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கைதகைள பறி.
பறி.
சி7கைத வா8ைகயி சாளர எ7 ெசாலப(வ+ உ(. அகட வா8வி
ஏேதா ஒ) ப4திைய க( ாி*+ ெகா ள உத<கிற சன அ+.

வா8ைக மிக பர*த+. ஆழமான+. வித விதமான அச?கைள ெகாட+.
திரான+. சிகக

மி4*த+. +ப?க ச*ேதாஷ?க நிைற*த+.

மனிதகைள பலபல வித?களி பாதிப+. ேவ!ைகயான+. ரச?க
ஆகேவ, Aவாரசியமான+.

மிக+.

வா8ைகைய அ#பவி5+ ெகா!)கிற மனிதக Aவாரசியமானவக .
வித விதமான இயக ேபா4க உைடயவக . உணCசிகளா

இய?4கிறவக .
உணCசிக

பலபல. ஒDெவா) உணCசி1 எேலாைர1 ஒேர மாதிாி5தா

பாதிக ேவ( எபதிைல. ஒேர உண< ஒ) மனிதைன எலா ேநர?களி3

ஒேர ாீதியி தா பாதி4 எப+ இைல.

அேத ேபால வா8ைகயி நிக8<க மனிதைர பல வித?களி பாதிகிறன.

ஒேர மாதிாியான நிக8Cசிக

ெவDேவ7 சமய?களி ஒ)வைர ெவDேவ7 விதமாக

பாதிகிறன. அவரவகைடய, 4றிபி'ட ேநர5திய, மனநிைல E8நிைல பக5

+ைண

தய பலவFைறC சா*+ அைமய G!ய விஷய அ+.

இப! எலா இ)பதனா வா8ைகைய ஒ+?கி நி7 ேவ!ைக

பாேபா)4 வா8ைக ஒ) நாடகமாக<, ரசிக ேவ!ய விைளயா'டாக<

ேதா7கிற+.

நா வா8ைகC Aழகளி - அ#பவC சிககளி - ஆ8*+ விடா+, வா8வி

ஒ) ஓர5தி நி7 வா8ைகைய1 மனிதகைள1 ேவ!ைக பா5+

வ)கிேற. அைவ எIகிற எ மன அைலகைள1 எண ஓ'ட?கைள1
Aைவயாக பதி< ெச0+ வ*தி)கிேற. அ5தைகய

யFசிக

47நாவகளாக<, நாவகளாக< வ!ெவ(5தி)கிறன.

சி7கைதகளாக<,
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நா எIதி1 ள பல J7 சி7கைதகளி நாFப5ெதா) கைதக

இ5ெதா4பி

இட ெபF7 ளன. மனிதகளி வித விதமான உணCசி நாடக?கைள1,

உளவிய ேபாரா'ட?கைள1 எ(5+ கா'( வா8ைகC சி5திர?க
வா8ைகயி காணப(கிற

இைவ.

ரபா(கைள1, அ?கத?கைள1, விசி5திர5

தைமகைள1 இைவ Aைவேயா( பதி< ெச0+ ளன.

ரசைன4 இனிய வி)*+ ஆ4 இCசி7கைதகைள5 ெதா45+, அழகான 5தகமாக
ெவளியி( ராஜராஜ பதிபக5+4, நப மா. ந*த அவக4 எ
நறி உாிய+.

இகைதகைள ெவDேவ7 கால?களி ெவளியி'ட ப5திாிைககளி
ஆசிாியக4 நறி.

வகண

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

வ

கண கைதகள
1.  சிாி

ஒளி Kக ேபா இனிைமயாகC சிாி5+ 43?4 விள4களி ம5தியி,
ேபெராளிC Aடெரன5 திக8*தா

அகிலாட நாயகி.

க)வைறயி னிதC Eழ 44 விள4களி ஒளியினா3 பனிற

மலகளி வனபா3, வாசைன ெபா) களி ந7மண5தா3 சிறF7

விள?கிய+. அ*த இட5+4 ெத0&க5தைம த*+ நிற அகிலாடநாயகி தி)

உ)வ, அCசகாி பதி சிர5ைதயான சி?காாிபினா உயி ெபF7 இல?கிய+.
"ெசா வர ெகா(4 அகிலாடநாயகி” வா0 திற*+ ேபசிவி(வா

கா'சி அளி5+ெகா!)*தா . கன கனி*த அைனயி காிய தி)

அ)

ேபா

க5தி

ஒளி சி*+ விழிக, 4மி சிாி ெநளி1 உத(க சனிதியி

ைகGபி நினிற ராம?க5ைத ேநாகிC சிாிப+ ேபாலேவ ேதாறின.
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“ெராப அவசர. ெராப ெராப அவசர உன4 இைலயா?” எ7 அவ
ேக'( 47பாகC சிாிப+ேபா ராம?க5+4ப'ட+.

ேதவியி தி) க5ைதேய ைவ5த க வா?கா+ பா5+ நிற ராம?க "அமா

தாேய, எைன காபாF7" எ7 வண?கி, த கன?களி அ!5+ெகாடா.
அைனயி 47நைக ேம3 பிரகாச ெபFற+ ேபா)*த+.
ப'ட, கKர விைலக

வாிைசயா0, அ(க(கா0, ெகா5த ெபFற

அ(4C Eட5 த'ைட ைககளி பFறி, தனி லய5+ட ேம3 கீIமாக ேலசாக

அைச5+ அைச5+ ஆ'!, "நடன தீபாராதைன" பணி நிறா. அதFேகFற
ைறயி நாதAர தனி5 தைமேயா( இைசஒ எIபிய+. மணிக

"அமா தாேய, அகிலாடநாயகி" எ7 பதக

நிறன.

பரவச5+ட

ஒ5தன.

னகி கர?Gபி

ஒளியி 4ளி4 ம?கள ேபெராளியா0 கா'சி த*த அபாளி தி) உ)<,

ேமாகன னைக1 ராம?க5ைத எனேவா ெச0தன. அ*த5 தி) க5ைதேய

கவனி5+ நிற அவ)4 அபா
இ)*த+.

தைன பா5+ பாிகாசமா0 சிாிப+ ேபா

"A(ற கLசிைய கா ெகா'! ெகாட+ ேபா தவி5தாேய - ேநரமாCA,
ேநரமாCA; சீகிர ேபாகM எ7, ெராப< பரபர கா'!னாேய! இேபா
பறகயா?” எ7 ேக'பதாக5 ேதாறிய+.
அவ பாைவ இயபாக ைக பக பா0*த+. மணி என எ7 பாபதFகாக.

ைகயி க!யார இைல. ெநLA திெகற+ ஒ)கண. உடேனேய,

"ேகாயி345 தாேன. வா'C ேவடா” எ7 அைத ைகயி க'!
ெகா ளாமேல வ*+ வி'ட+ நிைனவி உைற5த+.

அகிலாடநாயகியி சிாி அI5த ெபFறதாக அவ)4 ப'ட+.
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"அமா, தாேய, அகிலாட நாயகி. எைன மனி5+ வி(" எ7 உ)கமாக
ேவ! ெகா(, அைனைய உ ள5தி நிைன*+, க$! கர 4வி5+
வண?கி நிறா ராம?க.

அவ அவசரமாக பயண றப'( ெகா( தா இ)*தா. சிவர5தி)*+

பN பி!5+, ஐ*+ ைமக4 அபா உ ள ஜ?ஷ#4 ேபா0, எNபிரN

ரயி பிரயாண ேபாகேவ(.

கா5தி)*த+.

கிய அ3வ ஒ7 அவ)காக

இ*த ஊ பNைஸ நப !யா+. எப வ), எேபா ேபா0C ேச) எ7
கணேக கிைடயா+. !ைரவ கடட இQட5+4 வ), ேபா4, மணி

கணகி வராமேல ஒழிLA ேபானா3 ேபா4. ஒ) மணி ேநர5+4 ஒ) பN

எ7 ேப). ஒறைர மணி ேநர, ெர( மணி ேநர5+4 ஒ) தடைவ பN

வ)வ+தா வழகமாக இ)4. அதனாேல &'ைட வி'( சீகிரேம றபட#"

எ7 அவ பரபர ெகா!)*தா.

அவ)ைடய அவசர5ைத அறியாதவகளாக &(ேத! வ*தாக

ராசாபி ைள1

அவ மைனவி1. ஊாிேல ெபாிய மனித. ராம?க5+4 ெந)?கிய உற< Gட.

தபி, இ7 நப 4ழ*ைத4 ஆ( நிைற<. அகிலாட ம#4 விேசஷ

Kைஜ4 ஏFபா( பணியி)கிேறா. நீ?க க'டாய வரM" எ7 வ)*தி
அைழ5தா.

ராம?க தன+ பிரயாண ஏFபா( பFறி1, அவசர அவசிய 4றி5+
எDவளேவா ெசானா. ராசாபி ைள ேக'பதாக இைல.

“எNபிரA45 தாேன ேபாகM? ஏயமா எDவள< ேநர கிட4 ேகாயி34
வ*+, அபாைள தாிசி5+ Kைசயி கல*+ பிரசாத  வா?கி ெகா( ேபாக
தாராளமா ேநர இ)4. அம அ) உ?க4 கிைட4” எ7 அவ
ெசானா. அவ மைனவி1 ேவ! ெகாடா .
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அவக

மனைச

றிக ராம?க வி)பவிைல. Kைஜயி கல*+ ெகா ள

!யா+; ேதவியி தி)வ)

கிைடகிற ேபா+ கிைடக'( எ7 அ!5+

ேபச< அவ மன இட தரவிைல.

"பNைஸ பி!5+ எNபிரA4 ேபா0C ேசரMேம அ+தா ேயாசைனயாயி)4"

எ7 இI5தா ராம?க.

கவைலபடாதீ?க. எலா5ைத1 அகிலாடநாயகி கவனி5+ ெகா வா" எ7
ைதாிய$'!னா ராசாபி ைள.
எப! த'! கழிக !1?
"Kைஜ சீகிரேம நட*+வி(” எ7 ராசாபி ைள உ7தி Gறிய ேபாதி3,

ேகாயி ேநர இI5+ெகாேட ேபாயிF7. ெம+ ெம+வாக5 தா காாிய?க

நைட ெபFறன.

அபா45 தி) I4C ெச0+, தி)காபி'(, அல?கார பணி

!பதFேக ெவ4ேநர ஆகிவி'ட+. திைர விலகிய+ ஒளி) விள4களி

ெவளிCச5தி அமனி தி) உ)வ உயிெபF7C சிாி5+ நிF4 திDயம?கள

ெசாRபமாக5 திக8*த+. அ5தி)கா'சியி ராம?க பதி பரவசரானா. தன+

பரபரைப1 பிரCைனகைள1 மற*தா. இ*த5 தாிசன5+காக எ5தைன ேநர

ேவ(மானா3 கா5தி)கலா எ7 அவ)45 ேதாறிய+.
தீபாராதைன

!*+, விKதி 4?4ம ெபF7 ெகாட+, "அப நா

வர'(மா?” எ7 ராம?க ராசாபி ைளயிட ேக'டா.
"நலாயி)4ேத நியாய! இ5தைன ேநர இ)*+ ேபா'( Kைஜ பிரசாத
ெபF7 ெகா ளாம ேபாவ தாவ+ இ)?க இ)?க, இேதா ஆCA+!” எறா

மFறவ.
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அ?ேகேய வசதியான ஒ) இட5தி இைலக

பரபி, பிரசாத விநிேயாகி5தாக .

ெவெபா?க, ளிேயாதைர, சகைர ெபா?க. ராம?க இைலயி
தாராளமாகேவ பாிமாறப'டன.

"இேத ேபா+. இனிேம சாபா( ேதைவயிைல. &'(4 ேபாயி, உடேன
கிளப ேவ!ய+ தா" எ7 அவ எணி ெகாடா.

மFறவகளிட விைடெபF7 ெகா( அகிலாட நாயகியி உ)வ5ைத அவ
தி)பி பா5தேபா+, மீ( அ*த னைக அவைர &சிகாி5த+.

475தன  பாி< பிாிய  கல*த ஒ) ேமாகன னைக. எதிேர நி7
க பா5+ அைன சிாிப+ ேபாலேவ ேதாறிய+.

ராம?க5தி உ ள5தி ஒ) சி ஏFப'ட+. ஒ) நிைற< 4*த+.

அமைனேய பா5தப! நிறா.

சிறி+ ேநர ெசற+, தி(கி'டவரா0 தைன Aதாாி5+ ெகா(, "அமா
அகிலாட நாயகி! நீ தா என45 +ைண. அமா, எைன ைகவி'( விடாேத"
எ7 மனமாற பிரா5தி5+ வண?கினா. பிற4 தி)பி5 தி)பி அைனயி

அ)

க5ைத பா5தப! நட*தா.

ராம?க "பN நிF4மிட ேச*தேபா+, "ஜ?ஷ ேபாற பN இப தா, சி5ெத
*தி5தா ேபாCA" எற தகவ கிைட5த+. அ(5த பN இ# ெகாLச

ேநர5திேல வ*தி(" எ7 ஆ7த ெமாழி1 கிைட5த+.

"இ# ெகாLச ேநர" எப+ அ*த ஊ பNகைள ெபா75த வைர ஒDெவா)

நா

- ஒDெவா) ேநர5தி - ெவDேவ7 கால அளவாக அைம1. ராம?க

கா5தி)*த ேவைளயி ஒறைர மணி ேநர5+4 அதிகமாக ஆயிF7.
என ெச0வ+? ேபா05தாேன தீரேவ( எ7

அவ.

M M5+ ெகாடா
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பN வ*த+, அவசர அவசரமாக பிரயாணிக

ஏறி இட பி!5தாக . அவக

ெபா7ைமைய ேம3 சிறி+ ேநர ேசாதி5த பிற4 பN சாவதானமாக கிளபிய+.
ஒ!ய+. ராம?க அ!க! ைகக!யார5ைத பா5+ பா5+ I?கி
ெகா!)*தா.

"எNபிரைச பி!4ப!யா இ+ ேபா0 ேச)ேமா எனேமா!" எற உைத அவ

மனைச அைல கழி5த+. "உ. எலா அவ

எ7 மன 47475த+.

அ) . நடகிறப! நடக'("

இைட வழியி ஒ) ெப) ேசாதைனயாக ெலவ கிராS? ேக' அைடகப'(
வி'ட+. எபேவா வரவி)*த ஏேதா ஒ) !ெரயி#காக

G'!ேய கதைவ

அைட5+ வி'டாக . வழகமான இCெசயனா பாதிகப(கிற பN பயணிக

வழகமாக லகிற 4ைற Gறகைள இ*த பNS பயணிக
லபினாக . ராம?க5தி மன  ஒ5+ பா!ய+.

"ெவ4ேநர" என5 ேதாறிய ஒ) கால அள<4 பிற4 - ரயிவ! கட*+
ேபான பின - ேக' திறகப'ட+. வ!க , பNக , லாாிக

வாகன?க ஏFப(5திய ெநாிச, பN மிக ெம+வாக5தா

மF7 பலவைக
ேனற

!*த+.

ராம?க ஜ?ஷ Nேடஷைன அைட*த ேபா+, எNபிரN ரயி றப'(C

ெச7 ஐ*+ நிமிஷ?க

ஆகியி)*தன.

ஏமாFற அவைர 4ழப5தி ஆ85திய+. என ெச0வ+ இனி என ெச0யலா
எ7 4ழபியப! நிறா அவ.

“ஸா வாேறளா? ஒேர ஒ) S' இ)4. அ)ைமயான வ!. நல பிளஷ கா
ரயி க'டண5+4 ேமேல ஒ) Rபா ெகா(5தா ேபா+ ஜ# உ'கா*+,
எNபிரைஸ விட ேவகமா ேபாயி சீகிரேம நக ேச*திடலா!"

அவ அ)கி வ*+ இைதC ெசானவனி 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 றப'( ேவகமாக ஒட<, அவ

நிமதியாக $CA வி'டா. "அகிலாட நாயகி எலா உ கி)ைப" எ7 அவ

மன ேபசிய+.

அேபா+ 47 பாி< அ) கல*த னைக ேயா( அவைரேய பா5த

அைனயி தி) க அவ உ ள5தி பளிெர7 நிழ'( மைற*த+. "அமா
அகிலாடநாயகி, உ அ) " எ7 மனA4

Gறி ெகாடா அவ.

ராம?க இப! ஆ5ம Kவமாக அ!க! எணி ெகா ள ேவ!ய அவசிய
அ*த பிரயாண

!விேலேய ேநாி'ட+.

அ*த கா அைடயேவ!ய நகைர உாிய கால5தி அைட*த+. அதி வ*த

பயணிக4 ஒ) பரபரபான ெச0தி அ?ேக கா5தி)*த+.

ராம?க  மFறவக, கால +ைணாி*தி)*தா ஏறி பயண ெச0தி)க

G!ய - ெச0தி)க ேவ!ய - எNபிரN ரயி இைட வழியி ஒ) இட5தி

தடவாள ெபய*+, தட ர(, விப5+4 உ ளாகியி)*த+. எஜி#

அைத அ(5த இர( ெப'!க கவி8*+ விI*+ வி'டன. பல ேப ெச5+

ேபானாக ; ஏகப'ட ேப)4 பல5த அ!, காய.

இைதேக'ட ராம?க5தி உ ள5தி இனாியாத உணCசி ஒ7

ெபா?கிபிரவாகி5த+. அதி ஆன*த , "அமா நா பிைழ5த+ ெபாிய

அதிQட*தா" எற நிமதி1 கல*தி)*தன. அதFெகலா ேமலாக ேதவியி

தி)வ) தா நைம காபாFறியி)கிற+ எற பரவச  இைண*+ ஒ5த+.

அைனயி 475தன  பாச  பிாிய  நிைற*த னைக இப< அவ
க ேன களிநட ாிவ+ேபாற உண< அவ)4 ஏFப'ட+.

"அமா அகிலாடநாயகி...” ேவ7 எ+< Gற !யாத உணCசி5 தIதIட
அ*த இட5திேலேய கர 4வி5+ வண?கினா ராம?க.

(கலா வ, தீபாவளி மல - 1981)
---------
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2. மன ெவக.
ெவக.
சிவசிதபர ெப)$CA உயி5தா.
ஒ) பிரCசிைன தீ*தைத நிைன5+ அவ ெநLA உ*திய ெந($CAதானா அ+..?
அல+, ேம3 எதிேநாகி நிற திய பிரCசிைனகைள மன அைச ேபா'டதா
எI*த அன$CAதாேனா எனேவா!
அவ மக

கமல5+4 ஒ)ம'( கயாண

!*+ வி'ட+.

அ*த நிைன "அபாடா!" எ7 ஒ) நிமதிைய அவ)

உைமதா.

ெகா( ேச5த+

கமல5+4 கயாண! எலா)4 மகி8Cசி அளி5த ெபாிய விஷய.

கமல5+4 ெராப ெராப ச*ேதாஷ த*த நிக8Cசி.
எதிபாகைள1 ஆைசகைள1 த#

விைத5+, அறாட பAைம

கன<கைள அ7வைட ெச0+வ*த ெப உ ள, காலஓ'ட5தி Gபி 4வி*+

ஏக ெப)$CAகைள வி'( ெகா!)4ப!யான E8 நிைலேய வள*த+.
தன4 கயாண எ7 ஒ7 நட4மா எ7 அவ

4ைமய ேந*த+.

*கமல5+4 இ# கயாண பணாம &'ேடா( ைவ5தி)கிறீகேள!"
எ7 வகைண ெகாழி5தாக

அக பக5தின), உFறா உறவின).

அவகைடய, மF7 ச$க மனிதகைடய சின மனைச, "சிறியேதா க(4

உ ள5ைத, Aயநல5ைத, ேபராைசைய, வியாபார ேபாைக சிவசிதபர ச*திக
ேநாி'ட+, கயாண

யFசிகளி ேபா+, "கயாண எப+ ஆயிர கால5+

பயி" எ7 வா0கிழிய ேபAகிறாக . கயாண

யFசியி ஈ(ப(கிறேபா+,

"மாபி ைள &'(காரக " லாப ேநாக ெகா( வியாபாாிகளாக மாறி
வி(கிறாக . ேபர ேபAகிறாக . ஓ இட5தி ேபசி,

!வாக ேபாகிற

க'ட5தி, மFெறா) ெப&'(கார "ஆயிர இரடாயிர அதிக த)வதாக
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ஆைச கா'!ய+, மனித5 தைமைய காFறிேல வி'( வி'(, பண5தாைசேயா(

ெசயப'டாக .

இப! ஒறா, இரடா? "5தி ெகா

எ5தைனேயா!
வ)ஷ?க

த" கணகி வர<க

எ5தைன

ஓ!ன. கமல5+4 வய+ அதிகாி5+ ெகாேடயி)*த+. அவள+

லப?க, ெப)$CAக ெப)கின. அவ

அமாகாாியி

ண ணக ெதாணெதாணக அைமதிைய 4ைல5தன.

சிவசிதபரதா என ெச0வா, பாவ! ஊ ஊராக அைல*தா. ெதாி*தவக ,
ேவ!யவக

எ7 எலாாிட  ெசா ைவ5தா.

எப!ேயா ஒ இட சி5தி5த+. ேபர?க , வா47திக

ெவFறிகரமாக

!*தன.

நைகக , ெராகபண, மாபி ைள4 "ஸூ'( வைகயறா", கயாணC ெசல<

எ7 பல ஆயிரக

பண தா களாக பற*+ மைற*தன.

கனி கமல, மணமக

ேவட தா?கி கயாண நாடக5தி ச*ேதாஷமாக ந!5+,

தி)மதி ச*திரேசகர எற பதவி ஏF7, "மாபி ைள &(" ேபா0C ேச*தா .
"மணமகேள ம)மகேள வாவா! - உ வல+ காைல எ(5+ ைவ5+ வாவா! -

4லமி)4 4ண இ)4 வாச எ?க

வாச.." எ7 ஒ ெப)கிக

ஒலமி'( வரேவFறதி ஒ7 4ைறCச இைல!
உாிய

ைறப! படபா5திர?க , பலகார வைகக

தய சகல

சீசிறகட# அ*த &'!ேல ெகா( கமல5ைத ேச5+வி'( வ*த

சிவசிதபர நிமதியாக ெப)$CA வி'டா எறா, அ+ நியாயேமயா4.
அ*த நிமதி அபா1சான+ எபைத உண) சதி ெபைண ெபFற
ெபாியவ)4 அDேவைளயி இைலதா.
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அவ)4 "ஞாேனாதய" ஏFப(வதF4 ெவ4கால ேதைவபடவிைல.
இர(, $7 மாத?களிேலேய, "4லமி)4 4ணமி)4 வாச எ?க

வாச" எ7 ெப)ைம ஒ பர பணி, "ம)மகேள வா வா" எ7. அைழ5த
&'! 4ணேகடகேள 4!யி)*தாக
அமா பவத இனி வைகக
மல*த

எப+ ாி*+ வி'ட+.

74 சீைட தி#Aக தயாாி5+ ெகா(,

க5ேதா( மகைள பாக ேபானா . ம7நாேள ெகாைட

!*+

ெதா?க ேபா'ட+ ேபா" $Lசிைய "உ "ெம7 ைவ5+ ெகா( தி)பி

வ*தா . அவ4 லவதF4 திய விஷய?க
கிைட5தி)*தன.

GைடGைடயா0

கமல அ?ேக ச*ேதாஷமாக இைல. மாமியாகாாி ெபாிய தாடைக. ம)மகைள

படாதபா( ப(5+கிறா . மாபி

ைள ைபய அமாபி ைள ஆக இ)கிறா.

நாம எDவளேவா ெச0தி)*+, அவ?க45 தி)தி இேல. 4ைறGறி,

45திகா'!கி'ேட இ)கிறா?களா. கமல அ*த &'!ேல சபள இலாத

ேவைலகாாியாக5தா இ)கிறா . ஏகப'ட ேவைலக . அப! ேவைல

ெச0+ நல ெபய இேல...

இ*த ாீதியி பலபல ெசானா .
ெகால உைல5 +)5திைய ேபால சிவசிதபர5தி ெநLA அன ெப)$Cைச
ெவளிேய த ளிய+.

"நா  எDவளேவா பிரயாைசப'(, நல இடமாக வைல ேபா'( ேத!ேனா.

கமல ெபாியம#ஷி ஆகி பதினLA வ)ச ஆயி'(ேத. இ# &'ேடா(

ைவ5தி)ப+ நலாயிைல எ7, கிைட5த இட5ைத

!Cேசா. ைபய

Aமாரா ப!Cசி)கா. தனியா நி7வன ஒறிேல சாதாரண ேவைல ஒM

பாகிறா. ெபாியதன?க

பணமா'டா; ேபராைசபட மா'டா எ7

நிைன5ேதா. அவ# இ*த ெலCசண5திேலதா இ)கிறா. என பண
!1? கமல5தி தைல ெயI5+ இDDள<தா# நிைன5+ெகா ள

ேவ!ய+ தா.”
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சிவசிதபர இப! தன4, த மைனவி4 ஆ7த Gறி ெகாடா.
ஒ)நா

- கமல5+4 கயாணமாகி ஆேறI மாத?க

கழி*தேபா+ -

சிவசிதபர காைல உண< சாபி'( வி'( ஈSCேசாி சா0*தி)*த சமய வாச
கத< த'டப'ட+.

"யார+?" எ7 ேக'டவா7 எI*+ேபா0, கதைவ5 திற*த சிவசிதபர அதிCசி1

ஆCசய  அைட*தா. அ?ேக கமல ைகயி ஒ) ைப1ட நிறா .

"வா" எ7Gட ெசால5 ேதாறாம, “எனமா, நீ ம'(தா வ*தி)கியா?
மாபி ைள வரயா?" எ7 விசாாி5தா அவ. விலகி நி7 மக4
வழிவி'டா.

அமா பவத  அ(ப!யி)*+ ெவளிேய வ*தா . மகளி ேதாFறேம அ*த5

தாயி வயிFறி ளிைய கைர5த+, ெநLசி ெப) Aைமைய ஏFறி ைவ5த+.
“என கமல, இப! ஆயி'ேட ஆைள அைடயாளேம ெதாியேய. ெமLச

க75+ ...” எ7 தா0 அ?கலா05தா .
மக

அவ

மீ+ சா0*+, ேதாளி

க ைத5+ விமினா .

எனேவா, ஏேதா எ7 பதறின ெபFேறா. அவைள5 ேதFறி, நல+ Gறி

ெம+ெம+வாக விசாாி5தாக .
அவ

ெசான ஆ7மாத5+ கைதேய ஒ) மகாபாரதமாக இ)*த+.

ச*திரேசகர நலப!யாக இைல. 4!கிறா. பண ைவ5+C Eதா(கிறா.

கமல5தி நைககைள பி(?கி ெகா( ேபா0 அட4 ைவ5+, Eதா! பண5ைத5
ேதாF7 வி'டா. இேபா+ ைகவைளயகைள பி(?க வ*தா. அவ
ம75தேபா+, விற4க'ைடயா அ!5தா. வைளயகைள

பி(?கி ெகா( ேபானா. .

ெகா(க

ர'(5தமாக
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கமல5தி ைகக
அவ

&?கியி)*தன. வயி)*த+.

+கி3 அ! விI*த தIக .

அI+ லபி ெகா!)*த+. மாமியா)4 ெபா7கவிைல.

"+ைடகா, + ெக'ட $ேதவி, வி!யா$Lசி, தாி5திரXைட, சனிபாைட, நீ

அ! எ(5+ ைவ5ததி)*+ இ*த &'!3 $ேதவி 4*+வி'ட+. எ மக#

கைள இழ*+, அழ4 4ைலLA, சீகாளியாகி, ச*ேதாஷேம இலாம
ஆகிேபானா" எெறலா ஏசலானா . காA ைவ5+C சீ'டா!

ெகா!)*தேபா+, ேபாYசா வ*+ ச*திரேசகரைன1 அவ G'டாளிகைள1

பி!5+ ெகா( ேபா0 வி'டாக . மாமியாகாாி ப5திரகாளி ஆகிவி'டா :

"Eய !Cச $தி; சவ, நீ அI+ அI+தா இ*த &'!ேல இ)

ம!

ேபாCA. நீ உ?க &'(4 ேபா" எ7 ஏசி, கமல5ைத5 +ர5தி வி'டா .
- மக

ெசானைத ேக'ட+ சிவசிதபர +யர ெப)$CA உயி5தா.

அவரா ேவ7 என ெச0ய இய3?
அவைர பா5+ ேபச வ*த அ)ணாசல, &'( நிலவர5ைத அறி*+,

சிவசிதபர5+காக அ#தாபப'டா.
… ெபM4 கயாண

!*த+ ஒ) பிரCசிைன தீ*த+# ெசானி?க.

ச$க நிைலைம அப! இைல. ெபM4 கயாண ஆவதF4

ஏகப'ட பிரCசிைனகைள ெபFேறாக

னா3

எதிெகா ள ேவ!யி)4.

கயாண5+4 பிற4 பல பல பிரCசிைனகைளC ச*திக ேவ!யதாகிற+.
உைமயி, ஒ) ெபணி கயாண அவ
பிரCசிைனக

வா8ைகயி தியதிய

4வதF4 வழிெச01 வாசலாக5தா இ)கிற+" எறா நப.

“ெபாிய ப! ப!Cசவ, பண - ெசா5+ - ெபாிய ேவைல எலா உைடயவ
நம நிைலைம4C சாிபட மா'டா. சாதாரண ப!, Aமாரான ேவைல1,

ம5தியதர நிைல1 உ ள ஒ)வ தன4 மைனவியாக வ)கிறவைள

நலப!யாக கவனி5+ ெகா வா. ககல?4ப! ெச0ய மா'டா"#

எணிேன. அவ# ேமாசமாக5தா நட*+ெகா கிறா” எ7 சிவசிதபர
4ைறப'( ெகாடா.
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"ஆமன எப+தா இ+ெகலா அ!பைட. "ஆ" எற எணேம

ச$க5தி ெப)பால)4 ஒ) திமிைர, கவ5ைத, ேபராைசைய, ெபைண

அடகி ஆ வி)ப5ைத, மைனவிைய அ!ைம ேபா க)+ ேபாைக எலா
த*+ ெகா!)கிற+. ெபைண வா8ைக5 +ைணயாக மதி4 பைபவிட,

ெபைண ெகா( தன+ அ*தNைத உய5தி ெகா ள ேவ( - வா8ைக

வசதிகைள ெப)கிெகா ள ேவ( - தன+ Aகச<காிய?கைள1

பலவிதமான ேதைவகைள1 K5தி பண ேவ( எற நிைன நடேம
ஆ களிட காணப(கிற+. இ*த நிைலைம மாறினாதா ெப ச$க5தி

நவா8< ெபற

!1. அதF4 ஆகளி மன னித ற ேவ(. அப!

மன ெவபதF4 ம)*ேதா, மாகேமா ஏதாவ+ உேடா?" எறா

அ)ணாசல. அவ ஒ) மாதிாியான நப எப+ மFறவகளி எண.
அவ

க5ைதேய பா5+ ெகா!)*த சிவ சிதபர5தி உ ள5+ அன,

ெந($Cசாக ெவளிப'ட+.
-----------------------

("இதய ேபAகிற+", 1981)

3. கபிைள  வி !
$கபி ைளயி மனசா'சி திZெர7 உ75த ெகா(க ஆரபி5த+.
அ+ அப! விழிF7 அாித)வதF4 ப5திாிைககளி வ*த சில ெச0திக
காரணமா4.

தா

Aகமா0 சவாசன பயி7 ெகா!)கிற மனசா'சி சிலேப)4 எைறகாவ+
தி(விழி ெபF7, 4ைட 4ைட எ7 4ைட*+,

 எபேவா பணிய

பாப5+4 - அல+ தவ74 - பாிகாரமாக இேபா+ ெசய ாி1ப! T!
+ைளப+ ஏேனா ெதாியவிைல. மனித மன, மனசா'சி எபெதலா
விசி5திரமான த5+வ எேறா, எளிதி விள?கி ெகா ள

எேறாதா எணேவ! இ)கிற+.

!யாத தி
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$கபி ைள அப!5தா நிைன5தா.
"வடேக ஒ) ஊாி” எவேனா ஒ)வ எபேவா ஒ) கால5தி ரயி !ெக'(

வா?காமேல பிரயாண ெச0தி)*தானா பலபல வ)ட?க4 பிற4 இேபா
அவ தன+ தவைற உண*+ வ)5தப'( ரயி க'டண  அபராத5

ெதாைக1 ேச5+ ரயிேவ நிவாக5+4 அ#பி நல ேப) ப5திாிைக
பிரபல  ெபF7 ெகாடா.

ெதFேக ஒ) நப) அேத மாதிாி, மனசா'சியி ெதா*தர<4 பணி*+ எ*த

கால5திேலா இலவசமாக ெச0தி)*த பிரயாண5+4 உாிய பண5ைத1 அதFகான
வ'!ைய1 ேச5+ ரயிேவ4 அ#பி ைவ5தா. இ+< ப5திாிைகC

ெச0திதா.

இைவ1 இைவேபாற ேவ7 சில தகவக $கபி ைளயி கவன5ைத
கவ*+. மனசி ஆழமா0 பதி*+, உ ற ேவைல ெச0யலாயின.

"தெனLசறிவ+ ெபா0யFக; ெபா05தபி தெனLேச தைனC A(.

தி)வ வ ெபாிய ஆ தா. சாியா5தா ெசா வCசி)கா)" எ7 அவ
எணி ெகாடா.

- ஆனா இ*த ெநLA அதாகப'ட+ மனசா'சி, ஏ உட#4டேன A(வதிைல?

அேநக ேப)4 A(வேத இைல ேபா ெதாி1ேத! சில ேப)4 ம'( 4ழி

பி ைளைய எ(5+ ம!யிேல வCA அIகிற கணகிேல, அ+<  ைள மகி

மணாகி எ3க

Gட உ)மாறி ேபாவதF4 ேபா+மான கால ஆகிவி'ட

பிற4, தெனL சறி*+ ெபா05ததFகாக இ5தெனLA திZCA(த
பMவாேன?...

இ*த ாீதியிேல $கபி ைளயி மனதி ஒ) ப4தி எண வைளய?கைள அதிர
பண<, "சீ $தி, நீAமா கிட” எ7 அவ அத மைடயி ஓ?கி அ!5தா.
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$கபி ைள !க' வா?காம பிரயாண ெச0ததிைல. அவ அதிகமாக

பயண ேபானேத கிைடயா+ அகழியி விI*த

தைல4 அ+ேவ ெசாக

எகிற மாதிாி, அவ)4 ெசா*த ஊரான சிவரதா ெசாக ஆ4.
பரபர மி4*த கைடகளி சாமாக

வா?கி வி'(, பிப! பண5ைத

ெகா(காம அவ ைநசாக நIவியதிைல. அல+ ேநா'(4 சிலைற

ெகா(கிறேபா+ ஓ'ட காரேனா, ஷாகாரேனா அல+ ேவ7 எவ#ேமா,
கவன பிசகாக அதிகப!யாக ஒ) Rபா ெர( Rபா தா கைள ெகா(5+
வி(கிறேபா+, நம அதிQட எ7 எணி அைத அ கி ெகா(

வ*ததிைல அவ. நி7, பிப! பண இDவள<; பாகி இDவள< தா உ(;

ஆனா தரப'( ள ெதாைகேயா இDவள< இ)4 எ7 எ(5+C ெசா

அதிகப!யாக வ*தைத தி)பி ெகா(5+ வி'(தா அவ ெவளிேய7வா.
“ஊரா காA நமெகன5 +4?" எற பாசி அவ)ைடய+.

ஆகேவ ெபா+Cெசா5+ எைத1 $கபி ைள Aர!ய திைல. தனிநப

எவைர1 அவ ஏமாFறியதிைல. பிேன அவ)ைடய மனசா'சி 4ர?45தன

பMவாேன?
Aகவாசிக

மி4*த சிவர5தி A5த AயபிரகாசC. Aகவாசியாக வா8*த

$கபி ைள மFறவகளி)*+ ெகாLச மா7ப'டவராக நட*+ வ*தா. ச$க

ஜீவியாக அவ அ*த ஊாி வசி5+ வ*தேபாதி3 ச$க5ேதா( ஒ'! உறவாட
வி)பாதவ ேபா விலகியி)*தா. ெசா*தகாரக

&(க4 ேபாவதிைல;

மFறவகேளா( ெந)?கி பழ4வதிைல; ஊ ெபா+ விவகார?களி அகைற

ெகா வதிைல; ேகாயி தி)விழாக , விேசஷ Kைஜக

ேபாற ச*தப?களி

ஊராேரா( ேச*+ ேகாவி3 4 ேபாவதிைல; இப! எDவளேவா

சபிரதாய?க

இைலயா - அவFறி எைத1ேம அவ அ#Q!ப திைல.

ஆனா ஊ இழ<, ஊ கயாண ேபாற நிக8Cசிக4 அவசிய -

தைலையகா'ட ேவ(" எ7 ச$கநியதி வைரயைற ெச0+ ள ெபா+
காாிய?க4 ேவடா ெவ7பாக அவ) ேபாக5தா ேவ!யி)*த+.
அேபா+ Gட "ேப)45 தைலைய கா'! வி'( வ)கிற" ேவைலதா.

"இெனா)5த &'!ேல ைகைய நைனகிற ேசாேய கிைடயா+". அதாவ+,
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வி)*+C சாபா'! ப?4 பF7வ+ இைல, ெராப ேநர இ)*+ கலகலபாக
ேபசி, உFசாகமாக சிலைர பாிகசி5+ சிலரா ேக ெச0யப'( ெபாI+
ேபா4வ+ எபெதலா அவ)ைடய வா8ைக நியதி4 அபாப'ட
விஷய?க .

ஊ இழ< எறா, சா< &'(4 ேபாவ+, நீமாைலயி G'ட5ேதா(
G'டமாக வா0கா வைர ேபா0 வ)வ+, பிண5ைத5 T4கிற வைரயி இழ<

&'! கா5தி)*+ அற பாைடேயா( A(கா( வைர ேபா0 ஆகேவ!யைத
எலா

!5+ கைடசியி ஆFறி 4ளி5+வி'(5 தி)வ+ எப+ தைல ைற

த5+வமாக ைகயாளப(கிற வழகமா4.
வரவர சில Aகவாசிக

இைதெயலா ஒI?காகC ெச0வதிைல. Aமா தைலைய

கா'!வி'(5 தி)பி வி(வாக . $கபி ைளயி வழக  அ+தா.
ஆனா "ஊ வழக" ஒைற அவ த'ட

!யாம ேபாயி)*த+. ...

ஒ) &'! கயாண நட*தா பல தின?க4 பிற4 "நல மாச5+ பழ"

எ7 வாைழ பழ?க சிறி+ சீனி1 ஊ Kரா<4 வழ?4வாக . "ம7 &(
&'( பலகார" எ7, ைமE பா4 ல'( மF7 சில இனி தி#Aக ,
மிNச எலா ெகாLச ெகாLச ைவ5+ ெசா*தகார?க4

74,

(ெசாகார?க4) வழ?4வ. இ+ "ஊ வழக" ஆ4.
ெபாியவ யாராவ+ இற*+ ேபானா, மக

அல+ ேப5தி ஊ)4 "கடைல

ேபா(வ+" வழக. அைரப! கடைல - வசதி மி4*தவக . 1 ப! கடைல Gட “ஊ வழக" ஆக உற< காரகளி &(க4 அ#பி ைவபாக .

அேநகமாக எலா &'டா) இமாதிாி "ஊ வழக?"கைள த'டாம வா?கி
ெகா வாக . ஒறிர( ேபதா நா?க

என5ைத தி)பC ெச0ய

ேபாகிேறா எ?க4 ஊ வழக ேவடா" எ7 ம75+ வி(வாக .
$கபி ைள ஒறி) தடைவக

ம75+ பா5தா, "வழக ெகா( வ)கிற

ெபக , Aமா வா?கி5தி# ைவயி?க. ஊ வழக5ைத வி(வாேன? எ7
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ெகா( வ*தைத அவ &'!ேலேய ைவ5+வி'( ேபானாக . அத பிற4

அவ ம75ததிைல. சட?4 &(களி)*+ "சகைர ெபா?க" (பாCேசா7)

வ). ேகாயி தி)விழா கால?களி "ளிேயாதைர”, "ப) ெபா?க, சகைர
ெபா?க. Aட பிரசாத வ). கயாண &'( பணியார?க
"Aமா சாபி'( ைவயி?க" எ7 ெபக
ேபானாக .

வ).

தாராளமாக ெகா(5+ வி'(

இைத எலா வா?4றேம நாம ஊரா)4 உற<கார?க4 தி)பி ெச0ய

ச*தப வரவா ேபா4+? எ7 அவமன ஆதியி 47475த+. இ+காகேவ,
வைச இ)கபடா+ேன, நா விேசஷ &(களி சாபி(கிற+ இைல. நம

&'!ேல என விேசஷ வரேபா4+. நாம ஊ G'! சாபா( ேபாட

ேபாேறா" எ7 அவ எணினா.

ஆனா3 ேபாக ேபாக அவ)ைடய மன  ஆ'ேசபிகவிைல. $கபி ைள1

"ஊ வழக?கைள வா?கி அ#பவி5+ ெகா!)*தா.

இேபா+ அவ)ைடய மனசா'சி உைத5+ ெகாட+. ெதா*தர< ெகா(5த+.
*திய தின ஒ) வழக வ*த+. வசதியான &(. "ம7&( &'( பலகார"

எ7 நிைறயேவ ெகா(5+ அ#பியி)*தாக . இனிக, கார?கமா0
வைக வைகயான திபட?க .

"என4 ேவடா இனிேம நா ஊ வழக5ைத வா?க ேபாறதிேல" எ7
அறிவி5தா $கபி ைள.

"இெதன + வழக? எப< ேபாேல வா?கி ைவ1?க. பலகாரெமலா தி#A
தி#சாயி)4 Aமா சாபி(?க. நா ேவMனா காபி ேபா'(5 தர'(மா?"

எறா

அைத ெகா( வ*தவ . அவ

ெகாLச வாயா!.

அ?ேக அப!, இ?ேக இப! எ7 வாய! அ!5+, ெகா( வ*தைத அவ)ேக
வி'( வி'( ேபானா .
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அ+ த அவ மன அாி5+ ெகாேடயி)*த+.
- இெதலா "வ'! இலா கட" எபாக. இப ஒ)5த ெச0தா, மFறவ பிற4
எபவாவ+ தி)பC ெச0யM. அவ இலாவி'டா3, அவ ேபைர ெசா

அவ)ைடய மகேனா மகேளா ேபரபி ைளகேளா ெச0வா?க. எ+<ேம ெச0யாத

எ ேபாறவக

- நானாக எ+< ஊ)4C ெச0ய ேபாவதிைல என4

பிற4 எ ேபராேல ெச0ற+4 யா)மிைல. அப! இ)ைகயிேல ஊ

வழக?கைள வா?கி அ#பவிப+ எப! நியாய ஆ4?...

- ஒ)5த இலாவி'டா இெனா)வ எபவாவ+ பழிCெசா உதிபா?க.
ெபாபிைளக

சில சமய வைசயா ேபAற+ வழகமாக5தாேன இ)4 நா?க

அைதC ெச0ேதா, இைதெச0ேதா ஊகார?க வயணமா வா?கிC சாபி'டா?க.
இ*த ஊ) எ?க4 என ெசLA+யி# நீ'!

ழ4வா?க.

- சிலேபைர பFறி சில சமய?களி அேநக ேபAவ+ உேட! ஊ சாபா(#

ெசானா ப*தி4

*தி வ*தி)வா வா04 )சியா வழிCA வழிCA5 திபா.

ஒ) கயாண &( க)மாதி &( எைத1 வி'(விடமா'டா. அவ &'!ேல

இ+வைர4 எ*த விேசஷ  ெச0த திைல. யா)4 சாபா( ேபா'டதிேல.
என5ைத ெச0யேபாறா? அப!ேய ெச0தா3, ெராபC A)கமாC ெச0+

ஊCசாபா( ேபாடாம ஒேப5 தி(வா. –

இப! நிைனக நிைனக $கபி ைளயி மன ச?கடபடலாயிF7.
"எைன ப5தி1 நா3 ேப) நாைலC ெசால5தாேன ெச0வா? இபேவ யா
யா) எெனன ேபA றா?கேளா?" எ7

M M5தா அவ.

$கபி ைள &'! விேசஷ எ7 எ+< வ*த திைல. இனிேம ெச0வதF4

வா0 இைல.

"நம &'! கயாண கா5திைக ஆ( நிைற< சட?4 எ7 எ+<
நடகேபாவதிைல. ெபடா'! காாி இ)*தா, ேபான வ)ச நம4 அ7ப+
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வயA நிைறLச+4 ச'!பாிதி (சQ!யதK5தி) ெகாடா! யி)கலா.

அைதேய ஒ) கயாண மாதிாி நட5தி ஜா ஜா# ஊைர அைழCAC சாபா(

ேபா'!)கலா.

காைலயிேல இ' பலகார ம5தியான பாயச, வைடேயா( சாபா(#

தடட பணியி)கலா. அ+45தா ெகா(5+ ைவகேய! இப!

இ)ைகயிேல ஊ வழக5ைத ம'( வா?கிகி'ேடயி)*தா என அ5த?
ஊ)4 நாம ெச0யிறதா இ)*தா, சாீ# ெசாலலா. அ+தா

இைல# ஆயி'(ேத! அற? எ7 அவ "ெநLேசா( கிள5த"
பணினா.

உ75தி ெகாேட இ)*த $கபி ைளயி மனசா'சி, பாிகாரமாக ஒ7
ெச0யேவ(, ஊ)4 நா  சிறி+ பண ெசல< பணி கடைன தீகM
எ7 ஒ) தீமான நிைறேவFறிய+.
- என ெச0யலா.
- மி'டா0 கைடயிேல N&', கார வா?கி வ*+, ப?4 ேபா'( “ஊவழக மாதிாி

எலா &(க4 சைள பணிவிடலாேம!

"ெச0யலாதா. ஆனா என காரண5ைத ெசா வழ?4வ+? நம

விவகாரெமலா தா எலா)4ேம ெதாி1ேம AமானாCசி1 அ5த

இலாம இப!C ெச0தா யா வா?கி ெகா வா?க? J7ேக வி ேக'(

இலாத ெநா ளா ேபசி தி)பி அ#பிவி(வா?கேள. சிவர ஆசாமிக ,
ேலAப'டவகளா? எ7 அவ எணினா?”
- அப!யானா?
அவ)4 "திZ# ஒ) ஐ!யா" உதயமாயிF7. ஊைர அைழ5+ ஒ) வி)*+

ெகா(கலா. சி5திரா ெபளணமிC சிற வி)*+ எ7 காரண Gறலா.
சி5திரா ெபளணமி எேலா)4

கியமான நா . அ7 நயினா (சி5திர5திர

நயினா) ேநா Gட. ெபளணமியி ேபா+ உலாச வி)*+ உப+
மக4 பி!5தமான விஷய.
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சி5திரான?கைள உண ெராப ேப பிாியப(வாக

சிவர வாசிக

சி5திரா ெபளணமிய7 ஒ) சிற சி5திரான வி)*+ உ( மகிழ'(ேம எ7
எணினா அவ.

