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1. ெசவாைழ

உளடக

2. சேராஜா ஆறணா
-------------

3. மைர#( )#க* இ"ைல

4. நா#கிழ-தா
1. ெச வாைழ

ெச.ேகாடனி1 (ழ-ைதக2#( இேபா விைளயா* இடேம ெசவாைழ

இ3-த இட-தா1! மலாிட& ம.ைகய3#(&, ேதனிட& வக2#(& ஏப&

பிேரைம ேபால, அ-த# (ழ-ைதக2#( ெசவாைழயிட& பாச& ஏப* வி*ட.
ெச.ேகாட1, அ-த ெசவாைழ# க1ைற! த1 ெச"ல பிைள ேபா" வள!
வ-தா1. இ3*கிற ேநர& 5 தி3&பினா6& 7ட, வய ேல அவ1 ப*ட
க8ட!ைத# 7ட ெபா3*ப!தாம", ெகா"ைலற& ெச1, ெசவாைழ#
க1ைற பா!வி*, தணீ ேபாமானப) பா: சப*)3#கிறதா எ1
கவனி! வி*!தா1, த1 நா1( (ழ-ைதகளிட & ேப<வா1. அவள=

பிேரைம>ட1 அ-த ெசவாைழைய அவ1 வள! வ-தா1. க1 வளர வளர

அவ1 களி& வள-த. ெசவாைழ#( நீ பா: <& ேபா&, க" மைண#
கிளறிவி& ேபா&, அவ1 கக ?ாிபைட>&- மகி@ சியா". காியனிட&அவAைடய

த" ைபய1- கா*)யைதவிட அதிகமான அ1&, அ#கைற>&

கா*கிறாேர எ1 ஆ சாிய&, ச ெபாறாைம7ட ஏப*ட (பி#(.

“(பி! ஏதா <& மாகீ வ- வாைழைய மிதி சிட ேபா(. ஜா#ரைதயா#
கவனி <#ேகா. அ3ைமயான க1-ஆமா&, ெசவாைழ1னா சாமா1யமி"ேல.
(ைல, எ&மா& ெபாிசா இ3#(& ெதாி>ேமா? பழ&, 5 < 5 சாக=& இ3#(&,

உ3ைடயாக=& இ3#(&-ெரா&ப 3சி-பழ!ைத# கணாேல பா!தா# 7ட
ேபா&; பசியாறி ேபா(&” எ1 (பியிட& ெப3ைமயாக ேப<வா1
ெச.ேகாட1.

அபா ெசா"6வைத நா6 பிைளக2& ஆேமாதிபாக-அ ம*மா-ப#க!#
()ைச-எதி# ()ைசகளிேல உள (ழ-ைதகளிடெம"லா&, இேத ெப3ைம-

ைய!தா1 ேபசி# ெகாவாக. உழவ 5* பிைளக, ேவேற எைத பறி
ேபசி# ெகாள

)>&-அபா வா.கிய திய ேமா*டாைர பறியா, அ&மாவி1

ைவர!ேதா பறியா, அண1 வா.கி வ-த ேர)ேயாைவ பறியா, எைத
பறி ேபச

)>&? ெசவாைழ# க1தா1, அவக2#(, ேமா*டா, ேர)ேயா,

ைவரமாைல, சகல &!

E!த பய" காிய1, “ெசவாைழ# (ைல தளிய&, ஒ3 சீ பழ& என#(!தா1”

எ1 ெசா"6வா1.

“ஒG#7ட என#(! தரமா*டாயாடா - நா1 உன#( மா&பழ& த-தி3#கிேற1?
கவனமி3#க*&-வ!த ேவ#கடைல ெகா!தி3#கிேற1; கவனமி3#க*&”எ1 எதி# ()ைச எ"லப1 7வா1…
காியனி1 த.ைக, காமா*சிேயா, கைண சிமி*)# ெகாேட “உன#( ஒ3
சீ1னா, என#( இர ெதாி>மா? அ&மாைவ# ேக* ஒ3 சீ, அபாைவ#
ேக* ஒ3 சீ” எ1 (&பாக ேப<வா.
E1றவா ைபய1

!, “சீ# கண#( ேபா*#கி* ஏமா- ேபாகாதீ.க

ஆமா-பழமாவத(ேள யாரா எ1ென1ன ெச: விவா.கேளா, யா3

கடா.க” எ1 ெசா"6வா1-ெவ& ேவ)#ைக#காக அ"ல-தி3)யாவ

மறவகைளவிட அதிகப)யான பழ.கைள! தி1ேற தீ! விவ எ1
தீமானி!ேத வி*டா1.

ெச.ேகாடனி1 ெச"ல பிைளயாக வள- வ-த ெசவாைழ. உைழ

அதிக& வய ". பைண மாேனஜாி1 ஆபா*ட& அதிக&. இவளைவ>&

சகி!# ெகாவா1-ெசவாைழைய# கட& சகல & மற-ேபா(&.

(ழ-ைதக அHதா", ெசவாைழைய# கா*)!தா1 சமாதானப!வா1!

8ட!தன& ெச:கிற (ழ-ைதைய மிர*ட=&, ெசவாைழைய!தா1 கவன

ப!வா1!

(ழ-ைதக, பிாியமாக சாபிவாக, ெசவாைழைய எ1ற எண&
ெச.ேகாடA#(. பைண 5* பிைளக ஆபி, திரா*ைச தி1ன
)கிற-காியA&

!=&, எப) விைல உய-த அ-த பழ.கைள ெபற

)>&? ெசவாைழைய! த- த1 (ழ-ைதகைள# (Iக #க ெச:ய ேவ&
எ1ற எண-தா1 ெச.ேகாடைன, அ-த ெசவாைழ# க1ைற ெச"லமாக
வள#(&ப) ெச:த. உழவ1 ெச.ேகாடனிட&, எவள= பாப*டா6&,

(ழ-ைதக2#( பழ &, ப*சண &, வா.கி! தர#7)ய ‘பண&’ எப) ேசர
)>&? 7

ெந", பாதி வயிைற நிரபேவ உத=&-(பியி1 ‘பா’ (&ப!தி1

பசிைய ேபா#க# ெகா'ச& உத=&. இப) பிைழ! பலனி" மிக ெப3&

ப(திேயா, பைண#( ேச- விகிற. இ-த ‘ெசவாைழ’ ஒ1தா1 அவ1

ெசா-தமாக ெமா!தமாக பல1 ெபவத( உதவ#7)ய, உைழ!
இதிேல ப.( ெபற பைணயா (#கிட

)யாத"லவா? அவ3#காக பாப*ட

ேநர& ேபாக, மி சமி3பதிேல, அ6! ப#க ேவ)ய ேநர!திேல பாப*,

கைண ேபால வள! வ3& ெசவாைழ! இத1

H பயA& த1

(&ப!#(! இ ஒ1றிலாவ தா1 ப*ட பா*#( உாிய பலைன! தாேன ெபற
)கிறேத எ1 ச-ேதாஷ& ெச.ேகாடA#(.

இவள=& அவ1 மனதிேல, ெதளிவாக! ேதா1றிய க3!க அ"ல. ைகபடல&

ேபால, அ-த எண& ேதா1&, மைற>&-ெசவாைழைய பா#(&ேபா

?ாிட1 ெப3ைம>& அவ1 அைட-தத(# காரண& இ-த எண-தா1.

க1 வள-த கள.கபடமி1றி. ெச.ேகாடA#(# களி& வள-த.

ெச.ேகாடனி1 (ழ-ைதக2#( இேபா விைளயா* இடேம ெசவாைழ

இ3-த இட-தா1! மலாிட& ம.ைகய3#(&, ேதனிட& வக2#(& ஏப&

பிேரைம ேபால, அ-த# (ழ-ைதக2#( ெசவாைழயிட& பாச& ஏப* வி*ட.
“இ1A& ஒ3 மாச!திேல (ைல த2மாபா?” காிய1 ேக*பா1 ஆவ6ட1

ெச.ேகாடைன.

“இர மாசமா(&டா கG” எ1 ெச.ேகாட1 பதிலளிபா1.
ெசவாைழ (ைல தளி-ெச.ேகாடனி1 நைடயிேலேய ஒ3 
ஏப* வி*ட. நிமி- பாபா1 (ைலைய ெப3ைம>ட1.

பைண பர-தாம

த யா, தம ம3மக ெப

#(

!விஜயாவி1 ெபா1னிற

ேமனிைய அழ(ப!திய ைவர மாைலைய# 7ட அவள= ெப3ைம>ட1
பா!தி3#க மா*டா!

ெச.ேகாடனி1 கக2#( அ-த ெசவாைழ# (ைல,

!விஜயாவி1 ைவர

மாைலையவிட விைலமதிளதாக!தா1 ேதா1றி. (ைல

ற ற

ெச.ேகாடனி1 (ழ-ைதகளி1 ஆவ6&, ச சர=& ப.(! தகரா&, அபாவிடேமா

அ&மாவிடேமா ‘அK"’ ெச:வ& ஓ.கி வளரலாயி. “எேபா பழமா(&?”

எ1 ேக*பா ெப. ‘எ!தைன நாைள#( மர!திேலேய இ3ப?’ எ1

ேக*பா1 ைபய1.

ெச.ேகாட1, ப#(வமறி- (ைலைய ெவ*), பதமாக பH#க ைவ!

பிைளக2#(! தரேவெம1 எணி# ெகா)3-தா1. உைழபி1

விைள=!

H பலைன நா& ெபற ேபாகிேறாம-இைடேய தரக இ"ைல- #காேல

E1 5ச& பாக!ைத பறி!# ெகா2&

தலாளி இ"ைல. உைழ

ந& ைடய எ1றா6& உைடைம பைணயா3ைடய-அவ எ!# ெகாட
ேபாக மீத& தாேன தன#( எ1, வய " விைள>& ெச-ெந"ைல பறி எண

ேவ&-அதாேன

ைற! ஆனா" இ-த ெசவாைழ அப) அ"ல! உைழ&

உைடைம>& ெச.ேகாடA#ேக ெசா-த&.
இர நாைளயி", (ைலைய ெவ*)விட! தீமானி!தா1-பிைளக ளின

ச-ேதாஷ!தா". மற உழவ 5* பிைளகளிட& ‘ேசதி’ பற-த-பழ& தர

ேவ& எ1 ெசா" , அவேலா, கடைலேயா, கிழ.ேகா, மா&பி'ேசா, எைத

எைதேயா, ‘அ சார&’ ெகா!தன பல (ழ-ைதக காியனிட&.

பாப*ேடா&, பலைன ெபற ேபாகிேறா&, இதிேல ஏபகிற மகி@ சி#( ஈ
எ=& இ"ைல. இைத ேபாலேவ, வய 6& நா& பாபவ நம#(

Hபய1

அளிபதாக இ3-தா" எவள= இ1பமாக இ3#(&! ெசவாைழ#காக நா&

ெசலவி*ட உைழ, பைணயாாி1 நில!#காக ெசலவி*ட உைழபிேல,

N#( ஒ3 பாக& 7ட இரா-ஆனா" உைழ ந& ைடயதாக=& வய"
அவ3ைடய உைடைமயாக=& இ3-ததா" பலைன அவ அAபவி#கிறா
ெப3&ப(தி.

