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கைதகைள� ப�றிகைதகைள� ப�றிகைதகைள� ப�றிகைதகைள� ப�றி....    
 
சி7கைத வா8�ைகயி� சாளர� எ�7 ெசா�ல�ப(வ+ உ�(. அக�ட வா8வி� 
ஏேதா ஒ) ப4திைய� க�( �ாி*+ ெகா�ள உத<கிற ச�ன� அ+. 
 
வா8�ைக மிக� பர*த+. ஆழமான+. வித� விதமான அ�ச?கைள� ெகா�ட+. 
�திரான+. சி�க�க� மி4*த+. +�ப?க�� ச*ேதாஷ?க�� நிைற*த+. 
மனித�கைள பல�பல வித?களி� பாதி�ப+. ேவ!�ைகயான+. ரச?க� மி�க+. 
ஆகேவ, Aவாரசியமான+. 
 
வா8�ைகைய அ#பவி5+� ெகா�!)�கிற மனித�க�� Aவாரசியமானவ�க�. 
வித� விதமான இய��க�� ேபா�4க�� உைடயவ�க�. உண�Cசிகளா� 
இய?4கிறவ�க�. 
 
உண�Cசிக� பல�பல. ஒDெவா) உண�Cசி1� எ�ேலாைர1� ஒேர மாதிாி5தா� 
பாதி�க ேவ�(� எ�பதி�ைல. ஒேர உண�< ஒ) மனிதைன எ�லா ேநர?களி3� 
ஒேர ாீதியி� தா� பாதி�4� எ�ப+� இ�ைல. 
 
அேத ேபால வா8�ைகயி� நிக8<க�� மனிதைர� பல வித?களி� பாதி�கி�றன. 
ஒேர மாதிாியான நிக8Cசிக� ெவDேவ7 சமய?களி� ஒ)வைர ெவDேவ7 விதமாக 
பாதி�கி�றன. அவரவ�க�ைடய, 4றி�பி'ட ேநர5திய, மனநிைல E8நிைல ப�க5 
+ைண  த�ய பலவFைறC சா�*+ அைமய� G!ய விஷய� அ+. 
 
இ�ப! எ�லா� இ)�பதனா� வா8�ைகைய ஒ+?கி நி�7 ேவ!�ைக 
பா��ேபா)�4 வா8�ைக ஒ) நாடகமாக<�, ரசி�க ேவ�!ய விைளயா'டாக<� 
ேதா�7கிற+. 
 
நா� வா8�ைகC Aழ�களி� - அ#பவC சி�க�களி� - ஆ8*+ விடா+, வா8வி� 
ஒ) ஓர5தி� நி�7 வா8�ைகைய1� மனித�கைள1� ேவ!�ைக பா�5+ 
வ)கிேற�. அைவ எI��கிற எ� மன அைலகைள1� எ�ண ஓ'ட?கைள1� 
Aைவயாக� பதி< ெச0+ வ*தி)�கிேற�. அ5தைகய  யFசிக� சி7கைதகளாக<�, 
47நாவ�களாக<�, நாவ�களாக<� வ!ெவ(5தி)�கி�றன. 
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நா� எIதி1�ள பல J7 சி7கைதகளி� நாFப5ெதா) கைதக� இ5ெதா4�பி� 
இட� ெபF7�ளன. மனித�களி� வித� விதமான உண�Cசி நாடக?கைள1�, 
உளவிய� ேபாரா'ட?கைள1� எ(5+� கா'(� வா8�ைகC சி5திர?க� இைவ. 
வா8�ைகயி� காண�ப(கிற  ர�பா(கைள1�, அ?கத?கைள1�, விசி5திர5 
த�ைமகைள1� இைவ Aைவேயா( பதி< ெச0+�ளன. 
 
ரசைன�4 இனிய வி)*+ ஆ4� இCசி7கைதகைள5 ெதா45+, அழகான �5தகமாக 
ெவளியி(� ராஜராஜ� பதி�பக5+�4�, ந�ப� மா. ந*த� அவ�க��4� எ� 
ந�றி உாிய+. 
இ�கைதகைள ெவDேவ7 கால?களி� ெவளியி'ட ப5திாிைககளி� 
ஆசிாிய�க��4� ந�றி. 
 
                           வ���க�ண� 
-------------------------------  
 

வ��க�ண� கைதகளவ��க�ண� கைதகளவ��க�ண� கைதகளவ��க�ண� கைதகள    
1. 1. 1. 1. �� சிாி���� சிாி���� சிாி���� சிாி��    

 
ஒளி� K�க�ேபா� இனிைமயாகC சிாி5+� 43?4� விள�4களி� ம5தியி�, 
ேபெராளிC Aடெரன5 திக8*தா� அகிலா�ட நாயகி. 
 
க)வைறயி� �னிதC Eழ� 4�4� விள�4களி� ஒளியினா3� ப�னிற 
மல�களி� வன�பா3�, வாசைன� ெபா)�களி� ந7மண5தா3� சிற��F7 
விள?கிய+. அ*த இட5+�4 ெத0&க5த�ைம த*+ நி�ற அகிலா�டநாயகி தி) 
உ)வ�, அ�Cசகாி� ப�தி சிர5ைதயான சி?காாி�பினா� உயி� ெபF7 இல?கிய+. 
 
"ெசா�� வர� ெகா(�4� அகிலா�டநாயகி” வா0 திற*+ ேபசிவி(வா� ேபா� 
கா'சி அளி5+�ெகா�!)*தா�. க�ன� கனி*த அ�ைனயி� காிய தி)  க5தி� 
அ)� ஒளி சி*+� விழிக��, 4மி� சிாி�� ெநளி1� உத(க�� ச�னிதியி� 
ைகG�பி நினிற ராம�?க5ைத ேநா�கிC சிாி�ப+ ேபாலேவ ேதா�றின. 
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“ெரா�ப அவசர�. ெரா�ப ெரா�ப அவசர� உன�4 இ�ைலயா?” எ�7 அவ� 
ேக'(� 47�பாகC சிாி�ப+ேபா� ராம�?க5+�4�ப'ட+. 
 
ேதவியி� தி) க5ைதேய ைவ5த க� வா?கா+ பா�5+ நி�ற ராம�?க� "அ�மா 
தாேய, எ�ைன கா�பாF7" எ�7 வண?கி, த� க�ன?களி� அ!5+�ெகா�டா�. 
 
அ�ைனயி� 47நைக ேம3� பிரகாச� ெபFற+ ேபா�)*த+. 
 
ப'ட�, க��Kர வி�ைலக� வாிைசயா0, அ(�க(�கா0, ெகா�5த� ெபFற 
அ(�4C Eட5 த'ைட ைககளி� பFறி, தனி லய5+ட� ேம3� கீIமாக ேலசாக 
அைச5+ அைச5+ ஆ'!, "நடன தீபாராதைன" ப�ணி நி�றா�. அதFேகFற 
 ைறயி� நாதAர� தனி5 த�ைமேயா( இைசஒ� எI�பிய+. மணிக� ஒ�5தன. 
"அ�மா தாேய, அகிலா�டநாயகி" எ�7 ப�த�க� பரவச5+ட�  னகி� கர?G�பி 
நி�றன�. 
 
ஒளியி� 4ளி�4� ம?கள� ேபெராளியா0 கா'சி த*த அ�பாளி� தி) உ)<�, 
ேமாகன� ��னைக1� ராம�?க5ைத எ�னேவா ெச0தன. அ*த5 தி) க5ைதேய 
கவனி5+ நி�ற அவ)�4 அ�பா� த�ைன� பா�5+� பாிகாசமா0 சிாி�ப+ ேபா� 
இ)*த+. 
 
"A(ற கLசிைய கா�� ெகா'!� ெகா�ட+ ேபா� தவி5தாேய - ேநரமாCA, 
ேநரமாCA; சீ�கிர� ேபாகM� எ�7, ெரா�ப<� பரபர�� கா'!னாேய! இ�ேபா 
பற�க�யா?” எ�7 ேக'பதாக5 ேதா�றிய+. 
 
அவ� பா�ைவ இய�பாக� ைக� ப�க� பா0*த+. மணி எ�ன எ�7 பா��பதFகாக. 
ைகயி� க!யார� இ�ைல. ெநLA தி�ெக�ற+ ஒ)கண�. உடேனேய, 
"ேகாயி3�45 தாேன. வா'C ேவ�டா�” எ�7 அைத ைகயி� க'!� 
ெகா�ளாமேல வ*+ வி'ட+ நிைனவி� உைற5த+. 
 
அகிலா�டநாயகியி� சிாி�� அI5த� ெபFறதாக அவ)�4� ப'ட+.  
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"அ�மா, தாேய, அகிலா�ட நாயகி. எ�ைன ம�னி5+ வி(" எ�7 உ)�கமாக 
ேவ�!� ெகா�(, அ�ைனைய உ�ள5தி� நிைன*+, க�$!� கர� 4வி5+ 
வண?கி நி�றா� ராம�?க�. 
 
அவ� அவசரமாக� பயண� �ற�ப'(� ெகா�( தா� இ)*தா�. சிவ�ர5தி�)*+ 
பN பி!5+, ஐ*+ ைம�க��4 அ�பா� உ�ள ஜ?ஷ#�4� ேபா0, எ�NபிரN 
ரயி�� பிரயாண� ேபாகேவ�(�.  �கிய அ3வ� ஒ�7 அவ)�காக� 
கா5தி)*த+. 
 
இ*த ஊ� பNைஸ ந�ப !யா+. எ�ப வ)�, எ�ேபா ேபா0C ேச)� எ�7 
கண�ேக கிைடயா+. !ைரவ� க�ட�ட� இQட5+�4 வ)�, ேபா4�, மணி� 
கண�கி� வராமேல ஒழிLA ேபானா3� ேபா4�. ஒ) மணி ேநர5+�4 ஒ) பN 
எ�7 ேப). ஒ�றைர மணி ேநர�, ெர�( மணி ேநர5+�4 ஒ) தடைவ பN 
வ)வ+தா� வழ�கமாக இ)�4. அதனாேல &'ைட வி'( சீ�கிரேம �ற�பட#�" 
எ�7 அவ� பரபர��� ெகா�!)*தா�. 
 
அவ)ைடய அவசர5ைத அறியாதவ�களாக &(ேத! வ*தா�க� ராசா�பி�ைள1� 
அவ� மைனவி1�. ஊாிேல ெபாிய மனித�. ராம�?க5+�4 ெந)?கிய உற<� Gட. 
த�பி, இ�7 ந�ப 4ழ*ைத�4 ஆ�( நிைற<. அகிலா�ட� ம#�4 விேசஷ 
Kைஜ�4 ஏFபா( ப�ணியி)�கிேறா�. நீ?க க'டாய� வரM�" எ�7 வ)*தி 
அைழ5தா�. 
 
ராம�?க� தன+ பிரயாண ஏFபா( பFறி1�, அவசர அவசிய� 4றி5+� 
எDவளேவா ெசா�னா�. ராசா�பி�ைள ேக'பதாக இ�ைல. 
 
“எ�NபிரA�45 தாேன ேபாகM�? ஏய�மா எDவள< ேநர� கிட�4 ேகாயி3�4 
வ*+, அ�பாைள தாிசி5+ Kைசயி� கல*+ பிரசாத � வா?கி� ெகா�( ேபாக 
தாராளமா ேநர� இ)�4�. அ�ம� அ)�� உ?க��4� கிைட�4�” எ�7 அவ� 
ெசா�னா�. அவ� மைனவி1� ேவ�!� ெகா�டா�. 
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அவ�க� மனைச  றி�க ராம�?க� வி)�பவி�ைல. Kைஜயி� கல*+ ெகா�ள 
 !யா+; ேதவியி� தி)வ)� கிைட�கிற ேபா+ கிைட�க'(� எ�7 அ!5+� 
ேபச<� அவ� மன� இட� தரவி�ைல. 
 
"பNைஸ பி!5+ எ�NபிரA�4� ேபா0C ேசரMேம அ+தா� ேயாசைனயாயி)�4" 
எ�7 இI5தா� ராம�?க�. 
 
கவைல�படாதீ?க. எ�லா5ைத1� அகிலா�டநாயகி கவனி5+� ெகா�வா" எ�7 
ைதாிய$'!னா� ராசா�பி�ைள. 
 
எ�ப! த'!� கழி�க !1�? 
 
"Kைஜ சீ�கிரேம நட*+வி(�” எ�7 ராசா�பி�ைள உ7தி Gறிய ேபாதி3�, 
ேகாயி�� ேநர� இI5+�ெகா�ேட ேபாயிF7. ெம+ ெம+வாக5 தா� காாிய?க� 
நைட ெபFறன. 
 
அ�பா��45 தி) I�4C ெச0+, தி)�கா�பி'(, அல?கார� ப�ணி 
 !�பதFேக ெவ4ேநர� ஆகிவி'ட+. திைர விலகிய+� ஒளி)� விள�4களி� 
ெவளிCச5தி� அ�மனி� தி) உ)வ� உயி�ெபF7C சிாி5+ நிF4� திDயம?கள 
ெசாRபமாக5 திக8*த+. அ5தி)�கா'சியி� ராம�?க� ப�தி பரவசரானா�. தன+ 
பரபர�ைப1� பிரCைனகைள1� மற*தா�. இ*த5 தாிசன5+�காக எ5தைன ேநர� 
ேவ�(மானா3� கா5தி)�கலா� எ�7 அவ)�45 ேதா�றிய+. 
 
தீபாராதைன  !*+, விKதி 4?4ம� ெபF7� ெகா�ட+�, "அ�ப நா� 
வர'(மா?” எ�7 ராம�?க� ராசா�பி�ைளயிட� ேக'டா�. 
 
"ந�லாயி)�4ேத நியாய�! இ5தைன ேநர� இ)*+ ேபா'( Kைஜ� பிரசாத� 
ெபF7� ெகா�ளாம� ேபாவ தாவ+ இ)?க இ)?க, இேதா ஆCA+!” எ�றா� 
மFறவ�. 
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அ?ேகேய வசதியான ஒ) இட5தி� இைலக� பர�பி, பிரசாத� விநிேயாகி5தா�க�. 
ெவ�ெபா?க�, �ளிேயாதைர, ச��கைர� ெபா?க�. ராம�?க� இைலயி� 
தாராளமாகேவ பாிமாற�ப'டன. 
 
"இேத ேபா+�. இனிேம� சா�பா( ேதைவயி�ைல. &'(�4� ேபாயி, உடேன 
கிள�ப ேவ�!ய+ தா�" எ�7 அவ� எ�ணி� ெகா�டா�. 
 
மFறவ�களிட� விைடெபF7� ெகா�( அகிலா�ட நாயகியி� உ)வ5ைத அவ� 
தி)�பி� பா�5தேபா+, மீ�(� அ*த ��னைக அவைர &சிகாி5த+. 
47��5தன � பாி<� பிாிய � கல*த ஒ) ேமாகன� ��னைக. எதிேர நி�7 
 க� பா�5+ அ�ைன சிாி�ப+ ேபாலேவ ேதா�றிய+. 
 
ராம�?க5தி� உ�ள5தி� ஒ) சி���� ஏFப'ட+. ஒ) நிைற< �4*த+. 
அ�மைனேய பா�5தப! நி�றா�. 
 
சிறி+ ேநர� ெச�ற+�, தி(�கி'டவரா0 த�ைன Aதாாி5+� ெகா�(, "அ�மா 
அகிலா�ட நாயகி! நீ தா� என�45 +ைண. அ�மா, எ�ைன ைகவி'( விடாேத" 
எ�7 மனமாற� பிரா�5தி5+ வண?கினா�. பிற4 தி)�பி5 தி)�பி அ�ைனயி� 
அ)�  க5ைத� பா�5தப! நட*தா�. 
 
ராம�?க� "பN நிF4மிட� ேச�*தேபா+, "ஜ?ஷ� ேபாற பN இ�ப தா�, சி5ெத 
 *தி5தா� ேபாCA" எ�ற தகவ� கிைட5த+. அ(5த பN இ�#� ெகாLச 
ேநர5திேல வ*தி(�" எ�7 ஆ7த� ெமாழி1� கிைட5த+.  
 
"இ�#� ெகாLச ேநர�" எ�ப+ அ*த ஊ� பNகைள� ெபா75த வைர ஒDெவா) 
நா� - ஒDெவா) ேநர5தி� - ெவDேவ7 கால அளவாக அைம1�. ராம�?க� 
கா5தி)*த ேவைளயி� ஒ�றைர மணி ேநர5+�4� அதிகமாக ஆயிF7. 
 
எ�ன ெச0வ+? ேபா05தாேன தீரேவ�(� எ�7  M M5+� ெகா�டா� 
அவ�. 
 



9 

 

பN வ*த+, அவசர� அவசரமாக� பிரயாணிக� ஏறி இட� பி!5தா�க�. அவ�க� 
ெபா7ைமைய ேம3� சிறி+ ேநர� ேசாதி5த பிற4 பN சாவதானமாக� கிள�பிய+. 
ஒ!ய+. ராம�?க� அ!�க! ைக�க!யார5ைத� பா�5+� பா�5+� �I?கி� 
ெகா�!)*தா�. 
 
"எ�Nபிரைச பி!�4�ப!யா இ+ ேபா0 ேச)ேமா எ�னேமா!" எ�ற உைத�� அவ� 
மனைச அைல� கழி5த+. "உ��. எ�லா� அவ� அ)�. நட�கிறப! நட�க'(�" 
எ�7� மன� 47475த+. 
 
இைட வழியி� ஒ) ெப)� ேசாதைனயாக ெலவ� கிராS? ேக' அைட�க�ப'( 
வி'ட+. எ�பேவா வரவி)*த ஏேதா ஒ) !ெரயி#�காக  �G'!ேய கதைவ 
அைட5+ வி'டா�க�. வழ�கமான இCெசய�னா� பாதி�க�ப(கிற பN பயணிக� 
வழ�கமாக� �ல��கிற 4ைற Gற�கைள இ*த பNS� பயணிக�� 
�ல�பினா�க�. ராம�?க5தி� மன � ஒ5+� பா!ய+. 
 
"ெவ4ேநர�" என5 ேதா�றிய ஒ) கால அள<�4� பிற4 - ரயி�வ�! கட*+ 
ேபான பி�ன� - ேக' திற�க�ப'ட+. வ�!க�, பNக�, லாாிக� மF7� பலவைக 
வாகன?க�� ஏFப(5திய ெநாிச��, பN மிக ெம+வாக5தா�  �ேனற  !*த+. 
 
ராம�?க� ஜ?ஷ� Nேடஷைன அைட*த ேபா+, எ�NபிரN ரயி� �ற�ப'(C 
ெச�7 ஐ*+ நிமிஷ?க� ஆகியி)*தன. 
 
ஏமாFற� அவைர 4ழ�ப5தி� ஆ85திய+. எ�ன ெச0வ+ இனி எ�ன ெச0யலா� 
எ�7 4ழ�பியப! நி�றா� அவ�. 
 
“ஸா� வாேறளா? ஒேர ஒ) S' இ)�4. அ)ைமயான வ�!. ந�ல பிளஷ� கா� 
ரயி� க'டண5+�4 ேமேல ஒ) Rபா ெகா(5தா� ேபா+� ஜ�# உ'கா�*+, 
எ�Nபிரைஸ விட ேவகமா� ேபாயி சீ�கிரேம நக� ேச�*திடலா�!" 
 
அவ� அ)கி� வ*+ இைதC ெசா�னவனி� 4ர� அவர+ ஆைசைய T�!ய+. 
சிறி+ தய?கினா�. பிற4 +ணி*+ வி'டா�. அ*த ஆ�கா'!ய காாி� ஏறி 
அம�*தா�. 
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காாி#� ெசளகாியமாக அம�*+, கா� �ற�ப'( ேவகமாக ஒட<�, அவ� 
நி�மதியாக $CA வி'டா�. "அகிலா�ட நாயகி எ�லா� உ� கி)ைப" எ�7 அவ� 
மன� ேபசிய+. 
 
அ�ேபா+� 47��� பாி<� அ)�� கல*த ��னைக ேயா( அவைரேய பா�5த 
அ�ைனயி� தி) க� அவ� உ�ள5தி� பளிெர�7 நிழ�'( மைற*த+. "அ�மா 
அகிலா�டநாயகி, உ� அ)�" எ�7 மனA�4� Gறி� ெகா�டா� அவ�. 
 
ராம�?க� இ�ப! ஆ5ம K�வமாக அ!�க! எ�ணி� ெகா�ள ேவ�!ய அவசிய� 
அ*த� பிரயாண  !விேலேய ேநாி'ட+. 
 
அ*த� கா� அைடயேவ�!ய நகைர உாிய கால5தி� அைட*த+. அதி� வ*த 
பயணிக��4 ஒ) பரபர�பான ெச0தி அ?ேக கா5தி)*த+. 
 
ராம�?க � மFறவ�க��, கால� +ைண�ாி*தி)*தா� ஏறி பயண� ெச0தி)�க� 
G!ய - ெச0தி)�க ேவ�!ய - எ�NபிரN ரயி� இைட வழியி� ஒ) இட5தி� 
த�டவாள� ெபய�*+, தட� �ர�(, விப5+�4 உ�ளாகியி)*த+. எ�ஜி#� 
அைத அ(5த இர�( ெப'!க�� கவி8*+ விI*+ வி'டன. பல ேப� ெச5+� 
ேபானா�க�; ஏக�ப'ட ேப)�4 பல5த அ!, காய�.  
 
இைத�ேக'ட ராம�?க5தி� உ�ள5தி� இன��ாியாத உண�Cசி ஒ�7 
ெபா?கி�பிரவாகி5த+. அதி� ஆன*த �, "அ�மா நா� பிைழ5த+ ெபாிய 
அதி�Qட*தா�" எ�ற நி�மதி1� கல*தி)*தன. அதFெக�லா� ேமலாக ேதவியி� 
தி)வ)�தா� ந�ைம கா�பாFறியி)�கிற+ எ�ற பரவச � இைண*+ ஒ�5த+. 
அ�ைனயி� 47��5தன � பாச � பிாிய � நிைற*த ��னைக இ�ப<� அவ� 
க� �ேன களிநட� �ாிவ+ேபா�ற உண�< அவ)�4 ஏFப'ட+. 
 
"அ�மா அகிலா�டநாயகி...” ேவ7 எ+<� Gற !யாத உண�Cசி5 தIதI��ட� 
அ*த இட5திேலேய கர� 4வி5+ வண?கினா� ராம�?க�. 
(கலா வ��, தீபாவளி மல� - 1981) 
--------- 
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2. 2. 2. 2. மன� ெவ��கமன� ெவ��கமன� ெவ��கமன� ெவ��க....    

 
சிவசித�பர� ெப)$CA உயி�5தா�. 
 
ஒ) பிரCசிைன தீ�*தைத நிைன5+ அவ� ெநLA உ*திய ெந($CAதானா அ+..? 
அ�ல+, ேம3� எதி�ேநா�கி நி�ற �திய பிரCசிைனகைள மன� அைச ேபா'டதா� 
எI*த அன�$CAதாேனா எ�னேவா! 
 
அவ� மக� கமல5+�4 ஒ)ம'(� க�யாண�  !*+ வி'ட+. 
 
அ*த நிைன�� "அ�பாடா!" எ�7 ஒ) நி�மதிைய அவ)� ெகா�( ேச�5த+ 
உ�ைமதா�. 
 
கமல5+�4� க�யாண�! எ�லா)�4� மகி8Cசி அளி5த ெபாிய விஷய�. 
கமல5+�4 ெரா�ப ெரா�ப ச*ேதாஷ� த*த நிக8Cசி. 
 
எதி�பா���கைள1� ஆைசகைள1� த�#� விைத5+, அ�றாட� பAைம� 
கன<கைள அ7வைட ெச0+வ*த ெப� உ�ள�, காலஓ'ட5தி� G�பி� 4வி*+ 
ஏ�க� ெப)$CAகைள வி'(� ெகா�!)�4�ப!யான E8 நிைலேய வள�*த+. 
தன�4� க�யாண� எ�7 ஒ�7 நட�4மா எ�7 அவ� 4ைமய ேந�*த+. 
 
*கமல5+�4 இ�#� க�யாண� ப�ணாம� &'ேடா( ைவ5தி)�கிறீ�கேள!" 
எ�7 வ�கைண ெகாழி5தா�க� அ�க� ப�க5தின)�, உFறா� உறவின)�. 
 
அவ�க�ைடய, மF7� ச$க மனித�க�ைடய சி�ன மனைச, "சிறியேதா� க(4 
உ�ள5ைத, Aயநல5ைத, ேபராைசைய, வியாபார� ேபா�ைக சிவசித�பர� ச*தி�க 
ேநாி'ட+, க�யாண  யFசிகளி� ேபா+, "க�யாண� எ�ப+ ஆயிர� கால5+� 
பயி�" எ�7 வா0கிழிய� ேபAகிறா�க�. க�யாண  யFசியி� ஈ(ப(கிறேபா+, 
"மா�பி�ைள &'(�கார�க�" லாப ேநா�க� ெகா�( வியாபாாிகளாக மாறி 
வி(கிறா�க�. ேபர� ேபAகிறா�க�. ஓ� இட5தி� ேபசி,  !வாக� ேபாகிற 
க'ட5தி�, மFெறா) ெப�&'(�கார� "ஆயிர� இர�டாயிர� அதிக� த)வதாக 
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ஆைச கா'!ய+�, மனித5 த�ைமைய காFறிேல வி'( வி'(, பண5தாைசேயா( 
ெசய�ப'டா�க�. 
 
இ�ப! ஒ�றா, இர�டா? "�5தி� ெகா� த�" கண�கி� வர<க� எ5தைன 
எ5தைனேயா! 
 
வ)ஷ?க� ஓ!ன. கமல5+�4� வய+ அதிகாி5+� ெகா�ேடயி)*த+. அவள+ 
�ல�ப?க��, ெப)$CAக�� ெப)கின. அவ� அ�மா�காாியி� 
 ண ண��க�� ெதாணெதாண��க�� அைமதிைய� 4ைல5தன. 
 
சிவசித�பர�தா� எ�ன ெச0வா�, பாவ�! ஊ� ஊராக அைல*தா�. ெதாி*தவ�க�, 
ேவ�!யவ�க� எ�7 எ�லாாிட � ெசா�� ைவ5தா�. 
 
எ�ப!ேயா ஒ� இட� சி5தி5த+. ேபர?க�, வா�47திக� ெவFறிகரமாக  !*தன. 
நைகக�, ெரா�க�பண�, மா�பி�ைள�4 "ஸூ'( வைகயறா", க�யாணC ெசல< 
எ�7 பல ஆயிர�க� பண� தா�களாக� பற*+ மைற*தன. 
 
க�னி கமல�, மணமக� ேவட� தா?கி க�யாண நாடக5தி� ச*ேதாஷமாக ந!5+, 
தி)மதி ச*திரேசகர� எ�ற பதவி ஏF7, "மா�பி�ைள &(" ேபா0C ேச�*தா�. 
 
"மணமகேள ம)மகேள வாவா! - உ� வல+ காைல எ(5+ ைவ5+ வாவா! - 
4லமி)�4� 4ண� இ)�4� வாச� எ?க� வாச�.." எ�7 ஒ� ெப)�கிக� 
ஒலமி'( வரேவFறதி� ஒ�7� 4ைறCச� இ�ைல! 
 
உாிய  ைற�ப! ப�டபா5திர?க�, பலகார வைகக�  த�ய சகல 
சீ�சிற��க�ட#� அ*த &'!ேல ெகா�( கமல5ைத ேச�5+வி'( வ*த 
சிவசித�பர� நி�மதியாக� ெப)$CA வி'டா� எ�றா�, அ+ நியாயேமயா4�. 
 
அ*த நி�மதி அ�பா1சான+ எ�பைத உண)� ச�தி ெப�ைண� ெபFற 
ெபாியவ)�4 அDேவைளயி� இ�ைலதா�. 
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அவ)�4 "ஞாேனாதய�" ஏFப(வதF4 ெவ4கால� ேதைவ�படவி�ைல. 
 
இர�(, $�7 மாத?களிேலேய, "4லமி)�4� 4ணமி)�4� வாச� எ?க� 
வாச�" எ�7 ெப)ைம ஒ� பர�� ப�ணி, "ம)மகேள வா வா" எ�7. அைழ5த 
&'!� 4ண�ேகட�கேள 4!யி)*தா�க� எ�ப+ �ாி*+ வி'ட+. 
 
அ�மா ப�வத� இனி�� வைகக��  7�4 சீைட தி#Aக�� தயாாி5+� ெகா�(, 
மல�*த  க5ேதா( மகைள� பா��க� ேபானா�. ம7நாேள ெகா�ைட  !*+ 
ெதா?க� ேபா'ட+ ேபா�" $Lசிைய "உ� "ெம�7 ைவ5+� ெகா�( தி)�பி 
வ*தா�. அவ��4� �ல��வதF4� �திய விஷய?க� GைடGைடயா0 
கிைட5தி)*தன. 
 
கமல� அ?ேக ச*ேதாஷமாக இ�ைல. மாமியா�காாி ெபாிய தாடைக. ம)மகைள� 
படாதபா( ப(5+கிறா�. மா�பி� ைள� ைபய� அ�மா�பி�ைள ஆக இ)�கிறா�. 
நாம எDவளேவா ெச0தி)*+�, அவ?க��45 தி)�தி இ�ேல. 4ைறGறி, 
45தி�கா'!�கி'ேட இ)�கிறா?களா�. கமல� அ*த &'!ேல ச�பள� இ�லாத 
ேவைல�காாியாக5தா� இ)�கிறா�. ஏக�ப'ட ேவைலக�. அ�ப! ேவைல 
ெச0+� ந�ல ெபய� இ�ேல... 
 
இ*த ாீதியி� பல�பல ெசா�னா�.  
 
ெகா�ல� உைல5 +)5திைய� ேபால சிவசித�பர5தி� ெநLA அன� ெப)$Cைச 
ெவளிேய த�ளிய+. 
 
"நா � எDவளேவா பிரயாைச�ப'(, ந�ல இடமாக வைல ேபா'( ேத!ேனா�. 
கமல� ெபாியம#ஷி ஆகி� பதினLA வ)ச� ஆயி'(ேத. இ�#� &'ேடா( 
ைவ5தி)�ப+ ந�லாயி�ைல எ�7, கிைட5த இட5ைத  !Cேசா�. ைபய� 
Aமாரா� ப!Cசி)�கா�. தனியா� நி7வன� ஒ�றிேல சாதாரண ேவைல ஒ�M 
பா��கிறா�. ெபாியதன?க� ப�ணமா'டா�; ேபராைச�பட மா'டா� எ�7 
நிைன5ேதா�. அவ#� இ*த ெலCசண5திேலதா� இ)�கிறா�. எ�ன ப�ண 
 !1�? கமல5தி� தைல ெயI5+ இDDள<தா�# நிைன5+�ெகா�ள 
ேவ�!ய+ தா�.” 
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சிவசித�பர� இ�ப! தன�4�, த� மைனவி�4� ஆ7த� Gறி� ெகா�டா�. 
 
ஒ)நா� - கமல5+�4� க�யாணமாகி ஆேறI மாத?க� கழி*தேபா+ - 
சிவசித�பர� காைல உண< சா�பி'( வி'( ஈSCேசாி� சா0*தி)*த சமய� வாச� 
கத< த'ட�ப'ட+. 
 
"யார+?" எ�7 ேக'டவா7 எI*+ேபா0, கதைவ5 திற*த சிவசித�பர� அதி�Cசி1� 
ஆCச�ய � அைட*தா�. அ?ேக கமல� ைகயி� ஒ) ைப1ட� நி�றா�. 
 
"வா" எ�7Gட ெசா�ல5 ேதா�றாம�, “எ�ன�மா, நீ ம'(�தா� வ*தி)�கியா? 
மா�பி�ைள வர�யா?" எ�7 விசாாி5தா� அவ�. விலகி நி�7 மக��4 
வழிவி'டா�. 
 
அ�மா ப�வத � அ(�ப!யி�)*+ ெவளிேய வ*தா�. மகளி� ேதாFறேம அ*த5 
தாயி� வயிFறி� �ளிைய� கைர5த+, ெநLசி� ெப)� Aைமைய ஏFறி ைவ5த+. 
 
“எ�ன கமல�, இ�ப! ஆயி'ேட ஆைள அைடயாளேம ெதாிய�ேய. ெம�Lச 
க75+ ...” எ�7 தா0 அ?கலா05தா�. 
 
மக� அவ� மீ+ சா0*+, ேதாளி�  க� �ைத5+ வி�மினா�.  
 
எ�னேவா, ஏேதா எ�7 பதறின� ெபFேறா�. அவைள5 ேதFறி, ந�ல+ Gறி 
ெம+ெம+வாக விசாாி5தா�க�. 
 
அவ� ெசா�ன ஆ7மாத5+� கைதேய ஒ) மகாபாரதமாக இ)*த+. 
 
ச*திரேசகர� ந�லப!யாக இ�ைல. 4!�கிறா�. பண� ைவ5+C Eதா(கிறா�. 
கமல5தி� நைககைள� பி(?கி� ெகா�( ேபா0 அட4 ைவ5+, Eதா! பண5ைத5 
ேதாF7 வி'டா�. இ�ேபா+ ைகவைளய�கைள� பி(?க வ*தா�. அவ� ெகா(�க 
ம75தேபா+, விற4�க'ைடயா� அ!5தா�. வைளய�கைள  ர'(5த�மாக� 
பி(?கி� ெகா�( ேபானா�. . 
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கமல5தி� ைகக� &?கியி)*தன. வ�யி)*த+.  +கி3� அ! விI*த தI��க�. 
 
அவ� அI+ �ல�பி� ெகா�!)*த+. மாமியா)�4� ெபா7�கவி�ைல. 
"+ைடகா�, +��� ெக'ட $ேதவி, வி!யா$Lசி, தாி5திர�Xைட, சனி�பாைட, நீ 
அ! எ(5+ ைவ5ததி�)*+ இ*த &'!3� $ேதவி �4*+வி'ட+. எ� மக#� 
கைள இழ*+, அழ4 4ைலLA, சீ�காளியாகி, ச*ேதாஷேம இ�லாம� 
ஆகி�ேபானா�" எ�ெற�லா� ஏசலானா�. காA ைவ5+C சீ'டா!� 
ெகா�!)*தேபா+, ேபாYசா� வ*+ ச*திரேசகரைன1� அவ� G'டாளிகைள1� 
பி!5+� ெகா�( ேபா0 வி'டா�க�. மாமியா��காாி ப5திரகாளி ஆகிவி'டா�: 
"E�ய� �!Cச $தி; சவ�, நீ அI+ அI+தா� இ*த &'!ேல இ)� ம�!� 
ேபாCA. நீ உ?க &'(�4� ேபா" எ�7 ஏசி, கமல5ைத5 +ர5தி வி'டா�. 
 
- மக� ெசா�னைத� ேக'ட+� சிவசித�பர� +யர� ெப)$CA உயி�5தா�. 
அவரா� ேவ7 எ�ன ெச0ய இய3�? 
 
அவைர� பா�5+� ேபச வ*த அ)ணாசல�, &'( நிலவர5ைத அறி*+, 
சிவசித�பர5+�காக அ#தாப�ப'டா�. 
 
… ெப�M�4� க�யாண�  !*த+� ஒ) பிரCசிைன தீ�*த+�# ெசா�னி?க. 
ச$க நிைலைம அ�ப! இ�ைல. ெப�M�4� க�யாண� ஆவதF4  �னா3� 
ஏக�ப'ட பிரCசிைனகைள ெபFேறா�க� எதி�ெகா�ள ேவ�!யி)�4. 
க�யாண5+�4� பிற4� பல பல பிரCசிைனகைளC ச*தி�க ேவ�!யதாகிற+. 
உ�ைமயி�, ஒ) ெப�ணி� க�யாண� அவ� வா8�ைகயி� �திய�திய 
பிரCசிைனக� �4வதF4 வழிெச01� வாசலாக5தா� இ)�கிற+" எ�றா� ந�ப�. 
 
“ெபாிய ப!�� ப!Cசவ�, பண� - ெசா5+ - ெபாிய ேவைல எ�லா� உைடயவ� 
ந�ம நிைலைம�4C சாி�பட மா'டா�. சாதாரண� ப!���, Aமாரான ேவைல1�, 
ம5தியதர நிைல1� உ�ள ஒ)வ� தன�4 மைனவியாக வ)கிறவைள 
ந�லப!யாக� கவனி5+� ெகா�வா�. க�கல?4�ப! ெச0ய மா'டா�"# 
எ�ணிேன�. அவ#� ேமாசமாக5தா� நட*+ெகா�கிறா�” எ�7 சிவசித�பர� 
4ைற�ப'(� ெகா�டா�. 
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"ஆ�மன� எ�ப+தா� இ+�ெக�லா� அ!�பைட. "ஆ�" எ�ற எ�ணேம 
ச$க5தி� ெப)�பால)�4 ஒ) திமிைர, க�வ5ைத, ேபராைசைய, ெப�ைண 
அட�கி ஆ�� வி)�ப5ைத, மைனவிைய அ!ைம ேபா� க)+� ேபா�ைக எ�லா� 
த*+ ெகா�!)�கிற+. ெப�ைண வா8�ைக5 +ைணயாக மதி�4� ப�ைபவிட, 
ெப�ைண� ெகா�( தன+ அ*தNைத உய�5தி� ெகா�ள ேவ�(� - வா8�ைக 
வசதிகைள� ெப)�கி�ெகா�ள ேவ�(� - தன+ Aகச<காிய?கைள1� 
பலவிதமான ேதைவகைள1� K�5தி ப�ண ேவ�(� எ�ற நிைன��� நட��ேம 
ஆ� களிட� காண�ப(கிற+. இ*த நிைலைம மாறினா�தா� ெப� ச$க5தி� 
ந�வா8< ெபற  !1�. அதF4 ஆ�களி� மன� �னித ற ேவ�(�. அ�ப! 
மன� ெவ��பதF4 ம)*ேதா, மா��கேமா ஏதாவ+ உ�ேடா?" எ�றா� 
அ)ணாசல�. அவ� ஒ) மாதிாியான நப� எ�ப+ மFறவ�களி� எ�ண�.  
 
அவ�  க5ைதேய பா�5+� ெகா�!)*த சிவ சித�பர5தி� உ�ள5+ அன�, 
ெந($Cசாக ெவளி�ப'ட+. 
                              ("இதய� ேபAகிற+", 1981) 
-----------------------  
 

3. 3. 3. 3. ��கபி�ைள ��� வி� !��கபி�ைள ��� வி� !��கபி�ைள ��� வி� !��கபி�ைள ��� வி� !    

 
$�கபி�ைளயி� மனசா'சி திZெர�7 உ75த� ெகா(�க ஆர�பி5த+. 
 
அ+ அ�ப! விழி��F7 அாி��த)வதF4 ப5திாிைககளி� வ*த சில ெச0திக� தா� 
காரணமா4�. 
 
Aகமா0 சவாசன� பயி�7 ெகா�!)�கிற மனசா'சி சிலேப)�4 எ�ைற�காவ+ 
தி(�விழி�� ெபF7, 4ைட 4ைட எ�7 4ைட*+,  � எ�பேவா ப�ணிய 
பாப5+�4 - அ�ல+ தவ7�4 - பாிகாரமாக இ�ேபா+ ெசய� �ாி1�ப! T�! 
+ைள�ப+ ஏேனா ெதாியவி�ைல. மனித மன�, மனசா'சி எ�பெத�லா� 
விசி5திரமான த5+வ� எ�ேறா, எளிதி� விள?கி� ெகா�ள  !யாத �தி� 
எ�ேறாதா� எ�ணேவ�! இ)�கிற+. 
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$�கபி�ைள அ�ப!5தா� நிைன5தா�. 
 
"வட�ேக ஒ) ஊாி�” எவேனா ஒ)வ� எ�பேவா ஒ) கால5தி� ரயி�� !�ெக'( 
வா?காமேல பிரயாண� ெச0தி)*தானா� பல�பல வ)ட?க��4� பிற4 இ�ேபா 
அவ� தன+ தவைற உண�*+ வ)5த�ப'( ரயி� க'டண � அபராத5 
ெதாைக1� ேச�5+ ரயி�ேவ நி�வாக5+�4 அ#�பி ந�ல ேப)� ப5திாிைக� 
பிரபல � ெபF7� ெகா�டா�. 
 
ெதFேக ஒ) நப)� அேத மாதிாி, மனசா'சியி� ெதா*தர<�4� பணி*+ எ*த� 
கால5திேலா இலவசமாக ெச0தி)*த பிரயாண5+�4 உாிய பண5ைத1� அதFகான 
வ'!ைய1� ேச�5+ ரயி�ேவ�4 அ#�பி ைவ5தா�. இ+<� ப5திாிைகC 
ெச0திதா�. 
 
இைவ1� இைவேபா�ற ேவ7 சில தகவ�க�� $�கபி�ைளயி� கவன5ைத� 
கவ�*+. மனசி� ஆழமா0 பதி*+, உ��ற ேவைல ெச0யலாயின. 
 
"த�ெனLசறிவ+ ெபா0யFக; ெபா05தபி� த�ெனLேச த�ைனC A(�. 
தி)வ��வ� ெபாிய ஆ� தா�. சாியா5தா� ெசா�� வCசி)�கா)" எ�7 அவ� 
எ�ணி� ெகா�டா�. 
 
- ஆனா இ*த ெநLA அதாக�ப'ட+ மனசா'சி, ஏ� உட#�4டேன A(வதி�ைல? 
அேநக� ேப)�4 A(வேத இ�ைல ேபா� ெதாி1ேத! சில ேப)�4 ம'(� 4ழி� 
பி�ைளைய எ(5+ ம!யிேல வCA அIகிற கண�கிேல, அ+<� ��ைள ம�கி 
ம�ணாகி எ3��க� Gட உ)மாறி� ேபாவதF4� ேபா+மான கால� ஆகிவி'ட 
பிற4, த�ெனL சறி*+ ெபா05ததFகாக இ5த�ெனLA திZ�CA(த� 
ப�Mவாேன�?...  
 
இ*த ாீதியிேல $�கபி�ைளயி� மனதி� ஒ) ப4தி எ�ண வைளய?கைள அதிர� 
ப�ண<�, "சீ $தி, நீA�மா கிட” எ�7 அவ� அத� ம�ைடயி� ஓ?கி அ!5தா�. 
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$�கபி�ைள !�க' வா?காம� பிரயாண� ெச0ததி�ைல. அவ� அதிகமாக� 
பயண� ேபானேத கிைடயா+ அகழியி� விI*த  தைல�4 அ+ேவ ெசா��க� 
எ�கிற மாதிாி, அவ)�4 ெசா*த ஊரான சிவ�ர�தா� ெசா��க� ஆ4�. 
 
பரபர�� மி4*த கைடகளி� சாமா�க� வா?கி வி'(, பி�ப! பண5ைத 
ெகா(�காம� அவ� ைநசாக நIவியதி�ைல. அ�ல+ ேநா'(�4 சி�லைற 
ெகா(�கிறேபா+ ஓ'ட� காரேனா, ஷா�காரேனா அ�ல+ ேவ7 எவ#ேமா, 
கவன� பிசகாக அதிக�ப!யாக ஒ) Rபா ெர�( Rபா தா�கைள ெகா(5+ 
வி(கிறேபா+, ந�ம அதி�Qட� எ�7 எ�ணி அைத அ �கி� ெகா�( 
வ*ததி�ைல அவ�. நி�7, பி�ப! பண� இDவள<; பா�கி இDவள< தா� உ�(; 
ஆனா� தர�ப'(�ள ெதாைகேயா இDவள< இ)�4 எ�7 எ(5+C ெசா�� 
அதிக�ப!யாக வ*தைத தி)�பி� ெகா(5+ வி'(தா� அவ� ெவளிேய7வா�. 
“ஊரா� காA நம�ெக�ன5 +�4?" எ�ற பா�சி அவ)ைடய+. 
 
ஆகேவ ெபா+Cெசா5+ எைத1� $�கபி�ைள Aர�!ய தி�ைல. தனிநப� 
எவைர1� அவ� ஏமாFறியதி�ைல. பி�ேன அவ)ைடய மனசா'சி 4ர?45தன� 
ப�Mவாேன�? 
 
Aகவாசிக� மி4*த சிவ�ர5தி� A5த Aய�பிரகாசC. Aகவாசியாக வா8*த 
$�கபி�ைள மFறவ�களி�)*+ ெகாLச� மா7ப'டவராக நட*+ வ*தா�. ச$க 
ஜீவியாக அவ� அ*த ஊாி� வசி5+ வ*தேபாதி3� ச$க5ேதா( ஒ'! உறவாட 
வி)�பாதவ� ேபா� விலகியி)*தா�. ெசா*த�கார�க� &(க��4� ேபாவதி�ைல; 
மFறவ�கேளா( ெந)?கி� பழ4வதி�ைல; ஊ�� ெபா+ விவகார?களி� அ�கைற 
ெகா�வதி�ைல; ேகாயி� தி)விழா�க�, விேசஷ Kைஜக� ேபா�ற ச*த��ப?களி� 
ஊராேரா( ேச�*+ ேகாவி3� 4� ேபாவதி�ைல; இ�ப! எDவளேவா 
ச�பிரதாய?க� இ�ைலயா - அவFறி� எைத1ேம அவ� அ#Q!�ப தி�ைல. 
 
ஆனா� ஊ� இழ<, ஊ� க�யாண� ேபா�ற நிக8Cசிக��4 அவசிய� - 
தைலைய�கா'ட ேவ�(�" எ�7 ச$கநியதி வைரயைற ெச0+�ள ெபா+� 
காாிய?க��4 ேவ�டா ெவ7�பாக அவ)� ேபாக5தா� ேவ�!யி)*த+. 
அ�ேபா+ Gட "ேப)�45 தைலைய� கா'! வி'( வ)கிற" ேவைலதா�. 
"இ�ெனா)5த� &'!ேல ைகைய நைன�கிற ேசா�ேய கிைடயா+". அதாவ+, 
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வி)*+C சா�பா'!� ப?4 பF7வ+ இ�ைல, ெரா�ப ேநர� இ)*+ கலகல�பாக 
ேபசி, உFசாகமாக சிலைர பாிகசி5+� சிலரா� ேக� ெச0ய�ப'(� ெபாI+ 
ேபா�4வ+ எ�பெத�லா� அவ)ைடய வா8�ைக நியதி�4 அ�பா�ப'ட 
விஷய?க�. 
 
ஊ� இழ< எ�றா�, சா< &'(�4� ேபாவ+, நீ�மாைலயி� G'ட5ேதா( 
G'டமாக வா0�கா� வைர ேபா0 வ)வ+, பிண5ைத5 T�4கிற வைரயி� இழ< 
&'!� கா5தி)*+ அ��ற� பாைடேயா( A(கா( வைர ேபா0 ஆகேவ�!யைத 
எ�லா�  !5+ கைடசியி� ஆFறி� 4ளி5+வி'(5 தி)��வ+ எ�ப+ தைல ைற 
த5+வமாக� ைகயாள�ப(கிற வழ�கமா4�. 
 
வரவர சில Aகவாசிக� இைதெய�லா� ஒI?காகC ெச0வதி�ைல. A�மா தைலைய 
கா'!வி'(5 தி)�பி வி(வா�க�. $�கபி�ைளயி� வழ�க � அ+தா�. 
 
ஆனா� "ஊ� வழ�க�" ஒ�ைற அவ� த'ட  !யாம� ேபாயி)*த+. ... 
 
ஒ) &'!� க�யாண� நட*தா� பல தின?க��4 பிற4 "ந�ல மாச5+� பழ�" 
எ�7 வாைழ� பழ?க�� சிறி+ சீனி1� ஊ� Kரா<�4� வழ?4வா�க�. "ம7 &( 
&'( பலகார�" எ�7, ைமE� பா4 ல'( மF7� சில இனி�� தி#Aக�,  7�4, 
மி�Nச� எ�லா� ெகாLச� ெகாLச� ைவ5+ ெசா*த�கார?க��4 
(ெசா�கார?க��4) வழ?4வ�. இ+ "ஊ� வழ�க�" ஆ4�.  
 
ெபாியவ� யாராவ+ இற*+ ேபானா�, மக� அ�ல+ ேப5தி ஊ)�4 "கடைல 
ேபா(வ+" வழ�க�. அைர�ப! கடைல - வசதி மி4*தவ�க�. 1 ப! கடைல Gட - 
“ஊ� வழ�க�" ஆக உற<� கார�களி� &(க��4 அ#�பி ைவ�பா�க�. 
 
அேநகமாக எ�லா &'டா)� இ�மாதிாி "ஊ� வழ�க?"கைள த'டாம� வா?கி� 
ெகா�வா�க�. ஒ�றிர�( ேப�தா� நா?க� எ�ன5ைத தி)�பC ெச0ய� 
ேபாகிேறா� எ?க��4 ஊ� வழ�க� ேவ�டா�" எ�7 ம75+ வி(வா�க�. 
 
$�கபி�ைள ஒ�றி) தடைவக� ம75+� பா�5தா�, "வழ�க� ெகா�( வ)கிற 
ெப�க�, A�மா வா?கி5தி�# ைவயி?க. ஊ� வழ�க5ைத வி(வாேன�? எ�7 
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ெகா�( வ*தைத அவ� &'!ேலேய ைவ5+வி'(� ேபானா�க�. அத� பிற4 
அவ� ம75ததி�ைல. சட?4 &(களி�)*+ "ச��கைர� ெபா?க�" (பாCேசா7) 
வ)�. ேகாயி� தி)விழா� கால?களி� "�ளிேயாதைர”, "ப)��� ெபா?க�, ச��கைர 
ெபா?க�. A�ட� பிரசாத� வ)�. க�யாண &'(� பணியார?க� வ)�. 
 
"A�மா சா�பி'( ைவயி?க" எ�7 ெப�க� தாராளமாக� ெகா(5+ வி'(� 
ேபானா�க�. 
 
இைத எ�லா� வா?4றேம நாம ஊரா)�4� உற<கார?க��4� தி)�பி ெச0ய 
ச*த��ப� வரவா ேபா4+? எ�7 அவ�மன� ஆதியி� 47475த+. இ+�காகேவ, 
வைச இ)�க�படா+�ேன, நா� விேசஷ &(களி� சா�பி(கிற+ இ�ைல. ந�ம 
&'!ேல எ�ன விேசஷ� வர�ேபா4+. நாம ஊ� G'! சா�பா( ேபாட� 
ேபாேறா�" எ�7 அவ� எ�ணினா�. 
 
ஆனா3� ேபாக� ேபாக அவ)ைடய மன � ஆ'ேசபி�கவி�ைல. $�கபி�ைள1� 
"ஊ� வழ�க?கைள வா?கி அ#பவி5+� ெகா�!)*தா�. 
 
இ�ேபா+ அவ)ைடய மனசா'சி உைத5+� ெகா�ட+. ெதா*தர< ெகா(5த+. 
 
 *திய தின� ஒ) வழ�க� வ*த+. வசதியான &(. "ம7&( &'(� பலகார�" 
எ�7 நிைறயேவ ெகா(5+ அ#�பியி)*தா�க�. இனி��க��, கார?க�மா0 
வைக வைகயான தி�ப�ட?க�. 
 
"என�4 ேவ�டா� இனிேம நா� ஊ� வழ�க5ைத வா?க� ேபாறதி�ேல" எ�7 
அறிவி5தா� $�கபி�ைள. 
 
"இெத�ன �+ வழ�க�? எ�ப<� ேபாேல வா?கி ைவ1?க. பலகாரெம�லா� தி#A 
தி#சாயி)�4 A�மா சா�பி(?க. நா� ேவM�னா கா�பி ேபா'(5 தர'(மா?" 
எ�றா� அைத� ெகா�( வ*தவ�. அவ� ெகாLச� வாயா!. 
 
அ?ேக அ�ப!, இ?ேக இ�ப! எ�7 வாய! அ!5+, ெகா�( வ*தைத அவ)�ேக 
வி'( வி'( ேபானா�. 
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அ+ த� அவ� மன� அாி5+ ெகா�ேடயி)*த+.  
 
- இெத�லா� "வ'! இ�லா� கட�" எ�பாக. இ�ப ஒ)5த� ெச0தா, மFறவ� பிற4 
எ�பவாவ+ தி)�பC ெச0யM�. அவ� இ�லாவி'டா3�, அவ� ேபைர ெசா�� 
அவ)ைடய மகேனா மகேளா ேபர�பி�ைளகேளா ெச0வா?க. எ+<ேம ெச0யாத 
எ� ேபா�றவ�க� - நானாக எ+<� ஊ)�4C ெச0ய� ேபாவதி�ைல என�4� 
பிற4 எ� ேபராேல ெச0ற+�4� யா)மி�ைல. அ�ப! இ)�ைகயிேல ஊ� 
வழ�க?கைள வா?கி அ#பவி�ப+ எ�ப! நியாய� ஆ4�?... 
 
- ஒ)5த� இ�லாவி'டா� இ�ெனா)வ� எ�பவாவ+ பழிCெசா� உதி��பா?க. 
ெபா�பிைளக� சில சமய� வைசயா� ேபAற+� வழ�கமாக5தாேன இ)�4 நா?க 
அைதC ெச0ேதா�, இைதெச0ேதா� ஊ��கார?க வயணமா வா?கிC சா�பி'டா?க. 
இ*த ஊ) எ?க��4 எ�ன ெசLA+யி�# நீ'!  ழ�4வா?க. 
 
- சிலேபைர� பFறி சில சமய?களி� அேநக� ேபAவ+ உ�ேட! ஊ� சா�பா(�# 
ெசா�னா ப*தி�4  *தி வ*தி)வா� வா0�4 )சியா வழிCA வழிCA5 தி�பா�. 
ஒ) க�யாண &( க)மாதி &( எைத1� வி'(விடமா'டா�. அவ� &'!ேல 
இ+வைர�4� எ*த விேசஷ � ெச0த தி�ைல. யா)�4� சா�பா( ேபா'டதி�ேல. 
எ�ன5ைத ெச0ய�ேபாறா�? அ�ப!ேய ெச0தா3�, ெரா�பC A)�கமாC ெச0+ 
ஊ�Cசா�பா( ேபாடாம ஒ�ேப5 தி(வா�. – 
 
இ�ப! நிைன�க நிைன�க $�கபி�ைளயி� மன� ச?கட�படலாயிF7. 
 
"எ�ைன� ப5தி1� நா3 ேப) நாைலC ெசா�ல5தாேன ெச0வா�? இ�பேவ யா� 
யா) எ�ென�ன ேபA றா?கேளா?" எ�7  M M5தா� அவ�. 
 
$�கபி�ைள &'!� விேசஷ� எ�7 எ+<� வ*த தி�ைல. இனிேம� ெச0வதF4 
வா0��� இ�ைல. 
 
"ந�ம &'!� க�யாண� கா�5திைக ஆ�( நிைற< சட?4 எ�7 எ+<� 
நட�க�ேபாவதி�ைல. ெப�டா'!� காாி இ)*தா, ேபான வ)ச� நம�4 அ7ப+ 



22 

 

வயA நிைறLச+�4 ச'!�பாிதி (சQ!ய�தK�5தி) ெகா�டா! யி)�கலா�. 
அைதேய ஒ) க�யாண� மாதிாி நட5தி ஜா� ஜா�# ஊைர அைழCAC சா�பா( 
ேபா'!)�கலா�. 
 
காைலயிேல இ'� பலகார� ம5தியான� பாயச�, வைடேயா( சா�பா(�# 
தட�ட� ப�ணியி)�கலா�. அ+�45தா� ெகா(5+ ைவ�க�ேய! இ�ப! 
இ)�ைகயிேல ஊ� வழ�க5ைத ம'(� வா?கி�கி'ேடயி)*தா� எ�ன அ�5த�? 
ஊ)�4 நாம�� ெச0யிறதா இ)*தா�, சாீ�# ெசா�லலா�. அ+தா� 
இ�ைல�# ஆயி'(ேத! அ��ற�? எ�7 அவ� "ெநLேசா( கிள5த�" 
ப�ணினா�. 
உ75தி� ெகா�ேட இ)*த $�கபி�ைளயி� மனசா'சி, பாிகாரமாக ஒ�7 
ெச0யேவ�(�, ஊ)�4 நா � சிறி+ பண� ெசல< ப�ணி� கடைன தீ��கM� 
எ�7 ஒ) தீ�மான� நிைறேவFறிய+. 
 
- எ�ன ெச0யலா�. 
 
- மி'டா0 கைடயிேல N&', கார� வா?கி வ*+, ப?4 ேபா'( “ஊ�வழ�க� மாதிாி 
எ�லா &(க��4� ச�ைள ப�ணிவிடலாேம! 
 
"ெச0யலா�தா�. ஆனா எ�ன காரண5ைத ெசா�� வழ?4வ+? ந�ம 
விவகாரெம�லா� தா� எ�லா)�4ேம ெதாி1ேம A�மானாCசி1� அ�5த� 
இ�லாம� இ�ப!C ெச0தா� யா� வா?கி� ெகா��வா?க? J7ேக�வி ேக'( 
இ�லாத ெநா�ளா�� ேபசி தி)�பி அ#�பிவி(வா?கேள. சிவ�ர� ஆசாமிக�, 
ேலA�ப'டவ�களா? எ�7� அவ� எ�ணினா�?” 
 
- அ�ப!யானா�? 
 
அவ)�4 "திZ�# ஒ) ஐ!யா" உதயமாயிF7. ஊைர அைழ5+ ஒ) வி)*+ 
ெகா(�கலா�. சி5திரா ெபள�ணமிC சிற�� வி)*+ எ�7 காரண� Gறலா�. 
சி5திரா ெபள�ணமி எ�ேலா)�4�  �கியமான நா�. அ�7 நயினா� (சி5திர�5திர 
நயினா�) ேநா��� Gட. ெபள�ணமியி� ேபா+ உ�லாச வி)*+ உ�ப+ 
ம�க��4 பி!5தமான விஷய�. 
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சி5திரா�ன?கைள உ�ண ெரா�ப ேப� பிாிய�ப(வா�க� சிவ�ர� வாசிக� 
சி5திரா ெபள�ணமிய�7 ஒ) சிற�� சி5திரா�ன வி)*+ உ�( மகிழ'(ேம எ�7 
எ�ணினா� அவ�. 
 
