு
கிப் ேபாச்சுங்கேள! குட
ட்
உைடப் எ த் க்கிட்டேத! நாங்க என்ன ெசய்ேவாம்? எப்ப ப் பிைழப்ேபாம்?" என்
கத்தினார்கள்.
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நல்லான் உரத்த குர ல், "அேட! நீங்கள் எல்லா ம் ஆம் ைளகள் தானாடா!
உைடப் எ த்தா, ஓ ப்ேபாய் மண்ைணக் கிண்ைணக் ெகாட் அைடக்கிற க்குப்
பார்க்காேம, ெபாம் ைள மாதிாி அ
கிட் நிக்கறீங்கேளடா?" என்றான்.
"உைடப்ைபயாவ , அைடக்கவாவ ங்க! கிட்ட ஆள் அண்ட
அவ்வள ெபாிய உைடப் சாமி!" என்றான் தைலயாாி ரன்.

யா ங்க.

"கு ைசெயல்லாம் வி ந் எல்லாம் பாழாய்ப் ேபாச்சுங்க. இனிேம உைடப்ைப
அைடச்சுத்தான் என்ன பிரேயாஜனம்? ள்ைள குட் ங்கைளக் காப்பாத்தற க்கு ஒ
வழி ெசால் ங்க!" என்றான் இன்ெனா வன்.
" ள்ைள குட் ேபானா ம் பரவாயில்ைல. ஆ மாெடல்லாம் இ ந்த
இடந்ெதாியைலங்கேள!" என்றான் ன்றாவ ஆள்.
அப்ேபா இ
ழக்கத் டன் பளீெரன் மின்னிய மின்ன ன் ெவளிச்சத்தில்
நல்லா க்கு ன்னால் ஒ கணப் ெபா
ேதான்றிய காட்சி அவ ைடய ெநஞ்ைசப்
பிளப்பதாயி ந்த . ெகாஞ்ச ரத்தில் குட
ட் யின் கைர உைடத் க்ெகாண் ,
ஜலம் ஒேர ைர மயமாகப் பாய்ந் ெகாண்
ப்பைத ம், ேசாிெயல்லாம் ஜலம்
குந்தி ப்பைத ம், கு ைசகள் இ ந் வி ந் ெகாண்
ப்பைத ம், ெபண்
பிள்ைளக ம், பிள்ைள குட் க ம் அல வைத ம் அவன் அந்த ஒ க்ஷண ேநரக்
காட்சியில் கண்டான்.
உடேன, அவன் ஆேவசம் வந்தவைனப் ேபால், "அட பாவிகளா! த ப்பசங்கள்
மாதிாி சும்மா நிக்கறீங்கேளடா? இன் ம் ெகாஞ்சம் நாழி ேபானா அத்தைன ேப ம்
ெவள்ளத்திேல ேபாயி வாங்கேள! ஓ ங்க! ஓ ங்க! ெபாம் ைளகைள ெயல்லாம்
ேசர்த் , பிள்ைள குட் கேளா அக்கிரகாரத் க்கு ஓடச் ெசால் ங்க!" என்றான்.
------------2.4. அைடக்கலம்
அன்றிர சுமார் ந நிசிக்கு, சம் சாஸ்திாியாாின் மாட் க் ெகாட்டைகயில் ஒேர
கலகலப்பாயி ந்த . அந்தக் ெகாட்டைக நா பக்க ம் தாழ்வார ம், ந வில் ெபாிய
ற்ற மாக அைமந்த . ஒ தாழ்வாரத்தில் ெநல் குதிர்கள் ைவத்தி ந்தன. மற்ற
ன் தாழ்வாரங்களில் எப்ேபா ம் மா கட் யி ப்ப வழக்கம். இன்
ேமலண்ைடத் தாழ்வாரத்திேலேய ெகாண் வந் ெந க்கிய த் க்
கட் யி ந்தார்கள். மா க க்கும் பாைஷ உண் , அைவ ஒன்ேறா ெடான்
ேபசிக்ெகாள் ம் என் ெசால்வ உண்ைமயானால், சம் சாஸ்திாியாாின் மா கள்
அப்ேபா பின்வ மா தான் ேபசிக் ெகாண்
ந்தி க்க ேவண் ம்.
"ஹம்மா! இந்த ம ஷப் பிராணிகைளப் ேபாலச் சுயநலம் பி த்த பிராணிகைள
நான் பார்த்தேதயில்ைல."

43
"ஏற்ெகனேவ மைழயி ம் குளிாி ம் அவஸ்ைதப்ப கிேறாம். பாதி நிசிக்கு வந்
நம்ைமத் க்கத்தி
ந் எ ப்பித் ெதாந்தர ெசய்கிறார்கேள?"
" ற்றத்தின் வழியாக வந்தேபா
ேபாேனன்."

ேமேல மைழ ெபய்ததில் ெசாட்ட நைனந்

"உனக்ெகன்ன ேக ! என் குழந்ைதக்கு உடம் குளிாினால் ந ங்குகிற , பார்!"
"உங்கள் கஷ்டத்ைதேய நீங்கள் ெசால்கிறீர்கேள தவிர, அந்த ம ஷர்களின்
அவஸ்ைதையப் பார்க்கவில்ைல. ற்றத்தில் சற் நைனந்ததற்கு இப்ப ப் கார்
ெசய்கிறீர்கேள? இவர்கள் ஆற்றங்கைர ேமட்
ந் நைனந் ெகாண்ேட
வந்தி க்கிறார்கேள?"
"ஹாமாம்! இவர்கள் எதற்காக அங்கி ந்

ஓ

வந்தி க்கிறார்கள்?"

"இ ெதாியாதா? இவர்கள் இ ந்த கூைரக் குச்ெசல்லாம் மைழயிேல
வி ந்தி க்கும். நம்ைமப் ேபால இந்த ஜனங்க க்கு ஓ ேபாட்ட
இ க்கிறதா,
என்ன?"
"அதற்காக, பிச்ைசக்காரன் கு ைசயிேல சனீசுவரன் குந்தாற் ேபால், இவர்கள்
நம் ைடய இடத்ைதப் பங்கு ேபாட் க் ெகாள்ள வந் விட்டார்களாக்கும்?"
"காைலயிேல எஜமான் வரட் ம். அவாிடம் நான் கார் ெசால்கிேறனா இல்ைலயா,
பார்!"
"இவர்களாக ஒன் ம் வந்தி க்க மாட்டார்கள். எஜமான் ெசால்
வந்தி ப்பார்கள்."

த்தான்

"ேபாகட் ம்; இவர்கள் வந்த தான் வந்தார்கள். நம் ைடய இடத்ைத ம் பி ங்கிக்
ெகாண்டார்கள். எதற்காக இப்ப க் கூச்சல் ேபா கிறார்கள்? இைரயாம
ந்
ெதாைலந்தால் நாம் ங்கலாமல்லவா?"
"ெஹா ேஹா! உனக்கு அ ெதாியாதா? ம ஷ ஜாதியினிடத்தில் அ தான்
ெபாிய குைற. அவர்க க்குச் சத்தம் ேபாடாமல் ேபசேவ ெதாியா . அவர்கள் ேமல்
குற்றம் இல்ைல. சுவாமி அப்ப அவர்கைளப் பைடத் விட்டார்!"
ேமற்கண்டவா மா கள் நிஜமாகேவ ேபசிக் ெகாண்டனவா என் நமக்குத்
ெதாியா . ஆனால் அப்ேபா உண்ைமயில் கீழண்ைடத் தாழ்வாரத்தில் மட் ம்
கூச்சல் பலமாகத்தான் இ ந்த . ேசாி ஜனங்கள், ஆண்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள் அவ்வள ேப ம் அங்ேக இ ந்தார்கள். சிலர் ணிகைள உலர்த்திக்
ெகாண்
ந்தார்கள். சிலர் பசியினால் கத்திய குழந்ைதகைளச் சமாதானப்ப த்திக்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
பட் க்கார நல்லா ம் அங்ேக காணப்பட்டான். அவன் ஒ குதிாின்
இ க்கி
ந் ெபாிய சாக்குச் சு ள் ஒன்ைற எ த் க் ெகாண் வந் , "ஏ
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பிள்ைளகளா! ெகாழந்ைதகைளக் ெகான்
ேபா ங்க!" என்றான்.

டாதீங்க. தைலக்கு ஒ

சாக்ைக விாிச்சுப்

-------------------2.5. தீக்ஷிதர் சபதம்
நல்லான் எதிர்பார்த்த
ண் ேபாகவில்ைல. ம நாள் காைலயில் சுமார் பத்
மணிக்கு, ெகாஞ்சம் ற்றல் நின் வானம் ெவளி வாங்கியி ந்த ேபா வம் ம் ம் ம்
கும்பலாகச் ேசர்ந் சம் சாஸ்திாியின் ட் வாசைலத் ேத க் ெகாண் வந்தன.
சங்கர நாராயண தீக்ஷிதைர ன்னிட் க்ெகாண் , த் சாமி அய்யர், சாமாவய்யர்,
ரமணி அய்யர், பஞ்சவய்யர், ராமய்யா வாத்தியார், ெபன்ஷன் ஸப் ாிஜிஸ்ட்ரார்
சினிவாச அய்யங்கார், பஞ்சாங்கம் பசுபதி ேஜாசியர், குமாரசாமி கு க்கள், நாராயண
கனபா கள், அர்ச்சகர் வரதய்யங்கார் எல்லா ம் வந் ேசர்ந்தார்கள்.
அப்ேபா வாச ல் நின்ற ெசவிட் ைவத்திையப் பார்த் , தீக்ஷிதர், "அேட! உன்
அத்திம்ேபைரக் கூப்பி !" என் வாயா ம் கத்தி, ைகயா ம் ஜாைட காட் னார்.
ெசவிட் ைவத்தி, அவ்வள ேப ம் கும்பலாய் வ வைதப் பார்த் ஏற்ெகனேவ
மிரண் ேபாயி ந்தான். இப்ேபா , ெநஞ்சு படக் படக்ெகன் அ த் க் ெகாள்ள
உள்ேள ெசன் , ைஜ அைறயில் இ ந்த சாஸ்திாியிடம், "எல்லா ம் வந்தி க்கா;
உங்கைளக் கூப்பிடறா!" என்றான். பிறகு, சைமயலைறப் பக்கம் ெசன் , "அக்கா!
அக்கா! ஊாிேல எல்லா மாகச் ேசர்ந் அத்திம்ேபைர அ க்க வரா! நாம் இங்ேக
இ க்க ேவண்டாம், ஊ க்குப் ேபாய்வி ேவாம், வா!" என்றான். ஆனால் மங்களம்
அப்ேபா ெகால்ைலயில் குளித் க் ெகாண்
ந்தப யால், அவள் காதில் அவன்
ெசான்ன விழவில்ைல. அதற்குப் பதிலாக அம்மியில் ஏேதா அைரத் க்
ெகாண்
ந்த சாவித்திாியின் காதில் வி ந்த . அவள் உடேன எ ந் பரபரப் டன்
ைகைய அலம்பினாள்.
இதற்குள் சாஸ்திாி வாசற்பக்கம் வந் , கும்பலாக வந்தி ப்பவர்கைளப் பார்த் ,
"என்ன விேசஷம்? எல்லா மா வந்தி க்கயேள! ைஜ பண் கிறதற்கு
உட்கார்ந்ேதன்" என்றார்.
"உம்ம ைஜையக் ெகாண் ேபாய்க் குட
ட் உைடப்பிேல ேபா ங்கா
உமக்குப் ைஜ ேவேற ேவண் யி க்கா, ைஜ!" என்றார் தீக்ஷிதர்.

ம்;

"என்ன தீக்ஷிதர்வாள், ேகாவிச்சுக்கறயேள? நான் என்ன தப் ெசய் ட்ேடன்,
ெதாியைலேய?"
"என்ன தப் ெசய் ட்டீரா? நீர் ஒ தப் ம் ெசய்யைலங்கா
ேபாிேலதான்!" என்றார் சாமாவய்யர்.

ம்! தப் எங்க

"அவ்வள ெநஞ்சு ஆண்ைமயாங்கா ம் உமக்கு? அந்த ெநஞ்சிேல உப்ைப வச்சு
ெநர னா என்னன் ேகக்கேறன்?" என்றார் த் சாமி அய்யர்.
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"இெதன்ன பாவமான்னா இ க்கு!" என்றார் சாஸ்திாி.
"ஆமாம், பாவந்தான்! பாவத்ைத ம் ண்ணியத்ைத ம் ெராம்பக்
கண்டவேரால் ேயா, நீர்?"
சம் சாஸ்திாி வாைய

க்ெகாண்

ெமௗனமாயி ந்தார்.

"என்னங்கா ம் ஊைமக் ேகாட்டான் மாதிாி சும்மா இ க்கீர்?
ெசால் ேமங்கா ம்?"
"என்ன ெசால்லச் ெசால்றயள்; அ தான் ெதாியைல?"
"ெதாியைலயா? உமக்கு ஏன் ெதாியப் ேபாற ? பாவம்! பச்ைசக் குழந்ைத! வாயிேல
விரைல ைவச்சாக் க க்கக் கூடத் ெதாியா ."
"ேபா ங்கா ம், ேவஷம்! பதில் ெசால் ங்கா
எப்ப ங்கா ம் அக்கிரகாரத்திற்குள் விட்டீர்?"

ம்! தீண்டாதவங்கைள

-------------------2.6.

தரன் சங்கடம்

ெந ங்கைரயில் சாவித்திாி, 'தீபாவளி சமயத்தில் தானா இப்ப ெயல்லாம்
வரேவ ம்?' என் சங்கடப்பட் க் ெகாண்
க்ைகயில், கல்கத்தாவில்
தர
தீபாவளிைய நிைனத் ப் ெபாி ம் சங்கடப்பட் க் ெகாண்
ந்தான்.

ம்

கல்யாணம் ஆன இரண் மாதத் க்ெகல்லாம்
தர க்குக் கல்கத்தாவில் ெபாிய
உத்திேயாகம் ஆனேபா , தன் ைடய அபாரமான த்திசா த்தனத் க்காகத்தான்
ேமற்ப ேவைல தனக்குக் கிைடத்த என் அவன் நிைனத்தான்.
சாவித்திாிையக் கல்யாணம் பண்ணின கூர்த்தந்தான்
தர க்கு ேவைல
கிைடத்த என் ம், அவ ைடய அதிர்ஷ்டந்தான் காரணெமன் ம் தங்கம்மாள்
ெசான்னாள்.
ராஜாராமய்யர் ஒன் ம் நிைனக்க ம் இல்ைல, ெசால்ல ம் இல்ைல. ஏெனனில்,
உத்திேயாகம் எப்ப க் கிைடத்தெதன்ப அவ க்கு நன்றாய்த் ெதாி ம். கல்கத்தாவில்
ராஜாராமய்யர் உத்திேயாகம் பார்த்தேபா அவ க்கு ேமலதிகாாியாயி ந்த ஆங்கில
ைர அவாிடம் மிக ம் விசுவாசம் ைவத்தி ந்தார். ஆனால், அவ ைடய
மேனாதத் வ ேசாதைனகள், ஆவி உலக ஆராய்ச்சிகள் இவற்ைறப் பாிகாசம் ெசய்
வந்தார். ராஜாராமய்யர் உத்திேயாகத்தி
ந் விலகி ஊ க்கு வந்த பிறகு, ேமற்ப
ைரயின் அ ைம மைனவி இறந் ேபானாள். இதன் காரணமாக, ைரக்கும் ஆவி
உலக ஆராய்ச்சிகளில் சிரத்ைத உண்டாயிற் . ஒ ேவைள ராஜாராமய்யாின்
நம்பிக்ைகயில் உண்ைமயி க்குேமா, சாத்தியமாயி க்குேமா என்ெறல்லாம் அவ க்குச்
சபலம் உண்டாயிற் . ராஜாராமய்ய டன் க தப் ேபாக்குவர ெதாடங்கினார். பிறகு,
ராஜாராமய்யர் கல்கத்தா க்ேக வந் விட்டால் தான் அந்த ஆராய்ச்சிகைள நன்கு
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நடத்த
ெமன் ேதான்றிய . எனேவ, ராஜாராமய்யைரக் கல்கத்தா க்கு வரப்
பண் வதற்காக, ைர அவ ைடய பிள்ைள
தர க்கு ேக அண் ஓ பாங்க்
என் ம் பிரசித்திெபற்ற இங்கிலீஷ் பாங்கின் கல்கத்தா கிைள ஆபீ ல் உதவி
மாேனஜர் ேவைல ெசய் ைவத்தார்.
ஆகேவ, ஆனி மாதத்திேலேய ராஜாராமய்ய ைடய கு ம்பம் கல்கத்தா க்குப்
ேபாக ேவண் யதாயிற் . கல்கத்தாவில் ெதன்னிந்தியர் வசித்த பகுதியில் ஒ தனி
எ த் க் ெகாண் கு த்தனம் ெதாடங்கினார்கள்.
தரன் அப்ப ஒன் ம் அச
இல்ைலயாதலால், உத்திேயாகத்ைதத் திறைமயாகப் பார்த் , ைரக்குத்
தி ப்தியளித் வந்தான்.
தங்கம்மா க்கு மட் ம் ஒ மனக்குைற இ ந் ெகாண் தான் இ ந்த . ஆ ,
ஆறாம் மாதம், ஆவணியவிட்டம் இவற் க்ெகல்லாம் ெந ங்கைரக்குப் ேபாய்
அதிகாரம் பண்ணிச் சீர்ெசனத்தி ெகாண் வரவில்ைலேய ெயன்ப தான் அந்தக்
குைற. ஆனால், எல்லாவற் க்கும் ேசர்த் ைவத் , தைல தீபாவளிக்குப் ேபாய்க்
ெகாண் வந் விடலாெமன் அவள் ஆைசப்பட் க் ெகாண்
ந்தாள். தீபாவளிக்கு
ஒ மாதத் க்கு ன்னா
ந்ேத பிள்ைளக்கு அவள் உைரேயற்ற ஆரம்பித்
விட்டாள்.
தர க்ேகா இ ெகாஞ்சங்கூட இஷ்டமில்ைல. ஏற்கனேவ, அவ க்கு இந்தக்
கல்யாணம் பி க்கவில்ைல; சாவித்திாிைய நிைனத்தால் அவ க்கு
அ வ ப்பாயி ந்த ; ெந ங்கைரைய ம், சம் சாஸ்திாிைய ம் எண்ணினால்
அவ ைடய உடல் குன்றிய . இவ்வள டன் இப்ேபா ஒ
திய காரண ம்
ேசர்ந்தி ந்த .
தரன் உத்திேயாகம் பார்த்த பாங்கில் ைடப் அ க்கும் ேவைலக்கு ஆங்கிேலாஇந்தியப் ெபண்கள் அமர்த்தப்பட்
ந்தார்கள்.
தரன் ேவைலக்குப் ேபான அன் ,
அவர்களில் ஒ த்தி அவ ைடய அைறக்குள் வந்தாள். "ஆர் மிஸ்டர்
தர்?" என்
ேகட்டாள். அந்தக் குரல்
தர க்கு ேதவகானம் ேபால் இ ந்த . கண்ெகாட்டாமல்
அவைளப் பார்த்தப , ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாகத் தைலைய அைசத்தான்
தரன்.
"வாட் எ லவ் ேநம்!" என்றாள் அந்தப் ெபண்.
தர க்கு அப்ேபா தன்
ெபற்ேறார்கள் மீ மிக ம் நன்றி உண்டாயிற் . தனக்கு எத்தைனேயா விதத்தில்
அவர்கள் ெக தல் ெசய்தி ந்தா ம், இவ்வள அழகான ெபயைரக் ெகா த்தார்கேள
என் எண்ணினான். பிறகு, அந்தப் ெபண்,
தர ைடய க தங்கைள ைடப்
அ ப்பதற்குத் தன்ைன நியமித்தி ப்பதாக ம், அவன் கூப்பி ம்ேபா வ வதாக ம்
ெசால் விட் ப் ேபாய்விட்டாள்.
---------------------
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2.7. சாதிப் பிரஷ்டம்
ெந ங்கைரயில் ெப மைழ நின்ற . ஆனால் மைழ அ ேயா நிற்கவில்ைல. சில
நாள் காைலயி ம் சில நாள் மாைலயி ம், இன் ம் சில நாள் இரவி மாக விட்
விட் ப் ெபய் ெகாண்
ந்த .
குட
ேபாில் ஒ

ட் யில் ெவள்ள ம் குைறந் , அதிகாாிக
வாரத்தில் அைடப் அைடபட்ட .

ம் ெப

யற்சி ெசய்ததன்

சம் சாஸ்திாியின் மாட் க் ெகாட்டைகயில் அைடக்கலம் ெபற்ற ேசாி ஜனங்கள்
இரண் நாைளக்குள் களத் த் திட ல் ெகாட்டைக ேபாட் க் ெகாண் அங்ேக
ேபாய்விட்டார்கள். உைடப் அைடபட்ட ம், ேசாியில் ம ப
ம் கு ைசகள் ேபாடத்
ெதாடங்கினார்கள். இதற்கு ேவண் ய ங்கிற் கழி, கீத் எல்லாம் ெப ம்பா ம்
சாஸ்திாியார்தான் அவர்க க்குக் ெகா த்தார்.
உைடப்பினால் ேசாி ஜனங்க க்கு மிக ம் ன்பம் ஏற்பட்டதாயி ம், அந்தத்
ன்பத்தின் லமாகக் கட ள் அவர்க க்கு ஒ நன்ைமைய ம் அளித்தார். ேசாியின்
ஒ பக்கத்தில் உைடப் ெவள்ளம் பாய்ந்த ேவகத்தினால், ஒ ெபாிய பள்ளம்
ஏற்பட் அதில் ஜலம் ேதங்கி நின்ற . அந்தப் பள்ளம் ஒ ெபாிய ங்கில் கழி ஆழம்
இ ந்தப யால், ேசாி ஜனங்க க்கு என் ம் ஜலம் வற்றாத ஒ குளம் ஏற்பட்ட .
இதனா ம், பைழய கு ைசக க்குப் பதில் திய கு ைசகள் கிைடத்தப யா
ேசாி ஜனங்க க்கு ெமாத்தத்தில் உைடப்பினால் நன்ைம ஏற்பட்டெதன்ேற
ெசால்லலாம். இரண்
ன் நாள் பட்ட கஷ்டங்கைளெயல்லாம் அவர்கள்
அ ேயா மறந் , வாழ்க்ைகையப் திய கு கலத் டன் ெதாடங்கினார்கள்.

ம்

குட
ட் உைடப் ேசாி ஜனங்க க்குக் குளம் பறித் த் தந்ததல்லவா? அப்ப ப்
பறித்ெத த்த மண்ைணெயல்லாம் ெவள்ளம் என்ன ெசய்த என் ேகட்டால், ேசாிக்கு
அ கி
ந்த சம் சாஸ்திாியின் வயல்களில் ெகாண் ேபாய்த் தள்ளிற் .
சாஸ்திாியின் நன்ெசய் நிலத்தில் ெராம்ப ம் உயர்தரமான இரண் ேவ நிலம்
இதனால் பாழாய்ப் ேபாயிற் !
ஊாிேல ேவ யா க்கும் இவ்வள அதிக ேசதம் கிைடயா . சாஸ்திாிக்கு மட் ம்
இம்மாதிாி ேநரேவ ஊரார், "பார்! இவன் ெசய்த காாியம் பகவா க்ேக
ெபா க்கவில்ைல. வாயிேல மண்ைணப் ேபாட் விட்டார்!" என்றார்கள்.
இந்த உலகத்தில் பகவான் தம் ைடய அத்தியந்த பக்தர்கைளத்தான் அதிகமாய்ச்
ேசாதிப்பைதக் காண்கிேறாம். இ ஓர் அதிசயம் என்றால், இைதவிடப் ெபாிய
அதிசயம் இன்ெனான் இ க்கிற . உலகில் ெராம்ப ம் நல்ல மனிதர்க க்ேக
ெகா ைமயான விேராதிகள் ஏற்ப கிறார்கள்! சம் சாஸ்திாியின் நிைலைம
இப்ப த்தான் இ ந்த . அந்தப் பரம பக்தைரப் பகவான் பலவிதத்தி ம் ேசாதைன
ெசய்தார். அந்த நல்ல ம ஷ க்குத்தான் ஊாில் விேராதிக ம் அதிகமாயி ந்தார்கள்.
அவ ைடய நல்ல குண ம், தயாள சுபாவ ேம அக்கிரகாரத்தில் ெராம்பப் ேபைர
அவ க்கு விேராதிகள் ஆக்கியி ந்தன. இந்த வ ஷத்தில் கு யானவர்கள் தகரா
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காரணமாக அந்த விேராதம் ற்றிப் ேபாயி ந்த . ஆகேவ, ெவள்ளத்தின்ேபா ேசாி
ஜனங்க க்கு மாட் க் ெகாட்டைகயில் இடங்ெகா த்தைத வியாஜமாக ைவத் க்
ெகாண் , ஊரார் அவைரச் சாதிப் பிரஷ்டம் ெசய்தார்கள். அவர் ட் க்கு நீர்
ெந ப் க் ெகா க்கக் கூடாெதன் ம், அவர் ட் ல் நடக்கும் சுபாசுப
காாியங்க க்குப் ேபாகக் கூடாெதன் ம் கட் ப்பா ெசய்தார்கள்.
அக்கிரகாரத்தில் எல்லா ேம இந்த நடவ க்ைககைள வி ம்பினார்கள்
என்பதில்ைல. பாதிப்ேப க்கு மனத்திற்குள் சம் சாஸ்திாியின் ேபாில் அன் ம்
அ தாப ம் உண் . ஆனால் அப்ப ப்பட்டவர்கள் சா க்களா ம், பயந்த
சுபாவ ைடயவர்களா ம் இ ந்தார்கள். தீக்ஷிதர், சாமாவய்யர், த் சாமி அய்யர்
த யவர்கைள எதிர்த் நின் சண்ைட ேபாட அவர்க க்குத் ைதாியமில்ைல.
"ஊேரா ஒக்க" என் அவர்கள் வாைய
க் ெகாண் ேபசாதி ந்தார்கள்.
----------------2.8. பிரயாணம் நின்ற
ராஜாராமய்யாின் ஆவி உலகச் ேசாதைனகள் தீவிரமாக நைடெபற் க்
ெகாண்
ந்தன. அவ ம், மிஸ்டர் பீடர்ஸன் ைர ம், "ஸ்பிாிட் ஒர்ல்ட்"
பத்திாிகாசிாியர் சியாம் பா
ம், இன் ம் நாைலந் ேப ம் வாரத்தில் ஒ நாள்
இரவில் சந்தித் , இறந்தவர்க ைடய ஆவிகைள வரவைழத் ப் ேபச யன்
ெகாண்
ந்தார்கள். ஒ நீளமான ேமைஜைய சுற்றி இவர்கள் உட்கா வார்கள்.
விளக்ைக அைணத் வி வார்கள். பிறகு, ஒவ்ெவா வ ம் தம இறந் ேபான
உறவினர் யாைரேய ம் மனத்தில் நிைனத் , 'அவ ைடய ஆவி வரேவண் ம்' என்
தியானிப்பார்கள்.
ஆவி உலகம் சம்பந்தமாக அப்ேபா ெவளியாகியி ந்த த்தகங்களில் ேமற்கண்ட
ைறதான் கூறப்பட்
ந்த . இந்த மாதிாி ெதாடர்ந் ெசய் வந்தால், சில
நாைளக்ெகல்லாம் குறிப்பிட்ட ஆவி, அல்ல ஆவிகள் அ வமாக அந்த அைறக்குள்
வ ம். வந் , தியானம் ெசய்பவர்கள் ெதாட் க் ெகாண்
க்கும் ேமைஜைய ெமள்ள
ெமள்ள உயரத் க்கும். அப் றம் சில விேசஷ சப்தங்கள் எல்லாம் உண்டாகும்.
நாளைடவில், ஆவி, ைக ேபான்ற உ வம் எ த் க் கண் க்குப் லனாகத்
ெதாடங்கும். கைடசியாக, அ ேபசத் ெதாடங்கி, ேகட்ட ேகள்விக க்குப் பதில்
ெசால் ம் - இம்மாதிாி ேமற்ப
ஸ்தகங்களில் ெசால்லப்பட்
ந்த .
இப்ேபா ராஜாராமய்ய ம், அவ ைடய சகாக்க ம் ெசய்த ேசாதைனயில்,
ேமைஜயான உயரக் கிளம்ப ஆரம்பித்தி ந்த . த ல் ஓர் அங்குலம், அப் றம்
இரண் அங்குலம் - இப்ப யாக அபிவி த்தியைடந் இப்ேபா ஒ
ழ உயரம்
வைர கிளம்பிக் ெகாண்
ந்த . உண்ைமயில், அங்ேக தியானத்தில் அமர்ந்தவர்கள்
ஒவ்ெவா வ ம், ஆவிக க்கு ஒத்தாைச ெசய் ம் ேநாக்கத் டன் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம்
இேலசாக ேமைஜையத் க்கிவிட் க் ெகாண்
ந்தார்கள். ஆனால் ஒ வ க்காவ
மற்றவர்க ம் அப்ப ச் ெசய்கிறார்கள் என்ப ெதாியாதாைகயால், அ வமான
ஆவிகள் தான் வந் ேமைஜையத் க்குகின்றன என் மனப் ர்வமாக நம்பினார்கள்.
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அம்மாதிாி பாி ரண நம்பிக்ைக ெகாண்
ந்தவர்களில் ராஜாராமய்ய ம் ஒ வர்.
தம வாழ்நாெளல்லாம் கன கண் ெகாண்
ந்த காாியம் இப்ேபா
உண்ைமயிேலேய நிைறேவறப் ேபாகிறெதன் எண்ணி அவர் அளவிலாத
உற்சாகத்தில் ஆழ்ந்தி ந்தார். உலக விஷயங்கள் ஒன் ேம அவ க்கு
இலட்சியமாயில்ைல. தீபாவளிக்குத் தம் மைனவி ம் பிள்ைள ம் ெந ங்கைரக்குப்
ேபாகும் விஷயம் அவ க்கு மிக ம் தி ப்தியளித்த . 'அப்பா! ஒ பத்
நாைளக்காவ இவர்க ைடய ெதால்ைலயில்லாமல் இ க்கலாம்' என் அவர்
எண்ணினார். அத் டன், இப்ேபா அவர்கள் ேசாதைன நடத்திக்ெகாண்
ந்த இடம்
அவ்வள வசதியில்லாம
ந்தப யால், தங்கம்மா ம்
தர ம் ஊ க்குப்
ேபானால் தம
ட் ேலேய ஒ நாள் நடத்திப் பார்க்கலாம் என்ற எண்ண ம்
அவ க்கு இ ந்த . ேசாதைன நடக்கும் ேபா நம்பிக்ைகயற்றவர்கள் யா ம் அ கில்
இ க்கக் கூடாதாதலால், தங்கம்மா ம்
தர ம் இ க்கும்ேபா
ட் ல் அந்தச்
ேசாதைன நடத்த அவர் வி ம்பவில்ைல.
இப்ப யாக ராஜாராமய்யர் தம் மைனவி ம் தல்வ ம் தீபாவளிக்கு ஊ க்குப்
ேபாவைத ஆவ டன் எதிர்பார்த் க் ெகாண்
ந்த சமயத்தில், ெந ங்கைரயி
ந்
அவர் ேப க்கு ஒ தபால் வந்த . அைதப் பிாித் ப் ப த் ப் பார்த்த ம் அவர் ஒேர
கலவரமைடந் ேபானார். அப்ேபா அவர் 'ஸ்பிாிட் ஒர்ல்ட்' பத்திாிைகக்குத் தம
ஆவி உலக அ பவங்கைளப் பற்றி ஒ கட் ைர எ திக் ெகாண்
ந்தாராயி ம்,
அைத அப்ப ேய விட் விட் த் தங்கம்மாைளத் ேத க் ெகாண் ேபானார்.
அன் இர தான் ெந ங்கைரக்குப் பயணப்ப வதாக உத்ேதசித்தி ந்தப யால்,
தங்கம்மாள் ெபட் யில் சாமான்கைள எ த் ைவத் க் ெகாண் ம்,
ேவைலக்காரைனப் ப க்ைக கட்டச் ெசால் க் ெகாண் ம் இ ந்தாள். அப்ேபா ,
ராஜாராமய்யர், ைகயில் பிாித்த க தத் டன், "தங்கம்! தங்கம்! ேகட்டாயா சமாசாரம்?"
என் ேகட் க் ெகாண் வந்தார்.
"என்ன பிரமாதமான சமாசாரம்? எள்
ெதாி ேம?" என்றாள் தங்கம்.

க்குள் எண்ெணய் இ க்குன்

எனக்குத்

"இல்ேல ! உன் பிள்ைளயாண்டான், தீபாவளிக்கு மாமனார் ஆத் க்குப் ேபாக
மாட்ேடன்
க்கால் அ
ண்
ந்தாேனால் ேயா? அங்ேக ம் அ க்குத்
தகுந்தாப்பேல ஒேர ரகைளயா இ க்கு. சம் சாஸ்திாிக்குத் திடீர் ைபத்தியம்
ச்சு த்தாம்..."
"இ

என்ன கூத் ?"

"ைபத்தியம்னா, நிஜப் ைபத்தியமில்ைல! ஒ நாைளக்குத்
தீண்டாதவன்கைளெயல்லாம் அக்கிரகாரத் க்குள்ேள அைழச்சுண்
அ க்காக, ஊரார் அவைர 'பாய்காட்' பண்ணி வச்சி க்காளாம்..."

வந் ட்டாராம்.

"அடபாவிப் பிரமாணா! இப்ப ப் ெபாிய கல்லாத் க்கிப் ேபாட் ட்டாேர! ஆ ,
ஆறாம் மாதம் ஒண் க்குந்தான் ேபாகைல - தீபாவளிக்காவ ேபாய்த் ணிமணி,
பாத்திரம் பண்டம் வாங்கி நகத்திண் வரலாம் ஆைசப்பட் ண் இ ந்ேதேன? -
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ஏன்னா? ெநஜமாத்தான் அப்ப
ெசால்றயளா?"

எ தியி க்கா? நீங்களா ெவ மைனக்ேகாசரம்

"சாியாப் ேபாச்சு! எனக்கு ேவேற ேவைல கிைடயாதாக்கும்! தீக்ஷித ம், இன் ம்
நாைலஞ்சு ேப ம் ைகெய த் ப் ேபாட் க் க தாசி எ தியி க்கா. ஒ நாைளக்குப்
பலமா மைழ ேபஞ்சேபா , ேசாியிேல ெவள்ளம் குந்
த் ன் , ேசாி ஜனங்கள்
எல்லாைர ம் அக்கிரகாரத் க்கு அைழச்சுண் வந் இரண் நாள் வச்சி ந்தாராம்.
ஊரார், ேவண்டாம் எவ்வளேவா ெசால்
ம் ேகக்கைலயாம். ெராம்ப
ரஸாபாஸமாய்ப் ேபாச்சாம். அ க்கு ேமேலதான் அவாத் க்கு யா ம் ேபாகக்கூடா ;
நீர் ெந ப் க் ெகா க்கக் கூடா ன் கட் ப்பா பண்ணியி க்காளாம். இந்தச்
சமயத்தில் நாம் அங்ேக தீபாவளிக்கு வரக்கூடா ன் ஊரார் ேகட் க்கறாளாம்.
'அப் றம் உங்க இஷ்டம்; நாங்க இ க்கு ேமேல ெசால்ற க்கில்ைல'ன் ெலட்டர்
யற . நீ என்ன ெசால்ேற!"
"நான் என்னத்ைதச் ெசால்ற ? பார்த்தா, ைவதிகமா, வி தி ம் ளசி மாைல மா
இ க்காேரன் நிைனச்ேசன். உங்கைளப் ேபாேலெயல்லாம் கிராப் த் தைல ம்,
பா ம் ெநத்தி மா இல்ைலேயன் சந்ேதாஷப்பட் ண் இ ந்ேதன். இப்ப ப்
ைபத்தியம் பி ச்சுப் பாையப் ரண்டப் ேபாறார் நான் கண்ேடனா?"
"அைதக் ேகக்கைல, நான் இப்ேபா! தீபாவளிக்கு ேபாறயா, இல்ைலயான்
ேகக்கேறன்."

தான்

"அ எப்ப ப் ேபாற ? நன்னாயி க்ேக! இன்னிக்கு நாம்ப டைவக்கும்
ேவஷ் க்கும் ஆைசப்பட் ண் ேபாய்ட்டா, நாைளக்கு நம்ப ெபாண்கைளக்
ெகா த்தி க்கிற இடத்திேல சும்மா இ ப்பாளா? - அெதல்லாம் ேயாசைன
பண்ணித்தான் ெசய்ய ம்."
ராஜாராமய்ய ம் தங்கம்மா ம் இப்ப ப் ேபசிக் ெகாண்
ந்த ேபா , வாச ல்
வண் நின்ற சத்த ம்,
தர ம் அவ ைடய 'ேதாழ' ம், இறங்கி உள்ேள வந்த
சத்த ம் அவர்கள் காதில் விழவில்ைல. அ த்த அைறயில் வாசற்ப க்கு அ கில்
நின்றப
தரன் அவர்க ைடய சம்பாஷைணையச் சற் ேநரம் ஒட் க் ேகட் க்
ெகாண்
ந்தான். 'ெபாிய சங்கடத்தில் மாட் க் ெகாண் விட்ேடா ேம? எப்ப யாவ
இந்தப் பிரயாணம் தைடப்பட் விடக்கூடாதா?' என் எண்ணிக்
ெகாண்
ந்தவ க்கு, "அ எப்ப ப் ேபாற ?" என் தங்கம்மாள் ெசான்னைதக்
ேகட்ட ம் அளவிலாத கு கலம் உண்டாயிற் . ஆனால், அைதச் சிறி ம் ெவளியில்
காட் க் ெகாள்ளாமல், கத்ைதக் க க ப்பாக ைவத் க் ெகாண்ேட அப்பா ம்
அம்மா ம் இ ந்த அைறக்குள் வந்தான். ஒ வார்த்ைத ம் ேபசாமல், அப்பாைவ ம்
அம்மாைவ ம் ெவறிக்கப் பார்த் விட் , "ஒ பிள்ைளக்கு அவன் தாயார் தகப்பனாேர
சத்
க்களாயி ந்தால், என்னதான் ெசய்கிற ?" என்றான்.
ராஜாராமய்யர், "என்னடா உளர்ேற? நான் என்னடா பண்ணிேனன் உனக்கு?"
என்றார்.
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"ஆமாம், அப்பா! நீங்க ஒண் ம் பண்ணைல! இந்தக் கல்யாணேம ேவண்டாம்
நான் அப்பேவ அ ச்சுண்ேடனா, இல்ைலயா? கல்யாணத்தன்னிக்குக் காலம்பரக்கூட,
இந்தப் பட் க்காட் ச் சம்பந்தம் ேவண்டாம், றப்பட் ப் ேபாயி ேவாம்
ட் ண்ேடன். இரண் ேப மாச் ேசர்ந் பணத் க்கு ஆைச பட் ண் பலவந்தமாப்
பண்ணி வச்சயள்."
"அேட, என்ைனப் பார்த் ச் ெசால் ! கல்யாண விஷயமாய் ஒ வார்த்ைதயாவ
உங்கிட்ட நான் ெசான்ேனனாடா? அம்மாவாச்சு பிள்ைளயாச்சு, எப்ப யாவ
ெசய் க்குங்ேகான் நான் தான் ேபசாம
ந் ட்ேடேன?"
"அம்மாதான் இ க்காேள, அம்மா! என்ைனக் ெக க்கற க்குன்
பிறந்தி க்காேள!" என்றான்
தரன்.
ஏற்கனேவ, தங்கம்மா க்குத் தீபாவளிக்குப் ேபாக
யவில்ைலேயெயன்
க்கம் அைடத் க் ெகாண் வந்த . இப்ேபா , பிள்ைளயாண்டான் மனம்
ெவ த் ப் ேபசினைதக் ேகட்ட ம், அவள் விசித் க் ெகாண்ேட, "அப்ப ஏண்டா
ெசால்ேற, குழந்ைத! உனக்கு என்னடா இப்ேபா வந்
த் ? நாைளக்ேக நிைனச்சா
இன்ெனா கல்யாணம் என் குழந்ைதக்கு நான் பண்ணிைவக்க மாட்ேடனா?
எத்தைனேயா ேபர் 'நான் நீ' என் ெபண் ெகா க்கக் காத் ண்
ப்பாேள?"
என்றாள்.
அதற்கு,
தரன், "என்ன? இன்ெனா கல்யாணமா? சபாஷ்! ஒ தடைவ
மரப்பாச்சிையக் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாச்சு! இன்ெனா
ச்ேசாிப்
ெபாம்ைமைய ம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா, ெராம்ப ேபஷாய்ப் ேபாய்வி ம். அ
ேவேற நிைனச்சுண்
க்கயா, நீ" என்றான்.
ராஜாராமய்யர், "சாிதாண்டா, சாிதான். ேவேற ேவைல இ ந்தாப் பா ! ஊ க்குப்
ேபாகைல, லீ ேவண்டாம்
ைரக்கு உடேன எ திப் ேபாட்
" என்
ெசால் விட் , தம அைறக்குச் ெசன்றார்.
"அப்பா க்கு என்ன, சுலபமாய்ச் ெசால் விட் ப் ேபாயிடறார். என் சிேநகிதைன
அைழச்சுண் வந்தி க்ேகேன, அ க்கு என்ன பண்ணற ? அவா ட் ேல ேபாய்
ஏன் ேபாகேலன் 'எக்ஸ்ப்ெளயின்' பண்ணியாக ம்" என்றான்
தரன்.
அேத சமயத்தில், அவ ைடய 'சிேநகிதன்' உள்ேள வரேவ, தங்கம்மாள் அவைன
ஏற இறங்கப் பார்த் விட் , "ஏண்டாப்பா? இவன் என்ன சாதிப் ைபயன்? கத்ைதப்
பார்த்தால் கைளயாயி க்கு. தமிழ் ேபசத் ெதாி மா?" என்றாள்.
"அவ க்குத் தமிழ் ேபசத் ெதாியா . இங்கிலீஷும் ெபங்கா
ந்தான் ெதாி ம்.
இந்த ஊர்க்காரன் தான். ஆத்திேலெயல்லாம் ெசால் ண் வந் ட்டான். இப்ேபா
எப்ப ம்மா அவைனத் தி ம்பிப் ேபாகச் ெசால்ற ?"
"ேபாகச் ெசால்வாேனன்? தீபாவளிக்கு நம்ம ஆத்திேலேய ேவணா இ ந்திட் ப்
ேபாகட் ேம? உனக்கும் ைண ேவ ேமால் ேயா?" என்றாள் தங்கம்மாள்.
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"ைரட்ேடா , அம்மா! ெராம்ப தாங்க்ஸ்!" என் ெசால் விட் , அவ ைடய
சிேநகிதைனக் ைகையப் பி த் இ த் க் ெகாண் ேமல் மா க்குப் ேபானான்.
அங்ேக, ஸு க்கு நல்ல வார்த்ைதச் ெசால் ச் சமாதானப்ப த் வதற்குள் அவன்
ெராம்ப ம் சிரமப்பட் ப் ேபானான் என் ெசால்ல ேவண் மா?
----------------2.9. நாைள தீபாவளி
தீபாவளிக்கு தல் நாள் காைலயில் சாவித்திாி க்கத்தி
ந்
எ ந்தி க்கும்ேபாேத, 'நாைளப் ெபா
வி ந்தால் தீபாவளி' என்
எண்ணிக்ெகாண் எ ந்தாள். 'இன்னிக்கு ராத்திாி இவாள் வரப்ேபாறா!' என்ற
எண்ண ம் கூட வந் , அவ க்கு என் ம் இல்லாத உற்சாகத்ைத ம் சு சு ப்ைப ம்
அளித்த . இரண் நாளாகக் க ம் மைழ விட் ச் சற் ேநரம் இளம் ெவயில்
எாிப்ப ம் சற் ேநரம் சி
ற்றல் ேபா வ மாக இ ந்த . தீபாவளிக்கு
மாப்பிள்ைள வரப் ேபாவைத உத்ேதசித் த்தான் இப்ப இ ப்பதாகச் சாவித்திாி
எண்ணிக் ெகாண்டாள். ஆனால், மைழ பலமாகப் ெபய்தா ம் அவ க்கு இப்ேபா
பயம் கிைடயா . ஏெனன்றால் அப்பாவினிடம் அ க்க ெசால் , ெப மைழயின்
ேபா ஒ கிய இடத்ைதெயல்லாம் ஓ மாற்றிச் ெசப்பனி ம்ப ெசய் விட்டாள்.
அன் காைல ேநரெமல்லாம் சாவித்திாி, ட் ன் ைல
க்குகைளெயல்லாம்
சுத்தம் ெசய்வதி ம், அழகுப த் வதி ம் ஈ பட்
ந்தாள். சுவாில் மாட் யி ந்த
படங்கைள இங்கி ந் அங்கும், அங்கி ந் இங்குமாக மாற்றிக் ெகாண்
ந்தாள்.
இன் ம், ேகாட் ஸ்டாண் கள், நிைலக் கண்ணா கள் - இைவெயல்லாம்
எங்ெகங்ேகயி ந்தால் நன்றாயி க்குெமன் பார்த் ப் பார்த் மாட் னாள். சுவர்
ைலயில் எங்ேகயாவ ெகாஞ்சம் ஒட்டைட காணப்பட்டால், உடேன அைத
எ த் க் ெகால்ைலயில் ரக் ெகாண் ேபாய்ப் ேபாட் விட் வந்தாள். அலமாாியில்
த்தகங்கைள ஒ ங்காக எ த் த் தட் அ க்கி ைவத்தாள். இைடயிைடேய,
ற்றத்தில் காக்காய் கத் ம் சத்தம் ேகட்டால், ஓ ப் ேபாய்க் காக்காையப் பார்த் ,
"ஓேகா! இன்னிக்கு மாப்பிள்ைள வரப்ேபாறார் உனக்குத்தான் அதிசயமாய்த்
ெதாி ேமா? எனக்குத் ெதாியாேதா?" என் அத டன் ேபசிவிட் வந்தாள். கு க்ேக
ெந க்ேக ெசவிட் ைவத்தி ேபானால், அவைனப் பார்த் , "அேட! இரண்
நாைளக்கு கண்ட இடத்தில் எல்லாம் க்ைகச் சிந்திப் ேபாடாம
! உனக்குப்
ண்ணியமாய்ப் ேபாகட் ம்!" என்றாள்.
ஆயிற் ; சூாியன் உச்சி வானத்ைதக் கடந் ேமற் றம் சாயத் ெதாடங்கிற்ேறா,
இல்ைலேயா, சாவித்திாியின் பரபரப் ம் பதின்மடங்கு அதிகமாயிற் . சம்
சாஸ்திாியிடம் ேபாய், "அப்பா! ஸ்ேடஷ க்கு வண் அ ப்ப ேவண்டாமா?" என்
ேகட்டாள். அவர், "நீ கவைலப்படாேத, அம்மா! எனக்குத் ெதாியாதா? நாேன
ஸ்ேடஷ க்குப் ேபாய் மாப்பிள்ைளைய அைழச்சுண் வர்ேறன்!" என்றார். ஆனா ம்
இன் ம் அைர மணி ஆன ம், சாவித்திாி ம ப
ம் அவாிடம் வந் , "ஏனப்பா!
வண் ஓட் ண் ேபாற க்கு நல்லான் இன் ம் வர்றைலேய?" என் ேகட்டாள்.
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"வந்தாச்சு, அம்மா! வண்
சாஸ்திாியார்.

