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ெதாதி - part 4

46. கத கணீ
1

பிரசிதி ெப6ற ேதவி வியாலயதி 8தாபக தைலவி9மான சேகாதாி
அன;ரணி ேதவி ஒ நா

மாைல வழக ேபா வியாலயைத> 36றியி?த

ெபாிய ேதா,டதி உலாவி ெகா

?தா. வியாலய5 ெகா"ச

-ரதிA ள ஒ ப$களாவிB?5 வ?த நாத8வரதி கீத அவ ஏேதேதா
பைழய நிைனDகைள உ

டாகின. எேபா5 சா?த  ெகா



அவைடய கதிேல ஒ நிமிஷ கிள>சியி அறிறி ேதாறி அFத கண

மைற?த5. அகா,சி, அைமதியான சதிரதி திGெர ஒ ேபரைல கிளபி
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கைரேயாரமி?த பாைறமீ5 ேமாதி அைத ஒ நிமிஷ Hக அ5 வி,F, ம
நிமிஷ திபி> ெசல, மீ

F அ கடB அைமதி  ெகா வ5 ேபாB?த5.

அைல அத5 எபத6 ஞாபகாதமா1 அ?த பாைறயிேல உ ள ப ள$களி
த

ணீ த$கியிப5 ேபால, அன;ரணியி க

களிA ஜல த5பி நிற5.

அேபா5 அ?த ேதா,ட பாைதயி எதிறமாக வியாலயதி உதவி
ஆசிாிைய Jமதி சாவிாி, எ.ஏ., எ.. வ?5 ெகா
அன;ரணி ேதவி க

பைத பாத5,

ணீைர> ச,ெட 5ைட5 ெகா

F, னைக9ட

சாவிாிைய வரேவ6றா. இவ சமீபதி ஒ ேவப மரதி அயி இ?த

சிெம

, ேமைட மீ5 உ,கா?தாக .

ெப

லதி ேசைவயி தைல நைர5 ேபானவ எறா அ5 சேகாதாி

ெகா

F அடதியா1 வள?தி?த ெவ ளிய ேகசைத பாேபா5, மைல>

அன;ரணி 6 ெபாதமாயி. அவைடய ெந6றிைய கவி?5

சிகர$களி ேம அFகFகாக த$கி நி6 ெவ

ணிற ேமக$களி கா,சி

ஞாபக5 வ. இKவா தைல நைர5 ேபாயி?தாA, அவ கைத
பாேபா5, அவ ஐப5 வயைத தா

யவ எ யாராA ெசால

ேதா. ெவ ைள கைல9டM, ெவ

மயி அட?த தைல9டM, சா?த

யா5. மாறாத இளைமயி இரகசியைத க

ெகா

Fபிதவேரா அவ எ /ட

ட க5டM ேதாறிய சேகாதாி அன;ரணிைய பாபவக ,

அவைர> சர8வதி ேதவியி அவதாரெமேற நிைனபாக .

அன;ரணியி வாHைக வரலாேறா, எலா பிரசிதமாக அறி?த விஷய.

ஒபதாவ5 வயதி நிைனD ெதாி9ேப ைவதKய ெகாFைம ஆளா
5பாகியைத ெப6றவ அவ. அவைடய அ?த 5பாகியேம ெப

லதி ந6பாகிய ஆயி6. பி6காலதி அவ ப ளி/டதி ேச?5,
ய6சி9ட ப5, கைடசியாக பி.ஏ.,எ.. ப,ட ெப6றா. அ5த,
இளபிராயதி கணவைன இழ?தவக , கணவமாகளா

றகணிகப,டவக , அநாைத ெப

க

தBேயா ெதா

F

ெச1வதிேலேய தம5 வாணாைள> ெசலவி,F வ?தா. அவைடய இல,சியைத

நிைறேவ6வத6 ஒ சாதனமாக இ?த ேதவி வியாலயைத 8தாபி5 தம5
உட ெபா

ஆவி எலாவ6ைற9 அத6ேக அபண ெச1தி?தா.
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உதவி ஆசிாிைய Jமதி சாவிாி இள பிராயதவ . வய5 3மா இபைத?5

இ. இM கBயாண ஆகவிைல.  வஷ5  அவ

எ.ஏ.,எ.. பாீைஷ ேதறி, இ?த வியாலயதி உதவி ஆசிாிையயாக வ?தேபா5,
சபாய5காகேவ வ?தாெளறாA, பினா சேகாதாி அன;ரணியி

சகவாசதினா அவNைடய மேனாபாவேம மாறி ேபாயி?த5.
அன;ரணிைய ேபா தாM ெப

லதி ெதா

அபண ெச1தாெலன எ /ட> சில சமய அவ
சிெம

Fகாகேவ வாணாைள
எ

ண மிFவ5

F.

, ேமைடயி மீ5 உ,கா?த5, சாவிாி, "அமா! இ கவிைத பாட

ெசாB ெகாF ேபா5 என ெராப கடமா1 ேபா1வி,ட5.

'அபினா தா உலக இய$கிற5' எபதாக அதி ஒ வாி வகிற5. 'எ?த

அைப> ெசாகிறா கவி?' எ பமா ேக,டா . ெராப ெபாலாத ெப

பமா!...அேதா அவ

சிாிகிற சதைத ேகN$க !" எறா

ேதா,டதி இெனா பதியி சில ெப
ப?தா,ட ஆ ெகா

க

சாவிாி.

ைகயா எறி?5 விைளயாF

?தாக . அ$கி?5 கிளபிய கலகலெவற சிாிபி

ஒB ெதற கா6றி தவH?5 வ?5 ெகா

?த5.

"பமாவி ேக வி பதி என ெசானா1?" எ அன;ரணி ேக,டா .
"பதி ெசால திணறி ேபா1 வி,ேட. கவி இ$ேக 'அ' எ

ெசாAேபா5 காதைலதா றிபிFகிறா. ஆனா இைத அ?த ெப

நா எப> ெசாவ5? சாதாரண ெப

கN னா ெசாவேத கட.

நா ') ேமாீ8' காேலஜி பதேபா5, எ$க

நறா1 ஞாபகமிகிற5. இ$ேக, விதைவ ெப
ைவகப,டவக
ேப3வ5?"

- இப ப,டவக

கN

ஆசிாிையக

ப,ட அவ8ைத

க , ஷகளா த ளி

னா காதைல ப6றி எனமா1

இப> ெசாB வ?த சாவிாி ச,ெட நிதினா . சேகாதாி அன;ரணி9

பாயதி கணவைன இழ?தவ எப5 சாவிாி அ>சமய ஞாபக வரேவ,
தா விரஸமா1 ேபசிவி,டதாக அவN பய உ

டாயி6. அ?த தவைற
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நிவதி ெச19 ெபா,F அவ

மப9 /றினா : "உ

ைமயாக பாதா,

அமா, இெதலா 3த ைபதியகாரதன எதா ேதாகிற5. காத,
கீத எ ெசாவெதலா ெவ பிரைமேயயலவா? ேவைலயிலாத

கவிகளி )

மேனாராPயைத தவிர ேவெறாமிைல..."

அேபா5, அன;ரணி, "அபயா சமாசார? எலா பிரைமதானா? ெராப சாி,
அ?தப டாட சீனிவாசM நா கத எQ5கிேற," எறா.
சாவிாி டாட சீனிவாசைன கBயாண ெச15 ெகா ள ேபாகிற

விஷயைதேய அன;ரணி அKவா றிபி,டா. சாவிாி ஒ மQப சிாி>

சிாி5வி,F, "ஆமா; யா க
இர

டாக ? இேபா5 நிஜ ேபா இகிற5,

F வஷ ேபானா எப இேமா? யா ெதாி9? அ5 ேபானா

ேபாக,F அமா! 'உலகதி சிற?த காாிய$க

எலா காதBனாதா

நடகிற5' எ இ?த கவி ெசாவ5 அபத?தாேன? அ5 எப> சாியா?

இபைத?5 வஷ காலமாக நட?5 வ இ?த ேதவி வியாலைதேய எF5
ெகா ளலா. கயாமாியிB?5 ஹிமாலய வைரயி இ?த 8தாபனைத
கழாதவக

இைல. த$கNைடய ேசைவைய பாரா,டாதவகN இைல.

இ?த ேஸவாலயதி விஷயதி கவி ெசாவ5 எப ெபா?5?" எறா .
"சாவிாி! உலகதிேல நட ம6ற> சிற?த காாிய$கைள ப6றி என
ெதாியா5. கவி ெசாவ5 அவ6ெகலா ெபா?5ேமா, எனேவா, அறிேய.
ஆனா, எMைடய ேசைவைய ஒ ெபாிய காாியமா1 க5 ப,சதி, கவி
ெசாவ5 அத6 6றிA ெபா?5. எMைடய ய6சிகNெகலா

லகாரண அதா."

"இைலெய யா ெசானாக ? அநாைதகளிடதிA தீனகளிடதிA
த$கNைடய அ பிரசிதமானதலவா?"
"அ?த அைப> ெசாலவிைல நா. கவி ெசாA காதைல தா ெசாகிேற.
நா ஏதாவ5 ேசைவ ெச1தி?தா, அ5 அKவளD காத எM

விைதயிB?5 ைள5 எQ?த5தா"

6

சாவிாி இைத ேக,F அளவிலா விய அைட?தா . "அமா! நிஜமாகவா,

அமா? ஐேயா! என எலா ெசாA$க !" எ பரபரட ேக,டா .
------------
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அன;ரணி ெசாகிறா:
"அேதா அ?த கBயாண ),B?5 ேமள> சத கா6றி மித?5 வகிறேத,
ேக,கிறாயலவா? நாயனகார நா,ைடறி"சி ராகைத அ6தமா1

வாசிகிறா. உைன பாபத6 ஒ நிமிஷ னா அ5 எ காதி

விQ?தேபா5 பைழய கால5 ஞாபக என உ

இலாதப க

டாயி6. ஒ நாN

ணி ஜல /ட வ?5வி,ட5. பல வஷ$கN னா ஒ

கயாணதி ேபா5 இேத ராகைத> ெசெபானா ேகாவி ராமசாமி

வாசிதா. அேபாெதலா நாயனகாரகளி அவ தா பிரசித..."
"அெதலா உ$கN இMமா ஞாபக இகிற5, அமா! ெராபD
பாயதி உ$கN கBயாண ஆயி6 எ ேக விப,கிேறேன?"
"எMைடய கBயாணைத நா ெசாலவிைல. ஆ வயதிேல என

கBயாண ப

ணினாகளா. ஒப5 வயதிேல ைகெப

ஆேன. அெதலா

என கனD மாதிாி /ட ஞாபகதி இைல. அKவளD இள வயதி

விதைவயானதி ஒ ெசௗகாிய இ?த5. உன> சிாி வகிறதலவா?

ஆனாA உ

ைம அபதா. நாைல?5 வஷ5 பிற அப

ேந?தி?தா, எலாைர9 ேபா எைன9 அல$ேகால ெச1திபாக .
ெராப> சி வயதானபயா அப ஒ ெச1யாம வி,?தாக ."
அன;ரணி ச6 ேநர சி?ைதயி ஆH?த வ
மப9 கைதைய ெதாட?தா:

"நா றிபி,ட5 எMைடய சிதி ெப

ண 3மா இ?5வி,F,

ணி கBயாணைத. அஜ என
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இர

F வய5 சினவ . அவN கBயாண ஆனேபா5 என பதினா

வயதி அஜ எனிட உயிராயி?தா . நா ைகெப

ஆனதிB?5

எ சிதியி ),ேலேய வள?5 வ?ேத. எMைடய 5கதிைய எ

ணி

அ?த ), எலா எனிட மிகD பிாியமாயி?தாக . நா ைவதேத

ச,டமா1 எலா நட?5 வ?த5."

"அஜ5 கயாண நி>சயமானேபா5, எ இடபதா எலா
ஏ6பாFகN நட?தன. மாபி ைள என ேவ வா$வ5, ேமளகார

யாைர அம5வ5, நாலா நா

வி?5 என ப,சண ேபாFவ5 எப5

த எலா நா தா தீமானிேத."
"கBயாண5 த நா
நட?த5. ெப

இராதிாி மாபி ைள அைழத பிற நி>சயதாத

),F 8திாீகNட நாM /டதி நி ெகா

?ேத.

மைணயி உ,கா?தி?த அஜதி தைலயிB?5 கBைழத தி;

கழ விQ?5 விFேபா இ?த5. நா அவளகி ேபா1 அைத> சாியாக

திகிேன. அப திகிவி,F தைலைய நிமி?தேபா5, மாபி ைள

அகி உ,கா?தி?த ஓ இைளஞ எைன உ6 ேநாவைத க

ேட.

அ?த கணதி எ ேதகெமலா பதறி6. தைல 3ழற5; 8மரைணயிழ?5

கீேழ விQ?5 விFேவேனா எ பய?5 ேபாேன. பகவா அளா அப

ஒ ேநரவிைல."

"அவைடய கைத மப பாக ேவ

Fெமற ஆவ எ மனதி ெபா$கி

எQ?த5. அப ஓ ஆைச இக /Fெமேற நா கனவிA கதியதிைல.
எKவளேவா மனைத அடகி அடகி பாேத. பைல க5 ெகா

F

பாேத. ஒ சாதியமிைல. கைடசியி அவ இ?த பக திபியேபா5

அவ அேபா5தா எைன பா5 ெகா
திவைத க

ேட."

?5வி,F கைத

"அறிரD நா -$கேவயிைல."
"மநா

அஜதி கBயாண சிறபாக நட?ேதறிய5. ெவளிேதா6றதி6

நா எேபா5 ேபா காாிய$கைள கவனி5 ெகா

Fதா இ?ேத.

ஆனா எ மன எனேவா ேவ தனி உலக ஒறி ச"சாிக ெதாட$கிய5."
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"ெகா"சந"சமி?த ச?ேதக கBயாணத தீ?5 ேபாயி6. அவ எைன
பாத5 எலா த6ெசயலாக அல; ேவ

Fெமதா. எ மன நிைல9

என நி>சயமாயி6. ஏேதா ஒ கா?த சதி அவ பக எைன கவ?5

இQகிற5 எபைத அறி?ேத... அேதா ;ரன> ச?திர கிளகிறேத,

பாதாயா?" எ அன;ரணிேதவி ேக,க, சாவிாி அ?த பக ேநாகினா .
";ரண> ச?திரைன அத6 னா எKவளேவா தடைவ நா

பா5தானி?ேத. ஆனா அஜதி கBயாணத இரD ;ரண>

ச?திரனி நா க

ட அழைக அத6  க

டதிைல. நாத>வரதி இனிய

நாத அத6 னா எைன அப பரவசபFதிய5 கிைடயா5.

ச?தனதி வாசைன9, மBைக ;வி மண என அKவளD இபைத

அத6  எேபா5 அளிததிைல."

"எ உ ளதி எைற ேதாறாத ஆைசக

ெப

எலா ேதாறின. 'எலா

கைள9 ேபா நாM ஏ தைலைய வாாிெகா

F ; ைவ5 ெகா ள

/டா5? ஏ $ம இ,F ெகா ள /டா5? ஏ ச?தன ;சிெகா ள
/டா5?' எெறலா எ

ண உ

டாயி6.

"கBயாண றா நாள மதியான நா அஜைத அைழ5 ெகா
சப?திகளி ஜாைக ேபாேன. அஜ5 அவNைடய நாதனா

தைலவாாி பினி ெகா

F

?தா . அவN எெனன நைக

இேபாதிகிற5, இM எெனன நைக ப

ணி ேபாட ேபாகிறாக

எப5 ேபாற அைமயான விஷய$கைள ப6றி அஜைத அவNைடய

நாதனா ேக,F ெகா

?தா . என ஞாபக அ?த ேப>சி இைல.

காமரா உ ளி யாேரா ேபசி ெகா

?த5 இ$ெகா வாைத9 அ$ெகா

வாைத9மாக எ காதி விQ?த5. இவைடய ர ேபால ேதாறேவ,

கவனமா1 ேக,க ெதாட$கிேன. அ?த ரB தா என இனிைம! என

உக! பாயதி ைகெப

ெகா

ஆகிறவகளி கதிைய ப6றிதா அவ ேபசி

?தா. அத ெகாFைமைய ப6றி> ெசாBயி யாராேரா

மகாகNைடய வாகிய$கைளெயலா எF5 கா,னா. பல தக$களி

ெபயகைள9 றிபி,டா. அவ6றி, 'மாதவ1யா எQதியி 5மீனா,சி
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கைதைய வாசி9$க ' எ அவ ெசான5 ம,F இM எ ஞாபகதி

இகிற5. 'சாிதானபா, பிரமாதமாக ேப3கிறாேய? அபயானா நீதா

அன;ரணிைய கBயாண ெச15 ெகா ேள' எ ஒவ ெசானா.

அத6 இவ, 'சீ>சீ! 3த ,டா க

நீ$க ! உ$கNட ேப3வைத கா,A

,> 3வேராF ேபசலா' எ பதி ெசானா. உடேன அ?த அைறயினி
ஒவ எQ?5 ேபான5ேபா சத ேக,ட5. அ5 இவரா1தா

இகேவ

F.

"அ?த இர

F  நாைள

அவைர ப6றிய விவர$க

சப?திகளி ேப>சிB?5 ெதாி?5 ெகா

எலா

?ேத. அ?த வஷ அவ

ெசைன இராஜதானியிேலேய பி.ஏ. பாீ,ைசயி தலாவதாக ேதறியி?தாரா.

ஐயாயிர Uபா1 வரத,சைண9ட அவ வரக

ெகா

?ததாகD ேபசி ெகா

பல வ?5

டாக . அபப,டவைடய அகா

நா பதிரமாேன. எMைடய பாகியைத எனா நப யவிைல.

----------

"நாலா நா

3
கBயாணத காைலயி சப?தி அமாN உட

சாியிைலெய தகவ வ?த5. நா பா5வி,F வகிேறென ெசாB,

சப?தி ஜாைக ேபாேன. அ$ேக ஒேவைள இவ இபாேரா எ

எ

ணமி,F ெகா

ேட ெசேற. வாச6ப தா

தனிைமயாக உலாவி ெகா
எ ேக,F ெகா

ய5 ேரழி ஹாB

?த இவ, எைன பாத5, 'யா ேவ

ேட வ?தா. நா பதி ெசால ெதாியாம திைக5

F?'

நி6ைகயிேலேய ச,ெட எ ைகயி ஒ கதைத ைவ5 அ5 ெவளியி
ெதாியாதப எ விரகளா னா. உடேன திபி> ெசறா.
"ய6 கா6றிேல இைலக

ஆFவ5 ேபா எ உட நF$கி6. ஆனாA நா

மி?த மேனாதிட5ட அ?த கதைத எ இதயதி அகி பதிரமா1
ைவ5 ெகா

ேட. பிற உ ேள ேபாேன. சப?தியமாNட

ேப3ேபாெதலா எ தி எ வச இைல. அ?த அமா

எைன உ6

பா5வி,F, 'என என உட எ ேக,கிறாேய? உன எனயமா
உட? க

V க நறாயிைலேய?' எ ேக,டா . 'ஆமா;
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என/ட திGெர தைலைய வBகிற5' எ ெசாBவி,F )F

திபிேன. உடேன உ

அைற ஒறி பாைய விாி5 பF5 ெகா

ேட.

ேக,பவகN உட சாியிைல ெய ெசாBவி,F, விமி, விமி அQ5

ெகா

?ேத. அத6 பிற அவைர - எ உ ளைத கவ?த ெத1வைத -

நா பாகேவயிைல..."

"ஐேயா! ஏ அமா அப? அ?த கததி எனதா எQதியி?த5?"
"கததிலா? எனிடதி அவகி?த ஆைச அKவளைவ9 அதி
ெகா,யி?தா. எனகாக எ?தவித தியாக ெச1ய தயாராயிபதா9,
உலக Qவைத9 எதி5 நி6க 5ணி?திபதா9, எQதியி?தா. ஆனா
எைன வ6தேவா க,டாயபFதேவா விபவிைலெய, அவாிட
என அபி?5, சகதி ஏளன5ெகலா 5ணிவத6
ைதாியமி?தா, அ சாய$கால நல$கி ேபாதாவ5 ஊவலதி

ேபாதாவ5 நா ைகயி ஒ மBைக ;ைவ ைவ5 ெகா
ேவ

Fெம, அ?த அைடயாளைத க

ெச1வதாகD எQதியி?தா..."
"அபயானா நீ$க
ெச1தீக

ஏ அQ5 ெகா

ட5 தா ேவ

க

ய ஏ6பாF

?தீக , அமா? அவ ெசானப

அலவா?"

"பாவி, நா அப> ெச1யவிைல. ேபாதாதத6, உ ேள ேபா1 பF5 அQ5
ெகா

கேவ, த ேபாி என இடமிைலெய, எMைடய

மனைத தா 

பFதி வி,டதாகD அவ எ

இKவா, எ வாHைகயி நாA நா
"ஆமா, அமா! ஆனா நீ$க

ணியிக ேவ

F.

இப கனD D ெப6ற5..."

ஏ அவ ெசானப ெச1யவிைல? என

ாியவிைலேய?"
"அ?த காரணைத இேபா5 ெசாலD என ெவ,கமாயிகிற5, சாவிாி!
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அவைடய கதைத அைறய தின நா பகவிைல. ஒ வஷதி6

பி6பாFதா அைத நா பேத. அப பபத6

அைத ைகயி ைவ5 ெகா

Fக

பதேபா5 அதி பாதி ேம க

எதைனேயா நா

ணீ சி?திேன. கைடசியி, அைத நா

ணீரா மைற?5 ேபாயி?த5.

"அமா, என ெசாகிறீக ? த$கN அேபா5..."
"ஆமா, சாவிாி. அவ கதைத ெப6ற அ என ஏ6ப,ட அவமான
மனேவதைன9?தா எைன ேமA ேமA பப ப,ட அளி5, ெப

, பி.ஏ., எ..,

ல5 நா ெச19 இKவளD ெதா

F

காரணமாயி6. அவ எ கரைத ெதா,F கதைத ெகாFத அ?நா ,
என பக ெதாி?திகவிைல!"
சாவிதிாியி க
ெவ

களிB?5 கலகலெவ உதி?த க

ணிலவி ஒளியி 5க

ேபா பிரகாசிதன.

ணீ 5ளிக

அ?த நாத8வரகார ேகதாரெகௗள ராக?தா வாசிகிறானா? அல5 உலக
மகா காவிய$களிA ள ேசாக ரஸைதெயலா பிழி?5 நாத8வர ழா1
வழியாக ெபாழிகிறானா?
---------------

47. ைவர ேமாதிர [காணாம ேபாகாத ]
1

ராஜாராம, பி.ஏ. (ஆன8) கட6கைர> சாைல ஓரமா1 நட?5 ெகா

?தா.

மாைல 3மா நாA மணியி. ைஹேகா,B?5 தி மயிலா;

வகீகளி வ
ெகா

க

ஒறபி ஒறா1> சரசரெவ ேபா1

?தன. அ?த வ

யி அம?தி?த கனதனவாகN ம,F,

அேபா5 ராஜாராமMைடய மன நிைலைம ெதாி?தி?தா, அப அல,சியமா1
ேபாயிபாகளா? அறிரD அவகளா கவைலயிறி -$கியிக 9மா?
3$க> ெசானா, அேபா5 ராஜாராமMைடய உ ள ஒ ல,ச ெச$கைல
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ேவகைவக/ய காளவாைய ேபா எாி?5 ெகா

?த5. அ?த தீயினா

அவ அ?த கட6கைர> சாைலயிB?த க,ட$கைளெயலா 3,ெடாி5விட
விபினா. கியமாக, அ?த ெஸன, ம
திதா1 க,யி பாீ,ைச ம

டப, பிர'ெடசி கலாசாைல,

டப இைவ அவ க

கைள உதின.

எத6காக இ?த க,ட$க ? எத6காக இவ6றி ஒவ பப5 பாீ,ைச

ேதவ5? பி.ஏ. (ஆன8) பாீ,ைசயி த தரதி ேதறிய தMைடய கதி
இேபா5 எKவித இகிற5?
'ப,னியினா இற?தா' எ கைதகளிலாவ5, பதிாிைக> ெச1திகளிலாவ5

பதேபாெதலா ராஜாராம ஆ>சாியபFவா. 'யாராவ5 ப,னியினா
சாவாகளா? எனதா தாிதிரமானாA, வயி6> ேசா கிைடகாமலா
ேபா1விF? 3த ெபா19 N' எ நிைனபா.
இேபா5 அவMேக அ?த கதி ேநர இ?த5. இராதிாி சாபா,F

வழியிைல! தன ம,Fமல; த தபி ரD அேத கதிதா.

ஆ; தா ம,Fமாயி?தா /ட பாதகமிைல. சதிரதி விQ?5 உயிைர
வி,டாA விடலா; அல5 ேபாW8கார ேம கைல வி,ெடறி?5 சிைற
ேபாகலா. ஆனா ரைவ என ெச1வ5? தன ஏதாவ5 ேந?தா அ?த
ழ?ைதயிMைடய கதி எனவா?
ர சாய$கால வழகேபால விைளயாவி,F ஆறைர மணி திபி
வவா. வேபாேத, "அ
ேக,F ெகா

ணா! பி8ேகா5 வா$கி வ?திகிறாயா?" எ

F வவா. அைறயிேல தைன காணாவி அவ என

ெச1வா? தவி5 ேபாக மா,டானா?... சாிதா; ஆனா தா அைறயி

உயிேராF இ?5தா என பிரேயாஜன? ழ?ைத பி8ேகா5 வா$கி
ெகா
இர

F ேபாக ைகயி கா3 எ$ேக இகிற5?
F வஷதி6 னா ராஜாராமMைடய தாயா - கிராமதிB?தவ

-

திGெர இற?5 ேபானதாக த?தி வ?5 அவ உடேன றப,F> ெசறா.

அத6 னாேலேய அ?த அமா

வி6க /ய நைக, ந,F எலாவ6ைற9
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வி6வி,?தா . அKவளைவ9 ராஜாராமMைடய ப, ப,டணவாச

விQ$கி வி,டன. தாயாைடய மரணதினா அ?த வஷ அவMைடய ப

தைடப,ட5. சில மாத ஊாி இ?5, பாகி இ?த ),ைட9 நிலைத9
மிகD பிரயாைசயி ேபாி கிைடத விைல வி6வி,F, ரைவ9

அைழ5 ெகா

F ெசைன ப,டண வ?5 ேச?தா.

அ?த வஷ நறா1 பாீ,ைசயிA ேதறினா. அத6

ைகயி ெகா

F

வ?தி?த பணெமலா கைர?5வி,ட5. சாமாகைள ஒKெவாறாக வி6க

ஆரபிதா. கைடசியாக மி"சியி?த ைகககாரைத9 வி6றா1வி,ட5.
இ?த  மாதமாக அவ உதிேயாக? ேத அைலயாத இட ெசைனயி
கிைடயா5; அவ ஏறி இற$காத ஆX8 கிைடயா5.

அ மாைல கட6கைர> சாைல ஓரதி அவ ஏ அKவளD உ ள
ெகாதிட நட?5 ெகா
------------

?தா எ ெசால ேவ

யதிைலயலவா?

2

"ஹேலா! ராஜாரா!" எற ர ேக,F திபி பாதா. ஒ ெபாிய
ேமா,டா வ

 அவ பினா நிற5. அதி ஒ ெபாிய மனித

உ,கா?தி?தா.

"நம8கார" எறா ராஜாராம.
"ஏதாவ5 ேவைலயா1 ேபாகிறாயா?" எ அெபாிய மனித ேக,டா.
"ேவைலயா? ேவைலயி?தா தா எKவளேவா ேதவைலேய?"
"அபெயறா எMட வா! உ,கா!"
ராஜாராம வ

யி ஏறி அவ அகி உ,கா?தா. வ

 கிளபிய5.
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அ?த ெபாிய மனித ஒ மாஜி திவா. ஒ தடைவ, ராஜாராம கலாசாைல
தமிH> ச$கதி காாியதாிசியாயி?தேபா5, அவைர ஓ உப?நியாச5காக

அைழதி?தா. அ>சமய அ?த மாஜி திவானி சில கிய ணாதிசய$கைள

ப6றி அவ ெவவாக கH?5 ேபசினா. அவாிட அ?த ண$க

உ

ெடபைத அத6  யா க

F பிகவிைல. உ

ைமயி, அவேக

/ட அ5 5ைமயா1தா இ?த5. இM ?5 பாேதாமானா, அ?த

கQைர ராஜாராமMைடய ெசா?த சரம. ஓ ஆ$கில Yலாசிாிய "கனவா

யா?" எற தைலட எQதியி?த க,Fைரைய அத6 த நா

அவ

பதி?தா. அதி றிபி,?த ணாதிசய$கைளெயலா மாஜி
திவாேம அவ ஏ6றி ேபசினா.

அ5 எபயானாA, அைறய தின மாஜி திவா, ஜாபவ?தனா கழப,ட

அMமாைடய நிைலைய அைட?தா. அவைடய இதய -கலதினா
விாி?த5. ேமA ராஜாராமனிட அவ ஓ அபிமான விQ?5 வி,ட5.

இேபா5 ராஜாராம த பகதி உ,கா?த5 அவ 5கி ஒ ெபாிய
'ெஷா,F' ெகாF5வி,F, "என ெச15 ெகா

கிறா1 இேபா5?" எ

ேக,டா. த கட$கN ஒ ேவைள D வ?5வி,டேதாெவ

ராஜாராமM ேதாறிய5. பி.ஏ. (ஆன8) பா8 ெச15 வி,F  மாதமா1

ேவைல அைல?5 ெகா
ெசானா.

பைத ப6றி> சா$ேகாபா$கமா1 எF5>

அைத ேக,ட5 மாஜி திவா தம5 பிரச$கைத ஆரபிதா: "நம5 த6கால
நாகாிக அKவளD இல,சணதி இகிற5. ேவைலயிலாதவக

'ேவைல,

ேவைல' எ அைலகிறாக . ேவைல இபவகேளா எப ேவைல ெச1யாம

தபி5 ெகா ளலா எ பாகிறாக . ந ெபாிேயாக

ஏ6பாF ெச1தி?தாக

எKவளD நல

எ இேபா5 ெதாிகிறதா? வணாசிரமைத

இகHகிறீகேள. பிராமண, Zதிாிய, ைவசிய, [திர எ பிாி5,

அ?த?த> சாதி அ?த?த ேவைலெய ஏ6பFதினாகேள அவக
திசாBக !... த6கால நாகாிகைத ேபா1 நீ$க

எKவளD

ஒசதியா1> ெசாகிறீக !..."
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"நா ெசாலவிைலேய..." எ ஆரபிதா ராஜாராம.
"நீ எறா நீயா? நீ ெசாலாவி,டா, உைன ேபாறவக
எ பி ைளயா

ெசாகிறாக .

டா ஆ8ேபா பகிறா. அவ என எQ5கிறா

ெதாி9மா? ஜவாஹலா ேநவி சாிதிரைத பதானா. அவ

ெசாகிற5தா சாியாயிகா. இ?தியாD 'ேஸாஷBஸ'?தா ேவ

3த ,டா க ! இவகNெகலா என ெதாி9? இ?தியாD ேவ

Fமா.

எனெவபைத எதைனேயா ஆயிர வஷ$கN னா ந ாிஷிக

ய5

எQதி

ைவ5வி,டாக . ைததிாீய உபநிஷ என ெசாகிற5. 'அனா பிராணா:
பிராணபான:..."

உபநிஷ பிரச$க வத6

வ

 லாயி,8 ேரா,B?த ஒ ெபாிய

ப$களாவி ேக, ?5 நிற5. அேபா5 ராஜாராம அவைன

ளகா$கிதமாக> ெச1த ஒ கா,சிைய க
ேவைலயிலா தி

ேவ

டா; தைன9, த

டா,டைத9, மாஜி திவானிட உதிேயாக ேக,க

Fெமற நிைனைவ9 மற?தா. வ

யிB?5 இற$வத6 /ட

மற?5 ேபானா. அப அவைன ெம1 மறக> ெச1தைவ. ஒ ெப

கதிB?த இர

Fக

க

தா.

மணியி

'காியவாகி ைடபர?5 மிளி?5
ெசKவாிேயா நீ
ெபாியவாய க

டவ

கெளைன

ேபைதைம ெச1தனேவ!'

எ ஆHவா பகவாைன ப6றி பாயவா ேபால, தைன ேபைதைம ெச1த

அ?த க

கைள9 அவ6ைற பைடத ெப

பாக ேபாகிேறாெமற எ

ைண9 இனி த வாHநாளி

ணேம அவMகிகவிைல. அபயிக,

இ$ேக, ச6 எதிபாராத இடதி, எதிபாராத ேநரதி அவைள பாத5
அவ ெம1மற?ததி வியெபன?
"இற$! ஒ சின G பா, ெகாFக ேபாகிேற. நீ9 இ?5வி,F
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ேபாகலா. பாதகமிைல, இற$! வகிறவக
ேவ

Fெமகிறவக

எலா ெராப

தா" எ மாஜி திவா வ6தி> ெசான பிற,

ராஜாராம ெகா"ச 3ய ஞாபக வ?5 வ
---------

யிB?5 இற$கினா.

3

ேபாW8  கமிஷன மி8ட கபாB அவகN> சமீபதி 'ராK சாகி'

ப,ட அளிக ெப6றைத னி,F ந மாஜி திவா அ?த> சி6

 வி?ைத

ஏ6பாF ெச1தி?தா. ெராபD ெபாகி எFத அதிய?த சிேநகிதக

ம,F?தா அ?த வி?5 அைழகப,?தாக .
அவகளி அ
அவக
அவக

ணM த$ைக9மாகிய ஓ இைளஞM 9வதி9 இ?தன.

கிய வி?தினராகிய ராKசாகி கபாBயி மமகM மமகN.

ெபய: பாலேகாபா, வஸைல. அவகN ராஜாராமைன மாஜி திவா

அறிக ெச15 ைவதா.

"உ$கைள நா எ$ேகேயா பாதிகிேற ேபா இகிறேத? ெஸயி

காேலஜி பதீகளா?" எ பாலேகாபா ேக,டா.
"ஆமா; ெகா"ச நா

தா பேத. நீ$கN உ$க

வ)க . உ$கைள ம,F, இறகிவி,F வ

 உ$க

, ஜா

சேகாதாி9 தின காாி
சேகாதாி9ட ேபா1

விF இைலயா?"
அத6

வஸைல, "நீ$க

சா1?5 ெகா

காேலP மா வரா

டாவி றாவ5 -ணி

F நி6Xக , இைலயா?" எறா.

ராஜாராமM ேராம சிBத5. இவ

நறா1 ஞாபக ைவ5 ெகா

அவ உ ளதி றி ெகா

தைன கவனிதிப5 ம,Fமல;

F இகிறா ! பைழய நிைனDக

F வ?தன.

எலா

ெசற வஷ5 ?திய வஷ கலாசாைல திற?5 சில நாைளெகலா ஒ
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நா

ச6 னதாகேவ ராஜாராம கலாசாைல> ெசவி,டா. எனேவ,

மணி அ வைரயி மா தாHவாரதி நி ேவைக பா5
ெகா

?தா. அேபா5 ஒ ேமா,டா வ

 வ?5 கலாசாைல வாசB

நிற5. அதி ஒ 9வM 9வதி9 இ?தாக . க ஒ6ைமயிB?5 அவக
அ

ணM த$ைக9மா1தா இக ேவ

Fெம ெதாி?த5. இைளஞ

வ

யிB?5 இற$கினா; வ

 அ?த 9வதி9ட ேபா1வி,ட5. அவ

வ

 ேபான பிற, அ?த ெப

ணி க

ெப

க

கலாசாைல ேபாகிறா

ேதாறி ெகா

ேபாA!

?தன. அமா! அ?த க

'கடBM ெபாிய க

க

க

ம,F ராஜாராமனி எதிாி

தா எKவளD விசாலமானைவ!

க ' எ கவி வணிதிப5 இபப,ட க

ப6றி தா இக ேவ

கைள

F!

அFத நாN ராஜாராம ச6 னதாகேவ கலாசாைல> ெசறா. அேத
இடதி நிறா. வ

9 அேத ேநர5 வ?த5. இைளஞ வ

யிB?5

இற$கிய5 எனேவா ெசானா. ஏேதா ேவைகயாக அவ ெசாBயிக

ேவ

F. அைத ேக,F, அ?த ெப

மின மிMவ5 ேபா இ?த5.

னைக ாி?தா ; பளீெர ஒ

பர?த விழிகNட /ய அ?த னைக ;த க ராஜாராமMைடய
உ ளதி பதி?த5. "இவ

ஒ ''னிமா 8டா' ஆக ேவ

F; அப ஆனா

ேமனா, பிரசித நைககைளெயலா ேதா6க5 உலகைதேய விைல

வா$கிவிFவா " எ அவ தB நிைனதா. 'சீ? இKவளD ெசௗ?தாிய
அபயா )ணா1 ேபாக ேவ

F? இவ

ம,F ேதச ேசைவயி ஈFப,டா,

எKவளD நல ேவைல ெச1யலா? இவNைடய தைலைமயி கீH யா என

தியாக?தா ெச1ய பி வா$வாக ?' எ கதினா. பிற, 'இெதலா
ந ேதசதி நிைன5 என பிரேயாஜன? எ?த அசF இவைள கBயாண
ெச15 ெகா ள ேபாகிறேதா? அல5 ஒ ேவைள னேம ஆகிவி,டேதா
எனேவா? கBயாண ஆகிவி,டா பிற எலாைர9 ேபா ஜனெதாைகைய
அபிவிதி ெச15 ெகா

எெறலா எ

F, வாHைகைய த ளேவ

ணமி,டா.

ய5தாேன?'
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ராஜாராம மநாN அேத ேநரதி அேத இடதி நிறா. அ வ

அ$ேக நிவி,F கிளபி> ெசறேபா5, அ?த ெபாிய க

க



ஒ தடைவ

3ழ அவ ேம ஒ )>3 )சி, அவைன திைகக> ெச15 வி,F, மவினா

மைற?தன.

பிற, இேத மாதிாி அேநக நா,க

நட?த5. அ?த க

க

எனதா

ெசாகிறன? அ?த பாைவயி அத?தா என? பாிகாசமா? ேகாபமா?
மமைதயா? அல5...

 மாத கால ராஜராம ஒ ெசாபன உலகதி வாH?5 வ?தா.
திGெர ஒ நா

அமா இற?த ெச1தி வர, ஊ றப,F> ெசறா.

அFத வஷ அவ மப அேத கலாசாைலயி வ?5 ேச?தேபா5, அ?த

ப>ைச வண ேமா,டா வ
ெதாி?த5.
------------

 இ?த வஷ அ$ வவதிைலெய

4

நம5 மாஜி திவாMைடய வாHைகயி பைழய நாகாிக 5 நாகாிக அழகாக
கல?தி?தன.
இ?த> சி6

 வி?5 ேமைஜக , விாிக , கி

ண$க , ேகாைபக

சகிதமாக ேமனா,F ைறயி தா ஏ6பாF ெச1யப,?த5. ஆனா

ஷகN தனி ேமைஜ9 8திாீகN தனி ேமைஜ9 ேபாடப,?தன.
வி?5 வ?தி?தவகNைடய பிரபாவ$கைள இேபா5 ெகா"ச ெதாி?5
ெகா ளலா.

Jமா க$ேகாாி அ1ய ஒ வகீ, அவைடய காலதிேல அேநக

க,சிகாரகைள தைல ெமா,ைடயதவ. இேபா5 அவைடய கியமான

ேவைல எனெவறா, உலகதிA ள ெபாிய மனிதகNெகலா கத

எQ5வ5தா. அவரவகN எ?ெத?த விஷயதி பிரைம உ

ெதாி?5 ெகா

ெட அவ

F அைத ப6றி எQ5வா. மகாமாD ஹாிஜன ேசைவைய
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ப6றி9, கிராம நிமாணைத ப6றி9 அவ அேநக கத$க

எQதியிகிறா.

மகாமாவிடமி?5 அவ ஒ தடைவ பதி வ?த5. "த$கNைடய கத$க

மிகD சிகரமான விஷய$கைள உ,ெகா

டைவ எ றிபி,கிறீக .

அைத நா நகிேற. ஆனா, நா லகைள அட விரத
ெகா

கிேறனாதலா அவ6ைற அMபவிக என ெகாF5

ைவகவிைல" எ மகாமா எQதியி?தா. அ?த கதைத நம5 வகீ
க

ணா ேபா,F மா,யிகிறா. அேத மாதிாி, ெபனா,ஷாவிடமி?5,

"த$க

கதைத பேத; இM உயிேராF தா இகிேற" எ வ?த

கதைத9, ெராேம ேரால

டமி?5, "த$க

ப5 பக$ெகா

ட கத

கிைடத5; த$க

பாைஷ என ாியாதத6காக மிகD ச?ேதாஷபFகிேற"

அவ அப க

ணா ேபா,F மா,யி கத$களி நFநாயகமாக

எ வ?த கதைத9 க

ணா ேபா,F> 3வாி மா,யிகிறா.

விள$வ5 ெசைன மாஜி கவன ஒவைடய கத?தா. சீைம ேபா1

வி,ட அ?த மாஜி கவன Jமா க$ேகாாி அ1ய எதைனேயா கத$க
எQதினா; ஒ பதி வரவிைல. கைடசியாக, கடD

அளா அவைடய

மேனாரத நிைறேவ கால வ?த5. ஐயைடய அைம மைனவி

கால"ெசறா . அவ

ைகலாச பிராதி அைட?த வரலா6ைற மிகD உகமாக

ஒ கததி எQதி, "த$களிடமி?5 ஓ ஆத ெமாழி வ?தா தா உயி

தாிேப" எ தி?தா. இமாதிாி விஷய$களி ெவ ைளகாரக

சபிரதாயைத க

பதி வ?த5. "த$க

பாக அ]சாிபவக . உடேன மாஜி கவனாிடமி?5

மைனவி த$கைளவி,F> ெச ைகலாசைத அைட?த

விஷய ெதாி?5 மிகD வதபFகிேற. அவN நல தி ஏ6ப,F

திபி வ?தா, மனி5 ஏ6 ெகா N$க " எ அ?த கத ெசாB6.

அத ெபா

எனெவ Jமா க$ேகாாி அ1ய இவைர ந

விள$கவிைலெயறாA, கத எனேவா க

ெதா$கிற5.

ணா ேபாடப,F

வி?தினாி இெனாவ ஒ பதிாிகாசிாிய, அவைடய ெபய ராK பக-
அ>3தராய, பதிர

F வஷமாக நட?5 வ அவைடய பதிாிைகயி

ெபய 'Fபேநச'. அவைடய Fப5 அ?த பதிாிைக

ேநசனாயிபதி ச?ேதகேமயிைல. அ?த பதிாிைகைய யா பகிறாக

எப5 ம,F ஒ பரம ரகசிய; ெமாததி அ?த பதிாிைகயி எதைன
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விளபர$க

வகிறனேவா, அKவளD பிரதிகN அத6ேம ப5

பிரதிகN அ>சிடபFவதாக வத?தி. ஒ தடைவ, 'Fபேநச'னி விளபர

ெகாFப5 ப6றி நகர சைபயி விவாத வ?த ேபா5, 'Fபேநச'னி விளபர

ெச1வைத விட நாேம தைல ஒ பிரதி ைகயா எQதி விநிேயாக ெச15வி,F,
விளபர பணைத ப$ ேபா,F ெகா ளலாேம!" எ ஓ அ$கதின

ேயாசைன ெசானாரா. ஆனாA ேம6ப பதிாிைக9 ஒ கியமான

ெபா5ஜன ேசைவ ெச15தா வகிற5. ம6ற பதிாிைககளி வராத நம5 மாஜி

திவா ேபாறவகளி உவ பட$கN, அவகNைடய உய

ணாதிசய$கN 'Fபேநச'னி அக ெவளியாவ5

F.

இெனாவ ஒ ெபாிய ரயிேவ உதிேயாக8த. மாத இர

டாயிர Uபா1

சபள வா$கிறவ. அ?த அ?த85 த?தப தைலயி வQைக

விQ?தவ. அவ> ச$கீததி ெராப பிரைம. மாத U.100 ஒ விவாM

ெகாF5 அவாிட  வஷ ச$கீத க6 ெகா

டா. வி அ?த

விவா, "உம5 ைளயி ச$கீத ஏறா5" எ ஸ,பிேக, ெகாFகேவ,
இவ ேகாப$ெகா

F "ச$கீத விைதையேய சீதி5கிேற" எ

ஆரபி5வி,டா! அவ இ5வைரயி திதாக ஒபதைர ராக$கN,
பதிேறகா தாள$கN, 356 8வர$கN க

Fபிதிகிறா. இவ6ைற

ேக,F ஆன?திபவகளி ந மாஜி திவா ஒவராதலா, அவாிட Jமா

சி.ஆ.ச?த அவகN அதிக மதி

F.

அFதவ ஒ மாஜி ஸ ஜ,P. அவ, "இ?தியாD ேவ

யெதன?" எM

ெபய ெகா

ட பிரசிதி ெப6ற தகதி ஆசிாிய. அ? YB, கிரா தைல

28 பக$க

அட$கிய5. இ?த அைமயான தகைத அவ இ$கிலா?தி

ேமாகைத க
பாBெம

ெகா

5 Fமியி அவசியைத வB95 அதியாய ம,F

, சைப அ$கதின ஒKெவாவ அMபி, தக ெப6

டத6 அவகNைடய அதா,சி ைகெயQ5கைள வா$கி

ைவதிகிறா. இ?த அாிய ெபாிய YA Mைர த?திகிறவ ந மாஜி

திவா தா எறா, இவகNைடய பர8பர நமதிைப ப6றி ஒ ெசால

ேவ

யதிைல.

ஐ?தாவ5 பிரக அ?த விஷனி காபேரஷ ெகௗ'ல எபைத
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அவாிடமி?5 கிளபிய காபேரஷ வாசைனேய பிரசிதபFதி
ெகா

?த5. ஆைகயா நா அவைரப6றி ஒ ெசால ேவ

யதிைல.

இ?த ஐ?5 பிரககேளாF மாஜி திவா, ராK சாகி கபாB, பாலேகாபா,

ராஜாரா இவக

ேச?5 ெமாத ஒப5 ேப ஷகNைடய ேமைஜைய

அல$காிதாக . 8திாீகNைடய ேமைஜயி இ?தவகைள ப6றி நா ஏதாவ5

ெசானா, மாஜி திவா க,டாய ஆ,ேசபிபாராதலா, ேமேல கைதைய

ெதாடேவா.
*****

சி6

 வி?5 நட?5 ெகா

?த5. அேத சமயதி மாஜி திவா

வி?தினாி ெசவி வி?5 அளி5 ெகா

?தா.

"ேசாஷBஸமா! இ?த ஜவஹலா ேந6 ைபய. இவ பிறபத6 வாயிர
வஷ$கN னா, மM எQதிவி,F ேபாயிகிறா. மM எ$ேக, இ?த
கார மா8 எ$ேக? த6கால நாகாிக நம5 பி ைளயா

க

கைள மைற5 வகிற5..."

டாகNைடய

இைடயிைடேய பாலேகாபா அவைடய வாைய கிளறி வி,Fெகா
"த6கால நாகாிக த6கால நாகாிக எ ம
த6கால நாகாீகதி எ?த அசைத நீ$க

?தா.

ைண வாாி இைறகிறீகேள!

ஆ,ேசபிகிறீக ? இ$கிW

பபதி, உதிேயாக பாபதி, ெபஷ வா$வதி, ப,ட ெபவதி,
பி ைளைய> சீைம ப அMவதி, ேமா,டா ைவ5 ெகா வதி -

இ5 ஒறிA உ$கN ஆ,ேசபமிைல; பி எைத றி5தா வாைய>

ெசலவழிகிறீக ?"

"ேக,Gகளலவா?..." எ மாஜி ஸ ஜ,P ஆரபிதா.
மாஜி திவா அவைர ேபச விFவாரா? "நீ$க

இ$க . அவM நாேன

ெசாகிேற பதி. பாலேகாபா! நீ ேக,ட5 சாியான ேக வி. அ?த

ேக வியிேலேய பதிA இகிற5. அ?த ேக வி அபைடயான

மனபாைம இகிறேத, அைததா ஆ,ேசபிகிேற. உ$கNெகலா

நம5 ராதன நாகாிகதி நபிைக ேபா1வி,ட5. அதனா தா இ?த
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கால5 பி ைளக

இப ேப3கிறீக . ஒவMைடய ெவளிநடைத

எபயி?தாA, மனபாைம சாியாயி?தா அவM கதி உ

F.

உ$கN நம5 ராதன நாகாிகதி பதி சிரைத கிைடயா5. ஜவஹலா

ேநவினிட உ ள த இ5 தா..."
-------

5

மாஜி திவாMைடய ேப>சி ஒKெவா வாைததா ராஜாராம காதி விQ?த5.
காரண வாசககேள ^கி5 ெகா ளலா. அவMைடய கவனெமலா 8திாீக

ேமைஜயிBேலேய இ?த5. அவகளி அதிகமாக ேபசிய ர

வஸைலயிMைடய5தா எபைத அவ அறி?தா. இ?த மாஜி திவாMைடய

வா1 ச6 ஓயாதா எ அவM ேதாறி6.
இர

ெடா சமய மிகD தயக5ட அவ 8திாீக

திபி பாதா. அேத சமயதி அவNைடய பர?த க

3ழ தைன ேநாவைத க
இலாம ேபாயி6.

'நிலD ெச19 க - கா

நிைனD அழி விழி9

இ பக

களி கவிழிகN

டேபா5 அவM இ?த உலக ஞாபகேம

பா

கலகெலற ெமாழி9 - ெத1வ

களி5ல$ நைக9'

எ கவி பாயேபா5, இதைகய ஒ ெப

ேவ

F.

இப அவ எ

ணமி,F ெகா

ைண நிைன5தா பாயிக

ைகயி, அவ ேதனிM இனியெத

நிைனத அ?த ரBேல பிவ ெசா6க
ெவளிவ?தன:

அத ந"3 ேதா1?தனவா1

"ஆமா! மனபாைமதா சாியாயிக ேவ

F! காாிய என பிரமாத?

எ கவைலப,F ெகா

எதைனேயா ேப இகிறாக .

இ?த ெசைன ப,டணதி இைறய தின இரD உணD என ெச1ேவா
 ஏைழக
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பத6 பாBலாம ஒ, உல ழ?ைதக
நாேமா இ$ேக ஒKெவா இர

எதைனேயா இகிறன.

F அணா விைல9 ள சீைம பி8ேகா5களி

தைல நாைல?5 திகிேறா. அதனாெலன ேமாச? நைடய மனபாைம
சாியாயிகிறதலவா?"
மாஜி திவா ெசானத6 பதிலாக வஸைல ேம6க
திவா, "நீ /ட உ அ

அத6

டவா /றினா .

ணMட ேச?5 வி,டாயா? ெராப ேப!

ேதச உப,டா ேபாலதா" எ /றி, ேமேல ஏேதா ேபசி ெகா

ேபானா.

ஆனா, வஸைலயி வாைதக

ெகா

ராஜாராமMைடய மனதி ேவேறா

டாகின. 'இராதிாி> சாபாF...ழ?ைத...பி8ேகா5...'

எதிபாராத பலைன உ

இKவாைதக

F

ெசவியி விQ?த5 ராஜாராம கனD உலகதிB?5 விழி5

டா. ரவி நிைனD வ?த5. 'அ?ேதா! ழ?ைத ராதிாி என ெச1வா?
கிேறா. கடDேள! 8திாீ

இ$ேக நா வயி ைடக> சாபி,F ெகா

ெசௗ?தயதி சதிதா என? தைன தவிர ேவ கதியிலாத அைம

தபிைய /ட> ச6 ேநர மறக> ெச15வி,டேத! - ராஜாராமMைடய உ ள
ெவ,கதிA ேவதைனயிA ஆH?த5. "ர! நீ வழகேபா ஆறைர மணி

'அ

ணா!' எ /பி,F ெகா

இராதிாி நீ ப,னி கிடகவா ேவ
க

களி 5ளித க

5ைட5 ெகா
*****

F வவாேய? உன என ெகாFேப?
F?" எ அவMைடய இதய அலறி6.

ணீ 5ளிகைள ெவ சிரமப,F பிற ெதாியாம

டா.

மாஜி திவா, ேமேல பிரச$க ெச15 ெகா

F ேபானா: "ஏ6கனேவ உலகி

தம ழப அதிகமாயிகிற5. எ5 சதிய, எ5 மிைத எபைத அறிய

யாம ஜன$க

தி

டாFகிறாக . 8திாீக

?5வி,டா ேக,க ேவ
உ

ேவ ெபா5 விவகார$களி

யதிைல. உ$கNெகலா என ெதாி9?

ைம ைவர ஒைற9, இமிேடஷ ைவர ஒைற9 ெகாFதா, எ5

ைவர, எ5 இமிேடஷ எ க

F பிக 9மா? இேதா, பா$க ; இ?த

ேமாதிரைத இ வா$கிேன. இைத நிஜ ைவரமலெவ யாராவ5 ெசால

9மா?" எ /றி பகதிB?த மாஜி ஸ ஜ,ஜினிட ேமாதிரைத
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ெகாFதா. அதி பதிதி?த ஒ ெபாிய ைவர இர
பளபளெவ க

F சி ைவர$கN

கைள பறிதன. மாஜி ஸ-ஜ,P அைத பா5வி,F,

"ஆமா; அச ைவர மாதிாிதா இகிற5. இ?தாA கவனி5 பாதா
ெதாி?5விF" எறா. பிற, அைத அFதா6 ேபாB?த ராKசாகி கபாBயிட
ெகாFதா. அவ அைத பா5வி,F, "ெராப நறாயிகிற5. இ5 நிஜ

ைவரெம யாராவ5 நவாகளா, என? ைபதிய?தா" எறா. ேமாதிர
ைகமாறி ேபா1ெகா

ேடயி?த5. அFதப, வகீA அ?த மாதிாிேய

அபிபிராயப,டா. பதிாிகாசிாிய, "என ைவர$களி அKவளD அ]பவ
இைல. இ?தாA இைத பாதா ச?ேதக ஏ6படாமBரா5" எறா.

மாஜி திவா, "ஹ_ஹ_ஹா!" எ சிாிதா. "பாதீகளா? ேகவல ஒ
ைவரைத நிஜ, ெபா1 எ க
8வUபைத எப க

Fபிக யாதவக , சதியதி

Fபிக ேபாகிேறா? அ5 நிஜ ைவர?தா. Uபா1

750 இேபா5தா வா$கிேன - லவனர ஜமீதாகாக" எறா.

-----------

6

ராஜாராமMைடய ெசவிகளி இெதலா ஏறேவயிைல. 'ைவர', 'ைவர ேமாதிர'
எப5 ம,F காதி விQ?த5. அவMைடய ஞாபகதி ர இM ச6

ேநரதி ப ளி/டதிB?5 திபி விFவாேன எபதிேலேய ஈFப,?த5.

மாஜி திவாMைடய பிரச$கேமா கிற வழியா1 காணவிைல. அவாிட

தMைடய நிப?தமான நிைலைய> ெசாB ஏதாவ5 அவசரமான உதவி
ேவ

Fெம ேக,க அவ விபினா. அவாிட அவMைடய நபிைக

இத6

ெராபD ைற?5 வி,ட5. தனி தாேன ஆH?5 ேபாயி அ?த

மனித பிறைடய 3க 5க$கைள உண சதி இமா?

எபயி?தாA இைறய தின அவாிட தனியாக ேப3வ5 சாதியமிைல.
நாைள காைலயி வ?5 பாக ேவ

ய5தா.

"என ெகா"ச ேவைல இகிற5. ேபானா ேதவைல" எ அகிB?த

பாலேகாபாBட ெதாிவிதா. அவ, "உ$கைள அக பாக விகிேற.

எ$ேக வசிகிறீக ?" எ ேக,டா.
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"திவBேகணி 3?தரதBயா ெதவி 48ஆ நப ),F மா அைறயி
இகிேற. ஆனா அ$ேக எதைன நா
எறா ராஜாரா.
"எ$க

)F எQ;ாி இகிற5. நீ$க

இேப எப5 நி>சயமிைல"

ஒ நா

க,டாய வரேவ

F" எ

பாலேகாபா ெசாB, த விலாச எQதிய சீ,ைட அவ ைகயி ெகாFதா.
ராஜாரா விைடெப6 ெகா வத6காக எQ?5 நிறா.
அேபா5 மாஜி திவா, ஏேதா ேபசி ெகா

?தவ, ேப>ைச நிதி, "ேமாதிர

எ$ேக?" எ ேக,டா.
எலா, "எ$ேக? எ$ேக?" எறாக . 36 6 பாதாக . ேமாதிரைத
காேணா.

"என ெகா"ச காாிய இகிற5. நா ேபா1 வர,Fமா?" எறா
ராஜாராம, மாஜி திவாைன பா5.
அவ இவைன பாதா. ஆனா பதி ஒ ெசாலவிைல.

ம6றவகைள பா5, ேமாதிர எ$ேக?" எ ேக,டா.

எலா ேமைஜைய பாதாக . பZண த,Fகைள பாதாக . ஒவ

கைத ஒவ பாதாக . பிற, ஆகாயைத பாதாக . எ$

ேமாதிரைத காணவிைல.
ராஜாராம நி ெகா
ேக,டா.

ேடயி?தா. "நா வர,Fமா?" எ மப9

அேபா5  கமிஷன கபாB, இனிேம காாிய$கைள நட5 ெபா
தைடய5 எபைத உண?தா. உடேன, எQ?5 நி, "ந

பகேள! U.750
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வா$கிய ஒ ைவர ேமாதிரைத ஐ?5 நிமிஷ5 னா நா பா5
ெகா

?ேதா. இேபா5 அ?த ேமாதிரைத காேணா எ நம

வி?தளித ெபாிய மனித /கிறா. இ5 நெமலா அவமான

தர/ய விஷய. க

ய ளவக

இதைகய ச?தபதி ெச1ய /ய5

ஒதா இகிற5. நைம நாேம ேசாதைன உ,பFதி

ெகா ளேவ

எறா.

ய5தா. தB ஒKெவாவ ச,ைட ைபகைள உத$க !"

"அ5 தா சாி" எறா மாஜி ஸ ஜ,P.
"என ஆ,ேசபமிைல" எறா வகீ. ம6றவகA சமத5 அறிறியாக

VVதாக . கபாB, ராஜாராமMைடய கைத பாதா. அவ கதி

ஏ6ப,ட ழபைத கவனிதா. திட அகப,Fவி,டா எ தீமானி5

ெகா

டா. ேபாW8 இலாகாவி ப5 வஷ இ?5 தைல நைர5 ேபான

அவ இ?த தி,ைட க

Fபிப5 ஒ ெபாிதா?

அ?த> சமய பாலேகாபா னைக9ட, "ச,ைடைய ம,F உதறினா
ேபா5மா? ேவ, மபி ெசகி ெகா
ெகா

?தா? Fமியி ைவ5 ?5

?தா?..." எறா.

கபாB, "பாலேகாபா! இ?த மாதிாி ச?தபதி /டவா விைளயா,F? 5ளி/ட
நறாயிைல. தB ச,ைட ைபகைள உதேவா. அதி அகபடாவி,டா,

பிற எலா தனி அைற ேபா1 ;ரண ேசாதைன ெச15 ெகா ேவா.
நல ேவைளயாக, 8திாீக

இதி சப?தபடவிைல" எறா.

"ஏ அப எ$கைள ஒ5கிறீக ? ம6ற எலாவ6றிA?தா நா$க
ம,டமாயிகிேறா; தி,F ப,ட க, ெகா வதி /டவா ம,டமாயிக
ேவ

F?" எ வஸைல ேக,டா . அவNைடய ரB ஏளன

அதிகமாயி?ததா, ேகாப அதிகமாயி?ததா எ ெசாவத6 யாமB?த5.
கபாB, "தி,F எ யா ெசானாக ? ஞாபக மறதியா1 யாராவ5 ச,ைட
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ைபயி ேபா,F ெகா

கலா. அபயிறி, ேமாதிர மாயமா1

ேபாயி?தாA, நைடய ெபாைப நா கழி5 ெகா ளலாமலவா?"
எ /றி, தம5 ேகா,ைட அவிH5 உதறினா.
"என ஆ,ேசபமிைல, 8வாமி!" எ பாலேகாபாA த ேகா,ைட எF5
உதறினா. ம6றவகN அபேய ெச1தாக .
ராஜாராம ம,F நிறபேய இ?தா.
"மி8ட ராஜாரா! ஏ நி6கிறீக ? அவசரமா1 ேபாக ேவ

Fெமறீகேள!

ச,ைடைய உதறிவி,டா, உடேன ேபாகலாேம!" எறா கபாB.

ராஜாராமM என ேந?5 வி,ட5? அவ ஏ அப ேதகிறா?
அவMைடய க

களி ஏ நீ த5கிற5?

ஒ நிமிஷ அKவா நிவி,F ேகாப 5க ெபா$கிய ரB, "நா
மா,ேட; எ ச,ைடைய கழ6ற மா,ேட. என ெதாி9 உ$க

சமாசார;

எைன அவமானபF5வத6காகேவ இப> ெச1திகிறீக . அ5 ைவர

ேமாதிரேமயல; அ5 ெக,F ேபாகDமிைல; 3த ெபா1. நீ$க

ெபாிய மனிதக . என ேவ

அலறினா.
கபாB, ெதா

FமானாA ெச1யலா. நா ஏைழ!..." எ

ைடைய கைன5 ெகா

எ ஆரபிதா.

எலா

F, சாவதானமாக, "தபி! பதறாேத!..."

அத6 , ராஜாராம, "ஆமா; பதறாேத! உ$கNெகன உபேதச ெச1வத6?
யா5. நா இ?த அவமான5 உ,படமா,ேட. ச,ைடைய

உதறமா,ேட. இேதா நா ேபாகிேற. உ$களா ஆனைத> ெச15

ெகா N$க " எ விமிய ரB ெசாBவி,F, விைரவாக நட?5 ெவளிேய

ெசறா.
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ராKசாகி கபாB, கடகடெவ சிாிதா. ஆனா ம6றவக

யா சிாி

வரவிைல. ராஜாராமMைடய ஆதிரமான ேப>3, அவMைடய ரB ெதானித
5க அவகைளெயலா பிரைம பிதவக

ெவ,ட ேபா1 ;தைத க
அைட?தி?தாக .

ேபா ஆகிவி,டன. கிண

டவMைடய நிைலைய அவக

கபாB ம,F?தா தைடய நிதானைத இழகவிைல. ெவளியி ெகா"ச

-ரதி நி ெகா

?த ஓ ஆைள அவ சமிைஞ ெச15 /பி,டா.

அகி வ?த5 அவ காதி ஏேதா ெசானா.

அேபா5 வஸைல தா இ?த இடதி எQ?5 நி, "மாமா! நீ$க

என

ெசாகிறீகெள என ெதாி9. மி8ட ராஜாராைம பி ெதாட?5

ேபாக> ெசாகிறீக . ஆனா, அ5 ேதைவயிைல..." எறா .
எலா அவ

கைத வியட ேநாகி ெகா

ைகயிேலேய, "இேதா

அ?த ைவர ேமாதிர, பதிரமாயிகிற5!" எ எF5 கா,னா . "பாிசாரக

உ$க

ேமைஜயிB?த காரா;?தி த,ைட இ$ேக எF5 ைவதா. காரா;?தி

வியA

இ5 இ?த5. உ$களி ஒவ ேப>3 8வார8யதி ஞாபக

மறதியா1 த, ேபா,Xக ..."

"அடடா! அ?த ைபயைன ேபா1> ச?ேதகிேதாேம? என அநியாய! நீ ஏ
னேம ெசாBயிகபடா5?" எ மாஜி திவா ேக,டா.
"ஏனா? உ$கNைடய திசாBதன எKவளD -ர ேபாகிறெத
பாகதா!" எறா .
-------------

7

ச6 ேநர5ெகலா, பாலேகாபாA வத8ைல9 மாஜி திவானி

ப$களாD ெவளிேய வ?5 த$கNைடய காாி ஏறி ெகா
"ைரவ! திவBேகணி ேபா!" எறா

வஸைல.

டாக .
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"திவBேகணிகா? எத6காக?" எறா பாலேகாபா.
"அவைர பாபத6தா."
"ஐேயா! ஏேதா விலாச ெசானா; மற?5 வி,ேடேன!"
"நீ மற?5 வி,டா என ஞாபக இகிற5. 3?தர தBயா ெத, 48ஆ

ெநப."

"அவM ஏ அKவளD ேகாப வ?த5? ச,ைட ைபகைள உதறமா,ேடென
அKவளD பிவாத ஏ பிதா? அ5தா என ெதாியவிைல."
"என?தா ெதாியவிைல. ஆனா ஏேதா காரண இகேவ
நா க

F. அைத

Fபிகாவி,டா, எ ெபய வஸைல அல; நா  கமிஷன

கபாBயி மமகளல" எறா .
ப5 நிமிஷ5ெகலா வ

 ேம6ப ), வாசைல அைட?த5.

கீHக, யி?த ஒவ வாசB நி ெகா

?தா.

"ராஜாராம இ$ேகதாேன இகிறா?" எ பாலேகாபா ேக,டா.
"ஆமா; இேபா5தா ெவளியிB?5 வ?5 மா ேபானா" எ பதி

வ?த5.

பாலேகாபாA, வஸைல9 ெம5வாக அைவ5 ம>3 பகளி மீ5
ஏறினாக .

ேமேல ச6 வி8தாரமான திற?த மா இ?த5. அத ஒ பகதி ஒ சின
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அைற இ?த5. இவக

எ, பாதாக .

ெம5வாக நட?5 ெச அைறயி கதவ

ைட நி

*****

ராஜாராம தMைடய ேகா,ைட கழ6றி த ச,ைட ைபகளிB?5 ஏேதா
சாமா எF5 ெகா

?தா. அ5 என? ஆ! மாஜி திவாMைடய வி?தி

ைவதி?த பி8ேகா5; அைத ேமைஜ மீ5 ைவ5வி,F மப9 ைபயி

ைகைய விFகிறா. இெனா பி8ேகா5. இமாதிாி ஆ பி8ேகா5கைள

எF5 அFகி ைவகிறா. உ8! தனதாேன ஏேதா ேபசி ெகா கிறாேன!
"ர! ர! அவைள ேபாற ஆயிர ேதவகனிைககளி காதைல கா,A

உMைடய அதா என ெபாி5!"

இ5 காதி விQ?தேபா5, வஸைலயி அழகிய கன$க

ழி?தன. "அவ "

எ அவ றிபிFவ5 யாைர எப5 வஸைல ெதாியாதா, என?
அேத சமயதி, "அ

ணா! அ

ணா!" எ -கலமா1 /விெகா

மாப ஏறி வ சத ேக,ட5.

F, யாேரா

"ர ஓ வா!" எறா அைறயிB?தபேய ராஜாராம.
அFத நிமிஷதி, ெவ க

கN, 3,ைட மயி, கைள ெசா,ய

க பைடத ஒப5 வய5> சிவ ஒவ மா வ?தா. "அ

ணா!

பி8ேகா5 வா$கி வ?திகிறாயா?..." எ ேக,டவ அைறயி வாசB
இவ நி6பைத க

F திைக5 ேபானா. உ ேள வ?5, அ

ெம5வான ரB, 'ெவளியி நி6பவக

ணாவிட

யா?' எ ேக,டா.

ராஜாராம ஆ>சாிய5ட ெவளிேய வ?5 பாதா. பாலேகாபாைல9

வஸைலைய9 க

ட5 தB அவM ேகாப வ?த5. ஆனா,

வஸைலயி னைக ;த கைத9, அ?த க

கைள9 க

பற?த5. அத6 பதி ெவ,க பிF$கி தின ெதாட$கிய5.

ட5 ேகாப
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"த$கNைடய விலாச மற?5 ேபாவத6
எ வ?ேதா" எறா பாலேகாபா.
"இKவளDதானா? தி,F க

),ைட க

Fபி5 ைவகலா

Fபிக வ?தீகெளறலவா பாேத?"

வஸைல ெசானா : "ஆமா; தி,ைட க

Fபிகதா வ?ேதா. ஆனா

ேமாதிர தி,ைடயல. ேமாதிர எனிட?தா இ?த5. காரா;?தி

த,B?5 எF5 ைவ5 ெகா

?ேத. அைத நா கா,ய5 அ?த

கிழ$களி கதி அசF த,யைத நீ$க
ஆனா, நா$க

வ?த5 ேவ தி,ைட க

பாகாம வ?5 வி,Gக .

Fபிக. ேமைஜயி இ?த

பி8ேகா5களி ஐ?தா பி8ேகா5கைள காேணா. ஒேவைள இ$ேக

இேமா எ வ?ேதா. அடடா! இேதா இேக!"

இKவா ெசாB, ராஜாராமMைடய பதிA இட$ ெகாடாம, வஸைல

ேமைஜய

ைட ேபா1 அ?த பி8ேகா5கைள ைகயி எF5 ெகா

திைக5 ேபா1 நிற ரைவ பலவ?தமாக பிதிQ5 அவ வாயி

டா .

பி8ேகா5கைள திணிக ெதாட$கினா .

அேபா5, பாலேகாபா, தன , "சாி, சாி! இ?த ராஜாராம பி8ேகா5கைள

ம,F திடவிைல. ஒ மகா அதிக பிரச$கியான ெப

/ட தி வி,டா ேபாBகிற5?" எ எ
"இவ

ணி இதயைத

ணமிடலானா.

எ?த ,டாைள கBயாண ெச15 ெகா ள ேபாகிறாேளா?" எ

ராஜாராம ெனா நா

நிைனதானலவா? ஆ மாததி6ெகலா

வஸைல கBயாண நடகதா ெச1த5. ஆனா, அவைள கBயாண

ெச15 ெகா

டவைன ,டா

ஒெகா வதிைல.

எபதாக ராஜாராம இேபா5

அKவளD ஆம நி?தைன ெச15 ெகா ள யாதா மன வ?
---------------
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48. !ைண பவானி
1

இரD ஒப5 மணியி. வானதி கேமக$க

ேபா,F ெகா

[H?தி?தன. சி -6ற

?த5.  ேபா,ட )தி விளகளி ம$கலான

ெவளி>சைத பாேபா5 வான ஏேதா ெசால யாத 5யர5ட
க

ணீ விFவ5 ேபா ேதாறிய5.

இ?த கா,சிைய பாக> சகியாம ),F ேள வ?ேத. எ உ ள

ேசாவினா Xகப,?த5. இ,ட உபதிரவைத னி,F ஜன

கதDகைளெயலா சாதி வி,F பிரகாசமாக விளைக ேபா,F ெகா

ேட.

மனதிA ள ேசாைவ மா6வத6காக கைத தக பகலாெம ஒ
தகைத எF5 ைவ5 ெகா

ேட.

ேசாD, ேசாD எ ெசாAகிேற. அப என ேசாD வ?த5 எ
ேநயக

அறிய விபலா. ேசாD காரண$களா இைல? உலக

நிைலைமயிA ேதச நிைலைமயிA மன>ேசாD ேவ

ய காரண$க

இ?தன. ேபாதாத6 அ சாய$கால தினசாி பதிாிைகயி வ?த ஒ ெச1தி

மனதி ெகா"ச ந"ச இ?த உ6சாகைத9 ேபாக5 வி,ட5.

அ5 கட`, சிதபர5 இைடயி ேந?த ரயி விபைத ப6றிய

ெச1திதா. ேந6 ராதிாி எQ;ாிB?5 கிளபிய ேபா,ெமயி அ$ேக ெப

விப5 உ ளாயி6. காரண நறாக ெதாியவிைல. நகாி பலவித

வத?திக

உலவின. திGெர ெபகிய மைழ ெவ ளதினா த

டவாள

ெபய?5 வி,டதாக உதிேயாக ைறயி ெச1தி. அ?த ரயிB ெபாிய

உதிேயாக8த யாேரா ேபாவதாக ெதாி?5 த
ேவ

டவாளைத யாேரா

Fெம பிF$கி ேபா,டதாக ஒ வத?தி. விபதி ெச5

ேபானவகளி கணைக ப6றி உலவிய வத?திகN அளேவ இைல.
"Y ேப ெச5 ேபானாக . இY ேப ெச5 ேபானாக " எெறலா
ேக விப,டேபா5 /ட எமன அKவளD கல$கிவிடவிைல. ஆனா,

பதிாிைகயி இற?5 ேபானவகளி ெபயகைள வாிைச வாிைசயாக ப5
வ?த ேபா5 அதிA ஒ றிபி,ட ெபய வ?த5 - ரயி வ
ேமேலேய விQ?த5 ேபாB?த5.

 கவிH?5 எ
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வாசககளி பல ஐயேப,ைட க?தப ெபய ஞாபகமிகலா.

"திவQ?- சிவெகாQ?5" கைதைய என> ெசான தD விவா க?தப

தா. ரயி விபதி இற?5 ேபானவகளி ஜாபிதாவி க?தப பி ைளயி

ெபயைர பாதDடேனதா என அKவளD மன ேவதைன உ

அெதனேமா பகவா நைம அKவித பைட5 வி,கிறா.

டாயி6.

அெமாிகாவி எாிமைல விபதி இபதினாயிர ேப ெச5 ேபானாக
அறி?தா, நம ஒ உண>சி9 உ

எ

டாவதிைல. நம ெதாி?த மனிதகளி

ஒவ மரணமைட?தா எற ெச1தி ேக,டா நைம எனேமா ெச1கிற5.
"ஆஹா! ஐயேப,ைட க?தபM இ?த வா ஏ6படேவ

F? எேபப,ட

மMஷ? என ேதசபதி? எதைகய நெலாQக? பழகியவகளிடதி தா
எKவளD அபிமான? என ர'கதன?" எ எ
ெகா

ேபா5, வாசB திைர வ

ணமி,F

 வ?5 நி6 சத ேக,ட5. "இ?த

ேநரதி யா வகிற5?" எ சிறி5 ெவட எ

ணிேன. எ உ ள

அேபாதி?த நிைலைமயி, யாைரயாவ5 பாபத6ேகா, ேப3வத6ேகா

பிகவிைல.

ஒ நிமிஷ5ெகலா வாச6 கதD திற?த5. அடா ஹி,லேரா, ெஜனர

ேடாேஜாேவா வாச6பயி வ?5 நிறி?தா /ட, என அKவளD திைக
ஏ6ப,கா5. அ$ நிறவ ேவ யாமிைல; ஐயேப,ைட க?தப

தா.

"பயபட ேவ

டா! நா தா வ?திகிேற. எMைடய ஆவி இைல" எ

க?தபMைடய ரைல ேக,ட5, எMைடய திைக மாறி அளவிற?த
ச?ேதாஷ உ

டாயி6.

"வா$க ! வா$க !" எ அவைடய ைகைய பி5 உ ேள அைழ5
ெகா

F ேபா1 உ,கார ைவேத.

"என ேசதி? என சமாசார? ரயி விபதிB?5 எப பிைழ5 வ?தீக ?
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இேபா5தா பதிாிைகயி உ$க

ெபயைர ப5 வி,F கதிதல$கி

ேபாேன. அெதப த> ெச1தி அMபினாக ? ெவ,க ேகடாக அலவா
இகிற5?" எ ேக விகைள அFகி ெகா

ேட ேபாேன.

"நலேவைள, நா ேபாகேவ இைல; ேந6 இரD வ

யி என a, ாிசK

ெச1தி?ேத. தD தBய சாமாகைள9 னா ெகா

ஏ6றியாகி வி,ட5. நா 8ேடஷM வவதி தா இர

தாமதமாயி6. நல கால?தா."
"ரயிB உ$க

F நிமிஷ

ெபய க, ெதா$கியதா. அைத9 தDைல9

பா5வி,F பதிாிைக நிபக
அMபிவி,டாக

உ$கைள9 ேச5 ைவ

ேபாBகிற5."

"அபதா இக ேவ
"உ$க

F ேபா1

ட5

F."

), எேலா கவைலபட மா,டாகளா? இைற ஏ ஊ

ேபாகவிைல" எ ேக,ேட.

"ஊ த?தி ெகாF5 வி,ேட. உ$கைள ெகா"ச பயதி வி,F

ேபாகலா எ வ?ேத."

"எைனயா பயத பாதீக ?"
"ஆமா; மடபதி கைதயி ெவமேனயாவ5 ெபாிய

ணMைடய ஆவி வ?5

நிறதாக> ெசாB எ$கைளெயலா பயதினீகளலவா? அத6

பழி பழியாக..."

"அெதலா கைதயிேல நட. நிஜதி நடமா?" எேற.
"நீ$க

ெசாவ5 3த த" எறா ஐயேப,ைட க?தப.
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"என? அKவளD க

பாக> சா ெகாFகிறீகேள?"

"ஆமா; வாHைகயி அ?த மாதிாி நட?திகிற5."
"எ?த மாதிாி?"
"ெச5 ேபானதாக நிைனதி?த மMஷ திGெர ேதாறியதனா ஆப5

ேந?திகிற5."
"என ஆப5?"

"உயிேக ஆப5!"
ஏேதா ஒ ரஸமான சபவைத> ெசாலதா ஐயேப,ைட க?தப
வ?திகிறா எ அேபா5 ெதாி?5 ெகா

ேட.

"ெசாA$க , ேக,கிேற; எ மன5 இைறெகலா சாியாகேவயிைல.

ெராபD உ6சாக ைறவாயிகிற5. உ$கNைடய கைதைய ேக,டாலாவ5."

"எMைடய கைத உ6சாக? தவதல; ெராபD ேசாகமான5. இெனா
நாைள ேவ

Fமானா..."

"/டேவ /டா5. மனதி உ6சாகமிலாத ேபா5 தா ேசாக கைத ேக,க
ேவV. ெசாA$க " எேற.

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

2

ஐயேப,ைட க?தப பி ைள எேபா5 ஒ ேக வி9டேன தா கைதைய
ஆரபிப5 வழக. அKவிதேம இேபா5, ெதா

ைடைய கைன5>
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சாிபFதிெகா

F, ";?ேதா,ட பவானி எ ேக விப,டதாக ஞாபக

இகிறதா?" எறா.
அ?த மாதிாி ஒ ெபய ஏேதா ;வ ஜமதி ேக விப,ட5 மாதிாி என
இேலசாக ஞாபக வ?த5. கிராமேபா பிேள, /ட ஒறிர

நிைனD வ?த5. ஆனா நா ஞாபகபFதி ெகா

F ேக,

F பதி ெசாA வைரயி

க?தப பி ைள காதிகவிைல. ேமA ெசால ெதாட$கினா.

*****

"ப5 வஷ5 னா ';?ேதா,ட பவானி' எM ெபய மிகD
பிரசிதமாயி?த5. ')ைண பவானி' எ ெசாவ5

ெகா

F. )ைணைய ைவ5

F பானாளானா, ஸர8வதி ேதவிேய அவதார எF5 வ?திப5 ேபா

தா ேதா. அவNைடய ரA உபமான ெசால ேவ
)ைண த?திைய அவ

மீ,F ேபா5 உ

Fமானா,

டா ாீ$கார நாதைததா

ெசாலலா. அ?த )ைண த?தியி ாீ$கார5ேகா அவNைடய ரைல தவிர

ேவ உபமான ெசால யா5. ஆயிரகணகான ஜன$க

சைபகளி அவNைடய க>ேசாிக

நடப5

/9 ள

F. நிசதமா1 இ?5 ேக,பாக ;

பரவசபFவாக ; ேகாவிகளிேல கியமாக திவாU ேகாவி - உ6சவ
சமய$களி அவNைடய க>ேசாி அக நட. இ?த காலதி வரவர

நாத8திக அதிகமாகி வகிற5. 3யமாியாைத இயக, அ5 இ5 எ உலகேம
ெக,F ேபா1 வகிற5. ேபாதாத6 சினிமா ேவ வ?5 ேச?5 வி,ட5.

உ6சவ$கைள> சிரைதயாக நட5ேவா இைல. அ?த காலதி

ஜன$கNெகலா ேகாவி திவிழா - இமாதிாி காாிய$களிேல தா

ெகா

டா,ட. ஒ ேகாவிB உ6சவ எறா 36 வ,டாரதி இப5 ைம

-ரதிA ள ஜன$க

எலா திர

F வ?5 விFவாக .

இபப,ட திவிழா /,டதி திகயாண ம

டபதி ச$கீத

;?ேதா,ட பவானியி க>ேசாி எறா ேக,க ேவ

யதிைல. அ?த

க>ேசாிக

நட. ஒKெவா க>ேசாி அபாிதமான /,ட ேச. அதிA

காலதி ெபாிய /,ட5 உதாரண ெசால ேவ

Fமானா ';?ேதா,ட

பவானியி க>ேசாி /Fகிறா ேபா /யிகிறேத!' எபாக . அப
ஜன /,ட /யி இடதி கசகசெவ எKவளD ச?தயி?
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ஆனா பவானியி விரக

)ைணயி த?திகைள ெதாட ேவ

கைத> சிறி5 நிமிதி ெகா
/,ட ேவ

ய5தா;

F அவNைடய இனிய ரைல கா,> 3தி

ய5 தா; அKவளD இைர>சA ஒ ெநாயி 'க' எ

அட$கிவிF! இைர>ச ஓFவ5, பவானியி இனிய ர ஒB9 )ைண
த?தியி நாத ேச?5 கிளவ5, ஒ இ?திரஜால ேபா ேதா.
பவானியி க>ேசாி ேக,பத6> ச?தப கிைடதா, நா அைத விFவதிைல.
அதைகய ச?தப$க

என அக கிைடப5 உ

ேகாவி உ6சவ$களிேலா, பவானியி க>ேசாிக

F. கயாண$களிேலா,

நடமிட$களி, நாM

எMைடய ெதாழிAகாக ேபா1> ேசப அக ேந. பவானியி க>ேசாி

ேக,F ெகா

 ேபா5, என அக க

பகதிA ளவக

ணி ஜல வ?5 விF.