இ*த எ�ண� கிைள&சி வளர வளர $�கபி�ைள�4 இ)��� ெகா�ளவி�ைல. 
"இ+தா� சாி" எ�7 4தி5 ெதI*தா�. "ச�ைக�ேபா( ேபா'!)ேவா�! ஜமா0CA� 
ேபா(ேவா�" எ�7 ெசா� உதி�5தப! அ?4மி?4� நட*தா�. ைககைள ேத05+ 
ெகா�டா�. தானாகேவ சிாி5தா�. "ேபQ ேபQ” அ)ைமயான ஐ!யா எ�7 
பாரா'! மகி8*+ ேபானா�. 
 
 த� ேவைலயாக $�கபி�ைள ெச0த+ பLசா?க5ைத� பா�5+ சி5திரா 
ெபள�ணமி எ�7 வ)கிற+ எ�7 க�(பி!5த+தா�. 
 
ப�னிர�( நா'க� தா� இ)*தன.  
 
பரவா�ேல, அ+�4�ேள எ�லா ஏFபா(கைள1�,  !5+ விடலா� எ�7 தி)�தி 
அைட*தா� அவ�. 
 
பிற4 காாிய?க� +ாிதமாக நட*தன. ந�ல தவசி� பி�ைள" இர�( ேபைர 
வரவைழ5தா�. ேதைவயான சாமா�க��4� ப'!ய� ேபா'( அைன5ைத1� 
வா?கி5 தீ�5தா�. 
 
$�கபி�ைள எவ)ட#� தாராளமாக� கல5+ பழ4வ தி�ைல ஆதலா�, யா)� 
அவ� &'ைட5 ேத! வ*+ ேபசி� பழகி "எ�ன ஏ+" எ�7 விசாாி�ப+ கிைடயா+. 
 
இ)�பி#� $�கபி�ைள எ�னேவா ப�ண�ேபாறா� எ�7 மFறவ�க� 
[கி5தா�க� "அ�பாவி! எ�ன5ைத1� ப�ணி'(�ேபாறா�" எ�7 ஒ�றி)வ� 
க)5+ ெதாிவி5தா�க�. 
 
$�கபி�ைள1� தன+ எ�ண5+�4 தீவிர விள� பர� ெகா(�க5 தயாராக 
இ�ைல, வி)*+ அ�ைற�4 எ�ேலா)�4� ெசா�னா� ேபா+ெம�7 நிைன5+ 
வி'டா�. 
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"சி5திரா ெபள�ணமி ம5தியான� விரதC சா�பா( &'!ேலதா� சா�பி(வா?க 
ரா5திாி�4 ந�ம சி5திரா�னC சிற��C சா�பா(. ச��கைர� ெபா?க�, 
�ளிேயாதைர, எ3மிCச� பழC சாத�, வைட, K�ப)��C A�ட�" எ�7 தி'ட� 
தீ'!னா� அவ�. 
 
அத�ப!ேய ஏFபா( ெச0தா�. 
 
காைலயிேலேய "அைழ���கார�" ஆ7 க5ைத� G�பி'(, சிவ�ர� Aகவாசிக� 
எ�ேலா� &'(�4� ேபா0 "சி5திரா ெபள�ணமி சி5திரா�னC சிற��C சா�பா(" 
பFறிC ெசா��, அைழ�4�ப! ஏFபா(. 
 
&'!� விள�4கைள ஏFறி ைவ5+�ெகா�( இைலகைள ெர! ப�ணி ைவ�கC 
ெசா�னா�. ஆ'க� ஏIமணி  த� தயாராக இ)*தா�க�. 
 
ஆனா�, அைழ�க�ப'ட நப�களி� ஒ)வ� Gட வரவி�ைல, 
 
மணி எ'(. எ'டைர. ஒ�ப+ எ�7 ஓ!ய+. ஊG?. ஒ) ஆைள� Gட� காேணா�. 
 
$�கபி�ைள மன� 4 றி� ெகா�!)*த+. அவ�  க� "எ�னேமா மாதிாி 
மாறிவி'ட+ &'!� அ?4� இ?4மாக நட*+ ெகா�!)*தா�. 
 
ஒ�பேத கா�. 
 
தி)�ப<� ஆ7 க5ைத அ#�பி ைவ5தா�. 
 
Aகவாசிக� மி4*த சிவ�ர5தி� விேசஷமான பழ�க வழ�க?க�, க'(�பா(க�, 
எ5தைனேயா உ�(. ஒ) &'!� விேசஷ�, வி)*+ எ�றா� ஊரா� எதி�பா�கிற 
ச�பிரதாய?க� பலவா4�. 
 
 த�� விேசஷ &'(�காரேர ேநாி� ஒDெவா)வைர1� க�( விஷய5ைதC 
ெசா�� அைழ�கேவ�(�. "சா�பா'ைட1� ந�ம &'!ேலேய வCA�கி(?க” 
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எ�7 வF�75தேவ�(�. விேசஷ நா��4  த� நா� அைழ���கார� &( 
&டாக ேபா0, நாைள�4 இ�னா� &'( விேசஷ� - தா�Kல5+�4� 
சா�பா'(�4� அைழCசி)�4" எ�7 ெசா��� ேபாக ேவ�(�. அ��ற� 
விேசஷ5த�7 சா�பா( ேநர5தி� "ஐயா, சா�பா'(�4 வா?க இைல ேபா'டாCA" 
எ�7 அறிவி�கேவ�(�. 
 
Aகவாசி வ)கிறாேரா வரவி�ைலேயா, அைழ�க5 தவற�Gடா+. அைழ�� வி'(� 
ேபானா� அ+ெப)� தவறாக� க)த�ப(�. 
 
ஊ� மர� அ�ப! இ)�ைகயி�. 
 
இ*த $�கபி�ைள எ�ன ெநனCA�ேபா'டா�? ெபாிய லா�( ாி�ப� ேபரேனா? 
&'!ேல இ)*+கி'( ஆ� $ல� ெசா�� அ#��வானா� நாம ஓ!�ேபாகMமா� 
சா�பிடற +�4 நாம எ�ன ேசா5+�4 அைல*+ேபாயா கிட�கிேறா�? எ�7 
ெகாதி��Fறன� சில�. 
 
இ*த $�கபி�ைள �5தி ேபானைத5தா� பாேர�. சி5ரா ெபள�ணமி - நயினா� 
ேநா�� - வ)ஷ5திேல ஒ) நாள விரத� ஆCேச? இ'� உ��மா இ�ப!C 
சா�பி(வா?களா? ேசா7 வைககைள தி�ன� ேபாவா?களா?" எ�றன� சில ேப�. 
 
"அவ� யா� &'( வி)*+�4 வ*தா�, நாம அவ� அைழCச உடேன அவ� 
&'(�4 ேபாகM� எ�ப+�4? எ�7 ேக'டா�க� பல�. 
 
ஆ7 க� இைதஎ�லா� $�கபி�ைளயிட� ாி�ேபா�' ப�ணினா�. 
 
தவசி�பி�ைளக�� பாிமாற ெர!யாக நி�றவ�க�� பி�ைளைய1� சி5திரா�ன 
வைககைள1� மாறி மாறி� பா�5தா�க�. இDவள< ஏFபா(க�� &ணாCAேத 
எ�ற மனCAைம அவ�க��4. 
 
$�கபி�ைள ெதா�ைடையC ெச)மினா�: ஆ7 க� எ�றா�. 
 
"ஐயா!" எ�றா� அவ� பணிேவா(. 



26 

 

 
"உன�4 அைழ��� G� ெர�( Rபாயா? ெர�(தர� அைழCசி)�ேக நா3 
RபாயாCA. இ�#� ெர�( Rபா வா?கி�ேகா. இ*த ஊ� ெபாியவா�க�� 
பிர க�க�� தாேன ந�ம &'( வி)*+�4 வரமா'ேடா�# ெசா��� ேபா'டாக! 
ேபாக'(�. நீ வட�G� கீI� ப�க� ேபாயி, அ?ேக உ�ள ஏைழ எளிய 
பி�ைளகைள எ�லா� இ?ேக வரெசா�3 ஐயா &'!ேல நயினா� ேநா�� Kைச 
சி5திரா�ன பிரசாத�# ெசா�� அ#��. வ)ஷ5திேல ஒ) நா� அ+க �+ைமயா, 
தி)�தியாC சா�பிட'(�. நீ1� வயிறாறC சா�பி(. நீ சா�பி'ட பிற4 ேபானா� 
ேபா+�. ேவ, இைலைய� ேபா(� என�4� பாிமா7�! தி�ைணயிேல இைல 
ேபா'( ஆ7 க5+�4 பாிமா7�. எ�7 மி(�காக உ5திரவி'டா�. 
 
"ெச0த+ எ+<� &ணாகி விடா+!" எ�றா� அவ� தவசி பி�ைளக��4 எ(5+ 
ெசா�வ+ ேபால. 
 
- இ)�கிற Aகவாசிக��ேக ேம3� ேம3� வி)*தளி� பைத விட, ஏைழ எளிய+க 
வயிF7�4 ேசா7 ேபா(வ+ ெரா�ப� ெபாிய விஷயமா�4�! 
 
இ�ப!� ெபா�ெமாழி தீ'!� ெகா�ட+ $�கபி�ைள மன�. 
                       (மLA, 1984) 
----------------- 
 

4. 4. 4. 4. உ�#$ ஹீேராஉ�#$ ஹீேராஉ�#$ ஹீேராஉ�#$ ஹீேரா    

 
சிவ�ர� சி�ன�ப�ைணயா� சி?கார� ந!5த சினிமா ெவளியாகிவி'ட+ எ�ற 
ெச0தி சிவ�ர� வாசிக��4 பரபர�� அளி5த+. அ*த�பட� ந�ம ஊ)�4 எ�ேபா 
வ)�? இ+தா� அைனவர+ கவைல1� ஆயிF7. 
 
அ*த ந�ல நா�� விைரவிேலேய வ*த+. 
 
"ந�$� சி�ன�ப�ைணயா� ந!5த அF�தமான பட�" எ�7 அCச!5த விள�பர5 
தா�க� Aவ�கைள அழ4 ெச0தன. த'!களி� மி#?கின. பNகளி� பளிCசி'டன. 
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அைவ 4றி�பி'!)*த ேததிைய ஆவ3ட� எதி�பா�5தி)*தா�க� 
சிவ�ர�கார�க�. 
 
அவ�க��4� ெப)ைமயாவ+ ெப)ைம! அள�க  !1மா அைத? 
 
"ந�ம ப�ைணயா� ந!Cசபட� வ)+". 
 
"சி�ன� ப�ைண ச�ைக�ேபா( ேபா'!)�பா). பா5திடேவ�!ய+ தா�." 
 
"பி�ேன நாடக ேமைடயிேல ஜமா05+ ஒேகா�# ேப� வா?கியவராCேச! 
சினிமாவிேல ேக'கMமா?" 
 
இ*த விதமான ேபCA ெத)�களி3� Z� கைடகளி3�, பN நிைலய5தி3�, எ?4� 
எ�ேபா+� அ!ப'(� ெகா�!)*த+. அ*த அள<�4 சிவ�ர� வ'டார5தி� தன+ 
கீ�5தி� ெகா!ைய நிைல நா'!யி)*தா� சி�ன�ப�ைணயா� சி?கார�. 
 
சினிமாவி� ந!5+ தன+ �க8�ெகா!ைய ேம3� பற�கவிட ேவ�(� எ�ற ஆைச 
அவ)�4 ெரா�பகாலமாக இ)*த+. அதFகாகேவ அவ� த�ைன தயா�ப(5தி 
வ*தா�. 
 
சி?கார5+�4 ப!�கிற கால5தி�)*ேத ந!�பி� மீ+ ஆ�வ� இ)*த+. 
ப�ளி�Gட ஆ�( விழாவி�ேபா+ NG� !ராமாவி� அவ�  �கிய ேவட� தா?கி 
ந!�ப+ வழ�க�. அ�பேவ அ)ைமயாக ந!�பா� எ�7 சக மாணவ�க�� மF7� 
பல)� ெசா�வ+ உ�(. 
 
ப!�ைப  !5+� ெகா�( சி?கார� சி�ன� ப�ைணயாரா0 &'ேடா( 
த?கிவி'டேபா+�, ந!��� கைலயி� அவ)�4 இ)*த ேமாக� தணியவி�ைல. 
"சிவ�ர� ாி�ாிேயஷ� கிள�" எ�7 ஒ�ைற ஆர�பி5தா�. சீ'(�கCேசாி  �கிய 
ெபாI+ேபா�4 எ�றா3�, அDவ�ேபா+ பி�னி� ேபாவ+, எ�பவாவ+ 
ேவ'ைட�4 எ�7 ெசா�� கா(க� மைலக� ப�க� திாிவ+, ெட�னிN 
விைளயா(வ+ ேபா�ற ெபாI+ேபா�4களி� அவ)� அவ)ைடய ந�ப�க�� 



28 

 

ஈ(ப'டா�க�. அைன5தி#� ேமலாக, வ)ட5+�4 இர�( $�7 நாடக?க� 
ந!5+ மகி8வா�க�. 
 
எ�லாவF7�4� $ல காரண� சி�ன�ப�ைண சி?கார� தா�. அவ� 
கதாநாயகனாக5 ேதா�றி அ'டகாசமாக ந!�பா�. எ*த ேவட� ேபாட<� தய?க 
மா'டா�. ஆனா�, பக'டாக விள?க ஆைச�ப(வா�. ஏF7� ெகா�ட 
பா5திர5+�4� ெபா)5தமாக இ)�4மா இராதா எ�ற கவைல அவ)�4� 
கிைடயா+. 
 
"மா��க�ேடய�" நாடக5தி� சி?கார� " � 4ற5தி"யா க<� "பி� எம�" ஆக<� 
ந!�ப+ உ�(. அதாவ+,  த�� 4ற5தி ேவட�; பி�ப4தியி� அவேர எமனாக 
வ)வா�. 4ற5தியாக வ)�ேபா+, அவ� விைல உய�*த சி�� �டைவ, ைகயி� 
அ)ைமயான ாிN' வா'C, கா�களி� Nைடலான N��ப�க� அணி*+ வ)வா�. 
எம� ேவட5தி� ேபா+, த?க விளி��ட� மி#மி#�4� "G�?கிளாN" 
அணி*+ெகா�( கா'சி த)வா�. 
 
பா��கிறவ�க� த?க��4� 4ைற Gறி� ெகா�வா�க�. பாிகாசமாக� 
ேபAவா�க�. ஆனா� ப�ைணயா�  �ேன விம�சி�கமா'டா�க�. "4ற5தி 
ஆ�!ேல ெகா�#'Z?க ேபா?க! ". "எம� அடா அடா எ�ன ஆ��பா'ட� 
எ5தைன மி(�4 அபாரமான ந!��. பிரமாத� ஐயா பிரமாத�" எ�ற ாீதியி� 
�க8*+ த��வா�க� அவாிட�. 
 
"ந�ம ப�ைணயா� சாியான ேவஷ� பிாிய�" எ�7� ஊ�கார�க� ெசா��� 
ெகா�வா�க�. 
 
அவ)� அ�ப!5தா� நட*+ ெகா�டா�. வா8�ைக Gட அவ)�4 
நாடகமாக5தா� ேதா�றிய+ேபா3�. ஒ) ஹீேரா வாக5 த�ைன எ�ணி� 
ெகா�( அல?கார5 ேதாFற5ேதா( ஊ� AF7வா�. வித�விதமான !ரNக�. 
கI5தணிக�. விசி5திரமான தைல  !C சி?காாி��க�. இவFேறா( சி?கார� 
ஜ�ெம�7 பவனி வ)வைத சிவ�ர�கார�க� க�( ரசி5தி)�கிறா�க�. 
 
ப�ைணயா� ஒ) ேமா'டா� ைப� வா?கினா�. அதி� எ(�பாக அம�*+ 
ேவகமாக� ேபா0 வ*தா�. "சினிமாவிேல ேமா'டா� ைப� கா'சிகளி� ந!�க 
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ேவ�!யி)�4�. அ+�காக இ�பேவ !ெர0னி?" எ�7 அவ� ந�ப�களிட� 
ெசா�னா�. 
 
சினிமாவி� ந!�க ேவ�(� எ�7 அவ)�4 ஆைச இ)�கிற+ எ�ப+ இ+ 
ேபா�ற அவர+ ேபCA�களினா� அDவ�ேபா+ விள�பரமாயிF7. 
 
சி?கார� அ*த ஊ� திேய'ட)�4�, அ)கி� உ�ள நகர5தி� இ)*த 
திேய'ட�க��4� வ)கிற எ�லா�பட? கைள1� பா�5+வி(வா�. தனியாக� 
ேபாக மா'டா�. சில ந�ப�கைள1� உட� அைழ5+� ேபாவா�. தாராளமாக 
கா�பி!ப� ச�ைள ப�Mவா�. 
 
பட� பா��கிறேபாேத, "இவ� எ�ன ந!�கிறா�, ெமா�ைண $Lசி! நானாக 
இ)*தா� இ*த இட5திேல பி0CA உதறி இ)�ேப�, ெதாி1மா?...  �ட�, 
ந!�கிறானா� ந!��. இ�ப!யா இNேப' ராஜா மாதிாி நிFகிற+? ேச, நா� 
எ�றா� எ�ன ப�Mேவ� ெதாி1மா?" எ�ற த�ைமயி� ெதான ெதாண�பா�. 
 
ந�ப�க� அவ)ைடய சிேநக5ைத இழ�க வி)�பாத காரண5தினாேல, சி?கார� 
ெசா�வதFெக�லா� தைலயா'!� ெகா�!)�பா�க�. "ஆமா அ+ சாிதா�" எ�7 
எ�னவா வ+ ெசா�� ைவ�பா�க�. 
 
"நீ?க சினிமாவிேல ந!�க5தா� ேவ�(�. ேஜாரா ஆ�' ப�ணி, ஒேர பட5தி� 
Nடா� ஆகிவி(&?க!" எ�7 ெசா�� அவ� தைலயி� ஐN ைவ5தா�க� சில ேப�. 
 
"ந!�காமலா ேபாக�ேபாேற�பி�ேன! பா�5+�கி'ேட யி)?க. ஒ)நா� ஐயாவா� 
சினிமா Nடா� ஆகி ெஜா��க� ேபாற+ நிCசய�" எ�7, ஒ) Aவா�மாதிாி 
அறிவி5தா� சி?கார�. 
 
அதFகான  யFசிகளி� அவ� ஈ(பட<� தவறவி�ைல. யா� யா)�ெக�லாேமா 
க!த?க� எIதினா�. ெச�ைன�4 சில தடைவக� ேபா0 வ*தா�. சிவ�ர� ப�க� 
வ*த திைர�பட இய�4ந� ஒ)வ)�4 தட�டலாக வி)*+ உபசார� ெச0தா�. 
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ேவ'ைடயாட<� அவைர அைழ5+� ேபானா�. அ*த அ�ப)� "சா�N 
வ)�ேபா+ உ?க��4 த*தி ெகா(�கிேற�" எ�7 ெசா���ேபானா�. 
 
A�மா இ)�க  !1மா சி?கார5தா�? அவ� அ!�க! ந!��� பயிFசிக� 
ெச0+ெகா�!)*தா�. ெபாிய க�ணா!  �ேன நி�7  க5ைதC Aழி5+� 
இளி5+� பலவித� ேகாரணிக�� ப�ணி� களி5தா�.  கபாவ?கைள ந!த+ப 
பழகினா� அ�ப!, உ5திர5தி�)*+ கயி7 க'!த ெதா?கி, T�ேமேல ஜ�� 
ப�ணி� பழகினா�. Nட�' ந!���4 த�ைன தயா�ப(5தி� ெகா�வதாக அவ� 
ெசா�னா�. 
 
இ+ேபா�ற சமய?களி� சி?கார5ைத� பா��க ேநாி'டவ�க�, "இவ)�4 
ைப5திய� பி!Cசி'(+ ேபா�)�4! எ�7தா� நிைன5தா�க�. அDவள<�4 
சினிமா ந!��� பி5+ சி�ன�ப�ைணயாைர ஆ'! ைவ5த+. 
 
திZெர�7 சிவ�ர� வாசிக� ஒ) �திய கா'சிைய� க�டா�க�. சி�ன� 
ப�ைணயா� 4திைர மீ+ பவனி வ*தா�.  
 
அ)ைமயான 4திைர ஒ�ைற வா?கி, சவாாி பழகி, சி?கார� அத� மீதம�*+ 
ஊைரC AFறினா�. காைலயி3� மாைலயி3� ஊ�� �ற5+ ேரா(களி� ேவகமாக� 
4திைர சவாாி ெச0தா�. சினிமா ஹிேரா 4திைர மீ+ ெச�கிற க'ட? கைள அவ� 
கFபைன ெச0+ ெகா�( அDவாெற�லா� திாி*தா�. 
 
ேத�*த வா5தியா� ஒ)வைர ஏFபா( ெச0+ெகா�( வா� பயிFசி, சில�ப வி5ைத 
எ�லா� கFகலானா� அவ�. எைதC ெச0தா3� சினிமா ஹீேரா எ�ற 
ேகாண5திேலேய அவ� இய?கினா�. 
 
"சினிமாவிேல ந!�கிற சா�N கிைட�காம� ேபானா�, ஐயா அ<' ஆயி(வா� 
ேபா�)�ேக! அ*த ஏ�க5திேலேய ைப5திய� ஆயி(வா)" எ�7 அவைர 
அறி*தவ�க� ேபசி� ெகா�டா�க�. 
 
அ�ப! எ+<� நிக8*+விடவி�ைல. 
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"நா� G!ய சீ�கிர� ெம'ராN ேபாக ேவ�!யி)�4�. இ?ேக வ*தி'(� 
ேபானாாி�ேல சினிமா ைடர�ட�, அவ� ெல'ட� எIதியி)�கா). ஒ) சா�N 
கிைட�4�# ேதாM+" எ�7 சி?கார� ஒ) நா� ெச0தி அறிவி�� ெச0தா�. 
 
அ+ ேவகமாகேவ சிவ�ர� ெந(கி3� பரவிய+. "ந�ம சி�ன� ப�ைணயா� 
சினிமாவிேல ந!�க�ேபாறா)!" எ�7 ச*ேதாஷமாக� ேபசி� ெகா�டா�க� 
ஊ��கார�க�. 
 
"ைடர�டாிடமி)*+ 'ர?கா� வ*த+. நாைள�4 நா� �ற�ப(கிேற�" எ�7 
சி?கார� ெதாிவி5தா� ஒ)நா�. 
 
அவ� ெச�ைன�4� �ற�ப(வதF4  *திய நா� மாைல !�டா�டாக !ரN 
ெச0+ெகா�(, 4திைர மீ+ அம�*+ ஜ�ெம�7 ஊ�வல� வ*தா�. அைத1� 
ேபா'ேடா பி!�க ஏFபா( ெச0தி)*தா�. 
 
சி�ன� ப�ைணயாாி� ப?களாC Aவ�களி� அ�ப! ஏக�ப'ட ேபா'ேடா�க� 
ெதா?கின. வித� விதமான ேபாNகளி� சி?கார� கா'சி த)�, சிாி5+ விள?4� 
ேபா'ேடா�க�. 
 
"இனேம� சினிமா N!�கைளேய ஃபிேர� பணணி மா'! விடலா�" எ�7 அவ� 
மன� எ�ணிய+. 
 
"சிவ�ர� ாி�ாிேயஷ� கிள�" சி?கார5+�4� பிாி< உபசார� G'ட� நிக85திய+. 
அவர+ ந!��5 திறைமைய� பாரா'!� பல� ேபசினா�க�. மாைலக� 
E'!னா�க�. 
 
அவ� பிரயாண� கிள�பிய மாைலயி� அவைர வழி அ#��வதFகாக� ெப)� 
G'ட� திர�( நி�ற+. ரயி�ேவ நிைலய5தி� ஏக�ப'ட மாைலக� அவ)�4 
அணிவி�க� ப'டன. எ�NபிரN �ற�ப'டேபா+, "ந�ம ஊ� ஹிேரா வா8க! சினிமா 
ஹீேரா சி�ன�ப�ைண சி?கார� அவ�க��4 ேஜ!" எ�ற ேகாஷ?க� ஒ�5தன. 
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சி?கார� வாச��, சினிமா ஹீேரா<�4 உாிய ேதாரைண ேயா( நி�7, ஒ0யாரமாக 
ேபாN ெகா(5+, அழகாகC சிாி5+, Nைடலாக� ைகயைச5தா�. வ�! நக�*+ 
ேவக� பி!�கிறவைர அவ� அDவாேற ைகயைச5+, பிாியா விைட ெபF7 நி�றா�.  
 
அவைர� பFறி1�, அவ� ந!�க� ேபாகிற பட� பFறி1� கFபைனேயா( 
AவாரNயமாக அள*+ மகி8*தப! உ�-� அ�ப�க� பிாி*+ ேபானா�க�. 
 
சில மாத?க� சி?கார� ெச�ைனயிேலேய த?கிவி'டா�. பட� ச�ப*தமான 
ேவைலக�  Iவ+�  !*த பிற4தா� அவ� சிவ�ர� தி)�பினா�. 
 
சி?கார5தி� ந�ப�க� அவைர� க�(ேபச வ*தா�க�. மF7� பல)� அவைர� 
பா�5+� 4�பி( ேபா'( நல� விசாாி5தா�க�. 
 
எ�ேலாாிட � ெசா�வதF4 சி�ன� ப�ைணயாாிட � விஷய?க� நிைறயேவ 
இ)*தன. ெச�ைன மாநகர� பFறி1�, சினிமா உலக� பFறி1�, திைர�பட?க� 
பFறி1� அவ� கைத5தா�. அவ� ந!5த பட� 4றி5+� ெபா+வாக நிைறயC 
ெசா�னா�. 
 
"அதி� நீ?க�தா� ஹிேராவா?" எ�7 ேக'டா� ஒ)வ�.  
 
சினிமாC சிாி�� சிாி5தா� சி�ன� ப�ைண. "நாெம�லா�  த� சா�சிேலேய 
ஹிேரா ஆகிவிட  !1மா!" எ�றா� அல'சியமாக. 
 
"வி�ல� ேவஷ�….", எ�7 ஒ)வ� தய?கி5 தய?கி ெசாFகைள ெம�றா�. 
 
"வி�ல� ஆ�!ேலGட ஜமா0�கலா�. டா� ஆக�Gட இ)�4�. ஆனா, நம�4 
வி�ல� ஆ�' சாி�படா+. ஒ) பட5திேல வி�லனாக வ*தா� அ��ற� வ�ற 
பட?களிேல எ�லா� வி�லனாக ந!�கிற சா�Aதா� கிைட�4�. ந�ல 
ேரா�களிேல வரM�" எ�7 சி?கார� ெலCச� அ!5தா�. 
 
"காத� கா'சிக� உ�டா உ?க பட5திேல?" இ+ ஒ)வ� ேக�வி. 
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உலக� ெதாியாத ஒ) அ�பாவிைய� பா��ப+ேபா� ப�ைணயா� அவைர� 
பா�5தா�. "இ*த� கால5திேல லD ]�4வ�N இ�லாம� பட� ஏத0யா? காத� 
கா'சிக�, கன<க�, பா'(க� எ�லா� உ�( பட5திேல" எ�7 
ெபா+�பைடயாக� ேபசினா� சி?கார�. 
 
அவ)�4 எ�ன ேவட�, அவ� எ�ப! ந!5தி)�கிறா� எ�7 எவ)� எ+<� 
அறி*+ெகா�ள இயலவி�ைல, சி?கார� ேபCAகளி�)*+. 
 
அைத T�!5 +)வி� ேக'ட ஒ�றி) ேப�களிட�Gட, "பட� வ)�. அ�ப 
பா�5+�கி(?கேள�. எ�ன அவசர�" எ�7 ெசா��, ேபCைச  !5+வி(வா� 
ப�ைணயா�. 
 
இதனா� எ�லா� சிவ�ர� வாசிகளி� ஆைச T�! விட�ப'!)*த+. "ந�ம 
ப�ைணயா� ந!5த பட5ைத அ+ வ*த உடேனேய பா�5+விட ேவ�!ய+தா�!" 
எ�7 அைனவ)� தீ�மானி5தி)*தா�க�. 
 
அ*த� பட� அவ�க� ஊ)�ேக வ*+வி'ட+.  
 
ஊராாி� மனநிைலைய அறி*+ ைவ5தி)*த திேய'ட�கார�க�� "ந� ஊ� சி�ன� 
ப�ைணயா� சி?கார� ந!5த பட�! காண5 தவறாதீ�க�!” எ�7 விள�பர�ப(5தி 
வி'டா�க�. 
 
 த� கா'சியிேலேய பா�5+விட ேவ�(� எ�7  �! அ!5+ ேமாதிC 
சா!னா�க� ம�க� G'ட� G'டமாக. 
 
அவ�க� மனசி� வித� விதமான எதி�பா���க�. பட5தி� ஹிேரா அவராக 
இ)�பா� எ�7 எ�ணியவ�க��4  த� ேலேய ஏமாFற� கி'!வி'ட+. �க8 
ெபFற Nடா� ந!க� ஒ)வாி� ெபய� எ(�பாக ேபாNட�களி� காண�ப'ட+. 
இ)*தா3�, ந�ம ப�ைணயா� +ைண ஹிேராவாக வர�Gடாதா எ�7 அவ�க� 
நிைன5தா�க�. 
 
யா� யாேரா ேஜா!1ட� அவ� ேஜாராக ஆ�' ப�ணியி)�பா� எ�7 அேநக� 
எதி�பா�5தா�க�. 
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பட� ஆர�பி5+ ஓ!ய+. ஒ!�ெகா�ேட இ)*த+. 
 
"எ�ன ந�ம ஆைள இ�#� காேணா�" எ�7 பரபர5த+ ரசிக�களி� மன�. 
 
இைடேவைள வ*த+. 
 
"இ+வைர சி�ன� ப�ைணயா� தைல கா'டேவயி�ைலேய! அவ� ந!Cச பாக� 
பட5திேல இ)�4ேதா இ�ைலேயா!" எ�7  M M5தா�க� சில ச*ேதக� 
பிCAக�. 
 
அவ�க� அவசர�ப'(வி'டா�க�! 
 
இைடேவைள�4� பிற4 பட� வி7வி7�பாக வள�*த+. ஹிேரா ந!க� பல 
ேவைல5தன?க� ப�ணி� ெகா�!)*தா�. 
 
ஒ) G'ட�. ஹீேராைவ தா�4வதFகாக நாைல*+ ேப� ஓ! வ)கிறா�க�. ஹிேரா 
கா�களா3� ைககளா3� அவ�க��4 ெச�தியாக� ெகா(�கிறா�. அ�ேபா+ 
"விடாேத, பி!, உைத" எ�7 Gவி�ெகா�( $�7 ேப� வ)கிறா�க�. ஹிேராவி� 
ஆ'க�. எதிாிகேளா( ேமா+கிறா�க�. 45+ கிறா�க�. எதிாிகைள விர'! அ!5+, 
ெவFறி மி(�ேகா( ஹிேராைவ� பா��கிறா�க�. 
 
"^வி'. ^வி'ேடா ^&'!" 
 
தைர ரசிக�க� ம5தியி�)*+ ஒ) விசி� ஒைச, "அேதா சி�ன� ப�ைணயா�" 
எ�ெறா) Gவ�. 
 
எ�ேலா)� பா�5+ வி'டா�க� - சி?கார5தி� நிழைல. 45+&ர� $வாிேல ஒ)வ�. 
எதிாிைய5 +ர5திவி'( ெவFறிC சிாி�� சிாி5+ நி�றா�. 
 
பட� ஓ!, கா'சிக� வள�*தன. ஆனா3�, சி?கார� அ��ற� ெத�படேவயி�ைல. 
ச�ெப�றாகி வி'ட+ சிவ�ர� கார�க��4. 
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"ப5+ நிமிட� Gட வரவி�ைல அவ�. எ�னேவா நா � பட5திேல ந!Cசி'ேடா� 
எ�7 ேப)�4 வ*+ ேபாகிறா� ந�ம ப�ைணயா�. �A, இDவள<தானா" 
 
உ�-� ரசிக� ஒDெவா)வாி� மன � ெச0த விம�சன� இ+தா�. எ�றா3� 
திேய'ட�கார)�4 தி)�தி – 
 
"பட� இர�( வார� ெவFறிகரமாக� ேபா4�. ந�ம ப�ைணயா� ந!5த பட� 
எ�ப+�காக சிவ�ர�கார�க� எ�ேலா)� பட5ைத, க�!�பாக� பா�5+� 
ேபா(வா?க." 
                     ("சினிமி�N, 1984) 
-------------------- 
 

5. 5. 5. 5. மன� ெச)*� ேவைலமன� ெச)*� ேவைலமன� ெச)*� ேவைலமன� ெச)*� ேவைல!!!!    

 
வா8�ைக விசி5திரமான+.  
 
அ+ மனிதைர எ�ப! எ�லாேமா பாதி�கிற+. ஒDெவா) வைர1� ெவDேவ7 
விதமாக பாதி5+ வி(கிற+. சில� சில சமய� அ!ேயா( மாறி� ேபாகிறா�க�. 
 
இதFெக�லா� மன� எ#� மாய ச�தி தா� அ!�பைட� காரண� எ�7 ெசா�ல 
ேவ�(�. 
 
கா5த 5+ இதF4 ஒ) ந�ல உதாரண� ஆவா�.  
 
 ரட� எ�7 ெபய� வா?4வதி� அவ#�45 த மகி8Cசி இ)*த+. சி�ன 
வயசி�)*ேத. 
 
&� வ��கைள நா�ேதா7� அவ� வள�5+ வ*தா�. இரவி� ெவ4ேநரம 
ெத)வி� AFறி5 திாிவா�. அதனா� "இரா� கா( ெவ'!" எ�7 பல� அவைன� 
4றி�பி(வ+ வழ�க�. 
 



36 

 

இ)'!� எ*த இட5+�4� தனியாக� ேபா0வர அLசாதவ� அவ�. "KCசி ெபா'( 
கிட�4�. ஒ) ேவைளைய� ேபால இ�ெனா) ேவைள இ)�கா+" எ�7 
ெபாியவ�க� எCசாி�4� ேபா+, "�சா சா�பி'(+ ேபா!" எ�ேறா, "கிழிCA+!" 
எனேவா, எ(5ெதறி*+ ேபAவா�.  
 
கா5த 5+ +ணி*த க'ைட ேப0 பிசாA எ�ெற�லா� ெசா�� அவைன மிர'! 
விட  !யா+. "ேபயாவ+ கீயாவ+ ! ந�ைம� க�டாேல அ+க�ளா� பய*+ 
ப�மிவி(�! எ�7 Gறி, அ'டகாசமா0 சிாி�பா� அவ�. 
 
ஒ) சமய� ஒ) ப*தய5+�காக இர< ேநர�  Iவைத1� A(கா'!ேலேய கழி5தா� 
அவ�. இ*தC சாதைனைய அவ� ெப)ைமயாகC ெசா�வ+ வழ�க�. 
 
அ�ேப��ப'ட கா5த 5+ திZெர�7 ஒ) காலக'ட5தி� அ!ேயா( மாறி� 
ேபானா�. ரா5திாி ேநர5தி� &'(�4� தனியாக� ப(5+ உற?க அLசினா�. 
தடா� எ�7 ஏதாவ+ ஓைச ேக'டா� அவ� தி(�கி'( விழி�பா�. ஒ)விதமான 
பதற3ட�, கலவரமா0 அ?4 மி?4� பா��பா�. ஒ) மிர'சி அவ� க�களி� 
4!�4�. 
 
அைற�4� T?4கிற ேபா+ ஏேதா ெக'ட கன< க�( பதறியவ� ேபா� திZெரன 
அவ� அல7வா�. உட� எ?4� ேவ�ைவ ெபா?க, பய*த!5+� ெகா�( எI*+ 
உ'கா�*+, தி)தி)ெவ�7 விழி�பா�. ெவ4ேநர� அவ� ேதக� ந(?கி� 
ெகா�!)�4�. உ� பய� அவைன அ�ப! ஆ'! ைவ5த+. 
 
பாழைட*த &'!#���, கா'( வழிC ச*+களி3�, ேப0 வசி�பதாகC 
ெசா�ல�ப'ட இ)� ம�!ய க'!ட?களி3� ப(5+ நி�மதியாக5 
T?கியவ�தா� அவ�. அ�ப!�ப'ட கா5த 5+விட� இ�ப! ஒ) மா7த� 
விைள*த+ எதனா�? இ+ பலைர� 4ழ�பிய ஒ) விஷய�. 
 
கா5த 5+<�4 ஒ)நா� ரா5திாி ஏFப'ட அதி�Cசி தா� இதF4� காரண� ஆ4�. 
 
அவ� &'!#� அய�*+ T?கி� ெகா�!)*தா�. &'!� ேம� தள5தி�)*+ 
ஒ) ெபாிய க'! ெபய�*+ கீேழ விI*த+. தடா� என� ெப)� ஓைச எI*த+. அ+ 
அ�க� ப�க5தி3� பல &(க��4� ேக'ட+. 
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கா5த 5+வி� தைலமா'!ேல தா� அ*த� காைர�க'! விI*த+. ஒ) சா� 
த�ளி, ெச?க�3� A�ணா��� ெகா�ட அ*த� ெபாிய க'! விI*தி)�4-
மானா�, அ+ ேநேர அவ� தைலமீ+ விI*தி)�4�.  க5தி� தா�கி, $�4 நA?கி, 
ம�ைட சிைத*+ ேபாயி)�க� G(�. 
 
அதி�Cசிேயா( பதறி எI*த கா5த 5+<�4 இ*த உ�ைம �ாி*த+. 
 
ச5த� ேக'( விழி�பைட*+, எ�னேவா ஏேதா எ�7 விைர*+ வ*த ப�க5+ 
&'(�கார�க�� இைதேய தி)�பC ெசா�னா�க�. 
 
"நீ ஒ) ஆைச பிைழCேச! நீ ெச5தி)�க ேவ�!யவ�. பிைழ5த+ ம7 
பிைழ��தா�!", "உ� அதி�Qட�, நீ இ�#� உயிேரா( இ)�கிற!" எ�7 பல)� 
ப�னி� ப�னி� ேபசினா�க�. 
 
"எDவள< ெபாிய க'!!" "எ�னமா ச5த� ேக'(+!" "அ+ தைலேமேல விI*தா� 
ம#ச� பிைழ�பானா!" இ�ப! ஆ��4 ஒ�7 ெசா�னா�க�.  
 
கா5த 5+வி� உட� ெரா�பேநர� ந(?கி� ெகா�!)*த+. அவ� உ�ள� 
பைத�� தணிய ெவ4ேநர� ஆயிF7. ஆனா3�, அ*தர?க5தி�, அவன+ 
உ�ள5தி� ஆழ5தி�, ஒ) Xதி ேவேரா! வி'ட+.  
 
அத� பிற4 அவ#�4 இ)'!�, அைற�4� தனியாக5 த?4வதF4�, ப(5+ 
உற?4வதF4� பய�. பக� ெபாI+களி� Gட &'(�4� ெந(ேநர� இ)*தா�, 
அவ� உ�ள5தி� காரணமFற, அ�5தமFற, பய� வ*+ கவி1�. அவ� உட� 
ந��கி� ெகா(�4�. திZ� விப5+ ஏFப'( தன�4 ஆப5+ நிகI� எ�7 மன� 
பைதபைத�4�. உடேன அைறைய வி'( அவசரமாக ெவளிேய7வா� அவ�. 
 
கா5த 5+<� சில உறவின)� ஒ) கிராம5தி� நிகழ வி)*த க�யாண 
விேசஷ5+�4� ேபானா�க�. 
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பN வசதி இ�லாத ஊ�. அதிகாைல  G�5த�. அதனா�  *திய தின� மாைல 
ேநர5திேலேய அ*த ஊ)�4 அவ�க� ேபா0வி'டா�க�. 
 
இரவி� அவ�க� த?கியி)�பதF4 ஒ) &( ஒ+�க�ப'!)*த+. ெபாிய க'!ட�. 
ஒ) Aவாி� ெபாிதாக� கீற� காண�ப'ட+. ேம� தள5தி� காைர உதி�*+, அ?4� 
இ?4� வ'ட?க�� ச+ர?க�� ெத�ப'டன. சில இட?களி� A�ணா��5 T� 
உதி�*+ ெகா�!)*த+. 
 
க'!ட5தி� பழைம பFறி அவ�க� ேபசி� ெகா�டா�க�. "வயசாயி'(+. 
இ)*தா3�, ந�ல உ7தியான க'!ட�. இ�ேபாைத�4 விழா+ " 
 
"எ*த� க'!ட � திZ�# விI*+, உ�ேள இ)�கிற வ?கைள சாக!Cசிடா+. 
 த�ேல பல நா'க��4 த�ம�க'! சி7Aசி7சா, ெபா!� ெபா!யா, உதி�*+ 
ெகா�ேடயி)�4�. அபப! உதி�*+ எCசாி�4�. அ��ற� ஒ)நா� ெதா� # 
விI*தி)�" எ�7 ஒ)வ� AவாரNயமாக வ�ணி5தா�.  
 
கா5த 5+ Aவ�கைள1� ேம�தள5ைத1�  ைற5+� பா�5+� ெகா�!)*தா�. 
மFறவ� ேபCA�க�� அவ#� ேவைல ெச0தன. 
 
எனி#�, அவ� எ�ேலா� Gட<� ேச�*+ தா� ப(5தா�. T?கி1� ேபானா�. 
இர< கன5த+. கிராம5+C Eழ�� அைமதி கனமா0 கவி*+ ெதா?4வ+ ேபா� 
அI5தமாக இ)*த+. 
 
ெவளிேய ஒ) மர5தி� ஆ*ைத ஒ�7 திZெர�7 பய?கரமா0 அலறிய+. அைத5 
ெதாட�*+ இர�( Kைனக�, ஏFற இற�க?கேளா(, நீளமா0 விகாரமா0, 
விசி5திர5 ெதானியி� க5தின. 
 
அ*த� GCச� ஒ�றி)வைர விழி��ற ைவ5த+.  
 
அ�ேபா+ தா� ேகாரமான அலற� &'!#� எI*த+. உயி)�4 ம�லா(வ+ 
ேபால; அCச5தா� +!5+� கத7வ+ மாதிாி. 
 
எ�ேலா)� தி(�கி'( விழி5தா�க�. விள�4கைள எாிய வி'டா�க�. 
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கா5த 5+ தா� அ�ப!� க5தினா�. அ)கி� இ)*தவ� அவைன உ3�கினா�. 
அதF4� அவேன பதறி, உட� ந(?க, விழி5 ெதI*+ உ'கா�*தா�. 
 
அவ� ேதக� அதிகமாக ந(?கி� ெகா�!)*த+. மிரள மிரள விழி5தா�. 
 
பல)� எ�ன எ�ன எ�7 T�!5 +)வ, அவ� ஞLஞ மிLஞ5தன� 
ப�ணினா�. "ஏேதா ெசா�பன�" எ�றா�. "&( இ!*+ விI*+, ெபாிய க�3 
எ� ேமேல ப'(, எ�ைன நA�கின மாதிாி. நிசமா நட�ப+ ேபாலேவ இ)*த+. அ+ 
தா�" எ�றா�. 
 
"ைபய� எ?ேகேயா பய*தி)�கா�" எ�றா� ஒ)வ�.  
 
கா5த 5+ ேமFெகா�( எ+<� ேபசவி�ைல. 4747 எ�7 உ'கா�*தி)*தா�. 
பிரைம பி!5தவ� ேபா� ஒ) தி�ைகேய பா�5தப!, 
 
எ�ேலா)� விள�4கைள அைண5+ வி'(� ப(5தா�க�. சில� T?கினா�க�. 
மFறவ�க�� க�கைள $!�ெகா�( கிறி�க5தி� ஆ8*தா�க�. 
 
கா5த 5+<�4 உற�க� வரவி�ைல. அவ� மனேம அவைன அாி5த+. வி!*தபி� 
மFறவ�க� ேக'க�G!ய ேக�விக�, ேபச�G!ய ேக�க� ெசா�ல�G!ய 
உபேதச?க� வித�விதமா0 அவன+ மனெவளியி� ஒ��க, அவைன ெவ'க 
உண�< பி!5த+. அவ�க�  க5தி� விழி�க அவ� நாணினா�. 
 
அதிகாைல  G�5த5+�காக அவ� அ?ேக கா5தி)�க5 +ணியவி�ைல. 
காைலயி� க� விழி5த+�, அவனிட� ேபCA� ெகா(�க ேவ�(� எ�ற 
+!��ட� ேத!யவ�க� கா5த 5+ைவ� காணா+ திைக5தா�க�. அவ� 
எவாிட � Gறி�ெகா�ளா+, எ*ேநர5தி� விழி5ெதI*+, அD_ைர வி'( 
ெவளிேயறினா� எ�ப+ அவ�களி� யா)�4� ெதாியவி�ைல. 
                (இள*தமிழ�, 1988) 
-----------------  



40 

 

 
6. 6. 6. 6. காத,�-. ேதைவகாத,�-. ேதைவகாத,�-. ேதைவகாத,�-. ேதைவ    

 
சி5ரா! எ� கனவி� ஒளி &A� நிைனேவ! நிைனவி� சிாி�4� கனேவ! விழிக��4 
வி)*தாக விள?கிய அழேக! உ�ள5தி� சதா இனி�4� அ ேத! எ� அ�ேப!...  
 
எI+வைத நி75திவி'( ந�பி ராஜ� எ�ண� ெச�ற ேபா�கி� லயி5தா�. 
 
"சி5ராைவ�பா�5+ $�7 மாத?க� ஆகிவி'டன. அவ� ஒ) தடைவ Gட வ*+ 
பா��கவி�ைல. வ)வா�, அவசிய� வ)வா� எ�7 எதி�பா�5+ ஏமா7வதி� எ� 
மன� இ�#� அ3�� அைடயவி�ைல. இனிேம� அவ� இ?ேக வராவி'டா3� 
பரவாயி�ைல. நாைள நாேன அவைள� காண அவ� &( ேத!C ெச�ல  !1ேம!" 
 
இ*த எ�ண� அவ� உ�ள5தி� உவைக� கி�கி��� உ�டா�கிய+. அவைள� 
பா�5தா�…..  
 
அவ� ைகவிர�க� அவ�  �ேன கிட*த ேநா'!� சில தா�கைள� �ர'!ன. 
அவ� எIதி ைவ5தி)*த வாிக� இ�ேபா+� அவ#�4 இனி5தன. 
 
"அைச*+ வ)� அழேக மய�க� ேபா� எ� அக� �4*+ வி'ட A*தாி எ� அ)ைமC 
சி5ரா. உ�ள5தி� உண�Cசி� �யைல� கிள��� நீ ெத�றெலன வ)கிறா0. அழ4 
மல�5ேதா'ட� என விள?4� நீ அ! எ(5+ வ)ைகயி� மல�களிைடேய 
சLசாி�4� வ�ண�KCசி ேபா3� கா'சி த)கிறா0. உ� மீ+ பதி5த க�கைள 
மீ'க  !வதி�ைல.  I நில< ேபா�ற உ� எழி�  க5தி� அ)��� ��னைக 
தனிெயா) �+ நிலவா0 ஒளி�கிற+. எ� உ�ள5தி� எ�ணFற அைலக� ெபா?கி 
எழC ெச01�  Iமதிேய... ! 
 
சி5ராவி� ேதாFற� இDவிதமான எ�ண� கிள�Cசிகைள உ�டா�கி வி(� தா�. 
அவ� தின�ேதா7� அவ� வா8வி� இனிைம ேச�5த அ�பி� வ!வ�. இ*த 
$�7 மாத?களாக அவைள� காண  !யாதவா7 கால� சதி ெச0+ வி'ட+. 
 
கவிைதகளா� வ�ணி5+, கFபைனயி� மித�கC ெச0+ ஒ) ெப�ைண5 த� 
காத3�4 அ!ைமயா�கி� ெகா�வ+ மிகC Aலப�. ஆனா� அ�காத� வள�*+, 
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தள�*+, ேவR�றி� ெகா�ள5 ேதைவயான+ "பண�தா�. பண� இ�ேற� காத� 
காFறி� பற�4�” எ�கிறா� இ�கதாசிாிய�. 
 
ந�பிராஜ� ெந($CA உயி�5தா�. கவி உ�ள� பைட5தவ� அவ�.  I�கவி 
ஆகிவிடவி�ைல இ�#�. கவிஞ� ஆகேவ�(� எ�ற ஆைச அவ#�4 இ)*த+. 
அவ� எ�ண?கைள1� கன<கைள1� அDவ�ேபா+ இQட� ேபா� எIதி 
ைவ�க5 தவறியதி�ைல. அவன+ ந�ப�க� அவைன "அைர�கவிஞ�" எ�7 
ேக�யாக� 4றி�பி(வ+ வழ�க�. அைர�கி7�4" எ�7 சில� ெசா�வ+ உ�(. 
 
கவிஞ� எ�றா� அவ� கவிைதக� எIதினா3� எIதா வி'டா3� அவ)�4� 
காத� எ�7 ஒ)5தி அவசிய� இ)�க ேவ�(�. அவ� அவளா� காத��க�படா 
வி'டா3�, அவைள அவ� காத�5+, உண�Cசி வச�ப'( சதா கவிைத� 
�ல�ப�கைள� ெகா'!� ெகா�( இ)�க ேவ�!ய+ அவசிய�! 
 
இ�ப! ஒ) ந�ப� ெசா�னா�. அவ� பாிகாசமாக5தா� ேபசினா�. ஆனா� அதி� 
உ�ைம இ)�கிற+. உலக மகா கவிகளி� வரலா7க�� இைதC A'!� 
கா'(கி�றன எ�7 ந�பிராஜனி� கவி1�ள� உ7தி�ப(5திய+. "காத� 
உதய5தி� ெபா� ேரைகக� எ'!� பா��4� எ�7 எ� விழிC சாளர?கைள5 
திற*+ ைவ5+ நா� கா5+� கிட*த கால5தி� அள< தா� எDவள<! 
 
ெச�ப'( உ(5+, ெச�மல�E!, ெசDவிய க�ன?க� தனி ஒளி கா'ட, வ*த அழ4 
மகேள! உைஷ நிக�5த ெப�ேண! உ� க�ணி� AழFசி எ�ைன ெவFறி 
ெகா�ட+. உ� மா+ைள ெமா�4 உத(களி� மல�*த  7வ�, ஆகா, நீ தா� 
அவ�! எவ��காக நா� கா5தி)*ேதேனா அவேள தா� நீ எ#� ச5திய� எ�#� 
ெபாறி ெதறி�க ைவ5த+…. ." 
 
அவனா� காத��க�பட ேவ�!ய ெப� அவ�  �னா� வ*+ ேதா�றிய ேபா+ 
ந�பி எIதி ைவ5த வாிக� இைவ. அைத எ5தைன தடைவக� அவ� ப!த+ப 
ப!த+ச Aைவ5+வி'டா�. இ�ேபா+� ப!5தா�. அ*த ச*த��ப� பAைமயா0 
அவ� நிைனவி� நிழ�'ட+. 
 
ஒ)நா� அவ�, அழகான ரNதா எ�7 அவ�க)திய ஒ) இட5தி�, பாைத ஒர5தி� 
அம�*த, வி�ைண1� ம�ைண1� க�( விய*+ ெகா�!)*தா�. மனசி� 
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அைல ேமாதிய எ�ண?க� காரணமாக அவ�  க� மல�Cசி1Fறி)*த+. எைதேயா 
எ�ணி அவ� சிாி5+� ெகா�!)*தா�. அ�ெபாI+தா� அவ� வ*தா�. 
 
வழிேயா( ேபானவ�, த�ைன� பாராம� ெவ7� ெவளிைய� பா�5+ ரசி5+C 
சிாி5+� ெகா�!)�4� கைலஞ�. அதிசய5ைத� பா��ப+ ேபா� பா�5தா�, 
அவ� கவன5ைத கவ�வதFகாக அவ� ைகவைளகைள கலகல�கC ெச0தா�. 
அ�ேபா+ தா� அவ��45 திZ� ெதா�ைட� �ைகCச� வ*த+! ெதா�ைடையC 
ெச)மிC சாி�ப(5தினா�. 
 
ந�பி கவனி�காம� இ)�பானா? பளிCசி(� த�காளி�பழ வ�ண ஆைட1� நாகாீக 
உ)வ மா0 ெம+நைட நட*த 1வதிைய� க�ட உடேனேய, கவிைதயா0 வ*த 
காத� எ�ற ெசா� உதயமாயிF7. அவ� உ�ள5திேல, "காதலா0 வ*த கவிைதேய! 
கவிைதயா0 அைச1� A*தாி!” எ�7� அவ� ேநா'!� 4றி5+� ெகா�டா�. 
 
அவ#� அவ� ெசய3� அவ��4 விசி5திரமாக� ப'!)�க ேவ�(�. தி)�பி5 
தி)�பி அவைன� பா�5+� ெகாணேட நட*தா�. 
 
"கா*த� ஒளி)+ Aழ� விழியி�! A*தர� சிாி�4+ உ� இத8 கைடயி�" எ�ற 
வாிக�� அவ#�4 உதயமாயின. ஆகா, இவ� தா� எ� கவி5திறைன வள��க� 
G!ய காவியமக� எ�7 அவ�  !< க'டா+ எDவா7 இ)5த� G(�? 
 
"எவேனா. ைப5திய�." 
 
ம7நா�. அவ� அDவழிேய வ*தா3� வரலா� எ�ற எ�ண5ேதா(, வர ேவ�(� 
எ#� ஆைசேயா( - அவசிய� வ)வா� எ�ற ந�பி�ைக1ட� அவ� அேத 
இட5தி� கா5தி)*தா�. ஏமாறவி�ைல. அவ� வ*தா�. ம7நா��, அதF4 
ம7நா��, தின*ேதா7�! 
 
அ*ேநர5தி� அDவழிேய தினசாி ேபாயாக ேவ�!ய ேவைல அவ��4 உ�( 
எ�பைத �ாி*+ ெகா�ட ந�பிராஜ� நா�ேதா7� அ?ேக வ*+ காதி)�பைத5 
தன+  �கிய ேவைலயாக ஏF7� ெகா�டா�. 
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பா�ைவ� பழ�க� ேபCA5 ெதாட���4�, ேச�*+ நட*+ ேபா4� பழ�க5+�4� 
வழி அைம5+� ெகா(5த+. அதF4 அவ�� ெசய`�க5ேதா( உFசாக� 
கா'!னா�. அவ#�45 +ணிCச� த*தா�. அவைள� பFறி அவ� எIதிய கவிைத 
வாிகைள அவ��4� ப!5+� கா'!னா�. அவ� மிக மகி8*+ ேபானா�. 
 
ந�பிராஜ� அவைளC ச*தி�க சில சமய� அவ� &'(�4� ேபாவ+� உ�(. 
அைத அவ� ஆ'ேசபி�க<� இ�ைல; அ!�க! வரேவ�(� எ�7 வி)�பி 
அைழ�க< மி�ைல. அவ� &தியி3�, கடேலார5தி3� ச*தி5+� ெபாI+ 
ேபா�4வைத5தா� ெபாி+� ரசி5தா� எ�பைத அவ� �ாி*+ ெகா�டா�. 
அதனா� இயFைக இனிைம கைள1� அவள+ இயFைக ேமாக5ைத1� இைண5+ 
அேநக ப�க?க� எIதி ைவ5தா�. 
 
அவ�, காத� வள��4� பலைர1� ேபால அவைள ஒ'ட3�4� சினிமா<�4� 
அைழ5+� ேபாக வி�ைல. அவ� அைழ5+Cெச�வா�, அ�ப! அைழ5+� ேபாக 
ேவ�(� எ�7 அவ� ஆைச�ப'!)�கலா�. ஆனா� அவனிட� ேகாாி�ைக 
வி(�கவி�ைல. 
 
ஒ) சமய�. ெவ4 Tர� நட*+ அ35த பிற4, ெபாிய ஓ'ட� ஒ�7 ெத�பட<�, 
"உ�ேள ேபாகலாமா? ஏதாவ+ சா�பிடM� ேபா� இ�ைல?" எ�7 அவ� 
T�!னா�. அவ#� "ெர!யாக அவேளா( ெச�றா�. இர�( ேப)�4� ந�ல 
பசி, N&', !ப�, கா�பி எ�7 Aைவ5+C சா�பி'டா�க�. Aைவயான ேபCAக� 
பாிமாறி� களி5தா�க�. அவ� எ�ன எ�ண5தி� அவைன ஒ'ட3�4 
அைழ5தாேளா? அவ� "பி� பண� நா� த)கிேறேன!" எ�7 ெசா�3�4� Gட 
ெசா�லவி�ைல. அவ� தா� பண� ெகா(�க ேந�*த+.  
 
கவிஞாிட� கFபைன1� கவிைத1� நிைறய� கிைட�4�. காA�4 வழி ஏ+? சி5ரா 
�5திசா�. அதனா� அவ� ம7ப! ஒ'ட� சமீபமாக அ! எ(5+ ைவ�கவி�ைல, 
அவேனா( ேபா4� சமய?களி�. 
 
ந�பிராஜ� ேபCA�, அவைள� �க8*+ அவ� எI+� வாிக�� அவள+ 
ெசவிக��4� மனA�4� மி4தி1� இனி5தன. அவFைற அவ� வரேவFறா�! 
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அவ� ெபய� சி5ரா என அறி*த+� அவ� உFசாக5ேதா( பல வாிக� எIதினா�. 
 