ட் ண்

வர்ற க்குத் தான் ேபாயி க்கான்" என்றார்

சுமார் ன் மணிக்குச் சம் சாஸ்திாியார் வண் யில் ஏறிக்ெகாண்
ச்சத்திரம்
ஸ்ேடஷ க்குக் கிளம்பிய பிறகுதான் சாவித்திாியின் மனம் ெகாஞ்சம் நிம்மதி
அைடந்த . வண் ெத க்ேகா வைரயில் ெசன் மைறந்த பிறகு சாவித்திாி உள்ேள
வந் , அவசர அவசரமாகத் தன்ைன அழகுப த்திக் ெகாள்ளத் ெதாடங்கினாள்.
கல்யாணத்தின்ேபா , "ெபண் ெராம்பப் பட் க்கா ; அதனால் மாப்பிள்ைளக்குப்
பி க்கவில்ைல" என்ற ேபச்சு சாவித்திாியின் காதில் வி ந்தெதன்
ெசான்ேனாமல்லவா? "அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல" என் அப்ேபா சாஸ்திாி
ெசான்னைத அவள் ரணமாய் நம்பினாள். ஆனால், கல்யாணத்திற்குப் பிறகும் ஊாில்
சிலர் இம்மாதிாி ேபசிக் ெகாண் தான் இ ந்தார்கள். ஆைகயால், இந்த ஞாபகம்
அ க்க சாவித்திாிக்கு வந் ெகாண்
ந்த . நிைனத் ப் பார்க்கப் பார்க்க, ஊரார்
ெசால்வ வாஸ்தவந்தாேன என் ம் ேதான்றிற் . மாப்பிள்ைளயின் நாகாிகத்ைத ம்,
தன் ைடய பட் க்காட் நைட உைட பாவைனகைள ம் அவள் ஒப்பிட் ப்
பார்த் ப் பார்த் ெவட்கம் அைடந்தாள். கல்யாணமாகி நாலாம் நாள் அன்
தரன்
' ல் ஸுட்' அணிந்தி ந்த ேபா எ த்த ேபாட்ேடா படம் ஒன்
ட் ல் இ ந்த .
அைத எ த் ைவத் க் ெகாண் சாவித்திாி அ க்க பார்ப்பாள்.
கல்யாணத்தின்ேபா தனக்குச் ெசய்தி ந்த கர்நாடக அலங்காரத்ைத நிைனத்தால்
அவ க்குக் ேகாபம் ேகாபமாய் வந்த . 'அவா ைடய நாகாிகம் எங்ேக? இந்தப்
பட் க்காட் க் கர்நாடகம் எங்ேக? என்ைனப் பட் க்கா என்பதாக அவாள்
ெவ த்தால்தான் எப்ப ப் பிசகு ஆகும்?' என் எண் வாள். அேத
ஷ க்குத்
தகுந்த மைனவியாக ேவண் ெமன் ம் தீர்மானித் க் ெகாள்வாள்.
-----------------2.10. வண்

வந்த !

சைமயலைறயில் மங்கள ம், ெசார்ணம்மா ம் குஞ்சாலா பி த் க்
ெகாண்
ந்தார்கள். அவர்க க்குப் பக்கத்தில் ெசவிட் ைவத்தி,
ேவஷ் ப் டைவப் ெபாட்டணங்கைளப் பிாித் ைவத் க் ெகாண் உட்கார்ந்தி ந்தான்.
ேவஷ் ப் டைவகைள அவன் ைகயால் தடவித் தடவிப் பார்த் அவற்றின்
மி
த் தன்ைமைய அ பவித் க் ெகாண்
ந்தான்.
ெசார்ணம்மாள், "நான் ெசான்னப ேய ஆச்சா, இல்ைலயா, பார்த் க்ேகா!
ெபாண் க்கு அ ப
பாய்க்குப் டைவ, உனக்குப் பன்னிரண்
பாயிேல
டைவ, மாப்பிள்ைளக்கு ப்பத்ைதந்
பாயிேல ேவஷ் ; மச்சின க்கு ஒண்ணைர
பாயிேல ேவஷ் . இெதன்ன ெவட்கக் ேக ! உடம் க்குப் பால் கு க்காட்டா ம்,
ஊ க்காவ கு க்க ேவண்டாமா? நீ ம் ேபசாம இ க்கேய?" என்றாள்.
அதற்கு மங்களம், எாிச்சலாக, "என்ைன என்ன அம்மா பண்ணச்ெசால்ேற!
அப்பேவ கிணத் ேல குளத்திேல என்ைனப் பி ச்சுத் தள்ளி விடற தாேன? இந்த
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அழகான மாப்பிள்ைளையப் பார்த்
என்றாள்.

நீதாேன என்ைனக் ெகாண்

வந்

ெகா த்ேத?"

"நான் எல்லாம் சாியாத்தான் பார்த் க் ெகா த்ேதன். எதிேல குைறவாய்ப் ேபாச்சு?
ெசாத்தில்ைலயா, பணமில்ைலயா, வய தான் அப்ப ெராம்ப ஜாஸ்தியா? உன்ைனப்
ேபாேல இைளயவளா வாழ்க்ைகப்பட்டவாெளல்லாம் ராஜாத்தி மாதிாி இ க்கைலயா?
நீ எல்லாத் க்கும் வாைய
ண் இ ந் இ ந் தான் இப்ப இடங்ெகா த் ப்
ேபாச்சு. இல்லாட்டா, ஒ ெபாண் கல்யாணத் க்கு யாராவ பத்தாயிரம் பாய்
ெசலவழிப்பாேளா?"
"அேதாேட ேபானாத் ேதவைலேய? இப்ேபா, அவா கல்கத்தாவிேலயி ந்
தீபாவளிக்கு வந் ட் ப் ேபாற ெசலெவல்லாம் உன் மாப்பிள்ைளதான் ெகா க்கப்
ேபாறாராம்!"
"ஐையேயா! ெநஜந்தானா ? இெதன்ன அநியாயம்? இந்தக் கு த்தனம்
உ ப்படறதா, இல்ைலயா, ெதாியைலேய? இன் ம், திரட்சி, வைளகாப் , சீமந்தம்
ெந க வந் ண்ேட யி க்குேம?"
"கல்யாணத்திேல பத்தாயிரம் பாய் கடன். நிலத்திேல இரண் ேவ
மண்ண ச்சுப் ேபாயி த் . ஐயாயிரம் பாய் ெசலவழிச்சாத்தான் ம ப
நிலமாகுமாம். எப்ப க் கடனைடக்கப் ேபாகிறாேரா, பாக்கி என்ன மிஞ்சப் ேபாறேத,
ஸ்வாமிக்குத்தான் ெதாி ம்"
"நான் ெசால்ேறன் ேக , மங்களம்! இத்தைன நா ம் ேபானெதல்லாம் ேபாகட் ம்.
இனிேம, ெபாட் ச் சாவிைய நீ வாங்கி ைவச்சுக்ேகா. ஒ காலணாச்
ெசலவழிக்கிறதாயி ந்தா ம், உன்ைனக் ேகட் ண் தான் ெசலவழிக்க ம்
ெசால்
. இல்லாட்டா எல்லா மாச் சந்தியிேல நிக்க ேவண் ய தான்"
இப்ப இவர்கள் ேபசிக் ெகாண்
க்ைகயில், ெசவிட் ைவத்தி டைவகைள ம்,
ேவஷ் கைள ம் ஒவ்ெவான்றாய்ப் பிாித் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந்தான். ந வில்
ந வில், "அக்கா! இ யா க்கு? இ உனக்கா? இ தான் மாப்பிள்ைளக்கா?" என்
ேகட் க் ெகாண்
ந்தான். மாப்பிள்ைளக்கு வாங்கியி ந்த ேசலம் மயில்கண்
ேவஷ் ையப் பார்க்கப் பார்க்க, அைதத் தான் உ த்திக்ெகாண்டால்
எப்ப யி க்குெமன் அவ க்கு ேயாசைன ேதான்றி விட்ட . ேவஷ் ைய
ஒவ்ெவா ம ப்பாகப் பிாித் , கைடசியில் இரட்ைட ம ப் க்கு வந்த ம், எ ந்
நின் அைதக் கட் க் ெகாள்ள யன்றான்.
இந்தச் சமயத்தில், ஆலாத்திக்கு மஞ்சள் நீர் கைரத் ைவத்தி க்கிறதா என்
விசாாிப்பதற்காகச் சாவித்திாி அங்ேக வந் ேசர்ந்தாள். "ஏன், சித்தி! வண்
வரலாச்ேச..." என் ெசால் க் ெகாண்ேட வந்தவள் மாப்பிள்ைளக்கு வாங்கியி ந்த
ேவஷ் ையச் ெசவிட் ைவத்தி கட் க்ெகாள்வைதப் பார்த்த ம், மற்றைதெயல்லாம்
மறந் விட்டாள்; இரண்ேட எட் ல் ெசவிட் ைவத்தி அ கில் ெசன் , "சீ" என் ஓர்
அதட்டல் ேபாட் , அவன் உ த்திக்ெகாள்ள யன்ற ேவஷ் ையப் பி ங்கினாள்.
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இைதெயல்லாம் பார்த் க் ெகாண்
ந்த ெசார்ணம்மா க்கு வயிற்ெறாிச்சல்
ெபாங்கிக்ெகாண் வந்த . "ஏண் சாவித்திாி! உனக்கு என்ன வந்
த்
இவ்வள ராங்கி! அந்த ேவஷ் ைய அவன் பார்த்தா ஊசியா ேபாயி ம்? இல்லாட்டா,
அவன் ெதாட்டாத் தீட் ப்பட் ப் ேபாயி மா? அவைனச் சாதிைய விட் த் தள்ளி
வச்சி க்கா?" என்றாள்.
--------------------அத்தியாயம் 2
ந்த
-------------------------

ன்றாம் பாகம் / அத்தியாயம் -3 : பனி
" ல் னிேமல் நீர்ேபால் நிைலயாைம என்ெறண்ணி
இன்னினிேய ெசய்க அறவிைன" - நால யார்
3.1. நல்ல ேசதி
தைல தீபாவளிக்குப் பிறகு இன் ம் இரண்
கார்த்திைக
ந் , மார்கழி மாதம் பிறந்த .

தீபாவளிகள் வந் விட் ப் ேபாயின.

ப வ காலங்கள் எந்தப் பஞ்சாங்கம் அல்ல காெலண்டைர ைவத் க் ெகாண்
ேததி பார்க்கின்றனேவா, ெதாியவில்ைல. அதி ம் மற்றப் ப வங்கள் ெகாஞ்சம் ன்
பின்னாக வந்தா ம் வ ம். பனிக்காலம் மட் ம் ேததி தவறி வ வ கிைடயா .
கார்த்திைக எப்ேபா
யப் ேபாகிற , மார்கழி எப்ேபா பிறக்கப் ேபாகிற என்
பார்த் க் ெகாண்ேடயி ந் மார்கழி பிறந்த ம், பனி ம் ெதாடங்கிவி கிற .
ஜனங்க ம், கம்பளிச் ெசாக்காய், பனிக் குல்லாய் காஷ்மீர்ச் சால்ைவ, ேகாைரப் பாய்
ஆகியவற்ைறத் ேதடத் ெதாடங்குகிறார்கள்.
அந்த மாதங்களில் அதிகாைலயில் எ ந்தி ப்பதற்குச் சாதாரணமாய் யா க்கும்
மனம் வ வதில்ைல. பட்சிகளின் உதய கீதத்ைதக் ேகட்ட ம் ேபார்ைவைய இ த் ப்
ேபார்த்திக் ெகாள்ளத்தான் ேதான் ம். ஆனால், மார்கழி மாதம் மதி நிைறந்த நன்னாள்
என்பைத நிைனத் அதிகாைலயில் பஜைன ெசய்ய வி ம் ம் பக்தர்க ம்,
கு கு ப்பாண் க ம் மட் ம் பனிைய ம் குளிைர ம் இலட்சியம் ெசய்யாமல்
எ ந் வி வார்கள்.
ஒ நாள் அதிகாைலயில் சம் சாஸ்திாி வழக்கம் ேபால் விழித் க் ெகாண்டார்.
ஆனால், உடேன ப க்ைகயி
ந் எ ந்தி க்கவில்ைல. அவசரமாய் எ ந் என்ன
ஆகேவண் ெமன் ேதான்றிய . ன் வ ஷத் க்கு ன் வைரயில் மார்கழி
மாதம் என்றால், ெந ங்கைர கிராமத்தில் பிரமாதமாயி க்கும். அதிகாைலயில் தி
பஜைன நடக்கும். பிறகு சம் சாஸ்திாியின் ட் ல் ைஜ, ஹாரத்தி, ெபாங்கல்
பிரஸாத விநிேயாகம் எல்லாம் உண் . அெதல்லாம் இப்ேபா பைழய ஞாபகமாகி
விட்ட . சாஸ்திாிையச் சாதிப் பிரஷ்டம் ெசய்த வ ஷத்தில், தி பஜைன நின்
ேபாயிற் . காைல ேவைளயில் ெபாங்கல் பிரஸாதத் க்காக ம் அவர் ட் க்கு
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யா ம் ேபாகவில்ைல. 'ஊரார் சாதிப்பிரஷ்டம் பண்ணிய இந்த ஒ காாியத் க்கு
நல்லதாய்ப் ேபாயிற் ' என் மங்களம் மனத்திற்குள் எண்ணிக் ெகாண்டாள்.
அ த்த வ ஷத்தில் சாதிக் கட் ப்பா தளர்ந் விட்ட . ஊாில் தீக்ஷித ைடய
கி த்திாிமங்கைளப் ெபா க்க
யாத சிலர் பகிரங்கமாகேவ சம் சாஸ்திாியின் கட்சி
ேபசத் ெதாடங்கினார்கள். பிறகு, ெபய க்கு ஏேதா பிராயச்சித்தம் என் நடந்த .
இப்ேபா அக்கிரகாரத்தில் அேநகர் சாஸ்திாி ட் க்கு வந் ேபாய்க்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
ஆனால், ன்ைனப் ேபால் சம் சாஸ்திாிக்கு வாழ்க்ைகயில் உற்சாகம் இல்ைல;
ன் மாதிாி பணச் ெசல ெசய்வதற்கு ேவண் ய வசதிக ம் இல்ைல. சாவித்திாி,
ஷன் ட் க்குப் ேபாகாம
ந்த அவ ைடய உள்ளத்தில் ஒ ெபாிய பாரமாய்
இ ந் ெகாண்
ந்த . ஆகேவ, ஏகாதசி பஜைன, மார்கழி பஜைன எல்லாம் நின்
ேபாயின.
ஆனால் சாஸ்திாி அதிகாைலயில் எ ந்தி ப்ப மட் ம் நிற்கவில்ைல. தாம்
எ ந்தி க்கும்ேபா சாவித்திாிைய ம் எ ப்பி விட் விட் த் தடாகத் க்குப்
ேபாவார். பனிக் காலத்தில், அதிகாைலயில் ெவத ெவத என் சூடாயி க்கும் குளத்
ஜலத்தில் ஸ்நானம் ெசய்வ ஓர் ஆனந்தமாயி க்கும். பிறகு, சூாிேயாதயம் வைர
காத்தி ந் சூாிய நமஸ்காரம் ெசய்வார். பனிக் காலத்தில், சூாியன் கிளம்பிக் ெகாஞ்ச
ேநரம் வைரயில் பனிப் படலம் சூாியைன மைறத் க் ெகாண்
க்கும். 'இப்ப த்தாேன
மாையயாகிற பனி ஆத்ம சூாியைன ஜீவ ைடய கண் க்குப் லப்படாமல்
மைறத் க் ெகாண்
க்கிற ?' என் ேவதாந்த விசாரைண ெசய்வார்.
அவர் ட் க்குத் தி ம்பி வ வதற்குள், சாவித்திாி எ ந்தி ந் , படங்க க்கு
அலங்காரம் ெசய் , விளக்ேகற்றி ைவத் , ைஜக்கு எல்லாம் எ த் ைவத்தி ப்பாள்.
சாஸ்திாி வந்த ம் ைஜ ெசய் விட் ேவ காாியங்கைளப் பார்ப்பார்.
--------------3.2. சதியாேலாசைன
ராஜாராமய்ய ம் அவ ைடய நண்பர்க ம் நடத்திய ஆவி உலகச் ேசாதைன
அகால மரணத் க்கு உள்ளான விஷயத்ைத நாம் யரத் டன் ெதாிவிக்க
ேவண் யதாயி க்கிற . ேமைஜ ஒ
ழ உயரம் கிளம்பியதற்கு ேமல் அவர்க ைடய
ேசாதைனயில் ேவ எவ்விதப் பல ம் ஏற்படவில்ைல. ஆகேவ, எல்ேலா ம் ஒ வா
ச ப் அைட ம் த ணத்தில், இங்கிலாந்தி
ந் மிஸ் ேமாியா ஹாாிஸன் என் ம்
ெபண்மணி வந் ேசர்ந்தாள். இவள் ஒ பிரசித்தி ெபற்ற 'மீ யம்'; அதாவ , ஆவி
உலகவாசிகைளத் தன் ைடய ேதகத்தின் மீ ஆவிர்ப்பவிக்கச் ெசய்யக்கூ ய சக்தி
வாய்ந்தவள். ராஜாராமய்யர் - பீடர்ஸன் சங்கத்தார் இந்த 'மீ யம்' அம்மா க்கு
வரேவற் அளித்தார்கள். இவர்க ைடய ஆராய்ச்சியில் அந்த அம்மாள் மிக ம்
சிரத்ைத காட் , தாேன அவர்க க்கு உதவி ெசய்வதாக ம் ெசான்னாள்.
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பலநாள் யற்சிக்குப் பிறகு ஒ நாைளக்கு அந்த அம்மாள் தன் ைடய
வாக்கு திைய நிைறேவற்றக்கூ ய நிைலைம ஏற்பட்ட . அதாவ , அவள் ேபாில்
ஆவிகள் ஆவிர்ப்பவித் , ேகட்ட ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்லலாயின. ஆனால், பதில்
வாயினால் ெசால்லவில்ைல; 'மீ ய'த்தின் ைகையப் பி த் ப் பதில்கைள எ திக்
காட் ன.
த ல், மிஸ்ஸஸ் பீடர்ஸ ைடய ஆவி ஆவிர்ப்பவமாயிற் . பீடர்ஸன் ைர
ேலாகத்தில் தங்க ைடய வாழ்க்ைகையப்பற்றிக் ேகட்டதற்கு, "அெதல்லாம் எனக்கு
மறந் ேபாய்விட்ட ; இந்த உலகத் க்கு வந்த பிறகு ேலாக விஷயங்கள் ஒன் ம்
ஞாபகம் இ ப்பதில்ைல" என் ஆவி ெசால் ற் . பிறகு, தான் இ க்கும் உலகம்
அற் தமான அழகு வாய்ந்த என் ம், எங்ேக பார்த்தா ம் ஷ்பக்
காட்சியாயி க்கிற என் ம், வானவில் ன் வர்ணங்கள் எங்கும் காணப்ப கின்றன
என் ம், எப்ேபா ம் சுகந்தம் சுகிற என் ம், இப்ப ப்பட்ட ஆச்சாிய
உலகத் க்குப் பீடர்ஸன் ைர ம் சீக்கிரத்தில் வந் ேசரேவண் ெமன் ம் எ தித்
ெதாிவித்த .
இந்த எ த் ஒ வா தம் மைனவியின் ைகெய த்ைதப் ேபால் இ க்கிறெதன்
பீடர்ஸன் ைர ெசான்னார்.
பிறகு, ராஜாராமய்ய ைடய தகப்பனார், 'மீ யம்' அம்மாளின் மீ
ஆவிர்ப்பவித்தார். அவர் எ திய ைகெய த் மிஸ்ஸஸ் பீடர்ஸனின் எ த் க்கு
ற் ம் மாறாக, ஆண்பிள்ைளக் ைகெய த்ைதப் ேபால் இ ந்த . இைதப்
பார்த்த ேம அங்ேக கூ யி ந்தவர்கெளல்லாம் அதிசயப்பட் ப் ேபானார்கள்.
ஆனால் ராஜாராமய்ய க்கு அைதவிட ஆச்சாியம் அளித்த என்னெவன்றால்,
தம் ைடய தகப்பனார் ஓர் அட்சரங்கூட இங்கிலீஷ் ெதாியாதவராயி ந் ம்,
இப்ேபா இவ்வள சுத்தமான் இங்கிலீஷ் எப்ப எ
கிறார் என்ப தான். ேம ம்
ைவத்தீசுவரய்யர் தாம் வசிக்கும் உலகத்ைதப் பற்றி வர்ணித்த ம், மிஸ்ஸஸ் பீடர்ஸன்
வர்ணித்த ம், ஏறக்குைறய ஒேர மாதிாியாகத்தான் இ ந்த . ேம ம் அவர், "இந்த
உலகத்தில் சாதி, மத வித்தியாசம் ஒன் ம் கிைடயா . கிறிஸ்தவர்க ம்,
ஹிந் க்க ம் ஒன் தான். எல்லா ம் பர மண்டலத்தி ள்ள ஏசு பிதாைவத்தான்
வணங்குகிேறாம்" என்றார். தம் தகப்பனார் உயிர் வாழ்ந்த ேபா , அவர்
கிறிஸ்தவர்கைளப் பற்றி எவ்வள ேகவலமாக நிைனத்தார் என்ப
ராஜாராமய்ய க்கு ஞாபகம் வந்தேபா , பரேலாகத்தில் அவ ைடய மா தல்
ஆச்சாியமாய்த்தான் இ ந்த . ஆனால் இ எல்லாவற்ைற ம் விட, அவைர
அதிசயத்தினால் திைகக்கப் பண்ணிய விஷயம் ேவெறான் : "வ ஷாவ ஷம் நான்
தங்கைள உத்ேதசித் சிராத்தம் பண் கிேறேன, அன் தாங்கள் ேலாகத் க்கு
வ வ ண்டா?" என் ராஜாராமய்யர் ேகட்டதற்கு, ைவத்தீசுவரய்யாின் ஆவி எ திய
பதிலாவ :-"ஆமாம்; வ ஷம் ஒ தடைவ நான் என் ைடய கல்லைறக்கு வ கிேறன்.
அங்ேக நீ ேபாட்
க்கும் ஷ்பங்களின் சுகந்தத்ைத உட்ெகாண் விட் த்
தி ம் கிேறன்!"
--------------3.3. சாவித்திாியின் பயணம்
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ேமேல ெசான்ன தங்கம்மாளின் க தத்ைதப் ப த்த டேன தான், சாஸ்திாியார்
அவ்வள சந்ேதாஷத் டன் வந் , "சாவித்திாி! உன் க தீர்ந் விட்ட , அம்மா!"
என்றார்.
சாவித்திாிக்கு மயிர்க்கூச்சல் எ த்த . தி க்கிட் எ ந்தி ந் , "ஏதாவ
வந்தி க்கா, அப்பா!" என் ேகட் க் ெகாண் வந்தாள்.

க தாசி

"ஆமாம்மா! சம்பந்தியம்மாள் நரசிங்க ரத் க்குப் ெபாண்ைணப் பார்க்கிற க்கு
வர்றாளாம். தி ம்பிப் ேபாறேபா கல்கத்தா க்கு உன்ைனக் கூட் ண் ேபாறாளாம்"
என்றார்.
சாவித்திாி நம்ப
கூவினாள்.

யாத சந்ேதாஷத் டன், "நிஜமாகவா, அப்பா!" என்

இந்தச் சம்பாஷைணைய ஒட் க் ேகட் க் ெகாண்
ேபானாள் மங்களம்.
"அ அம்மா! இந்தப் ெபாண்
என்றாள்.
"விேமாசனம் பிறந்தி க்கா? அ

ந் விட் ச் சைமயலைறக்குப்

க்கு விேமாசனம் பிறந் ட்டாப்பேலயி க்கு !"
என்ன?" என்றாள் ெசார்ணம்மாள்.

"சம்பந்தியம்மாள் நரசிங்க ரத் க்கு வர்றாளாம். இவைளக் கூட் ண்
ெசால் எ தியி க்காளாம்."
"அந்தப் ெபாிய ம ஷிக்கு இங்ேக வந்
உன்ைன ம் என்ைன ம் பார்க்க
ேவண் யி க்கைலயாக்கும்."

அைழச்சுண்

ேபாக

வந்

விடச்

யைலயாக்கும்!

"அ ேபானால் ேபாகட் ண் , அம்மா! இந்தப் ெபாண் எப்ப யாவ
க்காத் க்குப் ேபாய்ச் ெசௗக்கியமாயி ந்தால் சாி! அரசமரத் ப் பிள்ைளயாேர!
சாவித்திாி க்காத் க்குப் ேபானா, உனக்கு 108 ெகாழக்கட்ைட பண்ணி ைநேவத்யம்
பண்ேறன்" என்றாள் மங்களம்.
"அ அசேட! க்காத் க்குப் ேபாய்த் தி ம்பி வராதி ந்தா ைநேவத்யம்
பண்ேறன் ேவண் க்ேகா. இ வாைய ம் ைகைய ம் வச்சிண் , அங்ேக ேபாய்
வாழ ேம! உன் சம்பந்தி இேலசுப்பட்டவள் ெநனச்சுக்காேத. என்னத் க்குத் தான்
வராேம இவைரக்
கூட் ண் வந் விடச் ெசால் யி க்கா, ெதாி மா? அப்பத்தாேன இந்தப்
பிராமணைன இன் ம் நன்னா ெமாட்ைடய க்கலாம்!..."
இந்தச் சமயத்தில், ெசவிட்
ேகட்டான்.

ைவத்தி, "அக்கா! அம்மா என்ன ெசால்றா?" என்
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மங்களம் ஜாைட காட் க் ெகாண்ேட, "சாவித்திாி க்காத் க்குப் ேபாகப்
ேபாறாளாண்டா!" என்றாள்.
"சாவித்திாிதாேன? ஆமாம்; கதைவச் சாத்திண்
எ தறா, எ தறா, அப்ப ேய எ தறா!"

ஆம்பைடயா

க்குக் க தாசி

ெசார்ணம்மாள், தா கட் வ ேபால் ஜாைட காட் க் ெகாண் , "இல்ேலடா!
அவள் ஆம்பைடயானாத் க்குப் ேபாகப் ேபாறா!" என்றாள்.
"அதான் நா ம் ெசால்ேறன். அப்பேவ எனக்குக் கல்யாணம் பண்ணிக்
ெகா த்தி ந்தா, ராஜாத்தியாட்டமா வச்சிண்
ப்பேன!"
"சீச்சீ! வாைய

க்ேகா!" என்றாள் மங்களம்.

----------3.4. பனி மைறந்த
சாவித்திாிக்குச் சம் சாஸ்திாி எ திய க தத்தில் நாகப்பட் னத்தில் தமக்குக்
காாியம் இ ப்பதாக எ தியி ந்தைதப் ப த் , "அ
என்ன அவ்வள
க்கியமான காாியம்?" என் சாவித்திாி எண்ணினாளல்லவா?
உண்ைமயிேலேய அவ க்கு மிக ம் க்கியமான காாியம்?" என் சாவித்திாி
எண்ணினாளல்லவா? உண்ைமயிேலேய அவ க்கு மிக ம் க்கியமான காாியம்
நாகப்பட் னத்தில் இ ந்த .
சாஸ்திாியார், சாவித்திாியின் கல்யாணத் க்காக வாங்கிய கடன் பாய்
பத்தாயிரம் வட்
டன் ேசர்ந் இப்ேபா
.13,500 ஆகியி ந்த . குட
ட்
உைடப் , அதன் பயனாக ஏற்பட்ட மகசூல் நஷ்டம், மற்ற உபத்திரவங்கள் காரணமாக,
வ ஷா வ ஷம் வட் கூடக் ெகா க்க
யவில்ைல. இத் டன், சாஸ்திாியின்
நிலத்தி ம் இரண் ேவ மண்ண த் ப் ேபாய்விட்டெதன்ப ெதாிந்த பிறகு,
கடன்காரன் பணத் க்கு நிர்ப்பந்தப்ப த்த ஆரம்பித்தான். அ ஒன் ம் பயன்படாமல்
ேபாகேவ, நாகப்பட் னம் ேகார்ட் ல் தாவா ெசய் விட்டான்.
மகசூைல விற் க் கடைன அைடக்கலாம் என்ற நம்பிக்ைக சாஸ்திாிக்கு இப்ேபா
கிைடயா . 'நிலத்ைத விற்க ேவண் ய தான், ேவ வழியில்ைல' என் அவர்
எண்ணிக் ெகாண்
ந்த சமயம், சம்பந்தியம்மாைள நரசிங்க ரத்தில் ேபாய்ப்
பார்க்கும்ப கல்கத்தாவி
ந் க தம் வந்த . அந்தப்ப ேய சாஸ்திாி நரசிங்க ரம்
ேபாய், சம்பந்தியம்மாைளப் பார்த்தார். அந்த அம்மாள் சாஸ்திாியார் ெசய்தி க்கும்
குற்றங்க க்ெகல்லாம் ஜாபிதா ெகா த் , அவைரத் திணற அ த்த பிறகு, "என்ன
இ ந்தா ம், இனிேமல் அவள் எங்காத் ப் ெபண். நான் அைழச்சுண் ேபாேறன்.
ஆனால், ஆ ஆறா மாதம் தீபாவளி தல் சாந்திக் கல்யாணம் வைரயில் ெசய்ய
ேவண் ய க்ெகல்லாம் ேசர்த் , வாயிரம் பாய் ைகயில் ெகா த் ட ம்.
இல்லாட்டா ெபண் உங்காத்திேலேய இ க்க ேவண் ய தான்" என் கண் ப்பாய்ச்
ெசான்னாள்.
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நிலம் விற்பைதப் பற்றி சாஸ்திாிக்கு இ ந்த சிறி சந்ேதக ம் இப்ேபா
நிவர்த்தியாகி விட்ட . ேவ வழியில் .3,000 சம்பாதிக்க
யா . ேம ம், குழந்ைத
சாவித்திாி மட் ம்
ஷன் ட் க்குப் ேபாய் விட்டாளானால், அப் றம் நிலம், நீச்சு,
வாசல் எல்லாம் யா க்கு ேவ ம்? தமக்கும் மங்களத் க்கும் அைர வயிற் ச்
சாப்பாட் க்குப் பகவான் ப அளக்காமல் ேபாகிறாரா?
இவ்வா எண்ணி சாஸ்திாி நரசிங்க ரத்தி
ந் ேநேர நாகப்பட் னத் க்குப்
ேபானார். கடன் ெகா த்த தலாளிைய ம், தலாளியின் வக்கீைல ம் கண்
ேபசினார். ேகார்ட் ல் ேகஸ் நடத்தி ஏகப்பட்ட பணச் ெசல ெசய் கட் க்கப்
ேபாகிற நிலத்ைத இப்ேபாேத கட் க் ெகாள் ம்ப ேகட் க் ெகாண்டார்.
அதிர்ஷ்டவசமாக, அந்த தலாளி ம் வக்கீ ம் ஏற்ெகனேவ சம் சாஸ்திாியிடம்
மதிப் ைவத்தி ந்தவர்கள். ஆகேவ, சம் சாஸ்திாி, அ ேயா அழிந் ேபாவ
அவர்க க்கும் தி ப்தியளிப்பதாயில்ைல. கைடசியில், சாஸ்திாிக்கு இன்ெனா
.3,000 ெராக்கம் ெகா த் , ட்ைட ம் க்கால் ேவ நிலத்ைத ம் ஒ க்கி விட் ,
பாக்கிையெயல்லாம் கட க்கு ஈடாக வாங்கிக் ெகாள்வெதன்
வாயிற் .
அந்தப்ப ேய பத்திர ம் எ தி
ந் , சாஸ்திாியார் ெராக்கம் .3000-த் டன்
ெந ங்கைரக்குத் தி ம்பினார். நாகப்பட் னத்தில் அவ க்கி ந்த க்கியமான
காாியம் இ தான்.
ஆனால் இந்த விவரம் எ
ம் சாவித்திாிக்குத் ெதாியா . ட் ல் ேவ யா க்கும்
ெதாியா . சாஸ்திாியார் "இைதச் ெசால்வதற்கு இப்ேபா என்ன அவசரம்?
எப்ப யாவ குழந்ைத த ல் சந்ேதாஷமாய்ப் க்ககத் க்குப் ேபாகட் ம், பிறகு
பார்த் க் ெகாள்ளலாம்" என் இ ந்தார். ஆகேவ, நரசிங்க ரத்தில்,
சம்பந்தியம்மாளிடம் சாஸ்திாி ஒ கவைரக் ெகா த் . "அம்மா! பாய் வாயிரம்
ேநாட்டாயி க்கு. பத்திரம்! ஜாக்கிரைதயாய் எண்ணி எ த் வச்சுக்குங்ேகா!"
என் ெசான்னேபா சாவித்திாிக்குப்
பகீர் என்ற . அப்பா பணம் என்னத்திற்குக் ெகா க்கிறார் என்பேத அவ க்கு
த ல் ாியவில்ைல. "ஏற்ெகனேவ அப்பா க்குக் கடன் உபத்திரவமாயிற்ேற!
இப்ேபா இ ேவ ேசர்ந்ததா? ஆனால் என்னத்திற்காகப் பணம்?" என்
திைகத்தாள். பிறகு நடந்த சம்பாஷைணயின் ேபா ஒ வா அவ க்கு விஷயம்
ாிந்த .
---------------3.5. நல்லானின் ேகாபம்
சாவித்திாிைய ரயிேலற்றி அ ப்பி விட் ச் சம் சாஸ்திாி ெந ங்கைரக்குத்
தி ம்பி வந்தேபா , அவ ைடய
ரகைளப்பட் க் ெகாண்
ந்த .
அவர் வ வதற்குச் சற்
ன்னால்தான் நல்லான் வியர்க்க வி வி க்க விைரவாக
நடந் வந் அவ ைடய ட் க்குள் ைழந்தான். அப்ேபா கூடத்தில் உட்கர்ந்
ஏேதா காாியம் ெசய் ெகாண்
ந்தாள் மங்களம்.
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"இ என்ன அம்மா அக்கிரமம்? வயத்ைதப் பத்திக்கிட்
அலறினான்.

எாி ேத?" என்

நல்லான்

மங்களத் க்கு ஒன் ம் ாியவில்ைல. நல்லான் எப்ேபா ம் எஜமா க்கும்
குழந்ைதக்கும் பாிந் ேபசுவ தான் வழக்கம். மங்களத்திடம் சில சமயம் அவன்
சண்ைட பி ப்ப ம் உண் . 'ெபாியம்மா'ைவ அதாவ மங்களத்தின் தாயாைர
அவ க்குக் கட்ேடா ேட பி க்கா . 'ெசார்ணம்மாள்' என்பதற்குப் பதிலாக 'ெசாரைண
ெகட்ட அம்மாள்' என்பான். அவள் ட் ல் இ க்கும்ேபா , தாகத் க்கு ேமார்த்
தண்ணி கூடக் ேகட்க மாட்டான். அப்ப ப்பட்டவன் இப்ேபா வந் இப்ப
அலறிய ம், மங்களம் தன் ைடய தாயார் ேபாில் ஏேதா கார் ெசால்லத்தான்
வந்தி க்கிறான் என் எண்ணினாள்.
கத்ைதக் க க ப்பாய் ைவத் க் ெகாண் "என்னடா அக்கிரமம் நடந்
யார் கு ைய யார் ெக த்திட்டா?" என் ேகட்டாள்.

ேபாச்சு!

"கு ெகட் த்தா ங்க ேபாச்சு! உங்க கு
ம் ேபாச்சு; என் கு
ம் ேபாச்சு!
நன்ெசய் ன்ெசய் பத் ேவ ைய ம் சாஸனம் பண்ண
எப்ப த்தான் ஐயா க்கு மனசு வந்தேதா ெதாியைலங்கேள!" என்றான்.
இைதக் ேகட் க் ெகாண்ேட ெசார்ணம்மாள் ைகயிேல ைவத்தி ந்த
தயிர்ச்சட்
டன் அங்கு வந் , "ஐையேயா! ெபாண்ேண இெதன்ன அநியாயம்?"
என் ஒ ெபாிய சத்தம் ேபாட்டாள். அவள் ைகயி
ந்த தயிர்ச் சட் ெதாப்ெபன்
கீேழ வி ந் சுக்கு றாய் உைடந்த .
மங்களத் க்குத் தைலயில் இ வி ந்த ேபா
ந்த . "என்னடா, நல்லான்?
என்ன ெசால்கிறாய்?" என் திைகப் டன் ேகட்டாள்.
"ஆமாங்க; எசமான் நிலத்ைதெயல்லாம் வித் ட்டாராம்! இனிேமல், அந்த
வயல்ெவளிப் பக்கம் நான் எப்ப ப் ேபாேவ ங்க?" என் நல்லான் ம ப
அலறினான்.
ெசார்ணம்மாள், "ஐையேயா! கு
கித்தா? - கிளிைய வளர்த் ப் ைன
ைகயிேல ெகா ப்ப ேபாேல, இந்தப் பிராமண க்கு உன்ைனக் ெகா த்ேதேன?
ேவேற ஒண் ம் இல்லாட்டா ம், ேசாத் க்குத் ணிக்காவ பஞ்சமில்ைலன்
நிைனச்சுண்
ந்ேதேன! - அ
ம் ேபாச்ேச! - இப்ப யாகும் நான்
நிைனக்கைலேய! - ேமாசம் பண்ணிட்டாேன பிராமணன்!" என் ெசால் க்
ெகாண்ேட, ஒவ்ெவா ேபச்சுக்கும் ஒ தடைவ வயிற்றில் அ த் க் ெகாண்டாள்.
இைதப் பார்த்த ம் நல்லா
ெசால்லப் ேபாேனாேம?" என்

க்கு, "இெதன்னடா சனியன்? இவர்களிடம் வந்
ேதான்றிவிட்ட .

