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ைர

மைறத தலைமச அறிஞ அ

ணா அவக எதிய அ !தமான நாவ# இ%.

அவர% அரசிய# – சதாய& க'(%&கைள எெற* இ% நம&+ நிைன,

ப-(தி& ெகா

- இ'&+ எப% உ*தி.

இத நாவ#, 17-10-1943 த# 4-3-1945 வைர “திராவிட நா-” இதழி#
ெதாடகைதயாக ெவளிவத%. பிற+ இைத 1லாக ெவளியி-!, இதி# பல
தி'(த2க ெச3ய அ

ணா வி'பினா. ஆனா#, அவர% அரசிய# பணியி

காரணமாக கைடசிவைர அ% 5யாம# ேபா3வி6ட%. அைத இெபா% ஒேர

 நாவலா&கி ெவளியி-கிேறா.
அ

ணா இ&கைதைய எதிய ெபா% இர

8ததிர ேபா' நட% ெகா

நிைலைய ெதா6- ெச#கிற%.
--- ராணி (%

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

டாவ% உல& ேபா', இதியாவி

- இ'தன. கைதயி இ*திப+தி அ9:
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பாவதி பி.
பி.ஏ.
1.

‘எ%ேவா, இ#ைல; வ'கிறவக<&+ ஒ'ேவைள ேசா* ேபாடலா. ைகயிேல
கிைடசைத& ெகா-(%, கிைடசைத& ெகா-(%, இ; இர

5ட பாெர*

ெசா#லலா. அத + ேமேல நா என ெச3ய 5=? ெச3ய நா என

9ணாேபடா, ெந*>ரா, வி6டலாவரமா? நம&+ ஏ% அ@வள, ெசா(%? ெபாிய
ெபாிய ெஜமீ ைவ(தி'&கிறவ2க, எைச& ைகயாேல கா&கா3 ஓ6டமா6ேட-

ெனகிறாக. நா ஏேதா, எ ச&தியா; சார தம, உதவி ெச3%
ெகா

-தா வ'கிேற. ஆைகயினாேல, எகி6ட நீ ஒ

D எதிபா(%

பயனி#ைல. காைல எ6- மணி&+& கEயாண ெசல,&+ ஏதாவ% ெபா' உதவ
ேவ

-ெம* ெகFசின கண&+பிைள கபாலG(தி&+, மிரா8தா

ஆலால8தர, இேபாதைன !ாி% அ;பினா.
காைல பதிெனா' மணி&+, மிரா8தாாி Hரப% ஓ கிழவ, தளா5 நட%

ப&க(%& கிராம(திE'% வ% ேசதா.

“ெபாிய எழவா ேபாயி-(%! இ% என அன ச(திரமா? ஓயாமடமா? இப5
வ'கிறவக<&+ வ5(%& ெகா65& ெகா
ேவ

5'தா, எ தைல ெமா6ைடயாக

5ய% தா எ2ேக வதானா கிழவ? I:Iட ெச3ய வி#ைலேய இ*.

ேபாக ெசா#J, ேவேற எ2காவ% இன&கி பஜைன ேகாவிEேல எனேமா
விேசஷமா, ேசா* ேபா-கிறாகளா. அ2ேக ேபா3( தின ெசா#J”
இ% மிரா8தாராி உ(தர,! கிழவ, “சிவேன, எத ெஜன எ-(தாJ
எ-&கலா, ஏைழ ெஜம ம6- எ-&க& Iடாதடா அபா! எனேமா, நம
பா(திய&காரனாேச, ேபானா ஒ' ேவைள ேசா* ேபாட மா6டானா; வேத.

பிைச&கார'ட ேபா3 சாபிட ெசானா. 8கமா வாழ6-. ஒ'ேவைள
ேசா* இ#ைலனா உயிரா ேபாயி-! ேபானா(தா என? இப5 சீரழி,

ப-வைத விட சாவேத ேம#” எ* ேசாகி(%& Iறிவி6-& கிழவ, ேகாயிEேல
ேபா3 ப-(%& ெகா

5'% வி6-, ப65னி=ட ேபாரா5னா.
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மாைல ஐ%மணி&+ மேக8வர ேகாயிEேல மிரா8தாாி ேப'&+ அசைன
நடத%. ப&தி ெகா

டவக அவ'ைடய பகவ( ேசைவைய பாரா65ன. இர, 9

மணி&ெக#லா மிரா8தார, தாசி தமயதி M65ேல ெவளி( தாபள(திேல

இ'த ெவ றிைல பா&ைக ேபா6-& ெகா
சீ6டா5& ெகா

- ெபா% ேபா&காக ந

5'தா. ேவ5&ைகயா6ட(திேல நா ப% Nபா3 வைர

பக<ட

ேபா3வி6ட%. ெஜயி(த%, தமயதியி த2ைக ெஜயா! ஆகேவ நOடம#ல அ%!
எைற&ேக; ஒ'நா உத,!! அ6வா8 ெதாைக!!

இ%ேபா# பண ேக6டா# இ#ைல. ேசா* ேக6டா#ல கிைடயா% எற

ேலாபி(தன, ஊ ெமசி& ெகாள ப&தி ேவட, Qைல&+ ெபா' விரய

ெச3வேத மிரா8 தாராி நி(ய கமா;Oடானமாக இ'த%. அவ'ைடய ஈரம ற

ெநFைச ப றி உர&க ேபச, ஊராரா# 5யா%. ெபாிய இட(% பைக

நம&ேக எற பய! பண& ேகா6ைடயிேல அவ இ'% வதா. அவைர&
க

5&க எவ'&+ 5வதி#ைல. ஊாிேல எத வியாபாாி= அவ'ைடய ஆதர,

இ'தா#தா வாழ 5=! எ2+ எத நில வி பைன&+ வதாJ அவ என

ெசா#கிறா எ* ெதாித பிறேக ம றவக ேப8வாக. அ@வள, ெச#வா&+!!

அத ஊ'&+ அவதா ராஜா! அவ உர(த +ரEேல என ெசா#கிறாேரா,

அ%தா ச6ட.

மதிராேலாசைன மற(திேல அவேரா- ேச(% Gேற ேப: தாசி தமயதி,

ேகாயி# +'&க +மர+'பர'&+ பாEய(திேல சிேநகித. அத பயனாக(தா

தமயதி&+ மிரா8தாராி தய, கிைட(த%. இத மதிராேலாசைன மற(திேல

ஆ+ தீைப அத ஊாிேல யாராJ மா ற 5யா%. யாராவ% DD(தா#

அவக மீ% திSெர* சிவிேலா, கிாிமினேலா ேகT கிள! அவக பா-

ஆப(%(தா!

இ@வள, ெசா(%&காரராக இ'த அத சீமா;&+ பிைள +65=

கிைடயா%. யாேரா இவ பா-ப6-, ஊைர மிர65, ேச&+ ெபா'ைள, ஆ
அ;பவி&க ப#ைல விள&கி& ெகா
கால தீ'வத + கறதா# உ

ஒ* கிைட&கா% எற உ

-

ேட இ'தாக. தமயதிேயா மிரா8தாராி

-. அவ க

ைண G5& ெகா

ைமைய உணதவ.

டா#, தன&+
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மிரா8தார'&+ இன வியாபார எ* +றிபி6-& Iற 5யா%. எெத%

மEவாக& கிைட&+ேமா அைவகைள வா2+வா; கிட2+களி# ேசபா;

மா&க65ேல அத ெபா' கிைடப% கOடமாகி ம&க தவி&+ வைரயிேல,
ெவளிேய விடமா6டா. கிைட(தா# ேபா%, என விைல&+ ேவ

வா2கி(தாேன தீர ேவ

- எற நிைலைம வ'ேபா% அத ெபா'ைள வி க

ஆரபிபா. ெகாைள இலாப எ* Iற ேவ
க

-மானாJ

-மா? எ(தைனேயா ஏைழகளி

ணீ ப5த% அவாிட +வித பண! அத& க

ணீெரன, ெவளி Nபாயி

-ம-திைப& +ைற&+மா? அத( த2க(தி மா(%& +ைற=ப5 ெச3=ேமா-?
பண ேபசவா ேபாகிற% அவாிட?
எ65&ெகா6ைட த# எJமிசச பழ வைரயிேல, இJைப பி

ணா&+ த#

இFசி வைரயிேல, எ% கிைட(தாJ மE, எறா# வா2+வா. விைல ஏறின%
வி பா மிரா8தாராி ெச#வ ெப'கிய% அவ வா:த இட(ைத 8 றி=ள
பிரதச பாழாகி& ெகா

- ஏைழக அதிகாி(ததிJ ஆசாியெமன இ'&க

5=? உடEேல காச-ேநா3&+பி, ஆ இைள&காம# இ'&க 5=மா?
மிரா8தாராி ெசா(%&+ ப# விள&கி& ெகா

5'த பா(திப, ெவளிUாிேலேய

விேவகிக கழக எ* ஒ நி*வன ைவ(%& ெகா

ெகா

-, தைலவனாக ய*

5'தா. தைலைம பதவி தனவதனாக ேபா+ தன&+& கிைட&காம#

ேவ* யா'&+ எ* அவ நிைன(ததிேல தவெறன இ'&க 5=? அவ !க:
ெப*வ% ேக6-, தEேல மிரா8தார பயதா. இ@வள, ெபாிய ஆளாகிவி6டா#, நைம இவ மதிபானா எ* மிரா8தாராிட மிக மாியைதயாக
தEேல நட% ெகா

ட பா(திப நாளாகவாக, ெசா(% நிசய தன&+(தா

எபைத பிரபல வ&கீ#க Iறிட& ேக6-, மிரா8தாரைரப றி த

ந

பகளிட அல6சியமாகேவ ேபசி வரலானா. மிரா8தார'&+ அவ மன

நிைல= ந

பகளிட அவைர ப றி அவ ேப8வ% என ெதாி=!

“8(த ப65&கா-! மகா ேபராைச! ஊாிேல ெராப& ெக6ட ேப! எ
க(%&காக அவைரப றி ப(திாிைகக க

5&காமJளன. ஈ, இர&கேம

கிைடயா%”. இைவக மிரா8தார'&+, பா(திப த%வத அசைனக
ந

பகளிட.
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இர

- ேப'&+ உVர G

-வத பைகைய +'&க ேமாப பி5(தா.

ேவ

-. இ'வ' சேதகபட 5யாதப5! இத பிளானி# அவ ேவைல

அவ'ைடய Gைள ேவைல ெச3ய ஆரபி(த%. இத பைகைய வள(%விட

ெச3தா. ெஜயா,&+ ேவ* பிளா! மிரா8&+ வாாிசாக வரேபாகிற வாEப
கிைட(%வி6டா#... இத ேத நிைன! ெஜய(%&+. இத இ-&கி&+

சி&கியி'ப% சீமா;&+( ெதாியா%.
விேவகிக ச2க( தைலவ, ச

டமா'த பிரசார ெச3யலானா. நீதியி

அவசிய(ைத ப றி சGக நீதி. அரசிய# நீதி எ* ஆரபமாகி, ெபா'ளாதார

நீதியிேல !+த% பிரசார. “எ#லா ேபத2கைள= அதிகமாக வளப%

ெபா'ளாதார ேபததா. எ(தைகய வி-தைல கிைட(தாJ கான# நீராகேவ

5=. ெபா'ளாதார ேபத ஒழியாவி6டா#” எ* பா(திப ேப8வா.

திரதிரளான ம&க வா:(%வ, வண2+வ. பா(திப;&+ ேஜ ேபா-வ. அவ
ஒ' ேப8 ெசானா# ேபா%, ஊைர& கல&கி வி-ேவா எ* Iற, ஓ

I6ட தயாராகி வி6ட%. ப(திாிைகக பா(திப !கைழ பாரா6-வ% க

>ாி(த சீமா, பிற+ அவன% ெச#வா&+ எ; ச

டமா'த, த

ேபாேறாைர( தா&+, அ@விதமான பிரசார(தினா# எபைத& க
கல2கினா. இர

-

-

ேடா ைற இதமாக ெசானா. “இத& கால(திேல இ@வித

ேபசினா#தா இனி&+”எ* பா(திப இளி(%& ெகா

ேட பா(திப

சமாதான I*வா. மிரா8தார, “எனேமா தபி! நீ ெகாFச ஜா&கிரைதயாக
ேபசD. நீ ஓ உயத அதT%&+ வரேவ
ெச3% வதா.

5யவ பா'” எ* எசாி&ைக

பா(திப;&ெகா* சமதம ேவ6ைக கிைடயா%. 8லபமாக( தைலவனாக அத

“8'தி”ைய உபேயாகி(தா. அ% பிற+ 8'&+& கயிறா+ேமா எற சிதைன

கிைடயா%. பா(திபனி பிரச2க(தா# !ர6சி Mரனானா +மா எற ஏைழ&

+5யானவ. எ2ெக2+ பா(திப பிரச2க நடதாJ, எப5யாவ%
ேபா3வி-வா, அைத& ேக6க, பா(திப, “ஆகேவ ந

பகேள! இத

ெபா'ளாதார ேபத ஒழியா ன ந நா- சீபடா%. நா வாழ 5யா%.
தலாளி(தன ஒழிய ேவ
பா&க ேவ

-” எ* தீெபாறி பற&க ேப8ேபா%, +மாைர

-! +திபா, I,வா, ைகத6-வா. “பா6டாளி&+ பா-ப-
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பா(திப;&+ ேஜ” எற ேகாஷ அைர பலா2+ ேக6+, அ5வயி றிE'%
வ' +மா'&+!! ஒ'நா பா(திபனி பிரச2க(ைத& ேக6ட >ாிேபா-, MWைழத +மா த வேயாதிக( தகபனா, த +-ப& கOட(ைத மகனிட

ெசா#Jவதி#ைல. அவ மன(ைத ஏ !

ெசா#ல ேவ

5 இ'த%.

ணா&க ேவ

-ெம*. அ*

“அபா +மா! நாைள& காைலயிேல எ2ேக= ெவளிேய ேபா3விடாேத,ேவைல
இ'&கிற%.”
“என ேவைலயபா?”
“நாைள&+ ஒ' ப(திர எதD, நீ= ைகெய(% ேபாடD.”
“ப(திர எத +?”
“அடேய

டா! வயி ெறாிசைல& கிளபேற. நம நில, M-, எ#லா(ைத=

மிரா8தார;&+ வி&கிரய ெச3யேற. அத ப(திரதா. உன&ெகன

ெதாிFச%? அவகி6ட ப6ட கட வ65= அசJ ேச% நம மான(ைத

வா2+வத + நாமாகேவ, கடைன& ெகா-(த வ;&+ ெசா(ைத எதி ெகா-(%

வி6- ைகைய& காைலபி5(%& ெகா

- இத M65ேலேய நா2க +5&IE&+

இ'&கிேறாெம* ெகFசி& ேக6-& ெகா

டா# மன8 இர2+! பா&கD,

பகவா எத வழி வி-கிறாேரா?”
+மாாி உட# பதறி *. க

களிேல நீ த%பி *. தன% +-ப நிைலைமைய

உணராம#, +*ேபா# வள% வி6டைத எ

ணி( %&கி(தா. ெவ6க-

மைடதா. அறிர, அவ ப6ட ேவதைன ெசா#J தர(த*. “ஆகா!

பா(திப I* தி6ட இ'தா#, நம&+ இ(தைகய கதியா ஏ ப-? எ*

எ

ணி பைதபைத(தா.
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ப(திர(திேல ைகெயாபமான பிற+, +மாாி தகபனா அ5ய ற ெந-மர ேபா#,

மிரா8தாராி காE# வி% “தம பிர!! இத ஒ' தய, ெச3ய ேவ

-. G*

தைலைறயாக அத M- எ2க<&+ ெசாத. மாதாமாத > ேமேல ைவ(%&

+5&IE ெகா-(% வி-கிேற. அதிேல +5(தன ெச3ய உ(தர, தரD” எ*
ெகFசினா. கிழவ மிரா8தார காE# விதேபா%-,+மா'&+ ெநFசிேல ெந'!
விவ% ேபாேல இ'த%. வித ஆைள அல6சியமாக எ

ணி, ெவளி(

தாபள(திE'% ெவைள ெவ றிைலைய எ-(%, கிளாTேகா ம# %ணியிேல
%ைட(% கல 8

ணா! தடவி வாயிேல ேபா6- ெமறப5, மிரா8தார,

“அ%&ெகைனயா இேபா அவசர கி-(தா? எதி'. எதி', கட
ெகா-(தா, இ@வள,தா. காE# விவ%, கள&+பி- ேபா-வ%. ெகF8வ%

ேபா%. M- வி&கிரய ஆனத +& ெகாFச நாளாவ% அைத நீ காE ெச3யD.
அேபா%தா அ% வி&கிரயமானவக<&+ 8வாதீனமா+. பிற+ பாேபா

ேபா” எ* மிரா8தார Iறியேபா%, +மா த மனதிேல எ

ணியைத ம6-

வா3வி6- ெசா#E யி'தா# ச6ட அவைன 8&+1றா&கியி'&+.
-----------

2

பாவதிபா3, பி.ஏ. ஓ நாகாிக ந2ைக! அனாைத ஆசிரம(திேல வள%, அறிவி
%ைணயா# ப5(% ப6ட ெப *, பிரசார !ாிவதிேல ஆவ# ெகா

-,

விேவகிக ச2க(திேல ேச%, பா(திபனி காதJ&+ பா(திரமானவ.
க#யாண(ைத இர

ேடா ஆ

5ேல 5(% விடலா எ* பா(திப

Iறினா. ஆனா# அவ ஒ* ச+தைலயாகவி#ைல! %Oயதைன ச *(

Hர(திேலேய ைவ(தி'தா.

ைடபா3- 8ர(தினா# கOடப6ட கைள!( தீர டா&டக பாவதிைய ஓ

கிராம(திேல ேபா3 ஓ3வாக இ'&க ெசானாக. பா(திபனிட சிபாாி8&

க5த வா2கி& ெகா

-, மிரா8தா வசி(% வத 8தர!ாி&+ வ% +மா'&+

ெசாதமாக இ'%, மிரா8தாராி 8வாதீன(%&+ வத M65ேல,

ேவைல&காாி=ட த2கினா.
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பாவதிபாயி தாிசன(%&காக பா(திப, அ5&க5 8தர!ாி&+ வரலானா.

அத ‘விஜய’ ெஜய(%&+ “அபெஜயமாக” 5த%. எவேளா ஒ' சி*&கி=ட
I5& ெக6- ேபாகிறா பா(திப எ*, நாரதகான ேலால ெச3% வி6டா.

+'&க 8மா இ#ைல. எனேவ மிரா8தார, “இத ைபய;&+ ெசா(%

ைவ(%வி6- சாவைதவிட, பாதி தமயதி&+ பாதி சிவ ேகாவிJ&+ எதி
ைவ(%விட ேபாகிேற” எ* ேபச( ெதாட2கினா.
பா(திப கா%&+ இ% எ65ய%, “அத ேலாபியி ெசா(% என&ேக? அ%
ேகாயிJ&ேகா, +ள(%&ேகா, ேபாக6-” எ* ேகாபமாக ேபசலானா.

