ைமப்பித்தன் சி கைதகள் :
ெதாகுப் -2

Short Stories of putumaippittan - part 2
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. G. Chandrasekaran of Chennailibrary.com and Gowtham
Pathippagam for providing us with a e-copy of this work and permission for its inclusion as par of the
Project Madurai etext collections.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2011.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

ைமப்பித்தன் சி கைதகள் :
ெதாகுப் -2
source:
ைமப்பித்தன் கைதகள் :

த் ெதாகுப்

ைமப்பித்தன், 1906-1948. பதிப்பாசிாியர் ஆ. இரா. ேவங்கடாசலபதி.
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--------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
16. அபிநவ ஸ்நாப்
ேஜாதி, அக்ேடாபர் 1938
பாங்கியில் இ ந்த இரண்டாயிரத் ச் சில்லைற

பாய் ஒத்தி ைவக்கப்பட்ட - மாஜி

மந்திாி வாசஸ்தலமாக இ ந்த பங்களாவிற்கு எதிர்
வரதேவங்கடராமன் அபினவ - ஸ்நாப் ஆனார்.
ெசன்ைனயின்

ெதாண்

ற்

ஒன்பதாவ

ெபாிய

'
நிவாஸ்' ஆனெபா
இந்த விபத்
ஏற்ப
கு ம்பஸ்தன்,

,
ன்

சந் பாய்

லல் பாய், சணல், ெவங்காய வியாபாரக் கம்ெபனியின் ெஹட்குமாஸ்தா. அவ க்கு
ஒன்பதாவ
வயதில் ஆனி மாதம் (நல்ல சுப லக்கினத்தில்தான்) இந்த விபத்
ஏற்பட்ட .
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ஸ்நாப் என்றால் என்ன என்பைதச் ெசால் வி கிேறன். நாகாீகமானவர்கள்,
நல்லவர்கள் ( க்கியமாக ெமஜாாிட் யினர்) அங்கீகாிக்கும் ெகாள்ைககைள, ெசய் ம்
காாியங்கைள ஒப் க் ெகாள்வதற்காக, தா ம் பின்பற் வதாகப் பாவைன ெசய்தல்.
அஸ்திவாரமில்லாத கட்டடமாைகயால் எப்ெபா
ம் க்கு ெகாஞ்சம் ெநற்றிக்குேமல்
உயர்ந்
காற்றில்
மிதக்கும்.
நாசி
னியில்
பார்ைவைய
நி த்தினால்
என்னெவல்லாேமா ெதாி ம் என்பார்கள் ேயாகிகள். தங்க விளிம்
கண்ணா
வழியாக
க்கின் னியில் ஸ்நாப்களின் பார்ைவ கவிந்ேத இ க்கும். அவர்க க்கு
என்னெவல்லாம் ெதாி ம் என்ப எனக்குத் ெதாியா . ஒன் மாத்திரம் நிச்சயமாகத்
ெதாி ம். எதிாில் நிற்கும் உம்ைம ம் நம்ைம ம் ேபான்ற சாதாரண ேபர்வழிகள்
மனிதப் பிராணிகளாகக் கூட அவர்க க்குத் ேதான்றா .
மான் வரத ேவங்கடராமன், இ ளப்பன் சந் 49-ம் நம்பர்
குழந்ைதக டன் (மைனவி ஒன் தான்) இ ந்தெபா
கமிஷன் பாஸ் பண்ணி

ட்

ட் மா யில் ஐந்
தல் மகன் சர் ஸ்

க்கிறான்; ரங்கநாயகிக்குக் கூ ய சீக்கிரத்தில் சாந்தி

நடத்த ேவண் ம் - கடன் வாங்கத் ெதாி ம்; மிச்சம் பி க்கத் ெதாி ம்; லல்
கணக்குகைள ஆ ட்
விவகாரங்களில் உள்

பாய்

ெசய்யத் 'தயார்' பண்ண ம், கு ம்பத்தின்
க்க
ட் மந்திாி டன் அபிப்ராய ேபதம் ெகாள்ள ம் ெதாி ம்.

ஏேதா ஒ
சந்தர்ப்பத்தில் 'ஹிந் ' பத்திாிைக என்
ஒன்
இ ப்பதாகத்
ெதாிந் ெகாண்டார். அவர கைடசிப் பதிப் - ஆப்ேடா ன் படங்கள் அடங்கியைவ
அல்ல - சிந்தாமணிப் பாட் ப் பா யெபா
தமிழில்கூட ேபசுகிற பயாஸ்ேகாப்
வந் விட்டதாகத் ெதாிந் ெகாண்டார்.
அன் ேசட்ஜி விஷயமாக - ெசன்ைனயில் வடக்கத்தியார் யாவ ம் 'ேசட்ஜி' தான் லஞ்ச் ேஹாம் பக்கமாகப் ேபானெபா
அந்தத் தறிதைல மணி அவைர ேஹாட்டல்
வாச ல் சந்தித்தான். காப்பி சாப்பிட்
ன்
மாம்பலம் '
நிவாஸ்' அவர்
தைலயில் ஏறி உட்கார்ந் ெகாண்ட . பாங்க் பா ட் அப் றம் ெபயர் மாறிய .
சில்லைற விஷயந்தாேன. அன்ைறக்கு ட் க்குப் ேபாகும்ேபா அவ ைடய ெநஞ்சு
திக்திக் என்
அ த் க் ெகாண்ட . ஆனால் ெதய்வ சங்கல்பமாக, க்காரன் ைக
நிைறய கனகாம்பர ம் ெகாஞ்சம் நீளமாகேவ கதம்ப ம் ெகா த் விட் ப்
ேபாயி ந்த
அவ க்குத்
ெதாியா .
ெதாிந்தி ந்தால்
ெநஞ்சு
அவ்வள
ேவதைனப்பட்
க்கா .
ரண

சுதந்திரம்

அைடந் விட்டால்

நமக்ெகல்லாம்

எவ்வள

கு

கலம்

இ க்குேமா அவ்வள கண்மண் ெதாியாத மகிழ்ச்சி இ ளப்பன் சந் 49-ம் நம்பர்
மா யில். பங்களாைவ வாங்கி விட்டதாகேவ நிைனத் விட்டாள் சகதர்மிணி. ெசய்தி
கிைடத்த
அைரமணி
ேநரத் க்ெகல்லாம்
கீேழ
வசிக்கும்
ஒட் க்
கு த்தனங்க க்ெகல்லாம் டபிள் காலம் பதி ன்
திக்கில் ஸ்ட்ாீமர் தைலப்
அலங்காரங்க டன் விேசஷப் பதிப் விநிேயாகிக்கப்பட்ட . ேவ என்ன ெசால்ல
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ேவண் ம்? அன்

மான் வரத ேவங்கடராமன் அவர

கு ம்பத்தினர்

'மாெப ம் ரராகேவ' திகழ்ந்தார். விசுவ ப தாிசனம் கு ம்ப நபர்க
என்னலாம்.

ன்

க்குக் கிட் ய

"அப்பா ஒ
கூச் வச்சிப்பிட்டா நீ காலம்பர ஒன்ப க்குள்ேளேய எலக்ட்ாிக்
ட்ெரயினிேல ேபாயிடலாம். ஒ ெசக்கண்ட் கிளாஸ் பாஸ் வாங்கினாப் ேபார ..."
என்றான் 'க வி

வாகும்' கவர்ெமண்ட் குமஸ்தா.

"நம்ம ரங்கத் க்கு வர்ற ஆவணியிேலேய நல்ல நாளாய்ப் பார்த்
நம்ம
பங்களாவிேலேய ேமாஸ்தராகச் ெசய்ய ம்" என்றாள் கனகாம்பரம் - ைவக்ேகால்
ேபாைரச் சுமந்த சகதர்மிணி.
"இதிெலன்ன பிரமாதம்" என்றார்
ஆசமனம் பண்ணிக்ெகாண் .
கம்பன் தன் கதாபாத்திரத்தின்

மான் வரத ேவங்கடராமன், சிவ ாிைய

ாிப்ைபக் குறிக்க, 'வாம ேமகைலயி

ள் வளர்ந்த

தல்குேல' என்கிறான். ஆனால் என
ஜுனியர் கனகாம்பரம் - ைவக்ேகால் ேபார்
கதம்பத்தின் உள்ள நிகழ்ச்சி பற்றி எனக்குத் தகவல் இல்ைல.
சின்னமணியின் சிந்தாமணிப் பாட் க
ைவத் வி வ என் நிச்சயமாயிற் ...
மாஜி இ ளப்பன் சந்
அைடயாளம் கண் பி க்க
னஸ்' பண்

நிவாசில்' ேர ேயா

49ம் ெந. மா வாசிைய இப்ெபா
உங்களால்
யா . அவர்
.வி.வி.ராமன். பித்தைள ேபார்ட்

ெதாங்குகிறேத, அைதப் பார்த்தாவ
ட னில் 'பி

க்குப் பதிலாக '

ெதாிந்

ெகாள்

ங்கள். இப்ெபா

கிறார் (ெதாழில் மாறவில்ைல - சந் பாய் லல்

அவர்
பாயில்

ஆ ட் க்கு கணக்கு 'தயார்' ெசய்வ தான் - ெபயர் மாறிவிட்ட ). காைல ஒன்ப
மணிக்கு சுந் வின் ேவகாத உ ைளக்கிழங்கு சாம்பார் - விட்டமின் ேபாகாதி க்க உள் ம் உணர் ம் சு ம் ரஸம், அதற்ெகதிர்த்த தன்ைம பைடத்த தயிர் இவற்ைறக்
கனேவகமாக உள்ேள ெச த்திவிட்
கனேவகமாக ெசகண்ட் க்ளா ல் - பாஸ்
வாங்கியதன் பயனாக - நின் ெகாண்ேட பீச் ஸ்ேடஷன் வைர யாத்திைர - இந்தப்
ேப கள் யா ம்
மான் வி.வி.ராம க்கு.
இரண்டாயிரத் ச் சில்லைறக்கு மாறிய '
விஷயமானா ம் ஜப்பான் சரக்ைகப் ேபால மி
மாஜி சுகாதார மந்திாி வசித்த இடம்.

நிவாஸ்' ெர ேமட் ெசமண்ட்
க்குள்ள . அேதா எதிர் பங்களா
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ரங்கத்தின் சாந்தி ஏகேமாக்களா. விேசஷ கலாபவனத்தில் மட்
ம் பிரத்ேயகமாகக்
கீைழப் பிரேதச நாட் யத் திறைமைய விளக்கும் குமாாி பா சுமதி - பங்கஜத்தின் பரத
நாட் யம். '
நிவாசில்' கூட்டத்திற்குக் ேகட்கவா ேவண் ம்? சாக்ஷாத் சர்க்கார்
ெசக்ரடாிேயட் ல் ஆ ளில் க்கால்வாசிையக் கழிக்கும் ெபாிய உத்ேயாகஸ்தர்கூட
வந்தி ந்தார். குமாாி பா சுமதி - பங்கஜத்தின் நாட் யெமன்றால் சகாரா
பாைலவனத்தி ம் கூட அவைரப் பார்க்க
ம் என்ப
மான் வி.வி.ராம க்குத்
ெதாியா .
குமாாி பா

... இத்யாதி இத்யாதிக்கு சங்கீதத்தி

ெசான்னார்கள். 'ஐேயா...!' நீட்டலாகச் ெசால்

நயத்தில் ெதவிட்

"சங்கீதம் ஒ ச தாயத்தின் ஜீவநா !" என்றார் ஒ
ஆட் க்ெகாண் .
"ஜீவநா யின்
ப்
ணி ம் தீர உத்ேயாகஸ்தர்.

என்

ம் பிரபலம். பலர் 'சபாஷ்!'

ெசால்

மகிழ்ந்தார்கள்.

மாஜி நீதிபதி நைரத்தைலைய

ங்கள் சார்!" என்றார் சகாரா க்கும்

'மனமாகிய மாையயிேல
அ ளாகிய ேகாவி ேல'
என்பதற்கு அபிநயம் பி த்தாள் குமார் பா

சுமதி இத்யாதி.

"நாட் யம் என்றால் குமாாி, குமாாி என்றால் நாட் யம்" என்
கலாபவன நிரந்தர பிர டண்ட்.

ெசான்னார் விேசஷ

"ஆர்ட்ன்னா கைல, கைலன்னா ஆர்ட்" என்றார் தமக்கு இங்கிலீஷ் ெதாிந்ததாக
நிைனத் க் ெகாண்ட சங்கீத ஷணம் பால கந்தர்வ தாதாசார்யார்.
"ஆஹா!" என்றார் அவர

பின்பாட் க்காரர்.

"என்னடா பா , சங்கீத ஷணத்ைத ெராம்ப நாளாக் ேகட்கல் ேய, வர்ற சீசன்ல
ஒ
ஸ்ெபஷல்
க் (வாரம்) ஒ க்கிவி " என்
உத்தவர
ேபாட்டார் மாஜி
நீதிபதிெயா வர்.
"கம்பன் ெசால்ரான் பார் ஒ

இடத்திேல..." என்

ஆரம்பித்தார் ஒ

கலார

கர்...
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"அெதல்லாம் உள் ணர்
சார்... அந்த ச தாயத்திேல
ன்ப ம் இல்ைல.
மரண ம் இல்ைல. சா ஜ்ய பதவி ஸார். கன
ேலாகம் - ஞானரதம்" என்
அ க்கிக்ெகாண்ேட ேபானார் ஒ ஆர்ட் கிாி க்.
மான் வி.வி.ராம
அதிர்ஷ்டவசமாகேவா

க்கு இ

ஒன் ம்

ாியவில்ைல. அவர

ரதிர்ஷ்டவசமாகேவா குட்

சங்கீத ஞானம்

பாலர் வகுப் , 'தந்தம் தந்தம்

தனதினனா! தந்திரக் குரங்கின் ேமாசம் பார்' என்ற அளவிேலேய நின் விட்ட .
ரங்கத்தின் ஞானம் ஞாயமாக எல்லா ம்
ாிந் ெகாள் ம் ெபட்
வாசிப் டன்
நின் விட்ட . அவ க்கும் பரத நாட் யம் ஒ
தி சு சர்க்கஸ் மாதிாி இ ந்த .
தகப்பனா க்கும் ெபண் க்கும் இந்த விஷயத்தில் ஏகமனதான அபிப்பிராயம்.
ஆனால் வந்தி ந்தவர்க டன் கைல ேபசினார்கள்.
மதி ராமன் பதிர்ேபணி
சி ஷ் யில் ஈ பட்

ந்தால் சிரமமில்லாமல் ேபாயிற் . இல்லாவிட்டால், 'ஏண்

இவள் இப்ப
அம்மணமா வந்
ஆடறாள்' என்
ெவ குண்
ஏறிந்தி ப்பாள்.
நாட் யத்தின் விைளவாக
.வி.வி.ராமன் விேசஷ கலாபவனத்தின் ெகௗரவ
அங்கத்தினர் ஆனார்.
27-வ அகில இந்திய சங்கீத மகாநாட் ல் 'பரத நாட் ய ம் ஆத்ம பல ம்' என்ற
ெபா ள் பற்றி அாிய உபன்னியாசம் ெசய்தார். ைபயன் குமாாியின் சதங்ைக ஒ யில்
சிதறிப் ேபாகாம
ந்த காரணம் காட்பா யில் ஸ்ெபஷல் மேலாியா எதிர்ப்
உத்ேயாகஸ்தர் பர்ஸனல் கிளார்க்காகச் ெசன்ற தான். இல்லாவிட்டால் ைபய ம்
கைல பண்ண ஆரம்பித்தி ப்பான்.
'

நிவாஸ்' வாழ்

குஷாலாகக் கழிந்த

என்றா

ம் கு ம்ப வர

ெசல க்

கணக்கு, வாராவாரம் நைடெப ம் விேசஷக் கைல வகுப் கள்
த யவற்றின்
விைளவாக நிரந்தரமாக பிரஞ்சு பட்ெஜட்டாக - நஷ்டக் கணக்கு - மாறிய . மாதத்தின்
சில ேததிகள் கு ம்ப எாிமைலகள் சீறின என்றா ம் ெந ப் க் கக்கும் நிைலைய
எட்டவில்ைல.
அன் ஒ ஞாயிற் கிழைம. '
நிவாஸ்' ேர ேயா
மான் உச்சி பாகவதாின்
கிராமிய கீதங்கள் யந்திர கமற டன் பா க் ெகாண்
ந்த ...
அப்ெபா

தறிதைல மணி வந்தான்.

"என்னடா மணி காண்றேத இல் ேய! ஏண்டா குமாாியின் ஆத்மிக டான்ஸ்க்கு
வரேல... அன்னிக்கு சைபயில் கி ஷ்ணன் வந்
ெபான் ெகாரல்ேல உபேதசம்
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பண்ணாப்ேல இ ந்த . நம்ம நாகாீகத்

ஜீவத்

அப்ப ேய ேபசித் ; மயிர்க் கூச்ச ட்டதா!" என்
"அ

சாிதான்டா, பங்களாைவ மீட்கலாம்

"எனக்ேக ெகா த்திேடன்" என்

உள்

ணர்

பரவசப்பட்டார்.

நிைனக்கிேறன், என்ன ெசால்ேற!"

வார்த்ைத பின்தங்கிேய வந்த .

"இல்லடா, அ ேமேல எனக்கு ஒ
மணி.

பற் தல்; அ

மான் வரத ேவங்கடராமன் நிம்மதியாக
ேபாவதா, மாாியப்பன் ெத
ஆரம்பித்த .

ப் டா?

என் அதிர்ஷ்ட சக்கரம்" என்றான்

ச்சுவிட்டார். இ ளப்பன் சந் க்குப்

க்குப் ேபாவதா என்

அவர் மனம் பிளான் ேபாட

"அன்னிக்கு உடம் க்கு என்னேமான்னிேய, ெடாமாட்ேடா சாப்பி , எல்லா
விட்டமி ம் இ க்கு" என் உபேதசம் ெசய்தார் கைடசி ைறயாக
வி.வி.ராமன்.
அதற்கப் றம் அவர் குமாஸ்தா வரத ேவங்கடராமனாகிவிட்டார்.
------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
17. அன்

இர

கைலமகள், ஜனவாி-பிப்ரவாி 1946
1
அாிமர்த்தன பாண் யன்
நான்மாடக்கூட ல் அன்றிர
மனித

வர் உறங்கவில்ைல. அதில் ஒ வன் ெசாக்ேகசன்.

டன் மனிதனாக நடமா , அவர்க

ைடய சுக க்கங்களில் பகிர்ந்

வைளயல் விற் , சாட்சி ெசால் , சங்கப்
வாைழயாக

ஆண்

வ ம்

பாண் யர்க

ெகாண் ,

லவர்கள் க வமடக்கி, வாைழய
க்கு

மந்திாியாய்,

நல்லாசிாியனாய்,

ெதய்வமாய்க் ைகெகா த் வ ம் ெசாக்ேகசன், அழகன் உறங்கவில்ைல. பிறவா ெநறி
காட் வா

க்கு உறக்கம் ஏ ? ஊண் ஏ ? அ த்த நாள் ஓர் அரசன்; பாண் யன்,

அாிமர்த்தன பாண் யன், இைமயா நாட்டம் ெபற்றவன் ேபால, சயனக்கி ஹத்தில்
மஞ்சத்தில் அமர்ந்
நிைன க் ேகாயி ல் நடமா வந்தான். அறிைவ அன்
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நைடெபற்ற நிகழ்ச்சிகள் சரக்கூடம் ேபாட்டன; நைடெபற்ற நிகழ்ச்சிகள் வா டன்
தைலயிைணத் க் காட் நகாின் வரம்பைமத்த பாம் மாதிாி அறி சக்கரவி கம்
ேபாட்ட .
பிரகாசம் கண்ைணத் குத்தித்

க்கத்திற்கு ஊ

விைளக்காமல் இ ப்பதற்காக

அைமத்த நீலமணி விளக்கு, அவன
மார்பில் கிடந்த ஆரத்தில் பட் , சற்
அைச ம்ேபா மின்னிய . ைக விரல் ேமாதிரத்ைத ெந
க்ெகாண்ேட சாளரத்தின்
வழியாகத் ெதாிந்த சிறிய
ண்
வான்ெவளிைய ேநாக்கிக் ெகாண்
ந்தன.
அன்றிர

கி ஷ்ண பட்சத் ச் சந்திரன்; அ

கழிய ேவண் ம். சாளர வரம் க்கு
தீர்க்கதாிசிகளின் அறி
வரம் க்குள்

உதயமாக இன்

ம் இரண்

சாமம்

உட்பட்ட தாரைககள் ஒன்
இரண் ,
அைடப்பட்ட பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் ஒ

குறிப்பிட்ட ேகாலத்தில் அைமந் , மனித உயிர் நா ம் ேவட்ைகக்குச் சாந்தி த ம்
சமயம் என்ற ஒ குறிப்பிட்ட ேகாலத்ைதக் காட் வ ேபால, ேஜாதிட விற்பன்னர்கள்
வகுக்காத ராசி மண்டலங்கைள அைமத் க் காட் ய .
சாளரத்தின் உச்சியி
பதித்த

மாதிாி, அல்ல, மஞ்சள் கலந்

அைமந்
ஒ

நின்

விநா

இ

ந் , வானத் க்கு ேநர் ேகாட் ல் ஆணிய த்

அைசந்

மறந்

க்கு வரம்

ைவரம்

சிவப் க்கல் பதித்த மாதிாி, ஒேர ஒ ங்கில்

கண் சிமிட் ய . மன்னன் மனம், அன்ைறய நிகழ்ச்சிகைள

தாரைகக் கூட்டத்தில் லயித்த . மனம் ஒன்ற ஒன்ற, இ ட் க்குள்
ேபாட்ட மாதிாி ேகா ர ம் கலச ம் திரண்

உ வாயின; அதன்

மத்தியில் அந்த விளக்குகள். என்ன, நம் ர்க் ேகாயிைலக் கூடவா, நாம் தினம்
கும்பிட்
மன உைளச்சல் என்ற சுைமைய இறக்கிைவக்கும் சுைமதாங்கியான
ேகாயிைலக் கூடவா மறந் விட்ேடா ம் என் நிைனக்கிறான் பாண் யன். தன்ைன
அறியாமல் மீைசைய ெந
க்ெகாண்ேட சிாிக்கிறான். ேகா ரத்ைதத் தாண் ஒண் த்
ெதாி ம் ண் வானத்தில் ஒ நட்சத்திர ம் கூடச் சிாிக்கிற .
' ப்ப

வயசுக்குள் எவனாவ

நடமாட
கும்பி

திடீெரன்

மாறிப் பரம் ஒன்ேற என்ற நிைனப் டன்

மா? குதிைர வாங்கப் ேபான மந்திாி தி ம்பிவ ம்ெபா
என்

என் மனேச ெசால்

ம்ப

எப்ப

பணத்ைத என்ன ெசய்தான்? விரயம் ெசய்

மாறிவிட

, வி ந்

ம்? ெகாண்

ேபான

ேபாகத்தில் ஆழ்வெதன்றால் அவன்

உடம் அைதக் காட் யி க்குேம.'
அாிமர்த்தனன் மனசிேல அன்
நிகழ்ச்சிகள் நிைன க்கு வ கின்றன.

பிற்பகல்

பட் மண்டபத்தில்

நைடெபற்ற
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அமாத்தியன் தி வாத ரன், பகல்

வ ம் கால் க க்க ந ெவயி ல் நின்

சுமந்
கைசய பட்டதன் ேசார்
சற் ம் காட்டாமல், வந்தேபா
ன்சிாிப் டன் நிற்கிறான். அரசன் அாிமர்த்தன பாண் யன்
அமர்ந்தி க்கின்றான்.
"அமாத்தியேர, குதிைரக

க்குக் ெகா த்த

கல்

த்
அலர்ந்த
சிங்காசனத்தில்

ப்பிய ெதாைக எங்ேக?"

"அவைனத் தவிர இவ் லகில் ெகா ப்பவர் யார்? ெகாள்பவரார்?"
"வாத ரேர, அப்ப யானால் பணம் வாங்கவில்ைல என்
"குதிைர வ ம் என்

ம க்கிறீரா?"

ெசால்கிேறன்."

"குதிைரையப் பற்றி நீர் கவைலப்பட ேவண்டாம். பணத்ைத என்ன ெசய்தீர்,
ெசால் வி ம்; உம்ைம மன்னித் வி கிேறன்."
"அரேச, வாத ரர் ெகாண் ெசன்ற அரசாங்கப் பணம்; அைத விரயம் ெசய்யத்
தங்க க்குக் கூட உாிைம கிைடயா
என்பைதத் தாங்கள் எத்தைன
ைற இந்த
வாத ரர்
ன்னிைலயிேலேய ெசால் யி க்கிறீர்கள்; மன்னிப்ப
என்றால்
பாண் யன் தன ஆட்சிைய அழிப்ப என்பேத ெபா ள்" என் இைடமறிக்கிறார்
த்திரசாத்தனார் என்ற மந்திாி.
"பணம் வந் விட்டால் ேபா மா? சமயத்தில் குதிைரகள் கிைடக்காததனால் நாம்
எவ்வள

ஆபத்தான நிைலயில் இ ந்ேதாம்? ேசாழன் திரட் ய ேசைன நம்மீ

வி ந்தி ந்தால்

நா

என்ன

சூைறயிடாதி ந்தால் இன்
ேதால்வி என்ப

கதியாகும்?

களப்பிரர்கள்

ேசாழநாட்ைடச்

மீன் ெகா யில் ரத்தக்கைறகள் அல்லவா ப ந்தி க்கும்?

நமக்கு இல்ைல. ெசாக்ேகசன் உள்ளவைர, பாண் யன் உள்ளவைர,

அந்நியன் தைல மண்ணில் உ ளத்தான்
ஏனாதியான பைகக்கூற்றச் சித்திரனார்.
"வாத ரேர, என்ன ெசால்

ெசய் ம்;

இ ந்தா

ம்..."

என்கிறார்

கிறீர்? ெதாைக எங்ேக?" என்கிறான் அாிமர்த்தனன்.

"ெகா த்தவன் வாங்கிக் ெகாண்டான்; குதிைரகள் வ ம்" என்கிறார் வாத ரர்.
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"அரேச,

வாத ர க்கு

வய

ப்ப தான்.

தி க்ேகாைவயாைரப்

பா யவர்

என்பதற்காக, அவைர நாம் சிறி
காலம் பார்க்காமல் இ ந் விட்டதற்காக,
ஜீவன் க்தராகிவிட்டார் என் நிைனப்ப தவ . சங்கரனார் ெநற்றிக் கண்ைணத்
திறந்தா ம் குற்றம் குற்றேம என்ற நா
இ . சங்கர க்ேக அப்ப ெயன்றால்
வாத ர க்கு மட் ம் என்ன இளக்காரம்?" என்கிறார்
"வாத ரேர,

என்ன ெசால்

கிறீர்?

த்திரசாத்தனார்.

சித்தர்கள் ேபாலப் பாிபாைஷயில் ேபசி

ராஜாங்க ேநரத்ைதக் கழிக்க ேவண்டாம். குதிைரகள் வ ம் என்கிறீேர; எப்ேபா
வ ம்?"
வாத ரன் கண்கள் ஏறச் ெச கிவிட்டன. நின்ற நிைலயிேலேய உள்ேளா
ஒன்றிவிட்டான்.
உத கள், "குதிைரகள் - குதிைரகள் - குதிைரகள்..." என
பாண் யன் மனசி
எதிெரா க்கின்றன.

க்கின்றன.

ம், "குதிைரகள், குதிைரகள், குதிைரகள்" என்ற வார்த்ைதகள்

பட் மண்டபத் க்கு ெவளிேய சடபடெவன் ஆர்ப்பாட்டமான சத்தம். காவலர்கள்
இ வர் ஓ
வ கிறார்கள். "குதிைரகள் வந்
விட்டன! அரேச குதிைரகள்
வந் விட்டன!" என் நமஸ்காிக்கின்றனர்.
"என்ன, குதிைரகளா! எங்ேக?" என்

எ ந்தி க்கின்றான் மன்னன். சைப ம்

திரண்
எ ந்தி க்கிற .
ரக்கழல்
ழங்க, அரசன் மி க்குடன் வாச க்குப்
ேபாகிறான். மந்திாி பிரதானிகள் பின் ெதாடர்கிறார்கள். பட் மண்டபத்திேல
'குதிைரகள் குதிைரகள்' என்
தவிர யா ம் இல்ைல.

தம்ைம மறந்

குதிைரகள் தாம் எத்தைன! பத்

ஜபிக்கும் வாத ரைர ம் சிைலகைள ம்

அக்குேராணிக்குப் ேபா மானைவ; அவ்வள ம்

ெவள்ைள. குதிைர ேநாட்டம் ெதாிந்த கணக்காயர்கள் சுற்றிச் சுற்றிப் பார்க்கிறார்கள்;
ஒ சுழி இ க்க ேவண் ேம. அத்தைன ம் உயர்ந்த ஜாதிக் குதிைரகள்.
குதிைரப் பாகன் தான் கண்ெகாள்ளாக் காட்சி. அவைன அைழத் ச் ெசன்
அப்ப ேய
சூட் விடலாமா என்
கூட நிைனத்தான் அாிமர்த்தனன். என்ன
அசட் த்தனமான

நிைனப் !

அவன்

ஷ்கனா,

யவனனா,

ேசானகனா?
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கண்களிேலதான் அம்மம்ம, என்ன பயங்கரம்! சாட்ைடையக்ெகாண்
ெகா க்கிறான். அத்தைன குதிைரக ம் அணிவகுத் நிற்கின்றன!

சிமிட்டாக்

"ெபற் க்ெகாண் சீட்ைடக் ெகா ம்; ேபாகேவண் ய வழி கணக்கில் அடங்கா "
என்கிறான் குதிைரப் பாகன். குர ல் இனிைம ம் பயங்கர ம் கலந்தி ந்தன.
அரசன்
றிச்சீட் ல் ைகெய த்திட் த் த கிறான். பாகன் வாங்கிக் ெகாண்
வணக்கங்கூடச் ெசய்யாமல் ேபாய்வி கிறான்.
மன்ன
வாத ரன்

ம் மந்திாிப் பிரதானிக

ம் பட் மண்டபத் க்குள் தி ம்ப வ கிறார்கள்.

கத்தில் ேசாகம் ேதங்க, "நாடகத்தால் உன் அ யார் ேபால் ந த்

ந ேவ, டகத்ேத குந்தி வான் மிகப்ெபாி ம் விைரகின்ேறன்" என்
உ கி நிற்கிறார்.

நான்

த த த்தப

"வாத ரேர, என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம்; நான் ராஜ்யத்ைதச் சுமக்கிறவன்."
"அரேச, நான் உலகின்
"வாத ரேர, அப்ப

யரத்ைத, ேவதைனையச் சுமக்கிறவன்."
மனம் ெநாந் ெகாள்ளக் கூடா . தாங்கள் பைழயப

எனக்கு

அைமச்சராகேவ இ க்க ேவண் ம்; தாங்கள் இல்லாவிட்டால் இத்தைன குதிைரகள்
கிைடக்குமா?"
"அைமச்சன் ம த் வைனப் ேபால இ க்கேவ
ெசால்ல ேவண் மா?" என்கிறார்

ம் என்பைத நான் தங்க

க்குச்

த்திரசாத்தனார்.

"பைகைய விரட்டப் பைடப்பலம் ேவண்டாமா?" என்கிறார் ஏனாதி.
அாிமர்த்தனன் மனசு ம ப
ம் அந்தக் குதிைரகள் மீ , அந்த ெவள்ைளக்
குதிைரகள் மீ
சவாாி ெசய்கின்றன. பைகவர்கள் தைலமீ
நடமி ம் குதிைரகள்.
வாத ரன்

ெகா த்த

குதிைரகள்

அல்லவா?

என்ன

அறி ,

என்ன

ய்ைம!

ெதய்வாம்சமாக, ெதய்வமாகக் குதிைரப் பாகைனப் ேபாலேவ நின்றாேன...
ந ச்சாமத்ைதப் ள்ளியிடச் சங்கு விம் கிற , அல கிற ,
ஓைச ம் ம கிற .

ழங்குகிற . அதன்
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என்ன சத்தம், தனி நாி ஊைளயி கிற மாதிாி! அதன் குரல் ஒ ங்கும் சமயத்தில்

ஆயிரம் ஆயிரமாக நாிகள் ஊைளயி கின்றன. நான்மாடக்கூட ல் நாிகளா?
குதிைரப்பந்தி இ க்கும் திைசயி
ந் அல்லவா ேகட்கிற ! அாிமர்த்தனன் எ ந்
நிலா ற்றத் க்குச் ெசல் கிறான். கா கைள ஈட் யிட் க் குைடவ
ேபான்ற
இைரச்சல். இ ட் ல் கண்கள்
ழா கின்றன. இ ட்ைடத் தவிர ேவ
எ
ம்
ெதாியவில்ைல.
மன்னவன்
ரக்கழல் ஒ க்க,
உத்தாீயம் தைரயில்
ரள,
ம ப
ம்
சயனக்கி ஹத்தில் ைழகிறான். மஞ்சத்த கில் சாய்த் ைவத்தி ந்த உைடவா டன்
அைறையவிட்

விைரகிறான். வாச ல்

க்க ம் ம ட்சி ம் கண்களில் ேதங்க,

குழ ம் ேமலாக்கும் சாிய, வண்ட நைடயில் விளக்ெக த்
ன் ெசல்
பணிப் ெபண்கள். அந்த மங்கிய ஒளியில் தான் அவர்கள் என்ன அழகு!
அரசன் அரண்மைன வாச ல் வந்

நிற்கிறான். "குதிைர லாயத்தில் நாிகள்

குந் விட்டன, அரேச, அைவ நக க்குள் ம் பிரேவசித் வி ம்
ெதாிகிற ..." என் கும்பி கிறார்கள் குதிைரப் பந்தியின் காவலர்கள்.
ன்

கிறார்கள்

ேபாலத்

ேஜா க் கழல் ஒ கள் இ ட் ல் ப ப்ப யாக மங்கி ஓய்ந்தன.

திடீெரன் இ ட்ைடேய கூர்ங் கத்திெகாண் கிழிப்ப ேபால ஒ தனி அலறல்.
பீதியில் ெவ ண்
உயி க்குப் ேபாரா ம
ம் குதிைரயின் குரல் அ . அைதத்
ெதாடர்ந்
ஆயிரம் ேபய்கள் ெகக்க ெகாட்
நைகப்ப
ேபான்ற நாி ஊைள.
ேபார்க்களத்தில் கவந்தங்கள் ஆ வைத ம் அச்சிற் வி ம் ேதாில் அ பட் நசுங்கும்
குதிைரகள் யாைனகள் ேபா ம் கூச்சல்கைள ம் ேகட்டவன் தான் அாிமர்த்தன
பாண் யன். ஆனால் அன்
ேகட்ட அந்தத் தனிக் குதிைரயின் சப்தம், அவனிடம்
அபயம் ேகட் ஏமாந் உயிர்வி வ ேபால இ ந்த . நான்மாடக்கூட ல் இந்த
இ ட் ப் ேபய்க்கூச்சல் ஜனங்கைள எ ப்பிவிட்
க்கக் கூ ம். அவர்கள் இரட்ைடத்
தாழிட்
ட் க்குள் அமர்ந் விட்டனர்.
குதிைரக் ெகாட்ட யின்
நின்றனர்.

ன் காவலர்கள் கதைவத் தாழிட் க் காவல் காத்

"உள்ேள ம ந் க்குக்கூட ஒ குதிைர இல்ைல. நம லாயத்தில் நின்ற பைழய
குதிைரகைளக்கூட ஒன்
பாக்கிவிடாமல் ெகான்
கிழித் விட்டன" என்றார்கள்
காவலர்கள்.
"

க் குதிைரகள்?"
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"அைவ

மைறந்த

மாயந்தான்

ெதாியவில்ைல.

உள்ேள

நாிகள்

நின் தான்

ஊைளயி கின்றன. அைவ ெவளிேய வந் விடாம
க்க, கதைவ இ த் ச் சாத்தி
ைவத்தி க்கிேறாம். நாங்கள் சாத்
ன்ேப ெப ம் பகுதி ெவளிேய ஓ விட்டன."
"அரேச, குதிைரப் பந்திக்குள் நாிகள் ஊைளயி கின்றனேவ;
கூட இல்ைலேய" என் பக்கத்தில் ஒ குரல் ேகட்ட .
அரசன்
நின் ெகாண்

தி ம்பிப்
ந்தார்.

"ஆமாம்.
"நா

பார்க்கிறான்.

க் குதிைர ஒன்

அமாத்தியர்

த்திரசாத்தனார்

க் குதிைரகைளக் காணவில்ைலயாம்" என்றான் அாிமர்த்தனன்.

ம் அப்ப த்தான் எதிர்பார்த்ேதன். தங்கள் மந்திாியின் சித்

இ க்கலாம். நீங்கள் கவனித்தீர்கேளா, குதிைரகள் வந்தேபா
நான் வ ம்ேபாேத மீண் ம் அவைரக் ைக
ெசய் ம்ப
வந்ேதன்."
"சீ! அப்ப

இ க்கா . ேம

"அரேச, தாங்க

விைளயாட்டாக

அவன நிைலைய?
உத்திரவிட் விட்

ம் நீதி வகுக்க நாம் யார்?"

மா?"

"குதிைரப் பாகன் எங்கு மைறந்தான் என்ப தான் ெதாியவில்ைல. ேநற்
நம
ேகாயில் ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் ெசன்
ப த்தைதத் தான் சிலர் பார்த்ததாகத்
ெதாிகிற . ஒற்றர்கள் கிரகித்த தகவல் இ தான்" என்ற மற்ெறா குரல். ஏனாதி
பைகக்கூற்றச் சித்திரனார் தாம்.
"பாகைனப் பி த்தால் காாியம் ெதாி ம்."
இைடெவட்
அ யார்க்கு

நல்லார்:

நான்

தான்

அப்ெபா ேத

ெசான்ேனேன;

குதிைரகள்

நிச்சயமாக வ ம் என் ? எனக்குத் ெதாியாதா வாத ரைன.
ேசனாவைரயர்: வாத ரன் ெபாய்யன் என்
சமயத் க்கு வராத குதிைரகள் இனி வந்

நான் எப்ெபா

ம் ெசான்ன ண்டா?

என்ன, வராமல் என்ன? இப்ெபா

ெவகு
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சிேரஷ்டமான பாிகள் கிைடத்தா ம் அைவ நாிக க்குத்தான்
ெகட் ப்ேபாய் அரச ம் அவற்ைற ஏற் க் ெகாண்டாேன!

சமம்.

மானம்

இளம் ரணர்: ைர தீர்ந்த நன்ைம பயக்கும் என்றால் எ
ம் ெபாய்ேய அல்ல.
இன் அரசன் ஏற்றைவ நாிகளாகேவ இ ந்தா ம் அைவ பாிகேள. வாத ர க்கு
வயசு

ப்ப

என்பதற்காக வாயில் வந்தப

எல்லாம் ேபசுவதா?

ஒற்றன்: குதிைரகள் ெகாண் வந்தாேன, அவைன நீங்கள் எங்காவ
அ யார்க்கு நல்லார்: ெசாக்ேகசன் ஆலயத்
உட்கார்ந்தான். நான் என் கண்களால் கண்ேடன்.

கண்டீர்களா?

வசந்த மண்டபத் க்குள் ேபாய்

ேசனாவைரயர்: நான் பார்க்கும்ெபா
அவன் வசந்த மண்டபத்தில் இ ந்தான்
என் ெசால் ம். அவன் இப்ெபா
எங்கும் இ க்கலாம். அவன க த்தில் கிடந்த
ம ைவப் பார்த்தீர்களா? ஆலகால விஷம் மாதிாி அல்லவா இ ந்த ? உன்மத்தன்
ேபால் அல்லவா, நிதான

த்தி டன் நடந் ெகாள்ளச் சிரமப்ப ம் உன்மத்தன் ேபால்

அல்லவா, அவன் விழித்தான்?
இளம் ரணர்: ம இ க்கிற இடத்தில் இ ந்தால் எல்லா க்கும் அதி ஷ்டந்தான்.
அவன் அதி ஷ்டசா தான் என்ப
நிச்சயமில்ைல. வாத ரன் நிச்சயமாக
அதி ஷ்டசா தான்.
2
வாத ரர்
வாத ரன் மனசும் அறி ம் தட் மறித்

விைளயா ன. யா க்கு யார் பதில்

ெசால் கிறார்கள் என்ற நிைனப்பின்றி யாேரா மனசில் ெசான்னைத, தாம் நாவால்
ெசான்னதாகேவ வாத ர க்குப்பட்ட . குதிைரகள் வாங்க ேவண் ம் என்ற
நிைனப்ேப அற் ப் ேபாகும்ப தம்ைம இ த் உட்கார்த்திவிட்ட ெபாியார் தம்மிடம்
என்னத்ைதக் கண் விட்டார் என்ப தான்
வில்லாப் திராக அவைர மைலக்க
ைவத்த .
கல்லால நீழ ல் அமர்ந்த
ஸ்பாிசித் ப் ேபசக்கூ ய ஒ

தட்சிணா ர்த்தத் க்கு, கண்கூடாகக் கண் ,
பம் இ க்குமாகில் அ
அவர்தாம். என்ைன

ஆட்ெகாள்வதற்காக அம்ைமயப்பேன அப்ப
தகுதி என்ன? மனசில் அவன்மீ
ைவக்க

வந்தாேனா! சீ! நான் யார்? எனக்குத்

நாட்டம் இ ந் விட்டால் ேபா மா? கால் எ த்

யாமல், அறி தான் அ க்கு

ேவ கள் கட் கிறேத, அப்ப ப்பட்ட
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அறி , என்ைன ஆட்ெகாண்

என்ைன அளந்

மா, என்னால்தான் அவனிடம் ேபாக
பாண் யனிடம்

சமத்காரமாகப்

நிற்கும்ேபா , அவனால்தான் வர
மா?

ேபசிவிட்டதால்

நான்

ெசய்த

காாியம்

சாியாகிவி மா? அவன் ெகா த்தானாவ ! அவன் வாங்கிக் ெகாண்டானாவ ! அவன்
அாிமர்த்தனனாக வந்
ெகா த்த ெபா
அாிமர்த்தனனாக நிற்கும் அவனிடம்
கணக்குக்

காட் வைத

விட் ,

ேவதாந்தம்

ேபசி

என்ைன

நான்

ெபாய்த் க்

ெகாண்ேடேன! என்ைன விட ெநஞ்சறி கள்வன் எவன்? என்ைன ம் நம்பி, பணத்ைதக்
ெகா த்தாேன பாண் யன்! பாண் யன் பணம். பாண் யன் பணம் கைர ம் ெபா
காலம் நின்றேத; களேன அழிந்தேத. அந்த ெபாியவைர நான் தி ம்ப ம் பார்க்க
ேவண் ேம அவர் அ கில் இ ந்தால், தாய் ம யில் இ ப்ப

ேபாலல்லவா இ ந்த ?

அவர் என்னிடம் என்ன ெசான்னார்? என்னத்ைதத்தான் ெசால்லவில்ைல? அவர்
ெசான்னைத ேவத ம் ேவதாந்திக ம் சங்கர ம் ெசால்லத் தான் ெசய்தி க்கிறார்கள்.
அவர் ெசான்னதன்

ட்பம் வார்த்ைதக்குள் இல்ைலேய. குர லா? கண்ணிலா? அவர்

எைதக் ெகாண்
என்ைன இ த்
விட்டார்? எனக்குத் ெதாிந்தைதத் தான்
ெசான்னார். ஆனால் ெதாிந்த என நான் நம்பி இ ந்ததற்கு எவ்வள உள் ைற
ெகா த் விட்டார்! "தாேம குதிைரகள் வ ம்; நீ உன் குதிைரகைள அடக்கக் கற் க்
ெகாள்" என்றாேர சிாித் க் ெகாண் ! அப்ெபா
பாண் ய ம் அவ ைடய
குதிைரக ம் அவ ைடய குதிைர ேவட்ைக ம் இந்தப் பிரபஞ்ச லீைலயில் எவ்வள
அற்பமாக,

ச்சமாகப் பட்டன; நம

பார்ைவக்குள் படேவண்டாத ஒன்றாகப் ப ம்ப

ெசய் விட்டாேர! நானா பணத்ைத எ த் க் ெகா த்ேதன்? இந்தப் பிரபஞ்சேம
எ த் க் ெகா த்த . அதற்குப் பாண் யன் என்ைன ெவயி ல் நி த்த ேவண் ம்,
கைசய

ெகா க்க ேவண் ம், கண்ைணப் பி ங்க ேவண் ம், யாைனைய விட்

என்

தைலைய இடற ேவண் ம்? இைவெயல்லாம் அற்பத் க்கு அற்பமான காாியங்கள்.
பாண் யன
குதிைர ேவட்ைக மாதிாி பிரபஞ்சத்தின் பார்ைவயில் படேவண்டாத
ஒன் . என் ைடய கட்சி ம் பாண் யன் கட்சி ேபான்ற தான். ம ைர அதி ஷ்டம்
ெபற்ற ஊர்தான். பாண் யநா அதி ஷ்டம் ெபற்ற நா தான். என்ைன எப்ப யாவ
நீதியின் ஆதிக்கத்தி
ந்
பா காப்பதற்காக என்ன என்ன பா
பட்டான்!
அவ க்குக் குதிைரையப் பற்றிக்கூட அக்கைற இல்ைல ேபால் இ க்கிற . நீதி என்ற
ஒன்
தி ப்தியைட ம்ப
நான் பதில் தந் விட்டால் என்ைனப் பா காத்
ம ப
ம் இந்த மந்திாி உத்திேயாக விலங்ைக மாட் வி வதில் அவ க்கு என்ன
ஆைச!
அாிமர்த்தன ம்
அதி ஷ்டசா தான்.
என்
உயி க்கு
உயிரான
த்திரசாத்த ம்
ஏனாதி ம்
சத்திரைவத்தியர்கள்
ேபால
அல்லவா
நடந் ெகாள்
இனிேம

கிறார்கள்!

மனித

ம், அ கு ேபாலப் படர்ந்

வம்சம்

அநாதி

காலந்ெதாட்

இன் வைர,

ெகாண்ேட இ க்க, கண்கைளக் கட் க்ெகாண்

நடக்கும் நீதியின் பின் றமாக, தம் மனைசச் ெசப் க் ேகாட்ைடக்குள் சிைற ெசய்
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நடந்தார்கேள, அவர்கள் அல்லவா மந்திாிகள்! மந்திாிகள் என்
உலகத்தில்
ேவடமிட்டால் மந்திாியாகேவ ந க்க ேவண் ம். இைடயிேல ேவஷத்ைதக் கைலத் க்
ெகாள்ளலாமா? அ

ம

தர்மமாகா ; உயிர்த் த மம். உயிர்த் த மத் க்கு அரசன

பட் மண்டபத்தில் இடங்ெகா க்க
யா ? ெகா த்தால் பட்
ெவௗவா ம் கு நாி ம் ெகாண்டா நடக்குேம...

மண்டபத்தில்

என்ன?
குதிைரகளா? பாண் ய

ைடய பணியாளர்கள் அல்லவா வந்

குதிைரகள்! குதிைரகள் வந் விட்டனேவா? குதிைரகளாவ

ெசால்

கிறார்கள்?

வ வதாவ ! பணம்

ேபான திக்கில் குதிைரகள் ஏ ? உன்ைன ஆட்ெகாண்ட ஐயன், அன்

கல்லா ன்

அ யில் உன்ைனேய உ க்கிவிட்டவன், உன்ைனக் காப்பாற்றக் குதிைரகைளக்
ெகாண்
என்

வந்

விட்டானா?

என்ன

ஆபத் !

ைடய நிைலயில்லா மனசுக்காக, என்

டன் ேசர்ந்

கு ேதவேன, அந்தப் ெபாய்ைய நிைலநாட்டத்
ெதாைகக்குக் குதிைரகளா? எனக்காக, என்
சகல ேலாகங்க ேம திரண்
களங்கமற்ற தர்மமான என்
நடத்ைதக

எனக்காக,

என்

ெபாய்க்காக,

ெதய்வேம, என்

ைடய

ணிந்தானா? நான் ெகா க்காத

ைடய அற்ப ஜீவைனப் பற் வதற்காக,

நின்
என
ெபாய்ைய நிைலநாட்ட வ வதா?
ைடய சிற்றறிவின் ெகா க்கல் வாங்கல்களின் அற்ப

க்கு, அகந்ைதக்குத்

ைண வ வதா? உலகத்ைதேய ெபாய்ப்பிக்கும்

ெபாய்ைய உண்டாக்கிய நான் அதமன் அல்லவா? சர்ேவசுவர ைடய லீைல
என் ைடய ெபாய்க்கும்
ைண நின்
அைத ெமய்ப்பிக்க அதல பாதாளத்தில்
இறங்குமாகில் அ ... அ ... என நா எழவில்ைலேய...!
வாத ராின் உட
ந்
விலங்குகள் கழற்றப்ப கின்றன. அவ க்குப் பைழய
மாியாைதகள் ெசய்யப்ப கின்றன. ஆனால் அைவ ெமய்யான பாரவிலங்குகளாக
ஊைன ம் உயிைர ம் உணர்ைவ ம் அதற்குப் பின் றமாக உள்ள மகாசூட்சுமமான
கரணங்களின் ேசர்க்ைகக் ேகாப்ைப ம் அ த்தின. அவர

ெநஞ்சு உலர்ந்த ,

வறண்ட , சுழன்ற , ெபாங்கிய , கு றிய ; சுழித்
ைரத் க் ெகாப் ளித் ப்
ெபாய்ம்ைம என் ம் ேவதைனையக் கக்கி விக்கித் த மாறிய . அவ ைடய
ேவதைன உலகத்தின் ேவதைன ஆயிற் . ம ைர
ாின் ேவதைனயாக
உ ெவ த்த , ெப க்ெக த்த . பிரவாகமாகச் சுழித் க் குறியற் க் குறிக்ேகாள்
அற்
விம்மிப் ைடத்
ஓ ய . கைரகள் என்ற பிரக்ைஞ இல்லாமேல ம ைர
ைர

நைனத்த ,

க்கிய ,

ஆழ்த்திய .

பஞ்சைண

ெமத்ைதயில்

அமர்ந்தி ந்த
வாத ரன் உடல். அவ ைடய ேவதைன உலக வியாபகமாக,
ம ைரைய ம் அதற்கும் அப்பால் உள்ள அண்டங்கைள ம் தன் ள் ஆக்கிய ...
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ந நிசியில் த்திரசாத்த ைடய ேசவகர்கள் அவ ைடய உட ல் விலங்கிட்டனர்.
விலங்குகள் ஏறின என்ற உணர் ம் அற் ப் ேபான சமயம் அ . ேவதைன ெவள்ளம்
அவைர ம் அவர
பிரபஞ்சத்ைத ம் அ க்கித் தன் ள் ஆக்கித் தடந்ெதாியாமல்
ெசய் விட்ட .
இைடெவட்
ேசனாவைரயர் : ைவைய நதியிேல ெவள்ளம் இப்ப

வந்த

என்

ெசான்னால்

நம் கிறவர்கள் யார்? சில சமயங்களில் கண்ணால் கா ம் விஷயங்கள் கூட நிஜமா
என்ற சந்ேதகம் ேதான் கிற . நீர் அந்தப் பக்கமாக ஒ கூைட மண்ைண அள்ளிப்
ேபா ம்.
இளம் ரணர் : பாிகள் நாிக

க்குச் சமம் என்றீேர. உமக்கு யக்ஷிணி உபாசைன

உண்ேடா ? ெசான்ன மாதிாி பாண் யன் குதிைர லாயத்திற்குள் நாிகள் எப்ப ப்
குந்தன? தைலயாலங்கானத் ப் ேபாாில் கவந்தங்கள் ஆ னவாம். கூளிக ம்
ேபய்க ம் கூழ் அட்டனவாம். அன்
ேகட்ட ேபாிைரச்சல் கூட இன்ைறய நாி
ஒன்றின் சத்தத் க்கு ஈடாகாேத. அலறல் கால பாசம் ேபால் அல்லவா உயிைர நா த்
தடவிய ! நாிச் சத்தம் ேகட்ேட நகரத்தில் சா க்குக் கணக்கு இல்ைலயாம்.
அ யார்க்கு நல்லார் : ேபசிக்ெகாண்ேட நிற்காதீர்.
சுற் வ ெதாியவில்ைல? இன்
நாிக ம் உண்ைம. இைவ கண்

ழங்கால் பாியந்தம் தண்ணீர்

ைவையயில் ெவள்ளம் எப்ப உண்ைமேயா அப்ப
க்குத் ெதாிந்தைவகள். இவற்றிற்கும் ேமலாக ஏேதா

ஒன் , ஆதிகாரணமான ஒன் ...
ஒற்றர் :
த்திரசாத்தன் உத்தர ப்ப
வாத ரைன விலங்கிட்
விட்டார்கள்.
அவைனப் பி த்தால் ேபாதா . குதிைரப் பாகைன ம் பி க்க ேவண் ம்.
வ ம் : மன்னவன் ஆக்ைஞ அல்ல அ . அவன் அப்ப
ஐேயா, ெவள்ளம் ெபாங்குகிறேத!
சிாிப் மாதிாி...

ைரகள்

உத்தர

ேபாடமாட்டான்.

