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சம��பண�சம��பண�சம��பண�சம��பண�    
 
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 
வி�வநாத4�&#, கைடசி மக2 மாலதி ராம1 (தி�&#. 
---------------------- 

���ைர���ைர���ைர���ைர    
கவியரகவியரகவியரகவியர    ைவர���ைவர���ைவர���ைவர���    

    
 நாணைல� பா (� நதி ��4ைர ேக6&மா? ேக6'��கிறேத?   
 இேதா எ�னிட# சாவி. 
 இ$த  ”ேவத வி(�” எ�4# வசன காவிய(��& �த� வாசக� நா�  
எ�பதனா� ��4ைர எ7த% ச#மதி(ேத�.  
 இ$த நாவைல நா� வாசி(ேத� எ�ப� ெபா/.  
 இ$த நாவ8�&2 நா� வசி(ேத� எ�பேத ெம/.  
 1 (திேயா9 அ$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� வாசி�கவி�ைல.  
 இ$த நாவ8�&2 நா� வசி(தி��கிேற�.  
 சாவிஅவ க2 எ7த( ெதாட)கினா� அவ  ைகயி.��&# ேபனா 
Bாிைகயாவ� வழ�க#. 
 ஆனா�, வழ�க(��& மாறா/ ‘ேவதவி(�’ எ7த� ேபான அவ  ேபனா 
உளியாகியி��கிற�. 
 அவாி� ம+ற பைட��க2 ஒவிய)கெள�றா� இ� சி+ப#.  
மன@�&2 கனமா/ உ6கா $� ெகா�9 ேப@# சி+ப#.  
 சாவியி� ம+ற பைட��க2 தீ6ட�ப6டைவ எ�றா� இ� வ'�க� ப6ட�. 
 இ$த நாவ8�&2 அவ  ஆ�'��&# விஷய# ஆப(தான� எ�C 
க�த�ப9வ�. 
 க(தி எ9(� D(த# ெச/வ� எளி�.  
 ஆனா�, க(தி ேம� நட$� D(த�# ெச/வ� க'�, நி�C வி6டாேர! 
க(திேம� நி�C ேபா  �ாி$� சாவி ெவ�C வி6டாேர! 
 மாறி வ�# மனித மதி�E9கைள எதி கால(தி� ஆராய� �&#ேபா� இ$த 
நாவ� அத+&% ேசதாரமி�லாத ஆதாரமாக விள)&# எ�ப� எ� எ�ண#. 
 கால)காலமா/ இ$த% ச1க(தி� கா�கைள� பிைண(தி��&# சா�திர% 
ச)கி.கைள மயி.ற& வா (ைதகளா� வ�'� ெகா�ேட ச#ம6'யா� 
அ'(தி��கிறா  சாவி. 
 "ந#ப ச1க#, ச�தாய# எ�லா# ந�லப'யா வாழF)கிற��&(தாேன 
ச#பிரதாயம�லா#? இ�ப' வாG�ைகேய அ'ேயா9 நாசமா� ேபாயிடற��& ஒ� 
சா�திரமா? அ� நம�&( ேதைவதானா? அ�ப'�ப6ட சா�திர(ைத மா(தி அைம�க 
ேவ�'ய�தாேன!" (ப�க# 67) 
 இ�தா� இ$த நாவ8�&, சாவி அவ க2 எ9(தி��கிற ஆழமான 
அ�திவார#. 
 தா� ேபா69� ெகா�ட இ$த எ�ைலகைள( தா�' சாவி அவ க2 த� 
ேபனாைவ ஒ� மி�. மீ6ட�# அைச�கவி�ைல. 
 இ�ப' கனமான விஷய(ைத% @ம$� கைரேய+Cவ�#, கைரேயCவ�# 
கHட#. 
 சாவி அவ க2 கைரேயறியி��கிறா  ; கைரேய+றிDமி��கிறா ;  
 இ$த( �ணி%ச� அவ��& ெவC# ேவ6ைகயா� வ$தத�C: வாG�ைகயா� 
வ$த�. 
 இ$த I.� வாசக)கெள)&# ைவதீக வாG�ைகயி� வ'வ)க2 வ�ட� 
வ�டலாக� ப'$� கிட�கி�றன. 
 எ$த எ7(தாள4�&# இர�9 கைலக2 ேவ�9#.  
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 ஒ�C. அவ� உணர(ெதாி$தி��க ேவ�9#. இர�9, உண $தைத 
உண (த( ெதாிய ேவ�9#. 
 அவ� ச�(திர(ைத� ப+றி எ7தினா� வாசகனி� ேவ6'யி� கைரயாவ� 
நைனய ேவ�9#. 
 இ$த நாவ.� ெவ+றி�& 1ல# எ�னெவ�றா�, சாவி அவ க2 உண $தைத 
விட உண (திய� அதிக#. 
 1 (தி, பாகீரதி ச)கம# ப+றி ஓ  அ(தியாயேம எ7தியி��கலா#.  
 ஆனா�, இர�9 வா�கிய)களி� இைடெவளியிேலேய அவ க2 ச)கம# 
�'$� வி9கிற�. 
 ஆனா�, அ$த இட# வ$தKட� எ� ர(த# ெகா?ச# @69 அட)கிய�. 
 உ�ைமதா� வா (ைதகைள விட ெமளன(��& அட (தி அதிக#. 
  நைட-  நயமான  நைட.  
 பனி�பாைறகளி� மீ� ஓ  ஆ�பி2 பழ# உ��9 ேபாவ� மாதிாி தைடய+ற 
நைட. 
 கைழ�<(தா'ைய ேவ'�ைக பா �&# &#ப.� அ$த� பிராமண� 1 (தி 
நி+கிறா�. 
 சாவி எ7�கிறா  :  
 "கC�பான எ2 &விய8�& இைடேய ெவ�ைமயான ப%சாிசி ஒ�C கல$த� 
ேபா� ேபா� அ$த� பாமர ம�க2 <6ட(தி� அவ� ச+C# ெபா�(தமி�லாம� 
நி�றா�” (ப�க# 55) 
 L6பமான உவைம ;  
 உவைம எ�ப� �லைம. 
 அ)க)ேக இ$த� கனமான விஷய(ைத இற�கி ைவ(� இைள�பாறி� ெகா2ள 
@ைம தா)கி� க+களா/ நைக%@ைவ வாிக2. 
 
 "ேதா�ட�ப�க
 ெத�வி� பஜைன� ��ப� ஒ�� அப�வரமா�� 
பா��ெகா�  ேபாயி"�.” 
 இ�ப' அ)க)ேக ெதறி(� வி69� ேபா&# சி�ன% சி�ன மி�ன�க2. 
 தா� எ9(�� ெகா�ட க� ம69ேம அதிக# கவனி�க�பட ேவ�9# 
எ�பத+காக, ெவ'(�� ெகா�9 வ�# அவர�  நைக% @ைவைய இதி� அட�கிேய 
வாசி(தி��கிறா . 
 ேவத)க*�&# சா�திர)க*�&# இ��&# ேவ க*�& வய� எ(தைனேயா 
I+றா�9க2 எ�பைத அவ  அறிவா .   
 அைவக2 ஒேரநாளி� அC(� விட�<'ய - ஒேரநாளி� ெபய (� விட� <'ய 
ச�.ேவ க2 இ�ைல.  
 அத� &றிMடாக(தா� பாகீரதி - 1 (தி தி�மண(ைத ஒேர நாளி� உ�வா�கி 
விடாம� கால அவகாச# ெகா9(�  நிதானமா/� கா6'யி��கிறா . 
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 எ$த� பா(திர(தி� மீ�# ெவC�� வராம� அ(தைன பா(திர)கைளD# 
ேநசி�கிற பா(திர)களா/ வா (தி��ப� நாவைல% @ைவ(� வி69 அைச ேபா9# 
ேபா� @கமாக இ��கிற�.  
 கனபா'களி� மரண(ைத இைதவிட% @��கமான வா (ைதகளா� ெசா�ல 
�'Dமா? 
 "அ$த அணி� &?@ கனபா'க2 இற$� ேபான� ெதாியாம� அவ  மீ� ஓ' 
ஆ' விைளயா'� ெகா�'�$த�."  
 இ$த வாிைய வாசி(�� ெகா�'�$த ேபா� அ$த அணி� வா� �'(த� 
மாதிாி இ�தய# �'(த�. 
 அவ  எ7திய அ$த� கைடசி�க'த# ேவத)கைளD# நிகGகால(ைதD# 
இைண(� ைவ�கிற எ7(�� பாலமாகேவ என�&� ப6ட�. 
 நாவ� �'D# ேபா� "அ/ேயா! சாவி எNவளK ெபாிய ஆ2" எ�C உத9 
உ%சாி(�� ெகா�ட�. 
 இதி� ஒ� &றி�� வ�கிற�.  
 விராட ப வ# ப'(தா� மைழ வ�மா#. என�& ந#பி�ைகயி�ைல.  
 ஆனா�,  ேவதவி(� ஒ� விராட ப வ#தா�.  
இைத� ப'(தா� மைழ வ�# –  
க�ணி�. 
          (ைவர�(�, 21.5. 90) 
------------------------  
 

ந�றிந�றிந�றிந�றி    உைரஉைரஉைரஉைர    
 
 நதி நாணைல(தா� ��4ைர ேக6க �'D#. �ய� Oசினா� 
நதி�கைரயி82ள அ(தைன மர)க*# சா/$� வி9கி�றேபா� நாண� 
ம69#தாேன வைள$� ெகா9(� நிமி $�  நி+கிற� ! 
 கவியர@ ைவர�(� நாண� ேபா� எ�ெற�C# நிைல(� நி+பா . 
 கா?சி� ெபாியவ க2 &)&ம� பிரசாத# த�வ� ஒ� சாதாரண மர( த6'� 
ைவ(�தா�, அ$த மர( த69 "எ�ைன ஏ� ேத $ெத9(தீ க2?” எ�C 
ேக6பதி�ைல.  
 அ$த பிரசாத( த69�&2ள த&திD# �னித�# ெப�ைமD# கவியர@ 
ைவர�(� அவ க*�&# உ�9. 
 அவ  எ7திD2ள ��4ைரைய� ப'(த�# ஒ�  நிமிட# க�கைள தியான# 
ேபா� 1'�ெகா�9 ேயாசி(�� பா (ேத�.  
 ‘இ$த� கைதைய இவர�லவா எ7தியி��கேவ�9#? அத+&ாிய ஆ+ற8# 
ெசா�லா6சிD# இவாிடம�லவா இ��கி�றன?’ எ�C எ�ணி விய$ேத�. இ$த� 
கைதைய அவேர எ7தியி�$தா� அ� கவிைத அழேகா9 <'ய ஒ  அமரகாவியமாக 
அைம$தி��&#. வா (ைதக2 ேவத# ேபாலK# கீத#ேபாலK# ஒ.(தி��&#. 
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 இவ  எ�4ைடய எ7(ைத அF அFவா/% @ைவ(� அைச 
ேபா6'��கிறா . 
 �(தக# �7�# வாி வாியாக� ப'(�- வாிக*�கிைடேயD# ப'(�, -- 
ஆபரண(தி82ள  நவர(தின� க+கைள� ேபா� வா (ைதகைள� ெபா�(தி 
��4ைர எ7தியி��கிறா . 
 கவியரசி� பாரா69ைரதா� நா� இ$த� கைத�&� ெப+C2ள ச�மான#, 
ெபா�னாைட எ�லா#. அவ��&  எ� இதய> வமான  ந�றி. 
 

--   சாவி 
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ேவதேவதேவதேவத    வி�	வி�	வி�	வி�	    
 
  நா8  நா6களா/� ெப/த அைடமைழயி� மர# ெச' ெகா'கெள�லா# 
&ளி(�, &ள# &6ைடகெள�லா# நிர#பி >மிேய ெவடெவட(�� ெகா�'�$த�. 

தவைளகளி� ேகாஷ# அட)கி, கீGவான(தி� நிகG$� ெகா�'�$த ஒளி 
ஜால)கைள� பா (தப' 1 (தி ஆ+ைற ேநா�கி நட$�ெகா�'�$தா�. 

ேவத�கைள ெசா69# �க#, ெத/விக# கல$த ேதஜ�!  பிர#ம%சாிய(தி� 
க69�பா6'� ஒ� பால ச$நியாசி ேபா� அைமதியாக, அட�கமாக, வா/ கமக# 
�F�F�க,  நட$� ெகா�'�$தா�. 

அ�கி�, ஒ� &6ைடைய� பா (தேபா� பைழய ஞாபக# வர, அ�பாவி� &ர� 
அசாீாிேபா� ஒ.(� ெம/சி. (தா�. 

1�C வ�ட)க*�& ��  நட$த�. 
அ�பா பர@ தீ6சித  ேப@கிறா  : 
"1 (தி! என�& வயசா%@டா! உ� அ#மா ேபா/ வ�ஷா�திக�# �'$� ஒ� 

வார# ஓ'� ேபா%@. இனி நீD# நா4# இ$த கிராம(திேல உ6கா $��9 எ�ன 
ெச/ய� ேபாேறா#? கிராமவாச# சாி; சகவாச# சாியி�ைலேய! நாைள காைல 
�ற�ப9ேவா#. சனி உஷ�!  நா2  ந6ச(திர# எ�K# பா �க ேவணா#. உ�ைன� 
ெகா�9 ேபா/ ச)கர கனபா'களி� பாடசாைலயி� ேச (� வி9கிேற�. நீ 
அவாிட# ேவத# ஓதி ேவத வி(தா/� பிரகாசி�க ேவ�9# எ�ப� உ� அ#மாவி� 
ஆைச. அவ2 ேபான பிற& என�& வாG�ைகேய R�யமா� ேபா%@. உ�ைன ச)கர 
கனபா'களிட# ஒ�பைட(�வி69 நா� எ)காவ� வட�ேக ேபா/ க)ைக�கைரயி� 
த)கி வி9கிேற�, எ� அ$திம கால(��& ஏ+ற இட# அ�தா�." 

ஒ� நீ (ேத�க(தி� அ�ேக அவ க2 வ$தேபா� ெபா7� வி'$� வி6டதா� 
இ�வ�# அ)ேகேய �நான(ைத �'(�� ெகா�டா க2. தீ6சித  ைகேயா9 
க6'�ெகா�9 வ$தி�$த தயி  சாத(ைத அவனிட# ெகா9(� சா�பிட% ெசா�னா . 
 அைத அவ� சா�பி69 �'(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# உ�ைன எ�ேபா�# த7வி� ெகா�'��&#. 

பிரா#மண &ல(தி� பிற$த நீ எ�ைற�&ேம ஆசார சீலனாக இ�.  
பிரா#மணீய(தி.�$� ஒ� ேபா�# வ7வி விடாேத! ச)கர கனபா'கைள நீ 
ஆசானாக அைடவத+&� ெப�# ��ணிய# ெச/தி��க ேவ�9#. அவ  இர�9 
யாக)க2 ெச/தவ . எ� பா�ய சிேநகித . த�க ப�வ(தி�, உன�ேக+ற ெப�ைண 
அவேர ேத' உ� தி�மண(ைத �'(� ைவ�பா . உன�& இனி மாதா, பிதா, &�, 
ெத/வ# எ�லாேம அவ தா�. 
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1�C வ�ட)க*�& �� அ�பா ெசா�ன அ$த வா (ைதகளி� 
ேதா/$தி�$த பாச�# பாிK# இ�ேபா� நிைனK�& வர 1 (தி உண %சி 
வச�ப6டா�. அ$த( தயி  சாத�# ஊCகாD# இ�ேபா�  ெந?சி� �சி(த�. 

பிடாிைய( தடவி அ)ேக உC(திய த)க% ச)கி.ைய( ெதா69� பா (தேபா� 
அ#மாவி� நிைனK ேதா�ற பனி�&# க�களி� அ$த% ச)கி.ைய ஒ+றி� 
ெகா�டா�. 
 

ஆ+ற)கைர� ப'(�ைறயி� அம $� ச+C ேநர# �ர�ேடா9# 
ெவ2ள(ைத� பா (�� ெகா�'�$தேபா� நீ$தி� &ளி�கேவ�9#ேபா� ஆைச 
ேதா�றிய�. 

‘இ(தைன கால# கிராம(திேலேய வாG$தி�$�# நீ%ச� ெதாி$�ெகா2ளாம� 
ேபாேனேன!’ எ�C வ�(த�ப6டா�. 

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 மய�க(தி� ஆG(தின. 

"ேமாகினி� பிசா@ எ�C ெசா�வா கேள, அ�வாக இ��&ேமா பிசா@க2 
&ளி�ப��டா?" 

"Rாிய பகவாேன! �Hடேதவைதகளிடமி�$� எ�ைன� கா�பா+C" எ�ற 
ம$திர)கைள உ%சாி(�� ெகா�ேட எ7$�  நி�றா�. 

அ%சமய# ஆ+ற)கைர சி(தி விநாயக  ேகாயி� மணி ஓைச ேக6கேவ, அ %சக  
வ$� வி6டா  எ�பைத அறி$� ெகா�டா�. சீ�கிரேம &ளி(�, விநாயகைர வல# 
வ$�, அ %சக��& �Hப)க2 பறி(�� ெகா9(�வி69, பாடசாைல�&# எ9(�% 
ெச�ல ேவ�9#. 

“இ�ைன�& �வாதசி. கனபா'க2 என�காக� கா(தி��பா .” 
இ(தைன ேநர# �நான(ைத �'(�வி69 ெபா� ேவ/$த �(ரா6ச 

மாைலD#, க69�க6டா/ வி>திD#, Eதா#பர�# அணி$� சிவ�பழமா/� கா6சி 
அளி�பா . அ'நாபியி.�$� எ7# க#Eரமான ச)கீத� &ர.� அவ  ம$திர)கைள 
உ%சாி(� அ %சைன ெச/D#ேபா� பாடசாைல �7�ேம ெத/Oக� கைள O@#. 

நா� ேபா/ அவ�ைடய >ைஜ�& ஒ(தாைசயா� பணிவிைடக2 ெச/யF#. 
இ$த� ேகாயி� ந$தவன(தி.�$� மல க*#, காசி( �#ைபD#, வி�வ�# 
எ9(��9 ேபாகF#.  ந$தன# அைர%@( தரF#. Bபதீப ஆராதைன�& 
ேவ�'ய அ(தைனD# எ9(� ைவ�கF#.  ெநா�' கி6டா தீபாவளி�& ஊ��&� 
ேபானவ� இ�4# தி�#பவி�ைல. அவ� இ�$தா பாதி ேவைலகைள அவேன 
கவனி%@�&வா�. 
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�வாதசி ஆனதா� பாகீரதி இத+&2 �நான(ைத �'(�, <$தைல ஈர( 
�ணிேயா9 ேச (�% @�6' �'(�� ெகா�9 சைம�க( ெதாட)கியி��பா2. 
சைமயலாகி பாடசாைல� பி2ைளக2 ப$தி �'ய எ�ப'D# உ%சி� ெபா7தாகிவி9#. 
அவ*�& உதவியாக உ�கிராண(தி� கா/  நC�கி( தரF#. த�ணீ  ேச$தி 
ைவ�கF#. ேதா6ட(�ேல�$� வாைழ இைல ெவ6' வ$� ஏ9 சீவி ைவ�கF#. 
இ(தைனD#  நா�தா� ெச/தாகF#. 

‘பாவ#, பாகீரதி - கனபா'களி� மகளா/� பிற$� வாG�ைகயி� எ�ன 
@க(ைத� க�டா2? சி�ன வயசிேலேய தா. க6'� ெகா�டவ2, அ$த 
மா)க�ய(ைதD# தா. க6'ய ப(� நாைள�&2ளாகேவ இழ$�வி6டா2. அ��ற# 
ஒ� வ�ஷ(��&2 அவ2 அ#மாK#-மா9 �6'ன ேதாஷ#-ேபா/ வி6டா2. 
பாடசாைல� பி2ைளக*�&% சைம(�� ேபா9# ெபாC�� அ#மாK�&� பிற& 
இ�ேபா� இவ2 தைலயி�தா�! 

கனபா'கேளா அளK�& மீறிய ஆசார#. பிராமண� பி2ைளக2 யா  வ$தா8# 
பாடசாைலயி� ேச (��ெகா�9 ேவத# ெசா�.� ெகா9(�� ெகா�'��கா . 
அவா*�ெக�லா# வ'(�� ெகா6ட(தா� பாகீரதி பிற$தாளா? அ� அவ 
தைலவிதியா?’  

* 
"நாராயணா, நாராயணா!" எ�C இர�9 �ைற உ%சாி(�, இ�ெனா�ப' 

கீேழ இற)கி, இட� ைகயா� 1�ைக� பி'(��ெகா�9 ஓ9# ெவ2ள(தி� த� 
உட� �7ைமD# அமிG(தியேபா� ெவ2ள(தி� அ@ர ேவக# 1 (திைய( த�பா� 
இ7(��ெகா�ட�. 1%@( திணறி( தி�&��கா' ‘ஐேயா’ எ�C அலறினா�. 
இ�ெனா� �7�&, அ$த ேவக(தி� தைலB�க �ய�C, �'யாம+ ேபா/ ஒ� வா/ 
த�ணீ�# &'(� உயி��&� ேபாரா'� ெகா�'�$த நிைலயி� -ச6ெட�C 
இர�9 ைகக2,-அவ� &9மிைய� பி'(�( B�கி இ7(�� கைர ேச (தன. 
வைள�கர)க2 ! அவ� ஒ�C# �ாியாம� மலர மலர விழி(தா�. ச+C�� பா (த 
அ$த அைர நி வாண� ெப�தா�! அவ2 அவசரமாக அவ� ைககைள� பி'(� 
இ7(� ம�லா�க� ப9�க ைவ(� வயி+றி�மீ� த� காலா� ஒ� மிதிமிதி(தா2. 
வயி+C�&2 ேபான த�ணீ  அவ� வா/ வழியாக� E%சி அ'(த�. அ��ற#தா� 
1 (தி�& 1%@ சீராக வர( ெதாட)கிய�. 

1 (தி அவைள ந�றிேயா9 பா (��ெகா�ேட " நீ யா ?" எ�C ேக6டா�. 
”கைழ� <(தா' மக2. > விக# மகாராH'ர#." 
"ந�னா( தமிG ேபசறேய!"  
"இர�9 தைல�ைறயாக( தமிG நா6'ேலதா� இ��ேக�”. 
”ஊ  ஊரா/� ேபா/ ெத�வி� டமார# த6' வி(ைத ெச/� க#பிேம� நட$�, 

கஜக ண# ேபா69-வயி(�� பிைழ��." 
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"இ�ப எ$த ஊ ல.?" 
"இேத ஊ லதா�. ேதர'(ெத� சரேபாஜி ச(திர(� வாச�ல…"  
"சரேபாஜி ச(திரமா! அ$த( ெத�வி�தாேன 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$த� ெப�F�&( த�4ைடய அைர நி வாண நிைல அ�ேபா�தா� நிைனK�& 
வர, <%ச(�ட� த� உட#ைப� &C�கி�ெகா�9 உல (தியி�$த ஆைடைய 
ேநா�கி விைர$தா2. 

1 (தி எ7$� நி�C அவைள ந�றிேயா9 பா (தா�. "உ�ைன நா� 
எ�பKேம மற�க மா6ேட�. ேப  எ�ன ெசா�ேன?” 

"ம?@." 
" நாைள�&# இ)க வ�வியா?" 
 "மா6ேட�" எ�ப�ேபா� தைலயா6'னா2. 
"இ�ைன�& ம69# எ��& வ$ேத?? 
 

    

 
"இ�ைன�& 1F நா2 தீ69. &ளி%ச69� ேபாகலா#4 வ$ேத�." 
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தீ69 எ�றா� அவ4�&( ெதாிD#. பாகீரதி மாத(��ெகா� �ைற 
ெகா�ைல��ற(தி� ேபா/ மா69�ெகா6'.� உ6கா $�ெகா�9 "1 (தி என�& 
UKடா, இ$த 1F நா*#  நீதா� சைமய� ேவைலைய� கவனி%@�கF#" 
எ�பாேள, அ$த( தீ69தாேன! 

"அதா� ெபா7� வி'யற��&2ளேய இ)ேக வ$�6'யா?" 
அவ2 நாண(ேதா9 &னி$தா2. 

"எ�4ைடய ந�ல கால#. இ�ப நீ இ)ேக வ$தா/. இ�ைல�னா எ�ைன 
ெவ2ள# ெகா�9 ேபாயி��&#. ம(தியான# பாடசாைல� ப�க# வா. பாயச(ேதா9 
உன�&% சா�பா9 ேபாட% ெசா�கிேற�. இ�ைன�& ெவ2ளி�கிழைம, அ#பா*�& 
பாயச# ைநேவ(திய# ப�ற வழ�க#!" 

"ேவணா#. உைழ�காம� சா�பிடற� எ)க வழ�கமி�ைல." • 
"நீ எ�ைன� கா�பா(தினேய அ��& ந�றி� கடனா( தா�."  
"ஒ� உயிைர� கா�பா(தற� கடைம இ�ைலயா?" 
"அ�ப'�னா உ�ைன மCப'D# பா �கேவ �'யாதா? ” 
" நாைள�& பஜா ல அ�பாK#  நா4# வி(ைத ெச/ேவா#. அ)ேக வ$தா 

எ�ைனD# பா �கலா#; வி(ைதD# பா �கலா#! அ�பாK�& வயசாயி69�. நா� 
ேபா/(தா� 16' ெபா)கி� ேபாடF#. வர69மா?" �ற�ப69 வி6டா2. 

1 (தி பாடசாைல�&( தி�#பி� ேபா/ மீ�9# &ளி(தா�. 
"எ�ன, 1 (தி, ஏ� மCப'D# &ளி�கிேற?" எ�C ேக6டா2 பாகீரதி, 

அவ*�& ஏேதா ெபா�(தமி�லாம� பதி� <றிவி69 ேவ6' உல (த ேதா6ட� 
ப�க# ேபானா�. மனேச சாியி�ைல அவ4�&. "அ$த� ெப� எ$த� &லேமா? 
எ�ன ஜாதிேயா? எ�ைன( ெதா69( B�கி� கைரயி� ேச (தா2. தீ69 &ளி(தவ2.  
நா� பிராமண�. ஆப(��& ேதாஷமி�ைல எ�C ெசா�வா க2" எ�C தன�&2 
சமாதான# ெசா�.�ெகா�9 வி>திைய� &ைழ(� மா பி8# க7(தி8# 
>சி�ெகா�டா�. அ�ேபா� த�4ைடய க7(� ெவறி%சி6'��பைத உண $� 
தி9�கி6டா�. 

"ஐேயா, எ� க7(தி.�$த ச)கி. எ)ேக?" 
---------------   

2.2.2.2.    
பாடசாைல� பி2ைளக2 ஆசார சீல களா/ எதி  எதிராக அம $� 

’ஆவ (த#’ ெசா�.� ெகா�'�$தா க2 
>ைஜ அைறயி.�$� வ$த சா#பிராணி வாசைனD# சைமயலைறயி.�$� 

வ$த ரச# ெகாதி�&# வாசைனD# ச)கமமாகி� பாடசாைல� பி2ைளகளி� 1�ைக( 
�ைள(� பசிைய� கிள�பிவி6ட� 
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"அ4Hடான# �'�பத+&2 சைமயலாயி9#. சீ�கிரேம இைல ேபா69�வா. 
�வாதசியா%ேச  ெநா�' கி6டா இ�$தா இ(தைன ேநர# வாைழ ஏ9க2 சீவி, <ட# 
ெப��கி ைவ(தி��பா�. 1 (தியானா இ�4# ேதா6ட�ப�கேம ேபாகைல, 
அவ4�& எ�ன ஆ%ேசா ெதாியைலேய! ேக6டா8# ெசா�ல மC�கிறா�." 

&�9 ப6டாபி மனைத ஆவ (த(தி� ஈ9ப9(தாம� சா�பா6'� ெச8(தி 
யி�$தா�. 

"1 (தி! மணி எ6டாக� ேபாற�டா! ேதா6ட�ப�க# ேபா/ அ$த% ச�கி69% 
@�)கி� ேபான வாைழ மர(ைத ெவ6'�9 வ$�9. த�9#, ப6ைடD# உதK#" 
எ�றா2 பாகீரதி. 

"ஆவ (த# அ4Hடானெம�லா# என�கி�ைலயா?" எ�றா� 1 (தி. 
"ெநா�' கி6டா நாைள�& வரதா க'தாசி ேபா6'��கா�.  நாைளயிேல $� 

அவ� எ�லா ேவைலD# கவனி%@�பா�. அ�பாK# கா?சீ�ர# ேபாறாளா#. யாக# 
ப�ண பிரா#மேணா(தம கைளெய�லா# சத� <6' சா�ைவ ேபா (தி ச�மான# 
தர� ேபாறாளா# ெபாியவா." 
 

”கனபா'க2 கா?சீ�ர# �ற�ப9வத+&2 அவாிட# கால#பற சமாசார(ைத% 
ெசா�. விடலாமா?" எ�C ேயாசி(தா� 1 (தி,  

”ேவ�டா#; ெசா�ல ேவ�டா#. அதா� அ �கிய# வி69 Rாிய பகவானிட# 
ேவ�'� ெகா�டா%ேச மன(தா8#, வா�கா8#. ைககளா8#, வயி+றா8#, ஆ� 
&றியா8# எ$த� பாவ(ைத% ெச/ேதேனா, இ�4# எ�னிட(தி� ேவC எ�ன 
பாவ# உ�ேடா அNவளைவD# நீ�கிய�ள ேவ�9# எ�C Rாியவ'வான 
பர?ேசாதியி� ேஹாம# ெச/தா%ேச" எ�C உ2 மன# வாதா'ய�. 

1 (தி அ$த 1(த வாைழமர(ைத அ'ேயா9 ெவ6' வ$� ��9 ேபாட( 
ெதாட)கினா�. அைலபாD# எ�ண)கைள� க69�ப9(த �'யாம� மனைத ஒ� 
நிைல�ப9(த இயலாத  நிைலயி� &ழ#பி�ெகா�'�$த அவ4�&2 "அ$த% ச)கி. 
எ)ேக ேபாயி��&#? எ�ப'� ேபாயி��&#?" எ�ற ேக2விேய மீ�9# மீ�9# 
எ7$� வா6'� ெகா�'�$த�. 

”ெவ2ள(தி� ேபாயி��&ேமா? அ$த� கைழ�<(தா'� ெப�-ம?@ எ9(�� 
ேபாயி��பாேளா? ஊஹூ#, அவ2 எ9(தி��க மா6டா2. அ�ப'�ப6ட ெப� 
அ�ல அவ2 - "உயிைர� கா�பா+Cவ� ஒ� கடைம இ�ைலயா?" எ�C 
ேக6டவளா%ேச! சா�பிட� <�பி6டேபா� ேவ�டா#. உைழ�காம� சா�பி9வ� 
எ)க வழ�கமி�ைல" எ�C மC(தவளா%ேச! அவ2 எ9(தி��க மா6டா2. 
ெவ2ள#தா� ெகா�9 ேபாயி��கF#."  -  ம?@ ஜல ேதவைதேபா� நைன$த 
ஆைடயி� ெயளவன(தி� >ாி�பி� ஒ�கண# அவ� க��� மி�னலா/( ேதா�றி 
மைற$தா2. 

”1 (தி! இ� உ� அ#மாவி� ச)கி.டா, 1F பK�.  இைத எ�ேபா�# 
க7(தி� அணி$� ெகா�'�. அ#மா இ$த% ச)கி. �பமாக உ�ைன ஆசீ வதி(�� 
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ெகா�'��பா2 அ�பா ெசா�ன அ$த வா (ைதக2 நிைனK�& வர 1 (தி 
க�களி� நீ  த*#ப "அ#மா" எ�C �ல#பி வி6டா�. 

இத+&2 பாகீரதி சைமயலைற ேவைலகைள �'(�� ெகா�9, "ஆ%சாடா 
1 (தி? இைல ேபாடலாமா? அ�பா கா?சீ�ர# �ற�பட� ேபாறதா% ெசா�னா . 
பிரயாண(��& உ%சி ேவைள ெரா#ப  ந�லதா#!" எ�C �ாித�ப9(தினா2. 

1 (தி வாைழ�ப6ைடகைள% சிவி� ெகா�'�$த ேபா� < ைமயான க(தி 
அவ� ைக விர�கைள� பத# பா (�விட, &�ெப�C ர(த# ெப�க "பாகீ." எ�C 
அலறிவி6டா�. பாகீரதி ஓ' வ$� ர(த� ெப��கி�  நைன$தி�$த அவ� விர�கைள 
ஈர( �ணியா� �ைட(� @�ணா#� ைவ(�� க6'னா2. 

"உன�& எ�னேமா ஆயி��&. உ� �(திெய�லா# எ)ேகேயா லயி%சி��&. 
எ�னதா�  நட$த�? மைற�காம% ெசா�8டா!        எ��& ெர�9 தர# �நான# 
ப�ணிேன?" எ�C ேக6டா2. 

1 (தி ெமளனமாயி�$தா�. 
 

"பதி� ெசா�8டா? ஏ� ேபச மா6ேட)கேற?" அவ� க7(தி� ��9 
ேபா (தியி�$தா�. 

"பிர#மசாாி ேம���9 ேபாட� <டா�. இ9�� ேவ6'ேயா9தா� 
இ��கF#4 சா�திர# ெசா�8வேய, இ�ைன�& நீேய ேபா69�'��கேய!" 
எ�C அவ� க7(ைத% @+றி� ேபா (தியி�$த ��ைட இ7(� அக+றியவ2, 
"எ�னடா உ� க7(� ெவறி%ேசா'� கிட�&? ச)கி. எ)ேக?" எ�C 
ேக69�ெகா�ேட அவ� க7(ைத( தடவி� பா (தா2. வாைழ( த�9 ேபா�ற 
வாளி�பான அவ� க7(ைத தடவியப'ேய, "எ(தைன அழ&டா உ� க7(� வாைழ( 
த�9 மாதிாி" எ�C ரசி(தா2. 

அவ4�&� <%சமாக இ�$த�. 
இ�நா2 வைர எ�ைன( ெதா69� ேபசாத இ$த பாகீரதி�& இ�C ம69# 

இ(தைன �ணி%ச8# @வாதீன�# எ�ப' வ$த�?’ எ�C ேயாசி(தா�. 
”ெசா�8டா ச)கி. எ)ேக, ெசா�8, &ளி�&#ேபா� ஆ+றிேல ேபாயி69தா?" 
"ஆமா#; நாேன ெவ2ள(தி� �Gகி� ேபாேன�. ந�லேவைள கைழ�<(தா'� 

ெப� ஒ�(தி எ�ைன( B�கி� கைர ேச (தா2. அவ2 இ�ைலெய�றா� இ�C 
நா� ெச(�� ேபாயி��ேப�. இர�9 வா/ த�ணீ  <ட� &'(� வி6ேட�." 

"கைழ� <(தா'� ெப�ணா! அ$த ேநர(தி� அவ2 எ��& அ)ேக வ$தா2? 
ச)கி.ைய அவ2தா� எ9(�� ேபாயி��பா2." 

"அ�ப'ெய�லா# பழி ேபாடாேத! அவ2 ெரா#ப  ந�ல ெப�. 
உ(தமமானவ2..." 

"ெத�( ெத�வா <(தா' பி%ைச எ9�கிற ெப� மீ� உன�ேக� இ(தைன 
காிசன# அவ*�& ஏ� இ(தைன பாி$� ேபசேற? நா4# பா �கிேற�; 
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ஆ+றி.�$� வ$த� �த� நீ சாியாேவ இ�ேல. ஏேதா பி(�� பி'%ச மாதிாி இ��ேக! 
அவ2 ஏதாவ� ெசா�&� ெபா' ேபா69 வி6டாளா, எ�ன?" 

"சீ, சீ!" எ�றா� 1 (தி. 
"எ(தைன வயசி��&#டா அவ*�&?" 
"பதினாC பதிேன7�&2ளதா�. உ� வய@தா� இ��&#. உ�ைன� 

ேபாலேவ ெரா#ப அழகா இ��கா!" 
“சாிதா�; அவ2 உ�ைன மய�கி6டா ேபா.��&? அ�பா கி6ேட ெசா�. 

க�யாண# ப�ணி ைவ�க69மா?" 
"அவ  ஊ��&� ேபாற சமய(திேல எைதயாவ� ெசா�. அவ   நி#மதிைய� 

ெக9(�டாேத! ேவணா#!" 
>ைஜ �'(�, ஆகார# �'(� கனபா'க2 ம'ச?சிDட� கா?சீ�ர# 

�ற�பட( தயாரானேபா� ஆ+ற)கைர பி2ைளயா  ேகாயி� அ %சக  "1 (தி 
இ��கானா?" எ�C ேக69�ெகா�ேட உ2ேள Lைழ$தா . 
 

“�ற�ப9#ேபாேத எதிாி� ஒ(ைத பிரா#மணனா? 1 (தி�& எ�ன ெகா�9 
வ$தி��ேக?" எ�C ேக69� ெகா�ேட பாிகாரமாக% ச+C தி�ைணயி� 
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�$த ச)கி.தா� எ�C என�&( ெதாிD#. அவைன� <�பி9)ேகா!" 
எ�றா  அ %சக . 
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இத+&2 1 (திேய வாச8�& வ$�, "அ� உ)க ைகயிேல கிைட%@69தா! 

ந�லேவைள" எ�C வா)கி� ெகா�டா�. 
கனபா'க2 எ�K# ெசா�லவி�ைல. "உ2ேள ேபா/ @வாமி�& ��னா� 

ைவ(� நம�கார# ப�Fடா. உ� தாயா  ேபா69� ெகா�'�$த ச)கி. எனC 
உ� அ�பா ெசா�.யி��கா , ந�ல ெசா(�. நா� வர69மா! பாகீரதிைய� <�பி9" 
எ�றா . 

பாகீரதி வ$� நி�றா2, "பாடசாைலைய� பா (��ேகா#மா. நாேல நாளி� 
தி�#பி வ$�டேற�. உன�&( �ைணயா �னிய#மாைவ ரா(திாிேல வ$� 
ப9(��க% ெசா�8. அேநகமா இ�ைன�& ெநா�' கி6டா வ$தா8# வ$�9வா�. 
ஜா�கிரைத, ஜா�கிரைத" எ�C ெசா�.� ெகா�9 �ற�ப6டா . 

பாயச(ேதா9 <'ய பலமான சா�பா9 ஆனதா�, பாடசாைல� பி2ைளக2 
உ�ட மய�க(தி� 1ைல�& ஒ�வரா/ உற)கி� ெகா�'�$தா க2. வாச.� 
க�ச6' வியாபாாி க6ைட� &ர.� <வி� ெகா�'�$தா�. ேதா6ட� ப�க# 
கிண+ற'யி� ேவைல�காாி �னிய#மா �ணிைய அைற$� �ைவ�&# ஒைச! 

"1 (தி! வறயாடா, ப�லா)&ழி ஒ� ஆ6ட# ேபாடலா#. பி�க69� ப�க# வா, 
அ)ேக �+ற(தி� அாிசி வடா# உல (தியி��ேக�. கா�கா வராம� பா (��கலா#" 
எ�C <�பி6டா2 பாகீரதி. 

"B�க# வரைலயா உன�&? பாவ#, ஓயாம ேவைல ெச/யறேய!" 
"பரவாயி�லடா; ப�லா)&ழி ஆ' ெரா#ப நாளா%@. அ�பா<ட இ�ைல. வா, 

வ$� உ6கா !" எ�றா2 பாகீரதி.  
எ�ைற�&மி�லாத உ+சாக# ெதாி$த� அவ2 &ர.� கனபா'களி� 

க�'�பான க69�பா6'.�$� வி9தைல ெப+ற உ+சாக#! 
ேசா�பினா� �க# க7வி, தைலவாாி ேகாடா. �'%@� ேபா6'�$தா2. 

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

வைளய� &8)க பாகீரதி தாய)கைள உ�6'னா2. 
"நீ அடாவ' ஆ6ட# ஆடேற! இ$த அலவா� என�&( தா�" எ�றா� 1 (தி. 