இேதா, இ-த ெசவாைழ ந&ம# ெகா"ைலயிேல நா& உைழ! வள!த-எனேவ

பல1 நம#(# கிைட#கிற-இேபால நா& உைழ! பிைழ#க ந& ைடய

எ1 ஒ3  வய" இ3-தா", எவள= இ1பமாக இ3#(&. அப) ஒ3

கால& வ3மா! உைழபவA#(!தா1 நில& ெசா-த&-பாபடாதவ1

பைணயாராக இ3#க# 7டா எ1 ெசா"6ம கால& எேபாதாவ வ3மா

எ1ெற"லா& 7ட, இேலசாக ெச.ேகாட1 எண! ெதாட.கினா1. ெசவாைழ
இேபா1ற சி!தா-த.கைள# கிளறி வி*ட அவ1 மனதி". (ழ-ைதக2#ேகா

நா#கிேல நீ ஊறலாயி.

ெச.ேகாட1 ெசவாைழ# (ைலைய# க களி!தி3-த சமய&, பைண
பர-தாம, தம ம3மக ெப

!விஜய!தி1 பிற-தநா விழாைவ

விமாிைசயாக# ெகாடாட ஏபாக ெச: ெகா)3-தா. அ&பிைக
ேகாயி " அபிேஷக ஆராதைன ெச:வதகாக, ‘ஐயாிட&’ ெசா"

வி*டா.

கண#கபிைளைய# 7பி*, ‘ப*)’ தயாாி#க ெசா1னா. பல பட.கைள

பறி# (றி எH& ேபா, ‘பழ&’ ேதைவ எ1 ேதா1றாம 3#(மா? ‘இர
சீ வாைழபழ&’ எ1றா பைணயா.

“ஏA.க பழ&-கைடயிேல ந"ல பழேம இ"ைல-ப ைச நாட1தா1 இ3#(” எ1
இH!தா1 <-தர&, கண#கபிைள.
“சாிடா, அதிேலதா1 இர சீ வா.ேக1?-ேவேற ந"ல பழமா எ.ேக இ3#(!”
எ1 பைணயா ெசா"

)பத(, <-தர&, “ந&ம ெச.ேகாட1

ெகா"ைலயிேல, தரமா, ஒ3 ெசவாைழ# (ைல இ3#(.க- அைத# ெகா-

கி* வரலா&” எ1றா1. “சாி” எ1றா பைணயா.

ெச.ேகாடனி1 ெசவாைழ# (ைல! அவAைடய இ1ப# கன=!! உைழபி1

விைள=!! (ழ-ைதகளி1 (Iகல&!!

அத( மரண ஓைல தயாாி! வி*டா1 <-தர&!
எ!தைனேயா பக" பா! பா!, ெச.ேகாடனி1 (&ப& ?ரா=& ?ாி!த
அ-த# (ைலைய! அத(# ெகாைல#காரனானா1 <-தர&. மகி@ சி, ெப3ைம,
ந&பி#ைக இைவகைள! த- வ-த, அ-த ெசவாைழ# (ைல#( வ-த ஆப!.
ெத3விேல, <-தர &, ெச.ேகாடA& ேப<&ேபா (ழ-ைதக, ெசவாைழைய

பறியதாக இ3#(& எ1 எணேவ இ"ைல! ெச.ேகாடA#(! தைல

கிகிெவ1 <றி-நா#(# (ழறி-வா!ைதக ((ெவ1 கிள&பி,

ெதாைடயி" சி#கி# ெகாடன.

மா* ெபG#( பிற-த நா ?ைஜ-எ1 காரண& கா*)னா1 <-தர&. எ1ன

ெச:வா1 ெச.ேகாட1! எ1ன ெசா"வா1? அவ1 உள!திேல, வாைழேயா

ேச- வள-த ஆைச-அவ1 (ழ-ைதகளி1 நா#கி" நீ ஊற ெச:த ஆைச-இ1,
நாைள, எ1 நா பா!# ெகா)3-த ஆவ"-எA& எைத!தா1 ெசா"ல
)>&?
ேக*பவ பைண பர-தாம! எவள= அ"பனடா, வாைழ# (ைலைய அவ வா:
திற-, உ1ைன ஒ3 ெபா3*டாக மதி!# ேக*டAபினா"

)யா எ1

ெசா"

வி*டாேய! அவ3ைடய உைப! தி1 பிைழ#கிறவA#( இவள=

ந1றி ெக*டதனமா? ேகவல&, ஒ3 வாைழ#(ைல! அவ3ைடய அ-தQ#( இ
ஒ3 பிரமாதமா!-எ1 ஊ ஏ<கிற ேபா" அவ1 கக2#(! ெதாிகிற.

"அபா! ஆைச கா*) ேமாச& ெச:யாேத! நா1 7ட!தா1 தணீ பா: சிேன1மா மிதி! விடாதப) பாகா!ேத1-ெசவாைழ ெரா&ப 3சியாக இ3#(&.

க"க ேபால இ3#(& எ1 நீதாேன எ1னிட& ெசா1னா:. அபா!

த.க சி#(# 7ட, ‘உசி’ அ-த பழ!திட&. மர!ைத அணா- பா#(&ேபாேத,
நா#கிேல நீ ஊ&. எ.க2#(! த3வதாக ெசா" வி*, இெபாH
ஏமாகிறாேய. நா.க எ1னபா, உ1ைன கைடயிேல கா< ேபா*! திரா*ைச,
கமலாவா வா.கி! தர ெசா1ேனா&. ந&ம ெகா"ைலயிேல நா& வள!தத"லவா!’-

எ1 அH(ர6ட1 ேக*(& (ழ-ைதக2&, ‘(ழ-ைதகைள! தவி#க ெச:கிறாேய,

நியாயமா?" எ1 ேகாப!ட1 ேக*(& மைனவி>&, அவ1 மன#கக2#(!
ெதாி-தன!

எதிேர நி1றவேரா, பைண# கண#கபிைள! அாிவா இ3#(மிட& ெச1றா1.
‘அபா, (ைலைய ெவ*ட ேபாறா3-ெசவாைழ#(ைல’ எ1 ஆன-த#

7 ச *# ெகா, (ழ-ைதக 7!தா)ன. ெச.ேகாடனி1 ககளிேல
நீ!ளிக கிள&பின! (ைலைய ெவ*)னா1-உேள ெகா வ-தா1-

அாிவாைள# கீேழ ேபா*டா1-’(ைலைய# கீேழ ைவ அபா, ெதா* பா#கலா&’

எ1 (தி!தன (ழ-ைதக. காியனி1

ைக! தடவினா1 ெச.ேகாட1.

“கG! இ-த# (ைல, ந&ம ஆைட#( ேவGமா& ெகா ேபாகிேற1அழாதீ.க-இ1A& ஒ3 மாச!திேல, ப#க!# கG மரமாகி# (ைல த2&. அ
உ.க2#(# க*டாயமாக# ெகா! விடேற1” எ1 7றி#ெகாேட, 5*ைட
வி*# கிள&பினா1, (ழ-ைதயி1 அH(ர" மனைத பிளபத(.
ெச.ேகாட1 ()ைச, அ1 பிண& விH-த இட& ேபாலாயி. இர=

ெநேநர!தி( பிற(தா1 ெச.ேகாடA#(! ணி= பிற-த 5*#( வர!
அH அ6!! I.கிவி*ட (ழ-ைதகைள பா!தா1. அவ1 ககளிேல,

((ெவன# கணீ கிள&பி. ைட!# ெகா, ப! ரடா1-

அவ1 மனதிேல ஆயிர& எண.க. ெசவாைழைய, ெச"லபிைளேபா"
வள! எ1ன பல1…!
அவ3#( அ ஒ3 பிரமாதம"ல-ஆயிர& (ைலகைள>& அவ நிைன!த
மா!திர!தி" வா.க

)>&! ஆனா" ெச.ேகாடA#(…? அ-த ஒ3 (ைலைய#

காண அவ1 எவள= பாப*டா1-எ!தைன இர= அைத பறி இ1பமான

கன=க-எ!தைன ஆயிர& தடைவ, (ழ-ைதக2#( ஆைச கா*)யி3பா1!
உைழ எவள=! அ#கைற எ!ைண! எ"லா& ஒ3 ெநா)யி" அழி-தன!

நா6 நா*க2#( பிற(, ெவளி! த*)ேல, ஒ3 சீ ெசவாைழ பழ!ைத
ைவ!# ெகா, அ1னநைட நட- அழ( !விஜயா அ&பிைக ஆலய!#(

ெச1றா.

நா6 நா*க சமாதான& ெசா" >&, (ழ-ைதகளி1 ( ற" ஓயவி"ைல. காிய1
ஒேர பி)வாத& ெச:தா1, ஒ3 பழ& ேவெம1. (பி, ஒ3 காலணாைவ

எ!# ெகா!தAபினா பழ& வா.கி# ெகாள ெசா" . பற-ேதா)னா1

காிய1.

கைடயிேல ெசவாைழ சீ, அழகாக! ெதா.கி# ெகா)3-த.
கண#கபிைள பைண 5*)ேல இ3- நா6 சீைப

த ேலேய

தீ!வி*டா1-அவ1 விறா1 கைட#காரA#(-அத1 எதிேர, ஏ#க!ட1

நி1றா1 காிய1! “பழ&, ஒ3 அணாடா, பயேல-காலணா=#( ெசவாைழ

கிைட#(மா-ேபாடா” எ1 விர*)னா1, கைட#கார1. காிய1 அறிவானா, பாப&,
த1 ெகா"ைலயிேல இ3-த ெசவாைழ, இேபா கைடயி" ெகா6 5றி3#கிற
எ1ற வி-ைதைய! பாப&! எ!தைனேயா நா அ-த சிவ1, தணீ
பா: சினா1, பழ& கிைட#(ெம1! பழ& இ3#கிற; காியA#( எ*டாத

இட!தி"! விசார!ேதா 5*)( வ-தா1 வ!த கடைலைய வா.கி# ெகாாி!#

ெகாேட. ெச.ேகாட1 ெகா"ைலற!தி 3- ெவளிேய வ-தா1 வாைழ
மர!ட1.

“ஏ&பா! இ=& பைண 5*#கா?” எ1 ேக*டா1 காிய1.

“இ"ேலடா, கG! ந&ம பாவதி பா*) ெச! ேபாயி*டா, அ-த பாைடயிேல
க*ட” எ1றா1 ெச.ேகாட1.
அல.கார பாைடயிேல, ெசவாைழயி1 !
பாைடைய <றி அH(ர"!
காியA&, மற# (ழ-ைதக2& பி1ப#க&.
காிய1 ெப3ைமயாக பாைடைய# கா*) ெசா1னா1. “எ.க 5*
ெசவாைழயடா” எ1.

“எ.க ெகா"ைலயிேல இ3-த ெசவாைழ# (ைலைய பைண 5*#(#

ெகா! வி*ேடா&-மர!ைத ெவ*) ‘பாைட’யிேல க*) வி*ேடா&” எ1றா1
காிய1.

பாப& சிவ1தாேன!! அவ1 எ1ன கடா1, ெச.ேகாடனி1 ெசவாைழ,

ெதாழிலாள உலகிேல சவ சாதாரண ச&பவ& எ1பைத.
---------------

2. சேராஜா ஆறணா!
ஆறணா!

எ1ைன! I#கிவாாி ேபா*வி*ட அ-த ெசா". மனபிரா-திய"ல, எ1

ெசவியிேல ெதளிவாக விH-த அேப <. எ1 E ேச திணறிவி*ட. எ1ைன

நிைல (ைலய ைவ!த அ-த ெசா"6ைர!தவேரா, ெநறியிேல நீ ?சி, ெவைள
ஆைட அணி-, விள.கினா. ேபா#கிாிய"ல, ேபா#கறவ3ம"ல, !திதமாறி
யவ3ம"ல, அவ தா1 ெசா1னா சேராஜா ஆறணா எ1ற ெசா"ைல. எ1ன
எ1ன? எ1 ேக*கேவா எ1நா எழவி"ைல. நம#ெக1ன எ1றி3#கேவா மன&
இட-தா வி"ைல. ந5தி நி1ேற1, வ)ேயா*)க2#( அ ெப3-ெதா"ைல,
எ1 நிைல காண அ-த ஆசாமி#(# கணா இ"ைல? 1 வ" ெச:தா.