ரள்வைதப் பா ங்கள். சிவ

ைடய

3
ெசாக்கன்
ஆலவாய்ெமய்யன், உலகத்ைதத் தன்வசம் இ க்கும் ெசாக்கன் விைளயா னான்.
ஜீவாத்மாவின் ேவதைனைய உணரா
விைளயா னான். அங்கயற்கண்ணியின்
கண்ணில் பாச ம் கன்னத்தில் குழி ம் ேதான்ற அவன் விைளயா னான்.
ெபாியவராக வந் , ெபாிய ஞாேனாபேதசம் ெசய்வ ேபாலப் பாவைன ெசய் ,
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ெதாிந்தைதேய ெசால் , ஏற்கனேவ தன் பாசத்தில் சிக்கிய ஜீவைன இன் ம் ஒ
பந்தனம் இட்
ேவ க்ைக பார்த்தான். ஈசன் விைளயா னான். வாத ரன்
அவ ைடய
விைளயாட் ப்
ெபாம்ைமயானான்.
ஈச க்குப்
பிரபஞ்சேம
வாத ரனாயிற் . பிரபஞ்சத் க்கு உைடைமயான அவன பார்ைவ வாத ரன் மீ
மட் ம் வி ந்த . பிரபஞ்ச ம் அண்டபகிரண்ட ம் அனந்தேகா
ஜீவராசிக ம்
ேயாக நித்திைர ேபான்ற தாமஸ் நித்திைரயில் ஆழ்ந் ள்ள நிைலப்ெபா ள்க ம்
ஏேகாபித் ஏற் ச் சுமக்க ேவண் ய அவன பார்ைவ அத்தைனைய ம் விட் அதில்
ஒன்றான மகா ட்பமான வாத ரன் என்ற ேதாற்றத்தின் மீ , ஓர் உ வ வரம் க்கு
உட்பட்ட தனிச் சாைகயின் மீ

வி ந்தால் அ

சுமக்குேமா?

ஆமாம், அதனால் தான் வாத ரன் ெநஞ்சிேல ேவதைன பிறந்த . ெசாக்கன்
தி க்கிட்டான். விைளயாட்
விபாீதமாயிற் . அவன் மனைச ம் அந்த ேவதைன
கவ்விய . அங்கயற்கண்ணியின் கண்கள் வாைளையப் ேபாலப் ரண் சிாித்தன.
கன்னங்கள் குழி ற்றன. ேகாைவக் கனிக்கு நிற ம் ெமன்ைம ம் கற்பிக்கும் அவள்
அதரங்கள் மலர்ந்தன. ெகாங்ைககள் ாித்தன. காம் கள் விம்மின. ெசல்வி சிாிக்கத்
ெதாடங்கிவிட்டாள். அண்ணல் தன் ெசயல் கண் , பித்தா ம் ெசாக்கன் ேவதைன
ெகாண் சிாிக்கலானான். சிாிப் நாபிக் கமலத்தி
ந் ெகாப் ளித் ப் ெபாங்கிய .
ஈசன் மனசிேலா ேவதைன. ஈசன் வாத ரனாகிவிட்டான். அவன்

யரம் இவன்

யரமாகிய . ஜீவ ைடய ெபா ப் க்குள் உட்பட் , அதன் அற்பத்தி ம் அற்பமான
ெகா க்கல் வாங்கல் ேபரங்களின் சிக்கைல நன்குணர்ந்
அதன் சுைமகைளத்
தாங்கலானான். ஈசன் க த் த் தள்ளா ய . என்ன சுைம! என்ன பாரம்! கண்கள் ஏறச்
ெச கின.
அவன
ஏேகாபித்

ேவதைனையக் கண் அங்கயற்கண்ணி சிாிக்கிறாள். அண்டபகிரண்ட ம்
அவ டன் ேசர்ந் ஈசைனப் பார்த் ச் சிாிக்கின்றன.

வாத ரனாக ஈசன் ேவதைன ெகாண்டான். அவன் மனம் என்ற சர்வ வியாபகமான
காலம் ெகால்லாத சர்வ மனம் ைநந்த . கு றிய . ெகாப் ளித்த . வாத ரனாகக்
கிடந் ெவம்பிய . குதிைர எனக்காட் ஏமாற்றி வந் விட்ட ெசய க்காக தா ம்
அந்த மனிதைனப் ேபால சிட்ைச ெபற்றால்தான் ஆ ம்; வாத ரன் தன் அ கில்
வந்தால், அவன கில் தான் இ க்க லாயக்கு என்

நிைனத்தாள்.

ேவதைன சுமந்த க த் டன் ஆலவாய்க் கர்ப்பக் கி கத்தி
ந் ெவளிவந்த ஓர்
உ வம். ஈசன் ெவளிவந்தான். சுற்
ற் ம் பார்த்தான். எங்ேக பார்த்தா ம்
ெவள்ளம். ம ைர
ைர ஊர் என் அறிய
யாதப ஆக்கிவிட்ட ெவள்ளம்.
ஈசன் நடந்தான். ஈசன் சிாித்தான். ஈசன் ெவள்ளத்தில் நீந்தி விைளயா
க்குளித் க்
கும்மாளி ேபாட் க்ெகாண்
ந்தான்.
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அங்கயற்கண்ணி சிாித்தாள். ெவள்ளம் இன்

ம் உக்கிரமாக

ைர கக்கிப் பாய்ந்த .

மனித வம்சம்
யரத்தி ம் ேவதைனயி ேம ஒன் பட்
வ ம். தன்ைன
அறியாமேல
க்திநிைல எய் ம். அன்றிர
அவ் ாின் நிைல அ . யாைன ம்
காைள ம் மனித ம் மதி ம் மண் ம் அரச ம் ஆண்
ம் அன் ெவள்ளத்ைதத்
த க்க, மறிக்க, ேதக்கி நகரத்ைதக் காப்பாற்ற, காாி ட் ல் அ கில் இ ப்பவன் என்ன
ெசய்கிறான் என்பைத அறியாமல் மண்ெவட் ப் ேபாட் ப் ேபாட் நிரப்பினர். மண்
கைரந்த . ம ப
ம் ேபாட்டனர். கைரந்த . ம ப
ம் ேபாட்டனர்.
அன்றிர இரண் ஜீவன்கள் ெவவ்ேவறான யரத்தில் வா ன. வாத ரன் தன்
ெபாய்ைய
நிைலநாட் ய
ெதய்வத்தின்
க ைணையச்
சுமக்க
யாமல்
ேவதைனப்பட்டான். மண் ெவட்
ெவட் ப் ேபா ம் அனந்தேகா
ஜனங்கள்
யற்சிைய
அவன
ேவதைன
கைரத்த .
உைழத்
உைழத் ச்
ேசார்வைடகிறவர்க க்குப் பசியாற்ற ஒ கிழவி, பந்தமற்ற நாதியற்ற கிழவி பிட்
அவித் அவித் க் ெகாட் விற் வ கிறாள். அவள் கிழவி. அவ க்கு நாதி இல்ைல.
பந்தம் இல்ைல. பிட் ம் பிட் க் குழ ந்தான் பந்தம். தணிக்ைக பண்ணிவ ம்
கணக்கர்கள் பசி ேபாக்கப் பிட் க்காாியிடம் வந்தார்கள். அவள அ ப்பில் எாிந்த
ெந ப்பில் ெகாஞ்சம் எ த்
அவள
வயிற்றில் ெகாட் விட் ப் ேபானார்கள்.
ம ைரவாசிகள் எல்லா ம் கைரக்கு மண் ேபாடேவ மாம். அவள
பங்குக்கும்
தச்சி ழம் நா

அளந்

ேபாட்

க்கிறதாம். அவள் என்ன ெசய்வாள்? பிட் க்

குழைலப் பார்ப்பாளா? அ ப்ைபப் பார்ப்பாளா? அந்த இ ட் ல் ஆள் ேத ப்
ேபாவாளா?
இ ட் ேல

"ஆச்சீ"

என்ற

குரல்

கலந்தி ந்தன. ேவதைன ெவள்ளத்தில்
"யாரப்பா, ட்

ேவ

மா?" என்

ேகட்ட .

எக்களிப் ம்

பாி ம்

க்குளித்த ஈசன் குரல் அல்லவா?
ேகட்டாள் ஆச்சி.

"என்ன ஆச்சி, ட்டா அவிக்கிறாய்? ட்
"என்னப்பா, இப்ப

அதிேல

நன்றாக இ க்குமா?" என்கிறான் ஈசன்.

வா. உன்ைன ெவளிச்சத்தில் நல்லாப் பார்க்கட் ம். என் ேபரன்

மாதிாி இ க்கிேய; வா இப்ப உட்கா . உன் பங்ைக நிரப்பிவிட் யா? எனக்கு நா
ெமாளம் அளந்தி க்காங்களாம். நீதான் ெரண்
கூைட மண்ைண ேபாேடன்.
உனக்குக் ேகா
ண்ணியம் உண் " என்றாள் கிழவி.
"எனக்கு என்ன ெகா ப்பாய் ஆச்சி?"
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"என்னிடம் காசு பணம் ஏ ? இப்பவைர சாப்பிட்டவங்க கணக்குச் ெசால் விட்
ேபாயிட்டாங்க. உனக்கு ேவ

ம்னா, ட் த் தாேரன்."

"ஆச்சி, அப்ப ெயன்றால் நீ ெராம்ப ஏைழயா?"
"இெதன்ன கூத்தா இ க்கு! உங்க ஊர்ேல பணக்காரங்களா
ெபாைளக்கிறாங்க?" என்

சிாித்தாள் கிழவி. நா

ட் ச் சுட் ப்

ற ம் நாிகள் ஊைளயி ம்

வனாந்தரத்தில் சிக்கிக்ெகாண்ட ஜீவனின், நிர்க்கதியாகத் தவிக்கும் உயிாின்,
அந்தச் சிாிப்பிேல இைழேயா ய .
"நீேயா பரம ஏைழ. எனக்ேகா பசி ெசால்

யா . ேபானாப் ேபாகிற .

யரம்

ட்

உதிர்ந் ேபானால், அைத மட் ம் எனக்கு எ த் ைவத்தி ந் ெகா . நான் ேபாய்
உன் பங்குக்கு மண் ேபா கிேறன். ஆனால் எனக்குப் பசி அதிகம். ஒ
கூைட
ேபாட்டால் உடேன ஓ வ ேவன்."
"இந்தா..."
"இப்ப ேவண்டாம் ஆச்சி. ேபாட் விட்

வ கிேறன்..."

ஈசன் ம ப
ம் ெவள்ளத்தில்
க்குளித்
விைளயா னான். கைரேயறினான்.
ம ப
ம் தண்ணீாில் குதிக்க ஆைச. ஆனால் பிட்
சி நாக்ைகச் சுழற்றிய . ஒ
கூைட மண் எ த் ப் ேபாட்டான்.
பாதிெவள்ளம் படக்ெகன் வற்றிய . ஆனால் ஜலம் மனித ெவள்ளம் இட்ட மண்
கைரேமல் ேமாதித் தத்தி அலம்பி வழிந் ெகாண்
ந்த .
"ஆச்சீ, ஒ

கூைட ேபாட் விட்ேடன். பசிக்கிற . ட் ப்ேபா ."

"ேபரப்பிள்ைள, ெதய்வேமதான் உன்ைன இங்ேக அ ப்பியி க்கு. நீ ம்
அதிட்டக்காரந்தான். நீ ேபான ேல இ ந் எ க்கிற ட் எல்லாம் உ ந் தான்
ேபாகிற . இேதா பார், எத்தைன ேபர் காத்
"அ

ெகடக்கட் ம். இந்த

மண்ைணப் ேபாட்

ந்தித்

உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள்."
ணியிேல

கைரைய அைடக்க ேவண்டாமா?"

ட்ெடப் ேபா . ேநரமாச்சு.
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"ஆமாம், ஆமாம். ேநர ம் வி யலாச்சு. ராசா வந்தா..."
"ஆமாம், ஆமாம்."
ஈசன் ஒேர அ க்கில் பிட்ைட வி ங்கி விட்டான். என்ன
ஓட்டமாக
ஓ ,
விைளயா னான்.

கூைடைய

விட்ெடறிந் விட் ,

சி! ேபாின்பம்! ஒேர

ெவள்ளத்தில்

குதித்

அசுரப் பசி ேபாலச் சுழித்ேதா ம் ெவள்ளத்தில் மீன்ேபாலப் ரண் ,
கி,
க்குளித்
விைளயா னான். ெவள்ளத்தில் படம் விாித் ச் சீறிக்ெகாண்
நீந்திச்
ெசல் ம் நாக சர்ப்பம் மாதிாி எதிர்த் நீந் வான். ஆனந்த ெவள்ளத்தில் மிதக்கும்
ேயாகிையப் ேபாலச் சுகாசனமிட்
ெவள்ளத்தின் ேபாக்கில் மிதந்
வ வான்.
தி ம்ப ம் வால த் த் தி ம் ம் தைலையப் ேபாலக் கைர ேநாக்கி வ வான். பிறகு
மீன்ெகாத்திப் ள் மாதிாி ைககைளத் தைலக்குேமல் சிக் ேகா ரம் ேபாலக் குவிய
நீட் க் ெகாண்
உயரப் பாய்ந்
தைல குப் ற ஜலத்ைதக் கிழித் க் ெகாண்
மைறந் வி வான். ஜனங்கள் ெசத்தாேனா என்
பயப்ப ம்ேபா
ம கைரயில்
தைல ெதாி ம். பிறகு சீறிவ ம் பாம் மாதிாி நீந்தித் தி ம் வான்.
ெவளிச்சம் வர ஆரம்பித்த . ெவள்ளத்தின் பீதி குைறய, ஜனங்க
நின் ேவ க்ைக பார்த்தார்கள்.

ம் கைரகளில்

சூாிய ைடய
தல் கிரணங்கள் ெவள்ளத்தின்
ைரகளில் வானவில் ட்டன.
அாிமர்த்தன பாண் ய ைடய மணி
மீ ம் பட்டத் யாைனயின் ைவரமிைழத்த
கபடாம்மீ பட் த் ெதறித் மின்னி விைளயா ன.
அரசன் கைரேயாரமாகப் பட்டத்

யாைனேமல், ஜனங்களிட்ட கைரையப் பார்த் க்

ெகாண் , கணக்கர்கள் கணக்கு ஒப்பிக்க, வந் ெகாண்
ந்தான். ரத்திேல அவன்
கண்ணில் ஒ பகுதி மட் ம் உைடத் க் ெகாண் ெவள்ளம் பாய்வ ெதாிந்த . மீைச
க்க அந்த இடத் க்கு யாைனைய விரட் ஓட் ம்ப ெசால் கிறான். பாகன்
அங்குசத்தினால் குத் க் குத்தி, ெசவியின் றத்தில் விரல்களால் இ க்கிறான். அ த்த
கணம் யாைன அந்த இடத் க்கு வந் நிற்கிற .
அாிமர்த்தன பாண் யன் தைரயில் குதிக்கிறான்.
ேமல்
"பிட்

ச்சு வாங்க ஓ

வந்த கணக்கர்கள் அவசர அவசரமாக ஏ கைளப்

வாணிச்சி பங்கு" என்கிறார்கள்.

ரட் ,
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கூ யி ந்த ஜனக் கும்பல் "தண்ணீாில் கும்மாளி ேபா கிறவன் கடைம" என்கிற .
அரசன் ைகதட் ச் ைசைக ெசய்

கைரக்கு வ ம்ப

அைழக்கிறான்.

ஈசன் நாகசர்ப்பம் ேபாலக் கைரக்கு நீந்தி வந்தான். கைரேயறி ஈரம் ெசாட்டச்
ெசாட்ட நிற்கிறான்.
ேகாபாேவசமாக, "ஏன், மண்ைணப்
ேசாம்ேபறி!" என் ேகட்கிறான் அரசன்.

ேபாடாமல்

ெபா ைதக்

கழிக்கிறாய்?

ஈரச் சிைகைய அண்ணாந் உ ப்பிக்ெகாண் ஈசன் வாய்விட் அசட் ச் சிாிப்
சிாித்தான். கண்டத்தில் நைனந்த ம சூாிய ேரைக பட் மின்னிய . ஈசன் சிாித்தான்.
அரசன் ேகாபித்தான். கூட்டத்ைத விலக்குேவார் வசம் இ ந்த ெபாற்பிரம்ைப
ெவ க்ெகனப் பி ங்கி ஓங்கி ஓர் அ ெகா த்தான். ெபாற்பிரம் ஈசன் கத்தி ம்
ெநஞ்சி ம் ரத்த விளிம் காட் ய .
அரசன் சினம் அவியவில்ைல. மீண் ம் ஓங்கினான்.
ஈசன
அசட் ச்
பாய்ந்தான்.

சிாிப்

அதிகமாயிற் .

ெவ ண்டவன்

ேபால

ஜலத்தில்

அரசன் சினம் அவிந்த . ஈசைனக் காப்பாற்ற அவைனத் தாவி எட் ப் பி த்தான்.
ஈசன
ப்பிட்ட
ந்தி கிழிந்
ைக டன் வந்த . ஈசன் ஜலத்தில்
க்குளித்
மைறந் விட்டான். அரச ம் ெதாடர்ந் குதித் மைறந் விட்டான்.
ெவள்ளம் மடமடெவன் வற்றிய . ங்கும்
சர்ேவசன ஹிரண்ய கர்ப்பத்தில் ஒ ங்கிய .

ைர மாகக் ெகாப் ளித்த பிரளயம்

ஈரச் சகதியிேல மன்னவன் அாிமர்த்தன பாண் யன
உலராத
ெபா
ட

சகதியிேல,
கத்தில் சிவந்த வ
ம் மன்னவன் அாிமர்த்தன பாண் யன

மடங்கி இ கப் பற்றிய ைகக்குள்,
ஒன் இ ந்த .
ஈச

சடலம் கிடந்த .
ட ம் ெசால் ல்
சடலம் கிடந்த .

அடங்காத

ன்றாைனக்குள் பந்தகமிட்ட ஓைல ந க்கு

க்குக் குதிைரகள் ெபற் க் ெகாண்டதாக எ தித் தந்த அந்த

றிச்சீட் .
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இைடெவட்
இளம் ரணர் : அவன் மண் சுமப்பவன் என்றால் என்ன? ெநஞ்சில் ைதாியம்
இ ந்தால் தண்ணீாில் நீந்தக் கூடாதா? ம ைர நகரத்தில் எத்தைன ரர்கள் உண் !
அவர்கள் கா ல் உள்ள ரக்கழல்களின் ஓைச எவ்வள ! அவ்வள ேப ம் மண்ைண
ெவட் த்தாேன ேபாட் க்ெகாண்
ெவள்ளம் அடக்கம் என்ப

ந்தார்கள்? அவன் ஒ த்தன் தாேன தனக்குள்

ேபால அதன்மீ

பாய்ந்

நீந்தினான்?

அவைன

அ க்கலாமா?
அ யார்க்கு நல்லார் : இ ட் ல் இ ந்த பயம் நமக்கு இப்ெபா
ெவள்ள ம்

வற்றிவிட்ட .

ெவள்ளத்தில்

வரம்

ெதாிகிற .

இல்ைல.

அவன்

எங்ேக?

அாிமர்த்தன பாண் யன் எங்ேக?
ேசனாவைரயர்

:

பாிகள்

எங்ேகேயா,

ெவள்ளம்

எங்ேகேயா,

ெவள்ளத்தில்

நீந்தியவன் எங்ேகேயா, அங்ேக அாிமர்த்தனபாண் யன்.
4
அங்கயற்கண்ணி
ம ைர
ாின் கர்ப்பக்கி கத்திேல மணி ச ேல க ங்குயில் ஒன் உந்தி உந்தி
ஆ க்ெகாண்
ந்த . விளக்கற்ற ெவளிச்சத்திேல
லன்க க்கு எட்டாத ஒளிப்
பிரவாகத்திேல மணி சல் விைசேயா ஆ ய . அளகச் சு ள் லன் உணர்
க ம்
இ ட் டன் இ ட்டாகப் ரள, கால் விைசத்

உந்திச் சுழி குழிந்

அைலேபால உகள,

ெகாங்ைககள் ாித் விம்மிக் கு ங்க, அன்ைன மணி சல் ஆ னாள். ஆலவாய் ஈசன்,
அழகன் ெசாக்கன் வ ைக ேநாக்கி மணி சலா னாள். ேதாள்
வள அவள்
சங்கி கைளப் பற்றி அமர்ந்த பாவைன, ெசாக்கைன ஆரத் த வ அகங்காட் ம்
ெசயல் ேபால அைமந்தி ந்த . அங்கயற்கண்ணியின் அதரத்திேல கீற்ேறா ய
ன்சிாிப் ; ம ங்கிேல வட்சி; கண்ணிேல விைளயாட் ; ெநஞ்சிேல நிைற . ெசல்வி
மணி சல் ஆ னாள். அண்ட பகிரண்டங்கைள ம் சகல சராசர ேபதங்கள்
யாவற்ைற ம் தன் ள் அடக்கும் ஆ ைல வாிவிட்
ரண் விைளயா ய .
அந்த ஒளியில், அந்த இ ட் ல், அந்த நிைறவில் ெசாக்கன் வந்தான்.
மார்பிேல வ , ெநஞ்சிேல நிைற . விைளயாடச் ெசன்ற ஈசன்
விைளயாட் ன் பலன் ஏற் ஈசன்
தி ம்பினான்.

கத்திேல வ ,
தி ம்பினான்.
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அன்ைன அகங்குைழய ெநஞ்சம்

ாிக்க அண்ணைல ேநாக்கினாள். அந்தப் பார்ைவ

அகிலத்ைத இ க்கும் ெசாக்கைன இ த்த . தானாக, தன்னில் ஓர் அம்சமாகப்
பிரபஞ்சத்ைதக் ெகாண்ட ஈசன
அகன்ற மார்பில் அன்ைன
வண்டாள்.
மணி ச ேல ேவக ம் கன

ம், ேவட்ைகயற்ற ேவட்ைக ம் இரண்

நாகசர்ப்பங்கள்

உயிர்ப் பாசத்தினால் பின்னிப் ர வ
ேபால, ஏேதா ஒ ேதாற்றந்தான் அந்த
இ ட் ல் ெதாிந்த . அன்ைனயின் ெநஞ்சு சுரந்த . ஈசனின் ேவதைன அவிந்த .
மணி சல் விைசெகாண்

உயர்ந்

அம்சமாக அன்ைனைய அமர்த்தி,
விரல்ெகாண் ஊன்றி ஆ னார்.
பாதத்தின யில்
யலகன்
அவன ேகாரப் பற்களிைடயி

ெபாங்கிய . வாமபாகத்தில் தன்னில் ஓர்
வலக்கரம்

ெகாண்

சங்கி ையப்

பற்றி

கு சற்
வைளந் ெகா த்த . ெகா ைம என்ற
ம் ன்சிாிப் என்ற எழில் நிலாப் ெபாங்கிய .

வாமபாகத்தமர்ந்த அன்ைன இடக்கரம் ஒ
சங்கி ையப் பற்றிய . அவள
ெப விரல் ஈசன ெப விர ல் பின்னிப் பிைணந் உந்திய .
"அ த்ததற்குப் பலன் அாியைணக்குப் பதில் அரன்ம
அவர்கள

ம மீ

கவைல இல்ைல; எ

ேபா

ம்" என்றாள் அன்ைன.

அாிமர்த்தன பாண் யன் அமர்ந்தி ந்தான்; சிசுைவப் ேபால,
ம் இல்ைல.

"வாத ரன் ெநஞ்சில் ெவள்ளம் அடங்கவில்ைல. வழிநைட ம்
ஈசன்.

ரந்தான்" என்றான்

ெபாற் பிரம்
ஈசன்
கத்தில் வி ந்த
ெபாற்பிரம்பின் அ . அவன
மார்பில் வி ந்த .
ெநஞ்சில் வி ந்த . அப் றத்
அண்டத்தின்
க களில் வி ந்த . சுழ ம்
கிரகங்களின் மீ
வி ந்த . சூ ற்ற ஜீவராசிகளின் மீ
வி ந்த . க
ாில்
அைடப்பட்ட உயிர்கள் மீ , மண்ணின்மீ , வனத்தின் மீ ,
ைளத்ெத ந்த தன்மீ ,

ன்

ன்றி ல் விைளயா ய சிசுவின் மீ ,

கவடாக
வ த்த

காத யின் மீ , காத ன்மீ , க த்தின் மீ , ெபாய்ைமயின் மீ , சத்தியத்தின் மீ ,
த மத்தின்மீ அந்த அ வி ந்த .
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காலத்தின் மீ

வி ந்த . தர்மேதவ

ைடய வாள் மீ

வி ந்த . சாவின் மீ ,

பிறப்பின் மீ , மாையயின் மீ , ேதாற்றத்ைதக் கடந்தவன் மீ , வாத ரன் மீ ,
வாத ரன் ேவதைனயின் மீ , அவன் வழிபட்ட ஆைசயின் மீ , அவன
மீ அந்த அ வி ந்த .
அங்கயற்கண்ணியின் மீ வி ந்த . அவள
குவட் ன்மீ அந்த அ வி ந்த .

பக்தியின்

ெநற்றித் திலகத்தின் மீ , ெகாங்ைகக்

------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
18. அந்த

ட்டாள் ேவ

"லட்சுமணா! ஏன் ேவ ைவப் பற்றிப் ேபசும் ெபா
ேவ
என் ெசால் கிறார்கள்!" என் ேகட்ேடன்.
"என்னப்பா?
ெகாண் , ேவ

ேவ

ைவப்பற்றி

உனக்குத்

எல்லாம், அந்த

ெதாியாதா?

மாம்பலத்தி

ட்டாள்

ந்

ைவப் பற்றித் ெதாியாெதன்றால் அதிசயமாக இ க்கிற ."

அவ க்கு அதிசயமாக இ ந்தா ம், எனக்குத் ெதாியாெதன்
ஒத் க் ெகாள்ள
ேவண் யி ந்த . உடேன உற்சாகமாக கைத ெசால்லவாரம்பித்தார்:
ேவ ைவப்பற்றி உனக்குத் ெதாி ேம. அவன் இங்கு தான் ஒ
ைவத் க் ெகாண்
ந்தான். அப்ெபா
ம் மாம்பலத்தில்தான்
அங்கி ந் தான் கைடக்கு வ வ ம் ேபாவ மாக இ ந்தான்.

ெபாிய ஷாப்
கு யி ந்தான்.

ஒ நாள் சாயங்காலம் ேபார்ட் ஸ்ேடஷனில் றப்பட்டான். அப்ெபா
மின்சார
ரயில் ேபாடப்படவில்ைல. க்கட்ைட வாங்கிக்ெகாண் பிளாட்பாரத்தில் உலாவிக்
ெகாண்
க்கும்ெபா
, அவன் மனம் பித்தம் பி த்த ேபால் ஓ க்ெகாண்
அன் ரயி ல் கூட்டமில்ைல.
பிளாட்பாரத்தில் உலாவிக் ெகாண்

க்கும் ெபா

, ஒ

ந்த .

அழகான ெபண் ரயி ல்

ஏற வந்தாள். பார்த்த ம், அவன் மனம் பித் ப் பி த்த
ேபாலாயிற் . அவ ம்
அவள் பின்ேனாேடேய ெதாடர்ந்தான். அவள் ஒ தனி வண் யில் ஏறினாள். அவன்
பிளாட்பாரத்தில் அங்குமிங்கும் அச
வழிந் ெகாண்
உலாவினான். அவளிடம்
எப்ப ப் ேபசுவ ? அ தான் ெபாிய பிரச்சிைன. அப்ெபா

வண்

ம்

றப்பட
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மணி அ த்த . உடேன அவ ம் ன்பின் ேயாசியா
உட்கார்ந்தி ந்த பலைகக்ெகதிாில் உட்கார்ந்தான்.
அவள்

அவைன

ஏறிட் ப்

பார்த் விட் ,

அந்த வண் யில் ஏறி அவள்

ைகயி

ந்த

த்தகத்ைதப்

ப க்கவாரம்பித்தாள். சில சமயம் அவள் கண்கள், அவைனத் தற்ெசயலாக ேநாக்கும்.
ைகயி
ந்த
த்தகத்ைதப் ப த் க் ெகாண்
ந்தவள் திடீெரன்
உள் க்குள்
நைகத் க் ெகாண்டாள்.
ேவ விற்கு இவ்வள ம், அவள் தன வ வழகில் ஈ பட்டதினால் ஏற்பட்ட
என் ேதான்றிய . ேபசுவதற்கு நாேவாடவில்ைல. வாய் அைடத் க் ெகாண்ட .
எ ந்தான். திடீெரன்

ன்பின் ேயாசியா

அவைளக் கட் த்த வி

அவள், ஒ குதியில் தன்ைன வி வித் க் ெகாண்
பி த்தி த்தாள்.
வண்

த்தமிட்டான்.

கூக்குர ட் ச் சங்கி ையப்

நின்ற . கார் கள், ேபாலீஸ்காரர்கள் எல்ேலா ம் அங்கு கூ னர். விஷயம்

ெதாிந்த . ேவ
விடப்பட்டான்.

ைக

ெசய்யப்பட் , ஸ்ேடஷ

க்குப் ேபான ம் ாிமாண் ல்

அப்ெபா
நான் ஒ
தினசாிப் பத்திாிக்ைகயில் இ ந்ேதன். ேவ
ம நாள்
என்ைனப் பார்க்க வந்தான். என்ன ெசய்வெதன் அவ க்குத் ெதாியவில்ைல. என்ன
ெசய்வெதன்

என்ைனக் ேகட்டான். "ேபாடா

இப்ப யா நடந்

ெகாள்வ ?" என்

ட்டாள், இந்த விஷயங்களில் எல்லாம்

கண் த்ேதன்.

ேவ
விதியில்ைல. அவைனப் பார்த்தால் பாிதாபமாக இ ந்த . ஏதாவ
மாதிாியாக
த் ைவக்கலாம் என் மாஜிஸ்திேரட்ைடப் பார்க்கச் ெசன்ேறன்.

ஒ

அந்தப் ெபண்ணின் ெபயர் சாந்தாெவன் ம், அவள் ஐ தியில் பிராமணப் ெபண்
என் ம், அவள் ெபற்ேறார் இறந் விட்டதினால் சித்தப்பா டன் வசிக்கிறாள் என் ம்
அவள் இப்ெபா
உபாத்தியாயினியாக இ ந் வ கிறாள் என் ம் அறிந்ேதன்.
மாஜிஸ்திேரட் அந்தப் ெபண்ணின் சித்தப்பா ஒ
அைத அவர்கள் வாபஸ் வாங்கிக் ெகாண்டால்,
ெசய் வி கிேறன் என் ம் கூறினார்.

ேகஸ் ேபாட்

க்கிறார் என் ம்

ேபாலீஸ் ேகைஸ தள்

ப
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இதற்ெகன்ன ெசய்வ ? அந்தப் ெபண்ணின்
அவைரப் ேபாய் பார்த்தால்தான்
ம்.

சித்தப்பா

எப்ப ப்பட்டவேரா?

அன்
மத்தியானம்
ன்
மணிக்கு அவைரப் பார்க்கச் ெசன்ேறன். அவர் ஒ
ெபன்ஷன் உத்திேயாகஸ்தர். தியஸாபிக் ைபத்தியம். அவ ைடய சகதர்மிணி ம்
அப்ப த்தான்.
கதைவத் தட் ய ம் ஒ ெபண் வந்
கதைவத் திறந்தாள். நல்ல அழகி. ஆம்,
அவள்தான். அந்த
ட்டாள் ெசய்த தவறில் ஒ ஆச்சாிய ம் இல்ைல. "சித்தப்பா
இ க்கிறாரா?" என்
ேகட்ேடன். அவள் உள்ேள அைழத் ச் ெசன்றாள். அவள்
சித்தப்பாவிற்கு ஒ பத்திாிக்ைகயாசிாியர் தன்ைனத் ேத
ட் ற்கு வந் விட்டார்
என்ற உத்ஸாகத்தில் தைலகால் ெதாியவில்ைல. அதி ம் எங்கள் பத்திாிக்ைகயில்
அவ க்கு ஒ பிேரைம இ ந்த .
குசலப் பிரச்னம் நடந்தபின், நான் வந்த காாியத்ைதத் கூறிேனன். இந்தக்
ேக னால் விஷயம் அதிகமாகப் பிரச்சாரமாகிப் ேபச்சுக்கிடமாகும் என்பைத
விளக்கமாகக் கூறிேனன். அவ க்கும் அம்மாதிாிதான் பட்ட . ஆனால் அைதப்பற்றித்
திடமாக ஒ
ம் கூறவில்ைல.
சகதர்மிணிையக் ேகட் ச் ெசய்ய ேவண் ம் என்
கூறினார். ஆனால் ேகஸ்
ம நாைளக்கு ேகார்ட் க்கு வ வைதக் குறிப்பிட்ேடன். ெசய்வதாக இ ந்தால்
இன்ேற ஆரம்பிக்க ேவண் ம் என்ேறன்.
அவர் உடேன ெசன் , தி வல் க்ேகணிக்குச்
இ க்கும்ப ேகட் க் ெகாண் ெசன் விட்டார்.
ட் ல் என்ைன ம் அவைள ம் தவிர ேவ
அவ

ெசால் த்

தாம்

வ ம்வைர

ஒ வ ம் கிைடயா .

டன் ேபச ஆரம்பித்ேதன்.

"இந்தக்

ேக

நிற்கும்ெபா
ெசால்கிேறன்.

னால்

எவ்வள

எத்தைன
அந்த

ேபர்

ட்டா

ெதாந்தர

இ க்கிற .

சிாிப்பார்கள்.

க்குப்

த்தி

ேகார்ட் ன்

நமக்குள்ளாக,

கற்பித் விட் ,

ன்

ஒ

ேபச்சிற்குச்

ேவ

வண் யில்

ஏறியி ந்தால், இந்த கூக்குரல் இடாமல்?" என்ேறன்.
அவள் சிாித்தாள். "நீங்கள் ெசால்வெதல்லாம் சாிதான். அந்தச் சமயத்தில் நான்
பயந் விட்ேடன். ைபத்தியக்காரன் ெகால்ல வ கிறானாக்கும் என்
பயந்ேத
ேபாேனன். அந்த ட்டாள் ஒ வார்த்ைத கூட ேபசவில்ைல" என்றாள்.
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நான் சிாித் க்ெகாண் , "மன்னிக்க ேவண் ய தான் என் ஒப் க் ெகாள்
எப்ப இ ந்தா ம் தங்கைளப் ேபான்ற... அதில் அதிசயம் ஒன் மில்ைல"

ங்கள்.

அவ ம் என்ைனவிட அதிகம் சிாித்தாள். "ஆைசக்கும் ெசய்ைகக்கும் எவ்வளேவா
வித்தியாசம் இ க்கிற ."
"நான் திடீெரன் , இப்ெபா
என்ேறன்.

உங்கைள

த்தமிட்டால் என்ன ெசய் ர்கள்"

"அதற்கும் இதற்கும் வித்தியாசம் இல்ைலயா?".
ேநராக என

கண்கைள ேநாக்கினாள்.

"இரண் ம் ஒன்றல்லெவன்

எனக்கும் ெதாி ம்."

"ேம ம் நீங்கள் அவைனப்ேபால்
கைடக்கண்ணால் ேநாக்கினாள்.
உடேன அவள் த க்க

ய

ட்டாளா? ேம

ம் உங்கைளப்ேபால்..." என்

ன் அவள் கன்னத்தில் ஒ

த்தமிட்ேடன்.

"மன்னி ங்கள். எனக்கும் அந்த ேவ ைவப்ேபால் ேகார்ட் ற்குச் ெசல்ல ேவண் ம்
என் தான் ஆைச" என் மிக ம் தாழ்ைமயாகச் ெசான்ேனன்.
"ஏன்?" என்

ேகட்டாள்.

"தங்கைளப் ேபான்ற அழகிைய நான் கண்டேத இல்ைல. தங்கைள த்தமிட்டேத
ெபாிய ெவற்றி. அதற்கு என்ன தண்டைன ேவண் மானா ம் ஏற்ேபன்" என்ேறன்.
அவ

ம் சிாிக்க ஆரம்பித்தாள்.

"நீங்கள் ேவ க்ைகக்காரராக இ க்கிறீர்கள்?" என்றாள்.
அவள் ெசால்
ன் அவைள
அதரங்களி ம் த்தங்கைளச் ெசாாிந்ேதன்.

ம ப

ம்

அைணத்

கத்தி

ம்
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தன்ைன வி வித் க் ெகாண் , "நீங்கள் ஒ
என்றாள்.

மி கம், உங்க

டன் ேபசியேத தவ "

"மன்னி ங்கள், மன்னி ங்கள். நான் உங்கைளக் காத க்கிேறன். தங்கைளக் கண்ட
ஒ வ ஷ காலமாக என காதல் வளர்ந் ெகாண்ேட வ கிற " என் மனமறிந்
ெபாய் கூறிேனன்.
"தங்கைள ஒ வ ஷத்திற்கு ன் ெசன்ைனயில் சந்தித்ேதன். அப்ெபா ேத காதல்
ெகாண்ேடன். நான் ேவ விற்காக இங்கு வரவில்ைல. அந்தச் சாக்ைக
ைவத் க்ெகாண் தங்கைளக் கா வதற்காகேவ வந்ேதன்" என்ேறன்.
அவ

ம் என்ைனத் த வி

இர
ஏ
மணி
வழியிேலேய ேபசி
ெசான்னார்கள்.

த்தமிட்டாள்.

இ க்கும். அவள் சித்தப்பா வந்
ேசர்ந்தார். இ வ ம்
கட்
விட்டார்களாம். ேகைஸ வாபஸ் வாங்குவதாகச்

அவர்க ைடய விைடைய ம் சாந்தாவின் ஆ ங்கனத்ைத ம் ெபற் க்ெகாண்
ெவளிேயறிேனன்.
பிறகு சமீபத்தில் அவைளச்
வாழ்க்ைகப்பட்
ந்தாள்.
அவ

சந்திக்க

ேநர்ந்த .

அவள்

ஒ

.இ.ஒ.விற்கு

ைடய கணவன் என்ைன மிகுந்த மாியாைத டன் வரேவற்றார். "தாங்கள்

அந்த
ட்டாள் ேவ
விஷயத்தில் எவ்வள மாியாைதயாக, பக்குவமாக நடந்
ெகாண்டீர்கள் என்
சாந்தா அ க்க
கழ்ந்
ெகாண்
இ க்கிறாள்" என்
என்ைன மாியாைதயாக வரேவற்றார்.
1934
-----------------------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
19. அவதாரம்
பாைளயங்கால் ஓரத்திேல,
வயற்பரப் க்கு வரம்
கட் யைவ ேபான்ற
பைனவிைளக க்கு அ ேக குலமாணிக்க ரம் எனச் ெசால்லப்பட்ட குலவாணிக ரம்
இ க்கிற . இந்தச் சிற்

ாில் யாதவர்க

ம் ெகா க்கால் 'வாணியர்'க

ேம ஜாஸ்தி.
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ம ந் க்கு என் ேவளாண் கு க ம் கிராமப் பாிவாரங்களான கு மகன், வண்ணான்
த ய பட் னிப் பட்டாளங்க க்கும் குைற கிைடயா . ஊாில் ெசய ள்ளவர்கள்
யாதவர்கேள.
கி ஷ்ணக் ேகானார் என்ற கி ஷ்ணசாமிதாஸ் யாதவர்க க்குள் ேயாக்கியர் என்ற
ெபயர் வாங்கியவர். ேயாக்கியர் என்றால் அேயாக்கியத்தன்ைமயில் இறங்காதவர்
என்ேற அர்த்தம். சந்தர்ப்பவசதி இல்லாததினாேலா என்னேவா நல்லவராகேவ
ெபயெர த் வந்தி க்கிறார்.
ஆனால் விதி, உடம்ைப வைளத் ேவைல ெசய்ய
யாதவைர காத்தி ந் விட் ,
அவ க்கு ஒ குழந்ைதைய - ஆண் பிள்ைளைய - மட் ம் ெகா த் மைனவிைய
அகற்றி அவ ைடய நடமா ம் ெசாத் க்களான கால்நைடகளிைடேய ேகாமாாிையப்
பரப்பி விைளயா ய .
ெவகு சீக்கிரத்தில் கஷ்டங்கைள அறியலானார். சாப்பாட் க்கும் கஷ்டம் வந்த .
குழந்ைதைய ைவத் க்ெகாண்
பராமாிப்ப
தைலக்கட்
நிர்வாகத்ைத விடக்
கஷ்டம் எனத் ேதான்றிய கிழவனா க்கு.
ைபய
ஏக்கத்தி

க்கு இசக்கி த்
எனப் ெபயாிட் , இசக்கியின் அ ள் விட்டவழி என
ம் ஏமாற்றத்தி ம் ஏற்ப ம் நிராதரவில் பிறக்கும் தி ப்திையப் ெபற்றார்.

குழந்ைத ம் நாெளா

ஏமாற்ற ம் ெபா ெதா

கஷ்ட ம் அ

பவித்

வளர்ந்

வந்த . விதியின் ெகா ைமையக் கண்
சீற்றமைடந்ேதா என்னேவா, இயற்ைக
அவ க்குத் தன் பாி ரண கி ைபைய வ ஷித்த . உட ம் மன ம் வ ைமயின்
கூர்ைமயிேல தீட்சண்யப்பட் வளர்ந்த .
இசக்கி த் ைவப் பார்த்தால், மனம் அவன் கால யில் வி ந் ெகஞ்சும். ஆனால்
அேத மனம் அவ க்காகக் கண்ணீர் வ க்கும். அவன
கச்ேசாைப அப்ப .
குழந்ைதயின்

ைவக் கண்

உத்திேயாகம் பார்க்கும்ப
பள்ளியில் ேசர்த் விட்டார்.

ேகானார் அவ
ெசய்விக்க ேவ

க்கு 'நாெல த்

ப ச்சுக்ெகா த்

ம்' என ஆைசப்பட் , திண்ைணப்

விசயங்கைளக் கிரகிக்க இசக்கியிடம் இ ந்த ஆவ க்கு ஏற்றப திண்ைண
வாத்தியாாின் அறி ப் ெபாக்கிஷம் விசாலமாக இல்ைல. அதன் விைளவாகக்
கல்வியரங்கம் மாறிய .
ேகானார்
ம ப
பாைளயங்ேகாட்ைட

ம்
குழந்ைதயின்
ைகையப்
சாமியார்
பள்ளிக்கூடத்திற்குப்

பி த் க்ெகாண்
பிரயாணமானார்.
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எம்மதத்தவரானா ம் றவிகளாக வ கிறவர்க க்கு நம்மவர் ெச த் ம் மாியாைத
சிற்சில இடங்களில் தவறான மதிப் ம் அந்தஸ் ம் ெகா த் வி கிற . இத் டன்
ஓரள
தர்மச்ெசல
ெசய் ம் ேசைவையச் ேசர்த் க்ெகாண்டால் அந்தஸ்
வளர்ச்சிக்கு அளேவ கிைடயா . ஏகாதிபத்தியத்திற்ேக பிரத்ேயகமான வர்ணம் என்ற
ெவள்ைளத் ேதா ம் ேசர்ந்
ெகாண்டாேலா ேகட்க ேவண் யேத இல்ைல. இந்த
ன்
அந்தஸ் ம் ெகாண்ட பிற மத மிஷனாிப் பள்ளிக்கூடங்கள் தர்மம் ெசய் ம்
ஏகாதிபத்தியமாக,
ஏகாதிபத்தியம்
ெசய் ம்
தர்மஸ்தாபனமாக
இரண்
ேநாக்கங்கைள ம் கதம்பமாக்கி இரண்ைட ம் ஒ ங்ேக குைலத் வ கிற .
இப்ப ப்பட்ட ஸ்தாபனம் ஒன்றின் ஸ்தல சர்வாதிகாாி அர்ச். ஞானானந்தச்
சாமியார். இவர் ஸ்தல கி ஸ் வர்களின் ஒ
வகுப்பா க்கு ேமாட்சத்தில் இடம்
ேபாட் க்ெகா க்கும் ேவைல ள்ள ஸ்தல ைஹஸ்கூ ன் தைலைம நிர்வாகத்ைத
ஏற் இங்கிலீஷும் சாித்திர ம் ேபாதித் வ கிறார்.
இவர் வசம் ேகானார் தம் குழந்ைதைய ஒப் க்ெகா த்தார். சாமியார் இலவசப்
ப ப் ம், அவன் வாழ் க்கு என் மாசம் நான்கு பாய் சம்பாவைன ம் ெகா ப்பதாக
வாக்களித்ததில் ேகானா க்கு மகிழ்ச்சி கங்குகைரயில்லாமல் பிறந்த . "பிள்ைளைய
எப்ப
ம் நாெல த்
வ ம்ப
ெசய்விக்க ேவண் ம்" என கா ல் வி ந்
கும்பிட் விட்
வந் ேசர்ந்தார். குழந்ைத ம் ேசாற்
ட்ைட டன் ஸ்தகச்
சுைமைய ம் தாங்கி பாைளயங்கால் கைர ேமலாகக் கல்வி யாத்திைர ெசய் வந்தான்.
ப ப் ஏழாவ வைர வந்த .
ைபய க்கும் சாமியா க்கும் திடீர்
யலாக லடாய் ஏற்பட்
கிழவாின்
நிதானத்ைதக் குைலத்த . இந்தக் கால ம் சாமியார் ெசய்த பிற மத பிரச்சாரத்ைதப்
பிரமாதமாகப் ெபா ட்ப த்தவில்ைல. கி ஸ் வின் பாித்தியாகம் இவன் மனைசச்
சிறி கவர்ந்த என்றா ம் கி ஸ்
னியின் தத் வம் ண்
ந் ம், அமல் மிகுந்த
ேசைவ அவ க்கு அவர
தத் வத்தின் ேமல் ெவ ப்ைபேய ஊட் ய . ேம ம்
ண்ைணக்காட் பிச்ைச வாங்குவதற்கும் கி ஸ் வின் ண்கள் வழியாக அவர்க ம்
ேமாக்ஷ சாம்ராஜ்யத்ைத நம் ம்ப
தன் வயிற் ப் பசிைய உபேயாகிப்பதற்கும்
பிரமாத வித்தியாசம் ஒன் மில்ைல எனேவ இவன் நிைனத்
வந்தான். அதனால்
அவன் இந்த
யற்சிகைளச் சட்ைட ெசய்யவில்ைல. ஆனால் இ
மட் ம் இந்த
மனஸ்தாபத்தில் இல்ைல. ஈராயிர வ ஷங்களாக மதப்பிரச்சார ம் ெசய் ப த்
திர்ந் ேபான ஒ ஸ்தாபனத்தின் ேகாளா கள் அவைனத் திடீெரன் சந்தித்தன.
ஒ
லட்சியேமா ெகாள்ைகேயா இல்லாதவர்க ம், அல்ல
லட்சியத்திேலா
ெகாள்ைகயிேலா நம்பிக்ைகயில்லாதவர்க ம் பிரம்மசாிய விரதத்ைத அ ஷ் க்க
ய வ ம், அ ஷ் க்கும்ப
கட்டாயப்ப த் வ ம் ெராம்ப அபாயகரமான
விஷயம். தீ டன் விைளயா வதாகும். இ மன விகாரங்களில் குத் ம் சுழிப் கள்
அந்த மனித க்கு ஆபத்ைத விைளவிப்ப டன் நின் விடாமல் ஸ்தாபன பலத்திற்ேக
உைல ைவத் வி கின்றன.
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இசக்கி த் க்கு ஏழாவ வகுப்பில் ஏற்பட்ட உபாத்தியாயர் அர்ச்.ெபர்னாண்டஸ்
சாமியார் விபாீத ஆைசையக் ெகாண்டவர். ைபய ைடய அழகு அவ ைடய
ேநர்ைமயற்ற காமவிகாரத்திற்கு இலக்காகிய . ைபயன் தி க்கிட்டான். தைலைமச்
சாமியாாிடம் ஓ த் ெதாிவித் ம் நிவாரணேமா ஆ தேலா கிைடக்க வழியில்லாமல்
ேபாக, சி
குழந்ைதத்தனத்தின் அ பவ சாத்தியமற்ற
பள்ளிக்கூடத்தி
ந் விரட்டப்பட்டான்.
தகப்ப

க்கும் மக

க்கும், இ வ ம் அன்னிேயான்னியப் பாி கள் நடந் ெகாள்ள

வசதியளிக்கும் நிர்க்கதியான நிைலைமயி
ெகா த்

வாங்கும்

ைறகைளக் ைகயாண் ,

ரத்ைதக்

ந் ம் மனம் ஒன்றாமல், அந்தஸ்

குைறக்காமேல

நடந் வந்ததால்,

பள்ளிக்கு

க்குப்ேபாட ஏற்பட்ட காரணத்ைதக் கூற
யவில்ைல. மதம் மாறச் ெசான்னார்,
யா என்றதால் விரட்டப்பட்டதாக அறிவித் விட்டான். ெதய்வமாகப் பாவித்
வந்த சாமியாாின் ஆைசையப்

ர்த்தி ெசய் விட்டால்தான் என்ன, எந்த மதத்

ேமாட்சமானால் என்ன என்ேற கிழவ க்குப்பட்ட . ேம

ம் ஹிந்

தர்மம், தாழ்ந்த

வகுப் கள் 'ெபாட் க்கட் ' தன் விேசஷ பாிைவக் காட் வ ம் சில வகுப்பின்
ஆசாரங்கள் மாமிச உணைவ விலக்கி ைவக்காதி ப்பதால், இவ்வகுப் க்களி
ந்
பிற
மதங்க க்குப்
ேபாகிறவர்க க்கும்
அவர்க க்குமிைடயில்
ெதாடர்
அவ்வளவாக அ ந் வி வதில்ைல. அதனால் ேகானா க்கு ைபயன் ெசய்த ேவைல
பி க்க மில்ைல;
பள்ளியில் ேசர்க்க

ாிய மில்ைல. இ ந்தா
யல மில்ைல.

ம் அவைனக் கண் க்கவில்ைல. ேவ

இந்த நிைலயிேல இசக்கி த்தின் மன லகத்தில் ஒ மா தல் ஏற்பட்ட . அதாவ
அவன்
தன்ைன
அறிந் ெகாண்டான்.
ஒ
நாள்
ஏேனாதாேனா
என்
வில் ப்பாட் ன் ஆேவசத்திற்கு இணங்க அவன் கக்கிய வார்த்ைதகள் இத்தைன
நாட்களாக ஊைமக் கவிஞனாக அ பவித் வந்த இன்பங்கைள எல்லாம் இைசயில்
ெகாட் னான். சில சமயங்களில் பிரமிக்கும் இைசக்கன கைள எ ப்பிய . ஆனால்
பல வார்த்ைதப் படாேடா ப இ

ழக்கங்கள், கனைவச் சிைதக்கும் கரகரப் க

டன்

பிறந்தனெவன்றா ம் ெபா வாக, ைறயாகத் தமிழ் ப ப்ப என்ற சம்பிரதாயத்தால்
சி ெகட் ப் ேபாகாததினால் பாட் ல் உண்ைம ம் ெதளி ம் ெதானித்த . ஆனால்
ராதனச் ெசல்வங்களில், ெதாடர் ம் பாிச்சய ம் இல்லாததினால் நஞ்சுக்ெகா ையத்
ேதாளில்
க்கிப் ேபாட் க்ெகாண்
பிறந்த டன் ெத வழியாகக் ேகாஷமிட் க்
ெகாண்
ஓ ம் குழந்ைதயின் அசாதாரணத் தன்ைமையப் ெபற்றி ந்த . ஆனால்
இசக்கி த் வின் பாட் , இசக்கி த்தின் 'ெவளிவராத ரகசியமாக' இ ந்
இப்ப யாக
மனக்கன கைளப்
காலங்கழித்தான் இசக்கி த் .

பா வ ம்

கி க்குவ ம்

வந்த .

கிழிப்ப மாகக்
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பமற்ற, நாமமற்ற, அனாதியான, ெபா ளற்ற, ெபா
வஸ் , அதாவ
ஒன்

வஸ்

க்கு அப்பாற்பட்ட அந்த

என்ற வரம் க்கு மீறிய ம், வரம்ேப இ ந்த மான ஏேதா

என்ற ஒன்றல்லாத, பல ம் அல்லாத அந்த 'அ ' சிந்திக்க ஆரம்பித்த ; தன்ைன

உணர ஆரம்பித்த ; தன்ைன உணர்ந் தன்ைனேய உணர ம் அஞ்ச ஆரம்பித்த .
ர்த்தியாகாத ஆைச வித் க்கள் மாதிாி ெகா ைமயின் கு ரத்தின் தன்ைமகள் தன்
சித்த சாகரத்தின் அ யில் அ ங்கி ம் குமிழிவிட் , பிரபஞ்சம் என்ற தன்ைனேய
கண்

அஞ்சிய . தன்ைனேய ேநாக்கிய . தானான மனிதர்கள், தன்

ள் ஆன

மனிதர்கள், தன்ைனக் ைகெய த்
வணங்கி தன்மீேத இலட்சியங்கைளச் சுமத்தி,
நன்ைம நலம் ேமாட்சம் என்ற ேகாவில்கைளக் கட் வ கண் கண்ணீர் விட்ட .
அவர்கள் நம் வ
த்த .