"இ�ைல என�&(தா�" எ�C ப�லா)&ழிைய பாகிரதி ேவகமாக( த� ப�க# 
இ7(தா2. கா/க2 கைல$� சிதறின. "நீ அடாவ' ப�ேற?" எ�C எ7$தி��க� 
ேபான 1 (தியி� ைககைள� ெக6'யாக� ப+றி� ெகா�ட பாகீரதி, "உ6கா�டா; 
ஏ� ஒடேற?" எ�றா2. 
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 அ$த ெம�ைமயான பி'யி�, �பாிச(தி� ஆயிர# அ (த)க2 இ�$தன. 
"அ�ப'D# இ��&ேமா?" எ�ற அதி %சியி�, பிரமி��ட� அவைளேய க� 
ெகா6டாம� பா (�  நி�றா� 1 (தி. 
----------------- 

3333....    
 

ெப�# பாவ காாிய(தி� சி�கி� ெகா2ேவாேமா, &�( �ேராகியாகி 
வி9ேவாேமா எ�ற அ%ச(தி� 1 (தியி� உட#ெப�லா# விதி (� விய (�� 
ெகா6ட, மா � படபட ெவ�C அ'(��ெகா2ள, 

"�மிதமாதாயா�ேன ஸ வNரேதா >யாஸு�வாஹா!" 
"அ�கினி பகவாேன! தின# தின# நா� ெச/� வ�# சமிதாதான(தா� எ�லா 

விரத)கைளD#  ந�& அ4H'(தவனாக ஆ&#ப' அ�2வாயாக" எ�ற ம$திர(ைத 
மன��&2ளாகேவ ெசா�. ேவ�'� ெகா�டா�. 

"ஏ�டா, உ� உட#ெப�லா# இ�ப' ஜூர# வ$த மாதிாி ந9)கற�? 
க�ெண�லா# சிவ$தி��ேக தைல வ.�கிறதா? Rடா கா�பி ேபா69�ெகா�9 
வர69மா? இ�ப(தா� ப@#பா� கற$� வ$தி��&டா! &'%@69 நாடா� க6'ைல 
இ7(�� ேபா69�9 ஒ� "ஆவ (த#" B�க# ேபா9. சாியா� ேபாயி9#, 
காைலயிேல ெர�9 தர# ப%ைச( த�ணில �நான# ப�ணேயா�.ேயா, அதா� 
இ�ப'" எ�றா2 பாகீரதி. 

"இ�ைல; நா� கா�பி சா�பிடற வழ�கமி�ேல�4 உன�ேக ெதாிDேம. ெத�� 
ேகா' அரசமர# வைர�&# ேபாயி69 வ$�டேற�. சமி(ெத�லா# தீ $� ேபா%@. 
இ�ப' ெகா?ச Bர# கா(தாட நட$�69 வ$தாேல எ�லா# சாியா� ேபாயி9#" 
எ�C ெவளிேய கிள#ப அவசர�ப6டா�. 

"எ��& இ�ப'( �'�கிேற? இ)ேக இ��க� பி'�கைலயா? எ�ேனா9 
ேபச� பி'�கைலயா? உன�& இHடமி�ேல�னா நீ ப�லா)&ழி ஆட ேவணா#. 
ேதா6ட� ப�க# வாேய�. ேவ�ப மர(த'யி� உ6கா $� ச$ேதாஷமா� 
ேபசி�'��கலா#." 

"இ�ைல பாகீ ! நீ ெகா?ச ேநர# B)&, பாவ#! உன�&(தா� நாெள�லா# 
ேவைல. நா� ேபாயி69 இேதா வ$�9ேற�" எ�C �ற�ப69 வி6டா�. 

ேபாகிற வழியி�தா� சரேபாஜி ச(திர# இ�$த�. 
‘கைழ�<(தா'� ெப� ம?@, அ)கதாேன த)கி யி��பதாக% ெசா�னா2? 

அவைள� பா �க ேவ�9#ேபா� உ2*�&2 ஒ� ஆைச ெபா)கிய�. த�ைன� 
கா�பா+றியவ*�& ந�றி<ட% சாியாக% ெசா�லவி�ைலேய’ எ�C எ�ணியப'ேய 
ச(திர(ைத ேநா�கி நட$தா�. அ)ேக வாச.� உ6கா $தி�$த ச(திர(�� 
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காவலாளியிட# "அ$த கைழ� <(தா')க இ)கதாேன த)கியி��கா)க?" எ�C 
ேக6டா�. 

"அவ)களா! இ�ப(தாேன �ற�ப69� ேபானா)க!" எ�றா� காவ�கார�. 
"எ)க ேபானா)க�4 ெதாிDமா?"  
”தி�ைவயாC ேபாறதா% ெசா�னா)க." 
"அடாடா, ெகா?ச# ��னா' வராம� ேபாேனாேம!" எ�ற ஏமா+ற(ேதா9 

தி�#பினா�. 
 
ெத�விள�&க2 ஏ+ற�ப6ட பிறேக 1 (தி பாட சாைல�&( தி�#பினா�. 

வி(தியா (திக2 இனிய ச)கீதமா/� ��ஷ ஸூ�த# ெசா�.� ெகா�'�$தா க2. 
1 (தி ேநராக கிண+ற'�&� ேபா/ ைககா�, �க# க7வி, வி>தி >சி, 
ச$தியாவ$தன# �'(� ��ஷ ஸூ�த(தி� கல$�ெகா�டா�. 

ச(திர(� மணி ஒ�ப� அ'(� ஓ/$த�.  
"1 (தி! அ�பா <ட ஊாி� இ�ைல. பி� க6'� நா� ம69# தனியாக� 

ப9(�( B)க பயமாயி��&டா. �னிய#மா வர �'யா��46டா!   நீதா� என�&( 
�ைணயா பி� க6'ேல வ$� ப9(��கF#. தைலவ. இ�ப எ�ப' இ��&? 
@ட%@ட மிள& ரச# ெவ%சி��ேக�. உன�&� பி'�&ேம�4 ேதா6ட(தி.�$� 
பி?@ அவைர�காயாக� பறி%சி�9 வ$� கறி ப�ணியி��ேக�, இைல ேபாடேற�. 
சா�பிடறயா?" எ�C ேக6டா2 பாகீரதி. 

 

  

"இ�ப பசி இ�ைல. பச)கேளாட ப$தியிலேய ேச $� சா�பிடேற�" எ�றா�.  
ப$தி �'ய மணி ப(தாகிவி6ட�. பாகீரதி அ9�ப'யி� பா� கா/%சி� 

ெகா�'�$தா2. 1 (தி இHடமி�லாம� பாைய� ெகா�9 ேபா/ பி�க69( 
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தாGவார(தி� ேபா69� ெகா�டா�. கா (திைக மாத(�� &ளி  நிலK 
�+றெம)&# ெவ2ளி �லா# >சியி�$த�. ேதா6ட(�� ெகா6'.� மா69% 
சல)ைககளி� கி�கிணி ஓைச கா��& இனிைமயாக ஒ.(த�. Bர(தி�, எ)ேகா 
ேகாயி� உ+சவ# நட�பைத அறிவி�&# அதி ேவ69% ச(த)க2! 
 

1 (தி ப(மாசனமாக உ6கா $� தியான# ெச/� �'(� ஒ��களி(�� 
ப9(��ெகா�டேபா� ப�. ஒ�C அவ� இட� �ஜ(தி� மீ� வி7$� ஓ'ய�. 
"ஐேயா! ப�. ேதா2 மீ� வி7(தா� ந�லதா, ெக6டதா, ெதாியலேய" எ�C கவைல� 
ப6டா�. 

பாகீரதி பா(திர)கைள அல#பி, பா8�& உைற ஊ+றி, கதKகைள( 
தாளி69வி69 1 (தி அ�கி� வ$� நி�C, B)கி வி6டானா எ�C பா (தா2. 
ேபா ைவயா� &ளி��& அட�கமாக( த�ைன� ேபா (தி�ெகா�9 ப9(தி�$தா� 
அவ�. பாகீரதி அமி தா?சன� &�பிைய எ9(�வ$� ச+C# <%சமி�றி அவ� 
அ�கி� @வாதீனமாக ெந�)கி உ6கா $� ”B)கி6டயா 1 (தி?” எ�C 
ெகா?சலாக� ேக69� ெகா�ேட 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�" எ�றா2. 
 "நீ > வ%@�கலாமா, பாகீ!" 
"ஏ�? நா� எ�ன பாவ# ெச/ேத�? என�& ம69# ஆைச இ��காதா? 
"நீ. நீ ...வ$�." அவனா� அத+& ேம� ேபச �'யவி�ைல. 
"> ைவ(��ெகா2ள� <டா��4 ெசா�றயா? சி�ன வயசிலேய எ)க�பர 

என�&� க�யாண# ப�ணி ெவ%@6டா . க�யாண# ஆன ஒ� வார(��&2ேளேய 
என�&( தா. க6'னவ� ைவRாி க�9 ெச(�� ேபாயி6டா�. அ�ப எனக& ப(� 
வய@<ட ஆக�ேல. எ� ��ஷைன நா� சாியா�<ட� பா (ததி�ைல. இ�ப நா� 
வய@�& வ$� விவர# ெதாி$தவளாகிவி6ேட�. எ�லா# �ாிய ஆர#பி%சி��&. ம(த 
ெப�கைள� ேபா� ெபா69 ைவ(�� ெகா2ளF#, > ைவ(�� ெகா2ளF#. 
வாG�ைகயி� @க)கைளெய�லா# அ4பவி�கF#4 என�& ஆைச இ��காதா!" 

"த��, பாகீரதி த��! ைவதிக� &9#ப(திேல பிற$தவ2 நீ. அ�K# இர�9 
யாக# ப�ணினவ  உ)க�பா. ேவணா#. இ$த விபாீத ஆைசக*�ெக�லா# உ� 
மனசிேல இட# தராேத. பாப#, பாப#" எ�றா�. 

"எ�னடா பாப(ைத� க�96ேட? எ�னேமா சா�திர# ேபசறேய! இெத�லா# 
ந#ைம% @+றி  நாமாக� ேபா69� ெகா2கிற க69�பா9தாேன? இ�ப'� பா !" 
எ�C அவ� �க(ைத( த� ப�க# தி��பி, ச+C# எதி பாராத நிைலயி� அவைன� 
க6' அைண(��ெகா�டா2. 
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அவ� விலக �ய�றா�, "ெந�)கி வாடா! ஏ�டா, பய�படேற? எ�ைன� 
பா�டா  நா� அழகாயி�ைலயா?" எ�C அவைனேய ெவறி�க� பா (தா2. 
 "ேவ�டா# பாகீ! என�& பயமாயி��&" 
 

மCநா2 காைல. 1 (தி ப9�ைகையவி69 எ7$த� தா� தாமத#. ஓ'�ேபா/ 
<ட(� ஆணியி� மா6'யி�$த பா#�� ப?சா)க(ைத எ9(�� �ர6' ப�. வி7$த 
பல� எ�னெவ�C பா (தா�. இட� �ஜ#-�(ாீ ச#ேபாக# எ�ற வாிகைள� 
க�டேபா� அவைன ெவ6க# பி9)கி( தி�ற�. உடேன கனபா'க2 நிைனK வர 
உட#ெப�லா# பதறிய�. 

"ஏ� 1 (தி, ஏ� ஒ� மாதிாி இ��ேக? க7(�% ச)கி. காணாம� ேபாயி69-
ேத�னா? அதா� கிைட%@69ேத. அ��ற# எ�ன கவைல?" எ�C ேக6டா2 
பாகீரதி. 

"ெக69�ேபான க7(�% ச)கி. தி�#ப� கிைட% @69�. உ�ைமதா�. 
ஆனா ெக69�ேபான எ� பிர#மசாிய# இனி தி�#பாேத" எ�றா� 1 (தி. 
------------------------------------------------    

4.4.4.4.    
 

�ணி மணிகைள எ9(� மா� ேதா� ைப�&2 அைட(��ெகா�ட 1 (தி 
"நா� �நான(��&� ேபாயி69 வ$�டேற�" எ�C பாகீரதியிட# ெசா�.� 
ெகா�டா�. &ர.� @ர(� இ�ைல. 

”ஏ�டா, எ�ைன ேநரா� பா (�ேபச� ---- 1?சிைய( தி��பி�ேட 
ேபசறேய, எ�ன ேகாப# உன�&?" 

"எ�னேவா?." 
"ஏதாவ� சா�பி6969 ேபா." 
"Z#. இ$த( தீ6ேடாடயா?." 
"தீ6டா!.. இ��& ேப  தீ6டா? ஒ� தடைவ �நான# ப�ணினா� ேபாற�. 

நா� &ளி%ச6ேட�." 
"�நான# ப�ணி� க7விவி9கிற பாபமா இ�? மகாபாப# ஆD@ >ராK# 

&ளி%சா8# தீராத பாப#! சி(திர &�த� கண�கிேல ஏறிவி6ட பாப#! இ��& 
பிராய%சி(தேம கிைடயா�. &�( �ேராக#, விரதப)க#. இ�4# எ�ென�னேவா?. 
ெசா�லேவ  நா� <சற�." 

“ஏ�டா மனைச� ேபா69 அல6'�கிேற? நா� ெரா#ப ச$ேதாஷமா 
இ��ேக�!" 
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"ப.யான� நா�தாேன! ��க# என�&(தாேன!" 
"நீ ஆ�பி2ைள.  நாேன கவைல�படாதேபா� இதி� உன�ெக�ன ��க#?" 
"பரம ைவதிகமான &9#ப(தி� பிற$தவ2 நீ! த �க சா�திர# ப'%சவ  

உ)க�பா, இர�9 யாக# ப�ணவ . டபி2 சிேராமணி! ஊ��& உபேதச# ப�றவ . 
அ$த உ(தம��&� ெப�ணா/� பிற$த நீ இ�ப' கட$��கலாமா? இ$த ரகசிய# 
கனபா'க*�&( ெதாி?சா எ�ன ஆ&# ெதாிDமா? அவமான# தா)காம� B�&� 
ேபா69�9 பிராணைன வி699வா . அைத நிைன�கேவ பயமாயி��&. 
உட#ெப�லா# ந9)கற�!" 

 
"அச69�பிச69�4 ேபசாேத! யாாிடமாவ� ேபா/ உளறி வ%@டாேத! இ$த 

ரகசிய# ந#ம ெர�9 ேபேரா9 ெச(�� ேபாக69#. ச(திய# ப�ணி�ெகா9." 
"ச(திய�# ேவணா#; ஒ�F# ேவணா#." விர�திேயா9 �ற�ப6டா� 1 (தி. 
"சீ�கிர# வ$�9 1 (தி!" எ��& இNவளK ெபாிய ைபைய( B�கி�9 

ேபாேற?" 
"எ�லா# �ைவ�க ேவ�'ய பாவ 16ைட" 
"ஜா�கிரைத வ7�கி வி7$�ட� ேபாேற!" 
"அதா� ஏ+கனேவ வ7�கி வி7$தா%ேச!" 
"1 (தி நீ &(தலா� ேபசேற! ெர6ைட அ (த# ெவ%@� ேபசேற! எ�ைன 

உன�&� பி'�கேல�னா ெசா�.9.  நா� இ$த நிமிஷேம தீயிேல வி7$� 
ெச(��ேபாேற�. என�& நீ தா� சகல�#. எ� க7(திேல யா  தா. க6'னா? எ�ப 
அைத எ9(தா�4 என�& எ�Kேம ெதாியா�டா! பிரா#மண &ல(தி� பிற$த� 
த�பா? அ��& இ�ப' ஒ� த�டைனயா? நீேய எ�ைன ெவC(தா� அ��ற# 
சாைவ( தவிர என�& ேவற வழியி�ேல." 

“நீ ஏ+கனேவ க�யாண# ஆன ெப�. கணவைன இழ$தவ2. எ�ைனவிட 
வயதி� ெபாியவ2. ந# உறK ெபா�$தாத உறK. வயசா8# ெபா�$தா�. 
சா�திர(��&# ெபா�$தா�. எ�ைன மற$�9 பாகீ! இ$த( தகாத உறK ேவணேவ 
ேவணா#!" 

"அ�பாவிட# ெசா�.டமா6டேய. என�& பயமா யி��&டா! 
ெசா�லமா6ேட�4 நீ ச(திய# ப�ணி� ெகா9(தா(தா� நா� 
நி#மதியாயி��ேப�." ��க# ெதா�ைட� &ழியி� சி�கி, வா (ைதக2 த9மாறி 
ெவளிவ$தன. அ7ைகைய அட�க �'யாம� தவி(தா2. 

"அழாேத பாகீ! பச)க2 யாராவ� பா �க� ேபாறா! உ2ேள ேபா/ சைமய� 
ேவைலைய கவனி.  ேநரமா%@." ப' இற)கினா�. 
"சீ�கிர# வ$�டறயா?" 
 "…#" 



21 

 

 அ7� அ7� பாகீரதியி� �க# விகாரமா/ O)கி� ேபாயி�$த�. க�க2 
சிவ$� இர�ைபக2 உ�பலாகியி�$தன. மணி ப(��& ேம� ஆகிD# சைமய� 
ேவைலயி� நா6டமி�றி ‘1 (தி வ$� வி6டானா?’ எ�C அ'�ெகா��ைற வாசைல 
எ6'� பா (�� ெகா�'�$தா2. 

காக)க2 விடாம� க(தி� ெகா�'�$தன. ’கா�கா க(தினா யாராவ� 
வி�$தாளி வ�வா�4 ெசா�வாேள! யா  வர� ேபாறா?’ பாகீரதி ேயாசி(தா2. 
எதி பாராத விதமா/ வாச.� &திைர வ�' ஒ�C வ$� நி+க, அதி.�$� 
ைக�&ழ$ைத அ#�8ேவா9 அ�கா கமலா இற)&வைத� க�ட�# ’இவ2 எத+& 
இ�ேபா� இ)ேக வ$�  நி+கிறா2?’ எ�C ஆ%சாிய�ப6டா2. 

பலா�பழ#, �ளி�6ைட, பர)கி�கா/, வாைழ(தா  எ�லாவ+ைறD# 
வ�'�கார� இற�க, பாடசாைல� பி2ைளக2 அவ+ைற ஏ$தி�ெகா�9 ேபா/ 
உ�கிராண அைறயி� ைவ(தா க2. 

"வா, கமலா எ�ன இ�ப' தி[ 4? கா?சீ�ர(தி.�$தா வேற? அ�பா 
வரைலயா?" எ�C ேக6டா2 பாகீரதி. 

 "அ�பா வர(��& இ�4# நா8 நா2 ஆ&#. ெபாியவா இ��க% 
ெசா�.6டாளா#. அ�பாதா� ெசா�. அ4�பினா . ’பாகீரதிைய( தனியா 
வி6969 வ$�6ேட�. நீ ேபா/  நா� வர வைர�&# அவ*�&( �ைணயா இ�$� 
கவனி%@�ேகா. �னிய#மாைவ வ$� �ைண�&� ப9(��க% ெசா�ேன�. வராேளா, 
இ�ைலேயா – கவைலயாயி��&’ எ�C." 

"உ� ஆ(��கார  வரைலயா?" 
 “ேகா 6ல ேக� இ��கா#. நீ ம69# ேபாயி69 வா�46டா . எ�ன வ�கீ� 
ேவைல ேவ�'யி��&?" 
"உ� மாமியா  கா?சீ�ர(தி�தாேன இ��கா?"  

“ஆமா#; ேவ\ாிேல�$� எ� நா(தனா  ேவற வ$தி��கா. என�&# 
உ�ைன� பா �கF#ேபால இ�$த�. ஓ' வ$�6ேட�." 

"அ�பா வர இ�4#  நா8 நா2 ஆ&மா?" எ�C பாகீரதி 
கவைல�ப9வ�ேபா� பாசா)கா/� ேக6டேபாதி8# உ2 மன#  நி#மதியாக 
’அ#மா'!’ எ�ற�. 

&ழ$ைத அ#�8 சிF)கி� ெகா�'�$த�. 
"அ#�8ைவ� ெகா9 இ�ப', பசி ேபால இ��&, பாவ#, &ழ$ைத�&, 

(அ#�8�க�F! ஒ'யா!) ப@#பா� கா/%சி வ%சி��ேக�. கி�'<ட இ)கதா� 
இ��&. ேபானதடைவ நீ இ)க வ$தி�$த�ேபா மற$�69� ேபாயி6டாேய!” 

"எ�ன' உ� க�ெண�லா# இ�ப' சிவ$தி��&?" 
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”உர.� மிளகா/�ெபா' இ'%ேச�. க�ணிேல ப6969�. எாி%ச� 
தா)கைல." 

"அவ� எ)க'?" கமலாவி� க�க2 O6ைட( ��வின. 
"எவ�? யாைர� ேக6கிேற?" 
"1 (திைய(தா�." 
"கா (தாேல ேபானவ�தா�. இேதா &ளி%@69 வ$�டேற�4 ேபானா�. 

மணி ப(தாக� ேபாற�. இ�4# காண�ேல. அ�பா இ�ைலேயா�ேனா? >ைஜD# 
இ�ேல. இHட#ேபால வ�வா�." 

"ஆ(த)கைர�& யாைரயாவ� அ4�பி ேத'� பா�கற� தாேன?" 
"அ4�பாம இ��பனா? &�9 ப6டாபி ேபா/� பா (தானா#. அ)ேக 

வரேவயி�ைல�4 அ %சக  ெசா�.6டாரா#. என�& ெரா#ப பயமாயி��&, 
கமலா!... " 

"வ$��வா�. கவைல�படாேத. பச)க சா�டா%சா?" 
"சைமயேல இனிேம(தா� ஆர#பி�கF#. கால#பற பைழய� சா�பி6டா." 
கமலா O9 �7�# ஒ� �ைற @+றி வ$� க�ேணா6ட மி6டா2. 

ேதா6ட�ப�க# ேபா/ ப@மா9கைள( தடவி� ெகா9(�வி69 வ$தா2. �+ற(தி� 
ம?ச2 ம?சளா/ ேவ�ப# பழ)க2 உதி $� கிட$தன. 

"ஏ�' இெத�லா# ெப��கி @(த�ப9(த� <டாேதா? �னிய#மா வரைலயா?" 
எ�C ேக69�ெகா�ேட தாGவார(தி� - ரா(திாி 1 (தி ப9(தி�$த இட(��& 
வ$தா2. @வ  ஓரமாக அவ� ப9(தி�$த பாD# தைலயைணD# @�6' 
ைவ�க�ப6'�$தன. 

ப9�ைக�& அ�கி� வா' வத)கிய ம�.ைக�>�க2 ப7�� நிற(தி� சிதறி� 
கிட$தன. 

">ெவ�லா# இ)ேக ஏ� வி7$� கிட�கிற�?" எ�C ேக6டா2 கமலா,  
"<ட(�ேல ல6@மி பட(��& வ%சி��ேத�. இ$த� &�விக2 அ'�கிற 

\6' சகி�கேல, அ�க2 ெகா�9 வ$� ேபா6டேதா எ�னேவா?" வி9 >ரா &�ைப 
ப�ணி�9…." எ�C சமாளி(தா2 பாகீரதி. 

"இ�4# நீ &ளி�கைலயா?" 
"கால#பறேவ &ளி%@6ேட�. 
”பி�ேன ஏ� இ�ப' அ7� வ'?@�9 இ��ேக? தைலைய விாி%@� 

ேபா69�9 �த�ேல இ�ப' வ$� உ6கா . தைலவாாி� பி�னிடேற�. சீ�ைப� 
ெகா�டா" எ�றா2 கமலா, 
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பாகீரதி வ$� உ6கா $த�#, நீளமான அவ*ைடய <$தைல இர�டாக� 
ப&(� வாாிய கமலா, ’எ(தைன நீள#’ எ�C மன��&2 விய$தவ2. அ9(தகண# 
’பாவ#, இ$த� ெப�ணி� வாG�ைக இ�ப' ஆகFமா!’ எ�C விசார�ப6டா2.  

எ�ன' ம�.�> வாசைன Oசற� உ� தைலயி�?.."  
"எ� தைலயிலா! அ��ெக�லா#  நா� ெகா9(� ைவ�கைலேய அ�கா! 

ேசா�� ேபா69 &ளி%ேச�. ஒ� ேவைள அ$த வாசைனயாயி��&#" எ�றா2 
பாகீரதி. 

 
 
"அெத�ன ேசா��? இ(தைன வாசைனயாயி��ேக?"  
"விேனா.யா ஒ/6 ேரா�"  
"ேரா�னா ேராஜாவா%ேச, இ� ம�. வாசைன அ'�கிறேத!" 

கமலாK�& ஏேதா ச$ேதகமாயி�$த�. பாகீரதி ெசா�ன பதி�களி� உ�ைம இ�ைல 
ேபா� ேதா�றிய�. அைத ெவளிேய கா6'�ெகா2ளாம� தீ6ச�யமான பா ைவைய 
அ)&# இ)&# ெச8(தியப', "1 (தி இ�ப வ$�9வாேனா�லேயா?" எ�C 
ேக6டா2 
 "ெதாியைலேய, மணி ப�னிர�டாக� ேபாறேத! இ�4# வர� காேணாேம?" 
பாகீரதி கல)கினா2. அவ2 க�களி� தவி�� ெதாி$த�. &ர.� ேசாக# ஒ.(த�. 
 1 (தி வரேவ இ�ைல. 
-------------   
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5.5.5.5.    
கமலாK# பாகீரதிD# க�விழி(�� பரமபத# விைளயா', சிCபிராய  

நிைனKகைள அைசேபா69, த)கேளா9 க�ணா1%சி விைளயா'ய சமகால� 
ெப�களி� வாG�ைகைய அலசி, சைமய�கார அ#மா2 தி9தி�ெப�C க�க(தா 
ேபரனிட# ேபா/ வி6டைத எ�ணி� பா (�, அ#மாவி� அ�ைபD# பாச(ைதD# 
நிைன(� ெநகிG$�,  (அ' சனிய�களா, தைல பி�னி�க வா)க'!) எ�லா# ேபசி( 
தீ (தேபா� ேதா6ட(தி� காக)க2 கைரயK# ெபா7�வி'ய இ�4# சிறி� ேநரேம 
உ2ள� எ�பைத உண $தா க2! 

"ேவ'�ைகதா�! ெபா7� வி'$த� <ட( ெதாியாம இ(தைன ேநரமா 
ேபசியி��ேகா#?" எ�C இ�வ�ேம சிாி(�� ெகா�டா க2. 

ேதா6ட�ப�க( ெத�வி� பஜைன &#ப� ஒ�C அப�வரமா/� 
பா'�ெகா�9 ேபாயி+C. 

வாச.�, �னிய#மா த�ணீ  ெதளி(�� ேகால# ேபா69� ெகா�'�$தா2. 
ேலசாக ேப%@�&ர� ேக6க, பாகீரதி எ6'� பா (தா2. வி'ய+கால இ�6'� யா  
எ�ப� ெதளிவாக( ெதாியவி�ைல. 

அவ*ைடய எ�ணெம�லா# 1 (திைய� ப+றியதாகேவ இ�$ததா�,-éஒ� 
ேவைள � (திதா� வ$தி��பாேனா?’ எ�ற ஆவ.� இ�6'� உ+C( ேத'னா2. 
 ெநா�' கி6டா ெதாி$தா�. 

"இ$த ேநர(தி� இவ� எ�ப' வ$� �ைள(தா�?" எ�C விய$தப'ேய 
வாசைல ேகா�கி விைர$த பாகீரதி, "வாடா, தீபாவளி�&� ேபானவ� இ�ப(தா� 
வறயா? எ)கி�$� வேற?" 

 
 "த?சா] ேல$�. ந9வழியி� ப� ம�க . அதா�."  

"பி� க69�& வா, நிைறய� ேபசF#." 
“கனபா'க2 வ$தா%சா?" ஒ� மாியாைதேயா9 ரகசிய� &ர.� ேக6டா� 

கி6டா. 
"உன�ெக�ப'( ெதாிD# அவ  ஊாி� இ�ேல�4."  
"எ�ப'ேயா.." எ�றா�. 
அவனிடமி�$த ைக�ைபைய ெவ9�ெக�C வா)கி� ெகா�ட பாகீரதி,  
"எ�னடா ெகா�9 வ$தி��ேக?"  எ�C ேக6டா2. 
"பா�)க."  
ப%ைச திரா6ைசD# சமி(�க*# இ�$தன.  
"ஏ� ஒ� மாதிாி இ��ேக, அ�கா?" 
"உ+சாகமா(தாேன இ��ேக�. ஏ�, உன�& அ�ப'( ேதா�றேதா? 
"இ�ேல: 1?சி ெசா�றேத!"  
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ெகா?ச# தய)கியவ2 &ரைல( தாG(தி, "1 (திைய� காேணா#டா, ெர�9 
நாளா%@, என�& பயமாயி��&டா!" எ�C ேசாகமா/( த7த7(தா2. 

"த?சா] ல பா (தேன அவைன.  
"பா (தியா எ�னடா ெசா�னா�?"  
"இ$த� பாடசாைல�& இனி வர� ேபாறதி�ைலயா#. ேவத�# ப'�க� 

ேபாறதி�ைலயா#" 
”ஏனா#?” 
"ேக6டேன? அெத�லா# ெசா�ல �'யா��46டா�. "இ$தா, இ$த 

திரா6ைசையD# சமி(ைதD# கனபா'களிட# ெகா�9ேபா/� ெகா9(�9. ப%ைச 
திரா6ைச�னா 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( ெத�வி� திரா6ைசைய� பா (த�# கனபா'க*�&� 
பி'�&ேம�4 வா)கி6ேட�. வா)கின��ற#தா� இைத எ��& வா)கிேனா#4 
நிைன%ேச�. இ�ப பா�, ெத/வேம உ�ைன இ)ேக ெகா�9 வி6ட� பா (தயா! நீ 
ெகா�9 ேபா/� ெகா9(�9. இைத(தா� மன@)கற�." 

”நீ ஏ�டா வ$�6ேட? அ�ப' எ�ன நட$�69�” எ�C தி�#ப( தி�#ப� 
ேக6ேட�." 

"அ��& எ�ன பதி� ெசா�னா�?" எ�C ேக6டா2 பாகீரதி. 
“ஸுகா (தீ ேச% (யேஜ(வி(யா#"4 ஒ� ச#�கி�த @ேலாக# ெசா�., 
"வி(தியா (தி எ�பவ� சக# நா9பவனாயி��க� <டா�. @க# நா9கிறவ� 

வி(தியா (தியா யி��க� <டா��4 அ��& அ (த�# ெசா�னா�. 
 
"நா� இ�ப @க# நா9# வி(யா (தியாயி6ேட�. அதனால என�& இனிேம 

ப'�� ஓடா�. இைத &�விட# ெசா�8கிற அளK�& ைதாிய# வரைல. 
அதனாலதா� ெசா�லாம வ$�6ேட�. எ�ைன ம�னி%@ட% ெசா�8 எ�றா�. 
உன�ெக�ப'டா இ$த @ேலாகெம�லா# ெதாி?@��4 ேக6ேட�. கனபா'கேள 
ெசா�.� ெகா9(த�தா� எ�றா�." 

"எ�ைன� ப(தி ஏதாவ� ெசா�னானா?" ஒ� ஏ�க(ேதா9, &+ற உண ேவா9, 
ஆவ�  நிைற$த பா ைவேயா9 ேக6டா2 பாகீரதி. 

"ஊஹூ#; ஒ�Fேம ெசா�லைல." 
கமலா இைதெய�லா# ச+C Bர(தி� மைறவாக நி�C ஒ69� ேக6டா2. 
"எ�ைன� ப(தி ஏதாவ� ெசா�னானா? அ��& எ�ன அ (த#? அவனிட# 

இவ*�ெக�ன அ(தைன அ�கைற? இ$த மாதிாி எ��& ஒ� ேக2வி? கமலா அ$த 
’அவைல’ ெம�C பா (தா2. ஒ�C# கிைட�கவி�ைல. 

”அவ� எ)கடா ேபாயி��பா�?" 
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”ெசா�ல மா6ேட�46டாேன! எ�னேமா ஒ� விர�திேயா9 ேபசறாேன. 
உலகேம அ�தமி%@6டா�ல ஒ� 1?சி" 

 

 

"ஏதாவ� சா�பி6டானா? ைகயிேல கா@ ெவ%சி��கானா? க7(திேல ச)கி. 
இ�$ததா?" (’வழவழ’�4 எ(தைன அழகான க7(�, த$த(தா� ெச/தா�பல! அவ� 
ெபா�ேமனி�&# அ$த ெசயி4�&# எ(தைன ெபா�(த# நா� <ட ெகா?ச#  நிற# 
ம69தா�!) 

"அவ4# நா4#தா� ஆன$தா லா6^ல சா�பி6ேடா#. ெரா#ப ைவதிகமான 
ஓ6ட�. பி� க6'ேல ஆசாரமா மைண ேபா69, வாைழ இைல ேபா69 பாிமாறினா" 

”எ�ன சா�[)க?" 
"காசி அ�வா, ரவாேதாைச, ேதாைச�& ெகா(@, 'கிாி கா�பி." 
"வி(தியா (திக2 @க# நாட� <டா��4 ெசா�.69 காசி அ�வா ம69# 

சா�பிடலாமா? அ� @க# இ�ைலேயா?" 
"அெத�னேவா, நீ அவைனேய ேக*, வ$தா�."  
"வ�வா�4 நிைன�கிறயா கி6டா நீ?" 
"ெதாியைலேய; ஒ'� ேபானவைன� ப(தி உன�ெக�ன இ(தைன காிசன# ! 

ேபானா� ேபாறா�!" 
"மன@ ேக�கைலடா! அ�பா வ$தா எ�ன பதி� ெசா�ேவ�? 1 (தி ஏ� 

ேபானா�, எ��&� ேபானா�? இ)ேக எ�ன  நட$த��4 ஆயிர# ேக2வி ேக69 
�ைள%@ எ9(�9வாேர! &தி&தி�4 &தி�பாேர!" எ�C பய$�  ந9)கினா2 
பாகீரதி. 

இNவளைவD# காைத( தீ6'� ேக69� ெகா�'�$த கமலா ’இதி� 
எ�னேமா ம ம# இ��&’ எ�C தன�&(தாேன தைலயைச(� ஆேமாதி(�� 
ெகா�டா2. 
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மC நா2 காைல. கனபா'க2 வ�#ேபா� <ட(� அ7�& க'கார(தி� மணி 
ஒ�ப��& ேம� ஆகியி�$த�. ��சாக சிவ�� காHமீ  சா�ைவ ேபா (தியி�$தா . 
காதி� க9�க4#, க7(தி� �(திரா6ச�#, ப6ைட ப6ைடயாக வி>திD# அணி$� 
ஆசாரசீலரா/� கா6சியளி(தா . 

வாச� தி�ைணயி� அவ  வரைவ எதி ேநா�கி யா  யாேரா கா(தி�$தா க2. 
கனபா'க2 வ$� வி6டா  எ�C ெதாி$த�# பாடசாைல ஒ� �ைற சி. (�� 
ெகா�ட�! . 
 "அேதா அ�பா வ$�6டாேர!" எ�C கமலா ெசா�ன�# பாகீரதியி� வயி+றி� 
தீ�&ழ#� கல)கிய�. 

ம+றவ க2 மாியாைதயாக எ7$� நி+க, கனபா'க2 தி�ைணயி� காைல( 
ெதா)க� ேபா69 அம $தா . 

"நீ)க2ளா# எ)கி�$� வேர2?" எ�C கா(தி�$தவ கைள� பா (� 
விசாாி(�� ெகா�'�$தேபா� "ேத2 ெகா6'69� சாமி!" எ�C அலறி�ெகா�9 
ஓ' வ$தா� ஒ�வ�. 

"அேதா அ$த� &6'% @வாி.�$� ெகா?ச# ம�ணா)க6' எ9(��9 வா, 
ேபா" எ�C கனபா'க2 அவைனேய ஏவ, அவ� ஓ'� ேபா/ சில ம�க6'கைள� 
பி/(� வ$தா�. 

”ேத2 ெகா6'ன இட(ைத� கா69!" எ�றா . அவ� வல� ைகைய நீ6'னா�. 
ம�ணா)க6'ைய% ச�னமாக( Bளா�கி, க�நீ�கி, ம$திர# �F�F(� 

1�C �ைற ெகா6'ன வாயி� Oசி ஊதினா . 1�றாவ� �ைற விஷ# �7வ�மாக 
இற)கி ெகா6'ன வா/�& வ$� எ6'� பா (த�. 

"உ� ேப  எ�ன�பா?" எ�C ேக6டா  கனபா'க2,  
”ம�ணா)க6'"  
"உ� ேப�# ம�ணா)க6'யா" சிாி(தா , ம+றவ கேளா9 அவ4# சிாி(தா� 

.  "வ. ேபாயி69தா?"  
"பற$�69� சாமி!" எ�C ச$ேதாஷமாக அவ  கா.� வி7$தா�. 

@+றி நி�றவ க2 கனபா'களி� ம$திர ச�தி க�9 பிரமி(�� ேபானா க2. 
”ஆகாச(தி.�$� வ�# ேவத ஒ.கைள மகாிஷிக2 கிரகி(� மன�பாட# 

ெச/�, க9ைமயான விரத)கைள� க69�பாடாக அ4H'(�, வழி வழியாக 
சீட க*�&# ேபாதி(த�தா� இ$த� �னிதமான ேவத ம$திர)க2. விரத ப)கமி�றி 
இைத யா  க+C( ேத $தா8# அவ க2 வா�& ப.�&#. ஆகேவதா� ாிஷிகளி� 
சாப(��& ஆளாகி� <டா� எ�C ெசா�வா க2. ம$திரசி(தி ெப+றவ கைள ேவத# 
கா�பா+C#. ேவதவி(��களா� உலக�# கா�பா+ற�ப9#” எ�றா  கனபா'க2. 
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”கமலா மாமி! உ�கிராண அைறயிேல பாகீரதி மய�கமா வி7$�6டா, 
ஒ'யா)க!" எ�றா� ெகா�' கி6டா. அ9(த கண# பாடசாைல� பி2ைளக2 
அ(தைன ேப�# ஓ'%ெச�C பாகீரதிைய% RG$�ெகா�டா க2. 
------------------------------------------------        

6.6.6.6.    
 

அ(தைன ேப�# ஒ�C# �ாியாதவ களா/ ெசய.ழ$� நி+க,  ெநா�' 
கி6டா ம69# ேவகமாக இய)கினா�. �ளசி தீ (த(ைத எ9(� வ$� ‘வழி வி9)க, 
த2ளி  நி�8)க!’ எ�C உ�கிராண அைறயி� RG$�  நி�றவ கைள அத6'� 
ெகா�ேட பாகீரதியி� �க(தி� ெதளி(த�#, பாகீரதி க� திற$� பா (தா2. 

"காைலயி.�$� ஒ�F# சா�பிடைலேயா�ேனா அதா�! மணி ப(தாக� 
ேபாறேத! க7(��ப' வி69� ேபாக அவைர�கா/ பறி%சி�9  நி�னா, காைல 
ெவ/யி� பி(த# தைல�ேகறாம எ�ன ப�F#? இ$தா, இ$த ேமாைர�&', �த�ல" 
எ�C த#ளைர நீ6'னா2 கமலா. 

அ� ெவ/யி� தைல@(தலா, அ�ல� அ�பா வ$� வி6டாேர, அ$த ரகசிய# 
அ#பலமாகி வி9ேமா எ�ற அ%ச(தி� விைளவா எ�ப� பாகீரதி ம69ேம அறி$த 
ரகசிய#. 