இந்தச் சமயத்தில், ஏற்ெகனேவ பாதி திறந்தி ந்த வாசற் கத
சம் சாஸ்திாி வாசற்ப யண்ைட நின்றார்.

நன்றாய்த் திறந்த .
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"நல்லான்! இ
----------------

என்ன இ ?" என்

உரத்த குர ல் ேகட்டார்.
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3.6. கிரகப் பிரேவசம்
ராஜாராமய்யர் மிக ம் ேகாபமாயி ந்தார். இ என்ன உலகம், இ என்ன
வாழ்க்ைகெயன் அவ க்கு ெராம்ப ம் ெவ ப் ஏற்பட்
ந்த . அவ ைடய
மேனாவசிய சக்தியான
தரன் விஷயத்தில் சிறி ம் பயன்படாமற் ேபான தான்
அவ ைடய ேகாபத்திற்குக் காரணம்.
மாட் ப் ெபாண்ைண அைழத் வ கிேறன் என் தங்கம்மாள் ஊ க்குப்
றப்பட் ச் ெசன்றதி
ந் ராஜாராமய்ய க்கு
தரைனப் பற்றிய கவைல
அதிகமாயிற் . 'அவள் பாட் க்கு அந்தப் பட் க்காட் ப் ெபண்ைண அைழத் க்
ெகாண் வந் நிற்கப் ேபாகிறாள்! இவனானால் இந்தச் சட்ைடக்காாிைய
இ த் க்ெகாண் அைலகிறாேன!' என்பதாக அவ ைடய மனம் சஞ்சலத்தில்
ஆழ்ந்த . மாட் ப் ெபண் வ வதற்குள் இவைனச் சீர்தி த்தி விடேவண் ம் என்
தீர்மானித்தார்.
ஆகேவ, ஒ நாள்
தரைன அைழத் த் தம் எதிாில் நி த்திக் ெகாண் ,
தம் ைடய காந்தக் கண்களின் சக்திைய அவன் ேபாில் பிரேயாகிக்கத் ெதாடங்கினார்.
அவைன விழித் ப் பார்த்த வண்ணம், " தரா! உனக்கு இப்ேபா நல்ல த்தி வந்
ெகாண்
க்கிற !..." என் அவர் ஆரம்பித்த ம்,
தரன் கு க்ேக ேபச
ஆரம்பித்தான்.
"ஆமாம் அப்பா! எனக்கு த்தி வந் ெகாண்
க்கிற . ஆனால்,
உங்க க்குத்தான் த்தி ெகட் ப் ேபாய் ெகாண்
க்கிற . நீங்கள் ழிக்கிறைதப்
பார்த்தால் பயமாயி க்கிற . நான் ெசால்றைதக் ேக ங்கள். ஸ்பிாிட் மீ யம்,
ெமஸ்ெமாிஸம், ஹிப்னா ஸம் இந்த கண்றாவிையெயல்லாம் விட் வி ங்கள். இந்த
மாதிாி ெமஸ்மாிஸம், ஹிப்னா ஸம் என் ஆரம்பித்தவர்கள் கைடசியில் எங்ேக
ேபாய்ச் ேசர்கிறார்கள் ெதாி மா?
ன க் அைஸலத்தில்தான். இந்த ஊர்
ைபத்தியக்கார ஆஸ்பத்திாியில் க்கால்வாசிப்ேபர் ஹிப்னா ஸம், அப்பியாசம்
ெசய்தவர்கள் தானாம். ஜாக்ரைத!" என் ஒ பிரசங்கம் ெசய் விட் , ராஜாராமய்யர்
பிரமித் ேபாய் நின் ெகாண்
க்ைகயிேலேய ெவளிேயறினான்.
அதற்குப் பிறகு ராஜாராமய்யர் இரண் , ன் தடைவ
தர க்குத்
தர்ேமாபேதசம் ெசய்யலாெமன்
யன்றார். ஒன் ம் பயன்படவில்ைல. அவன் நின்
கா ெகா த் க் ேகட்டால்தாேன?
இதனாெலல்லாம் ராஜாராமய்யாின் மன ெராம்ப ம் குழம்பிப் ேபாய் இ ந்த .
அவ க்குக் ேகாபம் ேகாபமாய் வந்த . அந்தக் ேகாபத்ைத யார் ேமல் காட் வ
என் ம் ெதாியவில்ைல. கைடசியில் ஹிந் ச கத்தின் ேமல் காட்டத் தீர்மானித்தார்.
ஹிந் ச கத்தி ள்ள பால்ய விவாகம், வரதக்ஷைண த ய வழக்கங்கைளப்
பலமாகக் கண் த் ப் பத்திாிைகக க்குக் கட் ைரகள் எ த ேவண் ெமன்
ெசய்தார்.
ராஜாராமய்யர் இத்தைகய மேனா நிைலயில் இ ந்த ேபா தான் ஒ நாள்
திடீெரன் தங்கம்மாள் சாவித்திாிைய அைழத் க் ெகாண் வந் ேசர்ந்தாள்.
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அவர்கைளப் பார்த்த ம் ராஜாராமய்யர், "என்ன தங்கம் வ கிறைதப் பத்தித் தகவேல
ெகா க்கைலேய! ஒ க தாசி ேபாடக் கூடாதா?" என்றார்.
இதற்குள் சாவித்திாி மாமனாாின் அ கில் வந்

நமஸ்காரம் ெசய்தாள்.

அைதப் பார்த்த ராஜாராமய்யர், "வா அம்மா, வா! இந்த ட் க்கு நீ ஒ த்தி தான்
பாக்கியாயி ந்த . வந் ட்டேயால்ேயா? எங்கைளெயல்லாம் ைபத்தியமா
அ ச்சுட்டான்; உன்ைன என்ன பண்ணப் ேபாறாேனா!" என்றார்.
தங்கம்மாள், "சாிதான்; வரத் க்கு ன்னாேலேய அவைள காபரா
பண்ணாேதங்ேகா! அவர் கிடக்கார்; நீ ேமேல மா க்குப் ேபா , அம்மா!" என்றார்.
தன் ைடய மாமனார் ெபாிய தமாஷ்காரர் என் ம் எப்ேபா ம் ேவ க்ைக ம்
பாிகாச மாய்ப் ேபசுவார் என் ம் சாவித்திாி ேகள்விப்பட்
ந்தாள். ராஜாராமய்யர்
ெசான்னைத அந்த மாதிாி பாிகாசம் என் அவள் நிைனத்தாள். வாய்க்குள் சிாித் க்
ெகாண்ேட அவள் மா ப்ப ஏறிச் ெசன்றாள்.
---------------3.7. அக்னேய ஸ்வாஹா!
சாவித்திாி க்ககம் ேபான பிறகு ந வில் ஒ பனிக் காலம் வந் ேபாய்விட்ட .
ம ப
ம் மாாிக் காலம் ெசன் இன்ெனா பனிக் காலம் வந்த .
கடந்த நா வ ஷத்தில், ேசாழ நாட்
ள்ள எல்லாக் கிராமங்கைள ம் ேபால்
ெந ங்கைர ம் ெபாி ம் க்ஷீணமைடந்தி ந்த . ெநல் விைல மளமளெவன்
குைறந் ேபாகேவ, ஊாில் அேநகம் ேபர், 'இனிேமல் கிராமத்தில் உட்கார்ந்தி ந்தால்
சாிப்படா ' என் பிைழப் த் ேத ப் பட்டணங்க க்குப் றப்பட்டார்கள்.
இங்கிலீஷ் ப த் விட் ச் சும்மா இ ந்த வா பர்கள் உத்திேயாகம்
ேத வதற்காகப் ேபானார்கள். இங்கிலீஷ் ப க்காதவர்கள், ஏதாவ ெவற்றிைலப்
பாக்குக் கைடயாவ ைவக்கலாம், இல்லாவிட்டால் காப்பி ேஹாட்ட லாவ ேவைல
பார்க்கலாம் என் எண்ணிச் ெசன்றார்கள்.
இப்ப ப் ேபாகாமல் ஊாிேல இ ந்தவர்களின்
தாண்டவமாடத் ெதாடங்கிற் .

களில் தாித்திரம்

இந்த மா தல் சம் சாஸ்திாியின் ட் ேலதான் மிக ம் ஸ்பஷ்டமாகத் ெதாிந்த .
எப்ேபா ம் ெநல் நிைறந்தி க்கும் களஞ்சியத்தி ம் குதிர்களி ம், இப்ேபா அ யில்
கிடந்த ெநல்ைலச் சுரண் எ க்க ேவண் யதாயி ந்த .
மாட் க் ெகாட்டைக நிைறய மா கள் கட் யி ந்த இடத்தில் இப்ேபா
எ ைம ம், ஒ ேநாஞ்சான் பசு ம் மட் ம் காணப்பட்டன.

ஒ

கிழ
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ெதன்ைன மரம் உயரம் பிரம்மாண்டமான ைவக்ேகாற் ேபார் ேபாட்
ந்த
இடத்தில் இப்ேபா ஓர் ஆள் உயரத்திற்கு நா திைர ைவக்ேகால் கிடந்த .
ெநல் ேசர் கட் வதற்காக அைமத்தி ந்த ெசங்கல் தளங்களில், இப்ேபா
ைளத்தி ந்த .

ல்

ஆனால், குைற ஒன் மில்லாமல் நிைறந்தி ந்த இடம் ஒன் ெந ங்கைரயில்
அப்ேபா ம் இல்லாமற் ேபாகவில்ைல. அந்த இடம் சம் சாஸ்திாியின் உள்ளந்தான்.
தம வாழ்க்ைகயில் ஏற்பட்ட மா தைலக் குறித் ச் சாஸ்திாி சிறி ம்
சிந்திக்கவில்ைல. ன்ைன விட இப்ேபா அவ ைடய உள்ளத்தில் அதிக அைமதி
கு ெகாண்
ந்த . பகவத் பக்தியில் ன்ைனவிட அதிகமாக அவர் மனம்
ஈ பட்ட .
குழந்ைத சாவித்த்ாிையப் பற்றி இைடயிைடேய நிைன வ ம்ேபா மட் ம்
அவ ைடய உள்ளம் சிறி கலங்கும். ஆனால் உடேன, "குழந்ைத
ஷன் ட் ல்
ெசௗக்கியமாயி க்கிறாள். நாம் ஏன் கவைலப்ப கிேறாம்?" என் மனத்ைதத்
ேதற்றிக்ெகாள்வார்.
சாவித்திாி கல்கத்தா க்குப்ேபாய் ஐந்தா மாதம் வைரயில் அ க்க
அவளிடமி ந் க தம் வந் ெகாண்
ந்த . அப் றம், இரண் மாதத் க்ெகா
தரம் வந்த . இப்ேபா சில மாதமாய்க் க தேம கிைடயா . அதனால் என்ன? க தம்
வராத வைரயில் ேக்ஷமமாயி க்கிறாள் என் தாேன நிைனக்க ேவண் ம்? ேம ம்
இனிேமல் சாவித்திாிக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அவ க்கு நாம் என்ன ெசய்யப்
ேபாகிேறாம்? நமக்குத் தான் அவளால் என்ன ஆகேவண் ம்? "இனி உனக்கு மாதா
பிதா ெதய்வம் எல்லாம்
ஷன் தான்" என் நாம் தாேன உபேதசம் ெசய்
அ ப்பிேனாம்? எப்ப யாவ குழந்ைத சந்ேதாஷமாயி ந்தால் சாி. க தம் ேபாடாமல்
ேபானால் என்ன? - இப்ப எண்ணியி ந்தார் சம் சாஸ்திாி.
அன் ைத ெவள்ளிக்கிழைம. சாஸ்திாி அம்பிைகயின் ைஜக்குப் ஷ்பம்
ேசகாித் ைவத் விட் ஸ்நானம் ெசய்யக் குளத் க்குப் ேபாயி ந்தார்.
வாச ல் "தபால்" என்ற சத்தம் ேகட்ட . சைமய ள்ளில் ைகேவைலயாயி ந்த
ெசார்ணம்மாள், "மங்களம்! மங்களம்! சு க்கப் ேபாய்த் தபாைல வாங்கிண் வா!"
என்றாள்.
மங்களம் ேபாய்த் தபாைல வாங்கிக் ெகாண் வந்தாள். வ ம்ேபா
வாசற்கதைவத் தாழ்ப்பாள் ேபாட் க்ெகாண் வந்தாள்.
------------3.8. ேகாட்ைட இ ந்த
கல்கத்தாவில்
தர ைடய ட் ல் ராஜாராமய்யர் தம் ைடய ட் ல்
உட்கார்ந் பத்திாிைக ப த் க் ெகாண்
ந்தார். ட் ன் பின் றத்தி
ந்
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'ெலாக்கு ெலாக்கு' என் இ
கிற சத்தம் ேகட் க் ெகாண்
ந்த , ராஜாராமய்யாின்
கவனம் பத்திாிைகயில் ெசல்லவில்ைல. "தங்கம்; தங்கம்!" என் கூப்பிட்டார்.
"ஏன் கூப்பிட்ேடள்?" என்

ேகட் க் ெகாண்ேட தங்கம் அைறக்குள் வந்தாள்.

"ஏண் ! இந்தப் ெபாண்
இப்ப வாய் ஓயாமல் இ மிண்
க்ேக!
பிள்ைளத்தாச்சிப் ெபாண்ைண இப்ப க் கவனிக்காம வச்சுண்
ந்தா, ஏதாவ
ேகடா
யப்ேபாறேத !" என்றார் ராஜாராமய்யர்.

இைச

"இ க்கு நான் என்ன பண் ேவன்? அந்த எழ , சம்பந்திப் பிராம்மணன் வந்
ெபாண்ைண அைழச்சுண் ேபானான்னா ேதவைல? உலகத்திேல ஒ தகப்ப ம்
இப்ப இ க்கமாட்டான். இந்தப் ெபாண்
பத் நாைளக்கு ஒ க தாசி
ேபாடறதிேல குைறச்ச ல்ைல. ஒண் க்காவ பதில் கிைடயாதாம்.
"அங்ேக அவ க்கு என்ன ெதால்ைலேயா, என்னேமா?"
"என்ன ெதால்ைல வந்
த் , உலகத்திேல இல்லாத ெதால்ைல?
பணச்ெசல க்குச் ேசாம்பிண் தான் இப்ப வாைய
ண் இ க்கார்! ட் ேல
இரண் லங்கிணிகள் இ க்காேள, அவா ேபாதைனயாயி ந்தா ம் இ க்கும்."
"சாி, அ க்காக நாம் என்ன பண்ற ங்கேற?"
"நாக் ர்ேல ந் ெசல்லத்ைத ேவேற இங்ேக பிரசவத் க்கு அ ப்பப் ேபாறாளாம்!
இரண் பிள்ைளத்தாச்சிகைள ைவச்சிண் நான் என்ன பண்ற ? சாஸ்திரத் க்கும்
விேராதம். இந்தப் ெபாண்ணானா, என்ைன ரயிேலத்தி விட்
ங்ேகா, நான் ஊ க்குப்
ேபாேறன் ெசால் ண்
க்கா, அ ப்பிச்சுடலாமான் பார்க்கேறன்."
"என்ன

இ ? நிஜமா தாேன ேபாேறன்

ெசால்றாளா?"

"நிஜமா ேவேற, அப் றம் ெபாய்யா ேவறயா? உங்கேளாட எழ , ெபாய் ெசால்
இப்ப எனக்கு என்ன ஆக ம்?"
"ேகாவிச்சுக்காேத ! அந்தப் ெபாண்
ைதாியமாய்ப் ேபாேறன் ெசான்னா,
திவ்யமாப் ேபாகச் ெசால் , அ ெராம்பத் ேதவைல. இங்ேக இ ந்தா நீங்க ெரண்
ேப மாச் ேசர்ந் அவைளக் ெகான்ேன வி வயள். குரங்கு ைகயிேல
மாைலயாட்டமா, உன் ைகயி ம், உன் பிள்ைள ைகயி ம் ஆப் ட் ண்டாேள
பாவம்! ெபண்டாட் யாம், பிள்ைளயாம்! த்ேதாி!" என் ெசால் க் ெகாண்ேட
ராஜாராமய்யர் எ ந்தி ந் ைகயி
ந்த பத்திாிைகையத் ண்
ண்டாகக்
கிழித் ப் ேபாட் விட் ெவளிக் கிளம்பிச் ெசன்றார்.
தங்கம்மாள் அங்கி ந் ேநேர பின்கட் க்குப் ேபானாள். அங்ேக அ க்க இ மிக்
ெகாண்ேட, இ ம் உர ல் மிளகாய்ப் ெபா இ த் க் ெகாண்
ந்தாள் சாவித்திாி.
"ஏண் அம்மா, என்னத்திற்காக இப்ப வாய் ஓயாேம இ மேற? ேவ
இ மறாப்பேலன்னா இ க்கு?" என்றாள் தங்கம்மாள்.

ம்
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"இல்ேலம்மா! ஏற்கனேவ, இ மிண்
க்ேகான்ேனா? ஏன் மிளகாய்ப் ெபா
இ க்கைலன் ேகட்ேடேளன் இ ச்ேசன். மிளகாய்க் காரத்தினாேல ஜாஸ்தியா
இ மற ."
---------------3.9. அநாைதக் க தம்
இந்த இரண் வ ஷ காலத்தில் சாவித்திாியின் விஷயமாக
தர
மேனாபாவம் இரண்
ன் தடைவ மா தல் அைடந் விட்ட .

ைடய

ஆரம்பத்தில் ெகாஞ்ச நாள், தன்ைனக் ேகட்காமல் தங்கம்மாள் அவைள அைழத் க்
ெகாண் வந்த காரணத்தினால் அவ க்கு ெவ ப் ம் ேகாப மாயி ந்த . ேபாகப்
ேபாக, "சாிதான்; இந்தப் பிராரப்தத்ைதக் கட் க் ெகாண் தான் மார த்தாக ேவண் ம்
ேபால் இ க்கிற . ஆனால் நமக்ெகன்ன கஷ்டம் வந்த ? அவள் பாட் க்கு ட் ல்
அம்மா க்கு ஒத்தாைசயாயி ந் விட் ப் ேபாகிறாள்" என் ஒ மாதிாி
க்கு
வந்தி ந்தான்.
சில நாைளக்ெகல்லாம் சாவித்திாியிடம் அவ க்கு ெகாஞ்சம் சிரத்ைத உண்டாகத்
ெதாடங்கிற் . சிரத்ைத உண்டான ம், அவைளத் தன் தாயார் ப த் கிற கஷ்டத்ைதப்
பார்த் இரக்க ம் ஏற்பட்ட .
தர ைடய இரக்கம் சாவித்திாிக்கு ஆபத்தாய்
ந்த .
ஒ தடைவ சாவித்திாி கஷ்டமான காாியம் ெசய்வைதப் பார்த் ,
தரன்
அம்மாவிடம், "ஏனம்மா இந்த ேவைலெயல்லாம் அவைளச் ெசய்யச் ெசால்கிறாய்?"
என்றான். தங்கம்மா க்கு ஆத்திரம் வந் விட்ட . "ஆமாண்டாப்பா, உன்
ஆம்பைடயாள் காாியம் ெசய்யலாேமா? ேதஞ்சுன்னா ேபாயி வள்? நீ ேவணா ட்
ைவச்சுட் ப்ேபா! இல்லாட்டா, பின்ேனாட அைழச்சுண் ேபாயி " என் கத்தினாள்.
அவன் ெவளிேய ேபான பிறகு, சாவித்திாியிடம், "ஏண் ெபாண்ேண!
ஆம்பைடயானிடம் ேகாழி ெசால்ல ஆரம்பிச்சுட்டேயால் ேயா? நீ காாியம்
ெசய்யலாேமா ? மிராசுதார் ெபாண்ணாச்ேச! ேபாய் ெமத்ைதைய விாிச்சுப்
ேபாட் ண் ப த் க்ேகா! நான் தான் ஒத்தி இ க்ேகேன இந்த ட் ேல காாியம்
ெசய்யறதற்கு!..." என் சரமாாியாய்ப் ெபாழியத் ெதாடங்கினாள்.
இம்மாதிாி சாவித்திாிக்கு
தரன் பாிந் ேபசிய ஒவ்ெவா தடைவ ம் அவ க்கு
அதனால் கஷ்டேம ேநர்ந்த . ஒ நாள் சாவித்திாி மா இ த் க் ெகாண்
ந்தேபா
தரன் பார்த் விட்டான். "உன்ைன யார் மா இ க்கச் ெசான்ன ? ட் ேல
ேவைலக்காாியில்ைலயா?" என்
தரன் ேகாபமாய்க் ேகட்டான். சாவித்திாி,
அவ ைடய ேகாபத்ைதத் தணிக்கும் ேநாக்கத் டன், "அம்மாதான் இ க்கச்
ெசான்னார்" என் ெசால் விட்டாள்.
தரன் அம்மாவிடம் ேபாய், "இெதன்ன
அம்மா நான்ெஸன்ஸ்? இவைள என்னத் க்காக மா இ க்கச் ெசான்னாய்?" என்
ேகட்டான். "அப்ப ச் ெசால் தக ைக!" என்றாள் தங்கம்மாள். "நான் என்னடா
ம்
அப்பா ெசான்ேனன்! ெகாஞ்ச நாள் ேபானா, ஆம்பைடயா ம் ெபாண்டாட்
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ஒண்ணாப் ேபாயி வயள்; நான் தான் நான்ெஸன்ஸாப் ேபாயி ேவன்
ெசான்ேனேனா இல்ைலேயா? என் வாக்குப் ப ச்சுதா?" என் கூச்ச ட்டாள். பிறகு,
சாவித்திாிையக் கூப்பிட் , "ஏண் ெபாண்ேண! நானா உன்ைன மா இ க்கச்
ெசான்ேனன்; என் ஞ்சிையப் பார்த் ச் ெசால்ல !" என் ேகட்டாள். சாவித்திாி
பயந் ேபாய்ப் ேபசாமல் இ ந்தாள். பார்த்தேயால் ேயாடா கள்ள ழி ழிக்கிறைத!"
என்றாள் தங்கம்மாள்.
தர க்கு ெராம்பக் ேகாபம் வந் விட்ட . "ஏண் ! ெபாய்யா
ெசான்ேன?" என் சாவித்திாியின் கன்னத்தில் ஓர் அைற அைறந் விட் ப்
ேபாய்விட்டான்.
சாவித்திாி அ
ெகாண்ேட மா இ க்கத் ெதாடங்கினாள். தங்கம்மாள், "என்
பிள்ைளக்கும் எனக்கும் ஆகாமல க்க வந் ட்டயா அம்மா, மகராஜி! என்ன ெசாக்குப்
ெபா ேபாட்
க்கேயா, என்ன ம ந் இட்
க்கேயா, நான் என்னத்ைதக்
கண்ேடன்!" என்
லம்பத் ெதாடங்கினாள்.
இந்த நாளில் சாவித்திாி சாியான வழியில் யற்சி ெசய்தி ந்தால் ஒ ேவைள
தர ைடய அன்ைபக் கூடப் ெபற்றி க்கலாம். ஆனால், அந்தச் சாியான வழி
அவ க்குத் ெதாிந்தி க்கவில்ைல. மாமியாைரத் தி ப்தி ெசய்வ தான் கணவைனத்
தி ப்தி ெசய் ம் வழி என் அவள் நிைனத்தாள். அவன் பக ல் எப்ேபா
ட் க்கு
வந்தா ம் அவள் அ ப்பங்கைரயில் ஏதாவ காாியம் ெசய் ெகாண்
ப்பாள்.
இரவில் அவன் வ ம் ேபா அவள் ஒன் , பகெலல்லாம் உைழத்த அ ப்பினால்
ப த் த் ங்கிப் ேபாய் வி வாள்; அல்ல மாமியார் ெசான்ன எைதயாவ
நிைனத் அ
ெகாண்
ப்பாள். "சனியன்! சனியன்! எப்ப பார்த்தா ம் ஒேர
அ ைகதானா? ேதவி! பீைட!" என்
தரன் எாிந் வி வான். இதனால்
அவ ைடய அ ைக அதிகமாகும்.
தர ைடய ெவ ப் ம் வள ம்.
-----------------3.10. சாவித்திாியின் கன
சாவித்திாிைய அைழத் க்ெகாண் ேபாகிேறாெமன் ெசான்ன தி ெநல்ேவ
ஜில்லாக்காரர்கள் உண்ைமயிேலேய ெராம்ப ம் நல்ல ம ஷர்கள்.
ஷன், மைனவி,
குழந்ைத,
ஷ ைடய தாயார் இவர்கள்தான். தாயார் விதைவ.
ஷ க்கு ப்ப
வய ம், மைனவிக்கு இ ப வய ம் இ க்கும். குழந்ைத ன் வய ப் ைபயன்.
அவர்களில் யா ம் பார்ப்பதற்கு அவ்வள லட்சணமாயில்ைல. கணபதி அவ ைடய
ெபய க்கு ஏற்ற ேபாலேவ கட்ைடக் குட்ைடயா ம், ெகாஞ்சம் இளந் ெதாந்தி
வி ந் ம் காணப்பட்டான். க ப் நிறந்தான். கம், கன்ன ம் க ப் மாய்ச்
சப்பட்ைடயாயி ந்த . ஜயம் அவைனவிடச் சிவப் ; ஆனால் கத்தில் அம்ைம வ .
ேபாதாதற்கு, ேமல் வாய்ப்பல் இரண்
ன்னால் நீண் வந்தி ந்த . இைத
மைறப்பதற்காக ஜயம் அ க்க உதட்ைட இ த்
க்ெகாண்டாள். அவள்
நாைலந் மாதமாக 'ஸ்நானம் ெசய்ய'வில்ைலெயன் ம் ேதான்றிற் . இந்தக்
கு ம்பத்தார் ஒ வேராெடா வர் ெகாண்
ந்த அந்ேயாந்யம் சாவித்திாிக்கு
அளவிலாத ஆச்சாியத்ைத அளித்த . என்ன அன் ! என்ன அக்கைற!
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ஐந் நிமிஷத் க்ெகா தடைவ, "ஜயம்! ஏதாவ ேவ மா?" என் கணபதி
ேகட் க் ெகாண்
ந்தான். "ஏண்டாப்பா! பிள்ைளத்தாச்சிப் ெபாண்
பட் னியாயி க்காேள! ஏதாவ வாங்கிண் வந் ெகாேடண்டா!" என் தாயார்
அ க்க ெசால் க்ெகாண்
ப்பாள். "நான் தான் ெவ மேன சாப்பிட் ண்ேட
இ க்ேகேன! அம்மாதான் பச்ைச ஜலம் வாயிேல விடாேம இ க்கார். அவ க்கு
ஏதாவ பழம், கிழம் வாங்கிக் ெகா ங்ேகா!" என்பாள் ஜயம்.
ஜயம் எதற்காவ எ ந் நின்றால், ெசால் ைவத்தாற்ேபால், கணபதி,
அவ ைடய தாயார் இரண் ேப ம் எ ந்தி ந் , "என்ன
ேவ ம், ஜயம்?" என் ேகட்பார்கள். ெகாஞ்ச ேநரம் அவள்
உட்கார்ந்தி ந்தப ேய வந்தால், "இந்தா அம்மா! ெராம்ப ேநரம் உட்கார்ந்தி ந்தாக்
காைலக் ெகாரக்களி வாங்கும். சித்ேத காைல நீட் ண் ப த் க்ேகா!" என்பாள்
மாமியார். அஸ்தமித்தால் ேபா ம்; ஜன்னல் கத கைளெயல்லாம் சாத்திவிடச்
ெசால்வாள். வண் யி ள்ள மற்றவர்கள் ஆட்ேசபித்தால், "ெகாஞ்சம்
ேகாவிச்சுக்காதீங்ேகா. பிள்ைளத்தாச்சிப் ெபாண் . பனி உடம் க்காகா " என்பாள்.
அவர்கள் ஒ வேராெடா வர் அந்ேயாந்யமாயி ந்ததல்லாமல், சாவித்திாிைய ம்
மிகப் பாி டன் கவனித் க் ெகாண்டார்கள். சில சமயம் அந்த அம்மாள், சாவித்திாியின்
கஷ்டங்கைளப் பற்றி ம் ேபச ஆரம்பித் வி வாள். "ராஜாத்தி மாதிாி இ க்கா.
இவைள ஆத்திேல வச்சுட் அந்த டம் எங்ெகல்லாேமா சுத்தி அைலயறாேன?"
என் ம், "நல்ல மாமியார் வாச்சா அம்மா, உனக்கு! இப்ப எட் மாதத் க்
கர்ப்பிணிையத் தனியா அ ப்பற க்கு எப்ப த்தான் மனம் வந்தேதா?" என் ம்
ெசால்வாள். கணபதி, "ேபசாம
, அம்மா!" என் அடக்குவான். "நீ சும்மா இ டா!
என்னேமா, அந்த ஷ்ைடக க்குப் பாிஞ்சு ேபசற க்கு வந் ட்ேட? உனக்ெகன்ன
ெதாி ம், ஊர் சமாசாரம்? இந்தச் சா ப் ெபண்ைண அந்த ராட்ச
ப த்தி வச்ச .
ஊெரல்லாம் சிாிப்பாய்ச் சிாிச்சு ! பாவம்! இவ க்குப் ெபாறந்தக ம்
வைகயில்ைலேபால் இ க்கு. அவாதான் வந் தைலச்சம் பிள்ைளத்தாசிையப்
பாத் ட் அைழச்சுண் ேபாகேவண்டாேமா?" என்பாள்.
மாமியார் இப்ப ஏதாவ ேபசும்ேபாெதல்லாம், மாட் ப் ெபண்ணின் கத்தில்
ெப ைம கூத்தா ம். அவ க்குப் க்ககத்ைதப் ேபாலேவ பிறந்த
ம் நன்றாய்
வாய்த்தி ந்த என் சம்பாஷைணயில் சாவித்திாி ெதாிந் ெகாண்டாள். ஜயத்தின்
தகப்பனா க்கு இரண் மாதமாய் உடம் சாியில்ைல என் தகவல் வந்ததாம். "ஒ
ேவைள நான் பிைழக்கிேறேனா, இல்ைலேயா, என் ெபண்ைண ம்
மாப்பிள்ைளைய ம் ஒ தடைவ பார்த் விட்டால் ேதவைல" என் அவர்
ெசான்னாராம். அதன் ேபாில்தான் இப்ேபா இவர்கள் தி ெநல்ேவ க்குப் ேபாய்க்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
--------------
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3.11. "அப்பா எங்ேக?"
சாவித்திாி அதிகாைலயில்
ச் சத்திரம் ஸ்ேடஷனில் வந் இறங்கினாள்.
இன் ம் பனிெபய் ெகாண்
ந்தப யால், ஸ்ேடஷன் கட் டம், அதற்கப்பா
சாைல, ங்கு ஞ்சி மரங்கள் எல்லாம் மங்கலாகக் காணப்பட்டன.

ந்த

தன்ைன அைழத் ப் ேபாக அப்பா வந்தி க்கிறாேரா என் ஆவ டன் சுற்
ற் ம் பார்த்தாள். பிளாட்பாரத்தில் ஒ பிராணி ம் இல்ைல. ெவளிேய ஒ வண்
மட் ம் கிடந்த . அதிகாைலயானதால் ஒ ேவைள நல்லாைன மட் ம் வண்
டன்
அ ப்பியி ப்பார் என் சாவித்திாி எண்ணினாள்.
நல்ல ேவைளயாக, அவளிடமி ந்த ெகாஞ்சம் பணத்ைத ம், க்கட்ைட ம்
ெபட் யில் ைவக்காமல் ஒ பர் ல் ேபாட் இ ப்பில் ெச கிக் ெகாண்
ந்தாள்.
ஆைகயால் அைவ ெகட் ப் ேபாகாமல் பிைழத்தன.
சாவித்திாி, க்கட்ைட எ த் க் ெகா த்தேபா , தனக்குத் ெதாிந்த பைழய
ஸ்ேடஷன் மாஸ்டேரா என் ஒ க்ஷணம் உற் ப் பார்த்தாள். இல்ைல. அவர்
இல்ைல. இவர் யாேரா
சு! மீைச ம் கீைச மாயி க்கிறார். சாவித்திாி ெவளியில்
ேபான பிறகு அவர் க்கட் குமாஸ்தாவிடம், "வர வரப் ெபண்பிள்ைளகள் எல்லாம்
ணிந் ேபாய்விட்டார்கள்! ெகாஞ்ச நாள் ேபானால், நாெமல்லாம் ேசைல கட் க்க
ேவண் ய தான்" என்றார்.
அதற்கு க்கட் குமாஸ்தா, "ஆமாம், ஸார்! ஆனால் குழந்ைத ெப கிற காாியம்
மட் ம் அவர்கள்தாேன ெசய்ய ேவண் ம் ேபா
க்கு!" என் நைகச்சுைவ டன்
பதில் அளித்தார்.
இைதக் ேகட் க்ெகாண்ேட ெவளியில் ேபான சாவித்திாி, அங்ேக கிடந்த ஒேர
வண் யின் அ கில் ெசன்றாள். வண் க்காரன், "எங்ேக, அம்மா, ேபாக ம்? வண்
ட்டட் மா?" என்றான். அவன் நல்லான் இல்ைல. வண் , ெந ங்கைர வண்
ம்
இல்ைல. அ ஓர் ஒற்ைற மாட் வண் .
"ஏனப்பா, ெந ங்கைரயி
ேகட்டாள்.

ந்

வண்

ஒன் ம் வர்றைலயா?" என்

சாவித்திாி

"இன்னிக்கு வர்றலீங்க; ஒ ேவைள நாைளக்கு வ ேமா, என்னேமா!" என்றான்
வண் க்காரன்.
சாவித்திாிக்கு ஆத்திர ம் அ ைக மாய் வந்த . அப்பாவா இப்ப
அலட்சியமாயி க்கிறார்? நம்பேவ
யவில்ைலேய? ஒ ேவைள அவ க்கு ஏதாவ
ஆபத்தாயி க்குேமா? இல்லாமற் ேபானால் இப்ப இ க்கமாட்டாேர?
வண் ையப் ட்டச் ெசால்
பிரயாணமானாள்.

, சாவித்திாி அதில் ஏறிக் ெகாண்

ெந ங்கைரக்குப்
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வண் ெந ங்கைர அக்கிரகாரத் க்குள் ைழந்த ேபா , சாவித்திாிக்கு ெநஞ்சு
திக் திக்ெகன் அ த் க் ெகாண்ட . ெந ங்கைரைய ம ப பார்க்க
ேவண் ெமன் அவள் எவ்வள ஆவல் ெகாண்
ந்தாள்? றப்ப ம்ேபா
எவ்வள கு கலமாயி ந்தாள்? அந்தக் கு கலம் இப்ேபா எங்ேக ேபாயிற் ?
ெந ங்கைரக்கு வந்ததில் ஏன் ெகாஞ்சங் கூடச் சந்ேதாஷம் உண்டாகவில்ைல?
சாவித்திாியின் கண்க க்கு ெந ங்கைர அக்கிரகாரம் இப்ேபா பைழய ேதாற்றம்
ெகாண்
க்கவில்ைல.
கள், ெதன்ைன மரங்கள், ேகாவில், மண்டபம் எல்லாம் ன்
மாதிாிேயதான் இ ந்தன. ஆனா ம், தி மட் ம் கைள இழந் காணப்பட்ட .
ெந ங்க ெந ங்க அவ ைடய மனம் அதிகமாகப் பைதபைதத்த .
அப்பாைவ எப்ப ப் பார்ப்ப , என்ன ெசால்வ ? சித்தியின் கத்தில் எப்ப த்தான்
விழிப்ப ? ஒ ேவைள ஆத்தில் பாட்
ம் இ ப்பாேளா? இ ந்தால், அவள் ஏதாவ
ெவ க்ெகன் ெசால்வாேள? அப் றம் ஊரார்தான் என்ன ெசால்வார்கள்? என்ன
நிைனத் க் ெகாள்வார்கள்? ெத வில் பந் விைளயா க் ெகாண்
ந்த பசங்கைள
ஏறிட் ப் பார்க்கக்கூடச் சாவித்திாிக்கு ெவட்கமாயி ந்த .
இேதா,
வந் விட்ட , "நி த்தப்பா!" என்றாள் சாவித்திாி. வண் நின்ற .
தன் ணர்ச்சி இல்லாமேல சாவித்திாி வண் யி
ந் இறங்கினாள். சற்
விைரவாகேவ ட்ைட ேநாக்கிச் ெசன்றாள்.
-------------------3.12. பாட்

வாத்தியார்

சம் சாஸ்திாி ெந ங்கைரைய விட் க் கிளம்பிய ேபா
எண்ணாதெதல்லாம் எண்ணிற் .