"சி5திைர, வச*த5தி� ப�ைண. அழகிய கால�, எ� வச*த�, இனிைமயி� ெகா3, 
அ)ைமC சி5ரா. என+ வா8வி� பAைம �45த வச*த� என வ*தவேள! உன�4� 
ெபய� சி5ரா ஆகா, எ�ன அழகான, அ)ைமயான ெபய� நீ அழ4களி� 
ெகா3ம�டப�. அ�பி� உைறவிட�." 
 
இ*த ாீதியி� அ(�கியி)*தா�. அவ��4 ஆன*த� அளி5த+ அ+. 
 
நா'க� ேஜாராக ஓ!ன. திZெர�7 ஒ) நா� ந�பிராஜ#�4 ஒ) வியாதி வ*த+. 
பல�4ைற<. ேபாதிய ேபாஷா�4 இ�ைல; &ணான அைலCச�, மன�கவைல 
இ�ப! எ5தைனேயா காரண?க�. வியாதி வ)வதF4� ேக'பாேன�? 
 
வ*த வியாதி ேலசி� ேபாகவி�ைல. அவ� த�ம ஆNப5திாியி� ேச��க�ப'டா�. 
ந�ல கவனி�� கிைட5த+. $�7 மாத கால� அ?ேகேய த?கியி)�க ேந�*த+. 
 
சிறி+ 4ணமான உடேனேய அவ� சி5ராைவ� பFறி எ�Mவைத5 ெதாட�*தா�. 
அவன+ எ�ணமா0, ஏ�கமா0, ஆைசயா0, கனவா0, காதலா0 உ)� 
ெபFறி)*தா� அவ�. அவ��4� க!த?க� எIதினா�. ேநா'!� அவைள� பFறி 
எIதி� ெகா�ேட இ)*தா�. 
 
அவ� கைடசிநா� வைர வரேவ இ�ைல. அவ��4 ஏேத#� அ3வ� அ�ல+ 
அெசளகாிய� ஏFப'!)�4� எ�7 அவ� எ�ணி�ெகா�டா�. 
 
ந�பிராஜ� சி5ராைவ� காணC ெச�வதி� கால தாமத� ெச0யவி�ைல. அவ� 
ேபானேபா+ அவ� &'!� இ�ைல. 
 
சி5ராவி� தா0 அவைன ெவ7��ட� ேநா�கினா�, "இ5தைன நாளாக இ�லாம� 
இ�ேபா நீ எ?கி)*+ வ*ேத?" எ�7 அவ�  க5தி� அைற*த மாதிாி ேக'டா�. 
தன�4 வ*த வியாதியி� ெகா(ைம பFறி அவ� ெசா�ன பிற4 Gட அவ� 
அ#தாப� ெகா�டதாக5 ெதாியவி�ைல. 
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ந�பி அ?ேக கிட*த ேமைஜயி�  � ஒ) நாFகா�யி� உ'கா�*த ேபா+ அவ� 
அைத வி)�பாதவளா0, அவைன சீ�கிர� அ#�பிவிட ேவ�(� எ�ற 
எ�ண5ேதா(, ேபசினா�. "சி5ரா வர ேநர� ஆ4�. நீ ஏ� அவ��காக� 
கா5தி)�கிேற! அவ� யா)டேனா ேபாயி)�கிறா�." 
 
ந�பியி� க�க� ேமைஜ மீ+ அ(�கி ைவ�க�ப'!)*த பல கவ�கைள1�, 
அ)கி� கிட*த தி)மண அைழ�� இத8கைள1� கவனி5தன. ேமேலா'டமாக� 
பா�5ததிேலேய, சி5ரா<�45தா� க�யாண� எ�ப+ ெதாி*+வி'ட+. மணமக� 
ெபய� ராமநாத� எ�றி)*த+. 
 
ந�பிராஜ#�4 அ+ ஒ) அதி�Cசியாக5தா� அைம*த+. எனி#� அவ� சி5ராவி� 
தாயாாிட� எ+<� ேபசவி)�ப வி�ைல. அவ� உ�ள� திZெரன வற�( வி'ட+ 
ேபா� ேதா�றிய+. தன+ ேநா'!� எைத1� எIதி ேவ�(� எ�ற எ�ண� இனி 
அவ#�4 எ�7ேம எழா+ எ�7 அவ#�4 நிCசயமாக5 ேதா�றிய+. 
 
கைடசியாக அவ#�4 ஒளிெவ'(� ேபா� எ�ண� பிற*த+. அவ� த�ேனா( 
ெகா�( வ*தி)*த ேநா'!�  க�பி� எIதினா�. "எ� வா8வி� சி7 ேநர 
வச*தமாக வ*+ வற�ட ேகாைடயாகி வி'ட சி5ரா<�4 அ��� காணி�ைக – 
ந�பிராஜ�" இைத எIதிய+�, அ*த ேநா'ைட ேமைஜமீ+, க�யாண 
அைழ��கேளா( ேச�5+ ைவ5+ வி'( அவ� �ற�ப'டா�. 
 
அவ� ெவளிேய வ*த+�, &'!�  � ஒ) NG'ட� வ*+ நி�ற+. மி(�காக 
உைட அணி*தி)*த நவ1வ� ஒ)வ� ஒ'! வ*த அதி� அவ�மீ+ சா0*தப! 
கா'சி அளி5த+ சி5ரா தா�. அவ� அவ� ப�க� பா�ைவைய5 தி)�பிய ேபாதி3�, 
அவைன� பாராத+ ேபாலேவ நட*+ ெகா�டா�. அவசியமி�லாம� கலகலC 
சிாி�� சிதறியவாேற கீேழ 4தி5தா�. அ*த வா�ப� மீ+ சா0*+ ஒ'!� ெகா�ேட 
நட*தா�, அவ� தா� மா�பி�ைள எ�7 ேதா�றிய+. 
 
அவ� மிக<� ச*ேதாஷ� ெபFறவளாகேவ கா'சி அளி5தா�. அ+ ந�பிராஜ� 
இதய5தி� ேவதைன உண�ைவேய கிளறிய+. அவைள G�பிடாமேல நக�*+ 
விடலாமா எ�7 எ�ணினா� அவ�. அதF4� மன� வரவி�ைல. "சி5ரா" எ�7 
Gவினா�. 
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சி5ரா தி)�பிபி பா�5தா�. அவைன அறியாதவ� ேபா� +ைணவேனா( ேபானா�. 
 
"சி5ரா! என+ அ��� பாிA ேமைஜ மீ+ இ)�கிற+!" எ�7 ேவ�(ெம�ேற 
உர�க� க5தினா� அவ�. ெம+வாக த� வழிேய நட�க5 ெதாட?கிய அவ� காதி� 
இ*த உைரயாட� ெதளிவாக விI*த+. 
 
"யார+?"அ*த வா�ப� ேக'டா�. 
 
"எவேனா ைப5திய�! கவிைதெயI+வதாகC ெசா�� ஏதாவ+ உளறி� ெகா�ேட 
இ)�பா�" எ�7 அறிவி5தா� சி5ரா. 
 
ந�பிராஜ� ெப)$C ெசறி*தா�. "கவிைத1� கFபைன 1� காதைல 
உ�டா�கலா�. ஆனா� அ+ ெகாI5+ வளாந+ இனிய பலைன5 த)வதF4 
பண � ேவ7 பல வசதிக�� அவசிய� ேதைவ ெய�ற எ�ண� அவ#� அைல 
யி'ட+. 
                       (4�aசி - தீபாவளி மல�) 
---------------------  
 

7. 7. 7. 7. நிைன.தைத 01�காதவ$நிைன.தைத 01�காதவ$நிைன.தைத 01�காதவ$நிைன.தைத 01�காதவ$    

 
ெகா�ப?4ள� சி?காரேவ3 எ?ேகா ேபா0வி'டா�! 
 
அ*த ஊாி� பரபர�பான ேபCசாயிF7 அ+. "சி?காரேவ3, ேபாயி'டானாேம? 
எ?ேக ேபாயி)�பா�? ஏ� ஊைர வி'(, ெசா�லாம� ெகா�ளாம� ேபானா�?" 
இ�ப! பல ேக�விக� பலரா3� ஒ�பர�ப�ப'டன. 
 
சி?காரேவ3 ெகா�ப?4ள� ஊாி� கவனி���4ாிய  �கிய� ��ளியாக5தா� 
இ)*தா�. ஊரா� எ�ேலா)� இ��Fறி)�க எ�ணிC ெசய��ாி*த 
பராபரமாக5தா� வா8*தா�. ஏ� அவ� இரேவா( இ)ேளா( ஓ!�ேபாக 
ேவ�(�? 
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அ+தா� யா)�4� �ாியவி�ைல. 
 
"பி�ைளயா�டா� பிைழ�க5 ெதாியாத பயலாக இ)�காேன! ஒI?கா ஏதாவ+ 
ேவைல பா�5+, பண� ச�பாதி5+ உ)�ப!யாக வாழாம�, நாடக�, ந!���# 
ெசா��, தா#� ெக'(�ேபாறேதா( ஊ��பி�ைளகைள1� ெக(5+� 
கி'!)�காேன!" எ�7 சில ெப)Aக� 4ைறGறி� �ல��வ+ வழ�க�தா�. 
 
இ)*தா3�, ஊாி� இளவ'ட?க��4 அவ�தா� இல'சிய ஹிேரா. சி�ன� 
ைபய�க��4, அ�ணா*+ பா�5+ விய*+ ேபாFற�பட ேவ�!ய ஒளிCAட� 
அவ�. எ�ப<� அவைனC AFறி இைளஞ�க� G!யி)�பா�க�. அவைன� 
பா��க<�, அவ� ஏதாவ+ ேவைல ெசா�னா� உடன!யாகC ெச0+  !�க<� 
சி�ன� ைபய�க� கா5+ நிFபா�க�. 
 
சி?காரேவ3வி� நாடகேமாக� தா� இதFெக�லா� காரண�. 
 
சிவரா5திாி, தமி8� �5தா�( பிற��, ேகாயி� தி)விழா சமய�  த�ய விேசஷ 
நா'களி�, ேகாயிைல ஒ'!யி)*த ெபா'ட� ெவளி ஊாி� திற*தெவளி அர?கமாக 
மாறி5 திகI�. சி?காரேவ3வி� இய�க5தி� ச5தியவா�, மா��க�ேடய�, 
வ�ளி5 தி)மண� ேபா�ற நாடக?க� ந!5+� கா'ட�ப(�. 
 
சில சமய� சி?காரேவ3ேவ ச$க நாடக� எ�7 ஏதாவ+ எIதி, ந�ப�கைள 
ந!�க5 தயா� ப�Mவ+� உ�(. அவ�தா� ஹிேரா பா�'. ெப� ேவட?களி� 
ந!�பதF45 த4*த ைபய�க�� இ)*தா�க�, 
 
அவ#�4� அவ� ந�ப�க��4� ெகா�ப?4ள� ஊாி� ம'(மி�றி ப�க5+ 
ஊ�களி3� ந�ல ெபய� கி'!)*த+. அவ� நிர*தரமாக நாடக�4I ஒ�7 
அைம5+, ஊ� ஊராகC ெச�7 �க8 ேச��க ேவ�(� எ�7 ஆைச வள�5தா�. 
ந�ப�க�� Tப� ேபா'டா�க�. 
 
அDவா7 நாடக?க� நட5தி "ஃேபமN ஆன��ற�" சினிமா உலகி� �4*+ 
பிரகாசி�க ேவ�(� எ�7� சி?காரேவ3 எ�ண� வள�5தா�. 
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"அ+ நட�காமலா ேபா4� அ�ணாCசி? எ+�4� ஒ) ைட� வரM�. நீ?க 
பிரமாதமா ந!�கிறீ?க. அ)ைமயா வசன� ேபAறீ?க. நீ?கேள கைத - வசன� 
எ�லா� எIதி ஜமா0�கிறீ?க. சினிமா5 +ைறயிேல நீ?க க�!�பா ஒ) Nடா� 
ஆக ெஜா��X?க" எ�7 அவ#ைடய ந�ப�க� 4ைழ அ!5+ அவன+ 
கிற�க5ைத அதிக�ப(5தி� ெகா�!)*தா�க�. 
 
அவ� ஒ) ஹீேரா ேபாலேவ நட*+ ெகா�டா�. தைலவாாி� ெகா�கிற Nைட�, 
பா�ைவ எறிகிற தி#A, நட�கிற ேதாரைண, !ரN ப�ணி� ெகா�கிற ேந�5தி 
 த�ய அைன5தி3� நாடகேமைட5தன � சினிமா5தன � மி�ெவ'!ன. 
 
ஊாி� அ�ம� ேகாயி� ெகாைட நட�க5 தி'டமிட� ப'!)*த+. அ�ேபா+ �+சாக 
ஒ) நாடகம ந!கக ேவ�(� எ�7 சி?காரேவ3<� ந�ப�க�� உFசாகமாக� 
ேபசி� ெபாI+ ேபா�கினா�க�. கைத எ�ப! எ�ப! இ)�க ேவ�(�, யா� 
யா)�4 எ�ென�ன ேவடம த)வ+ எ�ெற�லா� ச�Cசி5+ மகி8*தா�க�. 
 
அ�ப!�ப'ட சமய5திேலதா� திZெர�7 சி?காரேவ3 காணாம� ேபா0வி'டா�. 
ஊாி� பரபர�� இராதா பி�ேன. 
 
அவ� தனி�கா'( ராஜா! அவைன த'!� ேக'கேவா, அட�கி ஆ�கிைனக� 
ெச0யேவா யா)� கிைடயா+. எனேவ அவ� எவாிட � எ+<� ெசா�ல ேவ�!ய 
ேதைவ1 மி�ைல. ேபா0வி'டா�. ஏ� ேபானா� எ�7தா� ெபாியவ�க��, 
இைளஞ�க��, ைபய�க�� 4ழ�பி5 தவி5தா�க�. 
 
T5+�4!யி�  காமி'!)*த ஒ) நாடக� க�ெபனியி� ேசர� ேபாயி)�பா� 
எ�7 சில� அபி�பிராய�ப'டா�க�. ம+ைர�4� ேபாயி)�கலா� எ�7 அவ� 
ந�ப�க� க)தினா�க�. சினிமாவி� சா�N ேத! ெம'ராA�ேக ேபாயி)�பா� 
எ�7 ெசா�னவ�க�� இ)*தா�க�. 
 
இ�ப!யாக� ேபCA வள�*த+. நா'க� ஓ!ன. ேபானவ� ேபானவ� தா�. 
அவைன� பFறிய தகவ� எ+<� ெதாியேவ இ�ைல. 
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கால� ஒடஒட அவ� ேபா0வி'ட விஷய � ஆறிய பழ?கLசி ஆகிய+. 
ஒ+�க�ப'(� வி'ட+. சிவரா5திாி, ேகாயி� தி)விழா, அ�ம� ெகாைட ேபா�ற 
விேசஷ சமய?களி� யாராவ+ நிைன<G�வ+ உ�(. 
 
"சி?காரேவ3 இ)*தா�னா ந�ல நாடகமா ஏதாவ+ நட5+வா�. ேபாயி'டாேன 
பாவி�பய. எ?ேக இ)� கா�ேன ெதாிய�ேய. இ�ப!யா ந�ம மற*+ேபாவா�?" 
 
ஊ��கார�க� மன�K�வமாக அவைன நிைன�க5தா� ெச0தா�க�. ஒ)வ� மாFறி 
ஒ)வ� அவைன� பFறிய K�வ நிைன< எைதயாவ+ ரசமாகC ெசா�3வா�. 
 
"எ?ேக இ)*தா3� சாி, ந�லாயி)�க'(�" எ�பா� ஒ)வ�. 
 
"பய ெக'!�கார�. ஏதாவ+ வழி ப�ணி, தா� நிைன5தைத  !CA  �#�4 
வ*தி)�பா�. நம�45தா� அவைன� பFறிய சமாCசார� எ+<� ெதாியேல" எ�7 
ஒ)சமய� ெபாியவ� ஒ)வ� 4றி�பி'டா�. 
 
அ�ேபா+ சி?காரேவ3 ஊைர வி'(� ேபா0 "ப5+� ப�னிர�(" வ)ட?க� 
ஆகியி)*த+. 
 
திZெர�7 எதி�பாராத வித5தி� மீ�(� அவ� அD_ரா)�4 பரபர��C ெச0தி 
ஆனா�. அதF4 உதவியவ� உ�-� ெபாியபி�ைள ஒ)வ�தா�. 
 
சிவப�தரான அவ� அDவ�ேபா+ தி)5தல யா5திைர ேபா0 வ)வ+ வழ�க�. 
இர�( $�7 வ)ட?க��4 ஒ) ைற ம+ைரராேமAவர�, காசி எ�7 ேபா0 
வ)வா�. 
 
இ� ைற "பாட� ெபFற ��ணிய Nதல?க�" அைன5ைத1� தாிசி5+ வி(வ+ 
எ�7 அவ� காேவாி� கைரேயார ஊ�க��ெக�லா� ேபானா�. தி)�பி வ*தவ� 
தி)5தல� ெப)ைமகைள அள�பதF4  �னதாக, அவசர� அவசரமாக, "ஐயா, ந�ம 
சி?காரேவ3ைவ நா� பா�5ேதேன!" எ�7 ஒ�பர�பினா�. 
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ஆ?, அ�ப!யா?... எ?ேக பா�5தீக?.... எ�ன ெச0+�கி'!)�கா� அவ�? இ�ப 
எ�ப! இ)�கா�?.... நாடகெம�லா� ேபா(றானாமா? 
 
ஊராாி� "அறி1� அவா" பல�பல ேக�விகளாக ெவ!5த+. 
 
"எ�லா5ைத1� விவரமாC ெசா�ேற� ேக�?க" எ�7 ெல�சர!5தா� அவ�, 
 
பல ஊ�க��4� ேபா0வி'( அ*த ஊ)�4� வ*தா�. "ஊ� ேப) ச'(# 
நிைன<�4 வரேல. ெபாிய ட<M இ�ேல. Aமாரான ஊ)தா�. ஆனா� ேகாயி� 
ெபாிA. நா� ேகாயி3�4� ேபாயி சாமி தாிசன� ப�ணி� ேபா'( ெவளிேய 
வ*ேத�. ரத&தியிேல எ(�பா ஒ) ஒ'ட3 இ)*த+. சாி, இ?ேகேய சா�பா'ைட 
 !CA�கிடலாேம�# bைழLேச�.  
 
க�லாவிேல இ)*தவ) எ�ைனேய  ைற�க மாதிாி பா�5+�கி'!)*தா) ச'(# 
எI*தி)CA நி�# 4�பி'டப!, எ�ன சா�வா�, ஏ+ இ*த� ப�கமி�# 
விசாாிCசா). சிாிCச  க � சிவகைள1மா இ)*த அவைர இ+�4  �ேன 
பா�5ததா என�4 ஞாபகமி�ேல. திைகCA நி�ேன�. "எ�ன சா�வா�, எ�ைன 
ெதாிய�யா?" ெகா�ப?4ள� சி?காரேவ3யி��யா" எ�க<� என�4 ஒேர 
ஆCசாிய மாயி'(+. 
 
"அட� பாவி, நீயா இ?ேகயா இ)�ேக?"�# க5தி�ேபா'ேட�. ஏ�ேட ெசா�லாம, 
�ைரயாம ஊைரவி'( ஓ! வ*தி'ேட? அ��ற� தகவ�Gட ெதாிவி�க�ேய? நா? 
க�ளா� உன�4 எ�ன +ேராக� ெச0ேதா�# ேக'ேட�. மாமா,  த�ேல 
சா�பி(?க. ந�ம கைதைய சாவகாசமா� ேபசி�கலா�னா�. தட1டலா உபசாிCசா�. 
Nெபஷ� ரவா ேதாைச, ெபா?க� வைட�# ஏகமா கவனி��. பண� வா?க 
மா'ேட�#'டா�. 
 
நீ?க இ�னி�4 ந�ம வி)*தாளி. ெர�( $M நா� ேவMமி�னா3� ந�ம 
&'!ேல த?கலா�னா�. ெசா*த ஒ'ட3, ெசா*த &(, ந�ல மைனவி, 
4ழ*ைத�# வசதியா இ)�கா�." 
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அ+ சாி, அவ� ஏ� ஊைர வி'(� ேபானானா�? எ�7 47�4Cசா� ஒ'!ய+ ஒ) 
அவசர�. 
 
"அைத5தா� ெசா�ல வாேற�. ப�க5+ ட<ணிேல அவ#�45 ெதாிLச ஒ)வ� 
மதராசிேலயி)*+ வ*தி)*தாரா�. அவைர� பா�5+� ேபச இவன ேபானானா�. 
அ�ப!ேய அவ) Gடேவ ப'டண5+�4� ேபாயி'டானா�. சினிமாவிேல ந!�க 
வா0�� ேதடலா�# நிைனCசானா�. அவ� நிைன5த+ நட�கேல. ெகா�ப?4ள� 
தி)�ப<� மனசி�ேல. ஊ� AFறியா திாிLசி)�கா�. ந�ம ஊ)�4 ெகாைட 
சமய5திேல எ�பேவா வ*த ஒ)வ� அவைன ம+ைரயிேல க�(�கி'டா�. அவேராட 
ஊ)�4 அைழCA�கி'(� ேபாயி)�கா). அவேராட கிள��� கைடயிேலேய 
அவ#�4 ேவைல1� ெகா(5தி)�கா�, ேகஷிய� ேவைல. அ?ேகேய இ)*+ அ*த 
ஓ'ட3�4  தலாளி ஆயி'டா�. அ+ எ�பZ�னா, அவ) &'ேடாட அவ) மக 
ஒ)5தி விதைவ� ெபா�ணா இ)*தி)�கா. அவைள ந�ம சி?கார� ம7மண� 
ெச0+�கி'டா�. அவ� நிைனCசப! சினிமா ஹீேரா ஆகைல�னா3�, ச$க 
சீ�தி)5த ஹீேரா ஆகிவி'டா�. கல��5 தி)மண�, விதைவ ம7மண� எ�7 
இர�ைட1� ஒேர சமய5திேல ெச0தி)�கானி�ேல!” 
 
ெபாியவ� ேபசி நி75தினா�.  
 
“சி?கார ேவ3 ந�ம ஊ)� ப�க� வரமா'டானாமா?" எ�7 ேக'டா� ஒ)வ�. 
 
"அவ�கி'ேட ேக'ேடேன. ெசா�னா�. வரM� மாமா. ந�ம ஊைர1� ந�ம 
ஆ'கைள1� மற�க  !1மா? எ�லா)� எ� க�M�4�ேளேய நி�கிறாக, 
எ�ேலாைர1� ேதட5தா� ெச01+. ஒ) ெகாைட சமய5திேல க'டாய� 
வ)ேவ�# ெசா�னா�" எ�றா� அவைன� க�( வ*தவ�. 
 
"மைடய�! ஒ) ெல'டராவ+ ேபா'!)*தி)�கலா�" எ�7 அ35+� ெகா�டா�, 
சி?கார5தி�  �னா� சிேநகித� ஒ)வ�. 
                        (4?4மC சிமி8", 1996) 
------------------  
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8. 8. 8. 8. வான.ைத ெவ�பவ�வான.ைத ெவ�பவ�வான.ைத ெவ�பவ�வான.ைத ெவ�பவ�    

 
க�ணா!  �நி�ற சி?கார� மா�ைப நிமி�5தி� ெகா�டா�. ைககைள 
உய�5தி1� தா85தி1�, $Cைச உ���கிI5+� நீளமாக ெவளியி'(�, த� 
அழைக5 தாேன பா�5+ மகி8*தா�. தைலைய ஆ'!னா�.  க5திேல ஒ) 
சிாி�ைப� படரவி'டா�. 
 
"த�பி சி?கார�! நீ சாமானிய� இ�ைல. அ)�ெப)� சாதைனக� �ாியவ*தவ�. 
வானேம எ�ைல. அைத எ'!� பி!�ப+ அ�ல. உ� ேநா�க�. அைத ெவ�வேத ந� 
4றி�ேகா�" எ�7 தன�45 தாேன ெசா��� ெகா�டா�. 
 
இ�ப! த�ன�பி�ைக ஊ'!� ெகா�வ+ தா� ஒDெவா) நா�� சி?கார� ெச0கிற 
 த� ேவைல ஆ4�. 
 
சி?கார� ேதாFற5தி� சாதாரண�தா�. ஆனா�, அவ� மன� மFறவ�களி�7� 
மா7ப'ட+. எ�ேலாைர1� விட5தா� தனி5த�ைம உைடயவ� எ�7 அவ� 
எ�ணினா�. இவ�கைள எ�லா� விட நா� உய�*தவ� எ�7 அவ� மன� 
ம*திர� உCசாி�ப+ ேபா� எ�ப<�  னகி� ெகா�ேடயி)�4�. 
 
அவ� ஒ) `N, அைர�கி7�4, ஒ) மாதிாி� ேப� வழி எ�7 மFறவ�க� அவைன 
மதி�பி'டா�க�. அவைன� பாிகசி�க<� ெச0தா�க�. ச*த��ப� வா0�கிற 
ேபாெத�லா� ம'ட� த'! மகி8*தா�க�. 
 
மைடய�க�, ம�ணா*ைதக�, ம�4� பிளாNதிாிக�, மI?க!�க�ப'டவ�க� 
எ�7 மFறவ�கைள� பFறி மனA�4� தி'!5 தி)�தி ெகா�வா� சி?கார�.  
 
ஒ)நா� வ)� அ�ேபா+ இவ�க� அறிவா�க� இ*த சி?கார� யா� எ�பைத. 
இ+<�, அவ� தன�45 தாேன உர� ஏFறி� ெகா�வ+ தா�.  
 
எ�ப!யாவ+ ஏதாவ+ சாதைனக� �ாி*+, மாமனித� எ�7 த� ெபயைர நிைல 
நி75திவிட ேவ�(� எ�பேத சி?கார5தி� எ�ணமா0, ஆைசயா0, ெப)� 
கனவா0 இ)*த+. 
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ஒ)நா� பா)?க! இ*த சி?கார� திZ�� பிரபலNத� ஆகியி)�பா�. 
ப5திாிைககளி� எ�லா� அவ� ெபய�, பட�, ேப'!க� வ)�. ேர!ேயா 
சி?கார5தி� ெப)ைமகைள ஒ�பர���. ெதாைல�கா'சி சி?கார5தி� சாதைனைய 
ஒளி ஒ� பர���. அ�ப ெதாி*+ெகா�&?க. ந�ம சி?கார� உ�ைமயிேலேய 
ெபாிய ஆ�தா� எ�கிறைத. 
 
சி?கார� "த� ெநLேசா( கிள5தி" மகி8கிற தனிெமாழி தா� இ+<�. அK�வமாக 
ஒ�றிர�( ேபாிட� இைதC ெசா�ல<� ெச0தா�. அவ�க� த?க��45 
ெதாி*தவ�களிட� இைத ெசா�னா�க�. வான5ைத ெவ�ல� ேபாகிறவ� எ�7 
சில� 4றி�பி'டா�க�. வான5ைத வைள�க� ேபாகிறவ� எ�7�, வான5ைத 
அள�பவ� எ�7� ேக�யாக ெசா���ெகா�டா�க�. கைடசியி� அ+ "வான� 
பா�5தா�" எ�ற ெபயராக ஒ'!�ெகா�ட+ சி?கார5தி� மீ+.  
 
”அ�ப! எ�னதா� ெச0ய� ேபாேற?” எ�7 அவனிடேம ேக'டா�க�. “அ+�காக 
எ�ன ஏFபா(க� ெச0+ெகா�!)�கிேற?” எ�7� விசாாி5தா�க�. 
 
”கால5+�காக கா5தி)�கிேற�” எ�றா� சி?கார�. "இ�ப நா� எ+<� 
ெச0யவி�ைல. சமய� வ)கிறேபா+ எ� ஆFற� ெவளி�ப(�" எ�றா�. 
 
"சாியான `A" எ�7 மFறவ�க� க)தினா�க�. "மைற கழ�7 வி'ட+. G!ய 
சீ�கிர�  Iசாக� கழ�7 ேபா4�. அ�7 சி?கார� இ)�க ேவ�!ய இட� மனநல 
ம)5+வ மைனேய ஆ4�" எ�றா�க�. 
 
சி?கார� ைப5திய� மாதிாி தா� நட*+ ெகா�டா�. க�ணா!  �நி�7 
ேபAவ+ ேபாலேவ, ெத)வி� நட*+ ேபாகிற ேபா+ ச'ெடன நி�7 "இ�ப!C 
ெச0தா� எ�ன?" எ�7 ேக'பா�. "இைத ெச0யலாமா?" எ�பா�, அ!�க! 
உர5த 4ர�� ெவளி�ப'(வி(� அவ� சி*தைன. 
 
யா� யாேரா எ�ப! எ�ப! எ�லாேமா ெசய� �ாி*+ சாதைன� ப'!ய�� இட� 
பி!5+வி(கிறா�க�. மFறவ�கைள விட அதிக� +�மியவ�. ஒ) மணி ேநர5தி� 
மிக அதிக� ெகா'டாவி வி'டவ�. ஒ) நா�  Iவ+� த� ைக இர�ைட1� 
த'!� ெகா�ேட இ)*தவ�. இ5தைன ஆயிர� தடைவக� த'!னா�. $�7 
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நா'க� ஓயா+ ேபசி� ெகா�ேட இ)*தா�. விடா+ ைச�கி� ஒ'!னா�. எ�ணி� 
ைகயி� மிக அதிகமான இ'!�கைள தி�7 தீ�5த Eர�. ஓயா+ நா'கண�கி� 
சிாி5தா�. இDவித� சாதைன பைட5த வ�க� விவர� ப5திாிைககளி� வ)வைத 
சி?கார� ப!5தி)�கிறா�. 
 
நா � இ+ேபா� ஏதாவ+ சாதைன �ாி*+ கா'ட ேவ�(� எ�7 சி?கார� 
ஆைச�ப'டா�. ஆரா0Cசி எ�7 ஏதாவ+ ெச0யலா� எ�7 நிைன5தா�. 
 
"நா0�4 ேவைல1� இ�ைல. நிFக ேநர � இ�ைல எ�ப+ பழெமாழி. அ�ப! ஒ) 
நா0 ேவைல எ+<� இ�லாமேல ஒ) நாளி� எ?4 எ?ெக�லா� ேபாகிற+. எ�ப 
எ�ப ஓ(கிற+. எ�ேபா நிFகிற+ எ�7 ஆராய ேவ�(�” எ�7 எ�ணினா� 
சி?கார�. “பளா பளா இ+ அ)ைமயான அ0!யா” எ�7 ஆரவாாி5த+ அவ� மன�. 
 
இைத சி?கார� ஒ) ந�பனிட� Gறினா�. அ*த ந�ப� இவ#�4 அ�ண�! 
ேவைல ெமன�ெக'( பழ� ப5திாிைககளி� வ)கிற +M�4C ெச0திகைள எ�லா� 
ேசகாி5+, வைக�ப(5தி, ெவDேவ7 ஃைப� ேபா'(, பா+கா�கிறவ�. அைத� 
ெபாிய சாதைனயாக� க)+கிறவ�. 
 
அவ� ெசா�னா�: “இ+ �+ ஐ!யா ஒ�Mமி�ேல. இ?கிலா*திேல ல�ட� 
மாநக� அ)ேக ஒ) இட5தி� ஒ)வ� எ�ன ெச0தா� ெதாி1மா? ஒ) நாளி� ஒ) 
பAமா(, காைலயி� எI*ததி� இ)*+ எ�ன ெச01+, எ?ெக?ேக ேபா4+, 
எ5தைன தடைவ ப(�4+, அ��ற� எI*+ எ�ப! எ?ெக�லா� நட*+ திாி1+ 
எ�7 ஆரா0Cசி ேநா�கி� Nட! ப�ணி விாிவாக எIதி ைவ5தா�. அவ� 
பAமா'!� ெசய�பா(கைள ஆரா0*தா�. நீ ஒ) நாயி� நடமா'ட5ைத ஆ0< 
ெச0ய ஆைச�ப(கிறா0. அDவள<தா�” 
 
சீ எ�றாகிவி'ட+ சி?கார5+�4. �ர'சிகரமா ஏதாவ+ ப�ணேவM� எ�றா�.  
 
“!ரைஸ அ<5+� ேபா'(வி'( ஊ� ெந(க A5+! அ+<� ஒ) �ர'சிதா�” எ�7 
கி�ட� ெச0தா� ந�ப�.  
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ைககைள ஊ�றி தைலகீழாக நட*தவ�.  +4 கா'! (பி�ென�கா'!) நட*+ 
 �ேனறியவ�, உ)�( உ)�ேட ஊ� வழி ேபானவ�க�, தாவி5 தாவி 
நட*தவ�க� பFறி எ�லா� தகவ�க� இ)�கி�றன எ�7 ந�ப� விவாி5தா�. 
 
"ேச எ�ன ெச0வ+? வானேம எ�ைல. அைத ெவ�றாக ேவ�(ேம!" எ�7 
சி?கார� ஏ�க5ேதா( ேபசினா�. 
 
"ஒ�M ெச0யி. ேகா�ர5+ ேமேல ஏறி நி�7, உ�ைன வி'ேடனா பா� எ�7 
Gவி�ெகா�( ேமேல ேநா�கி� பா0*+ பா�" எ�7 ெக�ைட ப�ணினா� 
ந�ப�. 
 
சி?கார� ேபசாம� அவைன வி'(� பிாி*தா�. எ�ன ெச0வ+? ெபாிதாக 
எ�னவாவ+ ெச0தாக ேவ�(ேம! எ�னதா� ப�Mவ+? இ+ேவ அவன+ 
மன�4ைமCசலாகி வி'ட எ*ேநர �. 
 
இேத நிைன�பாக ேரா!� நட*+ ெகா�!)*தா� சி?கார�. 
 
அK�வமான நிக8Cசி ஒ�7 நட*த+ அ�ேபா+, ஒ) 4திைர ெவறிபி!5த+ ேபா� 
ந(ேரா!� ேவகமாக ஓ!வ*த+. யா)ைடய 4திைரேயா, க'!�)*+ வி(ப'(, 
தைலெதறி� கிற ேவக� எ�பா�கேள அ�ப! வ*த+. லாட� க'!ய அத� கா�க� 
கFகளி� ப'( தீ�ெபாறி கிள�பின. ஜன?க� மிர�( பய*+ ஓர?களி� 
ஒ+?கினா�க�. "ஏஏ0, ெவறி�!Cச 4திைர. வழிவி'( விலகி நி�3?க..!" எ�7 
க5தினா�க� பல�. 4திைரைய மட�கி� பி!�க பி�ேன சில� ஓ!வ*தா�க�. 
சி?கார5தி#� உFசாக� கைர �ர�ட+. இ*த� 4திைரேயா( ேபா'! ேபா'( 
ஒடM�. 4திைரைய விட ேவகமாக ஓ!�கா'டM� எ�ற எ�ண� அவ#� 
கிள�*ெதI*த+. 
 
4பிெரன� பா0*+ 4திைரயி� ப�க5திேலேய ஒடலானா� சி?கார�. $CA� 
பி!5+ ேவக� ேவகமாக ஒ!�ெகா�ேடயி)*தா�. 
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இ+ மFறவ�க��4 ந�ல ேவ!�ைக� கா'சி ஆயிF7. ஒஒ என� GCச�'(�, 
ைகத'!1�, வாயினா� சீ'! அ!5+�, ைககைள &சி1� அவரவ� உFசாக5ைத 
ெவளி� ப(5தினா�க�. 
 
இதனா� 4திைர�4 மிர'சி ஏFப'ட+. ப�க5தி� ஓ! வ)பவ� த�ைன அட�கி� 
பி!�கேவ வ)கிறா� எ�7 அதF4 ேதா�றியி)�க ேவ�(�. அ+ ெவ4�( 
தி)�பி சி?கார5ைத5 தா�கிய+. காலா� ஓ?கி எFறிய+. 
 
அ�பாவி சி?கார� அதி�Cசிேயா( கீேழ விI*தா�. அவைன மிதி5+� ெகா�( 
தி)�பிய 4திைர வ*த வழிேய தி)�பி ஓடலாயிF7. 
 
"பாவ� ைப5திய�கார�!” என சி?கார5+�காக இர?க� ெதாிவி5தா�க� ேரா( 
ஒர?களி� நி�றவ�க�. 
                     ("உ?க� பாரதி, 2000) 
--------------------  
 

9. 9. 9. 9. ஊ�� ஒ�.தி*�ஊ�� ஒ�.தி*�ஊ�� ஒ�.தி*�ஊ�� ஒ�.தி*�    

 
தி)மணமாகி வ*த நா�  தேல ரLசித5+�4� கணவ� ஊைர� பி!�கவி�ைல. 
 
இ+ எ�ன ஊ) இ+ ப'!�கா'(� பயஊ). இ+<� ஒ) ஊரா" எ�7 பழி�ப+ 
அவ��4 வழ�கமாக அைம*+வி'ட+. 
 
ரLசித� ட<னி� பிற*+ வள�*தவ�. எ'டா� வ4�� வைர அ?ேக ப�ளியி� 
ப!5தவ�. நாகாிக� பயி�றவ� எ�ற நிைன��. 
 
அவ� க�யாணமாகி வ*த ஊ� சி�ன கிராம�. கைட &தி கிைடயா+. ஒேர ஒ) 
கைடதா� இ)*த+. இQட�ப'டேபா+ வா0�4 )சியாக ஏதாவ+ வா?கி5 தி�ன 
ஆைச�ப'டா�, அதF4 உத<�ப!யாக ஒ) மி'டா0 கைட உ�டா? )சி )சியா 
வைட, கா�பி எ�7 சா�பிட ஒ) ஒ'ட� இ)�4தா? சினிமா திேய'ட� இ�ைல. 
இ+<� ஒ) ஊரா? 
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ரLசித� எ�ப<�, எ�ேலாாிட � இ�ப! 4ைற Gறி� ெகா�!)�பா�. 
 
அவ��4 கணவ� &'டாைர1� பி!�கவி�ைல. எ�ன சன?க நாகாிக� 
ெதாியாதவ?க! இDவித� மனசி� ெசா��� ெகா�வா�. 
 
கணவ� 4��சாமிைய�Gட அவ��4� பி!�கவி�ைல தா�. ேபைர� பா)?க! 
4��சாமியா�. அழகான ேப) எ5தைன இ)�4. அதிேல ஒ�M இ+�4� 
கிைட�காம� ேபாCAேத. ஆ�� அழ4 வழி1+ ஒDெவா)5த� எ�ென� னமா 
இ)�கா?க! சினிமாவிேல வ)கிற கதாநாயக#க மாதிாி. அDவள<�4 
இ�லாவி'டா3� ெகாLசமாவ+ ெல'சணமா இ)�க�படா+? எ� தைலெயI5+ 
என� ெக�7 இ�ப! வ*+ வாCசி)�4ேத என அவ� அ35+� ெகா�வா�. 
 
4��சாமி ந�றாக உைழ�க� G!யவ�. ப�க5+C சி7 நகாி�)*த மி� ஒ�றி� 
ேவைல பா�5தா�. காைலயி� ஆ7 மணி�ேக ைச�கிளி� ேபாக ேவ�(�. 
சாய?கால� தி)�பி வ)வா�. வ*த+� ேதா'ட ேவைல அ+ இ+ எ�7 
எைதயாவ+ இI5+� ேபா'(�ெகா�( ெபாI+ ேபா�4வா�. 
 
அெத�லா� ரLசித5+�4� பி!�கவி�ைல. இ+ எ�ன ேவைல ட<னி� ஒ) 
ஜ<ளி� கைடயி� ஏதாவ+ ேவைல பா�5+� ெகா�(, அ?ேகேய வாடைக�4 &( 
எ(5+� 4!ேயறிவிடலா�. ந�லா Zச�'டா ேவ'!, ச'ைட அணி*+ ெகா�( 
நாகாிகமா இ)�கலா�. ெபாI+ேபா�காக சினிமா�க� பா��கலா� எ�7 அவ� 
அ!�க! ெசா��� ெகா�!)*தா�. �)சனிட � ெசா�னா�. பிற5தியாாிட � 
�ல�பினா�. 
 
அவ� ேபCைச அவ� ச'ைட ெச0ய5 தயாராக இ�ைல. இ+ ெப)� மன�4ைறயாக 
இ)*த+ அவ��4. 
 
ரLசித5+�4 தா� ெரா�ப அழகானவ� எ�ற ெப)ைம. அவ� பிரமாத அழகி 
இ�ைல. ஆனா3� இ)�கிற அழ4 அ�ச?கைள அல?காரமாக, எ(�பாக� கா'!, 
வசீகரமாக விள?க� G!ய திறைமயி� அவ� ேத�*தி)*தா�. தா� ெரா�ப<� 
�5திசா� எ�ற க�வ � அவ��4 இ)*த+. 
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"எ?க &'(�4 எதி�&'!ேல ஒ) ஸா�வா� இ)*தாக. ரLசித�, நீ இ)�கிற 
அழ4�4 சினிமாவிேல உன�4 சா�A கிைட�4�; நீ சீ�கிரேம Nடா) ஆகிவிட 
 !1�# அ!�க! ெசா�3வாக, நீ ம'(� எ'டாவேதா( ப!�ைப நி75தாம�, 
ேம� ெகா�( ப!Cசி)*தா�, உன�4 இ)�கிற அறி<�4, உன�4 ந�ல ேவைல 
எ5தைனேயா கிைட�4�. ZCசராக வரலா�. அ�ல+ ேவ7 ஆXNகளிேல ேவைல 
ேத!� ெகா�ளலா� எ�பாக, ஊ�� எ� விதி, நா� இ*த� பாடாவதி� ப'!�கா'( 
ஊாிேல வ*+, இ�ப!�ப'ட ஒ) &'(�4�ேள அைடப'(� கிட�க ேந�*தி)�4" 
 
இ+<� ரLசித5தி� �ல�ப� தா�. தனிெமாழியாக5 த�#� "பலJ7 தடைவ" 
�ல�பியி)�பா� இைத. அDவ� ேபா+ உர5த சி*தைனயாக<� இ+ ெவளி�ப'( 
வி(�. 
 
4��சாமி சி(சி(�பா�. "உன�4 இ?ேக எ�ன 4ைறCச�? இ*த ஊ)�4 எ�ன 
4ைற? அைமதி நிைற*த அழகான ஊ). வசதியான &(. ட<னிேல ெந)�க!1� 
4�ப3� பரபர��� தா� மி4தி" எ�பா�. 
 
அவ� மன�ேபா�4 அவ��4� பி!55தாக இ)�க வி�ைல. ேப�' மF7� 
Nைடலான ஷ�' அணி*+, விைல உய�*த ஷூ மா'!� ெகா�(, ப<ட)� 
ெஸ�(� Kசி, ஜ�ெம�7 இ)�க ேவ�(� த� கணவ� எ�7 அவ� 
ஆைச�ப'டா�. அைவ அவ#�4 உவ�பான விஷய?களாக இ�ைலேய. 
 
ரLசித� அDவா7 அைலகிற Nைட� ஆசாமிகைள விழி அகல� பா�5தா�.  
ட<னி�)*+ அ�ப! யாராவ+ வ*தா�, அவ�கேளா( ேபCA� ெகா(5+, 
சினிமா�க� பFறி ெதாி*+ ெகா�வதி� ஆ�வ� கா'!னா�. 
 
éரLசித�, நீ இ)�கிற அழ4�4 நீ இ)�க ேவ�!ய இட� சினிமா உலக�தா�. 
உன�4 Aலபமா சா�A கிைட�4�, நா� அ+�4 ஏFபா( ெச0கிேற�# ஒ)5த) 
ெசா�னா). ஆ� ேஜாரா இ)�பா). எ?க &'(�4 $�றாவ+ &'!ேல இ)*த 
வ�கீ3�4 உற<. ப'டண5திேலயி)*+ வ*+ ப5+ நா� த?கியி)*தா) 
ப'டண5ைத� ப5தி1�, சினிமா பட� பி!�கிறவ?க, அதிேல ந!�கிறவ?க ப5தி1� 
நிைறய நிைறயC ெசா�னா). சிாிCA சிாிCA� ேபAவா). ெரா�ப ந�லவ). அ(5த 
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 ைற வாரேபா+, எ�ைன1� ப'டண5+�4 அைழCசி'(� ேபாயி சினிமாவிேல 
ந!�க+�4 சா�A வா?கி5தாேற�# GடC ெசா�னா), ெதாி1மா!" 
 
ரLசித� ஒ)5தியிட� ரகசியமாக<� ெப)ைமயாக<� இைத ெசா�னா�. அவ� 
ெபாறாைம�ப(வா� எ�7 இவ� நிைன5தா�. 
 
ஆனா� அ*த அவேளா, இவைள ஒ) தி#சாக� பா�5தா�. "இ+ ஒ) மாதிாிதா� 
ேபா�)�4. க�யாண� ஆகிற+�4  �னா!ேய க�டப! அைலLச கIைத" என 
 !<க'!� ேபா'டா�. "ந�ம 4�ைபயா அ�ண#�4 ேபா1� ேபா1� இ�ப! 
ஒ) சி�னC சவமா ெப�டா'!யா வ*+ வா0�கM�?" எ�7 உள� �I?கினா�. 
ரLசித� நட5ைத ேமாச� எ�7 தன�45 ெதாி*தவ�களிட� எ�லா� ரகசியமாகC 
ெசா�� ைவ5தா�. 
 
எ*த ஊைர1� ஊ�கார�கைள1� ரLசித� ம'டமாக� க)தினாேளா, அவ�க� 
அவைள ம'டமாக எைடேபா'(,  5திைர 45தி, உ� பவிஷூ இDவள<தா� 
எ�7 ஒ+�கிவி'டா�க�. ஆனா3�, அவைள�பFறி மன� ேபான ேபா�கி� ேபசி 
மகிழ5 தய?கவி�ைல. 
 
அெத�லா� ரLசித5+�45 ெதாியா+. இ+<� ஒ) ஊரா? இ?4�ள சன?க�� ஒ) 
சனமா? தாி5திர?க�. நாகாிக� ெதாியாத  �ட?க� என அவ� காி5+� 
ெகா�!)*தா�. 
 
அவ� ேபா�4 �)ஷ�கார#�4 ெவ7�� தர ஆர�பி5த+. 
 
"நா� நிைனCசி)*தா� ந�ல சினிமா Nடா) ஆகியி)� ேப�, ெதாி1மா? எ�ைன 
சினிமாவிேல ேச�5+ விடறதா�Gட ஒ)வ�  �வ*தா). அ+�4�ளாேர என�4 
இ�ப! ஒ) க�யாண5ைத ப�ணி வCசி'டா?க" எ�7 அவனிடேம அவ� ஒ) 
சமய� Gறினா�. 
 
"யா)Z அவ�?" எ�7 உ7மினா� 4��சாமி.  
 



60 

 

அவ� ெசா�னா�. அவ� ேபாி� அவ#�4 ச*ேதக� தா� ஏFப'ட+. அவைள 
உ75+� பா�5தா�. 
 
"என�4 ந!�க5 ெதாியா+�# நிைன�கிேறேளா? என�கா ெதாியா+? நா� 
NG�ேல ப!Cச�ேபா, ஆ�( விழா நாடக?களிேல ந!Cசி)�ேக�, ெதாி1மா?" 
எ�7 உFசாகமாக<� ெப)ைமேயா(� ேபசினா� அவ�. 
 
அவ� எதி�பாராத+ நட*த+. அவ� க�ன5தி� பளாெரன ஒ) அைற விI*த+. 
 
"என�4� எ?க 4(�ப5+�4� ேகவல� உ�( ப�ண#�ேன நீ வ*தி)�ேக! 
சினிமாவா�, ந!�பா�! எவேனா ேச�5+ வி(ேற�# ெசா�னானா�. சா�கிரைதயா 
இ)*+�ேகா. த��5 தவறா நட*ேத உ�ைன ெகாைல ப�ணி� ேபா(ேவ�. 
எ�ைய� ெகா�3ற மாதிாி உ�ைன ஒழிCA� க'!)ேவ�" எ�7 க7வினா� 
கணவ�. 
 
அவ� பா�5த பா�ைவ1�, அவ� நி�ற நிைல1�, அ�ேபா+ அவ#ைடய ைகக� - 
ைக விர�க� -  � நீ�( +!5த +!���, அவ� அ�ப!C ெச0ய� G!யவ�தா� 
எ�ற நிைன�ைப, அCச5ைத, அவ�� விைத5தன. அவ� மீ+ அவ��4 உ�-ற 
பய� ஏFப'ட+. அவனிட� ஏFப'!)*த ெவ7�� வள�*த+. 
 
ரLசித5+�4 அ*த ஊ)�, &(�, AFற � Eழ3� பி!�காத விஷய?களாக 
ம'(மி�லா+, த�ைன ஒ(�கி அட�கி5 தன+ ச*ேதாஷ?கைள சிைத5+, 
த�#ைடய வா8ைவேய பாழ!�கிற பா8 நிலமா0, ப(4ழியா0, பய?கர நரகமா0 
ேதாFற� ெகா�டன. 
 
Tர5+ ட<#�, நாகாிக �, உ�லாச� பிாிய�க��, அவF7�4� அ�பா� 
ெதாைலTர நாகாிக� ெப)நகர �, சினமா உலக � 4�4� பAைமகளா0 
��னைக5தன. க� சிமி'!ன. அவ��4 ஆைச கா'!ன. 
 
அவ� இய�பான ச*ேதாஷ?கைள அ#பவி�க  !யாம�, கன< இ�ப?க��காக 
ஏ?கி, நா'கைள ஒ'டலானா�. 
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பிற*த &'!� ஏேதா விேசஷ� எ�7 அவ� அ�மா வ*+ ரLசித5ைத� G'!� 
ேபானா�. பி�ன� வ)வதாக� 4��சாமி ெசா�� அ#�பினா�. 
 
உைழ�பி� மி4*த அ�கைற1� ஈ(பா(� ெகா�!)*த அவ� ெசா�னப! ேபாக 
 !யவி�ைல. 
 
அ��ற� ேபாக ேவ�!ய+ அவசிய� இ�ைல எ�றாகி வி'ட+. 
 
ரLசித� நாகாிக ம�மத� ஒ)வ#ட�, அவ� ேபCைச1� சிாி�ைப1� ஆைச 
வா�5ைதகைள1� ந�பி, &'ைட வி'(� ேபா0வி'டா�. இ*தC ெச0தி 
4��சாமி�4� அவ� ஊ)�4� ெதாி*த+. பரபர�பான ேபCA�4� ஏCA�4� 
T�(த� ஆயிF7, சிறி+ கால5+�4. 
 
ரLசித� சினிமாவி� ேசர5தா� ேபாயி)�பா�; அ�ப! ஆைச கா'!5தா� நாகாிக� 
ைமன� அவைள G'!� ெகா�( ேபாயி)�பா� எ�7 4��சாமி1�, அ*த 
ஊ��கார�க�� ந�பினா�க�.  
 
அ+தா� நிஜ �Gட.  
 
நிஜமான ச*ேதாஷ?கைள அ#பவி�க மன� இ�லாத, பக'! மி#�கிய நிழ� 
இனிைமகைளேய நா! அைல*த ரLசித� எ�ன ஆனா� - அ�ல+ ஆவா� - எ�7 
அ*த ஊ� கவைல�படவி�ைல. 
 
த�ைன வி)�பி ேநசி�க மனமி�லா+ ெவ75த அவைள த�னவளாக அ*த ஊ� 
ஏF7� ெகா�டதி�ைலதா�. 
              (சல?ைக) 
----------------  
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10. 10. 10. 10. �! விழி���! விழி���! விழி���! விழி��    

 
அவ� உள� ேசா�*+, உண�Cசிக� 4�றி, ெச0வதF4 எ+<மF7, ெச01� வைக 
எ�னெவ�7 �ாி1� ச�தியF7, எதி3ேம ஆ�வ � அ�கைற1� இ�லாதவனா0 
மாறி இ)*தா�. 
 
அவ� ெபய� - எ�னவாக இ)*தா� எ�ன! இ�ைறய இள� தைல ைறைய 
ேச�*தவ�. "எதி�கால� எ�#ைடய+!" எ�7 உFசாக5ேதா(�, ஊ�க5ேதா(�, 
ந�பி�ைகேயா(� ஒ� எI��� இதய5+ட� வா8�ைக�பாைதயி� தைலநிமி�*+ 
 �ேனற ேவ�!ய இைளஞ�. எதி�வ)� எ�லாவித அ#பவ?கைள1� 
 கமல�Cசிேயா( ஏற7 அ#பவி5+, அறி< விசால� ெபF7 எ�ப! எ�ப! 
எ�லாேமா வாழ ேவ�!ய வா�ப�. 
 
ஆனா�, இ�7 அவ�  �ேன ெகா�கி வைள*+ நிFப+ ஒேர பிரCைன - எ�ப! 
வா8வ+? 
 
அவ� உ�ள5தி� சதா ஒ�5+� ெகா�!)*த ஒேர ேக�வி - "எ�ன ப�Mவ+?" 
 
அவ#ைடய ெபFேறா�க� ந�பி�ைகேயா( அவைன ப!�க ைவ5தா�க�. ைபய� 
ப!5+, ப'ட� ெபF7, ந�லெதா) உ5திேயாக5தி� அம�*+ வி(வா�; ைகநிைறய 
ச�பள� ெப7வா�; வி!< கால� பிற�4� அவ#�4, நம�4, ந� 4(�ப� 
 Iைம�4ேமதா�. இDவித� அவ�க� எதி�பா�5தா�க�. 
 
அவ� தா0 உ�-ர ஆைச�ப'டா�; மக� ெபாிய ப!�� ப!5+, ெபாிய 
ேவைல�4� ேபாவா�. நிைறய ெரா�க � ெப)�ெதாைக மதி�� உைடய 
நைகக�� ெகா(5+. ெப�ைண1� ெகா(5+ மண�  !5+ ைவ�4� ெபாிய 
இட5+ ச�ப*த� தானாகேவ ேத!வ)�. 
 
அவ#�4� ஆைசக�� கன<க�� மி4தியாக இ)*தி)�4� தா�. ெபாI+ 
ேபாகாத ேநர?களி3�, Aகமான ேசா�ப� ேவைளகளி3�, அவ� க'!ய எ�ண� 
ேகா'ைடக��4� பற�க வி'ட கFபைன� காFறா!க��4� ஒ) கண�4 இ)�க 
 !யா+ தா�. 
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அவ� ப!5+, பாN ப�ணி, ப'ட� ெபFறதி� 4ைற ஒ�7� இ�ைல. அத� 
பிற4, ப!5+  !5த எ�லா வா�ப�க�� ெச0கிற - ெச0ய� G!ய - காாிய?கைள 
ெச0வதி�  � ரமாக  ைன*தா�. ேவைல ேவ'ைட�4 உாிய  யFசிகளி� தா�. 
 
"எ��ளா0ெம�' எ�NேசL"சி� ெபயைர பதி<ெச0வ+  த�, தினசாி� 
ப5திாிைகயி� "ேவைல கா�"� ப4தியி� உ�ள வாி விள�பர?கைள ப!5+, 
த4தியான+ என5 ேதா�றியனவF7�4 ம#�க� எIதி அ#��வ+, எவ� 
எவைரேயா ேபா0 பா�5+ அ?4� இ?4� சிபாாிA ெச0யC ெசா�� அைலவ+ 
ஈறாக, சகல  யFசிகைள1� ேமF ெகா�டா�. உ5திேயாக5+�கான பFபல 
பாீ'ைசகைள1� எIதினா�. அவ� உ�ள� சதா உCசாி5+� ெகா�!)*த ஒேர 
ம*திர� - "என�4 ஒ) ேவைல ேவ�(�". 
 
அவ� ஒேர ஒ) ேவைல�45 தா� லாய�4 - கிளா�� ேவைல�4. அரA 
அ3வலகேமா, தனியா� க�ெபனிேயா, பா?ேகா, வியாபார அைம��கேளா, எ+வா 
இ)*தா3� சாி. ப!5+ ப'ட� ெபFறவ#�4 வா8< அளி�க� G!ய கிளா�� 
பதவிைய5 த*+ உ0வி�க ேவ�(�. ப!5+ பாN ப�ணியவ�க� எதி�பா��ப+ 
இைத5தா�. 
 
அவ�கைள ெபFறவ�க�� மFறவ�க�� வி)��வ+� இைதேய தா�. 
"எவ#�காவ+ ச�தி? ெகா(�கMமி�னா3� ெகா(5+� ேபாடலா�. அ+�4 வழி 
இ)�கா பா)?" - ெபாியவ�க� T�(கிறா�க�. ைபய�க� வழி ேத(கிறா�க�. 
சில)�4 "சா�N அ!�கிற+? பல)�4 ஏமாFற�, ேதா�வி, விர�தி! 
 
அவ� நிைல1� அேத தா�. 
 
அவ� எDவளேவா  ய�றா�. எ5தைன எ5தைன அ�ளிேகஷ�க� எIதினா� 
எ5தைன ெபாிய மனித�கைள பா�5தா� அேநக நி7வன?க� நட5+கிற 
இ�ட�D[ எ�கிற க� +ைட�� நாடக?க� எ5தைனயி� ப?4 ெகா�டா�. 
எ�லா�, அவ� உ�ள� ேகாயி�� ெகா3 இ)*த ந�பி�ைக ைய� கீேழ இI5+5 
த�ளி மிதி5+C சம'!ய பைடெய(��க� ஆயின. அ*த இட5ைத இ)�ட மடமாக 
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மாFறி, அ?ேக விர�தி, ேவதைன, ேசா�<, உFசாக வற'சி  த�ய 
4'!Cசா5தா�கைள ஆடைவ5த ேபா�4க�. அைவ. 
 