இ*த எண கிைள&சி வளர வளர $கபி ைள4 இ) ெகா ளவிைல.

"இ+தா சாி" எ7 4தி5 ெதI*தா. "சைகேபா( ேபா'!)ேவா! ஜமா0CA
ேபா(ேவா" எ7 ெசா உதி5தப! அ?4மி?4 நட*தா. ைககைள ேத05+
ெகாடா. தானாகேவ சிாி5தா. "ேபQ ேபQ” அ)ைமயான ஐ!யா எ7
பாரா'! மகி8*+ ேபானா.

த ேவைலயாக $கபி ைள ெச0த+ பLசா?க5ைத பா5+ சி5திரா

ெபளணமி எ7 வ)கிற+ எ7 க(பி!5த+தா.
பனிர( நா'க

தா இ)*தன.

பரவாேல, அ+4 ேள எலா ஏFபா(கைள1,

அைட*தா அவ.
பிற4 காாிய?க

!5+ விடலா எ7 தி)தி

+ாிதமாக நட*தன. நல தவசி பி ைள" இர( ேபைர

வரவைழ5தா. ேதைவயான சாமாக4 ப'!ய ேபா'( அைன5ைத1

வா?கி5 தீ5தா.

$கபி ைள எவ)ட# தாராளமாக கல5+ பழ4வ திைல ஆதலா, யா)

அவ &'ைட5 ேத! வ*+ ேபசி பழகி "என ஏ+" எ7 விசாாிப+ கிைடயா+.
இ)பி# $கபி ைள எனேவா பணேபாறா எ7 மFறவக
[கி5தாக

"அபாவி! என5ைத1 பணி'(ேபாறா" எ7 ஒறி)வ

க)5+ ெதாிவி5தாக .

$கபி ைள1 தன+ எண5+4 தீவிர விள பர ெகா(க5 தயாராக

இைல, வி)*+ அைற4 எேலா)4 ெசானா ேபா+ெம7 நிைன5+

வி'டா.
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"சி5திரா ெபளணமி ம5தியான விரதC சாபா( &'!ேலதா சாபி(வா?க
ரா5திாி4 நம சி5திரானC சிறC சாபா(. சகைர ெபா?க,

ளிேயாதைர, எ3மிCச பழC சாத, வைட, Kப)C Aட" எ7 தி'ட

தீ'!னா அவ.

அதப!ேய ஏFபா( ெச0தா.
காைலயிேலேய "அைழகார" ஆ7 க5ைத Gபி'(, சிவர Aகவாசிக

எேலா &'(4 ேபா0 "சி5திரா ெபளணமி சி5திரானC சிறC சாபா("
பFறிC ெசா, அைழ4ப! ஏFபா(.

&'! விள4கைள ஏFறி ைவ5+ெகா( இைலகைள ெர! பணி ைவகC
ெசானா. ஆ'க

ஏIமணி

த தயாராக இ)*தாக .

ஆனா, அைழகப'ட நபகளி ஒ)வ Gட வரவிைல,
மணி எ'(. எ'டைர. ஒப+ எ7 ஓ!ய+. ஊG?. ஒ) ஆைள Gட காேணா.
$கபி ைள மன 4 றி ெகா!)*த+. அவ

க "எனேமா மாதிாி

மாறிவி'ட+ &'! அ?4 இ?4மாக நட*+ ெகா!)*தா.
ஒபேத கா.
தி)ப< ஆ7 க5ைத அ#பி ைவ5தா.
Aகவாசிக

மி4*த சிவர5தி விேசஷமான பழக வழக?க , க'(பா(க ,

எ5தைனேயா உ(. ஒ) &'! விேசஷ, வி)*+ எறா ஊரா எதிபாகிற
சபிரதாய?க

பலவா4.

த விேசஷ &'(காரேர ேநாி ஒDெவா)வைர1 க( விஷய5ைதC

ெசா அைழகேவ(. "சாபா'ைட1 நம &'!ேலேய வCAகி(?க”
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எ7 வF75தேவ(. விேசஷ நா4

த நா

அைழகார &(

&டாக ேபா0, நாைள4 இனா &'( விேசஷ - தாKல5+4

சாபா'(4 அைழCசி)4" எ7 ெசா ேபாக ேவ(. அற

விேசஷ5த7 சாபா( ேநர5தி "ஐயா, சாபா'(4 வா?க இைல ேபா'டாCA"

எ7 அறிவிகேவ(.

Aகவாசி வ)கிறாேரா வரவிைலேயா, அைழக5 தவறGடா+. அைழ வி'(

ேபானா அ+ெப) தவறாக க)தப(.
ஊ மர அப! இ)ைகயி.

இ*த $கபி ைள என ெநனCAேபா'டா? ெபாிய லா( ாிப ேபரேனா?
&'!ேல இ)*+கி'( ஆ

$ல ெசா அ#வானா நாம ஓ!ேபாகMமா

சாபிடற +4 நாம என ேசா5+4 அைல*+ேபாயா கிடகிேறா? எ7
ெகாதிFறன சில.

இ*த $கபி ைள 5தி ேபானைத5தா பாேர. சி5ரா ெபளணமி - நயினா
ேநா - வ)ஷ5திேல ஒ) நாள விரத ஆCேச? இ' உமா இப!C

சாபி(வா?களா? ேசா7 வைககைள தின ேபாவா?களா?" எறன சில ேப.
"அவ யா &'( வி)*+4 வ*தா, நாம அவ அைழCச உடேன அவ
&'(4 ேபாகM எப+4? எ7 ேக'டாக

பல.

ஆ7 க இைதஎலா $கபி ைளயிட ாிேபா' பணினா.
தவசிபி ைளக பாிமாற ெர!யாக நிறவக பி ைளைய1 சி5திரான
வைககைள1 மாறி மாறி பா5தாக . இDவள< ஏFபா(க &ணாCAேத

எற மனCAைம அவக4.

$கபி ைள ெதாைடையC ெச)மினா: ஆ7 க எறா.
"ஐயா!" எறா அவ பணிேவா(.
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"உன4 அைழ G ெர( Rபாயா? ெர(தர அைழCசி)ேக நா3

RபாயாCA. இ# ெர( Rபா வா?கிேகா. இ*த ஊ ெபாியவா க

பிர கக தாேன நம &'( வி)*+4 வரமா'ேடா# ெசா ேபா'டாக!

ேபாக'(. நீ வடG கீI பக ேபாயி, அ?ேக உ ள ஏைழ எளிய

பி ைளகைள எலா இ?ேக வரெசா3 ஐயா &'!ேல நயினா ேநா Kைச
சி5திரான பிரசாத# ெசா அ#. வ)ஷ5திேல ஒ) நா

அ+க +ைமயா,

தி)தியாC சாபிட'(. நீ1 வயிறாறC சாபி(. நீ சாபி'ட பிற4 ேபானா

ேபா+. ேவ, இைலைய ேபா( என4 பாிமா7! திைணயிேல இைல

ேபா'( ஆ7 க5+4 பாிமா7. எ7 மி(காக உ5திரவி'டா.

"ெச0த+ எ+< &ணாகி விடா+!" எறா அவ தவசி பி ைளக4 எ(5+

ெசாவ+ ேபால.

- இ)கிற Aகவாசிகேக ேம3 ேம3 வி)*தளி பைத விட, ஏைழ எளிய+க
வயிF74 ேசா7 ேபா(வ+ ெராப ெபாிய விஷயமா4!

இப! ெபாெமாழி தீ'! ெகாட+ $கபி ைள மன.
-----------------

(மLA, 1984)

4. உ#$ ஹீேரா
சிவர சினபைணயா சி?கார ந!5த சினிமா ெவளியாகிவி'ட+ எற

ெச0தி சிவர வாசிக4 பரபர அளி5த+. அ*தபட நம ஊ)4 எேபா

வ)? இ+தா அைனவர+ கவைல1 ஆயிF7.
அ*த நல நா விைரவிேலேய வ*த+.

"ந$ சினபைணயா ந!5த அFதமான பட" எ7 அCச!5த விளபர5
தா க

Aவகைள அழ4 ெச0தன. த'!களி மி#?கின. பNகளி பளிCசி'டன.
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அைவ 4றிபி'!)*த ேததிைய ஆவ3ட எதிபா5தி)*தாக
சிவரகாரக .

அவக4 ெப)ைமயாவ+ ெப)ைம! அளக

!1மா அைத?

"நம பைணயா ந!Cசபட வ)+".
"சின பைண சைகேபா( ேபா'!)பா). பா5திடேவ!ய+ தா."
"பிேன நாடக ேமைடயிேல ஜமா05+ ஒேகா# ேப வா?கியவராCேச!
சினிமாவிேல ேக'கMமா?"
இ*த விதமான ேபCA ெத)களி3 Z கைடகளி3, பN நிைலய5தி3, எ?4

எேபா+ அ!ப'( ெகா!)*த+. அ*த அள<4 சிவர வ'டார5தி தன+

கீ5தி ெகா!ைய நிைல நா'!யி)*தா சினபைணயா சி?கார.

சினிமாவி ந!5+ தன+ க8ெகா!ைய ேம3 பறகவிட ேவ( எற ஆைச
அவ)4 ெராபகாலமாக இ)*த+. அதFகாகேவ அவ தைன தயாப(5தி

வ*தா.

சி?கார5+4 ப!கிற கால5தி)*ேத ந!பி மீ+ ஆவ இ)*த+.
ப ளிGட ஆ( விழாவிேபா+ NG !ராமாவி அவ

கிய ேவட தா?கி

ந!ப+ வழக. அபேவ அ)ைமயாக ந!பா எ7 சக மாணவக மF7

பல) ெசாவ+ உ(.
ப!ைப

!5+ ெகா( சி?கார சின பைணயாரா0 &'ேடா(

த?கிவி'டேபா+, ந! கைலயி அவ)4 இ)*த ேமாக தணியவிைல.

"சிவர ாிாிேயஷ கிள" எ7 ஒைற ஆரபி5தா. சீ'(கCேசாி

ெபாI+ேபா4 எறா3, அDவேபா+ பினி ேபாவ+, எபவாவ+

ேவ'ைட4 எ7 ெசா கா(க

மைலக

பக திாிவ+, ெடனிN

கிய

விைளயா(வ+ ேபாற ெபாI+ேபா4களி அவ) அவ)ைடய நபக
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ஈ(ப'டாக . அைன5தி# ேமலாக, வ)ட5+4 இர( $7 நாடக?க
ந!5+ மகி8வாக .

எலாவF74 $ல காரண சினபைண சி?கார தா. அவ

கதாநாயகனாக5 ேதாறி அ'டகாசமாக ந!பா. எ*த ேவட ேபாட< தய?க

மா'டா. ஆனா, பக'டாக விள?க ஆைசப(வா. ஏF7 ெகாட

பா5திர5+4 ெபா)5தமாக இ)4மா இராதா எற கவைல அவ)4
கிைடயா+.

"மாகேடய" நாடக5தி சி?கார "  4ற5தி"யா க< "பி எம" ஆக<
ந!ப+ உ(. அதாவ+,

த 4ற5தி ேவட; பிப4தியி அவேர எமனாக

வ)வா. 4ற5தியாக வ)ேபா+, அவ விைல உய*த சி டைவ, ைகயி
அ)ைமயான ாிN' வா'C, காகளி Nைடலான Nபக

அணி*+ வ)வா.

எம ேவட5தி ேபா+, த?க விளிட மி#மி#4 "G?கிளாN"

அணி*+ெகா( கா'சி த)வா.
பாகிறவக

த?க4

4ைற Gறி ெகா வாக . பாிகாசமாக

ேபAவாக . ஆனா பைணயா

ேன விமசிகமா'டாக . "4ற5தி

ஆ!ேல ெகா#'Z?க ேபா?க! ". "எம அடா அடா என ஆபா'ட

எ5தைன மி(4 அபாரமான ந!. பிரமாத ஐயா பிரமாத" எற ாீதியி

க8*+ த வாக

அவாிட.

"நம பைணயா சாியான ேவஷ பிாிய" எ7 ஊகாரக
ெகா வாக .

ெசா

அவ) அப!5தா நட*+ ெகாடா. வா8ைக Gட அவ)4

நாடகமாக5தா ேதாறிய+ேபா3. ஒ) ஹீேரா வாக5 தைன எணி

ெகா( அல?கார5 ேதாFற5ேதா( ஊ AF7வா. விதவிதமான !ரNக .
கI5தணிக . விசி5திரமான தைல

!C சி?காாிக . இவFேறா( சி?கார

ஜெம7 பவனி வ)வைத சிவரகாரக

க( ரசி5தி)கிறாக .

பைணயா 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 இபேவ !ெர0னி?" எ7 அவ நபகளிட

ெசானா.

சினிமாவி ந!க ேவ( எ7 அவ)4 ஆைச இ)கிற+ எப+ இ+
ேபாற அவர+ ேபCAகளினா அDவேபா+ விளபரமாயிF7.

சி?கார அ*த ஊ திேய'ட)4, அ)கி உ ள நகர5தி இ)*த

திேய'டக4 வ)கிற எலாபட? கைள1 பா5+வி(வா. தனியாக

ேபாக மா'டா. சில நபகைள1 உட அைழ5+ ேபாவா. தாராளமாக

காபி!ப சைள பMவா.

பட பாகிறேபாேத, "இவ என ந!கிறா, ெமாைண $Lசி! நானாக
இ)*தா இ*த இட5திேல பி0CA உதறி இ)ேப, ெதாி1மா?...

ட,

ந!கிறானா ந!. இப!யா இNேப' ராஜா மாதிாி நிFகிற+? ேச, நா
எறா என பMேவ ெதாி1மா?" எற தைமயி ெதான ெதாணபா.
நபக

அவ)ைடய சிேநக5ைத இழக வி)பாத காரண5தினாேல, சி?கார

ெசாவதFெகலா தைலயா'! ெகா!)பாக . "ஆமா அ+ சாிதா" எ7

எனவா வ+ ெசா ைவபாக .

"நீ?க சினிமாவிேல ந!க5தா ேவ(. ேஜாரா ஆ' பணி, ஒேர பட5தி

Nடா ஆகிவி(&?க!" எ7 ெசா அவ தைலயி ஐN ைவ5தாக

சில ேப.

"ந!காமலா ேபாகேபாேறபிேன! பா5+கி'ேட யி)?க. ஒ)நா

ஐயாவா

சினிமா Nடா ஆகி ெஜாக ேபாற+ நிCசய" எ7, ஒ) Aவாமாதிாி

அறிவி5தா சி?கார.
அதFகான

க!த?க

யFசிகளி அவ ஈ(பட< தவறவிைல. யா யா)ெகலாேமா

எIதினா. ெசைன4 சில தடைவக

ேபா0 வ*தா. சிவர பக

வ*த திைரபட இய4ந ஒ)வ)4 தடடலாக வி)*+ உபசார ெச0தா.
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ேவ'ைடயாட< அவைர அைழ5+ ேபானா. அ*த அப) "சாN

வ)ேபா+ உ?க4 த*தி ெகா(கிேற" எ7 ெசாேபானா.
Aமா இ)க

!1மா சி?கார5தா? அவ அ!க! ந! பயிFசிக

ெச0+ெகா!)*தா. ெபாிய கணா!

ேன நி7

இளி5+ பலவித ேகாரணிக பணி களி5தா.

க5ைதC Aழி5+

கபாவ?கைள ந!த+ப

பழகினா அப!, உ5திர5தி)*+ கயி7 க'!த ெதா?கி, Tேமேல ஜ

பணி பழகினா. Nட' ந!4 தைன தயாப(5தி ெகா வதாக அவ

ெசானா.

இ+ேபாற சமய?களி சி?கார5ைத பாக ேநாி'டவக , "இவ)4

ைப5திய பி!Cசி'(+ ேபா)4! எ7தா நிைன5தாக . அDவள<4

சினிமா ந! பி5+ சினபைணயாைர ஆ'! ைவ5த+.
திZெர7 சிவர வாசிக

ஒ) திய கா'சிைய கடாக . சின

பைணயா 4திைர மீ+ பவனி வ*தா.

அ)ைமயான 4திைர ஒைற வா?கி, சவாாி பழகி, சி?கார அத மீதம*+

ஊைரC AFறினா. காைலயி3 மாைலயி3 ஊ ற5+ ேரா(களி ேவகமாக

4திைர சவாாி ெச0தா. சினிமா ஹிேரா 4திைர மீ+ ெசகிற க'ட? கைள அவ

கFபைன ெச0+ ெகா( அDவாெறலா திாி*தா.

ேத*த வா5தியா ஒ)வைர ஏFபா( ெச0+ெகா( வா

பயிFசி, சிலப வி5ைத

எலா கFகலானா அவ. எைதC ெச0தா3 சினிமா ஹீேரா எற

ேகாண5திேலேய அவ இய?கினா.

"சினிமாவிேல ந!கிற சாN கிைடகாம ேபானா, ஐயா அ<' ஆயி(வா
ேபா)ேக! அ*த ஏக5திேலேய ைப5திய ஆயி(வா)" எ7 அவைர
அறி*தவக

ேபசி ெகாடாக .

அப! எ+< நிக8*+விடவிைல.
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"நா G!ய சீகிர ெம'ராN ேபாக ேவ!யி)4. இ?ேக வ*தி'(
ேபானாாிேல சினிமா ைடரட, அவ ெல'ட எIதியி)கா). ஒ) சாN

கிைட4# ேதாM+" எ7 சி?கார ஒ) நா

ெச0தி அறிவி ெச0தா.

அ+ ேவகமாகேவ சிவர ெந(கி3 பரவிய+. "நம சின பைணயா
சினிமாவிேல ந!கேபாறா)!" எ7 ச*ேதாஷமாக ேபசி ெகாடாக
ஊகாரக .

"ைடரடாிடமி)*+ 'ர?கா வ*த+. நாைள4 நா றப(கிேற" எ7

சி?கார ெதாிவி5தா ஒ)நா .

அவ ெசைன4 றப(வதF4

*திய நா

மாைல !டாடாக !ரN

ெச0+ெகா(, 4திைர மீ+ அம*+ ஜெம7 ஊவல வ*தா. அைத1
ேபா'ேடா பி!க ஏFபா( ெச0தி)*தா.

சின பைணயாாி ப?களாC Aவகளி அப! ஏகப'ட ேபா'ேடாக

ெதா?கின. வித விதமான ேபாNகளி சி?கார கா'சி த), சிாி5+ விள?4
ேபா'ேடாக .

"இனேம சினிமா N!கைளேய ஃபிேர பணணி மா'! விடலா" எ7 அவ
மன எணிய+.

"சிவர ாிாிேயஷ கிள" சி?கார5+4 பிாி< உபசார G'ட நிக85திய+.
அவர+ ந!5 திறைமைய பாரா'! பல ேபசினாக . மாைலக

E'!னாக .

அவ பிரயாண கிளபிய மாைலயி அவைர வழி அ#வதFகாக ெப)
G'ட திர( நிற+. ரயிேவ நிைலய5தி ஏகப'ட மாைலக

அவ)4

அணிவிக ப'டன. எNபிரN றப'டேபா+, "நம ஊ ஹிேரா வா8க! சினிமா
ஹீேரா சினபைண சி?கார அவக4 ேஜ!" எற ேகாஷ?க

ஒ5தன.
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சி?கார வாச, சினிமா ஹீேரா<4 உாிய ேதாரைண ேயா( நி7, ஒ0யாரமாக
ேபாN ெகா(5+, அழகாகC சிாி5+, Nைடலாக ைகயைச5தா. வ! நக*+
ேவக பி!கிறவைர அவ அDவாேற ைகயைச5+, பிாியா விைட ெபF7 நிறா.
அவைர பFறி1, அவ ந!க ேபாகிற பட பFறி1 கFபைனேயா(

AவாரNயமாக அள*+ மகி8*தப! உ - அபக
சில மாத?க

ேவைலக

பிாி*+ ேபானாக .

சி?கார ெசைனயிேலேய த?கிவி'டா. பட சப*தமான

Iவ+

சி?கார5தி நபக

!*த பிற4தா அவ சிவர தி)பினா.

அவைர க(ேபச வ*தாக . மF7 பல) அவைர

பா5+ 4பி( ேபா'( நல விசாாி5தாக .

எேலாாிட  ெசாவதF4 சின பைணயாாிட  விஷய?க

நிைறயேவ

இ)*தன. ெசைன மாநகர பFறி1, சினிமா உலக பFறி1, திைரபட?க
பFறி1 அவ கைத5தா. அவ ந!5த பட 4றி5+ ெபா+வாக நிைறயC

ெசானா.

"அதி நீ?க தா ஹிேராவா?" எ7 ேக'டா ஒ)வ.
சினிமாC சிாி சிாி5தா சின பைண. "நாெமலா

ஹிேரா ஆகிவிட

!1மா!" எறா அல'சியமாக.

த சாசிேலேய

"வில ேவஷ….", எ7 ஒ)வ தய?கி5 தய?கி ெசாFகைள ெமறா.
"வில ஆ!ேலGட ஜமா0கலா. டா ஆகGட இ)4. ஆனா, நம4
வில ஆ' சாிபடா+. ஒ) பட5திேல விலனாக வ*தா அற வற

பட?களிேல எலா விலனாக ந!கிற சாAதா கிைட4. நல

ேராகளிேல வரM" எ7 சி?கார ெலCச அ!5தா.
"காத கா'சிக

உடா உ?க பட5திேல?" இ+ ஒ)வ ேக வி.
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உலக ெதாியாத ஒ) அபாவிைய பாப+ேபா பைணயா அவைர

பா5தா. "இ*த கால5திேல லD ]4வN இலாம பட ஏத0யா? காத
கா'சிக , கன<க , பா'(க

எலா உ( பட5திேல" எ7

ெபா+பைடயாக ேபசினா சி?கார.

அவ)4 என ேவட, அவ எப! ந!5தி)கிறா எ7 எவ) எ+<
அறி*+ெகா ள இயலவிைல, சி?கார ேபCAகளி)*+.
அைத T!5 +)வி ேக'ட ஒறி) ேபகளிடGட, "பட வ). அப
பா5+கி(?கேள. என அவசர" எ7 ெசா, ேபCைச

பைணயா.

!5+வி(வா

இதனா எலா சிவர வாசிகளி ஆைச T! விடப'!)*த+. "நம

பைணயா ந!5த பட5ைத அ+ வ*த உடேனேய பா5+விட ேவ!ய+தா!"
எ7 அைனவ) தீமானி5தி)*தாக .
அ*த பட அவக

ஊ)ேக வ*+வி'ட+.

ஊராாி மனநிைலைய அறி*+ ைவ5தி)*த திேய'டகாரக "ந ஊ சின

பைணயா சி?கார ந!5த பட! காண5 தவறாதீக !” எ7 விளபரப(5தி

வி'டாக .

த கா'சியிேலேய பா5+விட ேவ( எ7

சா!னாக
அவக

மக

G'ட G'டமாக.

! அ!5+ ேமாதிC

மனசி வித விதமான எதிபாக . பட5தி ஹிேரா அவராக

இ)பா எ7 எணியவக4

த ேலேய ஏமாFற கி'!வி'ட+. க8

ெபFற Nடா ந!க ஒ)வாி ெபய எ(பாக ேபாNடகளி காணப'ட+.

இ)*தா3, நம பைணயா +ைண ஹிேராவாக வரGடாதா எ7 அவக
நிைன5தாக .

யா யாேரா ேஜா!1ட அவ ேஜாராக ஆ' பணியி)பா எ7 அேநக
எதிபா5தாக .
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பட ஆரபி5+ ஓ!ய+. ஒ!ெகாேட இ)*த+.
"என நம ஆைள இ# காேணா" எ7 பரபர5த+ ரசிககளி மன.
இைடேவைள வ*த+.
"இ+வைர சின பைணயா தைல கா'டேவயிைலேய! அவ ந!Cச பாக
பட5திேல இ)4ேதா இைலேயா!" எ7

பிCAக .
அவக

M M5தாக

சில ச*ேதக

அவசரப'(வி'டாக !

இைடேவைள4 பிற4 பட வி7வி7பாக வள*த+. ஹிேரா ந!க பல

ேவைல5தன?க

பணி ெகா!)*தா.

ஒ) G'ட. ஹீேராைவ தா4வதFகாக நாைல*+ ேப ஓ! வ)கிறாக . ஹிேரா
காகளா3 ைககளா3 அவக4 ெசதியாக ெகா(கிறா. அேபா+

"விடாேத, பி!, உைத" எ7 Gவிெகா( $7 ேப வ)கிறாக . ஹிேராவி

ஆ'க . எதிாிகேளா( ேமா+கிறாக . 45+ கிறாக . எதிாிகைள விர'! அ!5+,

ெவFறி மி(ேகா( ஹிேராைவ பாகிறாக .
"^வி'. ^வி'ேடா ^&'!"
தைர ரசிகக

ம5தியி)*+ ஒ) விசி ஒைச, "அேதா சின பைணயா"

எெறா) Gவ.

எேலா) பா5+ வி'டாக

- சி?கார5தி நிழைல. 45+&ர $வாிேல ஒ)வ.

எதிாிைய5 +ர5திவி'( ெவFறிC சிாி சிாி5+ நிறா.
பட ஓ!, கா'சிக

வள*தன. ஆனா3, சி?கார அற ெதபடேவயிைல.

செபறாகி வி'ட+ சிவர காரக4.
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"ப5+ நிமிட Gட வரவிைல அவ. எனேவா நா  பட5திேல ந!Cசி'ேடா
எ7 ேப)4 வ*+ ேபாகிறா நம பைணயா. A, இDவள<தானா"
உ - ரசிக ஒDெவா)வாி மன  ெச0த விமசன இ+தா. எறா3

திேய'டகார)4 தி)தி –

"பட இர( வார ெவFறிகரமாக ேபா4. நம பைணயா ந!5த பட
எப+காக சிவரகாரக

ேபா(வா?க."

எேலா) பட5ைத, க!பாக பா5+

("சினிமிN, 1984)

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

5. மன ெச)* ேவைல!
ேவைல!
வா8ைக விசி5திரமான+.
அ+ மனிதைர எப! எலாேமா பாதிகிற+. ஒDெவா) வைர1 ெவDேவ7

விதமாக பாதி5+ வி(கிற+. சில சில சமய அ!ேயா( மாறி ேபாகிறாக .

இதFெகலா மன எ# மாய சதி தா அ!பைட காரண எ7 ெசால
ேவ(.

கா5த 5+ இதF4 ஒ) நல உதாரண ஆவா.
ரட எ7 ெபய வா?4வதி அவ#45 த மகி8Cசி இ)*த+. சின

வயசி)*ேத.

& வகைள நா ேதா7 அவ வள5+ வ*தா. இரவி ெவ4ேநரம

ெத)வி AFறி5 திாிவா. அதனா "இரா கா( ெவ'!" எ7 பல அவைன

4றிபி(வ+ வழக.
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இ)'! எ*த இட5+4 தனியாக ேபா0வர அLசாதவ அவ. "KCசி ெபா'(

கிட4. ஒ) ேவைளைய ேபால இெனா) ேவைள இ)கா+" எ7
ெபாியவக

எCசாி4 ேபா+, "சா சாபி'(+ ேபா!" எேறா, "கிழிCA+!"

எனேவா, எ(5ெதறி*+ ேபAவா.

கா5த 5+ +ணி*த க'ைட ேப0 பிசாA எெறலா ெசா அவைன மிர'!
விட

!யா+. "ேபயாவ+ கீயாவ+ ! நைம கடாேல அ+க ளா பய*+

பமிவி(! எ7 Gறி, அ'டகாசமா0 சிாிபா அவ.
ஒ) சமய ஒ) ப*தய5+காக இர< ேநர

Iவைத1 A(கா'!ேலேய கழி5தா

அவ. இ*தC சாதைனைய அவ ெப)ைமயாகC ெசாவ+ வழக.

அேபப'ட கா5த 5+ திZெர7 ஒ) காலக'ட5தி அ!ேயா( மாறி
ேபானா. ரா5திாி ேநர5தி &'(4

தனியாக ப(5+ உற?க அLசினா.

தடா எ7 ஏதாவ+ ஓைச ேக'டா அவ தி(கி'( விழிபா. ஒ)விதமான

பதற3ட, கலவரமா0 அ?4 மி?4 பாபா. ஒ) மிர'சி அவ ககளி

4!4.
அைற4

T?4கிற ேபா+ ஏேதா ெக'ட கன< க( பதறியவ ேபா திZெரன

அவ அல7வா. உட எ?4 ேவைவ ெபா?க, பய*த!5+ ெகா( எI*+
உ'கா*+, தி)தி)ெவ7 விழிபா. ெவ4ேநர அவ ேதக ந(?கி
ெகா!)4. உ

பய அவைன அப! ஆ'! ைவ5த+.

பாழைட*த &'!# , கா'( வழிC ச*+களி3, ேப0 வசிபதாகC

ெசாலப'ட இ)

ம!ய க'!ட?களி3 ப(5+ நிமதியாக5

T?கியவதா அவ. அப!ப'ட கா5த 5+விட இப! ஒ) மா7த

விைள*த+ எதனா? இ+ பலைர 4ழபிய ஒ) விஷய.
கா5த 5+<4 ஒ)நா
அவ &'!#

ரா5திாி ஏFப'ட அதிCசி தா இதF4 காரண ஆ4.

அய*+ T?கி ெகா!)*தா. &'! ேம தள5தி)*+

ஒ) ெபாிய க'! ெபய*+ கீேழ விI*த+. தடா என ெப) ஓைச எI*த+. அ+

அக பக5தி3 பல &(க4 ேக'ட+.
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கா5த 5+வி தைலமா'!ேல தா அ*த காைரக'! விI*த+. ஒ) சா

த ளி, ெச?க3 Aணா ெகாட அ*த ெபாிய க'! விI*தி)4மானா, அ+ ேநேர அவ தைலமீ+ விI*தி)4.

மைட சிைத*+ ேபாயி)க G(.

க5தி தாகி, $4 நA?கி,

அதிCசிேயா( பதறி எI*த கா5த 5+<4 இ*த உைம ாி*த+.
ச5த ேக'( விழிபைட*+, எனேவா ஏேதா எ7 விைர*+ வ*த பக5+

&'(காரக இைதேய தி)பC ெசானாக .

"நீ ஒ) ஆைச பிைழCேச! நீ ெச5தி)க ேவ!யவ. பிைழ5த+ ம7

பிைழதா!", "உ அதிQட, நீ இ# உயிேரா( இ)கிற!" எ7 பல)

பனி பனி ேபசினாக .

"எDவள< ெபாிய க'!!" "எனமா ச5த ேக'(+!" "அ+ தைலேமேல விI*தா
ம#ச பிைழபானா!" இப! ஆ4 ஒ7 ெசானாக .

கா5த 5+வி உட ெராபேநர 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)'!, அைற4

தனியாக5 த?4வதF4, ப(5+

உற?4வதF4 பய. பக ெபாI+களி Gட &'(4

ெந(ேநர இ)*தா,

அவ உ ள5தி காரணமFற, அ5தமFற, பய வ*+ கவி1. அவ உட

நகி ெகா(4. திZ விப5+ ஏFப'( தன4 ஆப5+ நிகI எ7 மன

பைதபைத4. உடேன அைறைய வி'( அவசரமாக ெவளிேய7வா அவ.
கா5த 5+< சில உறவின) ஒ) கிராம5தி நிகழ வி)*த கயாண
விேசஷ5+4 ேபானாக .
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பN வசதி இலாத ஊ. அதிகாைல

ேநர5திேலேய அ*த ஊ)4 அவக
இரவி அவக

G5த. அதனா

ேபா0வி'டாக .

*திய தின மாைல

த?கியி)பதF4 ஒ) &( ஒ+கப'!)*த+. ெபாிய க'!ட.

ஒ) Aவாி ெபாிதாக கீற காணப'ட+. ேம தள5தி காைர உதி*+, அ?4

இ?4 வ'ட?க ச+ர?க ெதப'டன. சில இட?களி Aணா5 T

உதி*+ ெகா!)*த+.

க'!ட5தி பழைம பFறி அவக

ேபசி ெகாடாக . "வயசாயி'(+.

இ)*தா3, நல உ7தியான க'!ட. இேபாைத4 விழா+ "

"எ*த க'!ட  திZ# விI*+, உ ேள இ)கிற வ?கைள சாக!Cசிடா+.
தேல பல நா'க4 தமக'! சி7Aசி7சா, ெபா! ெபா!யா, உதி*+

ெகாேடயி)4. அபப! உதி*+ எCசாி4. அற ஒ)நா

விI*தி)" எ7 ஒ)வ AவாரNயமாக வணி5தா.
கா5த 5+ Aவகைள1 ேமதள5ைத1
மFறவ ேபCAக அவ#

ெதா #

ைற5+ பா5+ ெகா!)*தா.

ேவைல ெச0தன.

எனி#, அவ எேலா 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 ஒ7 திZெர7 பய?கரமா0 அலறிய+. அைத5

ெதாட*+ இர( Kைனக , ஏFற இறக?கேளா(, நீளமா0 விகாரமா0,

விசி5திர5 ெதானியி க5தின.

அ*த GCச ஒறி)வைர விழிற ைவ5த+.
அேபா+ தா ேகாரமான அலற &'!#

ேபால; அCச5தா +!5+ கத7வ+ மாதிாி.

எI*த+. உயி)4 மலா(வ+

எேலா) தி(கி'( விழி5தாக . விள4கைள எாிய வி'டாக .
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கா5த 5+ தா அப! க5தினா. அ)கி இ)*தவ அவைன உ3கினா.

அதF4

அவேன பதறி, உட ந(?க, விழி5 ெதI*+ உ'கா*தா.

அவ ேதக அதிகமாக ந(?கி ெகா!)*த+. மிரள மிரள விழி5தா.
பல) என என எ7 T!5 +)வ, அவ ஞLஞ மிLஞ5தன

பணினா. "ஏேதா ெசாபன" எறா. "&( இ!*+ விI*+, ெபாிய க3

எ ேமேல ப'(, எைன நAகின மாதிாி. நிசமா நடப+ ேபாலேவ இ)*த+. அ+
தா" எறா.

"ைபய எ?ேகேயா பய*தி)கா" எறா ஒ)வ.
கா5த 5+ ேமFெகா( எ+< ேபசவிைல. 4747 எ7 உ'கா*தி)*தா.

பிரைம பி!5தவ ேபா ஒ) திைகேய பா5தப!,

எேலா) விள4கைள அைண5+ வி'( ப(5தாக . சில T?கினாக .

மFறவக ககைள $!ெகா( கிறிக5தி ஆ8*தாக .

கா5த 5+<4 உறக வரவிைல. அவ மனேம அவைன அாி5த+. வி!*தபி
ேக'கG!ய ேக விக , ேபசG!ய ேகக

மFறவக

ெசாலG!ய

உபேதச?க

விதவிதமா0 அவன+ மனெவளியி ஒக, அவைன ெவ'க

அதிகாைல

G5த5+காக அவ அ?ேக கா5தி)க5 +ணியவிைல.

உண< பி!5த+. அவக

க5தி விழிக அவ நாணினா.

காைலயி க விழி5த+, அவனிட ேபCA ெகா(க ேவ( எற

+!ட ேத!யவக

கா5த 5+ைவ காணா+ திைக5தாக . அவ

எவாிட  Gறிெகா ளா+, எ*ேநர5தி விழி5ெதI*+, அD_ைர வி'(

ெவளிேயறினா எப+ அவகளி யா)4 ெதாியவிைல.
(இள*தமிழ, 1988)

-----------------
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6. காத,-. ேதைவ
சி5ரா! எ கனவி ஒளி &A நிைனேவ! நிைனவி சிாி4 கனேவ! விழிக4
வி)*தாக விள?கிய அழேக! உ ள5தி சதா இனி4 அ ேத! எ அேப!...
எI+வைத நி75திவி'( நபி ராஜ எண ெசற ேபாகி லயி5தா.
"சி5ராைவபா5+ $7 மாத?க

ஆகிவி'டன. அவ

பாகவிைல. வ)வா , அவசிய வ)வா

ஒ) தடைவ Gட வ*+

எ7 எதிபா5+ ஏமா7வதி எ

மன இ# அ3 அைடயவிைல. இனிேம அவ

பரவாயிைல. நாைள நாேன அவைள காண அவ

இ?ேக வராவி'டா3

&( ேத!C ெசல

!1ேம!"

இ*த எண அவ உ ள5தி உவைக கிகி உடாகிய+. அவைள

பா5தா…..

அவ ைகவிரக

அவ

ேன கிட*த ேநா'! சில தா கைள ர'!ன.

அவ எIதி ைவ5தி)*த வாிக

இேபா+ அவ#4 இனி5தன.

"அைச*+ வ) அழேக மயக ேபா எ அக 4*+ வி'ட A*தாி எ அ)ைமC
சி5ரா. உ ள5தி உணCசி யைல கிள நீ ெதறெலன வ)கிறா0. அழ4

மல5ேதா'ட என விள?4 நீ அ! எ(5+ வ)ைகயி மலகளிைடேய

சLசாி4 வணKCசி ேபா3 கா'சி த)கிறா0. உ மீ+ பதி5த ககைள

மீ'க

!வதிைல.

I நில< ேபாற உ எழி

க5தி அ) னைக

தனிெயா) + நிலவா0 ஒளிகிற+. எ உ ள5தி எணFற அைலக

எழC ெச01

Iமதிேய... !

ெபா?கி

சி5ராவி ேதாFற இDவிதமான எண கிளCசிகைள உடாகி வி( தா.
அவ

தினேதா7 அவ வா8வி இனிைம ேச5த அபி வ!வ. இ*த

$7 மாத?களாக அவைள காண

!யாதவா7 கால சதி ெச0+ வி'ட+.

கவிைதகளா வணி5+, கFபைனயி மிதகC ெச0+ ஒ) ெபைண5 த
காத34 அ!ைமயாகி ெகா வ+ மிகC Aலப. ஆனா அகாத வள*+,
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தள*+, ேவRறி ெகா ள5 ேதைவயான+ "பணதா. பண இேற காத
காFறி பற4” எகிறா இகதாசிாிய.
நபிராஜ ெந($CA உயி5தா. கவி உ ள பைட5தவ அவ.

Iகவி

ஆகிவிடவிைல இ#. கவிஞ ஆகேவ( எற ஆைச அவ#4 இ)*த+.

அவ எண?கைள1 கன<கைள1 அDவேபா+ இQட ேபா எIதி
ைவக5 தவறியதிைல. அவன+ நபக

அவைன "அைரகவிஞ" எ7

ேகயாக 4றிபி(வ+ வழக. அைரகி74" எ7 சில ெசாவ+ உ(.
கவிஞ எறா அவ கவிைதக

எIதினா3 எIதா வி'டா3 அவ)4

காத எ7 ஒ)5தி அவசிய இ)க ேவ(. அவ அவளா காதகபடா

வி'டா3, அவைள அவ காத5+, உணCசி வசப'( சதா கவிைத
லபகைள ெகா'! ெகா( இ)க ேவ!ய+ அவசிய!

இப! ஒ) நப ெசானா. அவ பாிகாசமாக5தா ேபசினா. ஆனா அதி
உைம இ)கிற+. உலக மகா கவிகளி வரலா7க இைதC A'!

கா'(கிறன எ7 நபிராஜனி கவி1 ள உ7திப(5திய+. "காத

உதய5தி ெபா ேரைகக

எ'! பா4 எ7 எ விழிC சாளர?கைள5

திற*+ ைவ5+ நா கா5+ கிட*த கால5தி அள< தா எDவள<!
ெசப'( உ(5+, ெசமலE!, ெசDவிய கன?க

தனி ஒளி கா'ட, வ*த அழ4

மகேள! உைஷ நிக5த ெபேண! உ கணி AழFசி எைன ெவFறி

ெகாட+. உ மா+ைள ெமா4 உத(களி மல*த

7வ, ஆகா, நீ தா

அவ ! எவகாக நா கா5தி)*ேதேனா அவேள தா நீ எ# ச5திய எ#

ெபாறி ெதறிக ைவ5த+…. ."

அவனா காதகபட ேவ!ய ெப அவ
நபி எIதி ைவ5த வாிக

னா வ*+ ேதாறிய ேபா+

இைவ. அைத எ5தைன தடைவக

அவ ப!த+ப

ப!த+ச Aைவ5+வி'டா. இேபா+ ப!5தா. அ*த ச*தப பAைமயா0

அவ நிைனவி நிழ'ட+.
ஒ)நா

அவ, அழகான ரNதா எ7 அவக)திய ஒ) இட5தி, பாைத ஒர5தி

அம*த, விைண1 மைண1 க( விய*+ ெகா!)*தா. மனசி
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அைல ேமாதிய எண?க

க மலCசி1Fறி)*த+. எைதேயா

காரணமாக அவ

எணி அவ சிாி5+ ெகா!)*தா. அெபாI+தா அவ

வ*தா .

வழிேயா( ேபானவ , தைன பாராம ெவ7 ெவளிைய பா5+ ரசி5+C

சிாி5+ ெகா!)4 கைலஞ. அதிசய5ைத பாப+ ேபா பா5தா ,

அவ கவன5ைத கவவதFகாக அவ

ைகவைளகைள கலகலகC ெச0தா .

அேபா+ தா அவ45 திZ ெதாைட ைகCச வ*த+! ெதாைடையC

ெச)மிC சாிப(5தினா .

நபி கவனிகாம இ)பானா? பளிCசி( தகாளிபழ வண ஆைட1 நாகாீக
உ)வ மா0 ெம+நைட நட*த 1வதிைய கட உடேனேய, கவிைதயா0 வ*த

காத எற ெசா உதயமாயிF7. அவ உ ள5திேல, "காதலா0 வ*த கவிைதேய!
கவிைதயா0 அைச1 A*தாி!” எ7 அவ ேநா'! 4றி5+ ெகாடா.
அவ# அவ ெசய3 அவ4 விசி5திரமாக ப'!)க ேவ(. தி)பி5

தி)பி அவைன பா5+ ெகாணேட நட*தா .

"கா*த ஒளி)+ Aழ விழியி! A*தர சிாி4+ உ இத8 கைடயி" எற
வாிக அவ#4 உதயமாயின. ஆகா, இவ
G!ய காவியமக

எ7 அவ

தா எ கவி5திறைன வளக

!< க'டா+ எDவா7 இ)5த G(?

"எவேனா. ைப5திய."
ம7நா . அவ

அDவழிேய வ*தா3 வரலா எற எண5ேதா(, வர ேவ(

எ# ஆைசேயா( - அவசிய வ)வா

எற நபிைக1ட அவ அேத

இட5தி கா5தி)*தா. ஏமாறவிைல. அவ

வ*தா . ம7நா, அதF4

ம7நா, தின*ேதா7!
அ*ேநர5தி அDவழிேய தினசாி ேபாயாக ேவ!ய ேவைல அவ4 உ(

எபைத ாி*+ ெகாட நபிராஜ நா ேதா7 அ?ேக வ*+ காதி)பைத5
தன+

கிய ேவைலயாக ஏF7 ெகாடா.
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பாைவ பழக ேபCA5 ெதாட4, ேச*+ நட*+ ேபா4 பழக5+4

வழி அைம5+ ெகா(5த+. அதF4 அவ ெசய`க5ேதா( உFசாக

கா'!னா . அவ#45 +ணிCச த*தா . அவைள பFறி அவ எIதிய கவிைத

வாிகைள அவ4 ப!5+ கா'!னா. அவ
நபிராஜ அவைளC ச*திக சில சமய அவ
அைத அவ

மிக மகி8*+ ேபானா .

&'(4 ேபாவ+ உ(.

ஆ'ேசபிக< இைல; அ!க! வரேவ( எ7 வி)பி

அைழக< மிைல. அவ

&தியி3, கடேலார5தி3 ச*தி5+ ெபாI+

ேபா4வைத5தா ெபாி+ ரசி5தா

எபைத அவ ாி*+ ெகாடா.

அதனா இயFைக இனிைம கைள1 அவள+ இயFைக ேமாக5ைத1 இைண5+
அேநக பக?க

எIதி ைவ5தா.

அவ, காத வள4 பலைர1 ேபால அவைள ஒ'ட34 சினிமா<4
அைழ5+ ேபாக விைல. அவ அைழ5+Cெசவா, அப! அைழ5+ ேபாக

ேவ( எ7 அவ

வி(கவிைல.

ஆைசப'!)கலா. ஆனா அவனிட ேகாாிைக

ஒ) சமய. ெவ4 Tர நட*+ அ35த பிற4, ெபாிய ஓ'ட ஒ7 ெதபட<,
"உ ேள ேபாகலாமா? ஏதாவ+ சாபிடM ேபா இைல?" எ7 அவ

T!னா . அவ# "ெர!யாக அவேளா( ெசறா. இர( ேப)4 நல
பசி, N&', !ப, காபி எ7 Aைவ5+C சாபி'டாக . Aைவயான ேபCAக
பாிமாறி களி5தாக . அவ

என எண5தி அவைன ஒ'ட34

அைழ5தாேளா? அவ "பி பண நா த)கிேறேன!" எ7 ெசா34 Gட
ெசாலவிைல. அவ

தா பண ெகா(க ேந*த+.

கவிஞாிட கFபைன1 கவிைத1 நிைறய கிைட4. காA4 வழி ஏ+? சி5ரா
5திசா. அதனா அவ

ம7ப! ஒ'ட சமீபமாக அ! எ(5+ ைவகவிைல,

அவேனா( ேபா4 சமய?களி.

நபிராஜ ேபCA, அவைள க8*+ அவ எI+ வாிக அவள+

ெசவிக4 மனA4 மி4தி1 இனி5தன. அவFைற அவ

வரேவFறா !
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அவ

ெபய சி5ரா என அறி*த+ அவ உFசாக5ேதா( பல வாிக

எIதினா.

"சி5திைர, வச*த5தி பைண. அழகிய கால, எ வச*த, இனிைமயி ெகா3,

அ)ைமC சி5ரா. என+ வா8வி பAைம 45த வச*த என வ*தவேள! உன4

ெபய சி5ரா ஆகா, என அழகான, அ)ைமயான ெபய நீ அழ4களி
ெகா3மடப. அபி உைறவிட."

இ*த ாீதியி அ(கியி)*தா. அவ4 ஆன*த அளி5த+ அ+.
நா'க

ேஜாராக ஓ!ன. திZெர7 ஒ) நா

நபிராஜ#4 ஒ) வியாதி வ*த+.

பல4ைற<. ேபாதிய ேபாஷா4 இைல; &ணான அைலCச, மனகவைல

இப! எ5தைனேயா காரண?க . வியாதி வ)வதF4 ேக'பாேன?

வ*த வியாதி ேலசி ேபாகவிைல. அவ தம ஆNப5திாியி ேசகப'டா.