தான்

அல்ல

என்

அவர்களிடம்

அறிவிக்க

வி ம்பிய ,

3
கி ஷ்ணக் ேகானார் அந்திம தைசெயன் ம் அஸ்தமனக் கிரணங்கள் தன்மீ
வி வைதக் கண் விட்டார். அர்த்தமற்ற திராக இ ந் வ ம் ெபாிய மா த ன்
காலம் அ குவைத உணர்ந் விட்டார். இனி எப்ப ேயா? இ வைர நடந் வந்த
வாழ் ப் பாைத பிறப் என்ற சித்த வான் வைளயத்ைதத் ெதா ம் அந்த மங்கிய
எல்ைலயி
ந்
அன் வைர ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், ெகாந்தளிப் க்கள், சுழல்கள்
எல்லாவற்ைற ம் சமேநாக்குடன் பார்க்கும். அப்ெபா
ஆட் ய அதிர்ச்சிகள் அற்
ேநாக்கும் தன்ைமையப் ெபற்றார். இன் ம் ஒ ஆைச மட் ம் ர்த்தியாகவில்ைல.
அவ க்குக் க யாணத்ைதச் ெசய் விட்டால்
நிைறேவறியதாகேவ அவர் தீர்மானித்தார்.

தன்

கடைம

பாி ரணமாக

ெலட்சுமி என்ற ெபண் இசக்கி த் க்கு உடலதிர்ச்சிகளில் இ க்கும் இன்பத்ைதக்
காட்ட அவ் ர்ப் ெபாிேயார்களால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாள்.
க்கு த்தனம் என் ம்
பதிெனட்டாம் ெப க்கு களி ரண் ெகாந்தளித் ச் சுழித் ஓ ய . மனக்கன கள்
என்ற ெதப்பம் இசக்கி த் க்கு நிைல த மாறி குதித்
ங்கிச் ெசன்ற . கன கள்
வ வம், நிஜ வ வம் ெபற்றன. அவன் பாட்ைட எ
வைத நி த்திவிட்டான்.
ேநாில் நிைற ெபற்ற மனம் பாட் ல் ள்ளிப் ெபாங்கவில்ைல. அவன் கன கள் நாத
வ வம் ெபறாமல் நாள் மணிக்கணக்கில் நிஜ 'தாிசன'த்தில் ஒ ங்கிய .
4
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எல்லாம் தானாக ம், தன்னில் ேவறாக ம், ேவ

என்ற ேபதமற் ம் இ க்கும் அ

தன் ெதாழி ல், தன் நியதியில், தன் இயற்ைகத் தன்ைமயில் சந்ேதகம் ெகாண்ட .
பயம் ெகாண்ட . தன் ெதாழிைலத் தாேன நி த்த இயலாமல், தவித்த . தனக்குத் தன்
ெதாழில் ெதாியவில்ைல எனக் குைமந்த . சி ஷ் த் ெதாழில் கைலயின் நியதிைய
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்
க்கேவண் ம் என்பைதக் கண்ட . தான் நிைலயாமல்
தன்
ர்த்தியாகா ஆைசகள் தன் ெதாழி ல் வி வ
கண்
தனக்குத்தான்
பயிற்சியில்ைல, கைலயில்ைல அதாவ
என நிைனத்த .
வ ஷம்

சி ஷ் த்தன்ைமக்குத் தான் லாயக்கில்ைல

வ ம் பதிெனட்டாம் ெப க்காக இ க்க

மா? ெவவ்ேவ

நிைலயில் உள்ள உணர்ச்சி,
பிரவாகம் ேபால ஒன்ைறெயான்
ேமாதி
ெபா நிைலயைட ம்வைர
ெகாந்தளிப் ம்
சுழற்சி ம்
இ க்கும்.
நிைலைம
சமப்பட்ட டன் ேவகம் குைறயா
ேபானா ம் ேம க்குத் ெதாியாமல் இ க்கும்.
இசக்கி த்தின்

மனத்

ப்

இந்த

நிைலைய

அைடந்ததின்

பயனாக,

அதன்

நிதானத்ைதத் தப்பிதமாகக் க
ம்ப
ெலட்சுமிக்கு மனப்பண்
இ ந்ததால்,
அவ க்குத் தப்பிதம் ெசய் விட்டாள். நிதானப் ேபாக்ைக அசட்ைட என்
நிைனத்ததின் விைளவாக சந்தர்ப்ப விேசஷத்திற்கிணங்க விபாீதம் விைளந் விட்ட .
விைளந்த ம் இசக்கி த் க்குத் ெதாிந்த .
நாதப்பிசகு ஏற்படாமல் ஒ க்கும்ப
ெசய் வந்த அவன
மன
ைணயின்
நரம் கள் அ ந் ெதாங்கும்ப உணர்ச்சி வாசித் விைளயா விட்டன. உன்மத்தன்
ஆனான். ர்வஜன்மம் என்ற வசதி இ க்கிறேதா என்னேவா, மனித ஜீவ
விேசஷ வசதிகைள ம் சக்திகைள ம் நம்மால் அறிய
யா .
இசக்கி த்

அவைள மன்னிக்கும் மனப்பண்

க்கு உள்ள

பைடத்தி ந்தான்; ந ம்சகத்தால்

விைள ம் சகிப் த்தன்ைமயல்ல; பாி ரண மன்னிப் . ஆனால் மனம் அ ந்
ெதாங்கிய . ெகா ந் விடாவிட்டா ம் கங்கு அவியவில்ைல. சில சமயம் சித்தம்
அளந்
கட்ட
யாத விபாீத அள க்கு மனம் ேப
க்ெகாண்
கு றிய .
தன்ைனேய தின் தணிந்த .
மனசின் குதியாட்டத்ைதக் கண்
அஞ்சிய இசக்கி த்
அதன் க வாளம் தன்
ைகக்குச் சிக்கும்ப
பண்ப த்த லயக்குைற
இல்லாததால் இைச எ ப்ப
வி ம்பினான். பாட் உண்ைமயில்
ப் டன் ெபாங்கிய . வார்ப்பில் பாி ரண
அழகு ன்ேபால் அனாயசமாக விழவில்ைல. கற்பைனயில் ைகப் தட் ய . கனைவ
ஏமாற்றம் ஏந்தி நின்ற .
நிராகாித்தான்.
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கைலவாணியின் வழி சி ஷ் யின் வழி என்பைத உணர்ந் அறிந்தவன்; அறிந்
உணர யன்றவன் அல்ல. மனப்பண் தான் கவிைதயின் மார்க்கம் எனக் கண்டான்.
மனித ைடய பாி ரண லட்சியமான ெதய்வக் கனவில் மனைச லயிக்கவிட்டால்தான்
பாட் ல் பண் பிறக்கும் என நிைனத்தான்.
லட்சுமிைய விட் ப் றப்பட்டான். ச
மன லட்சியத்தின்

கத்ைத மறந்

ெவளிப்பட்டான்.

த உ வமான ஹிமயத்ைத ேநாக்கினான். நடந்தான்.

5
அந்த அ

மனித உ வம் ெகாண் , மனிதன் நிைனக்கும் தான், தானல்ல என்

மனிதனிடம் பைறய த்

அறிவித் , தன் சுைமைய இறங்கிக் ெகாள்ள வி ம்பிய .

மனித உ க்ெகாண்ட .
தா

ம் மீைச ம் நைரத் ப் ப த்த கிழவனாராக உ ெவ த்த .

ஹிமயத்தில் கால

ைவத்த .

நடந்த .
பத்திேல ெதளி இ ப்பைத உணர்ந்த . தன்மீ சுைம இல்ைலேயா எனக்கூடச்
சந்ேதகித்த . ஆனால் ெபா ப்ைப மறந் விடவில்ைல. ஏெனன்றால் அதனால் அைத
மறக்க
யவில்ைல.
நடந்த ...
நடந்

வந்த ...

இசக்கி த் ம் நடந் வ கிறான். அவன் கத்ைத தா
ம் சிைக ம் மைறத்த .
ஆனால் மனக்ெகாதிப்பின் ைக மண்டலம்ேபால் கத்ைதச் சுற்றிச் சிதறிப் பறந்த .
6
இ வ ம் சந்தித்தனர்.
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அ

அவைனச் சந்தித்த ;

அவன் அைதச் சந்தித்தான்.
"நான், நானில்ைல" என்ற

அ .

"நான், நானில்ைல" என்றான் அவன்.
"ேயாகத்தில் அம ேவாம்" என்றான் அவன்.
இ வராக அமர்ந்தனர்; ஒ வராக இ ந்தனர்.
அ

அவனில் தன்ைனக் கண்ட .

அவன் அதில் தன்ைனக் கண்டான்.
ல்ைல, 1947
--------------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
20 பிரம்ம ராக்ஷஸ்
நித்தியத் வத்திற்கு ஆைசப்பட் ,
எச்சாிக்ைகயாக இ ந்த அவன் கைத.

இடர்ப்பட்

அழி ற்றவர்களின்

கைடசி

அவன் ெபான்ைன வி ம்பவில்ைல. ெபா ைள வி ம்பவில்ைல. ேபாகத்ைத
வி ம்பவில்ைல. மனக் ேகா யில் உ வம் ெபறா
ைவகைறேபால் எ ம் ஆைச
எண்ணங்கைளத்
வியறியேவ ஆைசப்பட்டான். மரணத்தால் ற் ப் ள்ளி ெபறா ,
ஆராய்ச்சியின் னிக் ெகா ந் வளர ேவண் ெமன்ற நிைனப்பினால் அவன் ஏற் க்
ெகாண்ட சி

ைவ அ . அன்

தல் - ஆம், அ

இன் வைர, ஆைசகள் உந்த, அழி

நடந்

ெவகுகாலமாகிவிட்ட

-

அவைனக் ைகவிட, மரணம் என்ற விழிப்பற்ற

ஒ
ெசாப்பனாவஸ்ைத ேபால
ல காரணங்களா ம் நியதிகளா ம் எற் ண் ,
ஜடத்திற்கும் அதற்கு ேவறான ெபா
க்கும் உண்டான இைடெவளியில் அவன்
அைலந்

திாிந்தான்.

ஆைச

அவியவில்ைல;

ஆராய்ச்சி

அவிந்

ம ந் ,
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நியதிையயிழந் ,

விபாீதத்தின்

தீவிர

கதியில்

ெசன்ற .

அவன்

இப்ெபா

ேவண் வ
ன் வி ம்பித்
விய இைடெவளி ஆராய்ச்சியன் ; சாதாரணமான
மரணம். உடல் இ ந்தால் அல்லவா மரணம் கிட் ம்! ஜடமற்ற இத்திாிசங்கு நிைலயில்
ச கத்தில் அ பட் நசுங்கியவர்கள் ஆைசப்ப ம் ேமாட்ச சாம்ராஜ்யம் ேபால மரண
லட்சியம் அவ க்கு ெந ந் ரமாயிற் .
அவன் அப்ெபா
சுழ

ம்

நின்ற இடம், அப் றத்

ெவளியன் ;

அ

ேலாகந்தான்.

குைகயின் ப பீடத்தில் அவ

அண்டமன் ; கிரக ேகாளங்கள்
அவ

ைடய

வாசஸ்தலமாயி ந்த

ைடய ஆைசயின் நிைலக்களமான பைழய ேதகம்,

கள்களாகச் சிைத பட் க் கிடந்த . ஜடத்திேல ெவ ம் ஆகர்ஷண சக்திேபால்,
சூட்சுமமான உ வற்ற கம்பிேபால், பார்ைவக்குத் ெதன்படாத ஒளிேரைகேபால்
அவ் டல் அவ க்குக் காட்சியளித் வந்த . உலகத்ைதப் பதனமாகப் பா காக்க
அைமந்த ஏ
சஞ்சி ேபான்ற ேலாகங்களிேல எங்கு ேவண் மானா ம் அவன்
அைலயலாம். ஆனால், அவற்ைறத் தாண்

இைடெவளியிேல ெசல்ல அவ

க்குச்

சக்தியில்ைல, நியதியில்ைல.
அவன் அப்ெபா

நின்ற இடம் ஜடத்தின் சூட்சும

ெசல்லக்கூடாத, ெவ ம் சக்திகேள
மிக ம் சூட்சுமமான ஏழாவ சஞ்சி.
அவ்விடத்திேல அவ

ட்

பங்களான வா க்க

ம்

ேமாதிச் சஞ்சாிக்கின்ற உலக ேகாளத்தின்

க்கு ெவகு ேநரம் நிற்க

யா . ஆனால், சூட்சும உட

ன்

இயற்ைகயினால் அ க்க

அங்கு உந்தித் தள்ளப்ப வான். சக்திகள், பிரளயம் ேபாலக்

ேகாஷித் ,

ரண் ,

உ ண்

ஜடத்திற்கு உயிர் அ
அைலகள், நிைன

சிறிய

வித் ப்ேபால்

க்கைள மிகுந்த ேவகத்தில் தள்
பிறந்

ம

ந ைமயத்தில்

கிடக்கும்

ம். அவ்விடத்திேல, சக்தி

ம் கால எல்ைலக்குள், இைடவழித் ேதகத்ைதக்

குழப்பி நசுக்கி, திய சக்திகைள அவன சூட்சும ேதகத்தில் ஊட் உள்ேள மிைய
ேநாக்கித் தள்ளிவி ம்.
திய சக்தி ட்டப்பட்ட அவன
சாீரம் ஜட தா க்கள்
பாசிேபால் உற்பத்தியாகி உரம்ெபற் , கீழ் ேநாக்கியிறங்கும் இைடச் சஞ்சிகளில்
நின் , ெசக்கச்ெசேவெலன்
எங்கும் பரந் , நிைனவின் எல்ைலக் ேகாடாகக்
கிடக்கும் கிரக ேகாளங்களின் வானப் பாைதகைள ேநாக்கும்.
அவன

உ வம் சூட்சும உ வம். அதாவ

ஆைசயின் வ வத்ைத ஏற்கும் உ வம்.

அவன் தன
அச்சமயத்தில்

பைழய ஜீவியத்தில் எந்த அம்சத்ைதப் பற்றி நிைனக்கிறாேனா,
ன் அவன
த உடல் ெபற்றி ந்த வ வத்ைதச் சூட்சும ேதகம்

இப்ெபா

ெப ம்.

த ட ேல

பார்ப்ப ம்,

ேகட்ப ம்,

உண்ப ம்,
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ெவளிப்ப த் வ ம்
த ய
இப்ெபா
அவ க்கு உடல்

காாியங்கைளத்
வ ேம வாய்.

தனிப்பட்ட

க விகள்

ெசய்தன.

அவன் பார்ைவகள் ெவளிேய எட் னா ம் ஆைசகள் மிைய ேநாக்கி இ த்தன.
ஆைசயின் ேரைககள் அவைனப் ப பீடத்ைத ேநாக்கியி த்தன!
அவன் அன்
த டைல நீங்கி ெவளிப்பட்ட ம், இவ் லகத்ைதப் பா காக்கும்
ஏ
சஞ்சிகள்ேபால் உள்ளி க்கும் வஸ் வின் வி தைலக்குத் தைடயாக ஏ
இ ப்பைத ம் உணர்ந்தான். ஒன்ைறக் கடந்தால் மற்ற ஆைற ம் இ கப்
பி த்த ேபால்
ஒன்ைறவிட் ப்

ஒன்றைவத் ,
பிாிந்ததினால்,

ஏைழ ம்

நீக்கிப்

பாயேவண் ம்.

ேபாக்கின்ப யாகக்

கிைடக்கும்

இப்ெபா
மரணத்தால்

விழிப்ைப ம் இழந் , ெசாப்பனாவஸ்ைத ேபான்ற இந்த இைடநிைலயில் கட் ப்பட
ேவண் யதாயிற் .
ஆைசகள் ெம வாக
ப ப்ப யாகப் பாிணமித்
பலீபீடத்தில் வந்

மரணத்ைத ேநாக்கித் தி ம்பின. பைழய நிைலகள்
அவைனேய வி ங்கிப் மிைய ேநாக்கித் தள்ளின.

வி ந்தான். அவேன பிரம்ம ராக்ஷஸ்!

2
குறிஞ்சிப்பா யின் பக்கத்திேல சூரங்கா
ெபாிய மைலப்பிரேதசம். காலத்
ேதவனின் தங்ைககள் ேபான்ற பாைறகள் இயற்ைகயின் ெசழிப்பான கானகம் என்ற
அந்தப் ரத்திேல மைறந் கிடந்தன.
சூரங்கா , மனிதர்கள் பலத்திற்கு நிைலக்களமாக விளங்குவ . அங்ேக இ ப்ப
என்னெவன் ஒ வ க்கும் ெதாியா .
குறிஞ்சிப்பா யின் ச
ன் அதில் ெசன்ற
ெசல்வதில்ைல.

கத்தின் திவைல ஒன்

எப்ெபா ேதா ெந ங்காலத்திற்கு

- தி ம்பவில்ைல; குறிஞ்சிப்பா யினர் பிறகு அத்திைசயில்

சூரங்காட் ல் ெகா ய மி கங்கள் கிைடயா. விஷக் கி மிகள் கிைடயா. அ
நிசப்த ம் இயற்ைகத் ேதவி ம் கலக்குமிடமாம். சப்த கன்னிைககள் திாிவார்களாம்.
மனிதர்கள் ேபானால் தி ம்ப மாட்டார்கள். இ
குறிஞ்சிப்பா யினாின் எ தாக்
கிளவி.
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இந்த ேவத வித்திற்குக் குறிஞ்சிப்பா யில் ேதான் ம் மகான்கள் அ க்க
விாித் அைத ஒ ெப ம் ச தாயக் கட் ப்பாடாக்கினர்.

பாஷ்யம்

அக்காலத்திேல, குறிஞ்சிப்பா யின் ச கத்திேல ேதான்றி, அதன் வளர்ச்சிக்கும்
பிரபலத்திற்கும் பா பட்டவன் நன்னய பட்டன் என்ற வா பன்.
குறிஞ்சிப்பா யில் கு கிய ஆைசகைளப் பலப்ப த்தி வளர்ப்பேத அவ க்கு ஒ
மகத்தான ேசைவயாகப் பட்ட . ேபாாிேல மரணத்ைத ேந க்கு ேநராகப் பார்த்தவன்.
குறிஞ்சிப்பா ச் ச

கத்தின் விஷப்

ச்சிகைளச் சித்திரவைத ெசய் , மரணக் கதைவ

ெம வாகத் திறந் , அதன் உைளச்ச ேல பயத்ைதப் ேபாக்கியவன். அவ
மரணம் பயத்ைதத் தரவில்ைல.
விதியின் விசித்திர கதிக்கு அள ேகால் உண்டா? நன்னய பட்ட
பயத்ைத அறிவிக்க ல சக்திகள் நிைனத்தன ேபா ம்.
அவன் மைனவி ெபண் குழந்ைதையப் ெபற் க்ெகா த்
நீத்தாள்.
அன் , நன்னய பட்டன் மரணத்திற்கு எத்தைனேயா
அறிந்தான்.

க்கு

க்கு மரணத்தின்

அந்த உைளப்பிேல உயிர்

பங்கள் உண்

என்

அதற்கப் றம் ன் வ ஷங்கள், ெவங்காயச் ச குேபால் உதிர்ந் விட்டன. அந்த
ன் வ ஷங்க ம் நன்னய பட்ட க்கு ச கத்தின் கு கிய கால அள ேகாைலக்
கடந்
ேவ
உலகத்தில் யாத்திைர ெசய்வதாயி ந்தன. அவன் சக்திகளின்
ெபௗ ஷத்தின் எல்ைலைய நா னான்.
ஒ நாள், அந்தி மயங்கும் சமயம், குறிஞ்சிப்பா இ வைர இழந்த . காலம் என்ற
அரங்கில் சாித்திரம் மீண் ம் ஒ
ைற பைழயப ந த்த .
நன்னய பட்டன் திைசயறியாமல் ெசன்றான். பசியறியாமற் ெசன்றான்.
ைகக்குழந்ைதயின் - ன் வய க் குழந்ைதயின் - சி ேதைவகள் அவ க்குப் த
உடம்பின் ேதைவகைள இ த் க் கூ ம் அள ேகாலாயின. அதன் பசிையச்
சாந்திெசய் ம்
ெபா ப்
இல்லாவிட்டால்
அவனிடம்
பசியின்
ஆதிக்கம்
தைலகாட் யிரா .
அவன் அன்

ஆைசப்பட்ட

எல்லாம் மரணத்தினின் ம் தப் வதற்கு வழி.
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ஏன் மரணத்தினின் ம் தப்பேவண் ெமன்

அவனிடம் யாராவ

ேகட்

ந்தால்

அவனால் காரணம் கூறியி க்க
யா . ஆனால், பயம் என் ஒப் க் ெகாண்
க்க
மாட்டான். மரணத்ைத ெவல்வேத - காலத்தின் ேபாக்ைகத் தைடெசய்வேத - ஆண்ைம
என் பதில் ெசால் யி ப்பான். ேபைத! மரணம் என்ப இல்லாவி ல் நரகம் என்ப
எப்ப த் ெதாி ம்!
அப்ெபா
அவன
சி
மனம் குறிஞ்சிப்பா க்கு ேமல் விாிந் , அகில
ேலாகத்ைத ம் கட் ஆள்வதற்கான
ல சக்திகளின் சூட்சுமக் கயிற்ைறக் ைகக்குள்
அடக்க ேவண் ம் என் அறி ெகட்ட ஆைசயால் கட் ண்ட .
இ ண்

ெந ேநரமாகி ம்

நடந் ெகாண்ேடயி ந்தான்.

ைகயில்

குழந்ைத,

ஆைசயற் , ஆனால் வித் க்களான ேதைவயில் மட் ம் நிைலக்கும் மனநிைலயில்
கட் ண் , நித்தியத் வத்திற்கும் மரணப் பாைதயின் சுழ க்கும் மத்தியி
ேகாட் ன் எல்ைல ெவளியான இைடெவளியில் நின் உறங்கிய .

ள்ள பிள க்

குறிஞ்சிப்பா யின் ேவதம் ெபாய்யாகும் நிைலைய நன்னய பட்டன் நிதாிசனமாகக்
கண்டான்.
ெந ேநரம் நடந்த கைளப் , இ ளின் க ைவப் ேபான்ற ஒ
உட்கார ைவத்த .
உறக்கத்ைத அறியாத கண்கள் குைகக்குள்

குைக வாயி ல் சிறி

வின.

அந்தக் குைகதான் பிரம்ம ராக்ஷஸாகத் தவிக்கும் ஒ
ஆைசயின் பயங்கரமான ப பீடம்.

பைழய மனித

ைடய

ெவகு காலமாக அப்பாைதயிேல யா ம் வரவில்ைல.
மனித ைதாியத்தின் உச்ச ஸ்தானமாக இ ந்த அந்தக் குைகயின் வாச ல் நன்னய
பட்டன் உட்கார்ந்த ம் குழந்ைத
ாிட்
அலறத் ெதாடங்கிய . குழந்ைதையத்
ேதற்றிப் பார்த்தான்; எவ்வளேவா தந்திரங்கைளச் ெசய்
அலறல் நிற்கவில்ைல.

பார்த்தான். குழந்ைதயின்

அைதத் ேதாளில் சாத்திக்ெகாண் ,
ைகத் தட் க் ெகா த்த வண்ணம் எ ந்
உலாவி அங்குமிங்குமாக நடக்கத் ெதாடங்கினான். குைகயின் வாசைலவிட் அகன்
ெசல்

ம் ெபா

குைகைய அ

குழந்ைதயின் அ ைக ப ப்ப யாக ஓய்ந்த . ஆனால், தி ம்பிக்
கிய தான் தாமதம், குழந்ைதயின் குரல் உச்சஸ்தாயிைய எட் ய .
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இரண்
ன்
ைற இப்ப ப் பாீட்சித்த பிறகு, இந்த அதிசயமான ெசயல்
குைகயில் என்ன இ க்கிற என் பார்க்க அவ ள் ஆைசைய எ ப்பிய .
மரத்த யில் சற்
ேநரம் இ ந்
குைகைய ேநாக்கி நடக்கலானான்.
காற்றற் , அைசவில்லா
எ ந்த .
சற்

நின் , சுற்

குழந்ைதைய உறங்க ைவத்

நிற்கும் மரங்களிைடேய ஒ

விட் , எ ந் ,

யரம் ெபாதிந்த ெப

ற் ம் கவனித்தான். அவைனத் தவிர ேவ

ச்சு

யார் இ க்கப்

ேபாகிறார்கள்?
குைக வாயி ன் பக்கம் ேபான ம் ேதக மாத்யந்த ம் காரணமற் க் கு ங்கிய .
மயிர்க்கால்கள் திடீெரன் குளிர்ந்த காற்ைற ஏற்ற ேபால் விைறத் நின்றன.
நன்னய பட்டன் உள்ளத்தில் இயற்ைகக்கு மாறான இக்குறிகளினால் ஆச்சாியம்
ேதான்றிய .
குைக வாயிைலக் கடந்

உள்ேள ெசன் , அவன் இ ள் திைரயில் மைறந்தான்.

உள்ேள ெசன்ற ம் நன்னய பட்ட
அவன்

ைள, தீவிரமாக விவாிக்க

தாங்கச் சக்தியற் ,

க்குப்

திய சக்தி பிறந்த . என் மில்லாதப

யாத எண்ணங்களில் வி ந் , அவற்ைறத்

ய ல் அகப்பட்ட சி

படகுேபாலத் தத்தளிக்கிற . ெநஞ்சு தி

என்ற சுங்கான், மனத்தின் அறி
ெகட்ட ேவகத்ைதக்
காத்ததினால் நிரந்தரமான ைபத்தியம் பி க்கா தப்பினான்.

கட் மீறிப்

ேபாகா

இ ட் ேல, இ ட் ன் ந ைமயம் ேபால் ஏேதா ஒன் ெதாிந்த . சிறி சிறிதாக
மனித உ வம் ேபால் வ ெவ த்த . பின்னர் இ ளில் மங்கிய . இைதப்
பார்த்தவண்ணமாகேவயி ந்தான் நன்னய பட்டன். அைதத் தவிர மற்ற யா ம் மறந்
ேபாயின.
அைதப் பார்த் க் ெகாண்
க்க இ க்க, இரத்தத்திற்குப் பதிலாக ேவ ஒ
திய
திரவப் ெபா ள் ரண்
ரண் ஓ வ ேபால் சி வ
டன் கூ ய இன்பத்ைதக்
ெகா த்த .
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மனத்திேல, குைக மைறந்

ேவ

ஓர் உலகம் ெதன்பட்ட . ஜடத்திேல ேதான்றாத

விபாீதமான பிராண சக்திகள், ேபரைல
சி எல்ைலயற்ற ச த்திரம்ேபால்
ேகாஷித்தன. அந்தச் சக்திக் கட ன் திைச கட் ேல ஒளிச் சர்ப்பங்கள் விைளயா த்
திாிந்தன. இதன் ஒ தானா அந்தக் ேகார கர்ஜைனகள்!
நன்னய பட்டனின் பார்ைவ மங்கிய . ேமகப் படலம் ேபால் ஏேதா ஒன்
கண்கைள மைறந்த . இ ட்ைட ம் நிசப்தத்ைத ம் தவிர அவன் இந்திாியங்கள்
ேவெறான்ைற ம் உணரவில்ைல.
எத்தைன காலம் கழிந்தேதா அவ க்கு உணர்வில்ைல. மந்திரத்தால் கட் ண் ,
பின்னர் அதி
ந் விலகிய சர்ப்பம் ேபால் எ ந் நடந்தான். கால்கள் தள்ளா ன.
குைகயின் ெவளியில் வ வதற்குள் அவ க்குப் ெபாிய பாடாகிவிட்ட .
இவ்வள ம் ஒ வினா யில் நடந்ேதறிய என்
ெசான்னால் நன்னய பட்டன்
நம்பமாட்டான். அவன் குழந்ைதயின் பக்கம் வந் தைரயிேலேய ேசார்ந் ப த்தான்.
மனிதன
பல னெமல்லாம் இயற்ைகத் தாயின் ம யிேல ஒ ங்ேக தஞ்சம்
குந்த ேபால ஆைச வித்தின் ஆரம்ப வ வமான குழந்ைதயின் பக்கத்தில் கிடந்தான்.
கானகத்தி ம் இ ள் மயங்கி ம ய, ைவகைற பிறந்த . குைகக்கு ேமல் கட் ச்
சாிவில் நின்ற மாமரக் ெகாம்பின் ெகா ந் களில் ெபான் லாம் சப்பட்
ந்த .
நன்னய பட்டன் எ ந்தான்.
அவ

க்கு

ன்ேப குழந்ைத எ ந்

தவழ்ந்

சூரங்காட் ேல பசி தீர்த் க்ெகாள்ள என்

விைளயா க் ெகாண்
ெந ந்

மா, பலா,
த யைவ சாதாரணமாக வளர்ந்
குளிர்ந்த சுைன ற் க்க ம் ஏராளம்.

ந்த .

ரம் அைலய ேவண் யதில்ைல.

கிடக்கும். பாைறக் குைட களிேல

3
ஆைச அவைன ம ப
ம் குைகக்குள் இ த்த . குழந்ைதைய மரத்த யில்
ைவத் விட் உள்ேள ெசன்றான்.
குைகயின் இ ள் திரண்ட ஓரத்திேல க ங்கற் ப க்ைக ேபான்ற ஒ
சுற்றி

ம்,

யாேரா

ரசவாதிெயா வன்

எப்ெபா ேதா

அங்கி ந்

பாைற.
ஆராய்ச்சி
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நடத்திய ேபால்

மட்பாண்டங்க

ம்

கு ைவக

ம்

ஓரத்திேல

வாிைசயாக

அ க்கப்பட் ம், உறி கட் த் ெதாங்கவிடப்பட் ம் கிடந்தன.
இவ்வா அ க்க க்காய்க் கிடந்த மனித வாசத்தின் அறிகுறிக
ெபா ள் அவன் கவனத்ைத இ த்த .
அந்தக் க ங்கற் பாைறப் ப க்ைகயிேல ஒ

எ

ம் க்கூ

க்கிைடயில் ஒ

கிடந்த .

நன்னய பட்டன் பயம் என்பைத அறியாதவன். மரணத்ைத ம் பச்ைச ரத்தப்
பிரவாகத்ேதா ெதாி ம் மண்ைடேயா கைள ம் அவன் கண் அஞ்சியவனல்லன்.
ஆனால், அவ
குைகக்குள்

க்கு அைத ெந ங்க ெந ங்க,

ைழந்த சமயம் ஏற்பட்ட, விவாிக்க

ேபாகச்ெசய் ம்,
ெபா ட்ப த்தா
அப்ெபா
எ

ந்திய நாள் இர

யாத, உள்ளத்ைத விைறத் ப்

உணர்ச்சிகள் ேதான்றலாயின.
ெந ங்கினான்.

குைகயின் எந்த இைடெவளியி

இ ட் ேல

ஆனால்

ந்ேதா ஒ

சி

அவன்

ஒன்ைற ம்

சூாிய கிரணம் வந்

ம் க்கூட் ன் வலக் கண் குழியில் வி ந்த . நன்னய பட்டன்,

ன்னால் ஓர்

அ ெய த் ைவக்க
யா , கட் ண்ட சர்ப்பம் ேபால நின் , ெவளிச்சம் வி ந்த
மண்ைடேயாட் ல் இ க்கும் கண்குழிைய ேநாக்கினான். அதில் ஒ
ெநளிவ
ேபாலத் ேதான்றிய .
அ

வா? அன் .

ஒ சிறிய க வண் ெம வாக ெவளிேயறி, ஒளி ஏணியில் ஏறிச் ெசல்வ ேபால்
சிறைக விாித்
ாீங்காரமிட்ட வண்ணம் பறந்
ெசன்
கட்
ந்த
இைடெவளியில் மைறந்த .
மைறந்த தான் தாமதம்! அந்தத்
வாரத்திற்கு ெவளிேய அண்ட ேகாளேம
இற் வி ம்ப யாகக் காைதச் ெசவிடாக்கும் இ ச் சிாிப் ! அ அந்த அைமதியின்
நிைலயமான சூரங்காட்ைடேய ஒ கு க்குக் கு க்கிய .
நன்னய

பட்டன்

உடல்

வியர்த்த .

அவன

த டல்

கட் க்

கடங்கா

ந ங்கிய ; ஆனால், கண்கள் மட்
ம் பயப்பிராந்தியில் அறிைவ இழக்கவில்ைல.
அசாதாரண விவகாரத்தில்
ண்டப்பட் உண்ைமைய அறியத் தா கிற என்பைத
உணர்த் ம் பாவைனயில் எ ம் க்கூ
கிடக்கும் இடத்ைத ம் வண்
மைறந்த
திைசைய ம் ஒ ங்ேக கவனித்தான்.
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ெவ படச் ெசய்த சிாிப்
அைமதி பிறந்த .

மங்கிய ம் சூாிய கிரணம் மைறந்த . அசாதாரணமாக

நன்னய பட்டன் குைகையச் சுற்றிப் பார்க்கத் ெதாடங்கினான்.
கற்பாைறப் ப க்ைகக்கு ம பக்கம் குைகயின் ஒ சுவர். அதன் ேமல் இ ளி ம்
ெதாியக்கூ ய ஒளித் திராவகத்தால் சிவப்பாக எ தப்பட்ட ேபான்ற யந்திரம். அதன்
ஒ பாகத்தில் தாமைரப் ஒன்
ெச க்கப்பட்
ந்த . தாமைர மலாின் இதழ்கள்
எ ம் க் கூட் ன் மார்பகத் க்கு ேநராக இரண்ட
உயரத்தில் சுவாின் ேமல்
இ ந்தன.
கற்பலைகயில், எ ம் க்கூட் ற்கும் சுவ க்கும் உள்ள ஒ சி இைடெவளியில்,
சுவாில் இ ப்பைதப் ேபாலேவ யந்திரம் ெச க்கப்பட்
அதன் ைமயத்தி ம் ஒ
ெசந்தாமைரப் ஷ்பம் ெச க்கப்பட்
ந்த . கற்பலைகயில் வைரயப்பட்ட யந்திரம்
இ ளில் ெபான்னிறமாக மின்னிய . தாமைர மலர் ெவண்ைமயான பளிங்கினால்
ெசய் ெபா த்தப்பட்ட ேபால் இ ந்த .
நன்னய பட்டன் அதன்மீ ைகைய ைவத் த் தடவிப் பார்த்தான். அ தனியாகச்
ெச க்கிப் பாைறயில் ெபா த்தப்படாத விசித்திரமாக இ ந்த . அ
எப்ப
அைமக்கப்பட்ட ?
எ ம் க்குக்கூ ஆற நீளம். உயி டன் இ ந்தெபா
ேபால இ ந்தி க்க ேவண் ம் என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல.

அம்மனிதன் ராக்ஷஸன்

இவ்வா
நிைனத் க்ெகாள்ளேவ, நன்னய பட்டன் ேவ
நிமிர்த்தி ேநாக்கினான்.

பக்கமாகத் தைலைய

என்ன ஆச்சாியம்!
ஒ

பிரம்மாண்டமான

தைல வாையத் திறந்

ெகாண்

அந்தரத்தில் ெதாங்கிய .

இ ட் ல் ேதான் ம் மயக்கமா?
இல்ைல! இல்ைல!
இரண்

சர கள்

வைளயங்கள்

ேபால்

உயேரயி ந்

ெதாங்கவிடப்பட் ,

அவற்றின் உேட இம் தைல குத்தப்பட் , உயரத்தில் ெதாங்கிக் ெகாண்

ந்த .
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இ ட் ன் கூற்றால்
ெம வாக அைத ய

த ல் சர

ெதாங்குவ

ெதாியவில்ைல நன்னய பட்ட

கினான். இ ட் ல் கால் இடறிய . ேஜாதியாக ஒ

க்கு.
திரவ

பதார்த்தம் உ ண்ட பாைனயி
ந் வழிந்ேதா ய . அதன் பளபளப் , க ங்கல்
தளத்ைதத் தங்க ெம கிட்ட மல்லா குைகையேய சிறி பிரகாசமைடயச் ெசய்த .
லாவகமாகப் ப பீடத்தின் மீ

ஒ

காைல ைவத்

வாைய ேநாக்கினான். கண்கள் ஒளி

ஏறி நின் , அவன்

தைலயின்

சின; வாய் கத்தியால் ெவட் ைவத்த சைதக்

கூ ேபால் ெதாிந்த . ஆனால் அதன்மீ

சலனம் இல்ைல, உயிர் இல்ைல.

தைலயின் திறந்த வாயில் ஓைலச் சுவ கள் ேபால் கட் கட்டாக என்னேவா
இ ந்தன.
நன்னய பட்டன் அவற்ைறெய த்தான்.
ஓைலச் சுவ கள் ேபா ல்லாமல் அைவ மிக ம் கனமாக இ ந்தன.
அவற்ைற அப்ப ேய சுமந் ெகாண்

குைகக்கு ெவளிேய வந்தான்.

அச்சமயத்தில்தான் நன்னய பட்ட

க்குப் ' ேலாகத்தில் இ க்கிேறாம்' என்ற

உணர்
ஏற்பட்ட . அத்தைன ேநரம், ஜன்னி கண்ட நிைலயில், உள்
ேபாரா ம்
பயத்ைத
அ க்கி
அந்தக்
குைக
இரகசியங்கைளத்
ெகாண்
ந்தான்.
குழந்ைத, ஒ மர நிழ ல் தவழ்ந் விைளயா க்ெகாண் சிறி
ெபா க்கும் ைமனாைவப் பார்த் ச் சிாித் க் ெகாண்
ந்த .

க்குள்
விக்

ரத்தில் இைர

நன்னய பட்ட க்கு சுயப் பிரக்ைஞயாக - அதாவ , ஓ த்திாி ம் எண்ணக்
ேகாணல்களி
ந்
யதார்த்த உலகத்திற்குக் ெகாண்
வ ம் ஒ
வ
நட்சத்திரமாக - அக்குழந்ைத இ ந்த .
அைதத்
க்கி ைவத் க் ெகாண் ைகயி
ெவளிச்சத்தில் பி த் ஏ ஏடாக வாசித்தான்.

ந்

ஓைலச் சுவ ைய அவிழ்த்தான்.

த ல் அவன
கவனம் அந்தச் சுவ களின் விசித்திரமான குணத்திேலேய
தங்கிய . அப்ெபா
தான் க க்கி
ந்
ந க்கித் தி த்தப்பட்ட பைன ஓைல
மாதிாிேய காணப்பட்ட . இளம் பச்ைசகூட மாறவில்ைல. ஓைலயின் ஓ ம் ெமல் ய
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நரம் கள் கூட ெவள்ைளயாகத் ெதன்பட்டன. ஆனால் ஓைலதான் உேலாகம் ேபால்
ெகட் யாக ம் கனமாக ம் இ ந்த . அதில் எ த் ப் பள்ளங்களில் சிறி பளபளப்
இ ந்த .
இெதன்ன விசித்திரமான ஓைல என்ப
உரக்கப் ப க்க ஆரம்பித்தான்:

பி படாமல் உள்ளி க்கும் வாசகத்ைத

... காலத்தின் கதிையத் தைடெசய் ம் உண்ைமையக் கண்

பி த் விட்ேடன்.

ஆமாம், அ
மட்
மா? ெவ ம் ஜடத்ைத,
லப் பிரகி திகைள, பிராண
பக்திெகாண்
க்கும் உயிர்க்ேகாளங்களாக மாற் ந் திறைம பைடத் விட்ேடன்.
நான் தான் பிரம்மா! ேசதன அேசதனங்கள் எல்லாம் என அறேம! நாேன நான்! நான்
நாேன...
இவ்வா சில ஏ கள்,
ம் தறிெகட்ட ைளயின் ஓட்டம் ேபால் வார்த்ைதக்
குப்ைபயால் நிைறக்கப்பட்
ந்தன. நன்னய பட்ட க்கு இந்தக் ெகாந்தளித் ச்
ெசல் ம் பிகளின் அர்த்தம் ாியவில்ைல. ைள சுழன்ற !
பின்னர்:
இவ்வள
ேகள்!

ரம் உனக்குப் ெபா ைமயி க்கிறதா! இனிேமல் என் இரகசியத்ைதக்

பிரபஞ்ச இரகசியத்ைத அறிய எங்ெகல்லாம் ெசன்ேறன், ெதாி மா? மிசிர ேதசம்
வைர. அக
ராணம் வழிகாட் ய ! ெசமிராமிஸ், காலத்தின் கதிைய நி த் ம்
வித்ைதையக் கற்பித்தான். உண்ைமயில் ஒ ப அ ! அதற்கு ேமல் எத்தைன! ைள
குழம்பா

நீ என்

டன் வ வாயா?

அப்ப யானால்... குைகக்குள்

ெதாங்குகிறேத
தைலக் கூ , அ
ஒ ந்
ெசய்தவன் அவன் தான். அைத இப்ெபா

ைலயில்

மண்ணாகி மண் டன் ேசராதப
ம் உயி டன் எ ந்
நடமாடச்

ெசய்யலாம். அைத யார் அறிவித்தான் என்
உனக்குச் ெசால்ல ேவண் மா?
அைதத்தான் ெசால்ல மாட்ேடன். அ உனக்குத் ெதாியலாகா .
ேவண் மானால் உண்ைமையப் பாிேசாதித் ப் பார்.
ைலயில் நீ ெகாட் விட்டாேய அந்த ஜீவ ரசம், அைத ஒ
இரத்தத்தில் கலந் , அதன்

க்கில் பி ! அப் றம் பார்!

ளி எ த் , உன்
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என
எ ம் க் கூட் ற்கு உடலளித் ப் பின்னர் என் உயிைர அதில் ெபய்ய
ேவண் ம். அப்ெபா
தான் நான் உனக்கு இரகசியங்கைள விளக்கமாகச்
ெசால்ல
ம்...
இவ்வா
வாசித் க் ெகாண்
ந்த நன்னய பட்ட க்குக் கண் பி ங்குவ
ேபா
ந்த . என்ன! ஓைல ெவ ம் ஓைல. அதி
ந்த ஓர் எ த்ைதக் கூடக்
காணவில்ைல. அவ்வள ம் மைறந் , ெவ ம் தக களாக, மங்கி மைற ம் சூாிய
ஒளியில் சுவ கள் மின்னின.
வாசித்தெதல்லாம் உண்ைமயா அல்ல

ெவ ம் சித்தப் பிரைமயா?

அவன் ெசான்னைதப் பாீட்சித் ப் பார்த்தால்?
குைகயி ள் ெசன்றான்.

நன்னய பட்டன் ம ப

ம்

குைகயி
ந்த சூாியக்கத்தியால் விர ல் சிறி
ந க்கி இரத்தெம த்
மின்னிக்ெகாண்
ந்த ஜீவ ரசத்தில் கலந்தான். குைக
வதி ம் சுகமான ஒ
பாிமள கந்தம் பரவிய . அவ ைடய உடைல ம் உள்ளத்ைத ம் ேமாக லாகிாியில்
தள்ளிய .
ெம வாக
தைலக் கூட்ைட எ த் க் கீேழ ைவத் , அதன்
வாசைனக் கலைவையப் பி த்தான்.

க்கில் இந்த

சிறி ேநரம் ஒன் ம் நிகழவில்ைல. பின்னர், ஒளியிழந் மங்கி ஒேர நிைலயில்
நின்ற தைலயின் கண்களில் சிறி பச்ைச ஒளி
சிய . ெம வாக அதன் உடல்
அைசந்த . திறந்தப ேய இ ந்த வாய் ெம வாக
ய . தைல அவைன ேநாக்கி
நகர ஆரம்பித் விட்ட .
அேத சமயம் 'க க்' என்ற ஒ ெபண்ணின் சிாிப் . ஏறிட் ப் பார்த்தான் நன்னய
பட்டன். எதிேர குைக வாயி ல் தவ ந் தன
குழந்ைதயின்
ன்னால் அழகின்
வரம்ைபச் சிதற அ த் , பிறந்த ேமனியில் நிற்கும் ஒ ெபண் உ வம் குழந்ைதைய
ேநாக்கிச் சிாித்தவண்ணம் நின்ற ! என்ன அழகு! அப்ெபண்ணின் நீண் சு ண்ட
க த்த தைலமயிர் இ வகிடாக அவள உடலழைக அப்ப ேய ழங்கால் வைர
மைறத்த . நன்னய பட்டன் ஸ்தம்பித் அவைளேய ேநாக்கிய வண்ணம் நின்றான்.
ைவத்த கண் எ க்க
யாதப அப்ப ேய நின்றான்.
"பயப்படாமல் அவள் தி ம் ம்ெபா
காத கில் ஒ

கவனி! பின் உன் ேவைல!" என்ற

குரல். அதற்கு என்ன கம்பீரம், என்ன அதிகாரத் ேதாரைண!

அவன்
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அப்ெபண்ேணா,
ெந ேநரம்
குழந்ைதையேய
ேநாக்கி
நின்
சிாித் க்
ெகாண்
ந்தாள். குழந்ைதையத் தன்னிடம் வ ம்ப சமிக்ைஞ ெசய்தாள். குழந்ைத
அைசயவில்ைல. ெந ேநரம் யன் ம் குழந்ைத அைசயவில்ைல. ெம வாக அவள்
குழந்ைதைய ஏறிட் ப் பார்த்தவண்ணேம, பின்னிட் நடந் வந்தாள். அப்ெபா
ம்
குழந்ைத அைசயவில்ைல... ஆனால் குழந்ைதயின் உடல் அவ்விடத்திேலேய
கட் ண்
கிடப்ப ேபால் பட்ட
நன்னய பட்ட க்கு! ஏெனன்றால் அப்ப த்
தவித்த குழந்ைத அவ்
வத்தினிடம் ெசல்ல! பின்னாகேவ அ ெய த் ைவத் ச்
ெசன்ற அப்ெபண்
வத்தின்
கத்தில் சடக்ெகன்
ஒ
மா தல் ஏற்பட்ட .
ேகாபம் தணலாகத்
ேம தட் ன் அ யி

தீப்ெபாறி பறக்க,
கம் ேகாரமாகச் சு ங்கி நிமிர்ந்த .
ந்
றப்பட்டன இரண் ெமல் ய ேகாரப் பற்கள்!

மின்ெவட் ப் ேபால் தி ம்பிய
அவ்
வம். அவ்வள தான்! என்ன ேகாரம்!
பின் றம் ெவ ம் எ ம் க்கூ ! மண்ைடேயாட் ன் கீழ்ப்பாகத்தி
ந் ெதாங்கிய
ஒ சி சைட!
நன்னய பட்டன்! நன்னய பட்டனா அவன்? அவன்

க ம் உட

ம் ஏன் இக்ேகார

உ ப்ெபற் விட்டன! ைகயில் நீண்ட நகம்; ேதகத்தில் சைட மயிர், வாயில் வச்சிர
தந்தம், உத கள் ெநஞ்சுவைர ெதாங்குகின்றன!
ேபய்ப் பாய்ச்ச ல் ெசன் , மைற ம் ஒ

ெபண்

வின் சைடையப் பி த் த்

தி ம்பி, குைக ள் மைறந்தான். ெவளிேய என்ன ஆச்சாியம்! கு
மின்ன ம் எங்கி ந்ேதா வந் குவிந்தன.
குைகக்குள்ேள ேப
ப பீடத்தின்

மீ

ம் இ

ம்

வத்தில் நடமா கிறான் நன்னய பட்டன்.
இ வ ம்

எ

ம் க்கூட் ன்

உலர்ந்தி ந்த குடல், ஈரல், இ தயம் இவற்ைற எ த்

உட்கலசங்களில்

சு ண்

ைவத் க் களிமண்ணால்

ேசர்த் ப் பிணித் க் ெகாண்
க்கிறான். ெவளிேய மைழயற் , மின்னல்கள்
பிரபஞ்சத்தின் ேக ச் சிாிப்ைபப் ேபால் ெகக்க த் க் ெகாண்
க்கின்றன.
அந்த

உ வத்தின்

தைலமாட் ல்

பிரக்ைஞயற் , விழித்த கண் திறந்தப

குழந்ைத

சுய

அறி

இழந்த

உட்கார்த்தி ைவக்கப்பட்

க்கிற .

நன்னய பட்டன் அதன் இதயத் டன் ெபண் உ விடமி ந்
கட் , அதன் மற்ெறா

ேபால்

பி ங்கிய சைடையக்

ைலைய உ வத்தின் நாபியில் ேசர்க்கிறான்.
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அவன

நாக்கு மட்

ம் சாதாராணமாகத் ெதாங்குகிற .

ெம வாகப் ப பீடத்தின் தாமைரக் குமிழ்களில் ெசப் க் கம்பிகைளப் பின்னி,
அவற்ைறப் ப பீடத்தின் மீ

ைவத்

வளர்த்தப்பட்

க்கும் உ வத்தின் ைக, கால்,

தைல, இவற் டன் சுற்றி, குைகக்கு ெவளிேய ெகாண் வந் ஓர் உயரமான ேமட் ல்
ஈசான திக்கு ேநாக்கி யந்திரம் ேபால வைளத் ப் பதிக்கிறான்.
"உம்! உஷார்! ஜீவ சத்ைதக் கண்களில் தட !" என்ற

ஒ

குரல்.

நன்னய பட்டன் அவ்வாேற தடவினான்.
"கிட்ட நிற்காேத! விலகி நில்!" என்ற
'சட்டச் சடசடா!' என்

நில்.

ஆரம்பித் ப் ரண்

ெவ த்த

மின்னல் ச்சு, கம்பிகள் வழியாகப் பாய்ந்
கண்ைணப் பறித்த .
"ெதாட் ப் பார்!" என்ற
நன்னய பட்டன் அ

அக்குரல் ம ப

குைக

ஒ

ேபாி .
ம் ஒேர பிரகாசமாக்கிக்

ம்.

கினான்.

ப பீடத்தின் மீதி ந்த உ வத்ைதத் ெதாட்டான்!
என்ன ஆச்சாியம்! ெவ ம் களிமண், சைதக் ேகாளமாக மாறிவிட்ட !
"அதன் நாபியி

ம் இதயத்தி

ம் ஜீவ ரசத்ைதத் தட !"

நன்னய பட்டன் அப்ப ேய ெசய்தான்.
ம ப

ம் ஏற்பட்ட

மின்ன

ம் இ

ம்.

"உணர் ஏற்பட் விட்ட . ெதாட் ப் பார்! இதயம் அ த் க் ெகாள்
உயிர்தான் பாக்கி! குழந்ைதைய அவன் கத்தில் ப க்க ைவ!"

ம். இனி
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நன்னய பட்டன் அப்ப ேய ெசய்தான். இதற்குள் அவன
ெசம்பாதி மைறந் விட்ட .

ேகார உ வத்தில்

" த ல் அந்த
ைலயில் இ க்கும் ம ந்ைதக் ைகயில் தடவி, உ வத்தின்
ைககைள உன் இரண் ைககளா ம் பி த் க் ெகாண்
தைலயின்
கில் நில்!
ஒ ைகைய எ த்தால் உன் உயிர் ேபாவ நிச்சயம். ஜீவ ரசத்ைத எ த் இ வர்
மீ ம் ெகாட் விட் நான் ெசான்ன ேபால் ெசய்!" என்ற அக்குரல்.
நன்னய பட்டன் யந்திரம் ேபால அவற்ைறச் ெசய்
"உ வத்தின் கண்கைளேய பார்! ேவ

த்தான்.

பக்கம் தி ம்பாேத!"

ம ப
ம் இ இ க்க ஆரம்பித்த ! ேகார இ , ச த்திர அைல ேபால் தன
உள் ணர்ைவத் தாக்கி உட ல் தங்ெகாணா ேவகத்தில் ர வைத அறிந்தான்.
உ வத்தின் மீ
ைவத்த கண் மாறவில்ைல. உ வத்தின் கண்கள் ெம வாக
அைசகின்றன. அதன் ெநற்றியில் சி வியர்ைவ ளிர்க்கிற . கண்கள் ெம வாகத்
திறக்கின்றன.
அச்சமயம் 'க

க்'ெகன்

ெபண்ணின் சிாிப் க் குரல்.

ம ப
ம் அேத உ வமா! பார்க்கேவண் ெமன்ற ஆைச ம ப
ம் அதன்
உ வப் பிரைமயில் ெசன் லயித்த . ெம வாகக் கண்ைணத் தி ப்பினான்.
அப்ேப
வம் ெம வாகப் ப பீடத்ைத அ கி, சைடைய எ க்க
கட்டைளைய மறந் அைதத் தட்டக் ைகெய த்தான்!

யன்ற .

"எ க்காேத!" என்ற அதிகாரத் ெதானி ள்ள குரல்! உ கிய பிழம் கள் பாதங்கள்
வழியாக இதயத்ைத ேநாக்கிப் பாய்வ
ேபால் ஒ
சி
வினா
நிைனத்தான்.
அவ்வள தான்:
மற்ெறா
ஒ

ேபாி ! நீட் ன ைகைய மடக்க

கணத்தில்

ஏக்கமான ெப
இன்

ன்

எ

யவில்ைல.

ம் க்கூ கள்தான் ப

ச்சு குைகயினின்

ம் எத்தைன காலம்!...

ெவளிப்பட்

பீடத்தின் மீ

கிடந்தன!

வானெவளியில் மைறந்த .
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மணிக்ெகா , 29-03-1936
-----------------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
21 பயம்
அன் ெபா
ேபாகவில்ைல. ேதகாேராக்கியத்திற்குக் கடல் காற்
பீச் ேராட் ல் நடந் ெகாண்ேட ேபாேனன்.

நல்லதாேம!

எவ்வள
ரம் ேபாேனன் என்
எனக்குத் ெதாியா . கடற் காற் ம்
மனேவாட்டத்திற்குச்
சாந்தியளித்த .
நா ம்
நடந் ெகாண்ேட
ேபாேனன்.
ஏறக்குைறய தி வல் க்ேகணி ேர ேயா ஸ்டாண் கூப்பி
ரத்தில் வந் விட்ட .
கா

ம் வ த்த .

பாைதயின் பக்கத்தி

ந்த ஒ

ெபஞ்சில் உட்கார்ந்ேதன்.