பா5 பாிகசிக ேபாகிறாகேள எ ஏேதா தைல

வBகிற பாவைனயாக தைரைய ேநாகி னி?5 ெகா ேவ. க

ணீ

காரண என எறா ேக,கிறீக ? அ5 தா என ெதாியா5. ஆன?த

க

ணீ தானா அல5 இKவளD அ6தமான ச$கீத நீ5 நி6க ேவ

எற அ]தாபதி ெபகிய க

ணீரா? ஜன$க

ேபசி ெகா

Fேம

F ேபாவாக .

"இ5 எ$ேகடா நிைல5 நி6க ேபாகிற5? இப பானா உலக தா$மா!"

எ கவைலபFவாக . க>ேசாி ?த பிற நா பவானிைய ேபா1

பாேப. "த$க>சி! அமாைவ தி 36றி ேபாட> ெசாA!" எேப.

பவானியி தாயா ெப

ைண எதைனேயா க

V க5மா1தா

காபா6றி வ?தா . ஆனாA, கைடசியி தி ப,ேட வி,ட5.
பவானியி தாயா ;?ேதா,ட பிரஹதாபா

எ ெபய. அவ

பரபைரயான பணகாாி. அேதாF அவNைடய ணதிA பிரசிதி ெப6றவ .
ஒ ெபாிய மனிதேராF ம,F சிேநக ைவ5 ெகா

உ

அவ

ைமயான தமபதினியாக நட?5 ெகா

F?5, அவ

?தா . அவ கால"ெசற பிற

பகவாMைடய பதியி சி?ைதைய> ெசAதி வ?தா .

தாயாைடய 3பாவ ெப

;சி ெகா

ணிட இ?த5. ெந6றியி திKவியமாக வி;திைய

F தா க>ேசாி வ?5 உ,காவா . பதிரஸ ள

பா,Fகைளதா பாFவா . ),ேல தின 8நான, ;ைஜ எலா
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பிரமாதமாக நட. இதனாெலலா பவானி ஞான ைபதிய

பிதிபதாக பல ேபசினாக .
பிரஹதாபாN த ெப
கயாண ப

ஆ

ைண ஒ ேயாகிமான நல பி ைளயாக பா5

ணி ெகாFக ேவ

Fெம விப. ஆனா பவானிேயா தா

டாைள ேபா கனியாகேவ இ?5 கடDளி பாதைத அைடய

ேபாவதாக> ெசாB ெகா

?தா . இவக

இர

F ேபைடய எ

ண

நிைறேவறவிைல. எலா ஒ மMஷ பராபாியா1 யாாிடேமா ெசாB

ெகா

F ேபான ஒ வாைதயி அப,F ேபா1வி,ட5.

ஒ தடைவ திவாU ேகாவிB க>ேசாி ெச15 வி,F பவானி ெவளிேய வ?5
வ

யி ஏறி ெகா ள ேபா சமயதி, ஒ மMஷ த சிேநகிதMட

ேபசிெகா

F ேபான ஒ வாைத அவ

காதி த6ெசயலாக விQ?த5. "பா,F,

பா,F எகிறாேய, பிரமாதமா1 பா,F இக,F, அபா! அவ

கதிேல

ெசா,Fகிற கைளைய> ெசாA!" எறா, அ?த மனிதன. இைத ேக,ட5

பவானி> சிாி வ?த5. கWெர சிாி5வி,டா . யா சிாிகிறெத அ?த

மMஷ திபி பாகேவ பகதி பவானி நி6பைத க
ேபானா. பவானி9 ச,ெட வ

யி ஏறி ெகா

F ெவ,கி

டா .

விதி எ ெசாAகிறாகேள! இ5 தா விதி! அKவளD /,டதி6 நFவிேல,

இ,ேல அ?த மMஷ அ?த வாைதைய பவானி வ
வ?5 ெசாவாேன? அ5 இவ
ேபான5, அவ

 ஏகிற இடதிேல

காதி விQவாேன? பவானி ),F

தாயாாிட "அமா! நீ ஏ இைற நா க>ேசாி ேபான

ேபா5 ைக,ைட ைவகவிைல?" எ ேக,டாளா. அவ

ேக வி?" எ 3மாயிகேவ, "ம

விய5 ெகா, ெகா

தாயா "இெதன

டபதிேல இக அசாதிய, ஓயாம

ேட இ?த5" எறாளா. அேதாF விடவிைல.

"ேக,Fேகா, அமா! எ கதிேல வியைவ ெகா, ெகா

ேட இ?ததா?

அைத பா5 வி,F ஒ மMஷ, 'கைள ெசா,Fகிற5' எ ெசாB ெகா
ேபானா அமா" எ /றி இ இ எ சிாிதாளா. இைதெயலா
பவானி9, அவ

தாயா என அக> ெசாவாக . இப ேவைக9

சிாிமாக ஆரபித காாியதா பி6பாF ெபாிய விைனயாக ?த5.
------------

F
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3
அ?த மMஷ என ெதாி?தவதா. மனா பகதி 5ைப

வன எ ஒ கிராம இகிற5. அ?த ஊாி அவ மிரா3தா; ேகாபாலசாமி

எ ெபய. இள வய5 தா. அவைடய கயாண5 /ட நா தD

வாசிதிகிேற. கயாண நட?5 அேபா5 ஐ?தா வஷ5 ேம

இ. அவ ழ?ைதகN உ

F.

இ?த மMஷ பவானி?தா விதி வசதினா ெதாட ஏ6ப,ட5.
அவக

மப9 எப> ச?திதாக , சிேநக எப வள?த5

எபெதலா என ெதாியா5. விதி இ ேபா5 எபயாவ5 வழி9

ஏ6ப,F விFகிற5. பவானியி ஞான ைபதிய நீ$கி வி,ட5 எற பிர8தாப

ம,F எ$ பரவிய5. அேதாF 5ைபவன ேகாபாலசாமி தBயாாி ெபய

த"சாb ஜிலாெவ$ அப,ட5.

இ?த> ெச1திெயலா என அKவளD நிமதி அளிகவிைல. எMைடய

அபிபிராய?தா உ$கN ெதாி9ேம? இமாதிாி ஒ ஜாதி9, இ?த மாதிாி
ஒ ெதாழிA /டேவ /டா5 எப5தா. 'கைடசியி இபதானா ஆக

ேவ

F? யாைரயாவ5 ஒQ$காக கயாண ெச15 ெகா

எ எ

க /டாதா?'

ணிேன. ேகாபாலசாமி தBயாாி மைனவி, மகைள நிைன5

வதப,ேட. இைதெயலாவ6ைற9 விட இ?த சிேநகதினா பவானியி
ெத1)க ச$கீத5 ேகF வராமBக ேவ
உ

டாயி6.

Fேம எற கவைல9

நல ேவைளயாக அப ஒ ேநரவிைல - ேகாபாலசாமி தBயா நல
ச$கீத ர'க. அேதாF பவானியி பா,ைட றி5 அவ ெராப

ெபைம9 இ?த5. எனிட ஒ சமய அவ ெசான5 நறா1

ஞாபகமிகிற5. "பவானிைய ம6ற மனிதகைள பைடத5 ேபா பிரமா

பைடகவிைல; கயாணிைய9, ேமாகனைத9 ெச"3,ைய9 ேச5
பைடதிகிறா! நீ ேவ

Fமானா, பா! பவானி ெச5 ேபா ேபா5,

அவNைடய உட அபேய கைர?5 உகி ராக$களாக ேபா1விF!" எ
ேகாபாலசாமி தBயா ெசானேபா5, "இகலா; ஆனா அைத நீ$கN
நாM பாக மா,ேடா . நம பிற பவானி ெராப கால பா
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ெகா

" எேற. ஆனா வ$காலைதயறி9 சதிைய பகவா

நம ெகாFகவிைலேய? ெகாFதி?தா உலகதிேல 5ப ஏ5?

இப?தா ஏ5?
ஆமா பவானியி ச$கீதைத ப6றியலவா ெசாB ெகா

F வ?ேத?

Fதா வ?த5. ஆனா,

அவNைடய ச$கீத ேமA ேமA பிரமாதமாகி ெகா

எMைடய பழகிய கா5 அதி எனெவலாேமா, அதிசயமான மாதக

ேதாறின. ஒ க>ேசாிைய ேபா இெனா க>ேசாி இரா5. ஒநா

அவNைடய பா, -கல ெபா$கி த5. காைல ேவைளயி உதய

[ாியைன வரேவ6  ளின$களி ரBA ள ஆன?த, ெபௗணமிய

ெவ

ணிலைவ க

இெனா நா

F ெபா$ கடB ஆரவார உ6சாக ெதானி.

க>ேசாியிேலா, அவNைடய பா,ைட ேக, ேபா5

உ ளமான5 காரண? ெதாியாத ேசாகைத அைட9. தாைய பிாி?த ழ?ைதயி

தீனரைல9, பகவாைன பிாி?த பதனி தாப கதறைல9 அவNைடய
பா,ேல ேக,ப5 ேபா இ. அவ

)ைண வாசிேபா5 ைகயிA ள

வாதியதி கபிகைளதா மீ,Fகிறாளா, அல5 ேக,பவகளி இதய
)ைணயி கபிையதா மீ,Fகிறாளா? எற ச?ேதக ேதா.
தB, இெதலா என வி?ைதயாயி?த5; விள$காத மமமாயி?த5.
அற அற, ஒவா விஷய ாி?த5.
அ, காத எ ெசாகிறாகேள, 8வாமி, ெராப அதிசயமான காாிய.
காதB மனிதக

அைடவ5 என? 5பமா? இபமா? ெசால யாத

5யரமா? அளவிட யாத ஆன?தமா?
பவானிைய9 5ைப வன தBயாைர9 ப6றி நா ேக விப,ட விஷய$க
இமாதிாி ச?ேதக$கைளெயலா உ

கால அதிகமா, ச

ைட ேபா,F ெகா

டாகின. அவக

F ேவதைனயி Qகியி?த நா,க

அதிகமா எ ெசால யாமB?த5. 'இ?த ெப
பிதிகிற5 தபி!' எ அவ

ச?ேதாஷமாயி?த

V ஏேதா

தாயா ெசானா . சில சமய பவானி எலா

ேமA எாி?5 எாி?5 விQவாளா. சின> சின காாிய5ெகலா ரகைள
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ெச1வாளா. />ச ேபாFவாளா. கைத /ட அலபி ெகா ளாம

பிரமஹதி பித5 ேபா உ,கா?திபாளா. இM சில சமய இத6

ேநமாறாக இமா. பிரமாதமாக அல$கார ெச15 ெகா வாளா. ஒேர

சிாி -கலமாயிபாளா. இைதெயலா அறி?த ேபா5, பவானியி

ச$கீததி ெதானித மாதகளி காரணைத ஒவா அறி?ேத. 'யாராவ5
ம?திரவாதிைய அைழ5 வ?5 பாக> ெசாலலாமா' எ பவானியி தாயா

ேக,டத6 'ம?திர ேவ

டா மாய ேவ

டா, நாளைடவி எலா தாேன

சாியா1 ேபா1விF' எ ெசாBவி,F வ?ேத.
-----------

இர

4

F  வஷ$க

ெசறன. இ?த காலதி 5ைப வன

தBயாைடய ெசா?த காாிய$க

விேராதிக

ெராபD சீெக,F வ?தன. அவ

அதிகமாகி வ?தாக . பவானி விஷயதி எதைனேயா பணகார

பிரகN அபிபிராய இ?திெமப5 எதிபாக /ய5தாேன?

அவகெளலா ேகாபாலசாமி தBயாைர தீ5 க, விFவெத க$கண
க, ெகா

டாக . தB ஒ ேகாவி ப"சாய5 சப?தமாக ேக8

ஏ6ப,ட5. அ?த ேகாவி தமகதாக

ஒவ. ம6ற இர

 ேபாி ேகாபாலசாமி தBயா

F ேப இவைர த ளிவி,F காாிய$கைள நடதிய5ட,

ேகாவி உ6சவதி ேபா5 இவைர அவமாியாைதயாக நடதி வி,டாக .

ேகாபாலசாமி ேகாப வ?5 ேக8 ேபா,டா. இதிB?5 சிவி ேகஸுகN

கிாிமின ேகஸுகN ைள5 ெகா

மிரா3தாக , பிரக

ேட இ?தன. அக பக5

எலா ேகாபாலசாமிைய ெதாைல5வி,F

மகாாிய பாப5 எ க$கண க, ெகா

ெச1தாக . ேகாபாலசாமி நாN நா
வஷ நிலைத வி6 ெகா

F வ?தா.

F, பிவாதமாக ேவைல

கட 6றி ெகா

F வ?த5. வஷா

ஒ தடைவ 5ைபவன ேகாவி உ6சவ5 நா ேபாயி?த சமயதி,

தBயா ),F ேபாயி?ேத. அவ சசார ஐயேப,ைட பக5

ஊ ெப

தா. அ?த அமாைள என நறாக ெதாி9. பாவ! அவ

5கதி ஆH?தி?தா . "க?தபா! இKவளD அ?த ;?ேதா,ட5

ஒேர

ேதவியா தா வ?த5!" எ ெசாB அQதா . என மன5 ெராபD

கடப,ட5. இ?த மாதிாி ஒ ஜாதிைய ந ேதசதி எத6காக ஏ6பFதினாக
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எ எ

ணி மன ெநா?ேத. அFத தடைவ திவாU ேபா ேபா5

எ ேகாபைத பவானியி ேம கா, விFவெத தீமானி5 ெகா

ேட.

ஆனா, அ$ேக ேபா1 பவானியி நிைலைய பாதேபா5, எ ேகாபெமலா

பற?5 ேபா1 வி,ட5. ேசாகேம உெவFதவ

ேபாB?தா . "எனா

இபெயலா கட அவ வ?5 வி,டேத!" எ ெசாB> ெசாB

உகினா . அவN சமாதானமாக நா, "நீ என அமா ெச1வா1? உ ேபாி
என த?" எ திபி திபி> ெசால ேவ
"அ

யி?த5.

ேண! அவைர அKவிட5 நில )F வாச எலாவ6 தைல Qகி

வி,F இ$ேகேய வ?5 விFப> ெசாB ெகா

கிேற. ேக,க

மா,ேடெனகிறா. நீயாவ5 ெசாேல; தின ெபாQ5 வி?தா ேகா,F
ேபாவேத ேவைலயாகி வி,டேத, எனதி6காக இ?த மாதிாி வ 5
ேபாக ேவ

F? நாA Fபைத காபா6வத6 ேவ

இகிறேத? இைதெயலா யா க, ெகா
எறா .

"அ5 நடகிற காாியமா த$க>சி! அவ ஆ

)

ய ெசா5 இ$ேக

F ேபாக ேபாகிறாக ?"

பி ைள இைலயா? ேராஸ இராதா?

வ இQகிறவகN பய?5 ெகா

F ஊைர வி,F வ?5

விFவாரா? அ5D இ$ேக? அவ சமதிதாA சசார ழ?ைதக
இகிறாகேள?" எேற.

பிற பவானி, அவைடய சசாரைத9 ழ?ைதகைள9 ப6றி ேக,F

ெகா

ேட இ?தா .

பவானியி தாயாாிட ேபசிேன. "ஏ அகா என5காக நம இ?த

ெக,ட ெபய. பவானியினாேல ஒ ெபாிய Fப அழி?5 ேபாகிற5 எ இ?த
ஜிலா Qவ5 ேபசி ெகா கிறாகேள?" எேற.

"யா எனைதயாவ5 ெசால,F தபி; அவக
மகாபாவ. பிாிதா எ மக

எறா .

இர

உயிைர ைவ5 ெகா

F ேபைர9 பிாிப5

க மா,டா "
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"இப எதைனேயா ேப ெசாBயிகிறாக

எேற நா.

அகா! நா பாததிைலயா!"

"பவானியி சமா>சார உன ெதாியா5 தபி" எறா .
பிற, "இெபாQ5 அவகN
ேகாபதாப உ

எபயிகிற5? ேனெயலா ேபா

டா?" எ ேக,ேட.

பவானியி ணேம அேயாF மாறிவி,டெத அவ
ெகா

டவளாகி வி,டா

எ ெதாி?த5. இத6 ேநமாறாக ேகாபாலசாமி

தBயா ேகாபதாப$க
ெபாலாத ச?ேதக$க

சா?தேம உ

அதிகமாகி வ?தனவா. அேதாF, அக இலாத

அவ ேதாறி வ?தனவா. "இ5 என மனித

3பாவ?" எ என ஆ>சாியமாயி?த5. பவானி எத6காக அவாிட அ

ைவக ேவ

F? நிப?த, க,டாய ஏதாவ5 உ

அவைரேய ெத1வ எ எ

ணி இபவ

டா? த மனெமாபி

ேம ஒ மனித

ச?ேதகபFவெதறா? என ெராப ேகாபமா9 ெவபா9மி?த5.

நமெகனெவ ேபசாம ேபா1 வி,ேட.

இத6கற ஏறைறய ஒ வஷ கால ஏேதேதா அெசௗகாிய$களினா நா
திவாU பக ேபாகவிைல. பவானியி தாயா இற?5 ேபானா

எ

ேபாவைதேய நிதி வி,ேட. "நம எனதி6 வ?" எற எ

ண?தா

ெதாி?த5, 5க விசாாிபத6 ேபாயி?ேத. அத6கற அ$ேக

காரண.

5ைபவன தBயாாி காாிய$க
அக காதி விQ?5 ெகா

வரவர> சீெக,F வகிறன எ ம,F

?த5. ெசைன ப,ணதி ைஹேகா,

அவ ஒ ெபாிய ேக8 நட?5 வ?த5. அதி ேதா6 ேபானா, ஆ

திவாதா எ ெசானாக .

இபயி ேபா5 தா ஒநா

அ?த பய$கரமான ரயி விபைத ப6றி

ெச1தி வ?த5. விQர5, /ட` நFவி ரயி கவிH?5வி,ட5.
 வ

க

அேயாF நாசமாயின. நா6ப5 ஐப5 ேப ேம ெச5
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ேபானாக

எ ெதாி?த5. அ?த காலதிB?ேத என பதிாிைக

பபதி ஆைச உ

F. அ5D இ?த பய$கர ரயி விப5 நட?த சமயதி

அைத ப6றிய விவர$கைள பபத6காக, ெவ ஆவAட 3ேதச மிதிர
பதிாிைகைய எதிபா5 ெகா

?ேத. விப5 நட?த மநா ,

பதிாிைகயி இற?5 ேபானவகளி ெபய விவர ஜாபிதா வ?தி?த5. அதி

5ைபவன தBயாாி ெபயைர பாத5, என எப இ?தி

எ நீ$கேள க6பைன ெச15 ெகா ள ேவ

ய5தா. உடேன என

;?ேதா,ட பவானியி கதிதா ஞாபகதி6 வ?த5. ஐேயா, அ?த ெப

ஒ

வஷதி6 ேள தாயாைர9 இழ?5, ஆைச நாயகைன9 இழ?5,

அநாைதயா1 ேபா1 வி,டாேள? இனிேம, அவNைடய வாHைக
எபயாேமா?

ேகாபாலசாமி தBயாாி சசார, ழ?ைதகளி ஞாபக வ?த5. ஐேயா

பாவ! அவகNைடய ெசாெதலா ேகா,F விவகார$களி ெதாைல?5

ேபாயி. சாபா,Fேக கடபFபயான நிைலைம வ?5 விFேமா

எனேமா?

ஒ வார5ெகலா மனா ேபாக ேவ

யி?த5. அ$கி?5

அபேய 5ைப வன5 ேபாேன. தBயாாி மைனவி ப,ட

5கைத9 அQத அQைகைய9 பாக> சகிகவிைல. தகபனாைர இழ?த

ழ?ைதகைள பாகD பாிதாபமா1தானி?த5. நல ேவைளயாக ஊாிB?5

அவகNைடய தாதாD பா,9 வ?தி?தாக ! ழ?ைதகைள அவக

பா5 ெகா

ட5ட, ெப

V ேதத /றினாக . "என ெச1வத,

அமா? உ தைலெயQ5 அபயி?த5. ழ?ைதகNகாக நீ உயிைர
ைவ5 ெகா

க ேவ

Fேமா, இைலேயா?" எ ெசாB ேத6றி,

ப,னி கிடகாம அைர வயிறாவ5 சாபிFப9 பலவ?தபFதினாக .
நாM என ெதாி?தவைரயி ஆத ெசாBவி,F கிளபிேன.
இவகைள பாத பிற பவானிைய9 அவசிய பாக ேவ
ஆவ உ

Fெம என

டாயி6. ேநேர திவாU ேபாேன. அவNைடய ),F

ேபாேபா5, எ மன ெராபD ேவதைனப,ட5. ஒேர 5கசாகரதி
Hகியிபாேள, எப அவைள பா5 ேப3கிற5, எப ஆத
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ெசாகிற5 எ எ மன தவித5. ஆனா ),F

ேபா1 பவானிைய

பாத5, ஒவா கவைல நீ$கி6. ஏெனனி, நா பய5ட எதிபாதப
அவ

க

க

ணீ$ கபைல9மா1 பF5 ெகா

கவிைல. எைன

ட5 அலறி அழவிைல. சாதாரணமா1தா இ?தா . "வா$க அ

எ ஆவ5ட எைன அைழதா .

ேண!"

கவைல நீ$கி6 எறா ெசாேன? ஆமா; கவைல நீ$கி6 எப5 தா

உ

ைம. ஆனா மனதி6

ெப ஏமா6ற உ

டாயி6. கைடசியி

'சாதிண' எ உலக ெசாவ5 சாியா1 ேபா1 வி,டதலவா? தாB க,ய
மைனவி அ$ேக பFகிற 5க5, இ$ேக இவ

'வா' எ அைழ5 ெகா

சாதாரணமா1 வ?தவகைள

பத6 எKவளD விதியாச?

அைதெயலா நா ெவளியி கா, ெகா ளவிைல. எMைடய

ெபாைப கழி5 ெகா வத6காக, ஏேதா ஆத வாைத /றிவி,F

கிளபிேன. கிள ேபா5 பவானி "அ

ேண! நவராதிாி

ெவ ளிகிழைமய, அம ச?நிதியி க>ேசாி ெச1ய ேபாகிேற, நீ$க

க,டாய வரேவV" எறா . என> 3ெக ைதத5. க>ேசாியா

இத6 ேளயா?

"இ?த வஷ க>ேசாி ெச1ய ேவ

ய5தானா, த$க>சி! அFத வஷ பா5

ெகா ள/டாதா?" எேற.
"இேல அ

ேண! க>ேசாி ெச1வதாக னேம ஒ ெகா

F வி,ேட.

உ6சவ பதிாிைகயிேல /ட ேபா,F வி,டாக . அைதமா6ற இடமிைல"

எறா .

என அேபா5 அவ

வ?த5.

மீ5, ேகாவி தமகதாக

"ெசௗகாியப,டா வகிேற, த$க>சி" எேற.

மீ5 /ட ேகாப
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"அப> ெசால /டா5 அ

க>ேசாியாயி. நீ$க

ேண! ஒ ேவைள இ5 தா நா ெச1கிற கைடசி

க,டாய வர ேவ

F" எறா .

இைத ேக,ட5 எ மன உகிவி,ட5. "ஏனமா! அப> ெசாகிறா1? எ5

எபயானாA உ ச$கீத ம,F வளர ேவ

F" எேற. பிற நவராதிாி

ெவ ளிகிழைம அவசிய வவதாக> ெசாBவி,F, விைடெப6 ெகா

ெசேற.
----------

F

5

பவானி வா ெகாFதபேய நவராதிாி ெவ ளிகிழைம அ
திவாU ேபாேன. அவ

),F நா ேபானேபா5 க>ேசாி அவ

கிளகிற சமயமாயி?த5. பவானிைய பாத5 நா பிரமி5

ேபா1வி,ேட. அKவளD பிரமாதமாக ஆைட ஆபரண அல$கார$கைள> ெச15
ெகா

?தா . கயாண ம

டப5 ேபா ெப

மாதிாி ேதாறினா .

இய6ைகயிேலேய நல Uபவதி. இேபா5 பாதா, ேதவேலாகதிB?5
ரைப, ஊவசி, ேமனைக, திேலாதைம ஆகியவகளி ஒதி இற$கி
;ேலாக5 வ?5 வி,ட மாதிாிேய இ?த5. மனதி6

ேவதைனைய> ெசாB யா5.

எைன பாத5 பவானி னைக9ட, "அ
எறா .

என எாி>ச ப6றி ெகா

என ஏ6ப,ட

ேண! வ?5 வி,Gகளா"

F வ?த5. இ?தாA "ஆமா; வ?5வி,ேட

த$க>சி!" எ சாவதானமாக பதி ெசாேன.
"அ

ெகா

ேண! இ காைலயிB?ேத உ$கைள நா எதி பா5
?ேத. ேபானா ேபாக,F. க>ேசாி ?த5 நீ$க

ேநேர இ$

வரேவV, ெராப கியமான காாிய; தவற /டா5" எறா .
"ஆக,F த$க>சி!" எேற.
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"உ$க

வ

தைலேம ஆைண! க,டாய வரேவV" எ ெசாBவி,F பவானி

யி ேபா1 ஏறி ெகா

டா .

பவானி இ?த மாதிாி ேபசி நா ேக,டதிைல. 'எனேமா விஷய இகிற5.
எலா இராதிாி ெதாி?5 ேபாகிற5' எ எ
ேபாேன.

ணி ெகா

எ வாHநாளி நாM எதைனேயா ச$கீத க>ேசாிக
வி5வாக , பாடகிக

F ேகாவிA

ேக,கிேற. பிரபல

எலாைடய பா,ைட9 ேக,கிேற. ஆனா,

அ?த நவராதிாி ெவ ளிகிழைமய பவானி ெச1த க>ேசாிைய ேபா

ேக,ட5 கிைடயா5, ேக விப,ட5 இைல. பவானியி ர அ ேதனாக

இ?த5. விர )ைணயி த?திைய மீ,ய ேபா5 அதவாாி ெபகி6.

இைதெயலா விட அ அவNைடய பா, இM ஏேதா ஒ இ?த5!
அ5 ேக,பவகளி இதயதி ஒ அதிசயமான இப ேவதைனைய உ

F

ப

ணி6. சைபயி அ ஒேர நிசத. >3 விF சத /ட ேக,கவிைல.

க

F

'ஆஹா', 'ேப', 'சபா' தBய ரகN இைல. எலா ம?திரதா
ட5 ேபா, அ?த ெத1)க ச$கீதைத அMபவி5 ெகா

கைடசியி பவானி 'பா நிைன?-,F தாயிM சால பாி?5' எற

?தாக .

திவாசகைத காேபாதி ராகதி பாயேபா5 நா கபகிரஹ5

 ளி?த அம விரஹைத ேநாகிேன. இ?த பா,ைட ேக,Fவி,F,

அ?த க விரஹ உகி கைர?5 ேபாகவிைலேய எ என
ஆ>சாியமளித5. ஆனா ஒ தடைவ விரஹதி க

ேபா ேதாறிய5. இ5 என பிரைம எ எ க

களி நீ5ளிக

நிற5

கைள 5ைட5 ெகா

366 ஜன$கைள பாேத. சைப ஓரமாக நாலாரதிA ஜன$க

ைவதா6 ேபா நி ெகா

F,

3வ

?தாக . அ?த பB பி வாிைசயி ஒ

ைலயி நிற ஒ கதி ேம த6ெசயலாக எ பாைவ விQ?த5. அ?த

மMஷ தைலயி பாதி ெந6றிைய மைறத ெபாிய 
ெகா
க

?தா. க

ணா அவ க

வB வ?தவக

டா3 க,

ேபா,F ெகா வ5 ேபாற ெபாிய ப>ைச

கைள மைறத5. எதனாேலேயா திப திப அ?த

கதி மீ5 எ பாைவ9 கவன ெசறன. அத6 பிற பா, கவன

றிய5. "பாத க மாதிாியிகிறேத, யாராயி?" எ அக மன5

ேயாசித5. ச,ெட உ

ைம ெதாி?த5. எ உடெபலா பதறிய5. ஏேதா

விபாீத ேநாிட ேபாகிற5 எ மனதி6

ஏேதா ெசாB6. நாM
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/,டதி ஓரதி தா இ?ேதனாதலா, ெம5வாக எQ?தி?5 நி
ெகா

?த ஜன$களி பிறமாக ெச, அ?த ப>ைச க

சமீபதி ேபா1 நிேற.

ணாகாராி

க>ேசாி ?த5! எேலா னா அ?த மMஷ விைரவாக

அKவிடமி?5 கிளபி> ெசறா. நாM பிேனாF ேபாேன. ேகாவிA
ெவளியி ெகா"ச ஒ5 றமான இட5 வ?த5, நா அவைடய
ைகைய பி5 ெகா

F, "என தபி! இ5 என ேவஷ?" எ ேக,ேட.

ைகைய உதறிய ேகாபாலசாமி தBயா எைன பாத5, "யா, க?தபனா?"

எறா. பிற அவ "ஆமா க?தபா! ஆமா ேவஷ?தா. இ?த உலகேம

ேவஷ?தா. பாதாயலவா உ த$க>சி ேபா,ட ேவஷைத? ேன ேபா,ட5

ஒ ேவஷ" எ மன$ கச?5 ேபசி ெகா
"இைல தபி! நீ$க

ேட ேபானா.

எலா விஷய ெதாி?5 ெகா ளவிைல! பவானி

இைற> ெச1த க>ேசாிதா கைடசி க>ேசாி எ ெசாB6. அதனா

தா இKவளD ஆேவசமா1 பா6" எ சமாதான ெசாேன.

"க?தபா யாாிட கா5 5கிறா1. எைன ப>ைச ழ?ைத எ நிைன5
ெகா

டாயா? பா,டா பா,F! க>ேசாியா க>ேசாி! மன5 வ?தேத! கடD

எMைடய க

ப

ணினா!"

ைண திறபத6காகேவ, இ?த ரயி விபைத உ

F

ேப>ைச மா6வத6காக, நா "ஆமா தபி! கடD தா உ$கைள பதிரமாக
ெகா

F வ?5 ேசதா. அ?த அதிசயைத ப6றி> ெசாA$க ? பதிாிைகயி

ஏ அப தவறாக> ெச1தி வ?த5? நீ$க

இதைன நா

எப தபி பிைழதீக ?

எ$ேக இ?தீக !" எ ேக விகைள அFகிேன.

"அைதெயலா அற விவரமாக> ெசாகிேற க?தபா! ெபாிய கைத
எQதலா. ஏேதா ெச5 ேபானவ தா, கடD
நா

அளா பிைழேத. ப5

3ய நிைனD இலாம ஆ8பதிாியி கிட?ேதனா. அற பைழய
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பதிாிைககைள பா5> ெச5 ேபானவகளி ஜாபிதாவி எ ெபய
இ?தைத ெதாி?5 ெகா

ேட. யாைடய நிைலைம எபெயப, எேனாF

உட க,ைட ஏேவ எ ெசானவக
இகிறாக

எ பாக ேவ

எலா இேபா5 எப

Fெம ேதாறி6. அத6காக, இ?த

ேவஷ5ட வ?ேத. இேபா5 பாதாகிவி,ட5!" எ மிகD ெவட
ெசானா.
ேபசி ெகா

ேட நா$க

ெதேவாF ேபா1 ெகா

?ேதா. "அெதலா

இக,F தபி! இேபா5 எ$ேக ேபாகிற உேதச" எ ேக,ேட.

"அ$ேகதா ேபாகிேற. அவைள அ5 விFேவ, ெகாவிFேவ எ
நிைனகாேத! க>ேசாி ேபஷாயி?த5 எ ஒ வாைத ெசாB வி,F

ேபா1விFேவ; அKவளDதா. நீ9 ேவVமானா பிேனாF வ?5 பா"
எறா ேகாபாலசாமி தBயா.
இர

F ேபமாகேவ ேபா1> ேச?ேதா. பவானி திைர வ

ேவ

Fெம எ

யி னாேலேய

),F வ?5 வி,டா . அவைள தனியாக தB பா5 தயா ெச1ய
ணிேன. அத6 ேகாபாலசாமி தBயா

இட$ெகாFகவிைல. எைன பினா த ளி ெகா
தB ேபானா! நா$க
கி



F, அைற

அவ

ேபா ேபா5 பவானி ஜலேமா, பாேலா ஒ

ணதிB?5 சாபி,F ெகா

?தா . ப>ைச க

ணா9 ெபாிய

டா3மாக உ ேள வ?தவைர பா5வி,F பவானி ஒ நிமிஷ திைக5

நிறா . தBயா க

ணாைய9 

டாைச9 எFத5 அவNைடய

கதி ஏ6ப,ட பய$கர மாதைல பாேத. எ இதய அபேய நி

வி,ட5.

எதைன ேநர இப  ேப 8தபி5 ேபாயி?ேதா எ ெதாியா5.
பவானி திGெர 3

F ேபா1 கீேழ விQ?த ேபா5தா, என பிரைஞ

வ?த5. என னாேலேய ேகாபாலசாமி ஓ அவைள -கி தம5 மயி

ைவ5 ெகா

டா. ச6 ேநர நா அ$மி$ பா5 விழி5 ெகா

F

நிேற. பிற டாடைர அைழ5 வவத6காக ஓேன. டாடட நா

திபி வ?தேபா5 ச?ேதக5ேக இடமிகவிைல. பவானியி உயி ேபா1

அைரமணி ேநர5 ேமலாகி வி,ட5.
-----------
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6
க?தப பி ைள ேம6க

ட வித /றி கைதைய நிதினா. அெபாQ5தா

ஒKெவா சபவ நடப5 ேபா அKவளD ெதளிவாகD உண>சி9டM
அவ ெசாB ெகா

F வ?தபயா, எ உ ள ைன கா,A இளகி

கனி?5 ேபாயி?த5. ச6 ேநர ஒ ெசால ேதாறாம

ெமௗனமாயி?ேத.
எ$க

சபாஷைண எப ஆரபமாயி6 எப5 ஞாபக வ?த5.

"திGெர ேதாறிய ேகாபாலசாமி தBயாைர அவைடய ஆவி எபதாக
நிைன5 பவானி பய?5 ேபா1 வி,டாளா. அற நீ$க
எ ேக,ேட.

என ெச1தீக "

"அற ெச1வத6 என இகிற5? டாடாிட 'எதிபாராத ஷாகினா
மரண' எ சபிேக, எQதி வா$கி ெகா
நாMமாக> ெச1ய ேவ

ேட. ேகாபாலசாமி தBயா

ய சட$கைளெயலா ெச15 ேதா. பாவ!

அ?த மMஷ ப,ட 5க5 அளேவ இைல."

"பவானியி மன கள$கம6ற5 எ அறமாவ5 தBயா ெதாி?ததா?
அவாிட அவ
ேக,ேட.

ைவதி?த அபி ெபைமைய அறி?5 ெகா

டாரா?" எ

"அ5 எப ெதாி9? அவ ஒ பக வதமி?தாA இெனா

பகதி பவானி தMைடய 5ேராக ெதாி?5 ேபா1 வி,டேத எற
பய$கரதினா ெச5 ேபா1 வி,டா

எ எ

ணினா. ஆனா ெகா"ச நா

கழி5 ெவளியான விஷய அவ பவானியி ேம இ?த அவநபிைகைய
ஒவா ேபாகி6. பவானி தMைடய ெசாைதெயலா ேகாபாலசாமி

தBயாாி ழ?ைதகN எQதி ைவதி?தா . உயி வகீBடமி?த5."
வியட "ஓேஹா! அபயா" எேற.
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இன ெசாவத6 விஷய பாகியிகிற5 எ க?தப பி ைள
கபாவதிB?5 ெதாி?த5.

"எலா சாிதா. டாடாிட எத6காக> சபிேக, எQதி வா$கினீக ?" எ

ேக,ேட.

"இ?த மாதிாி திG மரண$களி ேபாW8 ெதா?திரD ஏ6பFமலவா?

அத6காகதா. ேகாபாலசாமி தBயாேக நா உ

டாட, என ம,F?தா ெதாி9!" எறா.

ைமைய> ெசாலவிைல.

ஏேதா விஷய பாகி இகிறெத நிைனேத. "உ

என?" எ ேக,ேட.

ைம காரண?தா

"நட?5 இபைத?5 வஷ ஆகிற5. இனிேம ெசானா என? - பவானி
மய$கி விQ?த5 தBயா பினா நாM ஓேனனலவா? பகதி
இ?த சி காB பலைகயி ேம பவானி, பா த கி

ண5

பகதி ஒ கத கிட?த5. அத ேம எ ெபய எQதியிகேவ, ச,ெட
எF5, தBயா ெதாியாம ம5 ைவ5 ெகா

ேட. டாடைர

/பிட ேபானேபா5 ெத லா?த ெவளி>சதி பேத. அ?த கத

இ5தா" எ /றி, க?தப பி ைள மயிB?5 ஒ கதைத எF5

ெகாFதா. அ5 ெவநா,ப,ட பQதைட?த காகித. அதி ம$கி ேபான
தான எQதி பி வமா எQதியி?த5.
'அ ள க?தப அ

ணM த$க>சி பவானி எQதி ெகா

ட5. எ பிராண

நாயகைர பிாி?5 நா உயி வாழ விபவிைல. இைற நா ெச19

க>ேசாிதா கைடசி க>ேசாி. அவ என அட வா$கி ெகாFத ைவர

ேமாதிரதிB?த ைவர$கைள எF5 ெபா ப

ணி ைவதிகிேற.

க>ேசாியிB?5 வ?த5 சாபி,F விFேவ. எ ெசாதி பாதிைய

ேகாவிA, பாதிைய அவைடய ழ?ைதகN எQதி ைவதிகிேற.
உயி வகீ ... ஐயாிட இகிற5. நா ெச1வ5 பிசகாயி?தா எைன
மனிகD. அவைர பிாி?5 எனா உயி வாழ யா5.
இப
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பவானி'
இ?த கதைத இர

F  தடைவ ப5வி,F, "இைத ஏ ேகாபாலசாமி

தBயாாிட நீ ெசாலவிைல?" எ ேக,ேட.
"ெசானா என லாப? ஏ6கனேவ ெராப 5கப,டா. இ5 ெதாி?தா
அவ உயிைர வி,டாA வி,பா. அல5 அவைடய மைனவி மக

ேம பாசமிலாம ேபாயிகலா. ஒ Fபைத அநியாயமாக

ெகFபாேன எ தா ெசாலவிைல.

ச6 ெபா5 "நா ேபா1 வகிேற, 8வாமி!" எ க?தப பி ைள
எQ?தி?தா. கதைத அவாிட திபி ெகாFேத.

வாச6 கதைவ திற?5 ெகா

அத5. இ

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

F அவ ெவளிேய ெசறா. ஜிெல கா6

ட வானதிB?5 சி -6ற ேபா,F ெகா

?த5.

49. #$ தடைன
1

அமாவாைச இரD. திவா பக- ஜ,P அ8ேடா தரம1ய$கா 3கமான ப"3
ெமைத பFைகயி பF5 ர

F ெகா

?தா. என ர

டாA -க

வகிற வழியாயிைல. தைல பக5 தைலகாணிைய கா றதிA, கா

ற5 தைலகாணிைய தைலறதிA ைவ5 ெகா
அப9 -க வரவிைல

ககாரதி மணி அக ெதாட$கி6. "ஒ, இர
எ

ணி ெகா

ேட வ?தா. பனிர

க,டாய -$க ேவ
ெகா

Fக

F பாதா.

F, ..." எ

F மணி அ5 ஓ1?த5. "இனிேம

ய5தா" எ ஜ,P அ1ய$கா திடச$கப ெச15

கைள இக னா. அேபா5 அவைடய மன க

பாக ஒ பய$கர ேகார கா,சி ெதப,ட5.

ணி

தB எ$ேகேயா ெவ -ரதி உ ள5 ேபா அ?த கா,சி ம$கலா1
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ெதாி?த5. - ேமைடயி - மரதி ஒ உவ ெதா$கி இேலசாக

கா6றி ஆெகா

?த5. ச,ெட அ?த கா,சி, - மர, அதி

ெதா$கிய உவ எலா ெவ சமீபதி 8படமாக ெதாி?த5. பா வ9

அழகிய வாBபMைடய க. ஆனா, கதி உயிகைள இைல. க

விழித5 விழிதபேய இ?தன. உயிாிலாத அ?த க

க

இதயைத ஊFவி பாப5 ேபா அவ உண>சி உ

க

திவா பக-ாி
டாயி6

ச,ெட அ1ய$கா எQ?5 உ,கா?தா. பFைகயிB?5 கீேழ திதா.

ஜன ஓரமாக> ெச ஜன கதைவ திற?தா. ளி?த கா6 உ ேள

'வி'ெர வ?த5. ெகா"ச ஆ3வாச ஏ6ப,ட5. அ1ய$கா ஜன ஓரமாக

நி ெவளிேய ேதா,டதி பாைவைய> ெசAதினா.

ஆஹா! அ5 என! அேதா அ?த மரதி கிைளயி ஏேதா ெதா$கிறா ேபா

இகிறேத? ஐேயா?...பGெர ஜன கதைவ> சாதினா அ1ய$கா.
இ, தடவி ெகா

ேட ெச, '8வி,>' இமிட க

Fபி5, மிசார

விளைக ஏ6றினா. அலமாாிைய திற?5 ைகயிலகப,ட தக ஒைற

எF5 ெகா
தகதி6

F வ?5 ேசாபாவி அம?தா. தகைத பிாிதா. ஆகா!

ஏதாவ5 ேத

ஒளி?தி?5 அவ ைகயி ெகா, வி,டதா என?

தகைத அப திGெர ேபா,F வி,F திகிறாேர?
ேதNமிைல கீNமிைல; அ?த தக நாலாயிர திKய பிரப?தமாயி?த5

தா காரண. திKய பிரப?தைத பாத5 உபய ேவதா?தஸார உப?நியாச

சரவதி சடேகாபா>சாாிய 8வாமிக

மதப, கலக வழகி /றிய சா,சிய

அ1ய$கா ஞாபக வ?த5. அவ என சா,சி ெசானா? "மதப,
கலக நட?த அைற த நா

இரD நாM திமைல9 தி>சி ஜ$ஷ

ெவயி,$ Uமி திKய பிரப?தைத ப6றி ேபசி ெகா

?ேதா!" எறா.

"ெபாியாHவா பாத சா,சியாகD திம$ைகயாHவா திவ சா,சியாகD

சதியமா1> ெசாகிேற" எ ஆைணயி,டா. சடேகாபா>சாாிய 8வாமிைய
அேடா தரம1ய$கா ெவ காலமாக ெதாி9. பரம பத; சிற?த

அறிவாளி; உய?த ஒQக ளவ. எதைனேயா தடைவ அவாிட அேடா

தரம1ய$கா திKய பிரப?த பா3ர$கைள ேக,F மனகி க

ணீ

வதிகிறா. அேபப,டவைடய சா,சிைய ெபா1>சா,சி எ
த ளிவி,F, ேபாW8 சா,சியைதேய உ

ைமெய ஏ6 ெகா

F
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திமைல - த

சா,சிய உ

டைன விதிக ேவ

யதாயி6! சடேகாபா>சாாியி

ைமயாக இேமா? திமைல நிரபராதிதாேனா? 6றம6ற

ைபயைனயா நாைள ெபாQ5 வி?த5 -கி ேபாட ேபாகிறாக ? அ?த
பாதக தைடய தைலயிலா விய ேபாகிற5? ஐேயா! இ?த ஜ,P
உதிேயாகைத எனதி6காக ஏ6 ெகா

ேடா ? வகீலாகேவ இ?5

காலைத ஓ, இக /டாதா?... இப அ1ய$காாி மன

எ

ணாதெதலா எ

----------

ணி அைல?த5.

2

மதப, கலக, அத பயனாக விைள?த மதப, கலக வழ
ேநயகN ஞாபகமிகலா; ஆனா ேதசெம$கிA அேபா5 ழபமா1
இ?தபயா ேநயக

சில மற?5 ேபாயிகD /F. எனேவ, வழகி

விவர$கைள இ$ேக 3கமாக /கிேற.

ெசற வஷ (1942) மகாமா கா?தி தBயவக

ைகதியான திதி மதப,

ரயிேவ 8ேடஷM அைர ைம -ரதி, யாேரா, ஒ த

டவாளைத கழ6றி

நகதியி?தாக . நல ேவைளயாக விப5 ஒ ேநரவிைல. ெபாQ5

வி9 சமயதி வ?த த ரயி வ
த

யி ைரவ ரயி பாைதயி

டவாள நகதப,பைத பா5 வ

அைரமணி

பாைத சாி ெச1யப,F வ

பிற மதப, ேபாWஸா த$க
அேநக )Fக

9 ேபா1வி,ட5.

ைகவாிைசைய கா,ட ெதாட$கினாக .

ேசாதைன ேபாடப,டன. ைஹ8/A ேபா1 எலா

வகN நட?5 ெகா

?த சமயதி ஆ மாணாககைள ைக5 ெச15

ேபாW8 8ேடஷM ெகா
ப ளி/ட5 பி ைளக
கிளபினாக .

F ேபானாக . அ?த ஆ ேபைர ெதாட?5

அKவளD ேப ேகாஷி5 ெகா

அ மதப, )திகளி ர,சி ேகாஷ$க

பலைத ெகா

ைய நிதிவி,டா.

F ெவளி

வானளாவ எQ?தன. />சB

F ம,F 3யராPய கிைடபதாயி?தா, அ

மதப, இர, 3யராPய கிைடதிக ேவ

F.
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ப ளி பி ைளகளி ெப$ ேகாஷைத ேக,F வியாபாாிக

Xதியைட?5

மளமளெவ கைடகைள அைடதாக . )திகளி /,ட அதிகமாயி6.
ேபாW8 8ேடஷைன> 36றி9 /,ட ேசர ஆரபித5. 8ேடஷM

அைடகப,?த மாணாகக

ஜன வழியாக ெவளியி நிற பைல

பா5வி,F "ர,சி ஓ$க!" எ ேகாஷமி,டாக . ெவளியி நிற

/,டதா பதி ேகாஷ ெச1தாக . ேபாW8 8ேடஷM ேள

மாணாககைள அகிறாக

எற வத?தி கிளபி அ?த ஜன /,டதி அதி

ேவகமாக பரவி6. ஜன$களி ெகாதி அதிகமாயி6. சமீபதி ேராF ாிேப

ெச1வத6காக கபி க6க

ெகா,டப,?தன. இதனா ஜன$களி

ெகாதி ெவளியாவத6 ெசௗகாிய ஏ6ப,ட5. கபி க6க

8ேடஷைன ேநாகி பற?தன.
ேபாW8காரக

ேபாW8

ைகயி 5பாகி9ட ெவளி வ?5 /,டைத ேநாகி

றிபாதாக . இத பலனாக /,டதி ெவறி அதிகமாயி6. ஜன$க

8ேடஷைன இM ெந$கி வ?தாக . ேபாW8 5பாகியிB?5

ேவ,Fக

கிளபின. இர

ெடாவ காயப,F விQ?தன. /,ட ஒேர

பா1>சலாக ேபாW8 8ேடஷைன ேநாகி பா1?த5. 5பாகியி ரைவக

தீ?5 வி,டபயா ேபாW8 ேசவகக
ெகா

8ேடஷM

டாக . /,டதி ஒேர ஜயேகாஷ ஆரவார.

ஓ ?5

இ5ட நிறதா? இைல. ேபாW8 8ேடஷM பகதி ஒ சில

ம

ெண

ெண1 ேபாக

உைட5 உ ேள ?5 ம

பவக

இ?தன. /,டதி சில ேபாவி கதைவ

ெண

ெண1 கைள எF5 வ?தாக . ைக

சில ெந ெப, ெகாF5 உதவினாக . சிறி5

ேநர5ெகலா ேபாW8 8ேடஷனி ைக9 ெந எQ?த5.
இத6 ளாக தகவ ெதாி?5 ஜிலா மாஜி8,ேர,, ேபாW8 ஸுபாி

தBயவக

ெட

ெபாிய ேபாW8 பைட9ட வ?5 ேச?தாக . இ?த தடைவ

,

நிஜமான 5பாகி பிரேயாக நட?த5. சில உடேன உயி 5ற?5 வி,டாக .

பல காய ஏ6ப,ட5. ஐ?5 நிமிஷ5ெகலா /,ட கைல?5

ேபாயி6. தீ9 அைணகப,ட5. ேபாW8 8ேடஷ க,ட பாதி ேம
எாி?5 ேபாயி6.
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அ மதப,ேய 3FகாF மாதிாி இ?த5. ஜன$க

யா ெவளியி

தைலகா,டவிைல. பிேரத$கைள எF5> ெச தகன ச8கார ெச1ய /ட

தB யா  வரவிைல. உறவினகN ெதாிவிபத6 ெவ ேநர

ஆகி வி,ட5. கைடசியி தகவ எபேயா ெதாி?5 காாிய$க
மநா

மதப,யி பிாி, அதிகார தMைடய உ

கா,ட ெதாட$கிய5.

நட?ேதறின.

ைம 8வUபைத

எ$ேக பாதாA ேபாW8 மயமாக இ?த5. ேபாWஸா )F )டாக ?5,
த நா

கலகதி சப?தப,டவகைள ைக5ெச15 வ?தாக . ெமாத

186ேப ைக5 ெச1யப,டன. பினா இவகளி ப5 ேப த?த

சா,சியமிைலெய விFவிகப,டன. பாகி 156 ேப ேம ேக8 தாக
ெச1யப,ட5.

இ?திய பா5கா> ச,டதிA Xன ேகாA உ ள ெசZக
ேக' பிரேயாசனப,ட மாதிாி இ5வைர ேவ எ?த ேக'A

இ?த

உபேயாகப,ட5 கிைடயா5 எ பிரசிதி ெப6ற 'கிாிமின' வகீக
ெசானாக .

திவா பக- ஜ,P அ8ேடா தரம1ய$காாி ேகா, உாிய காலதி
ேம6ப கலக வழ விசாரைண வ?த5.
----------

3

மதப, கலக வழகி தலாவ5 எதிாி திமைல எM இைளஞ. இவ

ேபாி ெமாத ஒப5 ெசZக

ெபயத5 த6ெகா
6ற$க

பிரேயாகிகப,டன. த

டவாளைத

F ேபாW8 8ேடஷM தீ ைவத வைரயி பல

3மதப,டன. திமைலயி சாபாக பிரபல வகீக

ைவ5

பலமான எதி வழ ஆடப,ட5. திமைல அவMைடய ெப6ேறாகN ஒேர

பி ைள. மதப,ேக அவ ெசலபி ைள.

நல அறிவாளி; கெவ,F வா> சா5ய உ ளவ. சிற?த ஒQக
பைடதவ; ெபா5 காாிய$களி அளவ6ற ஊகைடயவ. இதைகய
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ண$களினா அவ மதப, வாசிகளி அைப9 மதிைப9
கவ?தி?தா.

கா$கிர8 கமி,யானாA சாி, ச$கீதசைபயானாA சாி, பைழய மாணவ ச$க /,FறD ப

டக சாைல - இலவச வாசக சாைல - எ5வானாA சாி, திமைல

ஒ கியமான நிவாக ெபா இ?ேத தீ.

எ?த ெபா5 காாிய5கானாA பண வ[Bபத6 திமைல கிளபினா
ஒேர 36றி ேவ

ய பணைத> ேச5 ெகா

F கிளபி விFவா. ேவ யா

ேபானாA மதப, வாசிகளிட பண கிளவ5 சிரமமான
காாியமாயி.

இமாதிாிெயலா ெபா5காாிய$களி திமைல ஈFப,?தைமயா

மதப, அதிகாாிகN அவM எேபா5 சடாடமாகேவ இ?த5.
அபப,ட திமைலதா ேம6ப கலக வழகி தலாவ5 எதிாி. திமைலயி

சாபாக ெசாலப,ட எதி வழ எனெவறா, மதப,யி கலக நட?த

தின அவ ஊாிேலேய இைல. அ சாய$கால?தா மதப, வ?தா

எப5.

இத6 திமைலயி சாபாக> சா,சி /றியவ உபய ேவதா?தஸார உப?நியாச
சகரவதி சடேகாபா>சாாிய 8வாமிக

எபவ. அ சாய$கால அவ

Jர$கதி உப?நியாச ெச15வி,F ரயிA வ?ததாகD, ரயி தவறி அ$ேக
இ?த திமைலைய பாததாகD, அ?த பி ைளயா
ஏ6கனேவ ெதாி9ெம, இர
ெகா

டாைன தம

F ேப ெவ ேநர வைரயி ேபசி

?ததாகD /றினா. "எைத ப6றி ேபசினீக ?" எ ேக,டத6

"கியமாக திKய பிரப?த பா3ர$களி உ ள கவிைத> 3ைவைய9 பதி
ெபைக9 ப6றி ேபசிேனா" எறா.

"அைத தவிர ேவ எ?த விஷயைத ப6றியாவ5 ேபசினீகளா?" எ

திமைலயி வகீ ேக,டா.

"ேதசதி அேபா5 நட?5 ெகா

?த விபாீதமான காாிய$கைள ப6றி9
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ேபசிேனா."
"விபாீத காாிய$க
"ரயி த

எறா என?"

டவாளைத ெபயப5 தBய காாிய$க ."

"அைத ப6றி என ேபசினீக ?"
"ரயி பிரயாண ெராபD அபாயகரமாக ேபான5 ப6றி ேபசிேனா.

'இதனாெலலா என பிரேயாஜன ஏ6பட ேபாகிற5? நைடய ஜன$க

தாேன கடபFவாக ? ஒ ரயி வ
ஏ6பF? எதைன Fப$க

 கவிH?தா, எதைன உயி>ேசத

5பமைட9' எ நா ெசாேன. திமைல

எMைடய அபிராயைத Qவ5 ஆேமாதிதா. த?தியப5, த
ெபயப5 தBயைவ பலாகார காாிய$க

டவாள

தா எ, மகாமா கா?தி

அ?த காாிய$கைள ஒநாN அMமதிதிக மா,டாெர, ஐ?தா

பைடகாரக

அவைடய ெபயைர ெபா1யாக உபேயாகபF5கிறாக

எ ெசானா."

இ?த> சமயதி கவெம
அபிராய$க

, தர வகீ ஆ,ேசபி5, ேம6ப

எலா சா,சிய ஆகாெத, அைவகைள பதிD ெச1ய

/டாெத /றினா. இ5ட சடேகாபா>சாாிய 8வாமியி சா,சிய

?த5.

சடேகாபா>சாாி 8வாமியி சா,சிய5 ேந மாறாக ேபாW8 தர>
சா,சிக

ெசானாக . ேபாW8 8ேடஷைன> ேச?த /,டதி திமைல9

இ?தாென, அவ ேபாW8 காபD

ம

ெண

, 3வாி ஏறி நி ெகா

F,

ெண1 ைன ெவளியிB?5 வா$கி உ ேள இ?தவகளிட

ெகாFதைத க

ணா பாததாகD ெசானாக .

ேக8 விசாரைணெயலா சா$ேகாபா$கமாக நட?த5. Y6கணகான

சா,சிக

விசாாிகப,டாக . கைடசியி தீ / நா

வ?த5.
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த எதிாி திமைல சப?தமாக தீமான ெச1வதி தா ஜ,P அேடா
தரம1ய$கா ெராபD கட ஏ6ப,ட5. அவ அவைடய

மனசா,சி ெபாிய ேபாரா,ட நட?த5. சடேகாபா>சாாிய 8வாமிகளி

சா,சிய உ

ைமயாகேவ ேதாறி6. அமாதிாி ஒ சபவைத அவ க6பைன

ெச1திக யா5. அKவளD ப>ைசயான ெபா1 ெசால /யவரல; ெசால

ேவ

ய அவசிய அவகிைல. ஆனா ேபாW8 தரபி தி,டமான

சா,சியைத நிராகாிப5 - 'ெபாிய இட5' அதிதி ஆளாக ேநாிF. அFத
ப,டமளிபி தம '.ஐ.இ. ப,ட வெம அ1ய$கா எதிபா5
ெகா

?தா. ேகவல இத6காக ேவ

ஆனா என கா?திரைத ெகா

 ஒ காாிய ெச1ய ேபாவதிைல;

F ஐ?5 ேபாW8காரகளி சா,சியைத

நிராகாி5 ஒ ைவணவ உப?நியாசகாி சா,சியைத ஒ ெகா வ5? இப> ெச1தா த ேபாிேலேய ஒ ேவைள ச?ேதக ஏ6ப,டாA
ஏ6படலாமலவா? ஏ ல"ச வா$கி ெகா
ெசானாA ெசாவாக .

F, விFதைல ெச1ததாக>

பாக ேபானா, ஜ,ஜுMைடய கடைம என? ேகா, தாக
ஆகியி சா,சியைத ெகா

F தாேன, ஜ,P தீ> ெசால ேவ

எலா வல ெத1வதி சா,சியாகதா ேபாW8காரகN சா,சி
ெசாBயிகிறாக

- அவக

எலா ெபா1 ெசாBயிகிறாக

F?
-

சடேகாபா>சாாியா ம,F தா நிஜ ெசானா எ தீமானிபத6 என
நியாய இகிற5?

இKவிதெமலா அேடா தரம1ய$காாி மனதி ேபாரா,ட நட?5
ெகா

?த5. கைடசியி ேபாW8 சா,சிதா ஜயமைட?த5!

 ேப - த
த

டைன9, பனிெர

டைன9, ம6றவகN இர

சிைறவாச அளிகப,ட5.
5த

F ேப ஆ9

F வஷ த ப5 வஷ வைரயி

டைன விதிகப,ட  ேபாி திமைல9 ஒவ.

தீ> ெசாலப,ட அைற ேகா, திமைலயி தகபனா

தாயா வ?தி?தாக . சடேகாபா>சாாியாாி சா,சியதி ேபாி திமைல
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எதிபாதாக . அல5 சிைறவாச

விFதைல கிைட5விடலாெம அவக

த

டைனேயாடாவ5 ேபாெம நபினாக . இத6 மாறாக, -

த

டைன எ ேக,ட5, திமைலயி தாயா அ$ேகேய பிரைஞ தபி

வி,டா . திமைலயி தகபனா "அேட1 திமைல! அேட1 திமைல! எ$ேகடா
ேபா1வி,டா1?" எ கதறி ெகா
ெதாட$கினா.

F சாைலேயாF ெநறி ெக,F ஓட

திமைலயி த$ைக கபமாயி?தா . தீைப ேக,ட5, அவN
F ேபா,டாக . ஐ?தா

ைறபிரசவ ஆகி ஆ8பதிாியி ெகா

நாைளெகலா அவ
-----------

க

ைண னா .
4

மதப, கலக வழகி தீ> ெசான நாளிB?5 அேடா

தரம1ய$காாி மன சாியான நிைலைமயி இைல; திமைல விஷயதி

அநியாய ெச15 வி,ேடா ேமா எற எ

ெகா

ேட இ?த5.

- த

ண அவ மனதி உதி

டைன ைகதிகளி சாபாக கவன 'கைண வி

ணப'

ெச1யப,கிற5 எ அறி?தேபா5, அ1ய$கா> சிறி5 திதி

ஏ6ப,ட5. கவன கைண ெச15 - த

தைடய ெபா நீ$கி விF எ எ

டைனைய ர5 ெச15வி,டா

ணினா.

ஆனா கவன அKவித கைண ெச1யவிைல. அ1ய$காாி மனதிB?த

பார நீ$கவிைல.
நாN நா

அ?த பார அதிகமாயி6. - த

டைன நிைறேவ6 தின

ெந$க ெந$க இரவி அவ -க வவேத அாிதாயி6.
திமைலயி 6றம6ற இள க அவ மன க

ணி  அக

ேதாறிய5. சகா தர> சா,சிய$கைள ேக,F ெகா

?தேபா5 அவ

கதி ேதாறிய விய திைக அபேய அவைடய நிைனD வ?த5.

'இெதன அபா

ட? அ நா ஊாிேலேய இைலேய?" எ அவ
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கதறிய5 ஞாபக5 வ?த5. நிைன5 பாக பாக அ?த ரB உ

ைம

ெதானிததாக அவ ேதாறிய5. "ஐேயா! நா அநீதிதா ெச15 வி,ேடா

ேமா? அ?த பி ைளயி அகால மரண5 நா தா ெபாபாளி-

யாேவாேமா?" எ எ

அ5 ெகா

ட5.

இரD ஒ மணி. இர

ணிய ேபாெதலா, அவைடய ெந"3 தி, தி எ

F மணி,  மணி9 ஆயி6. அ1ய$கா இெபா5

சா1வான நா6காBயி சா1?5 ெகா

?தா. அவைடய க

க

சில சமய

தாேம  ெகா N. அFத நிமிஷ திFெக -கி வாாி ேபா,F

க

ைண திற?5 பாபா. "திமைலைய -கி ேபாட இM நாA மணி

ேநர?தா இகிற5 - இM றைர மணிதா பாகி" எ மன ஒ

றதி கண ேபா,F ெகா
அதிகாைல ஆ மணி

மரணத

ேடயி.

டைன ைகதிகைள -கி ேபாFவ5

வழகெம அவ ெதாி9. ஆைகயினா தா மணிைய அKவளD

கவைல9ட எ

ணினா.

-க மயகதி அ1ய$கா ஒ அதிசயமான ேயாசைன ேதாறி6. அ?த

ேயாசைன எப அவ மனதி உதிதெதபைத அவராேலேய ெசால யா5.
திGெர ேதாறிய5.
சில சமய ைகதிக
அரசிய ைகதிக

சிைறயிB?5 தபி5 ஓ விFகிறாக

- ர,சி ைகதிக

அலவா? அதிA

சிைறயிB?5 தவ5 சகஜமலவா?

3பா ேபா8 /ட ேபாWஸாைர ஏமா6றி வி,F கபி நீ, விடவிைலயா?
அ?த மாதிாி திமைல9 ஏ சிைறயிB?5 தபி ஓ விட /டா5? அKவளD

5ணி>சA சாமதிய அ?த சா5 ைபயM எ$ேக வர ேபாகிற5? - அவ
6ற ெச1யாதவனாயி?தா க,டாய ஓ விFவா. அத6 பகவா /ட

உதவி ெச1வா. ஏ ெச1ய மா,டா?

$, $, $, $ மணி நாA அத5. "ஐேயா! ேநர ெந$கிவி,டேத!" எ,

அ1ய$கா மன திFகி,ட5. அேத சமயதி அவைடய அைறயி கதD சிறி5

திற?5, ஜிெல காைல கா6 உ ேள வ?த5.
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கதைவ டலாெம அ1ய$கா எQ?திக பாதா. ஆனா

எQ?திகவிைல. அபேய திைக5 உ,கா?5 வி,டா.

ஏெனனி, திற?த கதD வழியாக ஒ மனித உவ உ ேள வ?த5. ஆ! இ5 யா?
இ?த இள க யாைடய5! ச?ேதகெமன? 'திமைலதா' - ஆகா! இவ
எப இ$ேக இ?த ேநரதி வ?தா! நா எ

சிைறயிB?5 தபி5 ெகா
ெக,கார தா.

ணிய5 ேபா உ

ைமயாகேவ

F வ?5 வி,டானா? - அபயானா

திமைல நிதானமாக நட?5 வ?5 அ1ய$கா எதிாி கிட?த நா6காBயி
உ,கா?தா.

ச6 ேநர இவ ஒவைரெயாவ உ6 ேநாகி ெகா

?தாக .

திமைலயி கதி ெசால யாத ஒ இரக பாவ காணப,ட5.
அ1ய$காாி க

களி க

ணீ த5பி6. அவ ேபச ஆரபிதேபா5

அவைடய ரைல அவராேலேய அைடயாள க
அKவளD கமி ேபாயி?த5.

Fபிக யவிைல.

"யா? திமைலதாேன" எறா அ1ய$கா.
"ஆமா; அேய திமைலதா"
"ெபாQ5 வி?தா ஆ மணி " எ அ1ய$கா தFமாறினா.
"ஆமா; ஆ மணி

த

டைன நிைறேவற ேவ

"நல ேவைள நீ தபி வ?த5..."
"நல ேவைளயா?"

ய5."

63

"ஆமா; நல ேவைளதா. உைன த

த5 ப6றி என மன> சமாதானேம

ஏ6படவிைல. நீ சிைறயிB?5 ஏ தபி5 ெகா ள/டா5 எ நா /ட>

ச6  நிைனேத."

திமைலயி கதி ஆ>சாிய தா

டவமா6!

"நீ தபி5 வ?த5 ப6றி> ச?ேதாஷ?தா ஆனா..."
"ஆனா என?"
"நீ இ$ வ?த5தா பிகவிைல. இ$ேக எனதி6காக வ?தா1?"
"கியமாக உ$கைள பாபத6தா நா சிைறயிB?5 தபிேன."
"என? எைன பாபத6கா?"
"ஆமா; - த

டைனைய ப6றி நா கவைலபடவிைல. நீ$க

பத எ ேக விப,கிேற. சடேகாபா>சாாியா ெராபD
ெசாBயிகிறா. அபப,ட தா$க

ெபாிய

எைன ெபா1யென நிைனத5

தா ெராபD வதமளித5. சதியமாக> ெசாகிேற; நா அைற

மதப,யி இைல. தி>சி ஜ$ஷனி தா இ?ேத. சடேகாபா>சாாி

8வாமிகளிட ேபசி ெகா

?ேத."

"நீ ெசாவைத Q5 நகிேற. சடேகாபா>சாாியா நி>சயமா1 ெபா1

ெசாBயிக மா,டா. தீ எபேயா பிசகா1 ேபா1வி,ட5. நீ தபி

வ?தேத நலதாயி6. ஆனா இ$ேக நீ அதிக ேநர..."

"இைல, இ$ேக அதிக ேநர தாமதிகவிைல. உ$களிட ெசாBவி,F
ேபாகதா வ?ேத. எ வாைதைய இேபாதாவ5 நகிறீகேள, ெராப

ச?ேதாஷ ேபா1 வகிேற. நம8கார"
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திமைல ஒ பிF ேபா,Fவி,F எQ?தி?5 ேபானா.
*****

மப9 அ1ய$கா திFெக -கிவாாி ேபா,ட5. இ?த தடைவ

நா6காBயிB?5 அவ எQ?5 திற?தி?த கதவ

ைட ேபா1, அபாB?த

தாHவாரதி பாதா. அ$ேக ஒவைர9 காணவிைல. வாச6கதைவ ேபா1
பாதா. கதD உ,ற ப?ேதாப8தாக தாளிடப,?த5!
திமைல எப உ ேள வ?தா. எப ெவளிேய ேபானா?
"சீ! ெவ பிரைம! திமைலயாவ5 வரவாவ5?" எ எ

ணமி,டவரா1,

அேடா தரம1ய$கா தம5 அைற திபினா. மணி ஐ?தத5.
இர

F நாைள பிற ஜ,P அேடா தரம1ய$கா தினசாி பதிாிைகைய

ர, ெகா

?த ேபா5, ஒ ைலயி சின எQதி அ>சி,?த

பிவ ெச1தி, அவைடய கவனைத கவ?த5.
- ைகதியி மரண
"மதப, கலக வழகி - த

டைன விதிக ப,?த திமைல.

எனேவ, ைகதிைய - ேபாட ேவ

ய அவசிய ஏ6படவிைல."

சிைற>சாைலயி ?தாநா

காைல நாA மணி இய6ைக மரணமைட?தா.

ேம6ப ெச1திைய பத5 அ1ய$கா தைல 36றிய5. அேத

ேநரதிதா திமைல தைடய அைறயி வ?5 ேபசினா எப5 நிைனD
வ?த5. அ1ய$கா திGெர கீேழ விQ?தா. டாடக

"மாரைடபினா மரண" எ ெதாிவிதாக !

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

வ?5 பா5வி,F,
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50. எ ெத&வ
திநீமைலைய பாக ேவ

Fெமற ஆைச என ெவ காலமாக இ?5

வ?த5. ஆ$கில கைதகளி 'கிெர,னா கிாீ' எMமிடைத ப6றி>
ெசாகிறாகேள, அ?த மாதிாி ந தமிHநா,F திநீமைல எ

ேக விப,?ேத. ெதாகாபிய கால5 தமிHநா,ைட இ?த காலதி

திநீமைலயி காணலா எ ெசானாக . அதாவ5 காத மண ெச15

ெகா ள தீமானி ஒவM ஒதி9 திநீமைலையதா சாதாரணமா1
ேத வவ5 வழகமா. எனேவ அ?த ஊ ேகாவிB அக காத

திமண$க

நைடெபமா. இகாரண$களினா தா திநீமைலைய பாக

என ஆைச உ

டாகியி?த5. எனேவ, சமீபதி ஒநா

திநீ மைலைய

பாபத6காக பயண கிளபி> ெசேற. 'வியா"சி எ$ேகேயா ேபானா

எ5ேவா கிைடகா5' எபாகேள அ5 மாதிாி, நா ேபான சமய பா5

திநீமைல ேவ எ$ேகயாவ5 ேபாயிேமா எ ெகா"ச மனதி பய
இ?த5. நல ேவைளயாக திநீமைல அபெயா ெச15விடவிைல.

திநீமைலேகாவிA ஊாிேலதா இ?த5. இM நா ேபான அ அ?த

ேகாவிB ஒ கயாண நட?த5. கயாண எறா எேபப,ட

கயாண? மிகD அதிசயமான கயாண. தபதிகைள9 ேராகிதைர9 தவிர,
ஒேர ஒ வி?தாளி தா கயாண5 வ?தி?த5! அ?த வி?தாளி

மணமகனி தாயா எ ெதாி?5 ெகா

ேட.

திமா$கய தாரண ஆகி ம6ற விவாக> சட$கN ?த பிற, ேராகித

"3வாமி ச?நிதி ேபா1 தB நம8கார ெச19$க ; அற அமாD!"
எறா. ஆனா, தபதிக

இவ ெசாB ைவதா6ேபா, அமாD

தB நம8கார ெச1தாக . ஆன?த க

ணீ எபைத அேபா5 நா

பாேத. மணமகைள அட அைண5 ஆசீவதித அ?த அமாளி

க

களிB?5 ஆன?த க

அவிதா!

ணீ ெபகி6. க

ணீ எறா எப? ஒேர

இைதெயலா பா5 எனா தா$கேவ யேவயிைல. இ?த கயாணதி

ஏேதா விஷயமிகிறெத, அைத ெதாி?5 ெகா ளாம திநீமைலைய

வி,F கிளவதிைலெய D ெச15 ெகா

ேட. மாபி ைள
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ைபயMட ெம5வாக ேப>3 ெகாF5 சிேநக ெச15 ெகா

F ெகா"ச$

ெகா"சமாக அவகNைடய வரலா6ைற அறி?ேத. இேதா அ?த வரலா...
--------

1

சாபதி பி.ஏ. அவMைடய தாயா ஒேர பி ைள; அவக

பரம ஏைழக .

சாபதியிMைடய சி பிரயாதி அவ தாயா ப,ட கட$க

ெசாலதரமல. ஓ,டB இ,B மாD அைர5, இM பிரக

ஊழிய ெச15, அவ

),

கால,ேசப நடதிய5ட பி ைளைய9 பக

ைவதா . சாபதி நல திசாB. ெகா"ச விவர ெதாி?த5,
ப ளி/டதி உபகார> சபள வா$கி ெகா

டேதாF, அவைன விட> சின

வ பி ைளகN ), பாட ெசாB ெகாF5 பண சபாதிக
ெதாட$கினா. வைமயி கட எKவளேவா இ?த ேபாதிA, தா9
பி ைள9 பர8பர ெகா

?த அபி காரணமாக, அவகNைடய வாHைக

ச?ேதாஷமாகேவ ேபா1 ெகா

?த5.

கைடசியாக, அவகNைடய தாிதிர தீ கால வ?த5. பி.ஏ. பாீ,ைசயி
சாபதி த தரமாக ேதறினா. 3ெகQ5, ைட அத
தBயைவ9 க6 ெகா

?தா. எனேவ, ெசைன ப,னதி மாத

அப5 Uபா1 சபளதி அவM உதிேயாக கிைடத5. அதாவ5,

உதிேயாக5 உதரD வ?5 வி,ட5. ெசைன ேபா1 ஒ ெகா வ5
தா பாகி.

ஊைரவி,F ேபான சாபதி நி>சய ெச15 ெகா ள விபிய

காாிய ஒேற ஒ பாகியி?த5. அ5 அவMைடய கயாண விஷய?தா.
கயாண எறாேல சிகலான விஷய. அதி காதA கல?தி?தா ேக,கேவ

ேவ

யதிைல.

சாபதியி கயாண அKவா சிகலைட?தி?த5.
ஆமா; சாபதி காத ேநா1 ஆளாகியி?தா.
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ஒ வகீB ழ?ைதகN சாபதி அவக
ெகாF5 ெகா

இ?தா . அவ

),ேலேய பாட ெசாB

?தா. அ?த வகீB இள சேகாதாி ஒதி9 ),

ல,சணமான ெப

. எ8.எ8.எ.சி. வைரயி பதவ .

"காத ஏ வளகிற5? எப வகிற5 எெறலா ெசால யா5. அ5

ேதவ ரகசிய!" எ ஒ பிரசிதி ெப6ற ஆசிாிய ெசாBயிகிறா. அதைகய
ேதவரகசியமான காரணதினாேல, ர$கநாயகி சாபதி காத வ?5
வி,ட5.

ேவைக எனெவறா, சாபதி9 ர$கநாயகி9 த$கைள காத ேநா1

Xதிகிற5 எ ெதாி?5 ெகா வத6 னாேலேய அ?த விஷயைத
),A ள ம6றவக

ெதாி?5 ெகா

டாக . இதி ஆ>சாிய இைல.

ஏெனனி எேபப,ட ெக,காரகளானாA காதA வசமாகி வி,டா,
அவக

கதி ஒ மாதிாி அசF த, விFகிற5. அவக

ஒவைரெயாவ

பா ேபா5 அசF வழிய பாகிறாக ; அசF வழிய ேப3கிறாக .

அவகNைடய நைட, உைட, பாவைன எலா ஒ மாதிாி மாத அைட?5

காணபFகிறாக . இைதெயலா மைற5 ெகா ள> சதி9 அவகN

இபதிைல.

ர$கநாயகியி இ?த நிைலைம ),A ளவகN நறா1 ெதாி?5வி,ட5.
அத6 னாெலலா ர$கநாயகி பபிேலதா அதிக

ஆைச9 ளவளாயி?தா . ப ளி/ட5 பாீ,ைசகளி தலாவதாக ேதற

ேவ

Fெமபேத அவNைடய வாHைகயி இல,சிய ேபா ேதாறிய5.

ஆைட அல$கார தBயவ6றி அவ

அதிக கவன ெசA5வதிைல.

ெகா"ச காலமாக இ?த நிைலைம மாறி வி,ட5. ),ேல ஒ வஷ5

ஆபயாக ைம /, ைவதி?த5. அைதெயலா ர$கநாயகி வழி5

வழி5 க

களி ;சி ெகா

F தீ5 வி,டா . அ5 மாதிாிேய ேசா

க,க , பDட ெப,க , /?த ைதல$க

எலா மளமளெவ தீர

ெதாட$கின. தினசாி அல$கார5 அதிக ேநர ெசலவாயி6. ெந6றியி

ெபா,F, சிறிதா9, ெபாிதா9, நீளமா9, அகலமா9, உயரமா9 - இப பல
உவ$க

எFத5.
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இKவாெறலா ர$கநாயகி தைன அழ ெச15 ெகா வத6, சாபதி

பி ைளகN பாட" ெசாB ெகாFக வவத6 ஒ வைகயான சப?த
இபைத ),டா சீகிரதி க

F ெகா

டாக .

இM, ழ?ைதகN பாட ெசாB ெகாFபதி சாபதி
கவனைறD ஏ6ப,டைத9 அவக

கவனிதாக . பாடைத கவனி5

பப சாபதி பி ைளகைள க

பத6 பதிலாக, பி ைளக

"என ஸா! பாடைத கவனிகாம எ$ேகேயா பாகிறீகேள?" எ

ேக,பயான நிைலைம ஏ6ப,F வி,ட5. இத வான பல என ஆயி6

எறா, ),F எஜமா, சாபதியிட, "பி ைளகN பாடெமலா வ?5
வி,ட5; நீ ெசாB ெகாFத5 ேபா5" எ ெசாB, அவைன நிதி
வி,டா.

சாபதி, ர$கநாயகி இர

F ேபேம அேபா5 தா த$கNைடய வியாதி

எKவளD -ர 6றி ேபாயிகிற5 எ ெதாிய வ?த5. ஒவ

இலாவி,டா ஒவ உயி வாழ யா5 எ அவக

அறி?தி?தாக .

உயி வாHவேத யாத காாிய எறா, சாபதி ெசைன
ப,டண5 ேபா1 உதிேயாக பாப5 எப?
அேபா5தா ர$கநாயகி, தா பத ெப

நிைனD /?தா . ெப

ெவளிகா

3த?திரதி தன ள ஆH?த ப6ைற9

எபைத

பிக ஆரபிதா . அவNைடய தைமயனாாிட தனகாக அவ

வர ேதட ேவ
ெகா

, அேதாF ேமஜரானவ

ய அவசிய இைலெய சாபதி ேம தா காத

F வி,டதாகD, அவைரேய தா கயாண ெச15 ெகா ள

ேபாவதாகD மன வி,F> ெசானா . இைத யா ஆ,ேசபித ேபாதிA, தா
ெபா,பFத ேபாவதிைலெய க

பாக ெதாியபFதினா .

இெதலா சாபதி ஒவா ெதாி?த ேபா5, அவM ைதாியைத

ைகயி எF5 ெகா

டா. (ைதாிய எப5 இ$ேக ேபனாைவ றி)

ர$கநாயகியி தைமயM ஒ கத எQதினா. ர$கநாயகிைய தா

காதBபதாகD, வாHநாெளலா அவN ஒ ைறD இலாம ைவ5
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காபா6வதாகD, அவைள தன கயாண ெச15 ெகாFக
ேவ

Fெம மாியாைதயாக ேக,F ெகா

டா. அேதாF, ர$கநாயகி9

தைன காதBகிறபயா, மனெமாத த$கNகிைடயி ேக வ?5

நி6பத6 யாேம பாதியைத கிைடயா5 எபைத9 றிபி,?தா.
ேம6ப கத எQதி> சில நா
எதிபா5 ெகா

ெதாி?5 ெகா

வைரயி அத6 பதி வெம சாபதி

?தா. ஒ வராம6 ேபாகேவ, ேநாிேலேய பதிைல

F திவெத சாபதி வகீ ),F கிளபினா.

வகீ ),F வாசைல அைட?த5, சாபதி உ ேள ஏேதா ரகைள நட?5

ெகா

கிறெத ெதாிய வ?த5. நாைல?5 ேப ேச?தா6 ேபா ேப3கிற

சத ேக,ட5. அ?த இைர>சAகிைடேய ஒ விகிற ர - ஆ$கார
நிைற?த ர - சாபதியி காதி விQ?த5; அவMைடய ெந"ைச

பிள?த5. அ?த ர ர$கநாயகியிMைடய5தா எ ெசால ேவ
ஒ கண ேநரதி6
ெச15 ெகா

Fமா?

சாபதி உ ேள நடப5 எனெவபைத க6பைன

டா. ர$க தைனதா கயாண ெச15 ெகா ேவென

பிவாத பிகிறா . ம6றவக

/டா5 எ ெசாB அவைள

வ65கிறாக ! இேபப,ட ச?தபதி தMைடய கடைம
எனெவபைத நிணயிகD அவM அதிக ேநர ஆகவிைல.
ர$கநாயகி 5ைணயாக ேபா1 அவ

அகி நி6க ேவ

ய5தா; நி,

அவைள> 36றி9 ள 5ட மிக$களிடமி?5 அவைள காபா6றி அைழ5
ேபாக ேவ

ய5தா; ச?ேதக என?

இேலசாக> சாதியி?த வாச6 கதைவ பGெர திற?5 ெகா

F சாபதி

உ ேள ேபானா. ஏறைறய அவ எதிபாத கா,சிதா அ$ேக
காணப,ட5. ர$கநாயகி க
க

ணீ கபைல9மா1 நிறா . க

ணீ ைம9ட கல?5 வழி?5 ெகா

களிB?5

?த5. வகீ ஊ"சB

உ,கா?தி?தா. அவைடய மைனவி, வயதான விதைவ அைத, அகா,
அதிேப ஆகியவக

36றிA உ,கா?தி?தாக . ழ?ைதக

ேதா6ற5ட அ$மி$ நிறாக .

இைதெயலா ஒ கண ேநரதி சாபதி பாதா. ச?தைல

பய?த
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5ய?தைன பா5, "அட பாவி! எைன விப>சாாி எறா ெசானா1?" எ

ேக, கா,சி அவM ஞாபக வ?5. அ?த கா,சியி ச?தைலயிேம
தன ஏ6ப,ட இரக, 5ய?த ேம உ

டான ேகாப எலா அபேய

உ ளதி ேதாறின. ச?தைல அ>சமய தனா உதவிெயா

ெச1யயவிைல. ஆனா, இேபா5 ர$கநாயகி உதவி ெச19 சதி

தனிட இகிற5. அவைள அ?த ேப1 பிசா3களிடமி?5 காபா6றி

அைழ5 ேபாக ேவ

ேநரதி6

ய5 தMைடய கடைம. இபெயலா சில விநா

சாபதி சி?தி5 தீமானி5 ெகா

F ர$கநாயகி எதிேர

ேபா1 நி, அவNைடய கைத கXரமா1 கைண த5ப ேநாகினா.
"ர$க, இவக

உைன..." எ ஏேதா ெசால ஆரபிதா.

சாபதி வ?ததிB?ேத, அ$கி?தவக

அKவளD ேபைடய க ஒ

மாதிாியாகி வி,ட5. ர$கநாயகி9 ச,ெட தைலனி?5 ேசைல

தைலபினா க

கைள 5ைட5 ெகா

சாபதி ேபச ஆரபிதDடேன அவ

டா .

பளி>ெச தைல நிமி?5 அவ

கைத ஏறி,F பாதா . அவMைடய ேப>சி கி,F விகிற ரB,
"சா! இவக
இத6

எலா உ$கைள ப6றி..." எ ஏேதா ெசால ெதாட$கினா .

