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1. பதிைரயி சேகாதர

ஆ5டவ திவளினா, இேபா, எ$க

வா2ைகயி அைமதி *

ெகா5*கிற,. இப நில3கிற,. நா: எ மைனவி; அளவிற7த அ

ெவ ளதி 2கியிகிேறா. ேவெற, எப*யானாெலன?

பாவ பதிைர அனாைத. என த&ேபா, அவைள தவிர யாமிைல.
அவைள கயாண ெச<, ெகா5ட நாளி=7, என, உ&றா உறவின

எலா எைன ைகவி06 வி0டாக . எ த7ைத எனிட? ள அ

மாறவிைலெயப, உ5ைமேய. அ*க* க*த$க@ எAதி வகிறா. ஆனா

நா: பதிைர; அவ B06 வவ, ம06 Cடாதா. ஒ காலதி

ஆசார சீதித இயகதி ேச7, உப7யாச$க@ ெச<, வ7த அவ இமாதிாி
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நட7, ெகா வ,, ?த= என விேனாதமாகேவயி7த,. ஆனா, இேபா,
அவ மீ, நா ைற Cறவிைல, அவெரன ெச<வா? விவாகமாகாத த$ைகக

இவ எனகிகிறன. ேம8 B0* இேபா, எஜமா0* அவர,

இர5டாவ, மைனவி. எ தாயா காலD ெச பல வஷ$களாகிறன.
நா: பதிைர; அ மயமான வா2ைக நட,கிேறா. இவியி யா

மீ, எ$க@ வதமிைல. உலகெமலா எ$கைள பைகதா8 நா$க

உலகதினிட அ ெச8,ேவா. ேம8 நா$க

ெச8,ேவா. ேம8 நா$க

ஒ ப0டண. இ$ேக தமிழக

உலகதினிட அ

இேபா, வசிப, ஆ7திர நா0* ந6வி8 ள

மிகG சிலேர வசிகிறாக . அவக@ எ$க

வரலா ெதாியா,. எ மைனவிையG 0*கா0* ேபேவா யா இ$கிைல.

எனேவ எ$க

ஆனா, நீ$க
பின, நா$க
நீ$க

வா2ைகயி இப, இைடH எ,3மிைலயலவா?

ெபாறாைமபடேவ5டா. எ,ைண ெகா*ய ,ப$க@
இ7த இப வா2ைவ எ<தியிகிேறாெமபைத அறி7தா

ந6ந6$கி ேபாBக . ெப ய=னா பய$கரமாக ெகா7தளி,

ெகா5*7த கடலான, ய நிற, அைமதியைட7தி நிைலைய உ$க
மேனாபாவதினா உவக ப6த ?*;மா? ஆ எ$க

அதைகய அைமதிேய ஏ&ப0*கிற,. எ$க

வா2வி இேபா,

வா2ைக இபமயமாயிகிற,

எ ேமேல ெசாேனனலவா? அ, ?&றி8 சாிய. இைடயிைடேய பைழய
நிைன3க

ேதா ேபா, - அபபா! எ$க

இயலாத காாிய. அதைகய சமய$களி நா$க

உணGசிகைள விவாித

அலமாாியி ைவ, Jைச

ெச<; இராஜேகாபால பட,ககி ெச ெமௗனமா< க5ணீ

வி6கிேறா. இராஜேகாபால மனித உட= த$கியி7தேபா,, பதிைரயி
சேகாதரனா;, எ அாிய ந5பனா; இ7தா. இேபா, எ$க
லெத<வமா< விள$கிறா.

எ மைனவிகீடான ெப5 இL3லகி ஒதி;மிைல எப, எ எ5ண.
ஒLெவா கணவ: த மைனவிைய ப&றி அப*தா ெசாவா என

CBக . உ5ைமேய. ஆனா, அவைள ேபா இL இள வயதி இLவள3
,க$க@ ஆளானவக

யாமிரா எப, தி5ண. அவ

ண, ஓ

உதாரண ெசா8கிேற. இLவரலா&ைற எAதி ?*த, அவளிட ெகா6,

ஏேத: தித$க

ெச<ய விபினா ெச<வத& உாிைமயளிேத. அவ
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என தித$க

ெச<தா

எ நிைனகிறீக ? அவ@ைடய அழைக

ப&றிேயா ணாதிசய$கைள ப&றிேயா Cறியி7த அ7த பதிகைளெயலா
அ*, வி0டா . பின கைத இறியைமயாத சில இட$களிேல:
அவ&ைற வி06 ைவப* நா அவைள ெகDச ேவ5*யதாயி&.

ஆனா பதிைரைய ப&றியாவ,, எைன ப&றியாவ,, எ$க

இவா2ைகைய ப&றியாவ, நா இ$ விவாிக 7ேதனிைல. Bர

ஷ: எ ஆயி ேதாழ:மான பதிைரயி சேகாதர:ைடய

சாிதிரைத Cறேவ வ7ேத. Mராம சாித பா5டவ சாித அாிGச7திர கைத

?த=யவ&ைற ேபா இராஜ ேகாபாலனி சாிதிர? ேபா&றபட

ேவ56ெமப, எ எ5ண. இெதன அநீதி? ஒ ெகாைலஞ:ைடய

வரலா&ைற இராம சாிதிர,ட: அாிGச7திர கைத;ட: ஒபி6வதா எ
நீ$க

தி6கி06 வினவலா. நியாய7தா. ஆனா எ ந5ப ெச<த

ெகாைலயினா அவைன பாவ ஏேத: சா7ததாயி அத& த7த பிராயG

சித அவ ெச<, ெகா56வி0டா எபேத எ க,. இLவிஷயதி

உ$க

அபிபிராய மாபடலா; ஆனா அவ:ைடய வரலா&ைற ப*

உ$களி எவ மன உகாம=க மா0Oக
ஐயமிைல.

எபதி எ ளல3 என

கைதயி ஆரபேம நறாயிைலேய? ?*3 ?:ைரயிேலேய வ7,வி6கிற,.

"இத&

?: பி ?ர5 ேவ" எ நீ$க

எ5ணலா. ஆ, விைன

கைத உ5ைம வரலா& உ ள ேவ&ைம அ,தா. கைதெயறா

அைம ஒA$காகேவ இ நிக2Gசிக

?: பி ?ர5 இறி

ஒறபி ஒறா< வ, ஆனா வா2ைகயி உ5ைம சபவ$கைள

அLவள3 ெபாதமாக Cற ?*;மா? ேம8 இLவிஷயைத ப&றிG சி7திக

7தாேல எ மன ழபி வி6கிற,. எனேவ இG சாிதிரதி8 ள

ைறக@காக எைன மனி,வி6ப* ேக06 ெகா கிேற. பல ைறக

நிக2வதாயி: சாிேய. இLவரலா&ைற எAதி ெவளியி6வ, எ ஆயி

ந5ப: இL3ல நா ெச8த ேவ5*ய கடைம எ:
உதியினாேலேய இைத எAதலாேன.
1.1. கட#கைர ேப$
இகைதயி ?கியமான நிக2Gசிக

1924- ஆ5* ஆரபமாகிறன. ஆனா,
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அவ&ைற ெதாட$வத& ? எ 6ப நிைலைமைய ப&றி;, என

இராஜேகாபால:ட ந0 ஏ&ப0ட விதைத ப&றி; இர5ெடா வாைதக

Cறிவிட ேவ56வ, அவசிய. எ த7ைத Mமா 7தரைமய ைமலாJாி ஒ

வகீ. இேபா,Cட அவ மாத ஐ7Q Rபா< வமான$ கிைட,

வெமன நிைனகிேற. அேபா, இ: அதிகமாகேவ கிைட, வ7த,. 1917-

18 வைர அவ அரசிய ,ைறயி ஆசார சீதித இயகதி8 ஈ6ப0*7தா.

ஆனா அத& பிற அரசிய கிளGசி ெகாDச ஆப,கிடமான விஷயமாக
ேபா<விடேவ, அவ சிறி, சிறிதாக ெபா, வா2வி=7, விலகி வி0டா. ேம8,

அவர, இர5டா மைனவியி லமாக 6ப ெப,வி0ட,. என

இேபா, நா தபிக@, இர56 த$ைகக@ இகிறாகெளறா அதிக

ெசால ேவ56வதிைல. இதைன எ தாயா இற7, 12 வஷ$க தா
ஆகிறன. இேபா, என ெதாி7த வைர, பணD ேசப,, 6ப நலைத
கவனிப, இவ&ைற தவிர, எ த7ைத ேவெறLவிஷயதி8

சிரைதயிபதாக ெதாியவிைல.

இனி, இராஜேகாபாலைன ப&றிG ெசாகிேற. அவ:ட என ந0 ஏ&ப0ட

வித மிக விேனாதமான,. இைற ஐ7T ஆ56க@ ? ஒ நா

எ$க

B06 மா*யி ?கபி உ0கா7, கா& வா$கி ெகா5*7ேத. எ$க

B06 அ6த க0*டதி அேபா, ேஹா0ட இ7த,. அத மா*யி

மீதி7த அைறகளி மாணாக சில வசி, வ7தன. அவகளி ஒவ அ7த

மா*யி ?க வ7, பாட ெதாட$கினா. அவைடய இனிய ர எ

மனைத கவ7த,. அதி8 அவ பா*ய, பாரதியி பா06. பாரதி பா0ெடறா

என ஏ&ெகனேவ பி, உ56; ஆத=, அவ பா* ?*7த,, 'தய3 ெச<,

இெனா பா6$க ' எ ஆ$கிலதி மாியாைத;ட: ச$ேகாச,ட:
ேக06 ெகா5ேட. அவ னைக ெச<,, "ஓ! ஆக06" எறா. உடேன

'சினD சி கிளிேய க5ணமா' எற க5ண பா0ைட பாட ெதாட$கினா.
அவ பா06 நா அ*ைமயாேன. இப*தா எ$க

ந0 ஆரபமாயி&.

அ7ேதா! அ7ந0பி பய இLவா ?*; எ அேபா, நா கனவிேல:

கதிய,5டா?

அLவா பாரதியி பா0*னா எ சி7ைதைய கவ7த இைளஞ

ைவதியகலாசாைலயி ?த ஆ56 மாணாகெர, தDசாV ஜிலா
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மனா* தா8காவி ஒ கிராமதி பிற7, வள7தவெர அறி7,
ெகா5ேட. நா

ஆக ஆக எ$க

ந0 வளவதாயி&. அேபா, நா,

இ5ட மீ*ய0 வபி ப*, ெகா5*7ேத. தின7ேதா கலாசாைல

வி0ட,, இவ ேநேர கட&கைர வ7, ச7திப, எ ஏ&ப6தி

ெகா5ேடா. நா$களிவ கட&கைரேயாரதி மண= ேம ,ணிைய

விாி, ப6, ெகா56, உலக நிைன3கைள அ*ேயா6 மற7தவகளா<
அளவாளாவி ேபசி ெகா56, பாரதியி கவிGைவ ெசா06 காத
பா06கைள பா* ெகா56, ஆகாய ேகா0ைட க0* ெகா56,

ஆன7தமாக கழி7த மாைல ேநர$கைள நிைன ேபாெதலா, எ உ ளதி

ெபா$கி எA உணGசிகைள விவாிக வேலனல.
நா0க

மாத$களாயின, மாத$க

வஷ$களாயின. எ$க

ந0 வள7த,.

தின7ேதா திய திய ைவகைல;, திய திய இப$கைள; த7,

ெகா56 வ7த,. எ வா2ைகயி மிக3 ?கியமான 1924-ஆ ஆ56

பிற7த,. நா பி.ஏ. (ஆன+) பாீ0ைசயி, ேதறிவி0ேட. ச0ட கலாசாைலயி

ேசவதாக உேதசிதி7ேத. இராஜேகாபால எ.பி.பி.எ+. பாீ0ைச
கைடசி வஷ ப*க ஆரபிதா. ஒ நா

மாைல வழகேபா கட&கைரG

ெச, இராணி ேமாி கலாசாைல ெகதிாி அைலக

வ7, ேமா,

இட,ககி உ0கா7,, இராஜேகாபால வரைவ எதி ேநாகியி7ேத.
அ அவ ெகாDச தாமதமாக வ7தா. அறி; அவ ?க?

வா0ட?&றி7த,. எேபா, கட&கைர வ7த,.
மாைல ெபாAதிெலா ேமைடமிைசேய

வாைன; கடைல; ேநாகியி7ேத
ைலகடைலயL வான வைளய

?தமி0ேட தAவி ?கி2த க5ேட
எறாவ,,
மாைல இளெவயி= மா0சி - அைன

க5ெணாி கா06கிற கா0சி
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எ சிறிதள3 பாரதியி பா0ைட மா&றியாவ, பாட ஆரபி,வி6வா.

இேறா, பா06மிைல, C,மிைல. அவ ?க றிைய க56 எ மனதி8

சிறி, கவைல ேதாறியதாயி:, விைளயா06தனமாக "என ராஜு?

இைறேக 'ஷி' இைல? உபவாச விரத ஏேத: உ5ேடா ?" எ

ேக0ேட.

"சாபா6 இலாத, ஒேற உ&சாக ைற3 காரணமாக C6 எ
நிைனகிறாயா?" எ அவ வினவினா.
"என ேவெறா ேதாறவிைல."
"அப*யானா நீ பாகியசா=தா."
அெபாA,, அவ க5களி நீ த,பியைத க5ேட. என Xகிவாாி

ேபா0ட,. "அ, ேபாக06, விஷய எனெவ ெசாலமா0டாயா?" எேற.
இராஜேகாபால பதி ெசாலாம, த ச0ைட ைபயி=7த ஒ க*தைத
எ6, ெகா6தா. அ, அவ தகபனா அவ: எAதியி7த க*த.

நா ைலயி8 மDச

தடவியி7த,. உ ேள, இராஜேகாபால த$ைக

பதிைரைய அLV ேவ ஐய மார கணபதி ஐய மணD ெச<,

ெகா6க தீமானிதிபதாக3, ?Cத அ6த தகிழைம நடபதா
உடேன றப06 வப*; எAதியி7த,. அைத ப*தேபா,, எ ஹிதய

படெக ெவ*, வி6ேபா ேதாறி&. ? பி ெதாியாத கணபதி ஐய

மீ, ஏேனா ேகாப? ெபாறாைம; ஏ&ப0டன. "காதி7தவ ெப5ைண ேந&
வ7தவ ெகா56ேபானா" எ: அச06 பழெமாழி எைனயறியாம எ
வாயினி றப06வி0ட,.

"ைச, எேபா, விைளயா06 ேபGதானா, தியா?" எ ந5ப Cறினா.
அவ க5களினி கலகலெவ நீ ெபாழி7த,. என ஒேம

ாியவிைல! கணபதி ஐய யாராயிபி: அவ மீ, நா ெபாறாைம

ெகா வ, நியாய. ஆனா, த$ைகயி கயாணG ெச<திைய ேக06 அவ
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க5ணீ வி6வத கெதன? அவ க5ணீைர எ அ$கவ+திரதி

தைலபினா ,ைட,, "ராஜு, எ பித&றைல மனி,வி6. ஆனா நீ ஏ
க5ணீ ெபகிறா<? என ஒ ாியவிைலேய!" எேற.

அவ ச&ேநர ெமௗனமாயி7,வி06, பின "எ அைமG சேகாதாிைய

பாA$கிண&றி த ள ேபாகிறாக . நா க5ணீ விடாம என ெச<ேவ?"
எறா.

நா பல ?ைற; வ&தி ேக0டதேம அவ பி:D ெசாவா:"எ$க

கிராம, ெபாிய *தனகாரகளி ேவ ஐய ஒவ. அவ

இப, ேவ= நெச< நில? R.30,000 ெராக? உ56. கணபதி ஐய

அவைடய ஏக தவ. அவ இேபா, 45 வய, ேம=. ஏ&கனேவ
அவ இர56 மைனவிக

இகிறன. ஆனா ழ7ைதக

இைல.

ஒதி ழ7ைதேய பிறகவிைல. ம&ெறாதி ஒ ெப5 ழ7ைத

பிற7, இற7, ேபா<வி0ட,. அற ேவ பிறகவிைல. வச,G

ச7ததியிலாம ெசா, Bணாக ேபாகCடாெதற எ5ணதினா பி ைள
இெனா கயாண ெச<,ைவக ேவ56ெம கிழவ உேதசிதிபதாக
?னேம பிர+தாப?56. நா$க

எலா ேக= ெச<,ெகா5*7ேதா.

ஆனா, இ7த கதி எ த$ைகேக ேநாி6ெம நா கனவி8 கதியதிைல.

கணபதி ஐய பாைவ மிக அவல0சணமாயிபா. வயி ெபதவ. ஆதலா

சாதாரணமாக 'ெதா7திகணபதி' எ அவைர எலா Cபி6வாக .

' ளநாி' எற ப0டெபயெரா அவ56. ஒ சமய அவ, த

ஒறி ஒளி7தி7, *யானவ களதி=7, ெந&கதி தி* ெகா56
ேபானைத க56 பி*, வி0டாரா. அ, ?த *யானவக

' ளநாி ஐய'

எ அவைர அைழக ெதாட$கினாக . அ7த ெபய நிைல, வி0ட,.

அLவள3 ஏ? ேபான வஷ$Cட கணபதி ஐய வய= ேபா ேபா,

'ெதா7திகணபதி' ' ளநாி' எ பதிைர Cறிவி06G சிாி, ெகா56 உ ேள

ஓ* ஒளி7, ெகா5டா . ஐையேயா! அவ@கா இ7த விதி வரேவ56?" எ

ந5ப கதறினா.

நா உ ள?கி வி0ேட எ Cற3 ேவ56மா? "உ த7ைத என,
அLவள3 ேமாசமானவரா? த7ைததா இப*G ெச<தாெரறா, உ தாயா
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எப*G சமதிதா ?" எ நா ேக0ேட.
"எ அைன இ7த கயாண, ஒ கா8 சமதிதிக மா0டா
நிGசய. அ7ேதா! அவ

எப,

எெனன எ5ணியி7தா ? எ த7ைத மீ, தா

&ற ெசாவதி என பய? இர56 வஷமாக அவ அைலயாத இடமிைல.
ஒ ெபா7தியி7தா ம&ெறா ெபா7,வதிைல. வர பி*தி7தா,
ஜாதக சாியாயிரா,. இர56 ஒ&ைம ப0*7தா, ஜாதக சாியாயிரா,.

இர56 ஒ&ைம ப0*7தா, வரத0சைன 2000, 3000 எ ேக0கிறாக .

அவ என ெச<வா. பாக ேபானா நா தா ஒ வழியி இ7த

பாதக, காரணமாகிேற. எ$க

ஏைழ 6பதி ஏேத: ெகாDச

மீதியாவைத எ:ைடய ப*காக அவ ெதாைல, வ7தா. இலாவி*

இெபாA, பணG ெசல3காக பயபட ேவ5*யிரா,. ஏ&கனேவ ஆயிர

Rபா< கட இைகயி, இ: 2000, 3000 எப* கட வா$வ,, யா
ெகா6பாக ? பாவி, நானாவ, அவ ெசா&ப* ேக06 வரத0சைன வா$கி

கயாண ெச<, ெகா ள இைச7ேதனா? அவ எைனேயயேறா

நபியி7தா?" இராஜேகாபால Cறினா.

இ, ?A உ5ைமயெறப, என ெதாி;. இராஜேகாபால வரத0சைன

வா$க ேபாவதிைல எ ெசா= ெகா5*7தானாயி:, தகபனா

?*வாக வ&, ேபா, மதிக மா0டா. ம&ற அச$களி எதைகய

சிற7த ண$க

உைடயவனாயி:, த7ைதைய எதிபத& ேவ5*ய ைதாிய

அவ: உ ளப*ேய இைல. ஒ,ைழயாைம இயகதி ஆரபதி அவ

ெகாDச நா

கலாசாைல பகிகார ெச<த,, பின த7ைதயி

வாைதைய த0ட மா0டாம திப ேபா<G ேச7த,, சிலநா

வைர

அவமானதி மன?ைட7, நிற,, நா ேநாி அறி7த விஷய$க .

உ5ைமெயனெவனி, இராஜேகாபால த7ைத 3000, 4000 எ அவைன
ஏல$ Cறி வ7தா. இ: ஏலெதாைக உயெம அவ எதிபா,

ெகா5*7தா. எ.பி.பி.எ+. பாீ0ைச ப*த இராஜேகாபால இ:

பிரமGசாாியாயி7த ேபரதிசய, காரண இ,தா. இைவ என

ெதாி7தி7,, நா அெபாA, இராஜேகாபாலைன ம, Cறவிைல. அ&ப
விஷய$கைள ப&றி வாதிபத& அ, தணமறலவா?
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எ ந5ப மீ56, "தியா, நீ எ உயி ேதாழனாதலா எ மனைத

திற7, ெசாகிேற. ஒ ேவைள எ த7ைத பணதாைசயா

Y*கப0*கலாேமாெவ என ச7ேதக ?5டாகிற,. பதிைர ஒ

ழ7ைத ம06 பிற7,வி0டா, இர56 ல0ச Rபா< ெசா, அைட;மேறா?

ைச, ைச! இபாA பணதாைசயா விைள;$ ேக6க

எதைன! உலகி

பணகார, ஏைழ எற ேவ&ைம அ& ேபாக Cடாதா?" எ இர$கினா.
"ராஜு, நா ெசாவைத ேக . இ7த கயாணைத எப*யாவ, நிதிவி6.
எ க, உன விள$கிறதா?" எ நா ேக0ேட.
அவ ச& ேநர சி7தைன;டனி7, பின Cறினா:- "உ க,

விள$கிற,. ஆனா அ, இயலாத காாிய. ?Cத தகிழைம. நாெனப*

அைத நித ?*;? பிரமேதவ எ$க@ ,கைத விதி,வி0டா. நீ
இேபா, இLவா ெதாிவிப, எ ,கைத மிதி ப6,கிறேதயறி
ேவறிைல. பதிைரயி அதிட எப*யி7திக C6ெமபைத

நிைனதா! - தியா, நீ உ5ைமயிேலேய இ7ேநாக$ ெகா5*7தா, உ
உயி ந5பனாகிய எனிட Cட ஏ ?னேம ெசாலவிைல?"
"அ, ெப$&ற7தா எபைத ஒ ெகா கிேற. உ5ைமயி, இ,வைர எ

மனேம திடபடவிைல. ெசற வஷ ேகாைட வி6?ைறயி நீ எைன உ

B06 அைழ,G ெசறி7தேபா,, உ த$ைகைய பாேத. அவளிட

என பிாிய உ5டாயி&. அவ@ைடய ேமாகன வ*வ? இப ெமாழிக@

எ மனைத கவ7தன. ேபாதாத& நீ அவைள பா6ப*; ெசானா<.

யி8:மினிய ர= அவ

பா*ய,, எ ஆமாைவ பரவச ப6திய,.

ஆனா பதிைரயிட என5டான ஆைச எதைகய, எ எனேக

விள$கவிைல. பனிர56 வய, ழ7ைத;ட காத எ: பதைதG

சப7தப6,வேத ைபதியகாரதன எ ேதாறி&. ேவ

யாேர:மாயி7தா, உனிட ேயாசைன ேக0*ேப. ஆனா பதிைரயி
சேகாதரனான உனிட இைதப&றி எப*G ெசாேவ? நீ என எ5ணி
ெகா வாேயாெவ அDசிேன. ஆனா, இLவிஷயமாக தனிைமயி

அ*க*G சி7தி, வ7ேத. நம, சக வா23 உ ள நிைலைமயி பர+பர
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காதெகா56 கயாண ெச<, ெகா வெதப, இயலாத காாியமாத=,
பதிைரயி மீ, என5டான பிாிய எதைகயதாயி:, அவைள மண

ாி7, ெகா5டா இப வா2ைக நடதலாெமன ேதாறி&. ஆனா, ராஜு
நா ஒ ேகாைழ எப, உன ெதாி;ேம! எ த7ைதயி எதி, எ
சி&றைனயி சீ&ற, அDசிேன. ஆயி:, அவக

ேபசி?*த

கயாண ஏ&பா6கைளெயலா த0* கழி, ெகா5ேட வ7ேத. பதிைர

வர ேதட ேவ56ெம நீ ெசா=ய ேபாெதலா எ இதய படபடெவ
அ*, ெகா @ உனிட எ கைத ெதாிவிபத& த7த ச7தபைத
எதிபா, ெகா5*7ேத. ஆனா, இLவள3 சீகிரதி நா ேமாச
ேபாேவென எதிபாேதனிைலேய?"
இராஜேகாபால ெபGவி0டா. "தைலவிதி தைலவிதி" எ

?/?/தா. "நீ ெகா6த கயாண க*தைத பாதேபா,தா எ

மேனா நிைலைய நா ந க5டறி7ேத. ?த= அ7த கணபதி ஐய மீ,

என ெபாறாைம;5டாயி&. ஆனா நீ Cறிய விவர$கைள ேக0ட பின,

அவ மீ, க6$ேகாப உ5டாகிற,. அLவாேற உ த7ைத மீ, உ மீ, Cட

என ேகாப வகிறா,. பதிைரைய ேவெறாவ கயாண ெச<,

ெகா வ, எ: எ5ணேம எனா சகிக Cடாததாயிகிற,.

அவளிலாம இL3லகி நா வா2ைக நடத ?*யாெதன ேதாகிற,. எ

வா2ைகைய இபமயமாவ, ,பமயமாவ, இேபா, உ
ைகயி=கிறன" எ Cறி ?*ேத.

"இLவிஷய ம06 எ அைன ெதாி7தா அவ
ேபா<வி6 தியா. அவ

எனிட ஒ நா

இதய பிள7ேத

என Cறினா

ெதாி;மா?

'ழ7தா<, பதிைர உ ந5பைன ேபா ஒ கணவைன ேத*வர
மா0டாயா?' எறா

அேபா, அகி=7த பதிைர னைக;ட ெவ0கி

தைல னி7த,, பின நா தாயாாிட பதிைர அகி=ேபா,

கயாணைத ப&றி ேபச ேவ5டாெம தனிைமயி ேக06 ெகா5ட,
ந நிைனவி இகிறன. சில தின$க@ ? ம06 இைதG

ெசா=யி7தாயானா எ அைன எLவள3 மகி2Gசியைட7திபா !

இேபா, அவ@ ,கேம அதிகமா" எ இராஜேகாபால Cறியேபா,,
என மயிCGச உ5டாயி&. மன$ கசி7, க5ணீ ெபகி&.
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"ஏ இப* ேபகிறா< ராஜு? இ: ?Aகி ேபாகவிைலேய? இ7த
கயாணைத எப*யாவ, நிதிவி6."

கா&றிேலறி அL வி5ைண; சா6ேவா
காத& ெப5க

கடாக5 பணியிேல

எ,
Q&றி ர56 மைலகைளG சா6ேவா

T5ணி ைடெப5 ெணாதி பணியிேல

எ பா6வாேய? அத& தண வ7தி இேபா, ஏ தய$கிறா<?"

எ வினவிேன.

"ெவ ள தைலேம ேபா<வி0ட,. இனி அைத ப&றி ேபவதா கவைல

அதிகமாேமயறி ேவறிைல. பதிைரைய பாA$ கிண&றி த @வ, ?*7,

ேபான விஷய" எறா இராஜேகாபால.

"உ த7ைத உைன வள, ப*க ைவததனாதா என? அவ
அ*ைமயாகிவிட ேவ56மா? உன மனGசா எப, தனியாக இைலயா?
உ சேகாதாி என உ தா< ,ேராக ெச<ய ேபாகிறாயா?"
"தைலவிதி தைலவிதி!"
1.2. ச%திரம'டல பிரயாண

அறிர3 திவன7தர எ+பிர+ வ5*யி இராஜேகாபால ஊ

பிரயாணமானா. அவைன ரயி ஏ&றிவி06 வவத&காக நா: எAJ ைக

வ5* நிைலயதி&G ெசேற. வ5* றப67தவாயி கைடசியாக அவ

எ ைகைய பி*, ெகா56 "தியா, மனிதக

விதிைய எதி, ேபாராட

நிைனத மதி[ன. இ, என, ெகா ைக. நீ மணD ெச<, ெகா வத&

இ,வைர இ7த தைட இேபா, நீ$கிவி0டப*யா, நா திபி வ7த,
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இ$ேக இெனா கயாணG சாபா6 கிைடெமன நகிேற" எ Cறி

னைக ாி7தா. இய&ைகயான மகி2Gசியினிெறழாம ?ய வவி,

ெகா5ட அ7த னைகயிேல எைலய&ற ,க * ெகா5*7த,.

இத&? எேபா, Xகல? னைக; தவ27, ெகா5*7த எ
ந5பனி 7தரவதனதி, அைற பிற நைக ெயபைதேய

காணமா0ேட எ பாவிேய அேபா, அறி7ேதனிைலேய!

ைக வ5* நிைலயதி=7, B6 திபிய, உண3 அ7தாம ப6கG
ெசேற. நீ5ட ேநர வைர Xக வரவிைல. இராஜ ேகாபால Cறிய

விவர$க

எ மனைத கலகி ெகா5*7தன. அவ:ைடய ,யரைத ப&றி

நிைன, நிைன, வ7திேன. எ:ைடய ஆைச நிராைசயா< ேபான,

றி, ெபG வி0ேட. எ:ைடய வ$கால வா2ைகைய ?*வ&ற ஒ

பாைலவன ேபா உவக ப6தி பாேத. இைடயிைடேய, பதிைரயி,
அ?X&றிைன ெயாத இத2க@ - அறி

Vறி த, விழிக@ - ப,

மா& ெபாெனாத (நி) ேமனி;

எ மன க5ணி ? ேதாறி ெகா5*7தன. அபா0ைட அவ

பா*ய, இதா பா*ய, ேபா எ ெசவிகளி வ7, ஒ=த,. ெந6

ேநர, பின எ க5ணிைமக
எ5ண$க

ேசா3& * ெகா5டன.

ெபாதமிறி ழப?&றன.

இெதன அதிசய? நா எ$ேக இகிேற. B0* ப6,ெகா5*7தவ
இ$ெகப* வ7ேத? ஆGசாிய! ஆGசாிய! ேம8 கீA & ?&

பாேத. அழகிய சி பட ஒறி நா உ0கா7தி7ேத. அத ஒ

ைலயி ஏேதேதா விைசக

ேவைல ெச<, ெகா5*7தன. அபட தைரயி

கிட7தேதா? நீாி மித7தேதா? இைல, இைல ஆகாய ெவளியி அதிேவகமாக
பற7, ேமேல ேமேல ெச ெகா5*7த,! ச7திர, அ, ச7திர தானா?

ஆயி, அத& அLவள3 பிரமா5டமான வ*வ எ$கி7, வ7த,! சாதாரண

ச7திரைனவிடG மா Q மட$ ெபாிய ஒ ேகாள வானதி ஒளிமயமா<

பிரகாசி, ெகா5*7த,. அத ஒளி, ெபௗணமியி நிலைவவிட பமட$
பிரகாசமாயி7ததாயி:, ெவயிைல ேபா ெவபளிபதாயிைல. எைலய&ற
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இனிைம; ளிGசி; அLெவாளியி *ெகா56, உட உயி

உ&சாகமளிதன. கீேழ அதல பாதாள ெமனC*ய Xரதி Jமியி

மைலGசிகர$க@, நீ பரக@ காணப0டன. க5கைள ஒ ?ைற உ&

பாேத. அ7ேதா! அ7த விைசக@ அகி உ0கா7, அவ&ைற ?6கி

ெகா5*பவ யா? அவ: பகதி அம7திப, யா? ேவ

யாமிைல! அவக

எ ஆயி ந5ப இராஜேகாபால: எ:யிைர

ெகா ைள ெகா5ட இபG சிமி பதிைர;ேம. பட ெச8 ேவக ஒற;
இவகைள க5ட ஆGசாிய ஒற எ தைல கிகிெவ ழல
ஆரபித,. சிறி, ?ய சமாளி, ெகா5ேட.

இராஜேகாபால ேபசினா:- "ந5பா, உறக ெதளி7, எA7தாயா?" எறா.
"ஆ. ராஜு, நா எ$ேக ேபாகிேறா?"
"இ: ெதாியவிைல? ச7திரம5டல, பிரயாண ெச<,

ெகா5*கிேறா. ெஜமனிய ஆசிாிய ெகாடா0 க56பி*, ள திய

விமான இ,."

சமீபதி இைதப&றி பதிாிைககளி ப*த, என நிைன3 வ7த,. ஆனா,
ப*த விவர, இ7த பற பட அLவள3 ெபாதமிபதாக
ேதாறவிைல.

"சாிதா, ஆனா ச7திர ம5டல, நா ஏ ேபாகிேறா?" எ

வினவிேன.

"அெதன திதாக ேக0கிறா<, ராஜு, ேந&ெறலா ெசா=
ெகா5*7ேதேன? இேதா இ உ இ:யி காத=ைய  ளநாி
ெகா56 ேபாகாம காபா& ெபா06தா."

அேபா,, அ7த ந ளிரவிேல, ஆகாய ெவளியிேல ேசாதிமயமான நிலெவாளியிேல,
வானபா*யி இனிய கீததி: பமட$ இனியதா<, கைல; மரைத;
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கனியG ெச<; ர=,
பைகவ: க வா< - நெனDேச
பைகவ: க வா<

எற பா06 எA7த,. பா*யவ

பதிைர. நா ளகா$கிதமைட7ேத.

திOெர பய$கரமான ய&கா& ேதாறி&. பட ேம8 ேபாகாம கீA

ேபாகாம, அ7தரதி அப*; இப*; ஆ* ெகா56 நிற,. பிரமா5ட
கA ேபாற ஒ பறைவ ெந67Xரதி=7, எ$க
வவைத க5ேட. சில நிமிஷ$களி அ, எ$க

படைக ேநாகி பற7,

படைக அ/கி வி0ட,.

அேபா, அைத உ& பாேத. அத ?க ம06  ளநாியி ?க

ேபா=பைத க56 தி6கி06 ேபாேன. அேபா, இராஜேகாபால

பதிைரைய அவசரமாக அைழ, ெகா56 வ7, அவ@ைடய ஒ ைகைய எ
ைகயி ைவ,, "ந5பா, இேதா எ த$ைகைய உனைடகலமாக

ஒவிகிேற. அவைள பா,காபா<!" இத& , நாி ?க$ெகா5ட அ7த

பய$கர பறைவ பட வ7, வி0ட,. இராஜேகாபால அ, படகி வராம

த6க ெதாட$கினா. பறைவ, இராஜேகாபாலைன ல0சியD ெச<யாம

பதிைரைய அ/க?யற,. அவ அைத ஒ த*யினா அ*, உ ேள

வரெவா0டாம ெச<, ெகா5*7தா. சில நிமிஷ$க

ஆன,, அவ

திOெர திபி, "தியா இ7த விமானதி விைச ெக06 ேபா< வி0ட,.
இனி பயபடா,. உடேன பதிைரைய அைழ, ெகா56 இற$கிவி6"

எறா. பதிைர ந6ந6$கியவளா< த இ கர$களா8 எ கAைத

க0* ெகா5டா . அப*ேய இவ படைக வி0*ற$கி, ஆகாய ெவளியி
எLவைக ஆதர3மிறி நி ெகா56 இராஜ ேகாபாலைனேய பா,

ெகா5*7ேதா. அவ சிறி, ேநர அ7த பறைவ;ட ச5ைடயி0ட பிற,

ைகயி=7த த*யா ஓ$கி ஒ?ைற அ*தா. அ, பய$கரமாக ஒ?ைற Cவி

வி06 கிேழ அதிேவகமா< விழ ெதாட$கிய,.

என ஆGசாிய! இராஜேகாபால, அேபா, தியேதா ஒளி வ*வ?
விசாலமான சிறக@ ெப&றவனா<, அபடகி=7, ேமேல கிளபிG ெசல

ெதாட$கினா. "ழ7ைதகேள, நா ச7திர ம5டல,G ெசகிேற. நீ$க
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ெந6$கால Jமியி வா27,வி06 வ7, ேசBக " எ Cறிவி06 அவ

ேமேல ேமேல பற7, ெச சிறி, ேநர,ெகலா மைற7, ேபானா.

ஆகாய ெவளியி அ7தரமாக ெதா$கி ெகா5*7த எ கAைத க0*
ெகா56 நிறா

பதிைர. அவ

இேபா,தா னி7, அவ

?க எ மா ேநராக இ7த,.

?கைத பாேத. அவ@ைடய அழகிய

க5க@ எைன ேநாகின. ஓ! அ7த க5க !
"பதிரா! நD தடவிய அக

ேபா உ க5க

பா<கிறனேவ! எ ெச<ேவ!" எேற.

எ இதயதி

பதிைர த பவழG ெசLவா< திற7,, ?தன ப&க

ேதனி:மினிய ர= "நாதா! தா$க

சிறி, ெவளிேதாற,

ஏ கவைல;றேவ56? அவ&றி&

ககிேலேய அ?X&றிகிறேத?" எ Cறி னைக ெச<தா . நா

பரவசமைட7ேத. பின - ெசால ெவ0கமாயிகிற, - அ?X&ெற அவ

வணித இத2களி ?தமி0ேட. அ7த கணதி எ தைல ழல ஆரபித,.

மயக$ ெகா5ேட. கீேழ இற$வ, ேபாற உணGசி உ5டாயி&. வரவர

கீழிற$ ேவக அதிகப0ட,. அளவிடபடாத ெந67Xர,, மனதினா8
எ5ண?*யாத ேவக,ட, கீேழ கீேழ கீேழ ேபா< ெகா5*பதாக

ேதாறி&. கைடசியாக ெதாெப Jமியி B27ேத.

திOெர க5 விழி, பாேத. க0*=7, ர56 கீேழ தைரயி

B27திபைத க5ேட. விA7த அதிGசியினா, ?, வ=,

ெகா5*7த,. எA7, மீ56 க0*= ப6, ெகா5ேட. நா க5ட
அதிசய கனைவ நிைனதேபா, எ உட ந6$கி&. அறிர3 நா

X$கேவயிைல.

ஒ வார ெசற,. பதிைர மண நட7திக ேவ5*ய தின, இர56

நாைள பின என ஒ க*த வ7த,. உைறயி மீ, விலாச

இராஜேகாபால:ைடய ைகெயAதி=பைத க5ேட. அைத ஆவ8ட

பிாி, ப*ேத எ ெசால3 ேவ56மா? ஆனா அத: ேள அLவள3

ஆGசாிய? ,யர? என காதிகிறனெவன ஒ கண?
நிைனேதனிைல. அக*த வமா:-
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1.3 எ ஆயி ந'பேன!
ந'பேன!

எ சி7ைத கல$கியிகிற,. தைல ழகிற,. மதிமய$கிறா,. கைரகாணாத

,யரகட= 2கியிகிேற. உனிட Cறி ஆத ெபறலாெமறா நீ;

இ$கிைல. எ ெச<ேவ! க*ததி எAதியாவ, ஓரள3 மனGசா7தி

ெபறலாெம இைத எAத ெதாட$கிேன.

ந5ப, இ$ேக நா கயாண தடட= களிதிேபெனன நீ எ5ணியிபா<.

இ$ேக ேந7தைவகைள;, எ மன ப6 பா0ைட; அறி7தாயானா! - அ
நா கட&கைரயி ேபசி ெகா5*7த ேபா,, இப*ெயலா ேநாி6ெம

எ5ணிேனாமா, தியா? 'இகயாணைத எப*யாவ, நிதிவி6' எ

Cறினா<. ெத<வ உ ேகாாிைகைய நிைறேவ&றி வி0ட,. ஆனா, அேத

சமயதி எ தைலயி ெபாிய பாறா$கைல ேபா06வி0ட,.
அ7ேதா! எ தா<! பாவி ைககளா அவ
அவ

அவ

உட8 தீ 0*வி0ேட. இ

எ8கைள ெபாகி; ைத,வி06 வ7ேத. ஐேயா! அ கனி7த

தி?க ம5டலைத நிைன ேபாெதலா எ உட ஏ இப*

,*கிற,? உயிவிட ேபா7தவாயி, அவ

எைன பாத பாைவ எ

மன க5ணி ? எேபா, நி ெகா5*கிற,. மறேவ மறேவ!

அ இரக? கைண; கனி3 நிைற7த அபாைவைய எ
உயி ளள3 மறேவ.

,யர கட= 2கியிகிேற எ ெசாேன? தவ. எைன

மனி,வி6. ஆன7த சாகரதிலேறா மிதகிேற. நா! எ க5களினி
அவிேபா ெபகி, இேதா இ7த க*தைத; நைன, எA,கைள

நாசமாகிறேத. அ, ,யர க5ணீ அ அ, ஆன7த க5ணீ. ஆ நா

ெபைம ெகா கிேற. "எ தாயா Bர தாயா" எெற5ணி

இமாபைடகிேற. Bர தா<மாகைள ப&றி நா தக$களி

ப*திகிேறா. ஆனா எ அைன ?னா அவக

எமாதிர? அவ

எலா

வயி&றிேல இ7த பாவி, இ7த ேகாைழ எப* பிற7ேத?

அ,தா ெதாியவிைல.
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ந5ப! அள3 கட7த ,கதினா நா தா ைபதிய பி*தவ ேபாலாகி

வி0ேடெனறா, ெபாதமிலாம பித&றி உைன; ஏ ைபதியமாக
ேவ56? தய3 ெச<, மனி,வி6. நட7த விஷய$கைள ெதாடGசியாக Cற
?யகிேற. பின, உனா C6மானா, உன ைதாியமி7தா, என
ஆத ெசா8.

சனிகிழைம இர3 ெசைனைய வி06 றப0ேடனலவா? மநா
இ$ வ7, ேச7ேத. ஊ
ெகா5*7த ழ7ைதக

மாைல

அ* ைவத,, அ$ விைளயா*

ஓ* வ7,, "மாமா மாமா, ெதா7தி கணபதி

பதிைர கயாண, ெதாி;மா உன?" எ Cவின. எனேகா

வயி&ெறாிGச ெபாக ?*யவிைல. B6 ெசற, எ அைம த$ைக
வழகேபா ஓ* வ7, க0* ெகா5டா . ஆனா அவ

வாைதேய: கிளபவிைல. அவ

வாயினி ஒ

வதனதி எேபா, * ெகா5*7த

?ைலG சிாிைப; காேணா. ?ெனலா நா ேபான, எLவள3

ேக விக

ேக0பா ? எப*ெயலா ெகாDவா ? என அவ@ட

ேபவத& நாெவழவிைல. தாயா நா வ7த சத ேக06 ெவளிேய வ7தா .

"ராஜு, வா அபா" எறா . அவ

பிரயாைச;ட அவ

க5களி நீ த,வைத; மி7த

க5ணீைர அடகி ெகா வைத; க5ேட.

பின, ச& ேநர,ெகலா எ தாயா தனியாகG சைமயலைறயி இ
சமய பா, அ$ேக ேபாேன. இேபா, அவ

த$ தைடயிறி தாராளமாக

க5ணீ ெபகினா . "அமா, இெதன அநியாய? அபா3 ஏ இப*
தி ேபாயி&?" எேற. "ழ7தா< அைத ப&றி இனி ேபவதி பய

என?" எ ெபG வி0டா . நா வ&தி ேக0டதி ேம, இ7த

கயாண ஏ&பாடானைத ப&றி அவ

ஆதிேயாட7தமாக Cறினா . ந5ப!

நீயலாம ேவ யாராவதாயிபி என அLவிவர$கைள Cற3

ெவ0கமாக இ. நா எதிபாத,ேபா பண ஆைசேய ?தைமயான

காரண எ அைன ெதாிவிதா . ேவ த7த வரக@ அைமயவிைல.

இLவஷ கயாண க0டாய ெச<,விடேவ56 எ ஊாி8 ளவக

ெசா= வி0டாகளா. இ7த அநியாய ேவெற$ேக: உ5டா தியா? அமா
ம06 Cடாெத ெசா= வ7தாளா. ஆனா B0*8 ள கிழவிக

-

அைத; பா0*; அபா3 அ:சரைணயா. இர56  ?ைற B0*
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ச5ைட ஏ&ப06 அமா அபாவி ைகயி அ*ப0டாளா. ஆனா, எ தாயா
Cறிய விவர$க@

எலாவ&ைற; விட ஒ எ உ ளைத உகிவி0ட,.

இ7த கயாணைத ப&றிய ேபG நட7, ெகா5*7தேபா, ஒ நா

பதிைர அ6த B0* இ7த விவரைத ேக விப06 ஓ0டமாக ஓ* வ7,
அமாைவ க0* ெகா56, "அமா  ளநாி எைன ெகா6க
ேபாகிறீகளாேம! நிஜ7தானா?" எ கதறினாளா. "ழ7தா< நா

உயிேரா*வைர அப* ஒ ேநரா," எ அைன பதி

ெசானாளா. இைத ேக0ட, நா சலசலெவ க5ணீ ெபகி

ேகாெவ அA, வி0ேட. "ழ7ைத அப* வாதி ெகா6ேதேன ராஜு
இேபா, என ெச<ேவ?" எ அமா எைன ேக0டா . நா என பதி
ெசாேவ? ஒ ெசாலவிைல. ஆனா அவ@ைடய வாதிைய இப*
நிைறேவ&றி ைவக ேபாகிறா

எ நிைனேதேனா?

"அமா கயாணைத நிதிவிடதா ேவ56ெம ச5ைடபி*,

பாக06மா?' எ ேக0ேட. "ஐேயா! ேவ5டா. அவ பி*வாதைத மா&ற
?*யா,. நா ஒதி ேக06 ெகா5ட வச3க
மநா

ேபா,, அபா" எறா .

நா எ ைகெப0*ைய திற7, ஏேதா எ6, ெகா5*ேபா,,

அமா அ$ வ7, "எேபா, ம7,க

ெகா56 வவாேய, ராஜு இ?ைற

ெகா56 வ7திகிறாயா?" எ ேக0டா . ெப5களி உ ளைத க56
பி*க ?*யா, எ ெசாகிறாகேள, அ, எLவள3 உ5ைம! எ
அைனதா; ஆனா அவ

என க,ட ேக0கிறா

எபைத அேபா,

அ/வள3 அறி7ேதனிைலேய! நா ஊ ேபானா 'டாட வ7,வி0டா'
எ எேலா ைவதிய, வ7,வி6வாகெளப,, அத&காக நா

எேபா, சி&சில ம7,க

எ6, ேபாவ, வழகெமப, உன

ெதாி;ேம! அLவாேற இ?ைற எ6,G ெசறி7ேத. அவ&ைற இனின

ம7, எ, இ7த இ7த ேநா< உபேயாகெம அமா3

கா0*ேன. அேபா,, விஷம7, இ7த ஒ 0*ைய; பாவி ஏ அவ@

கா0* வி0ேட. மநா

அதாவ, கயாண, ?த நா

காைலயி

எ:ைடய ெப0*G சாவிைய ேக0டா . "ஜாகிரைதயாகG சில நைகக

உ

ெப0*யி ைவதிக ேவ56, ராஜு! அ7தG சாவி எனிடேம இக06"
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எறா . நா நபி ெகா6ேத. நபிய பி ைளைய தாேய ேமாச ெச<,

வி0டாேள!

அறிர3தா, தியா, மகா பய$கரமான ேபாி* எ தைலயி விA7த,.

நிGசயதாத, மாபி ைளைய ஊவல,ட அைழ, வவத&காக

எலா மாபி ைள B06 ேபாயி7ேதா. ெவ&றிைல பா வழ$கி

ெகா5*7தேபா,, ஒவ ேவகமாக வ7, எ காேதா6 அமா அவசரமாக

Cபி6வதாக ெதாிவிதா. எ அைன ம&ற ெப5க@ட மாபி ைள
B06 வரவிைலெயபைத அேபா,தா கவனிேத. ஏேதா ?கிய

விஷயமாகேவ இெம எ5ணி உடேன B06 விைரவாகG ெசேற.
B0* சைமய&காரைன; பதிைரைய; தவிர ேவ யாமிைல. "அமா
சாமா அைறயி இகிறா

எறா

அ5ணா! உைன உடேன Cபி6கிறா "

பதிைர. சாமா அைறயி நா க5ட கா0சிைய எனெவ

ெசாேவ? அமா ப6, ெகா5*7தா . பகதி எ ெப0*யி

ேம=7த விஷம7, 0*யி பாதி கா=யா< இ7த,. என வயி&ைற பகீ

எற,. அமா அகி ஓ* ேபா< பாேத. அவ

னைக ாி7தா . ஆனா

விஷ நேகறி வி0டெத இனி உயி பிைழக வழியிைலெய

அறி7ேத. அேபா, ஒேர எ5ண7தா ேதாறி&. அ7த விஷ 0*ைய

தாவி எ6க ேபாேன. அேபா, அைன ச0ெட எ ைககைள பி*,

ெகா56, மி7த பிரயாைச;ட எA7, உ0கா7தா . "என ெச<ய ேபாகிறா<

ழ7தா<?" எ ஈனரதி ேக0டா . நா பதி ெசாலவிைல.
"விஷ, மா& ம7, எ6கவா, இேபா, எA7தா<?"

"இைல மா& ம7, இனி பயபடா,. அ7த 0*யி பாகி; ளைத நா
*க ேபாகிேற.

"அ, ெதாி7ேத ைகைய பி*, ெகா5ேட. நல,, ராஜு, நீ உயிைர விட

விபினா நா ேக நி&கவிைல. ,ப நிைற7த இ7த பாA உலகி

இ7, ஆவெதன? ஆனா ழ7தா< அவசரபடாேத. நா இ: ச&
ேநர7தாேன உயிேரா*ேப? அத&
மா0டாயா?"

நா ெசால விவைத ேக06விட
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"சாி, ெசா8; ேக0கிேற."
"எ க5மணி பதிைர நா ெகா6த வாதிைய நிைறேவ&றிவி0ேட.

நா உயிேரா*ேபா, இ7த கயாண நைடெபறா,. நீ என ெச<ய

ேபாகிறா< உ த$ைககாக?"

"நீ ெச<தைதேய நா: ெச<கிேற."
"ழ7தா< நீ ெசாவ, நறாயிைல. நா ெப5. உயி வி6வைத தவிர
ேவெற,3 ெச<ய ?*யா,. நீ ஆ5 பி ைளயாயி&ேற?"
"இனிG ெச<ய எனவிகிற, அமா?"
"நா உயி ,ற7த, B5 ேபாக ேவ56ெமறா ெசாகிறா<? இன? எ
ழ7ைதைய பாA$கிண&றிேலயா த ள ேபாகிறீக ?"

"அமா நா என ெச<யேவ56ெம ெசா. ெச<, ?*பதாக இேதா

ஆைணயி6கிேற."

"ழ7தா<, ஆைண ேவ5டா நீ ெசானா ேபாதாதா? நா இற7தா நாைள

?Cத நிவி6. அபசன எ ெசா= இ7த கயாண ஏ&பா0ைடேய

மா&றிவி6வாக

அல, நீ ெகாDச பி*வாத ெச<தா ?*7,வி6. பின,

பதிைர தக வர ேத* கயாண ெச<, ைவப, உ ெபா. ராஜு
பிGைச வா$கி பிைழ பிரமசாாி ைபய ஒவ உன கிைடயாமலா
ேபாகிறா? யா ேவ56மானா8 ெகா6. எ க5மணிைய இ7த

ெகா6ைம ம06 ஆளாகாேத. ஆகால மரணமைட7தவகளி ஆவி Jமியி

மீேத &றி ெகா5* எபாக . மீ56 இ7த மாபி ைளேக

பதிைரைய ெகா6 ப0சதி, இL3டைல நீத பிற எ உயி

ஒகா8 அைமதியைடயா,"

"அமா சதியமாகG ெசாகிேற. நா உயி வி6வதாயி7தா பதிைர
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த7த கணவைன நிGசய ெச<,வி0ேட உயிவி6ேவ. அ,வைர எ உயி

நீ$கா," எேற.

அேபா, அமாவி ?க மல7த,. பின, ந5ப, அவ@ இLவிஷயமாக
உ:ைடய விபைத ப&றி; ெசாேன. அவ

மகி2Gசியைட7தா

எபைத அவ

இைணய&ற

?க றியா அறி7ேத. ச&

ேநர,ெகலா எ ஆயி அைன இபாவ உலக வா2ைவ நீ,

பரகதிG ெசறா . அ,வைர க5ணீ ஒ ,ளி; ெபகாம பிரைம

ெகா5டவ ேபா ேபசி வ7த நா, ேகாெவ கதறி ர5டAேத.

அேபா, ஆ5டவ அளா ெகாDச யதியி7த,. 0*ைய

ெப0*

ைவ, J0*ேன. பின எ B0* ேந7த அல$ேகாலைத

ப&றிG ெசால3 ேவ56மா?

ந5ப, கைடசியாக ஒ Cறி, உன ஏ&ப0*கC*ய மன கவைலைய

நீகிவிட விகிேற. பதிைரைய கயாண ெச<, ெகா வைத ப&றி

உ விபைத எ அைனயிட Cறியதனா அவ

மன நிமதி;ட

மரணமைட7தா . ஆனா, இ, சப7தமாக உைன நா வ&,ேவென

நீ பயபட ேவ5டா. என ேந7த ,யரைத ேக06 மன$கசி7தி7த ேபா,
Cறிய ெமாழிைய ஆதாரமாக ெகா56 உ வாதிைய நிைறேவ&றி

ைவப* ேக0கமா0ேட. ஆனா பதிைர தக வர ேத* கயாண

ெச<, ைவ ?ய&சியி உதவி ெச<ய ேவ56ெம ேக0க எனாிைம

;5ெடன எ5/கிேற. ஏெனனி ந5ப, அமா இற7தா8, ேவ என
,யர ேந7தா8 பதிைரயி கயாணைத எனேவா இLவஷேம
நடதியாக ேவ56. நம, சக க06பா6களி ெகா6ைமைய

எனெவேப?

இ$ஙன,

அபாகியனான நி ந5ப
இராஜேகாபால.

ேம&க5ட க*தைத ப*, வேபா, எ மனதிெலA7த பலவைக
உணGசிகைள இ$ேக எAதி வாசககளி காலைத B5ேபாக நா

விபவிைல. கயாண நி ேபாயி&ெறபைத ப*த,, அள3 கட7த

மகி2Gசி;5டாயி&. இராஜேகாபால அைன மரணமைட7த ெச<திைய
ப*த,, இ* விA7த, ேபா தி6கி0ேட. க*ததி பி&பதிைய
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அA,ெகா5ேட ப*ேத. கைடசி பதி, இராஜேகாபால மீ, ஓரள3

ேகாபைத உ5டாகி&. நீ5ட பதி எAதிேன. அதி ?த= ஏேதேதா

ஆத Cறியி7ேத. கைடசியி, பதிைர; நா: மண ாி7, ெகா ள
ேவ56ெமப, ஆ5டவ விபெம றிபி06 எ உதிையG
ச7ேதகித, றித அவைனG சிறி, க*7, ெகா5ேட.
--------

1.4. கயாண

அLவா5* கைடசி ?Cத நாளாகிய ஆனி மாத 30 ஆ நாள என

பதிைர மண நட,வெத தீமானிகப0*7த,. இராஜேகாபால

அைனயி பிாிைவ ஓரள3 மற7தி7தா. இதிG சட$க

ெச<, வி06G

ெசைன வ7, வி0டா. நா: அவ: ேச7ேத கயாண, ?த நா

ஊ ேபாவெத தீமானிதி7ேதா.

எ B0* யா இ7த விவாக சமதமிைல. எதி பலமாக இ7த,.

த7ைத; இைளய தாயா எLவளேவா ெசானாக . அதைன பி*வாத?

மன உதி;, என அேபா, எ$கி7, வ7தன எபைத நிைன ேபா,
எனேக ஆGசாியமாயிகிற,. கைடசியாக, 'எப*யாவ, ெக0டைலய06'
எ வி06 வி0டாக .
ஆனி மாத 28ஆ நா

இர3 வ5*யி றப0ேடா . த7ைத; தா;

கயாண, வரவிைல. த7ைத ேவைல அதிகெம ெசா=வி0டா. இைளய
தாயா உட அெசௗகியெமறா . எ ெசா7த தாயி சேகாதர ம06

6ப,ட வ7தா. எ தபிமா இவ இர5ெடா ந5பக@ Cட

வ7தாக . ஆனா அேபா, எனகி7த மனமகி2Gசியி8, உ&சாகதி8 தா<

த7ைதய வராதைத Cட நா ெபா0ப6தவிைல. எலா எAJாி ரயி

ஏறிேனா.

வ5* றப0ட,, ந5பகளி ஒவ வா$கி ெகா56 வ7தி7த

பதிாிைகைய பிாி, ர0*ேன. 'ெதனா0* ெவ ள' 'ெகா ளிட

பால, அபாய' எற தைலகைள பாத,, 'ெசாேர' எற,. கீேழ

ப*, பாேத. காேவாியி8 ெகா ளிடதி8 ெபெவ ள வ7,
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பலவிட$களி உைடெப6திபதாக3, ரயி பாைத சிலவிட$களி உைட7,
ேபானதா< ெதாிவதாக3, ெகா ளிடதி ரயி பாலதி ஓாிடதி பிள3
ஏ&ப0*பதாக3, அறிர3 வ5*க

ஐய,கிடமான விஷயெம ெச<திக

பாலைத தா5*விடப6மா எப,
காணப0டன. உடேன

இராஜேகாபாலனிட கா0*ேன. அவ ப*,வி06 ெபG வி0டா.

"ஆ5டவேன நம விேராதமாயிகிறானா என தியா?" எறா. இத&
ம&றவக@ அGெச<திகைள ப*தன. எ$க

உ&சாக அ*ேயா6 ேபாயி&.

ெச<ேதா. என இைடH ேந7தா8 நா$க

இவமாவ, ேபா<G ேச7,

எேலா மனழப?&றன. நா: இராஜேகாபால: தனியாக ேயாசைன
வி6வெத தீமானிேதா.

காைல 3 மணி வ5* சிதபரைத அைட7த,. அத&ேம ேபாகாெத

பிரயாணிக@ அறிவிகப0ட,. ஒவா இைத எதிபாேதாமாயி: எ$க

ஏமா&ற அளவிட&பாலதாயிைல. ரயி==7, இற$கி விசாாிேதா.

ெகா ளிட பாலதி ஓாிடதிேல பிள3 ஏ&ப0*பேதாடலாம, சீகாழி

மாயவர,மிைடேய பய$கரமான ெவ ள ஓ* ெகா5*கிறெத, பல
ைம நீள ரயிபாைத அ*, ெகா56 ேபாகப0டெத, ரயி ேபாவ,
அசாதிய எப, ம06 அறி, மனிதக

அபிரவாகைத கட7, ெசவ,

இயலாத காாிய எ ெதாிய வ7தன. இ7த விவர$கைள அறி7த, எ$க

மேனாநிைல எப*யிெமபைத வாசகக

க&பனா சதியினா பாவி,

ெகா ள ேவ56ேமயலாம, எனா விவாிக இயலா,.

எலா கல7, ஆேலாசைன ெச<ேதா. நா: இராஜேகாபால: ம06 கா

நைடயாக றப06 மாயவர வைரயி ேபா<, அ$ மீ56 ரயிேலறிG
ெசவெத, ம&றவக

அ$ேகேய த$கியி7, இர5ெடா தின$களி ரயி

வி0டா வவெத, இலாவி* ெசைன திப
ேவ56வேதெய தீமானிேதா. இLவா, எ கயாண, வ7த
சிலைர; வி06 பிாி7,, கவைல நிைற7த உ ள,ட காைல நா8 மணி

ரயி பாைதேயா6 நடகலாேனா. ராஜேகாபாலேனா ஒ வாைத;

ேபசவிைல. எ$களி யா எவ ேததேலா ைதாியேமா Cற?*;?
ெபாA, வி*7தா யாேர: தைட ெச<ய ேபாகிறாகேளா என அDசி

உதய, ?பாகேவ ெகா ளிட பாலைத கடகலாேனா. 'ேஹா' ெவற
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ேகாஷ,ட:, பய$கரமான அைலக@ட:, ?0* ேமாதி ெகா56 ஓ*ய
அெபெவ ள, எ உ ளதி நிைலைமைய அேபா, ந
பிரதிப=பதாயி&.

பாலைத தா5*யாயி&. ெபாA, வி*7த,. வழி ெந6க விசாாி,
ெகா5ேட விைரவாக நட7ேதா. விசாாிததி ெதாி7த ெச<திக

நபிைகH06வனவாயிைல. கைடசியி சீகாழிைய தா5* அபா

இர5ெடா ைம Xர ேபான,, மகா ச?திர ேபா க5/ெக0*ய

Xர, ஒேர பிரவாகமாக ெவ ள ஓ* ெகா5*7த, க56 திபிரைம
ெகா5டவக

ேபா உ0கா7, வி0ேடா.

ஆனா, இப* நீ5ட ேநர உ0கா7,விடவிைல. எ காத8,
இராஜேகாபால அ, எ$கைள ேம8 ?ய பாகG ெச<தன. சீகாழி

திபி வ7, ெகாDச உண3 அ7தி வி06 படகாக விசாாிேதா.

பிரவாகதி அகப0ட கிராம$களி ஜன$கைள மீ0பத&ெக இர5ெடா
படக

வ7தனெவ, ஆனா ெவ ளைத ேம&பாைவ பாபத&காக வ7த

ெபாிய ,ைர; அவர, சகாக@ ெவ ள கா0சிகைள ைகபட

பி*பத&காக அ படகளி ெசறிகிறன எ, இ: திபி
வரவிைலெய, ெதாிய வ7த,. எப*யாவ, இ7த ெவ ளைத தா5*

எ$கைள ெகா56 ேபா< வி6ேவா ேக0ட பண தவதாக அறிவிேதா.

அத மீ, ஒ சில மரக0ைடகைள க0* ெதபமாகி அதி எ$கைள ஏ&றி
ெகா56ேபா<G ேசபதாக ? வ7தன. ஆனா அதிடவசமாக, நா$க

பிரவாகைத அைட7தேபா,, எ$ேகேயா பிரவாகதி ேவகதா க0*=7,

அவி2, ெகா5ட பட ஒ ெவ ளதி மித7, வ7, ெகா5*7த,. அ
மனிதக

அைத பி*திA, ெகா56 வ7தாக . மாைல மா நா

மணி நா$க

அபடகி ஏறியேபா, உயிட பிரவாகைத கட7, அகைர

ெசேவா எ: நபிைக எனகிைல. எLவளேவா இடதி பட தைல

கீழா< கவி27,வி6 ேபா இ7த,. சிலவிட$களி ேகா8 அ5டாத ஆழ.

கைரெயபேத கிைடயா,. ச& ேநர,ெகலா இ@ வ7, ]27த,.

கைடசியாக எப*ேயா த06 த6மாறி இர3 எ06 மணி அகைர ேபா<G

ேச7ேதா. பின மீ56 நட7, மாயவர +ேடஷைனயைட7த ேபா, இர3
ப, மணியி. அ$கி7, கைடசி வ5* ேபா< ஒ மணி ேநர ஆயி&

எகிறாக .
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அறிர3 +ேடஷனி ப6தி7,வி06, மநா

அதிகாைலயி

மாயவரதி=7, றப6 வ5*யி ஏறி மா பதிெனா மணி மனா*
ேபா<G ேச7ேதா. அ$கி7, இராஜேகாபால கிராம ஆ ைம Xர. ஒ

திைர வ5* அமதி ெகா56 2 மணி மா ஊைரய/கிேனா. ?Cத

நிGசயிகப0*7த, 10.30 மணி. ஊாினகி ெசறேபா, ேமளG சத

ேக0ட,. அேபா, எ இதய அ*, ெகா5ட சத பகதி யாராவ,

இ7தி7தா நறாக ேக0*. இராஜேகாபால ?கைத நா

பாகேவயிைல. ேநேர B06G ெசலாம, ெதவி ேகா*யிேலேய

வ5*ைய நிதG ெசா= இற$கிேனா. க5ணி அகப0ட ?த ேபவழிைய

விசாாிேதா. றிபி0ட ?Cததி பதிைர, கணபதி ஐய

கயாண நட7, வி0டெத திமா$கயதாரண ஆகி அைரமணி ேநர
ஆயி&ெற, அவ அறிவிதா; அப*ேய +தபி, மர ேபாலாேனா.
---------

1.5. ெகாைல
"ராஜு, நீ தைலவிதி தைலவிதி எற ேபா, நா உைன ம, ேபசிேன. நீ

Cறியேத சாி எ இேபா, என லனாகிற,. நா எLவளேவா ?ய&சி

ெச<ேதா. பயெனன? தைலவிதி ேவ விதமாயிகிற," எேற.
ஊ பகதி=7த ஆ&ற$ கைரயி ஒ தனிைமயான இடதி

உ0கா7தி7ேதா. ேம& றதி ச& Xரதி=7த அடதியான ெதன7
ேதாக@ பினா ெசெபா& கதிரவ மைற7, ெகா5*7தா. ஆ&றி

அேபா,தா திய ெவ ள வ7தி7த,. நீாி எ$ேக பாதா8 Tைர;,
இைல;, J3 மித7தன.  ளின$களி இனிைசையயறி ேவ சத

எ,3மிைல.

இராஜேகாபால கலகலெவ சிாிதா; அ7தG சிாி என அGசைத

விைளவித,. அ, மனிதக@ைடய மகி2GசிG சிாிபாயிைல. ஏேதா ேபயி

சிாிபாக ேதாறி&.

"நல, தைலவிதிைய ஏ& ெகா5டா<, நாேனா உ பைழய அபிபிராயைத

ஏ& ெகா5*கிேற. தைலவிதி எப, இைல. எலா மனித
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பிரயதனேம" எறா இராஜேகாபால.
பாவ! மன கசி7,ேபா< இப* ேபகிறா எ நிைனேத. அவ

தைலைய எ ம* மீ, ைவ, ப6கG ெச<ேத. "பதிைர;ட ேபசினாயா?"
எ வினவிேன.

"இைல, இைல, அவ

?கைத பாக3 எனா ?*யவிைல. உைன

வி06 பிாி7, B06G ெசேறனலவா? நா உ ேள Tைழ7தேபா, எலா

?*7, ஆலாதி &றி ெகா5*7தாக . எ வைகைய உ @ணவா

அறி7, ெகா5டாேளா எனேவா, பதிைர நிமி7, பாதா , எைன

க56வி0டா . கலகலெவ அவ

க5களினி நீ ெபாழி7த,,

ஆலாதிையG ச0ெட ?*,, அவைள உ ேள அைழ, ெகா56

ேபானாக . பிற அவைள நா பாகேவ இைல" எறா எ ந5ப.

மப*; ? ேபா சிாிதா. அவ க5களி ஒ ெசா06 க5ணீ Cட
வரவிைல. இனெத ெதாியாத ஒவைக அGச என உ5டாயி&.

"உன யா சமாதான ெசால விைலயா?" எ ேக0ேட.
"அத& ைறவிைல. ஒLெவாவராக எனிட ,க ேக0க வ7தாக

"பிராத இப* இ ேபா, ேவ விதமா< நடமா?" எறா ஒவ.

-

"ஒவ மைனவிைய இெனாவ கயாண ெச<, ெகா ள ?*;மா?" எறா

இெனாவ. ேந&றிர3 ?A, உறகமிலாம நமகாக கா,

ெகா5*7தாகளா. இ காைல எ06 மணிதா ெவ ளதினா ரயி

ேபாவர3 நிவி0டெத ெதாியவ7ததா. இனிேம வரமா0ேடா  எ
நிGசய ெச<, ெகா5டாகளா. அத& ேம ஊாி8 ள பிர?கக

C*ேயாசி,, இ7த வஷதி இ,ேவ கைடசி ?Cத நா

எலா

ஆனப*யா, றித

?Cததி கணபதி ஐயேக மண ெச<,வி6வைத தவிர ேவ
வழியிைலெய தீG ெசா=வி0டாகளா."

திOெர அவ எA7, உ0கா7தா. எ ேதா கைள பி*, ெகா56

க5க@ ேநேர உ& பா,, "இேதா பா, தியா! ஆ5டவ ஆைணயாகG

ெசா. இதைகய ெகா6ைமகைள இ7நா0*=7, ஒழிக ஏேத: ெச<ய
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ேபாகிறாயா, இைலயா?" எறா.
"தைலவிதி தைலவிதி எறிப, ேபதைம. எ அைனயி மரண,
பின அLெவ5ண என அ*ேயா6 மாறிவி0ட," எ ெதாட7,

Cறினா.

"உ அைன உயி வி0டதா என பய விைள7த, ராஜு? கட3@ைடய
சித..."

"ேவ5டா, இ7த ெகாைல பாதக, கட3@ைடய ெபயைர ஏ
இAகிறா<? இ, கட3@ைடய சிதமானா உலகி நட அகிரம$க
எலா கட3@ைடய சிதேம. ெபா<; ைல;, ெகாைல; கள3, விபசார?

இ: மகாபாதக$க@ கட3@ைடய சிதேம. பின, அவ&ைறெயலா ஏ
எதிக ேவ56?"
"நா என ெச<யேவ56ெமகிறா<?"
"நம, சகதி இர56 ெகாைல பாதக$க

இகிறன. கனி வயதி

க0டாயமாக கயாண ெச<,விட ேவ56ெமப, ஒ; இள வயதி,

ழ7ைத பவ நீ$கா ?ன கணவைனயிழ7த ெப5க@$Cட த$க
வா2நா

?A, ைகெப5ணாயி7,, வா2ைகயி எLவித இப?மிறி,

இ*ப06 காலைத த ள ேவ56ெமப, ம&ெறா. ேபGசி பயனிைல.

பவமைட7த ம$ைகேயா, இள ைக ெப5ைணேயா கயாண ெச<,
ெகா வதாக நீ பிரதிைஞ ெச<வாயா?"

ச& ேயாசைன ெச<ேத. பின, "ராஜு இ7த வா2ைகயி இனி கயாண

ெச<, ெகா ள என விபமிைல. பதிைரைய நிைனத மன ேவ

ெப5ைண க,ெம என ேதாறவிைல. ஆனா, எ மன

எேபாேத: மாதலைட7, கயாண ெச<,ெகா ள தீமானிதா,
பவமைட7த ம$ைகையயாவ,, கனி வயதிேலேய ைகெப5ணானவைளயாவ,
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மண ெச<, ெகா வதாக பிரதிைஞ ெச<கிேற" எ பதிலளிேத. மாைல

ேவைள Jைசகாக ேகாயி= ஆலா0சிமணி அ* சத "ஓ ஓ ஓ" எ
ஒ=, ெகா56 ேமல கா&றி வ7த,.

அறிர3 இராஜேகாபால:ைடய ந5ப ஒவைடய B0* உணவ7திவி06
அவ B06 தி5ைணயிேலேய ப6, ெகா5ேட. மநா

அதிகாைலயி

எA7, ெசைன றப06விட உேதசிேத. உறக பி*யாம

ப6ைகயி ர56 ெகா5*7ேதெனறா நீ$க

ஆGசாியப6Bகளா? Bதி

வழியாக ேபாேவா வேவா எலா, எைனG 0* ஏேதேதா ேபசி ெகா56
ேபானாக . ஆனா, என அைத ப&றிG சிறி, கவைல உ5டாகவிைல.
க5ணீ த,பி ஓ6 பதிைரயி வதன? அGசைத ஊ06

இராஜேகாபாலனி சிாி எ மனக5 ? மாறி மாறி வ7,

ெகா5*7தன. ெசைனயி இராஜேகாபாலைன வி06 பிாி7த அ க5ட

கன3 அேபா, நிைனவி& வ7த,. எ உட ந6$கி&. அ7த கன3

ெபா<யாகிவி0டேத எ எ5ணிேன. ஆனா அ6த கணதி...ஓ! எதைகய

பய$கரமான உ5ைமயாயி&?

கலகலெவற சிாிG சத ேக06 தி6ெக எA7, உ0கா7ேத.

இராஜேகாபால தி5ைணயி ஓரமாக நி ெகா5*7தா. "தியா, ெச<தி

ேக0டாயா?" எறா. அவ ர= ஏ அ7த மாத? "என ெச<தி?" எ
ேக0ேட. "எ தாயா வ7, எைன Cபி6கிறா , அவ@ ெகா6த

வாதிைய பாதியளேவ நிைறேவ&றி ைவதிகிேற எ, பாகி

பாதிைய; நிைறேவ&றிவி06G சாியாக இ: ஒ வஷதி வகிேற

எ பதி ெசா8கிேற. நீ ெகாDச சிபா ெச<ேய" எறா. மப*;

அ7த அGச த சிாி. ம$கலான நிலவி ஒளியி, அவ ?கைத உ&
பாேத. க5க

"தி தி"ெவ விழிதன. அேபா, ச0ெட உ5ைம

லனாயி&. ெகா*ய நாகபா ஒ எ ெநDைச ,ைள, ஊ6விG

ெசவ, ேபா இ7த,. எ ஆயி ந5ப 'அைம ேதாழ'

பிதனாகிவி0டா!

அன 0*ய ெத<வ மணிைகயி

ஆைணகா0* அனைல விA$ேவா
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எ அவ உரக பா*னா. பின ச0ெட எ ைககைள பி*,

ெகா56, "தியா, உ ந5ப: நீ அளித பிரதிைஞைய நிைறேவ&றி
ைவபாயலவா?" எறா. நா பதி ெசாவத&

மீ56 " ளநாிைய

ப= ெகா6தா<வி0ட, உன ெதாியாதா?" எ ேக0டா. இLவள3ட

தி5ைணயி Xணி சா<7, ெகா56 விமி விமி அழலானா. நா திைக,

ேபா< உ0கா7திைகயி ச& ேநர,ெகலா ஐ7தா ேப நா$களி7த
தி5ைண வ7தாக . அவக@ைடய சபாஷைணயி=7, கயாண

மாபி ைள கணபதிஐய மரணாவ+ைதயி=பதாக3, டாடகைள;

ேபா^+காரகைள; அைழ, வவத& மனா* ஆ0க

ேபாயிபதாக3 ெதாி7, ெகா5ேட. அறிர3, மாபி ைள சாபி0டான,
ெகாDச தைலவ=கிற, எ ெசால, இராஜேகாபால உடேன ஏேதா ம7,

ெகா56 வ7, ெகா6தாென அைத மாபி ைள சாபி0ட,

இராஜேகாபால பித ேபா Cறிய ெமாழிகளி=7, அகி=7தவக@G
ச7ேதக ?5டாயி&ெற, சில நிமிஷ$க@ெகலா மாபி ைள உட

அதிகமாகிவி0டெத அறி7ேத. இேபா, என எலா ெதளிவாக

விள$கிவி0டன. சாய$கால எ ந5ப "தைலவிதி கிைடயா," எ
ெசானேபா, இதைகய தீமானைத மனதி ைவ, ெகா5ேட

ெசா=யிக ேவ56. அைன உ0ெகா56 பாகியி7த விஷைத

இேபா, இராஜேகாபால உபேயாகப6திவி0டா. அைனைய ேபாலேவ

அவ: த உயிைர ெகா6திபா. ஆனா, திமா$கய தாரண எேபா,

ஆகி வி0டேதா, 'இனி, அவ உயிைர வி6வதா என நட? எனேவ,

பினா பதிைரயி கதி எப*யானா8, இேபா, அவைள வி6தைல ெச<,

விட ேவ56ெம தீமானிதா ேபா8! எனிட அவ வா$கி ெகா5ட

வாதியி க, இேபா, என ெதளிவாயி&.
அத பின ஒற பி ஒறாக நட7த நிக2Gசிக

எலா, கனவி க5டன

ேபாலேவ என இன? ேதாகிறன. அேபா, நா திபிரைம

ெகா5டவ ேபா காணப0ேடென, என எ$ேக பி, பி*,விட

ேபாகிறேதா எ எ த7ைத பய7தாெர பினா ெதாியவ7தன. ஆகேவ அ7

நிக2Gசிகைள ப&றி விவரமாக எனா Cற ?*யா,. அறிர3 ேபா^+கார

வ7த, எைன; இராஜேகாபாலைன; ைக, ெச<, மனா*, பிற
தDசாV ெகா56 ேபான,, எ த7ைத த7தி அ*, வரவைழத,,

கணபதி ஐயைர விஷ$ ெகா6, ெகாைல ெச<த &றதி&காக இராஜேகாபால
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மீ,, அவ: உட7ைதயாயி7த &ற,காக எமீ,, வழ ெதாட7,,
விசாரைண மா ஒ மாத நட7த,, கைடசியி இராஜேகாபால பித எற

காரணதா அவ: X த5டைனயிலாம ஆ;

பாிய7த சிைறவாச

த5டைன விதித,, நா &றம&றவ எ வி6விகப0ட,, எலா

?&பிறபி நட7த நிக2Gசிகேளாெவ ச7ேதகி வ5ண எ உ ளதி
ெதளிவிறி ேதாகிறன. எனேவ அவ&ைற ப&றி விாிவாக Cறாம

வி06 ேபாவ, றி, மனிYகளாக.
-----------

1.6. ச%தி

ஓரா56 ெசற,. ஆ7திர நா06 கலாசாைலெயாறி நா ஆசிாியனாக
அம7தி7ேத. இ7த ஒ வஷதிய என, வா2ைக விவரைதG சில

ெமாழிகளி Cறிவிடலா. வழ ?*7த,, நா ெசைனG ெசல
விபவிைல. ச0ட கலாசாைலயி ெதாட7, ப* நிைனைவ;

வி06வி0ேட. சமீபதி என நிக27த பய$கரமான அ:பவ$கைள

மற7திக +தலயாதிைர ெச<வேத நல உபாய எ தீமானிேத. எ

த7ைத எ மீ, இரக$ ெகா5*7தா. எனேவ, ேவ5*ய ேபாெதலா பண
தவறா, அ:பி வ7தா. தமி2நா6 ?A, &றி வி06 பின வடநா06G

ெசேற. இத&கிைடயி, உதிேயாக, வி5ணப ேபா06

ெகா5*7ேத. யாதிைர ெதாட$கி எ06 ஒப, மாத ஆனேபா,

ேம&ெசான கலாசாைலயி மாத எAப, Rபா< சபளதி சாிதிராசிாிய

ேவைல கிைடத,. எ அதிடைத விய7தவனா< உடேன ெச அைத ஏ&

ெகா5ேட. இராஜேகாபா எ, பதிைரெய இவ இ7தன

எபைத அ*ேயா6 மற7,விட பிரயதன ெச<, வ7ேத.

ஆ, அவகைள ப&றி இ7த ஓரா5* நா எ,3 ேக விபடவிைல.

ெகாைல வழ நட7, ெகா5*ைகயி கணபதி ஐய மரணமைட7த அறிரேவ
பதிைரG ர க5டதாக3, ஒLெவா சமய பிைழப, அாி, எ

ெசா8ப*யான நிைலைம ஏ&ப0*பதாக3 பதிைரயி த7ைத
நிலைத; B0ைட; வி&வி06, அ7த ஊைரவி0ேட ேபா<விட

தீமானிதிபதாக3 ேக விப0*7ேத. பின, அவகைள ப&றி என
எதைகய விவர? ெதாியவிைல. ஆனா, எLவளேவா ?ய பதிைர;

இராஜேகாபாலைன; மறத என இயலாத காாியமாயி7த,. இரவி எ
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அைறயி தன7தனிேய உ0கா7, அவகைள நிைன, க5ணீ
ெபேவ.

?னேம ெசான,ேபா இLவா ஒ வஷ ெசற,. ஒ நா

கலாசா=யி

மாணாகக@ பாடD ெசா= ெகா5*ைகயி, த7திG ெச<திெயா

என வ7த,. யா த7திய:பியிக C6ெம ஆGசாிய,ட பிாி,

பாேத. "இராஜேகாபால மரண தவாயி=கிறா. உைம பாக

விகிறா. உடேன றபட3" எ எAதியி7த,. திGசிராப ளி ெபாிய
சிைறCட தைலவ அGெச<திைய அ:பியி7தா. அைத ப*தேபா, எ

க5களி நீ த,பிய,. உடேன தைலைம ஆசிாியாிட ெச, வி6?ைற

ெப& ெகா5ேட. அ6த வ5*யி றப0ேட.

திGசிராப ளி ேச7த,, ேநேர சிைறCட,G ெச, சிைறCட
தைலவைர பாேத. "நல ேவைள! இ: ஒ மணி ேநர$கழி,

வ7தி7தா அவைர உயிட பாதிக மா0Oக " எறா. அவ ஓ
ஐாிகார. நிரப அ:தாப,ட ேபசினா. இராஜேகாபாலைன ப&றிய

விவர$க

அறி7, நிரப பாிதாபப0டதாக3, ஒ மாதமாக அவ சிைறCட

ைவதியசாைலயி ப6த ப6ைகயாயிகிறாென, ஒ வார,

?தா அவ அறி3 ெதளிவைட7, என த7திG ெச<திய:பG

ெசானதாக3, ?த= விலாச ெதாி7, ெகா56 என த7திய*ததாக3

Cறினா. உடேன எைன இராஜேகாபாலனிட அைழ, ேபாப* சிைற

காவல ஒவைன அ:பினா.

அ$ேக என இ: ஆGசாிய காதி7த,. ப6ைகயி

இராஜேகாபாலனகி உ0கா7தி7தவ யா என நிைனகிறீக ?
பதிைர;, அவ

த7ைத;ேம. ஆனா, இ7த விய ஒ கண$Cட எ மனதி

நிைலதிகவிைல. எ87 ேதா8மா< அப6ைகயி கிட7த

இராஜேகாபாலைன க0* ெகா56 'ேகா' ெவ கதறி அAேத. ஐேயா!
க0டழகனா<G 7தரவ*வனா< கா5ேபா க5கைள கவ7, உலாவிய
இராஜேகாபால இவ தாேனா?

"தியா அழாேத" எ ஈன ரதி அவ Cறிய, யாேரா கிண&
ேபசிய, ேபா ேக0ட,. அவிேபா ெபகிய க5ணீைர ,ைட,

இ7,
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ெகா5ேட.
"எ$ நீ வவத&

ேபா<வி6ேவேனாெவ இLவள3 ேநர கவைலப06

ெகா5*7ேத! பகவா இ7த பாவிைய ?&றி8 ைகவி06விடவிைல..."
அேபா, மீ56 என அAைக வ7, வி0ட,. பதிைர; அவ

விமி அழலானாக .

த7ைத;

"ேவ5டா, ஏ அAகிறீக ? அத& பதிலாக இ7த பாவிைய மனிப*

ஆ5டவனிட ?ைறயி06 ெகா @$க . ெகாைலஞ எ பகவா எைன

அவகமா0டாரா?"

நா ஏேதா பதி ெசால ேபாேன. அவ ைகயமதி மீ56 ெசானா:-

"எ உயிைர; விட ேமலாக எ அைனைய ேநசிேத. அவ

காலDெசறா . மரணதவாயி, அவ@ ஒ வாதி ெகா6ேத. அைத

இன? ?& நிைறேவ&றி ைவகவிைல. இ7நிைலைமயி நா இற7தா
எ ஆமா சா7தி;மா? இேபா, இL3லகி எ அாியவக
வேம. நா நிமதியாக உயிவி6வத& நீ$க
அபா, உ$க

நீ$க

உதவி ெச<யமா0Oகளா?

மன இேபாேத: இர$மா?"

அேபா,தா, இராஜேகாபால:ைடய த7ைதைய; பதிைரைய; நா
கவனிேத. அவ, இைள, ெம=7, பாதி உடபாயி7தா. பதிைர ,கேம

உெவ6த,ேபா உ0கா7தி7தா . விதைவாிய ெகா6ைமக

அவ@G

ெச<யபடவிைலெயபைத; க5ேட. "ழ7தா<, இன? என தி
வரேவ56மா? உ விபதிப*ேய ெச<கிேற. கவைலபடாேத" எ

த7ைத க5ணீ வி06 ெகா5ேட ெசானா.

பின இராஜேகாபால எைன பாதா. அ7த பாைவயி நா எலா

அறி7, ெகா5ேட. "உன ெகா6த வாதிைய நா: மறகவிைல
ராஜு! ஆனா, வாதி ம06ம. இLவிஷயதி நமிவ விப?
ஒேத இகிற,. பதிைரயிலாத வா23 பாைலவனேபா என

காணப6கிற," எேற. அேபா, இராஜேகாபாலனி ?க எLவா
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மலGசி;&ற,? அ7த ஒ கணதி அவ பைழய இராஜேகாபாலனாக

காணப0டா. ெம=7, 5ட தன, ைகயா பதிைரயி தாமைர

கர$கைள பி*, எ:ைடய ைகயி ைவதா. அவ க5களி ஆன7த

பாய ,ளிபைத க5ேட. எ:ைடய உணGசிைய ப&றிேயா ெயறா

- ,ப சாகரதி ?Aகி ேபா தவாயி=7த எைன திOெர வக

ேபாக$க@கிைடேய ேபா06வி0ட, ேபா=7த,; மனி;$க . அேபா, எ
மேனாநிைலைய வணிக த B5 ?ய&சிேயயா. ச&

ேநர,ெகலா இராஜேகாபால நிமதியாக Mராம நாமைத உGசாித
வ5ண இJ3லக வா2ைவ நீ,G ெசறா.

"ேநயகேள! உ$களி பல இராஜேகாபால சாிதிர

ஏமா&றமளிதிகலா. ?:ைரயி அவைனப&றி காணப0ட

கAைரக@ அவ ததிய&றவ எ நீ$க
நீ$க

கதலா, ெகாைலஞ எ

அவைன ெவகலா. எப*; அவ எ ஆயி ந5ப; எ

அைமG பதிைரயி சேகாதர. ஈ எ ?த=ய ஜ7,க@ ,பபடG

சகியாத இளகிய மன பைடத எ ந5ப, பதிைரயி கவா2ைவ
?னி0டேறா ெகாைல ெச<ய ,ணி7தா? அவ பாவைத
மனித@ப* ஆ5டவனிட மறா6$க ."
-----------

!த அதியாய

2. ஒ#ைற ேராஜா

ஒ சமய நா பாபநாச,G ெசறி7ேத. எத&காக ேபாேன எ

ேக0டா நீ$க

ஒ ேவைள சிாிYக ; சில அTதாபப6Bக . பி.ஏ.

