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ட, ெசைன - 600 013.

மாதாவி ெப

பதி பாசிாிய டாட ச.
ச. ெமய ப
டா-ட ச. ெம.யப அ

ணாமைல ப!கைல- கழக0தி! ேபராசிாியராக

பணியா2றியவ, தி-ற$ இய-க, திைற இய-க. தமிழிைச இய-க,
தமி4வழி-க!வி இய-க த5ய தமிழிய-ககளி! 6 7#*ட ஈப'

உைழபவ, தமிழக "லவ 6வி :ைண0 தைலவ, ப!கைலக கழககளி

பதி"-6 உ;பினராக# சிறபாக# ெசயலா2றி வபவ இவ. தமி4 நா'=!

பல ப!கைல- கழககளி! அற-க'டைளக$ நி;வி>$ளா. பதினா; ?!களி

ஆசிாிய இவ எ6திய 'தா@ ?! தமிழக அரசி த2 பாி* ெப2ற: தமி4 ?!
ெவளி'0 :ைறயி! சாதைனக$ பல "ாிAத ெசமலாகிய இவ, :ைறேதா;

தமி6- ஆ-க த ந!ல ?!கைள# ெசபதிபாக ெவளியிவைத0 த
வா4வி றி-ேகாளாக- ெகா

$ளா இவைடய தமி4 பணிைய பாரா'=-

ற-= அ=களா. தமிழேவ$' எB விதிைன வழகி>$ளா ளி0தைல
கா* பி$ைள இல-கிய-6, தமி4 ெநறி- காவல எB விதிைன அளி0:

இவைர# சிறபி0:$ள: பதி"# ெசம! என அறிஞக$ இவைர பாரா'வ
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அறிஞ அ

ணாவி வாைக றி க :

சி.
சி. எ.
எ. அ

ேதா2ற :

15 - 9 - 1909

தா. :

பகா அமா$

தAைத:

பிறAத ஊ

ணாைர

நடராச

சின காDசி"ர

வா4-ைக0:ைண இராணி அைமயா
"ைன ெபய

1929 - 34

11 - 2 - 34
1-2-36
1936
11 - 4 - 37
1937 -

9 - 12 - 37

26 - 9 - 38

ெசளமிய, சமதம, சம'=, ஒ2ற, ஆணி, பரத

ெசைன ப#ைசயப க!Eாியி! பி.ஏ. ஆன* ெபாளிய!

ப'டப="

த! சி;கைத 'ெகா-கரேகா' ஆனAத விகடனி! ெவளிவAத:.
ெசைன ப#ைசயப ம

டப0தி! பாபன அ!லாதா

இய-க காகிர* ப2றி# ெசா2ெபாழிF.

ெசைன மாநகரா'சி0 ேதத5! நீதி-க'சி உ;பினராக
நி2ற!.

நீதி-க'சி# ெசய26 உ;பினராத!
விதைல, = அர* இத4களி! :ைண ஆசிாிய பணி
த2 கவிைத, காகிர ஊழ! விதைலயி!
இAதி எதி" ேபாரா'ட0தி! ம-கைள0 H
சா'= நா மாத ெவ;காவ!

=வி'ட 2ற

13-1-39

தமி6-காக உயிநீ0த நடராச இ;தி ஊவல நா$ இரக2

18-1 - 39

தமிழ திநா$ உைர நிக40:த!.

@'ட0தி! உைர

10 - 2 - 39

ெசைன- கிறி0:வ- க!Eாியி! இAதி எதி"# ெசா2ேபா

2 - 6 - 40

காDசியி! திராவிட நா பிாிவிைன மாநா

6- 1 - 40

7- 3 - 42

14 - 3 - 43

5 - 6 - 43

பபாயி! ெபாியா – அேப0கா உைரயாட! : ெமாழிெபய"
திராவிடநா கிழைம இத4 ெதாட-க.
ேசல0தி! நாவல பாரதியாட கபராமாயண# ெசா2ேபா.

'சAதிேராதய' நாடக "ர'சி- கவிஞ பாரதிதாச தைலைமயி!

நட0த!.
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19 - 8 - 44

ேசல0தி! நீதி-க'சி மாநா - அ

ணா:ைர தீமான -

நீதி-க'சி, திராவிட கழக எனெபய மா2ற ெப2; ம-க$
15-12- 45

இய-கமாக மலத!.

சிவாஜி க

ந=0த!

ட இA: ராJய' நாடக அரேக2ற - அ

ணா

ேம 1946

கDச'ைடபைட மாநா - தAைத ெபாியாட க0:

29 - 7 - 46

நாவல ேசாம*Aதர பாரதியா தைலைமயி! பாேவAத-

25-4-47

1- 6 - 47

15 - 8 - 47

28-9-47

14 -1 - 48

18 - 6 - 49
10 - 8-49

17 - 9 - 49

18 - 9 - 49

12 - 1 - 50
1950

1951

ேவ;பா

ெபா2கிழி வழக!

'ேவைல-காாி' நாடக.

நீதிேதவ மய-க' நாடக.
ஆக பதிைனA: விழா நாேள' என விள-க தத!

தAைத ெபாியா 69வ: பிறAதநா$ சிற"- க'ைர - இபைட
ேதா2கி எபைட ெஜயி-'.
ந!ல தபி' திைரயிட!.

தAைத ெபாியா - மணியைம திமண. அ

நி2ற!.

மாைலமணி' - நாளித4 ஆசிாிய.

தி..க. ேதா2ற

திராவிட நா' இதழி! 4, 18-4-48இ! வைரAத க'ைர-காக

வழ-. நா மாத# சிைற0 த

ப0தா நா$ விதைல.

டைன ஏ2ற!. எதி" க

நாெட ெபாக! விழா - உழவ விழா எ-க அறி-ைக

விட!.

தி#சி# சிைறயி! இல'சிய வரலா;' எ6:த!.
'ஆாியமாைய' ?L-0 தைட

17-9-51

திராவிட நா பிாிவிைன நா$ அறிவி0த!.

1-8-52

ெசைனயி! இAதி எதி" அறேபா

16-12-1951

15 - 6 - 53
13- 7 - 53

ணா பிாிA:

தி..க. த! மாநில மாநா.

நநா' நாளித4 ெதாட-க

ைன ேபாரா'ட - 7;
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2- 2 - 56

29 - 4 - 57
9 - 6 – 57
2 - 3 - 58

24 - 4 – 59
1-8-60

1962

26 - 2 - 62

2 - 8 – 62

17 - 11 - 63

இைண"-காக ெபா: ேவைல நி;0த
தமி4நா ச'டமற0 தி. . கழக0 தைலைம ஏ2;, எதி-க'சி0

தைலவ ஆத!.
ஓ ேல

 ' (Homeland) ஆகில- கிழைம இத4 ெதாடத!

தி..கழக0திைன மாநில- க'சியாக இAதிய அர* ஒ"த!

அளி0த!.
அ

ணாவி தபிய ெசைன மாநகரா'சி மற ஆ'சியி!

அமத!.

இAதி எதி" மாநா - ெசைகயி! அ

சப0 விலக! றி0: அ

ணா தைலைம உைர

ணா அறி-ைக

ச'டமற0தி20 தபிய ஐபதிம ெச!ல, அ
நாடா%மற ேமலைவ உ;பினராத!

ணா ,

விைலவாசி உயF- ேபா - ேவE சிைறயி! ப0: வார.

க'டாய இAதி - 17வ: ெமாழி பிாிF ச'ட எாி0த!, 16 -11 - 63

அேற ைகதாகி, ஆ;மாத - சிைற0த

டைன ஏ2ற!.

1 - 3 - 67

தமி4நா'# ச'ட மற0தி! 138 ேப தபியட அ

14 - 4 - 67

தமி4நா' ெபயாி' ெபைம ெபற!

10-1 – 68

8 - 9 - 68

4-1-69

2- 2 - 69

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

தமிழக த!வ ஆத!.
இர

அ

ணா

டாவ: உலக0தமி4 மாநா எ0த!
ணாமைல ப!கைல- கழக டா-ட ப'ட வழத!

கைலவாண எ.எ. கிOண சிைல திற" விழாவி!

கைடசி# ெசா2ெபாழிF.
"க4 உடெப.த!
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அ

ணா ஒ! சகா த"

தமிழேவ ச.
ச.ெமய ப
அறிஞ அ

ணா தமிழக0தி தைம ேப#சாளராக0 திக4Aதா. ேப#சிL,

எ60திL ":ைம பல ெச.: ம;மல#சி- வி0தி'டா. அவ எ60: ேப#*

விழி . ண#சி ஏ2ப0தின. கைலகளி! சிறAத காDசியி! ேதாறி, தமி4

பாசைறயா ப#ைசயபனி!, ப'ட ெப2; ெபாியா ப0தறிF பாசைறயி!

பயிற மாமனித. ேப#சா2றலாL எ60தா2றலாL "திய தமிழக உவாககனF க

டவ. ஆ2ற! வா.Aத அவர: எ60: ேப#* தமி4 உைரநைடயி!

ெபாிய மா2ற0ைத ஏ2ப0தின. அ

ணாவி பாணி (மர") பலரா! பிப2றப'

வகிற:. ெமாழி ;-ேகறிய:, "தியேதா விைசைய ெப2ற:. அ

ணா

வழியினாி எ60: ேப#* தமி4 உைரநைட வரலா2றி! ஒ தி"ைனயா.
அைமAதன.
ப

=த ெமாழி ம-க$ ெமாழியாயி2;. நாவாL ேபனாவாL அ

பணி அளவிட2காிய:. பல ஆ.ேவக$ வAதிAதாL அ

ணா ஆ2றிய

ணாவி பகளி"

6வைத> மதிP ெச.யவி!ைல. சி;கைத, நாவ!, க'ைர, நாடக ஆகிய
அைன0: இல-கிய வ=வகளிL ஈப' உைழ0: "திய பாணிைய அவ
உவா-கி>$ளா. அ-0 ெதாடக% எ:ைக ேமாைனக% காவிாிைய
ேபா! கைகைய ேபா! அவர: ேப#சி! ஊ2ெற0த. அவர: ேப#சி!

தமிழகேம க'

அ

 கிடAத:. க0தாL நைடயாL ெசா!L வைகயாL

ணாF-ெகன0 தனிவழி அைமAதிAத:. அவ நட0திய இத4களி! அவ

எ6திய க'ைரக%, க=தக%, இல-கிய0 தர0:ட அைமA: வள

தமி6-# ெச6ைம ேச0தன. நாவைம மி-க நா ேபா2; நாவலராக0 திக4Aத

அ

ணா வளமான நைடயினா! "க4ெப2ற எ60தாளராகF விளகினா.

ெசா2ெபாழிFகளி! "திய பாணிைய உவா-கி ேமைட0தமி6- வள ேச0தா.

ேமைட0தமிைழ உவா-கியவகளி! அவ த! வாிைசய. அவ ெசா2ெபாழிF0

தைல"க% பைட"க%-# Q'=ய ெபயக%ேம ":ைமயா. அைமA:
வி'டன. கவிைத ப

" அைமAத உைரநைட, அவ- உைரநைட வரலா2றி!

நிைலேப; அளி0: வி'ட:. அ

ணா அழகாகF *ைவயாகF எ6தினா. அவ

பைட" எAத இல-கிய வ=வமாகயிAதாL சீதி0த ஒளிR*. இதழாளராக

அைமAததா! நிரப எ6த வா." கிைட0த:. அவ க0: பரபாளராகF

விளகினா. அ

ணாவி பக# சாதைனகைள அகீகாி0:, ெபைம ேச-
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வைகயி! "க4மி-க அ

ெபைமப0திய:.
அ

ணாமைல ப!கைல-கழக, டா-ட ப'ட அளி0:

ணா ஒ அறிவாலயமாகேவ திக4Aதவ. ெசா2ெபாழிவாள- எ60தாள -

?லாசிாிய - நாடகாசிாிய- இதழாள - சிAதைனயாள - தைலவ என ப!ேவ;
சிற"கைள ெப2;0 திக4Aதா. தமிழக0தி! அ

ணாF- அைமAத நிைனF#

சின ேபா! யா- அைமயவி!ைல. அறிஞ அ

ஒப2ற தைலவராக0 திக4Aதா. அ

ணா மிகF "க4ெப2ற ,

ணாவி பைட"கைள அர*ைடைமயா-கிய

தமிழக அர*- ெநDசாAத நறி. அர*ைடைமயா-கிய பாேவAதாி ?!கைள

த த5! ெவளியி'ட: மணிவாசக பதிபக. த2ெபா6: அ

?!கைள> ெவளியி' மகி4#சியைடகிற:.
-------------

ணாவி

மாதாவி ெப

"ஆமா நாB ஒ மாதாவி மக$ தா. எ ெபய காAதா. மாதாவி
மக$ எற நாடக பா0தி-கிறீகேள. அAத நாடக- கைதயி! வ
மாதாவி ெப

Sைடய ெபய சீதா. அவ$ சதாய- ெகாைமயா!

ெச0தா$, த2ெகாைல ெச.: ெகா$கிறா$. அ: நாடக0தி! நடப:. நிசமாக
நடAதத!ல. நா அேதவிதமான ெகாைமயா! சாகவி!ைல. ஒவைன, எ ஆைச

நாயகைன, சாக=0ேத. நாடக0திேல பாிதாப0தி2ாிய சீதா த2ெகாைல ெச.:
ெகா$கிறா$. நா, பழி பாவ0:- அDசாதவ$. ெகாைல ெச.ேத. எைன0

த

த

=-க0 தயாராக உ$ள நீதிபதிேய தாராளமாக0 த

=>க$. ஆனா!

=பத 7ல, நீக$ இAத ஒ காAதாைவ அட-கலா. இேத ேநர0திL,

இனி> ேதாற இ- காAதா-கைள0 த-க என ெச.R பிேள-

வAதவB- ஊசி ேபா'வி'டா!, ஊாிேல ேவ; யா- பிேள- வரா: எ;
@றிவிட =>மா? இAத- காAதாைவ- ெகா;வி'டா!, இனி ேவ; காAதா
கிளப மா'டா$ எற எ

Sகிறீக$?

எ இளவயதி! நா H-ேமைட ஏறேவ

ேம எ; என- பயமி!ைல,

:-கமி!ைல. எைன ப2றி ஊரா ஏ*வாகேள எ; ெவ'கமி!ைல. அAத
உண#சிக$ எைன இேபா: அ

வதி!ைல. மர0: ேபான மன

எBைடய:. உ%0: ேபான நியதிகைள நீதியாக- ெகா

ட உலக இ:.
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ஏன.யா , இப= விைற0: பா-கிறீ. கவைலயா? என- மரண த
தரேவ

ேம, எ ெச.வ:? அறியாத ெப

டைன

ணாயி2ேற, இவைள# சாக#

ெசா!வதா எ; ேசாகமா உம-? பாவ நா உயிேரா இபதாகவா
க:கிறீ? நா இறA: ப0தா

க$ கி'ட0த'ட வாகிவி'டன. க$ள

கபடம2ற காAதா பென நா'க%- ேப ெகா!லப'டா$. இAத- காAதா,
பழி வா ேபவழி.

வழ-ைக வள0தி- ெகா

=-க ேவ

டா. ேசாைவ நாதா ெகாேற.

க60ைத0 திகிேன. அவ இறAதா. சாேபா: @ட நா அவைன

அைண0:- ெகா

=Aேத. அவைன ம' நா ெகா!லா: ேபாயிAதா!

என நடAதி- ெதாி>மா? ேசா ஒ ெகாைலகாரனாகி நி;
ெகா

=பா. நா அவB-- கைடசியாக# ெச.த உதவி, அவைன-

ெகாேறேன அ:தா. ப0தா

க%- " ேசா எைன- ெகாறா.

இேபா: நா அவைன- ெகாேற; அவB- உதவி ெச.ேத.

ஏ விழி-கிறீக$? நா உள;வதாக நிைன-கிறீக$? அப=0தா
எ

SRக$. சகஜ. எBைடய வா4-ைக வரலா2ைற நாேன எ6தி

ைவ0தி-கிேற. அ: கிைட0தா! எ மரண0:- பிற அைத ப=>க$,
விஷய விள. ேபா: நா உலகி! வா4Aத:. விைட ெகாக$.

ெச!கிேற, த5! எைன0 த

=0: விக$. உக$ ேவைல =ய'.

பலைடய ஆைச> நிைறேவற'.

ேசா எற தன: "ஆைச நாயகைன"- ெகாறதாக, காAதா எற மா: 2றD
சா'டப', ெசைன- ேகா'=ேல விசாரைண நடAத:. காAதாF- வய:

இப0ைதA: அ!ல: இப0தா; இ-. அழகி. ஆனா! ெகாைலகாாி! அத2

ஏராளமான * கிைட0: வி'ட:. த
வAதிபவக$ ேபசி- ெகா

டைன நி#சய, எ; இAத வழ-ைக- காண

டன. ேகா'=ேல காAதா, பயேமா, பைதேபா,

:-கேமா, :=ேபா, இ!லாம! மிக அைமதியாக இAதைத- க

ட நீதிபதி, வ-கீ!

தலானவக$, H- ேமைட- ேபாேவா எ; ெதாிA:, இவ%-

இUவளF ைதாிய எப= பிறAத: எ; எ

ணி ஆ#சாியைடAதன. பல
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சா'சிக$ விசாரைண ெச.யப'ட பிற, 2றவாளி ஏதாகிL @ற ேவ

=ய:

இ-கிறேதா எ; நீதிபதி ேக'டா. அேபா: காAதா ேபசிய:. ேமேல நா

விவாி0த:. ேகா'டா-ேகா, ேவ=-ைக- காண வAதவக%-ேகா, காAதா
ேபசியதி ெபா$ விளகவி!ைல. H-0 த

பி=0:- ெகா

டைன விதிபாக$ எ; கி5

டதா!, காAதாவி 7ைள ழபி வி'டெத;, ைப0திய

பி=0ததாேலேய, ஏேதேதா உளறினாெள;, ேகா'=! ேபசி- ெகா
ஆனா! உ

டன.

ைமயி! காAதாF- ைப0தியமி!ைல, மன- ழபமி!ைல.

மிக0 ெதளிவாகேவ இAதா$. காAதாF-0 H-0 த

டைன விதி-கப'ட:.

வழ-கமான சடக%- பிற காAதா H-கி5டப'டா$.
காAதாவி கதி க

 வAதினவக$ யா? அவள: தைக சாAதாF, அவள:

காதல சகரBA தவிர ேவ; யா வAதவி!ைல .

விபசாாி! ெகாைலகாாி! ல0ைத- ெக0தவ$! மிரா*- ப0ைத அழி0தவ$!

ேசாைவ- ெகாைல ெச.தவ$! - எ; பல பல விதமாக0 H2றினாக$.

காம0:- ப5யான ேசாவி பாிதாப# சிA: காலணா எ;, ெகாைலகார
காAதாவி ேகார மரண எ; பா' "0தகக$ வி2கப'டன.

ப0திாிகாசிாியக$ விபசார0தா! வAத விைன எ; தைலயகக$ எ6தி0
தீ0தன.

வழ- H- வபள" =A: சில நா'க$ ெசற பிற, சாAதாF
சகரB ெசைனைய வி' ெவளிேயறி. க5யாண ெச.: ெகா

, ஒ

கிராம0தி! வசி0: வAதன. அவகளிவ- ம'ேம காAதாவி பாிதாப

வரலா; 6வ: ெதாி>. 'காAதாவி ைடாி' அவகளிடAதா இAத:.

சகர காAதாவி ைடாிைய "0தகமாக பிர*ாி-க0 தீமானி0தா. உலகி!

ம;ப=> காAதாைவ ப2றி0 தா;மாறாக ேப*வாகேள! எத2காக அ0தைகய

வபள"- இடமளி-க ேவ

, '"0தக ேபாட- @டா:' எ; சாAதா

@றினா$. 'சாAதா! உலக0தா காAதாைவ0 H2றினாL கவைலயி!ைல. அவள:
வா4-ைக வரலா2ைற ப=0: ஓாிவராவ: பாட க2;- ெகா

டா! ேபா:.

ேமL, விஷய0ைத ப0தறிய- @=யவக$ காAதாைவ ப2றி பாிதாப
பவாகேள யறி பழி-க மா'டாக$. அவக$ H2றினாL சாி,
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கவைலயி!ைல. நா காAதாவி ைடாிைய பிர*ாி-க0தா ேபாகிேற.

நாமிவ ேசA: கFைர எ6:ேவா எ; சகர @றினா. அஙனேம

ெச.தா. எUவளேவா எதி"-கைள அட-கி# சாAதாைவ- காத5யாக

ெப2றவ சகர, அ: ேவ; கைத! ஆகேவ அவ தீமானி0தா!

நிைறேவ2றாம! விவதி!ைல. காAதாவி 'ைடாி' "0தக &பமாக ெவளிவAத:.
சில க

ணீ வ=0தன. ப=0: =0த: சில, ''இைத ெவ'கமிறி

ெவளியி'டாேன பிரகபதி” எ; சகரைன0 தி'=னாக$. ஆனா!, அAத

ைடாிதா இேதா இனி நா உக%-0 தரேபாவ: ேக%க$ காAதாவி
ைடாிைய ... காAதா எ6தியதி! சி;சி; பிைழ தி0தக$ ெச.ேதேனயறி

விஷய0ைத மா2றவி!ைல. காAதா எ6தினதி! காணப'ட எ60:-களி! இAத

பிைழைய நா தி0திேனேனயறி அவ$ எ

ண0ைத, நடAத சபவகைள,

காAதா எ6தினப= அப=ேயதா உகளிட தகிேற. பாக$ இAத பாிதாப

ெப

ணி பட0ைத .