வகீ, ேகாபமான ரB "ர$க! உன என ைபதியமா?

இவனிட என ெசால ேபாகிறா1?" எறா.
ர$கநாயகி இM ஆதிர5ட "ஆமா, நீ$க
ேபாகிேற. ஏ மைறக ேவ

F? ஸா! இவக

ப6றி அவ- ெசாகிறாக . உ$க

ெசானைததா ெசால
எலா உ$க

தாயாைர

தாயா நடைத பிச உ ளவரா.

இM...இM... அவ வித?5வான பிற உ$கைள ெப6றாரா. இ?தமாதிாி
அபா

டமான ெபா1 ெசாAகிறவகளிட நா எப இேப? எைன

உடேன அைழ5 ேபா$க !" எறா .

இ?த கண ெகாdரமான வாைதகைள ர$கநாயகி ெசாB த ேபா5 அ$ேக
எைலய6ற நிசத  ெகா

ட5.
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எேலா ஒேரயயாக> சாபதியி கைத ேநாகினாக . அ?த

கதி ெசால யாத ேராத ெபா$கி6. அவ உடெபலா நF$கி6.
வகீ, 'இ இ$ேக ெகாைல விழ ேபாகிற5!' எ தீமானி5 ெகா

ேபாW8 8ேடஷM எப> ெசாB அMவெத ேயாசிக

டா.

ெதாட$கினா.

சாபதி ஏேதா ேப3வத6 யறா. ஆனா, வாயிB?5 வாைத

ஒ வரவிைல.

அFத வினா அவMைடய க ெதா$கி வி,ட5. கதி ேதாறிய ேராத

ேவதைனயாக மாறிய5.

ஒ நிமிஷ, இKவித சாபதி நி ெகா

?தா. பிற, ஒ

வாைத9 ெசாலாம யாைடய கைத9 பாகாம னி?த தைல
நிமிராம அ$கி?5 ெவளிேயறினா.

அவ ),F வாச6பைய கட?த ேபா5, "இேபா5 என ெசாகிறா1 ர$க!"
எ வகீB ர ேக,ட5. யாேரா சிாி சத ேக,ட5. சிாி

நFவி விம ஒB9 கல?5 வ?த5.
-----------

2

சாபதி த ),F வ?5 ேச?த5 எபெயேற ெதாியா5. ),F

வாசைல அைட?த5 தா அவM ெகா"ச 3ய நிைனD வ?த5. ),F

]ைழ?5 ேரழி தி

ைணயி ற பF5 ெகா

டா. ெபா$கி வ?த

அQைகைய அடகி ெகா ள யற ேபா5 அ5 விமலாக ெவளிப,ட5.
அவMைடய உடைப -கி -கி ேபா,ட5.

ச6 ேநர5ெகலா அவ தாயா அ$ேக வ?தா . ற பF5 கிட?த

தவைன பாதா . கA கனி9 ரB, "அபா! ழ?ைத!" எ
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ெசாB ெகா

ேபானா .

F, அவ 5கி ேம ைகைய ைவ5 தடவி ெகாFக

சாபதி ெவFெக அவNைடய ைகைய பி5 த ளினா. மப9

பலமாக றபF5 ெகா

டா.

தாயா திFகி,ட ரB "ழ?ைத! இெதன? ஏ அQகிறா1? எ ேபாி என

ேகாப? நா என ெச1ேத?" எறா .

சாபதி ச,ெட எQ?5 உ,கா?5, "என ெச1தாயா? எைன எத6காக
ெப6றா1?" எ கதினா. கதிவி,F த தைலயி இர

ெகா

டா.

F தடைவ அ5

ேட நிறா .

தாயா திைக5 ேபா1 அவைன பா5 ெகா

சாபதி ேமA, "இ?த அவமானைத எனா இனி ேம சகிக யா5.
- ேபா,F ெகா

F ெச5 ேபாகிேற" எ கதினா.

தாயா ேவதைன நிைற?த ரB "ழ?ைத! இ5 என ேவ
எறா .

சாபதி நிமி?5 பாதா. அமாவி க

நி6பைத க

டா.

களி இர

ய5தா"

F 5ளி ஜல 5ளி5

"ஐேயா! அமா! உைன ப6றி ஏ இப> ெசாAகிறாக " எ
அலறினா.

தாயா அவைன உ6 பா5, "ழ?ைத! அவக
அவக

),F ேபானாயா?

ஏதாவ5 ெசானாகளா? என ெசானாக ?" எ ேக,டா .

"எனைத> ெசானாக ? ஊாிேல எேலா ெசாவைததா அவகN
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ெசானாக ."
"ழ?ைத! ஊாிேல எேலா என ெசாகிறாக ! அைததா ெசாேல!"
எறா

தாயா.

"எ வாயா ெசால> ெசாகிறாயா? சாி ெசாகிேற. 'என தகபனா யா
எ ெதாியா5' எ ெசாகிறாக . 'நீ வித?5வான பிற எைன

ெப6றதாக> ெசாகிறாக .' ேபா5மா? இM ெசால ேவVமா?" எ
சாபதி /றி தைலயி இM நாA தடைவ அ5 ெகா

மப9 றபF5 ெகா

டா.

இதைன ேநர நைடயி நி ெகா

?த தாயா தி

டா.

ைணயி

சாபதியி காலயி உ,கா?தா . தைலனி?5 கைத ைவ5

ெகா

F ச6 ேநர 3மா இ?தா . பிற தைலைய நிமிதி ெகா

"ழ?ைத! ச! எQ?5 உ,கா! எதைனேயா நாளாக உன உ
ெசால ேவ

F, ெசால ேவ

இேபா5 க,டாய ெசால ேவ

உ,கா?5 ேக !" எறா .

ைமைய>

F எ இ?ேத. ைதாிய வரவிைல.
F சமய வ?5 வி,ட5 ழ?ைத! எQ?5

சாபதி பளி>ெச எQ?5 உ,கா?தா. "என? உ
ேபாகிறாயா! - என உ

F,

ைம? ஐேயா! அவக

ைமைய> ெசால

ெசான5 நிஜ?தானா?" எறா.

அைன ைபவிட அதிக சா?த5ட கனி?த ரB, "ழ?ைத! ஏ

பதகிறா1? ெகா"ச ெபாைமயாக ேக !" எறா .

"ெபாைமயா? எைன ெபாைமயாயிக> ெசாகிறாயா? கடDேள!"
"ஆமா, சா! ெபா5தா ஆக ேவ

எQத 9மா!"

"கடD ! கடD ! கடD

F. கடD

எQதின எQைத அழி5

ஒவ இகிறாரா! இ?தா எனதி6காக அவைள
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நா ச?திப ெச1கிறா! பிற இப ெகாdரமாக பிாிகிறா?
எனதி6காக எைன உயிேராF ைவதிகிறா? ைடபா1F 3ர வ?தேத?
அதிேலேய ெகா

F ேபாயிக /டாதா?" எ அலறினா சாபதி.

தாயா எ$ேகேயா ெதாைல -ரதிA ள எைதேயா பாபவ

ேபா ச6 ேநர

?5வி,F, ஒ ெநய ெப>3 வி,டா . சாபதிைய

பா5 ெகா

திபி பா5, "ஆமா சா! உன ைடபா1F 3ர வ?த ேபா5 கடD
உைன ெகா

F ேபாகதா பாதா. நா தா ேக நி

காபா6றிேன. இபெதா நா

விழிேத. டாடக

இரா -க - பக -க இலாம க

/ட ைகவி,F வி,டாக

இM அைர மணி

ேநர?தா எ ெகF விதிதாக . நா உைன விடமா,ேட எேற. நீ
அேபா5 க

ைண யி?தா அைர நாழி

எ உயி ேபாயி.

இைற இ?த மாதிாி வாைத உனிட ேக,க ேவ
எறா .

யதிைல"

சாபதி "ஐேயா! அமா! அைதெயலா இேபா5 ஏ ெசாகிறா1?"
எறா. அவ ரB  ேபாற ெவறியிைல; சிறி5 சா?த ஏ6ப,?த5.
அவ ெசான5 காதிேல விழாதவ

ேபா தாயா ேமA ெசானா

"ைடபா1F

3ர வ?த ேபா5 ம,F?தானா? பதிேனா வயதி உன வயி6 கF வ?த5.
பைத?5 நா

கிட?தா1. அேபா5 யம வாயிB?5 காபா6றிேன.

அத6 னா, உ றாவ5 வயதி க, விQ?த5. இர

ஆயி6 ணமாவத6. அ?த இர

ைவதியனிைல. நா ேவ

டைர வஷ

டைர வஷ கால நா ேத ேபாகாத

 ெகா ளாத ேகாவிA ெத1வ இைல. உ

அபா ெதாைலத5 ேபாக பாகியி?த ெசாெதலா அ?த இர

டைர

வஷதி தா ேபாயி6. க,கைர?த5 ேபா ெசா5 கைர?5 வி,ட5"

எறா .

"எ அபா... எ அபா..." எ சாபதியி வா1 VVத5.
"ஆமா ழ?தா1! உ அபாதா!"

75

"அபயானா, ஊரா ெசாவெதலா ெபா1தாேன, அமா!" எ
சாபதி அளவ6ற ஆவAட ேக,டா.

"ெபா1ேயா! நிஜேமா? இ?த உலகதி எ5 ெபா1, எ5 நிஜ யா ெதாி9?
நா ெசால ேவ

யைதெயலா ெசாB விFகிேற, சா! அற நீேய

ெபா1 எ5, நிஜ எ5ெவ தீமானி5 ெகா . எ$ேக ஆரபிகிற5, எப>

ெசாகிற5 எ ெதாியாம தி

டாFகிேற" எறா

தாயா.

பிற, இKவிதமாக ஆரபிதா .
"உ அபாD எைன கயாண ெச15 ெகாFத ேபா5 நா ஓ,டB
மாD அைர பயான கதி வேவ எ எ அபாD அமாD

ெசாபனதி /ட நிைனதிக மா,டாக . எ அபா அமாD நா ஒேர

ெப

. அபா பணகார. கிராமதி ஐப5 காணி நில, இM நிைறய>

ெசா5கN இ?தன. அ?த> ெசாெதலா எனதாேன எ ெசா5

இலாவி,டாA பத பி ைளயாயிக ேவ

Fெம வர பாதாக .

கைடசியி உ அபாD ெகாFதாக . அவ உைன ேபாலேவ பி.ஏ.
பாீ,ைச ேதறியி?தா. கயாண ெராப பிரமாதமாக நட?த5."

அவகNைடய இவாHைகயான5 ஆன?தமயமாக இ?த5. அன?தராம பி.ஏ

சில கால தாAகா மா8தா ேவைல பா5 வி,F ெரவி^ இ8ெபட

ஆனா. ேமேல ேமேல உதிேயாக உயD கிைடெம எதிபாகப,ட5.
இ?த நிைலைமயி ெப

V மாபி ைள9 ச?ேதாஷமா1 வாHைக

நட5வைத பா5வி,F> ெசலமாளி தா9 தகபM காலமானாக .
ெசலமாN ஏராளமான ம"ச, காணி ெசாைத9 ),F 5ைண
வயதான அைத ஒதிைய9 அவக

ைவ5 வி,F ேபானாக .

அத6 பிற இM சில கால ெசலமாளி வாHைக ச?ேதாஷமாக இ?5
வ?த5. நாளாக ஆக, அவNைடய மனதி6 ேள ம,F ஒ அ?தர$க ேவதைன
ேதாற ெதாட$கிய5. ழ?ைதயிைலேய எற ேவதைனதா அ5. அைத

கிழவி இ?த ேவதைன அக -ப ேபா,F வள5 வ?தா . "அ

ெப

ேண! எ க

ைண Fவத6

மா,ேடனா?" எ அவ

உ வயி6றி ஒ ழ?ைத பிற?5 பாக

அக பிரலாபிபா . அைத ேக,க ேக,க>
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ெசலமாN எனேமா ெச19. பகBA இரவிA ழ?ைதைய ப6றிேய

நிைனகD கனD காணD ெதாட$கினா .
அ

ைட அய ),F ழ?ைதகைள பா ேபாெதலா, அவN ஒ

பகதி எைலய6ற வா"ைச உ

காரணமிலாம க

டா. இெனா பகதி

ணி ஜல 5ளி.

இப இ சமயதி, அவNைடய வாHைகேய பாழாபயான இ

விQ?த5.

அன?தராம ேம ல"ச வா$கியதாக 6ற ஏ6ப,ட5. ேவைலயிB?5

அவ நீகப,ட5ட ேமேல கிாிமின வழ நட?த5. வழ ைஹேகா,F

வைரயி ேபா1 வத6

 வஷ ஆயி6. கைடசியி த

டைன

ஒமிலாம உதிேயாக ேபான5ட அன?தராம தபி வ?5 ேச?தா.
இத6 ளாக ெசலமாளி ம"ச,காணி> ெசாதி பாதி ேபா1வி,ட5.
உதிேயாக ேபான பிற அன?தராம ), 3கமாயி?5 ெகா

F

கால,ேசப நடதியிகலா. பாகி அKவளD ெசா5. ஆனா ஷ

சபாதிய இலாம ), 3மா உ,கா?5 ெகா

ப5 எM

விஷய அன?தராமM பிகவிைல. ஆகேவ வியாபார5ைறயி

இற$கினா. வியாபார எறா ேகவல ஜDளிகைட, மளிைக கைட ைவக
அவ விபவிைல. கமிஷ எெஜ' ெதாழிB ?தா. பல

சாமாகN ஏெஜ, ஆனா. தB ஜிலாகN ஏெஜ' எF5,

பிற ெத இ?தியா Qவத6ேம அன?தராம ஏெஜ' எF5 ெகா
இதனா அக 36 பிரயாண ெச1ய ேவ

ய அவசிய ஏ6ப,ட5.

டா.

ஏெஜ' ெதாழி ேமA ேமA அபிவிதியைட?த5. இதனா லதன

அதிகமாகேவ ேதைவயாயி6. ெசலதி ம"ச,காணி> ெசா5 ெகா"ச

ெகா"சமாக ைற?5 ெகா

ேமA வி6க ேவ

F வ?த5. வியாபார விதிகாக நிலைத ேமA

யதாயி6.

இத6கிைடயி, ெசலதி அைத, "அ ெப

ேண! உ வயி6றி ஒ "3

பிற?5 நா பாக ெகாF5 ைவகவிைலேய? என க

வகிறேத!" எ பிரலாபி5 ெகா

ேடயி?தா .

பாைவ ம$கி
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இ?த அைத ைம5ன பி ைள ஒவ இ?தா. அைத க

னா இவ தா கம ெச1ய ேவ

ைண

யவ. எனேவ, தMைடய கடைமைய

நிைறேவ6வத6ாிய கால சமீபி5 வி,டதா எ பா ெபா,F, இவ

அக இவக

),F வ?5 ேபாவ5 வழக! அேபாெதலா

ெசலதினிட உறD ெகா

டாFவா. ெசல அவைன அதா எ

அைழ5 பிாியமாயிபா . சில சமய அவMைடய நடவைக வர

கட?ததாக அவN ேதா. அவMைடய பாைவ9 ேப>3 விரஸமாக

ேதா. ஆனாA தனிட உயியிராயி?த அைதைய உேதசி5,

அதாMைடய அச?தப நடவைககைளெயலா அவ
உதாசீன ெச15 வ?தா .

ெபா,பFதாம

கைடசியி, இ?த அதா தா இயிA ேபாியான ெச1திைய ெகா

வ?தா.

F

தB அவ அைத> ெசலமாளிட ேநாி ெசாலவிைல. அைதயிட

ெகா"ச ெகா"சமாக வதி ைவதா. அதாவ5, அன?தராம வியாபார அAவ
எபதாக> ெசாB ெகா

F ெவளி^ ேபாவெதலா ெவ ெபா1

எ, த"சாbாி ஒ மாயேமாகினியி வைலயி அவ விQ?5 வி,டதா9

ெசலமாளி ம"ச,காணி> ெசாெதலா அ$ேகதா ேபா1
ெகா

கிறெத ெசானா. அைத9 பி ைள9 அக காைத

க5 ெகா வைத9 'ஐேயா! இ?த அச,F ெப

இப ேபசாம

இகிறாேள!' எ அ$கலா1பைத9 சில கால வைரயி ெசல சகி5

ெகா

?தா . அவNைடய உ ளதி எனெவலாெமா ச?ேதக$க

ெகா?தளிக ெதாட$கின. கைடசியி ஒ நா

விஷய ெதாி?த5 அவ

அதாைன ேக,ேட வி,டா .

மகா ஆேராஷ5ட, "இபெயலா நீ அவ ேம

இலாத5 ெபாலாத5 ெசாவதாயி?தா, இனிேம இ$ேக வரேவ
எறா . அதா பிரமிதவ ேபா நி, "நானா? நானா இலாத5

டா!"

ெபாலாத5 ெசாகிேற? கைடசியி நானா ெபாலாதவனா1
ேபா1வி,ேட? உ

ைம9 ெபா19 ஒ நாைள உனேக ெதாிய ேபாகிற5.

அ5 வைரயி, நா இ$ேக தைலகா,Fவதிைல" எ ெசாB வி,F
ேபா1வி,டா.
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அத6 பிற அைதயி லப அதிகமாயி6. "அ ெப

ேண! உ தைலயி

இபயா எQதியி?த5?" எ ஓயாம அ$கலா1க ெதாட$கினா .

ெசல5ேகா, அற ஒ வினா /ட மன அைமதி இலாம6 ேபாயி6.
அதா ேம அவ
எ அவ

உ

வரவைழக ேவ

எாி?5 விQ?த ேபாதிA அவ ெசான5 உ

ைமதா

மனதி ஏேதா ஒ ெசாB6. மப9 அதாைன

F அவைர ப6றி எலா விபர ெதாி?5 ெகா ள ேவ

F

எ ஒ பகதி மன 5த5. இெனா பக தMைடய அைம

தகபனா ெகாFத ம"ச,காணி> ெசாெதலா இபயா பாழா1 ேபா1
ெகா

ெபா

கிற5 எ எ

ணிய ேபா5 அவ

ெந"ச ெகாதித5. த உட

ஆவி எலாவ6ைற9 யா தத ெச1தி?தாேளா, யாைர

ெத1வமாக எ

ணி ;சிதாேளா, இைம மைம தMைடய ஒேர

கதிெய யாைர நபியி?தாேளா அ?த ஷ இப தைன வ"சி5
வகிறா எ எ

ணிய ேபா5 அவNைடய இதய 'பG' எ

ெவ5விF ேபாB?த5. ம6ெறா சமய அவைர இKவித ம?5 ைவ5

மயகி வி,ட மாயக ளிைய ெகா விட ேவ
உ

டாயி6.

அதா மப9 ஏேதா வியாஜ ைவ5 ெகா

Fெம ஆதிர

F வ?5 ேச?தா. இ?த

தடைவ ெசலமாேள அவனிட எலா விபர விசாாி5 ெதாி?5 ெகா
அFத தடைவ அன?தராம ),F வ ேபா5, "உ$கN நா ேவ
அவ

ேவ

Fமா?" எ க

பா1 ேக,Fவிட> ெசலமா

டா .

Fமா?

தீமானி5

ெகா

டா . அவ சாியான பதி ெசாலாவி,டா, அைத9ட தMைடய

ெகா

டா .

பிற?த ஊ ேபா1 பிதிராஜித ), தனியாக இபெத D ெச15

ஆனா, அன?தராம அFத ைற ),F வ?த ேபா5 ெசலமா

அப

ஒ ேக,கவிைல. ஏெனனி அவ வ ேபாேத 104 கிாி 3ர5ட

வ?தா. வ?5 பFதவ பFதவ தா. இப5 நா
கிட?தா. ெசலமா

பFத பFைகயா1

அ?த இப5 நாN இரா பக அவ அகிேலேய

இ?5 சி>Uைஷ ெச1தா . கQ5> ச$கிBைய வி6 டாடகN பண

ெகாFதா . ஒ பிரேயாஜன படவிைல. இபேதாரா நா

க

அன?தராம

ைண னா. அ?த மகா உதமியி உ ளதி தா திய  ளி

ெகாFைமைய ப6றி அறி?5 ெகா ளாமேலேய உயிைர வி,டா. கைடசி
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காலதி, அவ ஏேதா ெசலதிட அ?தர$கமா1> ெசால விபிய5 ேபா
ேதாறிய5. ஆனா அத6 தக ச?தப கிைடகவிைலேயா, அல5
அவM தா ைதாிய உ

டாகவிைலேயா, ெதாியா5. அவ ஒ

ெசாலD இைல. ெசல வ6தி ேக,கD இைல

-----------

3

அன?தராம காலமான பிற அவM> ெச1ய ேவ

ய

உதிரகிாிையகைளெயலா ெசல நடதிய5ட, அவ ப,?த

கடகைளெயலா தீதா . எலா ேபாக கைடசியி ெசா6ப> ெசா5தா

மி"சிய5. அைத ைவ5 ெகா

கழிகலாெம ெசறா .

F கிராமதி நிமதியா1 கால$

ஆனா, 'நிமதி' ம,F?தா ஏ6படவிைல. ெத1வெம ேபா6றிய கணவ
தன> ெச1த 5ேராகைத நிைன5 நிைன5, அவ

மன 

ணாயி6. த

வயி6றி ஒ ழ?ைத பிறகாம ேபான 5ரதிடைத நிைன5 அவ
ேவதைன அைட?தா . கடDைள ெநா?5 ெகா

டா . இைவெயலாவ6ைற9

விட, த பதியி உ ளைத தனிடமி?5 தி ெகா
அவ

ட மாயக ளி யா?

எபயிபா ? தனிட இலாத வசீகர அவளிட என இ

எ ெதாி?5 ெகா ள, அவ
அற அதா இர

மன 55 ெகா

ேடயி?த5.

ெடா தடைவ வ?தா. ெசலமாளிட மி?த

அ]தாப$ கா,ய5ட, "இேபப,ட உதமி 5ேராக ெச1த பாவி"ைய

ப6றி இ5 கா,னா. அன?தராமM> ெசலமா

எKவிததிA

கடைமப,கவிைல எபைத9, இ?த காலதி விதவா - விவாக

சாதாரணமா1 நடகிறெதபைத9, ஜாைடமாைடயா1 றிபி,F வ?தா.
ஆனா, ெசலமாேளா அவைன விஷ ேபா ெவக ஆரபிதா . தMைடய

மன இேபா5 நிமதியிலாம தவிபத6ெகலா காரண அதா தா
எற எ

ண அவN ேதாறியி?த5. அவைன யா சனீ3வர மாதிாி

அ?த த"சாbகாாிைய ப6றி> ெசால> ெசான5? அவ
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ெசாலாமB?தா தா ஷனிட ெகா

?த பதியி சிறி5 கள$க

ஏ6படாம இ?திமலவா? இேபா5 இமாதிாி த உ ளைத அாி5
எF5 ெகா
ஒநா

காதலவா?

ெசலமா

இ?த ஆதிரைதெயலா அதானிட கா,, அவைன,

"இனிேம இ$ேக வரேவ
ஒழி?5 ேபானா.

டா" எ ெசாB வி,டா . அவM அ5ட

அன?தராம காலமாகி> 3மா ஒறைர வஷ கால ஆயி6. அேபா5 ஓ

அதிசயமான கத ெசலமாN வ?த5. அ5 த"சாbாிB?5 வ?த5.

கததி அயி, "அனாைத அA" எ ைகெயQ5 ேபா,?த5. தா
சாக கிடபதாகD, சாவத6  ெசலமாளிட ஒ கியமா சமாசார
ெசால ேவ

F எ ெசாலாம ெச5 ேபானா, தMைடய ெந"3

ேவகா5 எ, ஆைகயா உடேன றப,F வ?5 தைன பாக
ேவ

Fெம, அ?த அனாைத 8திாீ எQதியி?தா .

ெசலமா
ெகா

அ?த கதைத திபி திபி ப5 ேயாசைன ெச15

?தா . கத எQதிய5 யா எ அவ

மனதி6 உடேன ெதாி?5

ேபா1வி,ட5. அைதப6றி அவN> ச?ேதகேம இைல. ேபாவதா, ேவ

டாமா

எ தா ேயாசைன ெச1தா . "ெசதா சாக,Fேம? இவைள நா என

ேபா1 பாப5" எ ஒ சமய நிைனதா . "இதி ஏதாவ5 [5 இேமா,

எனேமா?" எ ஒ பக பயமாயி?த5. இைதெயலா மீறி அவ

எபதா இபா , அவைள பா5விட ேவ

ேமேலா$கி6. அவ

ெகா ளD அவா உ

அப என சமாசார ெசால ேபாகிறா
டாயி6. அேதாF அவ

ேநராக அவN> சாப ெகாFக ேவ
ெபா$கி ெகா
ெசலமா

F எற ஆவ

?த5.

ேயாசைன ெச15 ெகா

எ ெதாி?5

சாவத6 னா ேந

F எற ஆைச9 ஒ பக மனதி

 ேபாேத இர

டாவ5 கத

வ?5வி,ட5. உடேன றப,F வராவி,டா, தைன உயிேராF பாக யா5
எ, கியமாக ஒ ெச1திைய ெசலமா

ெதாி?5 ெகா ள யாம
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ேபா எ அதி எQதியி?த5. எKவளD அெசௗகாியமி?தாA, உடேன

றப,F வரேவ
ெசலமா

Fெம ெராபD மறா ேக,F ெகா

?த5.

த"சாb ேபா1> ேச?தா . ச?5

அைறேக கிளபி மநா

ெபா?5கN ேப ேபான த"சாbாி கததி ெகாFதி?த விலாசைத
க

Fபிப5 ெராபD கடமாயி?த5. கைடசியி, எபேயா க

பிதா . கிழ ேவைலகாாி ஒதி ெசலமாைள அைழ5 ெகா

F

F ேபா1

ம>3 அைறயி வி,டா . அ$ேக ஒ கயி6 க,Bேல ஒ அனாைத 8திாீ

பFதி?தா . உ

ைமயிேலேய அவ

சாக கிடகிறா

ெதாி?5 ேபாயி6. அ?த நிைலைமயி /ட அவ

அைத கா,A அ?த கதி  ெகா

எப5 பாதDடேன

கதி ஒ கைள இ?த5.

?த ேசாக ெசலமாளி

உ ளதி அவாரதி மைற?தி?த இரக உண>சிைய எQபி6.
ெசலமா
அவ

தா சாப$ ெகாFக ேவ

Fெம வ?தைதெயலா மற?5

ெசாவைத ேக,க> சிதமானா .

ெசலமாைள க

ட5 அ?த ெப

பFதபேய இர

F ைககைள9

/பி பி,டா . அவைள த அகி உ,கார> ெசானா . மிகD ஈனமான
ரB, ழ?ைத பிராயதி சி தாயா ெகாFைமகN ஆளானதிB?5
ெதாட$கி, தMைடய 5யர கைதைய 'மளமள'ெவ ெசாB தா .

பத6

பல தடைவ ெசலமாளி க

களி ஜல 5ளி5 வி,ட5.

கைடசியாக, உலக வாHைகயி கட$கைள ெபாக யாம, அA
த

த

டவாளதி விQ?5 பிராணைன விFவெத தீமானிதா . அKவித

டவாளதி பF5 கிட?த ேபா5தா அன?தராம வ?5 அவைள ெதா,F

எQபினா. அவN எKவளேவா சமாதான ெசாB அைழ5 ேபானா.

அவNைடய நிகதியான நிைலைமைய ெதாி?5 ெகா
அைழ5 ேபா1 தனி ),  ைவதா. வாHநா

F த"சாb

Qவ5 அபான

வாைதைய ேக,டறியாத அA அன?தராமனிட தMைடய இதயைத
ஒவிதா . அன?தராம அக ெசலமாைள ப6றி9 அவNைடய

உய?த ணைத ப6றி9 அAவிட ெசாவ5

F. அேபாெதலா

அAவி மன படாத ேவதைனபF - அபப,ட உதமி 5ேராக

ெச1கிேறாேமெய. இபேய சில கால ெசற5. ஒ நாைள அன?தராம

ெசலமாளி அதாைன ரயிB ச?திதா. அவMட ேபசியதிB?5
அதாM தMைடய இரகசிய ெதாி9ெம அறி?5 ெகா

டா. அவ

ேபா1> ெசலமாளிட ெசாB வி,டா என ெச1கிறெத அன?தராம
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Xதியைட?தா. அAவிட "நாேன ேபா1> ெசலமாளிட எலாவ6ைற9
ெசாBவிட ேபாகிேற; அற நடப5 நடக,F" எ /றி வி,F
கிளபினா.

ெகா"ச நாைளெகலா அவாிடமி?5 ஒ கத வ?த5. ஊ ேபா1>

ேச ேபாேத 104 கிாி 3ர5ட ேபானதாகD, 'காலா ஹஸா' எM விஷ

3ர தைன XதிபதாகD, பிைழப5 5லப எ ெதாிவிதி?தா.
அேதாF ெசலமாளிட உ

ைமைய> ெசால தன ைதாிய வரவிைல

எ, அவNைடய மனைத 

பFத விபவிைலெய, தன

ஏதாவ5 ேந?5வி,டா, அAேவ எலாவ6ைற9 ெசலமாளிட ெசாB
விட ேவ

F எ, அவ

எQதியி?தா.

அAD உதவி ெச15 காபா6வா

எ

அத6 பிற அன?தராமனிடமி?5 கத ஒ வரவிைல. 5யா1

55 ெகா

ெசானா . ஆ

/றினா.

?த அA ஒ ஆைள அMபி விசாாி5 ெகா
வ?5 அன?தராம இம

F வர>

Vலைக நீத விவரைத

"அகா அ?த நிமிஷதிேலேய நா பிராணைன வி,க ேவ

ய5. ஆனா,

அேதா ெதா,B இகிறாேன, அவMகாக உயிைர காபா6றி
ெகா

?ேத. அவ அேபா5 எ வயி6றி இ?தா, ஆமாத" எறா

அA.

அAவி கைதைய ேக,F ெகா

?த ேபா5 ெசலமாளி கவன

அக அேத அைறயி ஒ ைலயி தைரயி ைவதி?த ெதா,B பக
ெச ெகா

?த5. அ?த ெதா,B ழ?ைத -$கி ெகா

அAவி கைத 9 சமயதி ழ?ைத த க

?த5.

கைள மலர விழி5

அற இற பா5 அழ ெதாட$கிய5. ெசலாமா

ஒ பா1>ச

பா1?5 ெதா,B பக ெசறா . ழ?ைதயி க அபேய அபாைவ

உாி5 ைவத5 ேபா இ?தைத க

டா .

"ழ?ைத! சா! அேபா5 நீ உMைடய பி"3 ைககைள நீ, ெகா
மழைல வாயா 'அமா' எ ெசாB ெகா

F,

F எனிட தாவி வ?தா1. நா
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உைன வாாி எF5 மாேபாF அைண5 ெகா

ேட. அ?த நிமிஷ என

உலகேம மற?5 ேபா1வி,ட5. என ழ?ைத இைல எற ைறைய

பகவா ;தி ெச15வி,டா எற ஒ நிைனDதா இ?த5" எறா

ெசலமா .
------------

4

அற  நா

அA உயிேராF இ?தா . அ?த  நாN இற?5

ேபான அன?தராமைன ப6றிேய இர

F ேப ேபசி ெகா

?தாக .

தMைடய நல ணைத ப6றி அன?தராம /றியைத ப6றி ேக,க ேக,க
ெசலமாN அன?தராம ேமB?த ேகாபதாபெமலா ேபா1 வி,ட5.
அA க

ைண ய பிற, ெசலமா

க

ழ?ைதைய ேதாேளாF சா15 எF5 ெகா

ணீ கபைல9மா1

F ஊ கிளபி> ெசறா .

ஊாி ெசலமாைள ப6றி வ வளக ெதாட$கினாக . யாேரா ஒ

அனாைத ழ?ைதைய விைல வா$கி வ?திபதாக> ெசானாக . சாதி
ெதாியாத ழ?ைதைய ைவ5 ெகா

F வளபத6காக அவைள> சாதியிB?5

த ளி ைவதாக . இM ெசால தகாத அவ-ைற9 சில வா1 /சாம

ேகBயாக> ெசானாக . அதாவ5 ெசலமாேள ழ?ைதைய ெப6 எF5

ெகா

F வ?ததாக> ெசானாக . கிராமதிB?5 ெசலமா

ப,டண5

ேபான ேபா5, இ?த ெபா1 அவ- அவைள ெதாட?5 ேபாயி6. ஆனா

இைதெயலா ெசலமா

சிறி5 ெபா,பFதவிைல. தMைடய சகல

கட$கைள9 5யர$கைள9 ழ?ைத சாவி ஒ சிாிபி மற?5
வாH?5 வ?தா .
*****

இKவித ெசலமா

கைதைய த5, உ,கா?தி?த சாபதி

எQ?தி?தா. "அமா! கடD

ெகா

எ$ேகேயா இகிறா எ எ

ணி

?ேத. ேகாவிBA ளதிA ேபா1 ெத1வைத ேதேன. எ

ெத1வ ),ேலேய இகிறெதபைத அறியாம6 ேபாேன. அமா! நீதா எ
ெத1வ!" எ ெசாB தைரயி விQ?5, தாயி பாத$கைள ெதா,F

நம8காிதா. ெசலமா

ேபசயாதவளாயி?தா .

உண>சி ெந"ைச அைடக ஒ
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பிற, சாபதி எQ?5 நி, "அமா என கயாண ேவ
ஒ ேவ

டா;

டா. வாHநாெளலா நா பிரம>சாாியாகேவ இேப.

உன பணிவிைட ெச1வேத எ வாHைக கடைம கடD

அறிய..." சபத

ெச1ய ெதாட$கிய ேபா5 "நி5 ழ?ைத, நி5!" எ ெசலமா

நிதினா .

அேத சமயதி, காவாசி சாதியி?த ேரழி நைட கதD பG எ திற?த5.

Jமதி ர$கநாயகி ஆதிர5ட உ ேள வ?தா .
"ெராப அழகாயிகிற5! நீ$க

பிரம>சாாியாயி?5 வி,டா, எMைடய கதி

என? நாM கனியாகேவ இக ேவ

ய5தா. நா உ$கNகாக

உ$கைள கயாண ெச15 ெகா ளாவி,டாA, உ$க

அமாD

பணிவிைட ெச1வத6காகேவ கயாண ெச15 ெகா ள ேபாகிேற, அமா!
என நீ$க

தா ெத1வ!" எ ெசாB, ர$கநாயகி9 ெசலமாளி,

பாத$களி நம8காிதா . அவNைடய தைலைய ெதா,F> ெசலமா

ஆசிவாத ெச1தேபா5, 'கலகல'ெவ அவNைடய க
ெபாழி?த5.

களிB?5 நீ

சாபதி அKவித னி?த தைல9ட வகீ ),B?5 கிளபி வ?த பிற,
ர$கநாயகிைய அவ

),டா ெராபD பாிகசி5 

பFதினாகளா.

இதனா ர$கநாயகியி மன உதிப,F வி,டதா. "நா அவைரதாேன
கயாண ெச15 ெகா ள ேபாகிேற. அவைடய அமாைவ கயாண

ெச15 ெகா ள ேபாவதிைல. அவைடய அமா எபயி?தா என
என?" எ ெசாBவி,F, ம6றவக

எKவளD தF5 ேகளாம, அவ

சாபதியி ),F வ?தாளா. வாச6ப அகி வ?த ேபா5, உ ேள

தாயாாி ேப>3 ர ேக,டதா. அ$ நிறபேய ெசலமா

ெசான

கைதயி பி6பதிைய எலா ேக,Fவி,F> சாபதி சபத / சமயதி

உ ேள வ?தாளா.
*****

திநீமைலயி கயாண ஆன அ பி6பக, ேம6ப வரலாகைளெயலா
ேக,F ெதாி?5 ெகா

டபி, "ஏ மாபி ைள! உ$க

மைனவியி ),டா
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அற சமாதான அைடயேவ இைலயா? இM ேகாபமா1 தா
இகிறாகளா?" எ ேக,ேட.
"இைல; ர$கநாயகியி உதிைய க

டபி, அவக

ஒவா சமாதான

அைட?5 வி,டாக . இ?த கயாண5 /ட வவதாக கத

எQதியி?தாக . ஆனாA திGெர யA மைழ9 அ5 ரயி பாைத
சீெக,F வி,டதலவா? அதனா தா வர யவிைல" எறா.
அேபா5 மண ெப

ர$கநாயகி "அ5D எ$கNைடய அதிட?தா. அ?த

ப எலா வ?தி?தா, நா$க

இ?திக 9மா?" எறா .

இைற இKவளD ஆன?தமாக

இ?த வஷ ைவகாசி ேகாைடயி திGெர அKவளD ெபாிய யA மைழ9
அ5, ரயி பாைத ெக,டதி காரண, அேபா5தா என ெதாிய வ?த5.
-------------

51. எஜமான வி(வாச
1

இ?தியாைவ9, உலகைத9ேம ஒ கல கலகி விFகிேற எ ெசாB
ெகா

F ஸ. 8டாேபாF கிாி8 5ைர இ?தியாD வ?தாரலவா? வ?5,

அவ ெசானபேய ஒ கல கலகிவி,F> ேச6ைற வாாி ;சி ெகா

திபி ேபானாரலவா? அ?த கிாி8 5ைரயி விஜயதினா ஏதாவ5
உ

F

ைமயி பிரேயாஜன ஏ6ப,டதா, ஏ6படாவி,டா அ5 யாைடய 6ற? -

எபைத ப6றிெயலா அபிராய ேபத இகலா. ஆனா ஒ பல

நி>சயமாக ஏ6ப,ட5 எபைத நா அறிேவ. கிாி8 விஜயதி பலனாகதா

'வா>ேம' )ராசாமி ேவைல ேபாயி6. ேவைல ேபானேதாF இைல;

கி,டத,ட அவ - ேமைடயி ஏப /ட ஆகிவி,ட5.
ெசைன அர

மைனகார ெதவி பிரசிதியாக இ?5 (இேபா5 'இ?த'

எ ெசால ேவ

யிகிற5, பாவ) ேமாக கெபனியி இராகாவ

ேவைல பாதா )ராசாமி. இ?த ேவைலைய அவ ெசற ஒப5 வஷ
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காலமாக பா5 வ?தா. இ5 விஷய, ேம6ப ேமாக கெபனியி

ெராைர,ட மி8ட எ.. ேமாக அவகைள ெதாி?தவெகலா

ெராபD ஆ>சாியைத அளித5. ஏெனனி, மி8ட ேமாகMைடய 3பாவ ஒ
மாதிாியான5. அதாவ5 'Zண>சித கணபித' எபாகேள, அ?த மாதிாி
3பாவ. காைலயி ஒ சிப?திைய /பி,F, "சபளைத -கி

ேபா,கிேற" , எபா சாய$கால அேத சிப?திைய /பி,F "'8மி8'
- கண பா5> சபளைத வா$கி ெகா

ஆகேவ, அவைடய ஆX8 சிப?திக

ேபா5 "8மி8" உதரD வா$கி ெகா

எலா அறாட ஆX3 கிள
F திவத6 தயாராகேவ

கிளவாக . அேதாF தினசாி பதிாிைக 'வா
ெகா

F ேபா! - பதி ேபசாேத!" எபா.

F ேவ ேவைல மM ேபா,F ெகா

ஒறிர

F கிழ ெப>சாBக

ட,' பதிைய பா5
F?தா இபாக .

ம,F - பி5 த ளினாA ேபாகாம

உ,கா?தி?தாகேள தவிர, ம6றப ேமாக கெபனியி 'பைழயன கழிதA
தியன தA' மாகேவ எேபா5 இ.
ஆனா, இKவித சிப?திகைள மா6றி ெகா

F வ?தா, கெபனியி

காாிய$க

எப ஒQ$காக நைடெபெம வாசககN ஒ ச?ேதக

வாசகக

நறா1 ெதாி?5 ெகா ளாத ேதாஷேம அத6 காரண. மி8ட

ஏ6படலா. இய6ைக9$ /டதா. ஆனா, மி8ட ேமாகMைடய இய6ைகைய
ேமாக ஒ சமய என ெசானாரா ெதாி9மா? ேகN$க

:

"ெத /,Fகிற விளமாகைள இ?த ஆX8 நா6காB ஒKெவாறிA
ெகா

F வ?5 உ,கார ைவ5, இ?த ஆXைஸ நா நடதி விFேவ. நீ$க

ஒவ இ$ேக ேவ

டா! ெதாைல?5 ேபா$க " எறாரா.

ேமாக கெபனியி பைழய ெப>சாளி மாேனஜ என ெச1தாரா ெதாி9மா?
ேம6ப அைமயான மணி வாகிய$கைள பளபளபான காகிததி அழகாக
அ>சி,F க

ணா ச,ட ேபா,F ஒKெவா சிப?தி ஒKெவா

ெகாFதாரா. ெகாF5, அவரவகNைடய ), பFமிட5 ேநேர
மா, ைவப9, காைலயி எQ?த5 அைத பா5 கனதி
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ேபா,F ெகா Nப9 ெசானாரா. "என5காக?" எ ஒ சிப?தி

ேக,டத6 "அட பாவிகளா! அப> ெச1தா உ$க

கைரேயவாக . கயா சிராத ப

பிதிக

ணின பல கிைட!" எறாரா.

சாி, நைடய கதாநாயக 'வா>ேம' )ராசாமியிட வேவா. அவ இேபா5
ஒேர ேசாக கடB Qகி கிடகிறா. அவM ேவைல ேபா1 ஒ வாரதி6

ேமலாகி வி,ட5. ேவைல ேபான விதைத நிைனக நிைனக, அவM
அQைக9 ஆதிர வ?த5.
ஒநா

பி6பகB, சபள வா$வத6காக ஆXஸு ேபானா )ராசாமி.

காஷிய, "மாேனஜாிட ேபா!" எறா. மாேனஜ, ")ராசாமி! ேந6 இராதிாி 10

மணி எஜமா இ?த பக வ?தாரா. உைன காேணாமா. கண

தீ5 அMபி விF ப உதரD!" எறா. )ராசாமி தைலயி ஜபா



F விQ?த5 ேபாB?த5. "ஐேயா! நா..." எ ஆரபிதா. "ேபசாேத!

ேபா!" எ அத,னா ேமேனஜ. எஜமான வி3வாச ள )ராசாமி, சபள

வா$கி ெகா ளாம ஆX8 வாசB ேபா1 நி காதி?தா. மி8ட ேமாக

ெவளியி வ?5 காாி ஏ சமயதி ேபா1 நி, "எசமா!" எறா

"எசமானாவ5? சனியனாவ5! ைரவ, விF" எறா ேமாக. கா ேபா1 வி,ட5.
பிற )ராசாமி, மப9 காஷியாிட ேபா1 பாகி இர
சபளைத9 வா$கி ெகா

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

F )F ேபா1> ேச?தா.

டைர மாத5>

2

)ராசாமி அவMைடய மகளி ), இ?தா. அவN இர

F ழ?ைதக .

அவகளிட கிழவM உயி. மகளி ஷ கார. சபாதிகிற காைச>

சாியாக ),F ெகா

F வகிறதிைல. ஆகேவ கிழவMைடய சபள

Fப5 ெராப ஒதாைசயாயி?த5. ஐேயா! திGெர மாத 12 Uபா1
நி ேபா1 வி,டேத? கால,ேசப எப நட? மக
ேவைல ெச1ய ேபாக ேவ

F ேபாBகிறேத.

எ$ேகயாவ5 ),F

"எபயாவ5 நட?5 வி,F ேபாD5? நீ இரவிேல நலா பF5 -$!"
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எறா

அைம மக . ஆனா கிழவM -க வ?தா தாேன? ஆ

வஷமாக காவ காத ேமாக கெபனி ஆX8 க,ட, அவைன 'வா வா'
எ வ?தி அைழ5 ெகா
ஒநா

ேடயி?த5.

இ,ய பி6பாF )ராசாமி ைசயி இ ெகா ளாம ெவளிேய

கிளபினா. )திேயாF ேபா1 ெகா

?தவ, ேமாக கெபனி ஆX8

ைபய ஒவைன பாதா. ஏேதா காணா5 க

அவைன பி5 ெகா

F "ஏ

எபடா நட5!" எறா.

டவைன ேபா ஆவ5ட

டா, Mசாமி! எனடா ேசதி? ஆXெஸலா

"ஆX3 ,>3வரா ேபா>3! விF. நா ேபாகிேற" எறா Mசாமி.
"அட பாவி! எசமா சபளைத வா$கி திM,F, அவேக 5ேராக
நிைனகிற பச$களா..."

"எபேயா தாதா! ஓ ேபானவM ஒபதாமிடதிேல ராசா எகிறாபேல,
உபாF ேதவைல."

"எனடா, எபாF ேதவைல?"
"இர

டைர மாத> சபள ெமாதமா வா$கிகி,ேட இைலயா?

எ$கNெகலா காலணா இM கிைடகைல."
"அபயா?"

"ஆமா; எசமா பாF ெராப 'அD,' எகிறா$க! ஆXேச ேளா3 ஆகிவிF
எகிறா$க!"

கிழவ ஏேதா நிைனD வ?தவனா1, "ஏ

டா Mசாமி, என பதியா1

யாராவ5 வா>ேம வ?திகானா?" எ ேக,டா.
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"இைல, தாதா! நா /ட ஒ கிழவைன ெகா

F வ?5 வி,ேட. 'வா>ேம'

ேதைவயிைல ெய எசமா ெசாB வி,டாரா!" - இKவித ெசாB

ெகா

ேட ைபய கபி நீ,னா.

)ராசாமியி மன சி?தைனயி ஆH?த5. )தியி Fகி இ?த பாலதி

ேம உ,கா?5 ேயாசிக ெதாட$கினா. "ஆகா! எசமாM கட

வ?தDடேன, இ?த 5ேராகி பச$க

எலா எப ேப3கிறாக ,

பாதாயா? அடாடா! க,டதி ராதிாி காவேல இைலயாேம? எ?த

களவாணி பயலாவ5 வ?5 3,ைட ெகாNதி ேபா,F,F ேபானா என
ெச1கிற5?  Qகி ேபா1 விFேம?"

)ராசாமியி காக
ெகா

--------

ேட நட?தன.

ேமாக கெபனி ஆX8 வாசைல ேநாகி த ளா

3

இேபா5நா மி8ட எ.. ேமாகைன ேநாி ச?திதாக ேவ

இர

F. இராதிாி

F மணி ஆன ேபாதிA, அவைர இேபாேத பா5 விFவ5தா நல5.

ெபாQ5 வி?தா ேவ அல$ேகாலமான நிைலைமயி அவைர பாப
ேநாிF.

நல ேவைளயாக மி8ட ேமாகM இM -$கவிைல. அவைடய ெபாிய

ப$களாவி ேம ம>சி க அைறயி ேமைஜயி பினா

உ,கா?திகிறா. வய5 3மா நா6ப5 இ. பண ெதா?தி ேலசாக

விQ?திகிற5. த,ைடயான கதி ஹி,ல மீைச; கிரா தைல. 3வாி

ஹா, தBய நாகாிக உைட> சின$க

காணபFகிறன.

ேமைஜ ேம உ ள காகித$களி ஏேதேதா /,9 கழி5 கண

பாகிறா; பகதி ெடBேபா இகிற5. அைத ஆவAட திபி
பாகிறா.

இைத9 அைத9 இகிற இைப9 கதி பரபரைப9 பாதா,
மMஷ ெடBேபானி ஏேதா கியமான ெச1திைய எதிபா5
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ெகா

பதாக ேதாகிற5.

அவ எதிபா ெச1தி ெடBேபானி வவத6 ேள, மி8ட ேமாகMைடய

வாHைக வரலா6ைற ெகா"ச 3கமாக ெதாி?5 ெகா ளலா.

மி8ட ேமாக, ஒ வய5 ழ?ைதயாயி ேபாேத பண ேசக ஆரபி5

வி,டா எ அவMைடய ெப6ேறாக
ெபைமபFவ5

அ?த காலதி

F. ஒ சமய ), ஒ இர

டணா ெவ ளி நாணய

(அேபா5 இ?த நா, சில ெவ ளி நாணய$கN இ?தன) காணாம6 ேபா1

வி,டதா. ேதF ேதF எ ேதனாகளா. கைடசியி ழ?ைதயி வாைய
திற?5 பாதா, கைடவாயி இர
எFபத6

டணாைவ அடகி ெகா

ழ?ைத ரகைள ெச15 வி,டதா!

?ததா! அைத

இேபப,ட ேமாக, காேலP ப ?த5 ேகவல உதிேயாகைத
ேதடாம ெதாழி ஆரபிதா. அவ ஆரபித ெதாழி, ஏெஜ' வியாபார.
எ?த ஊாி எ?த> சாமா தயாராகிறெத ெதாி?5 ெகா
எF5, விளபர ப

F, அத6 ஏெஜ'

ணி, சிலைற கைட வியாபாாிகN விநிேயாகிப5.

ஓடாத ககார த, தைல வQைக ைதல வைரயி எதைனேயா

சாமானகN ேமாக ஏெஜ' எFதா. இவ6ைற விளபர ெச1வத6காக

தB ேக,லாக , அற ப"சா$க$க , ைடாிக , ேகல

டக

இபெயலா பிர3ர ெச1ய ெதாட$கினா. ேமாக ப"சா$க, ெவ

சீகிரதி பிரசிதியாகி, "ேவ எ?த ப"சா$கைத9 விட ேமாக

ப"சா$கதிதா அமாவாைச9, தியாPய, அதிக" எற ெபயைர ெப6
வி,ட5! ேமாக ேகல

ட எறா, ஜன$களிைடேய அத உ

டாவ5

வழகமாயி6. அKவளD கிராகி! "ேமாக ைடாியி மாத5 33 ேததி!" எற

கQ உ

டாயி6.

சாதாரணமாக, இமாதிாி வியாபாரதி நாA அணா சாமாM றைர
Uபா1 ேம லாப ைவபதிைலயாதலா, பண வ?5 விய ெதாட$கிய5.
பண வியD மி8ட ேமாக பண> ெசலD வழி ஏ6பFதி ெகா

F
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வ?தா. கிளகளி அ$கதினரானா. பா,க

சிேநகித$க

ெகாFதா. ெபாிய இட5>

ஏ6ப,டன. திைர ப?தய5 ேபானா.

ஒ தடைவ காெபாேரஷ ேததA நி பிரமாதமான ேதாவியைட?தா!

மகதான ெவ6றிகரமாக ஓய ஒ தமிH டாகியி ப$காளியாகி, ேபா,ட பணதி

பாதிைய இழ?தா! ஜன$கNேகா வரவர ஓடாத ககார$க , வQைக
ைதல$க , எலாி ஜீவசதி மாதிைரக
வ?த5.

- இவ6றிெலலா ேமாக ைற?5

கைடசியி மி8ட ேமாக தைடய ெபாளாதார நிைலைமைய கவனி5
பாக ேவ

ய அவசிய ஏ6ப,ட5. கவனி5 பாததி, 'நிைலைம

ேபபஸுதா" எ ெதாி?த5. நிைலைமைய> சீதி5வத6, சபாதியைத

அதிகபF5வத6 உடேன ஏதாவ5 ெபய6சி ெச1தாக ேவ
இKவித தீமானி5 ெகா

F.

F மி8ட ேமாக 36 6 பாதா.

அவ ஒேர திைகபா1 ேபா1வி,ட5. 9த ஆரபதிB?5 பல

பலவைககளிA ஏராளமா1 பண ப

மிB,டாி கா

,ரா பண ப

ணி ெகா

பைத க

டா. சில

ணினாக . ஒவ ஊாிA ள ஓ,ைட

தகர$கைளெயலா ேச5 ைவதி?தா. அவ அைர ல,ச Uபா1 லாப

கிைடத5. பைழய ேகாணி ைபகைளெயலா வா$கினா ஒவ. அவ கா
ல,ச த,னா. இர

டாயிர Uபா1 ஒவ Zவர பிேளFகைள வா$கி

ைவதி?தா. அவ இபதினாயிர Uபா1 லாப. காகித 8டா
ெச1தவக , எல,ாி சாமாக

8டா ெச1தவக

லாபைதெயலா ெசால யா5.

இவகNைடய

இைதெயலா பாக பாக மி8ட ேமாகனி பரபர அதிகமாயி6.

இ?தியா கவெம
ெகா

டா ேகா ேகாயாக ேநா,Fகைள அ>சி,F த ளி

 இ?த> சமயதி, தா பண சபாதிகாவி,டா, உயி வாH?5

தா என பிரேயாஜன? அத6 என வழி? எதைனேயா வழிக

இகிறன...அவ6றி எைத ைகயாNவ5?
ஒ வழியி அவைடய கவன ெசற5. அவைடய கிள அ$கதினகளி

ஒவ 'ேஷ மாெக,' எ ெசாலபF ப$ வியாபாரதி ேற
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மாததி இப5 ல,ச Uபா1 ேசத5 அவ ெதாி?த5. இ5 தா சாியான

வழிெய தீமானி5, ேஷ மாெக, வத6 ேவ

ெச1ய ெதாட$கினா.

ய ஆயத$க

அதMைடய, த?திர ம?திர$கைளெயலா பதா. 'ேதாைல க5 5திைய க5 - தாேன ேவ,ைட நாயாக ேவ
பிப6றி, தB ெசா6ப அளவி ப$க

F?' எM 5ெமாழிைய

வா$கி வி6க ஆரபிதா. அேதாF

பிரமாதமாக ஒ அ அபத6 நல ச?தபைத எதிபா5
ெகா

?தா.

அ?த> ச?தப?தா ஸ.8டாேபாF கிாி' விஜயதி ேபா5 ஏ6ப,ட5.
ேஷ மாெக, ப$களி விைல உயவ5 விQவ5 பல அதிசய

காரண$களா ஏ6பFகிறன. மகாமா கா?தி ேஷ மாெக,F

யாெதா சப?த இைலயலவா? ஆனாA மகாமா சிைறப,டா எறா,
ப$களி விைல இற$; மகாமா விFதைல அைட?தாெரறா, ப$ விைல

ஏ!

கிாி8 -5 வகிற ெச1தி கிைடத5ேம, "சாி ப$ மாெக, விைல ஏற
ேபாகிற5!" எ மி8ட ேமாக தீமானி5 ெகா

உ

டா. அதி

ைமயிலாம6 ேபாகவிைல. "கிாி8 வரவினா இ?திய அரசிய பிர>சிைன

தீரலா" எற நபிைக ேதசதி உ

டான5 ேபா, ேஷ மாெக,A

ஏ6ப,ட5. ப$களி விைல ஏக கா,6.

'கிாி8 பற?5 வர ேபாகிறா?' - ப$ விைல இM சிறி5 ஏறி6. 'கிாி8

கிளபி வி,டா' - ப$ விைல 3ர ேவக அைட?த5. 'கிாி8 கரா>சியி வ?5

இற$கினா' - Y Uபா1 விைலயிB?த சில ப$க
வி,டன.

மி8ட ேமாகM பண ஜுர அ5 ெகா

Y6றப5 வ?5

?த5. ப$ வா$வ5 -

அைத பா$கியி அட ைவ5 கட வா$வ5 - அ?த பணைத ெகா
ப$ வா$வ5 - இப ஜமா15 ெகா

?தா.

F
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நாN நா

விஷ ஏவ5 ேபா ஏறி ெகா

?த5 ப$களி விைல.

"கிாிஸு கா$கிரஸு ஒப?த ஏ6ப,F வி,ட5" எ ெபா1> ெச1தி
வ?5, பதிாிைககளி /ட தைலய$க எQதி வி,டாக

அலவா? அைறய

தின மி8ட ேமாக வா$கின ப$கைளெயலா வி6றி?தா, ஏழைர ல,ச

லாப ப

ணியிகலா.

ஆனா, அ?ேதா! "இM இப5 நாA மணி ேநர பாகலா" எ இ?5
வி,டா. அFத இப5 நாA மணி ேநரதி6

"கிாி' பFேதாவி",

"ேவஷ ெவளியாயி6" எற தைலகNட ெச1திக
ப$ மாெக, தைல கீழாக உ,ய5 ெகா

பாவ!

----------

ெவளி வ?5 வி,டன.

F விQ?த5. மி8ட ேமாக,

4

'கிVகிV' ெவ ெடBேபா மணி அத5. ேமாக -கிவாாி ேபா,F
ெகா

F எQ?5 நி ெடBேபா ாி'வைர ைகயிெலFதா.

"ஹேலா"
";கைட ேபாW8 8ேடஷனா? ஓேகா என விேசஷ?"
"ைக"3தா? எ கெபனியிேலயா? அற?"
"ைபய இஜி வ?5 ெநைப அைண>3,Fதா? ெராப..."
"வா>ேமேன கிைடயாேத..."
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"யா? )ராசாமியா?"
"ெகா"ச$/ட> ேசத ஆகேலனா ெசாறீ$க? ெராப..."
"யாராவ5 எஜமான 5ேராகி ெச1த ேவைலயா1தா இகV. அKவளD
ஏ6பாடா1 தீபிக> ெச1யற5னா...?"
"ைரவ இைல. காைலயிேல வ?5 பாகிேற , ைந,..."
ெடBேபா ாிaவைர பGெர ைவதா ேமாக. ேமைஜைய நாA தடைவ

தினா. அவ கதி எ N ெகா N ெவத5. உதFகN, ஹி,ல
மீைச9 5தன. க

களி ெபாறி பற?த5.

பி வமா தம ேள ெசாB ெகா
"கிழ,F பிரமஹதி - ச

டா.

டாள - 5ேராகி - இவைன யா அ$ேக ேபாக>

ெசான5? - அவைன> 3,F ெபா3கி ெகா ழிைய ெவ, னாA

ேதாஷமிைல! - கைடசி பிளாM இப ேபா>3! இனிேம?"

அைரமணி ேநர ஆேவச வ?தவ ேபா அ$மி$ நட?5, பைல க5,

ேமைஜைய தி, 3வைர உைத5 - எலா ஆனபிற, மி8ட ேமாக ேமைஜ
ராயைர திற?5, அதிB?த ைக 5பாகிைய எFதா. ச6 ேநர அைத
த மா ேநராக பி5 றி பா5 ெகா

?தா. பின, அைத

ேமைஜ மீ5 ைவ5 வி,F ேபனாD காகித எF5 எQத ெதாட$கினா.
பாவ! அேநகமா1 அவைடய மைனவி மகN கதமாயிகலா.

அவகெளலா 'எவாேவஷ' சமயமாதலா ெவளி^ாி இ?தாக .
அவைடய அ?தர$க கத$கைள நா பாப5, நியாயமிைல யலவா?

*****
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பலபலெவ கிழ ெவN ேநர. மி8ட ேமாக கத$கைள எQதி

5 இ ெப,யி ைவ5 ;,னா. திப ேமைஜயினகி வ?தா.
"எஜமா!" எற சத திGெர ேக,ட5 வாச6ப பக திபி பாதா.
'வா>ேம' )ராசாமி />ச ேபா நி ெகா

வரா

?தா. ப$களாவி வாச

டாவி ம>3ப இ?த பயா அத வழியாக அவ பா,F ஏறி

வ?திக ேவ

F.

ச6 ேநர மி8ட ேமாக பிரமி5 நிற ேபா5, )ராசாமி ெசாB ெகா

ேபானா. "எஜமா, எனேமா கால விதியாசதினா எசமா நைம

ேட

மற?தாA, நா மறக /டா5M இராதிாி நம கெபனி ேபாேன$க.

பதி வா>ேம இM ைவகேலM ேக வி ப,ேடM$க. ெகா"ச

ேநர5ெகலா ைக>ச நாத ெதாி"35$க. ஜன வழியா ைக

வ?55$க. உடேன ேபாW8 8ேடஷM ஓேனM$க. ைபய இசி ஒ

ெநாயி வ?5 அைண>சி,F5$க. ஒ ேசத இலா5 ேபா>3$க."

மி8ட ேமாக திGெர பா1?5 வ?5, )ராசாமியி கQைத இகி

பிதா. "அடபாவி 5ேராகி! உைன தா 8மி8 ப
உைன யாடா வர> ெசானா?" எ ெசாB ெகா

ணியா>ேசடா

ேட, அவ 5கிA,

தைலயிA ேபாF ேபாF எ ேபா,டா. அவMைடய கQைத பி5 ெந,

த ளி ெகா

ேட ம>3 பய

உ,ய5 ெகா

ேட வ?5 ஒ த N த ளினா. கிழவ

F ேபா1 கீேழ விQ?தா.

)ராசாமி அளவிலாத திைகட எQ?5 உ,கா?5, தைன> சமாளி5

ெகா ள யற ேபா5 ேமேல 'Fமீ' எ 5பாகி ேவ,F> சத ேக,ட5.
சதைத ேக,F, ேதா,ட ைசயி பFதி?த ேதா,டகார, வாசB

ேபான பாகார, ),F> சைமயகார எலா ஓ வ?தாக . சிறி5
ேநர5ெகலா ேபாW8காரகN வ?தாக .

ேமேல மி8ட ேமாகMைடய உட 5ணிெயலா இரத ேதா1?5, தைரயி
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விQ?5 கிட?த5. அகி அவைடய ைக5பாகி9 கிட?த5.
ேமாகMைடய உடைல ைவதிய பாிேசாதைனகாக ெஜனர ஆ8பதிாி
ெகா

F ேபானாக .

)ராசாமிைய ேபாW8 8ேடஷM ெகா

அைடதாக !

F ேபா1 'லா-அ'பி

*****

வடபழனி ஆ

டவனி 

இப ேநரவிைல.

ணியதி, கிழவ )ராசாமி அதிக கால சிைறயி

ஏெனனி, ஆ8பதிாியி டாடக
இகிறெத க

மி8ட ேமாகMைடய உடபி உயி

Fபி5 அவ பிைழ;, வி,டாக . எதைனேயா

ேபைர ேவைல தீபவக , சில பிைழ;,டD ேவ

ய5 தாேன?

பிைழெதQ?த ேமாக, அ?த பலஹீனமான உட நிைலைமயிA

ேபாW8காராிட உ ள5 உ ளப எலாவ6ைற9 ெசாB வி,டா.
அவ வியாபாரதி ெபநட வ?5 வி,டெத, நிைலைமைய>

சமாளிபத6காக ஆXஸு அவேர ெந ைவ5 வி,F ைபய இ^ர8
ெதாைக... ல,ச Uபா1 வா$வத6 எ
'வா>ேம' )ராசாமிைய 8மி8 ப

ணினா எ, அத6காகேவ

ணினாெர, அவMைடய எதிபாராத

தைலe,னா ேநாக நிைறேவறாம ேபாகேவ, த6ெகாைல ெச15 ெகா ள

யறாெர அவைடய வாலதி ல ெதாிய வ?தன. எனேவ,

)ராசாமி விFதைலயைட?5 அவMைடய ேபர ழ?ைதகைள பாபத6 )F
வ?5 ேச?தா.

எப9 அவMைடய எஜமான வி3வாச )
ேவ

ேபாகவிைலெயேற ெசால

F. அவைன - ேமைடயிB?5 காபா6வத6காகேவ மி8ட

ேமாக றிபிசகா1> 3,F ெகா

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

கலாமலவா?
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52. இ

ராKபக- வியாரபாத சா8திாிக
ெகா

?தா. அவைடய க

க ஏதாவ5 க

அாி5 ெகா

க

என ெசா*க
1

மி?த வியா/ல5ட ேபா1

அ$மி$ ஆவAட ேநாகின. 'ெதாி?த

V ெதபடாதா' எற ஏக அவைடய உ ளைத

?த5. "அமா! இ$ வ?5 வஷ பனிர

ேமலாகிற5. பனிர

F வஷ?தானா பனிர

ேதாகிற5? - இக,F; இ?த பனிர

F

F 9க ேபா அலவா

F வஷதி பழகமான க

ஒைற /ட காணயவிைல. பைழய ஞாபக$கைள ப6றி ஷாலாக

ேபசி ெகா

எ எ

க ஒ ஆமா /ட அகபடவிைல. இ5 என ெசாக?"

ணி ெப>3 வி,டா வியாரபாத சா8திாிக . விஷய

எனெவறா, அவ> ெசாக ெகா"ச$/ட பிகவிைல. இ?த>

ெசாகைத அைடவத6காக ;ேலாகதி அவ ெச1த காாிய$கைள

நிைனதா, அவ> சிாி> சிாிபா1 வ?த5. இ?த> ெசாகைத

அைடவத6காக அவ ெச1யாத காாிய$கைள நிைனதா அவ அQைகயா1
வ?த5. ஆனா, தாிதிர பித இ?த ெசாகதி சிாிக 9மா? யா5!

அழதா 9மா? அ5D யா5! இத6 ெபய ெசாகமா. சிவ!சிவ! ராம!

ராம! இைல. பிச! வாப8 வா$கி ெகா கிேற. சிவைன9 ராமைன9

பிராதி5தா இ?த> ெசாக5 வ?5 ேச?ேதேன! ேபாதாதா?

ெசாகதிB?5 ;ேலாக5 ேபாவத6 யாைர பிராதிகலா?
சனீ3வரைன பிராதி5 பாகலாமா? "சனி3வர! சனீ3வர! சனீ3வர!

சனீ3வர!"

"யா சா8திாிக வாளா?" எ பழகிய ர காதி விQ?த5. சா8திாிக

5 ளி 5 ளி ஒேர தியா1 திதா. பாதா சாZா திவாபக-

க>சேப3வர தBயா எதிேர வ?5 ெகா



கிறா.

"அடாடா!, தBயாவாளா? வா$ேகா வா$ேகா வா$ேகா! பா5

பதிைன?5 வஷ5 ேமலா>ேச! எேபா5 வ?தீக ? என ேசதி? என
சமா>சார?" எ உ6சாகமாக ேக,F சா8திாிக

தBயாாி ைகைய
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பி5 Aக யறா. ஆனா ைகயி ஒ அகபடாம6 ேபாகேவ,
கதி ஏமா6ற ேதாறிய5.
"என சா8திாிக

வா ! இ5 ெசாக எகிறேத மற?5 ேபா1வி,டா6

ேபாBகிற5! ;ேலாகதி இபதாகேவ ஞாபகேமா?" எறா க>சேப3வர

தBயா.

"அபதானா அபதா! உ$கைள பாத ச?ேதாஷதி ஒ நிமிஷ

இ5 ெசாக எகிறேத மற?5தா ேபா>3! ;ேலாகெமேற நிைன>3,ேட!"

எ சா8திாிக

/றி 'ஹி_ஹி_ஹி' எ சிாிதா.

அேபா5 அ?த பகமாக ேபான ேதவகN ேதவிகN அவைர ேநாகி
ஏளனமாக பா5 ெகா

F ேபானாக .

"இ?த மாதிாி சிாிைப ேக,F ப5 வஷ5 ேமலாகி வி,ட5?" எறா

தBயா.

"ஆமானா! அைத நிைனதா 5க 5கமா1 வகிற5. ஊ ஊ!" எ
சா8திாிக
"ேவ

பலமாக அQதா.

டானா, அழாேத$ேகா!" எ தBயா /றி, "இப அQைக ரைல

ேக,F எதைன நா
ெதாட$கினா.
இர

ஆ>3 ெதாி9மா? ஊ ஊ" எ தா அழ

F ேப ஒவைடய க

பிரேயாஜனமிைலெய க

ைண ஒவ 5ைடக ய, அதி
டேபா5, அதMைடய ஹா8ய ரசைத

அ]பவி5 பலமாக> சிாிதாக .

"அபனா, உ$கN ெசாக பிகவிைலெய ெசாA$ேகா?"
எறா தBயா.
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"பிகவிைலயா? அழதா. பிகவிைலயானா ேக,கிறீக ? ெசாக

எகிற5 இ?த மாதிாி இ எ ம,F ெதாி?தி?தா அKவளD தான
தம தைலயிேல ,கிற5, ைக பிகிற5, ேகாவிA ேபாகிற5 ஒேம ப

ணியிக மா,ேடேன? இ?த அழகான ெசாக5காக

;ேலாகைத நறாக அMபவிகாம ேபான5 என ,டா தன எபைத
எ

V ேபா5..."

"எ மனதிBகிறைத அபேய பட பி5 கா,Fகிறீக .

சா8திாிக வா ! எ$ேகயாவ5 ஓாிடதி சாவகாசமாக உ,கா?5 ேபச ேவV.

இக,F இேபா எ$ேக கிளபி ேபா1 ெகா
ேக,டா.

?தீக " எ தBயா

"எ$ேக கிளபிேனனா? ஓாிட5 இைல. இ?த அழகான ெசாகதிேல
எ$ேக ேபானா தா என? எலா ஒேர ல,சண?தா!" எ சா8திாிக
அAட /றினா.

"அபயானா வா$க ! அேதா அ?த ம?தார மரதயி உ,கா?5
சாவகாசமாக ேபசலா" எறா தBயா.

இர

F ேப சமீபதி ெதப,ட ம?தார மரத ேபா1 உ,கா?தாக .

-----------

2

ம?தார வி,ச ;5 A$கி ெகா

?த5. அ?த மலகளிB?5 கிளபிய

திKய பாிமள வாசைன நாலாற [H?தி?த5. மரகிைளயி யிக

உ,கா?5 '/' '/' எ இனிய ரB பான.

மரதினயி ப>ைச ஜமகாள விாிதா6 ேபா ப3  பட?தி?த5. ஒ -சி

5 கிைடயா5.
சா8திாிக

ஒ ைல பிF$கி வாயி ைவ5 கதா.
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"என, வியாரபாத சா8திாிகேள! ைல திகிறீகேளா? B பசிதாA
ைல திMமா எM பழெமாழி என கதி ஆயி6?" எ தBயா

ெசாB, 'ஹி_ஹி_ஹி' எ சிாிதா.

"அெதலா ;ேலாக5 பழெமாழி! இ?த தாிதிர பித ெசாகதிேல
B பசிேய தா கிைடயாேத?" எ சா8திாிக

எ சிாிதா.

ெசாB, 'ஹ_ஹ_ஹா'

"பிேன எனதி6காக ைல திகிறீக ?"
"என இகிற5 இ$ேக திகிற5? அமிதைத தவிர - ேவ ஒ
ம

ணா$க, /ட இைல. அமித சாபி,F> சாபி,F அA5 ேபா1

வி,ட5!"

"அமித அA5 ேபா1வி,டதா? அ5 தா ேக,ேட, ஏ சா8திாிக வா !

;ேலாகதி நீ எத6ெகFதாA 'அமிதமாயி' எ ெசாB வ?தீேரா,
இைலேயா? இனிேம ெசால மா,Gேர."
"எ வயி6ெறாி>சைல கிளபாதீ! இ,B, மிளகா1 ெபா, நெல

ெண1 இ?த

ெசாகதி கிைடயா5 எ ம,F ெதாி?தி?தா...அமிதமா! அமித!"
"பி>3வ1ய ேஹாடBேல ெவ$காய ெகாஸு ப

க, அகேவV இ?த அமிதைத!"

"அடடா! நா லாகாேலஜி ப5 ெகா

Vவாகேள, அத காBேல

?தேபா5, ச$கர1ய ேஹா,டBேல

ரவா ேதாைச சாபிFேவாேம, ஞாபகமிகா?"
"அைத நிைன>3

டா நாகிேல ஜல ெசா,Fகிற5?"

"ேவ எ5 ேவணாA இலாம6 ேபாக,F! காபிைய> ெசாA! காபி
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இலாத ெசாக ெசாகமா எ ேக,கிேற."
இ?த> சமயதி ம?தார மரதி கிைளயிB?5 யி ஒ எ, பா5
'/' '/' எ கதி6.

"தBயாவா ! இ?த யிைல ெகா"ச ேபசாமBக> ெச1கிறீரா?
இலாவி,டா, நா எ$ேகயாவ5 ஓ ேபாக,Fமா? ேக,க> சகிகவிைல."
"சா8திாிகேள! ;ேலாகதி நீ எதைன தடைவ நல ரைல ப6றி ேப3

ேபா5 'யிதா' எ ெசாBயிகிறீ? இேபா5 ஏ இப அA5

ெகா கிறீ?"

"அட சனியேன! அேபாெதலா நா யிB ரைலேய ேக,டதிைலேய?
அதனாலலவா அப> ெசாB ெதாைலேத."

"இ?த> ெசாகதிேல ச$கீத எKவளD ேகவலமாயிகிற5 பா$கேள!
மகாம,ட!"

"அடடா, நா நடதிேனாேம ப,டணதி கநாடக ச$கீத னதாரண சைப!

எKவளD ேஜாராக நடதிேனா!"

"இ$ேக பாFகிறாகேள, தைல தைல ஒ )ைணைய மீ, ெகா

F, இ5

ஒ பா,டா? நாA மைன> சDகதிேல காேல அைரகா இடதி

பலவிைய எF5 ெகா

F நாA ஆவத 8வர பாF விவா இ$ேக யா

இகிறா? ந ஊாி ச$கீத ேகஸாியி க>ேசாி நட ேபா5 மித$க,

க"சிரா, கட, ெகானேகா, ேடா ல, இKவளD பக வாதிய$கN ேச?5
என அமகளமாயி? அ5 ச$கீதமா? இ$ேக இவக

அQ5

வகிறாகேள, இ5 ச$கீதமா?"
"ஆமானா, ஆமா! இ$ேக நா எதைனேயா ேபைர ேக,F,ேட.
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ஹாேமானிய வாசிக ெதாி9மா எ அ?த மாதிாி வாகியைதேய இ$ேக
ஒவ ேக,டதிைலயா."

"சாியா1 ேபா>3, ேபா$க ! அ5 ஒ தா இ?த ெசாகதிேல நல அச

எ நா நிைன5 ெகா

கிேற. எMைடய நா,F ெப

ஸுேலாசனா தின ஹாேமானியைத எF5 வ>3

F அழறைத ேக,க>

சகிகாம தா, சீகிரமாக> ெசாக5 வ?5 விடV எ
ஆைசப,ேட. அமமா! அவ

எைன பFதி வ>சபாF! நா ெராப

ேகB ெச1தா

பDடைர ;சிகிற5, மிMகிற5,

கநாடகமா! நா பகவ கீைத பிரச$க ப
ெதாி9ேமா? அவ

Vகிறைத அவ

எனெவலா

Aகிற5 மகாேமாச! ஆனா தBயா இத6 ேந விேராத, நம ைபய.
உ fாிேல பகவ கீைத பிரச$க நா ெச1தா நம ப"சாமிதா
கைடசிவைரயி உ,கா?5 சிரைதயா1 ேக,F ெகா

பா."

"சா8திாிகேள! உைடய மனதி இபைத நிஜமாக> ெசாB விட,Fமா.
உைடய பகவ கீைத பிரச$கைத ேக,பத6> ெசாகதி ஒவ
இைலெயப5 தாேன உைடய மனைற?"
"வா8தவ?தா! இ?த ெசாகதி இபவக

அ?த விஷயதி மகா ேமாச.

பகவ கீைத உபநிஷ, ெபாிய ராண ஒறிAேம இவகN> சிரைத

கிைடயா5. 3த நா8திகக . எலா ஆட பாடகளிேலேய

Qகியிகிறாக . ஏதடா! நாைள ேபா கதி வழி ேத ெகா ள

ேவ

Fேம எ ஒவ கவைல கிைடயா5."

"இக,F, தBயா! இ$ேக சாய$கால ேவைளயி உ$கN எப
ெபாQ5 ேபாகிற5! X>சா, கிளபா, சபா க>ேசாியா, ஒ இழD?தா கிைடயாேத!
தின சாய$கால வ?தா, பகவ கீைதயிேல நாA நாA 3ேலாகமா1>

ெசாB

F வேர..."

"சா8திாிகேள! நி5. ;ேலாகதி உமிட பகவ கீைத பிரச$க

ேக,டெதலா ேபா5. ேவ ேப>3 ஏதாவ5 ேப3வதாயி?தா நா

இகிேற. இலாவி,டா இேதா நைடைய க,Fகிேற" எ தBயா
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எQ?திக, சா8திாிக

யாம6 ேபாகேவ, "ேவ

அவைர ைகைய பி5 உ,கார ைவக ய
டா, நா பகவ கீைதைய ப6றி ேபசவிைல.

ேவ ஏதாவ5 ேப3ேவா. தயD ெச15 உ,கா$க " எறா.
"ேவ எைத ப6றி ேபசலா?" எ சா8திாிக
"எதைனேயா விஷய$க

ேக,டா.

இகிறன. உதாரணமாக, இ?த>

ெசாகேலாகதிA ள 8திாீகைள ப6றி உைடய நிஜமான அபிராய
என?"

"3த ேமாச எப5தா?"
"எ?த விஷயதி ேமாச?"
"எலா விஷயதிA?தா. கியமாக, ெசாகதி எ?த 8திாீைய பாதாA
ஒேர மாதிாி இகிறா . அதி என விேசஷ இகிற5? ;ேலாகதி

நைடய காலதிேல என?"
"எப?"

"எ5?"

"யா?"

"அவ தானா மி8ஸ8 ேலாசனா த..."
"அப> ெசாA$ேகா சா8திாிகேள."

-----------

3

இத6 பிற சா8திாிகN தBயா ேபசிய விஷய$க

ெகா"ச

விரஸமா9 அபேய பிர3ாிபத6 லாயக6றைவயா9 இ?தன. கைடசியாக

அ?த "ேலாசனா ததி ெபய பதிாிைகயிேல /ட ெகா"ச நா

அப,டதிைலயா?" எறா தBயா.
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"ஆமானா ஆமா. பதிாிைக எற உடேன ஞாபக வகிற5. இ?த>
ெசாகதிேல ஒ நி^8 ேபப /ட கிைடயா5. பாதீரா? ம6றெதலா ஒ

ற இக, நி^8 ேபப இைல எகிறைத நிைனதா தா, 'இ5 என
தாிதிர பித ெசாக' எ ேதாகிற5."
"வா8தவ?தா. நி^8 ேபப இலாத5தா ெபாிய ைற. சா8திாிகேள!

சமாசார ெதாி9மா? ;ேலாகதிேல இேபா5 ெபாிய 9த நடகிறதாேம? நம

காலதிேல நட?த 9தைத இ?த 9ததி காB க, அக ேவVமா!"

"நிஜமாகவா? அடாடாடா! இேபப,ட சமயதிலா நா ;ேலாகதி இலாம
இ$ேக வ?5 உ,கா?திகிேறா? ஆனா உ$கN எப ெதாி9,

தBயா!"

"நாA நாைள னா ஒ பி ைளயா

அவைன பா5 ேபசி ெகா

டா ;ேலாகதிB?5 வ?தா.

?ேத."

"நீ அதிடசாB ஓ1! ;ேலாகதிB?5 வ?தவைன பாதீரா? அவ இM
எெனன ெசானா?"
"9த எறா உ$க ),F 9த, எ$க ),F 9த இைலயா. ஆகாச

விமான$களிேல ெகா

F வ?5 

F ேபாFகிறாகளா. ஊ ஊரா1 ப6றி

எாிகிறதா. ஆமா சா8திாிகேள! ;ேலாகதிேல நாெமலா ராண$களிேல
வாசி5 ெகா

?ேதாேம, ேதவகN அ3ரகN பிரமாத 9த ெச1தாக

எ, இ$ேக ஒ ம

ணா$க,ைய9 காேணாேம."

"அ5 ெதாியாத உம? அ3ரகைளெயலா ெகாறாகி வி,டதா! இனிேம
இ$ேக 9த எபேத வராதா!"
"ச,ச,! இKவளDதானா?"

105

"ஆமா தBயாவா ! யாேரா ;ேலாகதிB?5 திதா1 வ?தா எறீேர?
அவைன எ$ேக பாதீ? எ க

ணிேல ஒவM த,Fபடவிைலேய?"

"எ$ேக பாேத எறா ேக,கிறீ?"
"அைததா ேக,கிேற?"
"ெசால பயமாயிகிற5."
"பயமா? எனதி6 பய?"
"இ?த ெசாக எ$ேக தா ேபா1 கிற5 எ பாபத6காக நா
பா,F ேபா1 ெகா

?ேத. ெவ -ர ேபான பிற, ;ேலாகதிேல நா

ேக விப,கிேறாேம, மைல கணவா1 - அ?த மாதிாி ஒ இட வ?த5.

அ?த கணவா1 வழியா1 ெகா"ச ேநர5 ஒ தடைவ ஒ 5 மனிதக
வ?5 ெகா

கிறாக ."

"ஆமா; அ?த கணவா1

?5 அ5 எ$ேக ேபாகிற5 எ பாதீரா?"

"இைல, பயமாயி?த5."
"என பய?"
"சில ேப அத6

வரேவயிைல."

?5 ேபானைத பாேத. அவக

"என நிஜ?தானா?"

திபி

106

"ஆமா."
"சபா!" எறா சா8திாியா.
"எத6 சபா!"
"அ?த கணவா1தா ;ேலாக5 ேபா வழியாயிக ேவ

F.

தBயாவா ! சதியமாக> ெசாA. உம இ?த> ெசாக பிகிறதா?"

"க,ேடாேட பிகவிைல."
";ேலாக5 ேபாக ேவ

Fெமறிகிறதலவா?"

"இகிற5!"
"சாி, அபயானா கிள" எ சா8திாிக

ெவளியி மித?5 ெவ-ர ேபானாக .

எQ?தா. இர

F ேப கா6

"அேதா!" எறா தBயா.
"ஒ நீ

ட ேமக மைல ெதாட ெதாி?த5. அத நFவி ஒ பிளD ெதப,ட5.

இவ அ?த பிளD

ேபானாக . ெகா"ச -ர ேபான5 ச,ெட

?5 வி,ட5. அற ஒேம இைல. ெவ ெவளிதா. விளிபினகி
ேபா1 பாதா கீேழ அதல பாதாள.

"அமமா! எKவளD ெபாிய ப ள! இதி விQ?தா..."
";ேலாக5 ேபாகலாேம" எ தBயாாி ர ேக,ட5.

107

அKவளDதா! சா8திாியா கீேழ கீேழ கீேழ விQ?5 ெகா

?தா.

காலவரெபபேத இலாம அன?தகால கீேழ ேபா1 ெகா
ேதாறிய5. அற அவைடய ஞாபக ேபா1 வி,ட5.

