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சமபண
வாரா வார# இ$த கைத அ%சா&# ேப ப'( தி(த)க*# மா+ற)க*#
ேயாசைனக*# ெசா. விமாிசன# ெச/ உதவிய எ 1(த மக2 ெஜய$தி
விவநாத4&#, கைடசி மக2 மாலதி ராம1 (தி&#.
----------------------

ைர

கவியர ைவர
நாணைல பா ( நதி 4ைர ேக6&மா? ேக6'கிறேத?

இேதா எனிட# சாவி.

இ$த ”ேவத வி(” எ4# வசன காவிய(& த வாசக நா

எபதனா 4ைர எ7த% ச#மதி(ேத.

இ$த நாவைல நா வாசி(ேத எப ெபா/.
இ$த நாவ8&2 நா வசி(ேத எபேத ெம/.
1 (திேயா9 அ$த ப'(ைறயி நட$ அவ க7(தி ஆ9# த)க%

ச)கி.யா/ கிட$, பாகீரதியி விதைவ <$த. ஒ ம.ைக >வா/
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மண(, கனபா'களி ம$திர உ%சாடன(தி நா4# ஒ வா (ைதயா/ ஒ.(.

ம?@வி கைழ <(தா' கயி+றி நா4# நட$, கனபா'களி மரண(தி
ேபா ெகா69# மைழயி நா4# ஒ ளியாகி…..
ஓ....

இ$த நாவைல நா வாசிகவிைல.
இ$த நாவ8&2 நா வசி(திகிேற.
சாவிஅவ க2 எ7த( ெதாட)கினா அவ ைகயி.&# ேபனா
Bாிைகயாவ வழக#.

ஆனா, வழக(& மாறா/ ‘ேவதவி(’ எ7த ேபான அவ ேபனா

உளியாகியிகிற.
அவாி ம+ற பைடக2 ஒவிய)கெளறா இ சி+ப#.
மன@&2 கனமா/ உ6கா $ ெகா9 ேப@# சி+ப#.

சாவியி ம+ற பைடக2 தீ6டப6டைவ எறா இ வ'க ப6ட.

இ$த நாவ8&2 அவ ஆ'&# விஷய# ஆப(தான எC
கதப9வ.
க(தி எ9( D(த# ெச/வ எளி.

ஆனா, க(தி ேம நட$ D(த# ெச/வ க', நிC வி6டாேர!

க(திேம நிC ேபா ாி$ சாவி ெவC வி6டாேர!
மாறி வ# மனித மதிE9கைள எதி கால(தி ஆராய &#ேபா இ$த
நாவ அத+&% ேசதாரமிலாத ஆதாரமாக விள)&# எப எ எண#.
கால)காலமா/ இ$த% ச1க(தி காகைள பிைண(தி&# சாதிர%
ச)கி.கைள மயி.ற& வா (ைதகளா வ' ெகாேட ச#ம6'யா
அ'(திகிறா சாவி.

"ந#ப ச1க#, சதாய# எலா# நலப'யா வாழF)கிற&(தாேன

ச#பிரதாயமலா#? இப' வாGைகேய அ'ேயா9 நாசமா ேபாயிடற& ஒ

சாதிரமா? அ நம&( ேதைவதானா? அப'ப6ட சாதிர(ைத மா(தி அைமக
ேவ'யதாேன!" (பக# 67)

இதா இ$த நாவ8&, சாவி அவ க2 எ9(திகிற ஆழமான

அதிவார#.
தா ேபா69 ெகாட இ$த எைலகைள( தா' சாவி அவ க2 த
ேபனாைவ ஒ மி. மீ6ட# அைசகவிைல.
இப' கனமான விஷய(ைத% @ம$ கைரேய+Cவ#, கைரேயCவ#

கHட#.

சாவி அவ க2 கைரேயறியிகிறா ; கைரேய+றிDமிகிறா ;

இ$த( ணி%ச அவ& ெவC# ேவ6ைகயா வ$ததC: வாGைகயா
வ$த.
இ$த I. வாசக)கெள)&# ைவதீக வாGைகயி வ'வ)க2 வட
வடலாக ப'$ கிடகிறன.
எ$த எ7(தாள4&# இர9 கைலக2 ேவ9#.
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ஒC. அவ உணர(ெதாி$திக ேவ9#. இர9, உண $தைத

உண (த( ெதாிய ேவ9#.
அவ ச(திர(ைத ப+றி எ7தினா வாசகனி ேவ6'யி கைரயாவ
நைனய ேவ9#.

இ$த நாவ. ெவ+றி& 1ல# எனெவறா, சாவி அவ க2 உண $தைத

விட உண (திய அதிக#.

1 (தி, பாகீரதி ச)கம# ப+றி ஓ அ(தியாயேம எ7தியிகலா#.

ஆனா, இர9 வாகிய)களி இைடெவளியிேலேய அவ க2 ச)கம#

'$ வி9கிற.

ஆனா, அ$த இட# வ$தKட எ ர(த# ெகா?ச# @69 அட)கிய.

உைமதா வா (ைதகைள விட ெமளன(& அட (தி அதிக#.

நைட.

நைட- நயமான நைட.
பனிபாைறகளி மீ ஓ ஆபி2 பழ# உ9 ேபாவ மாதிாி தைடய+ற

கைழ<(தா'ைய ேவ'ைக பா &# &#ப. அ$த பிராமண 1 (தி
நி+கிறா.
சாவி எ7கிறா :

"கCபான எ2 &விய8& இைடேய ெவைமயான ப%சாிசி ஒC கல$த

ேபா ேபா அ$த பாமர மக2 <6ட(தி அவ ச+C# ெபா(தமிலாம

நிறா” (பக# 55)

L6பமான உவைம ;

உவைம எப லைம.

அ)க)ேக இ$த கனமான விஷய(ைத இறகி ைவ( இைளபாறி ெகா2ள

@ைம தா)கி க+களா/ நைக%@ைவ வாிக2.

"ேதாடபக ெத வி பஜைன ப ஒ அபவரமா

பாெகா

ேபாயி".”

இப' அ)க)ேக ெதறி( வி69 ேபா&# சின% சின மினக2.
தா எ9( ெகாட க ம69ேம அதிக# கவனிகபட ேவ9#

எபத+காக, ெவ'( ெகா9 வ# அவர நைக% @ைவைய இதி அடகிேய

வாசி(திகிறா .
ேவத)க*&# சாதிர)க*&# இ&# ேவ க*& வய எ(தைனேயா
I+றா9க2 எபைத அவ அறிவா .

அைவக2 ஒேரநாளி அC( விட<'ய - ஒேரநாளி ெபய ( விட <'ய

ச.ேவ க2 இைல.

அத &றிMடாக(தா பாகீரதி - 1 (தி திமண(ைத ஒேர நாளி உவாகி

விடாம கால அவகாச# ெகா9( நிதானமா/ கா6'யிகிறா .
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எ$த பா(திர(தி மீ# ெவC வராம அ(தைன பா(திர)கைளD#
ேநசிகிற பா(திர)களா/ வா (திப நாவைல% @ைவ( வி69 அைச ேபா9#
ேபா @கமாக இகிற.
கனபா'களி மரண(ைத இைதவிட% @கமான வா (ைதகளா ெசால
'Dமா?

"அ$த அணி &?@ கனபா'க2 இற$ ேபான ெதாியாம அவ மீ ஓ'

ஆ' விைளயா' ெகா'$த."
இ$த வாிைய வாசி( ெகா'$த ேபா அ$த அணி வா '(த
மாதிாி இதய# '(த.
அவ எ7திய அ$த கைடசிக'த# ேவத)கைளD# நிகGகால(ைதD#
இைண( ைவகிற எ7( பாலமாகேவ என& ப6ட.

நாவ 'D# ேபா "அ/ேயா! சாவி எNவளK ெபாிய ஆ2" எC உத9
உ%சாி( ெகாட.
இதி ஒ &றி வகிற.
விராட ப வ# ப'(தா மைழ வமா#. என& ந#பிைகயிைல.
ஆனா, ேவதவி( ஒ விராட ப வ#தா.

இைத ப'(தா மைழ வ# –
கணி.

(ைவர(, 21.5. 90)

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

நறி உைர
நதி நாணைல(தா 4ைர ேக6க 'D#. ய Oசினா

நதிகைரயி82ள அ(தைன மர)க*# சா/$ வி9கிறேபா நாண
ம69#தாேன வைள$ ெகா9( நிமி $ நி+கிற !

கவியர@ ைவர( நாண ேபா எெறC# நிைல( நி+பா .
கா?சி ெபாியவ க2 &)&ம பிரசாத# தவ ஒ சாதாரண மர( த6'

ைவ(தா, அ$த மர( த69 "எைன ஏ ேத $ெத9(தீ க2?” எC

ேக6பதிைல.

அ$த பிரசாத( த69&2ள த&திD# னித# ெபைமD# கவியர@

ைவர( அவ க*&# உ9.
அவ எ7திD2ள 4ைரைய ப'(த# ஒ நிமிட# ககைள தியான#

ேபா 1'ெகா9 ேயாசி( பா (ேத.

‘இ$த கைதைய இவரலவா எ7தியிகேவ9#? அத+&ாிய ஆ+ற8#

ெசாலா6சிD# இவாிடமலவா இகிறன?’ எC எணி விய$ேத. இ$த

கைதைய அவேர எ7தியி$தா அ கவிைத அழேகா9 <'ய ஒ அமரகாவியமாக
அைம$தி&#. வா (ைதக2 ேவத# ேபாலK# கீத#ேபாலK# ஒ.(தி&#.
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இவ எ4ைடய எ7(ைத அF அFவா/% @ைவ( அைச
ேபா6'கிறா .

(தக# 7# வாி வாியாக ப'(- வாிக*கிைடேயD# ப'(, --

ஆபரண(தி82ள நவர(தின க+கைள ேபா வா (ைதகைள ெபா(தி
4ைர எ7தியிகிறா .

கவியரசி பாரா69ைரதா நா இ$த கைத& ெப+C2ள சமான#,

ெபானாைட எலா#. அவ& எ இதய> வமான நறி.

-- சாவி
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ேவத வி
நா8

நா6களா/ ெப/த அைடமைழயி மர# ெச' ெகா'கெளலா#

&ளி(, &ள# &6ைடகெளலா# நிர#பி >மிேய ெவடெவட( ெகா'$த.
தவைளகளி ேகாஷ# அட)கி, கீGவான(தி நிகG$ ெகா'$த ஒளி

ஜால)கைள பா (தப' 1 (தி ஆ+ைற ேநாகி நட$ெகா'$தா.

ேவதகைள ெசா69# க#, ெத/விக# கல$த ேதஜ! பிர#ம%சாிய(தி

க69பா6' ஒ பால ச$நியாசி ேபா அைமதியாக, அடகமாக, வா/ கமக#
FFக, நட$ ெகா'$தா.

அகி, ஒ &6ைடைய பா (தேபா பைழய ஞாபக# வர, அபாவி &ர

அசாீாிேபா ஒ.( ெம/சி. (தா.
1C வட)க*&  நட$த.
அபா பர@ தீ6சித ேப@கிறா :

"1 (தி! என& வயசா%@டா! உ அ#மா ேபா/ வஷாதிக# '$ ஒ

வார# ஓ' ேபா%@. இனி நீD# நா4# இ$த கிராம(திேல உ6கா $9 என
ெச/ய ேபாேறா#? கிராமவாச# சாி; சகவாச# சாியிைலேய! நாைள காைல

றப9ேவா#. சனி உஷ! நா2 ந6ச(திர# எK# பா க ேவணா#. உைன
ெகா9 ேபா/ ச)கர கனபா'களி பாடசாைலயி ேச ( வி9கிேற. நீ
அவாிட# ேவத# ஓதி ேவத வி(தா/ பிரகாசிக ேவ9# எப உ அ#மாவி
ஆைச. அவ2 ேபான பிற& என& வாGைகேய Rயமா ேபா%@. உைன ச)கர
கனபா'களிட# ஒபைட(வி69 நா எ)காவ வடேக ேபா/ க)ைககைரயி

த)கி வி9கிேற, எ அ$திம கால(& ஏ+ற இட# அதா."

ஒ நீ (ேதக(தி அேக அவ க2 வ$தேபா ெபா7 வி'$ வி6டதா
இவ# அ)ேகேய நான(ைத '( ெகாடா க2. தீ6சித ைகேயா9

க6'ெகா9 வ$தி$த தயி சாத(ைத அவனிட# ெகா9( சாபிட% ெசானா .
அைத அவ சாபி69 '(த# "இைத பா (தாயா 1 (தி! இ உ

அ#மா க7(தி.$த ச)கி., 1F பK, இைத உ க7(திேல ேபா69 ெகா2.
அவ2 ஆசீ வாத# உைன எேபா# த7வி ெகா'&#.
பிரா#மண &ல(தி பிற$த நீ எைற&ேம ஆசார சீலனாக இ.

பிரா#மணீய(தி.$ ஒ ேபா# வ7வி விடாேத! ச)கர கனபா'கைள நீ

ஆசானாக அைடவத+& ெப# ணிய# ெச/திக ேவ9#. அவ இர9

யாக)க2 ெச/தவ . எ பாய சிேநகித . தக பவ(தி, உனேக+ற ெபைண
அவேர ேத' உ திமண(ைத '( ைவபா . உன& இனி மாதா, பிதா, &,

ெத/வ# எலாேம அவ தா.
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1C வட)க*&  அபா ெசான அ$த வா (ைதகளி
ேதா/$தி$த பாச# பாிK# இேபா நிைனK& வர 1 (தி உண %சி
வசப6டா. அ$த( தயி சாத# ஊCகாD# இேபா ெந?சி சி(த.
பிடாிைய( தடவி அ)ேக உC(திய த)க% ச)கி.ைய( ெதா69 பா (தேபா
அ#மாவி நிைனK ேதாற பனி&# ககளி அ$த% ச)கி.ைய ஒ+றி
ெகாடா.

ஆ+ற)கைர ப'(ைறயி அம

$ ச+C ேநர# ரேடா9#

ெவ2ள(ைத பா ( ெகா'$தேபா நீ$தி &ளிகேவ9#ேபா ஆைச
ேதாறிய.

‘இ(தைன கால# கிராம(திேலேய வாG$தி$# நீ%ச ெதாி$ெகா2ளாம

ேபாேனேன!’ எC வ(தப6டா.

அேத ப'(ைறயி கீேழ ெகா?ச# த2ளி, அைர நி வாண ேகால(தி யாேரா

ஒ ெப &ளி( ெகா'$தா2. அவ*ைடய ேமலாைட கைரயி.$த ஒ
த மீ உல $ ெகா'$த.
"ெபா7<ட% சாியாக வி'யாத இ$த ேநர(தி தனிைமயி இ)ேக வ$

&ளி&# இ$த ெப யா ?" அ$த இளைமD#, இய+ைகயான வசீகர#, உட
வன# 1 (திைய மயக(தி ஆG(தின.

"ேமாகினி பிசா@ எC ெசாவா கேள, அவாக இ&ேமா பிசா@க2

&ளிபடா?"

"Rாிய பகவாேன! Hடேதவைதகளிடமி$ எைன காபா+C" எற

ம$திர)கைள உ%சாி( ெகாேட எ7$ நிறா.

அ%சமய# ஆ+ற)கைர சி(தி விநாயக ேகாயி மணி ஓைச ேக6கேவ, அ %சக

வ$ வி6டா எபைத அறி$ ெகாடா. சீகிரேம &ளி(, விநாயகைர வல#
வ$, அ %சக& Hப)க2 பறி( ெகா9(வி69, பாடசாைல&# எ9(%

ெசல ேவ9#.

“இைன& வாதசி. கனபா'க2 எனகாக கா(திபா .”

இ(தைன ேநர# நான(ைத '(வி69 ெபா ேவ/$த (ரா6ச

மாைலD#, க69க6டா/ வி>திD#, Eதா#பர# அணி$ சிவபழமா/ கா6சி

அளிபா . அ'நாபியி.$ எ7# க#Eரமான ச)கீத &ர. அவ ம$திர)கைள
உ%சாி( அ %சைன ெச/D#ேபா பாடசாைல 7ேம ெத/Oக கைள O@#.

நா ேபா/ அவைடய >ைஜ& ஒ(தாைசயா பணிவிைடக2 ெச/யF#.

இ$த ேகாயி ந$தவன(தி.$ மல க*#, காசி( #ைபD#, விவ#
எ9(9 ேபாகF#. ந$தன# அைர%@( தரF#. Bபதீப ஆராதைன&

ேவ'ய அ(தைனD# எ9( ைவகF#. ெநா' கி6டா தீபாவளி& ஊ&
ேபானவ இ4# தி#பவிைல. அவ இ$தா பாதி ேவைலகைள அவேன
கவனி%@&வா.
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வாதசி ஆனதா பாகீரதி இத+&2 நான(ைத '(, <$தைல ஈர(

ணிேயா9 ேச (% @6' '( ெகா9 சைமக( ெதாட)கியிபா2.

சைமயலாகி பாடசாைல பி2ைளக2 ப$தி 'ய எப'D# உ%சி ெபா7தாகிவி9#.

அவ*& உதவியாக உகிராண(தி கா/ நCகி( தரF#. தணீ ேச$தி
ைவகF#. ேதா6ட(ேல$ வாைழ இைல ெவ6' வ$ ஏ9 சீவி ைவகF#.
இ(தைனD# நாதா ெச/தாகF#.
‘பாவ#, பாகீரதி - கனபா'களி மகளா/ பிற$ வாGைகயி என

@க(ைத கடா2? சின வயசிேலேய தா. க6' ெகாடவ2, அ$த

மா)கய(ைதD# தா. க6'ய ப( நாைள&2ளாகேவ இழ$வி6டா2. அற#
ஒ வஷ(&2 அவ2 அ#மாK#-மா9 6'ன ேதாஷ#-ேபா/ வி6டா2.
பாடசாைல பி2ைளக*&% சைம( ேபா9# ெபாC அ#மாK& பிற&
இேபா இவ2 தைலயிதா!
கனபா'கேளா அளK& மீறிய ஆசார#. பிராமண பி2ைளக2 யா வ$தா8#
பாடசாைலயி ேச (ெகா9 ேவத# ெசா. ெகா9( ெகா'கா .

அவா*ெகலா# வ'( ெகா6ட(தா பாகீரதி பிற$தாளா? அ அவ
தைலவிதியா?’

"

*

நாராயணா, நாராயணா!" எC இர9 ைற உ%சாி(, இெனாப'

கீேழ இற)கி, இட ைகயா 1ைக பி'(ெகா9 ஓ9# ெவ2ள(தி த

உட 7ைமD# அமிG(தியேபா ெவ2ள(தி அ@ர ேவக# 1 (திைய( தபா

இ7(ெகாட. 1%@( திணறி( தி&கா' ‘ஐேயா’ எC அலறினா.

இெனா 7&, அ$த ேவக(தி தைலBக யC, 'யாம+ ேபா/ ஒ வா/
தணீ# &'( உயி& ேபாரா' ெகா'$த நிைலயி -ச6ெடC

இர9 ைகக2,-அவ &9மிைய பி'(( Bகி இ7( கைர ேச (தன.

வைளகர)க2 ! அவ ஒC# ாியாம மலர மலர விழி(தா. ச+C பா (த

அ$த அைர நி வாண ெபதா! அவ2 அவசரமாக அவ ைககைள பி'(
இ7( மலாக ப9க ைவ( வயி+றிமீ த காலா ஒ மிதிமிதி(தா2.
வயி+C&2 ேபான தணீ அவ வா/ வழியாக E%சி அ'(த. அற#தா
1 (தி& 1%@ சீராக வர( ெதாட)கிய.

1 (தி அவைள நறிேயா9 பா (ெகாேட " நீ யா ?" எC ேக6டா.

”கைழ <(தா' மக2. > விக# மகாராH'ர#."
"நனா( தமிG ேபசறேய!"

"இர9 தைலைறயாக( தமிG நா6'ேலதா இேக”.

”ஊ ஊரா/ ேபா/ ெதவி டமார# த6' வி(ைத ெச/ க#பிேம நட$,

கஜக ண# ேபா69-வயி( பிைழ."
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"இப எ$த ஊ ல.?"

"இேத ஊ லதா. ேதர'(ெத சரேபாஜி ச(திர( வாசல…"

"சரேபாஜி ச(திரமா! அ$த( ெதவிதாேன எ)க ேவத பாடசாைலD#

இ&. என&( ெதாியாம ேபா%ேச தின# வி(ைத ெச/O)களா?"
"ஆமா#."

அவைளேய ஆ%சாிய(ேதா9 ைவ(த க வா)காம பா (தா.

வ'(ெத9(த சிைலயா/, அழ& பி#பமா/, ஜல ேதவைதயா/ கா6சி அளி(த

அ$த ெபF&( த4ைடய அைர நி வாண நிைல அேபாதா நிைனK&
வர, <%ச(ட த உட#ைப &Cகிெகா9 உல (தியி$த ஆைடைய

ேநாகி விைர$தா2.

1 (தி எ7$ நிC அவைள நறிேயா9 பா (தா. "உைன நா

எபKேம மறக மா6ேட. ேப என ெசாேன?”
"ம?@."

" நாைள&# இ)க வவியா?"

"மா6ேட" எபேபா தைலயா6'னா2.

"இைன& ம69# எ& வ$ேத??

"இைன& 1F நா2 தீ69. &ளி%ச69 ேபாகலா#4 வ$ேத."
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தீ69 எறா அவ4&( ெதாிD#. பாகீரதி மாத(ெகா ைற
ெகாைலற(தி ேபா/ மா69ெகா6'. உ6கா $ெகா9 "1 (தி என&
UKடா, இ$த 1F நா*# நீதா சைமய ேவைலைய கவனி%@கF#"
எபாேள, அ$த( தீ69தாேன!

"அதா ெபா7 வி'யற&2ளேய இ)ேக வ$6'யா?"

அவ2 நாண(ேதா9 &னி$தா2.

"எ4ைடய நல கால#. இப நீ இ)ேக வ$தா/. இைலனா எைன

ெவ2ள# ெகா9 ேபாயி&#. ம(தியான# பாடசாைல பக# வா. பாயச(ேதா9

உன&% சாபா9 ேபாட% ெசாகிேற. இைன& ெவ2ளிகிழைம, அ#பா*&
பாயச# ைநேவ(திய# பற வழக#!"

"ேவணா#. உைழகாம சாபிடற எ)க வழகமிைல." •

"நீ எைன காபா(தினேய அ& நறி கடனா( தா."
"ஒ உயிைர காபா(தற கடைம இைலயா?"

"அப'னா உைன மCப'D# பா கேவ 'யாதா? ”

" நாைள& பஜா ல அபாK# நா4# வி(ைத ெச/ேவா#. அ)ேக வ$தா

எைனD# பா கலா#; வி(ைதD# பா கலா#! அபாK& வயசாயி69. நா
ேபா/(தா 16' ெபா)கி ேபாடF#. வர69மா?" றப69 வி6டா2.
1 (தி பாடசாைல&( தி#பி ேபா/ மீ9# &ளி(தா.

"என, 1 (தி, ஏ மCப'D# &ளிகிேற?" எC ேக6டா2 பாகீரதி,

அவ*& ஏேதா ெபா(தமிலாம பதி <றிவி69 ேவ6' உல (த ேதா6ட

பக# ேபானா. மனேச சாியிைல அவ4&. "அ$த ெப எ$த &லேமா?

என ஜாதிேயா? எைன( ெதா69( Bகி கைரயி ேச (தா2. தீ69 &ளி(தவ2.
நா பிராமண. ஆப(& ேதாஷமிைல எC ெசாவா க2" எC தன&2

சமாதான# ெசா.ெகா9 வி>திைய &ைழ( மா பி8# க7(தி8#

>சிெகாடா. அேபா த4ைடய க7( ெவறி%சி6'பைத உண $
தி9கி6டா.

"ஐேயா, எ க7(தி.$த ச)கி. எ)ேக?"

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

2.

பாடசாைல பி2ைளக2 ஆசார சீல

’ஆவ (த#’ ெசா. ெகா'$தா க2

களா/ எதி எதிராக அம $

>ைஜ அைறயி.$ வ$த சா#பிராணி வாசைனD# சைமயலைறயி.$
வ$த ரச# ெகாதி&# வாசைனD# ச)கமமாகி பாடசாைல பி2ைளகளி 1ைக(
ைள( பசிைய கிளபிவி6ட
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"அ4Hடான# 'பத+&2 சைமயலாயி9#. சீகிரேம இைல ேபா69வா.

வாதசியா%ேச ெநா' கி6டா இ$தா இ(தைன ேநர# வாைழ ஏ9க2 சீவி, <ட#

ெபகி ைவ(திபா. 1 (தியானா இ4# ேதா6டபகேம ேபாகைல,

அவ4& என ஆ%ேசா ெதாியைலேய! ேக6டா8# ெசால மCகிறா."
&9 ப6டாபி மனைத ஆவ (த(தி ஈ9ப9(தாம சாபா6' ெச8(தி
யி$தா.

"1 (தி! மணி எ6டாக ேபாறடா! ேதா6டபக# ேபா/ அ$த% சகி69%

@)கி ேபான வாைழ மர(ைத ெவ6'9 வ$9. த9#, ப6ைடD# உதK#"
எறா2 பாகீரதி.

"ஆவ (த# அ4Hடானெமலா# எனகிைலயா?" எறா 1 (தி.

"ெநா' கி6டா நாைள& வரதா க'தாசி ேபா6'கா. நாைளயிேல $

அவ எலா ேவைலD# கவனி%@பா. அபாK# கா?சீர# ேபாறாளா#. யாக#
பண பிரா#மேணா(தம கைளெயலா# சத <6' சாைவ ேபா (தி சமான#
தர ேபாறாளா# ெபாியவா."
”கனபா'க2 கா?சீர# றப9வத+&2 அவாிட# கால#பற சமாசார(ைத%

ெசா. விடலாமா?" எC ேயாசி(தா 1 (தி,

”ேவடா#; ெசால ேவடா#. அதா அ கிய# வி69 Rாிய பகவானிட#

ேவ' ெகாடா%ேச மன(தா8#, வாகா8#. ைககளா8#, வயி+றா8#, ஆ

&றியா8# எ$த பாவ(ைத% ெச/ேதேனா, இ4# எனிட(தி ேவC என

பாவ# உேடா அNவளைவD# நீகியள ேவ9# எC Rாியவ'வான
பர?ேசாதியி ேஹாம# ெச/தா%ேச" எC உ2 மன# வாதா'ய.

1 (தி அ$த 1(த வாைழமர(ைத அ'ேயா9 ெவ6' வ$ 9 ேபாட(
ெதாட)கினா. அைலபாD# எண)கைள க69ப9(த 'யாம மனைத ஒ

நிைலப9(த இயலாத நிைலயி &ழ#பிெகா'$த அவ4&2 "அ$த% ச)கி.

எ)ேக ேபாயி&#? எப' ேபாயி&#?" எற ேக2விேய மீ9# மீ9#
எ7$ வா6' ெகா'$த.

”ெவ2ள(தி ேபாயி&ேமா? அ$த கைழ<(தா' ெப-ம?@ எ9(

ேபாயிபாேளா? ஊஹூ#, அவ2 எ9(திக மா6டா2. அப'ப6ட ெப
அல அவ2 - "உயிைர காபா+Cவ ஒ கடைம இைலயா?" எC

ேக6டவளா%ேச! சாபிட <பி6டேபா ேவடா#. உைழகாம சாபி9வ
எ)க வழகமிைல" எC மC(தவளா%ேச! அவ2 எ9(திக மா6டா2.
ெவ2ள#தா ெகா9 ேபாயிகF#." - ம?@ ஜல ேதவைதேபா நைன$த
ஆைடயி ெயளவன(தி >ாிபி ஒகண# அவ க மினலா/( ேதாறி
மைற$தா2.
”1 (தி! இ உ அ#மாவி ச)கி.டா, 1F பK. இைத எேபா#

க7(தி அணி$ ெகா'. அ#மா இ$த% ச)கி.

பமாக உைன ஆசீ வதி(
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ெகா'பா2 அபா ெசான அ$த வா (ைதக2 நிைனK& வர 1 (தி

ககளி நீ த*#ப "அ#மா" எC ல#பி வி6டா.

இத+&2 பாகீரதி சைமயலைற ேவைலகைள '( ெகா9, "ஆ%சாடா

1 (தி? இைல ேபாடலாமா? அபா கா?சீர# றபட ேபாறதா% ெசானா .

பிரயாண(& உ%சி ேவைள ெரா#ப நலதா#!" எC ாிதப9(தினா2.
1 (தி வாைழப6ைடகைள% சிவி ெகா'$த ேபா < ைமயான க(தி
அவ ைக விரகைள பத# பா (விட, &ெபC ர(த# ெபக "பாகீ." எC

அலறிவி6டா. பாகீரதி ஓ' வ$ ர(த ெபகி நைன$தி$த அவ விரகைள

ஈர( ணியா ைட( @ணா# ைவ( க6'னா2.

"உன& எனேமா ஆயி&. உ (திெயலா# எ)ேகேயா லயி%சி&.

எனதா நட$த? மைறகாம% ெசா8டா! எ& ெர9 தர# நான#

பணிேன?" எC ேக6டா2.

1 (தி ெமளனமாயி$தா.
"பதி ெசா8டா? ஏ ேபச மா6ேட)கேற?" அவ க7(தி 9

ேபா (தியி$தா.

"பிர#மசாாி ேம9 ேபாட <டா. இ9 ேவ6'ேயா9தா

இகF#4 சாதிர# ெசா8வேய, இைன& நீேய ேபா69'கேய!"

எC அவ க7(ைத% @+றி ேபா (தியி$த ைட இ7( அக+றியவ2,

"எனடா உ க7( ெவறி%ேசா' கிட&? ச)கி. எ)ேக?" எC

ேக69ெகாேட அவ க7(ைத( தடவி பா (தா2. வாைழ( த9 ேபாற

வாளிபான அவ க7(ைத தடவியப'ேய, "எ(தைன அழ&டா உ க7( வாைழ(

த9 மாதிாி" எC ரசி(தா2.
அவ4& <%சமாக இ$த.
இநா2 வைர எைன( ெதா69 ேபசாத இ$த பாகீரதி& இC ம69#
இ(தைன ணி%ச8# @வாதீன# எப' வ$த?’ எC ேயாசி(தா.

”ெசா8டா ச)கி. எ)ேக, ெசா8, &ளி&#ேபா ஆ+றிேல ேபாயி69தா?"
"ஆமா#; நாேன ெவ2ள(தி Gகி ேபாேன. நலேவைள கைழ<(தா'

ெப ஒ(தி எைன( Bகி கைர ேச (தா2. அவ2 இைலெயறா இC
நா ெச( ேபாயிேப. இர9 வா/ தணீ <ட &'( வி6ேட."

"கைழ <(தா' ெபணா! அ$த ேநர(தி அவ2 எ& அ)ேக வ$தா2?

ச)கி.ைய அவ2தா எ9( ேபாயிபா2."

"அப'ெயலா# பழி ேபாடாேத! அவ2 ெரா#ப நல ெப.

உ(தமமானவ2..."

"ெத( ெதவா <(தா' பி%ைச எ9கிற ெப மீ உனேக இ(தைன

காிசன# அவ*& ஏ இ(தைன பாி$ ேபசேற? நா4# பா கிேற;
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ஆ+றி.$ வ$த த நீ சாியாேவ இேல. ஏேதா பி( பி'%ச மாதிாி இேக!

அவ2 ஏதாவ ெசா& ெபா' ேபா69 வி6டாளா, என?"
"சீ, சீ!" எறா 1 (தி.

"எ(தைன வயசி&#டா அவ*&?"

"பதினாC பதிேன7&2ளதா. உ வய@தா இ&#. உைன

ேபாலேவ ெரா#ப அழகா இகா!"

“சாிதா; அவ2 உைன மயகி6டா ேபா.&? அபா கி6ேட ெசா.

கயாண# பணி ைவக69மா?"

"அவ ஊ& ேபாற சமய(திேல எைதயாவ ெசா. அவ

ெக9(டாேத! ேவணா#!"

நி#மதிைய

>ைஜ '(, ஆகார# '( கனபா'க2 ம'ச?சிDட கா?சீர#

றபட( தயாரானேபா ஆ+ற)கைர பி2ைளயா ேகாயி அ %சக "1 (தி
இகானா?" எC ேக69ெகாேட உ2ேள Lைழ$தா .

“றப9#ேபாேத எதிாி ஒ(ைத பிரா#மணனா? 1 (தி& என ெகா9

வ$திேக?" எC ேக69 ெகாேட பாிகாரமாக% ச+C திைணயி
உ6கா $தா கனபா'க2.
“ச)கி.…”

"ச)கி.யாl."

"ஆமா#; இ$த% ச)கி. ஆ+ற)கைர ப'(ைறயி கிட$த. இ 1 (தி

க7(தி இ$த ச)கி.தா எC என&( ெதாிD#. அவைன <பி9)ேகா!"
எறா அ %சக .
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இத+&2 1 (திேய வாச8& வ$, "அ உ)க ைகயிேல கிைட%@69தா!

நலேவைள" எC வா)கி ெகாடா.

கனபா'க2 எK# ெசாலவிைல. "உ2ேள ேபா/ @வாமி& னா

ைவ( நமகார# பFடா. உ தாயா ேபா69 ெகா'$த ச)கி. எனC

உ அபா ெசா.யிகா , நல ெசா(. நா வர69மா! பாகீரதிைய <பி9"

எறா .

பாகீரதி வ$ நிறா2, "பாடசாைலைய பா (ேகா#மா. நாேல நாளி

தி#பி வ$டேற. உன&( ைணயா னிய#மாைவ ரா(திாிேல வ$
ப9(க% ெசா8. அேநகமா இைன& ெநா' கி6டா வ$தா8# வ$9வா.

ஜாகிரைத, ஜாகிரைத" எC ெசா. ெகா9 றப6டா .

பாயச(ேதா9 <'ய பலமான சாபா9 ஆனதா, பாடசாைல பி2ைளக2

உட மயக(தி 1ைல& ஒவரா/ உற)கி ெகா'$தா க2. வாச.

கச6' வியாபாாி க6ைட &ர. <வி ெகா'$தா. ேதா6ட பக#

கிண+ற'யி ேவைலகாாி னிய#மா ணிைய அைற$ ைவ&# ஒைச!