அ3கி" ெச1ேற1. சேராஜா ஆறணா! எ1ன அநியாய&, எ1ன அ#ரம& ப*ட

பக ", பவ 7& கைட5தியி", சேராஜா, ஆறணா எ1 ஏல.7& அள=#கா
நா ெக*வி* ட, நாகாிக& ப*வி*ட, எ1 நிைன!ேத1, பதறிேன1,
ெப விபதா! 5தியி"! அ-த விைல#கா!! ஆறணா=#கா அ-த சேராஜினி?
எ1னா" ஆ!திர!ைத அட#க

)யாததா", நீ ?சியவைர# ேகாப பாைவ>ட1

ேநா#கி "எ1ன:யா அநியாய&, சேராஜா ஆறணா எ1 வா: 7சாம" 7=கிறீேர''

எ1 ேக*ேட1. அ-த ஆ ேகாபியாம "ைல. அனியாயமா? ப.கஜா இ1
எ1ன விைல ெதாி>மா?' எ1 எ1ைன# ேக*, ))! நா1 நிபைத!

ளி>& ச*ைட ெச:யாம", "ப.கஜா, ப!தணா விைல" எ1றா1, அத(ேம"
எ1னா" ெபா#க

நட-த.

)யவி"ைல. பிற( எ.க2#( பி1வ3& காரசாரமான ேப <

“எ1ன அனியாயம:யா! சேராஜா ஆறணா, ப.கஜா ப!தG எ1 7=கிறீ. கால&
இப)யா ெக* வி*ட”
"கால& ெக* வி*டத( நா1 எ1ன ெச:ேவ1? நானா இைவக2#(
ெபாபாளி. சேராஜா=& ப.கஜா=& ேபாகிற ேபா#ைக நானா த#க

)>&?''

"நீ த#கா வி*டா6& அ-த அனியாய!திேல நீ ப.ெக!# ெகாளாம 3#க#
7டாதா? ஆைள பா!தா" ந"லவபாக! ெதாிகிறேத!”
"இெத1ன:யா காைலயிேல நீ ேயா பி!#ெகாளியாக வ- ேச-தா:. நா1
ப.ெக!# ெகாவ தானா உ1 ககைள உ!கிற. இேத ெதாழி ேல,

மாத!திேல ஆயிர& ப!தாயிர& ச&பாதி#கிறா1 ஒெவா3வ1. என#( Rபா:#(#

காலணா 7ட சாியாக# கமிஷ1 கிைடபதி"ைல, இத( நா1 பகிற பா&,

ேபாகிற 7 ச6&, நட#கிற நைட>& எவள=. எ1ைன# (ைற 7ற வ-
வி*டா:.”
”இ ஏன:யா இ-த மான. ெக*ட பிைழ?''

ஓ.கி எ1ைன அ)!தா1 அ-த ஆ. ’ஈன பிைழ #காரா! எ1ைனயா அ)!தா:’,
எ1 7விேன1. நாA& ஒ3 அைற ெகா!ேத1. (&ப" 7)வி*ட. ேராஷ &

நியாய !தி> ள யாதா1 எ1ைன ஆதாி#க மா*டாக எ1ற ைதாிய&

பிற-த. நா1, அ-த! தாச1 கர!ைத பி)!#ெகா, "ேக2.கள:யா! இ-த

அனியாய!ைத. சேராஜா, ஆறணாவா&! ந5தியிேல 7=கிறா1, ைதாியமாக."
எ1 7றிேன1.

"உன#(! ேதைவயி"ைலயானா", நீ ேபா:வி. அவைன அ)பாேன1."
"உன#( அ-த விைல பி)#காவி*டா", வா.கேவடா&, ேபா. அ)#கலாமா!"
"அனியாய& எ1றா" ேபா:# ெகவெமைட# ேக. அத( இவைன அ)#க
எவள= ைதாியமடா உன#(''
இ!தைகய ெசா"ல&க, நாலா ப#க!தி 3-& பா:- வ- எ1ைன!

தா#கின. எ1 திைக#( அளேவயி"ைல. எ1ன அனியாய&! ந!ெத3வி"
ந.ைகைய விைல 7றி பிைழபவA#(, இவள= ஆதரவா? இ எ1ன

ப*)ன&! எ1 எணி! த!தளி!ேத1.

அ)ப*ட ஆசாமி அHதா6ட1, "நாA&, இ-த மா#க*)ேல ப! வ3ஷமாக

உல=கிேற1. ஒ3வ 7ட எ1ைன நாேய எ1 ெசா1ன கிைடயா. எ1
ேபாராத ேவைள இ-த ேபா#கிாியிட& இ1 அ)ப* ேட1. சர#( வா.க

வ3கிறா1 எ1 நிைன!ேத1. உள விைலைய!தா1 7றிேன1. 5 வ&

ேபசி, வ

சைட#( இH!, அ)!தா1" எ1 7றினா1.

உைமயிேலேய அவ1 ேபசிய ேக*க பாிதாபமாக! தா1 இ3-த.. ஆனா",

ெபைண வி(& ேபயைன, அ)ப தவறா? .

"உ1ைன அ)!த தவறா? நீ ெச:த காாிய&, ஈன! தனம"லவா? ப*டபக ேல,
ந5தியிேல, ஒ3ெபைண ஆறணாவ#( விைல#( விபதா?" எ1 நா1

ேக*ேட1.
"எ1ன? எ1ன? ெபைண விறாரா?" எ1 பல3& பைத!# 7வின.
”ஆமா&, சேராஜா ஆறணா எ1 ெசா1னா1 எ1 7றிேன1. . .
உடேன, "அட ைப!ய#காரா'' எ1 பல3& 7றி சிாி!தன.
'அட த)ராமா' சேராஜா, ஆறணா எ1 நா1 ெசா1ன, ஒ3 ெபணி1 விைல
எ1ற எணி# ெகாடா:!

*டாேள! சேராஜா மி" N" விைலய"லவா நா1

ெசா1ேன1 எ1 அ)ப*டவ1 7றினா1. ஒேர ேக

சிாி. அட ப*)#

கா*டாேன! மைடம1னா சாமி! எ1 அ சைன ஆர&பமாயி. ேமலாைடைய

இHபவக2&, காைல! த*) விபவக2&, சிக"ைல 5<பவக2மாக, பல

எ1ைன! ெதா"ைல ெகா#க! ெதாட.கினாக. எ1

ெசா*)! நா1, ?ரா உைம>& ெதாி- ெகாள

அட#க ஒ#கமாக ேபசலாேன1.

க!திேல அச

)யா திண றிேன1.

"ஐயா! என#ெகா1& விள.கவி"ைல. இ-த ஆ, ெபணி1 விைலைய!தா1
7றினா எ1ேற எணி! தா1 ேகாபி!ேத1, அ)!ேத1. என#( உைமைய#
7.க'' எ1 ேக*ேட1.
அ)ப*டவேன, 7றினா1.
"இ N"மா#க* த&பி! நீ இத(

1 இைத# கவனி!ததி"ைல எ1

ெதாிகிற. இ.( பல ஊ மி"களி1 N" ேப"க விபைன ெச:யப&. நா.க
தா(#காரக, விைல 7ேவா&, விபைன#( ஏபா ெச:ேவா&. உ1ைன

பா!தேபா தா1. ேகாைவ சேராஜா மி" N" க* R. 44-6-0 எ1 த-தி வ-த.
ேந R. 44-#( விபைன நட-த. ஆறனா எ1ற, ஆறணா விைல ஏறிவி*ட
எ1ப ெபா3. இைத# 7றி#ெகா)3-ேத1. ப.கஜா மி" சா#(, R.44-10-0
எ1& விைல 7றிேன1. இ-த! தா( வியாபார!திேல, ஆயிர# கண#கிேல பல

ச&பாதி#கி1 றன; என#( Rபா:#(# காலணா கமிஷேன கிைட#(& எ1&

ெசா1ேன1. இவள=&, ஓ ெப விஷய& எ1 எணி#ெகாடா:. எ1 விதி!
உ1னிட& அ)>& ப*ேட1'' எ1 விள#கினா1.
"ஐயா! எ1ைன ம1னி#க ேவ&, N" விபைன எ1றா", கைடயிேல நட#(ேம

தவிர, ந5தியிேல நைட ெபெம1 என#(! ெதாியா. அதி6&, சா#(

E*ைடைப# கா*), வியாபார& நட!தியி3-தா" நா1 ெதாி-ெகா)3ேப1.
நீ, ைகயிேல ஒ1ேம. ைவ!# ெகா)3#கவி"ைல. சேராஜா ஆறணா

எ1ற&, என#(! I#கி வாாிேபா*ட. யாேரா ஓ ெபைண!தா1 விகிறீ,
அதகாகேவ ஆ பி)#கிறீ எ1 எணி இ-த அடாத ெசய" ெச: வி*ேட1.
எ1ைன ம1னி! வி.க'' எ1 7றிேன1. 7*ட& கைல-த. நா1

வா*ட!ட1 இரயில) வ-ேத1.

சேராஜா மி" N" 44-6-0விைல#( விகிற. அத( பரபர. அதகாக!
தரகக 5திகளி" உல=வ, எ1ற வியாபார நடவ)#ைக அ1 தா1 என#(!
ெதாியவ-த. நா1 N" E*ைடக, ேநராக N" கைட#( வ3&, ெச:பவக,
ேநராக ெச1 வா.( வ, எ1 எணி#ெகா)3-ேத1. இப) சேராஜா
ஆறG, ப.கஜ& ப!தG எ1 7வாக எ1 என#(! ெதாியா. அ1,
ேம6& பலைர, இவிஷயமாக விசாாி!ேத1.
"ஏனபா, ேக*கிறா:! அனியாயமாக!தா1 விைல எகிற. ஒ1#( ஒ1ப,
ப!, இ3ப, எ1 விைல ஏறி வி*ட. இ1ைற#( இ3#(& விைல நாைள#(#
கிைடயா. மணி#( மணி த-தி வ3கிற! இைடயிேல இ3-, பல, இலாபம)#கி1றன. இ1ைற#( 200 ேம" "ஆட' ெகாபாக,

ப Rபா:

விைல#(; அ-த ஆட ெகாபவ, ெகச=! ெதாழி" ெச:பவ3 ம"ல. அவ3#(
N" ேப" ேதைவயி"ைல. ஆனா" பண& இ3#கிற, வியாபார S*சம&

இ3#கிற. 200 ேப" வா.(வா. ஒ3 வார!திேல, 40 எ1 விைல ஏறிவி&, அவ
இலாப சா* எ&! இற.(வ , அதிேல சில3#( இட வ3வ.

ஆனா" இேபா, விைல எறி#ெகாேட ேபாவதா", ணி- வா.கி, விைல

ஏேதா இற.(வ ேபால இ3-தா6&, ந8ட& வ3ேமா எ1 பயபடாம"

சர#(கைள# க*)ைவ! வி*டா", பிற(, தரகக 5தியிேல 7=வ, சேராஜா,
44-6-0 ப.கஜா 44-10-0, எ1 N" E*ைடகைள வா.கினவ, மகி@வா. ளி
ேபா* பாபா. இ-த அயி*ட!திேல ஐ-தாயிர& எ1 கண#ெகபா!

