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31. மயிவிழி மா

!"ைர
அெறா நா

வி6ரதி%") ெசைன7 சாைல மாகமாக வ")

ெகா89"ேத. )7ேசாி வி:தைல இயக தைலவ ஒவைடய வ89.

பிெர0< ேபா'ஸாாிட அகபடாம )ாிதமாக7 ெச அ"த வ89

பழகமாயி"த). ஆைகயா வ89 ஓ?9யவாிட எ@வள+ ெசா%., அவரா
மணி அப) ைம ேவக) ைறவாக ேபாக A9யவிைல.
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திBெர சாைலயி ந?ட ந:வி ஒவ வழி மறி) நி வ89ைய
நி)ப9 ைகைய கா?9னா.

"ஆ ேமேல ஓ?ட?:மா? ஒ)கி ஓ?ட?:மா?" எ 9ைரவ ேக?டா.

"ேவ8டா ேவ8டா! சC நிதிதா பாகலாேம! ஏதாவ) அவசரமாக
ஆ(பதிாி ேபாகேவ89ய காாியமாயிகலா!" எேற.

"அெதலா ஒமிைல. வ89ைய நித7 ெசா% சிகெர?: பCறைவக
ெந ெப?9 இகிறதா எ ேக?பாக . இ"த பக) வழக அ)!"
எ ெசா% ெகா8ேட 9ைரவ வ89ைய நிதினா.

சாைலயி நிறவ எ பக வ"), "ஐயா! மிக அவசரமான காாிய ஒ

த#களிட ெசால ேவ8:. வ89யி ஏறிெகா8டா தாபர ேபாவதC

ெசா% A9)வி:ேவ! ஏறி ெகா ளலாமா?" எ ேக?: ெகா8ேட

எ/ைடய பதிEகாக காதிராம கதைவ திற") வ89

காைல

ைவ)வி?டா. அற, அவைர பி9) ெவளிேய த ளினா தவிர இற#க7

ெசாவதC ேவவழியிைல. அைத கா?9E தாபரதி ெகா8: ேபாF

இற#கி வி?: வி:வேத நல) எ எ8ணி அவ உ?காவதC இட#
ெகா:ேத.

9ைரவ மப9 வ89ைய விட ஆரபித ேபா), அத ெம%ய இய"திர
கவிகளி மீ) த ேகாபைதெயலா கா?9னா. வ89 Hகபதினா

அைசவ)ேபா அைச")வி?: தடா, படா எ சதமி?: ெகா8:,
கிள ேபாேத மணி அப) ைம ேவகதி கிளபிC!

"என அ@வள+ அவசரமாக எனிட ெசால விபிய காாிய?" எ

ேக?ேட.

"உAைடய தைலைமயி ஒ I?ட ேபா?: 'பழ"தமிழ நாகாிக' எ/
ெபா பCறி ஒ ெசாCெபாழி+ நிகJத ேவ8:ெம சில நாளாக என
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ஆவ!"
இைத ேக?ட) எைன அறியாம வாF வி?:7 சிாி) வி?ேட.
"எதCகாக7 சிாிகிறீ?" எ ேக?டா.
"எதCகாகவா? எலா வ Kவ ெபமா/ைடய வாைக
நிைறேவCவதCகாகதா."

"'இ:க8 வ#கா நக!' எ வ Kவ ெசா%யிகிறா அலவா?"
"என ெதாிகிற). ெசாCெபாழி+ ஆCவதC இ@வள+ அவசரமா வ89ைய7

சாைலயி ந:வி நித ேவ8:மா எ நிைன)7 சிாிகிறீ. யL/ைடய

ேக வி தமதிர Iறிய பதிைல உம ஞாபகப:)கிேற. இலகிய

)ைறயி ஈ:ப?டவக
வகிறாக !..."

திB திBெர ஒ@ெவாவராக காலமாகி ெகா8:

அவ தைம பCறி7 ெசா% ெகா கிறாரா, அல) என எ7சாிைக

ெசFகிறாரா எ எ8ணி விய"ேத.

"ஆைகயா, ஒ@ெவாவ ஏதாவ) Aகியமாக7 ெசFய ேவ89ய
காாியமி"தா, ஒதி ேபாடாம உடேன ெசF) விட ேவ8:. இ"த வ89
ேபாகிற ேவகைத பாதா...?"
"எலாவC, நீ#கK ஒதி ேபாடாம உடேன ஆரபி)வி:வ) நல)."
"நா இைற உயிேரா9ப), உAட இ"த வ89யி ஏறி வவ) மிக
மிக அதிசயமான காாிய#க . ஆ மாத) Aேப எ ஆ.

ேவ89ய). எ/ைடய அதிசயமான அOபவைத தமிJ மக

A9"திக
க?டாய

ெதாி") ெகா ள ேவ8: எபதCகாகேவ இைறவ எைன காபாCறி
இ@வள+ நா

உயிேரா: ைவதிகிறா எ நகிேற. இைறவ/ைடய

கைணைய. ெராப7 ேசாதிக Iடா) அலவா? ஆைகயா இேதா எ
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கைதைய ஆரபி) வி:கிேற. ஆமா; கைத ேபால தா இ.
உ8ைமயி நட"த) எ ெசானா, யா நப ேபாவதிைல. ஆைகயா
கைதெய ெசா%வி:வேத நல). நீ எ அOபவைத எ6)வதாயி"தா,

'இ"த கைதயி வ ெபயகK நிகJ7சிகK எலா கCபைனேய; யாைர.

றிபிடவிைல' எ தி?டமாக அறிவி) வி:வ) நல)!" எ ெசானா.
1
<மா ஒ வஷ) Aனா எ ெபயைர பதிாிைககளி நீ#க

பாதிகலா. அெமாிகாவி%") ஆ(திேர%யா வழியாக இ"தியா+

பிாியாணமான ஓ ஆகாச விமான காணாமC ேபாF பல நா

வைர யாெதா

தகவE ெதாியாம%"ததலவா? அ"த விமானதி பிரயாண ெசFதவகளி

ஜாபிதாவி மதிவாண எ.ஏ. எற ெபய இ"தி. அ) தா எ ெபய.
அதC ஆ மாததிC Aனா ஒ Aகியமான ஆராF7சி ேகா9யி

ேச") அெமாிகா+ நா ெசேற. இ"தியாவி%") இேபாெதலா பல

நிண ேகா9கK கைலஞ ேகா9கK உலகிE ள பCபல நா:கK
ேபாF ெகா89கிறன அலவா? அ"த"த நா:களி பCபல அபிவிதி
மாக#கைள ெதாி") ெகா8: வ") இ"தியாவி வள#ெகாழிக7
ெசFவதCகாகதா அவக

ேபாகிறாக . நா ேபான காாிய அெமாிகாவி

ெடனQ மாகாணதி உ ள வா) ப8ைணகைள பCறி ப9) ெதாி")
ெகா வதCகாக. அ#ேக. ள வா) ஒ@ெவா தின எ?: ப9 பா

ெகா:கிறதா! ந ஊாி ம?: ஒ வா) அைரப9 பாE ேம ெகா:க

மபேத? ெடனQ ப8ைணயி உ ள வா)கK அப9 என

ஆகார ெகா:) ேபாஷிகிறாக ? அைவ பிற ேபா), எைட எ@வள+?
பா கறபதC AனாE பினாE எைட எ@வள+? எெனன விடமி
ச)க

உணவி ேச) ெகா:பதா அைவ அ@வள+ பா கறகிறன?

அ"த விடமிகைள நாA அெமாிகாவி%") வரவைழ) ந

வா)கK ெகா:கலாமா? அல) வா)கைளேய தவி) விடலாமா? -

இமாதிாி பிர7சைனகைள ேநாி ஆராF") ெதாி")ெகா8: வவதCகாக
இ"திய சகா எைன. எ சகாகைள. அ/பி ைவதாக .

உலெக# ஆராF7சி அறிைவ பரவதCகாக அெமாிக ேகாB<வரரான

ராெபல பிர ஒ ெபாிய நிதிைய ஏCப:தியிகிறா. அ"த நிதியி%")
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எ#க

ஒ@ெவாவைடய பிரயாண7 ெசல+காக+ இபைதயாயிர SபாF

ெகா:தாக . அதC7 சமமான ெதாைக இ"திய சகா ெகா:தாக .

அ:த ஐ") வஷ தி?டதி இ"தியாவி ெமாத இப) ேகா9 வா)க
வள) இ U ல?ச ப9 வா) பா உCபதி ெசFேத தீவ) எ 2
ஜாாிலா ந"தா தீமானிதிகிறா அலவா? இைத நீ#க

மனதி

ைவ) ெகா8டா, எ#கள) ஆராF7சி பிரயாண எ@வள+ Aகியமான)

எபைத உண") ெகா ளலா.
)ரதிடவசமாக நா#க

அெமாிகா ெசற சமய எ#க

ஆராF7சி உக"த

சமயமாக இைல. ெசற சில வஷ#களாக அெமாிக மாெக?9E

உலகமாெக?9E வா)பா 'ஸைள' மிக அதிகமாகி விைல ைற")

வ"ததா. இைத7 சமாளிபதCகாக அெமாிகா வா) ப8ைண Aதலாளிக

இர8: வஷ#கK வா) பா உCபதிைய அ9ேயா: நிதிவிட

தீமானி) வி?டாக . வா)கைளெயலா பனிக?9யி ைவ) பதனி?:

ேபாேமாஸா தீவி உ ள சீன)கK உணவாக அ/பி வ"தாக .
ஆகேவ நா#க

ேபான காாிய எனேவா, ைக Iடவிைல.

ஆயி/, எ#கKகாக இ"திய சகா ெசல+ ெசFத பண Vணாக ேபாF விட

Iடா) எ எ#க

ேகா9ைய7 ேச"த ஒ@ெவாவ ெவ@ேவ

ஆராF7சியி ஈ:பட தீமானிதாக . ஒவ ெமQேகாவி உ ள

A?ைடயி: திைரகைள பCறி ஆராF7சி ெசFவதC7 ெசறா. இெனாவ

பிேரQ ேதசதி பதி ெகா?ைட பதிலாக காபி ெகா?ைட தி
காபியாகேவ கற காைள மா:கைள பCறி ெதாி") வர7 ெசறா.
நா/ பல ேயாசைனக

ெசFத பிற ஆ(திேர%யா ேதச) க#காகளிட

திதாக பரவி வ மம ேநாைய பCறி ஆராF7சி ெசFய தீமானி) ஆகாய

விமானதி றப?ேட. ஆனா கட+Kைடய விப ேவவிதமாக இ"த).

பழ"தமிழ நாகாிகைத பCறிய ஓ அCதமான உ8ைமைய எ லமாக
உலக) ெவளிப:த ேவ8:ெமப) இைறவ/ைடய சித. என

ஏதாவ) திBெர ேந") வி?டதாக ைவ) ெகா K#க . நா ேநாி பாத

அதைகய அCத ஒ இ"ததC7 சா?சிேய இலாமC ேபாயி.
ஆைகயினாேல தா உமிட அைதபCறி7 ெசாவதC இ@வள+
அவசரப:கிேற.
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ஆகாச விமான றப?: பQபி சAதிரதி ேம பற") ேபாF

ெகா89கிற). அ"த மாெப சAதிரதி அகல, நீள, ஆழ ஆகியைவ
றி), அத வி(தாரமான நீபரபிேல எதைன ேகாடா/ேகா9 ஜீவராசிக

வாJ"திகிறன எப) றி) ேயாசைன ெசF) ெகா89"ேத. அ)

ம?:மா? ஆதிகாலதி%") எதைன எதைன வியாபார கபக
சAதிரதி Jகி கிடகிறன! எதைன (பானி கபக

அ"த7

ெமQேகாவி

த#க)ட அ"த கட% ஆழைத அைட"திகிறன. எதைன பிாி?9

கபக ! எதைன பிர0< கபக ! Aெனா காலதி தமிழக

ெபாிய

ெபாிய நாவாFகைள ெசEதி ெகா8: ஏ6 சAதிர#களிE பிரயாண
ெசFதிகிறாக . தமிழகKைடய கபக

Iட அ"த7 சAதிரதி அ9யி

கிடத I:. அவCறி உ ள ெசவ#கைளெயலா ம?: திர?97 ேச)

எ:க A9.மானா?...

இ@வா நா எ8ணமி?: ெகா89"த ேபா), எ#க

ஆகாச விமான

வழகைத கா?9E அதிகமாக ஆட ெதாட#கிய). ெபாியெதா <ழC காCறி

அகப?: ெகா8டதாக ெதாிய வ"த). பிரயாணிகளி Aக#களி கவைல 9

ெகா8ட). அவக

கவைல ப:வதC காரண உ8ெடப) ெதாியவ"த).

<ழCகாCறி ைமயதி சிகி ெகா8டா விமான தவ) )லப; இ"த

ைமயதி%") தவதCகாக விமான ஓ?9க

திைச மாறி7 ெசEதினாக .

ெவ ேநரதிC பிற <ழCகாCறி%") விமான தபி வி?டதாக ெதாி"த).
ஆனா ேபா திைசைய. அ) அ9ேயா: தவறிவி?ட). திைசயறி. கவி

ேவைல ெசFயவிைல. ேர9ேயா கவி ப6தாகி வி?ட). விமான பற")

ெகா8ேடயி"த). ஆனா எ#ேக ேபாகிற) எ க8: பி9க A9யவிைல.

விமான ஓ?9களி ைளகK இதC

சAதிரதி ஒ ைல பதியி நா#க

ழபி ேபாயிக ேவ8:. பQபி

ஏறியி"த விமான வ?டமி?:7 <Cறி7

<Cறி வ") ெகா89"த). சீகிரதி ெப?ேராE தீ") ேபாFவி?ட).

அவரவகK 'பாராW?' கவிைய எ:) ெகா8: கீேழ திக ேவ89ய)
தா எ அறிவி) வி?டாக .

கீேழ திதா, பQபி சAதிரதிேலதா திக ேவ8:? அதி என பய?
எதைன ேநர உயிேரா: இக A9.? அைத விட விமானதி%"தப9ேய
வி6") உயி வி:வ) ேம அலவா?

8

இ"த ேக வி பதி கிைடத).
பQபி சAதிரதி ல?ச கணகி சிறிய சிறிய தீ+க

இகிறன.

அவCைறெயலா க8:பி9) இ@வள+ தீ+க , இ#கி#ேக இகிறன,

எ இ/ நிணயிகபடவிைல. க8: பி9கபடாத தீ+க , அநாகாிக
கா?:மிரா89 ஜாதியா வசி தீ+க , பாதி நாகாிகமைட"த மக

தீ+க

வா6

- இப9 எ@வளேவா இகிறன. அதைகய தீ+களி ஒறி

தCெசயலாக இற#கினா, உயி தபி பிைழக ஏ) உ8:.

ஆனா இ"த அCப நபிைகயான) அேநக விமானதி%") ெவளியி
திபதCாிய ைதாியைத அளிகவிைல.

சாதாரணமாக நா அ@வள+ ைதாியசா% எ ெபய ெபCறவ

அலெவறாE அ"த7 சமயதி எ#கி"ேதா என ைதாிய பிற"த).
பாராW?ைட எ:) கவனமாக மா?9 ெகா8ேட. க8க

இர8ைட.

இக 9 ெகா8ேட. விமானதி%") வானெவளியி திேத.

'உயி ேபாவ)' எ ெசாகிறாகேள, அ) என எப) என அேபா)
ெதாி"த). எ ம8ைட ெவ9ப) ேபால+, உட ளி") உயி
ெவளிப?: ேமேல ேபாFவி?ட) ேபால+, உட ம?: கீேழ வி6வ)

ேபால+ ேதாறிய). 'ஆகா! இ"த பாராW? ஏமாCறிவி?ட)! )ேராக ெசF)
வி?ட)!" எ எ8ணிேன. நல ேவைளயாக, உடேன நிைன+

இழ")வி?ேட. அற என நட"த) எப) என ெதாியா).
2

வாயிE கிE உ ஜல ஏறி 7< திணவ) ேபாற உண7சி.ட <ய
நிைன+ ெபCேற. ெபாலாத உயி எ உடைப வி?: ேபாF விடவிைல.

இ"திய சகாாிட ெபCற உதவி ெதாைக ஈடாக ஏேத/ நா ஆராF7சி

ெசF) எ கடைன கழிேத ஆகேவ8: அலவா? அதCகாகேவ பிைழேத
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ேபாE! வாயி "தி"த உ ஜலைத )பி ெகா8: எ6") நிறேபா)

கடேலாரதி இ:பள+ ஜலதி நிCக க8ேட. ெபாிய அைல ஒ எைன

ேமாதி அ9) ெகா8: ெசற). அைல ேபான பிற பாதா ஈர ம8ணி

தைரயி கிட"ேத. ச?ெட எ6") இ/ ெகா0ச கைரைய ேநாகி7

ெசேற. அ#கி"த ஒ மைல பாைற மீ) தாவி ஏறி ெகா8ேட. பிற நாலா

றA பாேத. அதிட எ ெசாவதா, கட+ளி கைண எ

ெசாவதா எ ெதாியாம திைகேத. பQபி சAதிரதி மதியி

ஆ#கா# இபதாக ேக விப?9"ேதேன, அ"த தீ+I?ட#களி ஒறி

நா இபதாக அறி") ெகா8ேட. ஒ தீவி கைரயி நா

ஒ)#கியி"ேத. <மா ஒ ைம Xர) அபா இெனா தீ+ ெதாி"த).

அதC அபா ெகா0ச Xரதி இெனா தீ+ காணப?ட).
பQபி சAதிரதிE ள சில தீ+க

ெசாகேலாக) இைணயான வன

வளA ெபா"தியைவ எ தக#களி ப9தி"த) நிைன+ வ"த).

அெமாிகாவி நா ஏறிய விமான எைன ேநேர ெசாகேலாக)

ெகா8: வ") ேச) வி?டதாகேவ எ8ணி ெகா8ேட.

எ/ைடய அதிடைத எ8ணி நாேன ச"ேதாஷப?: ெகா89ைகயி
எ/ட விமானதி வ"தவகைள பCறிய நிைன+ உ8டாயிC.
கபகளிE ஆகாச விமான#களிE பிரயாண ெசFகிறவக

சாதாரணமாக

'ைபனால' எ/ Xரதாிசினி க8ணா9 ெகா8: ேபாவ) வழக, ஆ;
கிாிெக?, ?பா, விைளயா?:க

பாக ேபாகிறவகK 'ைபனால'

ெகா8: ேபாவ)8:. நா எ ேதாளி மா?9 ெதா#க வி?: ெகா89"த

'ைபனால' இதைன ஆப)கK தபி7 ேசதமாகமா%"த). அைத எ:)
க8களி ைவ) ெகா8: Aத% என எதிேர அக8டமாக விாி") கிட"த
சAதிரைத ேநாகிேன.

ெதFவேம! ஏ பாேதா எ கதி கல#ப9யான கா?சிைய க8ேட.
நா#க

வ"த விமான கட ந:வி வி6") ெகா0ச# ெகா0சமாக அA#கி

ெகா89"த). அதி%"த பிரயாணிக

சில ெவளிேயறி கட% நீ"த AயCசி

ெசFதாக . இ) ஒ கண ெதாி"த). ம கணதி, அமா! I?ட பாF")
வ"தைத க8ேட. அ"த மீகளி ேகாரமானவாF , நீத Aயறவக

ெசறைத. க8ேட. எ உட ந:#கிய). எப9ப?ட விபதி%")

தபிேனா எ எ8ணி ெகா8: என வல) றதி%"த தீவி மீ)
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பாைவைய7 ெசEதிேன. அ#ேக அைதவிட பமட# பய#கரமான கா?சி

என காதி"த).

ஆபிாிகா ேதச) உ?பிரேதச#களி நர மாமிச உ8Y கா?:மிரா89
ரா?சஸக

வசிபதாக ேக?9கிறீக

அலவா? தக#களி

ப9திZக ; சினிமாகளிE பாதிZக . அமாதிாி ரா?ஸச I?ட
ஒ அ#ேக களி Iதா9 ெகா89"த). அ"த I?டதி களி

காரண என ெவப) ெதாி") ேபாயிC. ஆகாச விமானதி என பக)

ஆசனதி உ?கா"தி"த ப0சாபி ந8ப அI?டதி மதியி நி

ெகா89"தா. அவ Aகதி காணப?ட Zதிைய. ேவதைனைய. ெசால
A9யா) எனா ஒ கண ேநர) ேம அைத பாக A9யவிைல. நா

இற#கியி தீவிE அதைகய கா?:மிரா89க

தா இகிறாகேளா,

எனேமா? இப9 நிைனத) எ உட ந:#கிய). தீ+

ேவ8டாமா எ ேயாசிேத. அதC

ேபாகலாமா,

ஏேதா கட% சலசல7 சத

ேக?ட). சத ேக?ட திைசைய ேநாகி ைபனாலைர ைவ) பாேத. U
இU இைல, ஆயிர பதினாயிர <றா மீக

ஒ ெபாிய யாைன ம"ைதைய

ேபா கட நீைர கிழி) ெகா8: நா இ"த திைசைய ேநாகி

ெவேவகமாக வ") ெகா89"தன. அேபா) நா அைட"த பயைத ேபா
எ வாJநாளி எேபா) அைட"ததிைல.

எ நிைலைம இனெதபைத எ/ைடய பயேம என உணதிவி?ட). அ)

வைர கட நீ வ9. ேநரமாயி"தப9யா, நா இ"த தீைவ7 <Cறி

ெகா0ச Hமி பிரேதச ெதாி"த). கட ெபா#க ஆரபி) வி?டா ஜல

தைரெயலா A6க அ9) ெகா8: ேமேல வ") வி:. நா அேபாதி"த

பாைற Iட த8ணீாி Jகிவி:. அப9ெயறா, <றாமீக

வ")விடI:.

அ#ேக.

நா பா) ெகா89"தேபா) கட ெபா#க ஆரபி) வி?டைத பாேத.
உடேன தி) எ6") அ"த கCபாைறகளி மீ) ததி தாவி ஏறிேன.

அ#க#ேக வ6கிய இட#களி கீேழ வி6") மப9 எ6"ேத. உயி மீ) ள

ஆைச, Aகியமாக அ"த7 <றா மீகளி பCகளி, இைடயி அகப?:

ெகா வைத பCறிய Zதி எைன அ# நிCகவிடாம )ரதி அ9த).

<மா அைர மணி ேநர வி6") வி6") ஓ9தாவி ஏறி 7< திணறிய பிற,
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அ@வள+ AயCசி. V8 எ க8ேட.
என எதிேர ெச#தான ஒ ெபாிய மதி <வ நிற). அ8ணா") பாதா
உ7சி ெதாியாதப9 அ@வள+ உயரமான <வ, அ"த7 <வ ஓரமாகேவ வ6கிய

பாைறகளி நிதானமாக கா ைவ) நட") சிறி) Xர ெசேற. <வ

A9விலாம ெசற).

ஏCகனேவ கைள) ேபாயி"ேத. அ)ட ஏமாCறA மன7ேசா+ ேச")

ெகா8டன. அ"த மதி <வாி ம8ைடைய ேமாதி ெகா ளலாமா எ

ேதாறிய). அதி ஒ பயனிைல. அைத கா?9E மைலபாைற

உ7சியி%") கட% தி) உயிைர விடலா எ ேதாறிய). ஆகாச

விமானதி%") வி6") உயி பிைழ) வி?: இேபா) உயி வி:வதCகாக
பாைறயி%") திக ேவ89யிபைத நிைனதா எனேக சிாி வ"த).
கடேலாரமாக உயரமான பாைறெயாைற அYகி அத ேபாி உ?கா"ேத.

எ/ைடய நிைலைம பCறி நிதானமாக ேயாசிகECேற. எதிேர யாைனகைள

Iட வி6#க I9ய <றாமீக

ம"ைத ம"ைதயாக உலா+ கட. அபா

மனிதகைள ப% ெகா:) உ8Y ரா?சஸ மக

வசி தீ+. இ"த பக

திபினா, க8Yெக?9ய Xர வாைன ேநாகி உய"தி"த மதி <வ.

நா இ"த பாைற7 சC Xரதி, இெனா பாைறயி ேபாி இர8:

ெபாிய க6க

வ") உ?கா"தன. அைவ தா என ேதாழக . அவCறி

ேநாக என எப) பCறி அதிகமாக7 ச"ேதகப:வதCகிைல. அ:த
தீவிE ள ரா?சஸ மகைள விட இ"த க6க

நலைவ தா. எெனனி நா

இற") ேபா வைரயி காதிபதC ேவ89ய ெபாைம இவC
இகிறன அலவா?

A9வி இ"த க6கK இைரயாவதC தானா உயி பிைழேதா எ
எ8ணிேன. இைல, இைல. ேவ வழி ஏேத/ இக ேவ8:. உயி

உ ள வைரயி நபிைக இட உ8: அலவா? மீ8: பிரயதன ெசF)
பாக ேவ8:. இ"த ேகா?ைட மதி <வ ேம ஏவதC எ#ேகயாவ) வழி
இலாமலா ேபா? எப9யாவ) இ"த மதிைல கட") உ ேள ேபாF பாக
ேவ8:. யாேரா நாகாிகதி AேனCறமைட"த மனிதக

இ"த மதிைல

க?9யிக ேவ8: எபதி ஐயமிைல. அ:தாCேபா, அ"த இெனா

தீவி உ ள ரா?ஸதக

ேகா?ைட க?9ெகா ளவிைலேய? ஒ ேவைள
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அ"த கா?:மிரா89களிடமி") த#கைள பா)கா) ெகா வதCகாகேவ
இ"த தீவி உ ளவக

இ@வள+ ெபாிய மதி <வ எ6பியிகிறாகேளா

எனேமா? அப9. இகலா அல) ேகா?ைட க?9யவக
மா8: ம9") ேபாயிகலா. ேகா?ைட

அைனவ

இேபா) வசிபவக

மிரா89 இனதவராகேவ இகலா. அல) மனிதகேள இலாத

கா?:

நிமா/யமான தீவாக இ"தாE இத I:. பாதா அப9தா

ேதாகிற). மனிதக

வசிபதாயி"தா, மதி <வாி உ7சியி யாராவ)

இகலா அலவா? ேகா?ைட. மதி <வ க?9 ெகா8: வாJகிறவக

ேமேல காவ ைவகாமலா இபாக ?

3
அ:தகண ைபனாலைர எ:) க8ணி ெபாதி ெகா8: மதி <வாி
உ7சியி பாைவைய7 ெசEதிேன. ஏேதா சில நிழ வ9வ#க

ெதாி"தன.

அைவ சிதிரேமா, சிCபமா, உயி ள வ9வ#களா எ ெதாியவிைல. உயி
உ ளவகளாயி"தா, அவகKைடய கவனைத எப9 கவவ) எ சC

ேநர ேயாசிேத.

ெதா8ைடயி பல A6வைத. உபேயாகி)7 சத ேபா?: பாேத.

ேக விAைற ஒமிைல. ெதா8ைட வற8ட) தா மி7சமாயிC. அதி%")
தாகமாயிகிற) எற நிைன+ வ"த). வரவர, நாவற?சி. தாகA அதிகமாகி

ெகா89. சAதிர நிைறய த8ணீ இகிற); ஆனா 9பதC ஒ

)ளி த8ணீ இைல. க6க

அவசிய இரா)!

அதிக ேநர கா) ெகா89க ேவ89ய

ஏேதா ஒ ெம%ய சத - தாJபா

திறப) ேபாற சத ேக?ட). சத

வ"த திைசைய ேநாகி திபிேன. மதி <வாி அ9பகதி ஒ சிறிய

)வார ெதப?ட) ேபா இ"த). அ:த நிமிஷ, அ"த )வாரதி ஒ Aக
காணப?ட). ஆகா! அ) ஒ ெப8ணி Aக. ைபனாலைர உடேன எ:)

க8ணி ைவ) ெகா8: பாேத. ைபனால எைன ஏமாCகிறதா,

அல) பசி தாகதினா நா சிதபிரைம அைட")வி?ேடனா? பல

நா:கK7 ெசறிகிேற; பல சாதி பல இன#கைள7 ேச"த ெப8கைள
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பாதிகிேற. ேநாிE பாதிகிேற. சினிமாக , நாடக#க ,
ெட%விஷ கா?சிக

ஆகியவCறிE பாதிகிேற. ஆனா இமாதிாி

எதைனேயா அழகிக

இகிறாக . ஆனா இ"த ெப8ணி/ைடய Aகதி

அழகிய ஒ ெப8ைண நா பாததிைல. அழ ம?:மல உலகி

ேதாறிய வசீகர இ)வைர நா பாதிராத ெதFVக வசீகரமாயி"த).

பா) ெகா89ைகயிேலேய, வானதி ேதாறிய மின மைறவ) ேபா
அ"த Aக மைற")வி?ட). மகண, )வாரைத. காணவிைல, மதி <வ

தா இ"த).

நா பாத) ெவ மன பிரைமயாக இ"தாE இகலா. பாைலவனதி

பிரயான ெசFகிறவகளி க8Y ெவ மண பட"த இடதி ளி"த
நீ நிைல ேதா எபாக . அ) ேபாற ஒ கான நீ கா?சிதாேனா

எனேமா, இ)? ஆயி/ அ#ேக ெச பாிேசாதைன ெசF) பா)விட
விபிேன.

ெசFவதC ஒ காாிய ஏCப?டப9யா, உடபிE << உ8டாயிC.
நா தி) எ6") மதி <வைர ேநாகி வி6") அ9) ஓட ெதாட#கியைத
பா) அ"த க6க
ெதாட#கின.

Iட மிர8: ேபாF7 சிறகைள அ9) பறக

)வார ெதாி"த இடைத ெந#கி உC பாேத. Aத பாைவ ெவ

<வராக ெதாி"த). மப9. I") கவனித ேபா) ஓாிடதி இர8: ெபாிய

கத+க

இபதாக ேதாறிய). அவCறி அைம ேமேல Hசியி"த வண

H7< <வேரா: <வராக ெதப:ப9 அைம"தி"தன. கத+ எ ேதாறிய
இடதி அ#மி# ைகயினா அAகி ெகா8ேட வ"ேத. ஓாிடதி

ெகா0ச அைச") ெகா:த). அ#ேக பல#ெகா8ட ம?: அ6தி

த ளிேன. ெபாிய கத+

ெபாதப?9"த ஒ சிறிய கத+, <மா இர8:

அ9 ச)ரA ள கத+, உ?றமாக திற") ெகா8ட). அதC ஒ பலமான
தாJபா

இ"த). சC A அைத திற") பாத ெப8 மறதியாக

தாழிடாம ெசறிக ேவ8:. )வாரதி வழியாக உ ேள பாதேபா), ஓ

அழகிய சிறிய ப?டண கா?சி அளித). விசாலமான Vதிக , சாதாரண ஓ?:
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V:க

ந:ந:ேவ இர8ெடா மாட மாளிைகக , ஊ மதியி அழகிய

வி(தாரமான ள, ப9)ைற, ஒ ெபாிய அரசமர, - ஊ அபா

ப<ைமயான வயக , க ேதா?ட#க , - இ@வளைவ. அ"த7 சி
)வாரதி வழியாக நறாக பாக A9"த).

அ@வள+தா. ஒ கணA ேயாசைன ெசFயாம கதவி வழியாக உ ேள

திேத. அ"த ெப8 ெசFய தவறிய காாியைத நா ெசFேத. கதைவ7
சாதி உ?றதி பலமாக தாழி?ேட.

மப9. <CAC பாேத. ெவளியி%") பாதேபா) எ பாைவயி

ேகாணதி அகப?ட ஒைற க8ேட. என வல) றதி ெகா0ச

Xரதி ஒ சிறிய  இ"த) - திநீ மைலயிE ள ைற அதிE ள
ேகாயிEட இ#ேக யாேரா ெகா8: வ") ைவ) வி?ட)ேபா இ"த).
ஆனா திநீ மைலயி உ ள) ெபமா

ேகாவி. இ) Aக ேகாவி எ

ெதாி"த). ேகாவிE எதிேர இ"த (தபதி க?9 பற"த ேசவ

ெகா9யி%") அ@வித ஊகி) ெகா8ேட.

றி உ7சியி%"த ேகாவிE  றதிE ேம: ப ளAமாக
பாைறக

இ"தன. அவCறி ஒறி ஒ  ளிமா ) ளி ஓ9C. இெனா

பாைறயி ஒ மயி ேதாைகைய விாிபதC பிரயதன ெசF) ெகா89"த).
இவCறி மீெதலா எ கவன அதிகமாக நிCகவிைல. ஏெனறா,

இெனா பாைறயி மீ), H#ெகா)க

E#கி ெகா89"த ஒ

?ைடயான மரதி அ9யி, கதைவ திற") பாத அ"த ெப8
உ?கா"தி"தா . அவ

எ பக பாகவிைல. Wாிய அ(தமி)

ெகா89"த திைசைய ேநாகி ெகா89"தா . அ#ேக அேபா) இ"திரஜால

மேக"திர ஜால#க

நிகJ") ெகா89"தன. நீல ேமக#களி வரக

நிமிஷ ெபா வ8ண ெபC திகJ"தன. அ:த நிமிஷ நீலேமக#க

ஒ

ெச"தாமைர நிறமாக மாறின. பிற ேம வான A6வ) த#க நிற ெபC

ஒளி"த). த#க நிற உடேன ரத7 சிவ நிறமாக மாறிய).

இ"த வண ஜால கா?சிகளி சி"ைதைய7 ெசEதி உ?கா"தி"த ெப8ைண
ேநாகி நா ெம ள ெம ள நட") ெசேற. பாைத நல பாைதயாக இைல.
ப ளதி%") ேம?9ேலறி ேம?9%") ப ளதி%ற#கி, மப9.

15

ேம?9ேலறி, சில இட#களி தா89 தி), சில இட#களி காலாE

ைகயாE தவJ"), - இப9ெயலா ேபாக ேவ89யி"த). அ) ஒைற.
நா ல?சிய ெசFயவிைல. இைப கா"த இ6 எபாகேள, அ)

மாதிாி ஏேதா ஒ சதி எைன இ6) ெகா8: ெசற).

அ"த ெப8ணி பிறமாக அவK ெவ சமீபதி ேபாFவி?ேட.
அேபா) எ காக

தாமாக நி வி?டன. ஏெனனி, அவ

பாட

ெதாட#கினா . பா?ைட ஏேதா இயற வைரயி ஞாபகப:தி ெகா8:

ெசாகிேற. சிCசில வாைதக

மாதலாக+ இகலா. அதனா

பாதகமிைல. க) ஒதா.

"இப கனவினிேல - சகிேய

இனிைச பா9வ"தா - எவேனா
இனிைச பா9வ"தா (இ)

ெபா Aகதி நைகHதிட ேநாகினா
கன#ழிதிட க8மல W?9னா

(இ)

ெபானி நதிகைரயி - ெவ8ணிலா
ெபா#கி ெபாழிைகயிேல
எ உ நகீத#க

பா9னா

எனக" ெதா?:பி எ#ேகேயா ெசறி?டா!"

(இ)

ஊாி என7 ச#கீததி ேமாகA ளவ எ எேபா) ஒ ெபய உ8:.
எ/ைடய ச#கீத கி ஒ நா
ேபாகிற) எ எ ந8பக

எைன7 ச#கடதி மா?9 ைவக

எ7சாித) உ8:. அ) இ7சமய

உ8ைமயாயிC. அ"த ெப8 இர8டாவ) அ9ைய பா9 A9பதC
எைன மற") பலமாக தாள ேபாட ஆரபி) வி?ேட.

நா

அ"த ெப8 எைன திபி பாதா . அதC A அமாதிாி அதிசயைத

எ க8டறியாதவ
ெகா8ேடயி"தா .

ேபா அதைன வியட எைன பா)

"மி7ச பா?ைட. பா:! ெராப நறாயிகிற)! எ#க[ கலாமணி பா9ய
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பாட மாதிாியலேவா இகிற)?" எேற.
அ"த ெப8 த?: த:மாறி "நீ யா, உம எ"த ஊ?" எ ேக?டா .
"என இ"தியேதச. இ"தியா ேதசதி எ0சி. ள மதரா( ரா\யைத7
ேச"தவ."

"அப9ெயறா என? அ) எ#ேக இகிற)?"
"ஓேகா! உன Hேகாள சா(திரேம ெதாியா) ேபா இகிற). பிற
விவரமாக7 ெசாகிேற. அ"த பா?ைட பா9 A9!"

"பா?: உம ெராப பி9ேமா?"
"ஆமா; பா?: ெராப பி9. அைத கா?9E பா:கிறவகைள பி9.

Aகியமாக இேபா) உைன பாதா..."

அ"த ெப8ணி Aகதி திBெர பய காணப?ட). அத ெபாைள நா
அறி") ெகா ளவிைல.

"ஏ எைன இப9 பாகிறீ?" எ ேக?டா .
நா சிாிேத. அவைள ேநாகி நட") ெகா8ேட, "நீ ஏ இ@வள+ அழகாF
இகிறாF? அதனா தா இப9 பாகிேற!" எேற.
அ"த ெப8 ந:#கிய ர%, "உம பசியாயிகிறதா?" எ ேக?டா .
என அேபா) அவKைடய பயதி காரண விள#கவிைல.
தமாஷாக ேப<வதாக எ8ணி ெகா8: "ஆமா; ெராப பசியாயிகிற).
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உைன அப9ேய வி6#கி விடலாமா எ ேதாகிற)!" எேற.
அ@வள+தா; அ"த ெப8 'V' எ ஒ சதமி?டா .
அதC பதி ர ெகா:ப) ேபா எைன7 <Cறி பல திைசகளி%"),
"ேவ! ேவ!" எற Aழக#க
Aழக#க

ேக?டன.

வ"த திைசகைள ேநாகிேன. மதி <வ மீ) மைலபாைறகளி

மீ) மர#களி உ7சியிE ைகயி விைல வைள) அ ெதா:) எ ேபாி
வி:வதC ஆயதமாக Vர பல நிறாக .
4
என அேபா) எ@வள+ அதிசயமாக இ"திெம நீ#கேள ஊகி)

ெகா ள ேவ89ய) தா. பல தடைவ க8ைண 9 திற") பாேத. அ"த

கா?சி அேத மாதிாி ெதாி"த). அ"த Vரக

எ ேபாி அைப விடாததC

காரண, நா அ"த ெப8Y ெவ சமீபதி இ"த) தா எ ெதாி")
ெகா8ேட.

எ ைள அ"த அபாயகரமான ேவைளயி சாியான ேவைல ெசFத). அ:த

தீவி உ ள ரா?சத மகளி உண+ வழக நிைன+ வ"த). நா

விைளயா?டாக ேபசிய ேப7< அெப8ணி உ ளதி உ8டாகியிகI9ய கலகைத அறி") ெகா8ேட.
அதC

அ"த ெப8Y ெகா0ச ச"ேதக ேதாறியிக ேவ8:.

ச?ெட நாE அ9 நட") வ") அக
த:பவ

ேபா நி ெகா8டா .

எ ேம விழாம கி?:

"என ெசானீக ? இெனா தடைவ ெசாE#க !" எறா .
"உைன பாதாேல ேபா), பசி தாக பற")வி: எ ெசாேன! நீ
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எதCகாக I7ச ேபா?டாF? இவக

எேலா யா? எதCகாக விைல

வைள) அ ெதா:கிறாக ?" எ ேக?ேட.

அY8: - ைஹ?ரஜ 8:கைள பCறி உலக Zதி அைட"தி

காலதி விE அ ைவ) ெகா8: ச8ைடயி: VரகK இதீவி
இகிறாகேள எ/ அதிசய எமனதி ெபா#கி ெகா89"த).

நா ேக?டதC பதி ெசாலாம அ"த ெப8, "நீ என சாபி:வ)
வழக?" எ ேக?டா .

"இ?9%, ேதாைச, சாத, A, சீைட, இ9யாப, ெபாாி விள#காF உ8ைட

இ/ எ) கிைடதாE சாபி:ேவ!" எேற.

அ"தெப8 ஒ ெப7< வி?:வி?:7 <CறிE நிற வில VரகK
ஏேதா ைசைக கா?9னா . அவகளி ஒவ அகி வ"தா. அவனிட,
"நல#கி ளி! எ த"ைதைய உடேன அைழ) வா!" எறா .
அ"த Vரைன அவ

அைழத ெபய என மிக வியைப உ8டாகிய).

பழ"தமிJ நா?: ெபயராக அலேவா இகிற)?
"உ த"ைதயி ெபய என?" எேற.
"இள0ெசனி ெந:0ெசழிய ேசரலாத!"

இைதேக?: நா அைட"த அதிசயைத கா?9E அவKைடய ெபயைர
அறி") ெகா K ஆவ அதிகமாயிC.
"உ ெபய எனேவா?"
"மயிவிழி மா!"
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"என என? நீ இேபா) ெசான) உ ெபயரா? அல) உைன பCறி
கவிஞாி வணைனயா?"
"எ ெபய தா! இேபா) இ#ேக கவிஞக

யா இைல. ஒ ேவைள தமிJ

நா?9 இகிறாகேளா எனேமா? நீ#க

ஏேதா ஒ ேதசதி%") வ"ததாக7

ெசானீகேள? அ#ேக பகதி ெச"தமிJ நா: எ எ#ேகயாவ)
இகிறதா?" எ ேக?டா .

"மயிவிழி மாேன! ேக . இ"தியா ேதசதி ஒ பதிதா ெச"தமிJ நா:. நாேன

ெச"தமிJ நா?ைட7 ேச"தவ தா. ம)ைர அகி ஒ கிராமதி

பிற"தவ!" எேற நா.

"எ"த ம)ைர? தமிJ7ச#க இ"தேத அ"த ம)ைரயா?"
"அேத ம)ைரமா நகர"தா!"
"இ/ அ#ேக ச#க இகிறதா?"
"ஒ ச#கமல; Vதி Vதி ச#க#க

இகிறன!"

"அப9யா? ெச"தமிJ நா?9 இேபா) தமிழக
"<மா இர8டைர ேகா9 தமிழக

இர8ெடாவ இகிறாக !"

வசிகிறாகளா?"

இகிறாக . தமிJ கவிஞகK

"அப9ெயறா, இேபா) அ#ேக ரா?சதகளி பயேம இைலயா?"
"ரா?சதகளா? எ"த ரா?சதக ?"
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"இல#ைகைய ஆ8ட இராவண ல) ரா?சதக !"
"இல#ைகயிேல இேபா) ரா?சதக

இைலேய!"

"பிேன யா இகிறாக ?"
"இல#ைகயிேல இேபா) சி#களவ எற சாதியா ஆ?சி ெசFகிறாக .
தமிழக

பல அ#ேக வசிகிறாக ."

"அ"த7 சி#களவக

ந தமிழகைள பி9)7 சாபி:வதிைலயா?"

"இ/ அ@வள+ வரவிைல! தமிழகைள தமிJநா?: ேபாப9
விர?9ய9க தா பாகிறாக ! ஆனா உ#க

இகிறாக

ேபா இகிறேத!"

பக) தீவி ரா?சதக

"ஆமா; தமிJ நா?9%") எ#கைள )ரதி ெகா8: வ"தாக .

அவகKகாக தா இ@வள+ ெபாிய ேகா?ைட <வ க?9யிகிேறா.
காவE ைவதிகிேறா."

"மயிவிழி மாேன! எைன. அ"த ரா?சத I?டைத7 ேச"தவனாக கதி
பயப?டாF அலவா?"
"இைல, இைல! ந:வி உ#கKைடய ஒ வாைத அமாதிாி ச"ேதகைத
என உ8டாகிய). அ) தவ எ உடேன ெதளி"ேத. நீ#க

தமிழராகதா இக ேவ8:ெம உ#கைள பாத+டேனேய என
ெதாி") ேபாயிC. அேதா எ தகபனா வகிறா. நீ#க

ெசாEவைதெயலா ேக?டா மிக மகிJ7சி அைடவா!" எ ெசான),

திபி பாேத. ேசர ேசாழ பா89ய மனகைளெயாத கZர

ேதாCறAைடய ஒவ வ") ெகா89"தா.

"உ த"ைத இள0ெசனி ெந:0ெசழிய ெப0ேசரலாத எ மீ) ேகாபி)

21

ெகா வாேரா, எனேமா?"
"எதCகாக ேகாபி) ெகா ள ேவ8:?"
"அOமதியிலாம ேகா?ைட கதைவ திற") ெகா8: வ"ததCகாகதா."
"உ#கைள பா)வி?:, ேவ8:ெமேற தா கதைவ தாJ ேபாடாம
வ"ேத, ெச"தமிJ நா?ைட7 ேச"த ஒவ வரேவ8:ெம நா#க

எ@வள+

ஆயிர ஆ8:களாக தவ#கிட") வகிேறா?"
"மயிவிழி மாேன! உ வய) என?" எ ேக?ேட.
"பதிென?:!"
"ஆயிர வஷ எ ெசானாேய?"
"எ பா?டனா பா?டனா பா?டனா - அவ பா?டனா
பா?டனா பா?டனா, நாலாயிர ஆ8:கK A இ# வ"தா."
"எதCகாக!"
"அைதெயலா எ த"ைதயிட ேகK#க ; விவரமாக7 ெசாவா. பசிகிற)

எ ெசானீகேள? நா ேபாF ஏCபா: ெசFகிேற. இ?9%, ேதாைச,
இ9யாப, இவCறி எ) உ#கK அதிகமாக பி9?"
"அப9ெயலா என பாரப?ச கிைடயா). அற, ெபா , இப

இவCறி எ) ேவ8: எ ேக?டா, என பதி ெசாகிற)? 
ேவ89ய)தா!"
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மயிவிழி மா எைன விழி) பா)7 சிாி)வி?: அவKைடய த"ைத

எைன7 <கமாக அறிAக ெசF) ைவதா . பிற ) ளி தி) ஓ9னா .

அேபா) அவ

ெபயாி ெபாத ந ெவளியாயிC.

"மானி விழிெபC மயி வ"தெதன வ"தா " எற கப பாடE மாறாக
இ"தாE, மயி% பாைவயிE ஒ தனி அழ இகதா இகிற).

மானி ) ள% உ ள கவ7சிைய பCறிேயா ெசால ேவ89யதிைல
யலவா?

5
இள0ெசனி ெந:0ெசழிய ெப0 ேசரலாத எனிட ேக?ட

ேக விகKெகலா ஒவா பதி ெசா%7 சமாளித பிற அவகKைடய

வரலாCைற. ேக?: ெதாி") ெகா8ேட. அ"த வரலா இ)தா.

பலாயிர ஆ8:கK A தமிழக மாி Aைனயி%") வி"திய பவத

வைரயி பரவி7 சீ சிற ெபC ேமைம.C விள#கி வ"த). ேசர ேசாழ
பா89யக

ந?ாிைம ெகா8: அவகKைடய ரா\ய#கைள நீதி தவறாம

ஆ8: வ"தாக . 9மக

எலா )ைறகளிE ெசழிபைட")

வ"த). ெச"தமிJ கவிஞக

பல இனிய எளிய ெச"தமிழி அழகிய கவிகK

ஓ#கியி"தாக . இ) ேபாலேவ தமிழிலகியA ேமைமயைட") வள7சி.C

காவிய#கK இயCறி வ"தாக . ம)ைரயி Aதலாவ) தமிJ7ச#க சிறபாக

நைடெபC வ"த).

அ"த7 ச"தபதி ேமைல கட பிரேதச) நா:களி%")
கா?:மிரா89களான அநாகாிக ரா?சஸமக

அவக

சில கபேலறி வ"தாக .

நா?9 ஏCப?ட ப0ச அவகைள ேவ நா:கைள ேத9 ேபாப9

ெசFத). அவக

Aத% தமிJநா?9 இற#கி அதீைவ த#க

வசமாகி

ெகா8டாக . அவகKைடய அரச பரபைரயி இராவண எ/ ஒ

ரா?சத ேதாறினா. அவ அறி+, ஆCறE மிகவ. ஆனா மிகமிக
ெபாலாதவ.

இராவண லைத7 ேச"த ரா?சதக

நர மாமிச ப?சிணிக . அவக

நா?9ேல

ப0ச காலதி அ"த பய#கரமான வழக அவகK ஏCப?9"த).
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இல#ைக வ") 9ேயறிய பிற, அ9க9 தமிழக) அவக

ப

பலாக வவ), திBெர தமிழகைள தாகி ெகாவ),

ெகாறவகைள தி வி?: ேபாவ) வழகமாயிC. தமிழகைள தி

பாத ேபா), அவக

ேவ எ"த7 சாதிைய கா?9E தமிJ7 சாதியி உட

அதிக7 <ைவ.ட இகிற) எ க8டாக . இ6ெம/ ஓைச.ைடய ம)ர

தமிJ ெமாழி இனிைம ெபய ெபCறதேறா? 'அAத' எற ெசா மவி

'தமிJ' எ ஆயிC எ ெசாகிறாக

அலவா? தமிழகளி உட

திபதC சியாயி"த)ட, அவகைள திறா ஆ.

ஆயிரகணகான வட#க

வள,

சாகாம இகலா எற நபிைக. இராவண

ல) ரா?சஸகK ஏCப?ட). இத பல எனெவறா, ஒ சில

வட#கK

தமிJ நா?9 தமிJ மகளி ஜனெதாைக மிக+ ைற")

வி?ட). ேபாகளதி ேந ேந நி ேபா ெசFவதாயி"தா தமிழகைள

அ"த ரா?சஸகளா Iட ெவறிக A9யா). ஆனா எதிபாராத இர+

ேநர#களி மக

X#கி ெகா89 ேபா) வ") தாகி ெகா தி

வி: ரா?சஸகைள எதி) ேபாரா:வ) எப9? ேசர ேசாழ பா89ய

ரா\ய#களி மிக7 சிற"த ப?டண#க , கிராம#க

எலா பாழாF ேபாF

ெகா89"தன. ரா?சஸகளிடமி") தபி பிைழத சில மைல உ7சிகளி

உ ள ைககளிE கடC கைரேயார#களி%"த கா:களிE ஒளி") வாழ
ெதாட#கினாக .

தமிழி ெபைமைய உண") உலகமறிய7 ெசFத மாAனிவ அக(திய, இ"த

அபாயதி%") தமிழகைள தவிபதC ஓ உபாய ெசF) பாதா. தமிJ

மிக இனிைமயான ெமாழியாயிபதா அலவா அெமாழிைய ேப<
தமிழகK இ"த கதி ேநகிற)? தமிைழ7 சC க9னமான ெமாழி

ஆவதCகாக மிக பிரயதனப?: தமிJ இலகண ஒ ெசF)

ெகா:தா. ேமE அவைடய சீடகளிட, இனி எளிய இனிய நைடயிேலேய
பாடக

சீடக

எ6தாம கர: Aரடான ெகா:"தமிழி கவிைதக

எ6த7 ெசானா.

அப9ேய ெசF) பாதாக , அதிE பயனிைல. தமிைழ எ@வள+

கர: Aர: ஆகினாE அத <ைவ எனேவா றவிைல. ஆகேவ,

அக(திய தம) ேதாவிைய உண") ெபாதிைக மைலைய வி?: றப?:
வடேக விதியமைல ெதறதி த8டகார8யதி வசிக
ேவ89யதாயிC.
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இ"த தீவி இேபா) வசி மகளி தாைதக

ரா?சஸகK இைரயாக

விபாம ெகாCைகெய/ )ைறAக) அகி ஒ ெபாிய கா?9
ஒளி") வாJ"தாக . அேத சமயதி அவக
அரகக

தா#களி இடைத எப9.

க8:பி9) விடலா எ எ8ணி, ஒ ெபாிய மரகல க?9

வ"தாக . ஏதாவ) அபாய ேந"தா கப% ஏறி கட கட") ேவெறா

நா?9 9ேயறிவிடலா எ எ8ணியி"தாக .

இராவண/ைடய ஒவி?ட தபியாகிய கர எ/ ரா?சஸ த8ட

கார8யைத ெயா?9 ஜன(தான எ/மிடதி த ேதாழகKட வசி)
வ"தா. கர/ Aர எெறா மக இ"தா. அவ தமிழகதி மி7ச
மீதி தமிழக

இகிறாகளா எ ேத9 வ"தா. கைடசியி ெகாCைக

)ைறAக)ககி கா?9 வசித தமிழகைள க8: பி9தா. அவ

அவகைள தாவதC Aனா, அ"த தமிழக

தயாராக ைவதி"த

கப% ஏறி ெகா8: கிழ கட% கிளபினாக . Aர உடேன தா/ ஒ
கபைல அவசர அவசரமாக க?9 ெகா8: கிளபினா. இர8: கபகK

ெவXர கிழ ேநாகி பிரயாண ெசFத பிற ஒ ெபாிய ச8டமாததி
சிகி ெகா8டன. கபக

உைட"தன. ஒ கப ஒ தீவி அகிE

இெனா கப இெனா தீவி அகிE ெச அைட"தன. அதாவ) ஒ

தீவி இள0ெசனி ெந:0ெசழிய ெப0 ேசரலாத/ அவ/ட

வ"தவகK இற#கினாக . இெனா தீவி Aர/ அவ/ைடய சகாகK

இற#கினாக . கபக

மைற") Jகி வி?டன.
தமிழக

இர8: சிைத") சினாபினAC கட%

ஒ தீவிE, Aரனாதி அ<ரக

இெனா தீவிE 9ேயறினாக .

தைலAைற தைல Aைறயாக பலாயிர ஆ8:களாக அ#ேகேய வசி)
வகிறாக . ெவளி உலக)7 ெசFதிக

இர8: தீ+களிE ெபாிய மர#க

ஒேம அவகK ெதாியவிைல.

இலாதப9யா கப க?9 ெகா8:

பிரயாண கிளப A9யவிைல. ரா?சஸக

சில சமய பைழய ஞாபகைத

ைவ) ெகா8: தமிழகைள பி9) ெகா8: ேபாF ெகா திபதCகாக7
சமய பா) வவாக . சில சமய சி படகளிE சில சமய நீ"தி.

வவாக . வஷதி ஒ மாத கால <றா மீக

எலா ேவ எ#ேகேயா

ேபாFவி:. அ7சமய பா)தா அேநகமாக வவாக . அவக

வ") தாக A9யாம%பதCகாகேவ தமிழக
ெகாதள#க

திBெர

அ@வள+ ெபாிய ேகா?ைட

க?9 ெகா8: வசிகிறாக . அ) ம?:மிறி, எேபா)ேம

ேகா?ைட7 <வக

மீ) பாைற உ7சிகளிE காவCகாரகைள நிதி ைவப)

வழக. இ@வள+ பா)காகைள. சில சமய அ"த அரகக

தா89
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ெகா8: வ") தமிழக
எலா தமிழக

சிலைர பி9) ேபாFவி:வ) உ8:. அேபா)

வசித அAத தீவி அ6ைக7 சத கிள; அரக தீவிேல

ேகாலாகலமாF இ.

இ"த விவர#கைளெயலா ெசா%வி?: இள0ெசனி ெந:0ெசழிய

ேசரலாத, "ஐயா மதிவாணேர! தமிJ ஆனாE மிக 'அபாயகர' மான ெமாழி! அத

இனிைமேய அதC இ@வள+ அபாயைத அளிதிகிற). ஆனா, தமிJ நா?9
இேபா) ரா?சஸகளி ெதாைல அ9ேயா: இைலெயறா ெசாகிறீக ?"
எ ேக?டா.

"ஆமா; உ8ைமயாகேவ கிைடயா). நீ#க

றப?: வ"த சில நாைளெகலா

இராம எபவ வ") இராவணாதி ரா?சஸகைள அ9ேயா: ஒழி) வி?டா!
ஆனா இ"த நாளி சில 'நா#க

இராவண/ைடய ச"ததிக ' எ ெசா%

ெகா8: கிளபியிகிறாக ! அவக

தா#க

இராவண Hைஜ ெசFகிறாக ! தமிைழ

காத%பதாக+ ெசா%யிகிறாக " எேற.

"அப9 ஓ அதிசயA ெச"தமிJ நா?9 இகிறதா! நல); அ@வா ெசாE
மனிதகைள இ"த அரக தீ+ அ/பி ைவப)தாேன? அ/பி ைவதா

அவகKைடய இராவண பதிைய7 ேசாதி) பாகலா!" எறா
இள0ெசனி ெந:0ெசழிய ேசரலாத.

6
 மாத கால அ"த அழகிய அAத தீவி வசிேத. ெசாக ேலாகதி

வசிேத எேற ெசாலலா. வாழைக அ@வள+ Xகலமாக7 ெச

ெகா89"த). அக(திய பிCகாலதி தமிJநா?9 இயCறப?ட

கவிைதகைள பCறி ேக?டாக . நா/ திவ Kவ, கப, இள#ேகாவ9க ,
இராம%#க அ9க , பாரதியா, கவிமணி Aத%யவகளி கவிைதகளி என

நிைன+ இ"தவCைறெயலா ெசா% கா?9ேன. அவக

அபாடகளி

எளிைமைய. இனிைமைய. கவிைத அழைக. <ைவ)7 <ைவ)
மகிJ"தாக .
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அக(திய ACகாலதிய கவிஞகளி பாடகைள அவக
கா?9னாக . அவCறி Aெதா ளாயிர பாடக

பா9

சில ம?: நா இேபா)

அறி"திபைவ. மCறைவகைள நா ேக?டேத இைல. தமிழகதி கட

ெகா8: ேபாFவி?ட Uகளி அபாடக

இ"திக ேவ8: எ

எ8ணி ெகா8ேட.

அக(திய பினா வ"த லவக சில தமிJ ெமாழிைய கர: Aரடாக
Aயறைத பCறி. அவகK எ:) Iறிேன.
"காபா ேகா) ஞாலதிய

காவCசாகா :ைகேபா மாணி
ஊறிறாகி யாறினி) ப:ேம

உFதேறC றானாயி ைவகE
பைக Iழ ளC ப?:

மிகபத றிேநாF தைலதைலதேம."
இ) ேபாற பாடக
சிாிதாக .

சிலவCைற நா ெசால ேக?: வி6") வி6")

மயிவிழி மா/ என Aத ச"திபிேலேய ஏCப?ட ந? நாK நா
வள") வ"த). ஒவைரெயாவ பிாி") ஒ நிமிடA உயி வாழ A9யா)
எற நிைலைம ஏCப?ட). அAத தீவி ழ"ைதக

பிற") சில

நாைள ேளேய இனா இனா எ A9+ ெசF) வி:வ) வழகமா.

மயிவிழி மானினாK அ@வித A9+ ெசFயப?9"த .வைன7 சி
பிராயதிேலேய ரா?சத தீவின ெகா8: ேபாF வி?டாக . ஆைகயா,

மயிவிழி மானி திமணைத பCறி அவ

ெபCேறாக

கவைலப?:

ெகா89"தாக . நா ஒவ ேபாF7 ேச"த) அவகK7 ெசௗகாியமாF

ேபாயிC. ைத பிற"த) Aத காாியமாக Aக ேகாவி% எ#கK மண
A9) ைவப) எ தீமானிதி"தாக .

ஆனா கட+ளி விப ேவ விதமாக இ"த). நா அAத தீைவ அைட"த
சில மாத#கKெகலா அதீவி ேமலாக அ9க9 ஆகாச விமான#க



ெந:மாக ேபாக ெதாட#கின. ஏேதா Hேகாள ஆராF7சி ெசFகிறவகைள

ேபா ேதாறிய). சில நாைளெகலா, அதீ+7 சில ைம Xரதி ஒ

பிரமா8டமான அெமாிக கப வ") நிற). இவCைறெயலா பாத)
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என ஊ ேபா <ர வ")வி?ட). மயிவிழி மானி மீ) என

எ@வள+ ஆைசயி"தாE, அவைள அைழ) ெகா8: ஊ ேபாவ)தா

நல). தமிJநா?: ேபான பின ெபா)மகK ெபா)ஜன

சகா அAத தீைவ. அரக தீைவ. பCறி எ:)7 ெசாலேவ8:.

பைழய சாிதிர ஆராF7சியி ஈ:ப?டவகK இ) மிக+

உபேயாகமாயி. சகா _னிவQ9 நிவாகிகK க?டாய உதவி

ெசFவாக . நாலாயிர வஷ) A"திய தமிழக

எப9 இ"தாக ,

எப9 வாJ"தாக , அவகKைடய நைட உைட பாவைனக

எ@வா இ"தன

எபனவCைற ேநாிேலேய ெதாி") ெகா ளலா அலவா?
இைதெயலா இள0ெசனி மயிவிழி மா/ எ:)7 ெசா%
அவகைள. சமதிப9 ெசFேத.

அத பிற ேகா?ைட7 <வ ெவளியி உயரமான ஒ பாைறயி ேபாF

ஆகாசைத பா) ெகா8: நிCக ெதாட#கிேன. ஆகாசதி விமானைத

பாத ேபாெதலா ைகயி இ"த த9யி ஒ )ணிைய A9")வி?: ஆ?:
ஆ?: எ ஆ?9ேன. கைடசியாக, ஓ ஆகாச விமானதி உ ளவக

எைன கவனிபதாக ேதாறிய). அ"த விமான ெகா0ச Xர ேபாFவி?:

திபி வ"த). வேபா) அத அ9யி ஏேதா ஒ ெதா#கி ெகா89"த).
கி?ட வ"த பி அ) ஒ வைல எ ெதாி"த). அ"த வைல எைன அப9ேய

பாைற ேம%") Xகி ெகா8: ேபாயிC. Xகிய அதி7சியிேலேய நா

நிைன+ இழ")வி?ேட. பிற நிைன+ வ") பாத ேபா), அAத தீவி%")

பாத பிரமா8டமான அெமாிக கப% இ"ேத. என பிரமாதமான

உபசார#க

அகப% ெசFயப?டன. நா அ# வ") ேச"த)பCறி. நா

பாதவCைற பCறி. ேக?டாக . எலா ெசாேன.
ஆனா கப நிவாகிக

விமானதி%") நா வி6"தைத ம?: ஒ

ெகா8டாகேள தவிர, மCற) ஒைற. ஒெகா ளவிைல. நா

பாதெதலா எ சித பிரைம எறாக . அவக

ஏதாவ) ெசா%

ெகா8: ேபாக?:. தாF நா: ேச"த) ேந சகாாிட ெசா% கபக

அ/பி அAத தீவிE ளவகைள தாF நா?: அைழ) வர7 ெசFவ) எ
தீமானிேத. அ<ர தீவி உ ளவகைள பCறி நா கவைலபடவிைல.
பQபி சAதிரதி எதைனேயா தீ+களி அமாதிாி கா?:மிரா89க
எபைத நா அறி"தி"ேத அேறா?

உள
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எனேவ கப றப: ேநரைத ஆவEட எதிபா) ெகா89"ேத. ஏ

அ#ேக கப நீ9) நிCகிற). அதி%") றப?: ேபாF தி

விமான#க

எதCகாக அப9 ேபாF வகிறன எ என ெதாியவிைல.

ஒவ ெசால+மிைல. கைடசியி ஒ நா

கப அ#கி") றப?ட).

<மா A"U ைம Xர) அபா ெச மப9. நிற). விமான#க

மீ8: கிளபி7 ெசறன.

சில நிமிஷ ேநர)ெகலா ஆயிர பதினாயிர இ9க

ேச"தாC ேபால

இ9த) ேபாற ஒ சத ேக?ட). அமாதிாி கா) ெசவி:ப:ப9 ஒ ேகார

பய#கர7 சதைத அ)வைர நா ேக?ட) கிைடயா). சிறி) ேநர)ெகலா

ெவ9த இடதி%") ைக திர

கிளபி வாைன அளாவிய)ட நாE திைச.

பரவிய). கப% இ"தவகைளெயலா உடைப 9ெகா வதCகாக
கவச அணி") ெகா ள7 ெசானாக .

அேபா)தா எ ம"த மதி உ8ைம லனாயிC. 'ைஹ?ரஜ 8:'

பாிேசாதைன நடதினாக

பிரேதச#க

எபைத அறி"ேத. மனிதகேள இலாத

எ நிைன) அ#ேக ைஹ?ரஜ 8ைட ேபா?டாக .

சC ேநர)ெகலா ைக கைல"த) ெந0< பைதபைதக, வயி கலக

அைடய அAததீ+ இ"த திைசைய ேநாகிேன. அ#ேக அAததீைவ.

காணவிைல; அகி%"த அ<ரதீைவ. காணவிைல! எலா ைஹ?ரஜ

89 ப(மீகரமாகி கட% கல") மைற") வி?டன.

க) க) எ கதிேன. அ6 அ6 எ அ6ேத. கப அதிகாாிகளிட
Aைறயி?ேட. யா காதி வா#கி ெகா ளவிைல. நா றிபி?ட

இட#களி இ"த தீ+களி ஜன#கேள இைலெய அவக
வி?டாக .

சாதி)

சில நாைளெகலா ேவ கப% ஏCறி எைன இ"தியா+ அ/பினாக .
இ#ேக வ"த பிற சகா இலாகாகைள ேபாF பாேத. ஒவ எ

ேப7ைச நப+ இைல. என ைதாிய ெகா:க+ இைல. 'சித பிரைம
சாிதிர ஆராF7சியாகா)' எ ெசா% வி?டாக .
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அ@வள+தா எ வரலா. Xய பழ"தமிழ நாகாிகதி உைறவிடமாக பQபி

சAதிரதி ஒ தீ+ இ"த) எபதC நா தா கைடசி7 சா?சி. நீ#க

எப9. நVக

எ உ#களிட ெசாேன. இ"திய சகாாிட நா

ெபCற இபைத"தாயிர SபாF பிரதி ெசF)வி?டதாகேவ க)கிேற.
நா எதCகாக ேபாேனேனா, அ"த ஆராF7சி ெசFயவிைல தா; அதனா

என? அைதவிட பமட# Aகியமான சாிதிர ஆராF7சி பயபடI9ய

ெசFதிகைள ெதாி") ெகா8: வ"ேத. எ/ைடய கட தீ"த) எ

க)கிறீகளா இைலயா? இேதா தாபர வ") வி?ட). வ89ைய7 சிறி)

நித7 ெசாE#க . இற#கி ெகா கிேற.
!$%ைர

தாபரதி வ89 நிற). மதிவாண எ.ஏ., வ89யி%") இற#வதC
A அவ அெமாிககைள தி?9யதC ஓரளேவ கிைடயா). "இராவணாதி
ரா?சஸகைள விட அெமாிகக

ெபாலாத கா?:மிரா89க . அவகளாவ)

வயிC உண+காக மனிதகைள ெகாறாக . இவக

ஆராF7சி எற

ெபயாி, ஒ காரணA இலாம அலவா ெகா வி:கிறாக ? ஐயாயிர

வஷ) A"ைதய பழ"தமிJ நாகாிக 9ெகா89"த ஒ தீைவேய அழி)
வி?டாகேள! பாவிக . பழ"தமிழகK அவகKைடய நாகாிகA எப9யாவ)
ேபாக?:! எ உ ளைத ெகா ைள ெகா8ட மயிவிழி மாைன இனி நா

எ காணேபாகிேற? காண A9யாம ெசF) வி?டாகேள, பாவிக !...ஆ.

ெசாகேலாகதி க?டாய அவ
நிைனகிேற. நீ#க

எனகாக காதிபா

என நிைனகிறீக ?"

எ

இ@வா ெசா% ெகா8ேட மதிவாண எ.ஏ., இற#கி7 ெசறா. அவ
Iறியதி எ@வள+ உ8ைமயாயி? எ@வள+ அவர) கCபைனயாயி

எபைத ேநயகேள ஊகி) ெகா ள ேகாகிேற.
------------
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32. நாடககாாி
1

ெசற ஆ89 ேசாழ நா?9 க: யEட ேச") வ"த ெபமைழைய பCறி
ேநயகK நிைனவிகலா. சில அைத 'கட+ளி கைண மைழ'

எறாக . ேவ சில, "இப9 பய#கரமான ய% ஏறி ெகா8:தானா வர
ேவ8:? இனிய ெச"தமிைழெயாத ெம%ய ெதற காCறிேல மித") வர
Iடாதா?" எறாக . அவரவகK ேந"த ெசௗகாிய - அெசௗகாிய#கைள

ெபா) எைத. A9+ ெசFவ) தா மானிட இயCைக. என அ7சமய

கட+ளி கைணயி ேபாி வ"த ேகாப இ@வள+ அ@வள+ எ ெசால

A9யா). ஏெனனி, அகைணயி காரணமாக நா ந ளிரவி மாயவர)

சீகாழி ந:வி அகப?: ெகா8: தி8டா:ப9 ேந"த).

கைதேயா, க?:ைரேயா, விவிபாக ஓட ேவ8: எறா அைத ெரயி%ேல

ஆரபிக ேவ8: எ ெசாவ)8:. இ"த கைத எனேமா ெரயி%ேலதா
ஆரபமாகிற). அதிE Qேலா ேபா? ெமயி% ஆரபமாகிற). ஆனாE
என பய? அதிவிைரவாக7 ெசல ேவ89ய அ"த ெரயி சீகாழி

ைவதீ<வர ேகாயிE ந:வி <மா  மணி ேநர (தபி) நி

வி?ட).

'(தபி) நிற)' எறா ெசாேன? அதமிலாத வழக7 ெசாCக

அப9யாக நைம அ9ைமப:தி வி:கிறன. நா ஏறியி"த ேபா? ெமயி

AனாE ேபாகாம பினாE ேபாகாம நிறேத தவிர (தபி)

நிCகவிைல. மணி எப) ைம ேவகதி அ9த யCகாC அைத தாகி

ெகா89 ேபா) ெரயி எப9 (தபி) நிCக A9.? Hமி ேள

ெந:"Xர ேவ வி?: நிைல ெபCறி"த ெபாிய ெபாிய மர#க

எலா தடா

தடா எ கீேழ வி6") ெகா89"த ேபா) ெரயி ம?: எப9 அைசயாம
இக A9.? ெரயி இப9. அப9. ஆ9ெகா8:தா இ"த).
ெரயிE

இ"தவகளி உயிகK ஊசலா9 ெகா89"தன. இப9

 .க ேபாலகழி"த  மணி ேநர) பிற ெரயி பிேனாகி7
ெசல ெதாட#கிய). மிக மிக ெம)வாக ஊ") ெச காைல ஐ") மணி

மாயவர ெரயி நிைலயைத அைட"த).
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சீகாழி ெகா ளிட) ந:வி ெரயி பாைத மிக+ ேசதமாகி
வி?டப9யா, இனி  நா

ெசைன ேபாகிறவக

அ"த பக ெரயி ேபாவதCகிைலெய,

தி7சி திபி ேபாF அ#கி") விதாசல

வழியாக ேபாக ேவ8: எ மாயவரதி ெசானாக . இதனா என

ஏCப?ட மன7 ேசா+ அளவிைல. ஆ8டவ கைண இப9யா நைம7

ேசாதிக ேவ8: எ கிேலசப?: ெகா8: தி7சி திபிேபான
Aத ெரயி% ஏறிேன.

அCப அறி+ பைடதவகளாகிய மானிடக
காாிய#க

நைம எ Xக%கிற

ெப" தீைமயாக A9கிறன. அவக

காாிய#களி%") எதிபாராத நைமக

தீைம எ நிைன) வ")

விைளகிறன. ஏCகனேவ பலAைற

இ"த உ8ைமைய வாJைக அOபவதி க89") அ7சமயதி மற")
ேபாேன. ஐயேப?ைட ரயி நிைலயைத அைட"தேபா)தா இ

நீ#கி ஒளி

உ8டாயிC. ஐயேப?ைட க"தப பி ைள. அவைடய த+ வாதியA

எ வ89யி ஏறி அம"த), அவைடய த+ வாதியதி இ9 Aழக

நாதைத ேபாலேவ, இைறவ கைணயி உ8ைம இய எ உ ளதி

ெவ9) ெகா8: உதயமாயிC.

"வக! வக! அகில Hம8டல த+ வாதிய ஏக சராதிபதிேய! வக!" எ

Aகம Iறி க"தப பி ைளைய வரேவCேற.

'திவ6"X7 சிவெகா6")', 'Vைண பவானி' ேபாற அைமயான கைதகைள7
ெசானவைர இமாதிாி7 ச"தபதி பாதா, உCசாக Zறி ெகா8:

கிளவதC ேக?பாேன!-ெரயிE உCசாகமாக ஊதி ெகா8: கிளபிய).
ஐயேப?ைட க"தப/ ெசைனதா வகிறா எ அறி"த) எ
மன7 ேசாெவலா பற")வி?ட). நா சீகாழி வைரயி

ேபாFதி8டா9வி?: திபியைத பCறி7 ெசாேன. அவ ய%னா

அ"த பகதி விைள"த ேசத#கைளபCறி7 ெசானா. பிற,
"இன I?9 இப ஊ?9
இ"திர ஜால விைத கா?9"
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எ Aன ர% பா9 நிரவ ெசFய ெதாட#கினா. திBெர நிரவைல

நிதி, "ஆமா; ஆ8டவ/ இெதலா இ"திர ஜால விைத; அOபவிகிற
நமேகா ெசாலA9யாத அவ(ைத!" எ ெசானா.

ஏேதா ஒ கைதைய மனதி ைவ) ெகா8: தா அவ இப9 ேப<கிறா

எ ஊகி) ெகா8ேட. (ஐயேப?ைட க"தப த வாJைகயி க8:

ேக?ட வரலாCைறதா ெசாEவா. ஆனா அ"த வரலா கைதைய கா?9E

அதிசயமாக இப) வழக. அதனாேலேய கைத எ றிபி:கிேற.)
அவைடய மனதி உ ளைத எப9 ெவளிேய ெகா8: வவ) எ
ேயாசிேத.

"பி ைளவா ! நீ#க

Aெனா தடைவ ெசான 'Vைண பவானி' கைதைய

ேர9ேயாவி நாடகமாக ேபா?டாகேள ேக?Bகளா?" எேற.
"உலக வாJைகேய நாடக. அதிேல சில அர#க ேமைடயி ஏறி நாடக

ஆ:கிறாக . அப9 ஆ: நாடககாரக

- நாடககாாிக

எதைனேயா நாடக#க !" எறா க"தப.
"எதைனேயா நாடககாரக

எேற.

வாJைகயிE

நாடககாாிகைள உ#கK ெதாி"தி"

"பாலாமணி எற பிரசிதமான நாடககாாிைய பCறி ஐயா
ேக விப?9ேம?" எறா க"தப பி ைள.
"ேக விப?9கிேற; ஆனா பாததிைல."
"ஆனா சின பாலாமணி எ ேக விப?9கமா?Bக !"
"ேக வி ப?டதிைல. அப9 ஒ நாடககாாி இ"தாளா, என?"
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"ஆமா; இர8: வஷ மிக பிரசிதியாக இ"தா . பிற ெதFவ)ேக
ெபாகாம ேபாFவி?ட)! ஆனா ெதFவைத7 ெசா% என பய?
மனிதகKைடய அறிVன) ெதFவ என ெசF.?"
"மனிதகைள ஏ இ@வள+ டகளாக+ )டகளாக+ கட+

பைடகிறா

எ அவ ேபாி Cற ெசாலலா அலவா? - அ) ேபாக?:. யாேரா சின
பாலாமணி எகிறீகேள? அ) யா? உ#கK ெதாி.மா?"
"ஏ6 வய) Aத எ:) வளதவ ஆயிCேற? என ெதாியாம
எப9யி?" எறா க"தப பி ைள.
இ/ சில ேக விக
Iறலானா.
-------------

அவைர ேக?: X89ய பிற க"தப கைதைய

2

பேகாணதி திமக நாத(வரகாராி க7ேசாி நா த+ வாசி)

ெகா89"த ேபா) Aத Aத% அ"த ழ"ைதைய பாேத. விஜயதசமி

திநா

அ 2 <பிரமணிய <வாமி Wர சஹார)காக Vதி வல

றப?: ேபாF ெகா89"தா. ஒ@ெவா ேகாவி%%") அைற7

<வாமி றபா: நடப) வழக. ஆனாE சின கைட ெத வியாபாாிக

அ"த கைட ெதவி இ"த சிறிய ேகாயி% நடதி வ"த உCசவ"தா ஊாிேல
பிரமாதப:. நவராதிாி ஒப) நாK உCசவ நட)வாக . ஒ@ெவா

தினA ச#கீத க7ேசாிகK நாத(வர க7ேசாிகK நைடெப. விஜயதசமி

ஒ@ெவா வஷA நம) தமிJநா?9ேலேய மிக பிரசிதியைட"த நாத(வர
ேகா9ைய பல மாத#கK Aேப ஏCபா: ெசF) வி:வாக . சின

கைட ெத வியாபாாிக

அைழ) வி?டா, நாத(வர விவாகK அைத ஒ

ெபைமயாக க)வாக . ேவ யா அதிக பண ெகா:) Iபி?டாE

ேபாகமா?டாக . கைடெத A6வ) அ அேமாகமாக அல#காிகப?:
கா?சி அளி பல இட#களி ப"த ேபா?9பாக . ஒ@ெவா ப"த%E

நாத(வர ேகா9யா நி வாசிக ேவ8:. அ"நாளி பேகாணதாாி

ச#கீத ரஸைன இைணேய கிைடயா) ேபா#க ! எ@வளேவா அCதமாக

Aனல#காரA பினல#காரA ெசF) Aகைன எ6"தள ப8Yவாக .

34

ஆனாE, <வாமி தாிசன ெசF. I?டைத கா?9E நாத(வர ேகா9ைய7

WJ") நிC ஜன I?ட"தா அதிகமாயி.

அைற இ@வா ஒ@ெவா ப"த%E நி நி நாத(வர க7ேசாி நட")
ெகா89"த ேபா), க7ேசாிைய ெதாட") வ") ேக?: ெகா89"தவகளி

ஒ சிறிய ெப8 ழ"ைதைய பாேத. அ"த சி ழ"ைத I?டதி

எப9ேயா ") அ9) ெகா8: வ") எலா Aனா வ") நிற).

இ) எ கவனைத கவ"த). நாத(வர இைசைய ேக?: ெகா8:, அ"த
ழ"ைத சில சமய Hாி) மல"த Aக)டேன காணப:. சில சமய த+

வாதியதி கவன ெசEதி ைகயினா தாள ேபா?: ெகா89.
இ/ சில சமய ம9 வாதியைத ேக?: பா பட எ:) ஆ:ேம,

அமாதிாி க8கைள பாதி 9ெகா8:, தைலைய இேலசாக ஆ?9ெகா8:

நிC. சில சமய#களி அத உட A6வ)ேம ஆ:. தாமைரளதி

இேலசாக காCற9ேபா) பாதி மல") மலராமE இ தாமைர

ப அத நீ8: உய"த த8:ட ஆ:ேம, அ"த கா?சி என நிைன+

வ. திமக நாத(வரகார அைற அபாரமாகதா வாசி)

ெகா89"தா. ஆனா எ/ைடய நிைன+ A6) அ"த7 சி ெப8

ழ"ைதயி ேபாிேலேய இ"த). ஒ@ெவா ப"தE நாத(வர ேகா9 வ")

நிற+டேன, நா அ"த ழ"ைத வ")வி?டதா எ பா)

ெகா89ேப. I?டைத விலகி ெகா8:, அ"த ழ"ைத Aனா வ")

நிற பிறதா என எ/ைடய வாசிபி கவன ெசE. அேபா) அ"த

ெப8ணி பரவசமான Aக ேதாCறைத பா) ெகா8:தா வாசிேப.
ஊவல A9") <பிரமணிய<வாமி Wரசஹார ெசF. இட) வ")

ேச")வி?ட பிற, நா எ த+ வாதியைத7 சிய பி ைளயிட எ:)

ெகா:)வி?:, அ"த ழ"ைதைய அகி அைழ), "உ ெபய என,

ழ"ைத?" எ விசாாிேத. "எ ெபய நீலமணி" எற) அ"த ழ"ைத.

"உ அபா, அமா யா?" எ ேக?ேட. "அபா இைல. அமா ம?:"தா
இகிறா . எ#க

V?: வகிறீகளா, மாமா! அைழ) ேபாகிேற!

அமா+ உட சாியிைல. நீ#க

வ") பாதா ெராப7

ச"ேதாஷப:வா !" எற) அ"த ழ"ைத.
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"ஆக?: அமா, வகிேற" எ வா ெகா:)வி?ேட. அப9ப?ட

ச#கீத ரஸைன. ள ழ"ைதைய ெபCற தாயாைர பாக என ஆவ
உ8டாகி இ"த).

எ/ைடய பதிைல ேக?:வி?: அ"த ழ"ைத Xகலமாக தி)
ெகா8: ஓ9 ேபாF வி?ட).

பிற, பகதி%"தவகைள விசாாிததி நா 'வகிேற' எ வா
ெகா:த) அ@வள+ உசிதமான காாிய அல எ ெதாி"த).

அ"த ழ"ைதயி தாயா மரகதமணி எ ெபய. ச#கீததி ெகா0ச

பயிCசி உ8:. சில கால க7ேசாிக

Iட7 ெசF) ெகா89"தா . தனிக ஒவ

சிேநகமானா. க%யாண ெசF) ெகா8ட மைனவிைய ேபாலேவ அவைள
ைவ) பராமாிபதாக7 ெசானா. மரகதமணி ச#கீத க7ேசாி ெசFவைத

வி?:வி?டா . சிலகால அ"ேயா"யமாகதா இ"தாக .

இ"த மாதிாி7 சிேநகெமலா அேநகமாக எப9 A9. எப) ெதாி"த
விஷயேமயலவா? சில வஷ#கKெகலா ஏேதா காரணதினா

ஒவெகாவ பி9காம ேபாFவி?ட). தனிக மரகதமணியி V?:

வவைத நிதி வி?டா. ெபாிய ஆ(தி பைடத ெசவ அ"த ெபாிய

ஆ(தியி%") ஏேதா ெகா0ச மரகதமணி எ6தி ைவ) வி:வதாக7
ெசா% ெகா89"தா. ெசா% ெகா89"தாேர தவிர காாியதி

நைடெபறவிைல. கைடசியாக, அவ இமாதிாி ெதாைலகK இடமிலாத

ம உலக) ேபாFவி?டா.

மரகதமணி த சின0 சி ழ"ைத.ட வைம வாJைக நடதி வ"தா .

எப9ேயா கால ேபாF ெகா89"த). மனகவைலயினா உடபிE ேநாF

வ") வி?ட). ப:த ப:ைகயாகி வி?டா . தா. ெப8Y இேபா)

நிராதரவாக இகிறாக ...

இ"த ேவதைன த வரலாCைற அறி"த பிற, "இேபா) அவகK ஜீவன
எப9தா நடகிற)?" எ ேக?ேட.
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"தாயாாிட இ"த நைக ந?:க

ெகா0ச ெகா0சமாக கைர") ேபாF

வகிறன. அ"த ழ"ைத நல ர. எ#ேகயாவ) பா?: க7ேசாி,
நாத(வர க7ேசாி எறா ேபாFவி:. ேக?ட பா?:கைள பாட

ப8ணிவி:. ெரயி%ேல ஏறி பா?:பா9 பி7ைச எ:) தின எ?டணா

பதணா சபாதி) ெகா8: வ. அ"த ழ"ைதயி ர இனிைமைய.

Aககைளைய. பா) ெரயி அதிகாாிக

<மா வி?:வி:வாக . சில சமய

இமாதிாி உCசவ கால#களி A7ச"திகளி நி பா?: பா:வ) உ8:.
ச#கீத ரஸைன. தாராள உ ளA பைடதவக

ஓ அணா - இர8: அணா

Iட ெகா:)வி?: ேபாவாக " எ பதி கிைடத).

இைதெயலா ேக?: என மிக+ வதமாயி"த). அ"த ழ"ைதயி

நிைலைம இப9யா இக ேவ8:ெம இர#கிேன. ஆனாE, இமாதிாி
இட#கK உதவி ெசFவதாக எ8ணி ேபானாE ஏதாவ) ச#கடதி வ")

A9. எ நிைன) அ#ேக ேபா எ8ணைத வி?:வி?ேட. உ [ாிE

சாி, ெவளி_ாிE சாி, கட+

அளா என நல அ"த() ஏCப?9"த).

ெகௗரவ வாF"த ெபாிய மனிதகளி சிேநகெமலா கிைடதி"த).

அச?:தனமாக எ#ேகயாவ) ேபாF காைல வி?: ெகா8: V8 ெதாைல
ஆளாகIடா) எ மனைத உதிப:தி ெகா8ேட.

இ"த உதியி நிைலதி"ேதனானா பினா எ@வளேவா ச#கட#கK
உ ளாகாம தபி) ெகா89ேப. அ"த7 சின0சி ழ"ைத ஒ

நிமிஷதி எ மன உதிைய ைல) வி?ட). நா த#கியி"த ஜாைகேக

அ) வ")வி?ட). "மாமா! எ#க

V?: வவதாக7 ெசானீகேள, எேபா)

வகிறீக ? அமா ெராப7 ச"ேதாஷப?டா . ேக?:வர7 ெசானா !"

எற).

அ"த ழ"ைதயி உ ளைத 8ப:த நா விபவிைல. "அதCெகன,
சாய#கால வகிேற, ழ"ைத!" எேற. பகதிேல இ"த இர8ெடாவ
சிாிதைத ேக?ட) என Aைன அதிகமாகிவி?ட). எ <பாவ"தா

ஐயா+ ெதாி.ேம? நல), ெக?ட) எ எ பதறி+ ப?டப9தா
ெசFேவேன தவிர, நாEேப ஏதாவ) ெசா%வி:வாகேள எ பய") எ)+

ெசFயமா?ேட. ஊ பா 9கிற வழகேம எனிட கிைடயா).
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யாராவ) வ ேப<கிறாக , அவX ெசாEகிறாக

எ அறி"தா, அ"த

காாியதி என இ/ அதிக ஊக உ8டாகிவி:.

பகதி%"தவகளி சிாிைப.# ேக?: ழ"ைதயி Aகதி ேதாறிய
ஏமாCறைத. பாத), "சாய#கால என? இேபாேத உ/ட
வகிேற" எ ெசா%வி?: எ6") ேபாேன.

ழ"ைதைய பாதேபா) உ8டான இரகைத கா?9E தாைய

பாதேபா) அதிக இரக உ8டாயிC. அ"த அமாளி ேப7< ணA

அ@வள+ உயவாயி"தன. ஆனா ேதக நிைலைம மிக ேமாசமாயி"த). அதிக

கால உயி வாJ"திகமா?டா

எேற ேதாறிய). 7< திணறி ெகா8:,

உயிைர ைகயிேல பி9) ெகா8: ேப<கிறவைள ேபா, ெம%ய ர%

ேபசினா . ஊ வ ேபசவிைல; த/ைடய ேசாக கைதைய7 ெசால
ஆரபிக+ இைல. பைழய கால) ச#கீதகாரக
பCறிேய ேபசினா . அேபா) அவ

- நாத(வரகாரகைள

Aக மல7சி அைட"தைத பா) என

திதியாF இ"த). இ"த ம?:, சீகிரதி இற") ேபாக ேபாகிற ஓ

அநாைத (திாீ இ"த உதவியாவ) நமா ெசFய A9"தேத எ ச"ேதாஷ
ப?ேட. நீலமணி பகதி உ?கா") ெவ <வார(யமாக எ#க

ேப7<கைள

ேக?: ெகா89"தா . விைடெபC றபடேவ89ய சமய ெந#கிய ேபா),
நாஸுகாக V?:7 ெசல+ பCறி கவைல படேவ8டாெம என ெதாி"த
டாடைர அ/பி ைவதிய பாக7 ெசாவதாக+ Iறிேன. கைடசியாக,

"அமா! நீ எ@வளேவா நறாயி"தவ ; இேபா) இ"த கதி வ") வி?டாF.

ஆனாE இ"த ழ"ைதைய பி7ைச எ:க ேபாக7 ெசாவைத ம?: நிதி
வி:. ப ளிIட) அ/!" எேற.

"நானா ேபாக7 ெசாகிேற, ஐயா! ேவ8டா ேவ8டா எ தா A?9

ெகா கிேற. ேக?காம ேபாFவி:கிறா !" எ மரகதமணி க8ணீ த)ப

Iறினா .

அேபா) நீலமணி, "மாமா! நா பி7ைச எ:க ேபாவதாக யா உ#கK7

ெசானாக ?" எ கணீ எற ர% ேக?டா .
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நா சிறி) திைக) ேபாேன. ழ"ைதைய பகதி ைவ) ெகா8:

இ"த ேப7ைச எ:திகIடா) எ எ8ணிேன.

மப9. அ"த ழ"ைத, "ஏ மாமா! பதி ெசாE#க . நா பி7ைச

எ:பதாக யா ெசானாக ? நா ஒ பி7ைச எ:கவிைல! க7ேசாி ெசF)

பண சபாதி) ெகா8: வகிேற. இU SபாF A"U SபாF வா#கி

ெகா8: பா9னா அ) ம?: க7ேசாியா? இர8: அணா,  அணா வா#கி
ெகா8: பா9னா அ) பி7ைசயா?" எறா .

நா அதC பதி ெசால A9யாம திணறி ேபாேன. எைன அறியாம

Hாி ெபா#கி வ"த). அவ

தாயாாி AகதிE ெகா0ச னைகைய

க8ேட. கலகலெவ சிாி) ெகா8ேட ழ"ைதைய க?9 அைண)

ெகா8: "நீ ெராப ெக?9கார ெப8! பேல சம)! எ/ட வ")வி:!
உைன ெபாிய ச#கீதகாாியாகிவி:கிேற" எேற.

அேபா) மரகதமணி "அப9ேய ெசF.#க
A9யவிைல! நீ#க

ஐயா! இவைள7 சமாளிக எனா

அைழ) ெகா8: ேபா#க !" எறா .

ேப7< வாகி ஏேதா ெசா% ைவேத. அ@வா காாியதி நட"ேதப9

கட+

ெசF) வி?டா. ஆ மாத)ெகலா மரகதமணி இற") ேபானா .

இ"த ழ"ைத ப?ட )யரைத எனா ெசால A9யா). நல ேவைளயாக

அ7சமய நா பேகாணதி இப9 கட+ளி அ

இ"த). தாயி

ஈமகடகைள A9)வி?: ழ"ைதைய எ V?: அைழ)ெகா8:
ேபாF7 ேச"ேத.

Aத% எ V?ைட7 ேச"தவக

ெகா0ச அவ கா?9னாக . யாேரா

Vதியிேல திாி"த பி7ைசகார ெப8ைண பி9) ெகா8: வ") வி?டதாக
AYAYதாக . அைத நா ெபா?ப:தவிைல. சில நாைள ேளேய

நிைலைம மாறி வி: எ அறி"தி"ேத. ழ"ைத நீலமணி எ :பதாைர7

ெசாெபா9 ேபா?: மயவ) ேபா மயகிவி?டா . அவKைடய

பான க8கK, <<பான நடைத., மழைல ேப7<, இனிய

பா?: எலாைர. வசீகாி) வி?டன. "ழ"ைதைய கவனி)

ெகா K#க " எ நா ெசால ேவ89ய அவசியமிலாமேல ேபாFவி?ட).
அதC பதிலாக நா நீலமணிைய எதCகாவ) க89ப9 ேந"தா எ
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V?9 எலா எ ேபாி பாய ஆரபி) வி:வாக . சி ழ"ைதகK

அள+ மீறி7 ெசல ெகா:ப) தவ எபைத நா அறிேவ. அப9

இட#ெகா:) ெக?: பாழாFேபான ெபாிய மனிதக

V?: ழ"ைதக

எதைனேயா ேபைர. என ெதாி.. நீலமணியி/ைடய ழ"ைத

வாJைகைய உேதசிேபா) அவைள ெராப+ க89) வளக ேவ89ய
அவசியைத. உண"தி"ேத. ஆனாE ஒ பயபடவிைல. எனேக
அ"த அநாைத ழ"ைதைய க89க7 சாதாரணமாF மன வவதிைல.
எேபாதாவ) அைமயாக அவைள ேகாபி) ெகா8டா எ V?9
எேலா எ ேபாி ச8ைட வ"தாக .