"1 (தி! வறயாடா, பலா)&ழி ஒ ஆ6ட# ேபாடலா#. பிக69 பக# வா,

அ)ேக +ற(தி அாிசி வடா# உல (தியிேக. காகா வராம பா (கலா#"
எC <பி6டா2 பாகீரதி.
"Bக# வரைலயா உன&? பாவ#, ஓயாம ேவைல ெச/யறேய!"

"பரவாயிலடா; பலா)&ழி ஆ' ெரா#ப நாளா%@. அபா<ட இைல. வா,

வ$ உ6கா !" எறா2 பாகீரதி.

எைற&மிலாத உ+சாக# ெதாி$த அவ2 &ர. கனபா'களி

க'பான க69பா6'.$ வி9தைல ெப+ற உ+சாக#!

ேசாபினா க# க7வி, தைலவாாி ேகாடா. '%@ ேபா6'$தா2.

ெவறி%ேசா'யி$த அவ2 ெந+றியி 1 (தி மானசீகமா/ ஒ &)&ம ெபா69
ைவ( அழ& பா (தா!

வைளய &8)க பாகீரதி தாய)கைள உ6'னா2.

"நீ அடாவ' ஆ6ட# ஆடேற! இ$த அலவா என&( தா" எறா 1 (தி.

"இைல என&(தா" எC பலா)&ழிைய பாகிரதி ேவகமாக( த பக#

இ7(தா2. கா/க2 கைல$ சிதறின. "நீ அடாவ' பேற?" எC எ7$திக

ேபான 1 (தியி ைககைள ெக6'யாக ப+றி ெகாட பாகீரதி, "உ6காடா;

ஏ ஒடேற?" எறா2.
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அ$த ெமைமயான பி'யி, பாிச(தி ஆயிர# அ (த)க2 இ$தன.

"அப'D# இ&ேமா?" எற அதி %சியி, பிரமிட அவைளேய க

ெகா6டாம பா ( நிறா 1 (தி.

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

3.

ெப# பாவ காாிய(தி சிகி ெகா2ேவாேமா, &( ேராகியாகி

வி9ேவாேமா எற அ%ச(தி 1 (தியி உட#ெபலா# விதி ( விய (
ெகா6ட, மா  படபட ெவC அ'(ெகா2ள,

"மிதமாதாயாேன ஸ வNரேதா >யாஸுவாஹா!"

"அகினி பகவாேன! தின# தின# நா ெச/ வ# சமிதாதான(தா எலா

விரத)கைளD# ந& அ4H'(தவனாக ஆ&#ப' அ2வாயாக" எற ம$திர(ைத

மன&2ளாகேவ ெசா. ேவ' ெகாடா.

"ஏடா, உ உட#ெபலா# இப' ஜூர# வ$த மாதிாி ந9)கற?

கெணலா# சிவ$திேக தைல வ.கிறதா? Rடா காபி ேபா69ெகா9

வர69மா? இப(தா ப@#பா கற$ வ$தி&டா! &'%@69 நாடா க6'ைல

இ7( ேபா699 ஒ "ஆவ (த#" Bக# ேபா9. சாியா ேபாயி9#,

காைலயிேல ெர9 தர# ப%ைச( தணில நான# பணேயா.ேயா, அதா
இப'" எறா2 பாகீரதி.

"இைல; நா காபி சாபிடற வழகமிேல4 உனேக ெதாிDேம. ெத

ேகா' அரசமர# வைர&# ேபாயி69 வ$டேற. சமி(ெதலா# தீ $ ேபா%@.
இப' ெகா?ச Bர# கா(தாட நட$69 வ$தாேல எலா# சாியா ேபாயி9#"
எC ெவளிேய கிள#ப அவசரப6டா.
"எ& இப'( 'கிேற? இ)ேக இக பி'கைலயா? எேனா9

ேபச பி'கைலயா? உன& இHடமிேலனா நீ பலா)&ழி ஆட ேவணா#.

ேதா6ட பக# வாேய. ேவப மர(த'யி உ6கா $ ச$ேதாஷமா
ேபசி'கலா#."

"இைல பாகீ ! நீ ெகா?ச ேநர# B)&, பாவ#! உன&(தா நாெளலா#

ேவைல. நா ேபாயி69 இேதா வ$9ேற" எC றப69 வி6டா.
ேபாகிற வழியிதா சரேபாஜி ச(திர# இ$த.

‘கைழ<(தா' ெப ம?@, அ)கதாேன த)கி யிபதாக% ெசானா2?

அவைள பா க ேவ9#ேபா உ2*&2 ஒ ஆைச ெபா)கிய. தைன

காபா+றியவ*& நறி<ட% சாியாக% ெசாலவிைலேய’ எC எணியப'ேய

ச(திர(ைத ேநாகி நட$தா. அ)ேக வாச. உ6கா $தி$த ச(திர(
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காவலாளியிட# "அ$த கைழ <(தா')க இ)கதாேன த)கியிகா)க?" எC
ேக6டா.

"அவ)களா! இப(தாேன றப69 ேபானா)க!" எறா காவகார.
"எ)க ேபானா)க4 ெதாிDமா?"

”திைவயாC ேபாறதா% ெசானா)க."

"அடாடா, ெகா?ச# னா' வராம ேபாேனாேம!" எற ஏமா+ற(ேதா9

தி#பினா.

ெதவிள&க2 ஏ+றப6ட பிறேக 1

(தி பாட சாைல&( தி#பினா.

வி(தியா (திக2 இனிய ச)கீதமா/ ஷ ஸூத# ெசா. ெகா'$தா க2.

1 (தி ேநராக கிண+ற'& ேபா/ ைககா, க# க7வி, வி>தி >சி,

ச$தியாவ$தன# '( ஷ ஸூத(தி கல$ெகாடா.
ச(திர( மணி ஒப அ'( ஓ/$த.

"1 (தி! அபா <ட ஊாி இைல. பி க6' நா ம69# தனியாக

ப9(( B)க பயமாயி&டா. னிய#மா வர 'யா46டா! நீதா என&(
ைணயா பி க6'ேல வ$ ப9(கF#. தைலவ. இப எப' இ&?

@ட%@ட மிள& ரச# ெவ%சிேக. உன& பி'&ேம4 ேதா6ட(தி.$

பி?@ அவைரகாயாக பறி%சி9 வ$ கறி பணியிேக, இைல ேபாடேற.

சாபிடறயா?" எC ேக6டா2 பாகீரதி.

"இப பசி இைல. பச)கேளாட ப$தியிலேய ேச $ சாபிடேற" எறா.

ப$தி 'ய மணி ப(தாகிவி6ட. பாகீரதி அ9ப'யி பா கா/%சி
ெகா'$தா2. 1 (தி இHடமிலாம பாைய ெகா9 ேபா/ பிக69(
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தாGவார(தி ேபா69 ெகாடா. கா (திைக மாத( &ளி நிலK
+றெம)&# ெவ2ளி லா# >சியி$த. ேதா6ட( ெகா6'. மா69%

சல)ைககளி கிகிணி ஓைச கா& இனிைமயாக ஒ.(த. Bர(தி, எ)ேகா

ேகாயி உ+சவ# நடபைத அறிவி&# அதி ேவ69% ச(த)க2!

1 (தி ப(மாசனமாக உ6கா $ தியான# ெச/ '( ஒகளி(
ப9(ெகாடேபா ப. ஒC அவ இட ஜ(தி மீ வி7$ ஓ'ய.

"ஐேயா! ப. ேதா2 மீ வி7(தா நலதா, ெக6டதா, ெதாியலேய" எC கவைல
ப6டா.

பாகீரதி பா(திர)கைள அல#பி, பா8& உைற ஊ+றி, கதKகைள(

தாளி69வி69 1 (தி அகி வ$ நிC, B)கி வி6டானா எC பா (தா2.

ேபா ைவயா &ளி& அடகமாக( தைன ேபா (திெகா9 ப9(தி$தா
அவ. பாகீரதி அமி தா?சன &பிைய எ9(வ$ ச+C# <%சமிறி அவ
அகி @வாதீனமாக ெந)கி உ6கா $ ”B)கி6டயா 1 (தி?” எC

ெகா?சலாக ேக69 ெகாேட அவ ெந+றியி ேத/( வி6டா2.
பாகீரதி உட#பி R9 ெதாி$த. ம.ைக> வாசைன Oசிய. அவ
ெநளி$ விலகினா.
"ம.> வாசைன அ'கிறேத!"

“ஆமா#; எ தைலைய பா" எறா2.
"நீ > வ%@கலாமா, பாகீ!"

"ஏ? நா என பாவ# ெச/ேத? என& ம69# ஆைச இகாதா?
"நீ. நீ ...வ$." அவனா அத+& ேம ேபச 'யவிைல.

"> ைவ(ெகா2ள <டா4 ெசாறயா? சின வயசிலேய எ)கபர

என& கயாண# பணி ெவ%@6டா . கயாண# ஆன ஒ வார(&2ேளேய
என&( தா. க6'னவ ைவRாி க9 ெச( ேபாயி6டா. அப எனக& ப(
வய@<ட ஆகேல. எ ஷைன நா சாியா<ட பா (ததிைல. இப நா
வய@& வ$ விவர# ெதாி$தவளாகிவி6ேட. எலா# ாிய ஆர#பி%சி&. ம(த
ெபகைள ேபா ெபா69 ைவ( ெகா2ளF#, > ைவ( ெகா2ளF#.

வாGைகயி @க)கைளெயலா# அ4பவிகF#4 என& ஆைச இகாதா!"
"த, பாகீரதி த! ைவதிக &9#ப(திேல பிற$தவ2 நீ. அK# இர9

யாக# பணினவ உ)கபா. ேவணா#. இ$த விபாீத ஆைசக*ெகலா# உ

மனசிேல இட# தராேத. பாப#, பாப#" எறா.

"எனடா பாப(ைத க96ேட? எனேமா சாதிர# ேபசறேய! இெதலா#

ந#ைம% @+றி நாமாக ேபா69 ெகா2கிற க69பா9தாேன? இப' பா !"

எC அவ க(ைத( த பக# திபி, ச+C# எதி பாராத நிைலயி அவைன

க6' அைண(ெகாடா2.
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அவ விலக யறா, "ெந)கி வாடா! ஏடா, பயபடேற? எைன

பாடா நா அழகாயிைலயா?" எC அவைனேய ெவறிக பா (தா2.
"ேவடா# பாகீ! என& பயமாயி&"

மCநா2 காைல. 1

(தி ப9ைகையவி69 எ7$த தா தாமத#. ஓ'ேபா/

<ட( ஆணியி மா6'யி$த பா# ப?சா)க(ைத எ9( ர6' ப. வி7$த
பல எனெவC பா (தா. இட ஜ#-(ாீ ச#ேபாக# எற வாிகைள
கடேபா அவைன ெவ6க# பி9)கி( திற. உடேன கனபா'க2 நிைனK வர
உட#ெபலா# பதறிய.
"ஏ 1 (தி, ஏ ஒ மாதிாி இேக? க7(% ச)கி. காணாம ேபாயி69-

ேதனா? அதா கிைட%@69ேத. அற# என கவைல?" எC ேக6டா2

பாகீரதி.

"ெக69ேபான க7(% ச)கி. தி#ப கிைட% @69. உைமதா.

ஆனா ெக69ேபான எ பிர#மசாிய# இனி தி#பாேத" எறா 1 (தி.

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

4.

ᾐணி மணிகைள எ9( மா ேதா ைப&2 அைட(ெகாட 1

"நா நான(& ேபாயி69 வ$டேற" எC பாகீரதியிட# ெசா.

(தி

ெகாடா. &ர. @ர( இைல.

”ஏடா, எைன ேநரா பா (ேபச ---- 1?சிைய( திபிேட

ேபசறேய, என ேகாப# உன&?"
"எனேவா?."

"ஏதாவ சாபி6969 ேபா."

"Z#. இ$த( தீ6ேடாடயா?."

"தீ6டா!.. இ& ேப தீ6டா? ஒ தடைவ நான# பணினா ேபாற.

நா &ளி%ச6ேட."

"நான# பணி க7விவி9கிற பாபமா இ? மகாபாப# ஆD@ >ராK#

&ளி%சா8# தீராத பாப#! சி(திர &த கணகிேல ஏறிவி6ட பாப#! இ&

பிராய%சி(தேம கிைடயா. &( ேராக#, விரதப)க#. இ4# எெனனேவா?.

ெசாலேவ நா <சற."

“ஏடா மனைச ேபா69 அல6'கிேற? நா ெரா#ப ச$ேதாஷமா

இேக!"
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"ப.யான நாதாேன! க# என&(தாேன!"

"நீ ஆபி2ைள. நாேன கவைலபடாதேபா இதி உனெகன க#?"

"பரம ைவதிகமான &9#ப(தி பிற$தவ2 நீ! த க சாதிர# ப'%சவ

உ)கபா, இர9 யாக# பணவ . டபி2 சிேராமணி! ஊ& உபேதச# பறவ .

அ$த உ(தம& ெபணா/ பிற$த நீ இப' கட$கலாமா? இ$த ரகசிய#

கனபா'க*&( ெதாி?சா என ஆ&# ெதாிDமா? அவமான# தா)காம B&
ேபா699 பிராணைன வி699வா . அைத நிைனகேவ பயமாயி&.
உட#ெபலா# ந9)கற!"

"அச69பிச694 ேபசாேத! யாாிடமாவ ேபா/ உளறி வ%@டாேத! இ$த

ரகசிய# ந#ம ெர9 ேபேரா9 ெச( ேபாக69#. ச(திய# பணிெகா9."

"ச(திய# ேவணா#; ஒF# ேவணா#." விரதிேயா9 றப6டா 1 (தி.

"சீகிர# வ$9 1 (தி!" எ& இNவளK ெபாிய ைபைய( Bகி9

ேபாேற?"

"எலா# ைவக ேவ'ய பாவ 16ைட"

"ஜாகிரைத வ7கி வி7$ட ேபாேற!"

"அதா ஏ+கனேவ வ7கி வி7$தா%ேச!"

"1 (தி நீ &(தலா ேபசேற! ெர6ைட அ (த# ெவ%@ ேபசேற! எைன

உன& பி'கேலனா ெசா.9. நா இ$த நிமிஷேம தீயிேல வி7$

ெச(ேபாேற. என& நீ தா சகல#. எ க7(திேல யா தா. க6'னா? எப

அைத எ9(தா4 என& எKேம ெதாியாடா! பிரா#மண &ல(தி பிற$த

தபா? அ& இப' ஒ தடைனயா? நீேய எைன ெவC(தா அற#
சாைவ( தவிர என& ேவற வழியிேல."

“நீ ஏ+கனேவ கயாண# ஆன ெப. கணவைன இழ$தவ2. எைனவிட

வயதி ெபாியவ2. ந# உறK ெபா$தாத உறK. வயசா8# ெபா$தா.
சாதிர(&# ெபா$தா. எைன மற$9 பாகீ! இ$த( தகாத உறK ேவணேவ
ேவணா#!"
"அபாவிட# ெசா.டமா6டேய. என& பயமா யி&டா!

ெசாலமா6ேட4 நீ ச(திய# பணி ெகா9(தா(தா நா

நி#மதியாயிேப." க# ெதாைட &ழியி சிகி, வா (ைதக2 த9மாறி
ெவளிவ$தன. அ7ைகைய அடக 'யாம தவி(தா2.

"அழாேத பாகீ! பச)க2 யாராவ பா க ேபாறா! உ2ேள ேபா/ சைமய

ேவைலைய கவனி. ேநரமா%@." ப' இற)கினா.

"சீகிர# வ$டறயா?"
"…#"
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அ7 அ7 பாகீரதியி க# விகாரமா/ O)கி ேபாயி$த. கக2

சிவ$ இரைபக2 உபலாகியி$தன. மணி ப(& ேம ஆகிD# சைமய

ேவைலயி நா6டமிறி ‘1 (தி வ$ வி6டானா?’ எC அ'ெகாைற வாசைல
எ6' பா ( ெகா'$தா2.

காக)க2 விடாம க(தி ெகா'$தன. ’காகா க(தினா யாராவ

வி$தாளி வவா4 ெசாவாேள! யா வர ேபாறா?’ பாகீரதி ேயாசி(தா2.

எதி பாராத விதமா/ வாச. &திைர வ' ஒC வ$ நி+க, அதி.$

ைக&ழ$ைத அ#8ேவா9 அகா கமலா இற)&வைத கட# ’இவ2 எத+&

இேபா இ)ேக வ$ நி+கிறா2?’ எC ஆ%சாியப6டா2.

பலாபழ#, ளி6ைட, பர)கிகா/, வாைழ(தா எலாவ+ைறD#

வ'கார இறக, பாடசாைல பி2ைளக2 அவ+ைற ஏ$திெகா9 ேபா/
உகிராண அைறயி ைவ(தா க2.

"வா, கமலா என இப' தி[ 4? கா?சீர(தி.$தா வேற? அபா

வரைலயா?" எC ேக6டா2 பாகீரதி.

"அபா வர(& இ4# நா8 நா2 ஆ&#. ெபாியவா இக%

ெசா.6டாளா#. அபாதா ெசா. அ4பினா . ’பாகீரதிைய( தனியா

வி6969 வ$6ேட. நீ ேபா/ நா வர வைர&# அவ*&( ைணயா இ$

கவனி%@ேகா. னிய#மாைவ வ$ ைண& ப9(க% ெசாேன. வராேளா,
இைலேயா – கவைலயாயி&’ எC."
"உ ஆ(கார வரைலயா?"

“ேகா 6ல ேக இகா#. நீ ம69# ேபாயி69 வா46டா . என வகீ

ேவைல ேவ'யி&?"

"உ மாமியா கா?சீர(திதாேன இகா?"

“ஆமா#; ேவ\ாிேல$ எ நா(தனா ேவற வ$திகா. என&#

உைன பா கF#ேபால இ$த. ஓ' வ$6ேட."

"அபா வர இ4# நா8 நா2 ஆ&மா?" எC பாகீரதி

கவைலப9வேபா பாசா)கா/ ேக6டேபாதி8# உ2 மன# நி#மதியாக
’அ#மா'!’ எற.

&ழ$ைத அ#8 சிF)கி ெகா'$த.

"அ#8ைவ ெகா9 இப', பசி ேபால இ&, பாவ#, &ழ$ைத&,

(அ#8கF! ஒ'யா!) ப@#பா கா/%சி வ%சிேக. கி'<ட இ)கதா

இ&. ேபானதடைவ நீ இ)க வ$தி$தேபா மற$69 ேபாயி6டாேய!”
"என' உ கெணலா# இப' சிவ$தி&?"
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”உர. மிளகா/ெபா' இ'%ேச. கணிேல ப6969. எாி%ச

தா)கைல."

"அவ எ)க'?" கமலாவி கக2 O6ைட( வின.

"எவ? யாைர ேக6கிேற?"

"1 (திைய(தா."

"கா (தாேல ேபானவதா. இேதா &ளி%@69 வ$டேற4 ேபானா.
மணி ப(தாக ேபாற. இ4# காணேல. அபா இைலேயாேனா? >ைஜD#
இேல. இHட#ேபால வவா."

"ஆ(த)கைர& யாைரயாவ அ4பி ேத' பாகற தாேன?"

"அ4பாம இபனா? &9 ப6டாபி ேபா/ பா (தானா#. அ)ேக

வரேவயிைல4 அ %சக ெசா.6டாரா#. என& ெரா#ப பயமாயி&,
கமலா!... "

"வ$வா. கவைலபடாேத. பச)க சாடா%சா?"

"சைமயேல இனிேம(தா ஆர#பிகF#. கால#பற பைழய சாபி6டா."

கமலா O9 7# ஒ ைற @+றி வ$ கேணா6ட மி6டா2.
ேதா6டபக# ேபா/ ப@மா9கைள( தடவி ெகா9(வி69 வ$தா2. +ற(தி
ம?ச2 ம?சளா/ ேவப# பழ)க2 உதி $ கிட$தன.

"ஏ' இெதலா# ெபகி @(தப9(த <டாேதா? னிய#மா வரைலயா?"

எC ேக69ெகாேட தாGவார(தி - ரா(திாி 1 (தி ப9(தி$த இட(&
வ$தா2. @வ ஓரமாக அவ ப9(தி$த பாD# தைலயைணD# @6'
ைவகப6'$தன.
ப9ைக& அகி வா' வத)கிய ம.ைக>க2 ப7 நிற(தி சிதறி
கிட$தன.
">ெவலா# இ)ேக ஏ வி7$ கிடகிற?" எC ேக6டா2 கமலா,

"<ட(ேல ல6@மி பட(& வ%சிேத. இ$த &விக2 அ'கிற

\6' சகிகேல, அக2 ெகா9 வ$ ேபா6டேதா எனேவா?" வி9 >ரா &ைப

பணி9…." எC சமாளி(தா2 பாகீரதி.
"இ4# நீ &ளிகைலயா?"

"கால#பறேவ &ளி%@6ேட.

”பிேன ஏ இப' அ7 வ'?@9 இேக? தைலைய விாி%@

ேபா699 தேல இப' வ$ உ6கா . தைலவாாி பினிடேற. சீைப
ெகாடா" எறா2 கமலா,
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பாகீரதி வ$ உ6கா $த#, நீளமான அவ*ைடய <$தைல இரடாக

ப&( வாாிய கமலா, ’எ(தைன நீள#’ எC மன&2 விய$தவ2. அ9(தகண#

’பாவ#, இ$த ெபணி வாGைக இப' ஆகFமா!’ எC விசாரப6டா2.
என' ம.> வாசைன Oசற உ தைலயி?.."

"எ தைலயிலா! அெகலா# நா ெகா9( ைவகைலேய அகா!

ேசா ேபா69 &ளி%ேச. ஒ ேவைள அ$த வாசைனயாயி&#" எறா2
பாகீரதி.

"அெதன ேசா? இ(தைன வாசைனயாயிேக?"

"விேனா.யா ஒ/6 ேரா"

"ேரானா ேராஜாவா%ேச, இ ம. வாசைன அ'கிறேத!"

கமலாK& ஏேதா ச$ேதகமாயி$த. பாகீரதி ெசான பதிகளி உைம இைல
ேபா ேதாறிய. அைத ெவளிேய கா6'ெகா2ளாம தீ6சயமான பா ைவைய

அ)&# இ)&# ெச8(தியப', "1 (தி இப வ$9வாேனாலேயா?" எC
ேக6டா2

"ெதாியைலேய, மணி பனிரடாக ேபாறேத! இ4# வர காேணாேம?"

பாகீரதி கல)கினா2. அவ2 ககளி தவி ெதாி$த. &ர. ேசாக# ஒ.(த.
1 (தி வரேவ இைல.

-------------
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5.
கமலாK# பாகீரதிD# கவிழி( பரமபத# விைளயா', சிCபிராய

நிைனKகைள அைசேபா69, த)கேளா9 கணா1%சி விைளயா'ய சமகால

ெபகளி வாGைகைய அலசி, சைமயகார அ#மா2 தி9திெபC கக(தா

ேபரனிட# ேபா/ வி6டைத எணி பா (, அ#மாவி அைபD# பாச(ைதD#

நிைன( ெநகிG$, (அ' சனியகளா, தைல பினிக வா)க'!) எலா# ேபசி(

தீ (தேபா ேதா6ட(தி காக)க2 கைரயK# ெபா7வி'ய இ4# சிறி ேநரேம
உ2ள எபைத உண $தா க2!
"ேவ'ைகதா! ெபா7 வி'$த <ட( ெதாியாம இ(தைன ேநரமா

ேபசியிேகா#?" எC இவேம சிாி( ெகாடா க2.

ேதா6டபக( ெதவி பஜைன &#ப ஒC அபவரமா/
பா'ெகா9 ேபாயி+C.

வாச., னிய#மா தணீ ெதளி( ேகால# ேபா69 ெகா'$தா2.

ேலசாக ேப%@&ர ேக6க, பாகீரதி எ6' பா (தா2. வி'ய+கால இ6' யா
எப ெதளிவாக( ெதாியவிைல.

அவ*ைடய எணெமலா# 1 (திைய ப+றியதாகேவ இ$ததா,-éஒ

ேவைள  (திதா வ$திபாேனா?’ எற ஆவ. இ6' உ+C( ேத'னா2.
ெநா' கி6டா ெதாி$தா.

"இ$த ேநர(தி இவ எப' வ$ ைள(தா?" எC விய$தப'ேய

வாசைல ேகாகி விைர$த பாகீரதி, "வாடா, தீபாவளி& ேபானவ இப(தா
வறயா? எ)கி$ வேற?"

"த?சா] ேல$. ந9வழியி ப மக . அதா."
"பி க69& வா, நிைறய ேபசF#."

“கனபா'க2 வ$தா%சா?" ஒ மாியாைதேயா9 ரகசிய &ர. ேக6டா

கி6டா.

"உனெகப'( ெதாிD# அவ ஊாி இேல4."

"எப'ேயா.." எறா.

அவனிடமி$த ைகைபைய ெவ9ெகC வா)கி ெகாட பாகீரதி,
"எனடா ெகா9 வ$திேக?" எC ேக6டா2.

"பா)க."

ப%ைச திரா6ைசD# சமி(க*# இ$தன.

"ஏ ஒ மாதிாி இேக, அகா?"

"உ+சாகமா(தாேன இேக. ஏ, உன& அப'( ேதாறேதா?
"இேல: 1?சி ெசாறேத!"
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ெகா?ச# தய)கியவ2 &ரைல( தாG(தி, "1 (திைய காேணா#டா, ெர9

நாளா%@, என& பயமாயி&டா!" எC ேசாகமா/( த7த7(தா2.
"த?சா] ல பா (தேன அவைன.

"பா (தியா எனடா ெசானா?"

"இ$த பாடசாைல& இனி வர ேபாறதிைலயா#. ேவத# ப'க

ேபாறதிைலயா#"
”ஏனா#?”

"ேக6டேன? அெதலா# ெசால 'யா46டா. "இ$தா, இ$த

திரா6ைசையD# சமி(ைதD# கனபா'களிட# ெகா9ேபா/ ெகா9(9. ப%ைச

திரா6ைசனா அவ& உயி . வர வழிேல ஒ பலாச மர(ைத பா (ேத, அதிேல

நிைறய சமி( கிைட%@. எ ைவதிக (தி ேக6கேல! அNவளைவD# பறி%@9
வ$6ேட. த?சா] கைட( ெதவி திரா6ைசைய பா (த# கனபா'க*&
பி'&ேம4 வா)கி6ேட. வா)கினற#தா இைத எ& வா)கிேனா#4

நிைன%ேச. இப பா, ெத/வேம உைன இ)ேக ெகா9 வி6ட பா (தயா! நீ
ெகா9 ேபா/ ெகா9(9. இைத(தா மன@)கற."

”நீ ஏடா வ$6ேட? அப' என நட$69” எC தி#ப( தி#ப

ேக6ேட."

"அ& என பதி ெசானா?" எC ேக6டா2 பாகீரதி.

“ஸுகா (தீ ேச% (யேஜ(வி(யா#"4 ஒ ச#கித @ேலாக# ெசா.,

"வி(தியா (தி எபவ சக# நா9பவனாயிக <டா. @க# நா9கிறவ

வி(தியா (தியா யிக <டா4 அ& அ (த# ெசானா.

"நா இப @க# நா9# வி(யா (தியாயி6ேட. அதனால என& இனிேம

ப' ஓடா. இைத &விட# ெசா8கிற அளK& ைதாிய# வரைல.
அதனாலதா ெசாலாம வ$6ேட. எைன மனி%@ட% ெசா8 எறா.
உனெகப'டா இ$த @ேலாகெமலா# ெதாி?@4 ேக6ேட. கனபா'கேள
ெசா. ெகா9(ததா எறா."

"எைன ப(தி ஏதாவ ெசானானா?" ஒ ஏக(ேதா9, &+ற உண ேவா9,

ஆவ நிைற$த பா ைவேயா9 ேக6டா2 பாகீரதி.
"ஊஹூ#; ஒFேம ெசாலைல."

கமலா இைதெயலா# ச+C Bர(தி மைறவாக நிC ஒ69 ேக6டா2.

"எைன ப(தி ஏதாவ ெசானானா? அ& என அ (த#? அவனிட#

இவ*ெகன அ(தைன அகைற? இ$த மாதிாி எ& ஒ ேக2வி? கமலா அ$த
’அவைல’ ெமC பா (தா2. ஒC# கிைடகவிைல.
”அவ எ)கடா ேபாயிபா?"
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”ெசால மா6ேட46டாேன! எனேமா ஒ விரதிேயா9 ேபசறாேன.

உலகேம அதமி%@6டால ஒ 1?சி"

"ஏதாவ சாபி6டானா? ைகயிேல கா@ ெவ%சிகானா? க7(திேல ச)கி.

இ$ததா?" (’வழவழ’4 எ(தைன அழகான க7(, த$த(தா ெச/தாபல! அவ
ெபாேமனி&# அ$த ெசயி4&# எ(தைன ெபா(த# நா <ட ெகா?ச# நிற#
ம69தா!)
"அவ4# நா4#தா ஆன$தா லா6^ல சாபி6ேடா#. ெரா#ப ைவதிகமான

ஓ6ட. பி க6'ேல ஆசாரமா மைண ேபா69, வாைழ இைல ேபா69 பாிமாறினா"
”என சா[)க?"

"காசி அவா, ரவாேதாைச, ேதாைச& ெகா(@, 'கிாி காபி."

"வி(தியா (திக2 @க# நாட <டா4 ெசா.69 காசி அவா ம69#

சாபிடலாமா? அ @க# இைலேயா?"

"அெதனேவா, நீ அவைனேய ேக*, வ$தா."
"வவா4 நிைனகிறயா கி6டா நீ?"

"ெதாியைலேய; ஒ' ேபானவைன ப(தி உனெகன இ(தைன காிசன# !

ேபானா ேபாறா!"

"மன@ ேககைலடா! அபா வ$தா என பதி ெசாேவ? 1 (தி ஏ

ேபானா, எ& ேபானா? இ)ேக என நட$த4 ஆயிர# ேக2வி ேக69
ைள%@ எ9(9வாேர! &தி&தி4 &திபாேர!" எC பய$ ந9)கினா2

பாகீரதி.

இNவளைவD# காைத( தீ6' ேக69 ெகா'$த கமலா ’இதி

எனேமா ம ம# இ&’ எC தன&(தாேன தைலயைச( ஆேமாதி(

ெகாடா2.
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மC நா2 காைல. கனபா'க2 வ#ேபா <ட( அ7& க'கார(தி மணி

ஒப& ேம ஆகியி$த. சாக சிவ காHமீ சாைவ ேபா (தியி$தா .

காதி க9க4#, க7(தி (திரா6ச#, ப6ைட ப6ைடயாக வி>திD# அணி$

ஆசாரசீலரா/ கா6சியளி(தா .
வாச திைணயி அவ வரைவ எதி ேநாகி யா யாேரா கா(தி$தா க2.
கனபா'க2 வ$ வி6டா எC ெதாி$த# பாடசாைல ஒ ைற சி. (
ெகாட! .

"அேதா அபா வ$6டாேர!" எC கமலா ெசான# பாகீரதியி வயி+றி

தீ&ழ# கல)கிய.

ம+றவ க2 மாியாைதயாக எ7$ நி+க, கனபா'க2 திைணயி காைல(

ெதா)க ேபா69 அம $தா .

"நீ)க2ளா# எ)கி$ வேர2?" எC கா(தி$தவ கைள பா (

விசாாி( ெகா'$தேபா "ேத2 ெகா6'69 சாமி!" எC அலறிெகா9
ஓ' வ$தா ஒவ.

"அேதா அ$த &6'% @வாி.$ ெகா?ச# மணா)க6' எ9(9 வா,

ேபா" எC கனபா'க2 அவைனேய ஏவ, அவ ஓ' ேபா/ சில மக6'கைள

பி/( வ$தா.

”ேத2 ெகா6'ன இட(ைத கா69!" எறா . அவ வல ைகைய நீ6'னா.

மணா)க6'ைய% சனமாக( Bளாகி, கநீகி, ம$திர# FF(

1C ைற ெகா6'ன வாயி Oசி ஊதினா . 1றாவ ைற விஷ# 7வமாக
இற)கி ெகா6'ன வா/& வ$ எ6' பா (த.
"உ ேப எனபா?" எC ேக6டா கனபா'க2,

”மணா)க6'"
.

"உ ேப# மணா)க6'யா" சிாி(தா , ம+றவ கேளா9 அவ4# சிாி(தா

"வ. ேபாயி69தா?"

"பற$69 சாமி!" எC ச$ேதாஷமாக அவ கா. வி7$தா.

@+றி நிறவ க2 கனபா'களி ம$திர சதி க9 பிரமி( ேபானா க2.

”ஆகாச(தி.$ வ# ேவத ஒ.கைள மகாிஷிக2 கிரகி( மனபாட#

ெச/, க9ைமயான விரத)கைள க69பாடாக அ4H'(, வழி வழியாக

சீட க*&# ேபாதி(ததா இ$த னிதமான ேவத ம$திர)க2. விரத ப)கமிறி

இைத யா க+C( ேத $தா8# அவ க2 வா& ப.&#. ஆகேவதா ாிஷிகளி

சாப(& ஆளாகி <டா எC ெசாவா க2. ம$திரசி(தி ெப+றவ கைள ேவத#

காபா+C#. ேவதவி(களா உலக# காபா+றப9#” எறா கனபா'க2.
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”கமலா மாமி! உகிராண அைறயிேல பாகீரதி மயகமா வி7$6டா,

ஒ'யா)க!" எறா ெகா' கி6டா. அ9(த கண# பாடசாைல பி2ைளக2
அ(தைன ேப# ஓ'%ெசC பாகீரதிைய% RG$ெகாடா க2.

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

6.
அ(தைன ேப# ஒC# ாியாதவ

களா/ ெசய.ழ$ நி+க, ெநா'

கி6டா ம69# ேவகமாக இய)கினா. ளசி தீ (த(ைத எ9( வ$ ‘வழி வி9)க,

த2ளி நி8)க!’ எC உகிராண அைறயி RG$ நிறவ கைள அத6'

ெகாேட பாகீரதியி க(தி ெதளி(த#, பாகீரதி க திற$ பா (தா2.