ணி வி(& கைடகளிேல,
“ேந இேத KQ, 3-12-0-#(# ெகா!தீேர”,
"ஆமா&! இ1 N" விைல எ1ன? நா6 Rபா: ஏ!த&. நாைள#( வ-தா" இேத
KQ ஆ Rபா: எ1ற இேப < நட#(&. னி வா.(பவக, நா* )ேல

நிவாண ச.க.க ஏ1 ஏபடவி"ைல எ1 எ.(வ.

இ!தைன க8ட.க, பட.கைள உபேயாகி#(&. ம#க2#( விைளய, விர"
வி* எண#7)ய சில3#(, உப!தியா(& சர#(கைள உபேயாகி ேபாாிட&

ேபா: ேச3 1, (#ேக ப!! த! வ3&, தா(! ெதாழிலா", ஏராளமான

இலாப&! பண ெப3#க &, இலாப ெப3#க & அதிக&. ஆனா" இதனா", எைழ,
களி1

க& ேசாக!தா" <ளி!# கிடப, யா3#(# க8ட- த3&! அ-த ஏைழயி1

க!ைத# காண, ேநர& எ, சேராஜா, ப.கஜா=ட1 சரசமா& ேபவழிக2#(.

எ.க ஊ தி3&பிேன1, இவள= அAபவ &, அறி=& ெப. ஆைடகைள#
கடா" 7ட என#(# ேகாப& வர!ெதாட.கி உன#காக, ம#க இவள=

அைலகிறாக! நீ, ஒ3 சில3#( ெப3!த இலாப!ைத# ெகா!, மறவ3#(#
க8டேம த3கிறா: எ1 ஆைடகைள ஏசலா& எ1& ேதா1றி.
"எ1, ப*)ன!திேல, சினிமா பா#கைலேயா,

க& வா*டமாக இ3#ேக” இ எ1

மைனவியி1 ேகவி அத( நா1 பதி" ெசா"லவி"ைல.
”டைவயா எ1ன விைல இ” எ1 ேக*ேட1,

ைற!தப),

”அநியாய விைல. ேபான மாச&, இேத ேசைல ஆ Rபா:. இேபா,
எ*ேட கா6#(# கா<7ட# (ைறய"ேல” இ எ1 மைனவியி1 பதி".
”எ1ன விைல ெசா1னா6&, வா.க, நீ.க இ3#கேவ தா1, அவனவ1 விைலைய,
இ8டப) I#கி#ெகாேட ேபாகிறா1'' எ1 நா1 ேகாபமாக# 7றிேன1. எ1
மைனவி சிாி!வி*, வா.காம" எ1ன ெச:வ! அ-த பாவிக விைலைய ஏறி
வி*டா" அத( நா.க எ1ன ெச:வ" எ1 சமாதான& 7றினா. ஆமா&,

பாவ&, தன& (எ1 மைனவி) எ1ன ெச:வா.

அ1றிர= எ1 ேகாப!ைத அவ (ளி-த ெமாழி ேபசி உபசாி!! தணிவி!தா.
"ஒ3 அநியாய& ெதாி>.களா! ேகா) 5*)ேல ப(சாமி ெதாி>ேம"ேலா, தறி
ெந:யேல அ-த அண1, அவ3#( ெச#க ெசேவ61A ஒ3 ெப (ழ-ைத
பிற-த. இபேவ அைர டச1. எ1ன ெச:வா3 பாப&. அைத ஆறணா=#(,

அ!த ெத3 அகிலாட!#( வி வி*டா.க. அகிலாட!#( ேள

(*) கிைடயா. அவ, எ1 கேண, ெபா1ேன எ1 ெகா'சி# (ழ-ைதைய
ஆைசயா!தா1 ைவ சி3#கா!'' எ1றா எ1 மைனவி.
ெபற (ழ-ைதைய விறாகளா! எ1ன பாிதாப&"

"பாவ-தா1, அவ2#( மனேச இ"ைல. (ழ-ைதைய பா! பா! அHதா.

எ1ன ெச:வா. தாி!திர& பி).கி! தி1கிற. ஒ3 நாைள#ெக"லா& அவ 3ஷ1

ேவைல ெச:தா, ப!தணா கிைட#(மா&. 7H#(# 7ட அ, இேபாள

விைலவாசியிேல ேபாதா. (ழ-ைத#( ஒ3 மா-த&, ஜுர& வ-தா, ைவ!திய!#

7ட# கா< கிைடயா.

1ேன ணி ெந:தா, உடேன கைடயிேல விவிமா&.

இேபா, ேவடா&, ேவடா&, எ1 கைட#கார1 ெசா"

விைல, ஏறிவி*டதா&. அ-த விைல#( வா.கி! ணி ெந:ய

விகிறானா&. N"
)ய"ைலயா&.

சாசமாக இ3#கிற ேபா N" ெகா'ச& ெமா!தமாக வா.கி ைவ!# ெகாள
பண& கிைடயா. தவி#கிறா3, தறிகார அண1" எ1றா தன&.

ஆைட ெந:பவ3#( அவதி, ஆைட வா.(பவ3#(# க8ட&, ஆைட#(!
ேதைவயான Nைல, அவசியேம இ"லாதவக வா.கி, அைட! ைவ!,
இலாபம)#கிறாகேள, இ எ1ன ெகாைம! N" விைல, இலாப ேபா*)#காரரா" ஏறப*& இற#கப*&, வ3கிற அ-த <ம ேல ெநசவாள சி#கி
சிைதகி1றன. (&ப& கதகிற. இ-த# க8ட& எப), எேபா தீ3& எ1
எண ஆயாசமைட-ேத1.

உறிய) உசவ!திேல, க&ப!தி" களிமG& எெண>& கல- ?சிவி*,

உயர!திேல சி பண E*ைடைய எ!#ெகாள சிலைர அம!வாக.
களிமG&, எெண>. கல-த க&ப!திேல, சா ஏறினா"

ழ& ச#(&. அ

ம*மா! ஏறி# ெகா)3#ைகயிேல, சில கீேழ இ3-, க&ப!தி1 மீ&, ஏபவ
மீ& தணீைர வாாி வாாி இைறப! அ ஓ விைளயா*, பகவா1 ெபயரா"

நடப ! அேபால, ெநசவாளைர, வியாபார& எA& ச#(# க&பேமறி, அத1

ேமேல க*டப*ள வ3வா:" எA& பண

)ைப எ!#ெகாள

ெசா"6வட1, உறிய) எபவ1 மீ நீ இைறப ேபால, ெநசவாள மீ

தரகாீ1 தய=& ெபாழியப*, ெநசவாளகளி1, வா@#ைக , உறிய) ஏபவ1

ப& ேவதைனைய விட அதிக& நிர&பியதாக இ3#கிற.

நா1 இைவகைள ேயாசி!#ெகா, ேசாக!தி வா@-தி3-த கட தன&,

"பாிதாபமாக! தா1 இ3#கிற. ஆறணா=#( விறாக. (ழ-ைத#(

அகிலாட&, ேப 7ட ைவ!வி*டா, சேராஜாஎ1 - இைத எ1 மைனவி

7றின&, எ1ைன>மறியாம" எ1 உட" (6.கி, சேராஜா!- ஆறணா! அ.(
ெச1ைனயிேல N" இ ெசா", இ.ேக, எ1 கிராம!திேல, (&ப பார&
தா.கமா*டாம", (ழ-ைதைய விற ெநசவாளியி1 ெப (ழ-ைத சேராஜா=&

ஆறணா=#( விக ப*டதாக ெசா" ேக*ேட1. எ1 இ3தய& அன  ெமHகின

உ3கி.

உ3கி எ1ன பய1? உலக& , ஏைழகளி1 கணீ ைர# கவனி#கிறதா! இ"ைலேய!

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

3. மைர க இைல
க யாணாமா& க யாண& ! இ-த# கிழ.க2#( ேவ ேவைல கிைடயா. காைல
த" மாைல வைர, மா நா1! இ-த வா@=#( ஒ3 7* ேவமா& என#( !

அவ ேவ, 5*)ேல உ*கா-ெகா, அ ேவ&, இ ேவ& ,

அ1ன!தி1 ேசைலைய பா, அகிலா*!தி1 வைளயைல பா, ெசாண!தி1
ெசா(ைச பா, ெசா#க&மாளி1 சிாிைப பா, எ1. இரவிேல ஈ*)யா" (!த
ேவ& ேபா ாி#(. இ-த ேவதைனைய நா1 படேவமா&; இத( 5*)ேல
உபேதச& ெச:கிறாக. “ நா1 ெக** ேக*#(# க யாண& ேவ ேவமா!

இேபாதாவ ெதா"ைல காைலயிேல ம*& இ3#கிற.
“ேட! கHேத! த)பயேல!

க!ைத பா! அHE'சி! ேவைல ெச:வெத1றா"

ஏடா இப) E#கா" அHகிறா:.

ள.கி ப!ைத ேபால வா.கவி"ைலயாஅ

பண!ைத. ேராஷமி"லாத ெஜ1ம&! இப) இ3#கிற இக2#(” காைலயிேல

நட#கிற இ-த அ சைன. இரேவேலயாவ ஏதாவ மன#ேகா*ைட க*)யப),
இேபா கால-தள

)கிற. இ-த நி&மதி#(& உைல ைவ#கிறாக, எ1ைன

ெபற யம1க. க யாண& ெச: ெகாடா", இரவிேல>& காைல# கா*சி
தாேன இ3- தீ3&. பாைஷயிேல வி!யாச& இ3#(&. ஆனா", ெதா"ைல,

ெதா"ைல தாேன! எ-த உ3விேல இ3-தா" எ1ன ?

எஜமா1, உ3*) மிர*)& ககேளா, தபா நட!வா. 5*#கரசி,
விழியிேல நீைர வரவைழ!# ெகா, விசார கீத& பாவா. அவ1

எ<&ேபாதாவ, ேகாப& வ3&, ஒ3 சமயமி"லா வி*டா" ேவேறா சமய&.
விைற! பா#கலா&,

G

G#கலா&, சா#கி*! தி*டலா&, இைவகளா"

சிறி மன ஆதலாவ உ. அவ, ப#க!திேல ப!#ெகா, உட"
உர<&ேபா, ேகாப& (ைறவாக=& ேசாக& அதிகமாக=& இ3#(ேம. பாவ&!

எவள= பாி= இவ2#( ந&மிட&! நம <க #க!#( பா!ய ப*டவ.

ந&ைம# ேக*(& உாிைம உளவ! நா & அவ2#(! ேதைவயானைவகைள

வா.கி! தர# கடைமப*)3#கிேறா&. நா& அவ2ைடய 3ஷ1; அவ

ேக*பெத"லா& ந"ல ேசைல நா6 ெபக உ!வ ேபால, நவசர!ன

க)ய"ல - எ1ெற"லா& ேதா1&. ஆகேவ, அவளிட& ேகாபி!#ெகாள=&
)யா. காைல ேவைளயிேல எஜமானைன பா!த ேபால# கைமயாக

பா#க=&

)யா. தவறி பா!தாேலா த2&& நீ க1ன!திேல ர2&. பிற(,

நானாக அைத! ைட!, வி&மைல அட#கி, ேவ)யைத வா.கி! த3கிேற1

எ1 வர& ெகா!,

கிட#கேவ&.

1 ெதாைகயாக

!த& ெப, ெப3E <ட1

காைலயிேல, அ-த# க)ன சி!த& பைட!ேதா1. ’அேட கHேத!’ எ1 ஏசினாேன,
அ ஆயிர& தடைவ ேக* சகி!# ெகாள# 7)யதாக! ேதா1&. அ!த

ரா!திாியிேல அவ, "ஆமா&! நா1 ேக*டா" வா.கி! த35களா? எ1னிட& ஆைச
இ3-தா" இப) ஏமா5களா?'' எ1 ெகா'<வைத# ேக*&, அவ மன&
ேசாணாம" நட#(& மா#க& இ"ைலேய எ1பைத எணி! திடாவ, சகி#க
)யாத ெதா"ைலயாக இ3#(&.