எப9ேயா ழ"ைத நல வாைத ெசா% தாஜா ப8ணி

ப ளிIட) அ/பி வ"ேத. ெவ நறாக ப9 வ")

ெகா89"த). ஆனா ந:ந:வி பைழய பழக வழக#க

ெகா89"தன. திBெர ஒ நா

வ")

ப ளிIடதி%") காணாமC ேபாF

வி:வா . ஊாி உCசவ ஏதாவ) நட"தா அ#ேக ேவ9ைக பாக ேபாF
வி:வா . பா?: பா9 கா< வா#க+ ஆரபி) வி:வா . சில சமய

ெரயிேவ நிைலய) ேபாF ெரயி ஏறி பாட ெதாட#கி வி:வா . இர8:

 (ேடஷ பா9ெகா8: ேபாFவி?:, "ழ"ைதைய காேணாேம?" எ
எேலா கவைல.ட ேத9 ெகா89 சமயதி ைகயி எ?டணா ஒ
SபாF கா<ட திபி வவா .

நா எ@வளேவா ெசா% பாேத. "ழ"ைத! நா இ"த ஊாி ெகௗரவமாF

வாJைக நட)கிேற! எ மானைத வா#காேத!" எ அ9க9 எ:)7

ெசாேன.

"நா எ#ேகேயா கிட") வ"தவ

எ தா எேலா ெதாி.ேம, மாமா!

உ#கK எனா ெகௗரவ ைற+ எப9 ஏCப:?" எ அவ
பதி ெசாவா .

இெனா சமய, "ஏ, மாமா! நீ#க

ஒ சமய

க7ேசாி ேபாF U இU

சபாதி) ெகா8: வகிறீகேள? அதி ெகௗரவ ைற+ ஒ
இைலேய? அ)ேபா நா/ என ெதாி"த பா?ைட பா9 க7ேசாி ெசF)
எனா இயறைத7 சபாதி) ெகா8: வகிேற. இதி என பிச?"

எபா .
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இ/ ஏதாவ) நா க:ைமயாக ேபசி வி?டா, ஒ நா

எ V?ைட வி?:,

ஊைரவி?ேட ஓ9ேபாFவிட ேபாகிறாேள எற பய என உ8டாகி வி?ட).
அதC பிற, "நடகிற) நடக?:; கட+

வி?ேட.
----------

இகிறா!" எ வி?:

3

ஏெழ?: வஷ கால எ பராமாிபிேலேய நீலமணி வள") வ"தா . அ"த

ழ"ைத7 ச#கீததி இயCைகயாக உ ள ஞானைத அறி"தி"த ப9யா

பா?: வாதியா ைவ) பா?:7 ெசா% ெகா:க+ ஏCபா: ெசFேத.
ச#கீத எனேமா அவK நறாகதா வ"த). ஆனா பா?:

வாதியாகேளா: எேபா) ச8ைடதா. ஸர% வாிைச, கீத, வண எ

வாிைச கிரமமாக பா?: ஆரபிபா. அைவகைளெயலா நீலமணி சாியாக

பாட ப8ணமா?டா . "அ"த கீதனைத7 ெசா% ெகா:#க !" "இ"த

பா?ைட பா9 கா?:#க !" எ ஆரபி) வி:வா . பா?: வாதியா-

கK ேபா) எ ஆகிவி:. "இ"த ெப8Y7 ெசா% ெகா:க

எ#களா ஆகா)" எ ேபாF வி:வாக . இமாதிாி ஐ") பா?: வாதியா

மாற ேவ89யதாயிC.

நா/ சில சமய ெசா% ெகா:க பாேப. அதாவ), ெசா% ெகா:கிற
பாவைனயாக நீலமணிைய பாட7ெசா% ேக?ேப. "பா?: வாதியாக

ெக?டாக ! இ"த ழ"ைத வ"திகிற ச#கீத ேவ யா

வ"திகிற)? ெபாிய ெபாிய விவாக

பிரமிப9யான பா?: அலவா

இ)? ச#கீதெதFவதி அளினா வ"த ச#கீத அலவா இ)?" எ மனதி

எ8ணி ெகா ேவ. ெவளிபைடயாக7 ெசானா ழ"ைத ெகா0ச

Aைறயாக கCப) நி விட ேபாகிறேதெய பய") மனதிC ேளேய
ைவ) ெகா ேவ.

நீலமணி பதிேன6 வய) ஆயிC. "இ"த ெப8ைண இனிேம என

ெசFவ)?" எற கவைல எ மனதி உ8டாக ெதாட#கிய).
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இ"த நிைலைமயி நா யாJபாண) ஒ க7ேசாி ேபாப9 ேநாி?ட).
யாJபாண)காரக

நல ச#கீத ரQகக

எப) உ#கK ெதாி"த)

தாேன? ச#கீததிேல. நாத(வர ச#கீததி அவகK ேமாக அதிக.

ேவ89யவக , ேவ8டாதவக

எற ேவCைம மேனாபாவ அவகளிட

கிைடயா). தமிJ நா?9%") பிரபல நாத(வர விவாக

எலாைர.

அ9க9 ேகாயி உCசவ#கK வரவைழபாக . எலாைடய வாசிைப.

நறாக ேக?: ஆன"திபாக . நாத(வர விவா யாைர Iபி?டாE

த+E ம?: தவறாம எைன Iபி:வாக .

எ :பதா அ9க9 த#கைள. ஒ Aைற இல#ைக அைழ)

ேபாப9 ேக?ப)8:. நா/ 'ஆக?:' 'ஆக?:' எ த?9 கழி)
வ"ேத. இ"த தடைவ  உCசவ க7ேசாிக
<மா இப) நா

ேச"தாCேபா வ"தப9யா

வைர இல#ைகயி நா த#க ேவ89யதாயி"த).

:பைத அைழ) ேபாவதC இைத விட நல ச"தப கிைடகா) எ
எ8ணி எேலாமாக ேபாக தீமானிேதா. சில காலமாக நீலமணி மிக

உCசாக ைற+ட கி பி9தவ

ேபா இ"தா . "ஒ நா

நAைடய

மானைத வா#கிவி?: ஓ9 ேபாFவி:வாேளா?" எ Iட எ8ணிேன.

உ8ைமைய7 ெசால ேபானா நீலமணிைய உேதசிேத :ப A6வைத.
அைழ) ேபாக A9+ ெசFேத.

இல#ைக பிரயாண7 ெசFதி அறி"த) நீலமணி உCசாக அைட"தா .
"பிரயாண எைற மாமா?" எ அ9க9 ேக?: )ைள)

ெகா89"தா . கைடசியாக பிரயாண நாK வ"த).

இ"த காலைத ேபா ஆகாச விமானதி ஏறி7 சில மணி ேநரதி இல#ைக
ேபாF இற#கிற வசதி அேபா) கிைடயா). பிரயாணதி எ@வளேவா

அெசௗகாிய#க

இ"தன. சில சமய நரக ேவதைனயாகேவ இ"த). எ#க

ேகா9யி அெசௗகாிய ஒைற. ெபா?ப:தாம ஒேர உCசாக)ட
இ"தவ

நீலமணி ஒதிதா.

இத காரண என பினா ெதாி"த). நீலமணியி தாயா மரகதமணி

அமா

ச"ேதாஷமாக வாJ"த நாளி அவK நீலமணியி தகபனா

இல#ைக வ"தி"தாகளா. அ"த அழகான தீவி பல இட#கK

ேபாயி"தாகளா. அ#ேக அவக

பாத அதிசய#கைளெயலா பCறி

அ9க9 மரகதமணி த அைம மகK7 ெசாவ)8டா. "அேபாெதலா
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அமாவி Aகேம தனியான கைள ெபC விள#" எறா

நீலமணி.

சின0சி பிராயதி ேக?9"த இல#ைக தீவி அதிசய#க

நீலமணியி

உ ளைத அ@வள+ கவ") வி?9"தன. அதனாேலதா இல#ைக

பிரயாண எற) அ@வள+ )9)9தா . இைதெயலா ெகா67

ெசற பிCபா: தா நீலமணி ெசா% நா ெதாி") ெகா8ேட.

ஆ; Aத%ேல ெகா6பிேலதா என க7ேசாி இ"த). நாE நாைள

பிற யாJபாணதி க7ேசாி. ெகா6 க7ேசாி A9"த) நீலமணிைய. எ

:பதினைர. அைழ) ெகா8: அ"த அழகிய நகைர7 <Cறி கா?ட
றப?ேட.

இதCகிைடயி ெகா6பி அேபா) தமிJ நா?9 பிரபலமாயி"த நம7சிவாய
கெபனியாாி நVன நாடக#க

நட") ெகா89"தன எ ேக விப?ேட.

சில கால தமிழகதி மிக பிரசிதி ெபCறி"த நம7சிவாய நாடக
கெபனிைய பCறி நீ#க

அவசிய அறி"திZக . நம7சிவாய சிபி ைள.

வசீகரமான நல ண வாF"த பி ைள. Aத% அவ ")ேகா?ைட

மீனேலாசனி கானவதினி ஒாிஜின பால ேமாகன பரமான"தா 9ராமா

கெபனி"யி ந9) ெகா89"தா. சீகிரதி ெபய க6 ெபCறா.

அவைன எதைனேயா ேபா?9 நாடக கெபனிக

அதிக பண ெகா:)

ெகாதி ெகா8: ேபாக தயாராயி"தன. ஆனா அேபாேத ைபய

நம7சிவாய த வாJைகயி )வ ந?சதிரைத ெதாி") ெகா89"தா.
ெசா"ததி நாடக கெபனி ைவ) நடதி உலகைதேய ஓ ஆ?: ஆ?9

ைவ)விட ேவ8:ெம இல?சியைத ெகா89"தா. ஆைகயா ைமன
பவ A9"த+டேனேய நாடக கெபனி நடதி ெபய வா#கினா. 'அதிSப
ேமாகனா#கி', 'ேலாஜா ைவஜய"தி', 'Hேலாக அCத அரைப' Aத%ய

)ைமயான நாடக#கைள அர#ேகCறி கJ ெபCறா. தமிழ நா?9ேலதா

இப9ெயறா இல#ைகயிE ள தமிழகைளெயலா அவ/ைடய

நாடக#களி ல ைபதியமாக அ9)வி?டா!

அப9ப?ட ஜக பிரசிதி ெபCற நம7சிவாய ெகா6 நகாி நாடக#க
நடதி ெகா89"தா. எ க7ேசாி நட"த மநா

:ப)ட நா நாடக

பாக ேபாயி"ேத. நம7சிவாயைத என Aனாேலேய நறாக ெதாி..

பைழய மீனேலாசனி கெபனியி எ ைகயினா ஒ தடைவ ெமட

வா#கியிகிறா. ெகா?டைகயி எைன அவ பா)வி?: க8
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பாைவயினாேல வியைப. மாியாைதைய. ெதாிவி) ெகா8டா. மநா

நா#க

த#கியி"த ஜாைகயி எ#கைள பாக+ வ")வி?டா. விதி எ

ெசாEகிறாகேள, அ) இ)தா எ பிCபா: ெதாி") ெகா8ேட.
ஏெனனி, நாடக பா) வி?டதி%") நீலமணி எ#க

ஜாைகயி அைத

பCறிேய ஓயாம ேபசிெகா89"தா . நாடகதி ந9தவக

ேபா ந9)

கா?9னா ; பா9யவகைள ேபா பா9 கா?9னா . ேபசியவகைள ேபா

ேபசி கா?9னா . எலா வி6") வி6") சிாி) ெகா89"ேதா.

Aகியமாக, அ"த நாடகதி கதாநாயகி ேவஷ ேபா?டவைன ேபா நீலமணி

ேபசிபா9 ந9) கா?9ய) எ#கKெகலா ஒேர சிாிைப உ8டாகி
ெகா89"த).
இப9 நா#க

சிாி) ெகா89"த சமயதிேல தா நம7சிவாய வ")

ேச"தா. எலா அவசரமாக7 சிாிைப அடகி ெகா8ேடா . நம7சிவாய,

"என, மாமா! நா வேபா) ஒேர சிாிபாயி"தேத!" எ ேக?டா. "எலா

உ/ைடய பிரபாவைத பCறிதா!" எ ெபா)பைடயாக7 ெசாேன.
நம7சிவாய இதC என பதி ெசாவ) எ ெதாியாம சிறி) ேநர
விழி)வி?: "நீ#க

நாடக பாக வ"ததC ெராப7 ச"ேதாஷ, மாமா!

அதC வ"தன ெசEதேவ வ"ேத. நாடக எப9 இ"த)? உ#கK
பி9ததா?" எ ேக?டா.
"நாடக நறாயி"த). என ம?:மல; எ :பதா எலா ெராப
ெராப பி9தி"த). ஆனா ஏேதா )ைமயான நாடக எ விளபர

ெசFதி"தாேய; பைழய நாடக"தாேன?" எேற.
"யா ெசான)? ) நாடக"தா, மாமா! எ#க

கெபனி வாதியாேர திதாக

எ6தியதலவா?" எறா.
"அ) எனேமா, அபா! உ#க

வாதியாேர ஒேவைள 'காபி' அ9) உைன

ஏமாCறி வி?டாேரா, எனேமா? இ"த நாடக ஏCெகனேவ நா பாதிகிேற.
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எ மக

Iட பாதிகிறா . ச"ேதகமி"தா இேதா நிSபி)

கா?:கிேற, பா!" எ ெசா%வி?: நீலமணிைய Iபி?:, "ழ"ைத நா

இ"த நாடகைத Aனா ஒ தடைவ த0சாaாி பாதிகிேறாமலவா? சில
பாதிர#கைள ேபா நீ ந9) கா?:! அேபா) தா இவ நவா" எ

ெசாேன.

Aத% நீலமணி I7சப?டா . ெகா0ச தாஜா ெசFத பிCபா:, திBெர

I7சைத உதறி த ளிவி?:, 'Hேலாக அCத அரைப'யி யா யா எப9

ேபசினாக , பா9னாக , ந9தாக

எ ெகா0ச ெகா0ச ெசF)

கா?9னா . கதாநாயகி ேவஷ ேபா?ட ைபயைன ேபா நீலமணி ந9)

கா?9ய ேபா) எ#கKட ேச") நம7சிவாயA வி6") வி6") சிாிதா.
கதாநாயகனாக ந9த நம7சிவாயைத ேபால ம?: நீலமணி ெசF) கா?ட
க89பாக ம) வி?டா .

பைழய நாடக எ நா ெசான) இ"த தமாஷுகாகதா எபைத
நம7சிவாய ஆரபதிேலேய ெதாி") ெகா8டா.
விைட ெபC7 ெசEேபா), "மாமா! எ#க

நாடகதி இ@வள+ ைறக

இகிறன எபைத இைறதா நறாக அறி"ேத. ஆனா என

ெசFவ)? கிைடகிற ந9ககைள ெகா8:தாேன நடத ேவ89யிகிற)?
ஆனா ஜன#கK எனேமா பி9திகிற)!" எறா நம7சிவாய.

"அ) தா, தபி, ேவ89ய)! மCற) எப9 இ"தா என?" எேற நா.
நம7சிவாய ேபான பிற நீலமணி, "இ) என மாமா? இப9 எைன7 ச"தியி

இ6) வி?Bக ? அவ எைன பCறி என நிைன) ெகா வா 'அதிக
பிரச#கி, அட#கா பிடாாி' எெறலா எ8ணி ெகா8: ேபாகமா?டாரா?"
எ ேக?டா .

"எ8ணி ெகா8: ேபாவ) என? உ8ைம. அப9தாேன? நீ அதிக
பிரச#கி - அட#கா பிடாாிதாேன? அதி என ச"ேதக?" எேற நா.
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வழகமாக நீலமணியிட ேப<கிறப9 ேவ9ைகயாகதா ெசாேன. ஆனா

அவ

வழக ேபா சிாி)வி?: ேபாகாம, றப:) ெகா8: விமி

விமி அழ ெதாட#கி வி?டா . "இ) எனடா வ?" எ என

ேவதைனயாக ேபாFவி?ட). அவைள ஒவா சமாதான ப:திேன.

அறிர+ நா#க

யாJபாண) றப?: வி?டப9யா, அ"த7 சபவ

அேதா: ேபாFவி?ட) எ நிைனேத. ஆனா அ) ேபாகவிைல; விடாம

எ#கைள ெதாட") வ"த).

யாJபாணதிேலதா நா#க

அதிக நா

த#கிேனா. ஒ ேகாயி உCசவ

A9") இ/ ஓ உCசவதிCகாக காதி"த சமயதி நம7சிவாய வ")

ேச"தா; Aகைத ெதா#க ேபா?: ெகா8: வ"தா. ெகா6பி நாடக

நடதி ெகா89"த நம7சிவாய கெபனிைய யாJபாணதாக

'(ெபஷ' நாடக)காக தவிதி"தாக . வ வழியி (திாீ

ஒ

ேவஷகார/ <ர வ")வி?ட). அைதபCறி ெவளியி ெசானா

ேவவிதமான இைட0சக

ஏCப:. இ"தியாவி%") வ"தவகளி

யாகாவ) <ர வ")வி?டதாக ெதாி"தா, இல#ைகயி ெதா) வியாதி7

சிைற7சாைலயி ெகா8: ேபாF7 ேச) வி:வாக . அற உயி பிைழ)

ெவளியி வவதC எ@வள+ நா

ஆேமா ெதாியா)!

இ"த நிைலைமயி என ெசFவ)? '(ெபஷ' நாடகைத ர) ெசFவதா? என
காரணைத7 ெசா% ர) ெசFவ)? நாடக) அைழதி"தவக

ஏராளமாக பண ெசலவி?: விளபரப:தியி"தாக . அவகK பண

நட. நம7சிவாய) ெபய நட.

அழமா?டா ைறயாக இ"த விவர#கைளெயலா நம7சிவாய எனிட
ெசானா.

"நாைளதாேன, தபி நாடக? அதC
சாியாகிவி:கிற)!" எேற.

(திாீ ேவஷகார/7 <ர

"அப9 ேதாறவிைல, மாமா! UCைற") 9கிாி <ர. ேமைட வ") மயக
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ேபா?: வி6") வி?டா எ கதி என ஆகிற)?" எறா.
"அ)+ ஒ ந9 எ ைவ) ெகா கிற)" எ ெசா%வி?: நைகேத.
நம7சிவாய) நைக உ8டாகவிைல. அ6ைக. ஆதிரA"தா வ"தன.
அ7சமயதி எ நாவி எ"த ?97சாதா வ") உ?கா") ெகா8டேதா,
எனேமா ெதாியவிைல.

"ந நீலமணிைய ேவ8:மானா ந9க7 ெசானா ேபாகிற)!" எேற.
உடேன நம7சிவாயதி Aக மல"த); "த#களிட அைத ேக?கலாெமதா
வ"ேத; ஆனா ேக?பதC எனேவா ைதாிய வரவிைல" எறா.
என Xகிவாாி ேபா?ட). தமா ேப7< சில சமய எ@வள+ இக?:களி

ெகா8: வ") வி?: வி:கிற)!

அதிக வள)வதி பயனிைல, நம7சிவாய தா வ"த காாியைத

நிைறேவCறி ெகா8: தா ேபானா. தமிJநா?9%") வ"தவக

க7ேசாி

ெசFவதாகேவா, நாடக ேபா:வதாகேவா இல#ைகயி விளபர ெசF)வி?:,
அப9 நடகாமC ேபானா தமிJநா?: கைலஞக

எேலாேம ெக?ட

ெபய உ8டா. இமாதிாி சில Aைற இல#ைகயி நட"), தமிJ கைலஞக

ெக?ட ெபய வா#கியிகிறாக . ஆைகயா இ@வள+ விளபர ெசFத பிற

நாடக நட"தா தா நல) எபைத பCறி7 ச"ேதகமிைல. நம7சிவாய)

ஏதாவ) ஒதாைசயாயிபதி என திதிதா. ஆனா நீலமணிைய நாடக

ேமைட ஏறி ந9க7 ெசFயலா எகிற எ8ண அ"த நிமிஷ) Aனா எ
கனவிேல Iட ேதாறியதிைல.
நீலமணியிட இைத நா#க

தய#கி பிர(தாபித), அவ

ஒ நிமிஷ ேநர#

Iட தாமதிகாம சமதித) எைன ஆ7சாியதி A6க அ9)வி?ட).
ெகா6பி ேவ9ைகயாக ந9) கா?ட7 ெசான ேபா) அவ

தய#கிய அள+

Iட இேபா) தய#கவிைல. Hவ ஜம வாசைன எ இைத தா
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ெசாEகிறாக

ேபா இகிற). அவKைடய உடபிE, உடபி ஓ9ய

இரததிE, உ ளதிE, உயிாி ஒ@ேவா அYவிE நாடக கைலயி
ஜீவசதி த)பி )9) ெகா89க ேவ8:. இலாவி9, ஒ வஷ

காலதிC ேள தமிJ நாெட# 'சின பாலாமணி' எ ெபய வா#கியிக
A9.மா?
உடேன ஒதிைக. ஆரபமாகி வி?ட). பா?: I) இமாதிாி காாிய#களி

நீலமணி அபாரமான ஞாபக சதி உ8:. இேபாேதா அவK ஒ )

ஆேவச உ8டாகியிகிற). ஒ பக ஒ ராதிாி ஒதிைகயி எலாவCைற.

பாட ெசF)வி?டா . U தடைவ அ"த நாடகதி ந9தவ

ேபா அ@வள+

இயCைகயாக பாட+, ேபச+ ெசFதா . ந9ேபா அவK இயCைகயாக

வ"த).

ஒதிைகயி திதிகர"தா; ேமைடயி ஏறி ெபாிய ஜனதிரைள பாத+ட

பய") ேபாகாம இக ேவ8:ேம எ என தி தி எ அ9)
ெகா89"த). ஆனா நாடகதி திைர Xகி7 சிறி) ேநரதிC ேளேய எ

பய தீ")வி?ட). நீலமணியிட சைப I7ச எபேத ெதபடவிைல.

சைபயி I9யி"த யாJபாண) ெபாகி எ:த ரQககேளா ஆ8பி ைள
ெப8 ேவஷ ேபா?: ெகா8: வ") ந9பதC பதிலாக ஒ ெப8ேண
கதாநாயகியாக ந9கிறா

எ ெதாி"த+டேனேய கரேகாஷதி ல த#க

உCசாகைத கா?9வி?டாக . அற நீலமணி ேமைட வரேவ89ய)

தா. சைபயிேல ஒேர ஆராவார எ6"த). ேபாக ேபாக நீலமணியி உCசாக

அதிகமாகி வ"த). நாடக யா எதிபாராத அளவி அேமாகமான ெவCறி.ட
A9"த).
ம நா

நம7சிவாய எனிட வ"), "மாமா! எ மானைத காபாCறினீக !"

எ காைல ெதா?: க8ணி ஒதி ெகா8: ஆன"த க8ணீ

ெசாாி"தா. பCபலவிதமாக தன) நாடக திறைமையெயலா கா?9 என

நீலமணி நறி ெசEதிவி?: ெகா6 பிரயாணமானா. வழகமாக

(திாீ ேவஷ ேபா:கிற ைபய/ <ர இற#க ஆரபி) வி?ட) எ ெதாி"த
நா/ மனநிமதி அைட"ேத. யாJபாணதி எ/ைடய க7ேசாிக

A9"த) ஊ திபிேன.
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4
நீலமணியி வ#காலைத பCறி கவைல ப?: ெகா89"ேத அலவா?
அ"த கவைல எ மனதி%") தீ") ேபாF வி?ட). நீலமணி விைரவி எ

ெபாபி%") ேபாF வி:வா

எ நி7சய ெசF) ெகா8ேட.

அ"தப9ேய நைடெபற+ ெசFத). ஆனா அ எ6திய எ6ைத அழி) எ6த

வலவ யா? சில கால வைர"தா நா நீலமணிைய மற") அவைள

பCறிய கவைல அதிக இலாம இக A9"த).

சீகிரதிேலேய நம7சிவாய ஐயேப?ைடயி எ/ைடய V: ேத9 வ")

ேச"தா. அவ வ"த சமய நா V?9 இைல. நம7சிவாயA நீலமணி.

ஒவா ேபசி A9+ ெசF)ெகா8: எனிட சமத ேக?பதCகாக
காதி"தாக

எ ேதாறிய).

நம7சிவாய கெபனியி பிரதான (திாீேவஷ ேபா?:வ"த ைபய ச8ைட

பி9)ெகா8: ேபாFவி?டானா! நீலமணி.ட ந9த பிற ேவ யாட/

ந9பதC நம7சிவாய) பி9கேவயிைலயா. இப9 அப9 எ

ஏேதேதா <Cறி வைள)7 ெசா% ெகா8: ேபானா.

அவ/ைடய ேப7ெசலா என ேதைவயாயிகவிைல. ஏCகனேவ நறாக

ேயாசி) ஒ A9+ வ"தி"ேத. இ"த ெப8Y க%யாண

ப8ணிைவபெதப) அ@வள+ <லபமான காாிய அல. இவ

சாதாரண

9தனகார ைபய ஒதைன க%யாண ெசF) ெகா8: அவ/7

சைமய ெசF) ேபா?: ெகா8: V?9 நிமதியாக வாழ I9யவK அல.
இவைள இப9ேய ெவகால க%யாண இலாம எ V?9 ைவ)

ெகா89க+ A9யா). ஆைகயா கட+ேள பா)தா எ#கைள அ7சமய
இல#ைக பிரயாண அ/பி ைவதிக ேவ8:. நீலமணிைய

நம7சிவாயதி ைகயி பி9) ெகா:) அ/பிவிட ேவ89ய)தா.

நம7சிவாயA அறிவாளியான பி ைள. அப9ெயா ஒ6க ெக?டவ

எ ெபய வா#கவிைல. அவ/ைடய நாடக கெபனியி ேச)வி?டா

சீகிரதி ஒநா

இவகK திமண நட")தா தீ. க%யாண)

பிற இவைள நாடக ேமைடயி ஏCறி ந9க7 ெசFவானா எப) இவக

இவைர. ெபாத காாிய. அ@வள+ Xர) நா இேபா) அைத பCறி

ேயாசி) ெகா89பாேன? ெதFவ சிததிப9 எலா நட")வி?:

ேபாகிற)..."
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இ@வா மனதி எ8ணி ெகா8:, Aத% ெகா0ச ேநர ஆ?ேசபிப) ேபா

ஆ?ேசபிேத. பிற "நீலமணி இடப?டா சாிதா; நா ேக

நிCகவிைல" எேற. கைடசியி எ/ைடய சமதைத. ெகா:ேத.
நம7சிவாயைத தனிைமயி அைழ), "விைலயிலாத ெபாகிஷைத உனிட
ஒவிகிேற. அைத ேபாCறி பா)காப) உ கடைம. அவசரப?: ஒ
தீமான) வ") விடாதீக . ெகா0ச நா

நாடக ேமைடேயா: உ#க

இ") வர?:. ஐ"தா மாத) பிற இர8: ேப பாிHரணமாக

உற+

இடப?டா க%யாண ெசF) ெகா K#க . அ)வைரயி எ வயதான

தமைகைய நீலமணி.ட அ/பி ைவகிேற. அவக

தனி ஜாைகயி வசிக

ேவ8:. நா/ அ9க9 வ") உ#கைள பா) ெகா89ேப"
எேற.

நம7சிவாய) அேபாதி"த பரவசதி நா எ) ெசானா தா

ஆ?ேசபிக ேபாகிறா? எலா நிப"தைனகைள. ஒ ெகா8டா.
அற சில மாத கால நம7சிவாய - நீலமணி நாடக தமிJ நா?ைடேய

அேலாலகேலால ப:தி ெகா89"த). ெரயி%ேல, திவிழாவிேல,

திமண I?ட#களிேல, நாEேப ச"தி இட#களிெலலா நம7சிவாய -

நீலமணி நாடக#கைள பCறிேய ேப7சாயி"த). Aகியமாக, 'கன+' எ/ ஒ

நாடக தமிJ மகளி உ ளைத ெகா ைள ெகா8ட). இ"த காலதி 'சக

சிதிர' எ ெசாEகிறாகேள; அமாதிாி பாணியி அைம"த) 'கன+'

எ/ ஒ நாடக தமிJ மகளி உ ளைத ெகா ைள ெகா8ட). இ"த

காலதி 'சக சிதிர' எ ெசாEகிறாகேள; அமாதிாி பாணியி

அைம"த) 'கன+' எ/ நாடக. அதி ஒ கதாநாயக/ கதாநாயகி.

ச"திகிறாக ; காத%கிறாக . சில கால ச"ேதாஷமாக வாJகிறாக . பிற
அவகைள ெதாைலக

ெதாடகிறன. வாJைக ெதாைலகளி

காரணமாக காதE கச") ேபாகிற). கதாநாயகியி ேபாி அகாரணமாக7

ச"ேதகப?: கதாநாயக அவைள )தி வகிறா. இதCகிைடயி

அவகK ஒ ழ"ைத. பிறகிற). கதாநாயக ேபாி ெபாF வழ
ேஜா9கப:கிற). அவ சிைறயி த ளப:கிறா. கதாநாயகி பல
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இனகK உ ளான பிற அவKைடய அைம ழ"ைத.ட
ந:ெதவி பி7ைசெய:) ஜீவிப9 ேநாி:கிற).

ேகK#க , ேவ9ைகைய! நீலமணி சி ழ"ைதயாயி"தேபா) ெரயி%
பா?:பா9 பி7ைச எ:தா

அலவா? நாடகதிE அ"த வழக அவைள

விடவிைல. நாடக ேமைடயி நீலமணி பி7ைச ேக?: பா9ெகா8: வ"த

ேபா) சைபேயாகளி க8ணீ விடாதவக

யாமிைல. அவகளி பல

கா<கைள., கா SபாF அைர SபாFகைள. ேமைடயி மீ) எறிவாக .

நீலமணிைய ெதாட") வ"த அவKைடய சின0சி மக (நாடக கைதயிேல

வ மகைனதா ெசாகிேற) அ"த கா<கைள ெபாகி7 ேசபா. சில

SபாF ேநா?:கைள ேமைட மீ) எறிவ)8:. சில நாைள இப9 ேமைடயி

எறிய ப: பணேம ஐப) அப) SபாF ஆகிவி:.

பி7ைச எ: கா?சி பிற கதாநாயகி த மக/ட தன"தனியான
கா?: பாைதயி வழி நட") ேபாவா . இவ ஒ மரத9யி

உ?காவாக . நீலமணி கைள தா#காம மரதி சாF"தப9

X#கிவி:வா .

அேபா) ஆகாச மாகதி க"தவ ஒவ ேதவ ரததி ஏறிெகா8:

வவா. அவ த மைனவி.ட ச8ைட பி9) ெகா8: வ"தவ. மரதி
சாF") கிட"த நீலமணிைய பாபா. இவைளெகா8: த மைனவி ஒ
பாட# கCபிக எ8Yவா. அதாவ), அவைள கா?9E அழகான ெப8க
Hேலாகதிேல உ8: எ நிSபி) கா?ட விவா. உடேன Hமியி

இற#கி நீலமணியி Xக கைலயாம அவைள Xகிெகா8:

க"தவேலாகதி அவ/ைடய மாளிைகயி H"ேதா?டதி ெகா8:ேபாF7

ேசபா. அ#ேக நீலமணி அவ உபசார ெசFவைத க"தவ ெப8 வ")

பாபா . க"தவைன ேகாபி) அவைன அபாC ேபாக7 ெசF)வி?:

நீலமணியிட அவKைடய கைதைய ேக?பா . ேக?ட பிற அவளிட

அ/தாபப?: "நீ இ#ேகேய எ/ட இ")வி:. உன ஒ ைற+மிறி
நா பா) ெகா கிேற" எபா .

நீலமணி க"தவாியி அCத அழ வாF"த H"ேதா?ட#களி சிதிர

விசிதிரமான பல வண மலகைள. அ"த மலகைள7 <Cறி7 <Cறி பற"த

ப?: H7சிகைள. பா) ெகா8: உலாவி வவா . ஆனாE அவKைடய

மனதி நிமதி ஏCபடா). H) E#கிய ம"தார வி?சதி அ9யி நி
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ராகமா%ைகயி ஒ வித பா:வா . அ"த பாடைல நீ#க

ேக?9Zக .

அவசிய

"ெபCற தாFதைன மக(+) மற"தாE

பி ைளைய ெப" தாF மற"தாE

கCற ெந0சக கைல மற"தாE
க8க

நிறிைமப) மற"தாE

உCற ேதக உயி மற"தாE

உயிைர ேமவிய உட மற"தாE

நCறவதவ இதயேத ஓ#

நம7சிவாயைத நா மறேவேன..."

இ)தா பாட, இத கைடசி அ9யான "நம7சிவாயைத நா மறேவேன" எ
நீலமணி பா: ேபா) உடE உ ளA உயி உப9 உண7சி.ட

பா:வா . அைத ேக?:7 சைபேயா மன# கசி") க8ணீ ெப நிைலயி

இ ேபா), Hேலாகதி விடப?ட கதாநாயகைன. க"தவ அ#ேக

ெகா8: வ") ேசபா. றாவ) Aைற நீலமணி, "நம7சிவாயைத நா
மறேவேன" எ பா:ேபா), நம7சிவாயேம அவ

அவKைடய க8கைள ெபா)வா.

பினா வ") நி

இ"த க?டதி நாடக ெகா?டைகயி உ8டான ஆரவார) இைணயாக
தமிJநா?: நாடகேமைட சாிதிரதி எேபா) ஏCப?டதிைல. அதC

A/மிைல; பி/மிைல.

மரத9யி சாF") X#கி ெகா89"த பி7ைசகார ெப8 க8ைண விழி)
பாபா . அ@வள+ கன+ எ உண") ஏமாCற அைடவா . அகி%"த

த அைம மகைன காணா) திைகபா , ைபதிய பி9தவ

அேபா) எதிேர ஒ சிபாF அவ

ேபால ஓ:வா .

மகைன அைழ) ெகா8: வவா. அ"த7

சிபாF அ தைன வி?: ேபான கணவ தா எப) அறி") கதாநாயகி
மகிJவா . இ)ட நாடக A9+.

இ"த 'கன+' எ/ சகசிதிர தமிJ நா?: நாடக பிாியகைள அ"த நாளி
ைபதியமாக அ9) ெகா8: வ"த).
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நம7சிவாய - நீலமணியி நாடகேமைட ெவCறிைய பCறி ேக?க ேக?க

என எ@வளேவா ெபைமயாக+ ச"ேதாஷமாக+ இ"த). ஆனா

அவகKைடய ெசா"த வாJைக அ@வள+ திதிகரமாக இைலெய அறி")
உCசாக ைற+ உ8டாயிC. ஓயாம அவக

ெகா89கிறாக

ச8ைட பி9)

எ, எ"த7 சமயதி என ேநேமா எ தன

பயமாயிகிறெத எ தமைக என அ9க9 ெசா% அ/பி

ெகா89"தா . Aத% சில கால நா அைத அல?சிய ெசF) வ"ேத.

காலேபாகி எலா சாியாF ேபாFவி: எ மனைத திதி ெசF)
ெகா89"ேத. ஆனா தமைகெசா% அ/வ) நிறபா9ைல.
கைடசியாக, இனி அல?சிய ெசFவதCகிைலெய ேதாறி, ஒ நா

ெசைன ேபாF7 ேச"ேத. அேபா) ெசைன ஒCைறவாைடயி நாடக

நட") ெகா89"த). பாட+ ச") ஒறி நாடக கெபனியி ஜாைக

பகதிேலேய நீலமணியி V:. நா அ#ேக ேபான ேபா) உ ேளயி") ெப#

Iர வ") ெகா89"த). நீலமணி - நம7சிவாய இவகKைடய ரக

தா. V?:

Oைழ. ேபா) என ெந0< தி திெக அ9)

ெகா8ட). எைன பாத) இவ ச8ைடைய நிதி Aகமல7சி.ட
எைன வரேவCறாக . சாமாக

உ ேள வ") ேச") வ89காரைன

திபி அ/பிய பிற, "நா வேபா) ஒேர Iரலாயி"தேத, என
விேசஷ?" எ ேக?ேட.
"நீ#கேள ேகK#க , மாமா! உ#க
நம7சிவாய.

அைம மகைள நீ#கேள ேகK#க " எறா

"ராகமா%ைகைய எ"த ராகதி A9தா என மாமா! 'ேபஹா' கி A9காம
மதிய மாவதியி A9)வி?டதாக7 ச8ைட பி9கிறா?" எறா

நீலமணி.

"எ"த ராகதி A9"தாE"தா ஒமிைலேய? மதியமாவதியி A9காம

நா ெசானப9 'ேபஹா' கி A9ப)தாேன?" எறா நம7சிவாய.

"பா:கிற) நா தாேன? என இடமான ராகதி நா பா:கிேற" எறா
நீலமணி.
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"பா:கிறவகKகாக பா?டா? ேக?கிறவகK பா?டா? நீ#க
ெசாE#க , மாமா!" எறா நம7சிவாய.

"ேக?கிறவக

அப9ெயா மதியமாவதிைய ேக?: காைத ெபாதி

ெகா ளவிைலேய? ெகா?டைக இ9") வி6ப9 கரேகாஷ ஆரவார ெசF)

மகிJ"தாகேள!" எறா

நீலமணி.

"உ பா?ைட ேக?டா கரேகாஷ ெசFதாக ? நா ேமைடயி அ7சமய

ேதாறியதCகாக அலேவா கரேகாஷ ெசFதாக !" எறா நம7சிவாய.

"அப9 இ ேபா), நா எ"த ராகதி பா9னா என? எப9 பா9னா
என?" எறா
"மாமா! உ#க

நீலமணி.
மகK கவ அசாதியமாக தைலேகறிவி?ட). இனி

உபட ேபாவேதயிைல. ஊாி உ ள A?டா

பயக

எல 'ஆஹு' எ

கJ") இப9 இவைள கவ பி9க7 ெசF)வி?டாக !" எ
ைறப?டா நம7சிவாய.
"ஊாி உ ளவக

எலா A?டா க

எறா அவகKதாேன நா

நாடக ஆ:கிேறா? நா ம?: என?" எறா
"ேக?Bகளா, மாமா! இவ

என A?டா

நீலமணி.

ப?ட W?:வைத! இவைள

ேமைடயி ஏCறி நாெட# கJெபCற நாடககாாியாகியதC என இ)+
ேவ8:, இனA ேவ8:! இைலயா?" எறா நம7சிவாய.

அதC பதி நீலமணி எனேமா ெசால ெதாட#கி7 ெசால A9யாம விமி
விமி அழ ஆரபி) வி?டா .

இைதெயலா ேக?: என உ8ைமயிேலேய சிாிபதா, அ6வதா எ
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ெதாியாம ேபாFவி?ட). அ"த7 ச"ேதகமான நிைலயி சிாி)தா ைவேபாேம

எ உட E#க7 சிாிேத.

"அட அச?: ழ"ைதகளா!" எ இர8: ேபைர. மாCறி மாCறி பா)

பா)7 சிாிேத.

"மாமா! எ#கைள பா) நீ#க
எறா நம7சிவாய.
"ஆமா, தபி! நீ#க

ம?:"தானா சிாிZக ? ஊேர சிாி"

இப9 அCப விஷய) ெபாிய ச8ைடயாக

ேபா:கிறீக ! இத உ8ைம ெதாியாதவக

ஒைற பதாகி ஊசிைய

உலைகயாகி ஊெரலா டமார அ9) V8 வத"திகைள பரபி

வி:வாக . பிற ஊேர உ#கைள பா)7 சிாிக ெதாட#கி வி:!

ஜாகிரைத!" எேற.

உடேன ேப7ைச மாCறிேன, ேயாக ேLம#கைள விசாாிேத. அவகKைடய

நாடக#கைள பCறி நாெடலா கJவைத. Iறிேன.

இர8: ேபைர. தனிதனியாக பா) நல வாைதயாக திமதி
Iறிேன. நா IறியவCைற இர8: ேப அப9 அப9ேய ஒ

ெகா8டாக . த#கKைடய Cறைத உண"தவக
"ஒ நல நா

ேபா ேபசினாக .

பா) ஏதாவ) ஒ ேகாயிE ேபாF க%யாண ெசF)

ெகா8: வி:#க . ழ"ைத ஒ பிற") வி?டா அற சின

விஷய#கைள பCறி7 ச8ைடேபாட அவகாச இரா)" எேற.
இவ ஒெகா8: எைனேய AIத நா
நா உடேன மவாரதிேலேய AIத நா

பாப9 ெசானாக .

றிபி?ேட. இர8: ேபைர.

ெபாகிெய:த சில சிேநகிதகைள. ம?: திநீமைல அைழ)7 ெச
திமணைத7 <கமாக A9) ைவேத. பிற, நிமதி.ட ஊ
திபிேன.
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5
திமண) நா றிபி?ட AIத நாளி என ேகாளா இ"தேதா
ெதாியவிைல. நா ஊ திபி7 சில நாைள ேள இ9 வி6"தாC

ேபாற ெசFதி ெசைனயி%") வ") வி?ட). நீலமணி க9த) ேம

க9தமாக எ6தியி"த நாைல") க9த#கைள. <சீ"திர உCசவ க7ேசாி
ேபாF திபி வ"த பிற ேச"தாCேபா ப9ததி )யரA Zதி.
ெகா Kப9 ேந"த).

நா ெசைன ேபாயி"த ேபாேத நம7சிவாயதி ெதா8ைட

கமியி"தைத. அவ கமறி கமறி அ9க9 இமியைத. கவனிேத.

உட சிறி) இைளதி"த). ெசைனயி நா ேதா இைடவிடாம நாடக

நட") வ"த) தா இதC காரண எ எ8ணி ெகா8ேட.

சில நாைளெகலா நம7சிவாய) உட ெராப பலVனமாகி7 <ரA வ")
வி?டதா. டாடைர அைழ) பாததி அவ அ"த பய#கரமான ெசFதிைய7

ெசானாரா. ைபய/ 9.பி.வியாதி எ, உடேன நாடக ஆ:வைத நிதி
Hரண ஓF+ எ:க ேவ8: எ, த"த சிகி?ைச. ெசF) ெகா ள
ேவ8: எ, இலாவி9 வியாதி ACறி உயிேக அபாய வ") வி:

எ ெசானாரா. அ"த நாளி இேபா) வ"திப) ேபாற '(?ெரேடா

ைமQ' Aத%ய ம")க

இைல. 9.பி. வியாதி வ") வி?ட) எறா

பிைழப) )லப எ தா அத.

ஆனா நம7சிவாயேமா டாட ெசானைத நபாம, 'என 9.பி.. இைல;
கி.பி.. இைல" எ ெசா%, ேமைட ஏறிேய தீேவ எ பி9வாத

பி9தா. இத பலனாக, ஆைள அ9ேயா: கிேழ த ளி வி?ட).
"மாமா உடேன றப?: வா#க ! தாமதிதா எ#கைள உயிேரா:

காணமா?Bக !" எ நீலமணி அலறி ைட) ெகா8: கைடசி க9ததி
எ6தியி"தா .

நா/ அலறி ைட) ெகா8: றப?: ேபாேன. அ#ேக எலா

அேலாலகேலாலமாகதா இ"த). நாடகைத நிதி ஒவார ஆயிC.
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நாடக கெபனிைய7 ேச"தவக

எேலா என ெசFவெத ெதாியாம

விழி)ெகா8: உ?கா"தி"தாக . அவகKெகலா மாதகணகாக7

சபள ெகா:கபடவிைல. ெகா?டைக Aதலாளி. இ/ பல

த#கK7 ேசரேவ89ய பாகிகாக வ") ெகா89"தாக .

நாடக கெபனிகK ெபய க6 ெபவைதெயா?9 பண7 ெசல+
அதிகமாகி ெகா8:வ. ஆ?க

அதிகமாக7 ேச") ெகா8:வவாக .

ஆடபர ெபகி ெகா8: வ. கா?சி ேஜாடைனகளி பண ஏராளமாக

ேபாF ெகா8ேடயி; <Cறி உ ளவக

ெகா89பாக .
திBெர ஒ நா

கதி அேதாகதிதா.
ஏேதா கட+

பிF) பி:#கி

கெபனிைய :ப9 ேந"தா, கெபனி7 ெசா"தகாராி

எைன அ7சமயதி அ#ேக ெகா8: ேபாF7 ேசதா. நா

கண வழக

பா), ெகா:க ேவ89யவகKெகலா ஒ பாதி

ெகா:) தீேத. ெமாத A9வி, நம7சிவாய) கடபதாயிர

SபாF ேம த#கி நிற).

பேகாணதி என ெதாி"த நல டாட இபைத., அவாிட
ைவதிய பா) ெகா ளலா எ ெசா% நம7சிவாயைத.,

நீலமணிைய. அைழ) ெகா8: ேபாேன. பேகாணதி என ஒ V:

இ"த). அ"த V?9ேலேய அவகK ஜாைக ஏCப:தி ெகா:ேத.
டாட ஒ மாத ைவதிய பாதபி, "ெநக9யான நிைலைம தீ")
வி?ட); இனி ேம நா ெசFய I9ய) ஒமிைல. நம7சிவாயைத

மதனப ளி அைழ) ேபாF அ#ேக இர8: வஷ இக7 ெசFய
ேவ8:" எ ெசானா.

இ"த காலதி 8ணியவாக

ஜிலா+ ஒ Lயேராக ைவதியசாைல

ஏCப:தி வகிறாக . அேபாெதலா மதன ப ளி ேபானா தா
அ"த ெகா9ய வியாதி சிகி7ைச எ இ"த).
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மதனப ளி ேபாF இர8: வஷ இபதC ஐயாயிர SபாF பண
ேவ8:. இதC எ#ேகேபாவ) எ கவைலப?:ெகா89ைகயி

எதிபாராத உதவி ஒ கி?9ய). பேகாணதி அேபா) ேவெறா நாடக

கெபனியா நாடக நடதி ெகா89"தாக . நம7சிவாயதி நிைலைமைய

அறி") அவ/ உதவிெசF. Aைறயி அவக

ஒ ேயாசைன Iறினாக .

அதாவ), நீலமணி அவகKைடய கெபனியி ப) '(ெபஷ' நாடக#களி

ந9தா நாடகதிC ஐ"U SபாF Vத ஐயாயிர A பணமாகேவ தவதC
Aவ"தாக .

நாடக) வWேல சாதாரணமாக ஆயிர SபாFேம ஆகா). நீலமணி

ம?: ஐ"U SபாF எறா, உதவி ெசF. ேநாக)டேன தா அவக

ெசானாக

எபைத பCறி7 ச"ேதகேம இைல. இைத நம7சிவாயA

உண")தா, '(ெபஷ' நாடக#களி நீலமணி ந9பதC அவ சமத

ெகா:தா.

ஆனா நீலமணி பி9வாதமாக மதளிதா . நம7சிவாய இேபா)

இெனாவட ேமைடயி ஏறி ந9க A9யா) எ ெசானா .

"அப9யானா நா ெச) ெதாைல") ேபாF விடேவ8: எகிறாயா?
அதC பிற இெனாவ/ட ந9பாயா?" எ ஏடாIடாமாக ேபசினா
நம7சிவாய. நீலமணி ஆதிர தா#காம ெபாமி அ6தா .

மப9. நா தைலயி?: தகராைற தீ) ைவேத. நீலமணிைய7

சமாதானப:தி அவ

ந9க ஒ ெகா வ)தா உசித எ

நம7சிவாயதினிட அவKைடய உ8ைம அ அ) தா <வா எ
எ:) Iறி ஒ ெகா ள7 ெசFேத.
நீலமணியி '(ெபஷ' நாடக#க

ப) இர8: மாத)

நைடெபவதாக

ஏCபா:. ஒைறவிட ஒ மி0சிய மகதான ெவCறியாக, நாடக#க

நட")

வ"தன. இ"த '(ெபஷ' நாடக#களி ேபா)தா நீலமணி7 'சின பாலாமணி'

எ சில ெபய ெகா:தாக . கடbாி%") தி7சிராப ளியி%")

ம)ைரயி%") நாகப?9னதி%") நாடக பாக ஜன#க

வ"தாக .
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வழகமாக வ ெரயிகK 'நீலமணி (ெபஷ' எற ெபய

இ"த ஜன#க

ஏCப?ட).

இ@வள+ அேமாகமான ெவCறி மதியி நம7சிவாயதி மேனாநிைல ம?:
நாK நா

ெக?: ேபாF வ"த). Aத% நீலமணி ந9பதC7 சமத

ெகா:தவ, தா இலாமேல அவ

நாடகதி ெவCறி அைட") வகிறா

எபைத பாக பாக எாி7ச அைட"தா. அவ/ைடய எாி7சைல

வளபதC Aகியமாக ஒ காரண ஏCப?ட). "ெபCற தாFதைன மக(+)

மற"தாE" எ/ பா?9 த/ைடய ெபய வவதா அைத ம?: நீலமணி
பாடIடா) எ அவ ெசா%யி"தா. பா:வதிைலெய அவK

உதி ெகா89"தா . ஆனா நாடக) வ மகாஜன#களி இய

அHவமான). அவகK த#க
அதிக. அவக

அதிகாரைத நிைல நா?:வதி ஆவ

ேகாாிைகைய ந9கக

வி:வாக . Aத நா

நிைறேவCறாவி?டா ரகைளெசF)

நாடகதிேலேய சில, "ெபCற தாFதைன" எ

கதினாக . அைத நீலமணி ெபா?ப:தாம ேவெறா வித பா9

சமாளிதா . மநா

சைபேயா அதC இட# ெகா:கவிைல. ைல ைல

எ6") நி "ெபCற தாF பா:!" எ க?டைளயி?ட)ட பாடாவி?டா
உ?காரமா?ேடா  எ பி9வாத பி9தாக . நாடக நிவாகிக

நீலமணியிட,

"பாடாவி?டா கலக உ8டா" எ எ7சாிதத ேபாி அவK பாட

ேந"த). அ"த பா?ைட பா: ேபா) இயCைகயாக அவKைடய உண7சி

மி"தி"தப9யா ராகமா%ைக பிரமாதமாக அைம")வி?ட). ஜன#கK

ைகைய ெகா?9 தீ)வி?டாக .

அதC பிற நீலமணி ஒ@ெவா நாK சைபேயா ேக?பதC இட ைவயாம
அ"த பாடைல பா9வி?டா .

"பாடாவி?டா கலக ேந") நாடக ழபதி A9"தி" எபைத

நம7சிவாய) அவ

எ:)7 ெசானா . அைத அவ/ ெவளிபைடயி

ஒெகா8டா. இ"தாE உ K

ைக") ெகா89"தா.

நீலமணி நாடக ெகா?டைக ேபாF ெவCறி மாைல W9 ெகா8: வவ)
தா V?9ேலேய உ?கா"திக ேவ89யிப) அவ/ைடய
மனேவதைனைய. எாி7சைல. நாK நா

அதிகமாகி ெகா8ேட வ"தன.
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இர8ெடா Aைற அவைன நா பாக ேபாயி"ேத. நாஸுகாக

நாடகைத பCறிய ேப7ைசேய எ:காம, ேமேல அவ/ நடக ேவ89ய

சிகி7ைசைய பCறி ேபசிேன. டாடைர ெகா8: மதனப ளி க9த

எ6த7 ெசா%யிபதாக Iறிேன.

"மதனப ளி நா எ#ேக ேபாக ேபாகிேற? மரண ப ளிதா ேபாக
ேபாகிேற!" எறா அவ.

"சீ7சீ! இ) என ேப7<? தபி!" எ சமாதானமாக ஏேதா அவ/7

ெசா%வி?: ஊ திபிேன.
என எ/ைடய ேஜா%க

இ"தன. நா இவகைளேய எேபா) க?9

கா) ெகா89க A9யா) அலவா? எ/ைடய சபாதியைத ெகா8:

பிைழக ேவ89ய ஜீவக

பதிைன") ேப எ :பதி இ"தாக . நா

க7ேசாி ேபாF வராவி?டா எ :ப நடப) எப9?
'(ெபஷ' நாடக#க

எ?: A9"த பிCபா:, சிக உCசவ) ேபாFவி?:

நா ஐயேப?ைட திபி வ"ேத. பேகாணதி நிைலைம மிக

ெநக9 எ ெதாி"த). எ தமைக, "அ"த ைபய ஒ@ெவா சமய

ெப?9ைய Xகி ெகா8: ேதசா"திர ேபாகிேற" எ கிளகிறா. ஒ

சமய நீ ம") ைவ)தா எ உட ெக?:வி?ட) எகிறா.

)பாகிைய எ:) கா?97 <?: வி:ேவ எ பயA)கிறா.

இெனா சமய ைகயி அகினி திராவகைத ைவ) ெகா8: '9)7
ெச) ேபாகிேற' எகிறா. V: ஒேர பய#கரமாயிகிற). எ"த நிமிஷ,
என விபாீத ேநேமா ெதாியவிைல. நீ உடேன ேபாF பா, தபி! அவகைள
பிாி) தனிதனிேய வி?: வி?டா Iட ேதவைல ேபா இகிற)!" எறா .

எ இர?ைட மா?: ெப?9 வ89ைய உடேன H?ட7 ெசா%

பேகாண) கிளபிேன. அைற தீபாவளி Aத நா .
பேகாண) Vதிக

ஒேர ேகாலாகலமாக இ"தன. எ#ேக பாதாE ட :,

ட டபா எ சீன ெவ9க

ெவ9) ெகா89"தன. கபி

மதாHகளி%") ெபாழி"த வண ஒளிெபாறிக
இ"தன. விY சகர வாண#க

க8கK வி"தாக

Hமியி%") <ழ <ழ வாைன
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ேநாகி7 ெச படாெர ெவ9) மைற"தன. இவCறி%") ெவளி வ")

ெகா89"த ைக கி ஏறி 7< திணப9 ெசFத). ஆ8கK

ெப8கK ழ"ைதகK ) வ(திர#கK வாண#கK வா#கி ெகா8: V:
திபி ெகா89"தாக . கைடெதக

ேஜ ேஜ எ இ"தன.

ஆனா எ ெந0< ம?: தி, தி ெக அ9) ெகா89"த). அ"த பாவி

ச8டாள எ அைம ழ"ைதைய என ெசFய ேபாகிறாேனா, எனேமா
எ எ8ணிய ேபாெதலா அ9 வயி விமி எ6") மாைப அைடத).

ஒ@ெவா தடைவ ப?டா< ெவ9த ேபா) எ தைலயி ஏேதா ெவ9த) ேபா
ேதாறிய).

கைட ெதவி சிறி) வ89ைய நிதி, நம7சிவாய) ) ேவ9.,

நீலமணி )7 ேசைல. வா#கி ெகா8: ேபாேன. V?ைட ெந#க

ெந#க, எ ெந0< )9 அதிகமாகி ெகா89"த).

உடேனேய ஐயேப?ைட திப நா விபியப9யா, வ89ைய H?:

அவிJகாம அப9ேய நிதி ைவக7 ெசா%வி?: ) வ(திர
ெபா?டண#கKட V?:

Oைழ"ேத.

உ ேள இைர7ச ேக?: ெகா89"த). V?: நைடயி சிறி) தய#கி

நிேற.

"வி:கிறாயா மா?டாயா?"
"விடமா?ேட!"
"எைன த:க உன என அதிகார?"
"எைன தா% க?9 நீ#க
அதிகார"தா!"

கயாண ெசF) ெகா ளவிைலயா? அ"த

"நீ என மைனவி. அல; நா உன ஷ/ அல, உ மாமா+காக7
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ெசFத காாிய. நா இேபா) றப?:தா ேபாேவ. ெரயிE
ேநரமாகிவி?ட). வழிைய வி:! இப9 அைதெகா:!"
"விடமா?ேட; ெகா:க மா?ேட!"
"ெகா:காவி?டா உைன இேதா இ"த ைக)பாகியா <?: ெகா
வி:ேவ!"

"ேபஷாக7 <?: ெகாவி?: ேபா#க !"
நம7சிவாய )பாகியா <:வதாக பயAதியைத நா அ@வளவாக

ெபா?ப:தவிைல. நாடக ேமைடகளி உபேயாகப:) விைளயா?:

)பாகி ஒ அவ ைவதி"தா. அதி 8: கிைடயா). <?டா

ெவளி7சA ைக. தா வ!...
ட! :! ட! டபா!...

"V" எ ஒ ேகாரமான ர காதி வி6"த). யாேரா தடா எ வி6

சதA ேக?ட).

அலறி ைட) ெகா8: உ ேள ஓ9ேன. நீலமணி அல#ேகாலமாக தைரயி
வி6")கிட"தா . அவ

உட )9) ெகா89"த). அவ

பாத) "ஐையேயா!" எ நா அலறிேன. உடேன அவ
ெச உ?கா"ேத.

Aகைத

அகி பாF")

"என, மாமா? என?" எ ேக?: ெகா8ேட நம7சிவாய அகி உ?கார

வ"தா.

"அட பாவி! ச8டாளா! )ேராகி! என காாிய ெசF)வி?டாF?" எ அவ

ேதாைள பி9) ஓ உE உEகி Xர த ளிேன.

நம7சிவாய ஆேவச வ"தவ ேபா, "அேட நீ யாரடா எைன பி9)
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த KவதC?" எ பலமாக I7ச%?: ெகா8: திபி வ"தா.
எ/ைடய ேகாப எைலைய கட") வி?ட). உடேன தி) எ6")

நம7சிவாயதி க6ைத பி9) ெகா8:, "அேட பாதகா. அவKைடய
வாJைகையதா பாழாகி வி?டாF! அவ

உயிேரா9ப) Iட உன

ெபாகவிைலயா?" எ ெசா% ெகா8ேட அவ க6ைத பி9)

இக ெதாட#கிேன. நா ெசFவ) எனெவ எனேக ெதாியவிைல.

நம7சிவாயதி விழிக

மாதிாியான சத#க
கட+

பி)#கின. அவ ெதா8ைடயி%") உெதாியாத பல

எ6"தன.

எைன ெகாைலகார ஆகாம த:தா? ெகா8டா! விசிதிரமான,

எதிபாராத Aைறயி கி?டா.
அ8டகடாக#க

ெவ9)வி?டன எ ெசாEப9யான ஒ சத எ6"த).

V?9 A றதி%")தா, ஆயிர ேபாி9க

இ9த) ேபாற சத. U எ?ட 8:க

சத. எ காதி நரக

ேச"தாCேபா நீ9)

ஒமிக ெவ9த) ேபாற

ெதறி) அப?:வி?டதாக ேதாறிய). எ

ம8ைடேய ஆயிர <கலாகிவி?ட) ேபாற உண7சி உ8டாயிC. அ"த

ெவ97 சததி அதி7சியினா நம7சிவாயதி க6தி%") எ ைகக

ெவளிவ"தன. இர8: ேப Xர Xர ேபாF வி6"ேதா. ஒ நிமிஷ ைள

ழப) பிற ேந"த) என எப) எ அறி+ லனாகிவி?ட).

அ"த V?9 A அைற ம?: எ சிேநகித ஒவ வசதி இ"த). அவ

பலசர வியாபாாி. தீபாவளி சமயதி அவ ப?டா<க?: கைட.

நட)வா. ெபாிய ெபாிய க ளி ெப?9களி வ ப?டா( க?:க , மதா

ெப?9கைள அ"த அைறயி ேபா?: H?9 ைவதிபா. ெகா0ச#

ெகா0சமாக ேதைவப:ேபா) சிலைற விCபைன கைட எ:)
ேபாவா.

அ"த அைற

எப9ேயா ெந ெபாறி பற") வி6"), ப?டா<

ெப?9களி தீபி9) வி?ட) எபைத அறி") ெகா8ேட.

மநிமிஷ V: ஒேர ைக மயமாகி வி?ட). A அைறயி Iைர தீபCறி

எாிவைத. க8ேட. V?ைடபCறி நா அேபா) கவைல படவிைல. ெவ9

விபதினா விைளயI9ய மCற ெதாைலகைள பCறி. சி"திகவிைல.
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உடேன தி) எ6") நீலமணிைய எ:) ேதாளி மீ) ேபா?: ெகா8:
ைக ெநபி வழியாக வாசC பக ஓ9ேன. தயாராF நிற வ89யி

அவைள ேபா?:வி?: நா/ ஏறிெகா8ேட. "ஓ?:! ஓ?:! டாட V?:

ஓ?:!" எ கதிேன.

ப) நிமிஷ)ெகலா வ89 டாட ராமசமாவி V?:வாச% ேபாF
நிற). அ"த 8ணியவா - அவைர ேபா தயாள ணA ள டாட

இேபா) யா இகிறாக ? - நீலமணிைய வ89 ேளேய பா)வி?:

"ேநேர ஆ(பதிாி வி:#க !" எறா. அவ ேமா?டாாி இெனா

டாடைர. நைஸ. I?9 ெகா8: ஆ(பதிாி வ") ேச"தா. தீபாவளி

ராதிாியாயிCேற எ பாராம இரெவலா க8 விழி) நீலமணி7 சிகி7ைச
ெசFதாக .

நா உண7சி. உயி அCறவனாக ஆ(பதிாி வாச%ேலேய காதி"ேத.
"பிைழதா, ன ஜம"தா!" எறா டாட. ஆனாE பிைழக

ைவ)வி?டா. ஒ வார)ெகலா உயி அபாயமிைல எ

ெதாிவிதா.

ஆயி/ ஆ(பதிாியி%") நீலமணிைய ஐயேப?ைட அைழ)
ேபாவதC ஆமாத ஆயிC.

பேகாணதி எ V?9 ைலெச( இலாம ெவ9 சாமாகைள
ைவதி"ததCகாக எேபாி ஒ வழ வ"த). அதC நா ெபாபாளி

இைலெய வகீ ைவ) வாதா9 தபி) ெகா8ேட.

ஆமாததிC பிCபா: இெனா ெதாைல ேந"த); திபி க?டப?ட
அேத V?9 நா?: ெவ9 8:க
8: வழ' எ நீ#க

இர8: ெவ9தன. 'பேகாண ெவ9

ேக விப?9Zக . அ"த வழகிE எைன

ேபா'ஸா சப"தப:தினாக . நா மகாமா கா"தி ெகா ைகயி
பதி. ளவ எ அஹிசாவாதி எ ஊாி U பிரAகக
Iறினாக . இதனா அ"த வழகி%") தபி பிைழேத.
பிCபா:, ஒ த த8டா+ ேபாகாம மCறவக

காாியதி

சா?சி
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தைலயிடாம, 'நா உ8:; எ ெதாழி உ8:' எ மானமாக கால?ேசப
ெசF) வகிேற.

6
க"தப பி ைளயி கைத A9"த). எ6H ெரயி நிைலயA வ") ேச"த).
நா#க

பிாி") ேபாக ேந"த ேபா), "க"தப பி ைள! இேபா) நீலமணி எ#ேக

இகிறா ? என ெசF) ெகா89கிறா ?" எ ேக?ேட.

"சில வஷ கால பிரமஹதி பி9தவ

ேபால இ"தா . பிCபா: ச#கீததி

கவன ெசEதினா . நல திறைம ெபCவி?டா . ஆனா ெவளியி வ")

பா:வதிைல. எப9 வவா ? ேர9ேயா எபதாக ஒைற க8:பி9தாகேள,
அ"த 8ணியவாக

நறாயிகேவY! சில சமய நல ச#கீத)

ேர9ேயாவி இட# ெகா:கிறாக .  மாத) ஒ தடைவ ேபாF

ேர9ேயாவி க7ேசாி ெசF) வி?: வகிறா . ச#கீத ஒ தா இேபா)

அவK ஜீவாதாரமாயி") வகிற)!" எறா க"தப பி ைள.

"ச#கீத)ட த#கKைடய அ ஆதர+ ேச"திகிறன அலவா?"

எேற நா.

"அ:தவாரதி Iட நீலமணியி ேர9ேயா க7ேசாி இகிற); A9"தா
ேகK#க !" எறா க"தப பி ைள.

"அவசிய ேக?கிேற. ஆனா நீலமணி என தா ேந"த)? அ"த
Aகியமான விஷயைத நீ#க

ெசாலவிைலேய?" எ ேக?ேட நா.

"ெதாியவிைலயா, ஐயா! ேவ யாட/ அவ

நாடகேமைடயி ஏறி ந9க

Iடா) எபதCகாக அ"த7 ச8டாள பாவி அகினி திராவகைத அவ
Aகதி ஊCறி Sபியாக7 ெசF) வி?டா! அவ எேபப?ட

ரா?சஸனாயிகேவ8:? இ@+லகி மனித உெகா8ட ரா?சஸகK
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இகிறாக !" எறா க"தப பி ைள.
நா ஊகிதைத தா அவ ெசானா எறாE எ உ ளதி அேபா)
ெசால A9யாத அவ பய#கரA ேதாறின.

"ஆனா இ"த7 ெசFதி ஊாி ஒவ ெதாியா). ப?டா< ெப?9க

விபதினா நீலமணி இப9 ேந"த) எேற நபினாக . டாட

ெவ9த

ராமசமா+ ம?: ெதாி.. எ/ைடய ேவ8:ேகாளி ேபாி அவ

யாாிடA ெசாலவிைல. இைறதா Aத Aதலாக த#களிட

ெசாேன!" எறா க"தப பி ைள.

"அ"த ரா?சஸ - நம7சிவாய பிCபா: என ஆனா?" எ ேக?ேட.
"யா க8டாக ? நா திபி ேபாF இ9") வி6") எாி") ெகா89"த

V?9 ேத9 பாத ேபா) அவைன காணவிைல. அவ என ஆனா எ

விசாாிக+ இைல. பல மாத கழி) நீலமணி எனிட அவைன பCறி

ேக?டதC 'அவ Lயேராகதினா ெச) ஒழி")வி?டா' எ ெசா%

வி?ேட.

"ஒ ேவைள உ8ைமயிேலேய ெச)தா ேபாF வி?டாேனா, எனேமா?"
"அ@வள+ ெபாலாதவகK இ"த உலகி சா+ வகிறதிைல. ஐயா!

எ#ேகேயா உயிேரா: தா இகிறானா. ேவ நாடக கெபனியி அறாட7

சபள) ந9கேபாF வகிறானா, கதாநாயகனா ேதாறி ஆபா?ட

ெசFத கால ேபாFவி?ட). இேபா) திைர Xக Iபி?டாE ேபாகிறானா.

ெபயைர Iட மாCறி ைவ) ெகா89பதாக ேக வி. அ@வள+ ெகாcரமான

காாிய ெசFதவ/ த ெபயைர7 ெசாலேவ ெவ?கமாக தாேன இ?"
எறா க"தப பி ைள.
ககதாவி தமிழக

ேச") நட) விழா+காக க"தப பி ைள அறிர+

ககதா ெமயி% ேபாகிறா எ ெதாி") ெகா8: அவாிட விைட ெபC

ெகா8ேட.
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நாE நாைளெகலா திப+ க"தப பி ைளைய பாக ேநாி:ெம
நா எதி பாகவிைல. தி:திெப அவ என V: ேத9 வ") ேச"தா.
"இ) என? ககதாவி இZக
ேக?ேட.

எறலவா நிைனேத?" எ

"வழியி விஜயவாடா அமளியி சிகி ெகா8ேட. ெரயி ேமேல ேபாகவிைல.

திபி வ") வி?ேட" எறா.

"அ9த9 காய ஏதாவ) உ8ேடா ?"
"என ஒமிைல. அ"த த9பய நம7சிவாய) நல அ9. Aெனா
நா

அவ நீலமணி7 ெசFத ெகா:ைம விஜயவாடா ஆ"திரக

பழி வா#கி

வி?டாக . ெசைமயாக ெவK)வி?டாக !" எ எகளிட ெசா%
பிற விவர#கைள. Iறினா.

க"தப பி ைளயி நாத(வர ேகா9 பிரயாண ெசFத அேத ெரயி%,
ககதாவி நட"த அேத விழா+காக தமிJ நா?9%") ஒ நாடக
ேகா9யா ெசறாகளா.

ெபா?9 2ராAEவி மரணைதய:) ஆ"திர நா?9 ெரயி நி)
படலA கலவர படலA நட"தனவலவா? இவக

ெசற ெரயி விஜயவாடா

ேச"த ேபா), அ#ேக ெரயிேவ நிைலயதி அமளி )மளி சிகரைத
அைட"தி"ததா. ெரயி% ஒ@ெவா வ89 K ஆ"திர சேகாதரக

"ஆ"திர ரா\யA காவல!" எ கதினாக . யாராவ) தமிழக

ஏறி,

வ89யி%பைத பாதா, "அரவவா: சாவல" எ ேச)
ெகா8டாக .

நம7சிவாய Aனேம Aரட எப) ெதாி"த விஷய. அவ/ைடய Aர?:

ண இபைத") ஆ8:கK பிற மாறவிைல. அவ/ைடய வ89யி

ஏறிய ஆ"திரக , "ஆ"திர ரா\யA காவல!" எ கதியேபா), "எனிட ஆ"திர
ரா\யA ேல). ேசாதரலாரா, ேலதேவ ேல)! இலேவ இைல! ேவ8:மானா
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எ ெப?9ைய நீேவ ேசாதி) பா)கவல!" எ நம7சிவாய ெதE#

தமி6 கல") ேக%யாக7 ெசானானா. அவ தமிழ, ேக% ெசFகிறா எ
அறி") ஆ"திரக , "அரவவா: சாவல!" எ கதினாக . உடேன

நம7சிவாய) ேகாப வ"த). "உன ஆ"திர ரா\யA காவல எறா,

அதC அரவவா: எதCகாக7 சாக ேவ8:? நீ சாவல! உ#கப சாவல! உ#க
பா?ட, H?ட சாவல!" எ இைர"தானா. உடேன அவக

வ89யி

") அவைன ெவளியி பிளா? பாரதி இ6) ேபா?: அ9 அ9 எ

அ9)வி?டாகளா. Aக உட எலா இரத விளாறாகிவி?டதா. நாடக

ேகா9ைய7 ேச"த மCறவக

விஜயவாடாவி%") மநா

றப?ட ேவ

ெரயி% ஏறி ேபாF வி?டாக . த+ க"தப பி ைளேயா: ேபான நாத(வர

வி)வா மிர8: ேபாF ஊ திபி வி?டா. க"தப பி ைள.,

ப:காய ப?: கிட"த நம7சிவாயைத எ:) ேபா?: ெகா8: ெசைன
வ") ேச"தா.

"சில ேப உயி ெராப ெக?9, ஐயா! நம7சிவாய 9.பி. வியாதியி சாகாம

பிைழதா. இேபா) ஆ"திரா ெவறியிE சாகாம பிைழ) வி?டா.

ஆ(பதிாியிேலதா இகிறா. அவ/ைடய ண ம?: இ/

மாறியதாக ெதாியவிைல. ேகK#க , இ"த ேவ9ைகைய! - ேநCறிர+

ேர9ேயாவி நீலமணியி க7ேசாி ேக?Bகளா?" எறா க"தப பி ைள.
"ஆமா; ேக?ேட! மிக நறாயி"த)! உய"த ச#கீத!" எேற.
"ேக?டதC ஏேத/ அைடயாள ெசாE#க , பாகலா!" எறா க"தப.
"கைடசியி ராகமா%ைகயாக அ"த பைழய பாடைலேய பா9னா .

மதியமாவதியி A9தா . 'நம7சிவாய' எற ெபயைர7 ெசால எப9தா
அவK மன வ"தேதா எ நா ஆ7சாியப?ேட" எேற.

"சில ேபைடய தைலெய6) அ)! இ"த ேபாகிாி அைதேக?: என
ெசானா ெதாி.மா? ஆமா; ஆ(பதிாியி ேர9ேயா இகிற). நீலமணியி

க7ேசாியி ேபா) திற") ைவதி"தாக . ராகமா%ைக A9"த) நம7சிவாய
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எனிட 'மாமா! அவைள மனி)வி?ேட எ ெசாE#க !' எறா. அ)
ேபாதா) எ, 'மாமா! எப9யாவ) அவைள நா ஒ தடைவ பாக ேவ8:,

மாமா! ேநாிேலேய அவைள நா மனி) வி?டதாக7 ெசாலேவ8:' எறா.
எப9யிகிற) கைத? இவ அவைள மனிபதா! எப9ப?ட கிராதக
உ ள பைடதவனாயிக ேவ8:? உலகி எ"த ெக?ட ண)

மனி உ8:, ஐயா! அக#கார எகிற ேபF ண) ம?: மனிேப
கிைடயா)!" எறா க"தப பி ைள.
"உ8ைமதா; நீ#க

இேபா) என ெசFய ேபாகிறீக ?" எ ேக?ேட.

"நா எதCகாக ேக நிCப) எ ேயாசிகிேற. நீலமணியிட ேபாF7
ெசா% வி:கிேற! அற அவ

இட! இ/ அவ

சி ழ"ைதயா

என? ேயாசி) விப ேபா A9+ ெசFய?:! ேமE, இ"த )ட

பிைழபேத )லப எகிறாக . சாக ேபாகிறவனிட நம எனதிCகாக

வம?" எறா க"தப பி ைள.
"அ)தா சாி! உ#க

A9ைவ ெம7<கிேற. நீலமணியிட ேப<ேபா),

அைற என நட"த) எபைத மப9. விவரமாF ேக?: வி:#க !"
எேற.

"எைற நட"தைத றிபி:கிறீக ?"
"தீபாவளி Aத நா , பேகாணதி உ ள உ#க
அ, நீ#க

V?9 ெவ9 ெவ9த

நீலமணிைய வ89யி Xகி ேபா?: ெகா8: டாடாிட

ஓ9ய அதா."
*****

சில தின#கK Aனா 2 க"தபபி ைளைய கைடசியாக7 ச"திேத.

அவ சிறி) Aக மல7சி.டேன காணப?டா.

"ஐயா ெசா%ய/பிய) மிக+ நலதாF ேபாயிC!" எ ச"ேதாஷமாக

Iறினா.
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"எைத பCறி7 ெசாEகிறீக ?" எ ேக?ேட.
"நீலமணியிட நறாF விசாாிக ேவ8:ெம ெசானீகேள,

அைதபCறிதா! விசாாி) ெதாி")ெகா8ட) நா Aன எ8ணியதC

ெகா0ச மாறாக இ"த). ெகா0ச என? ெராப+ மாதலாக இ"த).
அைற நம7சிவாய நீலமணிையவி?: வி?: எ#ேகயாவ) க8காணாத
ேதச) ஓ9 ேபாFவிட ேபாகிேற எ வCதி7 ெசானானா.

ெசானேதாடலாம, V?: ேவைலகார ைபயைன வ89 ெகா8:வர7

ெசா% அதி ெப?9 - ப:ைக Aத%ய சாமாகைள. ஏCறி அ/பி

வி?டானா. அவ/ைடய ைகெப?9ைய ம?: நீலமணி பி:#கி ைவ)

ெகா8: ெகா:க மா?ேட எ, ேபாக Iடா) எ பி9வாத

பி9தாளா. அவ மீறி ேபாவதாயி"தா, அவ க8 Aனாேலேய உயிைர
வி?:வி:வதாக Iறினாளா. அ"த A?டா

எதCகாக அகினி திராவக வா#கி

ைவதி"தாேனா, கட+Kதா ெதாி.. த உயிைர தா வா#கி

ெகா வதCேகா, அல) நீலமணிைய7 <மா பயA)வதCேகா ெதாியா). அைத
நீலமணி ைகயி எ:) ெகா8: நம7சிவாய ஓ அ9 எ:) ைவதாE

அகினி திராவகைத7 சாபி?: உயிைர வி?: வி:ேவ எ Iறினாளா.
நம7சிவாய அைத அவ

ைகயி%") வா#வதCகாக எனெவலாேமா

சாமதியெமலா ெசF) பாதா. விைளயா?: )பாகிைய எ:)

அவைள7 <?:வி:வதாக பயAதினா. "நலதாF ேபாயிC; உ#க

ைகயாேலேய ெகா வி:#க !" எறா

அவ . 'உைன ெகா என

பய? உைன க%யாண ெசF) ெகா8ட எைன7 <?: ெகா கிேற'

எ ெசா% த ேபாிேலேய )பாகிைய திபி <?: ெகா8டா.

அ"த ேபைத ெப8 அைத உ8ைம எ நபி அகினி திராவக ?9ைய

வாய8ைட ெகா8:ேபாF வி?டா . நம7சிவாய ச?ெட அவ

ைகயி%"த

திராவக ?9ைய த?9வி?டா. ?9 Xர வி6"த) எறாE அதி%") சில

)ளிக

அவ

Aகதி சி"தி வி?டன. அவ

நிைனவிழ") வி6") வி?டா .

பிற நட"த) ஒ அவK ெதாியா). இைவ.# Iட ெவ நாைள

பிற தா ஒ@ெவாறாக அவ

எ ெசானைத அவ

நிைன+ வ"தன. நம7சிவாய ெச) வி?டா

நபி வி?டா . ப?டா<க?: ெப?9க

ெவ9) V:

எாி"ததி அவ இற"ததாக நா ெசான) ெகா0ச அவK ஆதலாF

இ"த). இலாவி9 அவைன இவேள ெகாவி?டதாக எ8ணி மப9.

பிராணதியாக ெசFய Aயறிபா . இேபா) நம7சிவாய
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உயிேரா9பைத பCறி நா ெசான) உடேன றப?: எேனா: வ")

வி?டா . இபைத") ஆ8:கK பிற இவைர. ேச) ைவ)வி?:
வ"ேத. 'பிாி"தவ I9னா ேபச+ ேவ8:ேமா?' எ கப ெசான

பிரகார அவக

இவ ஆன"த கட% Jகி திைளதிபைத

பா)வி?: வ"ேத!" எ ெசானா க"தப பி ைள.

"அப9யானா, நம7சிவாய இ"த க8ட) பிைழ) ெகா வா எ
ெசாE#க !" எேற.

"சிலைடய உயிதா ெராப ெக?9 எ ெசாேனேன, ஐயா! நம7சிவாயA
நீலமணி. இ/ பலா8: ஆன"த வாJைக நடத ேபாகிறாக ."

"ததா()! ெராப ெராப7 ச"ேதாஷ! க"தப பி ைள! இ/ ஒ விஷய
தா#க

ெசாலாம பாகி ைவதிகிறீக . அ"த ெவ98: வழைக

பCறி7 ெசாEகிேற. அத உ8ைம என?"

"அப9 இப9 எ அ9 ம9யி ைகைய ேபாட பாகிறீகேள?" எறா

க"தப பி ைள.

"ெசாலலா எறா, ெசாE#க . இலாவி?டா ஒ ெசால

ேவ8டா!" எேற.

"இனிேம ெசாவதCெகன? தாராளமாக7 ெசாலலா. நா ெவ98:

தயாாிபதி ஈ:ப?ட) உ8ைமதா. ெவ ைளகார ேம ேபா:வதCகாக+

அல; பிாி?9 கவெம8ைட )ர)வதCகாக+ அல. அரசிய% நா

கா"தி மகா/ைடய க?சிைய7 ேச"தவ. எ மக

மீ) அகினி திராவகைத

ஊCறிய ப0சமாபாதக ேம ெவ98ைட ேபா?: அவைன ெகா
வி:வெத A9+ க?9 ெகா8ேட. இதCகாகேவ, ேவ அரசிய

ேநாக)ட ெவ98: தயாாிக A வ"த பி ைளகK இடவசதி
Aத%யைவ த") உதவிேன. ெதFவாதீனைத பா#க ! தயாரான
ெவ98:க

தாேம ெவ9) ெகா8: இரகசியைத ெவளிப:தி வி?டன.

எைன. ெபபாவ ெசFயாம காபாCறின. நா உேதசிதி"தப9
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ெசFதி"), பிற நீலமணியிட உ8ைமைய அறி") ெகா89"தா எ மன
என பா:ப?9? கட+

த:தா? ெகா8டா! Aகனி கைணேய

கைண!" எ Iறிய க"தப பி ைள, க8கைள பாதி 9ய வ8ண ேம

ேநாகி பா) ெகா8: பி வ பாடைல பா9னா:
வவாF மயிமீ தினிேல!
வ9ேவ Eடேன வவாF!

தவாF நலA தக+ க6

தவA திறA தனA கனA
Aகா! Aகா! Aகா!

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

33. "தபி'
"தபி' க"
க"

கி89 திைர ப"தய ைமதானதிC

நீ#க

எேபாதாவ) பிரேவசித)8டா?

இைலெயறா அதCகாக வதபட ேவ8டா. ஏெனறா, அ"த Hேலாக

ெசாக)

நா/ Oைழ"த) கிைடயா). இ"த கைதைய ெபாத

வைரயி அ"த ைமதானதிC
அவசியA இைல.

நீ#க

பிரேவசிதிக ேவ8:ெம/

ஆனா திைர ப"தய நட சனி அல) த கிழைமகளி நீ#க

கி89

(ேடஷ வழியாக மாைல ேநரதி ெரயி பிரயாண ெசFய ேந"தா சிறி)
தைலைய நீ?9 ெவளியி பாமா ெசாேவ. அதனா நீ#க

அைட.

பல எனெவறா, ெசைன நகாி <மாராக எதைன ேமா?டா வ89க

இகிறனெவ ஒவா ெதாி") ெகா ளலா.  ளி விவர#களி நீ#க

பC உைடயவகளாயி பிவ கணக
(1) ெசைனயி உ ள ேமா?டா வ89க

(2) சராசாி ஒ@ெவாறி விைலக
(3) ெமாத விைல என?

ேபா?: அறியலா.

எ@வள+?

என இ?

(4) ஒ@ெவாறிC சராசாி ெப?ேரா ெசல+ எ@வள+ இ?

(5) ெமாத ெப?ேரா ெசல+ என?

(6) ெக?: ேபா கவிகைள )பி ெசல+ என?
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(7) கிராமா"தர#களி ஏைழ 9யானவகளிடமி") நகர வாசிக

ெப

பணதி ேமா?டா லமாக ம?: எ@வள+ SபாF வஷ"ேதா
அயநா?: அ/கிறாக ? அல) நீ#க

சக நிைலைமைய பCறிய

ஆராF7சியி சிரைத உைடயவகளானா அ# நிC ேமா?டா வ89களி
இலக#கைளெயலா றி) ெகா8: பிவ விவர#கைள ஆராF7சி
ெசF) க8:பி9கலா;

கி89 திைர ப"தயதிC ேபா ெசைன ெபாிய மனிதகளி,
(1) சகா உதிேயாக(தக

(2) அ?ெவாேக?:க

(3) நியாயாதிபதிக
(4) பதிராதிபதிக

எதைன ேப?
எ@வள+ ேப?

எதைன ேப?

(5) ச?டசைப அ#கதினக
(6) பா#கி Aதலாளிக
(7) வியாபாாிக

எதைன ேப?

எ@வள+ ேப?

எதைன ேப?

எதைன ேப?

(8) கலாசாைல ஆசிாியக
ப"தய A9") ஜன#க

எ@வள+ ேப?
ைமதானதி%") ெவளிேய வெபா6) சCேற

கவனி) பாதீகளானா, நீ#க

சிறி) எதிபாராத மனிதக

பல

அ#கி") ெவளிறப:வைத கா8Zக . றா வபி உ#கK
பாட0ெசா% ெகா:த உபாதியாய, உ#க

தகபனாாி சிராததி

நிம"திரண) வ"த சா(திாிக , அைறய தின சாய#கால,

திெவாCறி_ாி ேத பாக ேபாவதாக வி:Aைற ெபC7 ெசற உ#க
I?: ேவைலகாாி Aத%ேயாைர பா) தி:கி:கிறீக .
உ#க

V:

விஷய எப9 ஆனாE சாி, 9.ேக. ராஜேகாபால இெபா6) ேமCப9

ைமதான)  ளி") ெவளிவவைத அவ/ைடய தாயா பாதாளாயி
7ைச ேபா?: வி6") வி:வாெளபதி ச"ேதகமிைல. ராஜேகாபால

திவ%ேகணியி வசிபவ. அவ/ தபாலாZQ SபாF நாCப)

சபள. தாயாைர தவிர மைனவி. த#ைக. V?9%"தாக . ஜீவன)
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நாCப) SபாF ேபாதவிைல. ஆதலா அவ 'நாவ' எ6தி தக பிர<ர
கெபனிகK ெகா:) ெகா0ச பண சபாதி) வ"தா. அ

இபதா ேததி. சபள வர இ/ ப) நாளா. ம நா

சைமய

ப8YவதC V?9 அாிசி, சாமா ஒ இைலெய அவ தாயா

ெசானா . இர8: மாத வாடைக பாகி எ V?:கார பி:#கி எ:தா.
"அமா! ேபான மாத எ6தி ெகா:த நாவEகாக  மாெக? ேகாவி"தசாமி

நா.: இ Aப) SபாF தகிேற எ ெசா%யிகிறா. அைத

வா#கிெகா8: வகிேற எ ெசா%வி?: அ காைல ப) மணி

ராஜேகாபால V?ைட வி?: கிளபினா. அவ இெபா6) திைர ப"தய
ைமதானதி%") ெவளிவவெதறா? அதிE, அவ/ைடய ேதாCறேமா

மகாேகாரமாக இ"த). Aகதிேல பிேரத கைள; ேமெலலா ஒேர 6தி.

வியைவ.. காைலயி அழகாக வகி: பிள") ப9ய வாாிவி?9"த தைலமயி

இெபா6) ெச#தாக நிெகா89"த). அ"த தைலமயி காCறினா

கைலகப?9"த). அ"த தைலமயி காCறினா கைலகப?டேதாடலாம

அவ/ைடய ைககளினாE ெவ ேவதைனைய, அைட"திக ேவ8:ெம

ேதாறிய).

அவ/ைடய இ"த ேகார (வSபைத பாக நமேக சகிகவிைலெயறா,
அவ/ைடய தாயாராவ) மைனவியாவ) பா ப?சதி 7ைச அைட")
வி:வாகெள Iவ) மிைகயாமா?

ராஜேகாபால ெவளிேய வ"த) அ#ேக வாிைசயாக ஒறபி ஒறாக
நிெகா89"த ப(கைள ஒ Aைற ஊ:வி பாதா. பின

அ@வாிைசயி Aத% ஜன#க

ஏறி ெகா89"த ப(ைஸ ேநாகி

அதிேவகமாக விைர") ெசறா. அ"த ப(ஸு ஒவ தா பாகியி"த).

"ஏ#ேகா, சா (டா?!" எறா க8டட. ஆனா ராஜேகாபல ஏறவிைல.

வ89யி A பகதி இர8: த9த மாவாாி ேச?:கK மதியி

உ?கா") திணறி ெகா89"த ஒவைன பா), "அேட சீ/ ஒ சமாசார

இற# கீேழ!" எறா. நல ேவைல எ எ8ணி ெகா8: கீழிற#கினா
சீ/.

"என சமாசார?" எறா.
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"ஒமிைல...."
"ஒமிைலயா? பி எதCகாக எைன இறகினாF?"
"அேட அபா! ேகாபி) ெகா ளாேத! இ#ேக வா ெசாகிேற" எ ராஜு

சீ/ைவ7 சிறி) ஒ) றமாF அைழ) ெகா8: ேபாF, "ச?ைட ைபைய
பா. எ@வள+ சிலைற இகிற)?" எ ேக?டா.
சீ/ எ8ணி பாதா. ஐ"தைர அணா இ"த). "நல ேவைள! நீ வ")

இகிறாF. இலாவி?டா அவமான" எறா. ப(ஸு எ?டணா I%.

"இர8: ேப ெரயிEகாவ) இகிறேத" எறா ராஜேகாபால.

இவ ைக ேகா) ெகா8: ேபாF 9ெக? வா#கி ெரயி ஏறினாக .
*****

ெரயி நகர ஆரபித). சீ/வி எதிாி )கமாF ஒவ உ?கா"தி"தா.

மைனவி அல) ழ"ைத ெச) ேபானா Iட அ@வள+ )கப:வாகளா

எப) ச"ேதக. ெரயி ஓட ெதாட#கிய) அவ அகி%"த Aத%யா பக

திபினா. "நாE நாளாF 'பவானி பிரஸா' தா ஜயிக ேபாகிற) எ
ஊெரலா ெசா% ெகா89"ேத. கைடசியி உ ேப7ைச ேக?:

?97<வராF ேபாேன. எ திைய7 ெசபா அ9) ெகா ள ேவ8:"

எ ெவட Iறினா. இப97 ெசா% ெகா8ேட அவ தம)

கா%%"த ெசைப கழCறினா. பகதி%"தவக

அவ எ#ேக திைய7

ெசபா அ9) ெகா ள ேபாகிறாேரா எ பய") வி?டன. அப9

ஒ அவ ெசFயவிைல. பகெலலா நி கா வ%த) ேபாE! காைல

Xகி7 சபண# I?9 உ?கா"தா. "எவனாவ) க8 ெதாி") 'டாபா'ேம பண#
க?:வானா?" எறா ஒவ. "அ"த ேரQ அ) தா ெக%க ேபாகிற) எ

(ெபஷ த"தி ேபா7ேச!" எறா Aத%யா. "உ த"திைய ெகா8: உைடபி

ேபா:. திைரயா அ)? க6ைத! கைடசியி அலவா வ"த)!" எறா நா.:.

"ஆமா ஐயா, எலாவCறிC கைடசியாக அ) எப9தா வ"தேதா ெதாியா).
என வ"த ேகாபதி அத ேம கைல வி?: எறி"ேத" எறா ஒ சாய.
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"த"திப9 திைர வ"தா அெபா6) ம?: என ெசFவாF?" எறா
Aத%யா.

"ஆமா! உ திைரதா வ"தேத, ெதாியாதா, வாைல உயர கிளபிெகா8:!"
எ ெசா% நா.: ைகைய Xகினா. திைர வாைல அப9 Xகி
ெகா8: ேபானெத கா8பிபதாக அவ எ8ண.

"யாராவ) த"திைய பா) UC கணகாக பணைத ெதாைலபாகளா?
ெகா0சமாவ) திைரக

விஷய ெதாியாம பணைத க?டலாமா?" எ

இட இலாம ெரயி கபிைய பி9) நி ெகா89"த ஓ ஐய#கா

கி?டா.

"ஒ திைர எ@வள+ Xர ஓ:? அத ேவக என? அதC ெவயி? எ@வள+?
அத ேம எ"த ஜாகி ஏகிறா?" எ இ"த விஷயெமலா கவனிகாம
பண க?டேவ Iடா) எ ெசா% ெகா8ேட ஐய#கா, நா.:+

Aத%யா இைடேய உ?கார ேபானா. நா.: இட வி?டா. "ஆமா, நீ
தா கண ேபா?: பண க?:கிறீேர? இ) வைரயி எதைன மா9 V:
க?9யிகிறீ? ேபான வார 'சிவாஜி வரேவ வரா), அவ பாஷாதா

ெக%க ேபாகிற)' எ ெசானீேர! அ"த பாஷா எலா திைரைய.,

)ரதிய9) ெகா8: வ"த) ஞாபகமிைலயா!"

"விஷய ெதாியாம ேபசாேத.. அ) ம?: சாியாக ஓ9னா அைத அ9கிற

திைர ஏ)? அைற ஒேர 'ேபவாி?' (Favourite) ஆக ேபாF வி?ட). ஜாகி
'' ப8ணி வி?டா. அதC யா ேம A?9 ெகா கிற)?"