நல்ல நிலா.
அ வானத்திேல ெமல் ய ப்பஞ்ைச ைவத் ஜிகினா ேவைல ெசய்த மாதிாி
ெவண் ேமகங்கள் - என வைரயற்ற மனம்ேபால் - கடைல ம் வாைன ம் பிாித் க்
கட் ன.
ேமேல சித ண்ட கன கள் ேபால், இலட்சியங்கள் ேபால், நட்சத்திரங்கள்.
பின் றத்திேல கடல். ஆமாம்! கடல், என
பாவைனயாக அைல எ ப்பி 'உம்' 'உம்' என்
மனதிற்குக் கு

ஒப் க்ெகாள்

ம் கடல்.

கலம் வந்த . கால்கள் நடப்பதற்கு ம த்தன.

ட் ற்குச் ெசன்

என்னத்ைதத்

உட்கார்ந் விட் ப் ேபானால் என்ன?
இ க்கும்ெபா

எண்ணங்கைளத் தட் க் ெகா க்கும்

...

க்கி நி த்தப் ேபாகிேறன்! இன்

ம் சற்

ேநரம்
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ெபாிய ஆஜா

பாகுவான ெவள்ைளக்காரன். கு கக் கத்தாித்

அகன்ற ெநற்றி, நீண்ட நாசி, கு கக் கத்தாித்
மன

விடப்பட்ட தைல,

விடப்பட்ட மீைச, ெமல் ய,

திையக் காண்பிக்கும் உத கள், கிேரக்க சிற்பியின் கன

அைமப் . ெமாத்தத்தில், த்தி ம் ேதக பல ம் கூ க் கலந்

ேபான்ற ேதக

பாிணமித்த மனிதன்.

அந்தக் கண்களில், எதி ம் ஆைச ர்த்தியாகாத ேநாக்கு. அறியேவண் ய அவா.
ஐந் நிமிஷம் சும்மாயி ப்ப சா க்கு நிகர் என் உைழப்பில் நாட்டம் மிகுந்த ேதகப்
படபடப் .
ெபா விேல,

அந்தப்

பிாிட் ஷ்

சாம்ராஜ்யத்திற்குத்

தங்கள்

இரத்தத்ைத ம்

வாழ்க்ைகைய ம் அர்ப்பணம் ெசய்தார்கேள, அந்த நாேடா கள், இந்த மகத்தான
கூட்டத்தின் தனிக் குணம் இந்த ெவள்ைளக்காரனின் ஒவ்ெவா
சலனத்தி ம்
ெதாிந்த .
வந்தவன் என் பக்கத்தில் ேநராக வந்

உட்கார்ந்தான். அவனிடத்தில் அந்த மி க்கு.

ெவள்ைளயாின் சாம்ராஜ்யப் ெப ைமயில் பிறந்த அந்த மி கத்தனம், அ
காணப்படவில்ைல.
கண்ணிேல நல்ல குணம்; கட்

அவனிடம்

தி ள்ள உடல்.

எனக்கு அவனிடம் ேபசேவண் ெமன்ற ஆைச எப்ப

ஆரம்பித்த ?

அவ க்கு அந்தப் பிரச்ைனேய ேதான்றவில்ைல. சாதாரணமாக, இயற்ைகயாக
மனித க்கு மனிதன் ேபசுவ மாதிாி என்ைன வசப்ப த்திவிட்டான். திய அன்னிய
நண்பன் என்ற ேஹாதா எங்க க்குள் மைறந் ேபாயிற் .
ேபசுவ
ஒ தனிக் கைல. அ
அவ க்குத் ெதாிந்
இ ந்த . சைளக்காமல்
ேகட் க்ெகாண்ேட
இ க்கலாம்.
ேபசுவ
என்றால்
ஒ
மனித ைடய
தனிப்பிரசங்கம் என்
நிைனத்
வி கிறார்கள் பலர். அவன் அப்ப யல்ல.
பக்கத்தி
ப்பவைனப் பதில் ெசால்ல ைவத் ச் சம்பாஷைணப் பந்ைத உ ட்
வி வதில் நி ணன்.
அன்

பல சங்கதிகள் ேபசி வ ம்ெபா

பட்ட . அவன் மகத்தான நாேடா

நான்
.

த ல் நிைனத்த

வங்களி

சாிதான் என்

ந் , அக்னிப் பிழம்பான

பாைலவனங்கள் வைர, உலகத்தில் அவ க்குத் ெதாியாத பாகம் கிைடயா .
அ மட் மல்ல. நல்ல ர கன். அவன் மனம் ஒ இலட்சிய உலகில் வசித் வந்த .
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அதனால்,

ஒ

ர்த்தியாகாத ஆைச,

ஓர் ஆதர்சம்,

தள்ளிக்ெகாண்
ெசன்ற . அவன் இஷ்டப்பட்டா
நிரந்தரமாகத் தங்க அவன மனம் இடங்ெகாடா .
"நீங்க ம் பயந்தி க்கிறீர்களா?" என்
அவர
ேநாக்கிேனன். அவர் ெசால்வைத நம்ப
யவில்ைல.
அவ ம்

சிாித் க்ெகாண் ,

சந்ேதகப்படேவண் ம்?" என்

"நா

ம்

அவைனப் பிடர்பி த் த்
ம்,

அவனால்

ேதக

அைமப்ைப

பயந்தி க்கிேறன்.

ெகாண்ேட தன் ைபயி

ந்த ஒ

ஓாிடத்தில்

நீங்கள்

ைதாியசா க்கும் அைசயாத ெநஞ்சு பைடத்தவ

ஏன்

சுங்காைன எ த்

நிரப்பி விட் , ஒ
இ ப் இ த் , ைகைய மிகுந்த ஆர்வத் டன் ர
கண்கள் ஏேதா ேயாசிப்ப ேபால் கன கண்டன.
"ஆமாம், நான் பயந்தி க்கிேறன். நான் ெசால்

உற்

கிறைதக் ேக

த்தார்.

ங்கள். பயம்

க்கும்தான் வ ம். ேகாைழத்தனம்,

பயமல்ல. பயம் மனதில் ேதான் ம் ஒ ந க்க நிைனப் . உள்ளத்ைதேய, உயிைரேய
அப்ப க் கு க்கிவி கிற . சா நிச்சயம் என் நாம் எதிர்பார்க்கும் சமயத்தில் பயம்
ேதான்றா . ஆமாம் ெதாிந்த அபாயத்தில் பயம் ேதான்றா . அ
எதிர்பாராத
சம்பவங்களில், இன்னெதன்

அறிய

யாத ஒ

சக்தியின் சூழ்ச்சியில், மிக ம்

சாதாரணமான ெதாந்தர களில் வந் வி ம். குண் க்கும் கத்திக்கும் அஞ்சாதவன்,
நள்ளிரவில் திடீெரன்
பிசாைசக் கண்டால், பயம்,
அ க்கும். பயம் இன்னெதன் ெதாிந் ெகாள்வான்.

த்திைய வ ைமையச் சிதற

"எனக்குப் பயம் என்றால் இன்னெதன் ெதாி ம். ஒ தடைவ பட்டப் பக ல் - அ
பத் வ ஷங்க க்கு ந்தி - அ பவித்ேதன். மற்ெறா தரம் ேபான சம்பாில் ஓர்
இராத்திாியில் அ பவித்ேதன்.
"ஆம்! நான் எத்தைனேயா தடைவ எம டன் ேபாரா யி க்கிேறன். மனித ைடய
மி கத்தனத்தின் ேபாில் என
சக்தியால் ெவற்றி ெபற்றி க்கிேறன். எத்தைன
சண்ைடகள்! தைரயி ம் கட
ம்! அைவகளில் ஒ தடைவயாவ பயந்ேதனா!
"நான்
பத்
வ ஷங்க க்கு ன்
ஆப்பிாிக்காவிற்குச்
ெசன்றி ந்ேதன்.
அங்ெகல்லாம் உயிர் ச்சம்! சாவிற்கு எப்ெபா
ம் தயார். அ தான் மனித க்கு
வ ம்
தீங்கில்
எல்லாம்
ேலசான
என்
நிைனக்கிறார்கள்
அந்தப்
பிரேதசத்தி
ப்பவர்கள். அங்கு அந்தப் பா காப்பற்ற இரவிேல கவைலயற்ற
க்கம். எங்க

க்கு, எங்கள் நாட் ேல அப்ப யல்ல, ஒவ்ெவா

வினா

ம் ெசத் க்
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ெகாண்
க்கும் ேகாைழத்தனம். நீங்கேள பா ங்கேளன் ேமல்நாட்
சந்ேதகத்ைத! ஆ தம்! பைடகள்! ஆ தம்! சந்ேதகம்! சந்ேதகம்..."
சற்

அரசியல்களின்

ெமௗனம்.

"அப்ெபா
நடந்த தான். நான் ெதற்கு ஊர்க்
கடந் விட்ேடன். உலகத்தி ள்ள பிரேதசங்களிேல அ

காள் பாைலவனத்ைதக்
பார்க்கேவண் ய இடம்.

பாைலவனம் என்றால், இந்தக் கடற்கைரேயாரத்திேல ேகாவணம் மாதிாி நீண்
கிடக்கிறேத இப்ப யி க்குெமன்றா நிைனத் க் ெகாண்டீர்! அ

மணல் ச த்திரம்,

எங்கு பார்த்தா ம், மணல், மணல், மணல். திடீெரன்
ஒ ேபய்க்காற்
வந்த
என்
ைவத் க்ெகாள் ங்கள். அவ்வள தான். இவ்வள
ேநரம் ெசத் க் கிடந்த
மாதிாி இ ந்த மணல் அைலேமல் அைலயாக எ ம்பிக் குவி ம்.
"அந்த எல்ைலயற்ற ெமௗனத்திேல மணல் மைலகள் ெபாி ம் சின்ன மாக
இ க்கும்.

அதில்

ஏறி

ஏறி

இறங்க

ேவண் ம்,

பாைலவனத்ைதக்

கடக்க

ேவண் மானால். அங்ேக நிழலா?
"குதிைரகள்
ட்டள
அர்த்தம் அந்தக் குதிைரக
மனித க்குத் ெதாி ம்.
"அப்ெபா
சாமான்க

மண ல்
ைதந் தான் நடக்கும். கைளப்
என்பதற்கு
க்குத் ெதாி ம். அதில் ஏறிச்ெசல்ல ேவண் ய விதிபைடத்த

நாங்கள் இ வர் ெசன்ேறாம். கூட நான்கு ஒட்டகங்கள், எங்க
க்கு; அதன் ஓட் கள். எங்களால் ேபச

யா

அவ்வள

ைடய

நாவரட்சி;

கான னா ம், கைளப்பினா ம் ச்சுத் திண கிற . திடீெரன் எங்களில் ஒ வன்
பயந் ஓலமிட்டான். நாங்கள் தி க்கிட் நின்ேறாம். ஆமாம்! தி க்கிட் விட்ேடா ம்!
அந்தப் பிரேதசத்திேல வழி தவறிய பிரயாணிக க்குத்தான் அந்தக் காரணம் ெசால்ல
யாத நிகழ்ச்சி ெதாி ம்.
"எங்ேகா கிட்டத்தான். எவ்வள கிட்டெவன் எங்க க்குத் ெதாியவில்ைல. ஒ
ரெசா ! அதற்குத்தான் பாைலயின்
ரசு என்
ெபயர்.
த ல் கா கைளத்
ைளக்கும்ப யாக, மன

இ ந் , சுக்கலாகப் ேபாகும்ப யாகக் ேகட்ட . சற்

ேநரம் ஒன் மில்ைல. பிறகு அந்தச் சாவின் அறிகுறியான, பயங்கரமான ெமௗனத்ைத
ெவ ட் , எல்ைலயற்ற வானத்ைத நிைறத்

ழங்கிய

அந்த

ரெசா .

"ஒட்டகக்கார அராபியர்கள் 'ஐேயா! மரணம் ெந ங்கிவிட்ட ' என்

கூவினார்கள்.
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"அவர்கள் கூவி

யவில்ைல. என்

ைடய நண்பன் குதிைரயி

ந்

வி ந்தான்.

சூாிய கிரணத்தினால் தாக்கப்பட் , அவைன உயிர்ப்பிக்க ெவகு கஷ்டப்பட்ேடா ம்.
ரெசா , டம், டம், டம் என் காைதத் ெதாைளத்த . என
கூர்ந் கவனித்ேதன். பயம் ேதான்றிய .

இறந்த நண்பைனக்

"பயம்!
"ெநஞ்ைச அப்ப ேய அ க்கி
சந்ேதகமில்ைல. பயந்தான்.
"சுற்றி நா
இ

கசக்கிவி ம்

ற ம் மணற்குன் கள். ஜன சஞ்சாரத்திற்கும் எங்க

ைமல். என
"அந்த

உயிைரக்

நண்பன் இறந்

பயம்!

அதற்குச்

க்கும் இைடேய

ேபானான். நான் எப்ெபா ேதா?...

ரசு - 'அதன் காரணம் என்ன?' என்

நான் ேகட்ேடன்.

"பலர் பலவிதமாகச் ெசால் கிறார்கள். காரணம் என்னெவன்
ெசால் வ ?
ரத்தி ள்ள ேமளங்களின் சப்தம் காற்றில் கலந் எதிெரா க்கிற என்கிறார்கள்.
அங்கி க்கும் ஒ விதப் பைனயின் ஓைல. சலசலப்பதின் சப்தம் என்கிறார்கள்.
உண்ைமயில் அ கானல் இ க்கிறேத அ மாதிாி ஒளியின் சப்த மயக்கம். பிறகுதான்
ஸயன்ஸ்ப அ எந்தக் காரணத்தினால் உண்டான என் ெதாிந் ெகாண்ேடன்.
பயந்த நிச்சயம்...
இன்ெனா

தடைவ பயந்ேதேன அ

பிரான்ஸ் ேதசத் க் கா களில்.

"அன் , இர ெவகு சீக்கிரம் வந் விட்ட . அவ்வள ேமகம். நல்ல மைழக்காலம்.
அப்ெபா
எனக்கு வழி காட் யாக ஒ
கு யானவன் வந்தான். வானத்திேல
ேமகங்கள் ஒன்ைறெயான் பிடர்பி த் த் தள்ளிக்ெகாண் ஓ ன. காற் சண்டனாக
வந் விட்ட . மரங்கள் தைலவிாித்தா ன. மரக்கிைளகள் பாிதாபகரமாக, பயங்கரமாக,
க்கி
னங்கிக்ெகாண்
உ மின. என்ன கம்பளிச்சட்ைட ேபாட் க்ெகாண்
இ ந் ம் குளிர் எ ம்ைபத் தாக்கிய .
"இனிேமல் ெசல்ல
யா என்
கண் , பக்கத்தி
ந்த ஒ காவல்காரனின்
கு ைசக்கு அைழத் ச் ெசன்றான். அந்தக் காவல்காரன் இரண் வ ஷத்திற்கு ன்
ஒ தி டைனச் சுட் க்ெகான்றவன். அதி
ந் அந்தத் தி ட ைடய ேபய் வந்
அவைனத் ெதால்ைல ெசய்வ மாதிாி அவ க்கு ஒ பிராந்தி - பயம். அவ டன்
அவ ைடய இரண்
த்திரர்க ம் அவர்க ைடய மைனவிக டன் வசித்
வ கிறார்கள். இ அந்தக் கு யானவன் எனக்குப் ேபாகும் ெபா
கூறினான்.
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"இ ள் அதிகமாகி விட்டதால் எனக்கு ஒன் ம் ெதாியவில்ைல. கைடசியாகத்
ரத்திேல சற் ெவளிச்சம். ெந ங்கிேனாம். ஒ கு ைச ெகாஞ்சம் ெபாிய தான்.
வழிகாட் கதைவத் தட் னான். உள்ளி ந் பயத்தினால் திக்கு க்க த்த ஒ குரல்
யார் என்
ேகட்ட . கு யானவன் பதில் ெசால்லக் கத
திறந்த . உள்ேள
ெசன்ேறாம்.
"நான் உள்ேள கண்ட காட்சிைய ஒ நா ம் மறக்க
யா . அந்த அைறயின்
ந வில் பஞ்சுப்ெபட் ேபால் நைரத்த ஒ
கிழவன் ைகயில் குண்
ேபாட்ட
ப்பாக்கி டன் நின்றான். இரண்
ரடர்கள் ைகயில் ேகாடாிைய ஏந்திய வண்ணம்
நின்றார்கள். சற்
ரத்தில் ெவளிச்சம் படாத இ ட் ப் பாகத்தில் இரண் ெபண்கள்
சுவாின் பக்கமாகத் தி ம்பி ழங்கா ல் நின் ெகாண் இ ந்தார்கள்.
"திடீெரன் கிழவன் ெபண்கைளப் பார்த் என ெசௗகாியத்திற்கு ஒ
சுத்தம் ெசய்யச் ெசான்னான். அவர்கள் அைசயவில்ைல.
"ம ப

ம் கிழவன் ெசான்னான்: ' ன்

ஒ

அைறையச்

மனிதைனக் ெகான்ேறன். ேபான

வ ஷம் அவன் வந்தான். இன் ம் அவன் வ வான்!'
"அந்தக் குரைலக் ேகட்ட ேம என மனம் கி கி த் ப் ேபாய்விட்ட . இரத்தம்
அப்ப ேய
உைறந்
ேபாய்விட்ட ...
இ ந்தா ம்
அைதக்
காட் க்
ெகாள்ளாம
க்க யன்ேறன்.
யவில்ைல.
"கத ப் பக்கத்தில் ஒ

சைட நாய் ப த் றங்கிற் . அதற்கு இந்தப் பயம் ெதாி மா?

"ெவளிேய சண்டமா தம். மைழ ம் காற் ம் ெசால்ல

யவில்ைல. திடீெரன்

'சட்டச் சடசடா' என் ஒ இ
ழக்கம். கண்ைண ெவட் ம் மின்னல். சாத்தான்
உடேன பிரசன்னமாயி ந்தா ம் ஆச்சாியப்பட்
க்க மாட்ேடன்.
"அங்கி ந்தவர்கள் எல்லாம் ஏேதா மந்திர சக்தியில் கட் ப்பட்டவர்கள் ேபால,
எைதேயா எதிர்பார்ப்பவர்கள் ேபாலக் கவனித் க் ெகாண் இ ந்தார்கள். ெவகு ரம்
நடந்ததினால் கைளப் , இவர்கைளத் ேதற் வதற்கு எ த் க் ெகாண்ட சிரமம்
எல்லாம் ேசர்ந்
எனக்குத்
க்கத்ைத வ வித்த . ப க்கப்ேபாக எ ந்ேதன்.
அப்ெபா

அந்தக்

கிழக்காவல்காரன்,

ஒேர

பாய்ச்ச ல்

ப்பாக்கிைய

எ த் க்ெகாண் , 'அேதா வந் விட்டான்! வந் விட்டான்! காத்தி க்கிேறன்!' என்
கூக்குர ட்டான். உடேன ெபண்க ம் ஓ ப்ேபாய்
ன்ேபால் சுவ டன் ஒட்
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நின்றார்கள். கிழவ ைடய
த்திரர்கள், ம ப
ம் ேகாடா ையத்
க்கிக்
ெகாண்டார்கள். அவர்கைளச் சமாதானப் ப த்த யன்ேறன். அப்ெபா
அந்த நாய்
விழித் க்ெகாண்
பயங்கரமாக ஊைளயிட்ட . அ
ஏறக்குைறய மனித ைடய
குரல் மாதிாி இ ந்த ...
"எல்லா ம் அந்த நாையேய கவனித்ேதாம். அைசயாமல் நின் ெகாண் , எங்கள்
கண்க க்குத் ெதாியாத எைதேயா எதிர்ேநாக்குவ ேபால் ெதாிந்த . அதற்கு மயிர்
எல்லாம் சி ர்த் நின்ற .
"எனக்கு வழி காட்
ெதாிகிற !' என் கூப்பா
நா ம் கூட இ ந்ததாம்.

வந்த கு யானவன். 'நாய்க்குத் ெதாிகிற ,
ேபாட்டான். அந்தத் தி டைனக் ெகால்

ம்ெபா

நாய்க்குத்
அந்த

"என்ைன யறியாமல் பயம் என்ைனப் பி க்கத் ெதாடங்கிய ... அங்கி ந்தவர்கள்
பயத்தால் எைதேயா எதிர் ேநாக்கியி ந்தார்கள்... அந்த நாய் எைதேயா பார்க்கத்தான்
ெசய்த ... ஒ மணி ேநரம் இப்ப ஊைளயிட்ட வண்ணமாக இ ந்த . அதன் குரல்!
அைத நிைனக்கும்ெபா ேத குடல் ந க்கம் எ க்கிற . காரணமில்லாத, அடக்க
யாத பயம் என்ைனப் பி த்த . எதற்குப் பயம்? எனக்குத் ெதாியவில்ைல.
இ ந்தா ம் ஏேதா பயப்படக்கூ ய ஒன் இ க்கிற என் ெதாிந்த .
"என்ன ெசய்வ
என்
ெதாியாமல் திக்பிரைம பி த்தவர்ேபால், ஒ
சின்னச்
சத்தத்தி ம் ெநஞ்சு ெவ த் ப்ேபாகும் நிைலைமயில் இ ந்ேதாம். அந்த நாய்
அைறையச் சுற்றிச் சுற்றி ேமாப்பம் பி த்த ... எங்க க்குப் ைபத்தியம் பி த் வி ம்
ேபா
ந்த .
"என் கூட வந்த வழிகாட் க்கு இைதத் தாங்க
யவில்ைல. திடீெரன்
ஓ நாையப் பி த் ெவளிேய தள்ளிக் கதைவயைடத் விட்டான்.
"அதற்கு அப் றம் நிசப்தம்! இந்த நிசப்தம் எங்க
பிராந்திைய உண் பண்ணிற் .

க்கு இன்

எ ந்

ம் அதிகப் பயப்

திடீெரன்
ஏேதா ஒன்
சுவர கில் நிற்பதாகத் ேதான்றிற் . ெதா வ ேபால்
திறக்க
யல்வ
ேபால் ெதாிந்த . பிறகு... ம ப
ம் ெதாிந்த . பிரகாசமான
கண்கள்! ஏேதா ஒ

குரல், ஈனஸ்வரத்தில்.

"சைமயற்கட் ன் பக்கம் ஏேதா அமளி. அந்தக் கிழவன் சுட்டான். அவன்
ஓ வந்
கதைவயைடத்
அதன்மீ
ேமைஜையச் சாத்தினர். அந்த

த்திரர்கள்
ப்பாக்கிச்

58
சத்தத்தில் என
நின்ேறன்.

உயிேர ேபாய்த் தி ம்பிய . பயம்! உளறிய த் க் ெகாண்

"அன் இர
வ ம் அப்ப த்தான். வி
ைதாியம் வரவில்ைல.
"வானம் ெவ
"சி

ம் வைர கதைவத் திறக்க எங்க

க்குத்

த்த .

ெவளிச்சம் சற் த் ைதாியத்ைதக் ெகா த்த . ெவளிேய ெசன்ேறாம்.

"அந்த நாய்தான். வாயில் குண் பட் ச் சுவர யில் இறந்
அந்த ெவள்ைளக்கார நண்பர் சற்

கிடக்கிற ."

ெமௗனமாக இ ந்தார்.

பிறகு, "மனப்பிராந்தி இ க்கிறேத அைதப் ேபான்ற பயம் ேவ
என்றார்.

கிைடயா "

ஊழியன், 07-09-1934
---------------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
22. டாக்டர் சம்பத்
நாடகத்தில் ேகார சம்பவம்
அ

எங்கள் சபாவின் வ ஷாந்திரக் ெகாண்டாட்டத்திற்காக ஏற்பா

நாடகம். ராவ்சாேகப் சம்பந்த

ெசய்யப்பட்ட

த யார் எ திய 'லீலாவதி - சுேலாசனா.'

அன்
சேபசய்யர் சுேலாசைனயாக ம், குற்றாலம் பிள்ைள லீலாவதியாக ம்
ேவஷம் தாித்தி ந்தார்கள். நாடகம் ெம வாக நகர்ந்த . லீலாவதி தன் தங்ைகக்குப்
பா ல் விஷத்ைதக் கலந்
பாி டன்

ெகா த்த

ெகா க்கும் கட்டம் வந்த . சுேலாசைன தன் 'சேகாதாி'

பாைல

வாங்கி

நாஸுக்காகக்

கு த் விட் ,

மரணத்தின்

இன்பத்ைதப் பற்றிப் பா க்ெகாண்ேட, பக்கத்தில் அலங்காித்தி ந்த மஞ்சத்தில் ேபாய்
ஒய்யாரமாகப் ப த்தாள்.
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அ வைர அந்தக் காட்சியின் அகப் பைதப்ைப எ த் க்காட் வ ேபால் நாடக
ேமைடைய இ ள் நிைறந்ததாகச் ெசய்தி ந்தார்கள். சுேலாசைன ப க்ைகயில்
சாய்ந்த டன் அந்தப் ப க்ைகையச் சுற்றி அைமக்கப்பட்
ந்த மின்சார விளக்குகள்
மின்னல் ேதான்றி மைறவ ேபால் இரண் விநா கள் எாிந் அவிந்தன. திைர ம்
விடப்பட்ட .
ஹார்ேமானியக்காரர் இைடக்காலத்ைதக் கழிப்பதற்காக ஒேர பாட்ைடத் தி ப்பித்
தி ப்பிப் ரட் க்ெகாண்
ந்தார். சிறி ேநரமாயிற் . திைர எழேவயில்ைல. நான்
ேமைடயின் பின் றத்தி
ந் ெவளிேய வந்
தல் வாிைசயி
ந்த டாக்டர் சம்பத்
பக்கத்தில் உட்கார்ந்தி ந்ேதன். அவ்வள
தாமதத்திற்கு என்ன காரணெமன்
பார்த் வரலாெமன் ஆசனத்தி
ந் எ ந்ேதன்.
அேத சமயம் ஸ்ேடஜ் மாேனஜர் தி . ராமா ஜம் திைரயி
ந் ெவளிப்பட் ,
அரங்கத்தி
ந் இறங்கி எங்களிடம் வந்தார். அவர் கம் ெவ த் வியர்த்தி ந்த .
அவர் ேநராக டாக்டர் சம்பத்திடம் வந்
ரகசியமாக ஏேதா ெசான்னார். அன்
நாடகத்திற்காக
விேசஷமாக
வந்தி ந்த
ப்
கமிஷனாிட ம்
ஏேதா
ெசால் யைழத்தார். அவர்க டன் நா ம் றப்பட்ேடன்.
தி .ராமா ஜத் டன் ேநராக ந கர்கள் ேவஷம் ேபா ம் இடத்திற்குப் ேபாேனாம்.
அங்ேக ஒ
றத்தில் எெலக்ட்ாிக் ெவளிச்சத்தில் ேகாரமான ேதாற்றத் டன் கத்ைத
வ த் க்ெகாண் , சுேலாசைன ேவஷத்தில் சேபசய்யர் இறந்
அவர் அ கில் ேபான டன் ராமா
சேபசய்யர் மாரைடப்பினால் இறந்

கிடந்தார்.

ஜம் டாக்டாிடம் "டாக்டர்! ெகாஞ்சம் பா ங்கள்.
ேபாய்விட்டாரா?" என்றார் பதட்டத் டன்.

அவ ைடய ேகள்வியால் தி க்கிட்டவர்ேபால் டாக்டர் சம்பத் அவைர நிமிர்ந்
பார்த்தார்.
பிறகு
குனிந்
இறந்தவர
உடைலப்
பாிேசாதித் விட்
"மாரைடப் மில்ைல. ஒன் மில்ைல. ஏேதா விஷத்தினால் இறந்தி க்கிறார்" என்றார்.
ப்
கமிஷனர் "ஒ
நிமிஷம்" என்
ெசால் விட்
ேமைடயின்
ன் றம்
ெசன்றார். அவர் உத்தர ப்ப ேய ேபாலீஸார் ஜனங்கள் உள்ேள வந் விடாதப
காவல் காத் க் ெகாண்
சேபசய்ய க்கு உடம்

ந்தார்கள்.

ப்

கமிஷனர், சுேலாசைன ேவஷம் ேபாட்ட

ெசௗக்கியமில்ைலெயன் ம், ஆைகயால் நாடகம் ேமேல

நடக்காெதன் ம், ஜனங்கள் கலவரமில்லாமல் கைலந்
அறிவித்தார். கூட்டம் கைலய ஆரம்பித்த .
டாக்டர் எதிாில் பரக்க விழித் க்ெகாண்

ேபாய்விட ேவண் ெமன் ம்

நின்ற குற்றாலம் பிள்ைளைய (லீலாவதி

60
ேவஷம் ேபாட்டவர்) ெவறித் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட, "ெகாைலயாக இ க்கலாம்;
அல்ல

தற்ெகாைல, தற்ெசயலாக ேநர்ந்த விபத்

ஏதாவதாக இ க்கலாம்" என்றார்.

அதற்குள் ப் கமிஷனர் தி ம்பி வந் ேசர்ந்தார். அவர் டாக்டர் ெசான்ன கைடசி
வாக்கியத்ைதத் ெதாட வ ேபால் ேநராகப் பால் ைவத்தி ந்த கூஜாவினிடம்
ெசன்றார். அந்தக் கூஜா ஒ ஸ்
ன் ேமல் தனியாக இ ந்த . ப் கமிஷனர்
அதி
ந் ஒ ெசாட் ப் பாைலெய த் க் ைகயில் விட் ப் பார்த்தார். டாக்ட ம்
அவர கில் ேபாய் அைதப் பார்த்தார். கூஜாைவ
என் ெசால் விட் எங்களிடம் தி ம்பி வந்தார்.

கர்ந்தார். பிறகு 'அதில் இல்ைல'

அ வைர அந்தக் ேகார சம்பவத்தினால் தி க்கிட்
நின் ெகாண்
ந்த ந கர்கள் யாவ ம் அங்கு வந்

ைலக்ெகா வராக ஒ ங்கி
சூழ்ந் ெகாண்டனர். டாக்டர்

சம்பத் "அவ க்குப் பால் ெகா க்கப்பட்ட டம்ளர் எங்ேக?" என்றார்.
குற்றாலம் பிள்ைள பதட்டத் டன் "அைத இப்ேபா தான் அலம்பிக் ெகாட் விட் த்
தண்ணீர் கு த்ேதன்" என்றார்.
டாக்டர் அவ ைடய பதிைலக் ேகட்ட டன் "எங்ேக ெகாட் னீர்கள்?" என்றார்.
குற்றாலம் பிள்ைள "அேதா, அங்ேக" என்
ஒ
ைலையக் காட் னார். அவர்
அைதச் ெசால்
க்கு ன் டாக்டர் அந்த இடத்ைதயைடந் விட்டார். அவர் அந்த
இடத்திற்குப் ேபாய் மண் ேபாட்
உட்கார்ந்
கீேழ குனிந்
எைதேயா உற் ப்
பார்த்தார். ஒ

நிமிஷம் அப்ப ேய இ ந் விட் , எ ந்

வந்த டன், "அந்தக் கூஜாப்
ராமா ஜத்திடம் ேகட்டார்.

பா ல்

சர்க்கைர

தி ம்பி வந்தார்.
ேபாட்

க்கிறதா?"

என்

ராமா ஜம், "இல்ைல, சர்க்கைர ேபாடாத பால்தான் ெகாண் வ வ வழக்கம்.
இங்ேக வந்த பிறகு ந காின் இஷ்டத்ைதக் ேகட் சர்க்கைர ேபா ேவாம்" என்
பதிலளித்தார்.
"சேபசய்யர் கு த்த பா ல் சர்க்கைர ேபாட்
"ஆம் ேபாட்

ந்ததா?"

ந்த . காலணா க்கு வாங்கிக்ெகாண்

"யார் வாங்கி வந்த ?"

வரச் ெசான்ேனன்."
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"சபா ேவைலயாள் நேடசன்."
"அவன் இங்ேக இ க்கிறானா?"
ந கர்கள் கூட்டத்தின் பின்னால் லாயத் க் குதிைரேபாலக் கால் மாற்றி மாற்றி
நின்
ெகாண்
ந்த நேடசன் கைடசிக் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால் வ ேபால்
உலர்ந்த குர ல் 'எஜமான்' என்
டாக்டர் சம்பத், "இப்ப

ேகட் க்ெகாண்ேட

ன்னால் வந்தான்.

வா நேடசா, பயப்படாேத, இன்

எங்ேக சர்க்கைர

வாங்கினாய்?" என்றார்.
"மா

ப்ேபால எ த்தாப்ேபால இ க்கற சாய கைடயிேலதாங்க."

"சர்க்கைர ம த்
வந்த காகிதம் இங்ேக எங்காவ
இ க்கும். யாராவ
ேத ப்பா ங்கள்."
அ வைர
சிைலகள்ேபால
சுவாசத்ைதக்கூட
அளந்
விட் க்ெகாண்
ந்த ந கர்களிைடேய ெகாஞ்சம் அைச
ேதான்றிய . ஒ வர்
பின் றம் குனிந் , "இேதா இ க்கிற " என்

ஒ

காகிதத்

ண்ைட நீட் னார்.

அைத வாங்கி டாக்டர் சம்பத் பத்திரமாக ம த்
ப் கமிஷனாிடம் நீட் னார்.
பிறகு அவாிடம் "என் ேவைல
ந்த . நாைள ஆஸ்பத்திாியில் பிேரத
பாிேசாதைனயின்ேபா ம ப பார்த் க் ெகாள்கிேறன். சேபசய்யர் விஷத்தினால்
இறந்தி க்கிறார். ெசம்பி ள்ள பா ல் விஷம் இல்ைல. அவர் கு த்த பா ல்தான்
இ ந்தி க்க ேவண் ம். இனி உங்கள் ெபா ப் " என்றார்.
அவசரம் அவசரமாகக் ேகள்வி ேகட்டல், கு க்கு விசாரைணகள் எல்லாம் நடந்தன.
லீலாவதி ேவஷம் ேபாட்ட குற்றாலம் பிள்ைளக்கும் சேபசய்ய க்கும் ெதாழில்
ைறயில் ேபாட்
ண் . இ வ ம் ேபாலீஸ் ேகார்ட் ல் பிரபல வக்கீல்கள். ேபான
வ ஷம் குற்றாலம் பிள்ைளக்குக் கிைடக்கவி ந்த பப்ளிக் பிராசிகூட்டர் ேவைல
சேபசய்யாின் கு க்கீட் னால் ேவ ஒ வ க்குப் ேபாய்விட்ட .
ேவைலக்கார நேடசன் த ல் சேபசய்யாிடம் ேவைல ெசய் ெகாண்
ந்தான்.
சேபசய்யர் ஒ ெபாிய ஸ்திாீ ேலாலன். நேடசன் அவ ைடய ைகயாள். சேபசய்யைரப்
பற்றி ஊாில் ெகாஞ்சம் வதந்தி ம் உண் . இரண்ெடா தடைவ மயிாிைழயில் பகிரங்க
அவமானத்தி
ந்
தப்பியி க்கிறார். அவர் சிபாாிசின் ேமல்தான் நேடச க்கு
சபாவில் ேவைல கிைடத்த .
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குற்றாலம் பிள்ைள ம், நேடச ம் ைக
ெசய்யப்பட்டனர்.
ப்
கமிஷனர்
உத்தர ப்ப
அங்கி ந்த சாமான்க க்கும் ெமாத்தமாகக் ெகாட்டைகக்கும் பாரா
ேபாடப்பட்ட .
2
ம நாள் நான் ெஜனரல் ஆஸ்பத்திாிக்குப் ேபானேபா
டாக்டர் சம்பத் ம்,
ெஜனரல் ஆஸ்பத்திாி டாக்டர் ஒ வ ம் பிேரத பாிேசாதைனைய
த் விட்
ெவளிேய வந் நின் ேபசிக் ெகாண்
ந்தார்கள். என்ைனக் கண்ட டன் டாக்டர்
சம்பத் ன்னைக ெசய்

வரேவற் , ஆஸ்பத்திாி டாக்டாிடம், "இவர்தான் என் நண்பர்

ெரங்கசாமி, உல்லாசனி சைபயின் தமிழ் கண்டக்டர் (ேபாதகர்)" என்
ெசய் ைவத்தார்.
நான் ஆவ
"ஆம்,
ெதாிந்த !"

டன், "பிேரத பாிேசாதைன
ந்த .

கைடசியில்

அறி கம்

ந்ததா?" என்ேறன்.

சேபசய்யர்

விஷத்தால்

இறக்கவில்ைலெயன்

"ஆனால்...?"
"எங்க

க்ேக ெதாியவில்ைல அவர் எப்ப

இறந்தாெரன் . அவ ைடய

நரம் க ம், க த் நரம் க ம் ஏேதா ெகா ய வ ப்
காட் கின்றன" என்றார் டாக்டர்.

கத்

ேநாயால் இறந்தி ப்பதாகக்

அங்கி ந் இ வ ம் நாடகக் ெகாட்டைகக்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதாம். டாக்டர் சம்பத்
நான் அவேரா இ ப்பைதக்கூட மறந் அந்த இடத்தி
ந்த திைரகைள ம் சி
ப தாக்கைள ம், படங்கைள ம் ரட்
ரட்
ஏேதா பார்த் க்ெகாண்
ந்தார்.
கைடசியாக
ந்திய இரவில் என்னால் தள்ளிவிடப்பட்ட மஞ்சம் ஒ
றத்தில்
கிடந்த . டாக்டர் அதனிடம் ேபாய் நின் ேயாசைனெயான் ம் அற்ற பித்தன்ேபால
அைதப் பார்த் க் ெகாண்

நின்றார். நான், "எங்கள் சபாவில்தானா இந்தமாதிாி

பயங்கரெமல்லாம் ஏற்படேவண் ம்? அப்ப யானால் உங்கள் பாிேசாதைன

ைவப்

ேபாலீஸா க்கு அறிவிக்க ேவண்டாமா?" என்ேறன்.
டாக்டர் சம்பத் அ கி

ந்த ஒ

ண் த் திைரையப்

ரட் ப் பார்த் க்ெகாண்ேட,

"அைத ஆஸ்பத்திாி டாக்டர்
ன்னேமேய அறிவித் விட்டார். அேதா
அவர் விஷத்தால் இறக்கவில்ைலெயன் எனக்குத் ெதாி ம்" என்றார்.

ராத்திாிேய
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"எப்ப ?" என்ேறன் ஆச்சாியத் டன்.
"குற்றாலம் பிள்ைள அந்தப் பால் டம்ளைர அலம்பிக்ெகாட் ய இடத்தில் குனிந்
பார்த்ேதனல்லவா? அங்கு எ ம்
இ ந்தி ந்தால் எ ம்
டாக்டர்.

ெமாய்த் க் ெகாண்

ந்த . டம்ளர் பா ல் விஷம்

கிட்டக்கூட வந்திரா . சாி, நாம் ேபாேவாமா?" என்றார்

நாங்கள் ெகாட்டைக வாசைலயைட ம் சமயம், அ கில் வல ைகப் றத்தி
ந்த
க்கட் அைறயில் யாேரா ஒ வர் எாிந்
ெகாண்
ந்த எெலக்ட்ாிக் விளக்ைக
அவசரமாக அைணத்தார். அைதக் கண்ட டாக்டர் சட்ெடன்
அப்ப ேய
நின் விட்டார். நான் ஒன் ம் விளங்காமல் நின்ேறன். உடேன டாக்டர் "நீங்கள் ேபாய்
ேமாட்டாாில் உட்கா ங்கள்" என்
ேவகமாக நடந்தார்.
நான் அவர் ெசால் யப

ெசால்

விட் , தி ம்பி ேமைடைய ேநாக்கி

ேமாட்டா க்குப் ேபாகாமல் அவைரப் பின்பற்றிேனன்.

3
ன்றாவ நாள் காைலயில் நான் ேபாலீஸ்
ேபசி, ெகாைலயாளிையப் பற்றி ஏதாவ
ெட ேபாைனக்
கீேழ
ைவத்ேதன்.
கணகணெவன்
என்ேறன்.

ப்

கமிஷன டன் ெட ேபானில்

தகவல் கிைடத்ததா என்
ேகட் விட்
அ த்த
வினா
ெட ேபான்
மணி

அ த்த . எ த் க் காதில் ைவத் க்ெகாண்

"டாக்டர் சம்பத் ேபசுகிற . எம். .

. (மதராஸ்

ேபசுகிேறன். அங்ேக என்ன ெசய்கிறீர்? ஏதாவ

"யார் ேபசுகிற ?"

ைனெடட் கிளப்)யி

ந்

ேவைலயி க்கிறதா? ஓேஹா!

கமிஷனர் என்ன ெசான்னார்? பாவம்! குற்றாலம் பிள்ைளைய ம் நேடசைன ம்
இன்
மாைலயில் விட் விடச்ெசால்லலாம்" என்றார் டாக்டர். பிறகு, டாக்டர்
குரைல ம் சுபாவத்ைத ம் நன்றாக அறிந்தி ந்த நான் உடேன
றப்பட்
எம். . .க்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன்.
டாக்டர் ஒ
பிரம்
நாற்கா யில் சாய்ந் ெகாண்
ைகயில் சு ட் டன்
சிந்தைனயில்
ழ்கியி ந்தார். என் வரைவயறிந்த டன் அவர் சு ட்ைடப்
பக்கத்தி
ந்த ேமைஜ ேம
ந்த சாம்பல் தட் ல் ைவத் விட் "அந்த நாற்கா ைய
இப்ப இ த் ப் ேபாட் க் ெகாண் உட்கா ங்கள்" என்றார் ன்னைக டன்.
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நான் நாற்கா ைய இ த் ம் அதில் உட்காராமேல, "என்ன ெகாைலயில்ைலயா?
தற்ெகாைலயா?" என்ேறன் பதட்டத் டன்.
"ஏன் இப்ப ப் பத கிறீர்?
த ல் உட்கா ம், எல்லாம் விவரமாகச்
ெசால் கிேறன். இந்த வழக்கில் குற்றவாளிையக் கண் பி த்த பல ம் ெகௗரவ ம்
உமக்குத்தான்" என் நிதானமாகப் ேபசிக்ெகாண்ேட ேமைஜ ேம
ந்த சு ட்ைடக்
ைகயில் எ த்தார்.
"இந்த வழக்கில் உமக்கு யார் யார் ேமல் சந்ேதகம் எ கிற ?" என்றார்.
"இதில் பலர் இ ப்ப

ேபாலல்லவா ேகட்கிறீர்கள்? ம ப

ெகாைலயாளிையக் கண் பி த்த பல
எனக்கு ஒன் ம் விளங்கவில்ைலேய."
"அ

இந்த வழக்கில்

ம் ெகௗரவ ம் எனக்குத்தான் என்கிறீர்கள்?

கிடக்கட் ம். எல்லாம் ெதளி ப த் கிேறன். இதில் உமக்கு யார் ேமல்

சந்ேதகம், ெசால்

ம் பார்க்கலாம்."

" த ல் சேபசய்யர் எப்ப

இறந்தார் என்

ெதாியேவயில்ைலேய!"

"ஆ! அைத மறந் விட்ேடன். உமக்குத் ெதாிந்தி க்குெமன்
நிைனத்தல்லவா
ேகட் விட்ேடன். சேபசய்யர் விஷத்தால் இறக்கவில்ைல. மின்சாரத் தாக்குதலால்
இறந்தி க்கிறார். அவர் பாைலக் கு த் விட் ப் ப த்த மஞ்சத்தில்..."
"நிஜமாகவா? எப்ப க் கண் பி த்தீர்கள்? மஞ்சத்தில் என்ன இ ந்த ?"
"நான் ெசால் ம்ேபாேத இைடமறித்
அைதேய ேகட்கிறீேர? ெகாஞ்சம்
நிதானமாகக் ேக ம். ெசால் கிேறன். த ல் உமக்கு இதன் சம்பந்தமாக யார் யார்
ேமல் சந்ேதகம் என் ெசால் ம் பார்க்கலாம்."
"ஏன்? லீலாவதி ேவஷம் ேபாட்ட குற்றாலம்பிள்ைள, ேவைலக்காரன் நேடசன்,
ஸ்ேடஜ் மாேனஜர் ராமா ஜம்... இவர்கள் ேமல்தான் சந்ேதகத்திற்கு இடமி க்கிற ."
" க்கியமான ஆைள மாத்திரம் விட் விட் ச் ெசால்

கிறீேர!"
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"எனக்கு
தகவல்களி

விளங்கவில்ைலேய!
இ வைரயில்
நமக்குத்
ெதாிந் ள்ள
ந் இவர்கள் ேமல்தான் சந்ேதகிக்க இடம் ஏற்பட்
க்கிற ."

"இவர்களில் யா மில்ைல ெகாைலயாளி."
"பின் யாரய்யா?" என்

ெபா ைமைய இழந்

ேகட்ேடன்.

"நீர்தான்!" என்றார் டாக்டர் நிதானமாக. அைதக் ேகட்ட டன் நான்
தி க்கிட் விட்ேடன்.
டாக்டர்
சம்பத்
என்ைனேய
கூர்ந்
கவனித் க்
ெகாண்
ந்தார்.
என்
உடல்
நிைலெகாள்ளாமல்
தத்தளித்த .
கத்தில்
வியர்ைவய ம்பியைத என் உணர்ச்சிக க்கு ேமல் உணர்ந்ேதன்.
டாக்டர் சம்பத் தம

வார்த்ைதகளின் பலைனக் கவனிப்பவர் ேபாலக் ெகாஞ்ச

ேநரம் என்ைனப் பார்த் க் ெகாண்
ந்தார். பிறகு, "எல்லாவற்ைற ம் விளக்கமாகச்
ெசால் க் கைடசியில் ஒ
ேயாசைன ம் ெசால் கிேறன்! அதன்ப
நடக்க
இஷ்ட ண்டானால் நட ம். இல்ைலயானால் உமதிஷ்டம்" என்றார்.
நான் பதிேல ேபசவில்ைல.
டாக்டர் ேமேல ேபசினார்.
" தல் தலாக ஸ்ேடஜ் மாேனஜர் ராமா ஜம் நம்மிடம் வந் அந்தத் தகவைலச்
ெசால் யேபா
நான் தற்ெசயலாக உம
கண்கைளப் பார்த்ேதன். நீர் அைதக்
கவனிக்கவில்ைல. என் மனதில் ஏேதா ேதான்றிய . பின்னால் ேமைடயின் ேமல்
ேபாய்
பிேரதத்ைதப்
பாீட்சித்தேபா
சேபசய்யர்
விஷத்தால்
இறக்கவில்ைலெயன்ப தான் ெதாிந்தேதயல்லாமல் ேவெறான் ம் ெதாியவில்ைல.
ம நாள் ெஜனரல் ஆஸ்பத்திாியில் பிேரத பாிேசாதைனயின்ேபா
கூட அவர்
மின்சார சக்தியால் மாண்
ப்பார் என் நான் சந்ேதகிக்கேவயில்ைல. அவர் க த்தில்
ஒ க த்த வ
மாத்திரம் இ ப்பைதக் கண்ேடன். ஆனால் ஆஸ்பத்திாி டாக்டர்
பிேரதத்தின்
கம், க த்
நரம் களின் நிைலைமயி
ந்
அவர் ஏேதா வ ப்
ேநாயால்தான் இறந்தி க்க ேவண் ெமன்
கித்தார். நா ம் அப்ப ேய
இ க்கக்கூ ெமன்ேற க திேனன்.
அங்கி ந்

நாடகக் ெகாட்டைகயில் ேபாய்ப் பார்த்ேதாமல்லவா? அங்கு அந்த

மஞ்சத்ைதப் பற்றி ம், சேபசய்யர் விதிையப் பற்றி ம் நான் குறிப்பிட்டேபா , உம
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கம் நாடக இரவில் நான் உம கண்களில் கண்டைத ஞாபகப்ப த்திய . ஆனால்
ஏன் என்
எனக்ேக ெதாியா . பிறகு நாம் ெவளிேய வ ம்ேபா
அைதப்பற்றி
நிைனத் க்ெகாண்ேட வந்ேதன். வாச ல்
க்கட் அைறயில் யாேரா சட்ெடன்
விளக்ைகயைணத்தார்களல்லவா?
உளவாக அைமந்த .

அந்தச் சி

சம்பவம்தான் எனக்கு வழிகாட்

நாடகத்தில் சுேலாசைன பால ந் ம் காட்சி ஏறக்குைறய இ ளிேலேய நடந்த .
ஆனால் அவள் மஞ்சத்தில் ப த்த டன் அந்த மஞ்சத்ைதச் சுற்றியைமக்கப்பட்
ந்த
விளக்குகள் பளிச்ெசன்
எாிந்
அைணந்தன. அ
எனக்கு நிைன க்கு வந்த .
ம ப உள்ேள ஓ ேனன். மஞ்சத்ைதப் பாீட்சித்தேபா நீ ம் கூட இ ந்தீர். அதில்
ஒ
இடத்தில் மின்சாரக் கம்பி ேமல் ரப்பர் உைற பிாிந்
இ ந்த . அ
ம்
மஞ்சத்தில் ப ப்பவர் க த் க்குச் சாியாக. அைத நான் பார்த்தேபா
நீர் என்ன
ெசான்னீர்? உமக்கு நிைனவி க்கிறதா? ' ட்டாள் பயல்கள். அன்ைறக்ேக இைதச்
சாிப்ப த்தச்

ெசான்ேனன்.

இன்

ம்

அப்ப ேய

இ க்கிற '

என்

ெசால்லவில்ைலயா?
ம ப நாம் தி ம்பியேபா கூட எனக்கு உம்மீ சந்ேதகேமயில்ைல. ஆனால்
ட் ற்கு வந்தபிறகு தான் என் மனசில் ஒளி ேதான்றிய . ஒன்றன் பின் ஒன்றாக
உம
பல சி
நடத்ைதகள் நிைன
வந்தன. அன்றிர
நாம் ேமைடேமல்
ேபான டன் அந்த மஞ்சத்ைத ஒ பக்கம் தள்ளி ைவத்த
தல் எல்லாவற்ைற ம்
வாிைசப்ப த்திேனன்.
ஆனால் நீர் ெகாைல ெசய்வதற்குக் காரணம் ஏதாவ
விசாரைண ெசய்ேதன். நான் காரணம் ெசால்ல ேவண் மா?" என்

ேவண் ேம. ேமேல
நி த்தினார்.

என் ெதாண்ைடயி
ந் ஒ சப்தம்தான் வந்த . ெநஞ்சு உலர்ந் விட்ட . அவர்
கத்ைத ேநேர பார்க்க ம் மாட்டாமல் கத்ைத ேமைஜ ேம
ந்த என் ைககளில்
ைதத் க் ெகாண்ேடன்.
"இப்ெபா
மாத்திரம்தாெனன்ன? சேபசய்யர் நிஜமாகேவ ஒ
விசாரைணயில் ெதாிந்த . நீர் அவைனக் ெகான்றதில் உலகத்திற்கு ஒ
ெசய்தீர்" என்றார் டாக்டர்.

என
உபகாரம்

"ஆனா ம் நான் ெகாைலயாளிதாேன. சட்டம் என்ைனத் தண் க்கும். அேதா
உலக ம் என் மைனயின் மானத்ைதப் பழித் ப் ேபசும்."
டாக்டர் சம்பத் தம
சட்ைடப்ைபயி
ந்த ஒ
க தத்ைத எ த்
என்னிடம்
நீட் னார். அதில் சேபசய்யர் தற்ெசயலாக மின்சாரம் தாக்கி இறந்ததாக விவரமாக
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எ தப்பட்
ந்த .
ேபாட்
ந்தார்கள்.

அதன்கீழ்

அவ ம்

ஆஸ்பத்திாி

டாக்ட ம்

ைகெய த் ப்

எனக்கு டாக்டர் சம்பத் உயிர்ப்பிச்ைச ெகா த்தார். ஆனால் என் மைனவியின்
கற் க்கு ஏற்பட்ட களங்கத்ைத ம், என் ைகயில் உள்ள இரத்தக் கைறைய ம் யாரால்
ைடக்க

ம்?

மணிக்ெகா , 14-04-1935
-------------------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
23. எப்ேபா ம்

விேல இன்பம்

அ மிக ம் ஆசாரமான யல் - நா
ேவதம், ஆ சாஸ்திரம் மற் ம் தர்க்கம்
வியாகரணம் எல்லாம் ப த்தி ந்த . திாிகரண சுத்தியாகத் ெதய்வத்தின் மீ
பாரத்ைதப் ேபாட் , வாழ்வின் சுகங்கள் எல்லாம் ஒன்
வந்த .

பாக்கிவிடாமல் அ

பவித்

அந்த யல் எ யட்ஸ் ேரா ல் உள்ள ஒ கெலக்டர் பங்களாவில் வசித் வந்த .
ெவகு காலமாகத் தான் வசிக்கும் இடம் ஒ கெலக்டாின் பங்களா என்ப அதற்குத்
ெதாியா . அைதத் ெதாிந் ெகாண்ட பிற்பா அதற்குப் ெப ைம ெசால்
யா .
வனராஜனான சாக்ஷாத் மி ேகந்திரேன ேபால அதன் நைடயில் மி க்கு ஏற்பட்ட .
உலகத்தில் தன்ைன ஏெற த் ப் பார்க்க யா க்கும் அ கைத இல்ைல என
நிைனக்க ம் ஆரம்பித் விட்ட அந்த யல்.
தான் வசிப்ப கெலக்டர்
என்பைத அ அறிந் ெகாண்ட வரலாற்ைற ஒ
ரசமான இதிகாசம் என்
ெசால்ல ேவண் ம். கெலக்டர்
கத்தில் இதிகாச
கர்த்தர்க க்கு இடம் இல்லாமல் ேபான இதிகாச கர்த்தர்களின் ரதி ஷ்டேம தவிர
ய ன்
ரதி ஷ்டம் என்
அதன்ேமல் பழி சாற்ற
யா . ஏெனன்றால்
ேஜாதிஷர்கள் ெசால்லக்கூ ய மிக மிகச் சிறந்த நக்ஷத்திரத்தில், அதற்கு ேமலான
சிறந்த லக்கினத்தில் பிறந்த யல் அ . அதன் ஜன்ம லக்கினத்ைதப் பற்றிேயா, அதன்
அதி ஷ்டத்ைதப் பற்றிேயா சந்ேதகப்ப ம் மனப்பாங்கு பைடத்தவர்கள் ேஜாதிஷ
சாஸ்திரத்ைதேய அறியாதவர்கள் என் தான் ெசால்ல ேவண் ம்.
நா

ேவத ம் ஆ

சாஸ்திர ம் ப த்தி ந்தால்தான் என்ன?