?ததாக

*****

சா8திாியா மப9 3ய பிரைஞ வ?த ேபா5 படா, படா எ ெவ>

சத ேக,F ெகா

?த5. அவ கீேழ9 பக$களிA ஏேதா

மி5வான வ85 இப5 ேபா உண>சி உ

டாயி6. அேட! இெதன?

ெசாகதிேல 8பாிச உண>சிதா கிைடயாேத! பாகிறேதாF சாிதாேன -

ஜெம ;ேலாகதி ப"3 ெமைதயி பF5 ெகா

ப5 ேபா

அலவா ேதாகிற5? - ஆமா க>சேப3வர தBயா எ$ேக?

ஏேதா ேப>3ர ேக,ட5. ஆனா தBயாாி ர இைல. 8திாீக
யாேரா னி?5 பாப5 ேபா இ?த5. ஓேஹா நம5 பாாியா

அமா

ர.

சீதாலgமி

அலவா? ஆனா, இெதன மாத? கதி இKவளD 3க$க

தைல மயி ஒேர ெவ ைள! சாிதா; பனிர

-

F வஷ கழி5

பாகிேறாமலவா?
"தாதாைவேய உாி5 வ>சி!" எறா

சீதாலgமி அமா .

இெனா ர பகதிB?5, "அபசன மாதிாி அபெயலா
ெசாலாேத$ேகா. தாதாD எைன க

டாேல பிகா5. அவ எ

வயி6றிேல பிற?திக மா,டா" எற5. அவைடய மா,F ெப
ஸுேலாசனாவி ர அ5 எ ெதாி?5 ெகா

டா.

"அப> ெசாலாேத, மன5 ேள உ ேமேல அவ ெராப வா"ைச.
கைடசி வைரயி ழ?ைத மாதிாி தீபாவளி ப,டா3> 3,F விFவாேராேயா?
அ5தா தீபாவளியைற பிற?திகிறா" எறா

சீதாலgமி அமா .

அேபா5 சா8திாியா மன;வமாக ெவத அவைடய மா,F ெப

க - ேன பாதைத கா,A ெப5 உபியி?த க - பDட

ணி

வாசைன ைக 5ைளத க - அவைடய கதி மிக அகி வ?த5.
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அைத தF5 த Nவத6காக> சா8திாியா ைகைய -கினா. என

ேவைக! ைக 5ளி9
"எ க

F இகிறேத!

ேண! அத6 ேள அமாM ெதாி"3 ேபா>சா!" எறா

ஸுேலாசனா.

அேபா5தா சா8திாியா விஷய ெதாி?த5. விதி தைன எKவித

ேகB/5 உ ளாகி வி,டெத! தMைடய ெசா?த ), தா

ெதா,B பFதிபைத9, த மா,F ெப

V ழ?ைதயா1

பிற?திபைத9 உண?தா. பிரமாதமான ஆதிர, அQைக9 வ?த5.
ைகைய9 காைல9 உைத5 ெகா
"அமா நீ$க

எறா

F ')' எ அQதா.

ெசான5 சாிதா. ெதா

ைடைய பா$ேகா! அச தாதாதா"

ஸுேலாசனா.

ெவளியிB?5 சா8திாிகNைடய மார ப"சாமியி ர ெசாB6:
"எதைன பகவ கீைதைய பிரச$க ப

ணி, இகிறவா

வா$க ேபாகிறாேரா."

பிராணைன எலா

இைத ேக,ட5 சா8திாியா >ைசயைட?தா.
மப9 பிரைஞ வ?த5; ஆனா நல ேவைளயா1 ;வ ஞாபக வரவிைல.

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

53. ைகலாசம&ய* காபரா
1

எதைனேயா பய?த 3பாவைடயவகைள நீ$க

பாதிகலா. ஆனா

ைகலாசம1யைர பாகாதவைரயி சாியான பய?த 3பாவைத நீ$க

பாததாக> ெசால யா5. பயபFகிற விஷயதி அவைர மி"ச /யவ

யாமிைல. ஒ சமய, அவ ),F வாசB ேதசிய ெதா

அ>சமிைல" எ பா ெகா

டக

"அ>சமிைல;

F ேபானாக . அ?த பய$கரமான சதைத

ேக,F ைகலாசம1ய பய?5 க,B?5 கிேழ விQ?5 காைல ஒ5
ெகா

டா!
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ம6ெறா சமய, அவ தம5 ேமைஜயி உ,கா?5 எQத ேபானவ, திGெர
'பா' எ அலறி ைட5 ெகா

F எQ?தி?தா. எலா க

ைக9மா1 ஓ வ?5 'எ$ேக பா?' எ ேக,டாக . "அேதா! ேமைஜ ேமேல!"
எறா. ேமைஜேம பாைப காேணா. அற கி,ட ெந$கி பாத ேபா5,
ேமைஜ ேம கிட?த ஒ 5

F காகிததி 'பா' எ எQதி இ?த5

ெதாி?த5. இ?த ேவைல ெச1த5 யா எ விசாாிததி ைகலாசம1யைடய ஏQ

வய5 ைபய மணி விஷம5காக அப எQதி ைவதி?தா எ
ெவளியாயி6. பாைப அக ேவைலகார ெகா

ைகலாசம1ய பிF$கி ெகா

F வ?த தைய

F ைபயைன அக ேபானா. நல ேவைளயாக,

அ?த> சமய ேஜாஷனாரா பிக வ?5 கி,டதா ைபய பிைழதா!

ேஜாஷனாரா Xக எற5, சில ேப> 3வார8ய த,டலா. ஏேதா இ?த

கைதயி நவாகN அவகNைடய அ?தர5 அழகிகN வர ேபாகிறாக

எ நிைனகலா. அபெயலா ஒமிைல. ைகலாசம1ய வடகதி

ஹி?58தானி ச$கீததி அதிக பிாிய. "பயமிலாம ேக,க /ய5

ஹி?58தானி ச$கீத?தா" எபா. ேரேயாவி அவ அக லெனௗ
ேஜாஷனாரா Xகதி ச$கீதைத ேக,ப5

F. ஆனா, ),ேல

ம6றவகN - கியமாக அவைடய மைனவி - ேஜாஷனாரா Xக,

அவNைடய ச$கீத ெகா"ச பிபதிைல. எனேவ, அவக

),

வளத ஒ க ;ைன 'ேஜாஷனாரா Xக' எ ெபயாி,?தாக .

இ?த ேஜாஷனாரா Xகைத க

டா ைகலாசம1ய ைல நFக!

அ>சமய அ?த ;ைன வ?ததினா தா அவைடய ைபய ம
உைடயாம தபி பிைழதா.

ைட

ப,ட காBேல பF எப5 ேபா, அKவளD பய?தவரான ைகலாசம1ய,

அ?த மகா பய$கரமான அ]பவ ஏ6ப,ட5. ஏ6கனேவ 5ைப ;ைவ ேபா

நைரதி?த அவைடய தைல மயி, அ?த ஒ நா

இரவி 'ஜாேகா' மசிைய

ேபா க5 வி,டெதறா, அ?த அ]பவ எKவளD பய$கரமாயி?தி-

ெம நீ$கேள ஊகி5 ெகா ளலா!
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அவைடய தைலமயிைர> 3, கா, "இ5 எப ேந?த5?" எ நா ேக,ட

ேபா5 ைகலாசம1ய தB சிறி5 ேநர தைல த கா வைரயி நF$கினா.
பிற ெகா"ச ேநர கா த தைல வைர நF$கினா.

அவ நா ைதாிய /றி> சமாதானபFதி ஒவா விஷயைத ெதாி?5

ெகா

ேட. அ?த வரலா தா இ5.

-----------

2

ைகலாசம1யைடய மைனவி, த தபியி தைல தீபாவளிகாக Fப5ட

ஊ ேபாக விபினா . ைகலாசம1ய, "உ தபி தைல தீபாவளி
எறா அவ தைல எQ5; நம என வ?த5?" எ எKவளேவா

ெசாB9 அ?த அமா

ேக,கவிைல. இேபாெதலா ெசாகதி இட

கிைடதாA ரயிB கிைடகா5 எபைத ைகலாசம1ய ந
அறி?தவராதலா ஐ?தா நா
ெச1தி?தா. கிளப ேவ

னாேலேய ெக, வா$கி இட ாிஸK

ய அைற ெகா,F ெகா,F எ மைழ

ெகா,ய5. ைகலாசம1ய "இைற றபFவ5 அKவளD உசிதமல, ரயி
பாைதக

எப இேமா, எனேமா! ெமாததி ெகா"ச காலமாகேவ ரயி

பாைதகN ஏழைர நா,F> சனிய பிதிகிற5" எறா. அவ மைனயா ,

அைத ேக,காம "க,டாய ேபாகதா ேவ

கைடசியாக> சாய$கால அவக
கிளபினாக . வழியி மD

F" எ பிவாத பிதா .

ழ?ைத ,கNட காாி ஏறி ெகா

, ேரா, கா த

ணீாி நீ?த

F

யதாயி?த5. அேபாெதலா ைகலாசம1ய "ேபானா உயி தாேன

ேவ

ேபா! அத6 ேமேல ேபாவத6 ஒமிைலேய?" எ ெசாB
ெகா

?தா. "அழகாயிகிற5 அபசன மாதிாி ேபசற5" எ

VV5 ெகா

ேடயி?தா

மி8ஸ8 ைகலாசம1ய. கைடசியி

எபேயா உயிேராF எQ; ேபா1> ேச?தாக .

எQ;ாிேல நல ச?ேதாஷமான சமாசார ெதாிய வ?த5. அதாவ5 பலாவர5

மைல, மைழ பய?5 இட ெபய?5 வ?5 பலாவர 8ேடஷM
த

டாவளதி உ,கா?5 ெகா

உதிேயாக8தக

டெத, ..எ8. தBய ெபாிய ெபாிய

எலா வ?5 எKவளேவா பிராதைன ெச15 அ5

நகரவிைல எ ெதாிய வ?த5. இM சில, ேம6ப தகவ
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ஆதாரம6றெத ேகாடபாக5 மாபல5 நFவி ஒ ஐபத
த

டவாளைத மைழ ஜல அ5 ெகா

F ேபா1 வி,ட5 எ

ெசானாக . காரண எ5வானாA ரயிக

எQ;ாிB?5 அ

கிளபாெத நி>சய ெதாி?த5. அேதாF எலா ரயிகN தாபரதிB?5

கிளகிறன எ ெதாியவ?த5. அேபா5தா ைகலாசம1யைர அ

ைதாிய பிசா3 பிதி?த5 எப5 ெவளியாயி6!

"விF காைர தாபர5!" எறா ைகலாசம1ய. அவைடய சசார.

"ேவ

டாேம! ேபசாம ),F ேபா1> ேசேவாேம" எ ஆன ம,F

VV5 பாதா . ைகலாசம1யாிட ஒ பயபடவிைல. அவ

"உயி தாேன ேபா? அத6 ேம ஒமிைலேய?" எ "அ?த ரா8க
F ேபாட மா,ேட எகிறாேன?" எ, "

ஜபாகார வ?5 

F

விழாவி,டா இ விQ?தாA ேபா5" எ, "விQகிற இ இ?த காாி
தைலயி ேநேர விழ ேவ

F; அேபா5 ெதாி9 தபி தைல தீபாவளி

ேபாகிற இல,சண!" எ - இமாதிாிெயலா உ6சாகமாக ேபசி ெகா

ேபானா. ழ?ைதக

"இைற அபாD ஆேவச வ?திகிற5" எ

அறி?5, வாைய  ெகா

F வ?தாக . மைழ ஜலைத கிழி5 ெகா

தாபரைத ேநாகி ேபாயி6.

ேட

F கா

தாபர 8ேடஷM வ?த5. அதிக மைழயினா மிசார ேகாளா

ஏ6ப,?தபயா 8ேடஷனி விளக

இைல. ஒேர மி,F ஆனாA

ைகலாசம1ய பி வா$கவிைல. அவைடய ைகநா ம,F நிமிஷ5 350
தடைவ )த அ5 ெகா

டேத தவிர, ம6றப ெவ ைதாியமா1 காாிB?5

இற$கி ம>3ப ஏறி ேபானா. பினா மைனவி மக
சாமாக

வகிறாகளா,

என ஆகிறன எ /ட கவனிகவிைல. எபேயா

பிளா,பாரதி எலா வ?5 ேச?தாக . ரயிA தயாராக நி

ெகா
வ
வ

?த5. இர

டா வ வ

க

காBயாகதா இ?தன. ஒ

யி ைகலாசம1ய அவைடய Fபதா ஏறி ெகா


ஒேர ெமௗன; வ

 ெவளிேய மி,F.

ச6 ேநர5ெகலா அவைடய மைனயா

டாக .

"இைற ரயிேல காB

ேபாBேக! /,டேம இைலேய" எ ெசாB ெமௗனைத கைலதா .
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ைகலாசம1ய உடேன "ஆமா, ஆமா; அதனாெலன? வ

யிேல தனியா1

ேபானா ெகாைலகாரனா வ?5 விட ேபாகிறா! யாைரேயா, எபேவா ஒ

நாைள ரயிA ேள ெகாைல ெச15 வி,டா, அத6காக எேபா5 அேத

ஞாபகமா?" எ 'ேடா 8' ெகாFக ஆரபிதா.
"ேபா5ேம, ேபசாம இ$கேள. ழ?ைதக
மி8ஸ8 ைகலாசம1ய.

பயபட ேபாகிற5!" எறா

அபாD ேகாப எ ெதாி?த ழ?ைதக
திறகாம உ,கா?5 ெகா
------------

வ

?தன.

ரயி ஓரமா1 ேபா1 வாைய

3

 நகர ெதாட$கிய5. அேத சமயதி அ?த தFக யாத சபவ நட?5

வி,ட5. அல$ேகாலமாக ஒ மனித அவகNைடய வ

திறD$க ! அவசர!" எ கதறி ெகா

ெகா

யகி வ?5, "கதைவ

ேட ரயிB ைகபிைய பி5

F ெதா$கினா. ரயிB ேவகேமா அதிகமாயி6. ைகலாசம1ய

மனதி, "நலேவைள. ஒ 5ைண கிைடத5" எற எ

ண பளி>ெச

எQ?த5. த,F தFமாறி கதைவ திற?தா. வ?த மMஷ ஒேர பா1>சலாக

பா1?5 உ ேள வ?5 ைகலாசம1ய எதி ஆசனதி ெதாெப விQ?தா.
அேத ெப"சி ஓரதி இ?த மி8ஸ8 ைகலாசம1ய, ச6 அவசரமாகேவ

எQ?தி?5 இெனா ைலயி ேபா1 உ,கா?5 ெகா

டா .

ஆ; அ?த திய மனிதாி ேதா6ற யாைர9 அவசரமாக எQ?திக>

ெச1வதாகதானி?த5. ரயி அ>சமய மணி ப5 ைம ேவகதி ேபா1

ெகா

வ

ராவி,டா, ைகலாசம1ய ,ைட >3க , மைனவி, மகNட அ?த

யிB?ேத கிேழ திதிபா.

அ?த மனிதாி கிரா தைல எ

மாதிாி ேராம$க

ெண1 க

தி,F நிறன. க

க

F ஒ 9க ஆகியி. அ?த

ெசக> ெசேவெல சிவ?5

திதிெவ விழிதன. ேம ேகா,F நைன?தி?த5. உ

இர

A ெபாதானக

கழ ேபாயி?தன.  க

ஷ, கிழி?தி?த5.

ணா ஒ காதி
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ம,F மா, ெகா

F ெதா$கி6. இதைன அல$ேகாலதிA அ?த

மMஷைடய வா1 ம,F ெவ6றிைல பா ைகயிைலைய விடாம அைர5
ெகா

?த5.

அ?த அவசரகார தைடய நைன?த ேகா,ைட கழ6றினா. கழ6 ேபா5

அதிB?5 சாமாக

ெபாலெபாலெவ விQ?தன. அப விQ?த

சாமாகளி ஒ ெபாிய ேபனா கதி9 கிட?த5.

"அட சனியேன!" எ அ?த மனித கிேழ னி?5 அ?த> சாமாகைள திர,
எFதா. மணிப8, ேபனா தBயைவகைள ெப"சி ைவ5 விF கதிைய
ம,F ைகயி ைவ5 ெகா

டா. ைகலாசம1யைர பா5 ேக,டா.

"ஏ ஸா! இ?த மாதிாி சின ேபனா கதியினாேலேய ஒ மMஷைன
ெகா விடலா எ ெசாகிறாகேள? அ5 9மா? உ$கN என
ேதாகிற5?" எறா.
ைகலாசம1ய அேபா5 தா ஓ ஆகாச விமானதிBப5 ேபாலD, அ?த

விமான தைலகீழாக கீேழ அதல பாதாள5 ேபா1 ெகா
ேபாலD ேதாறி ெகா

பைத

?த5. நல ேவைளயாக, அவைடய பதினி அ?த

பிரைமைய கைலதா . "ஏனா? அFத ரயிேவ 8ேடஷ எேபா5 வ?"

எறா . அத6 ைகலாசம1ய, "ச6 வாைய 

F இக மா,டாயா?"

எ வ ெள விQ?தா. பிற எதிாி உ ள மMஷைர பாக
இடமிலாம தா ெகா

F வ?தி?த தினசாி பதிாிைகைய பிாி5

க5 ேநராக ைவ5 ெகா

F பக ெதாட$கினா. பபத6 ய6சி

ெச1தாேர தவிர, பக யவிைல. பதிாிைக இ$கிW பதிாிைகதா.

ஆனா அ>சமய அதிB?த எQ5க
எ ெதாியாதப ைகலாசம1ய க
ஆனா, எதிாிB?த மMஷாி க

கிாீ பாைஷேயா லா பாைஷேயா

V ஒேர ழபமாயி?தன.

க

ம,F ெவ 5Bயமாயி?த5 ேபா

ேதாறிய5. ஏெனனி அவ எதி ெப"சியி உ,கா?தி?தபேய

ைகலாசம1ய ைகயிB?த பதிாிைகயி பிறைத பக ெதாட$கினா.

ஒ நிமிஷ5ெகலா "ஹா!" எ ெசாB பதிாிைகைய தா ஒ ைகயா

பி5 ெகா

F பதா. இேலசாக ைகலாசம1ய ைகயிB?5 எF5
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ெகா

F உ6 பா5 பதா. "ஹா!ஹா!ஹா!" எறா. ைகலாசம1யரா

வாைய திற?5 ஒ 'ஹா!' /ட ெசால யவிைல.
வ?த மMஷ, "எைன ெதாி9மா?" எ ேக,டா.

"ெதாியா5" எ பளி>ெச ைகலாசம1ய பதி ெசானா.
"ெதாியாதா? எ ெபயைரயாவ5 ேக விப,Xக " எறா அ?த மனித.
"சதியமா1 இைல" எ ைகலாசம1ய அQதமா1 /றினா.
"ெராப வ?தன. இ?த> ெச1திைய பாதீகளா?" எ வ?த மனித
பதிாிைகயி ஓாிடைத> 3, கா,னா.

ைகலாசம1ய அ?த இடைத பாதா. அ5 மரண> ெச1திக
பிவ ெச1தி அ$ேக காணப,ட5.

ேபாF இட.

"ஒ நிப எQ5கிறா: பிரசிதி ெப6ற தமிH எQதாள, 'பிரக8பதி 3ப'

எற ைனெபயரா கH ெப6றவமான J பிரணதாதி ஹர இ காைல
மரணமைட?த ெச1திைய மி?த வத5ட ெதாிவி5 ெகா கிேற.
மயிலா;ாி அவைடய ெசா?த ஜாைகயி திGெர உயி ேபான

காரணதினா அவைடய வ?ததக மரண ேநாி,ட5. அவைடய அ?திம

ஊவல5 கணக6ற ஜன$க

- 3மா ஒப5 ேப இகலா - வ?5

ெகௗரவிததிB?5, இ?த எQதாள தமிH வாசககளி உ ளதி எKவளD

மகதான இடைத ெப6றி?தா எபைத ஊகிகலா. அவைடய

அைமயான ஆமா சா?தி அைடவதாக!"

ைகலாசம1ய 'பிரக8பதி> 3ப' எ எ$ேகேயா, எேபாேதா,

ேக,ப5ேபால ஞாபக வ?த5. நல ேவைளயாக ேப3வத6 வாகா1 ஒ

விஷய அகப,டெத உ6சாகமைட?தவரா1, "அடடா! நம பிரஹ8பதி>

3பனா இற?5 ேபானா? என ெதாியாம ேபா>ேச! ெதாி?தி?தா நா
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/ட மைழைய பாகாம அவைடய ஊவல5 ேபாயிேபேன?"
எறா.

அவசரகார இM சில தடைவ 'ஹா, ஹா' கார ெச15வி,F, ேம6ப
பதிாிைக> ெச1திைய மீ

F 3, கா,, "இ5 சாதாரண> சாD இைல ஸா!

சாதாரண> சாவிைல. இ5 ெகாைல!" எறா.

"என?" எ ைகலாசம1ய கதிய ேபா5 ரயிைலேய -கி வாாி ேபா,ட5
ேபா இ?த5.

"ஆமா; நா ெசாகிறைத ந$க , இ5 ெகாைல!"
ைகலாசம1ய அேபா5 தா பயபFவதாக கா, ெகா

டா காாிய

மி"சிவிF எபைத அறி?தா. எனேவ, ைதாியைத ெக,யாக பி5
ெகா

F "ெகாைலயாவ5, ெகாதவர$காயாவ5? உம எப ஐயா ெதாி9?"

எ ேக,டா.

"ஆகா! அப ேகN$க ; ேக,டாதாேன ெசாலலா? இ5 ெகாைலதா.

சாதாரண மரணமிைல எபைத நிUபிகிேற. ெராப ெராப ஆ>சாியமான

கைத. -$காம ம,F ேக,க ேவ

F" எறா.

அ?த> சமய ைகலாசம1ய ழ?ைதக

ெசாA$க

மாமா! நா$க

இவ அவாிட வ?5 "கைத

ேக,கிேறா" எறன. ைகலாசம1ய க

ெபயபயாக அழ?ைதகைள உ6 பாதா. ஆனா ழ?ைதக

பாகேவயிைல.

விழி

அவைர

அவசரகார ழ?ைதகைள விழி5 பா5 "பய$கரமான கைத; நீ$க

பயபF)க !" எறா.
"நா$க

பயபட மா,ேடா, மாமா! எ$கN பயேம கிைடயா5. அபாதா

பயபFவா!" எறா ேபாகிாி மணி.
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"அேட எ க

மணிகளா! அபயானா ேகN$க " எ ெசாBவி,F, அ?த

மனித கைதைய ஆரபிதா.

"ஆயிர, பதினாயிர, ல,ச, ?Y ல,ச வஷ$கN னா ேபா$க .
அ?த காலதி மனிதகேள இைல. உலகெமலா காF, மைல9,
த

ணீமா1 இ?தன. ெபாிய ெபாிய மிக$க , விேநாதமான மிக$க

அகாFகளி ஊ?5 திாி?தன. அ?த மிக$கN நீ
சிறகN உ

F. அைவ வாBனா பற; சிறகளினா நட. இ?த

மிக$களி ஒ ெராமா

பிரமா

ட மல எ ெபய. இெனா

டமல எ ெபய. ஒ நாைள ெராமா

பிரமா

ட வாA, ,ைட>

டமல,

டமலைன பா5, 'உ வாைல கா,A எ வா தா நீள'

எற5. 'இைல உ வா தா ,ைட!' எற5 பிரமா
இர

ெகா

F பய$கரமான ேபா 
F, ?Y வஷ அைவ ச

ஏ6படவிைல. அேபா5 ெராமா
ச

டமல. உடேன

ட5. வாBனா ஒைற ஒ அ5

ைட ேபா,டன. ேபா,F ஜய ேதாவி
டமல, இனிேம எனா சாபிடாம

ைட ேபாட யா5; "இேதா பிராணைன விFகிேற" எ ெசாBவி,F

பிராணைன வி,ட5. பிரமா

டமல, "நாM இேதா பிராணைன விFகிேற"

எ ெசாBவி,F பிராணைன விட பாத ேபா5, தMைடய பிராண
ஏ6கனேவ ேபா1வி,டெதபைத பா5 அதிசயித5. ெதாி?ததா, ழ?ைதகேள!
அற இர

F ல,ச வஷைத த N$க !"

"த ளிவி,ேடா !" எறா ேபாகிாி மணி.
"எ$கN பயமாகேவ இைல!" எறா

ஸேராஜா.

அவசரகார ேமA ெசான கைத விசிதிரமா9 பய$கரமா9 இ?த5. அ?த

இர

F பழ$கால மிக$கN ெவ கால5 பிற ஒ கிகி?தா ாியி

வானரமாகD, இெனா இல$ைகயி ரா,சதனாகD பிற?தனவா.
இராவண சஹார ஆகி, சீைதைய இராம ேச5 ெகா

F பக

விமானதி எலா கிள வைரயி ேம6ப வானர ரா,சதM ம,F
ச

ைட ேபா,F ெகா

?தாகளா. இைத பாத அMமா இர

F
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ேபைர9 பி5 தைல நாA ,F ,ட வானர ரா,சதM
அவமானப,F ஓ, அMமா ெகா

F வ?தி?த ச"சீவி மைலயி தFகி

விQ?5 ெச5 ேபானாகளா.

அற பலாயிர வஷ$கN பிற அவக

மீ

F மகாபாரத

காலதி ;மியிேல பிற?தாக . ேZதிரதி ஒவ பா

டவ

ைசனியதி இ?தா. இெனாவ 5ாிேயாதன க,சியி இ?தா.

அவக

அ?த ெப ேபாாி மா

ெதனா,B?5 ம5ைர பா
9த களதி இர

ட வித மகா விசிதிரமான5.

ய சாபாF ெகா

F க,சி )ரகN ேசா ேபா,டானலவா? அ?த>

சாபா,ைட ேபா, ேபா,F ெகா
ெவ5 அவக

F வ?5 ேZதிர

F அளD மீறி> சாபி,F வயி

இற?5 ேபானாகளா!

பிற, அ?த மகா)ரக

நாY வஷ5  )ர இராஜதிர நா,

பிற?தாகளா. பிற?5 ேபச ெதாி?த5 த காாியமாக அவக

ஒவைரெயாவ ெகா விFவதாக> சபத ெச15 ெகா

நிைறேவ6வத6 நல சமய எதிபா5 ெகா

சீகிரதிேல சமய கிைடத5. ஓ இராஜதிர ெப

டாகளா! சபதைத

?தவகN>
அவக

இர

F

ேப ஒேர சமயதி ஒ ெச1தி ெசாBயMபினா . தைன ஒ பா5ஷா

பலாகாரமா1 அபகாி5> ெச அ?தரதி அைட5 ைவதிபதாகD,
தைன விFதைல ெச15 அைழ5 ேபாக ேவ
உடேன ேம6ப இர

F ராஜமாரகN அ?த இராஜமாாிைய யா

காபா6வ5 எ த$கN

ச

Fெம ெதாிவிதி?தா .

ச

ைடயிட ெதாட$கினாக . அ?த>

ைடயி ஒவ தMைடய தைல 

டாசி கதி பா1?ததி பலனாக

இற?5 ேபானா. இெனாவ ேம6ப இராஜமாாிைய பா5ஷாவி அ?த

ரதிB?5 காபா6றி ெகா

5 வி,F இற?5 ேபானா.
இM ேம6க

F வ?5, அறிரேவ அவ

ெகாFத விஷைத

ட விதமாக பல ஜம$களி ேபாராய பிற, அவக

கைடசியாக இ?த காலதி தமிH நா, அவதாிதாக . இவக

ழ?ைதகளாயி?த ேபாேத மசிைய ெகா, ெமQவ5, ேபனாைவ
விQ$வ5மாயி?தைத பாதவக

எலா, "வ$காலதி இவக

வி,F க

பய?தபேய வா8தவதி நட?த5.

சிற?த

எQதாள ஆகி, உலகைதேய ஒ கல கலக ேபாகிறாக " எ ெசாB
ணீ விFவ5

F! அவக
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'பிரக8பதி 3ப', 'அதிெவ ப' எM ைன ெபயக

தமிH நா,

ைல Fகளி எலா உலக பிரசிதி அைட?5 வ?தன! இவக

நடதாத ேபா5 தக எQ5வாக . தக எQதாதேபா5 பதிாிைக

பதிாிைக

நட5வாக .

'பிரக8பதி 3ப' பதிாிைக நட5 ேபா5 'அதிெவ ப' எQதிய

தக$கைளெயலா எQெதQதாக பி15 எறி?5 விFவா. 'அதிெவ

ப' பதிாிைக நட5 சமயதி 'பிரக8பதி 3ப'னி தக$கைளெயலா

க5 தி உமிH?5 விFவா. இKவிதமாக அவகNைடய ஆ$கார 6றி
ெகா

ேட வ?த5. கைடசியாக ேந6ைறய தின 'பிரக8பதி 3ப'M 'அதிெவ

ப'னிடமி?5 ஒ கத வ?த5. அதிB?5 "ஜாகிரைத! நாைளய தின
உைன நா உMைடய ஆ9ததினாேலேய ெகால ேபாகிேற. ஓ

தபி5 ெகா ள பாதாA விடமா,ேட" எ எQதியி?த5.

----------

4

அவசரகார மனித ேம6ப க,டதி6 வவத6 , அவ /றிய கைதயி

பய$கர 3வார8யதி மதிமய$கி ைகலாசம1யாி ழ?ைதகN மைனவி9

-$கி ேபா1வி,டாக . ைகலாசம1ய ம,F -$காம அட$காத ஆவAட

ெசால யாத பய5டM கைதைய ேக,F வ?தா.

"அற என ஆ>3? கதப நட?ததா!" எ ேக,டா.
"ஆமா, நட?த5. கதைத ெப6றவ தபி5 ஓவிடலாெம பாதா;
யவிைல. கைடசியி, கத எQதியவ அவைர ெகாேற தீதா."
"ஐேயா, அபயானா....?" எ ைகலாசம1ய பதிாிைக> ெச1திைய> 3,
கா,னா.

"ஆ? 'பிரக8பதி 3ப' எM பிரணதாதி ஹர தா ெகாலப,F
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இற?தவ."
"ஆ!" எறா ைகலாசம1ய. அவ எலா விஷய ாி?5 வி,ட5. இ?த

மMஷ தா பிரணதாதி ஹரைன ெகா வி,F வ?திபவ. இவMைடய

அவசர5 படபட காரண அ5தா. இவMைடய ைள ழபி

ேபா1 ஏேதேதா பய$கரமான கைத ெசாவதி காரண அ5தா.

ைகலாசம1ய திGெர ஒ அச,F ைதாிய பிற?த5. இ?த

ெகாைலகாரைன பி5 ஏ ேபாWஸாாிட ஒவிக /டா5? - நலேவைள;

ெச$க6ப,F 8ேடஷ இேதா வர ேபாகிற5. வ

/பிட ேவ

ெகா

 நிற5 ேபாW8காரைன

ய5தா. அ5 வைரயி இவMட ஏதாவ5 ேப>3 ெகாF5

F வரேவ

F.

"இKவளெவலா ெசாகிறீேர! உம இெதலா எப ெதாி?த5?" எ
ைகலாசம1ய ேக,டா.

"எப ெதாி?ததா? ஹாஹாஹா என ெதாியாம ேவற யா ெதாி9?

நா தாேன...!"
"நீதாேன...?"

"நா யா எ இMமா ெதாியவிைல?"
"ெதாியாமெலன? ேபஷா ெதாி9. நீதா அதிெவ ப. நீதா

ெகாைலகார. உைன இேதா..."

"இைல ஐயா! இைல. நா ெகாைலகார இைல!" எ அவ /றி
ெகா

ேட ேம6ப பதிாிைக> ெச1திைய> 3, கா,னா. "இேதா

ேபா,கிறேத, 'பிரக8பதி> 3ப' எM பிரணதாதி ஹர காலமானா

எ - அ?த சாZா பிரணதாதி ஹர நா தா!" எறா.

ைகலாசம1யைர -கி ேபா,ட ேபா, ேமேல எQபிய மMஷ கீேழ
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வவத6

வ

 ெச$க6ப,F 8ேடஷனி வ?5 நிற5. வ

நி6காத5மா1 கதைவ திற?5 ெகா

 நிற5

F, அ?த மMஷ பளி>ெச கீேழ

திதா. அFத கணதி அவ மாயமா1 மைற?5 ேபானா.
ைகலாசம1ய படெக கதைவ> சாதி இகி தாHபா

சததி அவ மைனயா

ேபா,டா. அ?த>

விழிெதQ?5, "என? என?" எ ேக,டா .

"ஒமிைல; பிரக8பதி 3ப எற பிரணதாதி ஹரனி பிசா3!" எறா

ைகலாசம1ய.
-------------

5

ேம6/றிய வரலா6ைறெயலா ெசாBவி,F ைகலாசம1ய, "ஏ6கனேவ நா
பய?த மMஷ எ தா உம ெதாி9ேம? இ?த மாதிாி ஒ சபவ நட?த
பிற ேக,க ேவ

Fமா? அ த என இரா -க கிைடயா5. க

ைண

னா ரயி பிரயாண ெச1வ5 ேபாA, பிசா3 வவ5 ேபாA கைத
ெசாவ5 ேபாA ெசாபண, உ$கN என ேதாகிற5?" எ
ேக,டா.

"எைத ப6றி?" எேற.
"பிரணதாதி ஹர சாதாரண மரணமைட?தாரா? ெகாைல9

F ெசதாரா?"

"நீ அற பதிாிைக பகவிைலயா, என?"
"பதிாிைகைய க

ைகலாசம1ய.
"மநா

டாேல என பயமாயிகிற5. ெதாடேவ இைல" எறா

பதிாிைகயிேலேய 'பிரணதாதி ஹர மரணமைடயவிைல; ஆைகயா

பிேரத ஊவல நடகவிைல!' எ தித ெவளியாகியி?தேத!"
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"அபயா? ஓ ேஹா ேஹா! நானலவா ஏமா?5 ேபாயிகிேற? அபயானா அ எைன காபராபFதிய மMஷ தா யா?"
"சாஷா பிரணதாதி ஹர தா!"
"அேட அபா! ஒேர Nகா1 Nகினாேன? எQதாளி எறாேல எலா
இபதா Nவாகேளா?"
"அவ ெசானதி ெகா"ச நிஜ உ

F. அவைடய எதிாி அவைர ெகா

விFவதாக பயதி கத எQதிய5 உ

வி,டா!"

ைம. அைத அவ நிைறேவ6றி9

"நிைறேவ6றி வி,டானா? அெதப ஐயா! ைள ழகிறேத!"
"பிரணதாதியி ஆ9ததினாேலேய அவைர ெகாவதாக அவMைடய எதிாி

ெசானானலவா? பிரணதாதியி ஆ9த என? ேபனா! அ?த ேபனாைவ

ெகா

Fதா அவைன ெகாறா!"

"ெகாறானா?"
"ஆமா; பிரணதாதி ஹர காலமானதாக பதிாிைககN எQதி
வி,டானலவா? இ5 ேபனாவினா ெகாற5தாேன?"
ைகலாசம1ய அவைரயறியாம சிாி ெபா5 ெகா

F வ?த5. விQ?5

விQ?5 சிாிதா. இைடயிைடேய 'அதிேவ,F> 3ப நல அதிெவ
ேபா,டாைனயா?' எ ெசாB ெகா
நறா1 ேவ

F சிாிதா. "அ?த பிரக8பதி

F! எைன காபரா பFதினாேனா, இைலேயா?" எ

இைடயிைடேய ெசாB ெகா

டா.

ைகலாசம1ய அKவித சிாித ேபா5, அவ தைல ேமேல ஓ அதிசய நட?5
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ெகா

?த5.

பய$கர பிரயாண இரவி, 'ஜாேக' மசிைய ேபா கத அவைடய
தைலமயிரான5 எ க

ெணதிேர மளமளெவ 'ேராம வதினி' தடவிய

/?தைல ேபால ெவN5 ெவ ைள ெவேளெர ஆகிவி,ட5!
"ைகலாசம1யவா ! இ?த வஷ நட?த5 உ$க

ைம5ன தைல தீபாவளி

அல; உ$கNைடய தைல தீபாவளிதா!" எேற.
--------------

54. ல,ச வா-காதவ
1

நFநிசி. டா

டா

எ மணி அத5. மி8ட பரா$ச ஐ.சி.எ8. நிமி?5

ககாரைத பாதா. மணி பனிர

ேவ

*****

ய த8தாேவஜி க,Fக

F. ஆனா இM அவ ைபஸ ெச1ய

ேமைஜ ேம மைலேபா வி?5 கிட?தன!

உதிேயாக பதவியி ேமேலற ஏற, சபள அதிகமாக ஆக, ேவைல ைறD எ

சாதாரணமா1 ஓ எ

பதவிக

ண இ?5 வகிற5. சி6சில இலாகாக

விஷயதி இ5 உ

சி6சில

ைமயாக இகலா. ஆனா, நிவாக இலாகா

உதிேயாக$கைள ெபாதவைரயி ேம6க

டஎ

ண எKவளD பிசகான5

எபத6 மி8ட பரா$ச ஐ.சி.எ8. பிரய,ச உதாரணமாயி?தா.

அ5D ஜிலா கெலட ஆனதிB?5 அவ ெபாQ5 வி?த5 த இரD
பனிர

F மணி வைரயி உைழ5 உைழ5 ஓடா1 ேபானைத யா

அறிவாக ? சவ அறி?த ஆ

டவM டேபதா சின ேகசவA தவிர,

ேவ யாதா ெதாி9?
கிராம ெவ,யா ேம கிராம னிசீ ெச19 கா த6ெகா

F ரயி

கவிH சதியாேலாசைன வைரயி அவ விசாரைண ெச15 நியாய தீ
ெசால ேவ
த

F. றேபாைக ஆரமித யானவM இர

F Uபா1

ட தீைவ விதிப5 த கட6கைரேயாரதி ஜபா உளD பட
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வவைத தFப5 வைரயி பிாி, சாராPயதி ெபாைப அவ
தா$கியாக ேவ

F.

இெதலா ஒ றமிக, இ?த> சாமா க,FபாF விஷய வ?தாA வ?த5 ஐையேயா! சகிக யாத ெதாைலயா1 ேபாயி6. மMஷ ஐப5 வய5

வாBபராயி?தவ ஆேற மாததி எQப5 வய5 கிழவனாகி வி,டா. 

க

ணாைய அ?த ஆ மாததி  தடைவ மா6ற ேவ

ஆ மாத5  அவைடய தைலயி ஆ$கா$ இர

யதாகிவி,ட5.

ெடா ெவ ளி

ேராம காணப,ட5. இேபா5 தைலெயலா ஒேர நைர. நல ேவைள! மி8ட

பரா$சதி பதினி இர
ம,F அ?த நாகாீக ெப

F வஷ5 ேப காலமாகி வி,டா . இேபா5

மணி உயிேரா?தா, மி8ட பரா$ச எKவளD

அவதியைடய ேந?தி!

இேபா5 மி8ட பரா$சதி6 அவதி அKவளD ஒ ைறவாக இைல;
ேமைஜ மீ5 வி?5 கிட?த த8தாேவஜு க,Fகைள அவ ெவடேன ஒ
தடைவ பாதா. சிவா! ராமா! இM இர

F மணி ேநர ேவைல இகிற5.

இப உதிேயாக பா5 அV அVவா1 உயிைர விFவைத கா,A
ஒேரயயா1> ெச5 ெதாைல?5 ேபானா தா என? இத6

மி8ட

பரா$சதி பாைவ த8தாேவஜு க,FகN பகதிேல கிட?த பண

ேநா,F க,Fகளி ேம விQ?த5. உடேன அவ க பிரகாச அைட?த5.

அவ ேவ

டாெம ெசாB9 ேக,காம ராஜி ேஸ, ேமைஜ ேம ைவ5

வி,F ேபான ேநா,Fக

அைவ. ேஸ, அ$ இ?தவைரயி மி8ட பரா$ச

அ?த ேநா,Fகைள திபி பாகவிைல. இேபா5 தா பாதா.

பா5வி,F க,Fகைள எF5 ஒKெவாறா1 எ

ணினா. ஒKெவாறிA

இப5 100 Uபா1 ேநா,F ெமாத ப5 க,F ஆக ெமாத இபதினாயிர

Uபா1.
எ

ணி பாத க,Fகைள மி8ட பரா$ச எF5 ேமைஜ ராய ஒ

திணிதா.

ேமைஜ ேமேல ெபாிய பவைல, எாி?5 ெகா

?த5. 3வ ஓரமா1

தைரயி ஒ ெரவினி^ இலாகா லா?த எாி?5 ெகா

இேபா5 ைக அசாதியமா1 கிளபிய5.

?த5. அதிB?5
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"ேகசவா! இ?த லா?த ைககிற5; எF5 ெகா

F ேபா" எறா பரா$ச.

ெவளியிB?5 டேபதா வ?5 லா?தைர எF5 ெகா
-----------

F ேபானா.

2

ேகசவ ேபான5 மி8ட பரா$ச ஒ ெகா,டாவி வி,F நா6காBயி ேம

"அமா" எ சா1?தா. பிற ஒ காகித ெப'A எF5 ேயாசி5 சில
எ

கைள வாிைசயாக எQதினா. எQதிய எ

ல,ச வ?த5.

கைள /,ய ேபா5 ஒபதைர

"இM ஐபதினாயிர வ?5 வி,டா, அற எ?த ராஜா ப,டண
ேபானாA சாி" எ மி8ட பரா$ச VVதா.

பிற, பைழயப த8தாேவஜி க,Fகைள எF5 பாக ெதாட$கினா.
மி8ட பரா$ச த8தாேவஜு க,Fகைள பா5 ெகா

ைகயி,

ேம6ப ஒபதைர ல,சதி மம எனெவபைத நா பாகலா.

ெசற ஆ மாத காலதி மி8ட பரா$ச ல"ச வா$கி> ேசதி?த பண
தா ஒபதைர ல,ச.

வாசககN இ5 ஒ ஆ>சாியமாகதா இ. சாதாரணமாக ஐ.சி.எ8.
காரக

மீ5 ல"ச 6ற ஏ6ப,டதாக நா ேக விப,டதிைல. ெபாிய

அதிகார$கைள வகி அவகN ல,ச வா$க -

Fதேல

ஏ6பட/டாெதபத6 தாேன ெபவாாியான சபள ெகாFகபFகிற5?
இெதலா உ

ைமதா. ஆனா, மி8ட பரா$ச அ வைரயி ஒபதைர

ல,ச வா$கி> ேசதி?த5 உ

ெசாAகிேறா.

ைமதா. இ5 எப ேந?த5 எபைத>
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மி8ட பரா$சதி கால"ெசற மைனவிதா அத6 த6 காரண. இ?த

பாழா1 ேபான 9த இர

டாவ5 காரண.

மி8ஸ8 பரா$ச நாகாிகதி தி?த சீமா,. இ?த நாளி நாகாிகமா1 வாழ

ேவ

Fெமறா பணைதயலவா க

ேவ

கைள  ெகா

F ெசலD ெச1ய

யிகிற5? மி8ட பரா$ச ஆXஸு ேபாக ஒ கா, மி8ஸ8

பரா$ச ேலG8 கிள ேபாக ஒ கா, ழ?ைதக

ப ளி/ட ேபாக ஒ

கா - இபெயலா நாகாிக வாHைகயாகிய ;த பணைத விQ$கி
ெகா

?த5.

இதMைடய பயனாக, மி8ஸ8 பரா$ச க

ைண யேபா5, மி8ட

பரா$ச5 திட பய எபேத அேயாF இலாமB?த5. மயி கன
இ?தா அலவா வழியி பய?

மி8ஸ8 பரா$ச பண விஷயதி தாராளமாயி?த5 ேபா ச?ததிக
விஷயதிA ெவ தாராளாமாயி?தா . ஐ?5 ெப

ழ?ைதகைள9 நாA

பி ைள ழ?ைதகைள9 வி,F> ெசறா . இKவளD ேப உயதர கவி

அளி5, கயாண பணி ைவ ெபா எலா மி8ட பரா$சதி

தைலயி விQ?த5. அவேகா வய5 ஆகிவி,ட5. உதிேயாகதிB?5 ாிைடய

ஆக ேவ

ய கால சமீபிதி?த5.

இ?த நிைலைமயி பாழா1 ேபான 9த வ?5 ெதாைல?ததா? 9ததினா

எதைனேயா ஜன$க

எதைனேயா கட நட$கைள அMபவிதாக .

ஆனா ஒ சில ஏராளமா1 பணைத வாாி வி5 ெகா
பரா$ச கவனிதா. 9த கா

ப

ணியி?தாக . பி

Y வியாபாாிக
ெச$க

பைத மி8ட

ரா,Fகளி சில ல,ச ல,சமா1 பண

ணா வியாபாாி ஒவ ஏQ ல,ச ப

ணியி?தா.

சில இப5 ல,ச ப5 ல,ச சபாதிதி?தாக .

[ைள ேபா,ட ஒவ ஏQ ல,ச ேசதி?தா.

இப 9ததினாேல பல ெகாQத பணகாரகளாகி ெகா

F வ ேபா5,

பிாி, சாராPய5 இKவளD நீத ஊழிய ெச15 வ?தி தா
ம,F ஏ ஏைழயாயிக ேவ
இதைன ேம6க

F எ மி8ட பரா$ச விய?தா!

ட விதமாக பண சபாதிதவக

ைலெசேஸா, அMமதிேயா ெப6 வியாபார ெச1தவக

ெபபாA தமிட
எபைத எ

V
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ேபா5 அவைடய விய பமட$ ஆயி6! அKவித தமிட

ைலெசஸுேகா, பமி,Fேகா வகிறவகளிட தா ச6ேற ைகைய நீ,னா

ேபா5; ), தனலgமி தா

டவமாட ெதாட$வா !

இM சில நாைளெகலா மி8ட பரா$ச இதைன கால தா
இKவளD பாி3தமா1 இ?5 க
த க

ட பல என எ வியக ெதாட$கினா.

னா ல"ச வா$கி பண ேசதி மனிதக

ஒKெவாவரா1 அவ க

எலா

னா வ?தாக . அவகNெகலா என

ெகௗரவ ைற?5 வி,ட5? இM ேயாசிக, ேயாசிக "பிாி,

சாராPயதி ஆதி 8தாபககளான கிைளD வார ேஹ8$ஸுேம ல"ச
வா$கியி ேபா5, நமெகன வ?த5?" எ அவ ேதாறிய5.

ப,னி கிட?தவகளி னா நல சாபா,ைட ைவதா, கண

ெதாியாம சாபி,F விFவ5 இய6ைகயலவா? அஜீரணமாகி விFேம - வயி6ைற
வBேம எெறலா அவக

ேயாசி5 ெகா

க 9மா? - அேத

மாதிாி உதிேயாகதி ெவ கால ெநறி தவறாமB?த மி8ட பரா$ச

ல"ச வா$க ஆரபித ேபா5, அவ Y ைக வ?5 வி,ட5 ேபாB?த5.

அப பணைத வாாி விதா. அவைடய டேபதா சினேகசவA 3மா

பதிைனயாயிர Uபா1 ேச5 வி,டா எறா, அவ ஒபதைர ல,ச ேச5
வி,டதி என ஆ>சாிய?"
இப மளமளெவ வி?த பணைத எப பதிரபF5வ5

எபதிேலதா கட அதிகமாயி?த5. ஆேற மாததி மMஷ தைல

நைர5 ேபானத6 இ?த கவைல9 ஒ காரண எ ெசாலலா. ெவ ளி

க,கN த$க க,கN வா$கினா. அற ேஷ மாெக, ப$க

வா$கினா.

நாளாக ஆக, அவ 5ணி>ச அதிகமாயி6. பகிர$கமாக பா$கிகளிேலேய
பணைத ேபாட ஆரபிதா.

நிைலைம இKவளD 6றிய பிற சகா கா5 எ,டாமBமா? எ,ய
பிற சகா தா நடவைக எF5 ெகா ளாமBக 9மா?
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ஆனா, பரா$ச5 இேபா5 ஏ6ப,?த 5ணி>ச கவெம

,

நடவைகைய /ட ';;' எ த ளி6. 'என பிரமாத நடவைக எF5

விட ேபாகிறாக ? பிரா'கி^, ெச15 வழ நடத ஒ நாN ைதாிய வர

ேபாவதிைல. அதனா கவெம

 மதிேபயலவா ைற?5 ேபா1 விF?

இைறெகலா ெச1தா உதிேயாகைத வி,F நீகி ைவபாக . ேபானா

ேபாக,F இ?த உதிேயாக யா ேவ

F? இM ஐ?5 வஷ

உைழ5 பிற காண ேபா லாப?தா என? ப5 ல,ச Uபா9ட

இேபாேத தா விலகி ெகா ளலாேம! இM ஐபதாயிர தா பாகி!"

இப எ

-----------

ணமி,ட மி8ட பரா$ச5 மப ெகா,டாவி வ?த5.
3

"மி8ட பரா$ச! உடேன றபF!" எற ேப>ைச ேக,F திFகி,டவரா1
பரா$ச நிமி?5 பாதா.

எதிேர 3வ ஓரதி ஓ கத உவ நிற5.
ெசால யாத Xதியினா மி8ட பரா$சதி நா ேமல
ெகா

ட5.

ணதி ஒ,

த,F தFமாறி, "நீ யா?" எ ேக,டா.
"ேமேலயி?5 உதரD ெகா
ெகா

F வப க,டைள."

F வ?திகிேற. உைம ைகேயாF அைழ5

ேமேல இ?5 உதரD வ எப5 பரா$ச எதிபாத5 தா. ஆனா, இ?த

ேவைளயி இ?த விததி இப திGெர உதரD வ எபதாக அவ
எதிபாகவிைல.

பரா$சதி மா த,, த, எ அ5 ெகா

ட5.
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"ஏ தாமத? கிள!"
பரா$ச ஈன ரB, "என இேபா5 வர ெசௗகாிய இைல" எறா.
"உைடய ெசௗகாியைத பா5 ெகா
அபயிைல."

க யா5. உதரD

பரா$சதி ஆரப Xதி ைற?த5, வர வர 5ணி>ச ஏ6ப,ட5.
"இ?த த8தாேவஜி க,Fகளி எலா நா ைகெயQ5 ேபா,F ஆக
ேவ

F."

"நீ ேபாட ேவ

யதிைல; உம பதி வகிறவ ேபா,F ெகா வா."

"கியமான ெசா?த ேஜாBக

இகிறன."

"இனிேம உம ஒ ெசா?த ேஜாB9 இைல."
பரா$ச அேபா5 ேமைஜ ராயைர இQ5 ஒ கைத Y Uபா1
ேநா,Fகைள ைகயி எFதா.

"இேதா பதாயிர Uபா1; திபி ேபா1 நா ), இைலெய

ெசாBவிF."

"யா5, ல"செமலா உடேன இக,F."
"இபதனாயிர தகிேற."
"பணேப>ேச ேவ

டா."
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"இ?த ராயாி உ ள ஐபதினாயிர Uபாைய9 எF5 ெகா N."
"நா ல"ச வா$வ5 கிைடயா5. கிள உடேன."
பரா$ச ச6 ேயாசி5 வி,F, "ெகா"ச ெபா5 ெகா N; எ

பி ைளய பா5 ேபசிவி,F வகிேற" எறா.
"யா5; ேநர இைல."

"அைரமணி ேநர ெகாF. ேம மா ேபா1 எ கைட , ழ?ைதைய
ஒ தடைவ க

ணா பா5 வி,F வகிேற."

"ழ?ைதயா? நீ ெச1த அகிரம$களினாேல இ இ?த ஜிலாவி
இபதினாயிர ழ?ைதக

ப,னி கிடகிறன."

"இ?த ஐபதினாயிர Uபா9 ெகாF5 இர
தகிேற. ப5 நிமிஷமாவ5 ெகாF."

F ல,ச Uபா1> ெச

"யா5. ஒ நிமிஷ /ட ெகாFக யா5."
"அபயானா இ?தா" எ ெசாB, மி8ட பரா$ச சடெக

ேமைஜயி இெனா ராயைர திற?தா. அதிB?5 ஒ ைக 5பாகிைய

எF5 எதிேர நீ,னா.

"இேபா5 என ெசாகிறீ?" எ /றி மி8ட பரா$ச பய$கரமாக>

சிாிதா. அவைடய சிாிபி எதிெராBேய ேபா அ?த கத உவ
சிாித5.

அFத விநா 'பG' எ ைக 5பாகி ெவத5. மி8ட பரா$ச ேமைஜ
ேம சா1?தா. அவைடய ஆமா த நீ

ட பிரயாணைத ெதாட$கி6.
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-----------

இர

4

F நாைளெகல பதிாிைககளி பி வ ெச1தி பிர3ரமாயி6.

"ெசற ெசKவா1கிழைமய இரD ஜிலா கெலட மி8ட பரா$ச
ஐ.சி.எ8. திGெர மாரைடபா கால ெசறா."

"மி8ட பரா$சதி ேம ல"ச கா அதிகமாக ஏ6ப,F மாகாண
கவெம

டா அவ ேம நடவைக எFக தீமானிதி?தாக

எ

ெதாிகிற5. உதிேயாகதிB?5 அவைர த6காBகமா1 நீகி உதரவி

ைகெயQ5 /ட ஆகிவி,டதா. மி8ட பரா$சதி அகால மரணைத

னி,F ேம6ப நடவைகக

வாப8 வா$கபFெம அறிகிேறா."

ேம6ப சபவ நட?5 ஒ வாரதி6 பிற ஜிலா கெலட ப$களாைவ
திய கெலட வர ேபாவைத னி,F 3
ெகா

ணா அ5> 3த ெச15

?தாக . டேபதா சின ேகசவA இெனாவMட கெலடாி

ஆX8 அைறைய> 3த ெச1ய வ?தா.
"அேதா பாதாயா, அ

ேண!" எ தப 3வைர> 3, கா,னா.

இவ அகாைமயி ேபா1 பாதாக .

ரவிவமா படதி சதியவாMைடய உயிைர ெகா

F ேபாவத6காக ஒ ைக

உவ வகிறேத, அ?த மாதிாியான ஒ உவ 3வாி காணப,ட5.

அைத பா5 டேபதா சின ேகசவA ெசானா: "தபி, ஒ நாைள

இ$ேக ஹாிேக லா?த ைவதி?த5. அதிB?5 ஒேர ைக அத5. நா

தா லா?தைர எF5 ெகா

F ேபா1 அைணேத. அ?த லா?த ைகதா

இப யமைன ேபா 3வாி விQ?திகிற5."
"அபயா?" எறா தப.
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"இதி ேவைகைய ேகN. அைற இராதிாி தா Uமிேலேய பைழய

கெலட 5ைர மாரைட5> ெச5 ேபானா!"

ஆமா, ஆேற மாததி பதிைனயாயிர சபாதித டேபதா சின ேகசவM,
உலகேம இேபா5 ஒ ேவைகயா1தானி?த5!
-------------

55. .னிமா கைத

"த$க! அேதா அபா வகிறா, பா!" எறா ரா.
""சிைய பாதா ேகாபமா வராபேல இேக" எறா

த$க.

கீேழ 'படா' எ கதைவ> சாதி தாளிF சத ேக,ட5.
"அமாD ேகாபமா1தானிகிறா " எறா ரா.
"இனி ரகைளதா நடக ேபாகிற5" எறா
"ச

ைட ேபாடற5M ஒ

த$க.

V பகவா என5காக தா வ>சிகாேரா?"

எ ரா த5வ ேபசினா.

"மMஷாNM,F என5காகதா 8வாமி பைட>சிகாேரா?" எறா

த$க.

"கயாண ப

எறா ரா.

ணிகிற5M,F ஒ

V என5தா ஏ6ப,ேகா"

தடா, தடா எ கீேழ இ சத ேக,ட5.
"நா இனி கீேழேய ேபாக ேபாகிறதிைல. மாயிேலேய இ?5ட
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ேபாகிேற" எறா

த$க.

"நாM?தா" எறா ரா.
இ?த ழ?ைதகளி ேப>ைச ேக,க ேக,க என ஒ பக சிாி வ?த5;

இெனா பக வதமாயி?த5.

கீேழ அபா5ைர ஐய ஏழா$க,ைட 3தியி, "சனியகளா? எலா
ஒேரயயா1> ெச5 ேபாயி,Gகளா? கதைவ திற?5 ெதாைல9$ேகா!" எ

கதினா.

உடேன அத6 ேம ஒ 8வர அதிகமான ரB ஜானகி அமா
"வகிறேபாேத என5காக எ N$ ெகா N ெவ>3

ேக,F ெகா

ேட வ?5 கதைவ திற?தா .

F வேர ?" எ

"சாி, 9த, ஆரபமா1 வி,ட5" எ ரா ெசானா.
"எேபா ய ேபாகிறேதா?" எறா

த$க.

"அ?த ழ?ைதகைள ேபாலேவ தா நாM 9த எேபா5 ய
ேபாகிறேதா?" எ எ
ச

ைடக

ணிேன. அபா5ைர ஐய அவ சசார ேபா,ட

என ெராபD உபதிரவமாக இ?தன. அவக

கீH ),

யி?தாக ; நா ேம மாயி யி?ேத. ேம மா வ ம>3
பகளி உ,கா?5 ெகா
நடதினாக .

F தா ராD த$க ேம6க

ட சபாஷைணைய

*****

ேம6ப தபதிகளி ச>சரDக
விேசஷ காரண இ?த5.

என மிகD உபதிரவமாயி?தத6 ஒ

அேபா5 நா அ6தமான 'னிமா கைத ஒ எQதி ெகா

?ேத.
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திGெர ஒ நா

அ?த கைத எ மனதி ேதாறி6. "ஆஹா! 'னிமாD

எKவளD ெபாதமான கைத" எ எ

ணிேன. அதMைடய வா1ைப

நிைனக நிைனக எனேக ஆ>சாியமாயி?த5. இ?த கைத ம,F 'னிமா

படமாக பி5 வ?5 வி,டா, தமிH நா,ைடேய ஒ கல கலகிவிடாதா?
எலா அபேய பிரமி5 ேபா1 விட மா,டாகளா? எMைடய வைம
பிணி9 அேயாF நீ$கி விடலாமலவா? எதைன நாைள மாத ப5
Uபா1 சபளதி தாிதிர கால,ேசப ெச15 ெகா

ப5?

கைதைய வி6ப5 ெகா"ச சிரமமான காாியமா இகலாெம என

ெதாியாமBைல. டாகி தலாளிகN ைடரடகN சாதாரணமாக ஒ மாதிாி
ேபவழிக

எப5 மிகD பிரசிதமான விஷய. நல5 எலா அவகN

ெகFதலா1பF; ெகFத எலா நலதா1 பF. ஆனாA இதைன ேபாி
யாராவ5 ஒவMேகM எMைடய கைதைய பிகாமலா ேபா1விF?
பாகலாேம ஒ ைக!

இமாதிாி தீமான5ட தா அ?த 'னிமா கைதைய எQதி
ெகா

?ேத. ''ேனாிேயா' ைறயி த கா,சி, இர

எQதி ெகா

டா கா,சி எ

?ேத. அபா5ைர ஐய அவ சசார தினசாி 9த

நடதாமB?தா இதைன நாைள

எQதி திேப. ஆனா,

இவகNைடய இைடவிடா ெதா?தரவி காரணமாக, கைத இபதிர

டாவ5

கா,சி ேம நக?த பாைல. மாைல ேவைளயி ம,Fேம எQ5வத6 என

அவகாச. அேத சமயதி தா, கீH ),A தாபய கலக$க
ெகா

. எைறகாவ5 அ?த தபதிக

நிமதியாக இர

F  கா,சிக

நட?5

ெவளியி ெதாைல?5 ேபானா

எQதி 5 விFேவ.

இைற அபா5ைர ஐய வகிறேபாேத 9த சினதரா1 வ?தபயா,
எெனன நடக ேபாகிறேதா, எ என திகிலாயி?த5. ஆனா, நா
ச6 எதி பாராதவிததி 9த ெவ சீகிரதிேலேய வைட?5 வி,ட5!
*****

அபா5ைர ஐய ), உ ேள பிரேவசித5, "இ?த> சனியக
எ$ேக ெதாைல"3 ேபா>3?" எ ேக,டா.

இர

F
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"உ$க

நாகிேலதா சனிய இ" எறா

ஜானகி அமா .

"உ "சியிேல ேதவி /தாடற5" எறா அபா5ைர ஐய.
"நா ேதவிதா. எைன பாதா உ$கN பிகா5தா; நா

ெச5 ேபா1 வி,டா உ$கN> ச?ேதாஷ?தா..." எ அFகி ெகா
ஜானகி அமா

அழ ெதாட$கினா .

ேட

"பிேன என5காக எ வாைய பிF$கேற?" எ அபா5ைர ஐய, சிறி5

அட$கிய ரB ேக,டா.

"நீ$கதாேன வகிறேபாேத எாி"3 விQ?5

F வேர ?"

"நீ இப அநாகாிகமாயிகிறைத பாதா என ேகாபமா1தா

வகிற5. சாய$கால நாA மணியானா கைத அலபி, தைலைய வாாி,

அழகா1 பினி ெகா

F ெந6றியி ல,சணமா1 $ம இ,F ெகா

இக /டாேதா? இ?த மாதிாிதானா "சியிேல எ

ெண1 வ"3

F

F

அவல,சணமா1 நி6கV?"
"எலா அல$கார ப
ராமாD அைழ>3

ணி ெகா

?தா எைன நீ$க

'னிமாD,

F ேபாகிற5 த,F ெக,F ேபாகிறதா! ),ேல

அைட"3 கிடகிற5 அல$கார என ேவ

 கிட?த5?"

"நா வகிறேபா5 நீ தயாராயி?தாதாேன எ$ேகயாவ5 அைழ5 ெகா

ேபாகலா."

F

"இேபா ெசாA$ேகா 'னிமாD ேபாகலாM அைர நிமிஷதிேல எலா
ப

ணி

F தயாரா1 வ?5டேறனா, இைலயா, பா$ேகா!"
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"அைர நிமிஷ, இைல, பதிைன?5 நிமிஷ தகிேற, அத6

தயாராகி விF,

"அேட ரா! த$க ஓயா$ேகா, அபா 'னிமாD அைழ>3

F ேபாேற$கறா!"

பாகலா."

எ ஜானகி அமா
*****

/வினா .

"நல கால?தா" எ எ

ணி நாM -கBேத. அவக

ேபா1 வி,டா

கைதயி இM நாA கா,சிகளாவ5 இைற எQதி கலாெம

ச?ேதாஷப,ேட. ேமA நா 'னிமா கைத எQ5வ5 ப6றி என ஒ திய

ெபைம உ

டாயி6. எேபப,ட Fப5> ச

ைட ச>சரDகைளெயலா

'னிமா தீ5 ைவகிற5? எாி>சA விரஸ நிைற?த இலற வாHைகயி

/ட எKவளD இபைத9, திதிைய9 அளிகிற5? சில ேப எலா ஏேதா
'னிமா எறா ஒ மாதிாி கைத> 3ளி5 ெகா
அவக

எKவளD அறியாதவக ?

இமாதிாி எ

F ேப3கிறாகேள,

ணமிFவதிேலேய ெவ ேநர ேபா1வி,ட5. ஆனாA இைறய

ெபாQ5 ஏதாவ5 எQதி விட ேவ

Fெம அவசர அவசரமாக எQதி இர

கா,சி 5 வி,ேட. றாவ5 கா,சி எQதி ெகா

திைர வ
இர

 வ?5 நி6 சத ேக,ட5.

F

ைகயி வாசB

F நிமிஷ5ெகலா கீேழ ;,ைட திற சத ேக,ட5. உடேன

பிவ ரஸமான சபாஷைண9 ஆரபாயி6:-

"'னிமாவா 'னிமா! ேபா9 ேபா9 ெபாகி எF5 அைழ>3

F

ேபாேனேள! சவரைணதா! யாேரா க,ேடேல ேபாறவM, க,ேடேல ேபாறவN
நிM

பா5

F வாயிேல வ?தைத கனாபினாM ேப3றதா. அைத எலா

ேபா>ேச!"

F வாைய பிள?5

F உ,கா?திகிறதா. உ$கN?தா தி

"சீ! வாைய F! 'னிமாD ேபாகV எ எ பிராணைன வா$கினதி
ைற>ச இைல; இேபா5 எ ேம 6ற ெசாகிறாேய?"
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"உ$க வாைய நீ$க $ேகா, 'னிமாD ேபாகV எறா இ?த மாதிாி
கழிசைட 'னிமாDகா நா ேபாகV எ அQேத? ஷா

எறா

திேய இலாம ேபா1விட ேவVமா?"
"ஏ கQைத! வாைய இேபா Fகிறாயா இைலயா?"
"நா கQைதயாயி?தா நீ$க

என எ ேயாசி5 பா5$ேகா!"

"பிேன எ ேமேல என5 6ற ெசாேறM ேககேற? ஆைன,
திைரM விளபர ப

ணியிகாேனM! நா க

ேடனா!"

"இைத ேபா1 ஒ கைத எ எQதினாேன ஒ க,ைடயில ேபாறவ, அவைன>

ெசாA$ேகா!"

"கைத எQதினவ என ப

ப

ணியிகா!"

"ைடரட ,>3வ ப

Vவா, ைடரட அைத ,>3வ

ணினா, பணைத> ெசலவழி5 பட எFதவ

என5 பைல இளி>3

F நினா?"

"உைன ேபாற இளி>சவா1> 3பிக

ப5 ேப பாக வவாக

எ

தா?"
"நா ஒ

V இளி>சவா1> 3பி இைல, உ$கமா இளி>சவா1> 3பி, உ$க

பா, இளி>சவா1> 3பி."
இத6

மளமளெவ மாப ஏகிற சத ேக,ட5. ராD த$க ஏறி

வ?5 த$கNைடய வழகமான இடதி உ,கா?தாக .
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"ச

ைடM ஒ

"'னிமாM ஒ

V என5தா வ>சிேகா?" எறா ரா.
V என5தா ஏ6ப,ேகா?" எறா

த$க.

மநாேள அ?த ),ைட வி,F ஜாைக மா6றி வி,ேட.
ஆனா, எMைடய 'னிமா கைத ம,F நாள5 வைரயி ;தியாகவிைல.
அ?த தபதிகளி இர

டாவ5 சபாஷைணைய ேக,ட5, என

அதி>சி இM நீ$கியபாைல!
--------------

56. எ-க

டான

ஊ* ச-கீத0 ேபா1
1

"ேக,Gரா ச$கதிைய" எ ேக,F ெகா
ெச1தா.

ேட, கபாB 3?தரம1ய விஜய

அவ விஜயமா விஷயைத ஜKவா5 'ெந' அைர நாழிைக னேம
ெதாிவி5 வி,ட5. அ?த ெநயினா நா திகா ெகா

"ேக,Gரா ச$கதிைய" எறா மப9.

 ேபா5,

"ேபா,டா தாேன ேக,கலா!" எேற எாி>சAட.
"எனைத ேபா,டா ேக,கலா?" எ 3?தரம1ய கைத> 3Nகினா.
"ச$கதிைய ேபா,டா ேக,கலா. ந ஊ ச$கீத சைபயி க>ேசாி நட?5தா
ஒ 9க ஆகிறேத! பா,F எகிற நாமேதயைதேய காேணா; ச$கதி எ$ேக
ேபாகிற5?" எேற.
"அைததாேன ெசால வ?ேத!" எறா 3?தரம1ய.
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"ெசாBவி,F ேபா$கேள!" எேற.
"ந ச$கீத சைப நல கால பிறக ேபாகிற5 ஸா! அன?தராம, ஐ.சி.எ8.
ந ஊ மா6றலாகி வர ேபாகிறாரா!" எறா.

நா உ,கா?தபேய ஒ தி தி5, "எ?த அன?தராம! ஆேபாஹி
அன?தராமனா?" எ ேக,ேட.
"ஆமா; ஆேபாஹி அன?தராமேனதா?"
"சபா! அபயானா எ ஆமாத5> ச?தா பாகிைய9 எF5
ெகா N!" எேற.

3?தரம1ய ேபா1வி,டா. அவ ேபான பிற ஒ , ம
ெகா

ெண

ெண1

Fவர> ெசாB ெதளித பிற தா ஜKவா5 வாசைன ேபாயி6.

என ேவைலயி மனைத ெசAத ?த5!

கபாB 3?தரம1ய ச$கீத விவாகNைடய பழகதினா தா ஜKவா5
பழக ஏ6ப,ட5. ெசற ப5 வஷ காலமாக அவ எ$கf ச$கீத

சைபயி காாியதாிசி. ெபாறாைம ெகா

ட சில அKவேபா5 அவைர அ?த

பதவியிB?5 விர, விட ய6சி ெச1த5

F. ஆனா, 

மாத5ெகலா அவகேள 3?தரம1யாிட ெச காாியதாிசி பதவிைய ஒ
ெகா Nப ெக"3வாக .

3?தரம1யைர ச$கீத உலகி ஜாபவா எேற ெசால ேவ
ராஜர ைவதாD இ?த ைகயா பதிேனழைர Uபா1 எ

திேகா காவ கிண1ய இபதாேறகா Uபா1 எ

F. "ேகாேனாி

ணி ெகாFேத.

ெகாFேத. இேபா5 எனடா எறா த;ரா> 3தி /,ட
ெதாியாதவகெளலா விவாக

ணி

எ வ?5 'Y ேவV, Y6ைறப5

ேவV' எ ேக,கிறாக " எ 3?தரம1ய அக கா ெசாவா.

ஆனா அ?த 'த;ரா' 3தி /,ட ெதாியாத விவாக

வ?5 வி,டா, அவ
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பF5கிற பாF, ெச1கிற உபசார, பகதிBபவகைள மிர,F மிர,டA

அசாதியமாயி. "கால5ேக6ற ேகால ேபாட ேவ

யி ஸா; நா1

ேவஷ ேபா,டா ைலகாம 9மா!" எ சமாதான ெசாவா.

எேபா5 3?தரம1யைடய ச$கீத ஊக ஒேர மாதிாியாயி?தாA எ$கf

ச$கீத சைப சில சமய ெராப ேஜாரா1 நட. சில சமய பF5 -$கி

ேபா1விF. சைப ேஜாரா1 நடப5, -$கி வழிவ5 அKவேபா5 எ$க

ஊ வ ெபாிய உதிேயாக8தகைள ெபாத5 எ ெசாலலா.

ஜிலா கெலடேரா, ெஸஷ8 ஜ,ேஜா, ச$கீத அபிமான ளவகளா1 வ?5

வி,டா, அேபா5 சைப நடகிறவிதேம ஒ தனிதா. ம6ற உதிேயாக8தக ,
வகீக

எலா சைபயி ேசவாக ; ச?தாD ெகாFபாக . ெபாிய ெபாிய

விவாகளி க>ேசாிக

ேயாசைன /ட கிள.

நட சைப ஒ க,ட க,ட ேவ

Fெம

ஆகேவ, ஆேபாஹி அன?தராம எ$கf வர ேபாகிறா எ ெதாி?ததி
3?தரம1ய பிரமாதமான -கல உ
------------

டானதி ஆ>சாியமலவா?

2

J அன?தராம ஐ.சி.எ8.ஸு 'ஆேபாஹி' ராக, எறா பிராண. ஒ
க>ேசாியி விவா 'ஆேபாஹி' ராக பாடவிைலெயறா, அைற

க>ேசாி கா ப$ மாதா ெகாFபா. ஆேபாஹியி அப என

விேசஷெம என ெதாியா5. 'ஆ' எQதி ஆரபிப5 விேசஷெமறா
'ஆரபி', 'ஆஹிாி', 'ஆன?த ைபரவி' தBய ராக$க
ெபாதவைரயி, பாFகிறவக

இகிறன. எைன

பானா எ?த ராக பானாA நறா1

தானிகிற5. ஆனா அன?தராம அபிபிராய அபயிைல. அவ ஒ
சமய ஒ க>ேசாியி பாரா,F> ெசாAப ேந?த5. அேபா5 அவ

/றியதாவ5: "எனேமா இ?த காலதி சில 3யராPய ேவ
ேவ

F 3த?திர

F எெறலா /தாFகிறாக . இதிெலலா என நபிைக

இைல. என ஆேபாஹி ராகதி தா நபிைக. 'இ?திய ேதச ேவ

ஆேபாஹி ராக ேவ

Fமா?' எ எைன யாராவ5 ேக,டா, சிறி5

Fமா,
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தயகமிறி 'என ஆேபாஹிைய ெகாF$க ; இ?தியாைவ நீ$கேள ைவ5
ெகா N$க ' எேப. எனேவா ேஸாஷBஸ எகிறாக . க^னிஸ

எகிறாக , ெபா5Dைடைம அேபதவாத எெறலா பிரமாதமா1
ேப3கிறாக . ஆேபாஹிைய நாM அMபவிகிேற; நீ$கN

அMபவிகிறீக ; நFெத நாராயணM அMபவிகிறா! இைதவிட ேமலான

ேஸாஷBஸ ேவெற$ேக இகிற5 எ ேக,கிேற. அரசியவாதிக

ெசால,F!" (சைபயி பிரமாதமான கரேகாஷ)

பதி

இ?த பிரச$க ெச1தபிறதா. அவ 'ஆேபாஹி அன?தராம' எ ெபய
வ?த5. இெதலா என னேமேய ெதாி9. ஆகேவ 3?தரம1யைர

ேபாலேவ நாM எ$கf ச$கீத சைப நல கால பிற?5வி,ட5 எ

நபிேன. எ$கNைடய நபிைக ெபா1யாக ேபாகவிைல. அன?தராம

ஐ.சி.எ8. வ?த உடேனேய எ$கf ச$கீத சைப எQ?5 உ,கா?5 "என ேசதி?"
எ ேக,க ெதாட$கிய5.

ச$கீத அபிமான ள உேயாக8தக

இத6 னாA?தா எ$கf

வ?திகிறாக . ஆனா, அன?தராம விஷயதி விேசஷ எனெவறா,
அவைடய மைனவி9, ச$கீததி அபிமான உ ளவராயி?த5 தா.
ஒேவைள ஏதாவ5 தைல ேபாகிற காாிய இ?தா அன?தராமனாவ5 க>ேசாி
வராமBபா; மி8ஸ8 அன?தராம ஒ க>ேசாிகாவ5 வர தவவதிைல.
கெலட சசார ச$கீததி எேபா5 சிரைத ெகா

டாேரா, அேபா5 ஜ,ஜி

மைனவி, னிசீபி பதினி எேலாேம அ?த ெதா5 வியாதி பி5
ெகா

ட5. வகீகளி மைனவிமா இவகN பி வா$கிவிFவாகளா?

ெகா"ச நாளி சைபயி 8திாீகNெக ஒ5கியி?த இடைத இர
வி8தாிக ேவ

சில 8திாிக

யதாகி வி,ட5. அப9 இட ேபாதவிைல.

F ப$

ைதாியமாக ஷகN மதியி வ?5 உ,கார ஆரபிதன.

இைத ேக விப,ட5, சில வயதான ஸநாதனிக , "கB6றி வி,ட5;

ஆைகயா நா இனிேம ச$கீத க>ேசாி ேபாக ேவ
தீமானி5 வர ெதாட$கின.

ய5தா" எ
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3?தரம1ய )F )டா1 ேபா1> ச?தாDகாக ெக"சி /தாய கால மாறி,
3?தரம1யாிட நா$க

கால வ?த5.

ேபா1 'a, ாிசK' ெச1வத6காக ெக"ச ேவ

ய

மி8ஸ8 அன?தராம கைல வள>சியி ெராபD ஆவைடயவ. ெவேம

க>ேசாி வ?5 ேக,ட5ட அவ இ?5விடவிைல. ஒKெவா ),A

ழ?ைத> ச$கீத க6 ெகாFக ேவ

ேவ

F. பரதநா,ய க6 ெகாFக

F எெறலா பிரசார ெச15வ?தா. இத பயனாக ),F )F

தரா 3தி, பிைல 'க' எ இQ சத, 'தா-ைத' சத எலா ேக,க

ஆரபிதன.

இKவளD -ர கைல வள>சி காரணமாயி?த மி8ஸ8 அன?தராம

அKவளD சிகர ைவத5 ேபா ஒ காாிய ெச1ய தீமானிதா. சைப
அ$கதினகளி ),F ழ?ைதகNகாக ச$கீத - நா,ய ேபா,க
ஏ6பFதி பாி3க

வழ$க ேவ

Fெம ெசானா. ஊாி உ6சாக

F ஓட ெதாட$கிய5. கெலட அன?தராம சிற?த பா,F பாF

கைரர

ழ?ைத ஒ ெவ ளி ேகாைப தவதாக> ெசானா. இெனாவ பரத

நா,ய5 பாி3 ெகாFபதாக  வ?தா. ஒவ )ைண, ஒவ
பிA, இமாதிாி ஏகப,ட பாி3க

ஏ6ப,F வி,டன. ச$கீத ேபா,

பாீ,ைசயி கெலட அன?தராம க,டாய ஒ ஜ,ஜாயிபா எ

எலா எதி பாதாக . ஆகேவ, ஒKெவா ),A 'மனஸு நிப...
ம5ரக

ட' எ ஆேபாஹி அலற ேக,க ெதாட$கிய5.

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

3

நவராதிாி இM ஒறைர மாத இ?தேபா5 ஒவ எதிபாராத ஒ
5>சபவ ேந?த5.
எ$க

நக ப5 ைம -ரதி ஒ கிராமதி மாாியம ேகாவி

உ6சவ சப?தமாக ஹி?5 - 8W ச>சரD ஆரபித5. அ5 ெவ சீகிரமாக
பரவி6. அத, ெவ,F 5, ), ெந ைவத, ைவேகா ேபாாி
ெந ைவத - இபெயலா ெச1திக

வர ெதாட$கின. இ5 எனமா1
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9ேமா எ எேலா கதி கல$கிேனா. நகாி பரபர அதிகமாக

கைடக

எலா டப,டன.

'நவராதிாி வைர இபேய இ?5 விFேமா, எனேமா? இKவளD
ஏ6பாFக

ெச15 ச$கீத ேபா, நடகாம ேபா1 விFேமா?' எ மி8ஸ8

அன?தராம கவைலப,டா. "நீ 3மா இ!" எறா அன?தராம. கலக
நட இட5 ேநாி கிளபி ேபானா.

அன?தராம ேபா1 இப5 நாA மணி ேநர5 , கிராம$களி ;ரண அைமதி
நிலவிய5. அவ விர,ய விர,டB ேபாWஸா அதி தீவிரமாக ேவைல நடதேவ,

'கசி' எ கலக அட$கி வி,ட5. தைடப,ட மாாியம உ6சவைத கி,ட
இ?5 அன?தராம நடதி வி,F வ?தா.

கெலட அன?தராம கலக அடகிய மகிைமைய றி5 ேதசெமலா
கH?த5. அன?தராமM ெவ -கலமாயி?தா. நாA நாைளெகலா

அவ மா6ற உதரD வ?த5! வடேக, மைழ மாாி, ஆ ள, ச$கீத சைப

ஒமிலாத ஒ வற,F ஜிலாD அவ அMபப,டா. இப5 நாA

மணி ேநர5 ேள ேபா1 'சாP' ஒ ெகா ளேவ

Fெம உதரD!

இ?த மா6ற அேநக ெராபD ஆ>சாியமாயி?த5. ஆனா என

அKவளD ஆ>சாிய தரவிைல. அன?தராம ெச1த5 பிாி, அரசிய

தம5 6 விேராதமான காாிய அலவா? ஓாிடதி ஹி?5 8W
ச>சரD வ?தா, அைத உடேன அடகி ேபாFவ5 யா ாீதி? நாA நா
ப5 நா

கலக நட?5, ஆ ஓ ஓ1?தா சிர$ைக கீறி ஆ6றிய5 ேபாலா.

ச,ெட ஒேர நாளி அடகி வி,டா கலக உ ளட$கி ேபாகிற5. 5ேவஷ

உ ேள கிட?5 கிற5. இதனா பிாி, ஏகாதிபயேம அலவா ஆ

ேபா1விF?

மி8ஸ8 அன?தராம அழா ைறயாக எ$க

ஊைர வி,F ேபானா. ஆனா

ேபா ேபா5 கைடசி வாைதயாக> 3?தரம1யாிட, "நா எ$ேக ேபானாA
உ$க

சைபைய மறக மா,ேட; நவராதிாியி ச$கீத ேபா,ைய ம,F
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சிறபாக நடதி விF$க " எ ெசானா. ஆேபாஹி அன?தராமM, தா

எேபா5 எ$க
------------

சைபயி ேபாஷகராயி?5 வவதாக வாகளிதா.
4

நவராதிாியி ழ?ைதகளி ச$கீத - நா,ய ேபா, நட5வத6 பலமான
ஏ6பாFக

3?தரம1ய ெச15 வ?தா. ஜ,ஜுகளாக யாைர ஏ6பF5வ5

எபதி தா சிரம ஏ6ப,ட5. ச$கீத விவாக

எQதி பாததி, அவக
வி,டாக .

எேலா தனிதனிேய

எேலா சா ேபா> ெசாB ம5

3?தரம1ய எ$கேளாெடலா கல?தாேலாசிதா. கைடசியி ெசைன

ப,டணதிB?5 இர

F பிரககைள ஜ,ஜுகளாக வரவைழக

தீமானிேதா. ஒவ ெபய ைகலாச சா8திாி, இெனாவ

ைவ

டா>சாாியா. ஒவ பிரசிதமான மாஜி ச-ஜ,ஜு. இெனாவ ஒ

காலதி பிரசிதமாயி?த வகீ. இர

F ேப 'ச$கீத நிணக ' எ ேப

ெப6றவக . ச$கீதைத ப6றி ஏதாவ5 விவாத கிளபினா, உடேன இவக

தினசாி பதிாிைகயி த$கNைடய அபிபிராயைத எQதாமBக மா,டாக .
வாக, இ?த இர

F ேபாி ஒவைடய கத5 கீேழதா, 'இ?த

விவாத சப?தமான கத$க
பதிாிகாசிாியக
அ?த இர

இனிேம பிர3ாிகபட மா,டா' எ ேபா,F

விவாதைத D க,Fவ5 வழக.