அவக க யாண& ெச: ெகா கட பல1 எ1ன? நா1 ஒ3 ஏைழ

பாிதாப!#(ாிய பா*டாளி! இ ெதாி-& எ1ைன>& க யாண& ெச:

ெகாளடா எ1 வ!கிறாக. என#( இ3#(& க8ட& ேபா&,

க யாண & ேவடா&.....

பிர&ம சய ஆQரம!திேல, மி" ெதாழிலாளி மைர இ3-தேபா இேபால# 7றி
வ-தா1. ஆ> ?ரா=&, அ-த ஆQரம!திேலேய இ3- விவ எ1

தீமானி!தா1. அவA#( ஆறணா 7 , ஒ1ேறகா" Rபாயான! ஆQரம!ைத

மாறி விடேவ)ய அவசிய & பிற-த. "எ1ன ெச:வ? அவக E <
இ3பத( EG

)ேபாவைத பா#க ேவெம1 பி)வாத&

ெச:கிறாக. நா1 க யாண& ெச: ெகாளாவி*டா" சாகிறேபா 7ட
அவக மன சா-தி வி"லாமேல இற#கேவ) ேநாி&. ந&ைம ெப

வள!தவக2#( நா& எ1 மன#(ைற ஏப&ப) நட-ெகாவ? எேவா
இ3#கிற க'சிைய# ()! வி*, க8டேமா, <கேமா, ந&ேமா கிட#க*ேம ஒ3
க*ைட. எ1னேமா அவைள! ெதா*! தா
திற- பா#க*ேம, க8ட& தீரா*ேம.

க*கிற ேவைள, பகவா1 க

"க யாண!#(! தா1 ச&மதி!த, ெபேறாாி1 வ!தலா" தா1 எ1பைத
மைர இ ேபால# 7றினா1. ெகா'ச& உைம இ3-த, அவ1 7றியதிேல.
ஆனா", அவ1 பிர&ம சாிய!ைத வி*# கிரஹQதாQர ம!திேல பிரேவசி#க
வி3&பியத(

H# காரண& ெபேறாாி1 ெப3E < ம*ம"ல, ெபாியநாயகியி1

1சிாி!தா1. அவ1 அைத ெவளிேய ெசா"லவி"ைல! அவ1 ம*-தானா?

எ-த மைர>& அவAைடய ெபாிய காயகியி1 1சிாி#(# க*பவைத
ெவளிேய ெசா"ல!தா1மா*டாக!!

”மைர! உ.க 5*! ேதா*ட!திேல ம3# ெகாH- இ3#(தாேம! ெகா'ச&
ெகா"

"ஏ1! சாமி ேகாயி6#கா?"
"அ&ம1 ச1னதி#(! சாமி#( இ"ைல''
"எ-த அ&ம1 ச1னதி?''
”அேட, ேபாடா ம#(! அதாடா, எ1 ச&சார& இ"ைல, ெசௗபா#கிய&, அவ2#(!
தா1. ேகாயி6#(& இ"ைல, (ள!#(& இ"ைல''
”தி3மைல! எ நீ ச&சார& கீறின ேகா*ைட! தாடமா*ேட ேபா 3#ேக. உ.க
5*#கார&மா, எ ேவG&னா நீ எெணேய ெகாேபாயிேவ ேபா 3#ேக"
”ஆமா&! நா&ம ராஜா ச! ைவர மாைல>&, ைக நிைறய வைளய6மா வா.கி!
தரேபாேறா&? எ1னேமா பாப&, ந&ைம# க*)#கி*ட ேகாஷ!#( ந&ப

ச#தியா6சார& எேவா ெச:யேவ)ய தாேன. நா1 ம*-தானா! நாைள#(
உன#( நட#க*ேம! பாேர1, அேபா நீ>& அப)!தா1"

”நானா? நா1 தா1 க யாணேம ெச:ெகாள ேபாறதி"ைலேய!"

"ேவண ேப3, இப) ெசா1னவ.க. எப) ப*ட பிர&ம சாாி>&, ெகா'சநா
ேபானா, எவைளயாவ க இளி சி வி*#, க யாண& ெச:கி*!தா1
கிடபா1. எ-த சீைமயிேல>& நடப தா1 இ, ம*& எ1ன?"
தி3மைல, மைரயி1 நப1, இ3வ3#(& ஒேர இட& உைழபத(. மாைல
ேவைளயிேல, தி3மைல இ-த உபேதச& ெச: வ-தா1 மைர#(. ஆனா",

5*#(ேபான&, தி3மைல, மைரயாகி விவா1. அதாவ ெசௗபா#கிய&
ஏதாவ ேவ& எ1 ேக*ட&, தி3மைல "ஆர&பமா:வி*டதா, உ1

ெதா"ைல! இைத! ெதாி- தாேன, அ-த மைர, க யாணேம ெச: ெகாள

ேபாவதி"ைல எ1 ெசா"கிறா1. அவ1 !திசா . இ-த ேசாதைன இ"ைல"

எ1 7வா1.

"பாேபா& அ-த பிர&ம சாாியி1 பி)வாத!ைத. க யாண& ெச:ெகாடா
க8டமா& அவ3#(. ெபடா*) எ1ன,  யா கர)யா? இப)! தா1 சிலேப,
என#(# க யாணேம ேவடா&; க யாண& ெதா"ைல எ1 ேப<வாக.
எத( கடப), ஆடலாெம1 தா1. க யாண& ெச: ெகா (&ப!ைத
நட!தாவி*டா, ைகயிேல வ3கிற பண!ைத# கடப) ெசல=ெச: வி*,
உட&ைப# ெக!# ெகா உதவா#கைரயாக ேவ)ய தாேன. இ"ைல,
நா1 தா1 ேக*கிேற1. எ1னேமா பாவ& காைலயிேல ேபாறா ேவைல#(,
சாய.கால& வ3கிறா. அபா1A அ6! 5*#( வ-த&, தாக!#(
ேவGமா1A ேக*க ஒ3 ச&சார& ேவடாமா? நா6 நா2 ேநா=1A ப!தா3,
ப#க!திேல இ3- பி)#க எ#க ஒ3!தி ேவடாமா? அக பாவ&,

இ1ைன#ேகா, நாைள# ேகா1A இ3#(. அ.க சாவத(ேள ஒ3 ேபரைனேயா
ேப!திையேயா பா!* ேபாக ேவணாமா? அ-த ஆG#( எ1 இெத"லா&
ேதாணைலயா& ந"ல மAஷ3 அவ3. அவ ச&பாாி சி அவேர சாபிடேவGமா&,
ெபடா*) 7டா. எ1? அவ2#( ேசா ேபாட ேவGேம" எ1
ெசௗபா#கிய&, மள மளெவ1 ேப<வா.
ம மாைல, தி3மைல இ-த! திய பிரப-த!ைத மைர#( சமபிபா1

ஆறணா ப!தணாவாகி, ஒ3 Rபா>மாகிவி*ட. ஆறணா கிைட!தேபா, "தி3மைல
உ1 5*#கார&மா வாயா) ேபா 3#('' எ1 7றின மைர, ஒ3 Rபாயான

சமய!திேல அேத பிரப-த!#( "உ1 ச&சார& ெசா"வ ேபால! தா1 எ"ேலா3&

ெசா"6வா.க" எ1 சா-தமாக பதி" 7றினா1. 7 >& உய-த, அேத
சமய!திேல, ெபாியநாயகியி1 1சிாி& கிைட!த. அவ அவAைடய

பிர&ம சாிய!ைத# கைல#க அ சிாிைப ஏவவி"ைல. அவைன# கடா, அ#கா
அவைனபறி ெசா1னைத எணினா, சிாி!தா! அ அவAைடய

விரத!ைத# (ைல! வி*ட. ெபாியநாயகி, ெசௗபா#கிய!தி1 த.ைக!
கிரஹQதாQரம!திேல (-தா1, மைர. பிர&ம சாிய& அA8)#க

ேவ)யத( எவள= பாலமான காரண& அவA#(! ேதா1றிேறா, அவள=

காரண& ேதா1றி இ-த  ஆQரம!#(&!

51A இ3-தா அதிேல நம#(1A ஒ3 ச&சார& உலா=னா!தா1 கைளயா

இ3#(. ஒ)#க*ைடயாக எ!தைன கால-தா1 இ3-ேதா&, எ1ன பல1! நாயகி
ந&ைம பா!, ெவ-நீ ேவG.களா? எ1 ேக*ட=டேன, காைல ெய"லா&
ப*ட க8டம!தைன>& கா பற- ேபாயி. எ1னேமா அைழ#கிேறா&,
ெபாிய நாயகி அ1ேபா சாபா ேபா*, காைலயிேல ெச:த கறியிேல
நம#(1A ெகா'ச& எ!ைவ!தி3- இரவிேல ேபாவ&, இ1A&
ெகா'ச&, ஒேர ஒ3 பி), எ1 உபசாிப&, எ1னா.க! எவள= பா
உ.க2#( வயிறார சாபிடேவடாமா? எ"லா& உட ேல பல&
இ3-தா!தாேன எ1 கனிவாக ேப<&ேபா&, வர வர! 3&பாக இைள!
ேபாறி.க எ1 ைவ!தியரா(& ேபா&, தைல வ #(! ைதல& தட=& ேபா&,
அடடா! அ ஒ3 தனி இ1பமாக!தா1 இ3#கிற. மனிதA#( எவள=

க8ட-தா1 இ3#க*&, 5* )ேல ஒ3 மைனவி இ3-தாேல, அ ஒ3 ச-ேதாஷ&

தாேன!- எ1 மைர எணி# களி!தா1. ெபாிய நாயகி, தாயான&, அவAைடய

ச-ேதாஷ& அதிகாி!த. இர (ழ-ைதகளான ேபா& ச-ேதாஷமாக! தா1

இ3-த. "அவ1 எ.ேக? சி1னவைன ஜா#ரைதயாக# கவனி! ஜலேதாஷ& ேபால
இ3#ேக" எ1 ெசா"6வா1 மைர, ?ாி தHவிய ெபாட1. நா6

(ழ-ைதகளாகிவி*டன. ச-ேதாஷ& ச'சல!ைத ெபவி*ட.

"அடடா! கா < E <1A, ஏ1 இக இப)# கா#காயா# க!.க!''
"(ழ-ைதக இ3-தா அழாேம இ3#(மா?"
”(ழ-ைதக! மகா (ழ-ைதக! ேகா*டா1க மாதிாி 7வி உயிைர வா.(.க"
“இ-த பாவி வயிறிேல வ- பிற- .கேள, அக இப)!தா1 சீரழி>&.
அபாபா! (ழ-ைதகைள அப) அலற அ)#க# 7டா"

கி3ஹQதாQரம!திேல, விசார& () (-த. (&ப& வள-த! 7

வளர

வி"ைல. ேகாப& ெப3 கீ மைர#(. பிர&ம சாிய ஆQரம!ைதவி* விலகிய
தவ எ1 ேதா1றி. நா6 பிைளக2#(! தகபனான பிற(, பைழய

ஆQரம!திேல பாச& ைவ! பய1 எ1ன?
ைவSாியி1 பிரேவச!தா", மைர#( E1றா& ஆQரம& சி!தியாயி.

ெபாியநாயகி ைவSாி#( ப யானா. நா6 (ழ-ைதக! நா3& நர&மாக
ெபேறாக. இ-நிைலயிேல,
கி3ஹQதாQரம!தி1

தலாளியிட& சைட ! ேவைல ேபாயி!