யல்

யல்தாேன?

அதன் குணம் ேபாய்வி மா? சமண சந்நியாசிகள் பாைறகளில் குைடந்த நிலவைறகள்
மாதிாி ேதாட்டம்

வதி

ம் குைடந்

வைள ேபாட் விட்ட .

ன் 'ேகட்' அ கில்
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உள்ள ேராஜாப் தாின் பக்கத்தில் உள்ள வைளயில் குதித் மைறந்த என்றால்,
ைழக்கைடயில் சுற்றிச் சுவர் ஓரத்தில் உள்ள கறிேவப்பிைலச் ெச க்கு அ கில் உள்ள
குண் க்கல் க்குக் கீழி ந் அ ெவளிேய வ ம். இ தவிர அதன் நிலவைறகள்
தைரயில் திக்குக்கு ஒ மாதிாியாகச் ெசன் மைழக் காலத்தில் மனிதர் கால த் தடம்
பட்ட ம் ெபா க்ெகன்
உள்வாங்கிவி ம். மாைல ேநரத்தில் கெலக்டர்
ைர
பங்களாவின் சுற் ப் றத்தில் உலா வார். ஒ தடைவ அவ ைடய கா ம் ெசாதக்
என் உள்வாங்கிக் க க்கால் சு க்கிக் ெகாள்ள, மா ையக் கூப்பிட் த் திட் னார்.
யைல விரட்
என்
உத்தர
ேபாட் விட்டார். காங்கிரஸ்காரர்கள் என்றால்
தண்ேடா ராப் ேபாட்ேடா ெவளிேயற்ற உத்தர
பிறப்பித்ேதா
ரத்திவிடலாம்.
கெலக்டாின் உத்தர அம க்கு வ வதற்குச் சிறி காலம் பி த்த . மா மிக ம்
கிழவன். சமயங்களில்
ரத்தில்
யல் மாதிாி எ
ம் ெதன்ப மாகில் எக்ஸ்-பி
என்ஜின் றப்ப கிற மாதிாி "சூ" ெவன் சத்தம் ேபாட் க்ெகாண் ஓ வ வான்.
காகதாலீய நியாயத்ைத நிர்த்தாரணம் ெசய்வ ேபால யல் தன் வாைல ஆட் விட் ,
அ கில் உள்ள வைலக்குள் சேரெலன் அந்தர்த்தானம் ஆகிவி ம்.
ஓ ஓ ச் ச த் ப் ேபான கிழவன் மா க்கு ஒ
க்தி ேதான்றிய . ஒ க ப்
நாைய இந்த உத்திேயாகத் க்கு அமர்த்தினான். நிலாக்காலங்களில் தவிர மற்ற
நாட்களில் இ ட் டன் இ ட்டாக உலாவலாமாைகயால் அதற்கு அந்த உத்திேயாகம்
ஏற்ற

என்

நிைனத்தான். அதற்குத் தினசாி கால்

ைச மாமிச ம், இரண்

எ ம் த்
ண் க ம், சில சமயங்களில் கெலக்டர் ேபாட்ட மிச்சத் தீனி என்ற
ேபானஸும் உண் .
த ல் பைற நாய்க்கு இந்த உத்திேயாகம் மிக ம்
ெசௗகாியமாக இ ந்த . பகல்
வ மாக ஒ மரத்த யிேலா சுவர் ஓரத்திேலா
ெபா ைதக் கழிப்ப , ராத்திாி ேவைளகளில் ேராந்
ஏற்பா அதற்குப் பரமபதமாக இ ந்த .
இந்தக் க ப் க் குட்
என்றால் எப்ப

பைற நாய்; அதி

சுற்றி வ வ ; இம்மாதிாி

ம் பட்டணத் ப் பைற நாய். அதற்கு

இ க்கும் என் கூடத் ெதாியா . ேம

ம் அ

யல்

எ த்தாளர் அல்ல;

ெசாந்த மனசினாேலா, இரவல் விவகாரத்தினாேலா கற்பைன பண்ணிக்ெகாள்வதற்கு
அதற்குச் சக்தி இல்ைல.
ன்
நான்கு நாட்கள் உத்திேயாகம் பார்த் ம்
யைலப் பார்க்காததற்கு
க்கியமான காரண ம் ஒன் உண் . அந்த நாய்க்கு வாக்கிேல சனி.
ரத்திேல
எ
ம் க ப்பாகத் ெதாிந்தால் வள் என்
குைரக்கும். சற்
ேநரம் அந்தத்
திைசையேய பார்த் க் ெகாண் நின் விட் ப் பிறகு பாய்ந் ஓ ம். க ப் நாயின்
இந்த ஏற்பா
ய க்குச் ெசௗகாியமாக இ ந்த . அபாயச் சங்கின் சப்தம் ேகட்ட ம்,
டபக் என்
நிலவைறக க்குள்
குந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற உத்தரைவப்
ப த் த் ெதளிந்த ேபால அ வைளக்குள் ெசன் ஒளிந் ெகாள் ம். இந்தப் திய
குரல் எங்கி ந் வ கிற . எத ைடய குரல் என்பெதல்லாம் அதற்குத் ெதாியா .
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உயிர்ப் பிண்டங்கள் எல்லாவற்றிற்குேம ஊறிப்ேபா ள்ள ஒ
ந க்கெம த் அவ்வா ஓ ம்ப
ண் ய .

குணம், அைதக் குைல

யல் தர்க்க சாஸ்திரம் ப த்த பிராணியாைகயினாேல, இம் மாதிாி இரண்
தடைவ ஓ ன பிற்பா , இம்மாதிாி ஓ

ஒளிவ

அதற்குப் பி க்கவில்ைல. வைளக்குள்

பைதக்கப் பைதக்க ஓ , இண் ல் உட்கார்ந்

ெகாண்

ஆசுஊெசன்

இைரப் ம் சுவாச ம் நிதானப்பட் , படக்குப்படக்கு என்
ெநஞ்சு
'கயிற்றர

ஒ விதமாகச்
என்

சுமாரான டன்,

ெசால்

கீழ்க்கண்டவா

வார்கேள, ஒ

ன்
வ ம்

அ த் க்ெகாள்
ேயாசைன

ம்

ெசய் ம்:

வித மயக்க நிைல, அைதப் பற்றி

ப த்தவனாகிய நானா இப்ப ஓ வ வ ? எதற்கும் அந்தச் சத்தம் என்ன என்
பார்த்ேத தீர ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் நான் ப த் ப் பாழாய்ப்ேபாய் என்ன
பலன்?' என் நிைனத்தபின் ெம வாக ஊர்ந்
மட் ம் ைவத் க் கவனித் க் ெகாண்
ந்த .

வந்

வைளக்கு ெவளிேய கண்கைள

குைரத்த பிற்பா கூர்ந் கவனித் விட் க் க ப் நாய் பாய்ந் ஓ வ வதற்கும்,
யல் தீர்க்காேலாசைன ெசய் விட் த் தி ம்பி எட் ப் பார்ப்பதற்கும் சமயம்
ஒத்தி ந்ததனால், தர்க்க சாஸ்திர பண் தர் கண்ணில் ஏேதா பிரம்மாண்டமான ஒன்
நா
கால் பாய்ச்ச ல் ஓ வ
ெதன்பட்ட . ராமநாமத்ைதச் ெசால்
மனைசத்
திடப்ப த்திக் ெகாண் , குரைல ம் திடப்ப த்திக்ெகாண் , "அ
இலக்கணப் பிைழ இல்லாமல் ேகட்ட
யல்.
"அதார ?" என்
ெகாச்ைசயாகத் தன
உத்திேயாகக்
ணாகிறேத என்ற எாிச்ச டன் பைற நாய் தி ப்பிக் ேகட்ட .
நாயின்

ெகாச்ைசக்

அதிகாரத் டன், "அ

குரைலக்

ேகட் ப்

யார் அ ?" என்

பயம்

ெதளிந்த

யார்?" என்

கடைமக்

யல்,

காலம்

மீண் ம்

அ த்தம் தி த்தமாகக் ேகட்ட .

"நானா, நான் தான் கெலக்டர் பங்களாவின் காவல் உத்திேயாகஸ்தர்;

யல் என்

ஒன் இ க்கிறதாம்; அைத ேவட்ைடயா ெவளிேய ரத் வதற்கு நியமிக்கப்பட்ட
ஸ்ெபஷல் உத்திேயாகஸ்தர் நான்" என்ற க ப் நாய்.
"அப்ப யா,

யைலத்

ரத் வதற்காக நியமிக்கப்பட்டவரா? ஏேதா இ ட் ல்

நன்றாகத் ெதாியவில்ைல. இப்ப க் ெகாஞ்சம் வா ம், பார்ப்ேபாம்" என்ற

யல்.
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சுற்
ற் ம் பார்த் எ
ம் ெதன்படாமல், "எங்ேக இ க்கிறீர்? நீர் யார்?" என்
ெகாஞ்சம் மாியாைதயாகக் ேகட்ட ஸ்ெபஷல் ேராந் உத்திேயாகஸ்தர்.
"இேதா

இப்ப

இந்த

வைளயண்ைட

வா ம்.

விரட் வதற்காக இங்ேக ெவகு காலமாக இ ந்

நான்

தான்

யல்.

வ கிறவன். எனக்கு நா

ஆ
சாஸ்திரம், வியாகரணம் எல்லாம் தளபாடம்" என்ற
இ ந் ெகாண்ேட.

நீர்

ேவதம்,

யல், வைளக்குள்

"ஐயா
யலாேர,
யலாேர - ெகாஞ்சம் ெவளிேய வா ம்; எனக்காகச் சற்
ெவளிேய வா ம். உமக்குக் ேகா
ண்ணியம் உண் . எனக்கு உத்திேயாகம்
ேபாய்விடக் கூடா . தய ெசய் ெவளிேய வா ம்" என்
ய ன் குரைலத்தான் ேகட்
ந்தேத ஒழிய அ எப்ப
நாய்க்குத் ெதாியா .
"நான் ெவளியில் வ வ

கூத்தா ய ; ெகஞ்சிய .
இ க்கும் என்
க ப்

இ க்கட் ம். உமக்குத் தர்க்க சாஸ்திரம் ெதாி மா?

அைதக் கற் க்ெகாள்ளாமல் என்னிடம் வாதம் பண்ண வ கிறீேர?" என்ற

யல்.

"எனக்கு தர்க்க ம் ெதாியா ; ப ப் ம் கிைடயா . நான் பைற நாய். உமக்குக்
ேகா
ண்ணியம் உண் . நீர் இந்தப் பங்களாைவ விட் ெவளிேய ேபாய்வி ம்.
இல்லாவிட்டால் எனக்கு ேவைல ேபாய்வி ம்" என் அ த க ப் நாய்.
"உம் ைடய நிைலையப் பார்த்தால் பாிதாபமாகத்தான் இ க்கிற . நான் இந்தப்
பங்களாைவவிட் ப் ேபாய்வி வ என்றால் அதனால் உமக்குத்தாேன நஷ்டம் என்
எனக்குக் கஷ்டமாக இ க்கிற " என்ற
யல்.
"அ

எப்ப ?" என்ற

ேபாய்வி ம் என்
ேவைல
ெகாண்

ஏ ?

க ப்

நாய். "நான் ேபாகாவிட்டால் உமக்கு ேவைல

நீர் பயப்ப கிறீர்; நான் ேபாய்விட்டால் பிறகு உமக்கு இங்ேக
யாராவ

ஒ வைரச்

ப்பார்களா?

நான்

நிச்சயந்தாேன?" என்ற

யல்.

சும்மா

ேபாய்விட்டா

ைவத் ச்
ம்

உமக்கு

சம்பளம்
ேவைல

ெகா த் க்
ேபாவ

க ப் நாய் இவ்வள
ரம் எட் ேயாசிக்கத் திராணி இல்லாததனால், ம ண்
ஓெவன்
பிலாக்கணம் ைவக்க ஆரம்பித் விட்ட . அதற்கு என்ன ெசய்வெதன்
ாியவில்ைல.
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"ஓய், என்

ட் வாச ல் உட்கார்ந் ெகாண்

பிலாக்கணம் ைவக்காேத ம்.

உமக்கு ேவைல ேபாகக் கூடா . அவ்வள தாேன உம் ைடய கவைல? நான்
ெசால்

கிறப

சத்தியம் ெசய்

"ஆகட் ம், ஆகட் ம்" என்ற

ெகா ப்பீரா?" என்

யல்.

நாய்.

"அதி க்கட் ம், நீர் சுத்த ைசவந்தாேன?" என்
"அப்ப

ேகட்ட

ேகட்ட

யல்.

என்றால்?"

"நீர் மாமிசம், எ

ம் , அணில்... பிறகு... நான்...

த ய மி க ராசிகைளச்

சாப்பி கிறவரா?"
"ஆமாம்; ஆமாம் சாப்பி கிறவன்... சுத்த ைசவம்?" என்ற நாய். மத்தியான்னம்
கிைடத்த கறித் ண் ஞாபகத் க்கு வரேவ நாக்ைகச் சப் க்ெகாட் க் ெகாண்ட .
"அப்ப ச் சாப்பிடாதவர்கள் தாம் ைசவம். உமக்கும் நமக்கும் எப்ப
என்ற
யல். "உமக்கு அந்தப் பழக்கத்ைத விட் விட
மீண் ம்.
"எப்ப
ம்? ஒ இறாத் ண்ேடா எ
உடம் க்கு ஒத் வராேத!" என்ற நாய்.

ம் த்

ஒத்

மா?" என்

ண்ேடா இல்லா

வ ம்?"
ேகட்ட

ேபானால் என்

"கீைர, கிழங்கு தி சுகைளச் சாப்பிட் ப் பா ேம. உடம் க்கும் நல்ல ; நான்
உம்மிடம் தயக்கமில்லாமல் ெந ங்கி ம் பழக
ம்" என்ற
யல்.
"நான் ெசத் ப் ேபாேவேன!" என்

ஏங்கிய

க ப் நாய்.

"அப்ப யானால் உமக்கும் நமக்கும் ஒத்
வரா ; எனக்குத்
க்கம் வ கிற "
என் ெசால் விட் வைளக்குள் ெசன் விட்ட ேவதம் ப த்த யல்.
க ப் நாய்க்கு மிக ம் வ த்தம். இவ்வள ெகட் க்கார, தர்க்கம் ப த்த
பார்க்க
யாமல் ேபாயிற்ேற என் ேவதைன.

யைலப்
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எப்ப யானா ம் மீண் ம் ஒ
தடைவ அைதப் பார்க்கப் பிரயாைசப்ப வ ,
இல்லாவிட்டால் ெதய்வம் விட்ட வழி என் நிைனத் க் ெகாண் தான் வழக்கமாகப்
ேபாய்ப் ப த் க் ெகாள் ம் கறிேவப்பிைலப் தர க்குச் ெசன் விட்ட .
2
ம நாள் அதிகாைலயில் எ ந் , யல் காயத்திாி ஜபித் க் ெகாண்
ந்த . சூாிய
கிரணங்கள்
ய இைம வழியாக அதன் கண் க்குள் இந்திர ஜாலங்கைளக் காட் க்
ெகாண்
ந்தன. கீைரப் பச்ைச ம் ெடாமாட்ேடா ச் சிவப் ம் அ க்க ேதான்றி,
கெலக்டர் பங்களாக் காய்கறி ேதாட்டத் க்கு அதன் மனைச இ த் ச் ெசன்றன.
ேநற் ப் பார்த்த இடத்தில் யல் அகப்ப மா, அைத ம ப
ம் பார்க்க
மா
என்
கவைலப்பட் க்ெகாண் க ப் நாய் அந்தப் பக்கமாக ேமாப்பம் பி த் க்
ெகாண் வந்த .
எதிேர காயத்திாி பண்ணிக்ெகாண்
என் அதற்குத் ெதாியா .
நாையக்

கண்ட டேனேய,

க்கும் ஜந் தான் ேநற்

ஜபதபங்கைளச்

"நாயாேர, ெசௗக்கியந்தானா?" என்

ேகட்ட

ராத்திாி ேபசிய

சீக்கிரமாக

த் க்

யல்

ெகாண் ,

யல்.

சத்தம் வந்த திக்ைகத் தி ம்பிப் பார்த்
நாய் தி க்கிட் ேபாயிற் . இத்தைன
சின்னச் சாதியா ேநற்
ராத்திாி அத்தைன ெபாிய ேபச்சுப் ேபசிய
என்
அதிசயப்பட் க் ெகாண் அதனிடம் ெந ங்கிய .
"காைலயில் ஆகாரம் பண்ணியாச்சா?" என்
ெசன் உட்கார்ந் ெகாண்ட
யல்.

ேகட் க்ெகாண்ேட வைளக்குள்

"எனக்கு இத்தைன காைலயிேலேய ெகா ப்பதற்கு யார் இ க்கிறார்கள்? இன்
கெலக்டேர சாப்பிட்டாக ேய" என்ற நாய்.
"நீர் வ கிற ேவகத்ைதப் பார்த்த ம் அப்ப த்தான் நிைனத்ேதன்" என்ற
"ேநற்

ராத்திாி என் ேவைலக்கு ஆபத்

வராமல் ஒ

ெசான்னீேர, அைதப் பற்றி விசாாித் க் ெகாண்
நாய்.

ம்

யல்.

வழி பண்ணித் த வதாகச்

ேபாகலாம் என்

வந்ேதன்" என்ற
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"உமக்கும் நமக்கும் ஒத் வராேத; நான் எப்ப

வழி ெசால்

கிற ? நீேரா மாம்ச

பட்சணி, நாேனா சாத் க உண க்காரன். எண்ெணய்க்கும் தண்ணீ க்கும் சாிப்பட்
வ மா? உற என்றால் தண்ணீாில் பால் கலப்ப
ஆன்ேறார் வாக்கு" என்ற
யல்.
"நீர்

என

ேவைலையக்

காப்பாற்றிக்

மாதிாி இ க்க ேவண் ம் என்ப

ெகா க்கிறதானால்

என்ன

ெசய்ய

ேவண் மானா ம் ெசய்கிேறன். இேதா இப்ேபாேத சத்தியம் பண்ணித் தரட் மா?"
என் ஆவ டன் ேகட்ட நாய்.
"நீர் உம் ைடய மாம்ச உணைவ விட் வி
"அ

தான்

என்னால்

ெசத் ப்ேபான பிற்பா

யா

என்

எனக்கு ேவைல இ ந்

ரா?" என்

அப்ேபாேத

சத்தியம் ெசய்

யா

ெகா ப்பீரா?" என்

"இந்த ேலாகத்திேல யாராவ
சந்ேதகம்?" என்ற

யல்.

ெசான்ேனேன;

நான்

என்ன, ேபாய் என்ன? கெலக்டர்

கூட என்ைனப் ேபாலத்தாேன சாப்பி கிறார்?" என்ற
"நீேரா மாமிசத்ைத விட

ேகட்ட

நாய்.

என்கிறீர்; என்ைனத் தின்ன மாட்ேடன் என்றாவ
ேகட்ட

யல்.

கு ைவத் தின்பார்களா? உமக்கு ஏன் இந்தச்

நாய்.

"ேலாகத்திேலதான் சில ேபர், தம் வயிற் க்குள்ேள கு ேபாய் விட்டால், தாேம
கு வாகிவிட்டதாக நிைனத் க் ெகாள் கிறார்கள். அ உமக்குத் ெதாியா ேபால
இ க்கிற " என் ெசால் ய
யல்.
"உமக்கு அந்தச் சந்ேதகம் ேவண்டாம். நான் உம்ைமத் தின்பேத இல்ைல என்
சத்தியமாக, ஆைணயாகச் ெசால்
என்ற நாய்.

கிேறன். இன்

ம் ேவ

என்ன ேவண் ம்?"

"நான் ெசால் கிறப ெயல்லாம் ேகட்க ேவண் ம்; நான் ெசால்
எல்லாம் ெசய்ய ேவண் ம்" என்ற
யல்.
"ஆகட் ம்" என்ற

நாய்.

கிற ேவைல
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"அப்ப யானால் பக்கத் த் ேதாட்டத்தில்
அவளிடம் ேபாய் அவ
என்ற
யல்.

ய னி என்

ைடய ேகாத்திரம் என்ன என்

"எனக்குத் தந்திரம்...?" என்ற

ஒ

வதி இ க்கிறாள்.

ேகட் க் ெகாண்

வா ம்?"

நாய்.

"நீர் ேபாய் விசாாித் க் ெகாண்
ைவக்கிேறன்" என்ற
யல்.

வா ம். அதற்குள் ஒ

நாய் அகன்ற ம், காய்கறித் ேதாட்டத் க்குள்

குந்

நல்ல

இரண்

க்தியாக ேயாசித்

இ

க்குக் கீைர ம்

நல்ல ெடாமாட்ேடா ப் பழமாக இரண் ம் சாப்பிட் ஏப்பமிட் க் ெகாண் , கீைரப்
பாத்திக்கு அ கில் இ ந்த வைள வழியாக ஓ மைறந்த
யல்.
பக்கத் ப் பங்களா ஒ
வி வார்களா? நாைலந்

ஜமீன்தா ைடய . பைற நாைய உள்ேள வ ம்ப
ேவைலக்காரப் ைபயன்க

ம் ஒ

ேசர்ந்
விரட்ட, வாைலக் கா ைடயில் ப க்கிக் ெகாண்
வந் விட்ட க ப் நாய்.
யல் ெசால்
அதன்

அ

கத்தில் எப்ப

ப்பின காாியத்ைதக் ேகட்
விழிப்ப

என்

ேகாம்ைப நா மாகச்
அ

ெகாண்ேட ஓ

வ வதற்குக்கூட

யவில்ைலேய,

குன்றிப் ேபாய், பங்களா க்குள்

ைழந்த

சமயத்தில் பட்டப் பகலாகிவிட்ட . சாப்பாட் க்காக, ேதாட்டக்காரன் கு ைசப்
பக்கமாகப் ேபாயிற் . சாப்பி ம் தட்ைட ேமாந்
பார்த்த . ெவ ம் தட் தான்
கிடந்த . தனக்கு ேவைலதான் ேபாய்விட்டேதா என்
பதறிய . அதற்குப்
ேபாட்

ந்த தீனிைய நாி ஒன்

தின்

நடந் விட்ட

அதற்கு எப்ப த் ெதாி ம்?

3
அன் இர நல்ல நிலா. சற் ச் சுகமாக உலாவி வ ேவாேம என் நிைனத்
ேவத வித்தான யல் ெவளிேய றப்பட்ட . மனசுக்கு இன்பமாக இ க்க ம் சாந்தம்
ஏற்பட ம் சாமகானம் பா க்ெகாண் எங்ெகங்ேகா நடந்த . சிறி ேநரம் கழித்
எவ்வள

ரம் நடந் விட்ேடா ம் என்

சுற்

ற் ம் பார்க்க,

ரத்தில்

ய னி ஓர்

இைலையக் க த் க் ெகாண்
ப்பைதப் பார்த் 'என்ன லாவண்யம்! என்ன அழகு!'
என் அப்ப ேய ெசாக்கிப் ேபாய் நின்ற . பிறகு குண் குண்ெடன் ஓ அதனிடம்
ெந ங்கி, " ய னி, உன் ேகாத்திரம் என்ன?" என்

ேகட்ட .
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"உங்கள் ேகாத்திரந்தான்" என்
ய னி.

ெசால்

விட்

ேவ

ஓர் இைலக்குப் ேபாயிற்

"இத்தைன பிரயாைசப்பட் ம் என் ஆைச எல்லாம் பாழாய்ப் ேபாயிற்ேற!" என்
ெப
ச்சுவிட்ட
யல்.
"இல்ைல, விைளயாட் க்குச் ெசான்ேனன். உங்கள் ேகாத்திரம் இல்ைல" என்
கண்ைண ஒ
சு சிவிட் ேவ ஒ தளிைர ெமன்ற
ய னி.
"என் ேகாத்திரம் உனக்கு எப்ப த் ெதாி ம்?" என்
"காத க்குக் கண் இல்ைல என்
ய னி.
"இன்னிக்கு ஒ
ேகட்ட
யல்.

ேகட்ட

யல்.

எங்ேக ப த்தீர்கள்?" என்

ஆைள உன்னிடம் அ

ப்பிேனேன, வந்

ன்சிாிப் ச் சிாித்த

விசாாித்தானா?" என்

"ஓ, அ வா! பகல்ேல யாேரா என் அந்தப் ரத்தில் ைழந்தார் என்
ட் ேவைலக்காரர்க ம் ேகாம்ைப ம் ேபாய் விரட் னார்கள்" என்ற
"நம் ைடய பங்களா க்கு வாேயன்" என்ற

ஜமீன்தார்
ய னி.

யல்.

"என்ன, நாள் நக்ஷத்திரம் பார்க்காமலா? ேவதசாஸ்திரம் ப த்த தாங்களா இப்ப ச்
ெசால்

வ ?" என்ற

ய னி.

4
ேசதி ேகட்
வ வதாகப் ேபான நாய் தி ம்பிேய வரவில்ைலேய என்
கவைலப்பட் க்ெகாண்
ந்த
யல்.
காைலயில்
அ ஷ்டானாதிகள்
நடத் ம்ெபா
மனசு அதற்குக் காயத்திாியில் லயிக்கேவ இல்ைல. க ப் நாய்க்கு
என்ன ன்பேமா, ேவைலதான் ஒ
ெகாண்ட
யல்.

ேவைள ேபாய்விட்டேதா என்

மனைச வாட் க்
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பகல் சுமார் பத்
ஓர் இ க்கு ள்
ேசர்ந்த .

மணிப் ேபா க்கு ய னி இரண் ெடாமாேடாப் பழத்ைத ம்
ங்ைக இைலைய ம் ஸ்திாீதனமாக எ த் க்ெகாண் வந்

ய னிையக் கண்ட ம் தன் ேவதைனைய மறந்
கழித் க் ெகாண்
ேகட்க,
கல்யாண
"ஐயா
என்ற .

உல்லாசமாகப் ெபா ைதக்

க்கும்ேபா , வைளக்கு ெவளிேய இைரச்ச

ம் சந்த

மாகக்

யல் வாசல கில் வந் , "அங்ேக யார் அ , கூச்சல் ேபா கிற ? இ
என்

ெதாியவில்ைலயா?" என்

யலாேர, நான் தான் க ப்

நாய். ஒ

உள்ளி ந்தப

அதட் ய .

வழக்கு. தீர்த்

ைவக்க ேவண் ம்"

"ேபா ம் இ தான் பிைழப்பாகப் ேபாச்சு; ேநற் ப் ேபானவன் ஒேரய யாக எங்ேக
ெதாைலந்
யல்.

ேபானாய்? என்ன, ேவைலையப் ேபாக்க த் க் ெகாண்டாயா?" என்ற

"அங்ேக ேபாய்ப் பட்டபாட்ைடச் ெசால் வெதன்றால் நான்கு நாட்கள் கூடப்
ேபாதா. இந்த வழக்ைக மட் ம் தீர்த் ைவத் வி ம்" என் ெகஞ்சிய நாய்.
"என்ன சண்ைடயாம்! பிரதிவாதி யார்?" என்
"நான் தான் நாி" என்ற

யல்.

நாி.

"நாியா? இந்த வட்டாரத்திேல ஏ
என்ற
யல்.
"ஐயா,
யலாேர,
ஆரம்பித் விட்ட நாய்.

ேகட்ட

யலாேர"

நாி? நமக்கு இப்ெபா

என்

வாைல

சமயம் இல்ைல"

ஆட் க்ெகாண்

ெகஞ்ச

"ேபாடா ேபா, உனக்குப் த்தி கித்தி இல்ைல! காாியமா அ ப்பினால் தி ம்பிேய
தைலகாட் கிறதில்ைல. வழக்குக் ெகாண்
வந் ட்டான் வழக்கு. எனக்குக்
கல்யாணமாகி இன் ம் அைரமணிப் ெபா
கழியவில்ைல. அதற்குள் இந்த
நாிேயாேட ஏண்டா சண்ைட ேபாட் க் ெகாண்டாய்?" என்

ஒ

அதட் ய

யல்.

"ஓய் யலாேர, உம் ைடய உயி க்காகப் பயப்பட ேவண்டாம். இன் ம் சுமார்
மண்டலத் க்கு
யல் கறி சாப்பிடக் கூடா என்
எங்கள் ஜாதி ைவத்தியர்
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எனக்குக் கட்டைள இட்
பா ேம" என்ற நாி.
"சம்சாரம்

க்கிறார். இப்ெபா

ட் ல்தாேனா?" என்

"ஓய், நீர்
ரத்திேலேய நின்
கீச்சிட்ட
யல்.

சும்மா தாராளமாக ெவளிேய வந்

வைளக்குள் குனிந்

பார்க்க

ேபசும்; எனக்கு நன்றாகக் கா

யன்ற

நாி.

ேகட்கிற " என்

"அப்ப யா! வழக்கு ஒன் ம் பிரமாதம் அல்ல. தினசாி அவ க்குத் தட் ல் ைவக்கிற
சாப்பாட்ைட நான் இரண்

நாட்களாகத் தின்

வி கிேறன். அ தான், பத்தியம்

என்
ெசான்ன
உமக்கு ஞாபகம் இ க்கிறதா? அைதக் கண்
பயந் , தம்
ேவைலக்கு ஆபத்ேதா என்
கவைலப்ப கிற
நாய். எப்ப இ ந்தா ம் ஜாதிக்
குணம் ேபாகுமா? ேம

ம் என்ைனப் ேபால அர்த்த சாஸ்திரம், தண்டநீதி எல்லாம் அ

ப த்தி க்கிறதா? சுத்தப் பட் க்கா " என்ற

நாி.

"உமக்கு அர்த்த சாஸ்திரத்தில் நல்ல பாிசயேமா?" என்ற
"என்ன அப்ப க் ேகட் விட்டீர்? கரதலப் பாடம்" என்ற
"ெராம்ப நாளாக எனக்கும் அ

ப க்க ேவண் ம் என்

"அப்பியசித்தால் ேபாகிற . நாைளயி
நாி.
"வ கிற தக்ஷிணாயனத்தின் ேபா
வந்தீர்?" என்ற

யல்.
நாி.
ஆைச" என்ற

யல்.

ந்ேத பாடம் ேகட்க வ கிறீரா?" என்ற

பாடம் ஆரம்பிக்கலாம்; நீர் என்ன ெசால்ல

யல்.

"நாய் எதற்காகச் சம்பளத் க்கு உைழக்க ேவண் ம்? ெகௗரவமாகப் பிைழக்க
வழியில்ைலயா? ஏன், கெலக்டைரேய விரட்

விட்டால் ேபாகிற " என்ற

"கெலக்டைரயா! விரட் கிறதா!" என்

பிரமித் ப் ேபாயிற்

"கெலக்டைர

பங்களா க்கு

பண்

விரட் ,

கிேறன். ஆைம

இந்தப்
குந்த

ம், அமீனா

குந்த

நாி.

நாய்.

உம்ைமேய

ராஜாவாகப்

ம் உ ப்படா

என்ற
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ஜனங்கள் நிைனக்கிற உமக்குத் ெதாி மா? யைலக் ேகட் ப் பா ம். ஆமாம் என்
ெசால் ம். எனக்கு ஒ சிேநகிதன் ஆைம இ க்கிற . அைத அைழத் க்ெகாண்
வி யற்காைலயிேல வ கிேறன். யலாேர, நீர் பயப்படாமல் சும்மா ெவளிேய வந்
நடமா ம்" என் ெசால் விட் ப் றப்பட்ட .
"நான் இப்ெபா தி ந்ேத ராஜாவா?" என்
நாய்.

பல்ைல இளித் க் ெகாண்

"ஆமாம் மகராஜா; நாைள மாைல பங்களாவில் கி கப் பிரேவசம்" என்
ெகாண் ெசன்ற நாி.
"வ கட் ன அசேட, இந்தத்
என் அதட் ய
யல்.

ேராகிைய இங்ேக ஏன் கூட் க் ெகாண்

"நான் மகாராஜாவாக்கும்! என்ைன
நாய்.

ன்ேபால வா ேபான்

ேகட்ட

சிாித் க்

வந்தாய்?"

ேபசப்படா " என்ற

"சீ,
ட்டாள், வாைய
க்ெகாண் சற் க் ேக . நாிக்கு
ன்னால் தான் நீ
ராஜா. நாி இல்லாவிட்டால் நீ என் ேசவகன். அைதத்
ரத்தில் பார்த்தா ம் எனக்கு
எச்சாிக்ைக ெகா க்க ேவண் ம். நான் காயத்திாி பண் ம்ேபா நீ என் பக்கத்தில்
காவ க்கு உட்கார்ந்தி க்க ேவண் ம்.
ய னி எங்காவ
ேபானால்
ைணக்கு
நீ ம் ேபாக ேவண் ம்" என்ற
யல்.
"அப்ப ேய ஆகட் ம், எஜமான்" என்ற

நாய்.

"ஜாக்கிரைத. தந்திரத்ைதத் தந்திரத்தால்தான் ஜயிக்க ேவண் ம். அவன் கெலக்டைர
ஒழிச்ச ம் நாம் அவைன ஒழிக்க ேவ ம். ஜாக்கிரைத" என்ற
யல்.
"ஜாக்கிரைத" என்
ேபாய்விட்ட நாய்.

ெசால் விட் ப் பக்கத்திேலேய ப த் க் ெகாண்

"அர்த்த
ஜாமமாய்விட்ட ;
ய னி ம்
ங்கேவண் ய தான்" என் ெகாட்டாவி விட்ட

யல்.

"

ேகட்ட .

ங்கல்ெல" என்ற கீச்சுக் குரல் வைளக்குள்ளி ந்

ங்கியி ப்பாள்;

ங்கிப்

நா ம்
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5
அதிகாைலயிேல எ ந்தி ந்
யல் சூாிய நமஸ்காரம் பண்ணிக் ெகாண்
ந்த .
அந்தச் சமயத்திேல நாி குைலெதறிக்க ஓ வந்த . யல் ெவகுேவகமாக வைளக்குள்
ெசன் உட்கார்ந் ெகாண் தைலைய மட்
ம் வாசல் பக்கம் ைவத் க் ெகாண்ட .
"என்ன, உமக்கு என்ேமல் இன் ம் சந்ேதகமா?" என்
என் நாயின் ன்னால் தண்டம் சமர்ப்பித் நின்ற .

ேகட் விட்

"மகாராஜா"

"எல்லாம் இ க்கிற இடத்தில் இ ந்தால் சந்ேதகம் என்ன? சண்ைட என்ன?"
என்ற
யல்.
"மகாராஜா, என் வாக்குப் ெபாய்யாகுமா? ஆைம என்
ெசான்ன டேனேய
ஆட்கள் எல்லாம் ஓட்டம் பி க்கிறார்கள்.
ட் வாச ல் வண் வந்
நிற்கிற .
காைலயிேலேய ேபாய் ஆைமைய வ ம்ப
ெசால் விட்
வந்ேதன். அதற்குள்
தங்க க்கு ெவற்றி" என்ற நாி.
"அப்ப யா, எங்ேக நான் பார்க்க ேவண் ேம" என்
நாய்.

ெசால்

க் ெகாண்

ஓ ய

"மகாராஜா, மகாராஜா, மந்திாி பாிவாரம் இல்லாமல் தாங்கள் தனியாக ஓடலாமா"
என் ெசால் க்ெகாண்ேட பின் ெதாடர்ந்த நாி.
சுமார் ஒ

மணிேநரம் கழித்

ேவர்க்க வி வி க்கத் தி ம்பி ஓ

"என்ன அவசரம்? மகாராஜா எங்ேக?" என்

ேகட்ட

வந்த .

யல்.

"நாய்க்கு எப்ெபா தாவ ஜாதிப் த்தி ேபாகுமா? அைத மகாராஜா ஆக்கினேத
பிசகு. தாங்கேள மகாராஜா" என் பல் இளித்த நாி.
"என்ன ராஜத் ேராகம் ேபசுகிறாய்? அர்த்த சாஸ்திரம் ப த்த உனக்கு அ க்குமா?"
என் ேகாபப்பட்ட
யல்.
"இனிேமல் தாங்கேள எனக்கு மகாராஜா. எப்ப

ம் நாய், நாய்தான். ஓ ப்ேபாய்த்

ேதாட்டக்காரனிடம் வாைலக் குைழத் க் ெகாண் நிற்குமா? அவன் அதன் க த்தில்
கயிற்ைறக் கட் ப் ேபாகிற வண்
டன் இ த் ச் ெசன் விட்டான்" என்ற நாி.
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"மகாராஜாைவச் சிைறப் பி த் க்
ய னியிடம் ெதாிவித் வ த்தப்பட்ட

ெகாண்
யல்.

ேபாய்விட்டார்களாம்"

என்

"மகாராஜா, வ த்தப்பட் ஆகிற காாியம் எ
ம் இல்ைல. இனிேமல் தாங்கேள
ராஜ்ய பாரத்ைத ஏற் நடத்த ேவண் ம்" என்ற நாி.
"அதற்ெகன்ன, ெசய்தால் ேபாகிற . ஆனால் ஒ
தைலகாட்டக் கூடா " என்ற
யல்.
'அ

ம் அப்ப யா? அதற்கும் ஒ

வழி பண்

நிபந்தைன. பக ல் நீ இங்ேக

கிேறன்' என்

எண்ணமிட் ,

"ஆகட் ம் மகாராஜா" என்ற .
அன்
ராத்திாி நல்ல நிலா. கெலக்டர் ஓ ப் ேபாகவில்ைல கிழட் த்
ேதாட்டக்காரைன ம் க ப்
நாைய ம் ேவைலக்கு லாயக்கில்ைல என்
விரட் விட் த்
ப்பாக்கி ம் ைக மாக நின்றி ந்தார். கெலக்டர் பங்களாக்
ேகாழிகைள ஜபித் க்ெகாண் மந்திாி உத்திேயாகம் பார்க்க வந்த நாி, அவ ைடய
ப்பாக்கிக் குண் க்கு இலக்காகி உயிைர விட்ட .
லதாக் ஹத்தில்

ய னி டன் சல்லாபித் க் ெகாண்

ேகட் , "இந்தப் பிரேதசேம ஆபத் ப் ேபால இ க்ேக" என்
"இதற்கு
ய னி.

ன் பஞ்சவ

"என்ன என்

பார்த்

ந்த

யல், ெவ ச் சத்தம்

ந ந ங்கிய .

மாதிாி இ ந்த இடம்; குட் ச்சுவராகப் ேபாச்சு" என்ற
வரட் மா?" என்ற

யல்.

"அ
எதற்குப் பீைட? கூப்பி
ரத்திேல சர்க்கார் ேதாட்டம் இ க்கிற .
நாைளக்கு அங்ேக ேபாய்வி ேவாம். உங்கள் ஜபதபங்க க்குச் ெசௗகாியமாகக் குளம்
ஒன் உண் " என்ற
ய னி.
யல்கள் கண் க்குத் ெதன்படாதைதக் கண்
கெலக்டர் அதிசயப்படவில்ைல.
தமக்கு எதிராகப் ெபாிய சதி நடந்த ம் அவ க்குத் ெதாியா .
கைலமகள், ஜுன் 1945
--------------------
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ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
24. ஞானக் குைக
அவன் ஓர் அதிசயப் பிறவி. பிறந்
இ ந்தான். மனமத

பமாக இ ந்

பத்

வ ஷங்கள் வைர ஊைமயாகேவ

என்ன பயன்? வாயி

ந்

எச்சில் அ விேபால

வழிந்த வண்ணமாக இ க்கும். ஆைள வி ங்கும் க விழிகள்தான்; ஆனால், உயிாின்
சலனம் இ க்கா . பிரகாசம் இ க்கா . ெவ கு விழித்த மாதிாி, அறி
விழித் க் ெகாண்
க்கும் கண்கள்.
ம ைரச் சீைமயில், கு மைலக்கு அ த்த சிற்

மங்கி

ாின் தைலைமக்காரத் ேதவர் மகன்.

ெசாத்ைத ம் ெசல்வாக்ைக ம் ஆளவந்த ஏக த்திரன். காசி, ராேமசுவர யாத்திைரப்
பயன் என்ப அவன் தகப்பனார் எண்ணம்.
குழந்ைத பிறந்த ம் தகப்பனா க்கு மனம் இ ந் விட்ட . பத்திரகாளிைய ம்
கூசா

எதிர்த் ப் பார்க்கும் அவர் கண்கள் தைரைய ேநாக்கின. ஆகக்கூ , உள்

ேஜாசிய ம், ைவத்திய
ெபாய்த் விட்டன.
பிறந்த டேனேய

ர்

ம் இந்த அற் தமான சிசுைவப் பற்றிச் ெசான்னைவ கூடப்

தாயார்

இந்த

உலகத்தில்

குழந்ைதக்குத்

தன்

இடத்ைதக்

கா ெசய் ெகா த்ததினால், அவைளப் ெபா த்தவைர அந்தக் கவைல நீங்கிற்
என்ேற ெசால்லலாம். தைலைமக்காரத் ேதவர் ெபா ப்பின் ப
தாங்க
யாத .
மறவக் குறிச்சிப் ெபண்ைணப் பார்த் க் க யாணம் ெசய் ெகாண்
ந்தார். அந்த
அம்ைமயா க்கு ஜாதகப்ப
குழந்ைத கிைடயா
என்பைதத் ேதவ டன் கூ ய
ஐந்தா வ ஷ வாழ்க்ைக நி பித்த . அதில் ஏற்பட்ட ெபாறாைம இந்த அசட் க்
குழந்ைதயின் மீ பாய்ந்ததில் அதிசயம் ஒன் ம் இல்ைல.
ேதவரவர்க க்கு இந்தக் குழந்ைத என்றால் உயிர், கண்
தங்கள் ஆைசகைள எல்லாம் பல னர்களின் மீ சுமத் வ
சுமத் வ ேபாலேவ
ேவண் யதாயிற் .
பத்

-

இயற்ைக.

அந்த

இயற்ைக,

வ ஷங்களாகத் தைலைமக்காரத் ேதவாின்

க்கு கண். பலசா கள்
- தங்கள் ெவ ப்ைபச்
விதிைய ம்

ைஜக

கடக்க

ம், ேநான் க

ம்

குழந்ைதக்கு 'அப்பா' 'அம்மா' என்ற இரண் வார்த்ைதகைளச் ெசால் ம் ப தான்
ெசய்ய
ந்தன.
ஓட்ைட
வாளிைய
ைவத் த்
தண்ணீர்
எ த் க்
ெகாண்

க்கிறவ

க்கு, பாைனயில் ஒ

ஏற்ப ம் நம்பிக்ைகக்கும் கு

சிரங்ைக தண்ணீர் ஊற்ற

கலத்திற்கும் எல்ைலேய இரா . ேதவரவர்க

ந் விட்டால்
க்கு, தம
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ஊைமப் பிள்ைள ம் சகலகலா பண் தனாகி,
வகிப்பான் என்ற அசட் நம்பிக்ைக ம் பிறந்த .

நாட்டாண்ைமையக்

கம்பீரமாக

குழந்ைத 'அப்பா' 'அம்மா' என்
ெசால் ம் சமயத்தில்தான் அதன் கண்களில்
அறிவின் சுடர் சிறி பிரகாசிக்கும். ஊர்க்காரர்க க்குக் கூட அசட் த்தனம் என்
ப ம்ப
தகப்பனார் நடந்
ெகாண்டார். அவ ைடய அசட் த்தனத்தின் சிகரம்
என்னெவன்றால், பிள்ைளைய உள் ர்த் திண்ைணப் பள்ளிக்கூடத்திற்கு அைழத் ச்
ெசன்ற தான். "ஒத்ைதக்ெகா
பிள்ைள என்றால்
த்திக்கூடக் கட்ைடயாப்
ேபாகுமா?" என்

ஊர்க்காரர்கள் கூடச் சிாித்தார்கள்.

பள்ளிக்கூட வாத்தியா க்கு அதிகமாக ஒன் ம் ெதாியாவிட்டா

ம், அவர் ப ப் ,

ஊர்க்காரர்கைளப் பிரமிக்க ைவப்பதற்குப் ேபா மான . ேம ம், அ பவம்
நிைறந்தவர். ைபய க்குப் ப ப்
வரா
என்
ெசால்லவில்ைல. நளினமாக
சமஸ்கி தக் கைத ஒன்ைறச் ெசால் , மா
தற்ப என் ெசால் ைவத்தார்.
தைலைமக்காரத்ேதவர் மக

ேமய்தல் அறி

வி த்தியாவதற்கு

க்கா மாட் க்காரப் பிள்ைளயின்

ைண கிைடக்காமற்

ேபாகும்? ஜாம் ஜாம் என்
எ ைமச் சவாாி ெசய் ெகாண் அவன் கு மைலப்
பிரேதசத்ைதச் சுற்றி வர ஆரம்பித்தான். உபாத்தியாயர் ெசான்னப உள் ணர்
வளர்ந்தேதா என்னேவா,

ஈச

க்குத்தான் ெவளிச்சம். ஆனால்,

ஆந்ைதைய ம்,

ேகாட்டாைன ம், சில் வண் கைள ம் ேத யைல ம் யற்சியில் எப்ப ேயா அவன்
ஈ பட ஆரம்பித்தான். அதில் மனத்ைதப் பறிெகா த்தான் என்ேற ெசால்ல ேவண் ம்.
அவ க்கு ட் க்கு வ வெதன்றாேல ேவப்பங்காயாகி விட்ட .
ேதவ க்குப் பிரச்ைன ேமல் பிரச்ைனையக் ெகா த் ப் பாிேசாதிக்க ேவண் ம்
என் , அவர் பிள்ைளக்காக வழிபட்ட கட
க்கு ஆைசயி ந்த
ட் க்குத் தி ப் வ எப்ப என்றாகிவிட்ட .

ேபா

ம்! ைபயைன

நீண்ட ேயாசைனயின் ேபாில் அவர் ஒ
க்கு வந்தார். என்ன அசடனானா ம்
ைபயன் ஒ மனிதப் பிராணிதாேன! அவ க்குக் க யாணத்ைதச் ெசய் ைவத்தால்
ட் ப் பற் ஏற்படக்கூ ம் என் நிைனத்தார்.
ேதவ ைடய வட்டாரத்திற்குள் ெபண்ணா கிைடக்காமற் ேபாய்வி ம்? ம ைதயாத்
ேதவன் ஏைழதான். அதனால், அவன் மகள் அழகாக இ க்கக் கூடாதா? க ப்பாயி
ேப க்கு ஏற்ற க ப்பாக இ ந்தா ம் நல்ல அழகி. அவள் ேதவாின் கட்டைளயின்
ேபாில் அவன் ன் ெதன்பட ஆரம்பித்ததி
ந் , ேதவ ைடய மகன் கத்தில் ஒ
மா தல் ஏற்பட்ட . க ப்பாயிையக் கண்ட டன் அவன் கம் அறி க் கைள டன்
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பிரகாசிக்கும். க ப்பாயிக்கும், தனக்கும் ஏேதா சம்பந்தம் இ க்கிற
இ ண்ட சித்தத்தில் மின்ெவட் க்கள் ேபால் ேதான்றலாயிற் .
அச்சமயத்தில் அவ

க்கு வய

ெசாற்க டன்
இப்ெபா
கு மைலக்குன்றின் கா க

என்

அந்த

பதிைனந் . 'அப்பா' 'அம்மா' என்ற இரண்

'க ப்பாயி'
என்ற
ம் அவ க்குத் ெதாி ம்.

வார்த்ைத ம்

ெதாி ம்.

2
கு மைலச் சார ல் பிரம்மாண்டமான வி ட்சங்க ம் கண் க்கு ரம்மியமாகச்
ெசழித்
ெந ங்கிய ல் ண் க ம் கிைடயா. ெபாிய நாய்க்குைடகள்
பத்தில்
வளர்ந்த உைட மரம், கள்ளி,

ட் தர்களான குத் ச் ெச கள், இைடயிைடேய வி

விட்ட ஆல், அைதச் சுற்றி வள ம் பைன, கண்ணா க் ெகாம்மட் க் ெகா கள் இைவதான் கு மைலக் கா .
ய ம், நாி ம், ேகாட்டா ம், ஆந்ைத ந்தான்
அங்குள்ள பயங்கரப் பிராணிகள். கல் ம் கள்ளி ள் ம் நிைறந் இைடயிைடேய
குத்திப் பாைறகைளச் சுற்றிச் சுற்றிப் ேபாகும் ஒற்ைறய த் தடங்களில் ேமய்ச்ச க்குப்
ேபாகும்
வழிகள்
கு மைலப்
பிரேதசத்
மா க க்கும்
மாட் க்காரப்
பிள்ைளக க்குந்தான் ெதாி ம்.
இந்தக் காட் ல் சித்தர்க ம், ஔஷத
ைகக ம் உண்
என்ப
ஐதீகம்.
மாட் க்காரப் ைபயன்கள் ெகாண் வ ம் கைதகள் பிரத்யட்சப் பிரமாணமாகக்
ெகாள்ளப்பட்
வந்தன. இைடயிைடேய ஜடா னிக் கைதக ம் ஊரார் ேபச்சின்
சுவாரஸ்யத்ைத அதிகப்ப த்தி வந்தன.
அன்
தைலைமக்காரத் ேதவாின் மக க்குத் தாகம் அதிகாித்ததற்குக் காரணம்,
என் மில்லாதப சுட் ப் ெபாசுக்கும் ெவய்யி ன் ெகா ைமதான். உச்சி ெவய்யி ல்
மா கள் கூட நிழ ல் ப த் விட்டன. மைலச்சார ல் நின்
சமெவளிைய ம்
ரத்தில் ெதாி ம் சிற் ர்கைள ம் பார்த்தாேல,
தகதகெவன் கான ல் பிரகாசித்த .
உயர
பார்க்க

வானத்தின்
இரண்ெடா
யாதப கண் கூசும்.

ைலகளி

மி ஓர் அக்கினி ேலாகம்ேபால்

ந்த

கு மைலயில் ஒேர சுைனதான் உண் . இ ண்ட ஊற்
உச்சி ேநரங்களின் நாவரட்சியினால் ெசத்தா
திக்கிற்குச் ெசல்லேவ மாட்டார்கள்.

பஞ்சு

ேமகங்க

ம்

என்ேற அதற்குப் ெபயர்.

ம், மாட் க்காரப் ைபயன்கள் அந்தத்
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இந்த அசட் ப் பிள்ைளக்குத் தாகம் அதிகாித்த . அறி , சுடர் விளக்காக ம்,
பயத்ைத விரட் ம் க வியாக ம் இ க்கலாம். ஆனால், அறி , சலனம் இல்லா
இ ண்

விட்டால், பயம் என்பேத ஏன் ேதான்றப் ேபாகிற ?

ைபயன் இ ண்ட குைகக்குள் ெசன்

இரண்

சிரங்ைக ஜலம் வாாிக் கு த்தான்.

என்ன ேதான்றிற்ேறா அந்த இ ண்ட அறிவிற்கு? தண்ணீாில் குதித்
ஆரம்பித்தான். அைரமணி ேநரம் கழிந்த . ஜில்ெலன்ற நீர் உடைல

நீந்த
ந க்க

ஆரம்பித்த . கைரயில் வந் , ஒ பாைற மீ ெவய்யில் ப ம் ப யான இடத்தில்,
மரத் க் கிைளகைளப் பார்த் க் ெகாண்ேட உட்கார்ந்தி ந்தான்.
எவ்வள

ேநரம் ெசன்றேதா!

இ ண்ட குைகக்குள்ளி ந்

திடீெரன்

ெமல்லப்
பரந் ,
இ ண்ட
அைலயிட் க்ெகாண்
க்கும் ஜலத்தி
வாசைன குைக
வ ம் பரவிய .

ஒ

ெவளிச்சம் ேதான்றிய . அ

ெமல்லப்

குைகயி ம்,
அதன யில்
சிறி
ம் மின்னிய . அதன் பின் திவ்வியமான

இந்த அசட் ப் பிள்ைளக்கு அ அற் தமாகத் ேதான்றியேதா என்னேமா - அ
ேவ க்ைகயாக இ ந்த
என்பதில் தைடயில்ைல. ெவளிச்சத்ைத ேநாக்கிச்
சிாித் க்ெகாண்ேட இ ந்தான்.
ெவளிச்சம் அதிகமாகப் பரவிய . ஆைள மயக்கும்ப அதிகாித்த . அச்சமயத்தில்
குைகயின் உள் ைலயி
ந் ஓர் உ வம் நடந் வர ஆரம்பித்த . உ வம் மிக ம்
குள்ளமாக இ ந்தா

ம், வயைத மதிக்க

யாதப

இ ந்த . குழந்ைதயின்

கம்

அதில் ெபான்னிறமான தா , இைடயில் ஒ லங்ேகா . கண்கள் க த் குைகயின் நீர்
ேபால் ரண்
பிரகாசித்தன. அந்த உ வம் இயற்ைக விதிக க்குப் றம்பான
ேபால் ஜலத்தின் ேமல் நடந்
வர ஆரம்பித்த . அப்ெபா
பிள்ைளக்குப் பயம் ேதான்றவில்ைல.