பாீ0ைச  தடைவ ேபா<  தடைவ; தவறிவி0ேட. இதனா

வா2ைக கச7, ேபாயி7த,. ஒ மாதிாி பிராண தியாக ெச<,விடலா எற

?*3ேக வ7,வி0ேட. திO திO எ நம ெதாி7தவக

யா யாேரா

இற7, ேபா<வி0டதாக ேக விப6கிேறா. ஆனா நா அவகைள

பிப&றலா எறா, அத& வழிவைக ெதாிவதிைல. ேயாசி, ேயாசி, ஒ

?*3 வ7ேத. பாபநாசதி கயாணி தீத எபதாக ஓ இட

இகிறெத, அதிேலதா ஆசிாிய வ.ேவ.. ஐய விA7, உயிைர இழ7தா

எ ேக விப0*7ேத. அ7த ெபாியாைர பிப&றலா எ

எ5ணிெகா56தா பாபநாச ேபாேன.
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இர56 காரண$களினா நா உேதசித காாியைத நிைறேவ&ற ?*யவிைல.
?தலாவ,, அ7த கயாணி தீத இகிறேத, அ, பாக மிக

பய$கரமாயி7த,. ெதைனமர உயரதி=7,  த5ணீ தாைரக

'ேசா'

எற சத,ட கீேழ; ள அக5ட ப ளதி விA7, ெகா5*7தன. அ7த

ப ளதி த5ணீ நிைற7, த,பி அைல ேமாதிெகா5*7த,. சிறிய
மரகிைள ஒ அதடாகதி விA7, அ$மி$ ழ

அைலகப6வைத பாேத. இதிேல விA7தா ந?ைடய ேதக?

இப*தாேன அைலகப6 எ நிைனதேபா, எ ைதாிய

ைல7,வி0ட,. அைன ெப&ெற6த நாளி=7, எதைன கடப06

வளத உட இ,! இத& எதைன எ5ெண<, எதைன ேசா! எதைன
ஆைட அல$கார, எதைன வைக வைகயான அனபான-அடடா! இைத
ைகபட பி*பத&காக ம06 எதைன ெசல3! இLவாெறலா ேபணி

வளத உட அ7த பய$கரமான தடாகதி &றிG ழ ெகா5*ப,
எ: எ5ணைத எனா ெகாDச$CடG சகிகேவ ?*யவிைல.

அ$கி7, இற$கி வ7, கீேழ பாபநாச ேகாவி8 பகதி பளி$ ேபா
ெதளி7த நீேரா6 நதியி கைரயி உ0கா7, ேயாசிதேபா,, எத&காக உயிைர
விடேவ56 எேற ேதாறிவி0ட,. நதியி ெவ ளதி ம7ைத ம7ைதயாக

த$கநிற மீக

நீ7தி விைளயா* ெகா5*7தன. அைவ ேமேல வேபா,

ர56 விAேபா, எனமாக ெஜா=தன! இ7த மீக

இLவள3 Xகலமாக

விைளயா* ெகா56 திாிகிறனேவ, பி.ஏ. பாீ0ைசயி ேதறாததனாேல

இவ& என ைற3 வ7,வி0ட,! இேதா இ7த மர$களி எதைன விதமான

ப0சிக

எLவள3 ஆன7தமாக பா*ெகா56 வா2கிறன! இைவ பி.ஏ.

பாீ0ைசயி ேதறவிைலேய! இேதா இ7த ர$கைள தா பாகலாேம! பி.ஏ.

ப0ட ெபறவிைலேய! எ அைவ ெகாDசமாவ, கவைலப6கிறனவா?
ஆ/ ெப5/ எLவள3 உலாசமாக மர$களி மீ, ஏறி; இற$கி;

கிைள கிைள பா<7, வா2கிறன! தா<ர$ அ7த 0*ர$ைக;

ேச7, அைண, ெகா56 மர, மர தா3கிற அழைக எனெவ
ெசாவ,!

அறிவிலாத பிராணிக@ ப0சிக@ இLவள3 உலாசமாக வா2ைக

நட,ேபா, நா ம06 பி.ஏ. பாீ0ைச ேதறவிைல எபத&காக ஏ உயிைர
விட ?யல ேவ56?
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இதைகய ?*3 வ7, திபி திெநேவ= ேபா<G ேச7ேத. ெசைன

இர5டா வ *க0 எ6,ெகா56 ரயி வ5*யி ஏறிேன.

ரயி எனேமா ேவகமாகதா ேபா<ெகா5*7த,. ஆனா, எ மன

அைதவிட ேவகமாக எ$ெக$ேகேயா சDசாி, ெகா5*7த,! ஒேர இடதி

உ0கா7திப, கடமாயி7த,. அைற பா$க , என

காரணதினாேலா அ7த வ5*யி C0டேம இைல. உய7த வ வ5*கைள

வழகைதவிட அதிகமாகேவ ேகாதி7தாக , ேபா=கிற,. நா ஏறி இ7த
இர5டா வ வ5*யி நா ஒவேனதா. ஆைகயா, உ0கா7,

உ0கா7, அ8, ேபா< வி0ட,. ரயி நிற ஒLெவா நிைலயதி8

வ5*யி=7, கீேழ இற$கி பிளா0பாரதி சிறி, ேநர உலாவிவி06 ரயி

றப6 சமயதி மப*; ஏறி ெகா5ேட. ரயி நிைலய$களி

சாதாரணமா< நடமா6 பலதரப0ட ஜன$கைள பாபதி ஒவித உ&சாக
ஏ&ப0ட,.

வி,நக ச7திபி அ7த உ&சாக சிகரைத அைட7த,. ஆ; ?த= நா

பாத,-எ க5ைண; கவனைத; கவ7த,-ஓ ஒ&ைற ேராஜாJ தா!
அ7த ஒ&ைற ேராஜாJ ஒ ெப5மணியி எ6, க0*ய C7த மீ,
B&றி7த,. 'ெகா8 B&றி7த,' எ ெசாலலா. அLவள3

இல0சணமாயி7த,. தைலநிைறய ஒ ைம Jைவ Xக ?*யாம

Xகிெகா56 அைல; ெசைன நக ெப5மணிக

பலைர நா

பாதிகிேற. "என அநாகாிக! தைலயி 8 க0ைடG மப,ேபா

மகிறாகேள!" எ எ5ணியிகிேற. அத&ெகலா மாறாக இLவள3

நாஸுகாக3 நாகாிகமாக3 C7த= ஒ&ைற ேராஜாJ அணி7தி

ெப5மணி யாேரா? எ அறிய ஆவ உ5டாயி&. ரயி= நா இ7த

வ5* இர56 வ5* அபா அவ

இ7தா . அவ

தைல ெவளியி

நீ0டப0*7த,. ஆனா, ?க என ேந எதிறமாக திபியி7த,.
அ7த ெப5மணியி ?க எப*யிேமா, C7த= ]*ய ஒ&ைற

ேராஜாJவினா ஏ&ப0ட நல அபிபிராய ?கைத பாத, மாறிவி6ேமா
எற ஐய,டேனேய அ7த பக ேபாேன. ஏேதா ஒ கைதயி

ப*திகிேற. ஒவ ஒ ெப5ணி கரைத பா, அத அழகி
ெசாகி ேபானா! அவ

?கைத பாத, பய$கர? அவ

அைட7தா. இமாதிாி கதி என ஏ&ப06வி6ேமா?
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அகி ெசறேபா, ச0ெட அவ

?க எ பக திபிய,. ஆகா! நா

பய7த, என ?0டா தன! பாகிறவகளி க5ணி வ7, தாகி ேவதைன

உ5டா ெசௗ7தாிய? உ5ேடா ! அதைகய அJவ ெசௗ7தாிய? ள

?கைத அவ

எ பக திபினா . ஒ னைக; ாி7தா . நிலா

ெவளிGசதி ?ைல பளீெர மல7த, ேபா=7த,. நா எேபா,

ச$ேகாசேமா CGசேமா அதிக இலாதவ தா. ஆயி:, அவளிட அேபா,
நானாக ஒ வாைத ேபச ?யறி7தா எ பிராணேன ேபாயி.
பாபநாசதி நட7திக ேவ5*ய, வி,நக ரயிேவ நிைலயதி

நட7தி. அ7த மாதரசி அத& இட ைவயாம எனிட அவளாகேவ

ேபசிவி0டா . "தய3 ெச<, சி&5*G சாைலகாரைன என ஒ க O

ெகா56வப* ெசால ?*;மா?" எறா . "ேபஷாகG ெசாகிேற!" எ
ெசா= வி06, ேவகமாக நட7, ேபா< +ெபஸ ஆ

ஒவைன பி*,,

பி+ேகா, O; ெகா56ேபா< ெகா6ப* ெசாேன. அற ஏேதா

ச7ேதக ேதாறேவ இ7தியG சி&5*G சாைல ேபா<G சி&5* காபி
ெகா56 ேபா< ெகா6ப*; ெசாேன. பிற ச& Xர

பிளா0பாரதி நட7,வி06 திபிேன. திைகயி அ7த ெப5ணி

வ5*ககி நி, "O வ7ததா?" எ ேக0ேட. அவ

திபி பா,

?கமலGசி;ட, "ஓ! ஒ இர56 மட$காக வ7த,. நீ$க

சாபிடலா!" எறா .

Cட வ7,

ஒ கண அ7த வ5*யி ஏறிெகா ளலாமா எற ைபதியகார எ5ண

உ5டாயி&. நல ேவைளயாக, வ5*யி ெவளிறதி 'ெப5க@ ம06'

எ ேபா0*பைத பாதி7ேத. ஆைகயா, "இைல! நா

சாபி0டாயி&!" எ ெசா=வி06 எ வ5*யி ேபா< ஏறிெகா வத&
நக7ேத. அ7த ெப5 மப*;, "இ: ஓ உதவி எனகாகG

ெச<ய?*;மா? இ7த ரயி= காகி ேகா0 அணி7த  மனிதக

எ7த

வ5*யிலாவ, இகிறாகளா? அவகளி ஒவ கட&பைடையG ேச7தவ
மாதிாி ெதாபி அணி7திபா! ஆனா... ஒ ேவைள, வ5* றப6 சமய

ஆகிவி0டேதா, எனேவா?" எறா .

"வ5* றபட ேபாகிற,! அதனா பாதகமிைல. நீ$க

 ஆசாமிக

ெசாவ, ேபாற

இ7த வ5*யி இகிறாக . எஜி: பக,
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வ5*யி அவக

இபைதG ச& ?னா பாேத!" எேற. நா

ெசான, உ5ைமேயதா. அைத ேக0ட அ7த ெப5ணி வ$க

ெவ

இேலசாக ெநாி7தன. "சாி, ெராப வ7தன" எறா . நா ேபா< எ வ5*யி
ஏறிெகா5ேட.

வி,நகாி=7, ம,ைர ரயிேபானேத என ெதாியவிைல. அப*யாக

எ மன சி7தைனயி ஆ27தி7த,. என சி7தைன எ ெசால

ேவ5*யதிைலயலவா? அ7த ெப5 யா? எ$கி7, எ$ேக ேபாகிறா ?
தனியாக பிரயாண ெச<வத காரண என? பாதா நாகாிகமான, ப*த

ெப5ணாக ேதாகிறாேள! 'ேகா0' அணி7த  மனிதகைள ப&றி
எத&காக விசாாிதா ?-எெறலா என நாேன ேக விகைள ேபா06

ெகா5ேட. ஆனா பதி ஒ கிைடகவிைல. எனி:, ெபாA, ம06

சிறி, நிலாம ஒேர ஓ0டமாக ஓ*வி0ட,.

ம,ைரG ச7தி வ7த,. நா0* எதைனேயா ரயி நிைலய$க

இகிறன.

ஒLெவா ஒ தனி உவ? இகிற,. ம,ைர நிைலய ஒ தனி ரக.

நிைலய,

ரயி வேபா, ஜன$க

வ ைவத மாதிாி வாிைச வாிைசயாக

நி உ& பா,ெகா5*பாக . எனைததா பாபாகேளா

ெதாியா,. வ7த ரயி= ஏேவா இற$ேவா அதிக உ5டா எறா, அ,3
இைல. மாைல ேநரதி ெபாA, ேபாகாம ரயி நிைலய, வ7,, வகிற

ேபாகிற வ5*கைள பா, ெகா5* ஜன$கைள ேபால ேதா.
சிபி ைளக

சில ைகயி ைகெயA, வா$ சிறிய தக$கைள ைவ,

ெகா56, ரயி= யாராவ, பிர?கக

வகிறாகளா எ ஆவ8ட

பா,ெகா56 ேபாவாக . பதிாிைக வி&பவக , ஒ நக ெப0*யி

ஆபாசமான பட$க
பிரயாணிக

ேபா0ட மDச

இலகிய$கைள ைவ,ெகா56

எதிேர நிவி6வாக . "பிGச ேபா+6 ேவ56மா?"

"இல+0ேரட0 B= ேவ56ேமா?" எ ேக06 ெகா56 நி&பாக .

ேவ5டா எ ெசானா8 ேபாகமா0டாக . ெப0*யி8 ள ஆபாச

தக$களி ேமல0ைடைய பிரயாணிக

பாபத&காக கா,

ெகா5*பாக . ஏதாவ, ஒ அ0ைடயி ேம அவக@ ஆைச விழாதா

எற ேநாக.

எ ?னா அப* ஒ ெப0* வ7, நிற, "இேததடா ெதாைல?" எ
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நா கீேழ இற$கிேன. C0டதி ?5*ய*, ெகா56 பிளா0பாரதி

உலாவ ெதாட$கிேன. 'ெப5க

வ5*'யி அ7த ெப5ைண காணவிைல.

சிறி, ஏமா&ற,ட ேமேல நட7ேத. எஜி: அகி பிளா0பாரதி ஒ

சிறிய ப நிற,. யாேகா மாைல ேபா06 வழிய:பி ெகா5*7தாக .

'ஹி ஹி ஹுேர!' எற ேகாஷமி0டாக . அதி எ கவன ெசலவிைல.

அ7த ப8G ச& அபா நா8 ேப நி ேபசிெகா5*7த இடதி
எ கவன ெசற,. அவகளி  ேப காகி 'ேகா0' ஆசாமிக .
நாலாவ, நப, எைனயறியாம எ க5க
அேபா, அவ

ேத*ெகா5*7த ெப5.

எபக பாகவிைல. தைலயி அணி7த ஒ&ைற

ேராஜாவி=7,தா அவ

எ ெதாி7,ெகா5ேட. அவ

ஏேதா

ேவ*ைகயாக ேபசியிகேவ56. ம&ற  ேப நைகதாக . என

ஒேர எாிGசலாயி7த,. அவகளிைடேய ேபாவத& ைதாியமிைல. அ$கி7,

நகவத& மன வரவிைல. அவக

என ேபசிெகா5*கிறாக

எ

அறி7, ெகா ள ஆவ உ5டாயி&. நி&கலாமா நகரலாமா எ ேயாசி,

ெகா5*7தேபா, அவ

திபினா . எைன பா,வி0டா . உடேன

பைழயப* ஒ ?ைலனைக அவ

?கதி Jத,. மப* திபி

அவக@ட ேபச ெதாட$கினா . அ$கி7, அகவேத நல எ

தீமானிேத. திபிேபா< எ வ5*யி ஏறிெகா5ேட. எஜி இ7த

திைகேய பா, ெகா5*7ேத. எத&காக எ ெசால

ேவ5*யதிைலயலவா!

வ5* றப6 ேநர ஆகிவி0ட,. இ: அவ

ஏ திபி வரவிைல? அ7த

'ேகா0' மனிதக@ட அவக@ைடய வ5*யி ஏறி வி0டாளா என?...
இைல, அேதா அவ

நைட! அவ

வகிறா . ேவகமாகேவ நட7, வகிறா . என அழகான

நடபதாகேவ ேதாறவிைல; மிதபதாக ேதாறிய,. எ

வ5* அகி வ7த, எைன பாதா . ச& தய$கி நிறா . "வ5*

றபட ேபாகிறேத!" எேற. எனைதG ெசால. அவ
கதைவ திற7, ெகா56 உ ேள வ7தா . வ7தவ

எைன ஏறி06 பாதா .

ச0ெட வ5*

என எதிாி உ0கா7,,

எ ெநD அபார ேவக? ள விமான எஜிைன ேபா அ*, ெகா5ட,.
"பா$க ! இேபாெதலா ரயி= தனியாக பிரயாண ெச<வ, அபாய
எ ெசாகிறாகேள! ெப5க

வ5*யி இ: யாராவ, ெப5க
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ஏவாக

எ பாேத. ஒவ ஏறவிைல. ரயி= ெகாைலCட நடகிற,

எ ெசா8கிறாக . நா: இ7த வ5*ேக வ7,விடலாமா எ

பாகிேற. நீ$க

மதரா தாேன ேபாகிறீக !" எ ேக0டா .

எைலயிலாத உ&சாக,ட நா, "ஆமா; மதராஸுதா ேபாகிேற.
நீ$க

ேபஷாக இ7த வ5*ேக வரலா. சாமாகைள ெகா56வரG

ெசால06மா? ஏ, ேபா0ட!" எேற.

"இேபா, ேவ5டா; அ6த +ேடஷனி பா,ெகா ளலா!" எ

ெசா=வி06 அ7த ெப5 இற$கிG ெசறா .
அவ

இற$கிய உடேன, யாேரா ஒவ சடெக கதைவ திற7, ெகா56

உ ேள வ7தா. ைகயி ஒ பிரயாண ெப0*; ைவ,ெகா5*7தா.

ெப0*ைய பலைகயி ைவ, வி06 எைன; ேபா< ெகா5*7த

ெப5ைண; இர56  தடைவ மா&றி மா&றி பாதா. ெதா5ைடைய

கைன, ெகா56 "மனிக ேவ56! ஒ ேவைள இ7த வ5* ாிஸL
ஆகியிகிறேதா?" எறா.

"ஆமா" எ ஒ ெபா< ெசா= அவைர இற$கி ேபாகG ெசாலலாமா எ
எ மனதி ஒ ெக0ட எ5ண உதித,.

இத& , கா6 ழ ஊ, சத ேக0ட,. ரயி றப6வத&

அவ

வ5*யி ஏறிவி6கிறாளா எ எ0* பாேத. அ7த அழகிய ஒ&ைற

ேராஜாJ க5ைண கவ7த,. அ7த Jைவ அணி7தவ

ரயி8 நக7த,.

வ5*யி ஏறிய,,

-----------

இர'டா அதியாய
எ வ5*யி ஏறிய மனித "அபா! பய$கர!" எறா. அவைர ஏறி06

பாேத. ப*த நாகாிக மனிதராக காணப0டா. வய, நா&ப, இ.
ஐேராபிய உைட தாிதி7தா. அவைடய க5க

விளைக ேபா சிவபாக ெஜா=தன.

ரயி= அபாய அறிவி
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ச0ைட ைபயி=7, ஒ 0*ைய எ6, அதி=7த பானைத கடகடெவ
வாயி வி06 ெகா56 *தா.

"ஐேயா! என ெவப! மரண தாக எ6,வி0ட,!" எ தம தாேம
ெசா= ெகா5டா.

பிற, எைன ேநாகி, "அ7த அ&தைத பாதீரா?" எறா.
"எ7த அ&தைத?" எ ேக0ேட.
"இ7த ஒ&ைற ேராஜா Jைவதா!" எறா.
"அதி அ&த என?" எ சிறி, ேகாபமான ர= ேக0ேட.
"அ&த எனவா! ஆ, உம ெதாியா,. ெதாிகிறத& நியாய இைல. அ7த
ஒ&ைற ேராஜா Jவிேலதா எ உயி இகிற,?" எ ெசா=வி06, ஒ

விகாரமான னைக ாி7தா.

அவ ஏேதா அTசிதமான பாிகாச ெச<ய ேபாகிறா எ எ5ணிேன.
ஆைகயா ஆதிர ெபா$கி ெகா56 வ7த,.

"இன? என ாியவிைல!" எ க6ைமயான ர= Cறிேன.
"ஆமா; அ7த ஒ&ைற ேராஜாJவிதா எ உயி இகிற,. ஆைகயினாேல
 நாளாகி; அ, வாடாம=கிற,!" எறா.

நா சி பி ைளயாக இ7த ேபா,, ஒ ஆரப ப ளிCடதி ப*,
ெகா5*7த ேபா,, ஒ தடைவ எ$ேகேயா பரா பா, ெகா5*7ேத.
வாதியா பிரபினா ளீ எ ?,கி அ*தா. அGசமய எ

தைலயி=7, ஆயிர மினக

கிளபி ெவளியி ெசற, ேபால
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ேதாறிய,. அதைகய உணGசி இேபா, உ5டாயி&. அ7த ஒ&ைற

ேராஜாJ சிறி, வாடாம=பதி அதிசயைத அ,வைரயி நா எ5ணி

பாகவிைல. அ, நிஜ ேராஜா Jவாயிக ?*யா,; நிஜ ேராஜாைவ ேபா
அJவ ேவைலபா06ட ெச<த ெசய&ைக ேராஜா Jவாகதா இக

ேவ56. அதனா என! நிஜ ேராஜா J3 பதி ெசய&ைக ேராஜா Jைவ
ைவ, ெகா வதி என தவ? உடேன அவ@ைடய த7த வண கAதி
அணி7தி7த இர0ைட வட ?,மாைல எ கவன, வ7த,. அ,3

ெசய&ைக ?,மாைலதா. அதானா என? அவக@ைடய ைகயி

அணி7தி7த இர56 அழகிய ச$ வைளயக@ எ நிைன3 வ7தன.
த$கதினா8 ைவரதினா8 ம& விைல உய7த ரதின$களினா8
ஆபரண$கைளG ெச<, சில +திாீக

ேபா06 ெகா கிறாக . அதனா

அவக@ைடய அழ அதிகமாகி வி6கிறதா? அவல0சண7தா அதிகமாகிற,!...
இமாதிாிG சி7தைனயி நா ஆ27தி7தேபா, அ7த மனித ெதா5ைடைய
கைன, ெகா56, "இ, இர5டா வ வ5*யா?" எ ேக0டா.
"ஆமா!" எேற.
"அ,தாேன பாேத! எனிட ?த வ *ெக0 இகிற,.

தி56க= ?த வ வ5* ேபா<வி6கிேற" எறா.
உடேன என ஒ மகி2Gசி உ5டாயி&. அைத அவ ெதாி7,ெகா5டா.
"அத&

உம ஒ எGசாிைக ெச<,விட விகிேற."

"என எGசாிைக?" எ ேக0ேட.
"அ7த ஒ&ைற ேராஜா Jகாாி ப&றிதா. அவ@ைடய ஊ, ெபய உம
ெதாி;மா?" எறா.
"ெதாியா,. ெதாி7,ெகா ள விப3 இைல!" எேற.
ஆனா8 அ7த மனித விடவிைல. "அவ

ெபய மேனாகாி; அவ@ைடய ஊ
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ெகாA!" எறா.
மேனாகாி எற ெபயைர ேக0ட, எ உ ள Jாித,. என அழகான ெபய!

'மேனாகாி', 'மேனாகாி' எ இர56  தடைவ வா<
ெகா5ேட.

ெசா= பா,

ெகாA நகைர ப&றி நா எLவளேவா ேக விப0*கிேற. ஆனா,

பாததிைல. நவநாகாிகதி சிற7த அ7த நகரதிேலதா இதைகய ெப5
பிற7, வள7திகC6. அதி ஆGசாிய என?

அ7த மனிதைடய ேபGைச ேக0பதி என ஏ&ப0*7த அவ
மாறிவி0ட,. தி56க

+ேடஷ வவத&

அவாிடமி7, அ7த

ெப5ைண ப&றி C*ய வைரயி ெதாி7,ெகா ள ேவ56 எற ஆைச;
உ5டாகிவி0ட,.

அடடா! அ7த ஆைசயி விைள3 என ேகாரபய$கர! ?த= நிைனதப*ேய

அவட நா ேபG ெகா6காம இ7திக Cடாதா?

"உ$க@ ெகாAதா ேபா=கிற,. அ7த ெப5 ெகாAபி உ$க
அக பக, B0ைடG ேச7தவேளா?" எ ேக06 வி0ேட.
உடேன அவ த?ைடய கைதைய ஆரபிதா. பய$கரமான விஷய$கைள

ப*க விப மிலாத வாசகக

இ7த பதிைய இ$ேகேய வி06வி06, அ6த

பதியி=7, ப*க ெதாட$வ, நல.
அவ Cறியதாவ,:

"அவ@ நா: அக பகதி வசிபவக

மிகெபாிய,. அதி நா ஒ பகதி8 அவ

அல. ெகாA நகர

ஒ பகதி8 இகிேறா.

க5*யி=7, ெகாA வ ரயி=தா அவைள ?த= ச7திேத.

அ7த பாைதயி வ ேபா, இ பகதி8 உ ள அழகிய கா0சிகைள ப&றி
ேபசாவி0டா ெநD ெவ*,வி6! நீ இல$ைக வ7ததிைல. வ7தி7தா,
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க5*-ெகாA பாைதயி பிரயாண ெச<தி7தா, உம நா ெசாவ,

விள$. அLவள3 அழகான இய&ைக கா0சிகைள உலகி ேவ எ$

காண?*யா,."
"நா$க

ஏறியி7த வ5*யி எ$கைள தவிர ேவ யா இைல. ஆைகயா,

அவ@டேன நா ேபச ேவ5*யதாயி&. அவ@ உ&சாகமாகேவ ேபசிெகா56

வ7தா . ெகாA +ேடஷ சமீபத, ஒவைடய விலாசைத ஒவ ேக06
ெதாி7,ெகா5ேடா . அவ@ைடய வாச ெவ ளவைத எ

ெதாி7,ெகா5ேட. மதராஸு மாபல எப*ேயா, அப* ெகாA
ெவ ளவைத. த:ைடய B06 ஒ நா

வப* ேக06ெகா5டா .

'அ6த ஞாயி&கிழைம வகிேற,' எ ஒெகா5ேட. அ7தப*ேய ம
ஞாயி&கிழைம ெவ ளவைத ெச, அவ@ைடய B0ைட ேத* க56

பி*ேத. நா ேபானேபா, அவ

B0* இைல. ேவைலகார ஒவ

இ7தா. 'இேபா, வ7, வி6வாக ; உ0கா$க !' எறா. B06

தா2வாரதி ேபா0*7த சா<மான நா&கா= ஒறி அம7ேத. கட&கா&

கமாக வ7, ெகா5*7த,. B06 வாச= இ7த சிறிய ேதா0டதி பG

ெச*க@ அல$கார ேரா0ட+ ெச*க@ ெகாA ெகாAெவ

வள7தி7தன! அவ&றி ஒேர ஒ ேராஜாG ெச*; இ7த,. அ7தG ெச*யி
ஒ&ைற ேராஜா ஒ மல7த,. 'நா தா ப$களி ராஜா' எ

பைறயைற7, ெகா5*7த,."

"ேநரமாக ஆக எ மனதி ஒ பைத பைத ஏ&ப0ட,. 'இ, யா Bேடா ,
எனேவா? அ7த ெப5/G ெசா7தகாரக
அைழதா

எ5ண$க

எப* ப0டவகேளா? அவ

எ நா வ7,வி0ேடா ேம! இ, சாியான காாியமா?' எற
ேதாறி எ உ ளைத ழபின."

"சிறி, ேநர,ெகலா மேனாகாி வ7தா ! எைன பாத, அவ
"வா$க ! வா$க , நீ$க

வவதாகG ெசானைத மற7, வி0ேட" எறா .

பிற, அவ@ட வ7தவ எைன அறி?கப6தி ைவதா . பிற, எைன
உ ேள அைழ,ேபா<, வி7தினைர வரேவ&பத&ாிய விசாலமான ?

அைறயி உ0கார ைவதா . சிறி, ேநர,ெகலா அவ@ வ7, எதிாி

உ0கா7, ெகா5டா . ேவைலகார O ெகா56 வ7, ெகா6தா. நா O
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சாபி06 ெகா5ேடயிைகயி எ பினா வ7, யாேரா நி&பைத
உண7ேத. உடேன எ ம5ைடயி 'பO' எ ஒ அ* விA7த,.

அLவள3தா; ெச, விA7,வி0ேட.... ஆமா, ஐயா, ஆமா! ெச,தா

விA7ேத. உம நபிைகபடா,தா. கைதைய Jரா3 ேக06வி6.

ெச, விA7த எேபாி ஒ கபளைத ேபா06 *னாக . நா ெச,

ேபா<வி0ேட எ என நறாக ெதாி7த,. ஆனா, எ உயி ம06

அ$ேகேய &றி வ7, ெகா5*7த,. எ உடைப இவக
ெச<யேபாகிறாக

என தா

எ அறி7, ெகா ள விபிேன. அதனா தா

அ$ேகேய வ0டமி06 ெகா5*7ேத. அ ந ளிரவி இ7த ெப5/

அவேளா6 வ7த ஆடவ: எ உடைல Xகி ெகா56 ேபானாக .

ேதா0டதி ஒ ெபாிய ழி ெவ0டப0*7த,. அதி எ உடைப ேபா06

ைததாக . எலா ?*7த, மேனாகாி ஒ ெப G வி06 "ஐேயா! பாவ!"

எறா ; அவ

க5களி க5ணீ ,ளிக@ வ7தன. என எனேவா

பரமதிதி ஆகிவி0ட,. பிற, அவக

ெகாDச Xரதி JGச0*யி இ7த ஒ

ேராஜாG ெச*ைய ெபய, எ6,, எைன ைதத இடதி ேம அைத

ந06வி0டாக . மேனாகாி ஒ சிறிய பாதிரதி த5ணீ ெகா56வ7,

ஊ&றினா . அ7த த5ணீேரா6 அவ@ைடய க5ணீ ,ளிக@ கல7ததாக

என ேதாறிய,."

"எ உயி இன? அLவிடைத வி06 ேபாக மனமிைல. அ7த

ழிைய; அத ேம=7த ெச*ைய; &றி வ0டமி06 ெகா5*7த,.
ெகாDச நாைளெகலா அ7த ேராஜா ெச*யி ஒ ெமா06 வி0ட,. அ7த

ெமா06

ேபா< எ உயி 7, ெகா5ட,. ெமா06 மல7, Jவாயி&.

நா: அதிேலேய காதி7ேத. மேனாகாி அ7த ேராஜாைவ பறி, த

C7த= ]*ெகா வா

எற ஆைசேயா6 காதி7ேத. அமமா! அப*

காதிேபா, ஒLெவா விநா*; ஒ ;கமாக இ7த,. கைடசியி, அவ

வ7,, த த$க கரதினா அ7த ேராஜாைவ பறி, த தைலயிேல
]*ெகா5டா . அற7தா எ ஆமா சா7தி அைட7த,."

"தபி! உைன பாதா நல அறிவாளியாக ேதாகிற,. ஆைகயா, நீேய
ஒேவைள ஊகி, ெகா5*பா<. அவக

B06 தா2வாரதி, சா<மான

நா&கா=யி சா<7, ெகா56 சிறி, ேநர X$கிவி0ேட. அேபா, நா க5ட
கனைவேய இதைன ேநர ெசாேன. மேனாகாி திபி வ7த பிற

அப*ெயலா எைன ஒ ெச<,விடவிைல. மாியாைதயாக ேபசி

46

திபி அ:பினா . அத பிற அ*க* நா$க

ச7திப,56.

இ7தேபாதி8, அவ@ைடய C7த= ஒ&ைற ேராஜாJைவ க5டா

மாதிர என ஒ திகி உ5டாகி வி6கிற,. அ க5ட கன3 நிைன3

வ7,வி6கிற,..."

அமனித பாதி கைத ெசா= ெகா56 வ7த ேபா,, அவ ைபதியகார

ஆ+பதிாியி=7, தபி வ7தவராயிக ேவ56ெம எ5ணி ெகா5ேட.
அவாிட இLவ5*யி தனியாக மா0* ெகா5ேடா ேம எ ெகாDச

கவைலயாக3 இ7த,. அLவள3 கன3 எ அவ கைதைய ?*தேபா,

எைனயறியாமேல ெபG வி0ேட. இவ ஒ விைளயா06 மனித எ

?*3 ெச<, ெகா5ேட. ஆயி:, இப*ெயலா பய$கரமாக ஏ க&பைன
ெச<ய ேவ56? அவைடய ைளயி ஏேத: ெகாDச ேகாளா இ7தா8

இகலா.

ரயி வ5* த5டவாள மா கடட சத ேக0கலாயி&. தி56க

+ேடஷ:

வ5* ேபா< ெகா5*கிற, எ ெதாி7, ெகா5ேட.

"இேதா பா! நா தி56க= இற$கி, ?த வ வ5* ஏதாவ,

கா=யிகிறதா எ பா, வகிேற. அ, வைரயி இ7த ெப0* இ$ேகேய

இக06. ஒ விஷய; அ7த ெப5 உ?ட ேபச மப*; வவா
ேதாகிற,. அவ

எ

C7த= உ ள ஒ&ைற ேராஜா Jைவ எப*யாவ, நீ

எ6, ைவதி7, எனிட ஒபிதா, ஆயிர Rபா< உம ெகா6கிேற.

இைல; ஆயிர ெராப ைற3, இர5டாயிர Rபா< தகிேற. சாிதாேன!
ஆனா அவ@ ம06 ெதாிய Cடா,. ெதாி7தா உயிேக ஆப,

ெதாி7ததா?"

இ7த மனித ைள ேகாளா தா! ச7ேதகமிைல, ெப0*ைய; எ6,
ெகா56 ெதாைல7, ேபாக Cடாேதா! மப*; இவ இ$ேகேய

வவதாயி7தா நா இற$கி ேவ வ5* பா, ெகா ள ேவ5*ய, தா
எ தீமானிேத.
-------------
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றா அதியாய
தி56க +ேடஷனி வ5* நிற,. "சிமைல வாைழபழ", "சாபா சாத"
"பிாியாணி" எ: Cரக

காைத ,ைளதன. அ7த மனித இற$கி

அவசரமாக ேபானா. ெப0*ைய ைவ, ெதாைல, வி06தா ேபானா. அ7த

ெப5 ஒ ேவைள இ7த வ5*யி ஏறி ெகா ளலா எ வ7தா, இ7த
ெப0* ஒ தைடயாயிகலாமலாவா? அவ Cறியவ&றி ஏேத:
ெகாDசமாவ, உ5ைமயிமா? அ7த ெப5ணி ஊ ெகாA, அவ

ெபய

மேனாகாி எபைவேய: நிஜமாயிேமா?
அதிக ேநர நா ேயாசிக ?*யவிைல. அவேள வ7, வி0டா . எ வ5*யி
அகி வ7, நிறா . நா: மாியாைதகாக கீேழ இற$கிேன.

"இ$ேக ரயி எதைன ேநர நி&?" எ ேக0டா .
"ஐ7, நிமிஷ7தா நி&."
"அப*யானா எ சாமாக

இ$ேக ஏ&ற ?*யா,. திGசினாப ளியி தா

மா&ற ேவ56. இ7த வ5*யி வ7, ஒவ ஏறினாேர, அவ
இற$கிேபாவைத பாேத. அவ எைன ப&றி ஏதாவ, ெசானாரா?"

எறா .

"ஆ ஏேதேதா ெசானா. அைதெயலா நா ெபா0ப6தவிைல."
"அவ எனதா ெசானா?" எ ேக0டா .
"உ$க

ஊ ெகாA எ, ெபய மேனாகாி எ ெசானா. உ$கைள

அவ பழக உ56 எ Cறினா."

"அLவள3 வைர அவ Cறியைவ உ5ைமதா. ேவ ஒ ெசால-
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விைலயா?"
"இ: ஏேதா உளறினா! அைதெயலா ஏ ேக0கிறீக ?"
"ஆ, எைன ப&றி ஏதாவ, அவX ெசா=யிபா. அைதெயலா நீ$க

நபாதத& ெராப வ7தன! நா பய7த, உ5ைம ஆயி&. அ$ேக ேகா0

மனிதக

 ேப; இ$ேக ஸு0 ேபா0ட ஒவ. ஆக, நா8 ேப எைன

ெதாட7, இ7த வ5*யி வகிறாக . நீ$க

ேவ56!"

தா என உதவி ெச<ய

"எத&காக உ$கைள ெதாட7, வகிறாக ? எத&காக நீ$க

பயபட

ேவ56? என ஒேம ாியவிைலேய! உ5ைமயி அபாய
ஏ&ப6வதாயி7தா, மா இ7, என பய? ரயிேவ ேபா^ஸாாிட
ெசாலலாேம!" எேற.

"ேவ5டா, ேவ5டா! ேபா^ஸாாிட ம06 ெசால ேவ5டா. அைத
கா0*8..."

இLவித Cறிய மேனாகாி, ேபGைச ந6வி நிதி, எ வ5*

எ0*

பாதா . அ$ேக ைவதி7த ெப0* அவ@ைடய கவனைத அ*ேயா6

கவ7,வி0டதாக ெதாி7த,. அைத உ& பா, ெகா5ேட நிறா .

அேபா, அ7த அழகிய பா வ*; ?கதி Yதியி சாைய பரவியைத

பாேத. என அவளிட பாிதாப? உ5டாயி&; ஒ வித விய

உ5டாயி&.

"ஆமா; அ, அ7த மனிதைடய ெப0*தா. பி&பா6 வ7, எ6,ெகா வதாகG
ெசா=வி06 ேபானா!" எேற.

"திGசியி உ$க

வ5*யி வ7, ஏறி ெகா ளலா எ எ5ணியி7ேத.

அ,3 ?*யா, ேபா=கிற,!" எறா .
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"ஏ ?*யா,? அ7த ஆசாமி மப* வ7தா அவைர விர0*ய*, வி6கிேற.

அல, இர56 ேப ேவெறா வ5*ைய பா, ஏேவா. றா

வபி ேவ56மானா8 ஏறிெகா56 ேபாேவா. நீ$க

ெகாDச$Cட

பயபட ேவ5டா. நா இேபா, உ$க@ ஒவித அபாய?

வவத& விடமா0ேட!" எேற.

"சாி, எலாவ& திGசி ஜ$ஷனி ேயாசி, ெகா ளலா" எ
ெசா=வி06, மேனாகாி திபி அவ
அவ

வ5* ேபானா .

தைலயி=7த ஒ&ைற ேராஜாJ மீ56 எ க5ணி ப0ட,. இ7த

தடைவ அ, ஏேதா மம நிைற7த ெபாளாக என ேதாறிய,.

ெப0*ைய எ6,ெகா56 ேபாக அ7த மனித வரேவயிைல. ரயி

றப06வி0ட,. ெகா7தளி கட= அைலக
மனதி எ5ண அைலக

வ7, ேமாதின.

எA7, விAவ, ேபா, எ

மேனாகாி; அவைள ெதாட7, அேத ரயி= வவதாக அவ
நாேப அ7த அைலகளி ர56 ர56 எA7தாக .

Cறிய

ஏேதா ஒ மமG ழ= நா சிகி ெகா56 வி0டதாக ேதாறிய,. அ,

எனவாயிெம எLவளேவா ேயாசி, தைலகா ஒ ாியவிைல.
அ7த ெப5 ஏேதா ஒ ச$கடதி சிகி ெகா5*கிறா

எப, ம06

நிGசய. எ, எப*யி7தா8 அவ@ ஆதரவாக நி, உதவி ெச<ய

ேவ56ெம தீமானி, ெகா5ேட. அ7த ?ய&சியி உயிைரேய ெகா6க

ேவ5*யி7தா8 சாிதா. பாபநாச அவியி விA7, உயி ,ற7, அநாைத

பிணமாவைத கா0*8 இப*ப0ட ஒ நிராதரவான ெப5/ உதவி

ெச<, உயிைர வி6வ, ேம அலவா? ஒ ேவைள, அத&காகேவ தா கட3
பாபநாசதி ந?ைடய திைய மா&றி அளினாேரா எனேவா? ஆனா

மேனாகாி ெகாDச நமிட அதிக நபிைக ைவ, எலாவ&ைற; விவரமாகG
ெசானா, ந?ைடய அறிைவ Jரணமாக பயப6தி அவ@ உதவி

ெச<ய பாகலா. எலாவ& திGசினாப ளி வர06; பாேபா.
ேக0டா ெசாலாமலா ேபாகிறா ? இப*ெயலா நா
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எ5ணிெகா5*ைகயி அ7த ஒ&ைற ேராஜாJ ம06 எ மனக5
?னா இைடவிடாம ேதாறி ெகா5ேட இ7த,.

திGசி ஜ$ஷ வ7த,. ஐ7தா நப பிளா0பாரதி இன வ5*

வ7திகிற, எ, ஆறா நப பிளா0பாரதி=7, இன வ5*

றபடேபாகிற, எ ஒ=ெபகி அலறிெகா5*7த,.
வ5*யி=7, இற$கி நிேற. எ க5க

இர56 பக? திபி

திபி பாதன. ெப0* உைடய மனித வகிறாேரா எ ஒ பக

பாதன; ஒ&ைற ேராஜா Jைவ இெனா பக ஆவ8ட எதி பாதன.
?த வ ெப5க
பிற அவ

வ5*யி=7, அவ@ைடய ?க எ0* பாத,.

வ5*யி=7, இற$கினா . பிளா0பாரதி அதிக

ெவளிGசமிலாதி7த ஓ இட, ேபா< நிறா . அப*; இப*;

திபி திபி பா,ெகா56 நிறா .

ச& ேநர நா ெபா, பா,வி06 இற$கி ேபாேன. அவளகி

ெச "என தீமான ெச<தீக ?" எ ேக0ேட.

"இன? ேயாசி, ெகா56தானிகிேற. ஒ ?*3 வர?*யவிைல."
"என எனேவா, நீ$க

ேதாகிற,."

அநாவசியமாக பயப6கிறீக

எ

"அப*தா என ஒ சமய ேதாகிற,. இெனா சமய, ... அ7த

 ேகா0 ஆசாமிகைள நிைனதா பயமாயிகிற,."

"எ,வாயி7தா8 இக06. உ$க@ அப* பயமாயி7தா எ

வ5*யி வ7, ஏறி ெகா @$க ..."

"வ7,விடலா. ஆனா, அ7த ெப0*கார வ7,, ெப0*ைய எ6,ெகா56
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ேபா< வி0டாரா?"
"இ:மிைல!"
"அதனாதா ேயாசிகிேற. வ5* றப6 சமயதி அவ திOெர வ7,
ஏறி ெகா5டா?"
"ஏறிெகா5டா என, நா இேபா,?"
"அைதவிட ெப5க

வ5*யி நா தனியாக இபேத நல,."

"உ$க@ எனதா ேதாகிற,? எத&காக இவக

எேலா உ$கைள

ெதாடகிறாக ? ஒ காரண? ஊகிக ?*யவிைலயா?"

"ம,ைர ஜ$ஷனி அவக@ைடய ேபGசி இர5ெடா வாைத எகாதி
விA7த,."

"ஆ! அதி=7, ஏதாவ, ஊகிக ?*7ததா?"
"ஏேதா விைல உய7த ைவர$கைள ப&றி ேபசிெகா5டாக . அவக
இலாகா அதிகாாிக

எ ேதாகிற,. நா ஏேதா ைவர$கைள ஒளி,

எ6, ேபாகிேற எ அவக
மேனாகாி.

ச7ேதகிகிறாக

$க

ேபா=கிற," எறா

இைத ேக06 நா சிாி, வி0ேட.
மேனாகாி; சிாிதா ; அவ

சிாித அ7தG சிாி எ காதி கி5கிணி நாதமாக

"என ?0டா

தா அ, விஷயதி மிக பாிதமாக

ஒ=த,.

தன! நீ$க
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இகிறீகேள! ஒ றிமணி எைட த$கேமா ஒ சிறிய  தி ைவரேமா
உ$க

உடபி இைலேய! அதனாேலேய உ$கைள என ெராப

பி*திகிற,. மதரா` சில பணகார B06 +திாீக

உடெபலா

ைவரமாக வகிறாக . அ7த அவல0சணைத பா,Cசிய எ க5க@

உ$கைள பாதா...ேசGேச! எனேமா ெசா= ெகா56 ேபாகிேறேன!"

"எலா சாியாகதா ெசாகிறீக . பாகிைய; ெசா= ?*;$க ? ஆ!

அேதா!-"

திபி பாேத. எ வ5* பகதி இவ வ7, நிறாக . ஒவ

ெப0*ைய ைவ,வி06 ேபானவ. இெனாவ, , மனித.
ெப0*ாியவ இெனாவாிட ஏேதா ெசானா.

இவ & ?& பாதாக ! பிற அ$கி7, அகறாக .
ெப0*, வ5* ேளேய இ7த,.
ஆவ,ட அ7த கா0சிைய பா, ெகா5*7த மேனாகாி, "நா

ேபட இெனாவ ேச7தாயி&!" எறா .

அவ@ைடய, அழகிய?கதி Yதி த,ப அ$மி$ அவ

மிர56

பாதேபா, நா ற? ேவ6வகளா ]ழப0ட மானி ம5ட பாைவ
எ நிைன3 வ7த,. &றி8 வைலக

ெந$கி வவைத உண7த மீ

,வ56 ,*பைத ேபா அவ@ைடய நயன$க

,*, ெகா5*7தன.

என சிறி, கலகமாக தானி7த,. ஆயி: ெவளியி கா0*

ெகா ளவிைல. அவ@ ைதாிய Cற3, C6மான உதவி ெச<ய3
விபிேன.

"ரயிேவ ஜ$ஷனி எதைனேயா ேப வவாக , ேபாவாக , எலா
உ$கைள ேத6வதாக ஏ எ5ணிெகா கிறீக ?" எ ேக0ேட.
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"காரணமிலாம பயப6ப*யான அLவள3 ெபாிய அச6 எ எைன
பாதா ேதாகிறதா."

"மனிக ேவ56. அப* நா ெசாலவிைல. அவக
வகிறவக
"அவக

- டகளாக இகலா அலவா?"

எலாைர;ேம டக

- த$கைள ேத*

எ நா ஒ, ெகா ள ?*யா,."

"ஏ?"
"அவகளி ஒவ எ தகபனா!"
"என! என!"
"ஆமா கைடசியாக வ7தவ எ தகபனா. அவ ெபய எAதிய ெப0*தா

த$க

வ5*யி இ7த,. தி56க= இற$கியவ எ தகபனாாி

உதவி வ7தவராயிக ேவ56."

"என ஒ ாியவிைல. க5ைண க0* கா0*ேல வி0ட,
ேபா=கிற,. த$க

எேற.

தகபனா த$கைள எத&காக ேத* வரேவ56?"

"மகளிட தகபனா இகC*ய வாDைசயினாதா. 'நா எ
காதல:ட இ7தியா3 ேபாகிேற. கவைலபட ேவ5டா' எ

அபா3 க*த எAதி ைவ, வி06 வ7ேத. உடேன றப06 ஓ*

வ7திகிறா. இLவள3 சீகிர வ7,வி6வா எ நா நிைனகவிைல.

ஆகாய விமான ஒ இகிற, எபைதேய மற7,வி0ேட."

ஆகாய இ*7, எ தைலயி விA7த, ேபா=7த,. ஆனா8 அதி என
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விய? இப*ப0ட அழகி ஒ காதல இபதி வியபிைலதா!
ெகா ேத: ?டவ ஆைசப06 ஆவெதன?
"அப*யானா, நா விைடெப& ெகா ள06மா?" எேற. அெபாA,
எைன அறியாமேல எ ர= ஒவித ஏக ெதானித,.
"நீ$க

உதவி ெச<Bக

எ நிைனேத. எைன ைகவி06விட

ேபாகிறீகளா?"
"நா என உதவி ெச<ய ?*;, உ$க

த7ைதேய வ7தி ேபா,?"

"ஓ உதவி உ$களா ெச<ய ?*;."
"?*7தா அவசிய ெச<கிேற."
"சிறி, ேநர, எ காதலனாக ந*க ேவ56. அதாவ,, எ த7ைதயி
?னிைலயி..."

இெதலா நிஜமாக நடகிறதா, அல, ஆ$கில நாவ ஆசிாிய ேவா0 ஹ3`

கைத ப*, ெகா5*கிேறனா எ எனG ச7ேதக வ7,வி0ட,.

"? பி காதலனாக ந*, என பழக இைல. ?ய பாகிேற.
ஆனா, இெதலா எத&காக? உ$க

அச காதல எ$ேக?"

"அச காதல:மிைல; அY காதல:மிைல. அபா3காக அப* ெவமேன

எAதி ைவ,வி06 வ7ேத. இேபா, அைத உ5ைமப6த

ேவ5*யிகிற,. த$கைளதா நபியிகிேற."

"நபினவகைள நா ைகவி6வதிைல. எனா=யற உதவி ெச<கிேற, பாி
என தBக ?"
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"பாிசா? எனிட என இகிற, ெகா6பத&?" எறா
"த$க

மேனாகாி.

தைலயி ]*யி ேராஜாJைவ ெகா6தா ேபா,. இைறய

சபவதி ஞாபகாதமாக ைவ, ெகா ேவ..."

மேனாகாியி பாவ*; ?கதி அேபா, ஒ இேலசான நிழ சாைய

பட7தைத கவனிேத. அேபா, எ உ ள நிைறவி8 ஒ க ள 7த,.

இவ

உ5ைமயாக அபாயதி சிகிெகா5*பவ தானா? அல, எலா

ெவ ந*பா? ஒ ெபாிய கபட நாடகதி அ$கமா?...
மேனாகாி அ7த ஒ&ைற ேராஜாைவ த C7த==7, எ6, ைகயி ைவ,
ெகா56, "இ, ெவ வண காகித. த$க@ைடய உதவி இைதயா பாிசாக
ெகா6ப,? தய3 ெச<, மனி;$க . நா ம06 பதிரமாகG ெசைன
ேபா<G ேச7தா த திய மண? ள ேராஜா மலகைள வா$கி மாைலயாக
ெதா6, தகிேற!" எறா .
என ெம< சி=த,. அவ

த த$க

ைகயினா எ கAதி ேராஜாமாைல

]06வதாகேவ க&பைன ெச<,ெகா56 மகி27ேத. உ5ைமயாகG ெச<ய06,

ெச<யாம& ேபாக06. இLவள3 ரசைன;ட ேப ெப5/காக எனதா

ெச<யCடா,?

"த$கைள பதிரமாகG ெசைன ெகா56 ேபா<G ேசப, எ ெபா.
சிறி, அைத ப&றி கவைல ேவ5டா" எேற.

இப* நா ெசா= ெகா5* ேபாேத ஏெழ6 ேப எ$கைள ேநாகி
வ7, ெகா5*பைத பாேத. அப* வபவகளி இர56 ேப

ேபா^+காரக

எப, ெதாி7த,.

என தி, தி எ அ*, ெகா5ட,. ஆயி: பகதி மேனாகாியிபைத ?னி06 மனைத ைதாியப6தி ெகா5ேட.
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அவக

எ$க

அகி வவைத பாத, மேனாகாி அவகைள

எதிெகா பவைள ேபா ? ேநாகி நட7தா . நா: ெசேற. இவ
X5 ஓர, நிழ==7, நல ெவளிGச, வ7, வி0ேடா.

ைகெப0*கார எைன ேபா^+காரக@G 0* கா0*னா. "இ7த

ஆ தா; இவைன ைக, ெச<;$க !" எறா.

"எத&காக?" எ மேனாகாி, ெப5 சி$கைதேபா கYரமாக ?னா நி

ேக0டா .

"உைன உ தகபனா ெதாியாம ஏமா&றி அைழ, வ7தத&காகதா!"
"அ, ெபா<! நா எ இடதினா வ7ேத!"
இப* அவக

வாதமி06 ெகா5* ேபாேத ேபா^ஸா இவ எ

இபகதி8 வ7, நி, "மாியாைதயாக வ7,வி6!" எறாக .

நா: மாியாைதயாக அவக@ட நட7ேத. ேபா^+ விவகார$களி சிகி

வழகமிலாதவனாதலா, ஒ பக திகிலாயி7த,. ம&ெறா பகதி,

மேனாகாிகாக இைதG ெச<கிேறா எற திதி; ஏ&ப0ட,. சீகிரதி இ7த

ழப நீ$கிவி6; நைம ேபா^ஸா ஒ ெச<,விட ?*யா, எ

திடப6தி ெகா56 நட7ேத.
-------------

நாகா அதியாய
ரயிேவ ேபா^+ +ேடச: எைன ெகா56 ேபானாக . எ:ைடய

ெப0* ப6ைக; ெகா56வரப0டன. 'ேகா0' மனிதக

வ வ7,

ெப0*, ப6ைககைளG ேசாதைன ேபா0டாக . எைன; ேசாதிதாக .
,ணிகைள கிழி, ம06 பாகவிைல. ம&றப* சா$ேகாபா$கமாக

ேத*னாக . எனிடமி7, ஒ அகபடவிைல! அவக

திபியதாக ெதாி7த,.

ஏமா&ற,ட
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அறிர3 நா X$கவிைலெய ெசால3 ேவ56மா? எ

எ5ணெமலா மேனாகாியி ேபாிேலேய இ7த,. அ7த ஒ&ைற ேராஜாJவி
ஞாபக? அ*க* வ7த,.

காைல  மணி மா எைன வி6தைல ெச<,வி0டாக . ெபாிய
ேபா^+ அதிகாாி ஒவ வ7,, "தவத நட7,வி0ட,. உைம பி*,
ைவபத& எLவித ?கா7திர? இைல. அ7த ?0டா க

உைம பி*,

அைடதாக . அத&காக ெராப3 வ7,கிேற!" எறா.

"அதனா பாதகமிைல; இ, என ஒ நல அTபவ" எ ெசா=வி06

கிளபிேன. காைல நா8 மணி திGசியி=7, றப6 பாஸDச

வ5*யி ஏறிG ெசல தீமானிேத. மப*; அேத பிளா0பார,

ேபாேன. மேனாகாி; நா: நி ேபசிெகா5*7த அேத X5 மைற3

மப*; ெசேற. நா எதிபாத, B5 ேபாகவிைல. X5 ஓரதி அ7த
ஒ&ைற ேராஜாJ - காகிதJ - கிட7த,. மேனாகாி அைத ைகயி எ6, என

கா0*வி06 மப*; தைலயி ைவ, ெகா5டா

அலவா? சாியாக

ைவ,ெகா ளவிைல. ஆைகயா, அ, கீேழ விA7, வி0ட,. விA7தைத
அவ

கவனிகவிைல! ஆனா நா கவனிேத. இத&

ெந$கிவி0டப*யா நா$க

ேபா^ஸா

இவ ?ேனாகிG ெசவி0ேடா....

அ7த ஒ&ைற ேராஜா Jைவ இேபா, ஆவ8ட எ6,, எ ெப0*

ைவ, J0*ெகா5ேட. சிறி, ேநர,ெகலா ரயி8 வ7த,. அதி

ஏறிெகா5ேட. மேனாகாி ?த=யவக

என ஆனாக

எ

ெதாி7,ெகா ள என ஆவ இலாம&ேபாகவிைல. அ, எப*; பினா

ெதாி; எ நிGசயப6தி ெகா5ேட.

ரயி றப6 சமயதி அ7த ைகெப0*கார பிளா0பாரதி& ஓ* வ7,,
அ$மி$ அைல7தா. நா அவைர ைகைய த0* அைழேத. அவ

எைன பாத, ஆவ,ட அகி வ7தா. "ெபாிய பிச ேந7, வி0ட,.

மனிக ேவ/. ெசைனயி த$க

விலாச என? அ$ேக வ7, எலா

விவரமாகG ெசாகிேற!" எறா. எ விலாசைத அவ ெதாிவி,வி06,
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"என ெகாDச$Cட வத இைலெய மேனாகாியிட ெசா8$க !"

எேற.

ெசைன திபி வ7, இர56 நா

வைரயி எ அைறைய வி06 ெவளி

கிளபவிைல. பதிாிைககைள ம06 ஆவ8ட பாேத. ஒ பிரபல ேதச

சம+தான மகாராஜாவி பிரசிதி ெப&ற-விைல உய7த ைவர காணாம& ேபா<
வி0ட ெத, இல$ைக ேபா^ஸா, $க அதிகாாிக

வகிறாக

?த=ேயா அைதேத*

எ பதிாிைகயி ஒ ைலயி சிறிய ெச<தி ஒ

காணப0ட,.

அறிர3 எ அைற கதைவ இக தாளி06 ெகா56 அ7த ஒ&ைற ேராஜா
Jைவ எ6ேத. அைத ேகாதி7த Qைல பிாி, வி06 ைகயினா
த0*ேன, ேமைஜ மீ, டணா எ விA7த,.
'க5ைண பறித,' எ ஆசிாியக

எA,வாகேள, எ வா2ைகயி

அைறதா அ, உ5ைமயாயி&. அ7த மாதிாி வி*ெவ ளி, அLவள3
ெபாிய ைவரைத, க5ைண பறிப* ஒளி Bசிய ைவரைத, நா அ வைர
பாதேதயிைல. அ7த ைவரதி=7, ெவளியான விதவிதமான வண

கிரண$கைளதா எனெவ வணிப,! பாபநாசதி அவி விA

இடதி நா பாத வான வி= அதிசய வண ஜால$கெளலா இ7த அ&த
ைவரதி ?னா ம5* ேபா06 ஒளி பிGைச ேக0க ேவ5*ய,தா எ
ேதாறிய,.

ெவ ேநர அ7த ைவரைத திபி திபி பா, ெகா5*7,வி06,

மப*; ?ேபா அ7த காகித ேராஜா J3 ேளேய ைவ, ைதேத.
ெப0*
மநா

பதிர ப6திேன.

நா எதிபாதி7த மனித வ7தா. தவ ேந7தத காரண$கைள

விளகினா. அ7த ெப5, "நா எ காதலேனா6 இ7தியா3 ேபாகிேற;

எைன ேதட ேவ5டா" எ தகபனா க*த எAதி ைவ,வி06

அவ ெதாியாம வ7, வி0டாளா. தகபனா ைவர வியாபாாியா. "ஒேர

ஒ ைவர ம06 எ6, ேபாகிேற. அ, என உ$க

Mதனமாக

இக06" எ அ7த க*ததி எAதியி7தாளா. அ7த ைவர ஒ
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மகாராஜா3G ெசா7தமான விைல;ய7த ைவர எ, ஒறைர ல0ச

ெபமானமான, எ Cறினா. தகபனா ெப5ைண; ைவரைத; ேத*

ெகா56 றப0டா. அவ

ரயி= பிரயாண ெச<கிறா

எ அறி7,

?னதாக விமானதி திGசி வ7, வி0டாரா. இ7த மனிதைர;

த:ைடய ஒதாைச அைழ, வ7தாரா. இெதலா $க அதிகாாிக

அைரைறயாக விA7ததி, அவக

காதி

ைவரைதG $க வாி ெகா6காம ெகா56

ேபாவைத த6க ?ய&சி எ6தாகளா. மேனாகாி த க*ததி றிபி0ட

காதல நானாகதா இக ேவ56 எ தவறாக எ5ணி, எைன ைக,

ெச<ய இவ ஏ&பா6 ப5ணினாரா.

எ:ைடய வாைய பி6$கி, அ7த ஒ&ைற ேராஜாJவி ைவர இகிற

விஷய என ெதாி;மா எ அறி7, ெகா வத&காக அமாதிாி பய$கர
கைதைய அவ க&பைன ெச<, Cறினாரா.
எைன விட அவ

ெச<,வி0டா

ெபாிய க&பைனகாாி. ஒ காதலைனேய சி*

எப, என எனமா< ெதாி;? ஆனா, சில சமய

க&பைனைய கா0*8 உ5ைமயி நடப, அதிசயமாயிகிற,. "உைன
நிைன, நிைன, அ7த ெப5 உகி ெகா5*கிறா . ஸதா பவ

ேஹா0ட= தகப: மக@ த$கியிகிறாக . அவகைள ேபா< பா!"

எறா அ7த மனித.
-----------

ஐ%தா அதியாய
மநா

ஸதாபவ ேஹா0ட8 ேபாேன. மேனாகாி ம06 அைறயி

தனியாக இ7தா . அவ

தகபனா எைன பாபத&காகதா

ேபாயிபதாகG ெசானா . அறிர3 தனா என ேந7த கடைத ப&றி

வத ெதாிவிதா .

"இ, என பிரமாத? சில நிமிஷ ேநர உ காதலனாக ந* ேப ெப&ேற
அலவா? அத& சில மணி ேநரG சிைற வாச, சாியா< ேபாயி&"

எேற.
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பிற அ7த ஒ&ைற ேராஜா Jைவ எ6, அவளிட ெகா6ேத. அவ

அதிசய,ட அைத வா$கி ெகா5டா . த அழகிய கர மலாி அ7தG

அளவிலா

ெசய&ைக மலைர ைவ,ெகா56 அைத உ& பாதா .
"உ ேள ைவர பதிரமாயிகிற,!" எேற.

"ைவர இப, உ$க@ எப* ெதாி7த,?" எ ேம8 வியட

ேக0டா .

"பிாி, பாேத; ெதாி7த,?" எேற.
"எப* இ, உ$க

ைக வ7த,?"

"X5 நிழ= நி 'இ7த காகிதJ எத&? நிஜ ேராஜா J மாைல வா$கி
தகிேற' எறாேய, அ7த இடதிேலேய கிட7த,. இைத ெகா6க மா0ேட
எ ெசான, நியாய7தா, ஒறைர ல0ச Rபா< ைவரைத யாதா, ஒ
அ7நிய: ெகா6பாக ?"

"விைல மதிைப ?னி06 ெகா6க மகவிைல. அLவள3

ெபமான? ள, எப, அேபா, என ெதாியேவ ெதாியா,. இத& ஒ

உபேயாக இ7த,; அதனா தா ெகா6க மா0ேட எேற. அ7த

உபேயாக இனி இலாம& ேபா<வி0ட,!"

"என விள$கவிைல. உபேயாகமிலாம ஏ ேபாக ேவ56? இதி உ ள
ைவர உ கAதி அழகாகதா ெஜா=. ஆனா, $க வாி ம06

க0*விடேவ56!" எேற.
அவ

எைன ஏறி06 பா,, "எத&காகG $க வாி ெகா6கேவ56?

என ெகாDச ச0ட ெதாி;. ெப5க

கிைடயா,!" எறா .

அணி7தி நைகG $க வாி
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"அப*யானா, ஏ அைத ஒளி, ெகா56 வரேவ56?" எ

?/?/ேத.

"எ த7ைத ைவர வியாபாாி. எைன ைவர நைக ேபா06ெகா @ப*

எதைனேயா தடைவ நிப7திதிகிறா. நா ம,வி0ேட. இ7த ஒ&ைற

ைவரைத ம06 எ6, வ7ேத. இLவள3 ெபமான? ள, எ ெதாியா,.

Q Rபா< ைவரேம எ காாிய, ேபா,மானதாயி7தி!"
"அ, என அJவமான காாிய? இ: அ7த மம என

விள$கவிைலேய!" எ ேக0ேட.

அ7த ேக வி பதி ெசாலாம மேனாகாி எ:ைடய நிைலைமைய ப&றி
விசாாிகலானா .

"நா கதாநாயகனாக ததி; ளவ அல; பி.ஏ. பாீ0ைசயி 'ேகா0'

அ*தவ!" எேற.
"நிஜமாகவா? நீ$க
ேக0டா .

பி.ஏ. பாீ0ைச எAதி ேதாவி அைட7தீகளா?" எ

"ஒ தடைவ ம06மல;  தடைவ பாீ0ைச ேபா< ேதாவி-

யைட7தவ."

" தடைவயா ேதாவியைட7தீக ?" எ ேக06வி06, மேனாகாி விA7,

விA7, சிாிதா . அதி என அவ@ அLவள3 ச7ேதாஷ எப, என

விள$கவிைல.

"சாி! சாி! நீ சிாி, ?*. இெனா நா

வ7, பாகிேற" எ ெசா=வி06

கிளபிேன. அவ , ேபாகேவ5டா எ த6, நா நி&கவிைல.

ஆ5பி ைள அலவா ேராசமாயிராதா? திபிCட பாகாம ேபா<
வி0ேட.
----------
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ஆறா அதியாய
எ ஜாைக திபியேபா, அ$ேக மேனாகாியி தகபனா காதி7தா.
அவ ஒ அதியாய ெதாிவிதா.
ேபGசி ந6வி "எ மக@ நீ$க
வா$கி ெகா6தீகளா. அவ

மிக3 ஒதாைசயாயி7தீகளா. O

என ஒேர ெப5. அதனாதா, ஒறைர

ல0ச Rபா< ைவர ேபானா8 ேபாகிற,. ெப5 உயிேரா6 பிைழதாேள,

அ,ேவ ேபா, எ திதி அைட7திகிேற!" எறா.
"அவ

உயி என ஆப, வ7த,?" எ கவைல;ட ேக0ேட.

"ெதாியாதா? இேதா பா$க !" எ ெசா= ஒ க*தைத நீ0*னா. அ,

மேனாகாி அவ@ைடய ேதாழி ஒதி எAதிய க*த. மேனாகாி இல$ைகயி

ஏேதா ஒ பாீ0ைச ேபானதாக3, அதி அவ

அக*ததி றிபிடப0*7த,.

ேதறவிைலெய

"பாீ0ைச ேதறாத அவமானைத எனா சகிக ?*யா,. உயிைர வி06விட

,ணி7, வி0ேட. இ$ேகேய இ7, அபா3 ,யர ெகா6க

விபவிைல. ைவரைத ெபா* ப5ணிG சாபி0டா உடேன உயி

ேபா<வி6 எ ெசாகிறாக

அலவா? அபாவி ைவர ஒைற

எ6,ெகா56 இ7தியா3 ேபா< உயிைர வி6வ, எ

தீமானி,வி0ேட. எ உ5ைமயான சிேநகிதி நீ ஒதிதா. ஆைகயா

உன ம06...."

க*தைத இத&ேம நா ப*கவிைல.
"ஐையேயா! என காாிய ெச<,வி0ேட!" எ பதறி எA7ேத.
"என? என?" எ மேனாகாியி த7ைத; பதறிெகா56 எA7தா.
"ைவர எனிட7தா இ7த,. இேபா,தா த$க

மகளிட ேபா<
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ெகா6,வி06 திபி வ7ேத" எேற.
"அடபாவி! என காாிய ெச<தா<! எ *ைய ெக6,வி0டாேய!" எறா

அ7த ெபாியவ.

அவெகா56 வ7தி7த 'டா`'யி ஏறி ெகா56 இவ பற7, ெசேறா.
எ ெநD அ7தG சில நிமிஷ$களி எப* ,*த, எ ெசாலேவ ?*யா,.
அ7த அழகிய ெபா ேமனிைய பிணமாக தா காணேபாகிேறா எ
எ5ணி பைத பைதேத.

ஆனா என ச7ேதாஷமான ஏமா&ற! ஓ0ட= அவக

த$கியி7த அைறG

சமீபமாகG ெசறேபா,, அைற ளி7, Xகலமாக பா6 ர ேக0ட,.
உ ேள நா$க

ேபா=7த,.

இவ ெச விA7ேதா. எ$க@தா உயி ேபா<வி6

"ைவர எ$ேக?" எ இவ ஒேர காலதி ேக0ேடா.
ேமைஜைய அவ

0* கா0*னா . அ$ேக அ, வானதி ஒளி

ந0சதிரைத ேபா பிரகாசி, ெகா5*7த,.
"எத&காக இ7த பரபர" எ ேக0டா .

"எ$ேக இ7த க*ததி எAதியிப, ேபா ெச<,வி6வாேயா எதா."
"அத& இனி அவசிய இைலெய தா இவாிட ெசாேனேன! இ7த மனித
 தடைவ பி.ஏ. பாீ0ைசயி ேதாவி அைட7,வி06 இLவள3 உ&சாகமாக

இகிறா. ஒ தடைவ ேதா&றத&காக நா ஏ உயிைர விடேவ56?" எறா

மேனாகாி.
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ஆரப அதிGசி, மகி2Gசி எலா ஒவா அட$கிய பிற மேனாகாியி

தகபனா, "இ7த ெப5ைணG சமாளிக இனி எனா ?*யா,; நீதா இவ

உயிைர காபா&றினீ. இனி; இவைள நிவகி ெபாைப நீ தா ஏ&க

ேவ56?" எறா.

"கட3ேள! எனா எப* அ, ?*;? இ7நாளி பசி அாிசி கிைடபேத

,லபமாயிகிற,. நாேனா ஏைழ. இவ@ைடய பசி ைவர எப* வா$கி

ெகா6ேப! அ,3 ஐப, Rபா<, Q Rபா< ைவரமா? ஒறைர ல0ச Rபா<

ைவர$க@ நா எ$ேக ேபாேவ?" எேற.
மேனாகாியி தகபனா இேபா, தா ?த தடைவயாக கடகடெவ

சிாிதா. "நா Cட ைவர வியாபாரைத வி06விட ேபாகிேற. இ7த ெப5

இமிடதிேலேய ைவர ைவதிகபடா,!" எறா.
எ$க

திமணதிேபா, மேனாகாி த வாதிைய நிைறேவ&றினா .

மண? ள , ேராஜா மலகளா க0*ய மாைலைய எ கAதி ]0*னா .
மேனாகாி ைவர நைக ம06 அணிவதிைல. எ$க

B0*ேலேய ைவர

ைவ,ெகா வதிைல. எத&காக அதைகய விஷபாீ0ைச பாக ேவ56?
என ேக0கிறீக ? "பி.ஏ. பாீ0ைச என ஆயி&?" எ ேக0கிறீகளா? எ$க

திமண நட7த3டேன ?த&காாியமாக பாபநாச, மப*;

ேபாேனா. அ$ ள இனிய நதி ெவ ளதி இவ ைகேகா, ெகா56

இற$கி எலா பாீ0ைசக@ ேச, ?A ேபா0ேடா.
நதிகைர மர$களி வா27த ப0சிக
பா*ன.

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

எ$க

ெசயைல ஆேமாதி, ம$கள கீத
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3. தீபி3த
பி3த 3ைசக
1929- வஷதி ச0டசைப ேததக

இைல எ இவி மகா பிர

தீமானி, வி0டதி எைனேபா வதமைட7தவக யா

இக?*யாெத நிைனகிேற. எ ,கதி காரண$கைளG ெசாகிேற,

ேக@$க . (1) இ7த வஷதி ேதத நட7, நா இ7திய ச0டசைப பதவி
நிறி ப0சதி, எ எதிாி யாராயிபி: அவ ேதத8 ?த நா
யமேலாக, ேவா06 ேக0க ேபா<வி6வாெர, நா ேபா0*யிறி
ேத7ெத6கப6ேவென, ேஜாசிய ெசா=யி7தா. அ,

இலாம&ேபாயி&. (2) ேதத விேநாத$கைள ப&றிG சி&சில க06ைரக

எAதியிகலா. அத& இடமிைல.

, ேததைலப&றி எAத இடமிைலேய எ நிைன,ெகா5*7தேபா,,
பைழய ேதத= நட7த சபவ ஒ ஞாபகதி& வ7த,. ப=லாத கிழவ

பா=ய பவதி ெவலG சீைட திறைத எ5ணிG ச7ேதாஷ ப6வ,ேபா,

அ7த பைழய ேதத சபவைதப&றியாவ, எAதலாெம தீமானிேத.
1626- வஷதி, ச0டசைப நட7த ெபா, ேதத= பல அதிசயமான
?*3க

ஏ&ப0டன. ெவ&றி நிGசயெம எ5ணியி7தவக

பல ேதாவி

அைட7தாக . நபிைகெயலா இழ7, சவ நா*; ஒ6$கி ேபாயி7த

பல, ெப ெவ&றியைட7தாக . இ7த அதிசயமான ?*3க@ ேள மிக3

அதிசயமான, Mமா காவ* ேகாவி7தபி ைளயி ெவ&றிேயயா. இவ தம,

ஜிலாவி ?தைமயாக ெவ&றி ெபவா எ அரசிய ேஜாதிடதி வல
பதிாிைக நிபக

Cட எதி பாகவிைலெயறா, நீ$க@ நா: கி

விர ைவ, ஆGசாியமைட7ததி வியபிைலயேறா?
ஆ, இேபா, நிைனதா8 அ7த கா0சி எ க5 ?ேன நி&கிற,. ேதத
?*3க

ெபவாாியாக ெவளியாகிெகா5*7த அ, ெசைனயி தினசாி

பதிாிகாலய$களி வாயிகளி ப பலா< ஜன$க
ெகா5*7தாக . ெவ&றி ெப&றவகளி ெபயக

கா,

வர வர, வாச= ஒ

க பலைகயி எAதப06 வ7தன. பிரபல ஜ+*+ க0சி தைலவ ஒவ
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ேதா&ேபானா எ ெதாி7த,, கா$கிர+ அபிமானி ஒவ அவசரமாக
பக, கைடG ெச ஒ டஜ 06 க06க

வா$கி வ7,,

எலா வழ$கினா. (யாராவ, இற7,ேபானா ைகயிைல வழ$வ,

ெசைனயி வழக) இ7த விேனாதைத நா பா,
ெகா5*ைகயி....ஜிலா ேதத ?*3க

க பலைகயி

எAதப0டன. ெவ&றி ெப&ற வாி Mமா காவ* ேகாவி7தபி ைள

?தைமயாக நிறா. அவக6தப*யாக வ7தவ அவ 5000 வா

விதியாச!

ஒ , @ , ளி  ?ழ உயர ேமெலAபி திேத. உடேன என

ெவ0கமா< ேபா<வி0ட,. & ?& பாேத. ம&றவக

எைனவிட

ேமாச எ ெதாி7த பிறதா ெகாDச சமாதனமாயி&. எைன ேபாலேவ

ஆகாயதி கிளபிய பல அேபா,தா தைரயி=ற$கினாக .

அவகளிெலாவ கீேழ கிட7த 06 ெநபி காைல ைவ,வி06 மப*;

ேமெலAவைத; க5ேட. ேவ சிலேரா, ஆGசாியதினா திைக, ேபா<
பிள7த வா< டாம நிறாக . ஆனா, இப* ஆGசாியப0டவகளி எவ

,கேமா மகி2Gசிேயா கா0டவிைல. ஏெனனி, Mமா காவ*பி ைள
கா$கிர+ க0சிையேயா, ஜ+*+ க0சிையேயா ேச7தவரல. அவ

ேயGைசவாதி.

அ,தா, வாமிகேள! இதி ெபாிய அதிசய. Mமா காவ* ேகாவி7தபி ைள

எ7த க0சிைய; ேச7தவரல. அவைர ஆதாிக பதிாிைகக

பிரசாரகக

இைல.

இைல. அவ ெபாிய வகீ அல; ஜிலா ேபா6 தைலவ அல;

ெப பணகாரமல. அ7த ஜிலா3 ெவளிேய அவ ெபயைர யா

ேக0ட, கிைடயா,. பி எப* அவ இமாதிாி ஒேரய*யாக தா5* திதா?

இ7த ேக வி பதி ெசால C*யவ ெசைன ப0டணதி யா
இைல. Cளிப0* ஜமீ7தாைர பி*தா ஒேவைள இ7த மம

விள$கலாெம நிைனேத.

Cளிப0* ஜமீ7தாைர றி, நீ$க

என, பைழய ந5ப. இ, றி, நீ$க

ேக விப0*கிறீகளலவா? அவ
எ மீ, ெபாறாைமபடேவ5டா.

ேம8, அ, எ:ைடய தம; ரயிகார:ைடய தவ. நா$களிவ ஒ
தடைவ ஒேர ரயிேவ +ேடஷனி ரயிேலப* ேந7த,. இைல
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ரயிேலறாதிக ேந7த,. நா$க

ைகயி 0ைடைய ைவ, ெகா56

தயாரா< கா,ெகா56தானி7ேதா. நா நிற இட, ேநேர இர5டா

வ வ5* வ7, நிற,. அ7த மனித ேநேர றா வ +திாீகளி

வ5* நிற,. நா றா வைப; அவ இர5டா வைப; ேத*
ெகா56 ேபாேனா. நா எ வ5*ைய விைரவி க56 பி*, வி0ேட.
"ஸா! ஸா!! ஸா!!! கதைவ ெகாDச திற3$க " எேற.
"ஸா! ஸா!! ஸா!!! தய3 ெச<, ெகாDச அ6த வ5* ேபா$க " எ

உ ளி7, பதி வ7த,.

மீறி ஏவத& ?யேற. உடேன எைன ேநாகி ஒ டஜ ைகக

?

வ7தன. எனேவ, நா பிவா$க ேவ5*யதாயி&. இ7த மாதிாி இர56 வ5*

பாிேசாதிபத&

ரயி கிளபிவி0ட,. ெகாDச Xர ரயி8ட நா:

ஓ*ேன. பின, "ைச! ைச! இ7த ரயி8 ந?ட Cட ஓ6 சதி உ5டா?"

எ தீமானி, நி வி0ேட. திபி பாதேபா, Cளிப0* ஜமீதா

ைகயி ெப0*;ட நி ெகா5*7தா. இர5டா வபி தபதி சேமதரா<

எA7தளியி7த ஒ ெவ ைளகார அவைர "நரக, ேபாப*"
ஆஞாபிததா< என பினா ெதாியவ7த,. ரயி ேபான, நா$க

இவ ச7திேதா.

"இ7த ரயி நாசமா< ேபானாெலன?" எ நா ேக0ேட.
"ரயி கெபனி பாதாள ேலாக, ேபானாெலன?" எ ஜமீதா திபி

ேக0டா.

"ெகாDச? ஆ0ேசபமிைல" எேற.
இLவாதா நா$க

ந5பகளாேனா.

Cளிப0* ஜமீதா மிக ெசவா ளவ. அ7த ஜிலாவி 4000 வாக

அவ ைக

அடக எ பல ெசால ேக0*கிேற. ஏைழ

எளியவகளிட அவ மிக கைண; ளவ எப, பிரசிதியான
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விஷய....ஆனா, அவ அரசிய விஷய$களி ம06 தைலயி06ெகா வ,
கிைடயா,. தைலைய ம06ம; கா, ைக, கா, ?த=ய எ7த அவயைத;ேம

அவ அரசிய= இ6வ, கிைடயா,. ச0டசைப அேபaககளாக நிற

ஒLெவாவ ஜமீதாாி ஆதரைவ ெபற பிரயதன ெச<தாக .

எேலா "ஆக06, பாேபா" எற பதிேல அவ ெசா= வ7தா.

ஆகேவ, இெபாA, காவ* ேகாவி7தபி ைளயி மகதான ெவ&றிைய ப&றி
ெதாிய வ7த,, ஒகா நம, ந5பாி ைகேவைல இதி இேமாெவ
நா ச7ேதகித, இயேபயலவா?
Cளிப0* ேபாேன. ஆனா ஏமா&றமைட7ேத. ஜமீதா, "என

ஒேம ெதாியா," எ ஒேரய*யாகG சாதி,வி0டா. எLவளேவா

சாமதியமாகெவலா ேக06 பயபடவிைல. ஆனா, Cளிப0*
ேபானதி, லாபமிலாம8 ேபாகவிைல. ேதத8 நா8 தின$க@ ?

அ$ நட7த ஒ சபவைத ப&றி ெதாி7,ெகா5ேட. அைத இ$ேக

ெசா=வி6கிேற. அத& ேகாவி7த பி ைளயி ெவ&றி ஏேத:

சப7த உ5டாெவ நீ$கேள ?*3 ெச<, ெகா ளலா. ேதத8 நா8

நாைள ?, Cளிப0* ெத&ேக எ06 ைம Xரதி8 ள கிராமதி

ெபாிய சக மாநா6 ஒ நட7ததா. ஆயிரகணகான வாகாளக

C6வைத ?னி06G ச0டசைப அேப0சகக

எலா த$க

த$க

அ$ேக

பாிவார$க@ட மகா நா06 விஜய ெச<தி7தாக . ஜமீதா

ேபாயி7தா. திபி ேபாேபா, அேப0சகக

எலா Cளிப0*

வழியாகதா ேபாக ேவ5*யி7த,. மாைல ஐ7, மணி மாநா6 "பலமான

கரேகாஷ$க@கிைடேய இனி, நிைறேவறிய" பின, அேப0சககளி
ேமா0டா வ5*க

இெபாA, வாசகக

ஒLெவாறாக றப0டன.

எ:ட கிளபி ேமா0டா வ5*கைளவிட ேவகமா<

பிரயாண ெச<,, Cளிப0* வடேக ஒ ைம Xரதி=7த 'ேசாி'

வ7,விட ேவ56. ஆஹா! என பய$கரமான கா0சி! ேசாியி8 ள *ைசகளி

சில தீப&றி எாிகிறன. தீ ேவகமாக பரவிெகா5*கிற,. கா& பலமாக

அ*கிற,. ஐேயா! *ைசயி=7, பகதி8 ள ைவேகா& ேபாாி8
தீபி*, ெகா5ட,. "வாைன ேநாகி ைகக

Xகி வள தீயி கா0சி"

என பய$கர! தீைய அைணபத& எLவித ?ய&சி; காணபடவிைல.

மகைளேய அதிகமா< அ$ேக காேணா. +திாிக@ ழ7ைதக@7தா &றிG
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&றி வ7, அA, ெகா5*கிறாக . அ$கி7த இர5ேடா  ஆ5 மக

அ7த +திாீகைள; தீ விப,காளாகம தவி, ெகா5*கிறாக .

எாி; *ைசக@கேக அவக
ெகா5*கிறாக .

ேபாகாவ5ண த6,

ஜிலா ேபா6 ெபாியசாைல இ7தG ேசாிைய பிள7,ெகா56 ேபாகிற,.
சாைல இட, றதி=7த *ைசக

எலா ஏறைறய எாி7, ேபாயின.

வல, றதி8 ள *ைசக@ இ: ெந வரவிைல. ஐேயா! கா&
இப*G ழற*கிறேத! ஒ ஜுவாைல பற7, ெச வல, ற,

*ைசகளி ஒறிமீ, விAகிற,! ஆகா! ச0ெட ெச, அ7த ஒ கீ&ைற
இAெதறி7, ஒ ட த5ணீைர ெகா0*னா ெந பரவாம த6கலா.
யாேர: அப*G ெச<ய ேபாகிறாகளா? ஒவைர; காேணா. ெப5க@,

சிவ சிமிக@ &றிG &றி வ7, வயி&றி8 வாயி8 அ*,

ெகா கிறாக . அ$கி7த இர5ேடா  ெபாிய ஆ0க@ இவகைள ெவளிேய

பதிரமா< ெகா56 வ7, ேசபேத ெபாிய காாியமாயிகிற,. அ, வைரயி

திசா=க தா. அப*; ஒ சிவமீ, ெநப06 ?, ெவ7,
ேபாயி&. அவைனG சாைலயி ெகா56வ7, ேபா0டாக .

J! J! J! ஒ ேமா0டா வ5* அதிேவகமா< வகிற,. சக மகாநா06G

ெசறி7த திவா பகX Bர5ணபி ைள; திவாள ெபாியசாமி ேதவ
அதிேல வகிறாக . தீபி*த *ைசக@கேக ேமா0டா வ5* நி&மா?

ஏைழ ஆதிதிராவிட மீ, இெபாிய மனிதக

க5ேணா0ட ெச8,வாகளா?

இைல; இைல; க5*திற ேநரதி ேமா0டா பற7, ேபாகிற,.
அறிர3 ஜிலா கெலட வி7, கGேசாி. அவகெளப* இ$ேக நி&க ?*;?
ஒ நிமிஷதி&ெகலா மீ56 J, J எற சத, ராLபகX சைடயப
?த=யாாி ேமா0டா அதிேவகமா< வகிற,; இ,3 இ$ நிலாமேல

ேபா<வி6கிற,; அ6தா&ேபா Mமா வராகவதாரைமய$காாி வ5*. ஆகா
இவரலேவா 5ணியவா! ஏைழகளி ந5ப! வ5* ெம,வாக நி&கிற,.
உடேன பல ஓ*வ7,, ேமா0டாைரG ]2கிறாக .

ஐய$கா:- தீ எப* பி*த,?
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C0டதி பல:- சாமி! ெதாியவிைல. (CGச8 அAைக;).
ஐய$கா:- அட, சனியேன! மாயி$க . ெவ டதன, தீபி*த3ட
ஏ அைணக Cடா,? இப* ெவ$CGச ேபா0டா என பிரேயாசன?
ஒவ:- ஐயா, சாமி! இ7த ைபய ?, எாி7, ேபா<வி0ட,.
ஐய$கா:- *ைரவ! பலமான காயமா, பா.
*ைரவ:- அெதலா இைல. ெசா&ப காய7தா.
ஐய$கா:- சாி, ேத$கா< எ5ெண< தட3, ெதாிகிறதா? சீகிர வ5*ைய வி6.
அ6த கணதி ேமா0டா மாயமா< பற7, ேபாகிற,.
ேம&Cறியைவெயலா ஐ7, நிமிஷதி&

நட7தனெவபைத ேநயக

நிைனவி ைவக ேவ56. கைடசியாக காவ* ேகாவி7தபி ைளயி

ேமா0டா வ7, *ைசக@ககி நிற,. பி ைள ச0ெட

ேமா0டாாி=7, ெவளிேய திதா. வல, ற, *ைசகளி ஒறி

இெபாA,தா தீபி*, ெகா5*பைத அவ உடேன கவனிதா.