அவைனC AFறி ஆைச� ெகா3�க� அைம*த ெபFேறா� காலநிைல மற*+ - 
ச தாய நிைலைய எ�ணா+ - நா'!� நிைலைமைய� க)தா+ - ஆ5திர நிைலைய 
அைட*தா�க�. ேவைல எ+<� பாராம� இ�ப! ெவ'!� ெபாI+ேபா�4� 
"ெத�டCேசா7" ஆக இ)*தா� எ�ன அ�5த�? ேவைல�4 தீவிர  யFசிக� 
ெச0யாம� &'!ேல உ'கா�*+ எ5தைன கால5+�4 சா�பிட  !1�? 
இDவாறான ேக�வி�கைணக� அவ�களிடமி)*+ �ற�ப'( அவைன5தா�கி 
ெதா�ைல ெகா(5தன. 
 
அவ#�45 ெதாி*த+ - அவ� இ+வைர ெச0+ வ*த ேவைல - ப!�ப+ தா�. 
இ�#� அைத அவ� ெச0ய5 தயா� தா�. "ேம� ப!��"�4� 4ைறவி�ைல. 
ப!5+� ெகா�ேட இ)�கலா�. ஆனா� ப!��C ெசல<�45 ேதைவ�ப(� 
பண5+�45 தா� பLச�. 
 
"இ�#� ேம�ப!�� ேவேற வாIதா�4�! ப!Cச ப!���4 ச�பா5திய� ப�ணிC 
சா�பிட5 +பட இ�ேல. இ�#� ப!�கMமாமி�ேல!" எ�7 த*ைத 
எ�காளமாக<� எாிCசேலா(� ெசா� &சினா�. 
 
அவ� மன� ேம3� ஒ!*த+. உைளCச� மி4*+ பல &னமாகி வி'ட ஒ) ேநர5தி� 
அவ� அ*த  !<�4 வ*தா�. சாக ேவ�!ய+ தா�. 
 
இ�ப! உயி� ைவ5+� ெகா�(, இ!ப'(, விேமாசன5+�4 வைக ெதாியாம� 
திாிவைதவிட, ெச5+ ஒழிவேத ேம�. என+ பிரCைனக��4�, மFறவ�க� 
சிரம?க� இழ�� க��4� அ+ Aலபமாக  !<க'! வி(�. 
 
இ*த எ�ண5ைத ைவ5+ "தாய� ஆ!ய+" மன�. அ+ேவ ந�ல+ எ�7 
சி5திாி5+� கா'!ய+. அ*நிைன�ேப Kதவ! ெவ(5+ அவ� உ�ள5தி� நிைற*+ 
நி�7 அவைன ஆ'!� பைட5த+. 
 
இ)*தா3�, எ*த வித5தி� உயிைர� ேபா�க!5+� ெகா�வ+ எ�7 தீ�மானி�க 
இயலாதவனா0 அவ� த5தளி5தா�. நாளித8களி� தவறா+ வ*+ ெகா�!)*த 
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தFெகாைலC ெச0திகைள ஊ�றி� ப!5தா�. ஊ�ேதா7� தFெகாைலC சா<க� 
நட*+ ெகா�ேட தா� இ)�கி�றன. ஏேதேதா காரண?க��காக யா�யாேரா, 
எ�ப! எ�ப!ேயா த?கைள5 தா?கேள சாக!�ப+, வாழ  !யாதவ�க� த?க� 
பிரCைனைய ேவ7 வழிகளி� தீ�5+� ெகா�ள வைகயF7, இ7தியான ஒேர 
 !ைவ ைகயாள5 +ணிகிறா�க� எ�பைத உண�5திய+.  
 
அவ� அைதேய எ�ணியவனா0 ெந(க அைல*தா�. பிரைம பி!5தவ� மாதிாி 
அ?க?ேக நி�றா�. அ�ேபாெத� லா� &திகளி� ேபாகிற வ)கிற பலதர�ப'டவ�-
கைள1� பா�5+, இவ�க� எ�லா� எ?ேக எ�ன ேவைல பா��கிறா�கேளா? 
எDவள< ச�பள� ெப7வா�கேளா? எ�ப! வா8�ைக நட5+கிறா�கேளா எ�ற 
ாீதியி� அவ� மன� ேக�விகைள அ(�4�. வா8�ைகைய, அத� விாி*+ பர*த 
ப�ேவ7 சி�க�கைள, �ாி*+ ெகா��� ச�தி இ�லாதவனா0 அவ� 4ழ��வா�. 
 
அDவா7 ஒ)  Cச*தியி� நைடபாைத ஒர5தி� அவ� நி�7 ெகா�!)*த ேபா+ 
தா�, "எ�னேட இ?ேக நிF. கிேற?" எ�7 உாிைமேயா( அைழ�4� 4ர3�, 
அ�ேபா(  +கி� த'!ய ைக1� அவைன தி(�கி'( தி)�பC ெச0தன. 
 
விநாயக�பி�ைள அ�ணாCசியி� சிாி5த  க� அவைன விசாாி5த+: "இ�ப 
எ�னேட ெச0ேற? ப!��  !Lசி'( +�# ேக�வி�ப'ேட�. எ�ன ேவைல 
பா��கிேற?” 
 
“ேவைல ேத(� ேவைல தா�. ேவேற எ�ன5ைத� பா��கிற+! ேவைல எ�ன 
Aலபமா� கிைடCசி)தா?” உ�ள5தி� கச�� அவ� 4ர�� கசி*த+. 
 
"அ+ எ�ப!ேட0 கிைட�4�?" எ�றா� வி.பி. அ�ணாCசி, "ஒDெவா) வ)ட � 
பல ல'ச� ேப) எN.எN. எ�.சி. �ளNa�# பாீ'ைச எIதிபாN ப�Mறா?க. 
காேலc ப!��, உ5திேயாக� ப!���# ப!CA பாN ப�றவ?க ேவேற. இவ?க 
எலா)ேம கிளா�� 4ளாக<� ஆXச�களாக<� டா�ட�களாக<� எ�ஜினிய�களா 
க<� வ*+ ந�லா ச�பாதி�கMமி�# தா� ஆைச�ப(றா?க. ந�ல ஆைச தா�. 
ஆனா� ஒDெவா) வ)ட � ல'ச� ல'சமாக5 தயாராகி வ)கிற ெமா5த� 
ேப)�4� நா'!ேல ேவைல எ�ப! கிைட�4�? ேவைல வா0��க� எ?ேக 
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இ)�4தா�? அைத1� ேயாசி�கMமி�ேல?" எ�7 ெசா��, சிாி�� எ�7 ெப)� 
கைன�� கைன5தா�. 
 
அவ#�4 எாிCச� வ*த+. "அ+�காக ப!�கேவ படா+?கிறீ?களா?" எ�7 
ேக'டா�. 
 
"அ�ப! யா� தா� ெசா�3வா? ப!�க'(�, ந�லா ப!�க'(�. எ�லா)� 
ப!�க'(�. ஆனா த�பியாபி�ேள, அறி< விசால� ஆகM�, ஞான� 
ெப)கMமி�# ெசா��யா ப!�கிறா?க? இ*த� கால5திேல1� அ*த 
எ�ண5ேதா( ப!�க� ேபாறவ?க ெகாLச� ேப) இ)�க5தா� ெச0வா?க. 
ஆனா� ெரா�ப� ெகாLச� தா�. ப!Cசா ேவைல கிைட�4�. ேம� ப!�� ப!�க� 
ப!�க உய�*த உ5திேயாக�, ைக நிைறயC ச�பள�, வசதியான வா8�ைக எ�லா� 
கிைட�4�கிற ஆைசயிேலதா� ெரா�ப� ேப) ப!�கிறா?க, ப!CA  !Cசா, ேவைல 
கிைட�காத தி�டா'ட�. ேவைல கிைடCசா3�, ச�பள� ப5த�ேய?கிற 4ைற. 
எDவள< பண� கிைடCசா3�, பFறா�4ைறதா�. எ�ப<� தி� டா'ட� தா�. 
ந�ம ப!�� வா8ற+�4 கF7�ெகா(�க<� இ�ேல: ந� வா8<�4 வைக 
ெச0வதா1மி�ேல. ந�ம வா8�ைக  ைற, ப!�� நிைல, ெபா)ளாதார நிைலைம 
எ�லா� ஏேதா ஒ) ேபா�யான வ'ட5திேலேய Aழ�கி�றன." 
 
"ெல�சர!�ப+ அவ� Aபாவ�. அதனா� அவ� பதி� எ+<� ெசா�லா+ நி�றா�. 
 
"இ�ப! ஒ) ப�க�. இ�ெனா) ப�க� நா'G�யாக மிக� 4ைற*த ச�பள� 
ெப7கிற உைழ�பாளிக, மF7� மாதச ச�பள� எ�7 ஒ)சில J7கேள ெபF7� 
ெகா�( ேவைல பா��கிறவ?க. இவ?க எ�ணி�ைக1� நிைறய இ)�4. அைத 
ைவ5+� ெகா�( சா�பா'(�4� ப5தாம, !ரN, &'( வாடைக ம)*+C ெசல< 
எ�7 எ+�4� பண� ேபாதாம� தி�டா(ற 4(�ப?க�� நிைறய5தா� இ)�4. 
இ*த பய?கர வ7ைம நிைல ஒ) ப�க�. எைத� பFறி1� கவைல� படாம� ேநா'( 
ேநா'டாக எ(5+, அல'சியமாகC ெசல< ப�ற வ?க�� இ)�க5தா� 
ெச0கிறா?க, இ*த வா8�ைக  ைற1�, ச$க அைம��� எ+<ேம சாியாக 
இ�ைலேட. எ�லா� மாறியாகM�. அ!ேயா( மாFற�பட#�." 
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ெபாாி*+ த�ளிவி'(5 த� வழிேய ேபானா� வி.பி. அ�ணாCசி. 
 
"இவ� ஒ) ரசமான ேப�வழி தா�" எ�7 அவ� எ�ணினா�  த��, பிற4, அவ� 
ேபCசி� இ)*த உ�ைம க� அவ� உ�ள5தி� சலன?க� எI�பலாயின. 
 
ேவைல இ�லா+ கQட�ப(கிறவ�க�; ேவைல எ�7 ஏேதேதா ெச0+ ச�பள� 
எ�7 ஒ) சி7 ெதாைக ெபF7� சாியாக வாழ  !யாம� அவதி�ப(கிறா�க� 
க(ைமயாக நா�  Iவ+� உைழ5தா3�  I வயிF7C சா�பா'(�4 வைக ெச0ய 
 !யாம� அைர� ப'!னி நிைலயி� நாேளா'(கிறவ�க� ேபா�ேறாைர� பFறி 
அவ� எ�ண5 ெதாட?கினா�. வாழ  ய�கிறவ�கைள1�, வாழ 
 !யாதவ�கைள1� �திய ேநா�4ட� கவனி�கலானா�. 
 
இ�ப!, ெப)�பாேலா)�4 வா8�ைகேய ெப)� ேபாரா'டமாக<�, அவ�கள+ 
வி)�ப5+�4 விேராதமாக அவ�கள+ மீ+ Aம5த�ப'ட கண5த சி3ைவயாக<� 
இ)�கிற ேபா+, தா� எதி�5+ நி�7 ேபாரா!C சமாளி�க அLசி1�, Aம*தாக 
ேவ�!ய க'டாய� ப�ைவ Aம�க5 ெத�� இ�லாம3�, ேதா�வி1F75 தள�*+ 
த�ைனேய அழி5+� ெகா�ள எ�Mவ+ நியாய� அ�ல எ�7 அவன+ சி*தைன 
அறி<75திய+.  
 
அவ� த� பாைதயி� எதி��ப(கிற ெதாழிலாள�கைள1� விவசாயிகைள1� 
பிறைர1� அவரவ� வா8�ைக பFறி1� பிரCைனக� 4றி5+� அ#தாப5ேதா( 
விசாாி5தா�. அவ�க� சிறிதள< விர�திேயா( அ3��ட#� ேபசிய ேபாதி3� 
வா8�ைகயி� பF7த3� வ)?கால5தி� ந�பி�ைக1� ெகா�டவ�களாக 
இ)�பைத அவ� உணர  !*த+. 
 
உட�4ைற உ�ளவ�க� Gட ஏேத#� ஒ) சி7ெதாழி� ைதய�, வா'C ாி�ேப�, 
4ைடாி�ேப� ேபா�ற எைதயாவ+ ெச0+ பிைழ�� நட5த  ய�வைத அவ� 
க�டறி*த ேபா+ அவ#�4 உ�ள5தி� �தியஒளி ேதா�றிய+. 
 
"நா � இ�ப! பல)�4� பய�பட� G!ய ஏதாவ+ ைக5ெதாழிைலC ெச0+ கால� 
கழி�கலாேம. ஒ0< ேநர5தி� அறி< வள�Cசி�4 உத<� ப!�ைப1� எI5ைத1� 
ேமFெகா�ள  !1ேம!" எ�7 அவ� எ�ணினா�. 
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இ*த நிைன�� அவ#�4 உFசாக � �+ ஊ�க � த*த+. அ#பவ� மி�க ஒ)வ� 
ைதய�காரராக இ)*தா�. ெதாி*த ஒ)வ� வா'C ாி�ேப� ெதாழி� நட5தி� ெகா�( 
ச*ேதாஷமாக இ)*தா�. ஒ)வ� NடDகைள ந�லா�4பவராக<�, இ�ெனா)வ� 
ேர!ேயா பI+ பா��கிறவராக<� ெதாழி� �ாி*+ வா8�ைக நட5தின�. 
 
இவ�களி� ஒ)வாிட� சிறி+ கால5+�4� பயிFசி ெப7வ+, ேத�Cசி ெபFற பிற4 
ெசா*த5தி� ெதாழி� நட5தலா�. உைழ�� உய�வளி�4�. எ*த உைழ��� 
ேகவலமான+ அ�ல எ�ற விழி�� உண�< ெபFறா� அவ�. வா8�ைக 
ந� ைடய+; அைத வா8*ேத தீ)ேவா� எ�ற உ7தி1ட� �திய பாைதயி� அ! 
எ(5+ ைவ5தா� அவ�. 
                   ("சத?ைக" சிற��மல� -1995) 
-------------  
 

11. 11. 11. 11. ஒ� 0க�ஒ� 0க�ஒ� 0க�ஒ� 0க�    

 
அ*த  க� –  
 
அைத அவ� எ?ேக எ�ேபா+ பா�5தா�? 
 
ச*திர#�4 அ+தா� ெப)� 4ழ�பமாக இ)*த+. அ*த  க� அவைன சதா 
அைல�கழி5+� ெகா�!)*த+. விழி�� நிைலயி� பAைமயான நிைனவாக 
T�க5தி� அI5தமான கன<களாக. 
 
4747�4� க�க�. அவைன� பா�5த+� படபட�4� இைமக�. இனிய சிாி�� 
K�4� பழCAைள உத(க�. அழகான ேமாவா0. நீ�ட ெவ�ளிய அணிக� 
ஊLச�(� கா+க�. சிாி�4�  க� – 
 
ச*திர� உ�ள5தி� நிைல ெபFறி)*த+. எ?காவ+ அ*த  க� அவ#�4 
எதி��ப'!)�க ேவ�(�. எ?ேக? எ�ேபா+? அ+தா� அவ#�45 ெதளிவாக 
நிைனவி�ைல. 
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ெந)�க! மி4*த பN நிைலய5தி� இ)�கலா�. ரயி�� பா�5தி)�கலா�.  �கிய 
ரNதாவி� இ)*த சினிமா திேய'ட� எ+�காவ+ அவசரமாகC ெச�7 ெகா�!)*த 
அல?காாி களி� எவளாவ+ அ*த  க5தி� ெசா*த�காாியாக இ)�கலா�…. 
 
அவைள அவ� ேபாகிற ேபா�கி� கவனி5தி)�கலா�. கால� மன� பதிைவ நிழ� 
உ)வாக மாFறியி)�4�. மறதி� �Iதி அ*த நிழ� மீ+ ப!*+ வி'ட+, எ�றா3� 
அ*த  க� ம'(� சிறி+ அI5தமாகேவ பதி*தி)*த+ எ�7 ேதா�றிய+. 
 
அதனா� தா� அ*த எழி�  க� அவைன நிைனவாக<� கனவாக<� ெதா�ைல� 
ப(5திய+. 
 
கன<களி� மிக அI5தமாக, மிக5 ெதளிவாக….. 
 
- ச*திர� பN நிைலய5தி#� அ! எ(5+ ைவ�கிறா�. �ற�ப'( ெவளிேயறி� 
ெகா�!)�கிற ஒ) பNS� ஒ) ச�ன� க'ட5தி� ஒ)  க�. மிக அறி கமான 
 க� ேபால. அவைன� பா�5த+� விழிக� Aடாிட, இைமக� படபட�க, உத(க� 
சி7நைகயாக ெநளிய, பளிெரன5 ெத�ப'ட+. ெந)?கி வ*த பNேசா(  க � 
கி'ட�கி'ட வர, அ� க5தி� ச*ேதாஷ ெவளிCச� அதிக� பிரகாச Fற+. 
தி)�பாம� அவைனேய பா�5தி)�4� அ*த  க� அவ�  க5தி3� மகி8வி� ஒளி 
படரைவ5த+. ேபச வி)��வ+ ேபால - ேபசி வி(வ+ ேபால - சமீப5தி� கா'சி த*த 
அழ4  க5ைத எ(5+C ெச�ற+ பN. அவ� பா�ைவயி�)*+ மைற*த+. 
மைற*+ ெச�ற+. 
 
அ+ யா)ைடய  க�? அைத அவ� இதF4  � எ?ேக பா�5தி)*தா�? 
 
ச*திரனி� உ�ள5தி� ஓயாத தவி�பாக அைலபா0*த+.  
 
- நாகாிக அைலக� பலரக ேவகவாகன?களாக அ�ப!1� இ�ப!1� இய?4கிற 
பிரதான ெந(Lசாைலயி�, 47�ேக கிட*த த�டவாள?க��4 ேவ�யாக நி�ற 
ெலவ� கிராசி? ேக'(க� அைடப'!)*த ேநர�. ஒ) �ற5தி� ேக' அ)ேக 
ச*திர� நி�றா�. கனவி� தா�. கட*+ ெச�3� ரயி� வ�!5 ெதாடாி� ஒ) 
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ச�ன�� அ*த  க�. அவைன கா*த� பா�ைவ பா�5தப! ெச�கிற+. எ?ேகா 
எ�ேபாேதா க�ட ெதாி*த  கமாக5 ேதா�7கிறேத! யா)ைடய  க� அ+? 
 
இ*த� ேக�வி 4747�க அவ� விழி��Fறா�. அ*த  க� ேநாி� பா�5த+ ேபா� 
அ�ப<� பளிCெச�7 க� � நி�ற+. அைத அவனா� மற�க  !யவி�ைல. 
 
அ*த  க� அவ#�4� பி5ேதFறிய+. எ?ேகா அவைள� பா�5தி)�பதாக அவ� 
மன� ெசா�ன+ - எ?ேக எ�7 தா� �ாியவி�ைல. யா� அவ� எ�ப+� விள?க 
வி�ைல. 
 
ஏ� அ*த  க� தி)�ப5 தி)�ப� பAைமயாக5 ேதா�றி அவைன அைல�கழி�க 
ேவ�(�? T�க5தி� கனவா விழி�� நிைலயி� நிைன<C சி5திரமாக. 
 
அவ� அவன+ எ�ண� க'(�பா'ைட1� மீறி அ*த  க5ைத ேவ'ைடயா(வதி� 
ஈ(ப'!)*தா�. இ+ பிற�  ைற�பி�)*+,  M M�பி�)*+, பாிகாச� 
பா�ைவயி�)*+, ேக�C சிாி�பி�)*+, கி�ட� ெசா� உதி��பி �)*+, ெம+ 
ெம+வாக5தா� அவ#�4� �லனாயிF7. 
 
ெத)�களி� நட�கிற ேபா+ எதி��ப(கிற ெப�கைள, பN நி75த?களி� கா5+ 
நிF4� மகளிைர, ஒ'ட3�4� வ)கிற - அ?கி)*+ ெவளிேய7கிற - A*தாிகைள, 
சினிமா திேய'ட�களி� 4�ப� ம5தியி� பளிCசி(கிற சிாி5த  க? கைள அவ� 
G�ைமயாக கவனி�பதி� ஆ�வ� ெகா�!)*தா�. மFறவ�க� பா�ைவயி� 
உ75+கிற வித5தி�. 
 
அவ#ைடய ந�ப�க� கி�ட� ப�ணலானா�க�. "ச*திர#�4 கல� தாக� 
அதிகமாயி'(+!" "வரவர ைடவா (வாைட) ஜாNதியா4ேத! “ெபா�பிைள கா*த� 
தீவிரமா இI�4+ ேபா�)�ேக!" 
 
அ+மாதிாி சமய?களி� ச*திர� அச'(Cசிாி�� சிாி5தா�. இனி இ�ப! பல)�4� 
ெதாி1�ப! ேகண5தனமாக  ழிCA�கி'(5 திாிய� Gடா+ எ�7 தன�4� 
தீ�மான� நிைறேவFறி� ெகா�டான. 
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அ+ ெவ4 விைரவிேலேய ம?கி�ேபா4�. ைப5தியேமா எ�7 பிற� நிைன�க� 
G!ய வித5தி� அவ� சிலசமய� நட*+ ெகா�வ+� உ�(. 
 
ெந(Lசாைல.  �ேன ஒ) ெப� ேபா0� ெகா�!)*தா�. அவ�ைடய பி��ற5 
ேதாFற� அவ� பா� ைவைய A�! இI5த+. இவளாக இ)*தா3� இ)�கலா� 
எ�7 அவ� மன� 47475த+. 
 
அவ�  க5ைத பா��கேவ�(� - பா�5ேத ஆக ேவ�(� - இவ�  கேம அ*த 
 கமாக இ)�கலா�….  
 
அவ� ேவகமாக நட*தா�. வழியி� 47�கி'டவ�கைள இ!5+5 த�ளி�ெகா�(. 
சிலர+  ைற�ைப1� ஏCA� கைள1� ெபாி+ ப(5தாம� விைர*தா�. ேவகமாக 
அவ� அ)கி� ேபா0 தி)�பி ேநா�கி; இ�#�  �ேன ெச�7 தி)�பி� பா�5+, 
அவ� அவைன� கட*+ ெச�3� வைர உF7�பா�5+…. 
 
அவ� வா0 நிைறய எCசிைல5 திர'!, அவ� $Lசியி� +�பாத 4ைறயாக� காறி 
 �ேன +�பியப!, "T! ேமைற1� $Lசி1� க�மனா'!� கIைத!" எ�7 
 ண ண5தப! நட*தா�. 
 
அவ� காதி� அ+ ெதளிவாக விI*த+. அதFகாக அவ� வ)5த�படவி�ைல. 
இவ�  க� அ*த  கமாக இ�லா+ ேபாயிFேற எ�7 தா� வ)*தினா�. மி4*த 
ஏமாFற� அவ#�4. 
 
ஒ) நா� ச*திர� யாைரேயா எதி�பா�5+ ரயி� நிைலய� ேபாயி)*தா�. 
எ�NபிரN வ*+ நி�ற+. அவ� ெப'! ெப'!யாக உF7 ேநா�கி நக�ைகயி�, ஒ) 
ெப'!யி#� ஒ)  க� பளி'ட+.  I நிலைவ மைற�4� ேமக� ேபா� இதர 
பயணிக� அைத மைற5த+ அவ#�4 எாிCச� $'!ய+. அ*த இட5திேலேய 
அவ� நி�7 வி'டா�. ஒDெவா)வராக, ெப'! ப(�ைக $'ைட  !CAக�ட� 
இ!5+ ெந)�கி இற?4� ேபா+, ஊேட ெத�பட� ேபாகிற அ*த  க5ைத 
எதி�பா�5+ ஆ�வ5ேதா( க�கைள வாச�ேலேய நி75தி நி�றா�. உ75+ 
ேநா�கியவா7 நி�ற அவ�  க5ைத ஒDெவா) பயணி1� ஏறி'(� பா�5+, 
யாைரேயா எதி�பா�5+ நிF4� எவேனா என ஒ+�கிவி'(, பரபர�பாக 
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நட*தேபா+, அவ�களி� ஒ)5தியா0 அவ�� இற?கினா�. அல'சிய� பா�ைவ 
ஒ�ைற அவ� மீ+ ேபா'( வி'(, 4�பேலா( கல*தா�. ேச, இவ� இ�ைல எ�ற 
ஏமாFற� அவ#�4 ேசா�< த*த+. 
 
அ*த ஏமாFற உண�ேவா( தய?கி நி�ற ேபா+, "எ�னேட இ?ேகேய நி�னி'ேட? 
நா� பி�னாேல ஒ) ேகாிேயஜிேல�லா இ)*ேத�" எ�7 உFசாகமாக� Gறியப! 
அவ� ேதா�மீ+ ைகைவ5தா� ந�ப�. 
 
ச*திர� திைக5+5 தி(�கி'டா�. தா� இவைன ச*தி�க5 தா� ரயில!�4 
வ*தி)*ேதா� எ�ற விஷயேம அவ#�4 மற*+ ேபாயி)*த+. இ�ேபா+ 
சமாளி5+� ெகா�( ஏேதா ஞLஞமிLஞ வா�5ைதகைள� ெகா'! ஒ�ேபFறி 
ந�பேனா( நட*தா�. 
 
இ�ப! எ5தைனேயா ஏமாFற?க�. எனி#� அவ� அ*த  க5ைத� பி!�க 
பா�ைவ5 T�!ைல க�ட இடெம�லா� &சி எறிவைத நி75தவி�ைல. 
 
எதி�பாராத ஒ) ேநர5தி�, எதி�பா��க  !யாத ஓ� இட5தி�, அ*த க� 
ச*திர#�4 நிஜவ!வமா0 கா'சியாயிF7. 
 
கவியர?க� ஒ�றி� ப?4 ெபற� ேபாயி)*த இட5தி� ச*திர� அ*த  க5ைத1� 
அத� ெசா*த�காாிைய1� காணேநாி'ட+. அ*த  க5ைத, அ*த A*தாிைய, 
விய��ட� பா�5+� பா�5+ மகி8*த உண�Cசி� ெப)�கி� அவ� கவியர?க5தி� 
ந�4 ேசாபி�காமேல ேபானா�. இவ� யா�; இவ�� கவிபாட வ*தவேளா எ�ற 
கவைலேய அவ� மனசி� தறிய!5+�ெகா�!)*த+. ேவெறா) கவிஞேனா( 
அவ� இைழ*+ 4ைழ*தைத1�, சிாி5+� களி5தைத1� காண�காண ச*திர#�4 
ேவ7 வைக ஏமாFற � எாிCச3� உ�டாயின.  
 
அ*த ேஜா! சீ�கிரேம ெவளிேய ேபா0 வி'ட+. அவனா� அவ�கைள பி�ெதாடர 
இயலவி�ைல. இ+<� அவ#�4 வ)5த� அளி5த+. 
 
அத� பிற4 ச*திர� உ�ள� ேவ7வித� பிரCைனகைள� பி�னி�ெகா�( 
அவFறிேலேய சி�கி அவதி�ப'ட+; அவ� யா�? எ?ேக இ)�கிறா�? அ*த� 
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கவி�4� அவ��4� எ�ன உற<? க�யாண� ெச0+ ெகா�டா�களா? 
காதல�களா? அவ�க� எ?4 வசி�கிறா�க�?  
 
விதி, அ�ல+ கால�, அ�ல+ வா8�ைகயி� விசி5திர ச�தி, - அ�ல+ எ�ன 
இழேவா ஒ�7 - த�ேனா( விைளயா(வ தாக ச*திர� மன� 4ைமயலானா� 
இ�ேபா+. 
 
 �� அ*த  க5ைத அவ� ேத!5திாி*த ேபாெத�லா� அ+ ெத�படேவயி�ைல. 
தFெசயலாக அ*த A*தர  க5+�காாி அவ� பா�ைவயி� ந�றி◌ாகேவ ப'( 
அவன+ வயிFெறாிCசைல� கிளறி வி'டதF4� பிற4 அ!�க! அவ� தாிசன� 
கிைட5+�ெகா�ேடயி)*த+. ஆனா� ஒDெவா)  ைற1� அவன+ உ�ள5தி� 
எாிCச3� ேகாப � அதிகாி�4� ப!யாகேவ அைம*தன அவ� பா�ைவயி� ப'ட 
ேதாFற?க�…. 
 
ஒ) நாடக5தி� ேபா+ அவ� கா'சி த*தா�. ந!�பவளாக அ�ல. நாடக� 
காணவ*த ஒ) உ�லாசியி� ெந)�க5 ேதாழியாக. 
 
ேவகமாக ேமா'டா� ைச�கிளி� சவாாி ேபான ஒ) ட�ப� ேப�வழியி� பி�னா�, 
அவைன க'!�பி!5தப! அம�*+, அவ� ேதா� மீ+ தைல சா05+, சிாி�4� 
 க5ேதா(, சிாி�கC சிாி�க� ேபசியவளாக. 
 
நாகாிக ஒ'ட� ஒ�றி�, ெச�வC ெசழி�ேபா( விள?கிய ஒ) த!யேனா(, ஒ) 
ஜா?கிாிைய� பி'( ஒ) +�ைட அவ� வாயி� அவ� ெகா(�ப+�, ஒ) +�ைட 
அவ� அவ��4 ஊ'(வ+�, அவ� விரைல அவ� உத(களா� கDவி ெபா0யா0 
க!�ப+�, அவ� விரைல எ(5+ வ�யா� தவி�பவ� ேபா� ந!�ப+�, அவ� 
சிாி5+� 43?4வ+ மான நிைலயி�, 
 
இ�ப!� பல. 
 
அவைள அவ� இன� �ாி*+ ெகா�டா�. கால � பண � பசி1� மன � 
+ணி<� ெகா�ட வசதி�கார�க��4 +ைணேசர5 தய?காத சாகச�காாி, 
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அவ�கைள ச*ேதாஷ�ப(5தி தன+ ேதைவகைள1� வசதிகைள1� K�5தி ெச0+ 
ெகா�ள5 +ணி*த நவநாகாிக5 ெதாழிFகாாி இவ�.  
 
சீ எ�றாகி வி'ட+ ச*திர#�4. 
 
ெவ'க� ெக'ட - த�மான� இ�லாத - இ*த A*தாி�4 இD இனிய, அழகிய, கவிைத 
வ!வ - கள?கமFற மல� ேபா�ற -  க� ஏ� வ*த+? Aலப5தி� பிறைர மய�கவா, 
வசீகாி�கவா, ஏ0�கவா? த� எ�ண?கைள எளிதி� நிைறேவFறி� ெகா�வதF4 
வசதியான சாதன� தானா அ*த  க�? 
 
இ�ப<�, விைடகாண  !யாத பல ேக�விகைள வள�5+� 4ழ�பினா� ச*திர�. 
அவ� மனசி� அ*த  க� - ஆதியி� எ�ேறா எ?ேகா வசிய ஒளிேயா( மிளி�*+, 
அவ� உ�ள5தி� நிைலயாக� பதி*+ வி'ட அ*த  க� - எ�ப<� அவைன 
அைல�கழி�4� ஒ) பி�பமாக5தா� மித*+ ெகா�!)*த+. 
                              (பயண�, 1984) 
------------------------  
 

12. 12. 12. 12. ேதாழி ந�ல ேதாழிதா�ேதாழி ந�ல ேதாழிதா�ேதாழி ந�ல ேதாழிதா�ேதாழி ந�ல ேதாழிதா�!!!!    

 
"உ*த� மனநிைலைய நா� ெதாி*+ ெகா�ேடன! த?கேம த?க�!" எ�7 
ெசா��, வைளக� கலகல�4� ப!யாக� ைகெகா'!, களி +ல?4� 43�4C 
சிாி�� சி*தினா� ராஜ�மா. 
 
"எ�ன5ைதய! க�( வி'டா0 பிரமாதமாக?" எ�7 சி( சி(5தா� த?க�. 
 
அவ� சிேநகிதி சிாி5தப! ெசா�னா�: “ெந�3�4�ேள அாிசி இ)�கிற+. 
எ���4�ேள எ�ெண0 கல*தி)�கிற+. உ� மனA�4�ேள காத� 
�4*தி)�கிற+. இைத எ�லா� தா�." 
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த?க� பதி� ேபசவி�ைல. ேதாழியி� விழிகைளC ச*தி�க ம75த அவ�ைடய 
அLசன� ேதா0*த க�க��, ெச�ைம பட�*த  க �, தைல தா8*+ ெகா�ட 
நிைல1� ராஜ�மா ெபா0 ெசா�லவி�ைல" எ�7 விள�பர�ப(5தின. 
 
"எ� அ)ைம5 த?க�! டா�டாிட � ேதாழியிட � உ�ளைத உ�ளப! ெசா�� 
விட ேவ�(�, ெதாி1மா? மனசி� உ�ளைத ெவளி�பைடயாகC ெசா�னா�தா� 
ந�ைம பிற�க வழி ஏFப(�. அதனாேல, எ�னிட� ெசா�வா0 ேதாழி - உ� உ�ள� 
கவ�*த க�வ� யாேரா? எ�ன ேபேரா? எ*த5 ெத)ேவா?" எ�7 நீ'! நீ'!� 
ேபசினா� ராஜ�மா. 
 
அவ� இ)�கிற இட5திேல சிாி��� +ைண இ)�4�. "ஹா0 - ஊ00" எ�ற 
GCச3� கீCெசா�1� விஜய� ெச0+ ேபா4�. 4ஷி1� 4�மளி1� வைளயமி'(� 
ெகா�ேட இ)�4�. அைமதி எ�பைத அறி*+ ெகா�ளாத அழகி அவ�. ெமளன� 
எ�பைத� கைலயாகேவா, ப�பாகேவா ேபாFற வி)�பாத 4மாி அவ�. 
 
அவ�ைடய ேதாழி த?க� "சா+� 4ழ*ைத. "அ!5தா� Gட அழ5 ெதாியாத பா�பா, 
இ�ைல இ�ைல; அழ வி)�பாத ேபைத" எ�7 ராஜ�மா கி�டலாக� 4றி�பி(வ+ 
உ�(. சிேநகிதிகைள சாதாரணமாகேவ ெக�ைட ப�ணி மகிI� Aபாவ� உைடய 
ராஜ�மா 45தி� 45தி ேக� ெச0வதF4 விஷய� கிைட�கிற ேபா+ A�மா இ)*+ 
வி(வாளா? 
 
”த?க� உ�#ைடய…. உ�, வ*+….. உ�…., உ�#ைடய எ�னெவ�7 ெசா�ல? 
ஆமா ஆமா…. காதலா எ�ப!�ப'டவ� எ�7 நா� ெசா�ல'(மா?” ”ஆவாரா 
Nைட�� !ரN ெச0+ ெகா�(, திY� 4மா� மாதிாி கிரா� வள�5+� ெகா�(, 
ஜி�பி பாணியி� ேவைல5தன?க� ெச0+…." 
 
"சீ ேபா! " எ�7 சீறி� பா0*தா� த?க�. 
 
"ெதாி1� த?க�!” எ�7 இI5தா� ேதாழி. ஒ) நபைர� காணாத ேபாெத�லா� 
எ?க� த?க5தி� ைம1�ட க�க� காFறி� அைலப'ட க)ேமக?க� ேபா� 
அ?4� இ?4� உ)�( �ர�ட+ எ?க��45 ெதாியாதா? பN Nடா�பிேல தவ� 
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ெச0த+�, கடேலார5திேல கா5+ நி�ற+�, ேரா'!ேல ஏ?கி நட*த+� நா?க� 
அறிய மா'ேடாமா? அ*த நப� வர�க�ட+� எ?க� த?க5தி�  க� 
ெச*தாமைரயாக மாறிய+�, அவ� க�க� படபட5த+�, இத8�கைடயிேல 
47நைக. K5த+� நா?க� அறியாத விஷய?களா? அ*த +Qய*த மகா�)ட)� 
எ?க� ச4*தைல அ�மா�� க�கைள� �றா�க� ஆ�கி� காத� T+ வி'( 
மகி8*+ ேபாவைத5 தா� நா?க� ெதாி*+ெகா�ளவி�ைலயா?.... 
 
"ஐேயா ராஜ�, A�மா இேர�" எ�7 த?க� ெகLசினா�.  
 
"A�மா இ)*தா� ஆகாத! த?க�. காத� வளர ேவ�(மானா� ேதாழியி� தய< 
ேதைவ. நீ தா� இல�கிய ரசிைக ஆயிFேற; உன�45 ெதாியாத விஷயமா இ+? 
எ�7 ராஜ�மா ெசா�னா�. 
 
இ�ப!� ேபசி�ேபசி அவ� த?க5தி� உ�ள5தி� வள�*த ரகசிய5ைத உண�*+ 
வி'டா�. த?க5+�4 +ணிCச� கிைடயா+. அCச�, மட�, நாண� வைகயரா, 
அள<�4 அதிகமாக இ)�கிற+!" எ�ப+ ேதாழியி� அபி�பிராய�. ஆகேவ, த� 
சிேனகிதி�45 +ைண�ாிய ேவ�!ய+ தன+ கடைம எ�7 ராஜ�மா தானாகேவ 
 !< ெச0+, ெசய� தி'ட5தி3� ஈ(ப'( வி'டா�. �+ைம� ெப� அவ�. பய�, 
தய�க� ேபா�றைவ அவ� ப�க� தைலகா'ட5 +ணிவதி�ைல. 
 
ராஜ�மாளி� உதவியினா� த?க �, அவ� பா�ைவ�4 இனியனாக 
விள?கியவ#� ேபCA பாிமாறி� ெகா��� நிைல ெபற  !*த+. 
 
ஒ) சமய� "பN Nடா�"பி� த?க � ராஜ�மா�� நி�ற ேவைளயி�, அவ#� 
சிறி+ த�ளி நி�7 ெகா�!)*தா�. ராஜ� த� சிேனகிதிேயா( சிாி5+� 
ேபசிமகி8*தைத அவ#� ரசி5தா�. அ�ெபாI+ ேவகமாக ஒ) டா�S வ*த+. 
ரNதாவி� மைழநீ� ேத?கி� கிட*த+. டா�Sயி� ேவக� த�ணிாி� அதி�Cசி 
உ�டா�கிய+. நீ�5+ளிக� ேமெலI*+ எ?4� சிதறி5 ெதறி5தன. 
 
இ*த விப5ைத ராஜ�மா ம'(ேம  �G'! உண�*தா�. டா�Sயி� ச�கர?க� 
நீாி� பா0*த+ேம, அவ� "ஊ ஊ. ஊ00!” எ�7 கீCசி'(, ஒ) +��5+�ளி 
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பி�னா� விலகி� ெகா�டா�. மFற இ)வ)� தி(�கி'( அவைள ேநா�கிய 
ேவைளயி�, நீ�5+ளிக� அவ�க� மீ+ ப'( வி'டன. 
 
"ஐேயா!" எ�றா� த?க�.  
 
"ெசCேச!” எ�7 வ)5த�ப'டா� இைளஞ�. 
 
"டா�S ேஹா� - ர?க ேஹா� ெகா�டா! வி'( ஒ(கிற+. பரவா�ல. கா0*த+� 
சாியாகிவி(�" எ�7 ராஜ�மா ெசா�னா�. அவைன1� த?க5ைத1� மாறிமாறி� 
பா◌ா5+� ெகா�ேட ேபசினா� அவ�. 
 
அவ� அச'(C சிாி�� சிாி5+� ெகா�( ேம3� கீI� பா�5தப! நி�றா�. பிற4 
"எ�ன இ)*தா3� இ*த டா�S�கார?க ெச0வ+ அநியாய�. இ�ப!யா க�ைண 
$!� ெகா�( ேவகமாக� ேபாவ+? " எ�றா�. 
 
"அ+ சாிதா�. நம+ க�க�� சாியாக� கடைமையC ெச0வதி�ைல. சில 
சமய?களி�, ஏதாவ+ ஒ) காாிய5தி� தீவிரமாக ஆ8*+, AF7��ற5ைத� கவனி�க 
மற*+வி( கி�றன" எ�7 வ�பள5தா� ராஜ�. 
 
"A�மா இ)�க மா'!யா, ராஜ�? " எ�7 த?க�  M  M5தா�. 
"இவ� ெபய� ெதாியவி�ைலேய எ�7 பா��கிறீ�களா? இவ� த?க�" எ�7 
அவ#�4 எ(5+C ெசா�னா� ேதாழி. 
 
"ேபா!" எ�7 எாி*+ விI*த த?க� கீேழ பா�ைவையC ெச35தி நி�றா�. 
"த?க5+�4� ேகாப�. அவ� ெபயைரC ெசா�� வி'ேடேன எ�பதனா� அ�ல. 
உ?க� ெபயைர� ேக'(C ெசா�லவி�ைலேய எ�7 தா�" என� Gறிய சிேநகிதி, 
"இ�ைலயா த?க�?" எ�7 ேக'டா�. ஒ0யாரமாகC சிாி5தா�. 
 
அவ�ைடய சா+�ய5ைத விய*+ ரசி5+, மகி8*தா� அவ�. "எ� ெபய� ச*திர�" 
எ�7 அறி க�ப(5தி� ெகா�டா�. 
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அத� பிற4 அவ�க� ச*தி�ப+�, ேபசி� களி�ப+�, உலா ேபாவ+� நி5திய 
நிகி8Cசிக� ஆகிவி'டன. அ5தைகய ச*த��ப?களி� எ�லா� ராஜ�மா<� 
த�#ட� இ)�க ேவ�(� எ�7 த?க� வF�75தினா�. ேதாழி1� உட� 
வ)வதனா� தா� ெபாI+ ெபா�னாக� கழிகிற+; ேபCA Aைவயாக� கணிகிற+ 
எ�ேற ச*திர#� உண�*தா�. 
 
ஒ)நா�, சில ெச!களி� அழ4மயமாக� K5+ விள?கிய �Qப?கைள அவ�க� 
க�( ரசி�க ேந�*த+. 
 
”இ*த� K�க� ெரா�ப அழகாக இ)�கி�றன; இ�ைலயா?” எ�றா� த?க�. 
 
"ெச!யி� K5+� 43?4கிற ேபா+ மல�களி� அழ4 தனிதா�" எ�7 ச*திர� 
ெசா�னா�.  
 
”இ)�கலா�. ஆனா3�, அ*நிைலைய விட அதிகமான அழைக அேத �Qப?க� 
ெப7வ+� உ�(” எ�7 ராஜ�மா Gறினா�.  
 
அDேவைளயி� அவ� க�களி� பா�ைவ மிக<� வசீகரமாக இ)*த+. 4வி*த மல� 
ேபா�ற இதழி� சி��5த சி7நைக கவ�Cசிகரமாக5 திக8*த+. அவ�ைடய  கேம 
 Iதல�*+ இள� ெவயி�� மி# மி#�4� அ)ைமயான �Qப� ேபா� மிளி�*த+. 
 
அ� க5ைத ெவ4வாக ரசி5த ச*திர� ேக'டா� "எ�ேபா+? ” எ�7. 
 
"காத3�4 உாியவளி� G*த�ேல ெகா3வி)�கிற ேபா+தா�. ேவ7 எ�ேபா+? ” 
எ�7 ேக'( அ)விC சிாி�ைப அ�ளி &சினா� ேதாழி. 
 
த?க5ைத ெவ'க� பFறி� ெகா�ட+. ச*திரனி� உ�ள5தி� ஆன*த� ெபா?கி� 
ெபா?கி வழி*த+. 
 
அவ� ைகநிைறய �Qப?கைள� ெகா0+ த?க5திட� ெகா(5தா�. அவFைற 
வா?கி� ெகா�ட த?க� ைககளி� ஏ*தியப!ேய நி�றா�. 
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”ஏ�? தைலயி� E!� ெகா�ள வி�ைல?" எ�7 அவ� விசாாி5தா�. 
 
”தானாக ைவ5+� ெகா�வைதவிட, காதலேன �Qப? கைள� காத�யி� G*த�� 
E'(கிற ேபா+ அதிக இ�ப� உ�டா4�. K�க�� தனிC சிற�ைப� ெப7�” 
எ�7 ராஜ�மா ெசா�னா�. 
 
ச*திர#� ”அ�ப!யா! ” எ�7 ேக'(C சிாி5தா�. "ேபா! வாயா!!" எ�7 சீறிய 
த?க� மல�கைள5 ேதாழியி� மீ+ விசிறி அ!5தா�. 
 
"ஐேயா பாவ�! K�க� &ணா0� ேபாCA. அவFைற எ� ேமேல வி'ெடறி*தF4� 
பதிலாக அவ� மீ+ &சி இ)*தாலா வ+ ஜா�யாக இ)*தி)�4�” எ�7 ேதாழி 
ெதாிவி5தா�. 
 
"ஐேய! ”" எ�7  ன?கிய த?க5தி�  க� ெச�கC சிவ*+வி'ட+. இ5தைகய 
இனிைமகைள ரசி�காம� இ)*+ விட  !1மா ச*திரனா�? 
 
ேதாழி இ�லாத சமய?களி�, அவ#�4� த?க5+�4� எ�ன ேபAவ+ எ�ேற 
�ாியாம� ேபா0 வி(வ+� உ�(. ராஜ�மா உடனி)*தா� விஷய� பLச� 
ஏFபடேவ ஏFபடாேத எ�7 அவ� எ�Mவா�. 
 
த?க� ச?ேகாஜ� உைடயவ�. கலகல�பாக� ேபசி� பழ4� Aபாவ� அவளிட� 
இ�ைல. அதனா� ச*திர� தா� ேபCA�4� ெபா)� ேத!5 தி�டாட ேவ�!ய 
அவசிய� ஏFப(�. சிலசமய� அவ� ேபCA அவ��4 "ேபா�” அ!5+வி(�. ஆனா� 
அவ�ைடய ெமளனேம அவ#�4� ெபாிய "ேபா�" ஆக இ)*த+. 
 
ராஜ�மா திZெர�7 தன+ ஊ)�4� ேபாக ேந�*த+. தி)�பி வ)வதF4� 
த?க5தி� காத� ெவ7� அ)� நிைலயிேலேய இ)�கா+ எ�7 அவ� நிைன5தா�. 
இதF4� மல�Cசி1Fறி)�4�. மண� பர��� நிைல வ*தி)�4� எ�7 அவ� ஒ) 
க!த5தி� எIதினா�. "எ�லா� வழ�க� ேபா� தா�" எ�7 த?க� எIதிய பதி� 
ேதாழி�4 தி)�தி தரவி�ைல. ஆகேவ அவ� ச*திர#�4� க!த� எIதினா�. 
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"நா� எDவளேவா காத� கைதக� ப!5தி)�கிேற�. சினிமாவி3� நாடக?களி3� 
பலரகமான காத� ேஜா!கைள� க�!)�கிேற�. வா8�ைகயி3� அேநக காதல� 
காத� கைள1�, அவ�க� காத�  !<கைள1� பFறி அறி*த+ உ�(. என�4 
ச*திர� - த?க� காத� அதிசயமாகேவ ேதா�7கிற+. இ�#� ஆர�பி5த 
இட5திேலேய நிFகிறேத அ+! இைத அறி1�ேபா+ சிாி�பதா அ#தாப� ப(வதா 
எ�ேற என�4� �ாியவி�ைல" எ�7 அவ� எIதினா�. 
 
ச*திர� பதி� எIதினா�. அவ� தன+ ப�பி�ப! ேக� ெச0+� Aைவயான 
விஷய?க� ேச�5+� க!த?க� எIதி� ெகா�!)*தா�. AவாரNயமி�லாம� 
பதி� எIதி வ*த த?க� நாளைடவி� க!த� எI+வைதேய வி'( வி'டா�. 
அவைள� பFறி� 4ைறGறி1� மன� கச*+� எIதி வ*த ச*திர�, ராஜ�மாைள5 
+தி பாட5 ெதாட?கியி)*தா�. அ!�க! அவ��4� க!த� எI+வதி� ஆ�வ� 
கா'!னா� அவ�. 
 
ரசமான ெபாI+ேபா�4 எ�7 மகி8Cசிேயா( இD விவகார5தி� ஈ(ப'ட ராஜ�மா 
உ�ைமைய உண�*+ ெகா�டா�. ச*திர�த?க5தி� மீ+ ெகா�!)*த காத� 
க)கி வி'ட+; காத� பயிைர அவ� சாியாக வள��க5 தவறி வி'டா� எ�ப+ 
�ாி*த+. 
 
இனி எ�ன ெச0யலா� எ�ற ேயாசைன ராஜ5ைத அைல�களி5த+. அவ� 
ச*திரனி� க!த?க��4� பதி� எIதாமேல இ)*+ வி'டா�. அவ� 
எதி�பா��கவி�ைல ச*திர� அவைள5 ேத! அவ� இ)�4மிட5திFேக வ*+ 
வி(வா� எ�7. 
 
அவ� அDவித� வ*த+ ராஜ5+�4 மகி8Cசி தா� அளி5த+. எனி#� த� 
சிேநகிதி�காக அவ� பாி*+ ேபசினா�. பல� தா� கி'டவி�ைல. 
 
ராஜ�மா��4C ச*திரைன� பி!�காம� இ�ைல. அவ� ேதாFற � 4ண?க�� 
ேபCA� அவ��45 தி)�திேய த*தன. ”த?க� காத�� ெவFறி ெபறவி�ைல 
எ�றா�, அ+ த?க5தி� தவ7 தா�. ச*திர� எ�மீ+ அளவிலா� காத� ெகா�( 
வி'டதF4 நானா பழி? ” எ�7 அவ� த� ெநLேசா( Gறி�ெகா�டா�. 
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ச*திர� ராஜ�மாைள� க�யாண� ெச0+ ெகா�ள� ேபாகிறா� எ�ற ெச0தி 
அறி*த+� த?க� ெப)$Cெசறி* தா�. அவ� உ�ள5தி� ெபாறாைம1� ஆ5திர � 
தி4தி4" ெவ�7 எாி*த+. 
 
”இ*த ேநா�க5ேதா( தா� அவ� சிாி5+� 43�கி அவ� Gட வ�ய வ�ய� 
ேபசினா� ேபா�)�கிற+! ” எ�7தா� அவளா� எ�ண  !*த+. 
 
”த?க�, நீ எ�மீ+ வ)5த� ெகா�!)�கலா�. ேகாப� படலா�. அதF4 நா� 
எ�ன ெச0ய  !1�? தைலவி சிற*தவ� எ�7 ந�ப ேவ�!ய காத� தைலவ� 
ேதாழி தா� ந�லவ� எ�7 நிைன�க ேந�*+ வி'டா�, அ+ யா� பிச4? தைலவ� 
மீ+ தவறா? தைலவி ேபாி� தா� தவறா? இதF4 விைடைய நீேய தா� க�( 
ெகா�ள ேவ�(�. எ�ைன� ெபா75த வைரயி� நா� ஒ�7 Gற வி)��கிேற�. 
உன�காக நா� எDவளேவா வாதா!ேன�. கைடசி வைரயி�, ேதாழி ந�ல 
ேதாழியாக விள?கேவ பா(ப'டா�. அDவள< தா�” எ�7 ராஜ�மா எIதினா�. 
 
அ*த� க!த5ைத ஆ5திர5ேதா( கிழி5 ெதறி*தா� த?க�.  
 
ச*திர� எ�ன நிைன5தா� எ�7� ெதாி*+ ெகா�ள ேவ�!ய+தாேன? அவ� 
த?கமாக இ)�கலா�. ஆனா�, த?க5தி� ேதாழி ெவ�ளியாக இ)�க வி�ைலேய! 
இைணயி�லாத மாமணியாக அ�லவா வா05+ வி'டா�. அதனா� தா�, 
த?க5தி� ேதாழிைய நா� எ�#ைடய ேதாழியா0 - +ைணயா0 - வா8வி� 
ஒளியா0 ஏF7� ெகா�ேட�" எ�7 அவ� எ�ணினா�. 
 
தா� ெச0த  !<�காகC ச*திர� வ)5த� ெகா�ள ேந�*தேத இ�ைல. 
      (மாத மல�, 1968) 
---------------  
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13. 13. 13. 13. ெசா�ல 01யாத அ7பவ�ெசா�ல 01யாத அ7பவ�ெசா�ல 01யாத அ7பவ�ெசா�ல 01யாத அ7பவ�    

 
Aய���?க5+�4 தீராத மன�4ைற. யா� யா)�ேகா எ�ென�ன அ#பவ?க� 
எ�லாேமா எதி��ப(கி�றன; தன�4 ரசமான, ேஜாரான, Aகமான அ#பவ� ஒ�7 
Gட� கி'டமா'ேட� எ�கிறேத எ�7தா�. 
 
நிைன�க நிைன�க� கி�கி��K'(� இனிய நிக8Cசிக�. ெசா�லC ெசா�ல 
வா[7� - ேக'பவ�க� கா+களி� ேத� பா0CA� - மFறவ�க� ெநLசி� ஆைச� 
க�ைளC Aர�க ைவ�4� - ஒ) சிலர+ உ�ள5திலாவ+ ெபாறாைம� கனைல 
விசிறிவி(� அF�தமான அ#பவ?க�. 
 
ஐேயா, ேபசி� ேபசி� Kாி5+� ேபாகிறா�கேள பல ேப�! இர�( ேப� ச*தி5தாேல, 
"ேக'Zரா ச?கதிைய! ேநF7..." எ�7 ஆர�பி5+ AவாரNயமாக வ�ணி�கிறா� 
ஒ)வ�. "ேபான மாச� அ�ப!5தா�, பா)?க..." எ�7 ெதாட?கி அள�கிறா� 
மFறவ�. 
 
தி�ைணகளி3�, விேசஷ &(களி� G(கிறேபா+�, A�மா நாைல*+ ேப� G!� 
ேபசி� ெபாI+ ேப��4கிற சமய?களி� எ�லா� - எ�ேபா+� எ?4� 
எ�ேலா)�4ேம, Aைவயாக எ(5+C ெசா�வதF4 ஜி3ஜி3�பான அ#பவ? க� 
இ)*தன. பல� பல)�4� வா8�ைகயி� அைவ நிைறயேவ சி5தி5ததாக5 
ேதா�றின. 
 
ஆனா� அவ#�4 அ�ப!� ெப)ைமயாக, மகி8Cசேயா( எ(5+C ெசா�வதF4 ஒ) 
ம�M� இ�ைல. 
 
- எ�ன வா8�ைக ேவ�!� கிட�கிற+! ெவ7� காLச பய வா8�ைக! வய+ 
ஆன+�4 ம'(� 4ைறCச��ைல. 4'!CAவ)�4 ஆகற+ ேபால, ஐ�பைத5 
தா�!வி'ட+! பAைமயான அ#பவ�, இனிைமயான+, மFறவ�க� ம5தியிேல - 
ஜ<ளி�கைட�கார� பக'டாக, பளபள�பாக, வசீகரமாக எ(5+� பர��கிற ேஜா� 
ேஜாரான +ணிகைள� ேபா� அைனவைர1� கவ)�ப! எ(5+C ெசா�ல� G!ய 
அ#பவ?க� ஒ�றிர�(A'ட ந�ம வா8வி� இ�ைலேய! 
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Aய��வி� ெநLA ஏ�க� ெப)$Cைச நீள உயி��4�. தானாகேவ அவ� மனசி� 
45தால� பி�ைள அ�ணாCசியி� நிைன< நிழ�(�. 
 
45தால� பி�ைள AவாரNயமான மனித�. அவ� இ)�கிற இட5தி� கலகல��� 
இ)�4�. சிாி�� அ!�க! கYாி(�. ம5தா�K� ெபாறிக� மாதிாி அவாிடமி)*+ 
ரசமான தகவ�க� ெபா?கி� K5+C சிதறி� ெகா�ேட இ)�4�. ேபCசிேல ம�ன�. 
பாவி மனித#�4 அ#பவ?க� எ?கி)*+ எ�ப!5தா� வ*+ ேச)ேமா! 
 
Aய���?க5+�4 அ+ ெபாிய ஆCசாிய�. 45தால� பி�ைள ேபAவைத� 
ேக'கிறேபாெத�லா�, இதிேல J5திேல ஒ) ப?4 நம�4 ஏFப'டா3� ேபா+ேம! 
மீதி நாெள�லா� அைச ேபா(வ+ ேபா� ஆன*தமாக எ(5+C ெசா��� 
ெகா�!)�கலாேம!" எ�7 அவ� மன� ஏ?4�. 
 
அேநகமாக ஆ�க� அைனவ)� ெபா�பிைளக� பFறி5தா� ேபசினா�க�. 
த?க��4 அ*த ைலனி� கிைட5த ெவFறிக� பFறி; எதி�பாரா+ வ*+ ேச�*த 
ெராமா�Nக� பFறி, ரயி� பயண5தி� கிைட5த திZ� காத�; �திய இட5தி� 
அக�ப'ட ெதாட��க�; ேத!�ேபான அ#பவ?க�; ாிeா�கார�க� +ைணேயா( 
ேந�*த உற<க�; ப�க5+ &'!� பI5+� கனி*+ த?க� ைகயி� வ*+ விI*த 
உண�Cசி� க(�)ணிக� பFறி எ�லா� அ3�பி�லாம� ெசா�னா�க�. 
 
சில� ேப0க�ட� ேநாி'ட ேப'! பா�� அ�ல+ +Qட மி)க5ைத எதி�5+� 
ெகா�ற+; அK�வமாக� கிைட5த வா'C அ�ல+ நைக அ�ல+ ப�N - இ�ப! 
ச*த��பC E8நிைல கேளா( விவாி5தா�க�. அதி�Qடசா�க�! 
 
- ந�ம வா8�ைக ஒ) வா8�ைகயா? பிLA ேபான  ற5தாேல அைத ெவ��பC 
சா5த அ7*த பைழய ெச)�பாேல அத� $Lசியிேல ேபாட! இ�ப! எ�லா� 
எ(5+C ெசா�வ+�4 ஒ) அ#பவ5+�4� Gட வழி ெச0ய�ேய அ+! 
 