"காைலயி.$ ஒF# சாபிடைலேயாேனா அதா! மணி ப(தாக

ேபாறேத! க7(ப' வி69 ேபாக அவைரகா/ பறி%சி9 நினா, காைல

ெவ/யி பி(த# தைலேகறாம என பF#? இ$தா, இ$த ேமாைர&', தல"

எC த#ளைர நீ6'னா2 கமலா.

அ ெவ/யி தைல@(தலா, அல அபா வ$ வி6டாேர, அ$த ரகசிய#
அ#பலமாகி வி9ேமா எற அ%ச(தி விைளவா எப பாகீரதி ம69ேம அறி$த
ரகசிய#.
வாச. உ6கா $தி$த கனபா'க*& இ$த% ெச/தி எ6', அவ உ2ேள
வவத+&2 பாகீரதிேய எ7$ ேபா/ "அபா, வா)க!" எC கனிேவா9
வரேவ+றா2.
"என#மா, உன&?"

"ஒFமிலபா, பசி மயக#" எறா2.

ேபா (தியி$த காHமீ சாைவைய கனபா'க2 த# உட#பி.$

அக+C#ேபாேத கி6டா ஓ'வ$ அைத வா)கி ெகாடா,

"அவ எ)கடா, 1 (தி?" எC ேக69 @+C+C# பா (தா கனபா'க2.

"நான(& ேபாறதா% ெசா.69 ேபானா."

"அடேட வாசல ைபைய வ%@69 வ$6ேட. ேபா, ேபா! எ9(9 வா,

ஒ9" எறா . அதி 1 (திகாக நா8 ழ# ப69ேவ6' ஒC வா)கி
ைவ(தி$தா .
பாடசாைல ைபயக2 ஒNெவாவராக வ$ கனபா'க*& பதிேயா9
நமகார# ெச/தன .
நாைல$ ைபயக2 ம69# ஒ ைலயி உ6கா $ ஸுவரமாக
சாமேவத# இைச( ெகா'$தா க2. கனபா'க*& நமகார# ெச/ய,
அவ க2 எ7$ வர யறேபா,

“ேவணா#; பாதி ஆவி(தியி வி6969 நமகார# பண வர ேவடா#"

எC ெசா.ெகாேட ேதா6ட பக# ேபானா கனபா'க2.
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"1 (தி நான(& ேபாயிகா4 அபாகி6ட ெபா/ ெசா.6டேய

உைம ெதாி?சா." எC ேக6டா2 கமலா.

"நா ெபா/ ெசாலைலேய! அவ ஆ(& ேபாேற4தாேன

ெசா.69 ேபானா. அ உைம தாேன..?"

"அபாK&( ெதாி?சனா என ஆ&ேமா!" எறா2 பாகீரதி.

"நீ எ& அனாவசியமா பயபடேற? நீயா அவைன ேபாக% ெசாேன?"
”உைமைய மைற%@ ேபசற<ட ெபா/தாேனடா!”

"ஆப(& ெபா/ ெசாலலா#4 சாதிரேம ெசாற. ப@மா69&

ெகா?ச#  ெகா9(6டா ெபா/ ெசான பாவ# தீ $9மா#. ந#மா(ல
ப@மா9# இ&. நிைறய 8# இ&" எறா கி6டா.
"ெபா/ ெசால நீD# இேக!" எறா2 கமலா,

இத+&2 கனபா'க2 நான(ைத '(ெகா9 ம'யாக >ைஜ
மைணயி வ$ அம $தா .
&( விள&#, ெவகல மணிD# ப?சபா(திர)க*# தீெகா7$ேபா

பளபளக, அ %சைன&ாிய Hப)க2 1)கி த6' &வி$திக, அ$த இட(தி
ஒ ெத/Oக மண# RG$தி$த.
திரா6ைச பழ)கைள ைநேவ(தியமாக ெகா9 ைவ(தா2 கமலா.

*ஏ திரா6ைச!” எC கனபா'க2 ேக6க ’ஊ ேல $ கி6டா ெகா9

வ$தா’.

>ைஜ '(, ’ஆயதனவாபவதி’ ெசா., ேதா6ட(தி காைகக*&

அனமி6டபி சாவகாசமாக ஊ?ச. வ$ உ6கா $தா கனபா'க2.

“1 (தி எ)கடா ேபானா? நான(& ேபானவனா இ4# வரைல?"

"அவ வரமா6டா" எறா2 கமலா.

“ஏ?”

"இனிேம ேவத# ப'க ேபாறதிைலயா#. தி#பி வர ேபாற#

இைலயா#! யாாி6டD# ெசா.காமேல ேபாயிகா."

"தி[ 4 ேவத(தி ேப ல அப' என ேகாப#? இெதலா# யாாிட#

ெசானா?"

"கி6டா, 1 (திைய த?சா] ல பா (தானா#."

"கி6டாைவ இ)க <பி9."

"அபா, ெகா?ச# இப' ெகா6' பக# வேரளா? உ)ககி6ட தனியா

ேபசF#" எC கனபா'கைள ரகசிய &ர. அைழ(தா2 கமலா.

"ஏேதா விபாீதமான ெச/திைய% ெசால ேபாகிறா2" எபைத ஊகி(வி6ட

கனபா'க2 தள $, த2ளா'யப' கமலாைவ பி ெதாட $தா .
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பாகீரதி& வயி+ைற கலகிய.

இர9 நா6களாகேவ கமலாவி பா ைவயி8# ேப%சி8# ச$ேதக#

இைழேயா' ெகா'பைத அவ2 உணராம இைல.

’அபாவிட# எைதயாவ கடைதD# காணாதைதD# ெசா. அவ மனசி

விஷ விைதைய( Bவி வி9வாேளா?’ எC அ?சினா2.

அபாைவ( தனியாக அைழ( ேபா/ கமலா எனதா ெசானாேளா

ெதாியவிைல. கனபா'க2 அ(ட ’கசி’ ெபC அட)கி ேபசா மட$ைதயாகி

வி6டா .

அC பக 7# பாடசாைல உ+சாகமிறி, உயிேரா6டமிறி கலகல

இறி ஒ ெமளனமான ேசாக(தி ஆG$தி$த.

பக ேபாஜன(& பிற& கனபா'க2 தின# சாதாரணமாக% ச+C

ஒ &6'( Bக# ேபா9வ வழக#. இC Bக# வராததா இப'D#

ேநர#

அப'D# <9 .ேபா நட$ ெகா'$தா . அக(தி ச?சல# க(தி
ெதாி$த. ச+Cேநர# அப' நட$வி69 வாமீகி ராமாயண (தக(ைத எ9(
ர6'னா . ராமைன பிாி$த தசரத (திர ேசாக(தி 1 %ைசயாகிவி6டா எ2ற
வாிகைள ப'(தேபா அவ ககளி நீ த#பி நிற.
"1 (தியி அபாK& நா என பதி ெசாேவ? ’அவ4& தா/

த$ைத & ெத/வ# எலா# இனி நீ)க2தா’ எC எனிட# ஒபைட(வி69
ேபாயிகிறாேர, அவ தி#பி வ$ ’எ 1 (தி எ)ேக?’ எC ேக6டா எப'
பதி ெசாேவ?" எC தவி(தா .

ரா(திாி, <ட( க'கார# ஒப அ'(, ராபி%ைசகார

க2 வ$வி69

ேபான பிற&#<ட கனபா'க2 சாபிடாம 1 (திைய நிைன( உகி
ெகா'$தா . கமலா ெமவாக அவ அகி ேபா/ நிC "மனைச ேபா69
அல6'காதீ)க, சாபிட வா)கபா!" எC அைழ(தா2.
"ேவடா#மா; என& பசிேய இைல!"

"ெவC# வயி+ேறா9 ப9க <டா. 1 (தி உ)க*& பி'&#4

திரா6ைச பழ# வா)கி அ4பியிகா, இ$தா)க, இைதயாவ சாபி9)க"
எறா2 பாகீரதி.

"1 (தியா எனகா? அ4பியிகானா!" கனபா'க2 ஆவேலா9 அைத

வா)கி வாயி ேபா69 ெகாடா . திரா6ைச ேதனாக இனி(த. (அடாடா, இ$த

1 (தி& எ மீ எ(தைன அ !)

"கமலா! நா ப9க ேபாேற, காெலலா# வ.கிற. இைற& ெரா#ப

Bர# நட$ேத வ$ேத. கி6டாைவ <பி69 எ காைல ெகா?ச# மிதிக%
ெசா8. நா இப'ேய இ$த மாேதா மீ ப9( ெகா2கிேற" எறா .
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கி6டா வ$ அவ காகைள மிதிகாம ைககளா பி'(வி6டா.

“காலா மிதிடா, அப(தா வ. ேபா&#. இைலனா எ கா

வ.ெயலா# உ ைக& ஏறி9#!" எறா .

"பரவாயிேல; நா பி'%ேச விடேற" எறா கி6டா.
"ஒேகா, உன& ஒ கா ஊனேமா?..."

"அகிேல. &ைவ காலா மிதிகலாமா? பாவமிைலயா!””

"& ெசாைல( த6ற<ட பாவ#தாடா, பரவாயிைல; மிதி" எறா .

அவ ஒ+ைற காலா மிதி&#ேபா கனபா'களி கக2 மாைல
மாைலயா/ கணீ ெபகின.

"ஏ இப' அழறீ)க? 1 (திைய நிைன%@டா?"

"ஆமா#; அவைன ஒ நா2 ரா(திாி இப'(தா காைல அக%

ெசா.69( B)கி ேபாயி6ேட. வி'ய+கால# க விழி( பா கிேற.
அபK# காைல அகிேட உ6கா $தி$தா. அப' ஒ பதி அவ4&.
அவ பிாிைவ எனால தா)கிக 'யைல கி6டா! என& (திர பாகிய#
இைல. ஆனா8# (திர ேசாக# எப எNவளK ெகா9ைம4 ாியற"
எறா .
"மனைச ேபா69 அல6'காதீ)க. தனால வ$9வா, பா)க" எறா

கி6டா.

"ஊஹூ#; என&( ேதாணேல! கா (தாேல த ேவைலயா நாம ெர9

ேப# த?சா] றப69 ேபாகலா#. அ)ேக ேபா/ அவைன( ேத' பி'%@

32

அைழ%@9 வ$டலா#. கிைட%@9வானா?" எC சின &ழ$ைத ேபால
கணீ சி$தியப'ேய ேக6டா கனபா'க2.

மCநா2 காைல.

தபாகார ெகா9 வ$ ெகா9(த க'த(ைத ஆவேலா9 பிாி( பா (தா

கனபா'க2. 1 (தி எ7தி யி$தா.
------------------

த?சா]

7.
ரயிேவ ேடஷைன ஒ6' 1ைலயாக ஒ இட#. கைழ<(தா'

ஒவ ககைள இ9கி, டமார# த6', விசி அ'( "ஹா. ஹா, ஹா" எC
<வி <6ட# ேச ( ெகா'$தா.

அ$த ஓைச& பய$த மர(த' நா/ ஒC அலறி அ'( ஓ'ய.

அ9(த சில நிமிட)களி அ)ேக வ$ RG$த ெப# <6ட# வ6டம'(

நி+க, ரயில' அ7& ைபயக2 மர(திமீ அவசரமாக ஏறி ஆ*ெகா இட#
பி'( ெகாடன .

@+றி நிற <6ட(தி 1 (திD# ஒவ.

கCபான எ2 &விய8& இைடேய ெவைமயான ப%சாிசி ஒC

கல$தேபா அ$த பாமர மக2 <6ட(தி அவ ச+C# ெபா$தாம
நிறா.

க7(% ச)கி.ைய அபா வா)கி ெகா9(த நீல% ச6ைட ேபா69
மைற(தி$தா. ைகயி மா ேதா ைப. இப'D# அப'D# ஒ)கி
<6ட(தி இ9& வழியாக பா (தேபா அ$த கைழ<(தா' ெப ம?@
கவ %சியா/( ெதாி$தா2.
அவ யாைர( ேத' ஊைர வி69, பாடசாைலையவி69 வ$தாேனா,

யாைடய அழகி மய)கினாேனா, யாட நிைறய ேபசி நறி ெசால ேவ9#

எC நிைன(தாேனா அ$த ம?@ைவ அ)ேக கடேபா உ2ள(தி ஒ
பரவசமான உண %சி ெபா)கிய!

ம?@, 1)கி கழிகைள எ9( அவ+றி Lனி ப&திைய ெபக

&றிேபா இCகக6' தைரயி &(தி69 ைத(தா2. பிற& ஒ நீளமான
க#பியா அ$த ெபக &றிகைள இைண( அ$த க#பிமீ ஏறி டமார
லய(& ஏ+ப ‘பால’ ெச/தப' நட$தா2.

உயர(தி.$ பா (த ம?@வி ககளி <6ட(ேதா9 நிC

ெகா'$த 1 (தி ‘பளி%’ெசC ெதபட அடேட, இவ எப' இ)ேக வ$தா!”

எC தன&2 விய$தா2.
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அேதசமய#, 1 (தியி ச6ைட ைபயி.$த மணிப ைஸ யாேரா ஒவ

ேஜப' ெச/ ெகா'பைத கவனி(வி6ட ம?@ ச6ெடC கீேழ &தி(,

<6ட(&2 பா/$ அ$த ‘ேஜப'’யி தைலமயிைர பி'(( தரதர ெவC
இ7( வ$ ஓ)கி ஒ அைற ெகா9(தா2.
"தி69 பயேல ! எ9டா அ$த மணிப ைஸ !" எறா2. அவ

திமிறிெகா9 ஒட பா (தா.

"தபி ஓட பாகறயா? இ உ9# பி'. இதி.$ நீ அNவளK ேலசா(

தபிட 'யா" எC அவைன ஓ உ8& உ8கினா2.

அகி நிற ேபாUகாரைர விைறபாக பா (, "என/யா

தாணாகாரேர! திடைன<ட பி'காம அ)ேக யாைர பா ( இளி%சி69
நிகறி)க? இவைன ேடஷ4& இ7(69 ேபா/ நா8 ேபா9 ேபா9)க.
அப(தா (தி வ# இவ4&" எறா2.

இத+&2 "ஐேயா, அ எ மணிப  !" எC அலறிெகா9 ஓ'வ$தா

1 (தி.

ம?@ அவைன ஏற இற)க பா (வி69, "ெவ2ள(தி 7கின ஆளில நீ!

இ)க எ)க வ$ேத?" எC ேக6டா2.
"உைன பா க(தா."

"தல இ$த ப ைஸ வா)கிக; வி(ைத '?ச# ேபசலா#! ”

தி[ெரC வான# இ9 எ$த நிமிட(தி8# மைழ வ#ேபா ஒ

RGநிைல உவாகி, 7திகா+C OசK# <6ட# மளமளெவC கைலய(

ெதாட)கி+C. ‘வR ேபா%ேச!’ எற ஏமா+ற(தி கிழவ க# கCக அவசரமாக

"தமவாகேள, தா/மா கேள!" எC டாடா டபாைவ &8கிெகா9

ஓ'னா.
இத+&2 இ'D# மின8மா/ ேப/ மைழ ெகா6ட( ெதாட)கேவ அ(தைன
<6ட# ேடஷ4&2 &$ வி6ட. மைழயி ெதபலா/ நைன$ நிற
ம?@ைவ( ெதாட $  (திD# ேபா/ நிறா.
"ேவற ச6ைட வ%சிகியா?" எC ேக6டா2 ம?@,

"இல."

"ரா(திாி எ)க த)கேபாேற?"

"உைன( ேத'ெகா9தா வ$ேத. ‘ேதட ேபான ம$ கா.ேல

சிகின மாதிாி’ நீ இ)கேய கிைட%@6ேட !"

"தல தைலைய( வ6'ேகா, இ$தா டவ ! மைழ நின# ராஜா

ச(திர# ேபாலா#. அ)கதா நா4#, அபாK# த)கியிேகா#."
இ யா ? உ)கபாவா?"
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"ஆமா#; வயசாயி69. வரவர கF# ெதாியேல; கா# ேக6கேல. ந/னா

நா ெசானேன… ஆ(ல ஒ(த 7கி6டா 4 இவ தா அ !"
"பிராமண பி2ைளயா?”

"ஆமா#; ேவத# ப'கிறா ."

"உ)க மகதா எைன காபா(தினா . அைன& எ உயிைர

காபா(தினா. இைன& எ மணிப ைஸ காபா(தினா!" எறா 1 (தி.
"மைழ நி469. வா)க ச(திர(& ேபாேவா#" எறா கிழவ.

"இ'D# மின8# நினபா'ைல. மCப'D# மைழ வ# ேபா.&"

எறா 1 (தி.
ச(திர(( தாGவார(தி ஒ 1ைலயி ஏ+கனேவ இட# பி'(
ைவ(தி$தா2 ம?@. அ)ேகதா சைமய சாபா9 ப9ைக எலா#.
ம?@ அ9 ப+ற ைவ( சபா(தி தயாாி(தா2.
”சபா(தி பி'&மா உன&?" 1 (திைய ேக6டா2.
"இேல, நா ஆன$தா லா6ஜு& ேபாேற."

"ஏ நா ெச/யற சபா(தி பி'காதா?"
"உைன பி'%சி&!"

சிாி(தா2. அவ2 அவனிட# இ$த வா (ைதைய எதி பா கவிைல.

"ேபாயி69 சீகிர# வ$9ேவ இல?"

"உடேன… இனிேம உ<ட(தா."

"ஏ ! ேவத# ப'க ேபாறதிைலயா?"

"நீ எைன( ெதா69 காபா(தினதிேல $ எ மனேச சாியிேல.

பாடசாைலயி8# அைமதி இலாம ேபாயி9(. (தி ேவத(தி லயிகேல. சாிேயா

தேபா, ணி?@ வ$6ேட."

“உன&# உ அபாK&# ஆ6ேசபைண இேலனா நா4#

உ)கேளா9 ேச $ கைழ<( ஆட( தயா . என& வி(ைதெயலா# க(

ெகா9பியா?"

"நிசமா(தா ெசாறயா?"
”நிஜ#மா!”

மின ஒC ெவ2ளி ெகா'யா/ பளி%சி6ட.
ம?@ ேயாசி(தா2. அபாK& பிற& தன& பாகாபாக ஒ ஆ
ைண ேதைவ எபைதD# தன& ஏ+றவனாக யா கிைடக ேபாகிறா எப
ப+றிD# அவ2 ெகா?ச நா6களாகேவ ேயாசி( ெகா9தானி$தா2. 1 (தி
அத+& ெபா(தமானவனாயிபா எC ஒ எண# மின.6ட
அவ*&.
"ேவத(ைத பாதியில வி69 வ$த மாதிாி இ)கி$# ேபாயிடமா6டேய!"
வான(தி ஒ பல(த இ' ழ)கிய.
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"ஊஹூ#, மா6ேட."

"உைன யா# ேத' வரமா6டா)களா?"

"வ$தா8# ேபாகமா6ேட. என& அ#மா இைல. அபா ாிஷிேகச#

ேபாயி6டா . ேவத# ெசா.( த# ச)கர கனபா'க2தா எ தா/ த$ைத &,

ெத/வ# எலா#…. எைன மற$9)க; ேதட ேவடா#4 அவ& நா க'த#
எ7தி ேபா696ேட. அவ எைன( ேதட மா6டா ." இைத% ெசா8#ேபா
அவ4& க# ெதாைடைய அைட(த.
<டவாயி மைழ( தணீ அவியா/ ெகா6'ய.
"அப… அவாிட# ெசா.காம வ$6'யா?"
"ஆமா#."
”ஏ?”

"அைத ம69# ேக6காேத! எனா பதி ெசால 'யாத ேக2வி அ.

ெசாலேவ <டாத பரம ரகசிய# அ" எறா.

"கைழ <(ெதலா# க(கF#னா, தல உட#ைப விலா வைளக(

ெதாியF#. அ& தின# தின# ‘கவா(‘ ெச/யF#. நாைளேக நீ இ$த

&9மிைய எ9(69 தியாகராஜபாகவத மாதிாி ஜிபா &9மி வ%சகF#.
அற# உ க7(ல கC கயிC '?@ ைகயிேல தாய( க6' வி69ேவ.
அதா உன& ர6ைச ச#மதமா?" எC ேக6டா2.

1 (தி ச+C ேயாசி(தா. ஒ கண# தைன கைழ<(தா' ேகால(தி
க+பைன ெச/ பா ( ெகாடா. ககளி கனபா'க2 ெதாி$தா . ஒ
தீ மான(& வ$தா.
ச#மத# எற பாவைனயி தைலயைச(தா.
அற# அவ ஆன$தா லா6^ ேபா/ சாபி69 வவத+&2 அவ4காக
ஒ திய தாழ#பா/ வா)கி ைவ(தி$தா2 ம?@.
அவ தி#பி வ$த# "இ$தா, இ$த பாயில ப9(( B)&. அ$த மா

ேதா ைபைய( தைல& வ%@க . மணிப  ஜாகிரைத !" எறா2.

Bர( [கைடயி கி6டபா ‘ேகாைடயிேல’ பா' ெகா'$தா .
பழகமிலாத RGநிைலயி Bக# வரவிைல அவ4&. அட)கியி$த

மைழ ந9நிசி& ேம மீ9# ெகா6ட( ெதாட)கிய. மைழ%சார தாGவார(ைத

நைன(தட 1 (தி காகைளD# ஈரமாகிய. அவ நக $ ேபா/% @வேரார#

ட)கி ெகாடா.

ம?@ சதப9(தாம எ7$ நிC ‘1 (தி எப' இகிறா?’ எC

பா (தா2. &ளிாி ந9)கி ெகா'$தா. ‘பாவ#, &ளிதா 1 (தி?’ எC

ேக69 ெகாேட கனமான ேபா ைவ ஒைற எ9( அவ மீ ேபா (தி
வி6டா2.
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இ)ேக பாடசாைலயி, அேத ேநர# கனபா'க2 1

(திைய ப+றிய

விசார(தி 1Gகியவரா/ Bக# வராம, “1 (தி !  (தி!" எC பி( பி'(தவ

ேபா னகி ெகா'$தா .

B)கி ெகா'$த ெகா' கி6டாைவ எ7பி, "ஏடா கி6டா ! இ$த

மைழ த?சா] பகெமலா#<ட ெப/Dேமா?" எC ேக6டா .

Bக கலக(தி அவ4& ஒC# ாியாம, "இப இ)ேக மைழ

ெப/யறதா?” எC ேக6டா.

"1 (தி இ$த மைழயில எ)ேக கிட$ கHட ப9கிறாேனா? ேபா ைவ<ட

இலாம ேபாயிகாேன! அவ4& யா ேபா (திவிட ேபாறா?" எC

கனபா'க2 தன&(தாேன ல#பிெகா'$தா .
<ட(தி அ#8 சிF)கி ெகா'$த.
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பாகீரதி&# Bக# பி'கவிைல. அ$த ‘த இரK’ நிைனKக2 அவைள

வா6' எ9க, ெபா)கி வ$த கணீரா நிைனKகைள க7விெகா9,

க69 பக# ேபானா2. கனபா'க2 ப9ைகயி எ7$ உ6கா $தி$தா .
"எனபா, B)கைலயா நீ)க?"

”நீ ஏ B)கைல? உன& ஏ Bக# வரைல?" எC பதி8& ேக6டா

கனபா'க2.

8.

ெந/யி $திாிப வCப69 ெகா'$த மண# பாடசாைல

7# ‘கமகம’(த. ெவ2ளிகிழைமயானதா @வாமி ைநேவ(திய(& அவ
பாயச# !

கனபா'க*# கி6டாK# ப@ மா69& ம?ச2 >சி &)&ம# இ69

ெகா'$தா க2.

ப( நா6க*& ெகா6'8& ‘ வரK’ ஒC ேச $தி$த.

காேவாிபாக# ப@ ஈெற9(த அ$த ஆ கC& இC நாமகரண#!

உட 7க, ப6ைட ப6ைடயாக, தி69(தி6டாக, ெவ2ைளD# ப7#

கல$த ெவெவ6 வழவழபி அ$த ேச)கC 2ளி ெகா'$த.

"அேட கி6டா ! இ& என ேப ைவகலா# ெசா8 ! கமலாைவD#

பாகீரதிையD# <பி9. அவாைளD# ேக6ேபா#" எறா கனபா'க2.
அவ க2 வ$தா க2.
"ராஜா4 ைவகலா#பா" எறா2 கமலா.

"வாமி ேப எK# ேதாணைலயா? நீ என ெசாேற பாகீ?"

ஏ# ெசால( ெதாியாதவ2 ேபா ெமளனமா/ நிறா2 அவ2.

"ந#ப 1 (தி ஞாபகமாக அவ ேபைரேய ெவ%சடலாேம!" எறா கி6டா.
கனபா'க2 க(தி ஒ பிரகாச# பளி%சி6ட. "சாி; அ$த ேபைரேய

வ%@9ேவா#. என& ெரா#ப திதி. பாகீ உன&?"

"அவ*&# பரம திதிதா. என&( ெதாிD#" எறா கி6டா.
"உனெகப'டா ெதாிD#?"

“க4&6'& 1 (தி ேபைர ைவகலா#4 ேந(ேத அவ2 எ)கி6ட

ெசா.6டாேள!"

"ஒேகா, ஏ+கனேவ தீ மான# ஆயி69ேதா!" எறா கனபா'க2.

கி6டா எ)ேகேயா ஒ'ேபா/ கC &6'&( தர ‘ப@#’ ெகா9

வ$தா.

"இைத உ ைகயாேலேய ெகா9டா! உன& ெரா#ப ணிய#" எறா

கனபா'க2.
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ேச)கC அைத ஆவலா/% சாபி6ட.

"ந#ப 1 (தி இேபா எ)ேக இகாேனா? யா அவ4& சாத#

ேபாடறாேளா?" எC கனபா'க2 க ப6டா .

இ%சமய#, பாடசாைல ைபய ஒவ ஓ' வ$, "உ)கைள பா க

வாசேல யாேரா &#பலா வ$திகா. பக( அகிரகாரமா#!" எறா.

"திைணயில உ6கார% ெசா8, இேதா வ$6ேட. தல எேலா&#

ேமா ெகா9 ேபா/ ெகா9" எறா .

கனபா'க2 வாச8& வ$தேபா அவ

நிறா க2.

க2 எேலா# பNயமாக எ7$

"பக(B ேல$ வேறா#" எறா ஒவ .

அப'% ெசானவைர பா (, "நீ ெவ)கேடச தீ6சித பி2ைள

இைலேயா? உைன பா (திேக. இ(தைன ேப# எ)க இ$த ெவ/யி
ேவைளயில?...."

ஒவைரெயாவ பா ( ெகாடா க2.
ெவ)கேடச தீ6சித மகதா ேபசினா :

"ஒ கியமான விஷய#. சாதிர பிர%ைன, நீ)கதா 'K ெசாலF#.

அ$த( த&தி உ)க*&( தா உ9."

"> வ E'ைகெயலா# பலமா இேக. விஷய(ைத% ெசா8)ேகா" எறா

கனபா'க2.

"அ(திப69 ராமகிHண சாதிாிக24 ேக2வி ப6'ேப2!"

" நனா( ெதாிDேம; அவ காலமாயி6டா இைலேயா?"

"ஆமா#. அவ& ஒ ெப. பா வதி4 ேப . கயாணமாகி இப

வஷ# ஆற. அவ*ைடய ஷ கயாணமான ெர9 வஷ(ெகலா#
கட கட$ பினா)& ேபானவ இப(தா தி#பி வ$திகா. பா வதி
இ(தைன நா*# ப6டண(திேல யாேரா ஒ பணகார O6'ேல சைம%@

ேபா699 கால(ைத கழி%@'$தா. இ$த வஷ#தா ஊேராட வ$

ேச $6டா, &ழ$ைத &6' கிைடயா."
"சாி, விஷய(& வா)க."

”தி[ 4 இப அவ2 ஷ எ)கி$ேதா வ$ ைள%சிகா.”
"அற#?..."

"ெக6டழி?@ வ$திகா. யாேரா மலா/ காாிைய கயாண#

பணிடானா#. அவ*# ேபாயி6டாளா#. நிைறய பண# காேசாட வ$திகா.

மCப'D# பா வதிேயாட ேச $ வாழ ேபாேற)கறா…"
"பா வதி என ெசாறா?"
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‘ஊ ஒ(&மா’4 ேக6கிறா."

"நீ)க2ளா# என நிைனகிேற2?"

"அகிரகார(ல கியமானவாெளலா# <' ேபசிேனா#. சில ேப

ேச (கலா#4 அபிராயபடறா. சில ேப <டா)கறா. கட கட$
ேபானவைன அK# இப வஷ# கழி%@ வ$திகவைன எப' ேச (க
'D#? மாமிச#<ட% சாபி6'பா. ஐாதி பிரதிHட# பறைத( தவிர

ேவறவழி இேல)கறா. இப அகிரகார# ெர9 க6சியா பிாி?@ நிகற.

அதா உ)கைள ேக69 'K பணலா#4 ெர9 க6சிகாரா*# ேச $
வ$திேகா#"

"நா ெசாற தீ ைப ஏ(க வ$திேகளா, இேல, சாதிர# என

ெசாற4 ெதாி?@9 ேபாக வ$திேகளா? “
ஒவைர ஒவ பா ( ெகாடா க2.

"கனபா'க2 ெசாற 'ைவ ஏ(கலா#4தா வ$திேகா#."

"கட கட$ ேபானவ4&, அK# இ(தைன வஷ# கழி%@ வ$திகா.

ஜாதிவி69 ஜாதி கயாண# ேவற பணி'கா. இ& பிராய%சி(தேம

கிைடயா. சில பாவ)க*&(தா பிராய%சி(த# உ9. இப' ப6டவா*&
ச1க(ல அ)கீகார# கிைடயா4தா சாதிர# ெசாற. அதா எ
தீ #" எறா கனபா'க2.
"அப அ$த அ#மா பா வதியி வாGைக Rயமா ேபாயிட

ேவ'யதானா?" எC ேக6ட ஒ &ர.

"சாதிர# என ெசாற எC ேக6ேட. ெசாேன. எ தீ ைபD#

ெசாேன. அற# உ)க இHட#" எறா கனபா'க2.

"ந#ப ச1க#, சதாய# எலா# நலப'யா வாழ4)கற&(தாேன

சாதிர# ச#பிரதாயெமலா#? இப' வாGைகேய அ'ேயா9 நாசமா

ேபாயிடற& ஒ சாதிரமா? அ நம&( ேதைவதானா? அப'ப6ட

சாதிர(ைத மா(தி அைமக ேவ'யதாேன!"
கனபா'க*& ேகாப# ெபா( ெகாட.

"என ெசாறி)க நீ)க? சாதிர(ைதேய மா(தF)கேறளா? ேபH !

சாதிர)கற உ)க O69 ஈய பா(திர#4 நிைனபா? உ)க இHட#ேபால

அழி%@ மா(தற&. அ ஒ பிரமாண#, Dக# Dகமா/ மாறாம, மா+றாம இ$
ெகா'கிற ேவத பிரமாண#. RாியைனD# ச$திரைனD# மா(தF#4

ெசாற எNவளK அப(தேமா, அNவளK அப(த# சாதிர)கைள

மா(தF)கற#. எபேவா ஏ+ப6ட சாதிர# இப நம& ெபா(தமா

யிேலனா, ந#ம இHட(& அ வைள?@ ெகா9கேலனா, அகாக
1ல(ைதேய மா(திடறதா!"

"ஏ, 'யாதா? <டாதா?" எC ேக6ட ஒ &ர.
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"ஒ ேதச(ல க9ைமயான ெவ/யி தகிகிற. இெனா ேதச(ல

தா)க'யாத &ளி ந9கற. இ$த இர9 இட(&ேம Rாிய

ெபாவானவ. அ$த$த இட(& த&$தாபலதா Rாிய ெவப# இகF#,
அ& ஏ+ற மாதிாி ஒ Rாியைன% சிH' பணF#4 ெசானா அ எப'
சா(தியமிைலேயா, அ மாதிாிதா சாதிர(ைத மா(தF)கற#. > வ ஜம

பலைன இ$த ஜம(ல அ4பவிகிேறா#. அ அவரவ க*ைடய பாவ
ணிய(& ஏ(த மாதிாி அைமயற. அைத அ4பவி%@ தா தீரF#. சாதிர#
எலா Dக)க*&# ெபாவான. கால ேதச வ (தமான(& ஏ(த மாதிாி அைத

மா(தி'க 'யா. இ ச(திய#, ேவதவா&" எறா கனபா'க2.

"அப பா வதி& மCவாGK கிைடயா)கேற2! அதாேன உ)க தீ ?"

எC ஆேவசமாக ேக69 ெகா9 னா வ$ நிறா ஒவ .

"எ மீ ேகாபப69 என பிரேயாஜன#? நீ)க தாேன சாதிர# என

ெசாற4 எைன ேக6க வ$ேத2? நா ச(திய(ைத% ெசாேன."

ஆமா#; உ)க ெசா$த விஷய(ல ம69# அக சாதிர# கிைடயாதா&#?"

எC க9க ஆசாமி ஒவ ெவ9ெகC ேக6டா .
ெசைப மிதி(த மாதிாி "" எC <6ட(தி சத# எ7$த.

"என ெசானீ)க?" கனபா'க2 &ர. ஒ ஆேராஷ# ெதானி(த.
"உ)க ெசா$த விஷய(ேல ம69# அ$த சாதிர# கிைடயாதா4

ேக6கிேறா#. உ)க ெப பாகீரதி மா)கய# இழ$தவதாேன?" அவ2 ம69#

தைலமயிைர எ9காம இகலாேமா? அ சாதிர விேராதமிைலேயா? உ)க
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சாதிர# அ& ம69# ஒ(கறதா&#. வா)க/யா ேபாகலா#. இவாிட# என

ேப%@?" எC ஆேவசமா/ ேபசிவி69 றப6டா அ$த க9க.
ம+றவ க*# றபட( தயாரானா க2.

"நாராயண நாராயண" எC காைத ெபா(தி ெகாடா கனபா'க2.

அ$த அனி கைணகைள தா)கி ெகா2*# சதி அ+றவரா/ ெநபி
வி7$த 7 மாதிாி '( ேபானா .