"*ைரவ! ஓ* வா! ஓ* வா!" எ Cவி ெகா5ேட அவ அ7த *ைசைய
ேநாகி ஓ*னா. *ைரவ பினா ெசறா. இவ அ*ைசயி

Cைரயி தீபி*தி7த கீ&ைற இA, கீேழ ேபா0டாக . "ட! ட!"
எ காவ*பி ைள கதினா, சில ெப5க
அவ&

ம5ட ெகா56 வ7தாக !

ஒைற பி ைள ெவ6ெக பி6$கி ெகா56 ேபா<

பகதி=7த வா<கா==7, ஜல ெகா56 வ7தா. அவைர பி

ெதாட7, இ: பல ஜல$ெகா56 வ7, ெகா0*னாக . தீ அைண7த,.
சாைல வல, றதி=7த இப, *ைசக

தபி பிைழதன.

காவ* பி ைள;, *ைரவ திபி வ7, ேமா0டாாி உ0கா7தாக .
*ைரவ: த ட ஜன$க ! லபமா< தீைய அைணதிகலா. பகதிேல

வா<கா.
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காவ* பி ைள: பாவ! அவகைள ைற ெசா= என பய? அவகைள
டகளா< ைவதிப, யா? ேம8 ஆ5பி ைளகெளலா வயெவளி
ேபா<வி0டாக . ழ7ைதக@ +திாீக@ என ெச<வாக ?

*ைரவ: மா ஐப, *ைச ேபாயி.
காவ* பி ைள: ப0ட கா=ேல ப6. எலா ஏைழக@தா வகிற,. இர3
த$க என ெச<வாகேளா?

C0டதி ஒவ: சாமி! இ7த ைபய ?, ெவ7, ேபா< வி0ட,.
காவ* பி ைள: எ$ேக? எ$ேக? ெகா56 வா!
ைபயைன ெகா56 வ7தாக . பி ைளைய பா,வி06 உடேன அவைன

ேமா0டாாி Xகி ேபாடG ெச<தா. பின வ5* கிளபி&.
மநா

காவ* பி ைளயிடமி7, Cளிப0* ஜமீதா ஒ க*த?, 50

Rபா< பண? கிைடதன. "இ7த சி ெதாைகைய திய *ைசக

ேபா06தர

உபேயாகப6,$க . ைபய ைவதியசாைலயி ணமைட7, வகிறா

எ அவ ெப&ேறாக@ ெதாிய ப6,$க " எ பி ைள
எAதியி7தா.

ேம&க5ட சபவ, காவ* பி ைளயி ெவ&றி ஏேத:

சப7த?5டா ெவ நா ஜமீதாைர ஆனம06 ேக06 பாேத. அவ

வாயி=7, பதி வவிக ?*யவிைல. ஆயி: பிவ விஷய$கைள

ேகாைவ ெச<, ேநயக

சி7தி, பாக ேவ56கிேற:- (1) அ7த ேநரதி

அ7த ஏைழகளி *ைசக

தீபி*க காரணேம இைல. ஒ B0*8

அேபா, அ6 Cட 0டவிைலெய எலா சதிய ெச<கிறாக .
(2) ஒவ இவைர தவிர ெபாிய ஆ0க
ேபானாக .

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

யாமிலாம அGசமய மாயமா<
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1. ஹிேதாபேதச

4. 4 ஓவசிய

சப7த பி ைள, ைஹ+C=8 காேலஜி8 மாணாகராயி7தேபா,

அவ ம&ற மாணாகக@ விதியாச ஏேத:மிபதாக எவ
ேதாறவிைல. பின, அவ கி5* எஜினியாி$ கலாGசாைலயி பயி&சி
ெப&ற காலதி8 ?த இர56,  வஷ$க

சாதாரணமா< ம&ற

மாணாககைள ேபாலேவ வா2ைக நடதிவ7தா. பாட ப*த, பாீ0ைசயி
ேதத, உதிேயாக பாத, பண7ேத6த - இைவேய அவ வா2ைக

இல0சிய$க . சீ0டா0ட, சினிமா, சிகெர0, சிகைத, சி விஷம-இைவதா

அவ ச7ேதாஷா:பவ$க . ஆனா, எஜினியாி$ கலாசாைலயி அவ ப*த
கைடசி வஷதி அவாிட சி&சில மாதகைள அவைடய ேதாழக

க5டாக . கா7தி, டா+டா<, ர+கி ?த=ேயாைடய தக$கைள அவ
அதிகமாக ப*க ஆரபிதா. அகலாசாைல ேகா0ைட

?த ?த

ைதாியமாக கதெகா*ைய நா0*யவ அவதா. சீ0டா0ட ?த=யவ&றி

அவG ைவைறய ெதாட$கி&. அ*க* தனிைமயி அம7,

சி7தைனயி ஆ27,வி6 பழகைத ைகெகா5டா.

பாீ0ைச ?*7த, சப7த பி ைள தம, மாமா3, மாமனாமான

அபலவாண பி ைளயிட ேயாசைன ேக0கG ெசறா. Mமா அபலவாண

பி ைள மயிலாJாி மதியதரமான வவா; ள வகீகளி ஒவ. அவாிட

சப7த Cறியதாவ,:- "மாமா! உதிேயாக வா2ைக எ இய ஒ,

வராெத ேதாகிற,. டா+டா< ?த=யவகளி Qகைள ப*ததினா

எனG சில வா2ைக இல0சிய$க

ஏ&ப0*கிறன. பகவானளா

என ெகாDச Jமி காணி இகிற,. ஆத= எ ெசா7த கிராம,ேக

ெச நிலைத திய சா+திாீய ?ைறயி சாப* ெச<, அைமதியான

வா2ைக நடதலாெம எ5/கிேற. எனகி எஜினியாி$ அறிைவ

ெகா56 ம&ற கிராமவாசிக@ பல வழிகளி நைம ெச<வத&G சில
தி0ட$க

ேபா0*கிேற. இைதப&றி தா$க

என ெசாகிறீக ?"

அபலவாண னைக ாி7தா. "இெதன ைபதிய" எறா. அவ

மமக:G சிறி, ேகாப வ7,வி0ட,. ஆனா, வகீ மகா திசா=;

அ,ட உலகா:பவ நிரப உ ளவ. இலாவி* மயிலாJாி=7, வகீ
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ெதாழி= ேப ெசால ?*;மா? ெவேம பாிகாச ப5ணினா மமக:

பி*வாதேம அதிகமாெம அவ ெதாி;. ஆத=, "ேகாபி,

ெகா ளாேத தபி! எைன ேபாற கநாடக ேபவழிக@ இெதலா
ைபதியகார ெகா ைககளாக ேதாகிறன" எ ெசா= பின
பிவமா ஹிேதாபேதச ெச<தா.

"நீ திசா=, சிறி, சி7தி, பாபாயானா, இெதலா நடவாத காாிய
எ, நீேய ெசாவா<. டா+டா< Q&கணகாக தக$க

எAதினாேர!

அவைடய ெகா ைககைள அவேர அ:*க ?*யவிைலெயப, உன
ெதாியாதா? கா7தி;$Cட அலவா தம, இல0சிய$க

எலாவ&ைற;

வா2ைகயி நிைறேவ&றCடவிைலெய ெசாகிறா. அவகளாெலலா

?*யாத, உனா ?*;ெம நிைனகிறாயா?"

"ேம8, அவசர என? இேபா,தா நீ வா2ைக ெதாட$க ேபாகிறா<. திய

,ைறயி இற$கி ெகாDச காலதி&ெகலா அதிதி ெகா கிறா< எ
ைவ, ெகா ேவா. அத&

25 வய, கட7,வி0டா அற உதிேயாக

'வா' எறா வமா? உதிேயாக வா2ைகயி அதிதி ெகா5டா அற நீ

உ திய ெகா ைககைள நடதி பாபத& எ,3 ேக நிலா,."
"இக06, உ:ைடய 6ப நிைலைம என? B0*ேல உ0கா7,

சாபி0டா உ:ைடய இர56 ேவ= நில எதைன நாைள கா/ என
நிைனகிறா<? ப, ேவ=, இப, ேவ= மிராதாரக

எதைனேயா ேப

ஆ5*யா< ேபாகிறாகெளப, என ெதாி;. ேவ வவா<

வழியிலாத மிராதார இகாலதி உபடேவ ?*யா,. இ7த காலதி

விவசாய ெச<, ?: வ7தவ உ5டா? உ தபிமாக

இவைர;

ப*க ைவதாகேவ56. த$ைக க=யாண ெச<, ெகா6கேவ56.

உன இனிேம இர56 D ழ7ைதக

கதிெயலா என?"

உ5டாகிவி6. இவக@ைடய

"இதைன கால ஏேதா அLவேபா, உன பண உதவி ெச<, வ7ேத.

என இேபா, ைக சைள,வி0ட,. வகீ ெதாழி= ேபா0* ெசால

?*யா,. 300 Rபா ஆடபரதி ெசலவழிதாதா 500 Rபா வமான
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வகிற,. மயிலாJாி எதைனேயா ெபாிய ெபாிய வகீக
அவக

இகிறாக .

கா$கிர+ வாதிகளாக06, மிதவாதிகளாக06, ஜ+*+

வாதிகளாக06, எ7த வாதிகளாக06 த$க

பி ைளக@, ேபரக@,

மமகக@, மாபி ைளக@, ம&ற இடமிரப7,க@ அரசா$க
உதிேயாக ேத* ெகாடாதவக

உ5டா? அரசா$க உதிேயாக,G

சமான ேவெற,3மிைல. நா&ப, Rபா சபள, ேபானா8 பிற வஷ

ஆ ஆ Rபா< நிGசயமா< ஏறிெகா56 ேபாகிற,. சாவைரயி ெபஷ.

அதிட? சிபாாி இ7, நல உதிேயாக கிைட,வி0டாேலா ெசால

ேவ5*யதிைல. உதாரணமாக, அக35ட50 ெஜனர ஆY` உதிேயாக
கிைடகிறெத ைவ,ெகா . ெச0*மா கைடயி கணெகA,

மா+தாக@ ெகாDச பயி&சியளி,வி0டா அ7த ேவைலையG ெச<,

வி6வாகெள ேக விப0*கிேற. ஆயி: அLேவைல ஆரபதி

R.300 சபள. பின வஷ7ேதா 50, 50 Rபா உய3 1500 வைரயி8,
அதிடமி7தா அத& ேம8 ேபாகலா.

"ஆனா, எலா உதிேயாக$க@ உதிேயாகமாகா. ேம வமான உ ள

உதிேயாக7தா உதிேயாக. சபள உயர உயர, வா2ைக அ7த+,

உய7, ெகா5ேட ேபாவதா மாதG சபள எLவள3 வ7தா8 ெசலவழி7,
ேபா. ேம வமானமி7தா தா மீதி ெச<ய ?*;. இகாலதி

ெபா,வாக எலா உதிேயாக$களி8ேம ேமவவா< இடமிகிறதாயி:,
?கியமாகG சில இலாகாக

இகிறன. உ:ைடய இலாகா அவ&றி

ஒ. திசா=தனமா; சாமதியமா; நட7,ெகா5டா ெகாDச நாளி

6ப கவைலேய இலாம ப5ணிவி06 அற நீ என ேவ56மானா8
ெச<யலா..."

இதைன ேநர ெபாைமயாக3 மாியாைத;ட: ேக06 ெகா5*7த
சப7தபி ைள இேபா, ெபாக ?*யாமேல ேபா< வி0ட,. அவ

இைடமறி,G ெசானதாவ,:-

"ஒகா நா உதிேயாக,ேக ேபானா8 நீ$க

ேபாகேவ மா0ேட. மகா பாவமான காாியைத நீ$க

ெசா8 வழி
ெசாகிறீக .

உதிேயாக பாப, ேபாதாெத லDச வா$கி; பிைழகேவ56மா?"
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வகீ பி ைளயி மன மகி27த,. த ஹிேதாபேதச, ?காவாசி ப=தமாகி
வி0டெத, ைபய: ைபதிய நீ$கி& எ கதினா.
"நல, தபி, வா2ைக ெதாட$ ேபா, எலா இதைகய நல

தீமான$க@டேனதா ெதாட$கிறாக . ஆனா, வா2ைகயி அTபவ
ஏ&பட ஏ&பட அதீமான$க

ேபாகினா அவக

எலா பற7,ேபாகிறன. ஏேத: சா

ஆம திதி ெச<, ெகா கிறாக . உதாரணமாக,

எ:ைடய கலாசாைல ேதாழ ஒவ த&ேபா, ெட* கெலடராயிகிறா.

அவ ெநறி தவறாதவெர பிரசிதி ெப&றவ. ஆயி:, அவ 'வ ள' என
ெதாி;; கிராம கணபி ைள, மணியகாரக@ ெதாி;. ஒ கிராமதி
ேபா< அவ  நா

?கா ேபா0டாரானா, ?கா ?*7த,

மணியகாரைரG ெசல3 ப0*ய ேக0கிறா. மணியகார 31/2 Rபா<

ப0*ய ேபா06 ெகா6கிறா. ெட* கெலட 3 நாளி ?0ைட ம06 31/2

Rபா< திறிகிறா. ஆயி: அவ ப0*யப* 31/2 Rபாைய எ5ணி

ெகா6, வி06 ரசீ, வா$கிெகா56 த மனG சாைற திதி

ெச<,ெகா கிறா. ஆரD பழ ப0டணதி டஜ 11/2 Rபா<. அ,
அ$கி7, ெட* கெலடெக கிராம, வா$கி ெகா56

ேபாகப6கிற,. அவ அளிகப6 ப0*ய= அத விைல டஜ 4 அணா
ஆகிவி6கிற,."

"ஆயிரகணகான ெதாைகக

சப7தமான அரசா$க கணகைள பாிசீலைன

ெச<, த க56பி* ெட* கெலட தம, ப0*ய= காணப6
இGசி தவ லனாவேதயிைல? தபி! அவ உைனேபா எLவளேவா

நல தீமான$க

எறா வகீ.
"மாமா, த$க

எலா ெச<, ெகா5டவதா. இL3லக அப*ப0ட,"

திமதிகாக வ7தன. என ெச<வெத நா

தீமானி,வி0ேட. எ:ைடய உயாிய வா2ைக ல0சிய$கைளெயலா

இேபாைத ஒ ைலயி க0* ைவக ேவ5*ய,தா. ஆனா, இ,

எ:ைடய யநலைத ?னி0ேடா எ இல0சிய$களி என நபிைக
ைறவினாேலா அ. எ தபிமாகைள;, த$ைகைய; உேதசிேத
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இ?*3 வ7ேத. எனகாகிற, அவக@மாக06 எ: ைதாிய

என வரவிைல. ஆனா, ஒ Cகிேற, தா$க

ச&? Cறிய, ேபா

பண ேசபத& நா  வழி கைடபி*க ேபாவ, ம06 இலேவ

இைல, அைத உ$க@G சதியமாகG ெசாகிேற. ேயாகிய எ$, எ7த

நிைலைமயி8 ேயாகியனாயிக ?*;ெமன உ$க@ நிRபி,
கா06கிேற" எறா சப7த பி ைள.

காாிய சிதியினா மகி2Gசியைட7த அபலவாண பி ைள ெசாகிறா:- "நா

விவ, அ,தா, சப7த. நா Cறியைத தபத ெச<,ெகா ளாேத.
நா உலக,G ெசாேனேனெயாழிய உனG ெசாலவிைல. எேபா,

க5யமாயி7தா அபாய இைல. அேயாகிய தா பயபட ேவ56.

நாளைடவி க5யேம லாப த. நீ உதிேயாகதி ெநறி தவறாதவனா< நி,

ேமேம8 ?: வர ேவ56ெமப, தா எ பிராதைன."
-----

2. 'க'3ரா8
'க'3ரா8'
க'3ரா8' உைடயா
ேகாவி7தராஜ உைடயாாி த7ைத அவ ப, ேவ= நெச< நில?, ம&
B6, வாச, ேதா0ட-,ற3, மா6 கக@ ைவ, வி06 காலDெசறா.
அேபா, உைடயா பா=ய வயதின. த7ைத இற7த இர56 வஷதி, ைமன

விைளயா06களி பதிைனயாயிர வைரயி கடப0ட பின திOெர
விழி, ெகா5டா. ெசாதி ப& அவ த7ைதயிடமி7, அைட7த

பிதிராஜித$களி ஒ. த7ைத ைவ, ேபான நிலதி ஒ ழிேய: வி&க

Cடாெத அவ தீமானD ெச<,ெகா5டா. மக] வமானைத ெகா56

B06G ெசல3 ெச<, நிலவாி; வ0*; ெகா6, கடைன; அைடப,

இயலாத காாியெம ேதாறி&. உதிேயாக, ேபாவத& ேவ5*ய

ஆ$கில ப* கிைடயா,. எனெவலாேமா ேயாசைன ெச<,வி06

கைடசியி 'க5*ரா0' ெதாழிைல ேம&ெகா5டா. நல வாசாலக; ஆ0கைள
ைவ, நட,வதி சமத. எனேவ அ7த ெதாழி= அவ ெவ&றி ெப&றா.

அ7த பகதிேலேய சாைல, 'லயகைர', மத ேவைல எ,வாயி7தா8

அவைர தபி ேபாகா,. சில "க5*ரா6"கைள த ெபயேக
எ6,ெகா வா. சிலவ&ைற தம ேவ5*யவக

ெபயரா எ6,

ெகா வா. ஆயிர Rபா< க5*ரா6 ஒ ேவைல ஒ ெகா5டா இQ
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Rபா< ேவைலG ெசல3 ெச<வா. 500 Rபா< தா எ6, ெகா வா. 300

Rபா< ெகா6க ேவ5*யவக@ ெகா6,G சாிப6திவி6வ, வழக.
ஆத=, த&ேபா,, அதாவ, தம, நா&பதாவ, வயதி அவ அப, ேவ=
நில,, 50,000 Rபா< ெராக, எஜமானனாயி7ததி

ஆGசாியமிைலயலவா?
இைறய தின உைடயா தம, ச3க5*யி சா<3 நா&கா=யி ப6,
ெகா56 சி7தைன ேத$கிய ?கதினராயி7தா. அவைர இர56 கவைலக

பி6$கி திறன. ஒ ேம0b ைமனாி 40 ேவ= நிலைத வா$கி த

நிலைத ?Aசாக 100 ேவ=யாகி விட ேவ56ெமப,. அத& இர56 ல0ச

Rபா< ேவ56. R.50,000 ைகயி இ7த,. இ: 11/2 ல0ச, என

ெச<வ,? கட வா$வதிைலெயப, உைடயா பா=யதி ெச<, ெகா5ட
உதி. அதி8 இபதாயிர, ஐபதாயிர எறா8 ேயாசிகலா. ஒறைர
ல0ச கடனா! பின என உபாய?
ம&ெறா கவைல, கீழ5ைட கிராம, ெபாிய மிராதாைர எப* பழி

வா$வெதப,. அவக@

மன+தாப தாcகா ேபா6 ேதத சப7தமாக

எA7த,. உைடயா ேதத8 நிறாெரன நிைனகிறீகேளா? அதைகய

அச06 காாிய எ,3 அவ ெச<வதிைல. ஆனா அ7த பகைதG ேச7த
தாcகா ேபா6, ஜிலாேபா6 அ$கதினக
ைக

எலா 'க5*ரா0' உைடயா

அடக எப, பிரசித. க5*ராட அவக@ைடய உதவி

ேதைவ எ ெசாலேவ56வதிைல. அ7த பகதி எ7த ேதத

நட7தா8 உைடயாாி ஆதர3 ெப&ேறாதா ெவ&றி. ெசற வஷ

வைர இ7த திதிகரமான பர+பர ஒ,ைழ நிைலைம இ7, வ7த,.

இLவஷ, ேதத= கீழ5ைட கிராம, மிராதா தம, உறவினரான

ேபா0* அேப0சகைர ஆதாிதா. அ7த அேப0சகG சில அதிக வாகளா

ெவ&றி கிைட, வி0ட,. இைத உைடயா எப*G சகி, ெகா56 இபா?

அ, ?த அவைர பழி வா$வ, எப* எபேத உைடயாாி ஓயா

கவைலயாயி&. மன+தாப ?&வத& திய திய காரண$க@ ஏ&ப06
வ7தன.

இைறய தின ேம&ெசான இ விஷய$கைள; ப&றிG சி7தி,
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ெகா5*ைகயி திOெர உைடயா ?க விளக?&ற,. ஓ அ&தமான

ேயாசைன அவ உ ளதி உதயமாயி&. நதியிேல , ெவ ள

ெபெக6ேதா6வைத காைலயி ேபா< பா, வ7தி7தா. 'லய கைர'

மீ, ஜல வழி7ேதாட இ: ஒ ?ழேம பாகியி7த,. ைகெயA, மைற;
ேநரதி அ<யனா ைலG ெச ம5 ெவ0*யினா ஒ ேகா6ம06
கிழி, வி06 வ7தா? பைகவ:ைடய நில$க

இகிறன. ?ப, ேவ=; ஓ ஆ

அைல ேநேர

உயரதி& ைறயாம மணல*,

வி6. அ,ட அவ அழி7தா. நமேகா ஒ நட?மிைல. ஜல ேம&ேக

?0* ெகா56 வ7தா8 வ5ட ப*7, நில இ மட$ விைள;ேமயறி
ேவறிைல. பின, உைட அைடத சப7தமாக ஏராளமான 'க5*ரா0'
ேவைலக

இபதினாயிர ?பதினாயிர கிைடதா8 கிைடகலா. அேபா,

ேம0b ைமன நில வா$வ, சாதியமாகிவி6. தம, அதம எ:
எ5ண$க

உைடயா ேதாறேவ இைல. அவ&ைறெயலா அவ மற7,

நீ5ட நாளாயி&.

]ாிய அ+தமி சமய, உைடயா ேகசவைன ஒ ம5ெவ0*

எ6,ெகா56 வரG ெசா=வி06 ெகாைலறதா கிளபிG ெசறா.
அவக

சில நிமிஷ$க@ெகலா நதிகைரைய அைட7,, அதிேவகமாக

கிழ ேநாகிG ெசறாக . நதியி Jரணபிரவாக ஓ*ெகா5*7த,. நீ

ஓ0டதி 'ேஹா' எற இைரGச8, ப6ைகயி=7த $கி மர$க

உரா;

சத?, ேமல கா&றி ேகாஷ?, Xரதி நாியி ஊைள;, நாயி ைல

கல7, பய$கரமாக ெதானிதன. க5/ெக0*யXர த5ணீ மயமா< இ7த

பிரவாகதி கா0சி;, ேமேம8 வ7, கல7த இ@, ேம& திகி ஓ*
ஒளி7, ெகா5*7த ம$கிய ஒளி;, மர$களி நிழ8 பய$கரைத

மிைகப6தின. உைடயா, ேகசவ: நதி வைள7, ெச8 ஒ ?6

வ7, ேச7தாக . உைடயா, அ$ வ7, நி "சாி ெவ06" எறா. இப,

வஷ காலமா< எதி, பதி ெசா=யறியாத ேகசவ இ தய$கி நிறா.
"சீ, மைடயா, இ$ேக ெகா6" எ Cறி, உைடயா ம5ெவ0*ைய வா$கி,

மளமளெவ கைரைய ெவ0*னா. மா பதிைன7, நிமிஷ G வா$ப*

ெவ0*ய பின, ஜல ஒ சி மைடயளவாக நக7, வ7, லய கைரயி

மறதி விA7த,. "இ: ஒ மணி ேநரதி பாதி ஆ இமைட வழியாக
பா;" எ உைடயா எ5ணி ெகா5ேட தைல நிமி7தா. தம இர56

கஜXரதி இர56 மனிதக

ைசகி

வ5*களி வ7திற$வைத க5டா.
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"யா அ,?" எ சத வ7த,. உைடயா "பகீ" எற,. மிெனாளி ேபா
ஓ எ5ண ேதாறி&. ம5 'ெவ0*ைய' Bசி ஆ&றி எறி7தா. ெகாட எற
சத,ட பிரவாகமான, உைடயா &றதி சா0சியைத விA$கி ஏப
வி0ட,.
----------

3. நதி உைடபி
ைசகிளி வ7, இற$கிய இவாி ஒவ , ஓவசிய Mமா சப7த
பி ைள எ ேநயக

ஊகிதிகலா. ம&ெறாவ லய கைர ேம+திாி.

நதியி பிரவாக அதிகமாயிபைத ?னி06, அவக

லயகைரயி

ப7ேதாப+,காக பிரயாண ெச<, ெகா5*7தாக . சப7த பி ைள

?த= ஒ நிமிஷ ெதளிவாக விள$கவிைல. உைடயா ம5 ெவ0*ைய

ஆ&றி எறி7த,ேம விஷய ெவ0ட ெவளிGசமா< லப0ட,. அேபா,

சப7த பி ைள உ5டான ஆதிர அLவா&றி பிரவாகைதேபா

அளவிட ?*யாததாயி&. அவ ஒேர பா<Gசலா< பா<7, வ7,, உைடயாாி

கA, ,ணிைய இகி பி*, ெகா56 "அேட பாதகா! ,ேராகி! என

ெகாைல பாதக ெச<தா<!" எறா. அவ உட ந6$கி&. தைலைய

ைகயினா பி*, ெகா56 ஒ கண ேநர ேயாசிதா. பின, உடேன திபி
ேம+திாிைய பா, "ஓ6 ஓ6! கிராம, ஓ*ேபா< ைவேகா,
ம5ெவ0*G சாமாக@ட ஆ

திர0* ெகா56 வா" எறா. ேம+திாி

ைசகிளி ஏறி  வழியி அதி ேவகமாகG ெசறா.

உைடயா சி7திதா. அவ உ ளதி ஒ ெகா6 ேயாசைன உதித,. 'ெச<வன
தி7தG ெச<' எறப*, இ7த அதிகபிரச$கிைய ெவ0* ஆ&றி வி06
வி0டாெலன? அவ ஒவ; நா இவ. ஆனா, அ6த கணதி இ,
உசிதமானெதன ேதாறவிைல. ஆ

திர0டG ெசற ேம+திாி சிறி, ேநரதி

திபி வி6வா. அவ: ஊரா சா0சி ெசாவாக . ஆ;த? இைல,

ேம8 நதி ம5ெவ0*ைய விA$ேகேமயலாம பிணைத விA$கா,,

எலாவ&றி& ேமலாக இெனா தைட கி0ட,. பகதி=7த

ேகசவைன காேணா. ஏேதா ெப7ெதாைல இகிறெதறறி7த அவ சவாாி

வி06வி0டா.
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எனேவ, அ7த ேயாசைனைய உைடயா த ளி வழகமான உபாயைதேய

ைகெகா ள தீமானிதா. ெதா5ைடைய கைன, ெகா56, "ஏ ஸா,
, ஓவ`ய வ7திபதகாG ெசானாகேள, தா$க தாேனா?" எ
வினாவினா.

சப7த பி ைள, உைடயாாி கAதி மாைலயாக ேபா0*7த அ$க

வ+திரதி இ ?ைனகைள; ேச, இக பி*,ெகா5*7தா.

ஆனா, அவ க5 உைடபி மீேத பதி7, கிட7த,. ஒLெவா கண? கைர
இ*7, விA7, உைட ெபாிதாகி ெகா5*7த,. நீாி ேவக

கீ2ம5ைண; அ, ெகா56 வ7தெத கைர ம றதி விA

த5ணீாி அளவினா ந ெதாி7த,. சப7த பி ைளயி உ ள பைதத,.
உைட ெபாிதாகம த6க எ,3 ெச<ய ?*யாதி7த காரணதினா, அவ

,ப அதிகமாயி&. பாதக ம5ெவ0*ையCட அலவா ஆ&றி

எறி7,வி0டா.

இதணதி உைடயா ேம&க5டவா ேக0கேவ, சப7த பி ைளயி க5

அவமீ, ெசற,. பாைவ ம06 மனிதைன எாி சதியி7தா சப7த

பி ைள அபாைவயினாேலேய உைடயாைர எாிதிபா. அ,

சாதியமிலாம ேபாகேவ அவ பதி8 ெசாலவிைல.

"த$கைள பாக ேந7த, றி, நிரப ச7ேதாஷ. த$க@ ?னா=7த

ஓவ`ய என நிரப பழகமானவ. இ7த பக வ7தா ந?ைடய

ப$களாவிதா த$வா. ஏ, ஸ *விஷன ஆYஸ, அ`+ெட50

எஜினீய ?த=ேயாCட நம அதிக பழகமானவக தா. எ ெபயைர

Cட தா$க

ேக விப0*கலாேம! நா தா ேகாவி7தராஜ உைடயா

எப," எ Cறி, உைடயா நைக ாி7தா.

இ7த மனிதைடய ,ணி3, அகபாவ? சப7த பி ைள அளவிலா

ஆGசாியமளிதன. இ7த நிைலயி இப* ேபசC*ய ஒவ இபாெரன அவ

கனவி8 கதியிக ?*யா,. எனேவ, அவ +தபி, ேபானா.

உைடயா த ைக விர= அணி7தி7த ைவரக ேமாதிரைத கழ&றி, அைத
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ந0சதிர ஒளியி சிறி, கா0* ஓவ`ய க5? 'டா' BசG ெச<,, பின
னைக;ட "எ:ைடய ஞாபகாதமாக இக06" எ
ெசா=ெகா5ேட அைத அவ விர= மா0ட ேபானா.

இேபா, சப7த பி ைளயி ஆதிர கைர கட7தாயி&. அ7த ேமாதிரைத

அவ உைடயா ைகயி=7, பி6$கி Bசி எறி7தா? ேமாதிர ஆ&
மதிGெச, விA7த இட7ெதாியாம மைற7த,.

"நல,, ஸா! இLவள3 ேகாப எத&காக? நாெமலா பர+பர உதவி ெச<,

ெகா ள ேவ5*யவக . ஆனா8, இ, ெகாDச ெபாிய விஷய7தா.

ந?ைடய B06 வா$க . ஒ ேநா06 த7,வி6கிேற" எறா உைடயா.

"உ?ைடய ேநா0ைட கிழி, இ7த உைடபி ெகா56 வ7, ேபா6! உம
இL3லக, ேகா06களி அளிகப6 த5டைன ேபாதேவ ேபாதா,.

கட3ேள உைம த5*க ேவ56" எறா சப7த பி ைள. அவ க5ணி
தீெபாறி பற7த,. உைடயா சி7திதா. த5டைன எற, அவ த

ெசய=னா விைளய C*யைவெயலா ச0ெட மனதி ேதாறின.

பணGெசல3, அவமான, ேபா=+, ேகா0, சிைற-எலா நிைன3 வ7தன.
?*வி ஆ;

பாிய7த சி0ைச விதிதா8 விதிகலா. உைடயா சிறி,

அGசமைட7தா.

"சாிதா ஐயா! உம எனதா ேவ56? ெசா=வி6" எறா.
"உம, தைலயி இ* விழ ேவ56; இ7த ெவ ள உைம விA$க ேவ56.

அ,தா என ேவ56."

"ஐயாயிர Rபா< த7,வி6கிேற, உம நபிைகயிலாவி* காகித ேபனா

ெகா6. இ$ேகேய ைகசீ06 எAதி தகிேற."

"இேபா, நீ எAத ேவ56வ, வா ல7தா. ஆனா இ$ேக ேவ5டா.
மாஜி+*ேர0 ? எAதலா."
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"இத& ? நா எவ பதினாயிர Rபா< ேம ெகா6ததிைல. ஒேர
ஒ ?ைற ஒ ?கியமான வா<கா தகராறி ம06ேம பதினாயிர

ெகா6திகிேற. இேபா, அ7த பதினாயிர உம தகிேற. இைத

தவிர, உைட சப7தமான க5*ரா6களி உமாிய விகித

ெகா6,வி6கிேற."

"மா வாைய *ெகா5*, சகா உதிேயாக+த லDச ெகா6க
?யற &ற ேவ உமீ, சா. ஜாகிரைத!"

", ஓவசிய க=;க அாிGச7திர எ ெசானாக . இ7தா8, நீ

இLவள3 ேமாசமாயிY எ நிைனகவிைல. நறாக சி7தி, பா.
பதினாயிர Rபா< உ?ைடய ப, வஷG சபள. வ0* ேபா0டா

வ0*ேய சபள,கீடா. வ=ய வ லdமிைய யாேர: உைதபாகளா?
உம ?னி7த ஓவசிய ப, Rபா, ஐ7, Rபா<Cட வா$வா. நீ

பதினாயிர Rபா ேவ5டாெமகிறீ. என அநியாய!"

"அநியாய" எற வாைதைய ேக0ட, சப7த பி ைள
தைமயறியாம சிறி, சிாி வ7த,. ஆனா, திபி உைடைப பாத,

சிாிெபலா பற7, ேபாயி&. உைட இத&

மா ப, கஜ

அகல? ளதாகிவி0ட,. 'ேஹா' எற இைரGச8ட ஜல ேமாதிெகா56
பா<7த,. ஆயி: என பய? இனி ெவ ள வ*7தாெலாழிய உைட

அைடப6வ, ச7ேதக7தா!
ஆ0க

Xரதி வவைத உைடயா பாதா. இேபா,தா அவ

பைத உ5டாயி&. அவ, "ஐயா, இ$ேக பா. கைடசியாக ஒ வாைத.

உ?ைடய ஆ;ளி இதைகய அதிட உம வரேபாவதிைல. எனG

ெசா7தமான J+திதி ?த=யவ&ைற தவிர இைறய தின ெராகமாக

எனிட? ள ஐபதினாயிர Rபா<. அ7த ஐபதினாயிரைத; உம

ெகா6, வி6கிேற. ெகாDச நDசம; அைர ல0ச. இத&காக நீ ெச<ய

ேவ56வேதா ஒமிைல. எைன; உைடபைடக வ7தவனாக பாவி,

ெகா @. அல, நா இ$கி7ததாகேவ ெதாிய ேவ5டா. ேம+திாிைய;
நா கவனி, ெகா கிேற. என ெசாகிறீ?" எ ேக0டா.

83

"?*யா,, ?*யா," எ அAதமாக Cறினா சப7த பி ைள. அவ

இதயதி இப ெவ ள பா<7த,. அபலவாண பி ைளயிட தா Cறிய

சபதைத நிைன3 C7தா. அைத நிைறேவ&றி ைவபத& மன உதி அளிதத

ெபா06 ஆ5டவ: நறி ெச8தினா. Qறா? ஆயிரமா? அைர ல0ச ஒ
ெபாிய ஆ+தி! த சபதைத இLவள3 விைரவி நிைறேவ&றG ச7தப

கிைடதைத எ5ணி அவ அகமகி27தா.
---------

4. ெவ#றி
ெத<வாதீனமாக மநாேள ெவ ள வ*ய ஆரபித,. ஒ வாரதி&

அைடப0ட,. வழக, மாறாக உைட இLவள3 விைரவி

அைடப0டத& , ஓவ`யாி ஊக? ?ய&சி;ேம காரண$க
ஜன$க

உைட

எ

பிரசிதியாக ேபசி ெகா5டாக . எனி:, ஐ7தா கிராம$க

ெவ ளதி 2கின. ?கியமாக, உைடயாாி பைகவரான மிராதாாி நிலதி
ஏறைறய பாதி மணல*,G சாப*ேக லாயகிலாம ேபாயி&.

ேகாவி7தராஜ உைடயா ைக, ெச<யப06 பின ெப7ெதாைக ஜாமீகளி
மீ, விடப0டா. வழ ஏெழ06மாத கால நட7த,. உைடயாாி சாபாகG
ெசைன வகீக

ஏA ேபைரயலாம ககதாவி=7, &ற வழகளி

ெபயேபான பாாி+ட ஒவ வ7, ேபசினா. வழகி நைட?ைற

விவர$கைள ெதாிவி,, இGசிகைதைய ெப$கைதயாக நா

விபவிைல. ?*ைவ ம06 Cறிவி6கிேறா. ெசைன ைஹேகா0 நீதிபதிக
வ அம7,, விசாரைண ெச<,, ேகாவி7த ராஜ உைடயா நிரபராதி எ

வி6தைல ெச<தன.

உைடயா விேராதமாக ஓவ`யாி சா0சிய ஒதானி7த,. ேம+திாி,
விசாரைணயி இ0*வி0டப*யா அ$கி7, உைடயாதானாெவ

நிGசயமாகG ெசால ?*யாெத, அ$கி7தவ யாராயி: தா பாதேபா,
அவ ம5ெவ0*யா ெவ0* ெகா5*கவிைலெய, ம5ெவ0*ைய

எறி7தைத; தா பாகவிைலெய, "ஐேயா! உைடெப6,வி0டேத"
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எப, ேபாற Cரதா காதி விA7தெத, தா உடேன கிராம,G
ெசறதாக3, ேவ விபர ஒ ெதாியாெத சா0சி ெசானா. ேகசவ
ேகா06 வரேவயிைல. உைடயாாி எதிாி மிராதா, உைடயா த பைகவ

எ சா0சி ெசானாராயி: &ற நிRபிகப6வத& அ, உதவி

ெச<யவிைல. ஆகேவ, ேபாதிய சா0சிய இைலெய வழ த ளப0ட,.
இத&G சில தின$க@ெகலா, ஓவ`ய சப7த பி ைள

ேமலதிகாாிகளிடமி7, ஓ உதர3 வ7த,. அதி Mமா சப7த பி ைள

உைடெப6த காலதி தம, கடைமையG சாிவரG ெச<யவிைலெய,
உைடைப அைடக தீவிர ?ய&சி ெச<திக ேவ5*ய சமயதி, ஒ

க5ய? ள கனவா மீ,, அவைடய எதிாியி X56தலா அபா5டமான
&றைதG சா0* ெதா7தர3 ெகா6பதி ஈ6ப0*7ததாக3, அதனா
இலாகா3ேக அபகீதி ஏ&ப6தியிபதாக3, இகாரண$களினா அவ

ேவைலயினி த ளப0*பதாக3 எAதியி7த,.
---------

5. !39
சப7த பி ைள த ெசா7த கிராம, திவத& ?னா, தம,

வா2ைகயி ெபDேசாதைனயி தா ெவ&றி ெப&ற இட, ஒ ?ைற
ெசல ேவ56ெமன விபினா. அLவாேற, ேவைலைய தம பதிலாக

வ7தவாிட ஒவித அ காைல, நதிகைரG ெச, உைடெப6த
இடதி வ7, அம7தா. ெசற ஆ5*, ஏறைறய இேத காலதிதா
அGேசாதைன நிக27த,. இLவஷ நதியி ெசற வஷைத ேபாற

ெவ ள வரவிைலயாயி: மாரான பிரவாக ஓ* ெகா5*7த,. சப7த

பி ைள அைறய தின மாைல நிக27தெதலாவ&ைற; ஒ ?ைற நிைனதா.

நதியி ெவ ளதி ேமல கா&றி ேவகதினா எA7த அைலகேள ேபா, அவ

உ ளதி எதைனெயதைனேயா எ5ண$க

எA7, மைற7தன.

அபலவாண பி ைளயி ஹிேதாபேதச? அவ ஞாபக, வ7த,. "ஆ,

மாமாவி திமதிைய ஏ& ெகா5ட, நலேதயாயி&. 'பினா

உதிேயாக வா' எறா வமா? உதிேயாக வா2வி அதிதி ஏ&ப0டா
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அைதவி06 ேவ ,ைறயி இற$வத& எ,3 ேக நிலா,' எ அவ
Cறினாரேறா? இேபா, உதிேயாக வா2ைவ பாதா<வி0ட,. இனி

அைதப&றி சபல சிறி, இறி, தம, வா2ைக இல0சிய$கைள

பிப&றலா" எ சப7தபி ைள எ5ணமி0டா.

கதிரவ, ேம வான வ0டதி அ*வாரதி, ழ8 த$க தகெடன
திக27தா. அவ:ைடய ெபானிறG ெச$கதிக

அைலக

நதியி நீாி ப*7தேபா,,

ெமெகா6தா& ேபா தகதகெவ பிரகாசிதன. ஒ, இர56,

, ஐ7, நிமிஷ ெசற,. கதிரவ இ7த இடதி அவன,

ெபா&கிரண$கைள ேபாைவயாக ேபாத சில ?கி தி06கேள

காணப0டன. இ7த கா0சியி உ ளைத பறிெகா6தி7த சப7த பி ைள,

தமககி ஏேதா சத ேக06 திபி பாதா. ேகாவி7தராஜ உைடயாைர

க56 தி6கி0டா. உடேன எA7, ைசகி

பி*யி ைகைவ, ஏற ேபானா.

"தபி, உைன ேத* ெகா56 தா வ7ேத. ச& உ0கா, ேபாகலா. உ

ஜாைக ேபா< விசாாிேத. நதிகைர ேபானதாகG ெசானாக . இ$ேக

தா வ7திபா< எ ஊகிேத" எ உைடயா Cறினா.

சப7த பி ைள த கா,கைள; க5கைள; நபவிைல. பிரமி, ேபா<

நிறா.

"ஆ, அபா! நா உைன ேத*வ7த, உன அதிசயமாயிகலா. ஒ
காாியைத ப&றி ேபசவ7ேத. தய3 ெச<, உ0கார மா0டாயா?" எ

Cறிெகா5ேட உைடயா கீேழ ம ,ணிைய விாி, ேபா06 உ0கா7தா.
அவைடய பாிதாபகரமான ர சப7த பி ைளயி மனைத உகி&. இ7த

அதிசயைத; பா,விட ேவ56ெமன எ5ணி, அகி கிட7தக0ைடயிமீ,

சப7த பி ைள அம7தா.

"என ெசாலேபாகிறீக ? த$க@ைடய ெவ&றிைய ப&றிG ெசா=கா0ட
ேபாகிறீகளா? அப*யானா ேவ5டா. ஏெனனி, நா தா
ெவ&றியைட7ததாக எ:ைடய எ5ண. அல,, எ:ைடய நிைலகாக
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இரக கா0டேபாகிறீகளா? அ,3 ேதைவயிைல. பகவா என

ெகாDச Jமிைய; அைத உAத பயிாிட உடபி வ=ைவ; அளிதிகிறா"
எ சப7த Cறினா.

அேபா, உைடயா, "அப*ெயலா ஒமிைல. தபி! ேவ காாிய. நா
உ$கைளெயலா ேபா ப*தவனல. ஆைகயா, சாமதியமாக ேபச
ெதாியா,. இ7தா8 மனதி8 ளைத வி06G ெசாகிேற. ேபான வஷதி,
இேத இடதி நீ ச7திதாேய, அ7த ேகாவி7தராஜ உைடயா இேபாதிைல. இ7த
வழகினா நா ?& திய மனிதனாகிவி0ேட. எ உட உ ள?

நிரப தள7, ேபா<வி0டன. எனா இனி 6ப விவகார$கைள பாக3

?*யா,. என 60 ேவ= நில? ம& வர3 ெசல3க@ உ56.

இவ&ைறெயலா கவனிக நபிைகயான காாிய+த ஒவ ேவ56.

உைனவிட உ5ைமயான மனித என எ$ேக கிைடபா? அத&காக தா

உைன ேத* வ7ேத" எறா.

சப7த பி ைள Xகி வாாி ேபா0ட,. அசாதியமான ேகாப வ7த,.

'இ7த ெபாலாத மனிதனி ைதாியைத பாதாயா? எனி:, அவ

?கேதா&ற? ர8 ந மனைத இளவத இரகசிய என? ஒ ேவைள,
உ5ைமயிேலேய ேவ மனிதராகிவி0டாேரா!' என எ5ணினா. உைடயா
பின Cறிய ெமாழிக

ச7ேதகைத நிவதி ெச<தன.

"தபி! உன ஆGசாியமாயிகலா. எ ,ணிைவ க56 நீ வியறலா.

ஆயி: உ5ைம அ,தா. எ விவகார$கைள கவனி, ெகா ள

உ5ைமயான மனித ேதைவ. இ, ம06ம, இLவள3 கால? நா ெச<த
பாவ$க@ெகலா பாிகார ேதடேவ56. இத& என வழிகா0ட ஓ

உதமேதாழ ேதைவ. அதைகய உதம உைனயலாம என ேவ யா

கிைடக ேபாகிறாக ? எ வா2நாளிேல நா எதைனேயா மனிதகைள

பாதிகிேற. இவகளிேல ேயாகியக@ அேயாகியக@ எைன

ேபாற பாதகக@ உ56..."

இGசமயதி சப7தாி க5களி நீ த,பி&. உைடயாாி ெதா5ைட

கம8&ற,. அவ ெம,வாக எA7, வ7, சப7த பி ைளயி அகி நி,
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அவ தைலைய த ைகயினா ெதா06 ெகா56, "....அதைன ேபாி8

உைனேபாற உதம ஒவைனG ச7திததிைல. ம& இெனா ெச<தி

உன ெதாி;மா? என பி ைள 0*க

ஒவ இைல. நா இ

இற7தா ஒ ,ளி க5ணீ வி6ேவா கிைடயா,. அேபா,, நா எதைனேயா
அகிரம$க

ெச<, ேசத இ7தG ெசா, ?A, எனவா? ேந&ைறய தின

இைதெயலா ப&றி எ5ணமி06 ெகா5*7ேத. உைன ேபாற ஒ

சர ம06 இ7தா நா எLவள3 ெபைமயைடேவ? அேபா,, இ7த
அகிரமG ெசா, ?Aவைத; நவழியி பயப6தி, எ பாவ$க@
கAவா< ேத*வி6வாயலவா!.... ேபாக06, அைதப&றி நிைன, என பய?
தபி, எ:ைடய ேவ56ேகா@ இண$வாயா? மாத R.100 சபளதி
எ காாிய+தனாக ேவைல பாபாயா?" எ ேக0டா.
இLவா Cறி உைடயா க5ணீ உதா. அ க5ணீ சப7த பி ைளயி

?கதி8 மாபி8 விA7, அவைடய க5ணீட கல7த,. பின, அLவி
க5ணீ அவிக@ ேச7, ஓ*, நதி ஜலதி விA7தன. இLவா அைறய
தினதிேல அ7த 5ணிய நதி, க$ைக, ய?ைன, சர+வதி எ:  நதிக
C6 பிரயாைகைய கா0*8 விேசஷ மகிைம;ைடயதாயி&.
----------------------

5. வ:தா4 ேவ;

"ஏ<! இப* உ ேள வா! ேவ*ைக பாத, ேபா," எறா ேவ/ நாயக.

அவ: எதிாி Y$கா த0* ேசா வ0*தி7த,. ேமா கல7, பிைச7,

ெகா56 ஊகா<காக காதி7தா. அவ மைனவி B06 வாச&ப*யி

நி, ஏேதா ெதவி ேவ*ைக பா, ெகா5*7தா .

"ஏேஹ! கா, ேக0கவிைலயா? ேபா^+கார * வவைத பாகCடா,.
ச0ட, விேராத; ெஜயி= ேபா06வி6வாக " எ ெசா= ேவ/
நாயக பலமாகG சிாிதா.

ஆனா ம$கமா@ இ7த பாிகாச ாியவிைல. அவ

திபி வ7,,
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"ெஜயி= ேபா06 வி6வாகளா? விளமா&றா அ*ேப, இ7த

உதவாகைர ேபா^+ ேவைல எLவள3 ஜப! இர56 வ5* சாமா!

க0* ெமைத, நா&கா=, *ர$ெப0*, வாதியெப0*-ஒறி8

ைறவிைல! 0*க@ெகலா ,ைரசாணி மாதிாி ஜாெக0. ஐேயா! என

ஜப" எ ெசா= ைகயா த கனதி ஒ இ* இ*, ெகா5டா .
"நீ மாயி. அவக

ெராபகால இ$ேக இ7, வாழ ேபாகிறாகேளா?

பா, வி6கிேற" எறா ேவ/ நாயக.

"வாழாம என? அவக@ என ேக6? மாத ?த ேததி சகா சபள

வகிற," எறா

ம$கமா .

"எலா சகா சபளைத; நா பா,வி6கிேற. ேவ/ நாயக கி0டவா
அ7த ஜபெமலா ப=?"
"வ7தா வர06ேம, நமெகன பய?" எறா

ம$.

"என ெசானா<? வாைய அலபிகி06 ேப. நானா பயப6கிறவ?

இவைன ேபா ஆயிர சிவ தைலபாைகைய பாதிகிேற" எ
அத0* ேபசினா ேவ/.

வ+தா, ேவ/ நாயகைன ெதாியாதவக

ெந=பாகதி ஒவ

கிைடயா,. ஏ? ெசைன ப0*னதிேலேய ஒவ கிைடயாெதCடG
ெசாலலா. ?கியமாக சாய$கால ேவைளகளி க @, சாராய கைடகளி

அவ:ைடய ஆபா0ட அதிகமாயி. அவைன காணாத இட$களி

ஜன$க

"ேபாவனா நாயக" எ அவைன ப&றி ேபவாக . எதிாி

க5டா, "என வ+தா, நாயகேர!" எபாக .

அவ:ைடய ஜீவேனாபாய எப*ெயப, யா நிGசயமா< ெதாியா,.

ஆனா ெசைன நகாி எ7தவித ேதத நட7தா8 சாி, ேவ/ நாயகைன

அ$ேக பாகலா. யாராவ, ஒ க0சியா அவ உதவிைய நா6வ, நிGசய.
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மீைசைய ?கிவி06ெகா56 ைகயி த*;ட நிறானானா எதி
க0சியா ெகாDச கதி கல$கதா ெச<;.

இLவள3 பிரபல மனித மீ, ெந=பாக ேபா^ஸா 'நிகா' ைவதி7ததி
வியபிைலயலவா? &பகதி எ$ேக கலக அ*த* நட7தா8 அதி

ேவ/ நாயக சப7தப0*பா எப, அவக@ நிGசயமா< ெதாி;.
ஆனா, அவைன பி*, மா06வத& ம06 இ,வைர அவக@ தக

ச7தப கிைடகவிைல. எLவள3 பலமான வழ அவமீ, ெகா56

வ7தா8, ேதத= அவ உதவி ெப&ற பிரபல வகீக

ஆஜராகி 'ேகைஸ'

உைட, வ7தாக . ஒேர ஒ தடைவ அவனிட ஒ வஷ, நனடைத
வா$க ?*7த,. ம&ெறா ?ைற ?ப, Rபா< அபராத ேபா0டாக . அத&
ேம ஒ நடகவிைல.

இ7த நிைலைமயி, ேவ/ நாயக: ேபா^+காரெனறா "Jைன0*
விவாச" ஏ&ப6வ, இயேபயலவா? ஆகேவ, அ6த B0*&

ெஹ0கா+ேடபி

ஒவ * வகிறா எ அறி7த, ?த அவ மன

ெகாதி, ெகா5*7த,. சாராய கைடயி யாேரா இைதப&றி பிர+தாபித

ேபா, "அேட! மா பா, ெகா5*.  நாளி அ7த ெநGசிைய

கிளபாவி0டா எ ெபய, வ+தா, ேவ/ நாயக அல!" எ ெசா=

ெகா56 அவ மீைசைய ?கினா.

ஆனா மாத  ஆகி; அ7த ெந Gசி றப6கிற வழியாயிைல.

இLவள3 நா@ ேவ/ நாயக மாயி7தாென நிைனக ேவ5டா.
தனா=யற ?ய&சிெயலா ெச<,தா வ7தா. அவ உதர3ப*

ம$கமா

தின காைலயி வாசைல C0* ைபைய அ6த B06 வாச=

த ளிவி06 வவா . ஆனா ச& ேநரதி&ெகலா அLவள3 ைப;
வ0*; ?த8மாக, ேவ/ நாயக வாச8ேக திபி வ7,வி6.

ேவ/ ஒ நா

சாராய கைடயி=7, ஏராளமான க5ணா* 0*க

ெகா56வ7தா. கதைவG சாதிவி06 அைவகைள ,56 ,5டா<

உைடதா. ந6 நிசி எA7, ேபா< அ7த ,56கைள ேபா^+கார

B06 ெகாைலயி Bசி ெகா0* வி06 வ7தா. இ7த ெநாக ெதா56

ெச<தேபா, அவ ைகயி இர56  இடதி காய உ5டாகி இரத
வ*7த,. அவ அைத ெபா0ப6தவிைல.
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ஆனா மநா

சாய$கால அவ *மயக,ட B6 திபி

ெகாைலற ேபாைகயி இர56 கா=8 இர56 ெபாிய க5ணா*
,56க

தி காைல கிழிதேபா, க0டாய ெபா0 ப6த ேவ5*யதாயி&.

"ஐேயா*! அபா*" எ ?னக ஆரபிதா. "என ஓ<! ேத

ெகா0*வி0டதா?" எ அ6த B06 ெகாைலயி=7, ஒ சத வ7த,.

"Y$கா த06 ேவ5டா; ஆசார ைற3; இனிேம இைல ேபா06தா

சாபிடேவ56" எறா ேவ/. இ7த ஊதாாிG ெசலவி இரகசிய ?த=
ம$கமா@ விள$கவிைல. ேவ/ சாபி06 எA7த, "ஓ< இைலைய

ேமல5ைட பகமா< ேபா6, ெதாிகிறதா?" எ ெசானேபா,தா அவ@
விஷய விள$கி&. ம$கமா

சிலநா

அப*ேய ெச<,வி06 வ7தா .

வைரயி ேவ/ ச7ேதாஷமாக இ7தா. ஆனா ஒ நா

இராதிாி

ெகாைலற ேபானேபா, அவ ச7ேதாஷ மாறிவி0ட,. எனேவா

ச7ேதகப06 அவ ெகாைலG வ வழியாக பக, ெகாைலைய எ0*
பாதா. ேபா^+கார திதா< வா$கியி7த ப மா6தா,  தபி*

ெகா6, வா$கிய வாைழ இைலைய ஆன7தமா< ெம தி ெகா5*பைத
அவ க5டா. ைப, க5ணா*,56 ?த=ய சாமாக

உட:ட

திபி வ7, ெகா5*க, எGசி இைல ம06 வராத காரண இேபா,தா

ேவ/3 லனாயி&.
பிற, ஒ நா

ேவ/ நாயக த B0*=7த ஓ0ைட தகர$கைளெயலா

ேசகாிதா. ெகாைலற ெகா56ேபா< ஒ ெபாிய தகரைத Bசி எறி7தா.
அ6த ெகாைலயி=7த ேபா^+கார, "இ7தா இ7த தகரைத எ6, ைவ.

மா06 தீனி ைவக உத3" எ த ெப5சாதியிட அைமயா<G

ெசானா. ேவ/3 பலத ேகாப வ7, வி0ட,. "ஓ<! அப*

ஊெசாைதG ர5*தா நீ கால0ேசப ெச<கிறேதா?" எ கதினா.
"ஓேஹா இ, உ?ைடய தகரமா?" எ அ6த ெகாைலயி=7,

ேபா^+கார ெசானா. மநிமிடதி அ7த ஓ0ைடதகர வ7, ேவ/

நாயக தைலேம ேநரா< இற$கி&. பிற, அவ ?,ைக தடவி

ெகா6,ெகா56 தைரயி விA7, ஒ தி தித,. "என ஓ<! தைலேம

விA7, வி0டதா என?" எறா ேபா^+கார.
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"நாசமா< ேபாக! ஒ நாைள உ ம5ைடைய உைடகாம விட

ேபாகிேறனா?" எ வ+தா, நாயக ?/ ?/, ெகா5டா.

*******

ேவ/நாயக: ஒ மாத கால நல Xக கிைடயா,. இர3 பக இேத

ேயாசைனதா. க @, சாராய கைடகளி அவ பல ம7திராேலாசைனக

நடதினா. அ7த ேபா^+காரைன கசகி சா பிழி7,விட ேவ56ெம

அவ ந5பக

எேலா ஒ ?கமா< அபிபிராயப0டாக . ஆனா,

அத& வழி; சாதன? ெசா8வா யாமிைல. "வ=ய அைழதா8

ச5ைட வராதவைன என ெச<ய?*;? எப*; அவைன ஒ ைக

பாகாம விடாேத" எ ம06 ஊகப6தி வ7தாக . ஒ நா

மாைல

மிக ?கமலGசி;ட ேவ/ B6 திபினா. "என விேசஷ?" எ அவ

மைனவி ேக0டா .

"விேசஷ இகிற," எறா ேவ/. அவ மைனவியி ஆவ பதிமட$

அதிகமாயி&. "என? என?", எ ேக0டா .

"இைற வகீ ஐயாவிட ேபசி ெகா5*7ேத. ஒ நல ேயாசைன

ெசா=யிகிறா. இத&தா ப*தவக

எறா.

சிேனக ேவ56ெமப,"

"என ேயாசைன? ெசா8, ெசா8."
"ேபா^+கார பிறதியா B06

TைழயCடா,. வார56

ைவ,ெகா56 தா Tைழயலா. அப*யிலாம Tைழ7தா அவைன

மா0*விடலா."

"அத&ெகன இேபா,?"
"எனவா? அ,தா ச0ட. அ6த B06G சிவ தைலபாைகைய ஒழிக

வழி."
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"எப* ஒழிகிற,?"
"இ: ாியவிைலயா? அ6த B06 ேபா^+காரைன ந B0*

Tைழ;ப* ெச<ய இர56 சாaிக

ஐய பா, ெகா @கிறா."

ைவ,விட ேவ5*ய,. அற வகீ

"எப Tைழ;ப*G ெச<கிற,?"
"ஆ! அ,தா இரகசிய, இேதா பா. இ7த த*யினா உைன இ ெநாக
ேபாகிேற" எறா.

"ஐேயா! உன ைபதிய பி*, வி0டதா, என?"
உடேன ேவ/ நாயக விA7, விA7, சிாிதா. "ைபதியமிைல; ;தி"
எறா.

"இேதா பா! நறா< ேக06ெகா . பர5 ேம பைழய ெமைத
கிடகிறதலவா? அைத எ6, ேபா6. இ7த த*யினா அைத ேபா06
அ*க ேபாகிேற! ஆனா, நீ உைனதா அ*பதாக பாசா$ ெச<ய
ேவ56. CCெவக,. எேம உனகி ஆதிரைதெயலா

ெகா0* தி06. 'ெகாகிறாேன, ெகாகிறாேன' எ CGச ேபா6. வாச

கதைவ தாளிடாம இLவள3 ெச<ய ேபாகிேற. அ7தG சிவ தைலபாைக

க0டாய உ ேள Tைழ;. நா வாச= ஓ*ேபா< எதி B06 காரகைள

Cபி06 சா0சி ைவ, வி6கிேற" எறா.

?த= ம$கமா@ இ7த ேயாசைன பி*கவிைல. ெமைதயி அ*பத&G

சமதியாவி0டா ?,கிேம அ* விAெம ேதாறி&. ஆகேவ, "சாி"
ெய ஒ ெகா5டா .

சாபா6 ?*7த,. அ6த B0* ேபா^+கார: அவ மைனவி;
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ப6,ெகா5டாக

எற ெதாி7தபி, அ7தG வ ஓரமாக ெமைதைய

ெகா56ேபா< ேபா0டா. "?த= ெகாDச வா<G ச5ைட ேபாட ேவ56.

உ மனதி எ ேம8 ளைதெயலா ெசா= தீ,வி6. பக, B06

ேக0ப* உரக ேப" எறா.
ம$கமா

பய7,ெகா5ேட ஆரபிதா . ஆனா, இத& ?ெனலா அவ

ஒ வாைத ேபசிய, ேவ/ வாயி ேபா6வ, வழக. இெபாA, அவ

ேபசாம=கேவ அவ@ உ&சாக பிற7த,. எ06 வஷ காலமா< அவ

மனதி ?றிெகா5*7தைவக

அைனைத; எ6, ெவளிேய விட

ெதாட$கினா . கா மணியாயி&. அைர மணி; ஆயி&. ேவ/ காாிய

எனெவபைத மற7, ேபானா. உ5ைமயிேலேய தா: த மைனவி;

ச5ைடயி6வதாகேவ கதினா. "இLவள3தானா? இ: உ5டா?" எ
ெசா= ெகா56 எA7தா.

"இ: இகிற," எ Cறி ம$கமா , ேம8 ஆரபிதா

ராணைத.

ஆனா ேவ/நாயக உ5ைமயாகேவ த*ைய Xகிெகா56 வகிறா
எ ெதாி7த, "B" எ ஒ ெபாிய CGச ேபா06 ெகா56
சமயலைற

ஓ* கதைவG சாதி தா2பாளி06 ெகா5டா .

உ ளி7தப*ேய அவ , ேவ/ நாயக, அவ:ைடய அப, பா0ட,

இ: இடமிதிர ப7, ஜன$க

எலாைடய ணாதிசய$கைள;

வணி, அவகைள ஆசீவாதD ெச<யலானா . அவ

விடவிைல.

ேவ/நாயகைன;

இ7தG சமயதி அ6த B0*=7, ேபா^+கார ர ேக0ட,. "என ஓ<

கா06 Jைனைய ஓ0* ெதாைல;. Xகைத ெக6கிற," எறா அ7த

ெபாலாத  ள நாி. உடேன ேவ/ நாயக: பைழய ஞாபக வ7த,.

ெதா ெதாெப பைழய ெமைதைய ேபா06 அ*க ெதாட$கினா

பாவ!  தைல?ைறயாக ேவ/ நா<க 6பைத தா$கி வ7த அ7த

ெமைத அ படாத பா6 ப0ட,. ,ணி,  கா< கிழி7த,, பD X

Xளாக பற7த,.

ேபா^+காரேம ேகாப ஒ பக, ெப5சாதி ேம ஆதிர ஒ பக; அைர

மணி ேநர, ேமலாகி; ேவ/நா<க ஓயவிைல. திO எ வாச&கத3

திற சத ேக0ட,. "ஆஹா! ஜயிேதா" எ அளவிலாத Xகல,ட
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?ைனவிட ஓ$கி அ*தா. தி6 தி6ெவ யாேரா ஓ*வ சத ேக0ட,.

"மா0* ெகா5டாயா ெநGசி பயேல!" எ எ5/வத&

தி6தி6ெவ ?,கி ஐ7தா அ* விA7,வி0ட,. "ஆஹா பயேல!" எ

சதமி06ெகா56 ேவ/ தி, எA7தா. ?,கி8 தைலயி8 ேதாளி8

மாறி மாறி அ* விA7த,. திபி பாத, ேவ/3 திைக

உ5டாகிவி0ட,. ஏெனறா அLவள3 ைதாியமா< உ ேள Tைழ7, தைன

அ*தவ ேபா^+காரனல; த ைம,ன ?,நாயக. ம$கமாளி

அ5ண - எபைத அவ க5டா. "ச$கதி எனடா? கAைத மகேன! உ ைக
வாிைசைய கைடசியி எனிடேம கா06கிறாயா? ?,நாயக த$ைகைய
ஒவ அ*பத&காயி&றா?" எ ேம8 சாதினா ?,நாயக.
அ வ+தா, நாயக ைவ5ட,ேக ேபாயிபா. ஆனா, நல

ேவைளயாக ம$கமா@ விஷய ெதாி7, ேபாயி&. அவ

கதைவ

திற7,ெகா56 ஓ*வ7, அ5ண ைகைய பி*, ெகா5டா . ேமேல ஒ

காய இலாம அவ

ெகாAக0ைடேபா இபைத க5ட, ?,

நாயக: ேகாப தணி7த,. பிற, &?& பாதா. பைழய
ெமைதயி பதினாயிர ,56 ,/கைள க5டா.

"என சமாசார?" எ ேக0டா. எலா விவர? ம$கமா

ெசானா .

?, நாயக ஒ நிமிஷ திைக, நிறா. பின ேவ/நாயக மீ, காறி
உமி27, வி06 ஓ0ட பி*தா. ம$கமா

வாச கதைவ தாளிட ேபானா .

அ7த நிசி ேவைளயி ெதவி=7த அதைன B06 வாச=8 ஜன$க

நி&க க5டா . மிக ெவ0க,ட திபி வ7, ப6,ெகா5டா .
மநா

வ7,

காைலயி வ+தா, ேவ/நாயக எA7,, வழகேபா ெவளிேய

வ7தா. த ?,, ேதா , ?க, எலா B$கியி7தைத அவ

கவனிகவிைல. அ6த B06 வாச= தயாரா< காதி7த ேபா^+கார

அவைன பா,, "இெதன நாயகேர! நீரலேவா உ ெப5சாதிைய

அ*ததாக ஊெரலா பிர+தாபமாயிகிற,? பாவ? உைமயா அ7த அமா

அப* அ*,வி0டா ? உடெபலா த*, ேபாயிகிறேத!" எறா.
பிற, அ ?A, ேவ/ ெவளிகிளபேவயிைல.
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ெஹ0கா+ேடபி

Bராசாமி பி ைள ேதா0ட ேவைலயி ெகாDச

ைபதிய?56. அவ அ7த B06 வ7, ஆ மாத7தா ஆயி&. இத&
ெகாைலைய கிளிெகாDப* ைவதி7தா. ஆ

உயர வள7தி7த

ெகாதவைரG ெச*களி ெகா,ெகாதா< கா<தி7த,. ஒ பக
ம=ைகG ெச*க

ெசழிபாக கிளபி அேபா,தா ெமா06வி0*7தன. ஒ

ப7த= டல$கா<க

பிD பழ?மா< ெதா$கின. ம&ெறா ப7த=

அவைர ெகா* பGைசபேச எ அடதியா< பட7தி7த,. திய

இ$கி^ ேரா0ட+க@ வாடாம=ைகG ெச*க@ ம&ெறா பக

காணப0டன. இர56  வாைழ கக@ வள7தி7தன. Bராசாமி

பி ைள B0* த$ ேநரதி ?கா ப$ ேநர ழகைட

ேதா0டதிேலேய கழிப, வழக. ஒ ெச*யி ஒ இைல ஏதாவ, ஆப,

வ7, வி0டா அவ: அறிர3 Xக வரா,.

வ+தா, ேவ/ நாயக பைழய ெமைத;ட ;த ாி7, ஒ மாதமாயி&.
ஒ நா

காைலயி ெஹ0கா+ேடபி

ப6ைகைய வி06 எA7த, வழக

ேபா ழகைடG ெசறா. அவ அ*வயி&றி பகீ எற,. "ஐேயா" எ

ெராப3 தீனமான ர= ஒ ெபாிய CGச ேபா0டா. திOெர கீேழ

விA7, Gைசயைட7தா.

அவ மைனவி ப6ைகயி=7, திெதA7, ஒேர ஓ0டமா< ஓ* வ7தா .

ேந& மாைல கிளி ெகாDசி ெகா5*7த ேதா0ட இ, அ:மா அழித

அேசாகவன ேபா இபைத க5டா . ஒ ெச*, ஒ ெகா*, ஒ  J56
உப*யாயிக ேவ56ேம! கிைடயா,. அவைர ெகா*க
கிட7தன. கீைரபாதிக

மிதிப06 கிட7தன. ம=ைகG ெச*க

பி6$கப0*7தன. வாைழ கக

அப06

ேவேறா6

ெவ0* B2தப0*7தன. ெகாதவைர,

ெவ5ைடG ெச*க

நிலமா< கிட7தன. ஒேர ,வஸ, ஒேர நாச.

ெஹ0கா+ேடபி

மைனவி மகா உதமி. சாதாரணமா< அதி7, ேப வழக

அவளிட கிைடயா,. ஆனா இ7த மகா பாதகைத யாராதா

சகி,ெகா5*க ?*;? "அடபாவி, நீ நாசமா< ேபாகமா0டாயா! உைன
ெத<வ ேக0காதா!" எ கதி ெகா56 இர56 ைக ம5ைண வாாி ேவ/

நாயக ெகாைலபக இைறதா . உடேன ஓ* வ7, கணவ:

ைசதிேயாபசார ெச<ய ெதாட$கினா . அவ: +மரைண வ7த,

இெனா தடைவ ேதா0டைத பாதா. அLவள3தா, எA7, உ ேள

ஓ*ேபா< Cடதி ற ப6,ெகா5டா. அேபா, அவ
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க5ணி=7, ெபகிய, க5ணீரா இைல, அைத இரத எ ெசால

ேவ56.

மணி பத*த,. "எதைன ேநர இப* ப6திப,? எA7தி$க . ெவளிேய
ேபா< வி06 வா$க . ேவ B6 இ7தா பாக Cடாதா? இ7த பாA

B0ைட வி06 ேபாகலா" எறா

ேபா^+கார மைனவி. Bராசாமிபி ைள

எA7,, உ6 தாி, ெகா56 '*H*' பாகG ெசறா.

ஒ கலான ச7,. இர56 பக? மதி வ. ஜன நடமா0ட கிைடயா,.

மிசார விளக

அA, வ*7தன. இர3 பதிெனா மணி ெஹ0கா+ேடபி

Bராசாமிபி ைள தனியாக B6 ேநாகி வ7,ெகா5*7தா. அ7தG ச7தி

ந6வி ம&ெறா ச7, ேசமிடதி அத வழியாக ேவெறா மனித வ7தா.
இ7த ?Gச7தியி ஒ மிசார விள இ7தேபாதி8 பகதி மர$க

அதிகமி7தப*யா சாைலயி ெப பதியி நிழ B27தி7த,. த&ெசயலாக

அமனித ?கைத Bராசாமிபி ைள பாத ேநர? அவ மீ, ெவளிGச
விA7த ேநர? ஒ,ெகா5டன. வ7தவ வ+தா, ேவ/ நாயக.

ேபா^+கார உ ளதி ?றிெகா5*7த ,க அLவள3 அ7ேநரதி
ேராதமாக மாறி&. இவ ேந ேந நி ஒ நிமிஷ உ&

பாதாக . ேவ/3 * மயக. எனேவ, ஆ

இனா எ அறி7,

ெகா ள ஒ நிமிஷ பி*த,. உடேன பைல இளி,ெகா56, "என
சிவதைலபா? ேதா0ட எப* இகிற,?" எறா.

அத& ேம BராGசாமியா தா$க ?*யவிைல. கனதி ஓ$கி ஒ அைற

ெகா6தா. ஆனா, வ+தா, ேவ/நாயகனா இத&ெகலா பயப6கிறவ?
இதைகய ச7தபைததா அவ ெவ காலமாக ேத* ெகா5*7த,.
ஐ7, நிமிஷதி ேபா^+கார கீேழ விA7, ம5ைண கLவினா. ெகாDச

ேநரதி அவ பி5ட பிரதானமாகியிபா. ஆனா, அ7தG சமயதி

அவ:ைடய அதிட வ7, கி0ட,.
இவக

க0* ர5ட, அட7த மர நிழ8 ள இட. இர56 ைகயி8 இர56

ெப0* Xகிெகா56 அLவழிேய ஓ*வ7த றாவ, மனித ஒவ, இவக
மீ, கா இடறி ெதாெப விA7தா. அவ ைவதி7த ெப0*ெயா
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வ+தா, நாயக ேதா மீ, விA7த,. அவ தி6கி06 எA7தி7தா.

இ,தா சமயெம ேபா^+கார ச0ெட நAவிG சத ேபாடாம

மரத*யி ஒளி7, ெகா5டா. * மயகதி=7த ேவ/3 ஒ

ாியவிைல. ஓ* வ7தவ இ0* விA7, கிடப,தா ெதாி7த,. அவ தா
ேபா^+கார எ நிைன, ஒேர பா<Gசலா< பா<7, அவைன பி*,

த ெதாட$கினா. அவ ேபவத& இட ெகா6கவிைல. ேம8 ேம8

விA7த அ* ெபாகாம அ7த மனித Gைசயைட7ேத ேபானா. வ+தா,

இர56  தடைவ அவைன ர0* பா,வி06 ேவகமா< B6 ெநாகி
நட7தா. "இLவள3 த*யனா அ7த ேபா^+கார? ஒேவைள, உட
B$கிேபாயி&றா?" எ நிைன, ெகா5டா.
ேவ/ ச7, திபி ேபான பிற ெஹ0கா+ேடபி

Bராசாமி மரதி

மைறவி=7, ெவளிேய வ7தா. கீேழ கிட7தவைன உ& பாதா. கீேழ

கிட7த ெப0*கைள; பாதா. ெகாDச ச7ேதக உதித,. Xரதி ஏேதா

'ேகாமா' நட சத ேக0ட,. ச7ேதக உதிப0ட,. ெப0*கைள எ6,

ெகா56 சத ேக0ட திைசைய ேநாகி விைரவாக நட7தா. ஒ ப$களாவி

வாச= ஏக தடடலா< கிட7த,. பல C* இைர7, ெகா5*7தாக .

இர56 ேபா^+காரக@ ஒ ச-இ+ெபட$Cட நிறாக . ைகயி

ெப0*க@ட உடெபலா இரத ெசா0ட உ6ெபலா கிழி7,
அல$ேகாலமா< வ7த Bராசாமிைய க5ட, அ$ேக ெப$ கிளGசி
உ5டாயி&.
"என?"
"ஏ,?"
"அகப0டானா?"
"ஓ* ேபானானா?"
"ஐேயா, பாவ! நறா< அ*ப0*கிறா!"
"எதைன ேப?"
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"தி06 பச$க ?"
இLவா ஏக காலதி பல CGச ேபா0டாக . Bராசாமி ெகாDச

விஷய விள$கி&. த அதிடைத தாேன விய7, ெகா5டா.
இத&

B06 எஜமா C0டைத விலகிெகா56 ஓ* வ7தா. Bராசாமி

ைகயி ெப0*கைள க5ட, அவ: கைர காணாத ச7ேதாஷ

உ5டாயி&. "ஐேயா! பிைழேத. உயி வ7த,. நீ மகாராஜனா< இக
ேவ56" எ Bராசாமிைய க0* ெகா5டா. ெப0*

ெபமான நைககளலவா இ7தன!

Rபா< 20,000

ச இ+ெபட இேபா, கி06, "அெதலா இக06. என
சமாசார? சீகிர ெசா8. திடைன எ$ேக க5டா<? என நட7த,? சீகிர
ெசா8" எறா.

Bராசாமி பி ைளயி ைள வேபாேத ேவைல ெச<,ெகா5*7த,.

எனேவ, அவ தய$காம ெசால8&றா:- "வட பக, ச7, வழியா< வ7,

ெகா5*7தேபா,  த*பச$க

G ச7, வழியா< ஓ* வ7தாக !

எைன க5ட, தி6கி06 நிறாக . உடேன என ச7ேதக த0*&.
'அேட தி06 பயகேள!' எ மா ஒ அத0ட அத0*ேன. உடேன

 ேப எ ேம வ7, விA7தாக . அபா! என பா6ப06 ேபாேன!
தபி பிைழப, இனி ேம இைலெயேற நிைன,வி0ேட. இ7தா8

உயிைர ைகயி பி*,ெகா56 ச5ைட ேபா0ேட. ைகயி கதி,

,பாகி; ஒமிைல. அ7த  ேபாி8 ஒவ தா நல த*ய, ஒ

திமி திமிறிெகா56 அவ ெந&றிைய பா, ஒ , வி0ேட. அப*ேய

அவ 56 விA7தா. ம&ற இர56 ேப ஓ*ேய ேபானாக . கீேழ

விA7தவ மப*; எA7, தாகினா.  ேபைரேய ஒ ைக பாதவ

ஒவ: பயப6ேவனா? அ*, ேபா0ேட. அ7த மரத*யிேலேய

இேபா, கிடகிறா. உயி இகிறேதா ெச, ேபானாேனா, ெதாியா,.

ெப0*கைள எ6,ெகா56 ஓ* வ7ேத."

எேலா ைகயி லா7தக@ட கிளபிG ெசறாக . ?Gச7தியி கீேழ
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விA7, கிட7த பிரமா5ட மனிதைன பாத, அவக@

பிரைம;5டாகிவி0ட,. Bராசாமிைய; கீேழ கிட7தவைன; மாறி மாறி

பாதாக . 'இதைன ெபாிய ஆைள இவ எப* அ*தா?' எ அவக

ஆGசாியப0டாக . நல ேவைளயாக அவ கி G வ7,ெகா5*7த,.
ச& ேநரதி&ெகலா க5ைண திற7தா. ைகயி8 கா=8 வில$ J0*

ேபா^+ +ேடஷ: ெகா56ேபானாக .
*******

ெஹ0 கா+ேடபி

Bராசாமிபி ைள ஒ வார ஆ+பதிாியி இ7,

வ+தா, ேவ/ நாயக அ*த அ*யினா உ5டான காய$கைள

ஆ&றிெகா56 B6 வ7, ேச7தா. ேவ/3 அ7த ஒ வாரமாக ெவளியி

கிளபவிைல. ஆனா, அ6த B06 ேபா^+கார ஆ+பதிாியி

இபைதம06 த மைனவி ல விசாாி, ெதாி7, ெகா5டா. மீைசைய
?கி வி06ெகா56, "வ+தா, ேவ/ நாயகனிடமா இவ ைகவாிைச
கா0*னா?" எ உமிெகா5ேட இ7தா.
"எனேவா திடைன பி*தா, எ ெசா=ெகா கிறாக " எறா
ம$கமா .

"திடனா, திட! இ7த ைகயினா எ5ணி 99 , அலவா வி0ேட?"
எறா.

"ஐேயா இைரயாேத;$க !" எ ம$கமா
எ0டா நா

அவ வாைய ெபாதினா .

காைலயி Bராசாமிபி ைள எA7, B06 ெவளியி வ7தா.

அவ தைலயி இ: க06 ேபா0*7த,. ேவ/3 அGசமய ெவளிேய

வ7தா. அவனா மாயிக ?*யவிைல. "என ஓ<! காய இ:

ஆறவிைலயா?" எறா. Bராசாமி மாயி7தா. ேவ/ மப*; "என

ஓ<, ேபசகா/? பயபடாேத. இனிேம தவிைல" எறா.
Bராசாமி, "எனா$கா/ உளகிறீ!" எறா.
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"நானா உளகிேற? அத&

ெசா=G சிாிதா ேவ/.

?, 99 ைத;மா மற7,வி0ட,?" எ

"என? நீயா அ எைன அ*தா<?"
"பிேன யா! உ அபனா?"
"இ, இ. எதி B06காரகைள Cபி6கிேற. இர56 ேபைர ைவ,
ெகா56 இைதG ெசா8."

"ெசானா தைல ேபா< வி6ேமா?"
"தைல ேபாகா,. பனிர56 வஷ க6$காவ; அLவள3தா. 

திடகளி ஒவைன பி*தாகி வி0ட,. இர56 ேப ஓ* ேபானாக .

ஓ*ேபானவகளி நீ ஒவனா? ெராப ச7ேதாஷ" எறா ேபா^+கார.
நைடயி=7, இ7த சபாஷைணைய ேக06 ெகா5*7த ேவ/வி

மைனவி பாதி பிராண ேபா<வி0ட,. ேவ/3 நறாக விள$கவிைல.

இ7தா8 ெகாDச பய?5டாயி&. உடேன அவ த06 த6மாறி ெகா56

"ேபானெதலா ேபாக06 அ5ேண? நா அ5ைட B06காரக . ஏ
மனதா$க, - இனி சிேநகமாயிேபா" எறா. "அ7த பாகிய

எனகிைல, நாயகேர! நா நாைளேய இ7த B0ைட வி06 ேபாகிேற"

எறா Bராசாமி. ேவ/3 மிக ச7ேதாஷ உ5டாயி&. 'ெதாைல7தா

சனிய' எ மனதி நிைன, ெகா5டா. "அேத அ5ேண? வ7,

ஆமாத$Cட ஆகவிைலேய. ஏ ேபாகேவ56" எ ேக0டா.

Bராசாமி பி ைள, "அைத ஏ ேக0கிறா<, தபி! 'யாைன0* ?த=!' எ:
ெபய ெப&ற திடைன நா பி*, ெகா6ேத. அவேனா6 ச5ைட

ேபா06தா காயமாயி&. இத&காக சகா எைன ச இ+ெபட

ேவைல உயதி இகிறாக . அேதா6 தி06ேபான நைகைய மீ06

ெகா6தத&காக ஆX ஜமீதா ஆயிர Rபா< ெவமதி ெகா6தா. இனிேம
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நா ஏ இ7த எ06 Rபா< B0* *யிக ேவ56? ?ப, Rபா< ஒ

மG B6 பாதிகிேற!" எறா.

ேவ/ நாயக: இ: விள$கவிைல. மனழபேம அதிகமாயி&.

"எனடா அதிசய! &யிரா வைரயி தைலயி8 ?,கி8 மாறி மாறி

தியவ நா. எனேவா திட திட எகிறாேன?' எ திைகதா.

அ சாய$கால சாராய கைட ேபானா. அ$ேக விசாாி,

விஷய$கைளெயலா நறாக ெதாி7,ெகா5டா. அறிர3 வ7, B0*

ரமாக ப6தவ அற ஒ மாத வைர எA7திகவிைல.
--------------!"ைர

6. அமர வா<9

பமாவி=7, தா<நா0*& திபி வ7த பிற எ உ ள அைமதி இழ7,

அைல5*7த,. ஓாிடதி நிைலயாக இப, சாதி<மிலாம ேபாயி&.

எ மேனாநிைலைய வியாeயமாக ெகா56 ேதச யாதிைர ெச<ய

ெதாட$கிேன. அ7த ேதச யாதிைரைய ெபபா8 வட இ7தியாவிேலேய

ெச<;ப* X5*ய காரண ஒ இ7த,.

Bர ராஜதிரகளி நா0* அதிசயமான BரG ெசயக

நிக27த ராதனமான

ேகா0ைட ெகாதள$கைள;, பாழைட7த பைழய ஊகைள; அழ *

ெகா5ட திய ப0டண$கைள; அ7த ப0டண$களிேல ^லா

விேநாத$க@ ெபய ேபான சி$கார அர5மைனகைள; &றி பா,G
ச=த பிற, கைடசியாக, அeமீ +ேடஷனி=7, பபா< ேபாவத&
*க0 வா$கிேன. ஆeமீாி *க0 ெகா6த +ேடஷ மா+தா ஒ

எGசாிைக ெச<தா. "வழியி ர0ல சம+தானதி ஏேதா கலா0டா நடபதாக

ெதாிகிற,. கால தி0டப* ரயி ேபா<G ேசவ, நிGசயமிைல. நீ$க

மாகமா< ேபாவ, நல,!" எ அவ ெசானா.

ேவ

அத& நா, "எதைனேயா கலா0டாகைள நா பாதிகிேற ஐயா!
பரவாயிைல. *க0 ெகா6$க " எேற.
ஆeமீ +ேடஷனி ஜன$க

அ$க$ேக ப C* பரபரட ேபசி
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ெகா5*7த விஷய எனெவப, ேம&ப* *க0 மா+தாவி
எGசாிைகயி ல என ெதாிய வ7த,.

ரயி றப0டேபா, அதி வழக, மாறாக C0ட ெராப ைறவாக
இ7த,. ஏறியி7தவகளி ேபா^+காரக , இ7திய சிபா<க , இ$கி^
டாமிக

ஆகியவக

தா அதிகமி7தாக .

இதைன நா@ ரயி பிரயாணதி C0டதிேலேய கிட7, அவ+ைதப0ட

என இ, ெபாி, உ&சாகதி& காரணமாயி7த,. ஒவேம ஏறியிராத ஒ

இர5டா வ வ5*ைய க56பி*, அதி ஏறி கதைவG சாதி
தாளி06 ெகா5ேட. பிரயாண,கான உைடைய கைள7, வி06

கபளிைய இA, ேபாதி ெகா56 ஹா<யாக காைல நீ0* ெகா56
ப6ேத. ரயி8 கிளபி&.

--------

1. ர=ல ஜ>ஷ
நா நிமதியான நிைனவ&ற Xக X$கி எதைனேயா கால ஆயி&.

எறா8, ஓ6 ரயி= ஓைச; ழ8 சகர$களி சத? ெபபா8
எைன க5ணயரG ெச<வ, வழக. எதைன ேநர அ நா

X$கிேனேனா ெதாியா,. பைழய வா2ைகG சபவ$கைள ப&றிய கன3

ெகா56 திOெர Xகி வாாி ேபா06 ெகா56 எA7ேத. ரயி ஓடாம

நி&கிற, எ ெதாி7த,. நி&கிற இட +ேடஷ இைல எ எ உ @ண3
ெசா=&. +ேடஷ எறா அத&ெக தனி உாிைம; ள சில சத$க

ேக0. வ5*யி இட பி*க ஓ6கிறவகளி நடமா0ட, ஏறி

இற$கிறவக@ைடய ஆபா0ட, 'கர சா' 'கர X' Cபா6,

ேபா0டகளி ஆரவார - இவ&றி=7, ரயி ெபாிய ஜ$ஷனிேலா சிறிய

+ேடஷனிேலா நி&கிறெதபைத க56பி*கலா. ஆனா, இ$ேக அமாதிாி

சத$க

இைல. எ$ேகேயா ெவ Xரதி=7, இன7ெதாியாத சத$க

ேக0டன. வ5*யி பலகணி ஒைற திற7, உ ேள  எ 7த ளி7த
பனி கா&ைற ெபா0ப6தாம ெவளிேய தைலைய நீ0*ேன. எைன
ேபாலேவ பல தைலக

வ5* ெவளிேய நீ0டப0*7தன. ஒ சில கீேழ

இற$கி ரயிேலாரமாக நட7, ெகா5*7தாக . எதிேர ெகாDச Xரதி ஒ

ப0டண இப, ெதாி7த,. எப* ெதாி7த, எறா, அ7த ப0டணதி
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ஆ$கா$ேக சில B6க

தீபி*, எாிய, ேம&ப* தீயி ெவளிGசதி ப0டண

ெதாி7த,! ப0டண ெதாி7த திைசயி=7, படா, படா எ ,பாகி

56க

ெவ* சத வ7, ெகா5*7த,.

அ6த வ5*யி=7, தைலைய நீ0*யவைர பா,, "என ஸா, விேசஷ!

ரயி எ$ேக வ7திகிற,?" எ ேக0ேட. "ர0ல +ேடஷ: அகி
வ7திகிற,; ட3னி ஏேதா கலா0டா நடப, ேபா கா5கிற,!" எறா.
ஆeமீ +ேடஷனி *க0 மா+தா ெசான, சாிதா எ நிைன,
ெகா5ேட.