Aய��வி� உ�ள� காளவாயா0� ெகாதி�4�. �I?4�. �ைக1�. 
 
ஒ) அ#பவ� ேநர�Gடா+? ஒேர ஒ) அ#பவ�! �+ைமயானதா0! சகஜமாக 
எதி��பட  !யாததா0! நிக8*தா� எ�ன? 
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இ+ேவ அவன+ நி5திய, நிர*தர ஏ�கமாக அைம*+ அவைன அைல�கழி5த+. 
 
Aய���?க5+�4 உதவி �ாிய கால� மன� ெகா�ட+ ேபா3�! 
 
அவன+ ஊாி�)*+ ஆ7 ைம�க��4 அ�பா� உ�ள "ெர�(? ெக'டா�" 
ஊ)�4 Aய�� ேபாக ேவ�!யதா யிF7. அ?ேக வசி5த உறவின� அவைன வ*+ 
ேபா4�ப! அைழ5தி)*தா�. 
 
அவ� ேபானேபா+ அவ� &'!� இ�ைல. எ�ேபா+ வ)வா� எ�7 
ெதாிய<மி�ைல. 
 
அவ� ெச�ற+ பிFபக� $�7 மணி�4. சாி, ஐ*+ மணி Aமா)�4 வ*+ 
பா��கலாேம எ�7 எ�ணி அவ� ெத)�களி� நட*தா�. ஒ'ட3�4� ேபானா�. 
பிற4 ரயி�ேவ Nேடஷனி� ேபா0 உ'கா�*தி)�கலா�; வசதி� ப'டா� ப(5+� 
கிட�கலா� எ�7 நிைன5தா�. ேபானா�. 
 
Aமாரான Nேடஷ�. அ*ேநர5+�4 வ�! எ+<மி�ைல. ெபLAக� கா�யாக� 
கிட*தன. ஒ) Aவ� ஒர5தி�, க�தைர மீ+ நீ'! நிமி�*+ Aகமாக5 T?கி� 
ெகா�!)*தா� ஒ)வ�. அ)ைமயான காF7. அைமதியான E8நிைல. 
 
Aய�� AFறி3� நட*+ பா�5தா�. Nேடஷ� அ3வ� அைற K'!� கிட*த+. 
ெதாழிலாளிக�� இ�ைல. வ�! வ)வதF4 அதிக ேநர� இ)�4� என5 
ேதா�றிய+. 
 
Aய�� ஒ) ெபLசி� அம�*தா�. க)?க� தள5ைத, ெச�ம� தைரைய, நீல வாைன, 
ேவ�ப மர?களி� பAைமைய, Aவ�களி� ெவ�ைமைய - இDவிதமான வ�ண 
விNதார?கைள ரசி5தப! இ)*தா�. 
 
அவ� க�க��4 வி)*தாக ேவ7 வித� கல� வ*+ ேச�*த+. 
 



85 

 

பளி� வ�ண மி� ஸாாி க'!ய ஒ) ெப�. வய+ எ�ன இ)�4�?  �ப+� 
இ)�கலா�, நாFப+� இ)�கலா�; இதF4 இைட�ப'ட எ+வாக<� இ)�கலா�. 
இDவா7 கண�கி'ட+ அவ� மன�. 
 
அவைள� பா��ப+� பா��காத+ ேபா� ந!�ப+மாக இ)*த அவைன ைநஸாக 
எைட ேபா'டப! நட*+ வ*+ அவ� எதி� வாிைச ெபLA ஒ�றி� உ'கா�*தா�. 
அ?4மி?4� பா�5தா�. 
 
"எ�ன?க, வ�! வர ேநரமாயி(Cசா?" எ�7 ேக'டா�.  
 
அ?ேக ேவ7 எவ)� இ�ைலயாயி#�, அவ� த�ைன� பா�5+5தா� ேக�விைய 
வி'ெடறி*தா� எ�7 �ாி*+ ெகா�ள அவ#�4 ேநரமாயிF7. 
 
அதF4� அவேள, "ஐயா, ெதFேக ேபாற வ�! எ�ப வ)�? ேநர� ஆயி(Cசா?" 
எ�7 விசாாி5தா�. 
 
Aய�� அவைள ேநர!யாக� பா�5தா�. “என�45 ெதாியாேத. ரயி� எ�ப வ)�#� 
ெதாியா+" எ�றா�. 
 
அவ� சிாி5த+ேபா� ப'ட+ அவ#�4. த� பா�ைவைய ேவ7 ப�க� தி)�பி� 
ெகா�டா�. 
 
அவ� அவைன ஒ) தி#சாக ேநா�கினா�. சிறி+ ேநர� அ?ேகேய இ)*தா�. பி�, 
எI*+ Nேடஷ� உ�ேள ேபானா�. 
 
Aய�� அவ� ேபாவைதேய பா�5+� ெகா�!)*தா�. அவ� பா�ைவ AFறி 
நக�*+, அவ� கா� ெச0+ ேபான இட5தி� ப!*த+. விய��Fற+. 
 
அ*த ெபLசி� ஒ) ைப - சி�ன பிளாN!� ைப; நீல நிற5தி� - கிட*த+. 
 
அவ� வ)வா�, எ(5+� ெகா�வா� எ�7 ேபசிய+ மன�. 
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ேநர� மிக ெம+வாக ஊ�வ+ ேபா� ேதா�றிய+. அவ� ெபா7ைமையC 
ேசாதி�பதாக<� இ)*த+ அ+.  
 
கணிசமான ேநர� கா5தி)*+ வி'டதாக� ப'ட+� அவ� எI*தா�. Nேடஷ� 
உ�ப�க� பா�5தா�. அவைள� காணவி�ைல. எ?ேகா ேபா0வி'டா�. அவ� 
ரயி3�காக வ*தவளி�ைல எ�ேற மன� Gறிய+. அ*த ெபLA அ)ேக ேபா0 
அ*த� ைபைய எ(5தா�. 
 
மீ�(� அ?4மி?4� பா�5தா�. திற*தா�.  
 
ைப�4� சில ெவFறிைலக�� பா�4�தா� இ)*தன. ஒ) சி7 ெபா'டண�. 
எ(5+ ேநா�கினா� �ைகயிைல. 
 
இDவள<தானா எ�ற+ மன�.  
 
ஏமாFற5+ட� அைத� கீேழ ேபா'டா�.  
 
அதFகாகேவ ப+?கி நி�றவ� ேபா� ேவகமாக  � வ*தா� அவ�. "எ� ைபைய 
ஏ� எ(5ேத?" எ�7 ேக'டப! பா0*தா�.” 
 
4னி*+ ைபைய எ(5தா�. உ�ேள பா�5தப!, “ஏ, இதிேல இ)*த ேநா'( எ?ேக? 
அ�ப+ Rபா ேநா'(. ைநசா அ �கி�கி'!யா?” எ�றா�. 
 
Aய�� பதறி�ேபானா�. எதி�பாராத அதி�Cசி. "அதிேல Rபா ேநா'( எ+<� 
இ�ேல. ெவ5திைல பா�4தாேன இ)*த+?”" எ�7 ெசா�னா�. 
 
“களவாணி ராNக�! மாியாைதயா Rபாைய� ெகா(5தி). இ�ைலேயா, GCச� 
ேபா'( 4�ப� G'(ேவ�” எ�7 அவ� மிர'!னா�. 
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"அதிேல Rபாேய கிைடயா+. நா� அதி�)*+ எைத1� எ(�க<மி�ைல” எ�றா� 
அவ�. அவ� உ�ள5தி� ஒ) Xதி கவி*த+. எ�ன அநியாயமாக இ)�கிறேத எ�7 
ஒ) நிைன��. 
 
“ஏ மாியாைதயா Rபாைய� ெகா(. இ�ேல. நீ சீரழிLA ேபாேவ” என எCசாி5தா� 
அவ�. 
 
"நா� எ(5தி)*தா�தாேன தர  !1�?" 
 
"இ?ேக எ�ன தகரா�?" கரகர5த 4ர�� ேக�வி எI�பியப! ஒ) கா�கிC 
ச'ைட�கார� அ?ேக வ*தா�. அ?ேக G� ேவைல ெச0கிறவனாக இ)�4�. 
 
"இ*த ஆைள சாியா விசாாி. பக3 ேவைளயிேலேய ஐயா<�4 எ�னேமா மாதிாி 
இ)�4�தா�. எ� ைகைய� �!�கிறா)" எ�றா� அவ�. 
 
Aய��<�4� பகீெர�ற+. அ!�பாவி! பழிகாாி எ�ன +ணிCச�! எ�ற+ மன�. 
“ெபா0! A5த� ெபா0" எ�7 க5தினா�. 
 
"ெதாி1�டா! நீ ெபாிய ேயா�கிய�! உ�ைன மாதிாி ஆசாமிகதா� எ�ென�னேவா 
ப�றா#க!" எ�7 Aய��ைவ ெந)?கினா�  ரட�. 
 
“எ� ேப�ேலயி)*த Rபா ேநா'ைட� காேணா�. அைத இ?ேக வCசி'( உ�ளாற 
ைட� பா��க� ேபாேன�. இவ� ைபைய5 திற*+ ேநா'ைட எ(5தி)�கா�. 
ப�க5திேல வ*+ ேக'கிற�ேபா எ� ைகைய� �!�கிறா�" எ�7 பழி Aம5தினா� 
அவ�. 
 
"அ�ப!யாடா நாேய?" எ�7 Aய��வி� ச'ைடைய இ7க� பி!5தா�  ரட�. 
 
Aய�� அர�( ேபானா�; பாவ�.  
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"இ�ேல. அ�ப! எ+<� நட�கேல" எ�றா�. அவ#�4 ெதா�ைட அைட5த+. 
ேபCA சாியாக எழவி�ைல.  
 
“ெபா7�கி ெபா�பைள ெபா7�கி” என உ7மி அவைன உ3�கினா�  ரட�. 
 
"அவ�  ழிCச  ழிேய அைத� கா'(Cேச!” எ�றா� அவ�. 
 
 ரட� அவ� ச'ைட� ைப�4� ைகவி'டா�. ஒ) கவ� கிைட5த+. எ(5+� 
பா�5தா�. இ)ப+ Rபா0 இ)*த+. ஒ) ப5+ Rபா0 தா��, இர�( ஐ*+* 
Rபா0 தா�க��. 
 
"இ+ எ� பண�" எ�றா� Aய��.  
 
“சாிதா� ேபாடா” எ�7 அவைன� பி!5+5 த�ளினா�  ரட�. “ஊைளயிடாம 
இட5ைத கா� ப�M. வாைய5 திற*தேயா உன�45தா� ேடLச�. இவைள� 
கFபழி�க  ய�ேற�# ேபாYNேல �!CA� ெகா(�ேப�” எ�றா�. 
 
Aய��வி� பய� அதிகாி5த+. அவ� கீேழ விழாம� சமாளி5+ நி�றேத ெபாி+. 
அIைக ேவ7 வ*த+. ேச, எDவள< அவமான�. இ+ ேபா+�; ேம3� அவமான� 
ச�பாதி�க ேவ�டா� எ�7 எ�ணியப! நட*தா�. 
 
அவ�� த!ய#� G'டாளிக�# ேதாM+ எ�ற+ அவ� மன�. 
 
- எ�ப! இ)*தா� நம�ெக�ன! ந�ம பண� ேபாCA. மான � ேபாCA! 
 
"அ#பவ� �+ைம!" எ�ற நிைன�� ெவ!5த+ அவ#�. "எதி�பாராத+! இ+வைர 
நட�காத+" 
 
- ேகவல�, ேகவல�! வாைய5 திற*+ இைத யாாிட� ெசா�ல  !1�? 
ெப)ைமயாக� ேபச�ப(வதF4 உாிய அ#பவமா இ+. 
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Aய���?க� ெப)$Cெசறி*தா�. 
 
"ைகயி� காசி�ைல. நட*+ நட*ேத ஊ� ேபா0C ேசர ேவ�!ய+தா�. ெர�டைர 
அ�ல+ $M மணி ேநர� ஆ4�" எ�ற+ அறி<. 
                     ("4?4ம�”, 1982) 
----------------- 
 

14. 14. 14. 14. ந�ப$க�ந�ப$க�ந�ப$க�ந�ப$க�    

 
ெதF4 வட�காக அக�7 நீ�( கிட*த ேமல5ெத)வி� கிைளேபா� கிழ�4 
ேநா�கி ஒ(?கலாக� பிாி*+ ெச�ற ந(5ெத)வி� தி)�பி அ!ெய(5+ ைவ5த 
ஆ�!யா பி�ைளயி� நைடயி� தனிெயா) ேவக� ேச�*த+. ைகலாச� பி�ைளைய 
ச*தி�க� ேபாகிேறா� எ�ற +!��, அவ� கா� ெச)�பி� "ட� - !�' 
ஒைசயிேலேய உயிெரா� ெகா(�ப+ ேபா� ேதா�றிய+. 
 
"அ�ணாCசிைய பா�5+ ஒ) வ)ச5+�4 ேமேல ஆ4ேத. இDவள< நீ�டநா� 
நா� இ*த�ப�க� வராம இ)*தேத இ�ைல. ெர�( மாச5+�4 ஒ)�க, $M 
மாச5+�4 ஒ)தடைவ நா� இ*த ஊ)�4 வ*+�கி'(5தாேன இ)*ேத�? அ*த 
ஜ<ளி�கைட ேவைலைய வி'(�ேபா'( இ�ெனா) கைடயிேல ேச�*த பிற4 
எ?ேக1� ேபாக  !யாமேல ஆயி'(+." 
 
ஆ�!யாபி�ைள�4 ெப)$CA எI*த+. ேவக� ேவகமாக நட�பதனா� ம'(ேம 
வா?கிய ேம�$CA அ�ல அ+...  
 
ேமல5ெத)வி� நட*தேபாேத, அ+�4�  *தி பNS� வ*+ ெகா�!)*தேபாேத, 
அவ� நிைன�ெப�லா� ைகலாச� பி�ைளைய5தா� வ'டமி'(� ெகா�!)*த+. 
இர�( ேப)�4� நீ�டகால� பழ�க�. AFறி வைள5+ ஏேதா ஒ)வைகயி� 
ெசா*த� ெகா�டா(கிற உற< எ�றா3�, அைதவிட அI5தமான ந'� உண�< 
இர�( ேப)�கிைட யி3� ெந)�கமான பிைண�ைப ஏFப(5தியி)*த+. 
 
ஆ�!யாபி�ைள அ*த ஊ)�4 வ)�ேபாெத�லா�, "அ�ணாCசி ேயாD!" எ�7 
Gவி�ெகா�( ைகலாச�பி�ைள &'ைட எ'!� பா��காம� ேபாவதி�ைல. 
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அ�ணாCசி1� அவைர� க�ட+� அக �  க � மலர, "வா)� ேவ0" என 
அ��ட� அைழ5+, "எ�ன ச<�கிய� எ�லா� எ�ப!?" எ�7 விசாாி�க5 
தவறிய+மி�ைல. 
 
அதி�)*+ ேபCA கிைளவி'(, ெகா!க� பர�பி, எ�ப! எ�ப!ேயா தைழ5+, எ+ 
எைதேயா ெதா'(, சகல விஷய?கைள1� பFறி� பட)�. உ�-� சமாCசார?கைள 
அ�ணாCசி ெசா�ல; அய`� அ�க�ேபா�, ெதாி*தவ�க� பFறிய வ��க�, ரசமான 
கிAகிA��க�, மF7� ப5திாிைகC ெச0திக� எ�7 ஆ�!யாபி�ைள Gற, ேபCA 
மணி� கண�கி� வள)�. 
 
இர�( ேப)� AவாரNயமாக� ேபசி மகி8வா�க�. கா�பி ேபா'(� ெகா�( 
வ)�ப! அ�ணாCசி உ5தரவி(வா�. 
 
கா�பி வ)�. எ*த ேநரமானா3� க(?கா�பி"தா� - பா� ேச��க�படாத க7��� 
கா�பி. அ+ ஒ) தனிCAைவ ெகா� !)�4�. மதினி க)�ப'!ைய T�கலாகேவ 
ேபா'!)� பா�. ெரா�ப இனிCசி)�4� பானக� அ+ எ�றா3� ஆ�!யா 
பி�ைள )சி5+� ப)4வா�. Aைவ ெபாித�ல. அதி� அ)வமாக� கல*தி)�கிற 
அ��தா�  �கிய�. இ+ த�பியா பி�ைள�45 ெதாி1�. 
 
"தாி5திர� �!Cச இ*த ஊாிேல பா� கிைட�கிறேத இ�ைல. தயி), ேமா) எ+<ேம 
கிைட�பதி�ைல. அதனாேலதா� க(?கா�பி" எ�7 அ�ணாCசி ெசா�3வா� - 
ஒDெவா) தடைவ1� ெசா�3வா�. 
 
"அதனாெல�ன, க(?கா�பிதா� ேடN'. ந�ல+� Gட" எ�7 ஆ�!யாபி�ைள 
G7வா�. 
 
கிராம5தி� உ�ள கறைவ மா(களி� பா� எ�லா� ப�ைணயி� கற�க�ப'( 
ப�க5+ ட<�க��4� ேபா0வி(வதா�, ஊாிேல பா3�45 த'(�பா( எ�கிற 
உ�ைம1� ஒDெவா)  ைற1� அவ�கள+ ேபCசி� அ!ப(�. 
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இ)*தா3�, ஊாி� பா� தாராளமாகேவ கிைட�கிற நிைல இ)*தா�Gட, 
அ�ணாCசியி� நிர*தரமான பFறா�4ைற ப'ெஜ' கா�பி�4� பா� வா?4வைத 
அ#மதி�பதி�ைல. அதனா� எ�ன? 
 
இ*த உ�ைமைய ஆ�!யா பி�ைளயி� மன�4றளி தானாகேவ Gறி� ெகா���. 
உர5த சி*தைனயாக அ�ல. 
 
ைகலாச�பி�ைள தீனி�பிாிய�. சா�பா'ைடவிட, ெநா7�45 தீனி அவ)�4, சீைட, 
ேத�4ழ� எ�7 ஏதாவ+ எ�ப<� Nடா� இ)*+ ெகா�ேடயி)�4�. அ+ ேபாக 
திZெர�7 நிைன5+� ெகா�(, "ஆைமவைட ப�M, "வாைழ�கா0 பcஜி ெச0", 
"உ)ைள�கிழ?4 ேபா�டா ெச0" எ�7 வி)�ப� ெதாிவி5+� 
ெகா�ேடயி)�பா�. அவ� &'( மதினி1� அ3�காம� ச��காம� அவ)ைடய 
ஆைசகைள நிைறேவFறி வ)வா�. அவ� ைக�4 ஒ) தனி ராசி. அவ� எைதC 
ெச0தா3� அ+ தனி )சி1� மண � ெபFறி)�4�. 
 
இைவ தவிர, ேவ��கடைல எ�றா� - சிறிய கைட ைவ5+ உ�-ாி� சி�னC 
சி�ன5 ேதைவகைள� K�5தி ெச0வத� $ல� சிறிதள< லாப� ெபற  !1� 
எ�பைத அ#பவ K�வமாக நிRபி5+� ெகா�!)*த பிCைசயா�பி�ைள 
ெசா�ன+ ேபால - "ைகலாச�பி�ைள�4 உசி)!" - அ+<� எ�ப<� &'!� 
இ)�4�. 
 
ஆ�!யா பி�ைள1� - அ�ணாCசி1� ேபசி மகி8கிற ேவைளயி�, &'!� 
இ)�கிற தீனி தி#Aக� தாராளமாக வ*+ ேச)�. ேவ��கடைல�4� 
"ப�கேமளமாக� க)��� க'!5+�(. 
 
ேநர� ேபாவேத ெதாியா+. சில சமய� ஆ�!யாபி�ைள, +�ைட விாி5+� 
ப(5+� ேபAகிறவ� அ�ப!ேய T?கி� ேபாவ+� உ�(. T?4கிறவைர 
அ�ணாCசி த'! எI� மா'டா�.  
 
"பாவ�, அ3��! ந�லா5 T?க'(�" எ�7 வி'( வி(வா�. ஆ�!யாபி�ைள 
தானாக விழி�� வ*+ எI* உ'கா�*+, "அச*+ T?கி'ேட� ேபா�)�ேக! 
இ�னேமதா� சா�பிடM�" எ�பா�. 
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அ�ணாCசி எDவள< உபசாி5தா3� ஆ�!யாபி�ைள அ?ேக சா�பிட மா'டா�. 
“ெசா*த�கார?க &'(�ேக ேபா0வி(வா�.  
 
இ*த ந'� பல�பல வ)ட?களாக5 ெதாட�*+ வள�வ+. ைகலாச�பி�ைள &'ைட 
வி'( ெவளிேய ேபாவ+ கிைடயா+. அதி3�, அவ)�4 ஆN+மா க(ைமயாகி-
வி'ட பிற4 வி'!� ெத) வாச�ப!ைய5 தா�!ய+ இ�ைல. ஆகேவ, உறவின� 
&'(�க�யாண�, சா<, ஏேத#� விேசஷ� எ�7 அ�க�ப�க5+ ஊ��க��4� 
ேபா0 வ)வ+� நி�7வி'ட+. 
 
ஆ�!யாபி�ைள மாதிாி &( ேத! வ)கிறவ�க�தா� Eாிய ெவளிCச �, �திய 
காF7�ேபால, அவர+ சாதாரண நா'க��4 விேசஷ உயி��� த*+ 
ெகா�!)*தா�க�. அைனவாி3� ஆ�!யாபி�ைள�4 அ�ணாCசியிட� தனி� 
பி!��; ஒ) தீவிரமான பF7த�. தனி5+C ெசா�3�ப!யான காரண� எ+<� 
கிைடயா+. உ�ள5தி�, உண�வி�, இய�பாக5 ேதா�றி வ3�ெபF7 வி'ட 
அ�பி� பிைண��.  
 
அதனா� அ�ணாCசிைய நீ�ட கால� பாராம� இ)*+ வி'ட+ - அவ)ட� 
ேபCA� பாிமாFற� ெச0+ ஊ� விஷய?கைள5 ெதாி*+ ெகா�ளாம� ேபான+ - 
ெப)� 4ைறவாகேவ ப'ட+ அவ)�4. இ+ அவ� உ�ள5தி� உ75தி� 
ெகா�ேடயி)*த+. 
 
அ*த உண�<தா� அவைர பNS�)*+ இற?கிய+� ேநராக ைகலாச�பி�ைள 
&'(�4 உ*தி5 த�ளிய+. 
 
ெத) வாச� ப!யி� கா� ைவ�4� ேபாேத, "அ�ணாCசி ேயாD” எ�7 4ர� 
ெகா(5தா� ஆ�!யாபி�ைள. 
 
தி�ைணயி� இ)*த த�பி ேசாம A*தர�, "வா?க!” எ�7 அவைர வரேவFறா�. 
"உ'கா)?க!" எ�றா�. அவைர ஒ)மாதிாியாக� பா�5தா�. 
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ேதாளி� கிட*த +�ைட எ(5+, தி�ைண� ப'!ய� க��� Tசி த'!வி'(, 
+�ைட ம!5தவாேற ேபா'( அத�மீ+ உ'கா�*தா� ஆ�!யாபி�ைள. 
“ெபாியவா� &'(�4�ேள எ�ன ெச0றாக? ெவளிேய காேணா�?" எ�7 
ேக'டா�. 
 
"உ?க��45 ெதாியா+? அ�ணாCசி இ�ைல. இற*+ ேபாயி'டாக..." 
 
ஆ�!யாபி�ைளயி�  க5தி� ஓ?கி அைற*த+ேபா� இ)*தி)�க ேவ�(�. 
தி(ெமன ெநLசி� 45+ வி'ட மாதிாி….  
 
அவ)�4 $Cேச நி�7வி(� ேபா� ேதா�றிய+. அதி�Cசி அவ�  க5தி� 
ெவளிCசமாயிF7. ந�ப  !யாதவ�ேபா� ேக'டா�:  
 
"ஆ?. எ�ன+?” 
 
"அ�ணாCசி இற*+ எ'( மாத?க� ஆCA.” 
 
ஆ�!யாபி�ைள திைக��ட�, “எ�ன ெச0த+..?" எ�றா�. 
 
"ஆN+மாதா�. ெரா�ப<� கQட�ப(5தி வி'ட+.” 
 
“ேச, என�45 ெதாியாேத” எ�7  M M5தா� பி�ைள. "அவாைள பா��க 
வராமேல ேபாயி'ேடேன!” 
 
4747 எ�7 உ'கா�*தி)*தா�. ேவ7 எ+<� ெசா�லாமேல தைரமீ+ ப(5தா�. 
க�கைள $!� ெகா�டா�.  
 
ேசா  அவைரேய கவனி5தப! இ)*தா�. அவ�  க� ஏேதா ேவதைனைய� 
கா'(வதாக அவ#�45 ேதா�றிய+. இ*தC ெச0தி அவ)�4 அதி�Cசி த*+ 
வி'ட+ எ�7 எ�ணினா�. 
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ேநர� ஊ�*+ ெகா�!)*த+. அவைர 4ர� ெகா(5+ உ3�கலாமா எ�7 அவ� 
தய?கினா�. 
 
ச'ெட�7 அவேர நிமி�*+ உ'கா�*தா�. "என�4 எ�னேமா ஒ) மாதிாி வ)+..." 
எ�7 ெம� 4ர�� ெசா�னா�. “நீ5த�ணி இ)�4மா? ஒ) ட�ள� ெகாேட�” 
எ�றா�. 
 
ேசா  &'!#� ேபா0, பழL ேசாF7�பாைனயி� உ�ள த�ணிைர ஒ) 
சி7ெச�பி� எ(5+ வ*+ அவாிட� த*தா�. உ�� ேச��க�ப'!)*த அ*த 
நீராகார5ைத அவ� 4!5தா�. ெச�ைப கீேழ ைவ5+வி'(, ம<னமாக 
அம�*தி)*தா�. 
 
பிற4 எI*+, +�ைட உதறி5 ேதா�மீ+ ேபா'(� ெகா�(, “வாேற�” எ�7 
 னகியப! நட*தா�. வ*தேபா+ இ)*த மி(�4 இ�ேபா+ இ�ைல அவ� நைடயி�, 
நட�பேத சிரமமான ேவைலயாக அைம*+ வி'ட+ேபா� ேதா�றிய+. 
 
ேசா  அவ)�காக அ#தாப�ப'டா�. "பாவ�" எ�7 Gறி� ெகா�டா�. 
 
அ�7 பிFபக�� "ஆ�!யா பி�ைள ெச5+�ேபானா�" எ�ற ெச0தி அவ#�4 
அதி�Cசி['(� தகவலாக5தா� இ)*த+. 
                 ("சி7கைத களLசிய�, 1985) 
---------- 
 

15. 15. 15. 15. வாழ வி��பியவ�வாழ வி��பியவ�வாழ வி��பியவ�வாழ வி��பியவ�    

 
"மாதவி� 4'! பா��பதF4 மா�4'! மாதிாி இ)�கிறா�. KCெச�( ேபா� 
4�ைமயா0, வாணமயமாயத திக8கிறா�. அெத�லா� சாிதான�யா. அவ� 
ேமாகன� ��னைகைய1�, கா*த� க�ெணாளிைய1�, க�( நீ� த�பி5 தவறி 
அச'(5தனமாக நட*+ ெகா�ளாதீ�. உ�ைமயி� அவ� ெந)�� ஐயா, 
A'ெடாி�4� ெந)��!" 
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இ�ப!5தா� எCசாி�பா� கிளா�� பரமசிவ�. சக 4மாNதா�களி� எவராவ+ ஒ)வ� 
அவாிட� மாதவிைய� பFறி அDவ�ேபா+ ேபCெச(�பா�க�. அ�ல+, அவைர� 
க�( ேபச வ)கிறவ�களி� யாேர#� மாதவி� 4'!யி� "நில< ெச01� 
 க5ைத1�, கா�ேபா� ெநLசி� 4747�� ஏFப(5+� விழிகைள1�, நிைனவி� 
நிைலயாக� பதி*+ வி(கிற  7வைல1� பா�5+வி'(, அவ� நிைனவினா� 
அைல���(, அ��ற� பரமசிவ5திட� அவைள� பFறிC AவாரNயமாக� ேபச 
ஆர�பி�பா�க�. அ�ேபாெத�லா� அவ� தனி ரகC சிாி�ைப  க5திேல படரவி'(5 
தன+ க)5ைத அI5தமாக எ(5+C ெசா�வா�. 
 
பரமசிவ� பணி �ாி*த அ3வலக5தி� பல பிாி<க�. ஒDெவா) பிாிவி3� நாைல*+ 
ஆ�கேளா( ஒ�7 அ�ல+ இர�( ெப�க�� 4மாNதா�களாக ேவைல ெச0+ 
வ*தா�க�. அவ�க� எ�ேலா)ேம அழகிக� எ�7 ெசா��விட  !யா+, ஆனா� 
அைனவ)� ஒ0யாரமாக அழ4 ப(5தி� ெகா�ள5 ெதாி*தவ�க�. 
 
ெப� 4மாNதா�க� ேவைல பா��கிற இட5தி� சாிநிக� சமானமாக, ஆ�க�� 
ேவைல ெச0ய ேவ�!யி)*தத� $லம ேவைலயி� தர� எ�ப! இ)*த+; 
ஆ�களி� உைழ��5 திற� எ5திைசயி� எDவா7 ேவைல ெச0த+; ெப� ச�தி 
யா� யாைர எ*த எ*த விதமாக� பாதி5+ வ*த+ எ�பன ேபா�ற விவர?க� 
யாவரா3� ேசகாி�க�பட வி�ைல. ஆயி#� ஓ� உ�ைம எளிதி� பளிCசிட5தா� 
ெச0த+. 
 
ெப�க� ேமனி மி#�கிகளாக<�, அல?கார வ��யரா க<�, நா��ெகா) தி#A� 
�டைவ க'!1�, சதா வாசன அைலகைள� பர�பி1�, இர�( $�7 ேப�களாகC 
ேச�*+ அ�5தமி�லாம� கி�கி�5+C சிாி5+� ெகா�(� ஆXA�4 வ*தா�க�. 
அவ�கள+ �ற5 ேதாFற5தி� காண�ப'ட அழ4� A5த � அவ�க� ெச0த 
ேவைலகளி� இ)�4மா - இ)*ததா - எ�7 உ7தியாக யாேர ெசா�ல  !1�? 
 
அவ�க� பா�ைவயி� ப'(�, அவ�க��4 அ)ேக உ'கா�*+�, அவ�க� 
பா��க'(ேம எ�பதFகாக<� ஏேதா  �கிய காாிய� இ)�ப+ேபா� அ?4� 
இ?4மாக, ஒ� அைறயி�)*+ இ�ேனா� அைற�4மா0 A�மா A�மா ேபா0 வ*+ 
கடைம ஆFறிய ஆ�4மாNதா�கள அசமLச?களா க<�, பி5+� 4ளிகளாக<�, 
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ஏைழ எளியவ�க� ேபால<�, “ேகவல� 4மாNதா�க�" ஆக<� கா'சி 
அளி�கலாமா? அ�ப!� கா'சிதர5தா� இய3மா அவ�களா�? 
 
ஆகேவ, ஒDெவா)வ)� "ஜ�" என7 "ேஜா�" ஆக<�, "Z�" ஆக<�, "!�டா�" 
ஆக<� ஆைட அல?கார� ெச0+ ெகா�( வ*தா�க�. சில�, சினிமாவி�, ந!�க 
ேவ�!ய வ�க� த�பி5 தவறி, சாரமFற ேவைலக� நைடெப7� அ3வலக5தி#� 
அ! எ(5+ ைவ5+ வி'டவ� ேபா� ேதா�றினா�க�. 
 
இதனா� எ�ன ஆயிF7 எ�7 ேக'டாேலா, காாியால ய?க� க�M�4 இனிய 
கா'சிகளாக5 ேதாFற� கா'டலா யின. ஆXN க'!ட?க��ேக உாி5தான 
அI$Lசி5 ேதாFற � ஒ)வித விேசஷ நாFற � இ)*த இட� ெதாியாம� ஓ! 
வி'டன. 
 
Aமா� அழ4 ெபFற நாாீமணிக� சLசாி5த ப4திகளி� நிைலேய இ+ ெவ�றா�, 
மாதவி�4'! ேபா�ற அழகான ெப�க� ேவைல ெச01� பிாி<க� எ�ப! 
இ)�4� எ�7 ெதாியாதா எ�ன! 
 
மாதவி�4'! ந�ல அழகி. இDவள< ெசா�னாேல ேபா+�. அவ� ம�ேகாவா 
மா�பழ� ேபா� இ)*தா� எ�ற த�ைமயி� வ�ணி�க ஆர�பி5+� பழ�கைட�4� 
- அவ� க�ன?களி� ேராஜா�K சிாி�4�, க�களி� க)?4வைள மி�#� 
எ�#� தி#சி� ெதாட?கி� K�கைட�4� - அவ� ேமனி ெம)கி� பாதா� 
அ�வாைவ� காண !1�, ச)ம ெம�ைமயி� ெவ�ெண0 மி#மி#�4�, அவ� 
4ர�� 4ேலா� ஜா� ஊறி� கிட�4� ஜீரா இைழ1� எ�ெற�லா� விவாி5+ 
மி'டா0� கைட�4� - விள�பர� ெச0ய ேவ�!ய அவசிய� எ+<� இ�ைல தா�. 
 
மாதவி� 4'! ெவ7மேன பா�5தா3� ேபா+�. எதிேர நிFபவ� 4Fறால5தி� 
4�4� சார�� Aக உலா கிள�பியவ� ேபா� ஆகி வி(வா�. ஆனா�, அவ� 
Aமமா பா��க மா'டாேள! ைம Kச�ப'!)�கிறேதா இ�ைலேயா எ#� ஐய5ைத5 
T�(�ப! ஒ) க)ைம வைரயி'ட மாவ( வகி� அ�ன” ெந(?க�க� Aடாிட, 
இத8களி� சி7 நைக தவழ, அவ� "எ�ன விஷய� "எ�ன விஷய�?" எ�7 
ஆ�வ5ேதா( ேக'பவ� ேபா� பா�ைவ எறிவா�. அ�ேபா+ 4Fறால� அ)வியி� 
4ளி�கிற அF�த இனிைம அ�லவா பிற�4�! 
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மாதவி சகஜமாகC சிாி5+� ேபA� Aபாவ� உைடயவ�. �திதாக அறி க�ப(5த� 
ெப7கிற ேபா+ Gட, "ெரா�ப நா� பா�5+� பழகியவ�க� ேபா�  க� நிைற*த 
சிாி�� வழ?4வா�. ெவ4 விைரவிேலேய தாராளமாக� ேபCA� ெகா(5+, ேபCA 
வா?க ஆர�பி5+ வி(வா�. அவ�  �னா� நி�7 உைரயா(வேத இனிய 
அ#பவமாக, Aசி)சியான 4ளி� பான5ைதC Aைவ5+� ப)4வ+ ேபா�ற 
இ�பமாக அைம1�. 
 
அ*த இ�ப5ைத இழ�க மன� இ�லாதவ�க� தா� அD அ3வலக5தி� மி4தியாக 
இ)*தன�. ெபா+வாகேவ அ?4�ளவ�க��4 அதிகமான ேவைல கிைடயா+! 
ப5தைர மணி த� மாைல ஐ*+ மணிவைர ஆXN ேநர�; ந(வி� ஒ) மணி ேநர� 
இைடேவைள எ�ற தி'ட� இ)*த+ எ�னேவா உ�ைம தா�, ஆனா� 
ஒDெவா)வ)� இைட�கிைடேய "ஓ0< ேநர�" ேத!� ெகா�ள5 தய?கேவ இ�ைல. 
சிF7�! வி(தியி� சிறி+ ேநர5ைத� ேபா�4வா�க�. ெப'!�கைட அ)கி� 
நி�7 சிகெர' பி!�பா�க�. ந�பைர� க�( ேபசC ெச�வ+ ேபா� ஒDேவா� 
அைறயி#��� �4*+ அ?4�ள ெப�க�  �ேன த?க� உட� அழைக1�, 
ஆைட� பக'ைட1�, அறி<� பிரகாச5ைத1� ெவளிCச மி(வதி� உFசாக� 
கா'(வா�க�. 
 
பரமசிவ5திட� ச*ேதக5 ெதளி< ெபற வ)கிறவ�க� ேபா� எ'!� 
பா��கிறவ�க��, "உ?கைள� பா�5+� ேபாகலாெம�7 வ*ேத�" எ�7 Gறி� 
ெகா�ேட வ)கிறவ�க��, உ�ைமயி� மாதவி எ#� Aடாினா� கவர�ப(கிற 
மனித வி'!�க� தா� எ�பைத� பரமசிவேம ந�4 அறிவா�. மாதவி�4� 
ஆ�களி� ேபா�ைக��ாி*+ ெகா�ள5 ெதாியாதா எ�ன? 
 
அவ�ைடய ேபா�ைக தவறாக� �ாி*+ெகா�ட ஆ�க� அவ� மன� த?களிட� 
நிைலெபF7 வி'ட+ எ�ேற எ� ணினா�க�. ஒDெவா)வ)� தாேன மாதவியி� 
பிாிய5+�4 இல�கானவ� எ�7 க)திய+ மனித Aபாவ5ைத எ(5+� கா'ட 
உதவிய+. 
 
ர4நாத� ஒ) நா� !ப� சா�பி'( வி'( வ)� ேபா+ த� வாயி� ஒ) Xடா<� 
ைகயி� ஒ) Xடா<மாக வ*தா�. உத(க� சிவ�க, வா0 ந7மண� பர�ப,  க� 
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மலர வ*தவைனC சிாி�4� விழிகளா� வரேவFறா� மாதவி. 47நைக வி)*+ 
த*தா�. 
 
“உ?க��4� Xடா ேவ�(மா மாதவி?” எ�7 ேக'டா� ர4நாத�. 
 
“ெகா(5தா� ேவ�டா� எ�றா ெசா�ல� ேபாகிேற�?" எ�7 ேக�வியி� பதிைல� 
ெபாதி*+ ெகா(5தா� அவ�. 
 
அவ� வா?கி� ெகா�வாேளா ம75+ வி(வாேளா எ�ற சலன சி5த5ேதா( 
அதிக�ப!யான Xடா வா?கி வ*தவ� இ�ெபாI+ ஆன*த� அைட*தா�. இேதா!" 
எ�7 ைகைய நீ'!னா�. 
 
த*த5தினா� கைல அழேகா( உ)வா�க�ப'டன ேபா�ற ெம��ய விர�க�  � 
வ*+, Kவித8க� ேபா� 4வி*+, Xடாைவ எ(5தைத அவ� ரசி5தா�. அவ� 
ைகேமேல ெச�7, ெசDவிய உத(க�� கிைடேய அைத5 திணி5தைத 1�, க�க� 
Aழ�றைத1�,  க5தி� மா7த�கைள1� ஆைச� க�களா� அ�ளி 
விI?கியவாேற நி�றா� அவ�. அவ� க�களி� ஒளி�*த தனிCAட� 
அவ#�காகேவ பிற*த+ அ�லேவா! 
 
அவ� உ�ள� கி�கி�5த+. "மாதவி�4 எ� மீ+ ஆைச தா�. இதி� 
ச*ேதகேமயி�ைல" எ�7 உ7தியாக ந�பினா� அவ�. 
 
"உன�4 வி)�பமானைத எ(5+� ெகா�ளலா�" எ�7 ெசா��, $!யி)*த 
விர�கைள அகல5 திற*தா� பால கி)Qண�, ஒ) சமய�. 
 
உ�ள?ைக நிைறய மி'டா0க�. பளிCசி(� வ�ண?க� மி#�4� க�ணா!5 
தா�களி� அட?கிய அ)ைமயான இனி��க�! 
 
ெபா�வைள ஒ�7 அழ4 ப(5திய எழிலான ைக  � வ*+ ஒேர ஒ) மி'டாைய 
எ(5+� ெகா�ட ேபா+, "ெபா� அவி� ேமனி ம?ைக" எ�ப+ மாதவி�45 தா� 
ெபா)*+�; த?க� எ�றா� த?கேம தா� எ�7 அவ� மன� ேபசிய+. 
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"உன�4 மி'டா0 பி!�4மா. மாதவி?" என� பாி<ட� விசாாி5தா� அவ�. 
 
"ஓ ேபஷாக!" எ�7 இI5தா� அவ�. ஒ) ெசா�ைல உCசாி5தா� "இ�ப5ேத� 
வ*+ பா1+ காதினிேல" எ�பைத &ணான கவி�பிதFற� எ�7 அ!5+� ேபA� 
பாலகி)Qண� "கவி வா�கி� உ�ைம இ�லாம� இ�ைல" என உண�*தா� 
இ�ேபா+. 
 
அவ� க�கைள ஒ) தி#சாக ஒ(�கி� ெகா�(, சி7நைக K5+ "என�4 சா�ல' 
தா� பி!�4�. மி�� சா�ல' இ)*தா� ேபா+�. என�4C சா�பாேட ேவ�டா�" 
எ�7 அறிவி5த ேபா+, பாலகி)Qண� இ*த உலக5திேலேய இ�ைல! 
 
சினிமா�கார�க� சில சமய?களி� "'ாீ� Y�4வ�N”" எ�7 பட� பி!5+� 
கா'(வா�கேள காதல�களி� க*த�வேலாக சLசார� பFறி, அ�ப!�ப'ட ஒ) 
கா'சியி� - ப`�க� மித�க, �ைகC A)�க� ெநளிய, விசி5திரமான இைலக�� 
ெகா!க�� +வள, வி*ைத� K�க� சிாி�க அF�தமாக5 திகI� ஒ) கன< 
உலக5தி� - மாதவிேயா( அவ#� திாிவதாக மய?கி வி'டா�. 
 
 
அத� பிற4 ேக'பாேன�? அ!�க! மாதவி�4 "மி�� சா�ல'" கிைட5த+. அவ� 
நாவி� சா�ல' இளக இளக, அவள+ உ�ள � த�பா� உ)கி ஓ!வ)கிற+ எ�ேற 
பாலகி)Qண� ந�பினா�. 
 
இ*த விதமாக ர4நாத#�, பால கி)Qண#�, சிவ�பிரகாச  �, ெசா�க�?க �, 
மF7� ஒ�றி)வ)� எ�ணி� ெகா�(. ஆகாச� ேகா'ைட க'(கிற 
அ�நாஷ�களாக அைலவைத� க�(� காணாதவ�ேபா� இ)*தா� பரமசிவ�. 
இளிCசவா0 A�ப�க�! ஒ) நா� சாியானப! பாட� ப!�க5 தா� ேபாகிறா�க�!" 
எ�7 அவ� மன� 4றளி சிாி�4�. 
 
அ*த நா� வர5தா� ெச0த+.  
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அ�7 இளிCசவா0 A�ப�க� ம'(ேம பாட� கF7� ெகா�டா�க� எ�றி�ைல. 
சிாி5+� ேபசிC சி?காரமா0 ெபாI+ ேபா�கிய "திட A�பி"1� ஒ) பாட� கF7� 
ெகா�டா�.  
 
சில நா'களி� மாைல ேவைளகளி� ஆXஸ� காாியலாய5 தி� அதிக ேநர� த?கி 
வி(வ+ உ�(. அவ� கிள�பிC ெச�ற பிறேக 4மாNதா�க� ெவளிேயற 
ேவ�(�. வினாக� கால நQட� உ�( ப�Mகிற ஆXஸைர ஏசியாவ+ அவ�க� 
ேவைல ெச0வ+ ேபா� ப�மா5+� ப�ணி� ெகா�!)�பா�க�. 
 
அ�7 ஆXஸ� ஆேற கா� மணி�45தா� ேபானா�. ேமைஜ மீ+ கிட*த 
“4�ைபகைள எ�லா� அ�ளி !ராய)�4� திணி5+ வி'(, 4மாNதா�க� 
�ற�ப(வதF4 ஆறைர மணி ஆகிவி'ட+. 
 
ஆ7 ஆேறகா� மணி�ேக இ)� பரவி வி(கிற - "பக� ெபாI+ 4ைறவாக<� இரா� 
ெபாI+ அதிகமாக<� உ�ள" - கால� அ+. ஆXS� அைறக��4� விள�4க� 
ஒளி சி*தி அI+ ெகா�!)*தா3�, வரா*தா, மா!�ப!, சில தி)�ப?க� ேபா�ற 
இட?களி� ெவளிCசேம இ�ைல. 
 
மாதவி ேவைல ெச01� இட� மா!யி� இ)*த+. அவ� ேவகமாக வ*+ ப!�க'(5 
தி)�பினா�. "மாதவி! உன�காக5 தா� கா5தி)�கிேற�" எ�ற 4ர� கரகர5த+� 
அவ� தி(�கி'டா�; நி�றா�. அதF4� ஒ) கர� அவ� ைகைய� பFறி அவைள 
அ)ேக இI�க  ய�ற+. இ(�பி� வைள*+ AFற நீ�ட+. 
 
இ�7 மி�� சா�ல' ம'(ம�ல; ேஹஸ�ந' சா�ல'(� ெகா�( வ*தி)�கிேற�. 
இ�ப! நா� ஜா�யாக XCA�4� ேபாகலா�….." 
 
ேபசிய+ பாலகி)Qண� எ�பைத  த�ேலேய �ாி*+ ெகா�ட மாதவியி� உட� 
படபட5த+. அவ� இதய5தி� பைதபைத��. "சீ ேபா!” எ�7 சீறினா� அவ�. 
அவைன5 த�ளிவிட  ர�!னா�. 
 
அவ�  க� அவ�  க� ேநா�கி5 தா8*+ ெகா� !)*த+. தி(ெமன, "பளா�" 
எ�7 ஓ� அைற விI*த+� அ+ அதி�Cசிேயா( பி�வா?கிய+. 
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"சீ மி)க�!” எ�7 த� ெவ7��  Iவைத1� திர'! &சிவி'(, அவைன வ3<ட� 
ஒ+�கி5 த�ளிய மாதவி ேவகமாக� ப!களி� இற?கினா�. 
 
அ�ெபாI+ தா� மா!�ப!யி� ஏற அ! எ(5+ ைவ5த ர4நாத� "ஏ� மாதவி 
இDவள< அவசர�?" எ�7 ேக'டா�. 
 
"சீ ேபாடா!” எ�7 காறி5 +�பி வி'( ஓடலானா� மாதவி. ரNதாைவ அைட*த+� 
எதி��ப'ட  த� டா�சிைய நி75தி, அதி� ஏறி�ெகா�ட பிற4 தா� அவ� பய� 
சிறி+ தணி*த+. ஆயி#� உ�ள� பைத�� ஒ(?கவி�ைல. 
 
"மி)க?க�! ெவறிபி!5த மி)க?க�" எ�7  M M5 தா� அவ�. தாராளமாக� 
ேபசி� பழகிேன� எ�பதFகாக இ�ப!யா நட*+ ெகா�வ+? சீ" எ�7 4ைம*+ 
ெகாதி5த+ அவ� உ�ள�. 
 
"எ�ேலா)� ெக'ட எ�ண5ேதா( பழ4கிறவ�க�தா� எ�ப+ உன�4 
இ�ெபாI+ தா� �ாிகிற+. ெப� ஒ)5தி சிாி5+� ேபசினா� அத� பி� ேவ7 
க)5+ ப+?கி� கிட�4� எ�7 இவ�க� ஏ� எ�ணேவ�(ேமா, என�45 
ெதாியவி�ைல. ஃபிர�'Nகளாக� பழக அவ�க� மன� இட� தரா+ ேபா�)�4. 
எ�ப<� ேவ7 ரக நிைன��க� தா� ேபா�)�4." 
 
இ*த ாீதியி� அவ� மன� �I?கி� �ைக*த+. அD அ3வலக5தி� இனி கா� 
பதி�க� ேபாவதி�ைல எ�7 தீ�மானி5த பிறேக அவ� உ�ள5தி� சிறி+ அைமதி 
பட�*த+. 
 
மாதவி�4'! தன+ ேவைலைய ராஜிநாமா ெச0+ வி'டா�; தா?க� இ)�கிற 
திைசைய எ'!� பா��கேவ மா'டா� எ�பைத அறி*த+�, பாலகி)Qண� 
வைகயறா மன� ேபான ேபா�கி� விம�சன� G7வதி� மகி8<Fறன�. 
 
"ஏ ஒ� ஏமாF7�காாி! சாியான மி#�கி!  த�தர ப'ட�ஃபிைள!" எ�7 
வயிFெறாிCசேலா(  னகினா� ர4நாத�. 
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பாலகி)Qண� "பCைசயான வா�5ைதகளி� வைசபா!5 த� ஆ5திர5ைத5 தணி�க 
 ய�றா�. "ேதவ!யா�, ெபா7�கி" எ�ெற�லா� அ�Cசைன ெச0தா�. 
 
"பச���காாி. மய�கி� பி(?கி5 தி�கிற வLசகி" எ�ேற எ�ேலா)� அவைள� 
பFறி  !< க'!ன�. 
 
"மாதவி�4'! உ?கைள எ�லா� ஏமாFறி வி'டா� எ�ப+ சாியாக இ)�கலா�. 
ஆனா� அDவா7 ஏமாF7�ப! T�!யேத நீ?க� தா�" எ�7 பரமசிவ� 
�� 7வேலா( ெசா�னா�. 
 
"ந�றாக இ)�கிறேத நீ?க� ெசா�வ+! நா?க� ெகா(5தைத எ�லா� வா?கி 
ெமா�4 ெமா�ெக�7 ெமா�கினாேள அ*த5 த!Cசி! மி'டா0 ெகா(5தா�, மி�� 
சா�ல' ந�றாக இ)�4� எ�7�, சா�ல' ச�ைள ெச0தா� ஐNகிாீ� பி!�4� 
எ�7� ெசா��, தன�4� பி!5தைத� ேக'( வா?கி5 த� வயிFைற ெரா�பி� 
ெகா�!)*தாேள. நா?களா அ�ப! எ�லா� ெச01�ப! ெசா�ேனா�?" எ�7 
சடபடெவன� ெபாாி5+ த�ளினா� பாலகி)Qண�.  
 
"அவ� மனைச� 4ளி�பா'!, அவ� உ�ள5தி� இட� பி!�பதFகாக5 தாேன 
நீ?க� ேபா'! ேபா'( அDவித� ெச0தீ�க�? உபசாி5+, ந�ல வா�5ைத ெசா��, 
நீ?களாக வாாி� ெகா(�கிற ேபா+, ேவ�டா� எ�7 யா� தா� ம7�பா�க�? 
மாதவி�45 தினசாி N&'(�, ஐNகிாீ �, சா�ல'(� வா?கி5 தி�னேவ�(� 
எ�ற ஆைச இ)*த+. இ�ப! எ�லா� தி�ன ஆைச� ப'டா� &( வி'(� ேபா4� 
மகேள; நம�4� க'(ப! ஆகிவரா+ எ�7 அவ�ைடய அ�மா ெசா��யி)�பா�. 
AலபமாகC சிாி�ைப1� பா�ைவைய1� இனிய ேபCைச1� ெகா�ேட அவFைற 
எ�லா� ெபF7 விட  !1� எ�பைத அவ� க�( ெகா�டா�. கிைட�கிற 
வைரயி� அ#பவி5+ மகிழலாேம எ�7 +ணி*தா�. அவ��4� ெகா(�பதி� 
உ?க��4� ஓ� இ�ப� ஏFப'ட+. இ�ைல எ�7 நீ?க� ம7�க  !யா+. 
அ��ற� அவைள ஏAவாேன�?" எ�றா� பரமசிவ�. 
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மFறவ�களா� அவ� ேபCைச ம7�க  !யவி�ைல. எனி#�, அவ�க�ைடய 
மன�கச�ைப மாF7வதF45 ேதைவயான ச�திைய அDவா�5ைதக� ெபFறி)�க 
வி�ைல தா�. 
                     ("கலாவ��, 1965) 
------------ 
 

16. 16. 16. 16. ஒ� காத� கைதஒ� காத� கைதஒ� காத� கைதஒ� காத� கைத    

 
அ�ெபாI+ நா� T?கவி�ைல - T�க� கிற�க5திேல ேதா�றிய ெசா�பனமாக 
இ)�4� எ�7 அைத5 த�ளி வி(வதF4.  
 
உ�ைமையC ெசா�ல� ேபானா� அ�ேபா+ நா� விழி5தி)�க<� இ�ைல; 
க�கைள $!�ெகா�(, ேயாசைனயி� ஆ8*+ கிட*ேத�,  +ெக3�� இ�லாத 
ஜீவ� மாதிாி நாFகா�யி� சாி*+ சா0*தப!. 
 
அ�ப! எ�ன பலமான ேயாசைன எ�றா�, Aைவயான கைத எ�ன ெசா�லலா�; 
ஒ) கைத அவசிய� ேவ�(ேம எ�கிற ேவதைனதா�. ப�க5+ &'(� 
ப�னிர�( வய+ ெப� ப�வத4மாாி என+ சிேநகிதி. அவைள "ஓயாத ெதா�ைல" 
எ�ேற G�பிடேவ�(�. எ�ேபா பா�5தா3� “என�4 ஒ) கைத ெசா�, ேஜாரான 
கைதயாக ஒ�7 ெசா�" எ�7 அாி5+� பி(?4� Aபாவ� உைடயவ� அவ�. 
 
"என�4� கைத ெசா�ல5 ெதாியா+" எ�7 மI�பி அவளிடமி)*+ த�பிவிட 
 !யா+. “ஊ�4? உனககா ெதாியா+? இDவள< �Nதக?க� ப!Cசி)�கிேய! 
இ�#� ப!CAகி'ேட இ)�கிேய. உன�4 கைத ெசா�ல5 ெதாியா+ எ�றா� யா� 
ந��வா?க?" எ�7 ச�ைட பி!�4� ப��� அவ��4 உ�(. 
 
எ�ன எழவாவ+ ஒ) கைதைய ெசா�� அவைள அ#�பினா�தா� அைமதியாக� 
ப!�கேவா. A�மா க�$! ேமான5+ இ)�கேவா இய3�. இ�ைலெயனி� ெகாA, 
$'ைட�KCசி வைகயரா மாதிாி அவ�� ெதா�ைல ெகா(5+� ெகா�ேட 
இ)�பா�. 
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அ�ைற�4� அவ� "கைத ஒ) கைத” எ�7 ெதா*தர< ப(5திவி'(, "ந�ல 
கைதயாக ஒ�7 ேயாசி5+ ைவ. நா� அ��ற� வாேற�” என அறிவி5+ வி'(� 
ேபானா�. அைத�பFறிய ேயாசைனயி�தா� நா� ஈ(ப'( இ)*ேத�. 
 
விழி��� T�க � ெதா'(� பி!5+ விைளயாட  ய3� இைட நிைல அ+. மன� 
க'டவி85+ விட�ப'ட க�7� 4'! மாதிாி +�ளி�4�மாள� ேபா'( இQட� 
ேபா� திாி1�. காத)கி� Gட யாேரா - அ�ல+, எ+ேவா "ெகாய ெகாய" எ�7 
ெதளிவி�லா� 4ர�� எ�ென�னேவா ேபAவ+ ேபா� ேதா�7�. அ5தைகய 
நிைலயி�தா� நா� இ)*ேத�. 
 
அ�ெபாI+தா� அ+ எ� காதி� விI*த+. மிக5 ெதளிவாக� ேக'ட+. யாேரா 
கலகலெவனC சிாி5த ஒ�. ெவ�கல�பாைனயி� சி�லைர� காAகைள� ேபா'(� 
43�கி உ3�கினா� எழ�G!ய ஒ�நய� கYாி'ட+ அ*தC சிாி�பிேல. 
 
யா� அDவித� சிாி5த+?  
 
நா� க�விழி5+ மிரளமிரள ேநா�கிேன�.  
 
பழ�கமான, அI+ வழி1� E8நிைலதா�. �5தக?க�, தா�, ேபனா, 4�ைப Gள�, 
“ச��Cசவ)" எ�லா� அ�ப! அ�ப!ேய இ)*தன, யா)� வ*+ எ'!� 
பா�5ததாக<� ெதாியவி�ைல. ப�க5+ &'(� 47���கார� ெப� 
ப�வத4மாாியி� சிாி��� அ�ல அ+. 
 
எ� மன�4றளியி� சி5+ விைளயா'டாக5தா� இ)�4� எ�7 க)தி, ம7ப!1� 
"T?காம� T?கி Aக� ெப7�" நிைலயி� அம�*ேத�. ஆனா�, T�க� எ� 
க�கைள5 தIவி எ�ைன மய�க நிைலயி� த�ளிவிடவி�ைல. இ+ நிச�. 
 
தி)�ப<� சிாி�ெபா� ெதளிவாக� ேக'ட+. ெப� ஒ)5தி சிாி5த 4ர�தா� அ+. 
 
ந�றாக� பா�5+� பயனி�ைல. யா)� பா�ைவயி� படேவயி�ைல. “ஏ 4ர?4! 
ஏ'! பான 4மாாி எ?ேக ஒளி*+ நி�கிேற?” எ�7 க5திேன�. 
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இ�ேபா+ ேக�C சிாி�ெபா�ேயா(, ைகெகா'!� கனி5ததா� எI*த வைளகளி� 
கலகல��� ேச�*+ ஒ� ெச0த+. என�4 எ+<� �ாியவி�ைல. 
 
“ேஹ கFபைன வற�ட கைத�காரா! உன�4 கைத எ+<� உதயமாகாததி� 
விய�ேப இ�ைல எ�ப+ பாயச5தி� உ�ள இனி�� ேபால<�, மிளகா0� 
ெபா!யி� உ�ள கார� ேபால<�, உ�பி� உ�ள காி�� ேபால<� ந�4 
�லனாகி�ற+….." 
 