'(( வ9, தவி(( த9மாறி இர9 ைககளா8# தைலயி அ'(

ெகாடா .
கி6டா அவைர ஆதரவாக அைண( அைழ( ெகா9 ேபா/ ஊ?ச.
உ6கார ைவ(தா.
"மனைச வா6'காதீ)க" எறா.

"சாதிர# அறி$தவ, யாக# ெச/தவ, பிரா#மேணா(தம எெறலா#

ெபயெர9( என பிரேயாஜன#? எைன பா ( இப' ேக69

வி6டா கேள!" எC உகி ேபான கனபா'க2 த#ைம% @தாாி( ெகாடவரா/

"உ#, சாி பரவாயிேல; அவா ெசாறேலD# த இேல. அவாைளெயலா#
உ2ேள அைழ%@9 வா. சாபி69வி69 ேபாகலா#4 ெசா8. O9 ேத'

வ$தவ கைள ப6'னிேயா9 அ4ப <டா," எறா .

அறிரK கனபா'க2 அவமான(தா &றி ேபா/, மன# ெநா$ தைல

&னி$ ெப1%@ வி6டப' ஊ?ச. உ6கா $தி$தா . அேபா பாகீரதி அவ
அகி வ$ நிறா2.
"எனாலதாேன அபா உ)க*& இ$த அவமான ெமலா#?"
அவ ேவதைனேயா9 அவைள பா (தா ,

அவ2 ஒ தீ மான(& வ$தவ2 ேபா ஒ விரதிேயா9, ஒ

ணி%சேலா9 நிமி $ நிறா2.

"சாதிர விேராதமான, ச1க# ஏ+Cெகா2ளாத இ$த <$த என&

ேவணா#. இைன& ெவ2ளி கிழைம. நாைளேக இைத…."

ேமேல ேபச'யாம அவ2 ெந?@ &ழியி க# அைண ேபா6ட.

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

9.

ேவப மர( காைக கைரய "யா

வர ேபாறாேளா, ெதாியேல" எC

கமலா ெசா. வா/ 19 வாச. ஜ6கா வ'யி.$ சித#பர# ெகளாி
அ(ைத க7(தி கா@மாைல பளபளக இற)கி ெகா'$தா2.

42

"தி[ 4 அ(ைத வ$திகாேள, என விஷயேமா!" எC எணி ெகாட

கமலா "பாகீ! வாசல யா வ$திகா பா" எறா2.

அ9பி ெபா)கி ெகா'$த பாைல அடகிவி69 ஓ'வ$த பாகீரதி

அ(ைதைய கட# அக# க# மலர "வா)க அ(ைத ! ேந(ெதலா# உ)க
நிைன(தா என&" எறா2.

அ(ைதைய ஆ வ(ேதா9 அைண( க6'ெகாடவ2 மகிG%சி ெபா)க

"நீ)க வO)க4 மனசிேல ேதாணிேட இ$த, அ(ைத !" எறா2.
"இ6சிணி ஏதாவ ெசா.(தா?"

அ(ைதயி ைகயி.$த பரைடையD# தாழ#>ைவD# வா)கிெகாட

கமலா “காகா க(திேட இ$த!" எறா2.

"நீ எப வ$த' இ)க? அ#8 எ)ேக?" எC ேக6டா2 அ(ைத.

"B)கற. நா8 நாளா%@ வ$ ஊ& ேபாகF#4 ெசா.ேடதா

இேக. இ&2ள எெனனேவா &ழப# !"
"என &ழப#?"

“எனேவா! ஒF# ெசா.கிற மாதிாி இேல!"

அைத( ெதாி$ெகா2வதி அ(ைத அNவளவாக ஆ வ# கா6டவிைல.

அற# நிதானமாக விசாாி( ெகா2ளலா# என எணி "அணா எ)ேக?" எC

ேக69ெகாேட பிக69 பக# நட$தா2.

அ)ேக கனபா'க2 சிவபழமா/ உ6கா $ ககைள ' ஜப# ெச/

ெகா'பைத பா (த# தி#பி வ$தா2.

"என அ(ைத அ(தி >(தாபல?" எறா2 கமலா.

"பரைட ெகா9 வ$திகேன, பா கைலயா? இ4# ெர9 நா2ல

உ)க பா6'& திவச# வர ேபாற' ! ஒ திவச(காவ வராம
இ$திகேனா?"

"உ)க அ#மாK&4 ெசா8. இ மாசி மாச#கற மற$ேத ேபா%@.

பா6'ேயாட திதி இப(தா வர வழக#. அபாK& ஞாபக# இைலேயா,

எனேவா!"

"பாவ#, அவ4& எ(தைனேயா கவைல ! மற$திபா !"

கனபா'க2 ஜப(ைத '(ெகா9 ஆசமன# ெச/வி69 வ$தேபா "ெகளாி

அ(ைத வ$திகா! பா (ேதளா, அபா" எறா2 கமலா.

"கணீ 4 &ர ேக69, ெவகல &ரலா%ேச! எ)ேக அவ2?" எC

ேக6டா கனபா'க2.

" க4&6'ைய பா க ேபாயிகா!" எறா2 கமலா .

கனபா'க2 ெதா7வ(& ேபா/ "வா, ெகளாி ! அவ ெசளகியமா? நல

ேவைள! நீ வ$ேத; இேலனா அ#மாைவ மற$ேத ேபாயிேப. எைன&
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சிரா(த#? தகிழைமயா இபேவ கி6டாைவ அ4பி வா(தியாாிட# ெசா.69

வர%ெசாேற" எறா .

"ஏ, ஒ மாதிாி இகீ)க எலா#, கலகலேப இலாம?" எC ேக6டா2

அ(ைத.

“கமலா ெசா.யிபேள" எறா கனபா'க2.

"ஏேதா &ழப#4 மா(திர# ெமா6ைடயா% ெசா. நிC(தி6டா. அற#

எK# ெசாலைல. நா4# ேக6கைல. நீேய ெசா8" எறா2 ெகளாி.

"பக( அகிரகார(ேல$ ேந( ஏெழ69 ேப எைன( ேத'9

வ$தா ! யாேரா ஒ(த தா. க6'ன ெபடா6'ைய( தவிக வி6969 ச(திர#

தா' ேபாயி6டானா#. ெவளி ேதச# ேபா/ ேவெறா(திைய கயாண#

பணி9 இப வஷ# அவேளா9 வாG$த ற#, அவ2 காலமான#, இப
ஊ தி#பி வ$ இ$த ெபடா6'ேயாட வாழேபாேற)கறானா#. ‘சாதிர#
இ& ஒ(&மா? நீ)க என ெசாேற2’4 ஊரா எைன ேக6க வ$தா.

சாதிர# க'பா ஒ(கா. ஜாதி பிரHட# ெச/ய ேவ'யதா4 நா
தீ  ெசாேன.
“உ)க ெப பாகீரதி <$தைல எ9காம இகாேள! அ& என

ெசாறீ)க? அைத ம69# உ)க சாதிர# ஒகறதா&# !" எC எைனேய
மடகி அவமான ப9(தி69 ேபாயி6டா!
இைதெயலா# ேக69'$த உ ெசல# பாகீரதி ரா(திாி எ கி6ேட

அ7ேட வ$ என ெசா.( ெதாிDமா? அைத எ வாயாேல திபி%

ெசாறேக நா<சற!"
பாகீரதி என ெசானா2 எC அ(ைத ேக6க விைல. அவேள அைத ஒ
மாதிாி ஊகி( ெகாடா2.
“சாி, அணா! இெகலா# மனைச ேபா69 &ழபிகாேத! ந#ம

&ழ$ைதேயாட ச$ேதாஷ#தா நம& கிய# !" எறா2.

இ%சமய# பாடசாைல ைபயகளி ஒவ கனபா'க2 எதிாி வ$
நிறா.
"எனடா?"

"ேந( நீ)க ெசா. ெகா9(த ேவத பாட(ைத ேல6' எ7திெகா9

வ$திேக," எறா.

"ேவத(ைத எ7(தா எ7த <டாடா ! ‘எ7தா ெமாழி’4 ெசா8வா

அைத. சத

பமான ேவத(ைத கா வழியா ேக69தா மனபாட# ெச/யF#.

அப' தா அ வழிவழியா வ$தி&. ஒ அ6சர(தி சத# <ட

பிசக<டா. பிசகினா அ (த# அன (தமாயி9#, ேவத(& வர# உ9.

அதி அபவர# ேபச<டா. உ%சாி, வர#, ஆேராகண# அவேராகண#

இெதலா# எ7(தாேல சா(தியப9மா? நீ சின ைபய. இெதலா# உன&
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விள)கா. ேபா/ ேவத(ைத ஓ! எ7தாேத! தின# ஒ ஆவி(தியாவ ேவத(ைத

வா/வி69% ெசா8. ேவத# ஓதறேபா பாதில வி6969 அ)ேக இ)ேக எ7$

ஓட <டா. ேபா, ேபா" எறா கனபா'க2.

“1 (தி பாதில வி6969 ஓ' ேபாயி6டாேன!" எறா அ$த அச69

ைபய,

அ$த ைபயனி ெவ&ளி(தனமான ேக2வி& அவரா பதி ெசால
'யவிைல.
"நீ ேபாடா!" எறா .
”

பாகீ! ஏ தைலைய வாராம சிகாகி வ%சி'ேக? இப' வ$

உ6கா. தாழ#> எறா உன& ெரா#ப பி'&ேம! உனகாகேவ நல

வாசைன( தாழ#>வா வா)கி9 வ$திேக. அழகா பினி வி69டேற,

வறயா?" எறா2.

"ஐேயா, ேவணா# அ(ைத ! அெகலா# நா ெகா9( ைவகாத

பாவியாயி6ேட. இ$த உலக(ல சிCைமபடேவ இ$த ெப ஜம#

எ9(திேக, ேந(ேத 'K பணி6ேட. இனி அபாK& எனால எ$த
அவமான# வர<டா. அ& நா காரணமாயிக மா6ேட."

"சீ, அச69 பிச694 ேபசாேத! நீ சின &ழ$ைத. அறியாபவ(தி

உன&( ெதாியாமேல எலா# நட$ ேபா%@. அ& நீ என ெச/ேவ? உ
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அ#மா கைடசியா எ கி6ட என ெசா.69 ேபாயிகா ெதாிDமா? "அகா!

நீ)கதா பாகீரதிைய பா (கF#, அவ2 க கல)காம ச$ேதாஷமா

இகF#. தைலவிதி அவைள இ$த கதி& ஆளாகி9(. ம(த ெபகைள

ேபால அவ*&# ஆைசக2 இகாதா? ச$ேதாஷ# ேவணாமா? உ)க

அணாK& ஒFேம ெதாியா. சதா ேவத#, சாதிர#4 ெசா.9

ைவதிக(ல 1Gகி கிடபா . நீ)கதா அவைள கவனி%@கF#. அவைள
உ)ககி6ட ஒபைட%@69 ேபாேற. நீ)க அவ2 ேபாி ெவ%சி&# அ#

பாச# என&( ெதாிD#, அவ*&# உ)க ேமல அளK கட$த பிாிய#. வாG$தா

அ(ைதயா6ட# பணகாாியா, ேதாரைணயா, வாழF#4 அ'க' ெசா.-

'பா4 உ)க#மா ெசா.69 ேபாயிகா" எறா2 அ(ைத.

அழகாக பினிவி6ட தாழ#> <$த. பாகீரதி  மணெபேபா
ெஜா.(தா2.
அவைள பா க பா க அ(ைத& மகிG%சி தா)க விைல. அவைள

ேம8# அழ& ப9(தி பா க வி#பினா2. பாகீரதியி ெந+றியி &)&ம# இ69,
தா அணி$தி$த கா@ மாைலைய கழ+றி அவ2 க7(தி ேபா69 க &ளிர

அழ& பா (தப' "எ(தைன அழ&' ,நீ மகால6@மியா6டமா!" எC த

ற)ைககளா அவ2 கன(தி அ7(தி திH' ெசா9கி ேபா6டா2.

இைதெயலா# பா ( ெகா'$த கமலா "என& பயமா இ&,

அ(ைத ! அபா பா (6டா அற# நரசி#மாவதார#தா!" எறா2.

"பா க69ேம, என நட$ ேபா%@ இபl எ ஆைச& அல)கார#

பணி பா (ேத. இ ெபாிய தபா? அவ வர69#. நா ேபசிகிேற..."

எறா2 அ(ைத.
அவ க2 எதி பா (தப'ேய கனபா'க2 அ)& வ$ வி6டா . பாகீரதியி

தகாத அல)கார(ைத க9, R2 ெகா6', திைக( நிறா . பிற& "ெகளாி ! என

இெதலா#!" எC ேகாபி(தா .

"நாதா தாழ#> ெவ%@ தைல பினி வி6ேட. எப' இகா பா!

அவ2 சின &ழ$ைதடா! அவ*& ஆைச இகாதா அல)கார# பணிக !"
"சாதிர விேராத#4 ெதாியாதா உன& ! த ெகளாி, ெரா#ப( த!"

"அவ2 <$தைல எ9காம ைவ(திப உன&( தபா( ெதாியேல !

தைலபினி > ைவகற ம69# தபா&#. நீ ெச/த நியாய#னா நா இப
ெச?சதிேலD# தபிேல… அப' என ெச/6ேட. நீ ெச?ச& ேமல ஒ
ப' ேபாயிேக. அNவளKதாேன!"
பதி ெசால 'யாம திணறிேபான கனபா'க2 "ராம, ராமா!" எC

FF(தப' அபா ேபா/ வி6டா .
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திவச விஷயமாக வா(தியாைர( ேத' ேபான கி6டா தி#பி வ$தா.

"தகிழைம அவ& ேவைல இகா#. வர 'யாதா#" எறா.

"பதி8& ேவC வா(தியாைர ஏ+பா9 பணி69 ேபாக ேவ'யதாேன,

நீ ேக6டயா?"

"ேக6ேட. அ)ேக பக(B காராெளலா# &#பலா இ$தா. ஏேதா

"கசசா"4 ேபசிகறா" எறா கி6டா.
"எனடா ேபசிகிறா?"

"உ)கைள "பா/கா6" பண ேபாறாளா#."

"ஒேகா !" எறா கனபா'க2.

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

10.

ᾓ I+C ெகா'$த கனபா'களி மன# தளியி லயிகாம

ச?சலப69 ெகா'$ததா I.ைழ ‘ப6’ ‘ப6’ெடC அCப69

ெகா'$த.

" ’பா/கா6’னா என பண ேபாறாளா#?" எC ேக6டா2 ெகளாி

அ#மா2.

"எலாமா% ேச $ ந# O69 விேசஷ)க*& வராம ந#ைம ஒகி

வ%@9வா, அ& ேப தா பா/கா6. ஊரா& இ)கிUHல ெதாி?சவா (ைத
அ ஒFதாேபால இ& Z#…" வ(த(ேதா9 சிாி(தா கனபா'க2.
"அப' என மகாபாவ# பணி6டயா# நீ?"

“பாகீரதி <$தைல எ9காம இகாேள, அ&( தா.. “

"அவாவா O6ல இப' ஒF நட$தி$தா அப(தா ெதாிD# அ$த

கHட#. அ சாி; இ(தைன ேப# ேபசாம இ$69 இப என தி[ 4

பா/கா6?" எC ேக6டா2 ெகளாி,

"ேகாப(& காரண# ேவற. நா ெசான தீ , சிலேப& பி'கைல.

இ& எ ேபாி &ேராத# பாரா6' பழி வா)க நிைனகிற சாியா…”
"அ$த க9க ஆசாமிதா ெரா#ப( 2றா." எறா கி69.

"யாடா அ$த க9க? அவ4ெகன அNவளK ஆ(ர#?"

"ேந( உ)கைளேய எதி ( ேக2வி ேக6டாேன ஒ(த, அ$த

அேயாகிய தா. அவ நாசமா ேபாயி9வா."
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“கி6டா யாைரD# சபிகாேத! நீ ேவத# ஒகிறவ. சாப# ெகா9(தா

நிஜமாேவ ப.%சி9#."

"நனா ப.க69#; உ)கைள எதி ( ேபசலாமா அவ!"

"ெகளாி ! எ&# நா# ேன+பாடா இ$டற நல. கைடசி

ேநர(ேல ந#மா( திவச(& யா# வராம இ$தா8# இ$9வா. அற#
காாிய# ெக69 ேபாயி9#. பி(க மாகைள வி69ட 'Dமா? அK# தாயா

சிரா(தமா%ேச!"

"கவைலபடாேத, அணா நாைளேக ெர9 ேப# சித#பர# ேபாயி6டா

ேபா%@!" எறா2 ெகளாி.

"திவிசக\ `தர ஐய வா2 கைத ெதாிDேமா, உன&?" எC ேக6டா

கனபா'க2.

"அெதன கைத? ெசா8!"

"அ$த கால(ல `தர ஐய வா24 ஒ(த . அவ கைதD# இப'(தா.

அ$த ஊ பிராமணாெளலா# ேச $9 அவைர ‘பா/கா6’ பண ஆர#பி%சா.

‘நீ)க திவச# பறைத ஒ ைக பா (டேறா#’4 ஆேவசமா த'D# ைகDமா அவ

O6ைட% @(தி நி49 திவச(தைன& ஒ(தைரD# உ2ேள ேபாக விடாம
த9(6டா."
"அப' என &(த# பணி6டா அவ ?"

"யாேரா ஒ ஹாிஜ, ஐய வா2 ஆ+C ெவ2ள(ைத கட$ ேபாற&

ஒ(தாைச பணியிகா. அ& நறிகடனா அவ அவ4&( த O69(
ேதா6ட(ல ைவ( சாபா9 ேபா6'கா , அ ெபாிய பாவமா#! அகாக

திவச(ைத நட(த 'யாம( த9(6டா. மணி ப(தா%@, பனிரடா%@,

ஒணா%@- ெசா. ெவ%சி$த பிராமணா2 யாேம வரைல. ஐய வா2 கல)கி
கணீ வ'%@, மன# உகி ெத/வ(ைத பிரா (தைன பணிடா . அதனால

ஆடவேன பிராமண க2

பமா அவ O69&2 பிர(ய6சமாகி திவச(ைத நட(தி

வ%ச69 ேபாயி6டா . O6ைட% @(தி காவ கா('$தவா*& ஒேர

ஆ%சாிய#! அவ க2 ம69# எப' உ2ேள ேபானா24 ஒ(தைர ஒ(த பா (

விழி%@9 நினா! பகவாைன யாரால த9க 'D#? இவ க2 கF& அவ

ெதாிவானா?

உைமயா நட$த இ.

இைன&# ஒNெவா கா (தி மாச# திவிைச ந\ா ல கா (திைக

அமாவாைச ெதாட)கி ப( நா2 தடடலா உ+சவ# நடகிற. பா#

ப?சா)க(ைத ேவ4மானா எ9( பா . அதி கா (திைக அமாவாைச

திவிைசக\ `தர ஐய வா2 உ+சவ#4 ேபா6'&#" எறா .
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"இ$த க.Dக(ல<ட இப'ெயலா# நடகிறதா என? ந#ப

'யைலேய!" எறா2 ெகளாி.

" நட$திேக சமீப(லதா. இIC வஷ#<ட ஆகேல."

"அ$த மாதிாிெயலா# இப நடகா. க. (தி ேபா%@. ேபசாம

நாைளேக இர9 ேப# சித#பர(& கிள#பி ேபா/ கா# கா#
ெவ%சாபல திவச(ைத '%@டலா#, வா" எறா2 ெகளாி.

"ஒேவைள இவா சித#பர(&# வ$ கலக# பFவாேளா, எனேவா..?"
"இவா ஜ#பெமலா# அ)ேக சாயா. எ)க ேப%ைச யா# த6டமா6டா"

எறா2 ெகளாி.

"எப'% ெசாேற?."

"ஆயிர# ஐ$IC4 ஒNெவா(த&# கட ெகா9( ைவ%சிகாேர,

இவ . இ$த கால(ல யா கட ெகா9பா? எலாேம எ)க*&
தா6சயப6டவா தா. எ)க ேப%ைச யா# மீற மா6டா."

"இவா*# அ$த அளK& ேபாவா4 ேதாணேல. ஏேதா இப ஒ

ேவக#."
கமலா &Cகி69 "என& ஒF ேதாற அ(ைத எலா#

கா?சிர(ேக ேபாயி6டா என?" எறா2.

"அெதலா# சாியா வரா கமலா, உன& அ$த O6ல உாிைம இகலா#.

என& அ ச#ப$தி O9தாேன? அவ க2 O6'ேல ேபா/ திவச# பேற4
ெசாற நியாயமிேல. @ப காாியமாயி$தா பரவாயிைல. இ அப'

இைலேய !" எறா கனபா'க2.

"அ சாி அணா ! இ(தைன நாளா நா4# ேக6ட திைல. நீD#

ெசானதிைல. எNவளேவா சாதிர# ப'%சிேக, யாக# பணிேக,

சிேராமணி ப6ட# வா)கிேக. ேவதவி(தாயிேக. இNவளK# இ$# நீேய
பாகீரதிைய தைலமயிேராட இக எப' ச#மதி%ேச)கறதா ஆ%சாியமாயி&"
எறா2 ெகளாி.

"தசரத ைகேகசி& வர# ெகா9(த மாதிாி நா4# பாகீரதியி அ#மாK& ஒ

ச$த ப(தி ச(திய# பணி ெகா9(6ேட. அ$த ச(திய#தா எைன
இப' சிரமப9(தற.
"பாகீரதிைய ப( மாத# @ம$ ெப+ெற9(தவளா%ேச அவ2.

“நா க 1டற& னால பாகீரதி& ஒ நல இடமா பா (

க.யாண(ைத பணி '%@9)க. அப(தா நி#மதியா ேபாேவ"4

எனிட# ெசா. கணீ வி6டா2.

"இப தி[ 4 அNவளK பண(& நா எ)ேக ேபாேவ?"4 அவளிட#

ேக6ேட.
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"எ சீதன ெசா(ைதெயலா# வி(9)க. பாகீரதி க.யாண#தா கிய#"

எறா2. அவசர# அவசரமா ஒ ைபயைன( ேத' பி'%@ பாகீரதி கயாண(ைத
'%ேச. பாவ#, பாகீரதி ெகா9( ைவகேல. ஒ வார(ெகலா# அவ2

மா)கய(ைத இழ$6டா. அ9(த வஷேம பாகீரதியி அ#மா மா9 6' கீேழ

வி7$தவ2 தா. அற# அவ*# எ7$திகேல, அ$த சமய(லதா ஒ நா2
"பாகீரதி சின வய@ ெப. அவைள அல)ேகால ப9(திடாதீ)க!" எC

எைன பா ( ெக?சி, ச(திய# பணி ெகா9க% ெசானா2. ெச/

ெகா9(6ேட !"

இ$த% சமய# அ)ேக வ$த கமலா "அ(ைத உ)கைள பாகீரதி உ2ேள வர%

ெசாறா?" எறா2.
"எ&?..."

"உ)க*& பி'&#4 ெரா#ப ஆைசயா தவைல அைட பணி யிகா,

உ)க ஆைச மமா2!" எறா2 கமலா.

"ெந/ வாசைன 1ைக( ைளகிறேத!" எC ெசா.ெகாேட அ(ைத

சைமயலைறைய ேநாகி ேபானா2.

அ(ைத அ$த பக# ேபான# "அபா ! 1 (தி க9தாசி எ7தியிகா4

ெசானேய, அைத ெகா?ச# ெகா9)க பா கலா#" எறா2 கமலா.
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"நீ இ4# பா கைலயா அைத? இ)கதா ராமாயண தக(ல

வ%சி$ேத, ெகா?ச# இ" எC <றி அ$த (தக(ைத எ9(( ேத'னா .
க'த(ைத காணவிைல, இதிதாேன வ%சி$ேத!" எறா .

"இ$தா, இேதா இ&" எC த ைகயி.$த க'த(ைத கனபா'களிட#

நீ6'னா2 கமலா.

"இ எப' உ ைக& வ$த !" எC ஆ%சாிய ப6டா கனபா'க2.

"<ட(ல பட(& பினா இ$த?"
"நா அ)ேக ைவகைலேய?"

"சாி; நீ)க*# ைவகேல, நா4# ைவகேல. அற#..?"
"பாகீரதி ைவ(திபா)கறயா?"

"ஒ ேவைள 1 (தி க9தாசிதாேன, ப'%@ பா கலா#4 எ9(திகலா#"

எறா2 கமலா.

"1 (தி க9தாசில இவ*& என அ(தைன அகைற எைன ேக6காேம,

என&( ெதாியாம எ& எ9கF#? அற# பட(தி பினால எ&

ெகா9ேபா/ மைறகF#?" எC எணி மன&2ேளேய &ழ#பினா

கனபா'க2.

"எ&  (தி உ)ககி6ட ெசா.காம ேபாறா? ேபானவ யா#

எைன( ேத'9 வர ேவணா#4 ெல6ட எ7தறா?" எறா2 கமலா.

"எைன &ழபாேத கமலா ேந(ேல$ எலாமா% ேச $ நாேன ெரா#ப

&ழ#பி ேபாயிேக. என& மைடேய ெவ'%@9#ேபால இ&. > வ

ஜம(ேல என பாவ# பணிேனேனா, இப'ெயலா# அ4பவிகிேற.

தல நா நாைளேக ெகளாிேயா9 சித#பர(& ேபா/ திவச(ைத '%@9
வ$டேற. அவைர&# நீதா பாகீரதிைய பா (கF#" எறா
கனபா'க2.

தி[ெரC வாச. பிராமண

ெதாி$த.

க2 ஏெழ69 ேப <6டமாக வ$ நி+ப

"கி6டா ! வாசல யாேரா வ$திகா, ேபா/ பா" எறா கனபா'க2.

“அவாதா ! அ$த ‘பா/கா6’ <6ட#தா வ$தி&" எC

ெசா.ெகாேட வாச8& விைர$தா அவ. பிேனா9 கனபா'க*#
ேபானா . அ$த க9க ஆசாமிைய இர9 ேப திைணயி ெகா9 வ$
கிட(தினா க2. அவ4& 1%@ ம69# வ$ ெகா'$த.
”கனபா'கேள, இவைன பா# க'%@69. நீ)கதா ம$திர# ேபா69

காபா(தF#" எC <&ர.6ட அ$த &#ப.
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"பா (தயா ! சாப# ெகா9(தேய, ப.%@69 பா " எபேபா கி6டாைவ

பா (தா .

"க'%ச என பா#4 ெதாிDமா?" எC அவ களிட# ேக6டா .

“நல பா#தா. அைத அபேவ அ'%@ ேபா6டா%@!" எறா <6ட(தி

ஒவ .

"(@, (@ பா#ைப ெகாலேவ <டா. மகாபாவ#!" எC

ெசா.ெகாேட த# அ)கவதிர(ைத% ச6ெடC எ9( அதி ஒ ப&திைய
நீளமா/ கிழி( ம$திர# ெஜபி( ஒப '%@க2 ேபா6டா , என ஆ%சாிய#
அ9(தகணேம க9க க விழி( பா (தா !

"விஷ# இற)கி9(; இனிேம பயமிைல; இவைர அைழ%@9 ேபாகலா#"

எறா கனபா'க2.

ககளி கணீ ெபக அ$த க9க ஆசாமி கனபா'கைள

ைகெய9( &#பி6டப'ேய "எைன மனி%@9)க" எறா .

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

11.

ெகௗாி அ(ைதD# கனபா'க*# காைல பஸுேக சித#பர# றப69

ேபா/வி6டா க2,

“அ(ைத ஒேர ஒநா2தா த)கி இ$தா. எNவளK கலகலபா இ$தா.

அவ2 ேபான# Oேட ெவறி%ேசா' ேபா%@!" எறா2 கமலா.
அ(ைத&(தா எ(தைன ஆைச!

தைல பினி, ெபா6'69, >ைவ( கா@மாைல ேபா69 அகமகிG$த அ(ைத

‘எ(தைன அழ&' நீ ! மகால6@மியா6ட# இேக !’ எC பிாியமாக% ெசான
வா (ைதக2, உ2ள(தி உைற$வி6ட வா (ைதக2,--பாகீரதியி ககளி

கணீரா/ ெவளிப6டன.

வாச. கி8கி8ைபகார ேராதைனயாக ஒ. எ7பி, <%ச.69

ெகா'$தா. அ$த ஓைசைய ேக6ட அ#8 ெதபக# ைகைய கா6'
கா6' அ#மாைவ பா ( அட#பி'( அ7த.
"இ$த கி8கி8ைபகார4& இ$த O6ல &ழ$ைத இ&4

எப'(தா ெதாி?@ேதா? கிேல ேவ &# ேபா.& !" எC FF(

ெகாேட பா(திர(தி ெகா?ச# அாிசி அ2ளி ேபா69ெகா9 படமா+C
ைறயி கி8கி8ைப வா)க ேபானா2.
கி6டா வழகமிலாத வழகமா/ காைலயி.$ேத ெரா#ப உ+சாகமா/
காணப6டா. கனபா'களிட# பழகியி$த ப (ஹாி @ேலாக)கைள தயாசி
ராக(தி ேசதப9(தி ெகா'$தா!
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பாகீரதி சைமய ேவைலைய மற$, உகிராண அைறயிேபா/ உ6கா $,

1 (தியி தகர ெப6'ைய( திற$ ைவ( ஆரா/$ ெகா'$தா2.

பைழய ப69 ேவ6', தி&ற2 (தக#, பகவ(பாதா2 சாித#, காசி மட#

வி>திைப, தளி, 2 ஒ'$த ேபனா, ெசலாத அைரயணா கா@-இNவளK# அதி
கிட$தன. தி&ற2 (தக(தி த பக(தி ‘அபா வா)கி ெகா9(த தமிG
ேவத#’ எC எ7தி அத கீG 1 (தி எC ைகெய7(திடப6'$த.

ப69 ேவ6'ையD#, தி&றைளD# ம69# எ9( ைவ( ெகாட

பாகீரதி ெப6'ைய பைழயப' 1' அ இ$த இட(திேலேய ெகா9
ைவ(வி6டா2.
அ$த ப69 ேவ6'யி அவ*& 1 (தி வாசைன ெதாி$த.

தி&ற2 (தக(தி ‘எ7ைம ெய7பிற’ எC ெதாட)&# வாிகைள

ேகா'69 ைவ(தி$தா. 1 (திைய பாடசாைலயி ேச க வ$தேபா அவ
அபா "நீ ேவத# ஒத ேபாகிறா/. ச#கித# ப'க ேபாகிறா/. ஆனா8#
தமிைழ மற$ விடாேத. தமிG மற$ ேபாகாம.க தின# ஒ &றளாவ
ப'( ெகா'. இ$தா, இ தமிG ேவத#” எC ெசா.
ெகா9(வி69ேபான (தக# அ.

பாகீரதி ப7(தா2 ஒC எ9( வ$ அத+& அ6ைட ேபா69, உ2

பகமாக 1ைல ம'( ஒ6' '(தா2.
கி6டா இன# &ஷியாக பா'ெகா'$தா.

"எனடா, எைற&மிலாத &ஷி !" எC ேக6டா2 பாகீரதி.

"இைன& த?சா] ேபாேற. அ)ேக ஒ க.யாண#. நா8 நாளா&#

தி#பி வர. ெமNவா கனபா'களிட# UK வா)கி6ேட. தல ெகா?ச#

தய)கினா . அற# ‘சாி, பரவாயிைல, ேபாயி69வா’46டா ."
"யா&டா க.யாண#?"

"எ)க மாமா பி2ைள&."

"அப'னா நா4# கமலாK# தனியா(தா இகFமா? யா#

ஆ#பி2ைள( ைண கிைடயாதா?"

“பாடசாைல பி2ைளகெளலா# ஆ பி2ைளகளா( ேதாண.ேயா

உன&?" எறா கி6டா.

”எலா# ஜாஜா உ9…." எறா2 பாகீரதி.

"ஜா பி2ைளயானா8# ஆ பி2ைளதாேன?" எறா கி6டா.

"ெகா?ச# இப' ெகா6' பக# வறயா?" எறா2 பாகீரதி.
”என சமாசார#?...”

"கனபா'க2 உைன க6டவிG( வி696டா . #பிேல க6'

ேபா6'&# ேச)கைன ம69# க6' ேபாடலாமா, அைதD# அவிG(வி69.

பாவ# காலாற% @(தி69 வர69#" எறா2.
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கி6டா அைத( தறியி.$ அவிG( வி6ட# அ நா8கா பா/%ச.

ஒேர ஓ6டமா/ ஓ'வி6ட

"கி6டா, என& ஒ ஒ(தாைச பFவியா?" எC > வ E'ைகேயா9

ஆர#பி(தா2 பாகீரதி.

"என ெசா8!"

"த?சா] ேபானா அ)க 1 (திைய பா பிேயா.ேயா? "

”ெதாியைலேய. அவ எ)க இகாேனா, எனேவா, யா கடா?"
"நனா( ேத' பாடா. நி%சய# த?சா] லதா இபா."

”கிைட%சா என ெசாலF#?"

அவைன எப'யாவ ைகேயா9 அைழ%@9 வ$9 இ)ேக."

"அவ வரேவ மா6டா. ஏேதா ஒ ைவராகியமா இகா. என4#

ெசாலமா6ேட)கறா?"

"சாபா69& என ெச/றாேனா, என கHட படறாேனா? ைகயில இ$த

காெசலா#<ட( தீ $ ேபாயி&ேம, பாவ# !" எறா2.

"<பி69 பாகேற. வ$தா அைழ%@9 வேர. உனெகன அ(தைன

அகைற அவ)கி6ட? ெசா.காம ேபானவைன ெவ(திைல பா& ெவ%@

<பிடணமா&#! கனபா'க2 மனைச கHடப9(தி69 ேபானவனா%ேச

அவ?"
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"அவ கி6ட எ(தைன பாச# ெவ%சிகா அவ ! எப' ல#பினா ?

‘1 (தி! நீ எ)கடா ேபாயி6ேட?’4 ஒநா ரா(திாி, நா கா

மிதி%சி'கேபா, வா/ வி69 கதறினாேர, அ எனகிைலயா ெதாிD#?"