சில நிமிஷ,ெகலா ரயி கா* வி` சத ேக0ட,; ரயி8

றப0ட,. ெம,வாக நக7, ெச ைக கா0* மரைத தா5* ர0ல
+ேடஷ:

ேபா< நிற,. வ5*யி=7த சிபா<க

?த=ேயா

மளமளெவ கீேழ இற$கினாக . பிளா0பாரதி அ$மி$ ஜன$க

ப ேச7, ேபசி ெகா5*7தாக . அ7த பக ேபான +ேடஷ அதிகாாி

ஒவைர நிதி, "என ஐயா விேசஷ? வ5* இத& ேம ேபாமா?

ேபாகாதா?" எ ேக0ேட. அவ தம, வாயி=7த சிகெர0ைட என பதி
ெசாவத&காக எ6கலாமா, ேவ5டாமா எ சிறி, ேயாசைன ெச<,வி06

பிற ஒ தீமான, வ7தவரா<, "ெகாDச Xர,கபா ரயி பாைத

ேசதமாயிகிற,. ெசபனி06 ெகா5*கிறாக . இனிேம ெபாA,
வி*7தபிறதா ரயி றப6" எறா.

உடேன நா ப6ைகைய &றி க0*ேன. கைள7, ைவத உ6ைப

ேபா06 ெகா5ேட. கடப06 ஒ ேபா0டைர க56பி*, ெப0*

ப6ைகைய Xகி ெகா ளG ெச<ேத. ேம&பாலதி ஏறி இற$கி ?த நப

பிளா0பாரதி இ7த ெவயி0*$ R? ேபா<G ேச7ேத.

ெவயி0*$ Rமி விள எாியவிைல. ெவளியி பிளா0பார,

விளகிேலயி7, ம$கலான ெவளிGச வ7த,. அைற அ*ேயா6 கா= எ

?த= ேதாறிய,. அற & ?& நறா< பாததி அ7த எ5ண

தவ எ ெதாி7த,. வ ஓரமாக கிட7த தா27த பிர க0*= ஒ மனித

ப6, ெகா5*7தா. அவைடய ?க வாி பகமாக
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திபியி7தப*யா அவ யா, இன மாதிாி மனித எ இன ெதாி7,

ெகா ள ?*யவிைல.

ஒ வ0ட ேமைஜ;, அத இர56 பக$களி இர56 நா&கா=க@ கிட7தன.

சாமாகைள கீேழ ைவகG ெசா=வி06 ஒ நா&கா=யி நா உ0கா7ேத.
ேபா0டாிட மப*; ரயி கிள ேபா, வ7, Cபி6ப* ெசாேன.

ேபா0ட ேபான பிற சிறி, ேநர வ0ட ேமைஜ மீ, ைககைள ஊறி ெகா56

உ0கா7தி7ேத. எ பிற வளைப ப&றி;, வா2ைகயி நா அைட7த

அ:பவ$கைள ப&றி; ஏேதேதா எ5ண$க

ேதாறி மைற7,

ெகா5*7தன. இ7த மாதிாி ? பி ெதாியாத ஒ வடநா06 ரயிேவ

+ேடஷனி ஒ நா

ந ளிரவி, நா தன7 தனியாக உ0கா7திேப எ

நாைல7, வஷ$க@ ? யாராவ, ெசா=யி7தா, ெசா=யவ

ைபதியகார ப0ட ]0*யிேப.

என அதம&ற காாிய இ,? எ வா2ைகையேய இப*
அதம&றதாகதா ேபா< வி6ேமா?
'ட ட டபா' எ ,பாகி ெவ*G சத மப*; ேக0ட,. வககி
க0*= ப6, ெகா5*7த மனித ஒ தடைவ ர56 ப6தா. மப*;

ஒ ெநா* ெபாAதி அவைடய ?க வாி பகமாக திபி வி0ட,.
-------------

2. ேஜ ஹி%!
ஹி%!
எ:ைடய க5ணிைமக@ ேலசாக வைள7, ெகா6க ெதாட$கின.
ப6ைகைய தைரயி விாி, ெகா56 ப6கலாெம எ5ணி

நா&கா=யி=7தப*ேய னி7, ப6ைகைய பிாிேத. அேபா, யாேரா

ஒவ அ7த அைற ேள வவ, ெதாி7த,. னி7தப*ேய கைடக5ணா

வவ, யா எ கவனிேத. அLவள3தா; எ ைகக

ெவட ெவட எ

ந6$க ெதாட$கின. ப6ைகைய க0*யி7த ேதா வாைர கழ&ற

?*யவிைல. ெவளிேய எ$ேகேயா Xரதி ேக0ட ,பாகி ெவ*யி சத
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இேபா, எ ெநD ேள ெவ*ப, ேபா ேக0ட,. ச0ெட ஒ ெப

?ய&சி ெச<, மனைத திடப6தி ெகா56 நிமி7, உ0கா7ேத. உ ேள

வ7த மனித வ ஓரமாக ெப0* ப6ைகைய ைவ, வி06 வ7, எனெகதிேர

வ0ட ேமைஜ ககி இ7த நா&கா=யி உ0கா7தா.

?த= அவ எைன பாகவிைல. ெவயி0*$ Rமி வாச வழியாக

பிளா0பாரைத பா, ெகா5*7தா. சிறி, ேநர, பிற, நா

அவைரேய உ& ேநாகி ெகா5*7தைத உண7ததினா தாேனா எனேமா,
எ பகமாக பாதா. ?த= அச0ைடயாக பாதா; பிற உ&

பாதா.

"ேஜ ஹி7!" எறா.
அ7த ர8 வாைதக@ எ உ ளதி அட$கி கிட7த எதைனேயா

உணGசிகைள ெபா$ப*G ெச<தன. மிக3 பிரயதனப06 உ ளதி

ெபா$கிய உணGசிகைள; க5களிேல ,ளிக பாத க5ணீைர; அடகி
ெகா56 கமிய ர= நா: "ேஜ ஹி7!" எ வா2திேன.
"தமிழ ேபா=கிற," எறா.
"ஆமா!" எேற.
"நா எ$ேகயாவ, ச7திதிகிேறாமா? உம, ?க பாத ?கமா<
ேதாகிற,; ஆனா எ$ேக பாேதாெம ஞாபக வரவிைல" எறா.
அவ ஞாபக வராதத& ம$கலான ெவளிGசைத தவிர ேவ காரண?
உ56 எபைத நா அறி7தி7ேத. ேபGைச திப விபிேன.

"பமா அல, மலாயி பாதிகலா. அ7த ழபமான காலதி பாத
பதினாயிர ?க$களி எைதெய ஞாபக ைவ, ெகா ள ?*;?" எ

ெசா=, ேமேல அவ ேபச இட$ெகாடாம, "இ7த இளைட7த +ேடஷனி=7,
ரயி எேபா, கிள, ஏதாவ, ெதாி;மா?" எ ேக0ேட.
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"அ,தாேன ெதாியவிைல. நீ$க

எ7த பக ேபாக ேவ56ேமா?"

"பபா< பக ேபாகிேற."
"நா *= ேபாக ேவ56."
"*=கா? நீ$க

தய$கிேன.

*= ெச$ேகா0ைடயி நட7த விசாரைணயி..." எ

"இைல; நா ெச$ேகா0ைட ைகதியிைல. பமாவி=7, ேநேர வ7தவ,

ெச$ேகா0ைடயி=7, வி6தைலயான ஒ மனிதைர ேத* ெகா56
பபா< ேபாேன. அத& ேள அவ பபாயி=7, கிளபி

ேபா<வி0டதாக ெதாி7த,... உ$க@ ேமஜ ெஜனர மரபாைவ

ெதாி;மா!" எ அவ திOெரன ேக0டா.

"மரபாைவ ெதாியாம=க ?*;மா? ேநதாஜி அ6தப*யாக ஐ.எ.ஏ.
Bரகளி பதிைய கவ7த மகாஷ அலவா?"
"ஆமா; அ7த மகா ஷைர ேத* ெகா56தா ேபாகிேற. எத&காக
ெதாி;மா?"
"ெதாியவிைலேய?" எ தய$கி Cறிேன.
அவ த?ைடய கா ச0ைடயி ைப ேள ைகைய வி06 ஒ ாிவாவைர
எ6, எ ?க, ேநேர அைத பி*தா.
"இதிேல ஆ 56க

இகிறன. ஆறி ஐ7, 56கைளயாவ,

மரபாவி மாபி ெச8,வத&காகதா. ஒ, இர56, ..."
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எ:ைடய உ ளதி அேபா, ?றி எA7த அைலகைள அடகி ெகா56,

"இ, என ேபG ேபகிறீக ? தய3ெச<, ாிவாவைரG ச0ைட ைப
ேபா06 ெகா @$க !" எேற.

அவ அப*ேய ெச<தா. பிற இர56 ைககளா8 சிறி, ேநர ?கைத *

ெகா5*7தா.

"ஏேதா ெராப3 மன ேவதைன ஆளாகியிகிறீக

ேபா=கிற,. அைத

ப&றி எனிட ெசாலலா எறா ெசா8$க !" எேற.

அவ தம, ?கைத *யி7த ைககைள எ6,வி06, "இ7த பிரயாண

தைடப0டதினா ெராப3 மனதளGசியைட7, வி0ேட. தய3 ெச<,

மனி;$க " எறா.

"ரயி இ இர3 கிளப ேபாவதிைல. ந இவ Xக வர3
இைல. நீ$க

உ$க

அTபவ$கைளG ெசானா, நா: பி&பா6 எ

கைதையG ெசாகிேற. இராதிாி ெபாA, ேபா" எேற.

"நீ ஐ.எ.ஏ. சேகாதர; அதி8 தமி2 நா0டாராயிகிறீ. உமிட
ெசாலாம ேவ யாாிட ெசாவ,? ஆனா கைதைய எ7த இடதி
ஆரபிகிற, எ தா ேயாசிகிேற!"
"த7திர பைடயி தா$க

ேச7ததி=7, ஆரபிகலாேம?" எேற.

"இைல, இைல; கைதையG ெசாவதாயி7தா ?த==7ேத
ெதாட$வ,தா சாி!" எ ெசா=வி06, வ ஓரமாக க0*= ப6,
ெகா5*7த மனிதைர திபி பாதா.

"அவ அச7, X$கிறா. ேம8 யாேரா வடகதி ம:ஷ எ ேதாகிற,.
நா தமிழி ேபசினா அவ என ெதாிய ேபாகிற,?" எேற.
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இ: ெகாDச தாஜா ப5ணிய பிற அவ தம, கைதையG ெசால
ஆரபிதா.
-------------

3. கன மரபா
கதாநாயக:ைடய ெபய டாட ராகவ. ெசவ 6பதி பிற7தவ.

அவ:ைடய தகபனா ஒ பிரபல டாட. தம, தவ: தைம ேபா

ைவதிய ெதாழி= பிரபலமாக ேவ56ெம அவ விபினா. த7ைதயி

விபைத தவ ெவ நறாக நிைறேவ&றி ைவபா எ ேதாறிய,.
ைவதிய கcாியி ப*, மிகG சிறபாக ேதறினா. பிற அவ தம

உதவியாக 'பிரா*+' ெச<ய ேவ56ெம த7ைத விபினா. ஆனா

ைபய: ைவதிய சா+திரதி ஏ&ப0*7த அபார ேமாகமான, அத&
ேக நிற,. "நம, ெம*க காேலஜி இேபா, ெசா=

ெகா6பெதலா ப, வஷ, ?னா=7த ைவதிய சா+திர. ெசற

ப, வஷதி எதைனேயா அதிசய$கைள ேமனா06 ைவதிய நிணக

க56 பி*திகிறாக . நா அெமாிகா3 ேபா< அவ&ைற க&

ெகா56 வகிேற" எறா. பி ைளயி பி*வாதமான ேகாாிைக

தகபனா சமதிக ேவ5*யி7த,.

ராகவ அெமாிகாவி=7, திபி வ7த பிற அவ த7ைதயி விபைத
நிைறேவ&றி ைவக Cடவிைல; ெபாிய கவெம50 ஆ+பதிாியி

சபளமிலாத உதவி ஸஜனாகG ேச7தா. அLவித ஆ+பதிாியி ேவைல

ெச<தா தா த:ைடய ைவதிய சா+திர அறி3 விசா=, பாிJரண
அைட; எ ெசானா.

மக:ைடய ேநாகைத அறி7, தகபனா ெபைமயைட7தா. இவ ெவேம

பண சபாதிபத&காக ைவதிய ெச<ய பிற7தவ அல. ைவதிய

சா+திரைதேய விாி3ப6தி மனித வக, நைம ெச<ய பிற7தவ எ
தீமானி, அப*ேய ெச<ய அ:மதி ெகா6தா. அ:மதி ெகா6,G சில

கால,ெகலா அவ ைவதிய எபேத ேதைவயிலாத ேம உலக,G
ெசறா.

த7ைதயி:ைடய சரமகிாிையகைளG சாிவரG ெச<வத& Cட டாட

ராகவ: அவகாச கிைடகவிைல. அLவள3Xர அவ ைவதியகைல
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அறிவி வளGசியி ?Aகி ேபாயி7தா. அவ ேவைல ெச<த ெபாிய

ஆ+பதிாியி அவ:ைடய இலாகா3 தைலவராயி7தவ கன மரபா
எபவ. அவ ஐ.எ.எ+. வகைதG ேச7தவ. ெசற ;ததி ேபா,,

ேபாகள, ேபா< வ7தவ. பி&பா6 ஐேராபா3G ெச வியனா

நகாி8 ெப= நகாி8 இ7த பிரபலமான ைவதிய சாைலகளி ெகாDச
கால இ7, தம, ைவதிய கைல ஞானைத வள, ெகா56

திபியி7தா. எனேவ ைவதிய உலகதி அவ மிக3 பிரசிதமான ெபய

ஏ&ப0*7த,. "யமதம ராஜ: ஏதாவ, ஆேரஷ ப5ணி ெகா ள

ேந7தா அவ Cட கன மரபாவிட வ7,தா ஆக ேவ56" எ
ெசாவாக .

அதைகயவகளி கீேழ ேவைல ெச<வதா த:ைடய ைவதிய ஞானைத;

அ:பவைத; வள, ெகா ளலா எ டாட ராகவ எ5ணியி7தா.
ஆனா இ, விஷயதி8 சீகிரதிேல ஏமா&ற அைட7தா. கன மரபா

இரண சிகிGைசயி ெபாிய நிணராயிகலா; ஆனா அவ ைவதிய

கைலயி அLவள3 சிரைதயிைல எ ேதாறிய,. பல ?கியமான ரண

சிகிGைச ேகஸுகைள அவ தம உதவியாக அம7த டாடகளிட வி06

வ7தா. ஏதாவ, ச7ேதக ேக0டா சாியாக பதி ெசாவதிைல. ேக விைய
மனதி சாியாக வா$கி ெகா ளாமேல எைதேயா ேக0பத& எைதேயா பதி
ெசாவ, வழகமாயி7த,.

கரன மரபா இப* ெம<மற7, எதி8 சிரைதயிலாம ஏேனாதாேனா
எறிபத& ஒ ெக6தலான காரணைதG சில க&பி,G சமிைஞயாக

ேபசினாக . ?த= அைத டாட ராகவ ெகாDச$ Cட நபாதேதா6 அப*
ேபசினவகைள க6ைமயாக க5*தா.

அ7த விஷய பிவமா: ெம*க காேலஜி ப*, ேதறியி7த டாட

ேரவதி எற ெப5 ெசற வஷதி அ7த ஆ+பதிாியி ஒ வஷ பயி&சி

ெப ெபா06, 'ஹ3+ ஸஜனாக' வ7தி7தா . அவ

ேதச ெதா5*

பிரசிதி ெப&றி7த காலமான ஒ ேதச பதாி மக . கன மரபா அ7த

ெப5ணிட அள3 அதிகமான அபிமான கா06கிறா எ
ெபாறாைமகாரக

சில கா ெச<தாக . இைத றி,

ஆ+பதிாி ேள; ெவளிேய; சில ஜாைடமாைடயாக ேபசினாக . இ7த

மாதிாி ேபG காதி விA7தேபாெதலா டாட ராகவ பளிGெச, "இ7த
ேதசதி மனதி அத உ ளவக

யாைர ப&றியாவ, ஏேத: அவX
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ெசா= ெகா56தா இபாக . த$க@ைடய மனதி8 ள அசி$கைத

பிற ேம ஏ&றி ைவ, ேபவாக " எ வகாரகளி வாைய அைட,
வி6வா.
----------

4. காத யாதிைர
எனி: டாட ேரவதியி ேம கன மரபாவி விேசஷ அபிமானைத

ப&றி ேக0ட பிற அவ:ைடய கவன டாட ேரவதியி மீ, அதிகமாகG ெசல
ஆரபித,. இ, ேரவதியி கவனைத; கவ7த,. ?த தடைவ ேபசின

உடேனேய ேரவதி ராகவ: சிேநக பாைம ஏ&ப06வி0ட,. இைத

'காத' எ யாராவ, ெசா=யி7தா த ைபதியகாரதன எதா
டாட ராகவ ெசா=யிபா. ஆயி: வரவர, காவிய$களிேல காத
எபத& எெனன இல0சண$க

Cறப0*கிறனேவா, அைவெயலா

ராகவ - ேரவதியி:ைடய நடவ*ைககளி காணபடலாயின. ஏதாவ, ஒ

காரணைத க&பி, ெகா56 ஒவைரெயாவ அ*க* ச7திக பிரயதன
ப0டாக . ஒவைடய ேபG இெனாவைடய கா, மிக3

இனிைமயளித,. த$கைள அறியாமேலேய ஒவைடய க5க

வைடய க5கைள நா*G ெசற.

இெனா-

அேதா6 நிவிடவிைல. சில நாைளெகலா டாட ராகவ:ைடய மனதி

ெபாறாைம எ: தீ ப&றி எாிய ெதாட$கிய,. டாட ேரவதி ேவ எ7த ஆ5

டாடேராடாவ, ெந$கி ேபவைத பாதா ராகவ: ேகாப வ7த,.
எ7த ஆ5 ேநாயாளியிடமாவ, ேரவதி சிரைத எ6, கவனிதா8 Cட
ராகவ: ெபாக ?*யவிைல.

இ7த நிைலயி டாட மரபாைவ;, ேரவதிைய; ப&றிய வக

ேபGக

ராகவ:ைடய நிைன3 அ*க* வ7, உத ெதாட$கின. அவ&றி

எLவள3 Xர உ5ைம இகலாெம அவ மன ேயாசைன ெச<ய
ெதாட$கிய,. டாட மரபாைவ தனிைமயாக அவைடய அைறயி

பா,வி06 ேரவதி தி ேபா,, ராகவ அவைள கவனமாக பாக

ெதாட$கினா. அேபாெதலா வழகைத கா0*8 அதிக படபடட

அவ

வவைத; சில சமய அவ@ைடய க5க

கல$கி க5ணீ

,ளிதிபைத; பாத ேபா, அவ:ைடய உ ள ெகாதித,. ேரவதிைய
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இைத ப&றி ேக0ேட வி6வ, எ அவ ?*வாக தீமானிதி7த சமயதி
ஒ நா

அவனிட வ7,, "டாட, நா ெபாிய அபாயதி அகப06

ெகா5*கிேற. த$க@ைடய ேயாசைன; உதவி; என ேவ56" எ

பரபரட Cறினா . அ மாைல ஆ+பதிாி ேவைல ?*7த3ட

த:ைடய B06 வ7, ச7திப* ெசானா ராகவ.

அப*ேய அறிர3 ேரவதி ராகவ:ைடய B06G ெச த வா2ைக

வரலா&ைற Cறினா . வா2நாெளலா ேதச ெதா56 ெச<த த த7ைத எப*

JBக பிதிராஜித ெசாைதெயலா ெசலவழி, வி06 6பைத

நிராதரவா< வி06 வி06 காலமானா எபைத;, தைன தக இடதி

கயாண ெச<, ெகா6க த தாயா ெச<த பிரயதன$க

எப*

பலனளிகாம ேபாயின எபைத;, த:ைடய ெசா7த ?ய&சியா அநாைத

ெப5க

ப ளி Cடதி ேச7, ேதறி ெம*க காேலஜி8 ேச7, ப*,

டாட ஆனைத; ப&றி ெதாிவிதா . கன மரபா ?த= தனிட

கா0*ய அைப றி, ெபைமயைட7, வ7தைத;, ம&றவகளி

அவXறான ஜாைடமாைட ேபGகைள அல0சிய ெச<, வ7த, ப&றி;

றிபி0டா . கைடசியாக ேரவதி ெசானா : "டாட ராகவ! ெகாDச நாளாக

எனேக இ, விஷயதி ச7ேதக உ5டாயி7த,. கன= நைட உைட

பாவைனக

அLவள3 நறாயிைல. அவைர நா தனியாக அவைடய

அைறயி ச7திக ேந ேபாெதலா எ ?,கி த0* ெகா6,

கன$கைள ெதா06 ?கவா< க0ைடைய பி*, ெகா56 "ேரவதி!
உைன தா நா ?Aக ?Aக நபியிகிேற. ஒ சமய வ;

அேபா, எைன நீ நபி நா ெசானப* ேக0க ேவ56; ேக0பாயலவா?"
எ இLவிதெமலா ெசாகிறா. இைற அவ, 'ேரவதி நா மப*;
ெவளிநா06 பிரயாண ெச<யலா எ எ5ணியிகிேற, எேனா6 நீ
கிளபி வகிறாயா?' எ ேக0டேபா, என ஆதிர உ5டாகி எ க5களி
க5ணீ வ7,வி0ட,. அைத பாத கன, 'ஆ! நீ ெராப நல

ெப5ணாயி7தா<! உனிட நா எLவளேவா எதிபாேத. எ:ைடய

காாிய, ைகெகா6பா< எ நபியி7ேத; அ7த ட ராகவ உ

மனைத ெக6, வி0டா!' எறா. பிற அ$ேக நி&க ?*யாம விைர7,

வ7,வி0ேட!"

இLவித ேரவதி Cறியைத ேக06 ெகா5*7த ராகவ சிறி,ேநர ெமௗனமாக
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ஆேலாசைனயி இ7தா. பிற, "எ அைம ேரவதி! ஒ விஷய ேக0கிேற.

அத&G ச$ேகாசபடாம பதி ெசால ேவ56. கன மரபா மைனவிைய

இழ7தவ எப, உன ெதாி;. ஒ ேவைள உைன இர5டா7தாரமாக

கயாண ெச<,ெகா ள அவ விபலா அலவா?" எேற.

"அ7தG ச7ேதக எ மனதி8 சில சமய ேதாறிய,56" எ ேரவதி
ெசானா .

"அப*யானா அைதப&றி உன என ஆ0ேசப? கன மரபாைவ
மண7, ெகா @ பாகிய த ளC*யதலேவ?" எற Cறி, ேரவதியி
பதிைல ஆவ8ட எதிபாதா ராகவ.

"ஒேவைள  மாத, ?னா அவ ேக0*7தா அதி என
ஆ0ேசபமி7திரா,. இேபா, ஆ0ேசபமிகிற," எறா
"அ, ஏ?  மாததி&

ேரவதி.

அத& விேராதமாக என காரண

ஏ&ப0*கிற,?"
"த$க@ட சிேநக ெச<, ெகா5ட, தா!" எ ேரவதி Cறியேபா,,

எனதா அவ

கவி; நாகாிக? பைடத நவ;க ெப5 ஆனா8 ெகாDச

தைல னியதா ெச<தா .

ேரவதி இLவித த மேனாநிைலைய ஒவா றிபி0ட பிற, பர+பர

இவ தத இதயைத நறா< திற7, கா06வத& வழி ஏ&ப0ட,.

ராகவ:ைடைய வா2ைகேயா6 த:ைடய வா2ைகைய எெறைற

பிைண, ெகா ள3, அவ:காக த:ைடய உயிைரேய தியாக ெச<ய3

ேரவதி சிதமாயி7தா

எ ஏ&ப0ட,. ராகவேனா ேரவதியி கைடக5

பாைவகாக, பாரதியா வாகி பிரகார Q&றிர56 மைலகைள ெபா*

ெபா*யாக3 கா&றிேலறி வி5ைண பிளக3 தயாராயி7தா.

கைடசியி ராகவ ெசானா:-"எ க5ேண! ெபாறாைம;, ெபா<;,
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பிதலா0ட? நிைற7த இ7த ேதசேம என பி*கவிைல.

அெமாிகாவி=7, திபி வ வழியி நா மலா< நா0* இற$கிG சில நா
த$கியி7ேத. Jேலாகதி ெசாக உ56 எ ெசானா அ, மலா<

நா6தா. அ7த நா06 நா ேபா< விடலா, வகிறாயா?"

ேம&ப* ேயாசைனைய ம ேபGசிறி ேரவதி ஒ ெகா5டா . தீமான ெச<த

ஒ மாத,ெகலா இவ கபேலறி மலா< நா0ைட அைட7தாக .
ேகாலாலJாி ஜாைக ஏ&ப6தி ெகா56 ைவதிய ெதாழி ெச<ய

ஆரபிதாக . ஒறைர வஷ கால அவக@ைடய வா2ைக உ5ைமயி
ெசாக வா2ைகயாகேவ இ7, வ7த,.
-----------

5. ேநதாஜி விஜய
நிமலமான நீல வானதி=7, திOெர இ* விA7த, ேபா, ஒ நா

ஜபா அெமாிகாைவ தாகி ;த ெதாட$கிய ெச<தி வ7த,. அத பலனாக

பிாி0ட ஜபா மீ, ேபா ெதாட$கிய,. சி$கJாி இர56 பிரமா5டமான

பிாி0* ;த கபக

ஜபா ஆகாச விமானிகளா தா56

கட8க*யி ெசறன. சில நாைளெகலா மலா< நா0* மீ, ஜபானி

பைடெய6 ெதாட7த,. சாிதிரதிேலேய இலாத மிக3 ெசா&ப காலதி

மலா< நா6 ஜபா:ைடய வசமாயி&. அேபாெதலா ராகவ: ேரவதி;

ஒேர Yதியி8, கவைலயி8 ஆ27தி7தாக . ஜபானிய ெகாைலகாரகளி

ஆ0சி ஏ&ப0ட பிற ஒLெவா நா@ பய$கர விபாீதைத எதிபா,

ெகா5*7தாக . அ7த தைலெவ0* ராஜா$கதி எ7த நிமிஷ யாைடய

தைல ஆப,வேமா, யா க5ட,? சாக ேந7தா இவ ைக ேகா,
ெகா56 சாக ேவ56ெம அவக

திட ச$கப ெச<, ெகா5*7தாக .

இப*G சில மாத கால ெசற,. பிற அ7த மகதான சபவ உலக

சாிதிரைதேய மா&றியைமக C*ய சபவ ஏ&ப0ட,. M பா ச7திரேபா+

மலா< நா06 வ7, த7திர இ7திய அரசா$கைத +தாபிதா. அவைடய

அரசா$க ஆ0சி ாிவத& அேபா, ஒ சா5 அகல Jமி இலாவி0டா8,
மலா< நா0*8 ள இ7தியக

எேலா தா$க

த7திர இ7திய அரசா$கதி

கீ2 வா2கிேறா எற உணGசி ெப&றாக . அவக@ைடய ேதா க

உய7தன. அவக

மாக

Jாி,

விசா=, நிமி7தன. இத& ? எகாலதி8

அறி7திராத ெபமித உ&சாக? Xகல? அவக@ைடய உ ளதி ெபா$கி
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த,பின.
ேநதாஜியி த7திர இ7திய அரசா$கைத பல ேதச, அரசா$க$க

அ$கீகாிதன. அத& ?னா இ7தியகைள Aகைள ேபா மதி,

நடதிய ஜபானிய, ேநதாஜியி வைக பிற இ7தியாிட மிக மாியாைத

கா0ட ெதாட$கினாக . இ7தியாி உயி, ெசா, த7திர$க@ தக

பா,கா ஏ&ப0ட,.

ேநதாஜியி ேநாக எனெவப, சீகிரதிேலேய ெதாிய வ7த,. இ7திய

த7திர ைசய ஒைற அைம, ெகா56 இ7தியா3 பைடெய6,G
ெச பிாி0*ஷாைர ,ரதி வி06 , தி=யி Jரண த7திர ெகா*ைய

உய,வ, தா அவைடய உேதச எ ெதாி7த,. இ7த எ5ண,ட

ேநதாஜி இ7திய த7திர பைட திர0ட ெதாட$கினா. அ,வைரயி எGசி&

ைகயினா காைக ஓ0டாத ேலாபிகளாயி7தவக
பமாவி8 வா27த இ7தியக

உ பட மலாயி8

பதினாயிர, ல0ச எற கணகி பணைத

அ ளி ெகா6தாக . கனவிேல Cட ேபாகள ெசவ, ப&றி எ5ணி

அறியாதவக

ேநதாஜியி த7திர பைடயி ேசர ெதாட$கினாக . அப*

த7திர பைடயி ?த ?த= ேச7தவகளி டாட ராகவ:, டாட

ேரவதி; இ7தன. த$க

லமாக பாரத தாயி வி6தைல நைடெபற

ேவ5*யிகிறெத, அதனாேலதா த$கைள கட3

ெகா56 வ7, ேசதா எ இேபா, அ7த தபதிக

மலா< நா0*
Jரணமாக

நபினாக . மலாயி=7, பமா3 ேபான ?த ேகா*ேயா6 றப06G
ெசறாக .

சில தின$க@ெகலா ர$Cனி=7, இ7திய த7திர பைடயான, 'ேஜ

ஹி7!' '*= சேலா!' எ வானளாவ ேகாஷமி06 ெகா56,
"கத கத படாேய ஜா
ஷீேக கீத காேய ஜா"

எ: த7திர ேபா கீத,ட: அ+ஸா எைல றைத ேநாகி

கிளபிய,. கிளபிய ேபா, அ7த பைடையG ேச7தவகளி உ&சாக,
அளேவ கிைடயா,. ேநதாஜி ேநாி வ7தி7, அவக

றப6 ேபா, ேபசிய

ேபG மரக0ைட CடG த7திர Bர உணGசிைய ஊ0ட C*யதாயி7த,.
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அப*யிக, ஏ&கனேவ தா< நா0* வி6தைலகாக உட ெபா

ஆவிைய

தத ெச<யG சிதமாயி7தவகைள ப&றி ேக0பாேன? , *=யி
த7திர ெகா*ைய உயதி ேநதாஜிைய இ7திய *யரசி ?த
அகிராசனராகG ெச<; வைகயி ? ைவத காைல பி
ைவபதிைலெய பிரைஞ ெச<, ெகா56 அLBரக

கிளபினாக .

அதைகய த7திர ஆேவச ெவறி டாட ராகவைன; ெகா ைள ெகா5*7த,.
ஆயி: அவ:ைடய உ&சாகைத ஓரள3 ைறபத&ாிய இ காரண$க

ஏ&ப0*7தன. அவ&றி ஒ ேரவதிைய பிாி7, ேபாக ேவ5*யிகிறேத
எப,. ஏெனனி ேரவதி ேச7தி7த ெப5க

அ:பபடவிைல.

பைட ேபா ?ைன உடேன

இLவித ஒவைரெயாவ பிாிய ேந7த, அவக
மனேவதைனைய அளித,. எறா8, அவக

இவேம

ஈ6ப0*7த மகதான

இல0சியைத ?னி06 ஒவா மனைத திடப6தி ெகா56 பிாிய தயா

ஆனாக . மப*; ச7திதா த7திர பாரத ேதசதி ச7திப,, இலாவி*

Bர ெசாகதி ச7திப, எ ஒவெகாவ வாதி ெகா6,வி06
பிாி7தாக .

ேரவதியி பிாிவினா ஏ&ப0ட மனG ேசாைவ ஒவா ராகவ சமாளி,
ெகா5டா. ஆனா ேவெறா காரணதினா மனதி ஏ&ப0ட ச$கட

அLவள3 லபமாக சமாளிக C*யதாயிைல. அ7த காரண ராகவ

ேச7தி7த த7திர பைடயி தைலவ ேமஜ ெஜனர மரபா எப,தா!
?த= இ7த உ5ைம ெதாி7த, ராகவ ஆGசாியதினா திைக, ேபானா.
விசாாி, அவ எப* இ7திய த7திர பைடயி ேமஜ ெஜனர ஆனா

எபைத ெதாி7, ெகா5டா. பமாைவ ஜபானியாிடமி7, பா,காபத&காக

?த ?த= ர$C: வ7த மதரா` பைடயி ஐ.எ.எ+.டாட எற
?ைறயி அவ வ7, ேச7த சில நாைள ேள ஜபானியரா நா&ற?
]ழப06 சரணாகதி அைடய ேந7த,. சரணாகதி அைட7தவக

எேலா

?த= சிைறயி ைவக ப0*7தாக . பிற, அவகளிேல ேநதாஜியி
த7திர பைடயி ேசர இைச7தவக

வி6தைல ெச<யப0டாக . அப*

வி6தைலயானவகளி கன மரபா3 ஒவ. ேநதாஜியி, விேசஷ
அபிமான, அவ சீகிரதி பாதிரராகி ைசயதி டாடராக

இபத& பதிலாக ேமஜ ெஜனர எற ப0ட,டேன ஒ ெபாிய ைசய
பதி தைலவராக நியமிகப0டா.
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இைதெயலா அறி7த பிற ராகவ:ைடய ஆGசாிய நீ$கி&. ஆனா மனதி

ஒவித திகி ம06 இ7, ெகா5*7த,. ேம8 ெஜனர மரபா நம,
கதாநாயக ராகவைன ஏ&கனேவ ெதாி7தவ எபதாகேவ கா0*

ெகா ளவிைல. இ, ராகவ:ைடய மன அைமதி ைலவத& ெபாி,
காரணமாயி7த,.
-----------

6. கிராதக உ ள
வழி பிரயாணதி ேந7த சகிக ?*யாத கட$கைளெயலா உ ளதி

உதியினா சகி, ெகா56 ராகவ:ைடய பைட கா06 பாைதகளி8, மைல
வழிகளி8 பல Q ைம Xர பிரயாண ெச<, கி0டத0ட அ+ஸாமி

எைல றைத அைட7த,. அ7த Bர த7திர பைட அ$ேக ஒ ெபாிய

ஏமா&ற ஏ&ப0ட,. அ7த பைடையG ேச7த ஒLெவா Bர: அத& ளாக

, *=ைய அைடய ேபாகிேறா எற எ5ணைத வி06 வி0டா.
இ7தியாவி எைல ேள அ*ெய6, ைவ, இ7தியாவி

த7திர,காக3 ேநதாஜிகாக3 ஒ ,பாகி ேவ0டாவ, தீ, வி06 சாக
ேவ56 எதா ஆைசப0டா. ஆனா அ7த ஆைச நிைறேவவ, Cட

?*யாத காாிய எ ெதாிய வ7த,.

அவக@ ?னா வ7தி7த இ7திய த7திர ேசைனயி Bரக

ஏ&ெகனேவ

இ7தியாவி எைல ேள பிரேவசி, இபா ேபா ?ைனயி மகதான Bர

ேபா ாி7தாக . அவக@ ேள எதைனேயா அரவாக@ அபிம;க@
இைணயிலாத தீரைத கா0*னாக . உயிைர திரணமாக எ5ணி ப,

பிாி0* Bர ஒ த7திர Bர Bத சில இட$களி நி

ச5ைடயி0டாக . ஆனா8 என பிரேயாஜன? கா7தி மகானி அஹிஸா
மாகதிேலேய பாரதேதச சாBக த7திரைத அைடய ேவ56 எ
இ ேபா,, அவக@ைடய ?ய&சி எLவித ப=தமைட;?
பிாி0* ஆ0சி ,ைணயாக அெமாிக ஆகாச விமான$க

ஆயிரகணகி

வ7, ேச7தன. இ7திய த7திர Bரக@, ஜபானிய Bரக@

,ைணயாக ேபாதிய ஜபானிய ஆகாச விமான$க

வ7, ேசரவிைல.

சினDசி ஜபா த:ைடய சதி ேமேல காைல அக0* ைவ,வி0ட,!
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நாலாற? ]27, தாகிய எதிாிக@ ஈ6 ெகா6க அதனா ?*யவிைல.

இத காரணமாக இ7தியாவி பிரேவசித ஜபானிய Bரக@ த7திர இ7திய

Bரக@ ெபபா8 அ$ேகேய உயி ,றக ேந7த,. ஒ சில இ7தியாவி

எைலைய மப*; பிறமாக கட7, பமாவி பிரேவசிக
ேவ5*யதாயி&.

இப*யாக ?னணியி ெசறி7த பைடயி இற7தவக

ேபாக ம&றவக

பி வா$கி வ7, ெகா5*7த சமயதி காட ராகவ:ைடய பைட

இ7தியாவி எைலG சமீபதி வ7, த$கிய,. ைசனிய த$கிய இட

கா06 பிரேதச; ைகேயா6 ெகா56 வ7தி7த உண3 ெபா

கைர7, ேபா< ெகா5*7த,. அ7தG ைசனியதி=7த Bரக

ெவ சீகிர

ஒLெவாவ

?னா ேபாக ேபாகிேறாமா, பினா ேபாக ேபாகிேறாேமா எ ெதாியாம

ெசால ?*யாத ேவதைனைய அ:பவி, ெகா5*7தன.
டாட ராகவ: அேத மேனாநிைலயிேலதா இ7தா.

ர$C Bதிகளி இ7திய த7திர பைட அணிவ,G ெசற ேபா, இ ற?
ச?திர ேபா நிற ஜன$க

- பமியக@ இ7தியக@ - எLவள3 உ&சாக

கா0*னாக ! எப* Jமாாி ெபாழி7, வா2, Cறி வழி அ:பினாக !

, *= ேபா< ெகா* ஏ&வத& பதிலாக திப3 ர$C:ேக
ேபா<G ேச7தா, அ7த ஜன$க

எப* நைம வரேவ&பாக ?

நல,; ேரவதிதா என ெசாவா ?... ஆகா! த7திர ?ழக,ட கிளபிய

இ7திய த7திர பைட இதைகய ?*3 ஆளானைத ேக0டா அவ
எப* ,*? அவ

மன

இேபா, எ$ேக இகிறாேளா? ேந& திதாக

வ7திபதாகG ெசானாகேள, அ7த ெப5க

பைடயி ஒேவைள அவ

இபாேளா? அவைளயாவ, ச7திக ?*7தா இ7த மேனா ேவதைன ஒ

மா&றாக இ.

இப*ப0ட சி7தைனகளி காட ராகவ ஆ27தி7த சமய, ேமஜ ெஜனர
அவைன Cபி6வதாகG ெச<தி வ7த,. "எத&காக Cபி6கிறா?" எற
அதிசய,ட ராகவ மரபாவிட ெசறா.
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காட ராகவைன அவ ஏற இற$க பாதா. பிற, "காட! உமிட மிக

?கியமான ஒ ேவைலைய ஒவிக ேபாகிேற" எறா.

ராகவ கYரமாக "மிக வ7தன, ெஜனர! எ உயிைர ெகா6தாவ,
க0டைளைய நிைறேவ&ேவ!" எ ெசானா. ஆனா, அவ மனதி&
ஏேனா திதி எற,.

"உயிைர ெகா6கிேற எ ெசாவதி பயனிைல. இ7தியாவி

வ$காலைதேய உமிட ஒவிக ேபாகிேற. ஒ க*த ெகா6ேப.

அைத ெகா56 ேபா< பதிரமா<G ேசக ேவ56. வழியி உயி

அபாயைத ேத* ெகா வ, ,ேராக ெச<வதா."

"க*த யா?" எ ராகவ ேக0டேபா, அவ:ைடய ர தழதழத,.
"ேவ யா? நம, மேகா7நத தைலவதா. த&சமய ேநதாஜி அ7தமா

தீவி இகிறா. ஆகாச விமானதி ேபா< க*தைத ெகா6,வி06

பதி8 வா$கிவரேவ56.

ச& ?னா ராகவ மனதி *ெகா5*7த பயெமலா பற7த,.

மரபாவிட ெசால ?*யாத நறி அவ:ைடய உ ளதி த,பிய,.
"ெராப வ7தன! இேதா றபட தயா!" எ எகளிட ெசானா.
"ஆனா இ7த ?கியமான க*தைத அLவள3 லபமாக உமிட ஒவிக

?*யா,. அத& ?னா உம ஒ ேசாதைன இகிற,. அதி நீ ேதறியாக
ேவ56."

சிறி, ேநர ராகவ:ைடய மனைதவி06 அகறி7த ச7ேதக$க , பய$க

எலா திப3 அதி விைரவாக வ7, 7தன. "என ேசாதைன?" எ
ஈன+வரதி ேக0டா.
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"நா8 நாைள ? இ$ வ7, ேச7த பைடயி ஒவ மீ, பிாி0* ஒ&ற
எற ச7ேதக ஏ&ப0ட,. விசாாிததி அ, நிGசயமாயி&. நம ேளயி7,

ெகா56 ஒ& ேவைல பாபவக@ என த5டைன ெதாி;மலவா?"
"ெதாி;! மரணத5டைன!"
"அ7த த5டைனைய நீ நிைறேவ&ற ேவ56."
ராகவ மனதி ெப திகி உ5டாயி&. ேமேல எ,3 ேபச ?*யாம

நிறா.

"ஒ& ேவைல பாத, ஒ ெப5; அவ

உம அறி?க? ள ெப5தா!"

ராகவ: இேபா, எலா ெவ0ட ெவளிGசமாகிவி0ட,. அவ

ேரவதியாகதா இக ேவ56; ச7ேதகமிைல. ஆ! இ7த ெகா*ய கிராதக
இ7த ?ைறயி இவ ேம8 பழி தீ, ெகா ள பாகிறா. இதைன நா

ஒேம ெவளியி கா0* ெகா ளாம ேவஷ ேபா0டெதலா இதைகய ஒ
ச7தபைத எதிபா,தா.

ராகவ ஒ நிமிஷ ேநர ேயாசைன ெச<தா. பைட தைலவகளி

க0டைளகைள மவாைத ேபசாம நிைறேவ&வதாகG ெச<, ெகா6த
பிரதிைஞைய ஞாபக ப6தி ெகா5டா. அைத நிைறேவ&றிவி06,

ேநதாஜிைய; கைடசி ?ைறயாக தாிசி,வி06 பிற த ெசா7த பழிைய

தீ, ெகா வெத ?*3 ெச<தா.

"என ேயாசைன ெச<கிறீ? ஒ ெகா கிறீரா இைலயா?" எ அதிகார

ர= ேக வி வ7த,.

"க0டைளைய நிைறேவ&கிேற!" எ ராகவ பைல க*, ெகா56

ெசானா.

"ெராப சாி! இேதா ,பாகி! இதி ஐ7, 56 இகிற,; ஐ7ைத; தீ,
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விட ேவ56; ஒ ேவைள ைக ந6கதினா றி தவற இடமிக
Cடாதலவா?"
இLவித ெசா= ெகா5ேட மரபா ேமைஜ ேம கிட7த ,பாகிைய எ6,
நீ0*னா. ராகவ அத&

மனைத திடப6தி ெகா5*7தா. சிறி, ைக

ந6கமிறி ,பாகிைய வா$கி ெகா5டா.

காட ேரவதியி க5ைண க0* ஒ பாைறயி பகதி நிதியி7தாக .
ராகவ: அவ@ எதிாி ?ப, அ* Xரதி நி ெகா5டா.

,பாகிைய றி பா,வி06 க5ைண * ெகா5டா. விைசைய

இAதா.

ஒ, இர56, , நா8, ஐ7,!
ஐ7, ெவ*; ராகவ:ைடய தைலயி உGசியி ஐ7, இ* விA7த, ேபா
ெவ*தன.

அவ:ைடய தைல ழற,. மப*; ஒ ெப ?ய&சி ெச<, சமாளி,

ெகா5டா. க5ைண திற7, பாத ேபா, ஏ&ெகனேவ ேரவதி நிற பாைற

ஓரதி ைக ]27திபைத க5டா. அ7த ைகயினிைடேய தைரயி ஓ

உவ கிட7த,!

அ$கி7, காட ராகவைன மிக அவசரமாக விமான Cட, அைழ,G
ெசறாக .

அதபிற அவ மரபாைவ பாக ேவ5*ய அவசிய ஏ&படவிைல.
க*த அவனிட ெகா56 வ7, ெகா6கப0ட,. விமான தயாரா< நிற

இட, அைழ,G ெசலப0டா. அதி ஏவத& யதனித சமயதி

ராகவ:ைடய ந5ப ஒவ வ7, அவ காேதா6 ஒ ெச<திையG ெசானா.

அைத அவனா நப ?*யவிைல. "ஆஹா! ஏ ெபா< ெசா= எைன ஏமா&ற
பாகிறா<? ஏ 5ப0ட ெநDசி ேவைல எ6, ,கிறா<?" எ

ேக0டா. "இைல, ராகவ! நா உைன ஏமா&றவிைல. நா ெசான,
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சதிய" எறா ந5ப. ேமேல ேபவத& அவகாச இைல. விமானதி

கா&றா*G சிறக
---------

ழல ெதாட$கின.

7. விமான மைற%த4
அ7தமா தீவி ெச விமான இற$கிய, ேநதாஜிைய ேத* ெகா56

ராகவ அதிக Xர ேபாக ேவ5*ய அவசிய ஏ&படவிைல. ஏெனனி அவ

இற$கிய விமானCடதி பகதிேலேய ேநதாஜி; இ7தா. அவைரG &றி

இ7திய த7திர சகாாி ம7திாிக

சில, ம&றவக@ இ7தாக .

அவகைள பாதா ஏேதா ஒ மிக ?கியமான ?*3 வ7தவகைள
ேபால ேதாறிய,. எேலாைடய ?கதி8 ேசாக றி காணப0ட,.
சில மாத, ? Bரலdமி தா5டவமா*ய ேநதாஜியி Jரண
ச7திரைனெயாத ?கைத ேசாக கிரகண பி*தி7த,.

காட ராகவ தா ெகா56 வ7த க*தைத ேநதாஜியிட ெகா6தா.
ேநதாஜி அைத ப*தேபா, அவைடய ேசாகG சாைய பட7த ெசௗ7தய
வதனதி சிாிபி ேரைக காணப0ட,.

ப*, ?*த, அவ ெசானா..."ஆகா! எேலா இப*தா

ெசாகிறாக . 'நா$க

உயிைர வி06 வி6கிேறா; நீ ம06 எப*யாவ, தபி

பிைழ, உயிேரா*க ேவ56' எகிறாக . 'பாரத தாயி வி6தைலகாக'

எ ேச, ெகா56 ெசாகிறாக ... காட ராகவ! நீ திபி ேபாக

ேவ5*ய அவசியமிைல. உ:ைடய ெஜனர8 ?னேம நா க*த

அ:பி வி0ேட. உைன ப&றி மரபா ெராப பாரா0*யிகிறா.

அவைடய சிபாாிசி ப* உன ெல*ென0 கன பதவி அளிகிேற, ேஜ
ஹி7!" எறா.
அ$கி7தவக

அைனவ "ேஜ ஹி7!" எ ?ழ$கினாக .
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"ந5பகேள! த7திர இ7தியாவி ேசனாதிபதி பதவியி=7, நா ெச<த கைடசி

காாிய இ,வாக இகலா." எ ேநதாஜி ெசானேபா, &றி இ7தவகளி
ஒவ கி06, "இைல, ேநதாஜி இைல; ஒ நா@ இைல, பாரத Jமியி

, *=யி தா$க

த7திர இ7திய ைசதயதி மாெப ேசனாதிபதியாக

விள$ கால க0டாய வ!" எறா.

"உ$க@ைடய வா ப=க06! ந5பகேள! இேபாைத நா

விைடெப& ெகா கிேற. நா எ$ேக ேபானா8 என ெச<தா8

உ$கைளெயலா மறக மா0ேட. வ$கால ேவைலைய ப&றி ஒ ?*3

வ7த, ேர*ேயா ல ெதாிவிேப. பா$கா$கி=7ேதா, ேடா

கிேயாவி=7ேதா, ேவறிடதி=7ேதா ேபேவ. எேலா அ7தG ெச<திைய

எதிபா, ெகா5*$க , அதப* ெச<;$க ."

"அப*ேய ெச<ேவா ேநதாஜி! ேர*ேயாவி த$க@ைடய Bர கஜைன ர

எேபா, ேக0 எ எதிபா, ெகா5*ேபா."

ேநதாஜி கYரமாக நட7, ெச தயாரா< காதி7த ஆகாச விமானதி ஏறி
ெகா5டா. விமானதி இறக

சடசடெவ ழறன. விமான ?த=

விெர ஏற ெதாட$கிய,. &றிG &றி வ7, ேமேல ேமேல ேமேல ெசற,.
விமான வானதி ஒ சிறிய க ளிைய ேபா ஆ வைரயி எேலா
ேமேலேய பா, ெகா5*7தாக . கன ராகவ: அ5ணா7, பா,

ெகா5*7தா. க*தைத ேநதாஜியிட ஒவித, த:ைடய ெசா7த

விஷயைத அவாிட ெசா= ேமஜ ெஜனர மரபாைவ பழிவா$க அ:மதி
ேக0க ேவ56ெம அவ எ5ணி ெகா5*7தா. அத&G ச7தப

சாியாக இைல எபைத க5டா. ேநதாஜி; அவைடய ,ைணவக@

க5ட ஒ மகதான கன3 - பாரத த7திர கன3 - ,க

,களாக ேபா<

ெகா5*7த சமய அ,. எேலா அLவள3 மகதான விஷயைத ப&றிG

சி7தி, ெகா5* ேபா, த:ைடய ெசா7த விஷய அ&பதி8
அ&பமானதாக அவ: ேதாறிய,. ஏ&கனேவ அவ ேநதாஜிைய

பாதி7த ேபாதி8 இLவள3 ெநகதி பாததிைல. எ6த காாியதி

அதைகய ெப ஏமா&ற ஏ&ப0*7த சமயதி அவைடய தீர? கYர?
அவ:ைடய உ ளைத ?Aக ?Aக கவ7, ஜம ஜம$களிேல;

அேபப0ட தைலவாி கீ2 அ*ைம ெதா56 ெச<யலா எ உதி
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ெகா ளG ெச<த,. அவ ஏறிய ஆகாச விமான உயர கிளபிய ேபா,

அவ:ைடய உயிரான, உடைல ம06 இ7த Jமியி வி06 வி06 ேமேலறிG
ெசவ, ேபால ேதாறிய,. விமானதி உவ ெகாDச ெகாDசமாகG

சினதாகி, சிறிய க ளியாகி, கைடசியி அவ:ைடய பாைவயி=7,
மைற7தேபா,, கன ராகவ ச& ேநர +ரைனய& +தபி, நி

ெகா5*7தா. எலாைர; ேபா 'ேஜ< ஹி7' ேகாஷ ெச<வத& Cட

அவ:ைடய நா எழவிைல. அவ:ைடய க5களி க5ணீ த,பி நிற,.

க5ணீைர ,ைட, ெகா ள ைகைய உபேயாகி சதிைய Cட அவ
இழ7, வி0*7தா.

ந$Cர இலாம, கா இலாம, மா8மிக@ இலாம ந6 கட=

அைலகளா ேமாத ப06 கா& அ*த திைசயி அ$ மி$ அைல7, மித7,
ெகா5* கபைல ேபா சில கால ெல*ென0 கன ராகவ

பமாவி அைல7, திாி7, ெகா5*7தா. ேமஜ ெஜனர மரபா3 அவ

தைலைமயி=7த த7திர ேசைனயி Bரக@ பிாி0*ஷாரா சிைற

பி*கப0டதாகG ெச<தி வ7த,. ேகட ேரவதிைய ப&றி யாெதா தகவ8

ெதாியவிைல. பாைற ஓர, பய$கர சபவ, பிற ஆகாய விமானதி
ஏ சமயதி அவ:ைடய ந5ப ஒவ வ7, காேதா6 ெசான ெச<தி
உ5ைமயா இைலயா எ ெதாி7, ெகா ள3 அவனா ?*யவிைல.
ழப? ஏமா&ற? ,யர? * ெகா56 அைல5ட உ ளேதா6

ெல*ென0 கன ராகவ தா< நா06 வ7, ேச7தா. ஒவித ேநாக?

இல0சிய? இறி அ$மி$ அைல7, ெகா5*7தேபா,, *=

ெச$ேகா0ைடயி=7, ேமஜ ெஜனர மரபா வி6தைலயானா எ ஒ
நா

பதிாிைகயி ப*தா. பின அவைர ேத* ெகா56 அைல7தா.

அ7த ேதட ?& ெபறாத நிைலயிேலதா ர0ல ஜ$ஷனி அறிரைவ
கழிப* ேந7த,.
--------------

8. ேவஷ கைல%த4
ெல*ென0 கன ராகவ ெசான கைதைய ?A,ேம ேக06
ெகா5*7தபிற, "தா$க

Cறிய வரலா மிக3 பாிதாபகரமாயிகிற,;

ேமேல என ெச<வதாக உேதச?" எ ேக0ேட.
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"த&சமய எ:ைடய வா2ைகயி ேநாக ஒேற ஒதா. ேமஜ ெஜனர

மரபாைவ நா ச7திதாக ேவ56. அத& பி&பா6தா ேவ எ7த

விஷயைத ப&றி; எனா ேயாசிக ?*;" எறா கன ராகவ.
"மரபாைவ நீ$க

ச7திக ?*; எ என ேதாறவிைல. உ$க

பி*வாதைத வி06 வி6வேத நல," எ ெசாேன.

"அ, ம06 ?*யா,. மரபா யம:லக,ேக ேபாயி7தா8 அ$ேக;
ேபா< அவைர க56பி*ேத தீேவ!" எறா ராகவ.
"க56பி*, என ெச<Bக ?"
"க56பி*,, 'அட பாதகா! எ ேரவதி எ$ேக? அவைள என ெச<தா<?' எ

ேக0ேப. சாியான பதி ெசானா வி06 வி6ேவ. இலாவி* இேதா இ7த

ைக,பாகியி8 ள ஆ 56கைள; ஒ, இர56, , நா8, ஐ7,

எ எ5ணி அவ மாபி ெச8,ேவ!"
"கன இ, என ைபதியகாரதன!"

"ஆ; இ$ேக உ0கா7, நா உமிட ேபசி ெகா5*ப,
ைபதியகாரதன7தா. இதைன ேநர உமிட ேபசி வியதமாகிேனேன?"
எ ெசா= ெகா5ேட கன ராகவ எA7தா.

அவைர நா "அவசரபட ேவ5டா; உ0கா$க " எ ெசால
வாெய6ேத. ஆனா ெநDசி எ5ணிய, வாயி வரவிைல; அப* எைன
ேபச ?*யாம ெச<த சபவ ஒ அேபா, ேந7த,.

வ ஓரதி இதைன ேநர? ப6தி7த மனித ச0ெட எA7தா. நா$க

உ0கா7தி7த இடைத ேநாகி நட7, வ7தா. ெவளியிேலயி7, வ7த ம$கிய

விளகி ஒளி அவ ?கதி ப0ட ேபா,, எைன Xகிவாாி ேபா06

திைகபைடயG ெச<த,.
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ஏெனனி, அ7த மனிதைர என நறா< ெதாி;; அவ ேமஜ ெஜனர
மரபாதா!

'எ க5கைள எனா நப ?*யவிைல' எ சாதாரணமா< கைதகளி

எA,கிறாகேள அ, இேபா, எ விஷயதி ?&றி8 உ5ைமயாயி&.

நிஜமாக அவ மரபாதானா? இதைன ேநர? அ7த ைலயி ப6தி7தவ
அவதானா?
மரபாவி ர எேபா,ேம கனமாக3 கYரமாக3 இ. இேபா,

வழகைத விட அதிக கன? கYர? ெபா7திய ர= அவ "கன

ராகவ, உ?ைடய ந5ப Cறிய, தவ, இேதா நாேன, சாஷா ேமஜ ெஜனர
மரபாேவ ஆஜராயிகிேற. உைம மிக க6ைமயான ேசாதைன நா

உ0ப6திய, வா+தவதா. அத& பாிகார ெச<யேவ இேதா வ7திகிேற.

உ?ைடய ைக,பாகியி8 ள 56கைள எ மாபிேல ெச8த நீ
விபினா அப*ேய ெச<யலா. அைவ நிஜ56க தாேன? ைக
56க

அலேவ?" எ Cறிவி06 நைகதா. அ7த நைக ஏேனா என

பய$கரைத உ5டாகி&.

ராகவ:ைடய ?கைத பாேத. அ7த ?கதி ேராத?, அ]ைய;,

ஆ$கார? ேகார தா5டவ ஆ*ன. க5க

ெந தணைல ேபா

ெஜா=தன. ஏேதா ேபவத& ?யறா. ஆனா உத6க

வாைதக

,*தனேவ தவிர

ெவளிவரவிைல. ,பாகிைய எ6, மரபாவி மாபி&

எதிேர நீ0*ய ேபா, அவ ைகக

சிறி, ந6$கின.

ச0ெட நா தி, எA7,, "ராகவ! ஒ நிமிஷ ெபா$க !" எ Cவிய
வ5ண அவ ைகைய பி*, ெகா5ேட. எ ைக ப0ட, ராகவ:

ேராமாDசன உ5டானைத உண7ேத. என அேதவிதமான அTபவ

ஏ&ப0ட,.

மரபா ராகவைன பா,, "ேரவதி எ$ேக எ எைன ேக0கிறீேர?
உ?ைடய சிேநகிதைர ேக0ப, தாேன?" எறா.
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நா பத0ட,ட, "ஆ! நா ெசாகிேற. கன ராகவ ஒ நிமிஷ
ெபாபதாக வாகளிதா ெசாகிேற" எேற.

பிற எ ?கைத ஒ நிமிஷ ேவ பகமாக திபி ெகா56,

(ெசாவத& CGசமாயிகிற,) அ, வைரயி எ ேம8த0* ேம&றைத
அல$காி, ெகா5*7த 'ஹி0ல' மீைசைய எ6, எறி7ேத. தைலைய
நறாக *யி7த 'மளைர'; ைகயி எ6, ெகா5ேட. (எ$
ழபமாயி7த அ7த நா0களி ெதா7தர3 ளாகாம பிரயாண
ெச<வத&காகG சில சமய நா அப* ேவஷ தாிப, வழக)

ேவஷ நீ$கிய எ ?கைத பாத, "ஆஹா! ேரவதியா?" எ ராகவ

CGச=0டா.

"ஆ! ேரவதிதா!" எேற.
"இதைன ேநர எைன ஏமா&றி எ வாைய பி6$கி எ
மனதி=7தைதெயலா ெகா06ப* ெச<தாயலவா? உைன என

ெச<கிேற பா!"

"இ7தா8 இ7த ஷக@ ெகாDசமாவ, CGச, ச$ேகாச எப,
கிைடயா,! என7தா மனதி&

எLவளேவா ஆவ இ7த,.

அைதெயலா நா க06ப6தி ெகா56 இதைன ேநர மா
இகவிைலயா?"
ஆனா ஷக

எலாைர; நா ைற ெசாலCடா,. சமய ச7தபைத

பா, ரஸ ைற3 ஏ&படாம நட7, ெகா கிறவக@ இகதா

இகிறாக . ேமஜ ெஜனர மரபா அப*தா நட7, ெகா5டா. ஒ

நிமிஷ$Cட அ$ேக நி&காம வ அேக ெச சாைவைய எ6, ேபாதி
ெகா56 றப0டா. அவ வாச&ப*ைய கட ேபா, தா இவG ய

அறி3 வ7த,! நா: எைன வி6வி, ெகா56 அபா நக7ேத.
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"ெஜனர! ெஜனர! எ$கைள மனிக ேவ56!" எ ராகவ அலறினா.
ேமஜ ெஜனர திபி பா,, "உ$கைள நா மனிபத& என அவசிய
இகிற,? நீ$க தா, எைன மனிக ேவ56!" எறா.
"ெஜனர! ஒ விஷய தய3 ெச<, ெசால ேவ56. ந அைம தைலவ
ேநதாஜி மரணமைட7த, உ5ைமயா?" எ ராகவ பரபரேபா6 ேக0டா.
மரபாவி ?கதி அேபா, அதி விசிதிரமான ஒ னைக தவ27த,.
"ராகவ! நீரா இப*ப0ட ேக வி ேக0ப,? இ7திய த7திர பைடையG ேச7த
Bரக@ மரண எப, உ5டா? அமர வா23 ெப&றவக

அலவா நா?

அதி8 ந ேநதாஜி மரண ஏ,?"
இLவித ெசா=வி06 ேமஜ ெஜனர மரபா ெவயி0*$ Rமி
வாச&ப*ைய கட7, ெசறா.

அவைர பி ெதாடவத&காக அ* எ6, ைவத ராகவைன நா ைகைய ப&றி
நிதிேன.
!39ைர
ெல*ென0 கன ராகவ:, நா: மதரா+ ெமயி வ5*யி ெசைனைய

ேநாகி பிரயாண ெச<, ெகா5*7தேபா, மரபாைவ ப&றிேய நா$க
அதிகமாக ேபப* இ7த,. ெசைன ஆ+பதிாியி அவ கீ2 ேவைல

பாதேபா, அவைர ப&றி நா எ5ணிய, ெப7தவ எ பினா

ெதாி7, ெகா5ேட. மரபா ஐேராபா3 ேபாயி7த ேபா, வியனாவி
M பா ச7திர ேபாைஸG ச7தி, அவாிட பதி ெகா5டாரா. பா பா

இ7தியாவி=7, மைற7த பிற அவைடய காாிய$கைள ப&றி

மரபா3G ெச<தி வ7, ெகா5*7ததா. நா ஒ ெபாிய ேதசபதைடய

மகளாதலா எைன; ேநதாஜியி ேசைவ பயப6தலா எ மரபா
நிைனதாரா. அைததா நா தவறாக அத ெச<, ெகா56 அவ+ைத
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ப0ேட. எைன பாைறய*யி நிதி ராகவைனG 6ப*G ெச<த,

உ5ைமயி ஒ ேசாதைனதா. அ7த ,பாகியி ெவ* 56 கிைடயா,;

ைக 56க

இ7த,. இைத ப&றிெயலா திப திப அ8பிலாத

அதிசய,ட நா$க

ேபசி ெகா56 ேபாேனா.

"நம, வா2ைகயி அதிசய சபவ$க@ ேள மிக3 அதிசயமான,, ர0ல

ஜ$ஷனி அறிர3 நா மரபாைவG ச7தித,தா" எ ஒ?ைற நா
ெசாேன.

"அேத இடதி நா இவ ச7திதைத கா0*8மா?" எறா எ அைம

காதல.

"ஆமா; அைதவிட Cட அதிசய7தா!"
கன ராகவ சிறி, ேகாபேதா6, "அ, எப*?" எ ேக0டா.
எ:ைடய ெப0* ேள சில நாளாக பதிர ப6தி ைவதி7த ஒ தினசாி
பதிாிைகைய எ6, ெகா6ேத. அதி ெவளியாகியி7த ஒ ெச<திையG

0* கா0*ேன. அைத ப*த, ராகவ: எைலய&ற விய

ஏ&ப0டெதபைத அவைடய ?கறி உணதி&. ேம&ப* பதிாிைகG ெச<தி

வமா...

"இ7திய த7திர பைடயி மிக3 ெபா வா<7த பதவி வகிதவ, ேநதாஜி
பா ச7திர ேபா` Jரண நபிைக பாதிரமான ஆதமான ேமஜ

ெஜனர மரபா ெசைன... ஆ+பதிாியி ேந& ேசகப0டா. சிகிGைச

எ,3 பயபடாம இ மாைல அவ மரணமைட7த ெச<திைய அறி7,
ெபாி, வ7,கிேறா..."

ெல*ென0 கன ராகவ திப திப திப ேம&ப* ெச<திைய
ப*, ெபG வி0டா.

"ேததிைய பாதீகளா?" எ ேக0ேட.
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"ஆ; ர0ல ஜ$ஷனி நா ச7திதத&  தின$க@ ?னா!" எறா

ராகவ.

"அறிர3 அவைர பாதேபாேத என ஏேதா ஒ மாதிாி இ7த,!" எ நா

ெசாேன.

"அமர வா2ைவ ப&றி ெஜனர மரபா Cறியதி உ5ைம ெபா

இேபா,தா என நறா< விள$கிற,!" எறா எ உயி,ைணவ.
--------------

7. '8வி ச%நியாச

நம 56ைவ உ$க@ ெதாி;ேமா, இைலேயா? ெதாி; எ ஒ
ெகா56 வி6$க ! ெதாியா, எ நீ$க

ெசானா அவ உ$கைள வி06

விட ேபாகிறானா என? ?, வ= ஆளாவ,தா பலனாக ?*;.

?த ?த= 56ைவ நா ச7திதேபா, அப*தா ஜாஜா ெசா=
பாேத. திOெர ?,கி ஒ பலமான த06 விழேவ, தி6கி06

திபிேன. 56 உ0கா7, ெகா5*7தா. "என, அபேன! ஏ
?ழிகிறா<? 56ைவ அைடயாள ெதாியவிைலேயா?" எ எ இர56

ேதா கைள; பி*, 8கினா. ப ளிCட ஆசிாியகளி C0ட ஒறி

நா பி வாிைசயி உ0கா7, ெசா&ெபாழி3கைளG ெசவிம6,
ெகா5*7தேபா, இ7த மகதான சபவ நட7த,.
"ஆமா, ெதாியதா இைல!" எேற.

"ஓேஹா!" எ 56 சிாி, வி06, "அ7த காலதி எப* இ7தாேயா,

அப*ேயதா இன? இகிறா<. ெகாDச$Cட உவதிேலா ணதிேலா

மாத இைல!" எறா.

"எ7த காலதி?" எ ேக0ேட.
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"எனபா ெபாிய ஆளாயிகிறாேய? சிதபரதிேல ப*, ெகா5*7த

காலதிேலதா."

நா சிதபர, அ,வைரயி ேபானேத கிைடயா,. ஆனா ேம8

மத=தா ?, அபாய வ எ பய7,, "சாிதா!" எேற!
"ஏனபா, கிணசாமி, எைன ஏமா&றலாெமறா பாதா<?" எ ெசா=
மப*; ?,கிேல ஒ த06 த0*னா.

"என, நாமேதய கிண+வாமி இைல நாராயண +வாமி!" எேற.
"ஆகா! வ7,0டாயா வழி! அப*G ெசா8. எ$ேக கிணசாமி எற,,

உ ெபய கிணசாமிதா எ ெசா= *மிகி ெகா6க பாகிறாேயா

எ ேசாதிேத. அபேன, நாராயணசாமி! உ ெபய என ெதாியாெதறா

நிைன, ெகா5டா<!"

உ5ைமயி எ ெபய நாராயணசாமி; இைல! ஆனா அைதG ெசா= என

பிரேயாஜன?

இேபப0ட ஆைள ப&றி ெகாDச ெதாி7, ெகா ள ேவ56 எ

நிைன,, "56 இேபா, என ெச<, ெகா5*கிறா<?" எ ேக0ேட.
"எனைத ெச<கிற,? உ ?, பினா உ0கா7, ெகா56

ப ளிCட உபாதியாயகளி ,யர$கைள ப&றிய அAைகைய ேக06

ெகா5*கிேற! இப* எதைனேயா நாளாகதா ேபகிறாக . யா

என பிரேயாஜன? ,*= வைரயி ேபா< ைவ+ராயி தா*ைய பி*,
ஒ உ8 உ8க தயாராயி7தா அலவா வழி பிற! த டாணா

டாவனாக !"

"ெகாDச ெம,வா< ேப!" எ அவைன ெகDசி ேக06 ெகா5டபிற,

"நா ேக0கிேறேன எ ேகாபி, ெகா ளாேத! அப*யானா, நீ உபாதியா
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இைலயா?" எேற.
"நல ேக வி ேக0டா<, அபா! ** கெலட பி ைளயாக பிற7,06,
அ7த பாA பாீ0ைசயிேல ஒ மா ைற7, ேபானதினாேல

ஐ.சி.எ+.ஸு ேபாக ?*யாம உ0கா7திேக நா. எைன பா,
வாதியா ேவைலயி=கிறாயா எ நீ ேக0கிறாேய! உைன ேபாற

ஆசாமிக

இகிற, வைரயி இ7த உலக உபட ேபாகிறதிைல! ஒ

நா@ உபட ேபாகிறதிைல! நா ெசா8கிற, ெதாி7தேதா, இைலேயா!"
எ எ ?,கி ல அைத அAதமா< ெதாியப6த ?யறா.

"ெதாி7த, அபேன! ெதாி7, வி0ட,!" எ கதறிேன.
இமாதிாியாக என 563 அறி?க ஏ&ப0ட,. அற 563

நா: எதிபாராத இட$களி எதிபாராத விதமாக ெவலா ச7தி, நாெளா
?, ெபாAெதா த06மாக எ$க
ஒ நா

ந0ைப வள, ெகா56 வ7ேதா.

56ைவG ச7திதேபா,, "இேபா, என ெச<கிறா<?" எ

ேக0ேட.

"அப* ேக

ெசாகிேற. இேபா, என ெச<, ெகா5*கிேற எ

தாேன ேக0கிறா<? இ7த உலக, தி க0ட வழி ேத*
ெகா5*கிேற. இ7த உலக இகிறேத; மகா ?0டா

உலக. பண

உ ளவ:தா இ7த உலகதி மதி. பணகார எனைத உளறி

ெகா0*னா8 வாைய பிள7, ெகா56 ேக0கிறாக . பணமிலாதவ

எLவள3 அறிவாளியா யி7தா8 அவ ேபG அபலதி ஏகிறதிைல."
"உலக அப*தா இகிற,. என ெச<கிற,?" எ 56ைவ
ஆேமாதிேத.

"ஆனா உலக என ெச<;? உலகைத ைற Cறி என பய? உலகைத

பைடத கட3ைளG ெசால ேவ56. நா ம06 கட3ளாயி7தா என

ெச<ேவ ெதாி;மா? நம, அ@5ணி @5ணி ெச0*யா, அ5ணா
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மேலாியா ?த=யா, அப5ணா அபக5ணா அ<ய$கா, கிபணாஜி தசபாஜி
ஐய, டபி

நிேமானியா*லாமியா, திேஜா*யா *மிகிலா *$கலா, பயானதா+

மயானதா+ பய$கலா ஆகிய எLவள3 பணகார ேபவழிகைள; Cபி06
வாிைசயாக நி,ேவ. நிதி, "உ$க

ஒLெவாவாிட? எLவள3 பண

இகிற,? உ5ைமையG ெசா8$க !" எ காைத பி*, திேவ.

அவக

உ5ைமையG ெசா=யாக ேவ56. ெசாலாவி0டா யா

வி6கிறாக ! பிற, "இLவள3 பணைத; என மாதிாி ெசல3 ெச<ய

ேபாகிறீக ?" எ ேக0ேப. அவக

திதிெவ ?ழிபாக ! "ெசல3

ெச<ய வழி ெதாி7த ேபவழி இேதா ஒவ இகிறா. ஒLெவாவ உ$க

பணதி சாிபாதிைய நம, 56விட உடேன ஒவி, வி06 மகாாிய
பா$க !" எேப. அவக

அப*ேய ெச<வாக . ெச<யாவி0டா யா

வி6கிறாக ? தாேன கதறி ெகா56 பணைத ெகா56 வ7, கலகலெவ

ெகா0ட ேவ5டாமா?
ஆனா 56வி இடப* கட3

நடபதாக ெதாியவிைல. எனேவ

எனிட ஒ ஐ7, Rபா< ேநா06, *ரா ெசல3ெக தனியாக நா8

அணா3 வா$கி ெகா56 ேபா<G ேச7தா.
*****

அ6த தடைவ நா 56ைவ பாதேபா,, "பணமா! சீ! பண இ$ேக யா
ேவ56? பணைத ெகா56 ேபா< உைடபிேல ேபா6!" எறா. நா

தி6கி06 நி&ைகயி, "பணதினா மனித வகேம நாசமைட7, வகிற,!

பணகாரக தா உலகைத பா2 ப5ணி வகிறாக ! பண சபாதிகிற

எ5ணைத நா வி06 வி0ேட!" எறா.

"பிேன என உேதச ெச<திகிறா<?" எ ேக0ேட.
"உலகைத உதாரண ெச<ய ேபாகிேற. மனித வகைத மேகா7நத
நிைலைம ெகா56 வரேபாகிேற! ஆமா; தீமான ெச<,வி0ேட!"
எறா.

"எப*!" எ ேக0ேட.

133

"எப*யா! ெசாகிேற, ேக . நா எAதாள ஆக ேபாகிேற. அGச*த
எA, உ ள சதி உலகதி எத& இைல. ஒ விஷய அGசி வ7,

வி0டதானா, ?0டா

ஜன$க

அ, எLவள3 அபதமானா8 அப*ேய

விA$கி வி6கிறாக ! இ7த உலகைத ?: ெகா56 வவத&

எAதாளனாவ, ஒதா சாியான வழி!" எறா.
"ெராப ச7ேதாஷ!" எேற.

"ஆனா உைன மற7, வி6ேவ எ பயபடாேத! உலகைத ?:
ெகா56 வ7த3டேன உைன; கவனி, ெகா கிேற!" எ அபய

அளிதா.
*****

மப*; 56ைவ பாதேபா,, "எAதாள ஆ ?ய&சியி எLவள3
Xர ெவ&றியைட7திகிறா<?" எ ேக0ேட.
"அபேன! உலகதிேல ேவ எ7த ெதாழி ேவ/மானா8 ெச<யலா. ெத
C0டலா; ேஹா0ட ைவகலா; ம7திாி ேவைல ேவ/மானா8 பாகலா.

ஆனா எAதாளனாக ம06 ஆக Cடா,. அதி8 நம, நா0* இேபா,

உ ள பதிாிைகயாசிாியக

இ வைரயி எAதாளனாகேவ ஆக Cடா,.

பதிாிகாசிாியகளா இவக ? த திடக !"

"எனபா இப* ஒேரய*யாக ெவ@, வா$கிறா<?"
"பிேன என எ ேக0கிேற! ஓரணா இர5டனா +டாகைள தி*

ெகா கிறாக . அ:பிய க06ைரகைள திபி அ:வ, கிைடயா,!"

"ஆமா, அபா, ஆமா! அேநக பதிாிகாசிாியக
எேற.

அப*தா ெச<கிறாக !"
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"ஓேஹா நீ ம06 தபி, ெகா ளலா எ பாகிறாேயா? நீ; அேத

வக7தாேன!"

"ஆ; வா+தவ7தா! மனி, ெகா !"
"மனிகிறதாவ,, ம5ணா$க0*யாவ,? நீ$க
இகிறீகேள, மகா கிராதகக ! எAதாளக

பதிாிகாசிாியக
உயிேரா* ேபா,

அவகைள ப0*னி ேபா06 ெகா8Bக . ெச, ேபான பிற நிதி வ]

ெச<, ஞாபகG சின க06Bக !"

"ேபாக06! அ, ஒ திதியாவ, இகிறேதா இைலேயா?"
"நல திதி!"
"சாி, ேமேல என ெச<ய ேபாகிறா<?" எேற.
"இனிேம ஒவைர நபி ஒ காாிய ெச<வதிைல எ தீமானி, வி0ேட.

நாேன ஒ பதிாிைக ெவளியி6கிறெத ேந& இர3 பனிர5டைர மணி
?*3 ெச<, வி0ேட."
"ெராப ச7ேதாஷ."

"அெதலா ெவமேன வாயா ச7ேதாஷ எ ெசானா ம06 ேபாதா,,
ச7ேதாஷைத காாியதிேல கா0ட ேவ/."
"எப* கா06கிற,?"
"ஆயிர Rபா< ஒ ெச எAதி ெகா6, கா06கிற,. எAதாள:
எAதாள: பதிாிைககார: பதிாிைககார: உதவி ெச<யாவி0டா,
ேவ யா உதவி ெச<வாக ?"
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எனிட ஆயிர Rபா< இைல எ சதிய ெச<தத ேபாி, "சாி, ஒ

Jeயைத ைற, ெகா !" எ ெசா=, அற இெனா Jeயைத;
ைற, ெகா56 கைடசியி ப, Rபா< வா$கி ெகா56 ேபானா.
*****

ம?ைற 56ைவ பாதேபா,, "எனபா! ெசா7த பதிாிைக ஆரபி,

வி0டாயா?" எ ேக0ேட. "பதிாிைகைய ெகா56 ைபயிேல ேபா6!

இ7த பதிாிைககைள ேபா உலக, ெக6த ெச<வ, ஒேம
கிைடயா,!" எறா.

"அ7த உ5ைமைய எப* ெதாி7, ெகா5டா<?" எேற.
"0*G வாிேல ?0* ெகா வத& அப* என வ7த,? தின7தின7தா
பதிாிைகக

ப*கிேறாேம? ஒ நாளாவ, ஒ பதிாிைகயிலாவ, ஆயிர

ெபா< ைறவாக வ7திகிறதா? மாபிேல ைகைய ைவ, ெகா56

ெசா8!" எறா.
"எ$க

0ைட ெராப உைடG வி06 விடாேத! பிேன இேபா, எனதா

ெச<, ெகா5*கிறா<?" எற,, ஓ அGச*த ,56 காகிதைத எ6,
கா0*னா; அதி, "மி+ட 56, +டா அ56 ேஷ ேராக" எ
அGசி0*7த,.

கி ேம 56 விரைல ைவ, ெகா56 அதிசயப0ேட.
"நாராயணசாமி! நா ெசாகிேற ேக ! கைடசியாக பண சபாதிபத& வழி
க56 பி*, வி0ேட. பண எறா, இ7த லயனிேல இகிற பண ேவேற

எதி8 இைல! உ:ைடய டாமியா Oமியா, பிலா கிலா, டாடா கீடா
எலா எப* ேகாOவரக

ஆனாக ? எலா இ7த ேஷ மாெக0*ேல

பண ப5ணிதா! ஆனா ஒ ெசாகிேற ேக ! இ7த ேஷ மாெக0

உலகதிேல உ ள ?0டா கைள ேபா ேவேற எ7த உலகதி8 கிைடயா,.
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வா$க ேவ5*ய சமயதிேல 66 எ ஓ* ேபா< வி&பாக . வி&க

ேவ5*ய சமயதி இகி J0* ைவ, ெகா வாக . த$க@காக

ெதாியாவி0டா8, ஏதடா, நப 56 ஒத இத&ெக தைலையG aவர
ப5ணி ெகா56 உ0கா7திகாேன, அவைன ேக06 ெகா56 ெச<ேவா
எ ெச<வாகேளா? அ,தா கிைடயா,. ேபானா ேபாக06. நீ என
ெசாேற? இேபா, ேஷ மாெக0*ேல பண ப5/கிறத&G சாியான

ச7தப. ைம] நிலகாி இேக, அப*ேய த$க! இனி 23

Rபாயாயி. இ: ப, நாளிேல 29 வைர ேபாகாவி0டா எைன ஏ

எ ேக@; ஓ ஆயிர ேஷ இதிேல நீ வா$கலா. ப, நாைள ேள
ஆறாயிர Rபா< ைக ேம வ7, விA! அற, ட காபி ெகா0ைட

இகிறேத, 'ஏ ஒ' ரகதி ேசகேவ5*ய,."

"Bைச என விைல?" எ ந6விேல ேக06 ைவேத.
"அட நாராயணசாமி! நா ெவ காபி ெகா0ைடையG ெசாலவிைல! ட

56 காபி ெகா0ைட கெபனி ேஷைரயா ெசாகிேற. உன அதிேல

அLவள3 திதி இலாவி0டா திவா$C கடைல பி5ணா இகிற,!
அ, ெவ கடைல பி5ணா இைல! அLவள3 ேகா0ைட ப3 எ

ைவ, ெகா . அதிேல ஓ இர5டாயிர ேஷ நீ வா$கி ேபாடலா."

மி+ட 56வி வா< ெமாழியாக அ மா ஒ ல0ச Rபா< வைரயி நா
சபாதி, வி0ேட. அLவளேவா6 அைற ேபா, எ ெசா=
அவைன ேபாகG ெசாேன.
*****

ஒ மாத கழி, மி+ட 56ைவ நா பாத ேபா,, "நாராயணசாமி! நல

ேவைள நீ பிைழதா<! நா ெசானைத ேக0காம நீ பா06 ேபா<

திவா$C கடைல பி5ணாைக;, ைம] நிலகாிைய;, ெகாGசி காபி

ெகா0ைடைய; வா$கியி7தாயானா அ*ேயா6 ெதாைல7, ேபாயிபா<!...
அத&காக என தா$+ ஒ ெசால ேவ5டா. நம ேள

எனதி&காக உபசார?" எறா.
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"சாி, இேபா, என ெச<, ெகா5*கிறா<?" எேற.
"இ7த உலகமான, ஏ இப* ட தனதிேல ஆ27, கிடகிற, எ அ*க*
உைன ேக06 ெகா5*7ேதனலவா? அ7த இரகசியைத கைடசியாக

க56 பி*, வி0ேட."
"அ, என?"

"உலகதிேல சாியான ப* இைல; இகிற ப* ேமாச. இ,தா

காரண. ?த=ேல நம, ச0டசைபயி அ$கதினக@ ப*G ெசா=
ெகா6க ேவ/. அற ப ளிCட வாதியாக@ ப*G ெசா=

ெகா6க ேவ/. அத&கற பி ைளக@G சாியான ?ைறயி கவி

பயி&சி ெகா6க ேவ/. நீ என ெசாகிறா<?" எ ேக0டா.
"அவசிய உடேன ெச<ய ேவ5*ய காாிய7தா!" எேற.

"அப*யானா ?த=ேல ச0டசைப அ$கதின ப* ெசா=

ெகா6பத&ெக ஒ ப ளி Cட ைவகிேற. அத& உனாலான

ைக$கயைதG ெச<!" எ ரசீ, தகைத நீ0*னா. 56 இ7த தடைவ

ேபானா திபி வரமா0டா எற ைதாிய,ட சதியா:சார நெகாைட
ெகா6, அ:பிேன.
*****

எ நபிைக Bணாயி&. 56 சீகிரேம திபி வ7,, "அபேன! நல ேவைல
பா, எைன ஏவி அ:பினா<. அைத கா0*8 ெகா0ைட பாைக

பிழி7, பாதா கீ ப5/ எ ஏவியிகலா!" எறா.

"ஏ? நம, ச0டசைப அ$கதினகைள உனா ப*பிக ?*யவிைலேயா?"

எேற.
"அவக

?த= ப ளி Cட, வ7தா தாேன ப*பிகலா? எ$க@
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ப* ேவ5டா; இகிற ப* ேபா, எகிறாக . இப*ப0டவகளிட
ெகா56 ேபா< இராeஜியைத ஒபிதா அ, ஏ உபட ேபாகிற,?"
எறா 56.

"அப*யானா உலகைத ?: ெகா56 வகிற காாிய 'ேஹாெல+'
எ வி06 விட ேவ5*ய,தா, இைலயா?" எேற.
"நறாயிகிற,. அப*ெயலா வி06 விடலாமா? உலகதி தைலயிேல ஒ
06 0* அைத ?: ெகா56 வ7, ேசக ேவ5டாமா? உலகைத

ப*பிகிறத& ேவ வழி ஒ க56பி*, வி0ேட. இதைன நா

ேயாசைன ஏ ேதாறவிைலெயபைத நிைனதா எனேக

அ7த

ஆGசாியமாயிகிற,. ஆ; சில சமய நா Xரதி மைல உGசியி உ ள

விளைக பா, ெகா5ேடயிகிேறா. கால*யி8 ள ]ாிய க5ணி

ப6வதிைல! சினிமா டாகி எபதாக ேக விப0*கிறாேயா இைலேயா?"
"ேக விப0*கிேற."
"இ7த சினிமா ஒ ம06 எ ைகயி இ7தா ேபா,, அைத ெகா56 நம,
;னிவ`* ைவ+ சாஸலகைள;, பாட தக கமி0* அ$கதினகைள;
Cட ,பி, விடலா! ஆனா இேபா, இ7த சினிமா உலக ெக06

ேபாயிகிற, ேபா ேவெற,3 ெக06 ேபாயிகவிைல. ஒ5ணா நப

நிர0சர 0சிக

எலா ைடரடக

எ வ7,வி6கிறாக . சினிமா3

கைத எA,கிறவகைள ப&றிேயா ெசால ேவ5*யதிைல. ந*கக

மகாமகாமகாமகா ேமாச. எலாைர; ஒேர '+B'பா '+B' ப5ணி

வ$காளடா கட=ேல எறி7, வி06 மப* திதாக ஆரபிக ேவ56."
"அப*ேய ெச<,வி0டா ேபாகிற," எேற.
"அத& உ:ைடய ஒதாைச; ெகாDச ேதைவ."

"என ெச<ய ேவ/?"
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"ப, ல0ச Rபா< க5ைண * ெகா56 ேபா6கிற ?தலாளி ஒவைர நீ

பி*, ெகா6க ேவ56. அ7த மனித பணைத எைகயி ெகா6,வி06

அற என ஏ, எ ேக0க Cடா,. எைன Jரா3 நபி வி06விட

ேவ/! அேபா, பாேர சினிமா உலக எப* தைல கீழாக ஆகிறெத!"
"ஆக06 56, அவசிய பாகிேற" எேற.
அ6த தடைவ நா மி+ட 56ைவG ச7தித ேபா, அவ:ைடய ேதா&ற
அ*ேயா6 மாறி ேபா< இ7த,.

"என ப5/கிறா<?" எ ேக0டத& "டாகி உலகதிேல பிரேவசி,
வி0ேட. இ: ெகாDச நா

"ெகாDச நா

எேற.