"திைர தி/கிறதC '' ப8ணினானா! 'ேபாைமயா ேபா' சமயதிC
த"தாCேபா ேப<கிறீேர!" எ Aத%யா பாிகசிதா.

"ஒ சமய இப9 ஒ சமய அப9தா இ. கண பாக
ேவ89ய)தா. திைர '?ைரயா' '?ைர' இைலயா எ பாக
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ேவ89ய)தா" எ அ)வைரயி ெமௗனமாF உ?கா"தி"த ஓ ஐய

ெசானா.
இவக

ேப<வைத காதி வா#காத) ேபா உ?கா"தி"த ஒ கிழவ,

"பா#க , நா/ இப) வஷமாF ேர< ேபாF வகிேற. நா

பண#க?9யைத ேபா ஒவ க?9யிக மா?டாக . இழைவ வி?:

ெதாைலகலாெமறாேலா A9யவிைல. லாப வகிறேதா இைலேயா ந

பண ேபாகிற) நி7சய. UC எ?: Vத கிளகார எ:) ெகா8:

வி:கிறா. ேபாதாததC உ ேள வர 9ெக?, ெரயி ெசல+, கவைல, கால விரய
எலா" எ பிரச#க ெசFய ெதாட#கினா.

ராஜேகாபால/ பகதி ெபாிய மனித ேபாறி"த ஒவ
உ?கா"தி"தா.
"இவக

எனேமா ெசாEகிறாக ? திைர ப"தய எறா, நாலாயிர,

ஐயாயிர ஒ வர+ ெசலவாகேவ எ8ணIடா). அைத ஒ (ேபா?ஸாகதா

ைவ) ெகா ள ேவ8:. ஒ ேபானா இெனாறி ைவ) தாக

ேவ8:. ஒ திைரயி ஆயிர க?9 ேபானா இெனாறி இர8டாயிர

க?:கிற). அ)+ ேபானா நாலாயிர க?:கிற). திைர வராமலா ேபாFவி:?

அப9 இபதாயிர Aபதாயிர க?:வதCIட பயபட Iடா)" எறா

அவ.

இ"த7 சமயதி இர8:  ேப, "அடடா! எேமா (ேடஷ

தா89வி?டேத" எ தவிதன. அவக

எ6Hாி இற#க ேவ89ய). ேப7<

AAரதி மற") ேபானாக . நாசமாF ேபாகிற 'எெல?ாி' வ89க

நிமிஷதிC ேம நிCபதிைல.

ஒ

*****

ராஜு+ சீ/+ ஒ ைலயி ேபசாம உ?கா"தி"தாக . வாF திறகIட

இைல; மCறவகKெகலா, "ஏேதா அ:த சனிகிழைம அதிட

திபாதா? பாகலா" எற நபிைக இ"த). ஆனா இவகKேகா எலா
நபிைக. ேபாFவி?ட).
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மCெறா பகதி ப?:7 ச?ைட. த#க7 ச#கி%. ைவர ேமாதிரA அணி")
உ?கா"தி"த ஒவ, த அகி%"த சிேநகித ராஜுைவ7 <?9

கா?9னா. "அேதா அ"த இர8: ஆசாமிகைள. பாதீகளா, சா? Aகதிேல

ஈயாடவிைல, பா#க . இ"த மாதிாி ஆ?க
விஷைத தி சாவ)! இவக

தா X ேபா?: ெகா8:,

எலா ஏ ஸா வகிறாக ?" எறா.

"ஆமா; ஒ நைம ேபா U, ஆயிர ல?சியமிலாமலாவ)
இகேவ8:; அல) சாியாF கண பா) நிதானமாF ஆடேவ8:.

இர8:# ெக?டா ேபவழிக

எலா வர Iடா)" எறா அவ ந8ப.

வ89 பா (ேடஷனி வ") நிற). "எ/ைடய அைற வகிறாயா?"
எ சீ/ ேக?டா.

"ஆமா வகிேற. இறிர+ அமாவி Aகதி விழிக எனா A9யா)"

எறா ராஜு.

இவ இற#கி7 சி"தாதிாிேப?ைடயி இ"த சீ/வி அைற7
ெசறாக .

ெந ெப?9ைய ேத9 எ:) விளேகCறி ைவ)வி?:, "உைன ஏ
Iபி?ேட ெதாி.மா?" எ சீ/ ேக?டா.
"ஏ?"
"இறிர+ நா தனியாயி"தா ஏதாவ) விப) ேநவ) நி7சய. X
ேபா?: ெகா ேவ."

"நீ Iடவா அப9? அ@வள+ நட ஆகி வி?டதா?"
"உன ஞாபகமிேம? பாகவத பாF( கெபனியி%") நா ச8ைட
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ேபா?: ெகா8: விலகிய ேபா) எனிட 20,000 SபாF பண இ"த).

எலா ேபாFவி?ட). நாைள காபி சாபிட பண கிைடயா)."

"உனெகன அபா! என ேபானா தா என? ெப8டா?9 பி ைளயா, தாF
தகபனாரா, ஒவ இைல. உ ஒவ/ எப9. சபாதி)

ெகா வாF. நீ ெகா:) ைவதவ."

"ெராப ெகா:த ைவதவ நா. இக?:, உ ச#கதி என? தாயா
Aகதி விழிக A9யாெத ெசானாேய; ஏ?"
"ஆமா, V?: வாடைக இர8:மாத பாகி. நாைள அாிசி இைல. 250 SபாF
கட இகிற); கடகார 'பிரா) ெசFேவ' எகிறா."

"ஊாிேல நில இ"தேத?"
"அெதலா Aனேம கடகார ெகா8: ேபாFவி?டா."
"அடபாவி! அப9யானா என ெசFய ேபாகிறாF?"
"ெப8டா?9 க6தி ச#கி%தா பாகியிகிற). அைதேக?:

வா#வைதவிட நாைக பி:#கி ெகா8: சாகலா எ ேதாகிற)."
இப97 ெசாEெபா6) ராஜுவி க8களி நீ த)பிC. சC ேநர விமி

விமி அ6தா. சீ/ அவைன த ேதாளி சாதி ெகா8:
சமாதானப:தினா. இவ பாய ந8பக .
*****

சீ/ ச?ெட எ6") நிமி") உ?கா"தா. ராஜுவி ேதாைள பி9) ஒ

E Eகினா. "இேதா பா, ராஜு ஒ .தி! Aத தரமான ேயாசைன.

நிமி") உ?கா") ேக " எறா.
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"இனிேம என ேயாசைன ெசF) என காாிய நடக ேபாகிற)?" எறா

ராஜு.

"சீ7சீ! இ@வள+தானா? எ6"தி, ெசாEகிேற. எவெனாவ தன வ
விப)கைள. லாபகர ஆகி ெகா கிறாேனா அவனலவா மனித?"
"சாி; சாி! உ/ைடய நாடக ேப7சி ஆரபி) வி?டாயா. என தா அ"த
அCத ேயாசைன? ெசா" எ ேக?: ெகா8ேட ராஜு எ6") உ?கா"தா.
"இேதா பா! நீேயா ஆசிாிய. நா ெபய ெபCற ந9க. நா இவ ேச")
ெவCறி ெபறாவி?டா அற என இகிற)? இதைன நாK நீ சிரமப?:

நாவ எ6தி பிறாிட ெகா:) பார) (16 பகதிC) 4 Sபா., 5

Sபா. ெபC வ"திகிறாF; ேபா) இ"த ெதாழி. இெபா6) ஒ நாடக
எ6). திைர ப"தயைதபCறி எ6). உ/ைடய அOபவைதேய Aகிய
சபவமாF ெகா8: ெகா0ச கா)  ைவ) எ6தினா ேபா). நா

'(திாீ பா?' ேபா?: ெகா கிேற. நாடக உலகைத நா வி?: 
வஷ"தா ஆயிC. இேபா) எ ெபயைர ேக?ேட நாடக)

வரI9யவக

எதைனேயா ேப இகிறாக . நீ கதாநாயகனாக ந9கலா.

அதC உைன தயா ெசF) வி:கிேற. உன7 ெசா"த அOபவ

இகிறப9யா உ அள+ ேசாகரச)ட யா ந9க A9யா). பாகி

எலா நா பா) ெகா கிேற. நீ நாடக ம?: எ6)" எறா.

"ேயாசைன நறாFதா இகிற). ஆனா நாடக நட)வ) அ@வள+
<லபமா? Aத% தயா ெசFவதCெகலா பண ேவ8டாமா?"
"உனேக இ"த கவைல? என வ"த ெமடகைள ம?: இ/ பதிரமாF
ைவதிகிேற. அைவகைள விCறாவ) நா ேவ89ய ஏCபா:க

ெசFகிேற.

அதிக ேவ8டா; அ:த:) ேற நாடக ேபா:ேவா. அதCேம

ேபா?டா ளி) ேபாFவி:. நாடக) S.1000 Vத ைற"த) S.3000

மீதமா. தைல பாதியாக எ:) ெகா ேவா."
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"என இெனா Iட ேதாகிற). தகைத. Aத%ேயேய அ7<
ேபா?:வி?டா, நாடக ெகா?டைகயிேலேய விCகலா.  நாK

Aத

பதி விCவி:, அதி ைற"த) 500 Sபாயாவ) வ" எறா ராஜு.
"அதCெகன! அப9ேய ெசFயலா. தக லாப என ேவ8டா. நீேய

எ:)ெகா . அதC பிற மCற நாடக கெபனியா அ"த நாடகைத

நட"த அOமதி ேக?பாக . அவகளிட நாடக) 50 SபாF ைறயாம

வா#கலா."

"சாி, சீ/! இ) ம?: நிைறேவறினா நா பிைழேப; எ :பைதேய

காபாCறியவனாவாF. இறிரேவ நாடக எ6தி ஆரபிகிேற. காபி

சாபி?:வி?: வேவா, வா."

எனேவ, இர+ ஒப) மணி இவ ேபாF காபி சாபி?:வி?:

வ"தாக . ராஜு காகிதA ேபனா+ எ:) ெகா8: எ6த ெதாட#கினா.
"நாடக) என ெபய ெகா:கிறாF?"
"தபி% க"
"ேப! நல ெபய. சதியேம ஜய. எ6)" எறா சீ/.

*****

உலக) மகைள இ?டா எ, இடாதா எ பிாி), "சாதியிர8ெடாழிய

ேவறிைல" எறா

ஔைவ. அ"த கிழவி பினா இ/ அேநக

ஜன#கைள இ பிாிவாக Aயறிகிறன. ெவ ைளகார - க மனித,
Aதலாளிக

- ெதாழிலாளிக , கட ெகா:பவ - கட வா#பவ, பிராமண -

பிராமணரலாதா எற பிாி+கைள பCறி ேக வி.Cறிகிேறா. ஆனா

ெசைன நகர மா"தைர ெபாத வைரயி இ"த பிாி+கைளெயலா விட,
"திைர ப"தயதிC ேபாகிறவ - ேபாகாதவ" எற பிாிவிைன அதிக

81

ெபாதமாயி. சீ/ இ"த நிைலைமைய அறி"தவ. ஜன#களி

மேனாபாவைத அவ ந க89"தா. ஆத%, அவ/ைடய .தி
ஆ7சாியகரமான பலைன அளித).
*****

ராய திேய?டாி "தபி% க" நாடக ேபாடப?ட அ அ"த ெபாிய

ெகா?டைக A6வ) ஏறைறய நிைற"தி"த). திைர ப"தய)

ேபாேவா இயபாக அ"த நாடகதி ெபயாினாேலேய கவரப?: வ")
ேச"தன.

திைர ப"தயதிC ேபாகாதவகேளா த#க

த#கK ேவ89யவக

திைர ப"தயதிC ேபாF ெக?: ேபாவைத த:பதC இ"த நாடக
பய படலாெமற நபிைக.ட வ") ேச"தாக . ஆகேவ, ெகா?டைக
நிரபிC.

நாடகதி கைத எனேமா சாமானியமான) தா. கதாநாயக ெசைனயி ஓ

அ?ெவாேக?. ெதாழி ஆரபி) இர8: வஷ"தா ஆயிC. "பிரா9("

அதிகமிைல. அவ/ைடய மாமனா (கதாநாயகியி த"ைத) ஓ எ.எ.சி. ெபாிய
இட#கK அதிக ேவ89யவ. ஜிலா Aசீ ேவைல I9ய சீகிர

ஏCபா: ெசFவதாக7 ெசா%யி"தா.

Aத கா?சியி கதாநாயகி "இ"த வஷ ேகாைட ஊ?9 ேபாகலாமா?"

எ ேக?கிறா . த அைம மைனவியி விபைத நிைறேவCற A9யாம,
பா#கி கணகி  கலA H\யமாயிபைத எ8ணி கதாநாயக

கல#கிறா. ஆயி/, அைத அவளிட ெசாலாம ஊ?9 ேபாகாததC

ேவ ஏேதா ெபாF காரண கCபி) Iகிறா.

இ@வா நாடகமான) ஆரபதிேலேய ெதாட#கி ஜன#களி உ ளைத
கவ") வி:கிற).

ஊ?9 ேபாகேவ8: எ/ த மைனவியி விபைத எப9
நிைறேவCவ) எ கதாநாயக அE பகE அேத கவைலயாக

இைகயி, அவ/ைடய ந8ப ஒவ திைர ப"தயைத பCறி
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அவ/7 ெசாகிறா. அதி பதாயிர, ல?ச எ பண
சபாதிதவகைள பCறி அவ எ:)7 ெசால7 ெசால, கதாநாயக/

ப"தய ைபதிய பலமாக பி9) வி:கிற). அ) Aத அவ திைர

ப"தயதிC ேபாக ஆரபிகிறா. ஆனா மைனவியிட இைத மைற)

வி:கிறா. திBெர ஒ நா

"நாைள நா ஊ?9 ேபாகிேறா" எ

ெசா% தி:கிட7 ெசFய ேவ8: எ மேனா ரா\ய ெசFகிறா.

ேமE ேமE நடமாகி வகிற). அ@வள+ ப"தயதி ேமாகA வள")

வி:கிற). கட வா#கிறா. இ@விடதி மாவாாி வ?9 கைடயி கா?சி
நடதப:கிற). ஏைழ I% ெப8க

ெச Aத%ய பாதிர#கைள அட

ைவ)வி?: கா SபாF கட வா#கி அ:த அைர வாரதி அைர SபாF
ெகா:) பாதிரைத மீ?: ெகா8: ேபானாக . இ@விதமாகேவ

வியாபாாிக , ெசாCப7 சபள மா(தாக , ெப8கைள ெபCற தகபமா,

தாசி V: ெசE ைமனக

Aத%ேயா வ") கட வா# கா?சி

ஹா(யரச)ட நடதி கா?ட ெபCற). சைபேயா சிாி) வயி 8ணாக

ெபCறன. மாவா9 கைடயி ந கதாநாயக/ கட வா#கிறா.
ஒ நா

திைர ப"தய ைமதானதி கதாநாயக/ அவ/ைடய சிேநகித ஒ

தாசிைய அறிAக ெசF) ைவகிறா. பிற ஒ தின அவKைடய V?:

ேபாகலா எ சிேநகித அைழகிறா. கதாநாயக/7 சிறி),

இடமிைல. ஆனா பமாபாF ஜாகிக , ?ெரயினக
ெதாி. எ, அவ

அேநக ேபைர

"9(" ெகா:தா தவவ) கிைடயாெத சிேநகித

ெசானேபா), கதாநாயக ேவ8டா ெவபாF அவ

V?:7 ெசகிறா.

இ)+ ஒ ஹா(ய கா?சி. தாசி வி?: திதாக வேவாைர பCறி.,
அவக

அ#ேக என ேப<வ) எ ெதாியாம விழிபைத பCறி.,

அவகைள தாசிக

ஏமாCறி பண பறிபைத பCறி. மிக ஹா(ய

ரச)ட ந9) கா8பிதாக .

ஆனா அ:தாCேபா, கதாநாயக ப7சாதாப ப: கா?சியான) சிாிைப

எலா மறப9 ெசF) வி?ட). திைர ப"தய) ேபாவைத த

அைம மைனவியிட மைற) ைவப) ேபாதாெத, தாசி V: ெசற
)ேராகA ேச") வி?டேத எ அவ உகிறா. அ"த7 சமய,
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"படA9யாதினி )யர" எ அவ பா9யேபா) சைபேயாெரலா
கலகலெவ க8ணீ வ9தாக .

கட 8: வி?ட). நா பகA கட காரக

பி:#கி தின

ஆரபிதாக . கதாநாயக ெசFவெதனெவ ெதாியாம திணகிறா.

இ"த நிைலைமயி நாைள சனிகிழைம "தபி% க" எ/ ப"தயதி ஜயிக

ேபாகிற திைர அவ/ "9" கிைடத). அ"த திைரைய இர8: நாளாக

பல ேப வா#க AயCசி ெசFவதாக+ அவ/ நி7சயமாக தகவ ெதாி"த).

நாைள ம?: அதி 2,000 SபாF க?9னா க?டாய 20,000 SபாF கிைட.

கவைலெயலா தீ")வி:. ஆனா, 2,000 SபாF எ#ேக ேபாவ)? இ"த7
சமயதி அவ/ைடய க?சிகார ஒவ வ"), ேகா?9 க?:வதCகாக S
2,000 ெகா:கிறா. தா ப: கடைத பா) கட+ேளதா இ"த
Sபாைய அ/பி இகிறா எ கதாநாயக தீமானிகிறா.

மநா , சனிகிழைம. கி89 ேபாF "தபி% க" ப"தயதி றிபி?ட

திைரயி ேம SபாF 2,000A க?:கிறா. அவ/ைடய திைர

றப:ெபா6) Aத% றப:கிற). வெபா6) கைடசியி வகிற).

இைடயி, ஜாகி அைத '' ப8ணிவி?டா எப) கதாநாயகனி ெகா ைக.
இனிேம எ@வித கவைல. கிைடயா). ெசFய தக) ஒேற ஒதா

பாகி இ"த). கதாநாயக தனியாக தன) அைறயி உ?கா") த

மைனவி ஒ க9த எ6)கிறா. அதி ஆதிேயாட"தமாக எலா

விவர#கைள. Iகிறா. க?சிகார பணைத நாைள தி#க?கிழைம

ேகா?9 க?டாவி?டா, )விநிேயாக ெசFததாF ஏCப: எ,

அ?ெவாேக? ெதாழி%") த ளப?: அழியாத அவமான) உ ளாக

ேவ8:ெம, அவKைடய நைககைள விC ெகா:ப) ஒதா வழி
எ, அைதவிட தா X ேபா?: ெகா8: இறபேத ேம எ

தீமானி)வி?டதாக+ ெதாிவிகிறா. அவளிட தா ெகா8ட அழியாத

அைப பCறி பிற விாிவாக எ6தி, அவK ழ"ைத தன) ல?ேசாப

ல?ச Aத#கைள அளி) க9தைத A9கிறா.

கதாநாயகி ஞாயிC கிழைம மதியான ழ"ைத.ட ஒ சிேநகிதியி
V?: ேபாகிறா . அவ

ேபான பிற கதாநாயக ேமCப9 க9தைத
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அவKைடய அைறயி%"த ேமைஜயி ேம ைவ)வி?: X ேபா?:

ெகா வதCகாக த அைற வகிறா. ேமேல உதிரதி < ேபா?:
கயி க?9வி?: கட+ைள ேநாகி ேதாதிர ெசFகிறா. ஞாபக மறதியா

V?: கத+ எைத. தாJபாளிட மற") வி:கிறா. இதC

சிேநகிதி

V?:7 ெசற கதாநாயகி த மன ஏேதா பரபர அைட"திபைத

கா8கிறா . உட ஒ மாதிாியாF இகிறெத ெசா%வி?: உடேன V:

திகிறா . V?: வ") ேமைஜ மீதி"த க9தைத பாகிறா . உடேன

பைதபைத) ஓ:கிறா . கதாநாயக <ைக மா?9 ெகா K சமயதி,

அவைன ேபாF க?9 ெகா8: ேகாெவ கதகிறா .

அ"த7 சமயதி பாதி பா?: பாதி ேப7<மாக கதாநாயக/

கதாநாயகி நட"த சபாஷைணயி ேபா) சைபயி க8ணீ வி?:
கதறாதவக

யா இைலெய ெசாலலா. "உ#கைள விட என இ"த

நைக ெபாிதா?" எ ெசா% கதாநாயகி ஒ@ெவா நைகயாக கழCறி
ெகா:கிறா . ஒ@ெவா நைக அவ

ஒ பா?:, பதிE கதாநாயக

ஒ பா?: பா:கிறாக . இ"த க?டதி சைபயி Aகியமாக ெப8மணிக
பதியி உ8டான அேலாலகேலாலைத7 ெசால சாதிய இைல. விமி

விமி அ6தப9யா ெதா8ைட காF")ேபாF, ேசாடா வா#கி 9) தாகசா"தி
ெசF) ெகா8:, மப9. அவக

அழலானாக . கதாநாயகி த ைவர

கமைல கழCறி ெகா:த ேபா) ஒ ெப8மணி உக மிதியா 7ைச
அைட"ேத வி6") வி?டா

எறா, ேவ ெசால+ ேவ8:ேமா?

எலா நைககைள. கழCறி ைவ)வி?: கதாநாயகி, "இைவகைள எ:)

ெகா K#க . நா இவ I% ேவைல ெசF) பிைழேபா. அைத பCறி

என கவைல இைல. ஆனா ஒ வர# ெகா:#க " எ ேக?கிறா . "எ
உயிைர ேக?டாE தகிேற!" எகிறா கதாநாயக. "இனிேம திைர

ப"தயதிC ேபாவதிைல எ சபத0ெசF.#க " எகிறா . "ஆ8டவ

ஆைண! உ ேம ஆைண! ந அைம ழ"ைதயி ேம ஆைண! நா இனி
திைர ப"தயதிC ேபாவதிைல. அைத பCறி நிைனப)மிைல" எ

கதாநாயக சபத0 ெசFகிறா. அ7சமய சைபயி VCறி"தவகளி அேநக

இ@வாேற த#கK

சபத ெசF) ெகா8டாக .

நாடக ச"ேதாஷமாக A9கிற). கதாநாயக நைககைள விCபதCகாக கிள

தவாயி ஒ த"தி. ஒ க9தA வகிறன. த"தியி அவ/ ஜிலா
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Aசீ உதிேயாகமான ெசFதி இகிற). க9ததி கதாநாயகியி பா?9

இற") ேபானதாக+ அவ

தன) உயி% கதாநாயகி S.30,000 எ6தி

ைவதிபதாக+ ெதாிவிகப?9கிற). ம#கள பா9 திைர வி6")

நாடக A9+கிற).

எதிபாத அள+ ேம ெவCறி.ட நாடக நட"ேதறிய ெதபதி
ச"ேதகமிைல. பி/ இர8: இர+க
விட அதிக ஜன#க

ெதாட") நடதப?ட). Aைன

I9னாக . அதிக க8ணீ வ9கப?ட). அதிக ேப

திைர ப"தயதிC ேபாவதிைல எ சபத0 ெசFதாக . கைடசியாக
ெபா) ஜன#களி பி9வாதமான ேவ8:ேகாளி ேபாி அ:த

ஞாயிCகிழைம மாைல 'மா9னி' நாடக நடதினாக . அ)+ சிறபாக

நட"ேதறிய).

தி#க?கிழைம ராஜு+ சீ/+ உ?கா") கண பாதாக . எலா7

ெசல+கK ேபாF 5,000 SபாF மீத இ"த). தைல SபாF 2,500 எ

பிாி) ெகா8டாக . ேபா?ட தி?டதி ஒேற ஒ தா தவறிC. தக

அ7சி?டாக

அலவா? நாE நாK நாடக ெகா?டைகயி விCறதி 3

பCறி அவக

கவைலபடவிைல.

தக#கேள விCபைனயாயின. பாகி A6வ) மி0சி வி?ட). ஆயி/ இைத

நாளைடவி விCவிடலா. அல) பதிாிைககK மதிைர அ/பி7

ெசல+ ப8ணி விடலா எ தீமானிதாக .
"இ/ 13 நா
சீ/ ேக?டா.

உன '+ இகிறேத? என ெசFய ேபாகிறாF?" எ

"ஊ ேபாF ெராப நாளாயிC. எலாைர. அைழ)ெகா8: ேபாகலா

எறிகிேற" எறா ராஜு.

"சாி ேபாF வா! ெவ நாளாக என ெகாைடகானE ேபாகேவ8:ெமற

ஆைச. அ#ேக ேபாகிேற" எறா சீ/.

*****

86

அ:த சனிகிழைம உதகம8டலதி திைர ப"தய ைமதானதி இர8:
மனிதக

தCெசயலாக7 ச"திதாக . அ@விடதி 'இ@வா ஒவைர ஒவ

ச"திேபா' எ அவக

கனவிE எதிபாகவிைலயாதலா, பிரமி)

ேபாF ஐ") நிமிஷ அப9ேய (தபி) நிறாக .
"நீ ஊ ேபாகவிைல" எறா சீ/.

"நீ ெகாைடகானE ேபாகவிைல?" எறா ராஜு.
அெபா6) அ"த ைமதானதி 'தபி% க' ப"தயதிCகாக திைரக
அதிேவகமாக ஓ9 வ") ெகா89"தன.
-----------

34. கைணயாழியி கன%

1. ச)தைல +யவர
கன+தா; ஆனாE, எ@வள+ இபகரமான கன+! அேசாக வனதி%"த
சீைதயிட திாிஜைட தா க8ட கனைவ Iறி வ"தா . சீைத மிக+

மகிJ7சி.ட அைத ேக?: ெகா89"தா . கைடசியாக திாிஜைட,

"....இராவண/ைடய மாளிைகயி%") ெச"தாமைரயா

ஆயிர AகAைடய

திவிளைக ைகயி ஏ"தி கிளபி வ") விZஷண மைனயி க க8ேட.
ஜானகி! இ தணதி நீ எைன எ6பேவ க8 விழிேத" எ Iறி

A9தா . அேபா) சீைத, "அமா! மப9. X#, அ"த கனவி

ைறைய. க8:வி?: என7 ெசாE" எ ேவ89 ெகா8டா .
["இ) என? நீ Iட இராமாயண ஆராF7சியி இற#கிவி?Bரா?"]
இைல, இைல உதாரண)காகேவ ேமCப9 சபவைத றிபி?ேட.

ரராம கனவி%") க8 விழித) ஏறைறய சீைதைய ேபாலேவதா

ஆத#கப?டா. "மப9. X#க மா?ேடா மா? அ"த கனவி பாகிைய.
காணமா?ேடா மா?" எ ஏ#கினா.
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"ரராமனா? எ"த ரராம?"
ஓேகா! மனிக ேவ8:.
இராமாயணதி கதாநாயகனாகிய ரராம அல; இவ கைணயாழி ேக.பி.

ரராம, பி.ஏ.

["கைணயாழியா? எ"த கைணயாழி?"]
அட உபதிரவேம! கைணயாழி எறா, அOமா இராமாிடமி") வா#கி7
சீைதயிட ெகா8:ேபாF ெகா:த கைணயாழி அல. இ), நா ெசால

ேபா கைத நட"த ஊ. அ"த ஊ ஏ 'கைணயாழி' எற ெபய

வ"தெதப) ேவ கைத. அைத மCெறா சமய ெசாலலா. இேபா) ரராம

க8ட ரஸமான கனைவ Iகிேற.

ச"தைல - இ) அவKைடய உ8ைமயான ெபயரல; மCேறா இராமயண

ெபய வ"தா வாசககளா தா#க A9யா) எ பய") நா மாCறி இ?ட

ெபய. ச"தைல ஆCற#கைர அரசமரதி அ9கிைளயி ஏறி, உலாசமாF7

சாF") காகைள ெதா#கவி?: ெகா8: உ?கா"திகிறா . அவ

வல)

கரதி ஒ Hமாைல ெதா#கிற). ேக.பி.ரராம/, இ/ கைணயாழி

கிராமதிேல கதாநாயககளாவதC ததி வாF"தவகளாயி"த இைளஞக
அைனவ அ"த மரத9யி நி - உ?கா") - நி - உ?கா")

ெகா89"தாக . ெதளிவாF7 ெசானா, ேதாகரண ேபா?:

ெகா89"தாக !

சிறி) ேநரதிC பிற, அவக

ஒ@ெவாவராக கைள) ேபாF உ?கார

ெதாட#கினாக . ஒவ, இவ, வ, நாவ... உ?கா") வி?டாக .

ரராம/, ைவதியநாத/ ம?:"தா பாகி. கைடசியி, ைவதியநாத/
ேதாவி.C உ?கா"தா, அேபா) மரதி மீதி"த ச"தைல யி%/

யாழி/ இனிய ர%, "ரராமேன ஜயிதா. அவேக நா மாைலயி:ேவ"
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எ ெசா% ெகா8ேட மரதி%") கீழிற#கலானா . அேபா) ரராம

அவK ைகெகா:) இறகிவி:வதCகாக ) ளி தி)7 ெசறா.
இதைகய ரஸமான, சிகரமான, நாவிேல ஜல ஊற7 ெசF.ப9யான

இடதிேலதா ரராம க8 விழித). நிதானி) பாதா. தா

ப:ைகயி%") எ6") தாJவாரதி Xைண., Iைர வி?டைத. பி9த

வ8ணமாF நிCபைத க8டா. மப9. ப:) X#கி, அ"த கனவி
ைறைய. காணமா?ேடா மாெவ அவ உ ள )9)9த). ஆனா, பிற
Xக வரேவயிைல. மன எ8ணாதெதலா எ8ணிC.

இ"த கன+, Aத நா

சாய#கால தா/ மCற கைணயாழி இைளஞகK

ேபசி ெகா89"தத பயேனெயப) அவ/ ஞாபக வ"த).

"Aெனலாேபா இகாலதிE <யவர ஏ நடத Iடா)? நம

தீரமான காாிய ெசFகிறவ ச"தைலைய மண ாிவெத ஏCப:தி
வி?டா?..." எறா கயாண<"தர.

"அப9 ஏCப:தினா நீதா ஜயிபாF எ எ8ணேமா?" எறா

இராமதி.

"என ஒ ெதாி.; யா அதிகமான ேதா கரண ேபாட A9. எ
ப"தய ஏCப:தினா, ரராம தா ெஜயிபா" எ ைவதியநாத
ெசானா.

எலா சிாிதாக . ைவதியநாத Iறியதி ெகா0ச உ8ைம.8:.

ரராம சி ைபயனாயி"த ேபாதி%") ப(கி ேபா?: பழகியவ. Ae,
நாe ப(கி ஒேர 7சி அவனா ேபாட A9..

பிற, அவகளி ஒ@ெவாவ/ எ"ெத"த ப"தயதி ஜயிபா எபைத

பCறி ேப7< நட"த).

இ@வா, தைன பாிகாச ெசFவதCகாக, அவக

ெசானைதேய தா
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கனவி ெசFததாக க8டைத நிைனக ரராம/7 சிறி) நாணமாயி"த).
ஆனாE என? மCறவகK அ) ெதாிய ேபாவதிைல. த வைரயி

மப9. க8விழிேத எழாம அ"த கன+ கா8பதிேலேய வாJநா
கழி)விட மா?ேடா மா எ அவ/ ேதாறிய).

A6வ)

கைணயாழியி அறிர+ ரராமைன ேபா ப"தயதி மCறவகைள
ேதாCக9)7 ச"தைலைய மண ாிவ) சப"தமான கன+ க8டவக

இ/ பல உ8:. ைவதியநாத என கன+ க8டா ெதாி.மா? அவ/,
இராமதி, ரராம Aத%ேயா வாிைசயாக இைலகK Aனா

உ?கா"தாக . எதிாி ஒ ெபாிய அ8டா நிைறய இ?9%., ஒ ஜா9 நிைறய
எ8ெண., மிளகாF ெபா9 வைகயராகK ைவதி"தன. ச"தைல அ"த
இ?9%கைள எ:) பாிமாற ஆரபிதா . அகி ைவதி"த க

பலைகயி அவக

திற இ?9%கK கண ேபா?: வ"தா . மCறவக

எ?:, ப), பதிைன"), பதிென?டாவ) இ?9%யி நி வி?டாக . ஆனா
ைவதியநாதேனா ேமேல ேமேல ேபாF ெகா89"தா. இ?9% பாிமாறி

ெகா89"த - ஒேர ஒ த"த வைளய ம?: அணி"த - ச"தைலயி மல

கரைத அவ பாபா. "இதைகய அழகிய ைகயினா இ?9% பாிமாற

ப:ைகயி, அ"த அ8டாவிE ள இ?9%கைள7 சாபி:வ)தானா ஒ பிரமாத?
A9ெவபேத இலாம இ?9%கைள7 சாபி?: ெகா8ேடயிகலாேம!"

எ அவ/ ேதா. கைடசியாக, அவ நாCபதாறாவ) இ?9% தி

ெகா89ைகயி, ச"தைல பவழைத ெவற த இதJகைள திற"), "இேதா

ைவதியநாதேனதா ெவCறி ெபCறா. அவேக நா மாைல W?:ேவ!" எ
Iறி மாைலைய எ:) வ"தா . அ"த சமயதி - நாCபதாறாவ) இ?9%

ைவதியநாத/ைடய ெதா8ைட கீேழ இற#காம அ#ேகேய நிவி?ட).
தி Aகா9 ேபாF ைவதியநாத உளறி ெகா8ேட ப:ைகயி எ6")

உ?கா"தா. பனிகாக அவ தைலயி க?9 ெகா89"த கபளி )ணியி

A97< க6தி இகியிபைத உண") அைத தளதி வி?டா.

இமாதிாிேய கயாண<"தர, ராஜேசகர, மாசிலாமணி, இராமதி
Aத%யவக
-----------

எேலா அறிர+ ெவ@ேவ விதமான கன+க

க8டாக .
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2. ககதா
ககதா ர,கநாத
கைணயாழி, அைண நதி தீரதிE ள வள ெபா"திய கிராம. அ"த
கிராமதா பரபைரயான திசா%க . அவக

தானிய லfமிைய

இடெதFவமாக ெகா8: வழிப?: வ"தாக . இ"த வழிபா?9 வ?9,
வ?9 வ?9, I?: வ?9 ஆகிய ம"திர#கைள இைட விடாம உ7சாி)
வ"தாக . சதிவாF"த இ"த ம"திர#கK க?:ப?:, தனலfமி.

அகிராமவாசிகK அ9ைம H8: வாJ") வ"தா .

இதைகய கிராமதி இள"தைலAைறைய7 ேச"தவக

எலா ஆ#கில

ப9 ளவகளாயி"ததி ஆ7சாியமிைலயலவா? அ"த ஊாி இப)
வய) ேமCப?ட இைளஞக
அலாதவக
பணகாரக

எலா அேநகமாக எ.ஏ.க ; எ.ஏ.

பி.ஏ.க ; அ)+ இலாதவக

பாதி பி.ஏ.க . எேலா

ஆதலா, உதிேயாகைத ேத9 அைலயாம ேவ8:மானா

உதிேயாக த#கைள ேத9 வர?: எ ஊாி த#கி வி?டவக .
அப9ப?ட கைணயாழி கிராமதி இேபா) வசி) வ"த A"தின

தைலAைறைய7 ேச"தவகளி ககதா ர#கநாத எ ஒவ இ"தா.

கைணயாழியி பிற")#Iட ேலவாேதவி ெசFயாத அHவ மனிதகளி இவ
ஒவ. அக+8ட8? ெஜனர உதிேயாகதி%") ெபஷ ெபC7

சமீபதி விலகியவ. ெவகால ககதாவி வசிதப9யா, இவ

ககதா ர#கநாத எ ெபய வ"த). இர8: வஷ) A இவைடய

அைம மைனவி., த தவ/ ஏறைறய ஒேர சமயதி கால0ெசற
பிற, த தவி ச"தைலைய 2 ரV"தரநாதாி சா"திநிேகதனதி

வி?:வி?: தா கைணயாழிேக வ")வி?டா. இ# ஒ சைமயCகாரைன

ைவ) ெகா8: ஏகா#கியாF வாJ") வ"தா.
ஐ"தா Zேராக

நிரபிய அ:கி ைவதி"த தக#க தா அவ

)ைணயாF இ") வ"தன.

சில சமய கைணயாழி இைளஞகளி சில, அவ V?: ேபாF அவட
ேபசி ெகா89ப)8:. அதாவ), ெபபாE அவக

ேபசி
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ெகா89பாக ; அவ ேக?: ெகா89பா. ஆனா, சிCசில சமய அவ
உ8ைமயி தா#க

ேப<வைத ேக?: ெகா89கிறாரா, அல) ேக?:

ெகா89ப) ேபா பாசா# ெசFகிறாரா எ அவகK7 ச"ேதக
உ8டாவ)8:.

உதாரணமாக, அவக

ஒ நா

கிாிெக?ைட பCறி ேபசிெகா89ைகயி,

Q.ேக.நா.: எ"த ஊகார எ ேக வி பிற"த). அவ தமிJநா?9

பிற"தவதா எ ஒவ ெசானா. "இைல, இைல! அவ

ப#க[கார" எறா மCெறாவ. "என, உ#கK ெதாி.மா
Q.ேக.நா.: எ"த ஊகார எ?" எபதாக ஒவ ர#கநாத அவகைள
பா) ேக?டா. அேபா) அவ அைர நிமிஷ திைகதி")வி?:,

"ஸேராஜினி நா.: தாேன? வ#காளி (திாீதா. ச"ேதகெமன?" எ Iறினா.
இதைகய ெமFமற"த ேபவழி ஒ நா

கைணயாழி இைளஞகளிட மிக+

உCசாகமாக+, பரபரட/ வாதகைள ெகா?9 ேபச ெதாட#கியேபா)

அவகK ெபாி) ஆ7சாியமாF ேபாயிC. Aத% அவ கைணயாழி

(ேடஷனி எ"ெத"த ரயி எ@ெவேபா) வகிறெதபைத மிக O?பமாF

விசாாிதா. பிற கைணயாழிைய7 <Cறி ேமா?டா ேபாகI9ய நல சாைலக

எெனன இகிறனெவ ேக?டா. அற, அ"த இைளஞகளி
யாகாவ) க%யாண ஆகியிகிறதாெவ வினவினா. ஒவ

ஆகவிைலெயறாக . 2தர எபவ/ ம?: சமீபதி க%யாண

நி7சயமாகியிகிற). மணெப8Y வய) பதிெனா எ அறி"த ேபா)

அவரா சிாிைப தா#கேவ A9யவிைல.

"இ"த காலதிேல Iடவா இதைகய ெபாைம க%யாண#க

நடகிறன?"

எ ஆ7சாியப?டா. க%யாணைத பCறிய ேப7< வள"த). "ெப8கK
வய) வ"த பிற அவகேள கணவகைள ேத"ெத:) ெகா Kப9 வி?:
விட ேவ8:" எ/ தம) ெகா ைகைய தா#கி 2 ர#கநாத விாிவாக

ேபசினா.

பிற, அ"த ஊாி ப9 ள (திாீக
மாதக

யாராவ) இகிறாகளா எ,

I9 ெபா6) ேபாவதCாிய ச#க ஏதாவ) இகிறதா எ,
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இ/ எனெவலாேமா விசாாிதா. ஒ நாK இலாத )ைமயாக,

கைணயாழியி சக வாJைகயி கிழவ இ@வள+ சிரைத கா?9ய) ஏ

எப) கைடசியாக ெதாியவ"த). அவைடய தவி ச"தைல வி<வ

பாரதியி கவி பயிCசி A9") வி?டெத, அவ

மநா

கைணயாழி வகிறாெள இர8: A மாத இ#ேக

காைல ரயி%

த#கியிபாெள அறிவிதா.

த#கKைடய வாJைகயிேலேய )ைமயான அOபவ ஒ ஏCபட
ேபாகிறெதற உண7சி.ட, அறிர+ கைணயாழி இைளஞக

ெசறாக .

ப:க7

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

3. -ைம ெப. வைக
மநா

காைலயி ரயிேவ (ேடஷனி அதைன ேப ேச"தாCேபா

என காாிய"தா இ? ரராம 9க? ெகா: மா(தாவி
அைறயி உ?கா"), அவட ெவ <வார(யமாF ஏேதா ேபசி

ெகா89"தா. ஆனா அவ/ைடய க8 அ9க9 க9காரதி A ைள

பா) ெகா89"த).

ைவதியநாத, ேபா?ட சினப/ட ஏேதா ரஸமான சபாஷைணயி
ஆJ"தி"தா. 2தர, (ேடஷ பிளா?பாரைத7 ெசைன கடCகைரயாக
பாவி) உலாவி ெகா89"தா. கயாண<"தர, எைட ேபா: இய"திரதி
ேம உ?கா") ேநC வ"த தினசாி பதிாிைகயி விளபர பதிகைள
ஏகாகிர சி"ைத.ட ப9) ெகா89"தா.

வ89 வ") நிற). ர#கநாத (திாீகளி பிரதிேயக வ89ைய ேநாகி

விைரவாF7 ெசறா. அவ அ@வள+ ேவகமாக நட"தைத ரராம

பாதேதயிைல. அ:த கண (திாீகளி வ89 ளி") ஒ ச"திர பிப

ெவளிேய ேதாவைத அவ க8டா. 'இெதன பிபதி மதியி

திBெர A) வாிைச ேதாகிற)! அடேட! ஒ ெப8ணி Aகமா அ)?
அவKைடய இளநைகயா அப9 பளீெர ஒளி V<கிற)!' "அபா! இேதா
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இகிேற!" எ அவ

ெசான ெசாCக

ேதனிC ைழதைவயா? அல)

ேதவாமித)ட தா கல"தைவயா? ரராம/ைடய காக

அ"த பக ேநாகி நட"தன.
சாமாக

அவைனயறியாம

இறகப?:, ச"தைல வ89யி%") கீேழ இற#வதC ,

கைணயாழியி கதாநாயககளாவதC ததிவாF"த அ@வள+ இைளஞகK

அ#ேக WJ") வி?டாக . ேபா?ட சினப தன) உதிேயாக வாJைகயி

எ காணாத அதிசயைத அ க8டா. சாதாரணமாF ஒ சி

ைகெப?9ைய XவதC Iட தைன ேத9 பி9 வழகAைடய
சின எஜமாக

எலா தைல தைல ெப?9ேயா, ப:ைகேயா, ேவ

சாமாேனா எ:) ெகா8: ேபாவைத அவ அ பாதா.
சாமாக

ஏCறப?:, ர#கநாதA ச"தைல. வ89யி ஏறி உ?கா"த),

"சாி, சாய#கால வகிேறா. மCற விஷய#க
ைவதியநாத ெசானா.

ேபசி ெகா ளலா" எ

"சாி, சாய#கால வா#க " எ ர#கநாதA ெசானா. ஆனா வழியி

ச"தைல, "மCற விஷய#க

என?" எ ேக?டேபா), அவ தம) வ6ைக

ம8ைடைய7 ெசாறிய ெதாட#கினா.

அைறய தின)7 சாய#காலமான), மதியான இர8: மணிேக
வ")வி?டதாக ேதாறிய). மணி  அ9பதC

ரராம,

ைவதியநாத Aதலான ஏெழ?: ேப ர#கநாத அவகளி V?: Iடதி
I9வி?டாக . ர#கநாதA அவகைள எேபாைத. விட அதிக உCசாக)ட
வரேவCறா. ஒ நாK இலாத திநாளாக அவகKெகலா காபி
ெகா8: வப9 சைமயCகார/ உதரவி?டா.
காபி.ட ச"தைல. வ"தா . அவ

உ?கா"த), "ேநC7

ெசாேனனலவா? எ/ைடய ெப8 இவ

தா" எ ர#கநாத Iறினா.

"காைலயிேலேய ெதாி") ெகா8ேடா" எறா கயாண<"தர.

94

"காைலயி நீ#களாக அலவா ெதாி") ெகா8Bக ! இேபா) நா Aைறப9

அறிAகப:தி ைவகிேற" எறா.

"என இவகைள இனா எ அறிAகப:தவிைலேய, அபா?" எறா

ச"தைல.

"ஆமா, அைததா இேபா) ெசFய ேபாகிேற. இேதா இவ தா

ைவதியநாத" எற), எலா ெகாெல சிாிதாக . ஏெனறா,
அவரா <?9 கா?டப?டவ ெபய கயாண<"தர.

"இைல, எ ெபய கயாண<"தர. அேதா அவ ெபய ைவதியநாத"

எறா கயாண<"தர.

"ைவதியநாத, எ.ஏ." எறா அ@வா <?9 கா?டப?டவ. "எ.ஏ."

எ பாிகாசமாய7 ேசததாக அவ/ைடய எ8ண. சமயதி அைத. ேபா?:

ைவ)விடலாெம உேதசA உ8:.

"அபா எேபா)ேம இப9தா. அவ ெபய, ஊ ஒ ஞாபக
இபதிைல. ஏ, அபா! எ ெபய உ#கK ஞாபக இகிறதா?" எ

ச"தைல ேக?டா .

உடேன ஒ பலமான அதிேவ?:7 சிாி கிளபிC. அதி ர#கநாதA
சைமயCகார/ Iட கல") ெகா8டாக . ஆனா ரராம ம?:

சிாிகவிைல. காரண, அைர நாழிைகயாக அவ ேவெறா ேயாசைனயி
ஆJ"தி"தா. ச"தைலயிட ஏதாவ) ேபச ேவ8:ெமப) அவ/

எ8ண. ஆனா எனைத ேப<வ)?...

கைடசியாக ைதாிய ெகா8:, "ககதாவிேல என விேசஷ?" எ ேக?:

வி?டா. இ"த  வாைதகைள ெவளிேய ெகா8: வவதC
7< A?9வி: ேபா இ"த).

"ககதாவிலா? எ@வளேவா விேசஷ!" எறா

ச"தைல. அேபா)

அவ/
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ேதசெம# <த"திர இயக தீவிரமாக நட") ெகா89"த). ககதாவி

ெவ AAரமாயி"த). அ) சப"தமான நிகJ7சிகைள7 ச"தைல Iறலானா .

வாயி ஈ "த) ெதாியவிைல எபாகேள, அ"த மாதிாி எலா

அ@விவர#கைள ேக?கலாயின.
சாய#கால அவக

V: திபி7 ெசறேபா), "பாரதியா )ைம ெப8 எ

பா9யிகிறாேர, அவ

இவ

தா ேபா இகிற)" எறா கயாண<"தர.

அ"த7 சமய"தா Aத அதியாயதி றிபி?ட சபாஷைண அவகK

நட"த). அறிரேவதா ரராம, ைவதியநாத Aத%ேயா இப கன+க

க8டாக .

இர+ ப:ைக ேபாA ச"தைல, ர#கநாத அவகளிட, "அபா! இ"த
ஊ பி ைளக

ெசானா .

ெகா0ச ைபதியமாயிபாக

ேபா இகிறேத!" எ

"என? ைபதிய எறா ெசானாF?" எ ர#கநாத ேக?டா.
"ஆமா."
"ெராப ச"ேதாஷ."
"அதி ச"ேதாஷ என, அபா?" எ ச"தைல சிாி) ெகா8ேட ேக?டா .
"இைல, நா அவகைள அச:க

எ நிைனேத, நீ ைபதிய

எகிறாேய?"
ச"தைல இ/ அதிகமாக7 சிாி)வி?:, "அெதன அபா! அசைடவிட
ைபதிய ேமலா?" எ ேக?டா .

"ஆமா! அச:களினா ஒ ெசFய A9யா). ஆனா ைபதிய#களினா

ஏதாவ) காாிய ெசFய A9.."
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"அவகைள ெகா8: ெகா0ச காாிய ெசFவிகலாெமதா நிைனகிேற!

பாகலா" எறா

---------

ச"தைல.

4. அேலால கேலால
கைணயாழியி ெப8க

ப ளிIட ஒ இ"த). அத உபாதியாயாி

ெபய கனகசைப வாதியா. ெகா0ச பைழய கால) மனித. ஐேயா! சாமி! அ

அவ அைட"த காராைவ ேபா அதC A அவைடய வாJநாளி எ
அைட"ததிைல.

"ஸா! ஸா! யாேரா வரா, ஸா?" எ ஒ ெப8 Iவினா . உடேன எலா

ெப8கK ஜனல8ைட வி") ேவ9ைக பாகலானாக . வாதியா

அ"த பக ேநாகினா. உடேன ப ளிIட, ெப0<, நாCகா%, ேமைஜ,

ைமI: எலா அவைர7 <Cறி7 <ழல ெதாட#கின. ச?ெட 'பிளா ேபா:'
)ைட ?ைடைய எ:) தைலபாைகயாக7 <Cறி ெகா8டா. ேமைஜ

மீதி"த தைலபாைகைய உதறி அ#கவ(திரமாக ேபா?: ெகா8டா. பிற,
நாCகா% A)கி ேம கிட"த ேம ேவ9ைய எ:), அைத என

ெசFவெத ெதாியாம விழிதா. இதC , சமீபதி கால97 சத ேக?கேவ

அைத ேமைஜ அைறயி ெசகிவி?: ெப8கைள பா), "சனியகேள!
உ?கா#க . அவரவக

இட#களி உ?கா#க !" எ பா சீவ)

ேபாற ர% அத?9னா.

அ:த நிமிஷதி 2மதி ச"தலா ேதவி., அவKைடய தகபனா
ப ளிIட அைற

வ"தாக . "வாதியாேர! இவ

எ/ைடய ெப8,

ககதாவி%") வ"திகிறா . ப ளிIடைத பாக ேவ8:ெமறா .

அைழ) வ"திகிேற" எ ர#கநாத Iறினா. வாதியா இ"த விஷய
விள#க7 சC ேநர பி9த). அவ ப ளிIட இ(ெபடெர( அமா தா,

தீBெர வ")வி?டா

எ எ8ணிேய அ@வள+ ழப) ளாகி-

யி"தா. இ"த காலதி தா சின7 சின ெப8கKெகலா
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இ(ெபடெர( உதிேயாக ெகா:) தைல நைரத கிழவகைள
மிர?:வதCெக அ/பி வி:கிறாகேள!

வாதியாைடய ேகாலைத பா)7 ச"தைல னைக ெசF) ெகா8:,
"உ#கK ஒ ஆ?ேசப இைலேய?" எ ேக?டா .
"எதC?" எறா வாதியா.
"தின நா இ# வ") ழ"ைதகK பா?:7 ெசா% ெகா:கலாெம
நிைனகிேற. ெசFயலாமலவா?" எறா .

கனகசைப வாதியா திBெர ேப< சதி வ"த). "அடடா! இப9 ஒவ
இைலேய எ தாேன கா) ெகா89கிேற? இ"த ஊாி இ@வள+ ேப

இகிறாகேள? ஒவராவ) இ# வ") எ?9 பாத) கிைடயா). ழ"ைதக

V?9 இ"தா ெதாைலெய ப ளிIடதிC அ/பி வி:கிறாக .

அ)+ பாதி நாைள அ/வதிைல. 'கண வரவிைல', 'பா?: வரவிைல'

எ ம?: அ9க9 கா ெசFகிறாக ..." எ இ@வா வாதியா த
Aைறg?ைட ஆரபிதா.

ச"தைல காமணி ேநரதிC

ப ளிIடதிE ள ழ"ைதகளிடதிெலலா

ேபசி ெபய, வ எலா விசாாி) சிேநக ெசF) ெகா8டா . பிற,

'ஜ8டா ஊ0சா ரேஹ ஹமாரா' எ/ ஹி"தி ேதசிய ெகா9 பா?9 இர8ட9

ெசா% ெகா:தா . பின, "நாைள வகிேற" எ ெசா%வி?:
ெவளி கிளபினா .
ச"தைல. அவ

தகபனா திபி V?: ேபாைகயி கைணயாழியி

ஆ8க , ெப8க

எலா ஏக காலதி வாச பகதி என தா

Vதியி ஓ அதிசயமான கா?சிைய க8டாக . ஒ@ெவா V?9E உ ள

ேவைல இ"தேதா, ெதாியவிைல. ஷகK ெகா0ச வயதான (திாீகK

வாச%E தி8ைணயிE காணப?டன. இள ெப8கேளா V?: நைடகளி

கதவி:களிE, காமரா உ ளி ஜன ஓர#களிE நி ெகா8: எ?9
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எ?9 பா) ெகா89"தாக . விஷய எனெவறா, ச"தைல.

அவ

த"ைத. அ"த ஊ ெப8க

ேபாயிகிறாக

அவக

ப ளிIடைத பாக

எற ெசFதி பரவேவ, ககதா ெப8ைண பாபதCெக

திபி வவைத எதிபா) அ@வள+ ேப கா)

ெகா89"தாக .

இ@வா கைணயாழி A6வ) ஒேர அேலால கேலாலமாக இ"த).

--------

5. ர1சி
ச"தைல வ"த) Aத கைணயாழி இைளஞகK ககதா ர#கநாத V?9
அ9க9 ஏதாவ) ேவைல ஏCப?: ெகா89"த). அவகK எ"த

விஷயதி, என ச"ேதக ஏCப?டாE அைத தீ) ைவக I9யவ அவ
ஒவேர எ க)வ) ேபா காணப?ட).
ஒ நா

எலா உ?கா") ேபசி ெகா89"த ேபா) ச"தைல, "இ"த ஊ

என பி9கேவயிைல. ஏ வ"ேதா எ இகிற)" எறா . ர#கநாத

சC Xகிவாாி ேபா?டவ ேபால அவ

Aகைத பாதா.

"ஏ அப97 ெசாEகிறீக ? இ"த ஊாி என பி9கவிைல? இ"த
ஜிலாவிேலேய அழகான கிராம எ இதC ெபய ஆயிCேற?" எ

கயாண<"தர ெசானா.

"ஊ அழகான)தா. ஆனா, மனிதக

ேமாசமானவக . எெபா6)

பாதாE ெதெவலா அசி#க. ப ளிIட) பகதி ைப ேம:;
ேகாவிE பகதி மா?: ெகா?டைக; 9யானவக

ெத பக

ேபாகேவ A9யவிைல; அ@வள+ ைப., நாCறA. ேநC ெகா0ச Xர
ேபாF பாேத. A9யாம, திபி வ") வி?ேட" எறா .
அேபா) அவ

த"ைத, "அதC என அமா ெசFயலா? நAைடய ஜாதி
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வழகேம அப9. Vதிகைள., V?:7 <Cற#கைள. <தமாF

ைவதிபதC ெவ ைளகாரக

தா. நம எேபா)தா அ"த வழக

வரேபாகிறேதா ெதாியவிைல" எறா.
"இ"த ந8பக

எலா மன ைவதா காாிய ஒ நிமிஷதி நட")

வி:கிற). ேவ8:மானா, சா"திநிேகதன) அகாைமயி உ ள

கிராம#கK இேபா) வ") பா#க ! எ@வள+ <தமாயி, ெதாி.மா?

ப9தவகளாF உ ளவக

ெகா0ச நாைள7 ெசF) கா?9னா மCறவக

அற கிராமைத7 <தமாF ைவ) ெகா89க தா#கேள கC ெகா8:
வி:வாக " எறா

ச"தைல.

அ) என அதிசயேமா, ெதாியா). அ:த இர8:  நா?கK

கைணயாழியி Vதிகளி வி") கிட"த ைபக

எலா எ#ேகதா

ேபாயினேவா? கைணயாழி இைளஞகK திBெர கிராம <காதாரதி
அகைற உ8டாகிவி?ட). V?9C ேள., ெவளியிE அவக

<தைத

பCறிேய ேபசலானாக . அவகKைடய AயCசி 'கீJ' ஜாதியினாி ெதகளி
Iட பல தர ஆரபி) வி?ட). ேகாழிகK, பறிகK ேபசI:மானா

அைவ த#கைள ப?9னி ளாகிய கைணயாழி இைளஞகளி மீ) ெபாி)
கா Iறியிெமபதி ச"ேதகமிைல. உ8ைமயி 9யானவக

எலா Iட கா ெசால ஆரபி) வி?டாக . "சின எஜமாக

இப9

 மாத Vதி )ர+ ெசFதா அ:த பஸ% சாப9 வயE எIட
கிைடகா)" எ Aைறயிட ெதாட#கினாக . இ@வா கைணயாழியி சக
வாJைகயி ஒ@ெவா )ைறயிE ர?சி ஏCபடலாயிC.
-------------

6. ெபமைழ
மCெறா நா

ச"தைல வாJைகயிேல ெவ ெகா8டவ

ேபா ேபசினா !

"இ"த உலகதி ஏ உயி வாழ ேவ8:ெம ேதாகிற). அதிE
ெப8ணாF பிற"தவக

உயிைர ைவ) ெகா89க ேவ8டா.

Aெனலா, ந ேதசதி ெப8 பிற"தா க#ைகயி எாி") வி:வ)
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வழகமாேம? ஏ, அபா! எைன ஏ அப9 நீ#க

ெசFயவிைல?" எ

ேக?டா .

ர#கநாததி Aகதி திைக றி காணப?ட). அகி%"த ரராம,
ைவதியநாத, கயாண<"தர Aத%ேயாாி ெந0<க
ஒ@ெவாவ அ"த7 சமய த#க

த#க

)9)9தன. அவக

உயிகைள ெகா:)7

ச"தைலயி உயிைர காபாCவெத தீமானி) ெகா8டாக .
"ஏ அமா, அப97 ெசாEகிறாF?" எ ர#கநாத கனி"த ர% ேக?டா.
"நா உ#க

ெப8ணாF பிற"ததா <கமாF இ") ெகா89கிேற.

அப9யிறி, ெசாணமாளாF பிற"தி"தா?"
"ெசாணமா

யா?" எ 2தர ேக?டா. எலா அ"த7

"ெசாணமா

எ#க

ெசாணமாளி ேபாி ெசால A9யாத இரகA8டாயிC.
V?: ேவைலகாாி" எறா

ச"தைல. உடேன, அ"த

இைளஞகK ெகா0ச அல?சிய தி ஏCப?ட).
"அவK என இேபா) வ")வி?ட)?"

ச"தைல ெசால ெதாட#கினா : "ெசாணமாK எ/ைடய வய)தா.
அவ

ஏ6 மாத கபமாயிகிறா . இ காைலயி, இனிேம அவ

ேவைல வர ேவ8டாெம, ேவ ேவைலகாாி ைவ)

ெகா கிேறென ெசாேன. உடேன அழ ெதாட#கிவி?டா . ேவைலைய

வி?: ேபானா அவ

ஷ அவைள ெகா வி:வானா. அவ

உடபி

மீதி"த காய#கைள., V#கியி"த இட#கைள. கா?9னா . ேநC7
சாய#கால அவ

ஷ நறாF 9)வி?: வ"), 'க8ேண! நAைடய

ேலாகிதா?ச எ#ேக! ெகா8டா இ#ேக' எறானா..."
ரராம Aத%ேயா சிாிதாக . "என அைத ேக?ட ேபா) Aத% சிாி
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வ"த). ஆனா ெசாணதி உடபி%"த காய#கைள மப9 பாத)

அ6ைக வ")வி?ட). பிற ெபான, 'அ9 பாதகி! எ/ைடய அைம

க8மணி ேலாகிதா?சைன ெகாவி?டாயலவா?' எ ெசா% ெகா8ேட
அவைள அ9 அ9ெய அ9தானா. ேவைல ேபாகாவி?டா ெகா

ேபா?ேட வி:வா எ ெசானா " - அேபா) ச"தைலயி க8களி நீ

)ளித).

"இப9 எதைன ெப8க

கடப:கிறாகேளா? பா6 க K 9ைய

ஒழிபதC வழிெயா இைலயா? இ"த ஊாி ெபாிய மனிதக

எலா

Iட ெதைன மர#கைள க K வி:கிறாகளாேம? என அநியாய?"
எறா .
மநா

9கார ெபான பகதி ரராம/ கயாண<"தரA நிறாக .

ெபான ெசாகிறா: "அேதா வா பி ளாF, மதிம"திாி சதியகீதிேய!

நAைடய அைம நாயகியான Wபணகாேதவிைய நீ ஒளி) ைவ) ெகா8:
அ/ப மா?ேட எகிறாயலவா? இ"த நிமிஷதி அவைள இ#ேக

ெகா8:வி?டா ஆயிC. இலாவி9 இ"திரஜிதிட ெசா% உைம7

சிர7ேசத ெசF) வி:ேவா. பி ளாF!..."

"ெபானா! இேதா பா. ம)பான 9 ெக:. ெராப ெபாலாத).
9பைத வி?: வி:" எறா ரராம.

"எஜமாகேள, இேதா பா#க! நீ#க

காைல காபி 9கிறைத நிதிவி:#க.

நா/ மாைல காபி 9கிறைத வி?:டேற" எறா ெபான.

இமாதிாியாக ஒ@ெவா 9காரைன. இர8:  ப9த, நாகாிக
இைளஞக

<Cறி ெகா8: பிரச#க ெபமைழ ெபாழி. கா?சிக

ேநர#களி காணப?ட).
-----------

மாைல
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7. 2கப

கைணயாழி கிராம) (திாீ சகதி வாJைகயி ஒ ெபாிய மானhக Hகப
நிகJ") ெகா89"த). அ"த Hகபதினா ஏCப?ட ெப பிள+களி, ெவ
நாைளய நபிைகக , மா வழக#க

ெகா89"தன.
ஒ நா

எலா வி6") மைற") ேபாF

இர+, ச"திரேசகர வழகேபா ப:ைகயைற

"தேபா)

ெபாியேதா அதிசயைத க8டா. அவ/ைடய தமபதினி 2மதி சாரதாபா

ஹாிஹரFய இ#கி' பாலபாடைத பிாி) ைவ) ெகா8:, "பி-ஐஜி=பி=பறி" எ எ6) I?9 ப9) ெகா89"தா .

"இ) என அதிசய? இ#கி' ப9பிேல திBெர இ@வள+ பிேரைம
ஏCப?டெதன?" எ ச"திரேசகர பாிகாச ர% ேக?டா.
"ஆமா; பாிகாச ப8ணதா உ#கK ெதாி.. இலாவி?டா உலகதி
நாE ேபைர ேபா என இர8: எ6) ெதாிய ேவ8:ெம உ#கK
இ"தா தாேன?" எறா

சாரதா. அவKைடய நீல கவிழிக

க8ணீ

பிரவாகைத ெபவதC ஆயத ெசFய ெதாட#கின. ஆனா

ச"திரேசகர ெவ ஆ8 சட"தாேன? ஆகேவ அவ அைத கவனியாம, "நா
ேவ8:மானா காரண ெசால?:மா? ச"தைல மாதிாி நாA

ஆகேவ8:ெம ஆைச. நிஜமா, இைலயா?" எறா.
உடேன ஒ ேதம சத - "என ெதாி.ேம, நீ#க

ெகா89கிறீக

அவைளேய நிைன)

எ!" - அ@வள+தா. க8ணீ ெவ ள ெபக

ெதாட#கி வி?ட). அறிர+ ெவேநர வைர அ"த ெவ ளதி கைர காணாம
ததளி) ெகா89"தா ச"திரேசகர.
*****

மநா

மதியான, (2ராஜமFய அவகளா இலகிய பிரசிதி ெபCற) வப
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மகாசைப கைணயாழியி I9யேபா), "ககதா ெப8" எ/ விஷய பCறி
விவாத நட"த). ஏCகனேவ இ"த கைதயி ஏராளமான ெபயக

வ")வி?டப9யாE, இகைதயி ெபயக

அ@வள+ Aகியமல

வாைகயாE, மகாசைப அ#கதினாி ெபயகைள வி?:வி?: விவாகதி
சாராசைத ம?: தகிேற:

"எ காலதி எ@வளேவா அதிசயைத பா)வி?ேட. இேபா) ககதா

ெப8 ஒ அதிசயமாF வ"திகிறா . இ"த க?ைட ேபாவதC

எெனன அதிசய பாக ேபாகிறேதா?"

"அ"த கடகாாி பாவதி ெச) ேபானாேள அவ
ெப8ைண இப9 வள)வி?9க மா?டா ."

இ/

ம?: இ"தி"தா இ"த

"அவேள இ"த ஷைன க?98:, எ@வளேவா சிரமப?டாளாேம? இ6த
இ6ெகலா வரYெம பி9வாத பி9தானா. அ"த கட

தா#காமேலேய அவ
"ேபானவ

க#ைகயி வி6") ெச) ேபானதாக ேக வி."

இ"த ெப8ைண. க#ைகயி த ளிவி?:7 ெச)

ேபாயிகலா, ஒ பாடாF ேபாயி!"
"ஏ அைத, அப9 அநியாயமாக7 ெசாகிறாF? ச"தைல என

வ")வி?ட)? ராஜாதி மாதிாி இகிறா . எ#கைளெயலா ேபா
அ:ப#கைரேய கதியாயிக ேவ8:மா?" எற) ஓ இள#ர.

"அ:ப#கைர ேவ8டா; ச"திகைரயிேலேய நிCக?:. நாE ழ"ைத
ெபCெற:க வயதா7<. காைள மாதிாி திாிகிற)! அவK என வ"):தா?"
"நாE ழ"ைத ெபCறவகெளலா என <கைத க8:வி?ேடா , அவ

அைத காணாம ேபாF வி?டா ? ேகா9 V?: அமணிைய பா. பதிேன6
வய) ஆகவிைல; றாவ) ழ"ைத பிற"திகிற). தின ெபா6) வி9"தா
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ழ"ைதகைள அ9) ெகாகிறாக . எைன ேக?டா, ச"தைலதா

பாகியசா% எேப"

"ஆமா89, அமா! நீ. ேவ8:மானா அவைள ேபால7 ெச ேபா?:

ெகா8: ைட பி9) ெகா8: Vதிேயா: உலாவி வாேய."

"ெச ேபா?: ெகா8: ைட பி9) ெகா8: வ"தா ச"தைலைய
ேபா ஆகிவிட A9.மா? அதC ேவ89ய ப9 திசா%தனA
ேவ8டாமா?"
"அவ

ம?: என ெகாபி%") தி) வ"தாளா? எைன. ப9க

ைவதி"தா நா/"தா அவைள ேபா ஆகியிேப, என ஒசதி?"
"ஆமா, நீ. அவைள ேபாலேவ ப9), பா( ப8ணி, டைவ தைலைப Vசி
ெகா8: திாியY; ஊாி%கிற த9 பிரம7சாாிக

ெகா8: அைலயY எ ஆைசப:கிறாயா!"

எலா உைன7 <Cறி

"சீ! என அைத! வயதாயிCேற தவிர உ#கK மான, ெவ?க ஒ
கிைடயா). இப9தானா ேப<வ)?"
சீகிரதி கைணயாழி வப மகாசைப அ#கதின

அபிபிராய ேபத

வEபடலாயிC. இள#ேகா9ெய Aதிய ேகா9ெய பிாிவிைன

உ8டாயிC. இள#ேகா9ைய7 ேச"த ெப8க

ச"தைலயிட அOதாபA,

அபிமானA ெகா ளலானாக . சமய ேந"தேபா) அவK பாி")

ேபசினாக .

இதCெகலா காரண ஒ நா

V?9 ம0ச

ஜானகி )ணி") ெச ச"தைலைய த

#ம வா#கி ெகா8: ேபாக அைழத)தா. அேபா)

ஜானகி V?: வ"தி"த இள ெப8கKட ச"தைல ெவ சீகிர சிேநக
ெசF) ெகா8டா .
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கைணயாழி .வதிகKெகலா திBெர ப9பி அபாிமிதமான சி

உ8டாகிவி?ட). ல%தா ஒ நா

ஒ தமிJ நாவைல ைகயி ைவ)

ெகா89"தா . ச"தைல, "அ) என தக?" எ ேக?: ெகா8ேட
(தகைத வா#வதC ைகைய நீ?9னா . "இ), தமிJ; உ#கK

ெதாியா)" எறா

ல%தா.

ச"தைல சிாிதா . "அ) என? என தமிJ ெதாியா) எ
அ9)வி?Bகளா? எ ெசா"த பாைஷ தமிJதாேன?" எறா

அவ .

"இைல; ெவகால வடேகேய இ"தவளா7ேச; இ#கி'தா ெதாி., தமிJ

ப9க ெதாியா) எ நிைனேத" எ ல%தா ெசானா.

"அெதலா இைல. வடேக இ"தாதா தமிழிேல அபிமான அதிகமாக

உ8டாகிற). வ#காளிகெளலா த#க

ெசா"த பாைஷயி தா அதிகமாF

ப9பாக . ெதCகதியாைர இ#கி' ைபதிய பி9தவக

ெசFவாக " எ ச"தைல ெசானா .

எ பாிகாச

"என இ"தாE இ#கி' ெதாி"தி"தா அ) ஒ ஒசதிதாேன?" எறா

த#கமா .

"ஒ ஒசதி.மிைல. இ#கி' ெவ ைளகாரகKைடய பாைஷ. தமிJ நம)

ெசா"த பாைஷ நAைடய பாைஷயி ேப<வ) ப9ப)தா நம ேமைம"
எறா

ச"தைல.

ஆ8டாKவி ழ"ைத ஆ8: நிைற+ வ"தேபா) ழ"ைதைய மைணயி

ைவ) பா:வதC7 ச"தைலைய. அைழதி"தாக . ஊ

ெப8கெளலா அவரவகK ெதாி"தி"த "மேகலரா," "<ஜன ஜீவனா,"

"நேமாA," "தினமணி வச" Aத%ய தியாகராஜ கீதைனகைள பா9னாக .
"ஒவ தமிJ பா?: ெதாியாதா?" எ ச"தைல ஜானகியிட ேக?டா .
"தமிழி நல# பா?:தா ெதாி.. அ) நறாயிரா)" எறா

ஜானகி.
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"பாரதி பா?:Iட ெதாியாதா?" எ ச"தைல மப9. ேக?ட) ல%தாவி

காதி வி6"த). அவ , "ஆகா, நAைடய அலேமE+ பாரதி பா?:

ெதாி.ேம. அலேமE! ச"தைல பாரதி பா?: ேக?கேவ8:மா. உன
ெதாி.ேம, ெசாE" எறா . அலேமE ெகா0ச ேநர கிராகி ெசFத பிற,
'இராஜ வி<வாச லாலா லஜபதிேய!'
எ பாட ெதாட#கினா . "இராஜ )ேராக CறதிCகாக ேதசபிரட
ெசFயப?ட லஜபதிராF இ#ேக இராஜ வி<வாசியாகி வி?டாேர!" எ

எ8ணியேபா) ச"தைல தா#க A9யாத சிாி வ"த). ஆயி/ சிாிைப

அடகி ெகா8டா . அலேமEைவ இெனா பா?: பாட7 ெசானாக .

அவ ,

'வ"ேத மாதரேம! மனதிCேகா ஆதாரேம!'
எ ஆரபி),
"கா?சி க8கா?சிேய! திவன"தர)
கா?சி, க8கா?சிேய!"
எ A9+ ெசFதா .
எலா A9"த பிற ச"தைல த சிேநகிதிகளிட அலேமE ெசான பா?:க
பாரதி பா9யைவயலெவ ெதாிவிதா .

"உ#கK பாரதி பா?: ெதாி.மா?" எ ஜானகி ேக?டா .
"என ெதாியா). ஆனா எனிட பாரதி தக இகிற). நீ#க

எ

V?9C வ"தா நாேம ெம?: ேபா?: பாட கC ெகா ளலா. உ#கK
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ஹி")(தானி, வ#காளி பா?:கK ெசா% ெகா:கிேற" எறா
ச"தைல.

"வவதC இட"தா. ஆனா உ#க

வகிறாகேள?" எ ல%தா ேக?டா .

"வ"தா உ#கKெகன? நீ#க

V?9 ஓயாம ஷபி ைளக

ஏ அவகைள க8: பயபட ேவ8:?

அவக தா உ#கைள க8: பயபட?:ேம?" எறா
ப) பதிைன") தின#கK

ச"தைல.

கைணயாழியி இ"த இளெப8களி

ஒ@ெவாதி. தனிதனிேய ச"தைலைய த/ைடய பிராண சிேநகிதியாக
கத ெதாட#கினா .
----------8. ய
ச"தைல கைணயாழி வ") <மா  மாதமாயிC. அேபா) கைணயாழி

வா%பகளி மேனா நிைலைமைய, ெபாிய யC காCறினா அைல8ட

ேதாபி நிைலைமேக ஒபிடI:.

வா%பகைள7 ெசால ேபாவாேன? வய) நாCப) ஆனவாி விஷய என?

2மா இராம<பிரம8ய எபவாி மைனவி இர8: வஷ#கK Aன
கால0 ெசறேபா) அவ, 'கிக(தாசிரம இனி நம ேவ8டா' எ

தீமான ெசF), வ"த இட#கைளெயலா த?9 ெகா89"தா. அவேர

இேபா) ச"தைலைய Aனி?: தம) ச#கபைத மாCறி ெகா ள
தயாராயி"தாெரறா, அதிக ெசாவாேன? அவ எணியதாவ);

"ச"தைலைய ேபா கவியறி+, திசா%தனA உ ள ெப8Y
வாJைக )ைணயாக ததி. ள இைளஞ இ"த ேதசதி எ#ேக
இகிறா? அதCெகன? சின பயக

'கேகபிேக' எ பைல

இளி) ெகா8: ேவ8:மானா நிCபாக . அைத தவிர அவKைடய அறி+

Aதி7சி த"தப9, மனெமா) வாழI9ய கணவ அவகK

இக
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A9யா). ஆைகயா ச"தைல சின ைபய யாைரயாவ) மண") ெகா8டா

நி7சயமாக அவKைடய வாJைக பாழாகிவி:. அவK தக வாJைக
)ைணயாக I9யவ நா ஒவ தா."

நாCப) வய)காரைடய மேனாநிைல இ)வானா இப), இபைத")

வய) பி ைளகைள பCறி ேக?க ேவ8:மா? நாளாக ஆக, அவகKைடய

உ ளதி அ9) ெகா89"த ய% ேவக அதிகமாகி ெகா89"த).
2தர தன நி7சயமாகியி"த க%யாணைத த?9 கழி)வி?டா. பி.எ.

ப9 உேதச தன இபதாக+, நியாயவாதியாக ேபாகிற தா ச?ட
விேராதமாF 12 வய) ெப8ைண மணக7 சமதிக A9யாெத, அ:த

வஷ பா) ெகா ளலாெம அவ Iறினா. இைத பCறி ச"தைல

அவைன பாரா?9யேபா), வய) வ"த ெப8ணாயி"தா இ@வஷேம

க%யாண ெசF) ெகா வதி தன ஆேLபமிைலெய றிபாக
ெதாிவிதா.

சாமி க%யாணமாகி இர8: வஷமாF இவாJைகயி இபவ.

அவ/ திBெர இேபா) விவாக பிாிவிைன உாிைமயி விேசஷ சிரைத
உ8டாயிC. "ஆனாE நம) சக ஏCபா:க

மகா அநீதியானைவ. மனித

தவ ெசFவ) சகஜ. ஒ தடைவ தவ ெசF)வி?டா அற பாிகாரேம

கிைடயாதா? ஏேதா நல ேநாக)ட தா க%யாண ெசF) ெகா கிேறா.

அ) தவ எ ெதாி"தபி இ தரபிE கல") தவைற நிவதி ெசFத ஏ

Iடா)? இைத நா ஷ/ைடய ெசௗகாிய)காக7 ெசாலவிைல. ஷ
தா எ@வள+ ேபைர ேவ8:மானாE க%யாண ெசF) ெகா ளலாேம?

(திாீகKைடய நைமைய உேதசி)தா விவாக பிாிவிைன Aகியமாக
ேவ8:. இடமிலாத ப"ததி அகப?: ெகா8: வாJநா

A6வ)

கடப:வைதவிட ஒேரய9யாக உயிைர வி?:விடலா" எ அவ
உப"நியாச ெசFத வ8ணமி"தா.

க%யாணமாகாத கைணயாழி பி ைளகKெகலா இர+ பக ஒேர

சி"தைனதா. ச"தைலைய தனிைமயாக எப97 ச"திப), அவளிட த#க
மேனாரதைத எப9 ெவளியி:வ)? இதC7 ச"தப வாFத நாK நா
கடமாகி வ"த).
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2மா ர#கநாத அவகளி ேதா?ட V?9C இ)வைர கைணயாழி
இைளஞக

வ") ெகா89"த) ேபாதாெத .வதிகK அ9க9 வர

ெதாட#கினாக . அவக

வவைத பாத) இைளஞக

ெம)வாக ந6வி

வி:த வழகமாயி"த). இைத றி)7 ச"தைல அவகைள பாிகQதா .

"இ) என, எனிட உ#கKகிலாத ய உ#க[ ெப8கைள க8ட)
உ8டாகிற)?" எ ேக?டா . அவக

பதி ெசால A9யாம திைகதேபா),

"இ"தாE ெராப அநியாய ெசFகிறீக . இ"த ஊாி காேலஜி ப9த நீ#க
இ@வள+ ேப இ")ெகா8: (திாீகைள இ@வள+ உலகமறியாதவகளாF
ைவதிக Iடா). நீ#க

உ#க

உ#க

பா?டனாகைள ேபாலேவ இ"தி"தா,

மைனவிகைள. பா?9களாக ைவதிகலா" எறா .

த#கK வரேபா மைனவிகைள பா?9களாக எ8ணி பாதேபா)
அவகK அடக A9யாத சிாி வ"த). ரராம ஒ நிமிஷ

ேயாசி)வி??: "என வரேபா மைனவி நா எலா விஷய#களிE

Hரண சம உாிைம ெகா:க தயா" எறா. ஆனா ச"தைல அவ/ைடய

றிைப உண"ததாக ெதாியவிைல.

இ@விஷயதி கயாண<"தரதி அOபவA அப9ேயதா இ"த).
ச"தைல ஒ நா

அ:த கிராம) ெப8 பாடசாைலைய பா)வி?:

வரேவ8:ெம விப ெதாிவிதா . கயாண<"தர அவைள அைழ)

ேபாக A வ"தா. எதிபாராம கிைடத அாிய ச"தபதி த உ ளதி

Aறி ெகா89"த காதைல ெவளியி?: வி:வெத தீமானிதா. ஆனா

ேப7< இலவி வரவிைல.

ெராப ேநர தய#கிய பிற, த?: த:மாறி ெகா8: "ச"தைல! நா இர8:
ேப எ#ேகேயா அதிேவகமாக ேபாF ெகா89கிேறா இைலயா?"
எறா கயாண<"தர.

"நாமா? ெராப ெம)வாகவலேவா நடகிேறா? மணி இர8டைர ைம
ேவக#Iட இராேத?" எறா

ச"தைல.
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இதC பிற ெகா0ச ேநர அவ/ ஒ ெசால ேதாறவிைல.
வழியி ஒ மரகிைளயி ஆY ெப8YமாF இர8: ப?சிக
உ?கா"திபைத க8ட) ஒ ேயாசைன ேதாறிC.

"நா இவ இர8: பறைவகளாக மாறிவிட Iடாதா எ ேதாகிற).
அேபா) உலக கவைலெயபேதயிறி ஆகாயதி எ ஆன"தமாF
உலாவி திாி") ெகா89கலாமலவா?" எறா.

அதC ச"தைல, "இேபா)தா ஆகாய விமான வ"), பறைவகைள ேபா

மனித/ பறக A9.ெம ஏCப?:வி?டேத. இ/ ப) வஷதி ஆகாய

விமான சவ சாதாரணமாகிவி:. அேபா) நீ#க , நா எேலா

தாராளமாF பறகலா" எறா .

கயாண<"தர ெமௗன கட% ஆJ"தா.
-------------

9. அைமதி
அைமதி
ஒ நா

ககதா ர#கநாத அவகளி V?9C ஒ திய வி"தாளி

வ"திபதாக கைணயாழியி ெசFதி பரவிC. அவைர பாதா வடகதியா

மாதிாி இகிறெத, அவைர எதி ெகா8: அைழ)7 ெசவதC
ர#கநாதA அவ தவி. (ேடஷ/ ேபாயி"தாகெள,

வ"தவட ைக ேகா) ெகா8: ச"தைல (ேடஷ பிளா?பாரதி

நட"தாெள, இ/ இ"த மாதிாி சிலைற விவர#கK அ"தர தபா ல

பரவின.

நல ேவைளயாக கைணயாழி வாசிகளி உ8ைமயறி. ஆவ அதிகமாக

வளவதC இட ஏCபடவிைல. ஏெனறா 2 ர#கநாத அ@aாி தம

அறிAகமான இைளஞகைளெயலா அ மாைல ஒ சிC89 வி")
அைழதி"தா. எலா I9ய) அவ ) வி"தாளிைய7 <?9 கா?9,
"இவதா ச"தைலயி கணவ; ெபய ஷியா பா. இவைர உ#கK

அறிAக ெசF) ைவகேவ இ7சி வி") உ#கைள அைழேத" எறா.
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இப9 அறிAக ெசF) ைவகப?டவ <மா 25 வய) ள ஒ வ#காள

இைளஞ.

அேபா) அ#ேக I9யி"த வா%பக

எலாைடய மனA என

நிைலயைட"திெம நிைனகிறீக ? காத சா(திர விதிகளிப9

அவக

மேனாநிைல எப9 ஆகியிக ேவ8:ெமபைத நா அறிேய.

உ8ைமயாக நட"த) ம?: என ெதாி.. அவக

உ ளதி ெசற

 மாத காலமாF அ9) ெகா89"த ெப ய திBெர ஓF"),
ஆJ"த, நிைற"த அைமதி நிலவலாயிC. பரபரெபலா பைழய கைதயாF
வி?ட). அ காபி சாபி?டேபா) யா ச?ைடயி ெகா?9

ெகா ளவிைல.

ஷியா பா ககதாவி ஒ கலாசாைல ஆசிாிய எ, சதியாகிரஹ
இயகதி ஈ:ப?:7 ெசற இர8: வஷமாF7 சிைறயி இ"தாெர,
அவைடய ெநCறியி ெபாிய காயதி வ: ேபா'ஸாாி த9ய9யினா

ஏCப?டெத, இேபா) மப9. ககதா திபிய) கலாசாைல ஆசிாிய
பதவிைய ஏC ெகா ள ேபாகிறாெர சபாஷைணயி ேபா)
ெதாியவ"தன.

"உ#கKெகலா நா ெபாி) கடைமப?9கிேற. இ"த  மாதA
எப9 ேபாக ேபாகிறேதா எ பயமாயி"த). உ#கKைடய சிேநகதினா

எ@வளேவா ச"ேதாஷமா. உபேயாகமா. கால ேபாயிC. இர8: 

நாளி பிரயாணப?: வி:ேவா. தமிJநா: A6வ) <Cறி பா)வி?:

ககதா ேபாவதாயிகிேறா" எறா

ச"தைல.

இதC அ:த நாலா நாள ககதா ர#கநாத அவகளி V: H?9
கிட"த).

கைணயாழியி Vதிகளி Aேபா ைபக
-------------

ேசரலாயின!
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35. ேகதாாியி தாயா
!"ைர
சமீபதி பதிாிைககளி 'அமாமி அபளா' எ/ விளபரைத பாத),
என Xகி வாாி ேபா?ட). உடேன பாகீரதி அமாமியி ஞாபக வ"த).

அவKைடய அைம தவ/ எ/ைடய பிராண சிேநகித/மான ேகதாாியி
அகால மரணைத எ8ணிய ேபா) உடைப எனேவா ெசFத). ேகதாாி

இ"த கதி ேநெம யா நிைனதாக ? இ) ேபாற சபவ#கைள

எ8Yேபா) தா மனித யதனதி நம நபிைக றி, விதியி

வ%ைமயி நபிைக பலப:கிற).

ேகதாாி ேநாFப?: கிட"தேபா) அவைன வ") பாிேசாதைன ெசFயாத ெபாிய
டாடக

ெசைனயி யா இைல. ஆயி/ அவகளி யா அவ/ைடய

ேநாயி ல காரணைத க8:பி9கவிைல. ஏேதேதா வியாதிெய,

காளிேகஷ எ ெசா% ைவதிய ெசFதாக . ேகதாாி பிைழக+மிைல.

அவ/ைடய சிேநகிதகைள. உறவினகைள. பாிதவிக வி?: இற")தா

ேபானா. இ)பCறி அ7சமய டாடகKேக ஒ ெக?ட ெபய ஏCப?9"த).

"என ைவதிய சா(திர? என டாடக ? எலா ெவ படாேடா ப"தா"

எ ஜன#க

ெசானாக .

ேகதாாியி விஷயதி டாடக

ேபாிலாவ) ைவதிய சா(திரதி ேமலாவ)

யாெதா தவமிைல ெயபைத ெவளிப:)வதCகாகேவ இைத நா

எ6)கிேற. அவ/ைடய உட ேநாயி ேவ அவ/ைடய மேனா வியாதியி
இ"த) எப), அ"த மேனாவியாதி நம) சகைத பி9தி பல

வியாதிகளி ஒைற காரணமாக ெகா8டெதப) டாடகK எப9
ெதாி.? அவ/ைடய அைம தாயா, இள மைனவி Iட அ)

ெதாியாத விஷயேம. அவ/ைடய அதிய"த ந8பனான நா ஒவேன அ"த

இரகசியைத அறி"தவ. ேகதாாி மரணமைட"த திதி அைதபCறி ேபசேவா

எ6தேவா A9யாதப9 )கதி ஆJ"தி"ேத. இேபா) ஒ வஷ)ேம

ஆகிவி?ட). எ/ைடய ஆம சிேநகித/ நா ெசFயேவ89ய கடைமயாக

கதி அவ/ைடய கைதைய ெவளியி:கிேற.
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ஆமா; ெராப+ )யரமான கைததா. நA சில ேசாக ரசைத
அOபவிபதCகாக நாடக#கK ேபாேவா; ஆனா வாJைகயி ந க8 A

நிக6 ேசாக சபவ#கைள பாக பி9காம க8கைள 9 ெகா ேவா.

அதைகயவக
-------------

ேகதாாியி கைதைய ப9காம வி:வேத நல)!
1

ேகதாாி அவ/ைடய த"ைதைய பCறிய ஞாபகேம கிைடயா). அவ 

வய) ழ"ைதயாயி"த ேபா) அவ/ைடய த"ைத V?ைட வி?:, ஊைர வி?:

ஓ9 ேபாF வி?டா. ஒ நாடககாாியி ைமய% அகப?: அவ தAைடய

இள மைனவிைய.,  வய) பி ைளைய. அநாைதயாக வி?:வி?:

ேபானா. இ"த விவரெமலா எ#கK ெவ நா

வைரயி ெதாியா).

ேகதாாி க%யாண ேப7< நட"த ேபா)தா அவ/ைடய தாயா ெசா%
ெதாி") ெகா8ேடா.

ெப8ைண ேபாF பா)வி?: வப9 பாகீரதி அமாமி ெசானேபா), "நீ
பா) நி7சய ெசFதா சாிதா, அமா! ஒ ளி ெப8ைண க%யாண
ப8ணி ெகா ள7 ெசானாE ப8ணி ெகா கிேற" எறா ேகதாாி.
"பி, என, அமாமி உ#கK? இ"த க%.கதி இ"த மாதிாி பி ைள
இெனாவைன காணேவ A9யா). நீ#கேள A9+ ெசF) வி:#கேள"

எேற நா.

ஆனா பாகீரதி அமாமி ேக?கவிைல. "ேகதாாி ேபாF ெப8ைண பா)

பி9திகிற)" எ ெசானாதா க%யாண நி7சய ப8Yேவ எ

ெசானா . அேபா)தா ேகதாாியி தகபனாாி ேப7ைச அவ

ேக?ட).

எ:) நா

"இப9ெயலா பி ைளைய. ெப8ைண. சமத ேக?காம க%யாண
ப8ணி ப8ணிதா :ப#களி கட ஏCப:கிற). இவ/ைடய

(ேகதாாியி/ைடய) தகபனா எ#கைள வி?:வி?: ேபானதCகாக ஊெரலா
அவைர தி?9னாக . என அேபா) ேகாபA ஆதிரA அைட)

ெகா8: தா வ"த). நாCப) நா

ப:த ப:ைகயாF கிட"ேத. ஆனா,
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பினா ஆற அமர ேயாசி) பாததி அவ ேம ஒ CறA

இைலெய ேதாறிC. எைன க%யாண ெசF) ெகா வதி அவ

இடேம இைலயா. அப97 ெசால+ ெசானாரா. ஆனா ெபாியவக

பலவ"தப:தி க%யாண ெசF) ைவதாகளா. ஏேதா ஐ"தா வஷ

பைல க9) ெகா8: :ப நடதிேனா. அற அ"த Iதா97சி

வ") ேச"தா ; ேபாFவி?டா."

இப9 பாகீரதி அமாமிேய அ"த ேப7ைச எ:த ேபா), நா/ பவமாக7

சிCசில ேக விகைள ேபா?: மCற விவர#கைள. அறி"ேத. ேகதாாியி

தகபனா <"தரராைமய பாபதC வா?ட சா?டமாF ஆ

நறாயிபாரா.

ெராப நறாF பா:வாரா. அேபா) திம#கலதி தபாலாZQ அவ

மா(தா உதிேயாக. ர#கமணி எ/ ெபய ெபCற நாடககாாி அ@aாி

நாடக நடதி ெகா89"தா . ஒ நா

அய ராஜபா? ேபா:கிறவ/

ெராப உட சாிபடவிைலெய, அ அேநகமாF நாடக

நைடெபறாெத ெசFதி வ"த). ேகதாாியி தகபனா நாடக எறா
பி). நாடக பா) பா) எலா நாடக#கK ெந?:; பா?:க

தைலகீJ பாட. ஆகேவ இவ ேபாF "நா ராஜபா? ேபா?: ெகா கிேற"

எறா. சில பா?:கK பா9 கா?9னா. ர#கமணி சமதிதா . நாடக

நட"த). எலா அதிசயிப9 ேகதாாியி தகபனா ந9தா. அமாமி

Iட அ) ெபைமயாயி"த). அற திம#கலதி அ"த கெபனி

இ"தவைரயி அவகKடேனேய இ"தா. ேவைலைய ராஜீனாமா ெகா:)

வி?டாெர, த/ட அைழ) ெகா8: ேபாக ேபாகிறாெள

ஊாிேல ேபசி ெகா8டாக . ஆனா பாகீரதி அமாமி அைதெயலா

நபவிைல. கைடசியி, நாடக கெபனி ஊைரவி?: ேபாயிC. அதC

மநா

<"தரராைமயைர. காணவிைல. நாடக கெபனி இல#ைக

ேபாயிCெற, அ#ேக ேபாF இவ ேச") ெகா8டாெர பினா

தகவ ெதாிய வ"த).

அதC பிற அவைர பCறி ஒ விவரA ெதாியவிைல. ேமCப9 நாடக

கெபனியா இல#ைக, பமா, சி#கH, பினா# Aத%ய ெவளி நா:களிேலேய
<Cறி ெகா89"ததாக ெதாி"த). பல வஷ#கK பிற இர8ெடா

தடைவ ெசைன நக வ"தி"தனரா. ஆனா பாகீரதி அமாமி அதC

அவைர பCறி எ8Yவைதேய வி?: வி?டா . இேபா) அவKைடய ஆைச

A6வைத. ேகதாாியி ேம ைவதி"தா .
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<"தரராைமய ஓ9 ேபான ெசFதியறி"), பாகீரதி அமாமியி தாF த"ைதயக

திம#கல) வ") அவைள த#கKட கிராம) அைழ) ேபானாக .
அவக

ெசாCப 9தனகாரக . பாகீரதிைய தவிர அவகK ேவ

பி ைள ?9 கிைடயா). கிராமதி ஐ"தா வஷ இ"தாக . அற

ேகதாாிைய ப9க ைவபதCகாக தி7சிராப ளி 9 வ"தாக .
---------

2

ேநC நட"த) ேபா ேதாகிற). அேபா) தி7சிராப ளியி மாHத

(ேடா ாி நா/ எ ெபCேறாகK 9யி"ேதா. நா Aதலாவ) பாரதி

ப9) ெகா89"ேத. (ேடா ாி எ#கK எதி V: சில நாளாக H?9

கிட"த). அைற யாேரா திதாக 9 வர ேபாகிறாக

எ ேக விப?:

ஆவEட அவகKைடய வரைவ எதிபாேத. ஒ தாதா, ஒ பா?9, ஒ
அமாமி, ஒ ைபய - இவக

பைழய தகர ெப?9கKட/ ?ைட

A97<கKட/ வ") ேச"தாக . அ"த ைபய ைகயி த#க கா

ேபா?: ெகா8:, தைல பினி ெகா8:, லா ைவ) ெகா8:

இ"தைத நா வியட பா) ெகா8: நிற) நறாF ஞாபக
இகிற).