இAத நாடக- கெபனி-காரகளி வ

= எக$ R' ப-கமாக வ

ேபாெத!லா என-- ேகாபAதா வவ: வழ-க. விதவிதமான
பயகரகைள- கா'=- ெகா

, ரக ரகமான ேநா'W*கைள ேபா'- ெகா



மன0ைத- ெக0ேத விகிறாக$. ெநDைச உ- பாட!க$, உ!லாசமான
சபாஷைன, உயதரமான ந=", அ2"தமான சீ ேஜா=". அவ பாகிறா,

இவ$ ஆகிறா$ எெற!லா ேநா'W ேபா' ஆைசைய- கிளபி

விகிறாக$. எகளிட0திேல பணமா இ-கிற:. நாடக0தி2 ேபாக

அபாF- வவேதா மாத 26 &பா.. அபிேல உைல தவறா: ஏறினாேல

ேபா:. இAத இல'சண0திேல தபி- ேவ;. ப$ளி-@ட# சபள க'ட
ேவ

. அவ ப=0: வி' என சாதி-க ேபாகிறாேனா ெதாியா:.

சாAதாவி ர! தக- கபி ேபா5-கிற:. பா'# ெசா!5- ெகா0தா!
ரமியமாக இ- எ; ெசா!Lகிறாக$. என-ேகா இன க5யா நாடக வ

=கைள பா-க-@டா: எறிAதவ$ அ; பா-க ேவ

தாயி2;. ”மாதாவி ெப

மாதாவி ெப

ேபா. வாகி- ெகா

, மாதாவி ெப

=ய-

” எ; @றின. நாB ஒ

தாேன! ஆகேவ ேநா'Wைச வாக# ெசாேன. சாAதா ஓ=
 வAதா$. கைத# *-க அதி! இAத: . அச! எக$

ப- கைததா. ஆகேவ இAத நாடக0ைத எப=யாவ: ேபா. பா-க

ேவ

 எ; ஆைச பிறAத:. அபாவிட ெசாேன. அவ என ெச.வா

பாவ, ”க

ணி!ைல ேயா= காAதா, ெபாிய ெப

ணாயி-ேக, ேநா-0
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ெதாியாேதா நம ஆ0:- கOட” எ; ெசானா. வ;ைம பி=0: வா'
நாக$ =யி- R' ப-கமாக, பாழா. ேபான சினிமா, =ராமா
வ

=க%, ப' "டைவகாரB. பபா. ேச' ஏ தா வரேவ

?

நாசமா. ேபாகிறவ$ எகைள வ;ைமேயாடாவ: வி' ைவ-க-@டாதா?
இ!லாதவாளிட வவாேன. இ: ேவ

மா, அ: ேவ

மா எ;

ேக'பாேன? இப=# சி0திரவைத நட-கிறேத உலகி! சிவேன எ;
அவாளவா$, அவாவா காாிய0ைத- கFனி#*

ேடதா இ-கா? மBOய

ம'மா, ெத.வ@ட *மா தா இ-.
இர

டா வார, 7றா வார ’மாதாவி ெப

நாடக’ நடA: ெகா

இAத:. ஒUெவா நா% என- ஒயாத ெதா!ைல. அபாF- சகட. எ

க0ைத- க

ேட

 அவரா! சகி-க =யவி!ைல.

”காAதா, நாைள- ெர=யா இ. நாடக ெச!ேவா. சாAதாF வர'" எ;

ஒ தின அபா ெசானா.

''என வா5ப தி"கிறேதா, ப கிட-கிற கிடபிேல நாடக ேவேற
ேவ

=யி-ேகா, இேகதா ந!லதகா நட-கிறேத, நாடக ேபாறாரா நாடக”

எ; அமா ேகாப0ேதா @றினாக$. வாதவAதாேன, அAத -கா! &பா.
இAதா! எக$ ப0:- எUவளேவா ெசளகாிய.

நாடக சினிமா இைவக$ இ- உலக0திேல பண பDச ஏ இ-க

ேவ

? மாதாவி ெப

நாடக எUவளF அைமயாக இAத:

ெதாி>ேமா? என அைமயாக ந=-கிறாக$ TK ச
ேவட0திேல ச

க கெபனியா . இரா

க ந=ப: எ!ேலா- பி=0த:. சீதா இறAத: ேக'

இரா, சீதா! சீதா , எ; அலறி- ெகா
சீதாவாக ந=- சி;வ அச! ெப

சர*வாக MS திெரளபதி எற ெப

 ஓ ெபா6:, மன: :=-கிற:.

ேபா!தா ெதாிகிறா. சீதாவி தைக

ேஜா=யாக ந=-கிறா$. ”நீக$ மிரா*தார,

உகா0:ேல விதவிதமாக- டக$ இ-. எக%- இப: இAத ஒ

டAதா'' எ; சர* @;ேபா: கசியாதவக$ இ!ைல. மாதாவாக

ந=பவ ெராப நறாக ந=0தா. ஆமாமா. யாைர# ெசா!5 யாைர# ெசா!லாம!
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விகிற:. நீக$ பா-க ேவ

ேபாதா:, "ாியா: ேபாக$.

 அUவளFதா. நா எUவளF ெசானாL

கைத ெதாி>ேமா, த! தரமான:. ஒேர ஒ மாதா . எகபா ேபா! அவ-
இர

 ெப

க$, ஒ ஆ

. எகா0திேல நாக$ இப: ேபா! சீதா 70தவ$.

ந!ல அழகி. சரசா இைளயவ$ எக$ சாAதா ேபா!. அழ, ண எ!லா எ
தைக ேபால0தா. வ;ைம பிகி0 திற:. எகா0திேல இ-கிற கOட

தா. சீதாF- இரா எற ஒவ ேமேல ஆைச. அவB-ேகா ேகாயி! ள,
Xைச, "0தக த5யவ2றிேல ஆைச. அவைள> க5யாண ெச.: ெகா
அவ ேகாவிL- ேபாவைத எAத- கடF$ ேவ

டாெம; @றிவிேமா



ெதாியவி!ைல. அவ க!யாணேம @டா: எ; @றி வி'டா. எAத- ேகாயிL
பி$ைளயா ேகாயி! தவிர, ேதவி இ-ேக. நா ஏ க!யாண ேவ
ெசா!ல ேவ

டா எ;

, எ; இரா ேயாசி-கவி!ைல. ேயாசி-க ேநரேம:? சதா

ேதவார திவாசக ப=-கF, ளி0: Xைச ெச.யF . ேநர ேபா.விகிற:.
வரத'சைணதா ஒ சாப-ேக இ-கிறேத எக ல0திேல . சீதாF-

பணேம:? ஒ கிழவனிட த$%கிறாக$; அவ சாகிறா. ெமா'ட#சியாகிறா$

சீதா. பிற அAத ஊ மிரா*தார சீதாைவ- ெக-க வகிறா. எUவளேவா

கOட மாதா காலமாகிறா. சீதா த2ெகாைல ெச.: ெகா$கிறா$. பிற இரா

சரசாைவ- காபா2;கிறா. அவைள ஒ கர"-காரB-- க5யாண ெச.ய

ஏ2பாடாகிற:. க5யாண பAத5ேலேய ச

ைட. ”ேபாடா ேபா! சரசாைவ நாேன

க5யாண ெச.: ெகா$கிேற" எ; இரா @றி வி'- க5யாண ெச.:

ெகா$கிறா. சரசா நிமதியாக வா4கிறா$. இ: கைத. பா0தா! தா ெதாி>.

இதி! உ$ள *ைவ.

சீதாைவ ஒ கிழவB-- க!யாண ெச.: ெகா- சீ நட- ேபா:, எ
கதி எனாேமா எ; எ

ணி, க

களி! நீ த%ப, அபாைவ ேநா-கிேன.

அவ மன: ேவதைனயி! இAத: ேபால ெதாிAத:. :-க ெதா

அைட0:- ெகா

ைடைய

டதா! அபா கமலான ரLட, 'பாவி கிளிைய வள0:

Xைனயிட ெகா0தாேன ' எ; மாதாைவ0 தி'=னா. எ மனதி! ஒ

ஆனAத உ

டாயி2;. அபா என கOட வAதாL சீதாைவ- கிழவB-

ெகா0தைத ேபால எைன- க5யாண ெச.:விட மா'டாக$ எ; ைதாிய

பிறAத:.

13

இப=ப'ட நாடககைள பா0த பிறகாவ: நம ல0திேல யிA: இAத
வரத'சைண ேபைய ஒ'=விட ேவ

டாமா? கைத =Aத:. R'- வAேதா.

அமாவிட கைதைய# ெசானேபா: அவ$ , ’ஆமா அAத ஏைழ பிராமண

ேவேற என ெச.வா? எ0தைன நாைள-# சீதாைவ R'=ேலேய ைவ0தி-க
=>? கிழேமா, ேடா எ:ேவா ஒறி தைலயி! க'=0தாேன தீர ேவ

'

எ; @றினா$. “சீ 'டாேள அவ காாிய மகா பிச'' எ; அபா

வாதா=னா. சாAதா :ாகி வி'டா$. என-ேகா அபாF- அமாF- நடAத
ேப#* பய0ைத உ

டா-கிவி'ட:. எைன அைழ0:- ெகா

கிழவ வவதாகF, நா பயA: ெகா
க

 ேபாக ப

 அபாவிட ஒவ: ேபாலF கனF

ேட. ம;தின காைலயி! எ6Aத:, வாச5! நி; ெகா

ேநா-கிேன. எதி R'=! ஒ *Aதர வா5ப நி; ெகா

 ெதைவ

=-க- க

ேட.

ெந நா'க%- ேப க!க0தா ெசறிAத அல , த கணவைன இழA:

வி' மகBட ஊ திபி எக$ R' எதி R'ைட விைல- வாகிெகா

, அதி! =ேயறினா$. அவ$ வர ேபாகிறா$ எப: என- னாேல

ெதாி>. அவ$ பி$ைள-0 தைல சவி# சைட ேபா' ெபா6: ேபா-கலா
எ; நா எ

ெகா

ணிய:

. ஆனா!, அலவி மக நா எ

ணி-

=Aதப= சிறிய அபிய!ல அலவி பி$ைளதா, நா நாடக

ேபா.வAத ம;தின காைலயி! எ க

க%-- கா'சி அளி0த:. நா ெதா'

விைளயாட =யாத பவ. எ கி'ட வர=யாத வய:. ஏற-ைறய இப:

இ- எகி'ேட அAத *Aதர &ப வர =யா: எ; @றிேனன!லவா?
அவ என ெச.தா ெதாி>ேமா?! யார: "திதாக இ-கிறேத எ; நா
பா0ேதேனா இ!ைலேயா, ஒேர தாவாக0 தாவி எ ெநDசி! "A: ெகா

அAத உவ எதி R' வாச2 ப=ய

டா.

ைடதா இAத:. ஆனா! எ ெநDசிேல

சி0திர பதிA:வி'ட:. *Aதரமான அவன: ெபய ேசாம*Aதர. அல
அதிOட-காாி எ; அ=-க= அமா எனிட @;வ:

. அலF-

ஐ*வாீய இ- எபதா! நா நா-ைக0 த'வ: வழ-க. ஐ*வாிய

இ-க'ேம அவளிட, அதனா! நம-ெகன எ; @;வ:

. ஆனா!,

இப=ப'ட ைமAதைன அல ெப2றிப: என-ெகன ெதாி>. அAத#

ெச!வ0ைத நா ெபற ேவ

எ

 எ;, பா0த: மாதாவி ெப

ணிேன. னாளிரF நா க

ட நாடக0தா! பல எ

ணக$ எ
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மனதிேல உதி0தன. அதிேல -கியமான: க0:-கிைசAத மணாளைன ெபற

ேவ

 எப:தா. அேத எ

ண0ைத அைண0:- ெகா

இரF நா Hகிேன. காைலயிேல எ6Aத: எ க

தா னா$

களி! ேசாம*Aதர

ெதப'டா!, என- எப=யி- நீகேள ேயாசி>க$. பசிேயா உலF
ஒவ ப'சண- கைடயேக வைகயி!, கமகமெவன வாசைன Rசினா! நா-கி!
நீ ஊறாதா! நா இேதா ெவளிபைடயாக- @;வைத ேபால பல ெப

மா'டாக$. ஆனாL நா மயகினைத ேபால மயகாத ெப

க$ @ற

க$ எ0தைன

ேப இ-க =>? அAத மர- க'ைடகைள ப2றி ேப*வாேன?
இUவளைவ> எ
ெகா

ணி-ெகா

ேடயிAேத, எ; எ

பா0ேத. தைல னிA: ெகா

 நா ேசாம *Aதர0ைத பா0தப= நி;
Sகிறீகளா. அ:தா இ!ைல. ஒ ைற
ேட ேயாசி0ேத. யாராக இ- எ;.

அலவி மக எற ேயாசைன ேதாறி2;. ம;ப= ஒ ைற பா0ேத.

அத2$ அமா ெசானாக$. ”காAதா! அவ அலவி பி$ைள" எ;.
உடேன நா ேவ; ேவைலகைள- கவனி-க# ெச; வி'ேட.

அலF எக$ அமாF பா5ய சிேநகிதமா. ஆகேவ, அ=-க= அவக$ R'

விஷயகைள ேப*வத2# சAதப கிைட-க ஆரபி0த:. த5ேல

அமாதா ஏதாவ: ேபச ஆரபிபாக$. அAத# *வாரயமான ேப#ைச நா

=-க விவதி!ைல. ேக$வி ேம! ேக$வி ேபாேவ. அ: எப=, இ: எப=
எ; விசாாிேப! இப= ேபசி ேபசி# ேசாம*Aதர0ைத ப2றிய பல

விஷயகைள0 ெதாிA: ெகா

ேட.

ேசாம*Aதர ெபய-ேக2ற &பவா. தகமான ண. ந!ல ப=", இளைம,

இUவளF ஒேக ெபாAதியவ. எவ$ 'ெகா0: ைவ0தி-கிறாேளா' அவர:
மைனவியாகி மகி4#சிேயா வா4-ைக- எ'டாத கனியானாL நிைன"-
எ'டாம2 ேபாமா? அ: ேபா! என-# ேசாவி மீ: எ

ண வி6Aத:.

இ0தைகய மணாள கிைட0தா! மகி4#சிேயா வாழலா. உலகி! எத2

பிறAேதா. சAேதாஷமாக வா4வத2காக0தாேன ஆனா! *Aதர எைன- க

ஆைசப'டாL எ வ;ைமைய- க

ேபா!, ஏைழ ெப



டா! பயபவா. கைதகளிேல வவ:

ணாக இAதாL என- அவ$ தா ேவ

ெசா!5 எைன- க5யாண ெச.: ெகா

 . எ;

டா!, எUவளF இபமான வா4F

என-- கிைட-. என- அAத வா4F கிைட0தா! எ தைக சாAதாF-
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எப= ப'ட ேமலான இட0திேல வர ேதேவ ெதாி>மா? எக$ வ;ைம

ஒ=ேய ேபா. வா'ட தீA: வி - இ0தைகய எ

ணக$ அைலேபா!

மனதி! ேமா:. எப=ேயா நா ஒ இப மாளிைகைய எ மனதி! க'=
வி'ேட.

எ தைக சி; ெப

ணாைகயா! அ=-க= அல அ0ைதயிட ேபா. ேப*வா$.

ேதா'ட0தி2# ெச; விதவிதமான மலகைள- ெகா

 வவா$. அலF

சாAதாவிட அபாக இ-கேவ, இAத0 ெதாட" அதிகாி0:- ெகா

ேட வAத:.

ஒUெவா நா% ேசா எைன ப2றி ஏதாவ: ேபசாதிபதி!ைலயா. அைத

அப=ேய சாAதா R'=!, 'பிேள' ைவபா$. சாAதா @;வைத- ேக'க என-

பரமானAதமாக இ-. அபா ெப7#ெசறிவா, அமா ”அகிலா
வாியி கிைப எப=ேயா, யா க

ேட

டாக$” எ; உ-கமாக# ெசா!Lவாக$.

சாAதா ;". பாைவ>ட எைன ேநா-கி# சிாிபா$. அவ%ைடய

கன0ைத நா ேநாகாதப= கி$%ேவ. இAத ஆனAத எக$ ப-

கவைலைய- @ட ஒ அளF-- ைற0த:. பா" ேத% ெநளி> ழியிேல

வி6Aதவ ைக-- கிைட0த ேவைர பி=0:- ெகா

 ெதாகிறேபா:, ேத

@'=5A: :ளி ேத ெசா'ட அைத# *ைவ0:# சAேதாஷப'டா எ; கைத

ெசா!வாகேள அைத ேபா5-கிற: என: சAேதாஷ.

”காAதா, ேக'டாேயா சகதி? இனி- *Aதர உக அ-காF- ஏ இB

க5யாண ஆகவி!ைல எ; ேக'டா” எ; சாAதா @றினா$ ஒ நா$ . நா
" சிாிைப அட-கி- ெகா

 ஏேதா ேவைல ெச.வைத ேபா! இA:

வி'ேட. ’நீ என பதி! ெசாேன' எ; அமா ஆவLட ேக'டாக$.
”இB ந!ல இட கிைட-கவி!ைல, எ; ெசாேன” சாAதா @றினா$.
”'= பிேவாதா ேபசியி-கா" எ; அமா @றிவி' சிாி0:- ெகா

எைன பா0தாக$.

ேட

”சதா அவா ஆ0திேல உன- என= ேவைல” எ; நா சாAதாைவ- ேக'
அத'=ேன.
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”அ: யா R? அல அ0ைத R'- நா ேபாகாெம ேவேற யா ேபாவா?”

எ; கPரமாக- ேக'டா$ சாAதா.

"அவா உைன அைழ-கிறாேளா தாXல ைவ0:”, எ; நா ேக5 ெச.ேத.
”தாXல, ேமளதாள, சீெச', வாிைச எ!லா ைவ0: உைன அைழ-க
ேபாறாேள அல அ0ைத. அேபா: ெச.யமா அதிகார” எ; சாAதா பதிL--

ேக5 ெச.ய ஆரபி0தா$.

''வர வர நீ :Oைடயாகிறா.” எ; @றி-ெகா
கன0ைத0 தி- எ

ேட சாAதாைவ பி=0தி60:

ணிேன. அவ$ எ பி=-கா அகபவா$!. ஒேர ஒ'டமாக

ஓ=ேபா. அல R'=ேல "A: ெகா

ேசாவிட ஏேதா ேபசி-ெகா

டா$. பா-கிேற நா. சாAதா

 வி6A: வி6A: சிாி-கிறா$.

காத! விஷயமாக நா பல கைதகளி! ப=0தி-கிேற. :OயAத
சAதைலைய- க

டகைத, நளதமயAதி கைத , இராம#சAதிர சீதாபிரா'=யா

கைத, ச0தியவா சாவி0திாி சைத எ; பல ப=0:மி-கிேற. ஆனா!

அைவகளிெல!லா, கடF$ ைக ெகா0:தவினா எ;தா @றப'=-கிற:.
அேதேபா! அபைலயாகிய எ ெபா' அவ ெச.வாரா? அUவளF அ-கைற
ஆ

டவB- எனிட இAதா! எக$ வ;ைமைய த5! ஒ'= வி' ம;

ேவைல பா-கமா'டாரா! அைதேய ெச.யாதவ அவ-கி-கிற ேவ;

எ0தைனேயா ேவைலகைள ஒ:-கி ைவ0: வி' எ மீ: ேசாF- அ"

உ

டாப= ெச.ய  வரவா ேபாகிறா நட-கிற விஷயமா? ேசாF-

என- மண நடAத:. கைதகளிேல @றபவ: ேபா!, கOடக$ ஏ2ப'டா!

@ட ெபா;0:- ெகா$ளலா எ; நா எ

ணிேன.

வ;ைமயி காரண0தா! என- உலகி ம2ைறய கா'சிகைள- காண ேநரேமா,

வசதிேயா கிைடயா:. மன மகி4#சி- ேவ; மா-க கிைடயா:. ெச!வா
R' ெப

ணாக இAதா!. மன- கவைல ேதாறாதப= நாடக, சினிமா

பா-கலா. நைக ந' ேபா'-ெகா

 ஆனAதி-கலா. கிள"- ேபா.

பAதாடலா. கட2கைர- ேபா. உலாவலா. கிராம ேபா ேக'கலா.
உ!லாச0:- எ0தைனேயா வழிக$ உ

. என-ேகா பணமிறி ெபற-@=ய
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ஒேர இபAதா இAத:. அ:தா. ேசாைவ ப2றிய நிைன". அவைர
பாப:. அவைர ப2றி ேப*வ: அவ விஷயமாக தைகேயா, அமாேவா

அபாேவா ேபசினா! கா: ளிர- ேக'ப: இ:ேவ என-கிAத இப. இAத

இப விநா=- விநா= வளAத:. நா பாிXரணமாக அவைடய அ=ைமயாகி

வி'ேட. ேசா மிக ந!லவ எ; ெசாேனேன அ: தவ;. எைன-

கவAதவ எப= ந!லவனாக =>?