நல கவனி கிைட5த+. $7 மாத கால அ?ேகேய த?கியி)க ேந*த+.

சிறி+ 4ணமான உடேனேய அவ சி5ராைவ பFறி எMவைத5 ெதாட*தா.
அவன+ எணமா0, ஏகமா0, ஆைசயா0, கனவா0, காதலா0 உ)
ெபFறி)*தா

அவ . அவ4 க!த?க

எIதி ெகாேட இ)*தா.
அவ

கைடசிநா

எIதினா. ேநா'! அவைள பFறி

வைர வரேவ இைல. அவ4 ஏேத# அ3வ அல+

அெசளகாிய ஏFப'!)4 எ7 அவ எணிெகாடா.

நபிராஜ சி5ராைவ காணC ெசவதி கால தாமத ெச0யவிைல. அவ

ேபானேபா+ அவ

&'! இைல.

சி5ராவி தா0 அவைன ெவ7ட ேநாகினா , "இ5தைன நாளாக இலாம
இேபா நீ எ?கி)*+ வ*ேத?" எ7 அவ

க5தி அைற*த மாதிாி ேக'டா .

தன4 வ*த வியாதியி ெகா(ைம பFறி அவ ெசான பிற4 Gட அவ
அ#தாப ெகாடதாக5 ெதாியவிைல.
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நபி அ?ேக கிட*த ேமைஜயி

 ஒ) நாFகாயி உ'கா*த ேபா+ அவ

அைத வி)பாதவளா0, அவைன சீகிர அ#பிவிட ேவ( எற

எண5ேதா(, ேபசினா . "சி5ரா வர ேநர ஆ4. நீ ஏ அவகாக
கா5தி)கிேற! அவ

நபியி கக

யா)டேனா ேபாயி)கிறா ."

ேமைஜ மீ+ அ(கி ைவகப'!)*த பல கவகைள1,

அ)கி கிட*த தி)மண அைழ இத8கைள1 கவனி5தன. ேமேலா'டமாக

பா5ததிேலேய, சி5ரா<45தா கயாண எப+ ெதாி*+வி'ட+. மணமக
ெபய ராமநாத எறி)*த+.

நபிராஜ#4 அ+ ஒ) அதிCசியாக5தா அைம*த+. எனி# அவ சி5ராவி

தாயாாிட எ+< ேபசவி)ப விைல. அவ உ ள திZெரன வற( வி'ட+

ேபா ேதாறிய+. தன+ ேநா'! எைத1 எIதி ேவ( எற எண இனி

அவ#4 எ7ேம எழா+ எ7 அவ#4 நிCசயமாக5 ேதாறிய+.

கைடசியாக அவ#4 ஒளிெவ'( ேபா எண பிற*த+. அவ தேனா(

ெகா( வ*தி)*த ேநா'!

கபி எIதினா. "எ வா8வி சி7 ேநர

வச*தமாக வ*+ வறட ேகாைடயாகி வி'ட சி5ரா<4 அ காணிைக –
நபிராஜ" இைத எIதிய+, அ*த ேநா'ைட ேமைஜமீ+, கயாண
அைழகேளா( ேச5+ ைவ5+ வி'( அவ றப'டா.
அவ ெவளிேய வ*த+, &'!

 ஒ) NG'ட வ*+ நிற+. மி(காக

உைட அணி*தி)*த நவ1வ ஒ)வ ஒ'! வ*த அதி அவமீ+ சா0*தப!
கா'சி அளி5த+ சி5ரா தா. அவ

அவ பக பாைவைய5 தி)பிய ேபாதி3,

அவைன பாராத+ ேபாலேவ நட*+ ெகாடா . அவசியமிலாம கலகலC

சிாி சிதறியவாேற கீேழ 4தி5தா . அ*த வாப மீ+ சா0*+ ஒ'! ெகாேட

நட*தா , அவ தா மாபி ைள எ7 ேதாறிய+.
அவ

மிக< ச*ேதாஷ ெபFறவளாகேவ கா'சி அளி5தா . அ+ நபிராஜ

இதய5தி ேவதைன உணைவேய கிளறிய+. அவைள Gபிடாமேல நக*+

விடலாமா எ7 எணினா அவ. அதF4 மன வரவிைல. "சி5ரா" எ7

Gவினா.
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சி5ரா தி)பிபி பா5தா . அவைன அறியாதவ

ேபா +ைணவேனா( ேபானா .

"சி5ரா! என+ அ பாிA ேமைஜ மீ+ இ)கிற+!" எ7 ேவ(ெமேற

உரக க5தினா அவ. ெம+வாக த வழிேய நடக5 ெதாட?கிய அவ காதி

இ*த உைரயாட ெதளிவாக விI*த+.
"யார+?"அ*த வாப ேக'டா.

"எவேனா ைப5திய! கவிைதெயI+வதாகC ெசா ஏதாவ+ உளறி ெகாேட

இ)பா" எ7 அறிவி5தா

சி5ரா.

நபிராஜ ெப)$C ெசறி*தா. "கவிைத1 கFபைன 1 காதைல

உடாகலா. ஆனா அ+ ெகாI5+ வளாந+ இனிய பலைன5 த)வதF4

பண  ேவ7 பல வசதிக அவசிய ேதைவ ெயற எண அவ#

யி'ட+.

அைல

(4aசி - தீபாவளி மல)

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

7. நிைன.தைத 01காதவ$
ெகாப?4ள சி?காரேவ3 எ?ேகா ேபா0வி'டா!
அ*த ஊாி பரபரபான ேபCசாயிF7 அ+. "சி?காரேவ3, ேபாயி'டானாேம?
எ?ேக ேபாயி)பா? ஏ ஊைர வி'(, ெசாலாம ெகா ளாம ேபானா?"
இப! பல ேக விக

பலரா3 ஒபரபப'டன.

சி?காரேவ3 ெகாப?4ள ஊாி கவனி4ாிய

கிய  ளியாக5தா

இ)*தா. ஊரா எேலா) இFறி)க எணிC ெசயாி*த

பராபரமாக5தா வா8*தா. ஏ அவ இரேவா( இ)ேளா( ஓ!ேபாக

ேவ(?
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அ+தா யா)4 ாியவிைல.
"பி ைளயாடா பிைழக5 ெதாியாத பயலாக இ)காேன! ஒI?கா ஏதாவ+
ேவைல பா5+, பண சபாதி5+ உ)ப!யாக வாழாம, நாடக, ந!#
ெசா, தா# ெக'(ேபாறேதா( ஊபி ைளகைள1 ெக(5+

கி'!)காேன!" எ7 சில ெப)Aக

4ைறGறி லவ+ வழகதா.

இ)*தா3, ஊாி இளவ'ட?க4 அவதா இல'சிய ஹிேரா. சின
ைபயக4, அணா*+ பா5+ விய*+ ேபாFறபட ேவ!ய ஒளிCAட
அவ. எப< அவைனC AFறி இைளஞக

G!யி)பாக . அவைன

பாக<, அவ ஏதாவ+ ேவைல ெசானா உடன!யாகC ெச0+

சின ைபயக

கா5+ நிFபாக .

!க<

சி?காரேவ3வி நாடகேமாக தா இதFெகலா காரண.
சிவரா5திாி, தமி8 5தா( பிற, ேகாயி தி)விழா சமய

தய விேசஷ

நா'களி, ேகாயிைல ஒ'!யி)*த ெபா'ட ெவளி ஊாி திற*தெவளி அர?கமாக
மாறி5 திகI. சி?காரேவ3வி இயக5தி ச5தியவா, மாகேடய,
வ ளி5 தி)மண ேபாற நாடக?க

ந!5+ கா'டப(.

சில சமய சி?காரேவ3ேவ ச$க நாடக எ7 ஏதாவ+ எIதி, நபகைள

ந!க5 தயா பMவ+ உ(. அவதா ஹிேரா பா'. ெப ேவட?களி

ந!பதF45 த4*த ைபயக இ)*தாக ,

அவ#4 அவ நபக4 ெகாப?4ள ஊாி ம'(மிறி பக5+
ஊகளி3 நல ெபய கி'!)*த+. அவ நிர*தரமாக நாடக4I ஒ7

அைம5+, ஊ ஊராகC ெச7 க8 ேசக ேவ( எ7 ஆைச வள5தா.

நபக Tப ேபா'டாக .
அDவா7 நாடக?க

நட5தி "ஃேபமN ஆனற" சினிமா உலகி 4*+

பிரகாசிக ேவ( எ7 சி?காரேவ3 எண வள5தா.
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"அ+ நடகாமலா ேபா4 அணாCசி? எ+4 ஒ) ைட வரM. நீ?க

பிரமாதமா ந!கிறீ?க. அ)ைமயா வசன ேபAறீ?க. நீ?கேள கைத - வசன

எலா எIதி ஜமா0கிறீ?க. சினிமா5 +ைறயிேல நீ?க க!பா ஒ) Nடா

ஆக ெஜாX?க" எ7 அவ#ைடய நபக

கிறக5ைத அதிகப(5தி ெகா!)*தாக .

4ைழ அ!5+ அவன+

அவ ஒ) ஹீேரா ேபாலேவ நட*+ ெகாடா. தைலவாாி ெகா கிற Nைட,
பாைவ எறிகிற தி#A, நடகிற ேதாரைண, !ரN பணி ெகா கிற ேந5தி
தய அைன5தி3 நாடகேமைட5தன  சினிமா5தன  மிெவ'!ன.

ஊாி அம ேகாயி ெகாைட நடக5 தி'டமிட ப'!)*த+. அேபா+ +சாக

ஒ) நாடகம ந!கக ேவ( எ7 சி?காரேவ3< நபக உFசாகமாக
ேபசி ெபாI+ ேபாகினாக . கைத எப! எப! இ)க ேவ(, யா

யா)4 எெனன ேவடம த)வ+ எெறலா சCசி5+ மகி8*தாக .

அப!ப'ட சமய5திேலதா திZெர7 சி?காரேவ3 காணாம ேபா0வி'டா.
ஊாி பரபர இராதா பிேன.

அவ தனிகா'( ராஜா! அவைன த'! ேக'கேவா, அடகி ஆகிைனக

ெச0யேவா யா) கிைடயா+. எனேவ அவ எவாிட  எ+< ெசால ேவ!ய

ேதைவ1 மிைல. ேபா0வி'டா. ஏ ேபானா எ7தா ெபாியவக,
இைளஞக, ைபயக 4ழபி5 தவி5தாக .

T5+4!யி

காமி'!)*த ஒ) நாடக கெபனியி ேசர ேபாயி)பா

எ7 சில அபிபிராயப'டாக . ம+ைர4 ேபாயி)கலா எ7 அவ

நபக

க)தினாக . சினிமாவி சாN ேத! ெம'ராAேக ேபாயி)பா

எ7 ெசானவக இ)*தாக .
இப!யாக ேபCA வள*த+. நா'க

ஓ!ன. ேபானவ ேபானவ தா.

அவைன பFறிய தகவ எ+< ெதாியேவ இைல.
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கால ஒடஒட அவ ேபா0வி'ட விஷய  ஆறிய பழ?கLசி ஆகிய+.

ஒ+கப'( வி'ட+. சிவரா5திாி, ேகாயி தி)விழா, அம ெகாைட ேபாற

விேசஷ சமய?களி யாராவ+ நிைன<Gவ+ உ(.

"சி?காரேவ3 இ)*தானா நல நாடகமா ஏதாவ+ நட5+வா. ேபாயி'டாேன
பாவிபய. எ?ேக இ) காேன ெதாியேய. இப!யா நம மற*+ேபாவா?"
ஊகாரக

மனKவமாக அவைன நிைனக5தா ெச0தாக . ஒ)வ மாFறி

ஒ)வ அவைன பFறிய Kவ நிைன< எைதயாவ+ ரசமாகC ெசா3வா.
"எ?ேக இ)*தா3 சாி, நலாயி)க'(" எபா ஒ)வ.
"பய ெக'!கார. ஏதாவ+ வழி பணி, தா நிைன5தைத

!CA

#4

வ*தி)பா. நம45தா அவைன பFறிய சமாCசார எ+< ெதாியேல" எ7

ஒ)சமய ெபாியவ ஒ)வ 4றிபி'டா.

அேபா+ சி?காரேவ3 ஊைர வி'( ேபா0 "ப5+ பனிர(" வ)ட?க

ஆகியி)*த+.

திZெர7 எதிபாராத வித5தி மீ( அவ அD_ரா)4 பரபரC ெச0தி
ஆனா. அதF4 உதவியவ உ - ெபாியபி ைள ஒ)வதா.

சிவபதரான அவ அDவேபா+ தி)5தல யா5திைர ேபா0 வ)வ+ வழக.

இர( $7 வ)ட?க4 ஒ) ைற ம+ைரராேமAவர, காசி எ7 ேபா0

வ)வா.

இ ைற "பாட ெபFற ணிய Nதல?க " அைன5ைத1 தாிசி5+ வி(வ+
எ7 அவ காேவாி கைரேயார ஊகெகலா ேபானா. தி)பி வ*தவ

தி)5தல ெப)ைமகைள அளபதF4

னதாக, அவசர அவசரமாக, "ஐயா, நம

சி?காரேவ3ைவ நா பா5ேதேன!" எ7 ஒபரபினா.
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ஆ?, அப!யா?... எ?ேக பா5தீக?.... என ெச0+கி'!)கா அவ? இப
எப! இ)கா?.... நாடகெமலா ேபா(றானாமா?
ஊராாி "அறி1 அவா" பலபல ேக விகளாக ெவ!5த+.
"எலா5ைத1 விவரமாC ெசாேற ேக?க" எ7 ெலசர!5தா அவ,
பல ஊக4 ேபா0வி'( அ*த ஊ)4 வ*தா. "ஊ ேப) ச'(#

நிைன<4 வரேல. ெபாிய ட<M இேல. Aமாரான ஊ)தா. ஆனா ேகாயி

ெபாிA. நா ேகாயி34 ேபாயி சாமி தாிசன பணி ேபா'( ெவளிேய

வ*ேத. ரத&தியிேல எ(பா ஒ) ஒ'ட3 இ)*த+. சாி, இ?ேகேய சாபா'ைட
!CAகிடலாேம# bைழLேச.

கலாவிேல இ)*தவ) எைனேய

ைறக மாதிாி பா5+கி'!)*தா) ச'(#

எI*தி)CA நி# 4பி'டப!, என சாவா , ஏ+ இ*த பகமி#

விசாாிCசா). சிாிCச

க  சிவகைள1மா இ)*த அவைர இ+4

ேன

பா5ததா என4 ஞாபகமிேல. திைகCA நிேன. "என சாவா , எைன
ெதாியயா?" ெகாப?4ள சி?காரேவ3யியா" எக< என4 ஒேர

ஆCசாிய மாயி'(+.

"அட பாவி, நீயா இ?ேகயா இ)ேக?"# க5திேபா'ேட. ஏேட ெசாலாம,
ைரயாம ஊைரவி'( ஓ! வ*தி'ேட? அற தகவGட ெதாிவிகேய? நா?

க ளா உன4 என +ேராக ெச0ேதா# ேக'ேட. மாமா,

தேல

சாபி(?க. நம கைதைய சாவகாசமா ேபசிகலானா. தட1டலா உபசாிCசா.
Nெபஷ ரவா ேதாைச, ெபா?க வைட# ஏகமா கவனி. பண வா?க
மா'ேட#'டா.

நீ?க இனி4 நம வி)*தாளி. ெர( $M நா ேவMமினா3 நம

&'!ேல த?கலானா. ெசா*த ஒ'ட3, ெசா*த &(, நல மைனவி,
4ழ*ைத# வசதியா இ)கா."
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அ+ சாி, அவ ஏ ஊைர வி'( ேபானானா? எ7 474Cசா ஒ'!ய+ ஒ)
அவசர.

"அைத5தா ெசால வாேற. பக5+ ட<ணிேல அவ#45 ெதாிLச ஒ)வ

மதராசிேலயி)*+ வ*தி)*தாரா. அவைர பா5+ ேபச இவன ேபானானா.

அப!ேய அவ) Gடேவ ப'டண5+4 ேபாயி'டானா. சினிமாவிேல ந!க

வா0 ேதடலா# நிைனCசானா. அவ நிைன5த+ நடகேல. ெகாப?4ள

தி)ப< மனசிேல. ஊ AFறியா திாிLசி)கா. நம ஊ)4 ெகாைட

சமய5திேல எபேவா வ*த ஒ)வ அவைன ம+ைரயிேல க(கி'டா. அவேராட
ஊ)4 அைழCAகி'( ேபாயி)கா). அவேராட கிள கைடயிேலேய

அவ#4 ேவைல1 ெகா(5தி)கா, ேகஷிய ேவைல. அ?ேகேய இ)*+ அ*த
ஓ'ட34

தலாளி ஆயி'டா. அ+ எபZனா, அவ) &'ேடாட அவ) மக

ஒ)5தி விதைவ ெபாணா இ)*தி)கா. அவைள நம சி?கார ம7மண

ெச0+கி'டா. அவ நிைனCசப! சினிமா ஹீேரா ஆகைலனா3, ச$க
சீதி)5த ஹீேரா ஆகிவி'டா. கல5 தி)மண, விதைவ ம7மண எ7
இரைட1 ஒேர சமய5திேல ெச0தி)கானிேல!”
ெபாியவ ேபசி நி75தினா.
“சி?கார ேவ3 நம ஊ) பக வரமா'டானாமா?" எ7 ேக'டா ஒ)வ.
"அவகி'ேட ேக'ேடேன. ெசானா. வரM மாமா. நம ஊைர1 நம
ஆ'கைள1 மறக

!1மா? எலா) எ கM4 ேளேய நிகிறாக,

எேலாைர1 ேதட5தா ெச01+. ஒ) ெகாைட சமய5திேல க'டாய

வ)ேவ# ெசானா" எறா அவைன க( வ*தவ.

"மைடய! ஒ) ெல'டராவ+ ேபா'!)*தி)கலா" எ7 அ35+ ெகாடா,

சி?கார5தி

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

னா

சிேநகித ஒ)வ.

(4?4மC சிமி8", 1996)
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8. வான.ைத ெவ பவ
கணா!

நிற சி?கார மாைப நிமி5தி ெகாடா. ைககைள

உய5தி1 தா85தி1, $Cைச உ கிI5+ நீளமாக ெவளியி'(, த
அழைக5 தாேன பா5+ மகி8*தா. தைலைய ஆ'!னா.

சிாிைப படரவி'டா.

க5திேல ஒ)

"தபி சி?கார! நீ சாமானிய இைல. அ)ெப) சாதைனக

ாியவ*தவ.

வானேம எைல. அைத எ'! பி!ப+ அல. உ ேநாக. அைத ெவவேத ந
4றிேகா " எ7 தன45 தாேன ெசா ெகாடா.

இப! தனபிைக ஊ'! ெகா வ+ தா ஒDெவா) நா சி?கார ெச0கிற
த ேவைல ஆ4.

சி?கார ேதாFற5தி சாதாரணதா. ஆனா, அவ மன மFறவகளி7

மா7ப'ட+. எேலாைர1 விட5தா தனி5தைம உைடயவ எ7 அவ
எணினா. இவகைள எலா விட நா உய*தவ எ7 அவ மன
ம*திர உCசாிப+ ேபா எப<

னகி ெகாேடயி)4.

அவ ஒ) `N, அைரகி74, ஒ) மாதிாி ேப வழி எ7 மFறவக

அவைன

மதிபி'டாக . அவைன பாிகசிக< ெச0தாக . ச*தப வா0கிற
ேபாெதலா ம'ட த'! மகி8*தாக .

மைடயக , மணா*ைதக , ம4 பிளாNதிாிக , மI?க!கப'டவக
எ7 மFறவகைள பFறி மனA4
ஒ)நா

வ) அேபா+ இவக

தி'!5 தி)தி ெகா வா சி?கார.

அறிவாக

இ*த சி?கார யா எபைத.

இ+<, அவ தன45 தாேன உர ஏFறி ெகா வ+ தா.
எப!யாவ+ ஏதாவ+ சாதைனக

ாி*+, மாமனித எ7 த ெபயைர நிைல

நி75திவிட ேவ( எபேத சி?கார5தி எணமா0, ஆைசயா0, ெப)
கனவா0 இ)*த+.
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ஒ)நா

பா)?க! இ*த சி?கார திZ பிரபலNத ஆகியி)பா.

ப5திாிைககளி எலா அவ ெபய, பட, ேப'!க

வ). ேர!ேயா

சி?கார5தி ெப)ைமகைள ஒபர. ெதாைலகா'சி சி?கார5தி சாதைனைய

ஒளி ஒ பர. அப ெதாி*+ெகா &?க. நம சி?கார உைமயிேலேய

ெபாிய ஆதா எகிறைத.

சி?கார "த ெநLேசா( கிள5தி" மகி8கிற தனிெமாழி தா இ+<. அKவமாக

ஒறிர( ேபாிட இைதC ெசால< ெச0தா. அவக

த?க45

ெதாி*தவகளிட இைத ெசானாக . வான5ைத ெவல ேபாகிறவ எ7

சில 4றிபி'டாக . வான5ைத வைளக ேபாகிறவ எ7, வான5ைத

அளபவ எ7 ேகயாக ெசாெகாடாக . கைடசியி அ+ "வான

பா5தா" எற ெபயராக ஒ'!ெகாட+ சி?கார5தி மீ+.

”அப! எனதா ெச0ய ேபாேற?” எ7 அவனிடேம ேக'டாக . “அ+காக
என ஏFபா(க

ெச0+ெகா!)கிேற?” எ7 விசாாி5தாக .

”கால5+காக கா5தி)கிேற” எறா சி?கார. "இப நா எ+<

ெச0யவிைல. சமய வ)கிறேபா+ எ ஆFற ெவளிப(" எறா.
"சாியான `A" எ7 மFறவக
சீகிர

க)தினாக . "மைற கழ7 வி'ட+. G!ய

Iசாக கழ7 ேபா4. அ7 சி?கார இ)க ேவ!ய இட மனநல

ம)5+வ மைனேய ஆ4" எறாக .

சி?கார ைப5திய மாதிாி தா நட*+ ெகாடா. கணா!

நி7

ேபAவ+ ேபாலேவ, ெத)வி நட*+ ேபாகிற ேபா+ ச'ெடன நி7 "இப!C
ெச0தா என?" எ7 ேக'பா. "இைத ெச0யலாமா?" எபா, அ!க!
உர5த 4ர ெவளிப'(வி( அவ சி*தைன.

யா யாேரா எப! எப! எலாேமா ெசய ாி*+ சாதைன ப'!ய இட

பி!5+வி(கிறாக . மFறவகைள விட அதிக +மியவ. ஒ) மணி ேநர5தி

மிக அதிக ெகா'டாவி வி'டவ. ஒ) நா

Iவ+ த ைக இரைட1

த'! ெகாேட இ)*தவ. இ5தைன ஆயிர தடைவக

த'!னா. $7
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நா'க

ஓயா+ ேபசி ெகாேட இ)*தா. விடா+ ைசகி

ஒ'!னா. எணி

ைகயி மிக அதிகமான இ'!கைள தி7 தீ5த Eர. ஓயா+ நா'கணகி

சிாி5தா. இDவித சாதைன பைட5த வக
சி?கார ப!5தி)கிறா.

விவர ப5திாிைககளி வ)வைத

நா  இ+ேபா ஏதாவ+ சாதைன ாி*+ கா'ட ேவ( எ7 சி?கார
ஆைசப'டா. ஆரா0Cசி எ7 ஏதாவ+ ெச0யலா எ7 நிைன5தா.

"நா04 ேவைல1 இைல. நிFக ேநர  இைல எப+ பழெமாழி. அப! ஒ)

நா0 ேவைல எ+< இலாமேல ஒ) நாளி எ?4 எ?ெகலா ேபாகிற+. எப

எப ஓ(கிற+. எேபா நிFகிற+ எ7 ஆராய ேவ(” எ7 எணினா

சி?கார. “பளா பளா இ+ அ)ைமயான அ0!யா” எ7 ஆரவாாி5த+ அவ மன.
இைத சி?கார ஒ) நபனிட Gறினா. அ*த நப இவ#4 அண!

ேவைல ெமனெக'( பழ ப5திாிைககளி வ)கிற +M4C ெச0திகைள எலா
ேசகாி5+, வைகப(5தி, ெவDேவ7 ஃைப ேபா'(, பா+காகிறவ. அைத

ெபாிய சாதைனயாக க)+கிறவ.

அவ ெசானா: “இ+ + ஐ!யா ஒMமிேல. இ?கிலா*திேல லட
மாநக அ)ேக ஒ) இட5தி ஒ)வ என ெச0தா ெதாி1மா? ஒ) நாளி ஒ)
பAமா(, காைலயி எI*ததி இ)*+ என ெச01+, எ?ெக?ேக ேபா4+,
எ5தைன தடைவ ப(4+, அற எI*+ எப! எ?ெகலா நட*+ திாி1+

எ7 ஆரா0Cசி ேநாகி Nட! பணி விாிவாக எIதி ைவ5தா. அவ

பAமா'! ெசயபா(கைள ஆரா0*தா. நீ ஒ) நாயி நடமா'ட5ைத ஆ0<

ெச0ய ஆைசப(கிறா0. அDவள<தா”

சீ எறாகிவி'ட+ சி?கார5+4. ர'சிகரமா ஏதாவ+ பணேவM எறா.
“!ரைஸ அ<5+ ேபா'(வி'( ஊ ெந(க A5+! அ+< ஒ) ர'சிதா” எ7

கிட ெச0தா நப.
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ைககைள ஊறி தைலகீழாக நட*தவ.

+4 கா'! (பிெனகா'!) நட*+

ேனறியவ, உ)( உ)ேட ஊ வழி ேபானவக , தாவி5 தாவி

நட*தவக

பFறி எலா தகவக

இ)கிறன எ7 நப விவாி5தா.

"ேச என ெச0வ+? வானேம எைல. அைத ெவறாக ேவ(ேம!" எ7

சி?கார ஏக5ேதா( ேபசினா.

"ஒM ெச0யி. ேகார5+ ேமேல ஏறி நி7, உைன வி'ேடனா பா எ7
Gவிெகா( ேமேல ேநாகி பா0*+ பா" எ7 ெகைட பணினா

நப.

சி?கார ேபசாம அவைன வி'( பிாி*தா. என ெச0வ+? ெபாிதாக
எனவாவ+ ெச0தாக ேவ(ேம! எனதா பMவ+? இ+ேவ அவன+
மன4ைமCசலாகி வி'ட எ*ேநர .

இேத நிைனபாக ேரா! நட*+ ெகா!)*தா சி?கார.
அKவமான நிக8Cசி ஒ7 நட*த+ அேபா+, ஒ) 4திைர ெவறிபி!5த+ ேபா
ந(ேரா! ேவகமாக ஓ!வ*த+. யா)ைடய 4திைரேயா, க'!)*+ வி(ப'(,

தைலெதறி கிற ேவக எபாகேள அப! வ*த+. லாட க'!ய அத காக

கFகளி ப'( தீெபாறி கிளபின. ஜன?க

மிர( பய*+ ஓர?களி

ஒ+?கினாக . "ஏஏ0, ெவறி!Cச 4திைர. வழிவி'( விலகி நி3?க..!" எ7

க5தினாக

சி?கார5தி#

பல. 4திைரைய மடகி பி!க பிேன சில ஓ!வ*தாக .

உFசாக கைர ரட+. இ*த 4திைரேயா( ேபா'! ேபா'(

ஒடM. 4திைரைய விட ேவகமாக ஓ!கா'டM எற எண அவ#
கிள*ெதI*த+.

4பிெரன பா0*+ 4திைரயி பக5திேலேய ஒடலானா சி?கார. $CA

பி!5+ ேவக ேவகமாக ஒ!ெகாேடயி)*தா.
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இ+ மFறவக4 நல ேவ!ைக கா'சி ஆயிF7. ஒஒ என GCச'(,
ைகத'!1, வாயினா சீ'! அ!5+, ைககைள &சி1 அவரவ உFசாக5ைத
ெவளி ப(5தினாக .

இதனா 4திைர4 மிர'சி ஏFப'ட+. பக5தி ஓ! வ)பவ தைன அடகி

பி!கேவ வ)கிறா எ7 அதF4 ேதாறியி)க ேவ(. அ+ ெவ4(

தி)பி சி?கார5ைத5 தாகிய+. காலா ஓ?கி எFறிய+.

அபாவி சி?கார அதிCசிேயா( கீேழ விI*தா. அவைன மிதி5+ ெகா(

தி)பிய 4திைர வ*த வழிேய தி)பி ஓடலாயிF7.

"பாவ ைப5தியகார!” என சி?கார5+காக இர?க ெதாிவி5தாக

ஒர?களி நிறவக .
("உ?க

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

ேரா(

பாரதி, 2000)

9. ஊ ஒ.தி*
தி)மணமாகி வ*த நா

தேல ரLசித5+4 கணவ ஊைர பி!கவிைல.

இ+ என ஊ) இ+ ப'!கா'( பயஊ). இ+< ஒ) ஊரா" எ7 பழிப+

அவ4 வழகமாக அைம*+வி'ட+.

ரLசித ட<னி பிற*+ வள*தவ . எ'டா வ4 வைர அ?ேக ப ளியி

ப!5தவ . நாகாிக பயிறவ
அவ

எற நிைன.

கயாணமாகி வ*த ஊ சின கிராம. கைட &தி கிைடயா+. ஒேர ஒ)

கைடதா இ)*த+. இQடப'டேபா+ வா04 )சியாக ஏதாவ+ வா?கி5 தின

ஆைசப'டா, அதF4 உத<ப!யாக ஒ) மி'டா0 கைட உடா? )சி )சியா

வைட, காபி எ7 சாபிட ஒ) ஒ'ட இ)4தா? சினிமா திேய'ட இைல.
இ+< ஒ) ஊரா?
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ரLசித எப<, எேலாாிட  இப! 4ைற Gறி ெகா!)பா .
அவ4 கணவ &'டாைர1 பி!கவிைல. என சன?க நாகாிக

ெதாியாதவ?க! இDவித மனசி ெசா ெகா வா .

கணவ 4சாமிையGட அவ4 பி!கவிைல தா. ேபைர பா)?க!
4சாமியா. அழகான ேப) எ5தைன இ)4. அதிேல ஒM இ+4

கிைடகாம ேபாCAேத. ஆ அழ4 வழி1+ ஒDெவா)5த எென னமா

இ)கா?க! சினிமாவிேல வ)கிற கதாநாயக#க மாதிாி. அDவள<4

இலாவி'டா3 ெகாLசமாவ+ ெல'சணமா இ)கபடா+? எ தைலெயI5+
என ெக7 இப! வ*+ வாCசி)4ேத என அவ

அ35+ ெகா வா .

4சாமி நறாக உைழக G!யவ. பக5+C சி7 நகாி)*த மி ஒறி

ேவைல பா5தா. காைலயி ஆ7 மணிேக ைசகிளி ேபாக ேவ(.
சாய?கால தி)பி வ)வா. வ*த+ ேதா'ட ேவைல அ+ இ+ எ7

எைதயாவ+ இI5+ ேபா'(ெகா( ெபாI+ ேபா4வா.

அெதலா ரLசித5+4 பி!கவிைல. இ+ என ேவைல ட<னி ஒ)

ஜ<ளி கைடயி ஏதாவ+ ேவைல பா5+ ெகா(, அ?ேகேய வாடைக4 &(
எ(5+ 4!ேயறிவிடலா. நலா Zச'டா ேவ'!, ச'ைட அணி*+ ெகா(

நாகாிகமா இ)கலா. ெபாI+ேபாகாக சினிமாக

பாகலா எ7 அவ

அ!க! ெசா ெகா!)*தா . )சனிட  ெசானா . பிற5தியாாிட 

லபினா .
அவ

ேபCைச அவ ச'ைட ெச0ய5 தயாராக இைல. இ+ ெப) மன4ைறயாக

இ)*த+ அவ4.

ரLசித5+4 தா ெராப அழகானவ

எற ெப)ைம. அவ

பிரமாத அழகி

இைல. ஆனா3 இ)கிற அழ4 அச?கைள அல?காரமாக, எ(பாக கா'!,
வசீகரமாக விள?க G!ய திறைமயி அவ

5திசா எற கவ  அவ4 இ)*த+.

ேத*தி)*தா . தா ெராப<
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"எ?க &'(4 எதி&'!ேல ஒ) ஸாவா

இ)*தாக. ரLசித, நீ இ)கிற

அழ44 சினிமாவிேல உன4 சாA கிைட4; நீ சீகிரேம Nடா) ஆகிவிட
!1# அ!க! ெசா3வாக, நீ ம'( எ'டாவேதா( ப!ைப நி75தாம,
ேம ெகா( ப!Cசி)*தா, உன4 இ)கிற அறி<4, உன4 நல ேவைல

எ5தைனேயா கிைட4. ZCசராக வரலா. அல+ ேவ7 ஆXNகளிேல ேவைல

ேத! ெகா ளலா எபாக, ஊ எ விதி, நா இ*த பாடாவதி ப'!கா'(
ஊாிேல வ*+, இப!ப'ட ஒ) &'(4 ேள அைடப'( கிடக ேந*தி)4"
இ+< ரLசித5தி லப தா. தனிெமாழியாக5 த#
லபியி)பா

வி(.

"பலJ7 தடைவ"

இைத. அDவ ேபா+ உர5த சி*தைனயாக< இ+ ெவளிப'(

4சாமி சி(சி(பா. "உன4 இ?ேக என 4ைறCச? இ*த ஊ)4 என
4ைற? அைமதி நிைற*த அழகான ஊ). வசதியான &(. ட<னிேல ெந)க!1

4ப3 பரபர தா மி4தி" எபா.

அவ மனேபா4 அவ4 பி!55தாக இ)க விைல. ேப' மF7

Nைடலான ஷ' அணி*+, விைல உய*த ஷூ மா'! ெகா(, ப<ட)
ெஸ( Kசி, ஜெம7 இ)க ேவ( த கணவ எ7 அவ

ஆைசப'டா . அைவ அவ#4 உவபான விஷய?களாக இைலேய.
ரLசித அDவா7 அைலகிற Nைட ஆசாமிகைள விழி அகல பா5தா .
ட<னி)*+ அப! யாராவ+ வ*தா, அவகேளா( ேபCA ெகா(5+,

சினிமாக

பFறி ெதாி*+ ெகா வதி ஆவ கா'!னா .

éரLசித, நீ இ)கிற அழ44 நீ இ)க ேவ!ய இட சினிமா உலகதா.
உன4 Aலபமா சாA கிைட4, நா அ+4 ஏFபா( ெச0கிேற# ஒ)5த)

ெசானா). ஆ

ேஜாரா இ)பா). எ?க &'(4 $றாவ+ &'!ேல இ)*த

வகீ34 உற<. ப'டண5திேலயி)*+ வ*+ ப5+ நா

த?கியி)*தா)

ப'டண5ைத ப5தி1, சினிமா பட பி!கிறவ?க, அதிேல ந!கிறவ?க ப5தி1
நிைறய நிைறயC ெசானா). சிாிCA சிாிCA ேபAவா). ெராப நலவ). அ(5த
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ைற வாரேபா+, எைன1 ப'டண5+4 அைழCசி'( ேபாயி சினிமாவிேல
ந!க+4 சாA வா?கி5தாேற# GடC ெசானா), ெதாி1மா!"
ரLசித ஒ)5தியிட ரகசியமாக< ெப)ைமயாக< இைத ெசானா . அவ

ெபாறாைமப(வா

எ7 இவ

நிைன5தா .

ஆனா அ*த அவேளா, இவைள ஒ) தி#சாக பா5தா . "இ+ ஒ) மாதிாிதா

ேபா)4. கயாண ஆகிற+4

னா!ேய கடப! அைலLச கIைத" என

!<க'! ேபா'டா . "நம 4ைபயா அண#4 ேபா1 ேபா1 இப!

ஒ) சினC சவமா ெபடா'!யா வ*+ வா0கM?" எ7 உள I?கினா .
ரLசித நட5ைத ேமாச எ7 தன45 ெதாி*தவகளிட எலா ரகசியமாகC
ெசா ைவ5தா .

எ*த ஊைர1 ஊகாரகைள1 ரLசித ம'டமாக க)தினாேளா, அவக
அவைள ம'டமாக எைடேபா'(,

5திைர 45தி, உ பவிஷூ இDவள<தா

எ7 ஒ+கிவி'டாக . ஆனா3, அவைளபFறி மன ேபான ேபாகி ேபசி
மகிழ5 தய?கவிைல.

அெதலா ரLசித5+45 ெதாியா+. இ+< ஒ) ஊரா? இ?4 ள சன?க ஒ)
சனமா? தாி5திர?க . நாகாிக ெதாியாத
ெகா!)*தா .
அவ

ட?க

என அவ

காி5+

ேபா4 )ஷகார#4 ெவ7 தர ஆரபி5த+.

"நா நிைனCசி)*தா நல சினிமா Nடா) ஆகியி) ேப, ெதாி1மா? எைன
சினிமாவிேல ேச5+ விடறதாGட ஒ)வ

வ*தா). அ+4 ளாேர என4

இப! ஒ) கயாண5ைத பணி வCசி'டா?க" எ7 அவனிடேம அவ
சமய Gறினா .

"யா)Z அவ?" எ7 உ7மினா 4சாமி.

ஒ)
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அவ

ெசானா . அவ

உ75+ பா5தா.

ேபாி அவ#4 ச*ேதக தா ஏFப'ட+. அவைள

"என4 ந!க5 ெதாியா+# நிைனகிேறேளா? எனகா ெதாியா+? நா
NGேல ப!Cசேபா, ஆ( விழா நாடக?களிேல ந!Cசி)ேக, ெதாி1மா?"

எ7 உFசாகமாக< ெப)ைமேயா( ேபசினா
அவ

எதிபாராத+ நட*த+. அவ

அவ .

கன5தி பளாெரன ஒ) அைற விI*த+.

"என4 எ?க 4(ப5+4 ேகவல உ( பண#ேன நீ வ*தி)ேக!
சினிமாவா, ந!பா! எவேனா ேச5+ வி(ேற# ெசானானா. சாகிரைதயா
இ)*+ேகா. த5 தவறா நட*ேத உைன ெகாைல பணி ேபா(ேவ.

எைய ெகா3ற மாதிாி உைன ஒழிCA க'!)ேவ" எ7 க7வினா

கணவ.

அவ பா5த பாைவ1, அவ நிற நிைல1, அேபா+ அவ#ைடய ைகக
ைக விரக

-

-

 நீ( +!5த +!, அவ அப!C ெச0ய G!யவதா

எற நிைனைப, அCச5ைத, அவ

விைத5தன. அவ மீ+ அவ4 உ -ற

பய ஏFப'ட+. அவனிட ஏFப'!)*த ெவ7 வள*த+.

ரLசித5+4 அ*த ஊ), &(, AFற  Eழ3 பி!காத விஷய?களாக
ம'(மிலா+, தைன ஒ(கி அடகி5 தன+ ச*ேதாஷ?கைள சிைத5+,
த#ைடய வா8ைவேய பாழ!கிற பா8 நிலமா0, ப(4ழியா0, பய?கர நரகமா0
ேதாFற ெகாடன.

Tர5+ ட<#, நாகாிக , உலாச பிாியக, அவF74 அபா
ெதாைலTர நாகாிக ெப)நகர , சினமா உலக  44 பAைமகளா0

னைக5தன. க சிமி'!ன. அவ4 ஆைச கா'!ன.
அவ

இயபான ச*ேதாஷ?கைள அ#பவிக

ஏ?கி, நா'கைள ஒ'டலானா .

!யாம, கன< இப?ககாக
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பிற*த &'! ஏேதா விேசஷ எ7 அவ

அமா வ*+ ரLசித5ைத G'!

ேபானா . பின வ)வதாக 4சாமி ெசா அ#பினா.

உைழபி மி4*த அகைற1 ஈ(பா( ெகா!)*த அவ ெசானப! ேபாக
!யவிைல.

அற ேபாக ேவ!ய+ அவசிய இைல எறாகி வி'ட+.
ரLசித நாகாிக மமத ஒ)வ#ட, அவ ேபCைச1 சிாிைப1 ஆைச

வா5ைதகைள1 நபி, &'ைட வி'( ேபா0வி'டா . இ*தC ெச0தி

4சாமி4 அவ ஊ)4 ெதாி*த+. பரபரபான ேபCA4 ஏCA4

T(த ஆயிF7, சிறி+ கால5+4.

ரLசித சினிமாவி ேசர5தா ேபாயி)பா ; அப! ஆைச கா'!5தா நாகாிக
ைமன அவைள G'! ெகா( ேபாயி)பா எ7 4சாமி1, அ*த

ஊகாரக நபினாக .
அ+தா நிஜ Gட.

நிஜமான ச*ேதாஷ?கைள அ#பவிக மன இலாத, பக'! மி#கிய நிழ

இனிைமகைளேய நா! அைல*த ரLசித என ஆனா
அ*த ஊ கவைலபடவிைல.

- அல+ ஆவா

- எ7

தைன வி)பி ேநசிக மனமிலா+ ெவ75த அவைள தனவளாக அ*த ஊ
ஏF7 ெகாடதிைலதா.
(சல?ைக)

----------------
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10. ! விழி
அவ உள ேசா*+, உணCசிக

4றி, ெச0வதF4 எ+<மF7, ெச01 வைக

எனெவ7 ாி1 சதியF7, எதி3ேம ஆவ  அகைற1 இலாதவனா0

மாறி இ)*தா.

அவ ெபய - எனவாக இ)*தா என! இைறய இள தைல ைறைய

ேச*தவ. "எதிகால எ#ைடய+!" எ7 உFசாக5ேதா(, ஊக5ேதா(,

நபிைகேயா( ஒ எI இதய5+ட வா8ைகபாைதயி தைலநிமி*+
ேனற ேவ!ய இைளஞ. எதிவ) எலாவித அ#பவ?கைள1

கமலCசிேயா( ஏற7 அ#பவி5+, அறி< விசால ெபF7 எப! எப!

எலாேமா வாழ ேவ!ய வாப.
ஆனா, இ7 அவ

ேன ெகாகி வைள*+ நிFப+ ஒேர பிரCைன - எப!

வா8வ+?
அவ உ ள5தி சதா ஒ5+ ெகா!)*த ஒேர ேக வி - "என பMவ+?"
அவ#ைடய ெபFேறாக

நபிைகேயா( அவைன ப!க ைவ5தாக . ைபய

ப!5+, ப'ட ெபF7, நலெதா) உ5திேயாக5தி அம*+ வி(வா; ைகநிைறய
சபள ெப7வா; வி!< கால பிற4 அவ#4, நம4, ந 4(ப
Iைம4ேமதா. இDவித அவக

எதிபா5தாக .

அவ தா0 உ -ர ஆைசப'டா ; மக ெபாிய ப! ப!5+, ெபாிய

ேவைல4 ேபாவா. நிைறய ெராக  ெப)ெதாைக மதி உைடய

நைகக ெகா(5+. ெபைண1 ெகா(5+ மண

இட5+ சப*த தானாகேவ ேத!வ).

!5+ ைவ4 ெபாிய

அவ#4 ஆைசக கன<க மி4தியாக இ)*தி)4 தா. ெபாI+

ேபாகாத ேநர?களி3, Aகமான ேசாப ேவைளகளி3, அவ க'!ய எண

ேகா'ைடக4 பறக வி'ட கFபைன காFறா!க4 ஒ) கண4 இ)க
!யா+ தா.
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அவ ப!5+, பாN பணி, ப'ட ெபFறதி 4ைற ஒ7 இைல. அத
பிற4, ப!5+
ெச0வதி

!5த எலா வாபக ெச0கிற - ெச0ய G!ய - காாிய?கைள

 ரமாக

ைன*தா. ேவைல ேவ'ைட4 உாிய

"எளா0ெம' எNேசL"சி ெபயைர பதி<ெச0வ+

யFசிகளி தா.

த, தினசாி

ப5திாிைகயி "ேவைல கா" ப4தியி உ ள வாி விளபர?கைள ப!5+,
த4தியான+ என5 ேதாறியனவF74 ம#க

எIதி அ#வ+, எவ

எவைரேயா ேபா0 பா5+ அ?4 இ?4 சிபாாிA ெச0யC ெசா அைலவ+
ஈறாக, சகல

யFசிகைள1 ேமF ெகாடா. உ5திேயாக5+கான பFபல

பாீ'ைசகைள1 எIதினா. அவ உ ள சதா உCசாி5+ ெகா!)*த ஒேர

ம*திர - "என4 ஒ) ேவைல ேவ(".

அவ ஒேர ஒ) ேவைல45 தா லாய4 - கிளா ேவைல4. அரA

அ3வலகேமா, தனியா கெபனிேயா, பா?ேகா, வியாபார அைமகேளா, எ+வா

இ)*தா3 சாி. ப!5+ ப'ட ெபFறவ#4 வா8< அளிக G!ய கிளா

பதவிைய5 த*+ உ0விக ேவ(. ப!5+ பாN பணியவக

இைத5தா.

எதிபாப+

அவகைள ெபFறவக மFறவக வி)வ+ இைதேய தா.

"எவ#காவ+ சதி? ெகா(கMமினா3 ெகா(5+ ேபாடலா. அ+4 வழி

இ)கா பா)?" - ெபாியவக

T(கிறாக . ைபயக

வழி ேத(கிறாக .

சில)4 "சாN அ!கிற+? பல)4 ஏமாFற, ேதாவி, விரதி!
அவ நிைல1 அேத தா.
அவ எDவளேவா

யறா. எ5தைன எ5தைன அளிேகஷக

எ5தைன ெபாிய மனிதகைள பா5தா அேநக நி7வன?க

இடD[ எகிற க +ைட நாடக?க

எIதினா

நட5+கிற

எ5தைனயி ப?4 ெகாடா.

எலா, அவ உ ள ேகாயி ெகா3 இ)*த நபிைக ை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 விரதி, ேவதைன, ேசா<, உFசாக வற'சி
4'!Cசா5தாகைள ஆடைவ5த ேபா4க . அைவ.
அவைனC AFறி ஆைச ெகா3க

தய

அைம*த ெபFேறா காலநிைல மற*+ -

ச தாய நிைலைய எணா+ - நா'! நிைலைமைய க)தா+ - ஆ5திர நிைலைய

அைட*தாக . ேவைல எ+< பாராம இப! ெவ'! ெபாI+ேபா4

"ெதடCேசா7" ஆக இ)*தா என அ5த? ேவைல4 தீவிர
ெச0யாம &'!ேல உ'கா*+ எ5தைன கால5+4 சாபிட
இDவாறான ேக விகைணக
ெதாைல ெகா(5தன.

யFசிக

!1?

அவகளிடமி)*+ றப'( அவைன5தாகி

அவ#45 ெதாி*த+ - அவ இ+வைர ெச0+ வ*த ேவைல - ப!ப+ தா.