F ேபைர9 ஜ,ஜுகளாக வரவைழ5 விFவெத தீமானமாயி6.

அவகN நல ேவைளயாக> சமதிதாக . எலா ஏ6பாFகN ஜUராக நட?5

வ?தன.

கைடசியி எேலாராA ெவ ஆவAட எதிபாக ப,ட தின வ?த5.
அ காைலயி ைகலாச சா8திாிகN, ைவ

வ?திற$கினாக . அவகN ேவ

ய வசதிக

டா>சாாியா ரயிB
ெச15 தரப,டன.

மதியான  மணியிB?5 மாைல ஏQ மணி வைரயி ேபா, நடதி
பிற பாிசளிப5 எ ஏ6பாF ெச1யப,?த5.
சாியாக இர

டைர மணி எ மமக

ெஸாPஜிைய9 அைழ5 ெகா

F
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நா சபா ம

டப5 ேபா1 வி,ேட. ('ெஸாPஜி'யி Q ெபய

3ேலாசனா) அவN அவ

தாயா, பரத நா,ய க6பிதி?தா . எலா

மி8ஸ8 அன?தராமனி ேவைலதா எ ெசால ேவ

யதிைல.

 மணி சபா ம

டபதி ேஜ ேஜ எ /,ட நிைற?5 வி,ட5.

வ?5 ேச?தா. ைவ

டா>சாாியி  க

ஆனா, ஜ,ஜுக

வ?தபாைல. றைர மணி ைகலாச சா8திாிக
ணா ெக,F ேபா1

ம,F

வி,டதாகD ெதாி?த5. ேபா, ெராப ேப வ?தி?தபயா, அவ வ
வைரயி காதிராம ைகலாச சா8திாியி தைலைமயி ச$கீத ேபா,
ஆரபிகப,ட5.

ச$கீத ேபா, ஏறைறய 9 சமயதி ைவ

டா>சாாியா வ?தா. அவ

பரத நா,ய ேபா, ஜ,ஜாக இ?5 நடதினா. எலா ?த5,

இர

F ஜ,ஜுகN சைப காாியதாிசி 3?தரம1யைர அைழ5 ெகா

F தனி

ஆேலாசைன ேபானாக . ெகா"ச ேநர5ெகலா வ?5 பாி3 ெப6ற

ழ?ைதகளி ெபயகைள> ெசானாக . பாி3 ெப6ற ழ?ைதகளி

),FகாரகNெகலா பரம ச?ேதாஷ; ம6றவகNெகலா ெராபD
உ6சாக ைறD. "இ?த ஜ,ஜுகைள ேபா ெபாகி எFத ,டா க
உலகதி இக யா5" எப5 அவகNைடய அபிபிராய. இ?த

ெபபாைம அபிராயைத நா ஒ5 ெகா ளவிைல. ஏெனனி பரத

நா,ய5 எ மமகN பாி3 கிைட5 வி,டபயா, என ெராப

உ6சாகமாயி?த5. ஆனா ஒ விஷய ம,F ெகா"ச சி?தைனைய

-

6. அதாவ5 பாி3 ெப6ற ழ?ைதகெளலா ெபபாA ச$கீத

சைப> சாியாக> ச?தா ெசA5ேவா ),F ழ?ைதகளாகேவ இ?தன.
ைவபவதி வி கபாB 3?தரம1ய எைன> ெசைன பிரககN
அறிக ெச15 ைவதா. ைவ

டா>சாாியா, "உ$க

மமகNதா பரத

நா,யதி த பாி3 எ மி8ஸ8 அன?தராம அேபாேத ெசாB
வி,டாளாேம? அ?த அமாN ெதாியாத5 உ

ேடா ? மகா திசாB!"

எறா. என ஆ>சய அதிகமாயி6; மி8ஸ8 அன?தராம அப ஒ
ெசானேத கிைடயா5!

அ ராதிாி என அவசர காாியமாக> ெசைன ேபாக ேவ

 இ?த5.
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ரயிB ேவ இட கிைடகாதபயா ைகலாச சா8திாிகN
ைவ
வ
க

டா>சாாியா இ?த வ

 ஏறின5 ைவ

ைண> 3ளி5 ெகா

யிேல நாM ஏற ேவ

யதாயி6.

டா>சாாிைய பா5 "நம8கார" எேற. அவ
F, "யாைரயா நீ?" எறா. அைரமணி

ேநர5 ேளேய எைன மற?5 வி,டாேர எ ஆ>சாியப,F ைகலாச
சா8திாிகைள பாேத. அவ ஒ காைத ைகயா ம5 ெகா

ெசாகிறீ?" எறா.

F "என

விஷய இனெத ாிவத6 என ஐ?5 நிமிஷ ஆயி6. விஷய ாி?த

பி அைத ஜீரண ெச15 ெகா வத6 இM ஐ?5 நிமிஷ ஆயி6.

அதாவ5 அ ச$கீத - நா,ய ேபா,களி ஜ,ஜுகளாயி?தவகளி
ஒவ க

ெதாியா5. இெனா ஆசாமி கா5 ேக,கா5. ட

ெசவிடமாக> ேச?5 ச$கீத நா,ய ேபா,யி தீபளி5 வி,டாக .
கபாB 3?தரம1ய இெதலா ெதாி?5 தானிக ேவ

எபேயா காாியைத ஒேப6றிவி,டா.

F. எமகாதக!

இைதெயலா நிைனக நிைனக, எைன அறியாம என> சிாி Xறி

ெகா

F வ?த5.

விஷய என ெதாி?5 வி,டெத அவகN ெதாி?5 ேபாயி6; உடேன
அவகN சிாிக ெதாட$கினாக .

ெசைன ேபா1> ேச வைரயி நிைன5 நிைன5> சிாி5 ெகா
ேபாேனா.

ரயிA எ$கNட ேச?5 சிாித5!
-------------

ேட
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57. ர-2 மா0பி ைள
பமாவிB?5 பதிரமா1 திபி வ?த ெப
வரேவ6பத6காக எMைடய ந

சாபி,F ெகா

ைண9 மாபி ைளைய9

ப ஒவ வி?5 நடதினா. வி?5

?த ேபா5, "ஏ ஸா! இM உ$க

ெப

- மாபி ைள

யாராவ5 ேஜாேஹாாிேலா, ஸுரபயாவிேலா, ெகா>சி ைசனாவிேலா,

ேபானியாவிேலா இ?5 திபி வர ேபாகிறாகளா?" எ ேக,ேட. சாபாF
அKவளD சியாயி?த5. ஆனா, அைத கா,A வி?5
வ?தி?தவகளி ேப>3 8வார8யமாயி?த5.
சாபா,F னா மாபி ைளைய ெகா
நா$க

F வ?5 நFவி நிதி, அவைர

எேலா 36றி> 36றி வ?5 பாேதா. எ$ேகயாவ5 

F ப,F>

ேசத ஏ6ப,கிறதா எ பாிேசாதிேதா. ஒ ேசதைத9 காணவிைல.

கா5, , ைககா, விரக

எலா அப அபேய இ?தன. வாைய

திறக> ெசாB பாேதா. பெலலா /ட அபேய இ?த5.

"மாபி ைள! ெகா"ச$/ட> 3கமிைல. இபதானா எ$கைள ஏமா6கிற5?
இதைன ேமாமீனிB?5 வ?ததாக> ெசாகிறீ! ஒ ேவைள அ?த ஊாி

ஜபா 

F ேபாFவத6 னா கிளபி வி,Gேரா?" எ ேக,ேட.

மாபி ைள வரதராஜ, ேராச5ட "இைல; இைல! ஐ?5 நா

பி தா கிளபிேன" எறா.

அவைர விட மாமனா அதிக ேராஸ வ?5 வி,ட5. "நீ$க
ெசாகிறீக ? ?தா நா



F விQ?த

எனேமா

பாதி நிசி இ$ேக என நட?த5 ெதாி9ேமா,

இைலேயா? திGெர 'ஏ பழனி ஆ

டவேன! எைன காபா6! 3வாமி! எ

ழ?ைதைய காபா6! ஐையேயா! நா என ெச1ேவ?' எ />ச
கிளபேவ, நா$க

எலா பய?5 ேபா1 வி,ேடா."

"என மாபிைள! இபயா பயதி வி,G?" எேற.
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"இைல, இைல! அவ ெப

ணி ெபைமைய> ெசாகிறா! அ$ேக இ?த

வைரயி எபேயா ைதாியமா1 இ?5 வி,டா . இ$ேக வ?த பிற இப திG
திGெர />ச ேபா,F >ைசயாகி விFகிறா " எ வரதராஜ

ெசான5, எ$கNெகலா எனேமா மாதிாி ஆகிவி,ட5. அற ெகா"ச
ேநர தமாஷாக ேபச யா மன வரவிைல.
*****

"நீ$க
உ

ெசைனயி தா இக ேபாகிறீகளா? ஊ கிள உேதச

டா?" எ ஒவ ேக,டா.

"நறாயிகிற5. இ?த> சமயதி யாராவ5 ெசைனைய வி,F
கிளவாகேளா? ராஜாஜி ெசான5 ேபால 

F விQகிற ேவைகைய

பாபத6காக கிராமா?திர$களிB?5 ப,டணதி6 வர ேவ

ய

சமயமலவா இ5. இ?த> சமயதி ப,டணைத வி,F ேபாகலாமா?" எறா
ஒவ.

"ஆமா! ர$/னி இபதா அேநக 

பாபத6காக )தியி நிறாகளா! அவக

F விQகிற ேவைகைய

அ5தானா! ஏ மாபி ைள! அபதாேன?"

பாத கைடசி ேவைக

"ஆமா" எறா மாபி ைள 3கமாக. அவ அ?த பய$கரைத ப6றி
ேபசேவ இடமிைலெய ேதாறிய5.

"ேவைக பாகிறெதறா, ெவளியி ேபா1 நி6க ேவ

Fமா என?

),6 ேளேய இ?5 பாதா ேபாதாதா?" எ இெனாவ ேக,டா.
"),F

இ?தா என ேவைக ெதாி9! ெவளியி இ?தாA

"),F

இ?தா ேவைக ஒ ேவைள பாக யா5. ஆனா

அ

ணா?5 பாகலா."

ேவைகைய ேக,கலா! 

F ெவ சத ேக,F> சில கா5
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ெசவிடாகேவ ேபா1வி,டதா. சில ழ?ைதக

திற?த வா1 திற?தபேய

இகிறனவா!" எறா ஒவ.

"ஆனா மாபி ைள ம,F வாையேய திறக மா,ேடெனகிறாேர? ஒ ேவைள


F சததி மாபி ைளயி வா1 வி,டேதா?" எேற நா.

"சாபா,F ம,F வா1 திற ேபாBகிற5!" எறா ஒவ.
மாபி ைள ெகா"ச ப ெதாி9ப சிாி5வி,F, "ஆமா; 

வாைய ெக,யாக  ெகா ளதா ேவ

ேவ

F. ெவமேன க5 ெகா

அைட5 ெகா

"ஒ 

F. 

F. பைல க5 ெகா ள

டா ேபாதா5; வாயி ைக,ைடைய

F பைல க5 ெகா

அைட5 ெகா ள ேவ

க ேவ

F. காதிA ப"ைச

F விQ சத அKவளD பய$கர!" எறா.

F விQ?தா அைத> 36றிA எKவளD -ர5 அபாய

உ

டா?" எ ேக,ேட.

"

F ெவத5 கிள இ5

"

F விQேபா5 ),F

Fக

வைரயி பரD" எ வரதராஜ ெசானா.

ெகா

F விQேபா5

 நாA பலா$ -ர

இ?தா நலதா? ழியி ப5$கி

?தா நலதா?" எ விவாத நட?த5.

")டாவ5? ழியாவ5? இதனாெலலா ஒ ேவைள ஜபா 

B?5

தபிகலா, யமனிடமி?5 தபிக 9மா?" எ ேவதா?தி ேக,டா.
அேபா5 மாபி ைள, "ஆமா, விதி9 கியமான5தா, ர$/னி

எப?5க

இ ),F அFத ),B?5 ஒ ெத ;ராD நாசமாகி

வி,ட5. எ ப?5க

), ஒ ஓF ெச$க ெபயரவிைல" எறா.

"ஆமா, எலா விதிதா" எ சில ஆேமாதிதாக .
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"நாைள, ெபாQ5 வி?தா யாைடய விதி எப இேமா? எேலா
இM ஒ ெதாைன பாதா கீ ேபா,FவிF!" எறா வி?5 ெகாFத

சிேநகித.

சாபி,F எQ?தி?த5, எேலா தா;லதாரண5 உ,கா?தாக .
"இனிேமலாவ5 ஏதாவ5 ச?ேதாஷமான விஷயைத ப6றி ேபசலா" எறா
ச?ேதாஷ பிாிய.

"ராயர கட6கைரயி 'ஓ ேபா$க ' எ 5

எ ஒ ச?ேதாஷமான ேப>ைச ஆரபிதா.

F பிர3ர$க

கிட?ததாேம!"

"அ5 நிஜ?தானா? யாராவ5 அ?த பிர3ரைத பாதீகளா?" ஒKெவாவ
ேக,டாக .

ஒவ ேநாி பாகவிைலெய ெதாி?த5. பதிாிைககளி ெவளியான

சகா அறிைகைய பா5தா எலா ெதாி?5 ெகா

மாபி ைள, "பிர3ரதி என எQதியி?த5" எ ேக,டா.

?தாக .

"'ஓேபா$க ' எ எQதியி?த5?"
"நி>சய?தாேன? 'ஜபாேன! ஓேபா?' எ எQத விைலேய!"
"இலேவ இைல."
"அபயானா இ5 9.பி. ராகவா>சாாியி ேவைல அல" எறா மாபி ைள.
"அ5 என சமாசார? 9.பி. ராகவா>சாாி எப5 யா?" எ ேக,ேடா.
ெராபD -

 ேக,ட பிற மாபி ைள ெசானதாவ5:-
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9.பி. ராகவா>சாாி ர$/ ேபா8F ஆX' ேவைல. மாத இY Uபா1

சபள. என அவ அதா ைற ஆக ேவV. நா ேமாமீM

ேபாவத6  இர

F ேப ர$/னி ஒேர ), யி?ேதா.

9த ஆரபிததிB?5 ராகவா>சாாியி ேபா ஒ மாதிாி ஆகி ெகா

வ?த5. ஆX8 ேவைலைய /ட நறா1 கவனியாம 9த> ெச1திகைள

பபதி ஈFப,டா. தினசாி பதிாிைகக

F

வ?த5 தB 9த 'மாைப'

ெவ, எF5, அவMைடய ெபாிய ேநா,F தகதி ஒ, விFவா;

பதிாிைக எதைன பிரதி கிைடகிறேதா அKவளD 'மா'கைள9 ெவ,
எF5 ெகா வா. ஒேர படைத  ெநFகாகD, ேம கீழாகD பல
விதமாக ஒ,யிபா. அைவகைள நீல ெப'லாA, சிக ெப'லாA

ேகாFக

இQபா. எேபா5 யாைர க

டாA 9த> ெச1திகைள ப6றிேய

ேப3வா. இதனாெலலா 9.பி. ராகவா>சாாிைய '9த பி5 ராகவா>சாாி'
எ எேலா அைழக ஆரபிதாக .

"ஆமா; நா பி5ெகாளிதா! ைபதிய?தா. நாைள ஜபாகார வ?5
படா, படா எ 

F ேபாFகிற ேபா5 யா ைபதிய எ ெதாி9" எ

ராகவா>சாாி அக ெசாவா.

இ?ேதா-ைசனா, ஸயா, மலா1, பமா, ட>3 இ?தீ8 ஆகிய ேதச$களி

'மா'கைள எF5 ைவ5 ெகா

F அ றிக

ேபா,ட வ

ண

இபா. "ஐேயா! பா ேமாஸாD வ?5 வி,டாேன? இ?ேதாைசனாD வ?5
வி,டாேன? ஸயாைம எ, பாகிறாேன? இM இ$கிWகார
-$கிறாேன?" எ ெபாலெபால எ அ5 ெகா வா.
ஸ ராப, U ேபாஹா, "மலா1 நாF 9த5 தயா" எ ெசான

ேபாெதலா, 9.பி. ராகவா>சாாி தைலயி ேபா,F ெகா வா. "இ?த

ெபாகி எFத அச,ைட> ேசனாதிபதியாக அMபியிகிறாகேள!" எபா.

"ஏ?" எ ேக,டா, "9த5 தயாராேம தயா! ஆகாச விமான எதைன
இவகளிட இகிற5? ஆயிர பதினாயிர ஐபதினாயிர எ ஆகாச
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விமான$க

வ?5 ஆகாசைத மைற ேபாதலவா 9த5 நா தயா

எ ெசாலலா" எபா.

"ஜபா தா ைசனாவி மா, ெகா

F ழிகிறேத!" எ ெசாBவி,டா

ேபா5, உடேன ராகவா>சாாி பிரமாத ேகாப வ?5விF. "அட ைபதியகார
பி ைள! யா ெசான5? ைசனாவிேல ஜபாகார 9தமா ெச1கிறா?
பிாி,டMடM அெமாிகாDடM ச

ைட ேபாFவத6காக> சீனாைவ ராVவ

பயி6சி /டமாகவலவா உபேயாகிகிறா?"

இM அவMைடய ேநா,F தகதி, 9த 'மா'கNட ச

ைட விமான

பாப விமான தBய பட$கைள ஒ, அவ6றி கீH 'ஜபாைன றியக

இமாதிாி 20,000 விமான ேவ

F" எ ஏதாவ5 எQதி ைவதி?தா.

கைடசியி ஜபாM பிாி,டM உ

ைமயாகேவ 9த ஆரபமானேபா5

9.பி. ராகவா>சாாியி ைபதிய தைலேகறி வி,ட5. 9த ஆரபிதDட

நா தைமயமாகNட ஆேலாசைன ெச1வத6காக, ேமாமீனிB?5

ர$/M ேபாயி?ேத. அேபா5 9.பி. ராகவா>சாாி எைன பி5
ெகா

டா.

"இைத ேக

வரதா! இனிேம பிறதியாைர நபியிபதிைலெய

தீமானி5 வி,ேட. ஆகாச விமான பைட தயாாிக நாேன ஆரபி5

வி,ேட!" எறா.

நா இைத அல,சிய ெச1த5 ராகவா>சாாி ெபாகவிைல. எ ைகைய

பி5, அவMைடய ),F இQ5 ெகா

F ேபானா. ), ஜன

எலா அைட5 இ,டாக ைவதி?த ஒ அைறைய திற?5 கா,னா.
"இெதன ஆகாச தாதA ஒளி?5 ெகா N இடமா?" எ ேக,ேட.
"சீ>சீ நறா1 பா! அேதா எ ஆகாசபைட!" எறா ராகவா>சாாி. எKவளேவா

உ6 பா5 என ஒ ெதாியவிைல. ேம /ைரயி நாைல?5
ெவௗவா ெதா$கி ெகா

?த5 ம,F ெதாி?த5.
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"அேதா பாதாயா?" எ ராகவா>சாாி ெவௗவாைல> 3, கா,னா.
"ஆஹா! ைடK பாபி$ (Dive Bombing) பாதாயா!" எ ராகவா>சாாி கதறினா.
இெனா ெவௗவா சிறைக அ5 ெகா

F பற?5, அைறைய ஒ 36>

36றிவி,F ேபா1 மப9 /ைரயி ெதாதி ெகா

ட5.

அ5 பற?த ேபா5 "பாதாயா, ேரா?5 விமானைத! Reconnaissance Flight

ெச15வி,F ேபாகிற5! ஜபாைன ஜாகிரைதயா1 இக> ெசா!" எறா.

"பா5 ெகா

ேட இ; அ?த ஜபா  ள ர$/M வவத6 , இ?த

மாதிாி இபதினாயிர ச

விமான$க

ைட விமான தயா ெச15 விFகிேற. அற எதிாி

எலா தவிF ெபாதா!" எறா.

ஒKெவா ெவௗவாB கQதிA ஒ சீ,F க, ெதா$வைத அேபா5தா
பாேத. "அ5 என சீ,F?" எ ேக,ேட. ராகவா>சாாி ச,ைட

ைபயிB?5 ஒ சீ,ைட எFதா. அதி 'ஜபாேன! ஓேபா!' எ

எQதியி?த5.

ைபதிய தைலேகறி வி,ட5 எ நிைன5 ெகா
ேபா1வி,ேட.
அற இர

F நாைளெகா தடைவ 9.பி. ராகவா>சாாியிடமி?5 என

கத வ?5 ெகா

?த5. ஒKெவா கததிA "ஐப5 விமான தயா; Y

தயாராகி வி,ட5" எ எQதி ெகா
*****

ஒ நா

F நா ேமாமீM

?தா.

தபாலாX' என வ கத$கைள பிாி5 பாகிறாகெள

ெதாிய வ?த5. இM இர

F தின$கNெகலா 9.பி. ராகவா>சாாிைய

ஐ?தா பைடகார எ ச?ேதகி5 ைக5 ெச15 வி,டாகெள
பதிாிைககளி ெவளியாயி6.
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*****
ேமாமீனி ஜபா தாத ஆரபித5 நா எ மைனவிைய9

ழ?ைதைய9 அைழ5 ெகா

ஒ நா

த$க ேவ

F கிளபி வி,ேட. வ வழியி ர$/னி

யி?த5. அ$ேக 9.பி. ராகவா>சாாிைய பாத5

திைக5 ேபாேன. விசாாிததி அவைன அதிகாாிக

'அபாயம6ற ைபதிய'

எ தீமானி5, விFதைல ெச15வி,டதாக ெதாி?த5. "வரதா! இ

இராதிாி நடக ேபா ேவைகைய பா!" எ ெசாB வி,F ராகவா>சாாி

ேபா1 வி,டா. அவ கயாண ப

ணி ெகா ள மா,ேடென பிவாதமாக

இ?த5 எKவளD நலதா1 ேபாயி6 எெற
அைட?ேத.

ணி நா ஒவா ஆத

அ இரD ர$/னி ஆகாச விமான தாத நட?த5. அதனா நாசமான

)Fகளி ஒ எ ந

ப ராகவா>சாாி இ?த )F எ மநா

காைலயி

அறி?5 மிகD 5கப,ேட. "பாவ! அவ என கதியானாேனா? அவMைடய
இ,டைறயி இ?த ஆகாச பைடதா என கதியைட?தேதா?" எ
வ?திேன.

இ?த விமான தாதB ஒ ஜபா விமான கீேழ விQ?5 ெநா$கியதாக
ேக விப,ேட. அ$ விQ?த ஜபா விமானைத பாபத6காக ேபான
தைமயமாகNட நாM ேபாேன.

விமானைத> 36றி வ?த ேபா5, அத எஜினி சிகி ெகா

?த ஒ

ெபாளி மீ5 த6ெசயலாக எ பாைவ விQ?த5. உ6 பாதேபா5 அ5

ெவௗவாைல ேபா ேதாறிய5. ெசால யாத ஆவAட அத அகி

ெச பாேத. என ஆ>சாிய! என அ6த! அ5 ெவௗவாதா. அத

கQதி ஒ சீ,F இ?த5! அதி "ஜபாேன ஓேபா!" எ எQதி இ?த5.

ேம6ப ஜபா விமான என காரணதினா கீேழ விQ?த5 எப5 சாியாக
ெதாியவிைலெய ெசாB ெகா

F இ?தாக . ஆனா, என அ5

ெதாி?5வி,ட5. 9.பி. ராகவா>சாாியி )F இ?த ேபா5 அத இ,டைறயி

அைட?5 கிட?த ெவௗவாக

ெவளி கிளபியிக ேவ

F! அவ6றி ஒ
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இைசேகடாக விமானதி இஜி சகரதி மா, ெகா

அத காரணமாகேவ அ?த ஜபா விமான விQ?திக ேவ

க ேவ
F.

F.

இேபா5 நீ$கேள ெசாA$க ! 9.பி. ராகவா>சாாி ைபதியமா? அவைன
ைபதியெம ெசாB ெகா
-------------

?தவக

ைபதியமா?

58. ேதவகியி கணவ
1

ேதனாேப,ைட கா$கிர8 ைமதானதி ஆ

Fேதா 3ேதசி ெபா,கா,சி

நட5கிறவகைள வாH5கிேற. அ?த ெபா,கா,சி காரணமாக எ

வாHைகயி ெவ காலமா1 மமமாக இ?5 வ?த ஒ விஷய 5ல$கிய5. எ

மனதி 3ம?தி?த ஒ ெபாிய பார நீ$கிய5. அக எைன> சி?தைனயி

ஆHதி எ நிமதிைய ைல5 வ?த ஒ ச?ேதக நிவதியாகி எMைடய
உ ளதி அைமதி ஏ6ப,ட5.

இ?த வஷ5> (1950 ெபவாி, மா> மாத$களி எQதப,ட5) 3ேதசி

ெபா,கா,சி நா ேபாகவிைல. ெசற வஷைத கா,A இ?த வஷ

எKவளேவா சிறபான ஏ6பாFக

ெச1திபதாக எலா ெசானாக .

ஆனாA நா ேபாகவிைல. ேபாகலாமா, ேவ
ேவ

டாமா எ ேயாசைன ெச15,

டா எ D க,ேன. ேபாயி?தா, அ$ேக நா ேதவகிைய>

ச?தித இட5 எ காக

எைன இQ5 ெகா

F ேபாயி. பைழய

ஞாபக$களி Hகி ேபாயிேப. எலா பா கா,சிகளி எ மன

ெசறிரா5. ஆட பாடகளிேலா நாடக நடன$களிேலா நா எKவித கைத>

ெசAத 9? சிதிர கா,சி

மன க

ெசறா, ேதவகியி சிதிரதா எ

னா ேதா. மிசார சதியி அ6த$கைள கா,F

இட5

ெசறா, அ$ேக திGெர ேதவகிைய நா பாத உடேன எ

உடபி பா1?5 Aகி ேபா,ட மிசார சதிைய தா நிைன5
ெகா ேவ.

ஒ வஷமா? இர

F வஷமா? இபைத?5 வஷ5 பிற அவைள

நா பாேத. கனி ெப

ணாக 5 ளி திாி?5 ெகா

?தவைள 

ழ?ைதகளி தாயாராக பாேத. ஆயிM, பாத த,சணேம அைடயாள
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ெதாி?5 ேபா1வி,ட5. ெகா"ச ந"ச ச?ேதக இ?தாA, ெசக> சிவ?த அவ
கனதி, காதி ஓரதி இ?த அழகிய ம>ச அ?த> ச?ேதகைத ேபாகி
வி,ட5.

ேதவகி9 எைன அைடயாள ெதாி?5 ெகா

F வி,டா

எைன பா5 பிரமி5 நிறதிB?5 ெதாி?த5. அவ

ெகா

எப5 அவ

ைகைய பி5

F வ?த ழ?ைத அவைள பி5 இQதைத /ட கவனியாமேல

நிறா .

எ மன ெகா?தளிைப ஒவா சமாளி5 ெகா
ேதவகிதாேன?" எ நாதQதQக ேக,ேட.

"ஆமா; நீ$க

கி,டாதாேன?" எறா

F, "ெஹ,மா8ட ெப

ேதவகி.

"ஓேகா! இM எைன ஞாபக ைவதிகிறாேய?" எேற.
"எப மறக 9?... எைறகாவ5 ஒ நா

உ$கைள> ச?திேபா எகிற

நபிைக எ மனதி இ?த5. அ?த நபிைக இேபா5 நிைறேவறிவி,ட5!"
எ ேதவகி கனிDட /றினா .

"அபயா? எைன> ச?தி விப /ட உன இ?ததா? அ5
எMைடய பாகிய?தா!... இ?த> ெசைன ப,டணதி தா நீ

இகிறாயா? ஜாைக எ$ேக?... உMைடய கணவ... இ?த ழ?ைதகளி
தகபனா... அவ இ$ேக வரவிைலயா?" எ தய$கி தய$கி ேக,ேட.
"),F வா$க ! எலா கைத9 சாவகாசமாக> ெசாகிேற!" எ ேதவகி

/றிய வாைதகளிேலேய க

ணீ கல?தி?ததாக ேதாறிய5.

அவNைடய ),F விலாசைத ெதாி?5 ெகா

பிாி?5 ெசேற.

ேட. பிற பிாிய மனமிறி
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அFத ஞாயி6கிழைம காைலயி ),F வப ேதவகி ெசாBயி?தா .
அ5 வைரயி ஒKெவா நாN ஒKெவா 9கமாக> ெச ெகா
அ?த நீ

?த5.

ட 9க$கைள ெயலா பைழய சபவ$கைள ஒKெவாறாக

நிைனDபFதி ெகா
---------

F கழிேத.

2

ஏறைறய கா Y6றா

F னா நட?த சபவ. ஆனாA ேந6

நட?த5ேபா எ ஞாபகதி இகிற5. ைஹ8/B ஆறாவ5 பார ப5

ெகா

?ேத. எ தகபனாாி மரண காரணமாக நFவி  வஷ

எ ப தைடப,?த5. ஆைகயா எ வபி வாசித ம6ற

பி ைளகைள கா,A என வய5 அதிக. பதிேனQ ?5 பதிென,டாவ5

பிற?தி?த5. ஆனா ப ளி/ட ேபாகாத  வஷ நா 3மா இ?5
விடவிைல. நறாக பதி?ேத. ஆைகயா இேபா5 வபி

ெக,கார ைபய எ ெபய வா$கியி?ேத. ப ளி/டதி
ஆசிாியக

எலா எேபாி பிாியமாயிபாக . அ?த வஷதி திதாக

வ?தி?த ெஹ,மா8ட பமநாப ஐய$கா எனிட மிக

அபிமானமாயி?தா. அவைர கா,A அவ மைனயாN எனிட பிாிய

அதிக. அ?த தபதிக

எ$க

ஊ வ?த திதி நா அவகN மிக

ஒதாைசயாயி?ேத. 5 தன ேபாFவத6 ேவ

எலா வா$கி ெகா

ய சாமாக

Fவ?5 ெகாFேத. இதிB?5 அ?த மாமி எைன

ெராப பி5 ேபா1வி,ட5. தினசாி காைலயி பலகார காபி என

ெஹ,மா8டாி ),ேலதா. ஒ நாைள நா அவக

),F

ேபாகாவி,டா, "கி,டா! ேந6ைற எ$ேக காேணா? இ?த மாதிாி நீ
'ஆெஸ

,' ேபா,டா, ெஹ,மா8டாிட ெசாB பாீ,ைசயி 'ைஸப'

ேபா,Fவிட> ெசாேவ!" எ மாமி ச

ைட பிபா . இப> சிலகால

ெஹ,மா8ட ),F நா ெசல பி ைளயாயி?ேத. அவக

வ?த திதி

அவகNைடய ), அ?த தபதிகைள தவிர ேவ யா இகவிைல.
பிற ஒ நா

ர$கநாயகி அமா

திGெர ஒ ெச1தி ெசானா .

அவகNைடய மாாி ேதவகி அFத வார ெசைன ப,டணதிB?5
வரேபாவதாக> ெசானா . அ5வைரயி அவகN ஒ தவி உ

F

எM விஷயேம ெதாியாமB?த5. எனேவ, அ?த> ெச1திைய ேக,டDட
என வியபாயி?த5. விய ம,Fமிைல; காரண ெசால யாத ஒ
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பரபர உ

டாயி6. வரேபாகிற ேதவகிைய ப6றி எலா விவர$கN

ெதாி?5 ெகா ள ேவ

ேக விக

F எ ேதாறி6. மாமியிட சா5யமாக பல

ேக,F ெதாி?5 ெகா

ேட. ேதவகி வய5 பதிைன?5; நாலாவ5

பார பா8 ெச1தி?தா . அவைள எ$க

ஊ அைழ5 ெகா

தB பமநாப ஐய$கா இடபடவிைல. எ$க

ேச?ததிைல; ப, கா,A ேச?ததிைல. இர
ெப

கN தனியாக ைஹ8/ கிைடயா5. ஆ

F வர

ஊ ப,டணதிA
F ெக,ட ஊ.

பி ைளக

ைஹ8/

ம,F?தானி?த5. ஆைகயினாேல ேதவகியி பைப ெகFக ேவ

டா

எ ப,டணதி பா, ),ேலேய அவைள வி,F வி,F வ?தாக . ஆனா

அதிக கால ெசல ெப

ைண பிாி?திபத6 தாயா தகபனா இர

F

ேபராA யவிைல. ஆைகயா சில நாைளெகலா அவைள அைழ5

ெகா

F வர தீமானிதாக . அைழ5 ெகா

F வ?5 ஷ பி ைளகளி

ைஹ8/Bேலேய ேச5விடD D ெச1தாக . ர$கநாயகி அமா

ஆ,ேசபைணக

இத6

பல ெசாலாமBைல. ஆனா பமநாப ஐய$கா, "நாேன

ெஹ,மா8டராயி ேபா5 என கவைல? எைன மீறி என நட?5விF?
கிண6 த
ெகா

ணீைர ெவ ள ெகா

Fேபா1 விFமா? யாராவ5 ஏதாவ5 உளறி

F ேபாக,F. இ?த காலதி ைவதிக Fப5 ெப

க

சாதி வி,F>

சாதி கயாண ெச15 ெகா கிறாக . கபேலறி> சீைம ேபாகிறாக .

வகீ பாீ,ைச பா8 ெச15வி,F நாA ைக> ச,ைட ேபா,F ெகா

F

ேகா, வ?5 ேப3கிறாக . அவகைளெயலா யா த ளிைவ5

வி,டாக ? எ ெப

எ ப ளி/டதி ேச?5 பபத6 என

வ?5வி,ட5?" எ அ5 ேபசினா.
அத ேபாி ர$கநாயகி அமாN சமதிதா . எ$க

ெகா"ச உலக ேபாைக அறி?த ெப

ெஹ,மா8டாி மைனவி

மணி. த தவி ஆறாவ5 பார

வைரயிலாவ5 பதாதா நல இடதி கBயாண ஆ எற எ
அ?த அமாளி மனதி இ?த5.

ண

"நீேய ெசாA, கி,டா! இவேகா மாத சபள Y6ைறப5 Uபா1. காபி>

ெசலDேக ஐப5 Uபா1 ஆகிவிFகிற5. இ?த இல,சணதி பண$ கா3 எப>

ேச? பதாயிர, இபதினாயிர எ வரத,சைண ெகாF5 கBயாண
ப

ணி ெகாFக நம ேயாயைத உ

டா? ழ?ைத ெகா"ச

பபாவ5 இ?தா தாேன, 3மாராக நல இடமாக பா5 கBயாண ெச15
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ெகாFகலா?" எ ர$கநாயகி அமா

எனிட ெசானத6 நா ஒ

பதி ெசாலவிைல. அ?த விஷயமாக எ மனதி அ>சமய அபிபிராய

ஒ ஏ6ப,கவிைல. ஆனா மாமி யாாிடமாவ5 த மனதிB?தைத>

ெசாB தீக ேவ

யதாயி?த5. ஆைகயா எைன பி5 ெகா

"எனடா, கி,டா! ஒ பதி ெசாலாம வாைய  ெகா

டா .

கிறாேய?

உ அபிபிராய என? ேதவகியி பைப நித என

இடமிைலதா. ஆனா இ?த ஊ ெகா"ச ப,காடாயிகிறேத எ
பாகிேற. ஷ பி ைளக

ப வபிேலேய ேதவகிைய9 உ,கா?5

பக> ெசானா, இ?த ஊகாரக

எ ர$கநாயகி அமா
"நீ$க

ஏதாவ5 வ வளக மா,டாகளா?"

மப9 வ6தி ேக,டா .

எத6காக கவைலபFகிறீக , மாமி! ெஹ,மா8ட ெதாியாத

விஷயமா? அவ ெச19 ஏ6பாF சாியாகதா இ" எ நா ெசாB
ைவேத.

"எனதா அவ எலா ெதாி?தவராயி?தாA, இ?த விஷய நறா1
ேயாசி5> ெச1ய ேவ

ய காாிய அலவா? எ?த பக பாதாA தம

ச$கடமாயிகிற5. என சாி, அவ சாி, ழ?ைதைய வி,F வி,F

பிாி?திக யவிைல. -$வத6 க

கனவிேல வ?5 நி6கிறா . எ$க

ைண னா ேதவகிதா

விஷய?தா இப எறா, ழ?ைத9 'நா

வ?5 விFகிேற' எ கத5 ேம கதமாக எQ5கிறா . 'ெப
'ெப

கவி' எ வா1 ெகா

இ?த ஊாி ெப
"இ?த ஊாி ெப

ட ம,F எலா />ச ேபாFகிறாகேள?

கN எ ஒ ைஹ8/ இைல, பாேர!" எறா மாமி.
கN ைஹ8/ ைவதா என பிரேயாஜன, மாமி?

ெப"3கN நா6காBகN?தா பக ேவ
நாலாவ5 வ ேம தா

-----------

கவி'

F. இ?த ஊ ெப

வவேதயிைல!" எேற நா.

க

யா
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3
ெஹ,மா8ட நாM ேதவகிைய அைழ5ெகா

F வவத6காக ரயிேவ

நிைலய5 ேபாயி?ேதா. ெதாி?த மனிதகNட ேதவகிைய /,,

ரயிேல6றி அMவதாக> ெசைனயிB?5 கத வ?தி?த5. ரயி எேபா5

வர ேபாகிற5 எ என ஒேர ஆவலாயி?த5. கைடசியாக, ரயி வ?த5.

நா$க

நிற இட5 எதிாிேலேய ேதவகி இ?த வ

9 நிற5. ரயிA

ெவளிேய கைத நீ, ெஹ,மா8டைர பா5 ைகைய ஆ,ய ெப
பாத5 அவ

ைண

தா ேதவகி எ என ெதாி?5வி,ட5. ேகாண வகிF

3,ைட மயி ெவற க கபான வ க

ணிைம9மாக

ேதாறிய ேதவகியி கைத ரயி ச,ட$கN நFவி அைற எப
பாேதேனா, அபேய இைற ஞாபக5 வகிற5. "அபா!

வ?5வி,ேட!" எ ெசான அவNைடய ரைல ேக,ட5 எ ெந"3
ேமெலQ?5 ெதா

ைடைய அைடத5 ேபாற உண>சி ஏ6ப,ட5. ரயிBB?5

ேதவகி கீேழ இற$கிய5 என என ேதாறி6 ெதாி9மா?

"மாமி 3த ைபதிய! இப ரைப, ேமனைகெயலா ேதா6 ேபாப
அழ பைடத ெப

V கBயாண ஆவைத ப6றியா கவைலபFவ5?

இவN ப இ?தா தா கBயாண ஆமா? பதாயிர இபதினாயிர
வரத,சைண இ?த ெப

Vகா ெகாFக ேவ

F? ைபதியகாரதன?தா!

இவைள கBயாண ெச15 ெகா Nகிறவ அலவா இவைள

ெப6றவகN பதாயிர, இபதினாயிர பண ெகாFக ேவ

F?

அப ெகாFதாA அ5 இவN ஈடாமா?" எ இபெயலா எ
மன நிைனத5.

ரயிேவ 8ேடஷனிB?5 ெவளிேயறியேபா5 ேதவகியி ெப,ைய நா -கி
ெகா

F ேபாேன. அப அவNைடய ெப,ைய -கிய5 என

ெபைமயாயி?த5. ஜ,கா வ

ெஹ,மா8ட ஏறி ெகா

யி தB ேதவகிைய ஏற> ெசாBவி,F

டா. பிற எைன9 ஏறிெகா ள> ெசானா.

நா தயக5ட ஏறி உ,கா?ேத. வ

 நகர ெதாட$கிய5 ேதவகி, "இவ

யா அபா?" எறா . அ5வைரயி யாேம எைன ப6றி அKவித

மாியாைதயாக ேபசியதிைல. எ$க

ஊாி சி ெப

க /ட ஷ
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பி ைளகைள 'அவ' 'இவ' எதா ெசாவாக . ேதவகி என மாியாைத
ெகாF5 ேபசிய5 என அளவிலாத ெபைமைய9 மகிH>சிைய9
அளித5. ப,டணதி வள?த ெப

எ எ

ணி ெகா

ேட.

களி நாகாிக எப9 உயDதா

எேபா5 சளசளெவ ேப3 பழக உைடய என அைற, அ?த ஜ,கா
வ

யி ேபாேபா5, எதனாேலா ேபசேவ ேதாறவிைல. தகபனா

மகN ேப3வைத ேக,F ெகா

F ெமௗனமாயி?ேத. நFவி ஒ தடைவ

ேதவகி "இவ ெராப ச$ேகாச ேபாBகிற5. ேபசாம வகிறாேர?"

எறா . "அெதலா ஒமிைல; அபாD ெப

றிகிட ேவ

V ேப3ேபா5 நFவி

டா எ இகிறா. உ அமாD இவ ெசல பி ைள.

எத6ெகFதாA 'கி>சாமிைய அM$க !' எபா . இவனா என ),F
விஷயமான கவைலேய இலாமBகிற5!" எறா ெஹ,மா8ட. அவாிட
அேபா5 என எைல கட?த நறி உண>சி உ

டாயி6.

ெஹ,மா8ட யி?த ), வாசB சில ம?தாைர, பவளமB தBய

ப> ெசகN மதியி ஒ பைழய கால5> சாதி ைல ெகா9

வள?5 பட?5 ;5 ெகா,யி?த5. ஒ?5 விQ?5 விFவாேளா எ

ேதாப ஒBயான ேதக5ட ேதவகி அ?த ),F
ெப

?தேபா5,

கைள ';$ெகா' எ ெசாவதி ெபாத என விள$கி6.

இைற /ட நா ேதவகிைய ப6றி நிைனதா, அ?த சாதி

ைலெகா9 அதி ;தி?த மலகளி மண ேச?5 என ஞாபக
வகிறன.
----------

ேதவகி எ$க

4
ஊ வ?5 சில நா

வைரயி எ வாHைகேய -கல

மயமாயி?த5. வழக ேபாலேவ ெஹ,மா8ட ),F அக ேபா1

வ?ேத. அமாD உதவி ெச1த5 ேபாலேவ மகN உதவி ாி?5 வ?ேத.
சில சமய கண தBய பாட$களி ேதவகி ச?ேதக ேக,டா ெசாB

ெகாFேப. ேதவகி எைன ெராப பி5 வி,டதாக ேதாறிய5.

அமாைவ ேபாலேவ ெப

V ஒ நா

நா அவக

),F

ேபாகாவி,டா, "எ$ேக ேந6 காேணா?" எ ேக,க ெதாட$கினா .
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அவகN

ஒ விதியாச எனெவறா, தாயா எனிட பி ைள ைற

பாரா, எைன ஏக வசனதி அைழபா . தவி மாியாைதயாக 'வா$க '
'ேபா$க ' எ /வா .

இKவித சிலகால நா ஆன?த மயமான வாMலகதி ச"சாி5 வாH?5
வ?ேத. திGெர அ?த வானி கேமக ஒ ேதாறிய5. தB

சிறியதாக ேதாறிய5 வர வர ெபாிதாகி பட?த5. இ9 மினA யA

மைழ9 ெதாட?5 வ?தன.
ேதவகி எ$க

ப ளி/டதி ஐ?தாவ5 பாரதிேல ேச?தா . வபி எலா

பி ைளகN ெப"சிகளி உ,கா?திபாக . ேதவகி ம,F ச6 த ளி

ஒ தனி நா6காB ேபாடப,. அதி அவ

இைத றி5> சில மாணாகக

உ,கா?5 ெகா வா .

ஒ விதமாக ேப3வ5

F எ என

ெதாிய வ?த5. பராபாியாக ேக விப,ேடேனயறி, எ காதி அதைகய ேப>3
எ5D விழாம ெகா"ச நா

வைரயி இ?த5. ஆைகயா, மனதி6

ஆதிரப,ேடேன தவிர அைத ப6றி நா ஒ ெசால யவிைல.
கைடசியாக, ஒ நா

எ கா5பட ேக,F வி,ேட. ஆறாவ5 பாரதி இர

F

வஷ ேதறாம, றாவ5 வஷ பத ஒ ைபய இ?தா. அவ ெபய

ைவதியநாத. பணகார ),F பி ைள. அகபாவ பிதவ. வ ேப>3
ேப3 வழக ெராப உ

F. ஆசிாியகைள ப6றி/ட> சில சமய

கனாபினா எ மாியாைத ைறவாக ேப3வா. அவேனாF நா

சகவாசேம ைவ5 ெகா வதிைல.
ஒநா
ெகா

நா ெஹ,மா8ட ),F ேபா1வி,F ஹா8டA திபி வ?5

?தேபா5 ைவதியநாதM இெனா ைபயM சாைல ஓரதி நி

ேபசி ெகா

?தாக . எைன> 3, கா, ைவதியநாத ஏேதா

ெசானா. இெனா ைபய 'ஓேஹா!' எ சிாிதா. அைத/ட நா
ெபா,பFதவிைல. நா பா,F> சாைலயி இெனா ஓரமாக

ேபாேன. ஆனா ைவதியநாதM அைற ஏேதா பிசா3 பிதி?த5.

ஆைகயா எ காதி விQப அவ ெஹ,மா8ட ெப

ேதவகிைய ப6றி

ேபசினா. எைன9 அவைள9 ேசேத ேபசினா, என ேபசினா எ

இ$ேக எQதி எ ேபனாைவ9 காகிதைத9 கைறபFத நா விபவிைல.
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அைத ேக,ேடேனா இைலேயா, என ஆேவச வ?5வி,ட5. அKவளD

ைதாிய ேதகபல என எப அ>சமய வ?தன எபைத நிைனதா

இேபா5 /ட வியபாயிகிற5. ஒேர பா1>சB அவனகி ெச அவ

கனதி பளீ எ ஒ அைற வி,ேட. ைவதி நல தய; ',பா'

நறாக ஆFவா. கா6ப?5 ஆ ஆ காB அவM ைவர பா1?தி?த5.
எைன ஒ உைதவி,டா. எ ழ$காB ப,F பிராணேன ேபா1வி,ட5.

ஆயிM நா பணி?5 விடவிைல. இர

ெச1ேதா. )தியி விQ?5 ர

F ேப சிறி5 ேநர 5வ?த 9த

ேடா . ைவதி எ கQைத பி5 ெநக

ஆரபிதா. என >3 திணற ஆரபி5வி,ட5. நல ேவைளயாக அ?த>
சமயதி எ$க

ப ளி/ட ஆசிாிய ஒவ வ?தா. ெஹ,மா8டைர

கா,A அவ பி ைளகளி க,Fபா,ைட நிைல நி5வதி க
அவ எ$க

அகி வ?5 அத,ய5 இவ ச

பானவ.

ைடைய நிதிேனா.

இவைர9 அவ கFைமயாக தி,வி,F ப ளி/ட வ?த5 த

க

ேபாவதாக> ெசானா. ைவதி உடேன "எ ேபாி தபிைல, ஸா! நா
பா,F> 3?தர5ட ேபசி ெகா

?தேபா5 இவ தா வA>ச

ைட

இQதா. திFதிFெவ வ?5 கனதி பளீ எ அைற?தா. 3?தரைத

ேவVமானா ேக,F பா$க !" எறா. "3?தரைத ேக,பெதன?
இவைனேய ேக,கிேற. ைவதி ெசாவ5 உ

ைமயா?" எ எைன பா5

ஆசிாிய அத, ேக,டா. நா பதி ெசாலாம திைக5 நிேற. ைவதி

/றிய5 எனேவா உ

ைமதா. தB ைவதியி கனதி அைற?தவ

நா தா. ஆனா எத6காக? அ?த காரணைத ெவளியி,F> ெசால என

இடமிைல. அைத> ெசாவைத கா,A ஆசிாியாி த

டைனைய

ெபவத6 ம6றவகளிட அவமான பFவத6 தாயாராயி?ேத.

ேதவகிைய9 எைன9 ேச5 ைவதி ேபசிய ஆபாச வாைதகைள எப

நா திபி> ெசாேவ? ெசானா அ?த ேப>3 ஊெரலா ஒ நிமிஷதி
பரவி விFேம? அைதவிட எ நாைவ 5
நிைனேத.

5 விFவேத ேம எ

உதவி தைலைம ஆசிாிய ஜகதீச1ய ெஹ,மா8டாிட எ$க
ச

ெத>

ைடைய ப6றி> ெசாBவி,டா. ெஹ,மா8ட எைன அைழ5

விசாாிதா. ைவதி9ட வA> ச

ைட ேபானத6 காரண ேக,டா.

நா ெசால மேத. ேவ யாாிட ெசானாA அவாிட ெசால

/டாதலவா? கைடசியி "இ?த தடைவ மனி5வி,ேட. இனிேம
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இபெயலா ெச1யாேத!" எ எ>சாிதா. அ5ட அ>சபவ

?5வி,டதாக ேதாறிய5.

ஆனா ெஹ,மா8ட எைன நடதிய ைறயி சீகிரதிேலேய
விதியாசைத க

F ெகா

ேட. பைழய அபிமான நபிைக9 எனிட

இைலெயேற ேதாறிய5. அவகNைடய ),F நா வவைத /ட

அKவளவாக அவ விபவிைலெய காணப,ட5. அைத கா,A

கியமாக, நாM ேதவகி9 ேப3வைத பாதா ெஹ,மா8டாி க

3$கி6. "ேதவகி! என )

ேப>3? ேபா1 பாடைத ப!" எபா.

இ5ம,Fமலாம எனிட அவ தனிைமயி ேபச ேநேபா5 "கிணசாமி!

ேதவகி ஒ நல வர பா5 ெகா

கிேற. நா வாHைகயி

ெராபD வைமயா கடப,டவ. ேதவகிையயாவ5 நல பணகார

பி ைள பா5 ெகாF5 விட விகிேற. பணகார

பி ைளயாயி?தா ம,F ேபாதா5; ைற?த5 பி.ஏ. பதவனாயிக
ேவ

F. ெபமாNைடய சித எபயிகிறேதா? உன யாராவ5 நல

வர ெதாி?தி?தா ெசாA!" எ /வா.
இ?த வாைத எ ெந"ைச வா

தி ெசாB ெகா
நா

ெகா

F அப5 ேபாB. என நாேன

F ஆத அைடய பாேப. "ேதவகி எப9 ஒ

கBயாண நடக ேவ

ய5தாேன? ஆ8திபா8தி ஒேமயிலாத நா

அைதப6றி ேயாசி5 என பய? நம ப ெகா"ச. பி.ஏ. வைப

எ, பாகD யா5. வய5 ெபாத /ட இைல. பிேன, எத6காக
கவைலபட ேவ
பலவிதமாக எ

F? ெஹ,மா8ட ெசாவ5 நியாய?தாேன?" எ

ணி ேயாசி5 D ெச1ேவ. ஆனாA ேதவகி கBயாண

நடக ேபாகிற5 எற எ
ெகா

?த5.

"ைவதி என ச

ண எ மனதி ஏேதா ஒ ேவதைனைய ெகாF5

ைட எQ?த காரணைத ப6றி ெஹ,மா8ட

ெதாி?திேமா, ஒ ேவைள 3?தர ெசாBயிபாேனா?" எ எ
எ

ணி எ உ ள ததளித5. அல5 ைவதிேய ஒேவைள ஏதாவ5

ணி

உளறியிகலா; 6றைத எேபாி 3மதியிகலா. ஆனாA அைதப6றி
யாாிட ேபசேவா, ேக,கேவா யவிைல. ச

ைட பிற ைவதி9

நாM ேப3வேதயிைல. எைன ப6றி அவ நா இலாத சமய$களி
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ஏேதேதா ேகா

ெசாB அவ- ேபசி வகிறா எ ெதாி?தி?த5. ஆயிM

பைழய அ]பவ காரணமாக அைதப6றி காதிேலேய ேபா,F ெகா ளாம
இ?5வி,ேட. இர

இடமிைல.

டாவ5 தடைவ அவேனாF ச

இபயாக கால ேபா1 ெகா

ைட ேபாட என

?த5. எ வாHைகயி ஏ6ப,?த

5ண>சி9 ஆன?த மைற?5வி,டன. கவைல9 ச?ேதக மனைத

அாி5 ெகா

?தன. இKவளD மிைடயி ேதவகி எேபா5ேபா

எனிட பிாிய கா, வ?த5 ஒதா ஒவா திதி அளி5 வ?த5. "ஏ

இெபாQெதலா ),F வவதிைல?" எ ேதவகி எைன பா
ேபாெதலா ேக,க தவவதிைல. ஆனா அவNைடய தகபனா நா

வவைத விபவிைலெய அவளிட நா எப> ெசாேவ?
ெசானாதா அதி பய என?
------------

ஒ நா

5
ர$கநாயகி அமா

எைன /பி,F அMபி, "கி,டா! ேகாவிA

ேபா1 ெபமாைள9 தாயாைர9 ேசவி5 வி,F வரேவV. நீ எ /ட

வகிறாயா?" எ ேக,டா . மாமியி அ மா ெசால யாம

சமதிேத. மாமி9ட நா ேகாவிA ேபாவைத யாராவ5 ைபயக

பாதா, "கி>சாமி மப9 ெஹ,மா8ட ),F மாமிைய காகா1
பிகிறா!" எ ெசாB பாிகசிபாக

எப5 ெதாி?5தானி?த5.

அைதெயலா நா ெபா,பFதவிைல. ைதாியமாக ;ைஜ சாமாகைள

எF5 ெகா

F மாமிைய ெதாட?5 ேபாேன. வழியி மாமி அ]தாப

நிைற?த ரB, "கி,டா! எனிட நீ நிஜைத> ெசாBவிF. இவ -

ேதவகியி அபாD - உ ேபாி என ேகாப? நீ என அபப,ட
6றைத> ெச15 வி,டா1? எ5வாயி?தாA எனிட ெசாB விF! நா

அவாிட ேபசி> சாிபF5கிேற!" எறா . மாமியி அ எைன
உவி,ட5. அழமா,டா ைறயாக நா உ

உ

ைமைய> ெசாBவி,ேட.

ைம எறா, ைவதிய நாத உளறியைத அபேய ெசாBவிடவிைல.

ஒ மாதிாி அவMைடய வ ேப>ைச ப6றி றிபாக> ெசாB, அதனா

ேந?த ச

ைடைய ப6றி9 ெசாேன.
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இைத ேக,ட மாமி, "அழகாயிகிற5! இத6தானா உ ேபாி எாி?5
விQகிறா? ஊாிேல நாA காலாக

ஏதாவ5 ேபசி ெகா

Fதானிபாக .

இப நடகலா எ நா எதிபாத5தாேன? 'இ?த ப,கா,F ஊாி
ஷ பி ைளகளி ப ளி /டதி ேதவகிைய> ேசகலாமா?' எ

அேபாேத நா ெசாேன. அைத ேக,காம ேச5 வி,டா. இேபா5 உ

ேபாி ேகாபி5 ெகா

F என பய? ெஹ,மா8ட எனேமா ெராப

நலவ தா. ஆனா ேக,பா ேப>ைச ேக, 3பாவ ெகா"ச உ

F. அ?த

உதவி தைலைம வாதியா ஜகதீச1ய ஏேதா இலாத5 ெபாலாத5 ெசாB
வதி ைவதிகிறா. நீ, பாவ, எ வயி6றி பிற?த பி ைள மாதிாி எKவளேவா

வி3வாசமாயி?தா1. ேதவகி உட பிற?த தபி, தைமய ஒவ இைலேய

எற ைற என உ

F. அ?த ைற தீப நீ அவNைடய /ட பிற?த

தைமய மாதிாி பிாியமாக இ?தா1. பாவ! ஊாி உ ளவக

ேச?5 உைன

ஆகெவா,டாம அ5வி,டாக . ஆனா நீ ெகா"ச$/ட கவைலபடாேத!

நா இவாிட ெசாB> சாிபFதி விFகிேற. ெபமா

ச?நிதியிA நா இைற உனகாகேவ ேவ

ச?நிதியிA தாயா

 ெகா ள ேபாகிேற!"

எறா . இ?த அபான வாைதகளினா எ மன ேமA உகிவி,ட5.

ெபமாைள9 தாயாைர9 ேசவிேபா5 அைற நாM அKவிதேம
ேவ

 ெகா

ேட. "ெஹ,மா8ட எ ேபாி இ?த அ மதி

 ேபாலேவ ஏ6படேவ

F" எ பிராதிேத.

எMைடய பிராதைன9 மாமியி பிராதைன9 )

ேபாகவிைல. சில

நாைளெகலா ெஹ,மா8ட பைழயப எேம பிாியமாயிக

ெதாட$கினா. இ5 என எைலய6ற மகிH>சி த?த5. ஆயிM நா ஊ

பய?5, அதாவ5 ம6ற ைபயகளி வ ேப>3 பய?5, ெகா"ச
ஜாகிரைதயாகேவ நட?5 ெகா

ேட. ேபா தினசாி இர

F ேவைள9

ெஹ,மா8ட ),F ேபாவதிைல. அேயாF ேபாகாம இப5மிைல.

வார5 இர

F  தடைவ ேபா1 பா5 ேபசிவி,F வேவ.

ேதவகியாவ5 மாமியாவ5 ேக,டா, "இ?த வஷ எ8.எ8.எ.சி. பாீ,ைச
ேபாகேவ

ேவ

F அலவா? பாட$க

கடமாயிகிறன. சிரைதயாக பக

யிகிற5. ப5 நல மா வா$கி பா8 ெச1தா தாேன

ப ளி/ட5 'கிதா' உ

டா? ெஹ,மா8ட நல ெபய

ஏ6பF?" எ பதி ெசாேவ. ஆனா ெஹ,மா8டாிட அவைடய

Fபதாாிட எ மனதி ஏ6ப,?த அபிமான ம,F எ ளளD
ைறயவிைல.
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இப> சில மாத$க

ெசறன. அைர வஷ பாீ,ைச ?5 கிறி85ம8

விFைற9 கழி?த5. ைத மாத பிற?த5. 'ைத பிற?தா வழி பிற' எ ஒ
பழெமாழி உ

F அலவா? என ஒ வழிபிற?த5. அதாவ5 ெஹ,மா8ட

), ேபா ெநகமான பழக ஏ6பFவத6 ஒ வழி பிற?த5. அ5,
ேதவகி கBயாண நி>சயமான ெச1திதா!

கிறி8ம8 விFைறகாக நா கிராம5 ேபா1வி,F திபிய5 இ?த>
ெச1திைய அறி?ேத. ெஹ,மா8ட அவ மைனயாN என ஆ ேம ஆ

வி,டாக . நாM அவசரமா1 அவக

),F ேபாேன. "ேதவகி

கBயாண நி>சயமாகியிகிற5" எகிற ெச1திைய -கல5ட
ெசானாக . வரM ெராப நல வர எ ெதாி?த5. எ$க

ெஹ,மா8ட

மிக நல மனித; அவைடய மைனயாேளா மகா உதமி. அபப,ட

தபதிகNைடய ஆைச நிைறேவறாம6 ேபாமா? "உ$கNைடய ண5தா

இKவளD நல வர கிைடத5" எ ெசாேன. ைபய ஒ தாசிதாைடய
மக. பி.ஏ. ப5 ெகா
ேக,கவிைலயா. ெப

?தா. வரத,சைண /ட அதிக

ணி அழைக9 சமைத9 பா5 அதிக நிப?தைன

ஒ ேபாடாம கBயாண5 ஒ ெகா

F வி,டாகளா.

ேனெயலா 'ேதவகி கBயாண' எற ேப>3 என கிேலசைத

அளித5 எ ெசாேன அலவா! இேபா5 கBயாண நி>சயமாகி வி,ட5

எ ெதாி?த5 என எ?தவிதமான கிேலச ஏ6படவிைல. எ தைலயிேல

இ?த 3ைம9 இதயைத அகிய பார இற$கிவி,ட5 ேபாற உண>சி

உ

டாகி -கல ஏ6ப,ட5. ேதவகியி சம5 அழ இKவளD

நல வரM கBயாண ஆகேவ

ய5 நியாய?தா. பமநாப ஐய$கா-

ர$கநாயகி அமாளி உதம ண5, அவகN இபப,ட மாபி ைள
கிைடக ேவ

ய5 நியாய?தா. எலா கடDNைடய கைண.

ெபமாைள9 தாயாைர9 ர$கநாயகி அமா

ேசவிததி பல ைகேம

கிைட5வி,ட5. என ஒ ெபாிய ெபா தீ?த5. ெஹ,மா8டாிட நா
ெகா

?த பதி எKவிதமான கள$க ெசாவத6 இனிேம யா

5ணியமா,டாக
இதைகய எ

அலவா?

ண$களினா நா அளவிலாத உ6சாகமைட?5 கBயாண

ஏ6பாFகளி தீவிரமாக ஈFப,ேட. ேபா ெபபாA ெஹ,மா8ட
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),ேலேய கால$கழிக ெதாட$கிேன. ப?தைல அப ேபாட ேவ
ேமள5 இனாைர> ெசால ேவ

F,

F, சைமயA இனாைர ஏ6பாF

ெச1ய ேவ

F, இனின சாமாகைள இனின இடதி வா$கி> ேசகர

ெச1ய ேவ

F, கBயாண கFதாசி இப அ>சக ேவ

F எபைத

ப6றிெயலா இைடவிடாம மாமி9ட விவாதி5 வ?ேத. கBயாண

ஏ6பாFக
வ?ேத.

சப?தமாக எனா இயற ஒதாைசகைள9 மாமி> ெச15

ஆனா இ?த கBயாண ஏ6பாFகளிA ேப>3 வாைதகளிA ெகா"ச$/ட
உ6சாக$கா,டாமB?தா

ேதவகி. "என கBயாண5 இேபா5 என

அவசர? அமாD, அபாD ைபதிய பி5 அைலகிறாக ! ெகா"ச$/ட

என பிகவிைல!" எ ேதவகி அக ெசானா . சாதாரணமாக

கனி ெப

க

எலாேம கBயாண ேப>3 வ?தா இப பிகாத5

ேபால கா, ெகா வ5
ெசாAகிறா

F. ேதவகி9 அKவித?தா ெவளி>

எ தB நிைனேத. அவ

பாிகசி5> சிாிேத. ேபாக ேபாக, ேதவகி உ

அப ேப3ேபாெதலா

ைமயாகேவ கBயாணைத

ஆ,ேசபிகிறாேளா எற ச?ேதக உதித5. அேபா5 அவளிட எதிக,சி

ேபசி திமதி9 ெசாேன. "உ தாயா தகபனா நீ ஒேர ெப

உன காலா காலதி கBயாண ப

ணி பாக ேவ

F எ

.

அவகN ஆைசயாயிராதா? அைத நீ ஆ,ேசபி5 என லாப? இ?த மாதிாி
வர தா 3லபதி கிைடமா? ைபய பி.ஏ. பகிறானா!..." எ வரைன
ப6றி வணிக ெதாட$கிேன. அத6 ேதவகி, "பி.ஏ. எறா அKவளD

அதிசயமா? எதைனேயா ஆயிர ேபக
ெகா ள என இட இக ேவ

பி.ஏ. பகிறாக . கBயாண ெச15

டாமா? இ?த காலதி 'ெப

க

விFதைல' எ, அ5ெவ, இ5ெவ ேப3கிறாகேள? நா 'கBயாண
ேவ

டா' எ ெசாAேபா5 எைன நிப?த பF5வ5 என நியாய?

எலா ெதாி?த எ$க

அபாேவ இப> ெச1கிற5தா என

அதமாகவிைல! நீ$களாவ5 எ அபா - அமாவிட ெகா"ச எனகாக
ேப3)க

எ நிைனேத. நீ$கN அவகNைடய க,சி ேப3வ5 என

ஆ>சாியமாயிகிற5!" எறா . இைத ேக,ட5 என உ
ெகா"ச தயக உ

ைமயாகேவ

டாகிவி,ட5. ஒ ேவைள ேதவகி இடமிலாத

ைபயM அவைள பலவ?தமாக கBயாண ெச15 ெகாF5விட பிரயதன
ெச1கிறாகேளா எற கவைல ஏ6ப,ட5.
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"ஆமா, ேதவகி! அ?த ைபயைன உன உ

ைமயாகேவ பிகவிைலயா,

என? அபயானா..." எபத6 , ேதவகி, "அபயானாAமிைல,

இபயானாAமிைல. அ?த ைபயைன என பிகிறதா, இைலயா எற

ேக வி எ$ேக வ?த5? சாபாேட இைலெய ெசாAேபா5 'இைல
ெபாத' எ கா ெசான கைதயாக அலவா இகிற5? என
கBயாண ப

ணி ெகா ளேவ இடமிைல. பி.ஏ., எ.., பா8 ெச15வி,F

'G>ச' உதிேயாக5 ேபா1> 3த?திரமா1 வாழேவ

F எ என

விபமாயிகிற5. மாபி ைளைய பிதிகிறதா, இைலயா எ
எைன ேக,டா என பிரேயாஜன? எைன பாக வ?த ைபயைன நா
க எF5 பாகேவயிைல. பிேன, எப பதி ெசால 9?"

எறா . இதிB?5 ேதவகியி ஆ,ேசபெமலா ெவளிபைடதா எ

நா தீமானி5 ெகா

ேபசாேத! கBயாண ப

ேட. பிற "இ?த மாதிாிெயலா அச?தபமா1

ணி ெகா ளாம 'நனாி'யி ேச?5 விFவெதலா

ஐேராபியகN> சாி; ஹி?5களாகிய நம> சாிபFமா? அ?தமாதிாி

எ

ணைத அேயாF மற?5விF! அபா அமா ெசாகிறப ேகN!" எ

அQதமா1 திமதி ெசால ெதாட$கிேன. "இேபா5 இபதா
'கBயாண ேவ

டா' எ ெசாB ெகா

பா1. நாைள கBயாண

ஆகிவி,டா எைனெயலா திபி/ட பாக மா,டா1. 'கி,டா' எ

ஒவ இகிறா எபைதேய மற?5ேபா1 விFவா1!" எ சில சமய
பாிகாச ெச1ேத.
இ?தமாதிாி நா$க

ேபசி ெகா

 சமயதி ெஹ,மா8டேரா அல5

மாமிேயா வ?5வி,டா, உடேன ேதவகி ேப>ைச நிதிவி,F ேயாசைனயி

ஆH?5 விFவா . அவ

அப என ேயாசைன ெச1தா

எப5 அவN

அவள5 அ?தராமாD?தா ெதாி9. பா6கடB ப ளி ெகா

பர?தாமM ஒ ேவைள ெதாி?திகலா.
------------

 அ?த

6

கBயாண ேததி றிபி,டாகிவி,ட5. ப?தகா /த நட?5, கBயாண
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கFதாசி அ>சிடD ெகாFதாகிவி,ட5. கBயாண5 ேவ

பாதிேம ேசகர ெச1தாகி வி,ட5. மண ெப

ய சாமாகளி

V நி>சயதாத

டைவ9 மாபி ைள /த ேவ9 /ட வா$கியாகிவி,ட5.
இKவளD ஏ6பாFகN ஆன பிற, திGெர 'ெஹ,மா8ட ெப

ணி

கBயாண நி ேபா1 வி,ட5' எற வத?தி ஊாி பரவிய5.
எ தாயாைர பாபத6காக இர

F நா

நா கிராம5 ேபாயி?5

திபி வ?ேத. திபி வ?தDடேன அ?த> ெச1தி காதி விQ?த5. எனா
நபேவ யவிைல. உ

ைமைய அறி?5 ெகா வத6காக அவசர அவசரமாக

ெஹ,மா8ட ),F ேபாேன. ),F வாசB கBயாண5காக

ேபா,?த ப?தைல ஆ,க

?தாக . இ?த

அேபா5தா பிாி5 ெகா

கா,சி எ மனதி ெசால யாத ேவதைனைய உ

Fப

ணிய5.

),F ேள ேபாேன. ெஹ,மா8டராவ5, அவ மைனவியாவ5 அ$ேக

காணபடவிைல. ேதவகி ம,F /ட5 ஊ"சB உ,கா?5 ஆ

ெகா

?தா . ச?திரபிப ேபாற அவNைடய க வா வத$கியி?த5.

அவNைடய தைல மயி அவிH?5 ெதா$கிய5. கன$களி க

வழி?ேதாயதி அைடயாள$க

காணப,டன.

ணீ

"ேதவகி! இ5 என? ப?தைல ஏ பிாிகிறாக ? நா ேக விப,ட5
உ

ைமயா?" எேற.

"ஆமா, கி,டா! உ
ேவ

ைமதா. கBயாண நி ேபா1வி,ட5. நா 'ேவ

டா' எ அ5 ெகா

ேடேன, அைத இவக

டா

ேக,டாதாேன?

அேபா5 நா ெசானைத ேக,கவிைல; இேபா5 நறா1 அவமான

ப,டாக . இவகN நறா1 ேவ

ேவ

F! இ5D ேவ

F; இன

F!" எறா . ேதவகியி இனிய ரB அKவளD ேராத எப வ?5

?த5 எ ஆ>சாியப,ேட.

"என காரண? கBயாண ஏ நிற5?" எ ேக,ேட.
"என காரணேமா! எைன ேக,டா, என என ெதாி9? அபாD

அமாD எைன பிF$கி எFப5 ேபாதா5 எ நீ ேவேற ேக வி ேக,பத6
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வ?5வி,டாயா?" எறா

ேதவகி.

ேகாபதிA ஆதிரதிA மாியாைத /ட தவறிவி,டா ! ஆயிM அத6காக

அவைள 6ற ெசால எ மன இட ெகாFகவிைல.

இ?த> சமயதி ),F வாசB ெஹ,மா8டாி ர ேக,ட5.
"ஏ

டா! இMமா ப?தைல பிாிதாகவிைல? சீகிர பிாி5 எறி?5 வி,F

ெதாைல9$களடா!" எ பமநாப ஐய$கா சதமி,F கதினா. அ5

ெஹ,மா8டாி ரதானா? ஆமா, அவைடய ரேலதா! ெஹ,மா8டாி

ரதா அKவளD கணகdரமாகியிகிற5!

பாவ! ெஹ,மா8ட மனதி எKவளD தாப ஏ6ப,க ேவ

F எப5

விதமாக ஆத ெசாAவ5 எ ேயாசிேத. ேயாசி5 ெகா

ேட ),F

ஊகிக /ய5 தாேன? அவ ஆத ெசால ேவ

வாச6ற ேபாக நாA அ எF5 ைவேத. இத6

F எ, என

பமநாப ஐய$கா

உ ேள வ?5 வி,டா. வ?தவ, எைன பாதா. ஐேயா! அ?த பாைவ!
சிவெபமா ெந6றி க

ைண திற?5 பா5 திாிரைத எாி5வி,டா

எபதி என> சிறி5 அதிசய கிைடயா5! ஆனா அைற ேதவகியி

தகபனா எைன பாத பாைவ எைன ஏ எாிகவிைல எபைத

ப6றிய அதிசய?தா இன என தீரவிைல.
ச6 ேநர தீ எQ க

களா எைன பா5 ெகா

ச,ெட நிதானி5> சமாளி5ெகா

ேடயி?தவ,

F, "ஓேகா! நீ ேவ 5க விசாாிக

வ?5 வி,டாயா! சாி! இ$ேக வா!' எ சமிைஞ9 கா,வி,F அவைடய

ெசா?த அைற

]ைழ?தா. உடெலலா பதற, ெந"3 படபடெவ அ5

ெகா ள நாM உ ேள ேபாேன. இத6

அவ நிதானி5 ெகா

F

வி,டதாக ேதாறிய5. ரB அKவளD கFைமயிைல; சாவதானமாகதா

ேபசினா. ஆனா அவ /றிய விஷய எைன கதி கல$க அ5வி,ட5.
"கிணசாமி! நா ெசாவைத> சாியாக வா$கி ெகா . பதி ேபசாேத!

இனிேம நீ இ?த ஊாி, எMைடய ப ளி/டதி, பக> ெசௗகாியபடா5.
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நியாயமாக உைன ப ளி/டதிB?5 '8மி8' ெச1யேவ
ேவ

F. அத6

ய கா?தர இகிற5. ஆனா நீ தகபனிலாத ஏைழ ைபய. நீ

எேபப,ட ெபாிய தீ$ ெச1தி?தேபாதிA உைன அேயாF ெகF5விட
என விபமிைல. நாைள ப ளி/ட வ?தாயானா உன

'ரா8ப சபிேக,' ெகாF5 விFகிேற. எப9 இ?த வஷ ேபான5
ேபான5தா. அFத வஷதி ேவ எ?த ஊ ைஹ8/Bலாவ5 ேச?5ப,

இ$ேக ெச1த5ேபா அேயாகியதன ெச1யாம, ேயாகியமாக நட?5ெகா !

எனா உைன மனிக யா5. கடDளிட மனி ேக,Fெகா .

கடDளி கைண எைலய6ற5. அவ ஒ ேவைள உைன மனிதாA

மனிக /F!"

ேம6/றிய வாைதகைள அபேய ெஹ,மா8ட /றியதாக நா உதி

ெசால யா5. இமாதிாி ேதாரைணயி ேபசினா எதா ெசாலலா.

ஏ6ெகனேவ கலக 6றி?த எ மனதி அவ /றிய வாைதக

அKவளD

ெதளிவாக பதியவிைல. எலா ஒேர ழபமாயி?த5. ஆயிM விஷய

எனெவப5 விள$கிவி,ட5. நா ஏேதா மனிக யாத ெபாிய 6ற

ெச15 வி,ேட. அதனா அ?த ஊ ப ளி/டதி இனி நா பகயா5.

அ?த வஷ ேவ ஊ ப ளி/டதி ேபா1> ேச?5 பகD யா5. ஒ

வஷ ேபான5தா!

பைபப6றி அKவளவாக நா கவைல படவிைல; வாHநாளி ஒ வஷ
என பிரமாத? ஆனா ெஹ,மா8ட எ விஷயதி அKவளD ெகாdரமாக

நட?5 ெகா

த

ட5தா ெசால யாத 5பைத அளித5. அபப,ட

டைன ெபவத6 நா 6ற என ெச1ேத? '6ற என?' '6ற

என?' எ எ உடபி உ ள ஒKெவா அVD 555 ேக,ட5;

ஒKெவா நர அலறி அQ5 ேக,ட5.

தய$கி த,F தFமாறி எ நாD, "ஸா! நா என 6ற ெச1ேத? எத6காக
எைன ப ளி/டதிB?5 த Nகிறீக ?" எ ேக,ட5.

"அட அேயாகியா! ேக வி ேவ ேக,கிறாயா? ேபா! எ க

 நி6காம

ேபா1 ெதாைல! இனி எ கதிேலேய விழிகாேத! இ$ேக நிறாேயா
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உைன ெகா விFேவ. ேமேல ஒ வாைத ேபசினாA உைன

'8மி8' ெச15 விFேவ! ெக, அD,!" எ ெஹ,மா8ட />சB,டா.
ேமேல நா அ$ நிறா, எைன அவ ெகாவ5 ஒற மிக,F; வர

மீறிய ேகாபதினா அவைடய உயிேக ஏதாவ5 ஆப5 ேந?5விF எ
ேதாறிய5. விமி ெகா

ேட அ?த ),B?5 ெவளிேயறிேன. ப?தB

இ?த கீ5கைள ெயலா இத6

பிாி5 கீேழ ேபா,?தாக . கக

ம,F நிறன. ேபாகிற ேபாகி அ?த ககளி ஒைற பிF$கி கிேழ

தடாெர ேபா,F வி,F ேபாேன. )தியி நட?தேபா5 எ,F திைசகN

3ழறன. [ாிய இ

F ப,டபக ந ளிரவாயி6. வான இ?5 எ

தைலயி விQ?5 அகி >3விட யாம திணற> ெச1த5. இ?த நிைலயி

எபேயா த,F தFமாறி த ளா எMைடய அைற ேபா1> ேச?ேத.
-----------

7

கQ கி ேவ எ ஒ பழெமாழி உ

F. சமீபதி எ$ேகயாவ5

இைர கிைடபதாயி?தா கQ கி ேவமா! ைவதி

3?தர5 அபேய கி ேவ ேபாBகிற5. நா வ?திபைத9

எMைடய மேனா நிைலைய9 ெதாி?5 ெகா

F அவக

எMைடய அைற

வ?5 ேச?தாக . அKவளவாக நா அவகNட பழக ைவ5

ெகா வதிைலெய ெசாBயிகிேற. ஆயிM விஷமிகN ெவ,க

ஏ5? எைன ேத வ?5 ேச?தாக .

என ஏ6ப,?த 5கைத9 அவக
பிரயாைச ப,F நா அடகி ெகா

ேபாி வ?த ேகாபைத9 ெவ

ேட. ெகா"ச நா

ெபாைமயாயி?தா, ேதவகியி கBயாண தைடப,ட காரணைத

அவகளிடமி?5 ெதாி?5 ெகா ளலா எ எMைடய உ Nண>சி
ெசாB6.

"எ$ேக அபா வ?தீக ? என விேசஷ!" எ ேக,ேட.
"என விேசஷமா? ஊெரலா ஒேர அமகளமாயிகிற5; 'என விேசஷ
எ ெம ள ேக,கிறாேய? ெஹ,மா8ட ெப

ணி கBயாண நி
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ேபான5 உன ெதாியாதா?" எறா ைவதியநாத.
"அ5 ெதாியாம இமா? ெதாி9. அத6காக நா எனைத> ெச1வ5?"
எேற நா.

"எனைத> ெச1வதாவ5? ஏ? ேபஷாக> ெச1யலா. நமி யாராவ5 ஒவ
ேதவகிைய கBயாண ெச15 ெகா ளலா. 'ேபா,ட ப?தைல பிாிக ேவ
எ ெஹ,மா8டாிட ெசாலலா" எறா 3?தர.

டா'

"ேபஷான ேயாசைனதா. இைத நீ ெஹ,மா8டாிட ெசாB பாப5தாேன?
எனிட ெசாB என பிரேயாஜன?" எேற.
"ெஹ,மா8டாிட அவைடய Fபதாாிட நீ ேதவதா வி8வாச

ைவதி?தாேய எ உனிட ெசாேனா. நீ எனடா எறா, ஏேனா

தாேனா எ ேப3கிறா1. அ5 ேபானா ேபாக,F. கBயாண ஏ நிற5

எபைத ப6றி உன ெதாி?திேம?" எறா ைவதி.
"என ெதாியா5, அபா, என ஒ ெதாியா5."
"3மா> ெசாகிறா1! உன ெதாியாம இமா?"

"சதியமா1 என ெதாியா5. உ$கN ெதாி?தி?தா, ெசாA$க !

ேக,கிேற."

"உனேக ெதாியா5 எறா, எ$கN எப ெதாி9? ஆனா ஊாி அைத
ப6றி பலவிதமா1 ேபசி ெகா கிறாக ."
"ஊாி என ேபசி ெகா கிறாக ?"

174

"சப?தி ),டா ஏேதா ஒ ெமா,ைட கத இ?த ஊாிB?5 ேபானதாக>
ெசாB ெகா கிறாக ."

"அப அ?த ெமா,ைட கததி என எQதியி?ததா. கBயாண நி
ேபாப?"
"ேதவகி ேவெறா ைபய மீ5 காத ெகா
எQதியி?ததா."

பதாக அ?த கததி

"இ5 என ,டா தன? ஒ ெமா,ைட கதைத நபியா கBயாணைத
நிதி விFவாக ? அ?த சப?திக

அKவளD ,டா களா?"

"இைல, அபா! அதி இெனா [,3ம இகிற5. அ?த ெமா,ைட கத
கBயாண ெப

ெப

ேதவகி எQதிய5 ேபாலேவ எQதியி?ததா. அதி அ?த

, தா காதBப5 இனா எ /ட எQதியி?தாளா..."

எ ெந"3 இேபா5 தட, தட எ அ5 ெகா ள ஆரபித5. ேமேல
ைவதி என ெசால ேபாகிறா எபைத ெதாி?5 ெகா ள அKவளD
ஆவலாயி?த5.

"அற?" எேற.
"ேதவகி யா ெபயைர றிபி,பா

எ நீதா ெசாேல, பாகலா."

"என எப ெதாி9? கதைத நா பாகவிைலேய?"
"பாகாவி,டா என? உன ெதாியாமலா இ?"
"ெதாியேவ ெதாியா5. ெமா,ைட கதைத ப6றிய ெச1திேய இேபா5 நீ$க

ெசாBதா என ெதாி9."
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"ஆமா, அபா, ஆமா! உன ஒேம ெதாியா5. நீ பா மண மாறா

பாலக. நா ேக விப,டைத> ெசாகிேற. இத6காக எ ேபாி ேகாபி5

ெகா ளாேத! அ?த கததி ேதவகி உMைடய ெபயைர றிபி,F உைன

அவ

காதBபதாக ெவ,ட ெவளி>சமா1 எQதியி?தாளா!"

"சிவ சிவா! ெபா1! 3த ெபா1!" எேற நா. ஆயிM எ ெந"3 ஏ அப
விமி ேமெலQ?த5? எ தைல
ேமாதின?

ஏ அKவளD ெபாிய அைலக

றி

3?தர ேமA /றினா:- "இெனா விஷய$/ட ஊாி ேபசி ெகா கிறாக ,
கி,டா! உன ெதாி?திப5 நல5 எ ெசாகிேற. உ

ைமயி ேதவகி

அ?த கதைத எQதவிைலெய, ேதவகி எQதிய5 ேபால, அவNைடய

எQைத 'ேபாஜாி' ெச15 ேவ யாேரா எQதிவி,டாக

எ ெசாகிறாக ."

"ஐேயா! இ5 என அநியாய? அப யா ெச1திபாக ?"
"எனடா அபா, பரமசா5ைவ ேபா ேப3கிறாேய? நீ தா அ?த 'ேபாஜாி'
கத எQதினா1 எறலவா ஊாி ேப>சாயிகிற5?"
என வ?த ேகாப5 ஆதிர5 அளேவயிைல. எ ெபாைம அத

எைல வ?5 வி,ட5. கைடசியாக ஒ ெபய6சி ெச15 "ைவதி! 3?தர!
நீ$க

எேனாF ச

ைட பிபத6காக வ?திகிறீகளா? அபயானா

ெசாBவிF$க . தைலைய> 36றி ைக ெதாFவாேன?" எ ேக,ேட.