ேசாவி மீ: என- வளA: வAத காத! எ மனதி! ஆழமாக பதிய

ஆரபி0: வி'ட:. சில சமயகளி! அவைடய தாிசன0தி2காக நா ஏகி0

தவிப:

. -கியமாக அவ Xைச ெச.ய# ெச;வி'டா!, ைறAத: இர

மணி ேநரமா வாசL- வர. அ:வைர அவைர- காண =யாம! நா



பபா'ைட அவ எப= அறிவா? காத! பலப'ட:. கல-க அதிகாி0த:.
நா அவ மீ: ைமய! ெகா

 என பய? ேசா எAத# சீமா'= R'#

சிகாாி-- கணவனாக ேபாகிறாேரா? எ எ

ண எப= ஈேட;? கைடசியி!

எ க0: ஈேடறவி!ைலயானா! எ மன உைடA: விேம, அத2ெகன
ெச.வ:?
இ0தைகய கல-க0தினா! பல இரFகளி! நா அ6த:

சி-கி-ெகா

. ெபாியேதா ஆப0தி!

டைத உணAேத. ேசாவி மன நிைலேயா என-0 ெதாியா:.

ெதாிA: ெகா$ள மா-கமி!ைல. அவ தம: 'ப-தி'ைய- கா'=-ெகா$ள
க'-க'டாக விXதி Xசி-ெகா
ெகா

 காலணா அளF$ள சAதன ெபா'='-

=Aதா. எ விஷயமாக அவ என க0:- ெகா

=-கிறா

எபைத- கா'ட ஒ அைடயாள ெதபடவி!ைல. பல வ:-கைள அவ

பாப: ேபா! எைன பா0தாேர தவிர, அவைடய பாைவயிேல தனி
விேசஷ இ-கவி!ைல. க

ணா! ேபசியி-கலா, மன இAதா!. அவேர

ப-தகளி பாடைல- ேக'- ேக', ெமளனமாக இ- பழ-கெகா
ேதவைன ேபா!, எ க

ெகா

களி ேவ

ேகாைள- க

ட

, அைசயாத உ$ள

டவராகேவ இAதா. நா அப=ெயா; அழக2றவ%ம!ல!

எ மன- ைறைய0 தீ-க யா வவாக$? ஒ சமய என: ஆ4Aத
இதய Xவமான காத!. ேசாF-0 ெதாிய ேநாி'டா!, எைன மகி4வி-க
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இைசவாேரா? ஆனா! எப= அவாிட எ காதைல0 ெதாிவிப:? மிக சாAத ண
சீலராகிய ேசா எைன ப2றி தவறாக- கதிவி'டா! என ெச.வ:? R'=ேல
அமா அபாதா என ெசா!லமா'டாக$? ஊரா ஏ*வாகேளா? நா

என ெச.ேவ? ேசாைவ மறA: விடF =யவி!ைல . மன நிைலைய

அவ-0 ெதாிவி-க மா-க ேதாறவி!ைல. நா த0தளி0ேத. சாAதாF-

இைவகைள நா @றவி!ைல. ஆனா! ெப7#* க

அ=-க= எதி R'=

மீ: ஏ-க0ேதா ெச!வ:, இரவி! எ தைலயைண நைனA: ேபாவ:, எ
மனதி! இAத எ

ணகைள# சாAதாF-0 ெதாிவி0:வி'டன. அவேளா சி;

! அவளா! என ெச.ய =>!

ெப

சாAதா எேபாதாவ: ேசாவிடமிA: "0தக வாகி- ெகா

 வவா$.

"ராண- கைதகேள ேசா தவா. ஒநா$ என-ேகா >-தி ேதாறி2;.

க

ணபிரா மீ: காத! ெகா

ட -மணியி மேனாநிைல வணி-கப'=Aத

பாக0ைத ேசா தAதBபிய பாரத0தி! நா ெபசிலா! ேகா=' அBபிேன.
அேபா: எ ெநDச :=0தைத எெனேப. அவ அதைன- கவனிபாரா?
கவனி0தாL விஷய இனெத; "ாிA: ெகா$வாரா? :Oட#சி;-கி எ;
எ மீ: சீ;வாரா? அலவிட கா'= விவாேரா? அபாவிட உ மகளி
ேயா-யைதைய பா எ; @;வாேரா? என நட-ேமா எ; பயமாகேவ
இAத:. நா ேகா=' அBபிய பாக0தி! ஆபாசமான வா0ைதக$ ஏ:

இ!ைல .
"க

ண மீ: நா ெகா

$ள காத5 ஆழ, கடலாழ0ைதவிட ெபாிய:.

அவேர எ ஆவி. அவ இறி நா வாேழ. ஆனா! அAேதா எ மன நிைல

அவ-0 ெதாி>ேமா? ெதாியவAதா! அவ எ காதைல ஏ2;- ெகா$வாேரா?
ஏளனD ெச.வாேரா? எ ெச.திைய அவாிட @ற யா இ-கிறாக$? இரFகாலகளி! எைன வா'= வைத- நிலேவ கன! ேபா! Rசி- க0ைத-

ெக- கா2ேற ெபாறாைம 7%ப= உ சAேதாஷ0ைத ப2றி- ெகாDசிெகா

தா

=- கிளிேய @F யிேல ஆ மயிேல! தாமைர X0த ள0திேல

டவ நைட நட- அனேம! யா ேபா. @ற வRக$." இ:தா, நா

ேகா='ட பாக.

சாAதா ;"0தனமாக ஒ ேவைல ெச.: வி'டா$ எப: என- பிறேக
ெதாியவAத:. க

ணபிரா எபைத அ=0: வி' ேசா எ; அவ$
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எ6திவி', பிற "0தக0ைத ேசாவிட ெகா0தாளா. ெகா-ேபா:,

"இAத "0தக ெராப நறாக இAததா, அ-கா ப=0: வி' -கியமான

இட0திேல ேகா ேபா' இ-கிறா$" எ; ெசானாளா. ேசா

"னைக>ட "சாAதா ந!ல "0திசா5 ய!லவா! பரம சா: பகவ0கடா'ச
அவ%-- கிைட-. "

ணிய கைதகைள ப=பதிேல அவ%- விப

இபதா! அவ$ ந!ல ணவதியாக விளவா$" எ; @றினாரா.

" "0தக0ைத "ர'= பா0தாரா=?” எ; நா ஆவLட ேக'ேட.
"0தக0ைத பா0: வி'. விஷய ெதாிA: ெகா
@றியBபினா எ; ேபைத நா எ

ணி- ெகா

, ேசா த சமத0ைதேட.

”"0தக0ைத பிாி0: பா-கவி!ைலேய, அ-கா” எ; சாAதா ேசாக0:ட

@றிவி', ”நா வA: வி'ட பிற நி#சய பா0திபா” எ; எைன0

ேத2றினா$. சாAதா ேத2றிவிட- @=ய ேநாயா என-! எ மA: எதி R'=!.
எ ேநா., அவ-0 ெதாிAதா!தாேன! !

தபி இராகவ ேசாவிட ெநவதி!ைல. காரண, இராகவB-

ந!லவகேள பி=பதி!ைல. ேசா எப=யாவ: இராகவைன0 ேதாழனா-கி-

ெகா$ள ேவ

ெம;, இராகவ இ- ேநர0தி!, சில நா'க$ எக$

R'- வவ:

, ேப*வ:

விA:. ஆனா! இராகவ க

. ேப#* *வாரயமாக இ-. என- ந!ல

=பா. ேப*வா.

நா பாரத0தி! ேகா=' அBபியத2# சில நா'க%- பிற இராகவ ஒ
தின கைள0: வA: கன0தி! ைக ைவ0:-ெகா

 உ'காAதா.

வ;ைமயினா! வா வா'ட என-கிபைதவிட அவB- அதிக. நா

R'=ேலேய கிடபவ$, அவ ெவளிேய ேபா. வவா. வ;ைமயி
ெகாைமக$ அவB- அதிகமாக உ;0தலாயின. தன: ந

பகளி நாகாிக

உைட தன: அ6-- ச'ைடைய பா0: பாிகாச ெச.வ: ேபா5-கிற:.
தாேனா திO= பாிகார ; சனீவ&ப எ; ஏேதேதா ேப*வா.

தைன0தாேன ெநாA: ெகா$வா. வா'ட0ைத- ெகா0த வ;ைம இராகவB-

ர'0தன0ைத>, பண-கார எறா! ஒ ெவ;ைப>, நீதி, ேநைம, பாவ
"

ணிய, தம, தைய எ; ேபசபவதிேல கசைப> ெகா0: வி'ட:.
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சதா கக0த க0ேதாதா இபா. ”விரச நாயக வAதா" எ; சாAதா

ேக5 ெச.வா$. ேப*ேபா: :-0தனமாக இ-. அதிL பண-கார

ேப#ைச எ0தா! ேபா:, சீ;வா. மன0திேல அவB- நபி-ைக கிைடயா:.

கடFைள ப2றி@ட- ேக5 ெச.வா.

ேசாவிட ேப*வ: இராகவB- இOடமி!ைல எற ேபாதிL Rேடறி
வAதவனிட எப= ேபசாம5பெத; ேவ

டா ெவ;"ட ேப*வா.

ேசா மி-க வா0ச!ய0:ட ேப*வ:ட மத விஷயமாக இராகவB-
ேபாதிப:

. சில சமயகளி! இராகவ அைவகைள- ேக'- ெகா$வா.

சில சமயகளி!, ”ேசாம
இழF ேப#* ேவ

ணா , ேவ; ஏதாவ: ேப*ேகா , ேக'ேபா. இAத

டா” எ; @றி விவா. ”சிவ, சிவா! இராகவா, அப=#

ெசா!லாேத. அப#சார” எபா ேசா. ”அப#சாரமாவ: கிரக#சாரமாவ:” எ;
இராகவ ர'0தனமாக- @றிவி' ெவளிேய ேபா.விவா. அபா, அமா

இராகவனிட ேகாபி0:- ெகா$வாக$. ைவவாக$. நா ம' ேகாபிப-

தி!ைல. இராகவ ர'0தன-ைடயவனாவத2, ெவ;0: ேப*வத2

காரண வ;ைமயி ெகாைமதா எப: என-0 ெதாி>. சி2சிலசமயகளி!

இராகவ த மனைத0திறA: கா'வ: ேபா! எனிட ேப*வா. ேக'கமிக

உ-கமாக இ- அவன: ேப#*.

ஒநா$, ேசாF-. இராகவB- கீ4-க
ேசா : இராகவா! எேக உைன- கா

ட ப= ேப#* நடAத:.

பேத அாிதாகி வி'ட: ?

இராகவ : க6ைத ெக'டா! '=# *வ2றிேலதாேன! சா-கைட-

ேபா-கிடேம:? ேவைல ஏதாவ: கிைட-ேமா எ; ேத= அைலAேத.
ேசா : கிைட0தேதா?
இராகவ : நறாக- கிைட0த:. டாமி'. இ=ய' எற அ#சைன . ேவைலயாவ:

கிைடபதாவ:. "5பா5! திைர- ெகாைப ேத.0: அAத0 திலக0ைத

ெந2றியிேல ைவ0:- ெகா

 வAதா! கிைட-மா !
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ேசா : கால இப=ேய இரா: இராகவா! பகவா கிைப ெச.யாம2 ேபாக
மா'டா.

இராகவ : அ: சாி அ

ணா! கிைப ப

Sவா. ஒ.F இAதா!தாேன! ேத,

திவிழாF ேவத பாராயண, பஜைன>, கதா கால'ேசப, பரத நா'=ய,
அதிெவ=>. அ-காரவ=சL, அனாபிேஷக, விடாய0தி> அBபவி0:வி'. மிAத ேநர0தி!, உைம ேபாற ’ப-த’கைள- க

 ேபசி- கடா'சி0:

வி' பிறதாேன எைன ேபாற பDைசயிட வவா. அத2$ என-

ேவைலேய அவசியமி!லாத நிைலைம வ. சாFதா அவ என-# ெச.ய

ேவ

=ய கடா'ச.

ேசா : மன ெவ;0: ேபசாேத இராகவா . இ: ஒ கOடமா? சா'சா0 Yராமேர
கா *2றினா. கOட *க இரF பகL ேபால மாறி மாறி0தா வ.

இத2காக பகவ0 நிAதைன ெச.வதா?

இராகவ : நானா நிAதி-கிேற? என அ

ணா , உைம ெபாிய ேவதாAதி

எ; @;கிறாகேள. நா ேப*கிேற, நா ஏ*கிேற எ; ெசா!லலாமா?
நா ஏ:? நீ ஏ:? எ!லா அவ மய! எ!லா அவ ெசய!. உைம

இலா'சாதி பதியாக ைவ0திப: அவ ெசய! எைன பி'சாதிகாாியாக
ைவ0திப: அவ ெசய! மிக ந!லவ அவ.

ேசா : இராகவா! நீ நா0திக ேப*கிறா., நா- @சவி!ைலயா?
இராகவ : இத2க ெபய நாதிகமா? என-0 ெதாியா:. அவனறி ஓ

அSF அைசயா: . என: நா-கி அைசF அவன: ெசய!தா! ேசா :
பிராமண ல0தி! உதி0: இப= பகவ0 ேவஷியாவதா?
இராகவ : Xவகம பல !
ேசா : நீ வ-கீ! ேபால ேப*கிறா.. நீ ம' வ-கீ! ேவைல- ப=0திAதா!.
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இராகவ : கிழிAத க" ச'ைட>ட ெவளிேய கிளபியிேப. ேவெறன
நடAதி- !

ேசா : நீ ச0 விஷயகைள ப=-கேவ

.

இராகவ : அைமயான "0தக0ைத ப=0:- ெகா

விட உனதமான "0தக இ-கிறதா அ

இ-கிேற.

ேட இ-கிேற, உலக0ைத

ணா ! அைத நா ப=0:- ெகா



இAத# சபாஷைண- பிற ேசா ெமளனமாக இA: வி' ேபா.வி'டா.
நா இராகவைன0 தி'=ேன. ந!லவக$ மனைத ேநாக# ெச.வ: அழக!ல

எேற. நா இUவித இராகவB- "0தி ெசானேதயி!ைல. அ;
அவன: ேப#* ேசாவி க விலாச0ைதேய மா2றி வி'டைத- க

ேட. ஆகேவ

என-- ேகாப பிறAத:. இராகவ எைன ஏற இறக பா0:வி'#

சிாி0தா. ”அAத# சிாிபி அ0த என?” எ; நா சீறிேன.
''எ
எ

ணாத எ

ணி எ

ணெம!லா

ணி

எ'டாத ேகா'ைட-
ஏணியி'”

எ; இராகவ பா=- ெகா

ேட சிாி0தா.

என-# ேசா மீ: இ- எ
ெகா

ண0ைத இராகவ எப=ேயா ெதாிA:

டா எப: ெதாிAத:. நா நாண0தா! தைல னிAேத. ''அழ-0

த-க ேயாக அ=-க ேவ

'' எ; ;" ேபச ஆரபி0தா இராகவ.

"சிாி"ட நா இராகவைன ைற0: பா0ேத! 'இAத பாைவ-ேக அவ
உைன0 தா ப'ட மகிஷியா-கி- ெகா$ளலா’ எ; இராகவ
@றினா.

”இராகவ வ"0 :" ேபசாேத! நா @றிேன. இராகவ, அைத- காதி!

ேபா'- ெகா$ளாமேல, "உன: அழைக- க

=பா அவ. ஆனா!
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அத2ேக2ற அAதைத உன-ேக2ப0த அவ வவானா எப: சAேதக
தா. அவ ஒ 'டா$ எ; @றினா. இராகவனி அAத ேப#*, ேக5

ெச.வ: ேபால ேதாறவி!ைல, ஆ4Aத க0:ட அவ அதைன- @றினதாகேவ
ெதப'ட:. அைத- @; ேபா:, இராகவனி க வா=ய:. எ மன ஒ

L- L-கி2;.

திகிேலா கலAத காத! எைன ேமL அதிகமாக வைத-க0 ெதாடகி2;. எக$

ப- கOடேமா அதிகாி0:- ெகா

ேட வAத:. R'= ேம! வாகியிAத

கடB- வ'= க'ட0 தவறி வி'டா அபா. அவ என ெச.வா? இ!லாத
ைறதா. வ'=ைய# ெசL0:ப= நிபAத உ

டாகேவ, அ

=மா

,

எ6தி- ெகா0: ேவெறாாிட0தி! கட வாகி, வ'=ைய- க'=னா. இAதகOட0திேல, ஒ இைள" இைள0ேத ேபானா. எUவளF அைல#ச!, எUவளF
உைழ" என ெச.வா. மிரா*தாராிட அவ ஓ கண- பி$ைள . ஆயிர

இர

டாயிர எ; கண-ெக6:கிறா. ேத$ ெகா'= வி'டா! விஷ ஏ;வ:

ேபா! வய: ேம! வளA: ெகா

ேட வAத:. என: வய: வளAத:. ஊரா

ஏ இன காAதாF-- க5யாண ஆகவி!ைல எ; ேக' ேக$வி>

வளAத:. அபா அமாவி விசாரேமா ெசா!ல =யா:. இAத நிைலயி! தபி
இராகவ ெசா!லாம2 ெகா$ளாம! ஊைர வி' ேபா. வி'டா. எேக

ேபானாேனா என ேநாி'டேதாெய; நாக$ ெநைப வயி2றி! க'=ெகா

=Aேதா. ஒ மாத0தி2 பிற இராகவனிடமிA: க=த வAத:. ேம!

விலாச இராகவ ைகெய60தாக இAததா! மகி4Aேத. க=த எ

ெபய-0தா வAத:. R'=L சAேதாஷப'டாக$. ஆனா! உ$ேள இAத

ெச.தி எக%-# சப தீ

=ய: ேபா! இAத:.

காAதாF- NB நா ெசா!லாம! ஒ=வA: வி'ேட எ; கவைலபRக$

எப: என-0 ெதாி>. : வ5-க 7'ைட *மபவB- பார ைறAதா!
ந!ல:தாேன . வ;ைமயிேல வைத> நம: ப0தி! நா இ!லாதிப:

ஒரளF பார ைறவதாகேவ நா க:கிேற. இ நா வAதத2 காரண

ேவைல ஏதாகிL கிைட- எப2காக ம'ம!ல; அ$ள தாி0திர0தி

ேகார0ைத- காண# சகியா: வA: வி'ேட. எ; ெசா!வ: ேபாதா:. ேசாவி

நட0ைதயினாேலேய நா இப= வA:வி'ட ேநாி'ட:.
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காAதா, நீ ேசாைவ- காத5- விஷய என-0 ெதாி>. க

ணி!ைலயா

என- . க0: இ!ைலயா, ேசா ந!லவ. ஆனா! அவBைடய உலக ேவ;.

அவ ஒ பண-கார ேவதாAதி. நா ஏைழக$. அவB- உலக மாயமா. வா4F

ெபா.யா. மண ஒ சிைற வாசமா, காத! ஒ பAதமர, அவ வா4நாளி!

பகவ0 ேசைவைய0 தவிர ேவெறா; ெச.ய மன இடAதர வி!ைலயா.
உைன அவ நிராகாி-கிறா. ெப

க$ ச7கேம ேப.#*ைர எ; ேப*கிறா.

ஏ*கிறா. நா ெவ'க0ைத வி' அவனிட உ விஷயமாக ேபசிேன;
ேவ

=ேன, ெகDசிேன. உைன- க5யாண ெச.: ெகா$வ:. நம:

ப0ைத B-- ெகா

வ ேபதவியாக இ-ெமபைத எ0:-

கா'=ேன. ைபயி! கிட- மாணி-க0ைத எ0:- ெகா$. எ; கதறிேன

காAதா. :ளி> தயகாம! க5யாண எற ேப#ேச எ-காேத எ; ேசா

@றிவி'டா. நீ க'=ய மன-ேகா'ைட ெநா;கி2;. நாB@ட உைன

ேபாலேவ மன-ேகா'ைட க'=ேன. ேசா உைன- க5யாண ெச.:

ெகா$வா எற நபி-ைக என-கிAதிராவி'டா! அவBைடய ேவதாAத
ேப#ைச ஒ வினா=@ட ேக'- ெகா

=-கமா'ேட.

ெபாிய ேவதாAதியா அவ. ப-தனா : ஆ

டவனிட அ" ெகா

டவனா.

காAதா இைத- ேக$ பண கிைட0: வி'ட பிற அைதேபால ெச!வAதராக
இப: எளி:. அவBைடய ேவதாAத ெச!வ0தினா! அவB--

கிைட0தி- ஒ.F ேநர0தி2 ஒ ெபா6:ேபா-. அவைன நீ மறA:வி.

எ0தைனேயா சீமா R'ெப

காAதா, வ;ைம ேநா. ெகா

கைளெய!லா அவ ஒபவி!ைலயா. ேக$

ட நைம அவ ஏ2;- ெகா$வானா? அவ

உைன0 திமண ெச.: ெகா$ள =யா: எ; ெசான: எ மன
ப'டபா நீ அறியமா'டா.. அAத ஊாி!, அவ எதிாி!, இ-க மன

ஒபவி!ைல.

பண. பண. பண. அைத0 தவிர உலக ேவ; எைத> உ$ளேபா Xசி-க-

காேணா. அ: கிைட0தா! ஊ தி"கிேற. அAத# ேசா ேப*

ேவதாAத0ைதவிட வ

=வ

=யாக, அேபா: எனா! ேபச =>. அAத-

கால வர'. பா0:- ெகா$ேவா. நீ ேசாைவ மறA: வி. உ கதி

எனாேமா நானறிேய. அறிA: தா என ெச.ய =>? அபாF

அமாF ேகாபி0: ைவ0தா! நீ ;-கி' த-காேத. அவக%ைடய விசார

எைன0 தி'வதனாலாவ: ெகாDச ைறய'.
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இப=-,

உ தபி இராகவ.
க

களிேல நீ அவியாக ஓ=2;. இAத- க=த0ைத ப=0தேபா:, R 6வ:

விசார. ேசாைவ ப2றி நா எ
அமாF எ

ணி- ெகா

ணி-ெகா

=Aத: ேபாலேவ அபாF

=Aதாகளா. எ!ேலாைடய எ

ண0திL ம

வி6Aத:. எ காத! ெபா.மா ேவ'ைடயாகி வி'ட:. எ மனதி! எ6பிய
மாளிைகக$ ம

ேமடாயின. க

ணா=யி! எ க0ைத பா-க ேநாி'ட:. எ

அழைக நா சபி0ேத; என- எத2 அழ!