"1 (தி இலாம இ$த பாடசாைலேய அ7 வ'யற கி6டா! கைளயாேவ

இைல. நீ ேத'பா ; எப'D# கிைட%@9வா. அவைன பா ( இ$த(
தி&ற2 (தக(ைதD# ப69 ேவ6'ையD# ெகா9(9” எறா2.
"இ$த ெர9# ஏ?”

"அவ ெப6'யில இ$த."

"என&<ட தி&ற2 ப'க4#ேபால ஆைசயாயி&" எறா கி6டா.

"இ$த தக(ைத நீ எ9(9ராேத. இ அவ தக#. ஜாகிரைதயா

ெகா9 ேபா/% ேச (9, யா&# ெதாிய ேவணா#…"

"தி&ற2 எலா&# ெபாதாேன! அைத ஏ யா&# ெதாிய

ேவணா)கேத? எறா கி6டா.

பாகீரதி ‘ஐேயா’ எC தைலயி அ'(ெகாடா2.

இத+&2 அ$த பக# வ$த கமலா, மைறவி @வ ஒரமாக% சா/$ என

ேபசிெகா2கிறா க2 எபைத ஒ69 ேக6டா2. பிற& அவ க2 எதிாி ேபா/

நிC என, என&( ெதாியாம இ)க என ேப%@?" எறா2.

"ஒF# ேபசைலேய ! கி6டா த?சா] ேபாறானா#. அபா உ(தரK

ெகா9(6டாரா#. &திகிறா !"

"அ& நீ என ெசாேன?"

"தி#பி வறேபா &டமிளகாD# வC(த $திாிD# வா)கி9வாேன…"

"ெபா/ ! ேவற ஏேதா ெசா.'$தேய!"
”ேவற ஒF# ெசாலைலேய!"

”1 (தி ேப அ'ப69ேத! எப'D# ேத' க9 பி'4

ெசா.'$த காதி வி7$தேத!"

"இ$த  க4&6' 1 (தி எ)ேகேயா ஒ'69, அைத(தா ேத'

க9 பி'டா4 ெசா.'$ேத!" எC சமாளி(தா2 பாகீரதி.

“ைகயில எனடா அ?" எC கி6டாைவ பா ( ேக6டா2 கமலா.
"ப69 ேவ6'. தி&ற2 (தக#."
"ஏ?"

“1 (தி ெவ%@69 ேபாயி6டா. த?சா] ல 1 (திைய பா (தா அவ

கி6ட ெகா9(த94 பாகீரதி தா எ9( ெகா9(தா2" எறா கி6டா.

ஒ அ (த H'ேயா9 "அப'யா!" எ4# பாவைனயி தைலைய ேம8#

கீ7# அைச(தா2 கமலா.
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12.
பாடசாைலைய மற$, ேவத(ைத( ற$, த?ைச& றப69 வ$த

1 (தி இ)ேக வ$தபி எ$த 'K&# வர 'யாம ச?சலப6டா.
ம?@ அழகாக இ$தா2. இவனிட# அளK கட$த ப+C# பாச# கா6'னா2.

ஆயி4# 1 (தி ம69# அவளிட# ஒ69றK ஏமிறி, தாமைர இைல( தணீ

ேபா பழகி ெகா'$தா.

"ம?@, நீ எைன ெவ2ள(திேல மீ6கேலனா நா அைனேக

ெச( ேபாயிேப. அகாக உன& நறி ெசா.69 ேபாகலா#4தா
வ$ேத. நீ எமீ ெவ%சி&# உைமயான அைப பா (தற#
உேனாடேய த)கிடலா#4 ேதாணி(. த)கி6ேட. ஆனா8# எேனாட

ஆசார#, அ4Hடான#, ேவத# இNளK# உன&# என&# ந9ேவ &C&% @வ

ேபா6'&. உைன( ெதாடேவா, நீ சைம( ேபா9வைத% சாபிடேவா, மன@

ஒபைல. நீேயா எைன ெபாிசா ந#பி'ேக. நாதா ஒF# ாியாம

&ழ#பி'ேக" எறா 1 (தி.

"உைன ந#பி ெபாிய மனேகா6ைடெயலா# க6'6ேட. நீ &9மிைய

எ9காம நாைளகட(தறதி.$ேத ச$ேதக ப6ேட.“

ேவத(ைத பாதில வி6969 வ$த மாதிாி எைனD# வி6969

ேபாயி9வியா4?" நா அைனேக ேக6ேட. நா ச$ேதகப6ட மாதிாிதா

நட&."

"சாி, இப என& ெரா#ப பசியாயி&, தல ஆன$தா லா6^ வைர&#

ேபாயி69 வ$டேற. அற# விவரமா ேபசிகலா#" எறா 1 (தி.

"நா இ4# ெகா?ச ேநர(ல ெவளிேய கிள#பி9ேவ. அபாைவ

அைழ%@69 வி(ைத ெச/ய ேபாேற."
”எ)க?"

"சிவக)கா கா ட பக(ல இைன&  மாதிாி வி(ைத ெச/ய

ேபாேற. இவைர&# நீ பா காத ஐ6ட#!"

"நா அ)கேய வ$ பா (டேற!" எC ெசா. றப6டா 1 (தி.

“கா@ ெவ%சிகயா?"

"எ அபா ெகா9(69ேபான காெசலா# தீ $ ேபா%@. ஒேர ஒ

அைரயணா(தா மி%ச#!"
“அ?@

பா தேற, எ9(69ேபா..!"
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"ேவணா#; உன& ஏ+கனேவ நிைறய கடப6'ேக. நறிகட !
எப'(தா தீ க ேபாறேனா?"

"அைரயணால வயிC ெரா#பி9மா? ெரேட ெர9 இ6.தாேன கிைட&#.

அ எப' ப(#? இ$தா கா@!"

“ேவணா#. க7(திேல எ)க#மாவி ச)கி. இ&. அைத வி(ட

ேபாேற…"

"அ$த பண# தீ ( ேபா%@னா அற# என ெச/ேவ?"
“அ ஆடவ கவைல!"

ᾚ

(தி க7(% ச)கி.ைய( ெதா69 பா (தா. அ#மாவி நிைனK

ேதாற, க கல)கியப' ஐயகைட( ெத ேநாகி றப6டா. ெமயி

ேராைட பி'க &C&% ச$தி &$ நட$தேபா எதிாி காசி யா(திைர ேபா&#

க.யாண &#ப ஒC வ$ ெகா'$த. மாபி2ைளைய% RG$ ஒ ெபாிய

<6ட#. நாத@ரகார வா(திய(ைத தாராளமா/ Oசி வாசிக 'யாத அளK&
&Cகலான ச$.

பரேதசிேகால மாபி2ைள& &ைட பி'( ெகா9 நிற கி6டா மீ

1 (தியி பா ைவ வி7$த.

"அடl இவ எப' வ$தா இ)ேக?" எற ஆ%சாிய(ட அவைன அFகி

"கி6டா !" எC <பி6டா 1 (தி.

1 (திைய கட# கி6டாK&% ச$ேதாஷ# தா)க விைல. ‘அடேட’

எC ஓ' வ$ 1 (திைய க6' ெகாடா!

"1 (தி! நீ இ4# இ$த ஊ லதா இகயா? ம(தியான(& ேமல

உைன( ேத' பா கF#4 நிைன%@'$ேத. ெத/வமா பா ( உைன
இ)ேக ெகா9 வ$ வி6'&!" எறா கி6டா.
"மாபி2ைள யாடா? உன& என உறK?"

"என& மாமா பி2ைள. டாட& ப'கிறா. அேதா உயரமா வராேற,

அவ தா எ)க மாமா. ெவ2ளி கைட கி6டபானா த?சா] ல ெதாியாதவா

இகமா6டா. ெரா#ப( தமாஷா ேப@வா . ேவத# ப'கிறவாைள கடா
ெரா#ப பி'&#. ம(தியானமா உன& அறிகப9(தி ைவகிேற. நீ இப எ

<ட வா. க.யாண O6லேய சாபிடலா#. ம+றெதலா# அற# ேபசிகலா#"

எறா கி6டா.
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"உன&(தா மாமா உறK. என&# இ$த க.யாண(&# என

ச#ப$த#? என& ச)ேகாஜமா இ&டா. நா வரேல, எைன வி69" எறா
1 (தி.

"அசடா6ட# ேபசாேத, உைன நா விட ேபாறதிேல. நா8 நாைள&# நீ

எேனாடதா இகேபாேற, ஆமா#.“

"கனபா'க2 ெசளகியமாயிகாரா? எ ேப ல ேகாபமா இகாரா?”
"தின#

உைன

நிைன%@

நிைன%@

ல#பி'கா .

சதா

உ

ஞாபக#தா. காேவாிபாக# ப@ க4 ேபா6'& ெதாிDேமா? ேச)க4!

அ& உ ேபைர(தா ெவ%சிேகா#."

"எ ேபரா? எ& எ ேபைர ெவ%சீ)க?"

"பாகீரதிதா உ ேபைரைவகF#4 ஆைசப6டா. உ ெப6'ைய

&ைட?@ தி&ற2 தக# ப69 ேவ6'D# ெகா9(த4பியிகா. அ(ேதாட
உன& ஒ தபா ெகா9 வ$திேக. கவ !"
“கவரா? யா எ7தியிகா?"

"ெதாியேல. ாிஷிேகச(ேல$ வ$தி& உ)கபாவா இ&ேமா?"

அவசர# அவசரமா/ இவ# க.யாண O69& ேபானா

க2. ேபான#

கி6டா எ9( ெகா9(த க'த(ைத வா)கி பிாி(தா 1 (தி. அபாதா
எ7தியி$தா :
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சிர?சீவி 1 (தி& ஆசீ வாத#.

ேaம#.ேaம(& எ7தK#. கனபா'கைள நா விசாாி%சதா%

ெசாலK#. கனபா'க2 என& ஆத நப . உ எதி கால(ைத அவாிட#

ஒபைட(வி69 வ$திேக. அவேர உன& ஏ+ற ெபணாக( ேத $ெத9(

க.யாண# ெச/ ைவபா . அவ ெசாப' நட$ெகா2.

அ#மா ச)கி.ைய ஒேபா# க7(ைதவி69 எ9காேத. அ$த% ச)கி.

பமா/ உ தாயா உைன ஆசீ வதி%சி'பா2,

பிரா#மணனாக பிற$தவ ேவதா(தியயன# ெச/வ கிய#, ேவத#

ெத/வ(தி @வாச#. அைத ஒ நா*# மறகாேத! ேந+C இ)ேக ஆசிரம(தி

ேவத(தி ெபைமக2 ப+றி @வாமிஜி ஒவ ெரா#ப அழகாக ேபசினா .

‘ேவத# ஒகிறவ தின# அைத அயாசிக ேவ9#. எப' ஒ ம$ைத

உபேயாகிகாம ெகா?ச நா2 ைவ(தி$தா8# அத Oாிய சதி &ைற$
வி9கிறேதா,

அப'ேய

ேவத(ைத

அயாச#

ம$திர)களி சதி &ைற$வி9#’ எC ெசானா .

பணாம.$தா8#

அ$த

இப'&,

பர@தீ6சித .

ககளி கணீ த*#ப க'த(ைத ம'( ைப&2 ைவ(ெகாடா.
அ9(தப'யாக தி&ற2 (தக(ைத எ9( ர6'னா.
பாகீரதி அத+& அழகாக அ6ைட ேபா69 ைவ(தி$தைத பா (தேபா
‘எ& இ$த அ6ைட? அவசிய மிைலேய!’

ஒ6டப6'$த அ6ைடைய ெமவாக பிாி(தா அதி.$ ப(

ேநா69க2 1C கீேழ உதி $தன. நலேவைள கி6டா பா கவிைல.

பா/

"1 (தி ெகா?ச# இ)கேய இகயா? இேதா உ2ேள ேபா/ ெகா?ச# ச ப(

ெகா9 வ$டேற" எC ெசா.வி69 ேபானவ இ4# வரவிைல.
அ6ைடைய 7தாக பிாி(தேபா உ2 பக(தி வா'ேபான ம.ைக >
ஒC ஒ6' ெகா'$த.
“1 (தி உனகாக நா இ$த >ைவேபா வா' ெகா'கிேற.”

எC எ7தி ைகெய7(தி6'$தா2 பாகீரதி.

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

உ2ேள ேபான கி6டா ச

13.
ப( ெகா9 வ$தா.

"இ$தா, ஐ ேபா6'ேக, &'! இ$த ெவ/யி8& ‘ஜி’84 இ&#"

எறா.
பரேதசிேகால# ெந)கி வ$ ெகா'பைத நாயன ஓைச அறிவி(த.
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"காசி யா(திைர கி6ட(ல வ$9(. மாபி2ைள வாச8& வர ேபாறா .

ஆ (தி, ஆ (தி !" எC உர(த &ர. அவசரப6டா சாதிாிக2.

"1 (தி ! ஆE ேபாறவா*காக இபேவ ஒ ப$தி ேபாடேபாறா. நாம

அ$த ப$திேலேய உ6கா $9ேவா#," எறா கி6டா.

"< (த# '?சற# சாபிடலாேம!" எறா 1 (தி.

"மணி பதிெனாணாயி9#. அ வைர&# பசி தா)கா. அ(ேதாட த

ப$தி சாபா9தா ேஜாரா யி&#. எபK# ப$தி& $திகF#; ெதாி?@ேகா"
எறா கி6டா.
இவ# ப$தியி ேபா/ ஒ 1ைலயாக உ6கா $ ெகாடா க2.

"உ)க மாமாவிட# எைன அறிக# பணி ைவகிறதா% ெசானேய!"

எறா 1 (தி.

"ஆக69#, < (த# '?ச# ெகா?ச# ஓ/வா இபா . சமய# பா (

பணி ைவகேற" எC ப%ச'ைய விரலா சி பா (தா கி6டா.
"பாிேசஷண# பணாம சாடற த இைலயா?”

"இ ஆEகரரா2 ப$தி ! இ)க ைவதிக# பா க ேவணா#" எறா கி6டா,
"என& மCப'D# ேவத அ(தியயன# பணF#4 ெகா2ைள ஆைசயா

இ& !"

"நீதா வரமா6ட)கறேய ! எைன( ேதட ேவணா#4 கனபா'க*&

க9தாசி ேவற எ7தி ேபா696ேட ! உ ெல6டைர ப'%@69 அவ எப'

ேத#பி( ேத#பி அ7தா ெதாிDமா?"

"ேவற எ)கயாவ பாடசாைல இ$தா ேச $ ப'கலா#."

"இ$த ஊ லேய ஒ பாடசாைல இ& ! எ)க மாமாதா அ& ேபாஷக .

எகி6ட ெரா#ப அபிமான# அவ&. கவைலபடாேத! நா ெசானா நாைளேக
ேச (9வா . நீ தா ஒ தீ மான(&# வரமா6ேட)கறேய ! ச?சலபடறேய !
aண சி(த# aணபி(தமா இகேய! இைன& ேவத)கேறஒ நாைள&

ேவணா)கேற ! தல மணைச திடப9(திேகா…. இெனா ஜா)கிாி

சாபிடறயா? எப' இ& பா ேராஜா> மாதிாி"
"எ)கபா க9தாசி எ7தியிகா …"

"என எ7தியிகா ?"

" ‘அ#மா ச)கி.ைய க7(ைதவி69 எ9காேத. ேவத(ைத பாதில

நிC(தாேத ! கனபா'க2 ேப%ைச( த6டாேத’4 கியமா 1F விஷய#

எ7தியிகா ."

"ேவத(ைத வி696ேட! கனபா'க2 ேப%ைச( த6'6ேட! ெர9 விஷய#

ேபா%@. இ4# ஒFதா பாகி. க7(% ச)கி.ைய வி69 ெவ%சிேக!"
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"இப அைதD# வி(டலா#4தா கைட( ெதK& ேபாயி'$ேத.

ந9 வழியில உைன பா (ேத…"

"ச$தியாவ$தன# ஒ7)கா பறயா? தின# ஒ ஆN(தியாவ ேவத#

ெசாறயா?"

"ச(திர(& பக(லேய  ஆC ஒடற ! காேவாி( தணிதா.

நான(& அ)க ேபாயி9ேவ. ஜபதப# எலா# ஆன$தா லா6^ல.
ைவதிகா*& ஏ(த மாதிாி வசதியான இட#. மனலதா நி#மதி இேல."
"எ)க த)கியிேக?"

"ச(திர(ல. எைன ெவ2ள(ேல$ காபா(தினாேள, அ$த

ெபேணாட!"

"அ$த கைழ<(தா' ெபேணாடயா?" பாயச(தி.$த $திாிைய

விரலா ெந'னா கி6டா.

“ஆமா#; அவைள பா ( நறி ெசா.69 ேபசலா#4தா இ)க

வ$ேத. &ற2 ப'%@6டா ம69# ேபாமா? நறி உண ைவ மனலேய

வ%சி'க <டா. ெவளிபைடயா வா/வி69% ெசால4#, சமய# வரேபா

காாிய(லD# கா6டF#. இ)க வ$தற#, அவேளாட பழகினற# அவைள

ெரா#ப பி'%@ ேபா%@, அவ*# ெரா#ப பிாியமா இகா !"

"#… ஆசார# ெகடாம இ$தா சாி, இ4# எ(தைன நாைள& இப'ேய

இகேபாற?"

"அதா ெதாியேல. ஒேர &ழபமா இ&, &9மிைய எ9(ட% ெசாறா.

என&தா இHடமிேல. த6' கழி%@ேட இேக. ேவத(ைத பாதியில

வி69டK# மன@ வரேல. அைத( ெதாட $ ப'கF#4 ஒ ேவகேம வ$தி&.
இைன& அபா க9தாசிைய ப'%சற# அ$த ேவக# ஒ ெவறியாேவ
மாறியி&."
"அவ ேப என ெசாேன?"

"ம?@… ெரா#ப நல ெப. எமீ உசிைரேய வ%சிகா. என&(தா

இ$த <(தா' வாGைக பி'கேல. எ$த ேநர# மன@ ‘ேவத# ேவத#’4

அ'%@கிற. தாைய பிாி?ச க4&6' மாதிாி தவி%@'ேக. தின#
ரா(திாி ேவைளல @வாமி Oதிவல# ேபாறேபா பிராமணா2 <6டமா கணீ F

ேவத# ெசா.9 ேபாறைத பாகறேபா மன@ கிட$ அ'%@கிற. ஐேயா!
இ$த உ(தமமான ேவத(ைத வி6969 அ (தமிலாத அச69 வாGைக

நட(தறேம4 என& நாேன ஏ)கி ேபாேற. ‘சீகிரேம உைன பிாி?@ ேவத#
ப'க ேபாேற’4 ஒநா2 ம?@விடேம ெசாேன. பாவ#, அவ அ76டா.

அனிேல$ உலகேம அதமி%ச மாதிாி, பிரைம பி'%ச மாதிாி மன@ ஒ'?@
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ேபாயிகா! அவைள பா (தா ெரா#ப பாிதாபமா இ&. கி6டா ! அவ*&

எப' சமாதான# ெசாறேன ெதாியேல."

ைகயல#பி ெகா9 இவ# வாச ப$த8& வ$தா

க2. Rாிய ஒளி

ப$த வார)களி &$ தைரயி வ6ட# வ6டமா/ டால க2 Oசியி$தன !
ெப?@மீ ெவ2ளி( த69 நிைறய ெவ+றிைலD# அேசாகா பா&#, ச$தன#

ைவ(தி$தா க2.
த+ெசயலா/ மாமா அ)ேக வ$தா .

"யாடா கி6டா இ$த ைபய? வி>திD# &9மிDமா ேதஜஸாயிகாேன!"

எC ேக6டா .

"எேனாட ேவத# ப'%சி'$தா மாமா! 1 (தி4 ேப… இவைன

ப(தி அற# விவரமா ேபசF#. உ)களால ஒ காாிய# ஆகF#" எறா.
"அ'யா? சாடா%சா ! ெர9 ேப# ெவ(தைல ேபா69&)க,

&#ேபாண# ெகா'கா ெவ(தைல!" எறா மாமா.

"பிர#மசாாிக2 ெவ(தைல ேபாடலாமா, மாமா?"

"பிர#மசாாிக2 கயாணேம பணிகிறா ! ‘ெவ(தைல’ ேபாடற தபா?"

எC ஒ ேஜா அ'(தா மாமா!

"நா ெசாலேல, மாமா ெரா#ப( தமாஷா ேப@வா 4!" எறா கி6டா.
தவி ஓைச காைத பிள$ததா அவ க2 ச#பாஷைண தைடப6ட.
 (தி ெவளிேய றபட ஆய(தமானா.

"எ)க அ&2ள கிள#பி6ேட?"

"சிவக)கா கா ட பக(ல வி(ைத நடகற. இைன& ம?@ 

‘ஐ6ட#’ பணேபாறா; நா ேபா/ பா (69 வ$டேற" எறா 1 (தி.
"நா8 மணி&2ள வ$9, 'ப காசி அவா, ெமபகடா!..." எறா

கி6டா.

"ஞாபக# ெவ%@ேகா. மாமாவிட# எைனப(தி ெசாற& மற$ட

ேபாேற" எC ெசா.வி69 றப6டா 1 (தி.

ெவ/யி ெகா*(தி எ9(த. ெத 7தியி கா ெபாாி$த, 1 (தி ெத

ஓரமாக தா'தா' நிழ8&( தாவினா.

"நா8 நாைள&% சாபா69& கவைலயிைல அ#மா ச)கி. தபிய"

எC மன&2 மகிG$ ெகாடா.

க  பாகீரதியி நிலK க# ெதாி$த. அ$த 1C ேநா69க*#

ச6ைடைபயி இகிறனவா எC ெதா69 பா ( ெகாடா.
பாகீரதியி  ேயாசைனையD# சாம (திய(ைதD# விய$தா.
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அ$த >K& கீG அவ2 எ7தியி$த வாசக# அவ காகளி ஏேதேதா

ரகசிய)க2 ேபசிய. "இவ*& எ மீ எ(தைன அகைற? பாவ# ! தா

ெக6டேதா9 எ பிர#மசாிய(ைதD# ெக9( வி6டாேள, அச69ெப !" எC
ப%சா(தாபப6டா. அ$தகச# இனி# கல$த உண வி க# @ளி(தா.

சிவக)கா ேதா6ட# %சதிைய அைடதேபா அ)& யாைரDேம

காணவிைல. ஒ நா/ ம69# நாைக நீ6'யப' ப9(தி$த. ேபாUகார
ஒவ நைடபாைத கைடயி இளநீ &'( ெகா'தா . 1 (தி அவைர

ெந)கி, "இ)ேக கைழ<(தா')க யாராவ வ$தா)களா?" எC ேக6டா .

"வ$தா)கேள! வி(ைத <ட பணா)க. பாதில அ$த ெபாF வயி(ல

க(தி பா?@69. ர(தமாவ ர(த#, ெவ2ளமா ெகா6'9%@! பாவ#,
மயகமாயி6டா. இப(தா ஆப(திாி& Bகி69 ேபாறா)க."
"ஐேயா, ம?@" எC அலறிவி6டா 1 (தி.

"அத பா)க ர(த# 7தில உைற?@ கிட&!"

”எ$த ஆப(திாி& எ9(69 ேபானா)க, ெதாிDமா?"

"ெபாிய ஆப(திாி"

அ9(த கண# 1 (தி ெபாிய ஆப(திாிைய ேநாகி ஓ'னா.

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

14.
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ெவயி. உகிர# உட#ெபலா# விய

க, ெத 7தி காகைள

ெநபா/% @ட ‘ம?@K& என ஆயி+ேறா?’ எற கவைலயி ஒ ஆேவச(ேதா9

ஓ'னா 1 (தி. காக2 ெகாபளி( நடக 'யாம த(தளி(த ேபா ைவதிக

சாதிாி ஒவ ைசகிளி வ$ நிறா . சாவா/,ஒ.யா/, (திரா6சமாைல
அணி$தி$தா .

"த#பி! எ)க ேபாயி'ேக, இ$த ெகா*(தற ெவ/யில? கயாண O6ல

பா (தேன உைன !" எறா .

"ெபாிய ஆப(திாி& ேபாேற. அ)க ஒ(தைர பா கF#" எறா

1 (தி.

“ஏறிேகா பினால. நா ெகா9 வி69டேற" எறா .

1 (தி தய)கியப' "ேவணா#, ெபாியவா*& சிரம# !" எறா.

"பரவாயில, ஏறிேகா."

ஆப(திாியி ெகா9 வி6டா .

"உ)க உதவிைய மறக மா6ேட" எC <றி நறிேயா9 நமகாி(தா.

ஆப(திாி வரா$தா ெப?%சி ம?@வி தகப கவைலேய உவாக
உ6கா $தி$தா. 1 (திைய கட# க# Eறிட அழ ஆர#பி( வி6டா.
"அழாதீ)க. ம?@ எப' இகா?"

"எைன இ)கேய உ6கார% ெசா.69 உ2ேள Bகி69 ேபானா)க.

ெரா#ப ேநரமா%@. ஒFேம ெசால மா6ேட)கறா)க."

"இ)கேய இ)க. நா ேபா/ பா (69 வேர" எC ஓ'னா.

எம ஜb வா 9& ேபா/ க6' க6'லாக ம?@ைவ( ேத'னா.

&Cேக வ$த ந  ஒ(தி "யாைர( ேத9 த#பி? “ எC ேக6டா2.

"வய(ேல க(தி பா?@69ேத…"

“ஓ, அ$த ேகஸா? ஆபேரஷ திேய6ட ல இ&. ைதய ேபா69-

கி6'கா)க, க(தி ஆழமா பா?சி&. ெகா?ச ேநர(ல 6ெர%ச ல ெகா9
வவா)க… ெவ/6 பF."

"உயி& ஆப( இைலேய? பிைழ%@9வளா?"
"ெபாிய டாட வவா . ேக*….

கா(தி$த சில நிமிட)க2 சில Dக)களா/ நீடன.

கைடசியி, ம?@ைவ 6ெர%சாி Bகி வ$ ஏழா# ந#ப க6'.

கிட(தினா க2.
அவ2 ககைள 1' மயக நிைலயி இ$தா2.
டாட க2 1C ேப பி ெதாட $ வ$தா க2.

"பயமிைலேய டாட !" எC ெபாிய டாடைர அFகி ேக6டா 1 (தி.
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"நிைறய ர(த# ேசதாரமாயி&. cாிய ேகதா. நீ யா ?" எC

ேக69வி69, ‘உன&# இவ*&# என ச#ப$த#?’ எப ேபா பா (தா .
"அவ*&( ெதாி?சவ, நா ர(த# தரலாமா?!" எC ேக6டா.

1 (தியி ர(த(ைத பாிேசாதி(தா க2. ெபா$கிற எC ெதாி$த#
ஏராளமான ர(த(ைத அவனிட# உறி?சிெகாடா க2.
ஆCமணி வைர கா(தி$ ம?@ க விழி( பா (த பிறேக 1 (தி

க.யாண O69&( தி#பினா,

இ6டாகிவிடேவ க.யாண O69 ப$த. காைல6 எாி$

ெகா'$த. உட8# உ2ள# ேசா $, கக2 சிவ$ வா'ய க(ட

காணப6டா.

அவைன பா (த# --

"ஏேதா நட$திகிற" எபைத ஊகி(ெகாட கி6டா, "என ஆ%@

1 (தி ! ஏ இNேளா ேல6? 1F மணிேக வ$9ேவ4 பா (ேத. உ

விஷயமா மாமா6ட <ட ேபசி ெவ%சிேக. அவ# "சாி வர69#, < (த

நாளாயி&. இைனேக ேச (டலா#4 ெசா. பாடசாைல கனபா'கைள
<ட இ)க வர% ெசா.யி$தா . கனபா'க2 இ(தைன ேநர# உனகாக

கா('$தா " எறா கி6டா.
"மாமா எ)க ேபாயிகா ?"

"மா'ல சீ6டா''கா ."

"ம?@& வய(ல க(தி பா?@ ஆப(திாில ப9(தி'கா. இ(தைன

ேநர# அ)கதா இ$69 வேர. ‘ர(த# ெகா9(தா ம?@ைவ பிைழக
ெவகலா#’4 ெபாிய டாட ெசானா . எ ர(த# ெபா(தமாயி$த.

ெகா9(69 ஆC மணி வைர&# அ)கேய உ6கா $தி$ேத. அற#தா க

ழி%@ பா (தா, எைன கட# விகி விகி அழ ஆர#பி%@6டா.

‘கவைலபடாேத, நா கவனி%@கேற’4 ஆCத ெசா.69 அவ அபாைவD#
அ)கேய இக% ெசா.69 வ$திேக. பாவ#, ெரா#ப பாிதாபமாயி&டா
அவ நிலைம. நிைன%@ பா கேவ கHடமாயி&!"

"உயி& ஒF# பயமிைலேய? பிைழ%@9வாேளாேனா!"

"பயமிேல4தா டாட ெசாறா . இ4# நிைறய ர(த#

ெச8(தFமா#. நா8 நாைள& ஆப(திாிலேய தா இகFமா#."
"நீ என பண ேபாேற?"

"அபப ேபா/ பா கF#. எ உயிைர காபா(தினவளா%ேச!

நறிகட ப6'கேன! அ$த கடைன( தீகற& ஒ ச$த ப# கிைட%@.
எ ர(த(ைத ெகா9( அவைள பிைழக ெவ%@6ேட. அ$த வைகயில ெரா#ப
ச$ேதாஷமா திதியாயி&…"
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"ஏ ஒ மாதிாி வி$தி நடகேற?"

"ம(தியான# ெகாதிகிற ெவயிேல நட$தேபா கா ெகாளி%@

ேபா%@…"

"மாமா ஏதாவ ‘ஆயி6ெம6‘ ெவ%சிபா , வா, ேக69 பா கலா#."
மாமாவிட# ேபானா க2. அவ சீ6டா6ட(தி #மரமாக இ$தா .
மாியாைதயாக 1 (தி ெகா?ச# த2ளிேய நிறா.

"1 (தி வ$6டா. ெவயில ெசபிலாம நட$திகா, கா

ெகாளி%ச69தா#" எறா கி6டா.

மாமா.

“ெச ேபா699 நடகற& என?" எC 1 (திைய பா (தா
"வசதி இைலேய !" எறா கி6டா.

"அெகனடா வசதி ! க.யாண(& வ$தவா கழ6' ேபா6ட

ெசபிேல எைதயாவ மா6'9 ேபாக ேவ'யதாேன!" எறா .

"ெரா#ப எாி%சலாயிகா#. ஏதாவ ஆயி6 ெம6 இகா, மாமா?"

"அெதலா# ஒF# ேவணாடா, ர)க ேபாற& னால ேத)கா

எெணைய( தடவி9 B)க% ெசா8, கா (தால சாியாேபாயி9#. இ(தைன

ேநரமா எ)க ேபாயி$தா?"

"ஆப(திாியில யாேரா ெதாி?சவாைள பாக ேபாயிகா. ேபான

இட(ல ேல6டாயி9(தா#!"

"யா அ? சாி, அற# ேபசி&ேவா#. தல அவைன கீேழ

அைழ%@9ேபா, ஏதாவ சாபிட% ெசா8, கைள%சால ெதாியறா, பாவ#"
"என சாபி6ேற 1 (தி?" எC ேக6டா கி6டா.

"நான# பணி ச$தியா வ$தன(ைத 'காம ப%ைச( தணி<ட

&'கமா6ேட. இேதா வ$டேற எC ஆ+ற)கைர& றப6டா. அ)ேக
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ேபா/, ப'க6' உ6கா $ தணீாி காகைள நீ6'( ழாவினா.

எாி%ச8& இதமாக இ$த. மீக2 &(தேவ காகைள எ9( ெகாடா.

பிற&, நான# ெச/, ஜப# '( ம?@Kகாக மனகி பிரா (தைன

ெச/தபி க.யாண O69&( தி#பினா.

இர9

நாைளெகலா# ம?@K# ஆப(திாியி.$ வ$ வி6டா2.

’ஒ மாத கால# ப9ைகயிேலேய இக ேவ9#’ எC ஆப(திாியி

நிப$தைன ேபா6'$தா க2.

1 (திதா &திைர வ' ஏ+பா9 ெச/,  ெம(ைதேபா69, ம?@ைவ

பைழயப' ச(திர(தி ெகா9 ேச (தா.

"தின# எைன வ$ பா பியா? மற$டமா6டேய?" எC க# ெபா)க

ேக6டா2 ம?@.

"என& உயி த$தவளா%ேச நீ! உைன மறபனா?" எறா 1 (தி.

மாமா சிபாாிசி ேபாி 1

(திைய( ‘த?சா] ஸதாிஷி ேவத

பாடசாைல’யி ேச (வி69 க.யாண# '$த மCநாேள கி6டா ஊ&
றப69 வி6டா.

"மாமா,  (திைய கவனி%@&)க. ெரா#ப நலவ" எறா கி6டா.

"அவைன ப(தி என& நிைறயேவ ெதாிD#டா. நீ கவைலபடாம ேபாயி69

வா" எறா மாமா.

கி6டாK& ஆ%சாியமாயி$த. ‘மாமாK& நிைறயேவ ெதாிDமாேம!

எப'?’ எC ேயாசி(தா.
---------------

ᾚ

15.
(திைய பிாி$த ேசாக(தி ச)கர கனபா'க2 அைமதி இழ$

Bகமிழ$ அ'க' ப9ைகயி உ6கா $ ‘1 (தி, 1 (தி’ எC யர#
ேதா/$த &ர. னகி ெகா'$தா .

யர(ைத க69ப9(த 'யாம தவி(த தவிபி, த2ளாைம ேம.69,

தள $, உல $த திரா6ைச ேபாற @க)க*ட இைள( ேபானா .

அC அவ ராமாயண பாராயண# ெச/ ெகா'$தேபா, ராமனி

பிாிவா+றாைமயா வா'ெகா'$த தசரதனி (திர ேசாக(ைத வாமீகி

வ ணி(தி$த வா (ைதக2 கணீ உ&க% ெச/தன, ேம8# ப'க 'யாம
கணீ திைரயி6டேபா வி#மி வ$த க(ைத அடகி ெகாடா .
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இ%சமய# "அேதா, கி6டா வ$6டாேன!" எற கமலாவி உ+சாக &ர

ேக6ட#, கனபா'க2 கி6டா வ# திைசைய ேநாகி "வா கி6டா, எலா#

ேaம#தாேன? 1 (திைய பா (தயா?" எC ஆவ ெபா)க ேக6டா .