"ேச>ேச! அெதலா ஒமிைல, அபா! உேனாF ச

ைட பி5 எ$கN

இேபா5 என ஆகேவV? இ5 நலவகN கால இைல. ஏேதா நீ
எ$க

'கிளா8-ேம,' ஆயி6ேற, ெவளிேய ேபசி ெகா வைத உ காதிேல ேபா,F

ைவகலா எ வ?தா, நீ இப> 'ச

ேக,கிறா1. அழகா1தானிகிற5. நா$க

ைட வ?திகிறீகளா?' எ

ேபாகிேறா!" எ ெசாBவி,F
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இவ ேபா1 ெதாைல?தாக . அைற ெவளியி ேபான5 அவக

சிாி5 ெகா

-----------

Fேபான சத எ காதி விQ?த5.
8

ைவதியநாதM 3?தர ேச?5 சிாித சிாிபி ஒB எைன ெநபாக

தகித5. அவகNைடய சிாிபி இ விழ,F எ சபிேத. எ உ ளதி
அKவளD ேப யைல அவக

உ

/றியைதெயலா ஒKெவாறா1 எ

உ

Fப

ணிவி,F ேபானாக . அவக

ணி பாேத. அவ6றி எKவளD -ர

ைம இகலா எ சி?திேத. மாபி ைள ),டா ெமா,ைட

கத ேபான5 உ

ைமயாகதா இக ேவ

ஏேதM காரண இ?5 தீரேவ

F அலவா?

F. கBயாண தைடப,டத6

ஆனா அ?த கத எQதிய5 யாராயி? ேதவகிேய எQதினா
உ

எப5

ைமயாயிமா? அதி எ ெபயைர றிபி,?த5 நிஜமாயிக

9மா? - அைத எ

V ேபாேத என உடெபலா சிBத5. ஆனா

ெகா"ச நிதானி5 ேயாசி5 அ5 உ

ைமயாயிக யா5 எற D

வ?ேத. எைன ப6றி ேதவகி அப எQதியி ப,சதி ச6 னா
எைன அமாதிாி வரேவ6றிக மா,டா . அKவளD அல,சியமாகD

ெவபாகD ேபசியிக மா,டா . எனிட அவ

எப5 ம,F உ

காத ெகா

கிறா

ைமயாயி ப,சதி, ெஹ,மா8ட காBேல விQ?5

ெக"சி ேக,F ெகா ளலா. ேதவகி த?த கணவனாவத6 நா ெப

பிரயதன ெச1வதாக வாதி அளிகலா. அவைள நா மண?5

ெகா வத6 அவ / எலா நிப?தைனகைள9 ஏ6 ெகா ளலா.
ஆனா அ5 உ

ைமயாயிக யா5. ேதவகி அதைகய கத எQதியிக

யா5. பி, யா எQதியிக/F? ஏ? இ?த அேயாகிய சிகாமணி
ைவதி9 3?தர ெச1த ேவைலயாக இகலா. ஒ ெப

ணி

வாHைகைய ெகF5 எைன9 அவமானபFதி ச?தி சிாிகைவபத6
அவக

இ?த> [H>சி ெச1திகலா.

ச,ெட ஒ விஷய என ஞாபக வ?த5. ேதவகி வியாச$க

எQதிய ேநா,

தகைத ஒ தடைவ நா எ அைற எF5 வ?தி?ேத. அவள5 வியாச
ஒைற திதி ெகாFபத6காகதா. அேத சமயதி ைவதி9 எ
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அைற வ?தி?தா. அ?த ேநா, தகைத எF5 ர, பா5

ெகா

?தா. ஏேதா அைதப6றி 'கித'காக /ட ேக,டா. அற

அைற அ?த ேநா, தகைத காணாம நா ேதய5, அைத ப6றி
கவைல ப,ட5, திGெர மநா

அ?த ேநா, தக எ அைறயி வ?5

ைளதி?த5 ஞாபக5 வ?தன. அ?த கணதி, 6றவாளி யா எப5

எ மனதி6 ஐயமற விள$கிவி,ட5. அ?த அேயாகிய ைவதியிMைடய

ேவைலதா. இைதேபா1 உடேன ெஹ,மா8டாிட ெசாB எ ேபாிA ள

ச?ேதகைத9 தெப

ணைத9 ேபாகி ெகா ளேவ

F. 6றவாளி யா

எப5 3வாகிவி,டா, பிற நிேபான கBயாணைத திபD ேபசி
5 நடதி ைவப5 /ட> சாதியமாகலா அலவா?
இபெயலா ஆகாசேகா,ைடகைள க,ெகா

F மப9

ெஹ,மா8டாி ),F விைர?5 ெசேற. அடடா! அ$ேக என எKவளD
ெபாிய ஏமா6ற காதி?த5?

நா எKவளேவா அ மதி ைவ5 எMைடய இதயதிேல ேகாயி
க, ;ைச ெச15 வ?த ெத1வமாகிய ேதவகி இப எ ேபாி அபா
ெப பழிைய ேபாFவா
ஆனா அவ

எ நா எப எதிபாதிக 9?

ேபாி 6ற ெசாAவதிA பயனிைலதா. அவ

ெச1வா , பாவ? ச?தப$களி ேசைக அப அவ
ச?ேதகபFபயாக> ெச15 வி,ட5.
நா ெஹ,மா8டாி ),F
ேக,F ெகா

ெப

டமான

என

/ட எேபாி

?த ேபா5 ேதவகி விசி5 அQ சத

?த5. ெஹ,மா8ட இைர9 சத அவைடய மைனவி த

V பாி?5 ஏேதா ெசாA சத /ட ேக,ட5. இ?த> சமயதி

நா உ ேள ேபா1 உ

ைமைய ெவளிபFதி ேதவகிைய அவNைடய

த?ைதயி ேகாபதிB?5 மீ,க ேவ

F எற ஆைச9ட தடடலாக

பிரேவச ெச1ேத. ஆைச அதிகமாகிற ெபாQ5 அறிD மQ$கிவிF எப5

எKவளD உ

ைமயான வாைத!

நா உ ேள ெசற5 அ?த  ேப ;ைச ேவைளயி கர க
க

டவக

ேபா மிர

F விழி5 எைன பாதாக .
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ெஹ,மா8ட எைன பாத5 ஏேதா ெசால வாெயFதவ, ேபசேவ
யாதவரா1, திற?த வா1 திற?தப நிறா.
மாமிேயா க

கேளாF எைன பாதா . 'பாவ! இ?த>

ணீ த5பிய க

சமயதிலா நீ வ?5 ேசர ேவ

/றின.

F?' எ மாமியி க

க

கைணேயாF

ேதவகிதா தB வாைய திற?5 ேபசினா , அடடா! எKவளD கண கdரமான
வாைதக

அவNைடய வாயிB?5 ெவளி வ?தன? ேதவகியி ரைல

யிB ரேலாF அவNைடய ேப>ைச கிளியி மழைலேயாF ஒபி,F
பா5 இமா?தி?த எைன அவNைடய ெகாFைமயான வாைதக


பFதி ேவதைன ெச1தன?

"எைன ேபா,F ஏ பிF$கி எFகிறீக , அபா! உ$க

எப

அைம> சிய

கி>சாமி, இவ தா எMைடய வியாச ேநா, தகைத எF5 ேபா1> சில

நா

ைவதி?தா. இ?த தய தா எMைடய எQ5 மாதிாி எQதி அ?த

ெபா1 கத ேபா,கேவ

F!" எறா

ேதவகி.

அKவளDதா; ெஹ,மா8ட ெரௗராகாரமைட?5 எைன ேநாகி நட?5
வ?தா. "அடபாவி! ச

டாளா! எMைடய ைய ெகF5வி,F மப9

என ைதாியமா1 இ?த ),F ேள ]ைழகிறாயடா!" எ அலறிெகா

எனகி வ?5 எ கQைத பி5 ேவகமாக ஒ த N த ளினா.
த ளிய ேவகதி எதிாிேலயி?த 3வாிேல ேபா1 , ெகா

நிமிஷ எ ெபாறி கல$கி6.

ேட

ேட. ஒ

"ஐையேயா! உ$கN ைபதிய பி5 வி,டதா, என? அ?த பி ைள
ேபாி உ$க

ேகாபைத கா,Fகிறீக ?" எ மாமி பாி?5 /றிய5

கிண6 ளி?5 ேபசிய5ேபா எ காதி விQ?த5. மாமியி ர ேக,F

ெகா

 ேபாேத ),ைட வி,F ெவளிேயறிேன. பிற அ?த ),F

]ைழயேவ இைல.
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அறிரேவ அ?த ஊைர வி,F கிளபி வி,ேட. ப ளி/டதி 'ரா8ப
சபிேக,' வா$வத6காக /ட தாமதிகவிைல. மப ெஹ,மா8ட
கதி விழிகேவ நா விபவிைல. அறிரD கிளபியவ தா; பிற

அ?த ஊாி எைலைய /ட இ வைரயி நா மிதிகவிைல. அைறய

நிகH>சி, - அ என ேந?த அதி>சி, - எMைடய வாHைகயி
ேபாைகேய மா6றி அைமக காரணமாயி?த5.

கிராம5 ேபா1 அமாவிட ெசாB ெகா

F ககதாD

பிரயாணமாேன. ககதாவி எMைடய -ர5 உறவின ஒவ இ?தா.

ெபாிய கெபனியி அவ மாேனஜ உதிேயாக பாதா. அவைர அ



தB அவைடய ), சைமய ேவைல ெச1ேத. பிற அவைடய

கெபனியி மா8தாவாேன. நாளைடவி ெபா ள ெபாிய

உதிேயாக$க

கிைடதன. கைடசியி ெசைனயிேலேய ேம6ப கெபனியி

கிைள ஆXஸு மாேனஜராேன. பண பல வசதிகN எைன ேத

ெகா

F வ?தன.

பல வஷ கால மண ெச15 ெகா ளாமேல இ?ேத. எ பதாவ5 வயதி

வாHைகயி தனிைமைய ெபாக யாம கBயாண ெச15 ெகா

ேட.

எMைடய இவாHைகைய ப6றி ைற ஒ ெசாவத6கிைல. ந

நா, ெபபாேலாைடய இவாHைகைய ேபா எ Fப வாHைக9
ேலாகாபிராமமாக நட?5 வகிற5.

எேபாதாவ5 சில சமய$களி, ெஹ,மா8ட ெப

நிைன5 ெகா வ5

ேதவகிைய ப6றி நா

F. அவைள மண?தி?தா எMைடய வாHைக

எKவளD ஆன?தமயமாயி?தி எ அச,F கனDக
அெபாQெதலா, கைடசி> ச?திபி அவ

பழிைய நிைன?5 அவ

ேபாி ெவைப ேவ

கா

ப5

F.

எேபாி 3மதிய அநியாய
Fெம வவி5

ெகா ேவ. ஆயிM, அ5 என அதிசயேமா, ெதாியவிைல! எKவளD

யறாA ேதவகிைய ப6றி ெவபாக எனா நிைனக வதிைல.
அவ

எ$ேக இகிறாேளா, அவNைடய வாHைகயி 3க 5க$க

எபேயா,

- எ நிைன ேபா5 ஒ தனிப,ட அ]தாப உண>சி ஏ6பF. ேதவகிைய
ப6றிய சி?தைனயி நா ஆH?திேபா5 யாராவ5 ஏதாவ5 ேக,டா எ
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காதிேலேய ஏறா5. 3ய ஞாபக வ?த5 "என ெசானீக ? ஏேதா ஞாபகமா1

இ?5வி,ேட!" எேப.

ெபா, கா,சி ைமதானதி ேதவகிைய திGெர பாததிB?5 அவ
விஷயமான அ]தாப உண>சி ஒ Y மட$காயி6. அவNைடய

ேதா6றைத9 ஆைட ஆபரண$கைள9 பாதா அKவளD ெசழிபான
நிைலயி அவ

இக/F எ ேதாறவிைல. ழ?ைதகைள

பாதாA அபேயதானி?த5. பாவ! என கட பFகிறாேளா,
எனேமா? அவN நா ஏேதM உதவி ெச1வ5 சாதியமானா, அைத
கா,A என மகிH>சி தர/ய5 ேவ ஒேம இரா5.

அ5 ம,Fமல; ேதவகி9 அவNைடய த?ைத9 எேபாி ெகா

ஆதாரம6ற5 எபைத எபேயM நிUபிக ேவ

அவக

ட ச?ேதக

F. அப எ ேபாி

அநியாய பழி 3மதியத6காக ெவ,கபFப9 ெச1ய ேவ

F! -

இ?த ஒ காாிய நிைறேவறினா பிற எ வாHைகயி ைறபFவத6ேக இட
ஒமிரா5. அ5 நிைறேவகிற வைரயி எ உ ளதி ைற9 ேவதைன9

இ?5 ெகா

Fதானி.

ெஹ,மா8ட பமநாப அ1ய$கா, அவNைடய உதம பதினியான
ர$கநாயகி அமாN உயிேராF ெசௗகியமாயிகிறாகளா? அைத/ட
ேதவகியிட ேக,F ெதாி?5 ெகா ளாம ேபா1வி,ேடேன? எறாA,
பாதாகமிைல; எலா வகிற ஞாயி6கிழைம காைலயி ெதாி?5 ேபாகிற5!

---------

9

ஞாயி6 கிழைம ெபாQ5 வி?த5. காைலயி நா விழி5 எQ?த5 எ

மனதி உ

ேவ

டான த நிைனD, அைற ேதவகியி ),F ேபாக

F எப5தா.

ெபாQ5 வி?தDடேனேய, காைர எF5 ெகா
ேவ

ெகா

F எ ேதாறிய5. அ?த எ

F ேதவகியி ),F ேபாக

ணைத பலவ?தமாக க,FபFதி

ேட. அKவளD சீகிரமாக ேபானா, யாராவ5 சிாிபாக . ேமA
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அேபா5 பனிகால. காைல ஏQ மணிவைரயி Fபனி ெகா,

ெகா

?த5. சில )Fகளி அத6

எQதிக /ட மா,டாக . அதிA

ஞாயி6 கிழைமகளி நி>சயமாக ேநர$கழிேத எQ?திபாக . காைல எ,F

மணி வைரயி பனியி சிA சிA இ?த5. ெபாQ5 வி?5 எQ?தி?5

காைல கடகைள 5 காபி சாபிட அவகாச ெகாFக ேவ

Fமலவா?

கைடசியாக, எ,டைர மணி றப,ேட. ேதவகி ெகாFதி?த விலாச
சி?தாதிாிேப,ைடயி ஒ ச?5. அ?த> ச?ைத க
க

F பி5, ),F நபைர9

F பிபத6 , மணி ஒப5 ஆகிவி,ட5. ஆனா நா எ

ணிய5 ேபா

)F அKவளD ேமாசமாயிைல. அ5 ஒ ம>3 )F. கீH க,A ேம மாயிA

பல அைறக

காைர ெகா

விசாாிபாக

உ ள விசாலமான )F.

F ேபா1 நிதிய5 யாராவ5 ),F ளி?5 வ?5

எ நிைனேத. யா ெவளிேய வகிற வழியாக இைல.

),F வாசB பக, நி, "ஸா! ஸா!" எேற. கீHக,B?5 பதி

ஒ வரவிைல. ேமேலயி?5, ஒ கFைமயான ஷ ர, "யா அ$ேக?"

எ சதமி,ட5. ஒ விநா "இ5 என வ? ஒ ேவைள விலாச சாியாக
ெதாி?5 ெகா ளாம ேவ யா ),Fகாவ5 வ?5 வி,ேடா மா?" எ
நிைனேத.

வாச6 பக,B?5 )தியி இற$கி அ

ணா?5 பாேத. ேம மா

அைறயி ஜன கதைவ யாேரா பG எ சாதினாக .
ேம க, ேவ யாராவ5 யிகலா எ எ
வாச6ப ஏறி கதவ

ணி ெகா

F மப9

ைடயி வ?5 "ஸா! ஸா!" எேற. அத6 பதி

இலாம6 ேபாகேவ, ைதாியைத ைகயி பி5 ெகா

F, கதைவ இர

F

த, "ேதவகி! ேதவகி!" எேற. பிற, பாதி சாதியி?த கதைவ திற?ேத.
உ ேள 6றதி ெகா, ெகா

?த த

ேவைலகாாி பாதிர 5லகி ெகா

ழாயிB?த த

ணீ ழாய

ைட ஒ

?தா . ஒ ழ?ைத ழாய

ணீாி ைகைய ைவ5 விசிறி அ5 ெகா

ைட நி

?த5.

அ?த ழ?ைதைய பாத5 எ மன நிமதியைட?த5. அ?த ழ?ைத
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ெபா, கா,சி ைமதானதி ேதவகி9ட நா பாத ழ?ைததா. ஆகேவ, இ5

ேதவகியி )F எபதி ச?ேதகமிைல. ஒ ேவைள உ ேள சைமய6க,

ேதவகி இகலா. ழாயிB?5 த

ணீ ெகா, ெகா

ெம5வா1 /பி,ட5 காதி விழவிைல ேபாA.
எMைடய இர

ேடயிபதா நா

F ைகைய9 பலமாக த,டேவ ேவைலகாாி நிமி?5

எைன பாதா . ைகைய அலபிவி,F ஏேதா VV5 ெகா

அகி வ?தா . "எனா$க, சாமி!" எறா .

ேட எ

"ேதவகி அமாைள பாபத6காக வ?ேத. அ?த அமாளி )F இ5தாேன?"

எேற.

"அமா அFத )தி ேபாயிகா$க. ஒ சிேநகிதி அமாளி ழ?ைத

ஆ

F நிைறD கBயாண. அத6காக ேபாயிகா$க!" எறா

ேவைலகாாி.

"எேபா5 திபி வவாக ?"
"ெதாியா5$க. அேனகமாக இபேவ வ?தாA வ?5Fவா$க!"
இெதன ெதா?தரD எ நிைன5 ெகா

F, "),ேல ேவ யாமிைலயா!

அ?த அமாளி ஷ?..." எேற.
ேவைலகாாி ெகா"ச திைக5 நிவி,F, "அவ$க ெவளி^

ேபாயிகா$க! இM திபி வரவிைல$க!" எறா .

அவNைடய திைகபி காரண அேபா5 என ாியவிைல. பி6பாF

ெதாி?த5.

"ேதவகி அமாளி தகபனா பமநாப ஐய$கா இகாரா?" எ ேக,ேட.
"அவ இகா! அேதா அ?த காமரா அைறயிேல எ, பா$க!" எ
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ெசாBவி,F ேவைலகாாி தMைடய ேவைலைய பாபத6 ேபா1
வி,டா .

ேவைலகாாி 3, கா,ய அைறயி கதD சாதியி?த5. ச6 ேநர

உ,கா?திகலா எறா ஒ ெப"சியா, நா6காBயா ஒ கிைடயா5.
ேமA, அ?த ேவைலகாாி காமரா உ N

எ, பாக> ெசானதி

அத என?

அ?த அைற ஜனB கீHபாதி கதDக

சாதியி?தன. அகி ெச

ேம6பதி வழியாக எ, பாேத. உ ேள நா பாத கா,சி ஒ நிமிஷ

எைன பிரமிப ெச15 வி,ட5.

ஒ வயதான மனித அ?த அைறயி 3வ ஓரமாக தைலகீழாக நி
ெகா

?தா. அவைடய தைலைய ஒ தைலயைணயி ைவ5

ெகா

F நிறா எப5 ெதளிவாயி?த5. ஆனா அவைடய க என

ெகா

?தா. காகைள> 3வ மீ5 சாதியி?தா. மிகD ச$கடப,F

ெதாியவிைல. எனிM அவ ெஹ,மா8ட பமநாப ஐய$காராக இகலா
எ ேதாறிய5. கைத பாதா நி>சயமா1> ெசாB விடலா.

ஆயிM தைலகீழாக நி ெகா

ஓரமாகேவ நி கா5 ெகா

கிறவாிட எப ேப3வ5? ஜன

?ேத.

ஒ நிமிஷ5ெகலா அ?த மனிதாி காக
நிறா. அைற

கீேழ வ?தன. அவ எQ?5

ம$கலான ெவளி>சேம யி?த ேபாதிA அவ பமநாப

ஐய$கா தா எப5 ெதாி?5வி,ட5.

இ5தா சமய எ "ஸா! ஸா!" எேற.
ஐய$கா எ பக ச,ெட திபி பா5 கFகFபான க5ட "யா

அ5, 3த நி^ெஸ8! இ?த ), ஒ நிமிஷமாவ5 'பிைரவ'' எபேத
கிைடயா5!" எறா.

"மனிகேவ

F ஸா! நா தா உ$க

பைழய மாணாக கி>சாமி! எைன
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ஞாபக இைலயா?" எேற.
உடேன ெஹ,மா8டாி க மல?த5. "அேட ேடேடேட! நம த

டா$ேகாைர

கி>சாமியா? வா! வா! ேதவகி /ட> ெசானா , நீ வவா1 எ. நா தா
மற?5வி,ேட. வா! உ ேள வா!" எ ெசாB ெகா

ேட வ?5 அைறயி

கதைவ திற?தா. உ ேள ேபான5 தாM உ,கா?5 எைன9 ஒ

நா6காBயி உ,கார> ெசானா.
 க

ணாைய ேபா,F ெகா

F எைன நறா1 உ6 பா5

வி,F, "ஆமா, நீ கி>சாமிதா! ஆனா எப மாறி ேபாயிகிறா1? ஷ,F,
ேகா,F, ைகயிேல ாி8,வா>3, ைபயிேல பாக ேபனா எலா
பிரமாதமாயிகிறேத; வாசB நி6கிற கா /ட உMைடய5 தானா!
ேஜாரான 8d ேபக கா அலவா? ேதவகி ெசான5 சாிதா. நல பண
சபாதி>3,ேட ேபாBகிற5. எலா ெபமாNைடய அ . ெராப

ச?ேதாஷ. ஆனாA எப மாறி ேபாயிகிறா1? எMைடய '8dட

,'

கி>சாமி நீதா எ நவேத கடமா1 தானிகிற5. இேபா5 எ$ேக

இேக? என ெச1யேற? எலா சவி8தாரமா1> ெசாA பாகலா?"

எறா.

"பி'ன8 ெச15 ெகா

கிேற, ஸா! ஏேதா உ$க

ஆசீவாததினாேல

இ5 வைர எலா ெசௗகியமாகேவ இ?5 வகிற5. தியாகராஜ நகாிேல வசி5

வகிேற. தா$க

இ$ேக வ?5 ெராப வஷ ஆகிவி,டேதா?"

"ஏ? ாிைடய ஆனதிB?5 இ$ேகதா இ?5 வகிேற. ேவ எ$ேக
ேபாகிற5? இ5 எ பிதிராஜித )F."
"அபயா? ெராப ச?ேதாஷ! உ$கைள நா பா5 கி,டத,ட
இபைத?5 வஷ இேம? ஆனா உ$கNைடய ேதா6றதி ம,F
மாதேல இைல. அ மாதிாிேய இைற இகிறீக , ஸா!"

"நீ ெசாகிற5 உ

ைம. வய5 என இேபா5 75 ஆகிற5. ஆனா நா இைத>
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ெசானா ஒவ நவதிைல. எலா அப5 வய5தா

மதிபிFகிறாக . எதனாேல இப இேக ெதாி9மா! எலா

ேயாகாசனதி மகிைமதா. நீ வகிறேபா5 /ட ஆஸன?தா ெச15

ெகா

?ேத. நீ ேவVமானா பா! நா Y வய5 இக ேபாகிேற.

நா 3ர தைலவB எ பF5 இைற வஷ பதிைன?5 ஆகேபாகிற5."
"எ?த வஷதிேல, ஸா, நீ$க

த

ாிைடய ஆனீக ? ாிைடய ஆனவைரயி

டா$ேகாைரயி தா ெஹ,மா8டராயி?தீகளா!"

"ஆமா, கி,டா, ஆமா! ேவ எ$ேக நா ேபாகிற5? த

டா$ேகாைரயிேல அ?த

நா,கைள நிைனதாேல என> ச?ேதாஷமாயிகிற5. அ5D நீ$க

ப5 ெகா

?த ேபா5, எேபப,ட நல ெஸ,? நீ$க

சிரைதயா1 பதீக ! உபாதியாயகளிட எKவளD

மாியாைதயாயி?தீக ! - இ?த கால5 பி ைளக

எலா

எKவளD

அேயாF ெக,F ேபா1

வி,டாக ! பகிறதிைல, பாீ,ைச ேபபைர திடபாகிற5; அப

தி பாீ,ைச ேபப Q5 ெதாி?தி?தாA, பாீ,ைசயிேல சாியாக பதி

எQதி மா வா$க கிறதிைல! இ?த கால5 மாணாகக

ம,டமானவக . அடாடா! நீ$க

ெராப ெராப

எலா பதேபா5 எKவளD நறாயி?த5?

அேபா5 வகN வவேத ஒ ச?ேதாஷ!"

"என /ட அ?த நா,கைள நிைன5 பாதா எKவளேவா
ச?ேதாஷமாயிகிற5, ஸா! உ$களிட பத பிற ேவ யாாிட பக நா

இடபடவிைல."

"ஆமா, ஆமா! நீ ரா8ப சபிேக, வா$கி ெகா ள /ட வரவிைல

பாவ! உைன )ணாக..."

"அதனா என, ஸா! ஒ ைறவிைல. அபேய பைப வி,F வி,F

ேபா1 'பி'ன8' 5ைறயி ேச?ததினாேலதா இைற நா

நறாயிகிேற. எMைடய ஆX' என கீேழ ப5 'கிராஜுேவ,'Fக

மா8தா ேவைல பாகிறாக , ஸா!"
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"ெராப ச?ேதாஷ. நா ஆதியிB?5 எ கீH பத மாணாககNெகலா
இைததா ெசாB ெகா

?ேத. 'உதிேயாக உதிேயாக எ

ஆலா1 பறகாதீக ! ஏதாவ5 வியாபார, ைகெதாழி, பா$கி$, - இப

பா5 ?5 ெகா N$க ' எ ப5 ப5> ெசாேவ. நீ

ஒவனாவ5 எMைடய வாைதைய மதி5 நட?5 இ?த மாதிாி நல
நிைலைம வ?திகிறாேய, அைத ப6றி என எKவளேவா
ச?ேதாஷமாயிகிற5. ஆனா, பாவ, உ மாமிதா க

ைண  வி,டா .

எைன பாிதவிக வி,F ேபா1வி,டா . இைறய தின அவ

உயிேரா?5 நீ 'ஜ' எ '8d ேபக' காாி வ?5 இற$கியைத

பாதி?தா அபேய ;ாி5 ேபாயிபா . அவN உ ேபாி

அலாதியான பிாிய. எதைனேயா மாணாகக

எனிட பதிகிறாக .

அவளிட பதி9ட பழகியிகிறாக . ஆனா உனிட அவN ஏ6ப,ட

பாசைத ேபா ேவ யாாிட ஏ6படவிைல. த

டா$ேகாைரயி 5

தன ேபா,ட ேபா5 நீ ெச1த உதவிகைள ப6றி அவ

ெசாலாத நா

கிைடயா5. எனிட /ட அவN ெராப ேகாப. உ ேபாி நா

அநியாயமா1 பழி ேபா,F 5ரதிவி,ேட எ. ஆனா அ?த நிைலைமயி

நா என ெச1திக 9, கி>சா! நீேய ெசாA!"
"ஆமா, ஸா! நீ$க
அமா

என ெச1திக 9?" எேற நா. ர$கநாயகி

காலமாகி வி,டா

எM ெச1தி எைன 5யரதி ஆHதிவி,ட5.

மாமி கைடசி வைர எைன நிைனD ைவ5 ெகா
உகி வி,ட5.

?தா

எப5 எ மனைத

இேத சமயதி வாசB கலகலெவ ேப>3 ர ேக,ட5. அFத நிமிஷ
ேதவகி தMைடய த ழ?ைதக

இவடM ),F ேள வ?தா .

எைன பாத5, "ஓேகா! கி,டாவா? வாசB நி6 ேமா,டா கா
உ$கNைடய5 தானா? யாைடயேதா எ பாேத. நீ$க

இைற

வகிறதாக> ெசானைதேய மற?5 ேபா1 வி,ேட. நலேவைள! ஆ
நட?த ), சாபி,F வி,Fதா ேபாக ேவ

F நிைறD

F எ வ6தி9 த,

கழி5 வி,F வ?ேதேன? அ5ேவ நலதா1 ேபாயி6!" எறா .
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8திாீகளி சபல சிதைத ப6றி எனெவ ெசாவ5? இைற எைன
அவ

தா வப ெசானா . ஆனா நாேன வகிேற எ ெசானதாக

இேபா5 ெசாகிறா . அ5 ம,Fமலாம, எைன வர> ெசாBவி,F, அைத

அேயாF மற?5 ேபா1 வி,டா ! நாேனா  நாA நாளா1 கனவிேல /ட

அேத நிைனவாயி?ேத. நறாயிகிறதலவா, கைத?

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

10

ேதவகி உ ேள வ?5 உ,கா?த5 ெஹ,மா8ட "பாதாயா, ேதவகி? நம
த

டா$ேகாைர கி>சாமி எப ேஜாரா1 '8d ேபக' கா ைவ5 ெகா

இகிறா, பாதாயா? ச6ேற நீ இவMட ேபசி ெகா

ெச15 வி,F வ?5 விFகிேற" எ ெசாB ேபானா.

. நா 8நான

ேதவகி த ழ?ைதகைள ஒKெவாவரா1 /பி,F, "இேதா உ$க
வ?திகிறா. நம8கார ப

V!" எறா . (ைவணவக

'சிதியா' எ ெசாவ5 வழக.) "இவ எ$க

F

சிதியா

சிதபாைவ>

சிதியாவா? இதைன நா

எ$கைள ஏ வ?5 இவ பாகவிைல?" எற5 ஒ ழ?ைத. அத6,
"இேபா5தா உ$க
ெச1கிற5?" எறா
ழ?ைதக

சிதியாD தயD வ?திகிற5. அத6 நா என
ேதவகி. இத6 பதி ெசாலேவ என ெதாியவிைல.

நம8கார ெச15வி,F அவரவகN ைகயி ஒ 8தகைத

எF5 ெகா

F ேபா1வி,டாக .

"அ?த நாளி நீ பபிேல ெக,காாியாக இ?த5 ேபாலேவ உ ழ?ைதகN
இகிறாக " எேற நா.

"ேபா5, ேபா5. நா பத இல,சணைத நீ$க

தா ெம>ச ேவ

F.

எ8.எ8.எ.சி. பாீ,ைசேக ேபாகாம பைப நிதிவி,ேட. ஆனா அ5
உ$கN எப ெதாி9? நீ$க

தா திGெர ஒவாிட ெசாB

ெகா ளாம, சபிேக,' /ட வா$கி ெகா ளாம, மாயமா1 ேபா1
வி,Gகேள?" எறா .
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இKவளD சீகிரதி அ?த விஷயைத ப6றி ேபச என இடமிைல.
கைடசியி ேதவகியிட விைட ெப6ெகா
கததி உ

F ேபாேபா5 அ?த 'ேபாஜாி'

ைம ெவளியாயி6றா எ ேக,க நிைனேத. ஆரபதிB?5

அைத ப6றி ேக,F ேப>ைச விரஸமாவாேன?

ஆைகயா, ேப>ைச ேவ பக திப விபி, "ேதவகி! உ தாயா காலமாகி
வி,டாளாேம? இேபா5தா ெஹ,மா8ட ெசானா!" எேற.
உடேன ேதவகி கட மைட திற?த5ேபா த தாயாைர ப6றி ேபச

ஆரபிதா . அைனயி அைம ெபைமகைள ப6றி9 அ6த ண$கைள

ப6றி9 வணி5 ெகா

ேடயி?தா . என மாமிைய ப6றி ேக,க

பிாியமாயி?த5. ஆனா அைத ப6றிெயலா இ$ேக ெசாB கைதைய
வளத நா விபவிைல. ேமேல விஷய5 ேபாகிேற.

திGெர ேதவகி, "அமாைவ ப6றி ேபச ஆரபிதா என ேநர ேபாவேத

ெதாிவதிைல. இனிேமதா அF , தளிைக ெச1தாக ேவ

ேபாக,Fமா? அபா சீகிர வ?5 விFவா!" எறா .
"என ேபாக ேவ

F. நா

ய5தா. ேநரமாயி6. ஆனா உ ஷைன ப6றி நீ

ஒ ெசாலவிைலேய, ேதவகி! அவைர பா5 ெதாி?5 ெகா ளலா

எதா நா கியமாக வ?ேத. அவ ), இேபா5 இைலயா? ஒ
ேவைள ஊாிேலேய இைலயா?" எ ேக,ேட.
ேதவகி அ?த பைழய நா,களி சில சமய திGெர சி?தைனயி ஆH?5
ேபசாமBபா

எ ெசாேன அலவா? அ?தமாதிாி இேபா5 இ?தா .

திGெர அவNைடய பிராயதி இப5 வய5 ைற?5 பைழய கனி ெப
ேதவகியாக மாறிவி,டதாகேவ ேதாறிய5. ேயாசைனயி ஆH?தி?த அ?த

நிமிஷதி அவNைடய கபாவ அபயி?த5.

"ேதவகி! இபைத?5 வஷதி நீ ெகா"ச /ட மாறவிைல" எ நா
ெசான5, அவ

திFகி,F பக6 கனவிB?5 விழி5 ெகா

டவாளா1,
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"என ேக,Gக ?" எறா .
"உMைடய ஷைர ப6றிதா ேக,ேட; அவைர பாக யாதா?"

எேற.

ேதவகி சிறி5 ேநர உ>சிேமா,ைட பா5 ெகா

?5வி,F, "ஆ, அவைர

பாக யா5. அ5 ெபாிய கைத. இேபாேத ெசால ேவ

----------

Fமா?" எறா .

11

ேதவகி தMைடய கணவைன ப6றி "இேபாேத ெசாலதா ேவ

Fமா?"

எ ேக,டேபா5, அவNைடய ரB எைலயிலா> ேசாக ெதானித5. நா
எதிபாதபேய அவNைடய இலற வாHைக 5பாகிய வாHைகதா
ேபாA!

எ இதய கனி?5 உகி6. க

ஒவா சமாளி5 ெகா

ெசால ேவ

ணி க

ணீ வ?5விF ேபாB?த5.

F, "உன அ5 கட தவதாயி?தா, இேபா5

டா. இெனா சமய பா5 ெகா ளலா!" எேற.

"இைல, இைல! அைத இேபாேத ெசாB விFவ5தா நல5. அ?த விஷய
ஒ மனதி பாரமா1 இபாேன?" எ ேதவகி ெசாBவி,F தMைடய

வாHைக வரலா6ைற ஒவா /றினா . அத 3க வமா:-

ேதவகி தB நி>சயிகப,ட கBயாண நி ேபான  வஷ5
பிற ேவ வரM கBயாண ஆயி6. கBயாண ஆன5 Fப

ெசைன வ?5 வி,ட5. ேதவகியி கணவ ைவதிய கவி ப5 ேதறி

டாட ஆனா. ைஹதராபா சம8தானதி டாடகN நல வமான

எ ேக விப,F இவ அ$ேக ேபானாக . எதிபாத பேய அ$ நல

வமான வ?த5. பல வஷ கால அவகNைடய இலற வாHைக

ச?ேதாஷமாக நட?5 வ?த5.

பிற, ைஹதராபா5> சனிய பித5! ரஸாகியகளி ெகாdர ஆ,சி அ?த
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நவா சம8தானதி ஏ6ப,ட5. அ5ட க^னி8Fகளி ெதாைல9

ேச?5 ெகா

ேதவகி9 அவ

ட5. ைஹதராபாதி வசித ஜன$க

கதிகல$கி ெகா
ஒநா

எலாைர9 ேபா

Fபதா எேபா5 என ஆப5 ேநேமா எ
F வாHைக நடதி வ?தாக .

இரD ப5 மணி யாேரா சில அவகNைடய ),F வாசA வ?5

தடதடெவ கதைவ இதாக . கதைவ திற?த5 க க அணி?த

ஐ?தா தயக

),F

?தாக . டாடைர அவைடய ம?5

ெப,ைய9, ம6ற அவசியமான கவிகைள9 எF5 ெகா ள> ெசானாக .
'ஏேதா ைவதிய5 தாேன /பிFகிறாக ?' எ எ

அவகNட ெசறா. வாசB ேபாW8 வ

வ

ணி டாட

ைய ேபாற /

F ேமா,டா

 ஒ நிற5. அதி டாடைர ஏ6றி அைழ5 ேபானாக . அைற

ேபானவ அற திபி வரேவயிைல. எKவளேவா பிரயதன ெச15 அவ

இமிடைத க

அைழ5 ெகா

F பிக யவிைல. ேதவகி த ழ?ைதகைள

F ெசைன வ?5 த த?ைதயி ), த"ச ?தா .

அ5 த அபாவி ஆதரவி இ?5 வகிறா . எKவளேவா பதிாிைககளி

விளபர ெச15 பா5, ைஹதராபா சகா மM ேபா,F பா5,

ேதவகியி கணவைன ப6றி நாள5 வைரயி தகவ ஒ ெதாியவிைல!
இ?த 5யரமான, Xதிகரமான வரலா6ைற ேதவகி ெசாBவி,F, க

5ளித க

ணீைர டைவ தைலபினா 5ைட5 ெகா

ேவைலைய பாக ேபாக,Fமா? இM ெசால ேவ

F "நா ),F

ய5, ேபச

ெசாகிேற" எறா .

ேவ

ய5 எKவளேவா இகிற5! இெனா நா

அவ

ேபாவத6காக எQ?5 நிற5 என ஏதாவ5 ெசால ேவ

ேதாறிய5.

களி

F எ

"ேதவகி! எனிட நீ ெகா"ச /ட> ச$ேகாச பட/டா5. உன ஏதாவ5
எேபாதாவ5 எனா ஆக/ய உதவியி?தா உடேன ெசால ேவ

அப உன உதவி ெச1ய /ய ச?தப கிைடதா அைத ெப

F.

பாகியமாக க5ேவ" எேற.

ேதவகி சில கண ேநர ேயாசைன ெச15வி,F, "ஆமா; நாேன ஒ உதவி

உ$கைள ேக,கலாெமதானி?ேத. நாைள மாைல இெனா தடைவ
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ெபா,கா,சி ேபாகேவ

F எ ழ?ைதக

ப8' இவகைள அைழ5 ெகா

ஆைசபFகிறாக .

F ேபா1 வவ5 ெராபD

கடமாயிகிற5. உ$களிட தா ெபாிய ேமா,டா வ

 இகிறேத! நாைள

சாய$கால 3மா நாA மணி வ?5 எ$கைள ெபா,கா,சி அைழ5
ேபாக 9மா?" எ ேக,டா.

"இ5 என பிரமாத? ேபஷாக வ?5 அைழ5 ேபாகிேற!" எ

உ6சாக5ட ெசாேன.

ேதவகி சைமய உ N> ெசற5, நாM ெவளி கிளபலா எ

யதனிேத. அ>சமய ெஹ,மா8ட 8நான அைறயிB?5 வ?5வி,டா.
"என, கிணசாமி! றபFகிறாயா?" எறா.

"றபட ேவ

ய5தா; உ$களிட விைட ெபவத6காகதா

காதிகிேற!" எேற.

அவைடய அைற

ேபான5 "ச6ேற உ,கா, அபா, கிணசாமி! அவசர

ஒ இைலேய? ெகா"ச கழி5 ேபாகலா அலவா?" எறா.
அதபேய நா உ,கா?ேத. ஏெனனி எMைடய ச?ேதகைத இM

நா நிவதி ெச15 ெகா

டபாைல. ேதவகியி ைகெயQ5 ேபா

எQதியி?த அ?த 'ேபாஜாி' கதைத எQதிய5 யா எM உ

ைம

அவகN பி6பாF ெதாி?ததா? 6றவாளி நா இைல எபைத அவக
அறமாவ5 ெதாி?5 ெகா

டாகளா? இைத அறி?5 ெகா ள ேவ

F எ

என ஆவ அதிகமாயி?த5. ஆனா அ?த ேப>ைச எFபத6>

ச$ேகாசமாயி?த5.

நா உ,கா?5 ெஹ,மா8ட "ேதவகி உனிட என ெசானா ? எ
ேபாி ஏதாவ5 கா ெசானாளா? நா ேயாகாசன ெச1வ5 ப6றி ைற
ெசாBயிபாேள?" எ ேக,டா.
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"அெதலா இைல, ஸா! உ$கைள ப6றி ேதவகி ஏ கா ெசால

ேபாகிறா ? பாவ, அவN ேந?த கடகாலதி நீ$களாவ5 த"ச

ெகாFபத6 இ?தீகேள? ேதவகியி ஷMைடய கதிைய ப6றி

ேக விப,ேட. நிைனக நிைனக ெராப வதமாயிகிற5!" எேற.
"ஓேஹா! ஷைன ப6றி9 ெசாB வி,டாளா? என ெசானா ?" எறா

ெஹ,மா8ட.

"ைஹதராபாதி நட?தைதெயலா ெசானா . ஒ நா

க ேபா,F ெகா

இராதிாி க

F ஐ?தா ேப வ?5 டாடைர அைழ5 ெகா

F

ேபானைத ப6றி> ெசானா . அற அவ திபிேய வரவிைலயாேம?"

"அைத உனிட ெசாB வி,டாளா? கிணசாமி! நா ெசாகிேற, ேக !
ேதவகி எMைடய ெப

தா. இ?தாA அவ

சில சமய ெச1கிற5 என

பிகிறதிைல. இ?த மாதிாி வகிறவ ேபாகிறவகளிட எலா..." எ
ெஹ,மா8ட /றிய5 நா கி,ேட.

"என, ஸா, அப> ெசாகிறீக ? எைன வகிறவ, ேபாகிறவகேளாF
ேச5 வி,Gகேள? ஏேதா பைழய வி3வாசைத நிைன5 எனிட தMைடய
கடைத> ெசாலலா எ எ

நீ$க

ணிதா ேதவகி ெசானா . அத6காக

ேதவகிைய ேகாபி5 ெகா ள ேவ

டா!" எேற.

ெஹ,மா8ட தைடய பிசைக உண?தவ ேபா, "ஆமா, கிணசாமி,

உனிட ெசானா தவறிைலதா. ஆனாA நா தா கடபFகிேறா

எறா, நைம> ேச?தவகளிடெமலா நைடய கட$கைள> ெசாB
அவகைள9 அநாவசியமாக கடபFத /டா5 அலவா?" எறா.
"சிேநகித எப5 பி எத6காக? நைடய கட$கைள> ெசாB

ெகா வத6 சமயா சமய$களி உதவியாயிபத6?தாேன? எைன ேவ6
மனிதனாக நீ$க

நிைனக /டா5. அ5 இக,F... உ$கN என

ேதாகிற5? அ?த க க தாிதவக

ரஸாகியகளாயிபாகளா?
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அல5 க^னி8Fகளாயிபாகளா? ைஹதராபாதி என ெதாி?த

வதக , - ெசவா உ ளவக , - சில இகிறாக . உ$க
மாபி ைளைய க
எ ேக,ேட.

F பிபத6 நா ஏதாவ5 ய6சி ெச15 பாக,Fமா?"

"ேபஷாக ய6சி ெச15 பாகலா; ஆனா பல ஒமிரா5!" எறா

ெஹ,மா8ட.

அவ இKவித /றிய ெதானி எ மன அைமதிைய ெகFத5.
"ஏ அப> ெசாகிறீக ? நீ$க

எலா பிரயதன$கN ெச15 பா5

வி,Gகளா?" எ ேக,ேட.
"நா ஒ ய6சி9 ெச1யவிைல!" எறா ேதவகியி த?ைத. பிற எ

அகி வ?5 ெமBய ரB, "கிணசாமி! ேதவகியி 3பாவ இM

உன ெதாியவிைலயா? பாவ! உைன அவ , ஏமா6றி வி,டா . அவ

வாைதைய நீ நபேவ நபாேத அKவளD க,F கைத. ேதவகியி கணவ

இ?த ஊாிேலதா இகிறா!" எறா.

இைத ேக,ட5, என எKவளD திைக ஏ6ப,ெமபைத வாசககேள
ஊகி5 அறி?5 ெகா ளலா.

"ேதவகி அKவளD ெபா1 ைன 3,F> ெசாAவா
எதிபாகவிைலதா. அபயானா உ$க

எ நா

மாபி ைள இ?த ஊாி தா

இகிறாரா? இ?த ஊாி எறா எ$ேக?" எேற.
"ைபதிய பிதவக
"என, என?"

எ$ேக இபாகேளா, அ$ேகதா!"
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"ஆமா, கிணசாமி! ஒ நா
ெப

உன உ

ைம ெதாியாமBரா5. இ?த அச,F

அைத மைற5 ைவக யவதா என பய? எ மாபி ைள

ெகா"ச ைபதிய. ெகா"ச என? ஒேர 6றின ைபதிய. அ5D சில

நாளா1..." எ நிதினா.

அத6 ேமேல ேக,பத6 என விப இைல. மன ஒேரயயா1 ழபி

வி,ட5. ேதவகியிட ைன கா,A அதிக அ]தாப ஏ6ப,ட5. அவ

எனிடதி ெபா1 ெசான5 ப6றி என ெகா"ச ேகாபேமா

மன8தாபேமா ஏ6படவிைல. த ஷ ைபதியகார ஆ8பதிாியி

இகிறா எ எ?த 8திாீதா தயகமிறி> ெசாவா ? ஷைன ப6றி

ேக,ட5 ேதவகியி கதி ஏ6ப,ட மாதக
பாவ! அவைள ேபா1 ேக,க ேபாேனேன? 

என நிைனD வ?தன.

ணிேல >சிைய எF5

5வ5 ேபால. ெஹ,மா8ட இKவித ெசான பிற, அ?த பைழய 'ேபாஜாி'

கதைத ப6றி பிர8தாபிக /ட என மன வரவிைல. அத6 இேபா5
என அவசர? பிற ேக,F ெகா

டா ேபாகிற5.

"சாி, ஸா! ேபா1வி,F நாைள வகிேற! ழ?ைதகைள ெபா,கா,சி

அைழ5 ேபாவத6காக ேதவகி நாைள சாய$கால வர> ெசாBயிகிறா "
எ /றிவி,F கிளபிேன.

அேத சமயதி அ?த ), ேம ம>சிB?5 ஒ பய$கரமான சத ேக,ட5.
அ5 என சத எ ெசால யா5. சிமதி கஜைன, Bயி உம,

ஓநாயி ஊைள, - இவ6ைறெயலா விட அ?த> சத பய$கரமாயி?த5.
கைதகளிேல நா பதி ரா,சதக
சதமிFவாக

ேபாA.

ஒேவைள அபதா

எ உடபிA ஒKெவா ேராம தி,F நிற5. எMைடய காக

நிைல5 நி6க யாம நFநF$கின.

கீேழ

"ஸா! ஸா! இ5 என?" எ ேக,ேட.
"எ5 என எ ேக,கிறா1? அFத ), ஏேதா ஷ ெப

டா, ச

ைட
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ேபாBகிற5! அைத ப6றி நம என?" எறா ெஹ,மா8ட.
அ?த ),B?5 நா கிளபி> ெசற ேபா5 ேரழி நைடயி ைவதி?த

ைசகிளி கா தFகி6. க,ைட விரB காய உ

டாயி6.

ஆனா காயப,ட5 எபதாக என அேபா5 ெதாியேவயிைல. )F ெசற

பிறதா ெதாி?த5.

வாசB நிற ேமா,டாாி நா ஏறி உ,கா?5 காைர> ெசAதிய ேபா5
'8யாி$'கி ைவத எ ைகக

நF$கி6.

நF$கின; 'ஆ'ேலட'ாி ைவத எ காA

ேமா,டாைர விFவத6 னா த6ெசயலாக அ?த ), ேம மா பக

பாேத. திற?தி?த ஜன வழியாக ஒ பய$கரமான மனித உவ எைன

ேநாகி ெகா

ஒ,யி?த5!

?த5. அ?த உவதி கதி ைபதிய எ எQதி

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

12

அைற மநாN என ேதவகியி நிைனவாகேவ இ?த5. ஆனாA

அவைள ப6றி என அபிபிராய ெகா வ5 எ ெதாியவிைல. அவNைடய
கணவைன ப6றிய உ
ரஜாகக
எப5 உ

ெகா

ைம என? ைஹதராபா ழபதி ேபா5 அவைன

F ேபானாக

எப5, பிற அவ திபி வரேவயிைல

ைமயா? அல5 ேதவகியி தகபனா /றியப அவM

ைபதிய பி5 ைபதியகார ஆ8பதிாியி இகிறா எப5
உ

ைமயா? அல5 எ க

ணாேல பாதப, அேத ), ேமமாயி

அ?த ைபதிய பித கணவைன அைட5 ேபா,ப5 உ

ைமயா?

எலாவ6ைற9 ேச5 ேயாசி5 பாேபா5 கைடசியி நா க
க

டேத உ

ைமயாயிகலா எ ேதாறிய5. ேதவகி9 அவ

தகபனா /றிய ெபா1கN> 3லபமாக காரண க
பாவ! ேதவகி தMைடய கணவைன ப6றிய உ

ணா

F பிகலாமலவா?

ைமைய> ெசாவ5
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கடமாகதாேனயி? அதிA எனிட? அ?த ேவைலகாாி தB பதி

ெசால தய$கிவி,F பிற எ$ேகேயா ேதவகியி கணவ ேபாயிபதாகD
திபி வரவிைலெய ெசானா , அலவா? திய மனிதகளிட அ?த

மாதிாி ெசாAபயாக ேதவகி அவN க,டைளயி,க ேவ

F.

ேதவகியி தகபனா பாவ, அKவளD Q ெபா1 ெசால விபமிைல.

அவ பாதி உ

ஒ ெகா

ைமைய> ெசானா. ேதவகியி கணவM ைபதிய எ

டா. ஆனா அேத ),F மாயி ேதவகியி கணவைன அைட5

ைவதிகிற5 எ ெசால அவ மன வரவிைல. அதனாேலேய

ைபதியகார ஆ8பதிாியி இபதாக> ெசானா.
இைதெயலா எ

ணி எ

ணி பாத ேபா5 ஒ பகதி என எKவளேவா

பாிதாபமாயி?த5. ேதவகி இ?த கதியா வரேவ
அவN வா1க ேவ
க

F ெகா

F? இபப,ட ஷனா

F? அடடா! ெஹ,மா8ட எபெயலா ெசாபன

?தா? எெனன ஆகாச ேகா,ைடகைள க,னா?

ெகா"ச ச$ேகாசமிலாம எ க5 ேநேர ேதவகி பணகார
கணவனாக வர பாகிேற; உன அவைள ெகாFக யா5; அ?த
எ

ணைத வி,F விF!" எ ப>ைசயாக> ெசானாேர? இதைன நா

அைத ப6றி ஒ வாைத/ட அவாிட பிர8தாபிகேவயிைலேய? யாேரா
காBபயக
ெகா

ெசானைத ேக,F ெகா

F ஊ வத?திைய ைவ5

F எ ேபாி எாி?5 விQ?தாேர? எ மீ5 அபா

டமான பழி9

3மதினாேர? இேபா5 என ஆயி6? ேதவகி எபப,ட கணவ
வா1தா? கடDேள! எைன பரமேயாய எ அ5கா நா நிைன5
ெகா

?ேத. அேபா5தா எ மனதி ஆழதி ஒளி?தி?த தீய பிசாசி

வBைம ெதாி?த5. ேதவகி அபப,ட 5கதிைய அைட?திக க

ெவளிபைடயாக எ மனதி பாிதாபைத உ
ஒவித திதிைய9 உ

டாகிய ேபாதிA உ N ேள

டாகி6. அ5ட, அதைகய பாிதாப கதி

உ ளான ேதவகி எனாலான உதவிகைள> ெச1ய ேவ
 வ?5 நிற5.
இ?த எ

F எM ஆவ

ணேதாF /ட ேதவகிைய ப6றிய தாHவான ஒ எ

மனதி உதிக க

ண எ

ேட. சீ>சீ! ைபதியகார ஷைன ேம மாயி

அைட5 ேபா,Fவி,F இவN ெபா,கா,சி ேவைக என
ேவ

ட5

கிட?த5? அFத )தி ஆ

F நிைறD கயாண5 ேபாக எப
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மன வ?த5? எKவளD கன ெந"3 அவN? ஒ தடைவ ேபான5 ேபாதா5

Fமாேம? அடாடா! ஒ

எ இெனா நாN ெபா, கா,சி ேபாக ேவ

காலதி நா இவைள ேதவ கனிைக எ நிைன5 ேபா6றிேன அலவா?
இவNைடய பணிவிைடகாக எ வாணாைளேய அபண ெச1ய
தயாராகயி?ேத அலவா! சீ!

ஆனா ெகா"ச நிதானி5 பாதா, அவ

ேபாி அKவளD நிdர

ெசாவத6 இட என இகிற5? எப9  ழ?ைதகN தாயா.
அ?த ழ?ைதகைள> ச?ேதாஷமாக ைவதிக ேவ

ய5தாேன அவசியம?

ஷM ஏேதா 5கதி ேந?5 வி,ட5 எபத6காக ழ?ைதகைள9
கடபF5வ5 நியாயமாமா? நாA இட$கN அைழ5 ெகா

கா,னாதாேன ழ?ைதக
9?

த?ைதயி நிைலைய மற?5 ச?ேதாஷமாயிக

இப M பி ரணான எ
ெகா

F ேபா1

ண$களா எ உ ள கல$கி

?த5. எ மனதி ேதாறிய ேக விகN நாேன சமாதான க

பி5 திதியைடய பாேத. ஆயிM ;ரண திதி ஏ6படவிைல.
மநா

F

தி$க,கிழைம, நா ஆXஸு கிளபி ேபானேபா5 வழியி

பாடDனி 'டாட 3?தர எ.ஐ.எ.' எ ேபா,?த ேபாF எ
க

கைள கவ?த5. ஏ6ெகனேவேய சில சமய நா இ?த ேபாைட

பா5வி,F க,டைத9 உ6 பாதிகிேற. 3?தர எ ெபய ள

எதைனேயா ஆயிர ேப நா, இகிறாக . ஆயிM இ?த 'டாட 3?தர'

ேபாF என த

டா$ேகாைரயி எMட ைஹ8/B பத 3?தரைத

நிைனb,6. அத6 ஒ காரண இலாம6 ேபாகவிைல. இர

ெடா

தடைவ அ?த ஆ9ேவத ம?5 கைடயி ஜன வழியாக ஒ க ெதாி9.
அ?த க ஏேதா எேபாேதா என ெதாி?த க ேபால ேதா. பல
தடைவ இைத ப6றி ேயாசி5, 'ஆமா; இவ அ?த த

ட$ேகாைர

3?தரமாயிக /F' எ தீமானிேத. காாிேல அ?த வழியாக ேபா1
ெகா

ைகயி ஏ6ப,ட மின எ

விசாாிபத6 ேவ

ண$க

இைவ. ேமா,டாைர நிதி

ய அகைற அேபாெதலா என ஏ6படவிைல.

எத6காக விசாாிக ேவ

F? விசாாி5 அ?த 3?தரமாயி?தா தா என
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பய? இவMைடய சிேநகைத 5பி5 ெகா
ேவ

F இேபா5 என ஆக

ய5 என? ஒமிைல!

ஆனா நா இ?த தி$க,கிழைமய அ?த வழியாக ேபானேபா5, காைர

நிதி அவ த

டா$ேகாைர 3?தரதானா எ விசாாிபத6 தFக

யாத ஆவ ெகா

ேட. காைர வாசB நிதிவி,F உ ேள ேபாேன.

3?தர மாதிாிதா இ?த5. ஆனா, அவM எைன அைடயாள

ெதாியவிைல.

அவனிட, ைவதிய பா5 ெகா ள வ?தவக

யா அேபா5 அ$

இகவிைல. நா அவ ேமைஜெகதிேர கிட?த ெப"சியி உ,கா?த5,
"உ$கN என உட? எ$ேக, ைகைய கா,F$க !" எ ைவதிய
பாிசீலைன ெச1ய தயாரானா.
நா ெகா"ச தய$கிேன.
"சீகிர ெசாA$க . என இைற> சீகிர 8ெபஸாிைய> சாதி
ெகா

F ேபாகேவ

F" எறா.

"நா உட பா5 ெகா ள வரவிைல. என உட ஒமிைல.
ேவெறா விஷய விசாாிபத6காக வ?ேத. ஒ ேவைள நீ$க

சிேநகிதனாயிகலா எ நிைனேத. டாட! நீ$க

ைஹ8/B எேபாதாவ5 பத5

த

டா?" எ ேக,ேட.

எ பைழய

டா$ேகாைர

அவ எைன அதிசய5ட உ6 பா5, "ஆமா, பதிகிேற. நீ$க
யா? ஒ ேவைள... ஒ ேவைள ... அேடேட! நம கி>சாமி ேபாBகிறேத!"
எறா .

"ஆமா, 3?தர! நா அ?த கிணசாமி தா!"
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"பேல! பேல! நம 'ேசாபளா$கி' கிணசாமியா? மனி5 ெகா ! அேபா5,
நா ப ளி/டதி பதேபா5, நீ யாேராF ச
யாராவ5 உேனாF ச
அதனா உைன நா$க

ைட வரமா,டாயலவா?

ைட வ?தாA நீ பிவா$கி ேபா1விFவாயலவா?
'ேசாபளா$கி கி>சாமி' எ ெசாேவா. உ

காதிA விQ?திகலா. ஆனா அைத ப6றிெயலா இேபா5 என? கா,
கீ ைவ5 ெகா

ெகா

F ேஜாரா1 இகிறா ேபாBகிறேத! என ெச15

கிறா1?"

நா நட5 ெதாழிைல ப6றி> 3?தரதிட ெசாேன. அவM தைன

ப6றி 3கமாக> ெசானா. த

டா$ேகாைரயி எ8.எ8.எ.சி. த பிற

இ?த ப,டண5 வ?5 ஆ9 ேவத கலாசாைலயி ேச?5  வஷ

ப5 எ.ஐ.எ. ப,ட ெப6 டாட ஆனானா. ைவதிய ெதாழிBA

ம?5 வி6பைனயிA மாத ?Y, நாh Uபா1 அவM இேபா5

வமான வகிற5 எ அறி?ேத.
"உ$க

ம?5க

), யாகாவ5 ஏதாவ5 வியாதி எறா, ேநராக இ$ேக வ?5விF.

ம?5 க

எலா நாேன சா8திாீயமா1> ெச1கிேற. ைடபா1F 3ர5 ஒ
Fபிதிகிேற. இ$கிW ைவதியதி ைடபா1F 3ர5

ம?ேத கிைடயா5 எ ெதாி9மலவா! உ க /ட அKவளD நறாயிைல.
ஒ மாதிாி ெவN5 ேபாயிகிற5. ஆ மாத நீ சியவனபிராஸ ேலகிய

விடாம சாபி,டா ண ெதாி9. அற அைத விடேவ மா,டா1.

இெனா நாைள வா, ம6ற ம?5கைள ப6றி விவரமாக> ெசாAகிேற.
இைற ெகா"ச என அவசர ேவைலயிகிற5. ேபாக,Fமா?" எ

எQ?தா.

"ெகா"ச உ,கா, 3?தர! இெனா நாைள அவசிய வ?5 உனிட ள

ம?5களிெலலா ரக5 ெகா"சமாக வா$கி ேபாகிேற. ஒ கியமான

விஷய உைன ேக,கலா எ இைற வ?ேத. அைத ம,F

ெசாBவி,F ேபா! நா பத ேபா5 ெஹ,மா8ட பமநாப ஐய$கா எ

இ?தாேர? அவைர ப6றி9 அவ மாாி ேதவகிையப6றி9 உன ஏதாவ5
ெதாி9மா எ ேக,க வ?ேத. ெதாி?தா ெசாA!"
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3?தர எைன ஒ நிமிஷ உ6 பா5 வி,F, "அவகைள ப6றி என
ேக,கிறா1? உன என ெதாிய ேவ
"அவக

எ$ேக இகிறாக

F?" எறா.

எ உன ெதாி9மா?"

"இ?த ஊாிதா எ$ேகேயா இகிறாக

எ ேக வி. நா /ட இர

தடைவ பாதிகிேற. சி?தாதிாி ேப,ைடயிேலா ேகாமளீ3வர

ேப,ைடயிேலா இகிறாக
"ஆமா. அவக

ெடா

ேபாBகிற5. நீ எத6காக ேக,கிறா1?"

சி?தாதிாி ேப,ைடயிேல தா இகிறாக . அவக

இ )F /ட என ெதாி9. ேந6 அவக

),F ேபா1 வ?ேத."

"அபயா! ெராப சாி! நீதா ேபா1 வ?திகிறாேய, எைன என
ேக,கிறா1?"
"ஒமிைல. ேதவகியி ஷைன ப6றி உன ஏதாவ5 ெதாி9மா எ
ேக,ேட!"

"ேதவகியி ஷைன ப6றி உன என இKவளD கவைல?"
"இைலயபா! அவ

ஒேவைள உ

ஷைன ப6றி பலவிதமாக ேக விப,ேட.

ைம உன ெதாி?திகலாேமா எ எ

ேவெறாமிைல!"

ணி ேக,ேட.

"பலவிதமாக அப என ேக வி ப,டா1?"
ேந6 காைல ேதவகியி ), நட?தைதெயலா 3?தரதிட ெசாேன.
ேதவகி ெசான5, அவ

தகபனா ெசான5, நா பாத5

ஒெகா ரணாயி?தைத9 ெசாேன.
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"அKவளD ெபா1! உைன நறா1 ஏமா6றிவி,கிராக !" எறா

3?தர.

"அKவளD ெபா1யா? பி எ5தா உ
"அவ

ைம? உன ெதாி9மா?" எேற.

ஷ எேபாேதா 'கயா'வாகி வி,டா! உன விதவா விவாக ெச15

ெகா வதி அபிபிராய இ?தா..."

"சீ>சீ! இ5 என 3?தர? அப8மாரமா1 ேப3கிறாேய? என ெப
பி ைள, எலா இகிறாக ."

டா,

"ெராப சாி! அபெயறா ேப>ைச வி,FவிF!"
"எைன ஏமா6றி வி,டாக

எ ெசானாேய? அ5 என எ ம,F

ெசாB விF! பாவ! அவகைள பாதா என பாிதாபமாயி?த5!"

"பாிதாபமா? அ?த நீB நறாகதா உைன மயகி வி,கிறா . எைன

ேக,டா அவ

வசி ),F பகேம ேபாகாேத எேப. ேதவகியி

கணவைன ரஸாகக

ெகா

F ேபாகD இைல; அவM ைபதிய

பிகD இைல. ஆசாமி - ேபா,F ெகா

F ெச5 ேபா1வி,டா!"

"ஐேயா! எேபா5? எத6காக?"
"எேபா5 எ என ெதாியா5. சில வஷ ஆயி6 எ ேக வி.
எத6காக த6ெகாைல ெச15 ெகா

டா எறா ேக,கிறா1? எலா அ?த

பரேதவைத ேதவகியி ெதாைலைய ெபாக யாம தா! கி>சாமி! நீ /ட

அ?த நாளி ேதவகிைய கBயாண ெச15 ெகா ளலா எ எ

ண

"கிைடயேவ கிைடயா5! அ?த ெபா1 கைதைய க, வி,டவக

நீ9

ைவதி?தாயலவா?"

ைவதி9?தா."
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"அபேய யிக,F. நீ ேதவகிைய கBயாண ெச15 ெகா ளாத5 உ

அதிட?தா. அதனாேலதா நீ இைற பிைழதிகிறா1.
இலாவி,டா அவ
ெகா

ஷ ெச1த5 ேபா நீயலவா த6ெகாைல ெச15

பா1! ேபாக,F. நா றபட,Fமா?" எ ேக,F ெகா

3?தர எQ?5 நட?5 ேரழியி நிதியி?த ைசகி
ஆரபிதா. நாM காாி ஏறி ெகா

வ

F றப,ேட.

ேட

ைய> சாிபாக

3?தர /றிய5 இM எ ைளைய ழபி வி,ட5 எ ெசால
ேவ

யதிைலயலவா? அவ ெசானேத ஒ ேவைள உ

ைமயாயிேமா

எ சி?திக ஆரபிேத. எ5 எபயி?தாA ேதவகியிட ஒ5

ெகா

டப இ சாய$கால அவ

),F ேபா1 அவைள9

ழ?ைதகைள9 ெபா,கா,சி அைழ5 ேபாக ேவ

உசிதெம ேதாகிறேதா, அப நட?5 ெகா
இKவித எ

ணமி,F ெகா

'ெதா

டா ேபாகிற5.

ேட )F ெசேற. ஆனா விவரமாகாத ஏேதா

ஒ விஷய எ மனைத உதி ெகா

ஞாபகபFதி ெகா

ய5. பிற எப

?த5. அ5 எனெவ ஆனம,F

F பாேத. ஆனாA அ5 ஞாபக5 வரவிைல.

ைடயிBகிற5 வாயி வரமா,ேடெனகிற5' எ சில சமய

ெசாAகிேறாமலவா? அ?த மாதிாி எ உ ளதி ெதளிவிலாத ஒ விஷய
ஞாபக5 வவ5 ேபா ேதாறி, ஆனா ஞாபக5 வராம

ெதாைலபFதிய5.
-----------

13

அ மாைல நா சி?தாதிாிேப,ைடயி ேதவகியி )F ெசற ேபா5
ழ?ைதக

 ேப அழகாக 'ர8' ப

ணி ெகா

F ெபா,கா,சி

றபட> சிதமாயி?தாக . வாசB எ ேமா,டா ேபா1 நிற5 அவக

"அமா! சிதியா வ?5 வி,டா!" "தாதா! கா வ?5 வி,ட5!" எ ேகாஷமி,ட5
எ காதி விQ?த5. எைன பாத5 ெஹ,மா8ட, "வ?5 வி,டாயா,

கிணசாமி! இவகNைடய ேப>ைச நா நபவிைல. நீ வவா1 எேற
எதிபாகவிைல. வ

9ட வ?தவைரயி விேசஷ?தா!" எறா.
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ேதவகி சிாித க5ட வ?5 எைன வரேவ6றா . ேதவகியி இனிைமயான

ேதா6றைத9 டாட 3?தர அவைள ப6றி /றியைத9 எ மனதி6
ஒபி,F பாேத. அவ /றிய5 ேபா இவ

ெபாலாத நீBயாக இக

9மா, இவNைடய ெதாைலைய ெபாகாம இவ

ேபா,F ெகா

கணவ -

க 9மா எ விய?ேத. அவNைடய கQதி எ

கவன ெசற5. இர

F ெமBய ச$கிBக

அவ

கQைத அல$காிதன.

ஆனா அவ6றி மா$கBய இகிறதா, இைலயா எபைத ெதாி?5 ெகா ள
யவிைல.

ேதவகி எைன வரேவ6ற பின அவNைடய த?ைதைய பா5, "அபா! நா
ெசாேனேன, பாதீகளா? இவ ஒ நாN வரமா,டா எ நீ$க
ெசானீகேள? யாைடய வா பBத5? ேபாக,F; நீ$க

இ

நாடக5 வரேபாகிறீகளா, இைலயா? ஐ?5 நிமிஷ5

வராவி,டா

உ$கைள வி,F வி,F நா$க

றப,F ேபா1 விFேவா!" எறா .

"இேதா வ?5 வி,ேட, ேதவகி! நா இைற நாடக5 வராவி,டா
அற இ?த ), இக 9மா? எலா ேச?5 எ பிராணைன

வா$கிவிட மா,Gகளா? ெகா"ச ெபா$க ! இேதா ர8 ப

ணி ெகா

F

வ?5 விFகிேற!" எ ெசாBவி,F தைடய அைற கதைவ படா எ

சாதி ெகா

டா.

நா ேதவகிைய பா5 "உMைடய அபாD எ ேபாி உ ள ேகாப
எலா ேபா1வி,டதா?" எ ேக,ேட.

"என ேகாப?" எ ேதவகி வியட ேக,டா .
"த

டா$ேகாைர ப ளி/டதி பத ேபா5 எ ேபாி அபா ஒ நா

ெராப ேகாபி5 ெகா

டாேர, ஞாபக இைலயா?"

"அழகா1தானிகிற5. அைதெயலா அபா மற?5 ேபா1 எKவளேவா நா
ஆயி6. உ$க

ேபாி அபாD ெராப அபிமான. அபா அமா இர

F
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ேப ெகா"ச நா
ெகா

வைரயி உ$கைள ப6றி அக ேபசி

பாக . அடாடா! நீ$க

எலா அ?த நாளி உபாதியாயகளிட

எKவளD பதி வி3வாச5ட இ?தீக ? எனிடதிேல /டதா எKவளD

மாியாைதயாக இ?தீக ? இ?த கால5 பி ைளகN இகிறாகேள?
ெகா"ச ம,F மாியாைத இலாதவக ! ெகா"ச நாைள  )

ேமாி8 காேலஜி நட?த கானிவ ெகா
மாணாகக

டா,டதி ஆ

எKவளD ேகவலமாக நட?5 ெகா

டாக

பி ைள

எபைத ப6றி

ேக விப,Xகேள! இவகN??தா விQ?5 விQ?5 இ$கிW

பகிறாக ! இ$கிW கைதகளி 'ஷிவாி'ைய ப6றி எKவளெவலா
இகிற5? அைதெயலா இவக

ப5 என பய? ஏ,F> 3ைரகா1தா!

நைடய மMதம சா8திரதி ெசாBயிகிறபயாவ5 இவக

8திாிகளிட பதி வி3வாச5ட நட?5 ெகா கிறாகளா? அ5D இைல.
இ?த கால5 மாணாககN இ$கிW நாகாிக வரவிைல; நைடய

பைழய தம பயபடவிைல. இர

A உ ள தீைமக

வ?திகிறன. இைத ப6றி அபா அக ெசாB ெகா

த

டா$ேகாைர ைஹ8/B நீ$க

மாியாைதயாக நட?5 ெகா

Gக

ம,F இவகN
பா.

எலா அ?த நாளி எனிட எKவளD

எ அக பாரா, ேப3வா!..."

இபயாக ேதவகி கட மைட திற?த5 ேபா பிரச$க ெச15 ெகா

ேட

ேபானா . >3 விடாம ேப3 அவNைடய 3பாவ இன அபேயதா

இ?த5 எ ெதாி?5 ெகா

உ

ெப

ேட. ஆனா அவ

/றியெதலா

ைமெய எ மன ஒபவிைல. ஏ? நா பத காலதிேல /ட
களிட மாியாைத9ட நட?5 ெகா ள ெதாியாத காB பச$க

இக

தா ெச1தாக . ைவதியநாதM 3?தர இகவிைலயா! அைதெயலா

மற?5 வி,F இவ

பிரமாதமா1 ேபசி ெகா

ேட ேபாகிறாேள! ேபானா

ேபாக,F! என என வ?த5? அ?த கதைத ப6றிய உ

ைமைய ம,F

எபயாவ5 ெதாி?5 ெகா ள விபிேன. ஆைகயா ேதவகியி ேப>சி

பலவ?தமாக கி,F, "அெதலா இக,F, ேதவகி! அ?த கதைத
ப6றிய உ

ைம அற ெதாி?ததா?" எேற.

"எ?த கத?" எ ேதவகி தைலைய ேகாணலாக ைவ5 ெகா

F ேக,டா .
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"எ?த கதமாவ5? உன நி>சய ெச1தி?த த கBயாணைத தைடெச1த

கத?தா!..."

"அ5வா?" எ ேக,Fவி,F ேதவகி கWெர சிாிதா . எனேகா ேகாப
ெபா$கி ெகா

F வ?த5. அ?த கததினா நா அைட?த 5பதா

எதைன? இேபா5 நிைனதாA மன ெவ,கி ேவதைன அைடகிற5! ஆனா
இவ

அைத றி5> சிாிகிறா !

சிாிைப> ச,ெட நFவி நிதிவி,F, "ஆமா; அபயானா அ?த
கதைத நீ$க

எQதவிைலயா?" எ ேக,டா .

"சதியமா1 எQதவிைல!" எ நா ஆதிரமா1 /றிேன.
"அேட அபா! அைதப6றி இேபா5 என5 இKவளD ஆதிர? ேபான5

ேபா1வி,ட5. நீ$க

அைத எQதவிைல ெயப5 என ெதாி9. உ$கN

அKவளD ைதாிய இைலெயப5 என ெதாி9. ஆைகயா நாேன

எQதிவி,ேட!" எ ேதவகி ஒ அV

ைட ேபா,டா .

"நீ எQதினாயா! நீயா எQதினா1? அபயானா எ ேபாி பழி ெசானாேய,
ஏ?" எ ேமA ஆதிர5ட ேக,ேட.
"அ5 ஒ காாிய5காக எQதிேன. ஒ காாிய என? உ

ைமைய> ெசாB

விFகிேறேன! என அபா நி>சய ெச1தி?த கBயாண பிகாததா

எQதிேன. அபா ேகாபி5 ெகா

ட ேபா5 உ$க

அபாவி ேகாப தணி?த பிற உ

ைமைய ஒ ெகா

ைவேத. அ?த> சமய5 அப> ெசால ேவ

நீ$க

ேபாி பழிைய ேபா,F

யி?த5. அற

ேட. அத6

ேபாேய ேபா1 வி,Gக . அத6 நா என ெச1கிற5!" எறா

ேதவகி.

எ மன அேபா5 ஒ பக ேகாபதினாA ஒ பக ப>சாதாபதினாA

ழப அைட?த5. அ?த கBயாண பிகவிைலெயறா, ேவ

யாாிடமாவ5 இவNைடய மன ெசறி?ததா? அ5 ஒேவைள நானாகேவ
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இமா? அவசரப,F மன ெவ5 ஊைர வி,F ேபானதினா எ
வாணாைளேய பாழாகி ெகா
அப எ

ேடனா?

ணியேபா5 ேதவகிைய மண ெச15 ெகா ளாத5 எ அதிட?தா

எ டாட 3?தர /றிய5 நிைனD வ?த5. இவ

கBயாண ெச15 ெகா

F தாேன இக ேவ

யாேரா ஒவைன

F? அவ யா? அவMைடய

கதி என? டாட 3?தர ெசான5ேபா அவ - ேபா,F ெகா

F

இற?தானா? அல5 அ?த ),F மா ஜன வழியாக பாத ைபதிய?தா
இவNைடய ஷனா? ஷMைடய நிைலைம அபயிேபா5 இவ
ெபா,கா,சி நாடக பாக றபFகிறாேள? இைத எனெவ
ெசாவ5? இவ தா இப எறா, இவ
மதள ேபாFகிறா!

தகபனா அலவா ஒ5

அவNைடய ஷைன ப6றி9 அ?த ),F மாேம உ ள ஆைள ப6றி9
ேதவகிைய ேக,பத6 மனைத திடபFதி ெகா

ேட. ஆனா அ?த>

சமயதி ெஹ,மா8ட ேகா,F, தைலபாைக தBயைவ அணி?5 ெகா

றபட தயாராக வ?5 வி,டா. எனேவ ஒ ேக,க யவிைல.
வாசB காாி ஏறி உ,கா?த பிற எ க

க

F

ம,F ேமேல ம>3 ஜனைல

உ6 ேநாகின. அ$ேக இேபா5 அ?த பய$கர கைத காணவிைல.
பாவ! அ?த ைபதியைத உ

அைறயி ேபா,F ;, வி,டாகேளா,

எனேமா? அல5 அதனா ெதா?தரவாயிகிறெத ைபதிய ஆ8பதிாி
அற அMபி வி,டாகேளா, எனேமா! இ?தாA இ?த ேதவகிைய
ேபா இதயம6ற 8திாீைய உலகதிேலேய காண யா5! இவNைடய

வைலயி நா விழாம தபிய5 நா ெச1த 

ேகவலமான எ

ேவ

ணிய?தா. சீ>சீ! இ5 என

ண! 5பாகியசாBயான ேதவகிைய நா ேச?5 நி?திக

Fமா? இவN ேந?த கட$கNெகலா ஒ ேவைள நாேன

காரணமாயி?திகலா. அப அவசரப,F ெகா

Fத

வி,F நா றபடாதி?தா, இவNைடய வாHைகேய ேவ

விதமாயி?திகலா எMைடய வாHைக9$ /டதா!...

டா$ேகாைரைய
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இதைகய எ

ண$க

எ மனைத அைல5 ெகா

ெபா,கா,சி9 வ?5வி,ட5. ேதவகி தBயவக

ேடயிைகயி

காாிB?5 அவசர

அவசரமாக இற$கினாக . நாடகேமைட ைமதான5 ேபாவதி
அவகNகி?த பரபரைப> ெசாB யா5.
நா வ

ட ேதவகி "நாடக பாக நீ$க

யிB?5 இற$காமBபைத க

வர விைலயா?" எ ேக,டா .

"நீ$க

ேபா1 இட பி5 ெகா

F உ,கா$க . என ெகா"ச காாிய

இகிற5. பா5 வி,F பிற வ?5 விFகிேற!" எேற.

"திபி ),F ேபாவத6 எ$கைள தி

ேதவகி.

டாட வி,F விடாதீக !" எறா

"அபெயலா ெச1ேவனா? க,டாய வ?5 உ$கைள அைழ5 ேபாகிேற!"
எேற.

"அவசிய நீ$க

வ?5 நாடகைத9 பாக ேவ

நறாயிமா!" எ ெசாB ெகா

F. இ நாடக ெராப

ேட ேதவகி விைரவாக நட?தா .

அவைள ெதாட?5 ம6றவகN ேபானாக .
-----------

14

என நாடக, 'னிமா எறாேல அKவளவாக பிபதிைல. அதிA

அைற எ மேனா நிைலைம நாடக பா5 ர'பத6 அM/லமாக
இைல. உ

ைமயாகேவ காாிய ெகா"ச இ?த5. அைத 5வி,F இரD

ஏழைர மணி திபD ெபா,கா,சி ைமதான5 ேபாேன. நாடக

இM நட?5 ெகா

?த5. அைத பாக ஏராளமான /,ட. அதைன

ஆயிர ேப நாடக ைபதிய பிதவக

எற எ

ணேம என விய

அளித5. அ?த ெப$ /,டதி ஒ ஓரதி நி நாடக ேமைடைய

கவனிேத.
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?த5! ேகாரமான

அ>சமயதி நாடக ேமைடயிA ஒ ைபதிய நி ெகா

க5டM ேகாரணிகNடM அ?த ைபதிய ஏேதேதா பய$கரமாக கதி
ெகா

?த5. அ?த கதB ேகாரமான5 ஒBெபகியி ல வ?தேபா5

இM அதிக ேகாரமா1 ஒBத5. தB ச6 ேநர என ஒேம

ாியவிைல. அற ச6 ாி?த5. நாடக ேமைடயி ஒ பாழைட?த ),

நி அ?த ைபதியகார சத மி,டா. அ?த ), ஒ காலதி

வசிதி?த அவMைடய மைனவி மகைள எ
ேதவகி9 அவ

ணி லவதாக ேதாறிய5.

தகபனா ழ?ைதகN /,டதி எ$ேக இகிறாக

எ பாேத. நாடக ேமைட ெவ சமீபதி அவக

காணப,டாக .

கடDேள! இவகNைடய திைய எனெவ ெசாவ5? ),ேலேய ஒ

ைபதியைத ைவ5 ெகா
இவக

F இ$ேக நாடகதிA ைபதியைத பாக

வ?தாகேள? இ?த இல,சணதி என/ட "ெராப நல நாடக;

பாக தவற ேவ

டா!" எ எ>சாிதாகேள! இவகNைடய க ெந"ைச9

ரா,சத ணைத9 என ெவ ெசாAவ5?

பிற நாடக ேமைடயி நட?த 5ாிதமான சபவ$க
வியைப அளிதன.

என ேமA ேமA

அ?த ைபதியகார அ?த பாQ ), வி,டதி ஒ கயி6ைற மா,
அதி -கி,F ெகா ள யறா. அேபா5 வி,ட திGெர றி?5

அவ தைலயி விQ?த5! அ>சமய யாேரா ஒ 8திாீ தைல ெதறிக ஓ வ?5

கீேழ கிட?த ைபதியகாரைன க, ெகா

வைட?த5.

F அQதா . இ5ட அ கா,சி

அFத கா,சியி அ?த ைபதியகார ஒ ஆ8பதிாி பFைகயி

கிட?தா. அவM> 3ய பிரைஞ வர ேபாகிற5 எ டாட ெசானா.

பிரைஞ வ?த5 அவ ேபா ைபதிய ேபா />சBடாம சாவதானமாக
ேபசினா. அவ அகி இ?த 8திாீ "இேபா5 ைஹதராபாதி ரஸாகிய

ஆ,சி இைல. ைநஜா ராPய 3த?திர இ?தியாேவாF ேச?5 வி,ட5!" எ
ெசானா . உடேன அவ பFைகயி எQ?5 உ,கா?5 உ6சாகமாக

ேபசினா. அவM அ?த 8திாீ9 சிறி5 ேநர ெகா"சி லாவினாக .
பிற நாடக ேமைடயி இப5 ப5 ேப /,டமா1 நி,
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"கலா க6றவ களிபN களிேப!"
எ பானாக . பிற திைர விQ?த5. நாடக ?த5.
இெதலா எ மனதி எKவளD ழபைத உ
ேவ

யதிைலயலவா? ேதவகி தBயவக

டாகியி எ ெசால

எனிட ெசானத6 இ?த

நாடக நிகH>சிகN இ?த ெபாத எப ஏ6ப,ட5? த6ெசயலாக
ஏ6ப,டதா? அல5... அல5...