மாதாவி ெப

நாடக0திேல கதாநாயக இராைவ, அவ தாயாேர

சீைதைய- க5யாண ெச.: ெகா$ள# ெசா!5>, இரா ம;0: வி'டா. எ

வா4-ைகயி! எ தபிேய ேசாைவ- ேக' பா0: பய ஏ2படவி!ைல
பாப! ேக'  எெனன எ

ணினாேனா, தம-ைக தக ப:ைம ேபாற

அழட இ-கிறா$ எ; யாரா "கழ- ேக'டாேனா ெதாியவி!ைல.
தாி0திர0தா! நா வாழ-@டா:. தனவAதைன மண ெச.: ெகா

வாழ ேவ

. க

ளிர- காணேவ

 எ; எ

 *கமாக

ணியிபா. ”எ தம-ைக

கணவ ெபாிய தனவAத” எ; கதியிபா. சகஜAதாேன, அவ ேநாிேல

ேக' ேசா ம;0: வி'ட: எ :ரதிOடமா? தைல விதியா?”
மாதாவி ெப

நாடக0ைத நா க

டேபா: நிைன0ேத. கதாநாயகி

சீதாேவா, இராவிட த காதைல0 ெதாிவி0திAதா!, காாிய ப50தி-
எ; @#ச0தா! சீதா இராவிட உ

ைம உைர-கவி!ைல. அ: த2ெகாைலயி!

=Aத:. நாB அAத- கதிதா அைடய ேவ
மறAேத. எ மனதிேல ெகாAதளி0:- ெகா

ேமா எ; பயAேத. @#ச0ைத

=Aத எ

ணகைள- க=த0தி!

எ6திேன. சாAதாவிட ெகா0தBபிவி' மா" :=:=-க-, க

மிரள- கா0:- ெகா

க

க$ மிரள

=Aேத. ெநேநர கழி0: வAத சாAதாவி க0ைத-

ட: காாிய ைக@டவி!ைல எ; "ாிA: வி'ட:.

”அ-கா! அவ ப=0தா. க=த0ைத. த5ேல பிாி0தா. பிற காAதாைவ
இப=ப'டவ$ எ; நா கனவிL நிைன-கவி!ைல. அ#ச, மட, நாண
எ:F இ!ைலேய. இப= ஒ அனியB-- க=த எ6தலாமா? இெத!லா
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சினிமா பாபதாL, நாவ! வாசிபதாL வகிற ேகக$. இனி இUவிதமாக

நட-க ேவ

டாெம; ெசா!L. தாி0திர பிகி0 திகிற:. இAத

ல'சண0திேல :-0 தன தா

டவமாகிற: . உ அ-காவிட, காதலா!

ஆைசயா! எத2காக ஆைச? பண இ-கிற: எனிட அத2காக0தாேன இAத
பிளா. அத2 ேவேற ஆைள பா-க# ெசா!L. நா க5யாண ெச.:

ெகா$வ: எ; தீமானி0: வி'டா! எக$ ப அAத:-ேக2ற ெப

க$

ஆயிர கிைட-. நா க5யாணேம ெச.: ெகா$ள ேபாவதி!ைல. அதிL

இப=ப'ட ெவ'க ெக'டவைள- க

ெண0: பாேர” எ; தி'=னா.

நா அ6:வி'ேட அ-கா. ஏ அAத- க=த எ6தினா.? எ; சாAதா
ேசாக0:ட @றினா$.

நா என ெச.வ:? மன அன5! வி6Aத "6ேபா! :=0த:. மி-க

ேகவலமான காாிய0ைதயேறா ெச.: வி'ேட? ேசா எைன ஏ2க

ம;0தேதா, ஏளன ெச.யFமேறா இடெகா0: வி'ேட. அவைடய
அAத: என? நா யா? அவமீ: என-- காத! ஏ2ப'டெதறா!, அவர:

பண0ைத ெப;வத2ேக நா பச"கிேற எ; அவ க:கிறா. நா ெச.த:

தவ;. க

ணிழAதவ$ கா'சி-# ெச!வாேன? கா5டறி வி6வாேன?

ெசவிடB- சகீத ஒ ேகடா?
எ க=த0ைத- க

 அவ சிாி0தாரா. எUவளF ஏளன? எ இதய0தி!

இட ெப2; எைன வா'= வைத0த எ
எ6திேன. அைத- க
க=த0ைத. சிாி-க ேவ

ப=>க$.

 அவ சிாி0தாரா. நீக$ ச2; ப=>க$ . எ

மா? அழேவ

''எ உ$ள0ைத- ெகா$ைள ெகா
எைன மனி-க ேவ

ணகைள நா அ-க=த0தி!

மா? @;க$. இேதா எ க=த

ட ண&பா!"

. தக$ திவ=கைள பணிA: அ=யா$ எ6:

க=த0ைத 6வ: ப=-க- ேகாகிேற.
பிராேணசா! தகைள- க
உ

ட நா$ த! என-0 தக$ மீ: அளFகடAத ஆைச

டாகிவி'ட:. நாளாகவாக அAத ஆைச என- பி0த ேபா! வளA:
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வி'ட:. இதைன0 தக%-0 ெதாிவி- :ணிF என-- ெகாDச0தி!

வரவி!ைல. மகா &பவாB, ணாள ெச!வBமாகிய தகைள- கணவராக
அைட> ேப; மகா ேகவலமான நிைலயி! உ$ள என-, தாி0திர0ைத- க'=-

ெகா

 "ர% என-- கி'டா: எ; எ

ணிேன. தக%ைடய அAததி2

ெகா

 பகளாவி! உலவ, உக%- ஆ

டவனி கடா'ச இ-கிற:. நா

எ0தைனேயா ரதிக$ கிைடப. பண-கார ெப

ெணா0திைய மண ெச.:

உக$ மைனவியாக =>மா? திடB- இராஜவிழி வமா? இைத எ

ணி நா

எ ஆைசைய அட-கி பா0ேத, =யவி!ைல. தக$ R'=!

சைமய2காாியாக- @ட ஆக=யாத அUவளF அபா-கியவதியாக0தா நா
இ-க =>. ஆனாL ழAைதக$, ’சAதிரைன பி=0:- ெகா’ எ;
தாயாைர- ேக'ப: ேபா!, நா தகைள0 தப= தின ேதவிைய

ேவ

கிேற. மனேம ேபராைச ெகா$ளாேத எ; எUவளேவா @றிேன எ

மன:- . மன: உமிட லயி0: வி'ட:. தாக$ ெவ; பண-காரராக ம'
இAதா! பரவாயி!ைல. எ மன0ைத- ெகா$ைள ெகா

தக$ தமப0தினியாக ஏ2;- ெகா$ள ேவ

Wக$. எைன0

ெம; தக$ திபாத

கமலகைள வணகி- ேக'- ெகா$கிேற; சாதாரண பண-காரராக ம'

தாக$ இAதா! அவ பண அவேரா , நம-ெகன அைத ப2றி எ; நா

எ

ணி-ெகா

 எ விதிப= காாிய நட-க' எ; நா இA:

வி'=ேப. ஆனா! தகளி *Aதரவதன0ைத பா-க பா-க எ ஆவ!

ெகா6A:வி' எாிகிற:. தக$ "னைக என-ேகா ":ைமயான உண#சிைய

ஊ'கிற:. தக$ ேப#* என- சகீதமாக இ-கிற:.

இ R'=ேல எUவளேவா ெதா!ைல, கOட ெசா!5 =யா:. அபாவி
அ6ர!, தைகயி ேசாக இைவகெள!லா எைன வா'=ய ேபாதிL,
தகைள ஒ ைற க

ட: எ :-கம0தைன> பறA: ேபாகிறன. :ைரேய!

எ தபியிட தாக$ ேப* ேபா: பண மிக- ேகவலெம;, ெச!வ

நிைலய2ற: எ; @றியி-கிறீக$. பண-காரகளிட இ- டாPக,
ஆணவ தகளிட :ளி> இ!லாம! தம சிAதைன>, தயாள ேநா-க
ெகா

 எ க

க

ட ெத.வமாக- கா'சியளி0: வகிறீ. அபைலயாகிய நா

@#ச0ைத வி' தகளிட பி#ைச ேக'கிேற. தக$ அைப அளி0: எைன

இர'சி>க$, என- வா4F தான ெச.>க$. ப-தக$ தம: ைறகைள
கடFளிட @றி ேவ

வ: ேபா! நா தகளிட எ ைறைய- கடா'சி-க

ேகாகிேற. ஒ இளமைக இUவித எ6:வ: தகா: எ; எ

ணி எைன
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உதாசீன ெச.: விடாதீக$. க

ண மீ: ெகா

ட காத! -மணி எ6திய

காத2க=த0ைத ப=0: "ளகாகிதமைட> ப-த தாக$. எ காத!, -மணி
ெகா

=Aத காதL-- ைறவானத!ல. -மணி பிரா'= இராசா மக$. நா

ஏைழ மாதாவி ெப

. ஆைச அர

மைன- ம' ெசாAதமானத!ல. இAத

=ைசயி! இ- மாி- , இராச மாளிைகயி! -மணி ெகா

ட ஆைச

ேபாலேவ இ-கிற:. பி0:- ெகா$ளி - வாயா=, ெவ'க ெக'டவ$ எ;

இ-க=த0ைத- க

 வி' எைன- @ற எ

ணாதீ. எ தபி தகளிட எ

விஷயமாக ேபசி தாக$ அல'சிய ெச.ததாக என-- க=த எ6தினா.
அைத- க

ட: மன :=0த:. க

களி! நீ த:பி2;. அத :ளிக$

இ-க=த0தி! உ$ளன. எ மீ: கிைப ைவ-க- ேகாகிேற; தக%-

பணிவிைட ெச.: வா4வைதவிட என- பாாினி! பரமானAத ேவ; இ!ைல.
என: அைப உம- அபிேஷகி0: உைம வணகிேற. ஒ ஏைழ

ெப

ைண- க5யாண ெச.: ெகா$வ: ேகவல எ; ம2ற பண-காரக$

க:வ.

தாக$ அUவிதமான ணைடயவர!ல. நா தகளி பண0ைத-

க

டதி!ைல. தகைள- க

ேட. தக$ திக0தி! தா

டவமா ேதஜசி!

ெசா-கிேன. ெசாண &பா! எைன0 :--காாி எ; :பி விடாதீ. நா

பண-கார- ப0தினளாயிAதா!, எைன- க5யாண ெச.: ெகா$%ப=

அேநக தகளிட ெசா!5யிபாக$. நாேனா ஏைழ. என-0 :ைண யா வர

=>? இேபா: எ மனைத0 திறA: க=த எ6:கிேற. இேபா: எ மேனா

POட நிைறேவ;த2 ேவ; மா-க இ!ைல. எைன ப2றி# ச2; ஈF

இர-க கா'க$. எ க

களி! த:" காதைல ேநா-க$. எ ெப

7#ைச>, இரவி! நா "ர%வைத>, தைலயைணைய- க
நைனபைத> நீ க
தரேவ

காAதா

டதி!ைல. நா அபைல. என- உம: அைள0

கிேற. அேப எைன- ைகவிடாதீ.

இAத- க=த0ைத- க
க

ணீரா!

டதா! உ

 தா அவ சிாி0தாரா. தி'=னாரா. எைன-

டான ேதாஷ தீரேவா எனேவா, அவ தாயா சகித சில

நா'க%-ெக!லா தீ0த யா0திைர ெச.ய- கிளபி வி'டா. தீ0த

யா0திைரயா; எைன0 :=-க ைவ0:வி', ம

=யி'# ெசற எைன

மாபி! உைத0: கீேழ த$ளிவி', பி#ைச- ேக'க# ெசற இAத ேபைதைய
பிடாிைய பி=0:0 த$ளிவி', எைன# சாக=0: வி', அவ தீ0த
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யா0திைர-# ெச; வி'டா. எ அைப அவ நிராகாி0த: ேபா! அவர:

அைப ஆ

டவ நிராகாி-காமலா ேபாவா.

வா4-ைகயிேல இனி என- என இ-க =>? ஒ ெப
எ0:- @றி> அ: ேக5 ெச.யபவ: க
இ-க ேவ

தன: உ$ளைப

டா! பிற உலகி! ஏ உயிேரா

? மன உைடA: ஏ வா4வ:? எத2 அAத வா4F? Xபாரமாக

இபதி! என பய? எைன ெப2றவக$ எைன பா- ேபாெத!லா
கவைலபவாக$. என-ேகா வர கிைட-க வி!ைலேய வரத'சிைண தர

வழியி!ைலேய எ; அவக$ வாகிறாக$. எைன யா க5யாண ெச.:

ெகா

டாL என- சி இ-க ேபாவதி!ைல. ேசா தீ0த யா0திைர-

ேபான பிற நா நைட பிணமாேன; எ ேதக காAதி மக0 ெதாடகி2;.

உட5ேல> உ$ள0திேல> தள#சி ஏ2ப' வி'ட:. வா4விேல

ெவ;"

டாயி2;. சைமப:, பப:, அ6வ:, க

கைள0 :ைட0:-

ெகா$வ:. இைவகேள எ நி0திய கமக$. நி0திைர எைன பிாிAத:.
"

ப'ட எ மன ஆற வழி என?

மனளிர மா-க இ!ைல. காAதா இறA: வி'டா$. ெவ; மாதாவி

ெப

, @ேனா ேடா, ெசவிேடா, ஊைமேயா யாேரா ஒவB- ெப

டாகி

அவனிட ேசா; ெப2;, சாF வAத: *க ெப;வத2காக- கா0:-

ெகா

=- ெப

தா மி#ச. மணமி!லா மல. மதியி!லா இரF

*ைவய2ற வா4F என பய? உபி!லா ப

ட. நா, எAத ைபயி!

கிடAதாெலன?
@Aத! நைர0: வி'டா! தைலமயி க- ைதல Xசி- ெகா$கிறாக$. ப!

ேபா. வி'டா! டா-ட ேபா5 ப2க$ க'கிறா. கா5ழAதவக% க'ைடைய

ஊறி-ெகா
எ எ

 நட-க- கா

ண0தி! ம

கிேறா. அ: ேபா!, இபமாக வாழலா எற

வி6Aத பிற, ச-ைக ேபாற சாதாரண வா4F-காவ: வழி

பிறAததா? இ!ைல, மாளிைக இ=AதாL மதி2 *வ2றிேல ெகாDச.
ம

டப0திேல பாதி>மாவ: இ-ேம. அ: ேபாலவாகிL எ மன- ேகா'ைட

இ=Aததி! ெகாDசமாவ: மி#ச இ-க- @டாதா? @டேகா"ர ெவ; ைப

ேமடாகி வி'ட:. எக$ ப பார0ைத- ைறபத2காகேவB என-ேகா

:ைணவ கிைட-க ேவ

ேமா அதாவ: சாியாக- கிைட0ததா? என-கா
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கிைட- @ப'ட எ வா4F நிமிரவி!ைல. வைளAத எ வா4-ைக றிய0

ெதாடகி2ேற ெயாழிய, ஊ; ேகா5 உதவி ெப2; உலF வழி>

பிற-கவி!ைல.

நா திகி! ப'- ெகா

=Aத: ேபாலேவ எ திமண நடAத:. எைன

மைனவியாக ெப2ற மகாBபாவ- ஐப: வய:- ேம5-. நைர மயி,

ந!ல க"# சாய Xசி- ெகா

க'=- ெகா

=Aதா. ப! பல ேபா.வி'டன. ெபா. ப2க$

=Aதா. கனகளி! ழி , ைக கா!களி! பைட, அைத மா2ற

சAதன Xசி- ெகா

=Aதா. உடேலா உலகி! உழறதா! இைள0:

ேபாயிAத:. அத மீ: பளபளபான ப' சாிைக ேபாைவக$ அவ- இAத

ல'சண0திேல காச ேநா.. என- " அவ- ப-ைகயைற ப:ைமகளாக

இA: வி' பரAதாம திவ= நிழைல அைடAத ப0தினிமா 7வ. நா

நாலாAதார அவ-. அவாிட பண இAத:. ஏ4ைமயி! ெநகி4A: ெகா



நானிAேத. கிடா ேபா! வளAதவைள எவB-காவ: பி=0:- க'= ைவ-காம5-கலாேமா எ; ேக' ஊாிேல பல பி0தக$ இAதன. எ0தைகய

ெபா0த, த'சைண தAதா! சாியாக இ-கிறெதன- @; ேசாதிட சில
இAதன. உலகிேல எ: இ!ைல? பளபளபான ேதாைல ேபா0:ெகா

=- பா" இ!ைலயா?

எப=ேயா ஒ; எ க60தி! தா5 ஏறி2;. அவ க0திேல கைள உ

டாயி2;.

Rேடா மாேடா ைற#சலான விைல-- கிைட0: வி'டா! மகி6 தலாளிேபா!

அவ எைன Xாிேபா பாபா. எ இளைம, அழ, யாF அவ-0தாேன
ெசாAத. இUவளF ல5தமான ெபாைள மிக ம5வாக வாகி வி'ேடாேம எற

சAேதாஷ அAத வியாபாாி-. Xாிபான ைவர ேமாதிர0ைத0 ெதா'0 ெதா'

பா0:- ெகா$% டப-கார ேபா! அவ நா ேபாேபா:, வேபா:
எைன பா0:- களிபா. அவ- ஆனAதAதா. 7; மைனவிக$

இறAத:, இ0தைகய’ 0:’ என-- கிைட-க ேவ

எ;@ட# ெசானா.

= இAததா!தா

என-0 திமண நடAத:. திUவியமான நாளா. மகளமான @0தமா.

மகள0தி ல'சண ம;மாதேம ெதாிA:வி'ட:. கழனிைய# *2றி பா0:

வி' வர# ெசற கணபதி சாதிாிக$ - எ கணவ கா! வ6-கி- கீேழ வி6A:

சில நா'க$ ப-ைகயி! இA: வி' பரேலாக பிராதியானா. நா

விதைவயாேன. சன0 தைடயாேன. சதாய0தி சனியனாேன.
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ெப2ேறாாி க

களி! நீ வழி>ப=யான நிைல ெப2ேற. தீ மிதி0தவ$ ேபா! .

தைக சாAதா திகி! அைடய- @=ய உைவ ெப2ேற. எ இளைம> எழிL

ேபாகவி!ைல. எ க

ெணாளி ேபாகவி!ைல. நா அபைலயாேன. ஆனா!,

அழகியாக0தா இAேத. தா5 இழAேத. ஆனா! சா.Aத தளி

ேபா5Aேதேன யறி சரகாக இ!ைல, மமிழAேத. ஆனா! ெபா'=டாத

எ ெந2றி> ெபா5Fடதா இAத:. பாசி-காாிக$ ெபா'=வதி!ைல.

நம காAதாவி க அவா%ைடயைத ேபாலேவ இ-கிறெத; அ-க

ப-க0தி! ேப*வாக$. வாடாத Xவாக இAேத. ஆனா! விஷவாைட உ$ள மல
எ; உலக எைன- கதி2;. அ: எBைடய 2றமா? என- மண

ெச.வி0: விட ேவ

 எ; :=0தவக$. இ; என-0 :ைணயாகவா

இAதாக$? ஏேதா அவ$ எ60: எ; @றிவி', என ெச.யலா ெகா0:
ைவ-காதவ$ எ; @றிவி', அவரவக$ காாிய0ைத அவரவக$ கவனி-க0

ெதாடகினாக$.

உலகினிட ெவ;" உ

டாக என- இAத ஒ சபவ ேபாதாதா? ஒ6காக

நாணயமாக, நாL ேபா- பயA: நடA: ெகா$ள ேவ
@;கிறாகேள அைத நா ஏ ெபா'ப0த ேவ

 எ;

? எைன இAத உலக

ஒ6காகவா நட0தி2;? சாகேபா கிழவB-# ச!லாப- கவியா-கி2;. இ:
ஒ6தானா? எ இளைம அவB- ப5யிடப'ட:. நியாயமா அAத# ெசய!?

அவ இறA: நா இA: இறAதவளாக ேவ

 எ; உலக

க'டைளயி'ட: நீதியாமா? உலக0திேல ெகாைம- ஆளான நா நறி
ெசL0தி ந!லவளாக வாழ ேவ

மா! ந!லவ$ எறா! என ெபா$? நாதைன

இழAத நாாி, வா4ைவ இழA: விவ: தானா? எ வா4F. எ ெபா$ அ!லவா?
அதைன, இறAத எ கணவட ேச0: ைவ0: ெகா%0தினாகேள அைத>
நா சகி0:- ெகா$ள ேவ

மா. எ0தைன எ0தைனேயா விதைவகளி விதிைய

என- உதாரண கா'=னாக$.

'ஜா-ரைத’ சவ ஜா-ரைதயாக இ-கேவ
காலேமா ெக' ேபா#*, ெப

. நாLேப எதிேர வரவிடாதீக$.