என? ெராப நா

"அவசியமிைல. ெகாDச நா

ெபாதி!" எறா.

ேவ56மானா8 ெபாதிகிேற"

ெபாதாேல ேபா,. இேபா, ஒ தமி2

டாகியி ைடரட காாியதாிசியாக அம7திகிேற. டாகி விஷயமா<

ஆனா, ஆவனா ெதாியாதவக

எலா படைத 0*Gவ ஆவைத

பா, ெகா5*கிேற. ஆனா அ6த வஷ இ7த நாளி சினிமா

உலகதி ஒ ெபாிய ர0சி நடக ேபாகிற,. அைத எதிபா, ெகா5*! நீ

பா06 X$கி ேபா< விடாேத!" எ ?,கிேல த0* ெகா6, எGசாிைக

ெச<,வி06 ேபானா.

அ7த ப*ேய நா X$காம சினிமா உலக ர0சிைய எதிேநாகி

காதி7ேத. சில கால வைரயி ஒேம நடகவிைல. ஒ ேவைள 56
தா X$கி ேபா<வி0டாேனா எ ேதாறிய,.
*****

இர56 வஷ, பிற 56 திOெர ஒ நா
எ ேதா க@ ?, ெவ பா6ப0டன.

எ எதிேர ?ைளதா.
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"நா உைன கைடசியாக பாதேபா, என ெசாேன?" எ ேக0டா.
"X$கி ேபா< விடாேத எ ெசானா<. இேபா, Xக ம7, சாபி0டா8

என Xக வரமா0ேடெனகிற,!" எேற.

"சினிமா உலகி ெபாிய ர0சிைய எதிபா, ெகா5* எ ெசாேனேனா,
இைலேயா? அ, நடக ேபாகிற,!"
"ேப!"
"என ேப! ேபஷாவ, ேப? உைன ேபாற உ&சாகமிலாத பிரகிதிைய
நா பாதேதயிைல! உலகதிேல இலாத மகா அதிசய நடக ேபாகிற,

எேற; நீ ேப எகிறா<?"

"பிேன என ெசால ேவ/, அபா?"
"ஒ ெசால ேவ5டா; எA7தி7, Cதாட/"
"ஆக06, சினிமா ர0சி எ7த ம06 இகிற,?"
"பாதி நட7தா&ேபாலதா, கைத; fேனாாிேயா3 தயாராகிவி0ட,.
'டயலா' ?காவாசி எAதியாகிவி0ட,. ெகாDச ேக0கிறாயா?"

"காத=! காிய ேமக$க@ க56 ெவ0ப*யான ஜாeவயமான கன$களிேல
மி2 வி06 ெகாபளி அழ ெவ ளதி ஆழதிேல ஆழதிேல
ஆழதிேல..."

"56 உன எேபா, ெத,வா< ஏ&ப0ட,?" எ ேக0ேட.
"என ேக0டா<?" எ ேவ உலகதி=7, இ7த உலக, வ7தவைன
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ேபா 56 ேக0டா.
"ஆழதிேல, ஆழதிேல, ஆழதிேல எெசா= ெகா5ேட ேபானாேய? ஒ
ேவைள ெத,வா< வ7, வி0டேதா எ ேக0ேட."

"உனிட இைதப&றிெயலா ேபசி பிரேயாஜனமிைல எ ெதாி;.

ெதாி7, ேபசிேனேன? எ திைய... அ*, ெகா ள ேவ/. அடாடா! மணி

ஐ7தாகிவி0டேத! 88 அ$ேக கா, ெகா5*பாேள?"
"88 எப, யா அபா?"
"அட நாராயணா! 88ைவ ெதாியாதா? அ6த வஷ இ7த நா

எலா

88வி ெபய உலக பிரசிதியைடய ேபாகிற,. சினிமா உலகதிேலதா

ெசாகிேற. நீ ெசவிடா< ேபானா8 Cட உ காதி அ7த ெபய விழதா

விA!"

"88 எப, யா அபா?"
"சினிமா உலகதி பாதி ர0சிைய நா நிைறேவ&றி வி0ேட; பாகி பாதி

ர0சிைய 88 நிைறேவ&ற ேபாகிறா ! அவைள கதாநாயகியாக ைவ,தா

நா கைத;, `ேனாாிேயா3 எAதியிகிேற. இ: ஐ7தா மாத

ம06 X$காம=; அற பா அ&தைத!" எ ெசா= வி06G 56
நைடைய க0*னா.

எ ?,ைக த0ட Cட அவ மற7, வி06 ேபான, என அளவிலாத,
அளவிலாத, அளவிலாத... அட 56! அளவிலாத ஆGசாியைத அளித,.
*****

பி&பா6 சில மாத கால 56 அ*க* எைனG ச7திதேதா6 '88' '88'

எ ெசா= எ பிராணைன வா$கிவி0டா. கா, ெசவிடா< ேபா<

வி0டாேல ேதவைல எ ேதாறிய,. 88வி அச ெபய ^லா மேனாகாி
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எ அறி7ேத; பிரமணிய எ: ெபய 56 எ திாி7தி ேபா,
^லா மேனாகாி 88 ஆக Cடாதா?
883 அவ

தாயா அநாைதக

எ ஏேதா சினிமாவி சிலைற

பாதிர$களாக ந*, R டாஸுகளி ஆ*; ஜீவன நட,கிறாக
எ ெதாி7த,.

அதைகய 88விட 56 த உ ளைத ?A, பறிெகா6தி7தேதா6,
அவைள உலக ெமG சினிமா ந0சதிரமாகG ெச<, வி6வெத க$கண
க0* ெகா5*7தைத; அறி7ேத.

56வி பாவ என ெதாி;மாதலா 88விட? அவ

தாயாாிட?

'ஐேயா! பாவ' எ இ7த,. இவ:ைடய ெவ வா< ரடாகைள ேக06
அவக

ஒ நா

ஏமா7, ேபா<விட ேபாகிறாகேள எ இரகப0ேட. அவகைள

ேநாி பா, எGசாிகலாமா எ Cட ேதாறிய,.

நல ேவைளயாக, அ7த எGசாிைக அவசியமிலாம ேபாயி&.
ஒ நா

56 தைலவிாி ேகாலமா< அதாவ, கிரா தைலைய வாராம ஓ*

வ7,, "அபேன! இ7த உலக இகிறேத, மகா ச5டாள உலக; மகா ேமாசமான
உலக! அேயாகிய உலக; அகிரம உலக; ேமாச உலக; நாச உலக; இ7த

உலகதிேல இனி ஒ நிமிஷ$ Cட எனா வா2ைக நடத ?*யா,. இைத ஒேர
அ*யாக வி0ெடாழி, தைல ?Aகிவிட ேபாகிேற" எறா.
"சாி" எேற.
"சாி எ ஒ தடைவ ெசானா ேபாதா,. Q தடைவ ெசால ேவ/!"

எறா.

"Q தடைவ சாி!" எேற.
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"இ7த ேமாச உலகைத ,ற7, ச7நியாச வா$கி ெகா வ, எ
தீமானி,வி0ேட. யா த6தா8 ேக0க மா0ேட" எறா.
"அடடா! 88வி கதி என ஆகிற,?" எேற.
"88! 88! நல 88! அவளாேலதா அபா, நா ச7நியாச வா$கி

ெகா ள ேபாகிேற. 88 ெச<த ேமாச*யினாதா!"

ெகாDச ெகாDசமாக விசாாி, ஒவா விஷய இனெத ெதாி7,
ெகா5ேட.

883காகG 56 கைத; 'டயலா' எAதி ஒ டாகி ?தலாளியிட
எ6, ெகா56 ேபானா. தைன ைடரடராக3, 88ைவ

கதாநாயகியாக3 எ6, ெகா5டா அ7த அ&தமான கைதைய ெகா6ேப
எறா. இ, சப7தமான ேபGவாைத நட7தேபா,, 88 ேம&ப* டாகி
?தலாளிையG ச7திக ேந7த,. சில தின$க

ேபG வாைதக

ெதாட7,

நட7தன. கைடசியி ேம&ப* டாகி ?தலாளி 88ைவ கதாநாயகியாக எ6,

ெகா வத& பதிலாக த?ைடய ெசா7த நாயகியாகேவ ஏ& ெகா ள ?
வ7தா! 883 ேம&ப* ?தலாளி க=யாண நிGசயமாகி வி0ட,.

56 உலகைத ,ற7, ச7நியாச ஆசிரமைத ேம&ெகா ள எ5ணியத&
ெகாDச காரண இகதா ெச<த,!

ஆனா 56வாவ,, ச7நியாச வா$கி ெகா வதாவ,! நாைல7, நாளி

88ைவ மற7,வி06 இேனா உ8ைவ பி*, ெகா56 திாிவா எ
நா எ5ணிேன. அவனிட? ெசாேன. 56 ெவ ேகாப,ட எைன

?ைற, பா,வி06 ேபா< வி0டா.
*****

ஒ மாத,ெகலா 56விடமி7, என ஒ க*த வ7த,. "எ ேபGைச
நீ நபவிைலயலவா? இதனா7 ேததி இன மணி இ7த இட, வ7,

பா" எ எAதியி7தா.

எனதா ெச<ய ேபாகிறா எ பாபத&காக நா றிபி0ட இட,
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ேபாயி7ேத.
56 த அழகான கிராதைலைய மA$க ெமா0ைடய*, ெகா56 காவி
வ+திர தாி, ெகா56 ைகயி கம5டல,ட கா0சியளிதா.

"அடபாவி! ெசான வாைக நிைறேவ&றி வி0டாயா?" எ சதமி0ேட.
உடேன 'ைசல+' எ ஓ இ* ?ழக ர ேக0ட,.
"ேபா! அபா ேபா!" எ பல ரக

க0டைளயி0டன.

யாேரா ஒவ ஓ* வ7, எைன அபா இA, ேபானா.
"ஷு0" எற, மப*; அ7த இ*?ழக ர.
88வினா நிராகாிகப0ட 56 வா2ைகயி ெவபைட7, "மாய

உலக" எ: படதி கபட ச7நியாசி ேவஷ ேபா06 ெகா56 ந*கிறா
எ அறி7த பிறதா எ மன ஒவா நிமதி அைட7த,.

ேபாக06! 56 எ7த வழியிலாவ, நா8 பண சபாதி, ேயாகியமாக
வா2ைக நடதினா சாி!
ஆ; Q தடைவ சாி!
ப.

-------------------1

பைழய தகர ெப0*

8. திட மக திட
ைவதி7த ப0டா க06கைள; மதா

ெப0*கைள; பால எ5ணி ைவ, ஒA$ ப6தி ெகா5*7தா. இ7த

மாதிாி அவ எ5ணி ைவ, ஒA$ ப6திய,, இ, ?பதிர5டாவ, ?ைற.
ப0டா, மதா ?த=யவ&ைற ெதா6வதிேலேய அவ: ஓ ஆன7த.
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ெப0*

ஓாிடதி=7, இேனாாிடதி நகதி ைவ,

ஒA$ப6,வதிேல அளவிலாத ச7ேதாஷ. தபி சீ:3, த$ைக

அ83 எ, எைத ெகா6கலா எப, ப&றி பிரமாதமான ேயாசைன.
"சீ:3 படபடா, அ83 +வான!" எ அவ:ைடய வா<

?/?/, ெகா5*7த,.

இ7தG சமயதி B06 வாச= ஒ வ5* வ7, நிற சத ேக0ட,.
"ெபாிய மாமா வ7,வி0டா!" எ ெசா= ெகா5ேட, பால தகர ெப0*ைய

அவசர அவசரமாக J0* ெகா56 விA7த*, வாச& பக ஓ*னா. திைர

வ5*யி=7, க ேகா06, சாிைக தைலபாைக;, ைகயி ஓ அ0ைட
ெப0*;மாக ெபாிய மாமா இற$கி ெகா5*7தா. ெபாிய மாமா

கயாண7தர, அ7த ஊாி பிரபல வகீ, ேகா06 ேபா< வி06 அவ
B06 திபி வ7தா.

பால:ைடய கவனெமலா ெபாிய மாமாவி ைகயி இ7த அ0ைட

ெப0*யி இ7த,. அவ வ5*யி=7, இற$கிய,, இற$காத,மாக

பால, "மாமா! ஏேராபிேள வாண வா$கி ெகா56 வ7ேதளா?" எ

ேக0டா.

ெபாிய மாமா னைக;ட B06 வாச&ப*களி ஏறினா.
ெபாிய மாமாவி பி ைளகளான ,ைர;, ச$கர: B06 ேளயி7,

அGசமய ெவளிேய வ7தாக . பால:ைடய ேக வி அவக@ைடய காதி

விA7த,. ,ைர ச$கரனிட ெம=ய ர=, "ைபய: என பரபர?"

எறா. அ,3 பால:ைடய காதி விA7த,. இதனா பால உ&சாக

றாம ெபாிய மாமாைவ பா, ைகைய நீ0*னா.

"அவசரபடாேத, உ ேள வா! தகிேற!" எறா மாமா. பிற, "உ அமா3

சின மாமா3 வ7, வி0டாகளா?" எ ேக0டா. "இைல!" எறா பால.
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கயாண7தர ஆY+ அைறG ெச ேமைஜ மீ, அ0ைட ெப0*ைய

ைவதா. அத& ேள இ7த ஏேராபிேள வாண$கைள எ6, பால:ைடய

ைகயி இர56 ெகா6தா. ம&றவ&ைற ,ைரயிட ெகா6,, 'எ6,

ெகா56 ேபா$க !' எறா.

பால ஏேராபிேள வாண$கைள வா$கி ெகா5ட, அ$கி7,
திேதா*னா.

,ைர;, ச$கர: அபாவி ஆY+ அைறயிேலேய நிறாக . பாலைன விட

அவக

வயசி தவக . ,ைர ச$கரைன பாதா. ச$கர தகபனாைர

பா, "அபா, பால தி6கிறா எ ேதாகிற,!" எறா.

அ0வேக0 கயாண7தர அவைன ேகாபமாக பாதா. அேபா, ,ைர,

"ஆமா, அபா! ேந&ைற அவ தகர ெப0*ைய திற7தேபா, த&ெசயலாக
பாேத, நிைறய பண ைவதிகிறா!" எறா.
ச$கர, "அவ: அLவள3 பண எப* கிைடதி? தி*தாேன

இக ேவ56? அமா Cட அ*க* 'நாலணாைவ காேணா. எ0டணாைவ

காேணா' எ ெசா= ெகா5*கிறா . இவ தா எ6திக ேவ56"

எறா.

,ைர, "அபாவி தி06 ண, ைபய: உ56 ேபா=கிற,!"

எறா.

"சீ! ேபசாதி!" எ அத0*னா கயாண7தர. அவைடய மன
5ணாயி& எ ?கதி=7, ெதாி7த,.

பிற ெகாDச சாவதானமான ர= ",ைர! ச$க! நீ$க

இப*ெயலா

ேபச Cடா,. பால:ைடய அபா, அமா3 இேபா, கட கால. ஏ&கனேவ
அ7த ைபய மன ெநா7திகிறா. அவைன ப&றி நீ$க

இப* ேபவ,

காதி விA7தா, அவ மன என பா6ப6? யாைர ப&றி; அநாவசியமாகG
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ச7ேதகபட Cடா,. ச7ேதகப06 பழி ெசாவ, பாவ! மாத மாத

உ$க@ ெகா6கிற, ேபால அவ: பாெக0 மணி ெகா6கிேற
அலவா? அதி அவ மிGச பி*, ேச, ைவ, ெகா5*கலா.

எத&காக அவ: தி06 ப0ட ]06கிறீக ?" எறா.

இ7த ேபGெசலா பால:ைடய காதி விழதா ெச<த,. அவ வா$கி

ெகா56 ேபான ஏேராபிேள வாண$களி ஒறி தீ ைவ திாி இைல.

அைத ெபாிய மாமாவிட ெகா6, ேவெறா வா$கி ெகா வத&காக அவ
வ7, ெகா5*7தா. மாமா ெசான, காதி விழேவ, ஆY+ அைற

Tைழயாம திபி ேபானா. ேபா< த:ைடய பைழய தகர ெப0*

அகி உ0கா7, ெகா56 தைலைய ெப0*யி ேம ைவ, ெகா56
விமினா.
------2

"ஏ5டா ழ7ைத, எனடா ெச<கிறா<? உ0கா7, ெகா5ேட X$கிறாயா
என? ராதிாியி அதிக ேநர க5 விழி, ப*கிறா< ேபா=கிற,!" எ

ெசா= ெகா5ேட பாலனி தா< அவ அகி வ7தா .
பால தைல நிமி7, க5கைள ,ைட, ெகா5டா.

"ஏ5டா, அAகிறாயா என?" எ பைதபைதட ஜானகி அகி வ7,
உ0கா7தா !

"இைல, அமா, அழ3 இைல, ஒ இைல!" எறா பால.
"சீ! ெபா< ெசாலாேத! அA,, அA, ?கெமலா B$கி இகிறேதடா!"
எறா

ஜானகி.

"B$க3 இைல, ஒமிைல" எறா பால.
"ஏ5டா அAதா<? யாராவ, ஏதாவ, ெசானாகளா?" எ ேக0டா

ஜானகி.
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"ஒத ஒ ெசாலவிைல. என தா தீபாவளி ஊ வர

ேவ56 எ ஆைசயா< இகிற,. அ8ைவ; சீ:ைவ; பாக

ேவ56 ேபா இகிற,. நா: உ:ட வர06மா?" எ ேக0டா.
"ேவ5டா, ேவ5டா! அச6 மாதிாி ேபசாேத. நம B0* இ7த வஷ
தீபாவளி கிைடயா,! இ$ேக இ7தா மாமா உன , ேவ*, ,G
ெசாகா< எலா வா$கி தவா!" எறா

ஜானகி.

"அ83 சீ:3?" எ பால ேக0டா.
"அவக@ என? பGைச ழ7ைதக ! அபா அ6த வஷ ெவளியி
வ7தா வா$கி ெகா6க06" எறா

ஜானகி.

பால ச& ேநர வைர பா, ெகா5*7தா.
"அபா எப* அமா இகிறா? எேபா, ெவளியி வவா?"
"நறா<தா இகிறா, அவ என? 'பி' கிளா` ைவதிகிறாகளா!
 மாத கால7தாேன ஆயி&! வி6தைல இ: ஒப, மாத

இகிற,!" எறா

ஜானகி.

"உ ேபாி ெராப ேகாபமா< இகிறாரா?" எ ேக0டா பால.
"எ ேபாி எத&காக ேகாபமாயிகிறா? நானா இப*ெயலா ெக0டைலயG
ெசாேன?" எறா

ஜானகி.

பிற, "நா ெரயி8 கிளப ேவ56. நீ சமதா< இகிறாயா? யாராவ,
ஏதாவ, ெசானா8 காதி ேபா06 ெகா ள Cடா,. ெதாி;மா? ப0டா
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க06, மதா எலா நிைறய இகிற, எ ெசானாேய! சீ:3
அ83 ெகாDச ெகாேட" எறா .

"ஆக06, அமா தகிேற" எறா பால. பிற நீ5ட ேயாசைன ெச<,
தய$கி தய$கி ெப0*யி=7, ஒ ப0டா க0ைட எ6தா. எ6தைத

ைவ,வி06, இெனாைற எ6தா. கைடசியி இர56 ப0டா க06,

இர56 படபடா3, இர56 மதா ெப0*; எ6, அமாவிட

ெகா6தா.

"ஏ5டா ெப0* நிைறய ைவதிகிறா<, இர5ேட இர56 ெகா6கிறாேய?"
எறா

ஜானகி.

"இ7த B0* ,ைர, ச$கர எலா நிைறய வாண வி6வாக . அமா!
அவகைள ேபா நா: வாண விட ேவ56 அலவா?" எறா பால.
"அ,3 சாிதா. நீேய இவ&ைற; ைவ, ெகா . சீ:3 அ83
ப0டா க06 ட Cட ெதாியா,!" எறா

ஜானகி.

"எலா ெதாி;, அமா! க0டாய எ6, ெகா56 ேபா. நா ெகா6ேத
எ ெசா8!" எ பால Cறி, இெனா மதா ெப0* அதிகமாகேவ

எ6, ெகா6தா.
----------3

ஜானகியி ஷ ேஜாக ரா?6வி ெபய ேபாகிாிகளி உலகதி நீ5ட
காலமாக பிரசிதி ெப&றி7த,. ரா?6ைவ பி*, ைகயி வில$ மா0*,
இ கத3

த ளி, இA, J0ட ேவ56 எ ேபா^ஸா ெவ

நா0களாக ஆைசப06 ெகா5*7தன. ஆனா ரா?6 எப*ேயா ேபா^ஸா

ைகயி சிகாம *மிகி ெகா6, ெகா56 வ7தா. கைடசியாக, அவ:ைடய
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அைம மைனவி, பதி பதி; ள ெப5மணி, Mமதி ஜானகியி லமாக அவ
ேபா^+ ைகயி சிகி ெகா @ப* ேந7, வி0ட,.

ரா?6 பா, வ7த உதிேயாக ேபானதி=7,, அவ அதிகமாக 6பைத

கவனிப, கிைடயா,. மாததி சில நா

B06 வவ,56.

அேபாெதலா மைனவி மகளிட ெவ பிாியமா< இபா. அவக@
அைத ப5ண ேவ/, இைத ப5ண ேவ/ எெறலா ஆைச;ட

ேபவா. ெபாிய 'பிைர+' அ*க ேபாவதாக3, அத& பிற B6 உ56
தா உ56 எ இக ேபாவதாக3 ெசா8வா. ஆனா இ7த

ேபGசிேலெயலா ஜானகி அதிகமாக நபிைக ைவகவிைல. இர56 எைம

மா6 ைவ, ெகா56, தைமய தபிமாாிடமி7, கிைடத உதவிைய

ெகா56 கால0ேசப ெச<,வ7தா . பி ைளகைள ப*க ைவக ேவ56 எற

எ5ண அவ@ அளவிலாத ெபாைமைய; கடைதG சகி
தைமைய; அளி, வ7த,.

பாலைன அவ:ைடய மாமா ப*க ைவபதாகG ெசா= அைழ,

ேபானதி=7, ஜானகி ெத அதிகமாயி&. அ8வி கயாண,

ெகாDச ெகாDசமாக பண ேசக ேவ56 எற ஆைச; ஏ&ப0ட,.

எைமமா06 தயி, ெந<; வி& கிைடத பணதி மிGச பி*க

ெதாட$கினா . அ7த பணைத ப,கி ைவக3 ெதாட$கினா . ரா?6வி

க5ணி ப0டா அவ எப*யாவ, ைநய பா06 பா* வா$கி ெகா56

ேபா<வி6வா எ அவ@ பய. இமாதிாி பல சமய அவளிட இ7த
ஐ7, Rபா<, ப, Rபா< அவ கடனாக வா$கி ெகா56 ேபான,56. ஒ

?ைறயாவ, திப ெகா6த, கிைடயா,.

மிGச பி*த பணைத ஜானகி, தா தின7ேதா இரவி தைல ைவ,

ெகா56 ப6, ெகா @ தைலயைண ேள ெசகி ைவ, வ7தா . ஒ

நா

ரா?6 அ7த தைலயைணைய ைவ, ெகா5டேபா,, 'தைலகாணி என

இப* கனகிறேத!' எறா. ஜானகி பயமா< ேபா<வி0ட,. மநாேள

பணைத எ6, ஒ பழ7,ணியி ?*7, அாிசி பாைன

ைவதா . அ,3

மனGசா7திைய அளிகவிைல. அ5ண B06 ேபா ேபா, அைத அ$ேக

ெகா56 ேபா< பா$கியிேல ேபா06 வி06 வர ேவ56 எ எ5ணினா .

ஒ நா

சிலைறயாயி7த பணைதெயலா எ6,ெகா56 ேபா< மளிைக

கைடயி ெகா6, ேநா0டாக மா&றி ெகா56 வ7தா . கிண பகவா:ைடய
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பட, பினா ஒளி, ைவதா . அதி8 பய வ7,வி0ட,. ஒ தகர

டபாவி ேநா06, Rபா;மாக Q&ெற06 Rபா< ேபா06 * பழ7,ணி

ஒைறG &றி க0* ஒ நா

ந6நிசியி B06 Cடதி ஒ ைலைய

ேதா5* ைத, வி0டா . ைதத இடதி ேமேல வ ஓரமாக தவி06

0ைடைய ேபா06 ைவதா .

ஒ தடைவ ரா?6 வ7, B0* இர56 நா

த$கியி7தா. "ஜானகி உனிட

பண இ7தா இப, Rபா< ெகா6, ஒ மாததி ெகா6, வி6கிேற"
எறா.

ஜானகி தைலைய ஒேர ஆ0டாக ஆ0*, "இைல" எ ெசானா . ெப0*யி

ச0*யி எலா ரா?6 ைகைய வி06 ேத*னா. ஒ கிைடகவிைல.

ஜானகி த மனதி&

பணைத Jமியி ைத, ைவத, எLவள3 நலதா<

ேபாயி& எ எ5ணி ெகா5டா .
ரா?6 ேபானத& மநா

ஜானகி மா06 தவி6 எ6 ேபா, கீேழ

சி7தியைத; எ6, ெகா வத&காக 0ைடைய ர0*னா . அவ@ைடய

வயி பகீ எற,! தைல ழற,. ஏெனறா வ ைலயி தைரயி ஒ

,வார காணப0ட,. அலறி ைட, ெகா56 ைகைய வி06 ேதா5*

பாதா . பண ைவதி7த டபாைவ காணவிைல. அவ

அேபா, ேபா0ட

CGச= அ5ைட அயலா எேலா வ7, C* வி0டாக . ஜானகி

விஷயைதG ெசான, அவகளி ஒவ ேபா^+ +ேடஷ: ஓ* ேபா<G
ெசானா. ேபா^+காரக@ வ7தாக . ஜானகியிட என விஷய எ

ேக0டாக . ேபான பணைத க56பி*, ேபா^ஸா ெகா6,வி6வாக

எற நபிைகயி ேபாி ஜானகி தா பணைத ைத, ைவதி7த
விவரைத Cறினா . யாேரா தி*யிகிறாக

எ க56 பி*,

தரேவ56 எ கதறினா . பாவ! ஜானகி;ைடய பிரலாப ேபா^ஸாாி

மனைத Cட இளகG ெச<,வி0ட,. வ7தி7த ெஹ0 கா+டபி

"எப*;

தி0ைட க56பி*, வி6கிேறா, நீ மா இ!" எ ஆத ெசானா.

அ மாைலேய ேபா^ஸா திபி வ7, ஜானகியிட அவ

ஷ:ைடய

ேபா வரைவ ப&றி விசாாிதாக . ஜானகி 'ெசாேர' எற,. ஏ&கனேவ
அவ

மனதி ரா?6ைவ ப&றி ெகாDச ச7ேதக ஜனித,56. உடேன,

'அப* இரா,!' எ தீமானி, ெகா5டா . ஆயி: இேபா, ேபா^ஸா
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விசாாித, மப*; Yதி உ5டாகிவி0ட,. த ஷ B06 வ7, ஒ

மாச ஆயி& எ ெபா< ெசானா . 'இர56 நாைள ?

வ7தி7தானாேம?' எ ேக0டத&, "இலேவ இைல!" எ ெசா=
வி0டா

ஜானகி. "இைல" எ ெசா= வி0டா ஷைன காபா&றியதாகி

வி6மா? அதனா ேபா^ஸாாி ச7ேதக அதிகேம ஆயி&. எேபப0ட

சிகலான மமமான &ற$கைளெயலா க56பி*பவக@ இ7த தி06
ஒ பிரமாதமா? கைடசியி அவக

ரா?6ைவ; அவ:ைடய C0டாளிகளி

 ேபைர; ைக, ெச<, வி0டாக . அ7த நா8 ேப மீ,, பண ைவ,G
சீ06 விைளயா*யதாக வழ ெதாட7தாக . ரா?6வி ேபாி

அதிகப*யாக தி06 வழ ெதாட7தாக .

ஜானகி த:ைடய ஆதிரதினா ேந7த விபாீதைத பாத,, ?0* ேமாதி

ெகா56 அAதா . தைமய, வகீ கயாண7தரதி ேயாசைனப* ேகா0
விசாரைணயி, பண தி06 ேபானேத உ5ைம இைல எ சாதிதா .

மளிைக கைட பாகி ெகா6க ?*யாதப*யா மளிைக வியாபாாிG
சாஜாG ெசாவத&காக அப* ஒ க&பைன ெச<ததாக Cறினா .

அெதலா ஒ பயபடவிைல. அவ@ைடய ?த வாலைதேய

ேகா0* ஆதாரமாக ெகா5டாக . அ,ட ம&றG சா0சிய$க@ ேசரேவ,
ரா?6ைவ ஒ வஷ த5*,வி0டாக .

ேம&ப* வழ விசாரைணயி ேபா, ரா?6 அவளிட நட7, ெகா5ட ?ைற

ெகாDச ஆGசாியமாகேவ இ7த,. அவ ஜானகியி ேபாி ேகாப கா0டேவ

இைல. அவ:ைடய மனேபாேக மாறி ேபா< இ7த,.

"நீ என ெச<வா< ஜானகி? ேவ56ெமேற எைனG சிைற
அ:வத&காகவா ெசானா<? எ தைலெயA, அப*. உ வா<ல
இ7த கட என ேச7த,. நீ Bணாக வதபடாேத!" எ ேதத

Cறினா. இெதலா ஜானகியி காதி ஏமா? அவ
இைல.

ப0ட ,யர, அளேவ

எனி:, எ7த மாதிாி ,யர? நாளைடவி கா<Gசிதா ேபாகிற,. அத:ைடய

ேவக தணி7, வி6கிற,. கட3

மனிதக@ அதைகய ஒ சதிைய
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ெகா6திகிறா.
ரா?6 சிைற ேபா<  மாத, பிற ஜானகி அவைனG சிைறயி

'இ5டவிH' பாபத&காகG ெசறா . அவ@ைடய அ5ண தபிமா வசித

நகரதி சிைற இ7த,.

ஜானகியி தபி ைகலாச அவைளG சிைற அைழ, ேபானா. இ

கபி C56 ேள த கணவைன பாத,, ஜானகி வயி ப&றி

எாி7த,; உ ள ெவ,பி&. ஆயி: ச& ேநர அவ:ட ேபசி, அவ

சிைறயி ெசௗகியமாகேவ இகிறா எ ெதாி7ததா ெகாDச மன நிமதி
ஏ&ப0ட,.

"ஜானகி, எதைனேயா ெபாிய மனிதக

எலா கா7தி க0சியி ேச7,

சிைற வரவிைலயா? அ7த மாதிாி நா: சிைறப0டதாக நிைன, ெகா .

வி6தைலயாகி ெவளிேய வ7த, எ:ைடய வா2ைக ?&றி8 மாறியி
பா" எ ரா?6 ெசானா.

தா கடப06G ேச, ைத, ைவதி7த பணைத தி*யவ ரா?6
எபதி ஜானகிG ச7ேதக எ,3 இைல. த ஷ ேயாகியைத

ெதாி7தி7,, தா பத&றப06 ேபா^ஸுG ெசானைத ப&றி அவ

வ7தினா . எனி: இ7தG சிைறவாசதி பயனாக அவ:ைடய நடவ*ைக

அ*ேயா6 மாறிவிடலா எற எ5ண "எலா ஒ நைமதா" எற

?,ெமாழியி அவ@ைடய நபிைகைய வ8ப6தி&. இைத ப&றி நிைன,

ஒ வைகயாக மனைத ேத&றி ெகா5ேட ஜானகி ெரயிேவ +ேடஷ:
ேபானா .

ஜானகியி தபி ைகலாச அவைள ெரயி ஏ&றி அ:வத&காக வ7தா.
"பால இ$ேக சமதாயிகிறா அகா! நறாக ப*, வகிறா!
அவைன ப&றி நீ கவைலபடாேத" எ ஆத Cறினா.

"அ7த ழ7ைதையதா நா நபியிகிேற; அவ தைல எ6,G சபாதிக
ஆரபிதாதா என வி*;!" எறா

ஜானகி.
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  எற சத,ட Xரதி ெரயி வ7, ெகா5*7த,.
-------4
அமா3 சின மாமா3 ெரயிேவ +ேடஷ: றப6 வைரயி பால
கா, ெகா5*7தா. ஒ&ைற மா06 வ5* B06 வாச==7, நக7த,,

ச0ெட உ ேள ஓ*னா. தகர ெப0*ைய திற7, அத&

பணைத எ6, த:ைடய *ராய (கா ச0ைட) ைப

ைவதி7த

ஜாகிரைதயாக

ைவ, ெகா5டா. ப0டாகைள; மதாகைள; ஒ ,ணியி க0*

ெகா5டா. B0* வல, பகதி=7த வாச&ப* வழியாக யா கவனியாத

ேபா, ெவளிேய கிளபினா. ஓ0ட? நைட;மாகG ெச, ப0டா மதா

மாெக0ைட அைட7தா.

"தபி! என ேவ/" எ கைடகார ேக0டா.
"என ஒ ேவ5டா. எனிட உ ள ப0டாகைள;, மதா
வாண$கைள; எ6, ெகா56 பண ெகா6க ?*;மா?" எ பால
ேக0டா.

கைடகார: ெகாDச அதிசயமா< இ7த,. ஆயி: தீபாவளி ?த

நாளாைகயா ப0டா மதா அசாதிய கிராகியான விைல வி&ற,.
ஆைகயா ேபர ேபசி எலாவ&ைற; வா$கி ெகா56 பணைத
ெகா6தா கைடகார.

பணைத ெப& ெகா5டாேனா இைலேயா பால ஒேர ஓ0டமாக

+ேடஷைன ேநாகி ஓ*னா. ப, நிமிஷதி +ேடஷைன அைட7தா.

ெரயி வ5* பிளா0பாரதி வ7, நி ெகா5*7த,. திற7தி7த 'ேக0'

வழியாக பால பா<7ேதா*னா. *ெக0 கெலடரா அவைன த6க

?*யவிைல.

ெரயி றப6கிற சமய. ஊதி; ஆயி&. ஜானகி அமா

வ5* ளி7,

155

தைலைய ெவளியி நீ0* த தபியிட "ழ7ைதைய கவனி, ெகா !"

எ ெசா= ெகா5*7த,, பால காதி விA7த,. பால ஒேர ஓ0டமாக

அ7த வ5*ைய ேநாகி ஓ*னா. நல ேவைளயாக வ5* கத3 திற7தி7த,.

பா<7, உ ேள ஏறி தடா எ கீேழ விA7தா. விA7தைதG சிறி,

ெபா0ப6தாம "அமா! நா வ7,வி0ேட!" எறா.

"அேட! எ க5ேண!" எ ஜானகி அவைன அலறி எ6தா .
பால அவைள திமிறி ெகா56 ஜன ஓர வ7, சின மாமா ைகலாசைத

பா,, "நா தீபாவளி ஊ ேபாகிேற மாமா, எேலாாிட? ெசா=
வி6$க " எறா.

ைகலாச அதிசய,ட அவைன பா, ெகா5* ேபாேத ெரயி
நக7த,.

"ஏ5டா பா8! 'மாமா B0* சமதாயிகிேற' எ ெசானாேய! ஏ5டா
இப* ஓ* வ7தா<?" எ ேக0டா

ஜானகி. அவ வ7ததி அவ@G

ச7ேதாஷ7தா எ ர==7ேத ெதாி7த,.

"தீபாவளியி உ$கேளாடெயலா இக ேவ56ெம என
ஆைசயாயி7த,. அதனா தா வ7,வி0ேட."

பிற எைதேயா நிைன, ெகா5டவ ேபா, "ஐையேயா! அடடா!" எ CGச

ேபா0டா.

"எனடா பா8!" எ ேக0டா

ஜானகி.

"அவசரதி மற7, ேபா< மாமா வா$கி த7த ப0டா மதா ஒைற;

எ6, ெகா ளாம வ7, வி0ேட. ெரயிகாரைன ெகாDச திபி ேபாகG

ெசா8 அமா! எ6, ெகா56 வ7, வி6கிேற" எறா.

ஜானகி னைக;ட "நல ேவ*ைக! ெரயி திமா?" எறா .
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"திபாதா? ேபானா ேபாக06! நா சீ:3, அ83 ெகா6த
வாண$கைள பதிரமா< ைவதிகிறா< அலவா? அ,ேவ ேபா,!" எறா

பால.
--------5

தீபாவளி ?த நா

ராதிாி ஒேர ெகா5டா0டமாயி7த,. பால:, சீ:3,

அ83 B06 ேள வைளய வைளய வ7, Cதா*னாக . அமா3

காாிய ெச<ய ?*யாம அ*தாக . ப0டா க0ைட;, மதா

ெப0*ைய; 06 விடாம ெதா06 ெதா06 பாதாக . ஜானகி ெச<த

பணியார$கைள Cட ெகாDச சி பாபேதா6 நிதி ெகா5டாக !

தீபாவளி ப0சண$கைள தீபாவளிய காைலயிேலதாேன சாபிட ேவ56.
ழ7ைதக

ப6, ெகா @ ேபா, மணிப, அ*, வி0ட,. அத& அைர

மணி பிற ஜானகி; வ7, ப6, ெகா5டா . X$ ழ7ைதகளி

பாவ*; ?க$கைள ஒ தடைவ பா,வி06, விளைகG சிறிதாகி ஒ

ைலயி மைற, ைவதா . காைலயி சீகிரமாக எA7திபத&காக இேபா,

சீகிரமாக X$க விபினா . ஆனா Xக எனேவா வரவிைல. இLவள3

சமதான ழ7ைதகைள ெப&ற தகப சீெக06 ேபா<G சிைறயி இபைத
நிைன, மன உைட7தா .

பால எA7, ப6ைகயி உ0கா7தா. மனேவதைனயி ஆ27தி7த
ஜானகி அவனிட 'என!' எ ேக0கG ச0ெட நா எழவிைல.

பால இர56 பக? உ& பா, வி06 எA7, நிறா. Cட,

ைலயி வாி சாதியி7த ஏணிையG சத ெச<யாம எ6, ெகாDச Xர
த ளி ைவதா. பிற அத ேம ெம ள ெம ள ஏறினா.

பால:ைடய ெசயைல ஜானகி அதிசய,ட அைர க5ணா பா,

ெகா5*7தா . ச0ெட அவ ெபயைரG ெசா= Cபி0டா8 ஏதாவ,

157

ேக0டா8, ழ7ைத தி6கி06 ஏணியி=7, விA7,விட ேபாகிறாேன எற
பயதினா ேபசாம=7தா . GCட ெம,வாக விட ?யறா .

ஏணி உGசியி ஏறிய பால அ$ேக வாி ெபாதியி7த உதிரதி ேம ஏறி
உ0கா7, ெகா5டா. அ$மி$ ைகைய ைவ, தடவினா. பிற அவ
அணி7தி7த ?ழ$கா ச0ைட ைபயி=7, ஏேதா ஒைற எ6தா. அைதG

வாிேலா உதிரதிேலா ைவதா. பிற சத ெச<யாம கீேழ இற$கி
ப6ைகயி வ7, ப6, ெகா5டா.

ஜானகி எனெவலாேமா ேதாறிய,. தகபைனேபா பி ைள; ஏேத:

தி06 காாிய ெச<கிறாேனா எ எ5ணியேபா, அவ@G ெசால

?*யாத ேவதைன உ5டாயி&. மாமா B0*=7, எைதயாவ, தி* ெகா56

வ7திபாேனா எ நிைனதா . அப*ெயலா இரா,. அ83

சீ:3 ெதாியாம ப0டா க0ைட ஒளி, ைவகிறா ேபா=கிற,

எ ஆத ெச<, ெகா5டா . அச06 பி ைள! ஒ கிடக ஒ ஆக
ேபாகிறேத! ப0டா ெவ* சாமா ஆயி&ேற. இ7த ஓ0ைட B0*8 ந

அதிட தீபி*, ெகா5டா? இைத ப&றி பாலனிட இேபாேத ேக06

விட ேவ5*ய,தா. ஆனா எனெவ ேக0ப,? எப* ஆரபிப,?
ஜானகி இLவித ேயாசி, ெகா5*7தேபா, பால மப*; ப6ைகயி
எA7, உ0கா7, ெகா5டா. இ, என? ழ7ைத விமி அAகிறா

ேபா=கிற,! விம8கிைடயி 'அமா!' எ Cபி6கிறாேன?
Cைரேம0* ைகைவத ேபா,, அவைன ேத

கீ

ெகா0* வி0டேதா எ

Yதி;ட ஜானகி தி6கி06 எA7, உ0கா7,, "பா8, எனடா? ஏ5டா

அAகிறா<?" எறா .

"ெசாபன க5ேட அமா!" எறா பால.
"அ, என ெசாபன?" எ அமா வ&தி ேக0டத ேபாி, பால

ெசானா: "ஏேதா ஒ ேதவைத வ7த,ேபா இ7த,. அ7த ேதவைத எைன

பா, "பா8! உ$கபா ேபாிேல எேலா ெபா< &ற சா0*னாக . அவ
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ேபாிேல ஒ &ற? இைல, உ$க

அமா ைவதி7த பண உGசி ேம0*

உதர, ெபா7தி இகிற,! எ ெசா=&. நா அைத நபவிைல

அ7த ேதவைத எைன ைகைய பி*, ஏணியி ஏ&றி அைழ, ெகா56
ேபா< கா0*&. உதர, ெபா7தி நிஜமா பண இ7த, அமா!" எ
பால ெசா=வி06 ேம8 விமி அAதா.

ஜானகி எலா இேபா, விள$கி வி0ட,. பால:ைடய தகபனாைர ப&றி

அவ மாமா B0* ேபசி ெகா5*7த, ழ7ைதயி காதி விA7திக

ேவ56. அபாைவ கா0* ெகா6த, அமா எகிற ெச<தி; ெதாி7திக
ேவ56. அபா திடவிைல எ ப6,வத&காக ழ7ைத
இப*ெயலா ெச<திகிறா!

ஜானகி ஒேர பிரமிபா< இ7த,. அவ@ைடய க5களி=7, க5ணீ

ெபகி&. ழ7ைத பதி ெசால அவ@ ஒ ேதாறவிைல.

அவ:ட ேபவத& ெவ0கமாக Cட இ7த,. ஆனா பால விடவிைல.

"அமா! நீ ஏணி ைவ, ஏறி பாகிறாயா?" எறா.
"ஆக06 பா8! காைலயி பாகிேற!" எறா

ஜானகி.

"இைல அமா! இேபாேத பா! இலாவி0டா என Xக வரா,!"

எறா பால.

ழ7ைதைய திதி ெச<வத&காக ஜானகி எA7, ஹாிேக லா7த விளைக
ெபாி, ெச<தா . பாலைன ஏணியி அ*றைத பி*, ெகா @ப*

ெச<,வி06, அத ேம ஏறினா . உGசிைய அைட7த, உதரதி ெபா7தி

ைகைய வி0டா . அவ

எதிபாத, ேபாலேவ ஒ சிறிய பணைப இ7த,.

அைததா பால அ7த உதர, ெபா7,

ைவதிகிறா.

பணைபைய எ6தேபா, அத கீ2 ேவ ஏேதா ைகயி ெம,வாக

த06ப0ட,. ,ணி மாதிாி இ7த,. இ: ஏேத: ைவதிகிறாேனா எ

பாக மப* ைகைய வி06 ,ழாவினா . ஒ சி ,ணி 0ைட அகப0ட,.
அைத எ6, பாத, ஜானகி திபிரைம அைட7தா !
ஏணியி=7, அப*ேய விA7,விடாம அவ

கீேழ இற$கி வ7தேத ஓ
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ஆGசாியமான விஷய7தா!
ெபா7தி=7, அகப0ட இர56 ெபா கைள; ஹாிேக லா7த

ெவளிGசதி ைவ, ெகா56 ஜானகி பிாி, பாதா . பால: பா,
ெகா56தா இ7தா. பால:ைடய பண ைபைய பிாித ேபா,, ஒ Q

Rபா< ேநா06, எ06 Rபா< ேநா06க@ இ7தன.
எ= க*, ெகாDச ெபாதலாகி இ7த சிறிய ,ணி 0ைட ேள தகர டபா
இப, ெதாி7த,. ஜானகி ஆவ8ட ,ணிைய எ6, எறி7, வி06 தகர

டபாைவ திற7, பாதா . அத&

ஜானகி ேசமி, ைவதி7த ப, ப,

Rபா< ேநா06க@, எ06 Rபா< ெவ ளி பண? அப*ேய இ7தன!

ஜானகி அ7த ேநா06கைள; ெவ ளி Rபா<கைள; ைகயினா ,ழாவி
ெகா56 பிரமி, ேபா< உ0கா7தி7தா .
-----------------------

9. இமயமைல எ>க

மைல

, *=யி இ7திய சகாாி காாியாலய ஒ ெபாிய ச?திர. அ7தG

ச?திரதி ஒ ெபாிய திமி$கில ேபாறவ Mயஞசாமிஐய. மாதG சபள

அவ இர5டாயிர Rபா<. ெபாிய ப$களாவி வசிதா. ெபாிய கா

ைவதி7தா. அ7த காாி ஹார ேபா6 ெபாிய சத, "இேதா, ராL பகX

யஞசாமி வகிறா பரா! பரா!" எ அலவ, ேபால ெதானி.
யஞசாமி ஐயாி மாாி ேஹமாவதி அறிவி கைலமகைள;, திவி

லdமிைய; நிகதி7தா . எ+.பி.சிவ:ைடய க5க@ அவ , ெசௗ7தாிய

ேதவைதயாக விள$கினா .

எ+.பி.சிவ ேம&ப* இ7திய சகா காாியாலயமாகிய சாகரதி ஒ சி மீைன
நிகதவ. அதாவ, ைட அ* மா+தா. சபள மாத Rபா< எ5ப,.

பDசப* Rபா< பதினா. ஆனா8 அவ:ைடய வா2ைக உ&சாகைத

பாதா ஏேதா சம+தானதி ப0ட,ாிய இளவரச எ ேதா.
ச$கீத, நடன, நாடக, ?த=ய கைலகளி அவ:கி7த ஆவேம அதைகய
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வா2ைக உ&சாகைத அளித,. ,*= அகில இ7திய ேர*ேயாவி

நைடெப நாடக$களி அவ அ*க* ஏதாவ, ஒ பாதிரமாக ந*ப,56.
ேவ எ7த பாதிரமாக3 ந*க ?*யாவி0டா பல ேப ேச7, சிாித, ைக
த06த ஆகியவ&றிலாவ, அவ அவசிய ேச7, ெகா வா.

யஞசாமி ஐயாி தவி ேஹமா3G ச$கீத வ. ,*= ேர*ேயாவி

கநாடக ச$கீதைத ெகாைல ெச<ய ேவ5*ய அவசிய ேந ேபாெதலா

ேஹமாவதிைய அவசிய அைழ, வி6வாக . யஞசாமி ஐயேக, த?ைடய
ேமா0டா ஹாரனி சத, அ6தப*யாக ேஹமாவி ரதா அதிக

பி*. த மாாியி ச$கீத கைல திறைமைய ப&றி அவ அசாதிய

ெபைம. எனேவ, ேர*ேயாகாரக

ேஹமாைவ பா6வத&ேகா, ஏதாவ, கதப

நிக2Gசியி ஈ6ப6வத&ேகா அைழ ேபாெதலா யஞசாமி ஐய தாேம

ெபமித மகி2Gசி;ட ேஹமாவதிைய ேர*ேயா நிைலய, ெகா56 ேபா<
வி6வா.

ேர*ேயாவி ேஹமாவதி கGேசாி எறா ஒ வார ?னா=7, B0*

ஒேர ரகைளயாயி. ேஹமாவதி கா= '`=ப' ேபாடாம ெவ7தைரயி
நடக Cடா,; ளி7த நீ சாபிட Cடா,; ெகாDச ெதா5ைடைய
கைன,வி0டா ேபா,, உடேன டாடைர அைழ,வர கா பற. கAதி

ஓயாம கபளி மளைரG &றி ெகா5ேடயிக ேவ56. தபி தவறி ,மி

வி0டா, "ஐேயா ழ7ைத ,?கிறாேள, ேர*ேயா கGேசாி இகிறேத!" எ

B0* எேலா தவி, ேபாவாக .

இLவள3 சவ ஜாகிரைதயாக ேஹமாவி ரைல கவனி, ெகா56 வ7த

யஞசாமி ஐய, அவ@ைடய உ ளைத ப&றி ெகாDச அல0சியமாயி7,
வி0டா.

ேர*ேயா நிைலயதி அ*க* ேஹமாவதி; எ+.பி.சிவ: ச7திக ேநாி0ட,.
இ7தG ச7திகளி காரணமாக, ஒவைடய இதயதி ஒவ இட

ெப&வி0டாக . விஷய ?&றி வள7, ஒவைரெயாவ க=யாண ெச<,

ெகா வ, எ தீமானி, வி0டாக .

இ7தG ெச<தி ,*=யி=7த ெதனி7திய சக ?Aவத& ெதாி7த பிற,
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யஞசாமி ஐய ெதாி7, வி0ட,. உடேன அவ ெரௗராகார அைட7,,
",*= ேர*ேயா3 கநாடக ச$கீத? எேகடாவ, ெக06 ேபாக06;

ேஹமாவதிைய இனி அ$ அ:வதிைல!" எ ?*3 ெச<, வி0டா.

M எ+.பி.சிவ: இ7த விவர ெதாி7த ேபா, அவ ெவ7நீாி விA7த மீைன
ேபா ,*,*தா. கைடசியாக ஒவா ஐயாிட ேநாிேலேய வ7,

ேஹமாதிைய த வா2ைக ,ைணவியாக அ@ப* ேகாாினா.
யஞசாமி ஐய அவைன பா,, "நீ என ப*திகிறா<?" எ ேக0டா.
"ேஷ+பிய, மிட, ேகா0+மி, ெஷ=, காளிதாச, கப, டாC, பாரதி
இவக@ைடய கவிைதகைளெயலா ப*திகிேற" எறா சிவ.

"அைத ேக0கவிைல. எ7த பாீ0ைச பா+ ெச<திகிறா<?" எ ேக0டா.
"எ+.எ+.எ.சி., இ5டமீ*ய0, பி.ஏ.யி ?த பா0, ஷா0 ஹா50,
ைடைர0*$ பாீ0ைசகளி பா+ ெச<திகிேற" எறா சிவ.

"ெவ அர0ைட க=யாயிகிறா<; ெசா,, த7திர, நில, ல ஏதாவ,
உ5டா?" எ ேக0டா.
"நில ல ஏராளமா< உ56. ஆயிர ைம அகல, இர5டாயிர ைம நீள
உ ள இமயமைல எ:ைடய,தா!" எ ஒேர ேபாடா< ேபா0டா சிவ.
"எனபா உளகிறா<? இமயமைல உ:ைடயதா?"
"ஆ ஐயா! மகாகவி பாரதியா அப* பா*யிகிறாேர, ெதாியாதா? 'ம:
இமயமைல எ$க

மைலேய!' எ: வரகவி வா ெபா<யாமா?"

"ஆமா, 'ம: இமயமைல எ$க

மைலேய' எ பா*ய அேத பாரதியா,
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'இன நீ க$ைக ஆெற$க

ஆேற' எ பா*யிகிறா. ஆைகயா

க$ைக ஆ& ேநேர ேபா< அதி விA7, வி6!" எறா யஞசாமி ஐய.

இைதெயலா கத3 பினா=7, ேக06 ெகா5*7த ேஹமாவதி விமி
விமி அAதா .
அவ

த:ைடய ைம தீ0*ய க5கைள ,ைட, ,ைட, பனிெர56

ைக0ைடக

பாழா< ேபாயின. ஆனா8 என பய! சிவ க$ைகயி

விAவைத அவளா த6க ?*;மா? அல, அப* விA7தவைன காபா&ற

தா ?*;மா? அவ@ நீ7த ெதாியாேத! ேம8 க$ைக நீ மிக ளிGசியாக
ஜிெல இ எ அவ

ேக விப0*7தா . அப*ப0ட ளி7த

நீாி கா ப0டா ர என, ஆ? கநாடக ச$கீத என கதி ஆவ,?
ேஹமாவதி தன கி0ட மா0டா

எ நிGசயமான,, எ+.பி.சிவ:

உ5ைமயிேலேய வா2ைகயி விரதி ஏ&ப06 வி0ட,. யஞசாமி ஐய

ெசானப* ெச<, வி6வ, எ அவ தீமானிதா. உதிேயாகைத

சபள, பDசப* உ பட ராஜினாமா ெச<,வி06 றப0டா. க$ைகயி

உ&பதி +தானமாகிய க$ேகாாிேக ேபா< விA7, உயிைர வி6வெத

யாதிைர ெதாட$கினா.

க$ேகாாி ேபா வழியி இமயமைலG சார= அவ பிரயாண

ெச<;ப* ேநாி0ட,. ெவ ளி பனி*ய இமயமைலயி ஆயிரமாயிர

சிகர$கைள பாக பாக, அவ: க$ைகயி விA7, உயிைர வி6வதி

அLவள3 உ&சாக ஏ&படவிைல. ேம8 க$ேகாாியி ?ழ$கா அள3

த5ணீ ஓ*யதா8 அ,3 பனிக0*ைய ேபா சிெல இ7த ப*யா8
அ$ேக க$ைகயி விAவத& அவ இடபடவிைல.
"ம: இமயமைல எ$க

மைலேய!" எ பாரதியா நமெகலா ப0டய

எAதி ைவதிகிறா. அதைகய அ&த மைல பிரேதசைத இ: ெகாDச

ேநர &றி பாக விபினா. அப* பா, ெகா5ேட சில

கால,ெகலா அழ ெபய ேபான காமீர ேதச, ேபா<G
ேச7தா.
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காமீரைத பாத பிற உயிைர வி6 எ5ண அவ:ைடய உ ளைத

வி06 அ*ேயா6 அகற,. இ7த உலகதி பா, அ:பவிக இLவள3
ெசௗ7தய$க

இேபா,, எத&காக உயிைர விட ேவ56? ேஹமாவதி;

இ7தG ெசௗ7தய$கைளெயலா பா, அ:பவிக த:ட இ7தா
நறா<தானி! அவ@ ெகா6,ைவகவிைல; அLவள3தா!
ேபா; ேபா; யஞசாமி ஐயாி ெப5ணாக ேபா< பிற7தாேள! என

,ரதிடசா=!

ஆனா அ$ேக , *=யி M யஞசாமி ஐய அதிட, ேம

அதிடமாக அ*, ெகா5*7த,. எைலற மாகாணதி வர3ெசல3
கண மிக ேமாசமாயி7தப*யா, அைத பாிசீலைன ெச<, ஒA$

ப6,வத&காக M யஞசாமி ஐயைர மாத நாலாயிர Rபா< சபளதி விேசஷ
உதிேயாக+தராக இ7திய சகா நியமிதாக . M யஞசாமி ஐய

6ப,ட ராவபி5* ேபா<G ேச7தா.

மாத நாலாயிர Rபா< சபள, ஐ7, மாத வா$கிய பிற, எைலறெம$

கலக 5ட,. ஹி7,கைள J5ேடா 6 ஒழிக க$கண$ க0* ெகா56
மைலG சாதியா ,ராகிரஹ ேபா ,வ$கினாக .

"உயி ேபானா8 பாதகமிைல; சபள ெபஷ எலா ேபா< வி6ேம" எ

யஞசாமி ஐய கவைல அைட7தா. அதிக நா

ராவபி5*ைய ேநாகி கா06மிரா5*க

கவைலப6வத& ேள

பைடெய6, வவதாக ெதாி7த,.

த மைனவி மகைள அைழ, ெகா56 M யஞசாமி ஐய த?ைடய ெசா7த
காாி அவசரமாக றப0டா. வழி ெதாியாம த06 த6மாறி, பல

அபாய$க@ தபி, கைடசியி ெப0ேரா இறி வ5*ைய ஓாிடதி

நித ேவ5*யதாயி&. நல ேவைளயாக வ5* நிற இட, பகதி

காமீரதி எைலயி7த,. எLவளேவா கட$க@ உ ளாகி பல

மைலெதாடக

கா நைடயாக ஏறி கட7,, காமீ நா0* 7தா. இத&

ைகயி ெகா56 வ7தி7த பண, 6பதா அணி7தி7த நைகக

தீ7, வி0டன.

கைடசியாக, இவகைள ேபா ஆயிரகணகி காமீர,

எலா

7த

அகதிகளி ேகா*யி ேச7, M நகைர ேநாகி பிரயாணமானாக .
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MநகG சமீபமாக இ7த C0ட வ7, ேச7தேபா,, அகதிக@ ெதா56
ெச<; பைடயி ேச7தி7த எ+.பி.சிவ, Mயஞசாமி ஐயைர;, அவ

6பதாைர; ச7திதா. ?த= அவகைள அவ இன க56
ெகா ளவிைல. அLவளவாக அவக

இைள, 'ெம=7,' அAகைட7த க7த

,ணிகைள அணி7, கா0சி அளிதாக .

"மி+ட சிவ! எ$கைள ெதாியவிைலயா?" எ Mயஞசாமி ஐய

ஈன+வரதி ேக0ட பிறதா அவ: அவகைள அைடயாள ெதாி7த,.
"அபேன! நா$க

எேலா உயிேரா6 திபி ஊ ேபாக ேபாவதிைல.

ேஹமாவதி ஒதிையயாவ, நீ காபா&றி அைழ, ெகா56 ேபா!" எறா

யஞசாமி ஐய. ேம8 அவ, ",*= ேபான,, ஒ நல நா

பா,

க=யாண ெச<, ெகா @$க ! தீகா;@ட ெசௗகியமாயி$க !" எ

ெசானா.

எ87 ேதா8மாயி7த உடைப க7த ,ணியினா மைறக பிரயதன
ெச<, ெகா56 பல நா

எ5ெண< காணாத C7த8ட தைல னி7, நிற

ேஹமாவதிைய பா,G சிவ தி6கி0டா. அவ:ைடய உ ள ஆயிர

கலாக உைட7த,. உைட7த ககைள ஒ ேச,G சாிப6தி ெகா56,
நிைலைம எப* தைலகீழாக மாறிவி0ட, எபைத ப&றி ஒ கன சி7தி,
பாதா.

?ெனா காலதி தa பரமசிவ: பாவதிைய க=யாண

ெச<,ெகா6க மதத&காக தவ ெச<த,, அேபா, எ+.பரமசிவ:
நிைன3 வ7த,.

அேத சமயதி காலேதச வதமான$கைள ெதாி7, ெகா56, உவி=யான

மமத: சில ப பாண$கைள ேபா06 ைவதா.

ஆனா எ+.பரமசிவ ெந&றி க5ைண திற7, மமதைன எாிகவிைல. ஒ

தடைவ எாி7, ேபான மமதைன மப*; எாிக ?*யாதலவா?
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யஞசாமி ஐயைர பா,, "ஐயவா ! ,*= ேபா வைரயி
காதிபாேன? எ$க@G ெசா7தமான இமயமைல பிரேதசதிேலேய
க=யாணைத நடதி வி6ேவாேம! சாaா பரமசிவ:, இமவா:ைடய

மாாி அ7த காலதி இமயமைலG சார=ேலதாேன திமண நட7த,"
எறா சிவ.

அவ விபப*ேய ெசௗ7தாியலdமி * ெகா5ட Mநகாி அவக@ைடய
திமண Q Rபா< ெசலவி நட7ேதறிய,.
எதைனேயா ெபா

நட தம ேந7தி7த ேபாதி8, ேஹமாவதியி

க=யாண,காக தா ெசலவழிக எ5ணியி7த Rபா< நா&பதயிர

மிGச7தாேன எ எ5ணி யஞசாமி ஐய ச7ேதாஷப0டா. ேம&ப*

சபவ$க

எலா ஆ மாத, ?7தி நட7தைவ. எனேவ ெசற வார,

தின பதிாிைககளி ெவளியானபி வ ெச<தி என வியைப
அளிகவிைல.

"காமீ மீ, பைடெய6, வ7த எதிாிகேளா6 ேபாரா6வத&காக ?த= ெசற
பைடயி தைலவ கமா5ட எ+.பி.சிவ, தீரG ெசயக

பல ாி7, பிற

காயமைட7, விA7தா. இேபா, ஆ+பதிாியி சிகிGைச ெப& வகிறா!"
த:ைடய லதனமான இமயமைலைய எதிாிக

வ7தைடயாம பா,காபத&

M எ+.பி.சிவ தீவிரமாக ேபாரா*யதி வியபிைலதாேன? ஆ5டவ

அளினா8, ேஹமாவதியி மா$கய பலதினா8 கமா5ட பரமசிவ

சிகிர ணமைட7, ேஹமாதி;ட ெந6$கால வா2வாராக!
-------------

10. ெபா>மா>கட

1
"Cத மாாி T5 ,ளி X$ &றால" எ சப7த வாமிக

வணிதா.

&றாலைதG சார காலதி பா,வி06தா அ7த பால கவி அLவித
பரவசமைட7திக ேவ56. ஆனா &றால,G சார காலைத நா

அLவளவாக விவதிைல. காரண 'சார' 'சார' எ சா7தி
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ஊகளிேலயி7ெதலா ஜன$க

C*வி6வ,தா. இ, காரணமாகG சார

காலதி &றால ெபாி, காதார ைற3 அைட7, வி6கிற,.

ேகாைடகான8, உதக ம5டல, ெவ ைளகார ஆ0சியி எLவள3
பண ெசலவழிதாகேளா, அதி Q&றி ஒ ப$ &றால,G ெசல3

ெச<தி7தா...

அடடா! கைடசியி எAதிய ேம&ப* வாகியைத எ$ேக ேக0ேட? நிைன3
வகிற,.

சார காலதி &றால, நா அதிக ேபாவதிைலெய

ெசாேனனலவா? அத& மாறாக நல ேவனி&காலதிேலதா ேபாவ,

வழக. ேவனி& காலதி &றாலதி ஜன C0ட அதிக இரா,.

ஊெரலா நசநசெவ ஈரமாயிரா,. மைலேம தாராளமா< ஏறி ேபாகலா.

ெபா$மா$கட8 ேபாகலா; அத& ேமேல மர பால, ேபாகலா;

இ: ேமேல ெச5பகாேதவி, அத& அபா உ ள ேதனவி Cட

ேபாகலா.

அப* மைல மீ, ஏறி ேபாவதி8 ள ஆன7த ேவ எதி8 கிைடயா,.
அதி8 ளி7த காைல ேநரதி மைலேம ஏறி ேபாவதி தனிதேதா மகி2Gசி
உ56. கிழேக உதி ]ாிய மைலயி அ$க$ேக இட ெகா6

ச7,களி வழியாக த ெபா&கிரண$கைள அ:பி நைம உபசரைண ெச<;.
ஒ மைலயி=7, இெனா மைல மீ, ஏ ேபா, பதினாயிர விதவிதமான
பGைச நிற ேபாைவ;ட மர$க

வாிைச வாிைசயாக கா0சி அளி. அவி

விA சலசலத ஓைச; பறைவகளி கலகலெவ: கீத$க@ ேச7, நைம
தியெதா நாத பிரபDச, ெகா56 ேபா<வி6.

ஒநா

காைலயி ேமேல Cறிய ஆன7த$ கைளெயலா அTபவி, ெகா56

மைலேமேல ஏறி ெகா5*7ேத. சி&றவி ேபாகலாெம

றப0டவைன &றால றி இய&ைக இப ேமேல ேமேல கவ7,

இA,G ெசற,. கைடசியாக, ெச5பகாேதவிேக ேபா<G ேச7, வி0ேட.
ெச5பகாேதவி அவி விA இடதி& கிழேக ெச$தான பாைறைய;,
அத ேமேல உயரமான வி0ச$க@ ஆகாயைத ெதா6வன ேபா ஓ$கி

நி&கிறன. காைல ேநரதி அ$ேக ெவயி எபேத கிைடயா,. மனிதக@ வர
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மா0டாக . தனிைம;, தா:மாக இக விகிறவ: ததியான

ஏகா7த பிரேதச.

'இனி, இனி, ஏகா7த இனி,'
எ தமி2 தா0* பா*யதாக Cவாகேள, அ, அ7த இடதி

ஏகா7த, ெபா7,.

இப*யாக எ5ணமி06 ெகா56 ெச5பகாேதவி ஆலயைத தா5* அபா

ெசற,, எதிேர ெவ ைள ெவேளெர பாலவி விA அ&த ேதா&ற

காணப0ட,. இ பக? உய7, நிற பாைறக@, மர$க@ இய&ைக
ேதவி இைறவ க0*ய ேகாயி என ேதாறிய,.

அடடா! என ஆன7த! என ஏகா7த! தனிைமயி இனிைமைய கா5ப,

எறா, இ$ேகயலவா காண ேவ56!"

இப* நா எ5ணிய ஒ கணதி& ேள எ எ5ண தவ எ ெதாிய
வ7த,.

"ஸுஜலா ஸுபலா மலயஜ சீதலா" எ: வ7ேதமாதர கீததி ?த அ*
ஷ ர= ேக0ட,. ஷ ர=8, கிழரலா< ெதானித,. ர வ7த

இடைத பாேத. அவி விA இட,G ச& Xரதி கீேழயி7த

ப ளதாகி ெமா0ைட பாைற ஒறி ஒ சா, உ0கா7தி7தா.

ெபாிய தா*ேயா6, சடா மடேதா6 விள$கிய ேபாதி8, உ6தியி7த ,ணி
ம06 ெவ@பாயி7த,. ஆ; ,ணி ம067தா ெவ@பாயி7த,. தா*;
சடாமட? நல கநிறமாயி7தன! ர கிழர; தா*; சைட;
ெயௗவன பவ,ாியைவ. இ, என வி7ைத?
இப* ஒ நிமிஷ நா ேயாசி, ெகா5*ைகயி அ7த பரேதசி எைன
பா,வி0டா. ச& ேநர எைனேய உ& பா, ெகா5*7தா. பிற
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ைகயினா தா ேமேல வர ேபாவதாகG சமிைஞ ெச<, வி06 அLவிதேம
ேமேலறி வ7தா. நா நிற இட, எதிாி தா உ0கா7, ெகா56

எைன; உ0காரG ெசானா. தா*ைய; சைடைய; சாவதானமாக எ6,

கீேழ ைவதா. அவ&ைற நீகிய3ட ,ைப Jைவ ேபா நைரத தைல;ட

எAப, வய, ேமலான கிழவ எ ? கா0சி அளிதா. ஆ27, ழி விA7த

க5களினா எைன உ& பா,, "இ7த இடெமலா எLவள3

ேமாசமாயிகிற, பாதீரா? ேகாைடகான8, உதகம5டல,

ெவ ைளகார ஆ0சியி எLவள3 பண ெசலவழிதாகேளா, அதி Q&றி
ஒ ப$ &றால,G ெசல3 ெச<தி7தா இப*யிமா?" எறா
கிழவ.

"ெபாியவேர! தா$க

யா?" எ ேக0ேட.

"நா யாராயி7தா என? நா Cறிய விஷய உ5ைமயா, இைலயா?"
"உ5ைமதா!"
"பிேன வி6$க !"
அப*ேய நா வி06வி06, அதாவ, ேபGைச வி06வி06G மாயி7ேத.

ஆனா அவ மா இைல. "நீ கைத எA,கிறவ எ ேக விப0ேட.

உ5ைமதானா?" எறா. நா ெசான பதி எ காதிேலேய விழவிைல.

ஆனா அவ மப*; ெசான, ம06 கணீ எ எ காதி விA7த,.
"அப*யானா எ:ைடய கைதைய; எA,Bரா?" எறா. அவ

ெகா6த வாதிைய இேதா நிைறேவ&ற ேபாகிேற.
-----------2

தைலயி ,ைப Jைவெயாத, நைரத ேராம அட7,,  ேகா6க
மி7த விசாலமான ெந&றி;ட:, அறிெவாளி Bசிய ஆ27த க5க@ட: Cாிய

வைள7த ட: ெச7நிற ேமனி;ட: விள$கிய அகிழவ Cறினா:
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?பைத7, வஷ$க@ ?னா நா ?த ?த= இ7த &றால,
வ7ேத. அதாவ, 1911 ஆ வஷ, ேம மாத. அத& ?  மாத

திெநேவ= ஜிலாவி8, திவன7தர சம+தானதி8 &றி அைல7ேத.
எ7த ேநாக,ட வ7ேதேனா, அ, ஒ நிைறேவறவிைல. வ7தேபா,

இ7த உ&சாக ெராப3 ைற7, ேபாயி7த,. '&றால நாதேர ,ைண' எ
கைடசியாக இ$ வ7, ேச7ேத. திவன7தரைதG ேச7த இராமபதிர சமா

எபவ அேபா, இ$ேக ஒ ப$களாவி *யி7தா. அவைரG ச7தி,G சிறி,

ேநர ேபசி ெகா5*7ததி ெகாDச உபேயாக ஏ&ப0டதாக ேதாறிய,.

இ7த ெச5பகாேதவி அவியி அழைக ப&றி; அ7த இராமபதிர சமாதா
ெசானா. ெதாியாத ஜன$க

'ெச5பகாேதவி' எ ெசாவதாக3,

உ5ைமயி இ, 'ெச5பகாடவி' எ ெசானா. "இ$ேக அம ேகாயி

ஒ இப, உ5ைமதாேன?" எ ேக0ேட. "ஆ; இகிற,. அதனா
என? ெச5பகாடவிையG ெச5பகாேதவி எ ெசா= கைடசியி ஒ

ேகாயி8 க0* வி0டாக " எறா.

இராமபதிராசமா ஒ மிதவாதி. அப*ெயறா ெதாி;மா? ேகாபாலகிண

ேகாகேல, ரா விஹாாி ேகா பைலG ேச7தவ. ெவ ைளகாரகைள

அ5* கா= விA7, ெகDசி யராeஜிய வா$கி விடலா எ நபியவ.
இ7த பிரேதசதி இேபாெதலா இரத ெகாதி ள சில வா=பக
இ7தாக . அவக

"பாலக$காதரதிலககாக பழி வா$ேவா",

"வ.உ.சிதபர பி ைளகாக பழிவா$ேவா" "ெவ ைளகாரகைள J5ேடா

6 அழி, C5ேடா 6 யமேலாக அ:ேவா" எ ெசா= ெகா56

திாி7தாக . அவக@ெகலா மிதவாத இேதாபேதச ெச<வ, இ7த ராமபதிர

சமாவி ேவைல. எனேகா அ7த மான? ள Bர இைளஞக

யாைரயாவ,

ச7திக ேவ56ெம ஒேர ,*பாயி7த,. நா இ7த பிரேதச, வ7த

காரணேம அ,தா. அ7த இைளஞகைள ப&றி சமா அ*க* ேபவ,56.

ஆனா அவகளி யாைரயாவ, ப&றிG சமாவிட தகவ ெதாி7,

ெகா ளலாெமறா அ, ஒ தன ெதாியா, எ அவ ைகைய
விாி,வி0டா. திOெர ஒ நா

றப06 ஊ ேபா<வி0டா.
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ஏேதா &றால, வ7த, தா வ7ேதா, ெச5பகாேதவி அவியிலாவ, ஒ

தடைவ தைலைய ெகா6, வி06 ேபாேவா எ ஒ நா
ஒப, மணி மைல ேம ஏற ஆரபிேத.

காைல மா

ெகாDச Xர விைரவாகேவ நட7, ேபாேன. நீதா பாதிYேர? மைல

பாைதகேள எேபா, திபி திபி வைள7, வைள7, ேபா. ?னா

ேபாகிறவக

பினா வகிறவகளி தைல ேமேல சில இட$களி நட7,

ேபாப* ேநாி6. ஆசாமிக , க5/ ெதாியமா0டாக . ஆனா ேமேல

ேபாகிறவகளி ேபG கீேழ வகிறவக@ கீேழ வகிறவகளி ேபG
ேமேல நடபவக@ நறா< கா, ேக0.

ஓாிடதி எ தைல ேமேல ேபாகிறவகளி ேபG எ காதி விA7த,.

அவகளி ஒதி இள வய, ெப5ணாயிக ேவ56. அவ@ைடய ர

ெசா=&: "நா உலகமறியா ெப5ணாயி7த ேபா, எைன எ$க
சினாயி; சிதப: இவ க0* ெகா6தாக! இவக@

அேபாெவலா எனிட எதைனேயா அ ஆைச;மா<தானி7தாக! ஒ

காணி நில எ$க@ JBகG ெசா,. அதிேல வசா7தர, ேவ5*ய
ெந8 கிைட, வி6. சார& காலதிேல ெபாிய பிரக

&றால, அவியிேல

ளிக வவாக. நா$க இவமா< யாராவ, ஒ B0*ேல ேவைல ெச<ேவா.

நல ம:ஷா

எ ெதாி7, ெகா56 தா ேபாேவா. நலாG சாபி6ேவா.

இப, ?ப, பண? மிGச பி*ேபா. ேவனி& காலதிேல எ$க@

ேவைலயிரா,. ேத திவிழா, திGெச7X உ&சவ எலா பாக ேபாேவா.

இப* எLவளேவா க5யமாகதா இ7, வ7ேதா..."

'ஆகா! இ7த திெநேவ= ஜிலாவி *யானவக@ *யானவ ெப5க@
Cட எLவள3 அழகான ெச7தமி2 ேபகிறாக ' எ எ5ணி நா

ஆGசாியமைட7ேத. ஆனா அ6தப*யாக அ7த ெப5 ெசான, எைன

Xகிவாாி ேபா06, அவ@ைடய ெச7தமி2 நைடைய மறப* ெச<,வி0ட,.
"இ7தG ேதசிகார ஆ@க வ7தா8 வ7தாக, 6ப பாழா< ேபாG. இவக
ேவைல ெவ0* ஒ பாகறதிைல. X,* எ$ேக, திெநேவ= எ$ேக,
எ0டயர எ$ேக, ஆலைழ எ$ேக எ அைலகிறேத இவக@
ெதாழிலா< ேபாG! அ,3 ேபானா ேபாகிறெத ஏேதா எ
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சாமதியதினாேல 6பைத நடதி ெகா56 வ7ேத. ஆனா இ7த

ஆமாதமா இவக நடைத என ஒேம விள$கவிைல. யா யாேரா திட$க

மாதிாி இராதிாிகி இராதிாி வ7, C0*கி06 ேபாறாக, ெபாA, வி*Dச

பிற ெகா56 வி6றாக, ெநதியிேல ெபாிய $ம ெபா0ைட ேபா06கறாக,
க5ைண பாதா ேகாைவபழ மாதிாி ெசவ7, ெகட. ேபGைச ேக0டா,
ஒ மாதிாியாயி. ப= எகிறாக; இரத எகிறாக! மைலயாள மா7திாிக
எ ெசாறாகேள, அதிேல ஏதாவ, இவக அகப06கி0டாகேளா எ

என பயமாயி. ஐயா! ெச5பகாேதவி அமைனதா நா

நபியிேக; ெவ ளி ெவ ளி Jைச ேபாடேற. ெச5பகாேதவி அமாதா
எ ஷைன என காபாதி ெகா6க ேவ/."
-----------3
இ7த ேபG என எLவள3 பரபரைப உ5டாகிய, எ உமG
ெசானா Cட ெதாியா,. அ7த ெப5பி ைள யா, அவ

இைதெயலா ெசா= ெகா56 ேபாகிறா

யாாிட

எ ெதாி7, ெகா ள என

ஆவ ஏ&ப0ட,. ஆகேவ விைரவாக நைடைய க0*ேன. ?னா

ெசறவகைள ெந$கிேன. மா இபைத7, வய, ள ெப5/ ஐப,

வய, ேம&ப0ட ஒ ெபாியவ ேபா< ெகா5*7தாக . ெபாியவ

ெச5பகாேதவி ேகாயி= Jசாாி எ என ஏ&கனேவ ெதாி;. அவக

ெம,வாக நட7தா8, நா ெவ விைரவாக நட7ததா8 மைலபாைதயி

அவகைள தா5*G ெசேற. தா5* ஐ7தா அ* Xர ெசற, அ7த

ெப5 எப*ப0டவ

எ ெதாி7, ெகா @வத&காக திபி பாேத.

பா5*ய நா06 *யான ெப5கைள ேபால ஒ=யாக3, உயரமா;

இ7தா . ?கதி நல கைள இ7த,. C7தைல அழகாக எ6, க0*G

ெசகியி7தா . இைதெயலா கவனிக என ஒ கண ேநர7தா பி*த,.

உடேன பாைவைய திபி ெகா56 வி6வி6ெவ ேமேல நட7ேத.

இேபா, நா இ$ேக உ0கா7திகிேறேன, இேத இடதி, ?பைத7,
வஷ, ? சடாமடதாாியான ஒ சாமியா, ஒ ெவ ளிகிழைம

ந6பக= உ0கா7தி7தா. ெச5பகாேதவி அம: அபிேஷக ெச<ய

த5ணீ ெகா56 ேபாவத&காக ஓ இள ெப5 இ$ேக வ7தா . அவ

?த=
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சாமியாைர கவனிக விைல. அவ

னி7, டதிேல த5ணீ ெமா5ட ேபா,,

சாமியா கைனதா. அைத ேக06 அெப5 சாமியாைர பாதா . அகி

வ7, பி0டா . "ெப5ேண! உ மனதி ஏேதா கவைல இகிற,!" எறா

சாமியா. "ஆமாDசாமி! த$கைள ேபாற ெபாியவதா தீ, ைவக ேவ/!"
எறா

அ7த ெப5. "அப*ேய தீ,ைவேபா! என கவைல, ெசா!" எ

சாமியா ேக0டா.

"த$க@ ெதாியாதா சாமி, இ7த ெபானியமா ெசா=தானா ெதாிDக
ேவ/!"

நபிைக; ச7ேதக? ெபானியமா

மனைத ழவதாகG சாமியா

ஊகி, ெகா5டா.

"ஆக06; நாேம ெசாகிேறா; உ ஷ விஷயமாக கவைலப6கிறா<.
அவ:ைடய நடைத ஓ ஆ மாத காலமாகG சாியாக இைல. ேவளா ேவைளயி,

காலாகாலதி B06 வவதிைல. இர3 ேநர$களி ெவளிேய ேபாகிறா.

ஊ வி06 ஊ ேபாகிறா. காரண ெசால மா0ேடெனகிறா. சில சமய

ெந&றியிேல ெபாிய $ம ெபா06 ைவGகிறா. இெதலா உ5ைமயா,

இைலயா?" எறா சாமியா.
"ஆமாDசாமி! த$க@ எலா ெதாிDசிேக, சாமிதா எ ஷைன

காபாத ேவ/. எைன *; *தன?மா< ைவக ேவ/" எ
ெபானியமா

க5ணீட Cறினா .

"ஆக06, காபா,கிேற. ஆனா நீ எனிட நபிைக ைவக ேவ/. ஒ
விஷயதி நிஜைதG ெசா பாகலா. இ7த இர56  நாளிேல உ

B0ைட ேத* யாராவ, அசcகாரக

வ7த,5டா? உ ஷ: ஏதாவ,

ெச<தி ெசான,5டா?"
"உ56, சாமி! ?7தாநா

ெச$ேகா0ைட ஆ

ஒத வ7தா. நாைள

ஞாயி&கிழைம எலா X,* கட&கைரயிேல Cட ேவ/ எ,

ைகயிேல அைடயாள, ஒ கிளிDச வGசிக ேவ/ எ ெசானா.
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எ,, என, எ என ஒ5/ ெதாியா,! அசcகார$க வ7தாேல
எனG ச7ேதக. சாமி! ஒளிDசி7, ேக0டைத உ$களிட ெசாேன."
"நல காாிய ெச<தா<. நீ ெகாDச? கவைலபடாேத. உ ஷ ஒ

மைலயாள, ம7திரவாதியிடதி சிகி ெகா5*கிறா. அவைன நா

காபாதி ெகா6கிேற. அ6த ெவ ளிகிழைம இ7த இடதிேலேய எைன

வ7, பா! இ: சில ெச<தி ெசா8கிேற!" எறா சாமியா.
இத&

ேக0ட,.

ேகாயி8 ேளயி7, "ெபானியமா!" எ Jசாாி Cபி6 சத

"இேதா வ7,வி0ேட" எ ெபானியமா3 உரத ர= Cறினா .
சாமியா அவைள உ& பா,, "ஜாகிரைத! எனிட ேபசிய விஷய

யா ெசாலபடா,. Jசாாிகி0ட CடG ெசாலCடா,. ெசானா

காாிய ெக06 ேபா<வி6. உ ஷ உன கி0ட மா0டா!" எ

எGசாிதா.
----------4

அ6த ஞாயி&கிழைமய பி&பக= X,* கட&கைர மண= நா
அ$மி$ திாி7, ெகா5*7ேத.  ெந6ேக ேபாகிறவகைள

பாகாத, ேபால, பா, ெகா56 அைல7ேத. படக , க06 மர$க ,
ெசபடவகளி வைலக

இவ&றி த6கி விழாம8, ேமாதி ெகா ளாம8

ஜாகிரைதயாக நடக ேவ5*யி7த,. ஒ சமய ஒ மனித னி7, ஒ

கிளிDசைல ெபாகியைத பாேத. அேபா, மண= ேதா5*யி7த

ப ளதி நா விA7, வி0ேட. நல ேவைளயாக யா

பாகவிைலெயபைத ெதாி7, ெகா56 நா: ஒ கிளிDசைல ைகயி

எ6, ெகா56 உலாவிேன. இெனா கிளிDச ேபவழிைய க5ட,

எ ைகயி உ ள கிளிDச ெதாி; ப*யாக பி*, ெகா5ேட. அ7த

மனித 'வ7ேதமாதர' எ ெசானா. நா: திபி 'வ7ேதமாதர' எேற.

அவ எைன ஒ மாதிாி பா, ெகா56 அபா& ேபா<வி0டா.
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மப*; &றி அைல7ேத. இர56 கிளிDச ேபவழிக

ஒவைரெயாவ

ச7திதாக . அவகளி ஒவ 'வ7ேதமாதர' எறா. இெனாவ

'வ.உ.சி.வா2க!' எறா. 'ஓேஹா! இப*யா மா& ேகாஷ' எ மனதி

எ5ணி ெகா56 அவக

அ5ைட ெச 'வ7ேதமாதர' எேற. அவகளி

ஒவ 'வ.உ.சி. வா2க!' எறா. இெனாவ "ெவ ைளகார B2க" எறா.
'சாியா ேபாG!  ேப ேச7தா இப*G ெசால ேவ56மா' எ

நிைன, ெகா5ேட. "ம&றவக

எலா எ$ேக?" எ ேக0ேட.

"இகிற இடதி இபாக " எ ஒவ பதி ெசா= ெகா5ேட ேமேல

நட7தா. நா: அவகைள ெதாட7, ேபாேன. கைடசியாக, கட மண=

ெகாDச ப ளதாகான ஓாிடதி& ேபா<G ேச7ேதா. ஏ&கனேவ ஏெழ06

ேப அ$ேக உ0கா7தி7தாக . நா$க

வ7த அேத சமயதி இ: இவ

ேவ பகதி=7, வ7தாக . ஆக ெமாத பதிைன7, ேப இ.

எைன ?த= ச7தி,G ச7ேதகப0ட மனித அவகளி இ7தா. எைன

பாத3டேன அவ பதிைன7, ேபாி ந6நாயகமாக B&றி7த மனிதைர
பா,, "வாமி! இேதா இ7த மனித தியவ. இவ பதி ேகாஷ

ெதாியவிைல. யா எ விசாாிக ேவ56" எறா. அவரா "வாமி!" எ
அைழகப0டவ எ பக த தி*ைய திபினா. ெயௗவன பிராய;

இய&ைகயி எழி வா<7த ?க; அேதா6 ேயாக சாதனதினா ஏ&ப0ட

ேதஜஸு ேச7தி7த,. அவ எைன ஏறி06 பாதேபா, எ க5க

Cசின.

"அபேன நீ யா?" எ ேக0டா. அவைர விட நா வயதானவனாயி7,

எைன ஏகவசனதி அவ அைழத, சிறி, ேகாப அளித,. ேகாபைத

அடகி ெகா56, "நா ேகாயXாி=7, வகிேற. இ7த ஊகார

அ$ேக இகிறா அலவா. அவ ெச<தி ெசா= அ:பினா!" எேற.

உடேன அ7த C0டதி ஏ&ப0ட பரபரைப பாக ேவ56ேம! தைல

தைல "அப*யா? என ெசானா? எெபாA, ெசானா?" எ பல

ேக விகைள ஏக காலதி ேபா0டாக . தைலவ அவகைள ைகயமதி அடகி

வி06 "ஐயா! விவரமாகG ெசால ேவ/, இ7த ஊகார எதைனேயா ேப

ேகாயXாி இகலா. நீ யாைரG ெசாகிறீ? அவ ெசா= அ:பிய,

என?" எ அதிகார Jவமான ர= ேக0டா. இவதா ,Gேசாியி=7,
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வ7தி ேயாகி நீலக5ட பிரமGசாாியாயிக ேவ56 எ ஊகி,
ெகா5ேட.
இத&

C0டதி ஒவ "ெவ வா< ேபGG ெச<தியா? அதா0சி ஏேத:

உ5டா எ ேக06வி6$க " எ படபடதர= Cறினா. அவ

பகதி=7தவ, "வாDசி! நீ மா இ!" எறா. இதி=7, படபடத ஆசாமி
ெச$ேகா0ைட வாDசி ஐய எ ெதாி7, ெகா56, அவாிட ெகாDச

ஜாகிரைதயாக நட7, ெகா ள ேவ56 எ தீமானிேத.