அ"த ைபய தா ேகதாாி. அவ/ட Aத தடைவ ேபசின உடேனேய என

பி9) ேபாயிC. ப?9கா?9%") வ"தவனாதலா எைத பாதாE

அவ/ ஆ7சாியமாயி"த). ழாயி%") த8ணீ ெகா?:வைத க8:

இ9யி9ெய சிாிதா. காைலயி தா.மான (வாமி திம0சன

ெகா8: வவதCகாக ேபான யாைனைய அவ பாத பாைவயி விழி

பி)#கிவி: ேபா இ"த). ஓயாம அ) என, இ) என எ ேக?:
ெகா8ேடயிபா. நா/ ச%காம பதி ெசா% வ"ேத.

நா ப9த அேத ப ளிIடதி அேத வபி ேகதாாிைய7 ேசதாக .
நா#க

இைணபிாியாத சிேநகிதக

ஆேனா. நிஜைத7 ெசா%வி:கிேறேன;

ப9பிேல நா ெகா0ச <மா தா. மCறப9 விைளயா?:, வ Aத%யவCறி
நா தா Aத. அவேனா ப9பி Aத; மCறவCறி ெராப <மா. எலா
ப ளிIட#களிE இ"த மாதிாி ப9பி ெக?9காரனா. ள ைபயைன
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பாிகாச ப8ணி உபதிரவப:)வதC7 சில ேபாகிாி ைபயக
இபாக . ஆனா எ#க
ஒவ ேபாவதிைல.
அவக

அதC

ப ளிIடதி என பய") ேகதாாியி வழி

தி7சி வ")  வஷ)ெகலா, தாதா காலமானா.
அவ ைகயி%"த பணA அேநகமாக7 ெசலவழி") ேபாயிC.

ேகதாாி உபகார7 சபள கிைடதி"தப9யா, ப ளிIட7 ெசல+

கிைடயா). ஊாி விைள") வ ெந சாபா?: ேபா). ஆனா V?:

வாடைக ேம ெசல+ என ெசFவ)? அமாமி. பா?9. அபள

இ?: விCக ஆரபிதாக .

அெதனேவா, சில சமய Aபி ெதாியாதவகளிட Iட நம பிாிய
ஏCப?: வி:கிற). அவகைள Aத Aத நா பா ேவைளைய

ெபாதேதா எனேவா ெதாியவிைல. பாகீரதி அமாமியிட எ ெசா"த

தாயாைரவிட அதிக பிாிய என ஏCப?9"த). அக பகதாக

அவைள

'வாழா ெவ?9' எ அவமதிபாF ேப<வ)8:. இெதலா அவளிட
எனகி"த அபிமானைத அதிகேமயாகிC. எ ப ளிIட)7

சிேநகிதகKெகலா ெசா%, பாகீரதி அமாமியி அபள#கைள நாேன

ஏராளமாF விC ெகா:திகிேற.

பா?9. ெகா0ச காலதிC பிற இற") ேபாFவி?டா . தா. பி ைள.

அேத V?9 இ") வ"தாக . ேகதாாி அவ/ைடய தாயா அவ விஷயதி

ப?ட கட)ெகலா பாதிரமாF நட") ெகா8டா. ஒ@ெவா வபிE

பாீ?ைசயி Aதைமயாக ேதறி வ") கைடசியி பி.ஏ. பாீ?ைசயி ெசைன
இராஜதானியிேலேய Aதலாவதாக ேதறினா. அ"த7 ச"ேதாஷதி, நா

அ@வஷ 'ேகா?' அ9த ெவ?கைத Iட அதிகமாF உணரவிைல.

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

3

ேகதாாி காேல\ வ ேபானதி%"ேத ெப8ைண ெபCறவக

அவ/ைடய தாயாைர பிF) எ:த வ8ணமாயி"தாக . அ"த நிைலைமயி

ேவ யாராயி"தாE "அபள இ: ெதாைல ஒழி"த)" எ எ8ணி,

ஏதாவ) ஒ ெப8ைண பி9) ேகதாாியி க6தி க?9யிபாக .
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ஆனா பாகீரதி அமாமி, வாJைக எ/ ப ளிIடதி மிக+ க9னமான

பாட#கைள ப9) அறி+ ெபCறவ . "பி.ஏ. A9கிற வைரயி கயாண ேப7ேச
Iடா)" எ பி9வாதமாF7 ெசா% வ"தா .

ஆகேவ, இேபா) ேகதாாி, பி.ஏ. ேதறிய) க%யாணைத பCறி ேயாசிக
ேவ89யதாயிC. மணிர ப8ைணயா எ ேக விப?9கிறீகளலவா?
அவ அேபா) எ#க

காேல\ பைழய மாணாக ச#கதி

அகிராசனராயி"தா. ஒ@ெவா வஷA, ேகதாாி வபி Aதலாவதாக ேதறி
AதCபாி<க

ெபC வவைத கவனிதி"தா. ைபய/ைடய Aகெவ?:, நைட

உைட பாவைன எலா அவ பி9தி"தன. ஆகேவ தAைடய ெப8ைண

அவ/ ெகா:பெத ேபச ெதாட#கினா. ைபயைன ேக?டதி

அமாைவ ேக?க ேவ8:ெம ெசா%வி?டா. பாகீரதி அமாமி இ@வள+

ெபாிய சப"த கிைடக ேபாகிறைத எ8ணியேபா) பிரமி) ேபாFவி?டா .
ஆனாE காாியதி க8ணாயி"தா . இெனா (திாீயாயி"தா,

"ஐயாயிர ேவY; பதாயிர ேவY" எ ேக?9பாக . பாகீரதி

அமாமிேயா, "பண#கா< ஒ ேவ8டா; க%யாண சீவைகயரா எலா
உ#க

இட. ைபயைன7 சீைம அ/பி ஐ.Q.எ(. ப9க ைவபதC

ம?: ஒ ெகா8டா ேபா)" எறா .

இ"த மாதிாி எ8ண அமாமி உ8ெட என Aனாேலேய ெதாி..
ஏெனறா, ஐ.Q.எ(.ஸு ேபாவ) பCறிய விவர#கைளெயலா ஒ நா

எைன அவ

ேக?ட) உ8:. அக பகதி எலா அதிசயப?டாக ;

சில அமாமிைய ைவயIட ைவதாக . "பா! என ெந0ச6த இவK?
ஒ பி ைள; அைத7 சீைம அ/கிறாேள?" எறாக .

ப8ைணயா நரசிமFய ைவதிகபC உ ளவ. ஆைகயா Aத%

தய#கினா. கைடசியி, ெபாிய சா(திாிக

தீLிதக

எலாட/ ேயாசி),

"சா(திர#களி சAதிர பிரயாண) பிராய7சித இகிற)" எ
உதிப:தி ெகா8: சமதிதா. எனெகனேவா, "ஒ (திாீ ள

மேனாதிட நம ேவ8டாமா?" எற எ8ணதினாேலதா அவ சமதிதா
எ ேதாறிC.
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இதC பிறதா ேகதாாிைய ேபாF ெப8ைண பா)வி?: வப9
அமாமி ெசான). நா/ Iட ேபாயி"ேத. ேகதாாி த தாயிட

ைவதி"த நபிைக எ@வள+ நியாயமான) எ விள#கிC. கிளி எறா

கிளி, ெப8 அ@வள+ அழகாயி"தா . பதி, பதினாE வய) இகலா.
அ"த கைதையெயலா இேபா) வளபதி பய என? கயாண

சிறபாக நட"த). அ:த வஷ ேகதாாி இ#கிலா") பிரயாணமானா.

பபாF வைரயி நா ெச கப ஏCறிவி?: வ"ேத.
பாகீரதி அமாமிைய த#க

V?9ேலேய வ"திக ேவ8: எ மணிரதா

எ@வளேவா வ"தி அைழதாக . அமாமி ேக?கவிைல. அவKைடய சிதி

ஒதி இர8: ழ"ைதகைள அநாைதயாF வி?: வி?:, இற") ேபாFவி?டா .

அவகைள கிராமதி%") தவி) தனியாக ஒ V?9 ஜாைக ஏCப:தி

ெகா8: அவகைள பராமாி) வ"தா . ஆனா சப"திகளி ெகௗரவைத.

மCற விஷய#கைள. உேதசி) அபள இ?: விCபைத ம?: நிதி
வி?டா .
----------

4

ேகதாாி சீைம ேபாF எெழ?: மாத#கK பிற, மணிர மிரா<தா

V?9%") ஆ

வ") எைன Iபி?டா. அ@வாேற ேபாயி"ேத.

நரசிமFய ஒ க9தைத எனிட ெகா:) ப9க7 ெசானா. அ)

இர#Iனி%") <"தரராமFய எபவரா எ6தப?ட). தAைடய

தவ/ இவக

ெப8ைண ெகா:திபதாக அறி")

ச"ேதாஷப:வதாக+, தி7சியி%") சமீபதி இர#I/ வ") ஒவ
ல சகல விவரA ெதாி") ெகா8டதாக+, தா இேபா) திப+

ஜமேதச வ") எலாைர. பாக விகிறப9யா அதC பிரயாண7
ெசல+காக பண அ/ப ேவ8:ெம எ6தியி"த).

"என, ச#கரா! இ) நிஜமாயிமா?" எ நரசிமFய ேக?டா.
"நிஜமாயிகலாெம தா ேதாகிற). எலாவCறிC அமாமிைய
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ேக?: ெகா8: வகிேற" எ ெசா%வி?: க9தைத எ:) ெகா8:

ெசேற.

அமாமியிட க9தைத ெகா:ேத. அவ

ஒேவைள அ6) க8ணீ வி?:

தடட ெசFவாேளா எ நா பய"தெதலா V8 எ8ண எ ெதாி"த).
த/ைடய ஏக தவைன7 சீைம அ/பி ைவப9 ெந0ைச கலாக7
ெசF) ெகா8டவ

அலவா? க9தைத ப9) வி?: "இ) அவைடய

ைகெய6)தா" எறா . பிற ெமௗனமாF ேயாசைனயி ஆJ"தவ

ேபா

இ"தா . இர8ெடா தடைவ ெப7< ம?: வ"த). ஒ )ளி க8ணீ Iட
வரவிைல.

"அமாமி! நரசிமFய பண அ/வதாக7 ெசாகிறா" எேற.
அமாமி அவசரமாF உ ேள எ6") ேபாF ெப?9யி%"த பண ேநா?:கைள
எ:) வ") எனிட ெகா:தா . எ8ப) SபாF இ"த).

"ச#கரா! நா அபள இ?:7 ேசத பணதி மீதி இ). அவ எ ேபரா

இைத அ/. இ"த V?: விலாச ெகா:) இ#ேகேய ேநேர வ") ேசப9

எ6)" எறா .

அமாமியி ர ெகா0ச கமியி"த); அ@வள+தா. எனேகா க8ணி
ஜல வ"த).

ேம சபவ#கைள பCறி நிைனதாேல என ெந0< படபடெவ அ9)
ெகா கிற); ைகIட ந:#கிற).

ப) நாைளெகலா மணியாட திபி வ")வி?ட). மணியாடைர எ"த

விலாச) அ/பிேனாேமா, அ"த V?9%") ஒவ மணியாட வவதC
A <"தரராைமFய கால0ெச வி?டதாக+, அநாைத பிேரத ஸ(கார

ெசFய ப?டதாக+ க9த எ6தியி"தா.

பதிென?: வஷமாF க8ணா பாராத ஷ/காக பாகீரதி அமா

)க
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காதா . பதா நா , பிராமண சாதியி வழகமான அல#ேகால#க

அமாமி ெசFயப?ட).

ேகதாாி இைதபCறி ஒ எ6தIடாெத, திபி ஊ வ"த பிற

ெதாிவிதா ேபா)ெம, அமாமி க89பாக7 ெசா% வி?டா .
------------

5

கால எப9ேயா ெசற). நா/ மைலைய க% எ%ைய பி9த) ேபால

பி.ஏ. பா( ெசF), நா ப9த ப ளிIடதிேலேய உபாதியாய ஆேன.
ேகதாாி சீைமயி%") திபி வ கால சமீபித).

எதிபாத) ேபாலேவ அவ மிக7 சிறட ஐ.Q.எ(. ேதறினா. அவ/ைடய

தகபனாைடய மரணைத பCறி., மCற விவர#கைள பCறி. அவைன
தி:கிட7 ெசFயாத விததி க9த எ6தி, அ) பபாயி அவ ைகயி
கிைடப9 அ/பியி"ேதா. ஆனா அவ/கி"த அவசரதி,
கப%%") ேநேர ரயிE வ") வி?டானாதலா, ேமCப9 க9த அவ

ைகயி ேசரவிைலெய பினா ெதாிய வ"த).

அவ வ விவர த"தியி ெதாிவிதி"தானாதலா V?: வாச% தயாராF
கா) ெகா89"ேத. எ க6ைத க?9யவ8ணமாF இ6) ெகா8:

அவசரமாF உ ேள ேபானா. தாJவாரதி உ?கா"தி"த அமாமியி ேம

அவ பாைவ விழவிைலேயா, அல) வி6") அைடயாள

ெதாியவிைலேயா, நா அறிேய. அவ பா?: "அமா! அமா!' எ
Iபி?: ெகா8: உ ேள ெசறா.

அமாமியி க8களி க8ணீ வ"தைத Aத Aதலாக அேபா)தா நா

பாேத.

"அேட ேகதாாி! எனடா இ)? அமா இேதா இகிறா ; எ#ேகேயா ேத9

ெகா8: ேபாகிறாேய!" எேற.
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ேகதாாி திபி வ"தா. ெவ ைளடைவ அணி") ெமா?ைட தைலைய

Aகாடா 9 ெகா8: உ?கா"தி"த பாகீரதி அமாமிைய உC
பாதா.

"ஐேயா! அமா!..." எ பய#கரமாக ஒ I7ச ேபா?:வி?: ெதாெப

கீேழ உ?கா"தா. தைலைய ைககளா பி9) ெகா8டா.
*****

ேகதாாி க:ைமயான ஜுர அ9) ெகா89"த). தி7சிராப ளியி

அவைன வ") பாகாத டாட இைல; அவ/7 ெசFயாத சிகி7ைச பாகி

கிைடயா). ஒ பயபடவிைல.

அவ/ைடய உட ெகாதி) ெகா89"தைத ேபா உ ளA ெகாதி)

ெகா89"த). ஒேர நிைன+, ஒேர ஞாபக"தா. நா தனியாF அவ/ட இக
ேந") வி?டா ேபா); உடேன ஆரபி) வி:வா.
"ச#கரா! அ) என சா(திரமடா அ)? அநாைதயாF வி?: ேபாF பதிென?:

வஷ திபி பாராம%"த ஷ ெசததCகாக தைலைய ெமா?ைடய9க7
ெசாE சா(திர! அைத ெகா8: வாடா, தீயி ேபா?: ெகாK)ேவா!"

எபா.

"இேதா பா, ச#க! எ தாயா ெராப திசா%, இ"த A?டா தனதிC ஒ

நாK உ?ப?9க மா?டா . எலா எனா வ"த)தா. நா ெபாிய

இடதி - ைவதிக :ைககளி V?9 - க%யாண ெசF) ெகா8ேட

அலவா? அவகKைடய ஏ7< பய")தா அமா இத7 சமதிதிக
ேவ8:" எபா.
ஒ நா

வாச% இர8: I% ேவைலகாரக

ேபசி ெகா8: ேபானாக .

ஒவ, "அ8ேண! இ காைல றப: ேபா) ஒ ெமா?ைட பாபாதி

எதிாி வ"தா . அ) தா ேவைல அகபடவிைல" எ ெசான) ேகதாாியி
காதி வி6")வி?ட).
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"ச#க! ேக?டாயா? எ தாயாாி Aகதி விழிதா சகல ZைடகK
நீ#ெம ெசாவாகளடா! இேபா) அவK அபசன"தாேன?" எ
லபினா.

எ@வளேவா சமாதான ெசா% ேதCறிேன. ஆனாE அவ அ"த ேப7ைச

ம?: வி:வதிைல.

"இைத ேக , ச#க! உதிேயாகA ஆயிC. ம8Y ஆயிC. நா ம?:

பிைழ) எ6"ேதனானா ஒேர ஒ காாிய"தா ெசFய ேபாகிேற. பிராமண

(திாீக , ஷைன இழ"தா தைலைய ெமா?ைடய9 வழகைதெயாழிக

ஒ ெபாிய கிள7சிைய நடத ேபாகிேற. இ"த தனி ெகௗரவ நAைடய

சாதி ம?: ேவ8டா" எறா.

ஆனா ஐ.Q.எ(. வகைத7 ேச"த ஒவ இ"த மாதிாி அCபமான

காாிய#களி இற#வ) யமதம/ேக விபமிைல ேபா%கிற). ேகதாாி
உட ணமைடயாமேல, சீைமயி%") வ"த இபேதாரா நா

ெசறா.

கால0

*****

இ"த பாிதாப வரலாCறி ெசால ேவ89ய) இ/ ஒேற ஒ தா

பாகியிகிற). ேகதாாியி மாமனா அவ/ைடய ைகபட ஒ இ"தா
ெகா8: தப9 என7 ெசா%யி"தா. நா/ அவ/ ேச") எ:)

ெகா8ட பட ஒ எனிட இ"த). அதி%") அவ/ைடய படைத ம?:

தனியாக எ:க7 ெசF) ச?ட ேபா?: எ:) ெகா8: ேபாேன. அேபா)

அவகKைடய V?9 தCெசயலாF ேகதாாியி மைனவிைய காண ேநாி?ட).
அவைள பாத) எ உட ந:#கிC; மயி சி%த). அவைள "கிளி"

எ ெசாேனனலவா? அ"த கிளி இேபா) தைலைய ெமா?ைடய9)

Aகா: ேபா?9"தாக !
------------------
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36. கா)திமதியி காதல
"(வாமி! இ"த க?ைட ேக?கிறேதெய விதியாசமாF நிைனக ேவ8டா;

(வாமியி மனதி சா"தி ஏCபடவிைலெய இ"த ஜட)

ேதாகிற). ஒ ேவைள இ) தவறாயி"தாE இகலா. அப9 ஏதாவ)
(வாமி மனதி இ"தா இ"த க?ைடயிட ெசால ேயாசிக ேவ8டா"

எ ெபாிய (வாமியா சின (வாமியாாிட ெசானா. "(வாமி ெசாவ)

நிஜ; இ"த க?ைட இ/ மன7 சா"தி ஏCபடவிைல. இத மனதிேல ஒ
ப"த இகிற); ஒ தாப இகிற). அ) இ"த க?ைட.டேனதா தீேமா,
எனேவா ெதாியா)" எறா சின (வாமியா.

த/ைடய எைல ேள உயிைர வி:ேவா அ@வள+ ேபைர.

ேமாL) அ/பI9ய மகிைம வாF"த 2காசி ேLதிரதி தமிJநா?:
ெபாிய மட#கK7 ெசா"தமான கிைள மட#க

பல இகிறன. அ"த

மட#களி ஒறிேலதா, ேமேல Iறியவா இ (வாமியாகK

சபாஷைண ஆரபித). அவகளி ஒவ ெகா0ச வயதானவ; ஐப)

ஐபைத") இகலா. அவைடய தி மாைப நீ8: வள"த தா9

மைறதி"த). Aகதி ேராமதினா மைறகபடாதி"த பாகெமலா
அைம த6 நிைற") ேகாரமாF காணப?ட). ஆனாE அவ Aக

பாபதC அவ அளிகவிைல. அ"த ேகாரதிE ஒ தி@ய கைள

இ"த). அவர) ஆJ"த க8களி சா"தி 9ெகா8: விள#கிC. இ"த ெபாிய

(வாமியா பல வஷ காலமாக ேமCப9 கிைள மடதி தைலவராயி") வபவ.
ெதனா?9%") காசி வ தமிழகளி அேநக இ"த மடதி வ")
த#வ)8:. அவகKெகலா ேவ89ய ெசௗகாிய#க

ெசF) ெகா:பா.

இதனாெலலா, (வாமி பிரணவான"தாி கJ வி(தாரமாF பரவியி"த).

இ"த மட) ெகா0ச நாைள A 2மாரான"த எ/ மCெறா தமிJ
(வாமி வ") ேச"தா. இவ பிராய <மா 35 ேம 40

இகலா.

இவ ஜைட, தா9 Aத%யைவ வளகாம நறாF தைலைய ெமா?ைடய9)
Aக LவரA ெசF) ெகா89"தா. ெபாிய (வாமியா இவைர அட

வரேவC, ேவ89ய ெசௗகாிய#க

ெசF) ெகா:தா. மாரான"தாிட ஒ

விேசஷைத ெபாிய (வாமியா க8டா. :ப(த ஒவைனவிட அதிகமாக

அவ உலக விவகார#களி சப"த இ"த). க9த ேபா வர+ அவ
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அசாதிய. AகியமாF, தமிJநா?: பதிாிைககKட அவ அதிக உற+
இ"த). ஓயாம, ஏதாவ) க?:ைரக

எ6தி பதிாிைககK அ/வா.

பதிாிைககாரகளிடமி") அவ ஐ") SபாF,  SபாF, ஒேறகா
SபாF இப97 சின ெதாைககளாக மணியாடக

வ. அெதாைககைள

அவ வா#கி ெகா8: தா ஒ விலாச) 15 அல) 20 SபாF மணியாட
ெசFவா. ஒ மாததி சாியானப9 மணியாடக

வராவி?டா, ேகாப

வ")வி:. தமிJ பதிாிைக நட)ேவாகைள க8டப9 தி?:வா.

இவCைறெயலா கவனி)தா ெபாிய (வாமியா, தைலபி க8டவா

சபாஷைண )வகினா. அவ ேமE Iறியதாவ):

"எதைனேயா ேப த#கKைடய மன கவைலகைள இ"த ஜடதிட

ெசா%யிகிறாக . இ"த க?ைட அவகK தக உபேதச ெசF), மன7

சா"தி உ8டாகியிகிற). (வாமி. மனதி%பைத7 ெசானா, அைத

நிவதிக A9.மா எ பாகலா."

மரான"த ேமான ெவளியி கல"தி"தா. எனேவ பிரணவான"த மப9.

Iறியதாவ):

"ஒ ேவைள (வாமி Hவாசிரமதிேல ழ"ைதக

இ") எ#ேகயாவ)

வி?: வ"திகிறேதா? அப9யி ப?சதி அதC தக ஏCபா: ெசF)

விடலாேம!"

மாரான"த இேபா) வாF திற"தா. அவ ெசானதாவ): "(வாமி ஊகித)
பாதி வா(தவ. ஒ ழ"ைத இகிற). ஆனா அ) இ"த ஜடதி

ழ"ைதயல. ேவெறாவாி ழ"ைத. இ"த ஜடதி க6தி அைத

க?9யிகிற). அதனா தா )ளிIட இ"த க?ைட மன7 சா"தி இலாம
ேபாகிற). தைலவிதி! தைலவிதி!" எ பB பBெர ெமா?ைட தைலயி
ேபா?: ெகா8டா.

ெபாிய (வாமியா அவைர7 சா"தப:தி ஆதிேயாட"தமாF அவைடய

வரலாCைற விவரமாக7 ெசாEப9 ேக?கேவ மாரான"த அ@வாேற Iற
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ெதாட#கினா. அவ Iறியப9ேய (வாமியாகளி பாிபாைஷைய ம?:

நீகிவி?:, இ#ேக எ6)கிேற:
-----------

1

Hவாசிரமதி என விதாசல எ ெபய. எ ெபCேறாகK நா

ஒேர பி ைள. எ தகபனா சகா உதிேயாக(த. அவ இ"த வைரயி
பண கட எறா இனெத ெதாியாதவனாயி"ேத. திBெர

ஒநா

அவ இற")ேபானேபா) நா/ எ தாயா தாிதிரதி

ெகா:ைமைய உணர ெதாட#கிேனா. அேபா) நா ப?டணதி காேலஜி

ப9) ெகா89"தப9யா, எ தாயா, எ அமா ஊாி அவ V?9ேலேய
வசி) வ"தா . நல ேவைளயாF எ தகபனா இஷி_ ெசFதி"தா.

இஷி_ர( கெபனியா ெகா:த பண"தா எ ப97 ெசல+

உதவிC. மCறப9 எ#கK V:, வாச, ெசா), <த"திர ஒேமயிைல.

வி:Aைற நா?களி எ அமா ஊ நா ேபாவ)8:. அ"த

ப?9கா?9 யாட/ அதிகமாF ேப<வதC என பி9கா). சாய#கால

ேவைளகளி ளத#கைர அல) ஆCற#கைரயி தனிைமயான இடைத ேத97
ெச ஏதாவ) தக ப9) ெகா89ேப. அேபாெதலா

வ#காலைத பCறி என7 சி"தைனேய கிைடயா). பி.ஏ. பா( ெசF) வி?:
ஏேத/ உதிேயாக) ேபாக ேவ8:ெம தா எ8ணியி"ேத.
ஒநா

வழக ேபா சாய#கால ஐ") மணி <மா நா ளகைர7

ெசேற. அ#ேக திதாF தளிவி?: மாைல7 Wாிய கிரண#களா

தகதகெவ ெபாமயமாF திகJ") ெகா89"த அரச மரத9யி உ?கா"),
நா சாவகாசமாF தக ப9ப) வழக. அ அ"த அரசமரத97

ெசேற. அ#ேக உ?கா") ப9க ெதாட#கிய) 'கK' எற சிாிபி ஒ%
ேக?:, ளதி பக திபி பாேத. ளதி ஒ விேநாதமான கா?சி
லப?ட). இள ெப8 ஒதி ளி) ெகா89"தா . அவKைடய

ேதகெமலா நீாி Jகி இ"த). Aகம?: ஆகாயைத ேநாகி அ8ணா")
பாத வ8ண ெவளியி ெதாி"த). ெப8களி Aக#கைள தாமைர மல

ஒபி:கிறாகேள, அத ெபாத அேபா)தா என நறாF

ெதாியவ"த).

அ"த ெப8 ஒவித விைளயா?: விைளயா9 ெகா89"தா . அவ

126

வாயி%") ஜலைத ஆகாயைத ேநாகி ெகாளிபா . அ) திபி

வவதC

அவ

அவ

சடெக த8ணீாி A6கிவி:வா . சில சமய ெகாளித ஜல

A6வதC

அவ

Aகதிேல வி6")வி:. அப9 வி6 ேபாெதலா

'கK' எ சிாிபா .

இ"த அச?: விைளயா?: அேபா) எ மனைத ஏ அ@வள+ Xர கவ"த)
எபைத7 ெசால A9யா). ளதி இற#கி அமாதிாி நா/ விைளயாட

ேவ8:ெம ஆைச.8டாயிC. ஆனா இதC

அ@வள+ Xர நா தி

இழ")விடவிைல. அ"த ெப8 விைளயா: கா?சிைய7 சCேநர பா)
ெகா89"ேத. ஒAைற தCெசயலாF அவ

எைன பா) வி?டா . நா அவ

ெகா89"தைத. அவ

த8ணீாி A6கியவ

கைர பக திபியேபா)

விைளயா?ைட கவனி)

அறி"திக ேவ8:. ெவ?க தா#க A9யாம

ெவேநர எ6"திகேவயிைல. "இெதன? இ"த

ெப8Y 7< ேபாFவிட ேபாகிறேத?" எIட என கவைலயாF
ேபாயிC. அவ

ெவளிேய தைலைய எ:த), இனிேம அ# நிCப)

உசிதமாயிராெத நிைன) விைர") ெசேற.

இதC பிற, அ"த ெப8ைண VதியிE ளகைரயிE இர8: 
தடைவ ச"திேத. எைன பாதேபாெதலா அவ

னி") ெகா வா . அவ

ெவ?கதினா தைல

Aகதி சிாி உ8டா. உடேன யாராவ)

பா)விட ேபாகிறாகேள எற பயதினா நாE றA மிர8: ேநாவா .
ஐேயா! இ"த ெப8 ஏ இப9 அவ(ைதப:கிறா ! நலேவைள நா
சீகிரமாக இ"த ஊைரவி?: ேபாகிேறா" எ எ8ணி ெகா8ேட.

காேல\ திற நா

சமீபி)வி?டப9யா சீகிரதி கிளபி7 ெசைன7

ெசேற. ஆனா என பிரேயாசன? அவKைடய AகA எைன பி

ெதாட") வ"த). ஏதாவ) தக ப9) ெகா89ேபா) திBெர

அ"த Aக - த8ணீாி அ8ணா") பா) ெகா89"த அ@வழகிய Aக -

எ மனக8ணி ேதா. மாைல ேவைளயி கடCகைர7 ெச

நீலகடைல பாேதனாயி, திBெர அ#ேக அைலகK மதியி அ"த

Aக மிதப) ேபா பிரைம.8டா. வானதி கேமக WJ"திேபா)

ஆகாயைத ேநாகினா அ#ேக. அ"த Aக"தா ேதா. பளி7ெச நில+

Vசிெகா89 இரவி ச"திரைன தCெசயலாக ேநாகினா, நீலவானேம

ள எ, ச"திரேன அவKைடய வதன எ பிரைம உ8டா. Vதியி
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எைன க8ட) ெவ?கதினா னி") சிாி தவJ") ெகா89
அவ

AகA சில சமய இைடயிைடேய எ மனக8A ேதா.

எப9ேயா ஒ வஷ ெசற). அ@வஷ A9வி நா பி.ஏ. பாீ?ைச
எ6திேன. பின கிராமதிC7 ெசேற.

கிராமைத7 ேச"த அைறய சாய#கால வழக ேபா ைகயி தக)ட

ளத#கைர ேபாேன. ஆனா எ மன எனேவா, தகதி இைல.

அ"த ெப8ைண7 ச"திேபாமா எ/ எ8ணேம ேமேலா#கியி"த).

அ@ெவ8ணதிேல மகிJ7சி. ேவதைன. பிாிக A9யாதப9 கல"தி"தன.
நா ளத#கைர ெசறேபா) அவ

(நான ெசF)வி?: இ:பி ட)ட

கைரேயறி வ") ெகா89"தா . எைன பாதா . ஆனா இAைற அவ

தைலனிய+மிைல; சிாி ெகா ள+மிைல. இர8டாவ) தடைவ

எைன திபி பாக+மிைல. விெர ேபாFவி?டா . ஆனா

அவKைடய அ"த ஒ பாைவேய எ இதயதி ஊ:வி பாF") வி?ட).
அத ெபா

A6) நா அேபா) அறி") ெகா ளவிைலயானாE, அதி

நி"ைத. ேகாபA நிைற"தி"த) ம?: எ உண+ ெதாி"த). ெசால

A9யாத மனேவதைன ெகா8ேட.

அேபா)தா 'க%யாண' எ/ ேயாசைன, Aத Aத% எ உ ளதி
உதித). ஆனா என ைபதியகாரதன! என V: இைல, வாச%ைல.
ெசா) நில ஒ கிைடயா). பாீ?ைச பா( ஆனா, ஏதாவ) உதிேயாக

ேத97 சபாதி) கால?ேசப நடதலா. அதC ளாக இேபா) க%யாண

எப97 ெசF) ெகா வ)?

இ@வா ழபிய உ ள)ட V: திபிேன. அ"த ெப8ைண பCறி -

எ/ைடய மேனாநிைலைய கா?9 ெகா ளாம - ெம)வாக விசாாிேத.
கிராமா"தரதி இதைகய விஷய#க
அவ

<லபமாF ெதாி") ெகா ளலாமலவா?

ெபய கா"திமதி எ, ஏைழ ெப8 எ, அவKைடய தாயா வா.

ேராகதினா கடப:கிறவ

எ, எப9யாவ) தா க8 :வதC

ெப8Y க%யாண ெசF) ைவ)விட ேவ8:ெம அவ
கவைலப:கிறா

எ ெதாி") ெகா8ேட.

ெபாி)

த
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இ@வள+ அழ திசா%தனA வாF"த ெப8ைண க%யாண

ப8ணிெகா ள நா A"தி, நீ A"தி எ ேபா?9யி?: ெகா8: வா%பக

A வரவிைலெய/ விஷய என மிக+ வியபளித). இ) நAைடய

அதிடதினாதா எ எ8ணி ெகா8ேட.

ஆனாE இேபா) க%யாணைத பCறி பிர(தாபிக என மிக+

ெவ?கமாயி"த). க%யாண ெசF) ெகா8டா ெப8ைண உடேன அைழ)

ேபாக ேவ8:மலவா? எ#ேக அைழ) ேபாவ)? இ@வஷ பாீ?ைசயி

ேதறாவி?டா, இ/ ஒ வஷ ப9க ேவ89வ. அேபா) அவைள
எ#ேக வி:வ)? எ தாயாைரேய ைவ) காபாCற A9யாம, மாம V?9
வி?: ைவதி நா, க%யாண ப8ணி ெகா கிேற எறா
ேக?டவக

எலா சிாிக மா?டாகளா?

எனெவலாேமா ேயாசி), கைடசியி உடேன ப?டண)
திவெத, பாீ?ைச ேதறியி"தாE ேதறியிராவி?டாE ஏதாவ)
உதிேயாக) AயCசி ெசFவெத, உதிேயாக கிைடத) ஊ

திபி வ") கா"திமதிைய க%யாண ெசF) ெகா வெத A9+
வ"ேத. அ@வாேற ெசைன றப?:7 ெசேற.
---------------

2

எ/ைடய தகபனாைடய சிேநகித ஒவ அேபா) ைசதாேப?ைடயி
99 கெலடராயி"தா. தAைடய ஆZQ ஓ ஆ9# மா(தா ேவைல

கா%யிபதாக+, இேபாைத அ"த ேவைலயி எைன நியமிபதாக+,

பிற ெசைன ெஸரேடாிய? ஆZQ உதிேயாக)7 சிபாாி<

ெசFவதாக+ ெசானா. சாதாரணமாF உதிேயாக கிைடபதனா

ஏCபடI9ய ச"ேதாஷைத கா?9E என ப) மட# அதிக ச"ேதாஷ
உ8டாயிC. இதC

பாீ?ைசயி நா Aத வபி ேதறிய ெசFதி.

கிைடத). மப9. ஊ திபி ேபாேன.

தாயாாிட ேமCIாிய விவர#கைள7 ெசா%வி?: கா"திமதிைய பCறி
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பிர(தாபிேத. அவ

'ஐேயா ைபதியகாரா! Aனேம ெசா%யிக

Iடாதா? அ"த ெப8ணி தாயா Iட 'உ பி ைள கா"திமதிைய

க%யாண ெசF)ெகா கிறாயா?' எ ேக?டாேள? நா தாேன 'இவெனலா
இ#கி' ப9)வி?டானலவா? ப?9கா?: ெப8ைண க%யாண ெசF)
ெகா ளமா?டா' எ ெசா%வி?ேட. இேபா) காாிய மி0சி வி?டேத.
யாேரா ெபாிய உதிேயாக(த வ") ெப8ைண ெகா8:ேபாF வி?டாேன!
நைககளாக7 ெசF) இைழதிகிறா. கா"திமதியி அதிடைத பCறி

ஊெரலா ேப<கிறாகேள!" எறா .

இைத ேக?ட) எ/ைடய ஆகாச ேகா?ைட அப9ேய ெபாலெபாலெவ
உதி") வி6")வி?ட). வாJைகயிேலேய சியிறி ேபாயிC. இ"த7 ேசாக
சாகரதி%") தவதC ஒேர ஒ வழிதா உ8ெட நிைனேத. அ),

ஏதாவ) தீவிரமான ேவைலயி மனைத ஈ:ப:)ததா. எனேவ, சீகிரமாகேவ

ைசதாேப?ைட திபி7 ெச உதிேயாகைத ஒ ெகா8ேட.
இ@வா இர8: வஷ#க

ெசறன. ெஸரேடாிய? ஆZQ என

உதிேயாகA கிைடத). இதC

ஒவா கா"திமதிைய மற"தி"ேத.

ேவெறா ெப8ைண கயாண ெசF) ெகா வைத பCறிIட
ேயாசிகலாேன.

ெஸரேடாிய?9 எ/ைடய ெஸL/ ஒ தைலைம உதிேயாக(த

இ"தா. அவ ெபய காமா?சிநாத. அவ7 <மா 40 வயதிகலா. ஆரப
Aதேல எ#கK ஒவைரெயாவ பி9) ேபாயிC. பரம ேயாகிய.

ேவதா"ததி அதிக பC ளவ. அவைர பாத+ட, "சசாரதி தாமைர
இைலயி த8ணீ ேபா வாழேவ8:" எபாகேள, அதC உதாரண ஷ
இவதா எ ேதா.

என இள பிராய Aதேல ேவதா"த விஷய#களி பC உ8:; அ9க9
நா#க

பாரமாதிக த)வ#கைள பCறி ேப<ேவா. ஒ சமய அவ, "எ

V?9 அைமயான ேவதா"த தக#க
வ"தா பாகலா" எறா.

பல ைவதிகிேற. நீ ஒ நா
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அ@வாேற அ:த ஞாயிCகிழைம அவ V?:7 ெசேற. நா/ அவ

ேபசி ெகா89ைகயி, அவைடய மைனவி எ#கK7 சிC89 ெகா8:

வ"தா . அவK நா/ ஏக காலதி ஒவ Aகைத ஒவ பாேதா.
எ/ைடய ெந0< ஒ கண (தபி)வி?ட). உடபி%"த

ேராம#கெளலா திட நிறன. ேதகெமலா வியைவ )ளித). அவK

அப9தா இ"திக ேவ8:. உடேன Aகைத ேவ பக திபி

ெகா8டா . அறி. ெகா8: வ"த த?:கைள ைவ)வி?: விைர") உ ேள

ெசறா . டளகளி ஜல எ:)ெகா8: அவ

நிமிஷ பி9த).
அதC

திபி வவதC ஐ")

எ மனைத ஒவா சா"தப:தி ெகா8ேட. மப9 அவ

வ"த), "இவ தா எ மைனவி" எ காமா?சிநாத ெதாிவி) எைன.

அவK அறிAகப:தி ைவதா. அவ
ெபைம எப) நறாக ெவளியாயிC.

விஷயதி இவ ெராப+

என அவ மைனவிைய Aனேமேய ெதாி. எ நா ெசாலவிைல.
எப97 ெசாவ)? என ெசாவ)? உ8ைமயிேலேய நா#க

ேபசி

பழகியி"ேதாமானா ெசாலலா. "ளகைரயிE, VதியிE நா#க

ஒவைரெயாவ ச"திதிகிேறா; க8களினா ேபசி ெகா89கிேறா"
எ ெசாலA9.மா? ஆைகயாேலேய அைதபCறி நா பிர(தாபிகவிைல.
ஒேவைள அேபாேத அைத7 ெசா%யி"தா, பினா அ@வள+
)ப#கKகாளாகியிக ேவ8டாேமா, எனேவா?
'உ ள நிைறவிேலா க ள "தி9
உ ள நிைறவாேமா?'

எற கவியி வா எ விஷயதி உ8ைமயாயிC.
அத பிற அவைடய V?: நா அ9க9 ேபாக ெதாட#கிேன. எ

மனதிேலா ஒ ெபாிய ேபாரா?ட நட") ெகா89"த). "அவ V?:

ேபாகாேத; ேபாவதனா கட"தா ஏCப:" எ ஒ தி ெசா%C.

ஆனா அைத மீறிெகா8:, "அ#ேக ேபாகேவ8:; ேபாக ேவ8:" எற

ஆவ க?:கட#காம ெபா#கி எ6") ெகா89"த).
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"ேபாகேவ8டா" எற க?சி நாளைடவி ம#கி மைற"த). அ9க9 ேபாக

ெதாட#கிேன. அதனா காமா?சிநாத/ அதிக ச"ேதாஷமைட"ததாக

ெதாி"த). AதAத% நா/ அவ மைனவி. ச"திதேபா), எ#கK

ஏCப?ட மனகலகைத அவ கவனிதாரா எறாவ), பினா எைன அவ

V?: அ9க9 கவ"தி6த காரண இனெத அவ ஊகிதாரா

எறாவ) இவைர நா அறிேய. இெதலா ெதாி"தவராக அவ சிறி)

கா?9 ெகா ளவிைல.
ஒ நா

அவ V?: ேபானேபா), இவ ெவளியி ேபாயி"தா.

"உ?கா#க , வ")வி:வா" எ கா"திமதி ெசானா . சC ேநர இவ

<மா இ"ேதா. ஏதாவ) ேபசாவி?டா என ைபதிய பி9)வி: ேபா
ேதாறிC. "எைன ேபா )பாகியசா% இ"த உலகதிேல கிைடயா)"

எேற. நா ேயாசி) ேபசிேன எ ெசால A9யா). அ"த வாைதக
தாேம ெவளிவ"தன எேற ெசாலலா.
"நீ#க

இ#ேக வரேவ8டாெம ெசாவதCகி"ேத. பா6 மன

ேக?கமா?ேடெனகிற)" எறா

கா"திமதி.

அேபா) என மயி சி%த). உட A6) படபடெவ அ9)

ெகா8ட).

இ@வா நா#க

தனிைமயி ேபச ெதாட#கிேனா. ளகைரயி எைன7

ச"திததி%") அவK எ/ைடய ஞாபகமாகேவ இ"ததாக+, சீகிர

வ") தைன க%யாண ெசF)ெகா ேவென ஆைச ைவதி"ததாக+ ஒ
வஷ வைரயி ேப7<7< இலாம%கேவ மன ெவ) ேபானதாக+,
அ"த நிைலைமயி காமா?சிநாத வ") க%யாண ப8ணி ெகா வதாக7
ெசாலேவ அவைடய நல ணைத க8:, வயதாகியி"தாE

பரவாயிைலெய சமதிததாக+ Iறினா .
ஒ மாத அவ

ெபாதி"தா நா வ") க%யாண ெசF)

ெகா89ேபேன எ ெதாிவிேத. "ஒ வாைத எனிட
ெசா%யி"தா ஒ மாதமல, ஒ .க ேவ8:மானாE

காதி"திேபேன" எ அவ

Iறினா .
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"தைலவிதி இப9 ப8ணிவி?ட)" எ இர8: ேப ேச") A9+
வ"ேதா.

அத பிற, எேபா) கா"திமதியிட ேபசலா எேற சி"தைன ெசFயலாேன.
காமா?சிநாத V?9 இலாத சமய#கைள ஆராF") பா) ேபாக

ெதாட#கிேன. இ) பிச எ ந ெதாி"தி"த). ஆயி/ என பய?

ஒவ/7 ெச#தான மைல பாைறயி கா ந6விவி:கிற). கீேழ விழ

ெதாட#கிறா. அப9ேய ேபானா இ/ சில நிமிஷதி கீேழ

அதலபாதாளைத7 ேசரேவ89ய)தா எ அவ/ நறாக ெதாி..

ஆனாE அவ தைன த:) நிதி ெகா ள A9வதிைல. மைல7சாிவி

வி6") ெகா8ேடயிகிறா - எ/ைடய நிைல. அ)ேபா தா இ"த).
கைடசியாக, இதைகய வாJைகைய7 சகி) ெகா89க A9யாெதற
தீமான) வ"ேதா. நா#க

ப?டவகெள, கட+

இவ ஒவெகாவராகேவ பைடக

Aனிைலயி கயாண ெசF) ெகா8ட

சதிபதிகேளெய A9+ ெசFேதா. ஆனா இ"த A?டா

உலக - ெகா9ய

ஜன சக - அைத ஒ) ெகா ளா). ஆகேவ, இ"த7 சகைத வி?:

எ#ேகயாவ) க8காணாத இட) ேபாF7 ச"ேதாஷமாF வாJைக

நட)வ)தா சாி; பணைத பCறியாவ), மCற உலக ெசௗகாிய#கைள

பCறியாவ) நா#க

சிறி) கவைலபடவிைல. எ#கKைடய காத ஒேற

எ#கK அாிய ெசவ. மCறைவெயலா யா ேவ8:?

காமா?சிநாத சமீபதி அவைடய கிராம) ஒ காாியமாக ேபாக

உேதசிதி"தா. அ7சமய கா"திமதி அவ ஒ க9த எ6தி ைவ)வி?:

எ/ட கிளபி வ")வி:வெத, நா#க

ககதா ெச அ#ேக

கபேலறி பமா+ ேபாFவி:வெத தீமான ெசF) ெகா8ேடா.
------------

3

[இைடயி கிடாம ெபாிய (வாமியா கைதைய ேக?: ெகா8: வ"தா.
அவைடய க8க

பாதி 9யி"தன. ஆனா அவ X#க+மிைல; ேயாகதி
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ஆJ") விட+மிைல சின (வாமி நி) ேபாெதலா அவ க8கைள

ெகா0ச அதிக திற"), "அற?" எபா. மாரான"த ேமேல ெசாகிறா:]
காமா?சிநாத ஊ ேபாகேவ89ய நா

ெந#கிC. ஒ நா

அவ

அைதபCறி ேப<ைகயி, தம) மைனவிைய. அைழ) ெகா8: ேபாக

உேதசிதிபதாக7 ெசானா. என Xகிவாாி ேபா?ட). அவ அ@வா
ெசFதா, நா#க

ேபசி தீமானிதி"தப9 ெசFய A9யா).

எ/ைடய மனகலகைத ெவளியி கா?9 ெகா ளாம, "ேபானா எேபா)
திபி வVகேளா?" எ ேக?ேட.
"காாிய ஆன) திப ேவ89ய)தா.  நாைள ேம ஆகா)"
எறா.
அதC

கா"திமதி, "இர8:  நாைளகாக நா ஏ வரேவ8:? V8

அைல7ச தாேன? இ#ேகேய இ") வி:கிேறேன?" எறா .

"என ஆ?ேசபைணயிைல. உன தனியாயிக பயமிைலெயறா
ேபஷாக இ" எறா.

இப9 லவேலசA ச"ேதகமிலாத சா)ைவ நா ஏமாCற ேபாகிேறாேம எ

ஒ நிமிஷ என ப7சாதாப உ8டாயிC. ஆனா அ:த நிமிஷதி,

"நா என இவைர ஏமாCவ)? இவரலவா எைன ேமாச ெசFதவ? இவைர
யா வ") கா"திமதிைய க%யாண ெசF)ெகா ள7 ெசான)? ெதFVகமான

காத%னா இதய ஒCைம ெபCற எ#கK ந:ேவ இவரலவா சாபேகடாக
வ") ேச"தா?" எ எ8ணி ெந0ைச உதி ெசF) ெகா8ேட.
றிபி?ட தின இர+ காமா?சிநாத ஊ ேபானா. மநா

காைலயி

நா கா"திமதியி V?:7 ெச அவைள7 ச"திேத. எ#கKைடய

பயணைத பCறி ேபசி A9+ ெசFேதா. அதப9 அ சாய#கால கா"திமதி

V?9%") றப?: நா வசித அைற வ")விட ேவ89ய). அ#கி")
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ேச"தாCேபா நா#க

ரயிேவ (ேடஷ/ ேபாF ககதா+ ரயி

ஏறேவ89ய). காமா?சிநாத ெசF)ேபா?ட நைகக

ஒைற. அவ

எ:)

வரIடா). அவCைற இ ெப?9யி ைவ), அ)ட ஒ க9த எ6தி

ைவக ேவ89ய). இ ெப?97 சாவி ஒ காமா?சிநாதனிட இபதா

அவ வ"த) திற") பா) ெகா வா. V?9 ஒ சைமயCகாாி., ஒ

ேவைலகார ைபய/ இ"தாக . அவகளிட கா"திமதி ரசவாகதி

உ ள ஒ சிேநகிதியி V?: ேபாவதாக+, திவதC இர8: 

நா

ஆகலா எ ெசா%வி?: வரேவ89ய).

இ"த ஏCபா:க

அவ

ேபசி A9"த), கா"திமதி ஒ க9த எ6தி கா?9னா . அதி,

தனிட கா?9ய வி<வாசதிC தன7 ெசFத நைமகK மிக+

நறி.ைடயவளாயிபதாக+, ஆனா அதCெகலா தா பாதிரமானவ

அலெவ, க%யாணதிC Aேப த/ைடய இதயைத ஒவ பறி
ெகா:)வி?டதாக+, விதிவசதா அவைர மப9 ச"திதாக+, அவைர
பிாி") தனா உயி வாழ A9யாெத அறி") அவட ேபாவதாக+,
தைன மனி) மற") விட ேவ8:ெம எ6தியி"தா .

அ சாய#கால நா பிரயாண) எலா ஏCபா:கK ெசF)வி?:,

கா"திமதியி வரைவ ஆவEட எதிபா) உ?கா"தி"ேத. ேநர ஆக ஆக

எ ெந0< )9 அதிகமாயிC. 'ஒேவைள வராம இ")வி:வாேளா?'
எ எ8ணிய ேபா) இதயதி சம?9யா அ9த) ேபாற ேவதைன
ஏCப?ட) - (வாமி! த#களிட உ ள) உ ளப9 ெசாவதாக7 ச#கப
ெசF)ெகா8ேடனலவா? அ"த இதய ேவதைனயி ஒ ச"ேதாஷ

இ"தெதபைத. ெசா%வி:கிேற. உ8ைமெயனெவறா, நா

ேகாைழயாகி வி?ேட. அபாய#க

நிைற"த கைரகாணாத சAதிரதி பிரயாண

ெசFவதCகாக ஒவ தயாராகிறா. ஆனா பிரயாண றபட ேவ89ய

சமயதி ஏதாவ) ஒ தைட வ") கிடாதா, அைத7 சாகாக ைவ)
ெகா8: கிளபாம இ") விடலாேம எ அவ/ ேதாகிற).

எ/ைடய மேனாநிைல அப9தா இ"த). ஆனா அைத நாேன அேபா)

ெதளிவாக உணரவிைல.

வாச% வ89 வ") நி, கா"திமதி மா9ப9ேயறி எ/ைடய அைற
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வ"தேபா) எ/ைடய இதயநிைல எப9யி"தெதபைத எனாேலேய

விவாிக A9யா). அதி அதிகமாயி"த) இபமா )பமா எ எனேக
ெதாியவிைல.
அவ

வ"த), இனின ெசா%, இ@விதமாக வரேவCக

ேவ8:ெமெறலா மனதி எ8ணியி"ேத. ஆனா அெதலா

இேபா) அ9ேயா: மற") ேபாயிC. ஒ வாைத Iட வரவிைல.

அவKைடய கர#கைள பி9) உ?கார ைவேத. அேபா) அவKைடய

ேதகெமலா ந:#வைத அறி"ேத. எ மனதி மCற உண7சிெயலா

ேபாF பாிதாப உண7சி ெபா#கி எ6"த).

"இேதா பா, கா"தி! உ உட ந:#கிற). உ மனதி ெகா0சமாவ)
தயக இ"தா நா இ"த காாிய ெசFய ேவ8டா" எேற.

"தயகமி"தா வேவனா? நீ#க

எைன க?டாயப:தினீகளா? எ

மனHவமான விபதினாேலேய வகிேற" எறா

கா"தி.

"அ) வா(தவ"தா. ஆனாE எ/ைடய <யநல)காக உைன
)ப) ளாகிேறேனா எ தா எ மன தவிகிற). உன, V:,

வாச, ெசவ, ெசௗகிய எலா அவ அளிதிகிறா. நாேனா

இைவெயா உன தர A9யா)..."

"அதனாேலேயதா நா அவைர வி?:7 ெசவ) அவசிய. அவ என எலா
அளிதிகிற; நாேனா அவ எ ெவ இதயைத Iட அளிக

A9யவிைல. அைத தா#க
ெசFயலா?"

ஏCகனேவ கவ") வி?Bக . நா என

"எ வாJைகயி இப9ப?ட பாகிய என கிைடெம நா

கனவிE எதிபாகவிைல. உ/ைடய காதE நீ எனிட ைவ

நபிைக நா ததி. ளவனா எ தா ச"ேதகமாயிகிற)."
"இ"த ேயாசைனெயலா அ அரசமரத9யிேலேய உ#கK
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ேதாறியிக ேவ8:" எறா

கா"தி.

"சாி, சாி; நAைடய ேப7சிேல ரயிைல மற") விட ேபாகிேறா. இனிேம தா

தின 24 மணி ேநரA ேபச ேபாகிேறாேம. இேபா) கிளபலா" எேற.

"கிளவதC A இ/ ஒ விஷய உ#கK7 ெசா% விட ேவ8:.
அ) அவ Iட ெதாியா)" எறா

கா"தி. அேபா) அவ

Aகதிேல சிறி)

ெவ?கதி அறிறி காணப?ட). இதJகளி சிநைக உ8டாயிC.

அவ

ெசால ேபாவ) எனவாயிகலாெம சC ேயாசிேத. ஒ

ெதாியாம "என ெசானாE ேக?க தயாராயிகிேற" எேற. "

மாதமாF என உட ஒ மாதிாியாயிகிற). மாத(நான ெசFயவிைல.

நா ேபாமிடதி இ) ஒ சிரம இகிற)" எறா .
இத ெபா

என நறாக விள#க ஒ நிமிஷ பி9த). அ) விள#கிய)

ஒ ெபாிய ஆத உ8டாயிC. அபாய நிைற"த கடCபிரயாண

ெதாட#வதC அச?: ைதாிய)ட தீமானி)வி?: அதC ஏதாவ)

இைட_ ேநராதா எ எதிபா) ெகா89"தவ/, உ8ைமயிேலேய

ஓ இைட_ இேபா) ெதப?ட).

சC ேநர சி"தி) ெகா89"ேத. "என இ@வள+ ஆJ"த ேயாசைன?"
எ கா"திமதி ேக?டா .

"கா"தி! இ"த ஜமதி நAைடய காத நிைறேவவ) பகவா/

இடமிைல. கட+

சிதமி"தா நீ இ/ ஒ மாத க%யாண ஆகாம

இ"திகமா?டாயா?" எேற.
"இ)தானா உ#க

காத? இ@வள+ தானா உ#க

ைதாிய?" எறா

கா"தி.

"ஆமா; உ வாJைகைய பாழாவதC என ைதாியமிைலதா. அவ

உனகளி வாJைக7 ெசௗகாிய#கK பதி நீ அவ ஒ ெகா:க
A9யவிைலெய IறினாF. அ) தவ. அவCெகலா ேமலானைத -

137

ச"தான பாகியைத - அவ நீ அளிக A9.. இ"த ஜமதி நீ அவைர7

ேச"தவ . அ:த ஜமதிலாவ) நைம ஒ ேசப9 பகவாைன

பிராதிேபா" எேற.

"அவ தா ேவதா"தி எ நிைன) ெகா89"ேத; நீ#கK ஒ ?9
ேவதா"தி எப) ெதாியாம ேபாயிC" எறா

வாைத ேபசாம எ6") ெசறா .

கா"தி. அ:த நிமிஷ ேவ

கீேழ காதி"த ஜ?கா வ89 கடகடெவ ெசற). அ"த வ89யி

சகர#க

எ இதயதி ேம ஓ:வ) ேபா இ"த).

கா"திமதி இற#வதCகி"த ெபாிய )ப ழியி%") அவைள காபாCறி
கைர ேசததாக நிைனேத. ஆனா எ/ைடய வாJைக எனேவா

பாழாயிC. இனிேம அ) ெவ பாைலவன"தா.

அறிர+ ஒ கண ேநரA நா X#கவிைல. இ/ சில நா

அப9ேய

இ"தா சித ேபத%) வி: எ ேதாறிC. எனேவ, மநா
அதிகாைலயி திேகாவிbைர ேநாகி பிரயாணமாேன.

அறி"திZக . அேபா)

திேகாவிb மடைத பCறி தா#க

அமடதி தைலவராயி"த (வாமிைய என ஏCகனேவ ெதாி.. அவ சிற"த

கவி பயிCசி., ஒ6கA விசால தி., கைண. உ ளவ. அவாிட

ெச நா ச"நியாசியாக விவதாக+, அவைடய சீடனாக எைன ஏC

ெகா ள ேவ8:ெம ெதாிவிேத. (வாமிகK அ

ஏC ெகா8டா.
------------

ாி") எைன

4

ஐ") வஷ#கK பிற, எ/ைடய நாதைர7 ெசைனயி%"த ஒ

பத அைழதா. அவட நா/ ெசேற. ஒ நா

நட"த). (வாமிக

ேகாவி% உப"நியாச

வழக ேபா அாிய ெபாிய சமய த)வ#கைள7

சரமாாியாக ெபாழி") ெகா89"தா. ஆனா எ/ைடய மன எனேவா,

அ உப"நியாசதி ஈ:படவிைல.
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உ8ைமயி, ெசைன வ"ததி%"ேத எ உ ள சாியான நிைலைமயி

இைல. தியானதி மன வித மிக+ க9னமாயிC. அ9க9 கா"திமதியி

நிைன+ வ"த). "லகைள அடகி ெவCறி ெபCற நா இேபா) கா"திமதிைய
பாதாெலன?" எ ேதாறிC. "அவைள ந சிையயாF ெகா ளலா"
எற ஆைச Iட உ8டாயிC.
ேகாவி% (வாமிக

உப"நியாச ெசF) ெகா89"தேபா), மன அதி

ஈ:படாம ெபாி) ச%) ெகா89கேவ, நா ேகாவிைல7 <Cறி

வரலாெம எ8ணி எ6") ெசேற. (வாமி தாிசன ெசF)வி?: அம

ச"நிதி7 ெசேற. அ#ேக கபகிஹதி அ7சக Hைஜ ஆயத

ெசF) ெகா89"தா. ெவளி ம8டபதி ஒ சி ெப8 ைக Iபிய வ8ண

நி ெகா89"தா . அ# ேவ யா இைல.
அ"த ழ"ைத வய) ஐ")

தா இ. அவ

AYAY) பிராதைன ெசF) ெகா89"தா . அவ

பிராதிகிறா

எ ெதாி")ெகா ள ஆவ

உC ேக?ேட.

என

உ8டாகேவ அகி ெந#கி

"அபிேக! தாேய! எ அமாைவ காபாC. நா#க

தவிர எ#கK கதி கிைடயா)..."

வாF ேள ஏேதா

திகCறவக ; உைன

எ உடெபலா ஒ E# E#கிC. அ"த பாிதாபமான ரைல.,

பிராதைனைய. எனா சகிக A9யவிைல. இ/ அகி ெச

"ழ"தாF! நீ யாரமா? உ தாயா என அமா?" எ ேக?ேட.

ழ"ைத Aத% ெகா0ச ெவ8ட க8கKட எைன பாதா . அற

அவ

Aக சC மல"த).

"அமா+ உட சாியாயிைல. V?9ேல அாிசி வா#க பண கிைடயா)...!"

எறா .
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"உன அபா இைலயா, அமா?"
"அபா நா பிறபதC Aனேம ேபாF வி?டா. எ#கK ேவ திகிைல.
ெதFவ"தா எ#கK )ைண."

இ"த ழ"ைதயி மழைல7 ெசாCக

எலா அவKைடய தாயா அ9க9

ெசா% ேக?டைவ எ ஊகி) ெகா8ேட. எ உ ள உகிC.
"உ ெபய என அமா?" எ ேக?ேட.
"எ ெபய ெஸௗபாகிய."
"உ அமாவி ெபய?"
"கா"திமதி."
எைன ெதாட") அவகKைடய V?: வவதC அ"த ழ"ைத
ஓடேவ89யி"த). அ@வள+ விைரவி எ காக

ேசதன.

எைன அ#ேக ெகா8:

ஒ பைழய V?9 சின அைற ஒறி ெவ"தைரயி எE" ேதாEமாF
ப:) ெகா89"த கா"திமதிைய க8ேட. அவ

Aேன பாைதவிட அதிகமான ேதஜ( இ"த).
ெவ ேநர நா#க

Aகதிேல ம?: நா

ஒ ேபசவிைல. ஒவைரெயாவ பா) பா)

க8ணீ வி?: ெகா89"ேதா.

அவK உட சாிபடாததC காரண ப?9னிதா எ பாத உடேனேய
என ெதாி") ேபாயிC. பக) கைடயி%") ெகா0ச பழ#க

ெகா8: வ") ெகா:) இவைர. சாபிட7 ெசFேத.
"நா சாவதC

வா#கி

உ#கைள மப9 பாேப எ ம?: ஒ நபிைக என
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இ"த). ேநCறிர+ ஒ கன+ க8ேட. ஒ வாFகாE அ"த கைரயி
நீ#க

நிCகிறீக . அ#கி") ைகைய நீ?9 எைன. அ"த கைரயி ேசக

Aயகிறீக . அேபா) நா வாFகா% வி6") வி:கிேற. ெவ ள

அ9) ெகா8: ேபாகிற). அற ெவ ேநர நிைனேவ இலாம

இகிற). பிற, சAதிரதி ஒ படகி இபதாக ேதாகிற). நீ#க
பட ஓ?:கிறீக . 'இ) நAைடய ம ஜம' எ ெசாEகிறீக .

'விதியி எ6ைத கிழிதா7< - Aேன
வி?ட ைற வ") ெதா?டா7<'
எற ந"த சாிதிர மி நா பா:கிேற. அேபா) திBெர ஒ யC

காC வ") படைக கவிJ) வி:கிற). இப9ெயலா ஏேதேதா ெசாபன

க8: ெகா89"ேத" எ கா"திமதி Iறினா .

எ#கKைடய சபாஷைண ஒ ெதாட7சியிலாம ஒேர ழபமாயி"தப9யா,
அைத அப9ேய எனா இேபா) ெசால A9யா). எைன வி?: பிாி"த

பி அவK ேந"தைத பCறி நா ேக?: ெதாி") ெகா8டைத ம?:
ெசாகிேற.

கா"திமதி V: ேச"த), அ#ேக ேவைலகார ைபய ம?: ெபாி) மன

ழப)ட உ?கா"திபைத க8டா . அ சாய#கால அவ

V?ைட

வி?:7 ெசறபி ஊ ேபாயி"ததாக நிைனத எஜமா வ"ததாக+,

அமா

ெவளியி ேபாயிகிறா

எ அறி"த) அவ ஒ ெசாலாம

திபி ேபாFவி?டதாக+ அவ ெதாிவிதா. அறி. எஜமா வ")

ெசறபி சைமயCகாாி இ ெப?9 இ"த அைற

ெச கதைவ

தாழி?: ெகா8: ஏேதா ைட") ெகா89"ததாக+, பிற அவK ஒ

ெசாலாம ெவளிேய ேபாFவி?டதாக+ Iறினா. கா"திமதி பைதபைதட

இெப?9ைய ேபாF பாதா . ெப?9 திற"தி"த). சாவி ெகா) கீேழ

கிட"த). ெப?9

நைகக

இைல. தா எ6தி ைவதி"த க9த ம?:

இ"த). அைத எ:) கிழி) தீயி ேபா?: எாிதா .

நைககைள7 சைமயCகாாி எ:) ேபாயிக ேவ8:ெம அவK

ேதாறிC. காமா?சிநாத அ@வள+ சீகிர திபி வ") மப9 ேபானைத

பCறி நிைனக நிைனக அவK கவைலயாயி"த). அவ இ ெப?9

141

இ"த அைற

ேபாகவிைலெயபைத ைபயைன நறாF விசாாி)

ெதாி") ெகா8டா . ஆைகயா க9தைத பாதிகமா?டா. எனேவ,

எப9. அவ சீகிர வவாெர எதிபாதா . நைகக

எலாவCைற.

கழCறி ெப?9யி ைவதைதபCறி அவ என காரண ெசாவெத
கலக)ட ேயாசி) ெகா89"தா .

ஆனா அதைகய காரண ெசாவதC ேவ89ய பிரேமய அவK

ஏCபடேவயிைல. ஏெனறா, காமா?சிநாத திபி வரேவயிைல! ஒ வார,

இர8: வார ஆகி. அவ வரவிைல. அவ சைமயCகாாி ெவ நாளாக
காத உ8ெட, அவைள அைழ) ெகா8: அவ ஓ9வி?டாெர

அக பகதிE ளவக

ெசானாக . கா"திமதியிட வ") )க

விசாாிதாக . ஆனா ஒவராவ) எ@வித ஒதாைச. ெசFய Aவரவிைல.

கா"திமதியி தாயா Aனேம கால0ெசவி?டா . ேவ உCறா உறவின

யாமிைல. ெசா"த கிராம) ேபாக அவK இடA இைல. நல

ேவைளயாF பா#கியி ெகா0ச பண இ"த). அைத ைவ) ெகா8:

ப?டணதிேலேய வசிக தீமானிதா . அேத ெதவி சமீபதி%"த ஒ

V?9 இர8: அைறக

ம?: வாடைக வா#கி ெகா8: வசிகலானா .

அ"த V?9 மCெறா 9தன இ"த தபதிக
ழ"ைதகைள ப9க ைவபதCகாகேவ அவக
எப9. காமா?சிநாத ஒ நா

மிக+ நல மாதிாி.

ப?டண) வ"தவக .

திபி வவா எற நபிைக.ட

கா"திமதி கால# கழிகலானா . உாிய காலதி இ"த ெப8 ழ"ைத பிற"த).
ழ"ைதைய வளபதி அவ

ெபா6தி ெப பதி ேபாயிC. ெச?டாக

9தன ெசF) எப9ேயா இதைன நா

கழிதா . கைடசியாக,

பா#கியி%"த பண A6) தீ") பரம தாிதிர ேநாி?ட). உண+ ெபா
வா#க+ பண இலாத நிைலைம ஏCப?ட).
*****

இைதெயலா அவ

ெசால ேக?க ேக?க என எ மீதிேலேய வ"த

ேகாப) அளவிலாம ேபாயிC. "பாவி எனாலலவா உன இ"த

)யரெமலா ேநாி?ட)? சமயதி நா ேகாைழயாகி உைன திபி ேபாக7
ெசாேனேன?" எ கதறிேன.
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"நா திபி ேபானதC காரண நீ#க

ம?:"தா எ நிைனகிறீகளா?

இைல. இைல. உ8ைமயி எ/ைடய ைதாிய ைற+தா உ#கைள.

பாதித). எ ேதக ந:#கியைத அேபா) நீ#க

அறியவிைலயா? நா ேபாF

வி?ேடென ெதாி"த) அவைடய மன என பா:ப:ெம எ8ணி

பாத ேபா) எ/ைடய உதிெயலா ேபாFவி?ட). அதனா தா நீ#க

ெகா0ச தயக கா?9ய) நா திபி வி?ேட" எறா .

"அைத நிைனதாதா வயிCெறாி7ச அதிகமாகிற). பிரமாதமான ேவதா"த

விசார ெசF) வி?: கைடசியி ஒ சைமயCகாாிைய இ6) ெகா8: ேபான
ம/ய/காக நAைடய வாJைக இபைதெயலா தியாக ெசFேதாேம!
நீ இப9 ப?9னி கிட") எE" ேதாEமாப9 ஆயிCேற! இ"த க8க

என பாவ ெசFதன?" எ ெசா% Aகதி அ9) ெகா8ேட.
"தா#க

அ"த அவXைற நகிறீகளா, என? ஊரா ெசானாகெளறா,

அ) நிஜமா? அவாிட நா காத ெகா ள A9யவிைல எப) உ8ைமேய;
ஆனா அவைடய ணைத நா நறாF அறிேவ. ஒ நாK அப9

ேந"திரா)" எறா

கா"திமதி.

"பி ஏ அ"த ம/ஷ திபி வரவிைல? உைன இ"த கதி
ஆளாகிவி?: அவ ஏ ேபாக ேவ8:?"
"அெதனேவா, நா அறிேய. ச"தப#க

எலா ஊரா ெசாவதC

ெபாதமாFதா இ"தன. ஆனா எ அ"தர#கதி நா அைத நப

A9யவிைல; இனி. நபமா?ேட" எறா .

அவKைடய உதம ணைத நிைனக நிைனக என எ ேபாிE, அவ

ஷ ேபாிE பதி மட# ேகாப ெபா#கிC. இெனா (திாீ

இதைகய கட ேந"தி"தா, எ@வள+ மன கச") ேபாயிபா ? எப9

எலாைர. )ேவஷிக ெதாட#கியிபா ?

மப9. நாைள வவதாக7 ெசா%வி?: எ நாத த#கியி"த

V?: திபிேன. "எ#ேக ேபாயி"தாF?" எ அவ ேக?டதC, "பைழய
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சிேநகித ஒவைர7 ச"திேத; அவ V?: ேபாயி"ேத" எேற. இனி

என ெசFவெதபைதபCறி திடமான A9+ ெசF) ெகா8: அவாிட A6
விவரைத. ெதாிவிக ேவ8:ெம நிைனேத. உ8ைமயி,

ச"நியாஸாசிரமதி%") வி:தைல ேகாப9யாகேவ ேநேமா எ Iட எ
உ ள நிைனத).

ஆனா அதைகய தம ச#கட) எைன கா"திமதி ஆளாகவிைல.

மநா

காைலயி நா அவ

V: ெசறேபா) கா"திமதி ழ"ைதைய

அைண) ெகா8:, 'ெஸௗபா! உைன நா பிாி.#கால வ") வி?ட).

ஆனா நீ வத படாேத. பகவா எைன அ9ேயா: ைகவி?: விடவிைல.

ேநC உேனா: வ"த (வாமியா உைன காபாCவா' எ ெம%"த
ர% ெசா% ெகா89"தா .

சC ேநர)ெகலா எைன. அ"த ழ"ைதைய. ேகாெவ கதற
வி?:வி?: கா"திமதி பரேலாக ெசறா .
!$%ைர
இப97 ெச% வ"த மாரான"தாி க8களி க8ணீ த)பிC. ஆனா

ெபாிய (வாமியாேரா சா"த(வSபியாF உ?கா"தி"தா. கைடசியி,

ழ"ைதைய பCறி7 ெசானேபா) ம?: அவைடய 7< வழகைதவிட7
சிறி) ெபாிதாக வ"த).

"இேபா) (வாமி அ9க9 பண அ/பி வவெதலா அ"த
ழ"ைததாேனா?" எ ேக?டா.
"ஆமா; அைறய தினேம நா எ நாதாிட ெச, உ8ைம A6வைத.
ெசா%, இனி ெகா0ச கால எ மனதி சா"தி இராெத, ஒேர இடதி

இக A9யாெத ெதாிவி) ேLதிர யாதிைர ெசFய அOமதி ெபCேற.
சில நா

வைர நா ேபாமிடெமலா ெஸௗபாைவ. அைழ) ெகா8:

ேபாேன. ெகா0ச அவK வயதான) ெசைனயி இள ெப8கK

உண+ வசதி.ட கவி. அளி ஒ (தாபனதி ேசேத. இேபா)

அவK பதிைன") வயதாகிற). அவளிட என இப) )ேவஷமா
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வாஸயமா எேற சில சமய ெதாிவதிைல. 'இ"த ெப8ணா அலவா
இ/ நா வி:தைல ெபறாம உலக ப"ததி ஆJ"திகிேற?' எ
நிைனேபா) அவளிட ேகாப உ8டாகிற). அ:த நிமிஷ, 'அ"த

ழ"ைதயி நவாJ+காக ேமா?சைத இழ") நகர) ேபாகலா' எ

ேதாகிற)..."

"(வாமி ப"ததி%") வி:தைல ேவ8:மானா இேபா) அைடயலா.
ெஸௗபாகியைத காபாC ெபாைப இ"த க?ைட ஏC ெகா K"
எறா பிராணவான"த.

"ஓ! அெதப9 A9.? கா"திமதி அளித ெபாைப நா எப9

இெனாவாிட ெகா:ேப? (வாமி! ெசாE#க ! இ"த உலகதி

)பA தீைம. ஏ இகிறன? சைமயCகாாிைய இ6)7 ெசற ஒ
Xத/காக எ#க

வாJைக பாழான) ஏ? கா"திமதி ப?9னியா உயி

)றப9 ேந"த) ஏ? இைதெயலா நிைன ேபா) என

கட+ளிடதிேலேய அவநபிைக உ8டாகிவி:கிற). அேபாெதலா எ

ச"நியாச ேகாலைத பா) நாேன சிாி) ெகா கிேற."

"(வாமி! பகவா/ைடய சி9யி ஏ தீைம. )பA இகிறன எ
ஆதிகாலதி%") ந ெபாிேயாக
"அ"த ஆராF7சியி அவக

ஆராF7சி ெசFதாக ..."

க8:பி9த) என?"

"அ)தா நம ெதாியா). ஏெனனி, அ"த இரகசியைத க8: பி9தவக

யா அைத ெவளியிடவிைல. கட+ளி சா"நியைத ேபாலேவ அவைடய

திவிைளயாட% இரகசியA விவாிக A9யாத) எறாக . அதனா தா

'க8டவ வி89ல; வி8டவ க89ல' எ/ வாகிய எ6"த)."
"பி, மனித சா"தி ெபவ)தா எப9?"
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"மன7சா?சி7 சாிெய ேதாவைத7 ெசFவ), பலகைள பகவா/
அபண ெசFவ)"தா சா"தி அைட. உபாய. உதாரணமாக கா"திமதியி

கணவ, அவ

ேவெறாவைன காத%திைகயி தா அவைள மண

ாி"த) பிச எ அறி"தேபா), அவைள வி?:7 ெசவேத சாிெய எ8ணி
அ@வா ெசFதா. கடைமெய கதியைத7 ெசFதப9யா, அத விைள+க

விபாீதமாF ேபாFவி?டைத இேபா) அறி") ெகா8ட ேபாதிE அவ சC

மன# கல#கவிைல."

சின (வாமியா )Yெகற). "(வாமி! என ெசாகிறீக ?
காமா?சிநாதைன பCறி உ#கK என ெதாி.?" எறா.
"ஆமா; அவைனபCறி இ"த க?ைட நறாF ெதாி.. (வாமி

கதிய)ேபா அவ சைமயCகாாி.ட ேபாகவிைல. கா"திமதி. அவ

காதல/ ச"ேதாஷமாயிக?: எதா ேபானா. அைத பCறி

நி7சயமாF ெதாி") ெகா வதCகாகேவ அவ ஊாி%") மநாேள திபி

வ"த). கா"திமதி V?9 இலாம, அவKைடய காதல அைறயி இக

க8ட) நி7சய ெபC7 ச"நியாசியாகி வடநா?:7 ெசறா. அவ

V?9ேல வி?:7 ெசற சாவிெகாைத ெகா8: சைமயCகாாி ெப?9ைய
திற") நைககைள தி97 ெசறிக ேவ8:."

"(வாமி! (வாமி! இெதலா த#கK எப9 ெதாி.? தா#க

யா?"

"Hவாசிரமதி இ"த க?ைடைய காமா?சிநாத எ ெசாவாக !"
-----------

37. சிர3சீவி கைத

தய+ ெசF) தபாக எ8ணி ெகா ள ேவ8டா. நா எ6த ேபாகிற இ"த

கைத "சிர0சீவி கைத" எபதாக நா உாிைம ெகா8டாடவிைல. உ8ைமயி,
இ) தீகா.

ெபCற கைத Iட அ. இத/ைடய ஆ.

 நிமிஷ"தா,

ேவகமாF ப9பவகK. எ6) I?9 ப9தா Iட ஐ") நிமிஷ"தா

இகைதயி வாJ+.
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இ"த கைத தைலபாக அைம"த "சிர0சீவி கைத" ஒ ஹா(ய

பதிாிைகயிேல ெவளியான). அதி, ஒ (திாீ எப9 த நாதனா மீ) வ0ச

தீ ெபா?: த  ழ"ைதகைள ெகா, நா Hைன
?9கைள ெகா, தைன. ெகா ெகா8டா

எப), இ"த7

சபவ#களினா மனAைட"த அவKைடய கணவ Vதிேயா: ேபாேபா)
எப9 ஒ 9ரா வ89 அவ மீ) ஏறி அவைன உட ேவ தைல ேவ

ஆகிC எப) ஆ7சாியகரமான Aைறயி வியகதக நைடயி நைக7<ைவ
த)ப விவாிகப?9"த). அ"த கைதயி தைல "அமிதபான".

தைல ேமேல பதிாிகாசிாிய க?ட#க?9 விேசஷ றி ஒ
ெவளியி?9"தா.

அ"த விேசஷ றிபி Aத வாிைய ப9த)தா எ/ைடய கதாநாயக

2மா மாக8ட Aத%யா ெசFத தபித. பதிாிைக ப9 விஷயதி

அவ த வாணாளி ெசFத Aத தபித அ) தா. கைடசி தபிதA

அ)ேவதா.

ேமCப9 தபித Iட அவ ேவ8:ெம மனமார7 ெசFயவிைல. பண

ெகா:) பதிாிைக வா#கி, ஊசிைய ெபய) எ:), பக#கைள ர?9

வாசிபதC ேவ89ய உCசாக அவாிட லவேலசA கிைடயா). சாய#கால

ஆZ( வி?ட) வழக ேபா மயிலாH 9ரா வ89யி ஏறி உ?கா"தா.

வழியி ெமௗ8? ேரா?9 அ"த வ89யி ஏறி அவ பகதி உ?கா"த ஒ
ம/ஷ ைகயி ேமCப9 பதிாிைக இ"த). அ"த7 சிர0சீவி கைத

பிர<ரமாயி"த பகைத அவ பிாி) ைவ) ெகா89"தா. தCெசயலாக

2மா மாக8ட Aத%யாைடய பாைவ அ"த பகதி ேம அ"த

க?டதிC

வி6"த).

இ) ஒ சிர0சீவி கைத. இத ஆசிாிய ஆ.

காலதி இ"த கைத சாகா).

எெனனி, அவ ந உடபி உயி ள வைரயி தின ஒ தடைவயாவ),

ஒவாிடமாவ), "எ/ைடய 'அமிதபான' எ/ கைதைய வாசிதாயா?"

எ ேக?: ெகா8: தானிபா!...

"இ) ஒ சிர0சீவி கைத..." எ Aத%யா ப9தா. அ@வள+ தா;

அதCேம அவைடய பாைவ ெசாலவிைல! ஆனா மன எனேவா

ேவைல ெசFய ெதாட#கிவி?ட)!
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"சிர0சீவி-சிர0சீவி-இ"த உலகதி சிர0சீவியாயிப) சாதியமா? ஏ
சாதியமிைல? சித ஷக

எதைனேயா ேப இைலயா?-

சிர0சீவியாயிலா வி?டாE U வய) நி7சய இகலா-ஏ இக

Iடா)?-'மனித சாக ேவ8:மா' எ/ தகதி டாட வா 98டாம(

என ெசா%யிகிறா?..."
2மா மாக8ட Aத%யா அ தா ஐப) வய) Hதியாகி இ"த).
மநா

ெபா6) வி9"தா ஐபேதாராவ) வய) பிற. அவ ெமௗ8?

ேரா?: ராயேப?ைட மதியிE ள )ேப?ைடவாசி. அ#ேகேய பிற"),
அ#ேகேய வள"), அ#ேகேய வாJ") வபவ. அவைடய வாJைக )ைணவி

ஒேர ஒ தவிைய வி?: வி?: கால0 ெச ஏெழ?: வஷ#களாயின.
ெப8Y க%யாணமாகி ேஜாலாேப?ைடயிE ள ஷ V?:7

ெசவி?டா . ஆகேவ, Aத%யா இேபா) தன"தனியாகேவ இ") வ"தா.

ஒ V?: ெமைத அைறைய ம?: வாடைக எ:) ெகா8: அதி

வசிதா. அ:த Vதியி அவைடய த#ைக த ஷ ழ"ைதகKட

சசார நடதி வ"தா . அவக

V?9ேல தா இவ இர8: ேவைள.

சாபா:. Aத%யா ேம அவைடய த#ைக அதிக பிாிய. ஏைழ :ப;
ஆைகயா Aத%யா அ#ேக சாபி:வதா ெகா0ச ெசௗகாிய ஏCப?: வ"த);
அவைடய கால) பிற இ/ அதிக ெசௗகாியைத எதி பாதாக .
மாக8ட Aத%யா அ மாைல தம) அைற வ") ேச"த), சாF+
நாCகா%யி சாF") ெகா8: தம) வாJைகயி ெசற காலைத.

வ#காலைத. பCறி ெதாட") எ8ணமிட ெதாட#கினா: "ஐப) வய)

ஒ வயதா? மனித/ைடய Hரண ஆ.ளி பாதிதா ஆயிC. நியாயமாக இ/
ஐப) வஷ இகலா; நாCப) வஷமாவ) இகலா. அதC த"தப9

வாJைகைய7 ெசபனி?: அைம) ெகா ள ேவ8:. ேசாேபறிதன

உதவா). இதC A பல தடைவ ேதக பயிCசிகைள ஆரபி) ஆரபி)

இைடயிைடேய நிதியாகி வி?ட). இனிேம அப9 நித Iடா). நாைள

Aத ெதாட7சியாF இைடவிடாம எலா ெசF) வரேவ8:. சீைமயிேல
ெவ ைளகாரக

அப) வய) ேம க%யாண ெசF) ெகா கிறாகேள!..."

இப9 எ8ணியேபா) Aத%யா தைமயறியாம னைக வ"த). கீேழ
வாசற) அைறயி 9யி"த காபேரஷ நஸு நவமணி அமா
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அவைடய மன க8ணி A வ"தா . தா ேக ெந:ேக ேபா ேபா)

அவ

ஆவ த)கிற க8கKட தைம பாப) ெப7< வி:வ)

எலா ஞாபக வ"தன. Aத%, "இெதன உபதிரவ? இ"த V?ைடவி?:

ேபாFவிடலாமா?" எ நிைனதா. பிற, "ெராப நறாயிகிற)! இதC

பய"தா இதைன நா

இ"த வி?ைடவி?: ேபாவ)? அவ

தா ேபாக?:ேம?"

எ எ8ணினா. ெகா0ச நாைளெகலா, ேக ெந:ேக ேபா ேபா)
அவைடய க8கேள அ"த நஸு இகிறாேளா எ ேதட ெதாட#கின.
இ/ சில நாைள பிற, நவமணி அமா

இவ ெப7< வர ெதாட#கிய).

ெப7< வி: ேபா)

"எதCகாக இப9 நா தனிைம வாJைக நடத ேவ8:? ஏ க%யாண ெசF)
ெகா8: ச"ேதாஷமாF வாழ Iடா)?" எ சில சமய ேதா. சில சமய

இப9. எ8ணமி:வா: "எலா என ெசாவாக ? சிாிகமா?டாகளா?
ஐப) வய) ேம க%யாண! அதிE இ/ சிலைரேபா ேதக

நிைலைமயாவ) சாியாயிகிறதா? தைல நைர) எதைனேயா வஷமாயிC.

ெகா0ச நாளாக ெதா"தி 'நாெளா ேமனி. ெபா6ெதா வ8ணAமாக' வள")
வகிற). த ளாைம அதிகமாயிகிற). மா9ப9 ஒ தடைவ இர8:

தடைவயாக ஏறினா 7< வா#கிற). இ"த ல?சணதி க%யாணமா? ஹு!

க%யாண? நல தமா! கயாண! சீ!"

இ@வா பல பல எ8ண#களினா சில காலமாக அைலக ெபC வ"த 2மா
மாக8ட Aத%யா இ ஒ A9வான தீமான) வ"தா. "ஆ மாத
ஒ6#கான வாJைக நட)வ); அதC பிற ேதக நிைலைம த"தப9

ேயாசி) A9+ ெசFவ)" எப) தா அ"த தீமான.

இ"த தீமான) வ"த) Aத%யா ச?ெட எ6"தி"), நிமி")
உ?கா"), ஒ6#கான வாJைகாிய தி?ட#கைள காகிததி எ6த

ெதாட#கினா:

1. ஆகார நியம - விடமி - ஏ.பி.Q.9.இ. கீைர - (ெராப Aகிய) - ெடாமாேடா

(ப7ைச) - இராதிாி ேகா)ைம ெரா?9.
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2. ெதா?9 (நான (தின அைரமணி ைறயாம)
3. ேயாகாஸன - பமாஸன, சிரஸாஸன, சவா#காஸன. (Aத% எ)
ஆரபிகலா?)
4. பிரணாயாம (Hரக எ?:, பக ஆ, ேரசக ப))
5. ேதகாபியாச (ப) த8டா, பதிைன") ப(கி. வார) இர8:

த8டாE  ப(கி. அதிகமாகலா.) மாைலயி கடCகைர காC (மிக மிக

அவசிய)

6. ம") - மகரவஜ, சியவனராஸ (அவசிய"தானா?)
2மா மாக8ட Aத%யா தக ப9) Vணாக க8ைண ெக:)
ெகா வ) கிைடயா) எ ெசா%யிகிேற. ேதகாேராகியைத பCறி

தக#க

ம?: இதC வில. அவைடய பைழய அலமாாியி இ"த <மா

U தக#கK ேதகைத பCறியைவ தா. இயCைக ைவதிய சப"தமாக,

டாட I எ/ ெஜமானிய தக Aத )ேகா?ைட லfமண சமா
தக வைரயி அவ அலமாாியி இ"தன. ம") ைவதிய சப"தமாக

மணிச#க ேகாவி"தஜியி 'காம சா(திர' Aத, ேவ#கடரமணா 9(ெபஸாி

ம") ேக?லா வைரயி அவ பதிரப:தி ைவதி"தா. இ/

ேயாகாஸன#க , ேதகாபியாச Aைறக , மேனா சிகி7ைச Aைறக , ெம(ெமாிஸ
ஹினா9ஸ விைதக
இ"தன.

ஆகியவCைற பCறிய தக#க#கK அவாிட

Aத%யா Aபதாவ) வயதிேலேய இ"த மாதிாி பிரைம ஏCப?ட).

அேபாதி") ஏதாவ) ஒ திய தக ஒ திய சிகி7ைச Aைறைய பCறி
ெதாிய வ"த) அைத உடேன அ/9க ெதாட#வா. ஆனா எலா

நாைல") நாைளதா; பிற ஏதாவ) இைட_ வ. அசிரைத

ஏCப?:வி:. இ@வா வஷதிC நாைல") தடைவ அவ 'ஒ6#ப?ட
வாJ+' ஆரபி), சில தின#களி வி?:வி:வ) வழக.
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இ"த தடைவ அப97 ெசFவதிைலெய மாக8ட Aத%யா திடமாக
உதி ெசF) ெகா8டா. இட ஐப) வய) Hதியாகிற); அதாவ),

ஷா.Q சாிபாதிதா. நாைளய தின ஐபேதாராவ) வய) பிறகிற).

வாJைகைய ஒ6#ப:தி அைம) ெகா8டா இ/ ஐப) வஷ
உயி வாழலா. நாைள Aத எலா சாியாக நடதி வரேவ8:.

அேபா) Aத%யா ஓ அைமயான ேயாசைன ேதாறிC. நாைள Aத

ஏ? இேற ஏ ஆரபிக Iடா)? நல தீமானைத ஏ த ளிேபாட
ேவ8:? ேப, அ)தா சாி!

உடேன நாCகா%யி%") கீேழ இற#கி தைரயி உ?கா"தா. பமாஸன

ேபா:வதCகாக காகைள மடக Aயறா. அதC ஓ இைட_ ஏCப?ட).

"அப9யா ேசதி, தபி! ெபா, ெபா! இ/ ப) நாளி உைன இ"த

இட ெதாியாம ெசF) வி:கிேற, பா!" எறா. இ) அவ தம) ெதா"திைய
பா)7 ெசான). காகைள மடகி பமாஸன ேபாட இைட_றாயி"த)

அவைடய ெதா"திதா.

பிற, எ6"தி") <வேரார ெச, சிரஸாஸன ேபாட Aயறா. தைலைய

கீேழ ைவ) ெவ பிரயாைச.ட காகைள ேமேல Xகி7 <வ மீ) நிதினா.
ஒ நிமிஷ காகைள7 <வர8ைடயி%") நகதி, பக ஆதாரமிறி நிCக

Aயறா. ெதாகB எ கீேழ வி6"தா. A)கிேல பளீ எ அ9ப?ட).

அபாடா! அமா9! சிரஸாஸன எறா இேலசிைல.

இைற இ@வள+ ேபா). இேபா) என ெசFயலா? மணி பாதா. ஆ
அ9க ப) நிமிஷ இ"த). சாி, கடCகைர ேபாF உலாவிவி?: வரலா.
அதி, ஆஸன ேபா:வதிE ள கட#க

ஒ இைல - இப9

தீமானி), ேம )8ைட எ:) ேபா?: ெகா8: கிளபினா.

*****

2மா மாக8ட Aத%யா தம) ேதக) )யி அளிபதCகாக தீவிர
AயCசி ெதாட#கியி"த அேத காலதி பாரத ேதசதிC )யி அளி
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ேநாக)டேன ஒ ெபாிய இயக ஆரபமாகியி"த). அ"த இயகைத 'உ
சதியாகிரஹ' எறாக . அைத ஆரபித மகா ஷைர ஒ வாரதிC A

தா ைக) ெசF) சிைற அ/பியி"தாக . ெசற இர8: 

தின#களாக7 ெசைனயிE அேபாியகதி எதிெரா% ேக?:
ெகா89"த).

A"தாநா , திவ%ேகணி கடCகைரயி கா"தி லா அணி"த கா#கிர(
ெதா8டக

ப) ேப நாE அ: ?9, நாE டதி கட நீைர ெகா8:

வ") அ: மீ) ைவ) காF7சினாக . இைத ேவ9ைக பாக U ேப

வ") I9னாக . ட#களி அ9யி அ6 ைப.மாக

கன#கேரெல ெகா0ச உ த#கிய). அைத ெதா8டக

I9யிபவகK வினிேயாகிதாக . அவக

அ#ேக

அைத சி பா)வி?:,

டைல பி:#கி ெகா8: வ"த வா"திைய சிரமப?: அடகி ெகா8: V:
ேநாகி விைர") ெசறாக . ெதா8டகேளா,
'ெஜய ேபாிைக ெகா?டடா!'

எ பா9ெகா8: Xகல)ட வி:தி7 ெசறாக .
அறிர+ கவெம8? ஹ+Q ஓ அ"தர#க I?ட நட"த). கவன,
ேபா'( இ(ெபட ெஜனர, ேபா'( கமிஷன, லா ெமப, ேஹா ெமப
இவக

I9 ஆேலாசிதாக . "Aைளயிேலேய கி ளி விடேவ8:" எ

ேபா'( இலாகா ெசா%C. ேஹா ெமப லா ெமப, "ந ஊாி ஒ
நடகவிைலெய ெபய வா#வ) தா நம ெகௗரவ; நா <மா

இ"தா இர8: நாைள பிற தாேன அட#கிவி:" எறாக . கவன
இவகKைடய அபிபிராயைதேய ஆதாிதா.

ேநC7 சாய#கால ஐப) கா"தி லா ெதா8டக

பஜைன பா9ெகா8:

வ") ேச"தாக . ப) அ: ைவ) ப) ட#களி உ
காF7சினாக . பதாயிர ஜன#க

I9யி"தாக . அவக

மாதிாி

ெகா0ச உ வா#கி ெகா வதCகாக ேபா?9யி?ட ேபா), ெபாிய
ரகைளயாகிவி?ட).
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இராதிாி கவெம8? ஹ+Q மப9. அ"தர#க I?ட நட"த).