ேணா சி;*, 7- ழி> *0தமாக, அ#*

ப:ைம ேபா! இ-கிற:. தபி0 தவறி ஏேதB ேநA:வி'டா! தைலைற

தைலைற- ெக'ட ெபய நீகா: எ; எ ெப2ேறா- உறவின
"0திமதி @றலாயின. ெவAத "

ணிேல ேவ5'டன. நாகேளா ஏைழக$. என
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ெசானாL தைலைய அைச-க0தாேன ேவ

ேபா! ெசானா!. நா-ைக0 :

. ெச!வ R'=ேல ெச; இ:

=பாக$. ஏைழ மாதாவிட உறவின-

என பய? எ!லா உன: நைம-0தா எ; ஒேர வா0ைதயி!

=0:விகிறாக$. 'காAதா ந!லவ$ தா, இAதாL அறியாதவ$. யா
ெகாDச க

காணிபாக0தா இ-க ேவ

 எ;ைர0தன. அபாவிட,

எUவளF அ-கைற பாக$! எக$ ஏ4ைமைய- க

 உதவி ெச.ய யா 

வரவி!ைல. எ வா4F ெகா$ைள ேபாவைத0 த-க யா வரவி!ைல.

எ!லா =A: நா விதைவயான:, எ விதைவ0 தைமைய- ெக'

ேபாகாம! பா0:- ெகா$%ப= எ#சாி-ைக ெச.ய உபேதசி-க உ2றா வAதன.

அவக%-கிAத கவைலெய!லா லெபைம- பக வர-@டா: எப:

தா. எைன ப2றி அவக%-- கவைலயி!ைல. என- Rேட ெஜயி!, அபா,

அமா காவலாளிக$ - உறவின ேபாZ, ஊரா த
உலக என- உ

டைன த நீதிபதிக$. இ:

டா-கி ைவ0த ஏ2பா. இத2காகவா நா பிறAேத?

விதைவக$ உலகி! நா வா4A: ெகா
த5யாைர அ=-க= க

=Aத ேபா:தா மிரா*தா ேவதகிாி

ேட. மர ப60தா! ெவளவா! வெமபாகேள அ:

ேபா! அவ எக$ R வர0ெதாடகினா. அவ ெப பண-கார,

அவாிடAதாேன எக$ ஜீவன நட-கிற:. அ=-க= அபாவிட த5யா வA:

ேபச0 ெதாடகிய: எ!ேலா-ேம சAேதக பிறAத:. @பி'ட ேநர0:-

ஒேடா= ேபா. இ'ட ேவைலைய# ெச.ய அபா சி0தமாக இ-ேபா:
மிரா*தா எக$ R'- வA: வ5ய ேப*வெதறா! அ: ஊரா-ேக

ஆ#சாியமாக0தாேன இ-. எ கணவ என-களி0த தா5ைய> நா இழA:

வி'ேட. அவரா! என- கிைட0த: ேவெற:Fமி!ைல. அவைடய ெசா0:

த! தார0: பி$ைளக%- ேபா. வி'ட:. ஜீவனாச0:- வழ-0 ெதா-க

ேவ

ெமறாக$. பண ஏ:? வ-கீL-- ெகா-க கா* இAதா! அைத

வயி2;-- ெகாேபாேம நாக$, எ, க5யாண என- அளி0த:
ஒ;மி!ைல. விதைவ ேகாலAதா மி#சமாயி2;.

அ=-க= அ6: சிவAத எ க

க$ ெசAதாமைர ேபா! ேவதகிாி த5யா-0

ேதாறி2; ேபாL. அத2 நானா ஜவாதாாி? எ மனநிைல ேவ

நா ெக'ட எ

மானா!

ணகைள- ெகா$ளாம! பா0:- ெகா$ள =>. பிற மனைத

அப= இப= அைசயாேத எ; எப= அட-க => பிற ெக'ட எ
ெகா

டா!, அத2 என ெச.வ:? எ க

ண

ைண- க'ப0தி வி'ேட.
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ேவதகிாி த5யாாி க

கைள நா என ெச.ய=>? அவர: பாைவ>

ேப#*, அவர: உ$ள0ைத ெவளிப0தி2;. ெதாிA: ெகா

ேட.

தி-கி'ேட. ஆனா! என ெச.ய =>? "5  மா ேபாாிட =>மா...?
''சாமி! மகா ெபா!லாத ஊ இ:?”
"ஏ? என விேசஷ?"
விேசஷெமன இ-? R

வபள"தா. வா.- X'டா சாவியா?

என ெசா!Lகிறீக$? என-ெகா; விளகவி!ைலேய?
ஏ சாமி அAத வயி2ெறாி#சைல- ேக'கிறீக$? ந!ல: ெக'ட: ெதாிA:

ெகா$ளாத நா.க$ ஏேதேதா வ" :" ேப*கிறனவா.

யா ேபசறா? எைத- றி0: ேபசறா? விளக# ெசா!Lக$ ேக'ேபா.
நா இேக ஏேதா ச0விஷய ேபசிவி' ேபாக வகிேற பாக$,

அைதப2றி ஊரா தா;மாறாக ேப*கிறாகளா. என-ெகா; தைல

ேபா.விடா:. ேந2;தா ேக$விப'ேட. மன* :=:=0: வி'ட:. நம

காAதா இ-ேக, அ:- என- ஏேதா நடபதாக ேப*தா நா.க$....
சிவ! சிவ! தக$ வாயாேலயா அைத# ெசா!ல ேவ

? மகா பாவ! ேதாஷ.

அ0தைகய ேப#* ெசானவா நி#சய அழிA: ேபாயிவா.

இ!ைல சாமி! இ:க%- எUவளF ெநDச60த பாக$. எனடா ஒ

ப0தி ேபைர இப=- ெக-கிேறாேம எ; ெகாDசமாவ: ஈF, இர-க,

நீதி, நாணய இ-கிறதா? க

ணாேல க

டா! @ட இAத மாதிாி விஷயகைள

விேவகிக$ ெவளிேய ெசா!லமா'டாக$. இேக பா0தா ஒ

Sமி!ைல. நா

ஒ பாவ0ைத> அறிAதவன!ல. ஏேதா ெபா6: ேபா-கா வகிேற. ேப*கிேற.

ேபாகிேற. இத2 இப= வபள" நட-கிற:. இAத ஊாிேல ேக'ட: த! எ
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மன* சாிபடேவயி!ைல . வர-@டா: எ; நிைன#ேச த5ேல. வராம!

ேபானா ஒேஹா விஷய ெவளியிேல ெதாிA:வி'டெத; த5யா இேபா:

ேபாகவி!ைல எ; ேயாசி0தபிற வAேத. நா ேபா. வகிேற சாமி பசக$
ெசள-கியAதாேன?

மிரா*தா- அபாF- ஒ நா$ இ:ேபா! ேப#* நடAத:. ஊரா மீ: பழி
ேபா' ெம:வாக0 தம: க0ைத0 ெதாிவி0த தAதிர ேப#* இ:. ஊரா

வபள-கFமி!ைல, மிரா*தா ேவ

ெமேற இப= ஒ "கா ெச.:

ைவேபா எ; ெச.தா. நறாக0 ெதாிAத:. ஆனா! நாக$ என

ெச.ய=>? ஊரா வபள-கிறதாக# ெசா!Lகிறீகேள? நீக$ இனி0
தயFெச.: இேக வரேவ

டா எ; அபா மிரா*தாாிட @ற=>மா?

@றினா! அAத ஆ$ ேகாபி0:- ெகா

 அUவளF அல'சியமா உன-? எ;

ைவவாேர. ேவைல ேபா. விேம, பிற பிைழ"- என ெச.வ:?

ஒ இரF. அபாF- அமாF- நடAத சபாஷைண வா4F எUவளF

ேவதைன- ழியி! வி6A: வி'ட: எபைத- கா'=2;.

”விஷய விபாீதமாகிவி'டேத ெதாி>ேமா” எ; ேப#ைச ஆரபி0தா அபா.
”என ெசா!Lேகா ? என விபாீத..” எ; அமா அ#ச0:ட ேக'டா$.
''மிரா*தா ....” எ; இ60தா2ேபா! ெம:வாக ெசானா அபா.
அமா பைத0: மிரா*தா- என எ; ேக'டா$.
”அவB- என? க!L பி$ைளயா ேபா5-கா. ெம:வாக ேபச= . அவ$
காதிேல விழ ேபாகிற:. மிரா*தார நம =ைய- ெக0: விவா

ேபா5-. காAதா மீ: க

ைவ0: வி'டா, இ; காைலயிேல அவ

ைதாியமா , எனிட ெசா!Lகிறா, ஏ சாமி நம R'=ேல இAதா எUவளF

ெச!வமாக வா6 ெதாி>மா எ;. எாிகிற:. இனி அைர\ண இAத ஊாிேல
இ-கபடா:” எறா அபா.
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”அமா ஐேயா ெத.வேம அநியாய-கார அழிA: ேபாக அபிேக! நீதா

=யமா

:ைண” எ; @றி அ6தாக$. அபா சமாதான @றினாக$. வேயாதிக

பவ0திேல அவக$ பாப எனா! வைத-கிறாக$. நா ப0:-# *ைம

ம'ம!ல. அவக$ வறி2;-ேக ெபA தீ! நா அபைல ம'ம!ல அபாய-றி!
கடப'ட ெநDச கலகாதி-மா? எ அபா ஒ ப#ைச பிராமண. அவ

பிைழ-மிடேமா காமாAதகாராி ெகாLம

ேவ

ெம; ஏேதேதா Q4#சி ெச.த வ

டப. அவேனா எைன ெபற

ண இAதா. அவBைடய உைப0

தி; வள நாக$, அவைன என ெச.ய =>? அவைன விேராதி0:-

ெகா$ளF =யா: , இணவேதா @டா:. இAநிைலயி! தவி0ேதா. ஆைச
ெகா

ட அவ. நா அAதண லெமேறா விதைவெயேறா க:வானா?

ேமL கால எப=ப'ட:. பிராமணகளிட பயப-தி>ட இAத: ேபா.,
ெவ;"ட ம-க$ வா6 கால. ஆகேவ மிரா*தா நாளாகவாக, தம:

எ

ண0ைத ஜாைட மாைடயாக- கா'=-ெகா

ெதாியாதவ$ ேபா! நடA: ெகா

ேட.

ேட வAதா. நா ெதாிA:

எக$ R'- மிரா*தா ேவதகிாி த5யா வகிறேபா:, என- அ=வயி;

பகீ எறாகிவி. எைன இணக# ெச.ய இAத ைற ப5-காத: க

ட

மிரா*தார, வ;ைமைய ஏவி, எகைள வா'=, சரணமைடய# ெச.ய0 :ணிA:

வி'டா. சி!லைர- கடகாரகைள0 H

=வி'டா. அவக$ அபா மீ: பைட

எ0தாக$. ப!ைல- கா'=னா - இ!ைல ேபா எறா கட ெகா0தவக$
க

=-கலாயின. ேகா'- அபா ேபாக ேநாி'ட:. கட ெதா!ைல>ட

அபாF- உட5L ெதா!ைல ஏ2ப'வி'ட:. கிைட-கிற சபள0திேல பதி.

பைழய கடைன0 தீ-க# சாியாகிவி. சாபா'-ேக சனிய பி=0:-

ெகா

ட:. சாAதா "Oபவதியானா$. அபா கா.#ச5! வி6Aதா. ஒ மாதமாக

ேவைல- ேபாகவி!ைல. எக$ நிைலைம எப= இ-ெமபைத ஈF

இர-க$ளவக$ ச2; ேயாசி0: பாக$. கடகாரக$ ெதா!ைல. கா.#ச!.
வமான XJய, வா'ட, இைவக$ ேபாதாதா ஒவைர# சி0திரவைத ெச.ய
"

ணி! ேவ5வ: ேபால, அ=-க= ேவதகிாி வவா. ”ஐய-- கா.#ச!

எப= இ-கிற:?” எ; விசாாிபா. மிரா*தா வA: ேபா ேபாெத!லா,

'காAதா என ெசா!Lகிறா.? இAத வ;ைமைய ஓ' வ!லைம என-கி-கிற:,
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எைன வசீகாி- அழ இளைம> உனிட இ-கிற:. பரபர உதவி

ெச.: ெகா$ேவா. சமதமா? எ; எைன- ேக'ப: ேபா5- அவைடய

பாைவ.

அபாைவ மதனப$ளி ஆப0ாி- அைழ0:- ெகா

 ேபானா!தா

பிைழபா எ; டா-ட =வாக- @றிவி'டா. அமாவி க

களி! நீ தாைர

தாைரயாக ெபகி2;. மDச% ம ேபாேம. ம-க$ ெதவி! நி;

தி

டாேம, நா என ெச.ேவ. ஜகதீவாி ! எ; அமா அ6தாக$.

ஜகதீவாி- இAத- கOட எப=0 ெதாி> அவ$ வா4கிறா$, வா'ட

வ0தமிறி.

மதன ப$ளி- ேபாகேவ

பண ேவ
ேவ

மா. மதன ப$ளி- நா வர இைசAதா! எUவளF

மானாL தர மிரா*தா இ-கிறா. அபாவி சாைவ0 த-க

மானா! நா மிரா*தா-# சரச- கவியாக ேவ

. ஆனா! அ:

ேநாி'டா! உலக பழி-காேதா அபாவி மான பறிேபாேம. ப-

கீ0தி>, ல ெபைம> என கதியாவ:, வ;ைமைய விர'ட நா

விபசார0ைத உதவி-- @பிட ேவ

=ய நிைல ேநாி'ட:. எ மன அAத

நிைலயி! எUவளF பாப'=-? நா ெசானா! யா ந"வாக$?
பா.Aேதா= வ "5ைய- க

 பயA:, பா6 கிண2றி! தி0தாவ: உயிைர-

காபா0தி- ெகா$ேவா எ; எ

Sவதி!ைலயா? வ;ைம எைன

வைத-கிற:. அதைன நா வைத-க ேவ

ைவபா'=யாக இைசயேவ

.

அபா ப-ைகயி! "ர%வ:, அமா க
திைக0:- கிடப:, எ மன- க

எ

ணக$ எ மனதிேல உதி0தன.

மானா!, மிரா*தாாி

கைள- கச-கி- ெகா$வ:, சாAதா

களிேல சதா தா

டவமா=ன. விபாீத

”காAதா! அ= 'டாேள தானாக வகிற சீேதவிைய- காலா! உைத0:0 த$ளாேத."
''ேவ

டாம= காAதா! பாப-கி0ய ெச.யாேத. ஏேழ6 ெஜம0:- விடா:.

ெக'ட எ

ண ெகா$ளாேத. கடF$ த

=பா.
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"அவ யா உைன0 த

=-க! உ கOட0ைத ேபா-க இ:வைர அவ என

உதவி ெச.தா? சீ#சி! ைப0திய-காாி , பண இ!ைல ைகயிேல. ப-ைகயிேல
அபா சாக- கிட-கிறா. அபிேல காளா X0தி-கிற:. உலகிேல பண

பைட0தவக$ உ!லாசமாக வா6கிறாக$. நீ வ;ைமயா! உ-ைலA:

ேபாகிறா.. உ அபா பிைழ-கF, ப நட-கF, நீ வாழF மிரா*தார

மா-க கா'கிறா. அைத பார=! பா0: பிைழ”
''பண0:-காக உ மான0ைத இழ-காேத.”
”மான ேவ; ெதாகிறதா உன-? உலகி! உ

ண# சாியான உணவிறி வாழ

வழியிறி இபதனா!, மான ேபாகவி!ைலயா? *0த0 தாி0திர, அனகாவ=, நி0திய ப'=னி எ; இேபா: உலக உ ப0ைத0 :ா2;கிறத!லவா? கடகார ேக'கிறாேன, ெவ'க, மான, Q, ெசாரைண இ!ைலயா.
வயி2;- என திகிறீக$, எ;. மான இ-கிறதா? அAத ேநர0திேல, உ
ப0ைத யார= மதி-கிறாக$? பணமி!ைல எறா! பிணAதாேன”
”ஏைழயாக இ-கலா. சகி0:- ெகா$ளலா. ஆனா! விபசார ெச.:
வா4-ைகைய நட0:வ: எறா! உலக ெவ;-.”
”உலக ெவ;-மா? ேபO! ேபO! காAதா! இேபா: உலக உக$ ப0திட
பாச ைவ0தி-கிறதா? உலக உகளிட ஆைச ெகா
உ

டா!, இப ஏன=

ணF வழியிறி- கிட-கிறீக$? உலகமா, உலக! எAத உலக0ைத ப2றி

உள;கிறா., "0தககளிேல ப=-கிறாேய அAத உலகமா! ைப0தியேம! அ: ேவ;!

உ

ைம உலக ேவ;. ஏைழகளி உலகேம தனிரக. அதைன ஏெற0:

பா-கா:. பண-கார உலக. பண-கார உலக0தி மீ: பைட எ0:# ெச!. உ
அழைக> இளைமைய> அ"களாக- ெகா$. மிரா*தார வி!லாக வைளவா.

உ மன ேபானப=, அ"கைள பண-கார உலகி! பற-க வி. அேபா: அAத
உலக உ கால=யி! வA: வி6. ெச.: பா.''
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''காைத ெபா0தி- ெகா$ள= காAதா அ0தைகய ேப#ைச- காதா! ேக'ப:
ேதாஷ. பண0ைத- க

 மயகாேத, அ: ஒ பிசா*!''

”பணமா பிசா*? அAத பிசா*தான= உலகிேல Xஜி-கபகிற:. அத கடா'ச
இபவகைள0 தா, Xவ "

ணிய0தா!, நிமதியாக ெச!வமாக ேபர

சப0:ட வா6கிறாக$ எ;. உலக :தி-கிற:, அத ச-தி அபார!
உன-0 ெதாியாதா? அBபவமி!ைலயா? இேதா உ அபாைவ பா. அவ
சாவ:, பிைழப:, அAத பிசாைச ெபா;0:0 தாேன இ-கிற:.''
''ஆமா! ஆனாL...''
எ மனதிேல இAத# ெசா2ேபா நடAதப= இAத:. சாதாரண காAதாF-

சDசலப காAதாF- இAத# சபாஷைண நடA: வAத:.

அபா ஈன-ரLட இ ேவைளயிL, அமா வி ேவைளயிL, தைக
சாAதா த Aதாைனயா! க

கைள0 :ைட0:- ெகா$%ேபா:, கா*

தராவி'டா! மA: கிைடயா: எ; டா-ட க

=பாக- @;ேபா:,

”காAதா! இன ேயாசி-கிறா.?' எ; ஒ ர! எ ெசவியி2 ேக'.

''ஜா-கிரைத காAதா உ க2ைப இழ-காேத” எ; ம2ேறா ர! @;.

ப0திேல ேவதைன. அபாவி உட5ேல ேவதைன, எ மனதிL ேவதைன,

இAத ேசாதைனயி! நா த0தளி0ேத. உலகிேல வழ-கப= காாியக$

நைடெப2;- ெகா

=Aதன. எ மனதிேல எாிமைல இப: ப2றி யா-

என கவைல. எக$ கOட0ைத நிவ0தி-க ஒவ  வரவி!ைல.

க

ணா=ைய- காண ேநாிேபா:, ”ஆமா காAதா, பா0தாயா? நீ எUவளF

இைளயவ$, ந!ல கெவ', அழ த:"கிற:. ஆனா! அசேட! எUவளF

அவதி- ஆளாயி-கிறா.. ஏ இAத# சிைறயிேல கிட-கிறா.? வா ெவளிேய!

உைன வரேவ2க மிரா*தார கா0:- ெகா
இர

 @;வா$. காAதா, நப ஒ; ”ேவ

=-கிறா” எ; காAதா நப
டா விபாீத "0தி வினாச காேல”

எ; எ#சாி-ைக ெச.வா$. இAத இ காAதா-களி ேபாரா'ட இைடவிடா:
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நடAத:. இ;தியி! வ;ைமயா! வா=ய காAதா நப ஒ; வாழேவ
ஆைச ெகா

ட காAதாவிட, இர

ெம;

டா நப காAதாவிட, ேதா2;0தா

ேபானா$. மிரா*தார அபாைவ, மதனப$ளி- அBபினா. அவ- இ!லாத
அ-கைரயா? விஷய அபாF-0 ெதாியாதப= 7= ைவ0ேத. ஊராாி வாைய
7ட =>மா? அமாவி க

ணீ ெபகி2;. ''தைலயிேல இ=வி6Aதேத= பாவி”

எ; அமா ைவ0தாக$. நா பைழய காAதா எ; எ

ணி-ெகா



மிரா*தாராி ம=யிேல வி6Aத என-, அமாவி அ6ைக ப2றிய கவைல

உ

டாகவி!ைல. நா ஆயிரA தடைவ அ6தி-கிேற " அபா பிைழ0:-

ெகா$வா அ: ேபா: எ; இAேத. ஆனா! அபா மதனப$ளியிேலேய

இறA: வி'டா. Xைவ> ம0ைத> அமா இழAதாக$. நாேனா, அ6ேத,
"ர

ேட, அலறிேன. பிற, க

கைள0 :ைட0:- ெகா

என-- கிைட0த XF ம ெப2;- ெகா

"றப'ேட.