வாச.� உ6கா $தி�$த கனபா'க*�& இ$த% ெச/தி எ6', அவ  உ2ேள 
வ�வத+&2 பாகீரதிேய எ7$� ேபா/ "அ�பா, வா)க!" எ�C கனிேவா9 
வரேவ+றா2. 
 "எ�ன#மா, உன�&?" 
 "ஒ�Fமி�ல�பா, பசி மய�க#" எ�றா2. 
 ேபா (தியி�$த காHமீ  சா�ைவைய கனபா'க2 த# உட#பி.�$� 
அக+C#ேபாேத கி6டா ஓ'வ$� அைத வா)கி� ெகா�டா�, 
 "அவ� எ)கடா, 1 (தி?" எ�C ேக69 @+C�+C# பா (தா  கனபா'க2. 
 "�நான(��&� ேபாறதா% ெசா�.69� ேபானா�." 
 "அடேட வாச�ல ைபைய வ%@69 வ$�6ேட�. ேபா, ேபா! எ9(��9 வா, 
ஒ9" எ�றா . அதி� 1 (தி�காக நா8 �ழ# ப69ேவ6' ஒ�C வா)கி 
ைவ(தி�$தா . 
 பாடசாைல� ைபய�க2 ஒNெவா�வராக வ$� கனபா'க*�& ப�திேயா9 
நம�கார# ெச/தன . 
 நாைல$� ைபய�க2 ம69# ஒ� �ைலயி� உ6கா $� ஸு�வரமாக 
சாமேவத# இைச(�� ெகா�'�$தா க2. கனபா'க*�&  நம�கார# ெச/ய, 
அவ க2 எ7$� வர �ய�றேபா�,  
 “ேவணா#; பாதி ஆவி�(தியி� வி6969  நம�கார# ப�ண வர ேவ�டா#" 
எ�C ெசா�.�ெகா�ேட ேதா6ட� ப�க# ேபானா  கனபா'க2. 
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 "1 (தி �நான(��&� ேபாயி��கா�4 அ�பாகி6ட ெபா/ ெசா�.6டேய 
உ�ைம ெதாி?சா." எ�C ேக6டா2 கமலா.  
 "நா� ெபா/ ெசா�லைலேய! அவ� ஆ(��&� ேபாேற�4தாேன 
ெசா�.69� ேபானா�. அ� உ�ைம தாேன..?" 
 "அ�பாK�&( ெதாி?ச��னா எ�ன ஆ&ேமா!" எ�றா2 பாகீரதி. 
 "நீ எ��& அனாவசியமா பய�படேற?  நீயா அவைன� ேபாக% ெசா�ேன?" 
 ”உ�ைமைய மைற%@� ேபசற�<ட� ெபா/தாேனடா!” 
 "ஆப(��&� ெபா/ ெசா�லலா#4 சா�திரேம ெசா�ற�. ப@மா69�&� 
ெகா?ச# �� ெகா9(�6டா ெபா/ ெசா�ன பாவ# தீ $�9மா#.  ந#மா(�ல 
ப@மா9# இ��&. நிைறய� ��8# இ��&" எ�றா� கி6டா. 
 "ெபா/ ெசா�ல நீD# இ��ேக!" எ�றா2 கமலா, 
 இத+&2 கனபா'க2 �நான(ைத �'(��ெகா�9 ம'யாக� >ைஜ 
மைணயி� வ$� அம $தா . 
 
 &(� விள�&#, ெவ�கல மணிD# ப?சபா(திர)க*# தீ�ெகா7$�ேபா� 
பளபள�க, அ %சைன�&ாிய �Hப)க2 1)கி� த6'� &வி$தி��க, அ$த இட(தி� 
ஒ� ெத/Oக மண# RG$தி�$த�. 
 திரா6ைச� பழ)கைள ைநேவ(தியமாக� ெகா�9 ைவ(தா2 கமலா. 
 *ஏ� திரா6ைச!” எ�C கனபா'க2 ேக6க ’ஊ ேல $� கி6டா ெகா�9 
வ$தா�’. 
 >ைஜ �'(�, ’ஆயதனவா�பவதி’ ெசா�., ேதா6ட(தி� கா�ைகக*�& 
அ�னமி6டபி� சாவகாசமாக ஊ?ச.� வ$� உ6கா $தா  கனபா'க2. 
 “1 (தி எ)கடா ேபானா�? �நான(��&� ேபானவனா இ�4# வரைல?" 
 "அவ� வரமா6டா�" எ�றா2 கமலா. 
 “ஏ�?” 
 "இனிேம ேவத# ப'�க� ேபாறதி�ைலயா#. தி�#பி வர� ேபாற�# 
இ�ைலயா#! யாாி6டD# ெசா�.�காமேல ேபாயி��கா�." 
 "தி[ 4 ேவத(தி� ேப ல அ�ப' எ�ன ேகாப#? இெத�லா# யாாிட# 
ெசா�னா�?" 
 "கி6டா, 1 (திைய த?சா] ல பா (தானா#." 
 "கி6டாைவ இ)க <�பி9." 
 "அ�பா, ெகா?ச# இ�ப' ெகா6'� ப�க# வேரளா? உ)ககி6ட தனியா� 
ேபசF#" எ�C கனபா'கைள ரகசிய� &ர.� அைழ(தா2 கமலா. 
 "ஏேதா விபாீதமான ெச/திைய% ெசா�ல� ேபாகிறா2" எ�பைத ஊகி(�வி6ட 
கனபா'க2 தள $�, த2ளா'யப' கமலாைவ� பி� ெதாட $தா . 
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 பாகீரதி�& வயி+ைற� கல�கிய�. 
 இர�9  நா6களாகேவ கமலாவி� பா ைவயி8# ேப%சி8# ச$ேதக# 
இைழேயா'� ெகா�'��பைத அவ2 உணராம� இ�ைல. 
 ’அ�பாவிட# எைதயாவ� க�டைதD# காணாதைதD# ெசா�. அவ  மனசி� 
விஷ விைதைய( Bவி வி9வாேளா?’ எ�C அ?சினா2. 
 அ�பாைவ( தனியாக அைழ(�� ேபா/ கமலா எ�னதா� ெசா�னாேளா 
ெதாியவி�ைல. கனபா'க2 அ(�ட� ’க�சி�’ ெப�C அட)கி� ேபசா மட$ைதயாகி 
வி6டா . 
 அ�C பக� �7�# பாடசாைல உ+சாகமி�றி, உயிேரா6டமி�றி கலகல�� 
இ�றி ஒ� ெமளனமான ேசாக(தி� ஆG$தி�$த�. 
 
 பக� ேபாஜன(��&� பிற& கனபா'க2 தின�# சாதாரணமாக% ச+C  ேநர# 
ஒ� &6'( B�க# ேபா9வ� வழ�க#. இ�C B�க# வராததா� இ�ப'D# 
அ�ப'D# <�9� �.ேபா�  நட$� ெகா�'�$தா . அக(தி� ச?சல# �க(தி� 
ெதாி$த�. ச+Cேநர# அ�ப'  நட$�வி69 வா�மீகி ராமாயண �(தக(ைத எ9(�� 
�ர6'னா . ராமைன� பிாி$த தசரத  �(திர ேசாக(தி� 1 %ைசயாகிவி6டா  எ2ற 
வாிகைள� ப'(தேபா� அவ  க�களி� நீ  த�#பி  நி�ற�. 
 "1 (தியி� அ�பாK�& நா� எ�ன பதி� ெசா�ேவ�? ’அவ4�& தா/ 
த$ைத &� ெத/வ# எ�லா# இனி நீ)க2தா�’ எ�C எ�னிட# ஒ�பைட(�வி69� 
ேபாயி��கிறாேர, அவ  தி�#பி வ$� ’எ� 1 (தி எ)ேக?’ எ�C ேக6டா� எ�ப' 
பதி� ெசா�ேவ�?" எ�C தவி(தா . 
 
 ரா(திாி, <ட(� க'கார# ஒ�ப� அ'(�, ரா�பி%ைச�கார க2 வ$�வி69� 
ேபான பிற&#<ட கனபா'க2 சா�பிடாம� 1 (திைய நிைன(� உ�கி� 
ெகா�'�$தா . கமலா ெம�வாக அவ  அ�கி� ேபா/  நி�C "மனைச� ேபா69 
அல6'�காதீ)க, சா�பிட வா)க�பா!" எ�C அைழ(தா2. 
 "ேவ�டா#மா; என�&� பசிேய இ�ைல!" 
 "ெவC# வயி+ேறா9 ப9�க� <டா�. 1 (தி உ)க*�&� பி'�&#4 
திரா6ைச� பழ# வா)கி அ4�பியி��கா�, இ$தா)க, இைதயாவ� சா�பி9)க" 
எ�றா2 பாகீரதி. 
 "1 (தியா என�கா? அ4�பியி��கானா!" கனபா'க2 ஆவேலா9 அைத 
வா)கி வாயி� ேபா69� ெகா�டா . திரா6ைச ேதனாக இனி(த�. (அடாடா, இ$த 
1 (தி�& எ� மீ� எ(தைன அ�� !) 
 "கமலா! நா� ப9�க� ேபாேற�, காெல�லா# வ.�கிற�. இ�ைற�& ெரா#ப 
Bர#  நட$ேத வ$ேத�. கி6டாைவ� <�பி69 எ� காைல� ெகா?ச# மிதி�க% 
ெசா�8. நா� இ�ப'ேய இ$த மா�ேதா� மீ� ப9(�� ெகா2கிேற�" எ�றா . 
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 கி6டா வ$� அவ  கா�கைள மிதி�காம� ைககளா� பி'(�வி6டா�. 
 “காலா� மிதிடா, அ�ப(தா� வ. ேபா&#. இ�ைல�னா எ� கா� 
வ.ெய�லா# உ� ைக�& ஏறி9#!" எ�றா . 
 "பரவாயி�ேல; நா� பி'%ேச விடேற�" எ�றா� கி6டா. 
 "ஒேகா, உன�& ஒ� கா� ஊனேமா?..." 
 "அ��கி�ேல. &�ைவ� காலா� மிதி�கலாமா? பாவமி�ைலயா!”” 
 "&� ெசா�ைல( த6ற�<ட� பாவ#தா�டா, பரவாயி�ைல; மிதி"  எ�றா . 
 அவ� ஒ+ைற� காலா� மிதி�&#ேபா� கனபா'களி� க�க2 மாைல 
மாைலயா/� க�ணீ  ெப��கின. 

 

 "ஏ� இ�ப' அழறீ)க? 1 (திைய நிைன%@�டா?" 
 "ஆமா#; அவைன ஒ� நா2 ரா(திாி இ�ப'(தா� காைல அ��க% 
ெசா�.69( B)கி� ேபாயி6ேட�. வி'ய+கால# க� விழி(�� பா �கிேற�. 
அ�பK# காைல அ��கி�ேட உ6கா $தி�$தா�. அ�ப' ஒ� ப�தி அவ4�&. 
அவ� பிாிைவ எ�னால தா)கி�க �'யைல கி6டா! என�& �(திர பா�கிய# 
இ�ைல. ஆனா8# �(திர ேசாக# எ�ப� எNவளK ெகா9ைம�4 �ாியற�" 
எ�றா . 
 
 "மனைச� ேபா69 அல6'�காதீ)க. த�னால வ$�9வா�, பா�)க" எ�றா� 
கி6டா. 
 "ஊஹூ#; என�&( ேதாண�ேல! கா (தாேல �த� ேவைலயா நாம ெர�9 
ேப�# த?சா]  �ற�ப69� ேபாகலா#. அ)ேக ேபா/ அவைன( ேத'� பி'%@ 
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அைழ%@�9 வ$�டலா#. கிைட%@9வானா?" எ�C சி�ன� &ழ$ைத ேபால� 
க�ணீ  சி$தியப'ேய ேக6டா  கனபா'க2. 
 
 மCநா2 காைல.  
 தபா�கார  ெகா�9 வ$� ெகா9(த க'த(ைத ஆவேலா9 பிாி(�� பா (தா  
கனபா'க2. 1 (தி எ7தி யி�$தா�. 
------------------  

7.7.7.7.    
 த?சா]  ரயி�ேவ �ேடஷைன ஒ6' 1ைலயாக ஒ� இட#. கைழ�<(தா' 
ஒ�வ� க�கைள இ9�கி, டமார# த6', விசி� அ'(� "ஹா. ஹா, ஹா" எ�C 
<வி� <6ட# ேச (�� ெகா�'�$தா�. 
 அ$த ஓைச�& பய$த மர(த' நா/ ஒ�C அலறி அ'(� ஓ'ய�. 
 அ9(த சில நிமிட)களி� அ)ேக வ$� RG$த ெப�# <6ட# வ6டம'(� 
நி+க, ரயில' அ7�&� ைபய�க2 மர(தி�மீ� அவசரமாக ஏறி ஆ*�ெகா� இட# 
பி'(�� ெகா�டன . 
 @+றி  நி�ற <6ட(தி� 1 (திD# ஒ�வ�. 
 கC�பான எ2 &விய8�& இைடேய ெவ�ைமயான ப%சாிசி ஒ�C 
கல$த�ேபா� அ$த� பாமர ம�க2 <6ட(தி� அவ� ச+C# ெபா�$தாம�  
நி�றா�. 
 க7(�% ச)கி.ைய அ�பா வா)கி� ெகா9(த  நீல% ச6ைட ேபா69 
மைற(தி�$தா�. ைகயி� மா� ேதா� ைப. இ�ப'D# அ�ப'D# ஒ�)கி� 
<6ட(தி� இ9�& வழியாக� பா (தேபா� அ$த� கைழ�<(தா'� ெப� ம?@ 
கவ %சியா/( ெதாி$தா2. 
 அவ� யாைர( ேத' ஊைர வி69, பாடசாைலையவி69 வ$தாேனா, 
யா�ைடய அழகி� மய)கினாேனா, யா�ட� நிைறய� ேபசி ந�றி ெசா�ல ேவ�9# 
எ�C நிைன(தாேனா அ$த ம?@ைவ அ)ேக க�டேபா� உ2ள(தி� ஒ� 
பரவசமான உண %சி ெபா)கிய�! 
 ம?@, 1)கி� கழிகைள எ9(� அவ+றி� Lனி� ப&திைய� ெப��க� 
&றிேபா� இCக�க6' தைரயி� &(தி69� �ைத(தா2. பிற& ஒ� நீளமான 
க#பியா� அ$த� ெப��க� &றிகைள இைண(� அ$த� க#பிமீ� ஏறி டமார 
லய(��& ஏ+ப ‘பால��’ ெச/தப'  நட$தா2. 
 உயர(தி.�$� பா (த ம?@வி� க�களி� <6ட(ேதா9 நி�C 
ெகா�'�$த 1 (தி ‘பளி%’ெச�C ெத�பட அடேட, இவ� எ�ப' இ)ேக வ$தா�!” 
எ�C தன�&2 விய$தா2. 
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 அேதசமய#, 1 (தியி� ச6ைட�  ைபயி.�$த மணிப ைஸ யாேரா ஒ�வ� 
ேஜ�ப' ெச/� ெகா�'��பைத� கவனி(�வி6ட ம?@ ச6ெட�C கீேழ &தி(�, 
<6ட(��&2 பா/$� அ$த ‘ேஜ�ப'’யி� தைலமயிைர� பி'(�( தரதர ெவ�C 
இ7(� வ$� ஓ)கி ஒ  அைற ெகா9(தா2. 
 "தி�69� பயேல ! எ9டா அ$த மணிப ைஸ !" எ�றா2. அவ� 
திமிறி�ெகா�9 ஒட� பா (தா�. 
 "த�பி ஓட� பா�கறயா? இ� உ9#�� பி'. இதி.�$� நீ அNவளK ேலசா( 
த�பிட �'யா�" எ�C அவைன ஓ  உ8�& உ8�கினா2. 
 அ�கி�  நி�ற ேபாU�காரைர விைற�பாக� பா (�, "எ�ன/யா 
தாணா�காரேர! தி�டைன�<ட� பி'�காம அ)ேக யாைர� பா (� இளி%சி69 
நி�கறி)க? இவைன �ேடஷ4�& இ7(�69� ேபா/ நா8 ேபா9 ேபா9)க. 
அ�ப(தா� �(தி வ�# இவ4�&" எ�றா2. 
 இத+&2 "ஐேயா, அ� எ� மணிப � !" எ�C அலறி�ெகா�9 ஓ'வ$தா� 
1 (தி.  
 ம?@ அவைன ஏற இற)க� பா (�வி69, "ெவ2ள(தி� �7கின ஆளி�ல நீ! 
இ)க எ)க வ$ேத?" எ�C ேக6டா2. 
 "உ�ைன� பா �க(தா�." 
 "�த�ல இ$த ப ைஸ வா)கி�க; வி(ைத �'?ச�# ேபசலா#! ” 
 
 தி[ெர�C வான# இ��9 எ$த நிமிட(தி8# மைழ வ�#ேபா� ஒ� 
RGநிைல உ�வாகி, �7தி�கா+C OசK# <6ட# மளமளெவ�C கைலய( 
ெதாட)கி+C. ‘வR� ேபா%ேச!’ எ�ற ஏமா+ற(தி� கிழவ� �க# கC�க அவசரமாக 
"த�மவா�கேள, தா/மா கேள!" எ�C டா�டா ட�பாைவ� &8�கி�ெகா�9 
ஓ'னா�. 
 இத+&2 இ'D# மி�ன8மா/� ேப/ மைழ ெகா6ட( ெதாட)கேவ அ(தைன 
<6ட�# �ேடஷ4�&2 �&$� வி6ட�. மைழயி� ெத�பலா/ நைன$� நி�ற 
ம?@ைவ( ெதாட $� � (திD# ேபா/ நி�றா�. 
 "ேவற ச6ைட வ%சி��கியா?" எ�C ேக6டா2 ம?@,  
 "இ�ல."  
 "ரா(திாி எ)க த)க�ேபாேற?"  
 "உ�ைன( ேத'�ெகா�9தா� வ$ேத�. ‘ேதட� ேபான ம�$� கா.ேல 
சி�கின மாதிாி’ நீ இ)கேய கிைட%@6ேட !" 
 "�த�ல தைலைய( �வ6'�ேகா, இ$தா டவ� ! மைழ நி�ன�# ராஜா 
ச(திர# ேபாலா#. அ)கதா� நா4#, அ�பாK# த)கியி��ேகா#." 
 இ� யா ? உ)க�பாவா?" 
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 "ஆமா#; வயசாயி69�. வரவர க�F# ெதாியேல; கா�# ேக6கேல. ந/னா 
நா� ெசா�னேன… ஆ(�ல ஒ�(த  �7கி6டா 4 இவ தா� அ� !" 
 "பிராமண� பி2ைளயா?” 
 "ஆமா#; ேவத# ப'�கிறா ." 
 "உ)க மகதா� எ�ைன� கா�பா(தினா . அ�ைன�& எ� உயிைர� 
கா�பா(தினா. இ�ைன�& எ� மணிப ைஸ� கா�பா(தினா!" எ�றா� 1 (தி. 
 "மைழ நி�469�. வா)க ச(திர(��&� ேபாேவா#" எ�றா� கிழவ�. 
 "இ'D# மி�ன8# நி�னபா'�ைல. மCப'D# மைழ வ�# ேபா.��&" 
எ�றா� 1 (தி. 
 ச(திர(�( தாGவார(தி� ஒ� 1ைலயி� ஏ+கனேவ இட# பி'(� 
ைவ(தி�$தா2 ம?@. அ)ேகதா� சைமய� சா�பா9 ப9�ைக எ�லா#. 
 ம?@ அ9�� ப+ற ைவ(� ச�பா(தி தயாாி(தா2.  
 ”ச�பா(தி பி'�&மா உன�&?" 1 (திைய� ேக6டா2. 
 "இ�ேல, நா� ஆன$தா லா6ஜு�&� ேபாேற�."  
 "ஏ�  நா� ெச/யற ச�பா(தி பி'�காதா?"  
 "உ�ைன� பி'%சி��&!" 
 சிாி(தா2. அவ2 அவனிட# இ$த வா (ைதைய எதி  பா �கவி�ைல. 
 "ேபாயி69 சீ�கிர# வ$�9ேவ இ�ல?" 
 "உடேன… இனிேம உ�<ட(தா�." 
 "ஏ� ! ேவத# ப'�க� ேபாறதி�ைலயா?" 
 "நீ எ�ைன( ெதா69 கா�பா(தினதிேல $� எ� மனேச சாியி�ேல. 
பாடசாைலயி8# அைமதி இ�லாம� ேபாயி9(�. �(தி ேவத(தி� லயி�கேல. சாிேயா 
த�ேபா, �ணி?@ வ$�6ேட�." 

“உன�&# உ� அ�பாK�&# ஆ6ேசபைண இ�ேல�னா நா4# 
உ)கேளா9 ேச $� கைழ�<(� ஆட( தயா . என�& வி(ைதெய�லா# க(�� 
ெகா9�பியா?" 

"நிசமா(தா� ெசா�றயா?" 
 ”நிஜ#மா!” 
மி�ன� ஒ�C ெவ2ளி� ெகா'யா/� பளி%சி6ட�. 

 ம?@ ேயாசி(தா2. அ�பாK�&� பிற& தன�&� பா�கா�பாக ஒ� ஆ� 
�ைண ேதைவ எ�பைதD# தன�& ஏ+றவனாக யா  கிைட�க� ேபாகிறா� எ�ப� 
ப+றிD# அவ2 ெகா?ச நா6களாகேவ ேயாசி(�� ெகா�9தானி�$தா2. 1 (தி 
அத+&� ெபா�(தமானவனாயி��பா� எ�C ஒ� எ�ண# மி�ன.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�." 
"உ�ைன யா�# ேத' வரமா6டா)களா?" 

 "வ$தா8# ேபாகமா6ேட�. என�& அ#மா இ�ைல. அ�பா ாிஷிேகச# 
ேபாயி6டா . ேவத# ெசா�.( த�# ச)கர கனபா'க2தா� எ� தா/ த$ைத &�, 
ெத/வ# எ�லா#…. எ�ைன மற$�9)க; ேதட ேவ�டா#4 அவ��& நா� க'த# 
எ7தி� ேபா696ேட�. அவ  எ�ைன( ேதட மா6டா ." இைத% ெசா�8#ேபா� 
அவ4�& ��க# ெதா�ைடைய அைட(த�. 
 <ட�வாயி� மைழ( த�ணீ  அ�வியா/ ெகா6'ய�.  
 "அ�ப… அவாிட# ெசா�.�காம வ$�6'யா?"  
 "ஆமா#." 
 ”ஏ�?” 
 "அைத ம69# ேக6காேத! எ�னா� பதி� ெசா�ல �'யாத ேக2வி அ�. 
ெசா�லேவ <டாத பரம ரகசிய# அ�" எ�றா�. 
 "கைழ� <(ெத�லா# க(��கF#னா, �த�ல உட#ைப வி�லா வைள�க( 
ெதாியF#. அ��& தின# தின# ‘கவா(�‘ ெச/யF#. நாைள�ேக நீ இ$த� 
&9மிைய எ9(�69 தியாகராஜபாகவத  மாதிாி ஜி�பா� &9மி வ%ச�கF#. 
அ��ற# உ� க7(�ல கC��� கயிC �'?@ ைகயிேல தாய(� க6' வி69�ேவ�. 
அ�தா� உன�& ர6ைச ச#மதமா?" எ�C ேக6டா2. 
 1 (தி ச+C ேயாசி(தா�. ஒ� கண# த�ைன� கைழ�<(தா' ேகால(தி� 
க+பைன ெச/� பா (�� ெகா�டா�. க�களி� கனபா'க2 ெதாி$தா . ஒ� 
தீ மான(��& வ$தா�. 
 ச#மத# எ�ற பாவைனயி� தைலயைச(தா�. 
 அ��ற# அவ� ஆன$தா லா6^ ேபா/ சா�பி69 வ�வத+&2 அவ4�காக 
ஒ� �திய தாழ#பா/ வா)கி ைவ(தி�$தா2 ம?@. 
 அவ� தி�#பி வ$த�# "இ$தா, இ$த� பாயில ப9(�( B)&. அ$த மா� 
ேதா� ைபைய( தைல�& வ%@�க . மணிப � ஜா�கிரைத !" எ�றா2. 
 Bர(� [�கைடயி� கி6ட�பா ‘ேகாைடயிேல’ பா'� ெகா�'�$தா . 
 
 பழ�கமி�லாத RGநிைலயி� B�க# வரவி�ைல அவ4�&. அட)கியி�$த 
மைழ ந9நிசி�& ேம� மீ�9# ெகா6ட( ெதாட)கிய�. மைழ%சார� தாGவார(ைத 
நைன(த�ட� 1 (தி கா�கைளD# ஈரமா�கிய�. அவ� நக $� ேபா/% @வேரார# 
�ட)கி� ெகா�டா�. 
 ம?@ ச�த�ப9(தாம� எ7$� நி�C ‘1 (தி எ�ப' இ��கிறா�?’ எ�C 
பா (தா2. &ளிாி� ந9)கி� ெகா�'�$தா�. ‘பாவ#, &ளி�தா 1 (தி?’ எ�C 
ேக69� ெகா�ேட கனமான ேபா ைவ ஒ�ைற எ9(� அவ� மீ� ேபா (தி 
வி6டா2. 
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 இ)ேக பாடசாைலயி�, அேத ேநர# கனபா'க2 1 (திைய� ப+றிய 
விசார(தி� 1Gகியவரா/ B�க# வராம�, “1 (தி ! � (தி!" எ�C பி(�� பி'(தவ  
ேபா� �னகி� ெகா�'�$தா . 
 B)கி� ெகா�'�$த ெகா�' கி6டாைவ எ7�பி, "ஏ�டா கி6டா ! இ$த 
மைழ த?சா]  ப�கெம�லா#<ட� ெப/Dேமா?" எ�C ேக6டா . 

 
 B�க� கல�க(தி� அவ4�& ஒ�C# �ாியாம�, "இ�ப இ)ேக மைழ 
ெப/யறதா?” எ�C ேக6டா�. 
 "1 (தி இ$த மைழயில எ)ேக கிட$� கHட� ப9கிறாேனா? ேபா ைவ<ட 
இ�லாம� ேபாயி��காேன! அவ4�& யா  ேபா (திவிட� ேபாறா?" எ�C 
கனபா'க2 தன�&(தாேன �ல#பி�ெகா�'�$தா . 
 <ட(தி� அ#�8 சிF)கி� ெகா�'�$த�. 
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 பாகீரதி�&# B�க# பி'�கவி�ைல. அ$த ‘�த� இரK’  நிைனKக2 அவைள 
வா6' எ9�க, ெபா)கி வ$த க�ணீரா� நிைனKகைள� க7வி�ெகா�9, 
��க69� ப�க# ேபானா2. கனபா'க2 ப9�ைகயி� எ7$� உ6கா $தி�$தா . 
 "எ�ன�பா, B)கைலயா நீ)க?" 
 ”நீ ஏ� B)கைல? உன�& ஏ� B�க# வரைல?" எ�C பதி8�&� ேக6டா  
கனபா'க2. 

8.8.8.8.    
 
 ெந/யி� �$திாி�ப��� வCப69� ெகா�'�$த மண# பாடசாைல 
�7�# ‘கமகம’(த�. ெவ2ளி�கிழைமயானதா� @வாமி ைநேவ(திய(��& அவ� 
பாயச# ! 
 கனபா'க*# கி6டாK# ப@ மா69�& ம?ச2 >சி &)&ம# இ69� 
ெகா�'�$தா க2. 
 ப(� நா6க*�&�� ெகா6'8�&� ‘�� வரK’ ஒ�C ேச $தி�$த�. 
காேவாி�பா�க# ப@ ஈ�ெற9(த அ$த ஆ� க�C�& இ�C  நாமகரண#! 
 உட� �7�க, ப6ைட ப6ைடயாக, தி69(தி6டாக, ெவ2ைளD# ப7��# 
கல$த ெவ�ெவ6 வழவழ�பி� அ$த ேச)க�C �2ளி� ெகா�'�$த�. 
 "அேட கி6டா ! இ��& எ�ன ேப  ைவ�கலா# ெசா�8 ! கமலாைவD# 
பாகீரதிையD# <�பி9. அவாைளD# ேக6ேபா#" எ�றா  கனபா'க2.  
 அவ க2 வ$தா க2. 
 "ராஜா�4 ைவ�கலா#�பா" எ�றா2 கமலா.  
 "�வாமி ேப  எ�K# ேதாணைலயா? நீ எ�ன ெசா�ேற பாகீ?" 
 ஏ�# ெசா�ல( ெதாியாதவ2 ேபா� ெமளனமா/  நி�றா2 அவ2. 
 "ந#ப 1 (தி ஞாபகமாக அவ� ேபைரேய ெவ%சடலாேம!" எ�றா� கி6டா. 
 கனபா'க2 �க(தி� ஒ� பிரகாச# பளி%சி6ட�. "சாி; அ$த� ேபைரேய 
வ%@9ேவா#. என�& ெரா#ப தி��தி. பாகீ உன�&?" 
 "அவ*�&# பரம தி��திதா�. என�&( ெதாிD#" எ�றா� கி6டா. 
 "உன�ெக�ப'டா ெதாிD#?"  
 “க�4�&6'�& 1 (தி ேபைர ைவ�கலா#4 ேந(ேத அவ2 எ)கி6ட 
ெசா�.6டாேள!" 
 "ஒேகா, ஏ+கனேவ தீ மான# ஆயி69ேதா!" எ�றா  கனபா'க2. 
 கி6டா எ)ேகேயா ஒ'�ேபா/ க�C� &6'�&( தர ‘ப@#��’ ெகா�9 
வ$தா�. 
 "இைத உ� ைகயாேலேய ெகா9டா! உன�& ெரா#ப� ��ணிய#" எ�றா  
கனபா'க2. 
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 ேச)க�C அைத ஆவலா/% சா�பி6ட�.  
 "ந#ப 1 (தி இ�ேபா எ)ேக இ��காேனா? யா  அவ4�& சாத# 
ேபாடறாேளா?" எ�C கனபா'க2 ��க� ப6டா . 
 இ%சமய#, பாடசாைல� ைபய� ஒ�வ� ஓ' வ$�, "உ)கைள� பா �க 
வாச�ேல யாேரா &#பலா வ$தி��கா. ப�க(� அ�கிரகாரமா#!" எ�றா�. 
 "தி�ைணயில உ6கார% ெசா�8, இேதா வ$�6ேட�. �த�ல எ�ேலா��&# 
ேமா  ெகா�9 ேபா/� ெகா9" எ�றா . 
 
 கனபா'க2 வாச8�& வ$தேபா� அவ க2 எ�ேலா�# பNயமாக எ7$�  
நி�றா க2. 
 "ப�க(B ேல$� வேறா#" எ�றா  ஒ�வ . 
 அ�ப'% ெசா�னவைர� பா (�, "நீ ெவ)கேடச தீ6சித  பி2ைள 
இ�ைலேயா? உ�ைன� பா (தி��ேக�. இ(தைன ேப�# எ)க இ$த ெவ/யி� 
ேவைளயில?...." 
 ஒ�வைரெயா�வ  பா (�� ெகா�டா க2.  
 ெவ)கேடச தீ6சித  மக�தா� ேபசினா  : 
 "ஒ� ��கியமான விஷய#. சா�திர� பிர%ைன, நீ)கதா� �'K ெசா�லF#. 
அ$த( த&தி உ)க*�&( தா� உ�9." 
 "> வ E'ைகெய�லா# பலமா இ��ேக. விஷய(ைத% ெசா�8)ேகா" எ�றா  
கனபா'க2. 
 "அ(தி�ப69 ராமகி�Hண சா�திாிக24 ேக2வி� ப6'��ேப2!" 
 " ந�னா( ெதாிDேம; அவ  காலமாயி6டா  இ�ைலேயா?" 
 "ஆமா#. அவ��& ஒ� ெப�. பா வதி�4 ேப . க�யாணமாகி இ�ப� 
வ�ஷ# ஆற�. அவ*ைடய ��ஷ� க�யாணமான ெர�9 வ�ஷ(��ெக�லா# 
கட� கட$� பினா)& ேபானவ� இ�ப(தா� தி�#பி வ$தி��கா�. பா வதி 
இ(தைன நா*# ப6டண(திேல யாேரா ஒ� பண�கார  O6'ேல சைம%@� 
ேபா69�9 கால(ைத� கழி%@�'�$தா. இ$த வ�ஷ#தா� ஊேராட வ$� 
ேச $�6டா, &ழ$ைத &6' கிைடயா�." 
 "சாி, விஷய(��& வா)க." 
 ”தி[ 4  இ�ப அவ2 ��ஷ� எ)கி�$ேதா வ$� �ைள%சி��கா�.” 
 "அ��ற#?..." 
 "ெக6டழி?@ வ$தி��கா�. யாேரா மலா/� காாிைய� க�யாண# 
ப�ணி�டானா#. அவ*# ேபாயி6டாளா#. நிைறய� பண# காேசாட வ$தி��கா�. 
மCப'D# பா வதிேயாட ேச $� வாழ� ேபாேற)கறா�…" 
 "பா வதி எ�ன ெசா�றா?" 
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  ‘ஊ  ஒ(��&மா’�4 ேக6கிறா."  
 "நீ)க2ளா# எ�ன நிைன�கிேற2?" 
 "அ�கிரகார(�ல ��கியமானவாெள�லா# <'� ேபசிேனா#. சில ேப  
ேச (��கலா#4 அபி�ராய�படறா. சில ேப  <டா�)கறா. கட� கட$� 
ேபானவைன அ�K# இ�ப� வ�ஷ# கழி%@ வ$தி��கவைன எ�ப' ேச (��க 
�'D#? மாமிச#<ட% சா�பி6'��பா�. ஐாதி� பிரதிHட# ப�றைத( தவிர 
ேவறவழி இ�ேல)கறா. இ�ப அ�கிரகார# ெர�9 க6சியா� பிாி?@ நி�கற�. 
அதா� உ)கைள� ேக69 �'K ப�ணலா#4 ெர�9 க6சி�காரா*# ேச $� 
வ$தி��ேகா#" 
 "நா� ெசா�ற தீ �ைப ஏ(��க வ$தி��ேகளா, இ�ேல, சா�திர# எ�ன 
ெசா�ற��4 ெதாி?@�9 ேபாக வ$தி��ேகளா? “ 
 ஒ�வைர ஒ�வ  பா (�� ெகா�டா க2. 
 "கனபா'க2 ெசா�ற �'ைவ ஏ(��கலா#4தா� வ$தி��ேகா#."  
 "கட� கட$� ேபானவ4�&, அ�K# இ(தைன வ�ஷ# கழி%@ வ$தி��கா�. 
ஜாதிவி69  ஜாதி க�யாண# ேவற ப�ணி�'��கா�. இ��& பிராய%சி(தேம 
கிைடயா�. சில பாவ)க*�&(தா� பிராய%சி(த# உ�9. இ�ப'� ப6டவா*�& 
ச1க(�ல அ)கீகார# கிைடயா��4தா� சா�திர# ெசா�ற�. அ�தா� எ� 
தீ ��#" எ�றா  கனபா'க2. 
 "அ�ப அ$த அ#மா பா வதியி� வாG�ைக R�யமா� ேபாயிட 
ேவ�'ய�தானா?" எ�C ேக6ட� ஒ� &ர�. 
 "சா�திர# எ�ன ெசா�ற� எ�C ேக6ேட�. ெசா�ேன�. எ� தீ �ைபD# 
ெசா�ேன�. அ��ற# உ)க இHட#" எ�றா  கனபா'க2. 
 "ந#ப ச1க#, ச�தாய# எ�லா#  ந�லப'யா வாழ4)கற��&(தாேன 
சா�திர# ச#பிரதாயெம�லா#? இ�ப' வாG�ைகேய அ'ேயா9  நாசமா� 
ேபாயிடற��& ஒ� சா�திரமா? அ� நம�&( ேதைவதானா? அ�ப'�ப6ட 
சா�திர(ைத மா(தி அைம�க ேவ�'ய�தாேன!" 
 கனபா'க*�&� ேகாப# ெபா(�� ெகா�ட�. 
 "எ�ன ெசா�றி)க நீ)க? சா�திர(ைதேய மா(தF)கேறளா? ேபH ! 
சா�திர)கற� உ)க O69 ஈய� பா(திர#4 நிைன�பா? 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 
ெசா�ற� எNவளK அப(தேமா, அNவளK அப(த# சா�திர)கைள 
மா(தF)கற�#. எ�பேவா ஏ+ப6ட சா�திர# இ�ப நம�&� ெபா�(தமா 
யி�ேல�னா,  ந#ம இHட(��& அ� வைள?@ ெகா9�கேல�னா, அ��காக 
1ல(ைதேய மா(திடறதா!" 
 "ஏ�, �'யாதா? <டாதா?" எ�C ேக6ட� ஒ� &ர�. 
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 "ஒ� ேதச(�ல க9ைமயான ெவ/யி� தகி�கிற�. இ�ெனா� ேதச(�ல 
தா)க�'யாத &ளி  ந9�கற�. இ$த இர�9 இட(��&ேம Rாிய� 
ெபா�வானவ�. அ$த$த இட(��&� த&$தா�பலதா� Rாிய ெவ�ப# இ��கF#, 
அ��& ஏ+ற மாதிாி ஒ� Rாியைன% சி�H' ப�ணF#4 ெசா�னா அ� எ�ப' 
சா(தியமி�ைலேயா, அ� மாதிாிதா� சா�திர(ைத மா(தF)கற�#. > வ ஜ�ம 
பலைன இ$த ஜ�ம(�ல அ4பவி�கிேறா#. அ� அவரவ க*ைடய பாவ 
��ணிய(��& ஏ(த மாதிாி அைமயற�. அைத அ4பவி%@ தா� தீரF#. சா�திர# 
எ�லா Dக)க*�&# ெபா�வான�. கால ேதச வ (தமான(��& ஏ(த மாதிாி அைத 
மா(தி�'��க �'யா�. இ� ச(திய#, ேவதவா�&" எ�றா  கனபா'க2. 
 

 

 
 "அ�ப பா வதி�& மCவாGK கிைடயா�)கேற2! அ�தாேன உ)க தீ ��?" 
எ�C ஆேவசமாக� ேக69� ெகா�9 ��னா� வ$�  நி�றா  ஒ�வ . 
 "எ� மீ� ேகாப�ப69 எ�ன பிரேயாஜன#? நீ)க தாேன சா�திர# எ�ன 
ெசா�ற��4 எ�ைன� ேக6க வ$ேத2? நா� ச(திய(ைத% ெசா�ேன�." 
 ஆமா#; உ)க ெசா$த விஷய(�ல ம69# அ�க சா�திர# கிைடயாதா�&#?" 
எ�C க9�க� ஆசாமி ஒ�வ  ெவ9�ெக�C ேக6டா . 
 ெச��ைப மிதி(த மாதிாி "����" எ�C <6ட(தி� ச�த# எ7$த�. 
 "எ�ன ெசா�னீ)க?" கனபா'க2 &ர.� ஒ� ஆ�ேராஷ# ெதானி(த�. 
 "உ)க ெசா$த விஷய(�ேல ம69# அ$த சா�திர# கிைடயாதா�4 
ேக6கிேறா#. உ)க ெப� பாகீரதி மா)க�ய# இழ$தவதாேன?" அவ2 ம69# 
தைலமயிைர எ9�காம� இ��கலாேமா? அ� சா�திர விேராதமி�ைலேயா? உ)க 
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சா�திர# அ��& ம69# ஒ(��கறதா�&#. வா)க/யா ேபாகலா#. இவாிட# எ�ன 
ேப%@?" எ�C ஆேவசமா/� ேபசிவி69� �ற�ப6டா  அ$த� க9�க�. 
 ம+றவ க*# �ற�பட( தயாரானா க2. 
 "நாராயண நாராயண" எ�C காைத� ெபா(தி� ெகா�டா  கனபா'க2. 
 அ$த அ�னி� கைணகைள தா)கி� ெகா2*# ச�தி அ+றவரா/ ெந��பி� 
வி7$த �7 மாதிாி �'(�� ேபானா . 
 �'(�( �வ�9, தவி(�( த9மாறி இர�9 ைககளா8# தைலயி� அ'(�� 
ெகா�டா . 
 கி6டா அவைர ஆதரவாக அைண(� அைழ(�� ெகா�9 ேபா/ ஊ?ச.� 
உ6கார ைவ(தா�. 
 "மனைச வா6'�காதீ)க" எ�றா�. 
 "சா�திர# அறி$தவ�, யாக# ெச/தவ�, பிரா#மேணா(தம� எ�ெற�லா# 
ெபயெர9(� எ�ன பிரேயாஜன#? எ�ைன� பா (� இ�ப'� ேக69 
வி6டா கேள!" எ�C உ�கி� ேபான கனபா'க2 த#ைம% @தாாி(�� ெகா�டவரா/ 
"உ#, சாி பரவாயி�ேல; அவா ெசா�ற�ேலD# த�� இ�ேல. அவாைளெய�லா# 
உ2ேள அைழ%@�9 வா. சா�பி69வி69� ேபாகலா#4 ெசா�8. O9 ேத' 
வ$தவ கைள� ப6'னிேயா9 அ4�ப� <டா�," எ�றா . 
  