இ# அைத அவ ெச0ய5 தயா தா. "ேம ப!"4 4ைறவிைல.
ப!5+ ெகாேட இ)கலா. ஆனா ப!C ெசல<45 ேதைவப(

பண5+45 தா பLச.

"இ# ேமப! ேவேற வாIதா4! ப!Cச ப!4 சபா5திய பணிC
சாபிட5 +பட இேல. இ# ப!கMமாமிேல!" எ7 த*ைத
எகாளமாக< 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.

இப! உயி ைவ5+ ெகா(, இ!ப'(, விேமாசன5+4 வைக ெதாியாம
திாிவைதவிட, ெச5+ ஒழிவேத ேம. என+ பிரCைனக4, மFறவக
சிரம?க

இழ க4 அ+ Aலபமாக

!<க'! வி(.

இ*த எண5ைத ைவ5+ "தாய ஆ!ய+" மன. அ+ேவ நல+ எ7

சி5திாி5+ கா'!ய+. அ*நிைனேப Kதவ! ெவ(5+ அவ உ ள5தி நிைற*+
நி7 அவைன ஆ'! பைட5த+.

இ)*தா3, எ*த வித5தி உயிைர ேபாக!5+ ெகா வ+ எ7 தீமானிக
இயலாதவனா0 அவ த5தளி5தா. நாளித8களி தவறா+ வ*+ ெகா!)*த
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தFெகாைலC ெச0திகைள ஊறி ப!5தா. ஊேதா7 தFெகாைலC சா<க

நட*+ ெகாேட தா இ)கிறன. ஏேதேதா காரண?ககாக யாயாேரா,

எப! எப!ேயா த?கைள5 தா?கேள சாக!ப+, வாழ

!யாதவக

த?க

பிரCைனைய ேவ7 வழிகளி தீ5+ ெகா ள வைகயF7, இ7தியான ஒேர
!ைவ ைகயாள5 +ணிகிறாக

எபைத உண5திய+.

அவ அைதேய எணியவனா0 ெந(க அைல*தா. பிரைம பி!5தவ மாதிாி

அ?க?ேக நிறா. அேபாெத லா &திகளி ேபாகிற வ)கிற பலதரப'டவகைள1 பா5+, இவக

எலா எ?ேக என ேவைல பாகிறாகேளா?

எDவள< சபள ெப7வாகேளா? எப! வா8ைக நட5+கிறாகேளா எற
ாீதியி அவ மன ேக விகைள அ(4. வா8ைகைய, அத விாி*+ பர*த
பேவ7 சிககைள, ாி*+ ெகா  சதி இலாதவனா0 அவ 4ழவா.
அDவா7 ஒ)

Cச*தியி நைடபாைத ஒர5தி அவ நி7 ெகா!)*த ேபா+

தா, "எனேட இ?ேக நிF. கிேற?" எ7 உாிைமேயா( அைழ4 4ர3,
அேபா(

+கி த'!ய ைக1 அவைன தி(கி'( தி)பC ெச0தன.

விநாயகபி ைள அணாCசியி சிாி5த
எனேட ெச0ேற? ப!

க அவைன விசாாி5த+: "இப

!Lசி'( +# ேக விப'ேட. என ேவைல

பாகிேற?”
“ேவைல ேத( ேவைல தா. ேவேற என5ைத பாகிற+! ேவைல என
Aலபமா கிைடCசி)தா?” உ ள5தி கச அவ 4ர கசி*த+.
"அ+ எப!ேட0 கிைட4?" எறா வி.பி. அணாCசி, "ஒDெவா) வ)ட 

பல ல'ச ேப) எN.எN. எ.சி. ளNa# பாீ'ைச எIதிபாN பMறா?க.

காேலc ப!, உ5திேயாக ப!# ப!CA பாN பறவ?க ேவேற. இவ?க

எலா)ேம கிளா 4ளாக< ஆXசகளாக< டாடகளாக< எஜினியகளா

க< வ*+ நலா சபாதிகMமி# தா ஆைசப(றா?க. நல ஆைச தா.

ஆனா ஒDெவா) வ)ட  ல'ச ல'சமாக5 தயாராகி வ)கிற ெமா5த
ேப)4 நா'!ேல ேவைல எப! கிைட4? ேவைல வா0க

எ?ேக
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இ)4தா? அைத1 ேயாசிகMமிேல?" எ7 ெசா, சிாி எ7 ெப)
கைன கைன5தா.

அவ#4 எாிCச வ*த+. "அ+காக ப!கேவ படா+?கிறீ?களா?" எ7

ேக'டா.

"அப! யா தா ெசா3வா? ப!க'(, நலா ப!க'(. எலா)
ப!க'(. ஆனா தபியாபி ேள, அறி< விசால ஆகM, ஞான
ெப)கMமி# ெசாயா ப!கிறா?க? இ*த கால5திேல1 அ*த

எண5ேதா( ப!க ேபாறவ?க ெகாLச ேப) இ)க5தா ெச0வா?க.

ஆனா ெராப ெகாLச தா. ப!Cசா ேவைல கிைட4. ேம ப! ப!க

ப!க உய*த உ5திேயாக, ைக நிைறயC சபள, வசதியான வா8ைக எலா
கிைட4கிற ஆைசயிேலதா ெராப ேப) ப!கிறா?க, ப!CA

!Cசா, ேவைல

கிைடகாத திடா'ட. ேவைல கிைடCசா3, சபள ப5தேய?கிற 4ைற.
எDவள< பண கிைடCசா3, பFறா4ைறதா. எப< தி டா'ட தா.
நம ப! வா8ற+4 கF7ெகா(க< இேல: ந வா8<4 வைக

ெச0வதா1மிேல. நம வா8ைக

ைற, ப! நிைல, ெபா)ளாதார நிைலைம

எலா ஏேதா ஒ) ேபாயான வ'ட5திேலேய Aழகிறன."

"ெலசர!ப+ அவ Aபாவ. அதனா அவ பதி எ+< ெசாலா+ நிறா.
"இப! ஒ) பக. இெனா) பக நா'Gயாக மிக 4ைற*த சபள
ெப7கிற உைழபாளிக, மF7 மாதச சபள எ7 ஒ)சில J7கேள ெபF7

ெகா( ேவைல பாகிறவ?க. இவ?க எணிைக1 நிைறய இ)4. அைத

ைவ5+ ெகா( சாபா'(4 ப5தாம, !ரN, &'( வாடைக ம)*+C ெசல<

எ7 எ+4 பண ேபாதாம திடா(ற 4(ப?க நிைறய5தா இ)4.

இ*த பய?கர வ7ைம நிைல ஒ) பக. எைத பFறி1 கவைல படாம ேநா'(

ேநா'டாக எ(5+, அல'சியமாகC ெசல< பற வ?க இ)க5தா
ெச0கிறா?க, இ*த வா8ைக

ைற1, ச$க அைம எ+<ேம சாியாக

இைலேட. எலா மாறியாகM. அ!ேயா( மாFறபட#."
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ெபாாி*+ த ளிவி'(5 த வழிேய ேபானா வி.பி. அணாCசி.
"இவ ஒ) ரசமான ேபவழி தா" எ7 அவ எணினா

ேபCசி இ)*த உைம க

அவ உ ள5தி சலன?க

த, பிற4, அவ

எIபலாயின.

ேவைல இலா+ கQடப(கிறவக ; ேவைல எ7 ஏேதேதா ெச0+ சபள

எ7 ஒ) சி7 ெதாைக ெபF7 சாியாக வாழ
க(ைமயாக நா

Iவ+ உைழ5தா3

!யாம அவதிப(கிறாக

I வயிF7C சாபா'(4 வைக ெச0ய

!யாம அைர ப'!னி நிைலயி நாேளா'(கிறவக

அவ எண5 ெதாட?கினா. வாழ

ேபாேறாைர பFறி

யகிறவகைள1, வாழ

!யாதவகைள1 திய ேநா4ட கவனிகலானா.

இப!, ெப)பாேலா)4 வா8ைகேய ெப) ேபாரா'டமாக<, அவகள+

வி)ப5+4 விேராதமாக அவகள+ மீ+ Aம5தப'ட கண5த சி3ைவயாக<
இ)கிற ேபா+, தா எதி5+ நி7 ேபாரா!C சமாளிக அLசி1, Aம*தாக

ேவ!ய க'டாய பைவ Aமக5 ெத இலாம3, ேதாவி1F75 தள*+

தைனேய அழி5+ ெகா ள எMவ+ நியாய அல எ7 அவன+ சி*தைன
அறி<75திய+.

அவ த பாைதயி எதிப(கிற ெதாழிலாளகைள1 விவசாயிகைள1
பிறைர1 அவரவ வா8ைக பFறி1 பிரCைனக
விசாாி5தா. அவக

4றி5+ அ#தாப5ேதா(

சிறிதள< விரதிேயா( அ3ட# ேபசிய ேபாதி3

வா8ைகயி பF7த3 வ)?கால5தி நபிைக1 ெகாடவகளாக
இ)பைத அவ உணர
உட4ைற உ ளவக

!*த+.

Gட ஏேத# ஒ) சி7ெதாழி ைதய, வா'C ாிேப,

4ைடாிேப ேபாற எைதயாவ+ ெச0+ பிைழ நட5த

யவைத அவ

கடறி*த ேபா+ அவ#4 உ ள5தி தியஒளி ேதாறிய+.

"நா  இப! பல)4 பயபட G!ய ஏதாவ+ ைக5ெதாழிைலC ெச0+ கால
கழிகலாேம. ஒ0< ேநர5தி அறி< வளCசி4 உத< ப!ைப1 எI5ைத1
ேமFெகா ள

!1ேம!" எ7 அவ எணினா.
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இ*த நிைன அவ#4 உFசாக  + ஊக  த*த+. அ#பவ மிக ஒ)வ

ைதயகாரராக இ)*தா. ெதாி*த ஒ)வ வா'C ாிேப ெதாழி நட5தி ெகா(

ச*ேதாஷமாக இ)*தா. ஒ)வ NடDகைள நலா4பவராக<, இெனா)வ

ேர!ேயா பI+ பாகிறவராக< ெதாழி ாி*+ வா8ைக நட5தின.

இவகளி ஒ)வாிட சிறி+ கால5+4 பயிFசி ெப7வ+, ேதCசி ெபFற பிற4

ெசா*த5தி ெதாழி நட5தலா. உைழ உயவளி4. எ*த உைழ

ேகவலமான+ அல எற விழி உண< ெபFறா அவ. வா8ைக

ந ைடய+; அைத வா8*ேத தீ)ேவா எற உ7தி1ட திய பாைதயி அ!

எ(5+ ைவ5தா அவ.
-------------

("சத?ைக" சிறமல -1995)

11. ஒ 0க
அ*த

க –

அைத அவ எ?ேக எேபா+ பா5தா?
ச*திர#4 அ+தா ெப) 4ழபமாக இ)*த+. அ*த

க அவைன சதா

அைலகழி5+ ெகா!)*த+. விழி நிைலயி பAைமயான நிைனவாக

Tக5தி அI5தமான கன<களாக.

47474 கக . அவைன பா5த+ படபட4 இைமக . இனிய சிாி

K4 பழCAைள உத(க . அழகான ேமாவா0. நீட ெவ ளிய அணிக

ஊLச( கா+க . சிாி4

க –

ச*திர உ ள5தி நிைல ெபFறி)*த+. எ?காவ+ அ*த

க அவ#4

எதிப'!)க ேவ(. எ?ேக? எேபா+? அ+தா அவ#45 ெதளிவாக
நிைனவிைல.
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ெந)க! மி4*த பN நிைலய5தி இ)கலா. ரயி பா5தி)கலா.

கிய

ரNதாவி இ)*த சினிமா திேய'ட எ+காவ+ அவசரமாகC ெச7 ெகா!)*த
அல?காாி களி எவளாவ+ அ*த

க5தி ெசா*தகாாியாக இ)கலா….

அவைள அவ ேபாகிற ேபாகி கவனி5தி)கலா. கால மன பதிைவ நிழ

உ)வாக மாFறியி)4. மறதி Iதி அ*த நிழ மீ+ ப!*+ வி'ட+, எறா3
அ*த

க ம'( சிறி+ அI5தமாகேவ பதி*தி)*த+ எ7 ேதாறிய+.

அதனா தா அ*த எழி

க அவைன நிைனவாக< கனவாக< ெதாைல

ப(5திய+.

கன<களி மிக அI5தமாக, மிக5 ெதளிவாக…..
- ச*திர பN நிைலய5தி#

அ! எ(5+ ைவகிறா. றப'( ெவளிேயறி

ெகா!)கிற ஒ) பNS ஒ) சன க'ட5தி ஒ)
க ேபால. அவைன பா5த+ விழிக

Aடாிட, இைமக

க. மிக அறி கமான
படபடக, உத(க

சி7நைகயாக ெநளிய, பளிெரன5 ெதப'ட+. ெந)?கி வ*த பNேசா(

க 

கி'டகி'ட வர, அ க5தி ச*ேதாஷ ெவளிCச அதிக பிரகாச Fற+.
தி)பாம அவைனேய பா5தி)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 ெசற+ பN. அவ பாைவயி)*+ மைற*த+.

மைற*+ ெசற+.
அ+ யா)ைடய

க? அைத அவ இதF4

 எ?ேக பா5தி)*தா?

ச*திரனி உ ள5தி ஓயாத தவிபாக அைலபா0*த+.
- நாகாிக அைலக

பலரக ேவகவாகன?களாக அப!1 இப!1 இய?4கிற

பிரதான ெந(Lசாைலயி, 47ேக கிட*த தடவாள?க4 ேவயாக நிற

ெலவ கிராசி? ேக'(க

அைடப'!)*த ேநர. ஒ) ற5தி ேக' அ)ேக

ச*திர நிறா. கனவி தா. கட*+ ெச3 ரயி வ!5 ெதாடாி ஒ)
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சன அ*த

க. அவைன கா*த பாைவ பா5தப! ெசகிற+. எ?ேகா

எேபாேதா கட ெதாி*த

கமாக5 ேதா7கிறேத! யா)ைடய

இ*த ேக வி 4747க அவ விழிFறா. அ*த

க ேநாி பா5த+ ேபா

அப< பளிCெச7 க  நிற+. அைத அவனா மறக
அ*த

க அ+?

!யவிைல.

க அவ#4 பி5ேதFறிய+. எ?ேகா அவைள பா5தி)பதாக அவ

மன ெசான+ - எ?ேக எ7 தா ாியவிைல. யா அவ
விைல.

ஏ அ*த

எப+ விள?க

க தி)ப5 தி)ப பAைமயாக5 ேதாறி அவைன அைலகழிக

ேவ(? Tக5தி கனவா விழி நிைலயி நிைன<C சி5திரமாக.
அவ அவன+ எண க'(பா'ைட1 மீறி அ*த
ஈ(ப'!)*தா. இ+ பிற

ைறபி)*+,

க5ைத ேவ'ைடயா(வதி

M Mபி)*+, பாிகாச

பாைவயி)*+, ேகC சிாிபி)*+, கிட ெசா உதிபி )*+, ெம+

ெம+வாக5தா அவ#4 லனாயிF7.

ெத)களி நடகிற ேபா+ எதிப(கிற ெபகைள, பN நி75த?களி கா5+
நிF4 மகளிைர, ஒ'ட34

வ)கிற - அ?கி)*+ ெவளிேய7கிற - A*தாிகைள,

சினிமா திேய'டகளி 4ப ம5தியி பளிCசி(கிற சிாி5த

Gைமயாக கவனிபதி ஆவ ெகா!)*தா. மFறவக

உ75+கிற வித5தி.

அவ#ைடய நபக

க? கைள அவ
பாைவயி

கிட பணலானாக . "ச*திர#4 கல தாக

அதிகமாயி'(+!" "வரவர ைடவா (வாைட) ஜாNதியா4ேத! “ெபாபிைள கா*த
தீவிரமா இI4+ ேபா)ேக!"

அ+மாதிாி சமய?களி ச*திர அச'(Cசிாி சிாி5தா. இனி இப! பல)4

ெதாி1ப! ேகண5தனமாக

ழிCAகி'(5 திாிய Gடா+ எ7 தன4

தீமான நிைறேவFறி ெகாடான.
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அ+ ெவ4 விைரவிேலேய ம?கிேபா4. ைப5தியேமா எ7 பிற நிைனக

G!ய வித5தி அவ சிலசமய நட*+ ெகா வ+ உ(.
ெந(Lசாைல.

ேன ஒ) ெப ேபா0 ெகா!)*தா . அவைடய பிற5

ேதாFற அவ பா ைவைய A! இI5த+. இவளாக இ)*தா3 இ)கலா

எ7 அவ மன 47475த+.

க5ைத பாகேவ( - பா5ேத ஆக ேவ( - இவ

அவ

கமாக இ)கலா….

கேம அ*த

அவ ேவகமாக நட*தா. வழியி 47கி'டவகைள இ!5+5 த ளிெகா(.

சிலர+

ைறைப1 ஏCA கைள1 ெபாி+ ப(5தாம விைர*தா. ேவகமாக

அவ

அ)கி ேபா0 தி)பி ேநாகி; இ#

ேன ெச7 தி)பி பா5+,

அவ

அவைன கட*+ ெச3 வைர உF7பா5+….

அவ

வா0 நிைறய எCசிைல5 திர'!, அவ $Lசியி +பாத 4ைறயாக காறி

ேன +பியப!, "T! ேமைற1 $Lசி1 கமனா'! கIைத!" எ7

ண ண5தப! நட*தா .

அவ காதி அ+ ெதளிவாக விI*த+. அதFகாக அவ வ)5தபடவிைல.

இவ

க அ*த

கமாக இலா+ ேபாயிFேற எ7 தா வ)*தினா. மி4*த

ஒ) நா

ச*திர யாைரேயா எதிபா5+ ரயி நிைலய ேபாயி)*தா.

ஏமாFற அவ#4.

எNபிரN வ*+ நிற+. அவ ெப'! ெப'!யாக உF7 ேநாகி நகைகயி, ஒ)
ெப'!யி#

பயணிக

ஒ)

க பளி'ட+.

I நிலைவ மைற4 ேமக ேபா இதர

அைத மைற5த+ அவ#4 எாிCச $'!ய+. அ*த இட5திேலேய

அவ நி7 வி'டா. ஒDெவா)வராக, ெப'! ப(ைக $'ைட
இ!5+ ெந)கி இற?4 ேபா+, ஊேட ெதபட ேபாகிற அ*த

!CAகட

க5ைத

எதிபா5+ ஆவ5ேதா( ககைள வாசேலேய நி75தி நிறா. உ75+

ேநாகியவா7 நிற அவ

க5ைத ஒDெவா) பயணி1 ஏறி'( பா5+,

யாைரேயா எதிபா5+ நிF4 எவேனா என ஒ+கிவி'(, பரபரபாக
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நட*தேபா+, அவகளி ஒ)5தியா0 அவ இற?கினா . அல'சிய பாைவ
ஒைற அவ மீ+ ேபா'( வி'(, 4பேலா( கல*தா . ேச, இவ

ஏமாFற அவ#4 ேசா< த*த+.

இைல எற

அ*த ஏமாFற உணேவா( தய?கி நிற ேபா+, "எனேட இ?ேகேய நினி'ேட?
நா பினாேல ஒ) ேகாிேயஜிேலலா இ)*ேத" எ7 உFசாகமாக Gறியப!

அவ ேதா மீ+ ைகைவ5தா நப.

ச*திர திைக5+5 தி(கி'டா. தா இவைன ச*திக5 தா ரயில!4

வ*தி)*ேதா எற விஷயேம அவ#4 மற*+ ேபாயி)*த+. இேபா+

சமாளி5+ ெகா( ஏேதா ஞLஞமிLஞ வா5ைதகைள ெகா'! ஒேபFறி
நபேனா( நட*தா.

இப! எ5தைனேயா ஏமாFற?க . எனி# அவ அ*த

க5ைத பி!க

பாைவ5 T!ைல கட இடெமலா &சி எறிவைத நி75தவிைல.
எதிபாராத ஒ) ேநர5தி, எதிபாக

!யாத ஓ இட5தி, அ*த க

ச*திர#4 நிஜவ!வமா0 கா'சியாயிF7.

கவியர?க ஒறி ப?4 ெபற ேபாயி)*த இட5தி ச*திர அ*த
அத ெசா*தகாாிைய1 காணேநாி'ட+. அ*த

க5ைத1

க5ைத, அ*த A*தாிைய,

வியட பா5+ பா5+ மகி8*த உணCசி ெப)கி அவ கவியர?க5தி

ந4 ேசாபிகாமேல ேபானா. இவ

யா; இவ கவிபாட வ*தவேளா எற

கவைலேய அவ மனசி தறிய!5+ெகா!)*த+. ேவெறா) கவிஞேனா(

அவ

இைழ*+ 4ைழ*தைத1, சிாி5+ களி5தைத1 காணகாண ச*திர#4

ேவ7 வைக ஏமாFற  எாிCச3 உடாயின.

அ*த ேஜா! சீகிரேம ெவளிேய ேபா0 வி'ட+. அவனா அவகைள பிெதாடர

இயலவிைல. இ+< அவ#4 வ)5த அளி5த+.

அத பிற4 ச*திர உ ள ேவ7வித பிரCைனகைள பினிெகா(
அவFறிேலேய சிகி அவதிப'ட+; அவ

யா? எ?ேக இ)கிறா ? அ*த
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கவி4 அவ4 என உற<? கயாண ெச0+ ெகாடாகளா?
காதலகளா? அவக

எ?4 வசிகிறாக ?

விதி, அல+ கால, அல+ வா8ைகயி விசி5திர சதி, - அல+ என

இழேவா ஒ7 - தேனா( விைளயா(வ தாக ச*திர மன 4ைமயலானா

இேபா+.

 அ*த

க5ைத அவ ேத!5திாி*த ேபாெதலா அ+ ெதபடேவயிைல.

தFெசயலாக அ*த A*தர

க5+காாி அவ பாைவயி நறி◌ாகேவ ப'(

அவன+ வயிFெறாிCசைல கிளறி வி'டதF4 பிற4 அ!க! அவ
கிைட5+ெகாேடயி)*த+. ஆனா ஒDெவா)

தாிசன

ைற1 அவன+ உ ள5தி

எாிCச3 ேகாப  அதிகாி4 ப!யாகேவ அைம*தன அவ பாைவயி ப'ட
ேதாFற?க ….

ஒ) நாடக5தி ேபா+ அவ

கா'சி த*தா . ந!பவளாக அல. நாடக

காணவ*த ஒ) உலாசியி ெந)க5 ேதாழியாக.

ேவகமாக ேமா'டா ைசகிளி சவாாி ேபான ஒ) டப ேபவழியி பினா,
அவைன க'!பி!5தப! அம*+, அவ ேதா

மீ+ தைல சா05+, சிாி4

க5ேதா(, சிாிகC சிாிக ேபசியவளாக.
நாகாிக ஒ'ட ஒறி, ெசவC ெசழிேபா( விள?கிய ஒ) த!யேனா(, ஒ)
ஜா?கிாிைய பி'( ஒ) +ைட அவ வாயி அவ
அவ அவ4 ஊ'(வ+, அவ விரைல அவ

ெகா(ப+, ஒ) +ைட

உத(களா கDவி ெபா0யா0

க!ப+, அவ விரைல எ(5+ வயா தவிபவ ேபா ந!ப+, அவ
சிாி5+ 43?4வ+ மான நிைலயி,
இப! பல.
அவைள அவ இன ாி*+ ெகாடா. கால  பண  பசி1 மன 
+ணி< ெகாட வசதிகாரக4 +ைணேசர5 தய?காத சாகசகாாி,
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அவகைள ச*ேதாஷப(5தி தன+ ேதைவகைள1 வசதிகைள1 K5தி ெச0+
ெகா ள5 +ணி*த நவநாகாிக5 ெதாழிFகாாி இவ .
சீ எறாகி வி'ட+ ச*திர#4.
ெவ'க ெக'ட - தமான இலாத - இ*த A*தாி4 இD இனிய, அழகிய, கவிைத

வ!வ - கள?கமFற மல ேபாற -

க ஏ வ*த+? Aலப5தி பிறைர மயகவா,

வசீகாிகவா, ஏ0கவா? த எண?கைள எளிதி நிைறேவFறி ெகா வதF4
வசதியான சாதன தானா அ*த
இப<, விைடகாண
அவ மனசி அ*த

க?

!யாத பல ேக விகைள வள5+ 4ழபினா ச*திர.

க - ஆதியி எேறா எ?ேகா வசிய ஒளிேயா( மிளி*+,

அவ உ ள5தி நிைலயாக பதி*+ வி'ட அ*த

க - எப< அவைன

அைலகழி4 ஒ) பிபமாக5தா மித*+ ெகா!)*த+.
------------------------

(பயண, 1984)

12. ேதாழி ந ல ேதாழிதா!
ேதாழிதா!
"உ*த மனநிைலைய நா ெதாி*+ ெகாேடன! த?கேம த?க!" எ7
ெசா, வைளக
சிாி சி*தினா

கலகல4 ப!யாக ைகெகா'!, களி +ல?4 434C

ராஜமா.

"என5ைதய! க( வி'டா0 பிரமாதமாக?" எ7 சி( சி(5தா
அவ

த?க.

சிேநகிதி சிாி5தப! ெசானா : “ெந34 ேள அாிசி இ)கிற+.

எ 4 ேள எெண0 கல*தி)கிற+. உ மனA4 ேள காத

4*தி)கிற+. இைத எலா தா."
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த?க பதி ேபசவிைல. ேதாழியி விழிகைளC ச*திக ம75த அவைடய

அLசன ேதா0*த கக, ெசைம பட*த

க , தைல தா8*+ ெகாட

நிைல1 ராஜமா ெபா0 ெசாலவிைல" எ7 விளபரப(5தின.

"எ அ)ைம5 த?க! டாடாிட  ேதாழியிட  உ ளைத உ ளப! ெசா
விட ேவ(, ெதாி1மா? மனசி உ ளைத ெவளிபைடயாகC ெசானாதா

நைம பிறக வழி ஏFப(. அதனாேல, எனிட ெசாவா0 ேதாழி - உ உ ள

கவ*த க வ யாேரா? என ேபேரா? எ*த5 ெத)ேவா?" எ7 நீ'! நீ'!

ேபசினா
அவ

ராஜமா.

இ)கிற இட5திேல சிாி +ைண இ)4. "ஹா0 - ஊ00" எற

GCச3 கீCெசா1 விஜய ெச0+ ேபா4. 4ஷி1 4மளி1 வைளயமி'(

ெகாேட இ)4. அைமதி எபைத அறி*+ ெகா ளாத அழகி அவ . ெமளன

எபைத கைலயாகேவா, பபாகேவா ேபாFற வி)பாத 4மாி அவ .

அவைடய ேதாழி த?க "சா+ 4ழ*ைத. "அ!5தா Gட அழ5 ெதாியாத பாபா,
இைல இைல; அழ வி)பாத ேபைத" எ7 ராஜமா கிடலாக 4றிபி(வ+

உ(. சிேநகிதிகைள சாதாரணமாகேவ ெகைட பணி மகிI Aபாவ உைடய

ராஜமா 45தி 45தி ேக ெச0வதF4 விஷய கிைடகிற ேபா+ Aமா இ)*+
வி(வாளா?

”த?க உ#ைடய…. உ, வ*+….. உ…., உ#ைடய எனெவ7 ெசால?

ஆமா ஆமா…. காதலா எப!ப'டவ எ7 நா ெசால'(மா?” ”ஆவாரா

Nைட !ரN ெச0+ ெகா(, திY 4மா மாதிாி கிரா வள5+ ெகா(,
ஜிபி பாணியி ேவைல5தன?க
"சீ ேபா! " எ7 சீறி பா0*தா
"ெதாி1 த?க!” எ7 இI5தா

எ?க

ெச0+…."
த?க.

த?க5தி ைம1ட கக

ேதாழி. ஒ) நபைர காணாத ேபாெதலா
காFறி அைலப'ட க)ேமக?க

ேபா

அ?4 இ?4 உ)( ரட+ எ?க45 ெதாியாதா? பN Nடாபிேல தவ
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ெச0த+, கடேலார5திேல கா5+ நிற+, ேரா'!ேல ஏ?கி நட*த+ நா?க
அறிய மா'ேடாமா? அ*த நப வரகட+ எ?க
ெச*தாமைரயாக மாறிய+, அவ
47நைக. K5த+ நா?க

எ?க

கக

த?க5தி

க

படபட5த+, இத8கைடயிேல

அறியாத விஷய?களா? அ*த +Qய*த மகா)ட)

ச4*தைல அமா ககைள றாக

மகி8*+ ேபாவைத5 தா நா?க

ஆகி காத T+ வி'(

ெதாி*+ெகா ளவிைலயா?....

"ஐேயா ராஜ, Aமா இேர" எ7 த?க ெகLசினா .
"Aமா இ)*தா ஆகாத! த?க. காத வளர ேவ(மானா ேதாழியி தய<

ேதைவ. நீ தா இலகிய ரசிைக ஆயிFேற; உன45 ெதாியாத விஷயமா இ+?
எ7 ராஜமா ெசானா .
இப! ேபசிேபசி 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+!" எப+ ேதாழியி அபிபிராய. ஆகேவ, த

சிேனகிதி45 +ைணாிய ேவ!ய+ தன+ கடைம எ7 ராஜமா தானாகேவ

!< ெச0+, ெசய தி'ட5தி3 ஈ(ப'( வி'டா . +ைம ெப அவ . பய,

தயக ேபாறைவ அவ

பக தைலகா'ட5 +ணிவதிைல.

ராஜமாளி உதவியினா த?க , அவ

பாைவ4 இனியனாக

விள?கியவ# ேபCA பாிமாறி ெகா  நிைல ெபற

!*த+.

ஒ) சமய "பN Nடா"பி த?க  ராஜமா நிற ேவைளயி, அவ#
சிறி+ த ளி நி7 ெகா!)*தா. ராஜ த சிேனகிதிேயா( சிாி5+

ேபசிமகி8*தைத அவ# ரசி5தா. அெபாI+ ேவகமாக ஒ) டாS வ*த+.

ரNதாவி மைழநீ ேத?கி கிட*த+. டாSயி ேவக தணிாி அதிCசி
உடாகிய+. நீ5+ளிக

ேமெலI*+ எ?4 சிதறி5 ெதறி5தன.

இ*த விப5ைத ராஜமா ம'(ேம

நீாி பா0*த+ேம, அவ

G'! உண*தா . டாSயி சகர?க

"ஊ ஊ. ஊ00!” எ7 கீCசி'(, ஒ) + 5+ ளி
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பினா விலகி ெகாடா . மFற இ)வ) தி(கி'( அவைள ேநாகிய

ேவைளயி, நீ5+ளிக
"ஐேயா!" எறா

அவக

மீ+ ப'( வி'டன.

த?க.

"ெசCேச!” எ7 வ)5தப'டா இைளஞ.
"டாS ேஹா - ர?க ேஹா ெகாடா! வி'( ஒ(கிற+. பரவால. கா0*த+

சாியாகிவி(" எ7 ராஜமா ெசானா . அவைன1 த?க5ைத1 மாறிமாறி
பா◌ா5+ ெகாேட ேபசினா

அவ .

அவ அச'(C சிாி சிாி5+ ெகா( ேம3 கீI பா5தப! நிறா. பிற4

"என இ)*தா3 இ*த டாSகார?க ெச0வ+ அநியாய. இப!யா கைண
$! ெகா( ேவகமாக ேபாவ+? " எறா.

"அ+ சாிதா. நம+ கக சாியாக கடைமையC ெச0வதிைல. சில
சமய?களி, ஏதாவ+ ஒ) காாிய5தி தீவிரமாக ஆ8*+, AF7ற5ைத கவனிக

மற*+வி( கிறன" எ7 வபள5தா

ராஜ.

"Aமா இ)க மா'!யா, ராஜ? " எ7 த?க

"இவ

M

M5தா .

ெபய ெதாியவிைலேய எ7 பாகிறீகளா? இவ

அவ#4 எ(5+C ெசானா

ேதாழி.

த?க" எ7

"ேபா!" எ7 எாி*+ விI*த த?க கீேழ பாைவையC ெச35தி நிறா .

"த?க5+4 ேகாப. அவ
உ?க

ெபயைரC ெசா வி'ேடேன எபதனா அல.

ெபயைர ேக'(C ெசாலவிைலேய எ7 தா" என Gறிய சிேநகிதி,

"இைலயா த?க?" எ7 ேக'டா . ஒ0யாரமாகC சிாி5தா .

அவைடய சா+ய5ைத விய*+ ரசி5+, மகி8*தா அவ. "எ ெபய ச*திர"

எ7 அறி கப(5தி ெகாடா.
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அத பிற4 அவக
நிகி8Cசிக

ச*திப+, ேபசி களிப+, உலா ேபாவ+ நி5திய

ஆகிவி'டன. அ5தைகய ச*தப?களி எலா ராஜமா<

த#ட இ)க ேவ( எ7 த?க வF75தினா . ேதாழி1 உட

வ)வதனா தா ெபாI+ ெபானாக கழிகிற+; ேபCA Aைவயாக கணிகிற+

எேற ச*திர# உண*தா.

ஒ)நா , சில ெச!களி அழ4மயமாக K5+ விள?கிய Qப?கைள அவக

க( ரசிக ேந*த+.
”இ*த Kக

ெராப அழகாக இ)கிறன; இைலயா?” எறா

த?க.

"ெச!யி K5+ 43?4கிற ேபா+ மலகளி அழ4 தனிதா" எ7 ச*திர
ெசானா.

”இ)கலா. ஆனா3, அ*நிைலைய விட அதிகமான அழைக அேத Qப?க

ெப7வ+ உ(” எ7 ராஜமா Gறினா .
அDேவைளயி அவ

ககளி பாைவ மிக< வசீகரமாக இ)*த+. 4வி*த மல

ேபாற இதழி சி5த சி7நைக கவCசிகரமாக5 திக8*த+. அவைடய

கேம

Iதல*+ இள ெவயி மி# மி#4 அ)ைமயான Qப ேபா மிளி*த+.

அ க5ைத ெவ4வாக ரசி5த ச*திர ேக'டா "எேபா+? ” எ7.
"காத34 உாியவளி G*தேல ெகா3வி)கிற ேபா+தா. ேவ7 எேபா+? ”

எ7 ேக'( அ)விC சிாிைப அ ளி &சினா

ேதாழி.

த?க5ைத ெவ'க பFறி ெகாட+. ச*திரனி உ ள5தி ஆன*த ெபா?கி

ெபா?கி வழி*த+.

அவ ைகநிைறய Qப?கைள ெகா0+ த?க5திட ெகா(5தா. அவFைற

வா?கி ெகாட த?க ைககளி ஏ*தியப!ேய நிறா .
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”ஏ? தைலயி E! ெகா ள விைல?" எ7 அவ விசாாி5தா.
”தானாக ைவ5+ ெகா வைதவிட, காதலேன Qப? கைள காதயி G*த
E'(கிற ேபா+ அதிக இப உடா4. Kக தனிC சிறைப ெப7”

எ7 ராஜமா ெசானா .

ச*திர# ”அப!யா! ” எ7 ேக'(C சிாி5தா. "ேபா! வாயா!!" எ7 சீறிய

த?க மலகைள5 ேதாழியி மீ+ விசிறி அ!5தா .
"ஐேயா பாவ! Kக

&ணா0 ேபாCA. அவFைற எ ேமேல வி'ெடறி*தF4

பதிலாக அவ மீ+ &சி இ)*தாலா வ+ ஜாயாக இ)*தி)4” எ7 ேதாழி
ெதாிவி5தா .

"ஐேய! ”" எ7

ன?கிய த?க5தி

இனிைமகைள ரசிகாம இ)*+ விட

க ெசகC சிவ*+வி'ட+. இ5தைகய
!1மா ச*திரனா?

ேதாழி இலாத சமய?களி, அவ#4 த?க5+4 என ேபAவ+ எேற

ாியாம ேபா0 வி(வ+ உ(. ராஜமா உடனி)*தா விஷய பLச

ஏFபடேவ ஏFபடாேத எ7 அவ எMவா.

த?க ச?ேகாஜ உைடயவ . கலகலபாக ேபசி பழ4 Aபாவ அவளிட

இைல. அதனா ச*திர தா ேபCA4 ெபா)

ேத!5 திடாட ேவ!ய

அவசிய ஏFப(. சிலசமய அவ ேபCA அவ4 "ேபா” அ!5+வி(. ஆனா
அவைடய ெமளனேம அவ#4 ெபாிய "ேபா" ஆக இ)*த+.

ராஜமா திZெர7 தன+ ஊ)4 ேபாக ேந*த+. தி)பி வ)வதF4

த?க5தி காத ெவ7 அ) நிைலயிேலேய இ)கா+ எ7 அவ
இதF4

நிைன5தா .

மலCசி1Fறி)4. மண பர நிைல வ*தி)4 எ7 அவ

ஒ)

க!த5தி எIதினா . "எலா வழக ேபா தா" எ7 த?க எIதிய பதி

ேதாழி4 தி)தி தரவிைல. ஆகேவ அவ

ச*திர#4 க!த எIதினா .
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"நா எDவளேவா காத கைதக

ப!5தி)கிேற. சினிமாவி3 நாடக?களி3

காத கைள1, அவக

!<கைள1 பFறி அறி*த+ உ(. என4

பலரகமான காத ேஜா!கைள க!)கிேற. வா8ைகயி3 அேநக காதல
காத

ச*திர - த?க காத அதிசயமாகேவ ேதா7கிற+. இ# ஆரபி5த

இட5திேலேய நிFகிறேத அ+! இைத அறி1ேபா+ சிாிபதா அ#தாப ப(வதா

எேற என4 ாியவிைல" எ7 அவ
ச*திர பதி எIதினா. அவ

விஷய?க

ேச5+ க!த?க

எIதினா .

தன+ பபிப! ேக ெச0+ Aைவயான

எIதி ெகா!)*தா . AவாரNயமிலாம

பதி எIதி வ*த த?க நாளைடவி க!த எI+வைதேய வி'( வி'டா .

அவைள பFறி 4ைறGறி1 மன கச*+ எIதி வ*த ச*திர, ராஜமாைள5

+தி பாட5 ெதாட?கியி)*தா. அ!க! அவ4 க!த எI+வதி ஆவ

கா'!னா அவ.

ரசமான ெபாI+ேபா4 எ7 மகி8Cசிேயா( இD விவகார5தி ஈ(ப'ட ராஜமா
உைமைய உண*+ ெகாடா . ச*திரத?க5தி மீ+ ெகா!)*த காத

க)கி வி'ட+; காத பயிைர அவ
ாி*த+.

சாியாக வளக5 தவறி வி'டா

எப+

இனி என ெச0யலா எற ேயாசைன ராஜ5ைத அைலகளி5த+. அவ

ச*திரனி க!த?க4 பதி எIதாமேல இ)*+ வி'டா . அவ

எதிபாகவிைல ச*திர அவைள5 ேத! அவ

வி(வா எ7.

இ)4மிட5திFேக வ*+

அவ அDவித வ*த+ ராஜ5+4 மகி8Cசி தா அளி5த+. எனி# த

சிேநகிதிகாக அவ

பாி*+ ேபசினா . பல தா கி'டவிைல.

ராஜமா4C ச*திரைன பி!காம இைல. அவ ேதாFற  4ண?க

ேபCA அவ45 தி)திேய த*தன. ”த?க காத ெவFறி ெபறவிைல

எறா, அ+ த?க5தி தவ7 தா. ச*திர எமீ+ அளவிலா காத ெகா(
வி'டதF4 நானா பழி? ” எ7 அவ

த ெநLேசா( Gறிெகாடா .
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ச*திர ராஜமாைள கயாண ெச0+ ெகா ள ேபாகிறா எற ெச0தி
அறி*த+ த?க ெப)$Cெசறி* தா . அவ

தி4தி4" ெவ7 எாி*த+.

”இ*த ேநாக5ேதா( தா அவ
ேபசினா

உ ள5தி ெபாறாைம1 ஆ5திர 

சிாி5+ 43கி அவ Gட வய வய

ேபா)கிற+! ” எ7தா அவளா எண

!*த+.

”த?க, நீ எமீ+ வ)5த ெகா!)கலா. ேகாப படலா. அதF4 நா
என ெச0ய

!1? தைலவி சிற*தவ

ேதாழி தா நலவ

எ7 நப ேவ!ய காத தைலவ

எ7 நிைனக ேந*+ வி'டா, அ+ யா பிச4? தைலவ

மீ+ தவறா? தைலவி ேபாி தா தவறா? இதF4 விைடைய நீேய தா க(

ெகா ள ேவ(. எைன ெபா75த வைரயி நா ஒ7 Gற வி)கிேற.

உனகாக நா எDவளேவா வாதா!ேன. கைடசி வைரயி, ேதாழி நல

ேதாழியாக விள?கேவ பா(ப'டா . அDவள< தா” எ7 ராஜமா எIதினா .
அ*த க!த5ைத ஆ5திர5ேதா( கிழி5 ெதறி*தா

த?க.

ச*திர என நிைன5தா எ7 ெதாி*+ ெகா ள ேவ!ய+தாேன? அவ
த?கமாக இ)கலா. ஆனா, த?க5தி ேதாழி ெவ ளியாக இ)க விைலேய!

இைணயிலாத மாமணியாக அலவா வா05+ வி'டா . அதனா தா,

த?க5தி ேதாழிைய நா எ#ைடய ேதாழியா0 - +ைணயா0 - வா8வி

ஒளியா0 ஏF7 ெகாேட" எ7 அவ எணினா.
தா ெச0த

!<காகC ச*திர வ)5த ெகா ள ேந*தேத இைல.

(மாத மல, 1968)

---------------
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13. ெசா ல 01யாத அ7பவ
Aய?க5+4 தீராத மன4ைற. யா யா)ேகா எெனன அ#பவ?க

எலாேமா எதிப(கிறன; தன4 ரசமான, ேஜாரான, Aகமான அ#பவ ஒ7
Gட கி'டமா'ேட எகிறேத எ7தா.

நிைனக நிைனக கிகிK'( இனிய நிக8Cசிக . ெசாலC ெசால

வா[7 - ேக'பவக

கா+களி ேத பா0CA - மFறவக

ெநLசி ஆைச

க ைளC Aரக ைவ4 - ஒ) சிலர+ உ ள5திலாவ+ ெபாறாைம கனைல
விசிறிவி( அFதமான அ#பவ?க .

ஐேயா, ேபசி ேபசி Kாி5+ ேபாகிறாகேள பல ேப! இர( ேப ச*தி5தாேல,
"ேக'Zரா ச?கதிைய! ேநF7..." எ7 ஆரபி5+ AவாரNயமாக வணிகிறா

ஒ)வ. "ேபான மாச அப!5தா, பா)?க..." எ7 ெதாட?கி அளகிறா
மFறவ.

திைணகளி3, விேசஷ &(களி G(கிறேபா+, Aமா நாைல*+ ேப G!
ேபசி ெபாI+ ேப4கிற சமய?களி எலா - எேபா+ எ?4

எேலா)4ேம, Aைவயாக எ(5+C ெசாவதF4 ஜி3ஜி3பான அ#பவ? க
இ)*தன. பல பல)4 வா8ைகயி அைவ நிைறயேவ சி5தி5ததாக5

ேதாறின.

ஆனா அவ#4 அப! ெப)ைமயாக, மகி8Cசேயா( எ(5+C ெசாவதF4 ஒ)

மM இைல.

- என வா8ைக ேவ! கிடகிற+! ெவ7 காLச பய வா8ைக! வய+
ஆன+4 ம'( 4ைறCசைல. 4'!CAவ)4 ஆகற+ ேபால, ஐபைத5
தா!வி'ட+! பAைமயான அ#பவ, இனிைமயான+, மFறவக

ம5தியிேல -

ஜ<ளிகைடகார பக'டாக, பளபளபாக, வசீகரமாக எ(5+ பரகிற ேஜா
ேஜாரான +ணிகைள ேபா அைனவைர1 கவ)ப! எ(5+C ெசால G!ய
அ#பவ?க

ஒறிர(A'ட நம வா8வி இைலேய!
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Aயவி ெநLA ஏக ெப)$Cைச நீள உயி4. தானாகேவ அவ மனசி

45தால பி ைள அணாCசியி நிைன< நிழ(.

45தால பி ைள AவாரNயமான மனித. அவ இ)கிற இட5தி கலகல

இ)4. சிாி அ!க! கYாி(. ம5தாK ெபாறிக

ரசமான தகவக

மாதிாி அவாிடமி)*+

ெபா?கி K5+C சிதறி ெகாேட இ)4. ேபCசிேல மன.

பாவி மனித#4 அ#பவ?க

எ?கி)*+ எப!5தா வ*+ ேச)ேமா!

Aய?க5+4 அ+ ெபாிய ஆCசாிய. 45தால பி ைள ேபAவைத

ேக'கிறேபாெதலா, இதிேல J5திேல ஒ) ப?4 நம4 ஏFப'டா3 ேபா+ேம!

மீதி நாெளலா அைச ேபா(வ+ ேபா ஆன*தமாக எ(5+C ெசா
ெகா!)கலாேம!" எ7 அவ மன ஏ?4.
அேநகமாக ஆக

அைனவ) ெபாபிைளக

த?க4 அ*த ைலனி கிைட5த ெவFறிக

ெராமாNக

பFறி5தா ேபசினாக .

பFறி; எதிபாரா+ வ*+ ேச*த

பFறி, ரயி பயண5தி கிைட5த திZ காத; திய இட5தி

அகப'ட ெதாடக ; ேத!ேபான அ#பவ?க ; ாிeாகாரக

ேந*த உற<க ; பக5+ &'! பI5+ கனி*+ த?க
உணCசி க()ணிக

+ைணேயா(

ைகயி வ*+ விI*த

பFறி எலா அ3பிலாம ெசானாக .

சில ேப0கட ேநாி'ட ேப'! பா அல+ +Qட மி)க5ைத எதி5+

ெகாற+; அKவமாக கிைட5த வா'C அல+ நைக அல+ பN - இப!

ச*தபC E8நிைல கேளா( விவாி5தாக . அதிQடசாக !
- நம வா8ைக ஒ) வா8ைகயா? பிLA ேபான

ற5தாேல அைத ெவபC

சா5த அ7*த பைழய ெச)பாேல அத $Lசியிேல ேபாட! இப! எலா

எ(5+C ெசாவ+4 ஒ) அ#பவ5+4 Gட வழி ெச0யேய அ+!
Aயவி உ ள காளவாயா0 ெகாதி4. I?4. ைக1.

ஒ) அ#பவ ேநரGடா+? ஒேர ஒ) அ#பவ! +ைமயானதா0! சகஜமாக
எதிபட

!யாததா0! நிக8*தா என?
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இ+ேவ அவன+ நி5திய, நிர*தர ஏகமாக அைம*+ அவைன அைலகழி5த+.
Aய?க5+4 உதவி ாிய கால மன ெகாட+ ேபா3!
அவன+ ஊாி)*+ ஆ7 ைமக4 அபா உ ள "ெர(? ெக'டா"

ஊ)4 Aய ேபாக ேவ!யதா யிF7. அ?ேக வசி5த உறவின அவைன வ*+

ேபா4ப! அைழ5தி)*தா.