8தர!ாியிேல பிரசார நட(தினா. ெசா(ைத இழத +மா'&+( Hபமி6டா.

+மா ெவ* உணசியா# தா&+

ட மிசார உ'வ! பா(திபனிட விைச

இ'த%. ஏவினா# தீத% மிரா8தாராி வா:,! இ@வள, ஆப(% வ%வி6ட%.
அ@வள, சப(% பைட(த சீமா;&+!!
பாவதியி அழ+ ம ேறா ஆப(ைத உ

டா&கி வி6ட%. அவைள& க

-

ேபச, வி'%&+ அைழ&க, மிரா8தார அ5&க5 அ2+ ேபாக ஆரபி(தா.
அவ மாியாைதயாக வரேவ பைத இவ சமதி&கிறா எ* எ
ெகாவா. அவ நாகாிகமாக ேப8வைத இவ ந எ
ெகா

ணி&

ண(ைத( ெதாி%

டா எ* க'தி >ாி&கலானா. பாவதி ஆடவாி மனேபா&ைக

அறியாதவள#ல! எ@வள, ேபதைம இத& கிழ(%&+?”எ* எ

ணி சிாிபா.

மிரா8தார ஜாைடயாக( த க'(ைத ெதாிவி&கலானா. பாவதி&+ ஒ' ேயாசைன

பிறத%. ெசா(% பா(திப;&+& கிைட(தாJ,பா(திப ேப8&ேக றப5

காாிய(ைத ெச3வாேனா, மா6டாேனா எற சேதக அவ<&+. ஆகேவ,

மிரா8தாராி ‘ேநா3’ தீ',ெபா%& காாிய(%&+ எ@வள, ெசா(% உபேயாக

ப-(த 5=ேமா அ%வைரயி# இலாப எ* தீமானி(தா. அத ேக றப5
நட&கலானா.

“த2க ெசா(% >ரா, பா(திப;&+(தா ேச'மாேம.”
“நா இOடப6டா#தா, 8யசபா(தியமாேச.”
“ஊாிேல ெசா#கிறாக. அவIட ெசானா.”
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“ெச3யD. என&+ பா(திப;&+(தா ெசா(ைத தரேவ

- எற வி'ப.

ஆனா#...”
“அ% என மிரா8தாவா! ஆப(தான ஆனா# ேபா-கிறீ-”
“ஒ*மி#ைல. த# மைனவி&+& +ழைதயி#லா வி6டா# என? ேவேற ஒ'
கEயாண ெச3% ெகாவ% தாேன எ* ஊாிேல சில &கியTதக
ேப8கிறாக.”

“சேதாஷமான ெச3தி! ெப

பா(தா3 வி6டேதா?”

“பாவதி! ேகEயா ெச3கிறா3?”
“எைன& கEயாண ெச3% ெகா<2கேள.”
“ேவ5&ைக ெச3கிறா3. என&+ ம6- உ

ைமயி# அத பா&கிய

கிைட(தா#...”
“என&+ ஒ' விரத இ'&கிற%. யா இத மாகாண(திேலேய ெபா%&
காாிய(த%&+ அதிகமான ெபா' ெசலவி-கிறாகேளா,அவகைளேய கEயாண
ெச3% ெகாவெத* நா சபத ெச3தி'&கிேற. அ% நிைறேவற, உ2க

ஆைச நிைறேவற, உ2களிட ெசா(% இ'&கிற%.”

“நிஜமாகவா, பாவதி! நிசயமாக ெசா#. எெனன ேகாயிJ&+ எெனன
ெச3ய ேவ

- ெசா#, இத வினா5ேய ெச3கிேற.”

“ேகாயிJ&+ என +ைற வ%வி6ட%. +5ைசகைள& கவனி= தEேல.
ஏைழக<&+ வழி ெச3ய ேவ

-. நா நாைள&+ ஒ' ப65ய# அ;!கிேற.
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அதப5= த'ம ெச3=2க. ஆ*மாதமான பிற+, நா உைம& கEயாண

ெச3% ெகா<கிேற. விஷய பா(திப;&+( ெதாிய& Iடா%.

மிரா8தார ேவகமாக( தைலைய அைச(தா. வழ&கமாக ைக+J&+வ% ேபா#

பாவதி அ* மிரா8தாராி ைககைள& +J&கினா. அவேரா அத& ைககைள(

த க

களி# ஒ றி& ெகா

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

டா. அத ேக அவ'ைடய கர2க ந-2கின.
3

பாவதி, மிரா8தார'&+ மைனவியாக சமதி(% அத காக நிபதைன Iறின
பிற+, M65 + சேதாஷமாக( தி'பிய மிரா8தார, மாபிைள ேபால&

காணப6டா. பிற'&க#ல அவ'&+ அவ எப5( ெதாிதா! நைடயிேல !%

*&+, கைனபிேல !% கXர ஆைடைய( தி'(தி& ெகாவதிேல !திய ைற.

ேப8 ச *& +ஷியாக இ'த%. நிைல&க

நைர(த மயிக இ'&க& க

ணா5  நிறா மீைசயிேல சில

டா. நாவிதைன மனதி + தி65னா. +ளி&+

அைற ெசறா. சைத ெகா(%& ெகா(தாக ெதா2+வைத& க

டா. அய எ*

த2கெம* பவளெம* (ெத* இத பய#க ெச2க# Hைள(தா
ெகா-(% நைம ஏ3(% வி-கிறாக எ* சி(த ைவ(தியகைள( தி65னா.
மைனவிைய& க

டா. இத சனியைன ஊ'&+ ெதாைல(% வி-கிேற. ஒேர

M65# ெபௗணமி= அமாவாைச= இ'&கலாேமா எ* மனதி + Iறி&
ெகா

டா. தமயதியி மFச(திேல ப-(தாேர தவிர பாவதியி உ'வ(ைதேய

அைண(%& ெகா

டா, கனவி#.

ம*தின கலாரசிக கனகசேபச வதேபா% ஆலால 8தர மலத க(%ட
அவைர வரேவ றா. பாவதி ப5(தவ. ேப8&காாி, நா விஷயமறிதவ
எ* கா65& ெகாள ேவ
எ* எ

-? அத +& கனகசேபச உதவியாக இ'பா

ணினா. இனி& கனகசேபசாி கலா பிரச2க2கைள சாியாக& ேக6-

விஷய ஞான ெபறேவ

- எ* தீமானி(தா. ரசிக'&+ மிரா8தாராி !திய

ஆவ(தி காரண !லனாகவி#ைல. ெச#வ நிைலயாைம, வா:, நிைலயாைம

தEயவ ைற விள&+ சில கவிைதகைள விவாி&க( ெதாட2கினா. மிரா8தார,
இப(ைத( த' கவிைதகேள வா:&ைகயிேல வள உ

டா&+ எ*

விவாதி&க( ெதாட2கினா. வழ&க(%&+ மாறாக, ஆலால8தர விவாதி&க(
ெதாட2கேவ ரசிக'&+ ெகாFச சFசல உ

டா&கிவி6ட%. விவாதேம,
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விசாரதாேன த'. கலாரசிகக<&+. ேப8 வா3 உ

ேட தவிர ேக6+ ெசவி

இ'&க6-. ைவரமணியாக இ'&க6-. அவக வ

5வ

இராேம. கைலயிேலேய G:கி& களி&+ ஏ-ைடேயா'&+. கனக சேபசராகேவD
5யாக(தா

ெகா6ட6- த2க க#வி( திற(ைத பாவதியி ேப8&+ அைவ ஈடா+மா?
அவ ேபால ேபச இவகளா# 5=மா? எ* ஆலால8தர Iறினா. இவ

மன(ைத இ@வள, கிளறிவி6ட பாவதி தன% ஜாைகயிேல ப65ய# தயாாி(%&
ெகா

5'தா.

‘தி'!க: இ'&கிறேத, அ% தி@யமான ஒ' கைல‘ எ* கனகசேபச ேபைச(
ெதாட2கினா. “'ேகச ப&தி ரச அதிேல நிரப இ'&+மா” எ* ஆலால8தர வழி ெமாழிதா. நீ

ட ேநர ேபச ேவ

கனகசேபச, ஒ' ைற கைன(%( ெதா

-ெமற நிைன!டேன

ைடைய சாிப-(தி& ெகா

-

Iறலானா. “தி'!க: ப5&+மவ சிைத வEவாேல ஒ'(தைர மதிபதிைல

உத அ'ளாேல.” “மிரா8தாரேர இத ெபா' மிக அழ+ள%. அ>வமான
க'(%ைடய%. ேக<” எறா. இைத& ேக6க ஆலால8தர'&+ மனமி#ைல.
பாவதி ெபாழித பதனி அவ'&+ பாட#க< அைவக<&+ள ெபா'<,
இர

டாவ% Gறாவ% தரமான% எற எ

அட&கி& ெகா
ெகா

ண(ைத( த% வி6ட%. சEைப

- கனகசேபச தி'!க&+& Iறிய வி'(தி=ைரைய& ேக6-&

5'தா. “ேபா%” எ* Iற மன H

ெகா-&கவி#ைல.

5 *. நிைலைம இட

இத சமய(திேல வதா ஒ' பணியா; க5தெமா* ததா. பிாி(தா;
ைகெய(ைத& க

டா. கலாரசிகைர இ* ேபா3 நாைள வா எறா. உ

அைற&+ விைர% ெசறா. ப5(தா க5த(ைத க5த பாவதி அ;பிய% எ*

Iற, ேவ

-ேமா?

தாசி தமயதி&+ … 10,000
+மா'&+ … 5,000

ேமா6டா 5ைரவ'&+ … 2,000

கைட& கண&க'&+ … 5,000
வியாபார ஏெஜ

-&+ … 10,000
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நகரசைப&+ … 50,000

எைழபிைளக இலவசப5!&+ 50,000
அனாைத ஆசிரம(%&+ … 20,000
விதைவ சகாய நிதி&+ … 50,000
ேவ* உம% இOடப5!
இ% பாவதி அ;பிய ப65ய#, அைத பா(% ெமா(த( ெதாைகைய I65
பா(த%, மிரா8தாராி தைல 8ழற%. இ@வள, பண(ைத இைற(% இவைள
ெப*வதா? எ* மனதிேல ஓ எ

ண தா&கி *. ஒ' 5,&+ வர5யாமா#

ப65யைல பா(% ெப'G8 வி-வ%, பாவதியி ேபா6ேடாைவ பா(%
ெப'G8 வி-வ%மாக அெற#லா அவதிப6டா. தமயதி M6-&+
ேபாகவி#ைல.

“பாவதிைய ம*ப5= பா&க& Iடா% பா(தா# அவ<ைடய சிாி! எ

ெசா(ைத 9ைறய5வி-. அவ வ !*(தினா# நா தைட ெசா#ல 5யா%.

அவ இத ஊைர வி6- ேபாகிறவைரயி“ல நா இ2+ இ'&க& Iடா%.

எ@வள, கOடப6- சபாதி(த%-? அைத இப5 பாழா&+வதா? Iடா%.
5யா%.” எ* மிரா8தாராி 8பாவ அவ'&+ எ-(%ைர(த%. வி5=

ரயிேலறினா. ெகாைட&கானJ&+ பாவதி கிளறிய ெவப(ைத( தணி(%&

ெகாள +ளிசிைய( ேத5 ம6- ெகாைட&கான# ேபானாரா? இ#ைல. ஆரF8
பழ சீச. அ2கி'தப5 அத வியாபார(ைத= பா(%& ெகாளலா எற
ேயாசைன=தா அவைர மைல=சி&+ அ;பி *.

பாவதியி !னைகயி ெபா' பா(திப;&+( ெதாியா%. “ஏ%, பாவதி!

கிழவ;&+& +ஷி பிற% வி6டேத. ெகாைட&கானJ&+ சீச;&+

ேபாயி'&கிறாரா” எ* அவ அவளிட ெசானேபா% பாவதி சிாி(தா.
--------------
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4
ெசா(ைத இழத +மா சி2க ேபா# கசைன !ாியலானா. சமதம(ைத ப றி,

எநத பிரச2க(திJ பா(திபனி பிரச2க(திE'% ேம ேகா எ-(%

உபேயாகி&கலானா. “எ தைலவ” எ* பா(திபைன !க:% ேப8வா.
இேறா நாைளேயா சமதம வ% வி- எ* ெதாிதவ ேபா# தீெபாறி
பற&க ேப8வா +மா. பா(திபனி ெசா ெபாழிவிேல Iட இத அள,

வி*வி*! இ#ைல எ* ரசிகக ேபசி& ெகாளலாயின.

ெகாைட&கானEேல, பா(திப ம*மாத ஒ' தீவிரவாதிக மாநா- நட(த

ஏ பா- ெச3தா. பாவதிபா3 திற! விழா. பா(திப தைலைம. ெகா5ேய *

விழா,&+& +மா. இ% பாவதியி வ !*(தலா# பா(திப அைர மன(%ட

ஒ!& ெகா

ட%. சீச;&+ வத சீமாகளி# பல' மாநா6-&+ வதி'தன.

“இ2ேக வ'வாளாேம, எ ப2களாவி# த2க ேபாவதாக& க5த எதி

வி6டாேள. அவ க(தி# எப5 விழிேப?" எ* திணறினா சீமா. பாவதி

வத%, பைழய விஷய எ%, நடததாகேவ கா65& ெகாளவி#ைல. “அவசிய
தா2க வர ேவ

- மாநா6-&+" எ* ேக6-& ெகா

டா.

“வராமE'ேபனா" எ* வா(ச#ய(%ட மிரா8தார ெசானா.
Gவாி ழ&க, மாநா6ைட மாTேகா மண கம ப5 ெச3த%. இ(தைகய
Mரக இ'&க, இனி ெஜய

-. பயமி#ைல மனேம எ* ேதா6ட(

ெதாழிலாள' ப2களா ேவைலயா6க< ேமா6டா 5ைரவக< ம *
மாநா6-&+ வதி'த தீவிர இைளஞக< எ

பாவதியி ேவ

-ேகா.

ணி மகி:தா. கைடசி நிக:சி

“ேதாழகேள நம% மாகாண(திேல G* இட2களிேல ெதாழிலாளக ேவைல
நி*(த இேபா% இர

- ஜி#லா&களிேல பFச. ஒ' ஜி#லாவிேல ெவள(தா#

M- வாச# இழ% ேவதைனப- +-ப ஆயிர(%&+ ேம#. ஒ' கிராம(திேல தீ

விப(தா# 1* ஆதி திராவிட +-ப +5ைசயிழ% கத*கிறன. ஒ'

தாJ&காவிேல காலரா, ம ேறாாிட(தி# பிேள&.

“இ@வள, ேவதைனயி ந-ேவ மமைதேயா- இத மைல நி கிற%. அத + மன
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இ#ைல. பாிதாபபட இத மைல=சியிேல வ%ள ம&களி மன பாைறயா?
அவக இர&க கா65னாகளா? அவக<&+ அ5வார(திேல இ'&+ அவதி
ெதாி=மா? தா2க உ#லாசமாக நடமா- உலகிேல. இ@வள, ேகார
உடனி'பைத( ெதாி% ெகா

டாகளா? ேதாழகேள. இ@வள, வ*ைம&

கிைடேய ஒ' சிலாிட ெச#வ இ'பைத நா கா

கிேறா.  +வியJ&+

ேமேல ேபா(% ைவ&க ப65'&+ Xதாபர அ%. 8ழ# அ5&+ கடEேல

மித&+ ேதாணி எேப. இ@வள, வ*ைம இ'&+ேபா% வா:&ைகயி

'சிைய ப'கி& ெகா

- ஒ' சில வா:வைத நாகாிக எ* நா Iற(

%ணிேய. ந#வா:, எ* ெசா#ேல. !
எேப இநிைலைய இத நிைல மாற ேவ
மக(தான மா*த#க உ

ேவ

-.

டாக ேவ

ைண G5ட ேபா(தப- சீைல

-. அத + ம&க மனதிேல

-.ஆயிர&கண&கிேல +மாக ேதாற

“இேபா% மிக அவசரமாக( ேதைவ +ைறத% 50,000 Nபா3. நா ! Iறின

ஏைழகளி %யைர( %ைட&க சீமாகைள நா ேவ

5& ெகாகிேற. உ2க

அல2கார ெசலைவ +ைற(% ஆடபர ெசலைவ ம6-ப-(தி, இத +

உத,2க. தி'விழாவி + தீப தாிசன(தி + +பாபிேஷக(தி + ேகா!ர
>8 ேவைல&+ ெசலவிட ேவ

-ெம* இ'&கிற ெதாைகைய இத +( த%

உத,2க. ச2கராசாாிக<&+, ஜீயக<&+ தபிரா;&+, தி'பதி

ெஜமீதா'&+ ெசJ(% காணி&ைகைய ஏைழக6+ ெசJ(%2க. மத
சபதமான தம ெச3தா# உ2க<&+ ேம# உலகி#தா ேம#நிைல

கிைட&+மா. நா ெசா#Jவத#ல. மதவாதிக ெசா#Jவ%தா. நா ெசா#J

உதவி ெச3தா# இத உலகிேலேய நீ2க ம6-ம#ல, உ2க உடபிறதாக<

ேம#நிைல அைடவ. ஆகேவ, இத + உதவி ெச3=2க. ேதாழ +மா, அத

வ9J&+ உ2களிட வ'வா; க2 ேகாணா% உ2களி உதவிைய( தா'2க.”
மாநா6- ச(த மைலைய அதிர ெச3%வி6ட%. அ@வள, உ'&க ஆேவச

நிரபிய ெசா ெபாழிைவ அ%வைர பாவதி ெச3தேத கிைடயா%. பா(திப

ெபாறாைமப- அள, இ'த% பாவதியி ெசா ெபாழி,. ெபாறாைம

ம6-ம#ல. அட&க 5யாத ேகாப. பா(திப;&+; +மா பாவதிைய பா(த
பாைவ, பா(திபனி மன(ைத ஈ65ேபா# +(தி *. +மா'&+ அ* அள,
கடத ஆனத. ஆயிர +மாக ேதாற ேவ

- எ* அத அண2+

Iறின% அவ;&+ !ளகா2கித மளி(த%. ெகாைட&கானJ&+ வர பிரயாண
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ெசல,&+ பண தத%. இத& கிாீட(ைத அளி&க(தானா என க'ைண அத&

கனி&+ எ* எ

ணி& களி(தா அ&காைள. அவ;ைடய ஆனத ேபாதாதா

பா(திப;&+ ஆ(திரG6ட.
----------

5

“என இ'தாJ பாவதி என&+ நீ ெச3த காாிய பி5&கவி#ைல.”
“எ% பி5&கவி#ைல?”
“நீ தபாக எ

ணிவிடாேத. நீ ஏேதா மாநா65# அத& +மரைன ப றி !க:த%

ேக6- என&ெகா* ெபாறாைம இ#ைல; அத காக ெசா#Jகிேற எ*

எ

ணிவிடாேத. உதவி நிதி திர6- ெபா*ைப அவனிட ஒபைட(த% த!.