ேட. "திதாக

, ": உலகி! வசி-க

மிரா*தாாி ஏ2பா'=ப= நா R'ைட வி' ெவளிேயறி தனி பகளாவி!
வசி-கலாேன. நா வா4வ:ட எ உதவிைய- ெகா

 அமாF தைக>

வாழலா. பண தர நா தயாராக இAேத. அமா ஒ கா*@ட அAத

விபசாாியிடமிA: ெபறமா'ேட எ; @றிவி'டாக$. அமாF-0 ெதாியா:

நா எப= எப= ப0:- உதவி ெச.ேத எப:. ஏல ேபான R'ைட

மீ'ேட. எ ேப- விைல- வாகிேன. R"- அைத உயி! ேவ;

ைக- ேபாக விேவேனா? ப நட0த எனிட பண வாக ம;0:

வி'டாக$. ஆனா! நா மாதா மாத பல அறநிைலயகளி ெபய ைவ0:

பண அBபி- ெகா

ேட இAேத. அமாF- விஷயேம ெதாியா:.

அமாF- ஒ தபி உ
க

அ

. *0த த0தாாி. நாக$ கOடப'ட கால0திேல

ெண0: பா0ததி!ைல. நா மிரா*தாாிட சிேநகிதமான பிற எைன
=னா. அவ அAத உலக0: ஆசாமி. அவ 7ல பண அB"ேவ.

அவ தா கOடப' சபாதி0: அ-காவி கOட0:- உதFவதாக- @றி

அமாைவ ஏ.0: வAதா. இAத0 தாராள தபா! ேசவக உ0திேயாக0:-0 த-க

சபள தA: வAேத. எனிட பணமா இ!ைல? பண எ பாத0ைத ெதா'
0தமி'- ெகா

=Aத:. மிரா*தாாி ”ேமாகனாகி” ஆன பிற பணேம

என- பாிவார. உ!லாச உலகி! ]ைழAேத. எ ஏ2பா'=ப= சாAதாF-

சகீத வா0தியா அம0தப'டா. அமா த தபியி கைண பிரவாக இ:

எ; எ

ணினாக$. சாAதாவி ர! யி! ேபாற:. ெவ விைரவிேல ந!ல
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பாடகியானா$. எ ெச!வா-ைக உபேயாகி0ேத. ேர=ேயாவிேல சாAதாF-
மாத0திேல நா ைற ''சா” கிைட-க ஆரபி0த:. ப- கOட0ைத0
தீ-க சாAதாவி சகீத உதவி2;. ஆனா! அAத சகீத0ைத பயபப=

ெச.தவ$ யா? அமாF- அ: ெதாியா:. சாAதாF- ஜாைடமாைடயாக0

ெதாி>.
ம

ைடைய உ- ெவயி5! இA: வி' ளிAத ேசாைல-$ ேபா.

உ'காAதா! எப= இ-? வா4-ைக என- அ0தைகயதாயி2;. உலக ஒ
நா$. ஒ வார, ஒ மாத ஏேதா உளறி2;. அ:F எ எதிாி! அ!ல. பிற

எைன ப2றி ேப*வைத> வி' வி'ட:. நா = "Aத Hகல நிைறAத

": உலகேமா எைன- ைகலா ெகா0: வரேவ2; அAத உலகி அழைககாண# ெசா!52;. இUFளF இப இ-க இைவகைள வி' R

காலA

த$ளிேன. மிரா*தா வாகின ேமாாி ைமன காாி! =ைரவ :ைரசாமி 40

ைம! ேவக0தி! ஒ'ட மிரா*தா எ ேதா$ மீ: ைகைய ேபா'டப= இ;
தாரா#சாக நாடக ேபாகலாமா எ; ேக'ேபா: தா ஆக',

நாடக0திேல உ'காேபா: எ ைவர0ேதா ெதாக'ட ஒளிவிட சிவAத
எ அதர0ைத பிளA: ெகா

 நைக" ஒளி தரF, அைத- க

 "ஷி

ஆ'க$” க

ைண எ ப-க திபி Xைச ெச.>ேபா: தானாக', ’ேட!

@றி-ெகா

 சைமய!கார வ ேபா: தா ஆக', இAத ": ேமாத

ராமா , W, ேபாட எUவளF ேநர’ எ; நா அத'ட, 'வAேதனமா’ எ; பணிA:
நில-க

ணா= Pேரா இAத ஹா5ேல ரமியமாக இ-கிற: எ; ந

பக$

"கழ- ேக' ேபா: தானாக'. *ராJம! கெபனியா, ": ேமாத

நைககைள அBபி ைவ- ேபா: தானாக', நா ஆனAத அைடயாம!
இ-க =>மா? இUவளFதானா! எ "சிாி"- மிரா*தா ஏகி- கிடபா.
என-0 தைலவ5 எறா! அவ- மன வ5. டா-டக$ இர

வA: விட ேவ

 7; ேப

. என- என ேதைவ எபைத ஆரா.A: பா0:

றிபறிA: நடபேத அவ- ேவைல. அவ மன மகி4Aதா!தா மேனாகரமாக

வாழ => எ; கதினா. ெப'ேரா! ேபாடாத ேமா'டா ஒமா? அ: ேபா!
ஷியி!லாத '=ைய- ெகா

ேவ

மானா! என ேவ

 எப=- காலA த$%வ:? '=- ஷி பிற-க

ேமா அைத வரவைழ0:0 தர0தாேன ேவ



எ; மிரா*தா @;வா. அ: நா ]ைழAத ": உலகி ச'ட. எ அழ-

அவ அ=ைம. அAத அழ வளர வளர அவர: அ=ைம0தன வள. ஆகேவ எ
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அழைக அதிகாி-க# ெச.வதிேல என- அ-கைர பிறAததிேல ஆ#சாிய என?

எBைடய ”பாஷ" தா ''மாட!” ஆகிவி'ட:. 'ஜா5 க!” எப: என- ":

உலக தAத ப'ட. ”ல-கிெபேலா” எ; மிரா*தாைர பாரா'வாக$. எUவளF

வ;ைமயி! வா=ேனேனா , அUவளF ெச!வ0தி! "ர

ேட.

தாி0திர நாராயணியாக இAத நா தக%-# *Aதாியாேன, விசார பDசா.

பறAத:. ெபா ட0:- ெபா'=ட ேவ

மா எபாக$ பழெமாழி. ஆனா!

ெபா ட ெம Xசா: இAதா! எப= இ-? வ;ைமயி! இ-
ேபா: அழகாக0தா காணப'ேட. ஆனா! க0திேல ஒவித ேசாக.

க

களிேல பசி-றி காணப' வAத:. ": உலகி! கிைட0த ெம எ அழைக

அதிகாி-க# ெச.த:. ேமக0ைத வி' ெவளிேயறிய நிலF எப= இ-கிற:,

வ;ைமைய வி' நீகி ெவளி வAத எ வசீகர அப=ேய இAத:. எ ":

வா4-ைகயி! நா வா4வி ம: பான0ைத மன ெகா

ட ம' பகிேன.

பரவசமாேன. எக$ அபாைவ விர'=ய மிரா*தார, எ விழிைய0 த
வழியாக- ெகா

 எ ேப#ைச ேவதமாக- ெகா

 எ ம=ைய0 ேதவேலாக

என "க;. எ சரச0ைத எதி ேநா-கி- கிட- ேபா:, நாேன ெபைம>

அைடAத:

. பண எ ைகயிேல "ர% ேபா: Xாி0ேத. வசீகர வா4விேல

ேவகமாக "Aேத. ஆழமாக ]ைழAேத. ஆனAத வ!5யாேன. உலக

உயிேரா எைன " வா'=-ெகா

=Aத:. இேபா:? எ

ஏவலாளியாயி2;. இAத ேநர0தி! எ அழகி! ெசா-கி மிரா*தா கிட-கF,

மிரா*தார-- கிைட0தவ$ நம-- கிைட-கவி!ைலேய எ; ேவ; '=ேபரக$ ஏகF, ஆ; ஆ

க$ 74கி- கிடAேத. மிரா*தார என-

அலாFதீ தீபமானா. ேசாதிமயமான வா4F வா4Aேத. ஊரா, அதாவ: நா
" வசி0:- ெகா

=Aத உலகி! யா என ேபசி- ெகா

=Aதாகேளா

ெதாியா:. அதைன கவனி-க என- ேநரமி!ைல. விதவிதமாக# சிகாாி0:-

ெகா$ளF, வைகவைகயான களியா'டகளி! ஈபடF, பல பல ப-தக%-0
தாிசன தரF, பல ேப தவமிA: வர ெபறா: திைக-க- க
ேநர இAதேத தவிர, அAத பைழய உலைக ப2றி எ

 நைக-கF;

ண ேநரேம:? எ உ!லாச

வா4F உ#ச நிைலயி! இ-ைகயி! ஓ நா$. இAத சமய0தி! ேசா எைன-

க

எ

டா! என எ

Sவா? எ; ஒ ":ைமயான எ

ண ேதாறி2;. அAத

ண வளரF ெதாடகி2;. சில நா'க$ ெசறன. ேசா எைன- காS

சபவ நிக4Aத:.
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பசி கிைடயா:! H-க கிைடயா:! H-க வரா:! நாரதாி தX, நAதியி
ம0தள, அரைப , ஊவசியி நடன, காமேதB, க2பக வி'ச, தக-

ேகா"ர, பவள மாளிைக, ப#ைச "2றைற, சிகார நAதவன, பாாிசாத மண;

இB ேதவேலாக0ைத எப= எப=ேயா வணி-கிறாக$. இைவகைள ெபற

நா ஏேதா "

ணிய- காாிய ெச.யேவ

. ெச.தா! இ0தைகய உலக0திேல

ேபா.# *கமாக வாழலா. ெக'ட காாிய ெச.தா! அ-கினி- 

ட அகற

வா. பாபி "2;, ெந"# சிைல, $ Pபா.. ெச- ெசAேத$. ஈ'= ைன,
அாிவா$ ]னி, சம'= அ=, ச-கர எ; ஏேதேதா பயகரமான ெபா$க$
நிைறAத நரகேலாக0தி! "கேவ

 எ; @;கிறாக$. எைன- ேக'டா!

ெசா!ேவ. பண பைட0தவக$, "ராண "ர'டக$ எ; ேதவேலாக0ைத

இேகேய அைடய =>. ஏைழக%- உலக நரக ேவதைனைய0தா தகிற:.

உதக ம

டல உ#சியிேல ெவப0ைத நீ-கி- ெகா$ள நாக$ ேபானேபா:.

”ேதவேலாக” எகைள வரேவ2ற:. நா மகா ெக'டவ$, விதைவ- ேகால0ைத

வி' விபசாாியாேன. ஆகேவ ’நரக’ என- வ எ; "ராணீகக$

@;வாக$. ஆனா! ேதவேலாக0தி! நா இப: அவக%-0 ெதாி>ேமா?
அழகிய பகளா, அைத அ0: XAேதா'ட. அதிேல பல வண X-க$,

வான0திேல ேமக ேமாகன &ப0தி! உலாவி2; . பனிநீ ெதளிப: ேபாற சி;

Hற!, ப' விாி0த: ேபாற பாைத . ேமனைக, அரைபய ேபாற மாதாி
சிாி". அைமயான சினிமா, ஆனAதA த உ
ேபா- ேகளி-ைகக$, அடடா! உதக ம

= வைகக$, ஆயாச0ைத

டல0தி! நா க

ட உ!லாச, என-

உ#சி த! உ$ளகா! வைர "ளகாகிதAதா இAத:. இUவளF *ைவ

வா4-ைகயிேல இ-கிற:. வா4வ: மாய. ம

ணாவ: தி

ண உலகேம மாைய

எ; @; ேபவழிக% இ-கிறாக$. யா- உலக மாைய, பண

பைட0தவக%-கா? *0த ைப0திய-கார0தனமான ேப#*. உலக அவகளி
ஊDச! . அவக$ அதிேல சா.A: ெகா

க

 ஆ=# ச!லாபி-கிறாக$. அைத-

 இ!லாதவக$ என- அேக இட ெகா எ; ேக'க0 ெதாடகினா!

என ெச.வ: எ; கி5 ெகா

 தAதிரமாக இAத ேவதாAத0ைத ேபாதி0:

வி'டாக$. ச-கைர டபிைய ழAைத எ-க ேபானா!, R'=ேல

ெசா!லவி!ைலயா, ”அைத0 ெதாடாேத அ: மA:” எ; ழAைதக$ நபி

விடவி!ைலயா? அ: ேபால, ”உலக மாைய” எற ேப#ைச விஷய0ைத
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உணராதவைரயி! ேக' நபி- ெகா

=-கிறாக$. இேதா கா.கிற

Qாியைன> நாக$ ஏ.0: வி'ேடா. ேபபாிேல ப=0ேதா 110 =கிாி, 108

=கிாி , ஆ; ேப ம

ைட ெவ=0: வி'ட:. எ; ெவயி! ெகாைமயி

ெச.திகைள நாக$ Qாியைன அடகி ஒகி இ-ப= ெச.: வி'ேடா.
ெகாDச ேநர வA: உலவ'மா எ; எக$ அBமதிைய- ேக'- ெகா
Qாிய வA: ேபாவ: ேபால0தாேன உதக ம

டல0திேல இAத:. க

க0:- இஙன நாக$ விA: தA: ெகா

த$ளி- ெகா

=Aேதா.

பாபாக வAதா

ப-ைகயிேல "ர

S-,

. ேவ=-ைகயாக- காலA

= அவ
டா

ேவெப; ெவ;0ேத

=

=

பினா! ேவதைன ப'ேட
க



மண ெச.த கபட

=.

எைன மிக கல-கிவி'டத=
ெசாண நிறமான பா"

ெசாசாக ஆ ெதறா
க

ணாேல கா

ேபா எேற

அ: எ கனிபழ திறேத

எ; 'அ!5’ பா=னா$ எபதாக எ R' ேவைல-கார ெப
பகளா0 ேதா'ட0திேல பா= கைத ெசா!5- ெகா

@றிய கைதைய- ேக'-ெகா

என-

=Aதா$. அAத ெப

 நா எ பிாிய$ள #* நா. ைடகாி

:ைக0 தடவி- ெகா0:- ெகா

 இ- ேபா:, யாேரா எைன பா-க

வAதிபதாக ேவைல-கார வA: அைழ0தா. மிரா*தா ைமQ ேர*-

ேபா. வி'டா. ஆகேவ நாேன R'- காாிய0ைத- கவனி0:- ெகா

=Aேத.

@பிவ: யா? எ; ெதாியவி!ைலயா எ; ேவைல-காரைன- ேக'ேட
இ!ைல எறா. எப= இ-கிறா? எத2 பா-க ேவ

ேக'-ெகா

ேட உ$ேள ேபாேன.

ஹா5! ஒவ உ'காA: ெகா
க

மா? எ;

 ேபபைர ப=0:- ெகா

=-க-

ேட. ேநேர எ அைற-# ெச;, அலகார ஏதாகிL ைறA: வி'டதா

எ; க

ணா=யி! பா0:வி', ஹாL- வAேத. உ'காAதி0த மனித

எ6A: நிறா. இவ வா.பிள-க நிேறா. எ எதிாி! நிறவ ேசா.
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எதிபாராத சAதி". ஒேர விநா=யி! எ மனதி! பல ஆ

களாக ப=AதிAத

நிைனFக$ ேதாறி, எ உ$ள0ைத ஒ விநா=யி! L-கி வி'டன. நா

ஆ#சாியப'ட: ேபாலேவ ேசாF- இAதி-. ேசாF ஆ#சாிய0தா!

அைசவ2; ேப#ச2; நிறா. ேசா நா அ இபைத அறிA: வரவி!ைல.

நாB வAதிப: ேசா எ; எ

ண இடேம இ!ைல. ேசா "திதாக வA:$ள

ேமா'டா ேதைவபமா? இ!ைலயானா! பைழய கா- ": சாமா

ேதைவயா? எ; விசாாி0: வியாபார ெச.யேவ அ வAதா என பிற

ெதாிAத:. ேமா'டா கெபனியி ஏெஜ

' ேவைலயி! ேசா இப: என-

எப=0 ெதாி>? பகளா-க$ ேதா; ெச; ேமா'டா வியாபார0:- ஆட
ேசகாி- வழ-கப= எக$ பகளாF- ேசா வAதா. ந!ல கிரா-சி

கிைட- எ; எ

ணி0தா உ$ேள ]ைழA: இபா ஆமா! ந!ல

கிரா-கியாக0தா கிைட0த:.

''யார:, காAதாவா?” எ; ேசா ஆ#சாிய0:ட ஆவLட ேக'டா. ஆமா
எ; நா @றவி!ைல. @;வாேன. அவ-0 ெதாியவி!ைலயா என?

”அைடயாளேம ெதாியவி!ைலேய” எறா ேசா. அவ@ட0தா மாறியிAதா.
யா தா மாறாம5-கிறாக$? எ: மாறா: இ-கிற:. சபிரதாயப=?

ஆகேவ, அத2 நா பதி! ஏ: ெசா!லவி!ைல. ”காAதா, ஏ
ேபசமா'ேடெனகிறா.” எ; ேக'டா ேசா. ேபச ேவ

மாேம? நாேன

எனிட ேபச அவ- அUவளF ஆைசயா? ஆைசைய ம'டAத'ட
ேவ

ம!லவா? எ அளF கடAத ஆைசைய அ=ேயா அழி0தவதாேன ேசா!

"உைன- க

 நா எUவளF களிபைடகிேற. எUவளF ஆவேலா

ேப*கிேற. நீ எனிட ேபசF பிாியபடவி!ைலேய. எைன பா-க உன-

இOடமி!ைலயா?' எ; ேசா ச2;# ேசாக0:ட ேக'டா.
ேசாகமா ! எ எதிாிேல தாைர தாைரயாக- க
க

ணீ விட'ேம என-ெகன? எ

கைள- ளமா-கிய ெகாைமைய நா மறAேதேனா. ”சாி. இUவளF

ெவ;"ட இ- உனிட நா ஏனமா ேபச ேவ

. ஏேதா பா5ய

சிேனகமாயி2ேற எ; ேபசிேன. உன- இேபா: ": அAத: வA: வி'ட:.
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பைழய மBOயா$ பி=-கவி!ைல ேபா! இ-கிற:. நா வகிேற'' எ;
வா'ட0:ட ேசா @றினா.
ேபாகாேத க

ேண ! எ; அவ ைகைய பி=0: இ60: ம=யி! உ'கார

ைவ0:- ெகா$ேவனா என, ேபாகிேற எறா!, ெச.>க$ எ;தாேன

ெசா!ேவ. அவ ’வா'ட’ அUவளF ெபாிதா! நா வா=ய வா'ட0ைத விடவா.. ?
நா ேபா. வர'மா? எ; மீ

 ேக'டா ேசா.

நான0:- ெவAநீ தயாராயி2; எ; அேத ேநர0தி! ேவைலயா$

ெசானா. இேதா வகிேற எ; அவB- பதி! @றிவி', ெச.>க$
எ; ேசாF- பதி! @றிவி', ேசாபாைவ வி' எ6AதிA: உ$ேள

ேபாேன. ைடக எ @டேவ வA:வி'ட:. ேசாவிட நா நடA: ெகா
தவ; எகிறீகளா?

ட:

ஹேலா

யார:?

நாதா ேசா
சாி.

இ; மாைல திேய'ட- வகிறீகளா?
ெசா!வத2கி!ைல.
ெசா!ல-@டாதா?

"ேறாகிறா ெதாியா:.

காAதா, இUவளF கைமயாக இ-காேத எைன நீ எனெவ; நிைன0:ெகா

=-கிறா.?

எனெவ; நிைன0:- ெகா$ள ேவ
எைன சி0திரவைத ெச.கிறா..
அப=யா?

ஆமா, ஆமா. சாி; சாி.

?
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ெட5ேபாைன ைவ0:வி'ேட; ேசா பைதபைத0:- ெகா

=பா அAத

ப-க0திேல. பட', பட'. நா சி0திரவைத ெச.கிேறனா. ஏ ெச.ய@டா:?
இ: ெட5ேபா 7ல ேசா எனிட சரசமா=- க

ட பல! ேசாF- எ

ேபா- உ$ேள *வாைலைய- கிளபிவிம!லவா. கைடசியி! ஒ நா$ R'=2

வA: வ5ய ேபச0 ெதாடகினா.

'காAதா எைன# ச2; ந". நா " ெச.த: தவ;. உைன நா
ெகாைமப0திேன. அைத மறA: வி. இேபா: நா மனமார

ேநசி-கிேற.''

ேநசி>கேள, அதி! என த"? யா ேவ

டாெமறாக$?

இUவளF ெவ;பாக ேபசாேத காAதா. ேவலா! "

இ-கிற:.

ைண- 0:வ:ேபா!

எைன என ெச.ய# ெசா!கிறீக$?
என ெச.வதா? எமீ: அAத- கைமயான பாைவைய# ெசL0தாேத. பைழய
காAதாவாக இ!ைலேய நீ.

பைழய காAதாF, ":- காAதாF. இ: என பி0த?
பி0தAதா, ஆனா! அத2 நீதா காரண.
நானா?
ஆமா, எைன நீ இன வா'டாேத. நீ இனி இப=ேய நடA: ெகா

டா!,

நா த2ெகாைல ெச.: ெகா$ேவ; அAத- கால0தி! நீயாக எைன மண
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ெச.: ெகா$ள விபிய ேபா:, நா 'டா$ தனமாக மற0:வி'ேட.
வா4ைவ பாழா-கி- ெகா

நிைலயி! இ!ைல.