"நாைள I?டைத கைலக உதர+ ெகா:காவி?டா நகாி அைமதி
நா#க

ெபாபாளிக

அல" எ ேபா'( கமிஷன, இ(ெபட

ெஜனரE ெசானாக . அ"த ெபாைப ஏCக மCறவக

சிதமாயிைல.

ேமE, அைறய சாய#கால ெவளியான ஆ#கிேலா இ"திய பதிாிைக,

"ெசைனயி பிாி?9 ரா\ய நடகிறதா? இைலயா?" எ ஒ ேக வி

ேக?9"த). எனேவ, மநா

தக நடவ9ைக எ:) ெகா வதC ேபா'(

இலாகா+7 சவாதிகார அளிகப?ட).

இ"த அ"தர#க I?டதி விஷயA, A9+ ெசைனவாசிகK எப9
ெதாி.? அவகK ெதாி"தெதலா, இர8: நாளாF கா#கிர(

ெதா8டக

உ காF7<கிறாக . அவகைள ேபா'ஸா ஒ

ெசFயவிைலெயபேத. ஆகேவ அ சாய#கால ெசைனவாசிகளி

Aகாவாசி ேப கடCகைரயி வ") I9வி?டாக . வடேக இ

பாலதி%") ெதCேக வி ேமாி( காேல\ வைரயி கிழேக

ஜலகைரயி%") ேமCேக ேகாயAX கிைணய ேஹா?ட வைரயி ஒேர
ஜனI?ட"தா.
ேபா'( Vரக

அணிவ) கடCகைர7 சாைல வழியாக நாைல") தடைவ

 ெந: ேபாF வ"தன. ஒ பிரேயாஜனமிைல; I?ட
கைலயவிைல.

அ உ காF7சபடவிைல; ெதா8டக

எெனனி அவக

கடCகைர வரேவயிைல!

வி:தியி%") கிளேபாேத ைக) ெசFயப?டன. இ"த

விவர ஜன#கK ெதாியா). அவக

ஒவைரெயாவ, 'என நடகிற)?

என நடகேபாகிற)?' எ ேக?: ெகா89"தன. ஆனா பதி ம?:
கிைடகவிைல. 'எ எறா எ எ எறா எFதியதாி"திலாதா!'

2மா மாக8ட Aத%யா, ைபகிரா?( சாைல வழியாக கடCகைர வ")
ெகா89"தவ, இ"த I?டதி அகப?: ெகா8டா. அேநக ேபைர

அவ, "என விேசஷ? எதCகாக I?ட?" எ ேக?டா. "கா#கிர(
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கலா?டா" எறாக
எறாக

சில. "கா"தி லாகாரக

உ கா7<கிறாக "

சில. ஆனா இ@வள+ ெபாிய ஜன I?டதிC என காரண

எபதC ம?: யா திதிகரமான பதி ெசாலவிைல.

எ) எப9யானாE தா அ கடCகாC வா#காம ேபாவதிைலெய

மாக8ட Aத%யா தீமானிதி"தா. I?டதி ") ெநகி த ளி

ெகா8: ேமேல ேமேல ெச, கைடசியி கடCகைர ெவ சமீபமாக
வ")வி?டா.

அ"த7 சமயதி ேபா'( பைட ஆறாவ) தடைவயாக கடCகைர7 சாைலயி
'மா7' ெசF) ெகா89"த). அேபா) அ"த ேபா'( பைடயி மதியி

எ#கி"ேதா மாயமாக ஒ க வ") வி6"த); அற இெனா க வ")

வி6"த). றாவ) கE வி6"த).

அ:த கணதி ேபா'( பைட நிற). 'ஷு?!' எ உதர+ பிற"த).
அ"த ேபா'(காரகளி )பாகிகளி%") எ"த கணதி 8:க

கிளபினேவா, அேத கணதி, ஓ இமி. விதியாச இலாம, மாக8ட
Aத%யா I?டைத விலகி த ளி ெகா8: தைலைய ெவளிேய நீ?9னா.

தLண அவைடய க8கKெகதிாி ஆயிர மின% பிரகாச ேதாறிC.
அவைடய காதி ஆயிர இ9க

ேச"தாCேபா இ9 சத ேக?ட).

அ:த கணதி அவ <8: கீேழ வி6"தா.

அ இர+ )பாகி பிரேயாகதினா காயமைட"தவகைளெயலா

ஆ(பதிாி எ:)7 ெச பாிேசாதிதேபா), Aத%யாைடய ஜீவ ஒ

விநா9 Iட தாமதிகாம 8: ப?ட) உடைல வி?: ெசறிக ேவ8:
எ ெதாிய வ"த).
*****

சதியாகிரஹ இயகெமலா ஒவா அட#கிய பின, அைறய தின

கடCகைரயி ேபா'( )பாகி 89னா உயி நீத நிரபராதிகளி
ஞாபகாதமாக ஏதாவ) ெசFய ேவ8:ெம சில பிரAகக

AயCசி
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ெசFதாக . காெபாேரஷ I?டதி, ஒ கா#கிர( ெகௗQல பிவ

தீமானைத ெகா8: வ"தா.

"கடCகைர )பாகி பிரேயாகதி உயி )ற"த 2மா மாக8ட
Aத%யாாி ஞாபகாதமாக, அவ )ேப?ைடயி ெவ காலமாக வசி) வ"த

ச"), இேபா) ள 'ஜாபவ"த லாலா ச")' எற ெபயைர நீகி வி?:,
'மாக8ட Aத%யா ெத' எ ெபய ைவக ேவ89ய)."
தீமான ஏகமனதாக நிைறேவறி அAE வ"த).

அ"த பைழய மாக8டைன ேபாலேவ, எ/ைடய கதாநாயக 2மா

மாக8ட Aத%யா எ ஐப) வய)ைடயவராக7 சிர0சீவி ப?ட
அைட"த வரலா இ)தா.
-------------

38. 5கா)த னஜம
1

2கா"த ெபாிய ம/ஷா

V?: பி ைள. அவைன பாத+டேனேய

எவ அ) ெதாி") ேபாFவி:. அவைன ெபாிய ம/ஷா

எபதாக லவேலசA ச"ேதகிபதC இடமிரா).

V?: ைபய

2கா"த/ இபதா UCறா8: இ@+லகி ேச"தாCேபா ஜனன

ஏCப?ட). வளவதிE அவகK

இ"த ேபா?9 இ") வ"த).

2கா"த/ ஒ வய) நிைற"தா, இபதா UCறா8: ஒ வஷ

Hதியா. இப9யாக இபதா UCறா8: 1931 ஆ வஷைதயைட"த

ேபா), 2கா"த/ 31 ஆவ) பிராயைத அைட"தா ேமேல ேபாவதC

Aனா இ"த Aப) வஷதி 2கா"த/ைடய சாிதிரைத., அவைன7

ேச"தவகளி சாிதிரைத. <கமாக ெதாி") ெகா ேவா.

அபா: 2கா"த பிற"தேபா) ஏகாபரFய ஜிலா Aனிசீ; சீகிரதி
அவ ஸ ஜ?\ உதிேயாக ஆகேவ, அFயவாைள ெதாி"தவக ,
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ெதாியாதவக

எேலா "2கா"த பிற"த ேவைள" எ ெசானாக . பல

வஷ உதிேயாக பாத பின, அவ ஐபைத") எ ெசாலப:கிற
ஐபெத?டாவ) வயதி ெபஷ ெபC, இ வைர வா#கி ெகா8:

வகிறா. ஒ மாதமாவ) ேவ8டாெம ெசாலவிைல. ைவதிக காாிய#கைள

மிக+ சிரைதயாக ப8Yகிறவ. அ"த ஊ ப0சாமி கனபா9க

தAைடய

ெப8ணி கயாண7 ெசல+ அFயவாைளேய நபியிகிறா. கனபா9களி

விேராதிக , அFயவாளி வஷாதிகைத அவ ேமCப9 காாிய)

நபியிபதாக7 ெசாவாக .

அமா: 2கா"த/ைடய தாயாைர பாதவக , 'மகாலfமி7 சேகாதாி
ஒதி இக A9.மானா, அவ

இவ

தா; இவ

அவ

ெசாலாம இகமா?டாக . ெபாிய :பதி பிற"தவ

(இவK Iட பிற"தவக

தா' எ

இ"த மாதரசி.

பதிெனா ேப, Iட பிறகாதவக

அேநக உ8:) "த :பA இவளா ெபாிதாகிேய வ"த). இ"த

இ/

அமாK க7ேசாி ேபா ஷ/, நல இட#களி வாJைகப?ட
நாE மாாிகK, அவகைள க8ைண. க8ணா9ைய. ேபா பா)கா
நாE மாபி ைளகK, திரளான ேபர ேபதிகK, மC பல
ெசௗபாகிய#கK இ"), ஒேர ஒ மனைற ம?: இ"த). வாச%

வ"), "அமா! பி7ைச" எ ேக? பி7ைசகார/ ஒ பி9 அாிசி "இைல!"
எ ெசா%ய/ப V?9 ஒ மா?: ெப8 இைலேய எப)தா அ"த

ைற. இதைன காலாகாலதி பி ைளயா8டா/ க%யாண ப8ணி

ைவததி ைற7ச உ8டா?

சேகாதாிக : 2கா"த/ Aனா அவ/ைடய ெபCேறாகK பிற"த நாE

தவிகK 2கா"த/ைடய த சேகாதாிகளாக+ ஏCப?ட) ஒ விசிதிரேம.
அவக

2கா"த ேம ைவதி"த பிாியைதேயா ேகவல மரகா ப9யினா

அவக

தைரயி வி?: ைவதிக மா?டாக . அவ/ ப Aைளத பிற

அளவிட A9யா). அவ ைகழ"ைதயாயி"தேபா) ஒ நிமிஷ அவைன

யா அவ/ ப ேதFப) எப) பCறி பலத ேபா?9 அவ வள"த பிற
யா அைத பி/வ) எ ச8ைட ேபா:வாக . அவ/ க%யாண

நட"த ேபா), யா அவ/ைடய க8கK ைமயி:வ) எபதி ேபா?9 ஏCப?:,

கைடசியி நாE ேப ைமயிடேவ, அவ/ைடய க8க

அவய#களி )ப)காக அ6கிற க8க

- த#க

- எேபா) மCற

ெசா"ததிCேக அழ
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ேவ89யதாயிC. உ8ைமயி அ"த நாE நா

க%யாணதி ேபா) தா ப?ட

கட#கைள நிைன) ெகா8டா 2கா"த/ இேபா) Iட
கதிகல#கதா ெசF..

2கா"த/ைடய மைனவிைய பCறி7 ெசாவதி இ/ நா கால"
தாJதினா கைத ேமேல ஓடா).

ஸஹதமினி: 2கா"த/ பதிென?டாவ) வயதிேலேய க%யாண நட"த).
அதாவ), ஐ"U ேவ% மிரா<தாைடய ஒேர கைட?9 ெப8. அேபா)
அவK வய) பனிர8:. அ6ைகயி அவ

ரதி7 சமமாயி"தா . ஆமா,

அ6ைகயி தா. (மமத இற"த) ரதி அ6த) ஜக பிரசிதமேறா?)
::ெவ அவ

ஓ:ேபா) நா பாதி"தா, "<வாி எ6திய எ"த

தி@ய சிதிர"தா இப9 ஓட A9.?" எ ஆ7சாியப?9ேபா.
ஆகேவ 2கா"த அவ

ேபாி கண வழகிலாத காத ெகா89"ததி

ஆ7சாியெமன? அவகKைடய சா"தி க%யாணத இர+, 2கா"த/
அவ/ைடய மைனவி. ஜனைல திற") ைவ) ெகா8:, விளைக
X89வி?: ெகா8:, சீ?டா9ய விவர ேக விப?டவகKெகலா

ெதாி"ேதயி.

ஆனா, அவகைள பா) எ"த பாவி ெபாறாைம ப?டாேனா, எ"த )ைட
தி9 ைவதாேளா, ெதாியா); சீகிர அவகKைடய காத வாJைக

A9+Cற). 2கா"த மைனவி எனேவா வ")வி?ட). சில, "வியாதி"
எறாக . சில "இைல; ஹி(Bாியா" எறாக . ேவ சில, "பிசா<

பி9திகிற)" எறாக . "ஏவ, Wனிய" எறவகK உ8:. "மாமியா

ம"தி?டா " எறாக

சில ெபாலா )டக . யா என ெசானா

என? கணவ V?: வ"த இர8: வஷ)ெகலா அ"த ெப8 பிற"த

V?: ேபானா . ேபானவ

மப9 திபி வரேவயிைல. ஐ"தா வஷ

தகபனா V?9ேலேய ேநா. ெநா9.மாF கால" த ளிவி?: கைடசியி
இ"த )க உலகைத நீ)7 ெசறா . அவ

ஐயமிைல.

திசா% எபதி சிறி)
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இனிேம பயமிறி நா 2கா"தைன பCறி. சிறி) கவனிகலா.
2கா"த: உவதி அவ ஏறைறய மமதைனெயாதி"தா.

மமத/ இர8: கா, இர8: ைக, இர8: க8 ஒ  எலா (அவ

எாி") ேபாவதC A) இ"த) ேபா 2கா"த/ இ"தன. மCறப9 ண

விேசஷ#களி அவ மமத/ட ACறிE மாப?டா. சாய#கால

ேவைளகளி, க விE ைக.மாக, பிாி"தி (திாீ ஷகைள ேத9

ெகா8: ேபாவதC பதி அவ ட+ ஹா கிளைப ேநாகி7 ெசறா.

அ#ேக ேபாF, பி#-பா# விைளயா9னா. உ8ைமயி மைனவி பிற"தகதிC

ேபான பிற அவ/ வாJைகயி இ"த சிெயலா இ"த பி#-பா#கி

ேம ஏCப?டேதயா. அ"த விைளயா?9 ெவ ேத7சியைட") அேநக ப"தய

ஆ?ட#களி ெவCறி ெபC பல 'க' கK வா#கினா. அைவெயலா,

அவ/ைடய க%யாணதி ேபா) பாிசாக வ"த க8ணா9 Zேராவி அழகாக
ைவகப?9கிறன.

2கா"த பி.ஏ. பா( ெசF) எ.எ. வபி ப9) ெகா89"தேபா),
அவ/ைடய மைனவி ேமCIறியப9 சித பிரைம ஏCப?ட). அ)ட

ப9ைப அவ வி?:வி?டா. உதிேயாக) AயCசி ெசFய+மிைல.
ைபய மன ஒ9") ேபாகாம எப9யாவ) பி ைளயாF இல?சணமாF

இ"தா ேபா) எறி"த அவ தகபனா அவைன வCதவிைல.
மைனவி கால0ெசற பிற, அவ தாயா சேகாதாிகK ன விவாகைத

பCறி அ9க9 ஞாபகப:)வாக . அதC 2கா"த, "உ#கK

8ணியமாF ேபாக?:. க%யாண எற ேப7ைச எ:காதீக " எ

Iவா. அவ/ைடய ர% ெதானித பாிதாபA பி9வாதA அவ/ைடய
தாயா, சேகாதாிகளி வாைய Iட அேபாைத அைட)வி:.

இப9ப?ட 2கா"த/ைடய வாJைகயிதா அ"த 1931-ஆ வஷதி ஓ
அதிசய சபவ ேந"த).
--------
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2
2கா"த பிற") வள") பி#-பா# ஆ9ய அ"நகரதி அ@வஷ ஆரபதி,
சாVக மறிய தீவிரமாக நட") ெகா89"த). சகா பிரதிநிதிக

கடைமைய த9 ெகா8ட ம?: நடதி வ"தன. அவக

த#க

இ/ பல தீவிரமான

நடவ9ைககைள. ைகெகா8டன. கா#கிர( ஆZ(கைள., ெதா8ட
ஜாைககைள. H?9வி?டாக . ெதா8டகK த#க இடேமா, உ8ண

உணேவா ெகா:க Iடாெதற உதரைவ த8ேடா ரா ேபா?:
பகிர#கப:தினாக .

சில நாைள நகரேம கதிகல#கி கிட"த). Xரதி எ#ேகயாவ) ெவ ைள

லாைவ பா)வி?டா கிக(தக
ேபா?டாக .

உடேன கதைவ7 சாதி தாJபா

இப9ப?ட அதிகார அAைல மீவதCறிய ஆ8ைம அ"த நகாி ஒேர

ஒவதா இ"தெத ெவளியாயிC. அ"த ஒவேரா ெப8ணாF

பிற"தவராயி"தா. அவ ெபய 2மதி வஸு"தரா ேதவி.

இ"நகரதிC 2மதி வஸு"தராேதவி வ") சில மாத கால"தா ஆகியி"த).
அ"நகாி Aனிசிபா%9யினா நடதப?ட ெப8க
தைலைம உபாதியாயினியாக அவ

ப ளிIடெமா

வ"தி"தா . வய) இப), இபதிர8:

தானி. அவK அவKைடய வய) Aதி"த த"ைத. ஒ சிறிய தனி V?9

9தன இ"தாக . ேஹா?ட%%") சாபா: வரவைழ) ெகா8:

சாபி?டாக . வஸு"தரா ப ளிIட) ேபாயி சமய#களி, அவ
தகபனா ஒ பைழய பி9ைல ைவ) ெகா8: அபியாச ெசF)
ெகா89பா.

இவகKைடய V?: வாச% ஒ நா

இர8: சதியாகிரஹ ெதா8டக

அபியாச ெசFதைதIட அவக

த9ய9யா ெநா"), பசியினா ெம%"த

வ") ேச"தாக . அ7சமய கிழவ பி9

ெபா?ப:தாம, தி8ைணயி ேசா")

வி6"தாக . ஏறைறய அேத சமயதி ப ளிIடதி%") வஸு"தரா
திபி வ"தா . ஊாி நடபெதலா அவ
ஏCகனேவ அவ

ேக வி ப?9"தா . இதனா

மன இளகியி"த). இேபா) ேந ேந

அெதா8டகைள பாத) அவளா சகிக A9யவிைல. அவகைள உ ேள
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அைழ)7 ெச த#கK ைவதி"த ேஹா?ட சாபா?ைட அவகK
இ?டா .

இ"த7 ெசFதி நகரெம# பரவிய). அ A6) எலா இைத பCறிேய

ேபசினாக . ட+ ஹா கிளபி பி#-பா# ஆ:மிடதி Iட இ"த ேப7<
எ?9C. "இதCதா ைதாிய ேவ8:ெமகிற). ைதாியமிலாவி?டா
ஒவ என ம/ஷேனா: ஸா, ேசதி? இதைன அவ

ஒ ெப8

பி ைளதா. இ"த ஊாி எ"த மீைச Aைளத ஆ8பி ைளகாவ) அவKைடய

ைதாிய இ"ததா? நா ேக?கிேற" எ ஒவ ஆேவசமாF ேக?டா.

இெதலா 2கா"த/ைடய காதி வி6"த). ஆனா மனதி இேலசாகதா

பதி"த). உ8ைமயி அவ அைத பCறி7 சிறிதாவ) சிரைத ெகா8டா எ

ெசாவதCேக இைல.

இர8: வார#கழி) அேத ம/ஷ வஸு"தரா எ/ ெபயைர மப9

பிர(தாபிதேபா)தா 2கா"த சிறி) கவனிக ெதாட#கினா. "ேக?டயளா

ஸா! இ ெபாிய மீ?9# Iட ேபாகிறதா. அதி வஸு"தரா ேதவி ேதசிய கீத

பாட ேபாகிறாளா" எறா அ"த7 சிேனகித.

"அெதன, ஸா! ) ெபயராயிகிற)? அவ
எ 2கா"த ேக?டா.
"அ)தாேன ேவ9ைக? அவ
ெகா89கிறா . அவ

வ#காளியா, ஜராதியா?"

தமிJநா?: (திாீ தா! ெபயைர அப9 மாCறி

தகபனா ெபய ராமகிணFய. தகப/

ெப8Y"தா தனியாக வசிகிறாக ."

"நிஜமாகவா? எதCகாக அப9 ெபயைர மாCறி ைவ) ெகா8டா ? அவக
யா? எ"த ஊ?"
"அெதலா ஒ ெதாியா). அவகKைடய HVக ெபாிய மமமாயிகிற).
அவK கயாணமாகவிைலெயகிறாக

ேபாFவி?டா எகிறாக

சில. ஷ ெச)

சில. ஷ எ#ேகேயா இகிறா எ ேவ

சில ெசாகிறாக . ெமாததி ெராப கடப?டவக

எ ெதாிகிற)."
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2கா"த அ ெபா)I?டதிC7 ெசறி"தா. அ"த ெபா)I?ட,

கா"தி-இவி ராஜி உடப9ைகைய ெகா8டா:வதCகாக I?ட ெபCற).

வஸு"தரா ெதா8டகK அனமளித மநாேள, மகாமா வி:தைலயைட")

ைவ(ராயி மாளிைக பிரயாணமானா. இ) காரணமாகேவ வஸு"தராவி
மீ) நடவ9ைக எ)+ அதிகாாிக

எ:கவிைல. சில நாைளெகலா ராஜி

உடப9ைகயி கா"திமகா/ ைவ(ராF இவி/ ைகெயாபமி?டாக .

இ"த7 ச"ேதாஷ7 ெசFதியி நிமித அ"த ஊாி நட"த ெகா8டா?ட#களி,
2மதி வஸு"தரா ந:நாயமாக விள#கினா . அ"த பிரமா8டமான

ஜனசAதிரதி மதியி வஸு"தரா ேதசியகீத பாட ஆரபித) ஏேதா

ம"திரசதியினா சAதிர திBெர அைல ஓF"த) ேபா, நிசத ஏCப?ட).

ெசற இர8: மாத காலமாக யாைர பCறி இைடவிடாம ேபசி. சி"தி)

வ"தாகேளா, அப9ப?டவைள Aத Aதலாக ேந ேந பாேபா),
அதிE அவ

ெசௗ"தயA, கZரA, நாகாீகA வாF"த ெயௗவன

(திாீயாக+ இ")வி?டா எவ ேப7சிழ") பிரமி) நிCபதி

வியபிைலயலவா? 2கா"த/ இப9 த வசமிழ") நிறா.
அ ெபா)I?டதி ேபசிய பிரச#கி ஒவராவ) 2மதி வஸு"தரா ேதவியி
)ணிைவ றிபி?: அைத உதாரணமாக எ:) கா?டாம A9க விைல.

மதியி ஓ உCசாகA ள இைளஞ எ6"தி"), "2மதி வஸு"தரா ேதவி நாE

வாைதயாவ) ேபசேவ8:ெம இ# அேனகைடய ேகாாிைக" எ
இ9Aழக ேபாற ர% Iவினா. உடேன அ"த ெபாிய I?டதி

எலா ற#களி%") கா) ெசவி:ப:ப9யான ேகாஷ எ6"த).

ேமைடயி%"த தைலவகK வCதியத ேபாி வஸு"தரா எ6") ஒ
பி: ேபா?: வி?: பிவ ஐ"தா வாகிய#கைள7 ெசானா :
"சேகாதாிகேள, சேகாதரகேள! நீ#க

எலா இ@வள+ Xர எைன

ெகௗரவப:தியதCகாக மிக+ வ"தன. நீ#க

என7 ெசF. ெகௗரவைத

ேதச ெதா8:7 ெசF. ெகௗரவமாகேவ நா பாவிகிேற. வா(தவதி

நா அப9 பிரமாதமான காாிய ஒ ெசF)விடவிைல. பசி)

வ"தவகK7 சாபா: ேபா:வெதப) நAைடய ராதன தம. அைத நா

ஒ நாK ைகவிட A9யா). பசி.ட எ/ைடய V?: வாசE வ"த இர8:

ெதா8டகK7 சாபா: ேபா?டதி நா எ/ைடய கடைமைய7 ெசFேதேன
தவிர ேவெறாமிைல. அதைகய ச"தப உ#கK வ"தி"தா, நீ#க

ஒ@ெவாவ அப9ேய உ#க

கடைமைய நிைறேவCறியிZக

எபதி

என7 சிறி) ச"ேதக கிைடயா). வ"ேத மாதர, மகாமா கா"தி ேஜ!"
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அ ெபா)I?ட A9") திபி ேபா ேபா) எேலா

வஸு"தராைவ பCறிேய ேபசி ெகா8: ேபானாகெள ெசால
ேவ89யதிைல.

"ஒ W: ெகா:தா , பாதயளா, ஸா! 'ச"தப வ"தா நீ#க

ஒ@ெவாவ அப9ேய ெசFதிZக , எ ெசானாேள! பய") கதைவ
9 ெகா8ட பயகKெகலா அ) மனதிேல நறாF ைததிராதா?" எறா
ஒவ.

"பிறதியாைர7 ெசால ேபாFவி?Bேர! நீ நா/ என ெசF) வி?ேடா?"

எறா இெனாவ.

"நா ெசாகிேற, ேகK#க ; இனிேம நாெமலா வைளய ேபா?:
ெகா8: V?: ேளேய இ")விட ேவ89ய)தா" எ மிக+

உCசாகேதா: ஒவ Iறினா.

"பா#கேள, ஸா! ஒ டைவ உ:திய (திாீ ள ைதாிய இ"த ஊாிேல
ேவ9 க?9ய ஆ8 பி ைளகKெகலா இைலேய? என பிரேயாஜன?"

எ ஒவ ைவராகியமாF ேபசினா.
"அவ

டைவ உ:தி ெகா89"தாேள, அ) ஒ ேபா)! ந V:களிE

தாிதிர#க

பதிென?: Aழைத பிாி மாதிாி <திகிறேத!" எறா இ/

பரவச நிைலயி%"த மCெறாவ.
---------

3

2கா"த V?:7 ெசற) அைறய ெபா)I?டைத பCறி த
தாயாாிடA சேகாதாிகளிடA ெசானா. (நாE சேகாதாிகளி இர8:

ேபராவ) எேபா) பிற"த V?9 இபாக ) ஒ ெபாமனா?9 ேபசினா

எ ேக?ட) அவகK ஆ7சாியப?டாக .
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"ஏ8டா அபா, அவா

என ஜாதி ேபேரா?" எ ேக?டா

தாயா.

"சாLா பிராமணா தா அமா! அதிE (மாதா !" எறா 2கா"த.
"அ)+ அப9யா? வடமாேளா, அடசஹ(ரேமா! அடசஹ(ரதிதா
இப9 )ணி") வவாக ."

"பா எ@வள+ திசா%தனமாF ேப<கிறாF! ஜாதி தா ெராப Aகியமான
விஷயமா? நீ#கK ெபாமனா?9ெய பிற"தீகேள!" எ ெவட

Iறினா 2கா"த.

சC ேநரதிCெகலா ஒ சேகாதாி, "அவK எதைன வய) இ?" எ

ேக?டா .

வஸு"தராைவ பCறி யாடனாவ) ஏதாவ) ேபச ேவ8:ெமறி"த)
2கா"த/. எனேவ, "இபைத") வய) ளி" எ பதி
ெசானா.

"ஆபைடயா, கீபைடயா ஒவ கிைடயாதா?" எ இெனா சேகாதாி

ேக?டா .

"அெதலா உ#கKெகன கவைல?"
"ஏ8டா? பிேன கவைலயிைலயா? பிராமணாளாF பிற") காலாகாலதிேல
க%யாண ெசF) ெகா ளா வி?டா நறாயிேகா?" எறா
அதC

தாயா.

சேகாதாிகளி ஒதி அமாவி காதி வ") ஏேதா ெசானா .

உடேன அவ , "சிவ! சிவ! கால ெக?: ேபாயிC. ஏ8டா! அவ

க6தி தா%

இேகா, பாதேயாடா?" எறா . பிேனா:, "நா பாேதனா
ேக?::ேவ. அவ

தைலைய ஆ?9னா .

யாராF தானிக?:ேம? எனெகன பய!" எ
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2கா"த, "நீ#க

ெசறா.

நாசமாF ேபானய !" எ ெசா%வி?: எ6"தி")

அ) Aத 2கா"த கா#கிர( I?ட#கK வழகமாக ேபாF வரலானா.

இதனா கா#கிர(காரக

சிலேரா: அவ/7 சிேனக ஏCப?ட). ெகா0ச

நாைளெகலா கா#கிர( ஆZஸு ேபாக ெதாட#கினா. ஒ மாஜி

ஸஜ?ஜி தவ - பணகார இைளஞ - கா#கிரQ ஊக கா?:வ) பCறி

அ@a கா#கிர(காரகKெகலா மிக+ ச"ேதாஷமாயி"த). இர8:
மாத#கK பிற திய கா#கிர( கமி?9க

அைமகப?டேபா) 2கா"த

தாEகா கா#கிர( கமி?9யி காாியதாிசியாக நியமிகப?டா.
அதC மநா

அவ வஸு"தராவி V?: ேபானா. (அ9க9

ெபா)I?ட#களி ச"திததி அவகK

ெசாCப பாி7சய

ஏCப?9"த)) அவளிட, "நா காாியதாிசி ெபாைப ஏC
ெகா89கிேற. அைத ந நிைறேவCவதC நீ#க

தா உதவி ெசFய

ேவ8:. உ#களா தா நா இ"த கா#கிர( ேவைலயி ஈ:ப?டேத,
ெதாி.மலவா?" எறா.

வஸு"தராவி உ ளதி உவைக ெபா#கிC )யர நிைற"த த/ைடய
வாJைகயி இப9 ஒ ச"தப வெம அவ

எதிபாகேவ இைல.

"எனா இ"த உதவி ெசFய தைடயிைல. அைதவிட வாJைகயி என

ச"ேதாஷ இகிற). ஆனா Aனிசிப ேசம ஏதாவ) ஆ?ேசபிபாேரா எ

தா ேயாசைன ெசFகிேற" எறா .

"Aனிசிப ேசமைன நா ேபாF பாகிேற. அவ ேவ8:மானா
ஆ?ேசபிக?:, பாகலா. அப9ேய ேந"தா இ"த ேவைல என பிரமாத?
இ"த ஊாி நா#க

இ@வள+ ேப இைலயா? <மா வி?:வி:ேவாமா?"

எறா 2கா"த.

Aனிசிப ேசம ஆ?ேசபிகவிைல. உ8ைமயி கா"தி-இவி உடப9ைக
அA%%"த அ"த வஷதி ெராப ேப திBெர கா#கிர( அOதாபிக
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ஆனாக . சகா அதிகாாிக

Iட கா#கிர( நிவாகிகளி நல

அபிபிராயைத ெபற விபினாக .

இ"த 1931ஆ வஷதி தமிJநாெட# கா#கிர( நிமாண ேவைலக

தீவிரமாகதா நைடெபCறன. ஆனாE 2கா"த காாியதாிசியாயி"த தாEகா

கமி?9ைய ேபா அ@வள+ ேவைல எ"த கமி?9. ெசFயவிைல எ

ெசாலலா. இ"த ெபைம A6வ) வஸு"தராேதவிேக ேசரேவ8:ெம

ஒ@ெவா ச"தபதிE அச"தபதிE 2கா"த ெசா% வ"தா.
ஒநா

அவக

இவ தனியாயிக ேந"த ேபா), "நா இ@வள+ நா

பழகிய பிற உ#கKைடய பைழய வாJைகைய பCறி என ஒேம

ெதாியா). எைன பCறி ஒ விவர பாகியிலாம ெசா%யிகிேற.
உ#கைள பCறி ஒ வாைத Iட நீ#க

ெசானதிைல. இடமிலாவி?டா

ேவ8டா. ஆனா எனெகனேவா ெதாி") ெகா ள ஆவலாயிகிற)"
எறா 2கா"த.

வஸு"தரா, "உ#கK என ேவ8:ேமா ேகK#க

ெசாகிேற" எறா .

"உ#கK க%யாணேம ஆகவிைலயா?"
"ேபஷாF ஆகியி"த). அதC அைடயாள ேவ8:மானா பாகிறீகளா?"

எறா . அற திபி A)கி%"த )ணிைய7 சிறி) விலகினா . ெசெபா

நிறAைடய அA)கி மதியி கேறெல இர8: நீளமான வ:க
இ"தன.

2கா"த க8கைள 9ெகா8டா. அைவ ெந7 <?ட வ:க

உண"த அவ, "என பாக7 சகிகவிைல" எறா.

எபைத

"எ மாமியா W:ேபா?ட வ:க . அவKைடய பி ைள ம"தி?ேடெனப)
எ/ைடய Aத Cற. ெகா:ைம ெபாகாம எ தகபனா க9த

எ6திய) இர8டாவ) Cற" எறா .
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"அப9ப?ட கட அ/பவித நீ#க

எப9தா இ@வள+

உCசாகமாகயிகிறீகேளா? என ஆ7சாியமாயிகிற)!" எறா
2கா"தா.

"Aத% ச#கீத"தா என மன ஆத அளித). இ"த ஊ வ"த பிற
உCசாகதிC திதாக இர8: காரண#க

ஏCப?டன. ஒதா

ேதசெதா8:; இெனா - இெனா உ#கKேக ெதாி.."
இதC 2கா"த ஏேதா பதி ெசால வாெய:தா. ஆனா ெதா8ைட

அைட) ெகா8ட). ஏேதா ெதளிவிலாத சத"தா ெவளி வ"த).

ெகா0ச ேநர# கழி), "உ#கைள ேபாறவகKைடய கைதைய ேக?ேபா),
ேதச வி:தைல Iட அ@வள+ Aகியமல; சகதிE ள ஊழகைள நீக
பா:ப:வ)தா Aகியெமன ேதாகிற)" எறா.

"இர8: விேராத ஒமிைலேய. ேதச ெதா8:, சக ெதா8:
இர8: ேச"தாCேபா ெசFயலாேம?" எறா
-----------

ஒநா

வஸு"தரா.

4
ராமகிணFய வஸு"தராைவ அகி உ?கார ைவ) ெகா8:,

"அமா, உைன. 2கா"தைன. பCறி உலகி பலவிதமாF ேபசி

ெகா கிறாகேள? இ"த கிழவ கா) Iட அ) எ?9யிகிற). அத
உ8ைம என, அமா?" எ ேக?டா.
"என, அபா ேபசிெகா கிறாக ?"
"நீ#க

இவ கயாண ெசF) ெகா ள ேபாவதாF7 ெசாகிறாக ."
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"அ@வித ேந"தா உ#கK அ) இடமாயிராதா, அபா! அப9யானா
நா கனவி Iட..."

ராமகிணFய ஒ ெப7< வி?:, "ழ"தாF! நீ எப9யாவ)

ச"ேதாஷமாயிக ேவ8:. அ) தா பகவானிட இர+ பகலாக நா

பிராதி) வவ)" எறா.

ஏறைறய அேத சமயதி ேதசதி அரசிய நிைலைமயி ஒ ெபாிய மாத

ஏCப?ட). மகாமா கா"தி இர8டாவ) வ?ட ேமைஜ மகாநா?: ேபானவ

சீைமயி%") திபி வ"தா. அவைர வரேவCபதC அதிகார வகதா

ஆயதமாயி"தாக . மகாமா கா"தி ைவ(ராF வி%#டைன ேப?9 ேக?ட),
அ) மகப?ட), பி அவ ைக) ெசFயப?ட), மீ8: சதியாகிரஹ

ெதாட#கப?ட) சாிதிர சபவ#க .

இ"த நா?களி, "2கா"த என ெசFய ேபாகிறா? 2கா"த என
ெசFய ேபாகிறா?" எேற ஊெர# ேப7சாயி"த). அைத பCறி இர8:

ேப ம?: எ@வித7 ச"ேதகA ஏCபடவிைல. அவக

வஸு"தரா+"தா.

2கா"த/

"நாைளயதின நா/ இ/ ஐ") ெதா8டகK கா#கிர( ஆZQ%")
கிளபி மறியE ேபாகிேறா. ஆனா கைடெத வைரயிIட
விடமா?டாக

ேபா இகிற). த9ைய தாராளமாகேவ உபேயாகிப9

அதிகாாிகK உதர+ வ"திகிறதா" எறா 2கா"த.
"நா/ உ#கKட வேவ" எ தழதழத ர% Iறினா

வஸு"தரா.

"Iடேவ Iடா). நா இவ Aத நாேள ேபாFவி?டா அற ஒேம

நடகா). ைற"த) இர8: மாதமாவ) நீ#க

ெவளியி இக ேவ8:."

ெகா0ச ேநர விவாத நட"த பிற, 2கா"த ெசாEவ)தா சாிெய

வஸு"தரா ஒெகா8: அப9ேய ெசFவதாக வாகளிதா .
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"நாைள நா எப97 சகிக ேபாகிேறேனா ெதாியவிைல. உ#க

ேம வி6

அ9 ஒ@ெவா எ இதயதி வி6வ) ேபாலேவ எனகி" எறா .
"அப9 நீ#க

ெசானா என இகிற ைதாியA ேபாFவி:."

"நா ெசான) தவதா; மனி.#க , என இ"தாE (திாீ திதாேன?"
"நா ேவவிதமாF எ8ணிெகா ேவ. எ ேம அ9வி6ேபா) உ#க

அ9க

ேம

விழாம த:பதாக எ8ணி ெகா ேவ. அேபா) Aமட# ைதாிய

என8டா. உ8ைம. அ)தாேன? எ இதயதி நீ#க
இகிறீகளலவா?"

அ"த 1932ஆ வஷதி பாரதநா?9 ஆயிரகணகான மனிதக

ெதFVக சதியினா - மகதான Vர ஷக
பலநா

- ஏேதா

ஆனாக . த9ய9, ப:காய,

ஆ(பதிாி7 சிகி7ைச, அதC பிற வஷ கணகி சிைறவாச

இவCைற எதிபா) ெகா8: அவக

பதி பதியாF7 ெசறாக . அப97

ெசறவகளி 2கா"த/ அவ/ைடய ஐ") சகாகK ேச"தவக .

கடெமபைத. ெநாெவபைத. இனெத அறியாம உ8: திர8:
வள"தி"த அவ/ைடய ேதா களிE, A)கிE, காகளிE அ9 விழ விழ,

அவ/ைடய வாF 'வ"ேத மாதர!' எ பமட# உரத சத)ட

ேகாஷித).

கைடசியி அவக

(மரைணயC வி6"த பிற ேபா'ஸா அ9பைத நிதி

அவகைள7 சிைற7சாைல ெகா8: ேபானாக . மநா

ஆ ஆ மாத சிைற த8டைன அைட"தன.

அவக

எலா

அ"த இர8: நாK 2கா"த/ைடய V?9 அேலாலகேலாலமாயி"த).
அவ/ைடய தமைகமா ப?ட கவைல அளேவயிைல. "ஐேயா! அபாவி

ெபஷ/ ஆப) வராம இக ேவ8:ேம?" எ அவக

பாிதபிதாக . "அபேவ ஒ காக?ைட க?9வி: எ ெசாேனேன! எ
வாைதைய ஒவ ேக?கவிைலேய!" எ அமா கதறினா .

168

அ"த மாஜி ஸஜ?ஜி நிைலைமைய நா எனெவ ெசால?:? 'இனிேம
கா#கிர(காரக

தாேன அரசா#கதி அதிகார வகிக ேபாகிறாக ? அ"த

லயனிலாவ) ைபய/ ஏதாவ) உதிேயாக ஆக?:' எ அவ
எ8ணியி"தா. அதனா தா, 2கா"த கா#கிர( காாியதாிசி

ஆனைதெயலா அவ ஆ?ேசபிகவிைல. இேபா) அ) விபாீதமாF A9"த).

----------

5

2கா"த/ைடய )ணிைவ. தியாகைத. பCறி ஊாி எலா

ஆ7சாியப?டாக . ஆனா அவைன பிபCவதC ெராப ேப

தயாராயிைல. "நா ெஜயிE ேபாவதாயி"தா ேவ வழிகைள

அ/சாிகலா; திடலா; ேபாஜாி ெசFயலா; ேவ ஏதாவ) ப8ணலா. இ"த
மறிய சமாசார ம?: ேவ8டா" எ அவகெளலா எ8ணியதாக
ேதாறிய).

இ"த நிைலைமைய வஸு"தராவினா சகிக A9யவிைல. ஒ வார வைரயி

ஏேதா AயCசி ெசF) பாதா ; அதC பிற, தா ெவளியி இபதி பய

ஒமிைலெய க8: இ/ இர8: (திாீ ெதா8டகKட

மறியE றப?டா . றப?ட இடதிேலேய அவகைள ைக) ெசF)

ெகா8: ேபானாக . மCற இவ  மாதA, வஸு"தரா+ ம?:
ஒப) மாதA சிைறவாச கிைடத). த ளாத வயதி தைன தவிர ேவ

ஆதரவிலாத த"ைதைய தனிேய வி?: ேபாவ) அவK எதைனேயா

கடமாFதானி"த). ஆனா அேபா) ந ேதசதி இமாதிாி ெவறி ெகா8ட

ெசயகைள அேநக ெசFய )ணி"தன.
ேவb (திாீக

சிைற7சாைலயி அ@வஷ ைவகப?9"த ேதச

ேசவிைககளி வஸு"தராைவ ேபா உCசாகமாயி"தவக
யாமிைலெயேற ெசாலலா.

ேவ

அவKைடய சி"தைனகளி 2கா"த அ9க9 வ") ெகா89"தா எ
ெசாலேவ89யதிைல. வ#காலைதபCறி எ@வள+ விதமாக அவ

ேயாசிதாE, அ) 2கா"தனி வ"ேத A9"த). கைடசியி, த#களிவைர.
பகவாேன ஒ ேசதாெர, சகதி எதி எப9யி"தேபாதிE
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தா#களிவ ேச") வாJ"ேத ேதச ேசைவயி வாJ நாைள கழிக
ேவ8:ெம அவ

உதி ெகா8டா .

ஏறைறய ஆ மாத ெசறேபா) அவKைடய உ ளதி பரபர அதிக
ஏCப?ட). 2கா"த சீகிர வி:தைலயைட")வி:வா. தைன பாக

வவா எற எ8ண அவ

A9ய+ அவ

மனதி எ6") ெகா89"த). ஆ மாத

தின"ேதா அவனிடமி") க9தைத எதிபாக

ெதாட#கினா . இ வ, நாைள வ எ எதிபா) பா) ஒ மாத
ெசவி?ட); "ஒ ேவைள வி:தைலயாகி வ"த) மப9. ச?டம7

ெசF) சிைற ") வி?டாேரா" எ எ8ணியேபா) அவKைடய ெந0<

)YCற). 'ஐேயா! தா வி:தைலயைட. வைரயிலாவ) அவ
ெவளியி%க Iடாதா?'

இ"த எ8ண ேதாறிய பிற அவளா <மா இக A9யவிைல. "ஊாி
Aகிய விேசஷ#கைளெயலா அ:த க9ததி க?டாய எ6த+" எ

தகபனா எ6தினா . தகபனாாிடமி") பதி வ"த). அதி சில வாிக

ெஜயி அதிகாாிகளினா அ9கப?9"தன. அ"த வாிகளி இர8: இடதி

2கா"த எ/ ெபய இபதாக வஸு"தரா+ ேதாறிC. இதனா

அவKைடய மன7 ச0சல இ/ அதிகமாயிC.

தகபனாைடய க9ததி இெனா விஷயA இ"த); ெசைனயி

வஸு"தரா கவி பயி ேதறிய ேஸவாசிரமதி ஓ உபாதியாயினி ேவைல

கா%யாயிபதாக+, வஸு"தரா வி:தைல ெபCற) ெசைன வ") அ"த

ேவைலைய ஒ ெகா Kப9யாக+ தகவ வ"திபதாF அவ
எ6தியி"தா.

ேமCப9 ேஸவாசிரமதி தைலவி ஓ அHவமான (திாீ. Aகியமாக

வஸு"தராவிட அவ விேசஷ பிாிய ைவதி"தா. அவ

சிைற ெசறைத.,

இனிேம Aனிசிப ப ளிIட#களி அவK ேவைல கிைடப)
கடெமபைத. அறி") தாமாகேவ இ"த ஏCபா: ெசFதி"தா.

ஆனா வஸு"தரா+ இைத ப9த) னைக உ8டாயிC. ெசைன

திவதா? ேஸவாசிரமதி ேவைலயா? - த/ைடய வாJைக இேபா)
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2கா"த/ைடய வாJைக.ட பிைணகப?9பைத அவக
க8டாக ?
-----------

என

6

ஒப) மாதA ெசற). வஸு"தரா வி:தைலயைட"தா . வி:தைலயி

எ@வள+ Xகலைத எதி பாதாேளா, அதி ஒ பதி Iட ஏCபடவிைல.

சிைற வாச% ஒ ேவைள யாைரயாவ) எதிபாதி") அவ வராததனா
ஏமாCற அைட"தாேளா?

வழக ேபா ேவbாி%") சில கா#கிர( அபிமானிக
அைழ)7 ெச ரயி% ஏCறி வி?டாக .
இர+ ஒ நிமிஷ#Iட அவ

அவைள வரேவC

X#கவிைல. இைடயிைடேய வ89 நிC

ேபாெதலா பிளா?பாரதி ேக ெந:ேக ேபாகிறவகைள Iபி?:,

"2கா"தைன பCறி உ#கK ஏதாவ) ெதாி.மா?" எ ேக?கலாமாெவன

அவK ேதா.

ஒப) மாத) A ைகதியாக ரயிேலறிய அேத (ேடஷனி இேபா)
வஸு"தரா <த"திரA ள (திாீயாக வ") இற#கினா . ஆனா அேபா)

மனதி%"த Xகலதி ஆயிரதி ஒ ப# Iட இேபா) இைல.
பிளா?பாரதி <CAC பாதா . அவ

எதிபாத மனித எ#

காணபடவிைல. ஆனா அவKட ைகதியான இர8: (திாீகK

வ"தி"தாக . அவக

அவைள ெவ பிாிய)ட த6வி ெகா8: அைழ)7

ெசறாக . ெவளிேய வ"த), அவக
ஏறிெகா8டன.

அமதியி"த வ89யி வ

சிைற7சாைல ேயாக ேஷம#கைள விசாாித பிற, "இேபா) யா இ#ேக

கா#கிர( காாியதாிசி?" எ வஸு"தரா ேக?டா .

"இ#ேக இேபா) கா#கிரஸுமிைல; காாியதாிசி.மிைல."
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"நிஜமாகவா? 2கா"த Iடவா ஒ ெசFயவிைல?"
"2கா"தனா? உன7 சமாசார ெதாியாதா?"
"ெதாியாேத. என சமாசார? மப9. ெஜயிE ேபாF வி?டாரா, என?"
வஸு"தராவி ெந0< அேபா) உ8ைமயாகேவ )9)9த).
"அவ ஏ ெஜயிE ேபாகிறா? அவ ைபதியமா பி9திகிற)?"
வஸு"தரா ெகா0ச ஆதலைட"தா . 'இவகKெகன, பிறதியாேம கா
ெசாவ)தா ேவைல. அவ ஏ அவசரப?: ெகா8: ெஜயிE ேபாக

ேவ8:?'

"இேபா) ஊாி இகிறாரா?" எ ேக?டா .
"ஊாி எப9 இபா? அவ இைற பா897ேசாியி கயாண.
பாவ, அ) உன எப9 ெதாி.?"
ஐ") நிமிஷ கழி) தழதழத ர% வஸு"தரா ேக?டா : "எதCகாக

பா897ேசாியி கயாண?"

"ெப8Y பதி வய); சாரதா ச?டைத ஏமாCவதCகாக அ#ேக ேபாF

ப8Yகிறாக !"

வஸு"தராவி V?: வாச%ேலேய அ"த7 சிேநகிதக

விைடெபC7

ெசறாக . ராமகிணFய பி9 வாசி) ெகா89"தவ, வாச% வ897
சத ேக?ட) பி9ைல நிதினா.
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"ழ"தாF!" எறா.
"அபா!" எ அலறி ெகா8: வஸு"தரா ஓ9 வ") அவைடய க6ைத

க?9 ெகா8டா . இவ க8ணீைர ெபகி விமி விமி அ6தாக .
அைர மணி ேநர கழி) அ6ைக ஒவா நிற ெபா6) வஸு"தரா, "அபா!
ேஸவாசிரம) க9த எ6திவி:#க ; நா நாைளேக ெசைன

றபடலாமலவா?" எறா .

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

39. பாழைட)த ப,களா
1

ெராப+ ெதாி"த சிேநகிதக

யாராவ) எனிட ஒ ைகெய6) பிரதிைய

ெகா:) "இைத க?டாய விகடனி ேபாட7 ெசாE#க " எ

Iேபாெதலா நா மனதிC , "நாைள பலாவரதிC ேபாக

ேவ89ய)தா" எ ெசா%ெகா வ) வழக.

இ) ஏ எறா, ஒ Aைற ெராப+ பிராண சிேநகித ஒவ ஒ நைக7<ைவ
க?:ைரைய எனிட ெகா:), அைத விகடனி ெவளியி:ப9 ெசானா.
அதி நைக7<ைவையவிட அ6ைக7 <ைவதா அதிகமாயி"த). ஏெனறா,

ெசைன நகாி Vதிகளி ஒ 'ராட பஜா' (Rattan Bazaar) எ ெபய

அைம"த ெபாதைத பCறி அவ அதி எ6தியி"தா. 'ராட' எறா,
பிர. அ7சமய அ"த Vதியி மறிய ெசFத ெதா8டகK பிரப9
ைவபவ நட")ெகா89"த). அக?:ைரைய விகடனி அேபா)

ேபா?9"தா, இ என இைத எ6) சிரமA, உ#கK இைத ப9
சிரமA இலாமC ேபாயி.

அ@வள+ Aேயாசைன அேபா) இலாமC ேபாகேவ, அ"த க?:ைரைய

பCறி ெராப+ ெதாைலயைட"ேத. ஆனா அ"த ந8பேர அைத தீ)

ைவதா. அ மதியான ெகா0ச பலாவரதிC ேபாF

வரேவ8:ெம நா ெசால, ந8ப தம) ேமா?டா ைசகிளி எைன
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ஏCறி ெகா8: ேபாவதாக7 ெசானா. அ@வாேற ைசகிளி பி Zடதி நா

உ?கா") ெகா ள, அவ ைசகிைள வி?:7 ெசறா. கிளேபா)

அவைடய நைக7<ைவ க?:ைர எனிட இ"த). பலாவர ேபாF7 ேச"த

ேபா) பாைகயி க?:ைரைய காணவிைல! உடேன இைத அவாிட

ெதாிவிதா, ேபான காாிய ஆவதC

திபிவி:வா எ பய"), காாிய

ஆன பிறதா ெதாிவிேத. அ)+, அவைடய ேமா?டா ைசகிளி

Eகி ேபா: சதிைய பCறி ஓ அதியாய கJ")வி?: விஷயைத7
ெசாேன. ம/யாி Aகதி ஓ ஈ ெகா< Iட ஆடவிைல. "ேபாகிற).

உைம நீேர ெக?: ேபாகி ெகா ளாம இகிேறேர; அ)ேவ ெபாிய

காாிய"தா" எறா. திபி வ வழியி ஏதாவ) ெவ ைளயாF ெதாி"த

இடதி எலா ைசகிைள நிதி நிதி பா) ெகா8: வ"தா. அப9

நிதிய இடதிெலலா, அ) எ#ேக அகப?: வி:கிறேதா எ என

திதி எ அ9) ெகா89"த). நல ேவைளயாF அகபடவிைல.

ஆனா, இேபா) நா உ#கK7 ெசால வ"த விஷய அ)வ.

பலாவர) ஒ காாியமாக ேபாேன எ Iறிேனனலவா" அ"த

காாியைத பCறி7 ெசால ேவ8:ெம தா இைத எ6த ஆரபிேத.
த0சாa ஜிலாவிE ள எ சிேநகித ஒவ ேதக<க)காக பலாவரதி
வ") சில கால வசிக விபினா. அ@aாி ஒ V: வாடைக அமதி
ெகா:ப9 எ6தியி"தா. நா பலாவர ேபான) இதCகாகதா.
அ#ேக வி(தாரமான சாைலயி இ ற#களிE உ ள ப#களாகைள

ஒ@ெவாறாF பாைவயி?: வ"ேதா. அவCறி ஒ ப#களா எ கவனைத

ெபாி) கவ"த).

அ) விசாலமான ஒ ேதா?டதிC ந:வி அைம"தி"த). பைழய கால)

ப#களா. க?9டதி அைம, <வகளி நிைலைம. அத/ைடய பழைமைய

நிைனa?9ன. எ#ேக பாதாE ஒ?டைட. , Xசி. ப9"தி"தப9யா ெவ

காலமாக அதி யா 9யிகவிைலெய ெதாிய வ"த). பளி7ெச

பிரகாசமாயி"த இடேமா, வ()ேவா அ"த ப#களாவி கிைடயா). அைறகளி

H0சகாள Hதி"தன. எப9ப?ட Xகல ஷைன. அ"த

ப#களாவிC

ெகா8: வி?டா, அவ உCசாக றி ேபாF மயான
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கா8ட ந9பதC7 சிதமாகி வி:வா. அவைன நலத#காளாக ந9பதC

தயா ெசF)வி:வ) Iட பிரமாதமாகா).

இ@விஷயதி ேதா?டA ப#களா+ட ஒCைம.ண7சி ெகா89"த). H
எற நாமேதய அ"த ேதா?டதி கிைடயா). விசாலமாக பட"த

மாமர#கK, உயரமாF வள"த ெதைன, கA மர#கK நிைறய இ"தன.

மாமர#களி அ9யி ெவகாலமாக உதி"த இைலக

அப9ேய கிட") ம9")

நல உரமாகியி"தன. ெதைன மர#களிE, கA மர#களிE பைழய

கால) காF"த க?ைடக

வி6") ம?ைடக

ெதா#கி ெகா89"தன. ஒ ெதைன மரதி இ9

எலா எாி") ேபாFவிட, மர ம?: ெமா?ைடயாF நிற).

அடதியான மரநிழ% ஒ ெபாிய கிண இ"த). அதி ஜல இ6பதC

வசதி எ)+ காேணா. பகதி%"த ஒ ெதா?9யி கன#கேறெல

ெகா0ச ஜல ேத#கியி"த). அ) ெவ கால) த8ணீராயிக

ேவ8:ெமபதி ச"ேதகமிைல. எனேவ, அைத 8ணிய தீத எ Iட7
ெசாலலா.

ெபா)வாக, அ"த ப#களா நம) ஹி") சக), ஸநாதன தம)

சிற"த உதாரணமாயிபதாக என ேதாறிC. பலமான அ(திவாரதி

ேம க?டப?ட); விசாலமான); பழைமயான); அழ ெபா"திய). ெகா0ச
ெபகி7 <த ெசFய ேவ8:; தைர திய தளவாிைச ேபாட ேவ8:.

<வகளி உK) ேபான ேமCH7ைச7 <ர89வி?: சிமி8: Hசி ெவ ைள
அ9கேவ8:; ேதா?டைத. <த ெசF) சில திய ப7 ெச9கைள

ைவ) விட ேவ8:. இெதலா ெசF)வி?டா V: எ@வள+ நறாF

ஆகிவி:!

இப9 எ8ணி ெகா89ைகயி அ#ேக ேதா?டகார வ"தா. அவ/

அ"த ப#களா+ ெபாதமானவ தா. ேராம நைர), Aக <#கி,
உட தள"தவ.

"இ"த V?: எனபா வாடைக?" எ ேக?ேட.
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"அப) Sபா.#க" எறா.
இ@வள+ ெபாிய மாளிைக 60 SபாFதானா வாடைக எ ஆ7சாியப?ேட.
"நீ#க 9தன வரேபாகிறீகளா?" எ ேக?டா.
"ஆமா; வரலாெமதா பாகிேற."
"இப9தா ெராப ேப ெசா%வி?: ேபாறா#க" எறா கிழவ.
அவ ெசான) வா(தவ எபதC ப#களாேவ சா?சி ெசா%C.
"ஏ ஒவ வவதிைல?" எ ேக?ேட.
"அெதனேவா என ெதாியா). 9தன வகிறதாயி"தா ெசாE#க.

இ/ அ0< SபாF ைற7<Iட ெகா:பா#க" எறா.

அ"த V?ைட பCறிய மம ஏேதா இக ேவ8:ெம உடேன என

ேதாறி ேபாயிC. பகதி சாைல ஓரதி ஒ ேசாடா, ெவCறிைல பா

கைட இ"த). அ#ேக ெச நா/ எ க?:ைர ந8ப இர8: ேசாடா

சாபி?ேடா . கைடகார/7 <மா 30-35 வயதிகலா. நா#க

ேபானேபா) அவ ஆரணி சாமி Aத%யாாி ெரயினா?( நாவ

ெமாழிெபய ஒைற ப9) ெகா89"தா. எ#களிட சிலைற வா#கி

ெகா8ட) மப9. தகைத எ:) ப9க ெதாட#கினா.

ெகா0ச விஷய ெதாி"த மனித இவ எ, எ8ணி, V?ைட பCறி

விசாாிகலாெமன நிைனேத. "பக) ப#களா+ ஏ ஒவ 9தன

வவதிைல. உன ெதாி.மா?" எ ெகா0ச தயக)ட ேக?ேட.
கைடகார ஒ நிமிஷ ேயாசைன ெசFவ)ேபா இ"தா. பிற,

"நமெகன)#க அ"த வெபலா? இர8: Zடா வா#கி ெகா K#க,
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ஸா!" எறா. அப9ேய நா#க

வா#கி ேபா?: ெகா8ேடா . பின,

"இைலயபா! இ"த V?: 9 வரலாமா எ ேயாசிகிேறா. ஆனா
ெராப நாளாF H?9 கிடகிறேத, ஏதாவ) விேசஷமிேமா ெவ

ச"ேதகமாயிகிற). அ)தா உன ஏதாவ) ெதாி.மா எ ேக?ட)"

எேற.

"விேசஷமிலாம நாCப) வஷமாF ஒ V: H?9 கிடமா?" எறா

கைடகார.

"அ"த விேசஷைத ெதாி") ெகா ள ேவ8:ெமதா உைன ேக?கிற)."
"அப9யானா இ"த ெப0சி உ?கா#க , ெசாகிேற. ெபாிய கைத"

எறா கைடகார.
நா#க

உ?கா"ேதா. கைடகார கைத ெசா% A9பதC

இர8: கல,

இர8டணா ெபபமி8:, Aகாலணா ெவCறிைல பா இ@வள+

தீ)வி?ேடா . அவ ெசானதி V8 வளதகைள வி?:வி?:
விஷயைத ம?: இ#ேக ெசாகிேற:

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

2

)பா வரதராஜ Aத%யா எ ஒவ இ"தா. அவ பிதிராஜித7

ெசாேதா: <யாஜித7 ெசா) ஏராளமாயி"த). ெவகால அவ7

ச"தான இலாம%") கைடசியாக ஒ ெப8 ழ"ைத பிற"த).
அவைடய மைனவி Lயேராகதி அறிறிக

இபதாக+,

பலாவரதி 9யி"தா நலெத ைவதியக

ெசானதேம

Aத%யா இ#ேக 9 வ"தா. அ7சமய"தா இ#ேகேய நிர"தரமாF

வசிகலாெமற எ8ண)ட இ"த ப#களாைவ எ8பதினாயிர SபாF ெசல+

ெசF) க?9னா. ஆனா ப#களா க?9 A9வதC

காலமானா.

அவைடய மைனவி
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பாவி மனித அதC பிற இைளய தாரமாக ஒதிைய மண"தா. அவKட/,
த தாரதி ெப8 ெச#கமல)ட/ ) V?9 9தன ெசFயலானா.

ஆனா ஆரபதி%"ேத அவைடய இைளய தார)7 ெச#கமலதி ேம

அWைய. )ேவஷA வள") வர ெதாட#கின. தா இ"த கிழவைன க?9

ெகா ள ேவ89 வ"ததி ஏCப?ட ேகாப, ஆதிர எலாவCைற. அ"த ஏைழ

ெப8ணி ேம கா?டலானா .

Aத%யாேரா, ஒ பகதி த இள மைனவியி ேமாகா"தகாரதி
Jகியி"தா; மCெறா பக ெச#கமலதி மீ) தAைடய உயிைரேய

ைவதி"தா. இவக

இர8: ேப பர(பர ேநச உ8:ப8ண அவ

ெசFத AயCசிெயலா VணாயிC.

கைடசியாக, ெச#கமல) வய) பனிர8டானேபா) Aத%யா ஒநா
அவKட ெகா0சி விைளயா9 ெகா89"தா. அ7சமய அவ

த

சிCறைனயி ேம ஏேதா கா ெசானா . அைத ேக?: ெகா89"த

கCபக தைன மீறி ேகாப# ெகா8டவளாF அ7சமய கறிகாF நகி

ெகா89"த கதிைய எ:) ெகா8: ஓ9 வ") ெச#கமலைத ஒேர தாF
திவி?டா . பாவ! அ"த ெப8 உடேன ெச) வி6") வி?ட).

Aத%யா தவியாF தவிதா. ெகாலப?டவேளா த அைம ெப8;
ெகாைலகாாிேயா த ஆைச மைனவி. என ெசFவா, பாவ! ெவளியி ெதாி"தா
கCபக X ேமைட ேபாக ேநாி:. பய#கரA, )கA ெகா0ச
ஆறினபிற, அவ அவ மைனவி.மாக7 ேச") ெகாைலயி ஒ ப ள

ேதா89 அதி பிேரதைத ைததாக .

ெச#கமல அவKைடய மாமா V?: ேபாயிபதாக Aத%யா அக
பகதா7 ெசா%வி?டா. ஏேதா ச"ேதகப?: விசாாித

ேபா'(காரகK ஏராளமான பண#ெகா:) அAகிவி?டா. அற

Aத%யா அதிக கால உயி வாழவிைல. "ெச#கமல! ெச#கமல!" எ
லபி ெகா8ேடயி") பிராணைன வி?டா. அவைடய ஆவி அ"த

ப#களாவி ேதா?டதி உலாவி ெகா8ேடயிகிற). இர+ ேநர#களி,

"ெச#கமல! ெச#கமல!" எ பாிதாபமான ர% Iபி: சத அ"த
ேதா?டதி அ9க9 ேக?ப)8:.
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கைடகார கைதைய A9த), "ஆமா! இெதலா உன எப9 ெதாி.?"
எ ேக?ேட.

கைடகார னைக ாி"தா. "உ#கK நபிைகயிைலயலவா?

அதனாதா நா ஒவ ெசாவதிைல. நீ#க

ேக?டப9யா

ெசாேன. ேபாக?:; இ/ ஒ கல சாபி:கிறீகளா?" எறா.
அவைன X89 ) எ:) மப9. ேக?டதி, "நீ#க
கிழவைன பாதீக

ஒ ேதா?டகார

அலவா? அவ தா ெச#கமலதி பிேரதைத

உடனி") ைததவ. அவ ெசா%தா என ெதாி"த). இப9ேய

அவ இ/ இர8ெடாவாிட ெசா%யிகிறா ேபா இகிற).
எப9ேயா விஷய ஒவா பரவிவி?ட). அதனா தா ஒவ அ"த
ப#களா+ 9வவதிைல" எறா.

இ) ேபாற கைதக

இதC A நா எதைனேயா ேக?9கிேற.

ப?டண#களி "ெகாைல நட"த V:" எ, "ேபF வா6 V:" எ பல
V:கK எப9ேயா ெபய வ") வி:கிற). அ"த V:க

ம%வான

வாடைக கிைடப) வழக. நா Iட ஒ Aைற 50 SபாF வாடைக

வரI9ய அதைகய V: ஒறி 16 SபாF வாடைக ெகா:)வி?:

இ"திகிேற. அ"த V?9 ேபF இ"தி"தா அ) <த பய#ெகா ளி

ேபயாயி"திக ேவ8:; எனிட அ) ேப7< 7< கா?டவிைல.

ஆனா இ"த7 ேசாடா கைடகாரனி கைத எனேவா ஒ மாதிாி எ மனதி
பதி") வி?ட). அ) A6) ெபாF எ நிைனக A9யவிைல. அ"த

ப#களாவி ேதாCற, கைத ஒ ேவைள நிஜமாயிகலாேமா எ க)வதC

இட# ெகா:த).

அ"த V?ைட எ சிேனகித பாபதி பயனிைலெய தீமானி)
ேவ ஒ சின V: நாCப) SபாF வாடைகயி அமதிவி?: திபி7
ெசேறா.
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எனி/, அ"த பாழைட"த ப#களாவி ஞாபக ம?: எ மனதி%")
ேபாகவிைல. <#க7 ெசானா, அ"த ப#களாவி நா 9ேயவதC
பதி, ப#களா எ உ ளதி 9ேயறிவி?ட). ஏதாவ) தீவிரமாக ேவைல ெசF)
ெகா89ைகயி, திBெர கCபக ைகயி Wாிகதி.ட ஓ9 வ")

த"ைத.ட ெகா0சி ெகா89 ெச#கமலைத தேபா கா?சி எ
மனக8 A ேதா. அற ேவைல ஒ ெகா0ச ேநர) ஓடா).
இத/ைடய நிஜ, ெபாFைய க8: பி9) நி7சய ெபறாவி?டா, எ

வாJைகேய )பமயமாகிவி:ெம பயபடலாேன.
-----------

3

பலாவரதி நா அமதியி"த ஜாைக எ ந8ப 9 வ") சில
தின#கK பிற அவைர ஒ Aைற பா) வவதC7 ெசேற.
Lயேராக, ெகா<க9, தமிJ நாடகேமைட, Aத நா

நட"த ேகார ப( விப)

Aத%ய உCசாகமான விஷய#கைள பCறி ேபசியான பிற, எ ந8ப,

"அெதலா இக?:; ேபFகைள பCறி உ#க

பரபரட ேக?டா.

அபிபிராய என?" எ

"ேபFகைள பCறியா?" எ, எ கா)கைள நபA9யாம திப ேக?ேட.
"ஆமா; ேபFகைள பCறிதா."
"ேபFகைள பCறி எ அபிபிராய, அைவ <த ேபFக

எபேத. இக?:;

எைன பCறி ேபFகளி அபிபிராய என எ நீ#க

எ ேக?ேட.

"ஹா ஹா ஹா! நீ#க

ெசால A9.மா?"

இப9தா ஏதாவ) ெசாVகெள ெதாி.;

ேபFகK உ#கைள பCறி என அபிபிராய எ ெதாிய ேவ8:மானா
இ"த7 சாைலயி உ ள பதா நப ப#களா+ பாதி ராதிாியி ேபாF
ேநாி ேக?: ெதாி") ெகா ளலா" எறா.
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உடேன என )Yெகற); மாCறா" தாயா தி ெகாலப?: ேகார

மரண அைட"த ெச#கமல எ மனக8A வ"தா . அ"த ப#களாைவதா

இவ றிபி:கிறா எ அறி"), விவரமாக7 ெசாEப9 ேக?ேட.

)பா வரதராஜ Aத%யாாி கைதைய நா ேக?9"தப9ேய அவ ெசா%

வ"தா. ஆனா A9+ ம?: விதியாசமாயி"த). அ"த விதியாசமான A9+
எ ெந0< பைதபைதப9 ெசFத). அ@விவர பி வமா:

பி0சிேல ப6த) எபாகேள, அ"த மாதிாியான ெப8 ெச#கமல. த/ைடய

தாயா எஜமானியாயிக ேவ89ய V?9 ேவேறா அயலா
வகிப) அவK பி9க விைல. நாK நா

வ") அதிகார

அவKைடய ேராத வள")

வ"த). Aத%யாாி இைளய மைனவி, ெச#கமலதி மீ) எ@வளேவா பிாிய

ைவ) ஆைச.ட நடதி. பிரேயாஜனமிலாம ேபாயிC. ஓயாம அ6வா ;

எாி") வி6வா ; ச8ைட பி9பா . "எ அமாைவ ெகாறவ

நீ தாேன?"

எபா ; "எைன. விஷ# ெகா:) ெகாவி:; உ மன ளி") வி:"

எபா . கCபக ஒநா

இைதெயலா சகிக A9யாம, Aத%யாாிட

ெசா% )கப?: ெகா89"தா . Aத%யா, "அதCெகன ெசFயலா?
அவ

தாயாைர ெகா89கிறா ; இ/ ெகா0ச நாளி க%யாண ப8ணி

அ/பிவிடலா. அ)வைரயி ெபா) ெகா89" எ ஆத Iறினா.

இைதெயலா ஒ?: ேக?: ெகா89"த ெச#கமல திBெர அவக

A வ"), "நா இப)தாேன உ#கK கடமாயிகிற)? இேதா எ

தாயா எைன Iபி:கிறா , ேபாகிேற" எ Iறி Aத%யா கCபகA

பிரமி) நி ெகா89க இ:பி மைற) ைவதி"த கதிைய ச?ெட
எ:) மாபி தி ெகா8: உயிரCற பிணமாF கீேழ வி6"தா .

Aத%யா ேதா?டகார/ைடய உதவி.ட பிேரதைத ஒ ெப?9யி ேபா?:
9, ெகாைலயி ழி ேதா89 ைததா. பிற, அ"த V?ைட கா%
ெசF)வி?: ப?டண) 9ேபாFவி?டா.

அ)Aத தின"ேதா இராதிாியி Aத%யாைடய த சசாரதி ஆவி
ப#களா வாச Aகபி வ") நி "ெச#கமல! ெச#கமல!" எ
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Iபி:கிறதா. "இேதா வ")வி?ேட. அமா!" எ ெசா% ெகா8:

ெச#கமலதி ஆவி ெவளிேய வகிறதா. இர8: ஆவிகK இராதிாிெயலா

ப#களாவி ேதா?டைத7 <Cகிறனவா.
*****

இ"த வரலாCைற ேக?ட) என என நிைனபெத ெதாியவிைல.

அ"த ழ"ைத ெச#கமலதி பாிதாப கதிகாக நா கா?9ய அOதாப, ப?ட

)யர எலா V8ேபா இகிறேத! உ8ைமயி கCபக அலேவா நம)

அOதாப)ெகலா உாியவளாகிறா ? எ) உ8ைம? எ) ெபாF?
எ ந8பைர பா), "ஆமா, நீ#க
ஆயிC? அதC

இ@a வ") ப) நா

தாேன

இ"த விவரெமலா எப9 ெதாி"த)?" எ ேக?ேட.

"அ"த ப#களா+ பகதி ஒ ேசாடாகைட இகிற). அ"த
கைடகார ெசானா" எ எ சிேநகித Iறிய), என ஏCப?ட

எாி7சE அளேவயிைல. "அேட! எனெவலா கயி திாிகிறா அவ!
மப9. அவைன க8: இத உ8ைமைய ெதாி") ெகா ளாம
வி:வதிைல" எ தீமானிேத.
-----------

4

"என, அபா! ெசௗகியமா?" எ ேக?ட), கைடகார A ேபாலேவ

ைகயி%"த நாவைல 9வி?:, "வா#க, (வாமி! ெராப நாளா7ேச பா),

நம ேமேல தயேவ இைலேய!" எறா. பிற, "உ?கா#க; ேபஷான ர(தாளி

வாைழபழ வ"தி#க; ெர8: பழ சாபி:#க" எ Iறினா.
நா/ எ சிேநகித ெப0சியி உ?கா") ர(தாளி பழ#கைள ைகயி
வா#கி ெகா8ேடா. பிற நா "ஏ, அபா! நீ எ#கK7 ெசான

கைதெயலா நீேய கCபைன ெசFததா, அல) ைகயி உ ள நாவ%
இகிறதா?" எ ேக?ேட.
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"அெதன ஸா அப97 ெசாகிறீக ? பாதீகளா, இதCதா நா
ெசாலமா?ேட எகிற)" எ Iறி தன ஏேதா ெபாிய அநீதி நா#க
வி?ட ேதாரைணயி பாிதாபமாF பாதா.

ெசF)

"ேபாக?:; ெச#கமல ெகாலப?டாளா, தCெகாைல ெசF) ெகா8டாளா?

அைத ம?: நிஜமாF7 ெசா%வி:" எேற.
"ஸா! நீ#க

ஏ எ ேபாி அவநபிைக ப:கிறீகெள என ெதாி..

உ#களிட ஒ விதமா., இவாிட ேவ விதமா. நா ெசாேன;
வா(தவ"தா. நா ெசான இர8: நிஜமிைல தா; ஆனா ஏ அப9
ெசாேன ெதாி.மா? நிஜமாக நட"தைத7 ெசானா நீ#க

ஒநாK நப

மா?Bக . அப9 ஒவ நபA9யாத விஷயைத7 ெசா% என

பிரேயாஜன? V8வாF7 ேசத"தாேன?" எறா.

"அ"த அச நிஜைத."தா ெசா%விேட; ேக?: ைவகலா" எேற.
"ஆஹா! ேக?பதாயி"தா, ேபஷாF7 ெசாகிேற; எனெகன நட? - அேட

ைபயா, Vராசாமி! இர8: கிளாQ ஐ( ேபாடடா!" எ அதிகாரமாF
Iவினா கைடகார.

கைடயிேல ைபய யாைர. காணாதிகேவ, "யாைர இவ உதரவி:கிறா?"
எ ஆ7சாியப?ேட. கைடகார தாேன ஐைஸ அலபி ேபா?டா.

எைன னைக.ட பா), "இ"த கைடயி நா தா எஜமா; ைபய/
நா தா!" எறா. இவ ெபாிய நாவலாசிாிய ம?:மல, நைக7<ைவ

ஆசிாிய/#Iட எ எ8ணி ெகா8ேட. அவ இAைற ெசான விவர

வமா:

வரதராஜ Aத%யா இர8டா"தார கயாண ெசF) ெகா8டவைரயி A
ெசானெதலா வா(தவ"தா. அதC பிறதா சபவ#க

மாப:கிறன.
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V?9C மாCறா"தாF வ"ததி%") ெச#கமலதி <பாவ மாதலைட")

வ"த). விைளயா?:, Xகல எலா ேபாF, ஓயாம எைதபCறிேயா சி"தி)

கவைலப?: ெகா89"தா . ேதா?டகாரனிட ஒ நா

அவ

ேபசியதி%") உ8ைம ெதாிய வ"த). தின"ேதா இரவி X#ேபா)

இற") ேபான அவKைடய தாயா ப#களா வாச% வ"), "ெச#கமல!

ெச#கமல!" எ Iபி:வ) ேபால+, தா அவைள கா8பதC7 ெசற)

தைன க?9 அைண) ெகா8:, "எ க8ேண! பழிவா#! பழிவா#!"

எ ெசா%வி?: மைற") வி:வ) ேபால+ கன+ க8: ெகா89"தா .
கைடசியாக ஒநா

இர+ கனவி ெச#கமலதி தாF அவைள அைழ)

ெகா8: உ ேள ெச ெவ நாளாF H?9 கிட"த ஓ அலமாாிைய திற"),
அதC ளி"த Wாி கதிைய7 <?9 கா?9வி?: மைற"தாளா. மநா

ெச#கமல அ"த அலமாாிைய திற") பாதேபா) அதC
வா(தவமாகேவ இ"ததா.

சில தின#கK பிற ஒ நா

ஒ Wாி கதி

Aத%யாாிட கCபக த/ைடய ைறகைள7

ெசா% ெகா89"தா . ெச#கமலைத ஏேதா பிசா< பி9திக

ேவ8:ெம, இலாவி?டா இப9 அவ

Aத%யா, "என ெசFயலா? அவ

ப:த மா?டாெள ெசால,

தாயா உயிேரா9ேபாேத

பிசாசாFதா இ"தா . இேபா) அச பிசாசாF வ") ெப8ைண

பி9திகிறா

ேபா இகிற)" எறாரா. இைத ஒ?: ேக?:

ெகா89"த ெச#கமல ஓ?டமாF ஓ9, அலமாாியி இ"த Wாி கதிைய

மைற) எ:) ெகா8: வ"), "ஆமா, நா/ பிசா<தா! எ அமா+

பிசா<தா!" எ Iவி ெகா8ேட ச?ெட Wாிைய எ:) கCபகதி

மாபி தி வி?டா .

"அ9 பாவி! ச8டாளி! என ெசF)வி?டாF?" எ Aத%யா கதறி ெகா8:
எ6"திபதC

ெச#கமல அேத Wாி கதிைய த/ைடய மாபிE தி

ெகா8: பிணமாF வி6"தா . ேதா?டகார/ைடய ஒதாைசயினா அவக

இர8: ேபைடய உடகைள. ேதா?டதி ைதத Aத%யா தாA சில
தின#கKெகலா சித பிரைம பி9தவராF X ேபா?: ெகா8:
இற"தா.

அ)Aத இர+ ேநர#களி அ"த நாE ேபைடய ஆவிகK அ"த ப#களா
ேதா?டதி அைல") ெகா89கிறன. தின"ேதா இ?9 ெகா0ச
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ேநரதிCெகலா, Aத%யாைடய த மைனவியி ஆவி ப#களா வாச%

வ") நி, "ெச#கமல! ெச#கமல!" எ Iபி:கிற); உடேன

ெச#கமலதி ஆவி, "அமா! இேதா வ") வி?ேட!" எ Iவி ெகா8: ஓ9
வகிற). பிற இர8: ஆவிகK, "பழி வா#! பழி வா#!" எ அலறி

ெகா8: ேதா?டதி பாFகிறன; அ#ேக Aத%யாைடய ஆவி. அவைடய

இைளய மைனவியி ஆவி., "அ9 பாவி! ச8டாளி! பிசாேச!" எ கதறி

ெகா8: Iதா:கிறன. இ@வா நாE ஆவிகK இர+ A6) அ"த
ேதா?டதி <Cறி7 <Cறி அைல") ெகா89கிறன.
*****

ேசாடா கைடகார ேமCப9 கைதைய7 ெசா% A9த ேபா) எ#க
இ"த ேராம#கெளலா தி?: நிறன. Wாிய அ(தமி) இ

ேதகதி

WJ")

வி?டப9யா பய#கர அதிகமாயி"த). "இவ ெசாவ) ெப K;

இப9ெயலா நிஜமாக நட"திக A9யா)" எ எ/ைடய அறி+ அ9க9
இ9) Iறி வ"), பிரேயாஜனமிைல. அதிE, அ"த ப#களாவி ேதாCற
மனதி A வ"தேபா), "ஒேவைள நிஜமாF Iட இகலாேமா?" எ

ேதாறிC. ஆனா, அவ Iறிய  விவர#களி எ) நிஜ? எ) ெபாF?
கCபக ெச#கமலைத ெகாறாளா? அல) ெச#கமல"தா கCபகைத
ெகாறாளா? ெச#கமலA Aத%யா தCெகாைல ெசF) ெகா8ட)

உ8ைமயா? - இப9யாக எ/ைடய மனைத ழபிவி: சதி ஒ
மனித/ இ எ நா நிைனதேதயிைல.
பலாவரவாசிகளி இ/ சிலைர மநா

விசாாிேத. அவக

எலா,

"ெவ காலமாF அ"த ப#களா H?9கிடகிற). ஒவ 9 வவதிைல.
அதி ஏேதா ெகாைல நட"தெத, ேபF 9 ெகா89பதாக+

ெசாகிறாக " எ ெபா) பைடயாக Iறினாகேள தவிர, ஒவராவ)
தி?டமான விவர ெதாிவிகவிைல.

எ மன அைமதி இழ"த). அபாரமாF ேகாப ெபா#கி ெகா8: வ"த).

இத/ைடய நிஜ, ெபாFைய க8:பி9க A9யவிைலெய எ8ணிய

ேபாெதலா பCகைள நறநறெவ க9க ெதாட#கிேன. Xகதி
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எனெவலாேமா பய#கரமான கன+க

க8: விழி) ெகா ேவ.

உடெபலா வியைவயினா நைன"தி. எனதா ஏேதா ேபFகளி

ேசைட ஏCப?: வி?டெதபதாக எ/ைடய V?டா பயபடலாயின.
------------

5

இர8: மாததிC பிற ஒ நா

மாைல ஏ6 மணி எ ந8ப V?:

மப9. ேபாேன. அ7சமய V: H?9யி"த). அவ ப?டண)

ேபாயிகிறாெர சீகிர வ") வி:வாெர ேவைலகார ெசானா.
சC ேநர வாச%ேலேய நி ெகா89"ேத. பிற பாழைட"த ப#களாவி

ஞாபக வ"த). இர+ ேநரதி அைத பா)விட ேவ8:ெம/ அவா

ஏCப?ட). ஒ பக பயமாயி"தாE, மCெறா பக அ"த அவாைவ அடக
A9யவிைல. ஆகேவ, அ#கி") கிளபி7 சாைலேயா: ேபாேன.

பாழைட"த ப#களாைவ அைட"த) சாைலயி நிறப9 எ?9 பாேத.
ப#களாவி ெவளி தாJவாரதி மிசார விள பளி7ெச எாி")

ெகா89"தைத க8ட) என உ8டான வியைப7 ெசா% A9யா).

V?9/ ளி") மிசார விள ெவளி7ச வ") ெகா89"த). கைடசியி

யாேரா )ணி") 9தன வ")வி?டாக

ேபா இகிற)! அதைகய தீரக

யா எ ெதாி") ெகா ள என ேபராவ உ8டாயிC. ஒ ேவைள

அவக

லமாF இ"த ப#களாைவ பCறிய உ8ைம ெவளிப?டாE

ெவளிபடலாமலவா?

எனேவ, திற"தி"த மதி ேக?9 வழியாக Oைழ"ேத. ேதா?ட நறாF7
<த ெசFய ப?9"த). திய H"ெதா?9க

Iட ெகா8: ைவதி"தாக .

நலசப#கியி வாசைன கெம வ") ெகா89"த). ப#களாவி

வாசCறைத உC ேநாகிேன. திதாக ெவ ைளய9) பளி7ெச

இ"த).

சாைல ப#களா வாசE ந: மதியி ெச ெகா89"தேபா), சாைல
ேக?9 ஒ ேமா?டா வ") நிற) ேபா சத ேக?ட). அேத நிமிஷதி

ப#களாவி Aக தாJவாரதி ஒ (திாீயி உவ ெதப?ட). அவ ,
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"ெச#கமல! ெச#கமல!" எ Iவினா . எ உட ந:#கிC. அ:த

கணதி ஒ சி ெப8 ப#களாவி உ ளி"), "ஏ அமா!" எ ேக?:

ெகா8: ெவளிேய வ"தா . அ7சமய 7ைச ேபாF விழாம நா எப9

ைதாியமாF நிேறேனா, பகவா/தா ெதாி..

நா நிற இடதிேலேய சC ேநர திைக) நிறிக ேவ8:. பினா

கால97 சத ேக?கேவ திபி பாேத. அ#ேக, தனலfமி பா#கி ஏெஜ8?
Aேகச Aத%யாைர க8ட) என எப9 இ"திெமன
நிைனகிறீக ?

"ஹேலா! நீ#களா! யாராவ) திடேனா எறலவா பய") ேபாேன?" எறா
Aேகச Aத%யா.

இவைர என  நா வஷ) பழக. ச#கீத க7ேசாி

ஒ@ெவாறிE இவ எ பகதி வ") உ?கா") ெகா வா. "அ) என

ராக? இ) என கீதைன?" எ ந7சாி) பிராணைன எ:) வி:வா.

ஆனாE ெராப நல ம/ஷ; ரQக. ஆைகயா அவாிட ஒ மாதிாி என7
சிேநக எேற ெசாலலா.

Aத%யா எ ைகைய விைளயா?டாக பி9த), எ ைக ந:#வைத

அறி"திக ேவ8:. "என ஸா, உ#கK உட? எ#ேக வ"தீக

ஸா

இ"த ேநரதி?" எ மளமளெவ ேக?க ஆரபி) வி?டா.
"ேபாF உ?காேவா; எலா ெசாகிேற" எேற. நா#க

ப#களா வாசைல

அைட"த) அ#ேக நிறி"த (திாீ உ ேள ேபாFவி?டா . சி ெப8 ம?:

Aத%யாைர க?9 ெகா8:, "அபா! ஏ இ@வள+ ேநர இ?" எ

ேக?டா .
நா#க

உ?கா") சிறி) ஆ<வாசப:தி ெகா8ட பின, அ"த ெப8Y

(திாீ. நா ஊகிதப9ேய Aத%யாாி ெப8Y மைனவி."தா எ
ெதாி") ெகா8ேட.
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பிற, அ"த ப#களாைவ பCறி நா ேக விப?ட வரலாகைளெயலா Iறி,
அ ப#களாவி Oைழய ேந"த காரணைத. ெதாிவிேத.

Aத%யா சிாித சிாிபி அ"த பைழய ப#களா இ9") வி6") வி:ேமா எ
ேதாறிC. சிாி அட#கிய பிற Iறியதாவ):
"நீ#க

ேக?ட கைதயி உ ள கதாபாதிர#க

ஆனா சபவ#க

எலா நிஜமானவக தா;

தா உ8ைமயல. வரதராஜ Aத%யா எபவ எ/ைடய

பா?டனா. எ/ைடய தாயா ெபய ெச#கமல, அவKைடய ெபயைரதா எ
ெப8Y இ?9கிேற. எ தாயா  வயதி ேபாேத

எ/ைடய பா?9 இற") வி?டா . அவ

சா ேபா), Aத%யா

தனியாயி"தா த ெப8ைண7 சாியாF வளக A9யாெத, ஆைகயா

த/ைடய த#ைகையேய மமண ெசF) ெகா ள ேவ8:ெம

வCதிவி?:7 ெசறா . Aத%யா அப9ேய ெசFதா. எ தாயா த

சிCறைனைய7 ெசா"த தாF எேற நிைன) வ"தா . அ@வள+ அைமயாக

அ"த அமணி. அவைள வள) வ"தா . ஆனா )ரதிடவசமாக ெகா0ச

கால)ெகலா அவK ைடபாF: <ர வ") இற") ேபானா . அதC ேம

தா எ பா?டனா இ"த V?9 இக மன ெகா ளாம ரசவாக)

9ேபான). எ தாயாைர க%யாண ப8ணி ெகா:த+டேன, அதாவ) நா
பிறபதC Aனேமேய அவ இற") ேபானாரா. அவ சாி, ெசற வஷதி
காலமான எ தாயா சாி, எலாைர. ேபா சாதாரணமாFதா இற"தாக .

ெகாைல, ) ஒ இைல. இ"த7 ெசைன ப?டணதிேல தா

ம/யகKைடய பிராணைன ெகா8: ேபாவதC எ@வளேவா வியாதிக
காதிகிறனேவ; ெகாைல, தCெகாைலIட ேவ8:மா?"

இைத ேக?ட), எ இதயதி ஏCறி ைவதி"த ஒ ெபாிய பாறா#கைல

எ:)வி?ட) ேபா இ"த). அ"த7 ேசாடா கைடகார/ைடய விஷம திைய

ஒ றதி நா ெவத ேபாதிE அவ/ைடய கCபைன திறைன வியகாம

இக Iடவிைல.

"எலா சாிதா; ஆனா ெசற நாCப) வஷ காலமாF இ"த ப#களா
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H?டப?9"த) எதனா? எ மி0சியி"த எ/ைடய ச"ேதகைத.

ேக?ேட.

"ஓேஹா? அ)வா? எ பா?டனா இ"தவைரயி, த இர8: மைனவிகைள

பறிெகா:த இ"த ஊ திபி வவதிைலெய தீமானிதி"தா.
ப#களாைவ வாடைக விட+ மனமிைல. அவ இற"த+ட அவைடய

ெசா)களி ேம வியா\ய ஏCப?ட). தாயாதிகாரக

த#கK7 ேசர

ேவ8:ெமறாக . எ தாயாதா எலா7 ெசா) எ எ

தகபனா வழகா9னா. உயி, ப"தக, அடமான, A பாதிய, பி

பாதிய - இப9 எனெவலாேமா 'ெகாளப9பிேகஷ'க

கிளபின; ேக(,

ஜிலா ேகா?9 ஏ6 வஷA, ைஹேகா?9 ஆ வஷA, பிாிவி

ெகௗQ%  வஷA, மப9 ைஹேகா?9 எ?: வஷA நட")

கைடசியாக ஆ மாத) A தா தீ ஆயிC. ெசா)க

எைன7 ேச"தன. வழ நட"த வைரயி இ"த ப#களா+ மCற

எலா

ெசா)கK ாிhவ வச இ"தன. V?: வாடைக நடமாகிறேதெய

ாிhவ என கவைல? ேபாதாதC, அதC Aனாேலேய ஊாி ேபF வத"தி
ேவ கிளபிவி?ட) ேபா%கிற)!" எ Aத%யா A9தா.

இ@வா, அ"த ப#களாவி இதைன நாK 9யி"த ேபF, 'வியா\ய'
எ/ ேபFதா எ அறி") ெகா8டவனாF, மனநிமதி.ட Aத%யாாிட

உதர+ ெபC7 ெசேற.
------------

40. ச)திரமதி
1

சில நாைள A, வ#காளி பாைஷயி%") ெமாழி ெபயத "காத சகர"
எ/ க?:ைரைய நா ப9க ேந"தேபா), எ#க

ஊாி பல வஷ#கK

Aன நட"த ஒ சபவ ஞாபக வ"த). ேமCப9 க?:ைர விஷய), நா

ெசால ேபா சபவ) அதிக சப"தமிைலெயப) உ8ைமதா.

ஆனா தைல ம?: இர8: ெபாதமான). நா ெசாலேபாவ) ஒ

காத சபவேம. அதC, ஒ சகர அ - நாE சகர#க

உதவி ெசFதன.

எ/ைடய கைதயி ஒ ேமா?டா வ89 Aகியமான (தானைத வகிகிற).
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தய+ ெசF) இபைத") வஷ பினா ேபா#க . அேபா) எ/ைடய

ப ளிIடதி இேபா) ள) ேபாற ஆடபர ஒ கிைடயா). க?9ட

இைல; ெப0<, நாCகா% Iட இைல. கீC ெகா?டைகயி தா ப ளிIட
நட"த). கீேழ மணைல ெகா?9 பரபியி"த). ெவ பலைககைள
வாிைசயாக ேபா?: பி ைளக

உ?கா"தி"தாக . ஆனா அ"த காலதி

பி ைளகK7 ெசா% ெகா:பெதறா என ெவ உCசாகமி"த);
பி ைளகK உCசாகமாக ப9தாக .

நா ெசாE காலதி ப ளிIடதி Aப) ழ"ைதக

இ"தன.

அகிரகாரதி%") ஐ") ழ"ைதக ; ேவளாள ெதவி%") எெழ?: ேப;

பாகி ழ"ைதக

9யான ெதவி%") வ"தன.

9யான ழ"ைதகளி நாைல") ெப8கK இ"தாக . அவகளி

ஒதி7 ச"திரமதி எ ெபய. அவ

நா?டா8ைமகார நலானி மக .

தாயிலா ழ"ைத. அவைள பா ேபாெதலா என பாரதியாாி பி

வ வாிக

ஞாபக) வ:

'ப7ைச ழ"ைதய9 - க8ணி

பாைவய9 ச"திரமதி

இ7ைசகினிய ம) - எ

இவிழி ேதநில+.'
அவKைடய Aகதி கைள ெசா?9C. கவ8:கைள ேபாற அவKைடய

பர"த க8க

யாைடய உ ளைத. ெகா ைள ெகா K. தைல மயிைர

அல?சியமாF எ:) ஒ ெசா ேபா?: ெகா8: வவா . அேபா)

அவைள பாதா ப8ைட கால) திறைம வாF"த சிCபி ஒவ சாAதிாிகா

ல?சணதி அYவள+ பிசகாம அைமத ஒ சிைல உயி ெபC நட")
வவ) ேபா ேதா.