த#தரமான 6டாதன.”
“ஏேனா?”

“அவ எனதா ேபசினாJ ைகயிேல காசி#லாத ேபவழி”
“என&+ அ% ெதாி=. அவ ைகயிேல கா8 இ#ைல க'(திேல H8 இ#ைல.”
“பிரச2க மாநா65ேல நட(% பாவதி. எனிட ேவ
“பிரச2க உ2க<&+(தா ெச3ய ேவ

டா”.

5யி'&கிற%. ைகயிேல கா8 இ#லா-

வி6டா# என அவ;&+? எனிட கிைடயா%. நா2க இ'வ' ஒேர இன.”
“ேஜா5 ேசவைத நா உணகிேற."
“ேசதாJ அ% ஒ' ேபரமாக இரா%. அ% எ ெசாத விவகார. ெபா%&காாியமாக இனி ேப82க. அவ நிதி வ9E(தா# என?”
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“வ9லானைத( தி* ஏபமி6- வி-வானா.”
“ஒ'நா< ெச3யமா6டா”
“உலகமறியா% ேப8கிறா3. ஏ65# உளைத எ#லா நா65ேல ெச3%கா6ட
5யா%.”
“உ2க ஏ- ேவ* எ

ண ேவ*; ெசா# ேவ*; ெசய# ேவ*; இ% சகஜ என&+(

ெதாி=, அ%.”
“நா ஆரப 9ரன#ல அ% அவ.”
“நீ காாிய Mர. நாைள&+& கமி65 I6ட(திேல +மா நிதி வ9E&க& Iடா%
எ* நீ தீமான நிைறேவ றிவி-ேம எ ய சி ேதா *வி-. கா6-ேம
அதிேல உம% தீர பரா&கிரம(ைத.”

“எைன ேபா'&+ அைழ&காேத! உ !னைக&+ நா பEயாகிவிடவி#ைல.”
“ேபா&கிாி(தனமாக ேப8கிறீ! எ !னைக உைம ேபாற இமிேடஷ
ைவர(ைத ெபற உபேயாகி&கபடவி#ைல. உைம உ

ைமயான சமதமியா&+

ய சிேய எ !னைக. அ% பE&கவி#ைல எப% என&+ !ாி% வி6ட%!

அ% கிட&க6-. ஏைழைய நப&Iடா% எ* ெசா#ல& காரண?”
“இ% ெசா#ல, ேவ

-மா? கா3த மா- கப2 ெகா#ைலைய& க

ட%ேபா#,

பண(ைதேய காணாதி'தவனிட ஏராளமான பண இ'&+மானா# சபல

த6-. இ@வள, பண இ'&+ேபா% நா ஏ ெகாFச 8க அ;பவி&க&

Iடா% எ* ஆைச பிற&+. அைத ெச3ேவா. இைத ெச3ேவா எ*
H

- இைச மிக& ெக6ட%. பாவதி!”
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“8'2க ெசா#வெதறா#, +மாாிட பணதிர6- ெபா*ைப ஒ!வி(தா#,
அவ ெகாைளய5பா எ* ெசா#கிறீக.”
“நா எெபா% யாைர=, க5%ைர&க மா6ேட.”
“ஆமா! அத நா8&+ ேவ* யா'&+ வ'? சாி. மிTட பா(திபா. விவாத(தி +
ேப8ேவா. ஏைழ&+ அத எ

ண வர& காரண என?”

“8பாவ(%&+& காரண Iற 5=மா?”
“நா உைம& ேக6ப%, ஏ ஏைழக<&+ ம6- அத 8பாவ வ'கிற%
எப%. அ% ெதாி=ேமா உ2க6+?”
“நா மேனாத(%வ ப5&கவி#ைலேய, பாவதி.”
“அத 8பாவ பண&கார(தைம ஒ'!ற வ*ைம ம ேறா!ற இ'பதா#தா உ

டா+. பனியிேல, +ளி உ

டாகிற%. ெவயி#, உட# எாிசைல(

த'கிற%. வ*ைம= அப5(தா. அைத அ;பவிபவக<&+ ேவதைன ஊ65,

அவகளி 8பாவ(ைத மா *கிற%. தம பிர!&க எ* சில' தாி(திர

>சிக எ* பல' இ'&+ வைரயி# 8பாவ அத ெபா'ளாதார நிைல&+
ஏ றப5 தா அைம=. அ% +மாாி + றம#ல. ேமJ +மாாி சமதம ப *

எ@வள, ஆழமான% எபைத நீ அறி% ெகாளவி#ைல.”
“ஓேகா!”

“அறி% ெகாளாதத +& காரண உம% நிைலதா. நீ மைல உசியிேல

நி கிறீ. மதகாசமாக வா:கிறீ. அவ ஏ:ைம எ; ம-விேல உழ*

வா-கிறா. உம&+ அவ கார# மா&சி த(%வ2கைள விள&+ ஓ நடமா-
உதாரண. ேவற என க

S. அவைனப றி?”
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“அவ ஒ' பா&கியசாE, பாவதி; எத ஆடவ;&+ இமியள, Iட மன
இளகாத நீ அவ;&காக இ@வள, பாி% ேப8வைத பா(தா#...”
“அவனிட நா காத# ெகா

5'பதாக உம&+( ேதா*! ஆனா# உ

ைம

அ% ம6-ம#ல. இன, இன(ேதா- ேச'! இன இய#! 8லப(தி# ேபாகா%;
சீமானி சமதம பிரசார, ஓ3,ேநர உ#லாச. ஏைழ&ேகா அ% ஒ*தா
வா:&ைக( ேதாணி.”
“சமதம எறா#, சாவ5யி# H2+பவனிட ெபா'ைள வாாி& ெகா-பத#ல.”
“சமதம அ%வா+மா? அ% சி2கார சீமாக தைலவகளாகிவிட, ம&கைள
மய&+ தாலா6-, நீலாபாி இராக! அ%, நானறிதேத. ஆனா# உ

ைம

சமதமிக உ2க நீலாபாிைய நிைலய றதா&கி வி-வாக. அத உ*திதா

என&+ வழிகா65.”

“ெலனி;&+ 8Mகார ெப

ண#லவா நீ.”

“இனி உம&+ ெலனி; பி5&கா%. மா&8 பி5&கா%. சமதம ப'வ(ைத நீ
கட% வி6S. இனி சீமாகளி இர6சகராகலா. பா(திபா, உ பக# ேவட
இ@வள, விைரவி# கைல% வி- எ* நா நிைன&கவி#ைல.”
“பாவதி! இனி நம&+ ேப8 5த%. என&காக நீ கா(%& ெகா
ேதைவ=மி#ைல. +மரைன மணாளனாக& ெகா
“தர+ ேவைலேயா, ஆNடேமா உம&+ ேவ

5'&க(

-...”

டா.”

“பிைச&கார சி*&கி, யார5 தரக? இ(தைன வ'ஷ2களாக எ ெசா(ைத(
திற%மிறி, எைன எ ப2காளவிேலேய வதி'% தி6ட, %ணி%
வி6டாயா? ெக6 அ,6, ேபா ெவளிேய.”
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பாவதி ெவளிேய ேபா3வி6டா! ேவலா# தா&+

ட ேவ2ைகேபா# இ'தா.

+மாைர& காண, வி'பவி#ைல. விஷய ெதாிதா# விபாீதமா+ெம*,

மைலய5வார வதா. அத ேநர(தி# எத ஊ'&+ இரயி# !றப-கிறேதா அத

ஊ ேபாவ% எ*. ேகாப கவைல= ெகா

பாவதிைய, மாநா65ேல க

ட க(%ட Tேடஷ;&+ வத

டவகளி# சில, அ2ேக சதி(% உபசார ெச3தன.

“ெம6ரா8&+(தாேன!” எ* ஒ' ேதாழ ேக6டா. “ஆமா” எ* பாவதி ெசா#E
5பத + 5&க6 வா2க ஓ5னா. வ

5= வத%. 5&க6ைட பாவதியிட

ெகா-(%, பண தர வதைத= ம*(%வி6- “பாவதி அைம&+ ேஜ!” எ*
சேதாஷ(தா# Iவினா அத( ேதாழ. அத& +ரJ&+( %ைணயாக பல
கிளபின.

இ(தைகய அ! கனித உள ெகா

ட உ(தமக இ'&+வைரயி#,

பா(திப ேபாற பக# ேவட&காராி 9% பE&கா%. பா6டாளி ம&க6+,

இனிபயமி#ைல எ* எ

மனைத !

ணி >ாி(தா. பா(திபனி 8-ெசா# அவ

ணா&கி *. அைத ஆ * ம'ைத அத( ேதாழ அளி(தா.

!ைகைய& கிளபி& ெகா

- ரயி# கிளபிய%. இ' ைகைய= Iபி

!னைக=ட பாவதி +பி6டா. அத( ேதாழக< பதிJ&+& +பி6டன.

அவ க

களிE'% (% (தாக நீ கிள!வாேன எ* அவக

ஆசாியப6டாக. கன(திேல நீ ப6ட% Iட பாவதி&+( ெதாியவி#ைல.

ெசைன ெச* த;ட க#Zாியி# ப5(%, உபா(தியாயினியாக இ'% வத

உ(தமி எற ேதாழியி வி-தியிேல த2கினா. ஏேதா கவைலயாக இ'&கிறா

எப%தா உ(தமி&+& ெதாித%. விவர Iற பாவதி ம*(%வி6டா.

ஒ'வார ஓ3,, உ(தமியி உபசார, பாவதி&+ மன நிமதிைய( ததன.
ஆனா# அவ தி-&கிட,, திகி# பட,மான ெச3திெயா* ப(திாிைகயிேல

க

டா.

அேபதவாதியி அதி&கிரம!

50,000 Nபா=ட ஆசாமி மைறதா!

“+மா” ஏைழ ெபயைர& Iறி, அ5(த ெகாைள!
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எற ெகா6ைட எ(%( தைல!களி கீ:, “ெகாைட& கானE# தீவிரவாதிக
மாநா- நடதபி, ஏைழக, கOட நிவாரண நிதி&காக ஏற&+ைறய ஐபதாயிர

Nபா3 வைர நெகாைட வ9E(த +மா எற அேபதவாதி திSெர* எ2ேகா
ஓ5வி6டா. நிதி வ9# விஷயமாக& +மா'&+ உதவிெச3த பா(திப எற

ேதாழ +மாைர( ேத5( ேத5 அJ(% ேபாQ8&+( தகவ# ெகா-(தி'&கிறா.

ேபாQசா !ல விசாாி(% வ'கிறன.”

இத ெச3தி பாவதிைய( H&கி வாாிேபா6ட%. பா(திப எசாி(தத +,

+மா காணாம ேபானத + சாியாக இ'&கிறேத எ* தி-&கி6டா. அத

ேநர(தி# பா(திபனிடமி'% ஒ' ததி வத%.
“+மா விஷய ெசானப5 நடத%.”

பாவதி, ததிைய& கச&கி& கீேழ Mசினா. “எனேவா 9% நடதி'&கிற%. +மா
ஒ'காJ ேமாச ெச3தி'&க மா6டா. நா நபமா6ேட” எ* வா3வி6-&

Iறி& ெகா

டா. ேகாப(%ட ஓ க5த எதினா பா(திப;&+.

தி'வாளேர!
ததி க

ேட. ப(திாிைகயிJ ெச3தி பா(ேத. +மா'&+ இத பழிைய

8ம(த யாேரா பாதக ேவைல ெச3தி'&கிறாக எேற நா நிசயமாக&
I*ேவ. ஏ? உ

ைமைய மைறபாேன? +மா எ2காவ% அைட(%

ைவ&கப65'&க& I- - ெகாைலேய நட%வி6- மி'&கலா. இர

5ேல எ%

நடதி'பி; நீேர காரண எ* நா I*ேவ. இ@வள, விைரவி# நீ

வFசகராகி அத( %ைறயிேல இ@வள, பா
எதிபா&கவி#ைல. உம% திறைமைய& க

ப-வா.

க5த க

5ய(திய ெப*M எ* நா

- ஆ#கேபா Iட ெபாறாைம

- பாவதி
ேட. காத பி(த, +ள*கிறா3. பைழய ேநச(ைத நிைன(%

மனி(ேத. நீ பாிதாப(%&+ாியவ.
- பா(திப.
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எற ததிைய& ெகா-(தா, பா(திப, பாவதி&+. பி(த பி5(தவ

ேபாலானா பாவதி. ப(திாிைக வத% அவசர அவசரமாக& +மா விஷயமாக

ஏதாவ% தகவ# கிைட&கிறதா எ* பாபா. ஒ* ெவளிவராத% க

ேகாப2 ெகாவா. “என ெச3கிற% ேபாQT 5பா6ெம

-

6” என சE(%&

ெகாவா. உலகிேல நைடெப * வத ேவெறத நிக:சிைய= ப5ப%

மி#ைல. +மா! +மா!! - அவ ெநFச(திேல இத ஒ' எ

ெகா

5'த%.

ணதா த%பி&

+மா காணாம ேபா3வி6ட, பாவதியி மனைத ம6- கல&கிடவி#ைல.

பா6டாளி உலைகேய ஒ' +J&+& +J&கி வி6ட% “எவனாவ% களனிட சி&கி
வி6டாேனா? கா6- வழியா3 ேபா3( %Oட மி'க2களிட அகப6-

இறதாேனா! உ

ைமயிேலேய ேமாச ெச3%வி6டாேனா!” எ* பலபல

எ

ணி பலவிதமாக ேபசின பா6டாளி ம&க. “ஏைழகளி கOட(ைத ப றி&

க

ணீ வி-வ% கசிப% கைடசியி# இத மாதிாி ெகாைள அ5&க( தா”

எ* தலாளிகளி ஏஜ

-க ெதாழிலாளாிைடேய Hபமி6டன. பல

ெதாழிலாள ச2க2களிேல, “வர, ெசல, கண&+ ெவளியி-’ எற ேகாஷ!

“அத காக வ9# ெதாைக எ2ேக? அத விழா,&+ ஏ அ@வள, ெசல,?” எற
ேகவிக. ச2க(ைத 8யநல(%&+ பய ப-(%பவக யாரா எ*

ேசாதைனக. க

ேவ

டன2க பிறதன. ச2க ேவ

டா. இத ச2கட

டா எற சE! ேப8 பரவி *. ேவைல நி*(த(தி# ஈ-ப65'த

ேதாழக, நிபதைன= ேபசா% ெதாழிJ&+( தி'பின. ெதாழிலாள

தைலவக ெவளிேய தைலகா6ட 5யவி#ைல. பா(திப ஒ'வதா,

ேமைடமீ% ேபச அ;மதி&கப6- வதா. “எப5= உ2க6+( %ேராக
ெச3தவைன& க

-பி5(% I

உலக நம% நிைலைம க

ேபாதி(தா. !

5லைடேப. கவைலபடாதீக. தலாளி

- பாிகாசதா ெச3= என ெச3வ%!” எ*

ப6ட மன(%டனி'த ேதாழக %யர(ைத= மற%

பா(திப;&+ >மாைல 96-வ. “தீவிரமான ேபைச ேப8வ% எளி%; ஆனா#,

பா(திபைன ேபா# ெதாழிலாள'&+( %யர வ'கிறேபா%, வ%
வழிகா6- தைலவக கிைடப% கOட” எ* ப(திாிைகக எதின. பாவதி
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ப5(% வி6-, “பா(திப, தலாளி உலக(%&+( தரகனாகி வி6டா” எ*
தீமானி(தா.

வார2க ேபாயின; மாத2க மைறதன; ஓரா

- கழித%; +மாைர ப றிய

தகவேல காேணா. பாவதியி மன உைட% வி6ட%. ெபா%வா:விJ
ெவ*!

டாகி வி6ட%. ஏேத; ேவைல&+ ேபாக( தீமானி(தா. “சி2கார

!ாி ைப(திய&கார ஆTப(திாியிேல ைடபிT- ேவைல காEயாகிற%” எ*

உ(தமி ெசானா. ேசாக(ைத= மற%, பாவதி சிாி(%வி6- “என& ேக ற
இடதான5 உ(தமி” எ* ெசா#ல, ேகE&+ ேப8கிறா எ* உ(தமி

நிைன(தா. அ-(த வார பாவதி ைடபிT- ஆனா. ைப(திய&கார

சாைலயிேல ஒ@ேவா நா<, அ2ேக காD கா6சிகைள உ(தமியிட I*வா.

ஒேர சிாி! உ(தமி&+. “நீ சிாிய5 உன&ெக&க ஒேர +ஷி! அ2+ வ% அத&
க

றாவிைய பா(தா#தாேன ெதாி=?” எ* I*வா, பாவதி.

“ஒ' ச2கீத பி(த இ'&கிறா. அவ எனமா பா-கிறா ெதாி=மா? பா5&
ெகா

ேட இ'பா.” உடேன “ேட சாியாக ப(%& கீ(தன ெதாியாத

பச2கெள#லா வி(வாகளா யி652களா? தாள ெதாி=மாடா, உ2க<&+?
ேவதாளதாேன ெதாி=. உ2க I6ட(திேலயா நா ேச'ேவ. அப8ர&

+-&ைககேள! H, என&+ ேவ

டா உ2க உற,, ேபா2கடா ெவளிேய” எ*

இ'!& கபிகைள பா(% ேப8வா. “ேபா-டா %ாிதகால(திேல, கா# இட
ைவ. உ! பாேபா” எபா ஒேர அம&களதா. ஒ' +Tதி பயி#வா

ெதாி=மா. தைலகீழா3 நி பா அைர மணி ேநர. 

கா65& ெகா

டாைவ( த65( த65&

ேட “இ'!டா இ%, ெவ*2 கறிய#ல! எ(தைன ஆயிர த

பTகி ேபா65'&ேக. எ@வள, ெத'ச

ைட க

டா#,

ேட. ஒ' பய# வ'வானா

எகி6ட, கேபா6ஜா& 5யாெத* ெசா#E ஓ5வி6டாேன! காமா,&+&
க-தாசி ேபா6ேட. பதிேல கிைடயா%; பாேர, எ

D. எ(தைன பTகி

ேபா-கிறா பா!” எ* ேப8வா. பTகி ேபா6டப5! ம * பலரக. அ5!
உ(தமி ெப'பாலானவகளி Gைள +ழபியத +& காரண வ*ைம!

ைப(திய&காரசாைல அத விைள,! ேகா6-, ேபாQT, சிைற, H&+ேமைட
ேபா#, ைப(திய&கார சாைல=, வ*ைமயைய ஒழி&காததா# இ'&க ேவ

5
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ேநாி6ட இட2க, Gல(ைத றிய5&காம#, ேம# >8 இைவக, பE&கா%!”

எ* I*வா.