அவ ேபானேபா+ அவ &'! இைல. எேபா+ வ)வா எ7

ெதாிய<மிைல.

அவ ெசற+ பிFபக $7 மணி4. சாி, ஐ*+ மணி Aமா)4 வ*+

பாகலாேம எ7 எணி அவ ெத)களி நட*தா. ஒ'ட34 ேபானா.
பிற4 ரயிேவ Nேடஷனி ேபா0 உ'கா*தி)கலா; வசதி ப'டா ப(5+

கிடகலா எ7 நிைன5தா. ேபானா.

Aமாரான Nேடஷ. அ*ேநர5+4 வ! எ+<மிைல. ெபLAக

காயாக

கிட*தன. ஒ) Aவ ஒர5தி, கதைர மீ+ நீ'! நிமி*+ Aகமாக5 T?கி

ெகா!)*தா ஒ)வ. அ)ைமயான காF7. அைமதியான E8நிைல.

Aய AFறி3 நட*+ பா5தா. Nேடஷ அ3வ அைற K'! கிட*த+.

ெதாழிலாளிக இைல. வ! வ)வதF4 அதிக ேநர இ)4 என5

ேதாறிய+.

Aய ஒ) ெபLசி அம*தா. க)?க தள5ைத, ெசம தைரைய, நீல வாைன,
ேவப மர?களி பAைமைய, Aவகளி ெவைமைய - இDவிதமான வண

விNதார?கைள ரசி5தப! இ)*தா.

அவ கக4 வி)*தாக ேவ7 வித கல வ*+ ேச*த+.
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பளி வண மி ஸாாி க'!ய ஒ) ெப. வய+ என இ)4?

ப+

இ)கலா, நாFப+ இ)கலா; இதF4 இைடப'ட எ+வாக< இ)கலா.
இDவா7 கணகி'ட+ அவ மன.

அவைள பாப+ பாகாத+ ேபா ந!ப+மாக இ)*த அவைன ைநஸாக
எைட ேபா'டப! நட*+ வ*+ அவ
அ?4மி?4 பா5தா .

எதி வாிைச ெபLA ஒறி உ'கா*தா .

"என?க, வ! வர ேநரமாயி(Cசா?" எ7 ேக'டா .
அ?ேக ேவ7 எவ) இைலயாயி#, அவ

வி'ெடறி*தா
அதF4

தைன பா5+5தா ேக விைய

எ7 ாி*+ ெகா ள அவ#4 ேநரமாயிF7.

அவேள, "ஐயா, ெதFேக ேபாற வ! எப வ)? ேநர ஆயி(Cசா?"

எ7 விசாாி5தா .

Aய அவைள ேநர!யாக பா5தா. “என45 ெதாியாேத. ரயி எப வ)#
ெதாியா+" எறா.

அவ

சிாி5த+ேபா ப'ட+ அவ#4. த பாைவைய ேவ7 பக தி)பி

அவ

அவைன ஒ) தி#சாக ேநாகினா . சிறி+ ேநர அ?ேகேய இ)*தா. பி,

ெகாடா.

எI*+ Nேடஷ உ ேள ேபானா .
Aய அவ

நக*+, அவ

ேபாவைதேய பா5+ ெகா!)*தா. அவ பாைவ AFறி
கா ெச0+ ேபான இட5தி ப!*த+. வியFற+.

அ*த ெபLசி ஒ) ைப - சின பிளாN! ைப; நீல நிற5தி - கிட*த+.
அவ

வ)வா , எ(5+ ெகா வா

எ7 ேபசிய+ மன.
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ேநர மிக ெம+வாக ஊவ+ ேபா ேதாறிய+. அவ ெபா7ைமையC

ேசாதிபதாக< இ)*த+ அ+.

கணிசமான ேநர கா5தி)*+ வி'டதாக ப'ட+ அவ எI*தா. Nேடஷ

உ பக பா5தா. அவைள காணவிைல. எ?ேகா ேபா0வி'டா . அவ

ரயி3காக வ*தவளிைல எேற மன Gறிய+. அ*த ெபLA அ)ேக ேபா0

அ*த ைபைய எ(5தா.

மீ( அ?4மி?4 பா5தா. திற*தா.
ைப4

சில ெவFறிைலக பா4தா இ)*தன. ஒ) சி7 ெபா'டண.

எ(5+ ேநாகினா ைகயிைல.
இDவள<தானா எற+ மன.

ஏமாFற5+ட அைத கீேழ ேபா'டா.
அதFகாகேவ ப+?கி நிறவ

ேபா ேவகமாக

ஏ எ(5ேத?" எ7 ேக'டப! பா0*தா .”

 வ*தா

அவ . "எ ைபைய

4னி*+ ைபைய எ(5தா . உ ேள பா5தப!, “ஏ, இதிேல இ)*த ேநா'( எ?ேக?
அப+ Rபா ேநா'(. ைநசா அ கிகி'!யா?” எறா .

Aய பதறிேபானா. எதிபாராத அதிCசி. "அதிேல Rபா ேநா'( எ+<

இேல. ெவ5திைல பா4தாேன இ)*த+?”" எ7 ெசானா.

“களவாணி ராNக! மாியாைதயா Rபாைய ெகா(5தி). இைலேயா, GCச
ேபா'( 4ப G'(ேவ” எ7 அவ

மிர'!னா .
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"அதிேல Rபாேய கிைடயா+. நா அதி)*+ எைத1 எ(க<மிைல” எறா

அவ. அவ உ ள5தி ஒ) Xதி கவி*த+. என அநியாயமாக இ)கிறேத எ7
ஒ) நிைன.

“ஏ மாியாைதயா Rபாைய ெகா(. இேல. நீ சீரழிLA ேபாேவ” என எCசாி5தா
அவ .

"நா எ(5தி)*தாதாேன தர

!1?"

"இ?ேக என தகரா?" கரகர5த 4ர ேக வி எIபியப! ஒ) காகிC

ச'ைடகார அ?ேக வ*தா. அ?ேக G ேவைல ெச0கிறவனாக இ)4.
"இ*த ஆைள சாியா விசாாி. பக3 ேவைளயிேலேய ஐயா<4 எனேமா மாதிாி

இ)4தா. எ ைகைய !கிறா)" எறா

அவ .

Aய<4 பகீெரற+. அ!பாவி! பழிகாாி என +ணிCச! எற+ மன.

“ெபா0! A5த ெபா0" எ7 க5தினா.

"ெதாி1டா! நீ ெபாிய ேயாகிய! உைன மாதிாி ஆசாமிகதா எெனனேவா
பறா#க!" எ7 Aயைவ ெந)?கினா

ரட.

“எ ேபேலயி)*த Rபா ேநா'ைட காேணா. அைத இ?ேக வCசி'( உ ளாற
ைட பாக ேபாேன. இவ ைபைய5 திற*+ ேநா'ைட எ(5தி)கா.

பக5திேல வ*+ ேக'கிறேபா எ ைகைய !கிறா" எ7 பழி Aம5தினா
அவ .

"அப!யாடா நாேய?" எ7 Aயவி ச'ைடைய இ7க பி!5தா
Aய அர( ேபானா; பாவ.

ரட.
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"இேல. அப! எ+< நடகேல" எறா. அவ#4 ெதாைட அைட5த+.
ேபCA சாியாக எழவிைல.

“ெபா7கி ெபாபைள ெபா7கி” என உ7மி அவைன உ3கினா
"அவ

ழிCச

ழிேய அைத கா'(Cேச!” எறா

ரட அவ ச'ைட ைப4

ரட.

அவ .

ைகவி'டா. ஒ) கவ கிைட5த+. எ(5+

பா5தா. இ)ப+ Rபா0 இ)*த+. ஒ) ப5+ Rபா0 தா, இர( ஐ*+*
Rபா0 தா க.

"இ+ எ பண" எறா Aய.
“சாிதா ேபாடா” எ7 அவைன பி!5+5 த ளினா

ரட. “ஊைளயிடாம

இட5ைத கா பM. வாைய5 திற*தேயா உன45தா ேடLச. இவைள

கFபழிக

யேற# ேபாYNேல !CA ெகா(ேப” எறா.

Aயவி பய அதிகாி5த+. அவ கீேழ விழாம சமாளி5+ நிறேத ெபாி+.

அIைக ேவ7 வ*த+. ேச, எDவள< அவமான. இ+ ேபா+; ேம3 அவமான
சபாதிக ேவடா எ7 எணியப! நட*தா.

அவ த!ய# G'டாளிக # ேதாM+ எற+ அவ

மன.

- எப! இ)*தா நமெகன! நம பண ேபாCA. மான  ேபாCA!
"அ#பவ +ைம!" எற நிைன ெவ!5த+ அவ# . "எதிபாராத+! இ+வைர

நடகாத+"

- ேகவல, ேகவல! வாைய5 திற*+ இைத யாாிட ெசால
ெப)ைமயாக ேபசப(வதF4 உாிய அ#பவமா இ+.

!1?
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Aய?க ெப)$Cெசறி*தா.
"ைகயி காசிைல. நட*+ நட*ேத ஊ ேபா0C ேசர ேவ!ய+தா. ெரடைர

அல+ $M மணி ேநர ஆ4" எற+ அறி<.
-----------------

("4?4ம”, 1982)

14. நப$க
ெதF4 வடகாக அக7 நீ( கிட*த ேமல5ெத)வி கிைளேபா கிழ4

ேநாகி ஒ(?கலாக பிாி*+ ெசற ந(5ெத)வி தி)பி அ!ெய(5+ ைவ5த

ஆ!யா பி ைளயி நைடயி தனிெயா) ேவக ேச*த+. ைகலாச பி ைளைய

ச*திக ேபாகிேறா எற +!, அவ கா ெச)பி "ட - !'

ஒைசயிேலேய உயிெரா ெகா(ப+ ேபா ேதாறிய+.

"அணாCசிைய பா5+ ஒ) வ)ச5+4 ேமேல ஆ4ேத. இDவள< நீடநா
நா இ*தபக வராம இ)*தேத இைல. ெர( மாச5+4 ஒ)க, $M
மாச5+4 ஒ)தடைவ நா இ*த ஊ)4 வ*+கி'(5தாேன இ)*ேத? அ*த

ஜ<ளிகைட ேவைலைய வி'(ேபா'( இெனா) கைடயிேல ேச*த பிற4
எ?ேக1 ேபாக

!யாமேல ஆயி'(+."

ஆ!யாபி ைள4 ெப)$CA எI*த+. ேவக ேவகமாக நடபதனா ம'(ேம

வா?கிய ேம$CA அல அ+...

ேமல5ெத)வி நட*தேபாேத, அ+4

*தி பNS வ*+ ெகா!)*தேபாேத,

அவ நிைனெபலா ைகலாச பி ைளைய5தா வ'டமி'( ெகா!)*த+.
இர( ேப)4 நீடகால பழக. AFறி வைள5+ ஏேதா ஒ)வைகயி

ெசா*த ெகாடா(கிற உற< எறா3, அைதவிட அI5தமான ந' உண<
இர( ேப)கிைட யி3 ெந)கமான பிைணைப ஏFப(5தியி)*த+.

ஆ!யாபி ைள அ*த ஊ)4 வ)ேபாெதலா, "அணாCசி ேயாD!" எ7

Gவிெகா( ைகலாசபி ைள &'ைட எ'! பாகாம ேபாவதிைல.
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அணாCசி1 அவைர கட+ அக 

க  மலர, "வா) ேவ0" என

அட அைழ5+, "என ச<கிய எலா எப!?" எ7 விசாாிக5
தவறிய+மிைல.

அதி)*+ ேபCA கிைளவி'(, ெகா!க

பரபி, எப! எப!ேயா தைழ5+, எ+

எைதேயா ெதா'(, சகல விஷய?கைள1 பFறி பட). உ - சமாCசார?கைள
அணாCசி ெசால; அய` அகேபா, ெதாி*தவக
கிAகிAக , மF7 ப5திாிைகC ெச0திக

மணி கணகி வள).

பFறிய வக , ரசமான

எ7 ஆ!யாபி ைள Gற, ேபCA

இர( ேப) AவாரNயமாக ேபசி மகி8வாக . காபி ேபா'( ெகா(

வ)ப! அணாCசி உ5தரவி(வா.

காபி வ). எ*த ேநரமானா3 க(?காபி"தா - பா ேசகபடாத க7

காபி. அ+ ஒ) தனிCAைவ ெகா !)4. மதினி க)ப'!ைய Tகலாகேவ

ேபா'!) பா . ெராப இனிCசி)4 பானக அ+ எறா3 ஆ!யா

பி ைள )சி5+ ப)4வா. Aைவ ெபாிதல. அதி அ)வமாக கல*தி)கிற
அதா

கிய. இ+ தபியா பி ைள45 ெதாி1.

"தாி5திர !Cச இ*த ஊாிேல பா கிைடகிறேத இைல. தயி), ேமா) எ+<ேம

கிைடபதிைல. அதனாேலதா க(?காபி" எ7 அணாCசி ெசா3வா -

ஒDெவா) தடைவ1 ெசா3வா.

"அதனாெலன, க(?காபிதா ேடN'. நல+ Gட" எ7 ஆ!யாபி ைள
G7வா.

கிராம5தி உ ள கறைவ மா(களி பா எலா பைணயி கறகப'(

பக5+ ட<க4 ேபா0வி(வதா, ஊாிேல பா345 த'(பா( எகிற

உைம1 ஒDெவா)

ைற1 அவகள+ ேபCசி அ!ப(.
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இ)*தா3, ஊாி பா தாராளமாகேவ கிைடகிற நிைல இ)*தாGட,

அணாCசியி நிர*தரமான பFறா4ைற ப'ெஜ' காபி4 பா வா?4வைத
அ#மதிபதிைல. அதனா என?

இ*த உைமைய ஆ!யா பி ைளயி மன4றளி தானாகேவ Gறி ெகா .
உர5த சி*தைனயாக அல.

ைகலாசபி ைள தீனிபிாிய. சாபா'ைடவிட, ெநா745 தீனி அவ)4, சீைட,

ேத4ழ எ7 ஏதாவ+ எப< Nடா இ)*+ ெகாேடயி)4. அ+ ேபாக

திZெர7 நிைன5+ ெகா(, "ஆைமவைட பM, "வாைழகா0 பcஜி ெச0",

"உ)ைளகிழ?4 ேபாடா ெச0" எ7 வி)ப ெதாிவி5+

ெகாேடயி)பா. அவ &'( மதினி1 அ3காம சகாம அவ)ைடய

ஆைசகைள நிைறேவFறி வ)வா . அவ

ைக4 ஒ) தனி ராசி. அவ

ெச0தா3 அ+ தனி )சி1 மண  ெபFறி)4.

எைதC

இைவ தவிர, ேவகடைல எறா - சிறிய கைட ைவ5+ உ -ாி சினC
சின5 ேதைவகைள K5தி ெச0வத $ல சிறிதள< லாப ெபற

!1

எபைத அ#பவ Kவமாக நிRபி5+ ெகா!)*த பிCைசயாபி ைள

ெசான+ ேபால - "ைகலாசபி ைள4 உசி)!" - அ+< எப< &'!
இ)4.

ஆ!யா பி ைள1 - அணாCசி1 ேபசி மகி8கிற ேவைளயி, &'!

இ)கிற தீனி தி#Aக

தாராளமாக வ*+ ேச). ேவகடைல4

"பகேமளமாக க) க'!5+(.

ேநர ேபாவேத ெதாியா+. சில சமய ஆ!யாபி ைள, +ைட விாி5+

ப(5+ ேபAகிறவ அப!ேய T?கி ேபாவ+ உ(. T?4கிறவைர

அணாCசி த'! எI மா'டா.

"பாவ, அ3! நலா5 T?க'(" எ7 வி'( வி(வா. ஆ!யாபி ைள

தானாக விழி வ*+ எI* உ'கா*+, "அச*+ T?கி'ேட ேபா)ேக!

இனேமதா சாபிடM" எபா.
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அணாCசி எDவள< உபசாி5தா3 ஆ!யாபி ைள அ?ேக சாபிட மா'டா.
“ெசா*தகார?க &'(ேக ேபா0வி(வா.

இ*த ந' பலபல வ)ட?களாக5 ெதாட*+ வளவ+. ைகலாசபி ைள &'ைட

வி'( ெவளிேய ேபாவ+ கிைடயா+. அதி3, அவ)4 ஆN+மா க(ைமயாகி-

வி'ட பிற4 வி'! ெத) வாசப!ைய5 தா!ய+ இைல. ஆகேவ, உறவின

&'(கயாண, சா<, ஏேத# விேசஷ எ7 அகபக5+ ஊக4

ேபா0 வ)வ+ நி7வி'ட+.

ஆ!யாபி ைள மாதிாி &( ேத! வ)கிறவக தா Eாிய ெவளிCச , திய
காF7ேபால, அவர+ சாதாரண நா'க4 விேசஷ உயி த*+

ெகா!)*தாக . அைனவாி3 ஆ!யாபி ைள4 அணாCசியிட தனி

பி!; ஒ) தீவிரமான பF7த. தனி5+C ெசா3ப!யான காரண எ+<
கிைடயா+. உ ள5தி, உணவி, இயபாக5 ேதாறி வ3ெபF7 வி'ட
அபி பிைண.

அதனா அணாCசிைய நீட 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

ெகாேடயி)*த+.

அ*த உண<தா அவைர பNS)*+ இற?கிய+ ேநராக ைகலாசபி ைள
&'(4 உ*தி5 த ளிய+.

ெத) வாச ப!யி கா ைவ4 ேபாேத, "அணாCசி ேயாD” எ7 4ர
ெகா(5தா ஆ!யாபி ைள.

திைணயி இ)*த தபி ேசாம A*தர, "வா?க!” எ7 அவைர வரேவFறா.
"உ'கா)?க!" எறா. அவைர ஒ)மாதிாியாக பா5தா.
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ேதாளி கிட*த +ைட எ(5+, திைண ப'!ய க Tசி த'!வி'(,

+ைட ம!5தவாேற ேபா'( அதமீ+ உ'கா*தா ஆ!யாபி ைள.
“ெபாியவா
ேக'டா.

&'(4 ேள என ெச0றாக? ெவளிேய காேணா?" எ7

"உ?க45 ெதாியா+? அணாCசி இைல. 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 நி7வி( ேபா ேதாறிய+. அதிCசி அவ
ெவளிCசமாயிF7. நப

!யாதவேபா ேக'டா:

க5தி

"ஆ?. என+?”
"அணாCசி இற*+ எ'( மாத?க

ஆCA.”

ஆ!யாபி ைள திைகட, “என ெச0த+..?" எறா.
"ஆN+மாதா. ெராப< கQடப(5தி வி'ட+.”
“ேச, என45 ெதாியாேத” எ7

M M5தா பி ைள. "அவாைள பாக

வராமேல ேபாயி'ேடேன!”
4747 எ7 உ'கா*தி)*தா. ேவ7 எ+< ெசாலாமேல தைரமீ+ ப(5தா.

ககைள $! ெகாடா.
ேசா

அவைரேய கவனி5தப! இ)*தா. அவ

க ஏேதா ேவதைனைய

கா'(வதாக அவ#45 ேதாறிய+. இ*தC ெச0தி அவ)4 அதிCசி த*+
வி'ட+ எ7 எணினா.
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ேநர ஊ*+ ெகா!)*த+. அவைர 4ர ெகா(5+ உ3கலாமா எ7 அவ

தய?கினா.

ச'ெட7 அவேர நிமி*+ உ'கா*தா. "என4 எனேமா ஒ) மாதிாி வ)+..."
எ7 ெம 4ர ெசானா. “நீ5தணி இ)4மா? ஒ) டள ெகாேட”
எறா.
ேசா

&'!#

ேபா0, பழL ேசாF7பாைனயி உ ள தணிைர ஒ)

சி7ெசபி எ(5+ வ*+ அவாிட த*தா. உ ேசகப'!)*த அ*த

நீராகார5ைத அவ 4!5தா. ெசைப கீேழ ைவ5+வி'(, ம<னமாக

அம*தி)*தா.

பிற4 எI*+, +ைட உதறி5 ேதா மீ+ ேபா'( ெகா(, “வாேற” எ7
னகியப! நட*தா. வ*தேபா+ இ)*த மி(4 இேபா+ இைல அவ நைடயி,

நடபேத சிரமமான ேவைலயாக அைம*+ வி'ட+ேபா ேதாறிய+.
ேசா

அவ)காக அ#தாபப'டா. "பாவ" எ7 Gறி ெகாடா.

அ7 பிFபக "ஆ!யா பி ைள ெச5+ேபானா" எற ெச0தி அவ#4

அதிCசி['( தகவலாக5தா இ)*த+.
----------

("சி7கைத களLசிய, 1985)

15. வாழ விபியவ
"மாதவி 4'! பாபதF4 மா4'! மாதிாி இ)கிறா . KCெச( ேபா
4ைமயா0, வாணமயமாயத திக8கிறா . அெதலா சாிதானயா. அவ

ேமாகன னைகைய1, கா*த கெணாளிைய1, க( நீ தபி5 தவறி

அச'(5தனமாக நட*+ ெகா ளாதீ. உைமயி அவ

A'ெடாி4 ெந)!"

ெந) ஐயா,
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இப!5தா எCசாிபா கிளா பரமசிவ. சக 4மாNதாகளி எவராவ+ ஒ)வ

அவாிட மாதவிைய பFறி அDவேபா+ ேபCெச(பாக . அல+, அவைர

க( ேபச வ)கிறவகளி யாேர# மாதவி 4'!யி "நில< ெச01

க5ைத1, காேபா ெநLசி 4747 ஏFப(5+ விழிகைள1, நிைனவி

நிைலயாக பதி*+ வி(கிற

7வைல1 பா5+வி'(, அவ

நிைனவினா

அைல(, அற பரமசிவ5திட அவைள பFறிC AவாரNயமாக ேபச
ஆரபிபாக . அேபாெதலா அவ தனி ரகC சிாிைப

தன+ க)5ைத அI5தமாக எ(5+C ெசாவா.

க5திேல படரவி'(5

பரமசிவ பணி ாி*த அ3வலக5தி பல பிாி<க . ஒDெவா) பிாிவி3 நாைல*+
ஆகேளா( ஒ7 அல+ இர( ெபக 4மாNதாகளாக ேவைல ெச0+
வ*தாக . அவக

எேலா)ேம அழகிக

எ7 ெசாவிட

அைனவ) ஒ0யாரமாக அழ4 ப(5தி ெகா ள5 ெதாி*தவக .
ெப 4மாNதாக

!யா+, ஆனா

ேவைல பாகிற இட5தி சாிநிக சமானமாக, ஆக

ேவைல ெச0ய ேவ!யி)*தத $லம ேவைலயி தர எப! இ)*த+;
ஆகளி உைழ5 திற எ5திைசயி எDவா7 ேவைல ெச0த+; ெப சதி

யா யாைர எ*த எ*த விதமாக பாதி5+ வ*த+ எபன ேபாற விவர?க

யாவரா3 ேசகாிகபட விைல. ஆயி# ஓ உைம எளிதி பளிCசிட5தா

ெச0த+.
ெபக

ேமனி மி#கிகளாக<, அல?கார வயரா க<, நாெகா) தி#A

டைவ க'!1, சதா வாசன அைலகைள பரபி1, இர( $7 ேபகளாகC
ேச*+ அ5தமிலாம கிகி5+C சிாி5+ ெகா( ஆXA4 வ*தாக .
அவகள+ ற5 ேதாFற5தி காணப'ட அழ4 A5த  அவக

ெச0த

ேவைலகளி இ)4மா - இ)*ததா - எ7 உ7தியாக யாேர ெசால
அவக

!1?

பாைவயி ப'(, அவக4 அ)ேக உ'கா*+, அவக

பாக'(ேம எபதFகாக< ஏேதா

கிய காாிய இ)ப+ேபா அ?4

இ?4மாக, ஒ அைறயி)*+ இேனா அைற4மா0 Aமா Aமா ேபா0 வ*+
கடைம ஆFறிய ஆ4மாNதாகள அசமLச?களா க<, பி5+ 4ளிகளாக<,
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ஏைழ எளியவக

ேபால<, “ேகவல 4மாNதாக " ஆக< கா'சி

அளிகலாமா? அப! கா'சிதர5தா இய3மா அவகளா?
ஆகேவ, ஒDெவா)வ) "ஜ" என7 "ேஜா" ஆக<, "Z" ஆக<, "!டா"

ஆக< ஆைட அல?கார ெச0+ ெகா( வ*தாக . சில, சினிமாவி, ந!க

ேவ!ய வக

தபி5 தவறி, சாரமFற ேவைலக

நைடெப7 அ3வலக5தி#

அ! எ(5+ ைவ5+ வி'டவ ேபா ேதாறினாக .

இதனா என ஆயிF7 எ7 ேக'டாேலா, காாியால ய?க

கM4 இனிய

கா'சிகளாக5 ேதாFற கா'டலா யின. ஆXN க'!ட?கேக உாி5தான

அI$Lசி5 ேதாFற  ஒ)வித விேசஷ நாFற  இ)*த இட ெதாியாம ஓ!
வி'டன.

Aமா அழ4 ெபFற நாாீமணிக

சLசாி5த ப4திகளி நிைலேய இ+ ெவறா,

மாதவி4'! ேபாற அழகான ெபக
இ)4 எ7 ெதாியாதா என!

ேவைல ெச01 பிாி<க

மாதவி4'! நல அழகி. இDவள< ெசானாேல ேபா+. அவ

மாபழ ேபா இ)*தா
- அவ

எப!

மேகாவா

எற தைமயி வணிக ஆரபி5+ பழகைட4

கன?களி ேராஜாK சிாி4, ககளி க)?4வைள மி#

எ# தி#சி ெதாட?கி Kகைட4 - அவ

ேமனி ெம)கி பாதா

அவாைவ காண !1, ச)ம ெமைமயி ெவெண0 மி#மி#4, அவ

4ர 4ேலா ஜா ஊறி கிட4 ஜீரா இைழ1 எெறலா விவாி5+

மி'டா0 கைட4 - விளபர ெச0ய ேவ!ய அவசிய எ+< இைல தா.
மாதவி 4'! ெவ7மேன பா5தா3 ேபா+. எதிேர நிFபவ 4Fறால5தி
44 சார Aக உலா கிளபியவ ேபா ஆகி வி(வா. ஆனா, அவ

Aமமா பாக மா'டாேள! ைம Kசப'!)கிறேதா இைலேயா எ# ஐய5ைத5

T(ப! ஒ) க)ைம வைரயி'ட மாவ( வகி அன” ெந(?கக
இத8களி சி7 நைக தவழ, அவ
ஆவ5ேதா( ேக'பவ

Aடாிட,

"என விஷய "என விஷய?" எ7

ேபா பாைவ எறிவா . அேபா+ 4Fறால அ)வியி

4ளிகிற அFத இனிைம அலவா பிற4!
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மாதவி சகஜமாகC சிாி5+ ேபA Aபாவ உைடயவ . திதாக அறி கப(5த

ெப7கிற ேபா+ Gட, "ெராப நா

பா5+ பழகியவக

ேபா

க நிைற*த

சிாி வழ?4வா . ெவ4 விைரவிேலேய தாராளமாக ேபCA ெகா(5+, ேபCA
வா?க ஆரபி5+ வி(வா . அவ

னா நி7 உைரயா(வேத இனிய

அ#பவமாக, Aசி)சியான 4ளி பான5ைதC Aைவ5+ ப)4வ+ ேபாற

இபமாக அைம1.

அ*த இப5ைத இழக மன இலாதவக

தா அD அ3வலக5தி மி4தியாக

இ)*தன. ெபா+வாகேவ அ?4 ளவக4 அதிகமான ேவைல கிைடயா+!

ப5தைர மணி த மாைல ஐ*+ மணிவைர ஆXN ேநர; ந(வி ஒ) மணி ேநர

இைடேவைள எற தி'ட இ)*த+ எனேவா உைம தா, ஆனா

ஒDெவா)வ) இைடகிைடேய "ஓ0< ேநர" ேத! ெகா ள5 தய?கேவ இைல.

சிF7! வி(தியி சிறி+ ேநர5ைத ேபா4வாக . ெப'!கைட அ)கி

நி7 சிகெர' பி!பாக . நபைர க( ேபசC ெசவ+ ேபா ஒDேவா

அைறயி#  4*+ அ?4 ள ெபக

ேன த?க

உட அழைக1,

ஆைட பக'ைட1, அறி< பிரகாச5ைத1 ெவளிCச மி(வதி உFசாக

கா'(வாக .

பரமசிவ5திட ச*ேதக5 ெதளி< ெபற வ)கிறவக

ேபா எ'!

பாகிறவக, "உ?கைள பா5+ ேபாகலாெம7 வ*ேத" எ7 Gறி
ெகாேட வ)கிறவக, உைமயி மாதவி எ# Aடாினா கவரப(கிற

மனித வி'!க

தா எபைத பரமசிவேம ந4 அறிவா. மாதவி4

ஆகளி ேபாைகாி*+ ெகா ள5 ெதாியாதா என?
அவைடய ேபாைக தவறாக ாி*+ெகாட ஆக

அவ

மன த?களிட

நிைலெபF7 வி'ட+ எேற எ ணினாக . ஒDெவா)வ) தாேன மாதவியி

பிாிய5+4 இலகானவ எ7 க)திய+ மனித Aபாவ5ைத எ(5+ கா'ட
உதவிய+.

ர4நாத ஒ) நா

!ப சாபி'( வி'( வ) ேபா+ த வாயி ஒ) Xடா<

ைகயி ஒ) Xடா<மாக வ*தா. உத(க

சிவக, வா0 ந7மண பரப,

க
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மலர வ*தவைனC சிாி4 விழிகளா வரேவFறா

த*தா .

மாதவி. 47நைக வி)*+

“உ?க4 Xடா ேவ(மா மாதவி?” எ7 ேக'டா ர4நாத.
“ெகா(5தா ேவடா எறா ெசால ேபாகிேற?" எ7 ேக வியி பதிைல
ெபாதி*+ ெகா(5தா
அவ

அவ .

வா?கி ெகா வாேளா ம75+ வி(வாேளா எற சலன சி5த5ேதா(

அதிகப!யான Xடா வா?கி வ*தவ இெபாI+ ஆன*த அைட*தா. இேதா!"
எ7 ைகைய நீ'!னா.

த*த5தினா கைல அழேகா( உ)வாகப'டன ேபாற ெமய விரக
வ*+, Kவித8க

ேபா 4வி*+, Xடாைவ எ(5தைத அவ ரசி5தா. அவ



ைகேமேல ெச7, ெசDவிய உத(க கிைடேய அைத5 திணி5தைத 1, கக
Aழறைத1,

க5தி மா7தகைள1 ஆைச ககளா அ ளி

விI?கியவாேற நிறா அவ. அவ

அவ#காகேவ பிற*த+ அலேவா!

ககளி ஒளி*த தனிCAட

அவ உ ள கிகி5த+. "மாதவி4 எ மீ+ ஆைச தா. இதி
ச*ேதகேமயிைல" எ7 உ7தியாக நபினா அவ.

"உன4 வி)பமானைத எ(5+ ெகா ளலா" எ7 ெசா, $!யி)*த
விரகைள அகல5 திற*தா பால கி)Qண, ஒ) சமய.
உ ள?ைக நிைறய மி'டா0க . பளிCசி( வண?க

தா களி அட?கிய அ)ைமயான இனிக !

ெபாவைள ஒ7 அழ4 ப(5திய எழிலான ைக

மி#4 கணா!5

 வ*+ ஒேர ஒ) மி'டாைய

எ(5+ ெகாட ேபா+, "ெபா அவி ேமனி ம?ைக" எப+ மாதவி45 தா
ெபா)*+; த?க எறா த?கேம தா எ7 அவ மன ேபசிய+.
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"உன4 மி'டா0 பி!4மா. மாதவி?" என பாி<ட விசாாி5தா அவ.
"ஓ ேபஷாக!" எ7 இI5தா

அவ . ஒ) ெசாைல உCசாி5தா "இப5ேத

வ*+ பா1+ காதினிேல" எபைத &ணான கவிபிதFற எ7 அ!5+ ேபA

பாலகி)Qண "கவி வாகி உைம இலாம இைல" என உண*தா
இேபா+.
அவ

ககைள ஒ) தி#சாக ஒ(கி ெகா(, சி7நைக K5+ "என4 சால'

தா பி!4. மி சால' இ)*தா ேபா+. என4C சாபாேட ேவடா"

எ7 அறிவி5த ேபா+, பாலகி)Qண இ*த உலக5திேலேய இைல!
சினிமாகாரக

சில சமய?களி "'ாீ Y4வN”" எ7 பட பி!5+

கா'(வாகேள காதலகளி க*தவேலாக சLசார பFறி, அப!ப'ட ஒ)

கா'சியி - ப`க

மிதக, ைகC A) க

ெகா!க +வள, வி*ைத Kக

ெநளிய, விசி5திரமான இைலக

சிாிக அFதமாக5 திகI ஒ) கன<

உலக5தி - மாதவிேயா( அவ# திாிவதாக மய?கி வி'டா.

அத பிற4 ேக'பாேன? அ!க! மாதவி4 "மி சால'" கிைட5த+. அவ
நாவி சால' இளக இளக, அவள+ உ ள  தபா உ)கி ஓ!வ)கிற+ எேற

பாலகி)Qண நபினா.

இ*த விதமாக ர4நாத#, பால கி)Qண#, சிவபிரகாச

, ெசாக?க ,

மF7 ஒறி)வ) எணி ெகா(. ஆகாச ேகா'ைட க'(கிற

அநாஷகளாக அைலவைத க( காணாதவேபா இ)*தா பரமசிவ.
இளிCசவா0 Aபக ! ஒ) நா

சாியானப! பாட ப!க5 தா ேபாகிறாக !"

எ7 அவ மன 4றளி சிாி4.
அ*த நா

வர5தா ெச0த+.
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அ7 இளிCசவா0 Aபக

ம'(ேம பாட கF7 ெகாடாக

எறிைல.

சிாி5+ ேபசிC சி?காரமா0 ெபாI+ ேபாகிய "திட Aபி"1 ஒ) பாட கF7
ெகாடா .

சில நா'களி மாைல ேவைளகளி ஆXஸ காாியலாய5 தி அதிக ேநர த?கி
வி(வ+ உ(. அவ கிளபிC ெசற பிறேக 4மாNதாக

ெவளிேயற

ேவ(. வினாக கால நQட உ( பMகிற ஆXஸைர ஏசியாவ+ அவக
ேவைல ெச0வ+ ேபா பமா5+ பணி ெகா!)பாக .

அ7 ஆXஸ ஆேற கா மணி45தா ேபானா. ேமைஜ மீ+ கிட*த

“4ைபகைள எலா அ ளி !ராய)4

றப(வதF4 ஆறைர மணி ஆகிவி'ட+.
ஆ7 ஆேறகா மணிேக இ)

திணி5+ வி'(, 4மாNதாக

பரவி வி(கிற - "பக ெபாI+ 4ைறவாக< இரா

ெபாI+ அதிகமாக< உ ள" - கால அ+. ஆXS அைறக4

விள4க

ஒளி சி*தி அI+ ெகா!)*தா3, வரா*தா, மா!ப!, சில தி)ப?க

இட?களி ெவளிCசேம இைல.

மாதவி ேவைல ெச01 இட மா!யி இ)*த+. அவ

ேபாற

ேவகமாக வ*+ ப!க'(5

தி)பினா . "மாதவி! உனகாக5 தா கா5தி)கிேற" எற 4ர கரகர5த+

அவ

தி(கி'டா ; நிறா . அதF4

அ)ேக இIக

ஒ) கர அவ

ைகைய பFறி அவைள

யற+. இ(பி வைள*+ AFற நீட+.

இ7 மி சால' ம'(மல; ேஹஸந' சால'( ெகா( வ*தி)கிேற.
இப! நா ஜாயாக XCA4 ேபாகலா….."
ேபசிய+ பாலகி)Qண எபைத
படபட5த+. அவ

இதய5தி பைதபைத. "சீ ேபா!” எ7 சீறினா

அவைன5 த ளிவிட
அவ

க அவ

தேலேய ாி*+ ெகாட மாதவியி உட

ர!னா .

அவ .

க ேநாகி5 தா8*+ ெகா !)*த+. தி(ெமன, "பளா"

எ7 ஓ அைற விI*த+ அ+ அதிCசிேயா( பிவா?கிய+.
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"சீ மி)க!” எ7 த ெவ7

Iவைத1 திர'! &சிவி'(, அவைன வ3<ட

ஒ+கி5 த ளிய மாதவி ேவகமாக ப!களி இற?கினா .

அெபாI+ தா மா!ப!யி ஏற அ! எ(5+ ைவ5த ர4நாத "ஏ மாதவி
இDவள< அவசர?" எ7 ேக'டா.

"சீ ேபாடா!” எ7 காறி5 +பி வி'( ஓடலானா
எதிப'ட

மாதவி. ரNதாைவ அைட*த+

த டாசிைய நி75தி, அதி ஏறிெகாட பிற4 தா அவ

சிறி+ தணி*த+. ஆயி# உ ள பைத ஒ(?கவிைல.
"மி)க?க ! ெவறிபி!5த மி)க?க " எ7

M M5 தா

பய

அவ . தாராளமாக

ேபசி பழகிேன எபதFகாக இப!யா நட*+ ெகா வ+? சீ" எ7 4ைம*+
ெகாதி5த+ அவ

உ ள.

"எேலா) ெக'ட எண5ேதா( பழ4கிறவக தா எப+ உன4

இெபாI+ தா ாிகிற+. ெப ஒ)5தி சிாி5+ ேபசினா அத பி ேவ7

க)5+ ப+?கி கிட4 எ7 இவக

ஏ எணேவ(ேமா, என45

ெதாியவிைல. ஃபிர'Nகளாக பழக அவக

எப< ேவ7 ரக நிைனக
இ*த ாீதியி அவ

தா ேபா)4."

மன இட தரா+ ேபா)4.

மன I?கி ைக*த+. அD அ3வலக5தி இனி கா

பதிக ேபாவதிைல எ7 தீமானி5த பிறேக அவ
பட*த+.

உ ள5தி சிறி+ அைமதி

மாதவி4'! தன+ ேவைலைய ராஜிநாமா ெச0+ வி'டா ; தா?க
திைசைய எ'! பாகேவ மா'டா

இ)கிற

எபைத அறி*த+, பாலகி)Qண

வைகயறா மன ேபான ேபாகி விமசன G7வதி மகி8<Fறன.
"ஏ ஒ ஏமாF7காாி! சாியான மி#கி!
வயிFெறாிCசேலா(

ததர ப'டஃபிைள!" எ7

னகினா ர4நாத.
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பாலகி)Qண "பCைசயான வா5ைதகளி வைசபா!5 த ஆ5திர5ைத5 தணிக
யறா. "ேதவ!யா , ெபா7கி" எெறலா அCசைன ெச0தா.

"பசகாாி. மயகி பி(?கி5 திகிற வLசகி" எேற எேலா) அவைள
பFறி

!< க'!ன.

"மாதவி4'! உ?கைள எலா ஏமாFறி வி'டா

ஆனா அDவா7 ஏமாF7ப! T!யேத நீ?க
 7வேலா( ெசானா.
"நறாக இ)கிறேத நீ?க

ெசாவ+! நா?க

எப+ சாியாக இ)கலா.

தா" எ7 பரமசிவ

ெகா(5தைத எலா வா?கி

ெமா4 ெமாெக7 ெமாகினாேள அ*த5 த!Cசி! மி'டா0 ெகா(5தா, மி
சால' நறாக இ)4 எ7, சால' சைள ெச0தா ஐNகிாீ பி!4
எ7 ெசா, தன4 பி!5தைத ேக'( வா?கி5 த வயிFைற ெராபி
ெகா!)*தாேள. நா?களா அப! எலா ெச01ப! ெசாேனா?" எ7
சடபடெவன ெபாாி5+ த ளினா பாலகி)Qண.

"அவ
நீ?க

மனைச 4ளிபா'!, அவ

உ ள5தி இட பி!பதFகாக5 தாேன

ேபா'! ேபா'( அDவித ெச0தீக ? உபசாி5+, நல வா5ைத ெசா,

நீ?களாக வாாி ெகா(கிற ேபா+, ேவடா எ7 யா தா ம7பாக ?

மாதவி45 தினசாி N&'(, ஐNகிாீ , சால'( வா?கி5 தினேவ(

எற ஆைச இ)*த+. இப! எலா தின ஆைச ப'டா &( வி'( ேபா4
மகேள; நம4 க'(ப! ஆகிவரா+ எ7 அவைடய அமா ெசாயி)பா .
AலபமாகC சிாிைப1 பாைவைய1 இனிய ேபCைச1 ெகாேட அவFைற
எலா ெபF7 விட

!1 எபைத அவ

க( ெகாடா . கிைடகிற

வைரயி அ#பவி5+ மகிழலாேம எ7 +ணி*தா . அவ4 ெகா(பதி

உ?க4 ஓ இப ஏFப'ட+. இைல எ7 நீ?க

அற அவைள ஏAவாேன?" எறா பரமசிவ.

ம7க

!யா+.
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மFறவகளா அவ ேபCைச ம7க

!யவிைல. எனி#, அவகைடய

மனகசைப மாF7வதF45 ேதைவயான சதிைய அDவா5ைதக
விைல தா.
------------

ெபFறி)க

("கலாவ, 1965)

16. ஒ காத

கைத

அெபாI+ நா T?கவிைல - Tக கிறக5திேல ேதாறிய ெசாபனமாக
இ)4 எ7 அைத5 த ளி வி(வதF4.

உைமையC ெசால ேபானா அேபா+ நா விழி5தி)க< இைல;
ககைள $!ெகா(, ேயாசைனயி ஆ8*+ கிட*ேத,

ஜீவ மாதிாி நாFகாயி சாி*+ சா0*தப!.

+ெக3 இலாத

அப! என பலமான ேயாசைன எறா, Aைவயான கைத என ெசாலலா;

ஒ) கைத அவசிய ேவ(ேம எகிற ேவதைனதா. பக5+ &'(

பனிர( வய+ ெப பவத4மாாி என+ சிேநகிதி. அவைள "ஓயாத ெதாைல"
எேற Gபிடேவ(. எேபா பா5தா3 “என4 ஒ) கைத ெசா, ேஜாரான
கைதயாக ஒ7 ெசா" எ7 அாி5+ பி(?4 Aபாவ உைடயவ

அவ .

"என4 கைத ெசால5 ெதாியா+" எ7 மIபி அவளிடமி)*+ தபிவிட
!யா+. “ஊ4? உனககா ெதாியா+? இDவள< Nதக?க

ப!Cசி)கிேய!

இ# ப!CAகி'ேட இ)கிேய. உன4 கைத ெசால5 ெதாியா+ எறா யா

நவா?க?" எ7 சைட பி!4 ப அவ4 உ(.

என எழவாவ+ ஒ) கைதைய ெசா அவைள அ#பினாதா அைமதியாக

ப!கேவா. Aமா க$! ேமான5+ இ)கேவா இய3. இைலெயனி ெகாA,

$'ைடKCசி வைகயரா மாதிாி அவ ெதாைல ெகா(5+ ெகாேட

இ)பா .
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அைற4 அவ

"கைத ஒ) கைத” எ7 ெதா*தர< ப(5திவி'(, "நல

கைதயாக ஒ7 ேயாசி5+ ைவ. நா அற வாேற” என அறிவி5+ வி'(
ேபானா . அைதபFறிய ேயாசைனயிதா நா ஈ(ப'( இ)*ேத.

விழி Tக  ெதா'( பி!5+ விைளயாட

ய3 இைட நிைல அ+. மன

க'டவி85+ விடப'ட க7 4'! மாதிாி + ளி4மாள ேபா'( இQட
ேபா திாி1. காத)கி Gட யாேரா - அல+, எ+ேவா "ெகாய ெகாய" எ7

ெதளிவிலா 4ர எெனனேவா ேபAவ+ ேபா ேதா7. அ5தைகய

நிைலயிதா நா இ)*ேத.

அெபாI+தா அ+ எ காதி விI*த+. மிக5 ெதளிவாக ேக'ட+. யாேரா

கலகலெவனC சிாி5த ஒ. ெவகலபாைனயி சிலைர காAகைள ேபா'(

43கி உ3கினா எழG!ய ஒநய கYாி'ட+ அ*தC சிாிபிேல.
யா அDவித சிாி5த+?
நா கவிழி5+ மிரளமிரள ேநாகிேன.

பழகமான, அI+ வழி1 E8நிைலதா. 5தக?க , தா , ேபனா, 4ைப Gள,
“சCசவ)" எலா அப! அப!ேய இ)*தன, யா) வ*+ எ'!
பா5ததாக< ெதாியவிைல. பக5+ &'( 47கார ெப

பவத4மாாியி சிாி அல அ+.

எ மன4றளியி சி5+ விைளயா'டாக5தா இ)4 எ7 க)தி, ம7ப!1

"T?காம T?கி Aக ெப7" நிைலயி அம*ேத. ஆனா, Tக எ

ககைள5 தIவி எைன மயக நிைலயி த ளிவிடவிைல. இ+ நிச.

தி)ப< சிாிெபா ெதளிவாக ேக'ட+. ெப ஒ)5தி சிாி5த 4ரதா அ+.
நறாக பா5+ பயனிைல. யா) பாைவயி படேவயிைல. “ஏ 4ர?4!
ஏ'! பான 4மாாி எ?ேக ஒளி*+ நிகிேற?” எ7 க5திேன.
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இேபா+ ேகC சிாிெபாேயா(, ைகெகா'! கனி5ததா எI*த வைளகளி

கலகல ேச*+ ஒ ெச0த+. என4 எ+< ாியவிைல.

“ேஹ கFபைன வறட கைதகாரா! உன4 கைத எ+< உதயமாகாததி
வியேப இைல எப+ பாயச5தி உ ள இனி ேபால<, மிளகா0
ெபா!யி உ ள கார ேபால<, உபி உ ள காி ேபால< ந4
லனாகிற+….."
இDவா7 அதிகபிரச?கி தனமாக வாயா( வலைம ெபFற+ யாேரா எ7 நா
விழி5+ ெகா( இ)ைகயி, “ ேன ெச3 தைல அல?கார சி?காாியி
ெகாைடயி ெகா3வி)4 மைக மண5ைத bக*தா3, இ?ேக K
வாசைன எப! வ*த+, ெச!1மிைல ேதா'ட  இைலேய எ7

ழி4

ப ெபFற ம4 பிளாNதிாியி சாியான பிரதிநிதிேய! நா உன4 ஒ) கைத

ெசால'(மா? எற ேபCA “ெதாைலேபசி" $ல வ) 4ரைழ ேபா இIப'(
ெமைமயா0 ஒ5த+ என)கிேல.