 அ�றிரK கனபா'க2 அவமான(தா� &�றி� ேபா/, மன# ெநா$� தைல 
&னி$� ெப�1%@ வி6டப' ஊ?ச.� உ6கா $தி�$தா . அ�ேபா� பாகீரதி அவ  
அ�கி� வ$� நி�றா2. 
 "எ�னாலதாேன அ�பா உ)க*�& இ$த அவமான ெம�லா#?" 
 அவ  ேவதைனேயா9 அவைள� பா (தா , 
 அவ2 ஒ� தீ மான(��& வ$தவ2 ேபா� ஒ� விர�திேயா9, ஒ� 
�ணி%சேலா9 நிமி $� நி�றா2. 
 "சா�திர விேராதமான, ச1க# ஏ+C�ெகா2ளாத இ$த� <$த� என�& 
ேவணா#. இ�ைன�& ெவ2ளி� கிழைம.  நாைள�ேக இைத…." 
 ேமேல ேபச�'யாம� அவ2 ெந?@� &ழியி� ��க# அைண ேபா6ட�. 
-------------- 

9.9.9.9.    
 ேவ�ப மர(�� கா�ைக கைரய "யா  வர� ேபாறாேளா, ெதாியேல" எ�C 
கமலா ெசா�. வா/ 19�� வாச.� ஜ6கா வ�'யி.�$� சித#பர# ெகளாி 
அ(ைத க7(தி� கா@மாைல பளபள�க இற)கி� ெகா�'�$தா2. 
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 "தி[ 4 அ(ைத வ$தி��காேள, எ�ன விஷயேமா!" எ�C எ�ணி� ெகா�ட 
கமலா "பாகீ! வாச�ல யா  வ$தி��கா பா�" எ�றா2. 
 அ9�பி� ெபா)கி� ெகா�'�$த பாைல அட�கிவி69 ஓ'வ$த பாகீரதி 
அ(ைதைய� க�ட�# அக�# �க�# மலர "வா)க அ(ைத ! ேந(ெத�லா# உ)க 
நிைன��(தா� என�&" எ�றா2. 
 அ(ைதைய ஆ வ(ேதா9 அைண(�� க6'�ெகா�டவ2 மகிG%சி ெபா)க 
"நீ)க வ�O)க�4 மனசிேல ேதாணி�ேட இ�$த�, அ(ைத !" எ�றா2. 
 "இ6சிணி ஏதாவ� ெசா�.(தா?" 
 அ(ைதயி� ைகயி.�$த பர�ைடையD# தாழ#>ைவD# வா)கி�ெகா�ட 
கமலா “கா�கா க(தி�ேட இ�$த�!" எ�றா2.  
 "நீ எ�ப வ$த' இ)க? அ#�8 எ)ேக?" எ�C ேக6டா2 அ(ைத. 
 "B)கற�. நா8  நாளா%@ வ$� ஊ��&� ேபாகF#4 ெசா�.�ேடதா� 
இ��ேக�. இ��&2ள எ�ென�னேவா &ழ�ப# !" 
 "எ�ன &ழ�ப#?"  
 “எ�னேவா! ஒ�F# ெசா�.�கிற மாதிாி இ�ேல!" 
 அைத( ெதாி$�ெகா2வதி� அ(ைத அNவளவாக ஆ வ# கா6டவி�ைல. 
அ��ற# நிதானமாக விசாாி(�� ெகா2ளலா# என எ�ணி "அ�ணா எ)ேக?" எ�C 
ேக69�ெகா�ேட பி�க69� ப�க#  நட$தா2. 
 அ)ேக கனபா'க2 சிவ�பழமா/ உ6கா $� க�கைள �' ஜப# ெச/� 
ெகா�'��பைத� பா (த�# தி�#பி வ$தா2. 
 "எ�ன அ(ைத அ(தி >(தா�பல?" எ�றா2 கமலா. 
 "பர�ைட ெகா�9 வ$தி��கேன, பா �கைலயா? இ�4# ெர�9 நா2ல 
உ)க பா6'�& திவச# வர� ேபாற�' ! ஒ� திவச(��காவ� வராம 
இ�$தி��கேனா?" 
 "உ)க அ#மாK�&�4 ெசா�8. இ� மாசி மாச#கற� மற$ேத ேபா%@. 
பா6'ேயாட திதி இ�ப(தா� வர வழ�க#. அ�பாK�& ஞாபக# இ�ைலேயா, 
எ�னேவா!" 
 "பாவ#, அவ4�& எ(தைனேயா கவைல ! மற$தி��பா� !" 
கனபா'க2 ஜப(ைத �'(��ெகா�9 ஆசமன# ெச/�வி69 வ$தேபா� "ெகளாி 
அ(ைத வ$தி��கா! பா (ேதளா, அ�பா" எ�றா2 கமலா. 
 "கணீ 4 &ர� ேக69�, ெவ�கல� &ரலா%ேச! எ)ேக அவ2?" எ�C 
ேக6டா  கனபா'க2. 
 "��� க�4�&6'ைய� பா �க� ேபாயி��கா!" எ�றா2 கமலா . 
 கனபா'க2 ெதா7வ(��&� ேபா/ "வா, ெகளாி ! அவ  ெசள�கியமா? ந�ல 
ேவைள! நீ வ$ேத; இ�ேல�னா அ#மாைவ மற$ேத ேபாயி��ேப�. எ�ைன�& 
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சிரா(த#? �த�கிழைமயா இ�பேவ கி6டாைவ அ4�பி வா(தியாாிட# ெசா�.69 
வர%ெசா�ேற�" எ�றா . 
 "ஏ�, ஒ� மாதிாி இ��கீ)க எ�லா�#, கலகல�ேப இ�லாம?" எ�C ேக6டா2 
அ(ைத. 
 “கமலா ெசா�.யி��பேள" எ�றா  கனபா'க2. 
 "ஏேதா &ழ�ப#4 மா(திர# ெமா6ைடயா% ெசா�. நிC(தி6டா. அ��ற# 
எ�K# ெசா�லைல. நா4# ேக6கைல. நீேய ெசா�8" எ�றா2 ெகளாி. 
 "ப�க(� அ�கிரகார(�ேல$�  ேந(� ஏெழ69 ேப  எ�ைன( ேத'�9 
வ$தா ! யாேரா ஒ�(த� தா. க6'ன ெப�டா6'ைய( தவி�க வி6969 ச�(திர# 
தா�'� ேபாயி6டானா#. ெவளி ேதச# ேபா/ ேவெறா�(திைய� க�யாண# 
ப�ணி�9 இ�ப� வ�ஷ# அவேளா9 வாG$த� �ற#, அவ2 காலமான�#, இ�ப 
ஊ  தி�#பி வ$� இ$த� ெப�டா6'ேயாட வாழ�ேபாேற)கறானா#. ‘சா�திர# 
இ��& ஒ(��&மா? நீ)க எ�ன ெசா�ேற2’4 ஊரா  எ�ைன� ேக6க வ$தா. 
சா�திர# க�'�பா ஒ(��கா�. ஜாதி� பிரHட# ெச/ய ேவ�'ய�தா�4 நா� 
தீ �� ெசா�ேன�. 
 “உ)க ெப� பாகீரதி <$தைல எ9�காம இ��காேள! அ��& எ�ன 
ெசா�றீ)க? அைத ம69# உ)க சா�திர# ஒ���கறதா�&# !" எ�C எ�ைனேய 
மட�கி அவமான� ப9(தி69 ேபாயி6டா! 
 இைதெய�லா# ேக69�'�$த உ� ெச�ல# பாகீரதி ரா(திாி எ� கி6ேட 
அ7��ேட வ$� எ�ன ெசா�.(� ெதாிDமா? அைத எ� வாயாேல தி��பி% 
ெசா�ற��ேக  நா�<சற�!" 
 பாகீரதி எ�ன ெசா�னா2 எ�C அ(ைத ேக6க வி�ைல. அவேள அைத ஒ� 
மாதிாி ஊகி(�� ெகா�டா2. 
 “சாி, அ�ணா! இ��ெக�லா# மனைச� ேபா69 &ழ�பி�காேத! ந#ம 
&ழ$ைதேயாட ச$ேதாஷ#தா� நம�& ��கிய# !" எ�றா2. 
 இ%சமய# பாடசாைல� ைபய�களி� ஒ�வ� கனபா'க2 எதிாி� வ$�  
நி�றா�. 
 "எ�னடா?" 
 "ேந(� நீ)க ெசா�.� ெகா9(த ேவத பாட(ைத �ேல6'� எ7தி�ெகா�9 
வ$தி��ேக�," எ�றா�. 
 "ேவத(ைத எ7(தா� எ7த� <டா�டா ! ‘எ7தா ெமாழி’�4 ெசா�8வா 
அைத. ச�த �பமான ேவத(ைத� கா� வழியா� ேக69தா� மன�பாட# ெச/யF#. 
அ�ப'� தா� அ� வழிவழியா வ$தி��&. ஒ� அ6சர(தி� ச�த# <ட� 
பிசக�<டா�. பிசகினா� அ (த# அன (தமாயி9#, ேவத(��& �வர# உ�9. 
அதி� அப�வர# ேபச�<டா�. உ%சாி��, �வர#, ஆேராகண# அவேராகண# 
இெத�லா# எ7(தாேல சா(திய�ப9மா? நீ சி�ன� ைபய�. இெத�லா# உன�& 
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விள)கா�. ேபா/ ேவத(ைத ஓ�! எ7தாேத! தின�# ஒ� ஆவி�(தியாவ� ேவத(ைத 
வா/வி69% ெசா�8. ேவத# ஓதறேபா� பாதில வி6969 அ)ேக இ)ேக எ7$� 
ஓட� <டா�. ேபா, ேபா" எ�றா  கனபா'க2. 
 “1 (தி பாதில வி6969 ஓ'� ேபாயி6டாேன!" எ�றா� அ$த அச69� 
ைபய�, 
 அ$த� ைபயனி� ெவ&ளி(தனமான ேக2வி�& அவரா� பதி� ெசா�ல 
�'யவி�ைல. 
 "நீ ேபாடா!" எ�றா . 
 
 ”பாகீ! ஏ� தைலைய வாராம� சி�கா�கி வ%சி�'��ேக? இ�ப' வ$� 
உ6கா�. தாழ#> எ�றா� உன�& ெரா#ப� பி'�&ேம! உன�காகேவ ந�ல 
வாசைன( தாழ#>வா வா)கி�9 வ$தி��ேக�. அழகா� பி�னி வி69டேற�, 
வறயா?" எ�றா2. 

    

 
 "ஐேயா, ேவணா# அ(ைத ! அ��ெக�லா# நா� ெகா9(� ைவ�காத 
பாவியாயி6ேட�. இ$த உலக(�ல சிCைம�படேவ இ$த� ெப� ஜ�ம# 
எ9(தி��ேக�, ேந(ேத �'K ப�ணி6ேட�. இனி அ�பாK�& எ�னால எ$த  
அவமான�# வர�<டா�. அ��&  நா� காரணமாயி��க மா6ேட�." 
 "சீ, அச69� பிச69�4 ேபசாேத! நீ சி�ன� &ழ$ைத. அறியா�ப�வ(தி� 
உன�&( ெதாியாமேல எ�லா# நட$� ேபா%@. அ��& நீ எ�ன ெச/ேவ? உ� 
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அ#மா கைடசியா எ� கி6ட எ�ன ெசா�.69� ேபாயி��கா ெதாிDமா? "அ�கா! 
நீ)கதா� பாகீரதிைய� பா (��கF#, அவ2 க� கல)காம ச$ேதாஷமா 
இ��கF#. தைலவிதி அவைள இ$த கதி�& ஆளா�கி9(�. ம(த ெப�கைள� 
ேபால அவ*�&# ஆைசக2 இ��காதா? ச$ேதாஷ# ேவணாமா? உ)க 
அ�ணாK�& ஒ�Fேம ெதாியா�. சதா ேவத#, சா�திர#4 ெசா�.�9 
ைவதிக(�ல 1Gகி� கிட�பா . நீ)கதா� அவைள கவனி%@�கF#. அவைள 
உ)ககி6ட ஒ�பைட%@69� ேபாேற�. நீ)க அவ2 ேபாி� ெவ%சி��&# அ��# 
பாச�# என�&( ெதாிD#, அவ*�&# உ)க ேமல அளK கட$த பிாிய#. வாG$தா� 
அ(ைதயா6ட# பண�காாியா, ேதாரைணயா, வாழF#4 அ'�க' ெசா�.�-
'��பா�4 உ)க#மா ெசா�.69� ேபாயி��கா" எ�றா2 அ(ைத. 
 அழகாக� பி�னிவி6ட தாழ#>� <$த.� பாகீரதி �� மண�ெப�ேபா� 
ெஜா.(தா2. 
 அவைள� பா �க� பா �க அ(ைத�& மகிG%சி தா)க வி�ைல. அவைள 
ேம8# அழ& ப9(தி� பா �க வி�#பினா2. பாகீரதியி� ெந+றியி� &)&ம# இ69, 
தா� அணி$தி�$த கா@ மாைலைய� கழ+றி அவ2 க7(தி� ேபா69 க� &ளிர 
அழ& பா (தப' "எ(தைன அழ&' ,நீ மகால6@மியா6டமா!" எ�C த� 
�ற)ைககளா� அவ2 க�ன(தி� அ7(தி தி�H' ெசா9�கி� ேபா6டா2. 
 இைதெய�லா# பா (�� ெகா�'�$த கமலா "என�& பயமா இ��&, 
அ(ைத ! அ�பா பா (�6டா அ��ற#  நரசி#மாவதார#தா�!" எ�றா2. 
 "பா �க69ேம, எ�ன நட$� ேபா%@ இ�பl எ� ஆைச�& அல)கார# 
ப�ணி� பா (ேத�. இ� ெபாிய த�பா? அவ� வர69#. நா� ேபசி�கிேற�..." 
எ�றா2 அ(ைத. 
 அவ க2 எதி பா (தப'ேய கனபா'க2 அ)& வ$� வி6டா . பாகீரதியி� 
தகாத அல)கார(ைத� க�9, R2 ெகா6', திைக(� நி�றா . பிற& "ெகளாி ! எ�ன 
இெத�லா#!" எ�C ேகாபி(தா . 
 "நா�தா� தாழ#> ெவ%@ தைல பி�னி வி6ேட�. எ�ப' இ��கா பா�! 
அவ2 சி�ன� &ழ$ைதடா! அவ*�& ஆைச இ��காதா அல)கார# ப�ணி�க !" 
 "சா�திர விேராத#4 ெதாியாதா உன�& ! த�� ெகளாி, ெரா#ப( த��!" 
 "அவ2 <$தைல எ9�காம� ைவ(தி��ப� உன�&( த�பா( ெதாியேல ! 
தைலபி�னி� > ைவ�கற� ம69# த�பா�&#. நீ ெச/த� நியாய#னா நா� இ�ப 
ெச?சதிேலD# த�பி�ேல… அ�ப' எ�ன ெச/�6ேட�. நீ ெச?ச��& ேமல ஒ� 
ப' ேபாயி��ேக�. அNவளKதாேன!" 
 பதி� ெசா�ல �'யாம� திணறி�ேபான கனபா'க2 "ராம, ராமா!" எ�C 
�F�F(தப' அ�பா� ேபா/ வி6டா . 
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 திவச விஷயமாக வா(தியாைர( ேத'� ேபான கி6டா தி�#பி வ$தா�. 
"�த�கிழைம அவ��& ேவைல இ��கா#. வர �'யாதா#" எ�றா�. 
 "பதி8�& ேவC வா(தியாைர ஏ+பா9 ப�ணி69� ேபாக ேவ�'ய�தாேன, 
நீ ேக6டயா?" 
 "ேக6ேட�. அ)ேக ப�க(B �காராெள�லா# &#பலா இ�$தா. ஏேதா 
"கச�சா"�4 ேபசி�கறா" எ�றா� கி6டா. 
 "எ�னடா ேபசி�கிறா?" 
 "உ)கைள "பா/கா6" ப�ண� ேபாறாளா#." 
 "ஒேகா !" எ�றா  கனபா'க2. 
---------------- 

10.10.10.10.    
 
  �� I+C� ெகா�'�$த கனபா'களி� மன# த�ளியி� லயி�காம� 
ச?சல�ப69� ெகா�'�$ததா� I.ைழ  ‘ப6’ ‘ப6’ெட�C அCப69� 
ெகா�'�$த�. 
 " ’பா/கா6’னா எ�ன ப�ண� ேபாறாளா#?" எ�C ேக6டா2 ெகளாி 
அ#மா2. 
 "எ�லா�மா% ேச $� ந# O69 விேசஷ)க*�& வராம�  ந#ைம ஒ��கி 
வ%@9வா, அ��&� ேப தா� பா/கா6. ஊரா��& இ)கிUHல ெதாி?சவா (ைத 
அ� ஒ�Fதா�ேபால இ��& Z#…" வ�(த(ேதா9 சிாி(தா  கனபா'க2. 
 "அ�ப' எ�ன மகாபாவ# ப�ணி6டயா# நீ?" 
 “பாகீரதி <$தைல எ9�காம இ��காேள, அ��&( தா�.. “ 
 "அவாவா O6ல இ�ப' ஒ�F நட$தி�$தா அ�ப(தா� ெதாிD# அ$த� 
கHட#. அ� சாி; இ(தைன ேப�# ேபசாம இ�$�69 இ�ப எ�ன தி[ 4 
பா/கா6?" எ�C ேக6டா2 ெகளாி, 
 "ேகாப(��&� காரண# ேவற.  நா� ெசா�ன தீ ��, சிலேப��&� பி'�கைல. 
இ��& எ� ேபாி� &ேராத# பாரா6'� பழி வா)க நிைன�கிற�  சாியா…” 
 "அ$த� க9�க� ஆசாமிதா� ெரா#ப( �2றா�." எ�றா� கி69. 
 "யா�டா அ$த க9�க�? அவ4�ெக�ன அNவளK ஆ(ர#?" 
 "ேந(� உ)கைளேய எதி (� ேக2வி ேக6டாேன ஒ�(த�, அ$த 
அேயா�கிய� தா�. அவ�  நாசமா� ேபாயி9வா�." 
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 “கி6டா யாைரD# சபி�காேத! நீ ேவத# ஒ�கிறவ�. சாப# ெகா9(தா  
நிஜமாேவ ப.%சி9#." 
 "ந�னா� ப.�க69#; உ)கைள எதி (�� ேபசலாமா அவ�!" 
 "ெகளாி ! எ��&#  நா# ��ேன+பாடா இ�$�டற�  ந�ல�. கைடசி  
ேநர(�ேல  ந#மா(� திவச(��& யா�# வராம இ�$தா8# இ�$�9வா. அ��ற# 
காாிய# ெக69� ேபாயி9#. பி(�க மா�கைள வி69ட �'Dமா? அ�K# தாயா  
சிரா(தமா%ேச!" 
 "கவைல�படாேத, அ�ணா நாைள�ேக ெர�9 ேப�# சித#பர# ேபாயி6டா� 
ேபா%@!" எ�றா2 ெகளாி. 
 "தி�விசக�\  `தர ஐய வா2 கைத ெதாிDேமா, உன�&?" எ�C ேக6டா  
கனபா'க2. 
 "அெத�ன கைத? ெசா�8!" 
 "அ$த� கால(�ல `தர ஐய வா24 ஒ�(த . அவ  கைதD# இ�ப'(தா�. 
அ$த ஊ  பிராமணாெள�லா# ேச $��9 அவைர ‘பா/கா6’ ப�ண ஆர#பி%சா. 
‘நீ)க திவச# ப�றைத ஒ� ைக பா (�டேறா#’4 ஆேவசமா த'D# ைகDமா அவ  
O6ைட% @(தி நி�4�9 திவச(த�ைன�& ஒ�(தைரD# உ2ேள ேபாக விடாம� 
த9(�6டா." 
 "அ�ப' எ�ன &(த# ப�ணி6டா  அவ ?"  
 "யாேரா ஒ� ஹாிஜ�, ஐய வா2 ஆ+C ெவ2ள(ைத� கட$� ேபாற��& 
ஒ(தாைச ப�ணியி��கா�. அ��& ந�றி�கடனா அவ  அவ4�&( த� O69( 
ேதா6ட(�ல ைவ(� சா�பா9 ேபா6'��கா , அ� ெபாிய பாவமா#! அ��காக 
திவச(ைத நட(த �'யாம( த9(�6டா. மணி ப(தா%@, ப�னிர�டா%@, 
ஒ�ணா%@- ெசா�. ெவ%சி�$த பிராமணா2 யா�ேம வரைல. ஐய வா2 கல)கி� 
க�ணீ  வ'%@, மன# உ�கி ெத/வ(ைத� பிரா (தைன ப�ணி�டா . அதனால 
ஆ�டவேன பிராமண க2 �பமா அவ  O69�&2 பிர(ய6சமாகி திவச(ைத நட(தி 
வ%ச69� ேபாயி6டா . O6ைட% @(தி காவ� கா(��'�$தவா*�& ஒேர 
ஆ%சாிய#! அவ க2 ம69# எ�ப' உ2ேள ேபானா24 ஒ�(தைர ஒ�(த  பா (� 
விழி%@�9 நி�னா! பகவாைன யாரால த9�க �'D#? இவ க2 க�F�& அவ� 
ெதாிவானா? 
 உ�ைமயா  நட$த� இ�. 
 இ�ைன�&# ஒNெவா� கா (தி மாச�# தி�விைச ந�\ா ல கா (திைக 
அமாவாைச ெதாட)கி ப(� நா2 தட�டலா உ+சவ# நட�கிற�. பா#� 
ப?சா)க(ைத ேவ4மானா எ9(�� பா . அதி� கா (திைக அமாவாைச  
தி�விைசக�\  `தர ஐய வா2 உ+சவ#4 ேபா6'��&#" எ�றா . 
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 "இ$த� க.Dக(�ல<ட இ�ப'ெய�லா#  நட�கிறதா எ�ன?  ந#ப 
�'யைலேய!" எ�றா2 ெகளாி. 
 " நட$தி��ேக சமீப(�லதா�. இ�IC வ�ஷ#<ட ஆக�ேல." 
 "அ$த மாதிாிெய�லா# இ�ப  நட�கா�. க. �(தி� ேபா%@. ேபசாம 
நாைள�ேக இர�9 ேப�# சித#பர(��&� கிள#பி� ேபா/ கா�# கா�# 
ெவ%சா�பல திவச(ைத �'%@டலா#, வா" எ�றா2 ெகளாி. 
 "ஒ�ேவைள இவா சித#பர(��&# வ$� கலக# ப�Fவாேளா, எ�னேவா..?" 
 "இவா ஜ#பெம�லா# அ)ேக சாயா�. எ)க ேப%ைச யா�# த6டமா6டா" 
எ�றா2 ெகளாி. 
 "எ�ப'% ெசா�ேற?." 
 "ஆயிர# ஐ$IC�4 ஒNெவா�(த��&# கட� ெகா9(� ைவ%சி��காேர, 
இவ . இ$த� கால(�ல யா  கட� ெகா9�பா? எ�லா�ேம எ)க*�& 
தா6ச�ய�ப6டவா தா�. எ)க ேப%ைச யா�# மீற மா6டா." 
 "இவா*# அ$த அளK�&� ேபாவா�4 ேதாண�ேல. ஏேதா இ�ப ஒ� 
ேவக#." 
 கமலா &C�கி69 "என�& ஒ�F ேதா�ற� அ(ைத எ�லா�# 
கா?சி�ர(��ேக ேபாயி6டா எ�ன?" எ�றா2. 
 "அெத�லா# சாியா வரா� கமலா, உன�& அ$த O6ல உாிைம இ��கலா#. 
என�& அ� ச#ப$தி O9தாேன? அவ க2 O6'ேல ேபா/ திவச# ப�ேற�4 
ெசா�ற� நியாயமி�ேல. @ப காாியமாயி�$தா� பரவாயி�ைல. இ� அ�ப' 
இ�ைலேய !" எ�றா  கனபா'க2. 
 "அ� சாி அ�ணா ! இ(தைன நாளா நா4# ேக6ட தி�ைல. நீD# 
ெசா�னதி�ைல. எNவளேவா சா�திர# ப'%சி��ேக, யாக# ப�ணி��ேக, 
சிேராமணி� ப6ட# வா)கி��ேக. ேவதவி(தாயி��ேக. இNவளK# இ�$�# நீேய 
பாகீரதிைய தைலமயிேராட இ��க எ�ப' ச#மதி%ேச)கற�தா� ஆ%சாியமாயி��&" 
எ�றா2 ெகளாி. 
 "தசரத  ைகேகசி�& வர# ெகா9(த மாதிாி நா4# பாகீரதியி� அ#மாK�& ஒ� 
ச$த �ப(தி� ச(திய# ப�ணி� ெகா9(�6ேட�. அ$த ச(திய#தா� எ�ைன 
இ�ப' சிரம�ப9(தற�. 
 "பாகீரதிைய� ப(� மாத# @ம$� ெப+ெற9(தவளா%ேச அவ2. 
 “நா� க� 1டற��& ��னால பாகீரதி�& ஒ� ந�ல இடமா� பா (� 
க.யாண(ைத� ப�ணி �'%@9)க. அ�ப(தா� நி#மதியா� ேபாேவ�"4 
எ�னிட# ெசா�.� க�ணீ  வி6டா2. 
 "இ�ப தி[ 4 அNவளK பண(��& நா� எ)ேக ேபாேவ�?"4 அவளிட# 
ேக6ேட�. 
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 "எ� சீதன ெசா(ைதெய�லா# வி(�9)க. பாகீரதி க.யாண#தா� ��கிய#" 
எ�றா2. அவசர# அவசரமா ஒ� ைபயைன( ேத'� பி'%@ பாகீரதி க�யாண(ைத 
�'%ேச�. பாவ#, பாகீரதி ெகா9(� ைவ�கேல. ஒ� வார(��ெக�லா# அவ2 
மா)க�ய(ைத இழ$�6டா. அ9(த வ�ஷேம பாகீரதியி� அ#மா மா9 �6'� கீேழ 
வி7$தவ2 தா�. அ��ற# அவ*# எ7$தி��கேல, அ$த சமய(�லதா� ஒ� நா2 
"பாகீரதி சி�ன வய@� ெப�. அவைள அல)ேகால� ப9(திடாதீ)க!" எ�C 
எ�ைன� பா (� ெக?சி, ச(திய# ப�ணி� ெகா9�க% ெசா�னா2. ெச/� 
ெகா9(�6ேட� !" 

      

 
 இ$த% சமய# அ)ேக வ$த கமலா "அ(ைத உ)கைள பாகீரதி உ2ேள வர% 
ெசா�றா?" எ�றா2. 
 "எ��&?..." 
 "உ)க*�&� பி'�&#4 ெரா#ப ஆைசயா தவைல அைட ப�ணி யி��கா, 
உ)க ஆைச ம�மா2!" எ�றா2 கமலா. 
 "ெந/ வாசைன 1�ைக( �ைள�கிறேத!" எ�C ெசா�.�ெகா�ேட அ(ைத 
சைமயலைறைய  ேநா�கி� ேபானா2. 
 அ(ைத அ$த� ப�க# ேபான�# "அ�பா ! 1 (தி க9தாசி எ7தியி��கா�4 
ெசா�னேய, அைத� ெகா?ச# ெகா9)க பா �கலா#" எ�றா2 கமலா. 
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 "நீ இ�4# பா �கைலயா அைத? இ)கதா� ராமாயண ��தக(�ல 
வ%சி�$ேத�, ெகா?ச# இ�" எ�C <றி அ$த� �(தக(ைத எ9(�( ேத'னா . 
க'த(ைத� காணவி�ைல, இதி�தாேன வ%சி�$ேத�!" எ�றா . 
 "இ$தா, இேதா இ��&" எ�C த� ைகயி.�$த க'த(ைத� கனபா'களிட# 
நீ6'னா2 கமலா. 
 "இ� எ�ப' உ� ைக�& வ$த� !" எ�C ஆ%சாிய� ப6டா  கனபா'க2. 
 "<ட(�ல பட(��&� பி�னா� இ�$த�?"  
 "நா� அ)ேக ைவ�கைலேய?" 
 "சாி; நீ)க*# ைவ�கேல, நா4# ைவ�கேல. அ��ற#..?" 
 "பாகீரதி ைவ(தி��பா)கறயா?" 
 "ஒ� ேவைள 1 (தி க9தாசிதாேன, ப'%@� பா �கலா#4 எ9(தி��கலா#" 
எ�றா2 கமலா. 
 "1 (தி க9தாசில இவ*�& எ�ன அ(தைன அ�கைற எ�ைன� ேக6காேம, 
என�&( ெதாியாம எ��& எ9�கF#? அ��ற# பட(தி� பி�னால எ��&� 
ெகா�9ேபா/ மைற�கF#?" எ�C எ�ணி மன��&2ேளேய &ழ#பினா  
கனபா'க2. 
 "எ��& � (தி உ)ககி6ட ெசா�.�காம� ேபாறா�? ேபானவ� யா�# 
எ�ைன( ேத'�9 வர ேவணா#4 ெல6ட  எ7தறா�?" எ�றா2 கமலா. 
 "எ�ைன� &ழ�பாேத கமலா  ேந(�ேல$� எ�லாமா% ேச $� நாேன ெரா#ப� 
&ழ#பி� ேபாயி��ேக�. என�& ம�ைடேய ெவ'%@9#ேபால இ��&. > வ 
ஜ�ம(�ேல எ�ன பாவ# ப�ணிேனேனா, இ�ப'ெய�லா# அ4பவி�கிேற�. 
�த�ல நா� நாைள�ேக ெகளாிேயா9 சித#பர(��&� ேபா/ திவச(ைத �'%@�9 
வ$�டேற�. அ�வைர�&# நீதா� பாகீரதிைய� பா (��கF#" எ�றா  
கனபா'க2. 
 
 தி[ெர�C வாச.� பிராமண க2 ஏெழ69 ேப  <6டமாக வ$�  நி+ப� 
ெதாி$த�. 
 "கி6டா ! வாச�ல யாேரா வ$தி��கா, ேபா/� பா�" எ�றா  கனபா'க2. 
 “அவாதா� ! அ$த ‘பா/கா6’ <6ட#தா� வ$தி��&" எ�C 
ெசா�.�ெகா�ேட வாச8�& விைர$தா� அவ�. பி�ேனா9 கனபா'க*# 
ேபானா . அ$த� க9�க� ஆசாமிைய இர�9 ேப  தி�ைணயி� ெகா�9 வ$� 
கிட(தினா க2. அவ4�& 1%@ ம69# வ$� ெகா�'�$த�. 
 ”கனபா'கேள, இவைன� பா#� க'%@69�. நீ)கதா� ம$திர# ேபா69� 
கா�பா(தF#" எ�C <�&ர.6ட� அ$த� &#ப�. 
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 "பா (தயா ! சாப# ெகா9(தேய, ப.%@69� பா " எ�ப�ேபா� கி6டாைவ� 
பா (தா . 
 "க'%ச� எ�ன பா#��4 ெதாிDமா?" எ�C அவ களிட# ேக6டா . 
 “ந�ல பா#�தா�. அைத அ�பேவ அ'%@� ேபா6டா%@!" எ�றா  <6ட(தி� 
ஒ�வ . 
 "(@, (@ பா#ைப� ெகா�லேவ <டா�. மகாபாவ#!" எ�C 
ெசா�.�ெகா�ேட த# அ)கவ�திர(ைத% ச6ெட�C எ9(� அதி� ஒ� ப&திைய 
நீளமா/� கிழி(� ம$திர# ெஜபி(� ஒ�ப� �'%@க2 ேபா6டா , எ�ன ஆ%சாிய# 
அ9(தகணேம க9�க� க� விழி(�� பா (தா  ! 
 "விஷ# இற)கி9(�; இனிேம பயமி�ைல; இவைர அைழ%@�9 ேபாகலா#" 
எ�றா  கனபா'க2. 
 க�களி� க�ணீ  ெப�க அ$த� க9�க� ஆசாமி கனபா'கைள� 
ைகெய9(�� &#பி6டப'ேய "எ�ைன ம�னி%@9)க" எ�றா . -------------- 

11.11.11.11.    

 ெகௗாி அ(ைதD# கனபா'க*# காைல ப�ஸு�ேக சித#பர# �ற�ப69� 
ேபா/வி6டா க2, 
 “அ(ைத ஒேர ஒ�நா2தா� த)கி இ�$தா. எNவளK கலகல�பா இ�$தா. 
அவ2 ேபான�# Oேட ெவறி%ேசா'� ேபா%@!" எ�றா2 கமலா. 
 அ(ைத�&(தா� எ(தைன ஆைச! 
 தைல பி�னி, ெபா6'69, >ைவ(� கா@மாைல ேபா69 அகமகிG$த அ(ைத 
‘எ(தைன அழ&' நீ ! மகால6@மியா6ட# இ��ேக !’ எ�C பிாியமாக% ெசா�ன 
வா (ைதக2, உ2ள(தி� உைற$�வி6ட வா (ைதக2,--பாகீரதியி� க�களி� 
க�ணீரா/ ெவளி�ப6டன.  
 வாச.� கி8கி8�ைப�கார� ேராதைனயாக ஒ. எ7�பி, <%ச.69� 
ெகா�'�$தா�. அ$த ஓைசைய� ேக6ட அ#�8 ெத��ப�க# ைகைய� கா6'� 
கா6' அ#மாைவ� பா (� அட#பி'(� அ7த�. 
 "இ$த கி8கி8�ைப�கார4�& இ$த O6ல &ழ$ைத இ��&�4 
எ�ப'(தா� ெதாி?@ேதா? ��கிேல ேவ �&# ேபா.��& !" எ�C �F�F(�� 
ெகா�ேட பா(திர(தி� ெகா?ச# அாிசி அ2ளி� ேபா69�ெகா�9 ப�டமா+C 
�ைறயி� கி8கி8�ைப வா)க� ேபானா2. 
 கி6டா வழ�கமி�லாத வழ�கமா/ காைலயி.�$ேத ெரா#ப உ+சாகமா/� 
காண�ப6டா�. கனபா'களிட# பழகியி�$த ப (�ஹாி @ேலாக)கைள த�யாசி 
ராக(தி� ேசத�ப9(தி� ெகா�'�$தா�! 
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 பாகீரதி சைமய� ேவைலைய மற$�, உ�கிராண அைறயி�ேபா/ உ6கா $�, 
1 (தியி� தகர� ெப6'ைய( திற$� ைவ(� ஆரா/$� ெகா�'�$தா2. 
 பைழய ப69 ேவ6', தி��&ற2 �(தக#, பகவ(பாதா2 சாித#, காசி மட# 
வி>தி�ைப, த�ளி, �2 ஒ'$த ேபனா, ெச�லாத அைரயணா� கா@-இNவளK# அதி� 
கிட$தன. தி��&ற2 �(தக(தி� �த� ப�க(தி� ‘அ�பா வா)கி� ெகா9(த தமிG 
ேவத#’ எ�C எ7தி அத� கீG 1 (தி எ�C ைகெய7(திட�ப6'�$த�. 
 ப69 ேவ6'ையD#, தி��&றைளD# ம69# எ9(� ைவ(�� ெகா�ட 
பாகீரதி ெப6'ைய� பைழயப' 1' அ� இ�$த இட(திேலேய ெகா�9 
ைவ(�வி6டா2. 
 அ$த� ப69 ேவ6'யி� அவ*�& 1 (தி வாசைன ெதாி$த�. 
 தி��&ற2 �(தக(தி� ‘எ7ைம ெய7பிற��’ எ�C ெதாட)&# வாிகைள� 
ேகா'69 ைவ(தி�$தா�. 1 (திைய� பாடசாைலயி� ேச �க வ$தேபா� அவ� 
அ�பா "நீ ேவத# ஒத� ேபாகிறா/. ச#�கி�த# ப'�க� ேபாகிறா/. ஆனா8# 
தமிைழ மற$� விடாேத. தமிG மற$� ேபாகாம.��க தின�# ஒ� &றளாவ� 
ப'(�� ெகா�'�. இ$தா, இ� தமிG ேவத#” எ�C ெசா�.� 
ெகா9(�வி69�ேபான �(தக# அ�. 
 பாகீரதி ப7��(தா2 ஒ�C எ9(� வ$� அத+& அ6ைட ேபா69, உ2 
ப�கமாக 1ைல ம'(� ஒ6' �'(தா2. 
 கி6டா இ�ன�# &ஷியாக� பா'�ெகா�'�$தா�. 
 "எ�னடா, எ�ைற�&மி�லாத &ஷி !" எ�C ேக6டா2 பாகீரதி. 
 "இ�ைன�& த?சா]  ேபாேற�. அ)ேக ஒ� க.யாண#. நா8 நாளா&# 
தி�#பி வர. ெம�Nவா கனபா'களிட# UK வா)கி6ேட�. �த�ல ெகா?ச# 
தய)கினா . அ��ற# ‘சாி, பரவாயி�ைல, ேபாயி69வா’�46டா ." 
 "யா��&டா க.யாண#?"  
 "எ)க மாமா பி2ைள�&." 
 "அ�ப'�னா நா4# கமலாK# தனியா(தா� இ��கFமா? யா�# 
ஆ#பி2ைள( �ைண கிைடயாதா?" 
 “பாடசாைல� பி2ைளகெள�லா# ஆ� பி2ைளகளா( ேதாண�.ேயா 
உன�&?" எ�றா� கி6டா. 
 ”எ�லா# ஜா�ஜா� உ�9…." எ�றா2 பாகீரதி. 
  "ஜா� பி2ைளயானா8# ஆ� பி2ைளதாேன?" எ�றா� கி6டா. 
 "ெகா?ச# இ�ப' ெகா6'� ப�க# வறயா?" எ�றா2 பாகீரதி. 
 ”எ�ன சமாசார#?...”  
 "கனபா'க2 உ�ைன� க6டவிG(� வி696டா . �#பிேல க6'� 
ேபா6'��&# ேச)க�ைன ம69# க6'� ேபாடலாமா, அைதD# அவிG(�வி69�. 
பாவ# காலாற% @(தி69 வர69#" எ�றா2. 
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 கி6டா அைத( தறியி.�$� அவிG(� வி6ட�# அ� நா8கா� பா/%ச.� 
ஒேர ஓ6டமா/ ஓ'வி6ட� 
 "கி6டா, என�& ஒ� ஒ(தாைச ப�Fவியா?" எ�C > வ E'ைகேயா9 
ஆர#பி(தா2 பாகீரதி. 
 "எ�ன ெசா�8!" 
  "த?சா]  ேபானா அ)க 1 (திைய� பா �பிேயா�.ேயா? " 
 ”ெதாியைலேய. அவ� எ)க இ��காேனா, எ�னேவா, யா  க�டா?" 
 "ந�னா( ேத'� பா�டா. நி%சய# த?சா] லதா� இ��பா�." 
 ”கிைட%சா எ�ன ெசா�லF#?" 
 அவைன எ�ப'யாவ� ைகேயா9 அைழ%@�9 வ$�9 இ)ேக." 
 "அவ� வரேவ மா6டா�. ஏேதா ஒ� ைவரா�கியமா இ��கா�. எ�ன�4# 
ெசா�லமா6ேட)கறா�?" 
 