“நீ இைதெய#லா பா(%, உ மனைத ேவ* +ழபி& ெகாளாேத.
ேவைலயி#லாத ேநர(திேல ஏதாவ% கைத !(தக(ைத ப5(%( ெதாைல. ஏ
பாவதி! நீ ஏ இப5 ஊரா விஷயமாகேவ எ

ணி எ

ணி உ மனைத&

5,

+ழபி& ெகாகிறா3? உலகிேல அ&கிரம அநீதி= இ* ேந றா ைள(தன?
அ% ெந-நாைளய ேநா3. எத ம'%&+ க6- ப6டதி#ைல; ம'(%வகேள
மன ம'

டாக. நீேயா ேபைத, உனாலா உலைக சீதி'(த 5=? ேபா5,

ேபா, ஏேதா உைழ(ேதா, வா:ேதா. ந வைரயிேல நாணயமாக நட%
ெகா

ேடா எற அளவிேல நம&+ இல6சிய இ'&க ேவ

-. மைழ

ெப3=ேபா% ஊ'&ெக#லா +ைட பி5&க 5=மா?” எ* உ(தமி !(தி

I*வா.

“உ(தமி! உ;ைடய வா:&ைக இல6சிய எ@வளேவா ேம#! இத உலகிேல
நாணய எப% ப றி& கனவிJ எ

ணாம# த வா:, தவிர

பிறிெதாைற= க'தா%ள ேபயக ேகா5ேகா5 மாைன( தி* !E

ெகாப% ேபால ஏைழயி உைழைப உறிFசி தலாளி ெகா&கிற% யா'&+(
ெதாி=? ஈ, இர&க, தய, தா6ச

ய எபைவகைள ப-பாதாள(திேல ேபா6-

வி-பவகதா, நாJ அ-&+ ஐ% அ-&+ மா5யிேல உல,கிறாக.

நம&ெகன எ* இ'&க இத உ

ைமைய உணத பிற+. எப5ய5 மன

இட2ெகா-&+? ெதா65Eேல H2+ பாலகைன ெகா65ட( ேத ேபானா#,
ேதைள அ5&கா தி'ப% நியாயமா?” எ* பாவதி வாதி-வா.
“உேனா- யார5 ேப8வாக? நீ ஊ 8 றியவ. ேபா3 ப-” எ* உ(தமி
Iறிவி-வா. ஆனா# இர, ெவ+ ேநரவைர பாவதியி ேப8(தா,

உ(தமியி மன(திேல மித&+.

--------------
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6
“ர6சக” எற ப(திாிைக, அேமாகமான விளபர(%&+ பிற+ ெவளிவத%.
அத ெகாைக சகலைர= ர6சிப%! ஆசிாிய பா(திப. அழகான பதி!.

க

கவ' பட2க, கவிைதக, கைதக ர6சகனி# நிரப இ'தன. ‘உலக

வ%ேம “ர6சக” பரவ(தா ேபாகிறா. எ(தைனேயா ஆசிாியகளி

கன,கைள “ர6சக” நிைன வா&கி வி6டா’ எ* பா(திப Iறி வதா.
‘நா65ேல ெதாழிலர8 அைம&க நா க2கண2க65& ெகா
தைலய2க தீ65னா. பாவதியி க

ேட’ எ*

களி# ‘ர6சக'ைன ப றிய விளபர

ெதப6ட%, ‘சாி! பா(திப மன&ேகா6ைட&+& காகித அTதிவார
ேபா6டாகிவி6ட%’ எ* ேகEயாக(தா நிைன(தா. பா(திபனி
பிரதாப(%ேக “ர6சக” பயப- எப% பாவதி&+( ெதாி=.
ெதாழிலாளாிைடேய ‘ர6சக’ பர,வ% க

ட பாவதி H

த-பா யா? +மா ம6- இ'தா#... எ* எ

5E# மீ விகிற%;

ணி ஏ2கினா. எ2+

பா(திபனி பா+ெமாழி( தைலய2க(ைத ப றிேய ேப8! எவாிட, “ர6சக”
எத& கைடயிJ அத விளபர(தா!! “பா! பாவதி! எைன மிக

சாமாயமானவ என நிைன(தாேய, இேதா பா. எ2+ நா பிரசனமாக

இ'&கிேற. எ !க: தி&ெக6- பர,கிற%! எனா# தீ G65விட, 5=.

நாேதா* எ(தைன ஆயிர ம&க நா என ெசா#கிேற எபைத( ெதாி%
ெகாள ஆவலாக இ'&கிறாக ெதாி=மா? ைப(திய&காாி! இ@வள,
ெச#வா&+ள எைன விேராதி(%& ெகா

டா3. எவேனா ஒ' உர(த +ரேலாைன

மதி(தா3” எ* பா(திப பல இர,க பாவதியிட Iறினா - கனவி#.
வ

5 ேபாகிற ேபா&ைக பா(தா# ந M6- ப&க Iட வரா%

ேபாE'&கிறேத - எ* வா6டமைடதா +'&க +மர+'பர. ெஜய(%&+&
கைடசியி# அபெஜயதானா எ* சிதி(% ேசாகி(தா. இத பி(த2

ெகா

டவ, ெஜய(ைத ஏ வி'ப ேபாகிறா எ* சE(%& ெகா

நா பா(தி பைன& க

டா. ஒ'

- ேபசி அவ மன(ைத& ெகாFசமாவ% மா *வ%. அ%

5யாவி6டா# ஆலால8தர'&+ பா(திப;&+ பைகைய வள(% வி-வ%
எ* +'&க தீமானி(% வி6டா. +2+ம(ைத சி*ெபா6டலமாக& க65&

ெகா

டா . ப(திாிகாலய(%&+ ெசறா. அைரமணி ேநர(தி + பிறேக

26

ஆசிாியனி ேப65 கிைட(த%. ஆசிாிய பா(திப, தம% அைரமீைசைய( தடவி&
ெகா

- ச * ஆயாச(%ட சா3த நா காEயிேல அமத +'&க, ஒ'

கைன!&+ பிற+ ேபைச( %வ&கினா.
“அபாரமான ேவைல ேபாE'&+.”

“அைத ஏ ேக6கிறீக? மைல +ைலதாJ மன2 +ைலயாத எ மன
மிரகிற%. இத ேவைலைய நிைன&+ ேபா%.

“சாி ெஜய ெசான% சாியாக ேபா8. அவ ேவைலயா# கைள(%
ேபாயி'பா எ* ெசானா.”
“எத ெஜய?”
“ஏனபா இ%, !%சா ேக6கேற. நம ெஜய ெதாியாேதா?”
“ஒேகா மற% ேபாேன. ெஜய ெசௗ&கியதாேன?”
“ெசௗ&கியதா. அவ< உைனேபால(தா ஓயாத ேவைல, M

ெதா#ைல,

கைள!.”
“என ேவைல, என ெதா#ைல, ஏ கைள!? உட!&+ ஒ*மி#ைலேய.”
“உட!&கா? ப(தைரமா(%( த2க(தாேல அ5( ெத-(த ப%ைம ேபால(தா
இ'&கா. இேபா, !%சா டா8 ஆட யாேரா ஒ' ஆ கிைடசா. சதா சவ

கால அேத ேவைலதா அவ<&+. உன&ேக

5யமா இத உடைல

வைள&கிற ேவைல; எ@வளேவா ெசா#E பா(ேத. உம&+( ெதாியா%

அத கீ(தி, கைலஞான ேவ
ெகா6-கிறா.

- எ* ஏேதேதா ப5(த ப5ைப(
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“ெஜயா ெசா#வ% உ

ைமதா! நடன&கைல !ராதனமான%. நம% நடராஜ

உ'வேம நடன& கைலயி த(%வதாேன! ெஜய(%&+ ஆடEேல இ@வள,

ஆவE'ப% ெதாிதா#...”
“நீ=2Iட ேச%

- ஆ-ைவேயா, இத ெவைள&கார மாதிாி. சிாிைப

G6டாேத பா(திபா! டா8 I(%, இெத#லா ஏேதா பிைழ!&+ இ'&க

ேவ

5ய%தா. மிரா8தார இல6ச இல6சமா ெசா(%( தரேபாகிறா.

இவக<&+ ஏ இத& ேகாண# !(தி?”

“மிரா8தார, உயி# எதிவி6டாரா என?”
“உயி# தயாரா3வி6ட%. உன&+ ஏேதா ெகாFச ெசா(% உ

- ேபால(தா

ெதாியவர%.”
“என&கா? என&+ ஏ அத ேலாபியி ெசா(%?”
“இ%, ெஜயா ெசான%தா! அவ<&+ எப5ேயா, உ ேபா&+( ெதாிகிற%.
சதா உ ஞாபகதாேன அத Xைட&+!”
“ெஜய, ந#ல ெப

, பா(% பல நாளாகி வி6ட%. என&ேகா நிமிஷ

ஓ3வி#ைல. நீ2க உேள வ'ேபா% ஒ'வ இ2ேக இ'% ெவளிேய

ேபானாேர யா ெதாி=ேமா அவ?”

“ேந&ெகன ெதாி=? ேஜாTயமா?”
“அவ கவனாி காாியதாிசி. இ* எப5யாவ% த2கைள பா&க ேவ
இ% கவனாி உ(தர,’ எ* Iறிவி6- ேபானா.”

-மா,
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“ேபா3 பா&க(தாேன ேவ

-. கவன பிர! க6டைள யி6டா# அைத(

த6டலாேமா?”
“கவனராவ%, ைவசிராயாவ%? என&+ இ* இர, &கியமான ‘காபரT’

இ'&கிற%. நா இ* வர5யாெத* க

5பாக ெசா#E

அ;பிவி6ேட. கவன'&ெகன, ெபா% ேபா&+&காக(தா எைன வர
ெசானா. எனிட அவ'&+ ஒ' ேமா8! ந#ல ம;ஷ.”
“இ% எனபா, கவனைர ப றி நீ இ@வள, இேலசாக ேப8கிறாேய?”
“என&ெகன? கவன' ைவசிரா= இத ேபனா ைன&+(தாேன
பயப-கிறாக.”
“ேந&+ அ% ஒ
ேவ

D !ாியா%. சாி, நா ேபாறதா? ெஜய உைன பா&க

-மா. ஒ'ைற உ எதிாிேல அவ டா8 ஆ5&கா6ட ேவ

தடைவ வ%தா பாேர.”

-மா. ஒ'

“வரலா. ஆனா# ஒ' ச2கட இ'&கிறேத. அவ அ2+ இ'பா.”
“இ'பா, இ'65ன பிற+. காைலயிேல வா, மாைலயிேல வா. அவ ஊாிேல
இ#லாத சமய(திேல வா. வழிதானா கிைடயா%? நா வர6-மா?”
“ெஜய(%&+ என, எனிட அ@வள, சிர(ைத?”
“8(த அசடாயி'&ேகேய! எ%&காகடாபா ஒ' சி*&கி, ஒ' வாEபனிட சிர(ைத
ெகாவா?”
“சாிதா... ெதாித%... வ'கிேற அ-(த ஞாயி *& கிழைம.”
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இத உைரயாடJ&+ பிற+ +2+ம ெபா6டல(ைத ஆசிாிய'&+ ஆசி=ட

த%வி6- பரம தி'தி=ட +'&க ப(திாிகாலய(ைத வி6- !றப6டா.
ஆடJ, பாடJ எப% அைறய தைலய2கமாக ெவளிவதைத& க

-,

“ர6சக” வாசகக, கைலயிJ பா(திப ைகேததவ எ* Iறி மகி:தன.

“ர6சக” ெவளிவத%, மிரா8தார ஆலால8தர'&+ பய(ைத(தா

டா&கி *. காைச& காியா&+வா எற பய ஒ' !ற, இவைன

உ

எதி(தா#, ச&கா'&+ ஏேத; Iறி( ெதா#ைல த'வாேனா எ*
ம ேறா!ற பய! ெவளிேய ேப8ேபா% ம6-, பா(திபனி !(தி&
Iைமைய !கவா; உ<&+ !2+வா. +'&க, ெஜய(தி நடன(ைத
பா(திப கா

பத காக& +றி(தி'த அத ஞாயி *&கிழைம, ததிரமாக ஆலால

8தரைர ஊைரவி6- ேபாக ெச3தி'தா. ெஜய(தி நடன(ைத விட,
அவ<ைடய உபசாி!, சிாி! பா(திபைன பரவசமா&கி *. இத இபேம

எ* இ'தா# ஏ- எ%ேகாJ ஏ - எ* ஒ' விநா5 எ

ணினா.

“எ நடன எப5 இ'த%?” எ* ெஜயா ேக6டா. பா(திப, அவ<ைடய
க

களி நடன(ைத& க

- ெசா&கி வி6டா. பதிJ ேபச 5யவி#ைல.

காாிய பE(த மகி:சியிேல தா>ல(ைத ேபா6- ெம*ெகா

தமயதியிடம ெவளி( தா:வார(திேல 8வாரTயமாக ேபசி& ெகா
கவனைர பா&க ேநரமி#ைல எ* க

ெஜயாவி காைல வ'5& ெகா
ெகா

ேட, +'&க
5'தா.

5பாக ேபசியவ, உேள

5'தா. ஆனத(தா# அைர( H&க2

டவ ேபால அவ, மFச(திேல ப-(தி'தா! ம*தினம “காதJ

வா:,” எற தைலய2க “ர6சக”னி# ெவளிவத%. பா(திபனி பணெப65-

யிE'% 500 Nபா= ெவளிேய கிளபி *!

இனி பயமி#ைல, மிரா8தார காலமானாJ மிரா8 ெசா(% நம% +-ப(%&ேக

வ% ேச' எற சேதாஷ(தா# தமயதி >ாி(தா. +'&க<&+ ம6-

மன&+ைடச# தீரவி#ைல. மிரா8 தார'&+ விஷய ெதாி%, ெசா(ைத
பா(திப;&+( தராம#, ேவ* ஏதாவ% தா*மாறாக ெச3%வி6டா#.

பா(திபைன ெஜய(%ட இைண(தா# பல இராேத எற பய அவ'&+.

ெசா(% பா(திப;&ேக ேச'ப5யாக ஒ' வழி ெச3%வி6டாJ, ெசா(% ேசத
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பிற+ பா(திப, ெஜயாைவ மறதா# என ெச3வ% எ* திகி#! தமயதி

சிாி(தா, +'&களி சேதக(ைத= சFசல(ைத= ேக6-. “Mணான விசார

ஏ? மிரா8தார பணத'கிறா. பா(திப; த'கிறா. இேபா% இர6ைட

வ'மான. இேதா- தி'தி அைடேவா. மிரா8தார பணத' கிறா. பா(திப;
த'கிறா. இேபா% இர6ைட வ'மான. இேதா- தி'தி அைடேவா.

மிரா8தார கால(%&+ பிற+ என நட&+ேமா எ* இேபா% ஏ கவைலபட
ேவ

-?” எ* Iறினா. ேபா5!  ேயாசைன இ#லாதவேள” எ*

தமயதிைய& க
ஈ-ப6டா.

5(%வி6-& +'&க +மர+'பர ேயாசைனயி# அ5&க5

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

7

ஆலால8தர அ(தமான ேபவழி எப%, அவாிட அைர&கா8 வா2+வ%
ம றவகளிட அைரNபா3 வா2+வத + சமான எப%, +'&க

+மர+'பர'&+( ெதாி=. +'&களிட ச * +<+<ெவன ஆலால8தர

ேப8வேத, ேதவியி கடா6ச(தா#தா எபைத= ஐய அறிவா. ஒேர ஒ'
ேதவியா? இர
இர

- ேதவிக; ேகாயிEேல ஒ*. ம ெறா' ேதவி தமயதி!

-&+, ஆலால8தரைர ப&தரா&கி ைவ(த ெப'ைம, +'&க

+மர+'பர'&ேக உ

-. ேகாயிEேல, அவ அ;சாி&+ >ஜா ைறேய அலாதி.

“இ* அவசிய அபா தாிசன(%&+ வரேவ

-" எ* யாராவ% ஒ'

சீமா;&+& I*வாரானா#, அ*, தமயதி, த2ைக=ட ேகாயிJ&+ வ'வா
எப% உ6ெபா'! அதிகமாக& ேகாயி# ப&க வராத ேபவழிகைள& Iட

ப&+வமாக இபா. “எனா, நா=-கா! ேகாயி# ப&கேம தைலகா6-வேத

இ#ைலேய” எ* ேக6பா. மாியாைதைய உ(ேதசி(%, அத நா=-, “ேவைல

ெதாதர,தா” எ* பதி# I*வா. “என சா ேவைல. பிரமாதமான ேவைல!
ஜ6ஜு ஜகனாதநா=-, ஒ'நா Iட( தவ*வதி#ைல. சாயர6ைச ஆ* ஆக
ேவ

5ய%தா, ஜ6ஜு பிரசனமாவா. அவ'&+ ேவைல இ#ைலேயா? பகவ(

ைக2காாிய(%&காக ஒ' நாளிேல, ஒ' அைரமணி ேநர ெசலவிடபடாேதா?”

எ* ஐய ெசா#வா.

ேதவி&காக ேபாகாவி6டாJ, ஜ6ஜு ெஜகனாத நா=-ைவ பா&கவாவ%
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ேபாேவா; ேகாயிEேல பா(% ேபசி பழ&கமானா#, அவ'ைடய மக;&+ நம%
மகைள& கEயாண ெச3%விட ஒ' ஏ பா- ெச3% ெகாளலா எ* நா=நிைனபா. ேகாயிJ&+ வர( ெதாட2+வா. விஷய(ைத ெமள( ெதாி%
டா# ஐய 8மா இ'பாேரா? “ேதவி >ைஜ M

ெகா

ேபா+ேமா? நா=-கா!

விஷய ெதாி=ேமா? உம +ழைத இ'&ேக வரல68மி, அைத( த மக;&+
ஏ பா- ெச3யD; ஜ6ஜு&+ ஒ' அபிபிராய உதிசி'&+ ேபாE'&+” எ*
ஆரபிபா. அ@வள,தா, நா=-, ஐய ேவ

டாெமறா# Iட& ேகாயிJ&+

ேபாவைத விட மா6டா. அபாளிடமி'&+ ப&திைய விட +'&களிட அதிக ப&தி

ெகாவா. “சாமி, ஏம

5, விேசஷேதா?” எ* ேக6பா. ‘ேல+

ட ேபானா’

எ* +'&க பதி# I*வா. ேவ* இட(திேல ஜ6ஜு மக;&+ ெப

நிசயமாகிற வைரயிேல!
“ஏ

டாபா, சதாசிவன#ேல நீ! சி* வயதிேல பா(%” எ* க,ைர ேபா-வா.