யா ேபAவ+ எ7 ாி*+ ெகாட+ என4 விய அதிகமாயிF7.
எ

னா ேமைஜமீ+ ஒ) ெவகல ெபாைம இ)*த+. மி4*த அழ4 எ7

ெசால

!யா+. நா# சில நபக ஊ AFறி, அைணக'(கைள

பா5+வி'(, ஒ) ெபாிய ேகாவிைல க(களி5+5 தி)பிய சமய, ஒ)
இட5தி இ*த ப+ைம விைல4 கிைட5த+. பல) பல ெபா) கைள

வா?கினாக . Aமா இ)க'(ேம எ7 நா இ*த ெபாைமைய வா?கி

வ*ேத. அத# ேள எபவாவ+ "விகிர மாதி5த ேவதாள5தி" தாயாதி

எ+ேவ# 4*+ ெகா ; ப+ைம கைத ெசால

வ*+ வி( எ7 நா

கேடனா?
என+ எண?கைள உண) சதிையGட அ*த ப+ைம ெபF7வி'டதாக5
ேதாறிய+.
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"நா ஏ கைதெசால ஆரபி5ேத எற கவைல உன4 ஏ? கைதெசாவ+
யாராக இ)*தா என? கைத நறாக இ)கிறதா? இைலயா? எபைத கவனி
அ+தா

கிய" எ7 ப+ைம ெபாிய தன பணிய+.

இDவள<45 +ணி*+வி'ட அ+, நா "ேவடா” எ7 ெசானா ம'(,
ேபசாம இ)கேபாகிறதா என? அதனா, "சாிதா உ இQடேபாலேவ

அள*+ த !" எேற.

"நா ஒM அளக வரவிைல. இ+ நிஜமாகேவ நட*த+ ெதாி1மா?” எற+

ப+ைம.

ெபாிய கதாசிாியக

த இள கைதகாரக

#ைர Gற ஆைசப(கிறாக

ஈறாக, எேலா) இப!5தா

எ7 கைன5த+ என+ மன4றளி,

"ச*திர எகிற வாப#, ஆன*தவ எற ெபM ஒ)வேம ஒ)வ
ஆைசயாக இ)*தா?க" எ7 ெபாைம த கைதைய ஆரபிகேவ, நா

ஏமாFற அைட*ேத" எ7 ெசால5தா ேவ(. அ+ இDவா7

தி(திெப7 கைதைய ஆரபி4ெம7 நா எதிபாக விைல “ெராப
நாைள4

ேன ஒ) ஊாிேல..." எேறா,

ெனா) கால5தி ஒ) ராஜா

இ)*தா" எனேவா அ+ ேபச5 ெதாட?4 எ7 நிைன5ேத.

எ ஏமாFற5ைதC சமாளிபதFகாக நா 4ைற Gறலாேன "என ேப) இ+,

ஆன*தவ எ7! வச*தா, பிேரமா, ஹஸா, சா), Aேலா, ப5

எற ாீதியி

அழகா, நாகாிகமாக ெபய ைவகபடாேதா அ*த ெபM4? எ7
ண ண5ேத.

"இ+மாதிாி ஊேட ஊேட நீ வா தன பணி ெகா!)*தா நா
ெசாலவ*தைதC ெசால மா'ேட ஆமா” எ7 உ7தியாக அறிவி5த+

ெபாைம.
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அமா தாேய ெதாியாம ெச0+ வி'ேட. இனி அDவித ெச0யவிைல எ7
எ மன ேபசிய+.

"நா அமா<மிைல, தா1மிைல ஆமா..." எ7 அ+

ைற5த+.

"த, த கன5தி ேபா'(ெகா ள ேவ(மா?"
நீ ேபசாம க # இ)*தா ேபா+ எ7 எCசாி5+வி'( அ+ கைதைய5
ெதாட*த+.

"ஆன*தவ அழ4னா அழ4 அப!யாப'ட அழ4!"…
எப!யாப'ட அழ4? எற நிைன தானாேவ எ மனசி தைல Tகிய+.
நா என ெச0ய'(? என+ மன ெவறி 4ர?4, ஒ) கண Gட Aமா இ)க
!யாேத அதனா!

எ ச*ேதக5ைத ஒ(க

ய3வைதேபால ப+ைம ேபசிய+.

"அவைள பா5தா இனி4 Kரா பா5+ெகாேட இ)கலா# ேதாM.
அவ

நட*+ ேபாகிறேபா+, மினெகா! +வஞவ+ேபா)4. அவ

ஒ)

பாைவ பா5+வி'( ககைள தா85தி ெகா கிறேபா+, கணா!ேமேல

Eாிய ஒளி ப'(5 ெதறிகிற மாதிாி பளிC ெச7 இ)4. அைலக

நடனமி(

ச 5திர5திேல நிலெவாளி பட) வன, ேதா'ட5+C ெச!களி வித விதமான
மலக

K5+C சிாி4 ேகால, அ*தி ேவைளயி ேமலவான5+ அதிசய அழ4,

ெவ ேமக?க

சLசாி5+ ெகா!)4 நீல வான - இெதலா ஒ)

தடைவ4 ஒ) தடைவ, பாக பாக +ைம1 இனிைம1 வாடாத எழி3

ெபFறி)பதாக5 ேதாறவிைலயா? அேதேபா தா ஆன*தவ1 அழகா0
அதிசயமா0, இனிைம1 இளைம1 நிைற*த இபமா0 கா'சி த*+
ெகா!)*தா .
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"ைபய ச*திர அவ

மீ+ ஆைச ைவ5+ அவ

நிைனவாகேவ அைல*+ திாி*த+

ஒ) அதிசய இைலதா. அ*த இள ெபைண காணG!ய எ*த வாப#

அவ மீ+ ேமாக ெகா ளாம)க

!யா+. அவ

பா5தா, காண

கிைடகாத இப5ைதெயலா இ)விழி கிண?களி அ ளி எ(5+ இ*தா
எ7 த)வ+ேபா இ)4. அவ

சிாி5தா அKவமான ஒளி உதய?கைள

பி!5+ கா'(வ+ ேபால ேதா7. அவ

ேபசினாேலா, இப கைதகைள -

இ Aைவ கீத?கைள ~ எலா இைசப+ேபா ப(. அவைள அ!க!

பாக<, அவளா அ!க! பாகபட<, அவள+ ெபாெனாளிC சிாிைப
ெபற<, அவைடய இனிய ேபCAகைள ேக'க< வா0 மி4தியாக

ெபFறி)*தவ ச*திர. அவ அவளி நிைனபி ெசாகி கிட*ததி

விய4 இட ஏ+?

ஏ+ ஏ+, இ*த ெபாைம சாியான பிசாA பய பி ைளயாக இ)4 ேபா
ேதாMேத! எ7 எ மன4றளி விய4ர ெகா(5த+.

"ஏ0 நி75+! இப! எலா எைனபFறி அெகளரவ மாக எணினா என4
ெக'ட ேகாப வ)" எ7 ப+ைம

ைற5த+.

எMவ+ மனசி இய அ+4 எப!5 தைடேபாட

!1ம? "ஏ ஒ ைச5தா

4'!தா இ+" எ7 எ மன எணிய+. "இைல இைல இ*த எண5ைத
அழிCA ேபா'ேட" எ7 அ+ ேச5+ெகாட+.

அைன5ைத1 உண) ஆFற ெபFற ெதேபா( ஒ) 47C சிாிைப
உதி5தப! தைலைய ஆ'!ய ப+ைம கைதைய5 ெதாட*த+.

ச*திர# த?கமான பி ைளயாடா. கM4 ெல'சணமாக இ)பா.

வ +4 ேபாகமா'டா. அவ# ஆன*த வ1 உற< ைறயாக ேவ7

இ)*ததனா, ஊாிேல உ ளவ?க உFறா உறவின) இர( ேப)
சாியான ேஜா!தா, நல ெபா)5த சீகிர கயாண5ைத

!5+ ைவ5+விட

ேவ!ய+ தா எ7 விைளயா'டாக<, விைனயாக< ெசா3வ+ வழக.
ச*திர#, ஆன*தவ1 கயாண ெச0+ெகா( இபமாக வா8ைக

நட5+வதF4 ேவைள1 ெபாI+ வர'( எ7 கா5தி)*தாக . ெபாியவக
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அவகைள அப! கா4ப! ைவ5+ கால5ைத ஏல5தி வி'(
ெகா!)*தாக .

"விதி, அதிQட எபவFைற யா நபினா3 சாி, நபாவி'டா3 சாி மனித)4 ாியாத, அவகளா ாி*+ெகா ள
ேமலான சில சதிக

!யாத, மனித எ5தன5+4

மனித)ைடய காாிய?கைள பாதிகிறன, மனித

வா8ைகைய கடப! எலா ஆ'! பைடகிறன எ7 ஒDெவா)வ)
எபவாவ+ எண5தா ெச0 கிறாக . அப! எMப! கால ,

வா8ைகயி ேபா4 எேலாைர1 T! வி(கிறன.

ச*திர ஆன*தவ வா8ைகயி எதிபாராத ஒ) தி)ப ஏFப(வாேன?
ச*ேதாஷமாக கால கழி5+ வ*த அவக

ச*ேதாஷ5ைத நீ!5+ அ#பவிக

!யாம ேபான+ ஏ? இதFெகலா "விதி" எகிற

தி)திகரமான பதி எைத1 க(பி!க

!யா+.

!ைவ5 தவிர ேவ7

ச*திர#ைடய ேபாதாத காலதா அவைன ஒ) மாமர5தி மீ+ ஏற5

T!யி)க ேவ(. உயர5தி பI5+5 ெதா?கி ெகா!)*த+ ஒ) கனி.

காதயி கன5தி க+ைப1 மி# மி#ைப1 நிைன< ப(5திய அ*த

பழ5ைத கலா அ!5+ விழைவபைத விட, ேமேல ஏறி ேபா0 ைகயா பறி5+

எ(5+ வ*+ அவளிட ெகா(பேத சிறபானதா4 எ7 அவ எணியி)

கலா. மர?களி ஏறி இற?4வதி ெபாிய Eர தா அவ. ஆனா அ7 விதி
அவைன பா5+C சிாி5+ ெகா!)*தைத யா தா அறிவாக ?

ஆைச5 +!ேபா( அளவFற தனபிைகேயா( ேவகமாக ஏறிய ச*திர
அஜாகிரைதயாக கா ைவ5ததனா மர5தி)*+ தவறி கீேழ விI*தா.
அதிக உயர5தி)*+ விI*ததா
ைறயி சிகிCைசக

+கி நல அ!. ஒ) கா3 அ! உாிய

நட*தன. ஆனா3 கா ஊனமாகி அவ ெநா! ஆன+

தா எற நிைல ஏFப'( வி'ட+. ச*திர ப(ைகயி விI*+ கிட*த

ேபாெதலா ஆன*த வ கணி வ!5+ ேசாக சி5திரமாக மாறியி)*தா .
அவ 4ணமைட*+ வி'டா எ7 ெதாி*த+ தா அவ

உFசாக ெபFறா .

ஆனா, ச*திரனி உ ள உFசாக உணைவ பறிெகா(5+ வி'டதாக5

ேதாறிய+. அவ A5தAய நலமியாக இ)*தி)*தா அவ உ ள &
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ேவதைனைய வள5தி)கா+ தா. ச*திர ஆன*தவயிட னிதமான அ

ெகா!)*தா. அவ#ைடய ஆைச உய*த+. அதனா அவ தன+

நிைலைமைய1, தேனா( வா8ைக

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. ”அேப, நீ எைனேய மண*+ ெகா ள ேவ( எகிற அவசிய
எ+< இைல. நா வள5த இப கன<க

எலா நிைறேவற

கால வLசி5+ வி'ட+. நா க'!ய ஆைச ேகா'ைடக

ேகா'ைடக

!யாதப!

எலா ஆகாச

ஆகிவி(. ெநா!ைய கயாண ெச0+ ெகா( நீ என Aக

காணேபாகிறா0?" எ7 அவளிடேம ெசாவி'டா ச*திர.

அவ4, அவ ெநா!யானைத விட, இப! ேபசிய+தா அதிக ேவதைன
த*த+. அவ
நீ?க
அவ

த K?கர5தா அவ வாைய ெபா5தினா . இ+ மாதிாி எலா

ஏ ேபAகிறீக ?" எ7 ேவதைனேயா( ெசானா .

ெகLசியதF4 இண?கி, ச*திர அDவா7 ேபAவைத வி'(வி'டா.

ஆனா ேவதைனேயா( எணி எணி மண 4ைமவைத ஆைச4 இனியவ
Gட5 த(5+விட

!யா+ அலவா?

அவ எணி மனைச 4ழபி ெகாடா. எப! பா5தா3, அவ

அவ4C Aைமயாக5தா இ)க

!1 எேற அவன+ உ ள உ75திய+.

அப! வா8*+, அவள+ இனிய வா8ைவ1 ெக(5+ 4'!C Aவரா4வைத

அவ வி)பவிைல. ஆகேவ, தன+ காத ஆன*தவ4 நல+ ெச0வதாக
நபி ெகா( ச*திர ெமா'ைட மா!யி)*+ கீேழ 4தி5+, தன+ உயிைர5
தியாக ெச0+ ெகாடா. அவ இர'ைட5 தியாகி இைலயா? காத

தியாகியான ச*திர உயி5தியாகி1 ஆனா. இDவள< தா கைத எ7 Gறி
!5த+ ெபாைம.

"எெஹெஹ! இ+< ஒ) கைதயா!" எ7 கைன5த+ எ மன4றளி.
"இ+4 எனவா? இதி காத இ)கிற+. காத உய< ெதாிகிற+. தன+
அ4 உாியவ4 இப அளிப+ ம'( காத ேநாகமல; தனா
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அவ45 +ப  நீ!5த ேவதைன1 ஏFப( எ7 ெதாி*தா, அப! ஒ)
நிைலைம ஏFபடாம தவிக< T( உைமயான காத….”
"காதல தFெகாைல ெச0+ ெகாடதா, காத ச*ேதாஷப'(
வி(வாளா4? ஆன*த வ4 ஆன*தேம இலாம ெச0+ வி'டாேய!
எேலா)4 காத கைத பி!4 தா. ஆனா எேபா+ேம கைத

இபமயமானதாக இ)க ேவ(. வாசகசிகாமணிக

அைத5தா

!<

வி)கிறாக . உன+ கைத பக5+ &'( பனிர( வயA ெபM4
Gட பி!கா+!” எேற.

"ஹ" !” எ7 ெவ7ேபா( 4ர ெகா(5த+ ெபாைம. தன4 கைத
சி)Q!க

!யாத வற'சி ஏFப'ட நிைலயி3, மFறவக

கைதைய ேமாச,

ம'ட, 4ைப எ7 க $!5தனமாக விமசன ெச0வதி மகி8< காகிற
இலகிய பிரமாகளி 4பைலC ேச*தவ தானா நீ1? ேபா1 ேபா1

உைன5 ேத! பி!5ேதேன என+ அFதமான கைதையC ெசாவதF4!" எ7
னகிய+ ேமைஜ மீதி)*த ப+ைம.

அற அ+ ேபCA $CA கா'டேவ இைல.
அைதேய பா5+ ெகா!)*ேத, Tகேமா விழிேபா அலாத "இர(?
ெக'டா" நிைலயிேல இற?கியி)*த நா. "இப! ஒ) ெபாைம நமிட
இ)ப+ த.

த ேவைலயாக இைத எ?காவ+ ஒ) பாI? கிணFறிேல ேபா'(

வி'( வர ேவ(” எ7 எ மன தீமான ெச0த+.
("பாிதி," 1965 )

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

17. ேபபி
"த'(?க , திறகப(" எகிற வா4 ேபராசிாிய &'! ெசலாவணி ஆகா+

ேபா3! நா# எ5தைனேயா தடைவக

த'!வி'ேட. இ# கத<

திறகபட விைலேய? யார+, ஏ எ7 ேக'பா)மிைலேய!”
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ேபராசிாிய பரமசிவ அவகளி &'(கதைவ த'! அ35+வி'ட ைகலாச5தி
மன இப!

M M5த+.

"இதFகாக5தா நா ெபாிய மனித எவைர1ேம பாக ேபாவ+ கிைடயா+.
ெபாிய மனிதக

&'! அைடயா ெந(?கத<, அLச அLச எ# கர மா

கா5தி)4? அைட5த கதைவ5 த'!5 த'! ந ைகதா ேநா4.

இைலெயறா காவகார நிFபா. மாியாைத இலாம

ைறபா.

அல+ அவ#4 ெந)?கிய உறவான நா0 உ7மிெகா( கிட4. &( ேத!C

ெசகிற நம4 கால நQட  ெகளரவ நQட …."

இேத தைமயி அவ உ ள இ# லப ராண தீ'!

ெகாேடயி)*தி)4, ேபராசிாிய &'( கத< திறகப( ஓைச எழா+

இ)*தா!

திற*த கதவி பிேன நிற தி)<)வ ைகலாச5தி ேகாப, ெகாதி 4ைமத

அைன5ைத1 அவி5+வி( ஆFற ெபFற 4ைம கா'சியாக5 திக8*த+.

பதிேனI - பதிென'( வயA அழ4 உ)வ, பளிCெசன பாைவயி பதி1 ப'(

பாவாைட1 தாவணி1மாக நிற+. ஒ) ைகயி "எவசிவ த'(, அதி
அLசா7 பcஜிக

வல+ ைக பcஜிைய எ(5+, ெசDவிய உத(க

வ'டமி'(

எழி375திய வா04 உத< பணியி ஈ(ப'!)*த+. இயபாகேவ சைத
பி!பா மி#மி#5த க+ கன?க , வா04

அைடப'!)*த பcஜி

யினா ேம3 உபி காணப'டன. வLசைன இலாத வள5தி அ*த

ெபM4.

"சாியான ெடாேமா'ேடா பிரா(. ெகாIக'ைட மா4” எ7 கைன5+
ெகாட+ ைகலாச5தி மன 4றளி. "இப! ஓயாம திணி5+
ெகாேடயி)*தா ஒ) உ)வ

'டேகாN மாதிாி பAைமயா0 வளராம,

எைனேபா வ5த டல?காயாகவா விள?க

!1?" எ7 அ+
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இைண5த+; இளி5த+. ைகலாச5தி மன4றளி எப<ேம ஒ)மாதிாிதா.
ெகாLச "வாதன" ெ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 ைவக5
+ணி*தா. "ஸாவா
"அவா

இவா

இைலயா?" எ7 ேக'டா.

- ஸாவா

சி*தினா 4மாி. அவ

ஹிஹி" எ7 4திைர கைனப+ ேபா சிாிைபC

வாயி)*த பcஜி5 +M4க

த மீ+ சிதறி

விடாம)க ேவ(ேம எ7 அLசி, ைகலாச சிறி+ விலகி நிறா.
"ஸா அவக

இைலயா எ7 ேக'ேட" அவ 4ர34C சிறி+ கன

ெகா(5தா. அவ

க5தி சFேற க(ைம பரவிய+.

த'!)*த பcஜிகைள5 தி7 தீ5+வி'ட 4மாியி ககளி தனி ஒளி

Aடாி'ட+. 475தன5தி கனலாக இ)கலா அ+. மகி8வி Aடராக<
இ)கலா.
"தி7

!5த தி)தியி சாைய!" எ7

"ேபபி, அ?ேக யா)?" எற ேக வி வ*த+

ன?கிய+ ைகலாச மன 4றளி,
த, பரமசிவ5தி உ)வ வ*த+

பிேன, ஈர ைககைள5 +! +ைட5தப! ெம+வாக வ*தா அவ. அவ மீ+
அவ பாைவ ப'ட+, ெவபFக
"எ7ேம ஒ) தி இ+. ஸாவா

பளிCசி'டன. அவ

க5தி.

ெபா0ப க'! யி)கிறாகளா, இைல,

அவகள+ நிஜ ப வாிைசேய இ*த வயசி3 இDவள< அழகாக இ)கிறதா
எ7 ாியவிைல. உ7தியாக

!< க'ட

!யாத விஷய இ+ என7 ைகலாச

மன4றளி கண4 பணிய+. அ+ேவ இதF4

தடைவக

 இபிப! JFெற'(5

ண ண5தி)4. இனி1 ச*தப ேந) ேபாெதலா

அ+ அத#ைடய உாிைம!

ன?4.

"!ப பணிகி'!)*ேத. அ+தா ேநரமாகிவி'ட+" எறா ேபராசிாிய.
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$7 கணா! டளகைள ஒறாகC ேச5+ உரா0*+ ெதாட ஒகைள

எIபிய+ ேபா கலகெலன<, கிணிகிணி என<, கடகட ெவ7 சிாிெபா
சிதறினா

ேபபி.

"எனமா விஷய? ஏ இப இDவள< சிாி" எ7 விசாாி5தா பரமசிவ.
தி(ெமன பா0*த சிாிைபC சடெகன ெகாறா

அவ . ெசானா : "நீயா

அபா !ப பணிேன? அமா பணி ைவ5தா . அதாவ+ ெர! பணினா .

நீ ஈ' பணிேன! எனேவா நீேய அ(

ேபா ேபAறிேற!”

னி)*+ !ப தயா பணிய+

“சாியான தினி பனி! எ7 சீறிய+ ைகலாச மன4றளி. இத $ைள1
பனி $ைலதா!”
பரமசிவ சிாி5+ ைவ5தா. அதி அச'(5தன அதிக மி ெவ'!யதா?
அ)ைமயான ெபைண ெபF7வி'ட ெப)ைம ஒளி &சியதா? எ7 அவனா
தீமானிக

!யவிைல.

"ைகலாச5+4 ெகாLச பcஜி எ(5+ வாமா” எ7 ெசான ஆசிாிய,

"இவதா ைகலாச. நல ரசிக" எ7 அறி க ெச0தா.

உ)விய வா'க ேபா பளிெரன ர( பா0*தன இர( க)விழிக .
அவFறி ஒளிGைமயா தா4ட ைகலாச5தி விழிக
அைவ மீ( ேமெலI*+ ேபபியி

மமீ+ ப!*தன.

க5தி பக தி)பியேபா+, அ க

மல 4வியேபா வண  வன ெபF75 திக8வைத கடன.

"ெகாLச# ெசானா எ5தைன? ெரடா, $ணா, எ5தைன? சில ேப)4 ஒ)
டஜ Gட ெகாLசமி#தா ேதாM”" எ7 ெகாLA 4ர வா5ைதயா!

நிறா

அவ .
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"ேபா! வாயா!! உேனா( ேபச

!யாதமா எனாேல. அமாகி'ேட ேபா0

ேக. த*தைத வா?கிவா" எ7 Gறி மகைள அ#பி ைவ5தா த*ைத. உடேனேய
ெபா?4 ெப)ைமேயா( ெசானா: "ேபபி இப! வள*+ வி'டாேள தவிர,
அவ

இ# 4ழ*ைதயாக5தா இ)கிறா . விைளயா'( பி ைள.

ேவ!ைக பிாிைய..."
ெசாலாத எண?க

அவ உ ள5தி நீ*தி, ெபFற மனசி களி5

திவைலகைள அ ளி5 ெதளி5தன எபைத அவ

விைளயா!ய 47நைக1 எ(5+ கா'!ன.

கபாவ , உத(களி

அவ ஈSேசாி சா0*தா. ைகலாச ஒ) நாFகாயி அவ)4 எதிேர

உ'கா*+ ெகாடா. பரமசிவ5தி பி பக5திதா அ(ப?கைர

ப4திக

இ)*தன.

தய

ேபபி ஒ) த'! பcஜி எ(5+ வ*தா . அவ , வ*த அழ4 ரசிக ேவ!ய ஒ)
ேதாFறமாக5தா இ)*த+. தைன பா5+ அவ ரசிகிறா எபைத

உண*+ ெகாட 4மாி நைடயி, அைசவி,
தவறினாளிைல.

க5தி நய?க

ேசக5

"அபா, அமா கண4ப! ெகாLச எறா அLA எ7 ெதாி1+. நா ேபா0

ெகாLச பcஜி ெகா( அமா எேற. உனகாZ எ7 எாி*+ விI*தா .

இேலமா ஸாவாைள5 ேத! ஒ) ஸா வ*தி)கிறா; அ*த ஸா)காக நம

அபா ஸா வா?கி'( வரCெசானா எேற. அமா த*த+ இேதா" எ7
நீ'!னா . அ!க! அவ

மீட+.

க ள விழி பாைவ ைகலாச5தி பகேம ஓ! ஒ!

"ேபாகிாி!" எ7 ெசலமாக Gறிய த*ைத பcஜிைய ைகலாச5திட ெகா(5+

உபசாி5தா. அவ# சபிரதாய வா5ைதகைள

ெகாடா.

ன?கி வி'( அைத ஏF7

"ேபபி, காபி ெகா( வ*+ ெகா(” எறா பரமசிவ.
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"ஐேயா! &ணா ேபாCேச” எ7 ேபபி விரகைள உதற<, "என+ எனமா?"
எ7 த*ைத பதறினா.

"இேல, நீ ெசான வசன5ைத ெவ7 கவிைதயாகேவ நீ'!யி)கலாேம! ைம
!ய ேபபி, எ(5+ வா காபி எறா நறாக இரா+? அ+ &ணாக ேபாCேச!"

எ7 ெசாC சிாி5தா

அ)ைம மக . ைகலாச5+4 இனிய பாைவைய

பாிசளி5+ வி'(, Nைட நைட நட*+ ேபானா .

த*ைத4 ெப)ைமயாவ+ ெப)ைம! தம+ தி) தவிைய பFறிய கIைரக

ேபசாம இ)க

!1மா அவரா? ேபசினா, ேபசினா கவிைத வாி<ைரமாதிாி

ேபசினா. ேபபி சின 4ழ*ைத; அவ

ெபா?கி5 +. அவ

ேபCசி3 ெசயகளி3 அFத ரச

எN.எN. எ.S. பாN ெச0+வி'டா . ேம3 ப!க

ஆைசதா, ஆனா அமா< பா'!1 தா ேவடா ெம7

த(5+வி'டாக . சில மாத?க

பா'! &'! த?கிவி'(, இேபாதா இ?4

வ*தி)கிறா . வ*+ நாைல*+ நா'கேளயாCA. அவ

இலாம &ேட ெவறிC

ேசா! கிட*த+. இபதா &( கலகலபாக ஜீவேனா( விள?4கிற+. இப!
விவாி5தா.

ைகலாச அDவேபா+ ெமசிாி; "ஊ, ஊ" எ# 4ர3, தைலயைச
ெகா(ப+ தவிர ேவெறன ெசால

!1? அவFைற தாராளமாக வழ?கி,

ஆசிாிய)4 பி!5த "நலபி ைள"யாக நட*+ ெகாடா.
த*ைதயி ேபCA

!1 ம'( மைற*+ நினிற ேபபி வா0 திறவா+ அைச*+

நக*+ வ*தா . ெவ ளி டளாி காபி எ(5+ வ*தா , மதி மிக அமித5ைத5
Tகி வ) ேமாகினி ேபால. த*ைதய)ேக வ*+நி7 "ஊ" என ஒ 4றி5
த*தா .

"அவாிட ெகாடமா!” எ7 அபாகC ெசானா பரமசிவ,
ேபபி சிறி+ நக*+

 வ*+, ைக நீ'!, இ*தா?க காபி" எ7 மழைல ெமாழி*+,

ைகலாச5திட அளி5தா . எலாேம ஏேதா ஒ) நா'!ய5தி பாவைனக

ேபால5தா ேதாறின அவ#4.
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அவ டளைர ெபF7 ெகா கிறேபா+ அவ

க5ைத பா5தா.

அவைடய மா+ைள ெமா4 உத( களி ெம 7வ Aழியி'ட+. கணா!

கன?களி ெசைம சாயேமFறிய+! ககளி மித*த பாைவ –

"சி7 ெப எெபாI+ ெபாியவளாகிறா ? அவைடய க பாைவயி
விேசஷமான அ5த?க

ேத?கி5 ெத ப(கிறேபா+!" இப! அவ எேறா

எ?ேகா ப!5தி)*த நயமான சி*தைன4 ரசமான விளக கா'!ன ேபபியி
கக ,
அவ

க மல*த+. அத நிழ&CA ேபால அவ

த*த காபி அமிதமாக5 தா )சி5த+ அவ#4.

க

I தல*த+. அவ

ேபராசிாிய "ேபார!" வி)*+ நட*தினா. தா அறி*த அFத?க ,

கெட(5த நய?க , உண*த இலகிய உைமக , அKவமாக அவ எIதிய

எண மணிக

பFறி எலா மி4*த ஈ(பா'ேடா( ேபசினா.

இDவித ரேவால?கைள எலா ேக'(C சகி5+ ெகா!)பேதா(,

இைடகிைட வியைர உதி5+ உFசாக ஊ'ட ேவ!ய அவசிய  ஏFப(
எபதனா தா ைகலாச அ!க! ெபாிய மனிதகைள க( ேபசC
ெசவதிைல. ேபராசிாிய பரமசிவ5ைத பாபதF4 இதF4

தடைவக

தா வ*தி)கிறா.

 அவ இர(

"அேபாெதலா இ*த5 த! ேபபி கணி ப'ட திைல, NG34

ேபாயி)*தி)4. அல+, பா'! &'! "ேடரா" ேபா'!)*தி)4. இ+தா

நா இவைள பா4

த தடைவ” எ7 மன4றளி த ெதாழிைலC ெச0த+.

இ7 Gட ைகலாச ேபராசிாிய &(ேத! வ*தி)க மா'டா. "அெறா) நா

வழியி ச*தி5த ெபாியவ, "எனபா உைன பாகேவ

!யேய? நம

&'(4 வாேய. உனகாக ஒ) Nதக வCசி)ேக. உய*த இலகிய.

அ)ைமயான J. நீ அவசிய ப!கM" எ7 Gறி அவ ஆவைல5
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T!வி'டா. 5தக எறா அவ#4 ெப) பி5+. நல 5தக?கைள5
ேத! பி!5+ ப!5+ ரசிப+ தா அவ#ைடய வா8ைக ல'சிய.

5தக5ைத வா?கிC ெசல வ*தவ#4 எதிபாராத கா'சி வி)*தாக விள?கினா
ேபபி.

"ஸாவா

பலபல க'(ைரக

எIதியி)கலா. அKவமாகC சில கவிைதக

இயFறியி)கலா. இலகிய மணிகைள எலா ேத! க( திர'!5

த*தி)கலா. ஆயி# அைவ எலா ஸாவா

ர5தின5+4 ஈ( ஆக

தயாாி5+ ள இ*த அழ4

!யா+. உல<கிற நFகாவிய இவ

ஜீவ# ள மணி

கவிைத" எற ாீதியி "இலகியநய" க( ரசி5+ ெகா!)*த+ ைகலாச5தி

மன4றளி,

ேபபி1 அதFேகFறப! தா நட*+ெகாடா . அ(ப?கைர பக ேபாவா .

அ?கி)*+ ெவளிேய வ*+ ேவெறா) அைற4

அைறயி#

4வா . இெனா)

ெச7 அவ பாைவயி படG!ய இட5தி நி7 அைத1

இைத1 எ(5+, எ(5தைத இ)*த இட5திேலேய ைவ5+ ஏேதா பிரமாத ேவைல

ெச0வ+ ேபா கா'! ெகாடா . ஒ) அைறயி கத<4 பி உட மைற5+,
கிைல கிழி5ெதI

Iமதி ேபா

க5ைத ம'( கா'(வா . மFெறா) சமய

க மைற5+ உட வனகைள மா5திர கா'சி ெபா)ளா4வா .

த*ைதயிட எைதயாவ+ அ5தமிறி ேக'(, காரண இலாம சிாி5+,
ேதைவயிலாமேல ேபCA ெகா(5+, தா அ?கி)*தைத சதா உண5தி

ெகா!)*தா . ைகலாச விைட ெபF7 றப'டேபா+,

கா'!

வ*தா .

க5தி வா'ட

"அ!க! வா, ைகலாச. வராமேல இ)*+விட ேபாகிேற!" எ7 பரமசிவ
வF75திC ெசான+, மகளி
அவ

விழிக

Aம*+ படபட5தன.

க5தி தி)தி ஊ*த+. அேத அைழைப

"வாேர ஸா, வராமெலன" எ7 அவ ெசான+ அவ

4தி5ேதா! மைற*தா .

4Tக5தா .
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அவைன வழிய#பிவி'( "4ழ*ைதேயா(" ேபசி மகி8வதFகாக பரமசிவ

உ ேள ேபானா. நல4ழ*ைத வ*+ ேச*த+, பCைச 4ழ*ைத! சின பாபா!"

எ7 ைகலாச மன4றளி கைன5+ ெகாட+.

ைகலாச இரவலாக வா?கிவ*த 5தக5ைத5 தி)ப ெகா(பதFகாக ஒ)நா
ேபராசிாிய &( ேத!C ெசறா. அ7

கத< Aமா தா

அைடகப'!)*த+. அவ ைகைவ5+5 த ளிய+ேம அ+ திற*+ெகாட+.

உ ேள அ! எ(5+ ைவ5த+ அவ “ஆகா, அFத!" எ7 வியக ேவ!ய
அவசிய ஏFப'ட+.

 அைறயி ேபபி 4தி5+ ஆ! ெகா!)*தா . ெவ7மேன அல. ைககளி

ஒ) J கயிFைற பFறி, அைத5 தைல4 ேம3 பாத?களி கீIமாகC AFறிC
AழFறி, கயிFறி காக

சிகிவிடாதப! சாம5தியமாக5 தாவி5தாவி "Nகிபி?

ஆ! ெகா!)*தா . தன* தனியாக5தா. அ*த ஆட அவ4 நல

பயிFசி1 ேதCசி1 உ( எபைத அவள+ ஒDெவா) + ள3 நிRபி5த+.
ைகலாச கதைவ5 திற*+ெகா( பிரேவசி5த ேபா+, ேபபியி பிற5

ேதாFறேம அவ பாைவயி ப'ட+. அ+< க( களிக ேவ!ய இனிய

கா'சியாக5 தா இ)*த+. அைத ரசி5தவாேற அவ ெமளனமா0 நிறா.
அவ

சடெக7 + ளி5 தி)பினா . அவள+ பாவாைடC AழFசி1, பின

+வ த3, உட3 4தி அவைன மகி8வி5தன. அெபாI+தா அ?ேக
நி7 தைனேய கவனி5+ ெகா!)4 ைகலாச5ைத ேபபி பா5தா .
அDவள<தா. கயிF7C AழFசியி லய ெக'( வி'ட+. கயி7 காகளி

சிகிய+. அவ

க ெசகC சிவ*த+.

"மனிகM” எ7 வா5ைதைய ெமறா ைகலாச. "ஸாவாைள பா5+
இ*த 5தக5ைத ெகா(கலா எ7 வ*ேத….."
தைலைய நிமி5தாம, கணி க)மணிகைள விழிகைடயி நி75தி, அபா

இைல. எ?ேகா ெவளிேய ேபாயி)கிறா?க. வர ேநரமா4" எ7 அறிவிC
ெச0தா

4மாி.
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"அப!யானா ஸா வ*த+ இைத ெகா(5+ வி(?க ” எ7 ைகயி)*த

5தக5ைத அ?கி)*த ேமைச மீ+ ைவ5+வி'( அவ ேவகமாக ெவளிேயறினா.
ெத) கதைவ இI5+C சா5திவி'( நட*தா.

சில அ! Tர ெசற+ தி)பி பாக ேவ( எ7 ஏேனா அவ#45

ேதாறிய+. அ*த5 T(த34 இண?கியதா நQட ஏFப'விைலதா!

அவ தி)பி ேநாகிய ேபா+, வாசப!யி நி7

பா5த ேபபியி தாிசன அவ#4 கி'!ய+.

னா வைள*+ எ'!

"மனித மனA4 எெல'ாி தன உ(. ஒ) மன தீவிரமாக எMகிறேபா+,
அ*த எண சப*தப'ட வைர பாதிகிற+. அவ தி)பி பாகமா'டாரா

எ7 ேபபி தீவிரமாக எணியி)பா . அ+ எைன5 ெதா'( "ஷா"

எIபியி)4. அத விைள<தா நா தி)பி ேநாகிய+" எ7 அவ மன

"விLஞான ாீதியான விளக" வைர*+ மகி8<Fற+.
அவ தி)பி பா5ததி ஆன*த அைட*த ேபபி

க5ைதC சிாிபா

ஒளிப(5தி கா'!வி'( உ ேள இI5+ெகாடா .

இளைம1 இனிைம1 கல*த உ)வ கM4 4ைம. எழி ெபFற இளைம

Aமா நிறாேல இனிய கா'சிதா. அ+ வைள*+ அைச*+ + ளி1 4தி5+

ஆ(கிறேபா+ கக

கவிைத - கைல - ஒவிய எலாவFைற1 ப)கி களிக

!கிற+. இதF4 ேபபி நல சா'சி" எ7 ைகலாச மன4றளி ேபசிய+. . அத

மைடயி த'! அைத அடக ேவ( எ# எண அவ#4 எழேவ
இைல.

5தக ெகா(கப'டைதC ெசாவிட ேவ( எற ேநாக5ேதா( அவ
ம7நா

ேபராசிாிய &'(4 ேபரனா.  7வேலா( எதிெகாடைழ5த

ேபபி "என45 ெதாி1" எ7 வரேவF Gறினி .

"என ெதாி1?" எ7, விள?காதவனா0 அவ விசாாி5தா.
"இ7 நீ?க

வ)&க

எ7!" என நீ'!னா

அவ .
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”எப!5 ெதாி*தேதா?”
"அ+ எப!ேயா ெதாி*த+! எ மனA என4C ெசாF7 எ7 ைவ5+
ெகா ?கேள!" என Gறிவி'( "கலகல"ெவனC சிாி5தா

ஒ7 ேக'ேப. நீ?க

ஒயி. "உ?களிட

உ ளைத உ ளப! ெசாலM. ெபா0 ெசாலபடா+.

மனசி ப'டைத மைறக Gடா+. ஊ?? என நா ெசாற+? சாியா?" எ7

நீ'ட - 43க - தைலயைச - ைக அைசகேளா( ேபசி5 தீ5தா .
"ஐேயா, நா ஒ) சி5திரகாரனாக இைலேய! அ*த5 திறைம என4
இ)4மானா, எDவளேவா அ)ைமயான ஒவிய?க

தீ'டலாேம" எ7 மனசாற

"என, ஒM ெசாலமா'Zகளா?" எ7 அவ

வ)5தமாக ேக'டா .

வ)*தினா அவ.

"ெசாகிேற. அவசிய ெசாகிேற" என அவ உ7தி Gறினா.
இ)பி# அவ

தய?கினா . பிற4 +ணி*+வி'டா . "ேநF7 நா Nகிபி?

ஆ!ெகா!)*தைத பா5தீ கேள? உ?க4 என ேதாணிCA?" எ7
ேக'டா .

இைத அவ எதிபாகவிைல. என ெசா3வ+ எ7 ாியாம

4ழபினா.

"என45தா ெதாி1ேம! நீ?க

ெசாலமா'Zக . த!மா( மாதிாி

வள*தி)கிற ெபாM இப! 4தி5+ ஆ(+ பாேர#தா

நிைனCசி)X?க. எ)ைம மா'(4 "Nகிபி?" என வாI+# உ?க மனA
ேக'!)4…."

ல 4ர ேபசினா

அவ . "ஐேயா ஐேயா!" என பதறினா"நா அப!

ஒM நிைனகேல, ஆமா" எறா.
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"பிேன? நிைனCசைதC ெசா3?கேள. ஏ தய?4கிறீக ?" எ7 அவ
சிM?கினா .

ைகலாச அவைள ஒ) கண பா5தா. ேலசாகC சிாி5தா, "அழகான ெப

ஆ! 4திப+ அ)ைமயாக5 தா இ)கிற+. ேபபி நா'!ய ஆ!னா இ#

ேஜாராக இ)4 எ7தா எணிேன.”"

ஒ0யார பாைவ ஒைற அவ மீ+ பதி5+வி'( உ ேள ஓ!னா

ேபபி. பி

பகமி)*+ வ*+ெகா!)*த பரமசிவ5தி ேம ேமாதி ெகா ள5 ெதாி*தா .
"எனமா இ+? ஏ இ*த ஓ'ட? ைகலாச5ைத பா5+ வி'டா இப! ஓ!
வ)கிேற? பயமா இைல, ெவ'கமா? என கM?" எ7 ெகாLசினா அவ.
"ேபா அபா!" என 4ழறிவி'( ேபபி ஒ) அைற4

மைற*+ ெகாடா .

ேபபி சாியான விைளயா'(பி ைள, ெவ7 4ழ*ைத எகிற விஷயமாக ப5+

நிமிஷ AவாரNயமாக ேபசினா ேபராசிாிய. பிற4 இலகிய விஷய?களி

சLசாிகலானா.
அைறயி#

மைற*த ேபபி "Kரண கிரகண" ஏFப(5தி ெகா ளவிைல. எ'!

எ'! பா5+, எதி வ*+ நி7, ஏேத# காரண கFபி5+ ெகா(
அவக

இ)*த இட5திF4 வ*+ ைகலாச5தி மீ+ இனிய ேநா4 உ45+

அவ பாைவைய ெபF7 மகி8<Fறா .
அ7 ம'(மல. அவ அவக

&( ேத! வ*த ஒDெவா) சமய5தி3தா.

ைகலாச  அ!க! அ?4 வரலானா. ேபராசிாியேரா( உைரயா!

ெகா!)பதா எDவளேவா லாப கி'(கிற+; திய திய விஷய?கைள அறிய
!கிற+; பய# ள ெபாI+ ேபா4 எெறலா அவ ெநLெசா(. Gறி

ெகா வைத வழகமாகினா. அ?ேக அவைன அDவித இI4 இனிய கா*த

ஒ7 உல<கிற+ எ# உைமைய அவ ஒ ெகா ள5 தயாராக இைல.
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தம+ அறிெவாளியா3, ேபCA5திற5தா3 வசீகாிக ப'ேட அவ அ!க!

வ)கிறா எ7தா ேபராசிாிய நபினா. ஆகேவ AைவயாகC சபாஷி5தா.

ேபCேசா( ேபCசாக, "ேபபி அப!C ெச0தா . இைதC ெசானா .

விைளயா'(5தனமாக நட*+ ெகாடா " எ7 ெப)ைமேயா( அறிவிபா.
ஸாவா

இலகிய கதாபா5திர?களி 4ணாதிசய? கைள1, உண<

4ழப?கைள1, உள ேபாரா'ட? கைள1, மிக5 ெதளிவாக ாி*+,

bMகமாக ஆரா0*+, அலசி பிழி*+ விவாிகிறாக . ஆனா த மகளி
உ ள5ைத உண) திறைம ெபறவிைல எேற ேதா7 கிற+. ஸாவாளி
அறிைவ1 ஆரா0Cசி5 திறைமைய1 த*ைதயி பாச எ# ஒ'டைட

$!ெகாட+ ேபா3! எ7 ைகலாச5தி மன4றளி எைட ேபா'ட+ ஒ)

சமய.

அ+ சாியான கணிதா எேற கால உ7தி ப(5திய+.
ைகலாச5+4 வழகமாக பF7கிற ஒ) ேகாளா7 இெபாI+ திZெர7
ஏFப'ட+. "மனA சாியிைல" எ# ேநா0தா அ+. அக5தி3 ற5தி3

நில<கிற வர'சியா Tடப( அ*த வியாதி4 அவ அறி*த மாF7 "ஊ
வழி ேபாவ+", பல மாத கால ெவளி[ாிேலேய த?4வ+மா4.

இ ைற1 அDவிதேம தி'டமி'(, தன+ எண5 ைத ேபராசிாியாிட

ெதாிவி5+ வி'( அவ ெவளிேயறி னா. வா!ய

க5ேதா( ஏக பாைவைய

அவ பக ஏவி நிற ேபபியி ேதாFற ைகலாச5தி உ ள5தி கிளCசி
உடாகாம இைல. எனி# அவ அைத ெபாி+ ப(5தவிைல.
பிற4, பிரயாண

ேனFபா(களி

ைன*தி)*த அவ உ ள5தி ேபபியி

நிைன< ேமேலா?கி நிFக விைல. ஆகேவ நீல வான5தி)*+ ேநராக இற?கி

வ*த ேதவ கனிைகைய ேபால அவ

வ*+ நிற+ - ைகலாச சF7

அய*+தா ேபானா. இவைள வி'( வி'( எப! ேபாவதா? எ?ேக

ேபாவதா?" எ7

ன?க ஆரபி5த+ அவ மன4றளி - இேலசாக! அவ

றப( ேநர5தி எதிபாராதவிதமாக ேபபி வ*+ நிற+ ைகலாச
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திைகFறா. ைகயி ஒ) ைப1ட கா'சி த*தவைள கட+, "எ?ேக
கிளபிவி'டா0 ேபபி? பஜா)கா?" எ7 ேக'( ைவ5தா.
"ஊ4" எ7 தைலயைச5த ேபபியி ர விழிக
உண< கிளCசி ஊ'(வதாக5 தானி)*த+. அவ

ேபசிய பாைஷ அவ#4

தைரைய பா5தா .

ேமா'ைட பா5தா . நாணி1 ேகாணி1 ேநராக< பா5தா .

"என ேபபி, என விஷய?" எ7 +!ட ேக'டா அவ.
அவ

ெமனைக ாி*தா . நா# வ)ேவ" எறா .

ஆCசாிய5ேதா( அவ "எ?ேக?" எ7 விசாாி5தா.
"உ?கேளா( நா# வ)ேவ. உ?க Gடேவ வ)ேவ" எ7 சி7பி ைள மாதிாி,

பி!வாத 4ர ேபசினா

அவ .

"இெதனடா இ+ விைளயா(றியா ேபபி?" எ7 தி(கி'( ேக'டா ைகலாச.

நா எ?ேகா ேபாகிேற. எப! எப!ேயா அைலேவ. நீயாவ+ எ Gட வ)கிற

தாவ+!.. இ# எDவளேவா ெசால5 தவி5தா அவ.

"எ?ேக ேபானா3 சாி. நா# உ?கேளா( வ)ேவ. நீ?க
எனா இ)க

!யா+" எ7 ேபபி அட பி!5தா .

இலாம இ?4

"சாி. நா எ?4 ேபாகேல; இ?ேகேய இ)*+வி( கிேற# ைவ. அற?
"நா# இ)ேப. உ?கேளா( இ?ேகேய இ)*+ வி(கிேறேன?" எ7 ஆவ 
ஆைச1 +ப பதி உைர5தா

ககளி3 அD<ண<க

4மாி. நீ

த+பி நிறன.

இைமக

படபட5த ெந(?

"இேததடா ெபாிய வபாக ேபாCA" எ7 எணி ெப) $Cெசறி*தா அவ.
எனி# உ ள5தி மகி8< ெபா?கி கிகி உடாகாம இைல.
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"ேபபி” எ7 ேபCெச(5தா அவ.
“எ ெபய ப5மா. நீ?க
க'டைளயி'டா

அவ .