அவ ைடய மனம்

அவைர ஊரார் சாதிப் பிரஷ்டம் பண்ணி ைவத் , தீபாவளிக்கும் மாப்பிள்ைள
வராமற் ேபானதி
ந் சாஸ்திாி மனம் ேசார்ந் ேபாயி ந்தார். சாவித்திாிையப்
க்ககத் க்கு அ ப்பிய பிறகு அவ ைடய மனச் ேசார் அதிகமாயிற் . ட் ேல
சாவித்திாி இல்ைல. ெவளியிேல நல்லான் இல்ைல. ன்ைனப் ேபால் பஜைனக ம்
உற்சவங்க ம் நடப்பதில்ைல. இதனாெலல்லாம் ெந ங்கைர வாசேம அவ க்கு
ெவ த் ப் ேபாயி ந்த . ஆனா ம் ஊைர விட் க் கிளம் ம்ேபா , அவ ைடய
இ தயம் ஏன் இவ்வள ேவதைன அைடயேவண் ம்?
'கூடா ; இத்தைகய பாசம் கூடா , நம்ைம இந்தப் பாசத்தி
ந் வி வித்
ரக்ஷிப்பதற்காகத்தான் அம்பிைக இவ்வா மாமியாாின் வாக்கின் லமாக
ஆக்ஞாபித்தி க்கிறாள்' என் எண்ணி மனத்ைத உ திப் ப த்திக் ெகாண்
கிளம்பினார்.
ேக்ஷத்திர யாத்திைர ெசய்ய ேவண் ெமன்ற வி ப்பம் சாஸ்திாிக்கு ெவகு காலமாக
இ ந்த . அந்த வி ப்பம் நிைறேவ வதற்கு இப்ேபா சந்தர்ப்பம் வாய்த்த .
சிதம்பரம், தி வண்ணாமைல, காஞ்சி ரம் த ய ேக்ஷத்திரங்க க்குச் ெசன்
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அங்ெகல்லாம் இரண்
ன் நாள் தங்கி ஸ்வாமி தாிசனம் ெசய் ெகாண்
கைடசியாகச் ெசன்ைனப்பட் னம் வந் ேசர்ந்தார்.
ெசன்ைனயில் த ல் அவ க்குத் திக்குத் திைச ெதாியவில்ைல. அப் றம்,
ேகாவில்கைள ைவத் ஒ வா அைடயாளம் கண் பி க்கத் ெதாிந் ெகாண்டார்.
கபாலீசுவரர் ேகாயில், பார்த்தசாரதி ேகாவில், கந்தசாமி ேகாவில், ஏகாம்பேரசுவரர்
ேகாவில் ஆகியவற்றில் ஸ்வாமி தாிசனம் ெசய் பரவசமானார். அப் றம் வந்த
காாியத்ைதக் கவனிக்கத் ெதாடங்கினார்.
சம் சாஸ்திாி கிராமத்தில் ெபாிய மிராசுதாராயி ந்தவர். எல்லா க்கும்
உதவிெசய் அவ க்குப் பழக்கேம தவிர, ஒ வாிடம் ேபாய் நின் ஓர் உதவி ேகட்
அறியாதவர். ேம ம் இயற்ைகயிேலேய சங்ேகாச சுபாவ ைடயவர். அ த் ப் ேபசிக்
காாியத்ைத
த் க் ெகாள் ம் சக்தி அவ க்குக் கிைடயா .
அப்ப ப்பட்டவர், ன்பின் ெதாியாதவர்களின்
ஏறிச்ெசன் அவர்களிடம்
ஒ காாியத்ைதக் ேகட்ப என்றால், இேலசான காாியமா? ஆனா ம், சாஸ்திாி
பகவான்ேமல் பாரத்ைதப் ேபாட் , ெநஞ்ைசத் திடப் ப த்திக் ெகாண் , இந்தக்
காாியத்ைதத் ெதாடங்கினார்.
காாியத்தில் ெவற்றி ெப ேவாம் என்ற நம்பிக்ைக மட் ம் அவ க்கு இல்ைல.
"நாகாிகம் மிகுந்த இந்தப் பட்டணத்திேலயாவ , பட் க்காட் ம ஷனாகிய நமக்குப்
பாட் வாத்தியார் ேவைல கிைடக்கவாவ ?' என்ற அவநம்பிக்ைக அவ ைடய
மனத் க்குள் கிடந்த . அவ க்ேக தம்மிடம் நம்பிக்ைக இல்லாதேபா
மற்றவர்க க்கு எப்ப நம்பிக்ைக உண்டாகப் ேபாகிற ?
சிலர் சம் சாஸ்திாியின் ேதாற்றத்ைதப் பார்த்த ேம அவ க்குச் சங்கீதம் எங்ேக
வரப்ேபாகிற என் தீர்மானித் விட்டார்கள். ஒ ெபாிய ம ஷர் சம் சாஸ்திாிைய
ஏற இறங்கப் பார்த் விட் , "ஏன் ஸ்வாமி உங்க ஊாிேல சங்கீதத்ைதத் தராசிேல
நி த் க் ெகா க்கிறதா, மரக்கா ேல அளந் ெகா க்கிறதா?" என் ேகட்டார்.
இந்தக் ேகள்வி சம் சாஸ்திாியின் மனத்ைத ெராம்ப ம் உ த்திற் . கர்நாடக
சங்கீதத்தின் ஜீவஸ்தானமாகிய ேசாழநாட் ல் அவர் பிறந்தவர். குழந்ைதப்
பிராயத்தி
ந் மகா வித்வான்க ைடய சங்கீதத்ைதக் ேகட் க் ெகாண்ேட
வளர்ந்தவர். அப்ப ப்பட்டவைரப் பார்த் , இந்த ெமட்ராஸ்காரன், தன்னிடம் பணம்
இ க்கிற திமிாினால் தாேன இப்ப க் ேகட்டான்? "ஆமாம்; சங்கீதத்ைதப் பணங்
ெகா த் வாங்குகிற இடத்திேல, மரக்கா ல் அளந்ேதா தராசில் நி த்ேதாதான்
ெகா ப்பார்கள். எங்கள் ஊாில் இப்ப க் கிைடயா ." - இந்த மாதிாி சம் சாஸ்திாி
ெசால்லவில்ைல; அந்த ட்ைடவிட் ப் ேபாகும் ேபா மனத்திற்குள் நிைனத் க்
ெகாண் ேபானார்.
இன்ெனா ெபாிய வக்கீ ன் ட் ல் பாட் வாத்தியார் ேவண் ெமன்பதாகக்
ேகள்விப்பட் ச் சம் சாஸ்திாி அந்த ட் க்குள் ெசன்றார்.
--------------
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3.13. மீனாக்ஷி ஆஸ்பத்திாி
சாவித்திாி ெந ங்கைரக்கு வந்
ட் யி ப்பைதப் பார்த் விட் த் தி ம்பி
இ ப நாைளக்கு ேமலாயிற் . இப்ேபா அவள் ெசன்ைனயில் மீனாக்ஷி
ஆஸ்பத்திாியில் ப த் க் ெகாண்
ந்தாள். அவ ைடய கட்
க்குப் பக்கத்தி
ந்த
சி ெதாட்
ல் ைகயால் இேலசாக ஆட்டக்கூ ய ெதாட்
ல் ஒ ெபண் குழந்ைத
கிடந்த . கனவில் அல்ல; உண்ைமயாகேவதான். க்கும் ழி மாய்க் குழந்ைத
நன்றாயி ந்த . பிறந் பத் நாள்தான் ஆகியி ந்தா ம் ஒ மாதத் க் குழந்ைத
ேபால் ேதான்றிய .
குழந்ைத அப்ேபா தன் ைடய வல ைகயின் விரல்கைள சி பார்த்
அ பவித் க் ெகாண்
ந்த . அதி
ந் உண்டான 'த்ஸு' 'த்ஸு' என்ற சப்தம்
சாவித்திாியின் காதில் வி ந்தேபா அவ ைடய கம் சிறி மலர்ந்த . உடேன,
தி ம்பிக் குழந்ைதையப் பார்த்தாள். மலர்ந்த கம் சு ங்கிற் . இந்தக் குழந்ைதயின்
காரணமாக என்ெனன்ன கஷ்டங்கைளெயல்லாம் அ பவிக்க ேநர்ந்த ?
அைவெயல்லாம் ஒ மகா பயங்கரமான ெசாப்பனத்ைதப் ேபால் சாவித்திாியின்
நிைனவில் வந்தன. அந்தச் சம்பவங்கைள மறந் வி வதற்கு அவள் எவ்வளேவா
யன் பார்த்தாள். அவற்ைற நிைனத் ப் பார்ப்பதில்ைலெயன் பல்ைலக்
க த் க்ெகாண் மனத்ைத உ தி ெசய் ெகாண்டாள். அ ஒன் ம்
பயன்படவில்ைல. தி ம்பத் தி ம்ப அந்த நிைன கள் வந் ெகாண் தான் இ ந்தன.
ெந ங்கைரயி
ந் சாவித்திாி உடேன தி ம்பிச் ெசன்ைனக்கு க்கட் வாங்கிக்
ெகாண் ரயில் ஏறியேபா அவ ைடய மனத்தில் கவைல ம் பய ம்
இல்லாம ல்ைல. 'அந்தப் ெபாிய பட்டணத்தில் ேபாய் அப்பாைவ எப்ப த்
ேத ேவாம்? அ
ம் இந்தப் பலஹீனமான ஸ்திதியில்?' என் அவ ைடய ெநஞ்சு
பைதபைதத் க் ெகாண் தான் இ ந்த . ஆனா ம் இவ்வள பயங்கரமான
கஷ்டங்கைள எல்லாம் அ பவிக்க ேநாி ெமன் லவேலச ம் அவள்
எதிர்பார்க்கவில்ைல.
"பாட் வாத்தியார் சம் சாஸ்திாி
ெதாி மா?" என் எத்தைன இடங்களில்
எத்தைன ேபைரக் ேகட்
ப்பாள்? அவர்களில் சிலர், "பாட் வாத்தியாைர ம்
ெதாியா ; சம் சாஸ்திாிைய ம் ெதாியா ; ேபா! ேபா!" என் க ைமயாகப் பதில்
ெசான்னார்கள். இம்மாதிாி பதில்கைளக் ேகட்கும்ேபாெதல்லாம், 'ஜனங்கள் ஏன்
இவ்வள இரக்கமற்றவர்களாயி க்கிறார்கள்?' என் சாவித்திாி ஆச்சாியப்ப வாள்.
பட்டணங்களிேல வசிக்கும் ஜனங்களின் இைடவிடாத ேவைலத் ெதாந்தர ம்,
அதனால் சின்னஞ் சி விஷயங் கூட அவர்க க்கு எாிச்சல் உண் பண்ணிவி வ ம்
சாவித்திாிக்கு எவ்வா ெதாி ம்? ேம ம், ரண கர்ப்பவதியான ஓர் இளம் ெபண்
இந்த மாதிாி தன்னந்தனியாக அைலவைதக் கண்ட டேனேய, ஜனங்க க்கு அவள்
ேபாில் இல்லாத சந்ேதகங்கள் எல்லாம் ஏற்பட் அ வ ப் உண்டாவ சகஜம்
என்பைதத்தான் சாவித்திாி எப்ப அறிவாள்?
ஆனால், எல்லா ேம இப்ப நடந் ெகாள்ளவில்ைல, சிலர் அவளிடம் இரக்க ம்
காட் னார்கள். "நீ யாரம்மா? எந்த ஊர்? இந்த நிைலைமயிேல ஏன் இப்ப
அைலயேற?" என்ெறல்லாம் விசாாித்தார்கள். ஜனங்க ைடய ேகாபத்ைத ம்
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க ைமைய மாவ சகித் க்ெகாள்ளலாம் ேபால் இ ந்த ; ஆனால், இந்த
இரக்கத்ைதச் சாவித்திாியினால் சகிக்க
யவில்ைல. அவர்க ைடய விசாரைணக்குப்
பதில் ெசால்ல ம் அவ க்குப் பி க்கவில்ைல.
'அப்பா இ க்கிற இடந்ெதாிந்தால் ெசால்லட் ம்; இல்லாமற்ேபானால்
ேபசாம
க்கட் ம். இவர்கைள இைதெயல்லாம் யார் விசாாிக்கச் ெசான்ன ?' என்
எண்ணினாள்.
கைடசியில், அவைள அந்த மாதிாி விசாாித்த இடம் ஒ ேபாலீஸ் ஸ்ேடஷன்,
இங்ேக அவள் எப்ப வர ேநர்ந்த என்ப ம், ஸ்ேடஷனில் நடந்தைவ ம் அவ க்கு
ஏேதா ர்வ ஜன்மத் ஞாபகம் ேபால் ெதளிவின்றித் ேதான்றின.
----------------3.14. சாவித்திாியின் சங்கல்பம்
ஆஸ்பத்திாியில் சாவித்திாிக்கு நன்றாய்ச் சுயஞாபகம் வந்ததி
ந் , அவள் தான்
ஏற்ெகனேவ பட்ட கஷ்டங்கைளப்பற்றி எண்ணியேதா வ ங்காலத்ைதப் பற்றி ம்
எண்ணத் ெதாடங்கினாள். இந்தத் ர்ப்பாக்கியவதியின் தைலயில் பகவான் ஒ
குழந்ைதைய ேவேற கட் விட்டார். இனிேமல் என்ன ெசய்வ ? எங்ேக ேபாவ ?
கல்கத்தா க்குப் ேபாவ என்ற நிைனப்ேப அவ க்கு விஷமாக இ ந்த !
குழந்ைதப் பிராயத்தில் அவைள ஒ சமயம் ஒ ேதனீ ெகாட் விட்ட . அப்ேபா
அ ெராம்ப ம் வ த்த . இன் சாவித்திாி கல்கத்தாவில் தான் வாழ்ந்த
வாழ்க்ைகையப் பற்றி நிைனத் க்ெகாண்டால், ஏக காலத்தில் ஆயிரம் ேதனீக்கள் தன்
ேதக
வ ம் ெகாட் விட்ட ேபால் அவ க்கு அத்தைன ேவதைன உண்டாயிற் .
ேபா ம், ஏேழ ஜன்மத் க்கும் ேபா ம். ம ப
ம் கல்கத்தா க்குப் ேபாய்
அவர்க ைடய கத்தில் விழிப்ப என்ப இயலாத காாியம்.
யேவ
யா !
ெந ங்கைரயிேலா
ட் க் கிடக்கிற . திறந்தி ந்தால் தான் என்ன? அங்ேக
எத்தைன நாைளக்கு இ க்க
ம்? அப்பா சம்மதித்தா ம் சித்தி ம் பாட்
ம்
தன்ைன ைவத் க்ெகாண்
க்கச் சம்மதிப்பார்களா? ஒவ்ெவா நிமிஷ ம் தன்ைன
ஏசிக் காட்ட மாட்டார்களா? "ேபா! ேபா!" என் பி ங்கி எ த் விட மாட்டார்களா?
அப்பாைவ ம் அவர்கள் வைதத் வி வார்கேள? தன்னால் அப்பா க்கு இத்தைன
நா ம் ேநர்ந்த கஷ்டெமல்லாம் ேபாதாதா?
அப்பா க்குக் கஷ்டம்! தன்னால்! - இைத நிைனத் ச் சாவித்திாி தன் மனத்திற்குள்
சிாித் க் ெகாண்டாள். தன்னால் அப்பா க்குக் கஷ்டம் என்ற எண்ணம் இந்த நிமிஷம்
வைரயில் அவள் மனத்தில் இ ந்த . இப்ேபா அ மாறிற் . 'என்ன? அப்பா க்கு
என்னால் கஷ்டமா? அவரால் எனக்குக் கஷ்டம் இல்ைலயா?' என் எண்ணினாள்.
தான் அ பவித்த இத்தைன ன்பங்க க்கும் யார் காரணம்? அப்பாதான் இல்ைலயா?
'என்ைனக் கல்யாணம் பண்ணிக்ெகா என் நான் அ ேதனா? இந்த
தர க்குத்தான் வாழ்க்ைகப்ப ேவன் என் இவாிடம் ெசான்ேனனா? இவைர யார்
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என்ைன இப்ப ப்பட்ட
ஷ க்குக் கல்யாணம் ெசய் ெகா க்கச் ெசான்ன ?
அறியாத பிராயத்தில் என்ைன இப்ப ப்பட்ட கதிக்கு ஆளாக்கினாேர? கல்யாணம்
ெசய்ததற்குப் பதில் என்ைனப் ப க்க ைவத் இேதா இந்த ஆஸ்பத்திாியில் உள்ள
நர்ஸுகைளப்ேபால் என்ைன ம் ஒ நர்ஸாகச் ெசய்தி க்கப்படாதா?..."
ஆம்; சாவித்திாிக்கு உணர் ெதளிந்ததி
ந் அவள் இந்த நிைனவாகேவ
இ ந்தாள். ஆகா! இந்த நர்ஸுகள் எவ்வள உற்சாகமாயி க்கிறார்கள்? எவ்வள
சுதந்திரமாக இ க்கிறார்கள்? சுயமாகச் சம்பாதித் ஜீவனம் ெசய்வைதப் ேபால்
உண்டா? இவர்க க்குக் கவைல ஏ ? பிற ைடய ைகைய எதிர்பார்க்க ேவண் ய
அவசியம் இல்ைலயல்லவா? ஒ வாிடம் ேபச்சுக் ேகட்கேவண் ய அவசிய ம் இல்ைல
யல்லவா? ெபண் ஜன்மம் எ த்தவர்களில் இவர்கள் அல்லவா பாக்கியசா கள்?
இப்ப ச் சதாகால ம் சிந்தைன ெசய் ெகாண்
ந்தாள் சாவித்திாி. சிந்தைன
ெசய்யச் ெசய்ய அவர்கைளப் ேபால் தா ம் சுதந்திர வாழ்க்ைக வாழ ேவண் ெமன்ற
ஆைச அவள் மனத்தில் அபாிமிதமாக வளர்ந் ெகாண்
ந்த . இனிேமல், தான்
பிறந்த ட் ேலேயா, குந்த ட் ேலேயா ேபாய் வயி வளர்ப்பதில்ைலெயன் ம்
திடசங்கல்பம் அவ ைடய மனத்தில் ஏற்பட்ட . உயிர் வாழ்ந்தால், இந்த
நர்ஸுகைளப் ேபால் சுய ஜீவனம் ெசய் சுதந்திரமாக வாழேவண் ம்; இல்லாவி ல்
எந்த வைகயிலாவ உயிைர விட் விடேவண் ம். பிறர் ைகைய எதிர்பார்த் ,
பிற க்கு அ ைமயாகி வா ம் வாழ்க்ைக இனிேமல் ேவண்டாம். சாவித்திாி இவ்வா
சங்கல்பம் ெசய் ெகாள் ம் சமயத்தில் ெதாட்
ல் கிடக்கும் குழந்ைத விரைல சி
பார்த் ச் சப் க்ெகாட் ம் சத்தம் ேகட்கும். 'ஐேயா! இந்தச் சனியன் ஒன்ைற ஸ்வாமி
நம் தைலயில் கட் விட்டாேர? நாம் ெசத் ப் ேபாவதாயி ந்தால் இைத என்ன
ெசய்வ ?' என்ற ஏக்கம் உண்டாகும்.
-------------------3.15. சாவ க் குப்பம்
நல்லானின் மச்சான், சம் சாஸ்திாிையப் பார்த்த அன் இர ெவகு
உற்சாகமாகச் சாவ க் குப்பத்தில் தன் ட் க்குப் ேபானான். அந்தச் ெசய்திைய
நல்லா க்குச் ெசான்னால் அவன் ெராம்ப ம் சந்ேதாஷமைடவாெனன் அவ க்குத்
ெதாி ம்.
"இன்னிக்கு நான் ஒத்தைரப் பார்த்ேதன்! அ
என்றான் நல்லானிடம்.

யா ன்

ெசால்

பார்க்கலாம்"

"நீ யாைரப் பார்த்தா என்ன, பாக்காட் என்ன? எனக்குச் சாஸ்திாி ஐயாைவப்
பார்க்காேம ஒ நிமிஷம் ஒ
கமாயி க்கு. ெந ங்கைரக்கு ஒ நைட ேபாய்
அவங்கைளப் பார்த் ட் வந்தாத்தான் என் மனசு சமாதானம் ஆகும். இல்லாட் ,
நான் ெசத் ப் ேபாேனன்னா என் ெநஞ்சு கூட ேவவா " என்றான்.
"அப்ப யானா, ெந ங்கைரக்குப் ேபாயிட்
என்றான் சின்னசாமி.

வர்ற பணத்ைத எங்கிட்டக் ெகா "
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"என்னத்திற்காக உங்கிட்டக் ெகா க்கிற ?"
"ெகா த்ேதன்னா, சாஸ்திாி ஐயாைவ நான் இவ்விடத் க்ேக வரப் பண்ேறன்."
"என்னடா ஒளற்ேற!" என்

நல்லான் ேகட்டான்.

"நான் ஒண் ம் ஒளறைல. சாஸ்திாி ஐயா இப்ேபா ெந ங்கைரயில் இல்ைல.
இந்த ஊாிேலதான் இ க்கா . இன்னிக்கு அவைரத்தான் பார்த்ேதன்" என்றான்.
நல்லான் க்கி வாாிப் ேபாட் க்ெகாண் எ ந்தி ந்தான். "அேட இந்த
ெவஷயத்திேல மட் ம் எங்கிட்ட விைளயாடாேத! ெநஜத்ைத நடந்த நடந்தப
ெசால் !" என்றான்.
சின்னசாமி விவரமாகச் ெசான்னான். அவன் எதிர் பார்த்தப ேய நல்லா க்குச்
சந்ேதாஷம் உண்டாயிற் . கைடசியில் "ேபாவட் ம்; இந்த மட் ம் ஐயாைவப்
பார்த் ப் ேபசறத் க்கு ஒனக்குத் ேதாணித்ேத; அ நல்ல காாியந்தான். ஐயா
எவ்விடத்திேல இறங்கியி கா ன் ேகட் ண்டாயா?" என்றான்.
"அ ேகக்க மறந் ட்ேடன்; ஆனா, ஐயாைவத்தான் நான் சாவ க் குப்பத் க்குக்
கட்டாயம் வர ம் ெசால் யி க்ேகேன?"
"அட ேபாடா, ட்டாள்! நீ ெசான்ன க்காக ஐயா வந்
வாங்களா? அவங்க
ஏற்ெகனேவ என் ேமேல ேகாபமாச்ேசடா, அவங்க ேபச்ைசத் தட் ண் நான்
பட்டணத் க்கு வந்த க்காக? என்ைனத் ேத க்கிட் எங்ேகடா வரப்ேபாறா ?"
என்றான் நல்லான்.
ஆகேவ,
வில் சின்னசாமிக்கு அவன் சாஸ்திாியாைரப் பார்த் வந்ததன்
பலனாக வச தான் கிைடத்த . நல்லா டன் அவ ைடய மைனவி ம் ேசர்ந்
ெகாண் தன் தம்பிையத் திட் னாள். "மறந் ட்ேடன், மறந் ட்ேடங்கறேய
ெவக்கமில்லாேம? ேசா திங்க மறப்பயா?" என் அவள் ேகட்டாள்.
பிறகு இரண் நாள் நல்லா ம் அவன் மச்சா மாகச் ேசர்ந் , அந்தப்
பக்கத்தி ள்ள பிராம்மணாள் ேஹாட்ட ல் எல்லாம் ேபாய், "ெந ங்கைர சம்
சாஸ்திாியார் இ க்காரா?" என் ேகட்டார்கள். "ெந ங்கைரைய ம் கா ம், சம்
சாஸ்திாிைய ம் கா ம்" என்ற பதில் தான் வந்த .
--------------

க்கு
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நான்காம் பாகம் / அத்தியாயம் -4 - இளேவனில்
"ெசந்தா மைர விாியத் ேதமாங் ெகா ந்ெதா க
ைமந்தா ரேசாகம் மடலவிழ...."
"மன் யிெரல்லா மகிழ் ைண ணர்க்கும்
இன்னிள ேவனில்." - இளங்ேகாவ கள்
4.1. சா வின் பிரார்த்தைன
கீழ் வானம் ெவ த்த . காைலப் பிைற, ஒளி இழந்
ேதான்றிய சுக்கிரன் 'இேதா மைறயப் ேபாகிேறன்' என்
ெசய்த .

மங்கிற் . அதன கில்
கண் சிமிட் ச் சமிக்ைஞ

ேகாழி கூவிற் ; கு வி சி ம்பிற் ; காகம் கைரந்த . சிறி ேநரத்திற்ெகல்லாம்
நானாவிதமான பட்சி ஜாலங்கள் பற்பல ஸ்வரங்களில் பாடத் ெதாடங்கின.
வி ட்சங்களி ம் ெச களி ம் இ ந்த ெமாக்குகள், பட்சிகளின் இனிய
கானத்ைதக் ேகட் ஆனந்தத்தினால் சி ர்த்தன.
அந்தக் குளிர்ந்த அதிகாைல ேநரத்தில் சிய இனிய இளந்ெதன்றல் சற் விாிந்த
இதழ்களின் மீ தவழ்ந் ெசன் நா பக்க ம் ந மணத்ைதப் பரப்பிற் .
பட்சிகளின் கீதத் க்குச் சு தி ேபா வ ேபால்
ஓைச இைடவிடாமல் ேகட் க் ெகாண்
ந்த .

ரத்தில் கட ன் 'ேஹா' என்ற

சம் சாஸ்திாி ப க்ைகயில் எ ந் உட்கார்ந் மேனாகரமான பாள ராகத்தில்,
"ெகௗஸ்ல்யா ஸுப்ரஜா ராமா" என்ற ராமாயண சுேலாகம் ெசால் க்
ெகாண்
ந்தார்.
"தாத்தா! தாத்தா!" என்றாள் சா .
" ழிச்சுண்டயா, அம்மா! எங்ேக, எ ந்
"நான்

ழிச்சுக்கைல; இன்

ம்

உட்கா " என்றார் சம் சாஸ்திாி.

ங்கிண்

தான் இ க்ேகன்" என்றாள் சா .

"அப்ப ன்னா, ங்கினப ேய, ேநத்திக்கு ஸரஸ்வதி ஸ்ேதாத்திரம் ெசால் க்
ெகா த்ேதேன, அைதச் ெசால் , பார்க்கலாம்" என்றார் சாஸ்திாி.
சா , உடேன எ ந்
ெசால்ேறன்" என்றாள்.

உட்கார்ந்தாள். "எங்ேக, ெசால் க் ெகா

தாத்தா,

சாஸ்திாிகள், "ஜய ஜய ேதவி தயாலஹாி" என்ற கீதத்ைத ஆரம்பித் ச் ெசால் க்
ெகா த்தார். சா
ம் ெசால் க் ெகாண் வந்தாள். ஆனால், பாதிப் பாட் ல்
திடீெரன் அவள் நி த்திவிட் , "தாத்தா! தாத்தா! ெகாஞ்சம் இ , தாத்தா வர்ேறன்!"
என் கூறிவிட் , வாச ல் ஓ னாள்.
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சா

ஒ நிமிஷத் க்ெகல்லாம், "தாத்தா! இங்ேக வாேயன், சீக்கிரம் வாேயன்" என்
வாச
ந் கூ வைதக் ேகட் , சாஸ்திாிகள் கு ைசக்கு ெவளிேய வந்தார்.

"பார்த்தாயா, தாத்தா! நம்மாத் ச் ெச யிேல ேராஜாப்
த்தி க்கு. ேநத்தி
சாயங்காலம் ெமாட்டாயி ந்த . இப்பப் வாய்ப் ேபாயி த் , தாத்தா!" என்
கூச்ச ட்டாள்.
சம் சாஸ்திாி, ைவகைறயின் மங்கிய ெவளிச்சத்தில், அந்த மலர்ந்த ேராஜாைவ ம்,
சா வின் மலர்ந்த கத்ைத ம் மாறி மாறிப் பார்த் ச் சந்ேதாஷப்பட்டார்.
சா , ைவத் ெதா வதற்குப் ேபானாள். ைகைய சு க்ெகன்
"அப்பப்பா!" என் ைகைய உதறினாள்.

ள் குத்தேவ,

"தாத்தா! ேநத்திக்கு எங்க டீச்சர் கூடச் ெசான்னா, ேராஜாப் விேல ள்
இ க்காப்பேல, சுகத்திேல ம் கஷ்டம் இ க்கும் . ஸ்வாமி என்னத் க்காக, தாத்தா,
இவ்வள அழகான ச்ெச யிேல ெகாண் ேபாய் ள்ைள ைவச்சி க்கார்?" என்
ேகட்டாள்.
----------------4.2. உமாராணி விஜயம்
ெசன்ைனப் பட்டணம் சில நாளாக அல்ேலாலகல்ேலாலப்பட் க் ெகாண்
ந்த .
பம்பாயி
ந்
மதி உமாராணி என் ம் சீமாட் ெசன்ைனக்கு விஜயம் ெசய்யப்
ேபாகிறாள் என் ம் ெசய்தி தான் அதற்குக் காரணம். ராம் வண் களி ம்,
ேமாட்டார் பஸ்களி ம், கிளப் களி ம், காப்பி ேஹாட்டல்களி ம், பீச் மணற்
கைரயி ம், பார்க் ல் தைரயி ம் இன் ம் ஜனங்கள் எங்ெகங்ேக கூ கிறார்கேளா,
அங்ெகல்லாம், உமாராணியின் வரைவப் பற்றிய ேபச்சாகேவ இ ந்த .
"ஏன், ஸார்! என்னிக்கு வர்றாளாம்?"
"அ த்த தன்கிழைம வர்றதாகப் பத்திாிைகயிேல ேபாட்
"எந்த ரயில்ேல-பம்பாய் எக்ஸ்பிர

க்கு."

ேலதாேன?"

"நான் ெசால்ேறன், ேக ங்ேகா! அவள் ெசன்ட்ரல் ஸ்ேடஷனிேல வந்
இறங்கமாட்டா. ெசன்ட்ரல்ேல இறங்கினா, கூட்டம் தாங்கா . ேப ன் பிாிட்ஜிேலேய
இறங்கிக் காாிேல ேபாயி வா."
"கார்ப்பேரஷனிேல உபசாராம் நடக்கிறேதா இல்ைலேயா?"
"ஆகா! மீட் ங் நடந்

தீர்மானங்கூடப் பாஸாயி த்ேத!"
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இந்தச் சமயத்தில், அந்த ராமிேலா பஸ் ேலா உலக விஷயங்கைள அதிகமாய்க்
காதிேல ேபாட் க் ெகாள்ளாத ம ஷர் யாராவ இ ந்தால், "ஏன், ஸார்! யாேரா
வர்றா, வர்றா என்கிறயேள? அ யா ?" என் ேகட் ைவப்பார்.
"யா , உமாராணிதான்" என்

பதில் வ ம்.

"உமாராணியா! அவள் யார், ஐயா, அப்ப
ஸ்டாேரா?"
உடேன கலகலெவன்

ஒ த்தி கிளம்பியி க்காள்?

னிமா

சிாிப் .

"என்ன, சிாிக்கறயேள? அவள் யா தான் பின்ேன? காங்கிர
"என்ன, ஐயா, நிஜமா உமாராணி யா ன்

ேல ேசர்ந்தவேளா?"

ெதாியாமயா ேகட்கிறீர்?"

"ெதாியாமல் தான் ேகட்கிேறன். பின்ேன, ெதாிஞ்சால் ேகட்பாேளா?"
"உமாராணிங்கறவள் பம்பாயிேல ஒ ெபாிய பணக்காாி. அவள் நம் ஊர் மீனாக்ஷி
ஆஸ்பத்திாிக்கு அஞ்சு லட்சம் பாய் நன்ெகாைட ெகா த்தி க்கிறாள்."
"என்ன? என்ன?"
"அவைரக் ெகாஞ்சம் பி ச்சுக்குங்ேகா, ஐயா!
ேபாறார்."
"என்ன பாிகாசம் பண்றயளா? அஞ்சு லட்சம்

ர்ச்ைச ேபாட்

வி ந் டப்

பாயாவ , ெகா க்கவாவ ?"

"ெகா க்கவாவ ன்னா? - ெகா த்தி க்காேள!"
"ஐம்பதினாயிரமாயி க்கும்; பத்திாிைகக்காரன் ஒ
ேபாட்
ப்பன்."
ம் ேபாட் , எ த்தி

ஜ்யத்ைதச் ேசர்த் ப்

"அஞ்சு லட்சம்

இலக்கத்தி

ம் எ தியி க்கு. அப் றம்?"

"நம்பற க்கு

யாேமன்னா இ க்கு? அஞ்சு லட்சம்! அேடயப்பா!"

"அஞ்சு லட்சமான் வாையப் பிளந் டறீேர, ஐயா! நமக்குன்னா அஞ்சு லட்சம்
ெபாி ! பம்பாயிேல அஞ்சு லட்சம் என்கிற அஞ்சு பாய் மாதிாி."
"ஆமாமாம்; நம் ஊாிேல ெபாிய
---------------------

பாய்ன்னா ஓர் ஆயிரம்; அங்ேக, ஒ

லட்சம்."
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4.3. '

மதி சா மதி ேதவி'

"வல ைகயால் ெகா ப்ப இட ைகக்குத் ெதாியாதப ெகா க்க ேவண் ம்"
என் ெபாியவர்கள் ெசால் யி க்கிறார்கள் அல்லவா? இ எவ்வள அ ைமயான
ஆப்த வாக்கியம் என்பைத உமாராணி ெவகு சீக்கிரத்தில் ெதாிந் ெகாண்டாள்.
கழ்ச்சிக்கு ஆைசப் பட் த் தர்மம் ெசய்வதில் பலன் குைற என்ப தான் ேமற்ப
வாக்கியத்தின் உண்ைமக் க த் . ஆனால், ேவெறா விதத்தி ம் அ மிக ம்
உபேயாகமான உபேதசமாகும். இந்த நாளில் ஒ வர் ெசய் ம் தர்மம்
பிரசித்தியாகிவிட்டால் அைதக் காட்
ம் அவ க்கு உபத்திரவம் உண்டாக்கக்
கூ ய ேவெறான் மில்ைல. அப் றம் அவ க்கு மனநிம்மதி என்பேத இல்லாமற்
ேபாய் வி கிற . இந்த ஏைழத் ேதசத்தில் தர்மத்ைத எதிர்பார்க்கும் ஸ்தாபனங்க ம்,
காாியங்க ம் எவ்வளேவா இ க்கின்றன. அவற்ைற நடத் ேவாெரல்லாம் ேமற்ப
தர்மப் பிர ைவத் ேத வ கின்றனர்.
'இவர்தான் இந்தப் ெபாிய தர்மத்ைதச் ெசய்தாேர ேவ தர்மங்க க்கு ேவ
ம ஷர்கைளத் ேத ப் ேபாேவாம்' என் யா ம் நிைனப்பதில்ைல. ரயி ல்
ஏற்ெகனேவ கூட்டமா ள்ள வண் யிேலேய இன் ம் கூட்டமாக ஜனங்கள்
ஏ வைதப் பார்த்தி க்கிேறாமல்லவா? அந்த மாதிாி ஒ நல்ல காாியத் க்குப் பணம்
ெகா த்தவாிடேமதான் மற்றவர்க ம் வ கிறார்கள். உண்ைமயான தர்மத்ைத
நடத் ேவாைரத் தவிர, ேபா மனிதர்க ம் ேமாசக்காரர்க ம் வ கிறார்கள். வந்
அவ ைடய பிராணைன வாங்கிவி கிறார்கள். அந்தத் தர்மப் பிர இல்ைலெயன்
ெசான்னாேலா வ கிறவர்க க்குக் ேகாபம் ெபாங்குகிற . "ஒ நா ம் ெகா க்காத
மகால
மிதான் இன்ைறக்கும் இல்ைல என் ெசால் விட்டாள், தின ம்
ெகா க்கிற ேதவி, உனக்ெகன்ன வந்த ?" என்ற ெகாள்ைகயின்ப , தர்மம்
ெசய்தவர்க க்கு
வில் எப்ேபா ம் வச தான் கிைடக்கிற .
உமாராணியின் அ பவ ம் இந்த மாதிாிதான் இ ந்த . 'அடாடா! நாம் மீனாக்ஷி
ஆஸ்பத்திாிக்கு ஐந் லட்சம் ெகா த்தைத ஏன் விளம்பரப்ப த்திேனாம்?
அநாமேதயமாகக் ெகா த்தி க்கக் கூடாதா?' என் அ க்க அவள் எண்ணமிட்டாள்.
ெசன்ைனயில் எவ்வள தர்ம ஸ்தாபனங்கள், ெபா நலக் கழகங்கள் உண்ேடா
அவ்வளவி
ந் ம் நன்ெகாைட ேகாாி அவ க்குக் க தங்கள் வந்தன. ஒ நகரத்தில்
இவ்வள அநாதாசிரமங்க ம், இலவசக் கல்வி ஸ்தாபனங்க ம், மாதர் ன்ேனற்றக்
கழகங்க ம், அெமச்சூர் நாடக சைபக ம், சங்கீத சபாக்க ம், ஜீவகா ண்ய
சங்கங்க ம் இ க்கக் கூ ெமன் உமாராணி கனவி ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல.
தினந்ேதா ம் திய திய ஸ்தாபனங்களி
ந் அவ க்குக் க தங்கள் வந்
குவிந்தன. திறப் விழாக்கள், வ ஷ ர்த்திக் ெகாண்டாட்டங்கள் த யவற் க்கு
அவ க்கு வந்த அைழப் க் க தங்க க்ேகா அளவில்ைல. க தங்கைள
அ ப்பிவிட் , அந்தந்த ஸ்தாபனங்களின் நிர்வாகிகள் உமாராணிைய ேநாில்
பார்ப்பதற்கும் வந்தார்கள். உண்ைமயாக வந்தவர்க டன் ேபா மனிதர்க ம்
வந்தார்கள். சிலர், ஏதாவ ஒ வியாஜத்ைத ைவத் க் ெகாண் உமாராணி டன்
ேபசிவிட் வரலாெமன் வந்தார்கள்.

81
இம்மாதிாி ஒ இளம்ெபண் - ெபாிய பணக்காாி - நவநாகாிகத்தில் சிறந்தவள் அழேகா ெசால்ல ேவண்டாம் - ஒ
ன்சிாிப் க்கு உலகம் ன்ைற ம் ெகா க்கலாம் இப்ப ப்பட்டவள்
ஷன் த ய ெதாந்தர ஒன் மில்லாதவளாய்,
சுதந்திரமாயி க்கிறாள் என்றால், அவைளப் பார்ப்பதற்கும் அவ டன் சிேநகம் ெசய்
ெகாள்வதற்கும் இஷ்டப்ப கிறவர்கள் ஒ ெபாிய பட்டணத்தில் எவ்வளேவா ேபர்
இ ப்பார்கள் அல்லவா?
ஆகேவ, உமாராணியின் பங்களாவில் எப்ேபா ம் வ கிறவர்க
ேபாகிறவர்க மாய் ேஜ ேஜ என் இ ந்த .

ம்

-----------------4.4. பசு ம் கன் ம்
அட்வேகட் ஆபத்சகாயமய்யர் தமக்கு இந்த மாதிாி அதிர்ஷ்டம்
வரப்ேபாகிறெதன் கனவி ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல. உமாராணி இப்ேபா
கு யி ந்த பங்களா ஆபத்சகாயமய்ய ைடய கட்சிக்காரன் ஒ வ க்குச்
ெசாந்தமான . அந்தப் பங்களா க்கு வாடைகப் பத்திரம் எ
வ சம்பந்தமாக, அவர்
உமாராணிையப் பார்த் ப் ேபச ேநர்ந்த . அவ ைடய நல்ல சுபாவத்ைதக் கண்ட
உமாராணி அவைரேய தன் ைடய மற்ற காாியங்கைள ம் கவனிப்பதற்கு வக்கீலாக
அமர்த்திக் ெகாண்டாள். இதன் காரணமாக ஆபத்சகாயம் அைடந்த ெப ைமக்கும்
மகிழ்ச்சிக்கும் அளேவயில்ைல. 'உலகத்திேல ெபண்ணாய்ப் பிறந்தால் உமாராணிையப்
ேபால் பிறக்கேவண் ம்! வக்கீலாயி ந்தால் நம்ைமப் ேபால் ெகா த்
ைவத்தவனாயி க்க ேவண் ம் என்ப தற்சமயம் அவ ைடய தீர்ந்த
அபிப்பிராயமாயி ந்த . அந்தச் சமயத்தில் அவ க்கு ைஹேகார்ட் ஜட்ஜு பதவி
கிைடப்பதாயி ந்தால் கூடத் தயங்காமல் ம த்தி ப்பார். ைஹேகார்ட் ஜட்ஜு
ஆகிவிட்டால், உமாராணிக்கு வக்கீலாயி க்கும் பாக்கியத்ைத இழந் விட
ேவண் மல்லவா? இைதக் காட்
ம் அ என்ன ஒசத்தி?
அன் காைல உமாராணி ெட ேபானில் கூப்பிட்டதன் ேமல் ஆபத்சகாயமய்யர்
அவ ைடய பங்களா க்கு வந்தி ந்தார்.
"ஏதாவ

தகவல் கிைடத்ததா?" என்

உமாராணி ேகட்டாள்.

"இ வைரயில் ஒன் ம் கிைடக்கவில்ைல; நா
இ க்கிேறன்" என்றார் வக்கீல்.
"உங்க கிட்டச் ெசால் ஒ
யைல?" என்றாள் உமா.

மாதம் ேபா

ம்

யற்சி பண்ணிக்ெகாண் தான்

க்கிறேத; இன்

மா கண் பி க்க

ஆபத்சகாயமய்யர் ன்னைக ாிந்தார்.
"என் ேமேல தான் தப் என் உங்கள் எண்ணம் ேபால் இ க்கு. சதேகா
சங்கத்திேல ெமாட்ைடத் தாதைனக் கண்டாயா என்கிறாப் ேபாேல, ெசன்ைனப்
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பட்டணத்திேல சம் சாஸ்திாி எங்ேக இ க்கார் என் ேகட்டால் யா க்குத்
ெதாிகிற ? ஏதாவ அைடயாளம் ெசான்னால் ேதவைல" என்றார்.
இைதக் ேகட்ட உமாராணி சற் ேநரம் ெமௗனமாயி ந்தாள். ஏேதா பைழய
ஞாபகங்கள் அவள் உள்ளத்தில் ேதான்றிக் ெகாண்
ந்ததாக க பாவத்தி
ந்
ெதாிந்த .
பிறகு, க்கத்தி
ந் விழிப்பவள் ேபால், தி க்கிட்
"என்ன ெசான்னீர்கள்?" என் ேகட்டாள்.
"ஏதாவ

நிமிர்ந்

உட்கார்ந் ,

அைடயாளம் ெசான்னால் ேதவைல என்ேறன்."

"ஓர் அைடயாளங் கூடத்தான் ெசால் யி க்கிேறேன? ஆ ஏ வயதிேல
அவேராட ஒ குழந்ைதயி க்கும் ெசால்லைலயா?" என்றாள் உமா.
அதற்கு வக்கீல், "இந்த அைடயாளம் ேபா மா அம்மா? த ேல சம்
சாஸ்திாிையக் கண் பி ச்சின்னா, அப் றம் அவர்கிட்டக் குழந்ைத இ க்கான்
பார்க்க ம்? எனக்குத் ெதாிந்த வைரயிேல, இதற்கு ஒேர ஒ வழிதான் இ க்கு.
பத்திாிைககளிேல விளம்பரம் பண்ணிப் பார்க்கலாம்" என்றார்.
"வக்கீல் ஸார்! இந்த ேயாசைன எனக்குத் ெதாியா ன்னா நிைனச்சுட்ேடள்;
பத்திாிைககளிேல விளம்பரம் பண்ணக்கூடா . பண்ணினால், யார் விளம்பரம்
பண்ணினா, எ க்காகப் பண்ணினா என்கிற ேகள்விெயல்லாம் கிளம் ம். நான்
யாைரத் ேதடேறேனா, அவ க்கு நான் ேத கிேறன் என்கிற விஷயம் ெதாியக் கூடா .
அப்ப த் ெதாியாமல் அவைரக் கண் பி க்கிறதற்கு வழி என்ன என் தான்
பார்க்கேவ ம். இந்தச் ெசன்ைனப் பட்டணத்திேல அவர் இல்லாவிட்டால், ேவ
எங்ேக இ ந்தா ம் கண் பி த்தாக ேவ ம்" என்றாள் உமா.
------------------4.5.

ல்ைலச் சிாிப்

"நான் தான் சா மதி" என் சா ெசான்னேபா
தவழ்ந்த . அைதப் பார்த்த உமாராணியின் கத்தி
ேசாகக் குறி மைறந்
ன்னைக மலர்ந்த .
"அ

அவ ைடய கத்தில் கு நைக
ம், சற்
ன் ேதான்றிய

சமர்த் ! இங்ேக வா! எல்லா ம் கிட்ட வாங்ேகா!" என்றாள் உமா.

குழந்ைதகள் எல்லாம் அவள் அ கில் வந் சூழ்ந் ெகாண்டன. அவர்களில் ஒ
ெபண் "மாமி! உங்க ட் தர்வான் இ க்காேன அவன் வந் ... எங்க ேமேல..." என்
கார் ெசால்ல ஆரம்பித்தாள். சா உடேன அவ ைடய வாையப் ெபாத்தினாள்!
"ஏம்மா அவ ைடய வாையப் ெபாத்தேற! அவள் ெசால்ல வந்தைதச்
ெசால்லட் ேம?" என்றாள் உமா.
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அதற்குச் சா , "இல்ைல, மாமி! உங்க தர்வான் விைளயாட் க் ேகாசறம் எங்க
ேமேல நாைய அவிழ்த் விடேறன் ெசான்னான். அைதப் ேபாய் ல தா உங்க
கிட்டப் கார் ெசால்றாேள, அ சாியா?" என்றாள். இப்ப ச் ெசால் விட் ச் சா
கைடக் கண்ணால் தர்வாைனப் பார்த்தாள். அந்த தர்வா ைடய க வம் ைன
கத்தில் கூட அப்ேபா
ன்னைக ேதான்றிய .
உமா அவைனப் பார்த் , "ஏண்டா! குழந்ைதகள் ேமேலயா நாைய
அவிழ்த் விடேறன் ெசான்ேன? சீ, ேபா!" என்றாள். தர்வான் ெவட்கித் தைல
குனிந் ெகாண் கீேழ ெசன்றான்.
பிறகு உமா, "எல்லா ம் எங்ேகயம்மா வந்ேதள்?" என்

ேகட்டாள்.

அதற்கு ல தா, "மாமி! எங்கள் பள்ளிக்கூடத் பில் ங் பண் க்காக ஒ
ேபாடப் ேபாகிேறாம். அ க்கு க்ெகட் இரண்
பாய், ஒ
பாய், அைர
இ க்கு. உங்க க்கு எ ேவ ேமா அ வாங்கிக்குங்ேகா" என்றாள்.