வாEபனாக இ'%, ேகாயி# ப&க வராதி'&+ ேபவழியிட, “ஆமா” எ*

8'&க மாக பதி# I*வா வாEப. “ேந(% ேகாயிJ&+ நீதாேன '&+,ட
வேத” எ* ேகவி பிற&+ +'&களிடமி'% “'&+வா?” எ*
ேகவியிேலேய &கியமான பாக(ைத எ-(%& ெகா

-, வாEப விசாாி&க

ெதாட2+வா. “ேமல Mதி '&+, 8'6ைட மயி&காாி, எேபா பா(தாJ

சிாிசி

ேட ேப8வாேள, அேட, இத ேர5ேயாவி# Iட பா-வாேள கமல மக

'&+, அவேளா- நீ வதாேயா ேந(%?” எ* ேக6+ ேகவியிேலேய '&+ைவ
ஐய வணி(% வி-வா. '&+வி Nபலாவ

ய(ைத& ேக6- மகி:த வாEப,

“நா வரவி#ைலேய, என&+ அவைள( ெதாியாேத” எ* பதி# I*வா. அ*
மாைல த# வாEப ேகாயிJ&+ ஆஜ; ெதாிசன(%&கா? '&+ைவ& காண.
அவ<&ேகா பாவ, ெச

- !Oப, ப,ட' ஜ@வா% சிாி! க

ஓ6ட அதிகமா+. அ%ம6-மா? ஐய'&+ +ஷி! “என '&+! இனி&+ பேல

ேஜாரா இ'&ேக! ஆசாமிைய வைலயிேல ேபா6--ேவ ேபாE'&ேக” எ*
'&+ைவ& +'&க ேகE ெச3வா. “உ2க ஆசீவாதம இ'&கD” எ*

அமாி&ைக=ட, ஆனா# ஆ:த க'(%ட பதிJைரபா. அ* ஐயாி

அசைனயி# ஐதா* இராக ஆலாபனமாவ% இ'&+. மகி:சியினா#!
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இத( திறைம +மர+'பர'&+ இ'ததா# தா பாேராைர உ3வி&க ஏெடத(
ெதாட2கிய பா(திபைனேய, ெஜய(%ட சரசமாட ைவ&க 5த%.

சி றிப(%&காக ெஜய(ைத நா-வதாக ஊரா +ைற Iற 5யா%. நா

அவ<ைடய நடன(ைத& காண அ2ேக ெச#கிேற. ேவ* ேகளி&ைக&காகவா?

எ* சா&+& Iற ஆசிாியரா# 5த%. கலாநிைலய2க ஏ ப-(%வ% நகர

மணடப2களிேல நா65ய விழா&க நட(%வ% ெஜயாவி விதவிதமான

!ைகபட2கைள ப(திாிைககளிேல ெவளியி-வ%, கீ:நா6- நடன& கைல&+

ேமனா6- டா8&+ உள தார தமிய2கைள ப றி த&க வ+!க
நட(%வ% பா(திபனி &கிய பணியாவ% க

ட +'&க, “அடடா! பய#

எ@வள, இல+வாக இ'&கிறா. இவ ேவ* யாாிடமாவ% சி&கிவி6டா#

ஆப(தாகி வி-ேம. ஆ6- வி&கிறப5 ஆ-பவ ேவ* நா65ய&காாியிட சி&காம#
பா(%& ெகாள ேவ

-ேம” எ* கவைலப6டா. கா8 தாராளமாக&

கிைட&+ம வைரயிேல, நம&+ M

கவைல ஏ எ* தமயதி Iறின ேப8

+'&க<&+& ேகாபG65 *. “உலகமறியா% உள*கிறா. வசீகரமான
உ'வதாேன? வைக ஏ% அவ<&+?” எ* மன(தி + எ
இ2ஙன +'&க கவைலப6-& ெகா

Dவா.

5'த அேத சமய(தி# கலாரசிக,

கனகசேபச, பா(திப;ைடய கைல ஞான(ைத= ரசிக( தைமைய= பாரா65
ப

பா65 அ'ைம அறியா ஆலால8தரைர இக:%ைர(% வி6-

பா(திபனிட ெதாட! ெகாளலானா. உ
உள(திேல ெஜயாவி லாவ

ைமயிேல, பா(திபனி

ய லEத, சரச சிாி! பதிதி'தேத-

யறி, இைட வைள, கைடவிழி& +ைழ,ம#ல! கனக சேபசேரா இைத&
க

டறியவி#ைல. கைல கைல எ* Iவினா. அைத பா%கா&க இேதா,

கிளபிவி6டா மாெப' Mர எ* மா த65னா. பைழய ஏ-களிேல உள

பாட#க<&+ ெபா' க

- பி5(%& Iறினா. நா65ய&கைல&+ ஒ' !திய

1# ெதா+ேப எ* 9 உைர(தா. நடராஜ உ'வ நானில ெம2+

விள2கிட ேவ

5 +'&க<&+( திகி# உ

டா&க வி#ைல. ேசரநா6-

ேச#விழியாாி நடன& கைலேய அ>வமான%. அலாதியான அனத தரவ#ல%.

அ2ேக ெச* மைலயாள ம2ைகயாி நடன(ைத& க
பா(திபைன& கனகசேபச H

5னா.

- வர ேவ

-ெம*,

+'&க பயதா. பைத(தா. ெஜய(ைத எசாி&ைகயாக இ'&+மா* Iறினா.
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பரதநா65ய(%&+& ‘கதகளி’ ஈடாகா% எ* வாதா5 பா(தா. பE&கவி#ைல.
கைலயிேல அதிக ஆவ2ெகா

ட சேபச, கதகளியி ேமைமைய

வணி(ததிE'% ேகரள& கனியாிட பா(திப;&+( தனியான பாச பிறத%.

“ெபா உ'&+ ேமனி, >ைவ பழி&+ விழியின, ெகா@ைவ இதழின, +யி#
ெமாழியின, ேகாமள வ#Eகளி நைடேய நடன! அவகளி இைடேயா
ஆ

டவ;&+ சமான. உ

ேடா இ#ைலேயா எ* சேதகி&க ேவ

சி றிைட!! ஆசிாியேர த2களி கைலஞான பாி>ரணமாக ேவ

மைலயாள ெச* அவகளி நடன(ைத& க

ேட தீர ேவ

5ய

-மானா#,

-. அத நா65

எழிைல எெனேப! ெதற# கம நா-! சி2கார சி றா*க< அல2கார

அ'விக< உள ம

ேவ

டல! கிைள ெமாழி& +மாிகளி கீத, வா;லக என&+

டா எ* எவைர= Iறிட ெச3=! M-க ேதா6ட(தி ந-ேவ!

ஒ'!ற ஓைட! ம ேறா!ற கனித' மர2க! இைடேய அத& கனிகா

ர(தின2க. ‘ேசரநா6- இளம2ைகய’ எ* ெசதமிழி# பாரதியா ெசபிய%

Mேணா? பா(திபா! பா(தா# மற&கமா6S. பாராவி5# உம% கலாஞான
>(தியாகா%” எ* கனகசேபச கிளறி வி6டா. +'&களி ெப'G8,
ெஜயாவி க

ணீ' வழிய;ப& கனகசேபச' !(தக& க6-, காமிரா,

உடவர, “ர6சக” ஆசிாிய கலா ேசைவ&காக& கதகளியி விேசட(ைத&
க

டறிய& ேகரள ெசறா. இரயில5யிேல கலாரசிகக அவ'&+ மாைல 965,

உபசாி(தன.

உ(தமி=ட வா:% வத பாவதியா# சிாிைப அட&க 5யவி#ைல. “பாவதி!
கைல கைல எ* சில I*வ%, ெவ* வைல. பாமரைர( H2க ைவ&+ சதி”

எ* Iறிய பா(திப, “ம&களி வா:, %ல2க ேவ

-மானா#, மாTேகா

ெச* அறிைவ( ேத5ெப * வ% இ2க அதைன பரப ேவ

-” எ*

ேபசிய பா(திப. “சீமாகளி ெசா+8&+ 8தாிகைள பEயி- 9:சிேய
நா65ய&கைல” எ* ேபசிய பா(திப, கதகளியி விேசஷ(ைத& காண, ேகரள
ெச#கிறா, எற ெச3தி பாவதி&+& சிாிைப உ

டா&காமலா இ'&+.

“ஒழிய6- ம&கைள பா:ப-(த சமதமவாதி எ* கG5யணி% ெகா

-

திாிவைதவிட, இப5& கைல எ* Iறி& கால2கழி(% விட6-; சதாய(தி +&
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ேக- அதிகமாக ெபாிய சதபமிரா%” எ* பாவதி க'தினா. உ(தமியிட
Iறேவா, அவ<&+ பிாியமி#ைல.
இத வாத2கைள& ேக6கேவா, உ(தமி&+ ேநரமி#ைல. அவ ‘காத#’ ேநாயா#

திSெர* தா&கப6டா. அத பயனாக ஆாியசமாஜ(தி ச6டதி6ட2கைள=

ெகாைக ேகா6பா-கைள= உ(தமி ஆராயலானா. உ(தமியி காத#

ேநா3&+, ஆாிய சமாஜ(தி + என சபத எற ஐயேம எவ'&+ பிற&+.
காதJ&+ க'(%&+ ெந'2கிய ெதாட! உ

ட#லவா? உ(தமியி காதJ&+

உைறவிட மானவ ஆாியசமாஜ(ைத அவ<&+ அறிகப-(தினா.
அதனாேலேய, உ(தமி&+ அத சமாஜ(திட அ&கைற ஏ பட ேவ

5யதாயி *.

அ* - அதாவ% உ(தமி த# தலாக நரசிமைன சதி(த நா - கட கைரயிேல
வழ&கமாக& I- அள, ஜன2க இ#ைல. ேர5ேயா 8கமாக இ#ைல.

சினிமா&களிேல ந#ல பட2க. ஆகேவ I6ட கட கைரயிேல +ைற,.

ந2ைகயாி நயனாபிேஷக(ைத ெபற ேவ

-ெமற நா6ட(ேதா- வ'

வாEபக ம6- வழ&கேபா# கட கைரயிேல வதன. நரசிம, அ2ஙனேம
இைரேத5 வதவ. இளைம= இய ைக அழ+ ெபா'திய உ(தமிைய&

க

டா. ெவ

மணைல& +வி(% கைல(% சா3% நட% ெம#Eய

+ரEேல பா5= ேமேலா2கி மீ
ேபா&கி& ெகா

-மட2+ அைலைய& க

- ெபா%

5'த உ(தமி மீ% வைலMச( தீமானி(% வி6டா நரசிம.

அத ேக ற ப'வ அவ;&+. பயி சி= உைடயவ. நாகாிக உைட, நைக=ட
ேசத ேப8, நயனபாைஷ க றவ; 8'2க& Iறி மனைத அட&க( ெதாியாத
ம2ைகய'&+ நரசிம ஒ' ேநா3! ெதா(தி& ெகாவா!

உ(தமி= பாவதிைய ேபாலேவ தா3தைதய றவ; பாதிாிமா தயவா# ப5(%
ஆசிாிையயானவ. ஏ8வி வி8வாசி; ஞாயி*ேதா* ெச* பரம
பிதாைவ ேவ

டல(திJள

5& ெகாபவ. ம ற நா6களிேல நாவ# ைப(திய அத

ந2ைக&+! !E >ைவைய( %ர(த, !Eைய& ெகா* >பாைவைய அைண(%&
ெகா

ட காதல; நீ ப'க 8ைன ெச* கா# வ&கி அதிேல M:த கனிைய,

Mர காபா றி, க65யைண(% (தமி6-& ‘காதQ! கனிரசேம, க க

ேட,

ேதேன! எ* ெகாFசிய காதல; தைதயி ெகா-வா<&+ அFசா%, 8வைர(
தா

5& +தி(% கதாி&+ காத# 8கத மலைர பாிசளி(த காதல எ;
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இேனாரன பிற காதலகளி கைதகைள ப5(% ப5(% ேபாைத
ெகா

ெகா

டவ உ(தமி. எனேவ சாியான ேவ6ைட&காரனிட ெப'(த மா சி&கி&

ட%. நரசிம Mசிய வைலயிேல உ(தமி ெவ+ எளிதி# M:தா.

ஒ'வைர ஒ'வ பா(த%, உ(தமி ம*ப5= ஒ' வாEபைன பா&க& Iடா%
எற தீமான(%டேனேய, தைலைய& கவி:த வ

ண !(த&க(ைத பிாி(%

அதிேல விழிைய ெசJ(தினா. அவேன பி!றமாக வ% நிறா. ைக&+6ைட

தவறி வி%வி6ட%! அைத எ-&+ பாவைனயாக உ(தமியி விழிைய
அைண(%& ெகா

ட !(தக எ%ெவன பா(தா. சிாி(தா! உ(தமி

ெவ6க(%ட அவ ப&க தி'பினா. தனியாக ஒ' ம2ைக இ'&ைகயிேல

சிாிபதா? எ* ச *& க
எ

உ

5பாக& ேக6க ேவ

-ெம*தா உ(தமி

ணினா. ஆனா# அவ;ைடய சிாி!, க(தி ேக !திய ெபாEைவ
டா&+வ% க

- அைத ரசி&கலானா.

“!(தக(ைத( தைலகீழாக ைவ(%& ெகா

- எப5 ப5&கிறீக?” எ*

சிாி!ட ேக6டா நரசிம. அவ ேக6டபிறேக, !(தக தைலகீழாக இ'த%
உ(தமி&+ ெதாித%. ெவ6க, சிாி! இர

- உ(தமி&+! “எ@வள,

ெக65&கார! எ +6- ெவளிப6-வி6டேத” எ* உ(தமி எ
அவ<ைடய ெமௗன !னைக=ட இ'ப% க

ணினா.

ட நரசிம, “நா இ2+

இ'ப% த2க<ைடய ப5பி + இைடUறாக இ'&+மானா# நா ேபாகிேற.
பழ&கமி#லாத த2களிட நா ேபசியத காக மனி&க ேவ
ேவ

-கிேற. ேபச

5ய அவசிய ேநாி6டதா# ேபசிேன. அதாவ% தா2க உ6காதி'&+

இட(திேல நா அைர மணி ேநர(தி + ! உ6காதி'ேத. அேபா%

எ;ைடய ேபனா தவறிவி6ட%. அைத( ேத5& ெகா

- இ2+ வேத” எ*

நரசிம Iறினா. “அப5யா? எ2ேக தவறிவி6ட%? இ2கா?” எ* ேக6டப5
உ(தமி எதா. நரசிம; அவ<மாக& காணாம ேபான ேபனாைவ( ேத5

பா(தன. பழிைய ஏ *& ெகா

ட ேபனா, ப(திரமாக நரசிம;ைடய

மணைல& ைகயி# கிளறி& ெகா

5'ப% ேபனா,&+ என ெதாி=!

ேமைஜயிேல கிடத%. தெபா'6- ஒ' வாEப; வனிைத= கட கைர

“ந#ல ேபனா! பா&க!” எ* நரசிம Iறினா.
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“ஐேயா பாவேம! நா வ'வத + ! ேவ* யாேர;, வதி'&க& I-.

அவகளிட ேபனா சி&கி வி65'&+” எ* உ(தமி Iறிவி6-, “எனிட

இ'ப% “Tவா” எ* உ(தமி Iறி ேபனாைவ& கா65னா. நரசிம;&+
அத சமய(ைத இழ&க மன வ'மா? ேபனாைவ எ-(%&கா65ய உ(தமியி
கர(ைத ப றி& ெகா

-, “நா என விஷய மறியாதவனா? த2கைள நா

சேதகிேபேனா எ* எ

ணி ேபனாைவ& கா6-கிறீகேள, இ% சாியா?

ப(தாயிர ேபனாைவ இழதாJ நா, த2க ேபாேறாைர சேதகி&க
மா6ேட. தய, ெச3% தெப

ண(ைத வி-2க” எ* ேபசினா. “தய,

ெச3% எ கர(ைத வி-2க” எ* உ(தமி Iறவி#ைல. அவ விழி அைத(தா

Iறி *. நரசிம; ரடன#ல. ப&+வமாக& ைகயாள ேவ

தீமானி(% உ(தமியி கர(ைத வி6- வி6டா.
ேயாசைனயி# அ5&க5 ஈ-ப6டா.
-----------

8

“எ ெபய உ(தமி!”
“ெபா'(தமான ெபய! எ ெபய நரசிம.”
“ந#ல ெபயதா, அ%,!”
“வ&கீ# ேவைல&+ ப5&கிேற.”
“ேபசிE'ேத அ% ெதாிகிற%. நா ஒ' உபா(தியாயினி.”
“எைன சீடனாக ஏ *& ெகாள ேவ

-கிேற.”

5ய ப

ட எ*
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“த2கைளயா? நா ெப

க பளி&Iட(திேல, ஆசிாிைய.”

இத ேப8ட, த# மாைல 5த%. அத ெதாடசி ம*மாைல ஆரபமாயி *, நரசிம;&+. உ(தமி&ேகா, அ* இரேவ ெதாடசி. வளசி
நைடெப * ம2களமான 5, ஏ ப6ட%. அவ;ைடய விழி=, ெமாழி=,
உ(தமியி மனைத ெமகா&கி வி6டன. கனி,ட ேபசிய நரசிம, உ(தமி

அறிர, கனவிேல பலைற சதி(தா. ேபசினா. அறிர, ம6- உ(தமியி
க(ைத விள&ெகாளியிேல யாேர; பா(தி'தா#, Uகி(%& ெகா

ஆனா#, பாவதி&+ இ%வா ேவைல? அவ, +மாைர எ

5'&கலா.

ணி ஏ2கி& கிடதா.

உ(தமியி மனதிேல, காத# வி(% Hவப6ட% பாவதி&+& ெதாியா%.

உணசிய ற ஒ' உ'வ உ(தமி எ* பாவதி எ

ணி& ெகா

உ(தமி மனதிJ காத# அைலேமாத& I- எ* பாவதி எ
பாவதியி இத( தெப

5'தா.

ணவி#ைல.

ண உ(தமி&+ ேப'தவியாக இ'த%. “மாைல

ேவைளகளிேல ெவளிேய ெச#J நீ, ைமயி'6-&+ பிறேக M- தி'!கிறாேய,
என விேசஷ? அல2கார(ைதேய என&+ பி5&கா% எ* Iறி& ெகா

5'த

நீ, சீவிய தைலையேய சீ,வ%, தி'(திய ஆைடையேய தி'(தி& ெகாவ%,
க

ணா5 ! அ5&க5 நி ப% ஏ? இேபா% உன&+( திSெரன

நாகாிக(தி மீ% ப * வர& காரணெமன?” எ* பாவதி ேக65'&கலா.

உ(தமி= ஒ' ெப

தா. அவ உள(திJ வாEப ேவக உ

அவ< பEயாகிேய தீ'வா எ* எ
சி*மி, ஊ

-. காதJ&+

ணியி'தா# - உ(தமி, உலகமறியா

உற&கமிறி ேவறா 8கேதடா பாைவ எப% பாவதியி

க'(தாைகயா#, உ(தமியி நைட=ைடயிேல !% ெசா+8 க
ெகாளவி#ைல.

-, சேதக2

இதனா# உ(தமியி காத# த2+ தைடயிறி வளர( ெதாட2கி *. கட கா *ட

கல% காத# அவ உள(தி# Mசலாயி *. மாைலக அவ<&+ மேனாகர

ேவைளகளாயின. எ(தைனேயா கைதகளிேல, கா6சிக பலவ ைற ப5(த

உ(தமி&+ நரசிமனி காத#, கனைவ நிைனவா&+வ% ேபா# இ'த%. மா8

ம*வ ற வான(திேல >ரண சதிர ெபாE,ட விள2+வ% ேபால நிமதியான
தன% வா:விேல, நரசிம நில, ேபாலானா எெற

ணி மகி:தா.