எைன ேபபி எ7 Gபிட Gடா+!” எ7

அவ

த*ைதைய ஏமாF7வ+, நபிைக5 +ேராக ெச0வ+, த மீ+ ப!ய

அவ

திடமனசி சி7 கீற Gட ஏFப(5தவிைல.

G!ய 4Fற பFறி எலா ெலசர!5தா ைகலாச. அவ ெப) ேபCA எ+<

"அெதலா என45 ெதாியா+, நீ?க
ேபாகாவி'டா, நீ?க

எைன அைழ5+ ெகா(

பிரயாண ெச0கிற ரயிேலேய விI*+ நா ெச5+

ேபாேவ. நிCசயமாக அப!5தா ெச0ேவ. தனியாக, &'(45 தி)பேவ

மா'ேட” எ7, 4ர உ7தி ெதானிக ேபசினா
நிCசயமாக அவ

அDவாேற ெச0+

அவ மன ஊச'ட+.
"உ?க

!பா

அவ .

எ7 அவ#45 ேதாறிய+.

மீ+ என4 ஆைச. உ?கைள பா5த தின5தி )*ேத உ?க

ேம

என4 ஆைச ஏFப'( வி'ட+ எ7 உணCசி நிைற*த 4ர ெசான ேபபி,
அவ அ)கி ெசறா . அவ ேதா

தைலைய1 சா05தா .

மீ+ ைககைள இைண5+5

ேம3 அவைள எதி5+ேபசேவா, த'! விலகேவா அவனிட வ3 இைல.

"வா8ைகயி வற'சி இ*த 4ளி KLAைனயினா நீ?கிவி(. +மலCசி

பிற4" எ7
அவ

ன?கிய+ அவ மன4றளி.

இ(பி ைகைவ5+ அவைள இ# அ)கி இI5தப!, ஆைச

பாைவைய அவ

க5தி பதி5+ அவ அேபா( ேக'டா: "சாி ப5மா! உ

அபா என ெசாவா? அமா ேகாபிக மா'டாளா?"
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"ஊ4?" எ7 தைலயைச5தா

அழகி. "எ அபா என+ இQட5+4 எதிேர

நிFகமா'டா. அமா ேகாபி5தா என? பிற4 இண?கி வி(வா !"

"அேபா றப(" எறா ைகலாச.
"ரயி345 தாேன?" எ7 ேக'ட ேபபி, ஆைச5 +!ேபா( அவ
நிமி*த த க ேநாகி5 தாழ இI5தா .

ஒ) கண5+4 பிற4 தா அவ பதி ெசால

க5ைத,

!*த+. "ஹூஹூ. உ

அபாவிட தா. நா இ)வ) ேச*+ நம+ க)5ைத அறிவி5தா அவ ந

தவைற மனி5+ வி(வா. நம+ எண5ைத மகி8*+ ஏF7 ெகா(

பாரா'!னா3 பாரா'(வா. ேபராசிாிய ெராப நலவ" எறா.
பரமசிவ ைகலாச5தி நபிைக4 ஊ7 விைளவிக விைலதா.

த அவ

திைகபைட*தா. பிற4 தி)திேய ெகாடா. "ேபபி என4 & சிரம

ைவகாம நீயாகேவ உ வ)?கால5+4 நல வழி வ45+ ெகாடா0

ேபா3! ெராப ச*ேதாஷ எறா. இ+ வ*+ என4 எைத ஞாபகப(5+கிற+
எறா.." எ7 இலகிய நய எைதேயா எ(5+C ெசா விளக5 தவி5தா

அவ.

அவ)ைடய ேபCA இேபா+ ைகலாச5+4 ெவ7 ேபார!பாக5 ேதாற-

விைல. அ+ ெப) ெதாண ெதாணபாகேவ இ)*தா3 Gட அைத ஆன*தமாக

ேக'( ரசிக5 தயாராக இ)*தா அவ. ைகைய அேபா( பி!5+ெகா(

ேபபி அ)கிேலேய நிFகிற ேபா+ அவ#4 எலா இபமயமாக5 ேதாறாம
ேவ7 எப! இ)4மா?
----

18. காத
மாறி ஆ( ெப)மா
அறி*தவக

ேபாயி?
ேபாயி?

பி ைள4 ேகாப எப+ வரேவ வரா+ அவைர ந4

இப!C ெசாவ+ வழக.

127

"ஐயா, உ ைடய ெபய மாாியா( ெப)மா

எேற எIதபட ேவ(.

அதாவ+, மாாியம வ*+ ஆ(கிற ெபாிய ஆ ! அைத வி'( ேபா'(, நீ

மாறியா( எ7 எI+வத வயண என? ஆட ேவ!ய Kட5ைத வி'(
வி'( இட மாறி ஆ!ய ெப)மாளா? அல+ ஒ) கா நி7 ஆ! கைள5+
அற கா மாறி ஆ( ெப)மா எ7 அ5தமா?" எ7 பி ைள அவகளி
நப Aைபயா

தயா ேவ!ைகயாக< விைனயாக< ேபAகிறேபா+ Gட

அவ ேகாப ெகா வ+ கிைடயா+. "உ?க4 ேவைல என?" எ7 சிாி5+

மIபி வி(வா.

அDவள< த?கமான மனிதைர Gட, ேபயாக மாறி உகிரமாக ஆட ைவ4

ம*திர ேபா ஒ) ெசா" இ)க5தா ெச0த+. பி ைள அவகளி

னிைலயி "காத ேபாயி சாத" எ7 ெசானா ேபா+, அவ நிஜமான

மாாியம ெகாடா!யாகேவ மாறி வி(வா.

"காத ேபாயி சாதலா! ெவ?காய ேபானா ெப)?காய! ேபா?கடா

பயகளா! காத5+ வா8வ+ எ7 கிளகிற இர( ேப வாழ

'டா

!யவிைல

யா. அற இர( ேப ேச*+ சாவ+ ம'( எப! நிCசயமான ெவFறிC
ெசயலாக

!1ேமா ெதாியவிைல. வா8வ+ ந ைகயி இைல எறா, சாவ+

ம'( ந இQடேபால சி5தியாக G!ய விஷயமாகவா இ)கிற+!” எற
ாீதியி கன கக5 ெதாட?4வா அவ.

இதF4 காரண மாறியா( ெப)மாைள, ஏமாறிவி( சி7 பி ைளயாக மாFறிய

காத எவளாவ+ இ)*தி)கலா எ7 எMகிறவக

உைமைய வி'(

விலகிேய ெசகிறாக . அவ)ைடய $5த தவ மகி8வண நாத தா
பி ைளையC சீறி ஆடC ெச01 ம4!நாதமாக வ*+ வா05தா.
அவ அDவா7 ெசய ாிவா எ7 பி ைள அவக

கனவி Gட

எணியதிைல. "க3ளிம?க" என பலரா3 4றிபிடப'ட இரடாவ+

5திர பாகியமான மகரெந(? 4ைழகாத ஏ7மாறாக ஏதாவ+ ெச0தி)*தா
அவ ஆCசாியப'!)க மா'டா.
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மா.ஆ ெப)மா

பி ைள45 தமி8 ெமாழிமீ+ அபாரமான காத எ7

ெசாவதFகிைல. அவ தம+ தவக4 அழகிய - இனிய - நீள

ெபயகைளC E'!ய காரண, தி)5 தல?களி எI*த)ளி1 ள ெத0வ?களி
தி)நாம?க

அைவ எபதனா தா. $றாவ+ மக பிற*தா, அவ#45

தி)பாFகட நபி என ெபயாிட ேவ( எ7 அவ எணியி)*தா.
அவ)ைடய மைனவி ஆடா

அமா

ஒ) ெப 4ழ*ைதைய ெபF7 ஏமாFறி

வி'டா . ஆயி# "E! ெகா(5த நாCசியா" எற நீள ெபயாி'(, பி ைள

தம+ ஏமாFற5ைத ஒ)வா7 மைற5+ ெகாடா.

இDவித வா8ைகயி 47கி'ட சி7 சி7 ஏமாFற? கைளெயலா சகி5+C
சமாளிக கF7 ெகாட பி ைள அவகளி மனேம

றி*+ ேபா4ப!

அலவா அவ)ைடய ெசவ மக ெசய ாி*+ வி'டா!
சீைத எகிற ெபைண அவ காத5தா.

"பி ைளயாடா ெச0த ெப)பிைழ அ+தா. அவ 4ழவா0 ெமாழி எேறா
47?4ழ ேகாைத எேறா அல+ அப!ப'ட நீட ெபய எ+ேவா உ ள
ெபைண5 ேத! பி!5+ காத5தி)க Gடா+? ேபா1 ேபா1 சீைத

எகிற "Sபிளான ஒ) ெபய ெகாட ெபைண காத5தாேன! இ+ ேபாற
சின ெபயெரலா நம அணாCசி4 பி!காேத. அ+ ைபய#45

ெதாியேய! எ7 Aைபயா

வி'டா அவ.
Aைபயா

தயா அ!க! ெசால ஒ) வா0ைப ஏFப(5தி

தயா இழ< &'( G'ட5தி Gட ஹாNயமாக ேபA ப

ெபFறவ. அவ Aபாவ5+4 ஏFப, ேபCசிேல Aைவ G'! ேபசினாேர தவிர,

அ+தா உைமயான காரண எ7 ெசால

!யா+.

மகி8வணநாத சீைத எற ெபைண காத5+, அவைளேய கயாண

ெச0+ ெகா ேவ எ7 அட பி!5த+ மா.ஆ. ெப)மா

பி ைள4

பி!கவிைல எப+ உைம. ஆனா ெபணி ெபய சீைத எ7 இ)*த+
அதF4 காரணமல; அ*தC சீைத அவ)ைடய ஏைழ5 த?ைக ல'Aமி அமாளி

மகளாக இ)*த+தா அவர+ ெவ74 காரணமா4.
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நிைலைம

Fறி ெந)க!யாக மா7கிறவைர பி ைள அவக4 ைபயனி

காத விவகார ெதாியேவ ெதாியா+. எலா

அவ ேவ7 எ+< ெச0ய

Fறிவி'ட பிற4 சீறி விIவ+ தவிர

!யாத பராபரமாகி விட ேந*த+. சீறினா,

சி(சி(5தா. "மட சாபிராணி காதக5தா காத5தாேன - ெபாிய இட5+

ெபணாக, பணகார மகளாக பா5+ காதகபடா+? ெபாிய பைண

சீனிவாச பி ைள மக

இைலயா? ெகா பி ைளவா

&'( ராமா#ஜ பி ைளயி மக
வி!யா $Lசி ல'Aமியி மக
பMகிறாேன" எ7

ேப5தி, ெம5ைத

- ெபகளா இலாம ேபானாக ? இவ

சீைத ேமேல என4 காத எ7

ர(

ண ண5தா.

ஆரப க'ட5திேலேய விஷய அவ)45 ெதாிய வ*தி)4மானா, “ேட ைபயா

காத கீத எபெதலா சாிதா. அ+ கயாண பMவதF4

*தி5 தா

வர ேவ( எகிற க'டாய எ+< கிைடயா+. கயாண ஆன பிற4,

கயாண ெச0+ ெகா கிற ெப மீ+ காத ஏFபடலா. நீகாதைய

மைனவியாக மாFற ஆைசபடாம, உன4 வா05த மைனவிைய காத5+

உ)ப(. ச*ேதாஷமாக இ)!" எ7 ேபாதி5தி)பா. ெவ7 ேபாதைன1ட

நி7 விடாம, பண  நைக1 ெசா5+ Aக மாக வர G!ய ஒ)

ெபைண1 அவ#4 க'! ைவ5+ மகி8வைட*தி)பா.

ஆனா, அவ &'! நட*தேத அவ)45 ெதாியாம ேபாயிFேற! அவ)ைடய
த?ைக ல'Aமி அமா

விதைவயாகி, ேபாகிடமிறி, அணேன கதி எ7 நபி

வ*+ பி ைள அவகைடய &'!ேலேய த?கி வி'டா . சைமய ேவைல

சகல அ3வகைள1 ெச0+ தா அவ

வயி7 வள5+ வ*தா . அவ

ெச0+ &'!ேல அதிகார ெபF7 ஆகிைனக

த

E8Cசி

பMவதFகாகேவ த மகைள

மகி8வணநாத#4 கயாண ெச0ய5 தி'டமி'!)கிறா

எேற ெபாிய

பி ைள க)தினா. ஆனா அவ)ைடய மகனி பி!வாத5+4 ல'Aமி அமா

T(3மல; +ைண1மல.

"சீைத இலாம எ வா8ைக வா8ைகயாக இரா+. என+ வா8வி ஒளி 45த

G!யவ .அவ

தா" எ7 அவ உ7தியாக அறிவி5தேபா+

அதிCசி1 ஆCசய  அைட*தவ

அவ

தா. "விஷய இDவள< Tர5+4

வள*+வி( எ7 என45 ெதாியாம ேபாCAேத" எ7 அவ
அ!5+ ெகாடா .

த தலாக
தைலயி
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அ*த உைம - சீைத தன+ +ைணவியாக வ*தாதா வா8ைக இனிைம மி4*த
மலC ேசாைலயாக அைம1 எகிற ஞான - மகி8வணநாத#4
பி!ப(வதFேக ெவ4 கால ஆயிFேற! மFறவக4 அ+

விள?காம ேபான+ அதிசயமிைலதா.
மகி8வணநாத#4 அ5ைத மக

தேலேய

சீைதயிட சினL சி7 பிராய

அ ஆைச1 இ)*ததாகC ெசால

தேல

!யா+. சீைத Eாிய 4Lசாக

பிறக<மிைல; ச*திர 4Lசாக வளர<மிைல. ”$ேதவி! $Lசிைய பா)!
பன?கா0 ேமாைர!” எெறலா அவேன பல ைற பழி5தி)கிறா. அ5ைத
மக

எற உாிைமேயா(, ஒ)வித இளகார5ேதா(. அல'சியமாக மதி5+

ேக ேபசி அவைள அழ அழ ைவ5தி)கிறா. அ*த ெபM ஏCA4 ஏCA,
ேபCA4 ேபCA, சில சமய அ!1 கி  ெகா(பதF45 தய?கிய+
இைல. அேபா+ அவளிட அவ#4 ஆைச1மிைல; ேநச  இைல.
பாவாைடைய அவி85+ அவி85+ க'! ெகா(, திைண4 மM4

தாவியவாேற, 4ர?ேக 4ர?ேக 4Fறால5+ 4ர?ேக! ெகாைப வி'( இற?ேக"
எ7 க5தி ெகா(, ேதாழிகேளா( 4தியா'ட ேபா'ட ேபாெதலா, அவ

பாைவயி அவ ஒ) 4ர?காக5 தா ேதாறினா . கணா KCசி1, ஒ!

பி!5த3 ஆ! களி5த அ5ைத மக

அவ கக4 ெகா! யாகேவா

மயிலாகேவா கா'சி அளி5ததிைலதா.

பCைச பசிய வய தைலெய(5+ காFறிேல தவ8*தா( "$ப கதி" மாதிாி,
ப)வ அைடய ேவ!ய பிராய5தி சீைத1 தள தள ெவ7 வள  வன
ெபF75 திக8*தா . பதி$7 - பதினா4 வயA பாவாைட தாவணி

ப)வ5+ 4'!, வாபனாக வள*+ ெகா!)*த மகி8வணநாதனி

ககைள கவ*தா . ஆயி# க)5திேல நிைலயான இட ெபFறாளிைல.
ஒ) சமய அவைடய சிேநகிதி ஒ)5தி சீைதையC சீ(வதFகாக "அ5தா

ெபா5தகடா, அழ4 ள Kசனிகா0!” எ7 வாயா!னா . சீைத சீறினா . "எ?க
அ5தா அப! ஒM வ! ெகா ளாதப! த!1 சைத1மாக இைல.
அவ ெபா5தகடா<மிைல; Kசனிகா1மிைல" எ7 ெவ(ெவ(5தா .

131

"அேபா உ அ5தா அழ4 எ7 நீேய மகி8*+ ேபாகிேற; இைலயா! சீைத?”

என ஒ) வகாாி கிட பணினா
.

அDேவைளயி அவ தFெசயலாக அ?4 வ*+ விட<, ேதாழிக

சிாி5தாக . சீைதயி

ைக ெகா'!C

க ெசகC சிவ*+, தணி*+ சிாி சிாி5த+. "சீைத Gட

அழகாக5 தானி)கிறா " எற+ அவ மன.

ேவெறா) மாைல ேவைளயி, ெபா ெவயி E8நிைல4 மி#மி# Kசி
ெகா!)*தேபா+, சீைத ஒ) தாபாள நிைறய அ*திம*தாைர Kகைள

ெகா0+ தி)பி வ*தா . ஒ) இட5தி ெவயி தன+ இனிய ஒளிைய அவ

மீ+

பா0Cச வசதி ஏFப'ட+. மி# தாபாள நிைறய பளிCசி( வண Kக

ஏ*தி வ*த பாைவ1 அI5தமான நிற ைடய ப'( பாவாைட1 தாவணி1ேம
க'!யி)*தா . அெபாI+ அவேள அ*தியிேல Kதிெதாளி ) Qபெகா!
ேபாதா விள?கினா

அவ ேநாகிேல மகி8< K5த அவ

க வன

மி4*த KCெசடாக கா'சி த*த+. எனி# சீைதயிட அவ#4 அளவிலா

ஆைச ஏFப'( விடவிைல.

காத, காத எகிறாகேள அ*த அFத ஒ)வ#4 ஒ)5தி ேபாி ஏ
திZெர7 ஏFப'( அவ உ ள5ைத 1, உணCசிைய1 பாடா0 ப(5+கிற+

எபதF4 உாிய விளக5ைத எவ) க( பி!கவிைல. மகி8வண

நாத#4 ம'( அ+ எப! ாி1? ஆனா, சீைதயி ேதாFற எெபாI+
அவைன கவCசி4 கா*தமாக மாறிய+ எபைத அவ ந4 அறிவா.

அD_ ேகாயி வச*த உFசவ5ைதC சிறபாக ெகாடாட ஏFபாடாகி-

யி)*த+. திதாக ெபா7 ஏFறி)*த த)மக5தா ஒ) "ேம ஆ ஐ!யாN!"
பைழய தி)விழாவி +ைம 45த ஆைசப'( அவ நயமான ேவைலக

சில

ெச0தி)*தா. ெச047க , ெசயFைக அ)விக , KLேசாைல மிவிள4க ,
உய*த ஒ) Xட5தி தவமி)4 சிவபிரா எெறலா கைலயாக

அைமகப'டன. சிவனி தைலயி)*+ ெசயFைக நீRF7 தணிைர விசிறி5

ெதறி5த+. அ+தா க?ைகயா!
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இ*த அFத5ைத க( களிக ஊேர திர( ெசற+. பக5+ ஊகளி)*+

பைட பைடயாக ஜன?க

வ*தாக . மகி8வணநாத#, தன+ நப

ஒ)வ#ட ேவ!ைக பாகC ெசறி)*தா.

"மாக மயிக", வானவி வணஜால கா'( ேமனிய) “ெபாெமன
4*+ ெமா04 இனியேதா உலகமாக மாறியி)*த+ வச*த மடப. பக

ேசாைலகளி3 ந*தவன?களி3 தன+ ஆFறைல கா'( வச*த
அ*த இனிய Eழ ெகா3வி)*த+ ேபா3!

னிரவிேல

திZெர7 "அேதா பா மகிழ! ஒ) அழகி உ மீ+ ைவ5த கைண மீ'க மற*+

ேபானா !" எ7 நப உைரக<, மகி8வணநாத அ5திைசயி த

விழிைய எறி*தா.

அக விள4களிைடேய ஒ) 45+ விள4 ேபா3, மல 4வியக
ஒ) ேராஜா ேபா3 திக8*தா

ம5தியி

அவ . "யா? நம சீைதயா?" என வியFற+

அவ மன. ஆகா!" எ7 அதிசயி5த+ ரசைன உ ள. அவ

க மல*+

தைன கவனி5+ நிFபைத உண*த+ அவ ைடய அகற ெபாிய விழிக

கயெலன ரடன, மீ( அவ மீ+ ேமாதவதFகாக, அ*த பாைவ தா

அவைன இட ெச0த+! அவ உ ள5தி அவ
அவ

இட பி!5+ வி'டா .

நிற நிைலைய, அைச*த அைச<கைள, அவள+ ேமாகன பாைவைய,

க5தி அழைக, விழிகளி Aடெராளிைய அவ மறகேவயிைல. அத பிற4

அவேள ஒ) பைடெய(பாக விள?கினா . அவைன ெவ7 வி'டா . அவைள5
தனவளாகி ெகா ள5 தவி5தா அவ, ச*தப?க

வி)*தளி5தன. ஆைசைய5 T! வ*தன.
இைவ எ+< மாறி ஆடெப)மா

அவன+ பாைவ4

பி ைள45 ெதாியா+. அவ தம+ $5த

4மார#4, ெப) பணகார ரான தி)மைலெகாI*+ பி ைளயி மகைள
மண

!5+ ைவக

 வ*தேபா+தா, ைபய ெபாிய அதி ெவ!ைய5 Tகி

அவ எதிபாராத வித5திேல வி'ெடறி* தா. "சீைத இைலெயறா என4
கயாணேம ேவடா" எறா.
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மா.ஆ.ெப)மா

பி ைள ேபாதி5தா. மிர'!னா.

!வாக, தைம நபியி)4

1வ 1வதியாி மகி8Cசிைய விட5 த ைடய ெகளரவ, அ*தN+, பண5தாைச
தயனேவ

கிய எ7 க)+கிற ஒ) சில ெபாியவகைள ேபாலேவ திடமாக

அறிவி5தா. "எேல மகிழ! இ*த ெப)மா
ெதாியா+டா. ஐயாவா

பி ைளைய உன4 நலா5

உ கணிேல ஒ) ெசC ச Gட கா'டமா'டாக.

ஆமா ெதாிLAேகா. அ*த ந5த றேபாைக கயாண பணிகி'( நீ ந(5

ெத)விேல நிFக ேவ!ய+தாடா, அேடேல0: ஆமா, ஐயாபி ைள உைனC
ச*தியிேல நிFக வCசி) வா)டா, நிக வCசி)வா)!" எ7 Gபா( ேபா'டா.
ஆனா மகி8வண அவ)ைடய பய 75தக ெகலா மசிய விைல.
அவ#ைடய நிைனெவலா சீைதயாக இ)*தா , கனெவலா அவளாகேவ

நிழலா!னா .

சீைத1 இ5தைகய எண5ைத1 வியைப1 அவ உ ள5தி T!வி(
அழ4 பாைவயாக வள*+ வ*தா . ம?ைக ப)வ அவ

ேமனி

Iவ+

ெபா?கி வழி*த+; கணி பாைவயி கவிைத ெகா'!ய+; இத8 கைடயி

47C சிாி அவைனேய ெகா5தி எ(5த+. அவ

அவ ெப)ைம ெகாடா; அவ

த அ5ைத மக

எபதி

த உாிைம, அவைள5 த#ைடய வளாக

வாி5+ ெகா ளலா எபதி ம'டFற மகி8ேவ கடா. அவ ஆைச

ெவ ள5+4 அைணேபாட

யறா த*ைத. அவ

யFசி ெவFறி ெப7வதாவ+?

அவ தன+ உ7திைய எ(5+C ெசானா. "வ)வ+ வர'(" எறா.

"சினL சி7Aக

ஆடா

ச*ேதாஷமாக இ)*தா ேபா+" எ# நிைனைடய தா0

அமாளி ேபCA எ(படவிைல. சீைதயி அைன ல'Aமி

அமாேளா அIவ+, லவ+ $ைலயி இ)*த $ைகC சி*தி

ேபா(வ+தா தனா ஆக G!ய காாிய?க
ெகா!)*தா .

எபைத நிRபி5+

"ெவ7 ேபCA ைபய#4 5தி க'டா+. ெசாைலC ெசயப(5தினாலதா
தபியா1 ெள அபா - சாமி எ7 அலறி அ!5+ ெகா( வ)வா), த?க

கபியாகி இI5த இIெகலா இண?4வா)" எ7 தீமானி5தா பி ைள.

&'ைட வி'( ெவளிேய ேபா எ7 ஆைண கா'!ய+ அவ விர.
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மகி8வண ேபானா. அவ அைழ4 இண?கி, சீைத1 அவைன பி
ெதாட*தா . மாறி ஆ( ெப)மா

கைள இழ*+ காணப'ட+.
அெபாI+

பி ைள அவகளி &(, +க &டாக மாறி

னிர< ேநர. நில< இேலசாக அI வழி*+ ெகா!)*த+. 4ளி

காF7 சி3சி35த+.
ம7நா

அIைக நாளாகேவ உதயமாயிF7. இரவி சி#சி#க5 ெதாட?கிய

Tற இைடகிைட ெப) மைழயாகி ேபயா'ட ேபா'ட+. சF7 ஒ1. மீ(
சிM?4. 4ளி 4ைறயேவ இைல. பக வி!< அேத தைமயிதா

அைம*த+.
"4ழ*ைதக

எ?ேக ேபானாகேளா; என ஆனாகேளா!" எ7 ஆடா

அமாளி உ ள பைதபைத5த+. ல'Aமியி ேபைத மன காரண ாியா

கலவர5தா3 ேசாக5தா3 கன5+ கிட*த+.
கால ஊ*+ ெகா!)*த+.

பனிர( - ஒ) மணி இ)கலா. மா( ேம0கC ெச3 ஒ)வ ஓேடா! வ*+

மாறியா( ெப)மா

பி ைளயிட ஒ) ேசதி ெசானா –

ஊ)4 ெவளிேய சிறி+ த ளி, ரயில!4 பாைத வைள*+ ெசகிற இட5தி, ஒ)

47 இ)*த+. பாைற எ7, ெபா5ைத எ7, “ெவ ளி மைல" எ7

விதவித ெபய ெபFறி)*த அDவிட5தி, 47 ேதா7 ஆ!( 4மர" ேகாயி
ஒ7 அைமகப'!)*த+. அ*த 4றி ஒ) பக ெச?45தாக உய*+,

கீேழ ெப) ப ள உைடயதாக இ)*த+. ஆப5தான இட அ+. ேமேல நி7

ேவ!ைகயாக எ'! பா5+ கா வIகி விI*+, தFெகாைல5 தி'ட5ேதா(

ெசய ாி*+ "பரேலாக யா5திைர" ேமFெகாடவகைள பFறி எெபாIதாவ+
அD_ரா பரபரபைடய வா0 கி'(வ+ உ(.

அ*த ப ள5தி சின ஐயா< சீைத அமா விI*+ கிட*தைத5

தFெசயலாக காண ேந*த மா( ேம0பவ எதிப'டவகளிடெமலா
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ெசாயவாேற, பி ைளவாளிட வ*+ ேச*தா. விஷயமறி*த பி ைளயி வா0

ெசாF7, "சவ?க எேக( ெகட'(" எ7. எனி#, அவ இதய

பைத5த+; உட படபட5த+. வ!1 ஆ'கமாக அவ அ?ேக ேபா0C
ேச*தா. பல) பலவிதமா0 ேபசாம இ)பாகளா? ேபசினாக !,
ேபசினாக

!

ரயி34 ேபாகிற ேபாகி, மைழ4 ஒ+?கியேபா+ இ)'! த(மாறி, கா

வIகி ப ள5தி விI*தி)கலா அவ# அவ எ7 ஒ) க'சி. இர(

ெப) ேபசி மனKவமாகேவ விI*தி)பாக

எப+ எதிக'சி.

ேநாக எ+வாக இ)*தி)பி#, விைள< எதிபாராத தாக அைம*+ கிட*த+.

மகி8வணநாதேனா, சீைதேயா உயிரFற க'ைடயா0 மாறிவிடவிைல. ஆனா –
மாறி ஆ( ெப)மா

பி ைளயி வயிFெறாிCச34 மன எாிCச34 வி5+

இ?4தா ஊறப'ட+.
சீைதயி

+ெக3பிேல பலமான அ!. மகி8 வணனி காக

பாதிகப'!)*தன.

ெபாி+

இ)வைர1 &'(4 எ(5+ வ*+ ைவ5திய சிகிCைச4 ஏFபா( ெச0தா
ெப)மா

பி ைள. அவ ெபா+வாக நல ம#சதா; மனித உ ள ெபFறவ

தா. பண5ைத5 தணிராக வாாி இைற5தா. ஆயி#, சீைத ப(5த
ப(ைகயிேலேய கிடக ேவ!யவளாக<, மகிழ ெநா!யாக< மா7வைத

எ*த ைவ5திய  எDவள< ம)*+ த(5+ நி75த இயலவிைல.

"பாவ! இர( ேபைர1 இQடேபா வாழ வி'!)கலா" எ7 பி ைள
அவகளி மனC சா'சி உ75த5தா ெச0த+. அைத மைறபதFகாக அவ

உ7 வைத ேமF ெகாடா.
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"என காதேலா! என சாதேலா! மனிதக
வித5தி வாழ<

!வதிைல. வாழ5தா

வாழ ேவ( எ7 ஆைசப(கிற
!வதிைல, ெச5+ேபாகலா

எ7 ஆைசப'டா அ+ எப! சா5தியமா4? த?க4 ெதாைல;

இ)பவக4 ெதாைலதா!
நிர*தர ேநாயாளிக

இர( ேபைர ைவ5+ காபாFற ேவ!ய ெபா7 அவ

தைல மீ+ Aம*+ வி'டதனாதா, மாறி ஆ( ெப)மா

பி ைள சி(சி(4

அணாவியாகி வி'டா எ7 சில ெசாவ+ வழக. அ*தC Aைமைய அவாிட

த ளிவி'ட "காத. காத ேபாயி சாத" எகிற விதி அவைர பி5தரா0 -

ேபயரா0 மாF7வ+ இயபாயிF7. அவ ேகாப ெகா வதி நியாயமிைல

எ7 த ள
---------------

!1மா என?

19. ெகா(5+ ைவகாதவ

சிலைர பFறி 4றிபி(கிறேபா+, அவ# ெகன! ெகா(5+ ைவ5தவ" எ7
ெசாவாக . தி)வாள நமசிவாய அவக

அதிQடசாக

அவைர அறி*தவக

அDவா7 4றிபிடபட ேவ!ய

ஒ)வ அல. "பாவ, ெகா(5+ ைவகாதவ" எ7 தா
G7வாக .

தி)வாள நமசிவாய தமாஷாகC ெசா3வா: "நம ஜாதக விேசஷ அப!.

ஐயாவா

ஒ) நிமிஷ

*தி பிற*தி)*தா ெபாிய சீமா ேபரனாக

விள?கியி)ேப. ெசா5+ Aக  சகல பாகிய?க பிற4 ேபாேத

கிைட5தி)4. எ?க ஊாிேலேய அப!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? அப! அவதாி5தி)*தா நா ஒ) சினிமா

ந'ச5திர ஆகியி) ேப. கI பண  ஆடபர வா8< என4 வ*+

ேச*தி)4. அ+4 நா ெகா(5+ ைவகவிைல!"
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இைத Gறிவி'( அவ அ<'(C சிாி உதிபா. அ+ விரதி1 ேவதைன1

கல*த சிாிபா? வா8ைகயி அ5தமFற தைமைய1, மனித நாடக?கைள1
ேவ!ைகயாக க( ரசிக கF7 ெகாடவனி ைநயா!Cசிாிபா?
அளவி'(C ெசால

!யா+தா.

தி)வாள நமசிவாய பிறபி தா "ெகா(5+ ைவகாதவ" ஆகிவி'டா

எறா, வள நிைலயி3 அவ பிரமாத வா0கைள ெபF7விட வா8ைக
உதவவிைல.

அவ பிற*த சில மாத?களிேலேய தா0 "வாைய பிள*+ வி'டா . அவ

அப!! அதF4 நமCசிவாய என ெச0ய

விதி

!1? ஆனா, உறவின) ஊரா)

4ழ*ைத ைய5 தா பழி5தாக . "ஆக ெக'ட+! ெப5தவைளேய Tகி5
தி#'( நிF4+!" எறாக .

அவ த*ைத Aமாரான வா8ைக வசதிகைள ெபFறி)*தா. அவ)ைடய கQட

கால  அவ வா?கிய கடக இ)*த ெசா5+கைள இழகC ெச0தன.
அதF4 ைபயனி +ரதிQட தா காரண எ7 பல) ேபசினாக .

இ*த விதமாக பல ச*தப?களி3, பல) ெசாC ெசா, நமசிவாய5+ேக

அவ)ைடய அதிQட ெக'ட தன5தி ஒ) நபிைக1 பF7த3' ப!*+
வி'டன. அவ வா8வி அDவேபா+ 47கி'ட நிக8Cசிக அவ)ைடய
அபிபிராய5ைத வ3ப(5தின.

"பண க'! பாீ'ைச" எ7 "சகா பாீ'ைச" எ7

ேனாக

ெப)ைமயாக 4றிபி'( வ*த எN.எN.எ.சி. பாீ'ைசயி நிCசய பாN ெச0+

வி(ேவா எற நபிைக நமசிவாய5+4 இ)*த+. எலா பாட?கைள1 "ஒ)

ைக பா5+", ேக விக4 உாிய பதிகைள “ெவ5+ க'!யி)*தா.

ஆனா3, பாீ'ைச யி ேதறியவகளி ப'!ய அவ எ இலாம

ேபா0வி'ட+.

அதFகாக நமCசிவாய வ)5தபடவிைல. "ெகா(5+ ைவ5த+ அDவள< தா!"
எ7 அல'சியமாக ஒ+கி வி'டா. அதி3 தமாQ பMவதி உFசாக

கடா.

138

"பாீ'ைசக

$ல எவ)ைடய திறைமைய1 எைட ேபா'( விட

பாீ'ைசயி ேதறியவக
ெபயிலாகிறவக

எேலா) அFத 5திசாக

A5த மaக?க

!யா+.

எ7,

எ7 எணினா, அ+ அறியாைமதா.

பாீ'ைச விைட5 தா கைள5 தி)5தி மா4 ெகா(கிற அணா5ைதக

எேலா)ேம சாியாக எலா ேபப கைள1 வாசி5+ நியாயமான மா4க

ெகா(பதி ஆவ  அகைற1 கா'(வதிைல. எ'டாவ+ வ4 ப!கிற

ேபா+ என4 ஓ அ#பவ ஏFப'ட+. ஒ) பாீ'ைசயி நா மிக< சாியான

விைடகைளேய எIதியி)*ேத. எப<ேம நா பிைர' N(ட' தா. ஆனா,

என4 இ)ப5+ $7 மா4க

ைபய, த தவ7மான விைடக

தாேம ெகா(கப'!)*தன. ம(வான ஒ)
எIதியி)*தவ, எIப+ மா4க

வா?கியி)*தா. பல மாணவக4 இ+ அதிசயமாகேவ ப'ட+. அதனா

ஸாவாளிடேம இர( ேபபகைள1 கா'!, இ+ எப! ஏ எ7

ேக'டாக . அவ எ தாளி உ ள பதிகைள ப!5+ பா5தா. அடேட,

ெராப< சாியாக இ)4ேத எறா. பிற4, ம7ப! கவனி5+ மா4க
ெகா(5தா. என4 எப5ைத*+ மா4 வ*த+. இெனா) ைபய#4,

பதிென'( மா4 Gட கிைடகவிைல. அ*த ஸா தம+ பாசிைய

ெப)ைமயாக விவாி5தா - நா ேபப தி)5+கிற விதேம தனி, விைட5 தா களி
க'ைட எ(ேப.

த இ)கிற தா4 பாN மா ெகா(ேப.

அ(5த+4 ெபயி மா தா. இப! மாறி மாறி ெகா(ேப. நமசிவாய
ேபப ெபயி மா ெபற ேவ!ய இட5தி இ)*தி)கிற+! அ+ தா

விஷய" எறா. இ*த ெல'சண5தி தா இ)4 ஒDெவா)வ பாசி1"
எ7 நமசிவாய G7வா.

"பாக ேபானா, கட< Gட அ*த வா5தியா மாதிாிதா நட*+ வ)கிறா.
நலவ?க, திறைம உ ளவ?க, த4தி உைடயவ?க கQடப(கிறா?க. வா8ைக
வசதிக

அவக4 கிைடபேதயிைல. ஆனா, ஏமாF7கிற வக ,

அேயாகியக , மனCசா'சி இலாதவ?க சகல வசதிகைள1 ெபற
இெதலா கட<

!கிற+.

சி5த எறா, கட< க$!5தனமாக மகளி

வா8ைகைய மதிபி'( "மா4 ெகா(கிறா" எ7 தாேன
ெசாலேவ(?" இப!1 ேபAவா நமசிவாய.
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மனிதாி, உயி4ல5தி, உலக5தி வளCசி &8Cசி கைள பாதிகிற
கால5ைத ககாணி4 உபா5தியாய எ7 உ)வகப(5தினா, அ*த

"வா5தியா" தி)வாள நமசிவாய அவகளி வா8ைக5 தாளி தா7மாறான
மதி எகைளேய சிதறி ைவ5தா எ7 ெசால ேவ(.
நமசிவாய5+45 தி)மண ெச0+ ைவபதF4

னேர அவ)ைடய த*ைத

காலமாகிவி'டா. நமசிவாய பிைழகாக எெனனேவா ேவைலக

பா5+,

எ?ெக?ேகா திாி*+, எப!ேயா ஒ) தி#சாக நாேளா'! வ*தா. அவ)ைடய ஊ
ெபாியவ ஒ)வ, அவ மீ+ அ#தாப ெகாேடா, அல+ ெபைண ெபF7
வள5+ ெபாியவளாகிய பிற4 எவ ைகயிலாவ+ பி!5+ ெகா(5+5 த?க
ெபா7ைப கழி5+விட ெபாித

ய7 ெவFறி ெபறா+ தவி5த ெபFேறா

த*த கமிஷைன ெபF7 ெகாேடா, ல'Aமி எகிற ெபைண நமசிவாய5+4

வா8ைக5 +ைணவி ஆகினா.
இலற வா8வி இனிைமகைள

Iைமயாக அ#பவி க< நமசிவாய5+4

"ெகா(5+ ைவகவிைல" ல'Aமி ெகா!ய ேநாயினா X!கப'டா . அ*த

எ3)கி ேநா0ேக பயானா .

அத பிற4 நமசிவாய கயாண5ைத நாடவிைல; 4(ப வா8<4
ஆைசபட<மிைல. ச$க ேசைவ, ெபா+ நல பணி க(ைமயான உைழ எ7
பல வழி களி3 த கவன5ைத1 கால5ைத1 ெசலவிடலானா. அதி

அவ)4 பண கிைடகவிைல. ஓரள< ெபய கிைட5த+. அவ)4

அபக வியபக வ*+ ேச*தாக .

"நமசிவாய அவகளி அ உ ள5ைத, ஆFறைல, உைழைப, தனலமFற

ேசைவைய - ெபா+வாக, அவர+ ெப)ைமைய, மதிைப - நமவக

நறாக

உணரவிைல. ஊ. அவ)4 ெகா(5+ ைவ5த+ இDவள<தா அவ ம'(

அெமாிகாவி, அல+ ஐேராபிய நா( எதிலாவ+ பிற*தி)*தா, மிக< ஏFறி
ேபாFறப'( மி4*த ெகளரவ நிைல4 உய5த ப'!)பா" எ7 அவக
ெசாவ+ வழக.
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பிற, வா8< இைவகளிேல அவ)4C சீ) சிற ெகா(காத கால
மரண5திலாவ+ பாிகார ெச0ததா? அ+< இைல.
கியமான ச$க5 தி)பணி ஒறி காரணமாக தி)வாள நமசிவாய தம+

மாவ'ட5ைத வி(5+ ப'டண ேபாக5 தி'டமி'டா. இ7 ேபாகலா, நாைள

ேபாகலா எ7 கால5ைத ஏல5தி வி'( நா

ரயிேலறிவி'டா.

கழி5தா. பிற4 ஒ) நா

அ?4 கால சதி ெச0+வி'ட+. "ேநFேற கிளபி யி)கM. ேபாக

நாைள4 எ7 இ# ஒ5தி ேபா(வ+ சாியல. இேற ேபா0விட

+ணி*+

!யேல.

ேவ!ய+ தா" எ7 ெசா யா5திைர கிளபினாேர நமசிவாய, அவ தமாQ
பணி மகி8*த ஜாதக விேசஷ இெபாI+ விஷம5தனமாக விைளயா!ய+! ஒ)

நா

*திேயா, ஒ)நா

தாமதி5ேதா ேநராத, ேகார விப5+ அ7 பா5+ ரயி

பால5தி விைளயா!, வ!கைள கவி85+, பலைரC சாக!5த+. ெச5தவகளி

நமசிவாய  ஒ)வ.

அவ உட நA?கிC சிைத*+, "ஆேள அைடயாள ெதாியாதப! மாறி"
ேபாயி)*த+.

"பாவ, நல மனித)4 நல சா< ெகா(5+ ைவகேய! எ7 அவைர
அறி*தி)*த அைனவ) அ#தாபப'டாக .

தி)வாள நமசிவாய வள*+, வா8*+, பணி பல ாி*+ வ*த நகர5தி
அவ)காக - அவ நிைனைவ ெகளரவிபதFகாக - அவ)ைடய நபக

அ#தாப G'ட5+4 ஏFபா( ெச0தாக . அேநக பிரச?கிக

ெகா வதாக இ)*த+. அதFெகன விளபர?க ,

ஆவ5ேதா( ெச0யப'டன.

அ7 மாைலதா இர?க G'ட.

ப?4

ேனF பா(க

எலா
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அ+ பFறி1, ேபCசாளக

நிக85த G!ய நமசிவாய கIைரக

4றி5+,

அவ)ைடய வரலாFைற1 ப5திாிைக களி ெவளியி(வதF4C சில தீவிர
யFசிக

ெச0தாக .

ஆனா, பா)?க
மனிதக

–

தீவிரமாக5 தி'ட தீ'(கிறாக ; கால 475தனமாக அல+

4Rரமாக, அைதC சிைத5+ வி(கிற+!
நமசிவாய விஷய  அப!5தா ஆயிF7!
அ7 அதிகாைலயி, யா)ேம எதிபா5திராத வித5தி, ெப) ேசாக

நாெட?4 கவி8*+ ெகாட+. ெப) தைலவ ஒ)வ திZெர7

மரணமைட*தா. அதனா எலா நிக8Cசிக நி7 ேபாயின. அ5+க5ைத

ெகாடா(

ைறயி,

னறிவிபிலாமேல, பல +ைறகளி3 சகலவிதமான

ெகாடா'ட ஏFபா(க ர5+ ெச0ய ப'டன. தி). நமசிவாய அவகளி
நிைன<காக5 தி'ட மிட ெபFறி)*த நிக8Cசி ம'( விதி வில4 ஆகிவிட
இய3மா என?

"பாவ, நமசிவாய! அவ)4 ெகா(5+ ைவக விைல!" எ7தா இரகபட
!*த+ அவ)ைடய நபகளா!

("அ த Aரபி” 1966)

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

20. ெவயி, மைழ*
ெசாகமா4 எ5தைனேயா ரகசிய?கைள இனிக இனிகC ெசா3 ஒேர
ேதாழி அவைடய கணா!தா.
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விைல 4ைற*த சாதாரண கணா!தா அ+. இ)க'(ேம! ெசாகமா ம'(
ப'( படாேடாப ஆைடக க'! மி#4 சீமா'!யா என? ேவைலகாாி

சீைதயமாளி மக
சீைத45 த மக

தாேன.

மீ+ அதிக அ ஆைச1 உ(. அவைள பFறி தா0

ெகா!)*த ெப)ைம4 அள< கிைடயா+. "எ?க ெசாகமா அைதC

ெசானா . எ?க ெசா4 இைதC ெச0தா " இப! ஒ) நாைள4 JF ெற'(
க8 பா(வதி அவ

மி4*த மகி8Cசி க( வ*தா .

சின வயசி)*ேத அப!, இேபா ெகாLச நா'களாக சீைதயி ெப)ைம1
ஆன*த , ெபளணமி இரவி கட அைலக

ர( ெகா!)*தன.

ேபா, ெபா?கி ெபா?கி

"தா0கேணா ேப0 கேணா எபாக . எ கேண உன4 ப'(
வி(ேமா எ7 நா பயப(கி ேற. ெசா4, நீ ராணி மாதிாி இ)கிேற. சி34

சீ'!1மா உன4 + + !ரAக க'! பாகMமி# என4 ஆைசயா

இ)4. 4ர?4க ேகா'டாக எனமா மி#கிகி'(5 திாி1+க. ராசா5தி

மாதிாி இ)கிற உன4 நலா உ(5தி அழ4 பாகிற+4 எகி'ேட காA பண
இேலய!யமா" இDவா7 ெவளிபைடயாகேவ தன+ மன4ைறைய அ)ைம

மகளிட ெசா5 தீ5தா

சீைத.

ெசாகமா சமய கிைட5த உடேனேய கணா!

நீராணிேய தா. உ அழ4 நா4 நா

எ7 கணா! அவ4 உண5திய+.

 ஓ!னா . "ஆமா.

அதிகாி5+ ெகாேட இ)கிற+"

கணா! ம'(தானா அDவா7 ெசா3? அவ

&தி வழிேய ேபாைகயி,

எதிேர ெதப'ட ஆகளி கக அேத கைதைய5 தாேன Gறின! நீ அழகி.

ெராப ேஜாராக இ)கிறா0" எ7 அவகள+ பாைவ க8 ஒளி சி*த விைலயா
என? சில ஒ)தர பா5ததி தி)தி அைடய

!யாம, ம7ப!1 ம7ப!1,

தி)பி5 தி)பி, அவைள பாக5 தாேன ெச0தாக ?
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இைத எலா எண எண ெசாகமா4 ெப)ைமயாக5தா இ)*த+.

ச*ேதாஷ5+4 4ைற< இைல. எணி பா5தா, எலா ெகாLச காலமாக

ஏFப'( வ)கிற நிக8Cசிகேள.

அவளிட அவைள அறியாமேல ஏேதா ஒ) மா7த திZெரன ஏFப'!)க

ேவ(. அல+, ெம+ ெம+வாக உ -ர ஏFப'(, தி(ெமன ஒளி &ச5

ெதாட?கியேதா எனேவா!

*திய மாைல வைர உற?4வ+ ேபா அழகF7

நிF4 ெமா4 அதிகாைலயி வசீகர வன இனிய மண  ெபF75
திக8கிறேத, அ+மாதிாி.

ெசாகமா4 எ+< விள?கவிைல. ஆனா, அ*த மா7த அவ4

மி4தி1 பி!5தி)*த+. மFறவக

அவைளC "சி7 பி ைள" எ7 க)+வதிைல.

இேபாெத லா அல'சியமாக மதிகவிைல. "ஏ'! - வா'!" எற தைமயி
ஏ<வைத1 வி'( வி'டாக . அவ

த*ைத Gட "வாமா, எனமா" எற

அப!யா? "ஏ

ெகா!)பா.