ராமா
பாயில்

அப்ேபா சா , "ஆனா, உங்கைளப் பார்த்தால், நீங்க ஓர் இரண்
பாய்
க்ெகட் தான் வாங்கிக்குேவள் என் எனக்குத் ேதா கிற " என்றாள்.
உமா சா ைவப் பார்த் , விஷமமாக 'அேட அப்பா! இரண்
பாய்க்கா
வாங்க ம்? அப்ப என்ன அதிசயமான ராமா ேபாடப்ேபாேறள்?" என்
ேகட்டாள்.

க்ெகட்

சா , "கி ஷ்ண லீலா ேபாடப் ேபாேறாம். நான் தான் கி ஷ்ண ேவஷம். இப்ப
என்னேமா ேபாேல இ க்ேகேனன் நிைனக்காதீங்ேகா. ேவஷம் ேபாட் ண்
வந்ேதன்னா நீங்க பிரமிச்சுப் ேபாயி ேவள்" என்றாள்.
உமா க்குச் சிாிப் வந்த . ஆனால், சிாித்தால் அந்தக் குழந்ைத, பாிகாசம் என்
நிைனத் க் ெகாண் வ த்தப்படப் ேபாகிறெதன் எண்ணிச் சிாிப்ைப அடக்கிக்
ெகாண்டாள்.
"இ வைரயில் எத்தைன

க்ெகட் வித்தி க்ேகள்?" என்

ேகட்டாள்.

சா , "ஒண் கூட விக்கைல மாமி! எல்லா ம் ஏதாவ ேவைலயி க்கு,
கீைலயி க்குன் சாக்குப் ேபாக்குச் ெசால்றா. குழந்ைதகள் ராமாதாேனன்
அவா க்கு அலட்சியம் ேபாேலயி க்கு" என்றாள். இப்ப ச் ெசான்னேபா சா வின்
குழந்ைத உள்ளத்தில் உண்ைமயாகேவ க்கம் ெபாங்கி வந்த . அவள் கண்ணில்
ஜலம் ளித்த .
உமா க்கு இைதப் பார்க்கச் சகிக்கவில்ைல. உடேன குழந்ைதைய வாாி எ த் க்
ெகாண்
த்தமிட்டாள்.
"அவா கிடக்கா, நீ வ த்தப்படாேத, கண் ! ெபாியவாள்ளாம் சுத்த அச கள்.
நீங்க தான் சமத் . உங்ககிட்ட இ க்கிற க்ெகட்ைடெயல்லாம் ெகா த்
ங்ேகா.
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நாேன வாங்கிக்கிேறன். நீங்க இந்த ெவயில்ேல அைலயாேம
என்றாள்.
----------

ட் க்குப் ேபாங்க"
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4.6.

ர்வ ஞாபகம்

குழந்ைதகள் ேபான பிறகு உமா க்கு அ க்க அவர்க ைடய ஞாபகம் வந்
ெகாண்
ந்த . க்கியமாக, சா வின் மலர்ந்த க ம், கலீெரன்ற சிாிப் ம்,
ெவ க்ெகன்ற ேபச்சும், கண்ணீர் த ம்பிய கண்க ம் உமாவின் மனக்கண்ணின்
ன்னால் எப்ேபா ம் ேதான்றிக் ெகாண்
ந்தன.
அந்தக் குழந்ைதைய ம ப எப்ேபா பார்ப்ேபாம் என் இ ந்த . க்ெகட்
த்தகத்ைத எ த் ப் பார்த்தாள். நாடகம் நடப்பதற்கு இன் ம் ன் நாள் இ ப்ப
ெதாிய வந்த . 'அடாடா! இன் ராத்திாிேய இ க்கக் கூடாதா?' என் ேதான்றிற் .
சா வின் ேபச்சுக்க ம் ெசய்ைகக ம் ஒவ்ெவான்றாய் உமாராணிக்கு ஞாபகம்
வந் ெகாண்
ந்தன. அைவ அவ்வள
ரம் தன் ைடய உள்ளத்தில்
பதிந் விட்டன என்ப உமா க்கு அதிசயமாயி ந்த . குழந்ைத எதிாில்
இ ந்தேபா ம், அவள் ேபானேபா ங்கூட அவ்வள ெதாியவில்ைல. அவள்
ேபாய்விட்ட பிறகு தான் தன் ைடய உள்ளத்ைத எவ்வள
ரம் கவர்ந் விட்டாள்
என்ப நன்றாய்த் ெதாிந்த .
குழந்ைத தான் என்ன சமர்த் ! என்ன சூ ைக! கத்திேல எவ்வள கைள!
எவ்வள சா ர்யமாய்ப் ேபசுகிற ! - இந்தக் காலத் க் குழந்ைதக க்ேக சமர்த்
அதிகம்.
அந்த வயசில் தான் எப்ப இ ந்தாள் என்பைத உமா ேயாசித் ப் பார்த்தாள்.
அைத நிைனக்கேவ அவ க்கு ெவட்கமாயி ந்த . கிழிச்சல் பாவாைடையக்
கட் க்ெகாண் ந த்ெத வில் உட்கார்ந்
கட் விைளயா யெதல்லாம்
ஞாபகம் வந்த . சிவராத்திாிக்குக் கண் விழிப்பதற்காக, "சீசந்தி அம்பாரம் சிவராத்திாி
அம்பாரம்" என் பா க் ெகாண்
டாகப் ேபாய் எண்ெணய் தண் ய ம்
நிைன வந்த . அப்ேபா தனக்கு அ, ஆ என் எ தக் கூடத் ெதாியா . இந்தக்
காலத் க் குழந்ைதகேளா ஏ , எட் வயதில் ராமா ேபா கின்றன!
ஆமாம்; சா
க்கு ஆ , ஏ வய தான் இ க்கும். ஆ , ஏ , வய ! ஆ
அந்தக் குழந்ைத இ ந்தால் அதற்கும் இப்ேபா ஏ வய தான் இ க்கும்.
உமா க்கு, ெசாப்பனத்தில் கண்ட
அதிசயச் சம்பவம் ஞாபகம் வந்த .

ேபால், ஏ

வ ஷத் க்கு

- ஏ -!

ந்தி நடந்த அந்த

ஒ
வதி ைகயில் ஒ சின்னஞ் சி குழந்ைத டன் ெசன்ைன நகாின் திகளில்
ெவறி பி த்தவள் ேபால் ஓ கிறாள். ெகாஞ்ச ேநரம் வைரயில் அவள் மனத்தில்
ெபாங்கிய ஆத்திரம் அவ ைடய ேதகத் க்கும் பலம் அளித் வ கிற . திடீெரன்
அவ ைடய சக்தி குன் கிற ; ச்சு வாங்குகிற . இனிேமல் ஓ னால் உயிர் ேபாய்
வி ெமன் ேதான் கிற .
அவ க்கு உயிைர வி வைதப் பற்றிக் கவைலயில்ைல. உண்ைமயில் அவள்
மரணத்ைத மனப் ர்வமாக ேவண் கிறாள். ஆனால், தனக்குப் பின்னால் அந்தக்
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குழந்ைதைய இந்த உலகத்தில் விட் விட் ப் ேபாக மட் ம் மனம் வரவில்ைல.
ஆகேவ, இரண் ேப ம் ஏக காலத்தில் மரணமைடய ேவண் ெமன்
தீர்மானிக்கிறாள். ஜன சஞ்சாரமில்லாத ஜலப் பிரேதசத்ைதத் ேத ச் ெசல்கிறாள்.
உலகந்தான் எவ்வள ஆச்சாியமான ! எப்ேபா நாம் யாராவ
ம ஷ்யர்கைளப் பார்க்க மாட்ேடா மா, யாேர ம் வந் உதவி ெசய்யமாட்டார்களா
என் தவித் க் ெகாண்
க்கிேறாேமா, அப்ேபா நம் கண்ணில் யா ம்
எதிர்ப வதில்ைல. கண்ணில் எதிர்ப்ப கிறவர்கள் கூட நம்ம கில் வராமல் ரமாய்
ஒ ங்கிப் ேபாகிறார்கள். ஆனால், எப்ேபா நாம் ஒ வைர ம் பார்க்க ேவண்டாம்.
ஒ வர் கண்ணி ம் படேவண்டாம் என் எண்ணிக் ெகாண்
க்கிேறாேமா,
அப்ேபா எங்கி ந்ேதா ம ஷ்யர்கள் வந் ேசர்கிறார்கள்.
------------------------4.7. னர் ஜன்மம்
அன் சாயங்காலம் சா சாவ க் குப்பத் க்குத் தி ம்பியேபா குதித் க்
ெகாண்
ட் க்குள் ேபானாள். "தாத்தா! தாத்தா! இன்னிக்கு ஒ சமாசாரம் நடந்த ;
உனக்கு அைதச் ெசால்லேவ மாட்ேடன்" என்றாள்.
"நீ ெசால்லாேம ேபானா, நா

ம் ேகட்கேவ மாட்ேடன்" என்றார் சாஸ்திாி.

"நீ ேகக்கா ேபானா, நான் அ ேவன்" என்றான் சா .
அவர ம யில் உட்கார்ந் ெகாண் , "தாத்தா! இன்னிக்கு ஒ மாமிையப்
பார்த்ேதாம். ெராம்ப ெராம்ப நல்ல மாமி" என் ெசால் விட் , சற் ெம வான
குர ல், "அந்த மாமி வந் என்ைனக் கட் ண்
த்தமிட்டா, தாத்தா!" என்றாள்.
"அந்த மாமி யார், சா ? அவள் ேபர் என்ன?" என்

சாஸ்திாி ேகட்டார்.

"அவ ெராம்பப் பணக்கார மாமி தாத்தா! பணக்காரா நல்லவாளா இ க்க
மாட்டான் நீ ெசால் வேயான்ேனா? அ சுத்தப் ெபாய்!"
"நான் அப்ப எங்ேகயம்மா ெசால் யி க்ேகன்? நல்ல ம ஷாைளக் கூடப் பணம்
ெக த்
ம் தாேன ெசான்ேனன்? அதனாேல, பணக்காரா எல்லாம் ெகட்டவான்
அர்த்தமா!"
"அெதன்னேமா, நாங்க இன்னிக்குப் பார்த்த மாமி ெராம்ப நல்ல மாமி. எங்க கிட்ட
இ ந்த க்ெகட் அவ்வளைவ ம் வாங்கிண் , 'அைலயாேம ட் க்குப் ேபாங்ேகா'
அப்ப ன்னா, தாத்தா! ப்ப
பாய் க்ெகட், தாத்தா!"
"யாரம்மா, அவ்வள
"அவ ேப

தாராள மனஸுைடயவாள் இந்த ஊாிேல? அவ ேபெரன்ன?"

மதி உமாராணியாம்."
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இந்தப் ெபயர் சம் சாஸ்திாி காதி ம் வி ந்தி ந்த . ஒ தர்மத் க்கு ஐந்
லட்சம் பாய் ெகா த்த ெபண்மணியின் ெபயர் காதில் படாமல் இ க்க
மா?
"ஓேஹா! சாிதான்; அந்த அம்மா பம்பாயி
ந் வந்தி க்கிறவள். அதனாேல தான்
அவ்வள தாராளம். இந்த ஊாிேல அந்த மாதிாி யார் இ க்கா? அவ்வள பணந்தான்
யாாிடத்திேல இ க்கு" என்றார்.
பிறகு, சா அன் நடந்தெதல்லாம் விவரமாகச் ெசான்னாள். அவள் கூறியதில்
சாஸ்திாியின் மனத்தில் நன்கு பதிந்த விஷயம், உமாராணி குழந்ைதைய அைணத்
த்தமிட்ட தான். குழந்ைத அைதத் தி ப்பித் தி ப்பிச் ெசால் ச்
சந்ேதாஷப்பட்டாள். 'ஐேயா! இந்தக் குழந்ைத, அம்மா க்காக எப்ப ஏங்கிப்
ேபாயி க்கிற ?' என் சாஸ்திாி எண்ணினார். ஒ ேவைள தான் ெசய்தெதல்லாம்
தவேறா? தான் இந்தக் குழந்ைதைய எ த் வளர்த்த பிசேகா? உடேன ேபாலீ ேல
ெகாண் ேபாய்க் ெகா த் அதன் தாயாைரக் கண் பி த் ச் ேசர்க்கும்ப
ெசால் யி க்க ேவண் ேமா?
இந்தக் குழந்ைதயின் காரணமாகத் தம் ைடய வாழ்க்ைகயிேல ஏற்பட்ட
மா தைலச் சாஸ்திாி எண்ணிப் பார்த்தார். ேதச யாத்திைர ெசய்ய ேவண் ம், ஊர்
ஊராய்ப் ேபாய் இந்தப் ண்ணிய மியி ள்ள ேக்ஷத்திரங்கைளெயல்லாம் தாிசனம்
ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ஆைச ஒ காலத்தில் அவர் உள்ளத்தில் ெபாங்கிக்
ெகாண்
ந்த . அந்த ஆைச நிைறேவ ம் என் ேதான்றிய சமயத்தில், இந்தக்
குழந்ைதையப் பராசக்தி அளித்தாள். அதன் காரணமாக அவர் சாவ க் குப்பத்திற்கு
வர ம் இங்ேகேய தங்க ம் ேநர்ந்த .
இ மட் மா? இந்தக் குழந்ைத காரணமாகேவ, அவர் ெந ங்கைரைய ம்,
கல்கத்தாைவ ம் அ ேயா மறந்தி ந்தார். சாவித்திாி குழந்ைதயாயி ந்த ேபா
அவைள வளர்ப்பதற்ெகன் மங்களத்ைதக் கல்யாணம் ெசய் ெகாண்ட ம், பிறகு,
'ஐேயா! எப்ப ப்பட்ட தவ ெசய்ேதாம்?' என் பல ைற வ ந்திய ம் அவர்
ஞாபகத்ைத விட் அகல
யாதல்லவா? எனேவ, இந்தக் குழந்ைதைய அந்தக் கதிக்கு
ஆளாக்கக் கூடாெதன் தீர்மானித்தி ந்தார். 'ேவண்டாம்; மங்கள ம் அவள் தாயா ம்
ெசௗக்கியமாயி க்கட் ம். நாம் இல்ைல என்பதற்காக அவர்கள் ஒன் ம் உ கிப்
ேபாக மாட்டார்கள். நல்ல ேவைளயாய், அவர்கள் நிராதரவாக இல்ைல;
சாப்பாட் க்குத் ணிக்குப் பஞ்சமில்லாமல் ைவத்தி க்கிேறாம். எப்ப யாவ
அவர்கள் ெசௗக்கியமாயி க்கட் ம்.'
---------------4.8. கதம்பக் கச்ேசாி
"குழந்ைதகள் ராமா தாேனன் அவா க்ெகல்லாம் அலட்சியம் ேபால் இ க்கு"
என் சா கண்ணில் நீர் த ம்ப உமாராணியிடம் ெசான்னாளல்லவா? அவள்
ெசான்ன உண்ைமயாகேவ இ க்கலாம். ஆனால், மி
யம் திேயட்டாில் அன்
சாயங்காலம் ஐந் மணிக்கு வந்தி ந்த கூட்டத்ைதப் பார்த்தவர்க க்கு குழந்ைத
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ெசான்னதில் நம்பிக்ைக ஏற்படா . அவ்வள
திேயட்டாில் வந் நிைறந்தி ந்தார்கள்.

கனதனவான்க

ம் சீமாட் க

ம்

இவ்வா கூட்டம் ேசர்ந்ததற்குக் காரணம் குழந்ைதகளின் கதம்பக் கச்ேசாிையப்
பார்க்க ேவண் ெமன்ற ஆவல் மட் மல்ல என்பைதச் ெசால்ல ேவண் ம். அத் டன்
உமாராணிையப் பார்க்கலாெமன்ற ஆைச ம் ேசர்ந்தி ந்த . உமாராணி இ ப
க்ெகட் வாங்கிக் ெகாண்ட ெசய்திையக் குழந்ைதகள் ேபாய் வாத்தியாரம்மாளிடம்
ெசால்ல, அவள் பள்ளிக்கூட நிர்வாகிகளிடம் ெசால்ல, அவர்கள் ேநாில் ேபாய்
உமாராணிைய அைழத் விட் வந்தேதாடல்லாமல் நகாில் பிரஸ்தாப ம் ெசய்
விட்டார்கள். இந்தச் ெசய்தி பரவிவிடேவ, அன் மாைல மி
யம் திேயட்டாில்
ெசன்ைன நகாின் பிரசித்தி வாய்ந்த ஸ்திாீ
ஷர்கள் ெப ம்பாேலாைரக்
கா ம்ப யி ந்த .
ஐந் மணிக்குக் கச்ேசாி ஆரம்பமாக ேவண் ம். ஆனால், ஐந் அ த் ப் பத்
நிமிஷம் ஆகி ம் ஆரம்பமாகவில்ைல. சாதாரணமாய், இந்த மாதிாி தாமதமானால்,
சைபேயார் ைகதட் ஆரவாாிப்ப வழக்கம். இன் அப்ப ஒன் ம் நடக்கவில்ைல.
"இன் ம் உமாராணி வரவில்ைல; அவள் வந்த டன் ஆரம்பிப்பார்கள்" என்
சைபேயார் ஒ வ க்ெகா வர் ெசால் க் ெகாண்
ந்தார்கள். ஒ வராவ ேமைடப்
பக்கம் திைர க்குகிறார்களா என் கவனிக்கவில்ைல. எல்லா ம் வாசற் பக்கேம
பார்த் க் ெகாண்
ந்தார்கள்.
கைடசியாக, வாச ல் ஏேதா கலகலப் ச் சப்தம் ேகட்ட . அ த்த நிமிஷம்,
பள்ளிக்கூடத்தின் க்கிய நிர்வாகியாகிய ராவ்சாகிப் கஜகுல ஆஜா பாகு அவர்கள்
வழி காட் க் ெகாண் வர, பின்னால் வக்கீல் ஆபத்சகாமய்யர் ெதாடர, உமாராணி
உள்ேள பிரேவசித்தாள். ெசால் ைவத்தாற்ேபால் சைபயில் எல்லா ம் கரேகாஷம்
ெசய்தார்கள். உமாராணி கும்பிட் க் ெகாண்ேட ேபாய், ன்னால் தனக்காகப்
ேபாடப்பட்
ந்த தனி ேஸாபாவில் உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.
உடேன திைர க்கப்பட்ட . "ஜன கண மன" என்ற ேதசிய கீதத் டன் கதம்பக்
கச்ேசாி ஆரம்பமாயிற் .
ேராகிராமில் ெமாத்தம் ஒன்ப அங்கங்கள் அச்சிடப்பட்
ந்தன. அவற் ள்
ன்றில் சா மதியின் ெபயர் காணப்பட்ட . த ல், சா மதியின் பரத நாட் யம்.
பிறகு, கி ஷ்ண லீலா நாடகத்தில் சா மதி கி ஷ்ண ேவஷம். கைடசியில், சா மதி ம்
ய னா ம் ராதா கி ஷ்ண நடனம்.
ஒவ்ெவா தடைவ ம் சா ேமைடக்கு வ ம் ேபாெதல்லாம் சைபயில் நிசப்தம்
கு ெகாண்
க்கும். சைபேயாாின் கவனத்ைத அவள் அவ்வா கவர்ந் வி வாள்.
சா உள்ேள ெசன்ற ம் சைபயில் கலகலப் ஏற்ப ம். ெப ம்பாேலார் உமாராணி
என்ன ெசய்கிறாள் என்பைதக் கவனிக்கத் ெதாடங்குவார்கள். இதற்காகச் சிலர்
தைலையத் க்கிப் பார்ப்ப ம், எ ந் நிற்ப ம், பின்னா
பப்வர்கள் அவர்கைள
அதட் உட்காரச் ெசய்வ ம் சர்வ சாதாரணமாயி ந்த .
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ஆனால், உமாேவா இைவ ஒன்ைற ம் கவனிக்கவில்ைல. குழந்ைத சா வின் பரத
நாட் யத்ைதப் பார்த்த ேம அவ க்கு ெமய்ம்மறந் ேபாய்விட்ட . நாட் யம்
ந்த ம் உமா, பக்கத்தி
ந்த வக்கீல் ஆபத்சகாயமய்யைரப் பார்த் , "இந்தக்
குழந்ைத எவ்வள நன்றாய் நாட் யம் ஆ கிற , பார்த்தீர்களா? கத்தில் என்ன
கைள! இந்தக் குழந்ைத யார் என் உங்க க்கு ஏதாவ ெதாி மா?" என்
ேகட்டாள்.
"எனக்குத் ெதாியாேத?" என்றார் வக்கீல். பிறகு "நீங்கள் ெமட்ராஸுக்குப்
திசல்லவா? அதனாேல அப்ப த் ேதா கிற . இந்த மாதிாி குழந்ைதகள் நாட் யம்
ெசய்யற ெராம்ப சாதாரண விஷயம். பா ங்ேகா, என் ைடய குழந்ைதக்குக் கூட
நாட் யத்திேல ெராம்ப 'ேடஸ்ட்'. ெசால் க் ெகா த்தா நன்னா வ ம் என்
எல்லா ம் ெசால்றா. ஆத்திேல கூட அ க்க டான்ஸ் டீச்சர் ைவச்சுச் ெசால் க்
ெகா க்க மின் ெசால்றா. ஆனால், எனக்ெகன்னேமா இந்தப் ைபத்தியக்காரத்தன
ெமல்லாம் ஒண் ம்
பி க்கிறதில்ைல" என்றார்.
உமாராணி பிற்பா வக்கீ டம் ஒன் ம் ேபச்சுக் ெகா க்கவில்ைல. ேமைட மீேத
கவனம் ெச த்தத் ெதாடங்கினாள். சா ேமைட மீ இல்லாத சமயங்களில் அவள்
எப்ேபா வ வாள் என்ேற அவ ைடய மனம் சிந்தித் க் ெகாண்
ந்த . அவள்
வந் விட்டாேலா உமா க்குப் பரவசமாயி ந்த . அவ ைடய ஒவ்ெவா ைசைக ம்
ேபச்சும் உமா க்கு மயிர்க் கூச்சம் உண்டாக்கிற் .
----------------------4.9. பராசக்தி குழந்ைத
அன்றிர உமா குழந்ைதயின் நிைனவாகேவ இ ந்தாள். க்கத்தில் சா ைவப்
பற்றித்தான் கன . ம நாள் ெபா
வி ந்த பிறகும் அந்த ஞாபகம் மாறவில்ைல.
இப்ப ப்பட்ட குழந்ைதையப் ெபற்ற பாக்கியசா கள் யாேரா என் எண்ணமிட் க்
ெகாண்
ந்தாள். 'வக்கீைல விசாாிக்கச் ெசான்ேனாேம, அவர் விசாாித்தாேரா
என்னேமா ெதாியவில்ைலேய?' என் ேயாசித்தாள். காைல ஒன்ப மணி வைரயில்
தகவல் ஒன் ம் வராமல் ேபாகேவ, ெட ேபாைன எ த் வக்கீைலக் கூப்பிட்டாள்.
வக்கீல், "யா ? - ஓேஹா! நீங்களா? - நமஸ்காரம்" என்றார்.
"ேநற் ராத்திாி டான்ஸு பண்ணின குழந்ைதையப் பற்றி விசாாிக்கச்
ெசான்ேனேன, விசாாிச்சீர்களா?" என் உமா ேகட்டாள்.
"நீங்கள் ஒ
வக்கீல்.

காாியம் ெசான்னால் அைத நான் ெசய்யாமல் இ ப்ேபனா?" என்றார்

"அப்ப ன்னா ஏன் உடேன ெதாிவிக்கைல?" என்றாள் உமா.
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"இல்ைல; வந் ... விஷயம் அவ்வள அவசரமாகத் ேதாணைல. அதனாேலதான்
மத்தியானம் வந் ேநாில் ெதாியப்ப த்தலாம் என்றி ந்ேதன்."
"ேபாகட் ம்; இப்பத்தான் ெசால்

ங்கள்."

வக்கீல் ெதாண்ைடையக் கைனக்கும் சத்தம் ேகட்ட .
"என்ன ஸார்! ஆர்ப்பாட்டம் பலமாயி க்ேக. இ
ம் ேகஸ் விசாரைணயா என்ன?
நிஜத்ைதச் ெசால்ற க்கு இவ்வள ேயாசைன என்னத்திற்கு?"
"ேயாசைன ஒண் மில்ைல - வந்
ேகட்
க்கிறீர்கேளால் ேயா?..."

பழம் ந விப் பா ேல வி ந்த ன்

"அ க்ெகன்ன இப்ேபா வந்த ?"
"அந்த மாதிாி - ேநற் ராத்திாி நீங்க ேபான டேன திேயட்டாிேலேய
விசாாிச்சுட்ேடன். விசாாிச்சதிேல, ஒ கல் ேல இரண் பழம் வி ந்தாப்பேல ஆச்சு."
"விஷயத்ைதச் ெசால்

ங்ேகா, ஸார்!"

"அ தாேன ெசால் ண்
க்ேகன். நீங்க ன்ேன சம் சாஸ்திாின்
பத்தி விசாாிக்கச் ெசான்னீர்கேளா, இல்ைலேயா?"
"ஆமாம்?" என்

உமா ெசான்னேபா

ஒ த்தைரப்

அவள் குரல் ெகாஞ்சம் ந ங்கிற் .

"குழந்ைதையப் பற்றி விசாாிச்சதிேல சம் சாஸ்திாிைய ம் கண் பி ச்சுட்ேடன்.
இந்தக் குழந்ைத சாவ க் குப்பத்திேல சம் சாஸ்திாிங்கறவர் ட் ேலதான்
இ க்காளாம். அவர் தான் கார் யனாம். ேவேற தாயார் தகப்பனார் கிைடயாதாம்."
"என்ன, என்ன! வக்கீல் ஸார்! நிஜமாவா ெசால்ேறள்?"
"நிஜமாத்தான் ெசால்ேறள். அந்த சம் சாஸ்திாிங்கறவைரக் கூடப் பார்த்ேதன்.
நல்ல ஒண்ணாம் நம்பர் ம சஞ்சிப் பிராமணன்!"
உமா தன் வாய்க்குள், "இ யட்!" என் அ த்தந்தி த்தமாய்ச் ெசால் க்
ெகாண்டாள். அ அந்த ம ஷர் காதில் வி ந்தேதா என்னேவா ெதாியா . உடேன
அவள் உரத்த குர ல், "இந்த சமாசாரத்ைத ேநத் ராத்திாிேலயி ந் ெசால்லாமலா
வச்சிண்
ந்ேதள்? ெராம்ப ேபஷ்! அவர் எங்ேக இ க்கார் ெசான்ேனள்?" என்
ேகட்டாள்.
"சாவ க் குப்பத்திேல..."
உமா, டக்ெகன் ெட ேபான் ாிஸீவைர ைவத் விட் விைரவாகக் கீேழ
இறங்கினாள். " ைரவர்! ைரவர்! வண் ைய எ ஜல்தி!" என்றாள். வண் வந்த ம்,
"சாவ க் குப்பத் க்குப் ேபா! சீக்கிரம்!" என்றாள்.
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ைரவர் சிறி

தயங்கி "சாவ க் குப்பம் எங்ேகயி க்குங்க?" என்

ேகட்டான்.

---------------4.10. 'ஜில் ! ஜில் !'
சா அன்றிர நன்றாய்த் ங்கவில்ைல. இரண்
ன் தடைவ விழித் க்
ெகாண் , "தாத்தா! ெபா
வி ந்
த்ேதா?" என் ேகட்டாள்.
உமாேவா இராத்திாி ங்கேவயில்ைலெயன் ெசால்லலாம். ெவகு ேநரம்
வைரயில், குழந்ைதக்கு என்ெனன்ன உைடகள் வாங்குவ , என்ெனன்ன
ஆபரணங்கள் அணிவிப்ப , எந்தப் பள்ளிக்கூடத் க்கு அ ப் வ , எப்ப
எப்ப ெயல்லாம் வளர்ப்ப என் ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தி ந்தாள். இர சுமார்
இரண் மணிக்குத் ங்கியவள் அதிகாைலயில் எ ந்தி ந் , ெபா
வி ய
இன் ம் எவ்வள ேநரம் இ க்குெமன் ஜன்னலண்ைட வந் பார்த்தாள். 'சாி,
ெவள்ளி ைளத் விட்ட ; இன் ம் சற் ேநரத் க்ெகல்லாம் ெபா
வி ந்
வி ம். சா ைவ அைழத் வர வண் அ ப்ப ேவண் ம்' என் எண்ணினான்.
சா ைவ விட் இனி ேமல் தன்னால் பிாிந்தி க்க
யா என் உமா
தீர்மானித் க் ெகாண்டாள். அவைள இனி ேமல் தன் டன் ைவத் க் ெகாண் தான்
வளர்க்க ேவண் ம். ஆனால், இந்த எண்ணம் எப்ப நிைறேவ ம்? அப்பாவிடம்
எல்லாவற்ைற ம் ெசால் விடலாமா? அைத நிைனத்தால் உமா க்குப்
பயமாயி ந்த . தன் ைடய ெசய்ைககைள அவர் ஒப் க் ெகாள்வாரா? பாவி, பதிைத
என் நிராகாிக்க மாட்டாரா? எப்ப
ம் ஒன் நிச்சயம்; தான் யார் என் ெதாிந்தால்,
உடேன இனிேமலாவ
ஷ டன் வாழ்ந்தி என் தான் உபேதசிப்பார் யா ,
யா !
ஆகேவ, தான் யார் என் அப்பாவிடம் ெதாிவிக்கும் விஷயம் ேயாசித் த் தான்
ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு பார்த் க் ெகாள்ளலாம். இப்ேபா குழந்ைதைய மட் ம்
அைழத் க் ெகாண் வந் விட ேவண் ம். இ எப்ப ச் சாத்தியம்? - குழந்ைதைய
நம் டன் விட் ைவக்கச் சம்மதிப்பாரா? - ஏன் மாட்டார்? அவ க்கு என்ன
பாத்தியைத குழந்ைதயின் ேமல்? - ஆ வ ஷம் வளர்த்தால் குழந்ைத அவ ைடயதாகி
வி மா? - "இந்த ஐசுவாியத்ைதெயல்லாம் குழந்ைதக்குக் ெகா க்கிேறன்; என்ேனாேட
இ க்கட் ம்" என் ெசான்னால், ேவண்டாம் என் ெசால்வதற்கு இவர் யார்?ேபா ம், ேபா ம். என்ைன இவர் வளர்த் ப் பா ங் கிணற்றில் தள்ளினாேர, அ
ேபா ம்! சா ைவ ம் வளர்த் அப்ப த் தாேன ெசய்வார்? - இம்மாதிாிெயல்லாம்
எண்ணி எண்ணி அவள் உள்ளம் அைலந் ெகாண்
ந்த .
கைடசியாகப் ெபா
வி ந்த . வண்
ம் சாவ க் குப்பத் க்குப் ேபாயிற் .
ெகாஞ்ச ேநரத் க்ெகல்லாம் சம் சாஸ்திாி ம் சா
ம் 'வஸந்த விஹார'த் க்கு வந்
ேசர்ந்தார்கள்.
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உமா பங்களாவின் வாச ல் காத்தி ந் அவர்கைள உள்ேள அைழத் ச்
ெசன்றாள். பங்களா, ேதாட்டம் எல்லாவற்ைற ம் சுற்றிக் காட் னாள்.
ேதாட்டத்தி
ந்த ஷ்பச் ெச கள் சா வின் உள்ளத்ைதக் கவர்ந்தன. அந்தச்
ெச கைள விட் வ வதற்ேக சா
க்கு மனம் வரவில்ைல.
கைடசியாக, பங்களாவின்

ராயிங்

மில் வந்

உட்கார்ந்தார்கள்.

சாஸ்திாி உபசாரமாக, "பங்களா ம் ேதாட்ட ம் ெராம்ப அழகாயி க்கு. மயன்
மாளிைகயிேல ாிேயாதனன் தைரைய ஜலெமன் ம், ஜலத்ைதத் தைரெயன் ம்
நிைனச்சுண் திண்டா னாேன, அந்த மாதிாி நா ம் திண்டா ப் ேபாய்ட்ேடன்"
என்றார்.
உமா, "ஆமாம் சாஸ்திாிகேள! இவ்வள ெபாிய பங்களாவிேல நான் ஒண் க்காாி
தனியாயி க்ேகன், எனக்கு எவ்வள கஷ்டமாயி க்கும், பார்த் க்குங்ேகா!" என்றாள்.
அதற்கு சாஸ்திாி, "உலகேம இப்ப த் தான் இ க்கு, அம்மா! சில ேபர் இ க்க
இடமில்லாேம திண்டாடறா; சில ேபர் இ க்கிற இடத்ைத என்ன ெசய்யற ன்
ெதாியாேம திண்டாடறா" என்றார்.
----------------4.11. சங்கம் ஒ த்த !
அந்த வ ஷத்தில் பாரத நாட் ல் ஒ
கப் ரட்சி நடந் ெகாண்
ந்த . ஆயிரம்
வ ஷங்களாக அறியாைமயில் ழ்கி, ேசாம்ப க்கு ஆளாகி, ரமிழந் ,
அ ைமத்தனத்தில் ஆழ்ந்தி ந்த பாரத மக்கள் விழித்ெத ந் ெகாண்
ந்தார்கள்.
காந்தி மகா ைடய அஹிம்சா மந்திரத்தின் சக்தியால் அவர்கைள
யி ந்த மாைய
ஒ ெநா யில் பளிச்ெசன் விலகிப் ேபான ேபால் இ ந்த . அவர்கைளப்
பீ த்தி ந்த அ ைமத்தைளகள் படீர் படீர் என்
றிந் வி ம் சப்தம் நா
பக்கங்களி ம் எ ந்த .
" ர சுதந்திரம் ேவண் நின்றார் - பின்னர்
ேவெறான் ெகாள்வாேரா?"
என் ம் ஆேவசம் ேதசெமங்கும் உண்டாயிற் . நாட் ன் வி தைலக்காக
ஜனங்கள் எந்த விதமான கஷ்டங்கைள ம் அ பவிக்க ம், எவ்விதத் தியாகங்கைள ம்
ெசய்ய ம் தயாரானார்கள். ேதசப் பணியில் உடல் ெபா ள் ஆவிையத் தத்தம்
ெசய்வதற்கும் சித்தமானார்கள்.
அன்ைனயின் ைகவிலங்குகைளத் தகர்க்க யன்றவர்கள் அேத சமயத்தில்
தங்கைளப் பிைணத்தி ந்த தைளகைள ம் அ த்ெதறிந்தார்கள். உயர்ந்த சாதி, தாழ்ந்த
சாதி என்ற மடைம தகர்ந்த . "எல்ேலா ம் ஓர் குலம், எல்ேலா ம் ஓாினம், எல்லா ம்
இந்திய மக்கள்" என் ம் உணர்ச்சி பரவிற் .
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ஒ தன்னந் தனி ம ஷர் தள்ளாத கிழவர் ைகயில் ேகால் ஊன்றி - "சத்தியேம
ஜயம்" என் ெசால் க் ெகாண் சுதந்திர யாத்திைர ெதாடங்கினார். அவைரப்
பின்பற்றி அந்தப் ண்ணிய வ ஷத்தில் பாரத மக்கள் ஆயிரம், பதினாயிரம் லட்சம்
என்ற கணக்கில்,
"கத்தியின்றி ரத்தமின்றி த்தெமான் வ கு
சத்தியத்தின் நித்தியத்ைத நம் ம் யா ம் ேச
ர்"
என்

பா க்ெகாண்

கிளம்பினார்கள்.

இத்தைகய சுதந்திர சங்கநாதத்தின் ஒ சாவ க் குப்பத் க்கும் வந் எட் த்தான்
இ ந்த . சம் சாஸ்திாிக்குச் சில காலமாக மனத்தில் அைமதி கிைடயா . 'ேதசத்தில்
இப்ப ப்பட்ட மகத்தான இயக்கம் நடக்கின்ற . என்னெவல்லாேமா ஆச்சாியங்கள்,
கனவி ம் எதிர்பாராத அற் தங்கள் நிகழ்கின்றன, - நாம் மட் ம் இந்தச் சாவ க்
குப்பத்தில் உட்கார்ந் ெபா
ேபாக்கிக் ெகாண்
க்கிேறாேம?' என்ற தாபம் அவர்
மனத்தில் அ க்க உண்டாகும். அப்ேபாெதல்லாம், ' டவன் ெகாம் த் ேத க்கு
ஆைசப்பட்ட ேபால் இந்த ஆைசகெளல்லாம் நமக்கு எதற்கு? எவ்வளேவா ெபாிய
மகான்கள், ர
ஷர்கெளல்லாம் ேசர்ந் ெசய் ம் காாியத்தில் நாம் ஈ பட் என்ன
ெசய் விடப் ேபாகிேறாம்? நம்மால் என்ன
ம்? ஏேதா இந்தச் சாவ க் குப்பத்
ஜனங்க க்கு நம்மாலான ஊழியம் ெசய் ெகாண்
ந்தால், அ ேவ ெபாிய காாியம்'
என் எண்ணி மனைஸ சமாதானப்ப த்திக் ெகாள்வார்.
இந்த மாதிாி சம் சாஸ்திாி நிைனத்ததற்கு அவ ைடய இ தய அந்தரங்கத்தில்
குழந்ைத சா வினிடம் ெகாண்
ந்த அளவிலாத அபிமான ம் ஒ
க்கிய
காரணமாகும். ஒவ்ெவா சமயம் அவர் இ விஷயமாகத் தம்ைமத் தாேம நிந்தித் க்
ெகாள்வ
ண் . 'என்ன? உன்ைன நீேய ஏமாற்றிக் ெகாள்ளவா பார்க்கிறாய்?
உன்ைனவிடப் பல னர்கள் எத்தைனேயா ேபர் ேதச ேசைவ ெசய்யவில்ைலயா?
சிைறக்குப் ேபாகவில்ைலயா? உயிைர ம் ெகா க்கவில்ைலயா? உனக்கு மட் ம்
என்ன வந்த ? இந்தக் குழந்ைத ேம ள்ள பாசத்தினால் தாேன நீ ெவளிேய
கிளம்பாமல், ேதசப் பணியில் ஈ படாமல் உட்கார்ந்தி க்கிறாய்?' என் அவ ைடய
ஒ மனஸு ெசால் ம். உடேன இன்ெனா மனஸு, "ஆமாம்; அதனால் என்ன?
இந்தக் குழந்ைதையப் பராசக்தி என்னிடம் ஒப் வித்தாள். அந்தப் ெபா ப்ைப நான்
எப்ப த் தட் க் கழிக்க
ம்? 'ஸ்வதர்மந்தான் ெசய்வதற்குாிய ; பரதர்மம்
விநாசத்ைத அளிக்கும்' என் கீதாசாாியன் ெசால் யி க்கவில்ைலயா?" என்
ேத தல் கூ ம்.
-------------------4.12. 'வஸந்த விஹாரம்'
உமா ேதவியின் இ தய அந்தரங்கத்தில் இத்தைன நா ம் ெபாங்கித் த ம்பிக்
ெகாண்
ந்த அன்பின் ெவள்ளம் இப்ேபா கைர ரண்ேடா டத் ெதாடங்கிய .
அந்தப் பிரவாகத்தில் அகப்பட் க் ெகாண்ட சா திக்கு க்கா ப் ேபானாள்.
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ஆ வ ஷமாகக் குழந்ைதைய ைகவிட்
ந்ததற்ெகல்லாம் இப்ேபா உமா
ஒேரய யாக ஈ ெசய்யலானாள். சா
க்கு விதவிதமான விைல யர்ந்த உைடகைள
வாங்கிக் குவித்தாள். பாதாதிேகசம் வைர நைககளாக ைவத் இைழத்தாள். தினம்
ன் தடைவயாவ குழந்ைதக்குப்
ப்
அலங்காரம் ெசய்தாெலாழிய
அவ க்குத் தி ப்தி உண்டாவதில்ைல.
தல் தடைவ இம்மாதிாி அலங்காரம் ெசய் விட்டேபா , சா , "மாமி! மாமி!
தத் பமாய் ராமாவிேல ேவஷம் ேபாட் ண்டாப்பேலேய இ க்ேக! இதற்கு என்ன
ேவஷம் என் ேப ?" என் ேகட்டாள்.
இப்ப ெயல்லாம் பளபளப்பாக அலங்காித் க் ெகாள்வ
ராமாவில்தான்
என்ப குழந்ைதயின் எண்ணம். உமா க்கு இந்தக் ேகள்வி ெராம்ப
ேவ க்ைகயாயி ந்த . அவள் ன்னைக டன், "இ என்ன ேவஷம்னா ேகக்கேற?
இதற்குச் சாவித்திாி ெபாண் ேவஷம் ேப " என்றாள். அப்ேபா சாாி, "சாவித்திாி
ெபாண்ணா? சாவித்திாி சத்தியவான் கைத எனக்குத் ெதாி ம். ஆனால், சாவித்திாிக்கு
ஒ ெபாண்
இ ந்ததா, என்ன?" என் ேகட்டாள். "ஆமாம், இ ந்த ; அந்தக்
கைதைய உனக்கு இன்ெனா நாைளக்குச் ெசால்கிேறன்" என்றாள் உமா.
சா
க்கு அலங்காரம் ெசய் பார்ப்ப டன் உமா தி ப்தியைடந்
மகிழ்ந் விடவில்ைல. அவ ைடய ப ப்ைப ம் கவனித்தாள். ெசன்ைனயில் மிக ம்
பிரசித்தி வாய்ந்த கான்ெவண்ட் ஸ்கூ க்கு அவைள அ ப்பினாள். ட் ல்
அவ க்குப் பாடஞ் ெசால் க் ெகா க்க ெவள்ைளக்காாி ஒ த்திைய ஏற்பா
ெசய்தாள்.
பங்களாவில் சா
க்ெகன் ஒ தனி அைற. குழந்ைத உட்கார்ந் ப க்க ம்
த்தகங்கள் ைவத் க் ெகாள்ள ம் ேமைஜ நாற்கா பீேராக்கள் மட் ம் ஐந்
பாய்க்கு வாங்கப்பட்டன.
சா
க்காக வாங்கிய விைளயாட் ச் சாமான்கள்
குழந்ைதகள்
விைளயா வதற்குப் ேபா மானைவ. ெசன்ைனக் கைடகளில் எத்தைன விதமான
ெபாம்ைமகள் உண்ேடா , அவ்வள ம் வந் விட்டன. அந்தப் ெபாம்ைமக க்கு
உைடகள் ைதப்பதற்ேக ஒ ைதயற்கார க்கு ேவைல சாியாக இ ந்த .
ெபாம்ைமக் குதிைரயில் ஏறிக் குழந்ைத சந்ேதாஷமாக விைளயா வைதப் பார்த்த
உமா க்கு, நிஜக் குதிைரேய வாங்கிக் ெகா க்க ேவண் ெமன் ேதான்றிற் .
அவ்வள தான். ம நாைளக்கு மட்டக் குதிைர ஒன் வந் விட்ட . ெபயர் தான்
மட்டக் குதிைரேய தவிர, விைலயில் மட்டமல்ல; 1200 பாய்! சா அன்
தல்
குதிைரச் சவாாி கற் க்ெகாள்ளத் ெதாடங்கினாள்.
சா ஒவ்ெவா விதத்தி ம் சாவ க் குப்பத்தில் இ ந்தைதவிடத் தன்னிடம்
ேமன்ைம ெபற ேவண் ம் என் உமா எண்ணினாள். பாக்கி எல்லாவற்றி ம் இந்த
ேநாக்கம் நிைறேவறிற் . ஆனால், குழந்ைதயின் நாட் யத் திறைமையப் பற்றி என்ன?
அைத ன்ைனக் காட்
ம் ேமன்ைம ெபறச் ெசய்வதற்கு தன்னால் என்ன ெசய்ய
ம்? - இந்த எண்ணம் உமா க்குச் சங்கடத்ைத அளித்த . சாவ க் குப்பம்
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பள்ளிக்கூடத்தில் குழந்ைதக்கு நாட் யம் கற் க் ெகா த்த வாத்தியார் அம்மாள் மீ
உமா க்குப் ெபாறாைம கூட உண்டாயிற் . கைடசியாக அதற்கும் ஒ ேயாசைன
கண் பி த்தாள். பரத நாட் யமாவ , ராதாகி ஷ்ண நடனமாவ ? அெதல்லாம்
ேதாற் ப் ேபாகும்ப யாகக் குழந்ைதக்கு இங்கிலீஷ் டான்ஸ் ெசால் க் ெகா க்கத்
தீர்மானித்தாள் உமா.
சா வின் மேனாநிைல எப்ப யி ந்த ? உமாராணியின் பங்களாவில் அவள்
ெதாடங்கிய திய வாழ்க்ைக அவ க்கு சந்ேதாஷமாயி ந்ததா? சாவ க் குப்பத்ைதக்
காட்
ம் 'வஸந்த விஹாரம்' அவ க்கு அதிகம் பி த்தி ந்தா? ெவளித்
ேதாற்றத்ைதப் ெபா த்த வைரயில் அப்ப த்தான் காணப்பட்ட . திய ட் ல்
அவள் கண்ட
ைமகள் எல்லாம் குழந்ைதக்கு மிகுந்த உற்சாகத்ைத அளித்தன.
காைலயில் எ ந்த ம், தான் ப த்தி ந்த ெவல்ெவட் ெமத்ைதைய ம்
தைலயைணகைள ம் சா ைகயினால் தடவித் தடவிப் பார்ப்பாள். ெபாிய
நிைலக்கண்ணா க்கு ன்னால் நின் , தான் ெசய் ம் ேசஷ்ைடகைளப் ேபாலேவ
தன் ைடய பிரதிபிம்ப ம் ெசய்வைதக் கண் சிாிப்பாள். குளிக்கும் அைறயில், 'ஷவர்
பாத்'ைதத் திறந் விட் , அதி
ந் சலசலெவன் ஜலம் ெகாட் வைதப்
பார்ப்பதில் அவ க்கு அளவிலாத ஆனந்தம். எதிர்பாராதேபா தன் ேமேலேய
அப்ப ப் ெபாழிய ஆரம்பித் விட்டால், வி ந்
வி ந் சிாிப்பாள்.
---------------4.13. கு ட் க் கிழவன்
ஒ நாள் சா தான் கற் க்ெகாண்
ந்த இங்கிலீஷ் நடனத்ைத உமாராணிக்கு
ஆ க் காட் க் ெகாண்
ந்தாள். உமா அைதப் பார்த் மிக ம் சந்ேதாஷமைடந் ,
'இப்ப ப்பட்ட குழந்ைதையப் ெப வதற்கு நாம் எவ்வள பாக்கியம் ெசய்ேதாம்!'
என் எண்ணினாள். அைதத் ெதாடர்ந் , 'இந்தப் பாக்கியம் நமக்கு நீ த்தி க்க
ேவண் ேம? நம் ைடய ஜன்மம் ரதிர்ஷ்ட ஜன்மமாயிற்ேற!' என்ற எண்ணம்
உண்டாயிற் .
அப்ேபா வாச ல், "அம்மா! கண்ணில்லாத கேபாதி! ெரண் பிச்ைச
ேபா ங்ேகா!" என் ஒ குரல் ேகட்ட . அ கிழவ ைடய குரல்; அதி
ந க்கம் ேகட்பவர்க ைடய உள்ளத்ைத உ க்குவதாயி ந்த .
பிறகு, அந்தக் கிழவனின் குர ம் இன்ெனா
பா ம் சத்தம் ேகட்கத் ெதாடங்கிய ;