அழைக ேபாலேவ சம). அவKைடய வபி அவ தா எேபா)

Aதலாவதாயிபா . அவைள ப ளிIடதி%") நிதியேபா)

என8டான )கைத7 ெசா% A9யா). நம) சக நிைலைமைய பCறி
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நிைன) அ9க9 வ")ேவ. ேவெறா ேதசமாயி"தா, இ"த மாதிாி அழ

சம)A ள ெப8க

வ#காலதி எ@வளேவா A/ வவாக .

இ"நா?9ேலா, சின சாதி - ெபாிய சாதி, ஏைழ - பணகார Aத%ய எ@வளேவா

விதியாச#க , க?:பா:க . ெப8 லதி ெபைம பிரகாசிபதC வழிேய
கிைடயா). வயதாேபா) இ"த ெப8ைண யாராவ) ஒ 9கார க6தி

க?9வி:வாக ; அ9. உைத. ப?: எப9ேயா காலைத கழி) வி?:,
கைடசியி எலா ேபாக ேவ89ய இட) ேபாF7 ேசவா .
இ@வாெறலா நா எ8ணமி?ட)8:.
நாைல") வஷ#க

ெசறன. ச"திரமதி நா எதி பாத) ேபாலேவ அழ

வ9. இளம#ைகயானா . அவKைடய கயாணA நா எதிபாத)

ேபாலேவ நடெம ேதாறிC. ளகைரேகா, ஆCற#கைரேகா நா
ேபாேபா) சில சமய ச"திரமதி எதிப:வா . "ஸா! ெசௗகிய"தானா?"

எ ேக?பா . என உட Hாி) ேபா. ஒநா

காைல ேநரதி

ளகைரயி இ"த இEப"ேதாபி தைரயிேல பபாவாைட விாித)
ேபால உதி"தி"த இEைப Hகைள அவ
மரகிைளகளி நானாவிதமான ப?சிக

திர?9 ெகா89"தா . ேமேல

பா9ெகா89"தன. இEைப Hவி

மேனாகரமான மண கெம Vசிெகா89"த)! அ"த கா?சி., கீதA,

மணA எைன HரணமாF வசீகாிதன. அ@விடதி சC நி, "என,
ச"திரமதி! உன கயாணமாேம?" எ சிாி) ெகா8ேட ேக?ேட.
அவKைடய க8களி ஜல )ளிதைத க8ட), எ/ைடய சிாி

சாபலாகிவி?ட).

"ஸா! நா ெசாறைத ேகK#க . எைன நீ#க

க?9 ெகா8: வி:#க .

நா V?9 அமா+ ஒதாைசயாக ேவைல ெசF) ெகா89கிேற"

எறா .

என அேபா) வய) ஐப). ஆனாE நா இபைத") வய)

இைளஞனாயிக Iடாதா எற ஏக உ8டாயிC. நா ம?:

வா%பனாயி"தி"தா, ச"திரமதிைய அ"த க மீைசகார/
க%யாண ெசF) ெகா:பைத பா) ெகா89ேபனா? எ/ைடய சாதி,
சபிரதாய, ல, ேகாதிர எலாவCைற. அவKகாக தத ெசFய
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தயாராயிேப. அவKகாக ேமா?சைத Iட தியாக ெசFேவ. ஆனா

என பிரேயாஜன? சீைத7 <யவர ைவ) ஜனக, "உலகதி ஆ8ைம.
VரA அC ேபாFவி?டனவா?" எ கதறினாராேம, அ"த மாதிாி தா நா/
"ந ேதசதி வா%பA தீரA நசி) ேபாF வி?டனவா!" எ நிைன)

வ"திேன.
------------

2

இேபா), இ"த கைதயி சில திய பாதிர#கைள உ#கK நா

அறிAகப:தி ைவக ேவ8:. அவகளி ஒவ தா ேமேல நா

றிபி?ட க மீைசகார. அவ/ வய) நாCபைத") ேம இ.

ஆனா தைலமயி, மீைச ஏேதா வண தடவி, நைர வி6"த)

ெதாியாம பா)கா) வ"தா. அவ/ 'க மீைசகார' எ,

'அகைரயா' எ ெபய வழ#கி வ"த). அகைர7 சீைமயி அவ என
அகிரம ெசFதாேனா, யா 9ைய ெக:தாேனா, நிைறய பண)ட

நாைல") வஷ) Aனா எ#க[ வ") ேச"தா. ெகா0ச நிலA

வா#கியி"தா. நில வா#வதC சாப9 ெசFவதC நலா அவ/
உதவி ெசFதா.

நலா ஊ நா?டா8ைமகாரனானாE ெசா) ஒமிலாதவ. ஏேதா

ெகா0ச இ"தைத க Kகைட ெதாைல)வி?டா. அகைரயா/

அப9ெயா ம)விலகி தீவிரமானவனல. ஆகேவ, இவ சிேநக

நாK நா

Aதி") வ"த). கைடசியி நலா த ெப8 ச"திரமதிைய

க மீைசகார/ க?9 ெகா:)விட ேபாவதாF ஊாி ஒ வத"தி
பிற"த).

நலா/ைடய ேநாக எனேவா அ@வள+ ெக?ட) எ ெசாலA9யா).
அகைரயா/ நல ெசாதி"த). ெப8டா?9யா, பி ைளயா ஒ

இைல. ச"திரமதிைய அவ/ க?9 ெகா:தா, அ@வள+ ெசா)

அவேள எஜமானியாவா . எனேவ, நலா த ெப8ணி நைமையதா

ேகாாினா. ஆனா அவKைடய மனநிைல இனெதபைத அவ உண")
ெகா ளவிைல; உணர AயCசி ெசFய+மிைல.

192

அவKைடய மனநிைல என ஒவா ெதாி"தி"த). அைத Hரணமாக அறி")

ெகா8: வி?டதாகேவ ஒ சமய நா எ8ணிய)8:. அ) எ@வள+ தவறான

எ8ணெம பினா ெதாி"த). தைல நைரத கிழவனாகிய என, இள
ெப8ணி ஹிதய எ@வா ெதாி.? நிCக.
எ#க

கிராம) அ:த கிராமதி ஒ ெபாிய ஜமீதா இ"தா.

அவைடய பி ைளக
பிற அவக

சி பி ைளகளாயி"த ேபா) எனிட ப9தாக .

சமீபதிE ள ப?டண) ேபாF ைஹ(I% ேச")

ப9தாக . ப?டண) ைஹ(Iகளி சமாசார"தா உ#கK ெதாி.ேம?
வஷதி பாதி நாைளேம வி:Aைறதா. வி:Aைறகாக பி ைளக

ஊ வேபாெதலா அவகைள ஜமீதா எனிட அ/பி ைவபா.

இ"த பி ைளகKட ஜமீதாாி ைம)ன மக ஒவ/ வவா. அவ

ெபய )ைரயப. Aத%ேல இ"த ைபயைன அ@வளவாக என

பி9கவிைல. டா ெஜர அதிக; ெராப கவகார; ெபாியவகளிட

ம?:மாியாைத கிைடயா). "ஐேயா! இ"த டபா7சாாிேயா: ேச") நAைடய

ஜமீதாாி நல பி ைளகK ெக?: ேபாவாகேள!" எ கவைலப?ேட.
ஆனா நாளைடவி அ"த ைபயேம இ"த ெவ என ைற")

வ"த). அவ ேம அபிமான#Iட உ8டாயிC. அதC காரண எனெவ

ெசானா நீ#க

ஆ7சாியப:Vக . எைன பCறி Iட ஒ மாதிாி

நிைனக ெதாட#Vக . ஆனாE உ8ைமைய7 ெசாலதாேன ேவ8:?
)ைரயபைன. ச"திரமதிைய. பCறி ஊாி வத"தி உ8டாகி பரவிC.

ேகாவி%E, ளகைரயிE, மா"ேதாபிE, கள) ேம?9E )ைரயப/
ச"திரமதி. ச"திபதாக ேப7< ஏCப?ட). ஒைற பதாக7 ெசாEவ)தா
நAைடய ஊ வழகமாயிCேற. ஆைகயா, இ"த ேப7ைச நா A6)

நபவிைல. ஆனாE அ) உ8ைமயாயிகIடாதெவ ஆைசப?ேட.
ச"திரமதி எ@வள+ ெபாிய அதிட வ"தாE த. எப9யாவ) அவ

க மீைசகார/ வாJைகபடாம இ"தா நல). )ைரயப

பணகாரனாயிகலா; ச"திரமதி ஏைழயாயிகலா. அவகKைடய

சாதிகளிE ஏCற தாJ+ இகலா. இதனாெலலா என ேமாச? அவக
இவ க%யாண ெசF) ெகா8: ஏ <கமாயிக Iடா)?
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வத"தியி ெகா0ச உ8ைம உ8ெட என7 சீகிரதி ெதாிய வ"த). ஒ

நா

அ"த க மீைசகார - அவ ேமாரக?ைடயி இ9 விழ! - எனிட

வ"தா. "ஸா! அற எேம த7 ெசாலாேத#ேகா. யாேரா ஒ

ெவ ளாழ ைபய வகிறானாேம இ#ேக, )ைரயப எ - அவ இனிேம
இ"த ஊபக தைல கா?ட Iடா). அப9 தைல கா?9னா, ெவ?9
மைடவாயி ைவ)வி:ேவ!" எறா. இ"த உ?டEெகலா நானா

பயப:கிறவ? )ைரயப/ைடய தகபனா ேல<ப?டவரல ெவ,
கவெம8ேட அவ ைக

அடகெமறா, )ைரயப ேம யாராவ)

ைகைய ைவதாE ேபா), அவ கதி அேதாகதிதா எ நா திபி
பயAதிேன. "எலா சீகிர பாகலா!" எ அகைரயா உமி

ெகா8: ேபாFவி?டா.

இ/ ஒேர ஒ திய ஆைள உ#கK நா ெதாியப:தியாகேவ8:.
அவ/ைடய ெபய நாகரதின. 9யான ைபய. இவைன பCறி

எப9ெயலா எ/ைடய அபிபிராயைத மாCறி ெகா ள ேவ89 வ"த)

எபைத நிைன ேபா) எனேக ெவ?கமாயிகிற). அவ/ நாலா வ

வைரயி எ ப ளிIடதி ப9தவ தா. அற விவசாயதி அவ

தகப/ ஒதாைசயாக ேவைல ெசFய ெதாட#கினா. தகப இற"த பிற

அவ விவசாயைத வி?:வி?டா. ஒ வ89. இர8: காைளகK வா#கி,

சத வ89 ஓ?ட ெதாட#கினா. இ"த ெதாழி% அவ உலாசமாக கால#

கழிதாெனேற ெசாலேவ8:. சில நா

நா பாதிகிேற; அவ

சத) வ89 அ9) வி?: திபி ெவ வ89ைய7 சாைலேயா: ஓ?9
ெகா8: வவா. அேபாெதலா
'மானா மைதயிேல - ஒ
ம ெகா6") Iைடகாாி!'
எ வாFவி?: உலாசமாக பா:வா. அைத ேக?ேபா), எனIட,
இ"த பி ைளகKட டானா, டாவனா எ மார9) ெகா89பைத

வி?: வ89 ஓ?ட ெதாட#கலாமா எ ேதா.

இப9 ஷாலாக இ"தவ/ மப9. ப9பி சி.8டான) என
மிக+ வியபளித). ஒ நா

எனிட வ"), தா ப9தெதலா மற")
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ேபாகிறெத, மப9. ப9கேவ8:ெம, இ#கி' கC

ெகா ளIட ஆைசயாயிகிறெத ெசானா. இராதிாியி தின வ")

ப9பதாக Iறினா. நா மகிJ7சி.ட அவ/7 ெசா% ெகா:க ஒ

ெகா8ேட.

9யான பி ைளகK ேள நாகரதினைத ேபாற திசா%ைய கா8ப)
அாி). சீகிர அவ/ ப9 வ"த). அகைற.ட/ ப9தா. எனிட
அவ/கி"த பதி வி<வாசைதேயா ெசா% A9யா). அப9ப?டவனிட

என மிக+ நல அபிபிராய இ"ததி வியபிைலயலவா? ஒநா
ராதிாி அ"த நல அபிபிராய அ9ேயா: மாறி ேபாயிC. "இ"த விஷ
பாைபயா இதைன நாK நலவ எ நிைனதி"ேதா?" எ

விய8டாயிC.
-------------

3

கைதயி Aகியமான இட இேபா)தா வகிற). )ைரயபைன.,

ச"திரமதிைய. பCறிய வத"தி ஏCப?: ஒ வஷதிC ேமலாகிவி?ட).

ச#கரா"தி வி:Aைற ஜமீதா பி ைளகK )ைரயப/ வ"தி"த ேபா)

ஏதாவ) நடெம எதிபாேத. ஒ நடகவிைல. ைத ெச,

மாசி. பிற") வி?ட). சிதிைரயி ச"திரமதி க மீைசகார/

கயாண நடெம ேக விப?ேட. இதனா என மி"த மனவத
உ8டாயிC.
சில தின#க

மாைல ேநரதி நா ஆCற#கைரயி உலாவ7 ெசவ)8:.

அ வழகேபா ெசறவ வாFகா மதகிேம உ?கா")

ச"திரமதிைய பCறிய சி"தைனயி ெவேநர ஆJ"தி")வி?ேட. நறாக

இ?9வி?ட). நில+ கிைடயா). "சாி, ேபாகலா" எ எ8ணியேபா),

மதக9யி ஏேதா ேப7< ர ேக?ட). இ?9ய பிற ஆC மணேலா:

நட") யாேரா அ# வ"திக ேவ8:. ேப7சி 'ெவ ளாழ ைபய', 'ச"திரமதி'

எற ெசாCக

காதி விழேவ உC கவனிேத. ர%%"), ேபசியவக

நலா/, க மீைசகார/, நாகரதினA எ ெதாி"த).
நலா, க மீைசகார இவகKடேன நாகரதினA இ"த)தா என
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விய அளித). அவக

என ேப<கிறாக

எ ேக?க ஆவE8டாயிC.

சமய ச"தப#கK அதC உதவி ெசFதன. அவக

ேபசியைத ேக?க ேக?க

என ேகாப ெபா#கி ெகா89"த). "அட பாவிகளா! இப9யா WJ7சி

ெசFகிறீக ! ெவளி பாைவ7 சா)ைவ ேபா ேதாறிய இ"த

நாகரதினதி வ0ச ெந0ச"தா என!"

எைன அறியாம, "அேட ப:பாவி!" எற வாைதக

எ வாயி%")

வ")வி?டன. "யா அ#ேக?" எ ஒ ர ேக?ட). "ஏ, நா தா!"

எேற. அ:த நிமிஷ  ேப வ") எைன7 WJ") ெகா8டாக .

அகைரயா, த ம9யி ெசகியி"த ெகா:வாைள ைகயி எ:)

ெகா8டா. "இேதா பா#க, ஸா! இ"த ெகா:வாளா சி#கHாி ஒப)
ேபாி தைலைய7 சீவியிகிேற நா; ெதாி.மா?" எறா. அவ வாயி%")
சாராய நாCற ெப அ9த).

அ"த மி?9, நிமா/யமான இடதி அவ அப9 ேபசிய) என
பயைத உ8டாகிC. ைக காக
"நா#க

ேபசிய) உ#க

ெவடெவடதன. ேமE அவ ெதாட"),

காதி வி6"தி. அைத ேவ யாாிடA

ெசாவதிைலெய உ#க

தைலேம அ9)7 சதிய ெசF.#க .

இலாவி?டா இ#ேகேய உ#கைள ெவ?9 இ"த மதகி அ9யி ைத)
வி:ேவ" எறா.

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

4

வாJைகயி நAைடய ணைத7 ேசாதிக I9ய சில ச"தப#க

ஏCப:கிறன; அ"த ச"தப#களி தீர)ட நட")ெகா ள நா தவறி
வி:கிேறா. பிற வாJநா

A6வ), "அடாடா! அப97 ெசFேதாமா? இப97

ெசFேதாமா" எ சி"தி) கவைலப:கிேறா.

க மீைசகார எைன பயAதியேபா), "ேபா! உனாலானைத7 ெசF)
ெகா ; நா வாதி ஒ ெகா:க மா?ேட" எ நா ெசா%யிக

ேவ8:. ஆனா அப97 ெசால என ைதாிய வரவிைல. "எனெகன

அபா வ"த)? உ#க

விைன. நா தைலயிடைல. நா ஒவாிடA
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ெசாலவிைல" எேற. க மீைசகார அ) ேபாதா) எறா. அவ

இடப9, "சதியமாF" எ ெசா% தைலயி அ9) ெகா:ேத.
அவகKைடய சபாஷைண இனெதபைத இ#ேக நா எ6தினாE
சதியைத மீறியதாெம பயப:கிேற. ஆத%, பினா நட"த

சபவ#கைள ம?: கைதைய ேபா எ6தி7 ெசாகிேற. அவCறி%"ேத,
ேமCப9 சபாஷைணயி ேபாைக நீ#க

ஊகி) அறி") ெகா ளலா.

"ஞான ரத" எ/ U% க"தவேலாக) 'மதன விழா'ைவ பCறி

ப9திZக . எ#க

ஊ 9யான ெதவிE மாசி மாத)

ெபௗணமிய காம ப89ைக ெகா8டா:வாக . பாரதியா வணிதி

க"தவேலாக விழாவிE ள ெசௗ"தாிய அCத ஒ இ#ேக கிைடயா).
'O8வா' ெகா8: அைமகப?ட ப)ைமக , 'ைசாி' ஜீவ ெபCற

சிதிர#க , மாடநில) ம8டப#க , ஸுாிய கா"த கேமைடக , அழேக

உெவ:த க"தவ .வக , .வதிக , அவக

வ?ட#களி?: Iதா: கா?சிக

இைணயிைணயாக

Aத%யவCைற எ#க

ஊ மதன விழாவி

பாக A9யா). ஆனா க"தவேலாக) ம8Yலக) ெபா)வான

அச ஒம?: உ8:. அ) தா Hரண ச"திரனி ேமாகன நில+. ைப

Iள#க

நிைற") தாிதிர தா8டவமா: எ#க

கிராமதிேல Iட மாசி

மாத) ெபௗணமிய இர+ ெசௗ"தாிய ேதவைத ெகாEVCறிபா .
இெனா விததிE, க"தவேலாக மதன விழா+, எ#க

ஊ மமதசாமி

உCசவ) ஒCைம உ8:; அதாவ) விழாவி கல")ெகா ேவா கா?:
உCசாகதி, ெதா8: கிழவ Aத 0< ழ"ைதக

ெமFமற") களி கட% Jகியிபாக .

வைரயி இர+ A6)

த"தைதெயாத ெவ8ணிற ெதன#)கைள ெகா8: சபர

க?:வாக . அதி சிவெபமா பட ஒைற ைவ) ஊவல வி:வாக .

சபர) எதிாி மமதேவஷA, ரதிேவஷA ேபா?: இர8: பி ைளகைள

நிதியிபாக . மமத ைகயி ஒ விைல ைவ) ெகா8: பாண

வி:வ)ேபா ைசைக கா?9 ெகா89பா. ரதி, "ேவ8டா, ேவ8டா"

எ சமிைஞ ெசF) ெகா89பா . இப9 ஊவல வி?:, இர+ பி
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ஜாமதி ெவ ளி Aைள ேநரதிதா மமதசாமி ேகாவிE வ")
ேசவாக . பிற மமத தகன நட. பின, எலா பலாF

ளதிC7 ெச (நான ெசF)வி?: V: திவாக .

யாேரா ஒவ எ6தியி"தாேர, அ)ேபா, சிவெபமா ஒ சிற"த ரQக

எபதி ச"ேதகமிைல. பா#க , அவ மமத/ைடய உடைல எாி)வி?:,
அவ/ைடய சதிைய ம?: உலகதி வி?: ைவதிகிறா! இதC பதிலாக,
அவ மமத/ைடய உடைல7 <மா வி?:வி?:, அவ/ைடய சதிைய
அழிதி"தாரானா, உலக எ@வள+ ெவைமயாF ேபாயி? வாJைக
எ@வள+ விரஸமாயி"தி?
மமத தகன நைடெபCற அறிரவிேலேய, ேவெறா பக அவ/ைடய சதி

ேவைல ெசF) ெகா89"த). எ#க

கிராமதிC ேமCேக அைர ைம Xரதி

ெபாிய சாைல ேபாகிற). அதC கிராமதி%") கிைளபாைத வழியாக

ேபாக ேவ8:. கிைளபாைத ெபாிய சாைல.ட ேச இடதி இறA

மர#க

அடதியாயிகிறன. அ@விடதி அ இர+ ெவ ளி Aைள

ேநரதிேல ஒ ேமா?டா வ89 நி ெகா89"த). அதி 9ைரவைடய

ஆசனதி )ைரயப உ?கா"தி"தா. கிைளபாைதைய அவ அ9க9

ேநாகி ெகா89"தா.

சC ேநர)ெகலா கிைளபாைதயி இர8: உவ#க

ெதப?டன.

அைவ அகி ெந#கிய ேபா), ச"திரமதி. நாகரதினA எ ெதாிய வ"த).
ேமC திைசயி அ9வானதி இற#கி ெகா89"த ெவளிறிய ச"திரனி ஒளி

ச"திரமதியி Aகதி ப:#கா, அவKைடய இதJகளி னைக., க8களி

நீ)ளி. இப) ெதாிய வ"த). அ"நீ)ளிகளி சில சமய ேநராக7
ச"திரகிரண#க

வி6"தேபா), அைவ ஒளி V< A)க

ேமா?டாாி அகி அவக

ேபா பிரகாசிதன.

வ"த), )ைரயப ச?ெட இற#கி கதைவ

திற"தா. ச"திரமதி பி ஆசனதிE, நாகரதின )ைரயப/ பகதிE
உ?கா"தாக ; வ89 கிளபிC; அேத சமயதி Xரதி ெநபி

ஜுவாைல கிளவ) ெதாி"த); மமத தகனதி ேகாலாகல சத வ")

ெகா89"த).
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5

ேமா?டா வ89 கிராம கிராம"தர#கைளெயலா கட") ெச காைல <மா
ப) மணி த0சாaைர ெந#கிC. அேபாெதலா ப?டண#கைள7

<CறிE <#க7 சாவ9க

வி:கிறாக

உ8:. ேமா?டா வ89காரக

சில சமய ஏமாCறி

எபதCகாக, Xரதி கா சத ேக?ேபாேத, ஒ நீளமான

#கிைல எ:)7 சாைலயி ேக மா?9 வி:வாக . ேமா?டாக

நிதா ஆக ேவ8:. )ைரயப/ைடய கா <#க ெகா:பதCகாக

நிற). அேத சமயதி, <#க7சாவ9 அகி%"த ெவCறிைல பா
கைடயி%") இர8: மனிதக

வ"தாக . அவக

வ89யி அகி வ"),

கதைவ திற") ெகா8: ச"திரமதியி பகதி உ?கா"தாக . அவக

யாமிைல - க மீைசகார/, நலா/தா!

ேவ

)ைரயப திைக) ேபானா. <#க ரசீ) கிைடத). #கிைல.
எ:தாகிவி?ட). ஆனா )ைரயப வ89ைய ஓ?டவிைல.

அகைரயா த/ைடய ெபா9 டபிைய எ:), ஓ உறி0< உறி0சினா.

பிற, ைகைய உதறி ெகா8ேட, "ஏ தபி தாமத? ஓ?:#க; எ#ேக

ேபாகலாெம உேதசி) வ"தீ#கேளா, அ"த இட)ேக ஓ?:#க" எறா.

இதC

ேவ9ைக பாக ஜன#க

வ") I9வி?டாக .

அ# நிCபதி பயனிைலெயன க8ட )ைரயப வ89ைய வி?: ெகா8:
ெசறா. ப?டணதிC

ஒ ச"தி Oைழ") H?9யி"த ஒ V?:ெகதிாி

நிதினா. நாகரதினதிட சாவிைய ெகா:) திறக7 ெசானா.

எலா வ89யி%") இற#கினாக . )ைரயப ம?: தய#கினா.

க மீைசகார அவ/ைடய ைகைய பி9), "வா#க தபி, வா#க!" எ

Iறி இறகினா.

உ ேள ேபாF எலா உ?கா"த பிற, அகைரயா, "தபி! இேபா) என
ெசாறீ#க?" எ ேக?டா.
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"எனைத7 ெசாகிற)? இ"த ெப8 ப?டண பாக ேவ8:ெமறா ;
அைழ) ெகா8: வ"ேத. உ#கK இடமிைலெயறா,

திபியைழ) ெகா8: ேபா#க " எறா.

"அப9ெயலா ேகாபிக ேவ8டா, தபி! அற நா?டாைமகார V?:

எைம க ?9 E தினா)" எறா அகைரயா. அைத ேக?ட

நலா ெகாெல சிாிதா.

இப9 ெகா0ச ேநர அகடவிகட ேப7< ஆன பிற, "அெதலா இக?:,
தபி! ேமCெகா8: நடகிறைத பCறி ேப<#க" எறா அகைரயா.

"ேமCெகா8: என நடகிற)?"
"நீ#க ெசாலாவி?டா, நா ெசாகிேற; எப9. நீ#க ச"திரமதிைய இ?:
ெகா8: வ") வி?B#க. மப9. நா#க அவைள அைழ)கி?: ேபாகிற)

நியாயமிைல. எப9யாவ) அவ

<கமாயி"தா நா?டாைமகார7

ச"ேதாஷ"தா. ஆனா அ"த ெப8ைண வளகிறதC அவ ெராப

பா:ப?9கிறா. ஒ வாயிர SபாF ெகா8: வ") ெகா:)வி?:

சாலாக அைழ) ெகா8: ேபா#க. அ@வள+தா நா#க ெசாகிற)"

எறா.

)ைரயப ெகா0ச ேநர ேயாசைன ெசFதா. "சாி,  நா

என

அவகாச ெகா:#க . பண ெகா8: வகிேற" எறா. இதC அவக

சமதிகேவ, )ைரயப V?ைட வி?: ெவளிேயறி ேமா?டாைர7 ெசEதி

ெகா8: ெசறா. அவ/ைடய ெப?9 ம?: இவகளிட இ"த).

இெதலா தி#க?கிழைம நட"த). ெச@வாF, த, வியாழ வைரயி அ"த

V?9ேலேய இக தீமானிதி"தாக . அவகKைடய உேதச என

ெவபைத வாசககேள ஊகிதிகலா. )ைரயப பண# ெகா8: வவா,

அைத வா#கி ெகா8: அவைன நறாF அ9) ேபா?:வி?: மCறவக

எலா ஊ திபிவிடலாெம எ8ணியி"தாக . ஆனா ச"திரமதி
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அதC ேக நிறா . )ைரயப ேபானதி%") அவ

க8ணீவிட

ெதாட#கி வி?டா . நாளாக ஆக, அவKைடய )க அதிகமாயிC. )ைரயப
திபி வேபா) அ@V?9 தனா இக A9யாெத, இ"தா

க?டாய அவனிட உ8ைமைய Iறி எ7சாிப9 இ எ Iறினா .
கைடசியாக தகிழைமய அவைள ஊ அ/பிவிட தீமானிதாக .

நலா/ தனியாக இ") சமாளிக ைதாியமிைல. அகைரயாைன தனிேய

வி?:வி?: ேபானா வாயிர Sபா. தனிட ெராகமாக

வரேவ8:ேமெயற பயA அவ/ இ"த). ஆகேவ, நாகரதின)ட

ச"திரமதிைய I?9 ஊ அ/பிவிட தீமானிதாக .

தகிழைம காைலயி நாகரதினA ச"திரமதி. திநாேக<வர) 9க?

வா#கி ெகா8: த0சாa (ேடஷனி ரயி ஏறினாக . )ைரயபைன அ9)

ஹிQக Iடாெத ச"திரமதி U தடைவ மறா9 நலானிட வாதி
வா#கி ெகா8டா ; ஆனா அகைரயா வாF திறகவிைல.

வியாழகிழைம ெபா6) வி9"ததி%"), )ைரயப வவா, வவா எ

நலா/ க மீைசகார/ எதிபா) ெகா89"தன. அவ

வரேவயிைல. "ஓேகா! ைபய ஏமாCறி வி?டா!" எ அேபா)தா

அவகK ேதாறிய). உடேன இர8: ேப ஒவித பய

உ8டாகிவி?ட). ஒேர 7சாக ரயிேவ (ேடஷ/7 ெச ரயிேலறினாக .
-------------

6

வாசககKைடய மனதி ெந: ேநரமாயி") வ ச"ேதகைத இேபா)
நிவதி ெசFகிேற. "ஏேதா அகி இ") பாத) ேபால ெசாகிறீேர,

இ@வள+ விவர#கK உம எப9 ெதாி"த)?" எ ேக?Zக . க
மீைசகார/, நலா/ ஒ விடாம என7 ெசா%தா ெதாி")

ெகா8ேட. சனிகிழைமய அவக
அவக

எைன ேத9 ெகா8: வ"தாக .

அப9 எைன ேத9 வ"ததC காரண, நாகரதினA ச"திரமதி.

அ வைரயி ஊ வ") ேசராத)தா!

அதனா இ"த இர8: ேப எ@வள+ தி:கி?: ேபாயிக ேவ8:.
எ@வள+ கவைல ளாகியிக ேவ8: எ நா ெசால

201

ேவ89யதிைல. ஆைகயினாேலதா, அ)வைரயி எைன திணமாக
மதிதி"த அகைரயா எைன ேத9ெகா8: வ"தா.
"ஸா! ேமாச ேபாFவி?ட), ஸா! நீ#க

தா ேயாசைன ெசாலேவ8:,

ஸா!" எறா. நலாேனா ேபசIட A9யாதவனாF கவைலயி
Jகியி"தா.
அவக

எலா விவரA ெசான பின, "நாகரதின) ச"திரமதி

எனதா ேந"திகலாெம உ#கK ேதாகிற)?" எ ேக?ேட.
)ைரயப ஆ

பல)ட வ") வழியி அவகைள7 ச"தி), நாகரதினைத

ெகாவி?:, ச"திரமதிைய ெகா8: ேபாயிபாென அவக

நிைனதாக . உ8ைமயி ச"திரமதிைய பCறி நா அேபா) அ@வள+

கவைலபடவிைல. நாகரதினைத பCறிதா வதப?ேட. அ"த

ைபய/ இ"த )டகKைடய சதியாேலாசைனயி ேச"ததCகாக என
எனதா வத இ"த ேபாதிE அவ ேம அபிமானA இ"த).
"ஏேதா எனாலானைத பாகிேற; நீ#க

ஒ ெவளியி ெசால

ேவ8டா. ச"திரமதி மாம ஊ ேபாயிபதாகேவ இக?:" எ Iறி
அவகைள அ/பிவி?:, உடேன பக) ஊ ஜமீ"தா V?: ேபாேன.

அவாிட பல விஷய#கைள. பCறி ேபசிவி?:, ")ைரயப இேபா) எ#ேக
இகிறா? ெசௗகியமாயிகிறானா?" எ ேக?ேட.
அவ, "அைத ஏ ேக?கிறீக . ேபா#க ! அவனா எ#கK ெராப
ெதாைலயாகி வி?ட). இ#ேக காம ப89ைகயைற ேமா?டாாி

வ"தி"தா. மநா

காைலயி பாதா ஆைள காேணா. ெசாலாம

ேபாFவி?டா. பல இட#கK க9த ேபா?டதி இதா தகவ வ"த).

ைபய திெநேவ%யி அவ/ைடய மாமனா V?9 இகிறானா. உட

ஏேதா அெசௗகியமா" எறா. க9தைத எ:) நாேன பாேத.

திெநேவ%யி தகிழைமதா அ"த க9த தபா% ேபாடப?9"த).
என விஷய விள#கிவி?ட). )ைரயப க மீைசகாரைன க8:

பய") ேபாFவி?டா. "உ: ேவ8டா; ைகைய வி?டா ேபா)" எ
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எ8ணி இ"த பகதிேலேய இலாம ஓ9வி?டா. இெனா விவரA

அவைனபCறி என" ெதாி"த). அவ/ க%யாண ஏCகனேவ

ஆகியிகிறெத. இ) ெதாியாம ேபானதனா அலவா அவ ச"திரமதிைய

ெதாட") அைலவ)பCறி நா ேகாப# ெகா வதC பதி
ச"ேதாஷமைட"ேத? என மதிgன!
-----------

7

)ைரயப கைத தீ"த); அவ எேக: ெக?டாவ) ேபாக?:. ஆனா

நாகரதினA, ச"திரமதி. எனவானாக ? அவகK வழியி ேவ என

விப) ேந"திகI:? ஐேயா, பாவ? நல ழ"ைதகளாயிCேற!

அற சில தின#க

வைரயி என ேவ எதிE தி ெசலவிைல.

V?9E ெவளியிE ஆCற#கைரயிE இEப ேதாபிE, எ#ேக எைத

பாதாE ச"திரமதியி ஞாபகேம வ") ெகா89"த). உட நாகரதினதி

ஞாபகA ேச"ேத வ"த). சிறி) சிறிதாக எ மனதி ஒ ச"ேதக

உதிகலாயிC. ஒ ேவைள... அப9. இேமா? அ@வள+

ெந0ச6தகாரகளா அவக ?

எலா7 ச"ேதகA அ:த சனிகிழைமய நீ#கிவி?ட). அ என

பிவ க9த வ"த). எ மாணாகனாதலா எ6) பிைழகைள ம?: நீகி

வி?: பிர<ாிகிேற:

"மகா-௱-௱-2 ஸா அவகK த#க
அேநக நம(கார.

அ ள மாணாக நாகரதின

த#கK நா அதிகமான மன கடைத ெகா:ேத. எைன பCறி
தா#க

விபாீதமான எ8ண# ெகா ள+ இட#ெகா:ேத. மனிக ேவ8:.

நா என ெசFயலா? ச"தப#க

அப9 ேந"தன. எனிட )ைரயப

பி ைள. உதவி ேக?டா; க மீைசகார உதவி ேகாாினா. அவகK
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இண#கி நடபதாக கா?9 ெகா ள ேவ89ய) அவசியமாயி"த). கைடசியி

பகவா/ைடய அளா எ/ைடய மேனாரதேம ஈேடறிC.

(வாமி! என ச"திரமதி இ ேநC ேநச ஏCபடவிைல. த#க

ப ளிIடதி நா#க

ப9த காலதி%") ஏCப?: வள"த ேநச. ஆனா

நட") கைடசியி எ#க

எ8ண நிைறேவறிC.

அ) ைகI:ெம நா கனவிE எதி பாகவிைல. எப9ெயப9ேயா

எ/ைடய சிதப ர#Iனி இப) உ#கK ெதாி"தி. அவ

எைன எதைனேயா நாளாF வர7ெசா% க9த எ6தி ெகா89கிறா.

நாேனா ச"திரமதிைய பிாிய மனமிறி ேபாகாம இ"ேத. இேபா) இர8:

ேப ேச") ேபாகிேறா.

நா?டா8ைமகாராிட, அவ எ#க

ேபாி உ ள ேகாப தணி"), க

மீைசகார ஊைர வி?: ேபான பிற நா#க
ெதாியப:த+.
உ#க

திபி வேவாெம

ஆசீவாததினா தா எ#கK இ"த பாகிய கிைடததாக7

ச"திரமதி தின U தடைவ ெசாகிறா .

இ"த க9த கப% எ6)கிேற. ர#Iனி இற#கிய) தபா% ேசேப.

பிற, எ#கKைடய ேLம லாப#கைள பCறி அ9க9 க9த எ6தி

ெகா89ேப. தா#கK இ"த ஏைழகைள மற") விடாம அ9க9 க9த
எ6த ேவY.

இப9

த#க

ஊழிய

நாகரதின."

ேமCப9 க9த என எ@வள+ ச"ேதாஷ அளிதிெம வாசககK

நா ெசால ேவ89யதிைல. ஆனா ஒேர ஒ வத"தா; எனிட விஷய
இப9 எ அ"த பய ஒ வாைத ெசா%யிகIடாதா?

ெசா%யி"தா, பிவ 'ச"திரமதி' பா?9 அ9ைய அவ/ நா கC
ெகா:திக மா?ேடனா?
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"நீல கட%னிேல - நி

நீ8டழ ேதாத9

ேகால மதியினிேல - நி

ளி"த Aக காYத9

ஞால ெவளியினிேல - நி
ஞான ஒளி V<த9

கால நைடயினிேல - நி
-----------------

காத விள#த9!"
41. ேபா78 வி)-

"சீ7சீ! இ) என உலக? வரவர எலா தைல கீழாF ேபாFவி?ட)" எ
க"தசாமி தன தாேன ெசா% ெகா8டா.

"பிேன என, ஐயா! இர8: Hாி ஒ க காபி வழியிைல எறா
இ) என உலகேதா: ேசதி?" எ அவ ஒ ேக விைய ேபா?:
ெகா8:, அதC பதி ெசாவ) ேபா "X!" எ காறி உமிJ"தா.

க"தசாமியி ெபாகிஷ நிைலைம அேபா) மிக+ ேகவலமாFதா இ"த).
பண ைபைய திற") பாதா.  காலணாக

இ"தன. ஒ ேவைள

அவCறி ஒ அைர SபாயாF இ")விட Iடாதா எற ஆைச.ட ைகயி
ஒ@ெவாறாF எ:) உC பாதா. "காலணா, அைரயணா, Aகாலணா..."

எ  (தாயிகளி ெசா% அவCைற7 சாைலயி வி?ெடறி"தா. ெகா0ச

Xர ேபானவ மப9 ஏேதா நிைன) ெகா8டவ ேபா திபி அவCைற
ெபாகி எ:) ெகா8டா.

சாதாரணமாF க"தசாமி இதைகய ெநக9 ஏCப:வதிைல. பண

சபாதிபதC ஒ வழி இலாவி?டா இெனா வழி அவ/ைடய தீவிர ைள
க8: பி9) ெகா8ேடயி. நAைடய ெபாகிஷ ம"திாிக

எனேவா

தவியாF தவிகிறாகேள, வாிகைள எ:) வி?டா சகா வர+ ெசல+
கணகி )8: வி6") வி:ெம? அவக

க"தசாமிைய Iபி?:, இர8:

Hாி. ஒ க காபி. ம?: வா#கி ெகா:), ேயாசைன ேக?க?:.
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அ) தா ஒ ெதாைல; க"தசாமியி ைள அவ/ைடய வயிC

ெந#கிய சப"த ஏேதா இ"த). வயிCறி ஒ க காபிைய ேபா?:வி?:

ேயாசைன ேக?டா, உடேன எ@வள+ சிகலான ெபாளாதார

பிர7சைனகைள. அவ/ைடய ைள தீ) ைவ)வி:. அ"த ஒ க காபி

இைலெயறா, அவ/ைடய ைள. ேவைல நித ெசF)வி:.

அ காைல க"தசாமி த/ைடய ெபாளாதார நிைலைமைய7 சாியாக

கவனிகாம ஸbனி ") வி?டா. கிரா ெசF) ெகா8ட பிற

பணைபைய எ:) பாதா சாியாக 6 3/4 அணாதா இ"த). ேகவல
Lவர கைடயி கட ெசால அவ/ விபமிைல, அெதலா மாியாைத

ைற+. ேமE தினசாி அ#ேக ேபாF தைலைய வாாி வி?: ெகா8:

வரேவ8:மலவா? ஆகேவ ஆ அணாைவ ெகா:) வி?: ெவளியி வ"தா.

ைகயி  காலணா.

க"தசாமி த/ைடய வர+ ெசல+ கணைக7 சாிக?:வதC கைடசியாக
ைகயா8ட Aைற ைகேரைக பா)7 ெசாEத. யாேரா ஒ வடகதியா,

தா ைகேரைக சா(திரதி நிண எபதாக7 சில ெபாிய மனிதகளிட வா#கி
ைவதி"த ஸ?9பிேக? (தகைத க"தசாமி 'த(கர' ெசFதா. அைத
ைவ) ெகா8: அவ ஆமாத ெவ அலாக வாJைக நடதினா.

அேபாெதலா அவ/ நல வப9. அவ/ விப இ"தா பண

மீ) Iட இகலா. ஆனா பண ேச) ைவபதி அவ/ நபிைக

கிைடயா). மர ைவதவ த8ணீ ஊCகிறா; எதCகாக7 ேச) ைவக

ேவ8:? இ ைகயி பண இ ேபா), ம நாைள பCறிய கவைல
ஏ?
நல வமான அளி) வ"த ேரைக சா(திரைத க"தசாமி ஏ ைகவி?டா
எ ேக?Zக . Aதலாவ), எ"த ெதாழிைல. ெந:நா

கைடபி9

வழக அவனிட கிைடயா). இர8டாவ), அ"த ெதாழி% கைடசியாக
நிகJ"த ஒ சபவமா. அ"த7 சபவதினா அவ/ ஏCப?ட

ைவராகியதி ச"நியாசியாகி வி:வதாக Iட தீமானி) வி?டா. ேநேர
அவ ேபரான"த மட) ெபாிய சாமியாாிட ெச த/ைடய கைத
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ெவளியி?ட ேபா) சாமியா தCசமய தம ேபாதிய சியக

இபதாக+,

திதாF வ சியகK காவி வ(திர வா#கி ெகா:க மடதி

ெபாளாதார நிைலைம இட# ெகா:கவிைலெய ெதாிவிகேவ, "சீ! எ#ேக
ேபானாE தாிதிர பி9த ெபாளாதார ெநக9தானா?" எ எ8ணி அ"த

எ8ணைத வி?ெடாழிதா.

க"தசாமி ேமC ெசானவா ைவராகிய உ8: ப8ணிய சபவ பி

வமா:

அவ/ைடய ேரைக சா(திர அOபவதி எப9ப?ட ம/யரானாE சாி,

களர பாகியைத பCறி7 சிலாகியமாF7 ெசானா உ7சி ளி") வி:வைத
க89கிறா. ஆளி வயைத., மCறப9 V: வாசகளி ேநைமைய.

பா) ெகா8: அவ சர: வி:வா. "ஸா! உ#கK க%யாண,

ஆகியிக ேவY. அல) I9ய சீகிர ஆகேவY" எ ெசானா,

எப9ப?ட ஆசாமியி AகA சC மல"ேத தீ. இெனாவாிட ெகா0ச

தயக)ட, "நா ெசாகிேறேன எ நீ#க

ஒ நிைன)

ெகா ளIடா). உ#கK இர8: சசார உ8:" எபா. உடேன

அவைடய Aகதிேல னைக ஏCப:. ேவெறாவாிட, அவைடய நைட

உைட பாவைனகைள கவனி) ெகா8:, "ஸா! உ#கK க%யாணமான

சசார ஒ; மCறப9 'பிைரேவ?'டாக இர8ெடாவ இகேவY. எ ேம
ேகாபி) ெகா8: உபேயாகமிைல, ேரைக அப97 ெசாகிற)" எபா.

உடேன ேமCப9 ஆசாமியி வாெயலா பலாக ெதாி.. A6 SபாF

ைற") அவாிட வா#கி ெகா ள மா?டா.

மCெறாவாிட, "உ#கKைடய சசார ெராப பாகியசா%; அ"த அமா
ைவத இட எலா விள#" எ, இெனாவாிட, "உ#க

உ#களிட உயிராயிபா ; ஆனா நீ#க

கா

சசார

தா அ"த அமாவிட அ@வள+

ஆைசயாயிகமா?Bக " எ, இ"த மாதிாிெயலா ெசா%, எப9ப?ட
க0சனாயி"தாE ெவ ளிபண) ைறயாம கழ?9வி:வா.
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கைடசியாக, ஒ தடைவ ம?: இ"த .தி பயபடாம ேபாயிC. அதாவ),
.தியிேம தவ ஒமிைல; உபேயாகித இட"தா தவறாF ேபாயிC.

ஒ ம/ய த/ைடய ைகைய கா?9 எலா ெதாி") ெகா8ட பிற

த/ைடய சசாரதி ைகைய. பாப9 ெசானா. க"தசாமி தா

ெசாவ) இனெதபைத ந உணராமேல, "அமா! உ#கK க%யாணமான

ஷ ஒ, மCறப9 'பிைரேவ?'டாக இர8ெடாவ..." எ உளறிவி?டா.
அ@வள+தா, அ"த அமா

பரகாளி வ9ெவ:), "உைன க?ைடயிேல

ைவக, பா பி:#க!" எ பிரமாதமாக7 சபிக ெதாட#கினா . மC,

"உனிட ைகைய கா?ட7 ெசா%ேத, இ"த ஜட!" எ அவ

த

ஷ/ ெகா:த ெகா:பி, அ"த ம/ய க"தசாமியி ேம ைகIட

ைவ) வி?டா!

க"தசாமி அ எக7சகமாக மா?9 ெகா8டா. A)ெகலா V#ப9

அ9ப?ட)மலாம, ேமCப9யாாி V?9 தா ெவ ளி7 ெசைப திட

AயCசிததாக ஒ ெகா8: அதCகாக தைன மனிக ேவ8:ெம
எ6தி. ெகா:)வி?: அவ வி:தைல ெபற ேவ89யதாயிC.

இெதலா பைழய கைத. ேமCப9 சபவ) பிற க"தசாமி ேரைக

சா(திரதி 0சியி Iட விழிபதிைலெய சபத ெசF) ெகா8டா.

அத பயனாகதா இ அவ ைபயி ேற  காலணாகKட
நட") ேபாக ேவ89யி"த).

வழியி சாைல ஓரதி ஒ ?: பி7ைசகார உ?கா"தி"தா. அவ/

Aனா ஒ பழ")ணி விாிதி"த). அதி ஓரணா நாணய ஒ, இர8:

காலணாகK கிட"தன. அ"த ஓரணாைவ எ:) ெகா ள ேவ8:ெம

க"தசாமியி ைக ஊறிC. எனேவ, த ைபயி%"த காலணாைவ எ:தா

(அைத ேபா:வதாக பாசா# ெசF)வி?: ஓரணாைவ எ:)

ெகா ளலாெம) ஏேதா ச"ேதக ேதாறிC. <CAC பாதா. பகதி

A7ச"தியி நிற ேபா'(கார தைன உC பாபைத கவனிதா.
ைகயிெல:த காலணாைவ பி7ைசகார )ணியி ேபா?:வி?: ேமேல

நட"தா. ெகா0ச Xர ேபான) த/ைடய ேகாபைதெயலா ேச)

ைவ) "X!" எ காறி உமிJ"தா.
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ஒ ?: பி7ைசகார பய%ட#Iட ஒேற Aகாலணா இகிற).

தனிடேமா இர8: காலணா தா இகிற) எபைத எ8ண எ8ண

அவ/ைடய ஆதிர அதிகாித). ைகயிE ள அைரயணா+ ஏதாவ) ஆப)
வரேபாகிறேத எ பய உ8டாகி7 ச?ெட அகி%"த சாயவி 'சா'

கைட7 ெசறா. ஒ க 'சா' வா#கி7 சாபி?டா. அைர க B உ ேள

ேபான+டேனேய ைள ேவைல ெசFய ஆரபி) வி?ட). 9) A9த),

"சபா! அ)தா ேவைலதன!" எ தீமானிதா. ெதாியாமலா ேதயிைல

பானைத பCறி இ@வள+ பிரசார ெசFகிறாக ?
*****

ெந%பாகதி ெபபாE மதிய வபினேர 9யி"தாக . சின7

சின ேதா?ட#கK மதியி சின7 சின ப#களாக . அவCறி

வசிதவக

அப) எ6ப) SபாF Aத A"U நாe SபாF வைரயி மாத7

சபள வா# உதிேயாக(தக , மா(தாக

மாஜி உதிேயாக(தக , வியாபாாிக

ஆகிேயா. இைடயிைடேய

Aத%ேயா உ8:.

காைல எ?: மணி 2மா ேக. ராமகிணFய, காமரா உ ளி ைகயி

பதிாிைக.ட உ?கா"தி"தா. வாச ஜன ஓரமாF ஒ மனித வ")

நி, "ஸா!" எ Iபிடேவ, "யாரடா அ)?" எ அத?9ய ர%

எாி7சலாக ேக?டா. "ேபா'(, ஸா" எ பதி வர+, ெகா0ச அட#கி,

"என?" எறா.

"ேரா") 9_?9, ஸா!"
"சாி அதCெகன?"
"எலா ேச") ெபா#க ைவகிேறா, ஸா!"
"சாிதா, அதCெகன ெசFயேவY?"
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"ஏேதா உ#கK இடமானைத ெகா:கலா, ஸா!"
ராமகிணFய ஒ நிமிஷ ேயாசிதா. Aத% "ேபா'(" எற), அவ
ெந0சி ஏCப?ட )Yக இேபா) நிவதியாகி, அவ யாசக)

வ"திகிறாென/ விஷய ெகா0ச ச"ேதாஷ அளித). "ஆமா;

ஊெரலா தி?: பயமாயிகிற). ேபா'(காரகKைடய ஒதாைச

எ@வள+ அவசியமான)?" எ எ8ணினா. என ெகா:கலாெம சC7
சி"தி)வி?:, பணைபைய திற") நாE அணா எ:தா. "நா#க

ஆ ேப

ேரா") <தேறா, ஸா!" எறா. இ/ இர8டணா ேச) ெகா:)

அ/பினா.

அ பதைர மணி ளாக, க"தசாமி S.24 ெசா7ச சபாதி) வி?டா.
ெவயி ஆகிவி?ட). இைற நித ேவ89ய) தா. ஆனாE, A6சாக
கா U ஆகிவி?: நிதலா எ எ8ணினா. இைற விழித

Aகதி இ/ ப) நா

விழிதா ேபா); அற ெகௗரவமாF ஒ

ேசாடா கைட ைவ) ெகா8: கால?ேசப ெசFயலா; ஏ, க%யாண Iட
ப8ணிகலா!

"மி(ட ேக.ேசனாபதி, ஜி.9.ஏ." எற ேபா: ெதா#கிய V?9C

Oைழ"தா.

A ஹா% ஒவ உ?கா"தி"தா. அவ ேசனாபதி அல. அவைடய

தைமய தீதபதி எ க"தசாமி ெதாியாம ேபான) ஒ )ரதிட தா.
"யா? என ேவY?" எ சாவதானமாF ேக?டா தீதபதி.
"ேபா'(, ஸா!" எற), தீதபதியி Aகதி ஒ பிரகாச உ8டாயிC.

அத க) க"தசாமி விள#கவிைல.
"எ"த ேபா'(?"
"ட+ ேபா'(தா."
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"என ேவY?"
க"தசாமி வழகமான பாடைத ஒவி), "உ#கK இடமானைத

ெகா:கலா" எறா.

"சாி, ெகா0ச இ" எ தீதபதி ெசா%வி?:, ேவைலகார ைபயைன

அைழ) அவனிட ஒ க9த எ6தி ெகா:) அ/பினா. பிற இ/

ஏேதா எ6தி ெகா89"தா. க"தசாமி. நி ெகா8ேடயி"தா.

சC ேநர)ெகலா உ: தாித ஒ ேபா'(கார வ"தா. தீதபதியி

A வ") ஸலா ைவ) நிறா.

தீதபதி அவைன பா), "என ேவைலயடா பாகிறீக , நீ#க ? <த
ேசாேபறி க6ைதக !" எ தி?9வி?:, "வாச% ேபாF நிE!" எறா.

வாசCப9 அகி நிற க"தசாமி அ"த ேபா'(காரைன இரகசியமாF,

"எஜமா யா?" எ ேக?டா. "ெதாியாதா? ச-இ(ெபட ஐயா" எறா
ேபா'(கார.

இமாதிாி ெநக9களி தா க"தசாமி எ@வள+ தீர ஷ எப)

ெவளியா. எதைகய ஆபதிE அவ பதCற அைடவ) கிைடயா).

இேபா) அவ மளமளெவ இ(ெபட அகி ெச ச?ைட ைபகளி
இ"த பண, சிலைற எலாவCைற. எ:) ேமைஜ மீ) ைவதா. "எஜமா
மனிக ேவY" எறா.

"இ@வள+ தானாடா? இ/ பாகி ஏதாவ) ைவ) ெகா89கிறாேயா?"
"தபி9 Iட இைல, எஜமா!"
"சாி, ஓ9 ேபா! இனி இமாதிாி ெசFதாேயா ெதாைல) வி:ேவ!"
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"எஜமா!"
"எனடா?"
"வயி பசிகிற). நா(தா+ ஏதாவ)..."
"சாி; ெதாைல) ெகா8: ேபா!" எ ஸ-இ(ெபட இர8டணாைவ

எ:ெதாி"தா. க"தசாமி அைத எ:) ெகா8: ெவளிேயறினா. வாச% நிற

ேபா'(காரைன பா), "எஜமா உைன ேபாக7 ெசாகிறா. அ8ேண!

இனி உன ேவைலயிைலயா" எ Iறிவி?: ேபானா.
*****
ஸ-இ(ெபட தீதபதி, ைகேயா: ைகயாக சகி
மைலயெபமாK ஒ க9த எ6தினா:

இ(ெபட

"....மாCறலாகி ேபா 99 Wபாிெடட8? )ைர நா ெகா:க
எ8ணியி வி")காக, எ/ைடய ச"தா S.24 இ)ட

அ/பியிகிேற.

இப9

கீJப9") ள ஊழிய
தீதபதி."

*****
க"தசாமி ைகயி இர8டணா கா<ட Vதியி நட") ெசற ேபா), 'உலக
ெராப சாியாFதா நட") வகிற); எலா அத), அப9யப9 ேசர

ேவ89ய இடதி தா கணகாF ேபாF7 ேசகிற)" எ ெசா% ெகா8:

ேபானா.
-------------
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42. ைகதியி பிராதைன
1

ைகலாஸ மணி Aபைத") ைம ேவகதி ேபாF ெகா89"தா.
("ேபாF ெகா89"த)" எ A9), உ#கைள திைகக7

ெசFயேவ8:ெம என ஆைசதா. ஆனா மைலைய கதாபாதிரமாக

ைவ) எ6) திறைம இ/ என வரவிைல. மனிதகைளதா

க?9ெகா8: அழ ேவ89யிகிற).)

அ"த ப?9கா?:7 சாைலயி அ@வள+ )ாித பிரயாணைத7 சாதியமாக7

ெசFத) ைகலாஸ ஏறியி"த )மாட ேமா?டா வ89தா. வழியிேல அவ

கட ப9யாக ேந"த கிராம#களி வாJ"த ெத நாFக

ேமா?டாைர

ெதாட") )ரதி கிராம) ெவளிற வைரயி ெகா8: வி?: வி?:

திபின. தா#க

)ரதியதா தா அ"த பய#கர Hத பய") ஓ9ேபானதாக

அவCறி மனதிC

எ8ண.

ஆனா ைகலாஸ இ) ஒைற. கவனிததாக ெதாியவிைல. அவ/ைடய

Aகைத பாதா, ேமா?டா எ@வள+ ேவகமாF ஓ9Cேறா அைத விட

பதிமட# ேவகமாக அவ/ைடய உ ள ஓ9 ெகா89"தெத
ெதாியவ"த).

ச?ெட வ89 நிற). ைகலாஸ வ89யி%") கீேழ இற#கி நாCறA

ேநாகினா. கிழேக ெகா0ச Xரதி ஒ கிராமதி ேகாவி (Xபி ெதாி"த).
அைத பா) ைகலாஸ ெப7< வி?டா. ேமCேக பாதா. <மா ப)

ைம Xரதி தி7சி மைலேகாவிE, அதC7 சமீபதி ெபாமைல.

ெதாி"தன. ெதCேகெயலா ப<ைமயான வயக , வடேக மர அட"த ஒ
ேதா. அ"த ேதா அறதி காேவாி ஆ.

ைகலாஸ வ89ைய7 சாைலயி நிதிவி?: அ"த ேதாைப கட")
ஆCற#கைரைய அைட"தா. அ#ேக ேம )ணிைய விாி) உ?கா")

ெகா8டா.

அவ உ ளதி ெபாிய ெகா"தளி ஏCப?9"த). கிழேக ெகா0ச

Xரதி%"த கிராம) ெபமா X எ ெபய. அ@a
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ேபாகலாெமற எ8ண)டேன தா ைகலாஸ அ"த பக வ"தா. ஆனா

ஊ கி?டத?ட ெந#கிய ேபா) ச"ேதக ேதாறிவி?ட); ேபாகலாமா, அல)
வ"த வழிேய திபிவிடலாமா?
பனிர8: வஷ) Aனா ஒ Aைற அேத சாைல வழியாக அேத

ஊ ைகலாஸ ேபான)8:. அேபா) அவ இப) வய) வா%ப.

அ"த தடைவ இர?ைட மா: H?9ய ெப?9 வ89யி அவ ெசறா. இ/

(திாீ ஷக

ெபமா

பல ெவ@ேவ வ89களி வ"தாக . எலா மநா

Xாி நடக இ"த ைகலாஸதி திக%யாண

மேகாஸவ)காகேவ வ"தாக . அவகKைடய மா?: வ89க

எலா

இேபா) ைகலாஸதி ேமா?டா நிற அேத இடதி தா வ") நிறன.

எலா இற#கி காேவாி கைர வ"தன. ெப8 V?டா அ/பியி"த

சிC89கைள அ"தின. சிாி விைளயா?: பாிகாஸ ேப7<கK ஏக

Xகலமாயி"தன.

Wாியா(தமன சமயதி கிராமைத அைட"தாக . அேதா ெதாிகிறேத, அ"த

ேகாவி%தா Aத Aத% இற#கினாக . ஊராெரலா வ") சகைர,

கCக8:, ெவCறிைல பா வழ#கிய பிற, 'ஜானவாஸ' ஊவல ஆரபமாயிC.
ஊவலதி ேபா), அதC ஐ"தா நா

இர+ அேத திைர ஸார?9

த/ைடய பிாியநாயகி சகிதமாக ஊவல ேபாேவா எ எ8ணி உட
Hாிதெதலா ைகலாஸ) ஞாபக வ"த). அடடா! எெனன

ஆகாசேகா?ைடக !

ஊவல, சப"திகKகாக ஏCப:தியி"த ஜாைகயி வ") A9"த). ைகலாஸ
V?9/

ெச ஊவல உ:கைள விைரவாக கைளய ெதாட#கினா.

அவCைற அவ அணி"தி"த வைரயி, "அபாடா! க%யாண எறா இேல<
இைல; ெராப கனமாFதா இகிற)" எ அ9க9 எ8ண
உ8டாயிC. அவ கால, ெந ைட இவCைற அவிJ)வி?: ேகா?ைட
கழCறி ெகா89"தேபா), விஷமதனமான பாைவ.ட I9ய ஒ ெப8

அ#ேக வ"தா . அவ

ேவ யாமிைல எபைத அவ

ெதாி") ெகா8:,

"மாபி ைள! உமா உ#களிட இ"த க:தாைச இரகசியமாF ெகா:க7

ெசானா " எ Iறி ஒ க9தைத அவ ச?ைட ைபயி திணி)வி?:

ஓ9னா .
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ைகலாஸ) ஏCப?ட விய, ஆவE, பரபர ெசால A9யா).

மயிI7ச எறி"த). ெந0ைச எனேவா ெசFத). விளக8ைட ெச

பாதா. ேம உைறயி "எ.ஆ.ஆ.ஒF. 9.பி.ைகலாஸ" எ ெப8

ைகெய6தி இ#கி'ஷி எ6தியி"த). உ ேள இ"த க9தைத எ:)
ப9தா:
"ஐயா,
த#கைள விவாக ெசF) ெகா ள என இட இைல. எ/ைடய மன

இெனாவ ேம ெச வி?ட). எைன நீ#க

மண") ெகா8டா, ந

இவைடய வாJைகயிE )ப"தா 9 ெகா89! காத இலாத
கயாணதினா என பய!
இப9,
உமா."

ப9) ெகா89 ேபாேத விள, V: எலா <ழல ஆரபிதன. இர8:,
 நிமிஷ பிரைம ெகா8டவ ேபா இ"தா ைகலாஸ. அற

பைல க9) ெகா8: ஏேதா ஒ A9+ வ"தவ ேபா விைரவாக7

ெசறா. ைகலாஸ) தகபனா இைல. இ"த கயாண) ஏCபா:
ெசFதவ, நடதி ைவக ேவ89யவ அவ/ைடய தாF மாம தா.

அவாிட ெச, "மாமா! ெப8ணி தகபனாாிட ஒ Aகியமான காாிய ேபச
ேவ8:. அதC பிற தா இ"த க%யாண நி7சய" எ ெசா%
அைழ)7 ெசறா. ெப8ணி தகபனாாிட ேபான), "ஐயா! த#க

மகளிட ஒ நிமிஷ நா தனிைமயி ேபச ேவ8:. அவளிட ஒ வாைத

ேக?:வி?: தா நா க%யாண)7 சமதிேப" எ Iறினா. அவ,

"Aனாேலேய இைத7 ெசFதிக ேவ89ய). இ ெப8ைண பாப)

சபிரதாய விேராத. ஆனாE பாதகமிைல. உ#க

இடப9ேய ஆக?:"

எ Iறி அ@வாேற ஏCபா: ெசFதா. ைகலாஸ இ"த அைற உமா

வ"த) அவ அவைள அப9ேய எ:) வி6#கிவி:பவ ேபா ஒ பாைவ
பாதா. பிற க9தைத நீ?9, "இ"த க9த நீ எ6திய)தானா?" எ

ேக?டா. "ஆமா" எ த6த6த ர% பதி வ"த).
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"ெராப ச"ேதாஷ. நீ உ மனதிCகிைச"த ஷைனேய மண") ெகா , அமா!

அதC ேக நிC பாவைத நா க?9 ெகா ள தயாராயிைல" எ
Iறிவி?: மணெப8ைண மAைற பாக+ ெசFயாம ெவளிேய வ"தா.

ேநேர ெப8ணி தகபனாாிட ேபாF, "ஐயா! த#கKைடய ெப8ைண மணக

என விபமிைல. தய+ ெசF) மனிக ேவ8:" எ Iறிவி?: உடேன

ெவளிேய வ") வ89ைய H?ட7 ெசானா. ஏக அேலால கேலால. யாேரா

எனெவலாேமா ெசா% பா) பயபடவிைல. ைகலாஸ ஒேர

பி9வாதமாயி"தா. த/ைடய பி9வாத)7 சமாதான, காரண எ)+

ெசால உதியாக ம) வி?டா. "இடமிைலெயறா வி?: வி:#க !

அ@வள+தா!"

இ@விஷயதி ெப8 V?டா ஏCப?ட அெசௗகாிய) தா சிறி)

ெபாபாளியலெவபதி அவ/7 ச"ேதக இகவிைல. ைகலாஸ

தி7சியி ப9) ெகா89ைகயி ெபமா Xாி%"த த/ைடய

தாFமாம V?: அ9க9 வவ)8:. அ"த கால#களி சில சமய எதி
V?9%"த உமாைவ பாதி"தா. ஆகேவ, க%யாண ேப7< வ"தேபா)

ெப8 பி9திபதாக7 ெசா%வி?டா. ெப8ணி தகபனா ப9த மனித.

ாிடய ஆன உதிேயாக(த. அ)ட தியாஸாபிக ெஸாைஸ9ைய7 ேச"தவ.

ஆகேவ, அவ க?டாய தAைடய ெப8ணி சமதைத ேக?9பாெர
எதிபாதா. அவ அப97 ெசFயவிைலெயறா, இவனா அதC
ஜவாதாாி?
இர+கிரேவ திபி ஊ ேபான ைகலாஸ அ#ேக ஒ நா

Iட

த#கவிைல. ஒவாிடA விவர ெதாிவிகாம பபாF றப?:7

ெசறா. அ#ேக ஒ கெபனியி ேவைல அம"), த/ைடய திறைம

காரணமாக, I9ய சீகிர மாேனஜ பதவி வ"தா. ஏராளமாக பண

சபாதிதா. இைடயி சதியாகிரஹ இயகதி ஈ:ப?:7 சிைற ")

கா#கிர( I?ட#களி கழைட"தா. எலா வைகயிE அவ/ைடய வாJைக
திதிகரமாயி"தெதேற ெசாலேவ8:. ஆயி/ மன7சா"தி ம?:

ஏCபடவிைல. மாபி ைள அைழத அ இரவி நட"த எதிபாராத நாடக

மனைத வி?: அகலேவயிைல. த/ைடய ேக வி பதிலாக, 'ஆமா' எ
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த6த6த ர% Iறிய உமாவி உவ அவ மன க8A அ9க9 ேதாறி
வ"த). ேவ விஷய#களி கவனைத7 ெசEதி, இைத மறக எ@வளேவா

AயCசி ெசF) ைகIடவிைல. ஞாபக வ"த ேபாெதலா, "ஐேயா! இெதன

ஜம?" எ வாJைகயிேலேய ெவ8டா.
பபாF ெச பனிர8: வஷ#கK பிற, ெசா"த நா?ைட ேபாF

பாகேவ8:ெம ஆவ உ8டாயிC. ஆ மாத '+ வா#கி ெகா8:

அ#கி"ேத ேமா?டாாி யாதிைர கிளபினா. தி7சி வ"த ேபா), ஏேனா

ெபமா X ேபாகேவ8:ெமற ஆைச ஏCப?ட). எ@வள+தா

Aய அ"த ஆவைல அடவதC A9யேவயிைல.

ஆனா ெபமா X கி?டத?ட வ"த வி?ட ேபா) மனழப
உ8டாயிC. அவ

இ"த ஊாி இக ேபாவதிைல. இ"தாE, யாேரா

ஒவைன கயாண ெசF) ெகா89பா . நாைல") ழ"ைதக

பிறபதC காலமாயிC. சீ! இ"த நிைனேவ சகிக A9யவிைல! ேநாி பா)
எப9 சகிப)?

ேமE, அ#ேக ேபாF யாைரயாவ) விசாாிக ேவ8:! தா இனா எ
ெசால ேவ89யிமலவா? பைழய கைதைய உடேன எலா ெசால

ஆரபிபாக . காரண ேக?பாக . ேவ8டா, ேவ8டா! ேபசாம திபி
ேபாவ)தா சாி.

இ@வா தீமானி) ேம )ணிைய உதறி எ:) ெகா8: எ6"தி"தா.
தைலயிேல "படா!" எ ஓ அ9; க6தி "" எ ஒ ). ைகலாஸ

தைலற கீேழ வி6"தா.
-------------

2

"ெதாி.மா? ேபசாம உ/ைடய உ:ைப கழCறி ெகா:)வி:.
ெகா:)வி?டா உைன ஒ ெசFயவிைல. ஏதாவ) தகரா

ப8ணினாேயா, அப9ேய ெமனிைய திகி ஆCறி ேபா?: வி:ேவ!"
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எ/ ெசாCக

ைகலாஸதி ெசவியி வி6"தன. தைலயி வி6"த அ9யினா

கலக அைட"தி"த அவன) ைள சிறி) சிறிதாக ெதளி+ ெபCற).
Aெனா தடைவ இேதவிதமாக ம8ைடயி அ9ப?: அவ தி

கல#கிய)8:, அ) ச?ட மீறி உ எ:க7 ெசறேபா) ேபா'( த9யினா

ப?ட அ9. அ7சமய அவ/ (மரைண வ"தேபா), காதிேல, 'வ"ேத மாதர!'

'மகாமா கா"தி ேஜ!' எ/ ேகாஷ#க

ஒ%தன. இேபா) அெதலா

ஒமிைலெய, இ) ேவ ச#கதிெய உண"தா. க8ைண

திற") பாதா. சிைற உைட தாித ஒவ த மாபி ேம ஒ காைல

ைவ) அAகி ெகா89ப) ெதாி"த). அ:த நிமிஷ ைகலாஸA ைகதி.

காேவாி கைரயி க?9 ர8: ெகா89"தாக .

இப9 எ@வள+ ேநர ெசற) எப) ைகலாஸ) ெதாியா). திBெர

ேபா'( ஊ)ழ% சத ேக?ட). பிற H?( அணி"த கால97 சத. அ:த

கண, த ேம உ?கா") அAகி ெகா89"த Hத எ6"தி")

வி?டெதபைத ைகலாஸ உண"தா. அவ/ எ6") நி <CAC

பாதா. ேபா'(காரக

இவ ைகதி வில# H?ட தயாராயி"தாக .

அைதவிட அவ/ ஆ7சாிய அளித மCெறா கா?சிைய. க8டா.

"ெமனிைய திகி காேவாியி ேபா:ேவ!" எ அவைன பயAதிய
Aர?: Hத இேபா) க8ணிேல நீ ெபகி ெகா89"த).

ைகதி திBெர கீேழ வி6") ைகலாஸதி காகைள பி9) ெகா8டா.
"(வாமி, நீ#க

தா என ஒ ஒதாைச ெசFயேவY" எ Iறி விமி

விமி அழ ெதாட#கினா. அைத க8: ேபா'(காரக

நிறாக .

Iட7 சிறி) தய#கி

அ"த Aர?: ேபயினிட ப?ட அ9களினா ைகலாஸ) உட A6வ)
இ/ வ%) ெகா89"த). ஆயி/, அவ இேபா) கா?9ய

)கமான) ைகலாஸதி உ ளைத இளகிவி?ட) கைடசியி அவ, "என
ஒதாைச ேவ8: எ ெசாE; A9.மானா ெசFகிேற" எறா.
"(வாமி! உ#கK ேகா9 8ய உ8டா. உ#க

ழ"ைத ?9கைள

பகவா காபாCவா. அேதா ெதாிகிறேத ேகாவி, அ)தா ெபமா X.
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அ#ேக ைகேகாள ெதவி மதA) V: எ ேக?டா ெசாவாக . அ"த

V?9 தாயிலா ழ"ைதக

 ேப இகிறாக . எ ெப8டா?9

சாேபா), பாவி எனிட ழ"ைதகைள ஒபைட), அவCைற

காபாCவதாக7 சதிய வா#கி ெகா8: ேபானா ..." (இ#ேக மதA) அழ
ெதாட#கினா. பிற சமாதான அைட") ேமேல ெசானா.) "ஐேயா! பா6

9யினா ெக?: ேபாேன நா. ேபான வஷ தீபாவளிய ஊ

ழ"ைதக

எலா ) )ணி உ:தி, ப?டா( ெகாKதி7

ச"ேதாஷமாயி"தாக . எ ழ"ைதக

ம?: அ6) ெகா89"தன. 'அ:த

தீபாவளி உ#கைள நா இப9 ைவபதிைல' எ சதிய ெசF)
ெகா:ேத. நாைள தீபாவளி, அவகைள நா பாகேவ மா?ேட!" எ

மப9. விமினா.

ைகலாஸ) இேபா) ஒவா விஷய ாி"த). "அழாேத, நா என ெசFய
ேவ8: ெசாE. ெபமா X ேபாF உ ழ"ைதகைள பாக

ேவ8:மா?" எ ேக?டா.

மதA) ேபா'(காரகைள திபி பா) ஒ பி: ேபா?:வி?:

த/ைடய ேமாவாF க?ைடைய., கனைத. இர8: தடைவ த?9னா.

அவ/ைடய வாயி%")  கா SபாFக

ைகயி வி6"தன. அவCைற

ைகலாஸதினிட ெகா:) வி?:7 ெசானா: "(வாமி! இ"த பணதிC
ப?டா( க?: மதா வா#கி ழ"ைதகளிட ெகா:#க . 'உ#க

அப

அ/பினா' எ ெசாE#க . இ/ இர8: மாததிேல வ")வி:வா
எ ெசாE#க . ெசாVகளா (வாமி?"

ைகலாஸதி க8களி ஜல )ளித); அவ/7 சிைறயOபவ
உ8டாதலா, சிைற7சாைலயி ேமCப9  கா SபாFகைள7 ேசக

மதA) எ@வள+ சிரமப?9க ேவ8:ெமபைத அறி"தி"தா.

சிைற ேள ஒ@ெவா கா Sபா. ஒ ப+/7 சமான. அவCைற அவ

வா#கி ெகா8:, "அபா க?டாய அப9ேய ெசFகிேற. நீ கவைலபடாேத"
எ உதி Iறினா.

"(வாமி! ஞாபக ைவ) ெகா K#க ; நிைனவாக ஒ ஊசி க?: வா#கி
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ெகா8: ேபா#க " எறா ைகதி.
இ)வைர ெபாதி"த ேபா'(காரக

இேபா) ெபாைமயிழ"தவகளாF,

"ேபா) நாடக; கிள!" எ ெசா% ைகயி வில#ைக H?9 இ6)7

ெசறாக .
-------------

3

ேபா'(காரகK ைகதி. மைற"த), ைகலாஸ) இெதலா
உ8ைமயா, கனவா எ ச"ேதக வ")வி?ட). ைகயி%"த  கா SபாF

நாணய#க , 'கன+ அ; உ8ைம!' எபைத வCதின. ெபமா Xைர
ேத9 தா வ"த ேநாக என, இேபா) ேபா காாிய என எபைத

எ8ணியேபா) அவைன அறியாம சிாி வ"த). ஆயி/ வாதி

ெகா:தாFவி?ட). ேபாகதா ேவ8:.

ப) நிமிஷ)ெகலா ெபமா Xவாசிக , த#க

ஊ7 சாைலறதி

தீபாவளிெக ைவதி"த ப?டா( கைடயி ஒ ேமா?டா வ89 வ")
நிCகிறெதபைத அறி") அதிசய அைட"தாக . ேமா?டாாி வ"த ெபாிய
மனித ேகவல Aகா SபாF ம?: ப?டா(கK, மதாகK

வா#வைத பா) அவகKைடய ஆ7சாிய அதிகமாயிC. Aத%ேல

த/ைடய ெசா"த பணைத ெகா8: இ/ அதிக வா#கலாெம

ைகலாஸ நிைனதா. ஆனா அப97 ெசFவ) ஏேதா ெதFவ) அபகார

ெசFவ) ேபாலாெம அவ/ ேதாறிய). தகப/ மகK

இைடேய தா பிரேவசிப) பாவெம எ8ணினா. எனேவ, அ"த Aகா
SபாF ெவ9 வைகயராக

வா#கி ெகா8: ைகேகாள ெத+ வழி

விசாாி)7 ெசறா. அ#ேக மதA) V?ைட க8:பி9ப) மிக+

கடமாயி"த). ஏெனனி ேமா?டாாி வ"தி பிர, ேகவல 'ேக9'

மதA)வி V?ைட ேத9 வ"திபாெர யா எதிபாகவிைல.

எவெரவ V?ைடேயா கா?9னாக . கைடசியி அ"த 'ேக9' மதA)வி
V?ைட அைட"தேபா), V?: ேள ைகலாஸ பாத கா?சி வாசCப9யிேலேய

அவைன திைக) நிCப9 ெசFத).
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ஏJைம நிைலயி%"த ழ"ைதக
நிறாக . அவ

நாவ உய ல) ம#ைக ஒதிைய7 <Cறி

ஒ ?ைடயி%") )ணிமணிகைள எ:)

அழ"ைதகK ஒ@ெவாறாF ெகா:) ெகா89"தா . அ"த ம#ைக

யா? பனிர8: வஷதிC A பாத உமாவி உவ ைகலாஸதி
மனக8A நிற). இவ
தா!

அவ

தமைகயா என? இைல, இைல, அவேள

சில நிமிஷ)ெகலா உமா திபி பாதா . ஒ கண அவKைடய

க8களி ஆ7சாிய ேதாறிC. பின அக8களி இயCைக அைமதி

9ெகா8ட).

சC ேநர இவ <மா இ"தாக . பிற உமாவி Aகதி ேதாறிய

ேக வி பதி Iவா ேபா ைகலாஸ, "இ"த ழ"ைதகளி தகப
இவகK பாி< அ/பினா. அவCைற ெகா8: வ"ேத" எறா.

தகப எற) ழ"ைதக

ைகலாஸைத வ") <Cறி ெகா8டன. ஆ7சாியA

பயA த)பிய க8கKட அவைன க8 ெகா?டாம பாதன. ைகலாஸ

திப ேமா?டா7 ெச, அ#கி"த சி ?ைடைய எ:) வ"), ப?டா(

க?:கைள., மதா ெப?9கைள. அவகளிட ெகா:தா. உமா

ெகா:த )ணிமணிகைள வா#கி ெகா8ட ேபாெதலா சாதாரணமாயி"த
ழ"ைதகளி Aகதி இெபா6) Xகல த)பிC.

"ஐயா! நீ#க எ#க அபாைவ பாதீ#களா?" எ த ெப8 தயக)ட

ேக?டா .

"ஆமா, அமா! இெதலா அவ தா ெகா:க7 ெசானா" எறா

ைகலாஸ.

"அபா எப வவா#க?" எ மப9 அவ

த)பிC.

ேக?டேபா), க8களி ஜல

"இ/ இர8: மாததி க?டாய வ")வி:வா, அமா!"
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அதC பி அ"த ெப8 ஒ ேக?கவிைல. எலா ழ"ைதகK

ப?டா(, மதாகளி கவன ெசEதின.

"நா ேபாFவகிேற!" எ ைகலாஸ உமாைவ பா)7 ெசானா.
அவ

ஒ நிமிஷ தய#கி பிற, "இ"த ழ"ைதக

விஷயதி இ@வள+

சிரைத எ:) ெகா8Bகேள! இவகKைடய தகப வ வைரயி

இவகைள காபாCற ஏதாவ) வழி ெசF)வி?: ேபா#க " எறா .

"அவகைள ரLிக ேதவிேயதா இ#ேக இகிறாேள! அவகKெகன
ைற?"
"அ"த ேதவியி ரLைண இனிேம அவகK இைல."
"ஏ அப9?"
"பனிர8: வஷ காலமாக அவ

யாைர றி) தவ ெசFதாேளா, அ"த

ேதவ இதா பிரச"நமாயிகிறா. அவ மனமி") அைழ)

ேபானா, அவட ேபாேவ. அவ மப9. எைன வி?:7 ெசறா,
மனிதக

யா A9வாக7 ெசEமிட ெசேவ."

ைகலாஸ) மயிI7ச எ:த). இவ

றி)7 ெசாகிறா ?

என ெசாகிறா ? யாைர

"ெகா0ச விள#ப9 ெசானா நறாயி" எறா.
"V?: வ"தா ெசாகிேற. இ"த ழ"ைதக

யிக?:."

இ#ேக ச"ேதாஷமா-
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"V?9Cகா?" எ ைகலாஸ இ6தா.
"V?9 எைன தவிர எ தாயாதா இகிறா ! ேவ யா இைல."
-----------

4

பனிர8டைர வஷ) Aனா, த?9 ேபான க%யாண) Aத
நாளிர+, ஊவல உைடைய Iட A6) கைளயாம எ"த V?9C
பிரேவசிதாேனா, அேத V?9C

ைகலாஸ

இ மாைல மப9. Oைழ"தா.

"அமா! வி"தாளி வ"திகிறா!" எ உமா வாசCப9 Oைழ"த) Iறினா .
ெகா0ச வயதான (திாீ ஒதி வ") ைகலாஸைத உC பாதா . "பாத

ஞாபகமிகிற). நறாF ஞாபகமிைல..." எ Iறி, அற ஏேதா ெசால

ஆரபி) நிதி வி?டா .

"எ ெபய ைகலாஸ!" எறா.
உடேன அ"த அமாளி க8களி நீ வழிய ஆரபித). "எ ெப8ணி தவ

V8 ேபாகவிைல. பகவாேன! நீ தா )ைண" எ த6த6த ர%

Iறினா . பிற உமாைவ பா), "சC ேநர ேபசி ெகா89, அமா! ஒ
நிமிஷ சைமய ெசF) வி:கிேற" எ ெசா%வி?:7 ெசறா .

ைகலாஸதி ெந0< ெவ9) வி:ேபா இ"த). மனழபேமா ெசால

A9யா).

"V?: வ"தா ஏேதா ெசாEவதாக Iறியப9யா வ"ேத" எறா.
"ஞாபக இகிற), எப97 ெசாவெத தா ெதாியவிைல; கைத மாதிாி7
ெசாலலாமலவா?"
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"எப9 ேவ8:மானாE ெசாலலா!"
"இ"த ஊாிேல )பாகியசா%யான ஒ ெப8 இ"தா . அவK அவ

ெபCேறா தக வரைன ேத9 க%யாண நி7சய ெசFதி"தாக .
க%யாண) Aத நா

இர+ மாபி ைள. அவைர7 ேச"தவகK வ")

ேச"தன. அ"த ெப8, தன ஷனாக வரேபாகிறவ ஒ க9த
எ6தி த ேதாழியிட ெகா:த/பினா . அப9 அவ

ஆனா அ) அ@வள+ ெபாிய தவ எ அவ

ெசFத) தவதா;

அேபா) நிைனகவிைல.

மாபி ைள அ"த க9தைத பா) ேகாபி) ெகா8: அறிரேவ
றப?: ேபாFவி?டா."

"அ"த ெப8 த/ைடய ெசயலா ேந"த விபாீதைத அறி"தேபா) )யர
கட% ஆJ"தா . தைன தாேன ெநா") ெகா8ட ேபாதிE, தா ெசFத
தவைற ெவளிேய ெசால ெவ?கி ேபசாம இ"தா . ஆனா ேவ

க%யாணைத பCறி ேப7< வ"தேபா) தகபனாாிட உ8ைமைய ஒ

ெகா ள ேந"த). த மனதிேல வாி) ஒAைற நி7சயமானவைர தவிர ேவ

யாைர. மணக மா?ேட எ க89பாF7 ெசா%வி?டா . அவ

தகபனா அேத மாபி ைளைய பCறி மப9. விசாாிதா. ஆனா அவ

உடேன ஊைர வி?: ேபாFவி?டாெர, அவைர பCறி யா ஒ

தகவE ெதாியாெத ெசFதி கிைடத)."

"ஆனா அ"த ெப8 ம?: நபிைக இழகவிைல. த/ைடய ஹிதயதி
உ8ைம அ இ"தப9யா, எைறகாவ) ஒ நா

அவ திபி வவா

எ நபியி"தா . ஒ வஷமல, இர8: வஷமல, பனிர8:
வஷ#க
"அவ

அ"த நபிைக.ட கழிதா ..."

அ/பிய க9ததி என எ6தியி"த) எ ெசாலவிைலேய?"

எ ைகலாஸ ேக?டா.

"அ"த க9தேம இகிற). இேதா ெகா8: வகிேற!" எ உமா எ6"தி")

ெச ஒ மிக பைழய ப6பைட"த காகிதைத ெகா8: வ") த"தா . அதி

பி வமா எ6தியி"த).
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"எ உயியிரான பிராணநாத,
நா இைத எ6)வ) தவறாயி"தா தய+ ெசF) மனிப9
பிராதிகிேற. தா#க

க%யாணதிC கத ேவ9தா ேவ8:ெம

ெசா% அப9ேய வா#கியிபதாக ெதாிகிற). இைதபCறி எ ேதாழிக

எலா எைன பாிகாச ெசFகிறாக . 'ேகாணி7சா மாபி ைள' எ
ெசாEகிறாக . ஆைகயா தா#க

எ ேம கைண I") ப?: ேவ9ேய

வா#கி ெகா Kப9 வணகமாF ேக?: ெகா கிேற.
இப9,
அ9யா
உமா"

ைகலாஸ, அைத இர8: தடைவ,  தடைவ ப9)வி?:, Aகதிேல

திைகட, "இ) என? நா ப9த க9த இ) அலேவ?" எறா.
"நா எ6திய க9த இ)தா. ஆனா நீ#க

ப9த க9த ேவ. அைத நீ#க

ேம கவட கா?9 ேக?டதா, ேம விலாசதி எ6ைத பா) வி?:

'நா எ6திய) தா' எ ெசா% வி?ேட. நீ#க

அபா ேபான),

உைறைய பிாி) பாதேபா) தா விஷய ெதாி"த). எ ேதாழி

விஷம)காக ஒ நாவ%%") அ"த மாதிாி எ:) எ6தி உ#களிட ெகா:)
வி?டா . அைத ப9த) அேபா) என ஏCப?ட திைகபி இன)

ெசFவெத ேதாறவிைல. நீ#கேளா உடேன ேபாF வி?Bக . பகவாேன!

அ"த நா?களி நா அOபவித ேவதைனைய நிைனதா இேபா) உட
ந:#கிற)"

"அடடா! என அநியாய! அ"த விஷமகார ெப8 அப9ப?ட காாிய ஏ
ெசFதா ?"

"பாவ! அவ

ப?ட )பA ெகா0சமிைல. த/ைடய Cறைத ஒ

ெகா8: அ6 அ6 எ அ6தா . எ/ைடய அச க9தைத திபி
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ெகா:தா . ஆனா, அேபா) சாி, இேபா) சாி, அவ

ேபாி என

ேகாபேம கிைடயா). நா உ#கைள 'கத க?9 ெகா ள ேவ8டா' எ

எ6தியதC த8டைனயாக ஏCப?ட)தா எ/ைடய )ப எேற கதி

வ"ேத. அதC பிராய7சிதமாக, அ"த வஷ Aத ஒ@ெவா தீபாவளி
ஏைழகK கத ேவ9 இனா அளி) வகிேற. இ"த வஷ வா#கிய

கத ேவ9யி தCெசயலாக ஒ ேஜா9 மி"திகிற)..."

"மதA) மகாராஜனாயிகேவ8:. அவ சிைறயி%") தபி ஓ9
வ"திராவி9 இ உைன நா ச"திதிக மா?ேடனலவா?" எறா

ைகலாஸ.

"அவ ஏேழ6 ஜம) மஹாராஜனாயிக?:. அவ ேபான வஷதி
எ#க

V?9 கன ைவ) தி9வி?: ெஜயிE ேபாயிராவி?டா,

இ அவ ழ"ைதகK )ணி வா#கி ெகா8: நா அ#ேக
வ"திகமா?ேட" எறா

உமா.

*****

பனிர8: வஷ காலமாக தீபாவளி ெகா8டா?ட இலாதி"த ெபாிய
V?9 இ"த வஷ தடடலாக தீபாவளி உஸவ நடபைத பா)
ெபமா Xவாசிக

அளவிலாத ஆ7சாிய அைட"தாக .

ைகலாஸ) உமா+ அ"த தீபாவளி எ@வள+ ச"ேதாஷமாயி"தி
எ ெசால+ ேவ8:ேமா? ஆனா அ@வள+ ெந:#கால பிாி"தி")

எதிபாராத Aைறயி ஒ ேச"த அ"த காதலகளி ஆன"த#Iட அேத
சமயதி மதA)வி மக

ஈடாமா எப) ச"ேதக தா.
-----------

!"ைர

ஒ சீனெவ9 <?டதி அைட"த இப)

43. காாிளி ஒ மின

ஆரபிேபா), எ கைதைய நீ#க

நVகேளா எற ச"ேதக

உ8டாகிற). ேவ யாராவ) இதைகய சபவ த#க

வாJைகயி நட"த)
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எ ெசானா என அவநபிைகதா பிற. ைகேத"த

கதாசிாியகைள ேபா அசாதியமான விஷய#கைள. நட"த) ேபா நப7
ெசF.ப9 எ6) சதி. எனகிைல. எ6) பழக என அதிக

கிைடயா). ஒேர ஒ தடைவ கி பி9) ேபாF ஒ நாவ எ6)வெத

ெதாட#கிேன. காமா ேசாமாெவ அைத எ6தி A9) வி?ேட. ஆனா

அைத அற ஒ Aைற ப9தேபா) <த ேமாசெம ேதாறியப9யா அைத

அ7சி: AயCசி எ)+ ெசFயவிைல. சிேநகித ஒவ ஒ தடைவ எ V?9C

வ"தி"த ேபா) அ"த ைகெய6) பிரதிைய பா)வி?:, அைத ப9க

ேவYெம ெசா% எ:) ெகா8: ேபானா. அைத அவ திபி

ெகா:க+மிைல; நா அைதபCறி கவைலபட+ இைல.

என எ6) திறைம இைலதா. ஆைகயா கா) ைவ),  ைவ),

எலாவCைற. ெபாதமாF7 ேச) எ6த A9யா). நட"த) நட"தப9 தா

ெசாலI:. "ஒ@ெவா மனித/ த வாJைக அOபவ#கைள ெகா8:

ஒ சிற"த கைத க?டாய எ6த A9." எ யாேரா ஓ அறிஞ Iறியிகிறா.
அ"த ைதாியதினா தா இைத நா எ6த )ணிகிேற.
-----------

1

நா பி.ஏ., எ.9. ப?ட ெபC, ெசைனயிE ள அழகப ெச?9யா

ைஹ(I% வாதியா ேவைல பா) வ"ேத. எ வாJைகயி Aகிய
சபவ நட"தேபா), என வய) Aப). ஆனா க%யாண ஆகவிைல.

காரண ெசானா, உ#கK ேவ9ைகயாயி. நா சி ைபயனாயி"த

காலதி ஒ நா , எ V?9 எ/ைடய தாயா, பா?9, அமாமி, சிதி

எலா உ?கா") வ ேபசி ெகா89"தாக . அேபா) நா ஏேதா

விஷம ெசFேத. அமாமி, "இப9 நீ அசடா யி"தா, உன யா ெப8

ெகா:பாக ? க%யாணேம ஆகா) ேபா!" எ ெசானா . அதC எ பா?9,
"அவ/ெக ஒதி எ#ேகேயா பிற") கா) ெகா8:தாேன இபா ?"

எறா . பா?9 ெசான) எப9ேயா எ மனதி ஆழமாF பதி") ேவSறி

வி?ட). எ#ேகேயா ஒ ெப8 தன" தனியாக உ?கா") எ வரைவ

எதிேநாகி கா) ெகா89 ேதாCற எ மன க8ணி A ஓயாம

வ") ெகா8ேடயி"த). அவ

யா, எப9 இபா , எ#ேக உ?கா"திபா

எபெதா ெதாியவிைல. ெம%ய பனி படலதினா மைறகப?ட)
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ேபாற அ ேதாCற ம?: எ/ைடய நனவிE கனவிE#Iட ேதாறி
ெகா8ேடயி.

இைத நா ஒவ ெவளியி?:7 ெசாலவிைல. ஆனா இத

காரணமாகேவ, எ/ைடய ெபCேறாகK மCறவகK ெசFத க%யாண

ஏCபா:கைள ெயலா த?9 கழி) ெகா8: வ"ேத. ெகா0ச நாைள

பிற, ப")களி ெதா"தர+ ெபாக A9யாம, நா க%யாணேம ெசF)
ெகா ள ேபாவதிைலெய பி9வாதமாக7 ெசா%வி?ேட.

எ/ைடய பா%ய சிேநகித/ கலாசாைல ேதாழ/மான சாபதி இ)

விஷயதி எ/ட ேபா?9 ேபா:வதாக7 ெசானா. ெவ கால அவ/

க%யாண ெசF) ெகா ளாமேல இ"தா. கைடசியி ெசற வஷ அவ

ேதாவியைட"தா. அவ ெசைனயி பிரபல உதிேயாக(த ஒவாி

பி ைள. த0சாa ஜிலாவி ஒ ெபாிய மிரா<தாாி ெப8Y அவ/

க%யாண நட"த). நா Iட க%யாண) ேபாயி"ேத.
தீபாவளி Aத நாைள Aத நா

அவ எனிட வ"), "ஸாமி! நீேய எ

கதி" எ ெசா%, ஓ அச?:7 சிாி7 சிாிதா.

"உ கதிைய கல#க ைவகாம சமாசாரைத ெசாலலாேம" எேற.
"தைல தீபாவளி மாமனா V?: ேபாக ேவ89யதாயிகிற). தன"

தனியாக அ@வள+ ெபாிய அபாயைத எதிக என ைதாியமிைல" எறா.

"இேதா அபய பிரதான ெகா:ேத. 2மதி கா"தாமணி ேதவியிட நீ தனியாக
அகப?: ெகா8: Aழிதாயானா, 'ஸாமி!' எ ஒ ர ெகா:, உடேன

நா ஜாகிரைதயாகி, யா அ@விட தைல கா?டாம பா) ெகா கிேற"

எேற.