ெபாிய வளாக வள*+ வி'டா . அவள+
ைறயி தா ேபசினா.

ெபலா

ட. ஏ'! சின$தி, பர'ைட கIைத" எெறலா ஏசி

இேபா, எேலா) "ெசாகமா வள*+ வி'டா . நாைளேக இெனா)

&'! ேபா0 4!1 4!5 தன மாக இ)*+ நல ேப) வா?4வா " எ#

ாீதியி ேபCA4 ேபCA ெசா உதி5தாக .
சீைத அமா

அவைளC "சின ெபாM" எ7 க)+வைத வி'( வி'டா .

தன4C சமமானவ , தன45 +ைண என மதி5தா . எலா விஷய?கைள1
மகளிட ெசா3வா . சில விஷய?களி மக

Gட அவ

தன4 வழி கா'ட

!1 எ7

எணினா . மகளி ஆேலாச ைனைய அ!க! நா(வா .

ெசாகமா4 இெதலா மிக< பி!5தி)*த+. இ*த வா8ைகயி

விைளயா'( பி ைள அல அவ ; அவ

Gட அவ4 ஏFப'ட+.

கியமானவ

தா எற கவ

ெசாகமா4 வயA பதினா7. "நீ இ# சினபி ைள இைல, பாவாைட
தாவணி க'!கி'( அைலயிற+4. இனிேம ேசைலதா க'டM" எ7
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அமா உ5திர< ேபா'( வி'டா . அமா விேசஷ, விழா நா'களி

அணிவதFகாக ைவ5தி)*த நல சீைலைய1 ஜாெக'ைட1 உ(5+ ெகா(
கணா!

 நி7 அழ4 பாபதி அவ

அைட*த மகி8Cசி இDவளவா,

அDவளவா?" கப காணா+ அைத அடகி ெகா ள!"

தி#A தி#சான டைவகைள க'! ெகா வதF4 ெசாகமா4 பி!4.

எ*த ெபM45 தா பி!கா+? ஆனா வா?4வதF4 வசதி இைல. நாகாிக
ஜ<ளிகைடகளி
ெபாைமக

னா, கணா! ெப'!க4 , நிFகிற ஆ

தைனவிட அதிQட ெச0தைவ எ7 அவ

உயர

நபினா . பி

என? அெபாைமக

நவ நவமான ஸாாிகைள - விைல உய*த ஆைடகைள -

நாளி அேநக தடைவக

!ரN மாFற ெச0ய<

அழ4 கவCசி1 நிைற*தவFைற நா

ேதா7 க'! ெகா ள

அழகான ஸாாி, நாகாிக டைவ Gட இைலேய….

!கிறேத! தன4 ஒறிர(

இ*த விதமாக எண ஆரபி5தா தா, ெசாகமா
இலா+ ேபானா, அவ

!கிறேத! ஒேர

க5தி வா'ட பட).

க ேராஜாK தா.

ச*ேதகமிைல. ெசாகமா KCெச( தா. கதப ெகா5+. மல5 ேதா'ட

எேற ெசா விடலா.

பக5+ &'! 4!யி)*த A*தர $5தி அப!5தா ெசானா. அவளிடேம
ெசானா.

ெசாகமா ஒ) நா

+ வாயி டைவ1, எ(பான ஜாெக'( அணி*+,

அ*த வனபி3 அ+ த*த ஆன*த5 தி3 "ஜெம7 விள?கினா . அவள+

கணா! ெசான க8Cசி ம'( அவ4 ேபா+மானதாக இ)கவிைல.

அக பக5தி உ ளவகளிடெமலா, "எப! இ)4? டைவ

நலாயி)4தா? என4 ெபா)5 தமா இ)4தா?" எ7 ேக'(, கிைடகிற

பாரா'(ைரகைள ஏF7, 4Tகல அைட*+ ெகா!)*தா . A*தர5திட 
ேக'( ைவ5தா .

"ேஜாராக இ)4. நீேய ேராஜாK மாதிாி அ)ைமயாக இ)கிேற!" எறா அவ.
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ெபா+வாகேவ க8Cசி ெபக4 மிக< உக*ததா க< இனியதாக<
அைமகிற+. அ*த க8Cசி ஆணி வா0 ெமாழியாக வ)வ+ ெபM4

மி4தி1 பி!4. ெசா3 திறைம ெபFறவக , ெசால ேவ!ய ேநர5தி,
ெசால G!ய வித5தி ெசாகிற ேபா+ அவ
ெசாகமா ெப தாேன!
அவ

உ ள5தி ேத நிைற*த+.

கிற?கி வி(கிறா .

க5திேல மகி8< மல*த+. அதனா அழகிய

Qப5தி மீ+ ெவயி ெபாெனாளி பா0*த+ ேபாலாயிF7.

A*தர$5தி அைத ரசி5+ விய*தா. "ஆகா, எDவள< அழ4! உைன ெவ7 K

எ7 ம'( ெசானா ேபாதா+. அழ4 அழகான Kக

K*ேதா'ட எேற ெசால ேவ(..."

K5+ 43?4

அவ ேபச ேபச, ெசாகமா4 இனிைமயான பனிைர அ ளி அ ளி

ேமெலலா ெதளிப+ ேபாற Aக ஏFப'ட+. ெவ'க  வ*த+. "Aமா
இ)?க. ேக பணாதீ?க" எ7

M M5தா .

"ேக இேல, ெசாகமா. நிசமாக5 தா ெசாகிேற" எ7 A*தர Gறிய

வித அவ4 நபிைக ஊ'(வ தாக5 தா இ)*த+.
அ+

த அவ

A*தர$5தியி க8 ெமாழிகைள1 இனிய ேபCAகைள1

ேக'பதி ஆவ  ஆைச1 அதிக ெகாடா . அ!க! அவ &'! அ)ேக

வைளய மி'டா . வய வய ேபCA ெகா(5தா .
A*தர அவ

ேபா4கைள ஆதாி5தேதா(, வளர< வைக ெச0தா. ஏேதா ஒ)

கெபனியி எனேவா 6ԲՓ5 ேவைல அவ)4. தனியாக5தா இ)*தா.

ஓ'ட சாபா(. வறட ெபாI+க

நிைற*த அவர+ வா8ைகயி இனிைம

நிரவதF4 ெப +ைண எ+< கி'!ய திைல. எனேவ, ெசாகமாளி

சிாி ேபCA, வ)ைக1 ேபா4, அவ)4 இனிய நிக8Cசிகளாக விள?கின.
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ஒ) நா

அவ

ராசாமக
"ராசா மக

ேக'டா , "ராசா மகேள, ேராசாKேவ எ7 பா(கிறாக .

அப!5தா இ)பாேளா?" எ7.
என! நீேய ேராஜாK தா. நா தா அ!க! ெசாகிேறேன.

ேராஜாKைவ பாகிற ேபாெத லா என4 உ நிைன தா வ)கிற+"

எ7 A*தர ெசானா.

"இ7 நா வ)கிற வழியி ேராஜாK விFறாக . நா# அLசா7 K வா?கி

வ*ேத. அழகான Kகைள பா5+ ெகா!)பதி என4 எப<ேம ஆைச
உ(. உ தைலயி E! ெகாடா உ அழ4, Kவி அழ4 இ#

அதிகமான கவCசி ெப7 எ7 Gறினா. அவளிட ஒ) Kைவ ெகா(5தா.

ச*ேதாஷ5+ட அைத வா?கி G*த ெசா)கி ெகா' ெசாகமா, "நறாக
இ)4தா? ஊ??" எ7 4ைழ<ட ேக'டா .

"ேஜா. ெவ4 அ)ைம!" எ7 அவ அறிவி5த+, ஐN ாீ சாபி'ட+

ேபா)*த+ அவ4.

"என4 அ!க! K ைவ5+ ெகா ள ேவ( எற ஆைச ஏFப(.
கனகாபர, கதப,

ைல எலா விF4 ேபா+ - எேலா) நிைறய

நிைறய5 தைலயி ைவ5தி)பைத பாகிற ேபா+ - என4 ஆைச வ).

ஆனா காA4 எ?ேக ேபாேவ?" எ7 அவ

ெவளியி'டா .

த மன 4ைறைய

”ஏ, எனிட ேக'!)கலாேம."
“உ?களிட எப! ேக'ப+?” எ7 ெவ'க5ேதா( இI5தா

அவ .

"பரவாேல. இனிேம K ைவ5+ ெகா ள ேவ( எ7 நீஆைசப(கிறேபா+
எனிட காA வா?கி ெகா . அழ4 தைன ேம3 அழ4 ப(5தி ெகா(

கM4 இனிய கா'சியாக விள?4வ+ ரசிக ேவ!ய விஷய தா”" எ7
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அவ அள*தா. அத பிற4, அDவேபா+ ெசாகமா K< தைல1மாக கா'சி
த)வ+ இயபாகி வி'ட+. "ஏ+ K<?" எ7 சீைத சில சமய ேக'ப+, "எ

சிேநகிதி ஒ)5தி வா?கினா . என4 த*தா " எ7 மக

ெசாவ+ சகஜமாகி

வி'ட+.

சிவC சா*+, ைநலா ாிப#, கா+4 ேகா( - கவாி? நாகாிக அணி1
ேவ( எ7 அவ

ஆைசப'ட ேபா+, A*தர$5தி அவFைற அபளிபாக

அவ4 வா?கி5 த*தா.
"இப! எலா நீ?க

ெசாகமா

ேக'டா .

ஏ எனகாக காA ெசல< ெச0கிறீக ?" எ7

A*தர மகாரகசிய5ைத எ(5+ G7வ+ ேபால, ெம 4ர ேபசினா. "உ
ேமேல என4 ஆைச. அதனா தா" எ7.

அDவித அவ ெசான வித , பா5த வைக1, சிாி5த சிாி அவ4
இப கிகி உடாகின. அவளிட  இன க( ெகா ள

பரவச உண< கிள*+ ரட+.
அவ

!யாத

க5ைதேய கவனி5+ நிறவளி கன5ைத A*தர த விரலா ேலசாக5

த'!னா. ேமாவாைய பFறி அட அைச5+ வி'(, விரைகைள5 த
உத(களி ெபா)*தி ெகாடா.

அவ ைகப'ட இட5தி இதமான உணCசி படவைத அவ

உண*தா .

உ ள5தி 4Tகல ெபா?கிய+. காைல இள ெவளியிேல 4ளி கா0வ+ ேபாற

Aகா#பவ அவைள ஆ'ெகாட+. நாண மீ+ற அவ

ஒ!ேபானா .

அ?கி)*+

தன+ + அ#பவ5ைத - இதய5 +!கைள - யாாிடமாவ+ ெசா, எணி
எணி பா5+, மகி8<ற ேவ( எ7 வ*த+ அவ4. ஆனா யாாிட
ெசால

!1? அ*த பைழய கணா!தா அவ45 +ைண. அதி
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தைனேய க(, தன+ உண< கிளCசிக4 விளக  விைட1 காண
யவேத அவள+ வழகமாகி வி'ட+.

ெவயி நி7 இதமான அ#பவ ெப7 ஆைச ெசாகமா4 இலாம
ேபா4மா? A*தர5தி ேபCA, பாைவ, சிாி
ேவ( எற தவிைப5 தா அவ

அடக

தயவFைற அ!க! அ#பவிக
!1மா?

"வய+ வ*த ெப இப! ஒ) ஆ பி ைளேயா( ேபAவ+ சிாிப+

விைளயா! ெபாI+ ேபா4வ+ நறாக இைல" எ7 அக பக5தின

ேபசலானாக . "ெபாியவளாகி வி'ட ெபM4 ெகாLசமாவ+ அடக

ஒ(க ேவடா? நீயாவ+ உ மகைள க!5+ைவ, சீைத" எ7 உபேதச 
ெச0தாக .

சீைத அைத ெபாி+ ப(5தவிைல. அவ45 த மகளிட நபிைக இ)*த+.

தன+ மக

தவறான காாிய எைத1 ெச0யமா'டா

எனி#, மFறவக

ெசாவைத மக

எ# அக*ைத1 இ)*த+.

காதி3 ேபா'( ைவ5தா

அவ .

ெசாகமா சிாி5தா . "அவக4 ேவைல என!" எ7 ஒ+கி வி'டா .
ஒ) நா

A*தர அழகான + மாட ெநேலN ஒைறC ெசாகமாளிட

கா'!னா. அவ

சி7மி ேபா வியட, "அ0யா! அ)ைமயாக இ)கிறேத?

ஏ+?" எ7 ேக'டா .

"வா?கி வ*ேத. உனகாக5தா” எ7 Gறி அவ
அவ

ைகயி ைவ5தா அவ.

ஆவ5ேதா( அைத கI5தி அணி*+ ெகா டா .

கெமலா

உவைகயி மலCசி. அ*த அைறயி கிட*த கணா!யி பா5தா .

"நலாயி)4+. இேல? நீ?க ெசா3?க. எப! இ)4+?" எ7 +!ேபா(
விசாாி5தா .
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"ஜ# இ)4+. அ+< நலாயி)4+. நீ1 நலா யி)கிேற!" எ7 அவ

ெசானா.
அவ

அவ பக &சிய பாைவயி ஆன*த இ)*த+. ெப)ைம இ)*த+.

ஆைச1 கல*தி)*த+. 1வதியி ககேக இயபான Gாிய கா*த ஒளி1

இ)*த+.

அவFறா வசீகாிகப'ட A*தர $5தி அவள)ேக ெச7 அவைள இI5+5
தIவி ெகாடா. அவ

கக

மைற*+ கிட*த அFத5ைத ஆராய

வி)வா ேபா உF7 ேநாகினா.
அவ

தி(கி'(5 திைக5த ேபாதி3 ெசய திற இழ*+ வி'டா . உண<க

அவைள ஆ'(வி5தன. இ*த + அ#பவ Aகமாக< மேனாரமியமாக<

இ)*த+. அவ அவேரா( இைண*+, தைலைய அவ மாபி சா05+
ெகாடா . என பரமான*த நிைல! இ)வ)ேம இபC சிற4 பரபி,

ெபாமயமான அFத ெவளியிேல மிதப+ேபா பரவச F7 நிறன.
அDேவைளயிதானா சீைதயமா
அவ

அ*த பக வரேவ(? தFெசயலாக

கணிப'ட ேதாFற பகீெரன அவ

உ ள5தி3 வயிFறி3 தீ

இ'ட+. "நலா5தானி)4 இ*த நாடக" எ7 A( ெசா உதி5தா

அ*த5

தா0. "சீ, ெவ'கமிைல?" எ7 காறி உமி8*தா . இ)வ)4 ெபா+வான அ*த
ேபCA இ)வைர1 A'ட+.

ெசாகமா ேவகமாக விலகி, த &'(4 ஓ! வி'டா . "அறியா ெபைண
ஏமாFறி, த வைலயி விழ ைவ5த அேயாகியைன" - A*தர$5திைய அவ
இDவித தா எைட ேபா'டா
சீைத.

- கெண(5+ பாக< வி)ப விைல

மகளி சமாதான?க உ7திெமாழிக, ெநLசி அ!ப'ட - நபிைகC

சிைத< ெபF7வி'ட - தா04 மன ஆ7த அளிகவிைல. அவ அவ
கணவ# தீவிரமாக

ஏFபா( ெச0+

யFசி ெச0+, அவசர அவசரமாக ஒ) கயாண5+4

!5தாக .
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ெசாகமா அIதா . அரFறினா . ப'!னி கிட*தா . A*தர5+45 த மீ+
ஆைச எ7, தன4 அவ மீ+ ஆைச எ7, அவ தைன கயாண

ெச0+ ெகா வா எ7 ெசானா . அவ

ேபCA எ(பட விைல. சினிமாவிேல,

நாடக5திேல பாகிறப! எலா வா8ைகயி நடகM - நட*+வி( - எ7
அவ

எதிபாப+ பிச4 எ7 தா0 ேபாதி5தா . ெபFேறா ேத*ெத(5த மண

மகைனேய கயாண ெச0+ெகா ள ேவ!யதாயிF7.

அவ க நிைற*த க'டழ4 4மரனாக இைல. அதF4 யா என பMவ+?

அவரவ தைலெயI5+ப! தா நட4" எ7 அமா ெசா வி'டா . மக

ெமளனமாக கணி வ!5+ ெகா!)*தா .

" தேல இப!5 தா இ)4. ேபாக ேபாக எலா சாியாகி வி(. அவ
நைமைய5 தாேன நா வி) கிேறா?" எ7 சீைதயமா

ெதாி*தவ

இைலயா அவ !

Gறினா . உலக

தன+ வா8ைகயி பிரகாசிக5 ெதாட?கிய வச*தகால ெபாெனாளி தி(ெமன
இப! வற( வி( எ7 ெசாகமா கன< Gட கடதிைல. வா8வி

வானேம இ)(, மைழ ெபாழிய5 ெதாட?கி வி'டதாக அவ

நபினா . அறியா

பிராய5தி காைல இள ெவயி ேபா ேதா7கிற காத அறாட வா8வி
சிறி+ ேநர பக'! வி'( ேபாகிற அ*தி ெவயி தா; அத ேமாகன

ெவ4கால நீ!கா+ எபைத அ*த ேபைத அறியவிைல.

ெசாகமாளி ச*ேதாஷ5+4 சா'சியாக இ)*த அவைடய கணா! தா

அவள+ அIைக4 ஆ7த Gற5 ெதாியாத அபாவி5 ேதாழியாக அைம*த+.
("அ த Aரபி" - ஜூ 1965)
----------------------

21. யாைர காத .தா?
.தா?
ெத)வி வ*+ ெகா!)*த ச*திர கா+களி அDவா5ைதக

ெ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 ெசான+ கணிெர7 அவ#4 ேக'ட+.
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"அேதா வ)கிறாேர அவ தினசாி இ*த வழியாக ேபாகிறா. ேபா4ேபாெதலா
இ*த பக பா5+ ெகாேட ேபாகிறா."

கதவி கபிகைள பி!5+ெகா(, வாச34 ெவளிேய1மிலாம
வரா*தாவி3மிலாம, உ  ற மாக நி7 ெகா(, நீட தைல பின
+வள, சிவ கைரயி'ட க7 பாவாைட அைலகளிட, வாநீல நிற5 தாவணி

அழ4 ெச0ய அப!1 இப!1 அைச* தா! ெகா!)*த 4மாி ஒ)5தி தா
இDவா7 ஒ பரபினா .

உைமதா, அவைளC ச*திர அ!க! - அ*த விதி வழிேய ேபா4ேபா+
வ)ேபா+, அD&'!

ேன ஏதாவெதா) ேபாS க( களி5தி)கிறா.

அவ

திZெர7 இப! 4ர ெகா(க5 +ணிவா

அவ

ேபசிய+ அவ#4 ஆCசாியமாக இ)*த+ எ றா, அதனி# வியபாக

எதிபா5ததிைல.

எ7 அவ

எI*த+ மFெறா) ஒபர.

"அவ உைன "லD" பMகிறாேரா எனேவா!"
தன+ 4ர எ'ட

!யாத Tர5தி தா அவ வ)வா எற ெதபிேல ஒ)5தி

ேபசியதாக5 ேதாறிய+.

"ஐேயா, ஐேயா!" எ7 Gவி, சினவ
ெவ'க, அCச எலா

- வாச நைடயி நிறவ

- சிாி

க5திேல படர, ஒ) ைகயா த வாைய ெபா5திய

பாவ ரசமான கா'சியாகப'ட+ ச*திர#4. அைத ரசிகாம)பானா அவ?
அவ

கக

அவ பக ேமாதி, &'! உ ேள, வரா*தாவி)*த மா!

ப!க'! பக ரடன. அவ

பாைவ நய நிைற*ததாக இ)*த+.
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இதF4

அவ அD&'ட)ேக வ*+ வி'டா. மா!ப!யி ஜெமன &F75

த?ைகயி ேபCA4 ேகயாக பதி ெசான ெபாியவ

அவ பாைவயி

நறாக விI*தா . அேத சமய, "இவைள லD பMகிற வனி $Lசிைய நா 
பா5+ ைவகலாேம" எ# ஆைசயா Tடப'டவ ேபால, கதவ)ேக வ*+,

த?ைகயி பக நி7 எ'! பா5தா

இரடாவ+ அகா.

அ*ேநர5தி அ$7 ேபாி

க?க

வி*ைத கா'சிகளாக5தா அைம*தன.

இெனா)5தி - சினவளி

கா'!ய சி5திர  ககளி ேபா4

மா!ப!யி ெகா3வி)*த ெபாிய அகா , த?ைகயா 4றிபிடப'டவ

இவனா எ7 அறி*த+ 4ழப

அவள+ உ)ைட

Fறா . ேக ெச01 4ஷியி மல*தி)*த

க , மேகாவா கன?க இேபா+ ர5தேமறிC

சிவ*தி)*தன. அவ ககைள5 ெதா'ட அவள+ ைம1ட விழிக

மினி பி தா8*தன. ெபாிய

தணி*த+.

'ைடேகாN ேபாற அவ

Aடாி'(

க சFேற

வாச பகமாக எ'! பா5த சின அகா, அவைன கட+, இ)'!

திாிகிற சி7 KCசி பிரகாசமான ெவளிCச5தா தா4ட+ திணறி5
திடா(வ+ ேபா திைக5தா . த?க விளி கணா!க4
ரட கக , அவைன G*+ ேநாகின. அவள+ ெவ ைள

கன?க

உ

கயெலன

க5தி ஒ'!ய

ேம3 ெவளி7வ+ ேபா ேதாறின. ச'ெடன பி வா?கி அவ

வாச நைடப! மீ+ அம*தா .

இDவளைவ1 ச*திர கக

விசால பாைவயா, ஒேர கண5தி - அைவ

நிகI ேநர5திேலேய - கிரகி5+ ெகாடன.

இேபா+ அவ சிாி5த

க5ேதா( அ$7 ேபைர 1 பா5தவா7 நட*தா.

அவகளி இ)வ ேபCைச1 அவ ரசி5ததா உடான மகி8Cசி அவ
உத(களி

7வ தீ'!யி)*த+. ககளி ேபசியி)கலா.

"ஐேயா!! ஏ நீ அப!C ெசாேன? அவ காதி விI*தி)4. அவ
சிாி5+ெகாேட ேபாகிறா" எறா

த?ைக.
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அ*த &'ைட கட*+வி'ட ச*திர காதி இ+< ெதளிவாக விI*த+.
ம7ப!1 ெபாிய அகா

அவ ஏமா*தா.

கிடலாக ஏதாவ+ ெசா3வா

எ7 எதிபா5த

ச*திரனி மன அ$7 ேபைர1ேம AFறி ெகா!)*த+. இ*த

ெபM4 கக

தா ெவ4 அழ4. கன< காப+ ேபாற ஒவிய கக .

ஏேதா ேபாைதயி கிற?கி நிFபனேபா ேதா7 ெசாகழ4 விழிக " எ7
 பல

ைற ெகா(5த ச'!பிேக'ைட மீ( ப!5த+. "பாவாைட தாவணி

இவ4 எ(பாக, எழிலாக இ)கிற+. இ*த ெப ெந'ைடயாக வளரG(.
அவ

உடவா4 அப!5தா ேதா7கிற+" எ7 மன ேபசிய+.

அ*த ெபைண ம'( தா அவ அ!க! பா5தா எபதிைல. "உைன
லD பMகிறாேரா எனேவா" எ7 ெசானாேள ெபாிய அகா , அவ

Gட5தா அவ பாைவயி அ!க! ப'!)கிறா .

அவ அவைன விைளயா'டாக<, ஈ(பா'(ட# பா5தி)கிறா .
ஜன உ'ற5தி, அல+ வரா*தா வி உ ள மா!ப!மீ+

உ'கா*தி)பா . அேநகமாக, ேராN கல ப'( அல+ பCைச நிறைடைவ -

அI5த மான வண ைடய ப'டாைடதா - க'!யி)பா . "இவ

க

பளிமாN பழ மாதிாி இலாம இ)4மானா, $4 ெகாLச நீளமாக
இ)*தி)4மானா, இவ
உ(.

இெனா) அகா

அழ4 இ# ேசாபி4" எ7 அவ எMவ+

இ)கிறாேள, அவ

AவாரNயமான "ேகரட". சாியான

கன?க எ(பான $4, சினL சி7 வா1, அழ4 த) த?க விளி

கணா!1, ஒயான ேதாFற  ெகாட அவ , அவ பாக ேநாி'ட

ேவைளயி எலா க7 நிற ப'டாைடயி தா கா'சி த*தா . கைர1,

தைல மாறி இ)கலா. கல எனேவா எெபாI+ க75தா. அ+

அவ4 அைமவாக< இ)*த+.
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அவ

ேசாக லா Kசிய சி5திரமாக5 திக8*தா . அவ

இன க( ெகா ள

ககளி ஆழ5திேல

!யாத ஏேதா ஒ) ேசாக, ேகாயி கப கி)க5தி ஒளி

விள4 ேபால, மி#மி#5+ ெகா!)*த+. அவ

க காைல ஒளியி

4Tக4 + மல ேபா மிளிவைத அவ ஒ)ேபா+ கடதிைல. மாைல
ேநர5தி சFேற வா'ட F7 காண ப( அழ4 K அ*தி ெபா ெவயி
மி#மி#ப+ ேபா, ேசாகமயமான வசீகர5ேதா( தா அவ

காணப(. அவ

வதன சதா

ஓயா+ ப!5+ெகா!)பா . 5தக  ைக1மாக

காணபடாத ேவைளகளி பிரமாத சி*தைனயி ஆ8*தி)பவ
ெதப(வா .

அவைள1 அவ அ!க! பா5தி)கிறா. அவ

ேபா

பNS)*+ இற?கி

வ)ேபா+ - பNஸுகாக கா5+ நிFைகயி - ஓ( பNS ஓ ஒர5தி -

நைடபாைதயி எதிேர - எ*ெத*த ேநர5தி எலாேமா அவைள அவ பாக
!*தி)கிற+. &'!3, அவ

தனிைமயி, தா# தன+ எண?கமா0

உ'கா*தி)பைத கவனி5தி)கிறா. அெபாIெதலா அவள+ நீளிைமக

ேமேலறி, விழிக

விசாலமாகி, பாைவ அவ

க5ைத5 ெதா'(, மீ( ைமC

சிமி8 $!ெகாட+ ேபா இைம தணி*+ ெகா வைத1 கவனி5தி)கிறா.
அ$7 ெபகைள1 பா5+ ரசிபதனா அவ#4 மகி8Cசி ஏFப'ட+.
"அழ4 கா'சிகைள காபதி என தவ7?"

பாப+ 4FறமFற ெபாI+ ேபா4 எற தைமயி தா அவ அவகைள
பா5+ வ*தா. அவக ரசி5+ பா5+ மகி8*ததனா அத Aைவ1

அதிக ப'ட+. அDவள<தாேன தவிர, "லD" எகிற எணேம அவ#4
எI*ததிைல. அதாவ+, ெபாியகா

4ர ெகா(கிற வைர!

- இ$வாி யா மீ+ என4 ஆைச? $வமீ+ ஆைச உ( எறா, யா

ேபாி அதிகமான ஆைச? இ+வைர யா மீ+ லD ஏFபடவிைல எறா, இனி

இ $வாி யாைர லD பணலா?. இ*த விதமான எண அைலக

ேமாதலாயின.
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அெபக அவைன பFறி ேபசியி)க ேவ(. ேபச வி)பாத
எண?கைள ஒDெவா)வ) தனிைமயி ைவ5+ மன பா! ஆ!
களி5தி)க ேவ(. இ+ அவக
ெபாிய அகா

ெசய)*+ ந4 லனாயிF7.

விைளயா'டாக ேபCA ஒபரபிய தின5+4 பிற4, ஒDெவா)

நா அ$வ) ச*திரனி வ)ைகைய ஆவேலா( எதிேநாகி

கா5தி)ப+, அவ Tர5தி வ)ெபாIேத எவேள# ஒ)5தி "அவ வாறா"
எ7 4ர ெகா(ப+, உடேனேய அவக

த5தம4 வசீகரமான இ)ைக

நிைல எ7 ப(கிற ேபாS உ'கா*+ ெகா3 ெபாைமக

ேபா கா'சி

ெகா(ப+ சகஜமாயின. அவ ேபாகிறேபாேத அவகைள பாபா.

ஒDெவா)வ

க5ைத1 அவ கேநா4 ெதா(. அவக

கக

தனி5தனிேய அவ பாைவேயா( உறவா(. மFறப! எDவிதமான

சலன மி)கா+. அவ ேபாவா, அவ கைள5 த எண ஊச ைவ5+
இQடேபா ஆடவி'டப!, அவக

இ)பாக

- அவைன பFறி ேபசி1,

ேபச வி)பாத நிைன<கைள எண5தி'(5 தாலா'! மகி8*+ ெபாI+
ேபாகியப!.

சிலசமய $வாி ஒ)5தி ம'(ேம காணப(வா . அெபாI+ அவ

ஈ(பா'(ட பாபதாக அவ#45 ேதா7.
ெபாியவ

ககளி விஷம ஒளிாி(. அவ

Aழியி(வ+ேபா ேதா7. அவ

அதிக

இத8 கைடயி சி7சிாி

சிாிகிறாளா இைலயா எ7 தீமானிகிக

இயலா+ அவனா. "நா  பதி34C சிாி5+ ைவகலாேம எற ஆைச
4மி8வி(. ச?ேகாஜ அத மைடயில!5+ ஒ(4. சின அகா

"SாியN

தி?க" ேபாதா பா5தி) பா . ககளி சி7 ெபாறி1, கன?களி ஒ)
வண ,

I

க5தி தனி மலCசி1 பாபதி3 பாக ப(வதி3

அவ4 மகி8Cசிேய எபைத விளபர ப(5+.

கன< காப+ ேபாற ககைள உைடய சி7 ெப ேநராகேவ பா5+, அழகாக

னைக ாிவைத வழக மாகி ெகாடா . அவ தைன5 தா பாகிறா

. தைன ம'(ேம பா5+ மகி8கிறா - எற நபிைக அவ4. அதனா,
அவ

அவ வ) பாைதயி எதிபட ேந*தா, அவ#4 ேந எதிராக நட*+

வ*+, அ)4Fற+ அவைன கணினா தீ! சிறி+ விலகி அவ#4C
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சமீபமாக நட*+ ேபாவா . அவ

ெசா3. அவ

T(. அவ

தி)பி பாபா

என அவ உ ள

தி)பி ேநா4கிறாளா எ7 கவனி4ப! அவ உண<

உ ள  உண< அDவாேற ேபசி5 T!வி( ேபா3!

அவ தி)கிற அேத ேநர5தி அவ

க  தி)ப, க பாைவக

ேமாத,

உத'!ேல ஆன*தC சிாி5 + . அவைள ெபா75தம'!, அவ4C
ச*ேதகேம கிைடயா+ - அவ அவைள5தா காதகிறா எபதி.
ச*திர உ ள அப!C ெசாலவிைலேய! நா'க

ஒ!ெகா!)*தன.

"4FறமFற ெபாI+ ேபா4 இனிைம யாக வள*+ ெகா(தானி)*த+. ெவ7
பாைவேயா( அ+ நிறேத தவிர, உைரயாட எ# அ(5த க'ட5ைத5 ெதாட
யலவிைல அவக

உற<.

சில சமய?களி, ெபக

- அவக

$7ேப இ)*த+ மிகC ெசளகாியமாக

இ)*த+ - அவ வ)வைத கட உடேனேய ஒ)வைர ஒ)வ பா5+ கிகிணி
ஒ ஆ4 சிாிைப ெகா'ட
உதிபா . இரடாமவ

!*த+. சிலேவைள, ெபாியவ

சிாிைப

னைக ாிவா . த?கCசி ெவ'க5ேதா(,

களிேபா( "உ4?. 44G?" எ7 மணிறாC சிாிைப நIவவி(வா .
அவைன பா5+வி'(, அவக

த?க4

பாைவ பாிமாறி இப!C

சிாிபதனா, இC சிாிபி அ5ததா என?" எற ஐய அவ#4 எழ வைக

ஏFப'ட+. "ேக ெச0கிறாக
அவக

ேபா3!" எ7 அவ மன க)திய+.

ேகயாகC சிாி5தாதா அவ என ெச0ய

!1? அவ#

யாராவ+ நபேனா( ேபானா, நபைன பா5+C சிாிப+ேபா சிாிகலா.
அவேனா( ேபAவ+ேபா, கிடலாக ஏேத# ெசாலலா. ஆனா, எேபா+

அவ தனியாக5தாேன ேபா0 வ*+ெகா!)* தா "ஏ சிாிகிறீக ?" எ7
அவகைள பா5+ ேக'க

!1மா? "அேயாகிய! &'(5

திைணயி)4 ெபகேளா( வபாட

ய3 &ண" எ7 அவக

மFறவக சைட4 வ*+ வி(வாகேள? தனியாக5 தாேன பதி34

அவகைள பா5+ பளி5+ பழி கா'டலா. "ைப5திய! 4ர?4!"

எ7 அவக

பாிகசிக G(ேம! ஆகேவ, அவ ெமளனமாக நட4

இயைபேய 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 அவ4 ேநரேர வர ேந*த+.
அவ ேவகமாக விலகி ெகாடா. இைலெயனி, அவ
ேமாதியி)பா . அவ4 ெவ'க  4ழப
சிாி5+ெகாேட ேபா0வி'டா.

அவமீ+

 ஏFப'டன. அவ

அ7 ச*திர ம7ப!1 அD&தி வழிேய ேபா4 ேபா+, அ$7 ெபக
ெகா3வி)பாக

நிக8*த+.

எ7 எதிபா5தா. ஏமாறவிைல. அவ எதி பாராத+

த?கCசி அைறய நிக8Cசிைய அகா களிட ெசாயி)க ேவ(. ச*திர

அ)ேக வர< அவ

தைலைய5 தா85தி, கைடகணா பாபதி ஆவ

கா'!னா . சின அகா

அவ

க5தி வி(படாத எ*த தி)ேகா விைட

ேத(வ+ேபா, Gாிய பாைவைய பதி5தா . ெபாிய அகா

சிாி5+ ெகாேட,

ேபேச!, கலா. வா0 திற*+தா ேபேச" எ7 த?கCசிையC சீ!னா .
சினவ

நாண!

க சிவக, ைகவிரகளா ககைள $! ெகாடா . அDவள<

"கலாவா இவ

ெபய? ஆகேவ, ஒ)5தி ெபய ெதாி*+வி'ட+" எ7

மகி8<Fறா ச*திர. மFறவக

ெபயைர அறிவ+ எப!? அவ ெபயைர

அவக4 அறிவிப+தா எDவா7? பரNபர அறி க ெச0+ ைவபதF45
ேதாழிேயா, ேதாழேனா இைலேய!

"நா இவக

&'(4 பக5+ &'! வசி5தா, இDவள< கQடேமா

கவைலேயா ஏFபடா+, அவகளாகேவ அறி க ெச0+ெகா வாக . ப!பதF4
ப5திாிைக ேவ(; கைத 5தக இ)*தா ெகா(?கேள எ7 ெதாட?கி,

நாளைடவி ெதாைலயாக Gட மாறிவி( வாக . இேபா+ ெத)வி ேபா0

வ*+ெகா!)கிற ஒ)வேனா( அவகளாகேவ எப! வயேபச

!1?

அல+, ெத)ேவா( ேபாகிறவதா ெதாியாத ெபக ேளா( தி(ெம7 எப!
ேபCைச ஆரபிக

!1?" எ7 ச*திர க)தினா.
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ஆகேவ, +ைம எ+< காணாமேல கால ஒ! ெகாேடயி)*த+. கால

இறைக க'! பறப+ேபா ஒ!ய+.

$7 ெபகளி யாைர அவ காத5தா?
தைன5தா எ7 $வாி ஒDெவா)5தி4 தனி5தனிேய எண

வள*தா3 Gட $7 ேப) ேச*தி)4ேபா+ - அவ அவகைள
பா5தவாேற ேபாவைத கவனிைகயி - இ*தC ச*ேதக இயபாகேவ
தைலTகிய+ அவக

ம5தியி. இதF4 விைட அவ அேறா தரேவ(?

உைமயி ச*திர#காவ+ உாிய விைட ெதாி1மா?
ெதாி1 எ7 நிCசயமாகC ெசா விட

!யா+ அவனா, அவ#ேக அ+

சாியாக பி!படவிைல இ#, ஒDெவா) வைகயி ஒDெவா)5தி சிறபான

வளாக5 ேதாறினா . சில சில காரண?களா ஒDெவா)5தி மீ+ விேசஷமான

கவCசி தன4 ஏFப'!)கிற+ எ7 அவ#45 ேதாறிய+. தனி5தனியாக

நிைன< G*தா3, $வாி ஒDெவா)5தி1 அவன+ மன அர?கிேல பளிCெசன
 வ*+ நி7, அவ எண  ஆைச1 தமீேத அதிக ப!*தி)கிறன

எ7 உ7திப(5த

யறா . $வேரா( ேபசி பழக வா0க

கி'!யி)*தா, அவன+ ஆைசெகா! தனி ஒ)5திையC AFறி பட*தி)க

G(. இேபா+ 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 அவக

ந' இ*நிைலயிேலேய தா

நிறி)4. ச*திரனி Aபாவ அப!. அவ#4C ச?ேகாஜ
அதிகமி)*தேதா(, காத பாைதயி தானாகேவ

ேன7வதF4 ேவ!ய +ணிC

ச3, ெசய`க  கிைடயா+. அவேனா( கணா$Cசி ஆ! களி5த $7
ெபக4 ச?ேகாஜ இைல எறா3, நாமாக எப!5 +ணிவ+ எற

தயக இ)*த+. அதனா ேதகேம நிைலெபFறி)*த+.

கால5+ேக இ+ ெபா7கவிைல ேபா3. இதி ஒ) Aைவயான தி)ப காண

அ+ ஒ) ச*தப5ைதC சி)Q!5+ வி'ட+.
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ஒ)நா , வழகேபா அ*த &தி வழிேய ச*திர வ)கிற ேவைளயி அD&'(

வரா*தாவி $7 ெபக இ)*தாக . அதிகப!யாக ேவ7 ஒ) ெபM

இ)*தா . இவ

சின அகாளி சிேநகிதியாக இ)கலா. ஆனா அவைளவிட

உFசாக மி4*தவளாக - + ள3 +! நிைற*தவளாக - அ!க! மணிC
சிாிைபC சி*+பவளாக காணப'டா .

"வனஜா, இேபா ஒ) ேவ!ைக பாேர!" எறா
"என ேவ!ைக?" எ7 அவ

ெபாியவ .

ஆவலாக விசாாி5தா .

"அேதா வ)கிறாேர..."
அகா

தைன பாிகாச ெச0ய ேபாகிறா

எ7 பய*த கலா, "அகா!

உNN" எ7 ஒFைற விரலா வாைய $!C ைசைக ெச0தா .
அதF4

ச*திர அ)ேக வ*+விட<, அவக

ஒDெவா)வ

ேபCA தைடப'(வி'ட+. அவ

க5தி3 விழி பதி5தவாேற ெம+வாக நட*தா. அவக

அவைன பா5தாக . ெபாியவ

உரகC சிாி5தா . உடேன அவ

சேகாதாிக

சிாிைப இைணய வி'டாக . திய ேதாழி சிாிகாம, ஒ7 ாியாதவளா0,

அவைன வியேபா( கவனி5தப! இ)*தா .
அவ சிறி+ நக*த+ அவ

ேக'டா , "ஏ ஜானகி சிாி5தா0?" எ7. பதி

எ+< கிைடகாததா, ”சாவி5திாி, உ?க அகா ஏ! இப!C சிாிகிறா? ஏ

என விஷய?" எ7 விசாாி5தா .
அவ

ேபCA ச*திர கா+களி நறாக விI*த+. "ஒேகா, ெபாியவ

ஜானகியா? கணா!காாி தா சாவி5திாி ேபா)4" எ7 அவ
நிைன5தா. இDவள< நா'க4 பிற4 அவக
!*ததி அவ#4 ஆன*தேம ஏFப'ட+.

ேப

ெபயைர அறி*+ெகா ள
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ஆயி# ஒ) ேவதைன1 எI*த+. அவக

ஏ அப!C சிாிகிறாக ?

எைன ேக ெச01 வித5திலா? அல+ Aமா விைளயா'டாக5தானா?" எ7
அவ மன வ)5தப'ட+. ெபாியவ

தைன பFறி5 த?க

சிேநகிதியிட

கிடலாக ேபசி கைளபைடவைத அவனா கFபைன பண

!*த+.

அதனா அவ உ ள கன7, "$ேதவிக ! ெத)வி உ'கா*+ சிாி
வாIேதா?" எ7

M M5த+.

அவகேளா( ேபசி, அவகளி ஒ)5திைய காதபதாக கா'!

ெகா!)*தா அவக

இDவா7 நட*தி)கமா'டாக

எணினா. இேபா+ Gட அவனா தீமானிக

எ7 ச*திர

!யவிைல, யாமீ+

அவ#4 ஆைச எ7. காதப+ எறா அ $வாி யாைர காத5+ அவ

கயாண ெச0+ெகா ள வி)வா? ெதாியா+. ெதாியா+தா. திZெர7
$7ேப) ேபசி5 தி'டமி'( ெகா(, ேச*+ அவ

 நி7 "எ?கைள

இDவள< காலமாக ஆவ5ேதா( பா5+ வ)கிறீகேள; எ?களி யாமீ+

உ?க4 ஆைச? எ7 ேக'க5 +ணி*தி)*தா, அவ#ைடய பதி " ழி5த

ஆக5தா இ)4!

$7 ேப) அழகாக5தா கா'சி அளி5தாக . $வைர பா4 ேபா+,
$7ேபைர பFறி ெமா5தமா க< தனி5தனியாக< எM ேபா+, இப

அவ உ ள5தி ெகாபளி5+ பாய5தா ெச0த+. அதFகாக $7 ேப மீ+

அவ#4 காத எ7 ெசாவிட
சமய5தி காதக

!1மா? ஒ)வ $7 ெபகைள ஒேர

!1மா?

இ5தைகய விசி5திரமான ேக விக

அவ சி*தைனயி அைலபா0*த ேபாதி3,

அவF7கான சாியான விைடைய கடாக ேவ!ய அவசிய எ+< அவ#4
ஏFபடேவ யிைல. அதF4 மாறாக, அவ#ைடய மன4ழப5ைத5 தீபதF4 ஒ)
Aலபவழி தானாகேவ ஏFப'( வி'ட+.

ம7நா , பN நிF4மிட5தி ச*திர வனஜாைவ பாக ேந*த+. அவ
"ெராப< ெதாி*தவ

அ(5த நா

ேபால" அவைன ேநாகி னைக K5தா . அதF4

அவ ரNதாவி நட*+ வ)ெபாI+, தFெசயலாக வனஜா<
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வரேநாி'ட+. அவ

ம7பக ேபாகவிைல.

ேன பிேன ெசல

வி)ப<மிைல. த ளி நடக<மிைல. அவ Gடேவ வ)கிறவ

ேபால,

அவ#4 அ)கிேலேய நட*+ வரலானா . அவ4C சிாி அ ளிெகா(

வ*த+. ஆனா அவ

ேநா4ேபா+, அவ

வா0வி'(C சிாிகவிைல. அவ தி)பி அவைள

தைரைய பா5தா ; அல+ ேநேர ேநாகினா . "இவ

ஒ) இ'டரN!? ேகரட ேபா)4!" எ7 தா அவனா எண

!*த+.

ச*திர#4 அ$7 ெபகட - அல+, அவகளி ஒ)5தி1டனாவ+ ேபசி பழக ேவ( எற ஆைச இ)*+, அதF4 ேவ!ய மன5ெத

இைல. அ ெபக அேத நிைலயி தா இ)*தாக . அவகளாக ேபCA

ெகா(க'(ேம எ7 அவ நாேளா'!னா. "அவ ஏ ேபAவதிைல?
அவராக ேபச ஆரபிகிறாரா இைலயா, பாேபாேம!" எ7 அவக
கா5தி)*தாக .

இர( க'சியி3 காணபடாத +ணிCச3, ெசய`க

மி4தியாக இ)*தன. அவ ேபச'(ேம எ7 அவ

 ேதாழி வனஜாவிட

கா5தி)கவிைல.

ேபAவதF4ாிய வா0கைள அவளாக சி)Q!5+ெகா ள5 தய?க< மிைல.
பN நிF4மிட5தி அவ

நிFைகயி அவ எதி ப'டா, எ*த நபைரயாவ+

4றிபி'(, அ+ எப! ேபா4?" எ7 ேக'டா . அல+ "இ+ இ*த

இட5+4 இன வழியாக5தாேன ேபாகிற+?" எற மாதிாி எைதயாவ+

விசாாி5தா . ெத)வி வ*தா, தபா வர ேநரமா4ேமா? தபாகார வ)கிறாரா?"

எ7 எைதயாவ+ ேக'பா . இப! அவளாகேவ ஆரபி5+, உFசாக$'!,
அவைன1 ேபAகிறவனாக மாFறிவி'டா : அற அவக

ேச*+

காணபடலாயின. ஒ'ட, சினிமா திேய'ட, கடேலார, பN நிF4மிட எ7
பல இட?களி3 தா!

அற என? ச*திர#4 யாைர காதப+ எற பிரCைன எழ இடேம
இலாம ேபா0வி'ட+. ெவ7மேன பாபதி3,

க மலர னைக

ாிவதனா3 காத வள*+விடா+; காத ெகா! வள*+ மேனாரமியமான
Qப?கைள K5+ 434வதF4 நா 

யFசி எ(5+, சிர5ைத கா'ட
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ேவ( எபைத ந4 அறி*தவ

வனஜா. காதைல வள4 கைல ைகவர

ெபFற அவேள அைத கவனி5+ ெகாடதா, அவ#4 ெபாIெதலா

ெபானாக மாறிவ*த+.

ஊரறி1 விஷயமாக வள*+வி'ட ஒ7 அ$7 ெபக4 ம'(

ெதாியாம ேபா)மா என? "அவ வLசி5+வி'டா. சாியான ஏமாF7கார.

வனஜா A5த ேமாச..!" எ7 ஒDெவா)5தி1 எணினா . ஆனா3,

ெபாியவளான ஜானகி த?ைக கலாைவ கிட ெச0வதி தன+ ஏமாFற5ைத
மைறக

யறா . "என! கலா, உைன லD பணினவ இப< உைன

பா5+ ெகாேட தா ேபாகிறாரா?" எபா .
கலா

க5ைதC Aளி5+ ேகாண ப(5தி, "ெத)ேவா( ேபாற சனி எலா

பாகவிைல எ7 யா வ)5த ப(றா?க? Xைட தாி5திர 4ர?4 - அ+
அத $Lசி1!" எ7 சி( சி(பா . அகாளி சிாி நீேராைட என
களகள4. சின அகா

ெசாவதிைலதா.
--------------

சாவி5திாி இெபாI+ வா0திற*+ எ+<

("அ த Aரபி, 1962)