H விஷய & அவAைடய உள!திேல (-த.

உ3மாறினா1. உள & மாறிவி*ட. வானபிரQத& (-தா1 - அதாவ

தி3மைலயிட&, ( -ைதகைள அைட#கல மா#கினா1! ெபேறாகைள ஈசனிட&
ஒபைட!தா1.

க.காணி கன< சைபயி1 காைல# (&பி*# 7

ேவைல ெப, ரப

கா*#( ேபானா1! பமாவிேல, பாப*டா1; (&ப& இ"ைல,

வானபிரQதாரம&! அ ஓரள=#(! தி3தி த-த. ேவைல ெச:வா1.
கிைடபைத உபா1! ைக, தைலயைண , உற#க!#( பதி" ஏ#க&.

இ-நிைலயிேல சில ஆக இ3-தா1. வானபிரQத&, (&ப!ைத எ
நட!தேவ)ய ெபாபி
E!த ைபய1

3- விலகிய நிைலைம, அதிகநா நீ)#கவி"ைல.

) சவி@!தா1, E1 மாத& தடைன! இரடாவ ைபய1

இ1ன இட& ேபானாென1 ெதாியவி"ைல, எவேனா ஜால வி!ைத#கார1
வ-தா1 அவேனா ஓ)வி*டா1. E1றாவ ெப! அ, E1ேறநா ஜுர!திேல,

ேபா: வி*ட. நாலாவ ைபய1; அவ1 ேதா*ட!# கிணறிேல தவறி விH-
வி*டா1.

அ!த!# கிைட!தன இ! தபா"க. வானபிரQத!திேல இ3-த மைரயி1,
#க& ச&?ணமாக, அவAைடய ெபேறாக, பி ைச எ#கிறாக எ1ேறா

தபா6& கிைட!த. உடேன, அவ1 ரப ேதா*டேவைலைய>& வி*வி*டா1.

அைல-தா1 ! அைல-தா1! ஐயா ெகா'ச& ேசா எ1 ேக* பா!தா1! எ சி"

இைலகளிட& உற=ெகாடா1. ஆ) சிலாி1 ேநச& ெபறா1. காவி

அணி-தா1. நீ ?சினா1! க'சா=ட1 ெகா'சினா1. ச1யாQ ஆQரம!திேல

பிரேவசி!தா1. ேவைல கிைடயா! 7

ேக*க! ேதைவயி"ைல! (&ப& இ"ைல,

எனேவ ெபா கிைடயா! கிைட!தா" சிப! கிைட#(ம*& பஜிப!!
இ-த ச1யாச ஆQரம!திேல, வானபிரQத வா*டேமா கி3ஹQதாQரம#

க8டேமா இ"ைல! அ ம*மா! பிர&ம சாிய ஆQரம!தி1 தனிைம>& இதி"

இ"ைல! ச1யாசி மைர#( ச1யாசினி ஒ3வ2& கி*)வி*டா! அவ2#(&

"அேராகரா" 7ற! ெதாி>& இவ1 ேபாலேவ!! ஆகேவ இவனா" தா1 பிைழ!தாக

ேவெம1ற நிைல இ"ைல அவ2#(. ஆனா" அவ2#( ஒ3 "அவ1" ேதைவ!

ச1யாஸ ஆQரம!திேல, மைர ச'சலமி1றி இ3- வ-தா1.

இ- மா#க!திேல உள இல*சிய எழி"க, சாமா1யமானைவய"ல. தம&,
அ!த&, காம&, ேமா*ச& எ1ற உ1னதமான ெகாைகக எ1ன! பிரம சய&,
கி3ஹQதாQரம&, வானபிரQத&, ச1யாச& எA&, நா1( ஆQரம.கெள1ன!
இைவகளி1 உ!தம உைறவிடமாக விள.(வ நம மா#க&.

ெதாழி" ெப3 ேவ&, ேதச!தி" வள& ெப3க ேவ&, எ1 ஏேதேதா
ேப<கிறாக. ஆனா", இ-த ஆ!மா!த இல*சண!ைத, இ-த மாத"க

ெக!திட# 7டா - எ1, கவைலப*டா, ஒ3 நீதிபதி 1945-& ஆ)ேல
ெச1ைனயி", ராமகி38ண மடாலய விழாவிேல, அ*வேக* ெஜனர"

ேவைலயி 3- ைஹேகா* ஜ*ஜி ேவைல#( ெச"ல இ3-த அ1ப

ராஜம1னா அவக, இ- மா#க விேசஷ& பறி ேபசினா. <வி ேசஷ& ப)!த,

மிQட ஆQ)1, <ட <ட பதி6ைர!தா, "இ-த இல*சிய.க எழி6ளன

தா1! மா#க மணிக தா1! ஆனா" காைலயிேல எH-தி3 சி# க'சி! தணி

இ"லாேம க8டப&" பா*டாளி காண சகியாத இட!திேல இ3- ெகா
பசியா" பாதவி!, ஒ3ேவைள ேசா எ.கி3- கிைட#(& எ1பதறியா

ேத&பி# கிட#(& ேபா, அவA#( இ-த! ேதவவா#(&, திய ேபாதைன>&,
ஆQரம இல*சண &, எ1னபா விள.(&! எப) ஐயேன! அவ1 அ-த மா#க

த! வ.களி1 ேபாதைனகைள உண3வா1" எ1 ேக*டா.

ஆ&! ஆQ)1 ைரம*ம"ல, நா6 ஆQரம!திேல>& நிைலைம, வைம,
ெத3#க), நா* ெபா3 ளாதார ேபத

ைறயினா" தளப*! தளா) நட-

வ3& மைர, நாகாிக வா@=#(, வசதி ெபற நம அ1ப நவி1ற நா6 ஆQரம
ேபாதைனைய# ேக* நைக#காம" இரா1!
---------------

4. நாகிழதா

தம பிரேவ! சாபி* நா6 நா*களாகி1றன; க ப'சைட-தி3#கிற,
ைககா"க வ ேபாகி1றன. கா அைட!#ெகா ேபாகிற, மய#கமாக
இ3#கிற, ஒ3 கவள& கிைட!தா" உயி நி(&.''
ப'ைசயி1 இபாிதாப# (ரைல# ேக*க, அ-த! தம பிர=#( ேநர& உடா?.

அவ3#( எவளேவா ெதா"ைல, எ!தைனேயா அவசரமான ேஜா . இ-த பி ைச#
கிணி, (#ேக நி1றா" அவ தம காாிய!ைத# கவனி#கா இவA#(
உபசார& ெச:யவா, த.(வா! அேதா பா3.க அவ, எவள= கவைல>ட1

காாி" உ*கா3கிறா. கதைவ இH! அ)#கிறாேர ேக*கிறதா ச!த&! அவள=

ேகாப& அவ3#(. எ.ேக ெச"கிறா ெதாி>மா! ஒ3 ெபாிய ந8ட& ேநாி*வி*ட

அவ3#(. அதகாகேவ அவசரமாக ஒகிறா. பதிைன- ஏகரா நில &, பைழய

5மாக ேச! இவாிட& கட1ப*ட 'ேசாணகிாி, கட1 ெதாைக (வ*) அச")

ஐ-தாயிர! #(, வி#ரய ப!திர& எHதி# ெகா! விவதாக ெசா1னா1; சாி
எ1றா. ஏக ஒ1#( ஆயிர& Rபா: கிைட#க# 7)யப) நில!ைத

தி3!தியைம!, ெமஷி1 ைவ! தணீ பா: சி, ஏேதேதா ெச:ய ேவ
ெம1 எணினா; ?ாி!தா.
ஆனா", ஓ ேபா*) வ- வி*ட. மெறா3 பணெப*) இைடேய Xைழ-,

7000 த3வதாக# கடனாளி#(# 7றினா1. கடனாளி, பி(வானா1 -- அவைன ஏேதா

100, 200, த3கிேற1 எ1 7றி சாிப!தேவ, தம பிர, அவசரமாக

ெச"கிறா, அ-த ேநர!திேல அவ3#(ள ெதா"ைல எவள=, க8ட ந8ட&
எவள= எ1 ெதாி-ெகாளாம", ப*)னி கிட#(& அ-த பராாி, ஒ3 கவள&

எ1 ேக*டா", பிர=#(# ேகாப& பிற#காதா, 7.க ! "த)பய"க,

எ.காவ 7 #( ேபாவ தாேன, (ள!திேல விH- சாக#7டாேதா'' எ1&

பிர 7கிறா. "இவள= ெபாிய சீமா1 ஒ3 - பி) ேசா தர#7டாதா? அட

ஆடவேன! இவைன இப) பைட!தா:, எ1ைன இ-த#கதியிேல வி!தா:”
எ1 அ-த பராாி, பகவானிட&
#

#

ைறயி*டா1.

இர= மணி எ*; அமாவாைச இ3*; சாி- ேபான சாவ)! திைணயிேல,
பராாிக மாநா 7கிற. வற*! தைலய1, மாநா*ைட! திற-ைவ#கிறா1.

"ஈ= இர#க& ெகா'சமாவ இ3#(தா. தம சி-தைன இ3#(தா. இப), ஏைழக

ெச! ம)யறா.க ேள1A க3ைண இ3#(தா? ஒ3 ேவைள ேசா!#( ஒ1ப
காத& <றி! திாிகிேறா&; பா#கிறவைன எ"லா& பகவாேன1A (&பி* ப"ைல

இளி#கிேறா&, கா " விHகிேறா&, க8ட!ைத ெசா" # கதகிேறா&. ேபாடா!
Eடா! த)யா! தி3டா! ேபா#கிாி!
ஐேயா பாவ& எ1 ெசா"

*டாேள! எ1 தி*)! ர!கிறாகேள தவிர,

மனமிர.கி, தம& ெச:யGேம1A ஒ3வ3#(&

எண& வரவி"ைலேய. அட ஈQவரா! ஈQவரா! இவA.க கி*ட எடாபா,
இவள= ச&ப! ெகா! எ.கைள இப) ஓ*டா)யா#கி, சாவ)யிேல
சாகைவ#கிேற. உன#(# கணி"ைலயா?"
மகாநா*! தைலவ ஓ மாவ #கார1; "ஆமாடா, ஈQவாA#(# க
இ3-தா, எ1ைன எடா இ-த# கதியிேல விகிறா. ப'ைசயா இ3-தா6&,

இேபா 7ட நா1, ?பறி! மாைல க*), ஆலமர! பிைளயா3#(
அபிேஷக& ெச: S*), ேதா# காண& ேபா*! தி!#ெகாதாேன
இ3#கிேற1; எ1 ச#தி#ேகற ப#தி ெச:கிேற1; வாாி# ெகா! வி*டதா சாமி.

ேபாடா! சாமி 7ட, சீமானாக இ3-தா! தா1, சிாி < விைளயா) ேப<&. நா&

உபி*டா அத1 காதிேல ஏறவா ேபா=? அ#(# கGமி"ைல, ேபச வா>&

இ"ைல'' எ1 ெவ2! வா.கினா1. காைலயிேல சீமானிட& சிப*ட ப'ைச,

நா&, ேகவல& மனிதகைள பா!, ைக7பி! ெதாH, சாமி, யவாேன,

எ1 தி! பய1 இ"ைல. பகவாைன! தி!தா" பலA. அவ1 ெபயைர

பஜி#க ேவ&. அவ1 நாம!ைத பாட ேவ&. அவ1 க திற- பா!தா"
நம க8ட& ஒ3விநா)யிேல காறா: பற#காதா?'. எ1

)=ைர 7றினா1.