"நா ேக0ட ேக வி பதி ேவ/!" எ தைலவ மப*; Cறினா.
நா உடேன அC0டதி=7த அைனவைர; ஒ தடைவக5கைளG ழ&றி
நறாக பா,வி06 உதியான ர= Cறிேன:

"ெவ ைளகார: ேபா0*யாக கப ஓ0*ய Bர வ.உ.சிதபர
பி ைளையதா ெசாகிேற. ேவ யாைரG ெசாேவ? ஒ வஷ கால

அ7த மகா: பணிவிைட ெச<;ப*யான பாகிய இ7த ஏைழ
கிைடத,. ெபா<யாக 'ேபாஜாி' &ற சா0* என த5டைன

விதிதிகிறாக . அப* ெபா< &ற சா0*ய 5ணியவாகைள நா

எெறைற வா2தி அவக

நறாயிக ேவ/ெம கட3ைள

பிராதி, வேவ. ஏெனனி அமாதிாி ெபா< &ற சா0*, எைனG

சிைற அ:பியதாதாேன பாரதமாதாவி தவ தவைர நா ச7திக
ேந7த,? அவ அவசியமாயி7தேபா, பணிவிைடக

ெச<ய ?*7த,? ஆகா!

நா: எ அ&ப வாணாளி எதைனேயா மனிதகைள பாதிகிேற.
இவைர ேபா ஒ Bரைர, ஒ தீரைர, ஒ தியாகிைய, ஒ ணவாைன, ஓ

உதமைன க5ட,மிைல, ேக0ட,மிைல, ஐயா! மா6 இAக ேவ5*ய

ெசைக அ7த மகாஷ த திகர$களினா இAதா. அைத இ7த பாவியி

க5க

பாதன...!" எ ெசா= வ7, ேபா, என அAைக வ7, வி0ட,.

ச& ேநர விமி அAேத. அ$ேக C*யி7தவகளி ம& சில

அAதாக . வாDசி ஐய 'ஓ' ெவ அA, தீ, வி0டா. மட,கைடG

சிதபர பி ைள ?கதி ,ணிைய ேபா06 ெகா56 ேதபினா.

வ7ேதமாதர பிரமணிய ஐய ற ப6, ெகா56 விமினா.
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க ெநDச எ அைனவ எ5ணியி7த நீலக5ட பிரமசாாியி க5க@
கல$கிவி0டன.

பிற ெகாDச ெகாDசமாக எலா விவர$கைள; Cறி ?*ேத.

வ.உ.சிதபர பி ைள ெசா= அ:பிய ெச<திைய; கைடசியாகG
ெசாேன.

"எ:ைடய கட$கைள ஒவ ெபா0ப6த ேவ5டா. இமாதிாி இ:
Q மட$ கட$கைள ேவ/மானா8 பாரத தாயி வி6தைலகாக நா

அ:பவிக தயா. ஆனா 'சிதபர பி ைளைய உ ேள த ளிேனா; எலா
அட$கி ேபா< வி0ட,' எ ெவ ைளகார ெகா0டம*பாேன எ

நிைனதாதா எ உ ள ெகாதிகிற,. திெநேவ= ஜிலாவி X,*

சிதபர பி ைள தவிர ேவ ஆ5 மகேன இைல எ சாிதிர ெசால இட
ெகாடாதீக ! 'சிதபர பி ைளைய; பிரமணிய சிவைத; பி*,
ேபா0ட, ேதசி இயக ெச, வி0ட,' எ சாிதிர எAத இட
ெகாடாதீக ."

இLவா சிைற ளி7, M வ.உ.சிதபர பி ைள அ:பிய ெச<திைய

அ7த C0டதா ெதாிவி, வி06, ம*யி=7, ஒ கச$கிய க6தாசிைய

எ6ேத. "இ$ேக யாகாவ, வ.உ.சிதபர பி ைளயி ைகெயA,

ெதாி;மா?" எ ேக0ேட. இர56 ேப ஏக காலதி "ெதாி;" எ ைகைய

நீ0*னாக . அவகளி ஒவ X,* ?,மாரசாமி பி ைள;

இெனாவ கைடயநc ச$கரகிண<ய. இவ க*தைத ப*,

வி06 க5களி ஒ&றி ெகா5டாக . ம&றவக@ ஒLெவாவரா< பா,

க5களி ஒ&றி ெகா56 அ6தவகளிட ெகா6தாக .

நீலக5ட பிரமGசாாி ஒ சிம கஜைன ெச<த, எேலாைடய க5க@
அவபா ெசறன.

"ேதாழகேள! நைமெயலா ஆ5 பி ைளக

எ, Bர சிம$க

எ

எ5ணி ெகா56 ேதச பத சிதபர பி ைள ெச<தி அ:பியிகிறா.
நாேமா ச& ? ெநDசி திடமிலாத ேகாைழகைள ேபால3 ெப5
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பி ைளகைள ேபால3 நட7, ெகா5ேடா . எலா க5ணீ வி06ேதபி

அAேதா. ஒபாாி ைவப, ஒதா மிGச. அைத; ேவ/மானா8

இேபா, எேலா ேச7, ெச<, வி6ேவா!" எ நீலக5ட பிரமGசாாி
Cறிய ெமாழிக

எலாைர; ெவ0கமைட;ப* ெச<தன.

"தைலவராகிய தா$க@$ Cடதா..." எ C0டதி ஒவ

ெசா8வத& ேள பிரமGசாாி, "எைன; ேச,தா. உ$கைள ம06

நா ெசாலவிைல. எேலாேம ச& ? ேகாைழகளாகி வி0ேடா .

உ5ைமயி நா ர0சி Bரகளாயி ப0சதி, சிதபர பி ைள சிைறயி

ப0ட கட$கைள ேக06 நா களிபைடய ேவ56. நம, ெநDக

மாற ேவ56. ஈவிரக, பGசாதாப, எலாவ&ைற; மனதி=7,
,ைட,விட ேவ56. எதிாிக

இபாக

விஷய ஒ ற இக06. நமிேல

யாராவ, ஒவ ,ேராகியாகி வி0டதாக ெதாி7தா, அவைன க5ட,5ட

ெச<ய3 தயாராயிக ேவ56. அேபா,தா நா பாரத தாயி

உ5ைமயான தவகளாேவா!"

தைலவ இப*G ெசானேபா,, அ7த C0டதி Jரண நிசத நிலவிய,.

ஒவ ?கைத ஒவ ஏறி06 பாராம எலா தைலனி7தவ5ண

இ7தாக . நா: அப*தா இ7ேத. நிமி7, பாதா8 ஏேத:
ச7ேதக, இடமா எற எ5ண ஒLெவாவ மனதி8 இ7த,.
உ ள ெகாதிைப பிரதிப=ப, ேபாலG ச& Xரதி கட அைலக

கைரயி ேமா, சத ேக0ட,. அதைன ேநர? ேக0காத அைலG சத

அேபா, ஏ&ப0ட நிசததினா காதிேல வ7, தாகி&.

"ேதாழகேள! ஒ சில நிமிஷ உணGசி இட$ ெகா6, வி0டத&காக

நிர7தரமான ேசாக கட= நா 2கி விட Cடா,. இ7த மாதிாி ஒ சபவ

நட7த, நைமதா! இனிேம தவ ெச<யாம=க உதவியாயி.

இ7த கட&கைரயிேல ஒ காலதி இர56 ேதச பதG சிம$க

ாி7தன. சிதபர பி ைள, பிரம5ய சிவ இ7த இர56 Bரக

கஜைன

இ$ேக

ேவைல ெச<, ஒ ெப ர0சிைய உ56 ப5ணினாக . திெநேவ=

ஜிலா ?Aவ, ர0சி தீ எாி7த,. இ7த X,* நகரதி ேதசி

இயக, விேராதமாயி7தவக@ நாவித aவர ெச<ய மதா;
வ5ணா ,ணி ெவ@க மதா. சிதபர பி ைள ெசானாெரறா,

கைடகாரக

கைடைய திறக மதாக . ெதாழிலாளிக

ஆைல ேபாக
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மதாக . கெலட விD ஓ* வ7, ஆன ம06 ெகDசி பாதா; ?கி
பாதா; ேதாகரண ேபா06 பாதா; பயபடவிைல. சிதபர

பி ைளயி வா சகா உதரைவ விடG ெசவா ெப&றி7த,. அைத

க5ட விD ,ைர மன$ ெகாதிதா; , ளி திதா. "சிதபர பி ைளைய
ெகா56 வா" எறா. யமகி$கரக

ேபாற ேபா^+ ஜவாக

ெகா56

வ7, நிதினாக . அேபா, நட7த சபாஷைணைய இ ,Gேசாியி

B&றி நம, ேதச மகாகவி அ&தமா< பா*யிகிறா, ேக@$க !
"C0ட$C* வ7ேத மாதர ெம

ேகாஷிதா< - எைம - Xஷிதா<
ஓ0ட நா$க

எ6க ெவேற கப

ஓ0*னா< - ெபா

ஈ0*னா<!"

எ கெலட விD ,ைர &ற சா0*னானா. அத& ந Bர சிதபர

பி ைள,

"வ7ேதமாதர எயி ேபாவைர

வா2,ேவா - ?* - தா2,ேவா

எ7தமாயி அைனைய ேபா&த
ஈனேமா - அவமானேமா!"

எ பதி ெசானாரா. உடேன கெலட விD ,ைர ேகாபதா ,*

,*தானா.

"06 B2திேய தி வதிடG

ெசா8ேவ - தி - ெகா8ேவ

த0* ேபவா5ேடா - சிைற ேள

த @ேவ - பழி - ெகா @ேவ!"

எ பய?தினானா. அத& ந ேதச பத Bர என பதி ெசானா
ெதாி;மா?
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"சைதைய ,56 ,5டாகினா8 உ எ5ண

சா;ேமா - ஜீவ - ஓ;ேமா

இதய, ேள இல$ மகாபதி
ஏேமா - ெநDச - ேவேமா?"

எ சிறி, அDசாம8, ெநDச கல$காம8 பதி Cறினா. அதைகய Bர
ஷ வா27த இ7த X,* நகர?, இ7த திெநேவ= ஜிலா3

இேபா, ஒேர Xகமாக X$கிறன...!"

"ஒ X$கவிைல! யாராவ, தபி தவறி X$கினா அவ
ேஜபியி=பைதG ர56வத& இ7த ஜிலாவி எலா

தயாராயிகிறாக !" எ C0டதி ஒவ இேலசாகG ெசானா. அவ
ெபய சாவ* அணாசல பி ைள எ ெதாி7, ெகா5ேட.

"இேபா, யா என ெசானாக ?" எ நீலக5ட பிரமGசாாி அத0*

ேக0ட ேபா,, சாவ* பி ைள, "X$கிறவகைளயாவ, எAபலா!

X$கிறதாக பாசா$ ெச<கிறப*யா எAப3 ?*யா, எ ெசாேன!"
எறா.

"இைல; அப* நிைனயாதீக , க0டாய எAபலா! ஒ ேவ06G சத ேக0க

ேவ5*ய,தா; எலா எA7, வி6வாக . ேதாழகேள! ெவமேன ேபசி

ெகா5*கிற கால ேபா< வி0ட,. காாியதி இற$க ேவ5*ய கால

வ7,வி0ட,. உ$களி எLவள3 ேப காாியதி இற$க தயாராயிகிறீக ?

தயாரா< இபவக

ைகைய X$க !" எற, அLவள3 ேப ைகைய

"ஆ மாதமாக நா$க

காாிய, தயாராகதா இகிேறா. நீ$க தா

Xகினாக . நா: Xகிேன. வாDசி ஐய இர56 ைகைய; Xகினா.

'இ: கால வரவிைல', 'கால வரவிைல' எ ெசா=

ெகா5*கிறீக . ஊ C*G ெச த @த நடகிற காாியமா?" எ

வாDசி ஐய மீ56 படபடபா< ேபசினா.

"வாDசி! நீ ச& மா இ. ேபGசிேல Bரனாயிபவ காாியதிேல
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ேகாைழயாயிபா. 'ஊ C*G ெச த ள ?*யா,' எறா ெசாகிறா<?

?*; எ நா ெசா8கிேற. தமி2 நா0* Q இடதி ஒேர ேததியி

ேச7தா&ேபா ர0சி நடக ேபாகிற,. அத& ேவ5*ய ஏ&பா6க

நட7திகிறன. ஆ;த$க , ஆ0க

எலா

எலா தயா. ேததி றிபிட ேவ5*ய,

ஒதா பாகி. றிபி0ட ேததியி இ7த மாகாணதி8 ள அLவள3

ெவ ைளகாரக@ 06 த ளப6வாக . ஜாe ெபDசம:ைடய ஆ0சி

?*வைட;. மநா

நம, சிதபர பி ைளதா தமி2நா06 மகாராஜா.

இப*ேய ஒLெவா மாகாணதி8 நடக ேபாகிற,."

இைத ேக0ட, எேலா ேராம சி=த,. எ:ைடய ெநD ப0, ப0

எ அ*, ெகா5ட,. அLவள3 சீகிரமாக காாிய$க

நடக ேபாகிறன

எ நா எதிபாகவிைல. ஆகா! ேதசபத சிதபர பி ைள இ0ட தீ ெபாிய

தீதா.

C0டதி சில "ேததி எேபா, ெசால ேபாகிறீக ?" எ ேக0டாக .

"அைற என ெச<ய ேவ56? என மாதிாி ெச<ய ேவ56?" எ

இ: சில ேக0டாக .

நீலக5ட பிரமGசாாி Cறினா: "இன ேததி எபைத; அைற என

ெச<ய ேவ56 எபைத; அ6த C0டதி ெசாேவ. இ,வைரயி

ெவமேன ேபசி ெகா5*7ேதா. ஆைகயா எ$ேக ேவ/மானா8 C0ட

ேபா0ேடா . காாியதி இற$க ேவ5*ய கால இேபா, வ7,வி0டதா,

இட ெபா

ஏவ அத& தகப* இக ேவ56. ேதாழகேள! ந?ைடய

அ6த C0டைத &றாலதி C0ட ேபாகிேற. அ6த ெபௗணமிய

C0ட. &றாலதி C0ட எ$ேக C6, எ7த ேநரதி C6 எபைத காசி
ேமஜரதி8 ள நம, ?ைகயைன ேக06 ெதாி7, ெகா ளலா... என,
?ைகயா? சாிதாேன?"

?ைகய - ெபானியமாவி கணவ - யா எபைத அேபா, ஐயமற

ெதாி7, ெகா5ேட.

"வாமி! நா இேபா, காசிேமஜ ரதி இைல. &றாலதி சமா

ப$களாவி இகிேற! எறா ?ைகய.
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"அப*யானா விசாாிக வகிறவக@ இ: ெசௗகாியமா< ேபாG.
ஆனா ப$களாவி சமா இகாகளா?"
"இைல ஐயா! நல ேவைளயாக திவிதா$C ேபானாக, திபி
வவத& இர56 மாத பி*மா!"

"பழ நAவி பா= விA7த, ேபா ஆG! இராமபர சமா நல ம:ஷதா.

ஆனா பAத மிதவாதி. அவேரா6 விவாத ெச<வைத கா0*8 0*G வாி

?0* ெகா ளலா. ஆனா8 அவேரா6 நா ெச<த விவாதைத ேக06தாேன

நீ நம ேகா*யி ேச7தா<, ?ைகயா! சமா நறாயிக ேவ/!" எறா
பிரமGசாாி. பிற இர56 இர56 ேபரா;,   ேபரா;
அ$கி7தவக

கைல7, ெசறாக

வாDசி ஐயைர; தமராஜா ஐயைர;

பி*, ெகா56 நா ெசேற. அ7த இர56 மனிதகைள; என

ெராப3 பி*தி7த,.
----------5

இர56 வார கால ெராபG சாவகாசமாகேவ ெசற,. ெபௗணமி 

நாைள ? நீலக5ட பிரமGசாாி வ7, இராமபதிர சமாவி ப$களாவி

உ0கா7, ெகா5டா. பல அவைர வ7, பாப, ேபாவ,மாயி7தாக .

நா: இர5ெடா தடைவ ெச பாேத. ேபசிேன. அபாரமான ப*
Cாிய அறி3 உ ளவ எபதி ச7ேதகமிைல. ஆனா8 இவ

ெசாகிறப*ெயலா நடக ேபாகிறதா, ஒேர நாளி பிாி0* ராeய கவி27,

விட ேபாகிறதா எ நிைன, பாத ேபா, ெகாDச

வியபாகதானி7த,. அ, எப*யானா என? ந?ைடய கடைமைய நா

ெச<, விட ேவ5*ய, எ உதி ெகா5ேட. நீலக5ட பிரமGசாாிைய

பாக ேபான சமயதி அ7த ப$களாவி ேதா0ட B0*ேல *யி7த

?ைகய: ெபானியமா3 எLவள3 அமயமான வா2ைக நடதினாக
எபைத; கவனிேத. பாவ! அவக@ைடய வா2ைகயி இபைத

ெக6பத& இ7த பிரமGசாாி வ7, ேச7தா. ெபானியமாவி ?கதி

கவைலறி ?ைனவிட அதிகமாயி7தைத நா கவனியாம இைல.
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ெபௗணமிய மாைல, ெச5பகாேதவியி ெபானியமா3 ைதாிய
Cறிய சாமியா, சமாவி ப$களா3 வ7, ேச7தா. ேதா0ட கதைவ திற7,
ெகா5ேட உ ேள பிரேவசிதா. ப$களாவி ஒவ இைல. ேதா0டதி8
ஒவமிைல. விசாாிக ேவ5*யவக

எலா வ7, விசாாி, ெகா56

மைலேம ஏறிவி0டாக . ேதா0ட *ைசயி ெபானியமா ம06

த:ைடய ஐ7, வய, ெப5 ழ7ைத;ட ேபசி ெகா5*7தா .
சாமியாைர பாத, அவ

*ைச ேளயி7, விைர7, வ7தா .

"சாமி! இ, என இ7த ேநரதி வ7தீக ? இ$ேக ஆ5 பி ைளக

இைலேய!" எறா .

ஒவ

"ெபானியமா! இராதிாி இ$ேக த$வத&காக நா வரவிைல. மைலேம

இராதிாி என ேவைலயிகிற,. இேதா திபி ேபாகிேற. ஆனா உன
வா ெகா6ேதேன, அைத நிைறேவ&றி வி06 ேபாகதா அவசரமாக

வ7ேத!"

"என வா, சாமி?"
"உ:ைடய ஷைன ப&றிதா! மற7, வி0டாயா, என? அல, அபாய
நீ$கி வி0ட, எ நிைனதாயா?"
"அவ ஓ அபாய? இைல சாமி, நா தா ெப5 தியினா Bணாக

பயப0ேட."

"ெபானியமா! நீ த அச6! உைன யாேரா ஏமா&றி வி0*கிறாக .

உ5ைமயி உ ஷ: இ இர3 ெபாிய அபாய வர ேபாகிற,. இ$ேக

 நாளாயி7ேதேன, ஒ பிரமGசாாி த*ய, அவ: உ ஷ:
இேபா, எ$ேக ேபாயிகிறாக

ெதாி;மா? மைலேமேல ெச5பகாேதவியம

ேகாயி8தா ேபாயிகிறாக . ெமாத இப, ேப ேம இ
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இர3 அ$ேக வர ேபாகிறாக . எலாமாகG ேச7, உ ஷைன அம:

ப= ெகா6க ேபாகிறாக !"
"ஐேயா!" எ அலறினா
"மைலயாள ம7திரவாதிக

ெபானி.
எறா, பிேன எனெவ நிைன,

ெகா5டா<? நா ெசாகிறப* ேக0டா உஷைன காபா&றி
ெகா ளலா, ேக0பாயா?"
"ேக0கிேற, +வாமி!"
"இேதா இ7த க*ததி எலா விவரமாக எAதியிகிேற. உடேன இைத

எ6,G ெச ெதகாசி ேபா^+ +ேடஷனி ெகா6க ேவ/. ெகா6தா

ேபா^ஸா வ7, ப=ைய த6,, உ ஷைன காபா&வாக ."

"ேபா^+ என, சாமி! நாேன ேபா< எ ஷைன காபா&றி ெகா56
வகிேற."

"அச06 ெப5ேண! அவக

இப, ேப, நீ ஒதி என ெச<வா<?

உைன; ேச, ப=ெகா6, வி6வாக ."
ெபானியமா

ேயாசிதா .

"என ெசாகிறா<? நீ ேபாகிறாயா, அல, நா ேபாக06மா? மைலேமேல நா
இேபாேத ேபானா ேபா^ஸா வ வைரயி எப*யாவ, உ ஷைன
காபா&றி ைவேப!"

"நா ேபாகிேற, சாமி!" எ ெசா= ெபானியமா க*தைத வா$கி
ெகா5டா .

"ேபாகாவி0டா உ ஷ உயி உ தைலேமேல!" எ ெசா= வி06G
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சாமியா வி6வி6 எ நைடைய க0*னா.
அ சாய$கால அ7தி மய$கி அ+தமன இ

]27, வ7த ேநரதி நா

&றால,மைல மீ, ஏறி ெகா5*7ேத. இ: சிறி, ேநரதி Jரண
ச7திர உதயமாகி வி6வா. ஆயி: மைலபாைத வழியி மைலக@

மர$க@ நிலாைவ த6, இைள நிைல நா0* ெகா56தானி. அைத

ப&றி அைற என கவைல? மைலேம இப, ேப ேம

ேபாயிகிறாக . ெச5பகாேதவி அகி கா<7த மரக0ைடகைள

பி6$கி ேபா06 ெபாிய தீ வளபாக . C0ட, பிரச$க, விவாத, சபத எலா இர3 ெவ ேநர வைரயி நட. அற... ஆகா! அற என

நடேமா யா ெதாி;? எனேக பிற நடக ேபாவைத ப&றி நிைனக

மனமிைல. ஏேதா ெச<ய ேவ5*ய கடைமைய நா ெச<தாகிவி0ட,. இனிேம
நடகிற, நடக06 எ மன நிமதிேயா6 இப,தா சாி.

இமாதிாி எ5ண,ட ேமேல ஏறி ெகா5*7த ேபா, பினா இ:
யாேரா ஒவ வகிற மாதிாி ேதாறிய,. ஒவ அல; இவ வகிறாக

எ ேபGசி=7, ெதாி7த,. ஆகா! வாDசி; தமராஜ: ேபா அலவா

ேதாகிற,? நம பினா இவக

வகிறாகேள?

அவகைளG ச7திபத& ?னா நா அவசிய ெச<ய ேவ5*ய காாிய ஒ
இ7த,. நறா< இ0ட06 எ எ5ணியி7ேத. ஆனா அைத
?*பத&

ேபா<வி6.

இவக

விைர7, நட7, நைம பி*,வி0டா ஆபதா<

எனேவ, ச0ெட மைல பாைதயி ஒ ?6 திபிய, கா06

7, சிறி, Xர ெச ஒ பாைற பினா மைற7, ெகா5ேட.
ேவஷைத கைள7ேத, தா*ைய; சைடைய; ஒ ைக0ைட

&றி ைக0ைடைய ?*G ேபா0ேட. அைடயாளமாக ஒ மர

ெபா7,

ைவேத. இத& , பினா வ7தவக

ைவ,G

?னா ேபாயிக

ேவ56 எ எ5ணி பாைத வ7ேத. ?னா க5/ எ0*ய

Xர, ஆ0கைள காணவிைல. பினா8 யா வவதாக

ெதாியவிைல. சாி; ?னா ெராப விைர7, ேபா< இெனா வைளவி,

அவக

திபியிக ேவ56 இLவா எ5ணி ெகா56 நா: விைர7,

நட7ேத.
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மரபால, அகி ெசறேபா, பினா ஆ
நி அவக

வ சத மப* ேக0ட,.

வர06 எ காதி7ேத. அேத வாDசி ஐய

தமராஜ:7தா. "அேட! இவக

வழியி எப* மாயமா< மைற7தாக ?" எ

மனதி ஏ&ப0ட, அதிசயைத ெவளியி கா0* ெகா ளவிைல. வாDசி வழக
ேபா ைகயி ஒ சி ேதா ெப0* ைவதி7தா. அேதா6 இேபா, ஒ

சின ,ணி 0ைட; காணப0ட,. ேதா ெப0* நட ேபா, 'கி8'

'கி8' எற சத ேக0ட,. ,ணி 0ைட சத ேபாடவிைல. இர56 @

என இ?
"என வாDசி! என தமராஜா! இபதா வகிறீகளா?" எ ேக0ேட.
"என ராகவாGசாாி! நீ$க@ இேபா,தா ேபாகிறீகளா, என?"
 ேப கலகலெவ Xகலமாக ேபசி ெகா56 ேமேல ஏறிேனா.
-----------6
இர3 மா ப,மணி ஆயி&. ெச5பகாேதவி அவி பகதி உ ள ஒ

த0ைடயான பாைறயி இபைத7, ஆ0க
ந6வி மரக0ைடக

வ0டமா< உ0கா7தி7தாக .

சடசடெவ சத,ட எாி7, ெவளிGச ெகா6,

ெகா5*7தன. ஜு மாத, க6$ ேகாைடயானா8 அவி பகமான

ப*யா ெகாDச ளி இ7த,. ெந அத& இதமாயி7த,.

? ேபாலேவ நீலக5ட பிரமGசாாி அகிர+தானைத வகி, ஆேவசமான
பிரச$க ெச<தா:

"ேதாழகேள! M ேவதவியாச ?னிவ பிரமைவவத ராணதி

ெசா=யி கால ெந$கி வி0ட,. ந7தன வஷ, ஆன7த

வஷ, மதியி ெவ ைளகார:ைடய சாராeய அழி7,ேபா எ
வியாச பகவா எAதி ைவதிகிறா. ஐயாயிர வஷ$க@ ?ேப ஞான
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தி*யா உண7, ெசா=யிகிறா. அ7த மகா:ைடய வா

ெபா<யாமா? ஒநா@ ெபா<யாகா,. ஆைகயா இ: 

வஷ,

ெவ ைளகார J5ேடா 6 அழி7, C5ேடா 6 யமேலாக

ேபாக ேபாகிறா."

இLவா பிரமGசாாி ெவறி ெகா5டவ ேபா ேபசி ெகா5ேட ேபானா.

ெவ ைளகார:ைடய ராeய பாரத 5ணிய Jமியி ஏ&ப0டதி=7, ேதச
அைட7, வ கட நட$கைளெயலா சரமாாியாக எ6,G ெசானா.
"நம, தமைத அழிதாக ; நம, ெதாழிகைள அழிதாக ; நம,

த$கைதெயலா ெகா ைள ெகா56 ேபானாக ; ெசவ ெகாழித நா0*

பDசைத உ56 ப5ணினாக . ேதாழகேள! இ7தமாதிாி அகிரம$கைள

,ட நிரஹசிட பாிபாலன ெச<; வி/ பகவா ெபாபாரா? ஒ

நா@ ெபாக மா0டா. அகிரமைத அழி, தமைத நிைல நா0ட

பாலக$காதர திலக என, அரவி7தேகா என, லாலா லஜபதிரா< என, விபி
ச7திரபால என, அவினி மார தத என இேபப0டவகைள அ:பி
ைவதா. நம, ெச7தமி2 நா06 வ.உ.சிதபர பி ைள, பிரமணிய சிவ,
பிரமணிய பாரதி ?த=ய Bரகைள அ:பி ைவதா. இ7த Bரகளி பல

இேபா, சிைறயி இகிறாக ; சில ேதச பிரடகளாகயிகிறாக .

அதனா என? கிண பகவா சிைறG சாைலயி இைலயா? இராமபிரா
வனவாச ெச<யவிைலயா? ஒ கால வ. அேபா, சிைற கத3க
உைட, திறகப6, எ ெசா= ெகா5*7ேத, ேதாழகேள! அ7த
கால இேபா, வ7, வி0ட,. நீ$க

தயாரா?"

"தயா! தயா!" எ எேலா Cறினாக . எ எதிேர இ7த வாDசி ஐய

ம06, "இ7த மாதிாி Q தர ேக06 Q தடைவ பதி ெசா=யாகி வி0ட,!"
எ ?/?/தா.

அகி=7த தமராஜ<ய வாDசி ஐயைர அடகி 'ேபசாம=' எறா.
"வாDசி ஐய என ?/?/கிறா?" எ ைபயா பி ைள ேக0டா.
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"பாபாைன ஐய எற கால? ேபாGேச எ பாரதியா பா*யாகி வி0ட,.
இன? ஐய ப0ட என? 'வாDசி' எ ெசானா ேபா," எறா
வ7ேதமாதர பிரமணிய ஐய.

நீலக5ட பிரமGசாாி கி06, "வாDசி காாியதி இற$க ேவ56, ேபசிய,

ேபா, எ ,*யாயிகிறா. அ, நியாய7தா. ஏ&கனேவ சபத
ெச<தவகைள தவிர ம&றவக
ெகா ள06!" எறா.

எலா உடேன சபத எ6,

அைற அ$ேக வ7தி7த இபைத7, ேபாி இப, ேப ஏ&கனேவ
பிரதிைஞ எ6, ெகா5டவக

எ, ஐ7, ேப திதாக எ6, ெகா ள

ேவ56 எ ஏ&ப0ட,. அ7த ஐவாி நா ஒவ.

மட, கைடG சிதபரபி ைள பிரதிஞா பதிரைத எ6, ப*தா. அத

வாசக ேக0கேவ பய$கரமாயி7த,. "பாரத தாயி வி6தைலகாக உயிைர;

ெகா6ேப; தைலவ க0டைளைய நிைறேவ&ேவ; ,ேராக ெச<ததாக

ஏ&ப0டா காளி ப=யாேவ" எபைவ அத ?கியமான அச$க . ைக

விரைல கதியா ெவ0* அ7த இரததி ெப விரைல நைன, பதிரதி

அ*யி ைகநா06G ெச<ய ேவ/. காளியி பட, ?னா $ம கல7த

ெச7நீைர *க ேவ/. இ,தா பிரதிைஞ ?ைற எ ெதாி7த,.
ஐ7, ேப இ7த ?ைறப*ேய பிரதிைஞ ெச<ேதா. பிற நீலக5ட

பிரமGசாாி Cறினா, "ேதாழகேள! இனிேம நா ேததிையG ெசாலலா. அ6த
அமாவாைச தின றிபிடப0*கிற,. சபத ெச<த ஒLெவாவ

ஒLெவா ெவ ைளகாரைன றிபி06 ைவ, ெகா56 அவைன பி
ெதாட7, வரேவ56. அமாவாைசய ஆைள தீ,விட ேவ56.

?*7தா ஓ* தபி, ெகா ள ேவ56. இலாவி* தைன; திபிG

06 ெகா56 Bர ெசாக அைடய ேவ56. இ,தா தி0ட. ,Gேசாியி
ேவ5*ய ஆ;த$க

இலாதவக

ெகா56 வ7, ேசகப0*கிறன. ஆ;த

,Gேசாி ேபா< வா$கி ெகா ளலா. ேதாழகேள, அத&

?னா இ: ஒ விஷய இகிற,! அைத; ெசா= வி6கிேற. எ7த

காாியைத; சாிவரG ெச<, ?*பத& இட ெபா

ஏவ  ேவ56.

நம இட ஏவ இர56 இகிற,! ெபா தா இைல. 1857 ஆ
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வஷதி நட7த இ7திய த7திர ;த ஏ ேதாவி அைட7த, ெதாி;மா? பண

இலாதப*யாதா. ஆைகயா நீ$க

ஒLெவாவ அ6த அமாவாைச

தைல ஆயிர Rபாயாவ, ேச, ெகா56 வ7, எனிட ெகா6க
ேவ56."

இ7தG சமயதி வாDசி எA7, நிறா. தைலவைர பா,, "ஐயா!
பதிாிைககளிேல ஒ ெச<தி வ7திகிறேத, அைத ப&றிய உ5ைம என?"

எ ேக0டா.

"எ7தG ெச<திைய, எ7த உ5ைமைய ேக0கிறா<?" எ பிரமGசாாி கஜிதா.
"அரவி7த ேகா ஆசிரமதா வி6தி அறிைகைய ப&றிதா
ேக0கிேற. அதி உ$க@ைடய ெபயைர றிபி06, ஆசிரம,
உ$க@ யாெதா சப7த? இைல எபதாகG ெசா=யிகிறேத? அத

உ5ைம எனெவ தா ேக0கிேற."

பிரமGசாாி ஒ பய$கரG சிாிG சிாிதா. "வாDசி! என ேக வி ேக0டா<! உ
தைலவைனேய ச7ேதகிகலாமா? அரவி7த ேகா ஆசிரமதா அப* அறிைக
விடாம ேவ என ெச<வாக ? எ:ைடய காாிய$க@ அவக

ெபாபாளிக

எ ஒ ெகா வாகளா? அப*யானா அவக

,Gேசாியி இக ?*;மா? ேம8 ேவைல ெச<ய ?*;மா? டாமா!
இ,Cட உ தி எ0டவிைலயா? நாைள உைன ேபா^ஸா ைக,

ெச<, விசாாிதா, எ$க

ெபயகைளெயலா எAதி ெகா6, வி6வாயா?"

எ பிரமGசாாி கஜிதா.

அத& வாDசி சாவதானமாக, "ஐயா! உ$க

ெபயகைளெயலா நா எAதி

ெகா6க ேவ5*யதிைல. ஏ&கனேவ ந எேலாைடய ெபயக@

இர5ெடா ெபயைர தவிர ெதகாசி ேபா^+ +ேடஷனி இகிறன. இ

சாய$கால ெதகாசியி எ மமக ெசானா. அவ ேபா^+ +ேடஷனி

மா+தா. ந எலாைடய ெபயகைள; றிபி06 ஒ ெமா0ைட க*த

+ேடஷ: வ7திகிறதா! எைன ஜாகிரைதயாயிப* ெசானா!"
எறா.
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"அப*யானா இ7த C0டதிேலதா யாேரா ஒ ,ேராகி இக ேவ56.
அவ யா? காளி மாதாவி ேம ஆைண! உ5ைமைய ஒ ெகா56
வி6$க !" எ பிரமGசாாி கஜிதா.

"அேதா காளி மாதா!" எ அGசமய ஒ CGச எA7த,. CGச ேபா0டவ

ைபயா பி ைள. அவ ேநாகிய திைக எலா ேநாகிேனா. ச& Xரதி
ஒ பாைற ?ைனயி விாித C7த8ட பய$கரதினா அகற விழிக@ட
ெபG வி06 ெகா56 ஒ ெப5 உவ நிற,. காளிமாதா எ

நிைனக C*யதாக தா இ7த,. ஆனா8 அவ
ெபானியமா எ என ெதாி7,வி0ட,.

காளி இைல.

?ைகய: அைத ெதாி7, ெகா56 தைலவைரேநாகி, "ஐயா, அ7த ெப5
காளிமாதா அல; எ:ைடய மைனவி ெபானி. எத& இ$ேக வ7தா

எ

இேதா ேபா< விசாாி, ெகா56 வகிேற" எ ெசா=வி06 ேபானா.
அவ ேபான உடேன வாDசி, "நா ெசானதி உ5ைம இேபா, ெதாி7,
வி0டதலவா? யா யாேகா இ7த C0டதி விஷய ெதாி7,

ேபாயிகிற,. அ7த ெப5 இ மாைல ஒ க*த ைவதி7தா . அ,
ெதகாசி ேபா^ஸு எAதப0ட க*த. இ இர3 இ$ேக நட

C0டைத ப&றி அதி எAதியி7த,!" எறா.

"இெதலா உன எப* ெதாி;?" எ ச$கர கிணய ேகாப ர=

?ழ$கினா.

"சாய$கால இ$ேக நா வ7, ெகா5*7த ேபா, அ7த ெப5 வழிமறி,
க*ததி என எAதி இகிற, எ பாகG ெசானா . க*ததி ஏேதா

மமமான விஷய எAதியிகிறெத, ேபா^ஸு ெகா56 ேபாக

ேவ5டாெம அவ@ைடய ஷனிட ெகா6ப*; நா ெசா= வி06
வ7ேத. அ7த க*ததி ெராப அதிசயமான விஷய எனெவறா..."
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இத& ேள ?ைகய: ெபானியமா@ அ$ேக வ7, வி0டாக .
?ைகய ெபானியமாளிட இ7த க*தைத வா$கி தைலவாிட
ெகா6தா.

தைலவ ப*, வி06 "ஆஹா! க*த ெராப விசிதிரமான,தா! இைத யா
அமா உனிட ெகா6த,?" எ ேக0டா. "தா*G சாமியா ஒவ

ெகா6தா. ஐயா! இ7தG ெச5பகாேதவியி அவைர அ*க* நா

பாதிகிேற" எறா

ெபானியமா.

"அப*யா ேசதி! ,ேராகி யாராயிபா எ உ$களி யாராவ, ஊகி,G
ெசால ?*;மா?" எ தைலவ ேக0டா.
உடேன நா எA7, நி, "நா ெசால ?*;!" எேற.
"யா? ெதாி7தா பயபடாம ெசா8!"
"அேதா, அ7த படபடத ம:ஷதா! அவ ைகயி8 ள 0ைடைய அவி2கG

ெசா8$க "

"ைபயாபி ைள! வாDசியி 0ைடைய எ6, அவி2, பா!" எறா

பிரமGசாாி.

ைபயாபி ைள அப*ேய பா<7, வாDசியி ,ணி 0ைடைய எ6,
அவி2தா. அத& ேளயி7, தா*; சைட; விA7தன.

"ேதாழகேள! ச7ேதகமிைல; வாDசிநாத ,ேராகி. இ7த க*ததி

ைகெயA, அவ:ைடய ைகெயA,தா!" எ நீலக5ட பிரமGசாாி
Cறினா.

எலா வியேபா6 பய$கரேதா6 வாDசி ஐயைர பாதாக .
இெதலா நட7, ெகா5*7தேபா, வாDசி மா இைல; ஒ காாிய ெச<,
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ெகா5*7தா. அதாவ, ைகயி=7த ேதா ெப0*ைய திற7, ெகா5*7தா.

எத& எ யா ஊகிக ?*யவிைல. ைகயி பளபளெவ மினிய

ாிவாவட அவ தி, எA7, நிறேபா,தா ெதாி7த,.
ாிவாவைர ஒ?ைற எ$க

எலாைர; பா,G ழ&றி வி06 வாDசி

Cறினா: "ேதாழகேள! இ7த ாிவாவாி ஆ 56க

இகிறன. ேவ

?கிய காாிய,காக இைத ைவதிகிேற. சிதபர பி ைளையG ெச

இAகG ெச<தத& பழி வா$வத&காக ைவதிகிேற. கெலட ஆ

,ைர பாி அளிபத&காக ைவதிகிேற. ஆனா யாராவ, அகி

ெந$கினீகேளா, அற எ ெபயாி பழி ெசால ேவ5டா. மப*;

எGசாிைக ெச<கிேற. ,ேராகி நா அல! யா எ ஒவா

ஊகிதிகிேற. ஆனா8 கா0* ெகா6க விபமிைல. எலா ஓ*

தபி பிைழ;$க . கட3

அளா ெதகாசி ேபா^+ இ+ெபட

ெமா0ைட க*தைத நபவிைல. யாேரா ைபதியகார எAதிய, எ

ெசா= மா இ7, வி0டா. ஆனா இர56 நாளி அப*G மா இக
மா0டாக . உ$க

எேலாைர; ேத* பி*க ?ய8வாக . ஆைகயா ஓ*

ேபா< பிைழ;$க . உயிைர இேபா, காபா&றி ெகா5டா பி&பா6 உ$க

சபதைத நிைறேவ&றலா. ஓ! வா< ேபGசி Bர தைலவேர! எC நீலக5ட

பிரமGசாாிேய ஊ ேபா< கயாண ெச<,ெகா56 கமாயி. ர0சி

இயகைத நடத உமா ?*யா,. உமா ேபG ர0சிதா ெச<ய ?*;.

?ைகயா! உ சசாரைத ேக , ெசாவா !" இLவித எாிமைல ெநைப
கவ, ேபா ககி வி06 வாDசி ஐய அ$கி7, ஒேர ஓ0ட பி*தா.
அவட ெதாட7, தமராஜ<ய ஓ*னா.
ம&றவக

எேலா சிறி, ேநர திைக, நி வி06 பிற அவக@

நாலாபக? சிதறி ஓ*னாக . நா: ?ைகய: ெபானியமா3 ம06

மீதமி7ேதா. "ஐயா! ைபதிய$க

எலா ஓ* ேபா< வி0டன. நீ$க

ேபாகிறீகளா, அல, ெச5பகாேதவியிேலேய இ7, நிைட ெச<ய

வர

ேபாகிறீகளா?" எ ?ைகய ேக0டா. "இைல; நா: உ$க@ட
வகிேற!" எறா.  ேபமாக றப06G சாவதானமா< ேபசி

ெகா56 ெசேறா. "ெபானியமா! ,ேராகி யாராயி? ஏேதா உைன
ேக0டா ெதாி; எ அ7த வாDசி ஐய உளறி வி06 ேபானாேர?" எறா
?ைகய.
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"அ,தா நா: ேயாசி, ெகா5*கிேற. இ: பி*படவிைல.
ஏ$கேற, அ7த தா*; சைட; என ஆG?" எ ெபானி ேக0டேபா,
என ெகாDச தி6கி0ட,.

"எ,? என, அ7தG சனிய! எ$ேக யா: ேபாவ06" எறா
?ைகய.

 வழியாக அவிைய பி*, ெகா56 நா$க

இற$கிG ெசேறா.

ெபாிய அவி விA மைல உGசிைய அைட7ேதா. "அபா! இ$ேகயி7, உ56
கீேழ விA7தா எப*யி!" எறா ?ைகய. "இ, என ேக வி?"

எறா

ெபானியமா.

ெம,வாக பாதி வழி இற$கிேனா, ெபா$மா$கட8 அகி வ7,
ேச7ேதா.

ெவ5ணிலாவி ெபா$மா$கட அைல ேமாதி ெகா56 அழகாக கா0சி

அளித,. அவியி த5ணீ ெகாDச எறா8 ெபா$மா$கட ெபா$கி

வழி7, ெகா56தானி7த,.

ஐேயா! இ, என? ஒ ெநா*யி அைலேமாதிய அ7த ெபா$மா$கட= நா

விA7,வி0ேட! எப* விA7ேத எ ெதாியவிைல. கட8 அகி வ7,

நிற ேபா, ?,கி யாேரா ைக ைவத, ேபா=7த,. ஒேவைள, ?ைகய -

ேச! அவ ஏ நைம த ள ேபாகிறா! இேதா அவ: அவ சசார?
கைரயிேல உ0கா7, எLவள3 கவைல;ட நைம கைர ேசபத&காக
காதிகிறாக ?

கைர அகி நா வ7த, ?ைகய ைக ெகா6தா - ஆனா இெதன?
பி*, இAபத& பதிலாக நைம ஏ திபி த @கிறா?
ஷ: ெப5சாதி; ஏ சிாிகிறாக ? ெபௗணமி நிலவினா அவக@
ைபதிய பி*,வி0டதா, என?
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கட3ேள! அ இர3 அ:பவைத இைற நிைனதா8 என ட
ந6$கிற,. ேவ5டா ஆ5டவேன, ேவ5டா! ஈேரA பதினா8
ஜம$க@ ேவ5டா!

எ ைகக@ காக@ கைள, த5ணீாி 2கி இர56 வா< த5ணீ
*, இனிG ெசதா& ேபாலதா எ எ5ணிய பிற எைன கைரயி

இA, &யி ைல உயிமாக ேபா06 வி06 அ7த 5ணியசா=க

ேபா<G ேச7தாக . இ7த ம06 உயி ெகா6தாகேள, அவக

0*க
--------

தைல?ைற தைல?ைறயாக நறாயிக ேவ/.

பி ைள

7
,ைப J ேபா நைரத தைலமயிைர;ைடய கிழவ ேம&க5டவா கைதையG
ெசா= நிதினா. ஆனா கைத Jதியாகி வி0டதாக என ேதாற
விைல.

"அற என?"
"அற என? எலா ெதாி7த விஷய7தாேன? மநா

மணியாGசி

ஜ$ஷனி கெலட ஆ ,ைரைய வாDசி ஐய 06 ெகா வி06 தா:
06 ெகா56 ெசதா. நீலக5ட பிரமGசாாி ?த=ய பதினா8 ஆ0க
சதியாேலாசைன &ற சா0* வழ நடதினாக
ெகா6தாக !"

- த5டைன;

மீ,

"அவகளி ?ைகய ம06 இைல ேபா=கிற,."
"இைல; ஏெனறா அவ ெபய ேபா^ஸு ?த= ேபான ஜாபிதாவி
இைல. அவ அதிடகார; ெபானி; அதிடகாாி."
"ஆமா; ?ைகய: அவ மைனவி; உ$கைள ஏ அப*

ெபா$மா$கட= த ளி வைததாக ! என காரண?" எ ேக0ேட.
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"அ7த ?0டா க

நா ,ேராகி எ, ேபா^ஸு எAதிய, நா தா

எ எ5ணினாக . அத&காக எைன அப* த5*தாக ."

"எேபப0ட ?0டா க ? அத&தா ப* அவசிய ேவ56 எ
ெசாகிற,."

"ஆ; ஆ; இத&தா ப* ேவ56 எகிற,. இதி ெராப ஆGசாியமான
விஷய எனெவறா, ப*பிலாத அ7த ?0டா க@ எப*ேயா உ5ைம

ெதாி7,வி0ட,."

"என? அப*யானா தா$க தா..."
"இலாவி0டா ஏ இதைன வஷமாக இப* அைமதியிறி அைலகிேற."
"க*த$க

- வாDசி ஐயாி ைகெயA,?"

"ஓ! கைத ஆசிாியேர! இ: உம ாியவிைலயா? நீ என கைத எAத

ேபாகிறீ? 'ேபாஜாி' ேக` ஏA வஷ சி0ைச ெப&றவனாயி&ேற நா!
சிதபர பி ைள ைகெயAதிைன; ேபாஜாி ெச<ேத. வாDசி ஐய

ைகெயAைத; ேபாஜாி ெச<ேத. எத&காக எ ேக0கிறீரா? நீ எத&காக

கைத எA,கிறீ! யா எ7த கைல ேம பிாியேமா அ7த கைலயி ஈ6ப6வ,

இயதாேன? அேதா6 சகாாிடமி7, ஒ ெபாிய சமான ெபறலா எற

ஆைச; ெகாDச இ7த,..."

இப* அ7த மனித ெசா= ெகா5*7த ேபா,, கலகலெவ ழ7ைதக

சிாி சத ேக0ட,. ெச5பகாேதவி ேகாயி ?6ைக தா5* ஐ7தா

ழ7ைதக , ஒ ெயௗவன ஷ, ஓ இள ெப5, ஒ கிழவ, கிழவி இLவள3

ேப வ7, ெகா5*7தாக .

உடேன திபி பாேத. எதிேரயி7த கிழவைன காேணா; மாயமா<
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மைற7,வி0டா. அவ ைவதி7த தா*;, சைட; த5ணீாி கீேழ ேபா<
ெகா5*7தன.

வ7தவகளி கிழவி எனிட வ7,, "ஏ, இ$ேக இேபா, இேனா ஆ

உ0கா7தி7தா அலவா?" எறா .

"இைலேய, அமா! நா ம067தா உ0கா7தி7ேத" எ ஒ

க&பைனையG ெசா=, "உெபய என பா0*யமா?" எ ேக0ேட.
"எ ெபய ெபானியமா!" எேற.
"கிழவனாாி ெபய?"
"நா ெசாலலாமா? பிரமணிய வாமியி இெனா ெபய."
"?ைகயனா?"
"ஆமா."
"ழ7ைதக

உ$க

ேபர ேபதிகளா?"

"ஆ ஐயா! ழ7ைதக

நலாயிக ேவ/ெம அமைன ேவ5*$க..."

"அப*ேய, தாேய!" எேற.
அவியி அைரமணி ேநர நி ளி, வி06 கீேழ இற$க ெதாட$கிேன.
பலாகார பய$கர$க

எலா இலாம அஹிசா ?ைறயி இ7தியா3G

த7திர வா$கி ெகா6த மகாமாைவ வா2தி ெகா5ேட இற$கிேன.
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அதனாதாேன தமி2நா06 ழ7ைதக

இLவள3 ச7ேதாஷமாகG சிாி,

விைளயா* ெகாமாள அ*க ?*கிற,.
-------------1

11. மா:ட ெம4வைட

அவைடய உ5ைம ெபய அபாஸாமி எப, அேநக ேப ெதாியா,.
*ராமா ேநா0*ஸுகளிெலலா,

"மா+ட ெம,வைட ேதாகிறா, உலகெம$ க2ெப&ற ெதனி7திய
ஹா+ய ந*க ஜீரணமணி..."

எதா ெவளியி06 வ7தாக . இேபா, ஷு0 ெச<யப06 வ7த தமி2

டாகியி Jவா$க விளபர$களி8 அேத ெபய தா காணப0ட,. ஒ

விளபர "ெம,வைட டப6கிற,!" எ மணிபிரவாள சிேலைடயி

ஆரபமாயி&. இ7த சிேலைட வியாயான ேதைவ எ ேதாகிற,.
சாதாரணமா<, இ$கி^ஷி டாகி பட பி*பைத றிபி6ேபா,, 'ஷு0

ஆகிற,', 'ஷா0 எ6கிறாக ' எ றிபி6வ, உ56. 'ஷு0' எபத& '6'

எ ஒ அத இகிறதலவா? அ7த ,பாகி 6ைகைய
வைட6வத& உபேயாகப6தி ேம&ப* சிேலைடைய ேபா0டவ, அ7த டாகி

கெபனியா மாத 371/2 Rபா< சபளதி அமதியி7த க=;க காளேமக

கவிG சகரவதி, பழனி பிரஸாதராL. (அ7த பைழய காளேமக திேரதா;கைதG
ேச7தவெனப, அவ எ5ண.)

மா+ட ெம,வைட ெந6$காலமாக ெதனி7திய நாடக ேமைடகளி தம, விகட
சராதிபதியைத நிைலநிதி வ7தவ. பGைச சி$கார ேபGசினாதா அவ

அLவள3 பிரசிதியைட7த,. ேமைடயி வ7, நி&பா; இர56 தடைவ

க5ைணG சிமி06வா. சைபயி கி@கி@ ெவ சிாி அைல பர3.

"மா* ேம மா*!" எபா. பினா வர ேபாவைத அறி7, சைபேயா, 'க^'

எ சிாிக ெதாட$வாக .
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"அத ேமேல ஒ ேல*!" எபா. பிற, சைபேயாாி Xகலைத யாரா க0*
பி*க ?*;? "அவ@ நா: ேஜா*!" எறாேரா இைலேயா, ெகா0டைகG
ெசா7தகார வயி&றி ெநதா. ெகா0டைக இ*7, விA ப*யான

சிாி ஆரவார? ஏ&ப6.

அவைடய ஹா+யதி நா ஒ ேகா*தா கா5பிதிகிேற. இ:

வா*, ேமா*, C* எ ேமேல ேமேல ேபா< ெகா5*பா. அவட

ெதாட7, ேபாவ, எனா ?*யாத காாியமாைகயா, அவ "ெம,வைட"

எ ெபயவ7த காரணைத ப&றி ம06 ெசா= வி6கிேற. ஒ தடைவ

அவ நாடக ேமைடயி, ?A ?Aசாக இபெத06 ெம,வைடகைள

வாயைசகாம விA$கினாரா! அற ஆ மாத கால அவ ஒLெவா

நாடகதி8 இபேதAவைடக

நடதி கா0*னாெலாழிய, ஜன$க

தினேவ5*யி7ததா. அ7த கா0சிைய
கலவர ெச<ய3, *ெக0 பணைத

வாப+ ேக0க3 ஆரபி, வி0டாகளா. இதி=7, அவ "மா+ட

ெம,வைட" எற ெபய ஏ&ப06 நிைல, வி0ட,.

இேபப0ட ஹா+ய ந*க சகரவதி இ7தியாவி சா= சாளி - தமி2

நா06 ஹார0லாயி0 தமி2 டாகி ?தலாளிகளி வைலயி விழாம ெவ கால
தப ?*;மா? ஒ நா

தைல ற விA7தா; விA7தேதா*லாம கAைத;

?றி, ெகா @ப*யான நிைலைம ஏ&ப0ட,.
-----------2

ெசைன ப0டணதி8 ள ஜா=30 +b*ேயாைவ ப&றி ெதாியாதவக

டாகி உலகதி யா இக ?*யா,. அ7த ஜா=30 +b*ேயாவி பி*

பட$க@ ஹா=30 *ப எபவ பிரபல ைடரடராக இ7தா.

ஹா=30ைட ப&றி; அ$ ள ந*கக

ைடரடக

ப&றி; மி+ட *ப

அேநக அJவமான விவர$கைளG ெசாவா. இ7த விவர$க

எலா ேம&ப*

ந*கக@ ைடரடக@ேம ெதாியாதன ெவறா, அைவ எLவள3

அJவமாயிக ேவ56ெம நா ெசால ேவ5*யதிைல.

மி+ட *ப: தமி2 டாகி உலகதி ெராப3 பிரசிதி ஏ&ப0*7த,.
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அவ தமி2 ெதாியா,; ச$கீத ெதாியா,; க5பாைவ ெகாDச கமி; கா,
சிறி, ம7த - ஆகேவ, தமி2 டாகி ைடரடராவத& ேவ5*ய எலா

அச$க@ அவாிட ெபா7தியி7தன ெவ ெசால ேவ5டாமலவா?

அேபப0டவாி ேம&பாைவயி இேபா, ஜா=30 +b*ேயாவி இர56
பட$க

'ஷு0' ெச<யப06 வ7தன. அவ&றி ஒ சக பட. இெனா

ராண பட.

இ7த இர56 பட$களி8 ந* பாகிய வா<7த ஒ 'ந0சதிர' அ$ேக

பிரகாசி, ெகா5*7த,. அத ெபய மி+ *.ேக.ஹஸா. ராண கைதயி
ஹஸா3 அ7ததி ேவஷ; சக கைதயி தா` ேவஷ.

தா` ேவஷதி மி+ ஹஸா ந* அேத கா0சியி அபாஸாமி; ந*தா.
ச7தப என ெவபைத ேநயக

ஊகி, அறி7திகலா. ேவெறன தா

இக ேபாகிற,? ஹஸாவி B06 வழகமாக வகிற கிழ ஜமீ7தா

ஒவ இகிறா. அவ@ க ள காதல ஒவ: இகிறா. ஒ

சமய இர56 ேப ேச7தாேபா வ7, வி6கிறாக . க ள காதலைன
ஒளி, ைவக ஹஸா ?யகிறா . ?*யவிைல. இவ ச7திகிறாக ;

+தி ேபா6கிறாக . இவ ஒ தடைவ; அவ ஒ தடைவ;மாக ஹஸாவி

ேம விAகிறாக ...

திபி திபி இ7த ஆபாஸ7தானா எ நீ$க

நிைனக Cடா,.

இெதலா ஜன$க@ நீதி க&பிகதாேன யறி ேவறிைல. "தா`கைள
நப Cடா," எப, நீதி.

இ7த நீதிைய ஜன$க@ைடய மனதி ந பதியG ெச<வத&காக ந*கக
ைடரட ஒவ, ேபா0ேடா பி*பவ ஒவ, சிலைறG சிப7திக
பட ?தலாளிக

 ேப, அவக@ைடய சிேநகிதக

வ,

ஐ7, ேப,

பதிைன7, ேப - ஆக

இLவள3 ேப ெவ பா6ப0டாக . பாமரஜன$களிடமி7, பண வவத&

இ7த கா0சிையதா நபியி7தாகளாதலா அLவள3 விேசஷ கவன
ெச8தப0ட,. இேத கா0சி ஐ7தா நா

திபி திபி எ6கப0ட,.

இப* இ7த 'ஷு0*$' வளதப6வைத விபாத பிராணி ஒவ இ7தா.
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அவ தா அ7த கா0சியி கிழ ஜமீ7தாராக ந*தவ. அவ: அதி

அLவள3 ெவ ஏ&பட காரணமாக இ7தவ அபாஸாமி தா. அ7த

ஹா+ய ந*க: அவ:ைடய வா2நாளி இ,வைரயி கனவி8 அறியாத
அ:பவ ஏ&ப0*7த,. அவ உ5ைமயிேலேய ஹஸா3 த

உ ளைத பறிெகா6, வி0டா. ெசற ஒ மாதமாக அவ மாறி மாறி

ெசாகதி8 நரகதி8மாக வா27, வ7தா. ஹஸா தைன பா,

னைக ாி; ேபாெதலா அவ ஏழாவ, ெசாக,ேக ேபா< வி6வா;

அவ

ேவ யாைரயாவ, பா, னைக ாி; ேபா, ெகாதி

எ5ெணயி ேபா0ட, ேபா ,*,*தா. கைடசி காத கா0சியி 'ஷு0*$'
நட ேபா, ?த= அவ: இப கட= மிதப, ேபா=7த,; பிற

வரவரG &றி நி பாபவக

சனியக

ேம ேகாப ேகாபமா< வ7த,. "இ7தG

எலா ஏ இ$ேக &றி நி&கிறன?" எ எ5ணி ெகாதிதா.

த:ைடய ேகாபைத ெயலா பாவ, அ7த கிழஜமீ7தா ேவஷ ேபா0டவ

ேம கா0*னா. அவ ேம விA7த அ* உைதகெளலா ெவ

ேபா=யாயிராம நிஜமான அ* உைதகளாகேவ விA7தன; இ7த கா0சி
வளதப6வைத அவ விபாததி ஆGசாியமிைல யலவா?
"இேறா6 ?*யா வி0டா, நாைள தின நா நிGசயமா< வரமா0ேட; ஓ*ேய
ேபா<வி6ேவ" எ அ7த ஜமீ7தா ேவஷகார அ காைலேய

ைடரடாிட ெசா=யி7தா. 'ஷு0*$' ?*7த,, "தீ7ததா, இைலயா?"
எ ேக0டா. "ட" எறா ைடரட *ப. ஜமீ7தா ேவஷகார
அபாஸாமிைய பா, "ஒநா

உ ?, ேதாைல உாிகிேறனா,

இைலயா, பா" எ ெசா= வி06 விைரவாக நக7தா. அபாஸாமி "X"

எ காாி,பினா.
---------3

மா+ட ெம,வைட ெசாபன ேலாகதி=7, Jமியி இற$கினா. "ட!"

எலா ?*7த,. மி+ ஹஸா நாைள ?த அ7ததியாகி வி6கிறா ; அவளகி

இனிேம ெந$க ?*யா,. '+b*ேயா'3

ச0ட இ7த,! கா0சிக

இ, விஷயமாக ெவ க5*பான

ந*க ப6ைகயி தவிர ம&ற ேவைளகளி
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+திாீஷக

ெந$கி ேபசCடா,. இதைகய ச0ட இ7தா தா,

அ7த7த ந0சதிர$க@ாிய ?தலாளி ெச0*யாக , அவக

ந*பத&G சமதிபாக .

டாகியி

ஒ மாததி& ?னா '+b*ேயா'வி ஒ சபவ நட7த,. ராம:
]பனைக; காமரா3 ? ஒ தி:சாக காத fைன ந*த பிற,

X5மைறவி அைத மா&றி ந*, 'பிராO+' ெச<, ெகா5டாக . அதாவ,,

ராமபிரா ]பனைக ேம காத ெச<ய ெதாட$கேவ அவ

"சீ! ேபா!" எ

றகணிதா . இ7த X5 மைற3 கா0சிைய ேவ சில பா, விடேவ,
அவக

இர56 ேப தைல ஐப, Rபா< அபராத விதி, ேநா0O+

ேபா*8 ேபா06 வி0டாக .

அபாசாமி இ, ெதாி7த,தா. +b*ேயா3 ெவளியி ஹஸாைவG

ச7திகலா ெமறாேலா, அத& ஒ இைடH இ7த,. மி+ ஹஸா ம&ற
ந*ைககைள ேபா, +b*ேயாவிேலேய ஏ&ப6த ப0* ஜாைகயி
வசிபவ

அல; தின ேவைல ?*7த, அவ

த B06 ேபா<வி6வா .

அவ@ைடய ஷைன ப&றிG சில ஒ விதமா<G ெசானாக . ஆனா

எலா 'ஷ' ஒவ இகிறா எபைத ஒ ெகா5டாக . அவ
எப*ப0டவேனா, எனேமா?
ேம8 அவைள அப* பி ெதாடவத& அவ

சமதிக ேவ5டாமா?

அவ@ைடய மேனாபாவைதேயா சிறி, க5டறிய ?*யவிைல. சில சமய
அபாசாமி;ட காத கா0சியி ந* ெபாA, 'இ, ந*ப,
உ5ைமகாத' எேற ேதா. அவ

ஒ ேமாகனG சிாி சிாி, ெகா56

இவ:ைடய கன$கைள பாிகாசமாக கி @ ேபா, 'ஒ நா@ இ, ெபா<

காதலாக - ேவஷகாதலாக - இக ?*யா,' எ நம, விXஷக சரவதி
நிைனத,56. ஆனா அ7த கிழ ஜமீ7தாட அவ

அLவள3 உ5ைமயாக தாேன ேதாகிற,!

காத ெச<; ேபா,

அபாசாமி 'ஷு0*$' நட7த இடதி=7,, ேவஷைத கைல இட,

மிக மனG ேசா3ட ேபா< ெகா5*7தா. வழியி ராம, லdமண,
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விவாமிதிர, ஜனக, சீைத ?த=யவகைள அவ பாதா. இராம சிகெர0
ைக வி06 ெகா5*7தா; சீைத Y$கா கி5ணதி O *,

ெகா5*7தா ; லdமண ஒ ெபாிய ெகா0டாவி வி06 தைன மீறி வ7த
Xகைத ேபாகி ெகா வத&காக ஒ சிமி0டா ெபா* உறிDசினா.

விவாமிதிர காதிேல Jgைல மா0* ெகா56 அவசரமா< எ$ேகேயா

ேபானா. இைதெயலா பாத அபாசாமி "இ7த ேவஷெமலா எப*

ெபா<ேயா, அ,ேபா உலக வா2ைகேய ெபா<" எற எ5ண உதித,. இ7த
உயி வா2விேல தா என ரஸ இகிற,? எத&காக இ7த ஜீவைன ைவ,
ெகா56 வாழேவ56?...
--------4
சாய$கால ஆறைர மணி ஜாe ட3 ,$கப நா<க Bதியி அபாசாமி
ேபா< ெகா5*7தா. அவ ைகயி ஒ ,ணியிேல &றெப&ற ஒ சி

0ைட இ7த,. அத&

ஒ டாG ைல06, மா ப, அ* நீள

மணிகயி இ7தனெவபைத உ$க@ நா ெசாலதா

ேவ5*யிகிற, - ேமேல கைதயி வார+ய உ56 ப5/ ெபா06.
ேம&ப* ,$கப நா<க Bதியி=7, ேகவதா+ ச7, பிாி; இடதி 'ஐாீ+

மாளிைக' எ ஒ பிரமா5டமான க0டட க0ட ெப& வ7த,. இர56 மG
ஏ&ெகனேவ க0*யாகிவி0ட,. இ: நாைல7, மGகளாவ,

க06வாகெள அ$ேக வா:றேவா$கி நிற வி0ட$க , சார$களி=7,
ெதாிய வ7த,.

இ7த க0டடதி& , அற இற தைன ஒவ கவனிகவிைலயா

எ பா, ெகா56 அபாசாமி சேரெல Tைழ7தா. சில அ* Xர

ெசற,, நல இ

]27தி7த,. காலா தடவி தடவி நட7, நாைல7,

வாச&ப*ைய தா5* ெவ Xர உ ேள ெசற பிற 0ைடைய அவி2,
உ ேளயி7த டாGைல0ைட எ6, ெபாதாைன அ?கினா. ெவளிGச

எதிேர பளிGெச அ*த,. அ7த ெவளிGசதி, அவ என பாதா எ
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நிைனகிறீக ? பய$கர! பய$கர!! கயி&றிேல ெதா$கி ெகா5*7த ஒ

மனித ேதக ெதாி7த,.

எ7த கணதி ெவளிGச அ7த ேதகதி ேமப0டேதா, அேத கணதி அத

ெதா5ைடயி=7, ஒ உம சத வ7த,. இதைகய நிைலைமயி நீ$க@

நா:மாயி7தா, விA7த*, ஓ*, இ0* எ$ேகயாவ, ?0*ெகா56

தி5டா6ேவா.

ஆனா அபாசாமி சாமாய மனித அல; நாடக ேமைடயி இ, மாதிாி

ச7தப$கைள எதைன?ைற பாதிபவ! அவ ஒ ெநா*யி

ச0ைடைபயி=7த கதிைய எ6, திற7, ெகா56 அ7த மனித

உபேயாகித அேத ஏணியி ஏறி ச0ெட கயி&ைற அ, எறி7தா.
கீேழ விA7த ேதக சிறி, ேநர ேபG Gசிலாம கிட7த,. டாG ைல0ைட
?க, ேநேர பி*, பைத பைதட பா, ெகா5*7தா நம,
ஹா+ய ந*க! ெம,வாக G வர ெதாட$கிய,. பி,$கிய விழிக

உ

அ?$கின. இ: சில நிமிஷ,ெகலா அ7த ேதக எA7, உ0கா7,

கமிய ர8ட "மாG ெப0* இகிறதா?" எ ேக0ட,.
"மாG ெப0* எத&? டாGைல0 இகிறேத?"
"டாG ைல0 என பிரேயாசன Y* பதைவபத&?"

அபாசாமி ெவ ேகாப வ7த,, "அேட ?0டா , இதைன ெபாிய காாிய
ெச<, வி06, சாவதானமா< Y* பத ைவக ேவ56ெமகிறாேய, என

,ணிGச உன" எறா.

"அத&காக என ப5ணேவ56ெமகிறா<?"
"என ப5/கிறதா! எ கா=ேல விA7, ெகD, மனி ேக06 ெகா .

இலாவி* ேபா^+காரனிட ஒவி, வி6ேவ."
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"அப*யா? உ சமாசார என? நீ எத&காக இ$ேக வ7தா<? ைகயிேல
ைவதி கயி எத&காகேவா?"
அபாசாமிG சிாி வ7த,. அைத அடகி ெகா56 "இேதா பா. நா

இவ ஒேர இடதி&, ஒேர காாியதி&காக வ7த, நல,தா. நீ, எத&காக
இ7த காாிய ெச<ய ,ணி7தா< எ ெசா8. அ, சாியான காாியமாக

இ7தா, இ7த , கயி&ைற உனேக ெகா6, வி6கிேற. நா ேவ கயி
வா$கி ெகா கிேற" எறா.

"அெதலா ?*யா,"
"என ?*யா,?"
"இெனா தடைவ நா X ேபா06 ெகா வ, ?*யாத காாிய. நீ ேபா06

வி06 ேபாவதாயி7தா ெசாகிேற."

"அ7த பாவைத; நா மக ேவ56மா? சாி ெசா= ெதாைல!"

-----------5

கயி&றி ெதா$கிய மனித ெசா8கிறா:"ஐ7, வஷ, ?னா வைரயி நா ச7ேதாஷமாயி7ேத. வனிய

ேதனாேப0ைடயி எனG ெசா7த B6 இகிற,. ெமௗ50 ேரா* பழகைட

ைவதி7ேத. மாத 30, 40 Rபா< வ. B0* ஒ பாதிைய வாடைக

வி0*7ததி8 ப, Rபா< வ7த,. கவைல, கட இனெதேற ெதாியாம
ஷியாக இ7ேத."
"ஒ நா

இர3 நா கைடைய *ெகா56 B6 ேநாகி ேபான ேபா,, எ$க
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Bதி ைலயி ஓ இள ெப5 நி அA, ெகா5*7தா . அவளிட ெந$கி,

'ஏனமா அAகிறா<?' எ ேக0ேட. அவ , தா: இ: நாைல7,

+திாீக@ ஒ தனி B0* *யி7ததாக3 ேபா^+காரக

எேலாைர;

அ விர0* வி0டதாக3, அ7த +திாீகைள தன பி*காதப*யா

அவகேளா6 ேபாகாம பி த$கியதாக3 ெசானா . பதிாிைகயி இ,

சப7தமான சில விவர$கைள நா ப*தி7ேத. திய ேபா^+ ச0ட

அ?8 வ7திபதா;, அதப* ெசைன ப0டணதி ,மாகைத

ெதாழிலாக ெகா5ட +திாீக

எேலா அ7த7த வி6திகளி=7, விர0*

விடப6வதாக3 பதிாிைகயி ேபா0*7தாக . இ7தG ச0டதினா

எதைனேயா ெப5க

அநாைதகளாக ெதவி நி&க ேநாி6ெம, அவகைள

ஆதாிக பண உதவி ெச<ய ேவ56ெம, சில 5யவதிக@,

5யவாக@ பதிாிைகயி வி5ணப ெச<தி7தைத; ப*தி7ேத.

இதனாெலலா ஏ&கனேவ கலக ?&றி7த என திக& ெதவி நிற
அ7த ெப5ைண பாத, 'இவைள ஏ நா ஆதாிகCடா,?' எ

ேதாறி&. அத பல தா இேபா, எைன இ7த காாிய ெச<ய
X5*&..."

"சாி, B06 அைழ, ேபானா<; அற என நட7த,."
"அற என? இர56 நாைள

B0* *யி7தவக

கா= ெச<,

வி06 ேபா< வி0டாக . பிற யா * வரேவயிைல. பழகைட;

நடமாகி வ7த,. தின ஒ Rபா< பழ - ஆரD ஆபி@ அவேள தி

வி6வா ! வியாபாரதி லாப எப* வ? இ7த ேபாதி8 ஒ மாதிாி

ச7ேதாஷமா< தாேன இர56  வஷ வா2ைக நடதி வ7ேதா. அவ

டாகியி ேச வைரயி..."

"என, டாகியி ேச7தாளா?"
"ஆமா, டாகியி ேச7த பிற..."
"ெபய என? அவ

ெபய என?"
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"பமா ..."
"நல ேவைள. ேமேல ெசா8."
"டாகியி அவ

ேச7த பிற எ:ைடய வா2ைக நரகமாயி&. அவைள தின

நா +b*ேயா3 ெகா56 ேபா< விடேவ56; திபி சாய$கால

அைழ, வரேவ56. B0* சைமய ெச<, தயாரா< ைவதிக ேவ56.

ெவ7நீ ேபா06 Cட ைவக ேவ56. இெதலாமாவ, ேபாக06. டாகி

ந* B0* ஒதிைக பாக ெதாட$கி வி6வா . நா ேகாபி,

ெகா5டா இ*, இ*ெய சிாிபா . இெதலாமிக06. ேந&ைற என
ெச<தா
இவ

ெதாி;மா? +b*ேயாவி ஒ கா0சியி ேத க

வரேவ5*யி7ததா.

அ7த ேத களி ஒைற பி*, ெகா56 வ7, எ ப6ைகயி

ேவ56 ெமவி06 வி0டா . நா உளறி அ*, ெகா56 எA7ேதா*யைத

பா,G சிாிகிறா ..."

"அ* பாவி!" எறா அபா சாமி. அவ: அ7த மனித ேம உ5ைமயாகேவ
இரக உ5டாயி&. "நீ உயிைர விட ,ணி7ததி ஆGசாியமிைல. ஆனா
எ$ேகயாவ, ஓ* ேபா< வி6வ,தாேன, பினா$, சி$கJைர பாக?"

எறா.

"பணமி7தா அப*G ெச<யலா. எ ைகயி தப* இைல. அவ

சபாதிபைதெயலா த ேபாிேலேய பா$கியி ேபா0*கிறா .

பணமிலாம எப* கப ஏவ,? நீ வா ெகா6தப* எைன
மா06வி06 தா ேபாக ேவ56. இக06; ஆனா நீ எத&காக வ7தா<?
எ மாதிாி காரண7தாேனா?"
"இலேவ, இைல!" எ அபாசாமி அAதமா<G ெசானா. "அத& ேந

விேராதமான காரண. ஒ ெப5ணி மீ, நா காத ெகா5ேட. அவைள
பிாி7, எனா வாழ ?*யா,. அவ

ெவ வ7த,."

"அ7த ெப5 யாேரா?"

இண$கமா0டா

எதா உயி ேம
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"அவ@ ஒ டாகி +டாதா, ஆனா..."
"அவ

ெபய எனேவா?"

"நா தா இவ சாக ேபாகிேறாேம? ெசானா ேமாச என? அவ
மி+ ஹஸா"

ெபய

உ0கா7தி7த மனித எA7, ஒ தி திதா. "ேப! பழ நAவி பா=

விA7த,. அவ தா நபேபவழி" எறா.
"என உளகிறா<?"
"உளற இைல; அவேள அவ தா."
"ேவ ெபயரலவா ெசானா<?"
"ஆமா, பமா

எ ெசாேன. அ7த ெபய டாகி கபடா, எ

மி+ ஹஸா எ ைவ, ெகா5டா ."

"என" எ சத ேபா06 ெகா56 அபாஸாமி எA7தி7தா. டாG
ைல0ைட; கயி&ைற; ெக0*யாக பி*, ெகா5டா.

ம&றவ "ஆமா; ெராப நலதா< ேபாயி&. அவ@ட வாழ ?*யாம நா

X ேபா06 ெகா ள வ7ேத. அவ

கி0டவிைலேய எ நீ சாக

நிைனதா<. இர56 ேப சாக ேவ5டா. என ஆயிர Rபா< ெகா6,
வி6. நாைளேய நா கபேலறி க5 காணாத சீைம ேபா< வி6கிேற."

"எLவள3? ஆயிர Rபாயா?"
"ஆமா; ஆயிர Rபா<தா. பிரமாதமிைல. இக06, உ ெபய என? ஒ
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ேவைள மா+ட ெம,வைட எப, நீதாேனா?"
"ஆமா, நா தா. உன எப* ெதாி7த,?"
"அடாடா! நா எனைதG ெசால? உ ேபாி அவ@ இ

அபிமான, அளவிைல. இேதா பா! (கனைத கா0*) கி @ காய

ெதாிகிறதா? ேந& அவ

கி ளிய,தா. நா அAேத. அேபா, அவ

இ7த ஒ கி @ அAகிறாேய? ெம,வைடைய ெமாத 27 தடைவ

'சீ!

கி ளியிகிேற. இ: அவ அ8கவிைல. உன பதி அவ இ7த

B0* இ7தா எLவள3 ெசௗகாியமாயி?' எ ெசா=G ெசா=
மா<7, ேபானா . ஐையேயா! அட பாவி! ,ேராகி! எ$ேக ஓ6கிறா<? ஐேயா

கயி&ைற Cட ெகா6காம ேபாகிறாேய? எ கயி&ைற; அ, வி0டாேய!

என ெச<ேவ! ஏ, ெம,வைட! நி8! நி8!..."
இத&

ஒேர ஓ0டமா< ஓ* ெவளி வாச&ப* வைரயி ெச வி0ட மா+ட

ெம,வைட அ$ேக நி திபி பா,, "அெதலா ப=கா, அபேன! ேநேர
B06 ேபா<G ேச. இேதா ேபா^+ +ேடஷனி உைனப&றி எAதி

ைவக ேபாகிேற. நீ பா06G ெச, ேபா< வி0டா, அற எ கதி
என ஆவ,? ெம,வாக அவைள எ கAதி க0*விடலாெம
பாகிறாேயா?" எ ெசா=வி06 இர5ேட தா5ட= Bதிைய அைட7,
ஓ*னா.

கைத ?*7த,. இ7த கைதைய படெம6, விடலாெம நிைன டாகி

?தலாளிக@ ம06 ஒ வாைத ெசா= ?*கிேற. எ:ைடய

அ:மதியிலாம இைத பட பி*பவக

க0டாய கடதி& ளாவாக .

அவகளி யாராவ, "மா+ட ெம,வைட" எற சக பட பி*க
ெதாட$வாகளானா, அவக

பட ெவளிவ7, வி6வ, நிGசய.
ஆன7த விகட 3-5-36
---------------

அைத ?*பத&

"மி+ட ஆைமவைட" எற
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12. ப பல
ப பல Bராசாமி நா;6 ஒ ெபாிய ஒபாாி ைவதா. "கால$ெக06

ேபாG$க. இ7த பாA ேமா0டா வ5* வ7தா8 வ7த,; எ$க
ம5 விA7, வி0ட," எறா.

பிைழபி

சமீபதி கிராம, ேபாயி7ேத. வா<காகளி ,ஜல ஆன7தமாக

ஓ* ெகா5*7த,. விைத ெதளிக ஏ&பா6க

நட7, ெகா5*கிறன.

எ$ேக பாதா8 பிரகிதி ேதவி நிேயாஸவ ெகா5டா*

ெகா5*கிறா . ஆனா வா2ைக ம06 ஒேர மயான கா5டமாயிகிற,.

"ேசாக ரஸைத ேத* இ7நாளி நாடக$க@ ேபாவ, எLவள3 அறிBன;

அச சர கிராம$களி எLவள3 ேவ56மானா8 இலவசமா< கிைடகிறேத"
எ எ5ணிேன.

அகாலதி - இப, வஷ$க@ ?னா - Bராசாமி நா;6 நல

நிைலைமயி இ7தா. ேகாயி திவிழாகளி8, கயாண ஊவல$களி8,

அேபாெதலா ப பல அதிக கிராகியி7த,. ைத மாத ?த

ஆனி மாத ?*ய, மா ?ப, ஊவல$க@காவ, ப பல

க06வா. Rபா< ?7Q ைறயாம சபாதி, வி6வா.
அ7த நா

ேபா< வி0ட,. இேபா, இர56 வஷமாக ஒ கிராகி Cட

அவ: கிைடகவிைல.

"ேபான வஷதி ஒ கிராகி வ7த,. அGசார$Cட வா$கி வி0ேட. ஆனா
ைகெக0*ய, வா<ெக0டாம ேபா<வி0ட," எறா.

"ஓேகா! அெதன விஷய?" எ ேக0ேட.
நா;6 விவரமாகG ெசானா. அவ ெசானதி=7, இ: கிராம ?னிசீ

கி5டாமணி ?த=யாாிட ேக06 ெதாி7, ெகா5டதி=7, ெவளியான
விவர$கைள கீேழ தகிேற. அLவிவர$களி சிலவ&ைற ேநயக

எ கத C6. ஆகேவ ெகாDச ேநர, ேநயக

அTசித

எலா அன

பaிகளாக மாற கடBகளாக. நீைர; பாைல; கல7, ைவதா எப*
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அன பaியான, நீைர நீகி பாைல ம06 அ7,ேமா, அ,ேபால நீ$க@
உசிதமான பதிகைள வி06 வி06, அTசித விசய$கைள ம06 நிைனவி

ைவ, ெகா Bகளாக.

ேகாவி7த* கிராம, '?ஸாபாி' ப$களா எழ3ப0ட பா6ப0ட,. கண$க@,
கிராம ?னிசீக@, ெவ0* தைலயாாிக@ தைரயி கா பாவாம

அ$மி$ ஓ* ெகா5*7தாக . வாச= ப7த ேபா06 ேதாரண$ க0*

ெகா5*7தன சில. உ ேள ,ைடப ேத;ப* தைரைய ெபகி

ெகா5*7தன சில. உகிராண அைறயி ஒவ கறிகா<, உ, ளி

சாமாகைளெயலா எ6, ஒA$ப6தி ெகா5*7தா. அவதா கிராம

?னிசீ கி5டாமணி ?த=யா. பாய வய, கறிகா<களி இ7த ஒ சின

?0ைடேகாஸான, அவைடய இதயைத ெகா ைள ெகா5*7ததாக
ெதாிய வ7த,. அைத அவ அப*; இப*; திபி திபி பாதா.
?க7, பாதா. வாையG ச ெகா0*னா. அற ெபG வி0டா.
"இனிேய ெதம அ வ

ேமாெவன கதி

ஏ$ேத ெநDசைமேயா!"
எ வா< ேள பாட ெதாட$கினா. இத&

ராL ைகயி ெசட அ$ வ7, ேச7தா.

கணகபி ைள காளேமக

"ஓ மணியகாரேர! நா: நீ இ7த உதிேயாக பாகிறைத விட aவர

ப5ணலா!" எறா.

"aவர ப5/கிறெதறா இேல எ நிைனகிறீ ேபா=கிற,. ராயேர!
ெசைன ப0டணதி ஒ ஸc இகிறதா. அதிேல ஒ aவர,

 Rபாயா!" எறா ?னிசீ. பிற, "சாிதா, ேபான காாிய என?" எ
ேக0டா. "ஊெரலா &றி ஒறைரG ேச பா தா அகப0ட,?" எறா
கண.

இLவள3 தடடக@ காரண எனெவ ேக0டா, தாசிதா பிரமM
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லDசநாத சா+திாி அ தம, தமபதினி சேமதராக அ$ எA7த வாெர
ெச<தி வ7தி7த,தா.

வழகைதவிட அதிக ஜRராக இ7த தடைவ தாசிதா விஜய, ஏ&பா6க
நட7, ெகா5*7தன. ஏெனறா, ெசற வஷ, ஜமாப7தியி ேபா,

ேந7த ஒ ?கிய சபவ கிராம உதிேயாக+தகளி மனைதெயலா

கலகியி7த,தா. அேபாதி7த தாசிதா திவாள ெபத ேபராைச பி ைள

எபவ த ைகயினா சிலைற வா$வதிைலெயற தீவிர விரத

ெகா5டவ. வா$கினா ேநா06களாக தா வா$வா. ஜமாப7தியி ேபா,

அவ கிராம உதிேயாக+தகைள ப0ச பாதமிலாம நடதினா. தைல

ப, Rபா< த0சிைண ைவக ேவ56ெமறா. ஒ கணபி ைள

ேபாதாத கால இ7த,. பதிாிைகக

ப*, வ7தத பல அ,.

தாசிதாைடய ணாதிசய$கைள ஓ அழகான ஹா+ய க06ைர ேபால
எAதினா. இLவள3 ரசமான க06ைர எAதி வி06 த?ைடய ெபயைர

மைறகேவா, ைன ெபய ைவ, ெகா ளேவா அவ விபமிைல.
அ7த வஷ ெபாிய கெலட ஜமாப7தி. ெபாிய கெலட பட ,ைர 'ெநறி

தவறாத ேநைமயாள' 'இ7திய ஜன$களிட மிக அபிமான? ளவ' எெறலா
ெபய ெப&றவ. இைத நபி ேம&ப* கண தா எAதிய ஹா+ய க06ைரைய

ஜமாப7தியி ேபா, கெலட ? சமபிதா. அLவள3தா! ெகாDச

நாைள அ7த தா8கா எமேலாக ப6பா6 ப0ட,. விசாரைணயி கண

பி ைளயி காைர ஆதாி,G சா0சி ெசால ஒ கிராம உதிேயாக+த Cட
? வரவிைல. கணதி& கண ேவைல ேபாயி&. Mமா ெபத

ேபராைச பி ைள தாசி உதிேயாக ேபாயி&. (ஆனா 'ஆ*$ **
கெலட' உதிேயாக கிைடத,.)
ேம&ப* சபவ சமீபதிேலதா நட7தி7ததாைகயா திவாள ெபத

ேபராைச பி ைளயி +தான, இேபா, வ7தி7த பிரம M லDசநாத

சா+திாிைய வரேவ&பதி கிராம உதிேயாக+தக
வ7தாக .

தீவிர கவன ெச8தி

ச& ேநர,ெகலா ாிவினிH இ+ெபட தீரா,யரம<ய$கா,
தாசிதாாி கா கிளா விகார பி ைள; வ7, ேச7தன. &

பகதி=7, எலா கண கிராம ?னிசீக@ வ7திகிறாகளா எ
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அவக

ேசாதைன ெச<தபி, உகிராண அைறG ெச ேபாஜன

பதாத$கைள பாைவயி0டன. ஒ ெபாிய ெசபி அ*வாரதி ஒ0*

ெகா5*7த பாைல க5ட, விகார பி ைள ெப$ ேகாப வ7த,.

அவ கிராம ?னிசீைப ஓட விடேவ, அவ ெவ0* தைலயாாிகைள ஓட வி0டா.
விகார பி ைள அபா ேபான,, ாிவினிH இ+ெபட கிராம ?னிசீபி

காேதா6, "ஓ<! த ேமாசமாயிகிறீேர! பாைல தீதமா0*

ைவகிறதாேன$கா/! வகிறவ சா+திாிகளாGேச!" எறா.

பதின, பேயாக, ப ?Cததி தாசிதா லDசநாத சா+திாி;, அவைடய
தமபதினி Mமதி க&பகாபாளமா@, ைம,னி ெசௗபாகியவதி ெசல
கிளி;, ழ7ைதக

அைர டஜ: ேம&கதி மா6 க0*ய இர56 வி

வ5*களி ஜா ஜாெம வ7, இற$கினாக . வ7த கைள நீ$கிய,,

அமா

உகிராண அைறைய பாைவயிடG ெசறா . கணகபி ைள ராய

பயபதி;ட ? வ7, "*ப என ேபாடG ெசாகிற,?" எ ேக0டா.
"நீ யா?"
"நா தா உ h கண"
"பாிசாரக எ$ேக?"
அமாைள க5ட, கதவி6கி ஒளி7, ெகா5ட பாிசாரக ?,ைவய
இேபா, ெவளிேய வ7தா. "இேதா இேக" எறா.

"நீதானா? உ ,ணிைய பாதாேல சாபா6 ேவ5*யிரா, ேபா=ேக!
இக06, ேசமியா ேகஸாி ேபாட ெதாி;மா?"
"ெதாி;" எறா ?,ைவய. ஆனா ராய Xகிவாாி ேபா0ட,.

ஏெனறா, ேசகாிதி7த சாமாகளி ேசமியா இைல. 'இ7த அமா

ெவ
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ெக0*காாி; எ, இைலேயா அைத பா, ேக0கிறா , பாதாயா?' எ
நிைன, ெகா56, "இேதா வா$கி வரG ெசா8கிேற" எறா.