      

 "சா�பா69�& எ�ன ெச/றாேனா, எ�ன கHட� படறாேனா? ைகயில இ�$த 
காெச�லா#<ட( தீ $� ேபாயி��&ேம, பாவ# !" எ�றா2. 
 "<�பி69� பா�கேற�. வ$தா அைழ%@�9 வேர�. உன�ெக�ன அ(தைன 
அ�கைற அவ)கி6ட? ெசா�.�காம� ேபானவைன ெவ(திைல பா�& ெவ%@ 
<�பிடணமா�&#! கனபா'க2 மனைச� கHட�ப9(தி69� ேபானவனா%ேச 
அவ�?" 
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 "அவ� கி6ட எ(தைன பாச# ெவ%சி��கா  அவ  ! எ�ப'� �ல#பினா ? 
‘1 (தி! நீ எ)கடா ேபாயி6ேட?’�4 ஒ�நா ரா(திாி, நா� கா� 
மிதி%சி�'��க�ேபா, வா/ வி69� கதறினாேர, அ� என�கி�ைலயா ெதாிD#?" 
 "1 (தி இ�லாம இ$த� பாடசாைலேய அ7� வ'யற� கி6டா! கைளயாேவ 
இ�ைல. நீ ேத'�பா� ; எ�ப'D# கிைட%@9வா�. அவைன� பா (� இ$த( 
தி��&ற2 �(தக(ைதD# ப69 ேவ6'ையD# ெகா9(�9” எ�றா2. 
 "இ$த ெர�9# ஏ�?” 
 "அவ� ெப6'யில இ�$த�."  
 "என�&�<ட தி��&ற2 ப'�க4#ேபால ஆைசயாயி��&" எ�றா� கி6டா. 
 "இ$த� ��தக(ைத நீ எ9(��9ராேத. இ� அவ� ��தக#. ஜா�கிரைதயா� 
ெகா�9 ேபா/% ேச (�9, யா��&# ெதாிய ேவணா#…" 
 "தி��&ற2 எ�லா��&# ெபா�தாேன! அைத ஏ� யா��&# ெதாிய 
ேவணா)கேத? எ�றா� கி6டா.   
 பாகீரதி ‘ஐேயா’ எ�C தைலயி� அ'(��ெகா�டா2. 
 இத+&2 அ$த� ப�க# வ$த கமலா, மைறவி� @வ  ஒரமாக% சா/$� எ�ன 
ேபசி�ெகா2கிறா க2 எ�பைத ஒ69� ேக6டா2. பிற& அவ க2 எதிாி� ேபா/ 
நி�C எ�ன, என�&( ெதாியாம இ)க எ�ன ேப%@?" எ�றா2. 
 "ஒ�F# ேபசைலேய ! கி6டா த?சா]  ேபாறானா#. அ�பா உ(தரK 
ெகா9(�6டாரா#. &தி�கிறா� !" 
 "அ��& நீ எ�ன ெசா�ேன?" 
 "தி�#பி வற�ேபா &டமிளகாD# வC(த �$திாிD# வா)கி�9வா�ேன�…" 
 "ெபா/ ! ேவற ஏேதா ெசா�.�'�$தேய!"  
 ”ேவற ஒ�F# ெசா�லைலேய!" 
 ”1 (தி ேப  அ'ப69ேத! எ�ப'D# ேத'� க�9 பி'�4 
ெசா�.�'�$த� காதி� வி7$தேத!" 
 "இ$த� ��� க�4�&6' 1 (தி எ)ேகேயா ஒ'69�, அைத(தா� ேத'� 
க�9 பி'டா�4 ெசா�.�'�$ேத�!" எ�C சமாளி(தா2 பாகீரதி. 
 “ைகயில எ�னடா அ�?" எ�C 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(த9�4 பாகீரதி தா� எ9(�� ெகா9(தா2" எ�றா� கி6டா. 
 ஒ� அ (த �H'ேயா9 "அ�ப'யா!" எ4# பாவைனயி� தைலைய ேம8# 
கீ7# அைச(தா2 கமலா. 
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------------------------------------------------------------    

12.12.12.12.    
 
 பாடசாைலைய மற$�, ேவத(ைத( �ற$�, த?ைச�&� �ற�ப69 வ$த 
1 (தி இ)ேக வ$தபி� எ$த �'K�&# வர �'யாம� ச?சல�ப6டா�. 
 ம?@ அழகாக இ�$தா2. இவனிட# அளK கட$த ப+C# பாச�# கா6'னா2. 
ஆயி4# 1 (தி ம69# அவளிட# ஒ69றK ஏ�மி�றி, தாமைர இைல( த�ணீ  
ேபா� பழகி� ெகா�'�$தா�. 
 "ம?@, நீ எ�ைன ெவ2ள(திேல��� மீ6கேல�னா நா� அ�ைன�ேக 
ெச(�� ேபாயி��ேப�. அ��காக உன�& ந�றி ெசா�.69� ேபாகலா#4தா� 
வ$ேத�. நீ எ�மீ� ெவ%சி��&# உ�ைமயான அ�ைப� பா (த��ற# 
உ�ேனாடேய த)கிடலா#4 ேதாணி(�. த)கி6ேட�. ஆனா8# எ�ேனாட 
ஆசார#, அ4Hடான#, ேவத# இNளK# உன�&# என�&# ந9ேவ &C�&% @வ  
ேபா6'��&. உ�ைன( ெதாடேவா, நீ சைம(�� ேபா9வைத% சா�பிடேவா, மன@ 
ஒ�பைல. நீேயா எ�ைன� ெபாிசா ந#பி�'��ேக. நா�தா� ஒ�F# �ாியாம 
&ழ#பி�'��ேக�" எ�றா� 1 (தி. 
 "உ�ைன ந#பி� ெபாிய மன�ேகா6ைடெய�லா# க6'6ேட�. நீ &9மிைய 
எ9�காம நாைள�கட(தறதி.�$ேத ச$ேதக� ப6ேட�.“ 
 ேவத(ைத� பாதில வி6969 வ$த மாதிாி எ�ைனD# வி6969� 
ேபாயி9வியா�4?"  நா� அ�ைன�ேக ேக6ேட�. நா� ச$ேதக�ப6ட மாதிாிதா� 
நட�&�." 
 "சாி, இ�ப என�& ெரா#ப� பசியாயி��&, �த�ல ஆன$தா லா6^ வைர�&# 
ேபாயி69 வ$�டேற�. அ��ற# விவரமா� ேபசி�கலா#" எ�றா� 1 (தி. 
 "நா� இ�4# ெகா?ச ேநர(�ல ெவளிேய கிள#பி9ேவ�. அ�பாைவ 
அைழ%@69 வி(ைத ெச/ய� ேபாேற�." 
 ”எ)க?" 
 "சிவக)கா கா ட� ப�க(�ல இ�ைன�&� �� மாதிாி வி(ைத ெச/ய� 
ேபாேற�. இ�வைர�&# நீ பா �காத ஐ6ட#!" 
 "நா� அ)கேய வ$� பா (�டேற�!" எ�C ெசா�.� �ற�ப6டா� 1 (தி. 
 “கா@ ெவ%சி��கயா?" 
 "எ� அ�பா ெகா9(�69�ேபான காெச�லா# தீ $� ேபா%@. ஒேர ஒ� 
அைரயணா(தா� மி%ச#!" 
 “அ?@ �பா தேற�, எ9(�69�ேபா..!" 
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 "ேவணா#; உன�& ஏ+கனேவ நிைறய� கட�ப6'��ேக�. ந�றி�கட� ! 
எ�ப'(தா� தீ �க� ேபாறேனா?" 
 "அைரயணால வயிC ெரா#பி9மா? ெர�ேட ெர�9 இ6.தாேன கிைட�&#. 
அ� எ�ப'� ப(�#? இ$தா கா@!" 
 “ேவணா#. க7(திேல எ)க#மாவி� ச)கி. இ��&. அைத வி(�ட� 
ேபாேற�…" 
 "அ$த� பண�# தீ (� ேபா%@�னா அ��ற# எ�ன ெச/ேவ?" 
 “அ� ஆ�டவ� கவைல!" 
 
 � (தி க7(�% ச)கி.ைய( ெதா69� பா (தா�. அ#மாவி� நிைனK 
ேதா�ற, க� கல)கியப' ஐய�கைட( ெத� ேநா�கி� �ற�ப6டா�. ெமயி� 
ேராைட� பி'�க &C�&% ச$தி� �&$� நட$தேபா� எதிாி� காசி யா(திைர ேபா&# 
க.யாண� &#ப� ஒ�C வ$� ெகா�'�$த�. மா�பி2ைளைய% RG$� ஒ� ெபாிய 
<6ட#. நாத@ர�கார  வா(திய(ைத தாராளமா/ Oசி வாசி�க �'யாத அளK�&� 
&Cகலான ச$�. 
 பரேதசி�ேகால மா�பி2ைள�& &ைட பி'(�� ெகா�9 நி�ற கி6டா மீ� 
1 (தியி� பா ைவ வி7$த�. 
 "அடl இவ� எ�ப' வ$தா� இ)ேக?" எ�ற ஆ%சாிய(�ட� அவைன அFகி 
"கி6டா !" எ�C <�பி6டா� 1 (தி. 
 1 (திைய� க�ட�# கி6டாK�&% ச$ேதாஷ# தா)க வி�ைல. ‘அடேட’ 
எ�C ஓ' வ$� 1 (திைய� க6'� ெகா�டா�! 
 "1 (தி! நீ இ�4# இ$த ஊ லதா� இ��கயா? ம(தியான(��& ேமல 
உ�ைன( ேத'� பா �கF#4 நிைன%@�'�$ேத�. ெத/வமா� பா (� உ�ைன 
இ)ேக ெகா�9 வ$� வி6'��&!" எ�றா� கி6டா. 
 "மா�பி2ைள யா�டா? உன�& எ�ன உறK?" 
 "என�& மாமா பி2ைள. டா�ட��&� ப'�கிறா�. அேதா உயரமா வராேற, 
அவ தா� எ)க மாமா. ெவ2ளி� கைட கி6ட�பா�னா த?சா] ல ெதாியாதவா 
இ��கமா6டா. ெரா#ப( தமாஷா� ேப@வா . ேவத# ப'�கிறவாைள� க�டா 
ெரா#ப� பி'�&#. ம(தியானமா உன�& அறி�க�ப9(தி ைவ�கிேற�. நீ இ�ப எ� 
<ட வா. க.யாண O6லேய சா�பிடலா#. ம+றெத�லா# அ��ற# ேபசி�கலா#" 
எ�றா� கி6டா. 
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 "உன�&(தா� மாமா உறK. என�&# இ$த� க.யாண(��&# எ�ன 
ச#ப$த#? என�& ச)ேகாஜமா இ��&டா. நா� வரேல, எ�ைன வி69�" எ�றா� 
1 (தி. 
 "அசடா6ட# ேபசாேத, உ�ைன நா� விட� ேபாறதி�ேல. நா8 நாைள�&# நீ 
எ�ேனாடதா� இ��க�ேபாேற, ஆமா#.“ 
 "கனபா'க2 ெசள�கியமாயி��காரா? எ� ேப ல ேகாபமா இ��காரா?” 
 "தின�# உ�ைன நிைன%@ நிைன%@ �ல#பி�'��கா . சதா உ� 
ஞாபக#தா�. காேவாி�பா�க# ப@ க�4 ேபா6'��& ெதாிDேமா? ேச)க�4! 
அ��& உ� ேபைர(தா� ெவ%சி��ேகா#." 
 "எ� ேபரா? எ��& எ� ேபைர ெவ%சீ)க?" 
 "பாகீரதிதா� உ� ேபைரைவ�கF#4 ஆைச�ப6டா. உ� ெப6'ைய� 
&ைட?@ தி��&ற2 ��தக�# ப69 ேவ6'D# ெகா9(த4�பியி��கா. அ(ேதாட 
உன�& ஒ� தபா� ெகா�9 வ$தி��ேக�. கவ !" 
 “கவரா? யா  எ7தியி��கா?" 
 "ெதாியேல. ாிஷிேகச(�ேல$� வ$தி��& உ)க�பாவா இ��&ேமா?" 
 
 அவசர# அவசரமா/ இ�வ�# க.யாண O69�&� ேபானா க2. ேபான�# 
கி6டா எ9(�� ெகா9(த க'த(ைத வா)கி� பிாி(தா� 1 (தி. அ�பாதா� 
எ7தியி�$தா : 
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 சிர?சீவி 1 (தி�& ஆசீ வாத#. 
  ேaம#.ேaம(��& எ7தK#. கனபா'கைள நா� விசாாி%சதா% 
ெசா�லK#. கனபா'க2 என�& ஆ�த ந�ப . உ� எதி கால(ைத அவாிட# 
ஒ�பைட(�வி69 வ$தி��ேக�. அவேர உன�& ஏ+ற ெப�ணாக( ேத $ெத9(�� 
க.யாண# ெச/� ைவ�பா . அவ  ெசா�ப' நட$�ெகா2. 
 அ#மா ச)கி.ைய ஒ�ேபா�# க7(ைதவி69 எ9�காேத. அ$த% ச)கி. 
�பமா/ உ� தாயா  உ�ைன ஆசீ வதி%சி�'��பா2, 
 பிரா#மணனாக� பிற$தவ� ேவதா(தியயன# ெச/வ� ��கிய#, ேவத# 
ெத/வ(தி� @வாச#. அைத ஒ� நா*# மற�காேத! ேந+C இ)ேக ஆசிரம(தி� 
ேவத(தி� ெப�ைமக2 ப+றி @வாமிஜி ஒ�வ  ெரா#ப அழகாக� ேபசினா . 
 ‘ேவத# ஒ�கிறவ� தின�# அைத அ�யாசி�க ேவ�9#. எ�ப' ஒ� ம�$ைத 
உபேயாகி�காம� ெகா?ச நா2 ைவ(தி�$தா8# அத� Oாிய ச�தி &ைற$� 
வி9கிறேதா, அ�ப'ேய ேவத(ைத அ�யாச# ப�ணாம.�$தா8# அ$த 
ம$திர)களி� ச�தி &ைற$�வி9#’ எ�C ெசா�னா . 
 

         இ�ப'�&,  
         பர@தீ6சித .  

 
 க�களி� க�ணீ  த*#ப க'த(ைத ம'(�� ைப�&2 ைவ(��ெகா�டா�. 
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 மி�ைலேய!’ 
 ஒ6ட�ப6'�$த அ6ைடைய ெம�வாக� பிாி(தா� அதி.�$� ப(� �பா/ 
ேநா69க2 1�C கீேழ உதி $தன. ந�லேவைள கி6டா பா �கவி�ைல.  
 "1 (தி ெகா?ச# இ)கேய இ��கயா? இேதா உ2ேள ேபா/ ெகா?ச# ச ப( 
ெகா�9 வ$�டேற�" எ�C ெசா�.வி69� ேபானவ� இ�4# வரவி�ைல. 
 அ6ைடைய �7தாக� பிாி(தேபா� உ2 ப�க(தி� வா'�ேபான ம�.ைக� > 
ஒ�C ஒ6'� ெகா�'�$த�. 
 “1 (தி உன�காக நா� இ$த� >ைவ�ேபா� வா'� ெகா�'��கிேற�.” 
எ�C எ7தி ைகெய7(தி6'�$தா2 பாகீரதி. 
------------ 

13.13.13.13.    
 உ2ேள ேபான கி6டா ச ப( ெகா�9 வ$தா�. 
 "இ$தா, ஐ� ேபா6'��ேக�, &'! இ$த ெவ/யி8�& ‘ஜி�’84 இ��&#" 
எ�றா�. 
 பரேதசி�ேகால# ெந�)கி வ$� ெகா�'��பைத நாயன ஓைச அறிவி(த�. 
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 "காசி யா(திைர கி6ட(�ல வ$�9(�. மா�பி2ைள வாச8�& வர� ேபாறா . 
ஆ (தி, ஆ (தி !" எ�C உர(த &ர.� அவசர�ப6டா  சா�திாிக2. 
 "1 (தி ! ஆE� ேபாறவா*�காக இ�பேவ ஒ� ப$தி ேபாட�ேபாறா. நாம 
அ$த� ப$திேலேய உ6கா $�9ேவா#," எ�றா� கி6டா. 
 "�< (த# �'?ச��ற# சா�பிடலாேம!" எ�றா� 1 (தி. 
 "மணி பதிெனா�ணாயி9#. அ� வைர�&# பசி தா)கா�. அ(ேதாட �த� 
ப$தி சா�பா9தா� ேஜாரா யி��&#. எ�பK# ப$தி�& �$தி�கF#; ெதாி?@�ேகா" 
எ�றா� கி6டா. 
 இ�வ�# ப$தியி� ேபா/ ஒ� 1ைலயாக உ6கா $� ெகா�டா க2. 
 "உ)க மாமாவிட# எ�ைன அறி�க# ப�ணி ைவ�கிறதா% ெசா�னேய!" 
எ�றா� 1 (தி. 
 "ஆக69#, �< (த# �'?ச�# ெகா?ச# ஓ/வா இ��பா . சமய# பா (�� 
ப�ணி ைவ�கேற�" எ�C ப%ச'ைய விரலா� �சி பா (தா� கி6டா. 
 "பாிேசஷண# ப�ணாம சா�டற� த�� இ�ைலயா?” 
 "இ� ஆE�கரரா2 ப$தி ! இ)க ைவதிக# பா �க ேவணா#" எ�றா� கி6டா, 
 "என�& மCப'D# ேவத அ(தியயன# ப�ணF#4 ெகா2ைள ஆைசயா 
இ��& !" 
 "நீதா� வரமா6ட)கறேய ! எ�ைன( ேதட ேவணா#4 கனபா'க*�&� 
க9தாசி ேவற எ7தி� ேபா696ேட ! உ� ெல6டைர� ப'%@69 அவ  எ�ப' 
ே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 . 
எ�கி6ட ெரா#ப அபிமான# அவ��&. கவைல�படாேத! நா� ெசா�னா நாைள�ேக 
ேச (�9வா . நீ தா� ஒ� தீ மான(��&# வரமா6ேட)கறேய ! ச?சல�படறேய ! 
aண சி(த# aணபி(தமா இ��கேய! இ�ைன�& ேவத)கேறஒ நாைள�& 
ேவணா)கேற ! �த�ல மணைச திட�ப9(தி�ேகா…. இ�ெனா� ஜா)கிாி 
சா�பிடறயா? எ�ப' இ��& பா  ேராஜா�> மாதிாி" 
 "எ)க�பா க9தாசி எ7தியி��கா …" 
 "எ�ன எ7தியி��கா ?" 
 " ‘அ#மா ச)கி.ைய� க7(ைதவி69 எ9�காேத. ேவத(ைத� பாதில 
நிC(தாேத ! கனபா'க2 ேப%ைச( த6டாேத’�4 ��கியமா 1F விஷய# 
எ7தியி��கா ." 
 "ேவத(ைத வி696ேட! கனபா'க2 ேப%ைச( த6'6ேட! ெர�9 விஷய# 
ேபா%@. இ�4# ஒ�Fதா� பா�கி. க7(�% ச)கி.ைய வி69 ெவ%சி��ேக!" 
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 "இ�ப அைதD# வி(�டலா#4தா� கைட( ெத�K�&� ேபாயி�'�$ேத�. 
ந9 வழியில உ�ைன� பா (ேத�…" 
 "ச$தியாவ$தன# ஒ7)கா� ப�றயா? தின# ஒ� ஆN�(தியாவ� ேவத# 
ெசா�றயா?" 
 "ச(திர(��&� ப�க(�லேய �� ஆC ஒடற� ! காேவாி( த�ணிதா�. 
�நான(��& அ)க ேபாயி9ேவ�. ஜபதப# எ�லா# ஆன$தா லா6^ல. 
ைவதிகா*�& ஏ(த மாதிாி வசதியான இட#. மன�லதா� நி#மதி இ�ேல." 
 "எ)க த)கியி��ேக?" 
 "ச(திர(�ல. எ�ைன ெவ2ள(�ேல$� கா�பா(தினாேள, அ$த� 
ெப�ேணாட!" 
 "அ$த� கைழ�<(தா'� ெப�ேணாடயா?" பாயச(தி.�$த �$திாிைய 
விரலா� ெந�'னா� கி6டா. 
 “ஆமா#; அவைள� பா (� ந�றி ெசா�.69� ேபசலா#4தா� இ)க 
வ$ேத�. &ற2 ப'%@6டா ம69# ேபா�மா? ந�றி உண ைவ மன�லேய 
வ%சி�'��க� <டா�. ெவளி�பைடயா வா/வி69% ெசா�ல4#, சமய# வர�ேபா 
காாிய(�லD# கா6டF#. இ)க வ$த��ற#, அவேளாட பழகின��ற# அவைள 
ெரா#ப� பி'%@� ேபா%@, அவ*# ெரா#ப� பிாியமா இ��கா !" 
 
 "#… ஆசார# ெகடாம இ�$தா சாி, இ�4# எ(தைன நாைள�& இ�ப'ேய 
இ��க�ேபாற?" 
 "அதா� ெதாியேல. ஒேர &ழ�பமா இ��&, &9மிைய எ9(�ட% ெசா�றா. 
என�&தா� இHடமி�ேல. த6'� கழி%@�ேட இ��ேக�. ேவத(ைத� பாதியில 
வி69டK# மன@ வரேல. அைத( ெதாட $� ப'�கF#4 ஒ� ேவகேம வ$தி��&. 
இ�ைன�& அ�பா க9தாசிைய� ப'%ச��ற# அ$த ேவக# ஒ� ெவறியாேவ 
மாறியி��&." 
 "அவ ேப  எ�ன ெசா�ேன?" 
 "ம?@… ெரா#ப ந�ல ெப�. எ�மீ� உசிைரேய வ%சி��கா. என�&(தா� 
இ$த� <(தா' வாG�ைக பி'�கேல. எ$த ேநர�# மன@ ‘ேவத# ேவத#’4 
அ'%@�கிற�. தாைய� பிாி?ச க�4�&6' மாதிாி தவி%@�'��ேக�. தின�# 
ரா(திாி ேவைளல @வாமி Oதிவல# ேபாற�ேபா பிராமணா2 <6டமா கணீ F 
ேவத# ெசா�.�9 ேபாறைத� பா�கற�ேபா மன@ கிட$� அ'%@�கிற�. ஐேயா! 
இ$த உ(தமமான ேவத(ைத வி6969 அ (தமி�லாத அச69 வாG�ைக 
நட(தறேம�4 என�& நாேன ஏ)கி� ேபாேற�. ‘சீ�கிரேம உ�ைன� பிாி?@ ேவத# 
ப'�க� ேபாேற�’4 ஒ�நா2 ம?@விடேம ெசா�ேன�. பாவ#, அவ அ7�6டா. 
அ�னிேல$� உலகேம அ�தமி%ச மாதிாி, பிரைம பி'%ச மாதிாி மன@ ஒ'?@ 
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ேபாயி��கா! அவைள� பா (தா ெரா#ப� பாிதாபமா இ��&. கி6டா ! அவ*�& 
எ�ப' சமாதான# ெசா�ற��ேன ெதாியேல." 
 
 ைகயல#பி� ெகா�9 இ�வ�# 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 . 
 "யா�டா கி6டா இ$த� ைபய�? வி>திD# &9மிDமா ேதஜஸாயி��காேன!" 
எ�C ேக6டா . 
 "எ�ேனாட ேவத# ப'%சி�'�$தா� மாமா! 1 (தி�4 ேப�… இவைன� 
ப(தி அ��ற# விவரமா� ேபசF#. உ)களால ஒ� காாிய# ஆகF#" எ�றா�. 
 
 "அ�'யா? சா�டா%சா ! ெர�9 ேப�# ெவ(தைல  ேபா69�&)க, 
&#ேபாண# ெகா'�கா ெவ(தைல!" எ�றா  மாமா.  
 "பிர#மசாாிக2 ெவ(தைல ேபாடலாமா, மாமா?" 
 "பிர#மசாாிக2 க�யாணேம ப�ணி�கிறா ! ‘ெவ(தைல’ ேபாடற� த�பா?" 
எ�C ஒ� ேஜா� அ'(தா  மாமா! 
 "நா� ெசா�லேல, மாமா ெரா#ப( தமாஷா� ேப@வா 4!" எ�றா� கி6டா. 
 தவி� ஓைச காைத� பிள$ததா� அவ க2 ச#பாஷைண தைட�ப6ட�. 
 � (தி ெவளிேய �ற�பட ஆய(தமானா�.  
 "எ)க அ��&2ள கிள#பி6ேட?" 
 "சிவக)கா கா ட� ப�க(�ல வி(ைத நட�கற�. இ�ைன�& ம?@ �� 
‘ஐ6ட#’ ப�ண�ேபாறா; நா� ேபா/� பா (�69 வ$�டேற�" எ�றா� 1 (தி. 
 "நா8 மணி�&2ள வ$�9, 'ப� காசி அ�வா, ெம�ப�கடா!..." எ�றா� 
கி6டா. 
 "ஞாபக# ெவ%@�ேகா. மாமாவிட# எ�ைன�ப(தி ெசா�ற��& மற$�ட� 
ேபாேற" எ�C ெசா�.வி69� �ற�ப6டா� 1 (தி. 
 ெவ/யி� ெகா*(தி எ9(த�. ெத�� �7தியி� கா� ெபாாி$த�, 1 (தி ெத� 
ஓரமாக தா�'தா�' நிழ8�&( தாவினா�. 
 "நா8 நாைள�&% சா�பா69�&� கவைலயி�ைல அ#மா ச)கி. த�பிய�" 
எ�C மன��&2 மகிG$� ெகா�டா�. 
 க� �� பாகீரதியி� நிலK �க# ெதாி$த�. அ$த 1�C ேநா69க*# 
ச6ைட�ைபயி� இ��கி�றனவா எ�C ெதா69� பா (�� ெகா�டா�. 
பாகீரதியி� �� ேயாசைனையD# சாம (திய(ைதD# விய$தா�. 



62 

 

 அ$த� >K�&� கீG அவ2 எ7தியி�$த வாசக# அவ� கா�களி� ஏேதேதா 
ரகசிய)க2 ேபசிய�. "இவ*�& எ� மீ� எ(தைன அ�கைற? பாவ# ! தா� 
ெக6டேதா9 எ� பிர#மசாிய(ைதD# ெக9(� வி6டாேள, அச69�ெப� !" எ�C 
ப%சா(தாப�ப6டா�. அ$த�கச��# இனி��# கல$த உண வி� �க# @ளி(தா�. 
 
 சிவக)கா ேதா6ட# �%ச�திைய அைட�தேபா� அ)& யாைரDேம 
காணவி�ைல. ஒ� நா/ ம69#  நா�ைக நீ6'யப' ப9(தி�$த�. ேபாU�கார  
ஒ�வ  நைடபாைத� கைடயி� இளநீ  &'(�� ெகா�'��தா . 1 (தி அவைர 
ெந�)கி, "இ)ேக கைழ�<(தா')க யாராவ� வ$தா)களா?" எ�C ேக6டா� . 

 

 "வ$தா)கேள! வி(ைத <ட ப�ணா)க. பாதில அ$த� ெபா�F வயி(�ல 
க(தி பா?@69�. ர(தமாவ� ர(த#, ெவ2ளமா� ெகா6'9%@! பாவ#, 
மய�கமாயி6டா. இ�ப(தா� ஆ�ப(திாி�& B�கி69� ேபாறா)க." 
 "ஐேயா, ம?@" எ�C அலறிவி6டா� 1 (தி.  
 "அத பா�)க ர(த# �7தில உைற?@ கிட�&!" 
 ”எ$த ஆ�ப(திாி�& எ9(�69� ேபானா)க, ெதாிDமா?" 
 "ெபாிய ஆ�ப(திாி" 
 அ9(த கண# 1 (தி ெபாிய ஆ�ப(திாிைய ேநா�கி ஓ'னா�. 
--------------------------- 

14.14.14.14.    
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 ெவயி.� உ�கிர# உட#ெப�லா# விய �க, ெத�� �7தி கா�கைள 
ெந��பா/% @ட ‘ம?@K�& எ�ன ஆயி+ேறா?’ எ�ற கவைலயி� ஒ� ஆேவச(ேதா9 
ஓ'னா� 1 (தி. கா�க2 ெகா�பளி(� நட�க �'யாம� த(தளி(த ேபா� ைவதிக 
சா�திாி ஒ�வ  ைச�கிளி� வ$� நி�றா . சா�வா/,ஒ�.யா/, �(திரா6சமாைல 
அணி$தி�$தா . 
 "த#பி! எ)க ேபாயி�'��ேக, இ$த ெகா*(தற ெவ/யி�ல? க�யாண O6ல 
பா (தேன உ�ைன !" எ�றா . 
 "ெபாிய ஆ�ப(திாி�&� ேபாேற�. அ)க ஒ�(தைர� பா �கF#" எ�றா� 
1 (தி. 
 “ஏறி�ேகா பி�னால. நா� ெகா�9 வி69டேற�" எ�றா . 
 1 (தி தய)கியப' "ேவணா#, ெபாியவா*�& சிரம# !" எ�றா�. 
 "பரவாயி�ல, ஏறி�ேகா."  
 ஆ�ப(திாியி� ெகா�9 வி6டா .  
 "உ)க உதவிைய மற�க மா6ேட�" எ�C <றி ந�றிேயா9 நம�காி(தா�. 
 ஆ�ப(திாி வரா$தா ெப?%சி� ம?@வி� தக�ப� கவைலேய உ�வாக 
உ6கா $தி�$தா�. 1 (திைய� க�ட�# ��க# Eறிட அழ ஆர#பி(� வி6டா�. 
 "அழாதீ)க. ம?@ எ�ப' இ��கா?" 
 "எ�ைன இ)கேய உ6கார% ெசா�.69 உ2ேள B�கி69 ேபானா)க. 
ெரா#ப ேநரமா%@. ஒ�Fேம ெசா�ல மா6ேட)கறா)க." 
 "இ)கேய இ�)க. நா� ேபா/� பா (�69 வேர�" எ�C ஓ'னா�. 
 எம ஜ�b வா 9�&� ேபா/ க6'� க6'லாக ம?@ைவ( ேத'னா�. 
 &C�ேக வ$த ந � ஒ�(தி "யாைர( ேத9� த#பி? “ எ�C ேக6டா2. 
 "வய(�ேல க(தி பா?@69ேத…" 
 “ஓ, அ$த� ேகஸா? ஆபேரஷ� திேய6ட ல இ��&�. ைதய� ேபா69�-
கி6'��கா)க, க(தி ஆழமா� பா?சி��&. ெகா?ச ேநர(�ல �6ெர%ச ல ெகா�9 
வ�வா)க… ெவ/6 ப�F." 
 "உயி��& ஆப(� இ�ைலேய? பிைழ%@9வளா?"  
 "ெபாிய டா�ட  வ�வா . ேக*….   
 கா(தி�$த சில நிமிட)க2 சில Dக)களா/ நீ�டன.  
 கைடசியி�, ம?@ைவ �6ெர%சாி� B�கி வ$� ஏழா# ந#ப  க6'.� 
கிட(தினா க2. 
 அவ2 க�கைள 1' மய�க நிைலயி� இ�$தா2.  
 டா�ட க2 1�C ேப  பி� ெதாட $� வ$தா க2. 
 "பயமி�ைலேய டா�ட  !" எ�C ெபாிய டா�டைர அFகி� ேக6டா� 1 (தி. 
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 "நிைறய ர(த# ேசதாரமாயி��&. cாிய� ேக�தா�. நீ யா ?" எ�C 
ேக69வி69, ‘உன�&# இவ*�&# எ�ன ச#ப$த#?’ எ�ப� ேபா� பா (தா . 
 "அவ*�&( ெதாி?சவ�, நா� ர(த# தரலாமா?!" எ�C ேக6டா�. 
 1 (தியி� ர(த(ைத� பாிேசாதி(தா க2. ெபா�$�கிற� எ�C ெதாி$த�# 
ஏராளமான ர(த(ைத அவனிட# உறி?சி�ெகா�டா க2. 
 ஆCமணி வைர கா(தி�$� ம?@ க� விழி(�� பா (த பிறேக 1 (தி 
க.யாண O69�&( தி�#பினா�, 
 இ�6டாகிவிடேவ க.யாண O69� ப$த.� கா�ைல6 எாி$� 
ெகா�'�$த�. உட8# உ2ள�# ேசா $�, க�க2 சிவ$� வா'ய �க(�ட� 
காண�ப6டா�. 
 அவைன� பா (த�#  -- 
 "ஏேதா நட$தி��கிற�" எ�பைத ஊகி(��ெகா�ட கி6டா, "எ�ன ஆ%@ 
1 (தி ! ஏ� இNேளா ேல6? 1F மணி�ேக வ$�9ேவ�4 பா (ேத�. உ� 
விஷயமா மாமா6ட <ட� ேபசி ெவ%சி��ேக�. அவ�# "சாி வர69#, �< (த 
நாளாயி��&. இ�ைன�ேக ேச (�டலா#4 ெசா�. பாடசாைல கனபா'கைள� 
<ட இ)க வர% ெசா�.யி�$தா . கனபா'க2 இ(தைன ேநர# உன�காக� 
கா(��'�$தா " எ�றா� கி6டா. 
 "மாமா எ)க ேபாயி��கா ?"  
 "மா'ல சீ6டா'�'��கா ." 
 "ம?@�& வய(�ல க(தி பா?@ ஆ�ப(திாில ப9(தி�'��கா. இ(தைன 
ேநர�# அ)கதா� இ�$�69 வேர�. ‘ர(த# ெகா9(தா ம?@ைவ� பிைழ�க 
ெவ�கலா#’4 ெபாிய டா�ட  ெசா�னா . எ� ர(த# ெபா�(தமாயி�$த�. 
ெகா9(�69 ஆC மணி வைர�&# அ)கேய உ6கா $தி�$ேத�. அ��ற#தா� க� 
�ழி%@� பா (தா, எ�ைன� க�ட�# வி�கி வி�கி அழ ஆர#பி%@6டா. 
‘கவைல�படாேத, நா� கவனி%@�கேற�’4 ஆCத� ெசா�.69 அவ அ�பாைவD# 
அ)கேய இ��க% ெசா�.69 வ$தி��ேக�. பாவ#, ெரா#ப� பாிதாபமாயி��&டா 
அவ நிலைம. நிைன%@� பா �கேவ கHடமாயி��&!" 
 "உயி��& ஒ�F# பயமி�ைலேய? பிைழ%@9வாேளா�ேனா!" 
 "பயமி�ேல�4தா� டா�ட  ெசா�றா . இ�4#  நிைறய ர(த# 
ெச8(தFமா#. நா8 நாைள�& ஆ�ப(திாிலேய தா� இ��கFமா#." 
 "நீ எ�ன ப�ண� ேபாேற?" 
 "அ�ப�ப ேபா/� பா �கF#. எ� உயிைர� கா�பா(தினவளா%ேச! 
ந�றி�கட� ப6'��கேன! அ$த� கடைன( தீ�கற��& ஒ� ச$த �ப# கிைட%@�. 
எ� ர(த(ைத� ெகா9(� அவைள� பிைழ�க ெவ%@6ேட�. அ$த வைகயில ெரா#ப 
ச$ேதாஷமா தி��தியாயி��&…" 



65 

 

 "ஏ� ஒ� மாதிாி வி$தி நட�கேற?" 
 "ம(தியான# ெகாதி�கிற ெவயி�ேல நட$த�ேபா கா� ெகா��ளி%@� 
ேபா%@…" 
 "மாமா ஏதாவ� ‘ஆயி�6ெம�6‘ ெவ%சி��பா , வா, ேக69� பா �கலா#." 
 மாமாவிட# ேபானா க2. அவ  சீ6டா6ட(தி� �#மரமாக இ�$தா . 
 மாியாைதயாக 1 (தி ெகா?ச# த2ளிேய  நி�றா�. 
 "1 (தி வ$�6டா�. ெவயி�ல ெச��பி�லாம நட$தி��கா�, கா� 
ெகா��ளி%ச69தா#" எ�றா� கி6டா. 

       

 
 “ெச��� ேபா69�9 நட�கற��& எ�ன?" எ�C 1 (திைய� பா (தா  
மாமா. 
 "வசதி இ�ைலேய !" எ�றா� கி6டா. 
 "அ��ெக�னடா வசதி ! க.யாண(��& வ$தவா கழ6'� ேபா6ட 
ெச��பிேல எைதயாவ� மா6'�9 ேபாக ேவ�'ய�தாேன!" எ�றா . 
 "ெரா#ப எாி%சலாயி��கா#. ஏதாவ� ஆயி�6 ெம�6 இ��கா, மாமா?" 
 "அெத�லா# ஒ�F# ேவணா�டா, �ர)க� ேபாற��& ��னால ேத)கா 
எ�ெணைய( தடவி�9 B)க% ெசா�8, கா (தால சாியா�ேபாயி9#. இ(தைன 
ேநரமா எ)க ேபாயி�$தா�?" 
 "ஆ�ப(திாியில யாேரா ெதாி?சவாைள� பா�க� ேபாயி��கா�. ேபான 
இட(�ல ேல6டாயி9(தா#!" 
 "யா  அ�? சாி, அ��ற# ேபசி�&ேவா#. �த�ல அவைன கீேழ 
அைழ%@�9ேபா, ஏதாவ� சா�பிட% ெசா�8, கைள%சா�ல ெதாியறா�, பாவ#" 
 "எ�ன சா�பி6ேற 1 (தி?" எ�C ேக6டா� கி6டா. 
 "�நான# ப�ணி ச$தியா வ$தன(ைத �'�காம ப%ைச( த�ணி<ட� 
&'�கமா6ேட�. இேதா வ$�டேற� எ�C ஆ+ற)கைர�&� �ற�ப6டா�. அ)ேக 
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ேபா/, ப'�க6'� உ6கா $� த�ணீாி� கா�கைள நீ6'( �ழாவினா�. 
எாி%ச8�& இதமாக இ�$த�. மீ�க2 &(தேவ கா�கைள எ9(�� ெகா�டா�. 
 பிற&, �நான# ெச/�, ஜப# �'(� ம?@K�காக மன��கி� பிரா (தைன 
ெச/தபி� க.யாண O69�&( தி�#பினா�. 
 
 இர�9  நாைள�ெக�லா# ம?@K# ஆ�ப(திாியி.�$� வ$� வி6டா2. 
’ஒ� மாத கால# ப9�ைகயிேலேய இ��க ேவ�9#’ எ�C ஆ�ப(திாியி� 
நிப$தைன ேபா6'�$தா க2. 
 1 (திதா� &திைர வ�' ஏ+பா9 ெச/�, �� ெம(ைதேபா69, ம?@ைவ� 
பைழயப' ச(திர(தி� ெகா�9 ேச (தா�. 
 "தின# எ�ைன வ$� பா �பியா? மற$�டமா6டேய?" எ�C ��க# ெபா)க� 
ேக6டா2 ம?@. 
 "என�& உயி  த$தவளா%ேச நீ!  உ�ைன மற�பனா?" எ�றா� 1 (தி. 
 