ேயாசிக ேயாசிக ழப அதிகேமயாயி6. அ?த ழப5கிைடேய

ேதவகி9 அவNைடய ழ?ைதகN நிற இடைத க

F பி5 அ$ேக

ேபா1> ேச?ேத. நாடக பிரமாத எபதாக> சிலாகி5 ேபசி ெகா

அவக

அவக

எைன பி ெதாட?5 வ?5 காாிA ஏறி ெகா

ேட

டாக . எனிட

அபிபிராய ேக,டேபா5 நாM "நாடக நறாயி?த5!" எ

ெசாB ைவேத. ),F ேபான5 எலா> ச?ேதக$கைள9 அவகளிட

ேக,F ெதாி?5 ெகா

F விFவ5 எ தீமானிேத.

ஆனா )Fவ?5 ேச?5 அவக

எலாடM நாM உ ேள ேபான5

ஒேம ேக,க என மன வரவிைல. எனைத ேக,ப5? எப

ேக,ப5? எ5 ேக,டாA அச,F ப,ட என வ?5 ேச எ ேதாறிய5.
ஆகேவ விைடெப6 ெகா

F ேபாக எ

ணி, "நா ேபா1 வர,Fமா?" எேற.

"நறாயிகிற5. அத6 ேள ேபாகிறதாவ5? இவகNைடய அபா இM
சிறி5 ேநரதி வ?5விFவா. அவைர9 பா5வி,F> சாபி,F வி,F

ேபாகலா!" எறா

ேதவகி.

"இவகNைடய அபாவா? அ5 யா?" எ ேக,ேட.
"இM உ$கN ெதாியவிைலயா, என? ெதாி?5ெகா

F வி,Gக

எறலவா இ?ேத? இ நாடகதி 'ஹீேரா'வாக நதவதா!" எறா
ேதவகி.
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"அபயா? ?தாநா

நா ேக,டேபா5 ஏேதா ைஹதராபாதி நட?ததாக>

ெசானாேய?"
"ஆமா; அ5D?தா நாடகதி வ?தேத! நா ெசானபேய அவைர க
க அணி?த ரஸாகக
"அபயானா ?தாநா
"அவேரதா! ?தாநா
ெகா

வ?5 அைழ5 ேபானாகேள?" எறா

ேதவகி.

இ?த ),F ம>3ேம இ?தவ?..."

நீ$க

வ?தி?தேபா5 ம>3ேம கைடசி ஒதிைக நட?5

?த5. ேவஷ /ட ேபா,F பா5 ெகா

டாக . அதனாேலதா

உ$கைள இவரா பா5 ேபச யவிைல. 'யா ெசால /டா5' எ

க

பாக உதரD ேபா,?தா! நா ெசானைத ெயலா நீ$க

எேற நிைன5 ெகா

Gகளா, என?"

நிஜ

என அளவிலாத ேகாப வ?த5. ெபா19 ெசாBவி,F அைத நபியத6காக

எ ேபாி 6ற அலவா ெசாகிறா ? அழகாயிகிற5 காாிய!

இ?த> சமயதி, உ ேள உFைப கழ6றி ைவபத6காக ேபாயி?த

ெஹ,மா8ட வ?தா.

"அபா! இவாிட ?தாநா

ேதவகி ேக,டா .

நீ$க

உ

ைமைய> ெசாலவிைலயா?" எ

"ெசாலாம என? காேல  )ச உ

ைமையதா ெசாேன. உ

ஷ ைபதியகார ஆ8பதிாியி இபதாக> ெசாேன. இ?த )F

ைபதியகார ஆ8பதிாியிைலெய யா ெசாAவாக ? இலாவி,டா

இபப,ட அழகான நாடகைத ேபாட உMைடய ஷM
ேதாறியிமா!" எறா பமநாப ஐய$கா.

அவ ெசானப இ?த )F ைபதியகார ஆ8பதிாிேயா, எனேமா! ஆனா
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இ$ வ?ததி பல எைன இவக

ைபதியமாக அ5 வி,டாக

எப5

நி>சய! எMைடய இ?த அபிபிராயைத உதி பF5வத6 அேபா5
இெனா சபவ ேந?த5. வாசB ைசகி

"அபா வ?5வி,டா!" எ ழ?ைதக

மணி> சத ேக,ட5.

திதாக .

ஆ; அFத நிமிஷ அவகNைடய அபா ),F

பிரேவசிதா. அ?த அபா

யா எ நிைனகிறீக ? பிரபல ஆ9ேவத ைவதியரான டாட 3?தர
எ.ஐ.எ. அவக தா!

அ காைலயி டாட 3?தரதி ம5வ சாைலயி அவைன வி,F பிாி?த
ேபா5 ஏேதா ஒைற ஞாபகபFதி ெகா ள ய ஞாபகதி6

வரவிைலெய ெசாேன அலவா? அ5 எனெவ இேபா5 பளீ

எ நிைனD வ?த5. அ?த ),F ேரழியி ?தா நா

காயபFதிய அேத ைசகி

எ காB தFகி

தா டாட 3?தரதி ம5வ சாைலயிA

இ?த5. அேசாக சகரெகா இர

நிைனD வ?த5.

A இ?த5 எப5 இேபா5

டாட 3?தர எைன பாத5, "ஹேலா! கிணசாமி! இ?த ),F பகேம
வராேத எ ெசாேனேன, அைத உ

ைமயாக எF5 ெகா

F விFவாேயா

எ பய?5 ேபாேன. நீ வ?த5 ப6றி ெராப ச?ேதாஷ. நாடக எப

இ?த5? உன பிதி?ததா?" எ ேக,டா.
நா பதி ெசாவத6

/>சB,டாக .

ழ?ைதக

"ெராப நறாயி?த5, அபா!" எ

ேதவகி 3?தரைத பா5, "ேபா5, ேபா5! இ?த மாதிாி அச?தப நாடகைத

இனிேம நீ$க

நீ$க

ேபாடேவ ேவ

டா. என ெகா"ச பிகவிைல.

ைபதியமாக நதேபா5 உ

ைமயிேலேய உ$கN ைபதிய

பி5 வி,டேதா எ என பயமா1 ேபா1வி,ட5. அற யாேரா ஒ

தய டைவைய க, ெகா

F வ?5 உ$கைள 'பிராண நாதா!' எ
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அைழதேபா5 என> சகிகேவயிைல. இ?த மாதிாி நாடக

ேபாடவிைலெய யா அQதாக ?" எறா .

அேபா5 3?தர ேதவகியி தகபனாைர பா5, "பா$க , மாமா! இ?த

அழகான கைதைய க6பைன ெச15 ெகாFதேத இவ ! இேபா5 எ ேபாி

6ற ெசாகிறா ! இத6 நா என ெச1கிற5?" எறா.

இ?த> சமயதி நா, "ஆமா; உ மைனவி அ?த நாளிB?ேத இ5
வழக?தாேன? தா ெச1த காாிய5 பழிைய பிற தைலயி ேபாFவ5?"
எேற.

3?தர எைன பா5 னைக ாி?தா. "ஓேகா! அ?த ேபாஜாி கதைத
ப6றி> ெசாகிறாேயா? அ5 ேதவகி ம,F ெச1ததிைல; அவN நாM ேச?5

ேயாசைன ெச15 ப

எறா.

ணிய காாிய?தா. அைத இM நீ மறகவிைலயா?"

"விஷயேம என இேபா5தாேன ெதாி?த5? இனிேம மற?5விடேவ

தா" எேற.

ய5 -

ெஹ,மா8ட அேபா5, "3?தர! நியாயமாக நீ9 ேதவகி9 கிணசாமியிட

மனி ேக,F ெகா ள ேவ

F. நீ$க

எைன ஏமா6றியதாவ5

ேபாக,F. ேதவகி இடமிலாத இடதி கBயாண நி>சய ெச1த5

எMைடய பிச. அதனா நா அைட?த ெதா?தரD உ$கைள 6ற

ெசாB பயனிைல. ஆனா கிணசாமியி ேபாி பழிைய ேபா,Gகேள?

அ5 ெராப அநியாய! எதைன வஷமாகி9 அ5 இM அவ மனதி

உதி ெகா

கிற5! நீ$க

அவனிட மனி ேக,F

ெகா ளாவி,டா உ$கNகாக நா மனி ேக,F ெகா ள
ேவ

ய5தா!" எறா.

"இெதலா ஒ ேவ

யதிைல, ஸா! யா யாைர மனிகிற5?" எேற

நா. ெஹ,மா8டாி வாைதக

எைன உகிவி,டன.
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"ஆமா, அபா! அவ அபெயலா மனதி ஒைற ைவ5 ெகா கிறவ
அல, அவைடய நல 3பாவ அேபாேத நம ெதாி9ேம?" எறா

ேதவகி.

"மனதி ேகாப ைவ5 ெகா கிறவனாயி?தா இைற இ?த> ச?5
),ைட ேத வ?திபானா? நா அKவளD அவைன
பயதியி?5$/ட!" எறா 3?தர.

"3?தர! ம6ற எைதப6றி9 என ேகாப இைல. ஆனா ேதவகியி

ெதாைலைய ெபாகாம அவNைடய ஷ -ேபா,F ெகா
எ ெசானாேய, அைத ம,F நா மறக யா5!" எேற.

டா

"ஆ, அபா, கிணசாமி! உனிட ெசானைத நிைறேவ6றலா எதா

பாேத. - ேபா,Fெகா ள யற ேபா5 வி,ட றி?5 எ தைலயி

விQ?தா அத6 நா எனைத> ெச1கிற5? எ ேபாி வ"சைன இைல!"

எறா 3?தர.

"ேபா5 இ?த ேப>3! கதி இM ெகா"ச ைபதிய கைள இகிற5!

ழாய> ெச கைத நறா1 ேசா ேபா,F ேத15 அலபி வி,F
வா$க ! அத6

நா இைலைய ேபாFகிேற" எறா

"இைற இ?த ), சாபாF/ட உ

எறா 3?தர.

ேதவகி.

டா? தளிைக யா ெச1தாக !"

"நாடகதி6 றபFவத6 ேப தளிைக ெச15 ைவ5 வி,Fதா

கிளபிேன. ளிேயாதைர ெச1திகிேற. கிணசாமி! உ$கN /ட

ளிேயாதைர பிேம? அமா ெச15 ேபா,டா ஆைசேயாF சாபிF)கேள!"

எறா

ேதவகி.

அேபா5 ேதவகியி தாயா ர$கநாயகி அமாைளப6றிய ஞாபக$க

எ

மனதி ெபா$கி எQ?தன. அடாடா! எதைன அ! எKவளD அபிமான! அ?த

அமா

ைகயினா பாக ெச1த ளிேயாதைர, திக

ண5 தBயைவகைள
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எKவளD ஆைசேயாF அ?த நாளி சாபி,கிேற!
"என ளிேயாதைர பி எப5 வா8தவ?தா. ஆனா இைற
ேவ

டா. ),F ேபாகேவ

"அபயானா இெனா நா
எறா

ேதவகி.

F" எ ெசாB ெகா

F கிளபிேன.

சாபிFவத6 க,டாய வரேவ

F"

"ஆ, அபா! பைழய சிேநகைத மற?5 விடாேத! அக வ?5 ெகா

!"

எறா 3?தர.

அவMைடய அைழைப ெஹ,மா8ட ஆேமாதிதா. "கிணசாமி!
இெனா நா
எறா.

வ?தா உன ேயாகாசனைத ப6றி எலா ெசாகிேற!"

"அவ ெசாவ5 ஒைற9 நீ நபாேத! ேயாகாசனதி மகிைமைய ப6றி அவ

பிரமாதமாக பிரச$க ெச1வா. அவைடய அலமாாியி பாதா ஐ?தா வித

ேலகிய ைவதிபா. நீ ஒநா

எMைடய 8ெபஸாி வா! ஆ மாத

சியவனபிராஸ ேலகியைத> சாபி,F பா!" எறா 3?தர.
"அவ கிடகிறா! நீ$க

வா$க !" எறா

ம?5 கைட ேபாக ேவ

ேதவகி.

டா. இ$ேக

ழ?ைதக , "சிதியா! நாைள வ?5 எ$கைள காாி ஏ6றி ெகா

அைழ5 ேபா$க !" எறன.
"ஆக,F! இெனா நா

றப,ேட.

F X>3

அவசிய வகிேற!" எ ெசாBவி,F

காாி ஏறி உ,கா?த5, "இ?த> சி?தாதிாிேப,ைட பகேம இனிேம
தைலகா,Fவதிைல!" எ எ

ணிெகா

ேட.
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எலாமாக> ேச?5 என அச,F ப,ட க, ைபதியமாக அ5
வி,டாகேள?

ேபானா ேபாக,F! எபயாவ5 அவக

ெசௗயமாக இ?தா சாி. ேதவகி9

அவNைடய கணவM ச?ேதாஷமாக இகிறாக . அ5தா ேவ
ெஹ,மா8ட உ6சாகமாக இகிறா. ேவ என ேவ

ெவ ளிய நிலD பிரகாசி5 ெகா
பைழய நிைனDக

றி ெகா

?த5. பனியினா உலகேம ளி?தி?த5.
F வ?தன. கைடசியாக, இ?த> 3?தரமா

ேதவகிைய கBயாண ெச15 ெகா
அக ச

F?

ய5.

டா? எைன9 ைவதியநாதைன9

ைட , வி,F இவ பரம சா5ைவ ேபா நதவ அலவா?

அ?த ந திறைமதா இைற அவனிட பிரகாசிகிற5! ெபாலாத

அக!

ஏேதா ேபாக,F! ேதவகி த மன5ெகாத ஷைன மண?5 திதியாக

இகிறா

அலவா? அ5தா ேவ

ய5.

அ வைர நா அறியாத மன நிமதிைய அ க

ேட.

அ?த நிமதிைய ைல5 ெகா ள நா விபவிைல. ஆைகயினாேலேய
சி?தாதிாிேப,ைட அற நா ேபாகவிைல. இ?த வஷ5

ெபா,கா,சி /ட ேபாகவிைல.

ேதவகியி வாHைக இபேய நீ5> ச?ேதாஷமாயிப ெபமா
ாிய,F.

ககி வார இதH

12-5-50 - 12-3-50
---------------

அ
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59. பால ேஜாசிய*
1

பிரசிதி ெப6ற பால ேஜாசிய ப,டாபிராம பி.ஏ.ைய ப6றி அேநக

ேக விப,கலா. அவMைடய ேஜாசிய விளபர$கைள9 பதிாிைககளி
பாதிகலா. ப,டாபிராம நல திசாB; ணவா; ேயாய;

33 ளவ; யா ெகFத நிைனகாதவ; எலா ஒறாயிக
ேவ

நீ$க

Fெம நிைனக ப,டவ. இெதலா உனெகப ெதாி9 எ
ேக,கலா. என ெதாிவத6 காரண இகிற5. ஏெனனி அ?த

பிரசிதி ெப6ற பாலேஜாசிய ப,டாபிராம எப5 அேய தா!
இ?த காலதி சில ேப "ேஜாசிய" எ ெபய ைவ5 ெகா

F ஊைர

ஏமா6றி பிைழகிறாகேள, அ?த மாதிாி ேமாசகார /,டதி ேச?தவ

நானல. உ

ைமயாகேவ ேஜாதிட சா8திரதி அறிைவ> ெசAதி ெவவாக

ஆரா1>சி ெச1ேத. அ?த சா8திரதி உ

ைம த5வ இகிற5 எபைத

ஐயமிறி உண?ேத. எMைடய ஆரா1>சி அறிைவ ந பய பFதி,

ஜாதக தBயைவ ந பா5தா ம6றவகN பல ெசாB வ?ேத.
"ஆமா இெதலா ஏ இற?த காலதி ெசாகிறா1?" எ நீ$க

ேக,க/F. வா8தவ; இற?த காலதி தா ெசாகிேற. ஏெனனி

ேஜாசிய ெதாழிைல நா வி,F வி,ேட. எ ேஜாசிய விளபர$கைள நீ$க

பதிாிைககளி இனிேம பாகமா,Gக . எ ெசா?த விஷயதி நா

நபிைக இழ?த ஒ சா8திரைத ம6றவக

விஷயதி உபேயாகபFதD,

அத ல பண சபாதிகD என விபமிைல. எ மன>சா,சி அத6

இட$ெகாFகவிைல.

ேஜாசியதி நா நபிைக இழ?த5 எப? அைத> ெசாவத6தா 
வ?திகிேற. ஆனா, ேஜாசியதி நா ஏ நபிைக இழ?ேத எ
ெசாவத6 னா, அதி என நபிைக வ?த5 எப எபைத> ெசால

ேவ

F.

ப ளி /டதிA சாி கலாசாைலயிA சாி, பபி நா தைமயாகேவ

இ?5 வ?ேத. எலா பாீ,ைசகளிA நல மாக

வா$கி வ?ேத. பி.ஏ.
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வபி பத ேபா5 என வாHைகயி மிக ெபாிய 5க ேந?த5. எ

தகபனா திGெர கால" ெசறா. அவ தாAகா மா8தா

உதிேயாகதிB?தவ. தம5 ெசா6ப சபளதி பண மீ5 எைன பக

ைவ5 வ?தா. சி பிராயதிேலேய தாயாைர இழ?த 5ரதிடசாB நா.

ஆகேவ, தகபனா தா என தாயாகDமி?5 எைன காபா6றி வ?தா.

அவைடய மரண எைன கல$க> ெச15வி,ட5. பாீ,ைச ஒ மாத

இ ேபா5 அவ இற?தபயா, அ?த வட நா பாீ,ைச ேபாக

யவிைல. அFத ெசடபாி பாீ,ைச ேபாேன. அ5 வைர

எலா பாீ,ைசகளிA த வபிேலேய ேதறி வ?த நா, பி.ஏ. பாீ,ைசயி
றா வபி தா ேதறிேன.

அத6 பிற என ெச1வெத கவைல உ

பகலாெம னா எ

டாயி6. ச,ட கலாசாைலயி

ணமி?த5. இேபா5 அ5 யாத

காாியமாயி6. பண5 எ$ேக ேபாவ5? ஏதாவ5 உதிேயாக ேதFவைத

தவிர ேவ வழியிைல. ெசைன ப,டண5 வ?5 உதிேயாக ேதட

ெதாட$கிேன. எKவளேவா ய6சிக

ெச15 என ேவைல கிைடக விைல.

ப5 Uபா1 சபள?தா நா ேதய5. அ5 /ட கிைடகவிைல.

எைனவிட ைற?த ப ளவகNெகலா கிைடத5. என ம,F

கிைடகவிைல. "அவக

எ

ண ெதாட$கிேன.

அதிடகாரக , நம அதிடமிைல" எ

அேபா5 நா அறி?த இெனா ெச1தி அதிடதி ேம என அதிக
நபிைக உ

டாகி6. எMட ைஹ 8/B நாலாவ5 பார த

ேகாபாலகிண எற ைபய ப5 வ?தா. மா வா$வதி

அவM என?தா கியமான ேபா,. ஆனாA, அேநகமாக நா தா
அவைனவிட அதிக மா வா$ேவ. எ தகபனாாி மரணதினா நா

பாீ,ைச ேபாக யாத வஷதி அவ பி.ஏ. த வபி ேதறினா.
அவMைடய ெக,காரதனைத க

ெப

ட மயிலா; வகீ ஒவ, த

ைண அவ கயாண ெச15 ெகா ள ேவ

Fெமற நிப?தைனயி

ெபாி, அவைன ஐ.சி.எ8. பாீ,ைச பக அMபியிகிறா எ
அறி?ேத. இைத ப6றி அவMைடய சிேநகிதக

சில பாிகாச ெச1தாக .

"ஐ.சி.எ8. உதிேயாக5காக அைம ஒப?த எQதி ெகாF5வி,டா"

எ ெசானாக . ஆனா, இ5 ெபாறாைமயா எQ?த ேப>3 எபைத நா

அறிேவ. இ இப பாிகாச ெச1கிறவக , நாைள அவ ஆயிர Uபா1
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சபளதி ஸ கெலடராக வ?த5, அவனிட ேபா1 ைகைய க, ெகா

நி6பாக . அ5வைர என ேவைல கிைடகாவி,டா நாM அவனிட

F

ேபானாA ேபாேவ. ஒேவைள, அவ, "இேபா5 பாகயா5" எ

டவாB> ேசவகனிட ெசாB அMபிவிFவா. எைன பாபத6 அவ

மனவ?5 சமதிதாA, உதிேயாக எ ெசான5, "உதிேயாக5
நா எ$ேக அபா ேபாேவ?  காலதிேல ேபால இேபா5 கெலடகN
அதிகார ஏ5? பளி ஸவி8 கமிஷ அலவா நியமன ெச1கிற5? 'க^ன
ெராேடஷ' ேவ இகிற5" எபா.
இைத நிைனக நிைனக, வாHைகயி விசிதிரைத ப6றி என ேமA

ேமA விய

டாயி6. ேகாபாலகிஷண எைனவிட எ?த விததிA

ேவைல தி

டாட ேவ

திசாB அல; ஆனாA, அவ ஏ கெலடராக ேவ

F? நா ஏ இப

F? இத6 அதிட காரணமிலா5 ேவ என

இக 9? இM, உலகைத நா 36 6 பா5, வாHைக

விசிதிர$கைள கவனிக ெதாட$கிேன. ெகா"ச லாயகிலாதவக

எலா ெபாிய ெபாிய பதவிகளி உ,கா?5 ெகா

F அதிகார ெசAதினாக .

திசாBகN ணசாBகN ஜீவேனாபாய5ேக தி
ெகா

டா

?தாக . எதிபாராத விததி சில திGெர பணகாரக

ஆனாக ; அேத மாதிாி எதிபாராத வித$களி சில திGெர ஏைழகளானாக .
நா உதிேயாக ேத அைல?த ேபா5, இமாதிாி விசிதிர$க

பலவ6ைற

அறி?ேத. இவ6ைறெயலா பாக பாக, "நைடய சாமதியதினாA

ய6சியினாA ம,F ஒ நடபதிைல. மMயMைடய காாிய$கைள

நட5 ேவ சதிக

இகிறன" எற உதி பலப,F வ?த5. இ?த உலக

வாHைகயி ெவ6றியைட?தவக

எலா த$க

ெவ6றியைட?5 விடவிைல; ச?தப$க
ேதாவியைட?தவக

எலா, த$க

அவகN உதவி ெச1திகிறன.

,டா தனதினாேலேய

ேதாவியைட?5 விடவிைல. ச?தப$க

ேதாவியைட?தாக .

இKவா ஒ மMஷM> ச?தப$க

சாமதியதினாேலேய

உதவி ெச1யாதபயினாேலேய

உதவி ெச1வ5 ெச1யாத5,

,Fதனமாக நட காாியமா? அல5, ஏதாவ5 ஒ நியதியிப
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நடகிறதா? அதாவ5 அதிட எபெதலா ,F அதிட?தானா?
அல5 காரண காாியகிரம உ

டா?

ஒவMைடய வாHைகயி ஏ6பF ஏ6ற தாHDக
த6ெசயலாகேவ உ

எலா அKவேபா5

டாகிறனவா? அல5, பிறேபாேத, இ?த ஜீவM

இ?தி?த காலதி இனின மாதிாி நடெம ஏ6ப,F விFகிறதா?
இதைகய சி?தைனகளி எ மன அக ஈFபட ெதாட$கிய5. அத

பயனாக, "மனித வாHைகயி, எலா னா நியமிதபதா நடகிற5"

எற ஒ நபிைக எ உ ளதி பலமாக ேவUறிவி,ட5. எலா னா

நியமிதபேய நடகிறனெவறா, அப நடக ேபாவைத னதாகேவ

அறி?5 ெகா வ5 சாதியமா? "இ5 சாதிய" எபதாக ேஜாதிட சா8திர
ெசாகிற5. அதி உ

ைம இேமா?

ஒ மனிதMைடய பிற?த ேவைளைய ைவ5 ெகா

F அவMைடய

வ$காலைதெயலா நிணயிப5 சாதியமாயிேமா? கிரகச"சாரைத
ெகா

F மனிதMைடய வாHைவ நிணயிக 9ேமா? இKவா ேஜாசியதி

எMைடய தி பிரவதித5.
--------

ஒ நா

2
மாைல ஐ?5 மணி இ. எMைடய அைற

ஒ சி ைபய

வ?தா. அவM ப5 வயதிகலா. க ெவ கைள வ?5
ெகா

?த5. அவ வாHைகயி மிக ேமலான நிைல வர ேபாகிறா

எ ேஜாசிய ெசாவத6 ஜாதக பாக ேவ

பாேத ெசாBவிடலா.
"ஸா! ேஜாசிய நீ$க

இ?த5.

யதிைல; கைத

தானா, ஸா?" எ ேக,டா. அவ ரB ஒ கனிD

"ஆமா, அபா! உன என ேவV?" எேற.
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"அமாD உட சாியாயிைல; உ$கைள /, ெகா

எறா.

F வர>ெசானா "

அவMைடய கதி ேதாறிய ேசாக றி, ரB ெதானித கனிD
என காரண ெதாி?த5. ஆனாA, அவ அமாD உட
சாியிலாதத6காக நா ேபா1 என பிரேயாஜன?
"நா ைவதியனிைலேய, அபா!" எேற.
"ைவதிய5காக இைல, ஸா! ஏேதா ஜாதக பாக ேவVமா;

அத6காகதா. உ$கைள அவசிய வ?5வி,F ேபாக> ெசானா , ஸா!"
எறா.

உடேன நா அ$கவ8திரைத எF5 ேபா,F ெகா
கிளபிேன.

F அ?த ைபயMட

")F எ$ேக இகிற5, தபி!" எேற.
"கி,டதா ஸா, இகிற5. நா அைழ5 ெகா
ைபய.

சாைலயி நட?5 ெகா

F ேபாகிேற" எறா

ேட "), அபா இைலயா, தபி?" எ ேக,ேட.

"எ$க அபா ெச5 ேபா1,டா, ஸா! ஆ வஷ ஆ>3" எறா.
ச6 ெபா5, "உன அ
"இர

Fஅ

ணா இகிறாரா?" எ ேக,ேட.

ணா இகா, ஸா! ஒத தா, ஆகாச பைடயிேல

ேச?திகா. உ$கN ெதாியாதா, ஸா?" எறா. அவMைடய ரB
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பயேதாF ெபைம9 கல?தி?த5.
எQ;ாிB?5 ஒ ைபய 'ஏ ைபல,டாக> ேச?திகிறா எ நா

னேம ேக விப,?ேத. பி6பாF அவ சீைம 'ராய ஏ ேபா''

ேசவத6 ேபாயிகிறாென ெசானாக . அவMைடய தபி தா

இவ. அவ தாயாைரதா பாக ேபாகிேறாெமற5 என ஒவித

ெபைம உ

டாயி6.

ஜன நடமா,ட அதிகமிலாத ஒ5றமான சாைலயி அவக
வாசB மதி

3வ தா

)F இ?த5.

ய5 ஒ சின"சி ேதா,ட, அத6 பினா

)F. ),F வாசB சின தாHவார இ?த5. நா$க

),ைட அைட?த5,

ைபய, "இேதா நா ேபா1 அமாவிட ெசாகிேற, ஸா!" எ /றிவி,F

உ ேள ேபானா. ெவளி தாHவாரதி கிட?த நா6காBயி நா உ,கா?ேத.
அFத நிமிஷ உ ளி?5 யாேரா வ?த சத ேக,F திபி பாேத. ஓ

இள ெப

எ னா நிறா . க ஜாைடயிB?5, அவ

ைபயMைடய

த$ைகெய ஊகி5 ெகா

ேட. ஆ>சாிய நிைற?த த ெபாிய க

ெச1த5. இப ஓ இள ெப

Vட ேந ேந பா5 ேபசி என

அகல விாி5 அவ

கைள

எைன ேநாகினா . எMைடய ெந"ைச எனேமா

வழக கிைடயா5. எனேவ, கலக5ட எQ?5 நிேற.
"நீ$க

தா பால ேஜாசியரா?" எ அ?த ெப

ேக,டா .

உடேன, ெகா"ச ைதாிய வ?5, "ஆமா" எேற.
அவNைடய இதHகளி ஒ விஷம> சிாிபி ேரைக காணப,ட5.
"பால ேஜாசிய எறா, ப>ைச ழ?ைதயாயிXகளா எ

நிைனேத!"

நா ெகாெல சிாி5வி,ேட.
அவ

ச,ெட த வாைய ெபாதி ெகா

ட5 எ சிாி நிற5. அவ
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இரகசிய ேப3 ரB, "எ$க அமாD உட சாியாயிைல. அவN மன

வத உ

டாபயாக நீ$க

ேக,F ெகா கிேற" எறா .

ஒ ெசால/டா5. உ$கைள ெராபD

எைன /பி,ட காரண ஒவா என லபட ெதாட$கிய5.
மப9 அவ , "எ$க

அ

ணா ஆகாச பைடயி ேச?திகிறா,

ெதாி9ேமா, இைலேயா? அவ ஜாதகைத பாக> ெசாவா . ஒ ஆப5
இைல எ நீ$க

ெசாBவிட ேவV ெதாிகிறதா?" எ மறாF ரB

ெசாB, எைன ஏறி,F பாதா . அவNைடய க

க

ேட. அ?த க

ணீ 5ளிக

களி நீ 5ளிதிபைத

எ ெந"ைச பிள?தன.

ைபய உ ேளயி?5 ஓ வ?5, "அமா வர> ெசாகிறா , ஸா!" எறா.
உ ேள ேபாேன. இத6

மணி ஆ ஆகிவி,டபயா ெவளி>ச ெவவாக

ம$கியி?த5. அ5 பைழய நா

ைறயி க, )F. 6ற, தாHவார, /ட

இபயி?த5. /டதி, ஒ நாடா க, ேபா,?த5. அதி ஒ அமா ,
பFதி?தவ, எைன க

ட5 எQ?5 உ,கா?தா. அவ வய5 3மா

ஐப5 இ. அவைர பாத5 என ஒவித பயபதி உ

டாயி6.

(அக "ஒவித" எ ெசாகிேறனிைலயா? இ?த உண>சிகெளலா

என 6 தியைவயானபயா அப> ெசால ேவ
நா அகி ெசற5, "நீ$க
ெகா N$க " எேற.

"பாதகமிைல; நீ$க

யிகிற5.)

ஏ அமா எQ?திகிறீக ? பF5

உ,கா$க " எ அ?த அமா

/றினா.

கீேழ விாிதி?த பாயி நா உ,கா?த5, அ?த அமா , "ஒ ஜாதக

பாபத6காக உ$கைள /பி,டMபிேன. என உட சாியாயிைல.
இலாவி,டா நாேன வ?திேப" எறா.
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"அத6ெகன, மாமி! என வவத6 ஒ ஆ,ேசபைண9 இைல" எேற.
அ?த அமா

த தைலமா,B?5 ஒ சி ைகெப,ைய திற?5,

அத6 ளி?த ஒ ஜாதகைத எFதா.

"பாலா! உ ேள ேபா1 ஹாிேக லா?த ஏ6றி வா$கி ெகா

F வா!" எறா.

அ?த ),F மிசார விள ேபாடவிைல எபைத அேபா5தா
கவனிேத.

"),Fகாரனிட நா$க

எKவளேவா ச

ைடபிகிேறா, இன ைல,

ேபாட மா,ேடெனகிறா" எறா அ?த அமா .

"அதனாெலன, மாமி! ஹாிேக ெவளி>சேம ேபா5" எேற.
லா?த வ?த5, ஜாதகைத வா$கி பாேத. வாசB என

ெகாFகப,ட எ>சாிைக நறா1 ஞாபகதிB?த5. ஜாதக எபயி?தாA

அைத ப6றி ஒ ெகFதலா1> ெசாவதிைலெய தீமானி5
ெகா

ேட. ஆனா, என ஆ>சாிய! அ?த ஜாதகதி ெகFதலாக

ஒேமயிைல! எKவளேவா கவனமாக ஆரா1?5 கண ேபா,F பாேத.
அ5 ஒ சாதாரண ஜாதக. நைமேயா, ெகFதேலா, பிரமாதமாக ஒமிைல.

கியமாக, இ?த வஷதி விேசஷ சபவ எ5D ஜாதக ாீதிப

ேநவத6கிைல.

என இன5 ெசாவெத ெதாியவிைல. உ ள5 உ ளப

"ஒேமயிைல" எறா, அ?த மாமி நபிைக உ

டாகா5. என ஒ

ெதாியா5 எ தீமானி5 ேபாக> ெசாB விடலாமலவா? அவ எைன

ப6றி அமாதிாி அபிபிராய$ ெகா வைத நா விபவிைல. ஆகேவ, ெகா"ச

ேயாசைன ெச15 'ெராப உய?த ஜாதக அமா! இ?த மாதிாி ஜாதக
சாதாரணமா1 பாக யா5. இ?த வஷதிேல ஒ க

ட இகிற5.
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ஆனா ஆப5 ஒ வரா5, நி>சய. 3பகிரஹ$களி சதி பலமா1

இகிற5" எேற.

எMைடய ேப>சி பாதியிேலேய அ?த அமாளி கதி னைக
ஏ6ப,டைத பாேத. நா ேபசி த5 அ5 சிாிபாக மாறி6.

பல)னதினா, சிாி இமB ?த5.

என ஒேம ாியவிைல. ஏேதா த ப

உண?ேத.

"இபதா நீ$க

ணி வி,ேடா  எ ம,F

எலாைடய ஜாதக பா5> ெசாகிறதா?" எ அ?த

மாமி ேக,டேபா5, நா பதி ெசால ெதாியாம சிாி5 மQப பாேத.
அவ விடவிைல "வாசB வ?5 பமா உ$களிட என ெசானா ? ஒ
ஆபதிைலெய ெசால> ெசானாளா? அவ

வ?தேபாேத என ெதாி9" எறா.

அ$ அவசரமா1 ஓ

நா ெமௗனமாயி?ேத.
"பமா! இ$ேக வா!" எ மாமி /பி,டா . பமா, ெவ

கிண கைத ேபால கைத ைவ5 ெகா
எ பாிவாக ேக,டா .

ெண1 திய

F வ?தா . "ஏ அமா"

"உன எதைன வய5 இேபா5?"
"ஷகளி ேபா5 8திாீக

> சிாிட.

"பாதகமிைல, ெசாA!"
"பதிேனQ வய5."

வயைத> ெசாலலாமா அமா?" எறா

பமா
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"எனெகதைன வய5?"
"ஐபதிர

F வய5."

"உைன விட என பைத?5 வய5 அதிகமாயி6ேற! எைன கா,A
சம5 நீெய நிைன5 ெகா

F காாிய ெச1யலாமா?" எறா.

பமா எைன ேகாபமா1 பாதா .
"அவ ேபாி 6றமிைல, பமா! சாமதியமா1தா ெபா1 ெசால பாதா.
ஆனா ஜாதகேம ேவேறயாயி?தா, அவ என ெச1வா? உ அ

ணா

ஜாதகைத பாக இவைர /பிடவிைல, பமா! அைத பா5 இேபா5
என ஆக ேபாகிற5? உ கயாண5காக வ?தி வர ஜாதக இ5"

எறா.

என -கி வாாி ேபா,ட5. பமாைவ பாேத. அவ

ெகா

?தா .

தைலைய னி?5

மாமி மப9, "நீ ேபா, பமா!" எறா.
பமா மா பகளி ேம தி5 ெகா

பா5 ெகா

க

F ஏறினா . அவ

ேபாவைதேய நா

?ேத. மா திபதி ச6 நி திபி பாதா .

கைள ஒ தடைவ சிமி,F, தைலைய நாA தடைவ இப9 அப9

அைசதா . பிற ஓ ேபானா . அ?த தைலயைசதA என அத?
"ஜாதக ெபாத சாியாயிைல" ெய ெசால> ெசாகிறாளா?

பிற நா பமாவி அமாைவ பா5, "நா ஏமா?5தா ேபாேன.
உ$கைள9 ஏமா6ற பாேத. தயD ெச15 மனிக ேவ

F" எேற.
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"இேபா5 சாியா1 பா5> ெசாA$க " எறா பமாவி தாயா.
இதி ஒ என கட ஏ6படவிைல. னேம நா ெசான5ேபால,

அ?த ஜாதக ெராப சாதாரண ஜாதக விேசஷ ஒேம கிைடயா5. பமாைவ

நா பா5 அைர மணி ேம ஆகவிைலெயனாA, "அவN த?த
வரனிைல" எ மனதி6
அவ

எ

ணி ெகா

ேட. அப ப,டவதனமா1

தாயாாிட ெசாலவிைல. றிபாக ெதாியபFதிேன. ேமA, "இ?த

ஜாதகதி6 இ?த வஷ கயாண ஆெம ேதாறவிைலேய" எ

ெசாB ைவேத.

இ?த ஆரா1>சியி ேபா5, பமாவி தாயா ேஜாசிய, ஜாதக பாத
தBயைவகைள ப6றி நல பாி>சய

ெட ெதாி?த5. இM, அவ

உய?த ப, உலக ஞான உ ளவெர ெதாி?5 ெகா

ேட.

"எ தைலயி இ?த ெபாிய ெபாைப> 3மதிவி,F அவ ேபா1 வி,டா.

இவNைடய தைமயக

நா

ப

தைல ஒ ேபாகாயிகிறாக . எனேகா நாN

உட நறாயிைல. இ?த ெப

V எபயாவ5 ஒ கயாணைத

ணி ைவ5வி,டா, எ மன நிமதியைட9. த?த வர

கிைடகமா,ேடெனகிற5. ஒ சாியாயி?தா, இெனா சாியாயிைல"

எ அ?த அமா

ெசாB ெப>3 வி,டா.

"உ$கNைடய ெப

V த?த வரனா1 கிைடப5 கட?தா" எ நா

ெசாேன. ெசானDடேன, ஏதாவ5 பிசகா1> ெசாB வி,ேடா ேமா எ
ச?ேதக வ?5வி,ட5.

"இM ஏதாவ5 பாக ேவVமா, நா ேபாகலாமா, மாமி!" எ ேக,ேட.
"இைற நாழிைகயாகிவி,ட5. இெனா நா

வகிறீகளா? எ

பி ைளகளி ஜாதகைத9 கா,Fகிேற" எறா.

"க,டாய வகிேற" எ ெசாBவி,F, நா எQ?5 ெசேற.
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நா வாச பக ேபா1, மதி 3வைர தா
எ சத ேக,ட5. பால நி ெகா

ய5, பினா, "ஸா, ஸா"

?தா. "ெகா"ச இக>

ெசாகிறா, ஸா!" எறா. திபி ேபாேன. அத6

பமா வ?5 த

ைகயிB?த ஏேதா ஒைற பாலனிட ெகாF5, எனிட ெகாFக>

ெசானா . அ5 ஒ ஐ?5 Uபா1 ேநா,F. நா அைத வா$கி மப9

பாலMைடய ச,ைட ைபயி ேபா,Fவி,F, "இெனா நாைள

வரேபாகிேற. அேபா5 வா$கி ெகா கிேற" எ ெசாBவி,F
ேபாேன. மப9 மதி வாசைல தா

எைனேய பா5 ெகா

?தா .

F ேபா5 திபி பாேத. பமா

அற நா திபி பாகாமேல ெசேற. ஆனா, பமாவி க

கN,

க எ மனைத வி,டகலவிைல. இ5 என ஒ திய அ]பவமாயி?த5.
ஒ ெப

ணி க

நிைனதேதயிைல.

கN அKவளD சதி உ

----------

மநா

ெட அத6  நா

3
அ?த Fபைத ப6றி அக பகதி விசாாிேத. பமாவி

தகபனா ெபாிய உதிேயாகதி இ?தாெர, ஐ?5 வஷ5 னா

இற?5 ேபானாெர அறி?ேத. அத6 பிற பாகீரதி அமா

இ?த ),ைட வாடைக எF5 ெகா

F ெச,டாக தன ப

ழ?ைதகைள9 பக ைவ5 வ?தா . ைபயக

இர

ேதறினாக . ஒவ ஆகாச விமான ஓ,ட க6 ெகா

எQ;ாி
ணி,

F ேப பி.ஏ.பாீ,ைச
F சில மாத$கN

தா 800 Uபா1 சபளதி 'ைபல,' ேவைலயி அம?தா. அேபா5
ஊெரலா அவMைடய சாமதியைத9 அதிடைத9 கH?5
ெகா

டாக . பிற 9த வ?த5. ேக. ராம8வாமி பிாி, ஆகாச பைட

ேத?ெதFகப,டதா9, சீகிர சீைம ேபாகிறதா9 பதிாிைககளி

ெகா"ச நாைள  பிர3ரமாகியி?த5. அவMைடய சேகாதர கிணசாமி

ஏேதா ஒ அெமாிக வியாபார கெபனியி 'ராவB$ ஏெஜ

ெதாி?த5.

இ?தியகN

ஆகாச பைடயி ேச?தவக

,' எ

அேபா5 ெவ
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சிலேரயாதலா, ேம6ெசான விவர$க
ெதாி?தி?தன.

எலா அேநக ேப

இபயாக பிரசிதி ெப6றி?த Fபதிேலதா என அறிக ஏ6ப,ட5.
இர

F நா

கழி5 ஒ நா

சாய$கால மப9 அவக

ேபாேன. வாச6பயி வழி பா5 நிறவ

),F

ேபா பமா நிறா . "எ$க

அமாD எனேமா உ$கைள ெராப பி5 ேபாயிகிற5. ?தா நாN

ேந6 நீ$க

ஏ வரவிைலெய ேக,F ெகா

?தா . இ

மப9 பாலைன அMபலாமா எ ேயாசி5 ெகா

?தா " எறா .

உ ேள ெசேற. பாகீரதி மாமி  ேபாலேவ நாடா க,B பF5

ெகா

?தா. எைன க

ட5 எQ?5 உ,கார யறா. "ஏ, மாமி நீ$க

எQ?திகிறீக ? பF5 ெகா N$க . உ$கN இM உட

சாியாகவிைலயா? யாராவ5 டாட வ?5 பாகிறாரா?" எ ேக,ேட.
"எ வியாதி மேனா வியாதிதா. அைத எ?த டாடராA தீக யா5. இ?த
ெப

V ஒ கயாணைத ப

நிமதியைட9" எறா.

ணிவி,ேடனானா, மன5 ெகா"ச

அேபா5 பமா, "ேபா, அமா! உன எேபா5 இ5தா ேவைல. இ?த ேப>3
என பிகேவயிைல" எறா .

"உைன யா இ$ேக /பி,டாக ? நீ ேபா மா" எறா பாகீரதி மாமி.
"பாலா, வாடா நா மா ேபாகலா. அமா ஏதாவ5 உளறி

F கிடக,F"

எ பமா ெசாBவி,F, பாலனி ைகைய பி5 இQ5 ெகா

மா ேபானா .

மாமிைய பா5, "அைற உ$க
ெசானீக

அலவா?" எேற.

F

பி ைளகளி ஜாதகைத கா,Fவதா1>
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அவ ைகெப,ைய திற?5 ஒ ஜாதகைத எF5 ெகாFதா. அைத

கவனமாக ஆராய ெதாட$கிேன. ஆரபதிேலேய எ ெந"3 5Vெகற5.

அ5 ஒ விேசஷ ஜாதக?தா. இப5 வயதி பளி>ெச ஒ பிரகாச

உ

டாயி6. இபதிர

மைற?த5.

டாவ5 வயதி அ5 திGெர ம$கி அேயாF

பாகீரதி மாமியி கைத நிமி?5 பாகேவ என பயமாயி?த5. ஒவா

சமாளி5 ெகா

F அவைர பா5, "ஆகாச பைடயி ேச?திகிறாேன,

அ?த ைபயனி ஜாதக?தாேன இ5?" எேற.
"ஆமா."
நா மி?த தயக5ட, "க

ட பலமா1 தானிகிற5. ஆனாA

பயமிைல. ஆ9 காரக நல இடதி இகிறானலவா?" எேற.
"அ5 எப?" எ ேக,டா.
நா ஏேதேதா ெசாB பாேத. அத6ெகலா அவ ஆ,ேசபைண ெசாB

வ?தா. கைடசியி, நா, "இதிெலலா என அமா இகிற5? யா அKவளD
சாியாக ஜாதக கணி5 ைவதிகிறாக ? சா8திரைத தா நா என

;ராD க

F வி,ேடா ேமா? ேஜாதிட ெபாிய சதிர. ஒ விநாைய ஒப5

அசமாக பிாிதா, ஒKெவா அசதி பிற?தத6 தனி தனி பல உ

F

எ சா8திர ெசாகிற5. அபெயலா பிற?த ேவைளைய நிணயி5 யா

ஜாதக கணிகிறாக ?" எேற.

பிற அவ கவனைத ேவ விஷயதி திபலாெம "ஆமா, உ$கN
இெனா பி ைள இகிறா அலவா? அவைடய ஜாதக இகிறதா?"
எ ேக,ேட.

"அவM இேத ஜாதக?தா" எறா.
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ஒ நிமிஷ என திைகபாயி?த5. அற, ஒ எ

"என ெசாகிறீக ? இர

ண ேதாறேவ,

F ேப..." எ தய$கிேன.

"ஆமா, ராD கிணM இர,ைட பி ைளக . இர
பினாக பிற?தாக " எறா

பாகீரதி மாமி.

என> ெசால யாத ஆ>சாிய உ

F நிமிஷ 

டாயி6. ஏேதா ஒ ஆதA

ஏ6ப,ட5. அ?த விஷயைத நிைன5 பாக பாக, பைழய மன>ேசாD
மாறி, உ6சாக வள?த5.

"பாதீகளா அமா! இதிB?ேத ெதாியவிைலயா நைடய ேஜாசிய
ஆரா1>சிெயலா எKவளD அைர ைறயானெத? இர

ஜாதக. ஆனாA இர

F ேபைடய ேபா Q5

F ேப ஒேர

விதியாசமாயிகிறதலவா? ஒவ 9த கள5 ேபாக, இெனாவ

இ$ேக ெசௗயமாயிபாேன? இவ எேபா5 இ$ேக
ெசௗகியமாயிகிறாேனா, அவM ெசௗயமாக திபி வ?5 ேசவா.

ஜாதகைத ெகா

F )ணாக மனைத கடபFதி ெகா ளாதீக . பகவா

அபெயலா உ$கைள> ேசாதிக மா,டா" எேற.

எMைடய அMதாப நா எதிபாதத6 ேந எதிவிதமான பலைன அளித5.
அவைடய க

களி க

ணீ த5பி6. நல ேவைளயாக, இ>சமயதி

மாயிB?5 பால, "அமா! அ

ஓ வ?தா. மாமி ச,ெட க

ணா வகிறா" எ /வி ெகா

ணீைர 5ைட5 ெகா

வாச6ற ஓ> ச6 ேநர5ெகலா அ

ெதா$கி ெகா

F வ?தா.

F கீேழ

டா. பால

ணாவி ைகைய பி5

"கிணா! வா!" எறா மாமி.
கிணசாமி ஸு,F தாி5, ெதாபியணி?5 ெகா
எF5> 3வாிB?த 8டா

?தா. ெதாபிைய

 மா,வி,F, ஊ"ச பலைகயி உ,கா?தா.
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"ஏனமா, உட இM சாியாகவிைலயா? டாடைர அைழ5
கா,டலாெமறா, ேக,கிறதிைல. தனகாகD ெதாியா5. ெசானாA
ேக,பதிைலெயறா, அபப,டவகNட என ெச1கிற5" எ ஒ

பிரச$க ெச15வி,F, ச,ெட எைன பா5, "இ?த ேபவழி யா?

யாராவ5 5 ேஜாசியேரா?" எ ேக,டா.

அத6 மாமி "ஆமா, கிணா! இவ ேஜாசிய தா. பால ேஜாசிய

ப,டாபிராம பி.ஏ. எ பதிாிைகயி விளபர வ?த5. நா /ட ஒ நா
ேபசி ெகா

?ேதாமலவா?" எறா.

கிணசாமி எைன அவட பாதா. "ஏ சா! உ$கN ேவ

ேவைல ஒ கிைடகவிைலேயா? ேஜாசியதி ?தீக ?" எறா.
என ேகாபமா1 வ?த5. ஆனாA, மாமியி நல ணைத நிைன5
ேகாபைத அடகி ெகா

ேட. ேவைகயாக பதி ெசால எ

ணி, "ேப!

எைன விட ெபாிய ேஜாசியராயிகிறீேர நீ? ேவ ேவைல ஒ

கிைடகாதபயாதா உ

ைமயி நா ேஜாசிய ெதாழி ஆரபிேத.

கிணசாமி சிாி5 ெகா

F, "நிஜ ெசாகிற ேஜாசியைர நா இேபா5தா

இேபா5 ேவைல நிைறய இகிற5" எேற.

த தடைவயாக பாகிேற" எறா.

பிற, "ேபா,F! இ?த 9த எப 9. ெசாA பாகலா. உம5
ேஜாசியதி அ5 வகிறதா?" எ ேக,டா.
"இ$கிWகார தா ஜயிபா" எேற நா.
"எப> ெசாகிறீ? இ$கிலா?தி ஜாதக உமிட இகிறேதா?"
"என மMயகNைடய ஜாதக?தா பாக ெதாி9. ேதச$களி ஜாதக
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பா விைத இM க6 ெகா ளவிைல. பதிாிைககளி வ

ெச1திகைள பா5தா ெசாகிேற."

"ெராப அழதா. பதிாிைககளி வ ெச1திக
நிைன5 ெகா

எலா ேவதவா எ

கிறீ ேபாBகிற5" எ ெசாB வி,F, மாமிைய

பா5, "ரா சீைம ேபா1வி,டாேன, ெதாி9ேமா இைலேயா, அமா!" எ

ேக,டா.

"ெதாி9. த?தி வ?த5. பதிாிைகயிA பாேத" எறா மாமி.
"உN5 ேபான இ?த பிாி, சாராPயைத இவ ேபா1தா காபா6ற

ேபாகிறா!" எறா கிணசாமி. இத6 , பமாD மாயிB?5 கீேழ வ?5

ேச?தா . அவ

நலவக

ராவி க,சி ேபச ெதாட$கினா . இ$கிWகாரக

எ அவக

தா ஜயிகேவ

தா

Fெம ெசானா . இதனா

கிணசாமியி ேகாப அதிகமாயி6. பிாி, ஏகாதிபதியதி ேமA

அத6 ேசைவ ெச1ய ேபாயி ராவி ேமA தன ள

ேகாபைதெயலா ெகா, தீதா. இைடயி, "நீ என கத

க,யிகிறீேர, கா$கிர8 வாதிேயா?" எ ேக,டா. நா "இைல" ெய

மத5, கா$கிர8காரகNெகலா "ேடா 8" ெகாFக ஆரபிதா. 3த
ேகாைழக , பய$காளிக , உதிேயாக5 ஆைசப,F ஜா B காB
விQகிறவக

எெறலா தி,னா. இ?தியா ேதச5 ேமாZ இ?த

ைகயாலாகாத கா$கிர8 தைலவகளா வர ேபாகிறதிைலெய, அத6
ேவைல ெச1கிறவக

ேவேற இகிறாகெள, அவக

தக சமயதி

ெவளி கிளபி ர,சிைய நிைல நா,Fவாகெள, 'மாaய'தினா தா
உலக5ேக விேமாசன வரேபாகிற5 எ சரமாாியாக ெபாழி?தா.

அறிரD என நறா1 -க பிகவிைல. அ?த அதிசயமான Fபைத>

ேச?த ஒKெவாவைர9 ப6றி மாறி மாறி எ

ணமி,F ெகா

?ேத.

ஆனா, அவகN ெளலா பமாவி -கல  நிைற?த

க?தா அதிகமாக எ மன க

கதி க

 வ?5 ெகா

?த5. அ?த அழகிய

ணீ ெவ ளமா1 ெப கால அKவளD சீகிரதி

வரேபாகிறெத நா எதிபாகேவயிைல.
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4

இெனா நா

சாய$கால பால வ?5 எைன அமா அைழ5 வர>

ெசானதாக /றினா. உடேன நா கிளபிேன. அேபா5 நறா1

அ8தமி5வி,ட5. வானதி ;ரண ச?திரைன க

ட கடைல ேபா எ

உ ள ெகா?தளித5. பமாைவ பாக ேபாகிேறாெமற எ

அத6 காரணெம ெசால ேவ

யதிைலயவா?

ண?தா

அ மாமி க,B பFதிகவிைல. கீேழ தைரயி உ,கா?தி?தா.
"உட ெகா"ச ேதவைல ேபாBகிறேத!" எேற.
"ெகா"ச 3மாராயிகிற5" எறா மாமி.
"இ?த ), இM ஏதாவ5 மாத இகிறதா, பா$க " எறா

பமா.

366 பாேத. திதாக மிசார விள ேபா,?த5 ச,ெட

ெதாி?த5.

"ஓேகா! விள ேபா,கிறேத!" எேற.
பமாD பாலM, />ச ேபா,F ெகா

விைளயாட ெதாட$கினாக .
"நீ$க

F, விளகைள ஏ6றி9 அைண5

என ப>ைச ழ?ைதகளா? 3மா இ$க " எறா, அவகNைடய

தாயா. பிற எைன பா5, "உ$கைள ஒ காாிய5காக அைழ5 வர>
ெசாேன. ஒ ேரேயா ேவ

ேவ

F. ல

எறா.

ட ெச1திக

F. பா5 நல ெஸ,டாக வா$கி தர

நறா1 ேக, ெஸ,டா1 இக ேவ

F"
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மாமி அக ),F மிசார விள ேபாடவிைலேய எ ைறப,டத
காரண அேபா5தா என ெதாி?த5. ேரேயா ைவக ேவ

Fெம

அவ ஆைச. அ?த ஆைசயி காரண என லபடாம இைல.

பி ைள சீைம ேபாயிகிறபயா, அKவிட5> ெச1திகைள உடMட

ெதாி?5 ெகா ள ேவ

Fெம அவ விபினா.

"அத6ெகன? ேபஷாக பா5 நல ெஸ,டா1 வா$கி ெகா

F வகிேற.

நா /ட அக வ?5 ேக,கலாமலவா?" எேற.
"/டேவ /டா5" எறா , -ரதிB?5 பமா. "நீ$கேள எலாவ6ைற9
ேக,Fவி,டா, பிற நா$க
ெசானா .
"அவ

கிடகிறா . நீ$க

எனைத ேக,கிற5?" எ விஷமமாக>

க,டாய வர ேவ

F. தின? தின வ?5, 9த>

ெச1திகைள ேக,F என தமிழி ெசால ேவ
பிற எலா மா ேபா1, ெவ

F" எறா மாமி.

ணிலாவி உ,கா?5 ேபசி

ெகா

?ேதா. பாகீரதி மாமி தைடய பி ைளகைள ப6றிேய ேபசினா.

ெகா

F வ?5 வி,டா. ழ?ைத வயதி அவக

ேப>3 ேவ எ?த பக ேபானாA, மப9 தம5 பி ைளகளிடேம அவ

எKவளD சமதாயி?தாக

எ ெசானா. இர,ைட பி ைள ெப6ற5 ப6றி ஊரா தைம பாிகாச

ெச1தைத9, தா ெவ,கப,டைத9, ஆனா ழ?ைதகைள> ேச?தா6ேபா

பாேபாெதலா த மனதி6
சின வகளி அவக

உ

டான ச?ேதாஷைத9 ெசானா.

ஒேர ப ளி /டதி ஒேர வபி ப5

வ?தாகளா. ெகா"ச வயதான பிற அவகN ெவ,க உ

ெவKேவ ப ளி /ட$கN ேபா1 வி,டாகளா. பபி

டாகி

ெக,காரகளாயி?த5 ேபாலேவ, எலா காாிய$களிA ெக,காரகளா.
வாைய ேபா ைகயா.

"ஆனா பிவாத ம,F ெராப அதிக. அவரவக

பிதைதேய

சாதிபாக . யா என ெசானாA ேக,க மா,டாக . அ மாதிாிதா
இ எ வயி6ெறாி>சைல ெகா, ெகா கிறாக " எ அ?த அமா
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ெசாB ெப>3 வி,ட ேபா5, என அ?த பி ைளக

வ?த5.

மீ5 ெவ ேகாப

"எதைகய கக ! இபப,ட தாயாைர ச?ேதாஷமா1 ைவதிக அவக
ெகாF5 ைவகவிைலேய! ெப6ற மன பி5, பி ைள மன கA' எM
பழெமாழி எKவளD சாியாயிகிற5!" எ எ

ணிேன.

மநாேள நல ேரேயா ெஸ,F ஒ வா$கி அவக
ேசேத. ேரேயா கெபனியிB?5 ஆ,க
அைம5 வி,F ேபானாக .

), ெகா

F ேபா1>

வ?5, 'ஏாிய' தBயைவ

"ரா ம,F இ?தா, இெதலா அவேன ெச15 விFவா. ஆைளேய /பிட
மா,டா" எறா மாமி. அப> ெசாA ேபாேத அவைடய ெதா
அைட5 ெகா

ைடைய

ட5. தாயி அ எப5 எKவளD மகதான5 எப5 என

ேமA ேமA நறா1 ெதாி?த5. தாயி அைப அறியாத எMைடய

வாHைக எKவளD [யமான5 எ உண?ேத.

ேரேயா ைவத5 த, நா தின?ேதா மாைல ேநரதி அவக

ேபாக ெதாட$கிேன. பாதி நா

9.30 ல

அ$ேகேய சாபி,F விFேவ. இராதிாி

ட ேரேயா> ெச1திக

திேவ.

இப , நாA மாத$க

),F

ேக,F மாமி> ெசாBவி,F பிறதா

ெசறன. நா

ேபாவேத ெதாியவிைல. எ

வாHைகயி இKவளD ச?ேதாஷமாக இத6  நா இ?த5 கிைடயா5.

உலகேம ேமாகன ெப6 விள$கிய5. ச?திர திய ஒளி9ட பிரகாசிதா.

ெதற திய இனிைம9ட )சி6. அ?தி வான ெனேபா5மிலாத அழ

ெப6 விள$கி6. ந,சதிர$க

/பி,F த$க

ஒKெவா எைன க

சிமி,

காத கைதகைள எனிட அ?தர$கமாக /றின.

ப$களி ஸுக?த எைன பரவசபFதி6. ப,சிகளி கான

அதகீதமாக எ ெசவியி பா1?த5. மMஷக

யாைர பாதாA,

நலவகளாகD சிேநக5 உாியவகளாகD ேதாறினாக .
ஆனாA, இதைகய ஆன?த நிைலதிக ேவ

F எற பய ம,F என
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அக ேதா. ஏேதா ஒ ெபாிய விப5 வரேபாகிறெத திகிAட /ய

உண>சி உ ளதி அவாரதி இ?5 ெகா
ேரேயாவி தின ல

ஆவ த5பி ெகா

ட ெச1திக

ேடயி?த5.

ெதாட$ேபா5, மாமியி கதி

. ெச1திக

?த5 அ?த கதி ஏமா6ற

காணபF. மாமி என எதிபாதா! ேரேயாவி பி ைளைய ப6றிய> ெச1தி

வெமறா? இ5 என ைபதியகார ஆைச! இப எ

சீகிரதிேலேய எ அபிபிராயைத மா6றி ெகா ள ேவ

நா

ணிய நா

யதாயி6. ஒ

ட பி.பி.'. ெச1தி அறிவிபி கைடசியி, "நாைளய தின ஒ விேசஷ

ல

சபவ. வழக ேபா ெச1திக

?த5, ராய ஆகாச பைடைய> ேச?த

இ?திய விமானி ஒவ தம5 அ]பவ$கைள> ெசாவா" எ அறிவிகப,ட5.
இ5 எனேக ஒவித பரபரைப அளித5. மாமி ேக,கவா ேவ

F?

இரவி, அவ -$கேவயிைலெய, பமாைவ அக எQபி, "ஒேவைள
ரா ேப3வாேனா?" எ ேக,F ெகா

?ததாகD மநா

அறி?ேத.

அ மாைல மாமி ஒKெவா நிமிஷ ஒKெவா 9கமாக கழிகிறா எ
ந ெதாி?த5. கைடசியாக, 9.30 அத5. ல
ப5 நிமிஷ ெச1திக

ட ெச1தி9 ஆரபமாயி6.

பதான5, "இேபா5 இ?திய ஆகாச விமானி ேப3வா"

எ அறிவிகப,ட5. உடேன, ெதா

ைடைய கைன5 ெகா

F, ஓ

இ?திய இைளஞனி ர ேபச ெதாட$கிய5. ஆகா! அேபா5 மாமியி

கைத பாகVேம! 'கறி ரைல ேக,F கனி?5 வ ப3ேபால' எற

பா, அத அத6 னா என விள$கியேதயிைல. அேபா5தா

விள$கி6.

ேப>3 9 வைரயி மாமி க
ெகா

?தா. அ?த உயிர6ற கவியி, பி ைளயி கைதேய அவ பாத5

ேபாB?த5. ேப>3 ?த5, க
ெகா

ெகா,டாம ேரேயாைவேய பா5
களி த5பிய க

ணீைர 5ைட5

F, தழதழத ரB, "ழ?ைத என ெசானா?" எ ேக,டா. நா

ெசாேன. தB ல

இடதி 

ஜன$க

ட நக மீ5 ெஜம விமான$க

வ?5 க

F ேபாF அகிரமைத அவ விவாிதா. பிற, ல

ட

ட

8திாீகN ழ?ைதகN உ பட எKவளD தீர5ட அைதெயலா

ெபா5 ெகா

கிறாக

எ /றினா. மகாபாரத 9தைத ேபா
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இ5D தம 9த தாென ெசாB, இேபப,ட 9ததி ப$ எF5

ெகா ள தன கிைடத பாகியைத பாரா,னா. /ய சீகிரதி

பைகவகNைடய நா,F> ெச பழி பழி வா$ விப தன

அபாிமிதமாக இபதாகD, அைத நிைறேவ6 ச?தபைத எதிபா5
பதாகD /றினா. கைடசியாக, இ?திய மக

ெகா

த$கNைடய ெசா?த ச

எலா

ைட ச>சரDகைளெயலா மற?5 வி,F மனித

நாகாிகைத காபத6காக ேபாராF பிாி,டM ;ரண ஒதாைச
ெச1யேவ

Fெம ேவ

 ெகா

F ேப>ைச தா.

இைதெயலா நா ெதாிவிதேபா5, மாமி, பமா, பால எலா ராைவேய

ேநாி பாப5ேபா எைன பா5 ெகா
ெமௗன  ெகா

?த5.

?தாக . பிற, ச6 ேநர

பமா, திGெர, "ஏனமா, இ?த ேப>ைச கிணசாமி ேக,பானா,
அமா!" எறா .

மாமி பதி ெசாலவிைல.
"ேக,?தா கிணசாமி/ட மன மாறி ேபாயி" எறா

பமா.
மநா

தா அவக

பFதிபைத க

ெதாி?த5.
"அ

),F ேபான ேபா5, மாமி நாடா க,B

ேட. பைழயப அவ உட அெசௗகய எ

ணாவிடமி?5 வ?த கதைத வாசி5 கா,F" எ பமாவிட

ெசானா.
"எ?த அ

ணா?" எ ேக,ேட.

"ரா அ

ணாவிடமி?5தா. இைறய தபாB வ?த5. ஆனா ேபா8F

ப

ணி ஒ மாத5 ேமலா>3" எறா

பமா.
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பிற, கதைத வாசிதா . கி,டத,ட ேரேயாவி ேபசிய5 ேபாலேவ
கததி 6பதி இ?த5. கைடசியி, பிவமா உகமாக
எQதியி?தா.

"அமா! /ய சீகிரதி நா பைகவகNைடய ேதச$கN விமானதி

ெசேவ. ஒ நாைள திபி வராம ேபானாA ேபாேவ. சகா
உன சமாசார ெதாிவிபாக .
தாயா பி ைள ெச1யேவ

ய கடைம ஒ நா ெச1யவிைல.

இ?தாA, உலகதி தமைத9 நாகாிகைத9 காபா6வத6காக உ
பி ைள உயிைர வி,டா எறா, அ5 உன ெபைம இைலயா, அமா?
ெதாி?ேதா, ெதாியாமேலா உன மன5 வத

டாபயான காாிய$க

எKவளேவா நா ெச1திேப. அத6காகெவலா எைன நீ மனி5 விட

ேவ

F.

சி பிராயதி எMைடய பிவாத$கைளெயலா நீ ெபா5 ெகா

எைன காபா6றி வளதா1. இன நா உன ழ?ைததாேன?

F

இேபா5 எMைடய பிவாதைத மனி5 விF.

கிணசாமி, பமா, பால எலா எMைடய அைப ெதாியபF5,
நா அவகNைடய ஞாபகமாகேவ இகிேற. அவகN நா ெகாFத

ெதா?தரDகைளெயலா மற?5 மனி5விFப ெசாA.
இப

உ பிவாதகார பி ைள
ரா.

பமா இப வாசி5 தேபா5, அவக

ஜல தNபி6.

 ேபகNைடய க

ணிA
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"பி றிைப9 வாசி!" எ மாமி ெசானா.
"நா மா,ேட" எ பமா நாண5ட /றினா .
"அபயானா கதைத அவாிட ெகாF" எறா மாமி.
பமாவிடமி?5 கதைத வா$கி பாேத. அதி ைகெயQ5 பிற
பிவமா எQதியி?த5.

"பமாD கயாணமாகி ழ?ைத பிற ேபா5, தB பிற ஆ

ழ?ைத எ ெபயைர ைவக> ெசாA - ரா"

பமா கதைத எனிட ெகாFதDடேனேய பாலMட மா ேபா1
வி,டா . அவ

ெவ,கப,ட5 இய6ைகேயயலவா?

பிற, மாமி எைன பா5, "உ$கைள தB அைழ5 வர> ெசான5 எத6
எ ஞாபகமிகிறதா?" எ ேக,டா.
"ஞாபகமிகிற5. பமாD வர ஜாதக பாக" எேற.
"அேபா5 ஒ ஜாதகேதாF நிதி வி,ேடா . இM சில வரகளி ஜாதக
இ பாகலாமா? பமாD கயாண ஆகி வி,டா, எ மனதிB?5
ெபாிய பார நீ$. எ5 எபயிேமா?" எறா.
நா ச6 ேயாசி5, "அமா, நா ஒ சமாசார ெசால,Fமா?" எேற.
மாமி ேபசாம எ கைத பாதா.
"ேவ ஜாதக$க
கயாண ப

எனதி6காக பாக ேவ

F? நாேன பமாைவ

ணி ெகா கிேற. உ$கNெகலா சமதமாயி?தா"
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எேற.
மாமியி கதி அேபா5தா ெகா"ச மல>சிைய பாேத. அவ ச6

நிதானி5, "என ;ரண சமத. ஆனா, உ$கைள> ேச?த ப?5க
ெபாியவகைள ேக,க ேவ

-

டாமா?" எறா.

"என ஒவேமயிைல. நீ$க

தா" எேற.

"அபயானா, பமாைவ ம,F?தா ேக,கேவ

F. அவைள நீ$கேள ேக,F

விF$க . இ?த காலதிேலெயலா அபதா வழகமாயிகிற5" எறா.

"நா அKவளD நாகாிககார இைல, மாமி! நீ$க

ேவ

F" எேற நா.

இர

F நா

கழி5 ஒ நா

கிணசாமி அ

தா ேக,F> ெசால

காைலயிேலேய பால வ?5 /பி,டா.

ணா வ?திபதா1> ெசானா. நா ),F

]ைழ9

ேபாேத, "வா$க , மாபி ைள!" எ கிணசாமி அைழத5 என

-கிவாாி ேபா,ட5.

நா ேபா1 உ,கா?த5 மாமி, "கிணசாமியிட சமாசாரைத> ெசாேன.
அவM ;ரண சமதெமகிறா" எறா.

அேபா5, கிணசாமி, "பமாD த?த வரனா எ அமா ேக,டா . 'நம

பமாD த?த வர ஒ நாN கிைடக ேபாவதிைல. யா

ப

ணிகிேறM வராேனா அவ கQதிேல க, விF' எ

ெசாB

?ேத. அத6

நீேர வ?5வி,G" எறா.

"ஒமிைல - அவ த?த ெப
பமா.

கிைடகிற5தா கட" எறா

இப பமா என பாி?5 ேபசிய5 எKவளேவா என ச?ேதாஷமளித5.
ஆனா, கிணசாமி எ ேபாிB?த அவ நீ$கி அவ
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கயாண5> சமதித5 அைதவிட மகிH>சியளித5.
"பமாD த?த வர கிைடப5 கட?தா. நீ$க
பா5 கயாண ப

எேற.

ணி ைவக ேவ

"ஆமா, மாபி ைள, ஆமா! எ$க

தைமயமாக

F. ெச1யாத5 உ$க

தவதாேன?"

ததா. ஆனா எ$கN

இத6ெகலா சாவகாச ஏ5? நா ேதசைத காபா6ற ேபாகிேற. ரா
உலகைதேய காபா6வத6 ேபாயிகிறா!" எறா கிணசாமி. பிற,

ராவி ேரேயா ேப>ைச ப6றி தி,F தி,ெட தி,ட ெதாட$கினா.
கைடசியி, "இ ராதிாி நா மப9 ேகாய-, மைலயாள பக

ேபாகிேற. வவத6 ஒ மாத ஆ. அத6

ைவதா, என த?தி அ9$க . எ$க

கயாண5 /த

ஆX' ேக,டா, விலாச

ெசாவாக . ஒேவைள நா வராம6 ேபானாA, கயாணைத

நடதிவிF$க . எMைடய 8-ல சாீர வராவி,டாA [gம சாீரதி அ

உ$கNட இேப" எறா கிணசாமி.
எ$க

கயாண நி>சயமாகி, /த ேததி9 ைவகப,ட5. திவாமி^

ேகாவிB கயாணைத நட5வெத தீமானமாயி6.
இத6 பிற நாைல?5 நா

பாகீரதி மாமி ெவ உ6சாகமாக இ?தா.

கயாணைத அப> ெச1ய ேவ

ேபாடD சாமகிாிையக
-----------

ஒ நா

ெகா

F, இப> ெச1ய ேவ

வா$கி> ேசகD ஆரபிதா.

Fெம, தி,ட

5
பால திFதிFெவ எ அைற ஓ வ?தா. அவ விமி

ேட, "அமாD உட ஜா8தியாயிகிற5; ேபச மா,ேடெனகிறா "

எறா. நா அவைன பினா வி,F வி,F அதி ேவகமாக> ெச அவக
),ைட அைட?ேத.
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மாமி >ைசயைட?5 கிட?தா. பகதி பமா நி ேஹாெவ அQ5

ெகா

?தா . சைமய6கார அமா

ைகைய பிைச?5 ெகா

அ?த மாதிாி அைர மணி ேநரமா1 கிடபதாக> ெசானா .

F நிறா .

நா நFக5ட மாமியி ைகைய பி5 பாேத. நா அ5
ெகா

?த5. கி >3 வ?5 ெகா

?த5. ெகா"ச ைதாியமைட?5,

கதி இேலசாக ஜலைத ெதளிேத. விசிறி ெகா

க

F வ?5 விசிறிேன. அவ

ைண திற?5 பாதா. ெகா"ச ெகா"சமாக 8மரைண அைட?தா. "என

ஒமிைல; ஏ அQகிறீக ?" எ பமாைவ9 பாலைன9 ேத6றினா.

நா ேக,டத6, "எனேமா திGெர உடபி ஒ அதி>சி ஏ6ப,ட5. மாைப

அைடதா6 ேபாB?த5. அற ஒ ெதாியவிைல" எறா.

அ த, மாமியி உ6சாகெமலா ேபா1வி,ட5. கயாண ஏ6பாFகைள

ப6றி /ட அவ ேபசவிைல. பிரைம பிதவ ேபால உ,கா?தி?தா.

ேக,டா, "உடைப எனேவா ெச1கிற5. மா படபடெவ அ5

ெகா கிற5" எறா. ஆகார ெராப ைற?5வி,ட5.
நா பிவாத பி5 ஒ டாடைர அைழ5 ெகா

F வ?ேத. அவ

பா5வி,F, "ேதக பல)னமாயிகிற5. ேவெறாமிைல" எ ெசாB,
டானி எQதி ெகாF5வி,F ேபானா.

மாமி ேதகதி உபாைதைய விட மேனா ேவதைன அதிகமாயி?ததாக

ெதாி?த5. தின?தின "இைற தபா ஒ வரவிைலயா?" எ ேக,F
ெகா

?தா. கைடசியி, தபா வ?த5. ெவ? தபாலாக வரவிைல. தைலயி

விQ இயாக வ?த5.

அ5 ெசைன அரசா$கதி திைரயி,ட தபா. கவனாி அ?தர$க

காாியதாிசி எQதியி?தா. 'ைபல,' ராம8வாமி அ ெப தீர> ெசயக

பல

ாி?த பிற, விமான ேபா ஒறி உயி நீததாகD, அவைடய )ர மரண

இ?தியா ேதச5ேக கH தர /யெத அதி எQதியி?த5. அ?த )ர

தவாி தாயா கவன ெபமானி மனமா?த அ]தாப
ெதாிவிகப,?த5.
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தபா வ?தேபா5 நா இ?ேத. நா தா தB கதைத பேத.

ப5வி,F, "ஐேயா, அமா! இப இ ேபால ெச1தி வ?திகிறேத!" எ
கதறிேன.

மாமி, "ரா!" எ ஒ ெபாிய சத ேபா,டா. உடேன >ைசயாகி விQ?தா.
 தடைவயி ேபாலேவ, அைர மணி ேநர கழி5 அவ >ைச ெதளி?த5.
கதைத வா$கி பா5 ெகா

ேடயி?தா. நா, த,F தFமாறி, "அமா!

கிணசாமி த?திய5வி,F வர,Fமா?" எேற. மாமி பதிேல
ெசாலவிைல.

"இ?த> ெச1திைய அவM ெதாியபFதவிைல. உடேன வர>ெசாB ம,F

த?தியகிேற" எேற.

மாமி இத6 ேபசாமB?தா. அவ> சமத?தா எெற

கிளபி> ெசேற.

ணி உடேன

கிணசாமியி அேபாைதய விலாச ெதாி?5 ெகா வத6காக அவ ேவைல
ெச1த கெபனிைய ெடBேபானி /பி,F ேக,ேட. அ$கி?5 ேபசியவ

தB "இேதா விசாாி5> ெசாகிேற" எறா. ச6 ேநர$ கழி5 வ?5,
"ஸா, நீ$க

யா?" எ ேக,டா.

"நா அவகNைடய Fப சிேநகித" எற5, "ஏேதா கியமான சமாசார
இகிறதா, உ$கைள மாேனஜ ேநாி வர> ெசாகிறா" எறா.
எ இதய திதிெக அ5 ெகா ள ெதாட$கிய5. அ?த கெபனியி

காாியாலய5 ேபாேன. மாேனஜ எைன பாத5ேம, "ெராப

5ககரமான சமாசார, ஸா" எறா. பிற, அவ க ளி ேகா,ைடயிB?5
வ?த கதைத எF5 கா,னா.
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கைதைய வள5வாேன? ேம6 கட6கைர ஜிலாகளி, அதிகாாிகளி
உதரைவ மீறி ஒ நா
க

பல இட$களி /,ட$க

நட?தனவலவா? அ?த 9த

டன /,ட$களி ஒறி கிணசாமி9 இ?தா. அ ேபாW8

5பாகி பிரேயாகதி மா

F ேபானவகளி கிணசாமி9 ஒவ.

இ?த> ெச1தியினா எ உ ள என நிைலைம அைட?தெத விவாிக நா
யலவிைல. அைத கா,A, மாமியிட இ?த> ெச1திைய எப

ெதாிவிப5 எM எ

ணேம என அதிக ேவதைனைய9 Xதிைய9

அளித5. ேபா ேபாெதலா, ெச1திைய மைற5விடலாமா, ெகா"ச நா

கழி5> ெசாலலாமா எெறலா எ
),F

ணி ெகா

F ேபாேன.

நா ]ைழ?த5, மாமி எைன ெவறி5 ேநாகி, "எ$ேக

கிணசாமி! இM வரவிைலயா?" எ ேக,டா. உடேன எMைடய 
ேயாசைனெயலா பற?5 ேபா1வி,ட5. "ஐேயா! அமா! ஜாதக இப
பB5 ேபா1வி,டேத!" எ கதறிேன.
ப5 தின$க

ஆயின. இ?த ப5 நாN எப> ெசறெத எனேக

ெதாியா5. பமாD பாலM ஓயாத க

ணீ கபைல9மாகதா இ?தாக

அவகN ஆத ெசாவ5தா என ேவைலயாயி?த5. ஆனா மாமி
அழவிைல. அவ க

ணிB?5 ஒ ெசா,F த

ணீ /ட வரவிைல. பிரைம

பிதவைர ேபா உ,கா?தி?தா. ஆகார கிைடயா5 -க கிைடயா5.
தB அவ >ைசயாகி விQ?த அ தா, ரா, கிணசாமி இர
ேப மரண சபவித5. அத6 னா மாமிைய பாதவக

பதிைன?5 நா,கN பிற பாதா அைடயாளேம க

F

இ?த

Fபிக யா5.

அேபா5 அவைடய தைலமயி பQ வணமாயி?த5. இர

ெடா நைரதா

காணப,ட5! இ?த பதிைன?5 நா,களி தைல 5ைப ;ேபால

ெவN5வி,ட5. ேன அவைர 45 வய5தா ெசால ேதா. இேபா5
பாதாேலா, 65 வய5. அKவளD விதியாச ஏ6ப,F வி,ட5. ஆனா

இதிெலலா என ஆ>சாியேம கிைடயா5. அவ எப உயிைர ைவ5

ெகா

?தா எப5தா என ெப ஆ>சாியமளித5.

"பமாD கயாண ஆகவிைல; அவைள இப அநாதியா1 வி,Fவி,F
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ேபாக /டா5" எற எ

காபா6றியிக ேவ

ணேம அவைடய உயி அKவளD பல அளி5

F.

னா நி>சயித /த ேததியிேலேய திவாமி^ ேகாவிB,

எ$கN கயாண நட?த5. அ?த மாதிாி அதிசயமான கயாணைத நீ$க

பாதிக மா,Gக . மணெப

ெகா

அைறெகலா அQ5

ேடயி?தா . "அழாேத, பமா! கிணசாமிதா வாதி

ெகாFதி?தாேன, [gம சாீரதிலாவ5 வ?5 ேசேவென? அவ

வ?திபா" எ நா அவN ஆத ெசாB ெகா

?ேத.

கBயாண ஆகி ப,டண5 திபி வ?5 மாமி நம8கார ப

ணிேனா.

மாமி, எMைடய தைலைய த கரதினா ெதா,F, கனிD நிைற?த ரB,
"8வாமி எMைடய இர

F பி ைளகைள அைழ5 ெகா

டா; ஒ

பி ைளைய திதா1 ெகாFதா" எறா. பிற, பமாைவ க, ெகா

உ>சிேமா?தா. அவைடய க

களி ஜல த5பி வழி?த5. பி ைளக

ெச1தி வ?த பிற அவ இதா த த க

என ெப ஆதலாயி?த5.
அKவளDதா எ$க

F

இற?த

ணீ வி,டா. அைத பாக

கைத. இM ஒேர ஒ விஷய தா ெசாவத6

பாகியிகிற5. "ேஜாசியதி நபிைக ேபா1வி,டதாக> ெசானீேர அ5

எப? ேஜாசியதி நபிைக உ
நட?திகிற5?" எ நீ$க

டாபயான காாியமலவா

ேக,கலா. இ5 உ

ேஜாசியதி நபிைக ேபா1 வி,ட5 உ

ைமேய. ஆனா என

ைமதா. ேஜாசியதி ஒவ

நபிைக இ?தா, வாHைகயி, எ?த காாியதி அ?த நபிைகைய
பயபFத ேவ

F? ஒ மனிதMைடய வாHவி கயாணைத கா,A

கியமான சபவ என இகிற5? அத6கலவா அவசியமாக ேஜாசிய

பாக ேவ
எ$க

F.

கயான5 நா ேஜாசியதி உதவிைய நாடவிைல. ஜாதகேம

பாகவிைல. மாமி9 "ஜாதக" எற ேப>ைசேய எFகவிைல.

ஆ. ேஜாசியதிA ஜாதகதிA எ$கN நபிைக ேபா1வி,ட5. இேபா5

எ$கNைடய நபிைக பகவானிடதிேலதா. அவைடய சிததி ப எலா
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நடகிறெததா நபி ெகா

கிேறா. வாHைக ெப 5ப$கைள

கடக அ?த நபிைகையேய 5ைணயாக ெகா

கிேறா.

-1930 ஆன?த விகட தீபாவளி மல
-------------

60. மாட$ேதவ (ைன

3ைர

ராமநாதர ஜிலாவி நைடெபறவி?த ஓ ஆ

F விழாDகாக நா ரயி

ஏறி பிரயாண ெச1ய ேந?த5. அேபா5 நாெட$ த

வ

 கவிH?த5 ப6றி> ெச1திக

டவாள நக?5 ரயி

?த கால. எனிM நா ஏறிய

வ?5 ெகா

அேத ரயிB ஒ கன ம?திாி9 ஏறியிகிறா எற ைதாியதி ேபாி
கவைலய6றி?ேத.

'-$காைம கவி 5ணிDைடைம இ
நீ$கா நிலனா

பவ.'

எM திவ Nவாி திவாைக கைடபி5 ந ம?திாிமாக
உறகமிறி, ேதச நிவாகதி ஈFப,கிறாக

ெகா

 சமயதி எ?த அரக வ?5 த

9? யம தா அVகி வ?5 விFவானா?
இர

அலவா? அவக

விழி5

டவாளைத ெதா,F விட

F பக காடாயி?த பிரேதசதி ரயி நிற5. கா,Fபாக

8ேடஷM அபா சிறி5 -ரதி நி6பதாக அறி?ேத. காரண எதிாி வ?5

ெகா

?த ஒ வ

த

டவாளதிB?5 நQவி வி,ட5தானா. நல

ேவைளயா1 ேபா>3. எலா கடDNைடய ெசயதா! எதி பக வ?த

ரயிA ேந?த5 இ?த ரயிA ேந?தி?தா?.. இKDலகி நமா ஏேதா

ெபாிய காாிய$க

நிைறேவற ேவ

Fெமப5 கடDNைடய விப ேபாA!