சி

ெபண்ணின் குர

ந்த

மாகச் ேசர்ந்

"தில்ைலயம்பல ஸ்தல ெமாண்
க்குதாம்-அைதக் கண்டேபர்க்கு
ஜனனமரணப் பிணிையக் க க்குதாம்."
சா ஆட்டத்ைத நி த்திவிட் ஜன்னேலாரமாகச் ெசன் பார்த்தாள். அப்ேபா
வாசல் 'ேகட்' க்கு அ கில் ஒ கிழவ ம் ஒ சி ெபண் ம் நின் பா வ
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ெதாிந்த . சா பார்த் க் ெகாண்
க்கும் ேபாேத, பங்களாவின் தர்வான் அங்ேக
வந் , "ேபா! ேபா!" என் அவர்கைள விரட் னான். "மாமி! மாமி! இங்ேக சு ங்க
வாங்ேகா!" என் அ த் க் ெகாண்டாள் சா . உமா அவள் அ கில் வந்த ம், "மாமி!
மாமி! அந்தக் கிழவைன ம் ெபண்ைண ம் தர்வான் விரட் கிறான். ஐையேயா! அவா
ேபாறாேள! தி ம்பி வரச் ெசால் ங்கேளன்!" என் சா கூவினாள்.
உமா, "நல்ல ெபாண்ண நீ!" என் ெசால் ச் சிாித் விட் , "தர்வான்!
அவர்கைளக் கூப்பி " என் உத்தரவிட்டாள். தரவான் ஓ ப் ேபாய், "இந்தாங்க;
இங்ேக வாங்க. உங்க பா ேயாகந்தான்" என்றான். கிழவ ம் ெபண் ம்
தி ம்பினார்கள். கிழவன் ஒ ைகயில் ேகால் ஊன்றிக் ெகாண்
ந்தான். இன்ெனா
ைகைய அந்தச் சி ெபண் பி த் க் ெகாண்
ன்னால் வர, கிழவன் பின் ெதாடர்ந்
வந்தான்.
"மாமி! அந்தப் ெபாண்
என் சா ேகட்டாள்.

ஏன் அந்தக் கிழவன் ைகையப்

ச்சுண்ேட வர்ற ?"

"உனக்குப் பார்த்தாத் ெதாியைலயா, என்ன? அந்தக் கிழவ க்கு ெரண் கண்
ெபாட்ைட. அதனாேலதான் அந்தப் ெபாண் எங்ேக ேபானா ம் அவன் ைகையப்
ச்சு அைழச்சுண்ேட ேபாற " என்றாள் உமா.

ம்

"அ தான் நா ம் ெநைனச்ேசன். கண் ெபாட்ைடயாப் ேபானா ெராம்பக்
கஷ்டமில்ைலயா, மாமி!" என்றாள் சா .
அதற்குள் கிழவ

ம் ெபண்

ம் ம ப

ம் 'ேகட்' க்குப் பக்கத்தில் வந்

நின் ,

"உய ஞ்சிகரக் கும்பம் ெதாி தாம்-அைதப் பார்த்தேபர்க்கு
உள்ளங்குளிர க ைண ாி தாம்"
என் பா னார்கள். கண் ெதாியாத ஒ வன் இந்த மாதிாி பா யதால் அத ைடய
உ க்கம் அதிகமாயிற் . நந்த க்கு, ரத்தில் நின் ேகா ர சிகரத்ைதக்
காணலாெமன்ற நம்பிக்ைகயாவ இ ந்த . இந்தக் கு ட க்கு அந்த
நம்பிக்ைகக்கும் இடமில்ைலயல்லவா? ஆைகயால் பாட்ைடக் ேகட் உமாராணிக்குக்
கண்ணில் ஜலம் வந் விட்ட .
சா இைதக் கவனிக்கவில்ைல. அவள் ெவளியில் பார்த்தவண்ணேம, "மாமி!
அந்தப் ெபாண்ைணப் பார்த்தா எனக்குப்
ச்சி க்கு. எவ்வள நன்னாப் பாடற ?
அவைள ம் நம்மாத்திேல கூப்பிட் வச்சுக்கலாமா?" என் ேகட்டாள்.
இந்தக் ேகள்வியினால், உமாவின் மனத்தில் ஏற்பட்
ந்த உ க்கம் மைறந்
விட்ட . சிறி க ைமயான குர ல், "ெராம்ப அழகாத்தானி க்கு! ெத ேவா
ேபாகிற குழந்ைதகைளெயல்லாம் நாம் அைழச்சு வச்சுக்கறதா என்ன?" என்றாள்.
--------------
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4.14. கண் திறந்த !
அேத அர்த்தராத்திாிப் ேபாதில் இன்ெனார் ஆத்மா கண் விழித் க் ெகாண்
ந்த .
சம் சாஸ்திாி அன்றிர சாவ க் குப்பத்தி
ந் பிரயாணப்பட் ப் ேபாவெதன்
தீர்மானித்தி ந்தார். நல்லானிட ம் மற்றவர்களிட ம் விைடெபற் க்ெகாண்
ேபாவெதன்ப அசாத்தியமான காாியம்; இராமாயணத்தில் இராமர் தம்ைமப் பின்
ெதாடர்ந்த அேயாத்திவாசிகள் ங்கும் ேபா ேபான ேபால் தா ம் அர்த்த
ராத்திாியில் கிளம்பிப் ேபாய்விட ேவண் ய தான் என் அவர்
ெசய்தி ந்தார்.
சாவ க் குப்பத் க் கு ைசயில் க காரம் கிைடயா . ஆனா ம், ஏறக்குைறய
ந நிசியில் சாஸ்திாி கண் விழித்ெத ந்தார். வாச ல் ேபாய்ப் பார்த்தார். அன்
ெபௗர்ணமி; சந்திரன் உச்சி வானத்ைத கடந் ெகாஞ்சம் ேமற்ேக சாய்ந்தி ந்த .
உலகம் அப்ேபா தான் பாற்கட ல்
கி எ ந்தி ந்த ேபால் காணப்பட்ட .
ெதன்ைன மரங்களின் மட்ைடகள் இளங்காற்றில் அைசந்த ேபா , த் ச் சுடர்
ேபான்ற நிலவின் ஒளியில் அைவ பளிச் பளிச்ெசன் மின்னின.
சாவ க் குப்பத்தில் நிச்சப்தம் கு ெகாண்
ந்த . ஏைழ உைழப்பாளி ஜனங்கள்,
பகெலல்லாம் உடைல வ த்தி ேவைல ெசய் விட் வந்தவர்கள், இரவில் அசந்
ங்கினார்கள்.
சாஸ்திாி தி ம்ப ம் உள்ேள ெசன்றார். அம்பிைகயின் ன்னால் ைககூப்பிக்
ெகாண் உட்கார்ந்தார். "தாேய! ஜகதம்பிேக! உன்ைனேய தஞ்சமாக அைடந்த
என்ைன இப்ப யா கஷ்டப்ப த் வ ? எத்தைனேயா க்கங்கைள நா ம்
ெபா த்தி க்கிேறன்; ஆனால் இந்தக் குழந்ைதையப் பிாிந்த க்கத்ைதப் ெபா க்க
யவில்ைலேய? ஏன் இப்ப ப்பட்ட பாசத்ைதக் ெகா த்தாய்? ஏன் இப்ப என்ைன
வ த் கிறாய்? எதற்காக இப்ப என் இ தயத்ைதப் பிழிகிறாய்?"
சாஸ்திாியின் கண்ணில் ஜலம் த ம்பிப் பிரவாகமாய் ஓ ற் . சட்ெடன்
எ ந்தி ந் நின்றார்.

அவர்

"அம்மா! இந்த ஏைழயாேல உனக்கு ஏேதா காாியம் ஆகேவண் யி க்கிற .
இல்லாவிட்டால் இப்ப த் ன்
த்த மாட்டாய். உன்
ஆக்ைஞைய நான் மீற வில்ைல. இேதா றப்ப கிேறன். இந்தத் தடைவ உன்ைன
கூட நான் எ த் ப் ேபாகவில்ைல. நீ இங்ேகேய இ ந் இந்த நல்ல ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றிக் ெகாண்
!"
இப்ப ச் ெசால் ச் சம் சாஸ்திாி அம்பிைகக்கு நமஸ்காரம் ெசய் விட்
எ ந்தார். அந்தக் கு ைசயின் ன் றத் அைறக்குள் வந்தார். ெகா யில் கிடந்த
ேவஷ் அங்க வஸ்திரங்கைள எ த் ம சஞ்சிக்குள் அைடக்கத் ெதாடங்கினார்.
அப்ேபா

பின்னால், "தாத்தா! தாத்தா!" என்

குழந்ைதயின் குரல் ேகட்ட .

சாஸ்திாிக்குத் க்கி வாாிப் ேபாட்ட . தி ம்பிப் பார்த்தார். அளவிலாத
ஆச்சாியத்தினால் திக்பிரைம ெகாண்டார்.
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"இெதன்ன அதிசயம்? யார் இ ? குழந்ைத சா
கண்ைணத் ைடத் க் ெகாண் பார்த்தார்.

தானா?" என்

ெசால்ல்விட் ,

அப்ேபா சா , "ஐேயா! தாத்தா! நான் கண்ட ெசாப்பனம் சாியாப் ேபாயி த்ேத!
உனக்குக் கண் ெதாியைலயா? - நான் சா தான். என்ைனத் ெதாட் ப் பா " என்
ெசால் த் தாத்தாவின் அ கில் வந்தாள். கீேழ கிடந்த அவ ைடய அங்கவஸ்திரத்ைத
எ த் க் ெகா த் , "இேதா உன் ேமல்ேவஷ் ; தடவிப் பா ; ேமேல ேபாட் க்ேகா!
தாத்தா! என் ைகையப் பி ச்சுக்ேகா! உனக்கு எங்ெகல்லாம் ேபாக ேமா
அங்ெகல்லாம் நான் அைழச்சுண் ேபாேறன்" என்றாள்.
சாஸ்திாி குழந்ைதைய அைணத் க்ெகாண் ேமெலல்லாம் தடவிக்
ெகா த் விட் , "நிஜமா, என் கண்மணி சா தான். எப்ப யம்மா இந்தப் பாதி
ராத்திாிேல வந்ேத? தனியாவா வந்ேத?..." என்றார்.
"உனக்குக் கண் ெபாட்ைடயாப் ேபான ெசாப்பனத்திேல ெதாிஞ்சு ேபாச்சு. நான்
இல்லாத ேபானா உன்ைன யா ைகையப்
ச்சு அைழச்சுண் ேபாவான் ஓ
வந் ட்ேடன்."
--------------------4.15. சா

எங்ேக?

ெதாட்
ல் ப த் த் ங்குவ ேபால், கட்ைட வண் யில் ஆனந்தமாகத் ங்கிய
சா அதிகாைல ேநரத்தில் பட்சிகள் பா ய தி ப்பாைவையக் ேகட் த்
யிெல ந்தாள். பக்கத்தில் ைகயால் தடவிப் பார்த்தாள். தாத்தா இல்லாமற் ேபாகேவ,
"தாத்தா!" என் அலறிக் ெகாண் எ ந் உட்கார்ந்தாள். ஏற்ெகனேவ எ ந்தி ந்
வண் யின் பின்னால் உட்கார்ந் தியானத்தில் ஆழ்ந்தி ந்த சம் சாஸ்திாி, "ஏன்,
சா ! இன் ம் சற் த் ங்ேகன்" என்றார். சா அவைரக் ெகட் யாய்ப் பி த் க்
ெகாண் , "நான் பயந் ேபாய் விட்ேடன், தாத்தா! ன்ேன மாதிாி எங்ேக என்ைன
விட் ட் ப் ேபாய்விட்டேயான் பார்த்ேதன்" என்றாள்.
சம் சாஸ்திாி சிாித் க் ெகாண்டார்.
"தாத்தா! உன்ைன விட் ட் நான் அந்த மாமி
அ க்க உன்ைனப் பத்தி ெசாப்பனம் கண் ண்
ெசாப்பனத்திேல பார்த்தாேயா?" என்றாள் சா .

ட் க்குப் ேபானதி
ந்ேதன். நீ என்ைனச்

ந் ,

"இல்ைல, சா ! நான் உன்ைனச் ெசாப்பனத்திேல பார்க்கைல. ஆனால், ஏன்
ெதாி மா?" என் சாஸ்திாி ேகட்டார்.
"ஏன்னா, உனக்கு என் ேமேல ஆைச இல்ைல."
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"அ தான் தப் . ெசாப்பனம் எப்ப கா வா எல்லா ம்? ங்குகிற ேபா தாேன?
உன்ைனப் பிாிஞ்ச அப் றம் நான் ங்கேவ இல்ைல, சா !" என் சாஸ்திாி
ெசான்னார்.
அைதச் சாியாய்க் காதில் கூட வாங்கிக் ெகாள்ளாமல், "தாத்தா, தாத்தா! அேதா
'ாிகிங் ாிகிங்' என் ஒ பட்சி கத்தறேத, அ என்ன பட்சி, தாத்தா?" என் சா
ேகட்டாள்.
இந்த மாதிாி ஒவ்ெவா பட்சியின் குரைல ம் தனித்தனிேய கண் பி த் த்
தாத்தாைவ அ என்ன பட்சி என் ேகட் வந்தாள்.
அவ ம் ெதாிந்த வைரயில் ெசால் க் ெகாண் வந்தார்.
கிழக்ேக சூாியன் தகதகெவன்
றப்பட் க் ெகாண்
ந்த சமயம், சாைல ஓரத்தில்
ஓர் அழகான குளம் ெதன்பட்ட . வண் ைய
நி த்தச் ெசால் , சாஸ்திாி ம் சா
ம் இறங்கி அந்தக் குளக்கைரக்குச்
ெசன்றார்கள்.
சா , இந்த மாதிாி நாட் ப் றத்ைத ம், குளத்ைத ம் இதற்கு ன் பார்த்தேத
கிைடயா . ஆைகயால், அவ க்கு அளவிலாத சந்ேதாஷம் உண்டாயிற் . குளத்தில்
த்தி ந்த தாமைரைய ம், அைதச் சுற்றிச் சுற்றி வந் ாீங்காரம் ெசய்த வண்ைட ம்
பார்த் ப் பார்த் மகிழ்ந்தாள். குளக் கைரயி
ந்த மரங்களின் மீ
அணிற்பிள்ைளகள் ள்ளி ஓ வைதப் பார்த்தேபா , அவ க்குத் தா ம் ஓர் அணிற்
பிள்ைளயாக மாறி மரத்தின் மீ
ள்ளி ஓட ேவண் ெமன் ஆைச உண்டாயிற் .
குளத்தில் வாத் க்கைளப்ேபால் நீந்த ேவண் ெமன் ம், வானத்தில் பட்சிகைளப்
ேபால் பறக்க ேவண் ெமன் ம் ஆைச ெகாண்டாள். வண்டாக மாறித் தாமைரப்
ைவச் சுற்றிச் சுற்றி வரேவண் ெமன் வி ம்பினாள். குளத் ஜலத்தில் காைல
ைவத்த ம் மீன்கள் சுற்றிக் ெகாண் ெகாத்தின. அப்ேபா உண்டான கு கு ப்
அவ க்கு மிகுந்த கு கலத்ைத அளித்த . ஜலத்தில் காைல ைவப்ப ம், மீன்கள்
ெகாத்த ஆரம்பித்த டன் எ ப்ப ம் அவ க்குப் ெபாிய விைளயாட்டாயி ந்த .
சாஸ்திாியார் இதற்குள் காைலக் கடன்கைளெயல்லாம்
த் விட் , சா ைவ
அ கில் அைழத் உட்கார ைவத்தார். "குழந்ைத! பாரதத் தாையப் பற்றி உனக்கு ஒ
பாட் ச் ெசால் க் ெகா க்கிேறன், கற் க் ெகாள் கிறாயா?" என் ேகட்டார்.
"ேபஷாய்க் கத் க்கேறன்" என்றாள் சா .
"இனிய ெபாழில்கள் ெந ய வயல்கள்
எண்ண ம் ெப நா
கனி ங் கிழங்கும் தானியங்க ம்
கணக்கின்றித் த நா "
என்

சம் சாஸ்திாி ெசால்

க் ெகா க்கத் ெதாடங்கினார்.
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காைலயில் குளக்கைரக்கு வந்த கிராமவாசிகள் சிலர் சம் சாஸ்திாி சா
க்குப்
பாட் ச் ெசால் க் ெகா ப்பைதக் ேகட் விட் ப் ேபாய், "யாேரா ஒ ெபாியவ ம்
குழந்ைத ம் வந்தி க்கிறார்கள்" என்ற ெசய்திைய ஊாில் பரப்பினார்கள்.
-----------------4.16. 'ஸுேலாச்சு விஷயம்'
வக்கீல் ஆபத்சகாயமய்யர் தம ஆபீஸ் அைறயில் உட்கார்ந் சட்டப் த்தகம்
ஒன்ைறப் ரட் க் ெகாண்
ந்தார். அவ ைடய குழந்ைத ஸுேலாசனா அ கில்
நின் ேமைஜ மீதி ந்த இங்கிப் ட் யின்
ையத் திறப்பதற்கு யன்
ெகாண்
ந்தாள்.
"ஏன்னா, ஸுேலாச்சு அங்ேக இ க்காளா?" என்
அவ ைடய தர்மபத்தினி உள்ேள வந்தாள்.

ேகட் க் ெகாண்ேட

"இேதா இ க்காேள, கண் ! ஏண் அம்மா, ஆபீஸ் மிேல வந் அப்பாைவத்
ெதாந்தர ப த்தாேதன் எத்தைன தடைவ ெசால்ற ?" என் ெசால் க் ெகாண்ேட
தா ம் பக்கத்தில் கிடந்த நாற்கா யில் உட்கார்ந்தாள்.
"குழந்ைத ெதாந்தர ப த்தினால் ப த்தட் ம். நீ ெதாந்தர ப த்தாதி ந்தால்
ேபா ம். இப்ேபா என்னத் க்கு இங்ேக வந்ேத?" என்றார் வக்கீல்.
"இெதன்ன ஆபத்தான்னா இ க்கு? வர வர என்ைனப் பார்க்கற க்ேக உங்க
பி க்கைலயா என்ன?"

க்கு

"ஆபத் த்தான்; என் ேபேர ஆபத் த்தாேன? இப்ப தானா உனக்கு அ
ெதாிஞ்சு ?"
"ேபா ம், ேபா ம். இந்த அரட்ைடக் கல் ெயல்லாம் அந்தப் பம்பாய்க்காாியண்ேட
கத் ண்
க்ேகளாக்கும். ேபச்சு மட் ம் கிழியறேதெயாழியக் காாியத்திேல உப் க்குப்
பிரேயாஜனம் இல்ைல. நான் ெசான்ேனேன, அந்த விஷயத்ைதப்பத்தி ஏதாவ
ேபசிேனேளா, இல்ைலேயா?"
"என்ன விஷயம் ெசான்ேன? ஞாபகம் இல்ைலேய?"
"அட ஏன் ஞாபகம் இ க்கப் ேபாகிற ? ஊாிேல இ க்கிறவாெளல்லாம் ெசான்னா
நிைனவி க்கும். நான் ெசான்னா நிைனவி க்குமா?"
"ேகாவிச்சுக்கறேய? என்ன விஷயம்
"நம்ம ஸுேலாச்சு விஷயந்தான்."
"என்ன ஸுேலாச்சு விஷயம்?"

இன்ெனா

தடைவதான் ெசால்ேலன்."
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"உங்க க்கு எல்லாம் பிாிச்சுப் பிாிச்சுச் ெசால் யாக ம். எங்ேகேயா குப்பத்திேல
கிடந்த ெபண்ைணக் ெகாண் வந் அந்தப் பம்பாய்க்காாி வச்சிண்
க்காேள, நம்ம
ஸுேலாச்சுைவ ேவ ம்னா வச்சுக்கட் ம் ெசான்ேனேன?"
"ேவ
வக்கீல்.

ம்னாத்தாேன வச்சுக்க

ம்? அவேவ

ம்

ெசால்லைலேய?" என்றார்

"அவளா வந் ேவ ம் ெசால் வாளா என்ன? நம்ம காாியத் க்கு நாம் தான்
ெசால்ல ம். சம் சாஸ்திாியா, ெசாம் சாஸ்திாியா, அந்தப் பிராமண க்கு இ க்கிற
ப் க்கூட உங்க க்கு இல்ைல. நீங்க ந்தான் ைவக்கல் பண்ணறயள், ைவக்கல்!
மாட் க்குப் ேபாடற ைவக்கல்தான்!" என்றாள் ஸுேலாச்சுவின் தாயார்.
----------------------4.17. 'அவள் என் மைனவி'
வக்கீல் ஆபத்சகாயமய்யர் உமாராணியின் பங்களாைவ அைடந்த ம், உமாராணி
அவ க்கு விஷயத்ைதச் ெசால் ேயாசைன ேகட்டாள். "உடேன ேபாய்ப் ேபாலீ ேல
எ தி ைவப்ப தான் சாி" என் ஆபத்சகாயமய்யர் ெசான்ன ம் இ வ ம் ேபாலீஸ்
கமிஷ்னர் ஆபீஸுக்குச் ெசன்றார்கள்.
உமாராணிையப் பற்றித் ெதாியாதவர்கள் ெசன்ைனயில் இல்ைலயாதலால்,
கமிஷ்ன க்கும் உமாராணிையத் ெதாிந்தி ந்த . எனேவ, அவர்கைள அவர்
மாியாைத டன் வரேவற் உட்காரைவத் , அவர்கள் வந்த காாியம் என்னெவன்
விசாாித்தார். வக்கீல் விவரங்கைளச் ெசான்னார். கைடசியாக, உமாராணி
கமிஷ்னைரப் பார்த் , "தாத்தா ம் ேபத்தி மாகத்தான் எங்ேகேயா
ேபாயி க்கிறார்கள். எப்ப யாவ அவர்கைளக் கண் பி த் க் ெகாண்
வரேவண் ம். அதற்காக என்ன ெசலவானா ம் நான் ஒத் க் ெகாள்கிேறன். இந்த
ஒத்தாைச எனக்காகச் ெசய்யேவ ம்" என் ேவண் க் ெகாண்டாள். அதற்கு
கமிஷ்னர், "உங்க க்கு ஒத்தாைச ெசய்வதில் எனக்கு ெராம்ப சந்ேதாஷம், அம்மா!
ஆனால் இந்த விஷயத்திேல எனக்கு ஒன் ம் அதிகாரமில்ைலேயெயன் தான்
பார்க்கிேறன். நீங்கள் ெசால்கிற சம் சாஸ்திாி குற்றம் ஒன் ம் ெசய் விடவில்ைல.
அவர் வளர்த்த குழந்ைதையத் தான் அவர் அைழச்சிண் ேபாயி க்கிறார். நைக, கிைக
ஒன் கூட எ த் க் ெகாண் ேபாகவில்ைல. அப்ப யி க்கிறேபா 'அெரஸ்ட்'
பண்ணிேயா ேவ விதத்திேலா அவர்கைளக் ெகாண் வ வதற்குச் சட்டம்
இடங்ெகா க்காேத!" என்றார்.
"அெரஸ்ட்" என்

ெசான்ன ம் உமா க்குப் பகீர் என்ற .

"நீங்கள் அப்ப ெயல்லாம் அெரஸ்ட் கிரஸ்ட் ஒன் ம் பண்ண ேவண்டாம். அந்தக்
குழந்ைத ெசௗக்கியமாயி க்குன் எனக்குத் ெதாிஞ்சால் ேபா ம். அவா இ க்கிற
இடத்ைதக் கண் பி ச்சுச் ெசால் ங்ேகா! அதற்குேமேல அவாைள அைழச்சுண்
வர்றதற்கு நாேன ஏற்பா பண்ணிக்கிேறன்" என்றாள்.
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கமிஷ்னர், "ஆகட் ம், அம்மா! நீங்க மட் ம் 'பார்மல் ெப ஷன்' ஒன்
எ திக் ைகெய த் ப் ேபாட் க் ெகா த் விட் ப் ேபாங்ேகா" என்றார்.
உமா, வக்கீைல விண்ணப்பம் எ
ம்ப ேகட் க் ெகாண்டாள். வக்கீல்
விண்ணப்பம் எ த ஆரம்பித்த ம்,
கமிஷ்னர், "இந்தக் காலத்திேலேய நல்ல
ஆகிறதில்ைல, பா ங்கள். ஏேதா ஓர் அநாைதக் குழந்ைதைய எ த் வளர்க்கலாம்
என் நீங்கள் நிைனக்கப் ேபாக, இந்த மாதிாி ெதால்ைல ேநர்ந்த " என்றார். அதற்கு
உமா பதில் ெசால்வதற்குள் ெட ேபானில் மணி அ த்த .
கமிஷ்னர் ெட ேபானில் பின் வ மா ேபசினார்: "ஹேலா - எஸ்! - பாங்கி
ேபார்ஜாி ேகஸா? - கல்கத்தாக்காரனா? - ஐஸீ! - ெசன்ட்ரல் ஸ்ேடஷன்ேலயா
'அெரஸ்ட்' ஆச்சு? - ேபெரன்ன?
...? ஓேஹா! தரன்..."
இ வைரயில் ேமற்ப ேபச்ைச அசட்ைடயாக கவனித் க் ெகாண்
ந்த
உமாராணி, " தரன்!" என் அ த்தந்தி த்தமாய்
கமிஷ்னர் ெசான்ன ம்,
தி க்கிட் நிமிர்ந் உட்கார்ந்தாள்.
கமிஷ்னர், ேமைஜ மீதி ந்த ேநாட் த்தகத்தில் ஏேதா குறித் க் ெகாண் ,
ம ப
ம் ெட ேபானில், "ஆல் ைரட்! - இங்ேக அ ப் - ாிமாண் க்கு ஆர்டர்
பண்ேறன்!-" என் ெசால் விட் , ெட ேபான் ாிஸீவைரக் கீேழ ைவத்தார்.
வக்கீைலப் பார்த் , "ெப ஷன் எ தியாச்சா?" என் ேகட்டார்.
உமாவின் உள்ளேமா அளவிலாத குழப்பத்ைத அைடந்தி ந்த . அவளால்
ெதளிவாகச் சிந்தைன ெசய்ய
யவில்ைல. ' தரன்...பாங்கி ேபார்ஜாி - அெரஸ்ட்;
தரன் - பாங்கி ேபார்ஜாி - அெரஸ்ட்;
தரன் - பாங்கி ேபார்ஜாி - அெரஸ்ட்...' இந்த வார்த்ைதகள் தி ம்பத் தி ம்ப அவள் மனத்தில் சுழன் ெகாண்
ந்தன. இந்தக்
குழப்பத் க்கு மத்தியில் ஒேர ஒ விஷயம் மட் ம் அவள் மனத்தில் ெதளிவாகத்
ேதான்றிய . தான் உடேன அந்த இடத்ைத விட் ப் ேபாய்விடேவண் ம். அவைர
இங்ேக ெகாண் வரப் ேபாகிறார்கள்! அப்ேபா தான் இங்ேக இ க்கக்கூடா ! இப்ப அவள் மனம் பரபரப் அைடந்தி க்ைகயில், வக்கீல் ஆபத்சகாயமய்யர் தாம்
எ திய விண்ணப்பத்ைத அவளிடம் ெகா த்தார். ைகெய த் ப் ேபாடப் ேபாைகயில்
உமாவின் ைக ந ங்கிற் . ெம வாகச் சமாளித் க்ெகாண் ைகெய த் ப்
ேபாட்டாள். அைத
கமிஷ்னாிடம் ெகா க்கக்கூட அவ க்குத் ணி இல்ைல.
அப்ப ேய ேமைஜ மீ ைவத் விட் எ ந்தி ந்தாள்.
----------------------4.18. உமாராணியின் பழி
உமாராணி அன்ெறல்லாம் ஒேர மனக் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தி ந்தாள்.
குழந்ைதைய ம் தந்ைதைய ம் பிாிந்த ன்பம் இப்ேபா அவ்வள
ெபாியதாயில்ைல. அவர்க ைடய நிைனைவேய மறக்கச் ெசய்யக்கூ யதான சம்பவம்
ேவெறான் ேநர்ந் விட்ட .

103

விதியின் விசித்திரத்ைத நிைனக்க நிைனக்க அவ க்கு வியப்பாயி ந்த .
குழந்ைதையக் கண் பி க்கச் ெசால்வதற்காக
கமிஷ்னர் ஆபீஸுக்குப் ேபான
இடத்தில், இந்தச் சந்திப் ஏற்பட்ட . குழந்ைத ம் தாத்தா ம் இராத்திாி இப்ப த்
தன்ைன ஏமாற்றிவிட் ப் ேபாகாதி ந்தால், தான்
கமிஷ்னர் ஆபீஸுக்குப் ேபாக
ேநர்ந்திரா . அவைரச் சந்திக்க ம் ேநர்ந்திரா .
ஒ

ேவைள பகவா

ைடய ெசயல் இதில் ஏேத

ம் இ க்குேமா?

ைபத்தியந்தான்! பகவானாவ மண்ணாங்கட் யாவ ? உலகில் தற்ெசயலாக
இந்த மாதிாி சம்பவங்கள் எத்தைனேயா நிகழ்கின்றன. தன் ைடய
வாழ்க்ைகயிேலேய நடந்தி க்கிற . அதற்ெகல்லாம் சுவாமி ேபாில் பாரத்ைதப்
ேபா வதில் என்ன பிரேயாஜனம்? அப்பாவாயி ந்தால், 'எல்லாம் பராசக்தி ெசயல்'
என் ெசால் க் ெகாண்
ப்பார். ம ஷ்யர்க ைடய காாியங்கைளெயல்லாம்
பராசக்தி நடத் வதாயி ந்தால், உலகம் இவ்வள ேகவலமாயி க்குமா? இவ்வள
அநியாயங்க ம் ெகா ைமக ம் நடக்குமா? தா ம் குழந்ைத மாகச் சாகப் ேபாகும்
சமயத்தில் அப்பாவின் குரல் ேகட்ட தன் ைடய வாழ்க்ைகயில் ஓர் ஆச்சாியமான
விஷயம்! அப்பாவிடம் ெசான்னால், அ பகவா ைடய ெசயல் என் தான்
ெசால்வார். அ பகவா ைடய ெசயலாயி ந்தால், கல்கத்தாவில் தான் பட்ட
கஷ்டங்க ம் பகவா ைடய ெசயல் தாேன? ெசன்ைனயின் திகளில் தான் அைலந்
திாிந்த ம் பராசக்தியின் ெசயல்தாேன?
அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல. அப்பாவி ைடய ண் பிரைம. வாழ்க்ைகயில்
ம ஷ்யர்க ைடய யற்சியினால் சில காாியங்கள் நடக்கின்றன; தற்ெசயலாகச் சில
காாியங்கள் நடக்கின்றன. அந்த மாதிாி தற்ெசயலாக நடந்தி க்கும் சம்பவம் இ .
தன் ைடய வாழ்க்ைகயிேலேய இதற்கு ன் நடந்தி ப்பைதெயல்லாம் நிைனக்கும்
ேபா இ ஒ பிரமாத அதிசயங்கூட இல்ைல.
சாி; ஆனால் தான் இப்ேபா ெசய்ய ேவண் ய என்ன? எக்ேகடாவ ெகட் ப்
ேபாகட் ெமன் சும்மா இ ந் விடலாமா?
விலங்கு ட் ய ைக டன் கூ ய
தர ைடய ேதாற்றம் அ க்க உமாவின்
மனக் கண்ணின் ன்னால் வந் நின்ற . அைத நிைனக்கும் ேபாெதல்லாம் ஒ
பக்கம் அவள் மனத்தில் அளவிலாத ேவதைன உண்டாயிற் ; மற்ெறா பக்கத்தில்
தி ப்தி ம் ஏற்பட்ட . தன்ைன எவ்வளேவா கஷ்டங்க க்ெகல்லாம் உள்ளாக்கிய
ம ஷர் இப்ேபா சங்கடத்தில் அகப்பட் க் ெகாண்
க்கிறார். ேவண் ம், நன்றாய்
ேவண் ம்!
அேத சமயத்தில் தான் அவ க்கு உதவி ெசய்யக் கூ ய நிைலைமயில் இ ப்பைத
நிைனத் உமா கர்வ ம் கு கல ம் ெகாண்டாள். அ தான் சாி! இந்த ஆபத் ச்
சமயத்தில் அவ க்கு உதவி ெசய் பழிவாங்க ேவண் ம்; அப்ப த்தான் த்தி கற்பிக்க
ேவண் ம். தன் கத்ைதப் பார்த் ப் ேபசுவதற்குக் கூட ைதாியம் வராதப அ க்க
ேவண் ம். ஆம்; எப்ப யாவ அவைரக் ேக
ந் தப்பித் வி தைல பண்ண
ேவண் ம். வி தைலயான பிறகு நன்றி ெச த்த வ வாரல்லவா? "உம நன்றி
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எனக்கு ேவண்டாம்! ேபாய்வா ம்! உம
கத்தில் விழிக்கக்கூட எனக்கு
இஷ்டமில்ைல" என் ெசால்ல ேவண் ம்.
----------------4.19.

தரன் சபதம்

வக்கீல் ஆபத்சகாயமய்ய க்கு உண்ைமயாகேவ உமாவின் மீ சேகாதர
விசுவாசம் ஏற்பட்
ந்த . அவ ைடய வாழ்க்ைகயில் ஏேதா மர்மம் இ க்கிற
என் அவர் ஊகித்தி ந்தார். ெராம்ப ம் கஷ்டப்பட்டவளாயி க்க ேவண் ம்; பிறகு
திடீெரன் நல்ல காலம் பிறந் பணக்காாியாகியி க்க ேவண் ம் என் ம்
நிைனத்தார். இந்தச் ெசல்வம் அவ க்கு எப்ப க் கிைடத்த என்பைதப் பற்றி
அவ க்குச் சந்ேதகங்கள் ேதான்றிய ண் . ஏதாவ 'அவ்யாகி தமான' வழியில்
எண்ணமிட்டார். ஆனா ம் அவ ைடய உத்தமமான குணத்ைத உத்ேதசித்
அவளிடம் எந்த விதமான குற்றம் குைறயி ந்தா ம் மன்னித் விடத்தயாராயி ந்தார்.
இந்த மாதிாி ஒ ஸ்திாீ, உற்றார் உறவினர் யா மில்லாதவள், பணக்காாி
என்பைதத் தவிர மற்றப நிராதரவான நிைலைமயில் இ ப்பவள் - அவ க்கு
ஒத்தாைச ெசய் ம் ப யான சந்தர்ப்பம் தமக்கு ஏற்பட்ட பற்றி ஆபத்சகாயமய்ய க்கு
ெராம்ப ம் ெப ைமயாயி ந்த . ேகார்ட்
ம் அட்வேகட் சங்கத்தி ம் அவ ைடய
நண்பர்கள் சாதாரணமாக அவர 'மிஸ்டர் ஆபத்!' என் கூப்பிட் ப் பாிகாசம் ெசய்வ
வழக்கம். அவாிடம் அகப்பட் க் ெகாள் ம் 'கட்சிக்காரர்க க்ெகல்லாம்
ஆபத் த்தான்' என் ம் அவர்கள் ெசால்வார்கள். ஆனால்
மதி உமாராணியின்
விஷயத்தில் தம் ைடய ெபயாின் பின்பகுதிைய உண்ைமயாக்கிக் ெகாள்ள
ேவண் ெமன் ஆபத்சகாயமய்யர் தீர்மானித்தி ந்தார்.
ஆகேவ, இப்ேபா உமாராணி தம்மிடம் ெபாி ம் நம்பிக்ைக ைவத் ஒ
க்கியமான ேவைலையக் ெகா க்கேவ அதில் தீவிரமாக ஈ பட்டார். அவ ைடய
யற்சி கைடசியில் பயன் அளித்த .
தரன் ைகயாண்டதாகச் சந்ேதகிக்கப்பட்ட
ெதாைகையப் ெபற் க் ெகாண் ேக அண் ஓ பாங்கிக்காரர்கள் வழக்ைக வாபஸ்
வாங்கிக் ெகாள்ளச் சம்மதித்தார்கள். சமீபத்தில் நடந்த ஒ பாங்கி ேமாச வழக்கில்
ஏராளமான பணச் ெசல க்குப் பின்னர் குற்றம் சுவாகாமல் ைகதி
வி தைலயைடந்தி ந்தப யால், பாங்கிக்காரர்கள் இதற்கு எளிதில் இணங்கினர்.
ேபாலீஸ் இலாகாவினர் த ல் இைத ஆட்ேசபித்த ேபாதி ம், கைடசியில் குற்றம்
சுவாவ கஷ்டம் என் கண் அவர்க ம் சம்மதித் விட்டார்கள். எனேவ,
தர ைடய குற்றம் ேமாச இல்ைலெயன் ம், கவனக் குைற தான் என் ம்
தீர்மானிக்கப்பட் ,
தரன் சில தினங்களில் வி தைலயைடந்தான்.
சிைறயில் ாிமாண் ைகதியாக இ ந்த
தரைன வக்கீல் ஆபத்சகாயமய்யர்
பார்த் ப் ேபசியேபா , உமா கூறிய நிபந்தைனகைள அவனிடம் ெதாிவித்தார்.
தர ம் அவற் க்கு உடேன இணங்கினான். ஆனால் நிபந்தைனகைள
நிைறேவற் ம் உத்ேதசம் அவ க்குக் கிைடயேவ கிைடயா . பணங்ெகா ப்ப யார்
என் ேகட்க ேவண் ய அவசியம் இ ப்பதாகேவ அவன் நிைனக்கவில்ைல.
சாவித்திாிதான் தன்ைன வி தைல ெசய்ய யற்சி எ க்கிறாள் என்பைதப் பற்றி
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அவ
ேக

க்குச் சந்ேதகேம இல்ைல. ேவ யார் தன்னிடம் இவ்வள
ந் தப் விக்க யற்சி எ க்கப் ேபாகிறார்கள்?