ேட. உைன இ க

ட: த! எ மன ஒ

இ: சகஜ. ெகாDச நாளி! சாியாகிவி.
காதகீ, பாதகீ, ேபா-கிாி எ; @றி-ெகா

ேட ேசா கன0தி! அ=0தா. நா

ேகாபி0: ெகா$ளவி!ைல, சிாி0ேத. அவைடய மனதி! எாி> ேவதைனயி!
எ சிாி" எ

ேமாகெகா

ேவ

ெண. வா0த: ேபா5Aத:. தைலகா! ெதாியாம! எ மீ:

 வி'டா. அவர: ஆைச நிைறேவ; ன; அவ எUவளF பட

ேமா அUவளF ப'0தா ஆகேவ

எ;தா என-0 ேதாறி2;. அAத எ

ஆ#சாிய

டா?

. பழி வாகா: விட-@டா:

ண என- உ

டானதி!

”அOட தாி0திரB- அதிOட வAதா! அ0த ரா0திாியி! ைட பி=பா
எப: ேபா!, ேகவல ேசா2;-ேக வழியி!லா: இAதவ$ ஜாதி ஆசார0ைத
வி', ல0ைத ெக0:- ெகா

 எவBடேனா லாவி வா4கிறா$. அவ%-

கவ இ!லாமலா ேபா? ஆனா! இAத வா4F எ0தைன நாைள-
இ-க=>? மிரா*தாாி சிேனகித ேபானா! லா'டாி அ=-கேவ

தா. என கவ எUவளF அல'சிய எைன- க5யாண ெச.:

=ய:

ெகா$%ப= க=த ேபா'டாைளயா அAத- '=. இேபா: அவ$ ெச.கிற

பிF ேப*கிற ேப#* எப= இ-கிற: ெதாி>மா? அAத- க=த @ட எனிட
இ-கிற:'' எ; ேசா ேகாப0:ட பகளா0 ேதா'ட-காரனிட @றினாரா.

அவைன# சAதி0: எைன ப2றி விசாாி0: வி' பிற தம-கி- :-க0ைத
ஆ2றி- ெகா$ள ஆ0திர0ேதா எைன0 தி'= இ-கிறா. ேதா'ட-கார,

'ஐயாéவிட ெசா!5 விட ேவ

 எறா. நா ேவ

தி' ேசாவி மனதிேல 7

வி'ட ஆைசயிேல ேதாறிய: அ!லவா?

டா எ;

த0:வி'ேட. எைன# ேசா ைவ0: என-- ேகாப தரவி!ைல. அAத0

நா உதாசீனமாக நட0த, நட0த, அAத0 தீ ெகா6A: வி' எாிய0தாேன எாி> தீ

எாி>ேபா: ேவதைன தாள மா'டா: இப=ெய!லா ேபசி-ெகா

தா
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இ-க# ெசா!L. எைன ேசா உதாசீன ெச.தேபா: எ :-க0ைத

தைலயைணயிேல நீராக ெப-கி0 தீ0:- ெகா
ஆ

ேட. நா ெப

பா!, அவ

பி$ைள! ஆ0திர0ைத- கா'கிறா. கா'ட'ேம, அ: என:

ெவ2றிைய0தாேன ெவளிப0தி2;! சபாO காAதா, எ; எைன நாேன

பாரா'=- ெகா
#

#

ேட.

#

ேநாி! ேபசி பயனி!ைல. ெட5ேபானி! ேபசி பயனி!ைல. ெகDசி>,
ெகாDசி>, மிர'=> தி'=> எதனாL பல கிைட-காம2 ேபாயி2;. ஆனா!
ேசாF- ெவ ேவகமாக வளA: ெகா6A: வி'ெடாிAத தீ அைண>மா?
எப=ேயB எைன இணக# ெச.ய ேவ

ெம; கதி ம;ப=> ஒ நா$

R வA: ேபசினா. அேபா: நா ”சிறAத ேவதாAதியான நீ ேகவல

காமாAதகார0திேல 7ழகலாேமா? எUவளF ப=0தவ, எ ேபாற ெக'டவளி
டா ேசா வி'வி. நா என , எைனவிட உ

சகவாச ஆமா? ேவ

மைனவி அழ, எ; @;கிறாக$” எ; நா ேசாF- "0திமதி

@ற0 ெதாடகிேன.

”காAதா! ேவதாAதெம!லா ேபா. ெவ நா'களாகிவி'டன. ைகயி! இAத காசி!

ெப பதி அAத இழF-ேக அ6: வி'ேட. கைடசியி! ஒ பண-கார

ெப

ைண க5யாண ெச.: ெகா

உைன- கா
எ

ேட. ஆனா! வா4-ைகயிேல சி இ!ைல.

பத2 " நா எ0தைனேயா ைற உைனப2றி எ

ணி ஏகிய:

.”

ணி

”எைன ப2றிய ேசதிைய- ேக$விப'ட பிறமா?”
”ஆமா! நா தாேன உ நிைல ெக'டத2- காரண. நா Rணான
ேவதாAத, விரச ெகா

எ; எ

ெகா

ணி-ெகா

, ஏேதா உலகிேலேய நாதா ": நாயமா

. க5யாணபAதேம @டா: எ; நிைன0:-

=Aேத. அதனாேலேய, உைன நா க5யாண ெச.: ெகா$ள

ம;0ேத. இAத ஆ; வட0தி! நா அேனக பாடக$ ெதாிA: ெகா
உலகி! வா4-ைக இப இ-க ேவ

ேட.

மானா!, மனெமா0த காத5ைய- @=
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வாழ ேவ

. பாப' பிைழ-க ேவ

ெச.ய யல ேவ

. ெவ'=- ேவதாAத ேபசி- ெகா

கால0ைத> பாழா-கி- ெகா

ெகா

. பல- நைம த காாிய
, பண0ைத>,

 இ-க- @டா:. காAதா நா மண ெச.:

டவ%- எனிட ஆைச இ-க- காரணமி!ைல. என- அவளிட

ஆைச கிைடயா:. ஆனாL ஏேதா வா4A: வAேத. உைன- க

ட: த!, நீ

அ; 7'= வி'ட காத! ெபாிய ஜுவாைலயாகி வி'ட:. இனி உேனா

வா4Aதா!தா நா வாழ=> எைன நீ ஏ2;- ெகா$.”
''அ: எப= =>?”

''ஏ =யா:? எமீ: உன- ஆைச இ!ைலயா? நி#சயமாக# ெசா! காAதா.
ஆைச இ!ைலெயறா! அ=-க= உைன- க

 ேபச அBமதிபாயா?

டாேய. ேதா'ட-கார

உைன- கன0தி! அ=0தைத-@ட ெபா;0:- ெகா

எதிாி! தி'=ேன. பிற எனிட சகஜமாகேவ ேப*கிறாேய! இபைத

மைற-காேத எ மீ: ஆைச உ

 உன- " உ ஆைசைய நா

Rணா-கிேன. இ; நமிவ விப ஒ; கல-க'.''
''அ:தாேன =யா:.''
''ஏ காAதா =யா:?”

”நா ேவெறாவனி ெபா$. எைன வ;ைமபிணியி5A: மீ', உலகி!

நிமதியாக வாழ# ெச.> மிரா*தாாி ைவபா'= . ஆமா உம: மைனவியாக

இ-க0 தவ கிடAேத. =யவி!ைல ேவ; ஒவ ெப

டாேன. அவ

வி'# ெசறா. கா' ேராஜாவாக இAேத. கவைலயி! 74கிேன,

:-க0தி! :=0ேத. கOட0தி ேம! கOட வAத:. காபா2றேவா ஆதரF

தரேவா , ஐேயா பாவ எ; ெசா!லேவா யா  வரவி!ைல. ப0

ெதா!ைல ெகா'=2;. விஷ தைல-ேகறி2;. ேசா! நா விப#சாாியாக
ேவ

=ய நிைல> வAத:. நா லமாதாக, ப விள-காக , உ

தமப0தினியாக இ-க அவாவிேன. இ; உன: க

கைள மய- காம

வ!5யாக இ-கிேற. பண பைட0த நீ எைன மணA: ெகா$ள மனமிறி

ைகவி'டா.. ேவேறா பண-கார ெப

ைண மண ெச.: ெகா

டா..
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வா4-ைகயிேல வசீகர இ!ைல எ; இ; வ0தபகிறா.. ஏ2பார2;

கிடAத ஏைழயாகிய நா விதைவயாகி ேவதைனப'டேபா: என- வா4F எற
ஒ; இ-க =>மா? எ இளைம>, அழைக>, அைப>, ஆவிைய>

உன- அபண ெச.ய நா  வAேத. உ கால=யிேல ைவ0ேத. நீ

உைத0:0 த$ளினா.. இேபா: எைன அைடயேவ

ெம; அைலகிறா.,

எ மன அAநா'களி! ப'ட பா என எப: உன-0 ெதாி>மா? ஒ ெப

த @#ச0ைத> வி' தைன- க5யாண ெச.: ெகா$%ப= க=த
எ6தF :ணிAதா$ எறா! அவ%ைடய விப எUவளF அதிகமாக
இAதி- எபைத எ

ணிபா0தாயா? பண-கார ப0தவராக இAதா!

உம- உ$ள எற ஒ வ: இ- எப: @ட0 ெதாியா: ேபாயி2;.
பண ைறய- ைறய நீ உம: ைவரா-கிய0ைத வி', ஒ ெப

ெகா

ைண மணA:

W. அ; எைன உதறி0 த$ளினீ. இ; எைன0 :ர0தி- ெகா



வகிறீ. ஆனா!, உம: பி=- அகபட =யாத உயர0தி! நா இ-கிேற.
என- இேபா: வா4-ைகைய ப2றிய கவைல இ!ைல. ேவ

=யைத ெபற

பண, ஏவ! "ாிய ஆ'க$, சிகார மாளிைக, ெச!வ# சாமாக$, நைகக$,
நாQ-க$ எ!லா கா0:- ெகா

 கிட-கிேற, எ க0ைத0 தன: 'ேமா'ச

எைன0 ெதாைலவி! நி;, க

 ெப7#ெசறியலாேம தவிர, அைடய =யா:.

ேலாக’ எ; க: ஒ சீமானி ஆதரவி! நா இேபா: இ-கிேற. நீ

நா மா=யி! நி2கிேற. நீ ப=-க'=! நி2கிறா.. நா " அபைல. அேபா:
ஆதாி-க  வரவி!ைல , நீ . இேபா: நா உைன ஏ2;- ெகா$ள =>மா?
ேமL மிரா*தா எனாவ:...''
“அவ ம

ைடயி! இ= விழ' என-ெகன?"

''உம- ஒ;மி!ைலதா. ஆனா! என-?'
''உன- பண0தி மீ: அUவளF ேபராைசயா பி=0: வி'ட:?''
”ேபராைசய!ல! அத அைமைய0 ெதாிA: ெகா
அைத இழ-க மன வமா?”

ேட. அைடA: இ-கிேற
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''பணAதானா ெபாி:?''
”சAேதக என? வா4-ைகயி! பண பிரதானமாக இ- விதமாக0தாேன
உலக இ-கிற:. ஏைழெய;, பண-காரெர; இ ஜாதிக$ உலகி!
இ!லாம! ஒேர ஜாதியாக இAதா!, இAத எ

ண என- இரா:. இAத-

ேக$வி> பிறAதிரா:. பணமிறி எக$ ப பாப'டேபா:, பணமா ெபாி:
எ; ேவதாAத ேபசி- ெகா

, எகைள யா காபா2ற  வரவி!ைலேய.

பண எAத வித0திேலா எனிட வAத பிறதாேன நா பாிமள0ேதா வாழ
=Aத: எ; @றிேன. ேசா ேதபி0 ேதபி அழ ஆரபி0தைத- க

ேட.

எனா! அத2 ேம! பி=வாத ெச.ய =யவி!ைல . ஆகேவ, நா, ''அழாேத
க

ணா, நா உைன அதிகமாக0தா வா'= வி'ேட. இேதா பா! ெகாDச

சிாி , இன ஏ :-க. இேதா ேபா:மா, இெனா 0த தர'மா. ஆஹா

க0திேல இேபா: தாேன சAேதாஷ ேதா;கிற:. ேசா. இப= உைன0

த6வி- ெகா

 ெகாDசி- லவ நா எUவளF நா'க$ எ

ணி எ

ணி-

கிடAேத ெதாி>மா . வியைவைய0 :ைட0:- ெகா$. இேதா Aதாைனயா!

:ைட0:- ெகா$. இனி உன- நா விAதாக இேப. பயபடாேத.
மிரா*தார க

களி! பட-@டா:. விஷய அவ கா:- எ'ட- @டா:.

ெகாDச ரகசியமாக இ-க'. ஆனா! நீ தா எ ஆைச நாயக , எ இப-

களDசிய, எ உ!லாச "ஷ , எ உயி-யி, ஏ இன விகிறா.
க

ேண ! இேதா பா. இப= இAதா! நா ம;ப=> ேகாபி0:- ெகா$ேவ

பா, பா ம=யிேல ப0:- ெகா

டாேய. எ ம=தா உன- மDசமா? எ;

ேசாவிட ெகாDசி விைளயா=ேன. எனிட தDசமைடAத ேசா எ இத4

*ைவ0தா, 0த தAதா, இப ஆ2றிேல நீAதிேனா. ஆ; ஆ

க%-

" அைடய =யாம2 ேசா இ; எனிட அைட-கல "A: வி'டா
அ=ைம நப இர

 எ; எ மனதிேல பதிF ெச.: ெகா

ேசாF நாB மி-க ச!லாப0ேதா சில நா'க$ உதகம

ேட.

டல0தி! இ-க

=Aத:. ைமQ ேர*-# ெசறிAத மிரா*தா பல0த நOட0:ட உதைக
வAதா. ெசைன- பயணமாேனா. ேசா நி_ ேமாடா கெபனியி
ெசைன ஆபி*- ேவைலைய மா2றி- ெகா

 ெசைன வA: ேசர இர



மாதக$ ஆயி, அ:வைர எகளி இப- கைணகளாக- க=தக$ இAதன.
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காத! *ைவ ெசா'ட# ெசா'ட- க=த எ6:வா ேசா. நாB மன மகி4#சிைய

அவ-0 ெதாிவிேப. இவ ஆவேலா ஒவைர ஒவ ஆ5கன

ெச.: ெகா$% நா% வAத:.

ேசாவி வரலா2ைற- @ற மறA: வி'ேடேன. அைடAத ஆனAத0தி! அைத

மறAேத. எைன ெவ;0: ேவதாAத0ைத :ைண- கைழ0:- ெகா
யா0திைர- கிளபின ேசா, ேமா'டா ஏஜ

 தீ0த

டாகி ேமாகணாதிர0தா!

தா-கப' எைன வAதைடவத2 னா! பர ெபாைள நா= பல பல

மாைர அ0தாரா, ேவதாAத, சி0தாAத பயிறாரா. Xைசக$ பலபல
ெச.தாரா. ஒUெவா F ஒUேவா விதமான வழி கா'=னாகளா.
ஆ

டவைன- காண. ஒUெவா வழி> ஒUெவா ஆயிர &பாைய

வி6கி2ேறெயாழிய, ஆ

டவ தாிசன ஆலய0தி! கா

பேதா நி;

வி'டதா. ேலாகேம மாைய, வா4வேத அநி0திய எ; ேபாதி0த மாக$,

ெரா-க0ைத ப2றி அ-கைர ெகா

டைத> ஒ Xசா ைறைய ம2ேறா Xசா

ைற-கார ைற @;வைத> ஒ த0:வ0ைத- @றி. ம2ேறா த0:வ0ைத

ஒவ ேபாதிபைத>, எ!லா த0:வ-கார பண0தினிட ம'ேம பரமப-தி

ெகா

=பைத> ேசா ெதாிA: ெகா$ள ெநநா'க$ பி=0தனவா. அBம0

உபவாசிகளா மாகாளிைய- @பி'ட ேபா: வரவைழ- மகா மAதிரவாதிகளா
ம2; யாராேரா. ேசாF- இAத மத பி0ைத சா-காக ைவ0:- ெகா

ட

ம' ெகா$ைளயி'- ெகா60தாகளா. பண ைறய- ைறய தாயி தி'

அதிகாி0ததா. இவாி "0தி> :லகி2றா. பிறதா வடநா'=! உ$ள ஒ
வ-கீ5 மகைள மணA: ெகா

 வா4-ைகைய நட0தினா. தா>

காலமானாக$. பபாயி! ேமா'டா கெபனி ஒறி! ேவைல- அமAதா.

அத உதைக பிராD*- சீசB-காக த மைனவி>ட வAதிAத ேபா:தா
எைன- க

டா.

ெசைனயி5A: ேசா வAத பிற மிரா*தா , க

க%-0 ெதாியாதப=தா

எக$ சAதி" ச!லாப இA: வAதன. ஆனா! நாக$ மிரா*தாாி

க

கைள ஏ.0ேதாேம தவிர, காைத அைட0: ைவ-க =>மா? மிரா*தா,

அ=-க= எனிட உ;ம0 ெதாடகினா. ேசாவிட @; ேபாெத!லா,

”கிட-கிறா த$%, நா பா0:- ெகா$கிேற.'' எ; ைதாிய7'டலானா.
மிரா*தா எ மீ: ெகா

=Aத ஆைச இAத வதAதிகளா! ம' ைறA:

வி'டதாக- @;வத2கி!ைல. அவைடய ெபா-கிஷ வற

 வர0

ெதாடகி2;. ஆகேவ ேசாவிட நா கா* எதிபா0: ேநச ெகா$ளவி!ைல
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எற ேபாதிL, அவராக பண த ேபா: @றிவிட மன வரவி!ைல .
-வி ேதா ெதாக'ட, ேநா' &பா>மாக மாறின. அவள: தக#

சகி5>, தாழX வைளயL எனிட பண &ப0திேல வAதன. இைவகைள

ேசா @றவி!ைல, நா ேக$விப'ட:. தன: மைனவியிட ெதாAதரF ெச.:

நைககைள- கழ2றி வி2; என- பண தவதாக- @ற ேசா எப=

சமதிபா? நா ேக'ேபாெத!லா இAத மாத0தி! கமிஷ அதிக
கிைட0த: எ; ெபா. @;வா. அவ- அவர: மைனவி, நா இAதி-க
ேவ

=ய இட0தி! வA: நிறவ$ - நைககைள ம'மா இழAதா$, பாவ

கலகியிபா$. கதறியிபா$. நா என ெச.வ:? நா வாழ
ேவ

மானா!, இைத- கவனி0தாலா =>? பிற அழ , அ:தா வா6 ேப

வழி உலகி! நா ஒ0திதானா? வ'=-காரக$ வா4கிறாகேள. நா ம' ஏ

R

ேவ

ேவதாAத ப=0: பா4பட ேவ

. ஒவ வாழ ம2ெறாவ பாழாக

மா எ; எைன- ேக'டா! @டா: எ;தா ெசா!Lேவ. ஆனா!,

நீ வா4வ: அUவிதமாக இ-கிறேத - த கணவைன பிாிA: வா6கிறாேள.

நைகக$ ேபா. வி'டன எ; ெநாA: ெகா$கிறாேள. அவ%ைடய கOட0:-

நீதாேன காரண. அவ$ அழ , நீ சிாி0:- ெகா

 சிகாாியாக வா4கிறாேய,

தமா? எ; ேக'Pக$. நா ெசா!Lகிேற. தகா:தா. ஆனா! எைனேக'கிறீகேள, ம2றவகைள- ேக'ப:தாேன பலைடய சிகார வா4F

இUவிதமாக0தாேன இ-கிற:? எைனேபா! இப0ைத வி2பவைர0தாேன

ைற @;கிறீக$. இைத> ெகாடா: ஏ.0: பிைழ- ேபவழிக$ ஏைழகளி

ஏமாளி0தன0ைத0 தன-# சாதகமா-கி- ெகா

 ெசாசாக வா4ேவா

இ!ைலயா? இேதா எ மிரா*தாராி வா4F இபமய, அவர: ப

ைணயா$

பக! ப'=னி. இைத> ேக%க$, இ0தைகய ைறேய @டா: எ;
ெசா!Lக$. உலக0ைத ஒ6காக அைம0: விக$. நா ம'மா? ஏ.0:
பிைழ- எவ- இடமி!லாதப= ெச.: விக$. அ: ந!ல: எேப,
எைன ம' த
அ: தகா:.

=0: வி' பிறைர# *மா வி'விவெதறா!,

எBைடய டாPக வா4F- ஏ2ற விதமாக நடA: ெகா$ள ேசா யறதி!
அபாரமான ெசலF ஏ2ப'- ெகா

ேட வAத:. ேவைல> ேபாயி2;. ேவ;

ேவைல-# ெச!லவி!ைல. தாேன யாைரேயா பி=0: ஒ ேமா'டா ஏெஜசி
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எ0தா. அத2 பா-கி இAத நைகக$ அட . பாவ, தன: நிைலைய ம'
எனிட கா'=- ெகா$வதி!ைல. ேசா ம'மா? மிரா*தாரேர ச2; அடகிகிடAதா. அவ- வற'சி, ஆகேவ ேசா விஷயமாக க

வி'டா. இUவிதமாகேவ 7றா

 காணா: இA:

க%- ேம! நடAத:.

ேசா, எ ஆைச நாயகனாக இ-க ேவ

= Q:, வDசைன> ெபா.>

நிைறAத நட0ைதகைள ெச.: வA:, அதிக பழ-கமாகி வி'ட:. யாேரா 55 எற

ஆகிேலா இAதிய ேல=யா. வய: அவைன விட அதிகமாகேவ இ-.

அவைள பி=0:- ெகா

எ'=யேபா: நா க

'இ!ைல க

 ஆட0 ெதாடகினா. எ கா:- இ: த த!