 மாமா சிபாாிசி� ேபாி� 1 (திைய( ‘த?சா]  ஸ�தாிஷி ேவத 
பாடசாைல’யி� ேச (�வி69 க.யாண# �'$த மCநாேள கி6டா ஊ��&� 
�ற�ப69 வி6டா�. 
 "மாமா, � (திைய கவனி%@�&)க. ெரா#ப ந�லவ�" எ�றா� கி6டா. 
 "அவைன� ப(தி என�& நிைறயேவ ெதாிD#டா.  நீ கவைல�படாம ேபாயி69 
வா" எ�றா  மாமா. 
 கி6டாK�& ஆ%சாியமாயி�$த�. ‘மாமாK�& நிைறயேவ ெதாிDமாேம! 
எ�ப'?’ எ�C ேயாசி(தா�. 
--------------- 

15.15.15.15.    
 � (திைய� பிாி$த ேசாக(தி� ச)கர கனபா'க2 அைமதி இழ$� 
B�கமிழ$� அ'�க' ப9�ைகயி� உ6கா $�  ‘1 (தி, 1 (தி’ எ�C �யர# 
ேதா/$த &ர.� �னகி� ெகா�'�$தா . 
 �யர(ைத� க69�ப9(த �'யாம� தவி(த தவி�பி�, த2ளாைம ேம.69, 
தள $�, உல $த திரா6ைச ேபா�ற @��க)க*ட� இைள(�� ேபானா . 
 அ�C அவ  ராமாயண பாராயண# ெச/� ெகா�'�$தேபா�, ராமனி� 
பிாிவா+றாைமயா� வா'�ெகா�'�$த தசரதனி� �(திர ேசாக(ைத வா�மீகி 
வ ணி(தி�$த வா (ைதக2 க�ணீ  உ&�க% ெச/தன, ேம8# ப'�க �'யாம� 
க�ணீ  திைரயி6டேபா� வி#மி வ$த ��க(ைத அட�கி� ெகா�டா . 
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 இ%சமய# "அேதா, கி6டா வ$�6டாேன!" எ�ற கமலாவி� உ+சாக� &ர� 
ேக6ட�#, கனபா'க2 கி6டா வ�# திைசைய ேநா�கி "வா கி6டா, எ�லா�# 
ேaம#தாேன? 1 (திைய� பா (தயா?" எ�C ஆவ� ெபா)க� ேக6டா . 
 "ேபான �த� நாேள பா (�6ேட�. மா�பி2ைள காசி யா(திைர ேபாற�ப 
அவேன &C�ேக வ$� ேச $தா� ! அ��ற#  நா8 நா*# எ�ேனாடதா� 
இ�$தா�. 
 ‘ேவத(ைத� பாதில வி6969  ந9(ெத�வில நி�கேற�டா, கி69 ! தி[ 4 
விள�கைண?@ இ�6'ல தவி�கற மாதிாி இ��&. நீதா� உதவி ப�ணF#’4 
ேக6டா�. எ)க மாமா கி6ட�பாவிட# அைழ%@�9 ேபா/ அவைன�ப(தி 
ெசா�ன�ேபா ‘அ��ெக�னடா! ந#ம பாட சாைலலேய ேச (�6டா� ேபா%@. அ%@த 
கனபா'க2 கவனி%@�&வா . கவைல�படாேத’�4 ெரா#ப @லபமா பிர%ைனைய( 
தீ (�6டா . 1 (திைய� ப(தி நிைறயேவ ெதாிD#4 ேவற ெசா�னா .” 
 "அ�ப'யா ! அ%@த கனபா'க2 பாடசாைலல ேச $தி��கானா? ெரா#ப 
ச$ேதாஷ# அவ  சா�திர சிேராமணி. பிரக�பதி�4 ெசா�8வா." 
 மகிG%சியி� திைள(த கனபா'க2 கமலாைவ அைழ(� "ேக6டயா கமலா ! 
1 (தி த?சா]  ேவத பாடசாைலல ேச $தி��கானா#. எ� வயி+றி� பா� வா (த 
மாதிாி இ��& ! பாகீரதி�&( ெதாி?சா ெரா#ப ச$ேதாஷ�ப9வா ! அவைள� <�பி9! 
இ)ேக இ�ைன�& �வாமி ைநேவ(திய(��& பா� பாயச# ப�ண% 
ெசா�லF# ! “ எ�C மகிG%சி� ெப��கி� தி�&��கா'னா . 
 "1 (தியானா உ)ககி6ட ெசா�.�காம� ேபாயி6டா� ! நீ)கேளா அவ� 
ேமல உயிைரேய ெவ%சி��ேக2!" எ�றா� கி6டா 
 ” ’இவ4�& நீ)கதா� மாதா பிதா &� ெத/வ# எ�லா#’ எ�C ெசா�. 
1 (திைய அவ� தக�பனா  எ�னிட# ஒ�பைட%@69� ேபானா . 1 (தி காணாம� 
ேபான�# அவ��& எ�ன பதி� ெசா�ற��4 ெதாியாம தவி%@� ேபாேன�. தின# 
தின# பகவாைன� பிரா (தைன ப�ணி�'��ேத�. எ� பிரா (தைன 
O�ேபாகேல, �வாமி ெசவி சா/%@6டா !" 
 பாகீரதி, �க(தி� எNவித உண %சிD# இ�றி சா�வாக வ$� நி�றா2. 
 "ஏ�டா, 1 (திைய இ)க அைழ%@�9 வர�தாேன? இ)க எ�லா�# 
அவைன� பா�கற��& ஏ)கி� ேபாயி��கா�4 ெசா�ற�தாேன!" எ�C 
பாகீரதிைய ஒர� க�ணா� பா (��ெகா�ேட கி6டாைவ� ேக6டா2 கமலா. 
 "ெசா�லாம இ��பனா ! ��� க�4�&6'�& உ� ேபைர(தா�டா 
ெவ%சி��ேகா#. பாகீரதிதா� ைவ�க% ெசா�னா�4<ட% ெசா�.� பா (ேத�. 
ஆனா அவ� எ�Kேம ேபசேல, இ'%ச �ளியா6ட# இ�$�6டா�" எ�றா� கி6டா. 
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 "அவ� எ)க இ�$தா8# எ�ப' இ�$தா8# ேaமமா இ�$தா சாி.  
ந#ைமெய�லா# மற$தா8# ேவத(ைத மற�காம இ��காேன, அ� ேபா�# என�& !" 
எ�C பரம தி��திேயா9 ேபசினா  கனபா'க2. 
 "@#மா ெசா�ல� <டா�. ேவத(�ல அைச�க �'யாத ந#பி�ைக 
ெவ%சி��கா�. ப�தி�னா ெகா?ச ந?சமி�ேல. உலக(�லேய ேவத#தா� 
ெபாி@)கற அளK�&� ெபாிய ஞானி மாதிாி ேபசறா�" எ�றா� கி6டா. 
 "என�&( ெதாிD#. மகா உ(தமமான ைபய�டா அவ� ! #… ! ஏேதா ஒ� 
ெக6ட ேவைள அவைன ஆ6'� பைட�கிற�. கி6டா, நீ ேபா/ சீ�கிர# �நான(ைத 
�'%@�9 வா. ேநரமாற�" எ�C ெசா�. அ4�பினா . 

      

 
 ேதா6ட�ப�க# ேபான கி6டாைவ பாகீரதி வழியி� மட�கி "1 (தி எ�ைன� 
ப(தி ஏதாவ� ெசா�னானா?" எ�C &ரைல( தாG(தி� ேக6டா2. 
 "ஒ�F# ெசா�லைல. ப69ேவ6'ையD# ��தக(ைதD# ெகா9(ேத�. 
வா)கி�டா�. அNவளKதா�" 
 "யா  ெகா9(தா�4<ட� ேக6கைலயா?"  
 ” நாேன ெசா�.6ேட�" 
 "அ��& எ�ன ெசா�னா�?" 
 "அ��&# ஒ�F# ெசா�லைல. �க(தில ஒ� தி��தி ம69# ெதாி?@�!" 
 "எ�ைன� ப(தி ஒ� வா (ைத<ட� ேபசைலயா!"  
 "ேபசைலேய!"  
 "அ��ற#?." 
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 "உ2ேள ேபாயி69 ெகா?ச ேநர(��ெக�லா# தி�#பி வ$� பா�கேற�. அ$த 
��தக(��& நீ ேபா6'�$த அ6ைடைய� கிழி%@� ேபா6'�$தா�. ஏ�டா 
அ6ைட ேபா6டா உன�&� பி'�காேதா�4 ேக6ேட�. பதி� ம7�பலா ஒ� சிாி�� 
அேதா9 சாி!" 
 பாகீரதி �க# பிரகாசமாயி+C. "அ#மா' அ6ைடைய� பிாி%@� 
பா (தி��கா�" எ�பதி� ஏ+ப6ட மகிG%சி அ�. 
 "அவ4�& அ6ைட ேபாடற�# பி'�கா�; ச6ைட ேபாடற�# பி'�கா�" 
எ�C ேக.யாக% ெசா�.% சிாி(�� ெகா�ேட ேபா/ வி6டா2. 
 
 ேமல Oதி ப)கா� காமா6சி அ#ம� ேகாயி8�&� ேபா/ ேகா�ர# தாிசி(� 
பிரத6சிணமாக  நட$� ேபானேபா� ஆலயமணியி� ாீ)கார# 1 (திைய ப�தி� 
பரவச(தி� ஆG(திய�. 
 ெவ2ளி�கிழைம ச$தியாகால >ைஜ ேநர#. ேத)கா/, �Hப#, க+>ர( 
த69ட� ச$நிதியி� ேபா/ நி�றா�. 
 "அ %சைனயா, தீபாராதைனயா?" அ %சக  ேக6டா . 
 "அ %சைன!" 
 "ேப , ந6ச(திர#, ேகா(ர#?" 
 "அ#ம� ேப��ேக ப�ணி9)க." 
 அHேடா(திர# ெசா�. அ %சைன �'(� க+>ர ஹார(தி கா6' த69ட� 
1 (தியிட# வ$� நி�றா  &��க2. 
 ம?@வி� உட�நிைல ேதறி பைழயப' கைழ�<(� ெச/ய( ெதாட)கினா� 
@வாமி�& அ %சைன ெச/வதாக 1 (தியி� பிரா (தைன, 
 ேகாயி..�$� ச(திர(��&� ேபா&# வழியி� ஒ� �ழ# த?சா] � கத#ப# 
வா)கி� ெகா�டா�. ‘கத#ப# எ�றா� அவ*�& ெரா#ப� பி'�&#’ எ�C 
அவ4�&( ெதாிD#. 
 ச(திர(� வாச.� &திைர வ�' ஒ�C நி�C ெகா�'�$த�. வ�'�&2 
பா�9 வா(திய�கார க2 உ6கா $தி�$தா க2. 
 வ�' மீ� ஒ6ட�ப6'�$த ேபா�6ட  ‘த?ைச�& ேகரள ச �க� விஜய#’ 
எ�C ெசா�.+C, 
 ச(திர(��&2 ேபானேபா� அ)ேக ம?@ யாேரா ஒ� ேகரளா�கார4ட� 
ேபசி� ெகா�'�$தா2. பா ைவ�& ச �க�கார� ேபா.�$தா�. 
 அழகாக, அ�#� மீைசDட� ஒ� நி வாகி�&ாிய மி9�&ட� காண�ப6டா�. 
 ம?@வி� திறைம ப+றி ேக2வி�ப69 அவைள( த�4ைடய க#ெபனியி� 
ேச (�� ெகா2வெத�ற ேநா�க(ேதா9 வ$தி�$தா�. த� க#ெபனியி82ள 
வசதிக2 ப+றிD# க69�பா9க2 ப+றிD# ம?@ மய)கி� ேபா&# அளK�&� 
ேபசி�ெகா�'�$தா�. 
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 "ெவ/யி� மைழயி� ெத�( ெத�வாக 16ைடைய( B�கி�ெகா�9 
அைலயற� ஒ� ெபாைழ�பா! ச �க�ல ேச $தா ெகளரவமா வாழலா#. 
உ)க�பாK�& வயசா%@. உன�& ஒ� பா�கா�பான இட# ேவணாமா? உ�னா6ட# 
நிைறய� ெப�க2 எ� க#ெபனில ேவைல ெச/றா)க. உன�& அ)க ந�ல 
எதி கால# இ��&. ேயாசி%@ �'K ெசா�8" எ�C அவ� <றி� 
ெகா�'�$தேபா�தா� 1 (தி ேகாயி� பிரசாத(�ட� அ)& ேபா/% ேச $தா�. 
 "வா, 1 (தி ந�ல ேநர(��& வ$ேத ! த6ல எ�ன?" எ�C ேக6டா2 ம?@. 
 "காமா6சிய#ம� ேகாயி8�&� ேபா/ அ %சைன ப�ணி பிரசாத# ெகா�9 
வ$தி��ேக�." 
 பிரசாத(ைத அவளிட# ெகா9(தா�. 
 "ந�ல ச&ன# ! சாமி� பிரசாத#<ட வ$தி��& !" எ�றா� ச �க�கார�. 
 "இவ  ச �க� க#ெபனி.�$� வ$தி��கா . எ�ைன ச �க�ல ேசர% 
ெசா�றா !" எ�C 1 (தியி� �க(ைத� பா (தா2 ம?@, 
 “நீ எ�ன ெசா�ேன?" 
 "நா ஒ�F# ெசா�லேல. உ� அபி�ராய(ைத% ெசா�" எ�றா2. 
 "உ)க அ�பாK#  நீD# �'K ெச/ய ேவ�'ய விஷய# இ�, இதல  நா� 
ெசா�ற��& எ�ன இ��&?" 
 ம?@ இ$த பதிைல எதி பா �கவி�ைல. 1 (தி அ�கைற கா6டாம� ேபசிய� 
அவ*�& வ�(தமாயி�$த�. 
 "எ��&# நீ)க நாைள�& வா)க/யா, ேபசி�&வ#" எ�C ச �க� 
ஆசாமியிட# ெசா�. அ4�பிவி6டா2. 
 1 (தி�& அவைன அறியாம� அ$த ச �க�கார�மீ� ஒ� ெவC�� 
ேதா�றிய�. ெபாறாைமயாகK# இ�$த�. 
 "ேநரமா%@, ம?@ ! ேபாயி69 நாைள�& வ$� பா�கேற�. பாடசாைலல 
கா(தி�'��பா" எ�C ெசா�.� �ற�ப6டா� 1 (தி. 
 ம?@விட# தன�&2ள உாிைம எ�ன, உறK எ�ன எ�பைத 1 (தியா� 
தி6டவ6டமாக� �ாி$�ெகா2ள �'ய வி�ைல. ஆயி4# ம?@ த�ைன வி69 
விலகி% ெச�வ�ேபா� உண $தா�. 
 "1 (தி ! நீதாேன ேவத#, ேவத#4 ெசா�.�9 அவைள வி69 விலகி� 
ேபாயி��ேக? ந�னா ேயாசி%@� பா ! அவளாகவா விலகி% ெச�கிறா2! அவ2 
இ�வைர உ�ைன(தாேன ந#பி� ெகா�'�$தா2. நீ ேவத பாடசாைலயில 
ேச $த��ற# தாேன அவ2 ந#பி�ைக &ைறய ஆர#பி%சி��&? ச �க�கார� 
அவ*�& ந�ல எதி கால# இ��பதாக% ெசா�கிறா�. பா�கா�� இ��கிற� எ�C 
அைழ�கிறா�. நீதா� அவ2 ேக2வி�&% சாியான பதி� ெசா�லாம� அ$த 
ச �க�காரைன� க�9 ெபாறாைம�ப9கிறா/? இ�ப ெசா�. விலகி� ேபாற� நீயா, 
அவளா?" எ�C 1 (தியி� உ2 மன# ேக6ட�. 
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 ‘உ�ைமதா�; ம?@விடமி�$� நா�தா� விலகி வ$தி��ேக�, ேவத(தி� 
மீ�2ள ப+Cத� காரணமா அவ2 எதி கால(ைத� ப+றி� கவைல�படாம 
வ$தி��ேக�. இ�ேபா� அவ2 ச �க� க#ெபனியில ேச�வத+& சாியாக பதி� 
ெசா�லாம� அல6சியமா வ$த� எ� த��தா�’ எ�ற� இ�ெனா� மன#, 
 இ$த எ�ண)க2 அவைன� &ழ�ப(தி� ஆG(த, ஒ� �'K�&# வர 
�'யாம� ேம8# சி$தி(தவாC ச�தாிஷி பாடசாைலைய அைட$தா�. 
 1 (தி�காக� கா(தி�$த அ%@த கனபா'க2 இவைன� க�ட�# "1 (தி 
சாய$தர# ெவ2ளி�கைட  கி6ட�பா உ�ைன( ேத'�9 வ$தி�$தா . நீ 
ேகாயி8�&� ேபாயி��பதா% ெசா�ேன�. அவசரமா உ�ைன� பா �கFமா# !" 
எ�றா . 
 
 “அ�ப' எ�ன அவசரமா#? யாராவ� எ�ைன( ேத'�9 வ$தி��பேளா? 
யா  வ$தி��பா?" எ�C ேயாசி(தா� 1 (தி. 
-------------- 

16.16.16.16.    

 அ�பா, கமலா கா?சீ�ர# ேபாறாளா#!" எ�C ெசா�.� ெகா�ேட வ$தா2 
பாகீரதி. 
 "ஏ�? எ�ன அவசரமா# அவ*�&?" எ�C ேக6டா  கனபா'க2. 
 "வ$� ஒ� மாச(��& ேமல ஆறேத! இ(தைன நா2 த)கியி�$தேத அதிசய#!" 
 "வா�தவ#தா� அவ2 எ)க இ�ேபா?" 
 "அ#�8ைவ� &ளி�பா6ட� ேபாயி��கா. ம(தியான# ப�ஸு�ேக ேபாக� 
ேபாறாளா#." 
 "கி6டாைவD# காணைலேய?" 
 "ேதா6ட(�ேல$� ெகா?ச# க(தாி�கா பறி%சி�9 வர% ெசா�ேன�. கமலா 
ேபாற�ேபா ெகா9(த4�பலா#4. மைழ இ�லாம ேதா6டேம வற�9 கிட�&." 
 “அத பா , அ�< ப6சி க(தற�. அ� க(தினா மைழ வ�#4 ெசா�8வா." 
 "அ� தின#தா� க(தற�. ஆனா அ$த மைழ�&(தா� கா� ேக6கைல! 
இ�ப'ேய கா?@தானா பயி  ப%ைசெய�லா# வாடேவ�'ய�தா�. தா� 
வ�ஷ(�� ப?ச#4 ெசா�வாேள, அ$த மாதிாி ஆயி9ேமா, எ�னேவா?" எ�றா2 
பாகீரதி. 
 "உலக(�ல அ�கிரம# அதிகமாயி9(�. அதா�" எ�றா  கனபா'க2, 
 கமலா வ$தா2, 
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 "கா?சீ�ர# ேபாறயாேம? ேபாயி69 வா. ஒ�ப� ப(தைர ரா&கால#, 
அ��க��றமா �ற�ப9. �ைண�& யா�?" எ�C ேக6டா  கனபா'க2. 
 "ெநா�' கி6டா தா�…" எ�றா2 கமலா. 
 “அ)கஹீனமானவாைள  ெநா�', <ன�, &�ட�4 ெசா�ல� <டா�. அவா 
மன@ கHட�ப9#. அ� பாவமி�ைலயா? கி6டாK�&% சி�ன வய@ல இள#பி2ைள 
வாத# வ$� கா� ஊனமாயி9(�, ஆனா8#, அவ� மாதிாி யாரால ேவகமா நட�க 
�'D#?" 
 16ைட �'%@கைள� ெகா�9 ேபா/( தி�ைணயி� ைவ(�வி69, சவாாி 
வ�' அைழ(� வர�ேபானா�. கி6டா. 
 பாகீரதி உ2ேள ேபாயி�$த சமய# பா (� கமலா அ�பாவி� காதி� 
கி@கி@(தா2: 
 "அ�பா, நா� ெசா�னெத�லா# ஞாபக# இ��க69#. ஏேதா நட$தி��&, 
ஆனா எைதD# தீ மானி�க �'யைல. அவசர�ப69 எ$த �'K�&# வ$�டாதீ)க!" 
 பாகீரதி ெகா�9 வ$த &)&ம(ைத ெந+றியி� இ69� ெகா�ட கமலா, 
"வேர� பாகீரதி ! ஒ� மாசமா ேச $� இ�$�69 இ�ப பிாியற��& கHடமாயி��&" 
எ�C ெசா�8#ேபாேத கமலாK�& ��க# ெதா�ைடைய அைட(த�. 
 "ப�ஸு�& ேநரமா%@, �ற�ப9" எ�C �ாித�ப9(திய கி6டா 16ைடகைள 
வ�'யி� ஏ+றினா�. பாடசாைல� பி2ைளக2 &#பலாக வாச8�& வ$� வழி 
அ4�பி ைவ(தா க2. எ�லா��&# கமலா கா@ ெகா9(தா2. 
 அவ2 �ற�ப69� ேபான�# பாடசாைலேய ெவறி%ேசா' வி6ட�. 
 
 கனபா'க2 ஒ� R�யமான நிைலயி� உ2ேள ேபாக� பி'�காம� 
தி�ைணயிேலேய சா/$�ெகா�டா , 
 �7�க# அதிகமாகியி�$த�. எ7$�ேபா/ ஆகாச(ைத� பா (தா . 
வடேம+கி� இ��'�$த ‘க�ேமக#’ இ�ேபா� �7ைமயா/� கைர$� 
ேபாயி�$த�, மர)களி� ச�&க2 இ)ெகா�C அ)ெகா�றா/ உதி $� 
ெகா�'�$தன. அ�< ப6சி ம69# பி'வாதமாக இ�ன�# க(தி� ெகா�'�$த�. 
 
 இ%சமய# ஏெழ69 பிரா#மண க2 <6டமாக வ$� கனபா'கைள� பா (� 
ைக<�பி வண)கினா க2. 
 "இ$த பைதபைத�கிற ெவயி�ல எ�லா�மா எ)க இNவளK Bர# ?" எ�C 
இ7(தா+ேபா� ேக6டா  கனபா'க2. 
 மைழேய இ�லாம ஏாி &ளெம�லா# வற�9 ேபா%@, பயி  ப%ைசெய�லா# 
பாழா� ேபாயி9# ேபால இ��&, ஆ9 மாெட�லா# ஒNெவா�ணா ெச(��'��&. 
நீ)கதா� கா�பா(தF#" எ�றா க2. 
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 ”நா� எ�ன ப�ண �'D#?" எ�C ேக6டா  கனபா'க2. 
 "உ)க வாயால விராடப வ# வாசி%சா ேபா�# ! மைழ ெகா69 ெகா69�4 
ெகா6'9ேம!" எ�றா க2. 
 "விராட ப வ# யா  வாசி%சா8# மைழ வ�# ! அ$த� கைதயி� மகிைம 
அ�ப'" எ�றா  கனபா'க2. 
 "இ��கலா#. ஆனா உ)க மாதிாி யாக# ப�ணவா, சா�திர# ப'%சவா, 
ேவத# ஒதினவா வாயால ெசா�னா அத4ைடய மகிைமேய தனி" எ�றா க2, 
 "நீ)க2ளா# ெகா?ச நாைள�& ��னால எ)கி6ட சா�திர விள�க# ேக6க 
வ$த�ேபா நா� ெசா�ன தீ �� உ)க*�&� பி'�கல. அ��காக எ� ேமல 
ேகாப�ப69 எ�ைனேய பா/கா6 ப�ண� ேபாறதா� ேபசி�ேடளா#. நா� 
சா�திர# ப'%சவ� ேவத# ஒதினவ� எ�பெத�லா# உ)க*�& அ�ப( ெதாியாம� 
ேபா%@. இ�ப மைழ ேவF)கற�ப ம69# ெதாியற� இ�ைலயா? தயKப�ணி 
எ�ைன ம�னி%ச9)க. எ�ைன பா/கா6 ப�ேற�4 ெசா�ன உ)கைள இ�ப 
நா� பா/கா6 ப�ேற�. விராட ப வ# வாசி�கற��& ேவற ஆைள�பா�)க. 
எ�னால �'யா�" எ�C ேகாபமாக% ெசா�.வி69 எ7$தா . 
 "அ�ப'யா ெசா�ேற2? �'வான வா (ைததானா?" எ�C ெகா?ச# 
ேகாபமாகேவ &ர� ெகா9(தா  ஒ�வ . 
 "அதா� ெசா�.6டேன! நா� வாசி�க� ேபாறதி�ைல, �'வா(தா� 
ெசா�ேற�." 
 "சாி, வா)க/யா ேபாகலா#. அவ தா� ெசா�.6டாேர! அ��ற# எ�ன? 
அ9(தா�பல  நாம ெச/ய ேவ�'யைத% ெச?@�&வ#" எ�றா  இ�ெனா�வ . 
 "ெவ/யி� ேவைளயில வ$தி��கீ)க. தாக(��& ஏதாவ� சா�பி69வி69� 
ேபா)க" எ�றா  கனபா'க2. 
 "உ)க O6ல இனி ப%ைச( த�ணி<ட� &'�க மா6ேடா#; ஆமா#, நா)க 
வேரா#" எ�C அ(தைன ேப�# விைற�பாக� �ற�ப6டா க2. 
 "விராட ப வ# வாசி�கற��& ம69#  நா� ேவFேமா? ஊரா னா இ$த 
பிரா#மணா2 ம69#தா� ஊராரா? &'யானவாெள�லா# வரைலேய ! அவாதாேன 
பயி  ப�றவா? அவா*# ேச $� வ$� ேக6'�$தா, நா� ஒ(��'��ேப�. 
எ��காக இ$த பிரா#மணா2 ம69# தனியா ஒ�)கி வ$� ேக6கF#. இதல ஏேதா 
உ2ேநா�க# இ��& !" எ�C ச$ேதக�ப6டா  கனபா'க2 
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 அ��2ள அ(ைத�&…. 
 பி�க69( தாGவார(தி� அம $� ேபனாைவ உதறி ெகௗாி அ(ைத�&� க'த# 
எ7தி� ெகா�'�$தா2 பாகீரதி.  
 தி[ெர�C பாடசாைல� பி2ைளக2 "அேதா 1 (தி வ$�6டா�" எ�C 
உ+சாக# ெபா)க� <வினா க2 
 "யா�டா?  ந#ப 1 (தியா" எ�C ஆவேலா9 ேக69� ெகா�ேட வாச� ப�க# 
பா (தா  கனபா'க2. 
 1 (திD#, அவேனா9 <ன� வி7$த ஆசாமி ஒ�வ�# உ2ேள வராம� 
வாச.ேலேய தய)கி( தய)கி நி�றன . 
 "உ2ேள வாடா! வழி ெதாி?@தா உன�& ! த?சா] ேல$தா வேற? இவ  
யா�?" எ�C எதி பாராத மகிG%சியி� தி�&��கா'னா  கனபா'க2. 
 ெவ6க�#, அ%ச�#, &+ற உண K# 1 (திைய( தைல&ணிய ைவ(தன.  
சாHடா)கமா/ அவ  கா.� வி7$� நம�காி(�, "எ�ைன ம�னி%@9)ேகா! 
உ)ககி6ட ெசா�.�காம� ேபான� மகர ெபாிய த��. உ)க வாயாேல 
ம�னி%ேச�4 ெசா�னா(தா� எ� மன@ ஆC#" எ�றா� 1 (தி. 
 "என�&( ெதாிD#, நீ எ$த( த��# ப�ண மா6ேட�4. ஏ� ெசா�.�காம� 
ேபாேன? எ��& இ)க மCப'D# வரமா6ேட)கேற? “ எ�ெற�லா# உ�ைன  நா� 
ேக6க� ேபாறதி�ேல. உ� ேபாி� என�& வ�(தேமா ேகாபேமா கிைடயா�. உ� 
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இHட�ப'ேய நீ த?சா] லேய ப', எ)க இ�$தா8# ேவத(ைத மற�காேத. 
அNவளKதா� நா� ேவ�9வ�" எ�றா . 
 “ெவ2ளி�கைட கி6ட�பா இ$த ெல6டைர உ)க6ட ெகா9�க% ெசா�னா " 
எ�C கவ  ஒ�ைற� ெகா9(தா�. 
 "இவ  யா 4 ெசா�லைலேய!" 
 "ச�தாிஷி பாடசாைலல சைமய� ேவைல ெச?சி�'�$தா . இ)க 
சைமய8�& ஆ2 ேவF#4 நீ)க ேக6'��ேதளா#. கி6ட�பாதா� இவைர 
எ�ேனா9 <6' அ4�பி%சா . இவைர� ெகா�9வி6969 கனபா'களிட# 
ேபசி69வா�4 ெசா�. அ4�பி%சா , ஆன$த ராN4 ேப ." 
 "ராNஜியா! எ�ன வய@?"எ�C ேக6டா  கனபா'க2 
  "அCப� வய@ �'ய� ேபாற�" எ�றா  ராNஜி 
 ”ந�னா சைம�ேபளா?" 
 "கி6ட�பாைவேய ேக69� பா�)க; நா� ரச# ப�ணா ட#ள ல வா)கி� 
&'%@69 உ#ம ேப  ஆன$த ராN இ�ேல, பிர#மான$த ராN4 ெசா�8வா !" 
எ�றா  ராNஜி. 
 "கி6ட�பா, எ�பKேம தமாஷா(தா� ேப@வா . 1 (தி! இவைர உ2ேள 
அைழ%சி�9 ேபா, பாகீரதிைய� ேபா/� பா  �த�ல" எ�றா . அவ களி�வ�# 
உ2ேள ேபான�# கவைர� பிாி(�� ப'�க( ெதாட)கினா . 
 கனபா'க2 ”பாகீரதிைய� ேபா/� பா " எ�C ெசா�ன�# 1 (தி 
உண %சிகைள� க69�ப9(தி� ெகா�டா�. ‘அவ2 �க(தி� எ�ப' விழி�ப�? 
எ�ன ேப@வ�? எ�ப' ஆர#பி�ப�?’ எ�C ேயாசி(தப'ேய பி� ப�க# 
ேபானேபா�, அ)ேக ெசா ண வி�கிரக# ேபா� நி�C ெகா�'�$த பாகீரதி 
1 (திைய� க�ட�# மகிG%சி� &ர.� "வா, 1 (தி !ெசள�கியமா? கி6டா 
உ�ைன� ப(தி எ�லா# ெசா�னா�" எ�றா2.  
-----------------   
 

17.17.17.17.    
 � (திைய� க�ட�# பாகீரதி�& ஏேதேதா ேபச ேவ�9#ேபா.�$த�. 
பைழய நிைனKகளி� மகிG%சிD# ெநகிG%சிD# ேம.69� ேபச �'யாம� 
த9மாறினா2. 
 "இவ  த?சா]  ேவதபாடசாைலல சைம%சி�'�$தா . ஆன$தராN4 ேப . 
ராNஜி4 <�பி9வா. ராய 4# <�பி9வா. சைமய8�& ஆ2 ேவF#4 அ�பா 
எ�பேவா ேக6'�$தாரா#. கி6ட�பா இவ��&( �ைணயாக எ�ைன அ4�பி 
ெல6ட�# எ7தி� ெகா9(தி��கா ." 
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 "ஓேகா, அ�ப'% ெசா�8, அதனாலதா� வ$தி��ேக�4 ெசா�8 !" எ�C 
ேக.யாக% சிாி(��ெகா�ேட ெசா�னா2 பாகீரதி. 
 "அ�ப'(தா� இ��க69ேம!" எ�றா� 1 (தி. 
 “சாி, இ�பேவ இவைர சைம�க% ெசா�ல69மா? உன�& எ�ன பி'�&#4 
ெசா�8. அைதேய சைம�க% ெசா�ேற�" எ�றா2. 
 1 (தி இ)ேக இரK த)க� ேபாகிறானா இ�ைலயா எ�பைத( 
ெதாி$�ெகா2ளேவ பாகீரதி த$திரமாக இ�ப' ஒ� ேக2விைய� ேபா6டா2. 
 "கனபா'கைள� பா (�� ேபசின��ற#தா� ெதாிD#" எ�றா� 1 (தி. 
 "��� க�4�&6'ைய� பா �கைலேய நீ? வா, பா �கலா#" எ�C அவைன( 
ெதா7வ(��& அைழ(�% ெச�றா2. 
 க�C�&6'யி� க7(ைத� க6'�ெகா�9 ”எ�ப' இ��&?" எ�C 
ேக6டா2. 
 "ெரா#ப அழகா இ��&" எ�றா�.  
 “உ�னா6ட#" எ�றா2.  
 "கி6டா இ�ைலயா? எ)ேக ேபானா�?" 
 "கா?சீ�ர# ேபாயி��கா�. ெர�9  நாளா&# வர. ப)&னி உ(திர# 
பா (�69 வ$��வா�. நீ இ�ைன�ேக ேபாகFமா?" 
 "ெதாியைல, கனபா'கைள(தா� ேக6கF#" எ�C பி'ெகா9�காம� 
ேபசினா�. 
 தி��&ற2 ��தக(��& அ6ைட ேபா69 அ4�பி யி�$தேன, பா (தயா?" 
 "பா (ேத�. உ� உதவிைய எ�ைன�&# மற�க மா6ேட�. அ$த� கடைன 
எ�ப எ�ப' தி��பி( தர� ேபாேறேனா, ெதாியைல." 
 "அ��ெக�ன? ச$த �ப# வராமலா ேபாயி9#? அ�ப வ6'D# �த8மா% 
ேச (�� ெகா9(�9. அ� சாி; அ6ைட�&2ேள ேவற ஒ�F# பா �கைலயா?" 
 "பா (தேன!..." 
 "அைத� ப(தி ஒ�Fேம ேபசமா6ேட)கறேய!" 
 "என�& பய#மா இ��&…" எ�றா�. 
 "எ�ன பய#? ஏ� பய�படேற? எ��& பய#?" 
 "உ�ைன நிைன%@(தா�…"  
 "எ�ைன� பி'�கைலயா உன�&?" 
 "பி'�கிற�…" 
 "அ��ற# எ�ன?" 
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 "உ� அளK ைதாிய# என�கி�ேல. உ�னாலதா� எ� பிர#மசாியேம ேபா%@. 
நீ ெக6ட�மி�லாம எ�ைனD# ெக9(�6டேய!" 
 "நா� ெக9(தனா! நீD# ச#மத�ப69தாேன ெக69� ேபாேன?" 
 "அ$த மாதிாி ஒ�  நிைலல, உ� நி �ப$த(�ல  நா� �(தி மய)கி� 
ேபாயி6ேட�." 
 "இ� ெர�9 ேப�ேம ேச $த ெச/த &+ற#தா�. இ��& நா� ம69#தா� 
காரண#4 ெசா�லாேத! நீD#தா�! இைத நீ அ�பேவ ேயாசி%சி��கF#!" 
 ”எ�ப?” 
 "உ� எ%சிைல நா2 வி7)கற�பK#, எ� எ%சிைல நீ வி7)கற�பK#…" 
 ”ேச!” 
 உத9கைள உ2ள)ைகயா� �ைட(�� ெகா�டா�. 
 இ%சமய# கனபா'க2 ��க6'.�$� "1 (தி !" எ�C &ர� ெகா9�கேவ 
 "இேதா வ$�6ேட� !" எ�C ெசா�.� ெகா�ேட ஓ'னா�. 
 "1 (தி ! உ�கி6ட நிைறய� ேபசF#. ��கியமான விஷய#. ரா(திாி நீ 
இ)கேய எ� <டேவ ப9(��க" எ�றா  கனபா'க2. 
 "அ#மா', பாகீரதியிடமி�$� த�பிேன�" எ�C எ�ணி� ெகா�டா�. 

             

 அணி� &6' ஒ�C கனபா'கைள% ச+றி% @+றி ஓ'� ெகா�'��த�. 
 "ராமா, இ)க வாடா!" எ�C அைத% ெச�லமாக அைழ(தா . அ� ஓ' வ$� 
உாிைமேயா9 அவ  ேதா2 மீ� ஏறி விைளயா'ய�. 
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 "நீ ேபான��ற# இ�தா� என�& ெச�ல�பி2ைள, இைத ஆைசேயாட 
வள �கிேற�. பா� ெகா9�கிேற�. "ராமா, ராமா"�4 தின# IC தடைவ 
<�பி6ேற�. அதனால அ$த ராம� ேபைர% ெசா�ற ��ணிய# கிைட�கிறேத, அ$த 
ஒ� பல�தா�! ஆனா இ$த அணி� பி2ைள ெகா2ளி ேபாடற��& உதKமா? 
என�&% ெசா$தமா ஒ� பி2ைள ேவணாமா?" எ�C வ�(த(�ட� 
ெப�1%ெசறி$தா . 
 கனபா'களி� ேப%@ 1 (திைய� க�கல)க% ெச/த�. 
 "என�& வயசாயி69�, 1 (தி ! நா� இ�4# ெரா#ப நாைள�& உயிேராட 
இ��ேப�4 ேதாணைல. மன@ல எ(தைனேயா விசார)க2. ெவளியில ெசா�.�க 
�'யாத ��க)க2. இ�ைன�&� காைலல<ட அ�கிரகார(� பிரா#மணாெள�லா# 
&#பலா வ$� ‘மைழ இ�லாம ஊேர கHட�படற�. நீ)க வ$� விராடப வ# 
வாசி�கF#4 ேக69�டா. நா� �'யா��46ேட�. அவா எ�ைன பா/கா6 
ப�ண�ேபாறதா ேபசி�ட சமாசாரெம�லா# உன�&( ெதாி?சி��&#. கி6டா 
ெசா�.யி��பாேன! அவா வ$� ேபான�ேல$� மனேச சாியாயி�ேல. ேலசா ஜூர# 
ேவற Oசற�. ரா(திாி என�& எ�Kேம ேவணா#. ரவா� க?சி ம69# ப�ணா� 
ேபா�#4 ெசா�.9. ேபா, பாகீரதியிட# ெசா�.69 வ$�9!" எ�றா . 
 
 1 (தி சைமய� அைற�&� ேபா/ "கனபா'க*�& உட#� சாியி�ைல. 
"ரா(திாி ஆகார# எ�K# ேவ�டா#. ரவா� க?சி ம69# ேபா�#"4 ெசா�.69 
வர% ெசா�னா " எ�றா�. 
 " ந�லேவைள ரைவD# ச �கைரD# தனி(தனியா ட�பாவில வ%சி�$ேத�. 
>ைன உ�6', அ(தைனD# கீேழ ெகா6', ெர�9# ஒ�ணா� கல$� ேபா%@. 
அைத� பிாி%ெச9�க �'யாேத. அ(தைனD# Oணா� ேபாயி9ேம, எ�ன 
ப�ணலா#4 ேயாசைன ப�ணி�'�$ேத�. வழி க�9 பி'%சா%@ ரவா� 
க?சியா� ப�ணிடலாேம! ஆக, இ$த உலக(�ல எ� ெக69� ேபானா8# அைதேய 
ந�லதா மா(திடற��&# ஒ� வழி இ�லாம� ேபாகேல�4 ெதாியற�" எ�றா2. 
 பாகீரதி எ�ன ெசா�கிறா2, எைத� &றி�பி69% ெசா�கிறா2 எ�C 
1 (தி�& விள)கி வி6ட�! 
 "சாி, அ�பாK�& ரவா� க?சி. உன�& எ�ன பி'�&#4 ெசா�8, ராNஜிைய 
ப�ண% ெசா�ேற�" எ�றா2 பாகீரதி. 
 "என�&( தனியா ஒ�F# ேவணா#. பாடசாைல� பச)கேளா9 ேச $� 
சா�பி69 ெரா#ப நாளா%@, அவா எ�ன சா�பி6றாேளா அ�ேவ ேபா�# " எ�றா�. 
 "கி6ட�பா ெல6ட  ெகா9(த4�பியி��கா 4 ெசா�னேய? எ�ன 
எ7தியி��கா  ெதாிDமா?" 
 "என�ெக�ப' ெதாிD#?" 
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 1 (தி எத+&ேம பி'ெகா9�காம� ேபசிய� பாகீரதி�&% ச+C 
எாி%சலாயி�$த�. 
 "நீ ெரா#ப மாறி6ேட 1 (தி !நா� உ�ைனேய  நிைன%@ நிைன%@ 
உ�கி�'��ேக�. நீயானா� எ�கி6ட அ�கைற இ�லாம அல6சியமா� 
ேபசி�'��ேக, எ� மனைச நீ �ாி?@�கைல. உ� மாதிாி எ�னால உறைவ 
ெவ6'�க �'யைல. உன�& யாேரா ெசா�&� ெபா' ேபா69 ந�னா மய�கி 
ெவ%சி��கா. அ$த� கைழ�<(தா'� ெப�தாேன?" எ�C அழ ஆர#பி(� வி6டா2 
பாகீரதி. 
 ”கனபா'க2 என�காக� கா(��'��பா .  நா� ேபாேற�" எ�C 
ெசா�.வி69 ந7வினா� 1 (தி. 
 