ம், இந்த ஊைமப்

அந்தத் தவ உ வம் குைகயின் வாசைல ெந ங்கிய ம், இந்த அசட் க் குழந்ைத
ேபசாமல் அவர் பாதத்திேல வி ந் நமஸ்காித்த .
அந்தத் தவ உ வத்தின் கத்தில் ஒ
ன்னைக தவழ்ந்த . கண்களில் ஒ கணம்
சிந்தைன ேதங்கிய . அசட் க் குழந்ைதயின் கண்கைளேய அ கூர்ந் கவனித்த .
ஸ்பாிசத்திேல ளகாங்கிதமைடந்த குழந்ைதயின் சிாிப் , ப ப்ப யாக மைறந்த .
கண்களில் அறி ச் சுடர் த ம்பிய .
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"என் டன் வா!" என்
தி ம்பிய உ வம்.

குழந்ைதயின் ைகையப் பி த் க் ெகாண்

வந்த வழிேய

குைகயில் ப ப்ப யாக இ ள் கவிய ஆரம்பித்த . அைமதி கு ெகாண்ட .
பைழய இ ள், பைழய அைமதி.
3
தவ உ வ ம் ைபய

ம் ெந ந்

ரம் நடந்

ெசன்றார்கள்.

சுைனையத் தாண் ய ம் மணல். எவ்வள
ரம் ெசன்றார்கேளா! குைக விாிந்
இரண்
பிரமாண்டமான பாைறச் சுவர்களாயிற் . எங்ேகா உயரப் பறைவகள்
எட் ப்பி க்கும்
ரத்தில், வானத்தின்
ண்
நட்சத்திரங்கைளக் காண்பித் வழி காட் ய .

அங்ெகான் ம் இங்ெகான் மாக

னி உ வம் கத்திேபால் கதிக்கச் ெசன்ற . அசட் க்குழந்ைத பாைறைய ம்
வானத்ைத ம் பார்த் ச் சிாித் க் ெகாண் அவைரப் பின் ெதாடர்ந்த .
இ வ ம் மணல் வழியின் கைடசிைய அைடந்தார்கள். அங்கும் பாைறச் சுவர்
வழிைய
யி ந்த .
அந்த

ைலயில் ஒ

பாைறயின் மீ

சுைன. அதன் பக்கத்தில் ஒ

பாைற.

இ வ ம் உட்கார்ந்தனர்.

னிவர் குழந்ைதையக் தன்
மந்திரத்ைத உச்சாித்தார்.
குழந்ைதையச் சுற்றி ம் ஒ
விஷயங்கள் ெதன்படலாயின.

கமாக உட்கார ைவத் , அதன் கண்களில் ேநாக்கி

ேதஜஸ் ஒளிவிட ஆரம்பித்த . அதற்குப்

திய

எங்கு பார்த்தா ம், ெசங்குத்தாக ம் கு க்கும் ெந க்குமாக ம் கிடக்கும் மணிகள்,
பாைறகள்!
அதில்
தங்கங்க ம்
ெவள்ளி ம்
ெகா ேபாலப்
படர்ந்
க்கிடக்கின்றன. பவழத்தா ம், தங்கத்தா ம் கிைளகள் ெகாண் , ைவரங்களாக
மல ம் ஓர் அற் தப் ங்காவனம். ஒவ்ெவா மர ம் ஒவ்ெவா ேலாகம். அதன் மலர்
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அல்ல

கனி பல வர்ணங்களில் பிரகாசிக்கும் ைவர ைவ ாியங்கள். கிைளகளி

சு ண்

ெதாங்கும் நாகசர்ப்பங்கள்,

ந்

கண்ணா கள் ேபால் பிரகாசிக்கும் ேமல்

ேதாைல ைடய பிரமாண்டமான விாியன்கள், விஷப் ைகையக் கக்கிக்ெகாண்
திமிர்பி த்தைவ ேபால் சாவதானமாக ெநளிகின்றன. பல பல வைகயில் ஒளிவிட் க்
கண்கைளப் பறிக்கும் மண ல் அங்கங்ேக உலகத் ஜீவராசிகளின் எ ம் க் கூ கள்
பாதி ைத ண் கிடக்கின்றன.
குழந்ைதைய அைழத் வந்த சித்தாின் பிரதிபிம்பங்கள் ேபால் அச்சு அசல் மாறாத
உ வங்கள் ஒவ்ெவா மரத்த யி ம் நிஷ்ைடயில் ஆழ்ந்
சலனமற்றி க்கின்றன.
அந்த இயற்ைகக்கு விேராதமான உலகத்திேல, சுைவைய ம் பாிமளத்ைத ம் ெபற்ற
காற் , உணவாகத் தவழ்ந்
"ேதவிையப் பார்" என்
திய உலகம் மைறந்த .

ெகாண்
இ

க்கிற .

ழக்கமான குரல் ஒன்

பைழய இ ட் ல், அந்தப் பாைறச் சுவாின்
உ வம்.
அந்த இ

க்ேக ஒ

பிரகாசம் உண்

ேபா

ேகட்ட . உடேன, அந்தப்

கட் ல், ஒ

கன்னக் கனிந்த இ ள்

ம்!

அவள் தான் ேதவி!
பிறந்த ேகாலத்திேல வாைலக் கனி
உயர இ ந்தா
அைசவற்

குன்றாத கன்னி உ வம்!

ம், குழந்ைதக்கு ஒவ்ெவா

நிற்கும் உ வத்தின்

அங்க ம் நன்றாகத் ெதாிந்த .

கத்தில் ஒ

ன்னைக! ெகா ரமான, உயிைரக்

ெகால்லக்கூ ய - ஆனால், உட ல் உணர்ச்சி ேவட்ைகையப் ெப க்கக் கூ ய
ன்னைக!
குழந்ைத அவைளேய ேநாக்கிக் ெகாண்
ெகாண்
ந்த .

ந்த . ைவத்த கண் எ க்காமல் ேநாக்கிக்

ெம வாகக் 'க ப்பாயி' என்ற வார்த்ைத அதன் வாயி

ந்

ெவளிப்பட்ட .
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சப்த உலகங்க ம் ேமா வனேபால் ஒ ேபாி . உ வம் இ கூறாகப் பிளந்
மைறந்த . பாைறச் சுவர்கள் கவிழ்ந் வி ந்தன. ஆயிரம் மின்னல்கள் குழந்ைதயின்
ெநஞ்சில் பாய்ந்தன.
ஒேர இ ட் .
தைலைமக்காரத் ேதவாின் குழந்ைத க கிக் காிக்கட்ைடயாகச் சுைனயில் மிதப்பைத
மாட் க்காரப் ைபயன்கள் கண் , ஊரா க்குத் ெதாிவித்தார்கள்.
மணிக்ெகா , 14-04-1935
------------------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
25. ேகாபால ரம்
ேகாபால ரம் ஒ

சிற்

ர்.

சிறி
இ ந்த சிவன் ேகாயி ன் ேகா ரம்
மாந்ேதாப்பின்
மீ
ரஸ்தாவின்
தி ப்பத்தி
சாயங்காலத்தில், அதாவ

ஊாின் கீழ்ப் றத்தி
க்கும்
ந்
பார்த்தால்
ெதாி ம்.

அஸ்தமிக்கும் ெசங்ேகாளமான சூாியனின் கிரணங்கள்

ெமாட்ைடக் ேகா ரத்தின் மீ ம் மாந்ேதாப்பின் மீ ம் வி ந் பளபளக்கும் சமயத்தில்,
நான் ஏன் ைசத்திாிகனாகப் பிறந்தி க்கக்கூடா என் ப ம்.
ஊ க்கும் அந்த ரஸ்தா க்கும் ஏறக்குைறய அைர ைமல்
ரம் இ க்கும்.
ேகா ரத்ைதத் தவிர அங்கு மனித வாழ்வின் சின்னங்கைளக் காண்பேத அ ைம.
ரத்

ைமதானத்தில் இரண்

ன்

எ ைமேயா, ஆட் க்குட் ேயா, ேமய்வைதப்

பார்ப்ப ம், மாட் க்காரனின் குரல் ேகட்ப ம் விதிவிலக்கு.
வாழ்க்ைகயில் கசப் ற்றவர்க க்கும், தனிைம என் ம் காதல் என் ம் அழகு
என் ம் அர்த்தமில்லாமல் ேபசும் கவிஞர்க க்கும் அவ்விடத்தில் மன நிம்மதி
கிைடக்கும்.
நா ம் அவ் ாில் தங்கியவன் தான். அதாவ
ஒ
காலத்தில்
அவ் ர்க்காரர்கள் ெதாிந் ெகாள் வார்கள். ஆனால் இப்ெபா
...
அ

ெப ங்கைத.

என்ைன
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மனிதன் ெதய்வ சி ஷ் யின் சிகரம் என்ப
ஏேகாபித் ப் பா ம்
.

சாஸ்திரக்கார ம் விஞ்ஞானிக

ம்

நான் கவனித்தவைர, அந்த மாதிாிக் ேகவலமான சி ஷ் ையப் பைடத்த பிறகு,
கட
க்கு உணர்ச்சி ஏதாவ
இ ந்தால் ெவட்கத்தினால்
க்குப் ேபாட் க்
ெகாண்
க்க ேவண் ம் என் தான் கூ ேவன்.
மனிதனாவ ! கட ளாவ ! சீச்சீ! சுத்த அபத்தம்! இதில் ெதய்வம் தன்ைன வழிபட
ேவண் ம் என் மனிதைன எதிர் பார்க்கிறேத அைதப்ேபால் ட்டாள்தனம் ேவ
உண்டா? நான் மட் ம் கட ளாக இ ந்தால், கட்டாயம் இந்தச் சி ஷ் த் ெதாழிைல
ெந ங்காலத்திற்கு ன்ேப விட் விட் த் க்குப் ேபாட் க் ெகாண்
ப்ேபன்.
என்ன மனிதன், சீ!
அன்ைறக்கு நடந்த
அதற்கு

எல்லாம் ேநற்

நடந்த மாதிாி இ க்கிற .

ன் ேகாபால ரம் என்னமாய் இ ந்த !

ல
மி ஒ த்திேய ேபா ேம ஊர் நிைறந்தாற்ேபால் இ க்க! சாயங்காலத்திேல
சிவன் ேகாயில் கிணற்றில் ஜலெம க்க வ ம் ேபா
தமிழ்ப் ெபண்ைமயின்
இலட்சியம்... சீச்சீ, அவ

ம் நாற்றெம க்கும் தைசக்கூட்டந்தாேன! ெபண்ைமயாவ

இலட்சியமாவ ! அவள் என்ன ெசய்வாள்?... எப்ெபா

ம் சிாித்த கண்கள்,

ன்னைக

ஒளிந்த அதரங்கள். பண்ைண ஐயாின் மகள் என்றால் கவைல என்னத்திற்கி க்கிற ?
மாமரத் ேமாட் க் கிைளக்குயில்கள்ேபால் கு கலமாக இ ந்தாள். குயில்க க்குத்
தம் ேமாகனக் குரல் - இன்பத்தால் மற்றவைரத்
அப்ப த்தான்
ெசன்ற .
அப்ெபா
மனத்தில்
சிகரத்ைத
கைரயி
ேகாபால

அவ

க்கும்.

வாழ்க்ைக,

இன்பம்

ன்பப்ப த் வ
என்ற

நான் அங்ேக ேபாய்த் ெதாைலந்ேதன். ேவ

ெதாி மா?

ெப ங்களியாட்டமாகச்

எந்த ஊராவ

என்

ேதான்றக் கூடாதா? எவேனா ஒ
ட்டாள், "வாழ்க்ைக இன்பத்தின்
அ பவிக்க ேவண் மானால் தி ெநல்ேவ
ஜில்லாவில் தாமிரவ ணிக்
க்கும்
சிற் ர்களில்
தங்க
ேவண் ம்.
அதி ம்
க்கியமாகக்
ரத்தில் வாழ ேவண் ம்" என் எ திைவத்தான். நா ம் ட்டாள்தனமாக

அங்ேக ெசன்ேறன். ேபான ஒ

மாசம், ெகாஞ்சங்கூடத் தைலகால் ெதாியவில்ைல.

ேகாபால ரம் ேமாட்சமாக இ ந்த . ேகாபால ரம்... அப்பப்பா, அைத நிைனக்கும்
ெபா ேத... சீச்சீ! என்ன ட்டாள்தனம்!...
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பண்ைண ஐயைரப் ேபால சிேநகத்திற்கு நல்ல மனிதர் கிைடயா

அவ டன்

ேபசிக்ெகாண்
ந்தால் என்ன சுவாரஸ்யம்! ஆனால், ஒவ்ெவா மனிதனி ம் ஒ
ேபய் ஒளிந்
ெகாண்
க்கிற
என்ப
சுவாரஸ்யமாகப் ேபசிக்ெகாண்
க்கும்
ெபா

ெதாி மா?

உள்ளி க்கும்

எவெனா வைனக்

தீைமையக்

காண்பிக்கும்

கீறினா

சிவப்

அதற்கப் றம் அவன் சுவாரஸ்யமாகப்

ம்

இரத்தந்தான்

ெவளிச்சம்

மாதிாி!

வ ம்,
மனிதன்,

கும் விதி, அைதப் பற்றி அதிகமாகக்

கூறேவண் மானால்,
ைபத்தியக்கார
ஆஸ்பத்திாிக்குச்
அதி
ந் தான் அம்மாதிாியான அசட் த்தனம் வர

சாியான
ேவதாந்தம்.
ம். மனித க்கும்

ெதய்வத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்? விதியாம் விதி!
நான் உட்கார்ந்
எ
ேபாவ ெதாி ம். அவள

ம் அைறயி
ந்
பார்த்தால் ல
மி ஜலெம க்கப்
களங்கமற்ற சிாிப் உள்ளத்ைத எவ்வா தீய்த்த என்

யா க்குத் ெதாி ம்? நான் மனிதன், கண்டவிடத்தில் என
திறந் காண்பிக்க
எ த்தா ம் பிய்த்
அவள் என

ம்? அதி ம் ல
கரத்தான் ெதாி ம்.
இலட்சியம். ேவ

உள்ளத்தின் ெகாதிப்ைபத்

மியிடம்? மனித

ம் குரங்கு தான். எைத

ஒ வைனக் க யாணம் ெசய்

ெகாண்

அவைனக் காத த்தி ப்பவைளக் காத க்க எனக்கு உாிைம ண்டா? உணர்ச்சி,
உாிைமையத்தான் கவனிக்கிற தாக்கும்! நட்சத்திரம் ேவண் ெமன்
அ கிற
குழந்ைதக்கு எைதக் ெகா த்
என

ஆற்ற

ம்?

காதல் பாபம். எனக்கும் ெதாியத்தான் ெசய் ம். ஆனால் இம்மாதிாியான

பாபங்கள் எத்தைன ேவண் மானா ம் ெசய்யலாம், ெசய்யேவண் ம்! பாபந்தான்
மனிதன உடைலப் னிதமாக்குகிற .
மனிதன்... அவைனப் ேபால் அசட் த்தனமான பிரகி திகள் கிைடயா. மனிதன்
அவ

க்கு என் உள்ளத்

எாிமைலயின் ெகாந்தளிப் த் ெதாியா .

ேகாபால ர ேமாகத்தில் நாவல் எ த ேவண் ம் என்ற ைபத்தியம் பி
ேகாபால ரத்தில் வாழ்க்ைகையச் சித்தாிப்ப
இலக்கியத்தின் ெவற்றி
நிைனத்ேதன். பட ம் ப ப்ப யாக வளர ஆரம்பித்த . அதில் ல
இடம்ெபற்ற
அதிசயமன் . சன்ன
ந்
பார்க்கும்ெபா
ல
களங்கமற்ற சிாிப் என நாவ ன் வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளித்த .
அன்

தீபாவளிக்கு

!

தல் நாள். அவ

வந்தி ந்தான். பண்ைணயார்

ைடய

ட் ல் ஏகத் தட டல் என்

ஷ

ம் பட்டணத்தி

த்த .
என்
மி ம்
மியின்

ந்

நான் ெசால்ல ேவண் மா?
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ம நாள்

இந்தப்

க்களின்

தன்ைமையக்

காண்பிக்கும்

நாள்

என்

யார்

கண்டார்கள்?
மத்தியானம் நான் அவர்கள்
ட் ற்குள் ேபாேனன். வாசற்ப யில் ஏறின ம்
எனக்கு
என்னேமா
ஒ
மாதிாியாக
இ ந்த .
எல்ேலா ம்
கூடத்தில்
உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். பண்ைணயார் ஒ நாற்கா யில் உட்கார்ந்தி ந்தார். எதிாில்
ஒ ேஷாபாவில் ல
மி ம் அவள் கணவ ம் உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.
வ க்கும்
எதிாில் அவள் தம்பி சுந் , ெபாிய மனிதன்ேபால் உட்கார்ந்தி ந்தான். ல
மியின்
கம் குன்றிப்ேபாய் ெவளிறியி ந்த . அவள் கணவன் சித்திரப்ப ைம மாதிாி
தி தி ெவன்
விழித் க் ெகாண்
ந்தான். "அம்பி அவாிடம் ஒ
க தம்
ெகா த்தான். உம
ேமைஜயில் இ ந்ததாம். அைத எ திய
நீர்தானா பா ம்!"
என்றார் பண்ைணயார். என மனம் களங்கமற்றி ந்தால்தாேன! க தம் நான் தான்
எ தின . ஆனால் அ
என
நாவ ன் ஒ
பகுதி. அப்ப ச் ெசான்னால்
நம் வார்களா? அவள் ெபய ம் ல

மி. நா

ம் என்னால் இயன்றவைர ெசான்ேனன்.

மனம் களங்கமாக இ க்கும் ெபா
என்னதான் ெசால்ல
ம்? எனக்குச்
சுந் வின் மீ
ேகாபம் வந்த . ஆனால் பண்ைணயா க்கும் அவ ைடய
மாப்பிள்ைளக்கும் ல
மியின் மீ சந்ேதகம். என் ன்ேப நாக்கில் நரம்பில்லாமல்
ேபசினார்கள். கண்கள் எாிக்குமானால் அவள் என்ைன அன் தீய்த் விட்
ப்பாள்.
என் மனம் அவைள ேநாக்கித் தகித்த . அவள் உள்ளம் என
ெசய்ைகயின் மீ
கனன்ற . அவள் மீ அபவாதம்! காரணம் நான்! - அதாவ ஓரளவில் நான்!
ம நாள் அவள் பிேரதம் கிணற்றில் மிதந்த . அவள

அசட் த்தனம்.

பிறகு அங்கி க்க
மா? உலகேம எனக்கு எாிமைலயாக இ க்கிறேத!
ஓாிடத்தி ம் தைலைவத் த் ங்க
யவில்ைல. ம ப
ம் வந்தாகிவிட்ட .
ேகாபால ரத் க் ேகா ரம் மாந்ேதாப்பிற்கு ேமல் ெதாிகிற . ஊ க்குள் ேபாக
மா? அவ

ைடய எண்ணம், மனம், எல்லாம் உடைலப்ேபால் மைறந்தன. நான்

மட் ம் ஏன் ேபய் ேபால் அைலய ேவண் ம்? அ தான் விதி என்
ெகாள்ள ேவண் ய விஷயமாம். மனிதன், விதி, ெதய்வம்; தள்
கன கள்!

சமாதானப்பட் க்

- ெவ ம் குப்ைப,

ேகாபால ரம்! இப்ெபா
ெபயைரக் ேகட்டாேல ந ங்குகிறேத! மறக்க
மனத்தின் பாறாங்கல் ேகாபால ரம்.
ஊழியன், 25-01-1935
-------------------

,

யாத
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ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
26. இலக்கிய மம்ம நாயனார் ராணம்
தி

அவதாரப் படலம்

குனா - சுனா என்ற குக

ர் சுபெலக்ஷண சாஸ்திாிகள் என்ற, காண்டமி கம் என்ற,

ஞானப்பிாியன் என்ற, கட்டத் ெதாடப்பம் என்ற, க வா
க

என்ற, காாிய ஆசான் என்ற,

ரார் என்ற, சாளிக்கிராமம் என்ற, சம் ேராக்ஷணம் என்ற, சீமந்தம் என்ற,

சீதாெலஷ்மி என்ற, சுகர் என்ற, சூறாவளி என்ற, டப்பி என்ற, டமாரம் என்ற,

மீல்

என்ற, நாபி என்ற, ஞாபகம் என்ற, ஞி என்ற, ஙப்ேபால் என்ற, நாி வி த்திைரயார்
என்ற, நீ

வசீகரம் என்ற* இலக்கிய மம்மா, 'யா ம் ஊேர யாவ ம் ேகளிர்' என்ற

பைழய பண்பா ம், பிறர் பர்ஸ் எமேத என்ற ெப ேநாக்கும் நம் ெசால் என் ம்
ெபாய்ேய என்ற இலட்சிய ம் ெபற்ற க விேல தி
ைடய ெபாியார்.
(* ெமய் பதிெனட் டன் ேமேலறிய உயிர் அத்தைன ம் ேசர்ந்
எத்தைன
எ த் க்கள் தமிழில் உண்ேடா அத்தைன ம் ஒன்ேற ம் தன்ைன விட் விட்டாேர
என மனக்குைறபடாமல் சந்ேதாஷிக்கச் ெசய் ம் ைனப்ெபயர் சாகரமாய் விளங்கும்
நம
இலக்கிய
மம்மாவின்
ைனெபயர்
பட் யல்
அைனத் ம்
அறிய
வி ம் கிறவர்கள் அைரயணா ஸ்டாம் அ ப்பிப் ெபற் க் ெகாள்ளலாம். ெசாற்பப்
பிரதிகேள ைகவசம் என்பைத வாசகர்கள் உய்த் ணர்க.)
அவர் பிறந்த ஊர் அனாமத் ப்பட் என்ப . அந்தப் பட் யிேல ஓர் ஆயிரக்கால்
மண்டபம் உண் . அந்த ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் ஆயிரம் ெவௗவால்க ம்
இலக்கிய மம்மாவின் இகேலாக ெபற்ேறார்க ம் நாெளா ேமனி ம் ெபா ெதா
வண்ண மாக நாற்பதாட்ைடப் பிராயத்ைதக் கடந் விட்டார்கள். அதாவ
அந்த
அம்மா க்கு நாற்ப
வய
ஆகிவிட்ட . அப்பனார் கவைலக்கிடமாயினர். இவர்
ெசயலால் அல்லாமல், இைறவன் தி வ ளால் ஒ
க யாண குணங்கள் சகல ம் ெபா ந்திய ஒ

ெவௗவாலான ஓர் இர திவ்ய
ெயௗவனனாக ெசாப்பனத்தில்

ேதான்றி, "யாம் ம் தி
தரத்திேல கு
குந் , உலகத்ைத உய்விப்பான் ேவண்
இலக்கிய மம்மாவாக உதிக்கப் ேபாகிேறாம்" என் அ ளி மைறந்தார்.
பனித் ளிகள் மைறவ ேபாலப் பத் மாதங்கள் கழிந்தன; ஒ நாள் சகல ராசிக ம்
சகல கிரக மண்டலங்க ம் ஒ ங்காக
ைற பிசகாமல் நிைலநின்ற காலத்திேல
இரேவா பகேலா என்
மயங்கு க க்க ேல ஆயிரக்கால் மண்டபத்
ஆயிரம்
ெவௗவால்கள் இன்னிைசேயா
இலக்கிய மம்ம நாயனார் இப்
லகிேல தி
அவதாரம் ெசய்தார். ஊரார் உவப்ைபத் தாங்க
யாத உத்தமி ம் உயர்குலத் க்
கணவனா ம் அனாமத் ப்பட் ையவிட் அகலச் ெசன்றனர்.
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தில்ைல ஏகிய படலம்
விப்ெபாைற நீங்குவான் ெபா ட்
எளிர்க்கரம்

ன்

வல்

த் க் கு நைட பயின்

க்கி மயிர்க்கூச்ெசறிய, ேபசறிய ெப ம் ேபச்சுக்கள் பயின்

வளர்ந்

ப த்
ேமம்பா ற் , அறி க்கறிவாய்ப் ெபாய்யில்
லஸ்திெயன ெமய்யறியா
ெமய்யப்பனாகிப் ெபற்ேறார் ெதாடர ேசர ேசாழ பாண் ய
ன்னா ைடய
ப்பதிகைள ம் தாிசித்
திைர மைறவில் தன் ெபாய்யின் லைமைய விளக்கும்,
அ ட்கட ள் அமர்ந்த தில்ைலநகர் ேநாக்கினர் இலக்கிய மம்ம நாயனார்.
தி மணப் படலம்
ேகாளாிையப் ேபால் இ ள் ேகாளகற் ம் சூாிய பகவான் வானரங்கிேல நடம் ாிய,
ெபற்ேறார் பின் ெதாடர, தில்ைலவாழ் அந்தண க்கும் அ யார்க்கும் அ ேயன் என்ற
அக்கிரகாரத்தின் வழிேய பவனி வ வாராயினர்.
தில்ைல

கு

அந்தணாளர்

ஒ வ ம்

அறி ச்

ேகாத்திரம், சும்பண்ண சூத்ர, அபான பிரணவசர்மன்
இலக்கிய மம்ம நாயனாைரக் கண்ட டன் களிகூர்ந்
இ கரம் கூப்பி ெத

சீல மான
தல்வனாம்

பிரஜாபத்திய
ஷ்ண

ர்த்தி,

ெமய்சி ர்க்க, கண்ணீர் மல்கி

அவதாரம் ெசய் , அவசரத்தில் அப்பிரதக்ஷணமாய் வந்

அ

பணிந் , "ேதவாீர்! என் உயி க்குயிராய் யாேன ெபற்ெற த்த அத்தைன லக்ஷண ம்
அங்கேன ெபா ந்திய அம்மி நாச்சியாைரத் தி மணம் ெசய்
எம்ைம உய்விக்க
ேவண் வான் பணிகின்ேறன்" என அஞ்ச ெசய் நிற்பாராயினர்.
இலக்கிய மம்ம நாயனார் தி க்கண்சாத்தி, "யாம் அவ்வாேற ெசய்ேவாம்" என்
தி
திையப் றக்கணித் த் தி த்திண்ைணக் குறட்ேடறி ஆணியிட்ட அஞ்சைறப்
ெபட் மாதிாி அமர்வாராயினர். உடன் வந்த ெபற்ேறா ம் உகப்பின் மிகுதியால்
உடன் ெதாடர்ந் உயர் திண்ைணேயறி உட்கார்ந்தி ந்தனர்.
இலக்கிய மம்ம நாயனாாின் தி மண மேகாற்சவத்ைத எம்ேபால்வர் எ த்
எளிேதா எனி

ம் 'ஆைச ற்

அைறய

ஓ தல்

ற்ேறன். காசில் ெகாற்றத் * (* காசில்லாத

அரசாட்சி) கவின்பலர் நாயனார் விழாைவ.' உதயாதி சூாியன் உச்சிப் ேபாைத
எட் தற்குச் சற்
ன்பாக உதயாதி நாழிைகயிேல அ கில் நீத் , அ க்குைட ஆைட
ைனந்
ஆயிஅம் ெவௗவால்கள் ந மணம் கமழ பல் ன் சீதம் பத் க் காதம்
பாிமளிக்க ெசால்ெல க்கு
ன்ேன சுற்றியி ந்ேதார் ெவகுள, ஆகாச கங்ைகைய
நிைனத் ஆ தடைவ வலம் வந் உடல் ேதய்த் நீரா
த்தாைட ைனந்த பலன்
இதற்குள் அடங்கிற்ேற உலகத்தீர் அறியீேரா என அ ள் ெமாழி கன் மணப்பந்தல்
ேநாக்கி மத்தகஜம் ேபால ம் சித்தசன் தாேனெயன ம் இ மாந் இ வாரத் தா ைய
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இனி ேகாதி கண்ண க்ைக வலச் சுண் விரலால் அப்ப ேய எ த் ெநற்றியிேல
ஜவ்வாெதனயிட்
உலகத்தீேர எம்ைமக் கண்
உய்மின் உய்மின் என்
உபேதசித்தவண்ணம் மணவைறேயறி மாதினியாள் பக்கம் மன்னவன் ேபால்
அமர்ந்தார்.
அம்மி நாச்சியா ம் அ கி
ந்த அழகைன ேநாக்கினாள். அவ ம் ேநாக்கினான்.
இ வ ம் மாறிப் க்கு இதயம் எய்தினார். இனித் தி மாங்கல்யம் என்ற தி
ச் ெசால்
எதற்கு என்ற உசா எ ப்பி உடனி ந்த மங்ைகைய இடம்ெபயரச்ெசய் க தகன்
கட் ேலறி, "அ ப்ெபண்ேண! என் மன க்கினிய கண்ேண! என்னிடம் நீ
எதிர்பார்ப்ப இல்ைல. உன்னிடம் ஊரார் (ெபா வாக) எதிர்பார்ப்ப ண்ேடா " ெயன
அ ம்
ன்னைகைய அ ளி ஆவலாய் நின்றார்.
அம்மி நாச்சியா ம் அ ம்ெகாங்ைகைய அரவணித் , "ஆ யிர்த் ைரேய! அவதார
டா! ஆயிர ெவௗவால்களின் அநந்த ேநத்ர தீக்ஷண்ய சுயம் ேவ! நீ ர் இலக்கியம்
தளிர்க்க இடக்ைகயில் த்தக ம் வலக்ைகயில் ேபனா ம் ஏந்தி சி ட் த் ெதாழில்
ாிக. யாேனா அத்தினிப் ெபண் ஆைகயினாேல அ யா க்குத் தங்கள் இடர்ப்பா
இன்னல் விைளவிப்பதன் " என இனி
ெமாழிந்
இலக்கிய மம்ம நாயனாைர
இனி ேதற்றினாள்.
கைடத்ேத

படலம்

இனிேமல் இலக்கிய சி ட் கள்

ைனவான்ேவண்

இவ் லகில் அவதாித்த

எம்மிைறவன் எம்ேபா யனாய், எம்மில் ெபாியனாய், எம்மில் சிறியனாய், ஏகக்
கைலஞனாய் ஏமகூட நகரத்ைத வந்தைடந்தார்.
அங்கா கைள வலம் வந்தார். அந்தணாளர்தம் ெத க் கண்டார். சீர்ெப
சிேரட் கள் மைன கண்டார். மனம் ெகாண்டார். இலக்கியம் பிறக்க ெயன
அ ள்ெமாழி
கன்றார்.
ஆயிர
ஆயிரமாகப்
பக்த
ேகா கள்
கு மினர்,
ெகாண்டா னர். மண்டலத்தில் இவைனப் ேபால் உண்ேடா என்றனர். கண்ெட த்த
தவப்பயேன என்றனர். ெபாய்ய ைமப் லவேன என்றனர்.
லகறியாப் பாைடகள்
அறி ம் னிதேன என்றனர்.
ஏமகூடம் ேசமகூடம் ஆகும் என்
ெசம்மாந்தி ந்தார். இன்ேனாரன்ன பிற ம்
இவ க்குத் தி ேமனி தி நீழல் அைடவான் ேவண் அவிசார ச க்கத்திேல அமங்கல
தியிேல காைர ம் கூைர ம் ேசர்ந்த கவின்ெப ம் மாளிைக ஒன்ைற வாித்
வாடைக இ த்
வனிைத ம் வார்த்ைதயின் மன்னவ ம் வாழ்
நடத் மா
சங்கல்பித்தனர்.

94
இலக்கிய சி ட் யிேல இைடயறா ேமாகம் ெகாண்ட இலக்கிய மம்ம நாயனார்,
"யான் ெப
இன்பம் ெப க இவ்ைவயகம் என"க் கைடவாசல் திறந்
க த்
அ
ைனயிேல இ த்தி நித்திய தாித்திரம் பண் வாராயினர். அம்மி நாச்சியா ம்
அ ள்ெமாழி ேதவன் மனமறிந் மனம் ேகாணா ைவயம் இன்
வான் ேவண்
இல்வாழ்க்ைகெய ம் இயல் ைடயான் சகடத்ைத வந்தார், ெசன்றார், வரவி ந்தார்
அைனவ ம் அைழத் அட ெசய் அ ப்பி ைவத்தார்.
உலகம் இலக்கியம் ெபற்ற

இன் ற்ற

என்ேன! என்ேன!!

அைரயான் சீற்றப் படலம்
ஏமகூட நகரத்திேல இ மாந்
ற்றி ந் இலக்கிய ேசைவ ாி ம் மம்ம நாயனார்
மாண் கள் கண்
மனம் ெபாறா
ெகாதித் க் ேகாபங்ெகாண்
குேலாத் ங்க
பாண் ய ேசாழன் கிங்கி யர் பலைரச் சங்கி
எ த் ச் ெசன் மங்கி யமணிந்த
மைனயாட் ேயா இ த் வ மா கடாவினார்.
'யாமார்க்கும் கு யல்ேலாம் நமைனயஞ்ேசாம்' என்ற ெபான் ெமாழியின்
அவத்தன்ைம உலகம் அறிந் உய் மா மம்ம நாயனார் இ ேய பட்ட பி ேசா
ேபால ம், வ வாய் ம ங்கி நடமா

நின் , திடமாகு மங்ைக குடமாகு ெகாங்ைக

ம சஞ்சி ேபாலத்
ங்கும் நிைலயறிந் , அைரயேன ேபாற்றி; அமலேன ேபாற்றி,
அவனி
வ ம் ஆண்ட அ ள் வள்ளேல ேபாற்றிெயன பா இைசத்
அஞ்ச
ெசய்
கஞ்சுகம் கட் ய காவலர் ெநஞ்சம் ெதளி ற ஆ ப்பா அஞ்ச
ெசய்
நின்றார்.
மங்ைகெயா
பாகன் தி வ ளா ம், மானிலக் கிழத்தியின் தவப்பயனா ம்
இலக்கியம் ெசய்த ேபரறத்தா ம் மம்ம நாயனார் மண்ைட கபாலமாகாமல் தப்பிற் .
ைவசும்ப நகேரகு படலம்
ஏம கூடத்திேல இனி ஒ கண ம் தங்ேகாம் எனச் சூ ைர கூவி மங்ைகைய
அைழத் ச் சங்ைகைய வி த்
அங்ைகைய
சி ைவசும்ப நகர் என்ற பல்லவ
ராஜ்யத்தின் ெதால்ைலத் தைலநக க்கு வந்தி ந்தார்.
கடாரத்தி ம் சாவகத்தி ம் ெபௗத்த பீடகம் ஒன்ைறத் ேத ச் ெசன்ற ம ள் ஒளி
சிேரட் என்பார் தம் வாழ்நாள்
ம் காணாத பீடகத்ைதக் கண் ெதளிவதிேல
கழிந்
ேபாயிற்ேற என்
அவல ற்
உள்ெளாழிந்
ெத
தி உலாப் ேபாந்த
சமயத்தில் மம்ம நாயனாாின் திவ்ய தாிசனம் கண் அஞ்ச ெசய் "பீடகப் ெப ைம
பீ ற்றறிந்த ெபம்மாேன! பிறவிக் குைகயில் உட்கார்ந்த ேசாதிேய சுடேர! ைவசும்ப
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நகரத்தின் ைவகைறேய நான் கைடத்ேதறத்தி க்கண் சாத்த ேவண் ம்" எனப்
நின்றார்.

கன்

"அப்ப ேய ெசய்ேவாம் அ
ப
நல்க" ெயன மம்ம நாயனார் ஆக்ஞாபிக்கச்
சிேரட்
ம் அாிசி நீக்கி உமி அ ப்பி அ ள்ெமாழி ேதவன் பசியாற ேவண் ெமன
பணிந் நின்றான்.
அன்னா ம் உமிைய உடன்ேபான்ற மாட் க்கார க்கு விற்
அவன் இ ந்த
ெசல்லாச் சல்
ெகாண்
குழல் பந்தனம் ெசய்
கூ ம் அ ள் ெகாழிக்கும்
ெகாக்கிற்கு பஸ்பத்ைதக் குழ ல் இட் உள்ளங்ைக ெகாண் கவிழ்த் பிரமனின்
ெநற்றியிேல பிறந்தவராதலாேல உள்ளங்ைக அக்கினியிேல குழல் பஸ்பத்ைதக்
குளிர்வித்
ைக எ ப்பி வாசிையக் கட்
ஷ் ையத் தம
இல்லா இடத்தில்
அைமத் ேயாக நிஷ்ைடயில் அமர்ந்தார்.
சிேரட்
ம் நித்தம் ஒ
ைற உத்தமைர வலம் வந் அபான பிரணவத்தின் அாிய
மகிைமைய உணர்ந் உலகிேல பல ேகா காலம் வாழ்வானாயினன்.
ைவசும்ப நகர ம் வைக வைகயாம் திறந்ெதளிக்கும் ேதவாதி ேதவன் தி க்கழல்
வணங்கி தீட்ைச ெபற்
ேதவியின் அ
ம் ெபற்
ஆனந்தம் ெபற்
வாழ் ம்
சீல ம் சிறக்க நிைலநின் நீ வாழ்வாராயினர்.
இ

நாரதன் ைவசம்பாயன க்குச் ெசால்ல, ைவசம்பாயனர் வாம

க்குச் ெசால்ல,

வாமனன் ேவகவதிக் கைரயிேல தவம் ெசய்கின்ற ெகாக்குக்குச் ெசால்ல, ெகாக்கு
ைவசும்ப நகரத்திேல மம்ம நாயனார் மணிக்கழல் வணங்க, ஒ
கூ கத்திக்
கிைளயிேல குற்றி ந்
குவலயம் ேகட்க மம்ம நாயனாாின் மாண் கள் விாித்
நிற்ைகயிேல அன்னாாின் அமிசங்களிேல ஒன்றான சூறாவளி நாயனான் என்ற
நாேயன் ேகட்
ந்த நாட்டம் ேகாணாமல்
ட் ல் இவர்ந்
தீட்
ைவத்ேதன்.
சுபமஸ் .
இைத பா ேயார், ேகட்ேடார், ேகட்ேடாைரக் கண்ேடார், கண்ேடாைரப் பார்த்ேதார்
யாவ ம் மம்ம நாயனார் அ ள் ெபற் நீ ழி நில லகம் சிாிக்க வாழ்வார்.
மங்களம்
'சித்தி', ெதாகுப் - 1955
--------------------
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ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
27. 'இந்தப் பாவி'
காதல் கவிைத என்றால் ேகாமதிநாயகம் பிள்ைளக்கு அள
கவிைதயி

கடந்த பிாியம். காதல்

ம் இளங்காதலர்கள் இதயம் ஒத் க் காத த்த

அவர்கைளப் பிாித்த
இன்பத் டன்

ம், பிாி

வாசிக்க

மரணத்தில் மாட் வித்த

வி ம் ம்

கவிைத.

ம், பின்

ெபற்ேறார்

ேம அவர் இவ்வவனியில்

ேஷக்ஸ்பியாின்

ஜு யட் ம்'
என்றால்
அவ க்கு
ேவெறான் ம்
கம்பராமாயணத்தில் மதனின் மலர்ப்பாணங்களால் தாக்கப்பட்

'ேராமிேயா ம்

ேவண் யதில்ைல;
இராம ம் சீைத ம்

ஒ வைரெயா வர் நிைனந் 'மனக்ேகாட்ைட' கட் கிறார்கேள, அஃெதன்றால் அவர்
மனத்ைதப் பறிெகா த் வி வார்.
"ஓங்குமரக் காட்
ள்ளி ந்
ங்காமல்
ங்கு சப்ரமஞ்சமித்ைத ங்கும் நவரசத்ேதன்."
"வித்உ மம் தன்ைன உந்தன் ெமல் தழ் என்றால் இதிேல
த்தம் கிைடக்கும் அதில் த்தம் கிைடயாேத."
என்ற வாிகைள அ க்க
பா வார். "ஆஹா! சுப்ரதீபக் கவிராயாின் கவிதா
சக்திைய என்னெவன் ெசால் வ " என் ெசால் க் ெகாண்
கழ்மாைலகள் பல
லவ க்குப் ைனவார்.
ேகாமதிநாயகம் பிள்ைளயிடத் மாணவர்கள் ேபரன்
ண்டவராயி ந்தனர். அவர்
ெசால்ைல ேவதவாக்ெகன மதித்தனர். அவர் வி ம்பா மாணவ ம் கிைடயா .
அவைர வி ம்பா மாணவ ம் கிைடயா . ேகாமதிநாயகம் பிள்ைள வார்த்ைதக்கு
ஆசிாியர்களிடத்தி ம் மாணவர்களிடத்தி ம் ஒ தனிப்ெப ைம உண் .
'ேராமிேயா ம் ஜு யட் ம்'
ைவக்கப்பட்
ந்த .

என்ற

நாடகம்

எங்க

க்குப்

பாடப் த்தகமாக

"அந்நிைலயில்லா அம்
யின்மீதா தாங்கள் ஆைணயி கின்றீர்கள்? தங்க ைடய
காத ம் அவ்விதம் ேபாய்விடக் கூடாேத" என் ஜு யட் திங்கள் மீ ஆைணயிட் த்
தன
காதைல ெவளிப்ப த்திய தன் காதல க்குச் ெசான்ன வாக்கியங்கைள
வாசித்த ம் பரவசமைடந்தார் எங்கள் ஆசிாியர். சிறி
ேநரம் அப்ப ேய
ஸ்தம்பித் விட்டார்.
அவர
அகக்கண்
ன்ேன
ஒ
ெபாிய
நாடகம்
நைடெப கின்றெதன்பைத நாங்கள் அறிந்ேதாம். "என
வாழ்க்ைகயில் என்
கண்ணால் கண்ட, என் நண்பெரா வர் அ பவித்த காத ன் நிகழ்ச்சிெயான் ள்ள .
அைத ெசவி ற்ற எவ ம் எளிதில் மறந் விட
யா . இந்நாடகத்ைத வாசிக்கும்
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ெபா
அச்சம்பவம் என் நிைன க்கு வந்த . இன்
ேநரமாகி விட்டதால்
நாைளக்குச் ெசால் கிேறன். இ ந்
எல்ேலா ம் ேகட்பதாயி ந்தால் எனக்கு
ஆேக்ஷபைணயில்ைல" என்
ம ப
ம் தன்ைனச் சாிப த்திக்ெகாண்
ேபச
ஆரம்பித்தார்.
மாணவர்கள் எல்ேலா ம் ேகட்க ஆவ ள்ளவர்களாகயி ந்தார்கெளன்பைத அறிந்த
ேகாமதிநாயகம் பிள்ைள கைதைய ஆரம்பித்தார்.
2
"சிவந்திப்பட்
தமிழ்மணங்கம ம் ெபா ைணயாற்றங்கைர ேம ள்ள ஒ
குக்கிராமம்.
ந்
க க்கு ேமல் இ க்கா . கிராமவாசிகள் எல்ேலா ேம
ஹிந் க்கள்.
ராதனமான பாண் ய அரசனால் கட்டப்பட்ட ேகாவில் ஒன்
இ க்கிற . தமிழர் நாகாிகத்ைத ம், சிற்பத் திறைமைய ம் காட்டக்கூ ய
கற்சிைலகள் பல உள. சிரங்களாலாய மைலையக் கரங்களில் தாங்கி நடனம் ாி ம்
ரபத்திர ைடய சிைலையப் பார்த்த எவ ேம மறக்க
யா . அதிகம்
ெசால்வாேனன்? இயற்ைகெயழில் அைனத் ம் ெசயற்ைகயழகு
ஒ கிராமம்.
"இராம

வ ம் பைடத்த

ங்கம் பிள்ைள அக்கிராமத்தின் பண்ைணயார்; ெப நிதி பைடத்த பிர .

அவ ைடய குமாரன் தான் என
நண்பன்; நான் ெசால்லப்ேபாகும் சம்பவத்தின்
க்கிய கதாநாயகன். நா ம்
ர்ண ங்க ம் கலாசாைல நண்பர்கள். எங்கள்
இ வ க்கும் ஒ வர்ேமல் ஒ வ க்கி ந்த வாத்ஸல்யம் ேவ
எந்த இரண்
நண்பர்களிடத்தி ம் நான் பார்த்ததில்ைல.
ர்ண ங்கம் கலாசாைலயில் பல
ைறகளி ம் பிரகாசித்தான். சீாிய நைட ம் உயாிய ேநாக்க ம் ெகாண்டவன்.
கூர்ைமயான அறி ம் ேநர்ைமயான ெகாள்ைக ம் பைடத்தவன்; ஒ

சுந்தர

ஷன்.

"கலாசாைல
ந் ேகாைட வி
ைறக்கு மாணவர்க ம் மாணவிக ம் தத்தம்
ஊ க்குப் பிரயாணமாயினர். நான் ெசன்ைனயில் எங்கள் மாமா ட் ல் சில தினங்கள்
தங்கிவிட் ப் ேபாகலாம் என நிைனத்
ரண ங்கத்ைத வழிய ப்பிவிட்
ெசன்ைனயில் தங்கிவிட்ேடன். சிவந்திப்பட் க்கு வ வதாக என் நண்பனிடம்
வாக்களித்ேதன். நான் கூடப் பிரயாணம் ெசய்யாமல் தனிைமயாக (ஆனால் மற்ற
நண்பர்க டன் மட் ம்) பிரயாணம் ெசய்வ
அவ க்கு உற்சாக ட்டவில்ைல.
இ ந்தா ம் என
மாமனாாின் மனவி ப்பத்ைத எதிர்க்கக் கூடா
என்ற
காரணத்தினாேலேய நாங்கள் இ வ ம் ஒன்றாகப் ேபாக
யவில்ைல.
"நல்ல நில . ஆனந்தமாகப் பா க்ெகாண் ம் ஆ க்ெகாண் ம் மாணவர் ேகாஷ்
பிரயாணம் ெசய்

ெகாண்

ந்த . தத்தம் இல்லம் ெசல்

ம் உற்சாகத்தினா

ம்,

98
கூட்டமாகப் பிரயாணம் ெசய் ம் ேகாலாகலத்தினா ம், பிரயாணம் மிக ம்
சுகமாயி ந்த . ரயில் வி ப் ரத்ைதக் கடந் வந் ெகாண்
ந்த . வழியில் பலர்
இறங்கிவிட்டனர்.
மிஞ்சிய
சில ம்
இராத்திாிையச்
சிவராத்திாியாக்கி
விடேவண் ெமன்ேற
ெசய் விட்டனர். திடீெரன் பக்கத்தி
க்கும் ெபண்கள்
வண் யி
ந்
கூக்குரல்
கிளம்பிற் .
வண் ேயா
ேவகமாய்ப்
ேபாய்க்ெகாண்
ந்த . அ த்த வண் க்குத் தாவிப் ேபாகக்கூ ய ைதாியம்
ஒ வ க்கும் வரவில்ைல. ெப ம்பாலான ஜனங்கள்
க்க அசதியி
ந்தார்கள்.
ர்ண ங்கம் சட்ெடன் அ த்த வண் க்குத் தாவி வண் க்குள் ைழந் விட்டான்.
அங்கு ஒ
ரடன் ஒ இளம் ெபண்ணின் க த் ச் சங்கி ைய அ க்க யற்சிக்க ம்,
அப்ெபண்
அவனிடமி ந்
தன்ைன
வி வித் க்ெகாள்ள
ய வைத ம்
பார்த்தெபா
ேகாபம் ெபாங்கி எ ந்த . ஆள் வந் விட்டதனால் தன கத்திைய
உ விப் பய
த்திக் குதித் ஓ விட எத்தனித்தான். ஆனால் ர்ண ங்கம் சிறி ம்
அச்சமின்றி ஊக்கத்ைதக் ைகவிடாமல் தி டைனக் கட் ப் பி க்கும் த ணத்தில்
தி டன் கத்தியால் குத்தினான். குத்
ெதய்வாதீனமாக இட
ைகயில் வி ந்த .
குத்ைத ம்
ெபா ட்ப த்தாமல்
ர்ண ங்கம்
தி டைன
இ கக்
கட் ப்
பி த் க்ெகாண்டான். "சங்கி ைய இ ங்கள், இ ங்கள்" என்
கூக்குர டேவ
அதற்குள் சங்கி இ க்கப்பட் ரயி ம் நின் விட்ட . உதவிக்கு ஆ ம் ேபாலீசும்
வரேவ தி டன் கட்டப்பட்டான்; தி டன் வஸ்திரம்,
ரண ங்கம் உைட,
இளம்ெபண்ணின் ஆைட எல்லாம் இரத்தமாயி ந்த . இதற்குள் அந்நங்ைக சித்த
ஸ்வாதீனத்ைத இழந்தாள். அ த்த ஸ்ேடஷனில் நங்ைக ம்
ர்ண ங்க ம்
இறக்கப்பட்டார்கள்;

உதவிக்குச்

சில

மாணவர்க

ம்

இ ந்தனர்.

காைலயில்

ம ைரயி ள்ள நங்ைகயின் தந்ைதக்குத் தந்தி ெகா க்கப்பட் , சாயங்காலேம
தந்ைத ம்
தா ம்
வந்
ேசர்ந்தனர்.
தன
த்திாிையக்
காப்பாற்றிய
ர்ண ங்கத்ைதத் த விக்ெகாண்டார் ெபண்ணின் பிதா. ைகக்குத்ைதப் பார்த்
அ தார்;

ரத்ைத ெமச்சினார்.

"'அம்மா சாவித்திாி, நைககைளப் பற்றி எனக்குத்
ளிகூடக் கவைலயில்ைல.
இந்நைககைள அபகாிக்கும் ஆைசயில் உன
உயி க்கு உைலைவத் விடாமல்
கட ள் காப்பாற்றின
ேசாமசுந்தரம் பிள்ைள.

நம

ர்வெஜன்மப்

ண்ணியம்தான்' என்

ெசான்னார்

"சாவித்திாி ெசன்ைனயில் ெபண்கள் கல் ாியில் ஒ
மாணவி. அவள் தந்ைத
ேசாமசுந்தரம் பிள்ைள ம ைரயில் ஒ
பிரபல வியாபாாி. மிக ம் ெசல்வாக்கு
உள்ளவர். இச்சம்பவத் க்குப் பிறகு
ர்ண ங்கம் அ க்க
ேசாமசுந்தரம்
பிள்ைளயின்
ட் ற்குச் ெசல்வ ண் .
ர்ண ங்கம்
ட் ற்கும் ேசாமசுந்தரம்
பிள்ைளயின் கு ம்பத்தார் வந்
ேபாய் அவர்க க்குள் அன்னிேயான்னியம்
ெப கிற் .

'ேகா ,

சாவித்திாி

ெபண்ணன்ேறா ேவண் ம்!' என்
நான் ேகட்
க்கிேறன்.

தங்கக்குணம்.
பல தடைவகள்

ெபண்

பிறந்தால்

இப்ப ப்

ர்ண ங்கம் அன்ைன ெசால்ல
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"ெசன்ைனயில்
ர்ண ங்க ம், சாவித்திாி ம் ஒ வைரெயா வர் அ க்க
சந்திப்ப ண் . ஒவ்ெவா
ஞாயிற் க்கிழைமேதா ம் கடற்கைரயில் சந்தித்
சம்பாஷித் க்ெகாண்
ந்தனர்.
ஞாயிற் க்கிழைம
தவ வ
எப்ப
சாத்தியமில்ைலேயா, அேத ேபான்

அவர்கள் சந்திப் ம் இ ந்

"'ெவண்மதிையப் பார்த்தைனேயா?
ேதான் ம்

வந்த .

கட ன் கம்பீரத்ைத ேநாக்கு.

கிற் கூட்டங்கள் பரமானந்தத் டன் பிரயாணம் ெசய்வ

ேதாணிேயாட்

பா வ

ேகட்கிறதா?'

என்

ர்ண

ரத்திேல
ெதாிகிறதா?

ங்கம்

ேபசுவ ம்,

'இயற்ைகயின் அழேக அழகு. அைலகள் ஒன்ேறாெடான்
கூ
விைளயா வ
எவ்வள
நன்றாயி க்கிற
பா ங்கள். அந்த அைலையப் பா ங்கள். எவ்வள
பிரமாண்டமான அைல. ெகாஞ்சம் தள்ளிப் ேபாய்வி ேவாம். நம்ைம ேமாதிவி ம்' என
சாவித்திாி ெசால் வ ம் சகஜமாக இ ந்த .
"ஒ வ க்ெகா வர் வாய்விட் ெசால் க்ெகாள்ளாவி
இ ந் வந்த ! வளர்ந் ெபாிய வி க்ஷமாகி ம்விட்ட .
"ஒ

ஞாயிற் க்கிழைம மாைல ெவகு ேநரம் வைர

காத்தி ந் ம்

அன்

சாவித்திாி

என்னவாயி க்கலாம்? ஒ

வரவில்ைல.

ம், அவர்க

ர்ண

ங்கம் கடற்கைரயில்

'வராம

க்கக்

காரணம்

ேவைள கலாசாைல அதிகாாிகள் ேபாகக்கூடாெதன்

த த்தி ப்பார்கேளா; அெதப்ப யி க்க

ம்? இ க்கக் கூடாதா? அப்ப யானால்

இ வைரக்கும் அப்ப ெயான் மில்ைலேய? ம ைரயி

ந்

வந்தி க்கலாம்.