ேஜ! சீதாரா&. எ1 7வி# க'சா ைகைய# ெக&Kரமாக ெவளிேய அAபி
வி*, வடநா* சா ேபா" ேவட& ேபா*#ெகா த1 பி ைச#கார!

ெதாழிைல நட!திவ-தவ1 வ-தன. 7றிய பி1, மாநா கைல-த; அவக
உற.கலாயின.

ப'ைச, பி(, த1 தீமான!தி1ப) ேகாயி"க

1 ெச1, ேகாவி-தா!

(-தா! ேகாபாலா! இர( ராமா! பார.கா! ப#தவ!சலா ! பர-தாமா! எ1,

?ஜி!வர! ெதாட.கினா1. ேகாயி"களிேல ?ைஜ#காக வ3& ப#தக இ-த

ப'ைசயி1 பஜைனைய மதி!தாெகெள1றா எGகிறீக? அவக மனதிேல

எ!தைனேயா விதமான ( ற"! அைவகைளபறி ஆடவனிட&

ைறயி*

பாிகார& ேகார=&, ெகா-தளி#(& மன#( நி&மதி ேதட=&, ேகாயி6#( வ3&
ப#தக , ேகார வாயி ேலேய, (ட" ெவளிேய வ3& விதமாக=& பகவ-

நாம!ைத# 7வி#ெகா)3பவனிடமா நிப, அவ1 (ைற ேக*ப, உபகார&
ாிவ! உேள ெச1, இல*சா சைன ாி-, ஆப!பா-தவா! அனாதர*சகா!
எ1 தி#கேவடாேமா?
#

#

"ஓ! எ1 ப#தகேள! இ.ேக, நீ.க, ஏேதேதா (ைற 7றி# ேகாாி#ெகாகிறீக.
அ.ேக ேகாரவாயி

ேல 7வி#கிட#கிறாேன, அவ1 அ8ட ஐQவாிய&

ேக*கவி"ைல, வியாபார!திேல அேமாகமான இலாப& கிைட#கேவ ெம1

ேக*கவி"ைல, E!த மகA#( ெஜமீ1 தார 5*)ேல ெப கிைட#க

ேவெம1 ேக*கவி"ைல. அவ1 ேக*ப அைரவயி# க'சி! அைத!

தீ!வி* பிற( உ.களிட& வ3கிேற1" எ1 ஆடவ1 7கிறாரா?
இ"ைல! அவ திைக! நிகிறா, வா: திற#க

)யாதப) வியட1 நிகிறா,

ஆ சாிய!தா", அவ3ைடய உட" Qத&பி!# கிட#கிற. அடடா! இ-த# கபட
ேவடதாாி எ1ைன எவள= அழகாக அ சி#கிறா1! என#( அபிேஷக&

ஆராதைன எ1 7றி ெபா3 பறி!, திைரயி*, நீைர! ெதளி! சிைலைய
அவசரமாக! ேத:#கிறா1. ைகயிேல ஏேதA& வ யி3பி1, எ1 மீ க)-
ெகாகிறா1, காலா" மிதி#கிறா1, அபபா இவ1 ெச:>& அ#ரம& ெகா'சமா!
இர= வ-த&, என#ெக1 ப#தக த-த பிரசாத&, இவAைடய சரசிக2#(

ேபா: ேச3கிறேத! இேதா, ப*ைட நாம&, ளசிமணி, ப'சக ச&, எA& ப#த
ேவடமணி- ப ைசமா மைலேபா" ேமனி எ1 பாகிறாேன, இவ1 இ1
காைலயி"தா1 கள# ைகெயாப மி*டா1, இ.ேக கசி-3கி# ேகாாி#

ெகாகிறா1. ஆஹா! இ-த# களி, கணவைன எ:#காத நாேள கிைட யா, இ.ேக
எவள= <!த&, எ1ன ப#தி! ஏ1 த1 எதிேர வ3ேவாாி1 இய"கைள# க,
இப)ப*டவக சவ & ெதாி-தவ எ1& எ1ைன! தி#கி1றன. ஆனா",
தா.க ெச:>& தீய காாிய& என#(! ெதாியாெத1& க3தி#ெகா, ?ஜி!

எ1ைன ஏ:#க பா#கி1றன. எ1ன ணிவ:யா இ-த ப#தக2#( எ1

ஆ சாியப*! திைக! நிகிறா.

ப'ைச, பக 6& மாைலயி6&, ேகாயிைல வல& வ3வ& (&பிவ&, உர!த
(ர ேல, பஜைன பாவமாக இ3- வ-தா1; ஆடவA#( எ1 ச!த&
எ*டாமலா ேபா(& எ1 எணினா1. ஒேவாாிர=&, சாவ)யிேல, ப'ைசைய#
ேக

ெச:யாத ஆ) கிைடயா; அவ1 அ6!& ேபானா1. கைடசியி" ஓ

பய.கரமான

த*)#ேக

)=#( வ-தா1. அைத அவ1 7றினேபா அ-த ஆ)க ைக

ெச:தன. அவ1, மிக உதி>ட1 இ3பைத அவக அறியவி"ைல.

ந&ைமேபா1ற மனித பிறவிைய! ேதவா எ1 தி!! தி!, வா@!தி
வா@!தி, எ1 நா#(! தH&ேபறிவி*ட. மனிதைர பஜி! பயனி"ைல,

மேகQவரைன பஜிேபா&; அவ, த1 மகனிட&, இர#க& கா*டாம ரா எ1
எணி, நா#(#( நிமிட & ஓ:= தராம" நாமாளி பா)ேனா&; அவேரா ந& (ைற

தீ#க

1வரவி"ைல. எ1 ேவதைன# (ரைல# ேக*காத ெசவிகைள அ!

விடேவ&, அ"ல, விய!தமாக பஜி! வ3& எ1 நா#ைகயாவ
)!ெதறிய ேவ&. மறவாி1 ெசவிைய அ#க எ1னா" -

)யா:

ஆடவA#(ளேதா, க3.க ெசவி, அபடா, உைடப&; ெச:வேதா சிரம&.

அைத விட, 'எ1 நாைவ! த)! விவேத <லப&. எத( என#( இ-த நா? கீத&

பாகிேறனா? களி இ3-தா" தாேன கான&! "ஏ! எ.ேகயடா ேமா*டா )ைரவ,
7பி அவைன" எ1 அதிகார ெமாழி ேபசேபாகிேறனா? அைர இல*ச-தா1
இ-த ஆ இலாப. கிைட!த எ1 இலாப# கண#( ேபசேபாகிேறனா?
அ3ைம மைனவியிட& ஆன-தமாக ேப<ேவனா, (ழ-ைதகளிட& ெகா'<ேவனா?
எ1 நாவி1 ேவைல இத"லேவ! எதிேர தைல ெதாி-த&, தம பிரேவ! எ1
ெசா"ல=&, பி ைச ேக*க=&, ேகாயி ப)யிேல இ3- ெகா ேகாவி-தா எ1

7வ=-தாேன இ3#கிற. இத( ஒ3 நா இ3#கேவமா - எ1 ஏேதேதா
எணினா1.

த1 நா#ைக! )!, ேகாயி ப)#க*)ேலேய 5சி எறிவ எ1
தீமானி!தா1. இைத அவ1 7றினேபா, ஆ)க அவ1 அ ேபால ெச:ேத

விவா1 எ1 ளி>& எணவி"ைல. அவ1 நா#ைக! )!#ெகாட

ெச:தி ெதாி-த ேபா தி#கி*, தி3ேவா கீேழ விHவைத>. கவனி யா,

"அேடேட பாவ&, விைளயா*#( ேபசினா1 எ1 நிைன!ேதா&;

உைமயாகேவ நா#ைக அ!# ெகாடாேன" எ1 பாிதாபப*டன.
#

#

க >க அதிசய&. நா!தீகர#( ஒ3 ெவ)(. ஆ!திக3#( ஓ ? ெச, கட1
இ"ைல எ1 ேபசி#ெகா&, ப#திமா1கைள! Iஷி!# ெகா&,
ேப:#(ர" கிள& ேபவழிக, இ1 மாைல, ேகாபால <வாமி ேகாயி"
ப'ச ப#த எA& மகா1, பரவச ேம

1

*! த& நா#ைக! )!, பகவாA#(

சமபி#க ேபா(& அ?வமான அத# கா*சிைய ேநாிேல க ப#தியி1

ெப3ைமைய உணரலா&. ஆ!திகக, Sட!ட1 வ- ேமப) ப#தைர! தாிசி!

பகவ! அA#கிரக& ெபற# ேகாரபகிறாக. இ.ஙன& ேகாபாலசாமி ேகாயி"

தமக!தா, ெகாைடேகாவி-த சாமி எ1 அ சிடப*ட  ேநாZ<க ஊாிேல

ஆயிர#கண#கிேல 5சப*டன. ெத3=#(! ெத3 7*ட& ேச- வி*ட.

இ!தைகய ப#திமா1 யாேரா எ1 ஒெவா3வ3& ஆவ6ட1 ேக*டன.
ேமாச & ேவஷ & நிர&பிய உலக&! S& வ'சைன>& S@-த உலக&.

அக-ைத>& அனியாய & தாடவமா& உலக&. மய#க!ைத>& ம3ைள>&, த3&

மத&. எைழ எளிய வைர ஏ:#க! த-திர#கார1 தயாாி!த இ-த ேபாைத தரக3&

த3#க3&, த1னல!#காக! ேதா)ன இ-!, நாச#(ழிைய. பணெமA&
ேகா*ைட#( ப.கி# ெகாவா1, பா*டாளிைய வா*) வைதபா1,

ப'சா.க!ைத# 7*டாளியாக# ெகாவா1; ஆேவாA#( அ) பணி வான,
இவ1 ெபய சீமா1. எதி#க! ெதாியாத ேகாைழ; இ.கித& ெதாியாத வாைழ;

இவ1 ெபய ஏைழ.

7) ேபச= (&பி*# ( ற=& உள 7ட&, ேகாயி"... இ வறியவ ெச1

பா! பய1ெபறா ெவளிேய வ3&, வாயி" ! அ#ரம!ைத# க அ'சி ெம:
மற-தவேர, ஆடவ1. இவிதமான  அகராதியி1 ப) ேபசினா ப'ைச.
தன#( ேசா ேபாட ம!# ேகாபமாக ேமா*டா ஏறி ெச1ற சீமானி1

மாளிைக#( ெச1றா1. ெவறி ெகாடவ1 ேபால! Iறினா1. ேவைலயா*க

பி)!திH!# க*)ன, க&ப!தி". "ச=# ெக!" எ1 7றினா சீமா1. பயமி1றி

சிாி!தா1 ப'ைச .

"இேபா ேக*கிறதா உ1 ெசவி, ேப8! இ ெதாியாம" இ!தைன நா
தவி!ேதேன. உ1ைன ?ஜி!ேத1, தி!ேத1, அேபா உ1 ெசவி ம-தமாக

இ3-த. இேபா எ1 மனமார உ1ைன! தி*)ேன1. உ1 ெசவி#( அ

எ*)றா? சாி! ச=#ெக! உ1 ைக வ #(மள= எ1ைன அ)! பசிையவிடவா,

ச=#( எ1ைன அதிகமாக வா*ட )>&. உ1 ேகாப!ைத! தணி#க#7)ய அள=

அ)#க உ1 கா!திேல வ = இரா. அத( எவனாவ ஓ

ர* ஆைள பி)!

ேவேறா எைழ அசபவா1, அவைன வி* எ1ைன அ), அத( அவA#(#

7

ெகா" எ1 ப'ைச ேபசினா1, பயமி1றி. அவA#( பி!தேமா எ1

சீமா1 ச-ேதகி!தா1. ேவைலயா*கைள ெவளிேய அAபிவி* விசாாி!தா1.