 அ�றிரK அ7�& க'கார(தி� மணி பதிெனா�C அ'�&# வைர 
கனபா'க2 ேபசி�ெகா�ேடயி�$தா . 
 "1 (தி!   நீ எ�ைன மற$தா8#, யாைர மற$தா8# ேவத(ைத மற�காம 
இ��கேய, அைத  நிைன%@ ெரா#ப ெப�ைம�படேற�. ேவத#தா� நம�ெக�லா# 
வழிகா6'. அ$த ஒளி விள�ைக நாம அைணயவிட� <டா�. ாிஷிக2 த)க2 தேபா 
பல(தி� ச�தியா� வான ெவளியி� ச�த�பமாக உலK# ேவத ம$திர)கைள கிரகி(� 
இ$த பிரப?ச(��& வழ)கியி��கா. ஆனா இ$த ம$திர)கைள உ�டா�கியவா 
ாிஷிக2 அ�ல. அவ க2 கிரகி(�( த$தவ க2தா�. ேவத# அனாதியான�, அத+& 
1ல ��ஷ� யா�# கிைடயா�. ‘அெபள�ேஷய’ எ�Cதா� ெசா�வா க2”. 
 கால# காலமாக ஒ. வ'வமாகேவ கா�பா+ற�ப69 வ�# ேவத(ைத� ேபா+றி 
வள �பவ கைள(தா� ‘ேவதவி(�’ எ�கிறா க2. வி(��க2 இ�ைலெய�றா� 
பயி க2 இ�ைல. பயி க2 தைழ�க வி(��க2 அவசிய#. அைத�ேபால ேவத 
வி(��க2 நசி(�� ேபானா� ேவதேம தைழ�காம� ேபா/ வி9#. நீ இ$த� 
�னிதமான பணிைய� பாதில வி69விடாேத" எ�றா . 
 1 (தி உண %சி வச�ப6டா�. 
 “மனதிேல >6' ைவ(�2ள ரகசிய)கைளெய�லா# அ�கணேம அவ  எதிாி� 
ெகா6'விடலாமா?" எ�C ேயாசி(தா�. ஆனா8# ெசா�லாம� க69�ப9(தி� 
ெகா�டா�. 
 "1 (தி, எ� அ$திம கால(��& உதவியாக உ�ைன எ� �(திரனாக 
�Oகார# எ9(��ெகா2ள ேவ�9ெம�C எ�ணியி�$ேத�. உ� அ�பா உ�ைன 
எ�னிட# அைழ(� வ$� ஒ�பைட(தேபாேத இத+& அவ�ைடய ச#மத(ைதD# 
ெப+றி�$ேத�. ‘இனி அவ4�& மாதா, பிதா, &�, ெத/வ# எ�லா# நீ)கதா�’ 
எ�C ெசா�.69� ேபானா . இைத உ�னிட# சமய# வா/�&#ேபா� ெசா�. 
உ�ைன எ� �(திரனா�கி�ெகா2*# கால(ைத எதி ேநா�கியி�$ேத�. ஆனா 
இ�ப கி6ட�பா எ7திD2ள க'த(ைத� ப'%ச��ற# அ$த எ�ண(ைத அ'ேயாட 
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மா(தி�ெகா�9 வி6ேட�" எ�C <றியவ  "இ$தா, கி6ட�பா எ�ன 
எ7தியி��கா 4 நீேய ப'%@�பா " எ�C அ$த� க'த(ைத 1 (தியிட# த$தா  
கனபா'க2. 
--------------- 

18.18.18.18.    
 கனபா'க2 த$த க'த(ைத 1 (தி ெமளனமாகேவ ப'�கK#, "உர�கேவ 
வாசி�கலா#, பரவாயி�ைல" எ�றா . 
 “உர�கவா? எ��&?" எ�C ேயாசி(�வி69 உர�க வாசி�க( ெதாட)கினா�. 
 ச)கர கனபா'க*�& கி6ட�பா சாHடா)க நம�கார# ப�ணி 
எ7தி�ெகா�ட� –  
 க.யாண(��&( தா)க2 வ�O க2 எ�C ஆவேலா9 எதி பா (ேத�. ஏேதா 
இ�க6டான நிைல காரணமாக( த)களா� வர �'யவி�ைல எ�C கி6டா 1ல# 
அறி$� ெகா�ேட�.  
 1 (தி இ)ேகேய ச�தாிஷி பாடசாைலயி� ேச $� வி6டா�. அவைன� 
ப+றிய கவைல ேவ�டா#. மிக உ(தமமான ைபய�. சைமய� ேவைல�& ஆ2 
ேதைவ எ�C க'த# எ7தியி�$தீ க2. 
 ஆன$தராN எ�பவைர அ4�பியி��கிேற�. ெரா#ப சா�வான மனித . 
நளபாகமா/% சைம�பா . அவ��&( �ைணயாக 1 (தி வ�கிறா�. 
  நி+க, சித#பர(தி82ள த)க2 சேகாதாி ெகளாி அ#மா*# அவ2 ��ஷ4# 
இ)ேக வ$தி�$தா க2. ஒ� ந�ல பி2ைளயாக� பா (� @Oகார# எ9(��ெகா2ள� 
ேபாகிறா களா#. "உ)க ச�தாிஷி ேவதபாடசாைலயி� யாராவ� ெபா�(தமான 
ைபய� இ��கானா?" எ�C ேக6டா க2. 
 "ெவ�ெணைய ைவ(�� ெகா�9 ெந/�& அைலவாேன�? ந#ப 1 (தி 
இ��காேன, அவைனேய த(� எ9(�ெகா2ளலாேம!" எ�C ேயாசைன ெசா�ேன�. 
அவ க*�&� பரம ச$ேதாஷ#. ஒ�ேவைள நீ)கேள இ�ப' ஒ� எ�ண# 
ைவ(தி��கலா#, 1 (திைய @Oகார �(திரனா�கி� ெகா2*# அபி�ராய# 
உ)க*�ேக இ��கலா# எ�C நிைன�கிறா க2. எத+&# உ)கைள ஒ� வா (ைத 
ேக69 வி69� பிற&தா� �'K ெச/ய ேவ�9# எ�C ெசா�. வி69� 
ேபாயி��கிறா க2. இ�ப+றி அவ களி�வ�# த)களிட# ேப@வத+& 
அ%ச�ப9வதா� அவ க2 சா பி� நாேன இ�க'த# எ7�கிேற�. உ)க2 
அபி�ராய# ெதாி$த பிற& தா� ேம+ெகா�9 ஆக ேவ�'யத+& ஏ+பா9 ெச/ய 
ேவ�9#. 
 அ'ேய� ஏேத4# அதிக� பிரச)கி(தனமாக எ7தி யி�$தா� ம�னி�க 
ேவ�9கிேற�. 
 

        இ�ப'�&,  
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     சாHடா)க நம�கார)க*ட�, 
        கி6ட�பா. 

 
 கனபா'க2 ச+Cேநர# க�கைள �' ேயாசி(தபி� ஒ� �'K�& வ$தவரா/ 
‘#. அ��ற#?’ எ�C தன�&(தாேன ேக69�ெகா�9 ஈர( �ணியா� உட#ைப( 
�ைட(�� ெகா�டா . "ஒேர �7�கமாயி��&டா ! விசிறி எ9(��9 வ$� 
ெகா?ச# Oசறயா?" எ�C ேக6டா . 1 (தி ஓ'�ேபா/ விசிறி எ9(� வ$� Oச( 
ெதாட)கினா�. 
 "நீ எ�ன  நிைன�கிேற 1 (தி?" எ�C அவைன சம அ$த�தி� உய (தி 
ைவ(�� ேக6டா  கனபா'க2. 
 "இதல நா� நிைன�கற��& ஒ�Fமி�ைல. நீ)க எ� ெசா�னா8# அ�ேவ 
என�& ேவத வா�&. உ)க இHட�ப'  நட$��&ேவ�" எ�றா�. 
 "சாி, ெகளாி ஆைச�படறாளா#. அவ*�&# �(திர பா�கிய# இ�ேல. உன�& 
ச#மத#னா கி6ட�பாK�& ெல6ட  எ7தி( தேர�. நீ நாைள�ேக �ற�ப69� 
ேபாகலா#" 
 கனபா'க*�&( B�க# வ�#வைர Oசி�ெகா�'�$�வி69 அ��ற#தா� 
ப9(தா�. 
 
 ெபா7� வி'$த�# ஆ+ற)கைர� பி2ைளயா  ேகாவி� ஞாபக# 
வ$�வி6ட� அவ4�&. ஆ+ைறD# ேகாவிைலD# ஒ� �ைற பா (�வி69 
வரேவ�9# ேபா� ஆைசயாக இ�$த�. 
 "ஆ+C�&� ேபா/ �நான# ப�ணி69 அ�ப'ேய >ைஜ�& ஜல# ெகா�9 
வர69மா? கி6டா<ட ஊாி� இ�ைலேய!"எ�C பாகீரதியிட# ேக6டா�. 
 அவ2 &ட(ைத� ெகா�9 வ$� ெகா9(�வி69 "அ�ப'ேய த?சா]  
ேபாயிடயா6டேய!" எ�C ேக.யாக� ேக69% சிாி(தா2. 
 அவ� ஆ+ற)கைர ப'(�ைறயி� ேபா/  நி�C பா (த ேபா� அ$த இட# 
பாைலவனமா/� கா6சி அளி(த�. ப@ைமெய�லா# ேபா/ கா/$� கிட$த 
கைரேயார� �த கைள ஆ9க2 ேம/$� ெகா�'�$தன. 
 ஆ+C�& ந9ேவ ெபாிதாக� ப2ள# ெவ6' ஊ+ெற9( தி��தா க2. அ$த( 
ேத�க(தி.�$� ஓ'ய வா/�கா� ஒ� ப6ட(தி� வா�ேபா� ெதாி$த�. 
 இேத ப'(�ைறயி� அ�C ெவ2ள(தி� சி�கி( திணறியேபா� த�ைன� 
கா�பா+றிய ம?சவி� நிைனK ேதா�ற ‘பாவ# ம?@விட# சாியாக�<ட� ேபசாம� 
வ$� வி6ேட�’. ‘ச �க� க#ெபனியி� ேசரலாமா?’ எ�C அவ2 ேக6டேபா� 
அல6சியமாக ‘அ� உ� இHட#’ எ�C பதி� ெசா�.வி69 வ$� வி6ேட�. ர(த# 
ெகா9(�வி6டதா� ந�றி�கட� தீ $� வி6டதாக நா� நிைன(த� எ(தைன 
அக#பாவ#. கைழ�<(தா'� ெப� தா� எ�றா8# அவ*�&2ள ப��# 
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ெப�$த�ைமD# என�& இ�ைலேய! எ�C எ�ணி( த�ைன(தாேன ெநா$� 
ெகா�டா�. 
 சாவகாசமாக( த�ணீாி� உ6கா $�ெகா�9 ைககளா� அைளய( 
ெதாட)கினா�. பிற& ம�லா$� ப9(� அ$த ெவதெவத�பான &*ைமயி� நீ�ட 
ேநர# அமிG$தி�$த பி� எ7$தா�. அ��ற# �ணிகைள உல (தி, தி�நீC அணி$�, 
&ட(தி� நீ  நிர�பி� ெகா�ட�# கைரேயறி ேகாயி8�&� ேபானா�. பி2ைளயாைர 
வண)கிவி69 ந$தவன# @+றி >�கைள( ேத'னா�. ஒேர ஒ�  ந$தியாவ6ைட�> 
அ> வமா/� >(தி�$த� ! அைத� பறி(�� &ட(� நீாி� ேபா69� ெகா�9 
பாடசாைல ேநா�கி  நட$தா�. 
 "கனபா'க2 எ�ைன எ�Kேம ேக6காம� சகஜமா/� ேப@கிறாேர ! ேகாபேமா 
வ�(தேமா எ�Kேம �க(தி� கா6'� ெகா2ளவி�ைலேய ! ஒ�ேவைள எ�லா 
சமாசார)கைளD# ெதாி?சி�9தா� இ�ப'( ெதாியாத�ேபா� இ��காேரா?" 
எ�C விய$தா�. 
 க'த(ைத அவ  உர�க� ப'�க% ெசா�னத+&�<ட ஏதாவ� உ2 அ (த# 
இ��க ேவ�9#. அவ  மன ஆழ(ைத யாரா8# க�9பி'�க �'யா� எ�C 
எ�ணி� ெகா�டா�. 
 

             

 
 >ைஜ �'$�, சா�பி6டான�# கனபா'கைள நம�காி(� "ஊ��& ேபாயி69 
வேர�" எ�C ெசா�ன ேபா� அவ  உ2ேள ேபா/� ெப6'ைய( திற$� �(த# �� 
ப69 ேவ6' ஒ�ைற எ9(� வ$தா . 
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 இ$தா, பிர#மசாாி�& நா8 �ழ# ேவ6' ேபா�#. எ�னிட# இ$த எ69 �ழ# 
ேவ6'தா� இ��கிற�. இ�ேபாைத�& இைத இர�டாக ம'(�� க6'�ெகா2. எ� 
ஆசீ வாத# !" எ�றா . 
 "இ�ேபாைத�& எ�றா� அத+& எ�ன அ (த#?" எ�C ேயாசி(தப'ேய 
பி�க69�&� ேபானா�. அ)ேக பாகீரதி ெகா'யி� �ணி உல (தி� 
ெகா�'�$தா2. 
 "ேபாயி69 வேர� பாகீரதி" எ�C அவளிட# ெசா�.� ெகா�டேபா� அவ2 
க�க2 பனி(தி��பைத� க�9 "வ�(தமா?" எ�C ேக6டா�. 
 "என�& நீ அ(ைத பி2ைள ஆக�ேபாறேய, அ$த ச$ேதாஷ# !" எ�றா2 
பாகீரதி! 
 "உன�ெக�ப' ெதாிD#?" 
 "ரா(திாி ெல6டைர உர�க� ப'�க% ெசா�னாேர, அ�பா! எ�லா(ைதD# 
ேக69�9தா� இ�$ேத�" எ�றா2. 
 "ஒேகா! நீ ேக6கF)கற��&(தா� உர�க� ப'�க% ெசா�னா  ேபா.��&. 
இ�ப(தா� �ாியற�!" எ�றா�. 
 "வ$த�# வராத�மா� கிள#பி6டேய ! அ�ப' எ�ன அவசர#? அ$த� 
<(தா'� ெப� �க# மற$� ேபா%ேசா?" எ�C &(தலா/� ேக6டா2 பாகீரதி. 
 "அவ2 ெரா#ப ந�ல ெப�. நீ நிைன�கிற மாதிாி ெய�லா# இ�ேல" எ�C 
ெசா�.வி69 அவசரமா/� கிள#பிவி6டா�. 
 த?சா]  ேபா/% ேச $த�ேம கனபா'க2 எ7தி( த$த க'த(ைத� 
கி6ட�பாவிட# ெகா9(தா�. 
 அைத அவ  பிாி(�� ப'(தா . 
 "கி6ட�பாK�& ஆசீ வாத#. உ� க'த# ப'(ேத�. என�&� >ரண ச#மதேம. 
ெகளாி வி��ப�ப'ேய நட�க69#. ததா��" எ�C @��கமாக எ7தியி�$தா . 
 "1 (தி உன�& சமாசாரெம�லா# ெதாிDேமா? கனபா'க2 ெசா�னாரா?" 
எ�C கி6ட�பா ேக6டா . 
 "ெதாிD#; உ)க ெல6டைர எ�னிடேம ெகா9(�� ப'�க% ெசா�னா ." 
 ”ப'%சயா?" 
 "ப'%ேச�." 
 "ெகளாி�&� பி2ைளயாக� ேபாற�ல உன�&% ச#மத# தாேன? 
 கனபா'க*�& எ�ன பதி� ெசா�ேன?" 
 "கிண(�ல விழ% ெசா�னா8# விழ(தயா 4 ெசா�ேன�!" 
 "எ�லா� கிண(�லD# இ�ப த�ணிேய இ�லாம வற�9 கிட�ேக, அ$த 
ைதாியமா!" எ�C ேக69% சிாி(தா  கி6ட�பா. 
 அவ4# சிாி(தா�. 
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 "சாி; ெகளாி அ(ைத�& இ�ைன�ேக எ7தி� ேபா69டேற�. @ப�ய 
சீ�கிர# !" எ�றா  கி6ட�பா, 
 "நா� பாடசாைல�&� ேபாக69மா?" எ�C ேக6டா� 1 (தி. 
 "ெகா?ச# இ�. ��கியமான விஷய# ெசா�ல மற$�6டேன ! ேந(� அ$த� 
கைழ�<(தா'� ெப� உ�ைன� பா �க வ$தி�$தா2. "எ�ன சமாசார#?"F 
ேக6ேட�. யாேரா ச �க�காரனாேம, அவ� அ'�க' வ$� அவைள ச �க�ல 
ேசர% ெசா�. ெதா$தரK ப�றானா#. ‘1 (தி ச#மதி%சா(தா� ேச�ேவ�’4 பதி� 
ெசா�.6டானா#. 
 "அ�ப' எ�ன உறK உன�&# அ$த� &9மி�கார� ைபய4�&#?"4 ேக69% 
ச�ைட ேபா6றானா# அவ�. அ'�க' வ$� ‘அ$த� &9மி�கார� ைபயைன 
ஒழி%@� க6'டேற� பா ’4 கலா6டா ப�றானா#. &'காரனாயி��பா� 
ேபா.��& 1 (தி வ$தா� ஜா�கிரைதயா இ��க% ெசா�8)க, அவ��& ஏதா%@# 
ஆயி69��னா அைத எ�னால தா)கி�க �'யா��4 எ�கி6ேட வ$� அ7தா2. 
யா��பா அ$த ச �க�கார�?" எ�C ேக6டா  கி6ட�பா. 

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

19.19.19.19.    
 
 ஊ   ஓர(� ெத�ன� ேதா�பி� ம?@ ‘கவா(�’ பழகி�ெகா�'�$தேபா� 
1 (தி அ)ேக ேபா/  நி�றா�. 
 "உன�ெக�ப' ெதாி$த � இ$த இட#. யா  ெசா�னா)க?" எ�C ேக6டா2 
ம?@. 
 "உ)க அ�பாதா� ெசா�னா ?" எ�றா� 1 (தி.  
 "அ$த ச �க� ஆ2 உ�ைன ‘&(த� ேபாேற�, ெவ6ட� ேபாேற�’4 
ெசா�.6'��காேன!" 
 "யா  அ$த ேகரளா�காரனா? அவ4�& எ� ேமல எ�ன ேகாப#?"  
 "ெபாறாைமதா�; நீ எ�ேனாட அ�பா� ேபசற�, பழகற�, எ� &9#ப(�ல 
ஒ�(த� மாதிாி நட$��கறெத�லா# அவ4�&� பி'�கேல!" 
 ”ஏ�?” 
 "எ�ைன� க6'�கற உாிைம அவ4�&(தா� இ��கா#. அவ4# எ)கைள� 
ேபால &ஜரா(ேல$� வ$தவனா#!" 
 "அட நீ &ஜரா(தி� ெப�ணா! ெசா�லேவ இ�ைலேய!"  
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 "நா)க ெமா(த# அ?@ &9#ப#, ெர�9 தைல�ைற�& ��னால 
த?சா] லதா� &'ேயறிேனா#. கைழ�<(�தா� எ)க ெதாழி�, உறKவி69� 
ேபாகாம எ)க*�&2ளேய க�யாண# ெச?@�&வ#.“ 
 "அ$த� &9மி�கார� ைபயேனாட உன�ெக�ன சிேநக#? உன�&# 
அவ4�&# எ�ன உறK?"�4 ச�ைட ேபாடறா�. எ�ைன ச �க�ல ேசர% 
ெசா�. ஒ(த� கா�ல நி�கறா� !" 
 ”சாி; நீ எ�ன ெச/ய� ேபாேற?" 
 "என�& அவைன� பி'�கேல."  
 "அழகா(தாேன இ��கா�?" 
 "அழ& இ�$�6டா� ேபா�மா? மன@ல அ7�கா இ��காேன!" 
 "அவைன நீ க�யாண# ெச?சி�டா அ��ற# ந�லவனாயி9வா� !" 
 1 (தியிடமி�$� இ#மாதிாி ஒ� பதிைல அவ2 ச+C# எதி பா �கவி�ைல. 
��க# ெதா�ைடைய அைட�க, "இ��&(தா� இ(தைன நா*# உ2ேனாட 
அ�பா� பழகிேனனா? உ� ேமல  நா� உயிைரேய ெவ%சி�$த��& இ�தா� 
�'வா?" எ�C ேக6டா2. 
 "ந#ம ந6��& �'K க�யாணமா(தா� இ��கF#4  நா�  நிைன�கேல , 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#. அ�பா� பழகிேனா#. இ�ப எ� 
வாG�ைகயி� ஒ� தி��ப# ஏ+ப6'��&, கி6ட�பா ��ணிய(தாேல மCப'D# 
என�& ேவத# ஓதற வா/�� கிைட%சி��&." 
 "நீ ேவத(ைத ெதாட $� ஓதF)கற�தா� எ�4ைடய ஆைசD#. அ��&  
நா� இைட?சலாயி��க வி�#பேல, எ)க அ�பK�க��ற# என�& எ$த� 
பா�கா��# இ�லேய; உ�ைன� க.யாண# ெச?@6டா எ� வாG�ைக 
நி#மதியாயி9#4 நிைன%ேச�, பரவாயி�ைல; எ� @ய கல(��காக உ� 
எதி கால(ைத� பாழ'�கற� நியாயமா� படேல. நீ ேவத# ப'%@� ெபாியவனா 
ஆகF)கற�தா� எ� ஆைசD#." 
 "நீ அ�ப'D# ேபசற; இ�ப'D# ேபசேற! ஏ�, எதனால�4 �ாியைல. 
ஆ%சாியமாயி��&." 
 "இ�ப எ� உட#பிேல உ� ர(த�# ேச $� ஒ9ேத! ஒ� ேவைள அதனால 
இ��&ேமா, எ�னேவா?" 
 "அ�ப'�னா நீ?..." 
 "என�& ஒ�F# �ாியேல. எ�ன ெச/யற��4# ெதாியேல." 
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 "பய�படாேத அ$த ச �க�காரைன  ந�லவனா மா(திடலா#. நீD# ச �க�ல 
ேச $�9, இ� வைர�&# அவ4�& ைலஸ�ேஸ ெகா9�கைலயா#. கி6ட�பாதா� 
ைலஸ�� ெகா9�கFமா#. அவேர ெசா�னா . அவ தா� இ$த ஊ  �னிசப� 
ேச மனா#. மைழ இ�லாம பயி  ப%ைச ெய�லா# வா' ஜன)க ெரா#ப 
கHட�படறா)கேள, இ$த சமய(�ல ச �கஸு�& அ4மதி ெகா9(தா ஜன)ககி6ட 
இ��கிற ெகா?சந?ச# கா@# ேபாயி9ேம�4 ேயாசி�கிறாரா#” 
 "அ�ப'யா? ைலஸ�� ெகா9�கேல�னா அ$த ஆ2 தா�&�பி'�க �'யாம 
ஊைரவி6ேட ஓ'9வா� !" 
 "ேச, பாவ# ! ச �க� மி�க)கெள�லா# ப6'னி கிட$� ெச(�� ேபாயி9ேம! 
அ(தைன�&# தீனி ேபாட பண(��& எ)க ேபாவா�?" எ�C பாிதாப�ப6டா� 
1 (தி. 
 "உ�ைன எ�னால �ாி?@�கேவ �'யேல, 1 (தி! அ$த ஆ2 உன�&� 
ெக9த� நிைன�கிறா�. நீயானா அவ4�&  ந�ல�  நிைன�கிேற!" 
 "நம�& இ�ெனா�(த  தீ)& நிைன%சா8# நாம அவ)க*�& ந�ல�தா� 
ெச/யF#. அ�ப' ெச/யேல�னா &ற2 ப'%@ எ�ன பிரேயாஜன#? ேச மனிட# 
ேபசி எ�ப'D# ைலஸ�� வா)கி� ெகா9�க� ேபாேற�. அ$த ச �க� ஆைள 
கி6ட�பா O69�& இ�பேவ வர% ெசா�8. நா� அ)கேய அவ4�காக 
கா(��'��ேப�" எ�றா�. 
 இ$த% சமய# அ�கி.�$த ைவ�ேகா� ேபாாி.�$� வ$த பா#ைப� க�9 
பதறி� ேபான ம?@ "ஐேயா" எ�C அலறினா2. ெபாிய க� ஒ�ைற எ9(� அத� 
மீ� எறிய� ேபானா2. 
 “ேவணா#.  பா#ைப அ'�காேத, அ� பாவ#" எ�C த9(தா� 1 (தி. 
 "@#மாவி6டா, அ��ற# அ�  ந#ைமேய க'�&#." 
 "க'%சா நா� ம$திர# ேபா69 விஷ(ைத இற�கிடேற�. கனபா'க2 என�& 
க(�� ெகா9(தி��கா ." 
 "இ$த � (தி ஏ� இNவளK ந�லவனாயி��கா ! க'�க வர பா#ைப அ'�க� 
<டா� எ�கிறா . ெகா�ல வர ஆ*�& ந�ல� ெச/ய� ேபாேற)கறா . எ�னால 
இவைர� �ாி?@�கேவ �'யேல !" எ�C மன��&2 விய$தா2. ம?@வி� 
உ2ள(தி� 1 (தி வி@வ�பமா/ உய $�  நி�றா�. 
 
 � (தி எதிாி� வ$� நி�றைத�<ட கவனி�காம� கி6ட�பா 
@ேதசமி(திரனி� 1Gகியி�$தா . ஒ��ைற கைன(�, தா� வ$தி��பைத Rசகமாக� 
கா6'�ெகா�டா� 1 (தி. 
 "அட,  நீயா! வா" எ�றவ  "ேப�ப ல பா(தயா? ப?ச# வ$தா8# வ�#4 
ேபா6'��கா�. இ�ப' மைழேய இ�லாம�ேபானா அ��ற# ஜன)க ெரா#ப� 
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கHட�ப9வா. கனபா'கைள அைழ%@�9 வ$� விராடப வ# வாசி�க% 
ெசா�லலாமா�4 ேயாசி�கிேற�" எ�றா  கி6ட�பா. 
 "அவ��& உட#ேப சாியி�ைலேய. உ2d லேய விராட ப வ# வாசி�கF#4 
ஊரா  வ$� ேக69�டாளா#; �'யா��4 ெசா�.6டாரா#. பாகீரதி ெசா�னா2" 
எ�றா� 1 (தி. 
 "பாவ#, இ$த வயசான கால(�ல பாகீரதி விசாரேம பாதி அவ��&" எ�றா  
கி6ட�பா. 
 "உ)க கி6ட, ஒ� சி�ன உதவி…" 
 "�த� �த� உதவி ேக�கேற, ெபாிய உதவியா(தா� ேகேள�!" எ�றா  
கி6ட�பா. 
 "இ�ேவ ெபாிய உதவிதா�. ச �கஸு�& ைலஸ�� இ�ேல�4 
ெசா�.6ேடளா#. பாவ#, யாைன சி)கெம�லா# ப6'னியா� கிட�கறதா#. தீனி 
வா)கி� ேபாட பணமி�லாம தி�டாடறானா# அ$த ச �க� ஆ2. நீ)கதா� 
கா�பா(தF# அவைன" எ�றா� 1 (தி. 
 "எ�ன ெசா�ற நீ1 அ$த �Hட4�கா உதவி ப�ண% ெசா�ேற?" 
 "இ�ப நீ)க உதவி ப�ணேல�னா அ(தைன ேப�# ப6'னி கிட$� 
சாகேவ�'ய�தா�. ச �க� <டாரேம கா(�ல பற$தி�'��&" எ�றா�. 
 அேதா, அவேன வரா� ேபா.��ேக!"எ�றா  கி6ட�பா.  
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 வ$தவ�, "ஐயா எ�ைன� கா�பா(�)க" எ�C உண %சிவசமாக% 
ெசா�.வி69 கி6ட�பாவி� கா.� வி7$தா�. 
 "�த�ல இவ  கா.� வி7. அ��ற#தா� ம+றெத�லா#…" எ�றா  கி6ட�பா. 
 "தவறா  நிைன%@ ேகாவ(�ல ஏேதேதா ேபசி6ேட�. எNவளK ந�லவ 4 
இ�ப(தா� ெதாிD�. எ�ைன ம�னி%@9)க 1 (தி!" எ�C 1 (தியி� கா.� 
விழ� ேபானா�. 
 "ேவணா#. ேவணா#, ெபாியவ��&� ப�ணா� ேபா�#" எ�C ஒ�)கி 
நி�றா� 1 (தி. 
 "உ� ேப  எ�ன�பா ெசா�ேன?" எ�C ேக6டா  கி6ட�பா. 
 "��காரா#…" எ�றா�. 
 "அவ  ெரா#ப சா�வா%ேச! அவ  ேபைர ெவ%@�9 நீ ேந மாறா 
நட$��கறேய" எ�றா  கி6ட�பா, 
 அவ� தைல&னி$� ெவ6க�ப6டா�. 
 "இனிேம &'�கமா6டேய?"  
 "ச(தியமா &'�கமா6ேட)க" எ�றா�. 
 "ச(திய(ைத மீறி� &'%சயானா ெதாைல%@��9ேவ�, ஜா�கிரைத ஒ� ந�ல 
நாளா� பா (� ச �கைஸ ஆர#பி%ச9. '�க6 ேர6ைட� &ைற%@ ைவ, ைலஸ�� 
தர% ெசா�ேற�" எ�C ெசா�. அ4�பினா  கி6டா. 
 அ$த மகிG%சியி� அவ� எ�K# ேபச( ேதா�றாம� வாயைட(� நி�றா�. 
 ”இ�4# ஏ� நி�கேற? �ற�ப9" எ�றா  கி6ட�பா.  
 "உ)க உதவி�& நா� எ�ப' ந�றி ெசா�ற��ேன ெதாியேல. எ� ந�றி�& 
அைடயாளமா ஏதாவ�…" 
 "எ�ன ெச/ய�ேபாேற?" 
 "ஒ� யாைனேய ேவFமானா8# ெகா9(�டேற)க." 
 "ஏ�? அைத� க6'( தினிேபாட �'யைலேயா? எ� தைலல க6'டலா#4 
பா�கறயா! ேவணா#; ந�றி மன@ல இ�$தா� ேபா�#. ��கியமா 1 (தி�&(தா� நீ 
ந�றி ெச8(தF#. 1 (திகி6ட மாியாைதய  நட$��க. அ� ேபா�#" எ�றா . 
 "அ9(த ஞாயி+C�கிழைமேய ஆர#பி%சடேற�. நீ)க ெர�9 ேப�#தா� 
வ$� ெதாட)கி ைவ�கF#!" &ர.� மகிG%சி ெபா)க� <றி�ெகா�ேட 
ைகெய9(�� &#பி6டா� ��காரா#. 
----------------- 

20.20.20.20.    
 காைலயி.�$� பாகீரதி�& அ(ைதயி� ஞாபகமாகேவ இ�$த�. 
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 "அ(ைத�&(தா� எ� ேப ல எ(தைன அ��! ஊ�ேல$� அ�கைறயா தாழ#> 
ெகா�9 வ$� தைலபி�னி அழ& பா (தாேள! அ$த( �ணி%ச8#, அ�பாைவ 
எதி (�� ேபசி% சமாளி�கிற ைதாிய�# ேவC யா��& வ�#? 
 "அ(ைத இ�ெனா� �ைற அ$த மாதிாி என�&( தைலபி�னி விட மா6டாளா? 
1 (தி எேத%ைசயா வ$� எ� அல)கார(ைத� பா (� ரசி�கமா6டானா?" எ�C 
உ2*�&2 ெகா7$�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!" எ�C அணி� பி2ைளைய� பா� &'�க அைழ(�� 
ெகா�'�$தா . அ�ேபா� அ)ேக வ$த கி6டா "கா?சீ�ர# ச#ப$தியா(��காரா 
உ)க*�& அ�#பா�க# ேலகிய# ெகா9(த4�பி��கா. தைல @(த�, த2ளாைம 
எ�லா# ேபாயி9மா#!" எ�றா�. 
 "அ�#பா�க# ைவ(திய��ேக இ�ப எ� வய@ ஆயி��&ேம!" எ�C ெசா�.� 
ெகா�ேட ட�பாைவ( திற$� ெகா?ச# ேலகிய# உ�6'% சா�பி6டா . 
 "நா� இ�லாத�ப 1 (தி வ$தி�$தானாேம?" கி6டா ேக6டா�. 
 "ஆமா#; சைமய� ராNஜிைய அைழ%@�9 வ$தா�. உ)க மாமா, கி6ட�பா 
ெல6ட  ெகா9(த4�பி�$தா . ெகளாி 1 (திைய த(ெத9(��க ஆைச�படறளா#. 
எ� அபி�ராய# எ�ன�4 ேக6'�$தா , என�&� > ண ச#மத#4 பதி� எ7தி 
1 (தியிடேம ெகா9(த4�பி6ேட�." 
 "1 (தி த?சா] லேயதா� ேவத# ப'�க� ேபாறானா? இ)ேக 
வரமா6டானா?" எ�C ேக6டா� கி6டா, 
 "எ�ன ெசா�ேன? ேவத# ப'�க…" எ�C இ7(தா  கனபா'க2. 
 "ப'�க� ேபாறானா�4 ேக6ேட�." 
 "ேவத# ப'�கிற��4 ெசா�ல� <டா�. ஓதற��4 ெசா�லF#; 
எ7த�ப6டைத(தா� ப'�கலா#. ஒ.ைய ஓதF#. மி�த)க# அ'�கிறா�4 
ெசா�ல� <டா�. வாசி�கிறா�4 ெசா�லF#," 
 
 வாச.� வ$�  நி�ற ஜ6காவி.�$� அ(ைதD# அவ2 கணவ  
அ�ணாசல�# இற)கி வ$தா க2. 
 ப69� �டைவD# கா@ மாைலD# பளபள�க �க மல %சிேயா9 வ$� நி�ற 
பண�கார அ(ைதைய பாகீரதி அ�ப'ேய த7வி�ெகா�9 "வா)க அ(ைத ! கா (தா� 
ேல$� உ)க நிைனKதா�. உ)க*�& ஆD@ IC !" &Bகல# ெபா)க வரேவ+றா2 
பாகீரதி. 
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 "ைகயில எ�ன அ� ெச#�!" எ�C ேக6டா� கி6டா. 
 "க)ைக% ெச#�, ெதாி?சவா காசியா(திைர ேபாயி�$தா, அவா ெகா�9 வ$� 
ெகா9(தா. ��ணிய தீ (த#. அ�ணாK�&� ெகா9�கலா#4 ெகா�9 வ$ேத�" 
எ�றா2 ெகளாி அ(ைத. 
 "இ��&� பதிலா ஒ� &ட# த�ணி ெகா�9 வ$தி�$தா ெரா#ப 
உபேயாகமாயி��&#" எ�றா� கி6டா. 
 "த�ணி�& அNவளK ப?ச# வ$�69தா, இ)ேக? சித#பர(�ல 
பரவாயி�ேல" எ�றா2 ெகளாி. 
 "ப� ேல6ேடா?" எ�C ேக6டா  கனபா'க2. 
 "ஆமா#; ந9 வழில ப?%ச " எ�றா  ெகளாியி� கணவ . 
 க�க�9, திரா6ைச, மா#பழ#, மா�ள#பழ#, வாைழ�பழ#, ெவ+றிைல பா�& 
எ�லாவ+ைறD# ஒ� 1)கி� த6'� ைவ(� கனபா'க2 கா.� வி7$� 
"நம�கார# ெச/� "ஆசீ வாத# ப�F)க!" எ�றன  ெகளாி த#பதிய . 
 "�< (த# எ�ப ெவ%@�க� ேபாேற2?" எ�C ேக69, அ$த ஒ� 
ேக2வியிேலேய @Oகார சமாசார# >ராK# மCப' ஒ��ைற ேபச ேவ�'ய 
அவசியமி�லாம� ெச/� வி6டா  கனபா'க2. 
 "உ)க*�& எ�ப வர ெசளகாிய�ப9ேமா, அ�ப ெவ%@�கலா#" எ�றா  
ெகளாியி� கணவ , 
 "சீ�கிரேம ஒ� ந�ல நா2 பா (� நட(திடேவ�'ய�தா�!" எ�றா  
கனபா'க2. 
 "நீ)க வரF#; அ�தா� ��கிய#." 
 "எ�னால �'D#4 நிைன�கிறயா, ெகளாி ! வரவர உட#� ெரா#ப பலகீன# 
ஆயி�'��ேக?" 
 "�< (த# நட�கற�ேபா நீ)க இ��கF#. காைலல வ$� 1 (திைய 
ஆசி வாத# ப�ணி69 சாய$திரேம தி�#பிடலா#.  நா)க ஒ� "�ெளஷ " ஏ+பா9 
ப�ணி அ4�பேறா#" எ�றா  ெகளாியி� கணவ . 
 "கி6டா, அ$த ப?சா)க(ைத எ9" எ�றா  கனபா'க2. 
 கி6டா ப?சா)க# ெகா�9 வ$தா�. 
 
 அைத� �ர6', "அ@வனி, பரணி எ�C ந6ச(திர)கைள விர� வி69 எ�ணி, 
"1 (தி�& 1ல ந6ச(திர#. ஆ� 1ல# அரசா*#4 ெசா�8வா. அரசாள� 
ேபாறாேனா இ�ைலேயா, அரசமர(ைத ஆ�9�'��கா�" எ�C ெசா�.% 
சிாி(தா . அவ  இ$த மாதிாி சிாி(� ெரா#ப  நாளாயி+C. 
 "1 (தியி� �7�ெபய  எ�ன�4 ெதாியேல." எ�C இ7(தா  ெகளாியி� 
கணவ . 
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 "சா#ப1 (தி. 1ல ந6ச(திர(��& இ$த மாச# பதி1ணா# ேததி 
ெபா�(தமாயி��&" எ�றா  கனபா'க2. 
 "பதி1F�னா இ�4# ஆேற நா2 தாேன? அ��&2ேள எ�லா ஏ+பா9# 
ப�ணிட �'Dமா அ�ணா!" எ�C கவைல�ப6டா2 ெகளாி. 
 "நீ எ�ன க.யாணமா ப�ண�ேபாேற? @Oகார# தாேன? ெர�9 மணி 
ேநர(�ல �'%@டலா#. ஏெழ69 ைவதிகாைள� <�பி6டா ேபா�#. நா� வேற�. 
ெவ2ளி� கைட கி6ட�பா வ�வா�. ஜா#ஜா#4 நட(திடலா#. கா (தால ஒ�ப� 
ப(தைர மி�ன ல�ன# �< (த ேநர#" எ�றா  கனபா'க2. 
 "�< (த� ப(திாிைகைய உ)க ைகயாலேய எ7தி ம?ச2 தடவி ஆசீ வாத# 
ப�ணி� ெகா9(�6டா, நா)க சாய$திரேம �ற�ப69டலா#" எ�றா2 ெகளாி. 
 "நா8 மணி�& ேமல �ற�ப9)க. ரா&கால#, ெவயி� ெர�9ேம ேபாயி9#!" 
 "பாகீரதிைய எ�<டேவ அைழ%@�9 ேபாேற� அ�ணா! இைடயிேல 
இ�4# அ?ேச நா2தாேன இ��&" எ�றா2 ெகளாி. 
 "அ�ப'% ெசா�8. அ��&(தா� வ$ேத�4 ெசா�8 ! ெச�ல ம�மாளா%ேச!" 
எ�C மCப'D# சிாி(தா  கனபா'க2.  
 "அவ*# இ$த O6'ல எ(தைன  நாைள�& <�9� கிளி மாதிாி அைட?@ 
கிட�பா? இ�ப(தாேன ச$த �ப#. சைமய�கார�# வ$தா%@, �ைண�& கி6டா ேவற 
இ��கா�." 
 "எ�லா(ைதD# ேயாசைன ப�ணி�9 ஒ� பிளாேனா9 தா� வ$தி��ேக!" 
எ�றா  கனபா'க2. 
 "அ�ணா, உ�ேனாட ெரா#ப  நாளா� ேபச4#4 இ�$ேத�. இ�ப(தா� 
அ��& ச$த �ப# வா/%சி��&. பாகீரதி விஷயமா(தா�, உன�க��ற# அவ கதி 
எ�ன�4 ேயாசி%@� பா (தயா? உ� கால(�லேய, அ$த% சி�ன� &ழ$ைத�& 
ஏதாவ� ஒ� வழி ெச?@ட ேவணாமா?" 
 "அவ2 தைலெய7(� இ�ப' ஆயி9(ேத? அைத  ந#மால மா(தி எ7த 
�'யாேத" 
 "ஏ� �'யா�? மன@வ%சா எ7தலா#" எ�றா2 ெகௗாி. 
 "நீ எ�ன ெசா�ேற, ெகளாி!" 
 "உன�க��ற# அவைள யா  கா�பா(த� ேபாறா? அ��& யா  உ(தரவாத#?  
அைத�ப(தி ேயாசி%சயா? சி�ன வயசிேல கனபா'க2 ெபா�F ந9(ெத�வில 
நி�கறா)கற அபவாத(��& ஆளாக� ேபாறயா?" 
 “நீதா� இ��கேய#மா, அ�ப' அனாைதயாவா வி699ேவ?" 
 "நா� இ�$தா� ேபா�மா? என�&# வயசாறேத! நா� கவைல�படற� எைத� 
ப(தி�4 எ�னால உைட%@� ேபச �'யேல, நா� ெசா�ற� உன�&� �ாிD#4 
நிைன�கேற�." 
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 "�ாியற�. அவ*�& மCப'D# ஒ� க�யாண(ைத� ப�ணி ைவ�கF)கேற, 
அதாேன? அ� எ�னால �'யா�. சா�திர(��& விேராதமா நா� எ�K# 
ெச/யமா6ேட�." 
 "ெச?சா எ�ன ஆயி9#?" 