"ேபான த நாேள பா (6ேட. மாபி2ைள காசி யா(திைர ேபாறப

அவேன &Cேக வ$ ேச $தா ! அற# நா8 நா*# எேனாடதா

இ$தா.

‘ேவத(ைத பாதில வி6969 ந9(ெதவில நிகேறடா, கி69 ! தி[ 4

விளகைண?@ இ6'ல தவிகற மாதிாி இ&. நீதா உதவி பணF#’4
ேக6டா. எ)க மாமா கி6டபாவிட# அைழ%@9 ேபா/ அவைனப(தி

ெசானேபா ‘அெகனடா! ந#ம பாட சாைலலேய ேச (6டா ேபா%@. அ%@த
கனபா'க2 கவனி%@&வா . கவைலபடாேத’4 ெரா#ப @லபமா பிர%ைனைய(

தீ (6டா . 1 (திைய ப(தி நிைறயேவ ெதாிD#4 ேவற ெசானா .”

"அப'யா ! அ%@த கனபா'க2 பாடசாைலல ேச $திகானா? ெரா#ப

ச$ேதாஷ# அவ சாதிர சிேராமணி. பிரகபதி4 ெசா8வா."

மகிG%சியி திைள(த கனபா'க2 கமலாைவ அைழ( "ேக6டயா கமலா !

1 (தி த?சா] ேவத பாடசாைலல ேச $திகானா#. எ வயி+றி பா வா (த

மாதிாி இ& ! பாகீரதி&( ெதாி?சா ெரா#ப ச$ேதாஷப9வா ! அவைள <பி9!
இ)ேக இைன& வாமி ைநேவ(திய(& பா பாயச# பண%
ெசாலF# ! “ எC மகிG%சி ெபகி தி&கா'னா .

"1 (தியானா உ)ககி6ட ெசா.காம ேபாயி6டா ! நீ)கேளா அவ

ேமல உயிைரேய ெவ%சிேக2!" எறா கி6டா

” ’இவ4& நீ)கதா மாதா பிதா & ெத/வ# எலா#’ எC ெசா.

1 (திைய அவ தகபனா எனிட# ஒபைட%@69 ேபானா . 1 (தி காணாம
ேபான# அவ& என பதி ெசாற4 ெதாியாம தவி%@ ேபாேன. தின#
தின# பகவாைன பிரா (தைன பணி'ேத. எ பிரா (தைன
Oேபாகேல, வாமி ெசவி சா/%@6டா !"

பாகீரதி, க(தி எNவித உண %சிD# இறி சாவாக வ$ நிறா2.

"ஏடா, 1 (திைய இ)க அைழ%@9 வரதாேன? இ)க எலா#

அவைன பாகற& ஏ)கி ேபாயிகா4 ெசாறதாேன!" எC

பாகீரதிைய ஒர கணா பா (ெகாேட கி6டாைவ ேக6டா2 கமலா.
"ெசாலாம இபனா !  க4&6'& உ ேபைர(தாடா

ெவ%சிேகா#. பாகீரதிதா ைவக% ெசானா4<ட% ெசா. பா (ேத.

ஆனா அவ எKேம ேபசேல, இ'%ச ளியா6ட# இ$6டா" எறா கி6டா.
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"அவ எ)க இ$தா8# எப' இ$தா8# ேaமமா இ$தா சாி.

ந#ைமெயலா# மற$தா8# ேவத(ைத மறகாம இகாேன, அ ேபா# என& !"

எC பரம திதிேயா9 ேபசினா கனபா'க2.

"@#மா ெசால <டா. ேவத(ல அைசக 'யாத ந#பிைக

ெவ%சிகா. பதினா ெகா?ச ந?சமிேல. உலக(லேய ேவத#தா
ெபாி@)கற அளK& ெபாிய ஞானி மாதிாி ேபசறா" எறா கி6டா.

"என&( ெதாிD#. மகா உ(தமமான ைபயடா அவ ! #… ! ஏேதா ஒ

ெக6ட ேவைள அவைன ஆ6' பைடகிற. கி6டா, நீ ேபா/ சீகிர# நான(ைத
'%@9 வா. ேநரமாற" எC ெசா. அ4பினா .

ேதா6டபக# ேபான கி6டாைவ பாகீரதி வழியி மடகி "1 (தி எைன

ப(தி ஏதாவ ெசானானா?" எC &ரைல( தாG(தி ேக6டா2.

"ஒF# ெசாலைல. ப69ேவ6'ையD# தக(ைதD# ெகா9(ேத.

வா)கிடா. அNவளKதா"

"யா ெகா9(தா4<ட ேக6கைலயா?"
” நாேன ெசா.6ேட"

"அ& என ெசானா?"

"அ&# ஒF# ெசாலைல. க(தில ஒ திதி ம69# ெதாி?@!"

"எைன ப(தி ஒ வா (ைத<ட ேபசைலயா!"
"ேபசைலேய!"
"அற#?."
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"உ2ேள ேபாயி69 ெகா?ச ேநர(ெகலா# தி#பி வ$ பாகேற. அ$த

தக(& நீ ேபா6'$த அ6ைடைய கிழி%@ ேபா6'$தா. ஏடா
அ6ைட ேபா6டா உன& பி'காேதா4 ேக6ேட. பதி ம7பலா ஒ சிாி

அேதா9 சாி!"

பாகீரதி க# பிரகாசமாயி+C. "அ#மா' அ6ைடைய பிாி%@

பா (திகா" எபதி ஏ+ப6ட மகிG%சி அ.

"அவ4& அ6ைட ேபாடற# பி'கா; ச6ைட ேபாடற# பி'கா"

எC ேக.யாக% ெசா.% சிாி( ெகாேட ேபா/ வி6டா2.

ேமல Oதி ப)கா காமா6சி அ#ம ேகாயி8& ேபா/ ேகார# தாிசி(

பிரத6சிணமாக நட$ ேபானேபா ஆலயமணியி ாீ)கார# 1 (திைய பதி
பரவச(தி ஆG(திய.
ெவ2ளிகிழைம ச$தியாகால >ைஜ ேநர#. ேத)கா/, Hப#, க+>ர(

த69ட ச$நிதியி ேபா/ நிறா.

"அ %சைனயா, தீபாராதைனயா?" அ %சக ேக6டா .

"அ %சைன!"

"ேப , ந6ச(திர#, ேகா(ர#?"

"அ#ம ேபேக பணி9)க."

அHேடா(திர# ெசா. அ %சைன '( க+>ர ஹார(தி கா6' த69ட
1 (தியிட# வ$ நிறா &க2.
ம?@வி உடநிைல ேதறி பைழயப' கைழ<( ெச/ய( ெதாட)கினா
@வாமி& அ %சைன ெச/வதாக 1 (தியி பிரா (தைன,

ேகாயி..$ ச(திர(& ேபா&# வழியி ஒ ழ# த?சா]  கத#ப#

வா)கி ெகாடா. ‘கத#ப# எறா அவ*& ெரா#ப பி'&#’ எC

அவ4&( ெதாிD#.

ச(திர( வாச. &திைர வ' ஒC நிC ெகா'$த. வ'&2

பா9 வா(தியகார க2 உ6கா $தி$தா க2.

வ' மீ ஒ6டப6'$த ேபா6ட ‘த?ைச& ேகரள ச க விஜய#’

எC ெசா.+C,

ச(திர(&2 ேபானேபா அ)ேக ம?@ யாேரா ஒ ேகரளாகார4ட
ேபசி ெகா'$தா2. பா ைவ& ச ககார ேபா.$தா.

அழகாக, அ# மீைசDட ஒ நி வாகி&ாிய மி9&ட காணப6டா.

ம?@வி திறைம ப+றி ேக2விப69 அவைள( த4ைடய க#ெபனியி
ேச ( ெகா2வெதற ேநாக(ேதா9 வ$தி$தா. த க#ெபனியி82ள
வசதிக2 ப+றிD# க69பா9க2 ப+றிD# ம?@ மய)கி ேபா&# அளK&
ேபசிெகா'$தா.
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"ெவ/யி மைழயி ெத( ெதவாக 16ைடைய( Bகிெகா9

அைலயற ஒ ெபாைழபா! ச கல ேச $தா ெகளரவமா வாழலா#.

உ)கபாK& வயசா%@. உன& ஒ பாகாபான இட# ேவணாமா? உனா6ட#

நிைறய ெபக2 எ க#ெபனில ேவைல ெச/றா)க. உன& அ)க நல

எதி கால# இ&. ேயாசி%@ 'K ெசா8" எC அவ <றி
ெகா'$தேபாதா 1 (தி ேகாயி பிரசாத(ட அ)& ேபா/% ேச $தா.
"வா, 1 (தி நல ேநர(& வ$ேத ! த6ல என?" எC ேக6டா2 ம?@.

"காமா6சிய#ம ேகாயி8& ேபா/ அ %சைன பணி பிரசாத# ெகா9

வ$திேக."
பிரசாத(ைத அவளிட# ெகா9(தா.

"நல ச&ன# ! சாமி பிரசாத#<ட வ$தி& !" எறா ச ககார.
"இவ ச க க#ெபனி.$ வ$திகா . எைன ச கல ேசர%

ெசாறா !" எC 1 (தியி க(ைத பா (தா2 ம?@,
“நீ என ெசாேன?"

"நா ஒF# ெசாலேல. உ அபிராய(ைத% ெசா" எறா2.

"உ)க அபாK# நீD# 'K ெச/ய ேவ'ய விஷய# இ, இதல நா

ெசாற& என இ&?"

ம?@ இ$த பதிைல எதி பா கவிைல. 1 (தி அகைற கா6டாம ேபசிய
அவ*& வ(தமாயி$த.
"எ&# நீ)க நாைள& வா)க/யா, ேபசி&வ#" எC ச க

ஆசாமியிட# ெசா. அ4பிவி6டா2.
1 (தி& அவைன அறியாம அ$த ச ககாரமீ ஒ ெவC
ேதாறிய. ெபாறாைமயாகK# இ$த.

"ேநரமா%@, ம?@ ! ேபாயி69 நாைள& வ$ பாகேற. பாடசாைலல

கா(தி'பா" எC ெசா. றப6டா 1 (தி.

ம?@விட# தன&2ள உாிைம என, உறK என எபைத 1 (தியா

தி6டவ6டமாக ாி$ெகா2ள 'ய விைல. ஆயி4# ம?@ தைன வி69
விலகி% ெசவேபா உண $தா.

"1 (தி ! நீதாேன ேவத#, ேவத#4 ெசா.9 அவைள வி69 விலகி

ேபாயிேக? நனா ேயாசி%@ பா ! அவளாகவா விலகி% ெசகிறா2! அவ2
இவைர உைன(தாேன ந#பி ெகா'$தா2. நீ ேவத பாடசாைலயில

ேச $தற# தாேன அவ2 ந#பிைக &ைறய ஆர#பி%சி&? ச ககார

அவ*& நல எதி கால# இபதாக% ெசாகிறா. பாகா இகிற எC

அைழகிறா. நீதா அவ2 ேக2வி&% சாியான பதி ெசாலாம அ$த

ச ககாரைன க9 ெபாறாைமப9கிறா/? இப ெசா. விலகி ேபாற நீயா,

அவளா?" எC 1 (தியி உ2 மன# ேக6ட.
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‘உைமதா; ம?@விடமி$ நாதா விலகி வ$திேக, ேவத(தி

மீ2ள ப+Cத காரணமா அவ2 எதி கால(ைத ப+றி கவைலபடாம

வ$திேக. இேபா அவ2 ச க க#ெபனியில ேசவத+& சாியாக பதி

ெசாலாம அல6சியமா வ$த எ ததா’ எற இெனா மன#,

இ$த எண)க2 அவைன &ழப(தி ஆG(த, ஒ 'K&# வர

'யாம ேம8# சி$தி(தவாC சதாிஷி பாடசாைலைய அைட$தா.
1 (திகாக கா(தி$த அ%@த கனபா'க2 இவைன கட# "1 (தி
சாய$தர# ெவ2ளிகைட கி6டபா உைன( ேத'9 வ$தி$தா . நீ

ேகாயி8& ேபாயிபதா% ெசாேன. அவசரமா உைன பா கFமா# !"
எறா .
“

அப' என அவசரமா#? யாராவ எைன( ேத'9 வ$திபேளா?

யா வ$திபா?" எC ேயாசி(தா 1 (தி.
--------------

16.

அபா, கமலா கா?சீர# ேபாறாளா#!" எC ெசா. ெகாேட வ$தா2

பாகீரதி.

"ஏ? என அவசரமா# அவ*&?" எC ேக6டா கனபா'க2.

"வ$ ஒ மாச(& ேமல ஆறேத! இ(தைன நா2 த)கியி$தேத அதிசய#!"

"வாதவ#தா அவ2 எ)க இேபா?"

"அ#8ைவ &ளிபா6ட ேபாயிகா. ம(தியான# பஸுேக ேபாக

ேபாறாளா#."

"கி6டாைவD# காணைலேய?"

"ேதா6ட(ேல$ ெகா?ச# க(தாிகா பறி%சி9 வர% ெசாேன. கமலா

ேபாறேபா ெகா9(த4பலா#4. மைழ இலாம ேதா6டேம வற9 கிட&."
“அத பா , அ< ப6சி க(தற. அ க(தினா மைழ வ#4 ெசா8வா."
"அ தின#தா க(தற. ஆனா அ$த மைழ&(தா கா ேக6கைல!

இப'ேய கா?@தானா பயி ப%ைசெயலா# வாடேவ'யதா. தா

வஷ( ப?ச#4 ெசாவாேள, அ$த மாதிாி ஆயி9ேமா, எனேவா?" எறா2
பாகீரதி.

"உலக(ல அகிரம# அதிகமாயி9(. அதா" எறா கனபா'க2,
கமலா வ$தா2,
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"கா?சீர# ேபாறயாேம? ேபாயி69 வா. ஒப ப(தைர ரா&கால#,

அகறமா றப9. ைண& யா?" எC ேக6டா கனபா'க2.
"ெநா' கி6டா தா…" எறா2 கமலா.

“அ)கஹீனமானவாைள ெநா', <ன, &ட4 ெசால <டா. அவா

மன@ கHடப9#. அ பாவமிைலயா? கி6டாK&% சின வய@ல இள#பி2ைள
வாத# வ$ கா ஊனமாயி9(, ஆனா8#, அவ மாதிாி யாரால ேவகமா நடக
'D#?"

16ைட '%@கைள ெகா9 ேபா/( திைணயி ைவ(வி69, சவாாி

வ' அைழ( வரேபானா. கி6டா.

பாகீரதி உ2ேள ேபாயி$த சமய# பா ( கமலா அபாவி காதி
கி@கி@(தா2:

"அபா, நா ெசானெதலா# ஞாபக# இக69#. ஏேதா நட$தி&,

ஆனா எைதD# தீ மானிக 'யைல. அவசரப69 எ$த 'K&# வ$டாதீ)க!"
பாகீரதி ெகா9 வ$த &)&ம(ைத ெந+றியி இ69 ெகாட கமலா,

"வேர பாகீரதி ! ஒ மாசமா ேச $ இ$69 இப பிாியற& கHடமாயி&"
எC ெசா8#ேபாேத கமலாK& க# ெதாைடைய அைட(த.

"பஸு& ேநரமா%@, றப9" எC ாிதப9(திய கி6டா 16ைடகைள

வ'யி ஏ+றினா. பாடசாைல பி2ைளக2 &#பலாக வாச8& வ$ வழி
அ4பி ைவ(தா க2. எலா&# கமலா கா@ ெகா9(தா2.
அவ2 றப69 ேபான# பாடசாைலேய ெவறி%ேசா' வி6ட.
கனபா'க2 ஒ Rயமான நிைலயி உ2ேள ேபாக பி'காம

திைணயிேலேய சா/$ெகாடா ,

7க# அதிகமாகியி$த. எ7$ேபா/ ஆகாச(ைத பா (தா .

வடேம+கி இ'$த ‘கேமக#’ இேபா 7ைமயா/ கைர$

ேபாயி$த, மர)களி ச&க2 இ)ெகாC அ)ெகாறா/ உதி $

ெகா'$தன. அ< ப6சி ம69# பி'வாதமாக இன# க(தி ெகா'$த.

இ%சமய# ஏெழ69 பிரா#மண க2 <6டமாக வ$ கனபா'கைள பா (
ைக<பி வண)கினா க2.
"இ$த பைதபைதகிற ெவயில எலாமா எ)க இNவளK Bர# ?" எC

இ7(தா+ேபா ேக6டா கனபா'க2.

மைழேய இலாம ஏாி &ளெமலா# வற9 ேபா%@, பயி ப%ைசெயலா#

பாழா ேபாயி9# ேபால இ&, ஆ9 மாெடலா# ஒNெவாணா ெச('&.

நீ)கதா காபா(தF#" எறா க2.
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”நா என பண 'D#?" எC ேக6டா கனபா'க2.

"உ)க வாயால விராடப வ# வாசி%சா ேபா# ! மைழ ெகா69 ெகா694

ெகா6'9ேம!" எறா க2.

"விராட ப வ# யா வாசி%சா8# மைழ வ# ! அ$த கைதயி மகிைம

அப'" எறா கனபா'க2.

"இகலா#. ஆனா உ)க மாதிாி யாக# பணவா, சாதிர# ப'%சவா,

ேவத# ஒதினவா வாயால ெசானா அத4ைடய மகிைமேய தனி" எறா க2,

"நீ)க2ளா# ெகா?ச நாைள& னால எ)கி6ட சாதிர விளக# ேக6க

வ$தேபா நா ெசான தீ  உ)க*& பி'கல. அகாக எ ேமல

ேகாபப69 எைனேய பா/கா6 பண ேபாறதா ேபசிேடளா#. நா
சாதிர# ப'%சவ ேவத# ஒதினவ எபெதலா# உ)க*& அப( ெதாியாம
ேபா%@. இப மைழ ேவF)கறப ம69# ெதாியற இைலயா? தயKபணி

எைன மனி%ச9)க. எைன பா/கா6 பேற4 ெசான உ)கைள இப
நா பா/கா6 பேற. விராட ப வ# வாசிகற& ேவற ஆைளபா)க.
எனால 'யா" எC ேகாபமாக% ெசா.வி69 எ7$தா .
"அப'யா ெசாேற2? 'வான வா (ைததானா?" எC ெகா?ச#

ேகாபமாகேவ &ர ெகா9(தா ஒவ .

"அதா ெசா.6டேன! நா வாசிக ேபாறதிைல, 'வா(தா

ெசாேற."

"சாி, வா)க/யா ேபாகலா#. அவ தா ெசா.6டாேர! அற# என?

அ9(தாபல நாம ெச/ய ேவ'யைத% ெச?@&வ#" எறா இெனாவ .

"ெவ/யி ேவைளயில வ$திகீ)க. தாக(& ஏதாவ சாபி69வி69

ேபா)க" எறா கனபா'க2.

"உ)க O6ல இனி ப%ைச( தணி<ட &'க மா6ேடா#; ஆமா#, நா)க

வேரா#" எC அ(தைன ேப# விைறபாக றப6டா க2.

"விராட ப வ# வாசிகற& ம69# நா ேவFேமா? ஊரா னா இ$த

பிரா#மணா2 ம69#தா ஊராரா? &'யானவாெளலா# வரைலேய ! அவாதாேன

பயி பறவா? அவா*# ேச $ வ$ ேக6'$தா, நா ஒ('ேப.

எகாக இ$த பிரா#மணா2 ம69# தனியா ஒ)கி வ$ ேக6கF#. இதல ஏேதா
உ2ேநாக# இ& !" எC ச$ேதகப6டா கனபா'க2
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அ2ள அ(ைத&….

பிக69( தாGவார(தி அம $ ேபனாைவ உதறி ெகௗாி அ(ைத& க'த#

எ7தி ெகா'$தா2 பாகீரதி.

தி[ெரC பாடசாைல பி2ைளக2 "அேதா 1 (தி வ$6டா" எC

உ+சாக# ெபா)க <வினா க2

"யாடா? ந#ப 1 (தியா" எC ஆவேலா9 ேக69 ெகாேட வாச பக#

பா (தா கனபா'க2.

1 (திD#, அவேனா9 <ன வி7$த ஆசாமி ஒவ# உ2ேள வராம

வாச.ேலேய தய)கி( தய)கி நிறன .

"உ2ேள வாடா! வழி ெதாி?@தா உன& ! த?சா] ேல$தா வேற? இவ

யா?" எC எதி பாராத மகிG%சியி தி&கா'னா கனபா'க2.

ெவ6க#, அ%ச#, &+ற உண K# 1 (திைய( தைல&ணிய ைவ(தன.

சாHடா)கமா/ அவ கா. வி7$ நமகாி(, "எைன மனி%@9)ேகா!

உ)ககி6ட ெசா.காம ேபான மகர ெபாிய த. உ)க வாயாேல

மனி%ேச4 ெசானா(தா எ மன@ ஆC#" எறா 1 (தி.

"என&( ெதாிD#, நீ எ$த( த# பண மா6ேட4. ஏ ெசா.காம

ேபாேன? எ& இ)க மCப'D# வரமா6ேட)கேற? “ எெறலா# உைன நா

ேக6க ேபாறதிேல. உ ேபாி என& வ(தேமா ேகாபேமா கிைடயா. உ
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இHடப'ேய நீ த?சா] லேய ப', எ)க இ$தா8# ேவத(ைத மறகாேத.
அNவளKதா நா ேவ9வ" எறா .

“ெவ2ளிகைட கி6டபா இ$த ெல6டைர உ)க6ட ெகா9க% ெசானா "

எC கவ ஒைற ெகா9(தா.

"இவ யா 4 ெசாலைலேய!"

"சதாிஷி பாடசாைலல சைமய ேவைல ெச?சி'$தா . இ)க

சைமய8& ஆ2 ேவF#4 நீ)க ேக6'ேதளா#. கி6டபாதா இவைர

எேனா9 <6' அ4பி%சா . இவைர ெகா9வி6969 கனபா'களிட#

ேபசி69வா4 ெசா. அ4பி%சா , ஆன$த ராN4 ேப ."
"ராNஜியா! என வய@?"எC ேக6டா கனபா'க2
"அCப வய@ 'ய ேபாற" எறா ராNஜி

”நனா சைமேபளா?"

"கி6டபாைவேய ேக69 பா)க; நா ரச# பணா ட#ள ல வா)கி

&'%@69 உ#ம ேப ஆன$த ராN இேல, பிர#மான$த ராN4 ெசா8வா !"
எறா ராNஜி.

"கி6டபா, எபKேம தமாஷா(தா ேப@வா . 1 (தி! இவைர உ2ேள

அைழ%சி9 ேபா, பாகீரதிைய ேபா/ பா தல" எறா . அவ களிவ#

உ2ேள ேபான# கவைர பிாி( ப'க( ெதாட)கினா .

கனபா'க2 ”பாகீரதிைய ேபா/ பா " எC ெசான# 1 (தி

உண %சிகைள க69ப9(தி ெகாடா. ‘அவ2 க(தி எப' விழிப?

என ேப@வ? எப' ஆர#பிப?’ எC ேயாசி(தப'ேய பி பக#

ேபானேபா, அ)ேக ெசா ண விகிரக# ேபா நிC ெகா'$த பாகீரதி
1 (திைய கட# மகிG%சி &ர. "வா, 1 (தி !ெசளகியமா? கி6டா
உைன ப(தி எலா# ெசானா" எறா2.
-----------------

17.

ᾚ

(திைய கட# பாகீரதி& ஏேதேதா ேபச ேவ9#ேபா.$த.

பைழய நிைனKகளி மகிG%சிD# ெநகிG%சிD# ேம.69 ேபச 'யாம
த9மாறினா2.

"இவ த?சா] ேவதபாடசாைலல சைம%சி'$தா . ஆன$தராN4 ேப .

ராNஜி4 <பி9வா. ராய 4# <பி9வா. சைமய8& ஆ2 ேவF#4 அபா
எபேவா ேக6'$தாரா#. கி6டபா இவ&( ைணயாக எைன அ4பி
ெல6ட# எ7தி ெகா9(திகா ."
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"ஓேகா, அப'% ெசா8, அதனாலதா வ$திேக4 ெசா8 !" எC

ேக.யாக% சிாி(ெகாேட ெசானா2 பாகீரதி.

"அப'(தா இக69ேம!" எறா 1 (தி.

“சாி, இபேவ இவைர சைமக% ெசால69மா? உன& என பி'&#4

ெசா8. அைதேய சைமக% ெசாேற" எறா2.

1 (தி இ)ேக இரK த)க ேபாகிறானா இைலயா எபைத(

ெதாி$ெகா2ளேவ பாகீரதி த$திரமாக இப' ஒ ேக2விைய ேபா6டா2.

"கனபா'கைள பா ( ேபசினற#தா ெதாிD#" எறா 1 (தி.

" க4&6'ைய பா கைலேய நீ? வா, பா கலா#" எC அவைன(

ெதா7வ(& அைழ(% ெசறா2.

கC&6'யி க7(ைத க6'ெகா9 ”எப' இ&?" எC

ேக6டா2.

"ெரா#ப அழகா இ&" எறா.

“உனா6ட#" எறா2.

"கி6டா இைலயா? எ)ேக ேபானா?"

"கா?சீர# ேபாயிகா. ெர9 நாளா&# வர. ப)&னி உ(திர#
பா (69 வ$வா. நீ இைனேக ேபாகFமா?"

"ெதாியைல, கனபா'கைள(தா ேக6கF#" எC பி'ெகா9காம

ேபசினா.

தி&ற2 தக(& அ6ைட ேபா69 அ4பி யி$தேன, பா (தயா?"

"பா (ேத. உ உதவிைய எைன&# மறக மா6ேட. அ$த கடைன

எப எப' திபி( தர ேபாேறேனா, ெதாியைல."

"அெகன? ச$த ப# வராமலா ேபாயி9#? அப வ6'D# த8மா%

ேச ( ெகா9(9. அ சாி; அ6ைட&2ேள ேவற ஒF# பா கைலயா?"
"பா (தேன!..."

"அைத ப(தி ஒFேம ேபசமா6ேட)கறேய!"

"என& பய#மா இ&…" எறா.

"என பய#? ஏ பயபடேற? எ& பய#?"
"உைன நிைன%@(தா…"

"எைன பி'கைலயா உன&?"

"பி'கிற…"

"அற# என?"
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"உ அளK ைதாிய# எனகிேல. உனாலதா எ பிர#மசாியேம ேபா%@.

நீ ெக6டமிலாம எைனD# ெக9(6டேய!"

"நா ெக9(தனா! நீD# ச#மதப69தாேன ெக69 ேபாேன?"

"அ$த மாதிாி ஒ நிைலல, உ நி ப$த(ல நா (தி மய)கி

ேபாயி6ேட."

"இ ெர9 ேபேம ேச $த ெச/த &+ற#தா. இ& நா ம69#தா

காரண#4 ெசாலாேத! நீD#தா! இைத நீ அபேவ ேயாசி%சிகF#!"
”எப?”

"உ எ%சிைல நா2 வி7)கறபK#, எ எ%சிைல நீ வி7)கறபK#…"

”ேச!”

உத9கைள உ2ள)ைகயா ைட( ெகாடா.

இ%சமய# கனபா'க2 க6'.$ "1 (தி !" எC &ர ெகா9கேவ

"இேதா வ$6ேட !" எC ெசா. ெகாேட ஓ'னா.

"1 (தி ! உகி6ட நிைறய ேபசF#. கியமான விஷய#. ரா(திாி நீ

இ)கேய எ <டேவ ப9(க" எறா கனபா'க2.

"அ#மா', பாகீரதியிடமி$ தபிேன" எC எணி ெகாடா.

அணி &6' ஒC கனபா'கைள% ச+றி% @+றி ஓ' ெகா'த.

"ராமா, இ)க வாடா!" எC அைத% ெசலமாக அைழ(தா . அ ஓ' வ$

உாிைமேயா9 அவ ேதா2 மீ ஏறி விைளயா'ய.
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"நீ ேபானற# இதா என& ெசலபி2ைள, இைத ஆைசேயாட

வள கிேற. பா ெகா9கிேற. "ராமா, ராமா"4 தின# IC தடைவ

<பி6ேற. அதனால அ$த ராம ேபைர% ெசாற ணிய# கிைடகிறேத, அ$த

ஒ பலதா! ஆனா இ$த அணி பி2ைள ெகா2ளி ேபாடற& உதKமா?

என&% ெசா$தமா ஒ பி2ைள ேவணாமா?" எC வ(த(ட

ெப1%ெசறி$தா .
கனபா'களி ேப%@ 1 (திைய ககல)க% ெச/த.

"என& வயசாயி69, 1 (தி ! நா இ4# ெரா#ப நாைள& உயிேராட

இேப4 ேதாணைல. மன@ல எ(தைனேயா விசார)க2. ெவளியில ெசா.க
'யாத க)க2. இைன& காைலல<ட அகிரகார( பிரா#மணாெளலா#
&#பலா வ$ ‘மைழ இலாம ஊேர கHடபடற. நீ)க வ$ விராடப வ#

வாசிகF#4 ேக69டா. நா 'யா46ேட. அவா எைன பா/கா6
பணேபாறதா ேபசிட சமாசாரெமலா# உன&( ெதாி?சி&#. கி6டா
ெசா.யிபாேன! அவா வ$ ேபானேல$ மனேச சாியாயிேல. ேலசா ஜூர#
ேவற Oசற. ரா(திாி என& எKேம ேவணா#. ரவா க?சி ம69# பணா
ேபா#4 ெசா.9. ேபா, பாகீரதியிட# ெசா.69 வ$9!" எறா .

1 (தி சைமய அைற& ேபா/ "கனபா'க*& உட# சாியிைல.

"ரா(திாி ஆகார# எK# ேவடா#. ரவா க?சி ம69# ேபா#"4 ெசா.69

வர% ெசானா " எறா.

" நலேவைள ரைவD# ச கைரD# தனி(தனியா டபாவில வ%சி$ேத.

>ைன உ6', அ(தைனD# கீேழ ெகா6', ெர9# ஒணா கல$ ேபா%@.

அைத பிாி%ெச9க 'யாேத. அ(தைனD# Oணா ேபாயி9ேம, என

பணலா#4 ேயாசைன பணி'$ேத. வழி க9 பி'%சா%@ ரவா

க?சியா பணிடலாேம! ஆக, இ$த உலக(ல எ ெக69 ேபானா8# அைதேய

நலதா மா(திடற&# ஒ வழி இலாம ேபாகேல4 ெதாியற" எறா2.
பாகீரதி என ெசாகிறா2, எைத &றிபி69% ெசாகிறா2 எC

1 (தி& விள)கி வி6ட!

"சாி, அபாK& ரவா க?சி. உன& என பி'&#4 ெசா8, ராNஜிைய

பண% ெசாேற" எறா2 பாகீரதி.

"என&( தனியா ஒF# ேவணா#. பாடசாைல பச)கேளா9 ேச $

சாபி69 ெரா#ப நாளா%@, அவா என சாபி6றாேளா அேவ ேபா# " எறா.
"கி6டபா ெல6ட ெகா9(த4பியிகா 4 ெசானேய? என

எ7தியிகா ெதாிDமா?"

"எனெகப' ெதாிD#?"
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1 (தி எத+&ேம பி'ெகா9காம ேபசிய பாகீரதி&% ச+C
எாி%சலாயி$த.

"நீ ெரா#ப மாறி6ேட 1 (தி !நா உைனேய நிைன%@ நிைன%@

உகி'ேக. நீயானா எகி6ட அகைற இலாம அல6சியமா

ேபசி'ேக, எ மனைச நீ ாி?@கைல. உ மாதிாி எனால உறைவ

ெவ6'க 'யைல. உன& யாேரா ெசா& ெபா' ேபா69 நனா மயகி

ெவ%சிகா. அ$த கைழ<(தா' ெபதாேன?" எC அழ ஆர#பி( வி6டா2
பாகீரதி.

”கனபா'க2 எனகாக கா('பா . நா ேபாேற" எC

ெசா.வி69 ந7வினா 1 (தி.

அறிரK அ7& க'கார(தி மணி பதிெனாC அ'&# வைர

கனபா'க2 ேபசிெகாேடயி$தா .

"1 (தி! நீ எைன மற$தா8#, யாைர மற$தா8# ேவத(ைத மறகாம

இகேய, அைத நிைன%@ ெரா#ப ெபைமபடேற. ேவத#தா நமெகலா#

வழிகா6'. அ$த ஒளி விளைக நாம அைணயவிட <டா. ாிஷிக2 த)க2 தேபா
பல(தி சதியா வான ெவளியி சத பமாக உலK# ேவத ம$திர)கைள கிரகி(
இ$த பிரப?ச(& வழ)கியிகா. ஆனா இ$த ம$திர)கைள உடாகியவா

ாிஷிக2 அல. அவ க2 கிரகி(( த$தவ க2தா. ேவத# அனாதியான, அத+&
1ல ஷ யா# கிைடயா. ‘அெபளேஷய’ எCதா ெசாவா க2”.

கால# காலமாக ஒ. வ'வமாகேவ காபா+றப69 வ# ேவத(ைத ேபா+றி

வள பவ கைள(தா ‘ேவதவி(’ எகிறா க2. வி(க2 இைலெயறா

பயி க2 இைல. பயி க2 தைழக வி(க2 அவசிய#. அைதேபால ேவத

வி(க2 நசி( ேபானா ேவதேம தைழகாம ேபா/ வி9#. நீ இ$த
னிதமான பணிைய பாதில வி69விடாேத" எறா .
1 (தி உண %சி வசப6டா.

“மனதிேல >6' ைவ(2ள ரகசிய)கைளெயலா# அகணேம அவ எதிாி

ெகா6'விடலாமா?" எC ேயாசி(தா. ஆனா8# ெசாலாம க69ப9(தி
ெகாடா.