"ெராப ேப! ேசமியா Cட வா$கவிைலயா?" எ அமா

உத0ைட ஒ

ம* ம*தா . ராய "இேதா வ7, வி0ட," எ ஓ0ட பி*தா.
மநா

Mமதி தாசிதாாிணி அவக , தீரா,யரம<ய$காைர;, விகார

பி ைளைய; Cபி0ட:பிய ேபா,, அவக

ேபானாக . ஆனா அமா

அ+தியி ர,ட தா

வழகைத விட அதிக ?க மலGசி;ட

இ7தைத க5ட, ெகாDச மன ேதறினாக .

"அ<ய$காேர! நமாதிேல கயாண வ7தி" எறா

அமா .

இவக@ ஒ ாியாவி0டா8 "ச7ேதாஷ" எறாக .
"ஆனா ெகாDச தமச$கடமா< ேபா< வி0ட,. இ7தா8 நீ$க
எேலா இகிறீகேள? பா, ெகா கிறீக ."

"அத&ெகன ச7ேதக? ேபஷா பா, ெகா கிேறா" எறாக . எைத

பா, ெகா வ, எ ம06 அவக@ விள$கவிைல.

"ெசலகிளிைய ெபாிய இடதி ெகா6தி. உ$க@ தா ெதாி;ேம,

சப7தி சஜ0e. ஒேவைள அவக
நடத ேவ56."

வ7தா8 வவாக . கயாண ெஜரபா

இெபாA, ெகாDச விள$க ஆரபித,. ஆனா இவக@ைடய ஆGசாிய?

திைக அதிகமாயின. இ7த +திாீயி ,ணிGசதா என? கா வ7த

இடதி த$ைக , +நான கயாண நடத ேவ56ெம
ெசாகிறாேள?

இ7தG சமயதி தாசிதா உ ேள வ7தா. "என, ஆ.ஐ.! (ெரவிH
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இ+ெபட) சமாசார ேக0Oகளலவா? எகGசகமா< வ7, கயாண
ஏ&ப0*கிறேத? இர56 வ5* ைவ, இவகைள ஊ அ:பி
விடலாெம ேதாகிற,; நீ$க
"அவக

என நிைனகிறீக ?"

நிைனகிற, என? அெதலா ேபஷா< 'நா$க

இகிேறா,

பா, ெகா கிேறா' எ ெசா= வி0டாக . இனி ேம கிளபி ஊ

ேபா< எலா ஏ&பா6க@ ப5/கிறெதறா ?*;ேமா? நீ$க@
காபி=7, வர ?*யா,. நா தனியா< ஒ5*காாி என ெச<வ,? என,
விகாரபி ைள, என ெசாகிறீக ?"

"அமா ெசாகிற, வா+தவ7தாேன?" எறா விகார பி ைள.
தாசிதா, ாிவிH இ+ெபட ?கைத பாதா.
"எலா இ$ேகேய ேபஷா< நடதி விடலானா!" எறா ஆ.ஐ.அ<ய$கா.
ச& ேநர,ெகலா அ$ேக C*யி7த கிராம ?னிசீ, கணகபி ைளக

எலா ேமளகார, Jகார ?த=யவகைள ேத*G ெசறாக .

அறிர3 கணக பி ைள ராய தம, மைனவியிட பிவமா ெசா=
ெகா5*7தா:- "நீ$க@ பதிென06 ?ழ ைடைவ க0* ெகா56
ெபாமனா0*க

எ ெபய ைவ, ெகா5*கிறீகேள! தாசிதா

சசார வ7திகிறா . என சாமாதிய! என சாமதிய! அவ@
ெதாியாத, ஒமிைல. இைற Dசாலா6 பி*பத&கான சாமா

ேவ5*யி7த,. பாிசாரக பா06 க5ைண *ெகா56 ஜாபிதா

ேபா0*7தா. 'ஏ5டா, ?7Q Dசாலா6 ேற ?கா Bைச

சகைரதாேன தி0ட? எப* நா8 Bைச ேபா0*கிறா<?' எ தாசிதா

சசார ேக0டா . பாிசாரக விழி, ேபா< வி0டா. ெபாமனா0* எறா

அப*யலவா நா8 ெதாி7திக ேவ56?"
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"இLவள3 ெதாி7தவ எகிறீகேள! நபாதி8 இர56 ழ7ைதக

இேக!

'ராயேர, இ7தா இர56 Dசாலா6. எ6, ெகா56 ேபா< ழ7ைதகளிட
ெகா6' எ ெசால ெதாி7ததா? எனேமா காணாத, க5ட, ேபா

ஆகாசதி Xகி ைவகிறீகேள?" எறா

ராய மைனவி.

ராய இ7த விஷயதி ெகாDச தாசிதா மைனவி ேம தா$க இ7த,.
அ7த அமா

அ7த5ைட, இ7த5ைட ேபானா ெம,வாக ஒ Dசாலா6

சாபி06 விடலாெம அவ சைமயலைற பக அ*க* ேபா<

ெகா5*7தா. ஆனா, அ, ப=கவிைல. Dசாலா6 Jரா3 பி*,
Cைடயி அ6கிG சாமா அைறயி ைவ, J0*ய பிறதா அமா
நக7தா .

ஆயி: அ, Cட ராய அ7த அமாளிட ஒ விததி பதி விவாசைதேய
உ5டாகி&. "நப B06 பச$களாயி7தா, எ$ேகயாவ, ேபா<, யா

வாையயாவ, பா, ெகா56 நி&. வ7தவக , ேபானவக

எேலா

தைல ஒ எ6, ெகா56 ேபாவாக . இ7த அமாளிட நடமா, அ,?"

எ எ5ணி விய7தா.

+நான தினத ஊவல நடத ேவ5*ய விஷயமாக ேயாசிபத& ஓ
ஆேலாசைன சைப C*&. ேமா0டா கிைடகா, எ ெதாி7த ேபா,

தாசிதாாிணி ஏ&ப0ட ஏமா&ற, அளவிைல. "இ, ெதாி7தி7தா

ட3:ேக ேபாயிகலாேம?" எ CடG ெசானா . ?ய&சியி ஒ

ைறவிைல. & பக ப, ைம Xரதி உ ள ெபாிய மிராதாகளி

ேமா0டாக@ெகலா ஆ

விடப0ட,. இவகெளலா, ெந கல கா

Rபா< வி&றேபா, ேமா0டா வா$கினாக . இேபா, அைவ ெகா0டைககளி

X$கின. ஒ டய இைல. ஒ கிய இைல. ம&ெறாறி எDசி
பA,. எலா சாியாயி7தா8 *ைரவ கிைடயா,. இப*யாக ேமா0டா

இைலெய தீ7, ேபான பிற, ஒவ "பைழய நாைள ேபா ப

பல ைவதா என?" எ ேக0டா. "ேப! சாியான ேயாசைன" எறா
அமா . உடேன, Bராசாமி நா;6 ஆ
வா$கி ெகா56 ெசறா.

வி0டாக . நா;6 வ7, அGசார
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தகிழைம +நான, ஊவல எலா நைடெபற ேவ56. கிராமவாசிக

எேலா இ7த ைவபவைத ஆவ8ட எதிபா, ெகா5*7தாக .
ப பல கா0சி அவக

பா, இைற பதிைன7, வஷ$க@

ேம ஆகிவி0ட,. Bராசாமி நா;6வி உ&சாகைதேயா ெசால

ேவ5*யதிைல. ப, அவ அGசார ெகா6க ேவ5*ய ஏ&பா6க

ெச<, வி0டா. ஆகேவ, ெசLவா<கிழைம இர3 தி5ைணயி ப6,

ெகா56 அவ மானfகமா< ப பல ேஜா*, ெகா5*

ேபா,, திOெர கிராம ?னிசீ கி5டாமணி ?த=யா வ7,, "ஓ<, Bராசாமி
நா;6! பல ேவ5டா; பாைட; ேவ5டா" எ ெசான,,

நா;63 எLவள3 ஏமா&ற ஏ&ப0*ெம நீ$கேள ேயாசி;$க .
மநா

அதிகாைலயி தாசிதா தம, பாிவார ேதவைதக

சேமதரா< வி

வ5*களி பிரயாணமானா. ஊரா எேலா விய ஏமா&ற?

அைட7தாக . விசாாிததி விஷய பிவமா எ ெதாிய வ7த,:ஜிலா கெலட பட ,ைர அைணக0ைட பாைவயி6வத&காக

வவதாக3, வழியி ேகாவி7த* ?ஸாபாி ப$களாவி தகிழைம மதியான
ஜாைக ேபா6வாெர, ?த நா

சாய$கால ெச<தி வ7ததா. ஆகேவ,

தாசிதாாிணி த:ைடய உேதசைத மா&றி ெகா ள ேவ5*யதாயி&.

ெசௗபாகியவதி ெசலகிளியி ஜாதகதி ப பல ஊவல ெச8
பாகிய விதிகப0*கவிைல.

தகிழைம அதிகாைலயி தாசிதாைர;, அவைடய பாிவார$கைள;
0ைட க0* அ:பிய,, ெரவிH இ+ெபட ஏேதா கணைக ைவ,

ெகா56 உ0கா7, Rபா< அணா ைபசாக@ட ம8 ெகா6,
ெகா5*7தா. இத& காரண, லDச நாத சா+திாியா த?ைடய

காகாக ெமாத கிராமாதிகாாிகளிடமி7, வ]லான ெதாைக, ெசலவான
ெதாைக இைவக@ கண, பாகி ெதாைக; தமிட அ6த காபி

ெகா56 வ7, ஒவிக ேவ56ெம அவ க0டைளயி0*7த,தா.
மிGச பணதி=7, ஒ நிைல க5ணா*, ஒ ேஷவி$ ெச0, ஒ ெச50

பா0*, இர56 ப350 சாேல0, ஒ ெச0 பிெரD ப6ைகயைற பட$க

வா$கி ெகா56 வரேவ56ெம தாசிதா ெசா=யி7தா.
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உபயேவ தீரா,யரம<ய$கா இLவா
கண ேபா06 ெகா5*ைகயி கண$க@, கிராம ?னிசீக@

ைலெகாவரா< ஓ* ெகா5*7தாக . இ7த தடைவ அவக

கெலட பட ,ைரயி தி*ைய நிரவத&காக ேகாழி

ெபாிய

?0ைடகைள;,  ள வா,கைள; ேத*G ெசறாக . அவக@ைடய
அவசரதி, அன$கைள Cட வா,க

எ அவக

நிைன, விட

C6மாதலா, ேநயகேள! சீகிர எ$ேகயாவ, ஓ* ஒளி7, ெகா @$க .
ஆன7தவிகட 22.7.1934
-------------------!"ைர

13. பிரபல ந=சதிர

Tைர; ெநா$மாக ேபா ேவகவதி ஆ 'வா வா' எ எைன அைழ,

ெகா5*கிற,. நதியி அைடகல வத& அமாவாைச இரைவ

எதிபா, ெகா5*கிேற. அ,வைரயி காலைத ேபாகியாக ேவ56.

அ,வைர எ அறிைவ; ெதளிவாக ைவ, ெகா ள ேவ56.

ேவைலயிலாம மா இ7தா மன அதிகமாக ழகிற,. X$காம

விழி, ெகா5* ேபாேத ஒ பய$கரமான அ7தகார வ7, ]2கிற,.
ஆகா! அைமதியான நல Xக X$கி எதைன காலமாயி&.

ஆ, ஏதாவ, ேவைலயி மனைதG ெச8த ேவ56ெமபத&காகதா எ
கைதைய எAத ெதாட$கிேற. ஒ வஷ, ? நா 'பிரபல

ந0சதிர'மாயி7த காலதி பதிாிைகயி எைன ப&றி அ*க* ஏதாவ,
ெச<தி பிராி, ெகா5*பாக . நா எ7த ெதவி எ7த B0*

இகிேற; அ, ெசா7த Bடா, வாடைக Bடா, எதைன Rபா< வாடைக, தின
எLவள3 தடைவ நா காபி சாபி6கிேற, எெறலா ேக விக@

பதிக@ ெவளியாகி ெகா5*. அெதலா அ7த கால.
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இேபா, 'பிரபல ந0சதிர' பதவியி=7, நா விA7, ஒ வஷ,

ேமலாகி வி0ட,. எ உ5ைமயான வா2ைக வரலா&ைற ப&றி ெதாி7,

ெகா வதி இேபா, யாகாவ, சிரைத இமா எபைத நா அறிேய.
இ7த என, ,யர சாிதிரைத, சினிமா ந0சதிரமாக வி எ7த 6ப

+திாீகளாவ, ப*க ேந7தா, அவக@ நிGசயமா< இ, உபேயாகமாயி-

ெம நகிேற. இைத எAதி ?* வைரயி பகவா எ:ைடய அறிைவ

ம06 ெதளிவாக ைவதிக ேவ56.
------------

1. கயாண
கைதைய எ$ேக, எப* ஆரபிப, எ தா ெதாியவிைல. நா பிற7த,,
வள7த, இதிெலலா விேசஷ ஒ கிைடயா,. எ தகபனா வகீ.

அவ நா நாலாவ, ெப5. எ தமைகமாக@ெகலா நல வரகைள

ேத* க=யாண ெச<, ெகா6, வி0டா. அேபாெதலா அவG

சபாதிய? அதிகமாக வ7, ெகா5*7த,. அபா3 த ளாைம அதிகமாக

ஆக ஆக வமான? ைற7த,. B0* தாிதிர தா5டவமாட ெதாட$கி&.

B0*8 சாி, ெவளியி8 சாி, எலா இ7த ,கிாி பிற7த அதிட எ
எைன X&வாக . நா அைதெயலா ெபா0ப6தவிைல. 'என

தா ெபாிய அதிட அ*க ேபாகிற,' எ மன,

ெசா=

ெகா ேவ. சில சமய ெவளியி8 ெசாேவ. எ தாயா ம06 எ க0சியி
இ7,, 'ஆமா5* க5ேண! உனதா அதிட அ*க ேபாகிற,; உ
அகாமாக

எேலாைர; கா0*8 நீதா நல இடதி வா2ைக பட

ேபாகிறா<. உனா தா எ$க
ெகா5*பா .

தாிதிர தீர ேபாகிற," எ ெசா=

ப ளி Cடதி நா இர5டாவ, பார வைரயி தா ப*ேத. ஆனா

ப*பதி என அ7த நாளிேலேய ஆவ அதிக. விரமாதிய கைத

?த&ெகா56, பதிாிைககளி அ7த வார ெவளியான ெதாடகைத வைரயி
எலாவ&ைற; ப*, வ7ேத. இதனாெலலா எெனனேமா பக&

கன3க

காண ஆரபிேத. கைதகளி வவ, ேபா 'சகல ல0சண$க@

ெபா7திய இள$மர எனகாக எ$ேகேயா பிற7, வள7, ெகா5*கிறா.
திOெர ஒ நா

அவ எ$கி7ேதா வ7,, எ ேம காத ெகா56 சகல

218

அறிய எைன கர பி*, கயாண ெச<, ெகா56 ேபாக ேபாகிறா;
நா6 நகரெமலா அைத பா, அதிசயிக ேபாகிற,' எ அ*க*

எ5ணமி6ேவ. த7த வர கிைடகாத காரணதினா எ கயாண த ளி
ேபா< ெகா5ேடயி7த,. க&பனா ேலாகதி நா க56 வ7த இராஜமார

வ ெபா0டாகேவ, எ கயாண நிGசயிகபடாம த0* ேபா< வகிற,
எ நா நபிேன. அவ எேபா, வவா, எ7த Rபதி வவா

எெறலா சி7தைன ெச<ேத. நாளாக ஆக, எ:ைடய உ ளதி தாப?

வள7, வ7த,. ெபாைமறிய,. "ஏ இ: வரவிைல?" எ ஊ
ெபய ெதாியாத எ க&பைன மணாளனிட ேகாப ெகா ள ஆரபிேத.
இ: எ$க

ேநாகலாேன.

B06 வாச=ேல நி ெத Bதியி அவ வரைவ எதி

நா பாபத& நறாயிேபென அ7த நாளிேலேய எேலா

ெசாவாக . "உ அழகாகேவ உைன யாராவ, வ7, ெகாதி ெகா56
ேபா<வி6வா" எ எ பா0* ெசாவ,56. இைத ப&றி நா உ @

ெராப3 கவ ெகா5*7ேத. நா8 ேப உ ள இடதி இ

ேபாெதலா எேலா எ அழைகேய பா, பிரமி, ேபா< நி&பதாக நா
எ5ணி ெகா ேவ. எ B06 வாச=ேல நி& ேபா, இ7த அழ கவ எ

உ ளதி ெபா$கி ெகா56 தானி. அத& த7தா&ேபா, ேபாேவா

வேவா எேலா எைன உ& பா,வி06தா ேபாவாக . இLவித

பாதவகளி நல ேதா&ற? நாகாிக? வா<7த இைளஞ யாராவ,

இ7தா, "எைன மண7, அைழ, ேபாக வ க7தவ மார இவ

தாேனா?" எ எ5ணமி6ேவ.

அ7த இைளஞகளி பல நா நிமி7, பாத, தைலைய னி7, ெகா56

ேபா<வி6வாக ; இ: சிலைர பாத, எனேக ெவ உ5டாகிவி6.
ஒ சில ம06 சமிைஞகளினா8 ேநாிேல; எனிட காத பாைஷ ேபச
ெதாட$கினாக . ஆனா, அவக@ைடய நிைலைம இனெத அறி7த,

என5டான ஏமா&ற, அளேவயிைல. ஒவ: கயாணமாகி

இர56 ழ7ைதக ; இெனாவ வகீ மா+தா; ேவெறாவ ெபயி ஆன

பி.ஏ. - ஆகா நா எதிபா, ெகா5* க7தவ மார இவகளிேல
ஒவனாக இக ?*;மா? எலா மேனாராeயமா? ெவ ஆகாச
ேகா0ைடயா? இLவள3 அழைக; ைவ, ெகா56, ேகவல
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கனிைகயாகேவ, அபா அமா3 பாரமாகேவ இக ேபாகிேறனா!

பகவாேன! இத&காகவா, என இLவள3 அழைக; அறிைவ; ெகா6தா<?
அழகிேல ம06மல? அறிவி8 நா நிகாிலாதவ

எ தா

அேபாெதலா எ5ணியி7ேத! உ5ைமயிேலேய நா எLவள3 ம7த அறி3

பைடதவ

எபைத பகவா என விைரவிேலேய கா0* ெகா6, வி0டா.

நா எ B06 வாச= நி +வயவர நடதிய காலதி ஒநா

கலாசாைல ஆசிாிய ஒவ அ7த வழிேய ேபாவைத க5ேட. அவ வய,

மா ?ப, தானி. ஆனா, அவைடய தைலபாைக;, நீளமா<

ெதா$கிய கG ச0ைட;,  க5ணா*; அவைடய வயைத அதிக
ப6தி கா0*ன. அவைர பாத3டேன என ஒவிதமான பயபதி

உ5டாயி&. அவ எைன பாத பாைவேயா எ:ைடய பயைத

அதிகமாகிய,. "ஏ இப* ெத Bதியி நி ேபாேவா வேவாைர

பா, பைல இளி, ெகா5*கிறா<? நல 6ப, ெப5/ இ,

அழகா?" எ அவ எைன ேக0ப, ேபா=7த,. ஆனா எைன நாேன

ைதாியப6தி ெகா5ேட. "இவ என மகா ெபாியவ. இவ எத&காக

நா பயபட ேவ56?" எ நிைன, நிைன, அச06 ைதாியைத

அதிகமாகி ெகா5ேட. அவ Bதி வழியாக ேபா சமய ெதாி7, ெகா56

ேவ56ெமேற வாச= ேபா< நி&க3, அவைர விழி, பாக3

ஆரபிேத. இெதலா என ஒ ேவ*ைகயாக இ7த,. அ7த ேவ*ைக

விைரவி விைனயாக ?*7த,.
ஒ நா

எ தாயா திOெர Cபி06 பரவசமாக க0* அைண,

ெகா56, "அ* அ! கைடசியி உன அதிட வ7, வி0டத*, உ க=
தீ7, வி0டத*! 'எேபா வவாேரா? எேபா வவாேரா?' எ பா*

ெகா5*பாேய? அவ வ7,வி0டார*!" எறா . அேபா, என

உடெபலா ளகா$கித ஏ&ப0ட,. எ உ ளதிேல 'அவ வ7, வி0டாரா?
அவ யா? எப* இபா?' எற ேக விக

ெபா$கின. ஆனா, வாயி ஒ

வாைத; வரவிைல. அமா அவளாகேவ ெசானா : "ஆமா5* க5ேண!

நிஜ7தா5*. இ7த ஊ காேலஜிேல ெராபஸரா! 250 Rபா< சபளமா. ெராப

ப*பாளியா. பிாி`பா ேவைல Cட ஆமா. கயாணேம ேவ5டா எ
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இ,வைரயி ெசா= ெகா5*7தாரா. உ அதிட அேபப0டவைடய மன, மாறி வி0ட,."
இத&

பா0* "அ,தா நா ெசா= ெகா5*7ேத. நம அவி

அழகாகேவ அவைள யாராவ, வ7, ெகாதி ெகா56 ேபா< வி6வா எ
அேபாெதலா எ வாைதயி உ$க@ நபிைக படவிைல" எறா.
காேலe ெராபஸ எ அமா ெசான,ேம எ மன, பைதத,.
ச7ேதகைத தீ, ெகா வத&காக "பார* அமா, பா0*ைய! எ

அழகாகேவ யாேரா வ7, வி0டாகளா! நீ ெசா8கிறவ இ: எைன

வ7, பாக Cட இைல. அத& ேள பா0* அவசர!" எேற.

அேபா, அமா, னைக;ட, "இேல* க5ேண; பா0* அவசரபடவிைல.

கயாண நிGசயமான மாதிாிதா. அவ தின இ7த Bதி வழியாக காேலஜு

ேபாகிற ேபா, உைன பாதிகிறாரா. அவேர அபாைவ Cபி0ட:பி,

'என உ$க

ெப5ைண கயாண ப5ணி ெகா6க இடமா?' எ

ேக0டாரா. பண கா எ ஒ ேபசபடா, எ ெசா=வி0டாரா.

எலா தீமானமாகி வி0ட,. ?Cத ேததி ைவக ேவ5*ய,தா பாகி.

அத&காகதா அபா ேஜாசியர5ைட ேபாயிகா" எ ெசா=, ஆைசேயா6

எ ெந&றியி ைகைய ைவ, தி* கழிதா . நா அவளிடமி7, திமிறி

ெகா56 ஓ*ேன. காமரா உ @

ெச கதைவ தா2பாளி06 ெகா56

தைரயி ப6ேத. எ க5களி=7, தாைர தாைரயா< க5ணீ ெபகி&.

ஏ எ எனேக ெதாியவிைல.

"அவைரயா கயாண ப5ணி ெகா ள ேபாகிேறா?" எ எ5ணியேபா,,
ஒ பக திகிலாயி7த,. இெனா பக ெபைமயாக3 இ7த,;
அேபப0ட ப*பாளி எ அழ வைலயி விA7,வி0டாரலவா? ஆனா
அ7த மனிதடனா வா2ைக ?Aவ, கழிக ேபாகிேறா எ நிைனதேபா,,
எனேமா ெச<த,.

ச& ேநர,ெகலா அமா கதைவ இ*தா . "அ! கதைவG சாதி

ெகா56 என ெச<கிறா<? அபா வ7,வி0டா. ?Cத ைவ, ெகா56

வ7திகிறா. உைன Cபி6கிறா!" எ Xகலமான ர= ெசானா .
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நா க5கைள ,ைட, ெகா56 ெவளியி வ7ேத. அமா எ ?கைத

பா, வி06, "அ* அசேட! அAதாயா, என?" எ ேக0டா . நல
ேவைளயாக பா0*, "அAைகயாவத*; ழ7ைத ஆன7த க5ணீ

வ7திக*!" எறா . அமா, "எ க5ேண!" எ எைன க0* அைண,

ெகா5டா .

சாதாரணமா< 6ப$களி அ*; வச3 ப06 ெகா5*

ெப5க@ Cட கயாண எ ஏ&ப06 வி0டா தனி மகிைம உ5டாகி
வி6கிற,. எலா கயாண ெப5ைண அைம பாரா0ட3 ெகாDச3

ஆரபி, வி6கிறாக . ஏ&கனேவ நா ெசல ெப5; அதி8 இேபா,

என 'அதிட' ேவேற வ7தி7த,. ஆகேவ எலா எைன ப6தி
ைவத பா0ைடG ெசாலவா ேவ56?

கயாண, எலா ஏ&பா6க@ நட7தன. அமா அபா ?த=யவக@

தைலகா ெதாியவிைல. 'தடட ஒ ேவ5டா' எ மாபி ைள

ெசான ேபாதி8 'கிைடகாத சப7த கிைடதிகிற,' எற ெபைமயினா
அபா ஆடபரமாகேவ கயாண ஏ&பா6கைளG ெச<தா.

றிபி0ட ?Cததி கயாண நட7த,. எேலா ஒேர ச7ேதாஷ.

மாபி ைள நல$கி6வத& வரவிைல எற ஏமா&ற அமா3 ம06
ெகாDச உ56. இைத மைறபத&காக அமா, "அவ என

சாமாயப0டவரா? எலாைர; ேபா நல$கிட உ0காவாரா?" எ

ெசா= ெகா5*7தா ! இ: எைன அ*ெகா தடைவ க0* ெகா56

உGசி ?க7,, "நீ அதிடகாாி அ! ெகா6, ைவதவ " எ
ெபமித,ட ெசா= ெகா5*7தா .

அ7த நபிைக;டேனேய அமா எ கயாணமாகிG சில கால,ெகலா
க5ைண *னா .

நா: இைற இ7தG ச7ேதாஷமான இடதிேலேய நிதிவி06 க5ைண
* X$வத& பிரயதன ெச<கிேற.
---------
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2. இலற
ேந& இர3 நா நிமதியாக X$கின, ேபா ெசற ஆ மாததி

X$கினதிைல. ஆ&றி அைடகல வ, எ தீமானிததி பலேனா,

அல, எ கைதைய எAத ெதாட$கி இள வயதி ஞாபக$கைள எAதியதனா
தாேனா ெதாியவிைல.

கயாண ஆன உடேனேய நா: எ கணவ எ$க

இவா2ைகைய

ெதாட$கிேனா. இவா2ைகைய றி, நா எனெவலா கன3 க56

ெகா5*7ேதேனா, அத&ெகலா ேநமாதலாக எ$க
ஷக

வா2ைக நட7த,.

மைனவிகைள ஆ6மா6கைள ேபா நட,வைத;, அ*பைத;,

,,வைத; நா பாதிகிேற. அLவிதமாக எைன அவ

ெகா6ைம ப6தவிைல. எைன ைவேதா, ேகாபமாக ேபசியேதா Cட

கிைடயா,. ெவ மாியாைத;ட எைன நடதினா. ேபேபாெதலா இனிய
வாைதகைளேய ேபசினா. இதனாெலலா என மனநிமதி ஏ&படவிைல.

ஏேனா, ,க ,கமாக வ7த,.

எ அழைகேயா, அல$காரைதேயா அவ கவனிததாக என ெதாியவிைல.
சில சமய அவ எைன ஆவ8ட உ& பாபா. ஏேதா ெசால

பிரயதனப6கிறவ ேபா ேதா. ஆனா ஒ ெசால மா0டா. வர வர,

எ அழைக நா ெவக ஆரபிேத. அல$கார ெச<, ெகா வதி எ

ஆைச ேபா< வி0ட,. சில நா

ளிகாம8, ெந&றி இ06 ெகா ளாம8

தைல வாாி ெகா ளாம8 இேப. அேபா, அவ வா< திற7, ஒ

ெசால மா0டா.

அவG சதா அவ ேவைலேய சாியாயி7த,. காேலஜு ேபா ேநர

ேபாக அவைடய தக அைற ேளதா இபா. அப* ஓயாம

ப*பத& எA,வத& எனதா இேமா, என ெதாியா,. அதாவ,,
அேபா, என ெதாி7திகவிைல. எ கணவ காேலஜி சாிதிர
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ெராபஸ எ ?னேம ெசா=யிகிேற. இ7தியாவி பைழய

சாிதிரைத ப&றி அவ ஏேதா ?கியமான ஆரா<Gசி ெச<, ெகா5*7தாரா.
நம, இ7திய ேதச, சீனா ேதச, பைழய காலதி ஏ&ப0*7த

உறைவ ப&றி சில மிக3 ?கியமான உ5ைமகைள அவ க56பி*தாரா.
எ$க

கயாணமான திதி அவ த ஆரா<Gசிைய ப&றிG சில சமய

எ:டேன ேபச ஆரபிப,56. ஆனா அவ ெசாவ, ஒேம என
விள$கா,. அதிேல எனG சிரைத; இைல. எனேவ, அவ ேபசி

ெகா5ேடயி ேபா,, நா ந6வி "ெமஜ+* சினிமாவி ேமனகா பட
வ7திகாேம?" எ ெசா= ைவேப. அவG சீ எ ேபா<வி6. தக
அைற ேபா< ஏதாவ, எAத ஆரபி, வி6வா. எனேகா, அவ சீன

ேதசதி ேம ெச8, கவனதி Qறி ஒ எ மீ, ெச8த Cடாதா
எ ேதா.

இப* நாளாக ஆக, அவ நா: எ0* விலகி ேபா< ெகா5*7ேதா. ஒேர
B06

இ7த ேபாதி8, சில தின$க

நிைலைம ஏ&ப06 வி0ட,. நா@ நா

ஒவேராெடாவ ேபசி ெகா ளாத

எ:ைடய மன நிமதி ைல7,

வ7த,. அவ ேம ெவ ேகாப? வள7தன. எ:ைடய தாபைத;

ேகாபைத; பமட$ அதிகமாப*யான ஒ சபவ இேபா, ேந7த,.
எ கணவ ஒ த$ைக உ56. அவைடய ஷ: *=யி ேவைல.

என கயாணமாகி  வஷ, பிற ஒ தடைவ அவக
B06 வ7தாக . ராஜ ?த= வ7,வி0டா . அவ

எ$க

ஷ த ெசா7த

ஊ ேபா< வி06 ஒ வார, பிற வ7தா. அவ வவத& ? அ7த

ஒ வார கால? எனG சிறி, உ&சாகமாயி7த,. ராஜ எ$க

கயாணதி

ேபா, Cட பாிகாச ெச<, மானைத வா$கினா . "அ5ணா நிதிய பிரமGசாாி

எ ெசா= ெகா5*7தா; பி ைளயா கயாண ஆ ேபா, தா

தன கயாண எ B பி*, ெகா5*7தா. ெபாமனா0*

எறாேல தைலைய னி7, ெகா வா. அப*ப0டவைன உ மாய

வைலயி சிக ைவ, வி0டாேய*! என ெபா* ேபா06 மயகினாய*?"

எெறலா ேக= ெச<தா . எ ேமனி நிற, ?கெவ06, க5ணி அழ
இைதெயலா ப&றி அவ

வணி,, "அ5ணா காதி7தா8 காதி7தா,

?த நப அழகியாக பா, பி*தா" எ அவ

ெசான ேபாெதலா

நா ெவ0கப06 தைல னி7, ெகா5டா8 மனதி&
ச7ேதாஷ? கவ? அைட7ேத.

எLவளேவா
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ஆகேவ, ராஜ இேபா, வ7த, என உ&சாகமாயி7த,. அவ@

?ேபாலேவ சிாி பாிகாச?மா< இ7தா . அவ@ைடய பாிகாச$க

என

?ேபா ச7ேதாஷைத உ5டாகவிைலயானா8, நா எ மேனாநிைலைய

ெவளி கா0டவிைல. C*ய வைரயி நா: Xகலமாயிபத&

?யேற. எ$க@ைடய பாிகாச ேபGகளி சில சமய எ கணவ வ7,
ேச7, ெகா5டா. எ:ைடய வா2ைகயிேல ஒ மாத ஏ&பட ேபாவ,

ேபா ேதாறிய,.

ஆ; எ வா2ைகயி மாத ஏ&படதா ெச<த,. ஆனா நா எதிபாத

?ைறயி அ.

ராஜ வ7த ஒ வாரதி& பிற அவ@ைடய கணவ வ7, ேச7தா. அவ

வ5*யி=7, இற$கிய, அவக
மனதி ?

ச7தித கா0சிைய பாத ேபாேத எ

ைதத, ேபா=7த,. ராஜ? நா: ச7ேதாஷமாகG சிாி,

விைளயா* ேபசி ெகா5*7தத& ?*3 ஏ&ப0ட,. அவ

அவடேனேய

அதிக ேநரைதG ெசலவழிக ஆரபிதா . அவக@ ேபவத& என தா
இேமா எ என வியபாயி7த,. ஒவைரெயாவ ேக= ெச<,

ெகா வைத;, ெகாDசி லா3வைத; பாக பாக எ:ைடய மன

கச அதிகமாக வள7த,. சாய$கால ஆன, அவக

பா06 ெவளிேய

கிளபி வி6வாக . கைடெத3ேகா, ேகாயி ள,ேகா, சினிமா

*ராமா3ேகா ேபா< வி06 உலாசமாக இராதிாி திபி வவாக . அேபா,

எைன எனேமா ெச<;. B0*ேலேய இ ெகா ளா,. உ @

வாச8, மா* கீAமாக ஒ காாிய? இலாம ேபா< வ7,

ெகா5*ேப. அேபா, இவ காேலஜி=7, வவா; "எ$ேக அவக

இைலயா?" எ ேக0பா. என ெதா5ைட அைட. "சினிமா3

ேபாயிகிறாக " எேப. ேமேல நா ஏதாவ, ெசா8வத& , அவ த
அைற ேபா< தக$கைள ர0ட ஆரபி, வி6வா.
ஒ நாைள ராஜ? அவ

கணவ மா* அைறயி இ7தாக . அ, என

ெதாியாம அ7த அைறயி கதைவ திற7, வி0ேட. அேபா, நா க5ட

கா0சி எ ெநDசி ஈ0*ையG ெச8,வ, ேபா=7த,. ராஜதி கணவ

தைரயி உ0கா7தி7தா. ராஜ அவைடய ம*யிேல தைலைய ைவ,
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ெகா56 ப6தி7தா . அவ

அ5ணா7, பா, ெகா5*க, அவ னி7த

வ5ண அவ@ைடய கன$கைள தடவி ெகா6, ெகா5*7தா. நா

அவசரமாக பOெர கதைவG சாதிவி06 கீேழ இற$கி ேபாேன. எதனாேலா
என அAைக அAைகயாக வ7த,. கீேழ ஓ அைற

ேபா< கதைவ

தாளி06 ெகா5ேட. தைரயி ற ப6, ெகா56 விமி விமி அழ

ெதாட$கிேன.

அதைன கால? அடகி ைவதி7த ,கெமலா இேபா, ெபா$கி
ெகா56 வ7த,. ெவ ேநர வைரயி அA, ெகா5*7ேத. க5க

B$கி

ேபாயின. ஒ மணி ேநர, பிற ராஜ வ7, கதைவ இ*தா . நா

கதைவ திற7த, எைன பா, வி06, "ஐையேயா! இெதன* மனி" எ

அலறிவி0டா . "அசேட! ைபதியேம! மா* வ7, கதைவ திற7தத&காகவா

இப* அAகிறா<? என* ேமாச ?Aகி ேபாயி&? இவ அப*ெயலா

ச$ேகாஜப6கிறவ அல. நீ ேவ/மானா பா! நாைள நீ இகிறேபாேத

எைன ம*யி Xகி ைவ, ெகா ளG ெசாகிேற. இத&காக அAவாகளா?"

எ இப* ேபசி ெகா5ேட ேபானா . அவ@ைடய ேபG இன? எ

ெநDைச அதிகமாக பிள7த, எபைத அவ

என க5டா ?

நா ெம,வாகG சமாளி, க5ைண ,ைட, ெகா56, "அத&காக இைல

அகா! தைலவ= ம5ைடைய பிளகிற,!" எேற. உ5ைமயாகேவ

தைலைய; வ=கதா ெச<த,. க5ணி நீ வரேவ5*ய, தா. "இேதா

நா: வகிேற" எ என தைலவ=; வ7, வி6வ, வழக.
அத&கற என அ*க* க5ணீ தைலவ=; ேச7, வ7,
ெகா5*7தன. ராஜ இதனா கவைலயைட7தா . ஒ நா

அவ

அ5ணாவிட இைத ப&றி ேபசி ெகா5*7த, எ காதிேல விA7த,. "ஏ
அ5ணா, மனி இப* இகிறா ?"
"எப* இகிறா ?" எறா அவ.
"உன க5ேண இைலயா, அ5ணா! ஓயாம அA, அA, மனி க5
B$கி ேபாகிறேத? ெதாியவிைலயா?"
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"எலா ெதாிகிற,! ராஜ! ஆனா நா என ெச<ய06? நா உ

மனிைய கயாண ெச<, ெகா5ட, ெபாிய பிச. தி அேபா, ெகாDச

சப=,வி0ட,. அத பலைன இேபா, அ:பவிகிேற" எறா.

"ெராப அழகாயிகிற,. இப*ெயலா ேபசாேத, அ5ணா! B06 B6

வாச&ப*. அ$க$ேக அப*தா இ. எலா ஒ ழ7ைத பிற7தா

சாியாக ேபா<வி6!" எறா

ராஜ.

சில நாைளெகலா ராஜ ஊ ேபா< வி0டா . ஆனா, ஒ சாியாக

ேபாகவிைல. நாளாக ஆக, எ மனகச வள7, ெகா5*7த,. நா

க5ணீ வி6வைத; ற ப6, ெகா56 வி?வைத; அவ சில சமய
பாபா. அவைடய ெம=ய கால* சததி=7, அவதா வகிறா எ

நா ெதாி7, ெகா ேவ. ஒ ேவைள அவ எ பகதி உ0காரமா0டாரா,

உ0கா7, எைனG சமாதான ப6த மா0டாரா எ சில சமய மனதி&

எ5/ேவ. ஆனா, அவ தைலயி அ*, ெகா56, "சனிய, Yைட!" எ
ெசா= வி06 ேபா<வி6வா. ேவ சில சமய, "ஐேயா! எ தி இப*யா

ெக06 ேபாக ேவ/?" எ ெசா= ெகா5ேட ேபாவா.
நாேனா, 'என,காக பகவா நைம பைடதா?' எ எ5ணமிட
ெதாட$கிேன. அவ பைடததினாேலதா என? நல ேவைளயாக, ெச,
ேபாவைத அ7த பகவானா Cட த6க ?*யாதலவா?"
"சா3", "மரண" எற ம7திரைத ஜபிக ெதாட$கிேன.
என கயாண ஆன3டேனேய எ தாயா காலமாகி வி0டா

எ

ெசாேனனலவா? எ தகபனா பிற ேவைலயி=7, விலகி ெகா5டா.

எ த தமைக ைஹதராபாதி இ7தா . அவ@ ெபாிய 6ப.

அபா, ேபர ேபதிகைள ெகாDசி ெகா56 ைஹதராபாதிேலேய இ7தா.

அவ எ தீமானைத றி, க*த எAத ?யேற. அேபாெதலா

என அLவள3 நறாக எAத ெதாியா,. விஷயைதG ெசால ?*யாம

தி5டா*ேன. ஆகேவ, நாைல7, தடைவ க*தைத பாதி வைரயி எAதி
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கிழி, ேபா06 வி0ேட.
இப* நா பாதி எAதி ைவதி7த ஒ க*த ம06 நா கிழி, ேபாடாமேல

காணாம ேபா< வி0ட,. எLவள3 ேத*; கிைடகவிைல! அவ ஒ ேவைள

எ6திபாேரா எ ஒ கண ச7ேதக உதித,. ஆனா அவ

அப*ப0ட பாவ கிைடயா,. எ:ைடய அைற ேளேய அவ

வவதிைல. ஆனா8, பினா நட7தைத எ5ணி பா ேபா,, ?த=

நா ச7ேதகப0ட, தா உ5ைமேயா எ ேதாகிற,.

கைடசியி, நா எ தகபனா க*த ேபாடேவயிைல. அத& ேளேய
நா எதிபாராத அ7த விபாீதG சபவ - எ வா2ைகைய அ*ேயா6 மா&றிய
நிக2Gசி நட7, வி0ட,.

இர3 ேநர$களி எ கணவ ெவ ேநர தக அைறயி உ0கா7, ேவைல
ெச<, ெகா5*பா. நா ப6ைக அைறயி க0*= ப6, ர56

ெகா5*ேப. சில சமய அA, ெகா5ேட X$கி வி6ேவ. அவ வ

ேபா, விழி, ெகா5*7தா8, X$வ,ேபா ஜாைட ெச<ேவ. அவ
வ7, ப6, ஐ7, நிமிஷதி காடா7த நிதிைரயி ஆ27, வி6வா.

அ இர3 வ ேபா, அ7த மாதிாி தா க5ைண * ெகா5*7ேத.
அவ எ தைலமா0* வ7, நிற ேபா, எனG ச& வியபாயி7த,.

இெதன ஒ நா@ இலாத திநா ? எத&காக இ$ேக வ7, நி&கிறா? அ6த
விநா*, அவைடய கர எ:ைடய ெந&றிைய ெதா0ட,. இ: என தா

நடகிற, எ பாக Gைச அடகி ெகா5*7ேத. ஆGசாிய! ஆGசாிய!

அவ னி7, எ ெந&றியி ?தமி0டா! கயாண ஆனதி=7,, ஒ

தடைவயாவ, இமாதிாி அவ ெச<தைத நா அறிேய.

பிற அவைடய கால*G சத ேக0கேவ க5ைணG சிறி, திற7, பாேத.

அவ கதைவ ெம,வா< திற7, ெகா56 ெவளிேய ேபானா. என எனேமா

வயி&றி பகீ எற,. இனெத ெதாியாத Yதி உ5டாயி&. ச& உ&

ேக0ேட. வாச& கத3 திற சத ெவ இேலசாக ேக0ட,.

உடேன பரபரட எA7தி7ேத. அவைடய அைற ஓ*ேன. அவ

ேமைஜ மீ, ஒ க*த எAதி ைவ,, அத ேம பார? ைவதி7த,. பிாி,
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பாேத. நா பய7தப*ேய தா அதி எAதியி7த,. இர5ேட இர56

வாிதா!

"அபா7த அ?83,
உன பாிJரண வி6தைல ெகா6, வி06 நா ேபாகிேற. நீ ெசௗகியமாக
இபத& ேவ5*ய ஏ&பா6க

எலா ெச<திகிேற!

இப*
...."

க*தைத அப*ேய ேபா06 வி06, நா வாச&பக ஓ*ேன. ெத ?ைனயி

அவைடய ெவ ைள ேவ* ந0சதிர ெவளிGசதி இேலசாக ெதாி7த,. அ7த

திைசைய ேநாகி ஓ*ேன. அேபா, ேம&கா& நா ; ேஹா எற இைறGச8ட

கா& 'வி வி' எ அ*, ெகா5*7த,. Aதிைய வாாி ேமேல அ*த,.

அைதெயலா ெபா0ப6தாம நா தைலவிாி ேகாலமாக ஓ*ேன. ெதவி

ஒ பிராணி கிைடயா,. அ7த கா& Aதி பய7, ெத நா<க

Cட

B06 தி5ைணயி ப,$கி கிட7தன ேபா8! நா நிைனதப*ேய அவ ெத

?ைனயி இ7த ச7தி திபினா.

ேவகவதி நதி ேபா ச7, தா அ,. நா: அ7தG சமயதி திப

ேபாேன. அவ நதிகைரைய அைட7தா. ேநேர நதியி இற$கி வி0டா; நதியி

பிரவாக Jரணமா< ேபா< ெகா5*7த,. கா&றி ேவகதினா

பிரமா5டமான அைலக

கிளபி கைரைய ேமாதி ெகா5*7தன. நா

நதிகைரைய அைட7த ேபா, அவ ெவ ளதி மா அள3 ஜல, ேபா<

வி0டா. என உடெபலா ந6$கி&. CGச ேபாட வரவிைல. ஒ கண
ம$கிய இ0* அவ தைல ம06 ெவ ளதி ேம ெதாிவ, ேபா=7த,!
அ6த கண தைல; ெவ ள, ேள ேபா<வி0ட,. அற ஒேர

அ7தகார7தா!

ெசால ?*யாத Yதி எைன ப&றி ெகா5ட,. திபி B0ைட ேநாகி

ஓ*ேன; க5 ெதாியாம 0டா ேபாகா< ஓ*ேன. வழியி பல?ைற

த6கி விA7ேத! B06 எப* ேபா<G ேச7ேதேனா ெதாியா,. அைற
ேபா< கதைவ தாளி06 ெகா56 தைரயி விA7ேத. மனதினா ஒேம
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சி7திக ?*யவிைல. Xக? இலாம, விழி இலாம
உணGசிேயயிலாம மரக0ைடைய ேபா கிட7ேத. ஆனா, மா ம06

படபடெவ அ*, ெகா5*7த,. அ7த அ*பான,, 'வி6தைல வி6தைல
வி6தைல' எற பலவி தாள ேபா6வ, ேபா=7த,.
------------

3. ெவ ளிதிைர
நாைளய தின அமாவாைச!
ெசற  இர3களி நா எAதியைதெயலா இ மதியான ப*,
பாேத. இைடயிைடேய சில சப7தமிலாத ெசா&க@, அதமிலாத

வாகிய$க@, ழபமான எA,க@ காணப0டன. அவ&ைறெயலா
அ*,G சாிப6திேன.

பகவாேன! நாைளய இராதிாி வைரயி என நல நிைன3 இக ேவ56.

பிற ேவகவதியி அைடகல 7, உ பாதாரவி7தைத வ7, அைடேவ.
ேமேல Cறிய விபாீத சபவ நட7த ேபா,, அபா ெசைன ப0டணதி எ
இெனா அகா B0* இ7தா. எ த7திைய பா,வி06, அவ ஓ*
வ7தா; நலேவைளயாக, எ கணவ எAதி ைவத சீ0ைட பதிரப6தி
ைவதி7ேத. அைத அவாிட ெகா6ேத. அறிர3 நா க5டைத
அபாவிட CடG ெசாலவிைல.

அபா அ7த க*த,ட ேபா^+ +ேடஷ:G ெச விஷயைத
ெதாிவிதா. ேபா^+காரக

ஏேதேதா ?ய&சி ெச<, பாததாக3 தகவ

ஒ ெதாியவிைலெய ெசானாக .

சில சமய ெவ ளதி ேபானவகளி உடக

கைரயி ஒ,$வ,

வழகமலவா? அ7த மாதிாி அவைடய உட ஒ,$ேமா எ சில சமய நா

எ5ணி ந6$ேவ. ஒ வார வைரயி அமாதிாி எ,3 ெச<தி

வராம=கேவ, இ7த பாவி உ ளதி ஒவித அைமதி உ5டாயி&.
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ஏெனனி, அவ நிGசயமாக இற7த ெச<தி ெதாி7தா எைன இலாத
அல$ேகால$க
பய7ேத.

எலா ெச<, வி6வாக

அலவா? அத&காகதா

சில நாைள பிற அபா எைனG ெசைன ப0டண, அைழ,

ேபானா. அ$ேக மீனா அகா B0* த$கிேனா. மீனா அகாவி ககதி

எேலா ஷி ேபவழிக . நாகாிக வா2ைகயி ப& உைடயவக . அேதா6

ச$கீத, நா0*ய ?த=ய கைலகளி அதிக ஆவ ெகா5டவக . ஓயாம
ச$கீத, நா0*ய, நாடக, சினிமா இைவகைள ப&றி ேபG நட7,

ெகா5*. இப* ப0ட இடதிேல இ7தா, நா எ:ைடய ,கைத

மற7திக ?*; எ எ தகபனா எ5ணினா. அேதா6 ெப5களி கவி

+தாபன ஒறி எைனG ேச7, ப*கG ெச<யலா எற எ5ண?
அவ இ7த,.

மீனா அகா B0*, ?த= சில நா

எனிட எலா அ:தாப,ட நட7,

ெகா5டாக ; ,க ?க,டேன ேபசினாக . B0*ேலேய சில நா

கலகல

ைறவாயி7த,. நாளைடவி நிைலைம மாறி பைழயப*ேய சிாி

விைளயா06மாயிக ெதாட$கினாக . எலா ச7ேதாஷமாயி

இடதி நா ம06 ?கைத Xகி ெகா5*க ?*யவிைல. எ:ைடய

இள பிராய, Xகல பாவ மப*; ேமேலா$கிய,. எேலாட:

சகஜமாக ேபசி பழக3, சிாிக3 ெதாட$கிேன. அேதா6 இைல; பாட3
ெதாட$கிேன.

மீ: அகாவி B06 ஒ சிேநகித அ*க* வவா. அவ ெபய

ப0சிராஜ. மீ: அகாவி ைம,னட அவ காேலஜி ஒறா<

ப*தவரா. தமி2 டாகிக

ெராப ேகவலமாயிப, ப&றி; அவ&ைறG

சீதித ேவ5*யைத ப&றி;ேம அவ ஓயாம ேபசி ெகா5*பா. பா0*

அவ ெராப பிாிய. ஒநா

நா பா6வைத ேக06 வி06 அவ, "இ,

யா இLவள3 அ&தமா< பா6கிற,? என ம,ரமான சாாீர? ைம
எLவள3 ெபாதமான ர" எ ெசா= ெகா5*7த, எ காதி
விA7த,. என ளகா$கித உ5டாயி&. நாளைடவி எ:ைடய

CGசைத வி06, ஷக@ ?னா பாட ஆரபிேத. நா பா6 ேபா,
அவ அப*ேய ெம< மற7, ேக0பா. அவ ைகபடெம6க ெதாி;.
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ஒ நா

ேகமரா எ6, ெகா56 வ7, B0* எேலாைர; பட எ6தா.

"உ$கைள; ஒ எ6, ைவக06மா?" எறா; ?த= நா மேத.

எேலா வ&தியதி ேபாி சமதிேத! மநா

அவ படைத எ6,

ெகா56 வ7,, "உ$க@ைடய ரதா 'ைம' ஏ&ற, எ நிைனேத,

?க? திைரகாகேவ ஏ&ப0ட, ேபா=கிற," எ ெசா= ெகா5ேட

ெகா6தா. அத& ?னா எைன நறாக பட எ6தேதயிைல! அவ

எ6த படைத பாத, எனேக கவமாயி7த,; "நாம இLவள3

அழகாகவாயிகிேறா?" எ அதிசயிேத. "இ7த அழகினா என

பிரேயாஜன?" எற ஏக? மனதி உ5டாயி&.
"அத& பிற அவ இ: பல தடைவ எைன பட பி*தா; அேதா6,
"உ$கைள ேபாறவக

சினிமாவி ேச7தா தா, தமி2 சினிமா3

விேமாசன" எ அ*க* ெசா= வ7தா. நா: எ மனதி, "பிரபல

ந0சதிர ஆவத&ேக நா பிற7திகிேற" எ தீமானி, ெகா5ேட.
டாகியி ந*பைத ப&றிேய கன3 காண ஆரபிேத.

இமாதிாி எ மன சபலப0*பைத எ அகா எப*ேயா ெதாி7,

ெகா5டா . சில சமய நா: ப0சிராஜ: ேபசி ெகா5*பைத அவ

ஒ06 ேக0டதாக ெதாிகிற,. அவ

எைன தி0ட ஆரபிதா . என

ேகாபமா< வ7த,. "உன என? ழ7ைத 0*க@ட: ஆைச

கணவ:ட: ெசௗகியமாயிகிறா<. என ம06 வா2ைகயி ச7ேதாஷ

ேவ5டாமா? எ மனதி&

எ5ணி ெகா5ேட. ஒ நா

விஷய ?&றி

வி0ட,. அகா ப0சிராஜனிட "சினிமா, சினிமா எ ெசா= ஏ அவ
மனைத ெக6கிறீக ? இப*ெயலா ேபவதாயி7தா, நீ$க

இ7த

B06 வரேவ5டா" எ ெசா= ெகா5*7தா . அேபா, அ$ேக
நா, "அவ இ7த B06 வர Cடாெதறா நா: ேபா<வி6கிேற"

எேற. அகா திைக, ேபானா . கைடசியி, "உ$கபா வர06; அவைர

ேக06 ெகா56 எ, ேவ/மானா8 ெச<" எறா . அGசமய

ைஹதராபா, ேபாயி7த அபா3 க*த எAதினா .
அபா வ7த பிற சில நா

அவ என ஒேர ேபாரா0டமாயி7த,. "ந

லதி உ5டா? ேகாதிரதி உ5டா? சினிமாவி ந*கவாவ,? Cடேவ
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Cடா,!" எ ெசானா. "எ7த விததிலாவ, ெபய எ6க ேவ56.

இலாவி0டா வா2ைகேய என ேவ5*யதிைல" எேற நா.

கைடசியி நா தா ெவ&றி ெப&ேற. எ:ைடய ெவ&றி ?கிய

காரணமாயி7தவ ப0சிராஜ தா. அவைர எப*ேயா அபா3 பி*,

வி0ட,. ஒ நா

ப0சிராஜ வ7,, 6ப +திாீகைளேய ெபபா8

ந*ைககளாக ேத7ெத6, ஒ டாகி எ6க ேபாவதாக3, எ$க@G
சமதமானா எைன கதாநாயகியாக ேத7ெத6பதாக3 ெசானேபா,,

அபா த சமதைத ெகா6,வி0டா. அறிர3 அளவிற7த ச7ேதாஷதினா

என Xக பி*கவிைல.

பினா நா எLவளேவா ஏமா&ற, மன,ய ஆளாக

ேவ5*யி7த,. கதாநாயகி ேவஷ என கிைடகவிைல. ஒ ம0டமான

ேவஷ7தா கிைடத,. இ7த தடைவ அ7த ேவஷதி ந*, நல ெபய வா$கி

வி0டா, அ6த தடைவ கதாநாயகி ேவஷ கிைடெம ப0சிராஜ ேதத
Cறினா. எதனாேலா அவ ேபGசி என Jரண நபிைக உ5டாயி&.

உ5ைமயி அவ ெசானப*ேய நடக3 நட7த,. ?த டாகியி ம0டமான

ேவஷதிேலேய நா நல ெபய சபாதிேத. அ, ெவளியான சில

நாைள ேளேய, இெனா டாகி கதாநாயகியாக ேத7ெத6தாக .
பதாயிர Rபா< ெகா6பதாக ஒப7த நட7த,. ப0சிராஜனிட என

அளவிற7த நறி;5டாயி&. "உ$களா அலவா என இLவள3

ெபைம; வ7த,?" எ ஆயிர தடைவ ெசாேன. எனா ஒேம
நடகவிைல உ$க@ைடய ?கெவ06தா காரண; உ$க@ைடய சாாீர7தா

காரண" எ ெசாவா.

இர5டாவ, டாகி எ6பத&காக நா$க

ககதா ேபாேனா. அ$ேக ஐ7, மாத

கால த$க ேவ5*யதாக ஏ&ப0ட,. இ7த பட பி*, ெகா5*7த

காலதி, நட7த ஒ சபவ எ மனதி எப*ேயா மிக ஆழமா< பதி7த,.

"இ, என பிரமாத விஷய?" எ நாேன பல தடைவ எ5ணமி0*கிேற.

எறா8 எதனாேலா அGசபவ எ மனதி மிக3 ?கியைத
அைட7,வி0ட,.

ஒ நாைள +6*ேயாவி, "இைற யாேரா ஒ பிர?க ஷு0*$ பாக

வர ேபாகிறா" எ பிர+தாப வ7த,. அவைர வரேவ&பத&காக ஏ&பா6க
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நட7தன. வரேபாகிறவகளி ெபய 'பா ச பிரஸா' எ ெசானாக .

"அவ என அLவள3 ெபாிய மனிதரா? எத&காக இLவள3 ெபாிய ஆபா0ட!"
எ விசாாிேத. பா ச பிரஸா மகா ேமதாவி எ அவைடய

ஆரா<Gசிக

அவைர உலக பிரசிதமாகியிகிறன ெவ, சமீபதி

அவG சவகலாசாைலயா டாட ப0ட ெகா6தாக

எ

ெசானாக . ப0சிராஜேன அவைர ப&றி பிரமாதமாக ேபசினா. "ஒேவைள

இ$ேக ெஸ06 வ7தா8 வவா. அேபா, உைன அறி?கப6த

ேபாகிேற. நீ அவாிட ைதாியமாக ேபச ேவ56" எறா. "அவ என

பாைஷயி ேபவா?" எ ேக0ேட. "இ7த வ$காளிகேள ய பாைஷயி

அபிமான ெகா5டவக . எேபா, வ$காளியி தா ேபவாக . ஆனா

நா ெதனி7தியக

எ ெதாி7தா இ$கி^ஷி ேபசலா. உன தா

ெதாி;ேம? ஏதாவ, ேக0டா பளிGெச பதி ெசா8" எறா.

அLவள3 ெபாிய உலக பிரசிதமான ேமதாவிைய பாக நா: ஆவ8ட

இ7ேத. கைடசியாக அவ மதியான வ7தா. வ$காளிகளி ெபபாலாைர

ேபா அவ நீ5ட தா* வள, ெகா5*7தா. அவட ஒ ெபாிய

பேல வ7த,. +6*ேயா நிவாகிக

அவ ெராப3 மாியாைத ெச<,

எலாவ&ைற; கா0* ெகா56 வ7தாக . எ$க@ைடய ெஸ06 அவ

வ7த,, ப0சிராஜ அவைர வரேவ&, எைன; அறி?கப6தி ைவதா.

"இவ உய 6ப, ெப5. கைலயி ேம உ ள ஆவதினாேலேய

சினிமாவி ந*க ?வ7திகிறா" எ அவ Cறிய ேபா, என மிக3

ெபைமயாயி7த,. அவ மனதி&
அ7த பிர?க, எைன பா,, "நீ$க

நறி ெச8திேன. அேபா,

உய 6ப, ெப5ணாயி7,

இமாதிாி ந* கைலயி சிரைத ெகா5ட, மிக3 ச7ேதாஷிக ேவ5*ய

காாிய. உ$கைள ேபாறவகளா தா சினிமா உதாரண ஆக ேவ56.
ஆனா, சினிமா ெதாழி ஒAக ெக06 ேபாகிறெத சாதாரணமா< ஓ

அபிபிராய இ7, வகிற,. உ$கைள ேபாறவக

அைத ெபா<யாக

ேவ56" எறா. இைதெயலா இ$கி^ஷிதா ெசானா. எைன
எனேவா ெச<த,. அவ பதி ெசால ேவ56ெம நிைனேத.

ஆனா, நா எழவிைல. ப0சிராஜ எைன பா,, "ஏதாவ, பதி

ெசா8$க " எறா. "எனகாக நீ$கேள ெசா8$க " எேற நா.

உ$க@ைடய திமதிகாக மாலதி ெராப3 வ7தன ெச8,கிறா " எறா
ப0சிராஜ. அேபா, பா ச பிரஸா அவைடய Cாிய கA க5களா

எைன ஒ பாைவ பா, வி06 ேபா<வி0டா. அ7த ேமதாவி நா
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அGசமய வ7தன ெச8தாவி0டா8 இேபா, ெச8,கிேற. அவைடய

திமதி எ விஷயதி அநாவசியெமறா8, எLவித காரண? இலாம,
?பி ெதாியாத எனிட அவ சிரைத எ6, ெகா5டாரலவா?
அவைடய பாைவையேயா, ேபGைசேயா எனா இ வைர மறக
?*யவிைல.

எ இர5டாவ, டாகியினா எ க2 பிரமாதமாக வள7, 'ஓேஹா' எ

ஆகிவி0ட,. மாலதியி பட வராத பதிாிைகேய கிைடயா, ('மாலதி' எ:ைடய
ெவ ளிதிைர ெபய; ப0சிராஜ அளித ெபய) தமி2நா06 ப0டண$களி
வகளி எலா மாலதியி னைக வதன கா0சி த7த,. இப* நா

கழி சிகரைதயைட7தி7த சமயதிேல தா, எ த7ைத எைன இL3லகி

அநாைதயாக வி06 வி06 காலமானா. ெவ நாளாக எ$க

6பதி=7த

சைமய&காாிைய தவிர, நா ேவ ,ைணயிலாதவளாேன.
ஆனா அதிக நா

,ைணயிறி இகவிைல. இர5டாவ, டாகியி எ க2

ெபகியதி=7, அ,வைர எைன பகிகார ெச<தி7த உறவினக

எலா எைன ேத* வ7, உற3 ெகா5டாட ெதாட$கினாக . ெவ Xர,

ப7,கெளலா வ7தாக . சில ேவைலகாக வ7தாக . சில, டாகியி

ேசவத&G சிபாாிகாக வ7தாக . ேவ சில ெபா@தவி ேத* வ7தாக .

சில, பிரபல ந0சதிரதி ப7, எற ெபைமைய நிைல நா0*

ெகா வத&காகேவ வ7தாக . "அபைல ெப5ணாGேச?" எ இரகப06

வர3 ெசல3 கணைக கவனி, ஒA$ப6,வத& அேநக
சிதமாயிகிறாக !

இதனாெலலா நா அைட7த ெதாைலகைளG ெசா= ?*யா,. அவகைள

எலா ைவ,G சமாளிப, ெப$ கடமாயி7த,. இLவள3

ெதாைலக@கிைடயி, என உ5ைமயி உ&ற சிேநகிதராக நட7,

ெகா5டவ ப0சிராஜ ஒவ தா.

அவரா என ஒ விதமான கட? கிைடயா,! எலாவிததி8

ஒதாைசயாகதா இ7தா. அபா காலமான பிற அவாிட தா எ பண

வர3 ெசல3கைள ஒவிதி7ேத. அவ க5/ க,மா< பா,

ெகா56 அ*க* எனிட கண ஒவி, வ7தா.
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என அவ இ7த உறைவ ப&றி ஊாி பல வைகயாக ேபசி
ெகா5டாக

எப, என ெதாி7தி7த,. ஆனா, அவேரா எ:ைடய

மன ேபாைக அறி7,, எைன மிக3 மாியாைதயாக நடதி வ7தா. ஒ

தடைவயாவ, அவ வர மீறி நட7ததிைல. எ மனதி ம06 சில காலமாக

ஒ சDசல ேதாறியி7த,. 'எதைன நாைள இமாதிாி நாதன&றவளாக

இப,? இLவள3 Xர நம உதவி ெச<திபவைர ஏ க=யாண ெச<,
ெகா ள Cடா,?' எற எ5ண அ*க* உ5டாயி&.
இப*யிைகயி ஒநா

ப0சிராஜ அ7த ஆGசாியமான - எைன

ஒேரய*யாக ெபைமயி சிகர, ெகா56 ேபான ெச<தி;ட வ7தா.

"மாலதி! இ தா எ உ ள ளி7த,. உ:ைடய அ6த கா5*ரா0 ஒ
ல0சதி& ைறய Cடா, எ தீமானிேத. இேதா ஒ ல0ச,

பதாயிர, கா5*ரா0!" எறா. நா பிரைம பி*தவ

ேபாலாேன.

ப, நிமிஷ வைரயி எனா ஒ வாைத; ேபச ?*யவிைல. பிற "இ,

கனவிைலேய? டாகியி ஒ கா0சி இைலேய?" எ ேக0ேட. "இேதா
பா!" எ ஒ நக ஒப7ததி எ5ணா8 எAதா8 'ஒ ல0ச,

பதாயிர' எ ேபா0*7த இடைதG 0* கா0*னா. "நல நா

ைகெயA, ேபாட ேவ5*ய, தா பாகி" எறா. நா அவைடய

பா,

கர$கைள பி*, ெகா56, க5ணி நீ த,ப, நா தAதAக, "எ உயி
உ ளவைரயி நா உ$கைள மறக மா0ேட" எேற. ஆ; அவைர எ

உயி உ ளவைரயி - நாைள ந ளிர3 வைரயி - எனா மறக ?*யா,! ஒ
மாத, பிற அவ ெச<த அ&தமான காாியைத; நா மறக ?*யா,

தா!

சீகிரதிேலேய ேம&ப* ஒப7த ?*7த,. ைகெயA, ஆயி&.

ெதனி7தியாவி டாகி ெதாழிைல ?Aவ, ைகப&வெத

இல$ைகயி=7, ஒ ?தலாளி ஏராளமான பண,ட வ7தி7தா.

ெதனி7தியாவி8 ள பிரபல ந0சதிர$கைளெயலா அவ ஒப7த ெச<,
ெகா56 வ7தா. அவ தா எைன; ேம&ப* ெப7 ெதாைக ஒப7த
ெச<தா. நா&பதினாயிர Rபா< அ0வா ெகா6தா.

ஒ மாததி& பிற - டாகி எ6பத& Jவா$க ஏ&பா6க

நட7,

236

ெகா5*7த சமயதி அ7த இ* ேபாற ெச<தி வ7த,. எ ஆகாச ேகா0ைட

இ*7, X

Xளாயி&.

ப0சிராஜ திOெர காணாம& ேபா<வி0டா!
சினிமா உலகி 'எ+0ரா' ெப5க

எ ஓ இன உ56. ேதாழி ெப5க

?த=ய சிலைற ேவஷ$களி ந*பத& அவகைள அறாட சபள,

அமதி ெகா வாக . அப*ப0ட 'எ+0ரா' ெப5 ஒதி;ட ப0சிராஜ

அ7ததியானமாகி வி0டா!

அவ ம06 அ7ததியானமாகவிைல. பா$கியி இ7த எ பண

R.40,000? அவேரா6 அ7ததியானமாகி வி0ட,.

ப0சிராஜைன நா பாிJரணமா< நபி, அவாிடேம எ வர3 ெசலைவ
ஒவிதி7ேத எ ெசாேனனலவா? திய ஒப7தப* வ7த அ0வா+

ெதாைகைய அவ த ேபாிேலேய பா$கி ேபா06 ெகா5*7தா. அவேர அைத

வா$கி ெகா56 ேபா< வி0டா.

"ஆகா! இ7த ப0சிராஜ எேபப0ட உய7த மனித? ேவெறா
மனிதனாயி7தா, நா இப* தன7தனியா< அவைரேய நபி இபத&
இLவள3 ேநைமயா< இபானா? நமிட ஒைற;ேம ேகாராம இப*
அட இகிறாேர? இவ ெத<வ பிறவிதா!" எ பல?ைற நா

எ5ணிய, உ56.

ப0சிராஜ எனைத ேகாாி எனிட அLவள3 அபாயி7தா எப,
இேபா,தா ெதாி7த,.
------------

4. @<$சி
ப0சிராஜ பற7, ேபா< ஏறைறய இேபா, ஒறைர வஷமாகிற,. இ7த
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ஒறைர வஷதி எ:ைடய வா2ைகைய நிைனதாேல என பய$கர
உ5டாகிற,; ைள ழகிற,.

இல$ைக ?தலாளி எAதி ெகா6த ஒப7ததிப* டாகியி ந*ேத.

இ7த டாகி எ6, ?*வத&

ஒ வஷதி& ேமலாயி&. இ7த காலதி

?தலாளி, ைடரட, +b*ேயா மாேனஜ, பிரதான ஆ5 ந*க எேலாமாகG

ேச7, எைன ப6தி ைவத பா0ைடG ெசால ?*யா,. ஆ5

,ைணயிலாம ஒ அபைல +திாீ அகப06 ெகா5டா, உலகதி - அ,3
சினிமா உலகதி - அவைள என பா6ப6தி ைவபாக

எ: பாடைத

நறாக அறி7, ெகா5ேட. எ:ைடய பரம விேராதி Cட அேபப0ட

கதி வரேவ5டாெம பகவாைன பிராதிகிேற.

ெதாைல ெபாக ?*யாம, பல தடைவ "எனா ?*யா," எ நி விட
ேதாறிய,. ஆனா8, பைல க*, ெகா56 ெபாதி7ேத. டாகி
?*7த,, அ0வாஸு ெதாைக ேபாக பாகி பண வ7,வி6மலவா? அற

சினிமா3 தைல ?Aகி வி06 'ராமா கிணா' எ பகவாைன தியானி,
ெகா56 கால$ கழிகலா. அ7த எ5ணதிேலதா ப0சிராஜ R.40,000

ெகா56 ேபானைத ப&றி Cட நா அதிக கவைலபடவிைல.

டாகியி ?*3 ெந$க, எனG ேசர ேவ5*ய பாகி பணைதG சாியாக

ெகா6பாகளா எற ச7ேதக என ஏ&ப06 வ7த,. எனேவ, டாகி
?*வத&
நா

இ: ஒ பதியாவ, வா$கி விட ேவ56ெம நிைன, ஒ

?தலாளியி ஆYஸு ேபா< பண ேவ56ெம ேக0ேட. அவ

ஒ ேப<G சிாி சிாி, வி06, "இ7த டாகி ?*7, அ6த டாகி; ?*;
வைர பண எற ேபGைச ேபசாேத!" எறா. என ஆதிர ெபா$கி

ெகா56 வ7த,. "எ உயி ேபானா8 நா இெனா டாகியி ந*க
மா0ேட" எேற. "அப*யானா ஒப7தப*அ0வாஸு ெதாைக

R.40,000ைத; ககிவிட ேவ56!" எறா. அேபா,தா என விஷய
ெதாி7த,. அ7த பாதக ப0சிராஜ எைன எேபப0ட ப6ழியி

த ளிவி06 ேபா<வி0டா எ ாி7த,. ஒ ல0ச, பதாயிர Rபா< ஒ

டாகி அல, நா8 டாகி எ ெதாி7த,.
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இ7த ெச<தியினா திைக, ேபா< நா B6 திபிேன. ?த= நா

நபேவ இைல. B6 திபிய,, ஒப7தைத எ6, வாசி, பாேத.

அதி நா8 பட$க@ எ தா க5*7த,. எ ெகாDச பிராண:

ேபா< வி0ட,. நா8 பட$களி ந*பதா? அ,3 இ7த பாவிகளிட? ஒ
நா@ இைல; உயி ேபானா8 இைல.
இெனா நா

?தலாளியிட ேபசிேன. நல வாைதயாக எைன

ஒப7ததி=7, வி6தைல ெச<, வி6ப* ேக0ேட. அவ பி*வாதமாக

'?*யா,' எறா. ேம8 நா வ&தியேபா,, "அ0வாஸு ெதாைக

R.40,000ைத; ெகா56ைவ! வி6தைல ெச<கிேற" எறா. அத& "நா

எ$ேக ேபாேவ? ப0சிராஜ ெகா56ேபா< வி0டாேர?" எேற. "என
ெதாி;, உ$க

ேமாச*ெயலா! நீ$க

இர56 ேப கல7, ேபசி ெகா56,

இப* தகி6தத ெச<ய பாகிறீக !" எறா.

அேபா, என ஆேவச வ7,வி0ட,. அ7த ஆேவசதி இன,

ெச<கிேறாெம ெதாியாம இைர7, கதிேன. ேமேல ேபG ?&ற ?&ற

எனெவலாேமா ெசா= வி0ேட. "எேலாைர; தி ெகா வி6ேவ."

"+6*ேயாைவ ெகா@தி வி6ேவ" எ ெசானெதலா ெசாபனதிேல

ெசான, ேபா என பி&பா6 ஞாபக வ7த,. இ: ஞாபகதி

இகிற,.

அ,?த நா +b*ேயா3 வர ம, வி0ேட. ஒ நாைள +b*ேயா

மாேனஜ வ7, எைன நல வாைத ெசா= அைழ, ேபானா.

?தலாளியி ஆY` ேபா< நா உ0கா7த, எ:ைடய ர அ6த
அைறயி=7, வவைத ேக06 தி6கி06 ேபாேன. ?ெனா நா

?தலாளியிட இேத ஆY` ேபசியெதலா ெதளிவாக ேக0ட,.

"எேலாைர; தி ெகா வி6ேவ" "+b*ேயாைவ ெகா@தி வி6ேவ"

எ நா கதியெதலா, திப ேக0ட,!

என உடெபலா ந6க எ6, வி0ட,. அேபா, அ7த ?தலாளி யம

ெசானா. 'உன இப, வஷ$ க6$காவ த5டைன விதிபத& இேதா
சா0சிய இகிற,. என ெசாகிறா<? ெசானப* ேக06 ெகா56 நா8

பட$களி ந*கிறாயா? அல, இைறேக அர+0 வார50 பிறபிக06மா?
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நா பதி ஒ ெசாலாம பாதி பிராண:ட B6 ேபா<G ேச7ேத.
ஆனா, எ மன, ம06 இபாயி&. அ ேவ56ெமேற என

ஆதிர?5டாகி க5டப* ேபப* ெச<திகிறாக . அைதெயலா

ஒ=பதி3 ெச<ய ? C0*ேய ஏ&பா6 ெச<, ைவதிகிறாக . தா$க

ேபசியைதெயலா ெவ0*ெயறி7, வி06, எ ேபGைச ம06 ைவ, ெகா56

எைன பலவ7த ப6த பாகிறாக . என ேகவலமான ]2Gசி. என

இரகம&ற அகிரம!

"நமகாG; இவக@காG. என ஆனா8 இனிேம படதி ம06

ந*பதிைல" எ உதி ெச<, ெகா5ேட. இைத எப*G சாதிகலா எ
அறிரெவலா ஒ விநா* Cட க5ைண டாம சி7தைன ெச<ேத.
கைடசியி, ஒ ;திைய க56 பி*ேத!

ேவெறாமிைல. பல கைதகளி கதாநாயகிக

ைகயா5* ;திதா.

ஆனா அ7த ;தி எ விஷயதி என விபாீதமான பலைன
ெகா6திகிற,? +வாமி! பகவாேன!

நல ேவைளயாக, இ: ஒ மணி ேநர7தா பாகியிகிற,. இ7த ஒ மணி
ேநர எ அறிைவ ெதளிவாக ைவபா<, +வாமி!
;தி இனெத ெசால3 ேவ56மா! ைபதிய மாதிாி ந* ;திதா.

மநாேள அைத ைகயாள ஆரபிேத. சைமய&கார அமாளிட ம06

விஷயைத அ7தர$கமாகG ெசா= வி06 ம&றப* யா வ7, ேக0டா8 "ஆமா;
ப0சிராஜ பற7, ேபா< வி0டா" எ பதி ெசால, ஒ அச06G சிாி
சிாிேத.

டாகி ?தலாளி எனெவலாேமா பிரயதன ெச<தா. யா யாேரா

டாடகைளெயலா பி*, அ:பினா. எேலா நா பலவிைய

ப*ேத. ஒவரா8 ஒ ெச<ய ?*யவிைல.
இLவித நா

ேபா< ெகா5*7த,. எைன ேபா கி0டத0ட உவ? ள

ஒதிைய பி*, பாகி படைத எப*ேயா ?*, வி0டாக

எ
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ேக விப0ேட. ஆனா, ?தலாளி ம06 எைன வி6வதாக காணவிைல.

மப*; மப*; எ உட எப*யிகிறெத பாக யாைரயாவ,
அ:பி ெகா5ேடயி7தா.

எ உட நறா<தானி7த,. ஆனா நாளாக ஆக, எ அறி3 தா

ஏேதா ஏ&ப06 வ7த,. இரவி Xக எப, அ*ேயா6 ேபா< வி0ட,.

திOெர இ

]27த, ேபா அறி3 ]னியமாகி வி6. அேபா, எ வா<

ம06 ஏேதா பித&றி ெகா5*. நா ைபதிய எ ந*த, ேபாக,

உ5ைமயாகேவ எனG சித பிரைம ஏ&ப06 வகிற, எபைத
உணரலாேன. சைமய&கார அமா

எ விஷயதி கா0*ய கவைலயி=7,

இைத ெதளிவாக அறி7, ெகா5ேட!

ஒ ெபாிய Yதி எைன பி*, ெகா5ட,. ைபதிய ?&றிய +திாீக

சிலைர

நா பாதிகிேற. அ7த பய$கர அல$ேகால நிைலைமைய நா: அைட7,

வி6ேவேனா? ஒ நா@ இைல. இப*ப0ட கதி ேநவத& ?னா, அறி3
ெதளி3 சிறிேத: இ ேபாேத, எ ,யர வா2ைகைய ?*,விட

ேவ56. இ7த தீமான,டேன தா இLV வ7, ேச7ேத.

கைத ?*7, வி0ட,. யாராவ, இைத பாபாகேளா? பா, எேபாதாவ,
பிராிபாகேளா, நா அறிேய. எ:ைடய கடைமைய நிைறேவ&றி

வி0ேட... இேதா மணி பனிர56 அ*கிற,! கிளப ேவ5*ய,தா.
ஏA வஷ$க@ ?னா ஓ அமாவாைச இரவி இப*தா இ

]27தி7த,! இ ேபாலேவ தா அ ேம கா& 'வி வி' எ Bசி

B0ைடேய கி6கி6கG ெச<த,. ேவகவதி நதி; அ ேபாலேவ இ

ெநா$ Tைர;மாக அைலெயறி7, ேபா< ெகா5*7த,.

"ம உலக எப, உ5டானா, அ$ேக எ கணவைர நா அவசிய

ச7திேப. அவைடய பாத$களி விA7, இ7த பாவிைய மனி;$க " எ

ேக06 ெகா ேவ. இ,தா எ வா2ைகயி கைடசி மேனாரத.

இத&காகதா அேத ேவகவதியா&, அேத ந ளிர3 ேநரதி கிளபிG

ெசகிேற!
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ேவகவதி தாேய! இேதா வ7, வி0ேட. ம ஜமதி உனிட அைடகல
7, அைமதி ெபகிேற.
----------!39

கனவி8 நிைனயாத காாிய நட7,வி0ட,. கைதகளிேல ேக0டறியாத சபவ

நட7,வி0ட,. எ வா2ைக னிதமாகி வி0ட,. நா ,யி ெப&ேற. எ
06 தனதினா, நா இழ7த பாகியைத மீ56 ெப&ேற.

வா2ைக ேசாகமயமாயி7தேபா,, எ கைதைய எAத ேவ56ெம
ேதாறி&; இேபா, அ7த விப ெகாDச? என இைல. ஆனா8
அவைடய வ&த8காகேவ இைத இேபா, எA,கிேற. ேமேல நா

எAதியிபைதெயலா அவ ப*தா. "பாகிைய; எAதிவி6; ெபயைர;
ஊைர; ம06 மா&றி பிராிதா எLவளேவா ேப

உபேயாகமாயிகலா" எறா! உபேயாகேமா, இைலேயா, அவ
ெசா=யத&காக எAதி வி6கிேற.

அறிர3 சாியாக பனிர5டாவ, மணி றப06 வாச& கதைவG

சதமிறி திற7, ெகா56 ெவளிேய வ7ேத. எ மனதி ஓ அதிசயமான

அைமதி அேபாேத ஏ&ப06 வி0ட,. ெதவி அ7த ேவைளயி யாராவ, வ7,

ெதாைலக ேபாகிறாகேள எ சி கவைல ம06 இ7த,; ஆனா ஒ

பிராணிைய CடG ச7திகவிைல.

நதிகைரைய அைட7த,, பினா கால*G சத ேக0ட,ேபா ேதாற,

ெநDசி ,/க ஏ&ப0ட,. "யாராவ, வ7, த6, வி0டா?" எ

நிைனத, கதிகல$கி&. அவசரமாகேவ ஜலதி இற$கிேன. ெவ ள

பிரமாதமாக ேபா< ெகா5*7த,. அLவள3 ேநர? மனதி இ7த

ைதாிய, ,ணிGச எலா எப*ேயா ேபா<, இனெத ெசால ?*யாத Yதி
ஏ&ப0ட,. ளிாினா ந6$கிய உட, Yதியினா அதிக ந6$கி&.

எைனயறியாம ப&கைள நரநரெவ க*, ெகா5ேட. இLவள3ட

த5ணீாி ேம8 ேம8 இற$கி ெகா56தானி7ேத! ஜல இ6பள3

வ7த,. ெவ ளதி ேவக இAக ெதாட$கிய,. ஜல மாபள3 வ7த,.

இAபி ேவக அதிகமாயி&. இனிேம நா விபினா8 கைரேயற ?*யா,
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எ ேதாறிய அேத சமயதி, பினா யாேரா த5ணீாி இற$வ,ேபா
சலசலெவ சத ேக0ட,. திபி பாேத. அ7த இ0* ஓ உவ -

மனித உவ7தா - விைரவாக எைன ேநாகி விைர7, வ7, ெகா5*7ததாக
ம$கலாக ெதாி7த,. எ வா2ைகயி அ,வைரயி அறியாத பய$கர Yதிைய

அ7த கணதி நா அைட7ேத. ஒேர ஒ கண7தா. அ6த கணதி அ7த

உவ ஏA வஷ$க@ ?னா அேத இடதி 2கி மைற7த எ நாதாி

உவ தா எபைத அறி7ேத. "கிறீG" எற ஒ சத எ வாயி=7, வ7,,

அ7த நதி பிரேதசெமலா எதிெரா=கG ெச<த,. அ6த கண நா நீாி

2கிேன. ஒ ெநா* ெபாA,, எ அறிவி ஒ பிரகாச ஏ&ப0ட,. பின,
அறிைவ ேபர7தகார வ7, ]27த,.

மப*; நா க5ைண விழிதேபா, அவைடய ம*யி எ தைல

இபைத;, அளவிலாத பாி3டேன அவ எைன னி7, ேநாகி

ெகா5*பைத; க5ேட. உலக வா2ைகயி நா அைடயாத பாகியைத

ம உலகி அைட7திபதாக ?த= என ேதாறிய,. ெகாDச

ேநர,ெகலா. இ, இ7த உலக தா எ ெதாி7த,. ச& ேநர ேபச

?*யவிைல. மன ம06 ஏேதேதா சி7தி, ெகா5*7த,.

ேப சதி வ7த,, "தா* மீைசெயலா எேபா, எ6தீக ?" எ

ேக0ேட. அவ ஆGசாியதினா பிரமி,, "உன எப* ெதாி7த,?" எறா.
அத& பதி ெசாலாம "த$க@ைடய திமதிைய நா மறகவிைல. அைத

நிைறேவ&றிேன" எேற. மீ56 அவ, "உன எப* ெதாி7த,?
எேபா, ெதாி7த,?" எ ேக0டா.

"த5ணீாி 2கிய3டேன பளிGெச ெதாி7த,. அ6த நிமிஷ நிைன3 தபி

வி0ட," எேற.

ஆ; ககதா +6*ேயாவி எைன பா, திமதி ெசான பா ச

பிரஸா எ:ைடய கணவதா. அேபா, அ, என ெதாியவிைல.

ஆனா, அவைடய Cாிய க5களி பாைவ எ மனதி& ேளேய பதி7,
கிட7த,. நா$க

இலற நடதிய ேபாெதலா, அமாதிாி அவ எைன

பாத, கிைடயா,. மப*; அறிர3 கAதள3 த5ணீாி நா நி
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ததளிதேபா,, ந0சதிர ெவளிGசதி அேத பாைவைய க5ேட. த5ணீாி
2கிய தணதி, "அ7த வ$காளி பிர?க உ5ைமயி எ கணவதா"

எ: உ @ணGசி உ5டாயி&. எ:ைடய உ @ண3 உ5ைமைய

ெசா=& எபைத அவேர இேபா, உதிப6தினா.

அவ B0ைட வி06 கிளபிய ேபா, நதியி விA7, உயிைர வி6கிற எ5ணேம
அவ இகவிைலயா. எ$ேகயாவ, க5காணாத ேதச,

ேபா<வி6வெத கிளபினாரா. நா பினா ெதாட7, வேவ எ

ெதாி7, ெகா56 நதியி 2கி வி0டதாக எைன நப* ெச<,வி0டா,

நா நிமதியாயிேப எெற5ணி அLவித ஆ&றி இற$கி 2கினாரா.
ெகாDச Xர த5ணீாிேலேய 2கிG ெச பிற சத ெச<யாம நீ7தி
கைரேயறினாரா.

?னாேலேய அவ உேதசி, ைவதி7தப*, ககதா3G ெச, மா
ெபய ைவ, ெகா56 ஆரா<Gசிகைள நடதி வ7த ேபாதி8, எ:ைடய

ஞாபக ம06 அவ ேபாகேவயிைலயா. சீகிரதி நா 'பிரபல

ந0சதிர'மாகி வி0டப*யா, எ:ைடய வா2ைகைய; நடவ*ைககைள;
அவரா பதிாிைககளி ல கவனி, வர ?*7ததா.

கைடசியி, என ஏேதா ெபாிய ச$கட ேந7,வி0டெதபைத ஒவா

ெதாி7, ெகா56 எைன ேத* இ7த ஊ வ7, ேச7தாரா. அேத ெதவி

ஒ B0* இ7, ெகா56, எைன எப*G ச7திப, எற தயக,ட,

இர3 பக8 எ$க

B0* ேமேலேய க5ணாயி7தாரா. கைடசியி சாியான

சமயதி எ உயிைர; காபா&றி, என , வா2ைவ; அளிபத& வ7,
ேச7தா.

ககதாவி வ$காளி ெபய ைவ, ெகா56 ேவைல பாததி, அவ

இெனா ெபாிய அTCல ஏ&ப0டெத ச&ேற Xகல,ட அவ

ெசானா. ெசைன மாகானதி இ7த வைரயி, அவைடய சாிதிர

ஆரா<Gசி ?*3கைள ப&றி ஏென ேக0பா இைலயா! ககதா3

ேபா< வ$காளி ெபயட அேத ?*3கைள ெவளியி0ட,, இ7தியா ேதச

?Aவ, அவைடய ெபய பிரபலமாகி வி0டதா! அற ெசைன
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பதிாிைகக

Cட அவைர ப&றி பிரமாதமா< எAதினவா! ெசற ஏA வஷ

காலதி இ7த ேவ*ைக ஒதா அவ நிைன ேபாெதலா சிாிைப
உ5டாகி வா2ைக கச7, ேபாகாம ெச<, வ7ததா!