 

 
 "ெகளாி உன�& இNவளK ைதாிய# எ�ப' வ$த�? எ�னி6டயா இ�ப'� 
ேபசேற? ஊ  உலக# ஒ���&மா! ‘சா�திர# ப'%சவரா# ! யாக# ப�ணவரா#! 
எ�லா��&# ெசா�8மா# ப�.. தா� ேபா/ க7நீ � பாைனயி� வி7மா#கற 
கைதயா கனபா'க2 ப�ணி6டா ’4 எ�ைன ஊ  ஏசாதா? காறி( ��பாதா?" 
 "சாி; உன�க��ற# அவா2ளா# வ$� உ� ெபா�ைண� கா�பா(�வாளாமா? 
அைத� ேக*; எ�ன பதி� ெசா�றா பா�ேபா#." 
 "நீ அ�ைன�& அவ*�& தாழ#> ெவ%@ தைலபி�னி அழ& பா (த�பேவ 
நிைன%ேச�. உ� மனசில ெரா#ப நாளா இ�ப' ஒ� விபாீத ஆைச இ��&�4 
என�& அ�ைன�ேக ெதாி?@ ேபா%@!" எ�றா . 
 "இ�ப நா� ெசா�ற� உன�& அ�ரமமா(தா� ேதாF#. நீேய நிதானமா 
ேயாசி%@� பா (தா நியாய# �ல�ப9#!" 
 "இ�ப' ஒ� அத ம(��& நா� ச#மதி%சா ெத/வ# எ�ைன @#மா விடா�." 
 "எ�ன ப�F#?" 
 "நரக(��& அ4��#!" 
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 "அ4�ப69ேம ெத/வ# ெகா9�கிற த�டைன அ�தா�னா, பாகீரதிேயாட 
எதி கால வாG�ைக�காக நீ அைத தாராளமா ஏ(��கலா#, பரவா�ேல" எ�றா2 
ெகளாி. 
 "நீ இ$த அளK�&� ேப@ேவ�4 நா� நிைன�கேல,” 
 ெகளாி�&# அ�பாK�&# நட$த வா�&வாத(ைத B� மைறவி� நி�C 
ேக69� ெகா�'�$த பாகீரதி "இ$த அ(ைத ஒ� அதிசய� பிறவிதா�! அ�பாவிட# 
எ(தைன சாம (தியமா வாதாடறா2. ஆனா8# இ$த அ(ைத�& ெரா#ப ைதாிய# 
ஜா�தி!" எ�C மன@�&2 விய$� ெகா�டா2. 
 அ9(தகண# "பாகீரதி நீ இ�ைன�& சித#பர# ேபாக� ேபாேற ! நாைள�ேக 
அ)& 1 (தி வ�வா� ! அ(ைத உன�&( தாழ#> ெவ%@( தைலபி�னி வி9வா! 
கா@ மாைலைய� கழ+றி உ� க7(�� ேபா9வா! அ$த அல)கார(ைத 1 (தி 
பா �பா�" எ�C அவ2 உ2 மன# உ+சாக(தி� விசில'(த�. 
------------- 

21.21.21.21. 
 
 ெத/வ# ெகா9�கற த�டைன அ�தா�னா, பாகீரதிேயாட எதி கால 
வாG�ைக�காக நீ அைத தாராளமா ஏ(��கலா#, பரவாயி�ேல." 
 ெகளாியி� இ$த வா (ைத கனபா'களி� மன அ'வார(தி� தி�#ப( தி�#ப 
ஒ.(�� ெகா�'�$த�. 
 "இ�ப நா� ெசா�ற� உன�& அ�ரமமா(தா� ேதாF#. நீேய நிதானமா 
ேயாசி%@� பா (தா நியாய# �ல�ப9#." 
 "உ�ைமதா�;  நியாய$தா�. பாகீரதியி� எதி கால# ப+றி நா� தீ �கமா 
ேயாசி�க ேவ�'ய�தா�." 
 ேயாசி(தா ; இரெவ�லா# ேயாசி(தா .  
 B�க# இ�லாம� தி�ைணயி� ேபா/ உ6கா $� ெத�வி� ேபா/ நி�C, 
��4# பி�4# நட$�, ஆகாச(ைத� பா (�... 
 நிலா வான# நி மலமா/( ெதாி$த�. ஊேர உற�க(தி� ஆG$தி�$த�. தாக# 
ெந?ைச வற6'யதா� O69�&2 வ$� த�ணீ  அ�$தினா . ஊ?ச.� 
உ6கா $தா . கி6டா அய $� &ற6ைடவி69� ெகா�'�$தா�. 
 "பாவ#, ெரா#ப அைல%ச� அவ4�&!" 
 ெச#பி� ஐல# எ9(��ெகா�9 ெகா�ைல� ப�க# ேபா/, சா�கைட ஓரமாக 
உ6கா $�, சிCநீ  உபாைதைய �'(��ெகா�9 தி�#பினா . இ�2 RG$தி�$த 
மா69� ெகா6'.� ப@ மா6'� க�க2 ம69# பளபள(தன அைத� பா (�� 
ெகா�ேட வ$தவாி� கா�கைள� கீேழ இ�$த வாளி ஒ�C பலமாக( தா�கேவ, 
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கனபா'க2 வ. ெபாC�காம� ‘அ�பா, ராமா!’ எ�C அலறி�ெகா�9 கீேழ வி7$� 
வி6டா . 
 ‘ராமா’ எ�ற கனபா'களி� &ர� ேக69 அவ  வள ��% ெச�ல# அணி� 
&6' பய$� ேபா/, படபட(� 1ைல�& 1ைல ஓ'ய�. 
 வாளி% ச(த�# கனபா'களி� அலற8# ேக69� பதறி எ7$த ராNஜிD# 
கி6டாK# ஓ'% ெச�C "கீேழ வி7$�6ேடளா? ஐேயா, எ�ன ஆ%@?" எ�C 
ேக69� ெகா�ேட கனபா'கைள( B�கி நிC(தினா க2. 
 "வாளி த9�கி69�டா,ந�ல அ'! ெரா#ப வ.�கிற�டா, கி6டா! கா� 
O)கியி��கா பா�!" எ�C �னகினா  கனபா'க2. 
 இ�வ�# அவைர ைக(தா)கலா/ அைண(��ெகா�9 உ2ேள அைழ(�% 
ெச�றா க2. 
 எ�லா ��க)க*# ேச $�ெகா2ளேவ கனபா'க2 சி�ன� &ழ$ைத�ேபா� 
அழ( ெதாட)கி வி6டா . 
 "சித#பர# ேபா/ வர�'Dமா�4 ச$ேதகமாயி��&, கி6டா ! இ�4# 
நால?@ நா2தா� இ��&. உட#பில ச�தி &ைற?@ ேபா%@. ஒ� சி�ன வ.<ட( 
தா)கி�க �'யேல!" எ�C வ�(த�ப6டா . 
 "இ�ப' ப6'னி� கிட$தா உட#� எ�ன(��& ஆ&#?" எ�றா� கி6டா. 
 "இ$தா)க இ$த� பாைல� &'D)க. @ட%@ட கா/%சி�9 வ$தி��ேக�" 
எ�C ெசா�. கனபா'களிட# பாைல� ெகா9(தா  ராNஜி. அைத வா)கி� &'(த 
பிற&தா� கனபா'க*�&� ெகா?ச# ெத#� வ$த�. ச+C ேநர(�� ெக�லா# 
B)கி� ேபானா . 
 காைலயி� எ7$� க'கார(ைத� பா (தவ  இNவளK ேநரமாவா 
B)கி6ேட�! மணி ஒ�ப� !" எ�C தம�&( தாேம ெசா�.� ெகா�9 
ஆ%சாிய�ப6டா . அ9(தகண# அ'�ப6ட காைல� பா (�, "��! ந�னா O)கி� 
ேபாயி��& !" எ�றா . 
 "நாைள�&2 சாியா� ேபாயி9#. இ�ைன�& நீ)க &ளி�க ேவணா#. ேபசாம� 
ப9(��ேட இ�)ேகா" எ�றா� கி6டா. 
 "எ�னால �நான# ப�ணாம8# இ��க �'யா�; >ைஜ ப�ணாம8# 
இ��க �'யா�. நா� ேபா/ இேதா &ளி%@69 வ$�டேற�" எ�C எ7$தா . அ$த 
ேநர# பா (� கனபா'கைள� பா �க வாச.� ஒ� ெபாிய <6ட# வ$�  நி�ற�. 
 "விராடப வ# வாசி�கF#4 உ)கைள� ேக69�க� ேபாறதா ேந(� 
அரசமர(த'ல <6ட# ேபா69� ேபசி�'�$தா, அவாதா� வ$தி��கா ேபா.��&" 
எ�றா� கி6டா, 
 "ஓேகா, அ�ப'யா! பிர#மணா2 ம69மா? &'யானவா*# வ$தி��காளா?" 
எ�C ேக69வி69 அ)க வ�திர(ைத எ9(�� ேபா (தி�ெகா�டவ  "அேதா அ$த 
ைக�க#ைப� ெகா�9 வா இ�ப'" எ�றா . கி6டா ெகா�9 வ$த க#ைப வா)கி� 
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பா (�வி69 "#! இ(தைன நா2 இைத நா� ெதா6டேத இ�ைல. எ)க�பா 
உபேயாகி%ச�!" எ�C ெப�ைமேயா9 <றியப' அைத ஊ�றி� ெகா�ேட 
வாச8�& வி$திவி$தி நட$� ேபானா . 
 அவைர� பா (த�# ஊரா  ைகெய9(�� &#பி6டன .  
 "இ$த ெவயி�ல எ�லா�மா எ)க இ�ப'..?" 
 "உ)கைள� பா �க(தா�. மைழேய இ�லாம பயி  ப%ைசெய�லா# 
ேபாயி69�. ஆ9மாெட�லா# ஒ�F ஒ�ணா ெச(�6'��&, தா� வ�ஷ(�� 
ப?ச# மாதிாி மCப'D# வ$��ேமா�4 ேதாF�. விைத ெந�ைல% சா�பிட 
ேவ�'ய கதி�& வ$�6ேடா#." 
 "எ�ன ெசா�னீ)க ! விைத ெந�ைல% சா�பிட� ேபாறீ)களா? ஊஹூ# ! 
அ$த நிைல�& உ)கைள நா� ஒ�  நா*# விட மா6ேட� ! ேவத(��&# 
விவசாய(��&# வி(� தாேன ��கிய# ! வி(� அ+C�ேபானா ேவத�# ேபா%@, 
விவசாய�# ேபா%@, பய�படாதீ)க. ஒேர வார# ெபாC(��&)க. நா� வ$� 
விராடப வ# வாசி�கிேற�; நி%சய# மைழ வ$�9#. ந#பி�ைகேயா9 இ�)க" 
எ�றா . 
 "ஒ� வாரமா! நாைள�ேக ஆர#பி%@ட �'யாதா?" எ�C ேக6டா� ஒ� 
விவசாயி. 
 "�'யாத�பா ! இத பா (தயா? எ� கா�ல ெச#ைமயா அ'ப6'��&. 
ச�பண# ேபா69 உ6கார �'யா�. விராடப வ# வாசி�கF#னா ெர�9 மணி 
ேநரமாவ� உ6கா $தி��கFேம. அ9(த வார# நி%சய# ஆர#பி%@டலா#. 
பதி1ணா# ேததி சித#பர(�ேல ஒ� விேசஷ#. அ��& நா� க�'�பா 
ேபாயாகF#. ேபாயி69 பதினா8 வ$�9ேவ�. பதின?@ வ%@�&)க" எ�றா . 
 "ெரா#ப ச$ேதாச#; உ)க*�&� ேகா' ��ணிய# உ�9. 
மவராசனாயி��E)க!" எ�C வாG(திவி69� �ற�ப6டா க2 &'யானவ ம�க2. 
 பிரா#மண க2 �ற�பட ஆய(தமானேபா�, "நீ)க2ளா# ெகா?ச# 
இ�$�69� ேபாக �'Dமா? உ)கேளா9 ��கியமா ஒ� விஷய# ேபசF#, எ� 
ெசா$த விஷய#தா�" எ�C விநயமா/� ேக69� ெகா�டா  கனபா'க2. 
 "எ)கேளாடயா?" எ�றா  ஒ�வ . 
 "ஆமா#; எ� மக2 பாகீரதி விஷயமா இ� வைர�&# நா� எ�Kேம 
ேயாசி�காம இ�$�6ேட�. எ� 1%@ இ��க�பேவ அவ*�& ஒ� வழி 
ெச/�ட4#4 நிைன�கிேற�." 
 "அ��& நா)க எ�ன ெச/ய �'D#?" 
 "நீ)க ஒ�F# ெச/ய ேவணா#, கனபா'க2 ெப� சீ ெக69 அைலயறா)கற 
அவ�ெபய  அவ*�& வர�<டா�. அவ2 எதி கால# எ�ன)கறைத நா� �'K 
ப�ணியாகF#. இ$த விஷய(�ல உ)க அபி�ராய# எ�ன�4 ெதாி?@�க 
வி�#பேற�." 
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 "மன@ல நீ)க எ�ன நிைன%@�9 ேபசறி)க�4 �ாி?@ ேபா%@, ெகா?ச 
நாைள�& ��னால பா வதியி� ��ஷ� பினா)கி.�$� தி�#பி வ$த�ேபா 
அவைன% ேச (��கலாமா�4 உ)களிட# ேயாசைன ேக6க வ$ேதா#. அ�ப நீ)க 
பி'வாதமா சா�திர# ஒ���கா��4 ெசா�. அ4�பி6ேடேள, ஞாபக# இ��கா? 
இ�ப ம69# அ$த சா�திர# ஒ���கறேதா? ஊ��& ஒ� சா�திர#. உ)க*�& ஒ� 
சா�திரேமா?" எ�C ைதாியமாக� ேக6டா  ஒ�வ . 
 "இ�ப நா� உ)கைள� ேக6கிற� சா�திர# அ�ல. உ)க அபி�ராய#தா�. 
 "எ)ககி6ட ஒ� வா (ைத ேக6ேடளா?"�4 நாைள�& நீ)க பழி ெசா�ல� 
<டா� பா�)க, அ��காக(தா�. எ� ெப�ைண இ�ப' இ$த நிைலயிேல, 
வி6969� ேபானா அவைள யா  கா�பா(�வா? யாராவ� அவைள  ந�லப'யா 
கா�பா(�ேவளா? அவ*�& நா� ஒ� வாG�ைகைய அைம%@� ெகா9�க 
ேவணாமா? உ)களி� யா��காவ� இHட# இ�$தா, யாராவ� கா�பா(த �� 
வ$தா, இ�பேவ ெசா�8)க. இ$த நிமிஷேம எ� ெசா(ைதெய�லா# எ7தி ைவ�க( 
தயாராயி��ேக�"எ�றா . 
 யா�ேம பதி� ேபசவி�ைல. வா/1' ெமளனிகளாக �க(ைத ேவCப�க# 
தி��பி� ெகா�டா க2. 
 "ெதாிD#. உ)க பதி� இ�வா(தா� இ��&#4 ெதாிD#. எ� ெப�ைண� 
கா�பா(�)ேகா�4 உ)கைள நா� க6டாய�ப9(த� ேபாறதி�ேல. ெக?ச� 
ேபாறதி�ேல. அ� உ)க இHட#. ஆனா, நா� ஒ� �'K�& வர��& ��னால 
உ)கைன ஒ� வா (ைத ேக6க ேவ�'ய� எ� கடைம இ�ைலயா? அ��காக(தா� 
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ேக6ேட�. இ�ப நீ)க ேபாகலா#" எ�C அவ கைள அ4�பிவி69 ெம�வாக நட$� 
ேபா/ ஊ?ச.� உ6கா $தா . 
 உ6கா $தவ  "கி6டா ெந?ைச வ.�கிற�டா!" எ�C மா ைப� ைகயா� 
தா)கியப' ஊ?ச.� சா/$� ப9(��ெகா�டா . 
----------------- 

22222222....    

 �Oகார# எ�ப� ஒ� சாதாரண நிகG%சிதா� எ�றா8# ெகளாி அ(ைத அைத 
ஒ� க�யாண ைவேபாகமாகேவ நட(திவிட ஆைச�ப6டா2. 
 "வாச.� ெபாிய ப$தலா� ேபா69, வாைழ மர#, மாவிைல( ேதாரணெம�லா# 
க6ட ஏ+பா9 ப�F)க" எ�C கணவாிட# ஒ� ‘உ(தரK’ேபா� ெசா�.� 
ெகா�'�$தா2. 
 "இ� ெவC# ைவதிக% சட)&தாேன? இைத இNவளK ஆட#பர�ப9(த 
ேவFமா?" எ�C ேக6டா  அவ . 
 ைவதிக#, ெலளகிக# ெர�9# கல$தா(தா� எ$த விேசஷ�# ேசாபி�&#. O9 
க6' �'%ச�ேபா கிரக� பிரேவச(ைத ’ஜா# ஜா#’4 நட(திேனா#. அ��ற# எ$த @ப 
காாிய(��&# வா/�� இ�லாம� ேபாயி69ேத !" எ�றா2. 
 ஆமா#, நீ ெசா�ற�# சாிதா�" எ�C தைலயா6'னா  அவ . 
 ெவ2ளி� பா(திர#, ஜKளி, ச$தன#, கத#ப#, பழதி4@ எ�லா(ைதD# 
வா)கி�9 1 (திேயா9 �த� நாேள வ$�டF#4 கி6ட�பாK�&% ெசா�. 
அ4��)க. <டேவ சைமய�காராைளD# அைழ%@�9 வ$�ர69#; கி6ட�பா 
வ$தா(தா� �< (தேம கைளக69# !" 
 "த?சா] ல ந�ல தாழ#> கிைட�&மா, அ(ைத?" எ�C நா&�கா/ 
ஞாபக�ப9(தி ைவ(தா2 பாகீரதி. 
 "ஓேகா ! அைத மற$�6டேனா ! வா)கி�9 வர% ெசா�ேற�. 1 (தி வரா� 
இ�ைலயா! உன�& �த� நாேள தாழ#> ெவ%@ தைல பி�னிடேற�டா, க�F" 
எ�C ெச�லமாக பாகீரதியி� க�ன(ைத( த6'% சிாி(தா2 ெகளாி. 
 "நா� தாழ#> வ%@�கற��&# 1 (தி வர��&# எ�ன ச#ப$த#? அ(ைத 
எ�ன(ைத மன@ல வ%@�9 இ�ப'� ேபசறா?" எ�C ச$ேதக�ப6டா2 பாகீரதி. 
 
 �< (த(��& �த� நா2 சாய$திர# கி6ட�பாK# 1 (திD# ஏக�ப6ட 
சாமா�கேளா9 காாி� வ$� இற)கினா க2. 1 (திைய வாச.ேலேய நி+க% 
ெசா�. ஆர(தி @+றி� ெகா6' ேமளவா(திய(�ட� உ2ேள அைழ(�% ெச�றா2 
அ(ைத, 
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 "சைமய�காரா வரைலயா?" எ�C ேக6டா2 ெகளாி. 
  "ப�ல வ$��'��கா" எ�றா� 1 (தி. 
 "தாழ#> ெகா�9 வ$தி��ேக�" எ�C கி6ட�பா ெசா�ன�ேம ம+ற 
ேவைலகைள ெய�லா# மற$�வி69 பாகீரதி�&( தைலபி�ன( ெதாட)கி வி6டா2 
அ(ைத. 
 <ட(தி� "ஹி�மா�ட � வா/�" தகர�&ழா/ கிராம ேபானி� எ�.ஜி. 
கி6ட�பா ‘ேகாைடயிேல இைள�பாறி’ பா'� ெகா�'�$தா . 
 எ�ேலா�# <ட(தி� வ$� உ6கா $� பா69 ேக6க ஆர#பி(தா க2. 
கிராமேபா� பிேள6'� ஏ+ப6'�$த கீற� காரணமாக பா69 தைட�ப69 
"ேகாைடயிேல ேகாைடயிேல. ேகாைடயிேல…." எ�C ஒேர இட(தி� @+றி% @+றி 
வ$� ெகா�'�$த�. அைத� ேக69 எ�ேலா�# சிாி(தா க2! கிராமேபாைன 
நிC(த% ெசா�.வி69"நீ)க2ளா# ஆ*�ெகா� பா69� பா9)கேள�, ேக6ேபா#" 
எ�றா  கி6ட�பா, 
 “நீதா� ஒ� பா69� பாேட� ேக6கலா#" எ�றா2 ெகளாி அ(ைத 
கி6ட�பாவிட#. 
 ”நா� எ�ன எ�.ஜி. கி6ட�பா�4 நிைன�பா உன�&? நா� பா'னா 
எ�லா�# ஓ9வா!" எ�றா  அவ . 
 பாகீரதிைய அழகாக அல)காி(� �'$த�# <ட(��& அைழ(�வ$� 
கி6ட�பாK�& நம�கார# ப�ண% ெசா�னா2 அ(ைத. 
 “சீ�கிரேமவ விவாக� பிரா�திர��!" எ�C வாG(தினா  கி6ட�பா. 
 கி6ட�பா இ�ப' வாG(�வா  எ�C யா�ேம எதி  பா �கவி�ைல. " 
 *உ� ஆசீ வாத# ப.�க69#. அ�தா� என�& ேவ�'ய�. பாகீரதி 
எ(தைன அழகா இ��கா பா (தயா த)க�ப�ைம மாதிாி" எ�றா2 அ(ைத. 
 "பா �க ேவ�'யவ� பா (� ச$ேதாஷ�ப6டா� சாி" எ�C க� சிமி6' 
1 (திைய ஒா� க�ணா� பா (தா . 
 ெவ6க(தி� தைல&னி$தப' உ2ேள ஓ'வி6டா2 பாகீரதி. 
 "கி6ட�பா ஏ� இ�ப' ஜாைடமாைடயா� ேபசறா ? இவா*�&2ள ஏேதா 
ேப%@ நட$தி��&ேமா !“ எ�C ச$ேதகி(தா� 1 (தி. 
 "பாகீரதிைய இனிேம ‘பாகீ’�4 <�பிடாதீ)க" எ�றா  கி6ட�பா. 
 “ேவற எ�ப'� <�பிடறதா#?" "�த� ெர�9 எ7(ைத வி6969� பி� 
ெர�ெட7(ைத% ெசா�.� <�பி9)க. அதா� ெபா�(தமாயி��&#" எ�C ஒ� 
�தி  ேபா69 மகிG$தா  கி6ட�பா. 
 "கி6ட�பாK�&(தா� இ�ப'ெய�லா# சா� யமா ேவ'�ைகயா� ேபச( 
ெதாிD#. த?சா]ேரா�ேனா?" எ�றா  ெகளாியி� கணவ . 
 கனபா'க2, கமலா, கமலாவி� ஆ(��கார . கி6டா நா8 ேப�# ரா(திாிேய 
வ$�வி6டா க2. 
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 கனபா'கைள� க�ட�# “கா�ல எ�ன, அ�ணா ? » எ�C கவைலேயா9 
விசாாி(தா2 ெகளாி. 
 « வாளி த9�கி வி7$�6ேட�” எ�றா  கனபா'க2,  
 « கமலா! நீ எ�ப' அ�பாேவா9 ேச $� வ$ேத ?  
 
 “கா?சீ�ர(திேல$� ேநரா அ�பாைவ� பா �க� ேபாயி�$ேத�. அ)கி�$� 
எ�லா�மா வ$ேதா#” எ�றா2 கமலா. 
 “ந�லேவைள ! இ�ப(தா� தாழ#>ைவ( தைலயி.�$� பிாி%ெச9(� 
ேதா6ட(�� ேபா6969 வ$ேத�. இ$த கமலா க�ணி� படாம த�பி%சேன!" எ�C 
எ�ணி மகிG$தா2 பாகீரதி. 
 ஆனா8# கமலாK�& 1�கி� ேவ (தி��கேவ�9#. "எ�ன' தாழ#> 
வாசைன அ'�கிற�. O9 �7�க? எ�C ேக6டா2. 
 "இ$த கமலாK�&(தா� எ�ன 1�ேகா ! ேபான ஜ�ம(�ல ேமா�ப நாயா� 
பிற$தி��கF#" எ�C எ�ணி� ெகா�ட பாகீரதி, "அ�வா? கி6ட�பா 
த?சா] ேல)� கத#ப#, தாழ#>�லா# வா)கி�9 வ$தி��கா " எ�C 
சமாளி(தா2 பாகீரதி, 
 "அ$த� கைழ�<(தா'�ெப� ம?@ எ�ன ஆனா மாமா?" எ�C 
ச$த'சா�கி� கி6ட�பாவி� காைத� க'(தா� கி6டா. 
 "அவைள அ$த ச �க�கார� விடறதா இ�ேல! க�யாண# ப�ணி�க� 
ேபாறானா#" எ�றா  கி6ட�பா, 
 "பாவ#, அ$த� ெப� 1 (தி ேப ல உசிைரேய ெவ%சி�$த�" எ�றா� 
கி6டா. 
 "நீ ேபா/ ேவைலைய� பா�டா. உன�ெக��& இ$த வ#ெப�லா#" எ�றா  
கி6டாவி� மாமா. 
 
 மCநா2 வி'ய+காைலயிேலேய ைவதிக% சட)&கைள ஆர#பி(�விட% 
ெசா�னா  கனபா'க2. O9 �7�# ேஹாம� �ைக RG$� ெகா2ளேவ ைவதிக க2 
ஆ*�ெகா� விசிறிைய� ைகயி� ைவ(� Oசி�ெகா�'�$தன . எ�லா# �'$� 
ஆர(தி எ9�கிறேபா� மணி ப�னிர�9! 
 1 (தி�& கி6ட�பா ஆசீ வாத#. ��கா� பKனி� ஒ� ேமாதிர#. 
 ெகளாி அ(ைத அ?@ பKனி� ஒ� ச)கி.. 
 ெவ2ளி ப?சபா(திர உ(தரணி - கனபா'களி� ஆசீ வாத#. 
 கனபா'கைள �த.� நம�கார# ெச/�, அபிவாைதேய ெசா�., அ6சைத 
ஆசீ வாத# ெப+C�ெகா�ட 1 (தி அ9(தா+ேபா� அ(ைத�&# அ(தி#ேப��&# 
நம�கார# ெச/தா�. அ(�ட� @Oகார �< (த# ம)களவா(திய இைசDட� 
@பமாக �'$த�. 
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 மCநா2 கனபா'க2 சீ�கிரேம எ7$� �நான பான)கைள �'(� 
"பிரயாண(��& உஷ( கால# உ(கி�Hட#" எ�C ெசா�.� �ற�ப69வி6டா . 
 "எ�ன அ�ணா அ��&2ள அவசர# நாைள�& நா)க*#தா� வர� 
ேபாறேம எ�லா�# ேச $� ேபாலாேம!" எ�றா2 ெகளாி. 
 
 "கி6டாைவ அைழ%@�9 நா� ��னா' ேபாேற�. விராடப வ# கைதைய 
ஒ� தடைவ �7�க ப'%சடF#. ஏக�ப6ட @ேலாக)க2 ! ஏக�ப6ட 
கதாபா(திர)க2 ! அ$த� ேப கைளெய�லா# கைதல ஞாபகமா மற�காம� 
ெசா�லF#" எ�றா . 
 "அ�ப'�னா நீ)க கி6டாைவ அைழ%@�9 இ�பேவ ேபா)க. பி� சீ6ல 
ெசளகாியமா காைல நீ6' உ6கா $��9 ேபாகலா#" எ�றா2 ெகளாி. 
 “கனபா'க2 விராடப வ# வாசி%@ இ� வைர மைழ வராம� ேபானதி�ைல. இத 
பா (ேதளா! �� ஜா�கிரைதயா &ைட<ட� ெகா�9 வ$தி��ேக�!" எ�றா  
கி6ட�பா. 
 ”நீ ெரா#ப ந#பி�ைகேயாடதா� இ��ேக பா �கலா#" எ�C 
சிாி(��ெகா�ேட �ற�ப6டா  கனபா'க2, 
 
 சனி�கிழைம ரா(திாி எ69 மணி�& விராடப வ# நட�க� ேபாவதாக ஊ  
ம�க*�& த�ேடாரா ேபா69 அறிவி(தா க2. 
 பஜைன மட# வாசைல� ெப��கி, த�ணீ  ெதளி(�, ேகால#ேபா69, @வாமி 
பட)க*�& மாைல அல)கார# ெச/�, &(�விள�& ஏ+றிைவ(� எ�லா 
ஏ+பா9கைளD# கி6டா தா� ஓ' ஆ'% ெச/� ெகா�'�$தா�, 
 ெரா#ப நாைள�க��ற# கனபா'க2 கைத ெசா�கிறா  எ�பதா� ஊ  
ம�கேளா9, அ9(த கிராம(� ஜன)க*# தி�விழா� <6ட# ேபா� பஜைன மட(தி� 
<'யி�$தா க2. கனபா'க2 அ�C காைலயி.�$ேத உபவாச# இ�$�, ப�தி 
சிர(ைதேயா9 வ$� மைணயி� உ6கா $தா . ெப6ேராமா�� விள�& ‘����’ 
எ�C அைண$� அைண$� எாிய, வி6'� >%சிக2 விள�ைக% @+றி வ6டமி69� 
ெகா�'�$தன. 
 ப?சாய(�( தைலவ  கனபா'க*�& மாைல ேபா69 விழாைவ( �வ�கி 
ைவ(த�#, கனபா'க2 க7(தி� ேபா6ட மாைலேயா9 ேப%ைச( ெதாட)கினா . 
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 ”வியாச பகவா� அ�ளிய மகாபாரத# ெமா(த# பதிென69 ப வ)க2 
அட)கிய�. நாலாவ�தா� விராடப வ#. 
  பா�டவ க2 வனவாச# �'$� ஓரா�9 கால# அ?ஞாத வாச# ெச/வத+& 
ஏ+ற இடமாக விராட4ைடய ம%ச நா6ைட( ேத $ெத9(தா க2. விராட 
மகாராஜாK�ேக ெதாியாம� திெரளபதிD# பா�டவ க*# மாC ேவட(தி� அ)ேக 
வாG$� வ�கிறேபா� திெரளபதியி� அழகி� மய)கிய கீசகைன Eம� வத# 
ெச/வ�# விராடனி� ம%ச நா69� ப@�கைள ெகளரவ க2 மட�கி% ெச�வ�#, 
அ ஜூன� அ.யாக மாறி ராணியி� அ$த��ர(தி� பணி�ாிவ�#, 
விராடராஜ4ைடய மக� உ(தர4�& உதவியாக( ேதேரா6'% ெச�C ப@�கைள 
மீ6ப�# இ$த ப வ(தி�தா� நட�கிற�. 
 பல ேசாதைனக*�கிைடேய ஒ� வ�ஷகால# அ?ஞாதவாச# இ�$� அைத 
ெவ+றிகரமாக �'�&# பா�டவ க2 த)க 2 உ�ைம ெசா�ப(ைத 
ெவளி�ப9(�வ�# இ$த ப வ(தி�தா�. 
 அ�வைர ப?ச# தைலவிாி(� ஆ'ய விராட ராஜ� ேதச(தி� பரம �Hடனான 
கீசகைன Eம� வத# ெச/� ஒழி(த பி� அ$த கா6'� @பி6ச# தா�டவமாட( 
ெதாட)&கிற�. பா�டவ க*�&� �க.ட# த$� அவ கைள ெவ+றி காண% ெச/த 
ேதச#, விராட4ைடய ம%சேதச#. 
 ஆகேவ, இ$த உ�னதமான கைதைய எ�ேபா�, யா , எ)ேக ெசா�னா8# 
அ)ேக மைழ ெப/D# எ�C# @பி6ச# உ�டா&# எ�C# ஓ  அைச�க �'யாத 
ந#பி�ைக இ$த பாரத ேதச(தி� பரவியி��கிற�. 
 
 நா� இ�வைர ஏ7 இட)களி� விராடப வ# கைத ெசா�.யி��கிேற�. ஏ7 
தடைவD# மைழ ெப/ய( தவறியதி�ைல. இ$த� ெப�ைம எ�ைன% ேசரா�. பாரத� 
கைதயி� மகிைம அ�ப'. இ�ைற�&# மைழ ெப/D# எ�கிற திட ந#பி�ைகேயா9 
கைதைய( ெதாட)&கி�ேற�" எ�C > வ E'ைகயாக� <றிவி69 கணீெர�ற 
ச)கீத� &ர.� @ேலாக)கைள% ெசா�ல( ெதாட)கிய�# அ)ேக ெத/Oகமான 
ஒ�&Gநிைல உ�வாயி+C. 
  
 கைத �'கிறேபா� மணி ப�னிர�9. கனபா'க2 O69�&( தி�#பி 
வ�#ேபாேத கைள�பாக இ�$தா . கி6டாவி� ேதாைள ஆதாரமாக� ப+றி� 
ெகா�ேட ஊ?ச.� ேபா/ உ6கா $தா . 
 "இC�க# தா)கைலடா, கி6டா ெகா?ச# விசிறி விடறயா?" எ�C ேக6டவ  
"வட�&�ப�க# பளீ  பளீ F மி�ன� அ'�கிற�, மைழ வ�ேமா, எ�னேவா 
ெதாியைல!" எ�றா . 
 ”ெகா69 ெகா69F ெகா6ட� ேபாற�. பா (��ேட இ�)க" எ�றா  
கி6ட�பா. அவ க2 இ�ப'� ேபசி� ெகா�'��&#ேபாேத பய)கரமா/� காேத 
ெசவிடாகிவி9# ேபா� இ'(த ேபாி' ஒ�C ஊைரேய கி9கி9�க% ெச/த�. 
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 "அ�பா, இ$த� பாைல� &'%@69 ேபா/� ப9(��&)க. இ�ைன�&� >ரா 
ப6'னி நீ)க. ஏ+கனேவ உட#� சாியி�ைல உ)க*�&" எ�C பாிேவா9 அ$த� 
பாைல அ�பாவிட# த$தா2 பாகீரதி. 
 கனபா'க2 அவைளேய ச+Cேநர# பா (�� ெகா�'�$தவ , ச6ெட�C 
க�களி� பனி(த நீைர( �ைட(�� ெகா�9 "கி6டாK�&# ெகா9#மா, பாவ# ! 
அவ4�&( தா� சிரம#. ம(தியான(திேல$� அைலயறா�" எ�றா . 
 
 “அ ஜூன� அ.யா வராேன அ�பா, அ$த அ.�& எ�ன ேப� ெசா�ேன?" 
எ�C ேக6டா2 கமலா. 
 ”பி�ஹ�னைள !" எ�றா . 
 அ$த அ.ைய அவ�4 ெசா�றதா, அவ24 ெசா�றதா?" எ�C ேக6டா2 
கமலா. 
 “மகாபாரத(�ல எ(தைனேயா ச$ேதக)கெள�லா# இ��&. ேபாD# ேபாD# 
உன�& இ�ப' ஒ� ச$ேதகமா?" எ�C ேக69 ெம.தாக% சிாி(தா  கனபா'க2. 
 ெகளாி அ(ைத க6'� க+>ர# ெகா*(தி வ$� எ�லாைரD# கனபா'க2 
ப�க(தி� நி+க% ெசா�. தி�H' கழி(�� ேபா6டா2. 
 "உ)க எ�லாைரD# இ�ைன�& ேச $தா�ல பா�கற�ேபா என�& மன@ 
நிைற?@ இ��&, நீ)க அ(தைன ேப�# அ�கைறயா வ$� கைத ேக6டதி� பரம 
தி��தி என�&. எ�லா�# ேaமமா இ�)ேகா" எ�C ஆசீ வதி(தா . 
 "சாி, எ�லா�# ேபா/� ப9(�( B)&)க. மைழ பலமா வ�#ேபால இ��&. 
மணி ஒ�ணாக� ேபாற�" எ�றா2 ெகளாி. 
 கனபா'க2 ெம�வாக எ7$� ேபா/( த# அைறயி� ப9(�� ெகா�டா . 
B�க# வராததா� எ7$� 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'$த�. ரா(திாி ெப/ய( ெதாட)கிய மைழ ஓயவி�ைல. 
பிரளயேம வ$த�ேபா� ெ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�'�$தா . 
 "எ�ைன ஆC மணி�ெக�லா# , எ7�பி9டா�4 ெசா�.69 ப9(தவ  
இ�4# இ�ப'( �ர)கறாேர!" எ�C விய$� ெகா�ேட கனபா'க2 அைற�&% 
ெச�C பா (த கி6டா "அ(ைத" எ�C Oேட அதி�#ப' <�&ர.6டா�. 
 "எ�னடா?" எ�C அலறி அ'(�� ெகா�9 எ�ேலா�# கனபா'க2 
ப9(தி�$த அைற�& ஒ'% ெச�C பா (தா க2. 
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 கனபா'க2, சா$தமாக,  நி#மதியாக ஆ�டவ� தி�வ'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  ப�க(தி� கிட$த�. கி6ட�பா 
அைத எ9(�� ப'(தா . 
 
 
அ��2ள ெகளாி�&, 
 

 வாளி த9�கி� கீேழ வி7$ததி.�$ேத, இர�9 1�C நா6களாகேவ எ� 
உட�நிைல சாியி�ைல. வயதானவ க2 கீேழ விழ�<டா� எ�C ெசா�வா க2. 
@Oகார �< (த# @பமாக �'$ததி� ச$ேதாஷ#. விராடப வ# வாசி�பதாக� 
ெகா9(த வா�ைகD# நிைறேவ+றிவி6ேட�, ெகா?ச நாளாகேவ என�& 
அNவ�ேபா� ேலசாக மா வ. வ�வ��9. நீ)கெள�லா# கவைல�ப9O க2 
எ�பதா� யாாிட�# ெசா�லாம.�$ேத�. இ�ேபா�<ட வ.(�� ெகா�9 
தானி��கிற�, எ� உயி  பிாிய� ேபா&# த�ண# ெந�)கிவி6டதாகேவ 
ேதா�Cகிற�. ெவளியி� ேப/ மைழ ெப/� ெகா�'��கிற�. எ�லா# 
Oராடப வ(தி� மகிைமதா�. 
 பாகீரதியி� கவைலதா� எ�ைன வா6'� ெகா�'��கிற�. பாச# ஒ� 
�ற�# த ம# ஒ� �ற�மாக நி�C எ�42 ஒ� ேபாரா6ட# நட$� ெகா�'�$த�. 
எ� கால(திேலேய பாகீரதி�& ஒ� ந�ல வாG�ைகைய அைம(�விட எ�ணி 
ஊராைர அைழ(�� ேபசிேன�. அவ களி� யா�ேம ெபாC�ைப ஏ+C�ெகா2ள( 
தயாராயி�ைல. 
 இ�ேபா� நா� எ9(�2ள �'K உன�&# உலக(��&# ஆ%சாிய# தரலா#. 
 ேவத(ைதD# த ம)கைளD# ஊ��& ேபாதி(ேத�, ேவத பாடசாைல 
நட(திேன�. இர�9 �ைற யாக)க2 ெச/ேத�. சா�திர)கைள� ேபா+றிேன�. 
‘சா�திர(ைத இHட#ேபா� நம� வசதி�ேக+றப' ெய�லா# மா+ற� <டா�’ எ�C 
வாதா'ேன�. இ�ேபா� ேசாதைனயாக, நாேன அைத மீறேவ�'ய நிைல�& வ$� 
வி6ேட�. 
 பாகீரதி�& மCமண# எ�ப� சா�திர விேராத#தா�, அத மமான 
காாிய#தா�. ஆனா8# சா�திர(ைத மீறி நா� எ9(தி��&# �'K மிக� ெபாிய 
பாவ# எ�ப� என�&( ெதாிD#. இ$த பாவ(��&ாிய த�டைனைய நா� 
ஏ+C�ெகா2ள( தயாராயி��கிேற�. 
 ேவத�# சா�திர�# �னிதமான�. நிர$தரமான�; மா+ற �'யாத�. மா+ற� 
<டாத�. அைத மீCகிற நா�தா� மகாபாபி. 
 ேவத�# சா�திர�# எ�ைன ம�னி�க69#. 
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 ெகளாி ! என�&� பிற& பாகீரதிைய� கா�பா+C# ெபாC�ைப உ�னிட(தி� 
வி69% ெச�கிேற�. அவ*�&# 1 (தி�&# நீ மண# ெச/� ைவ�க �'K 
ெச/தி��கிறா/ எ�பைத நா� ஒ�வாC ஊகி(� வி6ேட�. உ� இHட�ப'ேய 
ெச/. இதி� என�&� >ரண ச#மதேம. 
 இதனா� கிைட�க�<'ய ந�ல பல� எ�வானா8# அ� உ�ைன% ேசர69#. 
பாவ(தி� பலைன நாேன ஏ+C�ெகா2கிேற�. 
 
 நீ என�காக� ெகா�9 வ$� ெகா9(த க)ைகைய இ�ேபா� எ�மீ� ெகா69. 
அ$த� �னிதநீ  எ� பாவ(ைத� க7வ69#. 
 உ)க2 எ�ேலா��&# எ� ஆசீ வாத)க2. 
 
         இ�ப'�&  
            ச)கர கனபா'க2.  
 
 "அ�ணா, நா� உன�& க)ைக ெசா#� ெகா�9 வ$த� இ��&(தானா?" 
எ�C ேக69 இதயேம ெவ'(� வி9வ� ேபா� கதறினா2 ெகளாி அ(ைத. 
 ரா(திாி ெப/த மைழயி� மி%சமாக O69� <ைரகளி.�$�# மர#, ெச' 
ெகா'களி.�$�# ெசா6'� ெகா�'�$த �ளிக2 கனபா'க*�காக உலகேம 
அ7வ� ேபா� இ�$த�. 
 