வந்தி க்க

வந்தி ந்தால்

கலாசாைலக்குப் ேபாய்விட்

க்குள் காதல்

என்ைனப்

வரலாமா? அ

ஊ க்குப் ேபாயி க்கலாேமா? இப்ெபா

பார்க்க

சாவித்திாியின் தந்ைத
ேவண் ேம?

மதி கிைடக்குேமா, கிைடக்காேதா?
ஊாில் என்ன? வி

ைற ஒன் ம்

இல்ைலேய? ஊ க்குப் ேபாவதாயி ந்தால் எனக்குத் ெதாிவிப்பாேள?' என்
நிைனத் ஒ காரணம் கற்பிக்க வழி ெதாியாமல் ஹாஸ்ட க்குச் ெசன் விட்டான்.
அன்றிர
வ ம் ர்ண ங்கத்திற்குத்
க்கம் வரவில்ைல. ஒவ்ெவா நிமிட ம்
ஒவ்ெவா பைகவன் ேபான் இர
ரா ம் ஓயா ேபார் ாிந் ெகாண்
ந்த .
'ஒ

காரண ம்

இல்ைலேய,

எப்ப

வராம

ெவ ப் ற்றனேளா,

க்க

அதிசயமாயி க்கிற !

என்ேமல்

ஒ கா

என்ன?' இவ்விதம் வி

ம் வைர ச ப்பின்றி ேயாசித் க் ெகாண்

ந்த ?
மி க்கா .

என்ன
பின்

ந்தான்.

"ம நாள் மத்தியானம்
ர்ண ங்கத் க்குச் சாவித்திாியிடமி ந்
வந்த . சாவித்திாி எ தியி ந்ததாவ :

ஒ

க தம்
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என் மன க்குப் பி க்காத சிலர் ெசான்ன அவ றின் காரணமாகக் கலாசாைல
அதிகாாிகள் ெவளியில் ேபாக எனக்கு அ மதி ம க்கின்றனர். என் தந்ைதக்கு
எ தியி க்கிறார்கள். அைதப் பற்றி ஒன் மில்ைல; கவைல ம் ேவண் வதில்ைல.
கற் நிைல என்னெவன்ப
எனக்கு நன்கு ெதாி ம். பிறர் குத்திக் கற் நிைல
ஓங்குவ அ பவ சாத்தியமான காாியமன் .
"க தத்ைதப் பார்த்த ம்
ர்ண ங்கத்தின்
க்கம் ெந ப்பில் எண்ெணயிட்ட
ேபாலாயிற் .
உடம் க்கு
அெசௗகாியெமன்
மத்தியானம்
ரஜா
எ த் க்ெகாண்டான்.
"சில தினங்களில் ெசன்ைனக்கு வந்த ேசாமசுந்தரம் பிள்ைள தன
எச்சாிக்ைக ெசய்தார். 'மணம்

த்திாிக்கு

யாத மங்ைக தன்ைனெயாத்த வா பனிடம் பழகுவ

தகாத காாியமன்ேறா? ச கப் பழக்க வழக்கங்க க்கு எதிரானதல்லவா?' என் தன்
த்திாிக்கு உபேதசம் ெசய்தார்.
ர்ண ங்கத்தின் ேம ள்ள அன்
மாறி
ெவ ப்பாயிற் . இதற்கு ன் ெசன்ைன வந்தெபா ெதல்லாம் ர்ண ங்கத்ைதப்
பார்த் ப் ேபசிவிட் ச் ெசன்ற ேசாமசுந்தரம் பிள்ைள இத்தடைவ பார்க்காமல்
ேபாய்விட்டார். தந்ைத வந் ேபான ெசய்தி ம் தன்ைனக் கண் த் ப் ேபான
வரலா ம் ர்ண ங்கத் க்குத் ெதாிவிக்கப்பட்ட .
"என்ன ெகா ைமயி ? எவ்விதம் அவ்வி
இ வி ந்தால்கூட மாண்

ஒழிந்

காதலர்க

ம் இைதச் சாதிக்க

ம்?

ேபாகலாம். மி கங்கள் கூடச் சுதந்திரமாக ம்,

யேதச்ைசயாக ம் இ க்கின்றனேவ. ேபசிப் பயெனன்ன? அப் றம்.
"ேசாமசுந்தரம் பிள்ைள வந் விட் ப் ேபாய் ஒ
வாரம்தான்
ர்ண ங்கத் க்குச் சாவித்திாியிடமி ந் மற்ெறா க தம் வந்த :

ஆயிற் .

தந்ைத எனக்கு வரன் ேத க்ெகாண்
க்கிறதாக ம் ெசாற்ப தினங்களில்
வாகிவி ம் என் ம் நம்பத் தகுந்த என் சிேநகிைத ஒ வளிடமி ந்
எனக்குச்
ெசய்தி கிைடத்தி க்கிற . என் உடல், ெபா ள், ஆவி அைனத் ம் ெவகுகாலத் க்கு
ன்ேப நான் தங்க க்குக் ெகா த் விட்ேடன். ஆனால் தாங்கள் என்மீ எத்தைகய
எண்ணம்
ெகாண்டவர்கெளன்ப
நான்
நிைனக்கிறப
இ க்குெமன்
எதிர்பார்த்தா
மனைதத்

ம், 'விசாலாக்ஷி, இண்டர்மீ ேயட்' என்ற விலாசத் க்குத் தங்கள்

ெதாிவித்

வி ங்கள்.

என்ைனக்

உண்ைமயானால், வ கிற ெவள்ளிக்கிழைம

காத ப்பின்,

ஆட்ெகாள்

றப்ப ம் கப்ப ல் இரங்கூ

வ
க்குப்

றப்ப வதற்கு ேவண் ய வசதி ெசய் ர்கெளன எதிர்பார்க்கிேறன். சுதந்திரத் க்கும்,
காத க்கும் ஹிந் ச கத்தில் உாிைம இல்ைல என்கிறார்கள். பார்த் க்ெகாள்ேவாம்.
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" ர்ண ங்கம் தாமதியா
எல்லா ஏற்பா க ம் ெசய்
த் ப்
எ திவிட்டான். தன்மீ சாவித்திாி ெகாண்ட நம்பிக்ைகயின்ைமையக் குறித்
எ தியி ந்தான்.

பதி ம்
வ ந்தி

"ெவள்ளிக்கிழைம
மாைல
ெசன்ைனயின்
பல்ேவ
கலாசாைலகளின்
மாணவர்கெளல்லாம் சர்வகலாசாைல ஆதரவின் கீழ் நடக்கும் பிரசங்கத்ைதக்
ேகட்கேவண்
சர்வகலா சாைல மண்டபத்திற்கு வந்தி ந்தனர். சாவித்திாி
யா மறியாமல் ைற கத்திற்கு ந விவிட்டாள்.
"அன்றிர
சாவித்திாி கலாசாைல
ஆரம்பித் விட்டனர்.
ேபாலீசுக்கும்

ஹாஸ்ட ல் காணாமற் ேபாகேவ ேதட
ேசாமசுந்தரம்
பிள்ைளக்கும்
தகவல்

ெகா க்கப்பட்ட . சாவித்திாியின் அைற ம், பின்னர் ேசாமசுந்தரம் பிள்ைள வந்ததின்
ேமல்,
ர்ண ங்கம் அைற ம் ேசாதைனயிடப்பட்டன. அவசரம் காரணமாய்
சாவித்திாி எ தியி ந்த கைடசிக் க தத்ைதப்
ர்ண ங்கம் தவ தலாகப்
ேபாட் விட் ப் ேபாய்விட்டான். க தம் கிைடத்த ம் கப்ப க்குக் கம்பியில்லாத்
தந்தி லம் ெசய்திய ப்பப்பட்ட .
"ம கப்ப ல்
இ வ ம்
இரங்கூனி
ந்
ேபாலீஸ்
காவ ல்
ெகாண் வரப்பட்டனர்.
நீதிமன்றத்தில்
ெபண்ைணக்
கடத்திச்
ெசன்றதாகப்
ர்ண ங்கத்தின்
மீ
வழக்குத்
ெதாடரப்பட்
நீதிபதியால்
வி தைல
ெசய்யப்பட்டான்.
"தீர்ப்பில் நீதிபதி குறிப்பிட்

ந்ததாவ :

ெபண்ைணக் கடத்திச் ெசன்றதாகேவா, ஏமாற்றிச் ெசன்றதாகேவா குற்றம் சாட்ட
யா . ெபண் ம் எதிாிையப் ேபான் கலாசாைலயில் ப த்த ெபண். தன் ைடய
ெபா ப் ம், கற்
நிைல ம் சாவித்திாிக்குத் ெதாிந்தி க்கும் என்
நாம்
எதிர்பார்க்கலாம். ஆதலால் எதிாிைய நான் வி தைல ெசய்கிேறன். மனெமாத் வாழச்
ெசய்வேத ேமல் என நான் அபிப்பிராயப்ப கின்ேறன். ெபண்ைணத் தந்ைதயிடம்
ஒப்பைடக்கும்ப யாக ம் தீர்ப் ச் ெசய்கிேறன்.
"கலாசாைல அதிகாாிகள் ர்ண ங்கத்ைத மன்னித் ம ப
ம் கலாசாைலயில்
ேசர்த் க் ெகாண்டார்கள். சாவித்திாி ட் க்கைழத் ச் ெசல்லப்பட்டாள். அவ்வ ஷ
வ ம் உயிாி ந் ம் இல்லாத நிைலைமயிேலேய
ர்ண ங்கம் இ ந்தான்.
சாவித்திாியின் உ வம் அவன் அகக்கண்
ன்னால் எப்ெபா
ம் தாண்டவமா க்
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ெகாண்
ந்த . வ ஷக் கைடசி ம் ஆயிற் . சர்வகலாசாைலப் பாீட்ைச
ம நாள் ஒ க தம் வந்த . பிாித் வாசித்தான்.

ந்த

"'எனதி தயத்திற்குகந்த காதல! நமஸ்காரம். நாைள காைல என மணம். (ேகாமதி
நாயகம்
பிள்ைளயின்
கண்களினின் ம்
கண்ணீர்
வ கிற )
என்ைன
மணக்கவி ப்பவன்

ெபயைர

அறிய

வி ம் கிறீர்களா?

நான்

எ தலாமா?

தாங்களன்ேறா என் கணவர். (அைசவற் நின் வி கிறார்.) என் ெதய்வேம, தங்கள்
கரத்ைதப் பற் ம் பாக்கியம் எனக்கில்லாவி
ம் எனதிதயத்ைதத் தாங்கள்
அைடந் விட்டீர்கள். (ேபச
யவில்ைல)... விைடெபற் க் ெகாள்வதற்கு ன் ஒ
பிரார்த்தைன; தாங்கள் உண்ைமயாக என்ைனக் காத

த்தீர்களாயின், கட ளறிய என்

பதியாயின், என்ைனத் தங்கள் பத்தினியாகக் க தின், நான் இவ் லைகப்
பிாிந்ேதெனன்பதற்காகத் தங்க க்கு ஒ விதத் தீங்கும் ெசய் ெகாள்ளக்கூடா ..."
'கண்ணீர் தாைர தாைரயாக ஓட ஒவ்ெவா
வார்த்ைதயாகக் க தத்ைதச்
ெசால் க்ெகாண்ேட ேபானார். கைடசியில் "இந்தப் பாவி இன் ம் இ க்கிேறேன"
என் அலறிக்ெகாண்ேட கீேழ வி ந்தார்.
'சித்தி', ெதாகுப் - 1955
------------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
28. காளி ேகாவில்
இ ள்.
நட்சத்திரங்க

ம் அற்ற ேமக இ ள்.

வானத்தி ைள ெவட்

ம க்கும் மின்னல்கள்.

இ
டன் இ ளாக நக ம் நதி, ப களில் ேமாதி எ ப் ம் அைலகளினால் அன்றித்
ெதாியா .
கைரக்கு வடக்ேக ஒ

ேகாவில், இ ள் திரண்

எ ந்

நின்ற மாதிாி.
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அத

ள் தீப ஒளி த வி விைளயா ம் காளி விக்கிரகம். க த்த பளிங்கினால்

ஆக்கிய . அந்தச் சிற்பியின் ைகவண்ணந்தான் என்ன! ேகாரத்திேல ஒ
ெபண்ைம இ கிய கல்தான். அதில் என்ன எழில்!
தீபத்தின் மீ
திடீெரன்

கவிந்

அ க்குவ

அழகு, ஒ

ேபால் இ ள் பம் ம் பிரகாரம்.

எங்கும் அந்தகாரம்!

ந நிசி!
விக்கிரகத்தி

ந்

ெமல்ல நில ம் ஒளி.

ேதவியின் கண்களில் ஒ பிரகாசம். உத களில் உயிர்க் குறியின்
ேமேலாங்கி இறங்குகிற . ேதவி எ கிறாள்!

ன்சிாிப் . மார்

ேஜாதியின் நில
தைரையத் தடவ, அந்தக் க த்த அழகு ெம வாகச் ெசன்
நதியில்
குகிற .
ேகாவி ல் தீபத்ைத அ க்க

யன்ற அந்தகாரத்தின் ெவற்றி.

தீபக்கால் திரண் வள கிற . இ
க்குள் ைமக் ெகா ந்தாய் வள ம் ஒ மனித
உ வம். ஒ
சமயம் விம்மி உயர்ந்த விஸ்வ பம். பைன மரக் ைக கால்கள்
உயரத்திேல ெவள்ைளப் பற்க ம், அதற்கு ேமல் இரண் நட்சத்திர ஒளிக ம் தைல
இ க்குமிடத்ைதக் குறித்தன. இவ்வள
சிறிய ேகாவி ல்
கட்ைட மீ ம் உ வ
ஆகி தி. அ த்த நிமிஷம் ஒன்றைரய உயர ள்ள கனிந்த இ ள் ெகா ந் . அ த்த
கணம் ஐந்
அ
உயரம். சிைக
ழங்கால்வைர வி ந்
ஆைடயாக உடைல
மைறக்கிற .
ேபய்! ேதவியின் அ ைம.
அ

பிரகாரத்தில் ஒ

அங்ேக அந்த

ைலயில் மைறகிற .

ைலயில் அந்தப் ேபய் ஏன் இப்ப க் குனிந்

குனிந்

அைசகிற ?

பிரகாரம்
வ ம் அந்தகாரத் டன் கலக்கும் ஓர் அற் தமான பாிமள கந்தம்.
ேதவியின் வாசைனச் சாந் .
அைர கல் ன் பின் றத்தி

ந்

எங்கி ந்ேதா இறங்கிய

மற்ெறா

ேபய்.
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சற்
ேநரம் ெவகு உத்ஸாகம். சந்தனமைரப்பைதப் பார்ப்பதிேல. ெவண்ெணய்
ேபால் குைழந்த வாசைனச் சாந்ைதத் ெதாட்
கர ஆைச.
ெதாட் விட்ட !
அைரத்த ேபயின்

கத்தில், பயங்கரம், ேகாபம், பாிதாபம் கலந்

விளங்கின.

*****
ஆற்றங்கைரயிேல ேதவியின்
எ ந் மைறந்த . உதட் ல் ஒ

கத்தில் சடக்ெகன்
ப் !

ேகாப ஒளி அைல ேபால

ேதவியின் சாந் ! என்ன அபசாரம்!
சுவாில் ேதய்க்கிற . க ங்கல் தைரயில் ேதய்க்கிற . ஒவ்ெவா
வாசைன

அதிகமாகிறேத.

குற்றந்தான்.

மைறக்க

நிமிஷ ம்

வழியில்ைலயா?

ம ந்ததற்கில்ைலயா?
அைரத்த ேபய் சிாிக்கிற ! ஒ
தி ட் ப் ேபய் விலவிலத்
எப்ப யி ந்தா

பயங்கரமான ஏளனச் சிாிப் .

அப்ப ேய இ ந் வி கிற .

ம் ேதாழனல்லவா? உதவி ெசய்யாம

க்க

மா?

குற்றம்
ாிந்த ேபையப் ப த் ைறக்கு அைழத் ச் ெசல் கிற . ேபாகும்
வழியிெலல்லாம் சாந்தின் வாசைன தி ட் த்தனத்ைதப் பட்டவர்த்தனமாகப்
பரப் கிற .
கைரயி
ந்த
மணைலப்
ேதய்த்தாகிவிட்ட . ைகதான்
அதிகமாகிற .

ேபாட் த்
ேதய்கிற .

ேதய்த்தாகிவிட்ட .
ேதய்க்கத் ேதய்க்க

பாைறயி ந்
வாசைனதான்

ேதவி பின் றத்தில் நிற்கிறாள். அைத அைவ அறியவில்ைல.
சாந்தைரத்த ேபய்க்கு ஒ
எ க்கிற .

க்தி ேதான் கிற ! ம யி

ந்த ஒ

வைளந்த கத்திைய
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குற்றம் ாிந்த விரல்கைள இ த் ப் ப க்கல் ல் ைவத் ...
பட்!...
விரல்க
என்ன கு

ம் இரத்த ம் ஆற்றில் கலந்

மைறகின்றன.

ஹலம்!

இரண் ம் அண்ணாந் ெகாண்
கலக்கிற .

ஒ

எக்காளச் சிாிப் ; ேதவியின்

ன்னைக டன்

"ஐேயா! ேதவி"
பாதத்தில் மண்ேணா
ாிகிறாள்.

மண்ணாய் வி கின்றன. ேதவி தன் மலர்க்ைககளால் அ ள்

மின்ெவட் ப்ேபால் ேதவி ேகாவி ள்
ெதாட கின்ற இரண் குற்றவாளிகள்...
பைழய தீபெவாளி த வி

மைறகிறாள்.

குனிந்

வணக்கமாகத்

யங்கும் கற்சிைல.

பைழய ேகாவில்.
பைழய அந்தகாரம்.
மணிக்ெகா , 10-06-1934
----------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
29. கபாட ரம்
1. கடல் ெகாண்ட ேகாவில்
நான் கிழக்குக் ேகா ர வாசல் திண்ைணயில், '
கா' என்ற ெகாட்டாவி டன்
ண்ைட உதறிப் ேபாட் க் ெகாண் சாய்ந்ேதன். கிழக்குக் ேகா ர வாசல் கத
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எப்ெபா
ம் சாத்தித்தான் இ க்கும். ஆனால், அேத மாதிாி எப்ெபா
ம் அதன்
திட் வாசல் திறந்ேத இ க்கும். திட் வாசல் வழியாக ச த்திர ேகாஷ ம் ச த்திர
அைலக ம் லன்களில் உராய்ந் ெகாண் இ க்கும்.
நான்
உள்ளி ப்பைதக்
கவனியாமல்
அர்ச்சகர்கள்
கதைவத்
தாளிட் ப்
ட் க்ெகாண்
ெசன் விட்டார்கள். அன்றிர
நான் கன்னியின் சகபா யாக
அவ டன் தனிைமயில் கழிக்க ேவண் யதாயிற் . ெபாச்சாப் ம் குேராத ம்
ைக ம் மனிதர் வாழ் சமாதிக
ஒ

க்குள் ஒன்றில், என்ைன இவ்வா

நிச்சிந்ைதயாக

கன்னி டன் இராப் ெபா ைதக் கழிக்க விட் வி வார்களா? கல் ல் உைற ம்

கன்னி எனில், திாிகால
சற் ம் சஞ்சலமற்
நான் உள்

நடந்

ைஜ ம் ஆர்ப்பாட்ட ம் பண்ணிக்ெகாண்

ப்பவர்கள் கூட,

வி கிறார்கள். என்ன மனிதர்கள், என்ன பிைழப் !

க்குள்ளாகேவ சிாித் க் ெகாண்ேடன். கல் ல் வ த்தி ந்த உ வத்தில்

மனைச லயிக்கவிட்ட எனக்கு, அந்தக் ேகாயி ல் அந்த அர்த்த ஜாமத்தில் இப்ப
எண்ணமிட் ப் ெபா ைதக் கழிக்க ேநர்ந்த
தற்ெசயலாக நிகழ்ந்த ஒ காாியமா
அல்ல ... அதற்கும் அப்பால், அதற்கும்
உாித் ெகாண் ேபாவ
ேபால் மனித அறி

அப்பால் என ெவங்காயத்ேதால்
என்ற ஸ்பாிசம் படப்பட மற்ெறா

திைரயிட் விட் , அதற்கும் அப்பால் அகன்
ெசன் ெகாண்ேட இ க்கும் அந்த
விவகாரத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ நிகழ்ச்சியா என என்னால் நிர்ணயிக்க
யவில்ைல.
என
இளைமயில், எப்ேபாேதா ஒ
ைற - கணக்குக் கூடத் தவறிப் ேபாய்
ெவகுகாலமாகிவிட்ட - கன்னியின் ெகா விழாவிற்கு வந்ேதன். மஞ்சைண ெம கு
ைவத்
அர்ச்சகன் அந்தக் க ங்கல் வ வத்ைத பதினா
வய
சி மியாக
ஆக்கியி ந்தான். அந்த அர்ச்சக ைடய ைகத் திறைமைய மறந்
அந்த அழகில்
மனைச இழந்ேதன். பிறகு உலகத் ஊர்வசிகள் எல்லாம் ெபண் பிறவிகளாகக் கூட
எனக்குத் ெதன்படவில்ைல. ஆனால் அதற்கு ம நாள் ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்ைத ம்
என்னால் இன் வைர மறக்க
யவில்ைல. ம நாள்தான் அர்ச்சக ைடய
ைகத்திறைமைய உணர
ந்த . உதயகால ைஜயின்ேபா , ேதய்ந் ம் மாய்ந் ம்
ேபாய்த் ெதன்பட்ட க ங்கல் விக்கிரகந்தானா
ந்திய நாள் இரவில் கண்ட வதி!
அன் சிதறின ஆைச பிறகு ம ப
ம் மனசில் குவியேவ இல்ைல.
திட் வாசல் வழியாகக் கடற்காற்
பரம் பரம் என அ த் க் ெகாண்
ந்த .
இ ப் க் ெகாள்ளவில்ைல.
லக் கிரகத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்ேதன். இ ட் டன்
ஐக்கியமாகிக் கிடக்கும் சிைலயில் ைவர
க்குத்தி மட் ம் சுடர்விட்ட . எ ந்
பிரகாரத்ைதச் சுற்றி வந்ேதன்.
க்கேமா அகன்
விட்ட . என்ன ெசய்யலாம்?
ெபா
வி வதற்கு இன் ம் எவ்வள ேநரம் இ க்கும் என் பார்க்கலாம் எனக்
கிழக்குக் ேகா ர வாச ன் திட் வாசல் வழியாக ெவளிேயறிேனன். கடலைலகள்
ஆக்ேராஷமாகக்
கு றி
கிழக்கு
வாச
ந்
ச த்திரத் க்குள்
இறங்கு
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ப க்கட் கைள ேமாதி

ைர கக்கின. அன்

நல்ல நிலாக் காலம் ஆைகயால்

கடற்பரப்
ைரக் கைரயிட்ட ெவள்ளிேபால் மின்னிய . ேபரைலக க்கிைடயில்,
கடல் மட்டத் க்கு அ யில் உள்ள குன் களின்
க கள் ெபாிய சுறா மீன்களின்
கு ேபாலத் ெதன்ப ம். அ த்த கணம் பைனப் பிரமாண்டமாக படம் எ க்கும் நாக
சர்ப்பம் ேபான்ற ேபரைல மடங்கி அ த்
அைத
க்கிவி ம். வானத்ைத
அண்ணாந் பார்த்ேதன். இன் ம் வி ெவள்ளி உதிக்கவில்ைல. எவ்வள ேநரந்தான்
காத்தி ப்ப . நின்
நின்
காேலாய்ந்
ம ப
ம் ேகாவி க்குள்
ைழந்ேதன்.
திண்ைணயில்
ண்ைட உதறிப் ேபாட் க் ெகாண்
அசந் விட்ேடன். கட ன்
ஓங்காரநாதம் தாலாட் ய . நிைன
வ விய
எப்ெபா
என்ப
எனக்குத்
ெதாியா . ஆனால் எங்ேகா ெவகு ெதாைலவில் நிைனவின் அ வானத்தில்
ேபாிைரச்சல் ேகட் க் ெகாண்ேட இ ந்த ...
என்ன அதிசயம். கடல் அைலச் சத்தம் ேகட்கவில்ைலேய. கடல் ஓய்ந் விட்டதா
அல்ல என் கா கள்தான் ஓய்ந் விட்டனேவா?
ப் பிரக்ைஞ ம் வந் விட்ட .
ஆனால் இைமகள் மட் ம் விழிக்க
யவில்ைல. இைடெவளிகளி ேட ேகாயி ன்
திட் வாசல் ெதாிந்த . கண் இைமகைள யார் இப்ப அ க்குகிறார்கள். ேமல்வி ந்
அ த் ம் ெப ம்சுைமைய உதறித் தள் கிறவன் ேபால, கண் இைமகைள
நிர்ப்பந்தப்ப த்தித் திறக்க
யன்ேறன்.
யவில்ைல.
ச்சுத் திணறிய . சற்
அயர்ந்ேதன். மந்திர வைலயி
ந்
வி பட்டைவகைளப் ேபால என
கண்கள்
திறந்தன. அப்பாடா என்ன சுகம்! எ ந்
உட்கார்ந்ேதன். உறக்கச் சைட
தீரவில்ைல. என்ன அதிசயம்! அைலச் சத்தேம ேகட்கவில்ைலேய! இெதன்ன கூத் ?
திட் வாசல் வழியாக நிலெவாளிதான் ெதாிந்த . கர்ப்பக்கிரகத்தில் ைவரத்தின் ஒளிச்
சிமிட் ம் பைழயப தான் இ ந்த . எ ந்
திட் க் கத
வழியாக ெவளிேய
வந்ேதன். என்ன ஆச்சர்யம்! கண் க்ெகட் ய வைர ச த்திரத்ைதேய காணவில்ைல.
பால் ேபான்ற நிலவில் ச த்திரப் ப ைகதான் ெதாிந்த . கடல் வற் வதாவ ! எதிாில்
சற்
ன் கு றிக் ெகாண்
உள்வாங்கிவிட்டதா!

நின்ற ேபரைலகள் எங்கு ெசன்

ஒளிந்தன? கடல் ஜலம்

ச த்திரப் ப ைகயிேல ெப ம் ெப ம் கற்குன் கள் சிதறிக் கிடந்தன. ரத்தில் ஒ
குன்றின் ேபாில் ேகா ர ம் ேகாவி ம் ெதன்பட்டன. ச த்திர மட்டத் க்குக் கீழ்
ேகாவி ம் ேகா ர மா? பரளியா ம் பன்மைல ய க்கத்
குமாிக்ேகா ம்
ெகா ங்கடல் ெகாள்ள என எவேனா ஒ வன் ஏங்கிய நிைன க்கு வந்த . நான்
கண்ட ேகாவில் அழிந்

ேபான, கடல் உண்

பசியாறின ச தாயத்தின் ேகாவிேலா?

என்ன ேகாவிலாக இ க்கக் கூ ம்? ஒ ேவைள இந்தக் கன்னிக்கு அவர்கள் கட் ய
ேகாவிேலா? எண்ணமிட் க் ெகாண்ேட ேகா ர வாச ல் இ ந்
கட க்குள்
இறங்கும் ப க்கட் கள் வழியாக இறங்கிேனன். ஐந்
ப கள்! கடல் ப ைகயில்
நான் கால் ைவத்
அண்ணாந்
பார்த்ேதன். கன்னியின் ேகாவில் மைல
கட்
ந்த ! கடல் திைசைய ேநாக்கிேனன். நிலெவாளி அவ்வள தீட்சண்யமாக
விழவில்ைல. நாலா திைசகளி ம் சிதறிக் கிடக்கும் பாைறகளின் நிழல்கள் ப ைகயில்
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கு ெகாண்
ந்தன. ப ைகயில் க க்கால் அள தான் சகதி; ெபா ட்ப த்தாமல்
நடந்
ெசன்ேறன். ஆைனத்
திக்ைக ேபான்ற தன் எட் க் ைககைள ம் ஒ
பாைறையப் பற்றிக்ெகாண்
கவந்தன் மாதிாி ெவ ந்தைசக் ேகாளமாகக்
கண்சிமிட் க் கிடந்த
ஒ ஜலராசி. அதன் வாழ்
இன் ம் எவ்வள
ேநரேமா
என்
எண்ணமிட் க் ெகாண்
அைத கடந்ேதன். தண்ணீர் வற்றிப் ேபானதால்
மாண்
க்கும் என்
நிைனத்ேதன். அ
ஜிவ்ெவன்
எ ம்பி, தன
எட் த்
திக்ைககளில் ஒன்ைற என்மீ
சிய . நல்ல காலம் நான் அைதக் கடந் விட்ேடன்.
இல்லாவிட்டால் க த்ேத றிந் ேபாயி க்கும். கடல் ப ைகயில் அழகான பவழக்
ெகா கள், விசித்திர விசித்திரமான ெச கள் இ ந்தன. இந்த இ ட் ப் பாைத
வழியாகச் ெசல் தற்ேக பயமாக இ ந்த .
பாைறயின் ேபாில் ஏறி நில
ெவளிச்சத் க்குப் ேபாய்விட்டால் ேபா ம்
என்றாகிவிட்ட .
பாைற
வ க்குேமா
என்
நிைனத்ேதன்.
கர
ரடாக
இ ந்ததினால் பற்றி ஏ வதற்குச் சு வாக இ ந்த . அதன் உச்சிக்கு வந்த பிறகு
தான் வைளந் வைளந் நான் நடந் வந்த
ரம் எவ்வள என்ப ெதாிந்த .
கைரயி
ந்
பார்க்கும் ேபா
ெதாைலவில் ெதாிந்த ேகாவில் அ த்த குன்றின்
ேம
ந்த . அ இைதவிட சற் த் தாழ்ந்த . ம ப
ம் கீேழ இறங்கிவிட்டால்
அதில் ஏ வ எப்ப என் நான் த மா க்ெகாண் வ ம்ேபா கிழக்குச் சாிவில்
ப க்கட் கள் ெதன்பட்டன. எந்த
கத்
மனிதர்கள் ெச க்கி ைவத்தேதா!
அதிசயப்பட் க் ெகாண்
ப க்கட் கள் வழியாக இறங்கிேனன். கால்கள் சற்
வ க்கத்தான் ெசய்தன. மனசில் உள்ள ேவகந்தான் என்ைன இ த் ச் ெசன்ற .
ப க்கட் கள் ம சாிவில் உயர ஏற ஆரம்பித்தன. சுமார் ஐம்ப
ப க்கட் கள்
தானி க்கும். ேகாயி
ந்த குன்றின்ேமல் ெகாண் விட்ட . கைரையத் தி ம்பிப்
பார்த்ேதன். எங்ேகா எட்டாத் ெதாைலவில் ஒ ெப ங்குன்றின்ேமல் சிகர ம் கிழக்கு
வாச ம் ெதாிந்தன.
நான் நின்றி ந்த குன்
ெவ ம் பாைற. யாேரா அைத ெவட் ச் ெச க்கி
சமதளமாகத் தி த்தி இ க்கிறார்கள். ேகாவி ம் அந்தக் குன்றின் ஒ
பகுதி.
குைடவைரக் ேகாவில் என் ெசால் கிறார்கேள அந்த ரகம். ஆனால் அதன் அைமப்
ேவ . குன்றின் உச்சிையக் ேகாவிலாகச் ெச க்கி அதேனா
ஒட்
பிரகாரமாக
தளத்ைத ம் ெசப்பனிட்
க்கிறார்கள். ேகாவில் எல்லாம் பிரமாதமான உயரமல்ல.
சுமார் நாற்ப அல்ல ஐம்ப அ உயரந்தானி க்கும். அதற்குக் ேகா ரம் ஏ ம்
கிைடயா . மைலயாளத் க் ேகாவில்கள் மாதிாித் தானி ந்த . ஆனால் க ங்கல்
ேவைலப்பா . சுற்றி வந்ேதன். கிழக்குப் பக்கத்தில் வாச
ந்த ; ஆனால்
கதவில்ைல. ேகாவி ன்
ற்றத்தில் கிழக்குப் பிரகாரம்
ன்
நான்கு அ
அகலத் க்கு ேமல் இல்ைல. அந்த பிரமாண்டமான பாைற பிள பட் , ெவ ம்
பாதாளமாக இ ட் டன் ஐக்கியமாயிற் . ெவளிப்பக்கத்தில் நிற்க பயமாக இ ந்த .
ேகாவில் வாச ல் கால் ைவத்ேதன். சற் தயக்கத் டேனேய உட் குந்ேதன். இந்த
ஒற்ைற கல் ேகாவி க்குள் ம் சி பிரகாரம். அதன் ைமயத்தில் தான் கர்ப்பக்கிரகம்.
பிரகாரத்ைதச் சுற்றி வந்ேதன். இ ட் ல் எ
ம் ெதாியவில்ைல. கா ல்கூடப்
பாசி ம்

ைர ம் மிதிபட்ட . கர்ப்பக்கிரகத்ைதச் சுற்றி ஒ

பிரதட்சணம் வந் விட் ,
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அதன் வாசல் பக்கம் நின்ேறன். வாச ல் இரண் பக்கத்தி ம் இ அ ர்வமான
மி கங்கைள வாரபாலகர்கள் ேபால் கல் ல் ெச க்கியி ப்ப சற்
மங்கலாகத்
ெதாிந்த .
கர்ப்பக்கிரகத்தில்
என்ன
இவ்வள
இ ட்
என்
எண்ணமிட் க்ெகாண்ேட ைககைள ன்ேனாக்கி நீட் க்ெகாண் க ங்கல் நிைலயில்
கால் ைவத்ேதன். நிைலப்ப யில் தாமைரப்
ெச க்கியி ப்ப
கா க்குத்
தட் ப்பட்ட .
ன் நீட் ய ைககைள வழவழப்பான இ ள் வழிமறித்த . வழி
கிைடயாதா அல்ல
கல்லால் ெச க்கிய கதவா என்
எண்ணமிட் க்ெகாண்
தடவிப் பார்த்ேதன். க ம் பளிங்குேபால வழவழப்பாக இ ந்த . கால் பாதத்தில்
தட் ப்ப ம் தாமைர உ த்தியதினால் சற்
பாதத்ைத உயர்த்திவிட்
ம ப
ம்
காைலக் கீேழ ைவத்ேதன். குமிழ் ேபால ஏேதா தட் ப்பட்ட . தாமைரயின் ைமயம்
என் நிைனத்ேதன்.
அேத சமயத்தில் க ப் ப் பளிங்குக் கத உட்பக்கமாகத் திறந்த . நான் கதவின் மீ
ைககைள ஊன்றிக் ெகாண் நின்றதினால் தடமா க்ெகாண் உள்ேள சாய்ந்ேதன்.
அங்கும் இ ட் . அேத சமயம் ெவளிவாசல் பக்கம் ேபாிைரச்சல் ேகட்ட . கடல் ஜலம்
பிரளயம் ேபால ங்கும் ைர மாக ேகாவி க்குள் பிரேவசித்த . கர்ப்பக்கிரகத்தின்
கத
தானாகேவ சாத்திக்ெகாண்ட . இனிேமல் நமக்கு ஜலத்தில் சமாதி கட் ன
மாதிாிதான் என் பீதியைடந் பதறிேனன். ஆனால் பயம் ம கணம் அகன்ற . கத
ெபா ந்தியைடத் க்ெகாண்ட ம் கர்ப்பக்கிரகத் க்குள் பிரமாதமான பிரகாசம்.
கண்ைணேய கு டாக்கிவி ேமா என் பயந்ேதன். இத்தைன ேநரம் இ ட் ல் கிடந்
தடமா யதினால் இந்தத் ெதாந்தர
ேபா ம். ஒளியின் தன்ைம கண்க க்குப்
பழக்கமாக ஆக உ த் வ ேபாய் பன்னீர் விட்ட மாதிாி கு ைமயாக இ ந்த .
ெவளிச்சம் எங்கி ந் வ கிற என் பார்த்ேதன். ேமல் சுவாில் உள்ள ஒ மாடத்தில்
குத் விளக்குப் ேபால் ஒன்றி ந்த . அதன் உச்சியி
ந் வந்த இந்தப் பிரகாசம்.
சற் ெந ங்கிச் ெசன் கவனித்ேதன். குத் விளக்கு தங்கம் ேபாலப் பிரகாசித்த .
அதன் உச்சியில் ைவரம் ஒன் பதித்தி ந்த . அதி
ந் எ ந்த இந்தப் பிரகாசம்.
ண்டாமணி விளக்கு என் ெசால் கிறார்கேள அ தாேனா என் அைத எ த் ப்
பார்க்க யன்ேறன்.
"அேட, அைதத் ெதாடாேத" என்

அதட் ய

ஒ

குரல்.

நான் தி க்கிட் த் தி ம்பிேனன். ஆேணா ெபண்ேணா எனச் சந்ேதகப்ப ம்ப யாக
இ ந்த . வாக்கு தமிழ்தான் என்றா ம் ெதானிப் யாழ்ப்பாணத் க்காரர் ாீதியில்
இ ந்த . சுற்
ற் ம் பார்த்ேதன். யா ம் ெதன்படவில்ைல.
"நான் இங்ேகதான் இ க்கிேறன். இேதா என்ைனப் பார்" என்ற

அந்தக் குரல்.

நி தியின் திைசயி
ந் ப பீடத்தின்மீ ஒ தைல அமர்ந்தி ந்த . ெபண்ணின்
தைல. அதன் அளகபாரம் ப பீடத்தில் மயில் ேதாைக மாதிாி விாிந்
கிடந்த .
கத்ைதப் பார்க்கப் பார்க்க எனக்கு அதிசயம் தாங்க
யவில்ைல. வ ஷாவ ஷம்
வாைழய வாைழயாக அர்ச்சக பரம்பைர மஞ்சைண ெம கு ைவத் அலங்காரம்
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ெசய் ம்
கத்தின் சாய க்கும் இதற்கும் சற் ம் வித்தியாசமில்ைல. எத்தைன
எத்தைன காலம் இந்த
கத்தின் சாயல் அர்ச்சக பரம்பைரயின் நிைனவில் ப ந்
மனித வம்சத்தின் ஞாபகச் சரடாக இ ந்
வந்தி க்கிற ! எனக்கு ப பீடத்தில்
அமர்ந்தி ந்த தைல ேபசியதில் அதிசயம் ேதான்றாத எனக்ேக வியப்பாக இ ந்த .
அசாதாரணமான நிைலயில் அகப்பட் க் ெகாண்டால் எல்லாம் இயல்பாகத் ேதான் ம்
ேபா ம். இப்ப யாக நான் எண்ணமிட் க் ெகாண்
க்கும்ேபா , சண்பகப் வின்
வாசம் கலந்த ெமல் ய காற் கர்ப்பக் கி கத்தில் ஊசலா ய . காற் எங்கி ந்
வ கிற
எனச் சுற்
ற் ம் பார்த்ேதன். அந்தக் காற்
அந்தக் கற்குைகக்
குள்ளாகேவ ேதான்றி அத ள்ேளேய ம கிற ேபா ம்.
"இம்மாதிாிக் காற்
அ த்தால் சூர்ேயாதயமாகிவிட்ட
என்
அஸ்தமனமாகும்ேபா மல் ைகயின் வாசம் சும்" என்ற அந்தத் தைல.
இ

என்னடா

விதமான

எண்ணமிட் க்ெகாண்
இ ந்

க காரமாகத்

"நீ யார்? எப்ப

வ கிறாய்?" எனக் ேகட்கலாமா என்

அர்த்தம்.

ேதான் கிறேத

என்

சிரைச மட் ம் காப்பாற்றி உயி டன்
வாெய த்ேதன்.

அந்த சிரசு கண்கைள
யப ேய நான் ெசால்ல வந்தைத எதிர்பார்த்த
வாையத் திறவாமேலேய ேபசிய .

ேபால,

"நா ம் ஒ
காலத்தில் உன்ைனப் ேபால உடம் டன் தானி ந்ேதன். உலக
பந்தங்க க்கு உடன்பட் பிறப் ச் சங்கி க்குள் தன்ைன ம் உட்ப த்திக்ெகாள்ள
வி ம் கிறவர்க க்குத்தான்
உடம்
அவசியம்.
காலத்ைத
எதிர்த்
நிற்க
வி ம் கிறவர்க க்கு உடம் அனாவசியம். ேம ம் பால ேபதத்தினால் உட ல்
ேதான் ம் இச்சா பந்தங்கைள ம் ேபாக்கிக் ெகாள்ளலாம் அல்லவா? என்

ைடய

வயசு என்னெவன்
நிைனக்கிறாய்?
ன்
கர்ப்ப காலம் கடந் விட்ட ; நான்
எத்தைன காலம் பிரக்ைஞ டன் இ க்க இச்ைசப்ப கிேறேனா அத்தைன கால ம்
வாழ
ம். என் ைடய இச்ைச என்
அவிந்தேதா அன்
நான் காற் டன்
காற்றாகக் கைரந் வி ேவன்..."
அந்த சிரசு ம ப

ம் ேபச ஆரம்பித்த .

"உடல் இழந்த வாழ்
எனக்கு எப்ப ஏற்பட்ட
என்பைதத் ெதாிந் ெகாள்ள
வி ம்பாேத. அந்த ரகசியம் உனக்குக் கிைடக்கா . அ
குமாிமைல ட ம்
பரளியாற் ட ம் பரம ரகசியமாக ஹிரண்ய கர்ப்பத்தில் ெசன்
ஒ ங்கிவிட்ட .
ேகவலம் நீ ஒ மனிதன். மிஞ்சிப்ேபானால் இன் ம் இ ப வ ஷங்கள் உயிேரா
இ ப்பாய். அதாவ இந்த உடம்ேபா உற ைவத்தி ப்பாய். உனக்கு எதற்கு இந்த
ரகசியங்கள்?" என்

ேகட்ட .
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"அழி ம் உடம் என்பைத உன் ைடய ன்ேனார்க ம் அறிந் தானி ந்தார்கள்.
இ ந்தா ம் கர்ப்ப ேகா காலம் பிரக்ைஞ மாறாமல் வாழ்வதற்கு ஒ வழி உண்
என்பைதக் கண் பி க்காமல் ெராம்ப நாட்கைளக் கழித்தார்களா? அப்ப
கழித்தி ந்தால் இப்ேபா
தைல கடகடெவன்

என்

டன் ேபச உனக்கு

மா?" என்

அவர்கள்

ேகட்ேடன்.

சிாித்த . "உனக்கு உண்ைமையத் ெதாிந்

ெகாள்ளப்

ேபா மான ைதாியம் உண்டா? நான் யார் என்பைதத் தாேன ெதாிந்
ெகாள்ள
ஆைசப்ப கிறாய். கர்ப்ப ேகா காலத் க்கு
ன் நான் எப்ப இ ந்ேதன். நான்
வாழ்ந்த உலகம் எப்ப
இ ந்த . என்பைத நான் உனக்கு காட் கிேறன்.
மணிவிளக்கு

நிற்கிறேத,

அந்த

மாடத்தின்

அ கில்

யாளியின்

தைல

ஒன்

ெச க்கியி க்கிற . ெதாிகிறதா? அந்தத் தைலைய வலப் றமாகத் தி ப் ."
நான் அ ெசால் யப
ெதன்பட்டன.

ெசய்ேதன். தளத்தின் ஒ

"ைதாியமாக உள்ேள ேபா; உனக்கு ஆபத்
தைல.
"நீ இ க்கும்ேபா எனக்கு என்ன பயம்? ேம
இ ந்தால் ச த்திரத் க்கு அ யில் வ ய வந்

எ

பகுதி விலகிய . ப க்கட் கள்

ம் ஏற்படா " என்ற

அந்தத்

ம் ஆபத் க்குப் பயப்ப கிறவனாக
மாட் க்ெகாள்ள ேவண்டாேம! நீ

ெசால்லக்கூடாத பரம ரகசியம் அங்ேக என்ன இ க்கிற ?" என்

ேகட்ேடன்.

"என்னிடம் காதல் ேபசின ேபா ம். என் வயசு
ன் கர்ப்ப காலங்கள். நான்
உன் பாட் க க்கு பாட் என்பைத மறந் ேபசாேத. இஷ்டமி ந்தால் ேபாய்ப் பார்"
என் சற் க க ப்பாகப் ேபசிய அந்த சிரம்.
"நா ம் உன்ைனப் ேபால உடம்ைப இழந் விட் , எத்தைன கர்ப்ப ேகா
காலமானா ம்
உன்
எதிாில்
உட்கார்ந்
ேபசிக்
ெகாண்
க்கத்தான்
ஆைசப்ப கிேறன்" என்
ெசால் க் ெகாண்ேட ப க்கட் களின் வழியாகக் கீேழ
இறங்கிச் ெசன்ேறன். ப கள் எங்கு ெகாண் என்ைன வி ம் என்ப பற்றி நான்
கவைலப்படவில்ைல. கீேழ என்ன இ க்கிற ; உலகத்தா க்குத் ெதாியக் கூடா

என

காலம் என்ற திைரயிட் , இயற்ைக மைறத் ைவத் ள்ள ரகசியங்களில் எ என்
வசம் சிக்கப் ேபாகிற என்
எண்ணமிட் க்ெகாண்ேட நடந்ேதன். கடல் கன்னிக்
ேகாவி ல் இ ந்த

ண்டாமணி விளக்கின் ஒளி, சிறி

ரந்தான் ப க்கட் களில்

சிய . அதன் பிறகு, வழி ெந க, நிலெவாளி ேபால, ெவள்ளிைய உ க்கி ெவளிச்சம்

112
ெசய்த ேபால ஒ ஒளி எனக்கு வழிகாட் ய . நில எனேவா அல்ல நட்சத்திர
ஒளிெயனேவா அைத வ ணிப்ப ெபா ந்தா . தற்கால நியான் விளக்குகள் ேபால
ஒ
ெவளிச்சம். ஆனால் நியான் ஒளிையப் ேபால கண்ைணேயா உடம்ைபேயா
உ த்தவில்ைல.
கு கு ெவன்
ரம்யமாக
இ ந்த .
ெவளிச்சம்
எந்தத்
திைசயி
ந் தான் வ கிற என்பைத நிர்ணயிக்க
யாதப ஒளிப்பிரவாகத்தின்
காந்தி எல்லாவிடங்களி ம் ஒேர மாதிாி இ ந்த . பத் த் திைசயி ம் சிக்ெகன்
ய

பிலமாக

இ ந் ம்,

சுகந்தமான

காற்

ஒன்

சற்

ேவகமாக

அ த் க்ெகாண்
ந்த . பிலத்தில் நான் இறங்கிச் ெசல்லச் ெசல்ல, ேபரைலகளின்
கு றல் ேபான்ற ஒ ேபாிைரச்சல் என் ெசவிைய உைடக்க ஆரம்பித்த . சப்தம் வந்த
திைசைய நான் ெந ங்க ஆரம்பித்ேதன்.
ப க்கட் கள் கைடசியாக ஒ நிலவைறயில் ெசன்
வைடந்தன. நிலவைற
அ ேகாண யந்திரம் ேபால அைமக்கப்பட்
ந்த . ப க்கட் க க்கு எதிர்
பாாிசத்தில் உள்ள சுவாில் உள்ள பிைறயில் தைலயற்ற
ண்டம் ஒன்
வளர்த்தியி ந்த ; பச்ைசக் கல்ைலக் குைடந் ெசய்த ஒ பாத்திரம், அதன் தைல
இ க்க ேவண் ய இடத்தில் ஒ
யந்திர சக்கரத்தின் மீ
ைவக்கப்பட்
ந்த .
உடலத்தின் மீ
ஒ பிரம் கிடந்த . நிலவைறயின் இ பாாிசத்தி ம் இரண்
வழிகள் ெதன்பட்டன. நான் பிலத்தின் ைமயத்தில் வந் நின் எந்தத் திைச ேநாக்கிச்
ெசல்லலாம் என் எண்ணமிட்ேடன்.
எந்தத் திைசயில் ெசன்றால் என்ன? எல்லாம் பார்க்க ேவண் ய இடந்தாேன என்
நிைனத் க் ெகாண்
இட
பக்கமி ந்த பாைத வழியாகச் ெசல் வதற்குத்
தி ம்பிேனன்.
"இ திைசகள் அற் ப்ேபான இடம்; எந்த வழியாகச் ெசன்றா ம் ஒன் தாேன"
என்ற ஒ குரல் ேகட் த் தி ம்பிேனன். ஒ வைர ம் காணவில்ைல. என் காதில்
வி ந்த நிச்சயமாக ஆண் குரல்.
குர க்குப் பதில் ெகாடாமல், நான்
ெசன்ேறன்.
யாேரா கடகடெவன்

த ல் நிச்சயம் பண்ணின பாைத வழியாகச்

கர்ண க ரமான குர ல் சிாிப்ப

ேபாலக் ேகட்ட .

தி ம்பிப் பார்த்தா ம் ஆள் எங்ேக ெதன்படப் ேபாகிற ; ேபசுகிறவன் என்றால்
எதிாில் வந் ேபசட் ேம என்
னகிக் ெகாண்ேட நடந்ேதன். இந்தப் பாைதயி ம்
நன்றாக ெவளிச்சமாகத் தானி ந்த . ஆனால் நான் ன் ேகட்ட ேபரைலச் சத்தம்
இன் ம் ஆக்ேராஷமாகக் ேகட்ட . கடல் தளத்த கில் ெந ங்குகிேறாமா, கடல்
பிரவாகம் ெசல் ம் பிலத் வாரம் எ
ம் இ க்கும் ேபா ம் என்
நிைனத்ேதன்.
அ த்த நிமிஷம் அ என்ன அசட் த்தனமான நிைனப் . கடல் தண்ணீர் உள்ேள வர
வழியி ந்தால்

இந்தப்

பிலம்

வ ம்

அல்லவா

நிரம்பியி க்க

ேவண் ம்?
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இைரச்ச

க்குக் காரணம் ேவ

ஏதாவதாக இ க்க ேவண் ம் எனத் தீர்மானித்ேதன்.

ஆச்சு இன் ம் எவ்வள
ரமி க்கப் ேபாகிற ? ேபாேய பார்த்
வி கிற .
சப்தத்ைதத் தாங்குவதற்குச் ெசவித் ெதாைளக க்குப் ேபா மான சக்தியில்ைல.
ேமல் ண்ைட எ த் க் காேதா
காதாக வாிந்
கட் க் ெகாண்
ேமல்
நடக்கலாேனன். சிறி
ரம் ெசன்ற ம் ெவக்ைக அ க்க ஆரம்பித்த . வரவர
ெவக்ைக அதிகமாயிற் . அக்னிச் சுவாைலக்குள் நடப்ப ேபாலத் திணறிேனன்.
ஆனால் அ ெய த் ைவக்கும்ேபா தைர சுடவில்ைல. இதற்கு ேமல் சுமார் பத்
ெகஜ
ரந்தான் என்னால் ேபாக
ந்த . ேமல் நடப்ப சாத்தியமில்ைல என்
தி ம்பிேனன்.
"வடக்குச் சுவாில் உள்ள மாடத்தில் ரசக் குழம்
தடவிக் ெகாண்டால் ேமேல ேபாக
அேத குரல்.

ம்" என்

ஒ

இ க்கிற . அைத உடம்பில்
குரல் ேகட்ட . பைழய குரல்;

மாடத்தி
ந்த பாத்திரத்ைத எ த்ேதன். உ க்கிய ெவள்ளி ேபால, சந்தனக்
குழம்பின் ெமன்ைம டன் ைகக்கு இதமாக இ ந்த . அள்ளி எ த்
உடம்
வ ம்
சிக்ெகாண்ேடன். ெவக்ைக கு ேயா ப் ேபாயிற் . ஆனால் உடம்
ெவள்ளி வார்னிஷ் ெகா த்த மாதிாி ஒேரய யாக மின்னிய . இந்த நவராத்திாி
ேவஷத் டன் ேம ம் நடந் ெசன்ேறன். ரத்தில் ைக ம் அக்னிச் சுவாைல ம் ஒ
பிலத்தி
ந்
எ வ ம், ம கணம் அ ேயா
மைறவ மாகத் ெதாிந்த .
மிக்க யில் இ க்கும் எாிமைலேயா எனச் சந்ேதகித்ேதன். நான் நிைனத்த சாிதான்.
எாிமைலதான். இந்த அக்னி கக்கும் மைலயின கில் எப்ப ப் ப க்கட் ம் மண்டப ம்
ேகாவி ம் வந்
கட் னார்கள்? ஏன் கட் னார்கள்? எந்த மனித வம்சம் இைதக்
கட் யி க்கக் கூ ம் என எண்ணமிட் க் ெகாண்
நின்ேறன். ெபாங்கிக்
ெகாப் ளிக்கும் அக்னிச் சுவாைல ஒ ங்கிய . மியின யில் மட் ம் ெப ங்கு றல்
ேகட் க் ெகாண்
ந்த . நா ம் சற் ைதாியமாக எாிமைலயின் விளிம் அ ேக
ெசன்ேறன். ஆழத்தில் ெவகு
ரத்தில் பாைற ம் மண் ம் உேலாகங்க ம் பாகாக
உ கிக் ெகாந்தளித் ச் சுவாைல வி வ ெதாிந்த . விளிம்ப கி ம் ப க்கட் கள்.
ஆனால் மிக ம் ஒ ங்கியைவ. பாைறையக் ெகாத்திச் ெச க்கிய
ேபாலத்
ெதன்பட்ட . இந்தப் ப க்கட் கள் எாிமைலயின் உட் றச் சுவாில் ெதன்பட்ட
பிலத் க்குள் ெசன்ற . அங்ேக ஒேர இ ட் . தி ம்பி விடலாமா என ேயாசித்ேதன்.
தி ம்ப ம் ப க்கட் கள் வழியாக ேமேலறி வ வதற்குப் பயமாக இ ந்த . வந்த
வ கிற
என இ ட் ல் நடந்
ெசன்ேறன். சிறி
ரம் ெசல் வதற்குள்
எாிமைலயின் ேபாிைரச்சல் ேகட்கேவ இல்ைல. அதற்கு ெவகு ெதாைலவில்
வந் விட்ட ேபால அவ்வள நிசப்தமாக இ ந்த . சுமார் அைர மணிப் ெபா
நடந்
ெசன்றி ப்ேபன். இந்தப் பாைத என்ைன ஒ
மண்டபத்தில் ெகாண்
ேசர்த்த . கால் க க்க ஆரம்பித்த . தைரயில் உட்கார்ந் ெகாண்ேடன். சுற்
ற் ம்
இ ட் ல் எ
ம் ெதாியவில்ைல. அக்னி ெவக்ைகக்குத் தப் வதற்காக நான் உடம்பில்
சிக் ெகாண்ட திராவகந்தான் மின்னிய .
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"இன்

ம்

எத்தைன

தீரவில்ைலயா? ஆனா
குரல்.