"1 (தி, எ அ$திம கால(& உதவியாக உைன எ (திரனாக

Oகார# எ9(ெகா2ள ேவ9ெமC எணியி$ேத. உ அபா உைன
எனிட# அைழ( வ$ ஒபைட(தேபாேத இத+& அவைடய ச#மத(ைதD#
ெப+றி$ேத. ‘இனி அவ4& மாதா, பிதா, &, ெத/வ# எலா# நீ)கதா’

எC ெசா.69 ேபானா . இைத உனிட# சமய# வா/&#ேபா ெசா.
உைன எ (திரனாகிெகா2*# கால(ைத எதி ேநாகியி$ேத. ஆனா
இப கி6டபா எ7திD2ள க'த(ைத ப'%சற# அ$த எண(ைத அ'ேயாட

80

மா(திெகா9 வி6ேட" எC <றியவ "இ$தா, கி6டபா என

எ7தியிகா 4 நீேய ப'%@பா " எC அ$த க'த(ைத 1 (தியிட# த$தா
கனபா'க2.
---------------

கனபா'க2 த$த க'த(ைத 1

வாசிகலா#, பரவாயிைல" எறா .

18.
(தி ெமளனமாகேவ ப'கK#, "உரகேவ

“உரகவா? எ&?" எC ேயாசி(வி69 உரக வாசிக( ெதாட)கினா.
ச)கர கனபா'க*& கி6டபா சாHடா)க நமகார# பணி

எ7திெகாட –

க.யாண(&( தா)க2 வO க2 எC ஆவேலா9 எதி பா (ேத. ஏேதா

இக6டான நிைல காரணமாக( த)களா வர 'யவிைல எC கி6டா 1ல#

அறி$ ெகாேட.
1 (தி இ)ேகேய சதாிஷி பாடசாைலயி ேச $ வி6டா. அவைன
ப+றிய கவைல ேவடா#. மிக உ(தமமான ைபய. சைமய ேவைல& ஆ2
ேதைவ எC க'த# எ7தியி$தீ க2.
ஆன$தராN எபவைர அ4பியிகிேற. ெரா#ப சாவான மனித .

நளபாகமா/% சைமபா . அவ&( ைணயாக 1 (தி வகிறா.

நி+க, சித#பர(தி82ள த)க2 சேகாதாி ெகளாி அ#மா*# அவ2 ஷ4#

இ)ேக வ$தி$தா க2. ஒ நல பி2ைளயாக பா ( @Oகார# எ9(ெகா2ள
ேபாகிறா களா#. "உ)க சதாிஷி ேவதபாடசாைலயி யாராவ ெபா(தமான

ைபய இகானா?" எC ேக6டா க2.

"ெவெணைய ைவ( ெகா9 ெந/& அைலவாேன? ந#ப 1 (தி

இகாேன, அவைனேய த( எ9(ெகா2ளலாேம!" எC ேயாசைன ெசாேன.
அவ க*& பரம ச$ேதாஷ#. ஒேவைள நீ)கேள இப' ஒ எண#

ைவ(திகலா#, 1 (திைய @Oகார (திரனாகி ெகா2*# அபிராய#

உ)க*ேக இகலா# எC நிைனகிறா க2. எத+&# உ)கைள ஒ வா (ைத
ேக69 வி69 பிற&தா 'K ெச/ய ேவ9# எC ெசா. வி69
ேபாயிகிறா க2. இப+றி அவ களிவ# த)களிட# ேப@வத+&
அ%சப9வதா அவ க2 சா பி நாேன இக'த# எ7கிேற. உ)க2
அபிராய# ெதாி$த பிற& தா ேம+ெகா9 ஆக ேவ'யத+& ஏ+பா9 ெச/ய
ேவ9#.
அ'ேய ஏேத4# அதிக பிரச)கி(தனமாக எ7தி யி$தா மனிக
ேவ9கிேற.
இப'&,
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சாHடா)க நமகார)க*ட,
கி6டபா.

கனபா'க2 ச+Cேநர# ககைள ' ேயாசி(தபி ஒ 'K& வ$தவரா/

‘#. அற#?’ எC தன&(தாேன ேக69ெகா9 ஈர( ணியா உட#ைப(
ைட( ெகாடா . "ஒேர 7கமாயி&டா ! விசிறி எ9(9 வ$

ெகா?ச# Oசறயா?" எC ேக6டா . 1 (தி ஓ'ேபா/ விசிறி எ9( வ$ Oச(

ெதாட)கினா.

"நீ என நிைனகிேற 1 (தி?" எC அவைன சம அ$ததி உய (தி

ைவ( ேக6டா கனபா'க2.

"இதல நா நிைனகற& ஒFமிைல. நீ)க எ ெசானா8# அேவ

என& ேவத வா&. உ)க இHடப' நட$&ேவ" எறா.

"சாி, ெகளாி ஆைசபடறாளா#. அவ*&# (திர பாகிய# இேல. உன&

ச#மத#னா கி6டபாK& ெல6ட எ7தி( தேர. நீ நாைளேக றப69
ேபாகலா#"
கனபா'க*&( Bக# வ#வைர Oசிெகா'$வி69 அற#தா
ப9(தா.

ெபா7 வி'$த# ஆ+ற)கைர பி2ைளயா

ேகாவி ஞாபக#

வ$வி6ட அவ4&. ஆ+ைறD# ேகாவிைலD# ஒ ைற பா (வி69
வரேவ9# ேபா ஆைசயாக இ$த.

"ஆ+C& ேபா/ நான# பணி69 அப'ேய >ைஜ& ஜல# ெகா9

வர69மா? கி6டா<ட ஊாி இைலேய!"எC பாகீரதியிட# ேக6டா.

அவ2 &ட(ைத ெகா9 வ$ ெகா9(வி69 "அப'ேய த?சா]
ேபாயிடயா6டேய!" எC ேக.யாக ேக69% சிாி(தா2.
அவ ஆ+ற)கைர ப'(ைறயி ேபா/ நிC பா (த ேபா அ$த இட#
பாைலவனமா/ கா6சி அளி(த. ப@ைமெயலா# ேபா/ கா/$ கிட$த
கைரேயார த கைள ஆ9க2 ேம/$ ெகா'$தன.
ஆ+C& ந9ேவ ெபாிதாக ப2ள# ெவ6' ஊ+ெற9( திதா க2. அ$த(
ேதக(தி.$ ஓ'ய வா/கா ஒ ப6ட(தி வாேபா ெதாி$த.
இேத ப'(ைறயி அC ெவ2ள(தி சிகி( திணறியேபா தைன

காபா+றிய ம?சவி நிைனK ேதாற ‘பாவ# ம?@விட# சாியாக<ட ேபசாம

வ$ வி6ேட’. ‘ச க க#ெபனியி ேசரலாமா?’ எC அவ2 ேக6டேபா

அல6சியமாக ‘அ உ இHட#’ எC பதி ெசா.வி69 வ$ வி6ேட. ர(த#

ெகா9(வி6டதா நறிகட தீ $ வி6டதாக நா நிைன(த எ(தைன
அக#பாவ#. கைழ<(தா' ெப தா எறா8# அவ*&2ள ப#
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ெப$தைமD# என& இைலேய! எC எணி( தைன(தாேன ெநா$
ெகாடா.
சாவகாசமாக( தணீாி உ6கா $ெகா9 ைககளா அைளய(

ெதாட)கினா. பிற& மலா$ ப9( அ$த ெவதெவதபான &*ைமயி நீட

ேநர# அமிG$தி$த பி எ7$தா. அற# ணிகைள உல (தி, திநீC அணி$,

&ட(தி நீ நிரபி ெகாட# கைரேயறி ேகாயி8& ேபானா. பி2ைளயாைர
வண)கிவி69 ந$தவன# @+றி >கைள( ேத'னா. ஒேர ஒ ந$தியாவ6ைட>
அ> வமா/ >(தி$த ! அைத பறி( &ட( நீாி ேபா69 ெகா9

பாடசாைல ேநாகி நட$தா.

"கனபா'க2 எைன எKேம ேக6காம சகஜமா/ ேப@கிறாேர ! ேகாபேமா

வ(தேமா எKேம க(தி கா6' ெகா2ளவிைலேய ! ஒேவைள எலா

சமாசார)கைளD# ெதாி?சி9தா இப'( ெதாியாதேபா இகாேரா?"
எC விய$தா.

க'த(ைத அவ உரக ப'க% ெசானத+&<ட ஏதாவ உ2 அ (த#

இக ேவ9#. அவ மன ஆழ(ைத யாரா8# க9பி'க 'யா எC

எணி ெகாடா.

>ைஜ '$, சாபி6டான# கனபா'கைள நமகாி( "ஊ& ேபாயி69

வேர" எC ெசான ேபா அவ உ2ேள ேபா/ ெப6'ைய( திற$ (த# 
ப69 ேவ6' ஒைற எ9( வ$தா .
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இ$தா, பிர#மசாாி& நா8 ழ# ேவ6' ேபா#. எனிட# இ$த எ69 ழ#

ேவ6'தா இகிற. இேபாைத& இைத இரடாக ம'( க6'ெகா2. எ

ஆசீ வாத# !" எறா .

"இேபாைத& எறா அத+& என அ (த#?" எC ேயாசி(தப'ேய

பிக69& ேபானா. அ)ேக பாகீரதி ெகா'யி ணி உல (தி
ெகா'$தா2.

"ேபாயி69 வேர பாகீரதி" எC அவளிட# ெசா. ெகாடேபா அவ2

கக2 பனி(திபைத க9 "வ(தமா?" எC ேக6டா.

"என& நீ அ(ைத பி2ைள ஆகேபாறேய, அ$த ச$ேதாஷ# !" எறா2

பாகீரதி!

"உனெகப' ெதாிD#?"

"ரா(திாி ெல6டைர உரக ப'க% ெசானாேர, அபா! எலா(ைதD#

ேக699தா இ$ேத" எறா2.

"ஒேகா! நீ ேக6கF)கற&(தா உரக ப'க% ெசானா ேபா.&.

இப(தா ாியற!" எறா.

"வ$த# வராதமா கிள#பி6டேய ! அப' என அவசர#? அ$த

<(தா' ெப க# மற$ ேபா%ேசா?" எC &(தலா/ ேக6டா2 பாகீரதி.

"அவ2 ெரா#ப நல ெப. நீ நிைனகிற மாதிாி ெயலா# இேல" எC

ெசா.வி69 அவசரமா/ கிள#பிவி6டா.
த?சா] ேபா/% ேச $தேம கனபா'க2 எ7தி( த$த க'த(ைத
கி6டபாவிட# ெகா9(தா.
அைத அவ பிாி( ப'(தா .

"கி6டபாK& ஆசீ வாத#. உ க'த# ப'(ேத. என& >ரண ச#மதேம.

ெகளாி விபப'ேய நடக69#. ததா" எC @கமாக எ7தியி$தா .

"1 (தி உன& சமாசாரெமலா# ெதாிDேமா? கனபா'க2 ெசானாரா?"

எC கி6டபா ேக6டா .

"ெதாிD#; உ)க ெல6டைர எனிடேம ெகா9( ப'க% ெசானா ."

”ப'%சயா?"

"ப'%ேச."

"ெகளாி& பி2ைளயாக ேபாறல உன&% ச#மத# தாேன?
கனபா'க*& என பதி ெசாேன?"

"கிண(ல விழ% ெசானா8# விழ(தயா 4 ெசாேன!"

"எலா கிண(லD# இப தணிேய இலாம வற9 கிடேக, அ$த

ைதாியமா!" எC ேக69% சிாி(தா கி6டபா.
அவ4# சிாி(தா.
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"சாி; ெகளாி அ(ைத& இைனேக எ7தி ேபா69டேற. @பய

சீகிர# !" எறா கி6டபா,

"நா பாடசாைல& ேபாக69மா?" எC ேக6டா 1 (தி.

"ெகா?ச# இ. கியமான விஷய# ெசால மற$6டேன ! ேந( அ$த

கைழ<(தா' ெப உைன பா க வ$தி$தா2. "என சமாசார#?"F

ேக6ேட. யாேரா ச ககாரனாேம, அவ அ'க' வ$ அவைள ச கல

ேசர% ெசா. ெதா$தரK பறானா#. ‘1 (தி ச#மதி%சா(தா ேசேவ’4 பதி
ெசா.6டானா#.

"அப' என உறK உன&# அ$த &9மிகார ைபய4&#?"4 ேக69%

சைட ேபா6றானா# அவ. அ'க' வ$ ‘அ$த &9மிகார ைபயைன

ஒழி%@ க6'டேற பா ’4 கலா6டா பறானா#. &'காரனாயிபா

ேபா.& 1 (தி வ$தா ஜாகிரைதயா இக% ெசா8)க, அவ& ஏதா%@#

ஆயி69னா அைத எனால தா)கிக 'யா4 எகி6ேட வ$ அ7தா2.
யாபா அ$த ச ககார?" எC ேக6டா கி6டபா.

---------------19.

ஊ

ஓர( ெதன ேதாபி ம?@ ‘கவா(’ பழகிெகா'$தேபா

1 (தி அ)ேக ேபா/ நிறா.
ம?@.

"உனெகப' ெதாி$த  இ$த இட#. யா ெசானா)க?" எC ேக6டா2
"உ)க அபாதா ெசானா ?" எறா 1 (தி.

"அ$த ச க ஆ2 உைன ‘&(த ேபாேற, ெவ6ட ேபாேற’4

ெசா.6'காேன!"

"யா அ$த ேகரளாகாரனா? அவ4& எ ேமல என ேகாப#?"

"ெபாறாைமதா; நீ எேனாட அபா ேபசற, பழகற, எ &9#ப(ல

ஒ(த மாதிாி நட$கறெதலா# அவ4& பி'கேல!"
”ஏ?”

"எைன க6'கற உாிைம அவ4&(தா இகா#. அவ4# எ)கைள

ேபால &ஜரா(ேல$ வ$தவனா#!"

"அட நீ &ஜரா(தி ெபணா! ெசாலேவ இைலேய!"
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"நா)க ெமா(த# அ?@ &9#ப#, ெர9 தைலைற& னால

த?சா] லதா &'ேயறிேனா#. கைழ<(தா எ)க ெதாழி, உறKவி69

ேபாகாம எ)க*&2ளேய கயாண# ெச?@&வ#.“

"அ$த &9மிகார ைபயேனாட உனெகன சிேநக#? உன&#

அவ4&# என உறK?"4 சைட ேபாடறா. எைன ச கல ேசர%

ெசா. ஒ(த கால நிகறா !"

”சாி; நீ என ெச/ய ேபாேற?"
"என& அவைன பி'கேல."
"அழகா(தாேன இகா?"

"அழ& இ$6டா ேபாமா? மன@ல அ7கா இகாேன!"

"அவைன நீ கயாண# ெச?சிடா அற# நலவனாயி9வா !"

1 (தியிடமி$ இ#மாதிாி ஒ பதிைல அவ2 ச+C# எதி பா கவிைல.

க# ெதாைடைய அைடக, "இ&(தா இ(தைன நா*# உ2ேனாட

அபா பழகிேனனா? உ ேமல நா உயிைரேய ெவ%சி$த& இதா
'வா?" எC ேக6டா2.

"ந#ம ந6& 'K கயாணமா(தா இகF#4 நா நிைனகேல , நீ

&ஜரா(தி ெப. நா பிரா#மண. என& ேவத#தா கிய#. ஏேதா ெவளிேய
ெசா.க 'யாத நி ப$த(ல நா இ$த ஊைரவி69 வரேவ'யதா

ேபா%@. வ$த இட(ல எேத%ைசயா ச$தி%ேசா#. அபா பழகிேனா#. இப எ
வாGைகயி ஒ திப# ஏ+ப6'&, கி6டபா ணிய(தாேல மCப'D#

என& ேவத# ஓதற வா/ கிைட%சி&."

"நீ ேவத(ைத ெதாட $ ஓதF)கறதா எ4ைடய ஆைசD#. அ&

நா இைட?சலாயிக வி#பேல, எ)க அபKகற# என& எ$த

பாகா# இலேய; உைன க.யாண# ெச?@6டா எ வாGைக

நி#மதியாயி9#4 நிைன%ேச, பரவாயிைல; எ @ய கல(காக உ

எதி கால(ைத பாழ'கற நியாயமா படேல. நீ ேவத# ப'%@ ெபாியவனா
ஆகF)கறதா எ ஆைசD#."
"நீ அப'D# ேபசற; இப'D# ேபசேற! ஏ, எதனால4 ாியைல.

ஆ%சாியமாயி&."

"இப எ உட#பிேல உ ர(த# ேச $ ஒ9ேத! ஒ ேவைள அதனால

இ&ேமா, எனேவா?"

"அப'னா நீ?..."

"என& ஒF# ாியேல. என ெச/யற4# ெதாியேல."
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"பயபடாேத அ$த ச ககாரைன நலவனா மா(திடலா#. நீD# ச கல

ேச $9, இ வைர&# அவ4& ைலஸேஸ ெகா9கைலயா#. கி6டபாதா

ைலஸ ெகா9கFமா#. அவேர ெசானா . அவ தா இ$த ஊ னிசப
ேச மனா#. மைழ இலாம பயி ப%ைச ெயலா# வா' ஜன)க ெரா#ப

கHடபடறா)கேள, இ$த சமய(ல ச கஸு& அ4மதி ெகா9(தா ஜன)ககி6ட

இகிற ெகா?சந?ச# கா@# ேபாயி9ேம4 ேயாசிகிறாரா#”

"அப'யா? ைலஸ ெகா9கேலனா அ$த ஆ2 தா&பி'க 'யாம

ஊைரவி6ேட ஓ'9வா !"

"ேச, பாவ# ! ச க மிக)கெளலா# ப6'னி கிட$ ெச( ேபாயி9ேம!

அ(தைன&# தீனி ேபாட பண(& எ)க ேபாவா?" எC பாிதாபப6டா

1 (தி.

"உைன எனால ாி?@கேவ 'யேல, 1 (தி! அ$த ஆ2 உன&

ெக9த நிைனகிறா. நீயானா அவ4& நல நிைனகிேற!"

"நம& இெனா(த தீ)& நிைன%சா8# நாம அவ)க*& நலதா

ெச/யF#. அப' ெச/யேலனா &ற2 ப'%@ என பிரேயாஜன#? ேச மனிட#
ேபசி எப'D# ைலஸ வா)கி ெகா9க ேபாேற. அ$த ச க ஆைள
கி6டபா O69& இபேவ வர% ெசா8. நா அ)கேய அவ4காக
கா('ேப" எறா.
இ$த% சமய# அகி.$த ைவேகா ேபாாி.$ வ$த பா#ைப க9
பதறி ேபான ம?@ "ஐேயா" எC அலறினா2. ெபாிய க ஒைற எ9( அத
மீ எறிய ேபானா2.

“ேவணா#. பா#ைப அ'காேத, அ பாவ#" எC த9(தா 1 (தி.
"@#மாவி6டா, அற# அ ந#ைமேய க'&#."

"க'%சா நா ம$திர# ேபா69 விஷ(ைத இறகிடேற. கனபா'க2 என&

க( ெகா9(திகா ."

"இ$த  (தி ஏ இNவளK நலவனாயிகா ! க'க வர பா#ைப அ'க

<டா எகிறா . ெகால வர ஆ*& நல ெச/ய ேபாேற)கறா . எனால

இவைர ாி?@கேவ 'யேல !" எC மன&2 விய$தா2. ம?@வி

உ2ள(தி 1 (தி வி@வ பமா/ உய $ நிறா.

ᾚ

(தி எதிாி வ$ நிறைத<ட கவனிகாம கி6டபா

@ேதசமி(திரனி 1Gகியி$தா . ஒைற கைன(, தா வ$திபைத Rசகமாக

கா6'ெகாடா 1 (தி.

"அட, நீயா! வா" எறவ "ேபப ல பா(தயா? ப?ச# வ$தா8# வ#4

ேபா6'கா. இப' மைழேய இலாமேபானா அற# ஜன)க ெரா#ப
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கHடப9வா. கனபா'கைள அைழ%@9 வ$ விராடப வ# வாசிக%
ெசாலலாமா4 ேயாசிகிேற" எறா கி6டபா.

"அவ& உட#ேப சாியிைலேய. உ2d லேய விராட ப வ# வாசிகF#4

ஊரா வ$ ேக69டாளா#; 'யா4 ெசா.6டாரா#. பாகீரதி ெசானா2"

எறா 1 (தி.

"பாவ#, இ$த வயசான கால(ல பாகீரதி விசாரேம பாதி அவ&" எறா

கி6டபா.

"உ)க கி6ட, ஒ சின உதவி…"

"த த உதவி ேககேற, ெபாிய உதவியா(தா ேகேள!" எறா

கி6டபா.

"இேவ ெபாிய உதவிதா. ச கஸு& ைலஸ இேல4

ெசா.6ேடளா#. பாவ#, யாைன சி)கெமலா# ப6'னியா கிடகறதா#. தீனி

வா)கி ேபாட பணமிலாம திடாடறானா# அ$த ச க ஆ2. நீ)கதா
காபா(தF# அவைன" எறா 1 (தி.

"என ெசாற நீ1 அ$த Hட4கா உதவி பண% ெசாேற?"

"இப நீ)க உதவி பணேலனா அ(தைன ேப# ப6'னி கிட$

சாகேவ'யதா. ச க <டாரேம கா(ல பற$தி'&" எறா.
அேதா, அவேன வரா ேபா.ேக!"எறா கி6டபா.
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வ$தவ, "ஐயா எைன காபா()க" எC உண %சிவசமாக%

ெசா.வி69 கி6டபாவி கா. வி7$தா.

"தல இவ கா. வி7. அற#தா ம+றெதலா#…" எறா கி6டபா.
"தவறா நிைன%@ ேகாவ(ல ஏேதேதா ேபசி6ேட. எNவளK நலவ 4

இப(தா ெதாிD. எைன மனி%@9)க 1 (தி!" எC 1 (தியி கா.

விழ ேபானா.

"ேவணா#. ேவணா#, ெபாியவ& பணா ேபா#" எC ஒ)கி

நிறா 1 (தி.

"உ ேப எனபா ெசாேன?" எC ேக6டா கி6டபா.
"காரா#…" எறா.

"அவ ெரா#ப சாவா%ேச! அவ ேபைர ெவ%@9 நீ ேந மாறா

நட$கறேய" எறா கி6டபா,

அவ தைல&னி$ ெவ6கப6டா.

"இனிேம &'கமா6டேய?"

"ச(தியமா &'கமா6ேட)க" எறா.

"ச(திய(ைத மீறி &'%சயானா ெதாைல%@9ேவ, ஜாகிரைத ஒ நல

நாளா பா ( ச கைஸ ஆர#பி%ச9. 'க6 ேர6ைட &ைற%@ ைவ, ைலஸ

தர% ெசாேற" எC ெசா. அ4பினா கி6டா.
அ$த மகிG%சியி அவ எK# ேபச( ேதாறாம வாயைட( நிறா.
”இ4# ஏ நிகேற? றப9" எறா கி6டபா.

"உ)க உதவி& நா எப' நறி ெசாறேன ெதாியேல. எ நறி&

அைடயாளமா ஏதாவ…"

"என ெச/யேபாேற?"

"ஒ யாைனேய ேவFமானா8# ெகா9(டேற)க."

"ஏ? அைத க6'( தினிேபாட 'யைலேயா? எ தைலல க6'டலா#4

பாகறயா! ேவணா#; நறி மன@ல இ$தா ேபா#. கியமா 1 (தி&(தா நீ

நறி ெச8(தF#. 1 (திகி6ட மாியாைதய நட$க. அ ேபா#" எறா .

"அ9(த ஞாயி+Cகிழைமேய ஆர#பி%சடேற. நீ)க ெர9 ேப#தா

வ$ ெதாட)கி ைவகF#!" &ர. மகிG%சி ெபா)க <றிெகாேட
ைகெய9( &#பி6டா காரா#.
-----------------

20.

காைலயி.$ பாகீரதி& அ(ைதயி ஞாபகமாகேவ இ$த.
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"அ(ைத&(தா எ ேப ல எ(தைன அ! ஊேல$ அகைறயா தாழ#>

ெகா9 வ$ தைலபினி அழ& பா (தாேள! அ$த( ணி%ச8#, அபாைவ

எதி ( ேபசி% சமாளிகிற ைதாிய# ேவC யா& வ#?

"அ(ைத இெனா ைற அ$த மாதிாி என&( தைலபினி விட மா6டாளா?

1 (தி எேத%ைசயா வ$ எ அல)கார(ைத பா ( ரசிகமா6டானா?" எC

உ2*&2 ெகா7$வி6'$த ஆைச& க+பைன வ'வ# ெகா9( பா (தா2.
சைமய க6'.$, ெந/ வாசைனD# தாளி ெந'D# O9 7#

கமகம(த. ராNஜி சைமய!

கனபா'க2 "ராமா!" எC அணி பி2ைளைய பா &'க அைழ(

ெகா'$தா . அேபா அ)ேக வ$த கி6டா "கா?சீர# ச#ப$தியா(காரா

உ)க*& அ#பாக# ேலகிய# ெகா9(த4பிகா. தைல @(த, த2ளாைம
எலா# ேபாயி9மா#!" எறா.

"அ#பாக# ைவ(தியேக இப எ வய@ ஆயி&ேம!" எC ெசா.

ெகாேட டபாைவ( திற$ ெகா?ச# ேலகிய# உ6'% சாபி6டா .
"நா இலாதப 1 (தி வ$தி$தானாேம?" கி6டா ேக6டா.

"ஆமா#; சைமய ராNஜிைய அைழ%@9 வ$தா. உ)க மாமா, கி6டபா

ெல6ட ெகா9(த4பி$தா . ெகளாி 1 (திைய த(ெத9(க ஆைசபடறளா#.
எ அபிராய# என4 ேக6'$தா , என& > ண ச#மத#4 பதி எ7தி

1 (தியிடேம ெகா9(த4பி6ேட."

"1 (தி த?சா] லேயதா ேவத# ப'க ேபாறானா? இ)ேக

வரமா6டானா?" எC ேக6டா கி6டா,

"என ெசாேன? ேவத# ப'க…" எC இ7(தா கனபா'க2.

"ப'க ேபாறானா4 ேக6ேட."

"ேவத# ப'கிற4 ெசால <டா. ஓதற4 ெசாலF#;

எ7தப6டைத(தா ப'கலா#. ஒ.ைய ஓதF#. மித)க# அ'கிறா4
ெசால <டா. வாசிகிறா4 ெசாலF#,"

வாச. வ$

நிற ஜ6காவி.$ அ(ைதD# அவ2 கணவ

அணாசல# இற)கி வ$தா க2.
ப69 டைவD# கா@ மாைலD# பளபளக க மல %சிேயா9 வ$ நிற

பணகார அ(ைதைய பாகீரதி அப'ேய த7விெகா9 "வா)க அ(ைத ! கா (தா
ேல$ உ)க நிைனKதா. உ)க*& ஆD@ IC !" &Bகல# ெபா)க வரேவ+றா2
பாகீரதி.
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"ைகயில என அ ெச#!" எC ேக6டா கி6டா.

"க)ைக% ெச#, ெதாி?சவா காசியா(திைர ேபாயி$தா, அவா ெகா9 வ$

ெகா9(தா. ணிய தீ (த#. அணாK& ெகா9கலா#4 ெகா9 வ$ேத"
எறா2 ெகளாி அ(ைத.
"இ& பதிலா ஒ &ட# தணி ெகா9 வ$தி$தா ெரா#ப

உபேயாகமாயி&#" எறா கி6டா.

"தணி& அNவளK ப?ச# வ$69தா, இ)ேக? சித#பர(ல

பரவாயிேல" எறா2 ெகளாி.

"ப ேல6ேடா?" எC ேக6டா கனபா'க2.

"ஆமா#; ந9 வழில ப?%ச " எறா ெகளாியி கணவ .

கக9, திரா6ைச, மா#பழ#, மாள#பழ#, வாைழபழ#, ெவ+றிைல பா&

எலாவ+ைறD# ஒ 1)கி த6' ைவ( கனபா'க2 கா. வி7$
"நமகார# ெச/ "ஆசீ வாத# பF)க!" எறன ெகளாி த#பதிய .
"< (த# எப ெவ%@க ேபாேற2?" எC ேக69, அ$த ஒ

ேக2வியிேலேய @Oகார சமாசார# >ராK# மCப' ஒைற ேபச ேவ'ய
அவசியமிலாம ெச/ வி6டா கனபா'க2.

"உ)க*& எப வர ெசளகாியப9ேமா, அப ெவ%@கலா#" எறா

ெகளாியி கணவ ,

"சீகிரேம ஒ நல நா2 பா ( நட(திடேவ'யதா!" எறா

கனபா'க2.

"நீ)க வரF#; அதா கிய#."

"எனால 'D#4 நிைனகிறயா, ெகளாி ! வரவர உட# ெரா#ப பலகீன#

ஆயி'ேக?"

"< (த# நடகறேபா நீ)க இகF#. காைலல வ$ 1 (திைய

ஆசி வாத# பணி69 சாய$திரேம தி#பிடலா#. நா)க ஒ "ெளஷ " ஏ+பா9
பணி அ4பேறா#" எறா ெகளாியி கணவ .

"கி6டா, அ$த ப?சா)க(ைத எ9" எறா கனபா'க2.
கி6டா ப?சா)க# ெகா9 வ$தா.

அைத ர6', "அ@வனி, பரணி எC ந6ச(திர)கைள விர வி69 எணி,

"1 (தி& 1ல ந6ச(திர#. ஆ 1ல# அரசா*#4 ெசா8வா. அரசாள

ேபாறாேனா இைலேயா, அரசமர(ைத ஆ9'கா" எC ெசா.%

சிாி(தா . அவ இ$த மாதிாி சிாி( ெரா#ப நாளாயி+C.

"1 (தியி 7ெபய என4 ெதாியேல." எC இ7(தா ெகளாியி

கணவ .
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"சா#ப1 (தி. 1ல ந6ச(திர(& இ$த மாச# பதி1ணா# ேததி

ெபா(தமாயி&" எறா கனபா'க2.

"பதி1Fனா இ4# ஆேற நா2 தாேன? அ&2ேள எலா ஏ+பா9#

பணிட 'Dமா அணா!" எC கவைலப6டா2 ெகளாி.

"நீ என க.யாணமா பணேபாேற? @Oகார# தாேன? ெர9 மணி

ேநர(ல '%@டலா#. ஏெழ69 ைவதிகாைள <பி6டா ேபா#. நா வேற.

ெவ2ளி கைட கி6டபா வவா. ஜா#ஜா#4 நட(திடலா#. கா (தால ஒப

ப(தைர மின லன# < (த ேநர#" எறா கனபா'க2.

"< (த ப(திாிைகைய உ)க ைகயாலேய எ7தி ம?ச2 தடவி ஆசீ வாத#

பணி ெகா9(6டா, நா)க சாய$திரேம றப69டலா#" எறா2 ெகளாி.

"நா8 மணி& ேமல றப9)க. ரா&கால#, ெவயி ெர9ேம ேபாயி9#!"

"பாகீரதிைய எ<டேவ அைழ%@9 ேபாேற அணா! இைடயிேல

இ4# அ?ேச நா2தாேன இ&" எறா2 ெகளாி.

"அப'% ெசா8. அ&(தா வ$ேத4 ெசா8 ! ெசல மமாளா%ேச!"

எC மCப'D# சிாி(தா கனபா'க2.
"அவ*# இ$த O6'ல எ(தைன நாைள& <9 கிளி மாதிாி அைட?@

கிடபா? இப(தாேன ச$த ப#. சைமயகார# வ$தா%@, ைண& கி6டா ேவற

இகா."

"எலா(ைதD# ேயாசைன பணி9 ஒ பிளாேனா9 தா வ$திேக!"

எறா கனபா'க2.

"அணா, உேனாட ெரா#ப நாளா ேபச4#4 இ$ேத. இப(தா

அ& ச$த ப# வா/%சி&. பாகீரதி விஷயமா(தா, உனகற# அவ கதி

என4 ேயாசி%@ பா (தயா? உ கால(லேய, அ$த% சின &ழ$ைத&
ஏதாவ ஒ வழி ெச?@ட ேவணாமா?"

"அவ2 தைலெய7( இப' ஆயி9(ேத? அைத ந#மால மா(தி எ7த

'யாேத"

"ஏ 'யா? மன@வ%சா எ7தலா#" எறா2 ெகௗாி.

"நீ என ெசாேற, ெகளாி!"

"உனகற# அவைள யா காபா(த ேபாறா? அ& யா உ(தரவாத#?

அைதப(தி ேயாசி%சயா? சின வயசிேல கனபா'க2 ெபாF ந9(ெதவில

நிகறா)கற அபவாத(& ஆளாக ேபாறயா?"

“நீதா இகேய#மா, அப' அனாைதயாவா வி699ேவ?"

"நா இ$தா ேபாமா? என&# வயசாறேத! நா கவைலபடற எைத

ப(தி4 எனால உைட%@ ேபச 'யேல, நா ெசாற உன& ாிD#4
நிைனகேற."
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"ாியற. அவ*& மCப'D# ஒ கயாண(ைத பணி ைவகF)கேற,

அதாேன? அ எனால 'யா. சாதிர(& விேராதமா நா எK#

ெச/யமா6ேட."

"ெச?சா என ஆயி9#?"

"ெகளாி உன& இNவளK ைதாிய# எப' வ$த? எனி6டயா இப'

ேபசேற? ஊ உலக# ஒ&மா! ‘சாதிர# ப'%சவரா# ! யாக# பணவரா#!
எலா&# ெசா8மா# ப.. தா ேபா/ க7நீ  பாைனயி வி7மா#கற
கைதயா கனபா'க2 பணி6டா ’4 எைன ஊ ஏசாதா? காறி( பாதா?"

"சாி; உனகற# அவா2ளா# வ$ உ ெபாைண காபா(வாளாமா?

அைத ேக*; என பதி ெசாறா பாேபா#."

"நீ அைன& அவ*& தாழ#> ெவ%@ தைலபினி அழ& பா (தபேவ

நிைன%ேச. உ மனசில ெரா#ப நாளா இப' ஒ விபாீத ஆைச இ&4
என& அைனேக ெதாி?@ ேபா%@!" எறா .

"இப நா ெசாற உன& அரமமா(தா ேதாF#. நீேய நிதானமா

ேயாசி%@ பா (தா நியாய# லப9#!"

"இப' ஒ அத ம(& நா ச#மதி%சா ெத/வ# எைன @#மா விடா."

"என பF#?"