இDவா7 அதிக�பிரச?கி தனமாக வாயா(� வ�லைம ெபFற+ யாேரா எ�7 நா� 
விழி5+� ெகா�( இ)�ைகயி�, “ �ேன ெச�3� தைல அல?கார சி?காாியி� 
ெகா�ைடயி� ெகா3வி)�4� ம��ைக மண5ைத bக�*தா3�, இ?ேக K 
வாசைன எ�ப! வ*த+, ெச!1மி�ைல ேதா'ட � இ�ைலேய எ�7  ழி�4� 
ப�� ெபFற ம�4 பிளாNதிாியி� சாியான பிரதிநிதிேய! நா� உன�4 ஒ) கைத 
ெசா�ல'(மா? எ�ற ேபCA “ெதாைலேபசி" $ல� வ)� 4ர�ைழ ேபா� இIப'( 
ெம�ைமயா0 ஒ�5த+ எ�ன)கிேல. 
 
யா� ேபAவ+ எ�7 �ாி*+� ெகா�ட+� என�4 விய�� அதிகமாயிF7. 
 
எ�  �னா� ேமைஜமீ+ ஒ) ெவ�கல� ெபா�ைம இ)*த+. மி4*த அழ4 எ�7 
ெசா�ல  !யா+. நா#� சில ந�ப�க�� ஊ� AFறி, அைண�க'(கைள� 
பா�5+வி'(, ஒ) ெபாிய ேகாவிைல� க�(களி5+5 தி)�பிய சமய�, ஒ) 
இட5தி� இ*த� ப+ைம விைல�4� கிைட5த+. பல)� பல ெபா)�கைள 
வா?கினா�க�. A�மா இ)�க'(ேம எ�7 நா� இ*த ெபா�ைமைய வா?கி 
வ*ேத�. அத#�ேள எ�பவாவ+ "வி�கிர மாதி5த ேவதாள5தி�" தாயாதி 
எ+ேவ#� �4*+� ெகா���; ப+ைம கைத ெசா�ல  �வ*+ வி(� எ�7 நா� 
க�ேடனா? 
 
என+ எ�ண?கைள உண)� ச�திைய�Gட அ*த� ப+ைம ெபF7வி'டதாக5 
ேதா�றிய+. 
 



106 

 

"நா� ஏ� கைதெசா�ல ஆர�பி5ேத� எ�ற கவைல உன�4 ஏ�? கைதெசா�வ+ 
யாராக இ)*தா� எ�ன? கைத ந�றாக இ)�கிறதா? இ�ைலயா? எ�பைத கவனி 
அ+தா�  �கிய�" எ�7 ப+ைம ெபாிய தன� ப�ணிய+. 
 
இDவள<�45 +ணி*+வி'ட அ+, நா� "ேவ�டா�” எ�7 ெசா�னா� ம'(�, 
ேபசாம� இ)�க�ேபாகிறதா எ�ன? அதனா�, "சாிதா� உ� இQட�ேபாலேவ 
அள*+ த��!" எ�ேற�. 
 
"நா� ஒ�M� அள�க வரவி�ைல. இ+ நிஜமாகேவ நட*த+ ெதாி1மா?” எ�ற+ 
ப+ைம. 
 
ெபாிய கதாசிாிய�க�  த� இள� கைத�கார�க� ஈறாக, எ�ேலா)� இ�ப!5தா� 
 �#ைர Gற ஆைச�ப(கிறா�க� எ�7 கைன5த+ என+ மன�4றளி, 
 
"ச*திர� எ�கிற வா�ப#�, ஆன*தவ�� எ�ற ெப�M� ஒ)வ�ேம� ஒ)வ� 
ஆைசயாக இ)*தா?க" எ�7 ெபா�ைம த� கைதைய ஆர�பி�கேவ, நா� 
ஏமாFற� அைட*ேத�" எ�7 ெசா�ல5தா� ேவ�(�. அ+ இDவா7 
தி(தி�ெப�7 கைதைய ஆர�பி�4ெம�7 நா� எதி�பா��க வி�ைல “ெரா�ப 
நாைள�4  �ேன ஒ) ஊாிேல..." எ�ேறா,  �ெனா) கால5தி� ஒ) ராஜா 
இ)*தா�" எனேவா அ+ ேபச5 ெதாட?4� எ�7 நிைன5ேத�. 
 
எ� ஏமாFற5ைதC சமாளி�பதFகாக நா� 4ைற Gறலாேன� "எ�ன ேப) இ+, 
ஆன*தவ�� எ�7! வச*தா, பிேரமா, ஹ�ஸா, சா), Aேலா, ப5  எ�ற ாீதியி� 
அழகா, நாகாிகமாக� ெபய� ைவ�க�படாேதா அ*த� ெப�M�4? எ�7 
 ண ண5ேத�. 
 
"இ+மாதிாி ஊேட ஊேட நீ வா� தன� ப�ணி� ெகா�!)*தா� நா� 
ெசா�லவ*தைதC ெசா�ல மா'ேட� ஆமா�” எ�7 உ7தியாக அறிவி5த+ 
ெபா�ைம. 
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அ�மா தாேய ெதாியாம� ெச0+ வி'ேட�. இனி அDவித� ெச0யவி�ைல எ�7 
எ� மன� ேபசிய+. 
 
"நா� அ�மா<மி�ைல, தா1மி�ைல ஆமா..." எ�7 அ+  ைற5த+. 
 
"த��, த�� க�ன5தி� ேபா'(�ெகா�ள ேவ�(மா?"  
 
நீ ேபசாம� க� # இ)*தா� ேபா+� எ�7 எCசாி5+வி'( அ+ கைதைய5 
ெதாட�*த+. 
 
"ஆன*தவ�� அழ4�னா அழ4 அ�ப!யா�ப'ட அழ4!"… 
 
எ�ப!யா�ப'ட அழ4? எ�ற நிைன�� தானாேவ எ� மனசி� தைல T�கிய+. 
நா� எ�ன ெச0ய'(�? என+ மன� ெவறி� 4ர?4, ஒ) கண� Gட A�மா இ)�க 
 !யாேத அதனா�! 
 
எ� ச*ேதக5ைத ஒ(�க  ய3வைத�ேபால ப+ைம ேபசிய+.  
 
"அவைள� பா�5தா� இ�னி�4 Kரா பா�5+�ெகா�ேட இ)�கலா�# ேதாM�. 
அவ� நட*+ ேபாகிறேபா+, மி�ன�ெகா! +வஞவ+ேபா�)�4�. அவ� ஒ) 
பா�ைவ பா�5+வி'(� க�கைள தா85தி� ெகா�கிறேபா+, க�ணா!ேமேல 
Eாிய ஒளி ப'(5 ெதறி�கிற மாதிாி பளிC ெச�7 இ)�4�. அைலக� நடனமி(� 
ச 5திர5திேல நிலெவாளி பட)� வன��, ேதா'ட5+C ெச!களி� வித� விதமான 
மல�க� K5+C சிாி�4� ேகால�, அ*தி ேவைளயி� ேமலவான5+ அதிசய அழ4, 
ெவ� ேமக?க� சLசாி5+� ெகா�!)�4� நீல வான� - இெத�லா� ஒ) 
தடைவ�4 ஒ) தடைவ, பா��க� பா��க �+ைம1� இனிைம1� வாடாத எழி3� 
ெபFறி)�பதாக5 ேதா�றவி�ைலயா? அேதேபா� தா� ஆன*தவ��1� அழகா0 
அதிசயமா0, இனிைம1� இளைம1� நிைற*த இ�பமா0� கா'சி த*+ 
ெகா�!)*தா�. 
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"ைபய� ச*திர� அவ� மீ+ ஆைச ைவ5+ அவ� நிைனவாகேவ அைல*+ திாி*த+ 
ஒ) அதிசய� இ�ைலதா�. அ*த இள� ெப�ைண� காண�G!ய எ*த வா�ப#� 
அவ�மீ+ ேமாக� ெகா�ளாம�)�க  !யா+. அவ� பா�5தா�, காண� 
கிைட�காத இ�ப5ைதெய�லா� இ)விழி� கி�ண?களி� அ�ளி எ(5+ இ*தா 
எ�7 த)வ+ேபா� இ)�4�. அவ� சிாி5தா� அK�வமான ஒளி உதய?கைள� 
பி!5+� கா'(வ+ ேபால ேதா�7�. அவ� ேபசினாேலா, இ�ப� கைதகைள - 
இ� Aைவ கீத?கைள ~ எ�லா� இைச�ப+ேபா� ப(�. அவைள அ!�க! 
பா��க<�, அவளா� அ!�க! பா��க�பட<�, அவள+ ெபா�ெனாளிC சிாி�ைப� 
ெபற<�, அவ�ைடய இனிய ேபCA�கைள� ேக'க<� வா0�� மி4தியாக� 
ெபFறி)*தவ� ச*திர�. அவ� அவளி� நிைன�பி� ெசா�கி� கிட*ததி� 
விய���4 இட� ஏ+?  
 
ஏ+ ஏ+, இ*த� ெபா�ைம சாியான பிசாA� பய� பி�ைளயாக இ)�4� ேபா� 
ேதாMேத! எ�7 எ� மன�4றளி விய���4ர� ெகா(5த+. 
 
"ஏ0 நி75+! இ�ப! எ�லா� எ�ைன�பFறி அெகளரவ மாக எ�ணினா� என�4� 
ெக'ட ேகாப� வ)�" எ�7 ப+ைம  ைற5த+. 
 
எ�Mவ+ மனசி� இய�� அ+�4 எ�ப!5 தைடேபாட  !1ம? "ஏ ஒ� ைச5தா� 
4'!தா� இ+" எ�7 எ� மன� எ�ணிய+. "இ�ைல இ�ைல இ*த எ�ண5ைத 
அழிCA� ேபா'ேட�" எ�7� அ+ ேச�5+�ெகா�ட+. 
 
அைன5ைத1� உண)� ஆFற� ெபFற ெத�ேபா( ஒ) 47��C சிாி�ைப 
உதி�5தப! தைலைய ஆ'!ய ப+ைம கைதைய5 ெதாட�*த+. 
 
ச*திர#� த?கமான பி�ைளயா�டா�. க�M�4 ெல'சணமாக இ)�பா�. 
வ�� +���4� ேபாகமா'டா�. அவ#� ஆன*த வ��1� உற< ைறயாக ேவ7 
இ)*ததனா�, ஊாிேல உ�ளவ?க�� உFறா� உறவின)� இர�( ேப)� 
சாியான ேஜா!தா�, ந�ல ெபா)5த� சீ�கிர� க�யாண5ைத  !5+ ைவ5+விட 
ேவ�!ய+ தா� எ�7 விைளயா'டாக<�, விைனயாக<� ெசா�3வ+ வழ�க�. 
ச*திர#�, ஆன*தவ��1� க�யாண� ெச0+ெகா�( இ�பமாக வா8�ைக 
நட5+வதF4 ேவைள1� ெபாI+� வர'(� எ�7 கா5தி)*தா�க�. ெபாியவ�க� 
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அவ�கைள அ�ப! கா�4�ப! ைவ5+ கால5ைத ஏல5தி� வி'(� 
ெகா�!)*தா�க�. 
 
"விதி, அதி�Qட� எ�பவFைற யா� ந�பினா3� சாி, ந�பாவி'டா3� சாி - 
மனித)�4� �ாியாத, அவ�களா� �ாி*+ெகா�ள  !யாத, மனித எ5தன5+�4� 
ேமலான சில ச�திக� மனித)ைடய காாிய?கைள பாதி�கி�றன, மனித 
வா8�ைகைய க�டப! எ�லா� ஆ'!� பைட�கி�றன எ�7 ஒDெவா)வ)� 
எ�பவாவ+ எ�ண5தா� ெச0 கிறா�க�. அ�ப! எ�M�ப! கால �, 
வா8�ைகயி� ேபா�4� எ�ேலாைர1� T�! வி(கி�றன. 
 
ச*திர� ஆன*தவ�� வா8�ைகயி� எதி�பாராத ஒ) தி)�ப� ஏFப(வாேன�? 
ச*ேதாஷமாக� கால� கழி5+ வ*த அவ�க� ச*ேதாஷ5ைத நீ!5+ அ#பவி�க 
 !யாம� ேபான+ ஏ�? இதFெக�லா� "விதி" எ�கிற  !ைவ5 தவிர ேவ7 
தி)�திகரமான பதி� எைத1� க�(பி!�க  !யா+. 
 
ச*திர#ைடய ேபாதாத கால�தா� அவைன ஒ) மாமர5தி� மீ+ ஏற5 
T�!யி)�க ேவ�(�. உயர5தி� பI5+5 ெதா?கி� ெகா�!)*த+ ஒ) கனி. 
காத�யி� க�ன5தி� க+�ைப1� மி# மி#�ைப1� நிைன< ப(5திய அ*த� 
பழ5ைத� க�லா� அ!5+ விழைவ�பைத விட, ேமேல ஏறி� ேபா0 ைகயா� பறி5+ 
எ(5+ வ*+ அவளிட� ெகா(�பேத சிற�பானதா4� எ�7 அவ� எ�ணியி)� 
கலா�. மர?களி� ஏறி இற?4வதி� ெபாிய Eர� தா� அவ�. ஆனா� அ�7 விதி 
அவைன� பா�5+C சிாி5+� ெகா�!)*தைத யா� தா� அறிவா�க�? 
 
ஆைச5 +!�ேபா(� அளவFற த�ன�பி�ைகேயா(� ேவகமாக ஏறிய ச*திர� 
அஜா�கிரைதயாக� கா� ைவ5ததனா� மர5தி�)*+ தவறி� கீேழ விI*தா�. 
அதிக உயர5தி�)*+ விI*ததா�  +கி� ந�ல அ!. ஒ) கா�3� அ! உாிய 
 ைறயி� சிகிCைசக� நட*தன. ஆனா3� கா� ஊனமாகி அவ� ெநா�! ஆன+ 
தா� எ�ற நிைல ஏFப'( வி'ட+. ச*திர� ப(�ைகயி� விI*+ கிட*த 
ேபாெத�லா� ஆன*த வ�� க�ணி� வ!5+ ேசாக சி5திரமாக மாறியி)*தா�. 
அவ� 4ணமைட*+ வி'டா� எ�7 ெதாி*த+� தா� அவ� உFசாக� ெபFறா�. 
 
ஆனா�, ச*திரனி� உ�ள� உFசாக உண�ைவ� பறிெகா(5+ வி'டதாக5 
ேதா�றிய+. அவ� A5தAய நலமியாக இ)*தி)*தா� அவ� உ�ள� &� 
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ேவதைனைய வள�5தி)�கா+ தா�. ச*திர� ஆன*தவ��யிட� �னிதமான அ�� 
ெகா�!)*தா�. அவ#ைடய ஆைச உய�*த+. அதனா� அவ� தன+ 
நிைலைமைய1�, த�ேனா( வா8�ைக  Iவத� +ைண ேச�*+ அவள+ 
வ)?கால5ைத 4ைற உைடயதாக<� நரக ேவதைன ெபFறதாக<� மாFறி� 
ெகா�ள5 தயாராக இ)�கிற தன+ ஆைச� கிளியி� வா8< பFறி1� தீவிரமாகC 
சி*தி5தா�. ”அ�ேப, நீ எ�ைனேய மண*+ ெகா�ள ேவ�(� எ�கிற அவசிய� 
எ+<� இ�ைல. நா� வள�5த இ�ப� கன<க� எ�லா� நிைறேவற  !யாதப! 
கால� வLசி5+ வி'ட+. நா� க'!ய ஆைச� ேகா'ைடக� எ�லா� ஆகாச� 
ேகா'ைடக� ஆகிவி(�. ெநா�!ைய� க�யாண� ெச0+ ெகா�( நீ எ�ன Aக� 
காண�ேபாகிறா0?" எ�7 அவளிடேம ெசா��வி'டா� ச*திர�. 
 
அவ��4, அவ� ெநா�!யானைத விட, இ�ப!� ேபசிய+தா� அதிக ேவதைன 
த*த+. அவ� த� K?கர5தா� அவ� வாைய� ெபா5தினா�. இ+ மாதிாி எ�லா� 
நீ?க� ஏ� ேபAகிறீ�க�?" எ�7 ேவதைனேயா( ெசா�னா�. 
 
அவ� ெகLசியதF4 இண?கி, ச*திர� அDவா7 ேபAவைத வி'(வி'டா�. 
ஆனா� ேவதைனேயா( எ�ணி எ�ணி மண� 4ைமவைத ஆைச�4 இனியவ� 
Gட5 த(5+விட  !யா+ அ�லவா? 
 
அவ� எ�ணி மனைச� 4ழ�பி� ெகா�டா�. எ�ப!� பா�5தா3�, அவ� 
அவ��4C Aைமயாக5தா� இ)�க  !1� எ�ேற அவன+ உ�ள� உ75திய+. 
அ�ப! வா8*+, அவள+ இனிய வா8ைவ1� ெக(5+� 4'!C Aவரா�4வைத 
அவ� வி)�பவி�ைல. ஆகேவ, தன+ காத� ஆன*தவ���4 ந�ல+ ெச0வதாக 
ந�பி� ெகா�( ச*திர� ெமா'ைட மா!யி�)*+ கீேழ 4தி5+, தன+ உயிைர5 
தியாக� ெச0+ ெகா�டா�. அவ� இர'ைட5 தியாகி இ�ைலயா? காத� 
தியாகியான ச*திர� உயி�5தியாகி1� ஆனா�. இDவள< தா� கைத எ�7 Gறி 
 !5த+ ெபா�ைம. 
 
"எெஹெஹ! இ+<� ஒ) கைதயா!" எ�7 கைன5த+ எ� மன�4றளி. 
 
"இ+�4 எ�னவா�? இதி� காத� இ)�கிற+. காத�� உய�< ெதாிகிற+. தன+ 
அ���4 உாியவ��4 இ�ப� அளி�ப+ ம'(� காத�� ேநா�கம�ல; த�னா� 
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அவ��45 +�ப � நீ!5த ேவதைன1� ஏFப(� எ�7 ெதாி*தா�, அ�ப! ஒ) 
நிைலைம ஏFபடாம� தவி��க<� T�(� உ�ைமயான காத�….” 
 
"காதல� தFெகாைல ெச0+ ெகா�டதா�, காத� ச*ேதாஷ�ப'( 
வி(வாளா�4�? ஆன*த வ���4 ஆன*தேம இ�லாம� ெச0+ வி'டாேய! 
எ�ேலா)�4� காத� கைத பி!�4� தா�. ஆனா� எ�ேபா+ேம கைத  !< 
இ�பமயமானதாக இ)�க ேவ�(�. வாசகசிகாமணிக� அைத5தா� 
வி)��கிறா�க�. உன+ கைத ப�க5+ &'(� ப�னிர�( வயA� ெப�M�4� 
Gட� பி!�கா+!” எ�ேற�. 
 
"ஹ" ��!” எ�7 ெவ7�ேபா( 4ர� ெகா(5த+ ெபா�ைம. தன�4� கைத 
சி)Q!�க  !யாத வற'சி ஏFப'ட நிைலயி3�, மFறவ�க� கைதைய ேமாச�, 
ம'ட�, 4�ைப எ�7 க� $!5தனமாக விம�சன� ெச0வதி� மகி8< கா�கிற 
இல�கிய பிர�மா�களி� 4�பைலC ேச�*தவ� தானா நீ1�? ேபா1� ேபா1� 
உ�ைன5 ேத!� பி!5ேதேன என+ அF�தமான கைதையC ெசா�வதF4!" எ�7 
 னகிய+ ேமைஜ மீதி)*த ப+ைம.  
 
அ��ற� அ+ ேபCA $CA கா'டேவ இ�ைல. 
 
அைதேய பா�5+� ெகா�!)*ேத�, T�கேமா விழி�ேபா அ�லாத "இர�(? 
ெக'டா�" நிைலயிேல இற?கியி)*த நா�. "இ�ப! ஒ) ெபா�ைம ந�மிட� 
இ)�ப+ த��.  த� ேவைலயாக இைத எ?காவ+ ஒ) பாI? கிணFறிேல ேபா'( 
வி'( வர ேவ�(�” எ�7 எ� மன� தீ�மான� ெச0த+. 
                 ("பாிதி," 1965 ) 
-------------------  
 

17. 17. 17. 17. ேபபிேபபிேபபிேபபி    

 
"த'(?க�, திற�க�ப(�" எ�கிற வா�4 ேபராசிாிய� &'!� ெசலாவணி ஆகா+ 
ேபா3�! நா#� எ5தைனேயா தடைவக� த'!வி'ேட�. இ�#� கத< 
திற�க�பட வி�ைலேய? யார+, ஏ� எ�7 ேக'பா)மி�ைலேய!” 
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ேபராசிாிய� பரமசிவ� அவ�களி� &'(�கதைவ த'! அ35+வி'ட ைகலாச5தி� 
மன� இ�ப!  M M5த+. 
 
"இதFகாக5தா� நா� ெபாிய மனித� எவைர1ேம பா��க� ேபாவ+ கிைடயா+. 
ெபாிய மனித�க� &'!� அைடயா ெந(?கத<�, அLச� அLச� எ#� கர மா 
கா5தி)�4�? அைட5த கதைவ5 த'!5 த'! ந� ைகதா� ேநா4�. 
இ�ைலெய�றா� காவ�கார� நிFபா�. மாியாைத இ�லாம�  ைற�பா�. 
அ�ல+ அவ#�4 ெந)?கிய உறவான நா0 உ7மி�ெகா�( கிட�4�. &( ேத!C 
ெச�கிற நம�4� கால நQட � ெகளரவ நQட �…." 
 
இேத த�ைமயி� அவ� உ�ள� இ�#� �ல�ப �ராண� தீ'!� 
ெகா�ேடயி)*தி)�4�, ேபராசிாிய� &'(� கத< திற�க�ப(� ஓைச எழா+ 
இ)*தா�! 
 
திற*த கதவி� பி�ேன நி�ற தி)<)வ� ைகலாச5தி� ேகாப�, ெகாதி�� 4ைமத� 
அைன5ைத1� அவி5+வி(� ஆFற� ெபFற 4�ைம� கா'சியாக5 திக8*த+. 
 
பதிேனI - பதிென'( வயA அழ4 உ)வ�, பளிCெசன� பா�ைவயி� பதி1� ப'(� 
பாவாைட1� தாவணி1மாக நி�ற+. ஒ) ைகயி� "எவ�சி�வ� த'(, அதி� 
அLசா7 பcஜிக� வல+ ைக பcஜிைய எ(5+, ெசDவிய உத(க� வ'டமி'( 
எழி375திய வா0�4 உத<� பணியி� ஈ(ப'!)*த+. இய�பாகேவ சைத� 
பி!�பா� மி#மி#5த க+��� க�ன?க�, வா0�4� அைட�ப'!)*த பcஜி 
யினா� ேம3� உ�பி� காண�ப'டன. வLசைன இ�லாத வள�5தி அ*த� 
ெப�M�4. 
 
"சாியான ெடாேமா'ேடா பிரா�(. ெகாI�க'ைட மா��4” எ�7 கைன5+� 
ெகா�ட+ ைகலாச5தி� மன� 4றளி. "இ�ப! ஓயாம� திணி5+� 
ெகா�ேடயி)*தா� ஒ) உ)வ�  'டேகாN மாதிாி� பAைமயா0 வளராம�, 
எ�ைன�ேபா� வ5த� �டல?காயாகவா விள?க  !1�?" எ�7� அ+ 
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இைண5த+; இளி5த+. ைகலாச5தி� மன�4றளி எ�ப<ேம ஒ)மாதிாிதா�. 
ெகாLச� "வா�தன�" ெபFற+ அ+. 
 
வாயி� கிட*+ திணறிய பcஜி மைற*தா� தா� 4மாி 4ர� ெகா(�க  !1� என 
உண�*த ைகலாச� தன+ விேசஷ 4ணமான ச?ேகாஜ5ைத ஒ+�கி ைவ�க5 
+ணி*தா�. "ஸா�வா� இ�ைலயா?" எ�7 ேக'டா�. 
 
"அவா� இவா� - ஸா�வா� ஹிஹி" எ�7 4திைர கைன�ப+ ேபா� சிாி�ைபC 
சி*தினா� 4மாி. அவ� வாயி�)*த பcஜி5 +M�4க� த� மீ+ சிதறி 
விடாம�)�க ேவ�(ேம எ�7 அLசி, ைகலாச� சிறி+ விலகி நி�றா�. 
 
"ஸா� அவ�க� இ�ைலயா எ�7 ேக'ேட�" அவ� 4ர3�4C சிறி+ கன� 
ெகா(5தா�. அவ�  க5தி� சFேற க(ைம பரவிய+. 
 
த'!�)*த பcஜிகைள5 தி�7 தீ�5+வி'ட 4மாியி� க�களி� தனி ஒளி 
Aடாி'ட+. 47��5தன5தி� கனலாக இ)�கலா� அ+. மகி8வி� Aடராக<� 
இ)�கலா�. 
 
"தி�7  !5த தி)�தியி� சாைய!" எ�7  ன?கிய+ ைகலாச மன� 4றளி, 
 
"ேபபி, அ?ேக யா)?" எ�ற ேக�வி வ*த+  த��, பரமசிவ5தி� உ)வ� வ*த+ 
பி�ேன, ஈர� ைககைள5 +�!� +ைட5தப! ெம+வாக வ*தா� அவ�. அவ� மீ+ 
அவ� பா�ைவ ப'ட+�, ெவ�பFக� பளிCசி'டன. அவ�  க5தி�. 
"எ�7ேம ஒ) �தி� இ+. ஸா�வா� ெபா0�ப� க'! யி)�கிறா�களா, இ�ைல, 
அவ�கள+ நிஜ� ப� வாிைசேய இ*த வயசி3� இDவள< அழகாக இ)�கிறதா 
எ�7 �ாியவி�ைல. உ7தியாக  !< க'ட  !யாத விஷய� இ+ என7 ைகலாச� 
மன�4றளி கண�4� ப�ணிய+. அ+ேவ இதF4  �� இபிப! JFெற'(5 
தடைவக�  ண ண5தி)�4�. இனி1� ச*த��ப� ேந)� ேபாெத�லா�  ன?4�. 
அ+ அத#ைடய உாிைம! 
 
"!ப� ப�ணி�கி'!)*ேத�. அ+தா� ேநரமாகிவி'ட+" எ�றா� ேபராசிாிய�. 
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$�7 க�ணா! ட�ள�கைள ஒ�றாகC ேச�5+ உரா0*+ ெதாட� ஒ�கைள 
எI�பிய+ ேபா� கலகெலன<�, கிணிகிணி என<�, கடகட ெவ�7� சிாி�ெபா� 
சிதறினா� ேபபி. 
 
"எ�ன�மா விஷய�? ஏ� இ�ப இDவள< சிாி��" எ�7 விசாாி5தா� பரமசிவ�. 
 
தி(ெமன� பா0*த சிாி�ைபC சட�ெகன� ெகா�றா� அவ�. ெசா�னா�: "நீயா 
அ�பா !ப� ப�ணிேன? அ�மா ப�ணி ைவ5தா�. அதாவ+ ெர! ப�ணினா�. 
நீ ஈ' ப�ணிேன! எ�னேவா நீேய அ(��  �னி)*+ !ப� தயா� ப�ணிய+ 
ேபா� ேபAறிேற!” 
 
“சாியான தி�னி� ப�னி! எ�7 சீறிய+ ைகலாச� மன�4றளி. இத� $ைள1� 
ப�னி $ைலதா�!” 
 
பரமசிவ� சிாி5+ ைவ5தா�. அதி� அச'(5தன� அதிக� மி� ெவ'!யதா? 
அ)ைமயான ெப�ைண� ெபF7வி'ட ெப)ைம ஒளி &சியதா? எ�7 அவனா� 
தீ�மானி�க  !யவி�ைல. 
 
"ைகலாச5+�4� ெகாLச� பcஜி எ(5+ வா�மா” எ�7 ெசா�ன ஆசிாிய�, 
"இவ�தா� ைகலாச�. ந�ல ரசிக�" எ�7� அறி க� ெச0தா�. 
 
உ)விய வா'க�ேபா� பளிெரன� �ர�( பா0*தன இர�( க)விழிக�. 
அவFறி� ஒளி�G�ைமயா� தா�4�ட ைகலாச5தி� விழிக� ம�மீ+ ப!*தன. 
அைவ மீ�(� ேமெலI*+ ேபபியி�  க5தி� ப�க� தி)�பியேபா+, அ� க� 
மல�� 4விய�ேபா� வ�ண � வன��� ெபF75 திக8வைத� க�டன. 
 
"ெகாLச�# ெசா�னா எ5தைன? ெர�டா, $ணா, எ5தைன? சில ேப)�4 ஒ) 
டஜ� Gட ெகாLசமி�#தா� ேதாM�”" எ�7 ெகாLA� 4ர�� வா�5ைதயா! 
நி�றா� அவ�. 
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"ேபா! வாயா!! உ�ேனா( ேபச  !யாத�மா எ�னாேல. அ�மாகி'ேட ேபா0� 
ேக�. த*தைத வா?கிவா" எ�7 Gறி மகைள அ#�பி ைவ5தா� த*ைத. உடேனேய 
ெபா?4� ெப)ைமேயா( ெசா�னா�: "ேபபி இ�ப! வள�*+ வி'டாேள தவிர, 
அவ� இ�#� 4ழ*ைதயாக5தா� இ)�கிறா�. விைளயா'(� பி�ைள. 
ேவ!�ைக� பிாிைய..."  
 
ெசா�லாத எ�ண?க� அவ� உ�ள5தி� நீ*தி, ெபFற மனசி� களி��5 
திவைலகைள அ�ளி5 ெதளி5தன எ�பைத அவ�  கபாவ �, உத(களி� 
விைளயா!ய 47நைக1� எ(5+� கா'!ன. 
 
அவ� ஈSேசாி� சா0*தா�. ைகலாச� ஒ) நாFகா�யி� அவ)�4 எதிேர 
உ'கா�*+ ெகா�டா�. பரமசிவ5தி� பி� ப�க5தி�தா� அ(�ப?கைர  த�ய 
ப4திக� இ)*தன. 
 
ேபபி ஒ) த'!� பcஜி எ(5+ வ*தா�. அவ�, வ*த அழ4 ரசி�க ேவ�!ய ஒ) 
ேதாFறமாக5தா� இ)*த+. த�ைன� பா�5+ அவ� ரசி�கிறா� எ�பைத 
உண�*+ ெகா�ட 4மாி நைடயி�, அைசவி�,  க5தி� நய?க� ேச��க5 
தவறினாளி�ைல. 
 
"அ�பா, அ�மா கண�4�ப! ெகாLச� எ�றா� அLA எ�7 ெதாி1+. நா� ேபா0 
ெகாLச� பcஜி ெகா( அ�மா எ�ேற�. உன�காZ எ�7 எாி*+ விI*தா�. 
இ�ேல�மா ஸா�வாைள5 ேத! ஒ) ஸா� வ*தி)�கிறா�; அ*த ஸா)�காக ந�ம 
அ�பா ஸா� வா?கி'( வரCெசா�னா� எ�ேற�. அ�மா த*த+ இேதா" எ�7 
நீ'!னா�. அ!�க! அவ� க�ள விழி� பா�ைவ ைகலாச5தி� ப�கேம ஓ! ஒ! 
மீ�ட+. 
 
"ேபா�கிாி!" எ�7 ெச�லமாக� Gறிய த*ைத பcஜிைய� ைகலாச5திட� ெகா(5+ 
உபசாி5தா�. அவ#� ச�பிரதாய வா�5ைதகைள  ன?கி வி'( அைத ஏF7� 
ெகா�டா�.  
 
"ேபபி, காபி ெகா�( வ*+ ெகா(” எ�றா� பரமசிவ�.  
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"ஐேயா! &ணா� ேபாCேச” எ�7 ேபபி விர�கைள உதற<�, "எ�ன+ எ�ன�மா?" 
எ�7 த*ைத பதறினா�. 
 
"இ�ேல, நீ ெசா�ன வசன5ைத ெவ7� கவிைதயாகேவ நீ'!யி)�கலாேம! ைம 
!ய� ேபபி, எ(5+ வா காபி எ�றா� ந�றாக இரா+? அ+ &ணாக� ேபாCேச!" 
எ�7 ெசா��C சிாி5தா� அ)ைம மக�. ைகலாச5+�4 இனிய பா�ைவைய� 
பாிசளி5+ வி'(, Nைட� நைட நட*+ ேபானா�. 
 
த*ைத�4� ெப)ைமயாவ+ ெப)ைம! தம+ தி)� �த�விைய� பFறிய �கIைரக� 
ேபசாம� இ)�க  !1மா அவரா�? ேபசினா�, ேபசினா� கவிைத வாி<ைரமாதிாி� 
ேபசினா�. ேபபி சி�ன� 4ழ*ைத; அவ� ேபCசி3� ெசய�களி3� அF�த ரச� 
ெபா?கி5 +����. அவ� எN.எN. எ�.S. பாN ெச0+வி'டா�. ேம3� ப!�க 
ஆைசதா�, ஆனா� அ�மா<� பா'!1� தா� ேவ�டா ெம�7 
த(5+வி'டா�க�. சில மாத?க� பா'! &'!� த?கிவி'(, இ�ேபாதா� இ?4 
வ*தி)�கிறா�. வ*+ நாைல*+ நா'கேளயாCA. அவ� இ�லாம� &ேட ெவறிC 
ேசா!� கிட*த+. இ�பதா� &( கலகல�பாக ஜீவேனா( விள?4கிற+. இ�ப! 
விவாி5தா�. 
 
ைகலாச� அDவ�ேபா+ ெம�சிாி���; "ஊ�, ஊ�" எ#� 4ர3�, தைலயைச��� 
ெகா(�ப+ தவிர ேவெற�ன ெசா�ல  !1�? அவFைற தாராளமாக வழ?கி, 
ஆசிாிய)�4� பி!5த "ந�லபி�ைள"யாக நட*+ ெகா�டா�. 
 
த*ைதயி� ேபCA  !1� ம'(� மைற*+ நினிற ேபபி வா0 திறவா+ அைச*+ 
நக�*+ வ*தா�. ெவ�ளி ட�ளாி� காபி எ(5+ வ*தா�, மதி�� மி�க அமி�த5ைத5 
T�கி வ)� ேமாகினி ேபால. த*ைதய)ேக வ*+நி�7 "ஊ��" என ஒ�� 4றி��5 
த*தா�. 
 
"அவாிட� ெகாட�மா!” எ�7 அ�பாகC ெசா�னா� பரமசிவ�, 
 
ேபபி சிறி+ நக�*+  � வ*+, ைக நீ'!, இ*தா?க காபி" எ�7 மழைல ெமாழி*+, 
ைகலாச5திட� அளி5தா�. எ�லாேம ஏேதா ஒ) நா'!ய5தி� பாவைனக� 
ேபால5தா� ேதா�றின அவ#�4. 
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அவ� ட�ளைர� ெபF7� ெகா�கிறேபா+ அவ�  க5ைத� பா�5தா�. 
அவ�ைடய மா+ைள ெமா�4 உத( களி� ெம� 7வ� Aழியி'ட+. க�ணா!� 
க�ன?களி� ெச�ைம சாயேமFறிய+! க�களி� மித*த பா�ைவ – 
 
"சி7 ெப� எ�ெபாI+ ெபாியவளாகிறா�? அவ�ைடய க� பா�ைவயி� 
விேசஷமான அ�5த?க� ேத?கி5 ெத� ப(கிறேபா+!" இ�ப! அவ� எ�ேறா 
எ?ேகா ப!5தி)*த நயமான சி*தைன�4 ரசமான விள�க� கா'!ன ேபபியி� 
க�க�, 
 
அவ�  க� மல�*த+. அத� நிழ�&CA� ேபால அவ�  க�  I தல�*த+. அவ� 
த*த கா�பி அமி�தமாக5 தா� )சி5த+ அவ#�4. 
 
ேபராசிாிய� "ேபார!��" வி)*+ நட*தினா�. தா� அறி*த அF�த?க�, 
க�ெட(5த நய?க�, உண�*த இல�கிய உ�ைமக�, அK�வமாக அவ� எIதிய 
எ�ண மணிக� பFறி எ�லா� மி4*த ஈ(பா'ேடா( ேபசினா�. 
 
இDவித� �ரேவால?கைள எ�லா� ேக'(C சகி5+� ெகா�!)�பேதா(, 
இைட�கிைட விய��ைர உதி�5+ உFசாக� ஊ'ட ேவ�!ய அவசிய � ஏFப(� 
எ�பதனா� தா� ைகலாச� அ!�க! ெபாிய மனித�கைள க�( ேபசC 
ெச�வதி�ைல. ேபராசிாிய� பரமசிவ5ைத� பா��பதF4 இதF4  � அவ� இர�( 
தடைவக� தா� வ*தி)�கிறா�. 
 
"அ�ேபாெத�லா� இ*த5 த! ேபபி க�ணி� ப'ட தி�ைல, NG3�4 
ேபாயி)*தி)�4�. அ�ல+, பா'! &'!� "ேடரா" ேபா'!)*தி)�4�. இ+தா� 
நா� இவைள� பா��4�  த� தடைவ” எ�7 மன�4றளி த� ெதாழிைலC ெச0த+. 
 
இ�7 Gட� ைகலாச� ேபராசிாிய� &(ேத! வ*தி)�க மா'டா�. "அ�ெறா) நா� 
வழியி� ச*தி5த ெபாியவ�, "எ�ன�பா உ�ைன� பா��கேவ  !ய�ேய? ந�ம 
&'(�4 வாேய�. உன�காக ஒ) �Nதக� வCசி)�ேக�. உய�*த இல�கிய�. 
அ)ைமயான J�. நீ அவசிய� ப!�கM�" எ�7 Gறி அவ� ஆவைல5 
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T�!வி'டா�. �5தக� எ�றா� அவ#�4� ெப)� பி5+. ந�ல �5தக?கைள5 
ேத!� பி!5+� ப!5+ ரசி�ப+ தா� அவ#ைடய வா8�ைக ல'சிய�. 
 
�5தக5ைத வா?கிC ெச�ல வ*தவ#�4 எதி�பாராத கா'சி வி)*தாக விள?கினா� 
ேபபி. 
 
"ஸா�வா� பல�பல க'(ைரக� எIதியி)�கலா�. அK�வமாகC சில கவிைதக�� 
இயFறியி)�கலா�. இல�கிய மணிகைள எ�லா� ேத!� க�( திர'!5 
த*தி)�கலா�. ஆயி#� அைவ எ�லா� ஸா�வா� தயாாி5+�ள இ*த அழ4 
ர5தின5+�4 ஈ( ஆக  !யா+. உல<கி�ற நFகாவிய� இவ� ஜீவ#�ள மணி� 
கவிைத" எ�ற ாீதியி� "இல�கியநய�" க�( ரசி5+� ெகா�!)*த+ ைகலாச5தி� 
மன�4றளி, 
 
ேபபி1� அதFேகFறப! தா� நட*+ெகா�டா�. அ(�ப?கைர� ப�க� ேபாவா�. 
அ?கி)*+ ெவளிேய வ*+ ேவெறா) அைற�4� �4வா�. இ�ெனா) 
அைறயி#� ெச�7 அவ� பா�ைவயி� பட�G!ய இட5தி� நி�7 அைத1� 
இைத1� எ(5+, எ(5தைத இ)*த இட5திேலேய ைவ5+ ஏேதா பிரமாத ேவைல 
ெச0வ+ ேபா� கா'!� ெகா�டா�. ஒ) அைறயி� கத<�4� பி� உட� மைற5+, 
 கிைல� கிழி5ெதI�  Iமதி ேபா�  க5ைத ம'(� கா'(வா�. மFெறா) சமய� 
 க� மைற5+ உட� வன��கைள மா5திர� கா'சி� ெபா)ளா�4வா�. 
த*ைதயிட� எைதயாவ+ அ�5தமி�றி� ேக'(, காரண� இ�லாம� சிாி5+, 
ேதைவயி�லாமேல ேபCA� ெகா(5+, தா� அ?கி)*தைத சதா உண�5தி� 
ெகா�!)*தா�. ைகலாச� விைட ெபF7� �ற�ப'டேபா+,  க5தி� வா'ட� 
கா'!  �வ*தா�. 
 
"அ!�க! வா, ைகலாச�. வராமேல இ)*+விட� ேபாகிேற!" எ�7 பரமசிவ� 
வF�75திC ெசா�ன+�, மகளி�  க5தி� தி)�தி ஊ�*த+. அேத அைழ�ைப 
அவ� விழிக� Aம*+ படபட5தன. 
 
"வாேர� ஸா�, வராமெல�ன" எ�7 அவ� ெசா�ன+� அவ� 4Tக�5தா�. 
4தி5ேதா! மைற*தா�. 
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அவைன வழிய#�பிவி'( "4ழ*ைதேயா(" ேபசி மகி8வதFகாக� பரமசிவ� 
உ�ேள ேபானா�. ந�ல4ழ*ைத வ*+ ேச�*த+, பCைச� 4ழ*ைத! சி�ன� பா�பா!" 
எ�7 ைகலாச மன�4றளி கைன5+� ெகா�ட+. 
 
ைகலாச� இரவலாக வா?கிவ*த �5தக5ைத5 தி)�ப� ெகா(�பதFகாக ஒ)நா� 
ேபராசிாிய� &( ேத!C ெச�றா�. அ�7  �கத< A�மா தா� 
அைட�க�ப'!)*த+. அவ� ைகைவ5+5 த�ளிய+ேம அ+ திற*+ெகா�ட+. 
உ�ேள அ! எ(5+ ைவ5த+� அவ� “ஆகா, அF�த�!" எ�7 விய�க ேவ�!ய 
அவசிய� ஏFப'ட+. 
 
 � அைறயி� ேபபி 4தி5+ ஆ!� ெகா�!)*தா�. ெவ7மேன அ�ல. ைககளி� 
ஒ) J� கயிFைற� பFறி, அைத5 தைல�4 ேம3� பாத?களி� கீIமாகC AFறிC 
AழFறி, கயிFறி� கா�க� சி�கிவிடாதப! சாம�5தியமாக5 தாவி5தாவி "Nகி�பி? 
ஆ!� ெகா�!)*தா�. த�ன* தனியாக5தா�. அ*த ஆட�� அவ��4 ந�ல 
பயிFசி1� ேத�Cசி1� உ�( எ�பைத அவள+ ஒDெவா) +�ள3� நிRபி5த+. 
 
ைகலாச� கதைவ5 திற*+ெகா�( பிரேவசி5த ேபா+, ேபபியி� பி��ற5 
ேதாFறேம அவ� பா�ைவயி� ப'ட+. அ+<� க�( களி�க ேவ�!ய இனிய 
கா'சியாக5 தா� இ)*த+. அைத ரசி5தவாேற அவ� ெமளனமா0 நி�றா�. 
 
அவ� சட�ெக�7 +�ளி5 தி)�பினா�. அவள+ பாவாைடC AழFசி1�, பி�ன�� 
+வ�த3�, உட3� 4தி��� அவைன மகி8வி5தன. அ�ெபாI+தா� அ?ேக 
நி�7 த�ைனேய கவனி5+� ெகா�!)�4� ைகலாச5ைத ேபபி பா�5தா�. 
அDவள<தா�. கயிF7C AழFசியி� லய� ெக'( வி'ட+. கயி7 கா�களி� 
சி�கிய+. அவ�  க� ெச�கC சிவ*த+. 
 
"ம�னி�கM�” எ�7 வா�5ைதைய ெம�றா� ைகலாச�. "ஸா�வாைள� பா�5+ 
இ*த� �5தக5ைத� ெகா(�கலா� எ�7 வ*ேத�….." 
 
தைலைய நிமி�5தாம�, க�ணி� க)மணிகைள விழி�கைடயி� நி75தி, அ�பா 
இ�ைல. எ?ேகா ெவளிேய ேபாயி)�கிறா?க. வர ேநரமா4�" எ�7 அறிவி��C 
ெச0தா� 4மாி. 
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"அ�ப!யானா� ஸா� வ*த+� இைத� ெகா(5+ வி(?க�” எ�7 ைகயி�)*த 
�5தக5ைத அ?கி)*த ேமைச மீ+ ைவ5+வி'( அவ� ேவகமாக ெவளிேயறினா�. 
ெத)� கதைவ இI5+C சா5திவி'( நட*தா�. 
 
சில அ! Tர� ெச�ற+� தி)�பி� பா��க ேவ�(� எ�7 ஏேனா அவ#�45 
ேதா�றிய+. அ*த5 T�(த3�4 இண?கியதா� நQட� ஏFப'வி�ைலதா�! 
அவ� தி)�பி ேநா�கிய ேபா+, வாச�ப!யி� நி�7  �னா� வைள*+ எ'!� 
பா�5த ேபபியி� தாிசன� அவ#�4� கி'!ய+. 
 
"மனித மனA�4� எெல�'ாி� தன� உ�(. ஒ) மன� தீவிரமாக எ�Mகிறேபா+, 
அ*த எ�ண� ச�ப*த�ப'ட வைர பாதி�கிற+. அவ� தி)�பி� பா��கமா'டாரா 
எ�7 ேபபி தீவிரமாக எ�ணியி)�பா�. அ+ எ�ைன5 ெதா'( "ஷா�" 
எI�பியி)�4�. அத� விைள<தா� நா� தி)�பி ேநா�கிய+" எ�7 அவ� மன� 
"விLஞான ாீதியான விள�க�" வைர*+ மகி8<Fற+. 
 
அவ� தி)�பி� பா�5ததி� ஆன*த� அைட*த ேபபி  க5ைதC சிாி�பா� 
ஒளி�ப(5தி� கா'!வி'( உ�ேள இI5+�ெகா�டா�. 
 
இளைம1� இனிைம1� கல*த உ)வ� க�M�4� 4�ைம. எழி� ெபFற இளைம 
A�மா நி�றாேல இனிய கா'சிதா�. அ+ வைள*+� அைச*+� +�ளி1� 4தி5+� 
ஆ(கிறேபா+ க�க� கவிைத - கைல - ஒவிய� எ�லாவFைற1� ப)கி� களி�க 
 !கிற+. இதF4 ேபபி ந�ல சா'சி" எ�7 ைகலாச மன�4றளி ேபசிய+. . அத� 
ம�ைடயி� த'! அைத அட�க ேவ�(� எ#� எ�ண� அவ#�4 எழேவ 
இ�ைல. 
 
�5தக� ெகா(�க�ப'டைதC ெசா��விட ேவ�(� எ�ற ேநா�க5ேதா( அவ� 
ம7நா� ேபராசிாிய� &'(�4� ேபரனா�. �� 7வேலா( எதி�ெகா�டைழ5த 
ேபபி "என�45 ெதாி1�" எ�7 வரேவF� Gறினி�. 
 
"எ�ன ெதாி1�?" எ�7, விள?காதவனா0 அவ� விசாாி5தா�. 
 
"இ�7 நீ?க� வ)&�க� எ�7!" என நீ'!னா� அவ�.  
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”எ�ப!5 ெதாி*தேதா?”  
 
"அ+ எ�ப!ேயா ெதாி*த+! எ� மனA என�4C ெசா��F7 எ�7 ைவ5+� 
ெகா��?கேள�!" என� Gறிவி'(� "கலகல"ெவனC சிாி5தா� ஒயி�. "உ?களிட� 
ஒ�7 ேக'ேப�. நீ?க� உ�ளைத உ�ளப! ெசா�லM�. ெபா0 ெசா�ல�படா+. 
மனசி� ப'டைத மைற�க� Gடா+. ஊ?? எ�ன நா� ெசா�ற+? சாியா?" எ�7 
நீ'ட� - 43�க� - தைலயைச�� - ைக அைச��கேளா( ேபசி5 தீ�5தா�. 
 
"ஐேயா, நா� ஒ) சி5திர�காரனாக இ�ைலேய! அ*த5 திறைம என�4 
இ)�4மானா�, எDவளேவா அ)ைமயான ஒவிய?க� தீ'டலாேம" எ�7 மனசாற 
வ)*தினா� அவ�. 
 
"எ�ன, ஒ�M� ெசா�லமா'Z�களா?" எ�7 அவ� வ)5தமாக� ேக'டா�. 
 
"ெசா�கிேற�. அவசிய� ெசா�கிேற�" என அவ� உ7தி Gறினா�. 
 
இ)�பி#� அவ� தய?கினா�. பிற4 +ணி*+வி'டா�. "ேநF7 நா� Nகி�பி? 
ஆ!�ெகா�!)*தைத� பா�5தீ� கேள? உ?க��4 எ�ன ேதாணிCA?" எ�7 
ேக'டா�. 
 
இைத அவ� எதி�பா��கவி�ைல. எ�ன ெசா�3வ+ எ�7 �ாியாம� 
4ழ�பினா�. 
 
"என�45தா� ெதாி1ேம! நீ?க� ெசா�லமா'Z�க�. த!மா( மாதிாி 
வள�*தி)�கிற ெபா�M இ�ப!� 4தி5+ ஆ(+ பாேர�#தா� 
நிைனCசி)�X?க. எ)ைம மா'(�4 "Nகி�பி?" எ�ன வாI+�# உ?க மனA 
ேக'!)�4�…." 
 
�ல��� 4ர�� ேபசினா� அவ�. "ஐேயா ஐேயா!" என� பதறினா�"நா� அ�ப! 
ஒ�M� நிைன�கேல, ஆமா" எ�றா�. 
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"பி�ேன? நிைனCசைதC ெசா�3?கேள�. ஏ� தய?4கிறீ�க�?" எ�7 அவ� 
சிM?கினா�. 
 
ைகலாச� அவைள ஒ) கண� பா�5தா�. ேலசாகC சிாி5தா�, "அழகான ெப� 
ஆ!� 4தி�ப+ அ)ைமயாக5 தா� இ)�கிற+. ேபபி நா'!ய� ஆ!னா� இ�#� 
ேஜாராக இ)�4� எ�7தா� எ�ணிேன�.”" 
 
ஒ0யார� பா�ைவ ஒ�ைற அவ� மீ+ பதி5+வி'( உ�ேள ஓ!னா� ேபபி. பி� 
ப�கமி)*+ வ*+ெகா�!)*த பரமசிவ5தி� ேம� ேமாதி� ெகா�ள5 ெதாி*தா�. 
 
"எ�ன�மா இ+? ஏ� இ*த ஓ'ட�? ைகலாச5ைத� பா�5+ வி'டா இ�ப! ஓ! 
வ)கிேற? பயமா இ�ைல, ெவ'கமா? எ�ன க�M?" எ�7 ெகாLசினா� அவ�. 
 
"ேபா அ�பா!" என� 4ழறிவி'( ேபபி ஒ) அைற�4� மைற*+ ெகா�டா�. 
 
ேபபி சாியான விைளயா'(�பி�ைள, ெவ7� 4ழ*ைத எ�கிற விஷயமாக� ப5+ 
நிமிஷ� AவாரNயமாக� ேபசினா� ேபராசிாிய�. பிற4 இல�கிய விஷய?களி� 
சLசாி�கலானா�. 
 
அைறயி#� மைற*த ேபபி "Kரண கிரகண�" ஏFப(5தி� ெகா�ளவி�ைல. எ'! 
எ'!� பா�5+�, எதி� வ*+ நி�7�, ஏேத#� காரண� கFபி5+� ெகா�( 
அவ�க� இ)*த இட5திF4 வ*+� ைகலாச5தி� மீ+ இனிய ேநா�4 உ45+ 
அவ� பா�ைவைய� ெபF7 மகி8<Fறா�. 
 
அ�7 ம'(ம�ல. அவ� அவ�க� &( ேத! வ*த ஒDெவா) சமய5தி3�தா�. 
ைகலாச � அ!�க! அ?4 வரலானா�. ேபராசிாியேரா( உைரயா!� 
ெகா�!)�பதா� எDவளேவா லாப� கி'(கிற+; �திய �திய விஷய?கைள அறிய 
 !கிற+; பய#�ள ெபாI+ ேபா�4 எ�ெற�லா� அவ� ெநLெசா(. Gறி� 
ெகா�வைத வழ�கமா�கினா�. அ?ேக அவைன அDவித� இI�4� இனிய கா*த� 
ஒ�7 உல<கிற+ எ#� உ�ைமைய அவ� ஒ��� ெகா�ள5 தயாராக இ�ைல. 
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தம+ அறிெவாளியா3�, ேபCA5திற5தா3� வசீகாி�க� ப'ேட அவ� அ!�க! 
வ)கிறா� எ�7தா� ேபராசிாிய� ந�பினா�. ஆகேவ AைவயாகC ச�பாஷி5தா�. 
ேபCேசா( ேபCசாக, "ேபபி அ�ப!C ெச0தா�. இைதC ெசா�னா�. 
விைளயா'(5தனமாக நட*+ ெகா�டா�" எ�7� ெப)ைமேயா( அறிவி�பா�. 
 
ஸா�வா� இல�கிய� கதாபா5திர?களி� 4ணாதிசய? கைள1�, உண�<� 
4ழ�ப?கைள1�, உள� ேபாரா'ட? கைள1�, மிக5 ெதளிவாக� �ாி*+, 
bM�கமாக ஆரா0*+, அலசி� பிழி*+ விவாி�கிறா�க�. ஆனா� த� மகளி� 
உ�ள5ைத உண)� திறைம ெபறவி�ைல எ�ேற ேதா�7 கிற+. ஸா�வாளி� 
அறிைவ1� ஆரா0Cசி5 திறைமைய1� த*ைதயி� பாச� எ#� ஒ'டைட 
$!�ெகா�ட+ ேபா3�! எ�7 ைகலாச5தி� மன�4றளி எைட ேபா'ட+ ஒ) 
சமய�. 
 
அ+ சாியான கணி��தா� எ�ேற கால� உ7தி� ப(5திய+. 
 
ைகலாச5+�4 வழ�கமாக� பF7கிற ஒ) ேகாளா7 இ�ெபாI+� திZெர�7 
ஏFப'ட+. "மனA சாியி�ைல" எ#� ேநா0தா� அ+. அக5தி3� �ற5தி3� 
நில<கிற வர'சியா� T�ட�ப(� அ*த வியாதி�4 அவ� அறி*த மாF7 "ஊ� 
வழி ேபாவ+"�, பல மாத கால� ெவளி[ாிேலேய த?4வ+மா4�. 
 
இ� ைற1� அDவிதேம தி'டமி'(, தன+ எ�ண5 ைத� ேபராசிாியாிட� 
ெதாிவி5+ வி'( அவ� ெவளிேயறி னா�. வா!ய  க5ேதா( ஏ�க� பா�ைவைய 
அவ� ப�க� ஏவி நி�ற ேபபியி� ேதாFற� ைகலாச5தி� உ�ள5தி� கிள�Cசி 
உ�டா�காம� இ�ைல. எனி#� அவ� அைத� ெபாி+ ப(5தவி�ைல. 
 
பிற4�, பிரயாண  �ேனFபா(களி�  ைன*தி)*த அவ� உ�ள5தி� ேபபியி� 
நிைன< ேமேலா?கி நிFக வி�ைல. ஆகேவ நீல வான5தி�)*+ ேநராக இற?கி 
வ*த ேதவ க�னிைகைய� ேபால அவ� வ*+ நி�ற+� - ைகலாச� சF7 
அய�*+தா� ேபானா�. இவைள வி'( வி'( எ�ப!� ேபாவதா�? எ?ேக 
ேபாவதா�?" எ�7  ன?க ஆர�பி5த+ அவ� மன�4றளி - இேலசாக! அவ� 
�ற�ப(� ேநர5தி� எதி�பாராதவிதமாக ேபபி வ*+ நி�ற+� ைகலாச� 
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திைக��Fறா�. ைகயி� ஒ) ைப1ட� கா'சி த*தவைள� க�ட+�, "எ?ேக 
கிள�பிவி'டா0 ேபபி? பஜா)�கா?" எ�7 ேக'( ைவ5தா�. 
 
"ஊ4�" எ�7 தைலயைச5த ேபபியி� �ர�� விழிக� ேபசிய பாைஷ அவ#�4 
உண�<� கிள�Cசி ஊ'(வதாக5 தானி)*த+. அவ� தைரைய� பா�5தா�. 
ேமா'ைட� பா�5தா�. நாணி1� ேகாணி1� ேநராக<� பா�5தா�. 
 
"எ�ன ேபபி, எ�ன விஷய�?" எ�7 +!��ட� ேக'டா� அவ�. 
 
அவ� ெம�னைக �ாி*தா�. நா#� வ)ேவ�" எ�றா�. 
 
ஆCசாிய5ேதா( அவ� "எ?ேக?" எ�7 விசாாி5தா�. 
 
"உ?கேளா( நா#� வ)ேவ�. உ?க Gடேவ வ)ேவ�" எ�7 சி7பி�ைள மாதிாி, 
பி!வாத� 4ர�� ேபசினா� அவ�.  
 
"இெத�னடா இ+ விைளயா(றியா ேபபி?" எ�7 தி(�கி'(� ேக'டா� ைகலாச�. 
நா� எ?ேகா ேபாகிேற�. எ�ப! எ�ப!ேயா அைலேவ�. நீயாவ+ எ� Gட வ)கிற 
தாவ+!.. இ�#� எDவளேவா ெசா�ல5 தவி5தா� அவ�. 
 
"எ?ேக ேபானா3� சாி. நா#� உ?கேளா( வ)ேவ�. நீ?க� இ�லாம� இ?4 
எ�னா� இ)�க  !யா+" எ�7 ேபபி அட� பி!5தா�. 
 
"சாி. நா� எ?4� ேபாகேல; இ?ேகேய இ)*+வி( கிேற�# ைவ. அ��ற�? 
 
"நா#� இ)�ேப�. உ?கேளா( இ?ேகேய இ)*+ வி(கிேறேன?" எ�7 ஆ�வ � 
ஆைச1� +��ப� பதி� உைர5தா� 4மாி. நீ� இைமக� படபட5த ெந(? 
க�களி3� அD<ண�<க� த+�பி நி�றன. 
 