அ-த ஏைழ த1 ேவதைனயான வா@ைவ>& நா#ைக அ!#ெகாளேபா(&
விஷய!ைத>& ெசா1னா1. சில விநா), சீமா1 ெமௗனமாக இ3-தா1. ஓ

)=#( வ-தா1, க*கைள அவி@!தா1. ப'ைசைய மாளிைக ேம1மா)#(

அைழ! ெச1றா1. 5*)ன ஆ சாியப*டன. ப ைசேய ஆ சாிய ப*டா1.
அ<ைவ உ) அளி#கப*ட, ஆைட தரப* ட, ஆயாச& ேபா#கப*ட.

அத( பிற(, சீமா1 ப'ைசைய அ3கி" அமர ெச: "உைமயாகவா நீ,
நா#ைக )!# ெகாள ேபாகிறா:?" எ1 ேக*டா1.

"உைம தா1. என#(, நா#( இ3- பய1 எ1ன? அ இ3பதா", நா1 உ1
ேபா1றவகைள! தி#க=&, ய வ3& ேபா Iற=&

)கிற. ேவெற1ன

)கிற? ஆகேவ, அதைன இழ#க! ணி- வி*ேட1" எ1றா1 ப'ைச.

சீமானி1
ேச!தி -

க& ச-ேதாஷ!தா" ெஜா #க. "ஒ3 வ3ஷ!திேல ஒ3 இல*சமாவ

)>&! உ1ன தமான மட& ஏப!த

)>&! நம ெச"வா#(

பய1ப&'' எ1 தன#( 7றி#ெகா, ப'ைசைய ேநா#கி, "சாி! நீ

Hவ&

இ#காாிய!ைத ெச: ஒ3 பலA& ெபறாதி3பைத விட, ந"ல பல1 உடா(&
விதமாக ெச:கிேற1. எ1 ெசாப) நட-தா", நீ <கமாக இனி வாழ வழி
ெச:கிேறன"- எ1 7றினா1. ப'ைச சாிெய1றா1. உடேன தா1, 

ேநா*Z<க ஊ

H& பரவின.

(றிபி*ட நா ப'ைச த1 நா#ைக! )!# ெகாடா1. சிமா1,
ஆயிர#கண#கானவக

1னிைலயி", ப'ைசயி1 கா " 5@-, "ப#தேர!

தா.க இ-த அ)யவைன! த.க சீடனாக ஏ# ெகாள ேவகிேற1'' எ1
ேவ)#ெகாடா1. ப'ைச தைல அைச!தா1. ப#(வமான சிகி ைச#( பிற(,
ப'ச ப#த எA& தி3நாட!ட1; அவ1, சீமா1 மாளிைகயி" த.கினா1. ஊ
ெர வ-த, காணி#ைக ெச6!த; அதைன ேச! ைவ#(& ேசைவயிேல

சீமா1 ஈப*டா.

ேவ எ-த! ெதாழி 6& கிைட#காத வ3மான& நா#கிழ-தா3#( சீடராக

இ3-ததா", சீமாA#(# கிைட!த. ஊரா, த1ைன ஓ உ!தம1, ப#திமா1,
அவதா 3ஷ1 எ1 ?ஜிப&, Xனி )! ேபான நா#ைக! தாிசி#க நா
ேதா& கா!தி3ப&, பாக!தி" பண& ெகா*வைத>&, பா6& பழ &

பைடபைத>. கட ப'ைச#( ெந'< பதறி. ேவஷ!#(& வ'சைன#(&

எவள= மய.(கிற இ=லக& எ1 எணி ஏ.கினா1. எவள= த-திரமாக!

த1ைன உபேயாகி! அ-த சீமா1 ெபா3 திர*கிறா1 எ1ப க மன&
பதறலாயி.

ேவைல#( ேசா, த.க ஓ ஆQரம&, உ!த ப*டாைட, ேவைலயா*க,
இைவக, நாவிழ-ததா" தன#(# கிைட!த. ஆனா", நா#கிழ-தாைன ந!தன&
ெச:யைவ ேபா1, பதினாயிர#கண#கிேல பண& திர*கிறா1. எ1ன பாதக&!

எ1 ேகாப& ெகாதி!ெதH-த. எ1ன ெச:வா1 பாப&, நா#கி"ைல, ேபச; மற

ஆ)கேளா, 'எேதா ெத:வாA#கிரக& இ"லாமலா, நா#கிழ-த& இவA#(

இவள= ந"ல கதி கிைட!த'' எ1 மய.கி, அவக2& கா " 5@- (&பிட!
ெதாட.கின. சீமா1 தவிர, மறவக த1ைன ஓ அவதாரமாகேவ கட
ப1ைச#( மி(-த ேகாப& உடாகி, சீமானி1 S#( உட-ைத யாக
வா@வதகாக, உயிைர ைவ!#ெகா)3பைத விட, இறபேத ேம" எ1ற
ணி= பிற-வி*ட. ஒ3 ந நிசியி", மேனாேவ தைன அதிகபடேவ, 7ாிய
சா!தி ெகா, தெகாைல ெச: ெகா இற-தா1.

சீமா1, ரடHதா1; ஊகாெவன# கதறி. இ1ன & ெகா'ச நாைள#( நாக

ேரா, தா இ3#க# 7டாதா? நா சீபேம, எ1 ப#க' ைக பிைச-தன. பட&
க*டப*, பட& பிரதி8ைட ெச:யப*, சீமா1 ேகாபாலசாமி, ேகாயி"

தமக!தா ேவைலைய ராஜி நாமா ெச:வி*, மட!தி1 அதிபரானா. ஆ,
ேதா& நா#க விழா நைடெபகிற; சீடேகா)களி1 காணி#ைக (விகிற.
எ.ேக? எ1 ேக*Kக!
ெப3& 2( எ1ைரKக! க*#கைத எ1 ேப<5க. இ8ட& ேபா"

எணி# ெகா2.க.
#

#

1943-& ஆ)ேல ஏர" மாத!திேல, <ேதசமி!ர1, வடநா*)ேல ஏேதா ஓ
ேகாயி ேல, ஒ3 வா ப1, ெத:வப#தி காரணமாக! த1 நா#ைக அ!#

ெகாடா1, எ1ேறா ெச:திைய, ப#தி சிர!ைத>ட1, பேராபகார
ச&ர*சணா!த& ெவளியி*ட. அ-த ப#த1, எ1 த1 நாைவ! )!#
ெகாடாேனா என#(! ெதாியா. ஆனா", நா1 தீ*)>ள கைதயி" வ3&

ப'ைச ேபா1றவக நா#ைக! )!# ெகாள# தய.க=மா*டாக. S

S*சி ெதாி-தவ1, நா#கிழ பவைன# ெகா, பண& திர*ட=& 7சா1 . நா,
அவ1 க*)வி& கைதைய# ேக* ஏமாற=&, ெபா3 தர=&, தயாராக!தா1

இ3#கிற எ1 நா1 ெசா1னா" நீ.க சிாிKக. ஆனா" சி-தைன#(

ேவைல த-தா", "ஆ&" எ1ேற 7வ.

Eடந&பி#ைகயி" ஊறி# கிட#(& இ-த நா*)ேல, இ ேபா1ற Sக2#(&,
சாமியா) க2#(&, அத.க நட!ேவா3#(&, இ1& ஆதி#க& நிர&ப

இ3#கிற. இ"லாமலா பகிர.கமாக, வட[ இராம .க வரேபாகிறா,

ெச!தவைர பிைழபி#கேறா எ1 எவேனா ஓ ஏ:! பிைழபவ1

பிர சார& ெச:ய=&, பண& வS #க=& ணி-தா1. அத(! தாள- த*ட ஓ

தி3#7*ட& கிள&பி! எ.ேகயடா, வளலா ? எ1ன ஆயி நீ ெசா1ன

S2ைர? ஏ1 இப) ஊைர ஏ:!தா:? எ1 பி#ைக ேமாச) ெச:தா:? எ.ேக,
வS" ெச:த பண&? எ1 யா ேபா: அ-த உ) (6#கிைய# ேக*டாக.
அகப*டைத <3*)#ெகா, இேபா" ஓபவ, ஆ#( ஒ3வ இ3வ
ேதா1கிறாக. எ1 சா6&, எ!தைன

ைற ஏமா-தா6&, Eட!தன!திேல ஊறி

ேபானவக2#(, பி!த& (ைறவதி"ைல. இ-த நா*#( விேமாசன& உடா?

இ1 நா& உ*கா- தி3#(& அைறயி 3- ெகா ஆயிர#கண#கான

ைம"க2#( அபா6ள இலட1, வாஷி.ட1, மாQேகா, சி*னி, ெந*டா",

ஆ*டவா, ேபா1ற Iர நகர.களிேல நைடெப& ேப ைசேயா, இைசையேயா,

அ.ேக நைடெப& ேபாேத ேக* இ1கிேறா&.

இைத அதிசய&, அத&, எ1 இ-த Eடமதியின 7வதி"ைல.
"ஒ3 அதிசய& ெதாி>மா? நம ஊ3#( ஓ சாமியா வ-தி3#கிறா. அவ

சாபி* ப! வ3ஷமா சா&. அவ வி?தி ம-திாி!# ெகா!தா" தீராத

வியாதிேய கிைடயாதா&' எ1 ேப<வ.

அவA#(# (ணமாகவி"ைலேய இவA#( பல1 கிைட#கவி"ைலேய எ1
ஆதார. கா*) ேபசினாேலா, “அ அவ1 எH!” எ1 7றிவ.

ேர)ேயா, க&பியி"லா! த-தி, வான\தி, செமைர1, ெட விஷ1, எ1 எ-த

அத# க பி) பறி ேவமானா6& 7றி பா3.க.

தைலயா*வாகேள தவிர, மப)>&, மாாி ேகாயி" ?ஜாாி, (றி ெசா"6&
அதியச&, சாமியா) ம-திாி!# ெகா#(& எ6மி ைசயா" க3 உடா(&
அத&, நா#கி" ேவ" (!தி# ெகாடவனி1 மகிைம, எ1ற இைவகைள

பிரமாதமாக ேப<வ. பாமர ேபசினா6& பரவாயி"ைல. ப)!ேதா& எ1

நாவைச#(& 7*ட!தி6& சில, இ!தைகய நா#கிழ-தா வா#கிழ-தா,

ேநா#கிழ-தா, ெப3வழியா, சி விழியா எ1 ஏேதாேதா “மகா1கைள”!

ேத)#ெகா& ெத-தின& பா)#ெகா& இ3#கி1றன. இ-த பி!த& ேபாக

ம3!ணாதவைரயி", நா, நயவ'சக3#( ேவ*ைட#காடாகேவ இ3- தீ3&.

வா பக விைர-ெதH- இ-த 5ணகைள அட#காவி*டா", வாைழய)
வாைழெய1றி3- வி*டா", எதிகால!திேல இ-நா கா*மிரா)களி1

7டெம1ேற நாகாீக ம#க க3தி எளி நைகயாவ.

இ!ைதயக Eட# ேகா*பாகைள! தக#க பிரசார& ாிய

1வர!

ணியாதவகைள, நா1 நா#கிழ-தா எ1ேற 7ேவ1. அவக மற

விஷய.கைள பறி ேப<வதிேல நா=#கரசகளாக இ3#கலா&. ஆனா" நா*ைட
அாி!வ3& இ-த Eட ந&பி#ைககைள# க)#க

1வராத நிைலயி", நா1

அவகைள, நா#கிழ-தா எ1ேற 7ேவ1. அ தவம"ல!
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