38

உ(தமியி க
ந5&க ேவ

கைள= க'(ைத= கவர எப5 ேபச ேவ

-ேமா, எ@வ

ண

-ேமா அைவகைள( திறபட ெச3%, நரசிம, உ(தமிைய ஒ'வார

கால(திேல அ5ைமயா&கி& ெகா

டா. “மணி ஏழாகி வி6டேத, உ(தமி!

ேநரேபானேத ெதாியவி#ைல. !றப-ேவாமா M6-&+” எ* நரசிம ேக6க
ேவ

5யதாயி *, ஒ' வார(தி +, அ@வள, >ரணமான ெவ றிைய, அத

அ@வள, சீ&கிர(தி# நரசிம ெப றா. காத#, காத# எ* ஏ-களிேல ப5(%
ப5(% ப#ேவ* க'(%&கைள மனதிேல திணி(%& ெகா

5'த உ(தமி&+,

நரசிம ேமJ பல காத கைதக Iறி, அவ உள(ைத& ெகாைள

ெகா

டா.

ஓ இர, பாவதி&+ ஏ&க அதிகமாக இ'த%. உ(தமி&ேகா H&க வரவி#ைல.

காத# விஷயமாக ஏேத; ேபசலா எ* உ(தமி ஆவ# ெகா

உ

டா. +மா

ைமயிேல ெகாைள&கார, அ#ல% அவைன பா(திப ெதாைல(%

வி6டானா, எப% ப றி ேபசினா#, மன(திேல இ'&+ பார ெகாFச
+ைற=, எற எ

ண பாவதி&+. இ'வ', “இ* கா ேற காேணா!

H&கேம வரவி#ைல! ப-&ைகயிேல >சிக உல,கிறன!” எ* I*வ%,

ப-&ைகயிேல !ர<வ%மாக இ'தன. கா * எனேவா வழ&கேபா#தா Mசி&

ெகா

ெகா

5'த%. கவைல எ; +ளவி இ' கனியைர= ெகா65&
5'த%.

“ஒ' கைத ெசா#ேல

5” எ* உ(தமி பாவதிைய& ெகFசினா. ெப'G8ட,

“எத& கைதைய நா உன&+ ெசா#வ%? பா(திப ேபா6ட பக# ேவட&
கைதைய ெசா#ல6-மா? ப-கிழமாகி= எைன& க

ட% ப#Eளி(த ஆலால-

8தராி கைதைய& Iற6-மா? அேதவாத Mர +மா காணாம ேபானைத&

Iற6-மா?” எ* பாவதி ேக6டா. “இேபா% இ'&+ தைலவEேய ேபா%;
நீ உ பைழய கைதகைள ெசா#E அைத அதிகமா&காேத. எனேவா

!(தக2கைள !ர65& ெகா

5'&கிறாேய, ஒ' கைத ெசா# எ* ேக6டா#,

அத வாயா5க வபக விஷயதானா கிைட(த% உன&+?” எ* உ(தமி
சE(%& ெகா

- Iறினா.
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ேவ* கைத என5 என&+( ெதாி=? ரஷிய !ர6சி நடதைத ப றி
ெசா#ல6-மா?”
“ேவ

டா.”

“ெலனி கைத?”
“ப5(தி'&கிேற. நீ ஒ* அள&க ேவ

டா.”

“ெநேபாEய கைத?”
“நீ கைதேய ெசா#ல ேவ

டா

5 தாேய! ப-(%( H2+.”

“வதா#தாேன H2க.”
ெகாFச ேநர இ'வ' H2க யறன. “பாவதி, பாவதி” எ* உ(தமி

Iபி6டா. பாவதி H2கி வி6டாளா எ* ெதாி%& ெகாள. தா H2கி
வி6டதாக& கா

பி&க ேவ

5ய பாவதி, உ(தமி&+ பதி# Iறாமேல இ'தா.

சில நிமிட ெசற%, உ(தமி உற2கி வி6டாளா எ* ெதாி% ெகாள, “உ(தமி!

உ(தமி!” எ* Iபி6டா. “ஏ

5 பாவதி! H2கவி#ைலயா, நீ= பாசா2கா

ெச3தா3? தி'6-&களி!” எ* ெசா#E& ெகா
இ'வ' சிாி(தன; எ% உ6கா% ெகா

ேட, பாவதிைய& +J&கினா,

டன. ஜன# கத,கைள விாிய

விாிய( திறதன. H&க %ளி= இர&க2கா6டவி#ைல- அத இள
ெப

களிட.

“பாவதி! நா ஒ' கைத ெசா#ல6-மா?” எ* உ(தமி ேக6டா. “ெசா#J,
ேக6ேபா” எ* பாவதி சமதி(தா. உ(தமி கைத ெசா#ல( ெதாட2கினா.
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“பாவதி! இ% நிஜமாக நடத%. ெவ*2கைதய#ல ெச&ேகாTேலாேவகியா
நா65ேல ேலாகநாத எெறா' வாEப...”
‘உ(தமி, ஆரபேம அப(ததானா? ஏ
ேலாகநாத எற ெபய உ

5! ெச&ேகாTேலாேவகியா நா65ேல

டா? கைதயா இ%?”

“ேலாகநாத எ* நா ெசா#Jகிேற. அவ ெபய அத நா6-&+ ஏ றப5

ZகாT எேறா காமாT எேறா இ'&+. கைத ெசானா# +*&ேக ேகவி

ேக6க& Iடா%, ெதாி=மா?”

“சாி, ெசா#ல5யமா, ெசா#J.”
“ேக, அத ேலாகநாத எபவ, வனிதாமணி எற ஒ' ெப

ைண&

காதE(தா. இ'வ' சாியான ேஜா5. அவக சதி&காத நா6களி#ைல.

சரசமாடாத மாைலகளி#ைல. ஒ'வைர ஒ'வ உயிேபால ேநசி(தாக. காத

இ'! ேபால இ'வ' இ'ப% ஊரா'&+( ெதாி=. சாி, அவ;&+

ஏ றவதா. ந#ல ெபா'(தமான க#யாண எ* ப%&க ேபசி& ெகா

மாட !றா&க ேபால ேலாகநாத;, வனிதா, வயேலார(தி# வா3&கா#

டன.

அ'கிேல=, +ள(த2கைரயிJ ெகா3யா( ேதாபிJ, சதி(% ேப8வ%,
சிாி(% விைளயா-வ%மாக இ'தன. இ@வள, இபமாக இ'த அத&

காதலக<&+ திSெரன ஓ இ5 ஏ ப6ட%. ேலாகநாதனி தகபனா ஒ' ெபாிய
ைப(திய. கநாடக, த மக;&+ பி5(தவகைள& க#யாண ெச3%

ைவேபா எற !(தியி#லாம#, “மகேன! இேதா பா, வனிதா ந#ல அழகி,
+ணவதி, உனிட அ!ளவ, +-ப(%&+ ஏ றவ. அட&கமான ெப

மா-ேபா# உைழபா. +ழைதேபா# ெகாF8வா, உன&+ பிாியமாக

,

நடபா. எ#லா& +ண அவளிட ெபா'தி இ'&கிற%. ஆனா#, அவைள நீ
க#யாண ெச3% ெகாள& Iடா%. மகாபாவ, ேதாஷ, அவ உன&+
ைறயி#ைல” எ* Iறிவி6டா.
கிழவ த தைலயிேல க#ைல ேபா-வைத& க

ட ேலாக எ@வளேவா

ெகFசி& I(தா5னா அதா. +பி6டா. அத& கிழவ எத +
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மசியவி#ைல. வனிதாைவ& கEயாண ெச3% ெகாள& Iடா% எ* பி5வாத
பி5(தா. பாவ! ேலாக என ெச3வா? இத உலக(திேல நா ஏ

பிறேதா? அதிJ இப5ப6ட ர6- ஆசாமி&+ பிறேதாேம, என
ெச3வ%? அத வனிதாவிட(திேல நா ஏ இ@வள, ஆைச ைவ(ேதா?
அவேளா- இ@வள, ேநசமாக இ'% வி6-, இேபா% அவைள& கEயாண

ெச3% ெகாள 5யா% எ* Iறினா# அவ எைன எனெவ*
நிைனபா? எப5 அவ<&+( %ேராக ெச3வ%? ெப

பாவ ஆகாேத?

அவைள பா(தா# இப5 இ'&கிற% இத& கிழவேனா வனிதாைவ& கEயாண
ெச3%& ெகா

டா# நா H&+ ேபா6-& ெகா

- ெச(% வி-ேவ எ*

மிர6-கிறா; பி5வாத&கார, ெசானப5 ெச3%வி-வா. இத ச2கட(%&+
நா என ெச3ேவ? எ* எ

ணி ேலாக %&கி(தா.

வனிதாமணி பா(தா. “சீ! நமா# அவ'&+& ெக6ட ெபய', தகபனாாி

விேராத ஏ ப-வதா?” எ* நிைன(%, ேலாகைன சதி(%, “க

ணா! என&+

நீேர உயி, த2க<&+ நாதா உயி, நமி'வைர= பிாி&க ேவ

-ெம* உ

தகபனா தைலகீழாக நி கிறா. எனா# உம&+ இத ச2கட ஏ ப6ட%.

எைன மற% வி-2க ேவேறா ெப

ைண& கEயாண ெச3% ெகா

-

8கமாக இ'2க. நீ2க 8கமாக இ'பைத பாபேத என&+ ேபா%.

அ%ேவ, என&+ சேதாஷ” எ* Iறி அதா. அவைள& க65 பி5(%&

ெகா

- ேலாக, “என வா(ைத I*கிறா3 வனிதா! உைன( த(தளி&கவி6-

நா ேவேறா ெப

ைண மண ெச3% ெகாவதா? 5யேவ 5யா%.

ெகாFசகால ெபா*(%& ெகா

5'ேபா. கிழவனி மன இர2காமலா

ேபா+. பா&கலா” எ* சமாதான Iறினா. கிழவனி மன மாறவி#ைல;
ேலாக; இண2கி( தீரேவ

5யதாயி *; மணபதEேல ேலாக அதா.

அேத ேநர(தி# ம#Eைக ெச5&+ நீ வா(%& ெகா
வனிதா வாழ ேவ

5 இட(திேல, கனகா +5!+தா.

ேட வனிதா அதா.

தகபானாாி பி5வாத(ைத மா ற 5யாத ேலாக மண ெச3% ெகா
கனகா, ந#ல ெப

ட

தா எறாJ அவ;&+ அவளிட ெகாFச பிாிய

இ#ைல. அவ<&+ அைதப றிய கவைல இ#ைல. +-ப(ைத நட(தி

வ'வதிேல, அ&கைற கா65 வதா; ேலாக;&+ ேவ

5ய உபசார2கைள&
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+ைறவற ெச3%வதா. இ@வள, அவ;ைடய காதைல ெபற ேவ

-ெமற

ேநா&க(%டன#ல. அவைன ெப *வி6ட பிற+ அவ;ைடய அ! எத + எற
விசி(திரமான வாத !ாிதா கனகா. வனிதாமணி, தன% காதைல மற&க

ம*(%வி6டா. அவ<ைடய +*+*பான பாைவ&+, 8*8*!ள
8பாவ(%&+ பEயான எ(தைனேயா ஆடவ, ேலாக ேவ* ெப
கEயாண ெச3% ெகா

ைண&

டதா#, த2க<&+ வனிதா கிைடபாளா எ* எ

ணி

அவ எதிேர நி* இளிப. ஆனா# வனிதா, மணெமறா# தா ஏ கனேவ,
மணமாகிவி6டேத. மணெமறா# ேமள தாள(ேதா- மாைல மா றி&

ெகாவ%தனா? மன ஒ*ப6ட பிற+, மணெமற சட2+ ேவ* ேவ
எ* I*வா. அவ<ைடய பி5வாத(ைத& க

-மா?”

- பல' ஆசாியமைடதன

வனிதாவி ேபா&+, ேலாக;&+ வ'(த(ைத அதிகப-(தி *. அவ என
ெச3வெத* ெதாியா% திைக(%& ெகா
ஒ'ெப

5'&கைகயிேல கனகா க', றா.

+ழைத பிறத%. ஆனா# கனகா இற% வி6டா. அநா6-

வழ&கேபா# கணவ %&க கா&+ சட2+ நைடெப ற%. சில வார2க ,
உ றா உறவின, ேலாக;&+ ஆ*த# Iறின. %&க ெகா

டா- சட2கி

கைடசி நாள* அத நா6- பழ&க(திப5 எ#ேலா' +5(% வி6உ'

டன. இத சைள எேபா% 5= எ* கா(%& ெகா

ேலாக, +5ெவறி ெகா

ட ப%&க, M65ேல அJ(%& H2கிய பிற+, ேநேர

வனிதாவி M6-&+ ெசறா, அவைன& க
அதா. “க

5'த

ட% வனிதா, ேகாெவன

ணா! உம&+ இப5ப6ட கOட வரலாமா? கEயாணமாகி

ஒறைர வ'ஷ ஆகவி#ைலேய; இத + இத விப(தா? உம% மன என
பா-ப-? அத சி* +ழைதயி நிைலைமைய எ

ணினாேல, மனதிேல ெந'!

விகிற%” எ* வனிதா Iறி&ேக6ட பிறேக, ேலாக;&+ த வா:&ைகயிேல
உ

க

ைமயிேலேய ெபாிய விப(% ேநாி6ட% எற கவன வத%. வனிதாவி

ணீ'&+( %ைண ேவ

வனிதாைவ( ேத றினா.
“கனகா ந#லெப

- எபத காக, ேலாக; ச * அதா;

, பாவ! எ சாபதா அவைள சாக5(%வி6ட%.”

“உ சாபமா? நீ ஒ'வ;&+ மற%, தீ2+ நிைன&க மா6டாேய,ேதேன!”
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“தீ2+ நிைன&கவி#ைல; நா இ'&க ேவ
என&+ ேவதைனயாக இ'த%.

5ய இட(திேல, அவ உலவின%

ேகாப(தா# காதகி, களி எ* கனகாைவ நா ைவத %

-. அத

பயனாக(தா, பாவ அவ இற%வி6டா.
“ைப(திய&கார(தனமான ேப8! வனிதா! M

வா(ைத ேவ

காைலயிேல நா உ தகபனாாிட வரேபாகிேற. ெப

டா. நாைள&
ேக6க!”

“இைத எனிட ெசானா# என&+ ெவ6கமாக இ'&காதா, க

ணா!”

“வனிதா! நாமி'வ' ஒ'வ'&காக ம ெறா'வ சி'O5&கப6ேடா. நா மண
ெச3% ெகாவைத(த-(த எ தகபானா' இற%வி6டா. நீ உலவ ேவ

5ய

ஆரபமாக ேபாகிற%. தாிசாக& கிடத நில(திேல இனி பைச பயி! வற

ட

மைனயிேல இ'த கனக க#லைற ெசறா. நம% வா:, இனி !தியதாக

ஆ றிேல இனி& +ளித நீேரா6ட!”

“சாி, சாி! கனகா,&+ %ேராக ெச3த நா இனி அவ +ழைதைய, எ

+ழைதேபா# கவனி(%& ெகா

டா#தா கனகாவி ஆவி தி'தி அைட=.

அத காகவாவ%, நா உைம& க#யாண ெச3% ெகாள ேவ
பிாிதவ I5னா# ேபச, ேவ

-.”

-மா! ேப8 ெகாFச ேநர! பிற+ பைழய

விைளயா6-க. வனிதா வா:, %ல2கி வி6ட%. ேலாக;&+ அப5ேய!
ம*தின வனிதாவி தகபனாாிட ேலாக;, சில ெபாியவக< ெப

ேக6க

ெசறன. ஊ வ% ெதாி= வனிதாைவ(தா ேலாக க#யாண ெச3%

ெகாள ேபாகிறா எ*. இ'தாJ சபிரதாயப5 ெப
ேலாக;&+ ெப

ேக6க ெசறன.

தர கசபா, வனிதாவி தைத&+! வாEப, உைழபாளி.

ஏைழகளிட உள! ெகா

டவ ேலாக. அவ;&+ ெப

தர ம*&க
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5=மா? மன வ'மா? ஆனா# அத 8- DD&க ஆரபி(த% ேக6ட
ேலாகனி மன பதறி *.

“ஏ மாமா! எ தகபனாதா ஒ' கநாடக ைறயி#ைல எ* Iறி, !
த-(%வி6டா. நீ2க D Dப% ஏ? வனிதாைவ என&+& கEயாண
ெச3%தர இOட இ#ைலயா?” எ* ேலாக ெசாFச ஆ(திர(%ட ேக6டா.
“எ இOட(ைத யா கவனி&க ேபாகிறீ2க? நீ2க இர

- ேப'

ேச%தா 5, ெச3% வி6Sகேள ஒ!&+(தாேன எ சமத(ைத& ேக6க
வதீக. எைன& ேக6கேவ ேவ
ைவ&+ பாதிாி= உ

டா; அவ உ

-, கEயாண ெச3%

-. ேபா, ேபா, வனிதாைவ இ(%& ெகா

த-(தா# நி கவா ேபாகிற% கEயாண எ* கிழவ Iறினா.

-ேபா, நா

“மாமா! ேவ5&ைக ேப8 இ'&க6-. எனிட என +ைற காண 5=? நா
வனிதா,&+ ஏ றவன#லவா?” எ* ேலாக ேக6டா.
“தபி! உ&ெகனடா +ைற Iற 5=. த2கமான +ண. தயாள சிதைன,

எ#லாசாி. ஆனா# இத& கிழவனி வாைய ம6- கிளறாேத. ஏேத;

ெசா#Eவிட ேபாகிேற" எ* கிழவ, ம*ப5= பைழயப5 இ!ட

ேபசினா

“இேதா பா! மாமா! உம&+ இOடமி#லாவி6டா#, என&+ வனிதா ேவ

டா”

எ* ேகாப(ேதா- ேலாக Iறினா. கிழவ;&+& ேகாப பிற% வி6ட%.

“உ2க இர

- ேப'ைடய நைமைய= உ(ேதசி(ேத ெசா#கிேற.

வனிதாைவ& கEயாண ெச3% ெகாள ேவ

டா.” எறா கிழவ.

“ஏ?” எ* இ5ழ&கேபா# ேலாக Iறினா.
“இ'வ' ஒேரவிதமான 8பாவ&கார. ேச% வாழ 5யா%. ச&கி&கியாகிவி-.

வா:&ைகயிேல ச

ைட= சசர,மாக இ'&+. நா ெசா#ல ேவ

-ெம*
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நிைன(தைத ெசா#E வி6ேட. இனிேம# உ இOட, அவ இOட;
என&ெகா' நOட இ#ைல. கOட உ2க<&+(தா” எ* கிழவ
Iறினா. ேலாக சிாி(த சிாி!, சமய க65E'த வனிதாவி ெசவி&+

ச2கீதமாக இ'த%.