"நரக(& அ4#!"
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"அ4ப69ேம ெத/வ# ெகா9கிற தடைன அதானா, பாகீரதிேயாட

எதி கால வாGைககாக நீ அைத தாராளமா ஏ(கலா#, பரவாேல" எறா2
ெகளாி.

"நீ இ$த அளK& ேப@ேவ4 நா நிைனகேல,”

ெகளாி&# அபாK&# நட$த வா&வாத(ைத B மைறவி நிC

ேக69 ெகா'$த பாகீரதி "இ$த அ(ைத ஒ அதிசய பிறவிதா! அபாவிட#
எ(தைன சாம (தியமா வாதாடறா2. ஆனா8# இ$த அ(ைத& ெரா#ப ைதாிய#

ஜாதி!" எC மன@&2 விய$ ெகாடா2.

அ9(தகண# "பாகீரதி நீ இைன& சித#பர# ேபாக ேபாேற ! நாைளேக

அ)& 1 (தி வவா ! அ(ைத உன&( தாழ#> ெவ%@( தைலபினி வி9வா!
கா@ மாைலைய கழ+றி உ க7( ேபா9வா! அ$த அல)கார(ைத 1 (தி

பா பா" எC அவ2 உ2 மன# உ+சாக(தி விசில'(த.
-------------

21.

ெத/வ# ெகா9கற தடைன அதானா, பாகீரதிேயாட எதி கால
வாGைககாக நீ அைத தாராளமா ஏ(கலா#, பரவாயிேல."

ெகளாியி இ$த வா (ைத கனபா'களி மன அ'வார(தி தி#ப( தி#ப

ஒ.( ெகா'$த.

"இப நா ெசாற உன& அரமமா(தா ேதாF#. நீேய நிதானமா

ேயாசி%@ பா (தா நியாய# லப9#."

"உைமதா; நியாய$தா. பாகீரதியி எதி கால# ப+றி நா தீ கமா

ேயாசிக ேவ'யதா."

ேயாசி(தா ; இரெவலா# ேயாசி(தா .

Bக# இலாம திைணயி ேபா/ உ6கா $ ெதவி ேபா/ நிC,

4# பி4# நட$, ஆகாச(ைத பா (...

நிலா வான# நி மலமா/( ெதாி$த. ஊேர உறக(தி ஆG$தி$த. தாக#
ெந?ைச வற6'யதா O69&2 வ$ தணீ அ$தினா . ஊ?ச.
உ6கா $தா . கி6டா அய $ &ற6ைடவி69 ெகா'$தா.
"பாவ#, ெரா#ப அைல%ச அவ4&!"

ெச#பி ஐல# எ9(ெகா9 ெகாைல பக# ேபா/, சாகைட ஓரமாக

உ6கா $, சிCநீ உபாைதைய '(ெகா9 தி#பினா . இ2 RG$தி$த

மா69 ெகா6'. ப@ மா6' கக2 ம69# பளபள(தன அைத பா (
ெகாேட வ$தவாி காகைள கீேழ இ$த வாளி ஒC பலமாக( தாகேவ,
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கனபா'க2 வ. ெபாCகாம ‘அபா, ராமா!’ எC அலறிெகா9 கீேழ வி7$
வி6டா .

‘ராமா’ எற கனபா'களி &ர ேக69 அவ வள % ெசல# அணி

&6' பய$ ேபா/, படபட( 1ைல& 1ைல ஓ'ய.

வாளி% ச(த# கனபா'களி அலற8# ேக69 பதறி எ7$த ராNஜிD#

கி6டாK# ஓ'% ெசC "கீேழ வி7$6ேடளா? ஐேயா, என ஆ%@?" எC
ேக69 ெகாேட கனபா'கைள( Bகி நிC(தினா க2.

"வாளி த9கி69டா,நல அ'! ெரா#ப வ.கிறடா, கி6டா! கா

O)கியிகா பா!" எC னகினா கனபா'க2.

இவ# அவைர ைக(தா)கலா/ அைண(ெகா9 உ2ேள அைழ(%
ெசறா க2.
எலா க)க*# ேச $ெகா2ளேவ கனபா'க2 சின &ழ$ைதேபா
அழ( ெதாட)கி வி6டா .
"சித#பர# ேபா/ வர'Dமா4 ச$ேதகமாயி&, கி6டா ! இ4#

நால?@ நா2தா இ&. உட#பில சதி &ைற?@ ேபா%@. ஒ சின வ.<ட(
தா)கிக 'யேல!" எC வ(தப6டா .

"இப' ப6'னி கிட$தா உட# என(& ஆ&#?" எறா கி6டா.

"இ$தா)க இ$த பாைல &'D)க. @ட%@ட கா/%சி9 வ$திேக"

எC ெசா. கனபா'களிட# பாைல ெகா9(தா ராNஜி. அைத வா)கி &'(த
பிற&தா கனபா'க*& ெகா?ச# ெத# வ$த. ச+C ேநர( ெகலா#
B)கி ேபானா .
காைலயி எ7$ க'கார(ைத பா (தவ இNவளK ேநரமாவா
B)கி6ேட! மணி ஒப !" எC தம&( தாேம ெசா. ெகா9

ஆ%சாியப6டா . அ9(தகண# அ'ப6ட காைல பா (, "! நனா O)கி

ேபாயி& !" எறா .

"நாைள&2 சாியா ேபாயி9#. இைன& நீ)க &ளிக ேவணா#. ேபசாம

ப9(ேட இ)ேகா" எறா கி6டா.

"எனால நான# பணாம8# இக 'யா; >ைஜ பணாம8#

இக 'யா. நா ேபா/ இேதா &ளி%@69 வ$டேற" எC எ7$தா . அ$த
ேநர# பா ( கனபா'கைள பா க வாச. ஒ ெபாிய <6ட# வ$ நிற.
"விராடப வ# வாசிகF#4 உ)கைள ேக69க ேபாறதா ேந(

அரசமர(த'ல <6ட# ேபா69 ேபசி'$தா, அவாதா வ$திகா ேபா.&"
எறா கி6டா,

"ஓேகா, அப'யா! பிர#மணா2 ம69மா? &'யானவா*# வ$திகாளா?"

எC ேக69வி69 அ)க வதிர(ைத எ9( ேபா (திெகாடவ "அேதா அ$த

ைகக#ைப ெகா9 வா இப'" எறா . கி6டா ெகா9 வ$த க#ைப வா)கி
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பா (வி69 "#! இ(தைன நா2 இைத நா ெதா6டேத இைல. எ)கபா
உபேயாகி%ச!" எC ெபைமேயா9 <றியப' அைத ஊறி ெகாேட
வாச8& வி$திவி$தி நட$ ேபானா .
அவைர பா (த# ஊரா ைகெய9( &#பி6டன .
"இ$த ெவயில எலாமா எ)க இப'..?"

"உ)கைள பா க(தா. மைழேய இலாம பயி ப%ைசெயலா#

ேபாயி69. ஆ9மாெடலா# ஒF ஒணா ெச(6'&, தா வஷ(
ப?ச# மாதிாி மCப'D# வ$ேமா4 ேதாF. விைத ெநைல% சாபிட

ேவ'ய கதி& வ$6ேடா#."

"என ெசானீ)க ! விைத ெநைல% சாபிட ேபாறீ)களா? ஊஹூ# !

அ$த நிைல& உ)கைள நா ஒ நா*# விட மா6ேட ! ேவத(&#

விவசாய(&# வி( தாேன கிய# ! வி( அ+Cேபானா ேவத# ேபா%@,
விவசாய# ேபா%@, பயபடாதீ)க. ஒேர வார# ெபாC(&)க. நா வ$

விராடப வ# வாசிகிேற; நி%சய# மைழ வ$9#. ந#பிைகேயா9 இ)க"

எறா .

"ஒ வாரமா! நாைளேக ஆர#பி%@ட 'யாதா?" எC ேக6டா ஒ

விவசாயி.

"'யாதபா ! இத பா (தயா? எ கால ெச#ைமயா அ'ப6'&.

சபண# ேபா69 உ6கார 'யா. விராடப வ# வாசிகF#னா ெர9 மணி
ேநரமாவ உ6கா $திகFேம. அ9(த வார# நி%சய# ஆர#பி%@டலா#.

பதி1ணா# ேததி சித#பர(ேல ஒ விேசஷ#. அ& நா க'பா

ேபாயாகF#. ேபாயி69 பதினா8 வ$9ேவ. பதின?@ வ%@&)க" எறா .
"ெரா#ப ச$ேதாச#; உ)க*& ேகா' ணிய# உ9.

மவராசனாயிE)க!" எC வாG(திவி69 றப6டா க2 &'யானவ மக2.
பிரா#மண க2 றபட ஆய(தமானேபா, "நீ)க2ளா# ெகா?ச#

இ$69 ேபாக 'Dமா? உ)கேளா9 கியமா ஒ விஷய# ேபசF#, எ

ெசா$த விஷய#தா" எC விநயமா/ ேக69 ெகாடா கனபா'க2.
"எ)கேளாடயா?" எறா ஒவ .

"ஆமா#; எ மக2 பாகீரதி விஷயமா இ வைர&# நா எKேம

ேயாசிகாம இ$6ேட. எ 1%@ இகபேவ அவ*& ஒ வழி
ெச/ட4#4 நிைனகிேற."
"அ& நா)க என ெச/ய 'D#?"

"நீ)க ஒF# ெச/ய ேவணா#, கனபா'க2 ெப சீ ெக69 அைலயறா)கற

அவெபய அவ*& வர<டா. அவ2 எதி கால# என)கறைத நா 'K
பணியாகF#. இ$த விஷய(ல உ)க அபிராய# என4 ெதாி?@க

வி#பேற."
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"மன@ல நீ)க என நிைன%@9 ேபசறி)க4 ாி?@ ேபா%@, ெகா?ச

நாைள& னால பா வதியி ஷ பினா)கி.$ தி#பி வ$தேபா

அவைன% ேச (கலாமா4 உ)களிட# ேயாசைன ேக6க வ$ேதா#. அப நீ)க

பி'வாதமா சாதிர# ஒகா4 ெசா. அ4பி6ேடேள, ஞாபக# இகா?

இப ம69# அ$த சாதிர# ஒகறேதா? ஊ& ஒ சாதிர#. உ)க*& ஒ
சாதிரேமா?" எC ைதாியமாக ேக6டா ஒவ .

"இப நா உ)கைள ேக6கிற சாதிர# அல. உ)க அபிராய#தா.
"எ)ககி6ட ஒ வா (ைத ேக6ேடளா?"4 நாைள& நீ)க பழி ெசால

<டா பா)க, அகாக(தா. எ ெபைண இப' இ$த நிைலயிேல,

வி6969 ேபானா அவைள யா காபா(வா? யாராவ அவைள நலப'யா
காபா(ேவளா? அவ*& நா ஒ வாGைகைய அைம%@ ெகா9க

ேவணாமா? உ)களி யாகாவ இHட# இ$தா, யாராவ காபா(த 

வ$தா, இபேவ ெசா8)க. இ$த நிமிஷேம எ ெசா(ைதெயலா# எ7தி ைவக(
தயாராயிேக"எறா .
யாேம பதி ேபசவிைல. வா/1' ெமளனிகளாக க(ைத ேவCபக#
திபி ெகாடா க2.

"ெதாிD#. உ)க பதி இவா(தா இ&#4 ெதாிD#. எ ெபைண

காபா()ேகா4 உ)கைள நா க6டாயப9(த ேபாறதிேல. ெக?ச

ேபாறதிேல. அ உ)க இHட#. ஆனா, நா ஒ 'K& வர& னால

உ)கைன ஒ வா (ைத ேக6க ேவ'ய எ கடைம இைலயா? அகாக(தா
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ேக6ேட. இப நீ)க ேபாகலா#" எC அவ கைள அ4பிவி69 ெமவாக நட$
ேபா/ ஊ?ச. உ6கா $தா .
உ6கா $தவ "கி6டா ெந?ைச வ.கிறடா!" எC மா ைப ைகயா

தா)கியப' ஊ?ச. சா/$ ப9(ெகாடா .
-----------------

22.

ᾆOகார# எப ஒ சாதாரண நிகG%சிதா எறா8# ெகளாி அ(ைத அைத

ஒ கயாண ைவேபாகமாகேவ நட(திவிட ஆைசப6டா2.

"வாச. ெபாிய ப$தலா ேபா69, வாைழ மர#, மாவிைல( ேதாரணெமலா#

க6ட ஏ+பா9 பF)க" எC கணவாிட# ஒ ‘உ(தரK’ேபா ெசா.

ெகா'$தா2.

"இ ெவC# ைவதிக% சட)&தாேன? இைத இNவளK ஆட#பரப9(த

ேவFமா?" எC ேக6டா அவ .

ைவதிக#, ெலளகிக# ெர9# கல$தா(தா எ$த விேசஷ# ேசாபி&#. O9

க6' '%சேபா கிரக பிரேவச(ைத ’ஜா# ஜா#’4 நட(திேனா#. அற# எ$த @ப

காாிய(&# வா/ இலாம ேபாயி69ேத !" எறா2.

ஆமா#, நீ ெசாற# சாிதா" எC தைலயா6'னா அவ .

ெவ2ளி பா(திர#, ஜKளி, ச$தன#, கத#ப#, பழதி4@ எலா(ைதD#

வா)கி9 1 (திேயா9 த நாேள வ$டF#4 கி6டபாK&% ெசா.

அ4)க. <டேவ சைமயகாராைளD# அைழ%@9 வ$ர69#; கி6டபா

வ$தா(தா < (தேம கைளக69# !"

"த?சா] ல நல தாழ#> கிைட&மா, அ(ைத?" எC நா&கா/

ஞாபகப9(தி ைவ(தா2 பாகீரதி.

"ஓேகா ! அைத மற$6டேனா ! வா)கி9 வர% ெசாேற. 1 (தி வரா

இைலயா! உன& த நாேள தாழ#> ெவ%@ தைல பினிடேறடா, கF"
எC ெசலமாக பாகீரதியி கன(ைத( த6'% சிாி(தா2 ெகளாி.

"நா தாழ#> வ%@கற&# 1 (தி வர&# என ச#ப$த#? அ(ைத

என(ைத மன@ல வ%@9 இப' ேபசறா?" எC ச$ேதகப6டா2 பாகீரதி.

ᾙ<

(த(& த நா2 சாய$திர# கி6டபாK# 1 (திD# ஏகப6ட
சாமாகேளா9 காாி வ$ இற)கினா க2. 1 (திைய வாச.ேலேய நி+க%
ெசா. ஆர(தி @+றி ெகா6' ேமளவா(திய(ட உ2ேள அைழ(% ெசறா2
அ(ைத,
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"சைமயகாரா வரைலயா?" எC ேக6டா2 ெகளாி.
"பல வ$'கா" எறா 1 (தி.

"தாழ#> ெகா9 வ$திேக" எC கி6டபா ெசானேம ம+ற

ேவைலகைள ெயலா# மற$வி69 பாகீரதி&( தைலபின( ெதாட)கி வி6டா2
அ(ைத.
<ட(தி "ஹிமாட  வா/" தகர&ழா/ கிராம ேபானி எ.ஜி.

கி6டபா ‘ேகாைடயிேல இைளபாறி’ பா' ெகா'$தா .

எேலா# <ட(தி வ$ உ6கா $ பா69 ேக6க ஆர#பி(தா க2.
கிராமேபா பிேள6' ஏ+ப6'$த கீற காரணமாக பா69 தைடப69

"ேகாைடயிேல ேகாைடயிேல. ேகாைடயிேல…." எC ஒேர இட(தி @+றி% @+றி
வ$ ெகா'$த. அைத ேக69 எேலா# சிாி(தா க2! கிராமேபாைன

நிC(த% ெசா.வி69"நீ)க2ளா# ஆ*ெகா பா69 பா9)கேள, ேக6ேபா#"
எறா கி6டபா,

“நீதா ஒ பா69 பாேட ேக6கலா#" எறா2 ெகளாி அ(ைத

கி6டபாவிட#.

”நா என எ.ஜி. கி6டபா4 நிைனபா உன&? நா பா'னா

எலா# ஓ9வா!" எறா அவ .

பாகீரதிைய அழகாக அல)காி( '$த# <ட(& அைழ(வ$

கி6டபாK& நமகார# பண% ெசானா2 அ(ைத.

“சீகிரேமவ விவாக பிராதிர!" எC வாG(தினா கி6டபா.

கி6டபா இப' வாG(வா எC யாேம எதி பா கவிைல. "

*உ ஆசீ வாத# ப.க69#. அதா என& ேவ'ய. பாகீரதி

எ(தைன அழகா இகா பா (தயா த)கபைம மாதிாி" எறா2 அ(ைத.

"பா க ேவ'யவ பா ( ச$ேதாஷப6டா சாி" எC க சிமி6'

1 (திைய ஒா கணா பா (தா .
ெவ6க(தி தைல&னி$தப' உ2ேள ஓ'வி6டா2 பாகீரதி.

"கி6டபா ஏ இப' ஜாைடமாைடயா ேபசறா ? இவா*&2ள ஏேதா

ேப%@ நட$தி&ேமா !“ எC ச$ேதகி(தா 1 (தி.

"பாகீரதிைய இனிேம ‘பாகீ’4 <பிடாதீ)க" எறா கி6டபா.

“ேவற எப' <பிடறதா#?" "த ெர9 எ7(ைத வி6969 பி

ெரெட7(ைத% ெசா. <பி9)க. அதா ெபா(தமாயி&#" எC ஒ
தி ேபா69 மகிG$தா கி6டபா.
"கி6டபாK&(தா இப'ெயலா# சா யமா ேவ'ைகயா ேபச(

ெதாிD#. த?சா]ேராேனா?" எறா ெகளாியி கணவ .

கனபா'க2, கமலா, கமலாவி ஆ(கார . கி6டா நா8 ேப# ரா(திாிேய

வ$வி6டா க2.
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கனபா'கைள கட# “கால என, அணா ? » எC கவைலேயா9

விசாாி(தா2 ெகளாி.

« வாளி த9கி வி7$6ேட” எறா கனபா'க2,

« கமலா! நீ எப' அபாேவா9 ேச $ வ$ேத ?

“கா?சீர(திேல$ ேநரா அபாைவ பா க ேபாயி$ேத. அ)கி$

எலாமா வ$ேதா#” எறா2 கமலா.

“நலேவைள ! இப(தா தாழ#>ைவ( தைலயி.$ பிாி%ெச9(

ேதா6ட( ேபா6969 வ$ேத. இ$த கமலா கணி படாம தபி%சேன!" எC
எணி மகிG$தா2 பாகீரதி.
ஆனா8# கமலாK& 1கி ேவ (திகேவ9#. "என' தாழ#>

வாசைன அ'கிற. O9 7க? எC ேக6டா2.

"இ$த கமலாK&(தா என 1ேகா ! ேபான ஜம(ல ேமாப நாயா

பிற$திகF#" எC எணி ெகாட பாகீரதி, "அவா? கி6டபா

த?சா] ேல) கத#ப#, தாழ#>லா# வா)கி9 வ$திகா " எC
சமாளி(தா2 பாகீரதி,

"அ$த கைழ<(தா'ெப ம?@ என ஆனா மாமா?" எC

ச$த'சாகி கி6டபாவி காைத க'(தா கி6டா.

"அவைள அ$த ச ககார விடறதா இேல! கயாண# பணிக

ேபாறானா#" எறா கி6டபா,

"பாவ#, அ$த ெப 1 (தி ேப ல உசிைரேய ெவ%சி$த" எறா

கி6டா.

"நீ ேபா/ ேவைலைய பாடா. உனெக& இ$த வ#ெபலா#" எறா

கி6டாவி மாமா.

மCநா2 வி'ய+காைலயிேலேய ைவதிக% சட)&கைள ஆர#பி(விட%

ெசானா கனபா'க2. O9 7# ேஹாம ைக RG$ ெகா2ளேவ ைவதிக க2
ஆ*ெகா விசிறிைய ைகயி ைவ( Oசிெகா'$தன . எலா# '$
ஆர(தி எ9கிறேபா மணி பனிர9!
1 (தி& கி6டபா ஆசீ வாத#. கா பKனி ஒ ேமாதிர#.

ெகளாி அ(ைத அ?@ பKனி ஒ ச)கி..
ெவ2ளி ப?சபா(திர உ(தரணி - கனபா'களி ஆசீ வாத#.

கனபா'கைள த. நமகார# ெச/, அபிவாைதேய ெசா., அ6சைத

ஆசீ வாத# ெப+Cெகாட 1 (தி அ9(தா+ேபா அ(ைத&# அ(தி#ேப&#
நமகார# ெச/தா. அ(ட @Oகார < (த# ம)களவா(திய இைசDட
@பமாக '$த.
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மCநா2 கனபா'க2 சீகிரேம எ7$ நான பான)கைள '(

"பிரயாண(& உஷ( கால# உ(கிHட#" எC ெசா. றப69வி6டா .
"என அணா அ&2ள அவசர# நாைள& நா)க*#தா வர

ேபாறேம எலா# ேச $ ேபாலாேம!" எறா2 ெகளாி.

"கி6டாைவ அைழ%@9 நா னா' ேபாேற. விராடப வ# கைதைய

ஒ தடைவ 7க ப'%சடF#. ஏகப6ட @ேலாக)க2 ! ஏகப6ட

கதாபா(திர)க2 ! அ$த ேப கைளெயலா# கைதல ஞாபகமா மறகாம
ெசாலF#" எறா .

"அப'னா நீ)க கி6டாைவ அைழ%@9 இபேவ ேபா)க. பி சீ6ல

ெசளகாியமா காைல நீ6' உ6கா $9 ேபாகலா#" எறா2 ெகளாி.

“கனபா'க2 விராடப வ# வாசி%@ இ வைர மைழ வராம ேபானதிைல. இத

பா (ேதளா!  ஜாகிரைதயா &ைட<ட ெகா9 வ$திேக!" எறா
கி6டபா.

”நீ ெரா#ப ந#பிைகேயாடதா இேக பா கலா#" எC

சிாி(ெகாேட றப6டா கனபா'க2,

சனிகிழைம ரா(திாி எ69 மணி& விராடப

மக*& தேடாரா ேபா69 அறிவி(தா க2.

வ# நடக ேபாவதாக ஊ

பஜைன மட# வாசைல ெபகி, தணீ ெதளி(, ேகால#ேபா69, @வாமி

பட)க*& மாைல அல)கார# ெச/, &(விள& ஏ+றிைவ( எலா

ஏ+பா9கைளD# கி6டா தா ஓ' ஆ'% ெச/ ெகா'$தா,

ெரா#ப நாைளகற# கனபா'க2 கைத ெசாகிறா எபதா ஊ

மகேளா9, அ9(த கிராம( ஜன)க*# திவிழா <6ட# ேபா பஜைன மட(தி

<'யி$தா க2. கனபா'க2 அC காைலயி.$ேத உபவாச# இ$, பதி

சிர(ைதேயா9 வ$ மைணயி உ6கா $தா . ெப6ேராமா விள& ‘’

எC அைண$ அைண$ எாிய, வி6' >%சிக2 விளைக% @+றி வ6டமி69

ெகா'$தன.
ப?சாய(( தைலவ கனபா'க*& மாைல ேபா69 விழாைவ( வகி

ைவ(த#, கனபா'க2 க7(தி ேபா6ட மாைலேயா9 ேப%ைச( ெதாட)கினா .
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”

வியாச பகவா அளிய மகாபாரத# ெமா(த# பதிென69 ப

அட)கிய. நாலாவதா விராடப வ#.

வ)க2

பாடவ க2 வனவாச# '$ ஓரா9 கால# அ?ஞாத வாச# ெச/வத+&

ஏ+ற இடமாக விராட4ைடய ம%ச நா6ைட( ேத $ெத9(தா க2. விராட

மகாராஜாKேக ெதாியாம திெரளபதிD# பாடவ க*# மாC ேவட(தி அ)ேக
வாG$ வகிறேபா திெரளபதியி அழகி மய)கிய கீசகைன Eம வத#
ெச/வ# விராடனி ம%ச நா69 ப@கைள ெகளரவ க2 மடகி% ெசவ#,

அ ஜூன அ.யாக மாறி ராணியி அ$தர(தி பணிாிவ#,

விராடராஜ4ைடய மக உ(தர4& உதவியாக( ேதேரா6'% ெசC ப@கைள

மீ6ப# இ$த ப வ(திதா நடகிற.

பல ேசாதைனக*கிைடேய ஒ வஷகால# அ?ஞாதவாச# இ$ அைத

ெவ+றிகரமாக '&# பாடவ க2 த)க 2 உைம ெசா ப(ைத

ெவளிப9(வ# இ$த ப வ(திதா.
அவைர ப?ச# தைலவிாி( ஆ'ய விராட ராஜ ேதச(தி பரம Hடனான
கீசகைன Eம வத# ெச/ ஒழி(த பி அ$த கா6' @பி6ச# தாடவமாட(
ெதாட)&கிற. பாடவ க*& க.ட# த$ அவ கைள ெவ+றி காண% ெச/த

ேதச#, விராட4ைடய ம%சேதச#.

ஆகேவ, இ$த உனதமான கைதைய எேபா, யா , எ)ேக ெசானா8#

அ)ேக மைழ ெப/D# எC# @பி6ச# உடா&# எC# ஓ அைசக 'யாத
ந#பிைக இ$த பாரத ேதச(தி பரவியிகிற.

நா இவைர ஏ7 இட)களி விராடப வ# கைத ெசா.யிகிேற. ஏ7
தடைவD# மைழ ெப/ய( தவறியதிைல. இ$த ெபைம எைன% ேசரா. பாரத
கைதயி மகிைம அப'. இைற&# மைழ ெப/D# எகிற திட ந#பிைகேயா9

கைதைய( ெதாட)&கிேற" எC > வ E'ைகயாக <றிவி69 கணீெரற

ச)கீத &ர. @ேலாக)கைள% ெசால( ெதாட)கிய# அ)ேக ெத/Oகமான
ஒ&Gநிைல உவாயி+C.

கைத 'கிறேபா மணி பனிர9. கனபா'க2 O69&( தி#பி

வ#ேபாேத கைளபாக இ$தா . கி6டாவி ேதாைள ஆதாரமாக ப+றி
ெகாேட ஊ?ச. ேபா/ உ6கா $தா .

"இCக# தா)கைலடா, கி6டா ெகா?ச# விசிறி விடறயா?" எC ேக6டவ

"வட&பக# பளீ பளீ F மின அ'கிற, மைழ வேமா, எனேவா
ெதாியைல!" எறா .

”ெகா69 ெகா69F ெகா6ட ேபாற. பா (ேட இ)க" எறா

கி6டபா. அவ க2 இப' ேபசி ெகா'&#ேபாேத பய)கரமா/ காேத
ெசவிடாகிவி9# ேபா இ'(த ேபாி' ஒC ஊைரேய கி9கி9க% ெச/த.
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"அபா, இ$த பாைல &'%@69 ேபா/ ப9(&)க. இைன& >ரா

ப6'னி நீ)க. ஏ+கனேவ உட# சாியிைல உ)க*&" எC பாிேவா9 அ$த

பாைல அபாவிட# த$தா2 பாகீரதி.

கனபா'க2 அவைளேய ச+Cேநர# பா ( ெகா'$தவ , ச6ெடC

ககளி பனி(த நீைர( ைட( ெகா9 "கி6டாK&# ெகா9#மா, பாவ# !

அவ4&( தா சிரம#. ம(தியான(திேல$ அைலயறா" எறா .

“அ ஜூன அ.யா வராேன அபா, அ$த அ.& என ேப ெசாேன?"

எC ேக6டா2 கமலா.

”பிஹனைள !" எறா .

அ$த அ.ைய அவ4 ெசாறதா, அவ24 ெசாறதா?" எC ேக6டா2

கமலா.

“மகாபாரத(ல எ(தைனேயா ச$ேதக)கெளலா# இ&. ேபாD# ேபாD#

உன& இப' ஒ ச$ேதகமா?" எC ேக69 ெம.தாக% சிாி(தா கனபா'க2.
ெகளாி அ(ைத க6' க+>ர# ெகா*(தி வ$ எலாைரD# கனபா'க2

பக(தி நி+க% ெசா. திH' கழி( ேபா6டா2.

"உ)க எலாைரD# இைன& ேச $தால பாகறேபா என& மன@

நிைற?@ இ&, நீ)க அ(தைன ேப# அகைறயா வ$ கைத ேக6டதி பரம

திதி என&. எலா# ேaமமா இ)ேகா" எC ஆசீ வதி(தா .

"சாி, எலா# ேபா/ ப9(( B)&)க. மைழ பலமா வ#ேபால இ&.

மணி ஒணாக ேபாற" எறா2 ெகளாி.
கனபா'க2 ெமவாக எ7$ ேபா/( த# அைறயி ப9( ெகாடா .
Bக# வராததா எ7$ உ6கா $ ச+C ேநர# எைதேயா ப'(
ெகா'$தா . வான# ெதாட $ உCமி ெகா'$த. கனபா'க2 ஒ
ெவ2ைள( தாைள எ9( ஏேதா எ7த( ெதாட)கினா . எ7தி '(வி69
மCப'D# ப9(தா .

ெபா7 வி'$த. ரா(திாி ெப/ய( ெதாட)கிய மைழ ஓயவிைல.

பிரளயேம வ$தேபா ெப/த மைழயி ம&'ைசக*# மர#, ெச' ெகா'க*#

அ'ேயா9 தைலவிாி ேகாலயா/% சா/$ OG$ கிட$தன. வி'$த பிற&#
கனபா'க2 B)கி ெகா'$தா .

"எைன ஆC மணிெகலா# , எ7பி9டா4 ெசா.69 ப9(தவ

இ4# இப'( ர)கறாேர!" எC விய$ ெகாேட கனபா'க2 அைற&%

ெசC பா (த கி6டா "அ(ைத" எC Oேட அதி#ப' <&ர.6டா.

"எனடா?" எC அலறி அ'( ெகா9 எேலா# கனபா'க2

ப9(தி$த அைற& ஒ'% ெசC பா (தா க2.
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கனபா'க2, சா$தமாக, நி#மதியாக ஆடவ திவ'களி உற)கி

ெகா'$தா . அ$த அணி &?@ கனபா'க2 இற$ேபான ெதாியாம அவ
மீ ஓ' ஆ' விைளயா' ெகா'$த.
கனபா'க2 எ7தி ைவ(த ெவ2ைள(தா2 அவ பக(தி கிட$த. கி6டபா
அைத எ9( ப'(தா .

அ2ள ெகளாி&,

வாளி த9கி கீேழ வி7$ததி.$ேத, இர9 1C நா6களாகேவ எ

உடநிைல சாியிைல. வயதானவ க2 கீேழ விழ<டா எC ெசாவா க2.
@Oகார < (த# @பமாக '$ததி ச$ேதாஷ#. விராடப வ# வாசிபதாக

ெகா9(த வாைகD# நிைறேவ+றிவி6ேட, ெகா?ச நாளாகேவ என&

அNவேபா ேலசாக மா வ. வவ9. நீ)கெளலா# கவைலப9O க2
எபதா யாாிட# ெசாலாம.$ேத. இேபா<ட வ.( ெகா9

தானிகிற, எ உயி பிாிய ேபா&# தண# ெந)கிவி6டதாகேவ

ேதாCகிற. ெவளியி ேப/ மைழ ெப/ ெகா'கிற. எலா#
Oராடப வ(தி மகிைமதா.
பாகீரதியி கவைலதா எைன வா6' ெகா'கிற. பாச# ஒ

ற# த ம# ஒ றமாக நிC எ42 ஒ ேபாரா6ட# நட$ ெகா'$த.
எ கால(திேலேய பாகீரதி& ஒ நல வாGைகைய அைம(விட எணி

ஊராைர அைழ( ேபசிேன. அவ களி யாேம ெபாCைப ஏ+Cெகா2ள(
தயாராயிைல.
இேபா நா எ9(2ள 'K உன&# உலக(&# ஆ%சாிய# தரலா#.
ேவத(ைதD# த ம)கைளD# ஊ& ேபாதி(ேத, ேவத பாடசாைல

நட(திேன. இர9 ைற யாக)க2 ெச/ேத. சாதிர)கைள ேபா+றிேன.

‘சாதிர(ைத இHட#ேபா நம வசதிேக+றப' ெயலா# மா+ற <டா’ எC

வாதா'ேன. இேபா ேசாதைனயாக, நாேன அைத மீறேவ'ய நிைல& வ$

வி6ேட.

பாகீரதி& மCமண# எப சாதிர விேராத#தா, அத மமான

காாிய#தா. ஆனா8# சாதிர(ைத மீறி நா எ9(தி&# 'K மிக ெபாிய
பாவ# எப என&( ெதாிD#. இ$த பாவ(&ாிய தடைனைய நா
ஏ+Cெகா2ள( தயாராயிகிேற.

ேவத# சாதிர# னிதமான. நிர$தரமான; மா+ற 'யாத. மா+ற

<டாத. அைத மீCகிற நாதா மகாபாபி.
ேவத# சாதிர# எைன மனிக69#.
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ெகளாி ! என& பிற& பாகீரதிைய காபா+C# ெபாCைப உனிட(தி

வி69% ெசகிேற. அவ*&# 1 (தி&# நீ மண# ெச/ ைவக 'K
ெச/திகிறா/ எபைத நா ஒவாC ஊகி( வி6ேட. உ இHடப'ேய
ெச/. இதி என& >ரண ச#மதேம.

இதனா கிைடக<'ய நல பல எவானா8# அ உைன% ேசர69#.

பாவ(தி பலைன நாேன ஏ+Cெகா2கிேற.

நீ எனகாக ெகா9 வ$ ெகா9(த க)ைகைய இேபா எமீ ெகா69.
அ$த னிதநீ எ பாவ(ைத க7வ69#.
உ)க2 எேலா&# எ ஆசீ வாத)க2.
இப'&
ச)கர கனபா'க2.
"அணா, நா உன& க)ைக ெசா# ெகா9 வ$த இ&(தானா?"

எC ேக69 இதயேம ெவ'( வி9வ ேபா கதறினா2 ெகளாி அ(ைத.

ரா(திாி ெப/த மைழயி மி%சமாக O69 <ைரகளி.$# மர#, ெச'

ெகா'களி.$# ெசா6' ெகா'$த ளிக2 கனபா'க*காக உலகேம
அ7வ ேபா இ$த.