ேநரந்தான்

உட்கார்ந்தி க்கப்

ம் நீ ைதாியசா தான்" என்ற

"நீ யார், எங்கு பார்த்தா

ஒ

ம் என்ைனத் ெதாடர்ந்

நிற்கிறாய்? எனக்குத் ெதன்படவில்ைலேய?" என்

ேபாகிறாய்.

கால்

வ

குரல். அேத குரல்; பைழய

வ கிறாேய? நீ எங்ேக

ேகட்ேடன்.

அந்தக் குரல் சிாித்த .
"நான் உன் பக்கத்தில் தான் இ க்கிேறன். எனக்கு உடம் கிைடயா . அதனால்
நான் எங்கும் இ க்க
ம். நான் எங்கு இ ந்தா ம் உன் பக்கத்தில் இ க்க
ம். அைதப் பற்றி உனக்கு என்ன கவைல? நீ எங்க
உபசாிப்ப எங்கள் கடைம."
2.

ைடய அதிதி. உன்ைன

த்தேலாகம்

"அசிாீாியா க்கு ஆசாரமாகப் ேபசத் ெதாி ம் ேபா

க்கு; வந்தவைன வாெவன்

ேகட்பாாில்ைல; இ ட் ல் திண்டாட விட் விட் ேவ க்ைக பார்ப்ப இந்த இடத் ச்
சம்பிரதாயம் ேபா ம்" என் நான் ழங்காைலத் தடவிக் ெகாண்ேட ேகட்ேடன்.
"எங்க

க்குத் ெதாியாதைதப் பற்றி நீ ேபசிக்ெகாண்

ந்த

ேபா ம்; உடேன,

எதிேர ெதாிகிறேத வாசல், அதன் வழியாகப் ேபானால் பாதாள கங்ைக ஓ கிற .
அதில் ேபாய்க் குளி. இல்லாவிட்டால் உடம்
ெவந்
ேபாகும். நீ உடம்பில்
சிக்ெகாண்
க்கிற கார்ேகாடக பாஷாணம் ேசர்ந்த ரசக்குழம் . ெவளி ெவக்ைக
இ ந்தால்தான் உடம்ைபப் பா காக்கும். இல்லாவிட்டால் உடம்ைபேய தின் வி ம்.
எ ம் க்கூ கூட மிஞ்சா " என்ற அசாீாிக் குரல்.
எனக்குப் பகீர் என்ற . வி ந்த த் க்ெகாண்

எ ந்ேதன். "நீ ம் என் கூட

வா ேம; ேபச்சுத்
ைணயாக இ க்கும்" என்
ெசால் க் ெகாண்
பிலத்தின்
வழியாக பாதாள கங்ைகக்குச் ெசன்ேறன். பிரமாண்டமான பாம் ப் ெபாந் ேபால
மிையக் குைடந் ெகாண்
நதி ேவகமாக ஓ ய . இ ட் க்கும் ஜலத் க்கும்
ேவ பா ெதாியவில்ைல. ஜலத்தில் கால் ைவத்ேதன். ெராம்ப ஜில்ெலன்றி ந்த .
ஒ
ைற ெசன்றி க்கிேறன் மானஸேராவரத் க்கு; அந்தத் தண்ணீர் அவ்வள
ஜில்ெலன்றி ந்த .
ெவகு
ேநரம்
தண்ணீாில்
ைளந்தால்
டக்குவாதம்
வந் விடக்கூடா என் இரண்
ன்
க்குப் ேபாட் விட் க் கைரேயறிேனன்.

115
ஆற்றில் இறங்கிய தான் தாமசம், உடம்பில்

சியி ந்த வர்ணச்சாயம் அப்ப ேய

கைரந் ேபாய்விட்ட . கைரேயறி உடம்ைபத் ைடத் க் ெகாண் நிற்கும்ேபா ,
தண்ணீாில் மின்னல் ெகா கள் ேபால அப்ெபா ைதக்கப்ெபா
ெதாிந்
மைறந்த . சூாிய ெவளிச்சேம படாத இந்த பிலத்தில் கூட ஜல ராசிகள் எப்ப த்
ேதான்ற
ம் என் ஆச்சாியப்பட் க்ெகாண்ேட நின்ேறன்.
" ணாகப் ெபா ைதப் ேபாக்கிக் ெகாண்
க்காேத. உன்ைன
த்தேலாகத் க்கு
அைழத் ச் ெசல்ல உத்ேதசித்தி க்கிேறன். உனக்கு அங்ேக ெசன்றால்தான் உண "
என்ற அந்த உடம்பற்ற குரல்.
" த்தேலாகமா? அங்ேக ெசல்வதற்கு இந்தப் பிலத்தி
ேகட்ேடன்.

ள் வழி ஏ ?" என்

"இேதா இந்த பாதாள கங்ைக இ க்கிறேத இதன் வழியாக" என்ற
"நீந்தியா?" என்
"குளி ம் என்
அந்தக் குரல்.

குரல்.

ேகட்ேடன்.
பயப்படாேத. உன்ைன ஏற்றிச் ெசல்ல ைண வ ம்" எனச் சிாித்த

"இந்த
நதி
எங்கி ந்
வ கிற
என்றா
எண் கிறாய்?
இ தான்
ேலாகத்திேலேய பிரமாண்டமான நதி. இங்கி ந் பத் ேயாஜைன
ரத்தி ள்ள
கன்னிச் சுைனயி
ந்
உற்பத்தியாகி கார்ேகாடகத் தீ வைர கிழக்கு ேநாக்கிச்
ெசன் பிறகு அங்கி ந் வடதிைச தி ம்பி அங்கு காட் ன யில் ஓ , அங்ேகேய
ம கிற . மிக்கு அ யில் இேத மாதிாி இன் ம் எத்தைனேயா நதிகள் உண் .
அேதா வ கிற பார் ஒ
ைண. நீ அதில் ஏறிக்ெகாண்டால்
த்தேலாகத் க்குப்
ேபாய்ச் ேசரலாம்" என்ற அந்தக் குரல்.
அ

ேபசி

ப்பதற்கு

ன் அந்தப் ைண நான் நின்ற ப க்கட் கள் அ கில் வந்

ேதங்கிய . என்ன ேகாரம்.
ன்
நான்கு பிணங்கைள, இல்ைல
ண்டங்கைளச்
ேசர்த் க் கட் ய மிதப் . ண்டங்கள் தங்கம் ேபாலத் தகதகெவன மின்னின. இதில்
ஏறிக் ெகாள்வதா?
"தயங்காேத; ெந ப்

என்றால் வாய் சுட் வி மா? அல்ல

பிணம் என்றால் நீ ம்

பிணமாகிவிடப் ேபாகிறாயா? தயங்காேத; ஏறி உட்கார்ந் ெகாள்" என்
அந்தக் குரல்.

அதட் ய

116

நா ம் சுவாதீனம் இழந்தவைனப் ேபால அதில் ஏறி உட்கார்ந்
மிதப் நகர ஆரம்பித்த .
"நீ ம் என்

டன் வரவில்ைலயா" என்

"இ தான் என் எல்ைல" என்ற
"பிறகு எப்ெபா
"

ெகாண்ேடன்.

ேகட்ேடன்.

அசாீாி.

சந்திப்ப ?" என்ேறன்.

த்தேலாகத்தில்" என்ற

அசாீாி.

"எல்ைல ம் எல்ைலயற்ற தன்ைம மா?" என எனக்குள்ளாகேவ எண்ணமிட்ேடன்.
பிேரதப் ைண ெவகு விைரவாகச் ெசல்ல ஆரம்பித்த . நதியின் ேவகத்ைதவிடப்
பன்மடங்கு ேவகமாகத் தண்ணீைரக் கிழித் க் ெகாண் ெசன்ற .
நான் பிணத்தின் மீ
உட்கார்ந்தப
ஜலத்ைதப் பார்ப்ப ம் இ ட்ைடப்
பார்ப்ப மாக இ ந்ேதன். திடீெரன் உஸ் என்ற இைரச்சல் ேகட்ட . ைணக்குக்
கு க்காகக் க நாகம் ஒன் படெம த் க் ெகாண் சீறிக் ெகாண் நீந்திச் ெசன்ற .
பயம் பன்மடங்கு அதிகமாக இ ந்த . தைல கிறங்கும்ப யாகப் ைணயின் ேவக ம்
அதிகமாக இ ந்த . எத்தைன ேநரம் கழிந்தேதா?
ைண ேவகம் குைறய ஆரம்பித்த . பிறகு ெம வாக வல
கைரயில் ெசன்
ஒ ங்கிய . நான் பதனமாகக் கைரயில் கால் ைவத்ேதன். இங்ேக
ன் ேபால
பாைதயில்ைல. மணற்பாங்காக இ ந்த .
என்ன அதிசயம்! நான் தி ம்பிப் பார்க்கு ன் ைணயாக வந்த கவந்தங்கள் எ ந்
கைரேயற ஆரம்பித்தன. அைவ கைரக்கு வந் நின்ற தான் தாமசம். அைவ தைல
ெபற்றன. மனிதத் தைலகளா! அல்ல. மாட் த் தைலகள். அவற்றின் ெநற்றியில்
பிரகாசமான கண் ேபான்ற வாரம் ெதாிந்த .
"வா ங்கள் ேபாகலாம்" என்றன அந்த நான்கு அதிசயத் ேதாற்றங்க
நான் தயங்கிேனன்.

ம்.
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"இ தான்
த்தேலாகம். மாடர்கள் அல்ல
நந்திக் கணங்கள் என எங்கைளச்
ெசால் வார்கள். பயப்படாமல் வா ம்" என் ெசால் க் ெகாண் என வ ைகைய
எதிர்பார்க்காமேலேய நடக்க ஆரம்பித்தன. நா ம் ெதாடர்ந் நடந்ேதன்.
விசித்திர விசித்திரமான தாவர வர்க்கங்கள் ேதான்ற ஆரம்பித்தன. மியின் சிசுப்
ப வத்திேல ேதான்றிய தாவர வர்க்கங்கள் என் ெசால் வார்கேள சயன்ஸ்காரர்கள்
அைவ ேபான்றைவ. பிரமாண்டமான நாய்க்குைடகள், தாைழகள், ெகா கள் விசித்திர
விசித்திரமாக
ைளத்தி ந்தன. ஆனால் அைவ யா ம் ெபான் ேபா ம் ெவள்ளி
ேபா ம் மின்னின. இன் ம் சிறி
ரம் ெசன்ற ம், ஏ வர்ணங்களி ம் தண்
தல் இைல வர பளபளெவன சாயம் சி ைவத்த மாதிாி நிற்கும் வி க்ஷங்கைளக்
கண்ேடன். அதிேல நீல நிறமான க நாகங்கள் ேசாம்பிச் சுற்றிக் கிடந்தன. வழியிேல
தங்கத் தக ேபால மின்னிய தவைள கத்திச் ெசன்ற .
மரச்ெசறி க க்கிைடேய நந்திக் கணங்கள் மைறந்
விட்டனர். அவர்கள் எந்த
வழியில் ெசன்றார்கள் என்பைதக் கவனிக்கவில்ைல. கால்ெகாண் ேபான வழிேய
நடந்ேதன். மரங்க க்கிைடேய திறந்த ெவளி வந்த .
அங்ேக சமாதி நிைலயில் பதிெனட் ப் ேபர் அந்தரத்தில் அமர்ந்தி ந்தனர். அவர்கள்
ஒவ்ெவா வ க்க யி ம் ெவள்ளி ேபான்ற ஒ
உ ண்ைட இைடயறா
சுழன் ெகாண்
ந்த .
"வா அப்பா, வந்

உட்கா " என்றார் தைலவராக அமர்ந்தி ந்த

அத்தைன ேப க்கும் உ வேபதம் கற்பிக்க
யாதவா
சிைலகள் ேபான்றி ப்பைதக் கண் அதிசயப் பட்ேடன்.
"உடம்ைப இஷ்டப்ப கற்பித் க்ெகாள்ள
ெதாி ம்" என்றார் அவர்.
நான் அவர

யாதா? இ ந்

த்த

ஷர்.

ஒேர அச்சில் வார்த்த

பார் எப்ப

என்ப

கால யில் அமர்ந்ேதன்.

"உனக்குப் பசிக்குேம" என்

ெசான்னார்.

நந்திக் கணத்தில் ஒ வன் ேதான்றினான்.
கத்ைதக் கழற்றி ைவத்தான்.
அப்ெபா
தான் மாட் ன் தைலைய அப்ப ேய ெவட் எ த் ப் பதனிட் ச் ெசய்த
க
என்பைதக் கண்ேடன்.
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"இ
த்த

ர் க காலத் த் தைலக் கவசம், இ ம்
ஷர்.

ேதான் வதற்கு

ன்" என்றார்

நந்தி ேநராக எதிேர இ ந்த ஒ விசித்திரமான மரத்தின யில் ெசன்றான். இைலகள்
அவைனத் த விக் ெகாண்டன. மரத்தின் பாம் க் ைககள் அவைனச் சுற்றிச் சுற்றிப்
பின்னின.
சற் ேநரங்கழித்
எ ம் க் கூ .

இைலகள் தானாக விலகின. அதன யி

ந்

வி ந்த

ஒ

த்த
ஷர் ஏேதா
ரட்
ேபான்ற ஆ தத்ைதக் ெகாண்
அைத
மரத்தின யி
ந்
இ த் ப் ேபாட்டார். எ ம் கள் பற்
விடாமல் ட்ேடா
அப்ப ேய வந்தன. ேவ
இரண்
நந்திகள் வந்
எ ம் க் கூட்ைடத்
க்கிச்
ெசன்றார்கள்.
"இங்ேக பிரபஞ்ச நியதிப்ப
பிரேஜாற்பத்தி கிைடயா . அதனால் ஒவ்ெவா
எ ம் க் கூ ம் அத்யாவசியம்" என்றார்
த்த
ஷர்.
இவர் என்ன, நம்ைமப் பசிக்கிறதா என் ேகட் விட்
ண்கைத ேபசுகிறார் என்
நிைனத்ேதன். எதிாி
ந்த மரம் எ ைம க்காரம் ேபா வ ேபாலக் கைனத்த ! சில
மரங்களில் அதன் பால் நாளங்கள் வழியாக ேவகமாக ஓ ம் ேபா கைனக்கும் சப்தம்
ேகட்கும் எனப் ப த்தி க்கிேறன். நரமாம்ச பட்சணியான இந்த மர ம் அப்ப த்தான்
ேபா ம்.
த்த
ஷர் அ கில் இ ந்த அம்
சைதப்பற்றில் பாய்வ ேபால குந்த .

ஒன்ைற எ த்

சினார். ெவ ம்

அம் டன் ெதா க்கப்பட்
ந்த கயிற்றின் வழியாக அதன் பால் வழிந் ஓ வந்
ஒ
பாத்திரத்ைத நிைறத்த . பாத்திரம் நிைறந்த ம் மரத்தி
ந்
அம்ைப
உ வினார். ெகாப் ளித்
வந்த பால் சற்
ேநரத்தில் காய்ந்
மரத்ேதா
மரமாகிவிட்ட .
பாைல எ த் என்னிடம் ெகா த் ச் சாப்பிடச் ெசான்னார். மனிதைனத் தின்ன
மரத்தின் பாைலயா சாப்பி வ !
நான் விழித்ேதன்.
"சு காட்
மாமரத் ப் பழம் தின்ப
என்றால் விரசமாகத் ெதாியவில்ைலேய?
சாப்பிட் த்தான் பாேரன் எப்ப இ க்கிற என் " என
த்த
ஷர் சிாித்தார்.
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நா ம் எ த் ப் ப கிேனன். பசி கைளப் எல்லாம் பஞ்சாய்ப் பறந் உடம்பிேல
திய சக்தி ம் ெதம் ம் உண்டாயின. "இைதேய சாப்பிட் க் ெகாண்
ந்தால்
சாக்கா இல்ைல" என்றார்.
"கடல் ெகாண்ட ேகாவி ல் உள்ள கன்னி யார்?" என்ேறன்.
"அவளா! அந்தக் காலத்தில் உனக்கு வாழ்க்ைகப்பட ேவண் யவள்.
மகள். இன் காவல் ெதய்வம்" என்றார்
த்த
ஷர்.
"ஞாலத்தில் யாத்திைர ெசய்வ
பிாியமா?" என்
"அ

எப்ப

ேபால காலத்தி

சாாி சைடயன்

ம் யாத்திைர ெசய்

பார்க்கப்

ேகட்டார்.
ம்?" என்

ேகட்ேடன்.

"இேதா சுழன்
ெகாண்ேட இ க்கிறேத அந்த ரஸக் குளிைகையப் பார்த் க்
ெகாண் " என்றார்.
3. குமாிக்ேகா
"ரஸக் குளிைகையப் பார்ப்ப
"ஈேர
ெகாண்

பதினான்கு

இ க்கட் ம்; நான் எங்ேக இ க்கிேறன்?" என்ேறன்.

ேலாகங்களில்

க்கிறாயா?" என்றார்

த்த

இ

ஒன்

என்

நிைனத் க்

ஷர்.

"நான் அப்ப எ
ம் நிைனக்கவில்ைல. சிந்திப்பதற்கு லாயக்கில்லாதப
குழம்பிக் கிடக்கிற " என்ேறன் நான்.
" த்தி

குழம் வதற்கு

இங்ேக

உனக்கு

ஊமத்ைதச்

சா

பிழிந்

த்தி

யா ம்

ெகா க்கவில்ைலேய?"
"இயல்

என நான் நிைனத் க் ெகாண்

நடந் ெகாண்

க்கும்ேபா

ஊமத்ைதச் சா

ப்பதற்கு மாறாக இங்ேக காாியங்கள்
ேவ

அவசியமா?" என்ேறன்.
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"இயல் என்

நீ நிைனத் க் ெகாண்

இயல் க்கு மாறான

என்

ப்பதற்கு மாறாக எ

நிச்சயப்ப த்தி விடலாமா?" என்றார்

ம் நிகழந்தால் அைத
த்த

ஷர்.

"உடலற்ற தைல ேபசுவ ம், உடம்பற்ற குரல்
ைண வ வ ம், தைலயற்ற
ண்டம் ைணயாக ம் பிறகு வழிகாட் யாக ம் உயிர் ெப வ
என்றால் அ
எனக்குக் ெகாஞ்சம் அதிசயமாகத்தான் இ க்கிற . நான் பிறந் நாள வைரயில்
நடமா ய உலகத்தில் அந்த மாதிாி நடந்த
கிைடயா . அங்ேக ெசத்தவர்கள்
ெசத்தவர்கள்தான்" என்ேறன்.
"சா

என்ப

"'உறங்குவ

என்ன?" என்றார்

த்த

ேபா

- உறங்கி விழிப்ப

ெசான்னால் உங்க

ம் சாக்கா

ஷர்.
ேபா

ம் உயிர்ப் ' என்

க்குத் தி ப்திதாேன?" என்ேறன்.

"நீ தி க்குறள் ப த்தி க்கிறாய் என்பைத எனக்குச் ெசால் க் காண்பித்த
ேபா ம். சாக்கா

என்றால் என்ன?" என்றார்

த்த

ஷர் ம ப

"அ என்னெதன் ெசால்லத் ெதாியாமல்தான் எங்க
தவிக்கின்றன" என்ேறன்.
"எங்கள் உங்கள் என்
ேபதம் ேபசின
உனக்குத் ெதாியாமல் ேபானால் இல்ைல என்

ம்.

ைடய சமய சாஸ்திரங்கள்

ேபா ம்; நா ம் உங்களவன் தான்.
சாதித் வி வாய் ேபா
க்கிறேத."

"நிச்சயமாக ஏேகாபித்த அபிப்பிராயம் இல்லாதவைர..."
"சமய சாஸ்திரத்தின் நிச்சயத்தன்ைம பற்றி பிறகு ேபசிக் ெகாள்ேவாம். சா
என்றால் என்ன என்ப நிச்சயமாக உனக்குத் ெதாியா என்பைத ஒப் க்ெகாள்."
"நான் ஒப் க்ெகாள்கிேறன். அதற்கு ேமேல ெசால்

ங்கள்."

"ெசத்த பிறகு என்ன நடக்கிற ?
ச்சு நின்
வி கிற . ரத்த ஓட்டம்
நின் வி கிற . ஸ்மரைண கழன் வி கிற . நீ உடம் என் ெசால் கிறாேய அ
பல அ க்களின் ேசர்க்ைகயிேல, அைவ ேசர்ந்
உைழப்பதிேல உயிர்த் தன்ைம
ெபற்றி க்கிற . அ
அகன்ற டன் அ க்கள் தம் ெசயைல இழந் வி வதாகப்
ெபா ள்

அல்ல;

அைவ

ேசர்ந்

உைழக்கும்

சக்திைய

இழந் வி கின்றன;
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அவ்வள தான். அவற்ைறத் தனித் எ த் அவற்றிற்கு ேவண் ய ஆகாராதிகைளக்
ெகா த் க் ெகாண் வந்தால் அைவ வள ம்..."
"ஆமாம்; அ சாத்தியந்தான்; எங்கள் ேலாகத்தி
ெசய் காட் யி க்கிறார்" என்ேறன்.

ம் ஒ

ெவள்ைளக்காரர் இைதச்

"இைத நீங்கள் ேவ
ெசய்
பார்த்
தி ப்தியைடந்தி க்கிறீர்களா? இ தான்
தல் ப . இதற்கப் றந்தான் விவகாரேம ஆரம்பிக்கிற . மரணத்தில் எத்தைன
வைக ண்

என்ப

ேநாய் வி ந்

ெதாி மா? கிழ

ம வ

தட் ச் சாவ

ஒன் ; பிஞ்சிேல ம வ

ஒன் ; பிறகு திடகாத்திர ேதகத் டன் இ ந்

அ க்களின் ேசர்க்ைகையத்
ண் ப்பதால்
மரணத்தில்
எத்தைனேயா
வைக.
ஆதி

ஏற்ப வ
காலத்தில்

ஒன் ;
நரப

ஒன் ;

வ ைகயில்
இந்த மாதிாி
ெகா த் க்

ெகாண்
ந்தார்கேள அதனால் எவ்வள உபேயாகம் இ ந்த ெதாி மா? எமைன
எட் நிற்கும்ப ச் ெசால்வதற்கு எங்க க்கு சக்தி கிைடத்தெதல்லாம் இதனால்தான்..."
"நாம் அநாகாீகமான எனக் கண் த் க் ெகாண்
ந்த ஒ காாியம் ஆதிகாலத்தில்
சாஸ்திர
வளர்ச்சிக்கு
எவ்வள
ைண
ெசய்தி க்கிற "
என
நான்
எண்ணமிடலாேனன்.
"க த் டன்

அாிந்

உயிைரப்

ஏற்படாமல் த த் க் ெகாள்ள
மட் ம் அவிந்

ேபாக்கிவிட்ட

பிற்பா

மானால், அதாவ

அ

க்களின்

நசி

அதில் உள்ள உயிர்ப்ைப

ேபாகாமல் காப்பாற்றிக் ெகாண்டால், அந்த உடம்ைப நம் இஷ்டப்ப

இயக்கலாம் அல்லவா?"
"உதாரணமாக?"
"ெவ ம்

ைள இ க்கிறேத; அ தான் மனம் த்தி சித்தம் என்பனவற்றிற்ெகல்லாம்

ஆதார ேகாளம் என்ப

உனக்குத் ெதாி மா? பழகிக் ெகாண்டால் பக்கத்தில்

உள்ளவைர நம் இஷ்டப்ப

ஆட்

"ஆமாம். அ

ைவக்க

ம் என்ப

ெதாி மல்லவா?"

சாத்தியந்தான். நான் கூட ேநாில் பார்த்தி க்கிேறன்."

"அேத மாதிாி ஜீவைன அகற்றிய தைலையத் ர ைவத் விட் , அதன் லம் அங்கு
நடப்பைத அறியலாம். அங்கு நாம் வி ம் வைத நடத்தலாம். அேத மாதிாி தைலகள்
லம் உடற்கூ கைள நம் இஷ்டப்ப
இயக்கலாம். இெதல்லாம் ெவ ம்

122
ெபாம்மலாட்டம். பிரபஞ்ச தா க்களின் ட்பங்கைள அறிந்தவர்க
மட் ம் உடம்பில் காப்பாற்றி ைவப்பதற்கு
ம்..."
"அப்ப யானால் நான் த ல் ேகாவி க்குள் ைழந்த ேபா
சிரசின் லம் தாங்கள்தான் ேபசினீர்கேளா" என் ேகட்ேடன்.

க்கு உயிர்ப்ைப

அந்தக் கன்னியின்

த்த
ஷர் வி ந்
வி ந்
சிாித்தார். அந்தச் சிாிப்பிேல நாக சர்ப்பத்தின்
சீற ம் ெதானித்த . எனக்கு ெவகு பயமாக இ ந்த .
என் மனசில் ஓ ய எண்ணங்கள் எல்லாம் அவ க்கு ெவட்ட ெவளிச்சம் என்பைத
உணர்ந் ெகாண்ட எனக்கு இன் ம் பீதி அதிகமாயிற் .
நான் பயத்ைதக் காட் க்ெகாள்ளவில்ைல. " ரத்தில் ேபசுவதற்கும் ெபா ள்கைள
இயக்குவதற்கும் நாங்கள் எங்கள் ேலாகத்தில் ெவ ம் ஜடப் ெபா ள்கைளேய
உபேயாகிக்கிேறாேம. அந்தக் காாியத்ைத நடத் வதற்காக உயிர்க் ெகாைல ெசய்வ
அநாவசியம்தாேன?" என்ேறன் நான்.
"நீங்கள் ஜடப் ெபா ள்கைள இயக்கி காாிய சாதைன ெசய்கிறீர்கள் என்ப
எனக்குத் ெதாி ம். ஜடப் ெபா ள்கைள இயக்குவ என்றால் ஜடத் க்குள் வசப்பட்
அதன்

நியதிக

காாியங்கைளப்

க்கு

இணங்கி,

தாேன

காாியம்

யல்கூடத் த த் வி ேம; எங்க

தாண் க்ெகாண்

எங்கள் எண்ணங்கள் ெசல்

நடக்கிற .

உங்க

ைடய

க்கு அப்ப யா? எாிமைலையத்

கின்றனேவ; உங்க

நீங்கள் ேபசினால் அங்ேக குரல் ேகட்கும்; அதாவ

க்கு அப்ப யா?

உங்கள் குரல் ேகட்கும்; இங்கு

அப்ப யா? நீங்கள் ஜடப் பிராணைன உபேயாகிக்கிறீர்கள். நாங்கள் அதற்கும்
ண்தன்ைம வாய்ந்த சூட்சுமப் பிராணைன உபேயாகிக்கிேறாம். அ கிடக்கட் ம்.
நான் ேகட்பதற்குப் பதில் ெசால்
ெசால் ."

; நீ காலத்தில் யாத்திைர ெசய்ய வி ம் கிறாயா?

"நான் எதற்கும் தயாராகத்தான் வந்தி க்கிேறன்.
வரேவண் ம். ஏன்

த ல் நீங்கள் ஏன் இங்கு

ேலாகத் க்கு வரக்கூடா ? நீங்கள் ேபசுவதற்கு உபேயாகமாகும்

சிர ைடய கன்னி யார்? இெதல்லாம் ெதாியச் ெசால்ல மாட்டீர்களா?" என்
ேகட்ேடன்.
த்த

ஷன்

சிாித் க்ெகாண்

" ேலாகத்தில்

ெசௗகாியங்கள் எல்லாம் இங்கு கிைடக்கும்ேபா

எங்க

க்குக்

கிைடக்காத

நாங்கள் ஏன் அங்கு வர ேவண் ம்?
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ேம

ம் எங்கி ந்தால் என்ன? நாங்கள் இப்ேபா

எப்ப க் கண்டாய்?" என்
நான் அவர
அவர் ேம

ேலாகத்தில் இல்ைல என்பைத நீ

ேகட்டார்.

வாையேய பார்த் க்ெகாண்

ந்ேதன்.

ம் ேபசலானார்.

"இப்ெபா
நாம் உட்கார்ந் ேபசிக்ெகாண்
க்கும் இடம் ஒ காலத்தில் கடல்
மட்டத் க்கு ேமேல ெபாியெதா
மைலத் ெதாடராக இ ந்த . இந்த எாிமைல
இ க்கிறேத, அ
அந்தக் காலத்தில் கிைடயா . பனிக்கட் கள்
ய ெப ம்
மைலகள் இந்த இடெமல்லாம். இதற்குத் ெதற்ேக அகண்டமான ெபாியெதா
நிலப்பரப்
இ ந்த . அதில்தான் உன் ைடய
தாைதக ம் என் ைடய
தாைதக ம் வாழ்ந் வந்தார்கள். இந்த மைலயி
ந்
றப்பட் இரண் நதிகள்
ஓ ன. ஒன் குமாியா . அ கிழக்ேக கட ல் சங்கமமாயிற் . மற்ற பல் ளியா
என்ப . அ
இங்கி ந்
றப்பட்
ஏ
பாைலவனங்கைளக் கடந்
ஏழ்பைன
நாட் ன் வழியாக ஈசைன வலம் வந்
ம ப
ம் ெதன் திைச ேநாக்கிேயா ,
பனிக்கட ள் மைறந்த . பனி வைரயில் பிறந் பனிக்கட ல் குந்த பல் ளியா .
குமாி நதி கீழ்த்திைசக் கட ல் சங்கமாகுமிடத்தில்தான் ெதன்ம ைர இ ந்த .
அதில்தான் பாண் யர்கள் மீன் ெகா ேயற்றி மீனவைன வழிபட்டார்கள். அவர்கள்
குலெதய்வம் மீன்கண்ணி. பைடப் க் காலந்ெதாட்ேட வழிபட் வ ம் சிைல அ .
அதற்குப்
சைன நடத்தி வந்தவள் கன்னி. பைடப் க் காலந்ெதாட்
ஜீவித்
வ கிறாள் அவள். உன்ைனப் ேபால உன் வயசி
க்கும் ேபா ம் அவைளக்
கண்ேடன். எனக்கு ந்திேயா ம் அவைள அப்ப ேய கண் வந்தி க்கிறார்களாம்.
மீன்கண்ணியின் ஆலயம் ஆதியில் ெதன்ம ைரயில் இ ந்த . நீாிேல ெந ப் த்
ேதான்ற ெதன்ம ைர அழிந்த . நிலப்பரப் குன்றிய . பிறகு மீன்கண்ணியின் சிைல,
அேத சிைல கபாட ரத்தில் ஈசனார் தி வ நிழ ேல பிரதிஷ்ைட ெசய்யப்பட்ட .
கபாட ரத்ைத நி பித்த ம் அங்கு கு ேயறிய ம் ேவெலறிந்த பாண் யன்
காலத்திலாகும்... கபாட ரம் நிலப்பரப்பின் ைமயத்தி
ந்த . மீண் ம் கடற்ேகாள்.
கடல் மீண் ம் நகாின் ஒ பாாிசத்ைதத் ெதாட்ட . அந்த நிைலயில்தான் வ ம்பலம்ப
நின்ற பாண் யன் சிம்மாசனேமறினான். அதன் பிறகு... ம ப
ம் ம ப
ம்
ச த்திர ராஜன் சீற்றங்ெகாண்டான்... கபாட ரம் ெதன்ம ைர ேபால
ழ்கி
மைறந்த ..."
த்த

ஷர் ேபசி நி த்தினார். நாங்கள் இ வ ம் ம னமாக இ ந்ேதாம்.

என பார்ைவ இைடயறா சுழன் வ ம் ரசக்ேகாளத்தின் மீ கவிந்த . அதன்
சுழற்சி நிதானமாக ஒேர ேவகத்தில் ெவளிச்சத்ைதப் பிரதிப த்த ...
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4. கபாட ரத்தின் அழி
நான் உற் க் கவனித் க்ெகாண்ேட இ ந்ேதன். சற்
சித்தம் கிறங்கிய .
உடம்பி
ந் சுழன்ற த்தி மட் ம் எங்ேகா விைரந் ெசன்ற . ேவகத்தில் ெசல் ம்
திைச ெதாியவில்ைல. ேநரம் ெதாியவில்ைல. எதிேர ெப ம் பாைலவனம் ெதாிந்த .
என்ன சூ என நிைனப்பதற்குள் அவற்ைற விட் அகன் விட்ேடன்.
மாைல
ேநரம்.
பிரமாண்டமான
ெசம் க்
கதவின்
ன்
பக்கம்
நின் ெகாண்
ந்ேதன். அ
ேமற்ேக பார்த்தி ந்த . என்ன அற் தமான
ேவைலப்பா ! கதைவத் தள்ளித் திறப்ப என் ேபான்ற மனிதனால் இயலாத காாியம்.
உயரம் ற க்கு ேம
க்கும்; அகலம் இ பத்ைதந் அல்ல
ப்ப அ க்குள்ளாக
இ க்கா . கதவின் இ பக்கங்களி ம் நிமிர்ந் நின்ற மதில் கற்கைளச் ெசம்ைப
உ க்கி வார்த் க் கைரகட் யி ந்தார்கள். இந்தக் கத
பிரமாண்டமானெதா
கற்பாைறயின் உச்சியி
ந்த . வட ரத்தில் ஆழமான ச த்திரம். அைலகள்
அதன யில் வந் ேமாதி ைர கக்கின.
ெதன் றத்தில் கா . மரம் ெசறிந்த கா
குன்றின யில் ெதன்பட்ட . உயர்ந்த
வி க்ஷங்க க்கு ேமல் தன
ெகாக்குத் தைலையத்
க்கி நின்
ெகாண்
ந்த
கர்ப்ேபந்திரம் ஒன்
ஒ
யாைனையத் தன
ைககளில் பற்றிக் கிழித் த் தின்
ெகாண்
ந்த .
ேமற்ேக ெபாிய மைல ஒன்
கனிந்
ைகந்
ெகாண் இ ந்த . அஸ்தமன
ெசவ்வானத்தில் ெதன்பட்ட பிைறச் சந்திரன் எனக்கு இைழ ெநற்றிக்கண் நிமலைன
நிைனப் ட் ய . திாித்திாியாகத் திாிந்
ெநற்றிக் கண்ைண ம் நிைனப் ட் ய .

பட ம்

ைக சைடைய ம், கனிந்த உச்சி

அதிசயப்பட் க்ெகாண்ேட
நின்ேறன்.
பிரமாதமான
ேபாி ம்
வாங்கா ம்
மணிச்சத்த ம் ேகட்க ஆரம்பித்த . கத ெம வாகத் திறக்க ஆரம்பித்த .
ஊர்வலத்தின் ன்னால் சாாி சைடயன் பவித்திரமாக நீ அணிந் இைடயில்
ைவரவாள் ெசா கி நடந்தான். அவ க்குப் பின் அவள் வந்தாள். என்ன அழகு!
அவைளப் ப யிடப் ேபாகிறார்கள். அவ க்குப் பின் வ ம்பலம்ப நின்ற பாண் யன்
வந்தான். அவ க்குப் பின் நான் வந்ேதன். அதாவ என்ைனப் ேபான்ற ஒ வன்
வந்தான். ைகயிேல ேவல்.
அவன் கர்ப்ேபந்திரத்ைதக் கண்டான். அதன்ேமல் சினான். ேவல் குறி தவறி அதன்
ஒற்ைறக் கண்ைணக் கு டாக்கிய . ஐந்
அ உயர ள்ள மி கத்திற்கு இந்த
குன் எம்மாத்திரம்! அதன் ேகாரக் ைககள் சாாி சைடயைனப் பற்றின. சைடயன்
தனக்கு மரணம் நிச்சயம் என்

ெதாிந் ெகாண்டா

ம், ைவரக் கத்திையக் ெகாண்
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அதன் குரவைளயில் குத்தினான். சைடயன் தைல அந்த மி கத்தின் ேகார விரல்களில்
சிக்கி அ பட்ட .
ஊர்வலத்தில் ஒேர கேளபரம். ெதறி ெகட்ட மி கம் எங்ேக பா ேமா என நாலா
திைசயி ம் சிதறி ஓ னர். கர்ப்ேபந்திரேமா வ ெபா க்கமாட்டாமல் மைல ச்சிைய
ேநாக்கி ஓ ய .
இந்தக் கேளபரத்தில் என் சாய ல் இ ந்த அவன் கன்னிைய அைழத் க்ெகாண்
கடற்கைரக்கு ஓ னான். அரசன் வா க்கும் ேகாபத் க்கும் தப்பிவிடலாம் என் .
ேநேர ஓ ய கர்ப்ேபந்திரம் எாிமைலயின் உச்சியில் ெசன்
பாதாளத்தில் வி ந்
மைறந்த .
கடற்கைர ேநாக்கி ஓ யவர்கள், நீாிேல ெந ப் த் ேதான்றிவரக் கண்டார்கள். அேத
சமயத்தில் மண் மாாி ேபால சாம்பல் வி ந்த . எாிமைல கர்ஜிக்கத் ெதாடங்கிய .
அக்னிக் குழம் கள் பாகாக உ கி ஓ க் கட ல் கலந் அைத ம் ெபாங்க ைவத்த .
கட ன் அைலகேளா ஊழியின் இ திப் பிரளயம் ேபாலத் தைல
க்கிய த்தன.
நிமலன் ெநற்றிக் கண்ைணத் திறந்தான். கபாட ரத்தின் ெசப் க் கத கள் பாகாக
உ கிேயா வைதக் கண்ேடன்.
பிறகு அைலச் சப்தம், ேபரைலச் சபதம், ஒேர அைலச் சப்தம்.
சந்திேராதயம், 30-06-1945, 10-07-1945, 20-07-1945
--------------------ைமப்பித்தன் சி கைதகள்
30. க தம்
சிங்கார

ேவ

ஓர்

இலக்கிய

கர்த்தா.

வாழ்க்ைகயின்

இலட்சியங்கைள,

வாழ்க்ைகயின் சிக்கல்கைள - ஏன், வாழ்க்ைகையேய - திறந்
காண்பிக்கும்
ஜன்னல்கள்தாம் சி கைதகள் என்றால் அைவக க்கு உதாரணம் சிங்கார ேவ வின்
கைதகள்.
'ேபனாைவ ைவத் க்ெகாண்

ேகானாகிவி ேவாம்!' என்

கன
காணவில்ைல; ஆனால் ேபனாைவ ைவத் க் ெகாண்
ேவண் ம் என் நிைனக்க ம் இல்ைல.

அவர் ஒ

நா

ம்

பிச்ைசெய க்க
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அவ ைடய சி கைதகைளப் ெபா த்தவைர ச கம்
ேபாில் அவைர ஒ வராக
மதித்த . க்கால்வாசிப் ேப க்கு அழகு என்ப என்ன என் ெதாியா . சில க்கு
அழகாயி க்கிற என்
த ல் ெசால் வதற்குத் ைதாியமில்ைல.
இந்த மாதிாியான ச கத்தினிைடேய சிங்காரேவ உயிர்வாழ ேவண் ெமன்றால்
வாழ்க்ைக உண்ணாவிரதத்தில்
க்தியைடந்தி க்க ேவண் ம். அல்ல
ஏதாவ
க ைண மிகுந்த ெதய்வம் அட்சய பாத்திரம் ஒன்ைறக் ெகா த்
ைவத் விட் ப்
ேபாயி க்க ேவண் ம். இயற்ைகயின் சட்டத்ைத மீற ம், ெதய்வத்தின் க ைணையப்
ெபற ம்
யாத இந்தக் க காலத்தில் பிறந்தைதப் பற்றி சிங்கார ேவ
ெநாந்
ெகாள்வதில் பயன் இல்ைல.
அவ ைடய ச கமாக ம் ர கர்களாக ம் சில நண்பர்கள் இ ந்தார்கள். அதனால்
அவ க்குப் பசி என்ற கவைல ஏறக்குைறய இல்ைலெயனலாம். ஏெனன்றால்
அவ ைடய ேதைவகள் ெவகு ெகாஞ்சம். கு ம்ப பாரம் கிைடயா . கன
கண் ெகாண்
ப்பதற்குப் ேபாதிய அவகாசம் இ ந்த . எனி ம் அைத
இலக்கியமாக வ ெவ க்க ைவக்கும் ஊக்கம் குைறந் வர ஆரம்பித்த .
கழ் இல்லாமல் இலக்கிய கர்த்தா உயிர் வாழ
இல்லாதைத நீங்கள் ெசால் விட ேவண்டாம். ெசய்வ

யா .

கஸ் தி ேவண்டாம்.

சாிதான், நன்றாயி க்கிற

என்
ெசால்லவாவ
ேவண்டாமா? ேநர்ைமயான கழ் இலக்கிய கர்த்தா க்கு
ஊக்கமளிக்கும் உண . இைதக் ெகா க்கக் கூடச் சக்தியற்ற ேகாைழயான ஒ
ச கத்திற்கு என்ன எ திக் ெகாட்ட ேவண் யி க்கிற ! இதில் வா ம் கிரந்த கர்த்தா
மனமி ந்
பாழாய்ப் ேபாவான்; ஆனால் சிங்காரேவ
இப்ப
நாசமாவதற்குக்
ேகாைழயல்லர். ைதாியத்தினால் ஏற்பட்ட மனக் கசப்
அவைர ஒன் ம்
எ தவிடவில்ைல.
அவர் ச
ஈட்

கத்தில் நம்பிக்ைக ைவத்த மனிதர். ஓ த் தளர்ந்த சிந்தைனகள் எல்லாம்,

குத் ம் மாதிாி, கைதகைளச் சி ஷ் த்தன.

*****
அன் ...
எப்ெபா

ம்ேபால் அந்தத் தனியைறயில் பாயில் உட்கார்ந்

ெவற்றிைலைய ெமன்

ெமன்

ெகாண்

க்கிறார்.

ப்பியாகிவிட்ட .

என்ன ெசயற்ைக ஊக்கம் ெகா த்தா

ம் அந்தக் கைதையத் ெதாட

யவில்ைல.
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ஏ

நாட்களாக இந்தக் கதிதான்.

ைகயி

ந்த ேபனாைவ ம் காகிதத்ைத ம் கீேழ ெபாத்ெதன்

ேபாட்டார்.

பின் றமி ந்த தைலயைணயில் சாய்ந் ெகாண் , ெவற்றிைலச் ெசல்லத்ைதப்
பக்கத்தில் இ த்

ைவத் க்ெகாண் , ெவற்றிைல ேபாட ஆரம்பித்தார்.

அ

ம் ஒ

கைல - அவ க்கு.

ெத

வாசற்ப யில் யாேரா வ வ ேபால் கால ச் சப்தம்.

"சிங்காரம்!" என்ற குரல்.
"சுந்தரமா? வா!"
அவ ைடய நண்பர் சுந்தரம் வந்

பக்கத்தில் உட்கார்ந்

ெகாண் , "என்ன

ெவளிேய ேபாகலாமா? மணி ஐந்தி க்குேம!" என்றார்.
"ெவற்றிைலையப் ேபா ,
"என்ன, இன் ம்
இ க்கிற . சீக்கிரம்

த ல்!"

கைதைய
ங்கள்!"

"ஆமாம், ேவைலயில்ைல! எ தித்
என்னடா, நல்ல கைதைய ர

க்கவில்ைலேய!

ஆரம்பம்

ெவகு

க்கி நி த் கிற அவசரம் ஒன் மில்ைல.

க்கிறதற்கு ஒ

பய

ம் இல்ைல. சும்மா எ

என்றால்! நான்கு பகுத்தறிவற்ற குயில் இல்ைல. எனக்கு நான் எ
நன்றாயி க்கிற ' என்

எ

வைதச் 'சாி,

ெசால்ல நான்கு ேபர்கள் ேவண் ம். சுற்றி ஒன் க்குமற்ற

க ைதகைள ைவத் க்ெகாண்
"ர

ேஜாராய்

என்ன ெசய்கிற ?" என்றார் சிங்காரம்.

க்கிறதற்கு நாங்கள் எல்லா ம் இல்ைலயா?" என்றார் சுந்தரம்.

"நீ என
சிேநகிதன். உனக்கு என்ேமல் பிேரைம. நான் என்ன எ தினா ம்
உனக்கு நன்றாகத்தான் ெதாி ம்.
ன்றாவ
மனிதன் எவனாவ
இ வைர என்
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கைத நன்றாக இ க்கிற

என்

ெசால் யி க்கிறானா? அதி க்கட் மப்பா! நான்

கைத எ
கிேறன் என்
எத்தைன ேப க்குத் ெதாி ம்? வா, ேபாகலாம்! கைத
எ தி..." என் ெசால் எ ந் ெவளிேய றப்படத் தயாரானார்.
ெமௗனமாகக் ைகயி
எ ந்தார்.
அன்
ெகாண்

ந்த

ைகயிைலைய வாயில் ேபாட் க் ெகாண்

நண்ப ம்

ேபச்சு எங்ெகல்லாேமா சுற்றி ம் கைடசியில் இதில்தான் வந்
ந்த .

வி ந்

*****
ஐந்தா
இர

நாட்கள் கழித் ...

ஏ

மணி இ க்கும்.

சிங்கார ேவ

தம

அந்தக் கைத அ

அைறயில் உட்கார்ந்

ஏேதா வாசித் க் ெகாண்

க்கிறார்.

ம் அப்ப ேய அைரகுைறயாகத்தான் கிடக்கிற .

"ஸார், தபால்!" என்ற சப்தம்.
சிங்காரேவ
க்குக் க தம் வ வ
விதி விலக்கு.
க்கால்வாசி ேவ
யா க்காவ
ேபாகேவண் ய க தம் தவ தலாக இங்கு வந் வி வ
உண் .
ைணத் தபால்காரனாக இவ ம் சிரமப்படேவண் யதி க்கும்.
ஜன்னல் வழியாக வி ந்த க தத்ைத எ த்
விலாசத்ைதக் கவனித்தார். அதில்
தவ
ஒன் மில்ைல. விலாசம் சாியாகத்தான் இ க்கிற . ஆனால் ைகெய த்
அவ க்கு அறி கமானதாக இல்ைல. தபால்
த்திைர எப்ெபா
ம்ேபால் ஒேர
க ப் மயமாக இ ந்த .
பிாித்

வாசித்தார்.

விசாகப்பட் ,
10.9.33
இலக்கிய கர்த்தரான தி .சிங்காரேவ

அவர்கள் திவ்விய ச

கத்திற்கு,
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நான் ெபாிய ப ப்பாளி ஒன் மில்ைல; ஆனால் கைலயில் எனக்கு ஆர்வம் மிகுதி ம்
உண் .
தங்கள் சி கைதக
இலக்கியத்திேலேய ெப ம்பான்ைமயாகக்

க்கு நிகராகத் தமிழ் இலக்கியத்தில்,
ஏன்,
உலக
எனக்கு ஆங்கிலத்தி ம் சிறி
பயிற்சி
ண்
கிைடயா

என்ேற

ெசால்

ேவன்.

தங்கள்

'சாலாவின்

சங்கடங்கள்' என்ற சி கைத வாழ்க்ைகயின் உயிர்ெபய் ஓவியமாக இ க்கிற .
அ

ஒ

கழ்வதற்கு,

திய மானத உலகத்ைதேய திறந்
நா

ம் ஓரள

எ

காண்பிக்கிற . அைதப் பற்றிப்

ம் பயிற்சி ெபற்றவனாக இ ந்தால் என

உள்ளத்தில் ேதான்றியைத அப்ப ேய எ த் ைரப்ேபன். ஆனால் அந்ேதா,
அவ்வள ம்
ங்ைகயன் கண்ட கனவாகேவ இ க்கின்றன. இன் ம் தங்கள்
எண்ணிறந்த கைதகைள விடா ப த் வந்தவர்களில் நா ம் ஒ வன். இன் ம் திய
கற்பைனகைள, கன
சக்தி அ
வானாக.

ேலாகங்கைளச் சி ஷ் க்க இைறவன் தங்க

க்குப் ேபாதிய

இப்ப க்கு,
தங்கள் விேதயன்,
நாகப்பன்.
க தத்ைத வாசித்த ம்
கம் மலர்ச்சியைடந்த .
கு கலம் பிறந்த . ம ப
ம் வாசித்தார். இன்ெனா
க தம் அவ ைடய ஒ ெபாிய தாபத்ைதத் தீர்த்த .

உள்ளம்
ாிப்பைடந்த .
ைற ம் வாசித்தார். அந்தக்

"நீ ஒ வன் தான் - எண்ணிறந்தவர்களில் ஒ வனல்லன்! ச கத்தில் ெகாஞ்சம்
நம்பிக்ைக இ க்கத்தான் ெசய்கிற .
ேமாசமில்ைல!" என்
தனக்குள்
ெசால் க்ெகாண்டார்.
க தத்ைதச் சுந்தரத்திற்குக் காட்ட ேவண் ம் என்ற ஆைச. ஆனால் அதில்
என்னதான் இ க்கிறேதா? ம ப
ம் ப க்க ஆரம்பிக்கிறார். நாகப்ப
நீண்ட க தம் எ தேவண் ம் என் நிச்சயித்தாகிவிட்ட .
ம ப
ம் ப க்க ஆரம்பித்த பிறகு மன
எ த் க்கள் தமக்கு அறி கமான யாேரா

திடீெரன்
ஒ வாின்

க்கு ஒ

மா கிற . சில சில
ைகெய த்
மாதிாித்
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ெதாிகின்றன. ஆமாம்! யாேரா நமக்குத் ெதாிந்த பய ைடய ேவைலதான்.
இல்லாவிட்டால் என் விலாசத்ைத விசாகப்பட் க்கு யார் ெகாண் ேபாய்க்
ெகா க்கப்ேபாகிறார்கள். இந்தப்
கு
ட்ைடைய என்னிடமா அவிழ்க்க
ேவண் ம்? சீச்சீ!
பகிரங்கமாகப்

ட்டாள்! ேகாைழ! ைதாியமி ந்தால், உண்ைமயில் ர

பத்திாிைகக்கு

ஏன்

எ தக்

கூடா ?

அவன்

ர

த்த

த்தால்,
என்

சிேநகத்திற்காகத்தான். சீ! இைத எ திவிட்டால் எனக்குத் தி ப்தி, சாந்தி, எல்லாக்
குட் ச்சுவ ம் வந் வி ெமன்
எண்ணினானாக்கும்!
ட்டாள்! அவ ம் இந்தச்
ச கத்தில் ஒ ஜந் தாேன! இந்த ட்டாள் கூட்டத்திற்குக் கைத எ த ேவண் மாம்,
கைத! அைதவிடக் கைசய
ெகா ப்ேபன்!
ட்டாள்கள்! தாித்திரக் க ைதகள்!
நாைளக்கு வரட் ம்! கைத ேவண் மாம், கைத!
இந்தப் பயல்கள் சாவகாசேம ேவண்டாம். ெதாைலந்தால்தான் இந்தப் பீைட
ஒழி ம். உண்ைமப் பற் தைலக் காண்பிக்க ைதாியமில்லாத ேகாைழகள்! க தம்
எ தினாேன க தம், என்ைன

ட்டாள் என்

ட்டாள்! அவைன என்ன ெசால்ல?... ெபற்
இதற்காக எ தாம ம் இ க்கிறதில்ைல.
காகிதம் எாி ம் நாற்றம் அைற

நிைனத் க் ெகாண்டானா? சீச்சீ!
வளர்த்த ச

கம் இப்ப ப்பட்ட .

வ ம் பரந்த .

விளக்கும் காி பி த் எாிந் , எண்ெணயற் ச் ேசார்ந் மங்கிக் ெகாண்ேட வந்த .
ெவற்றிைலப்
ெபட் ைய
எ க்கும்
சப்தம்.
சிங்காரேவ
ெவற்றிைல
ேபாட் க்ெகாண்டார்.
விளக்கு அைணந்த .
அவர் மனத்தில்
அன்

ங்கிய தண

அவர் ெவகு ேநரம்

ம் அவிந்த .

ங்கவில்ைல.

இந்த மாதிாி அசட் த்தனமான ச

கத்ைத எப்ப த்

ேகாைழத்தனம் பிறப் ாிைமயாக இ க்கிற இந்தப்

க்குவ ?
க்கைள மனிதர்கள் ஆக்குவ

எப்ப ?
இ ள் இ ந்தால்தாேன ஒளி? ஒளி வராமல் ேபாய்வி மா?
அ வைர காத்தி க்க ேவண் ய தான்.
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எத்தைன காலேமா?
ஒளி வ ம்ெபா

ந

◌ாம் இ க்க ேவண் ம் என்ற அவசிய ண்டா? என
ேபா ம்!
மணிக்ெகா , 26-08-1934
------------------------------

சி ஷ் கள் இ ந்தால்