“எனேமா எ* பயேத; எ2க இ'வாி 8பாவ ஒேரவிதமாக இ'&கிற%
எப%தானா, உ2க + றசா6-! ேவ5&ைகதா மாமா” எ* Iறிவி6- மண
நிசயமாகிவி6ட% எ* தீமானி(%, ேலாக M- ெசறா. தி'மண( ேததி=
+றிபிடப6ட%. இைடேய வனிதா ேலாக மைன&+ ெசேற வசி&கலானா;
வழ&கதா! வனிதாமணி, M65 + Wைழத%, அத M65 + ஒளி

Mசலாயி *. ஒ2+, அழ+, ஆனத அத M65ேல ஏ ப6டன.
அ&கைற=ட வனிதா +ழைதைய& கவனி(தா, ேவைல&காராிட அ!ட

நட% ெகா

டா. அத M6-&ேக !திய கைள பிறத%. இப& கன,

இற#லேவா உ

ைமயான% எ* ேலாக >ாி(தா. வனிதா +5 வத%

அவ;&+ +Hகல 

டா&கி *. "வனிதா! வனிதா!" எ* ஓயாம# Iறினா.

அவ ேவைல ெச3=ேபா% Iடேவ ேவைல ெச3வா! அவ +ழைத(

தாலா65னா#, அவ; Iட ேச% ஆ65னா. அ* மாைலேவைல 5%

வனிதா Iட(திேல வ% உ6காதா. “க

ேண!” ெகாFசினா

மாேதாபிேல=, ம-வ'ேக=, மாெனன& +தி(ேதா5 வ%, ேலாகனி
க(ைத இ*&+வ% ேபால( தவவி& ெகா

-, மர&கிைளகளிேல உள ப6சிக

பயேதா-ப5, (தமி6ட வனிதா, அ* ேலாகைன (தமிட ம*(% வி6டா.
அவ எ@வளேவா ெகFசினா. அவ ெகாFச சமதி&கவி#ைல. “5யேவ
5யா%. அவ ேகாபி(% எைன சபிபா” எ* Iறினா.
“எவ ேகாபி(%& ெகாவா?” எ* ேலாக ேக6டா. “கனகா” எ*

பதிJைர(தா வனிதா. “கனகா இற%வி6டா. ஆனா#, நம% கEயாண 5த

பிற+தா அவ<ைடய ஆவி இத M6ைட வி6- ேபா+. கEயாண ஆ+வைர

இ2ேகேயதா ஆவி அைல%& ெகா

5'&+. ஆதனா# இெபா% ‘(த’

ெகா-(தா# ேதாஷ” எ* வாதா5னா வனிதா. ேலாக;&ேகா, பிரமாதமான

ேகாப வத%. “ஒ' (த த'வாயா, மா6டாயா? எ மீ% ஆைச இ'&கிறதா,
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இ#ைலயா? ஒேர ஒ' (த தர இ(தைன பி+வா?” எ* ேக6டா. அத

ைப(திய&காாி 5யேவ 5யா% எ* Iறிவி6டா. “சாி! எ மன%&+ நீ
ேவதைனைய உ

டா&கினாய#லவா? உ மன(ைத நா !

ணா&+கிேற பா”

எ* Iறி வி6- ேலாக ெவளிேய ெசறா. M- தி'!ேபா%, +5(%வி6ெவறி=ட வதா. வனிதா சிாி(தா. இப5= ஒ'வ உ

டா எ*.

ஒ@ேவா நா< ேலாக இ%ேபாலேவ ெச3ய ஆரபி(தா. வனிதா,&+

ேவதைன உ

டாயி *. “ஒ' (த ெகா-, பிற+ நா பைழயப5 இ'ேப”

எறா அவ. “அ%தாேன 5யா%” எறா அவ.

ஒ'நா ேலாக, யாேரா சி*&கிகைள= M65 ேக அைழ(% வ% அவகேளாேச% +5(%& I(தா5னா. வனிதாவா# ேகாப(ைத அட&க 5யவி#ைல.

“நா எ@வளேவா அட&கமாக, த&க காரண ெசா#E= ஒ' (த தர 5யா%

எபத காக இவ இ@வள, ஆ6ட ஆ-கிறா. இவேனா- நா வாழ 5யா%.

ந அபா ெசான% சாியாக 5த%. இனி இத M65ேல நம&+ ேவைல

இ#ைல. அபாவிட ேபானா# காாி உமி:வா. எ&ேகேட; ெக-ேவா.” எ*
எ

ணி அ%ெகா

ேட அவ, அ(ைத M- ேபா3வி6டா, ேலாக;&+(

ெதாியாம# அறிர, வழ&கப5 ேலாக +5&க ம*ப5= ெவளிேய ெசறா .
வி5ய கதைவ M- வதா. M65ேல வனிதா இ#ைல.

“வனிதா! வனிதா!” எ* Iவினா. அ2+மி2+ ேத5னா யாயைரேயா
ேக6டா !லபினா. “எைன ேபா# ஒ' 6டா உ

டா? ஆ&க

ெபா*(தவ ஆற ெபா*&க& Iடாதா? அவ<&+ எ ேம# உயி. என&+
அப5(தாேன ஒேர ஒ' (த(தி காக இ(தைன அமளியா? எ க

ேபானாேளா? அவ என&+ (தேம தர ேவ

மணி எ2ேக

டாேம, அவ வதா# ேபா%”

எ* Iறினா, ஓ5னா அவைள( ேத5. அேத சமய வனிதா “எைன ேபால
ைப(திய&காாி உ

டா? நா கEயாண ெச3% ெகாள ேபா+ அவ'&+ ஒ'

(த ெகா-(தா#தா என? M

பி5வாத ெச3ேத. அதனா#தாேன அவ,

இப5யானா. சீ! கனகாவாவ%, ஆவியாவ%? அ%ெவ#லா க6-&கைத!

இத காக& காத# வா:, ெக-வதா?” எ* தீமானி(% ேலாகனி M- ேநா&கி
வ% ெகா

க

5'தா. இ'வ' ஒேர சாைலயிேல சதி(தன. அவைன&

ட% ேலாக, “வனிதா!” எ* Iவினா. அவ பா3ேதா5 வத தவி&
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ெகா

டா; ஒ*, இர

- G* எ கண&கிறி (தமி6டப5 இ'தா.

இ'வாி இத:க< சதி(தேபா% இ'வாி க
“க

ணீ' கலதன.

ேண ! கEயாண 5= வைரயி# நீ என&+ (தேம தரேவ

டா. நீ M-

வதா# ேபா%” எறா ேலாக.
“(த நி(தநி(த த'ேவ க

ணா! நா ஒ' 6டா. இ@வள, 8ைவ=ள

இதைழ, இ(தைன நா 8மா வி6- ைவ(ேதேன” எறா அவ. சில தின(தி +

பிற+ க#யாண நடத%. இ'வ' 8கமாக வா:தாக. இ@வள,தா கைத”

எ* Iறி 5(தா உ(தமி.
“சாியான ைப(திய2க இர

Iறினா.

-. இ% ஒ' கைதயா கைத” எ* பாவதி

“ேபா5! இைத அவ ெசானேபா% எ@வள, நறாக இ'த% ெதாி=மா?” எ*
அவசர(திேல இரகசிய(ைத ெவளியி6- வி6டா, உ(தமி.
“அ% யார5, அவ! ஓேகா! உ(தமி...! வி% வி6டாயா வைலயிேல! யார5 அவ?”
எ* பாவதி ேக6டா. “ஒ'வ'மி#ைல - Iறமா6ேட - நீ ேகE ெச3வா3”
எற வழ&கமாக ேப8க<&+ பிற+ உ(தமி தன&+ நரசிம;&+ காத#
உ

டாகியி'பைத& Iறிவி6-. “அவ ஒ' பிராமண” எ*ைர(தா.

பாவதி, த ேதாழியி %ைக( த65& ெகா-(%, “ஏ

5 உ(தமி,

+6-ப6டாJ ேமாதிர& ைகயா# +6-ப- எற பழெமாழிப5 பிரம

+ல(தவைரேய வைல ேபா6- பி5(% வி6டா3! ெக65&காாிதா. >ைனேபால

இ'&கிறா3. காாியேமா பிரமாதமானதாக இ'&கிறேத!” எ* Iறி& ேகE
ெச3தா. உ(தமி உ

எ

ணி& ெகா

ஒழி(%வி6டா.

ைமயிேலேய, பாவதி தைன பாரா6-கிறா எ*

டா. ஒ' வினா5யிேல அத எ

ண(ைத பாவதி
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“உ(தமி! எப5ய5, அவனிட நீ சி&கி& ெகா

டா3? +ல ெப'ைமைய& Iறி

உைன ஏ3(%வி6டானா? நா பாபன, ஆகேவ வ&கீ# ேவைலயிேல, வ
வ

5யாக பண +வி= எ* Iறி உ மன(ைத மய&கி வி6டானா? எைத&

க

- நீ இைச ெகா

டா3? இெசா#ைல& ேக6டா?" எ* பாவதி ேக6கேவ,

உ(தமி, “ஏ நானாக(தா அாிட அ! ெகா
எ* ேக6டா. “உ

ேட. காதJ&+ ஏத5 சாதி?”

ைமதா; காதJ&+ சாதி கிைடயா%தா. ஆனா#,

ம ெறா' விஷய ெதாி=ேமா உன&+? காதJ&+& க
க

5

D கிைடயா%,

ணி'தா#, நீ அத& கனபா5& I6ட(திேல நபி&ைக ைவ(தி'பாேயா!

ஆனா# பாவ, ேதனிேல வித ஈ ேபாலானா3! அவ;ைடய பா+ெமாழி உைன
மய&கிவி6ட%” எ* பாவதி Iறினா. அவ ேப8, ெவ* ேகEயாக
உ(தமி&+( ேதாறவி#ைல. பாிதாப அவ +ரEேல ேதா3தி'ப% க

உ(தமி ஓரள, திகி# ெகா

டா. மாத 8ததிர - மனெமா(த காத# - கல!

-,

மண - எபன ப றி, அ5&க5 ேப8 பாவதி, காதைல= கல! மண
ேநா&க(ைத= ஏ க

எ* எ

ணினா.

5&கிறா? நரசிமனிட என + ற காண 5=?

உ(தமியி உள(ைத( ெதாி% ெகா

டவ ேபால பாவதி ேபசலானா.

“உ(தமி! எ க'(% 8பாவ உன&க( ெதாி=. நா, சாதி ஒழித, சமரச
நிலவ ேவ

-. காத# மண கல! மண ஓ2க ேவ

ெகாைக=ைடயவ. ெப

- எ;

களி 8ததிர(தி# ெப' நபி&ைக ைவபவ.

காதைல ம*பவள#ல! கEயாண எப%, க6-பா65 விைளவாக இ'(த#

Iடா% எ* I*பவ ஆனா# நீ அத நரசிமைன& காதEபைத நா சாியான
காாியெம* Iறமா6ேட. எ ெமாழிைய& ேக6- நட&+ நிைலயி# நீ

இ'பாயானா# நிசயமாக, நீ அத நரசிமைன& கEயாண ெச3%
ெகாள&Iடாெத* க6டைளயி-ேவ.” எ* ெசானா.

தி-&கி6ட உ(தமி, “பாவதி! உன&+ நரசிமைன( ெதாியாேத! நீ அவைர&
க

ட%மி#ைலேய. அவாிட உன&+( %ேவஷ வளர& காரண என?” எ*

ேக6டா. “நா நரசிமைன& க

டதி#ைல. அவ ெசாண, காத Nபனாக

இ'&கலா. அவ;ைடய +ண Iட( த2கமாக இ'&க&I-. அைவ ப றி
என&+ அ&கைற இ#ைல. அவ;ட வாழ& க'% உன&க#லவா அதக
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கவைலெய#லா? இ* சதாய உள நிைலயிேல, நீ எத நரசிமைன&
காதE&கிறாேயா, அவ;ைடய +ல(தி இய#! உள நிைலயிேல, நீ கன,
காD அத& கல! மண, கல&க மணமாகேவ 5= எப% எ எ
நீேயா எ வாத(ைத& ேக6- சிாிபா3 எப% தி

காத# ஒ' M

ண.

ண. பாிேசாதைன பல !ாிய

விைளயா6ட#ல. ெந'!ட விைளயாட& Iடா%. எனேவ,

திSெரன உன&+& காத# மய&க உ

டாகியி'தா#, ச * ஆர அமர, உ

நிைலைய=, அவ நிைலைய= ேயாசி(% ஒபி6- பா. அவ;ைடய ந5ைப
ம6- கவனி(% விடாேத. நிைன! என எபைத= க

- ெகா

. Mணாக

வா:&ைகயிேல, விசார(ைத( ேத5& ெகாளாேத” எ* பாவதி ேபச& ேக6ட

உ(தமி, “ஏ

5 பாவதி! தா3& கிழவிகைள ப றி நாவ#களிேல ப5(தி'&கிேற.

உ ேப8, அத& கிழ2க ேப8வ% ேபாE'&கிறேத. +லமா, சாதியா! காத#
எ; பாி8(த( தீயி ! இத ேபத பTமீகரமா+. ெவ* ஏ6-

8ைர&காயாக இ'&கிறாேய, வாயி# ஈ Wைழவ% Iட( ெதாியாம# காதைல ப றி

ேபசிவத உன&+ நா ஒ' பாபனைர& காதலராக ெப * இ'ப% H&கி
வாாி ேபா-வாேன. அைத நீ க

5&கலாேமா? யாராவ% ேக6டா#, ைக

ெகா65 சிாிபாக. நீ ஏேதா நவநாகாிக ந2ைக எ* நா நிைன(ேத. நீ

8(த பைழய பசE; கநாடக” எ* Iறி& ேகE ெச3தா.

“உ(தமி! இைத&ேக, என&+ பாபன +ல(தவ நாகாிகேமா, நவ=க நைட=ைட
பாவைனகேளா, ெதாியாதவகெளற எ

ண கிைடயா%. அத& +ல(தவதா

அைவகைள( திறபட ெச3வ. சமரச ஞான அவக<&+ நறாக( ெதாி=.

ெதாிவ% ம6-மா? சமரசஞான ேபாதககளாக,, அவக திக:வ. ஆனா#

எ#லா ேபசளேவா- நி*வி-. அத +& காரண, ெகாFச ேயாசி(தா#

ெதாி%வி-. அவக த2ைகைள உய+லெம* சதாய ஒ!& ெகாவதா#

8கேபாகிகளாக வாழ 5கிற%. உைழ&க ேவ

ம ற +ல(தவ த ! ம

5ய நிபதமிறி வாழ 5கிற%.

5யி6- நி க,, சாமி எ* அைழ&க,,

ேமா6ச(தி + வழிகா6-2க எ* ேவ

5& ெகாள,, அத காக பண த%

மாியாைத ெசJ(த,, நிைலைம இ'&க& க

டபி, அவக அைத இழ&க

இைசவாகளா? கள;&+& Iட( தன&+& கிைட(த ெபா'ைள இழ%விட மன

வ'வதி#ைலேய! ெகா

ட கணவைன& தி

டாட வி6-& ெகா#ைல !ற(தி

வழியாக& கள !'டைன ேசர வ'பவைள அத ேசார நாயக, ‘அவைன
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பா(% சிாி(தாயாேம? இவ;ட ேபசினாயாேம?' எ* அதிகார ெச3%

ஆபாிபானா. கணவ;&+( %ேராக ெச3த அத& காதகி அ!டனி'&+

!'ஷைன ஆ65 பைட&+ அத அட2காபிடாாி ேசார நாயக;&+ அட2கி
ஒ-2கி நடபாளா. அ%ேபால இ'&கிற% சதாய.

எத& +ல, ெச'&+ட வாகிறேதா, அதனிட பயப&தி=ட பா-ப- I6ட
அட2கி நட&கிற%. ம ற யாைர ேவ

-மானாJ மாியாைத& +ைறவாக,,

மமைத=ட;, நட(% ேபவழிக, அத பாபன& +ல(திட ம6- ப&தி
வி8வாச(%ட நட% ெகாவைத நீ க

டதி#ைலயா? இ@வள, உயைவ எப5

அத பாபன இன வி6-வி-! அைத ேயாசி(ேத நா ெசா#Jகிேற, நீ

அத நரசிமனிட நபி&ைக ெகாளாேத எ*. இ% எ க'(%. உ க'(ேதா,

இேநர பாE# ேமா(%ளி ப6ட% ேபா# திாி%வி65'&+. ெதளி, இ'&கா%.
க

ெநளி,&+& க6-ப6- வி6டா# பிற+ மன(ைத ஒ' நிைல&+& ெகா

-

வ'வ% எளித#ல எப% என&+( ெதாி=. எறாJ எ சிேநகிதி எபத காக

இ@வள, Iறிேன. இனி உ இOட” எ* Iறினா.

உ(தமி நரசிம;&காக பாி% ேபசிய%ட அவனிட +லெச'&ேகா, சாதி
அகபாவேமா, ஒ' %ளி= கிைடயாெத*, சமரச(திேல அவ;&+ மி&க
ேவ6ைக உ

ெட*, அவ;ைடய காத# H3ைமயானெத*, எ-(%&

Iறினா. பி(த தைல&ேகறிவி6ட% எ* பாவதி தீமானி(தா. கி'T%வ
மா&க(ைத வி6-விட ேவ

- ெம*, பிற+ கEயாண ெச3% ெகாள(

தைடயி#ைல எ* நரசிம Iறினதாக உ(தமி Iறினா. பாவதி ஏ பா-

>ரா, நடேதறி வி6ட%. இனி உ(தமிைய( த-&க 5யா% எ*

தீமானி(தா. உ(தமி, பாவதி&+ பாபனனிட அனாவசியமான ெவ*!

இ'பதாேலேய, அமாதிாி ேபசினா எ* தீமானி(தா. நரசிமேனா, ஆாிய
சமாஜிகைள ேநச பி5(%, 8(தி மா&க 9(திர2கைள& ேக6டறிதா.
---------------

9

ேகரள 8தாிக<ட நடன& கைலயி ேந(திைய பா(திப க
ஆனதி(%& ெகா

-

5'தா. கனக சேபச அத 8தாிகளி 8ழJ
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க

க<&+& ெக

ைடைய ஒபி-வதா, அத +ாிய கவிைத என, அத

!லவாி வணைன&+ ம ெறா' !லவாி வணைன&+ உள தார தமிய

என, எற ஆரா3சியிேல ஈ-ப6-, அகமகி:% கிடதா. ‘சா* நம&+ ச&ைக
ரசிக'&+’ எ* பா(திப Iறி& ெகாளவி#ைல. ரசிக ேக6+ ஏ-கைள(
த'வி(%& ெகா-(% வி6டா. அவ க#வியிேல க'(ைதக ெசலவி6டா.