"இேததடா ெபாிய வ�பாக� ேபாCA" எ�7 எ�ணி� ெப) $Cெசறி*தா� அவ�. 
எனி#� உ�ள5தி� மகி8< ெபா?கி� கி�கி��� உ�டா�காம� இ�ைல. 
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"ேபபி” எ�7 ேபCெச(5தா� அவ�. 
 
“எ� ெபய� ப5மா. நீ?க� எ�ைன ேபபி எ�7 G�பிட� Gடா+!” எ�7 
க'டைளயி'டா� அவ�. 
 
அவ� த*ைதைய ஏமாF7வ+, ந�பி�ைக5 +ேராக� ெச0வ+, த� மீ+ ப!ய� 
G!ய 4Fற� பFறி எ�லா� ெல�சர!5தா� ைகலாச�. அவ� ெப)� ேபCA எ+<� 
அவ� திடமனசி� சி7 கீற� Gட ஏFப(5தவி�ைல. 
 
"அெத�லா� என�45 ெதாியா+, நீ?க� எ�ைன அைழ5+� ெகா�( 
ேபாகாவி'டா�, நீ?க� பிரயாண� ெச0கிற ரயி�ேலேய விI*+ நா� ெச5+� 
ேபாேவ�. நிCசயமாக அ�ப!5தா� ெச0ேவ�. தனியாக, &'(�45 தி)�பேவ 
மா'ேட�” எ�7, 4ர�� உ7தி ெதானி�க� ேபசினா� அவ�.  
 
நிCசயமாக அவ� அDவாேற ெச0+  !�பா� எ�7 அவ#�45 ேதா�றிய+. 
அவ� மன� ஊச�'ட+. 
 
"உ?க� மீ+ என�4 ஆைச. உ?கைள� பா�5த தின5தி �)*ேத உ?க� ேம� 
என�4 ஆைச ஏFப'( வி'ட+ எ�7 உண�Cசி நிைற*த 4ர�� ெசா�ன ேபபி, 
அவ� அ)கி� ெச�றா�. அவ� ேதா� மீ+ ைககைள இைண5+5 
தைலைய1� சா05தா�. 
 
ேம3� அவைள எதி�5+�ேபசேவா, த'! வில�கேவா அவனிட� வ3 இ�ைல. 
"வா8�ைகயி� வற'சி இ*த� 4ளி� KLAைனயினா� நீ?கிவி(�. �+மல�Cசி� 
பிற�4�" எ�7  ன?கிய+ அவ� மன�4றளி. 
 
அவ� இ(�பி� ைகைவ5+ அவைள இ�#� அ)கி� இI5தப!, ஆைச� 
பா�ைவைய அவ�  க5தி� பதி5+ அவ� அ�ேபா( ேக'டா�: "சாி ப5மா! உ� 
அ�பா எ�ன ெசா�வா�? அ�மா ேகாபி�க மா'டாளா?" 
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"ஊ4?" எ�7 தைலயைச5தா� அழகி. "எ� அ�பா என+ இQட5+�4 எதிேர 
நிFகமா'டா�. அ�மா ேகாபி5தா� எ�ன? பிற4 இண?கி வி(வா�!" 
 
"அ�ேபா �ற�ப(" எ�றா� ைகலாச�. 
 
"ரயி3�45 தாேன?" எ�7 ேக'ட ேபபி, ஆைச5 +!�ேபா( அவ�  க5ைத, 
நிமி�*த த� க� ேநா�கி5 தாழ இI5தா�. 
 
ஒ) கண5+�4� பிற4 தா� அவ� பதி� ெசா�ல  !*த+. "ஹூஹூ�. உ� 
அ�பாவிட� தா�. நா� இ)வ)� ேச�*+ நம+ க)5ைத அறிவி5தா� அவ� ந� 
தவைற ம�னி5+ வி(வா�. நம+ எ�ண5ைத மகி8*+ ஏF7� ெகா�( 
பாரா'!னா3� பாரா'(வா�. ேபராசிாிய� ெரா�ப ந�லவ�" எ�றா�. 
 
பரமசிவ� ைகலாச5தி� ந�பி�ைக�4 ஊ7 விைளவி�க வி�ைலதா�.  த�� அவ� 
திைக�பைட*தா�. பிற4 தி)�திேய ெகா�டா�. "ேபபி என�4 &� சிரம� 
ைவ�காம� நீயாகேவ உ� வ)?கால5+�4 ந�ல வழி வ45+� ெகா�டா0 
ேபா3�! ெரா�ப ச*ேதாஷ� எ�றா�. இ+ வ*+ என�4 எைத ஞாபக�ப(5+கிற+ 
எ�றா�.." எ�7 இல�கிய நய� எைதேயா எ(5+C ெசா�� விள�க5 தவி5தா� 
அவ�. 
 
அவ)ைடய ேபCA இ�ேபா+ ைகலாச5+�4 ெவ7� ேபார!�பாக5 ேதா�ற-
வி�ைல. அ+ ெப)� ெதாண ெதாண�பாகேவ இ)*தா3� Gட அைத ஆன*தமாக� 
ேக'( ரசி�க5 தயாராக இ)*தா� அவ�. ைகைய அ�ேபா( பி!5+�ெகா�( 
ேபபி அ)கிேலேய நிFகிற ேபா+ அவ#�4 எ�லா� இ�பமயமாக5 ேதா�றாம� 
ேவ7 எ�ப! இ)�4மா�? 
---- 
 

18. 18. 18. 18. காத� ேபாயி�காத� ேபாயி�காத� ேபாயி�காத� ேபாயி�????    

 
மாறி ஆ(� ெப)மா� பி�ைள�4� ேகாப� எ�ப+ வரேவ வரா+ அவைர ந�4 
அறி*தவ�க� இ�ப!C ெசா�வ+ வழ�க�. 
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"ஐயா, உ� ைடய ெபய� மாாியா(� ெப)மா� எ�ேற எIத�பட ேவ�(�. 
அதாவ+, மாாிய�ம� வ*+ ஆ(கிற ெபாிய ஆ�! அைத வி'(� ேபா'(, நீ� 
மாறியா(� எ�7 எI+வத� வயண� எ�ன? ஆட ேவ�!ய Kட5ைத வி'( 
வி'( இட� மாறி ஆ!ய ெப)மாளா? அ�ல+ ஒ) கா�� நி�7 ஆ!� கைள5+ 
அ��ற� கா� மாறி ஆ(� ெப)மா� எ�7 அ�5தமா?" எ�7 பி�ைள அவ�களி� 
ந�ப� A�ைபயா  த�யா� ேவ!�ைகயாக<� விைனயாக<� ேபAகிறேபா+ Gட 
அவ� ேகாப� ெகா�வ+ கிைடயா+. "உ?க��4 ேவைல எ�ன?" எ�7 சிாி5+ 
மI�பி வி(வா�. 
 
அDவள< த?கமான மனிதைர� Gட, ேபயாக மாறி உ�கிரமாக ஆட ைவ�4� 
ம*திர� ேபா� ஒ) ெசா�" இ)�க5தா� ெச0த+. பி�ைள அவ�களி� 
 �னிைலயி� "காத� ேபாயி� சாத�" எ�7 ெசா�னா� ேபா+�, அவ� நிஜமான 
மாாிய�ம� ெகா�டா!யாகேவ மாறி வி(வா�. 
 
"காத� ேபாயி� சாதலா�! ெவ?காய� ேபானா� ெப)?காய�! ேபா?கடா  'டா� 
பய�களா! காத�5+ வா8வ+ எ�7 கிள��கிற இர�( ேப� வாழ  !யவி�ைல 
யா�. அ��ற� இர�( ேப� ேச�*+ சாவ+ ம'(� எ�ப! நிCசயமான ெவFறிC 
ெசயலாக  !1ேமா ெதாியவி�ைல. வா8வ+ ந� ைகயி� இ�ைல எ�றா�, சாவ+ 
ம'(� ந� இQட�ேபால சி5தியாக� G!ய விஷயமாகவா இ)�கிற+!” எ�ற 
ாீதியி� கன� க�க5 ெதாட?4வா� அவ�.  
 
இதF4� காரண� மாறியா(� ெப)மாைள, ஏமாறிவி(� சி7 பி�ைளயாக மாFறிய 
காத� எவளாவ+ இ)*தி)�கலா� எ�7 எ�Mகிறவ�க� உ�ைமைய வி'( 
விலகிேய ெச�கிறா�க�. அவ)ைடய $5த �த�வ� மகி8வ�ண நாத� தா� 
பி�ைளையC சீறி ஆடC ெச01� ம4!நாதமாக வ*+ வா05தா�.  
 
அவ� அDவா7 ெசய� �ாிவா� எ�7 பி�ைள அவ�க� கனவி� Gட 
எ�ணியதி�ைல. "க�3ளிம?க�" என� பலரா3� 4றி�பிட�ப'ட இர�டாவ+ 
�5திர பா�கியமான மகரெந(? 4ைழ�காத� ஏ7மாறாக ஏதாவ+ ெச0தி)*தா� 
அவ� ஆCசாிய�ப'!)�க மா'டா�. 
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மா.ஆ ெப)மா� பி�ைள�45 தமி8 ெமாழிமீ+ அபாரமான காத� எ�7 
ெசா�வதFகி�ைல. அவ� தம+ �த�வ�க��4 அழகிய - இனிய - நீள� 
ெபய�கைளC E'!ய காரண�, தி)5 தல?களி� எI*த)ளி1�ள ெத0வ?களி� 
தி)நாம?க� அைவ எ�பதனா� தா�. $�றாவ+ மக� பிற*தா�, அவ#�45 
தி)�பாFகட� ந�பி என� ெபயாிட ேவ�(� எ�7 அவ� எ�ணியி)*தா�. 
அவ)ைடய மைனவி ஆ�டா� அ�மா� ஒ) ெப� 4ழ*ைதைய� ெபF7 ஏமாFறி 
வி'டா�. ஆயி#� "E!� ெகா(5த நாCசியா�" எ�ற நீள� ெபயாி'(, பி�ைள 
தம+ ஏமாFற5ைத ஒ)வா7 மைற5+� ெகா�டா�. 
 
இDவித� வா8�ைகயி� 47�கி'ட சி7 சி7 ஏமாFற? கைளெய�லா� சகி5+C 
சமாளி�க� கF7� ெகா�ட பி�ைள அவ�களி� மனேம  றி*+ ேபா4�ப! 
அ�லவா அவ)ைடய ெச�வ மக� ெசய� �ாி*+ வி'டா�! 
 
சீைத எ�கிற ெப�ைண அவ� காத�5தா�. 
 
"பி�ைளயா�டா� ெச0த ெப)�பிைழ அ+தா�. அவ� 4ழ�வா0 ெமாழி எ�ேறா 
47?4ழ� ேகாைத எ�ேறா அ�ல+ அ�ப!�ப'ட நீ�ட ெபய� எ+ேவா உ�ள 
ெப�ைண5 ேத!� பி!5+� காத�5தி)�க� Gடா+? ேபா1� ேபா1� சீைத 
எ�கிற "S�பிளான ஒ) ெபய� ெகா�ட ெப�ைண� காத�5தாேன! இ+ ேபா�ற 
சி�ன ெபயெர�லா� ந�ம அ�ணாCசி�4� பி!�காேத. அ+ ைபய#�45 
ெதாிய�ேய! எ�7 A�ைபயா  த�யா� அ!�க! ெசா�ல ஒ) வா0�ைப ஏFப(5தி 
வி'டா� அவ�.  
 
A�ைபயா  த�யா� இழ< &'(� G'ட5தி� Gட ஹாNயமாக� ேபA� ப�� 
ெபFறவ�. அவ� Aபாவ5+�4 ஏFப, ேபCசிேல Aைவ G'!� ேபசினாேர தவிர, 
அ+தா� உ�ைமயான காரண� எ�7 ெசா�ல  !யா+. 
 
மகி8வ�ணநாத� சீைத எ�ற ெப�ைண� காத�5+, அவைளேய க�யாண� 
ெச0+ ெகா�ேவ� எ�7 அட� பி!5த+ மா.ஆ. ெப)மா� பி�ைள�4� 
பி!�கவி�ைல எ�ப+ உ�ைம. ஆனா� ெப�ணி� ெபய� சீைத எ�7 இ)*த+ 
அதF4� காரணம�ல; அ*தC சீைத அவ)ைடய ஏைழ5 த?ைக ல'Aமி அ�மாளி� 
மகளாக இ)*த+தா� அவர+ ெவ7���4� காரணமா4�. 
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நிைலைம  Fறி ெந)�க!யாக மா7கிறவைர பி�ைள அவ�க��4� ைபயனி� 
காத� விவகார� ெதாியேவ ெதாியா+. எ�லா�  Fறிவி'ட பிற4 சீறி விIவ+ தவிர 
அவ� ேவ7 எ+<� ெச0ய  !யாத பராபரமாகி விட ேந�*த+. சீறினா�, 
சி(சி(5தா�. "மட சா�பிராணி காத��க5தா� காத�5தாேன - ெபாிய இட5+� 
ெப�ணாக, பண�கார� மகளாக� பா�5+� காத��க�படா+? ெபாிய ப�ைண 
சீனிவாச� பி�ைள மக� இ�ைலயா? ெகா���� பி�ைளவா� ேப5தி, ெம5ைத 
&'( ராமா#ஜ� பி�ைளயி� மக� - ெப�களா இ�லாம� ேபானா�க�? இவ� 
வி!யா $Lசி ல'Aமியி� மக� சீைத ேமேல என�4� காத� எ�7  ர�( 
ப�Mகிறாேன" எ�7  ண ண5தா�. 
 
ஆர�ப க'ட5திேலேய விஷய� அவ)�45 ெதாிய வ*தி)�4மானா�, “ேட ைபயா 
காத� கீத� எ�பெத�லா� சாிதா�. அ+ க�யாண� ப�MவதF4  *தி5 தா� 
வர ேவ�(� எ�கிற க'டாய� எ+<� கிைடயா+. க�யாண� ஆன பிற4, 
க�யாண� ெச0+ ெகா�கிற ெப� மீ+� காத� ஏFபடலா�. நீகாத�ைய 
மைனவியாக மாFற ஆைச�படாம�, உன�4 வா05த மைனவிைய� காத�5+ 
உ)�ப(. ச*ேதாஷமாக இ)!" எ�7 ேபாதி5தி)�பா�. ெவ7� ேபாதைன1ட� 
நி�7 விடாம�, பண � நைக1� ெசா5+� Aக மாக வர� G!ய ஒ) 
ெப�ைண1� அவ#�4� க'! ைவ5+ மகி8வைட*தி)�பா�. 
 
ஆனா�, அவ� &'!� நட*தேத அவ)�45 ெதாியாம� ேபாயிFேற! அவ)ைடய 
த?ைக ல'Aமி அ�மா� விதைவயாகி, ேபா�கிடமி�றி, அ�ணேன கதி எ�7 ந�பி 
வ*+ பி�ைள அவ�க�ைடய &'!ேலேய த?கி வி'டா�. சைமய� ேவைல  த� 
சகல அ3வ�கைள1� ெச0+ தா� அவ� வயி7 வள�5+ வ*தா�. அவ� E8Cசி 
ெச0+ &'!ேல அதிகார� ெபF7 ஆ�கிைனக� ப�MவதFகாகேவ த� மகைள 
மகி8வ�ணநாத#�4� க�யாண� ெச0ய5 தி'டமி'!)�கிறா� எ�ேற ெபாிய 
பி�ைள க)தினா�. ஆனா� அவ)ைடய மகனி� பி!வாத5+�4 ல'Aமி அ�மா� 
T�(3ம�ல; +ைண1ம�ல. 
 
"சீைத இ�லாம� எ� வா8�ைக வா8�ைகயாக இரா+. என+ வா8வி� ஒளி �45த� 
G!யவ�.அவ� தா�" எ�7 அவ� உ7தியாக அறிவி5தேபா+  த� தலாக 
அதி�Cசி1� ஆCச�ய � அைட*தவ� அவ� தா�. "விஷய� இDவள< Tர5+�4 
வள�*+வி(� எ�7 என�45 ெதாியாம� ேபாCAேத" எ�7 அவ� தைலயி� 
அ!5+� ெகா�டா�. 



130 

 

 
அ*த உ�ைம - சீைத தன+ +ைணவியாக வ*தா�தா� வா8�ைக இனிைம மி4*த 
மல�C ேசாைலயாக அைம1� எ�கிற ஞான� - மகி8வ�ணநாத#�4� 
பி!ப(வதFேக ெவ4 கால� ஆயிFேற! மFறவ�க��4 அ+  த�ேலேய 
விள?காம� ேபான+ அதிசயமி�ைலதா�. 
 
மகி8வ�ணநாத#�4 அ5ைத மக� சீைதயிட� சி�னL சி7 பிராய�  தேல 
அ��� ஆைச1� இ)*ததாகC ெசா�ல  !யா+. சீைத Eாிய� 4Lசாக� 
பிற�க<மி�ைல; ச*திர� 4Lசாக வளர<மி�ைல. ”$ேதவி! $Lசிைய� பா)! 
பன?கா0 ேமாைர!” எ�ெற�லா� அவேன பல ைற பழி5தி)�கிறா�. அ5ைத 
மக� எ�ற உாிைமேயா(�, ஒ)வித இள�கார5ேதா(�. அல'சியமாக மதி5+� 
ேக� ேபசி அவைள அழ அழ ைவ5தி)�கிறா�. அ*த� ெப�M� ஏCA�4 ஏCA�, 
ேபCA�4� ேபCA�, சில சமய� அ!1� கி��� ெகா(�பதF45 தய?கிய+ 
இ�ைல. அ�ேபா+ அவளிட� அவ#�4 ஆைச1மி�ைல; ேநச � இ�ைல. 
 
பாவாைடைய அவி85+ அவி85+� க'!� ெகா�(, தி�ைண�4� ம�M�4� 
தாவியவாேற, 4ர?ேக 4ர?ேக 4Fறால5+� 4ர?ேக! ெகா�ைப வி'( இற?ேக�" 
எ�7 க5தி� ெகா�(, ேதாழிகேளா( 4தியா'ட� ேபா'ட ேபாெத�லா�, அவ� 
பா�ைவயி� அவ�� ஒ) 4ர?காக5 தா� ேதா�றினா�. க�ணா� KCசி1�, ஒ!� 
பி!5த3� ஆ!� களி5த அ5ைத மக� அவ� க�க��4� ெகா! யாகேவா 
மயிலாகேவா கா'சி அளி5ததி�ைலதா�. 
 
பCைச� பசிய வய�� தைலெய(5+� காFறிேல தவ8*தா(� "$�ப� கதி�" மாதிாி, 
ப)வ� அைடய ேவ�!ய பிராய5தி� சீைத1� தள தள ெவ�7 வள � வன��� 
ெபF75 திக8*தா�. பதி�$�7 - பதினா�4 வயA� பாவாைட தாவணி� 
ப)வ5+� 4'!, வா�பனாக வள�*+ ெகா�!)*த மகி8வ�ணநாதனி� 
க�கைள� கவ�*தா�. ஆயி#� க)5திேல நிைலயான இட� ெபFறாளி�ைல. 
 
ஒ) சமய� அவ�ைடய சிேநகிதி ஒ)5தி சீைதையC சீ�(வதFகாக "அ5தா� 
ெபா5த�கடா, அழ4�ள Kசனி�கா0!” எ�7 வாயா!னா�. சீைத சீறினா�. "எ?க 
அ5தா� அ�ப! ஒ�M� வ�! ெகா�ளாதப! த�!1� சைத1மாக இ�ைல. 
அவ� ெபா5த�கடா<மி�ைல; Kசனி�கா1மி�ைல" எ�7 ெவ(ெவ(5தா�. 
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"அ�ேபா உ� அ5தா� அழ4 எ�7 நீேய மகி8*+ ேபாகிேற; இ�ைலயா! சீைத?” 
என ஒ) வ���காாி கி�ட� ப�ணினா� 
. 
அDேவைளயி� அவ� தFெசயலாக அ?4 வ*+ விட<�, ேதாழிக� ைக ெகா'!C 
சிாி5தா�க�. சீைதயி�  க� ெச�கC சிவ*+, தணி*+ சிாி�� சிாி5த+. "சீைத Gட 
அழகாக5 தானி)�கிறா�" எ�ற+ அவ� மன�. 
 
ேவெறா) மாைல ேவைளயி�, ெபா� ெவயி� E8நிைல�4 மி#மி#�� Kசி� 
ெகா�!)*தேபா+, சீைத ஒ) தா�பாள� நிைறய அ*திம*தாைர� K�கைள� 
ெகா0+ தி)�பி வ*தா�. ஒ) இட5தி� ெவயி� தன+ இனிய ஒளிைய அவ� மீ+ 
பா0Cச வசதி ஏFப'ட+. மி�#� தா�பாள� நிைறய� பளிCசி(� வ�ண� K�க� 
ஏ*தி வ*த பாைவ1� அI5தமான நிற ைடய ப'(� பாவாைட1� தாவணி1ேம 
க'!யி)*தா�. அ�ெபாI+ அவேள அ*தியிேல Kதிெதாளி )� �Qப�ெகா! 
ேபா�தா� விள?கினா� அவ� ேநா�கிேல மகி8< K5த அவ�  க� வன�� 
மி4*த KCெச�டாக� கா'சி த*த+. எனி#� சீைதயிட� அவ#�4 அளவிலா 
ஆைச ஏFப'( விடவி�ைல. 
 
காத�, காத� எ�கிறா�கேள அ*த அF�த� ஒ)வ#�4 ஒ)5தி ேபாி� ஏ� 
திZெர�7 ஏFப'( அவ� உ�ள5ைத 1�, உண�Cசிைய1� பாடா0� ப(5+கிற+ 
எ�பதF4 உாிய விள�க5ைத எவ)� க�( பி!�கவி�ைல. மகி8வ�ண 
நாத#�4 ம'(� அ+ எ�ப!� �ாி1�? ஆனா�, சீைதயி� ேதாFற� எ�ெபாI+ 
அவைன� கவ�Cசி�4� கா*தமாக மாறிய+ எ�பைத அவ� ந�4 அறிவா�. 
அD_�� ேகாயி�� வச*த உFசவ5ைதC சிற�பாக� ெகா�டாட ஏFபாடாகி-
யி)*த+. �திதாக� ெபா7�� ஏFறி)*த த)மக�5தா ஒ) "ேம� ஆ� ஐ!யாN!" 
பைழய தி)விழாவி� �+ைம �45த ஆைச�ப'( அவ� நயமான ேவைலக� சில 
ெச0தி)*தா�. ெச04�7க�, ெசயFைக அ)விக�, KLேசாைல மி�விள�4க�, 
உய�*த ஒ) Xட5தி� தவமி)�4� சிவபிரா� எ�ெற�லா� கைலயாக 
அைம�க�ப'டன. சிவனி� தைலயி�)*+ ெசயFைக நீRF7 த�ணிைர விசிறி5 
ெதறி5த+. அ+தா� க?ைகயா�! 
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இ*த அF�த5ைத� க�( களி�க ஊேர திர�( ெச�ற+. ப�க5+ ஊ�களி�)*+� 
பைட பைடயாக ஜன?க� வ*தா�க�. மகி8வ�ணநாத#�, தன+ ந�ப� 
ஒ)வ#ட� ேவ!�ைக பா��கC ெச�றி)*தா�. 
 
"மா�க�� மயி�க��", வானவி� வ�ணஜால� கா'(� ேமனிய)� “ெபா�ெமன� 
�4*+ ெமா0�4� இனியேதா� உலகமாக மாறியி)*த+ வச*த ம�டப�. பக�� 
ேசாைலகளி3� ந*தவன?களி3� தன+ ஆFறைல� கா'(� வச*த�  �னிரவிேல 
அ*த இனிய Eழ�� ெகா3வி)*த+ ேபா3�! 
 
திZெர�7 "அேதா பா� மகிழ�! ஒ) அழகி உ� மீ+ ைவ5த க�ைண மீ'க மற*+ 
ேபானா�!" எ�7 ந�ப� உைர�க<�, மகி8வ�ணநாத� அ5திைசயி� த� 
விழிைய எறி*தா�. 
 
அக� விள�4களிைடேய ஒ) 45+ விள�4� ேபா3�, மல�� 4விய�க� ம5தியி� 
ஒ) ேராஜா ேபா3� திக8*தா� அவ�. "யா�? ந�ம சீைதயா?" என விய��Fற+ 
அவ� மன�. ஆகா!" எ�7 அதிசயி5த+ ரசைன உ�ள�. அவ�  க� மல�*+ 
த�ைன� கவனி5+ நிFபைத உண�*த+� அவ� ைடய அக�ற ெபாிய விழிக� 
கயெலன� �ர�டன, மீ�(� அவ� மீ+ ேமாதவதFகாக, அ*த� பா�ைவ தா� 
அவைன இட� ெச0த+! அவ� உ�ள5தி� அவ� இட� பி!5+ வி'டா�. 
 
அவ� நி�ற நிைலைய, அைச*த அைச<கைள, அவள+ ேமாகன� பா�ைவைய, 
 க5தி� அழைக, விழிகளி� Aடெராளிைய அவ� மற�கேவயி�ைல. அத� பிற4 
அவேள ஒ) பைடெய(�பாக விள?கினா�. அவைன ெவ�7 வி'டா�. அவைள5 
த�னவளா�கி� ெகா�ள5 தவி5தா� அவ�, ச*த��ப?க� அவன+ பா�ைவ�4 
வி)*தளி5தன. ஆைசைய5 T�! வ*தன. 
 
இைவ எ+<� மாறி ஆட�ெப)மா� பி�ைள�45 ெதாியா+. அவ� தம+ $5த 
4மார#�4, ெப)� பண�கார ரான தி)மைல�ெகாI*+� பி�ைளயி� மகைள 
மண�  !5+ ைவ�க  � வ*தேபா+தா�, ைபய� ெபாிய அதி� ெவ!ைய5 T�கி 
அவ� எதி�பாராத வித5திேல வி'ெடறி* தா�. "சீைத இ�ைலெய�றா� என�4� 
க�யாணேம ேவ�டா�" எ�றா�. 
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மா.ஆ.ெப)மா� பி�ைள ேபாதி5தா�. மிர'!னா�.  !வாக, த�ைம ந�பியி)�4� 
1வ 1வதியாி� மகி8Cசிைய விட5 த� ைடய ெகளரவ�, அ*தN+, பண5தாைச 
 த�யனேவ  �கிய� எ�7 க)+கிற ஒ) சில ெபாியவ�கைள� ேபாலேவ திடமாக 
அறிவி5தா�. "எேல மகிழ�! இ*த� ெப)மா� பி�ைளைய உன�4 ந�லா5 
ெதாியா+டா. ஐயாவா� உ� க�ணிேல ஒ) ெச��C ச�� Gட� கா'டமா'டாக. 
ஆமா ெதாிLA�ேகா. அ*த ந5த� �ற�ேபா�ைக� க�யாண� ப�ணி�கி'( நீ ந(5 
ெத)விேல நிFக ேவ�!ய+தா�டா, அேடேல0: ஆமா, ஐயா�பி�ைள உ�ைனC 
ச*தியிேல நிFக வCசி) வா)டா, நி�க வCசி)வா)!" எ�7 G�பா( ேபா'டா�. 
 
ஆனா� மகி8வ�ண� அவ)ைடய பய 75த�க�� ெக�லா� மசிய வி�ைல. 
அவ#ைடய நிைனெவ�லா� சீைதயாக இ)*தா�, கனெவ�லா� அவளாகேவ 
நிழலா!னா�. 
 
சீைத1� இ5தைகய எ�ண5ைத1� விய�ைப1� அவ� உ�ள5தி� T�!வி(� 
அழ4� பாைவயாக வள�*+ வ*தா�. ம?ைக� ப)வ� அவ� ேமனி  Iவ+� 
ெபா?கி வழி*த+; க�ணி� பா�ைவயி� கவிைத ெகா'!ய+; இத8� கைடயி� 
47��C சிாி�� அவைனேய ெகா5தி எ(5த+. அவ� த� அ5ைத மக� எ�பதி� 
அவ� ெப)ைம ெகா�டா�; அவ� த� உாிைம, அவைள5 த�#ைடய வளாக 
வாி5+� ெகா�ளலா� எ�பதி� ம'டFற மகி8ேவ க�டா�. அவ� ஆைச 
ெவ�ள5+�4 அைணேபாட  ய�றா� த*ைத. அவ�  யFசி ெவFறி ெப7வதாவ+? 
 
அவ� தன+ உ7திைய எ(5+C ெசா�னா�. "வ)வ+ வர'(�" எ�றா�. 
"சி�னL சி7Aக� ச*ேதாஷமாக இ)*தா� ேபா+�" எ#� நிைன��ைடய தா0 
ஆ�டா� அ�மாளி� ேபCA எ(படவி�ைல. சீைதயி� அ�ைன ல'Aமி 
அ�மாேளா அIவ+�, �ல��வ+� $ைலயி� இ)*த $�ைகC சி*தி� 
ேபா(வ+�தா� த�னா� ஆக� G!ய காாிய?க� எ�பைத நிRபி5+� 
ெகா�!)*தா�. 
 
"ெவ7� ேபCA ைபய#�4 �5தி �க'டா+. ெசா�ைலC ெசய�ப(5தினாலதா� 
த�பியா1�ெள அ�பா - சாமி எ�7 அலறி அ!5+� ெகா�( வ)வா), த?க� 
க�பியாகி இI5த இI���ெக�லா� இண?4வா)" எ�7 தீ�மானி5தா� பி�ைள. 
&'ைட வி'( ெவளிேய ேபா எ�7 ஆைண கா'!ய+ அவ� விர�. 
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மகி8வ�ண� ேபானா�. அவ� அைழ���4 இண?கி, சீைத1� அவைன� பி� 
ெதாட�*தா�. மாறி ஆ(� ெப)மா� பி�ைள அவ�களி� &(, +�க &டாக மாறி� 
கைள இழ*+ காண�ப'ட+. 
 
அ�ெபாI+  �னிர< ேநர�. நில< இேலசாக அI வழி*+ ெகா�!)*த+. 4ளி� 
காF7 சி3சி35த+.  
 
ம7நா� அIைக நாளாகேவ உதயமாயிF7. இரவி� சி#சி#�க5 ெதாட?கிய 
Tற� இைட�கிைட ெப) மைழயாகி� ேபயா'ட� ேபா'ட+. சF7 ஒ1�. மீ�(� 
சிM?4�. 4ளி� 4ைறயேவ இ�ைல. பக�� வி!<� அேத த�ைமயி�தா� 
அைம*த+. 
 
"4ழ*ைதக� எ?ேக ேபானா�கேளா; எ�ன ஆனா�கேளா!" எ�7 ஆ�டா� 
அ�மாளி� உ�ள� பைதபைத5த+. ல'Aமியி� ேபைத மன� காரண� �ாியா� 
கலவர5தா3� ேசாக5தா3� கன5+� கிட*த+. 
 
கால� ஊ�*+ ெகா�!)*த+.  
 
ப�னிர�( - ஒ) மணி இ)�கலா�. மா( ேம0�கC ெச�3� ஒ)வ� ஓேடா! வ*+ 
மாறியா(� ெப)மா� பி�ைளயிட� ஒ) ேசதி ெசா�னா� – 
 
ஊ)�4 ெவளிேய சிறி+ த�ளி, ரயில!�4� பாைத வைள*+ ெச�கிற இட5தி�, ஒ) 
4�7 இ)*த+. பாைற எ�7�, ெபா5ைத எ�7�, “ெவ�ளி மைல" எ�7� 
விதவித� ெபய� ெபFறி)*த அDவிட5தி�, 4�7 ேதா7� ஆ!(� 4மர�" ேகாயி� 
ஒ�7� அைம�க�ப'!)*த+. அ*த� 4�றி� ஒ) ப�க� ெச?45தாக உய�*+, 
கீேழ ெப)� ப�ள� உைடயதாக இ)*த+. ஆப5தான இட� அ+. ேமேல நி�7 
ேவ!�ைகயாக எ'!� பா�5+ கா� வI�கி விI*+�, தFெகாைல5 தி'ட5ேதா( 
ெசய� �ாி*+� "பரேலாக யா5திைர" ேமFெகா�டவ�கைள� பFறி எ�ெபாIதாவ+ 
அD_ரா� பரபர�பைடய வா0�� கி'(வ+ உ�(.  
 
அ*த� ப�ள5தி� சி�ன ஐயா<� சீைத அ�மா�� விI*+ கிட*தைத5 
தFெசயலாக� காண ேந�*த மா( ேம0�பவ� எதி��ப'டவ�களிடெம�லா� 
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ெசா��யவாேற, பி�ைளவாளிட� வ*+ ேச�*தா�. விஷயமறி*த பி�ைளயி� வா0 
ெசா��F7, "சவ?க எ�ேக(� ெகட'(�" எ�7. எனி#�, அவ� இதய� 
பைத5த+; உட� படபட5த+. வ�!1� ஆ'க�மாக அவ� அ?ேக ேபா0C 
ேச�*தா�. பல)� பலவிதமா0� ேபசாம� இ)�பா�களா? ேபசினா�க�!, 
ேபசினா�க� ! 
 
ரயி3�4� ேபாகிற ேபா�கி�, மைழ�4 ஒ+?கியேபா+ இ)'!� த(மாறி, கா� 
வI�கி ப�ள5தி� விI*தி)�கலா� அவ#� அவ�� எ�7 ஒ) க'சி. இர�( 
ெப)� ேபசி மன�K�வமாகேவ விI*தி)�பா�க� எ�ப+ எதி��க'சி. 
 
 
ேநா�க� எ+வாக இ)*தி)�பி#�, விைள< எதி�பாராத தாக அைம*+ கிட*த+. 
மகி8வ�ணநாதேனா, சீைதேயா உயிரFற க'ைடயா0 மாறிவிடவி�ைல. ஆனா� – 
 
மாறி ஆ(� ெப)மா� பி�ைளயி� வயிFெறாிCச3�4� மன எாிCச3�4� வி5+ 
இ?4தா� ஊ�ற�ப'ட+. 
 
சீைதயி�  +ெக3�பிேல பலமான அ!. மகி8 வ�ணனி� கா�க� ெபாி+� 
பாதி�க�ப'!)*தன. 
 
இ)வைர1� &'(�4 எ(5+ வ*+ ைவ5திய சிகிCைச�4 ஏFபா( ெச0தா� 
ெப)மா� பி�ைள. அவ� ெபா+வாக ந�ல ம#ச�தா�; மனித உ�ள� ெபFறவ� 
தா�. பண5ைத5 த�ணிராக வாாி இைற5தா�. ஆயி#�, சீைத ப(5த 
ப(�ைகயிேலேய கிட�க ேவ�!யவளாக<�, மகிழ� ெநா�!யாக<� மா7வைத 
எ*த ைவ5திய � எDவள< ம)*+� த(5+ நி75த இயலவி�ைல. 
 
"பாவ�! இர�( ேபைர1� இQட�ேபா� வாழ வி'!)�கலா�" எ�7 பி�ைள 
அவ�களி� மனC சா'சி உ75த5தா� ெச0த+. அைத மைற�பதFகாக அவ� 
உ7 வைத ேமF ெகா�டா�. 
 



136 

 

"எ�ன காதேலா! எ�ன சாதேலா! மனித�க� வாழ ேவ�(� எ�7 ஆைச�ப(கிற 
வித5தி� வாழ<�  !வதி�ைல. வாழ5தா�  !வதி�ைல, ெச5+�ேபாகலா� 
எ�7 ஆைச�ப'டா� அ+ எ�ப! சா5தியமா4�? த?க��4� ெதா�ைல; 
இ)�பவ�க��4� ெதா�ைலதா�! 
 
நிர*தர ேநாயாளிக� இர�( ேபைர ைவ5+� கா�பாFற ேவ�!ய ெபா7�� அவ� 
தைல மீ+ Aம*+ வி'டதனா�தா�, மாறி ஆ(� ெப)மா� பி�ைள சி(சி(�4� 
அ�ணாவியாகி வி'டா� எ�7 சில� ெசா�வ+ வழ�க�. அ*தC Aைமைய அவாிட� 
த�ளிவி'ட "காத�. காத� ேபாயி� சாத�" எ�கிற விதி அவைர� பி5தரா0 - 
ேபயரா0 மாF7வ+� இய�பாயிF7. அவ� ேகாப� ெகா�வதி� நியாயமி�ைல 
எ�7 த�ள  !1மா எ�ன? 
---------------  
 
19. ெகா(5+ ைவ�காதவ� 
 
 
சிலைர� பFறி� 4றி�பி(கிறேபா+, அவ#� ெக�ன! ெகா(5+ ைவ5தவ�" எ�7 
ெசா�வா�க�. தி)வாள� நமசிவாய� அவ�க� அDவா7 4றி�பிட�பட ேவ�!ய 
அதி�Qடசா�க�� ஒ)வ� அ�ல�. "பாவ�, ெகா(5+ ைவ�காதவ�" எ�7 தா� 
அவைர அறி*தவ�க� G7வா�க�.  
 
தி)வாள� நமசிவாய� தமாஷாகC ெசா�3வா�: "ந�ம ஜாதக விேசஷ� அ�ப!. 
ஐயாவா� ஒ) நிமிஷ�  *தி� பிற*தி)*தா� ெபாிய சீமா� ேபரனாக 
விள?கியி)�ேப�. ெசா5+� Aக � சகல பா�கிய?க�� பிற�4� ேபாேத 
கிைட5தி)�4�. எ?க ஊாிேலேய அ�ப!�ப'டவ�, ெகா(5+ ைவ5தவ�, ஒ)வ� 
இ)�கிறா�. நா� பிற*தி அேத நாளி�, ஆனா� நா� பிற*த ேநர5+�4 ஒ) 
நிமிஷ�  �னாேல பிற*தவ� அவ�. அ+ தா� ெதாைலகிற+! நா� ஒ) நிமிஷ� 
தாமதி5தாவ+ பிற*தி)�க� படாேதா? அ�ப! அவதாி5தி)*தா� நா� ஒ) சினிமா 
ந'ச5திர� ஆகியி)� ேப�. �கI� பண � ஆட�பர வா8<� என�4 வ*+ 
ேச�*தி)�4�. அ+�4� நா� ெகா(5+ ைவ�கவி�ைல!" 
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இைத� Gறிவி'( அவ� அ<'(C சிாி�� உதி��பா�. அ+ விர�தி1� ேவதைன1� 
கல*த சிாி�பா? வா8�ைகயி� அ�5தமFற த�ைமைய1�, மனித நாடக?கைள1� 
ேவ!�ைகயாக� க�( ரசி�க� கF7� ெகா�டவனி� ைநயா�!Cசிாி�பா? 
அளவி'(C ெசா�ல  !யா+தா�. 
 
தி)வாள� நமசிவாய� பிற�பி� தா� "ெகா(5+ ைவ�காதவ�" ஆகிவி'டா� 
எ�றா�, வள��� நிைலயி3� அவ� பிரமாத வா0��கைள� ெபF7விட வா8�ைக 
உதவவி�ைல. 
 
அவ� பிற*த சில மாத?களிேலேய தா0 "வாைய� பிள*+ வி'டா�. அவ� விதி 
அ�ப!! அதF4 நமCசிவாய� எ�ன ெச0ய  !1�? ஆனா�, உறவின)� ஊரா)� 
4ழ*ைத ைய5 தா� பழி5தா�க�. "ஆ�க� ெக'ட+! ெப5தவைளேய T�கி5 
தி�#'( நிF4+!" எ�றா�க�. 
 
அவ� த*ைத Aமாரான வா8�ைக வசதிகைள� ெபFறி)*தா�. அவ)ைடய கQட 
கால � அவ� வா?கிய கட�க�� இ)*த ெசா5+�கைள இழ�கC ெச0தன. 
அதF4� ைபயனி� +ரதி�Qட� தா� காரண� எ�7 பல)� ேபசினா�க�. 
இ*த விதமாக� பல ச*த��ப?களி3�, பல)� ெசா��C ெசா��, நமசிவாய5+�ேக 
அவ)ைடய அதி�Qட� ெக'ட தன5தி� ஒ) ந�பி�ைக1� பF7த3' ப!*+ 
வி'டன. அவ� வா8வி� அDவ�ேபா+ 47�கி'ட நிக8Cசிக�� அவ)ைடய 
அபி�பிராய5ைத வ3�ப(5தின. 
 
"பண� க'!� பாீ'ைச" எ�7� "ச��கா� பாீ'ைச" எ�7�  �ேனா�க� 
ெப)ைமயாக� 4றி�பி'( வ*த எN.எN.எ�.சி. பாீ'ைசயி� நிCசய� பாN ெச0+ 
வி(ேவா� எ�ற ந�பி�ைக நமசிவாய5+�4 இ)*த+. எ�லா� பாட?கைள1� "ஒ) 
ைக பா�5+", ேக�விக��4 உாிய பதி�கைள “ெவ�5+� க'!யி)*தா�. 
ஆனா3�, பாீ'ைச யி� ேதறியவ�களி� ப'!ய�� அவ� எ� இ�லாம� 
ேபா0வி'ட+. 
 
அதFகாக நமCசிவாய� வ)5த�படவி�ைல. "ெகா(5+ ைவ5த+ அDவள< தா�!" 
எ�7 அல'சியமாக ஒ+�கி வி'டா�. அதி3� தமாQ ப�Mவதி� உFசாக� 
க�டா�. 
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"பாீ'ைசக� $ல� எவ)ைடய திறைமைய1� எைட ேபா'( விட  !யா+. 
பாீ'ைசயி� ேதறியவ�க� எ�ேலா)� அF�த� �5திசா�க� எ�7�, 
ெபயிலாகிறவ�க� A5த ம�aக?க� எ�7� எ�ணினா�, அ+ அறியாைமதா�. 
பாீ'ைச விைட5 தா�கைள5 தி)5தி மா��4� ெகா(�கிற அ�ணா5ைதக� 
எ�ேலா)ேம சாியாக எ�லா� ேப�ப� கைள1� வாசி5+ நியாயமான மா��4க� 
ெகா(�பதி� ஆ�வ � அ�கைற1� கா'(வதி�ைல. எ'டாவ+ வ4�� ப!�கிற 
ேபா+ என�4 ஓ� அ#பவ� ஏFப'ட+. ஒ) பாீ'ைசயி� நா� மிக<� சாியான 
விைடகைளேய எIதியி)*ேத�. எ�ப<ேம நா� பிைர' N(ட�' தா�. ஆனா�, 
என�4 இ)ப5+ $�7 மா��4க� தாேம ெகா(�க�ப'!)*தன. ம�(வான ஒ) 
ைபய�, த��� தவ7மான விைடக� எIதியி)*தவ�, எIப+ மா��4க� 
வா?கியி)*தா�. பல மாணவ�க��4� இ+ அதிசயமாகேவ ப'ட+. அதனா� 
ஸா�வாளிடேம இர�( ேப�ப�கைள1� கா'!, இ+ எ�ப! ஏ� எ�7 
ேக'டா�க�. அவ� எ� தாளி� உ�ள பதி�கைள� ப!5+� பா�5தா�. அடேட, 
ெரா�ப<� சாியாக இ)�4ேத எ�றா�. பிற4, ம7ப! கவனி5+ மா��4க� 
ெகா(5தா�. என�4 எ�ப5ைத*+ மா��4 வ*த+. இ�ெனா) ைபய#�4, 
பதிென'( மா��4� Gட� கிைட�கவி�ைல. அ*த ஸா� தம+ பா�சிைய 
ெப)ைமயாக விவாி5தா� - நா� ேப�ப� தி)5+கிற விதேம தனி, விைட5 தா�களி� 
க'ைட எ(�ேப�.  த�� இ)�கிற தா��4 பாN மா�� ெகா(�ேப�. 
அ(5த+�4� ெபயி� மா�� தா�. இ�ப! மாறி மாறி� ெகா(�ேப�. நமசிவாய� 
ேப�ப� ெபயி� மா�� ெபற ேவ�!ய இட5தி� இ)*தி)�கிற+! அ+ தா� 
விஷய�" எ�றா�. இ*த ெல'சண5தி� தா� இ)�4� ஒDெவா)வ� பா�சி1�" 
எ�7 நமசிவாய� G7வா�. 
 
"பா��க� ேபானா�, கட<�Gட அ*த வா5தியா� மாதிாிதா� நட*+ வ)கிறா�. 
ந�லவ?க, திறைம உ�ளவ?க, த4தி உைடயவ?க கQட�ப(கிறா?க. வா8�ைக 
வசதிக� அவ�க��4� கிைட�பேதயி�ைல. ஆனா�, ஏமாF7கிற வ�க�, 
அேயா�கிய�க�, மனCசா'சி இ�லாதவ?க சகல வசதிகைள1� ெபற  !கிற+. 
இெத�லா� கட<� சி5த� எ�றா�, கட<�� க�$!5தனமாக ம�களி� 
வா8�ைகைய மதி�பி'( "மா��4� ெகா(�கிறா�" எ�7 தாேன 
ெசா�லேவ�(�?" இ�ப!1� ேபAவா� நமசிவாய�. 
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மனிதாி�, உயி��4ல5தி�, உலக5தி� வள�Cசி &8Cசி கைள� பாதி�கிற 
கால5ைத� க�காணி�4� உபா5தியாய� எ�7 உ)வக�ப(5தினா�, அ*த 
"வா5தியா�" தி)வாள� நமசிவாய� அவ�களி� வா8�ைக5 தாளி� தா7மாறான 
மதி�� எ�கைளேய சிதறி ைவ5தா� எ�7 ெசா�ல ேவ�(�. 
 
நமசிவாய5+�45 தி)மண� ெச0+ ைவ�பதF4  �னேர அவ)ைடய த*ைத 
காலமாகிவி'டா�. நமசிவாய� பிைழ���காக எ�ென�னேவா ேவைலக� பா�5+, 
எ?ெக?ேகா திாி*+, எ�ப!ேயா ஒ) தி#சாக நாேளா'! வ*தா�. அவ)ைடய ஊ� 
ெபாியவ� ஒ)வ�, அவ� மீ+ அ#தாப� ெகா�ேடா, அ�ல+ ெப�ைண� ெபF7 
வள�5+� ெபாியவளா�கிய பிற4 எவ� ைகயிலாவ+ பி!5+� ெகா(5+5 த?க� 
ெபா7�ைப� கழி5+விட� ெபாித�  ய�7� ெவFறி ெபறா+ தவி5த ெபFேறா� 
த*த கமிஷைன� ெபF7� ெகா�ேடா, ல'Aமி எ�கிற ெப�ைண நமசிவாய5+�4 
வா8�ைக5 +ைணவி ஆ�கினா�. 
 
இ�லற வா8வி� இனிைமகைள  Iைமயாக அ#பவி� க<� நமசிவாய5+�4� 
"ெகா(5+ ைவ�கவி�ைல" ல'Aமி ெகா!ய ேநாயினா� X!�க�ப'டா�. அ*த 
எ3��)�கி ேநா0�ேக ப�யானா�. 
 
அத� பிற4 நமசிவாய� க�யாண5ைத நாடவி�ைல; 4(�ப வா8<�4 
ஆைச�பட<மி�ைல. ச$க ேசைவ, ெபா+ நல� பணி க(ைமயான உைழ�� எ�7 
பல வழி களி3� த� கவன5ைத1� கால5ைத1� ெசலவிடலானா�. அதி� 
அவ)�4� பண� கிைட�கவி�ைல. ஓரள< ெபய� கிைட5த+. அவ)�4 
அ�ப�க�� விய�ப�க�� வ*+ ேச�*தா�க�. 
 
"நமசிவாய� அவ�களி� அ�� உ�ள5ைத, ஆFறைல, உைழ�ைப, த�னலமFற 
ேசைவைய - ெபா+வாக, அவர+ ெப)ைமைய, மதி�ைப - ந�மவ�க� ந�றாக 
உணரவி�ைல. ஊ�. அவ)�4� ெகா(5+ ைவ5த+ இDவள<தா� அவ� ம'(� 
அெமாி�காவி�, அ�ல+ ஐேரா�பிய நா( எதிலாவ+ பிற*தி)*தா�, மிக<� ஏFறி� 
ேபாFற�ப'( மி4*த ெகளரவ நிைல�4 உய�5த� ப'!)�பா�" எ�7 அவ�க� 
ெசா�வ+ வழ�க�. 
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பிற��, வா8< இைவகளிேல அவ)�4C சீ)� சிற��� ெகா(�காத கால� 
மரண5திலாவ+ பாிகார� ெச0ததா? அ+<� இ�ைல. 
 
 �கியமான ச$க5 தி)�பணி ஒ�றி� காரணமாக தி)வாள� நமசிவாய� தம+ 
மாவ'ட5ைத வி(5+ ப'டண� ேபாக5 தி'டமி'டா�. இ�7 ேபாகலா�, நாைள� 
ேபாகலா� எ�7 கால5ைத ஏல5தி� வி'( நா� கழி5தா�. பிற4 ஒ) நா� +ணி*+ 
ரயிேலறிவி'டா�. 
 
அ?4� கால� சதி ெச0+வி'ட+. "ேநFேற கிள�பி யி)�கM�. ேபாக  !யேல. 
நாைள�4 எ�7 இ�#� ஒ5தி� ேபா(வ+ சாிய�ல. இ�ேற ேபா0விட 
ேவ�!ய+ தா�" எ�7 ெசா�� யா5திைர கிள�பினாேர நமசிவாய�, அவ� தமாQ 
ப�ணி மகி8*த ஜாதக விேசஷ� இ�ெபாI+ விஷம5தனமாக விைளயா!ய+! ஒ) 
நா�  *திேயா, ஒ)நா� தாமதி5ேதா ேநராத, ேகார விப5+ அ�7� பா�5+ ரயி� 
பால5தி� விைளயா!, வ�!கைள� கவி85+, பலைரC சாக!5த+. ெச5தவ�களி� 
நமசிவாய � ஒ)வ�. 
 
அவ� உட� நA?கிC சிைத*+, "ஆேள அைடயாள� ெதாியாதப! மாறி�" 
ேபாயி)*த+. 
 
"பாவ�, ந�ல மனித)�4 ந�ல சா< ெகா(5+ ைவ�க�ேய! எ�7 அவைர 
அறி*தி)*த அைனவ)� அ#தாப�ப'டா�க�. 
 
தி)வாள� நமசிவாய� வள�*+, வா8*+, பணி பல �ாி*+ வ*த நகர5தி� 
அவ)�காக - அவ� நிைனைவ ெகளரவி�பதFகாக - அவ)ைடய ந�ப�க� 
அ#தாப� G'ட5+�4 ஏFபா( ெச0தா�க�. அேநக பிரச?கிக� ப?4 
ெகா�வதாக இ)*த+. அதFெகன விள�பர?க�,  �ேனF பா(க� எ�லா� 
ஆ�வ5ேதா( ெச0ய�ப'டன. 
 
அ�7 மாைலதா� இர?க� G'ட�.  
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அ+ பFறி1�, ேபCசாள�க� நிக85த� G!ய நமசிவாய� �கIைரக� 4றி5+�, 
அவ)ைடய வரலாFைற1� ப5திாிைக களி� ெவளியி(வதF4C சில� தீவிர 
 யFசிக� ெச0தா�க�. 
 
ஆனா�, பா)?க� –  
 
மனித�க� தீவிரமாக5 தி'ட� தீ'(கிறா�க�; கால� 47��5தனமாக அ�ல+ 
4Rரமாக, அைதC சிைத5+ வி(கிற+! 
 
நமசிவாய� விஷய � அ�ப!5தா� ஆயிF7!  
 
அ�7 அதிகாைலயி�, யா)ேம எதி�பா�5திராத வித5தி�, ெப)� ேசாக� 
நாெட?4� கவி8*+ ெகா�ட+. ெப)� தைலவ� ஒ)வ� திZெர�7 
மரணமைட*தா�. அதனா� எ�லா நிக8Cசிக�� நி�7 ேபாயின. அ5+�க5ைத� 
ெகா�டா(�  ைறயி�,  �னறிவி�பி�லாமேல, பல +ைறகளி3� சகலவிதமான 
ெகா�டா'ட ஏFபா(க�� ர5+ ெச0ய� ப'டன. தி). நமசிவாய� அவ�களி� 
நிைன<�காக5 தி'ட மிட� ெபFறி)*த நிக8Cசி ம'(� விதி வில�4 ஆகிவிட 
இய3மா எ�ன? 
 
"பாவ�, நமசிவாய�! அவ)�4� ெகா(5+ ைவ�க வி�ைல!" எ�7தா� இர�க�பட 
 !*த+ அவ)ைடய ந�ப�களா�! 
("அ த Aரபி” 1966) 
-------------  
 

20. 20. 20. 20. ெவயி,� மைழ*�ெவயி,� மைழ*�ெவயி,� மைழ*�ெவயி,� மைழ*�    

 
ெசா�க�மா��4 எ5தைனேயா ரகசிய?கைள இனி�க இனி�கC ெசா�3� ஒேர 
ேதாழி அவ�ைடய க�ணா!தா�. 
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விைல 4ைற*த சாதாரண� க�ணா!தா� அ+. இ)�க'(ேம! ெசா�க�மா ம'(� 
ப'(� படாேடாப ஆைடக�� க'! மி#�4� சீமா'!யா எ�ன? ேவைல�காாி 
சீைதய�மாளி� மக� தாேன. 
 
சீைத�45 த� மக� மீ+ அதிக அ��� ஆைச1� உ�(. அவைள� பFறி தா0 
ெகா�!)*த ெப)ைம�4� அள< கிைடயா+. "எ?க ெசா�க�மா அைதC 
ெசா�னா�. எ?க ெசா�4 இைதC ெச0தா�" இ�ப! ஒ) நாைள�4 JF ெற'(� 
�க8 பா(வதி� அவ� மி4*த மகி8Cசி க�( வ*தா�. 
 
சி�ன வயசி�)*ேத அ�ப!, இ�ேபா ெகாLச நா'களாக சீைதயி� ெப)ைம1� 
ஆன*த �, ெபள�ணமி இரவி� கட� அைலக� ேபா�, ெபா?கி� ெபா?கி� 
�ர�( ெகா�!)*தன. 
 
"தா0�க�ேணா ேப0� க�ேணா எ�பா�க�. எ� க�ேண உன�4� ப'( 
வி(ேமா எ�7 நா� பய�ப(கி ேற�. ெசா�4, நீ ராணி மாதிாி இ)�கிேற. சி3�4� 
சீ'!1மா உன�4 �+� �+ !ரAக க'!� பா��கMமி�# என�4 ஆைசயா 
இ)�4. 4ர?4க�� ேகா'டா�க�� எ�னமா மி#�கி�கி'(5 திாி1+க. ராசா5தி 
மாதிாி இ)�கிற உன�4 ந�லா உ(5தி அழ4 பா��கிற+�4 எ�கி'ேட காA பண� 
இ�ேலய!ய�மா" இDவா7 ெவளி�பைடயாகேவ தன+ மன�4ைறைய அ)ைம 
மகளிட� ெசா��5 தீ�5தா� சீைத. 
 
ெசா�க�மா சமய� கிைட5த உடேனேய க�ணா!  � ஓ!னா�. "ஆமா�. 
நீராணிேய தா�. உ� அழ4 நா��4 நா� அதிகாி5+� ெகா�ேட இ)�கிற+" 
எ�7 க�ணா! அவ��4 உண�5திய+. 
 
க�ணா! ம'(�தானா அDவா7 ெசா�3�? அவ� &தி வழிேய ேபாைகயி�, 
எதிேர ெத�ப'ட ஆ�களி� க�க�� அேத கைதைய5 தாேன Gறின! நீ அழகி. 
ெரா�ப ேஜாராக இ)�கிறா0" எ�7 அவ�கள+ பா�ைவ �க8 ஒளி சி*த வி�ைலயா 
எ�ன? சில� ஒ)தர� பா�5ததி� தி)�தி அைடய  !யாம�, ம7ப!1� ம7ப!1�, 
தி)�பி5 தி)�பி, அவைள� பா��க5 தாேன ெச0தா�க�? 
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இைத எ�லா� எ�ண எ�ண ெசா�க�மா��4� ெப)ைமயாக5தா� இ)*த+. 
ச*ேதாஷ5+�4� 4ைற< இ�ைல. எ�ணி� பா�5தா�, எ�லா� ெகாLச காலமாக 
ஏFப'( வ)கிற நிக8Cசிகேள. 
 
அவளிட� அவைள அறியாமேல ஏேதா ஒ) மா7த� திZெரன ஏFப'!)�க 
ேவ�(�. அ�ல+, ெம+ ெம+வாக உ�-ர ஏFப'(, தி(ெமன ஒளி &ச5 
ெதாட?கியேதா எ�னேவா!  *திய மாைல வைர உற?4வ+ ேபா� அழகF7 
நிF4� ெமா�4 அதிகாைலயி� வசீகர வன��� இனிய மண � ெபF75 
திக8கிறேத, அ+மாதிாி. 
 
ெசா�க�மா��4 எ+<� விள?கவி�ைல. ஆனா�, அ*த மா7த� அவ��4 
மி4தி1� பி!5தி)*த+. மFறவ�க� அவைளC "சி7 பி�ைள" எ�7 க)+வதி�ைல. 
இ�ேபாெத� லா� அல'சியமாக மதி�கவி�ைல. "ஏ'! - வா'!" எ�ற த�ைமயி� 
ஏ<வைத1� வி'( வி'டா�க�. அவ� ெபாிய வளாக வள�*+ வி'டா�. அவள+ 
த*ைத Gட "வா�மா, எ�ன�மா" எ�ற  ைறயி� தா� ேபசினா�.  �ெப�லா� 
அ�ப!யா? "ஏ  �ட�. ஏ'! சி�ன$தி, பர'ைட� கIைத" எ�ெற�லா� ஏசி� 
ெகா�!)�பா�. 
 