அக்கைற காட் க்

ஆனால் வி தைலயான ம் ெசன்ைனைய விட் ப் ேபாக ேவண் ம் என்ற
நிபந்தைன அவன் மனத்ைதப் ண்ப த்திக்
ேகாப ட் ய . இதற்கு க்கிய காரணம், சாவித்திாிைய அன் பார்த்ததி
ந்
அவள் ேபாில் அவ க்கு ஏற்பட்
ந்த பாசேமயாகும். ஏற்ெகனேவ, சாவித்திாியின்
விஷயத்தில் தான் நடந் ெகாண்ட விதத்ைதக் குறித் அவன் பல தடைவகளில்
பச்சாத்தாபப் பட்
க்கிறான். அவைளப் ரண கர்ப்பவதியாயி க்ைகயில்
வழிப்ேபாக்கர்க டன் கூட் அ ப்பி, அப் றம் தகவல் ஒன் ேம ெதாியாமல் ேபான
பிறகு, தாயார் தகப்பனார்க டன் அவன் அைதக் குறித் ச் சில சமயம் சண்ைட
பி த்த ம் உண் . ெகாஞ்ச நாைளக்குப் பிறகு, ராஜாராமய்யர் மனேநா ம் உடல்
ேநா ம் அதிகமாகிக் காலஞ் ெசன்றார். பிறகு, தாயா க்கும் பிள்ைளக்கும் ஒத் க்
ெகாள்ளேவயில்ைல. தங்கம்மாள் பிள்ைளையச் சீர்தி த்த எவ்வளேவா யற்சி
ெசய் ம் பயனில்லாமல் கைடசியில் மனம் ெவ த் ைஹதராபாத்தில் இ ந்த தன்
ெபண் டன் வசிக்கப் ேபாய்விட்டாள். அம்மா டன்
தரன் சண்ைட ேபாட்ட
ேபாெதல்லாம், "ப பாவி! ஒன் ந் ெதாியாத சா ப் ெபண்ைண அநியாயமாய்க்
ெகான் விட்டாேய?" என் திட் வ வழக்கம். இம்மாதிாி, சாவித்திாிையப் பிாிந்த
பிறகு அவள் விஷயத்தில் அவ ைடய மனம் மாறியேதா கூட, "ஐேயா! இந்த மாதிாி
ெசய் விட்ேடா ேம!" என் அ க்க வ த்தப்பட்ட ம் உண் . ம ப
ம் ஒ
தடைவ சாவித்திாி தன்ைனத் ேத வந்தாளானால் ன்னால் ெசய்ததற்ெகல்லாம்
பிராயச்சித்தமாக அவைள ெராம்ப நன்றாக நடத்தேவண் ெமன் அவன்
தீர்மானித்தி ந்தான்.
----------------4.20. வந்தாேர தீக்ஷிதர்!
இதற்கிைடயில், சம் சாஸ்திாி ம் சா
ம் தமிழ் நாட் ன் கிராமங்களில் ஒ
ெபாிய கிளர்ச்சிைய உண் பண்ணிக் ெகாண்
ந்தார்கள். ஆரம்பத்தில் அவர்கள்
கால் நைடயாக நடந் ம், சாைலயில் ேபாய்க் ெகாண்
ந்த ேபாக்கு வண் களில்
ஏறிக்ெகாண் ம் கிராமம் கிராமமாகச் ெசன்றார்கள். ஒ கிராமத் க்குப் ேபான ம்,
சாஸ்திாி குழந்ைத டன் ஊர்ச் சாவ யிேலா, ேகாவி ேலா அல்ல குளக் கைரயிேலா
உட்கார்ந் ெகாள்வார். யாேரா ெபாியவர் வந்தி க்கிறாேர என் ஜனங்கள் வந்
ேசர்வார்கள். அவர்களிடம் ேபசத் ெதாடங்குவார். நம பாரத ேதசம் ன்ேன
எவ்வள ேமன்ைமயாக இ ந்த என்பைத எ த் விவாிப்பார். இந்தக் காலத்தில்
ேதசத் க்கு ஏற்பட்
க்கும் தாழ்ைவ ம் ஜனங்க க்குள் ஏற்பட்
க்கும் தீய பழக்க
வழக்கங்கைள ம் எ த் க் காட் வார். சாதி, மத ேவஷங்களினால் விைள ம்
தீங்குகைள ம், ம பானத்தினால் உண்டாகும் ெக திகைள ம் விவாிப்பார். தாம்
ெசால்வதற்ெகல்லாம் ஆதாரமாக, ராண இதிகாசங்களி
ந் ம், தி மந்திரம்,
தி க்குறள் த ய தமிழ் ல்களி
ந் ம் ேமற்ேகாள்கள் எ த் க் காட் வார்.
இைடயிைடேய, குழந்ைத சா
ம் தாத்தா ெசால் க் ெகா த்த பாட் ஏதாவ
ெசால்வாள்.
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சீக்கிரத்தில் இவர்க ைடய கீர்த்தி ெந கப் பரவத் ெதாடங்கிய . "ஒ
ெபாியவ ம் குழந்ைத மாக ஊர் ஊராக வ கிறார்களாம், அந்தப் ெபாியவர் ெராம்பப்
ப த்தவராம். சாஸ்திரங்களில் கைர கண்டவராம். ேதசிய விஷயங்கைள அவர்
ெசால்கிற ேபால் அவ்வள மனத்தில் ப
ம்ப ெபாிய ெபாிய தைலவர்கள் கூட
ெசால்கிறதில்ைலயாம்" என் கிராமங்களில் ஜனங்கள் ேபசிக் ெகாண்டார்கள்.
"தீண்டாைம ஒழிய ேவண் ெமன் மகாத்மா ெசால்கிறாேரா, இல்ைலேயா?
அைதப்பற்றி மற்றவர்கள் யாராவ ேபசினால் ஜனங்க க்குக் ேகாபம் வ கிற .
ஆனால், சம் சாஸ்திாி ேபசுகிறேபா எல்லா ம் ேகட் க் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
தீண்டாைம வழக்கத் க்கு நம்ம சாஸ்திரங்களிேல இடங் கிைடயாெதன் அவர்
அவ்வள ெதளிவாய் எ த் ச் ெசால்கிறார்" என் சீர்தி த்தப் பற் ள்ளவர்கள்
ெசான்னார்கள்.
"அவேரா ஒ குழந்ைத வ கிறதல்லவா? அைதப் பார்க்கிறதற்குப் பதினாயிரங்
கண் ேவ ம். அந்தக் குழந்ைத காந்தி பாட் ப் பா கிற . அந்தப் பாட்ைடக்
ேகட்கிறதற்கு இ பதாயிரம் கா ேவ ம்" என் ேவ சிலர் ெசான்னார்கள்.
"சம் சாஸ்திாிதாேன? ஓேஹாேஹா! அவர் சாதாரண ம ஷரா என்ன?
ேயாகின்னா அவர்? மந்திர சக்தி ைடயவராச்ேச? அவர் வாயாேல சாபங்
ெகா த்தா ம் ெகா த்த தான்; அ க்ரஹம் பண்ணினா ம் பண்ணின தான்" என்ற
வதந்தி ஒ பக்கத்தில் பரவிக் ெகாண்
ந்த .
"அந்தப் ெபாியவ ம் குழந்ைத ம் ஒேர சமயத்தில் ன் ஊாில்
இ ந்தி க்காளாம். ன் ஊாி ம் ெபா க் கூட்டத்திேல ேபசியி க்காளாம்.
க
கத்திேல இந்த மாதிாி அதிசயத்ைத இ வைரயில் பார்த்ததில்ைல" என் ம், "சம்
சாஸ்திாிைய அெரஸ்ட் பண்ணி ெஜயி ேல ேபாட் டற ன் சர்க்காாிேல ஆன
மட் ம் பார்த்தாளாம்;
யைலயாேம? ேபாலீஸ்காரன் வந்தாேனா, இல்ைலேயா,
தாத்தா ம் ேபத்தி ம் மாயமாய் மைறஞ்சுடறாளாேம?" என் ம், இம்மாதிாி
அவர்க க்கு ஆச்சாியமான சக்திெயல்லாம் கற்பித் ப் ேபசிக் ெகாண்டார்கள்.
ஆனால் விஷயம் ெதாிந்தவர்கள், "ேசச்ேச! அெதல்லாம் சுத்தப் பிசகு. இந்த மாதிாி
கு ட் நம்பிக்ைகதான் ேதசத்ைதக் ெக க்கிற . சம் சாஸ்திாிைய என்னத் க்காகச்
சர்க்காாிேல அெரஸ்ட் பண்ண வர்றா? அவர் தான், கவர்ன்ெமண்ட் ேபச்ைசேயா,
ெவள்ைளக்காரன் ேபச்ைசேயா எ க்கறேதயில்ைலேய? நம்ம ஜனங்கள்
ஒ த்த க்ெகா த்தர் சண்ைட ேபாட் க் ெகாள்ளக்கூடா , சாதி வித்தியாசெமல்லாம்
ேபாக ம், தீண்டாைம ஒழிய ம், கள் க் கு க்கக்கூடா . கதர் கட் க்க ம் இவ்வள தாேன அவர் ெசால்ற . இ க்காக அவைரச் சர்க்காாிேல அெரஸ்ட் பண்ண
வ வாளா, என்ன?" என் உண்ைமைய எ த் விளக்கினார்கள்.
-------------------
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4.21. ெந ங்கைரப் பிரயாணம்
பதினா மா
ட் ய ரதத்தில் சம் சாஸ்திாி க த்தில் மாைலக ட ம்,
பக்கத்தில் ஒ குழந்ைத ட ம் ஊர்வலம் வ வைதக் கண்ட ம் தீக்ஷித க்கு ஒேர
பிரமிப்பாய் ேபாய்விட்ட . "எப்ப
ம் தஞ்சா ர் ஜில்லாக்கார ைடய ைளேய
ைள! எப்ப ஊைர ஏமாத்திண்
க்கான் பார்த்தாயா?" என் தனக்குத் தாேன
ெசால் க் ெகாண்டார். "இந்தப் ெபாண்
ஒண்ைண எங்ேக ேபாய்ப் பி ச்சான்?"
என் மனத் க்குள் ேகட் க் ெகாண்டார்.
ஊர்வலம்
ந் எல்லா ம் ஊர்ச் சாவ ைய அைடந்தார்கள். அங்ேக ெபா க்
கூட்டம் நடக்க ஏற்பாடாகியி ந்த . மரத்த யில் ெபாிய ேமைட கட் , பாரத மாதா
படத்ைத ைவத் அலங்காித்தி ந்தார்கள். சம் சாஸ்திாி ம் சா
ம் இன் ம் சில ம்
ேமைடயின் மீ அமர்ந்தி ந்தார்கள்.
அந்த சமயத்தில் தீக்ஷிதர் கூட்டத்தில் குந் இ த் ப் பி த் க் ெகாண் ேபாய்
ேமைடய கில் வந் ேசர்ந்தார். சம் சாஸ்திாிையப் பார்த் , "சாஸ்திாிகேள!
ெசௗக்கியமா?" என் ேகட்டார்.
"அடடா! தீக்ஷிதர்வாளா? இங்ேக எங்ேக வந்த ? எதிர்பாராத
விஜயமாயி க்கிறேத?" என்றார் சம் சாஸ்திாி.
தீக்ஷிதைரப் பார்த்ததில் சம் சாஸ்திாிக்கு ெவ ப் ம் சந்ேதாஷ ம்
கலந்தாற்ேபால் உண்டாயின. 'இந்த ம ஷர் இங்ேக எங்கு வந் ேசர்ந்தார்?' என்
ஓர் எண்ணம்; 'இவாிடம் ெந ங்கைரையப் பற்றித் தகவல் ெதாிந் ெகாள்ளலாேம'
என் ஓர் ஆைச.
"ஆமாங்க ம்! உலகெமல்லாம் இப்ப உம்ம ேபச்சாத்தாேன இ க்கு? தமிழ்நாட்
மகாத்மா காந்தின் கூட உம்ைமப் பத்திச் ெசால்றாேள? அப்ேபர்ப்பட்டவர்
நம் ர்க்காரராச்ேச. அவைரப் பார்க்க ம் தான் வந்ேதன். உம்மகிட்டத் தனியா ஒ
விஷய ம் ேபச ேவண் யி க்கு."
"அ க்ெகன்ன! கூட்டம்

ந்த ம் ேபசலாம்" என்றார் சம் சாஸ்திாி.

கூட்டத்தில் வழக்கம் ேபால் வரேவற் ப் ேபச்சுக்கள்
ந்த ம், சா எ ந்தி ந்
காந்தி பாட் ஒன் பா னாள். கூட்டத்தி
ந்தவர்கள் குழந்ைதயின் பாட்ைட
ெராம்ப ம் ர த் ஆனந்தித்தார்கள்.
பின்னர், சம் சாஸ்திாி எ ந்தி ந் ேபசினார். பைழய நாட்களில் பாரத ேதசம்,
எவ்வள ெப ைம டன் இ ந்த என்பைத எ த் ச் ெசான்னார். ேதசம் தற்சமயம்
க்ஷீணமைடந்தி ப்பைத எ த் க் காட் னார். இந்தத் ேதசத்ைதப் ன த்தாரணம்
ெசய்வதற்கு மகாத்மா காந்தி அவதாரம் ெசய்தி க்கிறார் என் ெசான்னார்.
ராமாயணம், கீைத த ய ல்களி
ந் ேமற்ேகாள்கள் காட் , நம் ைடய
ெபாியவர்கள் ெசால் யி ப்பைதத்தான் காந்தி மகா ம் ெசால்கிறார் என் எ த் க்
காட் னார். பிறகு வர்ணாசிரம தர்மம் என்பைத நம் ெபாிேயார்கள் என்ன

108
ேநாக்கத் டன் ஏற்ப த்தினார்கள் என்பைத விவாித்தார். சாதிகளில் உயர்ந்த சாதி,
தாழ்ந்த சாதி என் கிைடயாெதன் ம், ஒ வகுப்பாைரத் தீண்டாதவர்கள் என்
ஒ க்கி ைவக்க சாஸ்திரத்தில் இடமில்ைலெயன் ம் சுப்ப த்தினார். கைடசியில்
ம பானத்தின் தீங்ைக எ த் ச் ெசால் ப் ேபச்ைச
த்தார். உள் ர்க்காரர்கள்
வந்தேனாபசாரம் ெசான்ன பிறகு பிரமாதமான உற்சாகத் ட ம் ஜய
ேகாஷங்க ட ம் கூட்டம் கைலந்த .
பிறகு சம் சாஸ்திாி, தீக்ஷிதைரத் தனியாக அைழத் ச் ெசன் , "என்ன சமாசாரம்
தீக்ஷிதர்வாள்! தனியாய்ப் ேபசேவ ம் என்றீர்கேள?" என் ேகட்டார்.
"ஓய் சம் சாஸ்திாி! உம்ம குட்ைட எல்லார் மத்தியி ம் உைடச்சுவிடலாம்
பார்த்ேதன். ேபானால் ேபாற , நம்ம ஊர்க்காரனாச்ேசன் விட்ேடன்;
ெதாி மாங்க ம்?" என்றார் தீக்ஷிதர்.
"குட்ைட உைடக்கிறதா? என்ன ெசால்ேறள், தீக்ஷிதர்வாள்? எனக்கு ஒன் ேம
ாியைலேய?"
"உமக்கு ஏங்கா ம் ாி ம்? ெபாிய அ த்தக்காரராச்ேச நீர்? ஆமாம், எவ்வள
பாய்ங்கா ம் ேசர்த்தி க்கிறீர் இ வைரயிேல? ெராக்கமாய்ப் பத்தாயிரமாவ
இ க்குமா?"
"ெராக்கமாவ , பத்தாயிரமாவ ? நான் பணஞ்ேசர்க்கற க்காக இப்ப க்
கிளம்பிேனன் நிைனச்சுண்டயேளா?"
"அப்பாடா! இந்தப் ைன ம் இந்தப் பாைலக் கு க்குமான் ேபசமாட்டீரா நீர்?
ெசால்லாத ேபானால் ேபாம்... ெபாண் ஒண்ைண அைழச்சுண் வந்தி க்கிறீேர?
அைத எங்ேக
ச்சீர்? அைதயாவ ெசால் ேரா, மாட்டீேரா?"
"குழந்ைதயா? பராசக்தி ெகா த்தாள், தீக்ஷிதேர!" என்
ன்னைக ாிந்தார். அந்தப் ன்னைகயில், இைத இந்த ம
ேபாகிறார் என்ற பாவம் ேதான்றிற் .

சாஸ்திாி ெசால் விட் ப்
ஷர் எங்ேக நம்பப்

--------------------4.22. ராஜி ேயாசைன
ஷன் என்
ெசன்ைனப்பட்டணம் 'ெகால்'ெலன்றி ந்த . உமா ராணியின்
ெசால் க்ெகாண் ஒ வன் வந்தி க்கிறானாம் என் ம், அவன் உமாராணியின்
ேபாில் தாம்பத்திய உாிைமக்கு வழக்குத் ெதா க்கப் ேபாகிறானாம் என் ம் ெசய்தி
பரவிற் . எங்ேக பார்த்தா ம் ஜனங்கள் இைதப் பற்றிேய ேபசிக் ெகாண்
ந்தார்கள்.
உமாராணியின் ர்வ ஜீவியத்ைதப் பற்றித் ெதாிந் ெகாள்வதில் ஏற்ெகனேவ
ெராம்பப் ேப க்கு ஆவல் இ ந்த . அவ ைடய வாழ்க்ைகயில் ஏேதா மர்மம்
இ க்கிறெதன் எல்லா ேம நிைனத்தார்கள். அ என்னவாயி க்கலாெமன் பலர்
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பலவிதமாய் ஊகம் ெசய் ெகாண்
ந்தார்கள். இப்ேபா உண்ைம ெவளியாவதற்கு
ேஹ உண்டாகேவ, நகாில் பிரமாதமான பரபரப் ஏற்பட்
ந்த .
கைடசியில், ஒ நாள், பத்திாிைககளில், ேகஸ் தாக்கலாகிவிட்ட என்ற விவரம்
ெவளியாயிற் . அந்தச் ெசய்திையப் ெபாிய தைலப் க்க டன் க்கியமான இடத்தில்
பத்திாிைககள் ெவளியிட்
ந்தன:
க

க அதிசயம்!

திடீெரன் வந்தவர் தாம்பத்ய உாிைம ேகா கிறார்!
உமாராணியின் ேமல் வழக்கு! என் ம் இ ேபான்ற தைலப் கள்
பத்திாிைககளின் இடத்ைத அைடத்தன. 'ேபாஸ்டர்' விளம்பரங்களி ம் இந்தக் ேகஸ்
விவரந்தான் காணப்பட்ட .
ம நாள் காைலயில், ஆபத்சகாயமய்யாின் பாாிைய, ைகயில் ஒ
பத்திாிைக டன் அவ ைடய ஆபீஸ் அைறக்கு வந் ேசர்ந்தாள்.

தமிழ்ப்

"ஏன்னா? இெதன்ன அவமானம்? உங்க உமாராணி ேமேல ஏேதா ேகஸாேம?"
என்றாள்.
"அதிேல உனக்கு என்ன வந்த

அவமானம்?" என்

வக்கீல் ேகட்டார்.

"நீங்க அங்ேக ேபாயிண் வந்திண் இ க்ேகேளன் தான்; இல்லாட்டா, ஊாிேல
எந்த நாய் எப்ப ப் ேபானா எனக்ெகன்ன?
ஆமாம்; என்னேமா தாம்பத்திய உாிைமக் ேகஸுன் ேபாட்
க்ேக,
அப்ப ன்னா என்ன?"
"அப்ப ன்னா, 'Suit for Restitution of Conjugal Rights' என்

அர்த்தம்."

"ேபா ேம பாிகாசம்! இப்ப ெயல்லாம் நீங்க கி தக்காப் ேபசறைதக்
ேகட்டாத்தான், எனக்கு எங்ேகயாவ ஓ ப் ேபாயிடலாம் ேதாணற ."
"நீ இப்பச் ெசால்றேயால் ேயா? அந்த மாதிாி நிஜமாகேவ ஒ ம ஷ க்கு
அதிர்ஷ்டம் வந் அவன் ெபண்டாட் அவைன விட் ஓ ப்ேபாயிடறாள்
வச்சுக்ேகா. அந்த மைடயன் அ தனக்கு அதிர்ஷ்டம் ெதாிஞ்சுக்காேம, அவைளத்
தன்ேனா வந் இ க்கச் ெசய்ய ம் ேகார்ட் ேல ேகஸ் ேபாட்டான்னா,
அ க்குத்தான் தாம்பத்திய் உாிைம வழக்குன் ெசால்ற ."
"இெதன்ன ெவட்கக்ேக ? இப்ப க்கூட ஒ

ேகஸ் ேபாடற ண்டா, என்ன?"

"பின்ேன சட்டம், ேகார்ட் எல்லாம் என்னத் க்காக இ க்குன்
நிைனச்சுண்
க்ேக? வக்கீல் ஆம்பைடயாளாயி ந் ண் இன் ம் இ
ெதாிஞ்சுக்காேம இ க்கேய?"
-----------------
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4.23. மங்களத்தின் மரணம்
சம் சாஸ்திாி ெந ங்கைரைய அைடந்த ம், தீக்ஷிதர் மங்களத்ைதப் பற்றிச்
ெசான்ன உண்ைமதாெனன் அறிந்தார். அப்ேபா , பகவா ைடய க ைணயின்
ஒ
க்கியமான அம்சம் அவ க்குப் லப்பட்ட . இந்த உலகத்தில் சம் சாஸ்திாி
யாராவ ஒ மனிதைர ெவ த்தார், தம் ைடய சத்
வாகக் க தினார் என்றால்,
அந்த மனிதர் சங்கர தீக்ஷிதர்தான். அப்ேபர்ப்பட்ட சங்கர தீக்ஷிதர் லமாக ஈசன்
தம்ைம மங்களத்தின் மரணத்த வாயில் அவளிடம் ெகாண் ேசர்த்தைத நிைனத்
நிைனத் ச் சாஸ்திாி மனம் உ கினார். இந்த ஓர் உதவி ெசய்ததன் ெபா ட் ,
தீக்ஷிதர் தமக்கு ஏற்ெகனேவ ெசய் ள்ள அபசாரங்கைளெயல்லாம் அவர்
மன்னித் விட ம், அவாிடம் நன்றி பாராட்ட ம் தயாராயி ந்தார். ஆ ஏ
வ ஷமாக மங்களத்ைதத் தாம் ைக விட் விட் இ ந்தேத பிசகு. ஐேயா! இந்தச்
சமயத்திலாவ தாம் வந்திராவிட்டால், அவள் கதி என்ன ஆகியி க்கும்? தமக்குத்தான்
அப் றம் அ த்த ஜன்மத்திலாவ மனச்சாந்தி உண்டாக
மா?
தாம் பட்டணத் க்குப் ேபான பிறகு மங்களத்தின் வாழ்க்ைக எப்ப நடந்த
என்பைதப் பற்றி அவேள ெசால் ச் சாஸ்திாி ெதாிந் ெகாண்டார். சாஸ்திாியின்
வாழ்க்ைக எவ்வள விேசஷ சம்பவங்கள் நிைறந்தேதா, அவ்வள மங்களத்தின்
வாழ்க்ைக விேசஷமற்றதாயி ந்த . நாைலந் மாதத் க்ெகல்லாம் அவள் தன்
தாயா ட ம் ெசவிட் ைவத்தி ட ம் ெந ங்கைரக்குத் தி ம்பி வந்தாள்.
அப்ேபாதி ந் ெந ங்கைரயில் தான் வசித்தாள். தான் இல்லாதேபா சாவித்திாி
ரண கர்ப்பவதியாய் ெந ங்கைரக்கு வந்
ட் யி ப்பைதப் பார்த் விட் த்
தி ம்பிய ெசய்திைய ஊரார் ெசால்லத் ெதாிந் ெகாண்டேபா அவள் மனம்
ெராம்ப ம் ண்பட்ட . சாஸ்திாியிடமி ந் ம் க தம் ஒன் ம் வராமல் ேபாகேவ,
தா ம் தன் தாயா மாகச் ேசர்ந் ெசய்த சதிைய அவர் ெதாிந் ெகாண் தான்
அ ேயா தன்ைன ெவ த் விட்டார் என் மங்களம் எண்ணத் ெதாடங்கினாள்.
அ
தேல, மங்களத் க்கும் அவள் தாயா க்கும் ஒத் க் ெகாள்ளாமல் ேபாயிற் .
"பாவி! பழிகாாி! நீதாேன அவைர ஊைரவிட் விரட் னாய்!" என் மங்களம்
அ க்க அம்மாைவ ைவவ ம், "நன்றியற்ற நாேய! எல்லாம் உனக்காகத்தாேன
ெசய்ேதன்?" என் அம்மா தி ப்பி ைவவ ம் நா க்கு நாள் அதிகமாயிற் . இந்த
மாதிாி சண்ைடயினால், ெசார்ணம்மாள் சில சமயம் மங்களத்தினிடம் ேகாபித் க்
ெகாண் ஊைரப் பார்க்கப் ேபாய்வி வ ம் உண் . அந்த மாதிாிேய இந்தச் சமய ம்
அவள் ேகாபித் க் ெகாண் ஊ க்குப் ேபாயி ந்தாள். ெசவிட் ைவத்தி மட் ந்தான்
அக்கா க்குத் ைணயாயி ந்தான்.
சாவித்திாி ெந ங்கைரக்கு வந்
ட் யி ப்பைதப் பார்த் விட் த்
தி ம்பினாள் என் ம் ெசய்தி சம் சாஸ்திாிையக் கதிகலங்கச் ெசய்த . ஆனா ம்,
சாவித்திாிையப் பற்றி நிைனக்க இப்ேபா த ணமில்ைல என்பைத அவர்
உணர்ந்தி ந்தார். ப த்த ப க்ைகயாய்க் கிடக்கும் மங்களத்ைதப் பராமாிப்ப தான்
இப்ேபா தம் ைடய தன்ைமயான கடைம என் க தி, அந்தக் கடைமயில்
ரணமாய் ஈ பட்டார்.
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மங்களம் ெசன்ற இரண் வ ஷ காலமாக மிகக் ெகா ய தைலவ யினால்
அ க்க பீ க்கப்பட் வந்தாள். அதற்குச் ெசய் ெகாண்ட நாட் ைவத்தியங்கள்
ஒன் ம் பிரேயாஜனப்படவில்ைல. தான் ெசய்த கர்மத்தினால் தான் இந்த வியாதி
தன்ைனப் பீ த்தி க்கிற என் அவள் நம்பியப யால், ைவத்தியம் சாதாரணமாய்ப்
ப க்கக்கூ ய அள கூடப் ப க்கவில்ைல. இப்ேபா தைலவ
டன் சுர ம்
ேசர்ந் அவைளப் பீ த்தி ந்த . ெராம்ப ம் ர்பலமா மி ந்தாள்.
அந்த நிைலைமயில் தன் கணவர் வந் ேசர்ந்த அவ க்கு எவ்வளேவா
சந்ேதாஷம் அளித்த . சாஸ்திாி ம் மிக ம் சிரத்ைத டன் அவ க்கு ேவண் ய
பணிவிைடகைளச் ெசய்தார். ஆனால், இதனாெலல்லாம் அவ ைடய வியாதி
குணப்படவில்ைல; அதிகேம ஆயிற் .
"சாகிறதற்கு ன்னால் அவைர ஒ தடைவ பார்க்கும்ப கி ைப ெசய்யேவ ம்,
ஸ்வாமி!" என் மங்களம் பகவாைன அ க்க பிரார்த்தைன ெசய்
ெகாண்
ந்தாள். அந்தப் பிரார்த்தைனக்குப் பகவான் மனமிரங்கித்தான் இப்ேபா
சாஸ்திாிையக் ெகாண் வந் ேசர்ந்ததாக அவள் நிைனத்தாள். ஆகேவ, இனிேமல்
தான் பிைழக்கப் ேபாவதில்ைலெயன் ம், சீக்கிரம் மரணம் ேநர்ந் வி ம் என் ம்
அவ க்கு நம்பிக்ைக உண்டாயிற் .
சம் சாஸ்திாி வந்ததி
ந் அவ ைடய அலட்ட ம் அதிகமாயிற் . ஓயாமல்
தான் சாவித்திாிக்குச் ெசய்த ெக தைலச் ெசால் ச் ெசால் ப் லம்பினாள்.
அப்ேபாெதல்லாம் சாஸ்திாி அவ க்குக் கூ யவைரயில் சமாதானம் ெசால்ல
யன்றார்.
--------------4.24. 'மாட்ேடன்! மாட்ேடன்!'
சா , மங்களத் க்கு ன்னால் சாவித்திாியின் பமாகத் ேதான்றி, "எனக்கு உன்
ேபாில் ேகாபமில்ைல" என் ஆ தல் ெசால் க் ெகாண்
ந்த அேத சமயத்தில்,
உண்ைமயான சாவித்திாி ெசன்ைன ஐேகார்ட் ல் சாட்சிக் கூண் ல் ேகாபேம
உ ெவ த்தவள் ேபால் நின்றாள்.
தரன் தன் ைடய சபதத்ைத நிைறேவற்றி விட்டான். உமாராணியின் ேமல்
நிஜமாகேவ தாம்பத்திய உாிைமக்கு வழக்குத் ெதா த் அவைளக் ேகார்ட் ேல
ெகாண் வந் நி த்தியி ந்தான்.
ேகார்ட் ல் அப்ேபா உமாராணியின் கு க்கு விசாரைண நடந்
ெகாண்
ந்த .
தர ைடய வக்கீல் மிஸ்டர் நாராயணன், பி.ஏ., பி.எல்., கு க்கு
விசாரைண ெசய் ெகாண்
ந்தார். இந்த நாராயணன் தான்
தர ைடய பைழய
சிேநகிதனாகிய நாணா என் நாம் ெசால்ல ேவண் யதில்ைல. நாணாவின் மாமனார்
காலஞ்ெசன்ற பிறகு அவன் பா ெராம்ப ம் கஷ்டமாய்ப் ேபாயி ந்த . ெபாிய
ெபாிய வக்கீல்கள் எல்லாம், "காலங்ெகட் ப் ேபாச்சு; ேகஸுகள் குைறஞ்சு ேபாச்சு!"
என் ெசால் க் ெகாண்
க்ைகயில், கத் க்குட் நாணாைவ யார்
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கவனிக்கிறார்கள்? "எங்காத் க்கார ம் கச்ேசாிக்குப் ேபாகிறார்" என்ற
ேதாரைணயில்தான் அவன் ேகார்ட் க்குப் ேபாய் வந் ெகாண்
ந்த .
இப்ப ப்பட்ட நிைலைமயில்,
தர ைடய ேகஸ் அவ க்குப் ெபாியெதா வரப்
பிரசாதமாக வந் ேசர்ந்த . இதன் லம் தான் ெபய ம் பிர த்தி ம் அைடயலாம்
என்ெறண்ணினான். " தரா! இப்ேபாைதக்கு, பீஸ், கீஸ் ஒன் ம் நான்
ேகட்கவில்ைல. ேகஸ் ஜயிச்சுேதா, அப் றம் என்ைனக் கவனிச்சுக்ேகா, ேபா ம்-ஓ!
இந்தக் ேகஸ் மட் ம் ஜயிச்சு ன்னா அப் றம் உனக்கு என்ன குைறச்சல்,
எனக்குத்தான் என்னடா குைறச்சல்?" என்
தரைன உற்சாகப்ப த்தினான்.
இப்ப யாக, இந்தத் தாம்பத்திய உாிைம வழக்கு ஜயமைடய ேவண் ெமன்பதில்
தர க்கு இ ந்த கவைலையக் காட்
ம் நாராயணன், பி.ஏ.,பி.எல்.,
அவர்க க்குக் கவைல அதிகமாயி ந்த . ஆகேவ, மிக ம் சிரத்ைத டன் ேகைஸ
நடத்தினார். அந்தச் சிரத்ைதைய இப்ேபா , உமாராணிையத் தா மாறாகக் ேகள்வி
ேகட் , அவ ைடய மனம் கலங்கும்ப அ ப்பதில் காட் னார்.
"
ஷன் ட் ேல நீங்கள் அப்ப ெயல்லாம் கஷ்டப்பட்டதாகச்
ெசால்கிறீர்களல்லவா? அந்தக் கஷ்டங்கைள அந்தக் காலத்திேலேய யாாிடமாவ
ெசால் யி க்கிறீர்களா? உதாரணமாக, உங்கள் தகப்பனார் சம் சாஸ்திாியிடமாவ
ெசால் ய ண்டா?" என் ேகட்டார்.
உமா சற்

ேயாசித் விட் , "இல்ைல" என்

"அவ்வள கஷ்டம் நீங்கள் பட்
ெசால்லவில்ைல?"

பதில் ெசான்னாள்.

ந்தால் ஏன் ஒ வாிட ம் அப்ேபா

"இஷ்டமில்ைல; அதனால் ெசால்லவில்ைல."
"நீங்கள் கஷ்டப்பட்டதாகச் ெசால்வெதல்லாம் ெபாய்; அதனால் தான்
ெசால்லவில்ைலெயன் நான் ஊகிக்கிேறன்."
"எனக்குப் ெபாய் ெசால்ற வழக்கம் கிைடயா ; உங்க க்குத்தான் அ ேவ
ெதாழில்" என் உமாராணி பளீெரன் பதில் கூறினாள். இைதக் ேகட் , ேகார்ட் ல்
ேவ க்ைக பார்க்க வந்தி ந்தவர்களில் சிலர் சிாித்தார்கள்.
நீதிபதி ேகாபமாக ேமைஜையத் தட் னார்.
ஆனால், அட்வேகட் நாராயணன் ஒ ஸ்திாீக்குச் சைளத் வி வாரா? அவர் ஒ
ேகாணல் ன்னைக ாிந் , "ஆனால், உங்கள் ெபயேர ஒ ெபாய்யாச்ேச?" என்றார்.
அப்ேபா , வக்கீல்களிைடேய சிாிப் உண்டாயிற் .
"அநாவசியமான விவாதம் ேவண்டாம்; கு க்கு விசாரைணைய நடத் ம்!" என்
வாதி வக்கீைலப் பார்த் நீதிபதி ெசான்னார்.
-------------------
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4.25. பராசக்தி லீைல
ெந ங்கைர வந்ததி
ந் சம் சாஸ்திாியார் ஈச ைடய க ைணத் திறத்ைத
ேம ம் ேம ம் உண ம்ப ேநாிட்ட .
அக்கிரகாரத் ஜனங்களின் மேனாபாவத்தில் ஏற்பட்
ந்த மா தல் அவ க்கு
மிக ம் வியப்ைப அளித்த . தீக்ஷிதர் ெந ங்கைரக்கு இன் ம் தி ம்பி வரவில்ைல.
மற்றவர்கள் எல்லாம் சம் சாஸ்திாிைய இப்ேபா மிக ம் அன் ட ம்
மாியாைத ட ம் வரேவற்றார்கள். சாஸ்திாி ாிந் வந்த ேதசத் ெதாண்ைடப் பற்றி
ஏற்ெகனேவ அவர்க க்குச் ெசய்தி எட் யி ந்த . அவ க்கு வந்த ெப ைமெயல்லாம்
தங்கள் ஊ க்கு வந்ததாகேவ க தி அவர்கள் சந்ேதாஷப்பட் க் ெகாண்
ந்தார்கள்.
இப்ப ப்பட்ட மகாைன ஒ காலத்தில் சாதிப் பிரஷ்டம் ெசய் ைவத்தி ந்ேதாேம
என்பைதக் குறித் அவர்களில் பல க்கு ெவட்கமா ம் இ ந்த . அதற்குப்
பிராயச்சித்தமாக, இப்ேபா மங்களத்தின் அந்தியக் கிாிையகைள நடத் வதற்கு
அவர்கள் சம் சாஸ்திாிக்கு ேவண் ய ஒத்தாைச ாிந்தார்கள். அ விஷயமாக
அவ க்கு அவர்கள் ஒ கவைல ம் ைவக்கவில்ைல. அக்கிரகாரத் ஸ்திாீக ைடய
மேனாபாவ ம் ெபாி ம் மாறிப் ேபாயி ந்த . ட் க்கு ஒ நாளாகச் சைமயல்
ெசய் சாஸ்திாிக்கும் சா
க்கும் ெகாண் வந் ைவத்தார்கள். ஒ வேராெடா வர்
ேபாட் யிட் க் ெகாண் , குழந்ைத சா
க்கு ேவண் யெதல்லாம் ெசய்
வந்தார்கள்.
கு யானத் ெத ைவ ம், ேசாிைய ம் பற்றிேயா ெசால்ல ேவண் யதில்ைல.
சாஸ்திாி ஐயா தி ம்பி வந்தைதப் பற்றி அவர்க க்ெகல்லாம் ஒேர உற்சாகம். "அந்த
அம்மா சாகப் ேபாகிற சமயத் க்கு வந் ட்டாங்க பாத்தியா? ஐயா கிட்ட ெதய் க
சக்தியல்ல இ க்கு ?" என் ஒ வ க்ெகா வர் ேபசிக் ெகாண்டார்கள்.
இைதெயல்லாம் பார்த்த சம் சாஸ்திாியார் இனி ெந ங்கைரயிேலேய தங்கி
விடலாமா என் ேயாசித்தார். இதற்கு ஒேர ஓர் எண்ணந்தான் கு க்ேக நின்ற .
சாவித்திாியின் ேக்ஷமத்ைதப் பற்றித் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ெமன் அவ ைடய
உள்ளம்
த்த . ஏ வ ஷத் க்கு ன்னால் ெந ங்கைரக்கு வந் விட் த்
தி ம்பிச் ெசன்றவள் என்ன ஆனாள்? எங்ேக ேபானாள்? ெசௗக்கியமாய்க்
கல்கத்தா க்குத் தி ம்பிப் ேபாயி ப்பாேளா?...
சாவ க் குப்பத் க்குப் ேபான திதில் தாம் அங்ேக இ ப்ப ெந ங்கைரக்குத்
ெதாியக் கூடாெதன் சாஸ்திாி எண்ணினாரல்லவா? ஆைகயினால், அந்தச் ெசய்தி,
கல்கத்தா க்கும் ெதாியக்கூடா என் அவர் நிைனத் , சாவித்திாிக்கும் க தம்
ேபாடவில்ைல. ஆனா ம், அவ ைடய ேக்ஷமசமாசாரத்ைதத் ெதாிந் ெகாள்ள
அவ க்கு ெராம்ப ம் ஆவல் இ ந்த . நல்லாைனக் ெகாண் க தம் எ தச்
ெசான்னார். நல்லா க்கு சாவித்திாி கட்டாயம் பதில் எ
வாெளன் அவர்
நிைனத்தார். ஆனால் நல்லான் எ திய இரண்
ன் க தத் க்கும்
கல்கத்தாவி
ந் பதில் வரவில்ைல. பிறகு, தாேம க தம் எ தினார். அதற்கும் பதில்
இல்ைல. ஆகேவ, ஒ ேவைள ஜாைக மாற்றிக் ெகாண் ேபாயி ப்பார்கள், அதனால்
தான் பதில் வரவில்ைலெயன் தீர்மானித் ,
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பகவா ைடய அ ளால் எப்ப யாவ ெசௗக்கியமாயி ந்தால் சாி என்
எண்ணிக் ெகாண்டார். நல்லான் தன் த ல் உமாராணிையப் பார்த்தேபா ,
"ெபாிய குழந்ைததான் நம்ைம அ ேயா மறந்
த் ங்க" என் ெசான்னதில்,
தன் ைடய க தங்க க்குச் சாவித்திாியிடமி ந் பதில் வராத தாபத்ைதத்தான்
ெவளியிட்டான்.
சாஸ்திாி அைதெயல்லாம் இப்ேபா நிைன ப த்திக் ெகாண்டார். 'ஐேயா!
சாவித்திாி! க்ககத்தில் நீ ெசௗக்கியமாயி க்கிறாய் என் எண்ணிக்
ெகாண்
ந்ேதேன? உனக்கு இந்த மாதிாி கதி ேநர ேவண் மா? இந்த ஊாி
ந்
தி ம்பி எங்ேக ேபானாேயா?
என்னெவல்லாம் கஷ்டப்பட்டாேயா? இப்ேபா எவ்விடத்தில் என்னமாய்
இ க்கிறாேயா? ஒ ேவைள, என்ைனப் ேபால் க ன சித்தர்க ம் பாவிக ம்
நிைறந்த இந்த உலகில் இ க்கேவ ேவண்டாெமன் ேபாய் விட்டாேயா?..."
-------------------4.26. சந்திப்
சம் சாஸ்திாி ன் தடைவ ெந ங்கைரயி
ந் கிளம்பிச் ெசன்றதற்கும்,
இப்ேபா கிளம்பியதற்கும் ெராம்ப ம் வித்தியாசம் இ ந்த . ன்ேன அவர்
தன்னந்தனியாகக் கிளம்பிச் ெசன்றார். ஊாி ள்ளவர்கள் யா ம் ஏெனன்
ேகட்கவில்ைல. ஆனால் இம் ைற அவர் சா
டன் கிளம்பியேபா , கிராம ஜனங்கள்
பாதிப்ேபர் அவர் பின்ேனா ெவகு ரம் வந் வழி அ ப்பினார்கள்.
சாஸ்திாிகள், "நில் ங்கள், நில் ங்கள்" என் பல தடைவ ெசால்
ம் அவர்கள்
ேகட்கவில்ைல.
"இனிேமல் நீங்கள் குழந்ைதேயாேட இங்ேகேய இ ப்பயள், ன்மாதிாி
பஜைனெயல்லாம் நடத்தலாம் இ ந்ேதாம்; அ க்கு
நாங்கள் ெகா த் ைவக்கைல" என்
த் சாமி ஐயர் ெசான்னார்.
"அ க்ெகன்னடா ெசய்யற ? நாம் ெசய்த பாக்கியம் அவ்வள தான்" என்றார்
சாமாவய்யர்.
த் சாமி அய்ய ம் சாமாவய்ய ம் இவ்வள அன் காட் னார்கெளன்றால்,
மற்றவர்கைளப் பற்றிச் ெசால்லவா ேவண் ம்? அதி ம், கு யானவர்க க்குத்தான்
சாஸ்திாி ஐயா ேபாவ ெராம்ப ம் மன வ த்தத்ைத அளித்த .
"சாமி, எங்கைள மறந் டாதீங்க!"
"தி ம்பிக் கட்டாயம் வந் ட ம்!"
"பட் க்காரர் கிட்ேட, நாங்க ெராம்ப அவைர விசாாிச்ேசாம் என் ெசால் ங்க,
சாமி!" என் இப்ப ெயல்லாம் ெசால் க்ெகாண் கு யானவர்கள் வண் ையத்
ெதாடர்ந் வந்தார்கள்.
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கைடசியாக, ஊாின் எல்ைலையத் தாண் ம் சமயத்தில், சாஸ்திாியார் அவர்கைளப்
ப வாதமாக நிற்கச் ெசான்னார். பிற்பா , வண்
ாிதமாகச் ெசன்ற .
வண் ேபாய்க்ெகாண்
க்ைகயில், சா , "நான் ேபான ஜன்மத்திேல ெராம்பப்
பாவம் பண்ணியி ப்ேபன் ேபா
க்கு, தாத்தா! இத்தைன நாைளக்கப் றம், என்ைன
இ ப்பிேல எ த் க்கறதற்கு ஒ பாட் கிைடச்சான் நிைனச்சுண்
ந்ேதன்.
அவைள ம் ஸ்வாமி அைழச்சுண் ட்டாேர!" என்றாள்.
"உன் வாக்குப் ப க்கட் ம், சா ! ஸ்வாமி மங்களத்தி
மன்னித் த் தன்கிட்ட அைழச்சுக்கட் ம்"
என்றார் சாஸ்திாி.