அைற 'லா, கிைளK' எM மகா )ர தைனதாேன 5பாகி



டா 3,F ெகா ள யறேபா5 அவைன> சாகாம காபா6றிய

கடD தா நைம9 காபா6றி இக ேவ

சாராPயைத நா 8தாபிக ேவ
க

ட5?

F! உலகி எ?த பாகதி எ?த

Fேமா, அல5 அழிதாக ேவ

Fேமா, யா
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கா,Fபாக5 அகி நாலைர மணி ேநர காதி?த பிற எ$க

ரயி

கிளபி6. அற ெகா"ச சாவகாசமாகேவ ெசற5. அத பல
எனெவறா, காைல எ,F மணி ம5ைர ேபாக ேவ

ய ரயி

ம?திாி அவக , எQ; 8ேடஷனி -$க ஆரபிதவ, தி

FகBதா

மதியான 12-30 ேபா1> ேச?த5. (அ$ இற$கி விசாாிதேபா5, கன
விழி5 ெகா

டா எ அறி?ேத! நல ேவைள, ம?திாிைய ம,F

றிபி,ட ஆ

F விழாD ேபா1> ேசர ேவ

நபியிராம கடDைள9 நபிய5 எKவளD நலதா1 ேபாயி6!)

Fமானா, பாகி

பிரயாண5 ரயிைல நபி பயனிைல எ ஏ6ப,ட5. எனேவ ம5ைரயி

ஒ ேமா,டா கா பி5 ெகா

F றப,ேடா . வழியி காாி இஜி

ெகா"ச ெதா?தரD ெகாFத5.  பக5 5வார வழியாகD, பி பக5

ஓ,ைட வழியாகD பிரமாதமான ைக கிளபிய5. "ேவெறாமிைல;
வ

யி எஜி ெகா"ச த

"இ?த வற

ணீ ேக,கிற5" எறா ைரவ.

ட ஜிலாவி மனிதகN பிராணிகNேம த

அாிதாயி6ேற! ேமா,டா எஜி ேவ த

ணீ ேக,டா, த

ணீ கிைடப5
ணீ எ$ேக

கிைடக ேபாகிற5?" எ நா எ கவைலைய ெதாிவி5 ெகா
"சீகிரதி மாடேதவ 3ைன வ. அதி எப9 த
எறா, /ட வ?த பா

ய நா,F ந

ேட.

ணீ இ"

ப.

மாடேதவ 3ைன வ?த5. அ5 சாைல பகதி இ?த ஒ ,ைடயான,
கபான, ப>ைச நிறேம காணாத பாைறயி உ>சியி இ?த5. அ?த பாைறயி
அவாரதி ஒ பைழய ேகா,ைட ஒ காலதி இ?5, பினா இ?5

தக?5 ேபாயிக ேவ

F எபத6 அறிறிக

காணப,டன. ேகா,ைட>

3வாி ஒ சி பதி /ட உபயாக இைல. ேகா,ைடயி அ8திவார$க ,

தக?5 உ

F கிட?த சி6சில பதிக

ம,Fேம காணப,டன.

அதைகய காிய பாைறயி உ>சியி 36 வ,டாரதி ெவ -ர5 வற

F
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கிட பிரேதசதி, அ?த இனிய ெதளி?த நீ>3ைன எப ஏ6ப,ட5 எப5

ஒ ெபாிய மமமாகேவ ேதாறிய5. இ$ேகதா இய6ைகயி அதிசயமான

சதிைய கா

கிேறா. 3ைனைய பா5 அதிசயித பிற, அத கைரயி

ெச$தாக நிதியி?த ஒ க$கB மீ5 எ கவன ெசற5. கA

அகி ஒ சிறிய ேவ நா,டப,?த5. கA ேவA ;ைஜ
நடப5

F எ, ச?தன, $ம, ப, வழி?ேதாயி?த எ

இவ6றிB?5 ெதாி?5 ெகா

ேட.

"மாடேதவ 3ைன"ைய ப6றி ஏேதM ஒ கைத இக ேவ

ெண1

F எபதி

ச?ேதகமிைல. ஆனா 3ைனயி கைதைய ப6றி விசாாிக அேபா5 அவகாச

ஏ5? ஆ

F விழா அேகாரமான ரB எ$கைள அைழ5 ெகா

ேமா,டா வாகனதி தாக தீ?த5 றப,F> ெசேறா.

?த5.

பிறிெதா சமய அKவிட5> ெச அக பகதி விசாாி5 ெதாி?5
ெகா

ட கைதைய கீேழ எQதியிகிேற. ெகா"ச கா5, 

ைவதிகிேற; அKவளDதா. கா5  உ$கN பிகாவி,டாA
கைத பிதி?தா சாிதா.
------------

Y6ைறப5 ஆ

1
FகN னா அ?த இனிய 3ைனைய ெப6 ள

அ>3ன றி அவாரதி ஒ சிறிய ேகா,ைட இ?த5. ஒ சமய

அ>3ன ெதனி?தியாவி தீத யாதிைர ெச1தேபா5 இ?த றி ேம
ஏறி நி தவ ெச1தானா. அேபா5 அவM தாக எF5 வி,டதா.

அ>3னனி த?ைதயான இ?திர த மகMைடய தாகைத தீபத6காக
ேதவேலாகதிB?5 ஒ ட த

த5 ேபாக மி>சமி?த த

ணீைர ெகா,னானா. அதி அ>3ன

ணீ 3ைனயாக நி வி,டதா.

ஆைகயினாேலேய அத6 அ>3ன  எ ெபய வ?ததா. இ5 பைழய

கைத;  ெபய வ?த கைத. 'மாடேதவ 3ைன' எM ெபய எKவித
ஏ6ப,ட5 எபைதயலவா இேபா5 நா பாக ேவ
அ>3ன தவ ெச15 சில ஆயிர ஆ

பா

F?

FகN பிற, அ?த றி சாரB

ய மன ஒவ ஒ ேகா,ைட க,னா. அ?த ேகா,ைட
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நாளைடவி பQ5ப,F நம5 கைத நட?த காலதி இ?5 தக?த

நிைலயிேலதா இ?த5. ஆைகயா அ?த ேகா,ைடைய ப6றி யாவ

அKவளவாக கவனிகவிைல. பா"சாலறி>சி )ரபா

க,டெபாமைன -கிB,ட ேபா5, பா

ேகா,ைடகைளெயலா தக5விட ேவ
ெவ ைளயக

ேவ

ேவ

ய

ய நா,A ள பாைளயகாரகளி
Fெம பினிகார

க,டைளயி,டாக . ஆனா இ?த ேகா,ைடைய இக

F எ அவக

க,டாய பFதவிைல. ஏ6கனேவ அேகா,ைட

ய ம,F இ?5 தக?5 இ?த5. எ?தவிதமான ச

ைட அைத

உபேயாகபFதி ெகா ள யா5. அதிக ேப அதி த$கியிப5

அசாதியமான காாிய.

அ>சமய அேகா,ைடயி கைபயா ேசைவ எற கிழவM, அவMைடய

ெசல தவி ேவலமா

எபவN வாH?5 வ?தாக . ெவ கால5

 அ?த பாைற பகதி க ள பய அதிகமாயி?த காலதி

வழிேபாககN பா5காபாக அேகா,ைட க,டப,ட5. சிவக$ைக
பாைளயகார அ$ேக கைபயாைவ Fப5ட ேய6றி ைவதா.

அத6காக அவ மானிய கிைட5 வ?த5. இள வயதி கைபயா ெபாிய

)ர தீரனாயி?தா. ைகயி தைய எF5 ெகா

F கிளபினா ப5

க ளகைள அவ ஒவனாகேவ சமாளி5 விFவா. பிரயாணிக

ேநர$களி அ?த ேகா,ைடயி த$வ5

F. அப த$கியத6காகD,

கைபயா த$கN அளி பா5காகாகD பிரயாணிக
சமான ெகாF5வி,F ேபாவாக .

அெதலா பைழய கால. பினிகாரக

இரD

அவM தக

வ?5 ஆகா,F நவாகாக வாி

வ[Bக ெதாட$கியதிB?5 எலா ஏமாறாக ேபா1வி,ட5.

கைபயாD கிைட5 வ?த மானிய நிவி,ட5. அவMைடய அைம

மைனவி அவைன9 சின"சி ேவலமாைள9 அநாைதயாக வி,F வி,F
காலமாகி வி,டா . இேபாெதலா அ?த பகதி க ள பய அதிக

கிைடயா5. பினிகாரகளி பைடகேள ப,ட பகB எலா

ெகா ைளைய9 நடதி வ?தபயா, க ளக

யாைர ெகா ைள அபாக ?

அவM அவMைடய மகN வாHைக நட5வ5தா எப?
இதைகய நிைலைமயி அ>3ன றி உ>சியிB?த 3ைன நீ தகபM
மகN ஜீவிதிபத6 ெகா"ச உதவியாயி?5 வ?த5. அ?த> 3ைனயி

சாதாரணமாக மைழ காலதிA ளி காலதிA த

ணீ த5பி
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ெகா

. அதிB?5 ஒ சிறிய அவி ேகா,ைட ேள ?5 ஒ

பக5> 3வ ஓரமாக ஓ> ெச ெவளியி வ?5 கீேழ அவார5>

ெசA. அKவித றி அவார5 வ 3ைன அவி நீைர உபேயாகி5

ஒ வாBப பயி ெதாழி ெச15 ெகா

?தா. அவ ெபய மாடேதவ.

சில சமய அவ ேகHவர பயி ெச1வா. சில சமய ெவ ளாிகா1

ேபாFவா. நல உைழபாளி. ஆைகயா அவMைடய ேதா,ட எேபா5
NNெவறி. அ?த பகமாக> சாைலயி பிரயாண ெச1கிறவக

ச6 நி அ?த ேதா,டைத பா5வி,Fதா ேபாவாக . அவகளி

சில மகிH>சி9ட பாபாக ; சில ெபாறாைம9டM பாபாக .

அKவா ெபாறாைம9ட பாதவகளி கைபயா ேசைவ9 ஒவ.
மாடேதவMைடய உைழபினா அவMைடய காணி நில நாN நா
ெசழிபைட?5 வ?த5 க

F கிழவ மன Q$கினா. அமாதிாி தாM

ெச1யலாெமறா ைககளி ேபாதிய வBைம இைல. , வைம9,

ம5D ேச?5 இ ேபாற உடைப பல)னபFதியி?தன. தன த

மகN அறாட பசி தீவேத ெப பாடாயிேபா5 அவMைடய
க

ெணதிேர, திதாக வ?5 ேயறியவ ஒவ நாN நா

ெசழிபாயி?தா மன கடபடதாேன ெச19? எனேவ 3ைன த

ணீ

சப?தமாக கிழவ தகரா ெச1ய ஆரபிதா. தMைடய ேகா,ைடயி

வழியாக> ெசA 3ைன அவி த

ணீைர தF5 நிதி விFவதாக>

ெசானா. இத6 மாடேதவ பயபடவிைல. "3ைன நீ உMைடயதா?
அல5 ேகா,ைடதா உMைடயதா? 3ைன நீ கடD

அளித5; இ?த

பாழைட?த ேகா,ைடேயா சிவக$ைக பாைளயகாரைடய5. நீ ம,F 3ைன

நீைர தF5 நி5 பாகலா. நா பாைளயகாராிட ேபா1 உதரD வா$கி

வகிேறனா, இைலயா பா!" எறா அ?த வாBப.

"பாைளயகாரM இ$ேக என அதிகார? அவ என ப அளகிறானா?
அ?த கால மைலேயறிவி,ட5. ஆனானப,ட )ரபா

பினிகார ெவ ைளயக

ய க,டெபாமைன

ளிய மரதிேல ெதா$கவி,F வி,டாக

இ?த

பாைளயகார எைன என ெச15விட 9? ேகா,ைட எMைடய5. நா

இடப,டா அவிைய தFேப!" எ கிழவ கவினா.
இைதெயலா ஒ,F ேக,F ெகா

?தா

அவMைடய மக

ேவலமா .

அ மாைல மாடேதவMைடய ேதா,டதி6 ேபானா . ஒவைரெயாவ
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F சிறி5 ேநர நிறாக . ேப>3 எளிதி வவதாயிைல;

பா5 ெகா

ேவலமாளி ெந"ைச அைடத5. அவNைடய க

களி க

ணீ 5ளித5.

அேபா5 ;ரண ச?திர கீH திைசயி உதயமானா. ச?திர கிரண$க

ேவலமாளி க

ணீ 5ளிகைள> 3டவிF 5க

ஆகின.

அைத பாத நிமிடதிேலேய மாடேதவ ேவலமாளி ெகாதைமயானா.
"ெப

ேண! இ?த ேநரதி இ$ேக தனியாக ஏ வ?தா1? உ அப பாதா

என ெசாவா?" எறா.
ஏ6கனேவ அவக

ேபசிய5 உ

ஒவைரெயாவ பா5 ெகா

ட5

F. ஆனா, மாடேதவனி ேதா,ட5

பிரேவசிததிைல.

F. எ,ட நி

ேவலமா

மாடேதவ இேபா5 ேக,டத6 "உனிட ஒ ெக"சி ேக,F
ெகா வத6காக வ?ேத!" எறா
"ெக"ச ேவ

ேவலமா .

டா; உதரD ேபாF!" எ /றினா மாடேதவ.

"எ தகபனா வயதாகி வி,ட5. த ளாைம வ?5வி,ட5. இM சில

கால?தா உயிேராபா. அவ இகிறவைரயி இ?த இ?த ேகா,ைட9

மைல ேமA ள 3ைன9 அவைடய உைடைமகளாகேவ இக,F. அவ

ேபா ேபா5 இைதெயலா ெகா

F ேபாக ேபாவதிைல. அவ பிற

நா இ$ேக தனியாக இக மா,ேட. அற நீேய இைதெயலா ைவ5

ெகா . நா ேபா, வரவிைல. ெகா"ச நா
எறா .
"ெப

ெபா5 ெகா

!"

ேண! ேகா,ைட, 3ைன, இ?த ேதா,ட, ைச எலா உMைடய

உைடைம; நா உMைடய அைம. நீ எைன இ$ேக இக> ெசானா

இகிேற. இலாவி,டா மப9 ேபா1 பினிகார ப,டாளதி
ேச?5 விFகிேற" எறா மாடேதவ.
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"பினிகார ப,டாளதி ேசவதா? பா"சால$றி>சி )ரபா
-கிேல ேபா,ட ச

யைன

டாளகNைடய பைடயிேல ேசவதா? அ?த ேப>ைச

இெனா தடைவ ெசாலாேத! இ$ேகேய இ. உ

ைமயி அபாD உ

ேபாி ெராப பிாிய. ெகா"ச நலபயாக அவட ேபசி பாதா,
இர

F ேப அேயாயமாகி விF)க !" எறா

ேவலமா .

ேவலமாNைடய ேயாசைனைய மநாேள மாடேதவ ைகயா

F பாதா.

கைபயா ேசைவயிட ெச "மாமா! அற நா ேயாசி5 பாேத.

உ$கNட ச

ைட பித5 த எ ெதாி?த5. நாேனா அனாைத; உ6றா

உறவின யாமிலாதவ. இ?த அக பகதிA நைம தவிர யா

கிைடயா5. உ$கN நா 5ைண; என நீ$க
ச

ைட ேபா,F ெகா ள ேவ

தா 5ைண. நா எத6காக>

F? என ஒ ேயாசைன ேதாறிய5. உ$க

ேகா,ைட வழியாக வ அவி த

ணீைர நா ெவ ளாைம

உபேயாகிகிேற அலவா? அத6 பதிலாக, எMைடய நிலதி விைளவதி

நாளி ஒ பாக ெகாF5 விFகிேற. என ெசாகிறீக ?" எறா.

"தபி! அப வா வழி! இ?த அறிD உன னாேலேய ஏ இலாம
ேபாயி6?" எ கைபயா ேசைவ ெபமித5ட /றினா.
"ேபான5 ேபாக,F, மாமா! இனிேம நடக ேவ

யைத பாகலா. ஒ நா

எMைடய ேதா,ட5 வ?5 தா பா$கேள!" எ மாடேதவ

ஆவேலாF /றினா.

"அத6ெகன, வகிேற. எேபாதாவ5 உன /டமாட ஒதாைச ெச1ய
ேவ

FமானாA ெசாA; நாM ேவலமாN எ$களா ?த ஒதாைச

ெச1கிேறா. எ மக

பாதைத அவ

எேபப,டவ

எ உன ெதாியா5. அவ

ைக ெச19" எறா கிழவ.

"நறாயிகிறா5, மாமா! த ளாத கிழவராகிய உ$கைள9 உ$க
நா எ ேதா,டதி ேவைல ெச1ய> ெசாலேவனா? நீ$க

எைன பா5 ெகா

க

மகைள9

எேபாதாவ5 வ?5

?தாேல ேபா5. நா தா ஏகா$கி எ
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ெசாேனேன? நீ$க

எMட சிேநகமாயி?தா அ5ேவ என ெபாிய

உதவி!" எறா மாடேதவ.

கிழவM மகN அைறேக மாடேதவMைடய ேதா,ட5 ேபானாக .

அதி நாB ஒ ப$ ெவ ளாைம தன எ ஏ6ப,டதிB?5 கிழவM

ெபாறாைமெயலா ேபா1வி,ட5. ேதா,ட நறாயிபைத பா5 பா5

மகிH?தா. ேதா,டைத இM நல ெசழிபாக> ெச1வத6 ேயாசைனகN

ெசானா.

"நீ எைன ேவைல ெச1ய/டா5 எ ெசானாA நா ேக,கமா,ேட.
எைன இM ைககாைல டகி ேபா,F விடவிைல. த

ணீ பா1>3கிற5,

கைள பிF$கிற5 எலா ெச1ேவ. ேவலமாNதா என? ெகா"ச
பழகி வி,டா எலா ேவைலகைள9 ெச1வா . எMைடய லதி ெப

பி ைளக

ெவளிேயறி ேவைல ெச15 வழகமிைலதா. ஆனா

அபெயலா பாதா சாிபFமா? கால மாறிவி,ட5. ஆ
ெப

களாக,F பிைழக ேவ

ஒ இைல...!"

F அலவா? ைகபாF பFவதி ேகவல

மாடேதவ இேபா5 கி,F, "மாமா! உ$க
ேவ

ய அவசியேம இைல. நா இர

தின ேவ

களாக,F,

மக

ேதா,ட ேவைல ெச1ய

F ேவைள9 ைகயினா ெபா$கி

யிகிற5. அ?த ேவைலைய மி>ச ெச1தாேல எKவளேவா என

உதவியாயி!" எ ெசானா.

கிழவMைடய மன ;ாித5. அேநக தடைவ இ?த மாதிாி கைபயா ேசைவ

எ

ணமி,ட5

F. ேவலமாைள இ?த ைபயM க, ெகாF5வி,டா,

எலா கவைல9 தீ?5விF. ேவலமாைள ெவளி^ அMப

ேவ

யதிைல. தா சா வைரயி அவேளாேடேய இ?5 விடலா.

மாடேதவனி ெவ ளாைமயி நாB ஒ ப$ பதி நில Qவ5ேம
தன உாிைமயாக ேபா1விF! அற தா ைவத5 தாேன ச,ட? -

இமாதிாி எ

ணினா அ?த ேபராைசகார கிழவ. ஆனா ெவளியி

ெகா"ச பிவாகேவ ேபசினா.

"அெதலா அKவளD சீகிரமா1 D ெச1ய /ய காாியமா, தபி! அ5

254

விஷயதி ேவலமாளி இட?தா கிய. அவ

நா எ5D ெசாலமா,ேட" எறா.
ேவலமா

அவகNைடய ேப>சி ெவளிபைடயான ெபாைள ம,F எF5

F, "இ5 என அபா, பிரமாத? இர

ெகா

இட5 விேராதமாக

F ேப> சைமபத6 பதி

 ேப> சைமபதி என கட? இவ ேவ

Fமானா தின ந

),F வ?5 உேனாF சாபிட,Fேம? இவ ேச5> சைமபதி
என ஒ கட இைல" எறா .

"உன கட இைலெயறா என என ஆ,ேசபைண?" எறா

கிழவ கைபயா ேசைவ.
---------

2

பிற சில தின$க

கழி5 அ?த  ேபைடய வாHைக9 மிக உ6சாகமாக

நட?5 வ?த5. ேவலமாைள எதைன ேநர, எ?ெத?த விதமாக பாதாA
மாடேதவMைடய க

களி தாக தணிவதிைல. ேவலமாN

அபேயதா. அவNைடய க
;சி ெகா

கN வான, ;மி9 திய வண$கைள

F திய திய அழகNட விள$கின. அவ

கா6றிேல மித?தா ;

வானெவளியி பற?தா ; நிலா கதிகைள அ?தி, ந,சதிர$கNட

உறவானா . இ?த பாQ$ேகா,ைட, மனக
அர

வசி மணி மாட

மைனயாயி6. மைல> 3ைன ெபா6றாமைர ளமாக திகH?த5. அத

கைரயிA ள ெவ ேவல மர க6பக வி,சமாக மாறிவி,ட5. இ?திரM

ச?திரM அவNைடய அபணி?5 அவN ஆைட ைன?5 அல$கார$க

ெச15 வி,டாக . கா,F மBைக ; ேதவேலாக5 ம?தார ப ஆயி6.

ேகHவர /H ேதவாதமாக சித5.
இப நா,க

ஆன?தமயமாக ேபா1 ெகா

ைகயி அவகNைடய

வாHைகயி ச$கடமான சபவ நிகH?5 வி,ட5. ஒ நா

பினிகாரகளி

பைட அ?த வழிேய ேபாயி6. பைடயி னணியி திைர ேம ஏறி ஒ

ெவ ைளகார ேமஜ வ?தா. மாடேதவMைடய ெவ ளாிகா1 ேதா,டதி

மீ5 அவMைடய ெகாய ஆைச பாைவ விQ?த5. அ>சமய ேதா,டதி

ேவைல ெச15 ெகா

?த மாடேதவைன ைகயா சமிைஞ ெச15 "க ஹிய
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ேம, க ஹிய!" எ அைழதா. மாடேதவ அத கைத ெதாி?5
ெகா

F ேமஜ 5ைரயி பகதி வ?தா.

"ெவ ளாிகா1 இகிறதா, ேம? காஸு எதைன?" எ ேக,டா.
"ெவ ளாிகா1 இைல, 5ைரேய!" எறா மாடேதவ.
ேமஜ எ, பா5, "இகிற5, ேம! ஏ ெபா1 ெசாAகிறா1?" எறா.
"நிஜமாக இைல, எஜமா! எலா பி"3க ; 6வத6 ஒ வார பி!"
"பி"சா1 இ?தா ெமத நல5, ேம! காையவிட பி"3 நலாயி! ப5

டஜ பறி5 ெகா

F வா! ஜதி!"

"பி"ைச பறிக /டா5, எஜமா! பறிப5 பாவ. ெச1த ேவைலெயலா
)

ேபானதா!"

"^ டா! நா ஆட ேபாFகிேற. நீ மா,ேட எறா ெசாகிறா1... ஜேமதா!

க ஹிய!"

ஜேமதா ேமஜ 5ைரயி அகி வ?தா. அவனிட ேமஜ ஏேதா ெசானா.
உடேன ஜேமதா பதிைன?5 சிபா1கைள அைழ5 ெகா

F ெவ ளாிகா1

ேதா,டதி ?தா. ;பி"3 உ பட எலா ெவ ளாி கா1கைள9 அவக

பறிதாக . அேதாF /ட ெவ ளாி பாதிகைள9 ெகாகைள9 கனா

பினாெவ மிதி5 5ைவதாக . அவகைள தFகலாமா எ தB

மாடேதவ நிைனதா. அதி பய ஒமிைலெய பிற நிதானி5

ெகா

டா. அவகNைடய அ,dழிய$கைள பா5 வயிெறாி?5 நிறா.

ேதா,டைத 5வச ெச15வி,F> சிபா1க

ெவளிேயறியேபா5 மாடேதவ,

ேமஜ 5ைரயி அகி ெச, "எஜமாேன! இ5 தமமா? இ?த அநியாய
கடDN ெபாமா?" எறா.
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"டா 9வ கடD , ேம! நீ இ?த ெவ ளாி ேதா,ட ேபா,கிறாேய,
இத6காக பினி வாி ெகாFதிகிறாயா?"
"வாியா? வாி யா எைன ேக,கD இைல; நா ெகாFகD இைல."
"ேக,கவிைல ெயப5 ெபா1 சாசா. ேபானா ேபாக,F. நா$க
இேபா5 பறி5 ெகா

ட ெவ ளாிகாயி விைலைய நீ ெகாFக ேவ

வாிகாக வரD ைவ5 ெகா கிேற!"

ய

இKவித ெசாBவி,F ேமஜ 5ைர சிாிதா. ம6 பல சிபா1கN

சிாிதாக . சிாி5 ெகா

ேட ேமேல நக?தாக .

இ?த ேகா,ைட அகி வ?த5 ேமஜ "இ?த ேகா,ைடைய ஏ இM

தைரம,டமாக விைல? Xர$கிைய இதேம திபலாமா?" எ ேக,டா.
பகதிேல வ?த ஜேமதா, "இ?த ேகா,ைடயி ஒேம இைல. பாQ
,>3வக

எறா.

தா இகிறன. Xர$கி ம?5 )ணாவ5 தா லாப!"

"இதி யா யிலயா?"
"ஒ கிழவM அவ மகN இகிறாக . அவனிட ேவ,ைடயாFவத6 ஒ
பைழய 5பாகி9, ஈ,9, வாN இ?தன. அவ6ைறெயலா னேம
பிF$கி ெகா

F வி,ேடா."

"அ?த ஓF ேம அேதா நி பாகிறாேன, அவ தாேன! அவMைடய மக
எப இபா ? அழகாயிபாளா?" எ ேமஜ ேக,டா.

"இபா ; அDரா$ அDடா$ைக ேபா அழகாயிபா !" எ ஜேமதா

ெசான5 5ைர கடகடெவ சிாிதா. சில நிமிஷ5ெகலா ேமஜ
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ஜேமதா ம6ற> சிபா1கN அ>3ன ைற தா

 அபா ெச

மைற?தாக .

அெறலா கைபயா ேசைவ, ேவலமா , மாடேதவ ஆகிய வ
பினிகாராி அகிரம$கைள ப6றிேய ேபசி ெகா
"நாM இர

?தாக .

F வஷ பினியாாிட ேவைல பாேத. அவக

ெச19

அகிரம சகியாம தா திபி வ?5வி,ேட" எறா மாடேதவ.

"நீ வ?த5 நலதா1 ேபாயி6. இபப,ட பாவிகளிட யாராவ5 ேசவக
ெச1வாகளா?"
"இவகNைடய அதி அகிரமைத ஒழி கால வ?5வி,ட5. ேந6தா
நா ஒ ெச1தி ேக விப,ேட. ஆயிரகணகான மக

திர

F ெச

பாைளய$ேகா,ைட> சிைறைய உைட5 வி,F ஊைம5ைரைய9 அவட

இ?த )ராதி )ரகைள9 விFதைல ெச15 வி,டாகளா. ஊைம5ைர9 ஒ

ெப பைட திர, வகிறாரா. பினிகார இ5 தைரம,டமாகிய

பா"சால$றி>சி ேகா,ைடைய ஒேர வாரதி மப க, வி,டாகளா.

நீ$க

இர

F ேப உதரD ெகாFதா நா /ட ேபா1 ஊைம5ைரயி

பைடயி ேசரலா எ பாகிேற" எறா அ?த வாBப.

இைதேக,ட கிழவ கைபயா ேசைவ பய?5 ேபானா. "அெதலா
ேவ

டா, தபி! ஊைம5ைரயி காாிய எப நடகிற5 எ பா5

ெகா ளலா. இ?த ெவ ைளகாரக

இகிறாகேள இவக

பாதாள

உலகதிB?5 வ?த ரா,சதக . இவகைள ஒழி5 க,Fவத6 [ரபமைன

ெகாற க மப9 அவதார எFதாக ேவ

ெகா"ச நா
எறா.

ேவலமா

F. எலாவ6

ெபாதி. ேமேல என நடகிறெத பா5 தீமானிகலா"

அ மாடேதவைன தனியாக> ச?திதேபா5, 'அபா ெசானைத

நா ஒ ெகா ளவிைல. அனிய ெவ ைளகார பினிைய எதி5>

ச

ைட ேபாட ேவ

ய5 தா. ஆனா ஒ விஷய?தா கவைலயாயிகிற5.

எ தகபனா சபல தி9 ளவ. நீ ெவளியி ேபான5, யாராவ5 ஒவMைடய
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கQதி எைன பலவ?தமாக பி5 க, வி,டா என ெச1கிறெத
பயமாயிகிற5. நம

ஒ கBயாண ப?த ஏ6ப,ட பிற நீ ேபானா

பாதகமிைல" எறா . "நீ ெசாவ5 உ

ைமதா. ைத மாத பிற?த5 ஒ ேததி

பா5 கBயாணைத 5 விFேவா. பிற அேபா5 ள நிைலைம

த?தா6ேபா ேயாசி5> ெச15 ெகா ளலா!" எறா மாடேதவ.
அனியகளாகிய பினிகாரகைள எதி5 ேபாராட ேவ

ய5

அவசிய?தா; ஆனாA ேவலமாைள பிாி?5 ெசவ5 இேலசான காாிய
அல. ேவலமா

இெனாவைன கBயாண ெச15 ெகா வ5 எபைத

நிைனதேபா5 மாடேதவMைடய உடெபலா ப6றி எாி?த5. ெவ ளாிகா1,

;D பி"3மாக பறிேபானேபா5/ட அவM அKவளD ஆதிர
உ

டாகவிைல. எனேவ ஊைம5ைரயி பைடயி ேச ேயாசைனைய

த ளி ேபா,டா.
------------

3

சில நாைளெகலா ைன கா,A மிக 5யரகரமான ெச1தி வ?த5.

ஊைம5ைரயி பைட பினியி பைட ேகாரமான 9த நட?த5
எ, பா"சால$றி>சி பைட /

மா

ெகா

F ம?5 வி,டெத ஜன$க

ேடா F ைகலாசமாக ேபாகளதி

டாக . இைத ேக,ட ேவலமா

ேச இட$களி எலா ேபசி
க

ணீவி,F அQதா . மாடேதவ

கலா1> சைம?5 உ,கா?தி?தா. கைபயா ேசைவ அவகN ஆத
ெசானா. ஆயிM அதிகமாக அவ ஆத ெசால ேவ

ய அவசிய

ஏ6படவிைல. ெயௗவன பிராயதி எலாவித 5யர$கN சீகிரதி பற?5

ேபா1 விFகிறன. அதிA தி5 திதாக காதB Hகியிபவகைள ப6றி

ேக,க ேவ

Fமா? மாடேதவM ேவலமாN த$கNைடய வ$கால

வாHைகைய ப6றிய நிைனDகளி ெவளி உலக5 நிகH>சிகைள மற?5
வி,டாக .

கBயாண5 ேததி ைவப5 ப6றி மாடேதவ கைபயா ேசைவயிட
இர

F  தடைவ பிர8தாபிதா. கிழவM, "ஆக,F; லெத1வ5

;ைச ேபா,Fவி,F ேததி ைவ5 விFேவா" எ ெசானா.
இ?த நிைலயி ஒ நா

மாடேதவMைடய ஆகாச ேகா,ைடக

எலா,
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பினியாாி Xர$கிகளா தககப,ட பாைளயகார ேகா,ைடகைள ேபா,
தக?5 விQ?5 ம
ஒ நா

ேணாF ம

ணா1 ேபாப ேந?த5.

அவ சிவக$ைக ேபாயி?தா. அ$ேக தன ேவ

சாமாகைள வா$கி ெகா

ய சில

டா. பிற நைக கைட ேபானா.

ேவலமாN கBயாணதி ேபா5 ேபாFவத6காக ைக த$க கா,
கQ5 த$க ெகா இைவப6றி விசாாிதா. எைத வா$கலா எ

நி>சயிக அவனா யவிைல. ேவலமாைளேய ஒ நா

வா$க ேவ

F எ தீமானி5 ெகா

அைழ5 வ?5

F திபி வ?தா. இைத ப6றி>

ெசாலலாெம உ6சாக5ட அவ ேகா,ைட வ?த ேபா5, அ$ேக

கிழவைன9 அவMைடய மகைள9 தவிர றாவ5 ஆ
க

ஒவ இபைத

டா. அ?த 5 மனித ஒ -ணி சா1?திக, ேவலமா

பாைனயி ெவ?நீ ைவ5 ெகா
ெகா

ெகா

ஒ அF

F அவ காB வி,F கQவி

?தா . கைபயா ேசைவ பகதி உ,கா?5 ஏேதா ேபசி

?தா.

இ?த கா,சிைய வாச6பயி நிறபேய சிறி5 ேநர மாடேதவ பாதா.

அவ வ?5 நிறைத அ?த வாி ஒவ கவனிகவிைல. சதபFதாம

திபி ேபா1வி,டா.

ெவ ளாிகா1 ேதா,டதி அ மாடேதவM ேவைல ஒ ஓடவிைல.
உடெபலா ெவலெவலதி?த5. அக இ?த ேகா,ைடைய9 மைலேம

இ 3ைனைய9 பா5 ெகா

?தா. ேவலமா

ைகயி ட5ட

3ைன ேபாவ5 ஒ தடைவ ெதாி?த5. உடேன றி மீ5 பா1?ேதறி>

ெசறா. அவ றி உ>சிைய அைட?தேபா5 ேவலமா

ட5ட றப,F ெகா

?தா . மாடேதவ அவ

மறிப5 ேபா நி ைற5 பாதா.

இFபி

எதிாி ேபா1 வழி

"என$கேற? ஏ இப விதியாசமா1 பாகிறா1?" எ ேவலமா
ேக,டா .

"ஆமா; எைன பாதா இனிேம உன விதியாசமா1தானி!"

எறா மாடேதவ.
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"நீ ெசாAகிற5 ஒ என ாியவிைல" எறா

ேவலமா .

"அ5 எப ாி9?" எறா மாடேதவ.
"சாி, ாியா5 ேபானா ேபாக,F. வழிையவிF என ேவைல இகிற5"

எறா

ேவலமா .

"தாராளமா1 ேபா! நானா ேவ

டா எ வழி மறிகிேற?' எ /றி

மாடேதவ வழிைய வி,F விலகி ெகா
இர

டா.

ெடா தடைவ தய$கி தய$கி நிறா .

ேவலமா

ேமேல ெசறவ

ேவலமா

ஆதிர5ட V V5 ெகா

மாடேதவ அவைள பாகாம எ$ேகேயா பா5 ெகா

ேபா1வி,டா .

F விF விF எ நட?5

அ மதியான மாடேதவ வழகேபா அவக
ேபாகவிைல.

F நிறா.

),F> சாபிட

ேதா,டதி ேவைல ெச1யD அவனா யவிைல. அ$மி$

அகாரணமா1 அைலகிற5 தனதாேன ேபசி ெகா கிற5மாயி?தா.
சாய$கால ெபாQ5 சா1கிற சமயதி ேவலமா
எF5 ெகா
அவ

F ேதா,ட5 வ?தா .

ஒ பாதிரதி ேசா

வவ5 ெதாி?த5, மாடேதவ அவைள பாகாம ேவ பக திபி>

33பாக> ெசகN கைள ெகாதி ெகா
ேவலமா

?தா.

அவ எதிராக வ?5 நி, "மதியான ஏ சாபிட வரவிைல?"

எ ேக,டா .

"இடமிைல, வரவிைல! நீ எத6 இ$ேக வ?தா1?" எறா மாடேதவ.
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"உன> ேசா ெகா

F வ?ேத. அபா ெகா

ெசானா."

"என> ேசா ேவ

டா. உ$க

F ேபா1 ெகாF5வி,F வர>

),F 5 வி?தாளி வ?திகாேன,

அவMேக, எலா> ேசா6ைற9 பைட9$க ."

ேவலமா

ச6 திைகதவ

உன ெதாி9மா?" எறா .

ேபா நிவி,F, "வி?தாளி வ?திப5

"ஏ ெதாியா5! உ$கNதா - அபM மகN - 5 வி?தாளி
வ?தி மD' க

ெதாியாம ேபா1வி,ட5. என /ட க

ெதாியவிைல எ நிைனதாயா?"
"ஓேகா! உன க

ெகா

/ட ெதாி9மா? நீ F எறலவா நிைன5

?ேத?"

"நா F தா. இலாவி,டா கQைதைய திைர எ எ
ேதவிைய ல,3மி எ ெகா

ணியிேபனா?

டாயிேபனா?"

"என ெசானா1? யாைர கQைத எ ேதவி எ ெசானா1? உன
ைபதிய தா பிதிகிற5. ேசா6ைற இேதா ைவ5வி,F ேபாகிேற.

ேவ

Fெமறா சாபிF. இலாவி,டா ப,னி கிட?5 ெச5 ேபா!" எ

ெசாBவி,F ேவலமா
"உ ேசா ேவ

ெகா

ேசா6 பாதிரைத கீேழ ைவதா .

டா. ஒ ேவ

டா! இ$ேக ைவகாேத! எF5

F ேபா1 எ?த நா1காவ5 ேபாF!" எ ெசாBவி,F மாடேதவ

ேசா6 பாதிரைத காலா உைததா. பாதிர உ

விQ?த5.

F, ேசா சிதறி
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ேவலமா , "இனி இ?த பக நா வகிேறனா பா!" எ ெசாBவி,F
விமி ெகா
----------

ேட அ$கி?5 ேபானா .

4

அறிரேவ மாடேதவMைடய ேதா,ட ைசயி அF ைக கிளப

ஆரபி5 வி,ட5. பைழயப 3யபாக ெச15 சாபிட ெதாட$கினா.
மநா

கைபயா ேசைவ மாடேதவைன ேத ெகா

F வ?தா.

"தபி ேந6ெறலா உைன காேணாேம? எ$ேக ேபாயி?தா1?" எ

ேக,டா.

"நா எ$ ேபாகவிைல, உ$கNதா க

ெதாியவிைல. 5 வி?தாளி

வ?திகிறா அலவா? அ?த மD' Qகியி?தீக !"

"அ5 உ

ைமதா, ),F 5 வி?தாளி வ?தா உபசாிக ேவ

நியாய?தாேன! அவேனா உடெபலா 

எ ெதாி9மா? ேவலமா

ெசானாளா?"

ய5

Vட வ?திகிறா. அவ யா

"அவேளாF இ$ேக யா ேபசினாக ?"
"ேந6> சாய$கால உன> ேசா ெகா
"ெகா

F வ?தா . நா ேசா ேவ

F வ?தாேள? ெசாலவிைலயா?"

டா எ ெசாBவி,ேட..."

"நா தா அவைள இM ஐ?தா நாைள உன> ேசா ெகா
இ$ேகேய ெகாF5 விFப ெசாேன. 5 ஆ

F வ?5

வ?திகிறாேன, அவ எ

அகாவி மக. உைன பாதா, நீ யா இனா எ ேக,பா. எத6காக
)ணா1 இ?த வ?"
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"இதைன நாN இலாம இெபாQ5 அகா மக திGெர வ?5 தி5
வி,டானா?"
"அதி என அதிசய? இ?த காலதி அ$க$ேக பைட திர,Fகிறாக ;

பைடைய கைலகிறாக . இைற ஒ பாைளயகார ராஜா$க

ெசA5கிறா. நாைள அவ ளியமரதி ெதா$கிறா. நீ /ட இர

வஷ5 னா திGெரதாேன இ$ேக வ?5 திதா1?"
"அைதப6றி இேபா5 என? என ேவைல இகிற5. )
இைல. நீ$க

ேபா1 உ$க

வி?தாளிைய பா$க ."

F

ேப>3 ேபச ேநர

"அKவளD பத,டபடாேத, தபி! வ?திபவ நல ெசா5கார. அதிக நா
உயிேராக மா,டா. இகிறவைரயி அவைன ெகா"ச கவனி5

ெகா

டா அவMைடய ெசா5 நம வ. அற உன

ேவலமாN ஒவிதமான கவைல9மிைல! ஆ9

உ,கா?5 சாபிடலா."

"அபப,ட ெசா5 என ேவ

Qவ5 நீ$க

டா. நீ$கN உ$க

மகNேம ைவ5

ெகா N$க . என ைகபாF ப,F பிைழக ெதாி9!" எ ெசாB

மாடேதவ விெர நட?5 ேதா,ட ேவைலைய பாக ேபானா.
கிழவ, "இ?த பி ைள வ?த கிைக பா!" எ ெசாB ெகா
ெவளிேயறினா.

பிற நாைல?5 நா,க

விேசஷ ஒமிலாம கழி?தன. மாடேதவMைடய

உ ளதி ம,F எாிமைல ஜுவாைல வி,F ெகா

?த5. ெவளிேய

தீழைப கவத6> ச?தபைத எதிேநாகி ெகா

ச?தப வ?த5.
ஒ நா

ேட

?த5. அ?த>

மாைல த6ெசயலாக மாடேதவ மைல உ>சியி 3ைன இ

இடைத ேநாகினா. அ?த> 3ைனகைரயி தாM ேவலமாN எதைனேயா

நா

மாைல ேநர$களி உலாசமாக ெபாQ5 ேபாகியெதலா நிைனD
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வ?த5. இவமாக> ேச?5 க,ய ஆகாச ேகா,ைடகைள நிைன5 ெகா

ெநய ெப>3 வி,டா. அைத ப6றி நிைனத ேபாெதலா அவMைடய

F

ெந"ைச வBத5. அ?த> 3ைனயகி ேபானா ஒேவைள த மனதி தாப
தீேமா எ எ

மைற?5 ெகா

ணி ஆவ5ட ேநாகினா. அேபா5 மைல பினா

?த அ8தமன [ாியனி ம"ச

ெவயி ப,F ஒ மனிதனி

உவ காிய ெநய சிைலேபால அ$ேக நிற5. ச6 ேநர5ெகலா ஒ

ெப

உவ வ?5 அ?த ெந5ய?த மனிதனி பகதி நிற5. இவ

3ைனகைரயி இ?த ெவ ேவல மரதயி உ,கா?த5 ெதாி?த5. இைத

பாத5 மாடேதவMைடய உ ள றிய5. அடகி ைவதி?த

ேகாபெமலா ெகாதி5 ெவளிவ?த5. மிக ஆேராஷ5ட றி மீ5

பா1?5 ஏறினா. அவ அ$ேக ேபா1> ேச?தேபா5 அ?த ெப

காேணா. இ?த ேகா,ைட

உவைத

ேவலமாளி பணிவிைட உாியவனாயி?த

மனித ம,F அ?த ெவ ேவல மரதி சா1?5 ெகா

F உ,கா?தி?தா.

ேம6 திைசைய ேநாகி அவ ஆவேலாF பா5 ெகா
மாடேதவ வ?தைதேய அவ கவனிகவிைல.

?தபயா

மாடேதவ றி ஏற ெதாட$கிய ேபா5 ேதா,ட5 ேவB எF5
ெகா

?தா. ஆைகயா அவMைடய ைகயி ெகா"ச நா கயி இ?த5.

மயி ெசகியி?த கதி9 இ?த5. தனியாக உ,கா?தி?த ஆைள

க

ட5 அவMைடய ைளயி ச,ெட ஒ ேயாசைன உதயமாயி6.

பிறமாக> ெசறா. கயி6ைற )சி எறி?5 அ?த மனிதைன> 36றி மரேதாF

ேச5 க,னா. க, >3 ேபா,Fவி,F எதிபகதி வ?தா.
மயி ைவதி?த கதிைய எF5 பி5 ெகா
ச

டா, "அடபாவி!

டாளா! நீ யா, எத6காக இ$ேக வ?தா1 எ ெசாBவிF. என

ேவலமாN ேக எப நீ வரலா? அவN என கBயாண

நடப5 ஒதா பாகியாயி?த5. அப இர

ஒயிமாயி?ேதா. எ$க

F உடA

வாHைகைய பாழாக நீ வ?தா1. எத6காக

வ?தா1? உMைடய மனதி என எ

ணியிகிறா1? உ

ைமைய>

ெசாBவிF. திபD அவைள பாகாம இபேய ஓ ேபாவதாக>

சதிய ெச15 ெகாF; சதிய ெச15 ெகாFதா உைன மனி5

வி,FவிFகிேற. இலாவி,டா இ?த கதியா தி ெகா ேபாFேவ.

இ5 நி>சய நா ெசானப சதிய ெச1ய ேபாகிறாயா, இைலயா?" எ
மாடேதவ சரமாாியாக ெபாழி?தா.
அ?த க,F

ட மனிதேனா இதைன அதிசய த5பிய க

களா
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மாடேதவைன உ6 பா5 ெகா

?தாேன தவிர, ஒ வாைத9 பதி

ெசாலவிைல ஏேதா ெசால ேபாகிறவ ேபா அவMைடய உதFக
தடைவ அைச?தன... ஆனா வாைத ஒ ெவளி வரவிைல.
"அேட! ஏ ஆF தின க ளைன ேபா விழி5 ெகா

ஒ

கிறா1? பதி

ெசாவத6 என? வாயி ெகாQக,ைடயா அைடதிகிற5? உைன

இபேய க, ேபா,F ெகாைல ெச1ேவ எ நிைனகாேத! நீ எேனாF

கதி எF5> ச

ைட ெச1வதாயி?தா ெசாA! அவிH5 வி,FவிFகிேற.

ஆனா தபி5 ஓ விடலா எ ம,F நிைனகாேத! ேகா,ைடயி ஒளி?5

ெகா ளலா எ மனபா காேத! அ?த பாQ$ ேகா,ைடயி மம

வழிக , ைல Fக

ெகா

எலா என ெதாி9. நீ எ$ேக ஒளி?5

டாA விடமா,ேட" எ மாடேதவ கஜிதா.

அத6 க,F

ட மனித 3மா இ?தா.

மாடேதவM வ?த எாி>சைல> ெசால யா5. "நா எKவளD ேநரமாக
ேபசி ெகா

கிேற. நீ ஏ

டா 3மாயிகிறா1? உன ேபச

ெதாியாதா? நீ ஊைமயா?" எறா.

அதைன ேநர விய ம,F ேதாறிய கதி இேபா5 ஒ னைக
ேதாறி பரவிய5. அ?த னைக மிக விசிதிரமாயி?த5. ஆனா அத

ெபா

மாடேதவM விள$கவிைல. எாி>ச அதிகமாயி6.

"எனடா சிாிகிறா1? நா ெசாவெதலா உன ேகBயாக இகிறதா?
பாிகாசமா ெச1கிறா1? இேதா பா! உைன ஒேர தா1 திவிFகிேற. எ

ஆைச காதBைய எனிடமி?5 பறிதவM இ5தா த
கதிைய ஓ$கினா.

அ>சமய க,F

டைன!" எ

ட மனிதMைடய பாைவ மாடேதவM பிற ெசற5.

அேத கணதி யாேரா ேவகமாக ஓவ கால> சத ேக,ட5.

"அடபாவி! நிA! நிA! என காாிய ெச1ய ேபாகிறா1?" எற

ேவலமாளி பதறிய ர ஒB ேக,ட5.

266

மாடேதவ திபி பாதா. அவMைடய உ ள ெகாதி இேபா5 அன

ஜுவாைல ஆயி6.

"அ பாதகி! நானா பாவி? ைகய5 ெகாFத சதியைதெயலா மற?5
என 5ேராக ெச1ய 5ணி?த நீ எனவா? தB உைன

ெகாவி,F அற உ ஆைச நாயகைன ெகாகிேற!" எ மாடேதவ

கதிெகா

ேட ேவலமாைள ேநாகி கதிைய ஓ$கினா.

"ஐேயா!" எ ேவலமா

)ாி,டா . அேத சமயதி மாடேதவM

பினா படபடெவ சத ேக,ட5. அ5 என சத எ திபி

பாபத6

ெகா

அவMைடய கதி பித ைகைய இெனாவMைடய ைக பி5

ட5. மகண ம6ெறா ைக9 அKவித ெக,யாக ப6றப,ட5. அ5

சாதாரண பியா? இ பி! அவைன பித ைகக
ைககளாகேவ இக ேவ

வPரதினாலான

F. மாடேதவMைடய உ>ச? தைல த உ ள$கா

வைரயி அ?த பியி ேவகதினா நரக

ைட5 ெகா

அவMைடய உட ெவட ெவடெவ நF$கி6.

டன;

மாடேதவ ச6 திபி பாதா. மரதி ேச5 க,யி?த கயிக

3>3காக அப,?தன. க,ைட அ5 ெகா

ட அ மனிதMைடய

கதி  ேபாலேவ ஒ அதிசயமான னைக தவH?த5. அவ உதFக

5தன.

"அட பாவி! அவ யா எ ெதாியவிைலயா? உ ம
இைலயா? உ கதி க

ைடயி ைல

இைலயா?" எ ேவலமா

அலறினா .

உடேன, மாடேதவMைடய ைளயி ஒ நர அைச?த5. அ?த நர

வானெவளியிB?5 ஒ ெச1திைய ஏ6 அவ ைளயி நிரபி6.

அவMைடய உட Qவ5 ளகா$கிதமைட?5 லாித5. ேகாபதினா

ைடதி?த நரக

தள?தன. ைகயி இ?த கதி9 சாி?5 கிேழ விQ?த5.

உடேன, அ?த இ ைககN பிைய வி,டன.
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"ேவலமா! இவதா ஊைம5ைரயா?" எ ேக,டா மாடேதவ.
"அ5 உன இதைன ேநர ெதாியவிைலயா? உ தி /ைமைய
எனெவ ெசால!" எறா

ேவலமா .

"சாமி! 5ைரேய!" எ மாடேதவ பாைறயி ெநF"சா

ஊைம5ைரயி காகைள பி5 ெகா

கைடயாக விQ?5

டா.

"ெதாியாம நா ெச1த 6றைத மனிக ேவ

F. பிட ேபான ெத1வ

ேக வ?த5 எ ெசாவாக . நா பிட றபFவத6 னாேலேய

எ ெத1வ எைன ேத வ?5 வி,ட5. 5ைரேய! இ?த ச
ேவலமா

இகிறாேள, இவளிட நா ெகா

டாள பாவி

ட ேமாக?தா எ க

திைர ேபா,F மைற5 வி,ட5. இவளாவ5 னாேலேய என

கN

ெசால/டாதா? ெசாலாம 5ேராக ெச15 வி,டாேள!" எறா.
ஊைம5ைர மப9 னைக ெச1தா. ெகானி ெகானி இ?த

வாைதகைள> ெசானா. "த-த-தபி! இ?த> 3-3-3

வாைள பா! இைத ஒ-

ஒ-ஒ தடைவ )சி...ஏ-ஏ-ஏQ தைலகைள ெவ,யிகிேற. உMட ச-சச

ைட ேபாட> ெசாகிறாயா!" இKவித ெசாB ஊைம5ைர த மயிB?5

கீேழ விQ?5 கிட?த 3 வாைள எF5 ஒ )>3 )சினா. இற /ைடய
அ?த> 3 வா
வ?5 3

3மா பதினா அ -ர மி ெவ,ைட ேபா பாய?5 திபி

F ெகா

ட5. அைத அKவித விசிறிய ேபா5 நாக பா சீவ5

ேபாற சீற சத ேக,ட5.

மாடேதவ அைத பா5வி,F "சாமி! நா இ?த> 3

பயபடவிைல. இேத 3

வா

மட கதிைய ைவ5 ெகா

நா ச

உ$க

வாN

விேராதியிட இ?தா எ சிறிய

ேட ஒ ைக பாேப. ஆனா உ$கNட

ைட இFேவனா? உ$கைள இ?த ஜமதி பாக ேபாகிேறனா எ

தவ கிட?ேத. நீ$க

ேபாகளதி இற?5 )ரெசாக ெசறீக

எ

ேக விப,F மனைட?5 ேபாயி?ேத. இேபா5 தா என திய உயி

வ?த5. நீ$க
உ$க

காலா இ,ட ேவைலைய தைலயா ெச1ய காதிகிேற.

காலயி எ உட ெபா

க,டைள இF$க !" எறா.

உயிைர அபண ெச1ய தயா. என

268

ஊைம5ைரயி க

ேக,F ெகா

ணி அேபா5 க

ணீ 5ளித5. இைதெயலா பா5

?த ேவலமாN ஆன?த க

ணீ வி,டா . அவக

ேபமாக> 3ைன கைரயிB?5 றப,F இ?த ேகா,ைட திபி



ேபானாக .
------------

5

ேகா,ைட

ஒ தனி அைறைய மாடேதவ ேக,F வா$கி ெகா

?தா.

அதி தMைடய த,F ,F> சாமாகைள9 ெப, ேபைழகைள9 ேபா,F

ைவதிபதாக கைபயா ேசைவயிட ெசாBயி?தா. ஊைம5ைரைய

அ?த அைற அைழ5 ேபா1 ;,ைட திற?5 கா,னா. அைற ேள

சில ெப,கN சா ,ைடகN இ?தன. அைவ எலாவ6றிA

கன$காிய ெவ ம?5 இ?த5. பகதி சில 5பாகிகN ஈ,கN

கதிகN வி5 ைவகப,?தன. "சாமி! இ?த ஆ9த$கைளெயலா

உ$கNகாகதா ேச5 ைவதிகிேற. இவ6ைற உபேயாகபFத ம,F

வழி ெசாA$க !" எறா மாடேதவ.
பின, ஏெழ,F தின$க

மாடேதவ மிக> 33பாயி?தா.

ஊைம5ைர ெசானப பல இட$கN ேபா1 பலைர பா5>

ச$ேகதமாக> ெச1தி ெசாBவி,F வ?தா. கைடசியாக ஊைம5ைர மிக

கியமான ேவைல ஒைற அ?த வாBபனிட ஒவிதா. சிவக$ைக

அவ ெச, சிவக$ைக பாைளயகாராி தபியான சினம5 ேசைவ
எ$ேக இகிறா எ விசாாி5 ெதாி?5 ெகா ள ேவ
சினம5ைவ க

F, ஊைம5ைர இமிடைத ெதாிவிகாம அவ

உயிேராகிறா எ ம,F ெசால ேவ

ெகா

ய5;

ய5. ம5வி மனைத அறி?5

F, "ஊைம5ைர9ட ேச?5 ெவ ைள ;

ைட இ?த நா,B?5

அேயாF ஒழி ய6சி உதவி ெச1ய தயாரா?" எ ேக,F

வரேவ

ய5 - இ?த கிய விஷயைத ஊைம5ைர இர

F  தடைவ

ப5 ப5> ெசானா. மாடேதவM நறா1 ேக,F ெகா

F

உ6சாகமாக கிளபினா. சிவக$ைக ேபா1 விசாாிதா. சினம5

ேசைவ சிவய எற ஊாி தனி அர

மைன க, ெகா

F வசிபதாக

ெதாிய வ?த5. பிற சி வயA ேபா1> சின ம5ைவ ேப, க

டா.

ஊைம5ைர உயிேராப5 அறி?5 அவ அளவிலாத மகிH>சி அைட?தா.
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உடேன தMைடய அர

மைன வ?5 ேசப9, பதிைன?5 நாளி

இபதினாயிர பைட வைரயி திர, விட தமா 9 எ, )ராதி
)ரரான ஊைம5ைர தைல வகி5 நடதினா ெவ ைள ;

ைட அேயாF

இ?நா,B?5 ஒழி5 க, விடலா எ ெசாB அMபினா.

இ?த உ6சாக ெச1தி9ட மாடேதவ இ?த ேகா,ைட விைர?5 வர
ெதாட$கினா. ஆனா வ வழியி ஒ இைட^ ஏ6ப,ட5. ஒ சிறிய
பினி பைட அ$ேக திர

F இற$கியிபைத பா5, மாடேதவ

ஒ5$கி ேபாக நிைனதா. அ5 பBகவிைல. நாைல?5 சிபா1க
பி5 க, பாசைறயி நFவி இ?த /டார5 ெகா

/டாரதி அவைன -ேணாF ஒறாக> ேச5 க,னாக .

அவைன

F ேபானாக .

இ?த நிைலைமயி பக5 /டாரதி நட?த சபாைணயி ெகா"ச அவ
காதி விQ?த5. ஒ கிழ ர, 'ஊைம5ைர இமிட என ெதாி9.

கா, ெகாFகிேற' எ ெசாBய5. அத6காக பினி 5ைரதனதா

ெகாFபதாக> ெசாBயி?த ஐயாயிர Uபா1 பணைத9 ெகாFப அேத
ர ேக,ட5.

"ஆக,F! ஊைமய பிப,ட5 பாி3 ெதாைக ெகாFகபF!" எறா ேமஜ

5ைர.

"ஜேமதா! இேபாைத இ?த கிழவM நல பைழய ,> சாராய ஒ
கிளா8 ெகாF!" எ அ?த ேமஜாி ர ெசாB6.
"அதிக ேப ேவ

டா. /,டமாக வ?தா அவ தபி5 ஓ ேபா1 விFவா.

நாைல?5 ேபைர ம,F - ைதாியசாBகளாக - எMட அM$க . பி5

ெகாFகாவி,டா எ ெபய... அல மா6றி ைவ5 ெகா கிேற" எற5
கிழ ர.

இைதெயலா ேக,F மாடேதவ 555 ெகா

?தா. க,Fகைள

பலாகாரமாக அெதறி9 சதி தன இைலேய எ வதப,டா.
இத6

ேமஜ 5ைர அவைன க, ைவதி?த /டார5 வ?தா.
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"ஓ! இ?த ைபயைன நா பாதிகிேறேன! இவMைடய ேதா,டதிதாேன

நிைறய ெவ ளாிகா1 கிைடத5!" எறா ேமஜ.
"ஆ, எஜமாேன! எைன எத6காக இவக

பி5 க, ைவதிகிறாக

எ ெதாியவிைல" எறா மாடேதவ.

"எனேம! பினியி பைடயி நீ ேச?5 விFவ5தாேன? நல சபள

கிைட!" எறா ேமஜ 5ைர.

"எஜமாேன! நா ஒ சமய ஆகா,F நவாபி பைடயி இ?ேத. எைன

ேபா உபேயாகமிைல ெய ேபாக> ெசாB வி,டாக . இேபா5

ேச?5 ம,F என பிரேயாஜன? நல ெவ ளாிகா1 பயி ேசமி5
ைவகிேற. நீ$க

அ?த பக வேபா5 ெகாFேப. பினி பைடயி

சபள5 ஆைசப,F> ேசர ல,ச ேப வவாக . ஆனா ெவ ளாிகா1

பயி ெச1ய எலாராA 9மா?" எறா மாடேதவ.

இ?த பதி ேமஜ மிகD பிதி?த5. "நீ ெசாகிற5 ெராப> சாி.

ெவ ளாி ேதா,ட நறா1 ேபா,F ைவ! மைற வேபா5 கி8திகாக

வரD ைவ5 ெகா ள மா,ேட. கா3 நாA)த ெகாF5 வா$கி

ெகா ேவ!" எறா.

ேமஜ 5ைரயி உதரDப மாடேதவ க,ைட அவிH5 வி,டாக .
"வ?தன, 5ைரகேள!" எ ெசாBவி,F மாடேதவ அ$கி?5 விைர?5
ெசறா. ஓ,ட நைட9மாக ேபா1 அதிசீகிரதி இ?த ேகா,ைடைய

அைட?தா.

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

5

மாடேதவ அ>3ன ைற அைட?த ேபா5 ஊைம5ைர9 ேவலமாN
ேகா,ைட> 3வ மீ5 உ,கா?5 ெகா
ெகா

பைத க

காதிகவிைல.

டா. அவக

F ஆவேலாF வழி பா5

ேக,பத6காக /ட இவ
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"சாமி! நா ேபான காாிய பழ?தா. உ$கைள உடேன றப,F வர>

ெசானா. கிள$க ! ஒ விநா /ட தாமதிக /டா5! ேவலமா!
சாமிைய தனியாக அMப /டா5! நீ சிவய வைரயி ெகா
வா!" எறா.

அவசரதி காரணைத அறியாத ேவலமா

F வி,Fவி,F

ஊைம5ைரைய பாதா .

ஊைம5ைரயி கதி மப9 ஒ னைக தவH?த5, அவ தி5

எQ?5 றபFவத6 ஆயதமானா.
"இ-இ-இவ

ெசானா.

வரேவ

டா! நா-நா-நா ேபாகிேற; வ-வ-வழி ெதாி9" எ

"இைல, 5ைரேய! உ$கைள காB விQ?5 ேக,F ெகா கிேற. நீ$க
க,டாய இவைள அைழ5 ேபாகேவ

F. ேவலமா! ஏ தய$கிறா1?

உன விஷய ாியவிைல ேபாBகிற5. வழியி பினி பைடைய

பாேத. இM ெகா"ச ேநரதி இ$ வ?5 விFவாக .  வழியி

சீகிரமாக> சாமிைய ெகா

F ேபா1> சி வயB வி,Fவி,F வா!" எறா.

இைத ேக,ட5 ேவலமாN அவMைடய பரபரபி காரண
ெதாி?5வி,ட5. ஆனாA சிறி5 தய$கினா .

"நீ9 - அபாD... என ெச1)க ?" எறா .
"எைன நா காபா6றி ெகா ேவ. உ அபைன கடD

ெகா வா. க ேம ஆைண! உடேன றபF!" எறா.

கவனி5

இவ கிளப ஆயதமானாக .
"சாமி! ச6 ெபா$க !" எ ெசாBவி,F மாடேதவ ேகா,ைட
ஓனா. ஒ நிமிஷ5ெகலா ஒ 5பாகிைய எF5 ெகா

F வ?5,
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"இைத எF5 ேபா$க !" எறா.
ஊைம5ைர உத,ைட பி5கி "ஹு" எறா. த மயி ைவதி?த 3
கதிைய எF5 ஒ விசி )சினா.

"என இ-இ-இ5 ேபா5! அ-அ-அைத நீேய ைவ5 ெகா !" எ

ெசாBவி,F அ$கி?5 கிளபினா.

ஊைம5ைர9 ேவலமாN ெகா"ச -ர ெசறாக .  பினா
அவக

மைறய ேவ

ய சமய வ?த5. ேவலமா

வ?தா . மாடேதவMைடய கQைத க, ெகா

ஒேர ஓ,டமா1 திபி ஓ

டா .

"எ ேபாி ச?ேதகப,டாேய? இேபா5 சாமி9ட எைன அMகிறாேய?"

எறா .
"ெப

ேண! ச?ேதகைத ப6றி ேபச இ5 தானா சமய?" எ மQபினா

மாடேதவ.

"ஆனா உ ேபாி என> ச?ேதகமாயிகிற5?" எறா

ேவலமா .

"இ5 என ைபதிய?" எறா மாடேதவ.
"நீ எ உயிைர காபா6வத6தா இேபா5 ேபாக> ெசாகிறா1,
இைலயா?" "அபதா ைவ5 ெகா ேள, உ உயி என

பாதியைத ப,டதிைலயா?"
"ஈேரQ ஜம5 பாதியைத ப,ட5. ஆைகயா நா திபி வவைரயி

நீ உயிேராபதாக> சதிய ெச15 ெகாF! அப> சதிய ெச1தாதா

ேபாேவ!"
"ெப

ேண! அபேய சதிய ெச1கிேற. அைத நிைறேவ6வ5 கMைடய
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ெபா!"
"கைன நா ேவ

 ெகா கிேற. நீ கவைலபடாேத!" எ ேவலமா

ெசாB, த இ காிய விழிகளாA ஒ தடைவ மாடேதவ கைத பகி

விFபவ

ேபால பாதா . பிற அவMைடய கQைத வி,F வி,F ஓ,ட

பிதா .

மாடேதவ தMைடய ைச ேபானா அதிB?த சில ஆ9த$கைள9
த,F ,F> சாமாகைள9 எF5 ெகா

டா. பிற ெந >சிைய

கிழி5 ைசயி /ைரயி ப6ற ைவதா. தீபி5 ெகா

F ைச எாிய

ஆரபித5 ேகா,ைடைய ேநாகி> ெசறா. ேகா,ைட> 3வ ேம ஏறி ஒ

வசதியான இடதி ைகயி 5பாகி9ட உ,கா?5 ெகா

டா.

ச6 ேநர5ெகலா ைச எாி?த தீயி ெவளி>சதி ஏெழ,F ேப

சாைலேயாF வவ5 ெதாி?த5. அவக , எாி9 ைசயி அகி நி ச6
ேநர பா5 ெகா

னா வ?தாக .

F நிறாக . பின, அவகளி நாA ேப பிாி?5

மாடேதவ 5பாகியி விைசைய இQதா. X எற சத5ட 
பா1?த5. வ?தவகளி நாA ேப 5 ளி நக?5 ெகா



F பாயவிைல.

மாடேதவ பிற இர
பிற அ?த மனிதக

F

டாக . ஒவ ேமA

F  தடைவ 3,ட5 வியதமாகேவ ேபாயி6.

எேலா ஓாிடதி / ஆேலாசிதாக . அவகளி

ஒவ ம,F வ?த வழிேய திபி> ெசறா.
ம6றவக
ெகா

சாைலயி 5பாகி எைல ெவளிேய ஓாிடதி உ,கா?5

டாக .

திGெர அவகளி ஒவ, "ேவலமா! மகேள ேவலமா!" எ

/விெகா

F ேகா,ைடைய ேநாகி ஓ வ?தா. அவ கைபயா ேசைவ

எப5 மாடேதவM ெதாி?த5. /டாரதி க,டப,?தேபா5 பக5

/டாரதிB?த வ?த கிழவனி ர கைபயா ேசைவயி ரதா. ஆனா
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அவ எத6காக இேபா5 அப அலறி ெகா

F ஓ வகிறா? இ5D ஒ

[H>சிேயா? 5பாகியி பாகியி?த ஒ 

ைட அ?த 5ேராகியி மீ5

ெசAதலாமா எ மாடேதவ ஒ கண ேயாசிதா. ஆனா அத6

அவசிய ஏ6படவிைல. ஏெனனி பினா உ,கா?தி?தவகளி ஒவ

அ?த ேவைலைய> ெச15 வி,டா. கிழவ ')' எ சதமி,Fெகா

ேட

கீேழ விQ?தா. 'கிழவMைடய 5ேராக5 பல கிைட5வி,ட5' எ
எ

ணி மாடேதவ மகிH?தா. ஆனா இப அவ ெச1த 5ேராகைதப6றி

ேவலமா

ேவலமா

ெதாி?5 ெகா ளாத5 எKவளD நலதா1 ேபாயி6? ெதாி?தி?தா

அைத நிைன5 எKவளD ேவதைனப,பா !

கிழவMைடய 5ேராக> ெசயBனா ஊைம5ைர ஆப5 ஏ6படாம அவைர
எ>சாி5 அMபிய5 /ட அKவளD ெபாிய காாிய இைல. அவ வழி

கா,Fவ5 எற காரணதி ேபாி ேவலமாைள அMபிய5 எKவளD நல
ேயாசைன?

அ5வைரயி மாடேதவMைடய ேயாசைன ெவ6றிகரமாக ?5வி,ட5. இனி
என ெச1வ5 எப5தா ெதாியவிைல. வ?தவக

வவாக . ஒ ைக பா5விடலா எ எ

5ணி?5 ேகா,ைட

ணியி?தா. ஆனா, அவக

அகி ெந$கிற வழியாயிைல. ஊைம5ைர இ$கிபதாகேவ அவக

நிைன5 ெகா

கிறாக . அ?தவைரயி நல5தா. ேநர ஆக ஆக,

ஊைம5ைர சிவய ேபா1> ேசவத6 வசதி ஏ6பF. இ?த பF ,டா க

இ$ேகேய கா5 ெகா

பய?5 சாக,F!...

க,F! ஊைம5ைரயி 3

வாைள நிைன5

இKவா இ தரபிA காதி ேபா, நட?த5. ந ளிரD வைரயி அ?த

ேபா, நட?த5. மாடேதவM -க /ட வர ஆரபி5வி,ட5. இள
பிராய அலவா? க

ைண> 3ழ6றி ெகா

F வ?த5. அ?த> சமயதி,

வடேகயி?5 வ?த சாைல வழியாக ஒ காிய க,ெட /,ட சாாி ைவ5
வவைத க

டா.

இைல, இைல! அைவ க,ெடக

அல. பினி ப,டாளதா வகிற5.

அபபா! எதைன ேப? இY, ஐ?Y, ஆயிர ேப இ ேபா
ேதாகிறேத? அதைன ெபாிய பைட னா தா ஒவ என ெச1ய
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9? ஆனாA ஒ ைக பா5விட ேவ
ேகா,ைடயி பினி ப,டாள சிபா1க

F. பா"சால$றி>சி
?தேபா5, ேகா,ைட ேள

இ?த ஒKெவா )ரM எதைன ேபைர ெகாதீதா? அைத ேபா
தாM ெச15வி,F, )ர ெசாக அைடய ேவ

ய5தா. ஆனா, பாவ,

ேவலமா . அவN> ெச15 ெகாFத> சதிய என ஆகிற5? அைதப6றி
ேயாசி5 என பய? அவ

தா க ேபாி பாரைத ேபா,கிறாேள?

கேன சதியைத நிைறேவ6ற,F! நம என கவைல?
இப> சாஹஸ> ெசயக
ெகா

ாிவ5ப6றி மாடேதவ எ

ணமி,F

ைகயி பினி பைடெந$கி வ?5வி,ட5. அ5 என? பைட

நFவி நீளமாக வ

 ஒ வகிறேத! அ?த வ

ப,டாள வாிைச, னா வ?த )ரக
ஆேலாசைனக

சில )ரக

யி என வகிற5.

நிற இடதிேலேய நிற5. ஏேதா

நட?தன. பிற, அ?த காிய நீ

டவ

யகி நி ெகா

எனேமா ெச1தாக . ஓேகா! அ5 Xர$கி வ

ேபா அலவா

F

இகிற5? Xர$கியி ம?5 ேபா,F ெகா,யிகிறாகளா?

மாடேதவ சிறி5 திFகிடதா ெச1தா. Xர$கி வ எ அவ

எதிபாகவிைல. Xர$கியிB?5 

நாசமாக பாகிறாக

F ேபா,F ேகா,ைடைய அேயாF

ேபாA! ஆனா அதிகமாக 

F ேபாFத

ேதைவயாயிரா5. Xர$கியி ேவைல மிகD எளிதா1 ேபா1விF. ,ைட
,ைடயாக ெவ ம?ைத தி ெகா

F வ?5 மாடேதவ ேகா,ைடயி

அைற ஒறி ேபா,F ;, ைவதி?தா அலவா? அ?த அைறயி 
ேவ

Fவிழ

ய5தா! தீ?த5 ேகா,ைட! தீ?த5 த உயி! ேவலமா! நறாக

க ேபாி பாரைத ேபா,டா1! பினி ப,டாளதி Xர$கியி

னா க என ெச1வா?

ஓேகா!...கிழவ அலறி ஓ வ?தத காரண இேபா5 ெதாி?த5. Xர$கி

ெகா

F வ?5 ேகா,ைட ேம 3ட ேபாகிறாக

மகைள ப6றிய கவைல வ?5 வி,டதா!...

எ அறி?த5 கிழவM

ைச தீ னேம அைண?5 வி,ட5. நாலா பக காாி

[H?தி?த5.
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அ?த இைள பிள?5ெகா

F Xர$கி கபி ஒ மின ேஜாதி ெதப,ட5.

அFத கண பய$கரமான Xர$கியி ைர> சத ேக,ட5. Xர$கி

சததிேலேய அ?த பய$கரதிேலேய அ?த பைழய ேகா,ைட> 3வக
அதி?தன. ம விநா 

F வ?5 ேகா,ைட

விQ?த5. ஆயிர ேபாி ஏக

காலதி இதா6 ேபால ஒ பய$கர ெவ> சத; ஒ ெபாிய அக

டமான

ெந ஜுவாைல; பிற சட சட, பட படெவ வான இ?5 விQ?த5. 
ேகா,ைட> 3வகN தக?5 விQ?தன. மாடேதவM உ

விQ?த கணதிேலேய நிைனைவ இழ?தா.

F விQ?தா.

மாடேதவM மப நிைனD வ?தேபா5, காB சகிக யாத ெகாய வB

ெதாி?த5. >3 விட திணறிய5 ெதாி?த5. உடெபலா ெசா,ட விய5

நைன?தி?த5. ஒேர இ,டா9 இ?த5. அ?த இ,ைட ேபாற இ,ைட
அவ அத6  க

டேதயிைல. ஒேவைள த க

எ நிைனதா. இைல; க

ெபா,ைடயாயி6ேறா

ணி ஒ ேகாளா இைல. ைகயினா தடவி

பாேத. ேமேல சிB,ட பாைற; பகதிA சிB,ட பாைற. கீேழ ம,F
கA ம

Vமான தைர, அபா இபா நகவத6 இட இைல.

இடமி?தாA நகர யாதப காB ஏேதா ெப பார அகிய5. ெபாக

யாத வB9 ேச?தி?த5.
யாேரா சில ேபசி ெகா

ட ரக

பாதாளதிB?5 ேக,ப5 ேபால ேக,டன.

"பாதாயா? ஊைமய மப9 மிகி ெகாF5 வி,டா!"
"நறாக ேத பாதாகி வி,ட5. இனி ேதFவத6 இடமிைல."
"Xர$கி வவத6 னாேலேய அவ கபி நீ,யிக ேவ
"ஊைம5ைரைய ஊ ஜன$க

F."

இ?திரஜித எ ெசாவ5 சாிதா."

"எப9 அகபடாமலா ேபாகிறா? நாலாற ஆ,கைள பிாி5 அMபி

ேதட> ெச1யலா!"
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"சிவக$ைக ேபாயிபா."
"இைல, கதி ேகா,ைட> ெசறிபா."
"கா,ேல ஒளி?5 ெகா

?தாA இபா."

"அ?த கார கிழவ நைம ேவ

Fெம ஏமா6றினானா? அல5 தாேன

ஏமா?5 ேபானானா?"
",டா கேள! அவைன> 3,F ெகா வி,Gகேள! ம6றவகN
உதாரணமாக -கி அலவா ெதா$கவி,க ேவ

F?"

கிழவ மரதி ெதா$ கா,சிைய மாடேதவ மன க
மகிH?தா. அ?த> ச
ேவலமா

ணா பா5

டாள 5ேராகிைய அப> ெச1தி?தாA த. ஆனா

பாதா எKவளD கடபFவா ? ேவலமா! ேவலமா! உைன

இனி நா காண ேபாவதிைல. இேதா மப9 என மயக வகிற5.

எMைடய உயி இேதா பிாி?5 ேபாகிற5...
-----------

7

மாடேதவMைடய உயி ெவ ெக,யாக அவMைடய உடைல
ப6றிெகா

?த5. மப9 அவM நிைனD வ?தேபா5 அைத

உண?தா. இேபா5 சிறி5 ம$கலாக ெவளி>ச /ட ெதாி?த5. ேமேல9
பகதிேல9 உ6 பாதா. ேகா,ைட> 3வாி ஒ ெப பாள

எக>சகமாக த ேபாி விQ?திகிற5 எபைத உண?தா. த தைலயிA

உடபிA படாம சா1வாக அ?த பாள ேவெறா கBனா ,F
ெகாFகப,F நி6கிற5. ஆனா காB ேம ம,F ஒ ெபாிய 

விQ?திக ேவ

F. கா எAேப றி?5 ேபாயிக ேவ

இலாவி,டா இKவளD ெபாக யாம வBமா?
ேநர ஆக ஆக பக5 பாைறக

F.

F பாைற

3ட ஆரபிதன. [ாியMைடய ெவயி

அ5> [டாகி வகிறன ேபாA. வரவர> [F அதிகமாயி6; தாக
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ெதா

ைடைய வா,ய5; பசி9 எFத5. தா இபேய கிட?5 பசியினாA

தாகதினாA பாிதவி5> சாக ேவ

ய5தானா? ேகா,ைட> 3வ தைலயி

விQ?5 ஒேரயயாக ெகாறிக /டாதா? கா! ேவலமா
பிராதைனயி பயனா இ5?
எ$ேகேயா ெவ -ரதிB?5 அதல பாதாளதிB?5, ஆழமான ைகயிB?5,

"கா, கா" எ ஒ தீனர ேக,ட5.

"கா! எ கணவ எ$ேக? நா ஆைச ைவத ஷ எ$ேக? உனிட
ஒவி5 ேபான எ ராஜா எ$ேக?" எ லபிய ர ெவ ெவ
தீன8வரதி, ஆனா ெதளிவாக ேக,ட5.
அத6 பதி ெசால மாடேதவ யறா. "ேவலமா!" எ அவ

அைழத ர அவMேக ேக,கவிைல; அவN எப ேக,? ஐேயா
கா! பினி> சிபா1க
ேபா1 விFவாேளா?

எைன பாகாம ேபான5ேபா ேவலமாN

இைல; க அKவளD கைணய6றவனல. ேவலமா
ெந$கி வ?5 ெகா

இேதா ெந$கி

கிறா . அவNைடய ர ேமA ேமA ெதளிவாக

ேக,கிற5! மாடேதவ தMைடய சதிையெயலா பிரேயாகி5, "ேவலமா,

ேவலமா! இேதா இகிேற!" எ கதினா!
"எ ராஜா!" எ கதறி ெகா
கிட?த 

F ேவலமா

ஓ வ?தா . அவ காB ேம

F பாைறைய கி னகி அறபFதினா . அதனா அவN

ஏ6ப,ட இைர நீ$வத6

மாடேதவனி காைல பி5 அவைன

ெவளியி இQதா . "அ பாவி! கா றி?திகிறத! வB ெகாAகிற5!
எைன ெதாடாேத! இப இQகாேத..."

மாடேதவ பாைற ளி?5 ெவளிப,ட5 ேவலமா
க, ெகா

அவ மீ5 விQ?5

F அQதா . மாடேதவ பலாகாரமாக அவNைடய கைத

த ளி பி5 ெகா

F தா தாகதினா தவிபைத ஜாைடயினா
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ெதாிவிதா. அவைன உடேன வாாி அைண5 -கி ெகா
கைரயி ெகா

F ேபா1> ேசதா . நாA ைக த

F 3ைன

ணீ எF5 அவ வாயி

வி,ட5 மாடேதவM ேபான உயி திபி வ?த5.

"ேவலமா! உன ெகாFத சதியைத நிைறேவ6றிேன பாதாயா? ஆனா
கா ம,F ேபா1வி,ட5!" எறா.

ேவலமா

அவMைடய காைல பா5 பா5 விமி அQதா .

"எனகாக அழாேத, ேவலமா! உ அபMகாக அQ! நா கா இழ?தாA

உயிேராF இகிேற. அவ ெசேத ேபா1வி,டா. ஆனா அவMகாக

தா ஏ அழேவ

F? )ர> சாD அைட?தவMகாக அழ/டா5. ேந6

இராதிாி உ அப எேனாF நி பினிகாரகேளாF ச
பாதி?தாயானா... ஆகா! )ரபா

அதிசயப,பாக !"
ேவலமா

ைடயி,டைத

யM ஊைம5ைர9 /ட

அQைகைய நிதிவி,F, "அப உ

ைமயி அப உேனாF

நிறானா? ேவ விதமாக நா ச?ேதகப,ேடேன!" எறா .

"ச?ேதகப,டாயா? நா ச?ேதகப,டத6 ம,F அKவளD பிரமாதமாக
ேகாபி5 ெகா

டாேய? ச?ேதக ெபாலாத5 ேவலமா!"

"ஆமா ச?ேதகபட/டா5தா. ச6 னா நா க ேபாி /ட>

ச?ேதகப,ேட. ஆனா க உைன என காபா6றி ெகாFதா!"
எறா

ேவலமா .

க கைணயினாA ேவலமாளி பணிவிைடயினாA மாடேதவ
பிைழ5 எQ?தா. ஆனா கா ேபான5 ேபான5தா. கா இலா

டவனாகேவ அவ வாH?5 வ?தா.
டவைன க, ெகா

டத6காக ேவலமா

அைத ப6றி ெபைமேய ெகா

சிறி5 வதபடவிைல.

டா . அவேள ெவ ளாி ேதா,ட ேபா,F
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ெவ ளாிகா1 வி6 வ?த காைச ெகா

காபா6றினா .

ஏQ வஷ அவக

ேபானா.

F Fப நடதினா . கணவைன9

இப வாHைக நடதினாக . பிற மாடேதவ இற?5

இற வைரயி ேவலமாளி தகப ெச1த 5ேராக> ெசயைல ப6றி

மாடேதவ அவளிட ெசாலவிைல. பினி பைட9ட )ரேபா ாி?5

அவ உயி வி,டதாக> ெசாB வ?தா.

ேவலமாN ஒ இரகசியைத இதிவைரயி மனதி6 ேளேய ைவதி?5
இற?தா . ஊைம5ைர வழிகா,ட அவைள மாடேதவ ேபாக> ெசான

இரவி, ெகா"ச ேநரதிேலேய ஊைம5ைரயிட விைடெப6 ெகா

F அவ

திபி வி,டா . 3ைனகைரயி மரதி பினாB?5 அ$ேக நட?த5
எலாவ6ைற9 பா5 ெகா

அறி?5 ெகா

?தா . த தகப ெச1த சதி> ெசயைல9

?தா . ஆனா அைதப6றி பிர8தாபிகவிைல. 'உன

எப ெதாி?த5?' எ ேக,டா என பதி ெசாவ5? 'ஊைம5ைரைய
நFவி வி,F வி,F வ?ேத' எ தாேன ெசாலேவ

F?

இ?த அதிசய தபதிகNைடய வாHைகைய ப6றி அறி?த பக5
கிராமவாசிக

)ர மாடேதவMைடய நிைனDகாக> 3ைனகைரயி ஒ க

நா,னாக . அவைன காபா6றிய கMகாக ஒ ேவைல9 ந,டாக .

அ?த> 3ைன நாளைடவி 'மாடேதவ 3ைன' எ ெபய வ?த5.
இேபா5 அ?த பகமா1 ேபாகிற கிராம5 ஜன$க

மாடேதவ க மீ5

அகி உ ள ேவ மீ5 3ைன ஓர5 அரளி> ெசயிB?5 ;பறி5 ேபா,F
வண$கிவி,F ேபாகிறாக .
------------------