"ஏA வஷ நா த7திர வா2ைக நடதியாயி&; நீ; ஏA வஷ
த7திரமாக வா27தா<; த7திர வா2ைக என ேபா, ேபா, எறாகி
வி0ட,. உன எப* அ?" எ ேக0டா. அவைடய னி7த ?கைத;,
கனி7த க5கைள; ஏறி06 பாத வ5ண நா ெசாேன:

"த$க@ைடய ம*யி தைல ைவ, ப6 பாகியைத ெபவத&காக நா
ஏழைர வஷ நரக வா23 நடத ேவ5*யி7த,! இனிேம எனதி&?"

----------------1
த$கமா

14. பிதைள ஒ=3யாண

ந6நிசியி தி6ெக க5 விழி, ெகா5டா . கத3 திற

ஓைசைய ேபா ேக0ட,. ப6தப*ேய நிமி7, பாதா . ெஸௗ7தர கதைவ

திற7, ெகா5*7தா. ெவளிேய ெச ெம,வா< கதைவG சாதினா.

மா* ப*களி அவ இற$கிG ெச8 சத ேக0ட,. ச& ேநர,ெகலா

அவ கீேழ ஆY+ அைறைய திற7தா; உ ேள ேபா< விள ேபா06

ெகா5டா.

த$க, இதய பைத பைத, ெகா5*7த,. இ7த பாதி நிசியி இவ
எ$ேக, எத&காக இற$கி ேபாகிறா? ஆY+ அைறயி இேபா, என

ெச<கிறா? இLவள3 இரகசிய என? தா எA7திகCடா, எபத&காக

தாேன ஓைசபடாம அLவள3 ஜாகிரைதயா< கதைவ திற7, ெகா56
நிதானமா< நட7, ேபானா? இெதலா எத&காக? தனிட எனைத
ஒளிபத& ?யகிறா?

ெசற ஐ7தா நாளாகேவ ெஸௗ7தர ஒ மாதிாியாயிப, ப&றி த$கதி
உ ள ெராப3 சDசலப06 ெகா5*7த,. அவ பைழய ம:ஷராகேவ
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இைல; அ*ேயா6 மாறி ேபா< வி0டா. எேபா, சிாி விைளயா06

மாயிபவைடய ?கதி ஐ7தா நாளா< மலGசி எபைதேய காணவிைல.

ய ஞாபகேம கிைடயா,. என சாபி6கிேறா, என ேபகிேறா எப, Cட
நிைனவிபைதைல. இராதிாியி சாியாக X$வ,மிைல. ர@கிறா;
பித&கிறா. X$ேபா, உட திOெர ந6$கிற,. ேக0டா, ெசால

மா0ேடெனகிறா. "ஒேமயிைல" எ சாதிகிறா. ெபா<, ெபா<, ெபா<!
ஒேமயிலாதத&கா இLவள3 கவைல, இLவள3 ழப, இLவள3
ெம<மறதி?
எனேமா சமாசார இகிற,. ச7ேதகமிைல. அ, எனவாயி? த$க

ேபான மாததி பாதி7த ஒ தமி2 டாகி ஞாபக வ7த,. அதி கதாநாயக

ஒ தா`யி ேமாக வைலயி B27, வி6கிறா. அ, ?த அவ:ைடய நைட

உைட பாவைனகளி மாத ஏ&ப06 வி6கிற,. அ*க* ெம<மறதி

உ5டாகிற,. மைனவியிட "ஒமிைல" எதா அவ: ெசா=
ெகா5*கிறா.

அப* ஏதாவ, இேமா எ த$க ஒ நிமிஷ எ5ணியேபா,, அவ@

உயிேர ேபா< வி6 ேபா=7த,. "Gசீ! Gசீ! ஒ நா@ மிரா,! ப, நாைள

?தாேன அவ எனிட ைவதி அளவிலாத அைப ப6தினா?
த$க ஒ0*யாண ேபா06 ெகா ள என என ேயாயைத இகிற,?
இதைன நா@ என ெதாியாம பண ேச, ைவதி7,, பிற7த நா
பாிசாக அளிதாேர?" எ எ5ணி, ஒ நா@ அவ தன ,ேராக ெச<ய

மா0டா எ தீமானிதா . ஆனா ேவ எனதா இ? ஆY+

அைறயி அவ என ெச<கிறா எ பாக அவ@ ஆவ உ5டாயி&.

எப*; இ ராதிாி உ5ைமைய ெதாி7, ெகா56 விட ேவ56. மனதி

இ7த பார,ட இனிேம X$க ?*யா,.

த$க எA7தி7தா . அ*ேம அ* ைவ, கீேழ இற$கிG ெசறா . ஜன
வழியாக ஆY+ அைற

பாதா . ெஸௗ7தர ேமைஜ ேம காகித ைவ,

ெகா56 ஏேதா எAதி ெகா5*7தா. ச& ேநர த$க மா நி பா,

ெகா5*7தா . ெஸௗ7தர எAதி ?*,வி06 தைலைய நிமி7தா.

அவ:ைடய க5களி நீ ,ளிக

த,பின.
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த$க, கதி கல$கி&. ஒ ெச<ய ேதாறாம பிரைம பி*தவ

ேபா நிறா .

ெஸௗ7தர ஒ கவ எ6, அத மீ, விலாச எAதினா. பிற அைத

ஒ06வத&காக பிசி ெகா0டா$கGசிைய எ6தா. பிசினி த5ணீேர விடாம

கா<7, ேபாயி7த,. ெகா0டா$கGசிைய ைகயி எ6, ெகா56

த5ணீகாகG சைமயலைறG ெசறா. ேபாேபா,, ெவளியி ஜன
கத3 பினா நிற த$கைத அவ பாகவிைல.
அவ சைமயலைற

Tைழ7த,, த$க மின ேவகதி ஆY+ அைற

ெசறா . ேமைஜ ேம கிட7த உைறைய எ6, பாதா . அத ேம இவ

ெபய தா எAதியி7த,. பைத பைதட க*தைத உைறயி=7, எ6,

ப*க ெதாட$கினா :-

ெசௗ. த$க, அேநக ஆசீவாத,
உன இ7த க*த மிக3 ஆGசாியைத அளிகலா. நீ இைத ப* ேபா,

நா ெவ Xர ேபா<வி6ேவ. உைன பிாி;ப*யான காரண

ஏ&ப0*கிற,. ஒ ெபாிய விபதி அகப06 ெகா56 வி0ேட. நா

இ$கி7தா உ மன, ெராப3 கடமைட;. ஆைகயாதா ேபாகிேற. நீ

உ தாயா B06G ெச ெசௗயமாயி. உ ேபாி என ஒ ேகாப?

இைல.
கட3

கிைப இ7தா மப*; ச7திேபா. எைன ப&றி ஏதாவ,

அபவாத ேக விப0டா உ ேபாி நா ைவத பிாியதினா தா ெச<ேத
எ நீேய ெதாி7, ெகா வா<.
இப*

உைன ஒ நா@ மறவாத
ெஸௗ7தரராஜ

ேம&ப* க*தைதத த$க ஒ தர, இர56 தர ப*தா . அவ@ைடய தைல
ழற,. கீேழ விA7, விடாம ேமைஜைய பி*, ெகா5டா . இத&
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சைமயலைறG ெசறி7த ெஸௗ7தர திபி வ7தா. த$க ைகயி

க*த,ட நி&பைத க56 அவ தி6கி06 நிறா.
பிரைம ெகா5டவ

ேபா நிற த$க, பளிGெச உயி வ7த,. அவ

ஒேர பா<Gசலாக பா<7, வ7,, அ7த அைறயி கதைவG சாதினா . சாதிய

கதவி ேம சா<7, ெகா56, 'எ$ேக நீ$க

ெசா8 பாவைனயி நிறா .
அவ

க*தைத ப*, வி0டா

ேபாவைத பாகலா' எ

எபைத ெஸௗ7தர ெதாி7, ெகா5டா.

த06 த6மாறி, "த$க! நா ெசாகிறைத ேக ..." எ ஆரபிதா.
"ேக0க மா0ேட; ேக0க மா0ேட" எ அலறினா

த$க. உடேன

ேகாெவ அழ ெதாட$கினா . விம8 இைடயிைடேய, "எைன

நிகதியா< வி06 ேபாக பாதீகேள? நீ$க

ேபா< நா ெஸௗயமாயிக

ேவ/மா?" எப, ேபாற ஆதிரமான ெசா&க

உளறி ெகா56 அவ

வாயி=7, ெவளிவ7தன.
-----------2

ெஸௗ7தரராஜ: 'ேபரா பா$கி'யி மா+தா ேவைல. ப ளிCடதி

ப*த காலதி=7, ெராப ேயாய எ ெபய வா$கினவ. அவ:

ச*பிேக0 ெகா6த உபாதியாயக

எலா அவ:ைடய கவி

திறைமைய;, திசா=தனைத; விட அவ:ைடய ந&ணைதேய அதிகமாக
சிலாகிதி7தாக . உ5ைமயிேலேய அவ ெத<வ நபிைக; ள பி ைள.

பாப 5ணிய, அDசியவ. அப*ப0டவ, அவ ேவைல ெச<த

பா$கியி பணதி ஆயிரைத7Q Rபா< தி*னா எ ெசானா,
அவைன அறி7தவக

யா அைத நபேவ மா0டாக . "ஒ நா@ இரா,"

எ தா ெசாவாக . ஆனா8, அதைகய நப தகாத காாியைத அவ
ெச<,தானி7தா. அப* அவ ெச<தத& காரண, க*ததி அவ

எAதியி7த, ேபா த$கதி ேபாி அவ ைவதி7த அளவிலாத பிாியேம
யா.
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த$க ** கெலட ஸதாசிவ<யாி ெப5. ஸதாசிவ<ய உயிேரா6 இ7,,
உதிேயாக? பாதி7தாரானா, த$க, ெஸௗ7தர, கயாணேம

ஆகியிரா,. அவ த?ைடய த ெப5க

இவைர; ெபாிய இடதி

ெகா6த, ேபா, த$கைத; ெகா6திபா. ஒ ஐ.சி.எ+., ஒ எ.சி.எ+.,
அல, ேகவல ஒ எ.பி.பி.எ+.ஸுகாவ, த$க வா2ைக ப0*பா .

ஆனா, த$க, அLவள3 பாகிய கி0டவிைல. யம திOெர ஒ நா

வ7, ** கெலடராGேச எ Cட பாகாம, ஸதாசிவ<யைர ெகா56
ேபானா. அவ மாரைடபினா இற7, ேபானதாக ஜன$க

ெசானாக .

ேபானவ, நிைறய பணமாவ, ைவ,வி06 ேபானாரா? ெபாிய ெதாைக

இஷிHரஸாவ, ெச<தி7தாரா? ஒமிைல. இஷிHர+ ஏெஜ56க ,

த$க@ைடய பிரசார, அTCலமாக அவைடய ெபயைர

உபேயாகிப*யாக 6பைத வி06 வி06 ேபானா. "** கெலட

ஸதாசிவ<யைர பா$க . இப*தா 'இஷிHர` என

நபிைகயிைல' எ ெசா= ெகா5*7தா. திOெர ஒ நாைள

க5ைண *னா. இேதா அவைடய ெப5டா0* பி ைளக
எ இஷிHர+ ஏெஜ56க

தி5டா6வாக "

ெசாவ, சவ சகஜமாயி&.

த$க, ெஸௗ7தர, ?*G ேபா0*7த ப*யாதா, ஸதாசிவ<ய

அப* இற7, ேபானாேரா, எனேமா. அ, தா யா ெதாி;? சில ேபக ,

"ெபாிய இடமாக இைளயளா< பா, த$கைத ெகா6, விடலா" எ

ேயாசைன ெசானாக . அத& த$கதி தாயா சமதிகவிைல. இர56

ெப5கைள பணகார இடதி ெகா6, அTபவ ெப&றி7த அ7த அமா ,
"ேவ5டேவ ேவ5டா ஏைழயாயி7தா இக06. நல பி ைளயா<,

க5/ மாராயி7தா ேபா,. த$க, அதிட இ7தா, பண$

காெசலா தாேன வ7,வி6கிற," எறா . ஸதாசிவ<ய தைன

கயாண ெச<, ெகா5ட பிறதா அதிட அ*த,, ெபாிய உதிேயாக

ஆயி& எ அ7த நாளி எலா ெசானைத நிைன, ெகா56 த$கதி
தாயா அLவித ெசானா .

த$கதி தமைகமாகளி ஒதி ஐ.சி.எ+.ஸு, இெனாதி ெபாிய
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வமான? ள வகீ8 வா2ைகப0*7தாக . இவக@ெகலா

த$கைத அLவள3 சின இடதி ெகா6பதி திதியிைல. த$க@ைடய

ெகௗரவ, அ, ைற3 எ நிைனதாக . ஆனா அவக

பண$ெகா6, ஒதாைச ெச<;3 தயாராயிைல. அமாவிட ம06

த$ைக பாி7தவக ேபா ேபசினாக . தாயாேரா, "நா என* அமா,
ெச<ேவ?  பி ைளகைள ப*க ைவதாக ேவ56. ைகயி இகிற

அ&ப ெசா&பைத; ெதாைல, வி0டா, அற என கதியாகிற,? ஏேதா

நீ$க

இர56 ேப ெபாிய இடதி வா2ைகப06 ஒசதியாயிகிற,

ேபா,. அவ@ அதிட இ7தா, தாேன பண$காெசலா வகிற,"
எ சமாதான ெசானா .

கைடசியி, ெஸௗ7தர, த$க, நல பலனதி கயாண

ஆயி&.

தாயாாி வா ப= ேபாலேவயி7த,. ெப5 அதிடசா=யாக

காணப0டா . கயாண ஆன,, ைபய: பா$கியி உதிேயாக ஆயி&.

சபள இர56 வஷதி உய7, அப, Rபா< வ7த,.

இ,வைரயி ஒ56 *யி7ததி த$க, ேபா, ேபா,

எறாகிவி0ட,. "அைர வயி&G சாபா6 கிைடதா8 ேபா,; தனி B0*

தானிக ேவ56" எ தீமானி,, "இபைத7, Rபா< ஒ சின B6
எ6,ெகா56 அதி *தன ெச<தாக . அவக@ட, ைம,ன

ஒவ: இ7, ப*, ெகா5*7தா. அவக@ைடய வா2ைக ச7ேதாஷ

மயமாக இ7த,. ஒ ைற3 இகவிைல. த$கதி தாயா அவகைள
வ7, பா,வி06 ேபான ேபாெதலா "பணகார இடதி ெகா6த

ெப5கைள விட எ த$க7தா ச7ேதாஷமாயிகிறா " எ ெபைம;ட
ெசா= ெகா5*7தா .

இப*யிேபா,தா ஒ பிதைள ஒ0*யாண வ7, அவக@ைடய

வா2ைகேய ைல7, ேபாப*யான ெப விப, காரணமாயி&.
ஒ நா

ெஸௗ7தர ஆY`=7, B6 திபிய ேபா,, த$க இ6பி பள

பளெவ ெஜா=த ஒ0*யாண தாி, ெகா5*7தா .
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"பேல! ெராப ேஜாராயிகிறேத!" எறா ெஸௗ7தர.
"ஆயிரதிQ Rபா<தா விைல. வா$கி தகிறீகளா?" எ த$க

ேக0டா .

"உ பிற7தக, எAதினா உடேன த7தி மணியாட கதறி ெகா56
வகிற," எறா ெஸௗ7தர.

இமாதிாி சிறி, ேநர ேவ*ைக ேபG நட7த பிற, அ7த பிதைள

ஒ0*யாணதி விைல ஏA Rபா< எ, இர56 வஷ, ெம 'கார5*'
எ, அ6த B06 அமா

வா$கியி7தைத பா, தா: ஒ வா$கி

ெகா5*பதாக3 த$க ெதாிவிதா .
----------3

ெகாDச நாைளெகலா த$கதி த தமைக மிஸ+ கமலா ராமGச7திரனி
B0*, அவ@ைடய றா ழ7ைத ஆ56 நிைற3 கயாண நட7த,.

அத& த$க? ெஸௗ7தர? ேபாயி7தாக . த$க அ7த ஏA Rபா<

பிதைள ஒ0*யாணைத ேபா06 ெகா56 கிளபியேபா, ெஸௗ7தர,
அLவள3 திதியிைல. "இ, எனதி&?" எ ேக0டா. "பிதைள

ஒ0*யாண எ ஜாதிைய வி06 த ளி வி6வாகேளா? அப* த ளினா

த ளி ெகா56 ேபாக06" எறா

த$க.

"நறாயிகிற,. நீேய தா பதைர மா, த$கமாயி&ேற. உைன
உகினா Q ஒ0*யாண ெச<யலாேம?" எறா ெஸௗ7தர.
"நாேன த$க. அதி8 அழைக கயாண ெச<, ெகா5*ேக! என
என ைறGச?" எறா

த$க.
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இ7த Xகலெமலா கயாண B0*& ேபா வைரயிதா இ7த,.
அ$ேக ெச ச& ேநர ஆன,, த$க த:ைடய ஒ0*யாண

ம&றவகளி கவனைத கவ7திபைத க5டா . +திாீக

ஒவெகாவ அ7த ஒ0*யாணைதG 0* கா0* ேபசி ெகா5டாக .

"இ,தா இேபா, திசா வ7திகா. ஒப, Rபாயா" எறா
"இைல, ஏA Rபா<தா" எறா

ஒதி.

இெனாதி. "இLவள3 லபமாயி

ேபா, எனதி&காக ஆயிர? ஆயிரைத7Q ெகா6, வா$க ேவ56?"
எறா

ேவெறா +திாீ. "ப, நாைளெகலா பைல இளி, வி6ேம?

அேபா, என ப5/கிற,?" எறா

ம&ெறாதி.

இ7த ேபGெசலா த$கதி காதி நாராசமாக விA7தன. அ$

வ7தி7தவக

எலா ேதகெமலா ஒேர ைவரமா< ைவ, இைழ,

ெகா56 வ7தி7தாக . ஒ ப, ல0ச ேப த&ெகாைல ெச<, ெகா வத&

ேபா,மான ைவர அவக

ேம இ7த,! பாவ இவக@ மதியி, பிதைள

ஒ0*யாண ேபா06 ெகா56 வ7த த$க, அவமானதினா மன$றி

நிறா . ெகாDச$Cட அவ@ உ&சாக ஏ&படவிைல. எேபா, B06

கிளப ேபாகிேறா எ தவி, ெகா5*7தா . கைடசியி, B06
கிள ேநர வ7த,. வாச= திைர வ5*யி அவ

ஏற தயாராயி7த

ேபா,, ைகயி ப0சண ெபா0டண,ட அவ@ைடய தமைக வ7தா .

த$கதி காேதா6 இரகசியமாக, "ஏ5* அசேட! இ7த பிதைள ஒ0*யாணைத
ஏ ேபா06 ெகா56 வ7தா<? ஆைசயாயி7தா, எைன ேக0டா, நா
ெகாDச நாழி ேபா06 ெகா ள ெகா6க மா0ேடனா? இ7த மாதிாிெயலா

இனிேம ெச<யாேத. அ&ப எ எ5ணிெகா ள ேபாகிறாக " எ

ெசானா . இைதெயலா இரகசியமா<G ெசாவதாக அவ

ேபாதி8, ஏ&ெகனேவ வ5*
+படமாக விA7த,.

எ5ணியி7த

ஏறியி7த ெஸௗ7தரதி காதி அLவள3

B6 ேபா<G ேச வைரயி த$க? ெஸௗ7தர? ேபசேவயிைல. த$க

ெபா$கி ெகா56 வ7த அAைகைய ெவ சிரமப06 அடகி ெகா5*7தா .
வ5*யி=7, இற$கி B06

ேபானாேளா இைலேயா, ஒ0*யாணைத

கழ0* எறி7,வி06 விசி, அழ ஆரபிதா . வ5*கார:G சத ெகா6,

வி06 உ ேள வ7த ெஸௗ7தர அவ

விசிபைத பா,வி06, "இ7தG சனிய
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பி*த ஒ0*யாண எனதி&, அ7த தாிதிர$க

ஏதாவ, நிைன,

ெகா @ எ அேபாேத ெசாேனேனா இைலேயா; ேக0காம ேபா06
ெகா56 வ7தா<. இேபா, அA, என பிரேயாஜன?" எறா.
இைத ேக0ட த$க, விமி ெகா5ேட, "எ$க அபா ம06 இ7தி7தா,
இப* அவகளிட ேபG ேக0ப* வி0*பாரா? இவகைளேபா நா:
த$க ஒ0*யாண J0*ெகா5*க மா0ேடனா?" எ ெசா=வி06,

ேகாெவ கதறி அழ ஆரபிதா .

அவ@ைடய ெசா8, அAைக; ெஸௗ7தரதி ெநDைச பிளப,

ேபா=7தா. 'நைம கயாண ெச<, ெகா5டதாதாேன இவ@ இ7த
கதி ேந7த,? இவ@ ஒ ஒ0*யாண வா$கி ெகா6க நம
சதியிைலேய?' எற எ5ண அவ:ைடய உ ளைத ெப ேவதைனயி

ஆ2திய,.

"ஆமா; உ$க அபா இ7தி7தா உைன; பணகார இடதி கயாண

ெச<, ெகா6திபா. இ7த ஏைழைய க0* ெகா56 தி5டா6 கதி உன

ேந7திரா," எறா.

இப*G ெசானாேனா, இைலேயா, த$கதி அAைக பளிGெச நிற,.
அவ

ஓ* வ7,, ெஸௗ7தரதி கAைத க0* ெகா56, "உ$க@ைடய அ

ஒேற என ேபா,. நைக; ேவ5டா, ந06 ேவ5டா" எறா .

அ7த நிமிஷதி, ெஸௗ7தர த மனதி& ேள, "எப*யாவ, இவ@ த$க
ஒ0*யாண ப5ணி ெகா6, வி06 ம காாிய பாக ேவ/;

இலாவி0டா நா ம:ஷ இைல" எ தீமான ெச<, ெகா5டா.
ெகாDச நாளாக 'ேபரா பா$கி'ைய ப&றி ஊாி வத7திக

ெகா5*7தன. அ7த பா$கியி பண ேபா0*7தவக

உலாவி

அவசர அவசரமாக

பணைத வாப+ வா$கி ெகா5*7தாக . இ7த ெநக*யி தின7ேதா
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மாேனஜி$ ைடரடேர பா$கி வ7,, காாிய$கைள ேநாி நடதி ெகா56

வ7தா. "ஒ பய இைல; இமாதிாி ெநக* இத& ? நம,

பா$கி ஏ&ப0*கிற,. அைதெயலா சமாளித, ேபா இைத;

சமாளி, ெகா ேவா" எ அவ பா$கியி சிப7திக@ ைதாிய

ெசா= ெகா56 வ7தா.

பா$கியி ேம நபிைகைய +திரப6,வத&காக, மாேனஜி$ ைடரட,

பண ேபா0*7தவக

பணைத ேக0ட3டேன ெகா6க ஏ&பா6

ெச<தி7தா. 'பிஸ0 ெடபா`06கைள நியாயப* ெகா6க ேவ5*யதிைல

யானா8, அேநக ேப 'பிஸ0 ெடபா`0'கைள; திபி ெகா6,
வ7தா. இ, ம06மல; சிலேப 'ஓவ *ரா6' தாராளமா< அ:மதி,
வ7தா. சில ேப திய கடக

Cட 'ஸா$ஷ' ெச<தா. இப* ெயலா

ெச<தா, பா$கிைய ப&றி ஜன$களி ச7ேதக$க
பண ேபாட ஆரபிபாக

தீ7,, மப*; அவக

எப, அவ அபிபிராயெமன ெதாி7த,.

இLவித ேபரா பா$கி சப7தமாக ஊாி பரபர ஏ&ப0*7த
நிைலைமயிதா, ஒ நா

சாய$கால ெஸௗ7தர ெவ Xகலமாக B06

வ7தா. "த$க! இைற உன பிற7த நா
ேபாகலா, வகிறாயா?" எ ேக0டா.

"கைட ெத3 ேபா< பிற7த நா

ஆயி&ேற! கைட ெத3

பாி என வா$கி தர ேபாகிறீக ?

வைர ேதா6 த$க ஒ0*யாண? வா$கி தர ேபாகிறீகளா?" எ ேக0டா

த$க.

"ஆமா!" எறா ெஸௗ7தர.
"பாிகாச ப5ணாதீக ! அப* ஒ நா நைக ஆைச பி*,

கிடகவிைல" எறா

த$க.

"உன ஆைசயிலாதப*யினாதா நா ப5ணி ெகா6க ேபாகிேற"
எ ெஸௗ7தர ெசா=, ச0ைட ைபயி=7, ஒ க06 Q Rபா<
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ேநா06கைள எ6, ேபா0டா. ஒ நிமிஷ த$க அப*ேய +தபமா<

நி வி0டா . பிற, அ7த ேநா06கைள ைகயி எ6,ெகா56
எ5ணினா . பதிைன7, ேநா06 இ7த,. ஆயிரைத7Q Rபா<!

"ஏ, இ7த பண? நிஜமாக நைக வா$க ேபாகிறீகளா?" எ த$க நா

தAதAக ேக0டா .

"ஆமா5*, அசேட! உைன ஏமா&ேவனா? மாத ெகாDசமாகG சபளதி

மீ, பா$கியி ேபா06 ெகா56 வ7ேத. இர5டாயிர Rபா< ஆன,

உனG ெசால ேவ/ எறி7ேத. அ, வைரயி ெபாைமயிைல.

இைற உ பிற7த நாளாயிகிறேத எ ெகா56 வ7, வி0ேட. கிள,

ேபாகலா!" எறா ெஸௗ7தர.
ப, நாைள

த$க இர5டாவ, தடைவயாக ெஸௗ7தரதி கAைத

க0* ெகா56 க5ணீ ெபகினா . இ7த தடைவ அவ

ஆன7த க5ணீ எ ெசால ேவ5*யதிைலயலவா?

க5ணி ெபகிய,

இர56 ேப கைட ெத3ேபா< பல கைடகளி பா,, த$க
ஒ0*யாண ஒ ஆயிர, Q Rபா< வா$கி ெகா56, ைவர ேதா6
ெச<வத& ஆட ெகா6, வி06 வ7தாக .
--------4

அ7த இர56  தின$க

ெஸௗ7தர ச7ேதாஷமாயி7தைத ேபா

அவ:ைடய வா2நாளி ேவெற7த நாளி8 இ7ததிைல. த$கதி இ6பி

த$க ஒ0*யாணைத பா, பா, அவ மகி27தா. த$கதி ?க

மலGசிைய க56 அவ உள Jாிதா.

காாிய எLவள3 லபமாக ?*7, வி0ட, எபைத நிைன ேபா, அவ:ேக
ஆGசாியமாயி7த,. நல ேவைள, அLவள3 மேனா ைதாிய தன இ7தேத

எ எ5ணி எ5ணி ெபைமயைட7தா. அ7த ஒ நிமிஷ தப

வி0*7தா, ேபான,தா. சபளதி பண மீ, எ7த காலதி த$க
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ஒ0*யாண ெச<, ெகா6திக ?*;? மாத ப, Rபா< பைல க*,
ெகா56 மீ, வ7தா8, வஷ, 120 Rபா<தா ேச. ஆயிரைத7Q

Rபா< ேசவத& 12 வஷ - ஒ மாமா$க ஆகிவி6! சிவ சிவா! அத& ேள
எ7த ராஜா எ7த ப0டண ேபா< வி6வாேனா, யா க5ட,? அதி8,
இர5ெடா ழ7ைத 0*க@ உ5டாகி வி0டா, அற த$க அவ@ைடய

வா2நாளி பிதைள ஒ0*யாண,டேன திதியைட7திக ேவ5*ய,தா!

ஒLெவா சமய "விஷய ஒ ேவைள ெவளியாகி வி0டா?" எற நிைன3 வ7,
அவைன தி6கிடG ெச<த,. ஆனா அ7த நிைன3 அவ அதிக இட

ெகா6கவிைல. விஷய ெவளியாவத& வழிேய கிைடயா,. அ நட7த,

எலாவ&ைற; அவ ஞாபகப6தி ெகா56 பாதா. பக பனிர56

மணி, பண வா$க வ7தவகளி C0ட பா$கியி அசாதியமாயி7த,.

ெஸௗ7தரதி ெப0*யி இ7த பணெமலா ஆகி வி0ட,. இ: ஐ7,

நிமிஷ ேபானா, ேக0பவக@ ைகைய விாிக ேவ5*ய,தா. இ7த

சமயதி மாேனஜி$ ைடரடாி அைறயி=7,, "ாிஸL பா$கியி=7, பண
வ7, வி0ட,; ஒLெவா மா+தாவாக வ7, பண வா$கி ெகா56 ேபாக
ேவ5*ய," எ தகவ வ7த,. ெஸௗ7தரதி ?ைற வ7தேபா,, அவ:

பண,காக ேபானா. Q Rபா<, ஐப, Rபா<, ப,, ஐ7, Rபா<

ேநா06களாக ஐயாயிர Rபா< அவ எ5ணி எ6, ெகா ள ேவ5*யி7த,.
அவ பணைத எ5ணி ெகா5*7தேபா,, ெட=ேபானி மணி அ*கேவ

மாேனஜி$ ைடரட, ெட=ேபா ழாைய எ6, ேபச ெதாட$கினா. யா

என ெசானாகேளா ெதாியா,. மாேனஜி$ ைடரட ராL சாகி

ஸக+ரநாமதி ?க கவைலயா வா*ய,. அ7த சமயதி, அதாவ,
ஸக+ரநாம ெட=ேபானி கவனமாயி7தேபா,, ெஸௗ7தர அதிகப*யாக

இர56 க06கைள எ6, ேபா06 ெகா5டா. பிற ஐயாயிர Rபா<

ைகெயA, ேபா06வி06, கீேழ பண வா$க வ7தவக

கா,

ெகா5*7தப*யா அவசரமாக இற$கிG ெசறா. மா*ப* இற$ ேபாேத,

அ7த அதிகப* ேநா06க

அவ:ைடய ெபாிய ேகா06 ைபகளி ெச

வி0டன. ேகா06 ைப ெபாியதாயிப, சில சமயதி எLவள3
ெசௗகாியமாயிகிற,?
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அ மாைல பா$கி சா, ேநர வைரயி ெஸௗ7தர, தி திெக
அ*, ெகா5*7த,. "யாாிடமாவ, அதிகப* பண இகிறதா?" எ
மாேனஜி$ ைடரட ேக0ட:பினா, உடேன ைபயி=7த ேநா06கைள

ெப0*யி ேபா06வி06, "ஆமா; அதிக இகிற," எ ஒெகா56 விட

அவ தயாராயி7தா. ேசாதைன, கீதைன எ ேபG ஏ&ப0டா8 அப*G
ெச<வத& அவ சிதமாயி7தா. ஆனா த$கதி& அதிட

இேபா, அப*ெயலா ஏ நடகிற,? ேக வி ?ைறேய ஏ&படவிைல.
மநா@ அத&க6த நா@ பா$கியி ஏதாவ, 'கச?சா' ஏ&ப6கிறதா எ
ஆவ8ட கவனிதா. ஒேம கிைடயா,. கிண&றிேல கைல ேபா0ட,

ேபா=7த,. பண$ ேக0பவகளி C0ட$ Cட ைற7, ேபாயி&.

ேக0பவக@ெகலா வ0*யிறி பண ெகா6, வ7ததி=7,, ஜன$க@
பா$கியி நபிைக வ7, வி0டதாக ேதாறிய,. சில, வா$கிய பணைத

திபி ேபா6வத&Cட வ7தாக .

ெஸௗ7தரதி மன நிமதியைட7த,. அ7த நிமதியி மதியி ஒ விேநாத

ைற; உ5டாயி&. "எ6த,தா எ6ேதா; இ: இர56 க06 ேச,
எ6திக Cடாதா?" எ விசாரப0டா. த$க, ஒ0*யாண?
ைவரேதா6 வா$கி ெகா6த பிற, ைகயி8 ஒ ஆயிர Rபா<
மிGசமி7தா, வ$காலதி ஆப, சப, உத3மலவா? மப*; அ7த
மாதிாி ச7தப த வா2நாளி எ$ேக வர ேபாகிற,?
------------5

ேபரா பா$கி எதி றதி இ7த ெபாிய க0*டதி ஒ பிரசிதமான
ேஹா0ட இ7த,. இ7த நவ நாகாிக ேஹா0ட= சாபா6 ேபா0ட,ட

த$வத& இட? ெகா6தாக . ேம மா*யி இ7த சி சி அைறக ,

தினசாியி8 மாதவாாியி8 வாடைக விடப0டன. அ7த ேம மா*

அைறகைள; தா2வாரைத; ெஸௗ7தர ேவைல ெச<; 'க35ட'ாி=7,
நறா< பாகலா. பா$கியி அதிக C0டமிலாதேபா,, ெஸௗ7தர அ7த
ேஹா0ட அைறக@ அறாட தி, திதாக வ மனிதகைள பா,,

257

அவக@ைடய நைட உைட பாவைனகைள கவனி, ெபாA, ேபாவ,
வழக. அகி8 ள ம&ற பா$கி மா+தாகளிட, "அவ:ைடய ஹி0ல

மீைசைய பா!" "இவ யா2பாண, மனித ேபா=கிற,!" "அேட அபா!

எLவள3 உயர! ந?ைடய , கவனைர விட உயரமா< இபா
ேபா=கிறேத!" எெறலா வ ேபசி ச7ேதாஷப6வ,56.

த$க ஒ0*யாண வா$கி ெகா6த நாலா நா , ெஸௗ7தர வழக ேபா

அ7த மா* அைறகளி பக பாதா. அ7த அைறகளி ஒறி ைகயி

தக,ட உ0கா7தி7த ஓ ஆசாமி தைனேய கவனி, பா,

ெகா5*பைத க5ட,, ெஸௗ7தர, ,/ெகற,. அ7த ?க
எ$ேகேயா பாத ?கமா< ேதாறியப*யா, அவ:ைடய ,/க

அதிகமாயி&. அற இ: சில தடைவ ெஸௗ7தர அ7த பக

ேநாகினா. ஒLெவா சமய அ7த ஆசாமி ேநர*யாக இவைன பாப,

ேபால3, இ: சில சமய தகதி கவனமா< இபதாக பாசா$ ெச<,

ெகா56 கைட க5ணா இவைன பாப, ேபால3 ேதாறிய,.

ெஸௗ7தர, இனெத ெசாவத&கிலாத பய உ5டாயி&. "இவ

யா, இ7த ?கைத எ$ேக பாதிகிேறா?" எ ேயாசைன ெச<தா.
பளிGெச ஞாபக வ7த,. உடேன அவ: கதிகல$கி&.

ஆ; ெஸௗ7தரதி ைம,னி ழ7ைத ஆ56 நிைற3 கயாணதி& இ7த

ஆசாமி வ7தி7தா. அவைன ப&றி ேவ இர56 ேப ேபசி

ெகா5*7தாக . "ராமாTஜ இேபா, `.ஐ.*.யி இகிறா எ

ெதாி;ேமா, இைலேயா? *பா0ெம5* அவ: ெராப நல ெபய! சீகிர
பிரேமாஷ ஆ எ ெசாகிறாக " எ ஒவ இெனாவாிட
ெசானா. அ, ெஸௗ7திரதி காதி விழ3, அவக

0* கா0* ேபசிய

ஆசாமிைய இவ: பாதா. அேத ஆசாமிதா இவ எபதி ச7ேதகமிைல.
ெஸௗ7தர, ெப திகி உ5டாயி&. உடெபலா ெசா0ட வியத,.

"ெவ<யி சகிகவிைல" எ ?/?/, ெகா56, ைக0ைடயினா

வியைவைய ,ைட, ெகா5டா. நீ5ட நா

வழகதினா இய7திரைத

ேபா ேவைல ெச<தாேன தவிர, அவ: ேவைலயி கவனேம இகவிைல.
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இ7த `.ஐ.*. ேபா^+கார இ$ேக எத&காக வ7திகிறா? இதைன நா@
இலாம இேபா, வர காரண என? பண ைற7த விஷயமாக த ேபாி
ச7ேதக ேதாறியிக ேவ56. ேவெறத&காக அ$ேக வ7,

உ0கா7திகிறா? எத&காக தைனேய பா, ெகா5*கிறா?...

அ சாய$கால B6 ேச7த, த$க அவைன பா,, "ஏ ஒ

மாதிாியாயிகிறீக ! ?க வா*யிகிறேத?" எ ேக0டா . "ேவைல அதிக;

ேவெறாமிைல" எ பதி ெசானா.
மநா

ெஸௗ7தர பா$கிG ெசறேபா,, "இைற அ7த `.ஐ.*. கார

அ$ேக இலாவி0டா ஒ ஆப, இைல" எ எ5ணி ெகா56

ேபானா. "இைற அவ இகமா0டா; ந?ைடய பய B5 பய"
எ மனைத ைதாியப6தி ெகா5டா. "அ$ேக அவ இ7தாதா

என? ேவ காாியமா< வ7திகCடாதா? ப0டண, ெவளிHாி=7,
வ எதைனேயா உதிேயாக+தக

அ7த ேஹா0ட= த$கிறாக . அ7த

மாதிாி இவ: வ7, த$கியிபா. நா எத&காக பயபட ேவ56?" எ
ேதத ெசா= ெகா5டா. "இைற அ7த மா* பக பாகேவ

Cடா,. பாதா ந ேபாி ச7ேதக உ5டானா8 உ5டா" எ உதி
ெச<,ெகா5டா.

ஆனா, பா$கியி அவ:ைடய வழகமான இடதி ேபா< உ0கா7த,,

அவைனயறியாமேல க5க

எதிபக ேநாகின. அ$ேக `.ஐ.*. கார

இைல. அபா! பிைழேதா! என B5 பய? என B5 Yதி? &ற? ள
ெநD எப, சாியா< ேபா< வி0டேத! இ7த ஒ தடைவேயா6 ேபா,;

இனிேம ந வா2நாளி இமாதிாி காாிய ெச<யேவ Cடா,!

வாச= அேபா, மாேனஷி$ ைடரடாி கா வ7, நிற,. அவ

பா$கி ேள வ7, ப, நிமிஷ,ெகலா, ெஸௗ7தர த&ெசயலாக

மப*; எதிமா*பக பாதா.

அ$ேக அ7த `.ஐ.*. கA உ0கா7, தைன ெவறி, பா,

ெகா5*பைத க5டா. ெஸௗ7தரதி உட ஒ 8$ 8$கி&.
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மாேனஜி$ ைடரட இவ: ஒ, ேபசி ெகா56 வ7திக ேவ56.

இவ த:ைடய ச7ேதகைத ெதாியப6தியிபா. மாேனஜி$ ைடரட

என ெசானாேரா, எனேமா? ஒேவைள 'அெர+6' ெச<, வி6வெத
தீமானிதிபாகேளா?
ேபா^+காரக

வ7, த:ைடய ைகயி வில$ மா0* ெத Bதி வழியாக

அைழ, ேபா கா0சிைய ெஸௗ7தர த மனதி க&பைன ெச<, பா,
ெகா5டா. அ7த கா0சிைய ம06 த$க பா,வி0டா? அவ

ேதகதி=7த ேராம$க
ேபா^+காரக

எலா தி06 நிறன.

வில$ட வவைத ஒLெவா நிமிஷ? ெஸௗ7தர

எதிபா, ெகா5*7தா. ேஹா0ட மா* பக பாக Cடாெத

அவ பைல க*, ெகா56 சிரமப0டா. ஆனா, அ7த `.ஐ.*.காரனி

க5க

த ேபாிேலேய இபதாக அவ: ேதாறி ெகா5*7த,. கA

, ெவறித க5க@ உ ள அ7த Rரமான ?க அவ மனக5ணி
?னா அ*க* வ7, ெகா5*7த,.

சாய$கால பா$கி சா,கிற வைரயி ஒ நடகவிைல. "ந ேபாி ெவ
ச7ேதக ம06 ேதாறியி;  ஒ அகப0*ரா,. அதனாதா
அெர+0 வார50 எ6கவிைல" எ எ5ணி ெகா5டா. ஆனா,

அவக@ என  அகபடC6?  என தா இகிற,? - ஓ! ஒ

ேவைள த$க ஒ0*யாண வா$கிய ெச<தி ெதாி7, ேபா<வி0டா?
அ சாய$கால ெஸௗ7தர த$கைத பா,, சாதாரணமா< ேக0ப,

ேபா, "ஆமா; ஒ0*யாண வா$கி ெகா5ட சமாசார அ6த B6, அ5ைட
B6க@ெகலா இத&

ெதாி7திேம, அப*தாேன?" எ ேக0டா.

"நறாயிகிற,; B6 Bடாக ேபா<G ெசா= வேவ எ நிைனதீகளா?

ேந&ைற அ6த B06 அமாமி பா,வி06 'அச த$க ஒ0*யாண

மாதிாிேயயிகிற,' எறா . அேபா, Cட நா நிஜைதG ெசாலவிைல.
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என அவசர, தாேன ெதாிகிற, எ இ7, வி0ேட. எத&காக

ேக0கிறீக ?" எேற.

"விேசஷ ஒமிைல. ஆனா இேபாைத யாாிட? ெசால ேவ5டா.
இ7த காலதிேலதா அ]ைய அசாதியமாயிகிறேத?" எறா ெஸௗ7தர.
அத&கற, இ: நா8 தின$க

ெசறன. ெஸௗ7தர வழக ேபா

பா$கி ேபா< ேவைல ெச<, வ7தா. ஒLெவா நா@, "இைற அ7த

`.ஐ.*. கார இகமா0டா" எ எ5ணி ெகா56 ேபாவா. அ$ேக அ7த

கA Dசிைய க5ட, ஏமா&றமைடவா. நா@ நா

அவ:ைடய Yதி;

பைதபைத அதிகமாகி ெகா5*7தன. இர5* ஒ சீகிர தீ7,-

வி0டா ேதவைலெய ேதாறி&. இ7த நா0களி இரவி X$ேபா,
அவ:ைடய உட Xகி ேபா6வைத;, ஏேதேதா பித&வைத; க56

த$கதி கவைல; அதிகமாகி ெகா56 வ7த,.
ஒ நா

பா$கியி இர56 மா+தாக

C* இரகசிய ேபசி

ெகா5*7தைத ெஸௗ7தர பா, வி06, அவக

அகி தா: ேபா<,

"என சமாசார?" எ ேக0டா. "உன ெதாியாதா, என? பா$கியி

ஏேதா பண காணாம& ேபாயிகிற,. ஏ&ெகனேவ ஊாி இகிற காபராவி

அைத ெவளியி விடCடாெத மாேனஜி$ ைடரட * ைவதிகிறாரா.

தி06 ேபான ெதாைக எLவளெவ ெதாியவிைல. அ, ைடரட
காஷிய தா ெதாி;மா" எ மா+தாகளி ஒவ ெசானா.

பின, இத& ?னா நட7தி ெபாிய பா$கி ேமாச* வழகைள

ப&றி;, அதிெலலா எப* எப* தி*னாக , எப* எப* அகப06

ெகா5டாக

எப, ப&றி; அவக

ேபசி ெகா5டாக . ேம&ப*

&றவாளிக@ கிைடத க67 த5டைனகைள ேக0ட ேபா,,

ெஸௗ7தர, ஸத நா*; ஒ6$கி வி0ட,. ஒ ேக` 'அRவ' ஆனவ

மனிகப0டைத அறி7தேபா, "நா? ஒேவைள ஒ ெகா56 வி0டா

மனி, வி6வாகேளா?" எ எ5ணினா. ஆனா, அ, எப* ?*;.

&றைத ஒ ெகா வெதறா, த$கதினிட? ெசா=யாக ேவ56?
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அவளிட எப* இ7த ெவ0க ேக0ைடG ெசாவ,? அைதவிட பிராணைன

மா<, ெகா ளலா!

த&ெகாைல ெச<வத&ாிய வழிகைள ப&றி அவ:ைடய மன சி7திக

ெதாட$கிய,. இைடயிைடேய, "எத&காக இ7த ைபதியகார எ5ண$க
எலா? ெவ ச7ேதகதி ேபாி சிைற அ:ப ?*;மா? தைடய
கிைடதாதாேன நடவ*ைக எ6க ?*;? தைடய என இகிற,? த$க

வாைய * ெகா5*கிற வைரயி யா என ெச<ய ?*;" எ

எ5ணமி0டா.

நைக கைடயி ஒ0*யாண வா$கிய,, ைவர ேதா06 ஆட

ெகா6திப, அவ: ஞாபக வ7த,. ஆட தகதி இவ:ைடய

ைகெயA, Cட இகிற,. ஒ ேவைள அ$ேக ேபா< விசாாிதிபாகேளா?

- இ7த ஒ வழியி தா விஷய ெவளியானா ெவளியாக ேவ56.

அ மாைல பா$கி *ய பிற, ெஸௗ7தர ேநேர B06 ேபாகாம கைட
ெத3G ெசறா. ைவரேதா6 தயாராகி வி0டதா எ ேக06 ெகா56,

அ,ட யாராவ, தைன ப&றி விசாாிதாகளா எ ெதாி7, ெகா56
வரலாெம ஒ0*யாண வா$கிய கைடைய ேநாகி ேபானா. கைட

ெகாDச Xரதி அவ வ7, ெகா5*7தேபா,, ேம&ப* கைட வாச=

மாேனஜி$ ைடரட ஸக+ரநாமதி ேமா0டா வ5* நி&பைத க56

தி6கி0டா. அ$ேகேய ஒ ச7தி ஒ,$கி நிறா. ச& ேநர,ெகலா
வ5* சாைலேயா6 ேபாயி&. அத&

ஸக+ரநாம இ7தா. சாி, நைம

ப&றிதா விசாாிதிகிறா எ அவ: நிGசய ஆயி&. பயதினா

அவ:ைடய ெநD தி திெக அ*, ெகா5ட,. கைட ேபாகலாமா,

ேவ5டாமா எ ஒ கண ேயாசிதா. ேபா<தா பா, விடலா எ

,ணி7, ேபானா. கைட வாச= ேபான, மப*; ஒ கண தய$கி நி,

உ ேள ேநாகினா. அவ:ைடய ெநD ஒ நிமிஷ அ*, ெகா ளாம

நி வி0ட,. ஏெனனி அ$ேக கைட ?தலாளி அகி அ7த `.ஐ.*. கA
உ0கா7, அவட ஏேதா ேபசி ெகா5*7த,!
கைட

Tைழயாமேல ெஸௗ7தர விைரவாக திபினா. B06
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எப*தா வ7, ேச7தாேனா, ெதாியா,. தா ெச<த காாிய ெதாி7,

ேபா<வி0ட, எபைத ப&றி அவ: இேபா, ச7ேதகேம இகவிைல.

எப*; நாைள க0டாய ைக, ெச<, வி6வாக . அ7த அவமானைத

சகி, ெகா5*க ?*யா,. த$க என நிைனபா ? அவ@ைடய
தமைகமாக

என நிைனபாக ? ஏைழ ெகா6த எ:ைடய கைடசி

ெப5தா ச7ேதாஷமாயிகிறா " எ ெசா= ெபைமப06

ெகா5*7த மாமியா என நிைனபா ?

உயிைரவி6வதா, அல, ஓ* ேபாவதா எப,தா இேபா, ேக வி, உயிைர

வி6வத& வழி என எ ேயாசிபத&Cட அவ: இேபா,

சதியிைல. மன, அLவள3 கலகமாயி7த,. கைடசியி, "இேபாைத
எ$ேகயாவ, க5காணாத இட, ஓ* ேபாகலா. பிற நிைலைம

த7தா&ேபா பா, ெகா ளலா" எ தீமானிதா.

அ இர3 தா ெஸௗ7தர த$க, க*த எAதி ைவ, வி06
அவ@ ெதாியாம ெவளிேயற ?யறா.
--------6

த$கதினிட ெஸௗ7தர இேலசி உ5ைமையG ெசா= விடவிைல. ேக வி

ேக06, க5ணீ வி06, ஆைண ைவ, ெகாDச ெகாDசமாக அவ

விஷய$கைள ெதாி7, ெகா ள ேவ5*யி7த,. அப*;$Cட, ஒ விஷய
ெஸௗ7தர அதிகப*யாக க&பைன ெச<,தா ெசானா. ஒ சிேநகித

2000 Rபா< கட ெகா6பதாகG ெசா=யி7தாக3, அ, மநா

வ7,

வி6ெம நபி பா$கி பணைத ேபா06 ஒ0*யாண வா$கியதாக3, அ7த

பாவி பிற ைகைய விாி, வி0டா எ Cறினா. த:ைடய &றைத

ைற, ெகா @ எ5ண,டேனதா ெஸௗ7தர இப* க&பைன ெச<,

ெசானா. ஆனா இ, த$க, ெபாிய ஆத அளித,! கவைலயினா8

க5ணீாினா8 பயதினா8 வா* வத$கி ேபாயி7த அவ@ைடய ?க ஒ
நிமிஷ பிரகாச அைட7த,. "அப*யானா, எ6த, ெதாியாம இேபா,
Cட பணைத ேபா06 விடலாேமா?" எ ேக0டா .
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"இேபா, ெராப நாளாகி வி0டேத!" எறா ெஸௗ7தர.
"அதனா என ேமாச? நா ெப5 ேபைத, ஒ ெதாியாதவ தா.
இ7தா8 இ7த ஒ விஷயதி நா ெசாகிறைத ேக@$க . இ7த

ஒ0*யாணைத நாைள காைலயி ெகா56ேபா< வி& வி6$க . நல

ேவைளயாக த$க நைகயாக வா$கிேனாேம? ைவரமாயி7தா, பாதி பண Cட
வரா,. வி&வி0டா, ைகயி பாகி; ளைத; எ6, ெகா56 ேநேர

ேமேனஜாிட ேபா< நட7த, நட7தப* ெசா= வி6$க . பகவா இகிறா.

நம ஒ ெக6தி வரா," எறா

த$க.

ஒ விததி அ, சாியான ேயாசைன எ ெஸௗ7தர, ேதாறிய,.

இேபா, ள பா$கி ெநக* காபராவி, மாேனஜி$ ைடரட ேக+

நட,வத& விப மா0டா. பண வ7தா ேபா,ெம வி06 வி6வா.
உ5ைமையG ெசா=, மனிைப ேக06 ெகா5டா, அத& பல

இலாமலா ேபா? ஆனா8, எLவளேவா ஆைச;ட த$க, வா$கி
ெகா6த ஒ0*யாணைத உடேன வி&கிறதா? இேபா, அவ

சமதிதா8,

பிற வா2நாெளலா ெசா= கா0ட மா0டாளா?
"என ேயாசிகிறீக ? நா ெசானப* ெச<கிறாதாக சதிய ெச<,
ெகா6$க . இலாவி0டா விடமா0ேட" எறா
சதிய ெச<, ெகா6கிற வைரயி அவ
அ6த நா

த$க. அ7தப*ேய அவ

விடவிைல.

காைலயி ெஸௗ7தர ஒ0*யாணைத கைட ெத3 எ6,

ெகா56 ேபா< ேவெறா நைக கைடயி அைத வி&றா. வழகேபா

C=ைய ைற, ெகா56 த$க விைல எ6, ெகா5டாக .

அதிடவசமாக அ7த ப, நாளி ப3 விைல  Rபா< ேம

உய7தி7த,. ஆைகயா, ஒ0*யாண, ெகா6த பண அப*ேய திபி

வ7, வி0ட,!

மாேனஜி$ ைடரடாிட ெகா56 ேபா< ஆயிரைத7Q Rபாைய; ைவ,
ெஸௗ7தர விஷய$கைளG ெசானேபா,, அவ ஆGசாியதினா பிரமி,

ேபானா, "நல ேவைள; இைறேக ெகா56 வ7, ெகா6தா<; நாைள 'b
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ேல0' ஆகி ேபாயி" எறா. அவைன மனி, வி6வதாக3, அவ ேம
வழ ெதா6பதிைலெய வா ெகா6தா.

இLவள3 லபமாக காாிய நட7, வி6ெம ெஸௗ7தர

எதிபாகேவயிைல. ஆகேவ, ெகாDச ைதாியமைட7,, "ஸா! தய3 ெச<,
அ7த `.ஐ.*. காரைன உடேன ேபாகG ெசா8வி6$க . அவ ?ழி,

பா, ெகா5ேடயி7தா, ஒ ேவைல; ஓட மா0ேடகிற," எறா.
மாேனஜி$ ைடரடாி வ$க

மப*; ஆGசாியதினா ெநறி7தன.

"எ7த `.ஐ.*. ையG ெசாகிறா<?" எ ஒ ெதாியாதவ ேபா ேக0டா.
"எதி ேஹா0ட மா*யி இகிறவைன தா, ஸா! அவ ?கைத நிைன,
ெகா5டா இராதிாியி Xக வரமா0ேடகிற," எறா ெஸௗ7தர.
மாேனஜி$ ைடரட கிேல விரைல ைவ,, த?ைடய ஆGசாியைத

ெதாியப6தினா.

"பேல ெக0*கார நீ! `.ஐ.*. ேபா0*கிறைத Cட க56 பி*,
வி0டாேய? இைற ஒநா

எறா.

தா அவ இபா; நாைள வரமா0டா"

"ெராப வ7தன. 'க35ட ேபாகிேற, ஸா!" எறா ெஸௗ7தர.
"இLவள3 திசா= இ7தG சின ேவைலயி இகCடா,. C*ய சீகிர

உைன ஒ கிைள ஆY+ ஏெஜ5டாக ேபா6கிேற" எறா ராL சாகி

ஸக+ரநாம.

ெஸௗ7தர மிக உ&சாக,ட கீேழ ெசறா. அ நிமதியாக ேவைல

பாதா. `.ஐ.*. காரைனேயா அவ:ைடய கA பாைவையேயா

ெகாDச$Cட இல0சியேம ெச<யவிைல.
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சாய$கால B06 ேபான, த$கதினிட எலா விபர$கைள;

ெசானா. அ7த ச7ேதாஷைத ெகா5டா6வத&காக இர56 ேப ஒ

ஹி7தி டாகி ேபா< வி06 வ7தாக . ஹி7தி டாகியி ஒ ெசௗகாிய

உ56. திைரயி ேபகிற, எனேமா இவக@ ெதாியா,. இவக
பா06 த$க

சமாசார ேபசி ெகா5*கலாமலவா?

இராதிாி இர56 ேப ெவ ேநர வைரயி ேபசி ெகா5*7தா8 பிற

நிமதியாக X$கினாக .
*****

மதின காைலயி, அ6த B06 அ<யாசாமி ஐய ைகயி காைல தினசாி

பதிாிைக;ட அவசரமா< வ7தா.

"என மி+ட ெஸௗ7தர! கைடசியி கைல Xகி ேபா06 வி0Oகேள!"
எ ேக06 ெகா56 வ7தா.

ெஸௗ7தர ஒ ாியாம "என? என?" எ பரபரட ேக0டா.
"உ$க@ ெதாியாதா, என? 'ேபரா பா$கி' ேகாவி7தா ஆகிவி0டதாேம?

ஸக+ரநாம எேலா ெபாிய நாமைத ேபா06 வி06 ேபா<

வி0டானாேம?" எ ெசா= பதிாிைகைய ெகா6தா. ெஸௗ7தர

அளவிலாத திைகட பதிாிைகைய வா$கி ப*தா. அதி பிவ

ெச<தி, க0ட க0*, ெபாிய எAதி ேபா0*7த,.

"ேபரா பா$கியி சில நாைள ? பரபர ஏ&ப0*7த, ேநயக@
ெதாி;. அ7த பரபர ஒ வாரமாக அட$கியி7த,. பா$கி ெநக*

தீ7, வி0ட, எ எலா எ5ணியி7த சமயதி, தி6கி6ப*யான

சபவ$க

ேந& இர3 நட7தி7தன. ேபரா பா$கியி மாேனஜி$ ைடரட

ராL சாகி ஸக+ரநாம ேந& இர3 எAJ ரயிேவ +ேடஷனி ைக,

ெச<யப0டா. பா$கியி ைகயிபி=7, அவ ஏராளமான ெதாைககைள

ைகயா*யிபதாக ெதாி7த,. சில நாளாக இரகசிய ேபா=ஸா அவைர

க5காணி, வ7தன. ேந& இர3 ைக, ெச<யப0டேபா, அவ வச மா

இர56 ல0ச Rபா< ெபமான சவரக@ த$க நைகக@ இ7தன எ
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ெதாிகிற,. ?7ைதய இர56 தின$களி அவ மாெக0* ஏராளமாக சவரக
வா$கிG ேசகாிதி7தாரா. அவ ம,ைர *க0 வா$கியி7த ேபாதி8,

உ5ைமயி ,Gேசாி ேபாக உேதசிதி7தாெர ெதாிகிற,. அவைர
நல சமயதி ைக, ெச<த `.ஐ.*. ேபா^ஸாாி சாமாதிய ெபாி,
பாரா0டப6கிற,."

இைத ப*த, மா கா மணி ேநர வைரயி ெஸௗ7தர +தபி,
உ0கா7தி7தா. ேயாசிக ேயாசிக அவ: எலா விஷய$க@

ெதளிவாக ெதாிய வ7தன. `.ஐ.*. கார பா$கிைய காவ ாி7தெதலா

தனகாக அல; மாேனஜி$ ைடரடகாகதா. தா ஒ0*யாண வா$கிய
நைக கைடயி மாேனஜி$ ைடரட ஸவர வா$கியிக ேவ56; அவ

அ$ேக என ெச<தா எதா `.ஐ.*.கார விசாாிதிக ேவ56! தன

ஒ ஆப, ஏ&ப0*கவிைல; பண திபி ெகா6திக

ேவ5*யேதயிைல. B5 பய! B5 நட!

அவ:ைடய மன ஒவா ெதளிவைட7த,, உ ேள ேபா<, த$கைத
Cபி06 விஷயைதG ெசானா. அவ@ ெராப ஆGசாியப0டா .

"நா பயப0ட, எலா B5!" எ ெஸௗ7தர ெசானேபா,, அவ:ைடய

மனதி இ7தைத ெதாி7, ெகா5ட த$க, "நல ேவைள ேந&ைறேக

ஒ0*யாணைத வி& பணைத ெகா6, ெதாைலதீகேள! இலாம&

ேபானா, அ, ந தைலயி எேபா, ஒ ெபாிய பாரமாயி" எறா.
இத& என பதி ெசாவெத ெஸௗ7தர, ெதாியவிைல. ச& ேநர

கழி,, திOெர, "த$க! இதி இெனா ச$கட இகிறேத! பா$கிைய
* வி0ட ப*யா என ேவைல ேபா< வி0டேத!" எ கவைல;ட

Cறினா.

"ேவைலதாேன ேபாG? ேபானா ேபாக06. நீ$க
அ,ேவ என ேபா," எறா

ேபாகாம இகிறீகேள.

த$க. ெஸௗ7தர ேவெறா ெசால

ேதாறாம, "எ த$கேம!" எறா.
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ஆன7த விகட 28.7.40
-------------------1

15. அணாசலதி அAவ

இ, ஒ கைத. இ7தG ெச<திைய ஆரபதிேலேய நா வ&திG ெசாலாம&

ேபானா, ஒ ேவைள இைத ஒ க06ைர எேறா, பிரச$க எேறா நிைன,
ெகா Bக . ம&ேறா அபாய? உ56. இதி வ சபவ உ5ைமயாகேவ

நட7த, எ எ5ணிவிடலா. அLவள3 நிஜ ேபா இ. பிற ஆஸாமி

யா எ ேதட றப6Bக . த:ைடய விஷய அLவள3 விளபரமாவைத

எ ந5ப அணாசல ஒேவைள விப மா0டா.
இ7த பர7த Jம5டலதிேல த&ேபா, தனி மனிதக

?த அரசா$க$க

வைரயி எலாைர; தி?காடG ெச<,வ ெபாிய பிரGைன

ேவைலயிலா தி5டா0ட அலவா? நம, ேதசதி8 இ,தா ெபாிய

தி5டா0டமாக இகிற,. கா7தி மகா ?த நவ நாகாிகதி& சிற7த ஸ. எ.
வி+ேவ+வைரயா வைரயி இ7திய பிர?கக

அேநக இ7த பிரGைனைய

ப&றிG சி7தி, இைத தீ, ைவக வழி ேத6கிறாக . ேவைலயிலா

தி5டா0டதி8, மதிய வபா அதாவ, ப*த ஜன$க@ைடய

தி5டா0ட7தா மிக ெகா*ய,. ஏைழ *யானவக , ெதாழிலாளிக
?த=யவகளி தி5டா0ட அLவள3 ெபாிதல; ஏெனறா அவக@

ப0*னி கிட விைத நறா< ெதாியவ. 'சிதிர? ைகபழக'

அலவா? ப0*னி;, வயி& பழக7தா. ஒ நாைள ஒேரேவைள அைர
வயி&G சாபி06வி06G ச7ேதாஷமா< கால$கழிக கிராம,
*யானவக@ ெதாி;. இதைகய மனபாைமதா ேதச

?ேன&றதி&ேக தைடயாயிகிறெதப, சில ெகா ைக. ப0டண$களி

உ ள ப*த ஜன$களி விஷய இப*யல. ஒ ேவைள காபி

கிைடகாவி0டா ேபா,; அவக@ைடய வா2ைக ேசாகமயமாகி வி6கிற,.

இ7த ேவைலயிலா தி5டா0டதி=7, வி6தைலயைடய அேநக அேநக

வழிகளி ?ய&சி ெச<கிறாக . இைவகளி சவ சாதாரணமாக 100- 90 ேப

?ய பா வழி ஒ இகிற,. அ,தா பதிாிைக எA,வ,.

தினசாி பதிாிைகயி ஒ விேசஷ க06ைரைய ப*பாக

அல, மாத
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பதிாிைகயி ஒ சிகைதைய வாசிபாக . "என பிரமாத? இைத ேபா

நா ஒ எAத Cடாதா?" எ ேதா. உடேன பதிாிைக ெதாழி=

ெபனா0ஷாைவ; ெச+ட0டைன; ேபா பண சபாதிபதாக பக&
கன3க !

"என எA,வ,?" எப, அவக

மனதி ேதா அ6த ேக வி. "என

எA,வ,?" எபைதேய தைலபாக ேபா06 ெகா56 சில எAத

ெதாட$வாக . "ஒமிைல" எற தைலட ஒ ெவ ைளகார ெபாிய
தக ஒ எAதிவிடவிைலயா? ேவ சில ேவைலயிலா

தி5டா0டைதேய விஷயமாக ெகா56, "உதிேயாக ேவ0ைட" எப, ேபாற

தைலக@ட க06ைரேயா, கைதேயா எA,வாக . த$க@ைடய ெசா7த

அ:பவ$க@ட ெகாDச ைகGசர ேச7தா நல கைதயாகி வி6ெம
நபிைக.

இதைகய கைத ஒைற ைகயிெல6, ெகா56, ஒ நா

அணாசல

எனிட வ7தா. அவ எ:ைடய பா=ய ந5ப. ஆனா இைடயி பல

வஷ$களாக நா$க

ச7திகவிைல. அவ:ைடய ேaம லாப$கைள ப&றி

ேக0ேட.  வஷ$களாக ?ய பி.ஏ. பாிைaயி ேதறியவைரயி

ேaம7தா எ, அதனா லாப7தா இ: கிைடகவிைல எ

Cறினா. வய, இபைத7, ஆகிவி0டப*யா சகா உதிேயாக ெப

ஆைசைய வி06 வி0டானா. ம&றப* த:ைடய அ:பவ$கைள எ ைகயி

ெகா6த க06ைரயி காணலா எ ெதாிவிதா.
அைத வாசி, பாேத. சில அ:பவ$க

மிக3 சிகரமாகேவ இ7தன.

உதாரணமாக ஒைற இ$ேக றிபி6கிேற. ஒ ?ைற அணாசல ஆ$கில

பதிாிைககளி பிவமா ஒ விளபரD ெச<தா.
ேதைவ

பி.ஏ. ப0டதாாி R.100 சபளதி ஓ உதிேயாக ேதைவ. R.1000 ெராக

ஜாமீ க0டC6.
ெப0* ெநப 7032
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விளபர ெவளியான றா நா

க*த$க

வர ெதாட$கின. அக*த$களி

பல, ெப0* நப 7032-ஐ வாயார மனமார வா2திவி06 R.1000 த7தி

மணியாடாி அ:ப தயாராயிபதாக3 எெபாA, வ7, உதிேயாக
ஏ& ெகா ளலாெம விசாாிதி7தன. இப* எAதியவக

பி.ஏ.க

ெவ

ம06மல. அவகளி சில '=டேரச ஆன+' ப0ட ெப&றவக .

ேவ சில ைடைர0*$, ஷா0ஹா56,  கீபி$ ?த=யைவக@ க&
ேத7தவக .

உ5ைமெயனெவறா இ$கி^ எனேமா லப7தா. ஆனா

விளபரைத க5ட, அவக@ேக&ப0ட பரபரபினா விஷயைத ந
கிரஹிக ?*யாம ேபாயி&. அவக@ைடய க5க

பாதன. அவக@ைடய வா<க

விளபர ?Aவைத;

விளபர ?Aவைத; ப*தன; ஆனா

அவக@ைடய மனதி ம06 பிவ வாைதக தா பதி7தன! "பி.ஏ.R.100
சபள; R.1000 ெராக ஜாமீ - ெப0* ெநப 7032."

இ: சில, விளபரைதG சாியாக அத ெச<, ெகா56 பதி

எAதியி7தாக . ஆனா அவகளி ஒவைர தவிர, ம&ற எவ மாத 30

Rபா< ேம சபள ெகா6க தயாராயிைல. அ7த விலகான ஒவ ம06

ேக0டத& ேமேலேய, அதாவ, மாத R.125 சபள ெகா6பதாக

எAதியி7தா. இ7த தவத=னா, அவ R.1000 நடமாயி&. மாத 80

Rபா< அல, 90 Rபா< சபள ெகா6பதாக அவ எAதியி7தா,

அணாசல வைலயி விA7திபா. ேக0டத&ேம, ெகா6பதாகG
ெசானப*யா ச7ேதக ேதாறி ேநாி ேபா< விசாாிக ேபானா.
வாடா+ சாைலயி காி0ைடக

அ6கியி7த ஓ அைற பக,

அைறயி ேம&ப* கனவாைனG ச7திதா. தம, "காி ப3ட ஏ&மதி

கெபனி"யி மாேனஜ உதிேயாகைத அவ அணாசல, தவதாக

Cறினா.

காி ப3ட எனப6 இ7திய ழ ெபா*ைய வா$க, இ$கிலா7,,
ஆ+திேர=யா ?த=ய ேதச$களி8 ள ,ைரசானிமா, ஆவ8ட கா,
ெகா5*கிறாகெள, இேபா,தா கெபனி ஆரப நிைலயி
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இகிறெத, ேபாக ேபாகG சபள அதிக தவதாக3, ஆனா R.2000
ெராக ஜாமீ க0*னா இேபாேத R.250 சபள தவதாக3 ெசானா.

"ேயாசி, ெகா56 வகிேற" எ திபி வ7,வி0டா.
"கைத எப*யிகிற,?" எ அணாசல ேக0டா.

"நறா<தா இகிற,. ஆனா கைத ?*3 கமிைல" எேற.
"அதி என &ற?" எ ேக0ேட.
"ம$களகரமாக ?*; கைதக
கைதக

எேபா, இர5டா7தர7தா. இ$கி^

ப*தி உன இ, ெதாி7திக ேவ56. 'க=யாண ெச<,

ெகா56 கமாக இ7தாக ' எ ?*ப, ந?ைடய ேதச, கநாடக

?ைற. திய ?ைற கைதகளி கதாநாயகேனா, நாயகிேயா அகால மரணமைடய
ேவ5*ய, மர. எதிாிைய ெகா56 ெகாவிக ?*யாவி0டா, விஷ
*ேதா, X ேபா06 ெகா5ேடா த&ெகாைல ெச<விக ேவ56. அல,
கதாபாதிர$கைள உயிேரா6 வி0டா8 அவகைள தீராத ,கதிலாவ,
ஆ2திவி06 கைதைய ?*க ேவ56" எ பிரச$க ெச<ேத.

"வா2ைகயிதா ேவ5*ய ,க இகிறேத! கைதகளாவ, ச7ேதாஷமா<
?*யCடாதா?" எ ேக0டா அணாசல.
"வா2ைகயி ேவ5*ய ,க அதிகமாயிபதா தா கைத ,கமா<
?*3ேவ56. அேபா,தாேன உ5ைம ெபாதமாயி!"

"சாிதா, ஆனா இ7த கைதைய ெபாத வைரயி அ, ெபாதமிைல.
ஏெனறா இதி வ கதாநாயக நாேன. விஷ$ *ேதா, X ேபா06
ெகா5ேடா உயி விட எனG சிறி, விப இைல. ப*பி8, அழகி8,
ணதி8 சிற7த மைனவிைய வி06வி06, உயிைரவிட யாதா மன,
வ?"
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ஒLெவாவ ஒLெவா விஷயதி ெபைம;56. அணாசல,

அவ மைனவி விஷயதி ெபைம. இேபா, Mமதி சப$கி எ.*

பாீ0ைச ப*, ெகா5*7தா .

"அப* கைதையG ச7ேதாஷமா< ?*பதாயி7தா8, நீ ?*தி ?ைற

சாியல. ஒ ேவைல; கிைடகாம கைடசியி தமி2 பதிாிைகக@ கைத

எAத ெதாட$கிறாென, ெவ சீகிரதி பிரசித பதிாிகாசிாியனாக3,

Qலாசிாியனாக3 ஆகி மாத ஆயிர Rபா< சபாதிகலானாென

?*திகிறா<. இ, உ5ைம ேந மா பாடாயிகிற,. நல கைதயி

இல0சண, அ, நிஜேபா ேதாற ேவ56."

"கைத இக06. நா பதிாிைகக@ எAதி பண சபாதிபைத ப&றி
என ெசாகிறா<?"
"பண சபாதிபத& எதைனேயா வழிக

இகிறன. ேசா வி& பண

சபாதிகலா.  ெபா* வியாபார ெச<, ல0சாதிபதியாகலா. காமேகசாி
ேலகிய வி& ேபரனாகலா; ெவ&றிைல பா கைட லாபதி ேமா0டா

ைவ, ெகா ளலா. ஆனா பதிாிைக எAதி பிைழ ஆைசயி7தா

ப0*னி கிடபதி கா7தி மகா:ட ேபா0* ேபாட தயாராயிக ேவ56."

"ேவ5டா, எனிட R. 2000 இகிற,. அைத ெகா56 நாேன ஒ தமி2
பதிாிைக நடதினாெலன?" எ வினவி, தமி2நா0* ெவ&றியைட7த
இர56,  பதிாிைககளி ெபயைர; Cறினா.
ெசற ப, வஷ,

தமி2 நா0* பிற7, இற7த தமி2 பதிாிைககளி

ஜாபிதா ஒ ைவதி7ேத. அைத அவ: ப*, கா0*, "இதி 99
ெபயக

இகிறன. சத Jதியாவத& இ: ஒ பாகி,

ேவ56மானா நீ ஆரபி" எேற.

---------
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2
ஏெழ06 மாத$க@ பிற ஒநா , அணாGசல மப*; வ7தா. அவ

?கைத பாக ?*யவிைல. அLவள3 ேசாகமயமாயி7த,. "உனிட

ஏதாவ, ைவர இகிறதா?" எ ேக0டா.

"ைவரமா? எனிட ஏ,? விேதசி ெபா களி எனG சிரைத கிைடயா,
எ ெதாியாதா?" எேற.
"ேவ5டா! ேதசி கயிறாவ,, நீளமான கயிறாக ஏதாவ, இகிறதா?" எ
ேக0டா.

எனG ச7ேதக உ5டாகி வி0ட,. "கயி எத&காக?" எேற.
"இைறய தின எ உயிைர வி06 வி06 மகாாிய பாக ேபாகிேற"
எறா.

அவைனG சமாதானப6தி விசாாிததி விஷய எனெவ ெதாிய வ7த,.

அவ ,ைணவி Mமதி சப$கி அமா

எ.*. பாீ0ைசயி ேதறி,

உபாதியாயினி ேவைலகாக ?ய&சி ெச<, ெகா5*7தாளா.

திGசிராப ளியி8 ள ெப5களி ைஹ+C ஒறி மாத R.120 சபளதி

உபாதியாயினியாக நியமிக ப0*பதா< அைறய தின உதர3 வ7ததா.

'உதிேயாக ஷ ல0சண' எ ெபாிேயா ெசா=யிக, மைனவி

உதிேயாக ஆன பிற, தா உதிேயாக இலாம எப*யிப, எ

அணாசல கவைலப0டா. மைனவி சபாதி, ேபா06 தா சாபி06

ெகா56 மான$ெக0ட வா23 வா2வைத விட ஏ இேபாேத பிராண தியாக
ெச<,விட Cடா, எபத& நா ஏேத: தக காரண எ6, கா0ட
?*;மா எ வினவினா.

'உயி உ ளவைர நபிைக இட?56' எற ெமாழிைய அவ:

எ6,கா0* ஆத Cறிேன. அவ இLவள3 ைவராகிய ஷ எப,

என ெதாியாெத, இனிேம க5/$க,மாயி7, ஏதாவ, ஒ
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ேவைல அவ: ேத* ெகா6பதாக3 உதி Cறிேன. இேபாைத நீ

உ மைனவி;ட திGசி ேபா. என ப*தி7தா8 +திாீதாேன? அ$ேக
திதிைச ெதாியாம தவிபா . ெகாDச நாைள நீ அவ@ட இக

ேவ5*ய, அவசிய" எேற.

"அப*ேய ெச<கிேற. ஆனா நீ உ:ைடய வாதிைய மற7,

விடCடா,. 30 Rபா< சபள கிைடதா8 ேபா,. ஆனா உதிேயாகமிறி
இனி அதிக கால நா உயி வாழ மா0ேட" எ ெசா= வி06 ேபானா.

ஐ7தா மாத, பிற என ெதாி7த ?தலாளி ஒவ ஒ தமி2 வார

பதிாிைக ஆரபிபதாகG ெசானா. உதவி ஆசிாிய ஒவ ேவ56ெம

ெதாிவிதா. உடேன அணாசல, க*த எAதிேன. அவ:ைடய பதி

என ஆGசாிய உ56 ப5ணி&. மாத 65 Rபா< சபளதி தன ?ேப
உதிேயாக ஆகிவி0டதாக3, சபள உய3 இட?56 எ
ெதாிவிதி7தா. எ:ைடய ?ய&சிகாக நறி ெச8திவி06, திGசி

வ7தா த B06 வராம ேபாக Cடாெத வ&தியி7தா. அ8வ

என எ ம06 ெசாலவிைல.
-----------3

சமீபதி ஒ காாியமாக நா திGசி ேபாக ேந7தேபா,, அணாசலைத

அவசிய பா,வி06 வவ, எ தீமானிேத. அவைன பாபதி

இ7த ஆவைலவிட, அவ:ைடய அ8வ எனெவபைத அறிவதி அதிக ஆவ

இ7த,. அவ:ைடய க*த$களி அைத ப&றி அLவள3 6ம7திர

ெச<தி7தா.

மாைல ஆறைர மணிேம B0* வ7, பாப* எAதியி7தா. அ

மாைல என ேவைலெயா இலாைமயா நா8 மணிேக றப06 அவ
B0ைட ேத*ெகா56 ேபாேன. ெவளிGசதிேலேய B0ைட அைடயாள$
க56பி*, வி0டா, பிற இரவி லபமாக ேபாகலா எ எ5ண.

ஐ7, மணி அவ B0ைட க56பி*ேத. கத3 உ0ற தாளி0*7த,.
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த0*ேன. உ ளி7,, "யா அ,?" எற சத ேக0ட,. அ, அணாசலதி
ரலா< இகேவ, 'நலேவைள, மப*; ேபா<வி06 வரேவ5*யதிைல'

எ எ5ணி, "நா தா அணாசல, கதைவ திற!" எேற.

அணாசல உ ளி7,, "ஊ! ஊ!" எ ஒ விேநாதமான சத இ0டா.

அ6த நிமிஷ வ7, கதைவ திற7தா. அவ:ைடய ேகாலைத க5ட,

திைக, ேபாேன. கலாசாைலயி, "டபாGசாாி" எ ெபய ெப&ற

அணாசல இ6பி ஒ ?ழ ,5ைட லகGச க0* ெகா56 வ7,

எதிாி நிறா திைககாம எ ெச<வ,? ேபாதாதத& அவ:ைடய ஒ ைக
ஏேதா மாவி அைள7த அைடயாள,ட இ7த,. அGசமய அவ சைமய

ேவைலயி ஈ6ப0*7தா எபைத க56 பி*பத& திCைம அதிக
ேவ5*யதிைல. எைன மளமளெவ அைழ,G ெச Cடதி=7த ஒ

நா&கா=யி உ0கார ைவ,, "ச& உ0கா7தி. இேதா கைர இறகி

ழ தாளி, ெகா0*வி06 வ7,வி6கிேற" எறா. அேபா, அ$ேக

ெதா$கிய ெதா0*= கிட7த ஒ ழ7ைத 'B' எ கதிய,.

"இ7த பய அAதா ெகாDச ெதா0*ைல ஆ06, ெராப ,ட" எ

ெசா=வி06 உ ேள ேபா<வி0டா.

தைலெயAைத நிைன, ெகா56 ெதா0*ைல ஆ0*ேன. அேபா,

எனெவலாேமா எ5ண ேதாறி&. அணாசலதி ேம அளவிலாத

இரக உ5டாயி&. ப*த ெப5கைள க=யாண ெச<, ெகா5டா இ7த

கதிதா. அவ@7தா உதிேயாக பாகிறா . இவ:7தா உதிேயாக
ெச<கிறா. ஆனா அவ@G சபள அதிகமாயிபதா, B06

ேவைலகைளெயலா இவ ெச<ய ேவ5*யிகிற, ேபா8! அணாசலதி

ேராஷெமலா எ$ேக ேபாயி&?

ச& ேநரதி&ெகலா சப$கி அமா
நீ$க

வ7தா . எைன பாத,, "ஓ!

ஆறைர மணிகலவா வBகெள நிைனேத?" எறா . அவ

?கதி ஒ சிறி, அதிதி ேதாறிய,. ஆனா அைத உடேன மைற,

னைக;ட, "?னா வ7தத& த5டைன ெதா0* ஆ06 ேவைல

கிைடததா" எ Cறினா . அேபா, எனேக&ப0ட மனழபதி
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இன பதி ெசாேன எபேத எனேக இேபா, ஞாபக இைல. ஏேதா
உளறியிக ேவ56.
இத&

அணாசல சைமயைல ?*, வி06, ேவ* ெசாகா< ?த=யைவ

ேபா06 ெகா56 வ7, ேச7தா. ேபGசினிைடயி, "இவ இேபா,

உயிேரா*பத&காக உ$க@ நா நறி ெச8த ேவ56 அலவா?
X ேபா06 ெகா ள கயி ெகா6க மா0ேட எ க5*பா<G
ெசா= வி0Oகளாேம!" எ சப$கி ெசானா .

"ஆமா. ைவர$Cட கிைடயா, எ ெசா= வி0ேட" எ நா: சிாி,
ெகா5ேட Cறிேன.

"இ$ வ7த பிற Cட ெகாDச நா

அப*தா பய?தி ெகா5*7தா.

நா பதி8 ஒ ெசா= பய?திய பிறதா அ7த ேபG நிற,.
ெசா= விட06மா?" எ சப$கி அணாசலைத பாதா :

"தாராளமாகG ெசா. என ஆ0ேசபைணயிைல" எறா அணாசல.
"இவ அப* ஏதாவ, த&ெகாைல ெச<,ெகா56 இற7தா, நா மநாேள,

பதிாிைககளி, 'ப*, உதிேயாக பா இள விதைவ ஷ ேதைவ'
எ விளபர ெச<, ெகா ேவென Cறிேன. அ, ?த ெச,
ேபாவைத ப&றி வா< திறபதிைல."

"ஒ ேவைள உதிேயாக கிைடத, அ7த ேபGைச மற7தத& ஒ

காரணமாயிகலா அலவா?" எேற. ஆாிய Cதா*னா8 காாியதி
ேம க5 எப, ேபா, அவ:ைடய அ8வ எனெவ ெதாி7,
ெகா வதிேலேய எ ேநாக இ7த,.

"அ,3 ஒ காரண7தா" எறா அணாசல.
"எ7த ஆபிசி அபா, உன ேவைல? அைத நீ ெசாலேவயிைலேய" எேற.
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அணாசல சிாி, ெகா5ேட, "ஆமா, ேநாி தா ெசால ேவ56
எறி7ேத. எ:ைடய ஆY+ இ7த B6தா. நீ வ7த ேபா, ெச<,
ெகா5*7ேதேன அ,தா எ:ைடய ேவைல" எறா.

?த= என ஒேம ாியவிைல. அற நறாக விசாாிததி பிவ

ஆGசாியமான விவர$க

ெதாியவ7தன.

சப$கி அமா@ கிைடத R.120 சபளதி, அணாசல, மாத R.65
சபள ெகா6பாளா. B06G ெசல3க@ தைலG சாிபாதி ேபா0ட

பின, பாகி மி7தைத அவரவக

இடேபா ெசல3 ெச<வாகளா;

அல, ேச, ைவ, ெகா வாகளா; ேம&ப* சபள வா$வத&காக
அணாசல சைமய, ழ7ைதைய பா, ெகா வ, உ0பட எலா B06

ேவைலகைள; ெச<ய ேவ5*ய,. ஒவ ேவைலயி ம&றவ உதவி ெச<வ,

அவரவக@ைடய இடைத ெபாத,.

"ஆமா ஸா! இவ மாத 30, 40 சபள, எ$ேகயாவ, ேபா< உைழபதி
என சாதக? இவ இலாம&ேபானா நா சைமய&காாி; ழ7ைத
நஸு ைவதாக ேவ56. இவ ேவெற$ேகேயா ேபா<G ேசவக ெச<,,
நா: இ$ேக பண ெசலவழிபதி என நைம? இேபா, நா$க
இபத& வசதியிகிறதலவா?" எனG சப$கியமா

Cறினா .

ேச7,

நா எ$ ஏதாவ, அTசிதமா< ேபசி அணாசலதி மனைத மா&றி,

அவக@ைடய 6ப வா2ைகG சனியனா< விட ேபாகிேறேனா எ அ7த
அமா

பய7ததாக ேதாறிய,. ஆனா அ7த பய அநாவசியேமயா.

ஏெனனி, அணாசல த:ைடய நிைலைமயி ?& திதி; ளவனா-

யி7தா. அவ:ைடய மனைத மா&வத& யாரா8 ?*யா,.

"ஆனா ஒ தகரா இகிற,, அபா! அைத நீதா பDசாய,G ெச<, தீ,
ைவ,வி06 ேபாகேவ56" எறா.
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"?*;மானா ெச<கிேற. அ, என?" எ ேக0ேட.
"நா ேவைல ஒெகா56 ஒ வஷ ஆகிற,. அLவேபா, சபள உயத
ேவ56ெம அேபா, ேபG. இ7த வஷ ப ளிCடதி இவ@G

சபள உயதாதப*யா என சபள உய3 கிைடயா, எகிறா . இ,

நியாயமா? இவ@ைடய சபள, எ:ைடய சபள, என
சப7த?" எறா.

"ஆமா, ஸா! உலகெமலா 100 10 சபள ைறதிகிறாக . இவ
எப* ஸா உயத ?*;?" எறா

சப$கி.

நா ேயாசிேத. எ:ைடய அTதாபெமலா அணாசலதி பக7தா

இ7த,. ஆனா அவ பக ேபவதி ஓ அபாய இபைத உண7ேத.

எ:ைடய B0* எ மைனவி 6ப ேவைல பாபத& இ7த மாதிாி சபள
ேக0க ெதாட$கினா நா தாராளமா< இக ?*;மா? நீ$க தா இக
?*;மா? ஆகேவ இேபா, அணாசல பக ேபசினா ஆ5 ல

?Aவத& ஒ பிரதிCலைதG ெச<தவகளாேவா எ ேதாறிய,. தீர
ஆேலாசி, பிவமா தீ Cறிேன.

"அமா@ைடய சபள, உ சபள, சப7த இைல. இைத

காரணமா< கா0* உனG சபள உய3 இைலெய ெசாவ, தவதா.
ஆனா நீ; காரணமிறிG சபள உய3 ேக0க Cடா,. உ

உதிேயாக, வஷா வஷ சபள உய3 சாிய. ஒ ழ7ைத

அதிகமானா ஓ ஐ7, Rபா< சபள அதிகெம ஏ&ப6தி ெகா வ,
நியாயமாயி."

இ7த தீ சப$கி அமா@ மிக3 திதியளிதிக ேவ56ெம
ேதாறிய,. ஏெனனி, அவ

எ$க

இவைர; உ0கார ைவ,G சாபா6

பாிமாறினா . அணாசலதி ேவைலயி உதவி ெச<ய தன அ இட
எ ெதாிவிதா .

அவகளிட விைடெப& ெகா56 வாச&ப*ைய தா56 ேபா,, 'இ7த
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ஏ&பா0* கீ2 அ7த தபதிக

ச7ேதாஷமா< வா2ைக நடத ?*;மா?

அவகளிைடயி அ இமா?' எற எ5ண மனதி ேதாறிய,.

அேபா, எைனயறியாம நா வி06 பிாி7தவகைள திபி பாேத.
ெவ0க$ ெக0டவக ! நா அபா ேபாகிற வைரயி தாமதிக Cடாதா?
கைலமக

ெசடப 1932
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