இ�ேபா, எ�ேலா)� "ெசா�க�மா வள�*+ வி'டா�. நாைள�ேக இ�ெனா) 
&'!� ேபா0� 4!1� 4!5 தன மாக இ)*+ ந�ல ேப) வா?4வா�" எ#� 
ாீதியி� ேபCA�4� ேபCA ெசா� உதி�5தா�க�. 
 
சீைத அ�மா� அவைளC "சி�ன� ெபா�M" எ�7 க)+வைத வி'( வி'டா�. 
தன�4C சமமானவ�, தன�45 +ைண என மதி5தா�. எ�லா விஷய?கைள1� 
மகளிட� ெசா�3வா�. சில விஷய?களி� மக� தன�4 வழி கா'ட  !1� எ�7 
Gட அவ� எ�ணினா�. மகளி� ஆேலாச ைனைய அ!�க! நா(வா�. 
 
ெசா�க�மா��4 இெத�லா� மிக<� பி!5தி)*த+. இ*த வா8�ைகயி� 
விைளயா'(� பி�ைள அ�ல அவ�; அவ��  �கியமானவ� தா� எ�ற க�வ� 
Gட அவ��4 ஏFப'ட+. 
 
ெசா�க�மா��4 வயA பதினா7. "நீ இ�#� சி�ன�பி�ைள இ�ைல, பாவாைட 
தாவணி க'!�கி'( அைலயிற+�4. இனிேம� ேசைலதா� க'டM�" எ�7 
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அ�மா உ5திர< ேபா'( வி'டா�. அ�மா விேசஷ�, விழா நா'களி� 
அணிவதFகாக ைவ5தி)*த ந�ல சீைலைய1� ஜா�ெக'ைட1� உ(5+� ெகா�( 
க�ணா!  � நி�7 அழ4 பா��பதி� அவ� அைட*த மகி8Cசி இDவளவா, 
அDவளவா?" க�ப� காணா+ அைத அட�கி� ெகா�ள!" 
 
தி#A தி#சான �டைவகைள� க'!� ெகா�வதF4 ெசா�க�மா��4� பி!�4�. 
எ*த� ெப�M�45 தா� பி!�கா+? ஆனா� வா?4வதF4 வசதி இ�ைல. நாகாிக 
ஜ<ளி�கைடகளி�  �னா�, க�ணா!� ெப'!க��4�, நிFகிற ஆ� உயர� 
ெபா�ைமக� த�ைனவிட அதி�Qட� ெச0தைவ எ�7 அவ� ந�பினா�. பி� 
எ�ன? அ�ெபா�ைமக� நவ� நவமான ஸாாிகைள - விைல உய�*த ஆைடகைள - 
அழ4� கவ�Cசி1� நிைற*தவFைற நா� ேதா7� க'!� ெகா�ள  !கிறேத! ஒேர 
நாளி� அேநக தடைவக� !ரN மாFற� ெச0ய<�  !கிறேத! தன�4 ஒ�றிர�( 
அழகான ஸாாி, நாகாிக� �டைவ Gட இ�ைலேய…. 
 
இ*த விதமாக எ�ண ஆர�பி5தா� தா�, ெசா�க�மா  க5தி� வா'ட� பட)�. 
இ�லா+ ேபானா�, அவ�  க� ேராஜா�K தா�. 
 
ச*ேதகமி�ைல. ெசா�க�மா KCெச�( தா�. கத�ப� ெகா5+. மல�5 ேதா'ட� 
எ�ேற ெசா�� விடலா�. 
 
ப�க5+ &'!� 4!யி)*த A*தர $�5தி அ�ப!5தா� ெசா�னா�. அவளிடேம 
ெசா�னா�. 
 
ெசா�க�மா ஒ) நா� �+ வாயி� �டைவ1�, எ(�பான ஜா�ெக'(� அணி*+, 
அ*த வன�பி3� அ+ த*த ஆன*த5 தி3� "ஜ�ெம�7 விள?கினா�. அவள+ 
க�ணா! ெசா�ன �க8Cசி ம'(� அவ��4� ேபா+மானதாக இ)�கவி�ைல. 
அ�க� ப�க5தி� உ�ளவ�களிடெம�லா�, "எ�ப! இ)�4? �டைவ 
ந�லாயி)�4தா? என�4� ெபா)5 தமா இ)�4தா?" எ�7 ேக'(, கிைட�கிற 
பாரா'(ைரகைள ஏF7, 4Tகல� அைட*+ ெகா�!)*தா�. A*தர5திட � 
ேக'( ைவ5தா�. 
 
"ேஜாராக இ)�4. நீேய ேராஜா�K மாதிாி அ)ைமயாக இ)�கிேற!" எ�றா� அவ�. 
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ெபா+வாகேவ �க8Cசி ெப�க��4 மிக<� உக*ததா க<� இனியதாக<� 
அைமகிற+. அ*த� �க8Cசி ஆணி� வா0 ெமாழியாக வ)வ+ ெப�M�4 
மி4தி1� பி!�4�. ெசா�3� திறைம ெபFறவ�க�, ெசா�ல ேவ�!ய ேநர5தி�, 
ெசா�ல� G!ய வித5தி� ெசா�கிற ேபா+ அவ� கிற?கி வி(கிறா�. 
ெசா�க�மா�� ெப� தாேன! 
 
அவ� உ�ள5தி� ேத� நிைற*த+.  க5திேல மகி8< மல�*த+. அதனா� அழகிய 
�Qப5தி� மீ+ ெவயி�� ெபா�ெனாளி பா0*த+ ேபாலாயிF7. 
 
A*தர$�5தி அைத ரசி5+ விய*தா�. "ஆகா, எDவள< அழ4! உ�ைன ெவ7� K 
எ�7 ம'(� ெசா�னா� ேபாதா+. அழ4 அழகான K�க� K5+� 43?4� 
K*ேதா'ட� எ�ேற ெசா�ல ேவ�(�..." 
 
அவ� ேபச� ேபச, ெசா�க�மா��4 இனிைமயான ப�னிைர அ�ளி அ�ளி 
ேமெல�லா� ெதளி�ப+ ேபா�ற Aக� ஏFப'ட+. ெவ'க � வ*த+. "A�மா 
இ)?க. ேக� ப�ணாதீ?க" எ�7  M M5தா�. 
 
"ேக� இ�ேல, ெசா�க�மா. நிசமாக5 தா� ெசா�கிேற�" எ�7 A*தர� Gறிய 
வித� அவ��4 ந�பி�ைக ஊ'(வ தாக5 தா� இ)*த+. 
 
அ+  த� அவ� A*தர$�5தியி� �க8 ெமாழிகைள1� இனிய ேபCAகைள1� 
ேக'பதி� ஆ�வ � ஆைச1� அதிக� ெகா�டா�. அ!�க! அவ� &'!� அ)ேக 
வைளய மி'டா�. வ�ய வ�ய� ேபCA� ெகா(5தா�. 
 
A*தர� அவ� ேபா�4கைள ஆதாி5தேதா(, வளர<� வைக ெச0தா�. ஏேதா ஒ) 
க�ெபனியி� எ�னேவா 6ԲՓ5 ேவைல அவ)�4. தனியாக5தா� இ)*தா�. 
ஓ'ட�� சா�பா(. வற�ட ெபாI+க� நிைற*த அவர+ வா8�ைகயி� இனிைம 
நிர��வதF4� ெப� +ைண எ+<� கி'!ய தி�ைல. எனேவ, ெசா�க�மாளி� 
சிாி��� ேபCA�, வ)ைக1� ேபா�4�, அவ)�4 இனிய நிக8Cசிகளாக விள?கின. 
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ஒ) நா� அவ� ேக'டா�, "ராசா மகேள, ேராசா�Kேவ எ�7 பா(கிறா�க�. 
ராசாமக� அ�ப!5தா� இ)�பாேளா?" எ�7. 
 
"ராசா மக� எ�ன! நீேய ேராஜா�K தா�. நா� தா� அ!�க! ெசா�கிேறேன. 
ேராஜா�Kைவ� பா��கிற ேபாெத� லா� என�4 உ� நிைன�� தா� வ)கிற+" 
எ�7 A*தர� ெசா�னா�. 
 
"இ�7 நா� வ)கிற வழியி� ேராஜா�K விFறா�க�. நா#� அLசா7 K வா?கி 
வ*ேத�. அழகான K�கைள� பா�5+� ெகா�!)�பதி� என�4 எ�ப<ேம ஆைச 
உ�(. உ� தைலயி� E!� ெகா�டா� உ� அழ4�, Kவி� அழ4� இ�#� 
அதிகமான கவ�Cசி ெப7� எ�7� Gறினா�. அவளிட� ஒ) Kைவ� ெகா(5தா�. 
 
ச*ேதாஷ5+ட� அைத வா?கி� G*த�� ெசா)கி� ெகா�' ெசா�க�மா, "ந�றாக 
இ)�4தா? ஊ�??" எ�7 4ைழ<ட� ேக'டா�. 
 
"ேஜா�. ெவ4 அ)ைம!" எ�7 அவ� அறிவி5த+�, ஐN �ாீ� சா�பி'ட+ 
ேபா�)*த+ அவ��4. 
 
"என�4 அ!�க! K ைவ5+� ெகா�ள ேவ�(� எ�ற ஆைச ஏFப(�. 
கனகா�பர�, கத�ப�,  �ைல எ�லா� விF4� ேபா+ - எ�ேலா)� நிைறய 
நிைறய5 தைலயி� ைவ5தி)�பைத� பா��கிற ேபா+ - என�4� ஆைச வ)�. 
ஆனா� காA�4 எ?ேக ேபாேவ�?" எ�7 அவ� த� மன� 4ைறைய 
ெவளியி'டா�. 
 
”ஏ�, எ�னிட� ேக'!)�கலாேம."  
 
“உ?களிட� எ�ப!� ேக'ப+?” எ�7 ெவ'க5ேதா( இI5தா� அவ�. 
 
"பரவா�ேல. இனிேம� K ைவ5+� ெகா�ள ேவ�(� எ�7 நீஆைச�ப(கிறேபா+ 
எ�னிட� காA வா?கி� ெகா�. அழ4 த�ைன ேம3� அழ4 ப(5தி� ெகா�( 
க�M�4 இனிய கா'சியாக விள?4வ+ ரசி�க ேவ�!ய விஷய� தா�”" எ�7 
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அவ� அள*தா�. அத� பிற4, அDவ�ேபா+ ெசா�க�மா K<� தைல1மாக� கா'சி 
த)வ+ இய�பாகி வி'ட+. "ஏ+ K<?" எ�7 சீைத சில சமய� ேக'ப+�, "எ� 
சிேநகிதி ஒ)5தி வா?கினா�. என�4� த*தா�" எ�7 மக� ெசா�வ+� சகஜமாகி 
வி'ட+. 
 
சிவ��C சா*+�, ைநலா� ாி�ப#�, கா+�4 ேகா�( - கவாி? நாகாிக அணி1� 
ேவ�(� எ�7 அவ� ஆைச�ப'ட ேபா+�, A*தர$�5தி அவFைற அ�பளி�பாக 
அவ��4 வா?கி5 த*தா�. 
 
"இ�ப! எ�லா� நீ?க� ஏ� என�காக� காA ெசல< ெச0கிறீ�க�?" எ�7 
ெசா�க�மா� ேக'டா�. 
 
A*தர� மகாரகசிய5ைத எ(5+� G7வ+ ேபால, ெம� 4ர�� ேபசினா�. "உ� 
ேமேல என�4 ஆைச. அதனா� தா�" எ�7. 
 
அDவித� அவ� ெசா�ன வித �, பா�5த வைக1�, சிாி5த சிாி��� அவ��4 
இ�ப� கி�கி��� உ�டா�கின. அவளிட � இன� க�( ெகா�ள  !யாத 
பரவச உண�< கிள�*+ �ர�ட+. 
 
அவ�  க5ைதேய கவனி5+ நி�றவளி� க�ன5ைத A*தர� த� விரலா� ேலசாக5 
த'!னா�. ேமாவாைய� பFறி அ��ட� அைச5+ வி'(, விர�ைகைள5 த� 
உத(களி� ெபா)*தி� ெகா�டா�. 
 
அவ� ைகப'ட இட5தி� இதமான உண�Cசி பட�வைத அவ� உண�*தா�. 
உ�ள5தி� 4Tகல� ெபா?கிய+. காைல இள� ெவளியிேல 4ளி� கா0வ+ ேபா�ற 
Aகா#பவ� அவைள ஆ'ெகா�ட+. நாண� மீ+ற அவ� அ?கி)*+ 
ஒ!�ேபானா�. 
 
தன+ �+ அ#பவ5ைத - இதய5 +!��கைள - யாாிடமாவ+ ெசா��, எ�ணி 
எ�ணி� பா�5+, மகி8<ற ேவ�(� எ�7 வ*த+ அவ��4. ஆனா� யாாிட� 
ெசா�ல  !1�? அ*த� பைழய க�ணா!தா� அவ��45 +ைண. அதி� 
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த�ைனேய க�(, தன+ உண�<� கிள�Cசிக��4 விள�க � விைட1� காண 
 ய�வேத அவள+ வழ�கமாகி வி'ட+. 
 
ெவயி�� நி�7 இதமான அ#பவ� ெப7� ஆைச ெசா�க�மா��4 இ�லாம� 
ேபா4மா? A*தர5தி� ேபCA, பா�ைவ, சிாி��  த�யவFைற அ!�க! அ#பவி�க 
ேவ�(� எ�ற தவி�ைப5 தா� அவ� அட�க  !1மா? 
 
"வய+ வ*த ெப� இ�ப! ஒ) ஆ� பி�ைளேயா( ேபAவ+� சிாி�ப+� 
விைளயா!� ெபாI+ ேபா�4வ+� ந�றாக இ�ைல" எ�7 அ�க� ப�க5தின� 
ேபசலானா�க�. "ெபாியவளாகி வி'ட ெப�M�4� ெகாLசமாவ+ அட�க� 
ஒ(�க� ேவ�டா�? நீயாவ+ உ� மகைள க�!5+ைவ, சீைத" எ�7 உபேதச � 
ெச0தா�க�. 
 
சீைத அைத� ெபாி+ ப(5தவி�ைல. அவ��45 த� மகளிட� ந�பி�ைக இ)*த+. 
தன+ மக� தவறான காாிய� எைத1� ெச0யமா'டா� எ#� அக*ைத1� இ)*த+. 
எனி#�, மFறவ�க� ெசா�வைத மக� காதி3� ேபா'( ைவ5தா� அவ�. 
 
ெசா�க�மா சிாி5தா�. "அவ�க��4 ேவைல எ�ன!" எ�7 ஒ+�கி வி'டா�. 
 
ஒ) நா� A*தர� அழகான �+ மாட� ெந�ேலN ஒ�ைறC ெசா�க�மாளிட� 
கா'!னா�. அவ� சி7மி ேபா� விய��ட�, "அ0யா! அ)ைமயாக இ)�கிறேத? 
ஏ+?" எ�7 ேக'டா�. 
 
"வா?கி வ*ேத�. உன�காக5தா�” எ�7 Gறி அவ� ைகயி� ைவ5தா� அவ�. 
 
அவ� ஆ�வ5ேதா( அைத� கI5தி� அணி*+ ெகா� டா�.  கெமலா� 
உவைகயி� மல�Cசி. அ*த அைறயி� கிட*த க�ணா!யி� பா�5தா�. 
"ந�லாயி)�4+. இ�ேல? நீ?க ெசா�3?க. எ�ப! இ)�4+?" எ�7 +!�ேபா( 
விசாாி5தா�. 
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"ஜ�# இ)�4+. அ+<� ந�லாயி)�4+. நீ1� ந�லா யி)�கிேற!" எ�7 அவ� 
ெசா�னா�. 
 
அவ� அவ� ப�க� &சிய பா�ைவயி� ஆன*த� இ)*த+. ெப)ைம இ)*த+. 
ஆைச1� கல*தி)*த+. 1வதியி� க�க��ேக இய�பான Gாிய கா*த ஒளி1� 
இ)*த+. 
 
அவFறா� வசீகாி�க�ப'ட A*தர $�5தி அவள)ேக ெச�7 அவைள இI5+5 
தIவி� ெகா�டா�. அவ� க�க�� மைற*+ கிட*த அF�த5ைத ஆராய 
வி)��வா� ேபா� உF7 ேநா�கினா�. 
 
அவ� தி(�கி'(5 திைக5த ேபாதி3� ெசய� திற� இழ*+ வி'டா�. உண�<க� 
அவைள ஆ'(வி5தன. இ*த� �+ அ#பவ� Aகமாக<� மேனார�மியமாக<� 
இ)*த+. அவ�� அவேரா( இைண*+, தைலைய அவ� மா�பி� சா05+� 
ெகா�டா�. எ�ன பரமான*த நிைல! இ)வ)ேம இ�பC சிற4 பர�பி, 
ெபா�மயமான அF�த ெவளியிேல மித�ப+ேபா� பரவச F7 நி�றன�. 
 
அDேவைளயி�தானா சீைதய�மா� அ*த� ப�க� வரேவ�(�? தFெசயலாக 
அவ� க�ணி�ப'ட ேதாFற� பகீெரன அவ� உ�ள5தி3� வயிFறி3� தீ 
இ'ட+. "ந�லா5தானி)�4 இ*த நாடக�" எ�7 A( ெசா� உதி�5தா� அ*த5 
தா0. "சீ, ெவ'கமி�ைல?" எ�7 காறி உமி8*தா�. இ)வ)�4� ெபா+வான அ*த� 
ேபCA இ)வைர1� A'ட+.  
 
ெசா�க�மா ேவகமாக விலகி, த� &'(�4 ஓ! வி'டா�. "அறியா� ெப�ைண 
ஏமாFறி, த� வைலயி� விழ ைவ5த அேயா�கியைன" - A*தர$�5திைய அவ� 
இDவித� தா� எைட ேபா'டா� - க�ெண(5+� பா��க<� வி)�ப வி�ைல 
சீைத. 
 
மகளி� சமாதான?க�� உ7திெமாழிக��, ெநLசி� அ!ப'ட - ந�பி�ைகC 
சிைத< ெபF7வி'ட - தா0�4 மன ஆ7த� அளி�கவி�ைல. அவ�� அவ� 
கணவ#� தீவிரமாக  யFசி ெச0+, அவசர� அவசரமாக ஒ) க�யாண5+�4 
ஏFபா( ெச0+  !5தா�க�. 
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ெசா�க�மா அIதா�. அரFறினா�. ப'!னி கிட*தா�. A*தர5+�45 த� மீ+ 
ஆைச எ�7�, தன�4� அவ� மீ+ ஆைச எ�7�, அவ� த�ைன� க�யாண� 
ெச0+ ெகா�வா� எ�7� ெசா�னா�. அவ� ேபCA எ(பட வி�ைல. சினிமாவிேல, 
நாடக5திேல பா��கிறப! எ�லா� வா8�ைகயி� நட�கM� - நட*+வி(� - எ�7 
அவ� எதி�பா��ப+ பிச4 எ�7 தா0 ேபாதி5தா�. ெபFேறா� ேத�*ெத(5த மண 
மகைனேய க�யாண� ெச0+ெகா�ள ேவ�!யதாயிF7. 
 
அவ� க� நிைற*த க'டழ4� 4மரனாக இ�ைல. அதF4 யா� எ�ன ப�Mவ+? 
அவரவ� தைலெயI5+�ப! தா� நட�4�" எ�7 அ�மா ெசா�� வி'டா�. மக� 
ெமளனமாக� க�ணி� வ!5+� ெகா�!)*தா�. 
 
" த�ேல இ�ப!5 தா� இ)�4�. ேபாக� ேபாக எ�லா� சாியாகி வி(�. அவ� 
ந�ைமைய5 தாேன நா� வி)�� கிேறா�?" எ�7 சீைதய�மா� Gறினா�. உலக� 
ெதாி*தவ� இ�ைலயா அவ�! 
 
தன+ வா8�ைகயி� பிரகாசி�க5 ெதாட?கிய வச*தகால� ெபா�ெனாளி தி(ெமன 
இ�ப! வற�( வி(� எ�7 ெசா�க�மா கன< Gட� க�டதி�ைல. வா8வி� 
வானேம இ)�(, மைழ ெபாழிய5 ெதாட?கி வி'டதாக அவ� ந�பினா�. அறியா� 
பிராய5தி� காைல இள� ெவயி� ேபா� ேதா�7கிற காத� அ�றாட வா8வி� 
சிறி+ ேநர� பக'! வி'(� ேபாகிற அ*தி ெவயி� தா�; அத� ேமாகன� 
ெவ4கால� நீ!�கா+ எ�பைத அ*த� ேபைத அறியவி�ைல. 
 
ெசா�க�மாளி� ச*ேதாஷ5+�4 சா'சியாக இ)*த அவ�ைடய க�ணா! தா� 
அவள+ அIைக�4� ஆ7த� Gற5 ெதாியாத அ�பாவி5 ேதாழியாக அைம*த+. 
("அ த Aரபி" - ஜூ� 1965) 
----------------------  
 

21. 21. 21. 21. யாைர� காத.தா�யாைர� காத.தா�யாைர� காத.தா�யாைர� காத.தா�????    

 
ெத)வி� வ*+ ெகா�!)*த ச*திர� கா+களி� அDவா�5ைதக� ெதளிவாக� 
ேக'டன. அவ� அ*த &'ைட ெந)?4வதF4C சில அ! Tரேம இ)*த+. அவ� 
கா+கைள எ'டா+ எ#� ைதாிய5தி� தா� அ*த� ெப� ேபசியி)�க ேவ�(�. 
அவ� உர5த 4ர�� ெசா�ன+ கணிெர�7 அவ#�4� ேக'ட+. 
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"அேதா வ)கிறாேர அவ� தினசாி இ*த வழியாக� ேபாகிறா�. ேபா4�ேபாெத�லா� 
இ*த� ப�க� பா�5+� ெகா�ேட ேபாகிறா�." 
 
கதவி� க�பிகைள� பி!5+�ெகா�(, வாச3�4 ெவளிேய1மி�லாம� 
வரா*தாவி3மி�லாம�, உ��� �ற மாக நி�7 ெகா�(, நீ�ட தைல� பி�ன� 
+வள, சிவ��� கைரயி'ட க7��� பாவாைட அைலகளிட, வா�நீல நிற5 தாவணி 
அழ4 ெச0ய அ�ப!1� இ�ப!1� அைச* தா!� ெகா�!)*த 4மாி ஒ)5தி தா� 
இDவா7 ஒ� பர�பினா�.  
 
உ�ைமதா�, அவைளC ச*திர� அ!�க! - அ*த விதி வழிேய ேபா4�ேபா+� 
வ)�ேபா+�, அD&'!�  �ேன ஏதாவெதா) ேபாS� க�( களி5தி)�கிறா�. 
அவ� திZெர�7 இ�ப!� 4ர� ெகா(�க5 +ணிவா� எ�7 அவ� 
எதி�பா�5ததி�ைல. 
 
அவ� ேபசிய+ அவ#�4 ஆCசாியமாக இ)*த+ எ� றா�, அதனி#� விய�பாக 
எI*த+ மFெறா) ஒ�பர��.  
 
"அவ� உ�ைன "லD" ப�Mகிறாேரா எ�னேவா!" 
 
தன+ 4ர� எ'ட  !யாத Tர5தி� தா� அவ� வ)வா� எ�ற ெத�பிேல ஒ)5தி 
ேபசியதாக5 ேதா�றிய+. 
 
"ஐேயா, ஐேயா!" எ�7 Gவி, சி�னவ� - வாச� நைடயி� நி�றவ� - சிாி�� 
ெவ'க�, அCச� எ�லா�  க5திேல படர, ஒ) ைகயா� த� வாைய� ெபா5திய 
பாவ� ரசமான கா'சியாக�ப'ட+ ச*திர#�4. அைத ரசி�காம�)�பானா அவ�? 
 
அவ� க�க� அவ� ப�க� ேமாதி, &'!� உ�ேள, வரா*தாவி�)*த மா!� 
ப!�க'!� ப�க� �ர�டன. அவ� பா�ைவ நய� நிைற*ததாக இ)*த+. 
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இதF4� அவ� அD&'ட)ேக வ*+ வி'டா�. மா!�ப!யி� ஜ�ெமன &F75 
த?ைகயி� ேபCA�4� ேக�யாக� பதி� ெசா�ன ெபாியவ� அவ� பா�ைவயி� 
ந�றாக விI*தா�. அேத சமய�, "இவைள லD ப�Mகிற வனி� $Lசிைய நா � 
பா�5+ ைவ�கலாேம" எ#� ஆைசயா� T�ட�ப'டவ�ேபால, கதவ)ேக வ*+, 
த?ைகயி� ப�க� நி�7 எ'!� பா�5தா� இ�ெனா)5தி - சி�னவளி� 
இர�டாவ+ அ�கா. 
 
அ*ேநர5தி� அ�$�7 ேபாி�  க?க� கா'!ய சி5திர � க�களி� ேபா�4� 
வி*ைத� கா'சிகளாக5தா� அைம*தன. 
 
மா!�ப!யி� ெகா3வி)*த ெபாிய அ�கா�, த?ைகயா� 4றி�பிட�ப'டவ� 
இவனா எ�7 அறி*த+� 4ழ�ப  Fறா�. ேக� ெச01� 4ஷியி� மல�*தி)*த 
அவள+ உ)�ைட  க �, ம�ேகாவா� க�ன?க�� இ�ேபா+ ர5தேமறிC 
சிவ*தி)*தன. அவ� க�கைள5 ெதா'ட அவள+ ைம1�ட விழிக� Aடாி'( 
மி�னி� பி� தா8*தன. ெபாிய  'ைடேகாN ேபா�ற அவ�  க� சFேற 
தணி*த+. 
 
வாச�� ப�கமாக எ'!� பா�5த சி�ன அ�கா, அவைன� க�ட+�, இ)'!� 
திாிகி�ற சி7 KCசி பிரகாசமான ெவளிCச5தா� தா�4�ட+� திணறி5 
தி�டா(வ+ ேபா� திைக5தா�. த?க விளி��� க�ணா!க��4� கயெலன� 
�ர�ட க�க�, அவைன� G�*+ ேநா�கின. அவள+ ெவ�ைள  க5தி� ஒ'!ய 
க�ன?க� ேம3� ெவளி7வ+ ேபா� ேதா�றின. ச'ெடன� பி� வா?கி அவ� 
உ� வாச�� நைட�ப! மீ+ அம�*தா�. 
 
இDவளைவ1� ச*திர� க�க� விசால� பா�ைவயா�, ஒேர கண5தி� - அைவ 
நிகI� ேநர5திேலேய - கிரகி5+� ெகா�டன. 
 
இ�ேபா+� அவ� சிாி5த  க5ேதா( அ�$�7 ேபைர 1� பா�5தவா7 நட*தா�. 
அவ�களி� இ)வ� ேபCைச1� அவ� ரசி5ததா� உ�டான மகி8Cசி அவ� 
உத(களி�  7வ� தீ'!யி)*த+. க�களி� ேபசியி)�கலா�. 
 
"ஐேயா!! ஏ� நீ அ�ப!C ெசா�ேன? அவ� காதி� விI*தி)�4�. அவ� 
சிாி5+�ெகா�ேட ேபாகிறா�" எ�றா� த?ைக. 
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அ*த &'ைட� கட*+வி'ட ச*திர� காதி� இ+<� ெதளிவாக விI*த+. 
ம7ப!1� ெபாிய அ�கா� கி�டலாக ஏதாவ+ ெசா�3வா� எ�7 எதி�பா�5த 
அவ� ஏமா*தா�. 
 
ச*திரனி� மன� அ�$�7 ேபைர1ேம AFறி� ெகா�!)*த+. இ*த� 
ெப�M�4� க�க� தா� ெவ4 அழ4. கன< கா�ப+ ேபா�ற ஒவிய� க�க�. 
ஏேதா ேபாைதயி� கிற?கி நிFபனேபா� ேதா�7� ெசா�கழ4 விழிக�" எ�7 
 �� பல  ைற ெகா(5த ச�'!பிேக'ைட மீ�(� ப!5த+. "பாவாைட தாவணி 
இவ��4 எ(�பாக, எழிலாக இ)�கிற+. இ*த� ெப� ெந'ைடயாக வளர�G(�. 
அவ� உட�வா4 அ�ப!5தா� ேதா�7கிற+" எ�7� மன� ேபசிய+. 
 
அ*த� ெப�ைண ம'(� தா� அவ� அ!�க! பா�5தா� எ�பதி�ைல. "உ�ைன 
லD ப�Mகிறாேரா எ�னேவா" எ�7 ெசா�னாேள ெபாிய அ�கா�, அவ� 
Gட5தா� அவ� பா�ைவயி� அ!�க! ப'!)�கிறா�. 
 
அவ�� அவைன விைளயா'டாக<�, ஈ(பா'(ட#� பா�5தி)�கிறா�. 
ஜ�ன�� உ'�ற5தி�, அ�ல+ வரா*தா வி� உ�ள மா!�ப!மீ+ 
உ'கா�*தி)�பா�. அேநகமாக, ேராN கல� ப'( அ�ல+ பCைச நிற��ைடைவ - 
அI5த மான வ�ண ைடய ப'டாைடதா� - க'!யி)�பா�. "இவ�  க� 
ப��ளிமாN பழ� மாதிாி இ�லாம� இ)�4மானா�, $�4 ெகாLச� நீளமாக 
இ)*தி)�4மானா�, இவ� அழ4 இ�#� ேசாபி�4�" எ�7 அவ� எ�Mவ+ 
உ�(. 
 
இ�ெனா) அ�கா� இ)�கிறாேள, அவ� AவாரNயமான "ேகர�ட�". சாியான 
க�ன?க�� எ(�பான $�4�, சி�னL சி7 வா1�, அழ4 த)� த?க விளி��� 
க�ணா!1�, ஒ��யான ேதாFற � ெகா�ட அவ�, அவ� பா��க ேநாி'ட 
ேவைளயி� எ�லா� க7�� நிற� ப'டாைடயி� தா� கா'சி த*தா�. கைர1�, 
தைல��� மாறி இ)�கலா�. கல� எ�னேவா எ�ெபாI+� க7��5தா�. அ+ 
அவ��4 அைமவாக<� இ)*த+. 
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அவ� ேசாக லா� Kசிய சி5திரமாக5 திக8*தா�. அவ� க�களி� ஆழ5திேல 
இன� க�( ெகா�ள  !யாத ஏேதா ஒ) ேசாக�, ேகாயி� க��ப� கி)க5தி� ஒளி 
விள�4� ேபால, மி#மி#5+� ெகா�!)*த+. அவ�  க� காைல ஒளியி� 
4Tக��4� �+ மல� ேபா� மிளி�வைத அவ� ஒ)ேபா+� க�டதி�ைல. மாைல 
ேநர5தி� சFேற வா'ட F7� காண� ப(� அழ4� K அ*தி� ெபா� ெவயி�� 
மி#மி#�ப+ ேபா�, ேசாகமயமான வசீகர5ேதா( தா� அவ� வதன� சதா 
காண�ப(�. அவ� ஓயா+ ப!5+�ெகா�!)�பா�. �5தக � ைக1மாக� 
காண�படாத ேவைளகளி� பிரமாத சி*தைனயி� ஆ8*தி)�பவ� ேபா� 
ெத�ப(வா�. 
 
அவைள1� அவ� அ!�க! பா�5தி)�கிறா�. அவ� பNS�)*+ இற?கி 
வ)�ேபா+ - பNஸு�காக� கா5+ நிFைகயி� - ஓ(� பNS� ஓ� ஒர5தி� - 
நைடபாைதயி� எதிேர - எ*ெத*த ேநர5தி� எ�லாேமா அவைள அவ� பா��க 
 !*தி)�கிற+. &'!3�, அவ� தனிைமயி�, தா#� தன+ எ�ண?க�மா0 
உ'கா�*தி)�பைத� கவனி5தி)�கிறா�. அ�ெபாIெத�லா� அவள+ நீளிைமக� 
ேமேலறி, விழிக� விசாலமாகி, பா�ைவ அவ�  க5ைத5 ெதா'(, மீ�(� ைமC 
சிமி8 $!�ெகா�ட+ ேபா� இைம தணி*+ ெகா�வைத1� கவனி5தி)�கிறா�. 
 
அ�$�7 ெப�கைள1� பா�5+ ரசி�பதனா� அவ#�4 மகி8Cசி ஏFப'ட+. 
"அழ4� கா'சிகைள� கா�பதி� எ�ன தவ7?" 
 
பா��ப+ 4FறமFற ெபாI+ ேபா�4 எ�ற த�ைமயி� தா� அவ� அவ�கைள� 
பா�5+ வ*தா�. அவ�க�� ரசி5+� பா�5+ மகி8*ததனா� அத� Aைவ1� 
அதிக� ப'ட+. அDவள<தாேன தவிர, "லD" எ�கிற எ�ணேம அவ#�4 
எI*ததி�ைல. அதாவ+, ெபாிய�கா� 4ர� ெகா(�கிற வைர! 
 
- இ�$வாி� யா� மீ+ என�4 ஆைச? $வ�மீ+� ஆைச உ�( எ�றா�, யா� 
ேபாி� அதிகமான ஆைச? இ+வைர யா� மீ+� லD ஏFபடவி�ைல எ�றா�, இனி 
இ� $வாி� யாைர லD ப�ணலா�?. இ*த விதமான எ�ண அைலக� 
ேமாதலாயின. 
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அ�ெப�க�� அவைன� பFறி� ேபசியி)�க ேவ�(�. ேபச வி)�பாத 
எ�ண?கைள ஒDெவா)வ)� தனிைமயி� ைவ5+ மன� பா�! ஆ!� 
களி5தி)�க ேவ�(�. இ+ அவ�க� ெசய��)*+ ந�4 �லனாயிF7. 
 
ெபாிய அ�கா� விைளயா'டாக� ேபCA ஒ�பர�பிய தின5+�4� பிற4, ஒDெவா) 
நா�� அ�$வ)� ச*திரனி� வ)ைகைய ஆவேலா( எதி�ேநா�கி� 
கா�5தி)�ப+�, அவ� Tர5தி� வ)�ெபாIேத எவேள#� ஒ)5தி "அவ� வாறா�" 
எ�7 4ர� ெகா(�ப+�, உடேனேய அவ�க� த5தம�4 வசீகரமான இ)�ைக 
நிைல எ�7 ப(கிற ேபாS� உ'கா�*+ ெகா3 ெபா�ைமக� ேபா� கா'சி 
ெகா(�ப+� சகஜமாயின. அவ� ேபாகிறேபாேத அவ�கைள� பா��பா�. 
ஒDெவா)வ�  க5ைத1� அவ� க�ேநா�4 ெதா(�. அவ�க� க�க� 
தனி5தனிேய அவ� பா�ைவேயா( உறவா(�. மFற�ப! எDவிதமான 
சலன மி)�கா+. அவ� ேபாவா�, அவ� கைள5 த� எ�ண ஊச�� ைவ5+ 
இQட�ேபா� ஆடவி'டப!, அவ�க� இ)�பா�க� - அவைன� பFறி� ேபசி1�, 
ேபச வி)�பாத நிைன<கைள எ�ண5தி�'(5 தாலா'! மகி8*+� ெபாI+ 
ேபா�கியப!. 
 
சிலசமய� $வாி� ஒ)5தி ம'(ேம காண�ப(வா�. அ�ெபாI+ அவ� அதிக 
ஈ(பா'(ட� பா��பதாக அவ#�45 ேதா�7�. 
 
ெபாியவ� க�களி� விஷம� ஒளிாி(�. அவ� இத8� கைடயி� சி7சிாி�� 
Aழியி(வ+ேபா� ேதா�7�. அவ� சிாி�கிறாளா இ�ைலயா எ�7 தீ�மானிகிக 
இயலா+ அவனா�. "நா � பதி3�4C சிாி5+ ைவ�கலாேம எ�ற ஆைச 
4மி8வி(�. ச?ேகாஜ� அத� ம�ைடயில!5+ ஒ(�4�. சி�ன அ�கா� "SாியN 
தி?க�" ேபா�தா� பா�5தி)� பா�. க�களி� சி7 ெபாறி1�, க�ன?களி� ஒ) 
வ�ண �,  I  க5தி� தனி மல�Cசி1� பா��பதி3� பா��க� ப(வதி3� 
அவ��4 மகி8Cசிேய எ�பைத விள�பர� ப(5+�. 
 
கன< கா�ப+ ேபா�ற க�கைள உைடய சி7 ெப� ேநராகேவ பா�5+, அழகாக� 
��னைக �ாிவைத வழ�க மா�கி� ெகா�டா�. அவ� த�ைன5 தா� பா��கிறா� 
. த�ைன ம'(ேம பா�5+ மகி8கிறா� - எ�ற ந�பி�ைக அவ��4. அதனா�, 
அவ� அவ� வ)� பாைதயி� எதி��பட ேந�*தா�, அவ#�4 ேந� எதிராக நட*+ 
வ*+, அ)4Fற+� அவைன� க�ணினா� தீ�! சிறி+ விலகி அவ#�4C 
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சமீபமாக நட*+ ேபாவா�. அவ� தி)�பி� பா��பா� என அவ� உ�ள� 
ெசா�3�. அவ� தி)�பி ேநா�4கிறாளா எ�7 கவனி�4�ப! அவ� உண�< 
T�(�. அவ� உ�ள � உண�<� அDவாேற ேபசி5 T�!வி(� ேபா3�! 
அவ� தி)��கிற அேத ேநர5தி� அவ�  க � தி)�ப, க� பா�ைவக� ேமாத, 
உத'!ேல ஆன*தC சிாி��5 +���. அவைள� ெபா75தம'!�, அவ��4C 
ச*ேதகேம கிைடயா+ - அவ� அவைள5தா� காத��கிறா� எ�பதி�. 
 
ச*திர� உ�ள� அ�ப!C ெசா�லவி�ைலேய! நா'க� ஒ!�ெகா�!)*தன. 
"4FறமFற ெபாI+ ேபா�4 இனிைம யாக வள�*+ ெகா�(தானி)*த+. ெவ7� 
பா�ைவேயா( அ+ நி�றேத தவிர, உைரயாட� எ#� அ(5த க'ட5ைத5 ெதாட 
 யலவி�ைல அவ�க� உற<. 
 
சில சமய?களி�, ெப�க� - அவ�க� $�7ேப� இ)*த+ மிகC ெசளகாியமாக 
இ)*த+ - அவ� வ)வைத� க�ட உடேனேய ஒ)வைர ஒ)வ� பா�5+ கி�கிணி 
ஒ� ஆ��4� சிாி�ைப� ெகா'ட  !*த+. சிலேவைள, ெபாியவ� சிாி�ைப 
உதி��பா�. இர�டாமவ� ��னைக �ாிவா�. த?கCசி ெவ'க5ேதா(�, 
களி�ேபா(� "உ4?. 44G?" எ�7 மணி��றாC சிாி�ைப நIவவி(வா�. 
 
அவைன� பா�5+வி'(, அவ�க� த?க��4� பா�ைவ பாிமாறி இ�ப!C 
சிாி�பதனா�, இC சிாி�பி� அ�5த�தா� எ�ன?" எ�ற ஐய� அவ#�4 எழ வைக 
ஏFப'ட+. "ேக� ெச0கிறா�க� ேபா3�!" எ�7 அவ� மன� க)திய+. 
 
அவ�க� ேக�யாகC சிாி5தா�தா� அவ� எ�ன ெச0ய  !1�? அவ#� 
யாராவ+ ந�பேனா( ேபானா�, ந�பைன பா�5+C சிாி�ப+ேபா� சிாி�கலா�. 
அவேனா( ேபAவ+ேபா�, கி�டலாக ஏேத#� ெசா�லலா�. ஆனா�, எ�ேபா+� 
அவ� தனியாக5தாேன ேபா0 வ*+ெகா�!)* தா� "ஏ� சிாி�கிறீ�க�?" எ�7 
அவ�கைள� பா�5+� ேக'க  !1மா? "அேயா�கிய�! &'(5 
தி�ைணயி�)�4� ெப�கேளா( வ�பாட  ய3� &ண�" எ�7 அவ�க�� 
மFறவ�க�� ச�ைட�4 வ*+ வி(வா�கேள? தனியாக5 தாேன பதி3�4 
அவ�கைள� பா�5+� ப��ளி5+� பழி��� கா'டலா�. "ைப5திய�! 4ர?4!" 
எ�7 அவ�க� பாிகசி�க� G(ேம! ஆகேவ, அவ� ெமளனமாக நட�4� 
இய�ைபேய அ#Q!5+ வ*தா�. 
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ஒ) நா� பக��, $வாி� இைளயவ� &'(�4�ளி)*+ ஓ!வ*தா�. அவசரமாக� 
ப!களி� தாவி, ெத)வி� 4தி5த சமய5தி� ச*திர� அவ��4 ேநரேர வர ேந�*த+. 
அவ� ேவகமாக விலகி� ெகா�டா�. இ�ைலெயனி�, அவ� அவ�மீ+ 
ேமாதியி)�பா�. அவ��4 ெவ'க � 4ழ�ப  � ஏFப'டன. அவ� 
சிாி5+�ெகா�ேட ேபா0வி'டா�. 
 
அ�7 ச*திர� ம7ப!1� அD&தி வழிேய ேபா4� ேபா+, அ�$�7 ெப�க�� 
ெகா3வி)�பா�க� எ�7 எதி�பா�5தா�. ஏமாறவி�ைல. அவ� எதி� பாராத+� 
நிக8*த+. 
 
த?கCசி அ�ைறய நிக8Cசிைய அ�கா�களிட� ெசா��யி)�க ேவ�(�. ச*திர� 
அ)ேக வர<� அவ� தைலைய5 தா85தி, கைட�க�ணா� பா��பதி� ஆ�வ� 
கா'!னா�. சி�ன அ�கா� அவ�  க5தி� வி(படாத எ*த� �தி)�ேகா விைட 
ேத(வ+ேபா�, Gாிய பா�ைவைய பதி5தா�. ெபாிய அ�கா� சிாி5+� ெகா�ேட, 
ேபேச�!, கலா. வா0 திற*+தா� ேபேச�" எ�7 த?கCசிையC சீ�!னா�. 
சி�னவ�  க� சிவ�க, ைகவிர�களா� க�கைள $!� ெகா�டா�. அDவள< 
நாண�! 
 
"கலாவா இவ� ெபய�? ஆகேவ, ஒ)5தி ெபய� ெதாி*+வி'ட+" எ�7 
மகி8<Fறா� ச*திர�. மFறவ�க� ெபயைர அறிவ+ எ�ப!? அவ� ெபயைர 
அவ�க��4 அறிவி�ப+தா� எDவா7? பரNபர� அறி க� ெச0+ ைவ�பதF45 
ேதாழிேயா, ேதாழேனா இ�ைலேய! 
 
"நா� இவ�க� &'(�4� ப�க5+ &'!� வசி5தா�, இDவள< கQடேமா 
கவைலேயா ஏFபடா+, அவ�களாகேவ அறி க� ெச0+ெகா�வா�க�. ப!�பதF4� 
ப5திாிைக ேவ�(�; கைத� �5தக� இ)*தா� ெகா(?கேள� எ�7 ெதாட?கி, 
நாளைடவி� ெதா�ைலயாக� Gட மாறிவி( வா�க�. இ�ேபா+ ெத)வி� ேபா0 
வ*+ெகா�!)�கிற ஒ)வேனா( அவ�களாகேவ எ�ப! வ�ய�ேபச  !1�? 
அ�ல+, ெத)ேவா( ேபாகிறவ�தா� ெதாியாத ெப�க ேளா( தி(ெம�7 எ�ப!� 
ேபCைச ஆர�பி�க  !1�?" எ�7 ச*திர� க)தினா�. 
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ஆகேவ, �+ைம எ+<� காணாமேல கால� ஒ!� ெகா�ேடயி)*த+. கால� 
இற�ைக க'!� பற�ப+ேபா� ஒ!ய+. 
 
$�7 ெப�களி� யாைர அவ� காத�5தா�?  
 
த�ைன5தா� எ�7 $வாி� ஒDெவா)5தி�4� தனி5தனிேய எ�ண� 
வள�*தா3� Gட $�7 ேப)� ேச�*தி)�4�ேபா+ - அவ� அவ�கைள� 
பா�5தவாேற ேபாவைத� கவனி�ைகயி� - இ*தC ச*ேதக� இய�பாகேவ 
தைலT�கிய+ அவ�க� ம5தியி�. இதF4 விைட அவ� அ�ேறா தரேவ�(�? 
உ�ைமயி� ச*திர#�காவ+ உாிய விைட ெதாி1மா? 
 
ெதாி1� எ�7 நிCசயமாகC ெசா�� விட  !யா+ அவனா�, அவ#�ேக அ+ 
சாியாக� பி!படவி�ைல இ�#�, ஒDெவா) வைகயி� ஒDெவா)5தி சிற�பான 
வளாக5 ேதா�றினா�. சில சில காரண?களா� ஒDெவா)5தி மீ+ விேசஷமான 
கவ�Cசி தன�4 ஏFப'!)�கிற+ எ�7 அவ#�45 ேதா�றிய+. தனி5தனியாக 
நிைன< G�*தா3�, $வாி� ஒDெவா)5தி1� அவன+ மன அர?கிேல பளிCெசன 
 � வ*+ நி�7, அவ� எ�ண � ஆைச1� த�மீேத அதிக� ப!*தி)�கி�றன 
எ�7 உ7தி�ப(5த  ய�றா�. $வேரா(� ேபசி� பழக வா0��க� 
கி'!யி)*தா�, அவன+ ஆைச�ெகா! தனி ஒ)5திையC AFறி� பட�*தி)�க� 
G(�. இ�ேபா+ அ+ $�7 சி7 சி7 A)�களாகி ஒDெவா)5திைய 1� ெதா'(� 
பி!5+ ஒ'!� ெகா�ள ஊசலா!� ெகா�!)*த+. 
 
மாத?க� வ)ஷ?களாக ஓ!னா3� அவ�க� ந'� இ*நிைலயிேலேய தா� 
நி�றி)�4�. ச*திரனி� Aபாவ� அ�ப!. அவ#�4C ச?ேகாஜ� 
அதிகமி)*தேதா(, காத� பாைதயி� தானாகேவ  �ேன7வதF4 ேவ�!ய +ணிC 
ச3�, ெசய`�க � கிைடயா+. அவேனா( க�ணா$Cசி ஆ!� களி5த $�7 
ெப�க��4� ச?ேகாஜ� இ�ைல எ�றா3�, நாமாக எ�ப!5 +ணிவ+ எ�ற 
தய�க� இ)*த+. அதனா� ேத�கேம நிைலெபFறி)*த+. 
 
கால5+�ேக இ+ ெபா7�கவி�ைல ேபா3�. இதி� ஒ) Aைவயான தி)�ப� காண 
அ+ ஒ) ச*த��ப5ைதC சி)Q!5+ வி'ட+. 
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ஒ)நா�, வழ�க�ேபா� அ*த &தி வழிேய ச*திர� வ)கி�ற ேவைளயி� அD&'( 
வரா*தாவி� $�7 ெப�க�� இ)*தா�க�. அதிக�ப!யாக ேவ7 ஒ) ெப�M� 
இ)*தா�. இவ� சி�ன அ�காளி� சிேநகிதியாக இ)�கலா�. ஆனா� அவைளவிட 
உFசாக� மி4*தவளாக - +�ள3� +!��� நிைற*தவளாக - அ!�க! மணிC 
சிாி�ைபC சி*+பவளாக� காண�ப'டா�. 
 
"வனஜா, இ�ேபா ஒ) ேவ!�ைக பாேர�!" எ�றா� ெபாியவ�. 
 
"எ�ன ேவ!�ைக?" எ�7 அவ� ஆவலாக விசாாி5தா�.  
 
"அேதா வ)கிறாேர..." 
 
அ�கா� த�ைன� பாிகாச� ெச0ய� ேபாகிறா� எ�7 பய*த கலா, "அ�கா! 
உNN" எ�7 ஒFைற விரலா� வாைய $!C ைசைக ெச0தா�. 
 
அதF4� ச*திர� அ)ேக வ*+விட<�, அவ�க� ேபCA தைட�ப'(வி'ட+. அவ� 
ஒDெவா)வ�  க5தி3� விழி பதி5தவாேற ெம+வாக நட*தா�. அவ�க�� 
அவைன� பா�5தா�க�. ெபாியவ� உர�கC சிாி5தா�. உடேன அவ� சேகாதாிக�� 
சிாி�ைப இைணய வி'டா�க�. �திய ேதாழி சிாி�காம�, ஒ�7� �ாியாதவளா0, 
அவைன விய�ேபா( கவனி5தப! இ)*தா�. 
 
அவ� சிறி+ நக�*த+� அவ� ேக'டா�, "ஏ� ஜானகி சிாி5தா0?" எ�7. பதி� 
எ+<� கிைட�காததா�, ”சாவி5திாி, உ?க அ�கா ஏ�! இ�ப!C சிாி�கிறா? ஏ� 
எ�ன விஷய�?" எ�7 விசாாி5தா�. 
 
அவ� ேபCA ச*திர� கா+களி� ந�றாக விI*த+. "ஒேகா, ெபாியவ� ேப� 
ஜானகியா? க�ணா!�காாி தா� சாவி5திாி ேபா�)�4" எ�7 அவ� 
நிைன5தா�. இDவள< நா'க��4� பிற4 அவ�க� ெபயைர அறி*+ெகா�ள 
 !*ததி� அவ#�4 ஆன*தேம ஏFப'ட+. 
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ஆயி#� ஒ) ேவதைன1� எI*த+. அவ�க� ஏ� அ�ப!C சிாி�கிறா�க�? 
எ�ைன� ேக� ெச01� வித5திலா? அ�ல+ A�மா விைளயா'டாக5தானா?" எ�7 
அவ� மன� வ)5த�ப'ட+. ெபாியவ� த�ைன� பFறி5 த?க� சிேநகிதியிட� 
கி�டலாக� ேபசி� கைள�பைடவைத அவனா� கFபைன ப�ண  !*த+. 
அதனா� அவ� உ�ள� கன�7, "$ேதவிக�! ெத)வி� உ'கா�*+ சிாி�� 
வாIேதா?" எ�7  M M5த+. 
 
அவ�கேளா( ேபசி, அவ�களி� ஒ)5திைய� காத��பதாக� கா'!� 
ெகா�!)*தா� அவ�க� இDவா7 நட*தி)�கமா'டா�க� எ�7� ச*திர� 
எ�ணினா�. இ�ேபா+ Gட அவனா� தீ�மானி�க  !யவி�ைல, யா�மீ+ 
அவ#�4 ஆைச எ�7. காத��ப+ எ�றா� அ� $வாி� யாைர� காத�5+ அவ� 
க�யாண� ெச0+ெகா�ள வி)��வா�? ெதாியா+. ெதாியா+தா�. திZெர�7 
$�7ேப)� ேபசி5 தி'டமி'(� ெகா�(, ேச�*+ அவ�  � நி�7 "எ?கைள 
இDவள< காலமாக ஆ�வ5ேதா( பா�5+ வ)கிறீ�கேள; எ?களி� யா�மீ+ 
உ?க��4 ஆைச? எ�7 ேக'க5 +ணி*தி)*தா�, அவ#ைடய பதி� " ழி5த� 
ஆக5தா� இ)�4�! 
 
$�7 ேப)� அழகாக5தா� கா'சி அளி5தா�க�. $வைர� பா��4� ேபா+�, 
$�7ேபைர� பFறி ெமா5தமா க<� தனி5தனியாக<� எ�M� ேபா+�, இ�ப� 
அவ� உ�ள5தி� ெகா�பளி5+� பாய5தா� ெச0த+. அதFகாக $�7 ேப� மீ+� 
அவ#�4� காத� எ�7 ெசா��விட  !1மா? ஒ)வ� $�7 ெப�கைள ஒேர 
சமய5தி� காத��க  !1மா? 
 
இ5தைகய விசி5திரமான ேக�விக� அவ� சி*தைனயி� அைலபா0*த ேபாதி3�, 
அவF7�கான சாியான விைடைய� க�டாக ேவ�!ய அவசிய� எ+<� அவ#�4 
ஏFபடேவ யி�ைல. அதF4 மாறாக, அவ#ைடய மன�4ழ�ப5ைத5 தீ��பதF4 ஒ) 
Aலபவழி தானாகேவ ஏFப'( வி'ட+. 
 
ம7நா�, பN நிF4மிட5தி� ச*திர� வனஜாைவ� பா��க ேந�*த+. அவ� 
"ெரா�ப<� ெதாி*தவ� ேபால" அவைன ேநா�கி� ��னைக K5தா�. அதF4 
அ(5த நா� அவ� ரNதாவி� நட*+ வ)�ெபாI+, தFெசயலாக வனஜா<� 
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வரேநாி'ட+. அவ� ம7ப�க� ேபாகவி�ைல.  �ேன பி�ேன ெச�ல 
வி)�ப<மி�ைல. த�ளி நட�க<மி�ைல. அவ� Gடேவ வ)கிறவ� ேபால, 
அவ#�4 அ)கிேலேய நட*+ வரலானா�. அவ��4C சிாி�� அ�ளி�ெகா�( 
வ*த+. ஆனா� அவ� வா0வி'(C சிாி�கவி�ைல. அவ� தி)�பி அவைள 
ேநா�4�ேபா+, அவ� தைரைய� பா�5தா�; அ�ல+ ேநேர ேநா�கினா�. "இவ� 
ஒ) இ�'டரN!? ேகர�ட� ேபா�)�4!" எ�7 தா� அவனா� எ�ண  !*த+. 
 
ச*திர#�4 அ�$�7 ெப�க�ட� - அ�ல+, அவ�களி� ஒ)5தி1டனாவ+ - 
ேபசி� பழக ேவ�(� எ�ற ஆைச இ)*+�, அதF4 ேவ�!ய மன5ெத�� 
இ�ைல. அ� ெப�க�� அேத நிைலயி� தா� இ)*தா�க�. அவ�களாக� ேபCA� 
ெகா(�க'(ேம எ�7 அவ� நாேளா'!னா�. "அவ� ஏ� ேபAவதி�ைல? 
அவராக� ேபச ஆர�பி�கிறாரா இ�ைலயா, பா��ேபாேம!" எ�7 அவ�க� 
கா5தி)*தா�க�. 
 
இர�( க'சியி3� காண�படாத +ணிCச3�, ெசய`�க  � ேதாழி வனஜாவிட� 
மி4தியாக இ)*தன. அவ� ேபச'(ேம எ�7 அவ� கா5தி)�கவி�ைல. 
ேபAவதF4ாிய வா0���கைள அவளாக சி)Q!5+�ெகா�ள5 தய?க< மி�ைல. 
 
பN நிF4மிட5தி� அவ� நிFைகயி� அவ� எதி�� ப'டா�, எ*த ந�பைரயாவ+ 
4றி�பி'(, அ+ எ�ப!� ேபா4�?" எ�7 ேக'டா�. அ�ல+ "இ+ இ*த 
இட5+�4 இ�ன வழியாக5தாேன ேபாகிற+?" எ�ற மாதிாி எைதயாவ+ 
விசாாி5தா�. ெத)வி� வ*தா�, தபா� வர ேநரமா4ேமா? தபா�கார� வ)கிறாரா?" 
எ�7 எைதயாவ+ ேக'பா�. இ�ப! அவளாகேவ ஆர�பி5+, உFசாக$'!, 
அவைன1� ேபAகிறவனாக மாFறிவி'டா�: அ��ற� அவ�க� ேச�*+ 
காண�படலாயின�. ஒ'ட�, சினிமா திேய'ட�, கடேலார�, பN நிF4மிட� எ�7 
பல இட?களி3� தா�! 
 
அ��ற� எ�ன? ச*திர#�4 யாைர� காத��ப+ எ�ற பிரCைன எழ இடேம 
இ�லாம� ேபா0வி'ட+. ெவ7மேன பா��பதி3�,  க� மலர� ��னைக 
�ாிவதனா3� காத� வள�*+விடா+; காத� ெகா! வள�*+ மேனார�மியமான 
�Qப?கைள� K5+� 43�4வதF4 நா �  யFசி எ(5+, சிர5ைத கா'ட 



162 

 

ேவ�(� எ�பைத ந�4 அறி*தவ� வனஜா. காதைல வள��4� கைல ைகவர� 
ெபFற அவேள அைத� கவனி5+� ெகா�டதா�, அவ#�4� ெபாIெத�லா� 
ெபா�னாக மாறிவ*த+. 
 
ஊரறி1� விஷயமாக வள�*+வி'ட ஒ�7� அ�$�7 ெப�க��4 ம'(� 
ெதாியாம� ேபா)மா எ�ன? "அவ� வLசி5+வி'டா�. சாியான ஏமாF7�கார�. 
வனஜா A5த ேமாச�..!" எ�7 ஒDெவா)5தி1� எ�ணினா�. ஆனா3�, 
ெபாியவளான ஜானகி த?ைக கலாைவ கி�ட� ெச0வதி� தன+ ஏமாFற5ைத 
மைற�க  ய�றா�. "எ�ன! கலா, உ�ைன லD ப�ணினவ� இ�ப<� உ�ைன� 
பா�5+� ெகா�ேட தா� ேபாகிறாரா?" எ�பா�. 
 
கலா  க5ைதC Aளி5+� ேகாண� ப(5தி, "ெத)ேவா( ேபாற சனி எ�லா� 
பா��கவி�ைல எ�7 யா� வ)5த� ப(றா?க? Xைட தாி5திர� 4ர?4 - அ+� 
அத� $Lசி1�!" எ�7 சி( சி(�பா�. அ�காளி� சிாி�� நீேராைட என� 
களகள�4�. சி�ன அ�கா� சாவி5திாி இ�ெபாI+� வா0திற*+ எ+<� 
ெசா�வதி�ைலதா�. 
                             ("அ த Aரபி, 1962) 
--------------  
  