=0ேத. இனி எ R' வாயி2ப= ஏற-@டா: எேற.

ேண! வியாபார சபAதமாக அவளிட பழகிேன. உைன நா

விேவேனா மறேபேனா’ என ெகDசினா. ஆனா! காாிய மிDசி- ெகா

ேட

வAத:. ேசாவி நட0ைதைய மிரா*தாரேர என- எ0:- @றி, எ#சாி0:
வAதா. ேசாவி ெக'ட ண ெதாிAதா! நா அவைன வி' விேவ,
தன- 6# ெசாAத ஏ2ப எ; மிரா*தார எ

ணினா.

”காAதா! ைக ச5-கா:தாேன உன- நா பண ெகா0ேத. கைடசியி!
:ேராகதாேன ெச.தா.”
'':ேராகெமன ெச.ேத. நம: ப# ெசலF- ஏ2றப= உமா! பண தர

=யவி!ைல. ஏேதா பா5ய சிேனகமாயி2ேற எ; ேசாைவ- ேக'ேட.
அதனா!தாேன காலAத$ள =கிற:. உம: வவா. ைறA: வி'ட:

எபத2காக எAத# ெசலைவ- ைற0:- ெகா$ள =கிற:?”
”=>மா? =யாத:தா. பிறAத: த! பண0திேலேய "ர

டவ$.”

''ேபா: நி;0:க$. பிற-ேபா: யா தக- கவச0ேதா பிறபதி!ைல,

கOடப'-ெகா

 தா இAேத. உைம யா எைன இ60: இப=

ெசலவி' வா6 வா4-ைகயி! ெகா
''சாியான ேக$வி. "

 வர# ெசான:?”
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''நறாக வா4A: ெகா

=Aதவ$” திWெர; எப= வா4-ைகைய மா2றி-

ெகா$வ:? நாL ேப ைக த'=- ேக5 ெச.யமா'டாகளா? உக%-0 தாேன

அ: ேகவல. மிரா*தா பா தீA: வி'ட:. காAதா பா கா.A: வி'ட: எ;
@;வாகேள. அ-ைற வராம! பா0:- ெகா$கிேறேனெயாழிய என-ெகன

உமீ: ஆைச ைறA: வி'டதா ? ேசா மீ: ஆைச "ர

ேடாகிறதா?''

”ஆைச இ!லாம!தானா அவ ேப- உயி! எ6தியி-கிறா.?”
''உயி! எ6திேனனா? நானா?”
”உயிெலறா! உயிேல தா உ ேப- 20,000 &பா.- இஷி_
ெச.தி-கிறாேய, அ: நீ இறA: வி'டா! அவB-0தாேன ேபா.# ேசர
ேவ

ெம; எ6தியி-கிறா..''

”அபா! அைதயா ெசானீக$. அத2 பண அவேர ெகா-கிறா. வAதா!
அவேர எ0:- ெகா$கிறா. நம- என இதிேல நOட?”
''ெராப நியாயAதா”
”சாி சாி ேப#ைச நி;0:, எ இOட.”
"ஆமா! உ இOடப=தா காாிய நட-கிற:. நட-க', நீ அவைன
நபி-ெகா

 இ. அவ 55ைய இ60:- ெகா

 திாிய'.''

”55ேயாடாவ: திாிய'. ேராேசாடாவ: அைலய', என-ெகன? நா
எப= அவைர க'ப0த =>. நா உைம பிாிய இைசகிேறனா? அ:
ேபால அவ- நா ம' ேபாதவி!ைல அைலய'.”
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”அைலய', ெதாைலய', உ உயிைர> ேபா-க'. என-ெகன”
''எ உயிைர ேபா-க0தா நீக$ உதி0தீகேள. அவ ஏ ேபா-கிறா.”
”ஏேனா ? உ உயி ேபானா! என-காக 20,000 &பா. வர ேபாகிற:” எ;
மிரா*தார ேக'டா. இAத# சபாஷைண என- சDசல0ைத>, திகிைல>

உ

டா-கி2;. எ உயி-ேக ஆப0: வேமா எ; அDசிேன.

மிரா*தா-, என- நடAத காரமான ேப#சிேல எனிட கைடசியாக அவ
@றிய வா0ைத எ மன0தி! ெபA திகிைல- கிளபிவி'ட:. ஒ ேவைள

பண0:- ஆைசப'-ெகா

 ேசா... சீ#சி , எ மீ: அவ- எUவளF

பிாிய. எ ெபா' எUவளF ெசா0: ேபாயி2;. -ைவ- @ட மறAதா.

அவ ேகவல பண0:-காக எ உயிைர ேபா-வாரா? ேச, ஒ-காL

ெச.யமா'டா. ஆமா எ மீ: ஆைசயிAதா! ஏ அAத ஆகிேலா மாைத-

க'= அ6கிறா. இ: ஒ ேப#சாமா? ஏேதா ஆ

பி$ைளதாேன அவளிட ஒ

மய-க. அத2காக எைன- ெகா!ல0 :ணிவாரா? ஒ-காL இ!ைல. மிரா*தா
Rணாக மிர'கிறா எ; நாேன எ

மனதி! "A:வி'ட:. ம

டக

ணி- ெகா

S- இ

ேட. ஒ விதமான பய எ

ட இடெம ேப.

எபாகேள. அ: ேபால என-# ேசாவி ேப#* நட0ைத> வரவர திகிைல-

கிளப ஆரபி0த:. சAேதக பலமாகி வி'ட:. த! நா$ ச2; ஜா-கிரைதயாகேவ நடA: ெகா

 வAேத. 55யி நடவ=-ைககைள> கவனி0: @ற

ஏ2பா ெச.ேத. மிகF சீ ைலAத எ வா4வி! ெசAேத ேபா! வA:

ேசAதா எ; ேசாைவ நா எ

ணிய: ேபா., எAத ேநர0தி! என ஆப0:

வேமா எ; அDச0 ெதாடகிேன. ஆனா! ேசா எேபா: ேபாலேவ

எனிட பிாியமாகேவ நடA: வAதா. -ைவ- @ட0 தா. R'-

அBபிவி'டா.

திWெர; ஒ தின - இறA: வி'டதாக0 தAதி வAத:. ேசாF ஊ-

ெச; இர

 வாரக$ கழி0: ெசைன-0 திபினா. திபியவ மைனவி

இறAதத2காக0 ேதபி அழவி!ைல . :ளி> :-க கா'டவி!ைல. ஆனா! எ
ஆ#சாிய0ைத>, பய0ைத> கிளபி வி'ட: அ:வ!ல. ேசாவிட பண

தாராளமாக நடமாட0 ெதாடகி2;. பண ஏ: எ; விசாாி0ேத. - 5,000

&பா.- இO_ ெச.யப'ட ெச.தி கிைட0த:. - இறAதா! பண
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கணவB- எ; இO_ இAததா. - இற-கவி!ைல. ெகா!லப'டா$

எ; உடேன என-0 ேதாறி2;. பண0:-காக ெம$ள ெம$ள- ெகா!L

ஏேதா ஒ வைக விஷ0ைத- ெகா0:# ேசா த ெசாAத மைனவிைய- ெகா;
வி'டா எ; மிரா*தா @றினா. *0த அபா

ட பழி எ; மிரா*தாாிட

நா வாதி'ேட. ஆனா! எ மனதி! மிரா*தா @றியேத உ

ைம எ;

ேதாறி2;. இய2ைகயாக மரணமைடவ: ேபா! ஏேதா Q: ெச.:தா ேசா

-ைவ- 2;யிரா-கி0 தா. R'- அBபினா எ; தீமானி0ேத.
ஆனா! ேசாைவ நா எப= ேக'ப:?

இO_ கெபனி- எ6தி, நா இறAதா! ேசாF- பண ேபா.#
ேசரேவ

 எபைத மா2றிவி'டா!, எ உயி- ஆப0: இராத!லவா?

அ:ேவ ந!ல ேயாசைன, எ ெபய- எ6த ேவ

டா. உ தைக ேப-

எ6திவி எ; மிரா*தா @றினா. இைத# ெச.ய0தா சமய பா0:ெகா

எ

=Aேத. ேசாF-# சAேதக வராத வித0திேல காாிய0ைத நட0த

ணிேன. ஏெனனி! நா உயிைர> இழ-க விபவி!ைல. இO_

விஷய0தி! நா அவசரப' ஏதாகிL ெச.தா! ேசா ேகாபி0:- ெகா
எ சிேனகேம ேவ



டாெம; @றிவிவா. அ!ல: பண இ!லாம2 ேபானா!

ேபாகிற: எ; பழி தீ-க எைன- ெகா!ல யறா! என ெச.வ: எ;
பலவிதமான பய பி=0:- ெகா

பயAேத. அவ ெகா

ட:. ேசாவி ப-க0தி! ப0:0 :ாக

 வ சி2;

=, அவ அB" டானி- இைவகைள-

@ட உபேயாகிபதி!ைல. எதிேல என விஷ கலAதி-ேமா எற பயமாகேவ

இAத:.
பயெகா

ட என-# ேசா, பைழயப= தீ0த யா0திைர ேபானா! என?

அவB- இப7' எைன அவனா! வா4-ைகைய வைள0:- ெகா



விபசாாியான எைன - விபசாாியாகி> அவB- விAதா எைன- ெகா;

பண ெபற எ

ணி ேபவழி தீ0த யா0திைர-0தானா ேபாகேவ

.

பரேலாக யா0திைர- ேபானா!தா என? எனிட ஆைச ேபா., எ
பண0ைத எவேளா ஒ ச'ைட-காாி-- ெகா-க0 :ணிAத பிற, ேசா
இறAதா! என? அவைன- ெகாறா!தா என? எ; ேகாப உ
இAத# சமய0தி! எக$ R' ேவைல-காாியி சி; ெப

டாயி2;.

இறA:வி'ட:. ேநா.

ெநா= ஒ;மி!ைல. ழAைத இறAத ெச.திைய- @றிய ேவைல-காாி 7ல ஒ
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பயகரமான உ

ைம ெவளியாயி2;. அதாவ: எைன- ெகா!ல ஏ2கனேவ

ஏ2பா ெச.: வி'டா எப:.
அவ த திப

டகைள நா தினா0தா! என- விஷ7'ட# ேசா

ேவைல-கார ெப

ைண- ெகா;வி'ட:.

விசி0திரமான ைறைய- ைகயா

டா. அ: எைன- ெகா!Lவத2 பதிலாக

ஒ நா$ ேசா என- ஜUவா: டபி ஒ; வாகி ெகா0தா. "வ0:-

ஜUவா: கலAத ைம Xசி- ெகா$வ: வழ-க. நா மறAதா2ேபா! அAத டபிைய

எேகா ைவ0:வி'ேட. அ: காணாம2 ேபா.வி'ட:. அ: ேவைல-கார

ெப

ணிட அகப'டதா. அைத0 தா அAத ெப

Xசி- ெகா

பிரதி தின "வ0:-

ேட வAதா$. அ: ெம$ள ெம$ள அவ$ உயிைர ேபா- விஷ

கலAத ஜUவா:. அAத ெப

ழAைதயி அழைக வணி0த ேவைல-காாி , எ

ஜUவா: டபிைய எ0:# ெச; Xசி-ெகா

 வAத ெச.திைய- @றினா$.

அைத- ேக'ட: என- எனேமா சAேதக ேதாறி2;. அAத டபிைய எ0:

வர# ெசா!5 மி#சமிAத ஜUவாைத ஒ டா-டாிட அBபி# ேசாதி-க#

ெச.ததி!, அதி! ஒ வைகயான விஷ கலAதிபைத- @றினா. இன
*மா இ-க எ மன இடAதமா? ஜUவாதி! விஷமி' எைன- ெகா!ல0
:ணிAதாேன, பாதக எ; எ மன பதறி2;. எUவளF உறவா=ேன.
கைடசியி! எUவளF :ேராக சிAதைன ெகா

:=0:வி' அவ 55>ட லாவி- ெகா

டா ேசா. எ உயிைர-

=-க விேவனா? அவ

என- பயண2; ேபானா. ஆகேவ அவ இனி என-0 ேதைவயி!ைல.

பயண2; ேபான:ட, எ உயி- உைல ைவ-கF :ணிAதா. ஆகேவ

அவ உலகி! இ-கF விட- @டா: எ; தீமானி0ேத. எ ஆைசைய

மற-க அவ :ணிAதேபா: அவனிட நா ஏ பாச கா'ட ேவ

. அவ

எைன- ெகா!L " நாேன அவைன- ெகா!Lவ: எ; :ணிAேத.

ெகாைல நடAத இரF - மிரா*தா. எனிட ஒ க=த0ைத- ெகா0தா. அ: 55
R' ப'லாிடமிA: ெப2ற க=த. அதி! ஆகில0தி! இAதைத அவ ப=0:

விள-கினா. ேராஜா "Oப0தி! திராவக &பமான விஷ0ைத0 ெதளி0: என-0

தவ: எ;, அ: உயிைர ேபா-கி விெம; பண விைரவி! கிைட-ெம; ேசா 55- க=த0தி! எ6தியிAதா. பண ெபறாம!, வர

ேவ

டா எ; 55 கைமயான உ0தரF வி'டதா! ேசா ேராஜா "Oப0தி!

விஷமி' எைன- ெகா!ல 'பிளா ேபா' வி'டா. 55 =0:
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மயகியிAத ேவைளயி! ப'ல இ-க=0ைத>, ேசா எ6திய ேவ;

க=தகைள> எ0: வA: மிரா*தாாிட ெகா0தா. அவ மிரா*

ப

ைணயி! ஒ கால0தி! ேவைல பா0தவ.

இ-க=த0ைத- க

ட:, எைன>மறியாம! எ க

களி! நீ ெபகி2;.

மிரா*தார, ”ைப0தியேம அவ வAதா!, வராேத எ; @றிவிடலா. ஏ பய”

எ; ேத2றினா. ''ேவ

டா இ; ஒ இரF ம' எ இOடப= நட-க

உ0திரF ெகாக$ எ; ெகDசிேன. அவ சமதி0தா.

இரF ேசா வAதா. வா'டம2ற க, வDசைன :ளி> ெதாியாதப= நடAதா.
ைகயிேல நா எதிபா0த ேராஜா இAத:. நாB நறாகேவ ந=0ேத.

ேராஜாைவ ெப2;- ெகா

ேட. ஏேதா ேவைலயாக உ$ேள ேபாவ: ேபா!

ேபா., அAத ேராஜாைவ ைவ0:வி', நா வாகி ைவ0திAத ேராஜாைவ0
தைலயி! அணிA: ெகா

இபைத0 ெதாிA: ெகா

 ேசாவிட வA: ெகாDசலாேன. ஜைடயி! ேராஜா
ட ேசா மி-க மகி4#சி அைடAதா.

”ேசா உைன ஒ ேக$வி ேக'க ேபாகிேற” எ; நா ேப#ைச
:வ-கிேன.

''ஒராயிர ேக$ ஒ.யாாி” எறா ேசா.
”என- நீ ஜUவா: வாகி-ெகா

ேக'ேட.

 வAதாேய, அ: ஜUவா:தானா?" எ;

”ஆமா, ஏ? என விசி0திரமான ேக$வி” எ; ேசா ேக'வி'# சிாி0தா.
ஆனா! அவ க0தி! சிறி: பய த'=2;.
”அAத ஜUவா: ஒ ெப

@றிேன.

ணி உயிைர0தா ேபா-கி2;” எ; நா :ணிA:
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”என காAதா விகைத ேப*கிறா.” எ; ேக'டா ேசா. அவ ர5!

ந-க உ

டாயி2;.

”டா-டாி பாீ'ைச நடAத:” எ; நா ெசாேன.
”ைப0தியமா, உன-? உள;கிறா.! ஜUவா:- டா-ட- என சபAத?''

எ; ேக5 ேபா! ேசா ேபசினா. ஆனா! க0திேல வியைவ 0: 0தாக0

ேதாறி வி'ட:.

”ஜUவாதி! கலAதிAத விஷ0:- என ெபய” எ; ைதாியமாகேவ நா

ேக'ேட.

”இ: என கிரகசார காAதா? நீ @;வ: என-ெகா;ேம "ாியவி!ைலேய”
எறா பாசா-கார பாதக.

”"ாியா:, ஆனா! என- "ாிA: வி'ட:. எ உயிாி விைல 20,000 &பா.
அ!லவா?" எேற நா.
''நா இனி அைர\ண இ இ-கமா'ேட. உ பண0:-காக உைனெகா!ல நா உன- ஜUவாதி! விஷமி'- ெகா0ேதனா? இ: என

அபா

ட எ; @றி-ெகா

ேட ேசா. "ஏேதா ஒ காகித ெகா. எ

ெபய- நீ எ6தி ைவ0தி- இO_ ெதாைகைய மா2றிவி', நா
ெவளிேய ேபாகிேற. அைர விநா=@ட இAத பழி#ெசா!ைல- ேக'ட பிற,

அAத பண0:- நா ெசாAத-காரனாக இ-கமா'ேட. யா ேப- மா2றி

எ6த ேவ

 ெசா!” எ; ேகாப0:ட ேக'பவ ேபா! ேசா ந=0தா.

”55 ேப- எ6:” எ; நா @றிேன.
”விைளயாடாேத'' எறா ேசா.
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”ஏ விைளயாட- @டா:” எ; ேக'- ெகா
ெகா

ேட, நா அவைன0 த6வி-

ேட. அAத ேநர வைரயி! அவBட ேகாபி0:- ெகா

 ேபசிய நா,

திWெர; அவைன அைண0:- ெகா$ளேவ, ேசா பயAதா. ''இெதன ேசா!
ஒ ெப

த6வி- ெகா

டா! பயபவதா? எ; நா ேக5 ெச.: சிாி0ேத,

எ சிாிபிேல ேகாபேம ெதானி0த:. அவB எ @டேவ சிாி0தா. ஆனா!

க பய-றிகைளேய கா'=ற;. எ ைக ெபவிர5!, நா ஒ இ" உைற
ேபா'- ெகா

=Aேத. அ:, ஜUவா: டபியி ேம! 7=தா.

அைத- கா'=ேன ேசாவிட, ”இ: தான ேசா, அAத ஜUவா: டபியி 7=

இAத டபியி5Aத ஜUவாைத Xசி-ெகா
ெப

தா எ R' ேவைல-காாியி

இறA: வி'டா$. ஜUவாதி! விஷகலப: சாமா0தியமாகா:. அAத

டபியி ேம! 7=யிேல கல-க ேவ

ட” எ; @றி-ெகா

ேட,

ஆ-ேராஷ0:ட ேசாைவ அைண0:- ெகா

 அவன: ெநD*- ழியி! ைக

திணறினான என பி= தளரவி!ைல . அவன: க

க$ ெவளிேய வA: வி

ெபவிர5! ேபா'=Aத இ" 7=ைய ைவ0: அ60திேன. தி-கி'ட ேசா

ேபா5Aதன. நா பயபடவி!ைல. அவைனக ெகா; விவெதன =F ெச.த

பிற பய ஏ:? அேபா: அAத வDசக சேரெல; எ ஜைடயி! ைக ைவ0:

ேராஜாைவ எ0: அதைன எ நாசியி! ைவ0: அ60தினா. இ" த

உயிைர- ெகா!L ன மல எ உயிைர- ெகா!Lெம; எ
”உ ேராஜா ேவ;, இ: ேவ;” எ; நா @றி-ெகா
அதிக பல0ேதா அ60திேன. க

க$ 7=-ெகா

ணினா.

ேட, ெநD*- ழியி!

டன. ைக தளA: கீேழ

ெதாகிற;, க60: சாயAத:, ேசா பிணமாக- கீேழ வி6Aதா. பிண0ைத
ஹா5ேலேய கிட0திவி', ேநேர எ அைற-# ெச;, அUவேபா: :

:



டாக எ6தி ைவ0திAத இAத என வரலா2ைற எ6தி =0ேத ஒ ெகாைல

ெச.: வி', இUவளF ’பாரத0ைத’ எப= எ6திேன எ; ஆ#சாியபRக$.
தைக சாAதாF- விஷய ெதாிய' எ;தா எ6திேன. :ா- ேமைட

ஏறேபா நா, எ :யமிகக கைதைய என தைக-ேகB @றாவி'டா!
மன :=- ஆகேவ, நிமதி>ட சாவத2காகேவ இைத எ6திேன.

#

#

#

கனியாக இ-ைகயி! காத! ெகா

, அ: கனியாததா!, ெவபிய வா4F

ெப2;, விதைவயாகி, விதைவ- ெகாைமயி5A: விதைல ெபற விபசாாியாகி
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விபசார வாழ-ைகயிேல ஆனAத ெபற ஆைச நாயகைன ெப2;, அவன:
:ேராக0தா! :ய2;, அவைன- ெகாற காAதாவி கைத இ:ேவ.
ேபாZசாாிட தாேன ேநாி! ெச; @றி, ெகாைலைய ஒ"- ெகா
தமா2றமிறி ேகா'=! நி; த
வா4ைவ0 :

=0:- ெகா

சீைலைய ேபா0தி- ெகா

,

டைன ெப2;, :- ேமைட ஏறி, த

டா$ காAதா. ேபாZ*- ேபா மன, க"#
, சாAதாைவ- க

 ெச.தி ஏ: ேபசா:, ''இேதா,

இ:தா உ காAதா' எ; @றி விட  - வரலா2;- க'ைட அவளிட தA:

ேபானா$. அAத- கா'சிைய இB சாAதா மற-கவி!ைல எபப=0தா

மறபா$?

---------

%&'"