தீபாவளி Aத நா

காைலயி எ6Hாி ரயி ஏறிேனா. சாய#கால ஆ

மணி வ89 பாபநாசைத அைட.. அ#கி") வ89 பி9) ெகா8:

கிளபினா, இராதிாி சாபா?: வரதராஜர ேபாF7 ேசரலா. இப9
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எ8ணி ெகா8: கிளபிேனா. ஆனா இ"த எ#க

எ8ண வண

பகவா/ ெகா0ச#Iட ெதாியவிைலெய ேதாறிய). காைலயி

கிள ேபாேத வான இ89"த). ெச#கCப?: வி6ர)

இைடயி அசாதியமான காC மைழ. அ9ததி, ரயி ஒ மணி ேநர
தாமதித). பிற, சீகாழிககி ஒ I?( வ89 த8டவாளைதவி?:
அக வி?டப9யா இ/  மணி ேநர தாமதமாயிC.

பாபநாச (ேடஷைன அைட"த ேபா), இர+ ப) மணி இ. (ேடஷனி
விசாாிததி; வரதராஜர) மிரா<தாாி விவ89 வ") காதி"ததாக+,

"ரயி சீகாழியி த#கிவி?ட); வரா)" எ ெசானத ேபாி திபி ேபாF
வி?டதாக+ அறி"ேதா. மாபி ைள விைற எபைத அேபா)தா நா

பாேத.

"ஸாமி! <த மாியாைதயCற ஜன#க

இவக ! இர8: மணி ேநர நமகாக

காதிகIட இவகளா A9யவிைல. ேபசாம இவக

0சியி Iட

Aழிகாம திபி ேபாFவி:வ)தா சாி..." எ அவ ெசால, "ெராப சாி
சா! 9க? வா#கி விட?:மா?" எேற நா.
"ேபஷாக வா#கிவிடலா. திபி. ேபாFவிடலா? ஆனா இ"த ப?9கா:
ஜன#கK ஒ பாட# கCபிகாம ேபாவதா எதா பாகிேற. 'நீ#க
இ@வள+ மாியாைத ைறவாக நட")ெகா8டாE நா#க

மாியாைத தவ

ெசFயமா?ேடா ' எ அவகK கனதி அைற"த)ேபா கா?9னா
தா தி வ" எறா சா.

ஆகேவ, சாவி மாமனா திவர7 ெசFவதCகாக, பாபநாசதி யாராவ)

ேமா?டா வ89 வாடைக வி:கிறாகளா எ பாகலாேனா. அ

A6) அைடமைழ ெபFதப9யா சாைல ெராப ேமாசமாயிகிறெத,
வ89 ேபாகாெத அேநக ெசா%வி?டாக . கைடசியி, எ#கைள

ேபாலேவ, த ேமா?டா தி கCபிக எ8ண# ெகா8ட ஒவ,
பதிைன") SபாF வாடைக )ணி") வ89 ெகா8:வ"தா.
------------
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2
நா#க

கிள ேபா) சாியாக இர+ மணி பனிர8:. இ?ெடறா இப9

அப9யான இ?டல. கன#காிய காாி . வானதி க ேமக#க

Aறி ெகா89"தன. சாைலயி இறA மர#க

WJ")

அடதியாயி"தப9யா,

அ@வேபா) இைள ெவ?9 ெகா8: ேதாறிய மினெலாளி. அ"த7
சாைல

வதC Aய ேதாவியைட") திபி7 ெசவ)ேபா

காணப?ட).

சாைலயி ஒ றதி வயக . மCெறா ற வாFகா. வயகளி மைழ

ஜல நிரபி, சாைல மீ) வழி") ேபாF ெகா89"த). இதனா சாைலயிE ள

8: ழிக , மர#களி ேவக

ஒைற. ெதாி") ெகா வதCகிைல. வ89

திB திBெர சாைலயி ழிகளி வி6") எ6"த). கா மணி ேநரதிC

நா/ சா+ இU தடைவ ஒவேராெடாவ A?9 ெகா8ேடா.
அ#க#ேக வாFகா மதக

ேவ வ") ெகா89"தன.

மதகளி ஏCற இறக#களி வ89 ஏறி இற#கிய ேபா), சக%னா 9ைரவ
ஒ பக திபினா, வ89 இெனா பக திபிC. எ"த நிமிஷதி
வ89 வாFகா% இற#கிவி:ேமா, அல) மரதி A?9 ெகா Kேமா எ
திகிலாFதா இ"த).

இ9 Aழகேமா ெசாலேவ89யதிைல. எ"த நிமிஷA வான பிள") )க

)களாகிவி:ெம ேதாறிய). ஒ@ெவா ேபாி9 இ9தேபா)

அ8டகடாக#கKடேன எ#க

ம8ைடகK அதி"தன.

சாவி ெந0ைச ெதா?: பா), "ஏ8டா உன இதய இப9 ேரா:
எஜி மாதிாி அ9) ெகா கிற)?" எ ேக?ேட.
"ஸாமி! எ மாமனா ம?: ஒ பாட கCபி) வி?ேடனானா, அற

இ"த உயி என ல?சியமிைல" எறா.

இ7சமய வ89 ஒ ழியி, ெதாகBெர வி6"த); எ#க

தைலக

A?9
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ெகா8டன. வ89 எ6"தி ேபா) இெனா A?டE நா தயாராேன.

ஆனா ஏமா") ேபாேன. வ89 எ6"திகவிைல. பய#கரமாக கஜி)

ெகா89"த ேமா?டா எஜி ஓ அலற அலறிவி?: அற ெமௗன

சாதிக ெதாட#கிய).

9ைரவ, அவ/ )ைணயாக வ"தவ/ கீேழ இற#கினாக . இர8:

 தடைவ ேமா?டா வ89ைய பிரதLிண ெசFதாக .

"ஏ8டா! உ திைய எ#ேகடா அட ைவ) வி?: வ"தாF?" எ 9ைரவ
த சிேநகிதைன பா) ேக?டா.

"ஏ? ெச?9யா கைடயிேலதா அட ைவ)வி?: வ"ேத" எறா அவ
சிேநகித.

என சா+ ேகாப அசாதியமாF வ"த). "நீ#க

ச8ைட ேபா:வ)

அற இக?: அபா! வ89 என சமாசார?" எ ேக?ேட.
"வ89 நி/:)#க!" எறா 9ைரவ.

"அ)தா ெதாிகிறேத! அைத கிளவதC என வழி?" எறா சா.
"இ"த A?டாைள நீ#கேள ேகK#க. இராதிாியிேல கிளபினா ைகயிேல லா"த
ெகா8: வரேவYெம எதைன தடைவ அ6திகிேற" எறா 9ைரவ.
"நா தா A?டாளா7ேச. திசா%யாயிகிறவ#க கிளகிற ேபா)

ஞாபகப:)கிற)தாேன!" எறா 9ைரவாி சிேநகித.

"இைல#க, ஸா! இ"த ஆK ஊாிேல தீவ?9 த9ய எ ெபய. ேப
த"தப9 இ"த7 சமய தீவ?9 ேபாடேவ8:மலவா? பிேன இவ தீவ?9
த9யனாயிபதி என பிரேயாஜன?" எறா 9ைரவ.
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அ"த7 சமயதி ேகாபி) ெகா வதா பிரேயாஜனமிைலெய அறி"த நா,
"சாிதா; அபா ேமேல நடக ேவ89யைத பா#க " எ சா"தமாக7

ெசாேன.

"அ)தா நா/ ேயாசிகிேற" எ Iறிய 9ைரவ ஏேதா ச?ெட நிைன+

வ"தவ ேபா, "ஏ ஸா! உ#களிடதி டா7 ைல? இேம?" எறா.
நா#க

இைலெய ெசான), மிக+ ஏமாCறமைட"தவனாF,

"இ@வள+தானா! உ#க

மாதிாி இராதிாி பயண கிளகிறவ#க எேபா)

ைகயிேல டா7 ைல? ைவ) ெகா ளேவY, ஸா!" எறா.
"அட ேபாகிாி படவா!" எ மனதிC

தி?9ேனா.

9ைரவாிடA அவ/ைடய சிேநகிதனிடAமி"த இர8: ெந
ெப?9கைள., நா#க

ெகா8: வ"தி"த மதா ெப?9களி ஐ"தாைற.

கா% ெசF) பிரேயாஜனபடாம ேபாகேவ, "அடமைடயா ஓ:டா! இ"த

ஐயாகKதா அவசரமிைலெயறா நம Iடவா அவசரமிைல?
காைலயி தீபாவளி V: ேபாF7 ேசர ேவ8டாமா? ஓ9ேபாF இேபா) நா
தா89 வ"ேதாேம, அ"த ஊாி யா V?9லாவ) கதைவ த?9 ஒ லா"த

வா#கி ெகா8: வா!" எ 9ைரவ அ"த தீவ?9 த9யைன விர?9னா.
-------

3

அவ ேபாF கா மணி ேநரமாயிC. திபி வரவிைல. 9ைரவ

உ?கா"தப9ேய ற?ைட வி?: X#க ெதாட#கினா. சா+

ஆ9வி6"தா. என ம?: இனெத ெசாலA9யாத ஒ படபட

ஏCப?9"த). ேதகதி ேராம#க

தி?: நிறன. அேபா), எ#கK

எதிேர <மா கா ைம Xரதி ஒ சின0சி ெவளி7ச ெதாி"த). உடேன

அ) அைண"த). அமாதிாி இ/ இர8: தடைவ அ) பளி7ெச ஒளி Vசி

மைற"த). பிற எனா வ89யி உ?கா"திக A9யவிைல. அ"த
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ெவளி7ச ேதாறிய இடதி%") வ"த ஏேதா ஒ வைக கா"த சதி எைன
பி9) இ6பைத உண"ேத.

வ89யி%") கீழிற#கிேன. வாைடகாC ஜி'ெர ேமேல ப?ட).

உடெபலா ந:#கிC. நல ேவைளயாக அ7சமய மைழ பலமாக

ெபFயவிைல. சி XCறலாக Xறி ெகா89"த).

"சா! எதிேர ெகா0ச Xரதி ஒ டா7 ைல? ெதாிவ) ேபா இ"த). நா
ேபாF பாகிேற. அதC

அவ லா"த ெகா8: வ") வ89 கிளபினா,

றப?: வா#க . நா வழியி நிதி ஏறி ெகா கிேற" எேற.

சா+ அைர Xகமாயி"தப9யா, "சாிதா" எறா. எ ேப7ைச
ேக?: விழி) ெகா8ட 9ைரவ, "ேவ8டா, ஸா! ேபாகாதி#க, ஸா!

ேபானா திப மா?B#க, ஸா!" எ உளறினா.
"உ ேவைலைய பா!" எ ெசா%வி?: நா சாைலயி நடகலாேன.

அ"த காாிளி அ@வ ேபா) மரகிைளகளினிைடேய Oைழ") வ"த மின
ஒளியி உதவி ெகா8: த?: த:மாறி நட") ெசேற.

<மா ப) நிமிஷ இ@வா ெசற), சாைலயி மர#களி அடதி

அதிகமிலாத இட வ"த). எதிேர சமீபதி ஒ பால ெதப?ட). அ"த

பாலதி ஒ பக) ைகபி97 <வாி கபாF ஏேதா ெதாிகிறேத, அ)
என? மனித உவமா அ)?

திBெர சமீபதி யாேரா ேதபி அ6 சத ேக?ட). அ"த அ6ைக ர

எ ெந0ைச பிள") வி:ேபா இ"த). அ@வள+ ேசாகA தாபA ஏகA

அ"த ர% ெதானிதன. பாலதி மதகி%")தா அ"த விAத வ"த).

எ உடெபலா பதறிய). ஆனாE விைர") நட"ேத.

பளீெர ஒ மின வானைத. Hமிைய. ஒ கண ேஜாதி ெவ ளதி
Jக9த); அ:த கணதி மப9. ஒேர அ"தகார. ஆனா அ"த ஒ

கணதி நா ேத9 வ"தைத க8:வி?ேட. பாலதி மதகி ேம ேசாகA
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ெசௗ"தாியA ஒறாF உெவ:த) ேபாற ஒ ெப8 உ?கா"தி"தா .
அ"த மின மினிய ஒ கண ேநரதி அவKைடய ஆ7சாிய நிைற"த

க8களி%") ஒ மின கிளபி எ இதயதி பாF"த). அ"த மின%

ேவக)டேனேய பிவ எ8ணA எ உ ளதி ஊ:வி7 ெசற):

எனகாகெவ பிற") வள") எ வர+காக கா) ெகா89 ந#ைக
இவ தா!

ஒ .கேபா ேதாறிய ஒ நிமிஷ) பிற, எ மாைப ைகயா

அAகி ெகா8:, "நீ யா, அமா! இ"த ந:ராதிாியி ஏ இ#ேக தனியாF
உ?கா"திகிறாF?" எ ேக?ேட.
அதC பதிலாக, பளி7ெச எ Aகதி ெவளி7ச அ9த). அ"த

ெப8ணி ைகயி%"த டா7 ைல?9%") அ"த ெவளி7ச வ"த).
"நீ#க

ஏ ேக?கேவ8:?" எற ேக வி விமEட கல") வ"த).

"என ேக?க உாிைம.8:. எதைனேயா காலமாக உைன நா ேத9
ெகா89"ேத. இ க8:பி9ேத..."

"அப9யானா நா யா எ ஏ ேக?க ேவ8:ேமா?"
சC திைக) வி?ேட. பிற சமாளி) ெகா8:, "சாி, எ6"தி") வா!

ேபாகலா" எேற.
அவ

எ6"தி"தா . இதC ேள Xரதி ேமா?டா கிள சத ேக?ட).

இர8: நிமிஷ)ெகலா வ89 எ#கள8ைட வ") நிற).

உடேன நா, "சா! எைன மனி. நா உ/ட வவதCகிைல.

எதைனேயா வஷமாக எ/ைடய வாJைக )ைணவிைய நா ேத9

ெகா89"ேத, இ க8:பி9ேத. அவKட நா ேபாகேவ8:"

எேற.
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சா, க8ைண )ைட) ெகா8: பாதா. "சாமி! இ) என, ெசாபனமா?

நிஜமா?" எறா.

அவ/ நா பதி ெசாலாம 9ைரவைர பா), "நீ விடபா வ89ைய!"
எேற.

அேபா) சா, "ஸாமி! இ) என ைபதிய? உ பினா நிCப) யா?
எ#ேக க8டாF? என ச#கதி? இ"த இ?9 நீ#க

சரமாாியாF ேக விகைள அ:கிேன.
"எலா இர8: நா
இதC

எ#ேக ேபாVக ?" எ

கழி) ப?டணதி ெசாகிேற" எேற.

9ைரவ "ஐேயா! நா ேவ8டாெம ெசாேனேன? ேக?டாரா பாவி!

அநியாயமாF H?டாேர?" எ ெசா% ெகா8ேட வ89ைய விைரவாக
வி?டா. அவ ஒ கிலா9யாயி"தேத அ"த7 சமய என நலதாF

ேபாயிC. இலாவி?டா, சா இேலசி அ#கி") கிளபியிக மா?டா.

ெகா0ச ேநர சாைலேயா: ெமௗனமாF ேபாேனா. நா#க

ம?: ெமௗனமாF

இ"ேதாேம தவிர எ#கைள7 <Cறி ெமௗன 9ெகா89கவிைல. இ9களி

ெபAழக சC நிறேபா) ஆயிரகணகான தவைளகளி ேகாஷ காைத
ெதாைளத). மின ஒளி இலாதேபா) ஆயிர, பதினாயிர, ல?ச எ

கணகிடI9ய மிமினி H7சிக

க8Yெக?9ய Xர பரவி கா?சி த"தன.

சC ேநரதிCெகலா, 'ேசா' எற சத)ட ெபமைழ வ"த).
"இ#ேக ஒ பாழைட"த சாவ9 இகிற). அதி த#கலா" எறா .
அ"த7 சாவ9

ேபாF, டா7 ைல?9 ெவளி7சதி ெகா0ச இட <த

ெசF) ெகா8: உ?கா"ேதா.

235

"ெபா6) வி9ய இ/ நாE மணி ேநர இகிற). நமேகா Xக

வரேபாவதிைல. ஒவெகாவ நAைடய <ய சாிதிரைத7 ெசா%

ெகா8ேடா மானா ெபா6) ேபா" எேற.

"எ கைத ெராப பய#கரமான). ெசானா நீ#க

நபமா?Bக " எறா .

"இைறய சபவ) பிற, உலகி நா நப A9யாத) ஒேம இைல."
இ/ சC விவாத) பிற, "அப9யானா ேகK#க " எ அவ

ெசால ஆரபிதா .
------------

4

"எ தகபனா ெசவ :பதி பிற"தவ; V?9C ஒேர பி ைள. ஆைகயா
இள வயதி அவ ைவதேத ச?டமாயி"த). அவ காேலஜி ப9)

ெகா89"தேபா) மாத 200 SபாF ெசலவழி) ெகா89"தாரா. எ

தாயா அமாதிாிேய ெபாிய :பதி பிற"தவ

இவாJைக ெதாட#கி ெகா0ச கால அவக
ெதாியாம கால# கழி) வ"தாக .

தா. இதனா

பண கட இனெத

எ தகபனா பி.எ. பாீ?ைச ெகா:) வகீ ெதாழி ெசFய ெதாட#கினா.
அவ ெராப தி Iைம. ளவ. அ)ட இலாம மCறவக

எேலா A?டா க

எ நிைனபவ. இகாரண#களினா, அவ வகீ

ெதாழி% அதிகமாF பிராபய அைடயவிைல. இைத க8ட அவைடய

மாமனா பலமான சிபாாி<க
ைவதா.

பி9), அவ ஜிலா Aனிசீ ேவைல ப8ணி

இ"த உதிேயாக அவ நாE வஷ"தா பாதா. அவ அZ ேகா?:
ஜ?ஜுகK ஓயாம தகரா ஏCப?: ெகா8ேடயி"த). கைடசியாக, அவ

ெசFத ஒ தீ ெராப பிசகான) எ ைஹேகா?9 A9வானேபா), அவ

ைஹேகா? ஜ?ஜுகளி ைளகைள பாிசீலைன ெசFய ேவ89யத

அவசியைத வCதி ஒ ராஜினாமா க9த எ6தி அ/பி வி?டா.
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பிற ெசைனயி வ") வகீ ெதாழி நடத ெதாட#கினா. ஜிலா Aனிசீ

ேவைலைய ராஜினாமா ெசFதவெர, ைஹேகா? ஜ?ஜுகைளெயலா

தி?9னவெர பிரசிதியைட"தவாிட எ"த க?சிகார வ") வழ

ெகா:பா? ஆகேவ V?: வாச% ேபா: ெதா#கின)தா மி7சமாயிC.
அபா+காவ), அமா+காவ) ெச?: எறா இனெதேற ெதாியா);
ஆகேவ V?:7 ெசல+க

எலா எேபா) ேபாலேவ நட") வ"தன.

இதCகிைடயி :பA ெபகி வ"த). ஐ"தா ழ"ைதக . நா தா

எலாாிE தவ . என பதிைன") வயதான ேபா) V?9 தாிதிர

அதிகமாகிவி?ட). எ கயாணைத பCறிய ேப7< வ"த). நல இடமாக

ெகா:க ேவ8:ெமறா, வரத?சிைண ஏராளமாக ேக?டாக . கிணCறி

த Kவ) ேபா எைன யாகாவ) ெகா:)விட எ ெபCேறாகK
இடமிைல. இப9யாக  நா வஷ#க

கழி")வி?டன.

இதCகிைடயி எ தகபனா மேனாவியாIலதினா ேதக <கைத இழ"தா.
அவைடய <பாவ நாK நா

ெக?: வ"த). ேகாப அதிகமாயிC. எ

தாயாைர. ழ"ைதகைள. காரணமிலாம தி?ட+ அ9க+ ஆரபிதா.
எைன ம?:"தா அவ ஒ ெசாவதிைல. எனிட அவ ைவதி"த

ஆைச அளேவ கிைடயா). எ@வள+ அசாதியமான ேகாபதிE நா 'அபா!'
எ Iபி?டா அட#கி வி:வா.

V?9 அைறய சாபா?: அாிசி இலாத நிைலைம ஏCப?ட). அபா+

ெதாியாம அமா எ#க

ப")கK க9த எ6)வா . ேநாிE ேபாF உதவி

ேக?பா . அெதலா பயபடவிைல. எ தகபனா Aனிசீ ேவைலைய
வி?ட நாளி%") எ#கKைடய ப")க

எ#கைள அல?சிய ெசFய

ெதாட#கினாக . ெகா0ச நாைளெகலா எ#கைள எ?9 பாபைதேய

வி?:வி?டாக . எ த"ைதைய 'கிக' எ, எ தாயாைர ')கிாி'
எ ைவதாக .

கட ெபாக A9யாம ேபான சமய, ஒ நா

எ தகபனா எைன

Iபி?:, ெவறி ெகா8டவைர ேபா, 'ைமதி%! உைன விCவிட

ேபாகிேற, ெதாி.மா? உைன ப% ெகா:பதCகாக விCக ேபாகிேற'
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எறா. அவைர நா சா"தப:தி எனெவ ேக?ேட. த0சாa

ஜிலாைவ7 ேச"த ஒ தனவ"த - ஐப) வய) ேமலானவ. எைன

தம க%யாண ெசF) ெகா:தா பதாயிர SபாF தவதாக7 ெசாகிறா
எ அறி"ேத. அபா, அ"த விவரைத7 ெசா% வி?: ழ"தாF! நா

ெசாகிறைத ேக . இ ராதிாி நீ கிணCறி வி6") ெச) ேபாFவி:!'

எ Iறி ேதபி ேதபி அ6தா.

நா அவைர ேதCறி, 'அபா! நா கிணCறி விழேபாவதிைல. க?டாய
அவைரதா க%யாண ெசF) ெகா ள ேபாகிேற. எலா விதிேபா

நட. பா%ய வய) ளவகைள க%யாண ெசF) ெகா8டவக

எலா

என <கப?: வி?டாக ? எப9யாவ) இ"த :பதி தாிதிர தீ"தா
ேபா)' எேற.
க%யாண நட"), எ பதி.ட அவ ஊ7 ெசேற. அவ இ"த

பாபநாச தாbகாவி ெபாிய மிரா<தார. சிற"த கவியறி+ ளவ. அவைடய

Aத மைனவி ச"ததி இலாமேல இற") ேபானா . ேவ ெந#கிய ப")க

அவ யாமிைல. த ளாத வயதி தனிைம வாJைகைய7 சகிக A9யாம

தா எைன க%யாண ெசF) ெகா8டதாக அவ அறிவிதா. என

ஒவிதமான ைற. ைவகவிைல. எ"தவிததிE எ இட) மாறாக

நடக7 ெசFய+ இைல. நா அவைடய V?9 இபேத அவ
திதியாயி"த). அவட உ?கா") ப9தாE ேபசினாE பரம

ச"ேதாஷமைடவா. இப9ேய எ வாJநா

A6) கழி) வி:ெமேற

எ8ணிேன. ஆனா விதி ேவ விதமாயி"த).

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

5

"ஒ@ெவா வஷA ேகாைட காலதி இர8: மாத நா#க
ேபாF த#வ) வழக. தர#கபா9யி எ#க

தர#கபா9

V?: அ:த V?9

பேகாணதி பிரபல வியாபாாியான ஒ பபாF ேஸ? வ") த#வ)8:. ஒ

வஷ பபாயி%") அவைடய மமக/ அ#ேக வ") த#கினா. இ"த

இைளஞ ெபய கிாிதரலா. கைதைய வளதாம ெசாகிேற; <மா ஒ

மாததிC பிற கிாிதரலா தா வியாபார நிமிதமாக கிழகாபிாிகா

ேபாவதாக7 ெசா%, த/ட கிளபி வ")விட இடமா எ ேக?டா.
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இ#ேக ஒ விஷய உ#கK நா ெசால ேவ8:. எ கணவட நா

வாJ"த நாE வஷ காலதி, எ ெவளி வாJைக அைமதியாF தானி"த).

ஆனா எ உ ளதி ம?: சா"தி இைல. ஏேதா ெசால A9யாத ஏக எ

இதயதி 9 ெகா89"த). யாைரேயா எ#ேகேயா ேபாF பாக

ேவ8:ேபா ேதாறிய). ஆனா யாைர பாக ேவ8:, அதC எ#ேக

ேபாக ேவ8: எபெதா ெதாியவிைல. ெப8களி சில ேபF

பி9கிற) எகிறாகேள, அ"த மாதிாி எைன. ஏதாவ) பி9திகிறேதா

எ Iட சில சமய ச"ேதகப:ேவ.

எ"த உவ ெதாியாத மனிதைர காணேவ8:ெம நா ஏக

ெகா89"ேதேனா அவரல இ"த கிாிதரலா எ என ெதாி"தி"த).

ஆனாE நா அவ/ட ேபாக7 சமதிேத. வாJைகயி என அ@வள+

அE உ8டாகிவி?ட). எ#ேகயாவ) ேபாக ேவ8: எற அளவிலாத தாப

ஏCப?9"த). இ/ ெகா0ச நா
வி:ேமா எ பய"ேத.
ஒ நா
நா#க

அ#ேகேய இ"தா ைபதிய பி9)

எ கணவ ஏேதா ேகா?: காாியமாF த0சாa ேபாயி"தேபா)

றப?:7 ெசைன ேச") கப ஏறிேனா. கப% ஏறிய மநாேள

கிாிதரலா% <பாவ ெதாிய வ"த). அவ ெப#9கார, எ@வித
பாதக) அ0சாதவ எ அறி"ேத. கைடசியி ைநேராபியி

இற#கிய), அவ எைன ஒ V?9C அைழ) ேபாF அ#கி"த ஒ

மாதினிட எைன ஒவி) வி?:7 ெசறா. அ இராதிாி, அ) ஒ
விபசார வி:திெய, கிாிதரலா வாயிர SபாF எைன அ"த வி:தியி

ெசா"தகாாி விCவி?: ேபாFவி?டா எ அறி"ேத.

என வ"த ேகாபைத. ஆதிரைத. ெசா% A9யா). மனநிைலைய

ெபாதவைரயி ராLQயாகி வி?ேட. மநா

இர+ எ/ைடய அைற

வ"த 9கார ஒவைன அவனிடமி"த கதிைய பி:#கி ெகா8:

அதனாேலேய தி ெகாேற. அ"த இரத கைற ேதாF"த ைகையதா

இேபா) நீ#க

பி9) ெகா8: நிCகிறீக ..." எறா

ைமதி%.

ஒ கண எ உடெபலா ந:#கிC. ஆனாE நா அவKைடய கரைத
விடவிைல. ைமதி% ேமேல கைதைய ெதாட"தா :
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"அ"த வி:தியி ெசா"தகாாி வ"தேபா) கதிைய கா?9 அவைள. ெகா
வி:வதாக7 ெசாேன. அவ

நல வாைத ெசா% எைன7 சமாதான

ப:தினா . எைன ெதா"தர+ ெசFவதிைலெய, இ"தியா+ திபி

அ/பி வி:வதா. வாதியளிதா . ஒ நா

இர+ நா உண+

அ"திய) எைன மீறிய Xக வ"த). ஏேதா மயக ம") ெகா:)
வி?டாக

எ மனதி ேதாறிய+டேன, அப9ேய மய#கி வி6"ேத.

மப9 உண7சி வ") க8விழி) பாத ேபா), மகாபய#கரமான ஒ

கா?சிைய க8ேட. இ#கி' கைதகளி வாசிதிகிேறாேம அமாதிாியான

ஆபிாிகாேதச) கா?: மிரா89 ஜன#க

அேநக எைன7 WJ") ைகயி

பய#கரமான ஆ.த#கKட நிறாக . சC Xரதி ெப ெந எாி")

ெகா89"த). அறி+ சிறி) ெதளி"த), நிைலைம இனெத என
விள#கிC. அ"த ெப8 ேபF, எ ேம பழிவா#வதCகாக இ"த
கா?:மிரா89களிட எைன அ/பிவி?டா . அவக

இேபா) எைன

ப% ெகா:), ெநபி ேபா?:, நரமாமிச பLண ெசFய ேபாகிறாக .
இ"த எ8ண ேதாறிய) மப9. க8கைள 9 ெகா8ேட. எ"த

நிமிஷA எேம ஈ?9க

பா.ெம எதிபாேத. எமீ) பாிHரண

நபிைக ைவதி"த எ கணவ7 ெசFத )ேராகதிC பல

கி?9வி?டெத எ8ணிேன. எ த"ைத, 'உைன ப% ெகா:க விC
வி?ேட' எ ெசான வா ப%)வி?ட) எ நிைன)

ெகா8ேட.

அேபா), அ"த கா?:மிரா89களி வாதிய#களி%") கிளபிய பய#கர

ஒ% ச?ெட நிற). அதC பதிலாக, '' எற சத ஆகாய

ெவளியி%") ேக?ட). உடேன அ) என சதெமபைத அறி"ேத.

க8ைண திற") பாேத. ஆகாய விமான ஒ இற#கி ெகா89"த).

அ) அகி வ"த), அ"த நரமாமிச பLிணிக

ஓ?டெம:தாக .

ெவ8: நாலாறA

ஆகாய விமானதி%") இற#கிய ஒ ெவ ைளகார ெப8 த ைகயி%"த

ைக)பாகியா நாலாறA பா)7 <?டா . அ"த கா?:மிரா89க

அலறி அ9) ெகா8: ஓ9னாக . உடேன எ/ைடய க?:கைள அவ
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அவிJ) ஆகாய விமானதி ஏCறி ெகா8டா . அ"த ெவ ைளகாாி

ஆபிாிகா க8டைத ஒேர 7சி தா8: ப"தயதிCகாக பற")

ெகா89"ததாக+, ப"தய ேபானாE ேபாக?: எ அ@விடதி

கீழிற#கி எைன காபாCறினதாக+ ெசானா . ஒ ஜீவ/ அ"தியம

கால வரவிைலெயறா, எப9ப?ட ஆபதி%") எ"த விததிலாவ)

தபிக A9. எபதC நாேன சா?சியாயிகிேற.
------------

6

எைன அ"த ெவ ைளகார ெப8 ைநேராபி )ைறAகதி ெகா8: வ")

ேச") தாேன கப சாஜு ெகா:) இ"தியா+7 ெசE கப% ஏCறி.
வி?டா . கப கட% ேபாF ெகா89"தேபா), எ உ ளதி ெபாிய

ெகா"தளி ஏCப?9"த). 'எ#ேக ேபாவ)?' எ/ ேக வி எ மனைத

அைல) ெகா89"த). எனிட எ)+ எதிபாராம என ம?: சகல

ெசௗபாகிய#கைள. அளித எ பதியிட மப9 திபி7 ெசவதா? ஐேயா!
அவைடய மன என ேவதைனயைட"தேதா? அவ எைன திபி
அ#கீகாிபாரா? - இப9 பல நா

ேயாசிேத. அவாிட ேநேர ேபாவதC

ைதாிய என ஏCபடவிைல. நா ஏறியி"த கபேலா, கனியாமாிைய7
<Cறி, கடCகைரேயாரமாக7 ெசைன ேபாவதாயி"த). ேவ8:மானா நா
நாகப?9னதி இற#கி அவாிட ேபாகலா. அதC என )ணி7ச

ஏCபடவிைல. ெசைன ப?டணதிேல இற#கி எ தகபனாாிட த0ச

வெதேற தீமானிேத.

ஆனா மப9. விதி கி?ட). நாகப?9ன )ைறAகதி%") ஒ நா

இர+ கப றப?ட). மநா

அதிகாைலயி ெசைன ேபாF7 ேசர ெவ8:.

ஆனா அ) ெசைன ேபாF7 ேசரேவயிைல. அ இர+ கட% பிரமாதமான

ய அ9த). அைலக

மைலகைள ேபா எ6"தன. உலகதி எ@வள+

விதமான அபாய#க , கட#க

உ8ேடா அ@வளைவ. நா அOபவிக

ேவ8:ெம பிரமேதவ எ தைலயி எ6தியி"தா. கபE அபாய

வ")வி?டெத, உயி தப விகிறவக

படகளி ஏற ேவ8:ெம

ெதாிவிகப?ேடா. என உயி தப விபமிைல. ஆகேவ

ேபசாம%"ேத. ஆனா அ"த கப தைலவ, (திாீகைள Aத% படகி
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ஏCற ேவ8:ெம க?டைளயிடேவ, எைன பலவ"தமாF இ6) ேபாF ஒ

படகி ஏCறினாக .
ெவேநர நா#க

ஏறியி"த பட, அைலகளிைடேய ஊசலா9 ெகா89"த).

A9வி, ஒ பிரமா8டமான அைல அ9) அைத கவிJத). எ

)ப#கK கைடசியாக விேமாசன வ")வி?டெத எ8ணிேன. அ"த

எ8ண நிைறேவறவிைல. பட கைர ெவ சமீப வ"திக ேவ8:. ஒ

நிமிஷ 7< திணமா அைல8ட பிற, கடCகைர மண% நா

கிடபைத உண"ேத.

உடேன, உயி ஆைச பCறி ெகா8ட). ஏCகனேவ ளிாினா ந:#கி
ெகா89"த உடபி, ஈரகாC ச+ ெகா8: அ9ப)ேபா, <ளீ <ளீ

எ அ9த). அ"த மி?9 இன திைசைய ேநாகி ேபாகிேறாெம
ெதாியாம ஓ9ேன; அேநக Aைற த:கி வி6"ேத; மப9 எ6"தி")

ஓ9ேன. உடபி உயி உண7சி இ"தவைரயி ஓ9யபி இனி ஓர9.

எ:) ைவக A9யாத நிைலைம வ"த). அப9ேய உ?கா") கீேழ சாF"ேத.

நா உ?கா"த இட ஒ V?9 ெகாைல ற) வாசCப9 ேபா
ேதாறிய). அ:த கண நிைன+ இழ"ேத.

என மீ8: நறாF ஞாபக வ"த ேபா), எ பதி என7 <7Sைஷ ெசF)

ெகா89பைத க8ேட. எ க8களி%") ஜல ெபகிC. அைத

பாத அவ 'ைமதி%, நீ மப9. எைன ேத9 வ"தாேய, அ)ேவ என
ேபா). நீ எ#ேக ேபானாF ஏ ேபானாF எெறலா நா ஒ

ேக?கவிைல' எறா. எ இதய பிள") வி: ேபா இ"த). ஒ
வாைத. ெசாலாம ேதபி ேதபி அ6ேத..."

இப97 ெசா% வ"த ேபா) ைமதி% உண7சி மிதியி விமினா . எ/ைடய

மேனா நிைலைமையேயா விவாிபதC இயலாம%"த). சC ெபா) அவ

கைதைய ெதாட") ெசானா :

"ஆ மாததிCெகலா எ கணவ இற") ேபானா. அவைடய ஏராளமான

ஆ(திகKெகலா எைன7 சவ<த"திர எஜமானியாக அவ ஆகியி"தா.
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அ7சமய எ தாயா, சேகாதரகK வ"தி"), ஈமகடக

A9"த)

எைன உட அைழ)7 ெசறாக . எ தகபனா வராததC காரண,

அவ7 சித சாியிலாத)தா எ ெதாி"த). எ/ைடய

க%யாணதிC பிற, அவ அ9க9, 'ைமதி%! உைன விCவி?ேட;
உைன ப% ெகா:) வி?ேட' எ ெசா% லபி ெகா89"தாரா.
கைடசியி, இ) சித பிரைமயாகேவ ேபாFவி?டதா.
இேபா) எைன க8ட) அவ7 ச?ெட பிரைம நீ#கிC. அறி+

ெதளி"த). 'ழ"தாF! வ") வி?டாயா!' எ ெசா% எைன க?9 ெகா8:
அ6தா.

அதC பிற அவ ெவ கால உயிேரா9கவிைல. 

மாததிCெகலா காலமானா. ெசைனயிேலேய நா வசிக ெதாட#கிேன.

உலகதிேல பணதிC எ@வள+ சதி உ8ெடபைத அறி")
ஆ7சாியமைட"ேத. நா#க

பசி உணவிலாம கடப?: ெகா89"த

ேபா) எ#கைள எ?9 பாராத இடமிதிர ப")கெளலா இேபா) வ")

ப ேபாட ெதாட#கினாக . என க%யாண சீகிர ப8ணாததCகாக

எ#கைள7 சாதிைய வி?: த ளேவ8:ெம அேபா) ெசானவக
எலா இேபா) எனிட பயபதி.ட நட") ெகா8டாக .

எ மனதிேல ம?: பைழய ஏக - யாைரேயா பாக ேவ8:ெமற தாப 9 ெகா89"த). கைடசியாக, எ இதய நாதைன நா இ"த ஜமதி
காண ேபாவதிைல ெய அ) ஒ ெவ நிழ மாதிர"தா எ
தீமானிேத. வாJைக ேவபிE கசபாகிவி?ட). எ/ைடய

ெசா)கைளெயலா எ சேகாதரகK, தம#கK எ6தி
ைவ)வி?:, ஒ நா

அைட"ேத.  நா

தன"தனியாக எ கணவைடய கிராமைத
அவ V?9 வசி) வி?: நாளா நா

இர+

ந:நிசியி கிளபி வ") அேதா அ"த பாலதி ேம%") ெவ ள ர8ேடா

9ய நதியி ந:வி திேத. எதைனேயா விப)கKெகலா தபிய எ

உயிைர கைடசியி தானாகேவ மாF) ெகா ள ேவ8:ெம எ தைலயி
எ6தியி"த)..."

ைமதி% கைதைய நிதினா .
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"அற என?" எேற.
"மரணதிC அற என? ஒமிைல" எறா .
"அப9யானா, நீ யா?"
"அ)தா என ெதாியவிைல, அCபா.ளி மா8டவகளி ஆவி இற"த
இடதிேலேய உல+ெமகிறாகேள, அ)தாேனா எனேவா?"

நா பி9) ெகா89"த அவKைடய கரைத வEவாக அAகிேன. "ஐேயா!
வ%கிற)!" எ அவ

கதறினா .

பிற, நா சாவதானமாக, "சாி! ேமேல கைதைய7 ெசா. 'ஷு?9#' எலா
A9"), ேவஷைத கைல)வி?:, எலா ஊ கிளபினீகளா!"
எேற.

ஒ நிமிஷ ைமதி% திைக)வி?டா . எ இர8: ைககைள. அAகி

பி9) ெகா8: "உ#கK எப9 ெதாி"த)?" எறா .

"பிற ெசாகிேற; Aத% நீ உ8ைமைய7 ெசா, உ கைதயி எ@வள+ வைர
நிஜ, எ@வள+ வைர ந9?" எ ேக?ேட.
---------

7

ைமதி% )க ெபா#கி ெகா8: வ"த). "இ"த ந:நிசி ேவைளயி

பய#கரமான இ9 Aழக#கK மதியி, எ கைதைய நீ#க

க?டாய

நVகெள எதிபாேத. அ) பிரேயாஜனபடவிைல" எறா .
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"நீ ெசானதி நிஜ கைத. ெகா0ச கல")தானி"த). எ) வைரயி உ

கைத, எ) வைரயி டாகி கைத எ தா ெதாி") ெகா ள விகிேற"
எேற.

"எ/ைடய நிஜ கைதைய7 ெசானா நபமா?Bகெள, ஒ ேவைள

பாிகாச ெசFVகெள நிைனேத. நா ெசானதி எ தகபனாைர.

:பைத. பCறி7 ெசானெதலா நிஜ. எைன கிழ மிரா<தா

விCறதி%")தா கைத. அதC பதிலாக, எைன எ தகபனா ஒ டாகி

Aதலாளி விCறா. ஏழாயிர SபாF கிைடத). எ#க

:பதி தாிதிர

தீ"த). ஆனா எ த"ைத ம?: மன ெநா") ேபானா. எ/ைடய Aத
டாகி ெவளியான சில கால)ெகலா, அவ கால0ெசறா.

கைதயி ேந"த) ேபாலேவ ஏCகனேவ எ#கைள றகணித ப")க

எலா

இேபா) வ") WJ") ெகா8டாக . எ/ைடய மாமா ஒவ ெபாி)

பணதாைச உ8டகி வி?டா. ஆகேவ, இெனா டாகியி நா ந9பதCகாக

ேபர நட"த).

அபா இற") ேபானபி, நா மன றி ேபாயி"ேத. ஒேர டாகி.ட
நிதி ெகா8: எைன க%யாண, ெசF) ெகா:)விட ேவ8:ெமப)

அவைடய எ8ண. அவ விபதிC மாறாக மீ8: டாகியி ந9க

என இடமிைலெயறாE, அமா மாமா இவகKைடய பி9வாத)

உ?பட ேவ89யதாயி"த).

இர8டாவ) டாகியி கைடசி கா?சிகைள இர8: நாைள A இ#ேக

தா எ:) A9தாக ; கதாநாயகி அேதா அ"த பாலதி%") வி6") தா

இற") ேபாகிறா . ஷு?9# A9"த) எலா ேபாFவி?டாக . எ/ைடய
தாயா உட சாிபடாம%"ததா, நா#க

ஜாைகயிேலேய சில நா

த#கிேனா.

ம?: அ:த கிராமதிE ள

ஏCெகனேவ, என உயி கச") ேபாயி"த). டாகி எ: ேபா) எ"ெத"த

மாதிாி (திாி ஷகKடெனலா பழக ேவ89யிகிறெதபைத உ#களா
கCபைன ெசFயேவ A9யா). அமா! அவக

0சி. Aகரக?ைட.!
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டாகியி ேவஷ ேபா?: பாதவகைள அற பாகேவ ேவ89யிரா).
இ/, டாகி ந?சதிர#களி Aகைத பாபதCெக ப%ளி)

ெகா8: வகிறவகைள பCறிேயா ேக?க ேவ89யதிைல. இதனாெலலா

'இ) என வாJ+' எ ஏக# ெகா89"ேத. Aனேம இப9ெயறா,
இ"த டாகி A9"த), எ மன7ேசா+ U மட# அதிகமாயிC; இப9

ேவஷ ேபா?: பண சபாதி) யாகாக உயி வாழேவ8:ெம

ேதாறிய). ஆகேவ, ேநCறிர+ ந:நிசி, டாகியி கதாநாயகி உயிைர வி?ட
இடதிேலேய நா/ உயிைர வி:வெத வ"ேத..."
"பிேன ஏ தாமதிதாF?" எ ேக?ேட.
"மதகி%") திக ேபான சமய, ேமா?டா ழ% சத ேக?ட).

எகாரணதினாேலா, உடேன எ ைதாிய ேபாFவி?ட)..." எ Iறி, ேமேல
ேப<வதC தய#கினா .

"காரண நாேன ெசா%விட?:மா? டாகியி கதாநாயகிைய ேபாலேவ,

உ/ைடய உ ளA உவ" ெதாியாத ஒவைர ேத9 ெகா89"த). அவ

அ"த ேமா?டாாி வகிறா எ உ இதயதி/ ேள ஏேதா ெசா%C.
இைலயா?" எேற.

ைமதி% க8களி அளவிலா ஆ7சாிய ேதாற "இெதலா உ#கK எப9
ெதாி"த)? நீ#க

ம"திரவாதியா?" எறா .

மைழ நறாF வி?:வி?ட). ஆகாயதி ேமக#க

கைல") ெகா89"தன.

கீJவான சிறி) ெவKத). வய மைடகளி சலசல எ ஜல பா. ஒ%

ேக?ட).

"வான ெவளிவா#கிவி?ட). வா, ேபாகலா" எ ெசா% எ6") நிேற.

அவ

எ6"திகவிைல.

"உ இதய ெசான) சாி. மின ெவளி7சதி இ உைன நா Aத
தடைவ பாத)..."
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"நிஜமாகவா? ஏCகனேவ எைன நீ#க

பாததிைலயா? எ/ைடய Aத

டாகியி ஒ ேவைள பாதிZக , அதனா அைடயாள

க8:பி9திZக

எறலவா நிைனேத?"

"நா உ/ைடய Aத டாகி ேபாகவிைல. உைன அதC Aன
பாத) இைல. நீ ேத9ய) ேபாலேவ, மனக8Y ந ெதாியாத ஒ
உவைத நா/ ேத9ெகா89"ேத. உைன பாத+டேன நா

ேத9யவ

நீதா எ எ இதய ெசா% ெதாி") ெகா8ேட."

ைமதி% எ6") நிறா .
"ஐயா! எைன பாிகாச ெசFகிறீகளா? நிஜமாF7 ெசாE#க . நீ#க

யா?

நா ெசான) டாகி கைதெய உ#கK எப9 ெதாி"த)? நீ#க
எைன ேத9யதாக7 ெசானெதலா உ8ைமயா, அ)+ ஒ கைததானா?"

எறா .

"ைமதி%, எ/ைடய வாJநாளி நா ஒேர ஒ கைததா எ6திேன.
அைததா நீ சC A ெசானாF; நாேன ேக?: மயி I7ெசறி.ப9

ெசானாF..." எபதC , ைமதி% அளவிலா வியட, "என? என?
நிஜமாக நீ#களா அ"த கைத எ6திய)?" எறா .

"ஆமா! எ/ைடய நாவ% ைகெய6) பிரதிைய ஒவ வாசிபதC

எ:) ெகா8: ேபானா. சில நாைளெகலா அவ இ"தியாைவ வி?: மலாF

நா?: ேபாFவி?டா எ அறி"ேத. ேபாவதCA அ"த அச?:

கைதைய உ#க
டாகிகாரக

அஸபாவித#க

Aதலாளியிட அவ விCவி?: ேபாயிக ேவ8:. தமிJ

தா கைத அகப?டா ேபா)ெம இகிறாகேள...

நிைற"த அ"த கைத எனேக பி9கவிைலதா. ஆனா

அதி ஓ அச ம?: உ8ைமயானதாைகயா என பி9தி"த).

எ/ைடய உ ளதி%"த ஏகைதேய தா அ"த கதாநாயகியி ல நா
ெவளியி?9"ேத. கைத எ6தியேபா), எ/ைடய இதயேத?ட Hதி
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ெபறவிைலயாதலா, கதாநாயகி உயிைர வி?டா

A9தி"ேத" எேற.

எ ேசாகமாF கைதைய

*****

ப?சி ஜால#க

உதயராக பா97 Wாிேயாதயைத வரேவC மேனாகரமான

காைல ேநரதி, காகாலதி ளி"த காC மரகிைளகளி மீ) விைளயா9
மைழ )ளிகைள உதி) ெகா89"த கிராமா"தர)7 சாைலயி, நா/
ைமதி%. ைகேகா) ெகா8:, எ#க

வாJைக பிரயாணைத

ெதாட#கிேனா.
------------

44. த)ைத: மக"
1

ேதச சாிதிர ப9தவக

'சிவாஜி' எ/ ெபயைர ேக விப?9பாக .

சிவாஜி எறா ஓ எ%யா அல) %யா எபைத பCறி7 சாிதிரகார-

களிைடேய அபிபிராய ேபத உ8:. '% நக பைடத ஓ எ%' எபதாக+
சில சமரசமான தீ Iறியிகிறன. நைம ெபாதவைரயி, ஓ

எ%யாவ) %யாவ) எ"த காலதிE ஒ மகா சாரா\யைத (தாபிததாக

நா ேக விப?9ராதப9யா, சிவாஜிைய ஒ Vர சிமெமேற ெகா கிேறா.

[கைடசியி நாA அவைர ஒ வனசரமாகேவ றிபிட ேவ89யிகிற).]

அ"த மகாரா9ர சிம Hனாவி கஜைன ாிய ெதாட#கியி"த காலதி -

அதாவ), <மா இUCைறப) வஷ#கK Aனா - ெச"தமிJ நா?ைட7

ேச"த ெதா8ைட ம8டலதி திவ8ணாமைல7 சமீபமான ஒ கிராமதி
ேகசவ எற ெபயைடய ஒ 9யானவ வாJ") வ"தா. அவ/ ஆ:

மா:கK, வய கா:கK ேவ89ய அள+ இ"தன. அழகிC சிற"த மைனவி.
வாFதி"தா . அவகK பிற"த ஆ8 ழ"ைத திேவ#கட எ
ெபய ைவ)7 சீரா?9 தாலா?9 பாரா?9 வள) வ"தன.

"ஒ மனித/ ஏCபடI9ய )ரதிட#களி, மைனவி அழகியாF

வாFபைத ேபா ேவெறாமிைல" எ யாேரா அOபவ ஞானி ஒவ
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Iறியிகிறா. ேகசவ விஷயதி அ) உ8ைமயாயிC. அவைட காலதி
ஒ நா , அேபா) பனிர8: வய) ைபயனாயி"த த பி ைள.ட

ேகசவ வய ெவளி7 ெசறி"தா. அவ சாய#கால திபி வ"தேபா)

V: அேலால கேலாலமாF கிடபைத க8: தி:கி?டா. த வாJைக

)ைணவிைய காணாம பதறினா. அக பகதி விசாாிததி, அ

ஆCகா?: நவா அ"த கிராமதி வழியாக7 ெச0சி ேகா?ைட

ேபானதாக+, அ"த கா?சிைய காண ஊ (திாீக

எலா வ") சாைலயி

இ றA நிCக, அவகளி ேகசவ மைனவி ேம நவாபி 'தய+'

வி6")வி?டதாக+, அவைள உடேன பலகி ஏCறி ெகா8: ேபானதாக+,

தகவ ெதாிய வ"த).

அறிர+ ேகசவ, பி) பி9தவ ேபா ஊெரலா <Cறி அைல")
ெகா89"தா. மநா

காைலயி, த மைனவிைய பCறி நல ெசFதி வ"த

பிற தா அவ மன ஒவா ஆத அைட"த). ெச0சி ேகா?ைடயி ேம

ெச#தான ஓாிடதி பல ஏறி ெகா89"தேபா) ேகசவ மைனவி

திBெர பலகி%") கீேழ. ள அகழியி தி) பிராணதியாக ெசF)
நவாபி 'தயவி'%") தைன பா)கா) ெகா8டா . ஊரா ெச அவ

உடைல எ:) ெகா8: வ"தன.

ேகசவ, சிைதயி ைவதி"த த மைனவியி உயிரCற உட Aனிைலயி
ஒ பிரைஞ ெசF) ெகா8டா: "(திாீகளி கC காவ%லாத நா?9

எ/ைடய ச"ததிகைள வி?:7 ெசேல. இனி நா மமண ாியமா?ேட.

எ மக/ க%யாண ெசF) ைவக மா?ேட" எ அவ சபத
ெசFதா.
-----------

2

ேமCக8ட சபவ நட") எெழ?: வஷ#கK அபா, வடேக

ப8டாிரதி%") ஒ ெபாியவ திபதி மைல வ"தி"தா. அவ7

'சமத ராமதா(' எற ெபய வழ#கிC. அவ ஆ0சேநயைடய அவதார
எ, பகவாைன ேந ேந தாிசிதவ எ ஜன#க

ேபசி
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ெகா8டாக . ஆ மாத கால அவ மரகிைளகளிேலேய "ரா, ரா" எ

ஜபி) ெகா8: கால கழிதாரா.

அ"த மகானிட உபேதச ெபவதCகாக தமிJ நா?9 பல பாக#களி%")
ஜன#க

வ"தாக . ஆனா அவகளி அேநக இவைடய உபேதச

பி9காம திபி ேபாFவி?டன.
அப9ப?டவாிட ஒ நா

ேகசவ/, அவ/ைடய மக திேவ#கடA வ")

ேச"தன. திேவ#கட இேபா) இப) வயைத கட"த திடகாதிர

வா%பனாக இ"தா.

ேகசவ, ராமதாஸாி பாத#களி வி6"), "(வாமி! இ"த ஏைழக
ேதவாீாி சியகளாக ஏC ெகா8: அ

ேவ89னா.

இவைர.

ாியேவ8:" எ இைற0சி

அேபா) திேவ#கடதி க8களி க8ணீ )ளிபைத ராமதாஸ பாதா.
அவ/ைடய மாபி ைகைய ைவ)7 சC ேநர அவ Aகைத உC

ேநாகினா. பிற, ேகசவைன பா), "அபா! இ"த பி ைளயா8டா
உலகைத )றபதC இ/ பவ அைடயவிைலேய; இவைன ஏ
அைழ) வ"தாF?" எ ேக?டா.
அேபா) ேகசவ க8ணீவி?: கதறி அழ ஆரபிதா. அமகா/ைடய

ேதத ெமாழியா ெகா0ச ஆத ெபCற), த மைனவியி கதிைய.,

தா ெசFத பிரதிைஞைய. விவாிதா. பிற, "(வாமி! அ"த விரதைத இ"த

ைபய ெக:) வி:வா ேபா இகிற). எ#க

எ ஒ ெப8 இகிறா . அவ

ஊ அ:த ஊாி ர#க

எப9ேயா ெசா ெபா9 ேபா?: இவைன

மயகி வி?டா . 'ர#கைத க%யாண ெசF) ெகா ேவ; இலாவி?டா
உயிைர வி:ேவ' எ பி9வாத பி9கிறா. (வாமிக

மாCறி அ

ாிய ேவ8:" எறா.

இவ மனைத

சமத ராமதாஸ சிறி) ேயாசைன ெசF)வி?: Iறினா: "அபா! உ மக
மனைத மாCற ஒேர ஒ வழிதா இகிற). இவைன அைழ) ெகா8:

மகாரா9ர) ேபா. அ#ேக சிவாஜி மகாராஜா தமரா\யைத (தாபன

250

ெசF) ெகா89கிறா. அவைடய ைசயதி நீ. இவ/ ேச")

வி:#க . அேபா) இ"த ைபய/ைடய மன மா. ேமE உ#கைள

ேபாற திடகாதிர சாீர#கK இ"த நாளி ச"நியாச ஏCறதல. உ#கKைடய

ஜமேதசதி வி:தைலகாக+, ஹி") தமைத காபதCகாக+ நீ#க
.த கள ெச ேபா ாியேவ8:" எ ெசா%, இ/ பல

நEபேதச#கK ெசFதா. (அவைடய உபேதச பல பி9காம
ேபானத இரகசிய இேபா) ெதாிகிறதலவா?)

ஆனா ேகசவ/ திேவ#கடA அ@+பேதசைத7 சிரேமCெகா8டன.
அவக

உடேன றப?: இர+ பகலாக பிரயாண ெசF), பிரதாப

ேகா?ைடைய அைட"), ராமதாஸ ெகா:த அைடயாளைத கா?9, ஸரா?

சிவாஜியி Vர ைசயதி ேச"தாக .
------------

3

இ"த ெபாலாத உலகதி இயைப நா அறி"திகிேறா. அ) ஒ

கண#Iட7 <மா இராம <Cறி7 <Cறி7 <ழ வவ). இத காரணமாக

நா?க

அதி ேவகமாக மாத#களாகி, மாத#க

வஷ#க

வஷ#களாகி வ"தன. ஆ

இ@வா அதி சீகிரதி ெசவி?டன. இதC

திேவ#கடA அேநக ச8ைடகளி ஈ:ப?:, தீர7ெசயக

ேகசவ/

பல ாி"),

உடெபலா காய#களைட"), ெபய க6 ெபCவி?டன.
ஒ நா

சிவாஜி ேகசவைன Iபி?:, திராவிட ேதசதி அவ பிற")

வள"த) எ"த இட எ ேக?டா. ேகசவ, "திவ8ணாமைல அகி"

எ ெசானா. "ெச0சிேகா?ைட பாதிகிறாயா?" எ அவ வினவ,

"ெச0சிேகா?ைடயி ஒ@ெவா கE E, ஒ@ெவா ைல. A:
என ெதாி." எ ெபைம.ட Iறினா ேகசவ.

"சாி, அப9யானா நீ. உ மக/ எ/ட வா#க " எறா சரபதி.
ெபாகி எ:த சில ேபா VரகKட அவ மநாேள ெத திைச ேநாகி
றப?டா.
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அ:த மாததி ஒ நா

சிவாஜியி Vரக

ெச0சிேகா?ைடயி ேம

எதிபாராத சமயதி இ9 வி6வ) ேபா வி6"தாக . நவாபி Vரகைள7

சினாபினமாக ஓட7 ெசF) ேகா?ைடைய ைகபCறினாக .

ேகா?ைட வசப?ட அ சிவாஜி, ேகசவைன அைழ) அவ/ைடய

உதவியினா தா அ@வள+ <லபமாக அ"த பிரசிதி ெபCற ேகா?ைடைய

பி9க A9"த) எ ெசா% தம) நறிைய ெதாிவிதா. பிற, "ஆனா

நம) ஜய இ/ நிைலப?: விடவிைல. ேகா?ைடைய ைகவி?ட நவாபி

Vரக

இேபா) ேகா?ைட ெவளிேய பல திர?9 ெகா89கிறாக .

ஆCகா?9%") ) ைசய#கK வ") நைம ACைகயிடI:.

ஆைகயா ெவ ஜாகிரைதயாயிக ேவ8:. இ#ேக நAைடய பல

இ@வள+தா எ ந எதிாிகK ெதாியIடா). ஆகேவ

ேகா?ைடயி%") யா ெவளிேய ேபாகாம பா) ெகா ள ேவ8:. இ"த

ேகா?ைடயி இரகசிய வழிக

ந VரகK ேள உன ம?:"தா ெதாி..

ஆைகயா, நீதா ேகா?ைடைய7 <Cறி பா) ெகா ள ேவ8:. யாராவ)

ெவளியி ேபாக எதனிதா தா?சி8ய பாராம உடேன <?: ெகாவி:"
எ க?டைளயி?டா. ேகசவ த வாJநாளி எகாலதிE இலாத

இH)ட, "மகாரா\! அப9ேய!" எ Iறி7 ெசறா.

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

4

ேகா?ைட மதிE ேமCறதி Wாிய அ(தமிதா. அதிவிைரவாக

நாலாபக#களிE இ

கவி") ெகா8: வ"த). ேகசவ/ைடய கவைல

அதிகமாயிC. பகைல விட இரவி  மட# அதிக ஜாகிரைதயாயிக

ேவ89ய அவசியைத அவ உண"தி"தா. <C AC I") பா)

ெகா8ேடயி"தா.

ஆ! அெதன அ"த பாைறகளினிைடேய! ஒ மனித உவமலவா ஒளி")

ெகா வ) ேபா ேதாகிற)? அ"த உைட - அ) நவா ைசயதி

உைடயலவா? ஓேஹா! எதிாியி ஒCற உளவறி") ெகா8: ெசகிறா!
ஒ மின ேதாறி மைற. ேநரதி ேகசவ மனதி ேமCப9 எ8ண#க

ேதாறி மைற"தன. இர8ேட பாF7ச% அ"த உவ ஒளி") ெகா8ட இடைத

அைட"தா. அவ க6ைத பCறி ஒ E Eகி, "அேட! நீ யா?" எ
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கஜிதா. பதி வராம ேபாகேவ, Aகைத திபி பி9) உC
ேநாகினா; ேநாகிய) ேநாகியப9ேய அைசயாம நிறா. அவ

க8களி%") விழிக

ெவளிேய வ") வி: ேபா இ"தன. ஆனா வாைத

ஒ வாயி%") வரவிைல.

அ"த Aக, அவ/ைடய மக திேவ#கடதி Aக"தா! திேவ#கடதி
Aகைத யா தி9யிக A9யாததலா, அவ தா ஒ A(% Vரனி

உைடைய தி9 அணி") ெகா8: கிளபியிகிறா. அவ எ#ேக

கிளபியிகI:? பைகவகK உள+ ெசாலதா. "அட பாவி! )ேராகி!

ச8டாளா! எ பி ைளதானா நீ? இதCகாகவா உைன ெபCெற:) இதைன
காலA வளேத? இெதலா நிஜ"தானா? அல) ஒ ேவைள ெசாபன
கா8கிேறனா?"
"அபா! எைன வி:#க . ெராப அவசர காாியமாF ேபாகிேற. தய+
ெசF.#க " எ திேவ#கட ெசானேபா), ேகசவ தா கன+

காணவிைலெயபைத உண"தா. "என, அவசரமாF ேபாகிறாயா?

ஆமாடா! அவசரமாF யமேலாக) ேபாக ேபாகிறாF" எ Iறி
ெகா8ேட ேகசவ ேகாப7 சிாி7 சிாிதா.

"இைல, அபா! யமேலாக) இைல. நா யமேலாக) ேபாFவி?டா

த#கK யா கம ெசFவாக ?"

"அட பாவி! நிஜைத7 ெசா%வி:. எ#ேக கிளபினாF? 'என )ேராக
ெசFவதCகாக இ"த ேவஷதி றப?டாF? ேகா?ைடைய வி?: யா ெவளி
கிளப Iடா) எ சரபதி உதரவி?9ப) ெதாியாதா?"
"அபா எைன நபமா?Bகளா? பிசகான காாிய ஒகாக+ நா

ேபாகவிைல. மிக+ Aகியமான அவசரமான ேவைலகாகேவ ேபாகிேற. தய+
ப8ணி எைன ந#க ."
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"A9யா), A9யா). நிஜைத7 ெசா%வி:. மகாராஜாவிட உைன அைழ)7
ெச கா% வி6") மனிப9 ேவ8:கிேற. இலாவி?டா உைன

எ:) வளத இேத ைகயினா, இ"த இடதிேலேய உைன ெகா

வி:ேவ."

திேவ#கட சC ேயாசிதா. "அபா! நிஜைத7 ெசா%வி:கிேற.
மனி.#க
வி9வதC

- எ/ைடய ர#கைத பாகதா ேபாகிேற. ெபா6)

திபி வ")வி:கிேற..." எபதC , ேகசவ, "ெபாF, ெபாF,

ெபாF! ர#கைத பாக ேபாவதC இ@வள+ அவசர என? ராதிாியி
கிளவாேன?" எறா.
"அபா! ர#க) உட சாிபடவிைலயா. சாக கிடகிறாளா. நாைள
வைரயி உயிேரா9பாேளா, எனேவா ெதாியா)."
"அேட! ேநC ைபய நீ, எைனயா ஏமாCற பாகிறாF? ர#க சாக

கிடபெதலா உன எ@வாறடா ெதாி.? யா வ") ெசானாக ? -

ேவ8டா; நிஜைத7 ெசா%வி:, திேவ#கட! - உைன பி9பதC7 சC
Aனா என நிைன) ெகா8ேட ெதாி.மா? 'எ/ைடய சபத தீ")
வி?ட); அதC இனிேம அவசியAமிைல; தம ரா\ய

(தாபனமாகிவி?டப9யா ந ழ"ைத இனி ேம க%யாண ெசF)

ெகா ளலா. நாேம மகாராஜாவிட உதர+ ெபC ேபாF அ"த ெப8ைண
பா)வி?: வரேவY' எெறலா நிைனேத. ஆனா, நீேயா... அட

பாதகா! )ேராகி பயேல! எ#ேகடா ஓ:கிறாF!..."

விஷய எனெவறா, ேகசவ அப9 ேபசி ெகா89 ேபா),

திேவ#கட திBெர அவ ைகயி%"த )பாகிைய த?9வி?: ஒ

) K ) ளி ஓ?ட பி9தா. அ:த Lணதி தக , பாைறகளிைடயி

அவ மைற") வி?டா.

ேகசவ Aத% ஓ9 )பாகிைய எ:) ெகா8டா. பிற

திேவ#கடைத ேத9னா. எ@வள+ ேத9. பயனிைல. இதC

நறாF
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இ?9. ேபாFவி?ட).
இ@விவைடய சபாஷைணைய. அத A9ைவ. றாவ) மனித ஒவ
மைறவாக இ") கவனி) வி?:7 ெசற) அவக
-------------

மநா

இவ ெதாியா).

5

ெபா6) வி9") ெகா0ச ேநர ஆன) ேகசவ மகாராஜாவிட

வ"தா. இரெவலா க8விழிததனா அவ/ைடய க8க

ேகாைவ பழ

ேபா சிவ"தி"தன. அவ ேபய9தவ ேபா காணப?டா. கீேழ

சாடா#கமாF வி6") த8டனி?:, "மகாரா\! கடைமயி தவறிவி?ட பாதக

நா, எைன த89.#க " எ கதறினா. சிவாஜி அவைன Xகி நிதி,

"என சமாசார?" எ ேக?டா. ேகசவ Aத நா

நட"தைதெயலா

விவரமாக Iறினா. அவ Iறி A9 சமயதி, அ#ேக வ"த) யா எ

நிைனகிறீக ? ஆ; அவ பி ைள திேவ#கட"தா!

ேகசவ அவைன பாத) பரபரட த பி7<வாைவ உவி ெகா8:,
"அேட! )ேராகி" எ Iறியவ8ண த ேபானா. சிவாஜி அவ/ைடய

ைகைய பி9) த:தா. "ெகா0ச ெபா; Aத% அவ ேபான ச#கதி காயா,
பழமா எ ெசால?:" எறா.

"பழ"தா மகாரா\!" எறா திேவ#கட. த/ைடய இ:பி பதிரமாF
A9") ைவதி"த மகாராஜாவி Aதிைர ேமாதிரைத அவிJ) அவாிட
ெகா:தா.

ேகசவ/ ஒேம ாியவிைல. "மகாராஜா அெதன? தா#க

தா இவைன

அ/பினீகளா?" எ ேக?டா.
"ஆமா; ெச#கCப?: ஏாியி நAைடய ேசனாதிபதி சில ைசய#கKட

காதிகிறா. அவைர அ#கி") ேநேர ேவb7 ெச தாக7 ெசா%7

ெசFதி அ/ப ேவ89யி"த). அதCகாக தா இவைன அ/பிேன. ேவ
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யா ெதாிய Iடா) எ க?டைளயி?9"ேத. இ"த Aகியமான

ேவைலைய7 ெசF) A9ததCகாக திேவ#கட) ஜேமதா ப?ட
அளிகிேற" எறா சரபதி.

அைத ேக?: ேகசவ ெவட 'ஹு' என+, சிவாஜி நிமி") பாதா.
"மகாரா\! தா#க

இவ/ ப?ட அளிகிறீக . நானாயி"தா நாE அைற

ெகா:) தி கCபிதிேப. இ"த A?டாளிட அ@வள+ Aகியமான

ேவைலைய ெகா:தீகேள! எேபா) மகாராஜாவி காாியமாக ேபாகிறாேனா,
அேபா) யாராயி"தாெலன? ைகயிேல கதி இைலயா? அப9யா ேபசி

ெகா8:, ெபாF7 சா7 ெசா% ெகா8: நிCபாக ? நா அவைன7 <?:
ெகாறி"தா என ஆகியி? காாிய ெக?: ேபாயிேம?" எறா
ேகசவ.

"ஆமா, அ"த CறதிCகாக இவைன த89க+ ேபாகிேற! ஆ மாததிC
இவைன நம) Vர ைசயதி%") த ளியிகிேற" எறா சிவாஜி.

"ஐேயா! மகாராஜா; நிஜமாகவா?" எ திேவ#கட கதறினா.
"ஆமா நிஜமாகதா, ேகசவா! சீகிர அ"த ர#கமாைள அைழ) ெகா8:
வா! நம) Aனிைலயிேலேய க%யாண நடக ேவ8:. அவ ஆ மாத

இலற நடதிவி?: அற நAட வ") ேசர?:" எறா சிவாஜி.
----------

45. பவானி,
பவானி, பி.
பி.ஏ., பி.
பி.எ.
எ.
1. <= ப,களா

"ெபாFகளி எலா ெபாிய ெபாFைய சி9தவ/ ஒ பாி<
ெகா:பதாயி"தா, அ"த பாி< நிரா?ேசபைணயாக ஈ<வரைனதா ேச.

அ) விஷயதி பகவா/ட ேபா?9 ேபா:வதC யாராE A9யா)" இமாதிாி ெசாEகிறாக

ேவதா"திக .
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இ"த உலகைதவிட ெபாிய ெபாF ேவ ஒ இைலெயப) அவகKைடய
ெகா ைக. இ"த உலகதி இப )பகெளலா ெபாF; ேதக ெபாF; மன

ெபாF; வி ெவ, ஆைச பைகைம, ேகாப தாப எலா ெபாF எ

ெசாEகிறாக . நைம ேபாற சாமாயக , இைத நவ) இேலசான
காாியமல. இ@+லகி <க )க#கெளலா நம ெராப+

வா(தவமாயிகிறன. அ"த"த7 சமயதி அதைத விட நிஜமான) ேவ

ஒமிைலெய ேதாகிற).

ஆனா ேவெறா விததி இ"த உலக ெபாF.லக எபைத நா ஒ)
ெகா கிேற. உலக வாJைகயி நா அேநக சபவ#கைள க8ணா

பாகிேறா; காதா ேக?கிேறா. அவCைற நா உ8ைமெய நபி
வி:கிேறா. ந க8கK கா)கK நைம அேநக Aைறகளி ஏமாCறி

வி:கிறன. "க8ணா கா8ப) ெபாF; காதா ேக?ப) ெபாF; தீர
விசாாிதறிவேத ெமF" எ/ பழெமாழி மிக+ உ8ைமயான).

சாதாரணமாF வாJைகயி ெவளிபைடயான நிகJ7சிக தா நம) கவனைத
கவகிறன. நா பா ெவளி உலக) பினா மேனாேலாக

ஒறிகிறெதபைத மற") வி:கிேறா. ஆC ெவ ளதி ேமேல மித")

வ Oைரதிர கK, உதி"த இைலக , மலகK, ைப Iள#கK ந
க8ணி ப:கிறன. ஆனா ஜல பரபி அ9யி உ ள <ழிகைள.
<ழகைள. நா அறிவதிைல. தின"ேதா நா பா) பழகிவ

மனிதகைள பCறி நம எலா" ெதாி. எ நிைனகிேறா. உ8ைமயி

அவகKைடய வாJைகயி AகியமCற ெவளிபைடயான அச"தா நம
ெதாி"த). அவகKைடய உ ளதி ெபா#கி A ஆசாபாச#க , விேராத

ைவஷய#க , இப )ப#க

இைவ ஒ நம ெதாியா).

சில சமய வாJைகயி ெவளிபைடயான சபவ#கைளபCறி Iட நா
ெபாFைய ெமFயாக நிைன) ஏமாவ)A8:. உதாரணமாக, 2மதி

பவானிைய பCறி உலகின அறி"தி"தைத றிபிடலா. அவK

பாாி(ட ேசஷாாி ஏCப?ட ேநசைத றி) அறியாத வகீ இக
A9யா).  நா வஷ) Aனா, இர8: வகீக

ேசமிடெமலா இைத பCறிேய ேபசினாக . கிளகளிE

ேஹா?டகளிE, கடCகைரகளிE, 9ராவ89யிE ேவ வ கிைடயா).
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கைடசியாக, பவானி. ேசஷாாி. கபேலறி உலக யாதிைர ெசறாக

எ

அறி"த பின, ெகா0ச நாைள அற அ"த ேப7< ஓF"த). அவகைள

பCறி ெதாியாத விஷய ஒமிைல ெயதா எலா நிைனதாக .
ஆனாE ஜன#க

நிைனததC உ8ைம எ@வள+ Xர?

அக(மாதாக, நா சC எதிபாராத Aைறயி, என அவகைளபCறிய
உ8ைம ெதாியவ"த). ெசறவஷ ேகாைடகாலதி, நா ஒ பிச

ெசFேத. ஒ வார கால காாியாலயதி வி:Aைற ெபC ெகா8: ஒ

ேவைல. ெசFயாம V?9ேல இ") வி?ேட. இதனா உட ெக?:

ேபாF வி?ட). டாடாிட கா?9யதி, அவ, "அடடா! உ#கK அ@வள+
ெபாிய வியாதி எப9 வ"த)? இ) ெராப ெராப ெபாிய ம/ஷகK அலவா
வ? இதC 'ேவைலயிலாத வியாதி' எ ெபய. Hரண ஓF+ எ:)

ெகா வ)தா இதC7 சிகி7ைச! அ)+ ளி"த இடதிதா ஓF+ எ:)

ெகா ளேவ8:. ேபா#க ; நீலகிாி உடேன ேபா#க " எ ஆஞாபிதா.
அப9ேய நா ேபாF நீலகிாியி சில கால த#கியி"ேத. அேபா), ஒ நா

Ieாி மாஜி ெராபஸ பிரணதாதி அவகளி ப#களா+ ேபாக

ேந"த). ெசைனயிேல இவாிட என7 ெசாCப பழகA8:. நீலகிாி

வ"தா தைம வ") க?டாய பாக ேவ8:ெம அவ வCதி7

ெசா%யி"தப9யா ேபாேன. அவைடய ப#களா Ieாி மிக+ அழகான,
ஏகா"தமான ஓாிடதி அைம"திகிற). அ"த ப#களா+ அவ, 'சா"தி
நிைலய' எ ெபாதமாக ெபயாி?9"தா.
"ெவயி% அைம ளிாி ெதாி." எற பழெமாழியி உ8ைமைய நீலகிாியி
ந ெதாி") ெகா ளலா. நா ேபாயி"த அ மாைல நாE மணி நா/

ெராபஸ ப#களாவி வாச றதி இள ெவயி காF") ெகா8:

உ?கா"தி"ேதா. அ#கி") பாதா, <CறிE ெவ Xர) வாிைச
வாிைசயான மைல ெதாடகK, ப<ைமயான கா:கK, ப ளதாகK,

மைல VழவிகKேம கா?சியளிதன. _க%ட( மர#களி கிைளகளி ஜிE

ஜிEெவ இள#காC Vசியேபா) ஏCப?ட 'ெஙாF' எற மேனாகரமான

சதைத தவிர ேவ சதேம கிைடயா). இைத7 சC ேநர கவனி) வி?:,
"அடாடா! இ"த இட"தா எ@வள+ அைமதியாயிகிற)!" எ நா
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எைனயறியாத உCசாக)ட ெசாேன. அேபா) ெராபஸ பிரணதாதி

"ஆமா; இ"த இட இேபா) அைமதியாFதா இகிற). ஆனா 
வஷ) Aனா இ#ேக ஒ சமய ெப ய அ9த); Hகப
நிகJ"த); எாிமைல ெந ககிC; ஆமா, இெதலா

மேனாேலாகதிேலதா நட"த)" எறா.

உடேன, என பவானி ேசஷாாி இவகளி ஞாபக வ"த). 2மதி

பவானியி/ைடய சிதபாதா ேபராசிாிய பிரணதாதி எப) நிைன+
வ"த).  வஷ) A பவானி. ேசஷாாி. Ieாி இ"த

ப#களாவி இ"தேபா)தா இ#ேக தபிேயா9ய ைகதி ஒவ, பி9ப?டா.
அ7சமய பதிாிைககளி இைதபCறி7 சில விவர#க
ெவளியாகாத விஷய#க

ெவளியாயின. ஆனா

சில க?டாய இ"திக ேவ8: எ ம?:

என அேபாேத ேதாறிC. அ"த7 சபவைதய:) உலக யாதிைர ெசற

பவானி. ேசஷாாி. இ/ திபி வ") ேசரவிைல.

இைறய தின ஏேனா ெராபஸ பிரணதாதி தம) மனகதைவ திறக
ேவ8:ெம ேதாறிய). எலாவCைற. வி8:வி8: அவ

ெசாலவிைலெயறாE, உ8ைமைய நா ெதாி") ெகா K அள+

விஷய#கைள ெவளியி?டா. அ) தா எப9ப?ட உ8ைம! எ@வள+

பய#கரமான)! எ@வள+ ஆ7சாியமான)!

ஏCகனேவ என ெதாி"த விஷய#கைள., ஆசிாிய பிரணதாதி அ
ெசானவCைற. ைவ) ெகா8:, ெபயகைள ம?: மாCறி, இ"த கைதைய

எ6)கிேற! - என, கைதெயறா ெசாேன? ஆமா; கைததா!
நிஜெமறா யா நவாக ?

2. னைக: - நில%
2மதி பவானி, பி.ஏ.,பி.எ. எைறய தின ைஹேகா?9 அ?வேக?டாக பதி+
ெசFயப?டாேளா, அAத ைஹேகா?: க?9டேம ஒ திய கைள.ட

விள#கிC. பிரமஹதி Iதா9ய ேவைலயCற வகீகளி Aகதிேல Iட ஒ

திய ேதஜ( பிற"த). ஊைம ேகா?டா ேபா இ"த ஜ?ஜுக

எலா
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ெகா0ச கலகலபாF ேபச ஆரபிதாக . த(தாேவஜி க?:கைள பா)

பா) H) ேபான ேகா? மா(தாகளி க8க

ஒ திய பிரகாச

ெபC அ#மி# ேநாகி விழிதன. அ"த க8க , ேக ெந:ேக

எ#ேகயாவ) 2மதி பவானி ேபாகிறாளா எதா அப9 திதிெவ
விழிதன எ ெசால ேவ89யதிைல.
இதC AனாE, ஐ"தா (திாீக

ைஹேகா?9 அ?வேக?:களாக

பதிவான)8:. அவகளா எலா இதைகய கிள7சி ஏCப?டதிைல. அவக

த#கKைடய ேமனியி ெசௗ"தாியைத., Aகவசீகரைத. பாீ?ைசெய/

ப%Zடதி ப% ெகா:)வி?: வ"தாக . அவகளி சிலைர பாேபா),

ேசாள ெகாைலகளிேல காகாFகைள பயA)வதCகாக ைவதிபாகேள,
அ"த உவ#க

ஞாபகதிC வ. ஆனா, பவானிேயா இ"த7 சபிரதாய)

AC மாப?டவளாயி"தா . அவ

ைஹேகா? தாJவாரதி நட")

வவைத பாதா, யாேரா, ேதவ கனிைக ேதேவ"திர/ைடய சைப ேபாக

ேவ89யவ

வழி தவறி இ#ேக வ") வி?டதாகேவ ேதா. அ(தமன

Wாியன) ெபானிற கிரண#களி நிற அவKைடய ேமனி நிற ேதவேலாக7
சிCபியினா ஆகப?ட (வண விகிரக உயி ெபC நடமா:கிறேதா எ

ஒ நிமிஷ பிரமி) ேபாவாக . பவானிைய திBெர ச"திபவக . அவ

த/ைடய Aதான அழகிய பCக

சிறி) ேதாப9 னைக ாி"தா, அ"த

இளைட"த ைஹேகா?: அைறகளி பளி7ெச நில+ V<வ)ேபா இ.

அவKைடய க8களி Iாிய வா க

ஒளி V<; வயிர ெந0< ெபCற ெபாிய

ெபாிய hனிய வகிகளி இதய#கைள Iட அ"த வா

V7< பிள")வி:.

2மதி பவானி ேகா?: வர ஆரபிததி%"), பிரபல அ?வேக?:களி

நைட உைட பாவைனகளி எலா விதியாச ஏCபட ெதாட#கிய). அ?வேக?
நீலேமகமFய#கா தAைடய தைலபாைகயி சாிைக கைரைய அைர

அ#லதி%") Aகா அ#லமாக மாCற தீமானி) வி?டா. வகீ

மதனேகாபால சா(திாி இதC Aனா அைர மணி ேநர நிைல க8ணா9யி
A நி ெநCறியி க:கள+ சா") ெபா?: இ?: ெகா வ) வழக.

இேபா) அவ Aகா மணி ேநர ெசலவழி) அைரேயயைரகா க:கள+
சா") ெபா?: ைவ) ெகா8: வர ெதாட#கினா.

ெமாததி ைஹேகா? வகீகளி பாதி ேப பவானியினா அைர
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ைபதியமானாக ; பாகி பாதி ேபேரா A6 ைபதியமாயின. அவ
ேகா?: வ வைரயி வகீக

அேநக ேகா? தாJவாரதி ஏேதா

பிரமாதமான காாிய உ ளவகைள ேபா  ெந: ேபாF
ெகா89பாக . அவ

வ")வி?ட பிறேகா, அவ

எ"த ேகா?9

ஆஜராகிறாேளா, அ#ேக ேபாF I?ட ேபா:வாக .
இ) விஷயமாக ஒவைரெயாவ அவக

பாிகாச ெசF) ெகா வ)A8:.

"hனிய வகீ நரசிமா7சாாி ஜுனிய வகீ வராகா7சாாியாைர பா),

"ஏ8டா, வராக! எதCகாகடா இ#ேக நிCகிறாF?" எபா. "உ#கKகாகதா

ஸா நிCகிேற" எபா வராகா7சாாி. "அேட ேபாகிாி! என ெதாியாதா?

இக?:, இைத ேகK. சா"தலதி காளிதாஸ ச"தைலயி க8கைள

வணி ேபா), 'இள மா"தளிாி நிறைத ஒதி"த) அவKைடய க8ணி
நிற' எகிறா; இதைன நாளாF என அத அத ாியவிைல.

பவானியி க8கைள பாத பிறதா ாி"த)" எபா நரசிமா7சாாி.
இப9ெயலா நா ெசாE ேபா) ெசைனயிE ள ைஹேகா?:
வகீக

எலாேம 'விடஷக ' எ ேதாஷாேராபண ெசFவதாF யா

எ8ணIடா). உ8ைமயி ெசைனயி வகீகளி Aகாவாசிேப பரம
ேயாயக ; பாகி ேபேரா த#க

சசார#கK பய"தவக .

அப9யி"), அவக

எலா 2மதி பவானிைய தைலயி Xகி ைவ)

ெகா8: Iதா9னாக

எறா, நம) தCேபாைதய சக வாJைகயி

நிைலைமயி இ) சகஜமாக எதிபாக I9யேதயா. ந நா?9 (திாீகளி

வாJைக ஷகKைடய வாJைக ஒ ெபாிய பிள+ ெவ காலமாக
இ") வ"திகிற). இேபா) இகிற). இ"நிைலைமயி யாராவ) ஒ

(திாீ அ"த பிளைவ ைதாியமாக கட") வ") ஷகK மதியி

சாிசமானமாக நட") ெகா ள ஆரபிதா, ஷக

பிரமி)வி:வ)

சகஜேமயலவா? ஷகளி மதியி ஒ (திாீ ேபசி வி?டாேல அவகK
ஆ7சாிய; அவ

திசா%தனமாக+ ேபசிவி?டா மகா ஆ7சாிய; அப9

திசா%தனமாக ேபசI9ய ஒ (திாீ ெசௗ"தாியவதியா. இ")வி?டா

எ"த ஷ தா ெகா0ச அைரைறயாகவாவ) திைய இழகாம இக
A9.?
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3. ேசஷாாியி ?@Aசி
இ"த பிரைமெயலா ெகா0ச கால"தா நீ9தி"த). பவானி
ேசஷாாி சிேநக ACறி வகிறெத அவக

க%யாண ெசF)

ெகா ள I:ெம பிர(தாப ஏCப?டேபா) பவானிைய பCறிய விய
ேப7ெசலா வ ேப7சாக மாறிய); கJ7சிெயலா இகJ7சியாயிC.
பாாி(ட ேசஷாாியி வாJைக அதைகய வ ேப7< இட#
ெகா:கI9யதாகேவ இ"த).

ேசஷாாி நாCபைத") வய) ேமலானவ. ஆனாE அவ 'பிரம7சாாி'. அவ

பிரம7சாாிேயா இைலேயா அவ மைனவி கிைடயா). மைனவி உ8ேடா

எனேவா, ெசைனயி அவைடய ப#களாவி அவ
நி7சய.

இைலெயப)

நாCபைத") வய) ேமலாயிC எ ெசாேனனலவா? ஆனா அவைர

பாதா அ@வள+ ேதாறா). ப) வய) ைறவாகதா ேதா. 'அவ

(திாீ Aக; அதனா தா வயதான) ெதாியவிைல' எ சில ெசாEவாக .
இ) எேபாதாவ) அவ காதி ப?டதனா தாேனா எனேவா, ேசஷாாி மீைச
வளக ஆரபிதா. ஆனாE அவ Aக வசீகரமான (திாீ AகமாFதா

காணப?ட). அதிக இளைம ேதாCறேம 9ெகா89"த).

அவைடய பிரம7சாியைத பCறி. பல பலவிதமாக ேபசி

ெகா89"தாக . அவைடய வாJைகயி ஏேதா மம இபதாக அேநக

நபினாக . அவ இள வயதிேலேய க%யாணமாகியி"ததாக+,
மைனவிைய ெகாைல ெசF)வி?:, அ"த Cறதி%") தபி)

ெகா வதCகாக அயநா?: ஓ9 ேபாF ெவநா

இ")வி?: வ"ததாக+

சில ெசானாக . ேவ சில அ) <த தெப, அவ ஜபானி ஒ

மைனவி இபதாக+ இர8: வஷ) ஒ தடைவ ஜபா/ அவ
ேபாF7 சில மாத இ") வி?: வவதாக+ Iறினாக . இ/ சில

'கிைடயேவ கிைடயா)! அவைடய தமபதினி இ#கிலா"தி தா இகிறா .
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வார)ெகா தடைவ அவ7 சீைம தபா வகிறேத, ெதாியாதா?'

எறாக .

இப97 ெசானவக

எலா அ9க9 அவ கப பிரயாண ெசFவைத

ஆதாரமாக எ:) கா?9னாக . "இலாவி?டா பளி பிராQகி_ட

ேவைலைய ஒவ வி:வாேனா, ஸா! ஒ@ெவாத அ"த ேவைல கிைடகாதா
எ தப( ெசF) ெகா89கிறா. இ"த ம/ஷ இர8: வஷ ேவைல

பா)வி?:, 'என ெவளிேதச பிரயாண ெசFய ேவ89யிகிற)' எ

வி?:வி?டாேர! சசார சீைமயி%") ச+க9 ெகா:க ெகா8:தாேன

ேவைலைய வி?டா? இலாவி?டா வி?9க A9.மா?" எறாக .

இெதலா <த அபத எ நறாF ெதாி"தி"த ஒவ இ"தா. அவ

பாாி(ட ேசஷாாி தா.

பாாி(ட ேசஷாாி உ8ைமயிேலேய பிரமசாாி. அவ இ)கா க%யாண

ெசF) ெகா ளாததC த"த காரண#க

இ"தன.

ேசஷாாியி இபதாவ) வயதி அவைடய த"ைத காலமானா. அேபா) தா
பி.ஏ. பா( ெசFதி"த ேசஷாாி தAைடய எதிகால வாJைகைய பCறி
எனெவலாேமா கன+ க8:ெகா89"தா. அவைடய த"ைதயி

எதிபாராத மரணதினா அ"த கன+க

நிைறேவவ) அசாதியமாயிC.

இதனா வாJைகயி ெவ ெகா8டவ, மனைத ேவ விஷய#களி

ெசE) ேநாக)ட ெவளிநா?: பிரயாண ெசFய றப?டா.

ஜபா, அெமாிகாெவலா <Cறிவி?: கைடசியி இ#கிலா") வ"தா.

அ#ேக பாாி(ட பாீ?ைச ெகா:)வி?:, ெசைன திபி வ") 'பிரா9('
ெசFய ெதாட#கினா.

ேசஷாாி ெபCேறாக

இலாதப9யா க%யாண ெசF) ெகா Kப9

வC)ேவா யாமிைல. சிேநகிதக

யாராவ) அ"த ேப7ைச எ:தா

வா%ழ"த நாியி கைதைய7 ெசா% பாிகாச ெசFவா. க%யாண ெசF)

ெகா8ட தAைடய சிேநகிதக

ப: கட#கைள பாேபா) "மனிதக

ஏ இ@வள+ டகளாயிகிறாக !" எ ஆ7சாியப:வா. "இப9

263

யாராவ) வ%") ெச Oகத9யி க6ைத ெகா:பாகளா? ஒ (திாீைய
க?9 ெகா8: வாJநா

A6வ) எதCகாக மார9க ேவ8:?" எபா.

ேசஷாாி நிைறய பண சபாதிதா; நிைறய7 ெசல+ ெசFதா. சசார

ப"த#க

எ)+மிலாம கவைலயிறி கால கழிதா. வாJைகயி அவ

மிக+ ச"ேதாஷ அளித) பிரயாண"தா. ைற") இர8: வஷ) ஒ

தடைவ ெவளிநா?: யாதிைர ெசFயாம இகமா?டா. இப9 இப) வஷ

<த"திரமாக+ <கமாக+ கால கழித பிற, அவைடய வாJைக

த)வைத அ9ேயா: மாCப9யான இ"த7 சபவ ேநாி?ட).
அவைடய சிேநகித ெராபஸ பிரணதாதி ஒ நா

பவானிைய அைழ)

ெகா8: ேசஷாாியி V?: வ"தா. அவைள அறிAகப:தி ைவ), அவ

பி.எ. பாீ?ைச ெகா:திகிறாெள, ேசஷாாியி ஆZQ ஜுனியராக

ைவ) ெகா8: ேவைல பழக ேவ8:ெம ேக?: ெகா8டா.

இ@வளைவ. ேக?ட பின, ேசஷாாி தைல நிமி") பவானிைய பாதா.
அ"த Lணதிேலேய அவKைடய ெசௗ"தாியமாகிற ம)வி தைல ற

வி6")வி?டா. இதைன நாK எ@வள+ெக@வள+ ைவராகிய ஷராக

இ"தாேரா, அ@வள+ இேபா) அவைடய VJ7சியி ேவகA
அதிகமாயி"த).

பவானி, ேசஷாாியிட ஜுனியராக அம"தா . நாளாக ஆக, ேசஷாாியி

பிேரைம. வள") வ"த). பவானி இலாத உலக பாைலவனமாக+ அவ

இலாத வாJைக ெவ Wனியமாக+ அவ ேதாற ெதாட#கிய).

எறாவ) ஒ நா

அவ

ேநர# கழி) வ"தா அவைடய மன அைமதிைய

இழ") தவி. அவ , ேவ இள வகீ யாடனாவ) ேபச க8டா
அவ எாி7ச உ8டா.

சக விஷய#களி அவைடய ெகா ைகக

ெவ விைரவாக பிCேபா

அைட") வ"தன. (திாீகK ஷகK சமமாக பழக ேவ8:ெம/
ெகா ைககெளலா <த அபதெம, அதிE பவானிைய ேபாற

ெப8க

ஷக

மதியி பழவ) ெராப அபாயகரெம அவ கதினா.
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இப9 இர8: வஷ#க

ெசறன. ேசஷாாி தம) இதயதி

நிைலைமைய பCறி இேபா) எ@வித7 ச"ேதகA இகவிைல. பவானி

இலாம ஒ கணேம/ தா உயி வாJவ) A9யாத காாிய எ அவ

நி7சய ெசF) ெகா8டா. A9வாக, தைம க%யாண ெசF) ெகா Kப9
அவைள I9ய சீகிர ேக?ப) எ தீமானிதா.

ஆனாE அ"த 'I9ய சீகிர' சீகிரதி வவதாக இைல. நா?க

ெச

ெகா8ேட யி"தன. பவானிைய இ) விஷயமாக ேக?பதC அவ ச"தப
ஏCப?: ெகா8:தா இ"த). ஆனாE இனெத ெசால A9யாத

மானhக தைடெயா கி?: ெகா8ேடயி"த). 'நாைள ேக?கலா'
'இெனா நா

ேசஷாாி.

ெசாலலா' எபதாக த ளி ேபா?: ெகா89"தா

கைடசியாக, இ"த வஷ ேகாைடகாலதி Ie ேபாேபா),

ெராபஸ பிரணதாதியி Aனிைலயிேலேய இ) விஷயமாக ேபசி

தீமானி) வி:வெத அவ உதி ெகா8டா. Ieாிேலேய க%யாணைத

நடதிவி?:, உடேன பவானி.ட ஐேராபா+7 ெச வவெத

தீமானிதா. இதCகாக, பா(ேபா?, கப 9ெக? எலா#Iட வா#கி தயா
ெசF)வி?டா. தா பவானிைய ேக?காம இப) ஒதா தைடேயதவிர,

தம) மேனாரத நிைறேவவதC ேவ இைட_ எ)+ ஏCபட I:ெம
அவ எதிபாகவிைல.