ைடய பாவத்ைதெயல்லாம்

"என்ன தாத்தா, பாட்
ம் அப்ப ேய ெசான்னா; நீங்க
பாட் என்ன பாவம் பண்ணினா?" என் சா
ேகட்டாள்.

ம் அப்ப ேய ெசால்ேறள்?

இைதெயல்லாம் எப்ப க் குழந்ைதயிடம் ெசால்வ என் சாஸ்திாி தவித்தார்.
பிறகு ஒ வா சமாளித் க் ெகாண் ெசான்னார்: "ெராம்ப நாைளக்கு ன்னாேல
உன்ைனப்ேபால் ஒ குழந்ைத எனக்கு இ ந்தா, அவ ேபர் சாவித்திாின்
ெசான்ேனேனா, இல்ைலேயா, அந்தக் குழந்ைதையப் பாட் ெராம்பக்
கஷ்டப்ப த்திண்
ந்தா. அ அவள் மனத்திேல உ த்திண்ேட இ ந்தி க்கு.
அதனாேல தான் ஸ்வாமி என்ைன மன்னிப்பாரான் ேகட் ண்ேட இ ந்தா. சாகிற
சமயத்திேல உன்ைனப் பார்த்த ம், சாவித்திாி
குழந்ைதயாயி ந்த மாதிாி அவ க்குத் ேதாணித் ப் ேபா
க்கு.
அதனாேலதான், தன் ேமேல ேகாபமில்ைலன் உன்ைனச் ெசால்லச் ெசான்னாள்..."
இப்ப ச் சிரமத் டன் கூறிவந்த சாஸ்திாி சட்ெடன் நி த்தினார். அவர் மனத்தில்
பளீெரன் ஓர் எண்ணம் உதயமாயிற் . சா ைவ உற் ப் பார்த்தார். அப்ப
ம்
இ க்குேமா? அப்ேபர்ப்பட்ட அதிசயம் நடக்கக் கூ யதா?...
---------------4.27. 'ஜட்ஜு மாமா!'
சா
க்கு ஜில் கிைடத்ததில் உண்ைமயாகேவ சந்ேதாஷந்தான். ஆனா ம்,
ன்ைனெயல்லாம் ேபால் அவ ைடய மனத்தில் கு கலம் ஏற்படவில்ைல. 'மாமி ம்
தாத்தா ம் உறவாய்ப் ேபாய்விட்டார்கள்; நாம் தனியாய்ப் ேபாய்விட்ேடா ம்' என்ற
எண்ணம்
அவ ைடய உள்ளத்ைத உ த்திக் ெகாண்ேட இ ந்த . தா ம் தாத்தா மாய்
ஊர் ஊராய்ப் ேபாய்க் ெகாண்ேடயி க்கக் கூடாதா, எதற்காக இங்ேக வந்ேதாம் என்
கூடத் ேதான்றிய .
ன்ைனப்ேபால் சா இப்ேபா பங்களாவின் ேதாட்டத்தில் திாிந்
விைளயா வதில்ைல. பங்களா க்குள் தனியாக எங்ேகயாவ
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ஒ
ைலயில் ேபாய் உட்கார்ந் ெகாள்வாள். ேசாகபாவம் த ம் ம்
கத்ேதாற்றத் டன் சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தி ப்பாள். அல்ல , ஜில் ைய ம யில்
ைவத் க் ெகாண் அதனிடம் தன் ைடய மனக்குைறைய ெவளியி வாள். "மாமி ம்
தாத்தா ம் ஒண் ; நீ ம் நா ம் ஒண் " என்பாள்.
இந்த மாதிாி ஒ நாள் சா ஜில் ைய ைவத் க் ெகாண் ேசாகமான குர ல்
அத டன் ேபசிக் ெகாண்
ந்த ேபா சாவித்திாி அங்ேக வந்தாள். "சா ! ஏன்
இப்ப த் தனியாகத் தனியாக வந் உட்கார்ந் ெகாள்கிறாய்? ஓ த் திாிந்
விைளயாடற க்ெகன்ன?" என் ேகட்டாள்.
"என்ேனா விைளயாடற க்கு யார் இ க்கா? நான் தான் தனிப்பட்டவளாய்ப்
ேபாய்ட்ேடேன?" என்றாள் சா .
"என்ன சா ! ெபாிய பாட் மாதிாி ேபசேற! நீ தனிப்பட்டவளாய்ப் ேபாகவாவ ?
உன்ேனாட விைளயாடறதற்கு நான்
இ க்ேகேன! வா! நாம் இரண் ேப ம் கண்ணா ச்சி விைளயாடலாம்" என்றாள்
சாவித்திாி.
< சா , சாவித்திாியின் பின்னால் வந் அவ ைடய டைவத் தைலப்ைப ம த் க்
கண்ைணக் கட் னாள். அப்ேபா , சாவித்திாி,
"இேதா பா ! என் கண்ைணக் கட் விட் , ன்ேன ராத்திாியிேல எ ந் ஓ ப்
ேபானேய, அந்த மாதிாி ஓ விடக் கூடா !" என் சிாித் க் ெகாண்ேட ெசான்னாள்.
ம ப
ம், "ஆனால் இப்ப நீ எங்ேக ஓடற ! தாத்தாதான் இங்ேகேய இ க்காேர?"
என்றாள்.
சா , இதற்குள் கண்ைணக் கட் விட் , "ஊம்; ஒண் , இரண் ெசால் ங்ேகா!"
என்றாள். சாவித்திாி, "ஒண் , இரண் ,
..." என் எண்ணிக் ெகாண்
க்கும்
ேபாேத, சா அந்த அைறயி
ந் ஓ ஆபீஸ் அைறக்குள் ேபானாள். அங்ேக வக்கீல்
ஆபத்சகாயமய்யர் உட்கார்ந் ஏேதா எ திக்ெகாண்
ந்தார். சா அவ க்குத்
ெதாியாமல் சத்தமில்லாமல் நடந் ஒ ேஸாபா க்குப் பின் றத்தில் ஒளிந்
ெகாண்டாள். ஒளிந் ெகாண்டவள் ம ப
ம் சிந்தைனயில் ஆழ்ந் விட்டாள்.
'தாத்தா ம் மாமி ம் ஒண்ணாய்ப் ேபாய்விட்டா. எனக்கு இப்ேபா ஓடற க்குக் கூட
இடமில்ைல' என் எண்ணி அவள் மனம் ஏங்கிற் .
சற் ேநரத் க்ெகல்லம் அந்த அைறக்குள் சாவித்திாி வந்தாள். "வக்கீல் ஸார்! சா
இங்ேக வந்தாளா?" என் ேகட் க் ெகாண்ேட வந்தாள்.
"இல்ைலேய, இங்ேக வரைலேய?" என்றார் வக்கீல். பிறகு, "பத்திரம் எ தியாச்சு;
ைகெய த் ப் ேபாடலாம்" என்றார்.
உமா ேமைஜக்க கில் உட்கார்ந் , "எங்ேக வாசிங்ேகா! ேகட்கிேறன்" என்றாள்.
ஆபத்சகாயமய்யர் அ க்க , "என்னிடம் நம்பிக்ைக ைவ ங்கள்" என்
உமாராணியிடம் ெசால் க் ெகாண்
ந்தாரல்லவா? அதற்குாிய சந்தர்ப்பம் இப்ேபா
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வந்தி ந்த .
தர ைடய வக்கீல், ேகார்ட் ல் குழந்ைதையப் பற்றிக் ேகள்வி
ேகட்டதி
ந் சாவித்திாி ெபாி ம் கலக்கமைடந் ேபாயி ந்தாள், யாாிடமாவ
ேயாசைன ேகட்ேட ஆகேவண் ெமன் ேதான்றிற் .
-------------4.28. கர்வ பங்கம்
பாரத் விலாஸ் ேஹாட்ட ன் அைறெயான்றில்
தரன் ன் ம் பின் மாக
உலாத்திக் ெகாண்
ந்தான். அவ ைடய மனம் ெபாி ம் சிந்தைனயில்
ஆழ்ந்தி ந்த என்ப நன்றாய்த் ெதாிய வந்த . அவ ைடய தைலமயிர் எப்ேபா ம்
ேபால் ப ந் அழகாக வாாிவிடப் பட்
க்கவில்ைல. கத்தி ம் கவைலக் குறி
காணப்பட்ட . அ க்க வாய்க்குள்ளாக, "என்ன ட்டாள்தனம்! என்ன
ட்டாள்தனம்?" என் ெசால் க் ெகாண்
ந்தான்.
ஒ சமயம் ேமைஜய கில் நின் ேமைஜமீ கிடந்த ஒ பத்திாிைகைய எ த் ப்
பார்த்தான். அதில், சம் சாஸ்திாி, சா இவர்க ைடய படங்கள் ெவளியாகியி ந்தன.
படங்க க்குக் கீேழ பின்வ மா எ தியி ந்த :
"ேநற் உமாராணி தரன் வழக்கில் ஒ
க்கியமான விஷயம் ெவளியாயிற் .
சம் சாஸ்திாியின் வளர்ப் க் குழந்ைதயான சா உண்ைமயில் அவ ைடய ேபத்தி,
அதாவ உமாராணியின் குழந்ைத என் ெதாிய வந்த . விசாரைணயின் ேபா ,
உமாராணிேமல் குழந்ைதையக் ெகான் விட்டதாகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட சமயத்தில்,
குழந்ைத சா ேவ ேமற்ப இரகசியத்ைத ெவளிப்ப த்திய ம் ேகார்ட் ல் ெபாிய
கலகலப் ஏற்பட்ட ..."
தரன் இைதப் பார்த் ஒ ெப
ச்சு விட் விட் ம ப நடக்கத்
ெதாடங்கினான். சுவாில் இ ந்த கண்ணா யில் தன் ைடய பிரதிபிம்பத்ைதப்
பார்த் விட் , " தரா! நீ மகா ெகட் க்காரன்! உன்ைனப் ேபான்ற ெகட் க்காரன்
உலகத்திேலேய கிைடயா . உன் குழந்ைதேயதான் உனக்கு சர் பிேகட் ெகா த்
விட்டாேள? இனிேமல் உனக்கு என்ன குைற?" என்றான்.
ேநற் ேகார்ட் ல் சா , "நா ம் எத்தைனேயா அப்பா பார்த்தி க்ேகன். ஆனா,
உங்கைளப்ேபாேல, அம்மா ேமேல ேகஸ் ேபாட்ட அப்பாைவப் பார்த்தேதயில்ைல"
என் ெசான்ன அவன் மனத்ைத அப்ப உ த்திக் ெகாண்
ந்த .
இேத சமயத்தில், உமாரணியின், ட்
ராயிங் மில் இேத விஷயத்ைதப் பற்றிப்
ேபச்சு நடந் ெகாண்
ந்த . உமா ம், சம் சாஸ்திாி ம் ேஸாபாவில்
உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். நல்லா ம், அவ ைடய மைனவி ம் கீேழ தைரயில்
உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.
நல்லான், உமாைவப் பார்த் , "குழந்ைதையக் ெகான் ட்ேடன் ஒேர
காய்ப்
கினீங்கேள! எப்ப அம்மா உங்க க்கு மனஸு வந்த ?" என் ேகட்டான்.
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"இ க்கட் ம், நல்லான்! நான் ஊைரவிட் க் கிளம்பறேபா , இனிேமல் நீதான்
ஐயாைவக் கவனிச்சுக்க ம் ெசான்ேனன், நீ ம் சாி இன்னேய, அந்த வாக்ைக நீ
காப்பாத்தினயா?" என்றாள் உமா.
"அ எம்ேமேல தப் த்தான். எஜமான் நிலத்ைத வித் ட்டாங்க என்கிற
ேகாபத்திேல றப்பட் வந் ட்ேடங்க. ஆனா, நீங்கமட் ம் இத்தைன நாளாய்
அப்பாைவ அ ேயா மறந் ட் இ ந்தீங்கேள? அ மாத்திரம் சாியா?" என்றான்
நல்லான்.
அப்ேபா சம் சாஸ்திாி கு க்கிட் , "சாியாப் ேபாச்சு! ம ப
ம் பைழய
கைதையேய எ த் ட்ேடளா? சந்ேதாஷமாயி க்கிற சமயத்திேல ேபானைதெயல்லாம்
பத்தி ஏன் ேபசேற, நல்லான்?" என்றார்.
"எல்லாம் சந்ேதாஷந்தாங்க. ஆனா, ேகார்ட் , கீர்ட் , ேகஸு, கீஸுன்
ெசால் க்கிட்
க்காங்கேள அ தான் நல்லா இல்ைலங்க. மாப்பிள்ைள ஐயா
ன்னப் பின்ேன எ வாச்சும் ெசய்தி ந்தா ம், அைதெயல்லாம் ெகாழந்ைத
ெபா த் க்கிட் த்தான் ேபாக ங்க" என்றான் நல்லான்.
அப்ேபா நல்லான் மைனவி, "சாிதான், சும்மா இ , அவங்க
ெதாியாத க்கு நீதான் ேராசைன ெசால்ல வந் ட்ேட!"
என்றாள்.
"இந்தா! உன்ைன யா

ேகட்டா? நீ வாைய

க்கிட்

க்குத்

" என்றான் நல்லான்.

"அடாடா! எனக்காக பாவம், நீங்க சண்ைட ேபாட் க்காேதங்ேகா" என்றாள் உமா.
-------------------4.29. மீனாவின் கணவன்
'அந்த அம்மாள் என் அத்ைத மீனாதான்!' என் சாவித்திாி ெசான்ன ம், சம்
சாஸ்திாி, "குழந்ைத! ெகாஞ்சம் இ ! என்னேமா
பண் கிற " என் ெசால் விட் நாற்கா யில் சாய்ந்தார்.
சாவித்திாி கலவரமைடந் , "டாக்டைர அைழச்சுண் வரச் ெசால்லட் மா,
அப்பா?" என்றாள். "ேவண்டாம் அம்மா! எனக்கு உடம் ஒன் மில்ைல; ெநஞ்சுதான்
படபடக்கிற " என்றார்.
அப்ேபா சம் சாஸ்திாியின் மனக் கண்ணின் ன் சாியாக ப்ப
வ ஷத் க்கு ன்னால் நடந்த சம்பவம் எதிாில் அப்ேபா நடப்ப ேபால்
ேதான்றிய . மீனா க்குக் கல்யாணம் ஆகி ஐந்தா வ ஷம் ஆகிவிட்ட .
அவ ைடய
ஷைனப் பற்றி ஒ தகவ ம் ெதாியவில்ைல. சிலர் அவன் அக்கைரச்
சீைமக்குப் ேபாய் விட்டாெனன் ெசான்னார்கள். ேவ சிலர் அவன் கிறிஸ்தவ
மதத்தில் ேசர்ந் விட்டதாகக் கூறினார்கள். ராமச்சந்திரன் தி ச்சிராப்பள்ளியி ள்ள
ஒ கிறிஸ்தவக் கல் ாியில் ப த் க் ெகாண்
ந்தப யா ம், அந்தக் கல் ாிைய

119
நடத்திய ேராமன் காத க் பாதிாிமார்கள் அப்ேபா மதமாற் ம் ேவைலயில்
ெராம்ப ம் தீவிரமாயி ந்தப யா ம், அவன் கிறிஸ்தவனாகிவிட்டான் என்
வதந்தி நம்பக் கூ யதாயி ந்த .

ம்

இந்த நிைலைமயில், பன்னிரண் வ ஷத் க்கு ஒ தடைவ வ ம் பிரசித்தமான
மகாமக உத்ஸவம் வந்த . சம் சாஸ்திாி தம் ைடய கு ம்பத்தாைர ம் அைழத் க்
ெகாண் கும்பேகாணத் க்குப் ேபானார். கு ம்பத்தார், என்றால் சாஸ்திாியின் தல்
மைனவி பாக்கியம், தங்ைக மீனா, வயதான அத்ைத இவர்கள் தான். கும்பேகாணத்தில்
கடலங்கு த் ெத வில் சம் சாஸ்திாி ஜாைக ேபாட்
ந்தார். மகாமகத் க்கு நா
நாைளக்கு ன்னாேலேய ேபாய்விட்டார். மகாமகத்தன் எல்லா ம் மாமாங்கக்
குளத்திற்கு ஸ்நானம் ெசய்யப் ேபானார்கள். ஜனக் கூட்டம் ெராம்ப
அதிகமாயி ந்தப யால், ஒ வ க்ெகா வர் பிாிந் ேபானா ம் தனித் தனியாக
ஜாைகக்கு வந் ேசர்ந் விட ேவண் ெமன் ேபசிக் ெகாண்டார்கள். கூட்டத்தில்
தி ட் ப் பயத்ைத உத்ேதசித் ஸ்திாீகள் நைக நட் கைளெயல்லாம் கழற்றி
ைவத் விட் வந்தார்கள். மாமாங்கக் குளத்தில் ஸ்நானம் ெசய் ம் வைரயில்
எல்லா ம் ஒன்றாக இ ந்தார்கள். கைரேய ம்ேபா ம் ஒன்றாக ஏறினார்கள். ஆனால்,
ஜாைகக்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்த ம் பார்த்ததில், மீனாைவ மட் ம் காேணாம்! கூட்டத்தில்
பிாிந் ேபாயி ப்பாள், ஜாைகதான் ெதாி ேம, தாேன வந் வி வாள் என்
எண்ணிக் ெகாண்
ந்தார்கள். ெவகு ேநரம் வைரயில் வராமற் ேபாகேவ கவைல
உண்டாயிற் . சாஸ்திாி மீனாைவத் ேத வதற்காகக் கிளம்பிக் ெகாண்
ந்த
சமயத்தில் அவ ைடய மைனவி பாக்கியம் ஓ வந் ஒ
ண் க் காகிதத்ைதக்
ெகா த்தாள். கழற்றி ைவத்த நைககைள எ த் ப் ட் க் ெகாள்வதற்காக ரங்குப்
ெபட் ையத் திறந்ததாக ம், அதில் இந்தக் க தாசி இ ந்ததாக ம் ெசான்னாள்.
க தாசியில் பின் வ மா எ தியி ந்த :
'அண்ணா! இந்த ஜன்மம் எனக்குப் பி க்கவில்ைல. அவைரப் பிாிந் என்னால்
வாழ
யா . நான் ேபாகிேறன். நீ ம் மன்னி ம் என்ைன மன்னித் வி ங்கள். மீனா.'
இைதப் ப த்த சாஸ்திாி ைபத்தியம் பி த்தவர் ேபாலானார். அந்த மகாமகக்
கூட்டத்தில் கும்பேகாணத்தின் திகளில், "மீனா! மீனா!" என் கூவிக்ெகாண்
அைலந்தார். கூட்டத்தில் இ பட்ேடா , குளத்தில் ழ்கிேயா ெசத் ப் ேபானவர்கைளப்
ேபாலீஸார் எ த் ப் ேபாட்
ந்த இடத் க்ெகல்லம் ஓ , மீனாவின் பிேரதமாய்
இ க்குேமா என் பைதபைதப் டன் பார்த்தார். ஆனால், மீனாேவா அவ ைடய
உயிாில்லாத உடேலா கிைடக்கேவயில்ைல.
--------------4.30. தீர்ப்
ெசன்ைன ைஹேகார்ட் ன் சாித்திரத்தில், இந்த உமாராணி- தரன்
வழக்ைகப்ேபால் ஜனங்களின் மனத்ைதக் கவர்ந்த வழக்கு ேவ நடந்ததில்ைலெயன்
ெசால்லலாம். நா ேபர் கூ மிடங்களிெலல்லாம் இேத ேபச்சாகத்தான் இ ந்த .
ேகஸ் நடக்கும் தினங்களில் மாைல ேவைளயில் கடற்கைரக்குப் ேபானால், ெவண்
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மண ல் கும்பல் கும்பலாக உட்கார்ந்தி ந்தவர்க ைடய ேபச்சில் உமாராணிதரன் என்ற ெபயர்கள் அ க்க ேகட்கக் கூ ய நிைலயில் இ ந்தன. அேநகம் ேபர்,
ைகயில் அன் வந்த பத்திாிைகையப் பிாித் ைவத் க் ெகாண்
ந்தார்கள்.
தினசாிகளில் 'லீகல் காலம்' என் ெசால்லப்ப ம் ேகார்ட் நடவ க்ைககள் பிரசுாிக்கும்
பத்திக்கு இவ்வள
க்கியம் இதற்கு ன் எப்ேபா ம் ஏற்பட்ட கிைடயா .
இன் ம் ஆச்சாியமான விஷயம் என்னெவன்றால், இந்த வழக்கு விஷயத்தில்
ஸ்திாீகள் காட் ய சிரத்ைதேயயாகும். ட்
ம் சாி, ெவளியி ம் சாி, ெபண்மணிகள்
இரண்
ன் ேபர் ேசர்ந்தால், உடேன உமாராணியின் ேபச்சுத்தான் கிளம் ம்.
அபிப்பிராய ேபதங்கள் வாதப் பிரதி வாதங்கள் இல்லாம ல்ைல. ெபா வாக, இளம்
ெபண்கள் எல்லா ம் உமாராணியின் கட்சி ேபசினார்கள். "ஆமாம்; அவள் ேகட்ப
நியாயந்தாேன?
ஷர்கள் என்ன ேவ மானா ம் ெசய்யலாம், அதற்குக் ேகள்வி
ைற கிைடயா ; ெபாம்மனாட் கள் மட் ம் எப்ேபா ம் அ ைமயாயி க்க
ேவண் ெமன் எந்த சாஸ்திரத்தில் ெசால் யி க்கிற ? அ என்ன நியாயத்தில்
ேசர்ந்த ? நன்றாய்ச் ெசான்னாள், '
ஷ க்கு ஜீவனாம்சம் த கிேற'ெனன் !" இம்மாதிாி ப த்த வதிக ம், மாதர் வி தைல இயக்கத்தில் ேசர்ந்த மா
சிேராமணிக ம் ேபசினார்கள். பைழய கர்நாடகத்தில் பற் ள்ள வயதான ஸ்திாீகேளா,
"இ என்ன அநியாயம்?
ஷ க்குப் ெபண்டாட் ஜீவனாம்சம் ெகா க்கிறதாேம?
அப்ப அந்த உமாராணி ந க்ேகார்ட் ேல ெசான்னாளாேம? என்ன இ ந்தா ம் ஒ
ெபாம்மனாட் க்கு இவ்வள ைதாியம் ஆகுேமா?" என்றார்கள். இந்த மாதிாி வாதப்
பிரதிவாதங்கள் ஒவ்ெவா
ட்
ம் நடந் ெகாண்
ந்தன.
சுதந்திர ஸ்திாீ சமாஜத்ைதச் ேசர்ந்த ஸ்திாீகள் சிலர் உமாராணியிடம் அ தாபம்
காட் வதற்காகப் ெபா க் கூட்டம் கூட்ட ேவண் ெமன் ம், உமாராணியின் பக்கம்
தீர்ப் ச் ெசால்ல ேவண் ெமன்பதாக நீதிபதிக்கு ஒ மகஜர் அ ப்ப
ேவண் ெமன் ம் யற்சி ெசய்தார்கள். இம்மாதிாிெயல்லாம் ெசய்வ 'கண்ெடம்ப்ட்
ஆப் ேகார்ட்', அதாவ ேகார்ைட அவமதிக்கும் குற்றமாகும் என் சிலர் எ த் க்
காட் யதன் ேமல் ேமற்ப
யற்சி ைகவிடப்பட்ட .
இப்ப ஜனங்களிைடயில் அளவில்லாத ஆவைல ம் பரபரப்ைப ம் உண்
பண்ணியி ந்த வழக்கில் கைடசியாகத் தீர்ப் ச் ெசால் ம் நாள் வந்த . அன்
சாயங்காலம் தினசாிப் பத்திாிைகக க்கு ஏற்பட்ட கிராக்கி, காந்திமகான் ைகதியான
அன் ஏற்பட்ட கிராக்கிக்குச் சமமாக இ ந்த .
நீதிபதி இ தரப் வாதங்கைள ம் சாங்ேகாபாங்கமாக எ த்
விட் க் கைடசியில் பின் வ மா தீர்ப்ைப
த்தி ந்தார்.

அலசி ஆராய்ந்

மதி உமாராணி தம் ைடய கட்சிைய மிக ம் பாராட்டத் தக்க
"பிரதிவாதியாகிய
ைறயில் எ த் ச் ெசான்னார். அவ ைடய வாழ்க்ைக வரலா கல் ெநஞ்ைச ம்
உ க்கக் கூ யதாகும். ஹிந் ச க வாழ்க்ைகயி ள்ள அநீதிக க்கு அவர்
ெராம்ப ம் உள்ளானவர் என் நிச்சயமாய்த் ெதாிகிற . எல்லாவிதத்தி ம் அவர்
நம் ைடய அ தாபத் க்குப் பாத்திரமாயி க்கிறார். தர்ம ம் நியாய ம்
பிரதிவாதியின் கட்சியில் தான் இ க்கின்றன என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. ஆனால்,
ரதிஷ்டவசமாக, சட்டம் அவர் கட்சியில் இல்ைல. ஆ க்கும் ெபண் க்கும் சம
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உாிைம ேவ ெமன் அவர் ேகட்ப தர்ம நியாயமாயி க்கலாம்; ஆனால்
அவ ைடய ேகாாிக்ைகைய இப்ேபா ள்ள சட்டம் அங்கீகாிக்கவில்ைல. சட்டம்
பிசகானதாயி ந்தால், அைதத் தி த்த ேவண் ய சட்ட நி ணர்கள் - அரசியல்
வாதிகள் இவர்க ைடய கடைம. நான் இப்ேபா அ
ள்ள சட்டத்தின்ப தான்
தீர்ப் ச் ெசால்ல ேவண் ம். சாதாரணமாக, ஒ
ஷன் தன் ைடய மைனவி
தன் டன் வசிக்க ேவண் ெமன் ேகா வதற்குப் பாத்தியைத உண்ெடன் சட்டம்
ெசால்கிற . இந்த வழக்கில் பிரதிவாதிைய வாதி ெகா ரமாக ஹிம் த்ததாய்
சுவாகவில்ைல. ஆகேவ, உமாராணி என்கிற சாவித்திாி அம்மாள் அவ ைடய
ஷன்
தரன் என்பவ டன் ேசர்ந் வசிக்க ேவண் ம் என்பதாகத்
தீர்ப்பளிக்கிேறன்."
-------------------4.31. தியாகம்
அந்தப் கழ்ெபற்ற வ ஷத்தில் பாரத ண்ணிய மியில் நிகழ்ந் வந்த
அதிசயங்கைளப்பற்றி ன் ஓர் அத்தியாயத்தில்
கூறிேனாமல்லவா? அந்த அதிசயங்களில் எல்லாம் மகா அதிசயம், பாரத நாட் ன்
நாாீமணிகள் அந்த வ ஷத்தில் கண் விழித்ெத ந்த அற் தேமயாகும். அதற்கு
ன்னா ம் ேதசத்தில், "ஸ்திாீக க்குச் சுதந்திரம் ேவண் ம்", "ெபண்க க்கு
ஆண்க டன் சம உாிைம ேவண் ம்" என்ற கிளர்ச்சி ஆங்காங்கு நடந் ெகாண்
தான் இ ந்த . ஆனால், அந்த வ ஷத்தில் அந்த மாதர் உாிைமக் கிளர்ச்சி ஒ
திய
ஸ்வ பம் ெபற்ற . அதற்கு அந்தப் திய ஸ்வ பத்ைதக் ெகா த்தவர் காந்தி மகான்
தான் என் ெசால்ல
ேவண் யதில்ைலயல்லவா?
அ கா ம், பாரதத் தாயின் தல்விக க்கு வழிகாட்ட ன் வந்தவர்கள், "உங்கள்
சுதந்திரத் க்காகப் ேபாரா ங்கள்", "ஆண்க டன் சம உாிைமக்காகச் சண்ைட
பி
ங்கள்" என்ெறல்லாம் உபேதசித் வந்தார்கள். இந்த உபேதசங்கைளக் ேகட்ட
பாரதப் தல்விகள் சிலர்,
"கற் ெநறி ெயன் ெசால்ல வந்தார் - இ
கட்சிக்கும் அைதப் ெபா வில் ைவப்ேபாம்"
என் ம்,
"பட்டங்கள் ஆள்வ ம் சட்டங்கள் ெசய்வ ம்
பாாினிற் ெபண்கள் நடத்த வந்ேதாம்
எட் ம் அறிவினில் ஆ க்கிங்ேகெபண்
இைளப்பில்ைல காெணன் கும்மிய "
என் ம் ெசால் ப் ெபண்

ாிைமக்காகப் ேபாராடத் ெதாடங்கியி ந்தார்கள்.
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இத்தைகய மனப்பான்ைம பரவிக் ெகாண்
ந்த காலத்தில் மகாத்மா காந்தி
ேதான்றி, ேதசத் க்கு எல்லாத் ைறகளி ம் திய வழி காட் னார். "உங்கள்
சுதந்திரம் அப் றம் இ க்கட் ம்; நா சுதந்திரம் அைட ம் வழிைய த ல்
பா ங்கள்" என் அவர் ெசான்னார். "ேதச ேசைவயில் ஈ ப ங்கள்; சிைறயில்
சுதந்திரத்ைதக் கா ங்கள். விலங்கில் வி தைலைய அைட ங்கள்" என் அவர்
உபேதசித்தார். "தாயின் அ ைமத்தனத்ைத நீக்குங்கள்; உங்கள் அ ைமத்தனம் தாேன
விலகிப் ேபாகும்" என் அவர் உ தி கூறினார்.
காந்தி மகா ைடய ேபாதைனக்குப் பாரத நாட் ன் ெபண்குலம் ெசவி சாய்த்த .
ேதசெமங்கும் ஆயிரக்கணக்கான ஸ்திாீகள் தாய்நாட் ன் ெதாண் ல் ஈ பட்டார்கள்;
அவர்களில் பலர் சுதந்திர இயக்கத்தின் ன்னணியில் நின்றார்கள்; சிைற குந்தார்கள்;
இன் ம் பல கஷ்ட நஷ்டங்கைள ம் அ பவித்தார்கள்.
இதனால், சாதாரணமாய்
வ ஷத்தில் நடக்கக் கூ ய ெபண்குலத்தின்
ன்ேனற்றம் இந்த ஒேர வ ஷத்தில் ஏற்பட்ட . ேவ நா களில் எத்தைனேயா
காலம் ஸ்திாீகள் ஆண் மக்க டன் ேபாரா , சண்ைட பி த் ப் ெபற்ற
உாிைமகைளெயல்லாம் பாரதப் ெபண்கள் அநாயாசமாகப் ெபற் விட்டார்கள்.
ஆண்க டன் சாி நிகர் சமானமாக நின் ேதச வி தைலப் ேபாாில் கலந்
ெகாண்டவர்க க்கு ச கத்தில் சம உாிைம ெகா க்க எவ்விதம் ம க்க
ம்?
ேகார்ட் ல் உமாராணி தரன் வழக்கு நடந் ெகாண்
ந்த காலத்தில், ெபா
ஜனங்க ைடய அ தாபெமல்லாம் உமாராணியின் பக்கம் இ ந்ததற்கு க்கிய
காரணம் ேமற்கூறிய ேதச நிைலைமேயயாகும். இ உமாராணிக்கும்
ெதாியாம ல்ைல. நாட் ல் நடந் ெகாண்
ந்த ேதச வி தைல இயக்கத்ைதப்
பற்றி ம், அந்த இயக்கத்தின் ன்னணியில் நின் சிைற குந்த ரப்
ெபண்மணிகைளப் பற்றி ம் உமாராணி அறிந் தான் இ ந்தாள். வழக்கில் ேதாற் ப்
ேபானால் என்ன ெசய்வ என் அவ ைடய இ தய அந்தரங்கத்தில் தீர்மானம்
ெசய்தி ந்தாள்.
ேவண்டாத
ஷ டன் ேசர்ந் வா ம்ப சட்டம் நிர்ப்பந்தப்ப த்தலாம்;
ேகார்ட் ம் அவ்வாேற தீர்ப்பளிக்கலாம். ஆனால், அந்தச் சட்டத்ைத ம் தீர்ப்ைப ம்
அ
க்குக் ெகாண் வர
மா? அ
யாமல் ெசய் ம் வழி தனக்குத் ெதாி ம்!
ேதச ேசவிைகயர் பைடயில் ேசர்ந் சிைற குந் விட்டால், சிைறக்குள்ேள வந்
தன்ைனச் சட்டம் கட்டாயப்ப த்தாதல்லவா? "சிைறக்குள் சுதந்திரத்ைதக் கா ங்கள்"
என் மகாத்மா காந்தி ெசான்ன மற்ைறேயார் விஷயத்தில் உண்ைமேயா,
என்னேமா, தன் விஷயத்தில் அ
ற் ம் உண்ைமயாயி க்கும் என் அவள் உ தி
ெகாண்டாள். சட்டத் க்கும் தீர்ப் க்கும் கட் ப்பட் ,
தர டன் கூ வாழ்ந்தால்
அ தான் அ ைம வாழ் ; அ தான் ெகா ய சிைற வாழ்க்ைக. இதற்கு மாறாக, தாய்
நாட் ன் சுதந்திரத் க்காகச் சிைற குந்தால், அந்தச் சிைற வாழ்க்ைகேய
உண்ைமயான சுதந்திர வாழ்க்ைகயாகும்.
---------------4.32. சாந்தி
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ெசன்ைன நகாில் அப்ேபா அஹிம்ைசப் ேபார் தீவிரமாக நடந் ெகாண்
ந்த .
ேதசீய பஜைன ஊர்வல ம் சாத் விக மறிய ம் தைட ெசய்யப்பட்
ந்தன. இந்தத்
தைட உத்தர கைள மீறி ேதசத் ெதாண்டர்க ம் ேதச ேசவிக ம் சிைற குந்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
அன் சிைற குவதற்குத் தயாராய்க் கிளம்பிய ேதச ேசவிைகக டன்
சாவித்திாி ம் ேசர்ந் ெகாண்டாள். அவர்கள் ேதசியக் ெகா பி த் க் ெகாண் ம்,
ேதசிய பஜைன ெசய் ெகாண் ம் ெசன்ைன நகாின் திகளில் ஊர்வலம் வந்தார்கள்.
ெகாஞ்ச ேநரத் க்ெகல்லாம் அவர்க க்க கில் ேபாலீஸ் வண் ஒன் வந் நின்ற .
வண்
டன் வந்த ேபாலீஸ் உத்திேயாகஸ்தர்கள் ேதச ேசவிைககைளக் ைக ெசய்
வண் யில் ஏறச் ெசான்னார்கள்.
வண் கிளம்பிக் ெகாஞ்ச ரம் ெசன்ற ம், கைட தியில் இன்ெனா ேபாலீஸ்
உத்திேயாகஸ்தர் ைகையக் காட் வண் ைய நி த்தினார். அந்த இடத்தில் ஜனக்
கூட்டம் ேசர்ந்தி ந்த . "இந்த தியில் தான் மறியல் நடக்கிற " என் ைகதியான
ேதச ேசவிைககள் ஒ வ க்ெகா வர் ேபசிக் ெகாண்டார்கள்.
வண் நின்ற இடத்தில், ேபாலீஸ்காரர்களால் சூழப்பட் ச் சில ேதசத்
ெதாண்டர்கள் நின்றார்கள். அவர்கைள ம் அந்த வண் யில் ஏற்றிக் ெகாள்ள
மா
என் கீேழ நின்ற ேபாலீஸ் உத்திேயாகஸ்தர் ேகட்டார். வண் ேயா வந்த ேபாலீஸ்
ஸார்ெஜண்ட், 'இடமில்ைல' என் ெசால்லேவ, வண் ம ப
ம் கிளம்பிய .
இப்ப ேபாலீஸ் வண் அங்ேக நின்ற ஒ நிமிஷத்தில், சாவித்திாியின்
வாழ்க்ைகயில் ஒ மகத்தான சம்பவம் நடந் விட்ட . தியில் ைக ெசய்யப்பட்
நின்ற ேதசத் ெதாண்டர்களின் மீ சாவித்திாியின் பார்ைவ ெசன்றேபா ,
அவர்க க்கு மத்தியில்
தர ம் நிற்பைதக் கண்டாள். அவ ைடய உைட
மாறியி ந்த ேபாலேவ கத்ேதாற்ற ம் மாறியி ப்பைதப் பார்த்தாள்.
சாவித்திாியின் ேதகம் ளகாங்கிதம் அைடந்த . அவ ைடய கண்களில் ஆனந்த
பாஷ்பம் ளித்த .
அேத சமயத்தில்
தர ம் ேபாலீஸ் வண் க்குள் பார்த்தான். அங்ேக ேதச
ேசவிைககளின் மத்தியில் சாவித்திாிையக் கண் அளவிலாத வியப்பைடந்தான்.
ெசால்ல
யாத ஆ ரத் டன் இ வ ம் ஒ வைரெயா வர் பார்த் க் ெகாண்
நின்றார்கள். "பிாிந்தவர் கூ னால் ேபச ம் ேவண் ேமா?" என்ற கவியின் வாக்குக்கு
அப்ேபா அவர்க ைடய நிைலைம மிக ம் ெபா த்தமாயி ந்த . உண்ைமயில்,
இத்தைன நா ம் பிாிந்தி ந்தவர்கள் அந்த நிமிஷத்திேல தான் ஒன் கூ னார்கள்.
அதாவ , அவர்க ைடய இ தயங்கள் ஒன் பட்டன. இரண் ஜீவன்க ைடய
இதயங்கள் ஒன் பட்டனெவன்றால், அவர்க ைடய ேதகங்கள் வட
வத்தி ம்
ெதன்
வத்தி ம் இ ந்தால் தான் என்ன? அவர்கைள யாரால் பிாித் ைவக்க
ம்?
அந்த நிமிஷத்தில்
தர க்கும் சாவித்திாிக்கும் னர் விவாகம் நடந்த என்
ெசால்லலாம். ஏற்ெகனேவ, ெபாிேயார்க ைடய வற்
த்த னால் ேதக சம்பந்தமான
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விவாகம் அவர்க க்கு நடந்தி ந்த . இன்ைறய சுபதினத்தில், அவர்க ைடய
ஆத்மாக்கள் ஒன்ைறெயான் மணந் ெகாண்டன. இந்த ஆத்மீக விவாகத் க்கு பாரத
மாதா ம் காந்தி மகாத்மா ேம சாட்சிகளாயினர்.
ேபாலீஸ் வண் க்குள்ளி ந்த ேதச ேசவிைககள், "ஜய ஜய பாரத!" என்
ேகாஷித்தார்கள். ெவளியில் நின்ற ேதசத் ெதாண்டர்கள், "மகாத்மா காந்திகி ேஜ!"
என் ஆர்ப்பாித்தார்கள்.
ம நாள் 'வஸந்த விஹார'த்தில் குழந்ைத சா தனியாக உட்கார்ந் சாவித்திாியின்
படத்ைத ைவத் க் ெகாண் , "அம்மா! என்ைன ம் நீ அைழச்சுண் ேபாயி க்கக்கூடாதா? நா ம் உன்ேனாேட வந் ெஜயி ேல இ க்க மாட்ேடனா?" என்
ெசால் க் ெகாண்
ந்தாள். அவைளத் ேத வந்த சம் சாஸ்திாி, குழந்ைதையத்
க்கி எ த் அைணத் க் ெகாண் , "கண்ேண சா ! ஒேர சமயத்தில் உனக்கு
அப்பா ம் அம்மா ம் கிைடத்தார்கள். அவாள் இரண் ேபைர ம் ஒேர நாளில்
இழந் ட்ேட! ஆனால், நீ இ க்காக வ த்தப்படாேத, குழந்ைத! நல்ல
காாியத் க்குத்தான் அவாள் ேபாயி க்கா. சீக்கிரத்திேல தி ம்பி வந்
வா.
அ வைரக்கும் நாம் நம் ைடய பைழய இடத் க்ேக ேபாகலாம் வா, அம்மா! இந்தப்
பங்களா எல்லாம் நமக்கு லாயக்கில்ைல. சாவ க் குப்பம் தான் நமக்குச் சாி!" என்றார்.
---------------------

தியாக

மி

ந்த .