4. பிரணதாதியி சபத
பவானியி தகபனா தாசிதா உதிேயாக பாதவ. ஆரப நா?களி அவ,

ைவதிக ஆசாரதி அதிக பC உ ளவராயி"தா. ஏதாவ) றேபா

ஆகிரமி7 சப"தமாF ஒ ப?டாதா ப) SபாF ேநா?டாக ெகா8: வ")
ெகா:தா அைத அவ வா#கி ெகா ள மா?டா; ேபா ேபா எ திபி

அ9பா. அ"த மிரா<தா ேபாF இ/ ஐ") SபாF ேபா?: ஒ த#க

ப+னாக வா#கி ெகா8: வ"தா தா, "(வண பவிதிரமான); அதC

ேதாஷமிைல" எ ெசா% வா#கி ெகா வா.
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யாராவ) ஒ கிராம Aசீ அவ ஒ Iைட ஒ?: மாபழ அ/பி, அைத
அவைடய ேசவக அப9ேய வா#கி ைவ)வி: ப?சதி, அவைன தி?:

தி?: எ தி?:வா. "எ"த பைறய ெதா?: பறிதேதா அைத அப9ேய

வா#கி ைவகிறாேயடா? கிணC ஜலைதவி?: அலபி எ:) ைவயடா!"

எபா.

இ@வள+ ஆசார சீலA ளவ தAைடய த ெப8Y சா(திர ாீதியாக
பனிர8: வயதிேலேய க%யாண ெசF) ைவக விபியதி

ஆ7சாியமிைலயலவா? அதிE அ"த7 சமய அவ த0சாa ஜிலாவி

தாசிதாராF இ"தப9யா கடைப Aத%ய கா?: பிரேதச#கK

மாCறலாவதC A க%யாண ப8ணிவிட தீமானிதா. த0சாa ஜிலாவி

க%யாண எறா ைவதிகக

ஏராளமாF வவாக ; தாராளமாF த?சிைண

ெகா:)7 சா(திேராதமாF க%யாண ெசFயலா. அேதா:, த?சிைண7

ெசல+ தAைடய ெசா"த ெபாபிலாம ேபாFவி:! யாராவ) ஒ ெபாிய

ம/ஷ அ"த7 ெசலைவ ஒ ெகா வா. உ8ைமயி க%யாண7 ெசல+

எ)+ேம அவ ைக ெபாபாகா). கடைப ஜிலாவி காலணா யா

ெகா:கிறாக ?

இ@வா தீமானி), அவ பவானியி தமைக பனிர8: வயதிேலேய

க%யாண ப8ணினா.

ஆனா சா(திரதி தைலெய6) சாியாயிைல! அவ7 சா(திர

சபிரதாய#களி நபிைகயிலாம ேபாவதC அ"த க%யாணேம

காரணமாயிC. பவானியி தமைக ககதி படாதபா: ப?டா . பதிேன6
வய)

இர8: பிரசவA,  கப7 சிைத+ ஏCப?:, இதனாெலலா

நாK நா

பலVனமைட") கைடசியி இற"ேத ேபானா .

அ"த ெப8ணி அகால மரணதினா பவானியி தகபனாாி வாJைக

எலாவிததிE அ9ேயா: மாறி வி?ட). சா(திரதி நபிைக ேபான)ேபா,
பண# காசிE அவ நபிைக ேபாயிC. அதC பிற, த திய

ப+ைன காேவாி ஜலைதவி?: அலபி யாராவ) ெகா8: வ"தா Iட அவ

வா#கி ெகா வதிைல. "அேட! என ல0ச ெகா:க வகிறாயாடா! உைன
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ெஜயிE அ/பிவி?: ம காாிய பாகிேற" எ ெசாE நிைலைம
வ")வி?டா.

இதைகய க ண உதிேயாக விஷய)ட நிலாம சக ஆசார

விஷய#களிE ெவளிப?ட). சா(திர#கைள. சபிரதாய#கைள. அவ

அ9ேயா: நிராகாிகலானா. Aன எ@வள+ெக@வள+ ைவதிக

பC ளவராயி"தாேரா, அ@வள+ அ@வள+ இேபா) நவநாகாிக பC

உைடயவரானா. அவைடய இர8டாவ) ெப8 பவானியி தைலயிேல அத
பல வி9"த). அவைள அவ இள வயதி விவாக ெசF)

ெகா:பதிைலெய, இ#கி' ப9க ைவபெத தீமானிதா. இ"த7

சா(திர விேராதமான காாிய தா தைலசாFவ)ட நி ேபாவ)Iட அவ
விபமிைல. அவ அ"திய கால ெந#கியி"தேபா), ெராபஸ

பிரணதாதிைய அகி அைழ), "தபி! பவானி உைனதா கா9யனாக
நியமிதிகிேற. என நீ ஒ சபத ெசF) ெகா:க ேவ8:. அவKைடய
ப9ைப நித Iடா). க%யாண எற ேப7ைசேய எ:கIடா).

அவK தக வய) ஆன பிற அவளாக இடப?: யாைரயாவ) க%யாண
ெசF) ெகா8டா ெகா ள?:" எறா. பிரணதாதி அவ அ@வாேற
பிரதிைஞ ெசF) ெகா:தா.

மரணதவாயி த தைமய/ைடய விபைத மக மேனாதிடமிறி
பிரணதாதி பிரதிைஞ ெசF) ெகா:தாேர தவிர, அவைடய மன அ)

விஷயதி நிமதி அைடயவிைல. நாளாக ஆக, அவைடய கவைல

அதிகமாயிC. பவானிைய த தைலயி க?9வி?: தைமயனா ேபாFவி?டாேர

எற கவைலய அ); பிரணதாதி தவக

பல உ8:; ஆனா ெப8

கிைடயா). ஆகேவ, பவானியிட த ெசா"த ெப8Y ேமலாகேவ அதிக

பிாிய ைவதி"தா. அவKைடய பிCகால வாJைக ச"ேதாஷமாயிக

ேவ8:ேம எற கவைலதா அவைர வா?9C.

ப9) ப?ட ெபC7 <த"திர வாJைக நடத ெதாட#கிய ெப8க
பCறி அவ ெதாி.. பாீ?ைச A9. வைரயி அவகKைடய

கவனெமலா ப9பிேலேய இகிற). ஆ8பி ைளகைள விட அதிக

ஊக)ட/ ேராஸ)ட/ ப9கிறாக . Aத% ெகா0ச கால

உதிேயாகA உCசாகமாFதா பாகிறாக . பிற அவகK

அதிெலலா ரஸ ைற"), க%யாண ெசF) ெகா ளலாெம

சிலைர
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ேதாேபா), அ) சாதியமிைல ெயபைத கா8கிறாக . அவகK
தக பிராயAைடய ஷக

எலா ஏCகனேவ

க%யாணமானவகளாயிகிறன. அப9 யாராவ) தபி தவறி இ"தா,
அவகK இ"த ெப8கைள மண ெசF) ெகா ள தக ப9ேபா,

அ"த(ேதா, ேவ ேயாகியைதேயா இபதிைல. எனேவ, அதைகய
ெப8களி வாJைக ெபபாE )ககரமாF A9கிற).

இைதெயலா அறி")தா ஆசிாிய பிரணதாதி ெபாி)

கவைல ளாகியி"தா. பவானி பி.எ. பா( ெசFத), இனி நா

கடதினா

அவK க%யாணேம ஆகாம ேபாFவிடலாெம அவ பய"தா. இேபா)

Iட அவK தக கணவனாக I9யவ ெராப ேபாிைல.

பிரணதாதி ெதாி"தவைரயி பாாி(ட ேசஷாாி ஒவதா அதைகய

ேயாகியைத.ைடயவராயி"தா. எனேவ, பவானிைய ேசஷாாியிட ஜுனியராக
ேவைல ெசFய அமதியேபா), பிரணதாதியி ேநாக எனவாயிக
I:ெம நா எளிதி ஊகிகலா அலவா?
ஆரபதி, 2மா பிரணதாதி தAைடய ேநாக விைரவி நிைறேவறிவி:
எபதC அறிறிகைள க8: ச"ேதாஷமைட"தா. பவானி பாாி(ட

ேசஷாாியி உயண#கைள கJ") ேபச ேபச, அவைடய நபிைக
உதிப?: வ"த). ஆனா, அவ எதிபாத) ேபா சீகிரமாக க%யாண

பிர(தாப ஏCபடவிைல. வஷ இர8: ெசற ேபா) அவைடய கவைல

Aேபா அதிகமாயிC. "<த அச:களாயிகிறாகேள! இதி நா

தைலயி?:தா காாியைத ஒேபCற ேவ8:ேபா இகிறேத!" எ
கதலானா.

இதைகய நிைலைமயிேலதா, ேசஷாாி தாA இ@வஷ ேகாைட Ie

வர உேதசிதிபதாக ெதாிவித). இ"த7 ச"தபைத பயப:தி

ெகா8டாதா ெகா8ட) எ தீமானித ெராபஸ, தAைடய

ப#களாவிேலேய அவ வ") இக ேவ8:ெம வCதினா. இைத

Aனி?ேட வழகமாக Ie வ தம) :பதினைரெயலா அவ
ப#க[ ேபாக7 ெசா%வி?:, பவானிைய ம?: Ie வப9

ஏCபா: ெசFதி"தா. "இ"த வஷ ம?: இ"த க%யாணைத நா
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ப8ணிைவகாவி?டா எ ெபய பிரணதாதி அல" எ அவ தம
சபத ெசF) ெகா8டா.

5. பவானியி கலவர
"உலகதிேலேய நீலகிாிைய ேபாற <கமான இட கிைடயா); நா/

எ@வளேவா நா:களி எதைனேயா இட#க
ேசஷாாி.

பாதிகிேற" எறா

"நீலகிாியிE Ie அற"தா மCற இட#க

ெராபஸ.

"IeாிE எ#க

எலா" எறா

சிதபாவி ப#களாைவ ேபாற <கமான இட ேவறிைல;

(வகதி Iட இரா)" எறா

பவானி.

அ"த  ேப இப97 ெசான வாைதகளி அவகKைடய அேபாைதய
மனநிைல பிரதிபளித). த#கKைடய வாJைகயி இதC A எேபா)

இ@வள+ ச"ேதாஷமாயி"ததிைலெய அவக
எ8ணினாக .
அவக

ஒ@ெவாவ

வ அ# வ") ஒறைர மாத) ேமலாகிவி?ட). மைல

பிரேதசதி <Cறி அைலவதிE, ேப<வதிE, ப9பதிE, Wடான ேத த8ணீ
அ")வதிEமாக ெபா6) ெச வ"த).

ஆயி/ ேசஷாாி தAைடய மேனாரதைத ெவளியி:வதC இ/ ைதாிய
ெபறவிைல. நாைள, நாைள எ த ளி ேபா?: ெகா8ேடயி"தா.

கைடசியாக, இ/ இர8: வார"தா Ie வாச பாகியி"தேபா),

இனிேம தாமதிபதி பிரேயாஜனமிைல ெய தீமானி) Aத%
பிரணதாதியிட கல") ெகா ள எ8ணினா.

"உ#களிட ஒ Aகியமான விஷயைத பCறி ேபசேவ8:ெம-

றிகிேற..." எ ேசஷாாி ஆரபிதேபா), "இைற ம?: நீ#க

அ"த
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Aகியமான விஷயைத பCறி ேபசாவி?டா நாேன ஆரபி)வி:வெத
இ"ேத" எறா பிரணதாதி.

அேபா) மாைல நாE மணி. தினசாி வழக ேபா பவானி, உய"த காமீ
கபளி7 ச?ைட ஒைற ேபா?: ெகா8:, ெவளிேய உலாவ7 ெசவதC

தயாராக வ"தா .

"ஏ உ?கா"திகிறீக ? ெவளியி வரவிைலயா, என?" எ ேக?டா .
"ஆமா! நா#க

இைற வரவிைல. ஒ Aகியமான விஷயைத பCறி

ேபச ேபாகிேறா."

"ெராப Aகியமான விஷய"தா. இராதிாி7 சைமய தி?ட ேபாட
ேபாகிறீகளா; வா#க

சிதபா; ேபாகலா."

"இைல, அமா! உ8ைமயாகேவ Aகியமான விஷய; ெராப அழகான

விஷய#Iட" எ ெசா%, பிற ெம)வான ர%, "அ), ேமேல காமீ
கபளி7 ச?ைட ேபா?: ெகா8: மைல பிரேதசதி உலாவ7 ெசE"
எறா. இப9 Iறி னைக.ட ேசஷாாிைய பாதா.

பவானி, ப#களாவி Aகபி ெகா6ெகா6ெவ வள"தி"த ேராஜா7
ெச9யி%") அேபா)தா இதJ விாிய ெதாட#கியி"த ஒ ேராஜா
ெமா?ைட பறி) தைலயி ெசகி ெகா8டா . பிற, அவகைள

கைடக8ணா ஒ பாைவ பா), "மைலவாசதிC வ"தா இ"த மாதிாி

இர8: கிழ#கைள I?9 ெகா8: தா வரேவY" எ ெம)வான ர%
Iறிவி?: ஒயிலாக நட") ெசறா .
அவ

Iறிய) அவகKைடய காதி அைரைறயாF வி6"த). பிரணதாதி

அேபா) பவானி ேபாவைதேய பா) ெகா89"தாராதலா, ேசஷாாியி

Aகைத பாகவிைல. பாதி"தா அ"த Aகதி ஒ கண ேதாறி

மைற"த ேவதைனைய க8: பய"ேத ேபாயிபா.
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ேசஷாாியி மன7 ேசா+ தயகA Aெனேபாைத. விட இேபா)

அதிகமாயி"தன. உ8ைமயி, அவ இ"த7 சமய தAைடய ெசா"த 'ேகைஸ'
எ:)7 ெசாவதி ப?ட சிரம, ேவ எ"த ேக( விஷயதிE ப?டதிைல.

பிரணதாதி ம?: ெராப+  ேக விக

ேபா?9ராவி?டா அைறய

தினA அவைடய ேக( த ளி ேபாடப?9கலா. எப9ேயா அவ

கைடசியாக மனைத திடப:தி ெகா8:, பவானிைய க%யாண ெசF)
ெகா ள தம விபெம, அைத பCறி பிரணதாதியி அபிபிராய

எனெவ ேக?:வி?டா! அதC பிரணதாதி அைதவிட தம7

ச"ேதாஷ அளிக I9ய) உலகதிேல ேவெறாமிரா) எ பதி

ெசானா. பவானி அ) விபமாயிமா எ ேசஷாாி ேக?டதC,
"நல ேக வி ேக?Bக ! உ#கைள விட நல கணவ அவK எ#ேக
கிைடக ேபாகிறா? Hவ ஜம 8ணிய எ எ8ணி அவ

ச"ேதாஷபட

ேவ8டாமா?" எறா பிரணதாதி.
அற அவக

ேம நடக ேவ89ய காாிய#கைள பCறி ேபசி

ெகா89"தாக .
அவக

ேபச ஆரபி)7 <மா ஒ மணி ேநர இ. திBெர, "சிதபா!

சிதபா! இ#ேக உடேன வா#க !" எ பவானியி ர ேக?ட). அ"த

ர% ெதானித கலவரA, இரகA அவகைள மயி I7ெசறிய7 ெசFதன.
பவானி ஏேதா ஆப) வ")வி?ட) எ எ8ணி அவக

பதறி ேபாF

விைர") வாச% ஓ9 வ"தாக . தவறி வி6") வி?டாேளா அல) ஏதாவ)

கா?: மிக வ") வி?டேதா எ ஒ கணதி U எ8ண எ8ணினாக .
ப#களா வாசC றதி Aகபி நி ர வ"த திைசைய ேநாகி கீேழ
பாதாக . கிேழ ப#களா+ வ பாைதயி பவானி நி

ெகா89பைத க8ட) அவகK ெகா0ச ைதாிய வ"த).
பவானி அவகைள பாத), "சீகிர வா#க ! எ ெசா% ைகயாE
சமிைஞ ெசFதா . மைலபாைதயி அவக

விைர") இற#கி7 ெசறாக .
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6. சிாி ெந
பவானி அ ெவ Xகல)டேன ெவளிேய கிளபினா . பிரணதாதி.

ேசஷாாி. வரவிைல யாதலா, தா இ வழகைதவிட அதிக Xர

நட")வி?: வரலாெமன அவ

எ8ணினா . மைல பிரேதச#கK7

ெசறிபவகK மைல பாைதகளி நடபத <கA கடA
ெதாி"தி. அேநகமாF இ றA தக

அட"த ஒCைறய9

பாைதகளிேலேய நடக ேவ8:. அ"த பாைதகK ஓயாம ஏறி ெகா8:

இற#கி ெகா8: இ. சம தைர எப) அேநகமாF கிைடயா). உண

பிரேதச#களி எறா அமாதிாி ஏறி இற# பாைதகளி ஐ") நிமிஷ

நட"தாE கைள) ேபாF வி:ேவா. ஆனா ளி"த மைல பிரேதச#களி

எ@வள+ ேநர நட"தாE சிரம ேதாவதிைல.

பவானி <மா ப) நிமிஷ நட"திபா . பகதிேலேய எ#ேகேயா இ"), "ஓ

ெதFவேம!" எ ஒ )யர நிைற"த தீனமான ர ேக?ட) ேபா இ"த).

பவானியி இதய ஒ நிமிஷ (தபி) வி?ட). உடெபலா வியத).

அ#ேகேய நி <CAC பாதா . ஒைற. காணவிைல. உ8ைமயி,
அ#ேக ஒைற.# காண+ A9யா). பாைதயி இறA அடதியான

தக

ம89யி"தன. எ#ேக எனைத பாகிற)? தா அ"த ரைல

உ8ைமயி ேக?கவிைல. ஏேதா சிதபிரைம எற A9+ வ"தா . அ"த
பிரைமைய ேபாகி ெகா வதCகாக தைலைய விைரவாக நாE தடைவ
Eகிவி?: ேமேல நடகலானா .

ஆனாE அவKைடய Xகல ேபாFவி?ட). எனேவா ெசால A9யாத பார

ஒ அவKைடய இதயைத அAவ) ேபா இ"த). ஏேதேதா பைழய

ஞாபக#க , ேசாக)ட கல"), ெதளிவிலாம வ") ேபாF ெகா89"தன.

இதைன நாK ேதாறாத எ8ன#கெளலா ேதாறின. "இ"த வாJைகயி

ெபா தா என? எதCகாக பிறகிேறா? எதCகாக வாJகிேறா?" எ

இப9ெயலா சி"தைன ெசற).

ெராப ேநர <Cற ேவ8: எற நிைனட கிளபிய பவானி, வழகைத

விட Aனதாக V: திபலானா . திபி வைகயி, ேமC ெசான ர

ேக?ட இடதி சC நி கவனிதா . ஒ ெதாியவிைல. அ"த இடைத

தா89 வ"தா . கி?டத?ட ப#களா+7 சமீப வ"த) அ#ேக கிட"த ஒ
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பாைறயி ேம உ?கா"தா . அ#கி") அ8ணா") பாதா, அவகKைடய
ப#களாவி Aக, அத A வாச H"ேதா?டA ெதாி"தன.
பவானி7 ச#கீத ஞானA ச#கீததி அபிமானA உ8:. பாைறயி ேம

உ?கா"தவ , ஊைம ர% பாட ெதாட#கினா . "சிதமிர#கவிைலேயா?"

எற பா?: அவைளயறியாம வ"த). "தீவிைனயி பயேனா, ெதFவ Cறேமா
இ)?" எற அ9ைய பா9யேபா), எமிலாதப9 அவKைடய இதய

உகிC. அைதேய பலAைற திபி திபி பா9 ெகா89"தா .

ஆ! அ) என சத! சிாிபா அ)? ஐயா! சிாிபிேல அ@வள+ )யரA இக

A9.மா? - பவானி Xகிவாாி ேபா?: ெகா8: எ6"தி"தா . சத வ"த

திைசைய ேநாகினா . அவK ப) அ9 Xரதி தகK மதியி

ெகா0ச இைடெவளியி"த). அ#கி"த பாைறயி ஒ மனித

உ?கா"தி"தா. பவானி அ"த பக திபிய) அவைள அவ ஏறி?:

பாதா. அ"த பாைவ அவKைடய ெந0ைச பிள"த).

"ஆமா அமா! நீ ேக?டாேய, ஒ ேக வி. தீவிைனயி பயனா ெதFவ Cறமா
எ, அைத தா நா/  வஷமாF ேக?: ெகா89கிேற. பதி

ெசாபவைரதா காேணா" எறா.

அவ வா%ப பிராய உைடயவ. வய) <மா இபைத") இ. நீலகிாி

ேதாடகைள ேபா ஒ ெபாிய )ப?9ைய ேபாதி ெகா89"தா.

ெராப+ ேசா") கைள) ேபாF காணப?டா. அவ Lவர ெசF)

ெகா8: ப) பதிைன") தின#க

Aகதி ஒ வசீகர. அவ க8க

ஆகியிக ேவ8:. ஆனாE அவ

பிரகாச ெபா"தி இ"தன. அவ Aகதி

பளபளைப பாத பவானி, "ஆகா! என ேதஜ(!" எ எ8ணமி?டா . ஒ

ேவைள பதகKைடய சாித#களி வவ) ேபா, பகவா தா இ"த உவதி

வ")வி?டாேரா எ Iட ஒ கண நிைனதா . அ"த Aக ேதஜ( <ரதி

ேவகதினா ஏCப?ட) எபைத அ7சமய அவ

அறியவிைல.

"உைன எேபாேதா நா பாதிகிேற. இைலயா?" எ அவ

ேக?டா.
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பவானி அவைன எ#ேகேயா எேபாேதா பாத) ேபாற ஞாபக இ"த).
ஆனா எ#ேக எ"த7 ச"தபதி எ நிைன+ வரவிைல.
"நீ#க

ெராப கைளதிகிறீக

எ ேதாகிற)" எறா

பவானி.

"ஆமா; காைலயி%") சாபிடாம மைல ஏறினா கைளபாயிராதா? பசிIட
இைல; தாக"தா நாைக உல)கிற)."
"இேதா எ#க

ப#களா ெராப சமீபதி தா இகிற). வகிறீகளா?"

அ"த வா%ப எ6"திக தய#கினா. அதC காரண, அவ/ைடய
பலVன எபைத அறியாத பவானி "ஏ தயக? எைன பாதா

தாக) த8ணீ ெகாடாதவ

எ ேதாகிறதா?" எறா .

அைத ேக?ட) அ"த வா%ப ெம)வாக த ளா9 ெகா8: எ6"தி"தா.
ஓ அ9 எ:) ைவக Aயறா; திBெர கீேழ வி6"தா.

அேபா) பவானி பதறி Iவியைத ேக?:தா, பிரணதாதி. ேசஷாாி.
ஓ9 வ"தாக .

பவானி இ"த இட) அவக

வ"த) சC எதிபாராத கா?சி ஒைற

க8டாக . பாைறயி ேம ஒ வா%ப (மரைணயC கிட"தா.

அவ/ைடய தைலயி அ9யி, பவானியி கபளி7 ச?ைட ம9)

ைவகப?9"த). பவானி த/ைடய டைவயி தைலபினா அவ

Aகதி ேம விசிறி ெகா89"தா .

பிரணதாதி அவ/ைடய மாைப. ெநCறிைய. ெதா?: பாதா. "உயி

இகிற); ஆனா 105 9கிாி ைறயாத <ர" எறா. பவானி <கமாக
அவைன தா ச"தித விதைத7 ெசானா .
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"சாிதா! விஷய எனெவ அற ேயாசி) ெகா ளலா. இேபா)

இவைன ப#களா+ Xகி ெகா8: ேபாேவா" எறா பிரணதாதி.

இப97 ெசா% அவ அவ/ைடய தைலறைத பி9) Xகினா.

ேசஷாாி காறத8ைட ெச, காகளி கீழாக ைகைய ெகா:தா.
ெகா:தவ, ெநைப ெதா?டவ ேபா, ச?ெட ைகைய எ:தா. அதனா
அ"த மனிதனி கா சடெக பாைறயி விழ+, 'ட#' எ இபி சத

ேக?ட). ேவ9 சிறி) விலக, அவ கா% இ"த இ கா ெதாிய வ"த).

ஏககாலதி  ேபைடய க8கK அ"த இ காபி ேம ெசறன.
"அ) என?" எ கலவர)ட ேக?டா பிரணதாதி.
ேசஷாாி விய ேவதைன. ெபா"திய ர% "இவ ைகதி. ைகதிகK
தா கா% இ"த மாதிாி இ கா இ. ேகாயAX சிைறயி%")

சமீபதி தபிேயா9ய ைகதிகளி இவ ஒவனாயிக ேவ8:" எறா.

சில நிமிஷ ேநர அ@விடதி ெமௗன 9ெகா89"த). பிற, பிரணதாதி

பவானியி Aகைத ேநாகினா. அவKைடய Aகதி அவ என க8டாேரா

ெதாியா).

"எ) எப9யாவ) இக?:. பிCபா: பா) ெகா ளலா. இவைன இப9

அனாைதயாF7 சாகவி:த மகாபாவ. பி9.#க , ேசஷாாி!" எறா.

இர8: ேபமாக அவைன Xகி ெகா8: ேபானாக . பவானி. பிேனா:

ெசறா .

7. ேதவகளி 2மாாி
ஆசிாிய பிரணதாதி விசால மன பைடதவ. அபிபிராய ேபத#கK,

சாதாரணமாக மதி ெகா:கI9யவ. ஆனா ஒேர ஒ விஷயதி ம?:

அவ பி9வாதமான அபிராய ெகா89"தா.
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இ#கி' டாடகளாயி"தாE சாி, <ேதசி ைவதியகளாயி"தாE சாி,

அ@வள+ ேப அ@வள+ எமXதக

எப) அவைடய க).

ைவதிய#கK ேள இயCைக ைவதிய ஒறிேல தா அவ நபிைக.
அ"த ைவதிய Aைறைய பாிேசாதிபதிேல அளவிலாத ஆவ. உ8ைமயி,

இயCைக ைவதியைத ைகயாKவதC ம?: ஒ ச"தப கிைடமானா,

அைதவிட அவ மகிJ7சியளிப) ேவெறாேமயிைல. அதC7 சமமான

ச"ேதாஷ அவ அளிப) ஒேற ஒதா; இ#கி' டாடாிட

ைவதிய ெசF) ெகா8டவ பிைழகாம ெச) ேபாவ) தா!

அவ ெதாி"தவகளி - அவைடய ேயாசைனைய ேக?கI9யவகளி -

யாகாவ) உட சாிபடவிைலெய ேக?டா, அவ ெவ உCசாக.
அதிE, தைலவ% காவ% எெறலா ெசா% ெகா8: வ"தா அவ
அ@வள+ திதி கிைடயா). ைற"த ப?ச ஒவ/ 'டபி

நிேமானியா'வாவ) வரேவ8:; அேபா) பாக ேவ8: அவைடய

Xகலைத.

ஆனா அமாதிாி ெபாிய ெபாிய வியாதிகைள வரவைழ) ெகா K மனிதக
சாதாரணமாF பரம A?டா களாயிகிறாக ; அவக

ெபாிய டாடகைள

ேத97 ெச நிைறய பணைத. ெகா:)வி?:7 சீரழி") சாக

பிாியப:கிறாகேள தவிர, பிரணதாதியிட ேபாF நலப9யாF ைபசா ெசல+

இலாம சாேவாெம ஒவ/காவ) தி இபதிைல. இ) விஷயதி

அவ த இடமிரக
"எனிட எதைன பச#க

எலாாிடதிE மன கச") ேபாயி"த).

ப9) ப?ட ெபCறிகிறாக ? எதைன ேப

ெபாிய ெபாிய உதிேயாக#களி இகிறாக ? எ@வள+ ேப எ@வள+

விதமான உதவி எனிட ெபC ெகா89கிறாக ? யாகாவ) நறி
வி<வாச இகிறதா? ஏேதா ஒ ைடபாF:, ஒ டயபிB(, ஒ
அெப89ைஸB(, ஒ ?_பேலாQ( எ எனிட சிகி7ைச
வகிறானா?" எபதாக அவ யாாிடA ெவளிபைடயாக7 ெசானதிைல
யாயி/, அவைடய இதய அ"தர#கதி இதைகய ைற 9ெகா89"த)
எபதி ச"ேதகமிைல.
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இப9ப?டவ 105 9கிாி <ர)ட ஒவ வழியிேல கிட")
கிைடதாெனறா உCசாக எப9யிெம ெசாலேவ8:மா? அதிE
தமேக தமகலவா கிைடதிகிறா! தா ெகா:தா உயி; இலாவி?டா

இைல. எேபப?ட அதிட! ஆகேவ, அவைன பிைழகைவேத தீவ)

எ க#கண க?9 ெகா8: சிகி7ைச ஆரபிதா பிரணதாதி.

இரெவலா க8விழி)7 சிகி7ைச ெசFதா. தைலயிேல ஈர களிம8ைண

ைவ) க?9னா. Aத%ேல Kேகா(, அற பா%க0சி, அற பழரச இப9 ெகா0ச ெகா0சமாக ஆகார ெகா:) வ"தா. பவானி.

க8விழி) Iட இ") அவ ஒதாைச ெசF) வ"தா .

சிறி) சிறிதாக <ர இற#கிC. இர8:  நாளி ேநாயாளி நறாF ண

அைட"தா. அவ/ைடய உடபி ஏCப?9"த ேகாளா Aகியமாக பசி,
தாக, கைள இவCறினா உ8டானேத. ஆத% நல உண+, ஓF+

ளிாி அ9படாம த#க இடA கிைடகேவ, அவ உட தாேன ணமாகி

வ"த). ஆனா ெராபஸ பிரணதாதி தAைடய இயCைக ைவதிய

Aைறயினாேலேய யமபாசதி%") அவ உயிைர மீ?:வி?டதாக கதினா.
2மா ேசஷாாி அப9 நிைனகவிைல. "ஏேதா அவ/ைடய ஆ.

ெக?9யாயி"தப9யா, பிரணதாதி ைவதிய ெசF)Iட பிைழ)
ெகா8டா" எ அபிபிராயப?டேதா:, அைத7 ெசா%. வி?டா.
இதனா, பிரணதாதியி சிேநகைத Aகாவாசி. இழ") வி?டாெரேற

Iறலா. பவானிேயா, ெவளிபைடயாக, சிதபாவி ைவதியதினாேலேய

ேபான உயி திபி வ"த) எ ெசா% அவைர மகிJவித ேபாதிE, தா

த/ைடய இதய அ"தர#கதி பகவாைன பிராதிதத பயனாகேவ அவ
பிைழெத6"ததாக மனதிC

கதினா .

அ"த இைளஞ/ைடய Aக எ#ேகேயா பாத Aக ேபா பவானி
ேதாறியதலவா? "எ#ேக பாதிகிேறா?" எ அவ

ேத9 ெகா8ேட இ"த). Aத நா

மன இைடவிடாம

இரேவ அ) அவK ெதாி") ேபாயிC.

<ரேவகதி அவ பிதCறியேபா) Iறிய சில வாைதகளினா, அ) அவ

ஞாபகதிC வ"த).

277

'கதி யிறி ரதமிறி
.த ெமா வ)!'
எ அவ பா9னா. பிற, "அ9.#க , ஐயா! அ9.#க ! வ"ேத மாதர!

மகாமா கா"தி ேஜ!" எ கதறினா. உடேன பவானி அவைன தா

பாத) எ#ேக எ பளீெர ஞாபக) வ"த). அ"த7 சபவ A6வ)

ேநCதா நட"த) ேபால அவ
*****

இதயதி பதி"தி"த) அேறா?

அேபா), பவானி காேலஜி ப9) ெகா89"தா . ெப8க

ஹா(ட% வசி") வ"தா . கலாசாைலயி ஆசிாிையக

கலாசாைலயி

எலா இ#கி'

நாகாிகதி Jகினவக . நல சபள வா#கி ெகா89"தாக . உலகதி
எ"தவிதமான ைற. இபதாக அவகK ேதாறவிைல. ஆகேவ

ேதசதி அேபா) நட") ெகா89"த சதியாகிரஹ இயகைத7 <த
ைபதியகார தனெம கதினாக .

ஹா(ட% வசித மாணவிகளி Aகாவாசி ேபைர ேபா, பவானி.

அதைகய ெகா ைக.ைடயவளாகேவ யி"தா . ஒநா

அவ

)ணி

வா#வதCகாக, தா வழகமாF வா# ெபயெபCற கரச" பயாச" சீைம
ஜ+ளி கைட ேபானா . அேபா) சீைம ஜ+ளி கைடகளி ெதா8டக

மறிய ெசFகிறாகெள, ேபா'(காரக

இ6)7 ெசகிறாகெள அவ

வ") ெதா8டகைள அ9)

அறி"தி"தா . ஆனாE அைத

ெபா?ப:தாம பயாச" கைட7 ெசறா .

கைட வாச% கா"தி லா அணி"த ெதா8ட ஒவ ைகIபி ெகா8:

நிறா. 'பா வ9. Aக' எறா அவ Aகைததா ெசால ேவ8:.
அவ இரகA கனி+# ெகா8ட பாைவ.ட பவானிைய பாதா.

எதைகய க ெந0ைச. இளக7 ெசF. ேசாக த)பிய னைக ஒ
ாி"தா. "அமணி! கவியறி+ பைடத தா#க
ெசF) திபி ேபா#க " எறா.

இப97 ெசFயலாமா? தய+

அவ/ைடய ர, பாைவ, பணிவான ேப7< எலா ேச") பவானியி

278

இதயைத கல#க ைவ)வி?டன. அதனா அவKைடய ேகாப அதிகாித).

கா#கிர( ெதா8டக

I% மார9பவக

எ அவ

த/ைடய

இ#கி' ஆசிாிைய ெசா% ேக விப?9"தா . எனேவ, "இ"த ேவைல

உ#கKெகலா என சபள ெகா:கிறாக ?" எ ரைல ெராப+
க:ைமப:தி ெகா8: ேக?டா .

"சபளமா? இ/ ஐ") நிமிடதி நீ#கேள பாZக . ைகயி 8டா"

த9.ட சபள ெகா:பதC வவாக " எறா ெதா8ட.
"இமாதிாி A?டா

காாிய ெசFபவகைள அ9காம என ெசFவ)? என

Iட இேபா) உைம இர8: அைற அைறய ேவ8:ெம ேதாகிற)"
எறா

பவானி.

"அப9ெயலா ெசFயாதீக , காாிய விபாீதமாF ேபாFவி:. உ#க
ைகயா அ9படலாெம ெதாி"தா ஊாிE ள வா%பக
ெசFய வ")வி:வாக !"

எலா மறிய

இப97 ெசா%வி?: அவ கலகலெவ நைகதா. பவானியாE

சிாிகாம இக A9யவிைல. சிாி) ெகா8ேட அவ

"ஆமா; சீைம)ணி

வா#க Iடாெத ஏ ெசாEகிறீக ?" எ ேக?டா .
"ந நா?9 ஏைழக

எதைனேயா ேப ெதாழி%றி கடப:கிறாக ..."

"ஏைழகளி ந நா?: ஏைழகளாயி"தாெலன அய நா?:
ஏைழகளாயி"தாெலன? எ/ைடய பணைத7 சீைமயிE ள ஏைழகKேக
அ/கிேற. உ#கைளேபா கிய மேனாபாவ என கிைடயா)."

இ@வா ெசா% பவானி ேமேல நடக ெதாட#கினா . ெதா8ட அேபா)

அவைள பாத பாைவ அவKைடய இதயைத ஊ:வி7 ெசற). ஆனாE,

பி வா#கினா அவனிட ெதாவியைட"ததாெம அவ
அமாதிாி ேதாவிைய அவ

கதினா .

விபவிைல. ஆகேவ அவைன இல?சிய

ெசFயாம ேநேர பா)ெகா8: விைரவாக நட"தா . கைடயி A
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வாசCப9ைய அைட"த), அவK ஏேனா திபி பாக ேவ8:ெம
ேதாறிC. அவ Aக இேபா) எப9 இ? அதி ேகாப அதிகமா
இமா? ஏமாCற அதிகமாயிமா?
திபி பாதா . அேத சமயதி கைடெதவி ஒ ேமா?டா லாாி வ")

நிற); அதி%") தி:தி:ெவ ஒ I?ட ேபா'(காரக

இற#கினாக .

அவகளி நாEேப ைகயி 8டா"த9.ட இவKட ேபசிய ெதா8டைன

ேநாகி வ"தாக . ஒ நிமிஷ பவானியி இதய (தபி) நிற); அ:த
நிமிஷேம கண) U தடைவ Vத அ9) ெகா8ட).
ப?! ப?! ப?!
பவானி க8ைண 9 ெகா8டா . ஆனா 9 ெகா89க+

A9யவிைல.

"வ"ேத மாதர!" "வ"ேத மாதர!" எ அெதா8ட கத ர ேக?ட).
ப?! ப?! ப?!
அவ

க8ைண திற"த ேபா), ெதா8ட கீேழ வி6") ெகா89"தா. அவ

ெநCறியி%") இரத Zறி?ட).

கீேழ வி6"த பிற அவ "வ"ேத மாதர!" எ ேகாஷிதா. கரகரெவ
அவ காகைள பி9) இ6) ெகா8: ேபானாக . ேபா'( லாாியி

Xகி ேபா?டாக .
பவானி கைட

Oைழயவிைல. கைட வாசCப9யி நிறவ

ச?ெட

ெநைப மிதி) வி?டவைள ேபா அ#கி") விைர") சாைல பக

வ"தா . த/ைடய இதய அ"தர#கதி%") அள+கட#காத தாப)ட
பகவானிட ஒ பிராதைன ெசEதினா ; 'ேபா'( லாாி அ#கி")
கிளவதC

அ"த இைளஞ த பக ஒ தடைவ திபி பாக ேவ8:'

எப) தா அ"த பிராதைன. 'அ"த பா6 சீைம ஜ+ளி கைட

தா
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ேபாகாம திபி வி?டைத அவ பாக ேவ8:ேம' எ அவ
சாதாரணமாF ஓ ஆ.

பாிதபிதா .

காலதி அOபவிக I9ய ேவதைன அ@வளைவ.

பவானி அ"த7 சில நிமிஷ ேநரதி அOபவி) வி?டா .

ேமா?டா கிளபிC. ஐேயா! அவ தைன பாகாமேல ேபாFவி:வாேனா?

ஆகா! இேதா பாகிறா; பா), அவ

அ"த கைட

ேபாகாம

திபியைத கவனிததC அறிறியாக னைக. ாிகிறா!

பவானியி தைல ஒ கணேநர கரகரெவ <ழற). அேபா) அவK ஒ

பிரைம உ8டாயிC ஆகாய ெவளியி ேதவகK ேதவிகK I?ட#I9 நி,
'வ"ேத மாதர எயி ேபா வைர
வாJ)ேவா A9 தாJ)ேவா'
எ பா9ெகா8:, அ"த ேபா'( லாாியி ேம பமாாி ெசாாிவ)
ேபாE, அவக

ெசாாி"த ப#க

லாாியி ேமCIைரைய எப9ேயா கட")

உ ேள வ") அ"த ெதா8ட ேம ெசாாி") கிடப) ேபாE அவK

ேதாறிய)! அ:த நிமிஷ பிரைம ெதளி"த). க8ைண திற") பாத ேபா)

ேபா'( லாாிைய காேணா.

அைற பாத அAகைத அற ெவ கால பவானி ஓயாம ேத9

ெகா89"தா . Vதியி வ89யி ேபாேபா), கடCகைரயி காC வா#க
உலா+ ேபா), ரயி பிரயாண ெசF. ேபா), நாடக பாேபா),

அவKைடய க8க

<ழ <ழ அ"த Aகைத ேத9 ெகா8ேடயி"தன.

நாளாக ஆக, பவானி நிராைசயைட"தா . கனி+ த)பிய க8கK, ேசாக
ெபா"திய னைக. ெகா8ட அெதா8டனி தி@ய Aகைத இ"த

ஜமதி தா இனி பாக ேபாவதிைலெயேற தீமானிதா . ேவ

காாிய#களி கவன ெசEதி அ"த Aகைத மறபதC ெபாி) Aயறா .
ஏறைறய அ"த AயCசியி அவ

ெவCறியைட. தவாயி இ"தேபா) இ"த

ஆ7சாியமான சபவ ேந"த). சC எதிபாராத இடதி, எதிபாராத

ச"தபதி அவKைடய மேனாரத ைகI9C. அதனா பவானி எதைகய

உ ள கிள7சி அைட"திபா

எ ெசால+ ேவ8:ேமா?
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8. உமாகா)த ெகாைல ேக8
பவானி இேபா) ஒ தனி உலகதி வசி) வ"தா . அ@+லகி அளவிலாத

ஆன"தA, ெசால A9யாத )கA, பிாிக A9யாதப9 கல"தி"தன.
ஆகாயைத அளாவி வள"தி"த கCHர மர#களி மீ) மைலகாC

அ9ைகயி ஏCப?ட சத ஒ சமய Xகலமான சிாிைப ேபா அவ

காதி ப?ட). இெனா சமய யாேரா விமி விமி அ6வ) ேபா காதி

வி6"த). காைல ேநரதி மர ெச9களி%") பனி)ளிக

கலகலெவ

உதி ேபா), ஒ சமய அைவ ஆன"த பாபமாக+ இெனா சமய )க
க8ணீராக+ ேதாறின. ப?சிகளி கான ஒ சமய அவK7 ச#கராபரண

ராகைத ேபா உCசாகைத உ8டாகி ) ளி திகலாமா எ ேதாற7
ெசFத); மCெறா சமய அேத பறைவகளி கீத ேசாகரச ெபா"திய ய)ல
காேபாதியாக மாறி, அவKைடய க8களி க8ணீ )ளிக7 ெசFத).
ேசஷாாியி விஷயதி ஏCப?ட மனமாத அவKேக ஆ7சாியைத

உ8டாகிC. அவைர பாபதCேகா ேப<வதCேகா அவK திBெர

பி9காம ேபாயிC.

ேசஷாாியி நடைதயிE ஒ மாத காணப?ட). அவைடய உCசாகA

ச"ேதாஷA எ#ேகேயா ேபாFவி?டன. சதா க:க:ெவ Aகைத ைவ)

ெகா89கலானா. அ"த ேநாயாளிைய ணப:)வதC பிரணதாதி.

பவானி. எ:) ெகா8ட AயCசி ஒ அவ

பி9கவிைலெயபைத ெதளிவாF கா?9 ெகா8டா. உ8ைமயி அவ

ப:) ெகா89"த அைற அவ அதிக வவ) Iட இைல. எேபாதாவ)

அைமயாக வ"தா, அவ X#ேபா) வ") எ?9 பா)வி?:

ேபாFவி:வா. அவைடய இ"த நடைத பிரணதாதி Iட அவேம
ெவ உ8: ப8ணிC.
நாலா நா

ேநாயாளி ப:தி"த அைற

ேசஷாாி வ"தி"த சமய X#கி

ெகா89"தவ தCெசயலாக க8ைண விழிதா. எதிேர நிற ேசஷாாிைய

க8ட), 'நிஜ"தானா' எ ச"ேதகப:பவ ேபா க8ைண 99 திற")

பாதா.
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கைடசியாக, "நீ#க

தானா? நிஜமாக பாாி(ட ேசஷாாியா?" எ ேக?டா.

"ஆமா; மி(ட உமாகா"த! நிஜமாக நா தா" எறா ேசஷாாி.
உமாகா"த பலமிழ"தி"த த/ைடய ைககளினா தைலயிேல இர8: 
தடைவ அ9) ெகா8டா. "விதிவச எபதி இேபா)தா என

நபிைக வகிற). இ"த இடதி, எலாைர. வி?:, நீ#களா
வ"திகேவ8:?" எறா.
அேபா) பவானியி உடபி ஒ@ேவா அY+ )9)9த).

பிரணதாதிேகா க8ைண க?9 கா?9 வி?ட) ேபா இ"த).
"Aனாேலேய உ#கK இவைர ெதாி.மா, ேசஷாாி? எப9 ெதாி.?"

எ பிரணதாதி ேக?டா.

"ைஹேகா?: இவ/ைடய ெகாைல ேக( அZ வ"த ேபா) ெதாி..
அேபா) நா பளி பிராசிகி_ட; சகா தரபிேல அZ நட"த)" எறா

ேசஷாாி.

ெகாைலேக( எற) பவானி தைலயிேல ெபாிய பாறா#க வி6"த) ேபா
தி:கி?டா ; இ)வைர அவ

மனதி இவ ஏேதா ராஜீய Cற)காக

தா ைகதியாயிக ேவ8:ெம ஓ எ8ண இ") வ"த).

பிரணதாதிேகா தி திைச ஒ ாியவிைல. ஸுமாரனான இ"த

இைளஞ ெகாைல Cற) த8டைனயைட"த ைகதி எபைத அவரா
நபA9யேவயிைல. ேசஷாாிைய விவரமாF7 ெசாEப9 ேக?டா. "ேக(
க?9 ப9த) ம?:"தாேன என ெதாி.? அவேன Hரா விவரA

ெசால?:ேம" எறா ேசஷாாி.

உமாகா"த Aத% த ேகைஸ பCறி7 ெசால ஆரபிதா. ஆனா அதி

சில சபவ#க

ேக?பவகK விள#காம ேபாகேவ, அ9யி%") த/ைடய
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வாJைக7 சபவ#க

வரலா பி வமா:

A6வைத.ேம <கமாக Iறினா. அவ Iறிய

ைகதி ெசான கைத
உமாகா"த/ைடய தாயா பாகியfமி எ ெபய. ஆனா, ெபயாி

உ ள பாகியைத தவிர அவ

வாJைகயி எ@வித பாகியைத.

அைடயவிைல. உமாகா"த/ைடய த"ைத அவ

இர8டாவ) தாரமாக

வாJைகப?டா . இவாJைகயி இபைத அவ

அOபவிக ெகா:) ைவகவிைல.

ஆ வஷ) ேம

உமாவி/ைடய த"ைத அவைடய த தாரதி ல ஒ பி ைள

இ"தா. அவ மரணமைட"த ேபா) அவ பி.ஏ. பா( ெசF)வி?:, சீைம

ஐ.Q.எ(. ப9க ேபாக ேவYெம த"ைதயிட உதர+ ேக?:

ெகா89"தா. இ"த7 சமயதி திBெர ஏCப?ட ேநாF காரணமாக

த"ைதயி மரண சமீபிகேவ, அவ த த தவைன அகி அைழ),

"ழ"தாF! உன எனா ஆனைதெயலா ெசF) வி?ேட. பி.ஏ. ப9க

ைவதிகிேற. இனிேம நீ சபாதி) உ வாJைகைய நடத

ேவ89ய)தா. உ சிறிய தாயாைர. உ தபிைய."தா அநாைதயாக

வி?: ேபாகிேற. அவகKகாக இ)வைரயி நா ஒ ைபசா Iட7 ேச)
ைவகவிைல. எ/ைடய உயிைர நாலாயிர SபாF இஷி_

ெசFதிகிேற. உ சிறிய தாயாைர க%யாண ெசF) ெகா8டதC Aேப

இஷி_ ெசFததாைகயா எ மரணதிC பி உன ெதாைக

ேசரேவ8:ெம அதி க89கிற). நீ அ"த ெதாைகைய வா#கி உ சிறிய

தாயா ெகா:)வி:" எ Iறி வி?: இற") ேபானா.

உமாவி தைமய/, அவ/ைடய சிறிய தாயாைர எேபா)ேம பி9பதிைல;

தன விேராதியாக த தகபனாாி அைப கவர வ"தவ

எ அவைள

ெவ) வ"தா. ஆனாE, அவ இப9 ேமாச ெசFவா, தகபனா

சாேபா) ெசான வாைத இப9 )ேராக ப8Yவா எ
பாகியலfமி எதிபாகவிைல.
உதர கிாிையக

ஆன), இஷி_ர( பா%Qைய எ:) ெகா8: பண

வா#கி வவதாக7 ெசைன ேபானவ ேபானவ தா. திபி வர+
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இைல; எ@வித தகவE ெதாிவிகவிைல.
ஐ") வய) ழ"ைத.ட நிகதியாF விடப?ட பாகியலfமி எதைனேயா
கட#கK உ ளானா . Aத% ெகா0சநா

ஒ பணகார V?9 சைமய

ெசF) ேபா?: ெகா89"தா . பிற, ஒ 8ணியவானி சிபாசினா
ெசைனயி தம ப ளிIட ஒறி ேச") ப9) உபாதியாயினி
ேவைல பயிCசி ெபCறா . பிற ஜிலா ேபா: ெப8க

ப ளிIட#களி

உபாதியாயினியாக ேவைல பாகலானா . அதி கிைடத ெசாCப7 சபளதி

ெச?டாக ஜீவன ெசF), மி"த பணைத ெகா8: உமாகா"தைன ப9க

ைவதா . உமா+ ப9பி மிக+ ெக?9கார எ ெபய வா#கி, உபகார7
சபள#க

ெபC, தாயா அ/ ெசாCப பணதி மCற7 ெசல+கைள

நடதி ெகா8: ப9) வ"தா.

அவ ெசைனயி கலாசாைலயி ப9) ெகா89"த ேபா), மகாமாவி

உ7 சதியாகிரஹ இயக தீவிரமாக நட")வ"த). உமாவி மன அ"த

இயகதி ஈ:ப?ட). ேதசதிேல ஆயிரகணகான மக

அ"த ேபாியகதி

சிைற ெச அ9ப?: வ ெசFதிகைள ப9க ப9க அவ ஹிதயதி
ெபாிய ெகா"தளி ஏCப?ட). ப9பிேல தி ெசலவிைல. கைடசியாக7
ெசைன கைட Vதிகளி ெதா8டக

மறிய ெசFவைத., அவக

அ9க

ப:வைத. ேந ேந பாத ேபா) அவ மன Hரா+ மாறிவி?ட).

அப9ப?ட மகதான இயகதி ஈ:படாத வாJைகயினா எனதா

பிரேயாஜன? எனேவ, அ"நிய)ணி பகிகாி இயகதி கல")ெகா8:

மறியE7 ெசறா.
பல தின#க

அவைன அ9) இ6)7 ெச எ#ேகயாவ) Xரமான இடதி

ெகா8: ேபாF வி?: வ"த ேபாதிE அவ மப9. மப9. மறியE
வவைத க8ட ேபா'ஸா கைடசியி அவைன ைக) ெசF)ெகா8:
ேபானாக . விசாரைண நட"த). ஒ வஷ க:#காவ த8டைன.
விதிகப?ட).

உமா த/ைடய எ8ணைத Aனேம தாயா எ6தி ெதாிவிதி"தா.
அவK ஒ பகதி ெபைமயாயி"த). மCெறா பக அளவிலாத

)கA உ8டாயிC. ஆனா, அவ

அவ/ எ6திய பதி%,
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"அப9ெயலா ஒ ெசF)விட ேவ8டா" எ தா எ6தினா . அவ

வி:Aைற ெபC7 ெசைன வவதC

உமா சிைற ேபாF வி?டா.

பிற பாகியலfமி மக/ எ6திய க9ததி ெகா0ச#Iட த )கைத

கா?டாம, ச"ேதாஷமாF ஒ வஷA சிைற7சாைலயி இ") வி?: வப9
ைதாிய ெசா% எ6தினா .

Aத% இர8:  க9த#க

இப9 உCசாக?:வனவாக இ"தன.

அற வ"த க9த#களி ேசா+ அதிக காணப?ட). 'த8டைன கால)
Aனதாகேவ வி:தைல ெபC வ")விட வழிகிைடயாதா?' எ Iட ஒ

க9ததி ேக?9"தா . இதனா உமாவி இதயA கல#கிC; ஆனா

பைல க9) ெகா89"தா.

உ8ைமயாகேவ பாகியலfமி அேபா) ெபாியெதா )பாகிய
ேந"தி"த). அ7சமய அவ

எ"த ஜிலா ேபா: ப ளிIடதி ேவைல

பா) வ"தாேளா, அ"த ஜிலா ேபாடான) 'ர#க சAதிர ராவண' எ

ெபய ெபCற ஒ மகா பாபியிட அகப?: ெகா89"த). அவனிட இலாத
)ணைத உலகதி ேவெற# காண இயலா). ல0சதினாE, த9ய9
ஆ?க

பலைர தகீJ ைவ) ெகா89"ததனாE அவ அப97

ெசவா ெபCறா. அேத Aைறகளினா அ"த7 ெசவாைக நா?9

ெகா8: இ"தா. அவ/ைடய ேகார கிதிய#களி ஒ ஜிலா

ேபா:கK?ப?ட ெப8 ப ளிIட#களி உபாதியாயினிகைள

உபதிரவிபதா. அவ/ைடய ெபாலாத ெகா:#க8, பாகியலfமியி
மீ) வி6"த). அவ

அவ/ைடய )ராைச இண#க மகேவ,

ப ளிIட) ப ளிIட அவைள மாCறி ெகா8: இ/

பலவித#களி உபதிரவி) ெகா8: இ"தா. பாகியலfமி இைத

பCறி7 ெசைனயிE ள பதிாிைககK, அேபா) அதிகாரதி இ"த

சகா ம"திாிகK க9த எ6தினா . ம"திாிகளி ஒவ அ"த க9தைத
ேமCப9 ஜிலா ேபா: பிரQெட8:ேக அ/பி, "இப9ப?ட ெபாலாத
ெப8பி ைளைய ஏ ேவைலயி ைவதிகிறாF" எ ேக?9"தா.

அதC ஐ"தா தின#கK பிற ஒநா , பாகியலfமிைய )நடைத

காரணமாக ேவைலயி%") நீகிவி?டதாF உதர+ வ"த). அறிர+ அவ

286

9யி"த V?9 நாைல") த9யக

") அவைள அ9) இQ)

Cயி ைல உயிமாF வி?:7 ெசறாக .

உமாகா"த சிைறயி%") வி:தைல ெபC வ"தேபா) த தாயாைர இதைகய
ேகாலதி க8டா. அவ/ைடய இரத ெகாதித); ெந0< தீF"த). விவர

ெதாி"த ேபா), "அமா! அ"த பாவிைய ெகாவி?: பிற உைன வ")

பாகிேற" எ அலறி ெகா8ேட பி) பி9தவ ேபா ஓ9னா.

'ர#க சAதிர ராவண' அேபா) த#கியி"த இடைத அவ விசாாி)

ெகா8: அ#ேக ேபாF7 ேச"தா. ப#களாவி அவ Oைழ. ேபா)

)பாகியி சதைத ேக?: தி:கி?டா. சத வ"த அைறைய ேநாகி

ஓ9னா. அ#ேக தா ெகாவதCகாக வ"த மனித ஏCகனேவ <டப?: இற")
கிடபைத பாதா! உமாகா"தைன ேபாலேவ பழி தீக வம# ெகா8ட

ேவெறாவ இவைன A"தி ெகா89க ேவ8:. உமா அ"த ேகார

கா?சிைய பா) திைக) நிCைகயிேலேய ஜன#க
பி9) ெகா8டாக .

பல ஓ9வ") அவைன

விசாரைணயி உமாகா"த ஒைற. ஒளிகாம உ ள) உ ளப9

ெசானா. ஜிலா ேகா? ஜ?ஜு மகா நீதிமா. அ)ட அவ 'ர#க சAதிர

ராவண'னி ேகார கிதிய#கைளெயலா நகறி"தவ. ஆகேவ, அவ Cற

<வாகவிைலெய ெசா% எதிாிைய வி:தைல ெசF)வி?டா.

சகா தரபி அZ ெசFயப?ட). அேபா) ெசைன ைஹேகா?9

பாாி(ட ேசஷாாி பளி பிராQ_டராயி"தா. உமாகா"த த/ைடய

ேகைஸ தாேன நட)வதாக7 ெசா%, கீJேகா?9 ெசான)ேபாலேவ

நட"த) நட"தப9 உ8ைமேய உைரதா. ஆனா பாாி(ட ேசஷாாி

த(தாேவஜிகைள. சா?சிய#கைள. ெகா8: உமாகா"த தா ெகாைல

ெசFதிக ேவ8:ெம தி8ணமாF <ப:தினா. நீதிபதிகK அவைடய

வாதைத ஏCெகா8: எதிாிதா ெகாைல ெசFத) எ தீமானிதன.
ஆனா அதC X8:தலாயி"த காரணைத உேதசி) ைகதி
Xத8டைன விதிகாம ஆ.

த8டைன விதிதன.

அேபா), ேகா?9 எதிாி நட")ெகா8ட வித ஒ ெபாிய கிள7சிைய
உ8டாகிC. அவ நீதிபதிகK, AகியமாF பளி பிராQகி_ட,
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த மனமா"த நறிைய ெதாிவிதா. "எ ைகயா அ"த பாதகைன

ெகாலவிைலேயெய என ெராப+ மன(தாபமாயி"த). இேபா)

நா தா ெகாேற எ ச?ட தீ)வி?டதலவா? ெராப ச"ேதாஷ!"
எ அவ Iவிெகா89ைகயிேலேய ேபா'ஸா பி9) இ6)7
ெசறன.

நாE வஷ சிைறயி%"த பிற உமாகா"த/ இமாதிாி ஆ.

A6வ)

சிைறயி கால#கழிபதா என பிரேயாஜன எ ேதாறிC. சமய ேந"த

ேபா) தபி7 ெசல Aயவெத, அAயCசியிேல உயி ேபானா ெராப

நலதாF ேபாயிC எ தீமானிதா. ெசற வாரதி அ) மாதிாி

ச"தப ேநரேவ அவ/ இ/ ஐ") ைகதிகKமாக7 சிைறயி%") தபி ஓ9
வ"தன. அவகளி இர8: ேப பி9ப?டாக ;  ேப <டப?:

இற"தாக . உமாகா"த ம?: எப9ேயா தபி) ெகா8: மைல
பிரேதசதி ") அைல") கைடசியாக இ# வ") ேச"தா.
*****

ைகதி ெசான இ"த கைதைய ேக?: வைகயி பிரணதாதி பலAைற

க8கைள )ைட) ெகா8டா. பவானி அ6ேத வி?டா . ஆனா ேசஷாாி

ம?: )ளிIட மன#கல#காம உ?கா"தி"தா. அவைடய க9ன

சிதைத க8: பிரணதாதி. பவானி. ெபாி) அதிசயிதாக .
9. 'ஒ1B
'ஒ1B இர.B உள'
உள'
நீலகிாியி அ@வஷ வழகதிC Aனதாகேவ ேமCகதி மைழ
ெதாட#கிவிட I:ெம அOபவA ளவக

நாK நா

ெசானாக . காCறி ேவக

அதிகமாகிெகா8: வ"த). மர#கK ெச9ெகா9கK

அைச"தா:ேபா) வரேபா ெப மைழைய நிைன) இைவ ந:#வ) ேபால

காணப?ட). ேமC திகி இ8ட ேமக#க
திக"த#க

எலா ந:#ப9 இ9 Aழக#க

இைர ேத9 மைல வ"த ப?சிக

Wழ ெதாட#கின. தி

ேக?டன. ேவனிC காலதி

I?ட# I?டமாக கீJ திைசைய ேநாகி7

ெசலலாயின. <கவாச)காக மைல வ"தி"த சகா உதிேயாக(தகK

அவசர அவசரமாக ?ைட க?9னாக .

Ieாி ெராபஸ பிரணதாதியி ப#களாவி வசிதவக

ஒ@ெவா-
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வைடய உ ளதிE ெப ய அ9) ெகா89"த). ய%
உேவக நாK நா

அதிகமாயிC.

"ச?டமாவ) ேகா?டாவ), ம8ணா#க?9யாவ); எலா <த ேமாச!
உமாகா"தைன ேபாற ஒ நிரபராதிைய7 சிைறயி%: ச?ட என ச?ட?
அைத அOமதி ராஜா#க என ராஜா#க?..." எ பிரணதாதி

ெபா#கினா.

"CறமCறவ எகிறீகேள? உ#கK எப9 ெதாி.? Cற
சா?டப?டவ ெசாவ)தாேன?" எறா ேசஷாாி.
"ஆமா; அவ ெசாEவ)தா. ஆனா அவ ெசாவேத என ேபா).

அதC விேராதமாF U ேப ெசானாE நபமா?ேட. அப9ேய அவ

ெகாைல ெசFததாக இக?:; அேபா) அவ Cறவாளியிைல. ஒ ெபாிய
ரண பாதகைன இ"த உலைக வி?: நீகியதCகாக அவ/7 சக நறி

ெசEத ேவ8:. நானாயி"தாE அப9தா ெசFதிேப. எ/ைடய

தாயாைர ஒ பாதக அப9 )தியி"தா அவைன க?டாய
ெகாறிேப" எ ஆதிர)ட Iறினா பிரணதாதி.

"க?டாய நீ#கK த8டைன அைட"திZக . ச?டதிC உய+, தாJ+
கிைடயா). Cற ெசFதவைன த89க7 ச?ட#கK, ேகா?:கK
இகிறன. ஒ@ெவா மனித/ தாேன த8டைன விதிபெத கிளபினா,
அதC A9+ எ#ேக? அராஜக"தா ஏCப:" எ ேசஷாாி வாத ெசFதா.
"மி(ட ேசஷாாி! நா ெசாகிேற; இ"த7 ச?ட ெதாழி உ#கைள அ9ேயா:
ெக:) வி?ட). நீ#க

இ@வள+ ேமாசமான மனித எ என இ)வைரயி

ெதாியா)" எறா பிரணதாதி.

இமாதிாியாக இ"த அதிய"த சிேநகிதகK ேள விேராத பாவ 8ட).
ஒ@ெவா நாK அ) அதிகமாகி வ"த).

அ"த V?9 ேசஷாாி இேபா) ஒ தனி மனிதரானா. பவானி அவட
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அதிகமாF ேப<வ) Iட கிைடயா). அவைடய ண த#கK

பி9கவிைலெயபைத மைற) ைவக பிரணதாதியாவ) பவானியாவ)
சிரமபடவிைல. அேபா) ேசஷாாி தா ஊ ேபாவதாக7

ெசா%யி"தா, அவக

நி7சயமாF ஆ?ேசபிதிக மா?டாக . ஆனாE

ேசஷாாி ேபாவதC விபA ளவராF காணபடவிைல.

பவானி இேபா) ெமFமற"த பரவச நிைலயி%"தா . தைன மற"த)ட

உலகைதேய மற")வி?டா . அவKைடய உ ளதி உமாகா"த ஒவைன
தவிர ேவ யா எதC இடேம இலாம ேபாயிC. உமாகா"த/

ெகா0ச ேதக திட ஏCப?டேபா), அவ/ட பவானி. பிரணதாதி.

மைலயி உலாவ7 ெசவாக . ெகா0ச Xர ெசற) உமாகா"த ேமேல

நடக A9யாம உ?கா")வி:வா. பவானி. அவ/ட நிவி:வா .

பிரணதாதி ம?: அதிக Xர ேபாFவி?: வவா.

பவானி. உமாகா"த/ தனியாயிைகயி பவானி அதிக ேப<வதாயிைல;
உமாைவ ேபசவி?: தா ெமௗனமாF ேக?: ெகா89பா . அவ

தைன பCறிேய தா அதிக ேப<வா. தா வ#காலைத பCறி

எெனன ஆைச ைவதி"தாென, அைவெயலா எப9 நிராைசயாயின

எ ெசாவா. தைன வள) ப9க ைவ) A/ ெகா8:

வவதCகாக த தாயா ப?ட கட#கைள க8ணி ஜல த)ப Iவா.
ேதச ேசைவயி த/ைடய அOபவ#கைள எ:)ைரபா. <த"திர ேபா

நட"த காலதி, ேமE ேமE வி6"த அ9கைளெயலா தா#கி ெகா8:

அைசயாம நிCபதC தைனயறியாம ஏCப?ட அHவ ைதாியைத பCறி

வியட Iவா. த/ைடய தாயா அ9ப?: கிட"த கா?சிைய விவாிக
Aய, A9யாம அ6)வி:வா. சிைற7 சாைலயி தா ப?ட கட#கைள

விவாிபா. 'X த8டைன விதிதிக Iடாதா?' எ எ8ணி எ8ணி

தா ஏ#கியைத7 ெசாவா.

திப திப எதைன தடைவ ெசானாE பவானி ச%யாம ேக?பா .
இமாதிாி ஒ வார பழகதி, உமாகா"த/ட பிற"த) Aத பழகி

அவ/ைடய <க)க#கைளெயலா பகி") அOபவிதவ
இதய ஒCைம அைட"தா .

ேபா அ@வள+

உமாகா"தைன எ"த7 ச"தபதி Aேன பாக ேந"த) எப) தன
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ஞாபக வ"த) ேபாலேவ, அவ/ அ"த7 சபவ ஞாபக) வ"த) எ

பவானி ெதாி") ெகா8டா . Aத தடைவ அவ சயாகிரஹ ைகதியாக7

சிைற7சாைலயி இ"த ேபாெதலா, அவைள மப9. பாகலா எற

ஆைச. நபிைக. அவ/ இ"தன. இர8டா" தடைவ ெகாைல

Cற)காக7 சிைற ேபானபிற அ"த ஆைசைய வி?:வி?டா. ஆனா,
அவKைடய எழி Aகைத., ):கான ேப7ைச., சீைம ஜ+ளி

கைடயி%") அவ

அவசரமாக திபி கைண த) க8களா தைன

பாத பாைவைய. அவ மறகேவயிைல.

"கனவிேல நிைனகாத காாிய நட")வி?ட). எதிபாராத ேப என கிைட)
வி?ட). உைன மப9 பா)வி?ேட. நீ எைன நிைன+ ைவதிகிறாF
எபைத. அறி") ெகா8ேட. இனிேம..." எ தய#கி நிறா

உமாகா"த.

"இனிேம என?" எ பவானி ேக?க, "இனி ேம இ"த உயிாி ேம என
இ7ைச இைல, நிமதியாF பிராணதியாக ெசF) ெகா ேவ" எறா.
பவானிைய ஒ E Eகி ேபா?ட). ெகா0ச ேநர கழி) அவ , "நீ#க
ெசாவ) என ாியவிைல. எைன பாத பிற இ"த உயி வாJைக
ேவ8டாெம ேதாகிறதா? அ@வள+ கச உ8டாக நா என

ெசFேத?" எறா .

"பகவாேன! அப9யா அத ெசF) ெகா கிறாF? ஆனா அ)
உ8ைமயலெவ உ மனேம ெசாE."

"அப9யானா ஏ உயி வி:வைத பCறி ேப<கிறீக ?"
உமாகா"த சC ெமௗனமாயி"தா. "நா இறபைத தவிர ேவ வழி
கிைடயா). எ வாJைகயி இதCA நா இ@வள+ ச"ேதாஷமாF

எேபா) இ"ததிைல. இ"த நிைலைமயிேலேய எ வாJைக A9வ)

நலதலவா? மப9 சிைற ேபாக எனா A9யா); A9யேவ A9யா)!
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அ)+ இ"த ப) நா

உ/ட இ") பழகிய பிற, இனிேம

சிைறவாசைத எனா நிைனக Iட A9யா)" எறா.

பவானியி இதய அ"தர#கதி, தா தCசமய அOபவி ச"ேதாஷ

நீ9திபதC ெபாிய இைட_ ஒ காதிகிற) எப)

ெதாி")தானி"த). ஆனாE அ"த எ8ண) த மனதி

இட#ெகாடாம இக Aயறா . வ#காலைத பCறி நிைனகேவ அவ

விபவிைல. நிகJகாலதி ேபாிபதிேலேய A6கியி"), வ#காலைத

மற")விட விபினா .

ஆனா இேபா) உமாேவ அ"த ேப7ைச எ:த), அவ

சி"திக ேவ89யி"த).

அைதபCறி7

"அ"த இர8: வழிைய தவிர றாவ) வழி எ)+ இைலயா?" எ பவானி

ேக?டா .

"என இகிற)? ஒேம இைல. ஏதாவ) இ"தாE பாாி(ட
ேசஷாாிைய ேபாற பளி பிராQகி_டக
எனகிைல. ஒ ஆ.
தீமானி)வி?ேட."

இ வைரயி, அ"த வழி

பாிய"த சிைற; அல) மரண, எ வைரயி நா

"என அப9 ேதாறவிைல. ேயாசைன ெசF) ஏதாவ) வழி
க8:பி9ேபா. இைல, மரண ஒதா வழி எறா, இவ ேச"ேத
உயிவி:ேவா" எறா

பவானி. பிற, உமா+ட ெவ ேநர வாவத

ெசF), தைன ேகளாம ஒ ெசFவதிைலெய வாதி வா#கி
ெகா8டா .

10. ச.டமாத
ஒ நா

ேசஷாாி பதிாிைக ப9) ெகா89"தவ, ச?ெட கலவரமைட"த

ர%, "இைத ப9தீகளா?" எ பிரணதாதிைய பா) ேக?டா.
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பிரணதாதி, பதிாிைகைய அவாிடமி") வா#கி றிபி?ட ெசFதிைய
ப9தா.

அதி, ேகாயAX சிைறயி%") தபிய ைகதிகளி ஒவ இ/
பி9படவிைலெய, அவ நீலகிாி மைலயி எ#ேகேயா ஒளி") திாிவதாக
ேபா'ஸா ஊகி)7 <<பாக ேத9 வகிறாகெள, இ) சப"தமாக7

சில தைடய#க

அவகK அகப?9கிறனெவ க89"த).

இைத ப9) பிரணதாதி. அதிக கலவரமைட"தா.
"நா  ேப இேபா) ச?டப9 ெபாிய Cற ெசF) ெகா89கிேறா.
சிைற ைகதி அைடகல ெகா:) ைவதிகிேறா. இதC த8டைன

எனெவ உ#கK ெதாி.மலவா?" எ ேசஷாாி ேக?டா.

"என ேவ8:மானாE இக?:; என கவைலயிைல. உமாகா"தைன
நா ைகவிட ேபாவதிைலெயப) நி7சய."
"ைகவிடாம நீ#க
க?டாய ஒ நா

எனதா ெசFயA9.? எதைன நா

ெதாியாம%?

பி9)வி:வாக . அேபா) என ெசFVக ?"

"மி(ட ேசஷாாி! உ#கK இ ஆதிரைத பாதா, நீ#கேள
ேபா'ஸு எ6தி ேபா?: வி:Vக
பிரணதாதி.

ேபா இகிறேத?" எறா

ேசஷாாி ச?ெட னி") பதிாிைகைய ப9க ெதாட#கினா. அதனா அவ

Aக அேபா) விகாரமாF கதைத பிரணதாதி கவனிகவிைல.

அைறய தின பவானி. உமாகா"த/ ம?: உலா+வதC ெவளிேய
ெசறி"தாக . வழகைத விட ெகா0ச அதிக Xர இவக

ேபானாக .
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Ieாி பிரணதாதியி ப#களா மிக+ தனிைமயான ஒ றி உ7சியி
அைம"தி"த). அதC7 சமீபதி அைர ைமE ேவ ப#களா கிைடயா).

ஆைகயா, அ"த ப#களாைவ7 <Cறி. ள மைல வழிகளி சாதாரணமாF யா

எதிப:வ) வழகமிைல.
ஆனா, இ தா#க

ெசE வழியி எதிAகமாF இவ வவைத

க8ட) பவானியி மன தயகACற). ேவ வழி திவதC அ# இட

இைல. எதிேர வ"தவக

சமீபிதேபா), அவகளி ஒவ பவானி ெதாி"த

மனிதராயி"தா. அவ ெசைனயி பிரபல வகீகளி ஒவ. பக)

ப#களா+ அவ வ"திபதாக பவானி ேக வி ப?9"தா . பவானிைய

Xரதி பாத+டேனேய அவ னைக ாி") ஒ பி: ேபா?டா. அகி

ெந#கிய), உமாகா"தைன அவ ஒ கண உC ேநாகிவி?:, "என மி(ட
ேசஷாாி! இ) என தமா! எேபா) நீ#க

ேக?டா.

மீைசைய எ:தீக ?" எ

உமாகா"த பதி ெசால ெதாியாம திைகதா. பவானி அவைடய

ேக வி மி"த ஆ7சாியைத உ8: ப8ணிய). ஆயி/ அவ

சமாளி)

ெகா8:, "இவ ேசஷாாியல; ெசைனயி%") வ"தி எ/ைடய
சிேநகித" எறா .

அதC அ"த மனித, "நிஜமாகவா? என ஆ7சாிய! இப9ப?ட தவ நா

எேபா) ப8ணியதிைல. மனிகேவ8:. ஒேவைள ேசஷாாி ஏதாவ)

உறேவா?" எ ேக?டா.
"அ)+ இைல" எறா
அதC

பவானி.

வகீEட வ"த இெனா மனித, "இவைர நா Iட எ#ேகேயா

பாதிகிேற ேபா இகிற). உ#க

ேப என ஸா" எ ேக?டா.

உமாகா"த ழப)ட, "உ#கைள பாததாக என ஞாபகமிைலேய?"

எறா.
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"சாி, ேபாF வகிேறா" எ பவானி விைர") Iறிவி?: ேமேல நடகலானா .

பிற அவக

சC )ாிதமாகேவ நட") சீகிரதி ப#களாைவ அைட"தாக .

நடேபாெதலா பவானியி உ ள சி"தைனயி ஆJ"தி"த).
உமாகா"த ேபசி ெகா8: வ"தெதா அவ
*****

காதி ஏறேவயிைல.

அறிர+ மைலயி பிரமாதமான காC அ9த). மர#க

தடா படா எ

Aறி") வி6"தன. ப#களாவி மீ) காC ேவகமாF ேமாதியேபா) அ)

அ(திவாரதி%") ஆ:வ)ேபா ேதாறிய). அ"த ப#களாவி வசித

ஒ@ெவாவ உ ளதிE அைதவிட ெபாிய ச8டமாத அ9)
ெகா89"த).
மநா

ெபா6) வி9ய, காCறி ேவக சC அட#கிC. இைறேகா

நாைளேகா மைழ ெதாட#கிவி:. "இனிேம தாமதிகா)" எறா மைல

அOபவA ள பிரணதாதி.

காைலயி V?: ேவைலகார மாெக?: ேபாயி"தா. அ#ேக யாேரா

ஒவ அவனிட ேப7< ெகா:), பிரணதாதியி ப#களாவி ) ஆ

யாராவ) வ"திகிறாகளா எ ேக?டதாக+, தன ெதாியா) எ பதி

ெசானதாக+ அவ திபி வ") ெதாிவிதா. அ ப#களா+ @"த

தபாகார, "ஏ ஸா! யாேரா )சா இ"த ப#களா+ வ"திகிறாகளாேம?
அவ ெபயெரன? ஏேதா ாிஜி(ட தபா வ"திகா. ேபா(? மா(ட
விசாாி7<8: வர7 ெசானா" எறா.

"இ#ேக ஒத )சா வரவிைல. எலா பைழய மனிதக

பிரணதாதி ேகாபமாF பதி ெசானா.

தா" எ

ேசஷாாி அெறலா த அைறயிேலேய உ?கா") ஏேதா எ6தி

ெகா89"தா. சாபி:ேபா) Iட அவ அதிகமாF ஒ ேபசவிைல.

தபாகார விசாாிதைத பCறி பிரணதாதி ெசானா. "ஆமா; எ காதிE
வி6"த)" எறா ேசஷாாி. அதCேம ஒ வாைத. ெசாலவிைல.

அவைடய நடைத பிரணதாதி அதமாகேவயிைல. அவ ேம
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அளவிலாத ேகாப ெபா#கி வ"த). ஆனா அவைர என ெசFவெத

ெதாியவிைல.

அ மதியான இவக

 ேப உ?கா") ேபசி

ெகா89ேபா), எேலாைடய மனதிE Aறி ெகா89"த

விஷயைத உமாகா"தேன பிர(தாபிதா.

"உ#கKைடய மன என ெதாி"திகிற). ஆனா பிரேயாஜனமிைல.

எைன உ#களா காபாCற A9யா). நா ேபாகிேற; விைட ெகா:#க "

எறா.

"ேபாகிறாயா? எ#ேக ேபாவாF? இறிரேவா, நாைளேயா மைழ பி9) ெகா ள
ேபாகிற). மைழ வ")வி?டா, மைலபிரேதசதி திற"த ெவளியி அைர மணி

Iட ஜீவிதிக A9யா)" எறா பிரணதாதி.

"ஜீவிதிபதC ேபானா அலவா அ"த கவைல..."
"என, என ெசானாF?" எ பிரணதாதி பதறி ெகா8: ேக?டா.
"இெனா தடைவ சிைற ேபாF எனா வாழ A9யா). எப9. ஒ நா

உயிைர வி:ேவ. இ#ேக ேபா'( வ") எைன ைக) ெசF)
உ#கKெகலா மனகடA அவமானA ஏCபட நா ஏ
காரணமாயிகேவ8:? நீ#க

என7 ெசFத உபகார) அப9யா

ைகமா ெசFவ)?" எறா உமா.
"எ#களிட உன நறியிப) உ8ைமயானா, இேபா) நா ெசாவைத

ேக?க ேவ8:. உயிவி: ேப7ைச மற")வி:. ேபா'ஸா வ"தா ேபசாம
அவகKட ேபா. நா ஆயிC உைன வி:தைல ெசFவதC" எ

பிரணதாதி ஆேவச)ட Iறினா.
"A9யாத காாியைத தா#க

ெசாகிறீக . தைலவிதிைய மாCற A9.மா?
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விதியி Aெனலா என நபிைக கிைடயா). இேபா) அப9யிைல.
இ"த ப#களாவி எேபா) ேசஷாாிைய பாேதேனா அேபாேத விதியி
பலைத நா உண") ெகா8ேட."

"அெதலா <த த ஆயிர விதிகளி%"), Uறாயிர

ேசஷாாிகளிடமி") நா உைன காபாCகிேற. ேநேர ைஹேகா?

ஜ?ஜுகளிட ேபாகிேற. கவனைர பாகிேற. இ"தியா ம"திாி வைரயி

ேபாF பாேத/ உைன வி:தைல ெசFகிேற. நீ ம?: ெபாைமயாF

இகேவ8:. இதைன நா
ெபா) ெகா ."
இப9 இவக

கடப?: வி?டாF; இ/ ெகா0ச நா

ேபசி ெகா89"தேபா) மணி நாE இ. ேசஷாாி வாசC

பக ேபாவைத பவானி பாதா . அவ

எ6"), "சிதபா! நீ#க

ேபசி

ெகா89#க . நா ெகா0ச ெவளிேய ேபாF வகிேற" எ Iறிவி?:

ேபானா .

11. பிராயAசித
பவானி வாச% ேபாF பாத), கீேழ ேசஷாாி ேபாF ெகா89"த)
ெதாி"த). அவைர அவ

ெதாட") ெசறா . <மா அைர ைம நட"த பிற,

ேசஷாாி ஒ பாைறயி மீ) உ?கா"தா. மைலபாைதக

வைள") வைள")

ெசEமலவா? ேசஷாாி உ?கா"த இட ஒ வைளவி Aைன. அ#கி")
பாதா ேமேல ப#களா+ ேபா பாைத. கீேழ Ie ரயி
(ேடஷ/ ேபா பாைத. ெவ Xர) ெதாி"தன.

ேசஷாாி கீேழ ேநாகி ெகா89"தவ. கால97 சத ேக?: ேமேல நிமி")

பாதா. பவானி வவைத க8டா. அவ Aகதிேல அேபா) ேதாறிய)

கலகமா அல) மகிJ7சியா? கலக எேற பவானி ேதாறிய).
"என, தனியாF றப?: வ"தீக ?" எ பவானி ேக?டா .
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"அ) உன வியபாயிகிறதா, என? நா தா இேபா)
தனியாகிவி?ேடேன?" எ Iறி7 ேசஷாாி னைக ாி"தா. அவைடய
க8களிேல ஜல தKபிC.

பவானி அவ மீ) லவேலசA இரக ஏCபடவிைல.
"ேசஷாாி! நீ மகா வ0சக. விஷபா. விஷபாபிE ெகா9ய Vாிய
பா..." எ அவ

Iறி வ"த ேபா) அவேள படெம:தா: ஒ நாக

ஸபைத ேபா ேதாறினா . அவ

Iறிய வாைத ஒ@ெவா ந0<

ேதாF"ததாயி"த). ேசஷாாியி Aக க) அளவிலாத ேவதைனைய

கா?9C.

"உம) ேவஷைத நா க8டறி"ேத. நீ மா )ேராகி, பி )ேராகி, சேகாதர
)ேராகி. உமாகா"த/ைடய தைமய நீதா. இைலெய சாதிZரா?" எ

ேக?டா .

ேசஷாாி ஒ நிமிஷ இ9வி6"த) ேபா பிரமி) ேபானா. "எ/ைடய
க9தைத..." எ த:மாறினா.
"க9தமா? என க9த?"
"ேவைலகாரனிட ெகா:) வ"ேத."
"என ெதாியா). உAைடய க9தைத நா ப9கவிைல; ப9க

இடAமிைல. நீ என ம?:"தானா எ6தினீ? சதியமாF7 ெசாE;

ேபா'ஸு எ6தவிைலயா? உAைடய தபிைய இர8: தடைவ. ெக:தீ.

இேபா) றா தடைவ. அவைன ெஜயிE அ/கிறீ. உைம

ேபாற )ேராகிைய இ"த உலகதிேல பாக A9யா)."

ேசஷாாி Aகதிேல ஒ மாத உ8டாயிC. அவ ஆதிர த)ப Iறினா:

"பவானி! நானா )ேராகி? அவ தா )ேராகி. எ வாJைகைய

பாழாவதCேக அவ பிற"தா. நா ஐ.Q.எ(. பாீ?ைச ேபாகA9யாம
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ெக:தா. அற எப9ேயா நா A/ வ") 'பளி பிராQகி_ட'
உதிேயாகதி இ"தேபா), அவ ெகாைல ேகQ வ") ேச"தா. தீ

Iறிய தினதிேலதா அவ எைன ெக:க பிற"த எ தபி எ என
ெதாி"த). அ"த ேவதைனயினாேலேய நா 'பளி பிராQகி_ட' ேவைலைய

வி?: ெதாைலேத. இேபா) மப9. அவ எ வாJைகயி வ")

கி?9கிறா. பவானி! சதியமாF7 ெசா; அவ வ"திகாவி?டா நீ
எைன க%யாண ெசF) ெகா89க மா?டாயா?" எ ேக?டா.
பவானி சிாிதா . அ"த7 சிாிபிேல இ"த ெவ ஏளனA அவைடய

ேக வி பதி ெசா%வி?டன. ஆனாE பவானி அ)ட நிதவிைல.

"உைம க%யாண ெசF) ெகா வைத கா?9E ஒ பிசாைச க%யாண
ெசF) ெகா ேவ" எறா .

ேசஷாாியி Aக ேதாCற மப9. மாறிய). அதி அளவிலாத ேசாக

9ெகா8ட). "பவானி! ெராப ச"ேதாஷ. ேபா'ஸு ல ெதாிவித)

நா தா. நீ சீகிர ேபாF உ/ைடய காதலைன காபாCற A9.மானா

காபாC" எறா.

பவானி, அவ கா?9ய திைசயி கீேழ ேநாகினா . ப) பதிைன")

ேபா'(காரக
அவ

அணிவ) வ") ெகா89பைத க8டா .

ேசஷாாிைய பா) பய#கரமான ர% Iறினா : "ேசஷாாி!

உAைடய பாப) பிராய7 சிதேம கிைடயா). இ"த Hமி எப9 உைம7

<மகிற) எேற என ஆ7சாியமாயிகிற). இ"த மைல பிள") உைம

வி6#கி விடாத) என வியபாயிகிற). நா ெசாவைத ேகK. இ"த

நீலகிாியி எ@வளேவா மைல.7சிக

பாதாளமான ப ளதாக

இகிறன. எ@வளேவா அதல

இகிறன. அவCறி எதிலாவ) ஒறி நீ

வி6") ெசதீ எ ேக விப?ேடனானா எ மன ளி."

இப97 ெசா%வி?: பவானி விைர") ப#களாைவ ேநாகி7 ெசறா .
பவானி அபா ெசற) ேசஷாாி ஆ7சாியமான காாிய ஒைற7 ெசFதா.

ச?ெட தம) ச?ைட ைபயி%") ஒ சி Aக பா க8ணா9ைய.
ஒ ஷவர கதிைய. எ:தா. ஒ விநா9 ெபா6தி தம) Aகதி%"த
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அழகான மீைசைய அகCறினா. மீைசைய எ:த) அவ Aக)

உமாகா"த Aக) )ளிIட விதியாச இலாம ேபாயிC,

க8ணா9யா ஒ தடைவ Aகைத பா) ெகா8: கதி, க8ணா9

எலாவCைற. பகதி இ"த ஒ ஆJ"த ப ளதி எறி"தா.
உடேன ேபா'(காரக

வ"த திைசைய ேநாகி விைர") ெசறா. அவக

அகி ெந#கிய), "நா வ")வி?ேட. உ#கK அதிக7 சிரம

ைவகவிைல" எ ெசா% வில# மா?:வதC ைகைய நீ?9னா.
ப#களா+ விைர") ெசற பவானி, "சிதபா சிதபா!" எ

Iவிெகா8ேட உ ேள ெசறா . பிரணதாதியி Aக ேதாCறைத

பாத), தா ெசால வ"தைத7 ெசாலாம, "என விேசஷ?" எ

ேக?டா .

பிரணதாதி ஒ க9தைத நீ?9னா. அ), ேசஷாாி உமாகா"த/ எ6திய
க9த. "தய+ ெசF) சாய#கால ஐ") மணி Aனா இைத திறக

ேவ8டா. சாியாக ஐ") மணி பிாி) பாக+" எ அத ேம
உைறயி எ6தியி"த).

பவானி வியட/ பரபரட/ க9தைத பிாி) ப9தா .
'தபி! உன நா ெசFதி அபகார#கKெகலா பாிகார ெசFய
விகிேற. க?டாய நா ெசாகிறப9 நீ ேக?கேவ8:' எ அக9த

ஆரபமாயிC.

உமாகா"த/ பதி தா ைகதியாக ேபாவதாக+ அவ தவதC இ)
ஒதா வழிெய, அறிரேவ அவக

பிரணதாதியி ேமா?டாாி

ெசைன கிளபி7 ெசலேவ8:ெம, மநா

தம பதிலாக

உமாகா"த கப ஏறிவிட ேவ8: ெம அதி க89"த). தம ஒ

ஆப) விைளயாெத, ப) நாைள

ேபா'ஸா அச?: ப?ட

க?9வி?: தா ெவளிேயறிவிட A9.ெம எ6தியி"த).
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"கபE இர8: 9க? வா#கியிகிேற; இ/ யாராவ) உேனா:
ேபாவதாயி"தா ேபாகலா" எ றிபி?:, "இ"த க9த ேவ யா

க8ணிE படாதப9 ெநபி ேபா?: ெகாKதி விட+" எற
ேவ8:ேகாKட க9த A9"த).

 ேப கல") ேயாசி), அ"த க9ததி க8டப9 ெசFவேத உசிதெம

தீமானிதாக . அ(தமி சமய அவக
பிரணதாதிதா வ89 ஓ?9னா. மநா

சாியாக7 ெசைன )ைறAக ேச"தாக .

ேமா?டாாி கிளபினாக .

கப றப: சமய அவக

12. அ!தவா
பிரணதாதி கைதைய ேமCக8ட இடதி A9) வி?டா.
சC ேநர ெபா) நா, "அற என ஆயிC? ேபா'ஸாாி தவ
எேபா) ெவளிப?ட)?" எ ேக?ேட.
"அ) ெவளிபடெவயிைல."
"என? அ) எப9 ெவளிபடாதிக A9.? ெஜயிE ெகா8: ேபான)ேம

ைகேரைக அைடயாள#களி%") க8:பி9திபாகேள!"

இ"த ேக வியினா என7 சிைறயOபவ உ8: எபைத ெதாிவி)

ெகா8ேட.

பிரணதாதி ெசானா: "வா(தவ"தா. ெஜயிE ெகா8: ேபாயி"தா

உடேன க8: பி9திபாக . ஆனா ேசஷாாி ெஜயிE

ேபாகேவயிைல. நீ#கேள உ8ைமைய ஊகிதிZகெள நிைனேத.

ஆனா உ#கK எப9 ெதாி.? பதிாிைகயி எ#ேகேயா ைலயி வ"த

ெசFதிைய எ#ேக ப9திக ேபாகிறீக ? ப9தி"தாE ஞாபக இகா).

ஆனா அ"த வஷதி பிரமாதமான மைழ. யE நீலகிாியி அ9)

ெராப+ ேசதமான விவர உ#கK க?டாய ஞாபகமிேம. நா#க
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றப?ட அ இரவிேல தா அப9 ஊழிகால) மைழ ேபா ெபFய
ெதாட#கிய). மநா

Ieாி%") ேம?: பாைளயதிC றப?:7

ெசற ரயி, வழியி பாைதைய வி?: விலகி வி6") வி?ட). ரயி%

ேபானவகளி ஒவைன தவிர மCறவகெளலா உயி தபினாக . ஒேர

ஒவ தா மரண அைட"தா. அவ தபிேயா9 பி9ப?ட ைகதி..."

"ஆஹா!" எ எைனயறியாம ஒ பலமான I7ச ேபா?ேட. ேசஷாாிைய
பா) பவானி ெசான ெகா: ெமாழிக

அேபா) என ஞாபக வரேவ,

எேபப?ட தெப8ணதி ேபாி அவ

அவைர7 சபிதா ? அ"த7 சாப

எ உடெபலா ந:#கிC. அவ

சாப ப%)வி?ட)! ஆனா

இப9 ப%) வி?டைத அறி"தா அவ

உ ள என பா:ப:?

சC ெபா), "மரண தCெசயலாக ேந"ததா? அல) தCெகாைலயா?

எப9ெய தீமானிதாக ?" எ ேக?ேட.

"யா ெதாி.? ரயி வி6"த இட) பகதிேல அதல பாதாளமான

கி:கி: ப ள ஒறி"த). அதி அவ வி6")வி?டா. உ ெதாியாம
ேபான அவன) ேதகைத ேபா'ஸா க8ெட:) தகன ெசFதாக .

"தபிேயா9ய ைகதி Ieாி பி9ப?: ெகா8:வரப:ைகயி ெதFவாதீனமாக

ரயி விபதி மரணமைட"தா" எ பதிாிைககளி ஒ சி ெசFதி

ெவளியாயிC. அ)ட கைத A9"த)," எ Iறி பிரணதாதி ெப7<
வி?டா.

ேசஷாாி இற"த காரணைத பCறி ஆசிாிய பிரணதாதி தAைடய

அபிபிராய எனெவ ெசால ம) வி?டா. எ வைரயி, ேசஷாாியி
மரண ெதFவாதீனெம நா நிைனகவிைல. அவ ஆம தியாக ெசF)

ெகா8டா எேற நா க)கிேற. ஆனா ஒ விததி தCெகாைல.

ெதFவாதீன"தா அலவா?

"இ"த உலக ெபாF, வாJ+ ெபாF" எ ந ெபாிேயாக

ெசான) அAத

வா எபதி ச"ேதகமிைல. உலகைத ெபாFெய ெகா8டாதா ஏேதா

ஒ மாதிாி7 சகி) ெகா8: ஜீவ யாதிைரைய நடதி ெகா8: ேபாக A9..
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இ"த உலக நிஜமாக ம?:மி"தா இ@வள+ தவகK
)யர#கKமிைடயி உயி வாJவ) சாதியமா?
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