பா(திபனி அJவEேல ஒ' !ளி ம6-ேம பா&கி. ஆனா#, இ'வாி#

ஒ'வ'&+ அல!( ேதாறவி#ைல. அJ! அத ஆடலழகிக<&+(தா!

ரசிகாி க

க, ஒ'!ற தா&க, ஆசிாியாி க

க ம ேறா !ற தா&க, ஆ5=

பா5= ஆடE ெபா'ைள விள&கி=, பாடJ&ேக ற “பாவ” ெதாிதிட

ெச3%, இ' ரசிக'&+ மன ேகாணா% நட%ெகாள அவக ப6டபா-

அதிகதா!! காண& காண ஆவ# அதிகமா+ேமெயாழிய& +ைறய& காணாேம. நம%

நா6-& கைல ெச#வ அபாரமான%. மாநில(திேல தEட ெபற ேவ

இ#லாமலா, நாதேன ந(தன&ேகால >

டா. நாராயணேன ேமாகினி

வ5ெவ-(தா எ* Iறி& கனகசேபச >ாி(தா. “உ

5ய%;

ைமதா! ஆமா!! எ*

பா(திப ஆேமாதி(தா. ேவ* பல ரச2கைள மன(திேல த%ப வி6-&

ெகா

-.

கதகளியி பயனாக, கன, யா, பEதமாகாம# ேபா+ேம எற கவைலயா#
வா5ய +மர+'பர, க5த பல எதினா, பா(திப;&+. தEர

-

க5த2க<&+ பதிலாவ% கிைட(த%; பிறேகா அ%,மி#ைல. ததி= ெகா-(தா,
ெஜயா,&+ ஜுர எ*. பா(திப;&+( ெதாி=, ெஜயா,&+& கா3ச#

வ'ெம* ஒ' ‘ெச&’ ெகா-(தா# ேநா3 +ணமாகிவி- எற நபி&ைக=

-.

எனேவ பா(திப கைலயி அைணபிேல இ; சில நா6க இ'ப% எ*
%ணி%வி6டா. +'&க இனி 8மா இ'&க& Iடா% எ* எ

ணி, ெமள

ஆலால8தர'&+& ேகரள நா6-& கைதைய& Iறலானா. ஆலால8தர, ேகரள

ெசறா# பா(திப அவவிட(ைத வி6- !றப6- வ'வா எப% +'&களி
க'(%. பா(திப, ேகரள(திேல கதகளி நடன(ைத& க

- கா8 இழ% வ'கிறா

எ* Iறினா#, ஆலால8தராி க க-&+ேமெயாழிய ேகாாிய பல கி6டா%.

எனேவ +'&க அத ெச3திைய& Iறாம#, ஆலால8தர'&+ பிாியமான

ேவெறா ெச3திைய( ததிரமாக& Iறினா. காசாைச பி5(த அத ேலாபியி

8பாவ +மர+'பர'&+ ந+ ெதாி=ம#லவா?
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“என அநியாய, ெதாி=ேமா? பா&+ விைல ஏறி& ெகா

ேட ேபாகிற%.”

“பா&+ விைல ஏறிவி6ட% ஒ' பிரமாதமான விஷயமா? ஓ3! +'&கேள, ஏேதா ெபாிய
>கப ஏ ப6- வி6டா ேபால அல*கிறீேர இத +. எத சாமானி விைலதா

ஏறவி#ைல?”

“மிரா8தாரவா<&+, Mைச நாJ Nபா3&+ வி றா# தா என? நா ப%
வி றா#தா என? நைம ேபாறவக<&+ ெசா#J2ேகா, ஒ'
வார(தி +ேள பா&+ விைல, ஒ*&+ இர

டாகி வி6ட%. யாேரா ஒ' ேச6,

5000 G6ைட பா&+ Tடா& ெச3% ைவ(தி'தா. G6ைட ஒ*&+ 50 Nபா3

இலாபமா. 5000 G6ைட&+ என இலாப கிைட(த% பா'2கேள.”

இத ேப8 நடத% ஆலால8தர கண&+ ேபா6டா. தைலைய அைச(தா

5000 x 50 எ* ெப'&கினா! 2,50,000 எபைத எ

ணினா. அவரா# தா2க

5யவி#ைல. இ@வள, ெபாிய ெதாைகைய எவேனா ஒ'வ அ5(%& ெகா

ேபாவ%. அடடா! மாக65ேல விைல ஏறேபாவ% ெதாி%, நா அத பா&+

-

G6ைடகைள Tடா& ெச3தி'தா#, இலாப நம&+& கிைட(தி'&+ேம எ*

எ

ணி ெப'Gெசறிதா. அத ெப' பண த ைகயிE'% யாேரா

வழிபறி ெகாைள&கார அ5(%& ெகா

- ேபா3வி6டதாகேவ எ

ணி

ஆயாசமைடதா. ேபான% ேபாக6-. இேபாதாவ% ஒ' ‘சாT’ பா&க
ேவ

டாமா? எ* ேயாசி(தா.

“பா&+ விைல இன ஏ*ேமா?” எ* ேக6டா.
“ஆமா, அதனா#தா அைரMைச வா2கிவர ெசறவ இர
வா2கி& ெகா

- Mைசயாக

- வ%வி6டா. நா என பி(%&+ளிேயா! அத ேச6தா

மலபா ேபாயி'&கானாேம!” எ* +'&க Iறினா.
“மலபா'&கா?” எ* ேக6டா மிரா8தார.
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“ஆமா, அ2+தாேன பா&+ விேசஷ. மE, அ2+ ஏராளமாக வா2க
ேபாயி'&கா மாவ5. நபவா<&+ ஏ% இத ேயாசைன?” எ* பாிதாப
ப6டா +'&க.

“ேயாசைனயி#லாமெலன? நம ேபாறாத ேவைள, பா&+ Tடா& ெச3த பிற+
விைல இற2கிவி6டா# என ெச3வ% எ* பயமி'&+ பா'2ேகா. 1*

இ'1றா? இல6ச&கண&கிேல நOட வ'ேம. மா&ெக6 வி% வி6டா#” எ*
மிரா8தார Iறினா.

“ஆமா நOட(ைத எதிபா(%(தாேனா ஒ' வியாபார ஆரபிபா? இலாப

வதா# இல6ச& கண&கி# வராேதா? அத ேச6-&+ 5000 G6ைட&+ G6ைட
ஒ*&+ 50 Nபா3 Mத எ@வள, இலாப கிைட(த% பா'2கேள” எ*
மதிர உசாடன ெச3தா.

அறிர, 5000 x 50 எற ெப'&கேலதா ஆலால8தர'&+! அத பலனாக, ஒ'

!திய ெரயி#ேவ அ6டவைண !(தக வா2கிவி6டா. மைலயாள நா6-&+

ெச#ல( தீமானி(% வி6டா. +'&க தன% தி6ட நிைறேவ*வ% க

களி(தா.
-------------

-

10

“வா5 சாபிட, மணி என ெதாி=மா?”
“பாவதி, எைன( ெதாதிர, ெச3யாேத. என&+ பசிேய இ#ைல.”
“பசி இ#ைலயா! அ5! இத நிைலம6- உலகிேல ஏ ப6-வி6டா#, ச

ைட

சசர, எ%, இரா%. பசியி#ைலயா பசி! ஒ' நா உணைவ ஒழிெயறா#

ஒழியா3 எற பா65 ெமாழி ெபா3யா? எதிர5 க
சாபி6-வி6-( H2+.”

ண#ல வா! ெகாFச
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“அபபா! உ ேராதைன சகி&க 5யவி#ைலய5. என&+ பசி எ-(தா#
சாபிடமா6ேடனா. நா என +ழைதயா, ேசா* ஊ6ட ேவ
கா6ட ேவ

-மா, சதமாமா

-மா! பசியி#ைல, ேபா5 எ* ெசானா#...”

“உைன ப(த5 பிரபினா# ெகா-&கிேறனா!”
“அ5(தா# Iட ெபா*(%& ெகாேவ.”
“க5ப% ம6- Iடாேதா? உ
ெகா

ைமதா கன(%&+ ன ம'தி6-&

டாய#லவா?”

“ேகE ெச3யாேத பாவதி. என&ெகனேமா வா3 ஒேர கசபாக இ'&கிற%.

சாபிட பி5&கவி#ைல.

உ(தமியி வா3& கசபி காரண யாேதாெவன பாவதி உசாவினா.
பயனிறி - சினா6க வைர ஏேதா ேநா3வைக ேபாJ எெற

ஆனா#, கச!ட +ம6டJ; மய&க வதிட& க

நீ(%ளிக ேதாறிட,2 க

ணினா.

டா; உ(தமியி விழியிேல

டா. பினேர பாவதி&+ உ(தமியி வா3&

கச!ட உள& கச! உடனி'% வ'வ% ெதாியவத%. இப(ைத அைடய

எ(தனி&+ உ(தமி&+ 8ைவ கிைட(த%ட 9J ஏ ப6ட%. வா3&கச!

+ம6டJ, உண, ஏ *& ெகாளாைம=, அவ றி அறி+றிகேள. ஆாிய
சமாஜ(தி சீாிய ஏ பா65னா# நா மணவிைன 5(%& ெகா

ட%, எப5

எப5 இ'ேபா ெதாி=ேமா? எெனன விைளயா6-களிேல ஈ-ப6மகி:ேவா ெதாி=ேமா! நம% இப எ@வ

ணமி'&+ ெதாி=ேமா! எ* Iறி&

Iறி நாண சி* நைக= உடைல வைள(% உள(ைத ெநகிழ ெச3திட,
அநிைல எ; வைலயிேல அத ந2ைகைய நரசிம M:(திவி6டா -

வா3&கச!&+& காரண அ%ேவ! உ(தமி G* மாத& கப! கட கைர& காத#
கள2கபடமறியா உ(தமியி உள(ைத ஒ5ய ெச3% வி6ட%.

அவ<ைடய அைண! (த கிைட&+ வைரயிேல ஆாிய சமாஜ(ைத
ப றி=, கEயாண(%&காக& கிறிTதவ மா&க(ைத வி6- விலவி மீ

-
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இ%வாக ேவ

-ம*, நரசிம Iறி& ெகா

5'தா, உ(தமி மீள 5யாத

அள, தனிட சி&கிவி6ட பிற+ ேவ* பாைஷயிேல ேபசலானா. “கி'Tதவ

மா&க(திE'% விலகி, 8(தி ெப * இ%வாக நீ மாறினா#, உ(தமி ஒ' கOட

இ'&கிற%. நீ கி'Tதவ மா&க(ைத( தவி& ெகா< ! எத

வ+பினேளா, அதிேலதா ேசர ேவ

-. நீேயா, எத வ+பிேல பிறதவ

எ% ெதாியாெத* I*கிறா3. இ% ஒ' தமச2கடமாகி வி6ட%” எ* சா&+&
Iறலானா. அ% ேக6- உ(தமி வ5(த க

ணீ உல' ! “உ(தமி! ஏேதா

பிராமண +ல(ைத சிலேப பழி&கிறா. அவா, விஷயெதாியாதவாெள* நா
நிசயமா3 ெசா#ேவ. ேந * எ மாமா ஆ(%&+ ேபாயி'ேத. அவ மக,
+மாாி +தினியி நா65ய(ைத& க

ேட. அப5ேய பிரமி(% ேபாேன.

ஏேதா ேதவேலாக(திேல அசர8க ஆ-வா; ெசா#றாேள, அத அசர8க

ேதா *வி-வா எ2க +தினியிட, பேல ேஜா” எ* ேபசினா.
“+தினி, சின ெப

ணா?”

“ஆமா, பதிேன, பதிென6- வயதி'&+.”
“அழகா இ'பாளா?”
“அைதேய ேக&கேற ேபா. மகா Nபவதியா இ'&கா. அவக(திேல ல68மிகைள
தா

டவமா-வ%.”

“அவ !'ஷ;&+ என ேவைல?”
“என ேவைல ேவ
சரசமா5

5யி'&+ அவ;&+? சதா சவ கால அவேளா-

5'தாேல ேபா%. ேவ* ேவைல&+ ேபாக(தா மன வ'மா?”

“ஒ' ேவைல=மிறி 8மாவா இ'&கிறா?”
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“யா?”
“+தினி !'ஷ”
“அட ைப(தியேம! அவைள& கEயாண ெச3% ெகாபவ அவளிட ெசா&கி
வி-வா எபைத ெசாேன. அவ<&+(தா இன கEயாண

ஆகவி#ைலேய.”

“ஏைழM6- ெப

ணா?”

“ந#ல ேகவி ேக6டேபா. எஜினிய ேவதாதா சாாியி மகனா +%.
ேவதாதாசாாி யா ெதாி=ேமா? ஜ6ஜு சடேகாபாசாாியா தபி! ெபாிய

இடேனா? மாயவர ப&க(திேல அவா<&+ ெபாிய மிரா8 இ'&+. ேமா6ட
G* அவா M65ேல.”
“அழ+ அதT% எ#லா இ'&+ அத ெப

D&+ ஏ இன ஒ' இட

ஏ பாடாகவி#ைல.”
“எப5 ஆ+? அவா<&+& +தினிைய, எப5யாவ% என&+( தர
ேவ

-ெம* எ

ண. நா என ெச3ேவ? அவா, ேக6+ேபாெத#லா

5யா% 5யா%; ெசா#
E

- இ'&ேக. உயிைர வா2கறா” எற உைரயாட# Gல, தன&+& கEயாண

மா&ெக65ேல கிரா&கி இ'பைத= Iறினா. கைடசியி# ]ஜ(

நரசிம;&+, ]மதி +மாாி +தினி&+ விவாக 8ப I(த நட% வி6ட%.
வா3& கச!, உ(தமி&+ அதிகாி&காமE'&+மா?
உ

ைம ெதாித பிற+, பாவதி அ%ப றி ேமJ விசாாிப% உ(தமியி

உள(திேல ேவ# !+(%வதா+ெம* க'தினா. விஷயேமா ெவளிேய

ெதாிய&Iடா%. ெதாிதா# மான ேபா+; G5 ைவ&க, 5யா%. க' வள%
ெகா

5'&கிற%! இநிைலயிேல, யாாிட ேயாசைன ேக6க, 5யா%. எ
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ெச3வாக. அத இள ெப

க? த ெகாைல தவிர ேவேறா வழி= இ#ைல

எறா உ(தமி! நபி&ைக& %ேராக ெச3த நயவFசக நரசிமனி ெகா-F

ெசயைல, ம&க மற(திேல Iறி அவைன பழி தீ&கலாெமறாேலா அெசய#
இட'

டா&+வ%ட உ(தமிைய= ஊரா'&+& கா65 ெகா-ப% ேபாலாகி

வி-. ேத க5யா# ேதப, பய% திைக&+ கவ ேபா* இ'த%

உ(தமியி மன. தன% நிைல அறிதா# ஆசிாிைய( ெதாழிைல= அதிகாாிக
பறி(%& ெகாவா. அேபா- தைன வள(% ப5X% உதவிய

பாதிாிமாக< பைகப! பிைழ! மான ேபா3 இ'பிடமிறி அைல=

அபைலயாக ேவ

5 வ'ேமா எறFசி உ(தமி தீயி# M:த ேசயானா. ப'வ

ேச6ைட யிைன அட&க 5யா% இபா: நிைல ெப ேற எ* தைன(தாேன
ெநா% ெகா

டா. இனிைமயாக பா5 இைரைய மய2க ெச3= பறைவ ேபால,

நரசிம காத# கீதபா5 க'(ைத& ெக-(த பிற+ ைகவி6டாேன. எேன

அவ;ைடய க# ெநFச எ* Iறி& கசி%'கினா. இ&கதி தன&+

ேநாிடான அவ எெனன Iறினா, எ@வ
எ

ண ஆ5னா எபைத

ணிேய, வFசக நாடக(ைத அவ எ@வள, திறபட ந5(தா எப% ெதாி%

ேதபினா. அவ<ைடய கல&க(ைத= க

ணீைர= ெபா'6ப-(தாம#

நரசிமனி நயவFசக(ைத ப றி ச6ைட ெச3யாம#, சGக, பழி&+ேமா எற
பயமிறி, க' வள% வத%. உ6!ற(திேல உல, க'வி அறி+றி
ெவளி!ற(தா# கா

ேபா'&+ விள2+ கால க- ேவக(%ட வத%.

“ஒ' காாிய ெச3 உ(தமி! ஆ* மாத(தி + Q@ எ-(% ெகா. இ'வ' ெவளிU
ெச#ேவா. பிற+ நட&க ேவ

5யைத நா பா(%& ெகாகிேற எ* பாவதி

ேயாசைன Iறினா. எதி(% ேபசியத விைளவா# ேவதைனயைடத உ(தமி,

பாவதியி ேயாசைனைய& ேக6ட%, சி* +ழைதேபால( தைல அைச(தா.
சமத எற அவ<ைடய பாிதாப(ைத& க

ட பாவதி, உ(தமிைய அ'கி#

அைழ(%( த மீ% சா3தி'&க ெச3%, ெந றிைய( தடவி& க

%ைட(%, “க

கைள(

ேண உ(தமி! கல2காேத, ெந- நா6களாகேவ கனி ப'வ(ைத

இப5( தா ஆ

க 9ைறயா5யி'&கிறாக. ெச#வ& +5யிேல இ%

நடதி'பி பண எ; திைரயி6- ப&+வமாக இதைன G5வி65'&க
5=. பழி= பய அ2ேக அ
க

ட அF8. நாேமா ஏைழக; நைம&

5&க,, இழிவாக ேபச,, சாTதிர2கைள= சமா&க(ைத=

ேபாதி&க, பல வ'வாகேள யறி, இர&க2 கா6ட ஒ'வ'
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வரமா6டாக. ஆைகயினா# நாேமதா இத + பாிகார ேத5& ெகாள

ேவ

-. நீ பயபடாேத பய% இனி என ஆ+? அத பாதகனி ெசயைல

மற. இனி ஆகேவ

5ய காாிய(ைத& கவனிேபா. நீ தEேல, Q@ கிைட&+ப5

ஏ பா- ெச3%ெகா” எ* பாி,ட Iறினா. வE=ள இட(திேல அ!ட
தடவி& ெகா-(தா# வE நீ2காவி6டாJ2 Iட, ஓரள, நிமதி இ'ப%ேபா#,

உ(தமி&+ பாவதியி ேப8 எ@வளேவா ஆ*தைல& தத%. இத பாவதி=

இ#லாவி6டா# த ெகாைல தவிர ேவெறன ெச3% ெகா

பாிதாப(%&+ாிய உ(தமியா#?

5'&க 5=. அத

யாைரேய;2 ெகா65வி6ட பிற+ ேத அவ எப5 %5&கிறா. என ம'%

ேத-கிறா எபைத& காண வி'!கிறதா? ேவைல 5த% ேவறிட ெச#J.
அ%ேபால, உ(தமியி வா:ைவ வைத(த அத வெனFச, அவ என
கதியானா எபைத= எ

ணவி#ைல; +மாாி +தினியிட +லவி&கிடதா.

அ%ம6-மா? அவளிட, தன% Mரதீர பிரதாப2கைள& I*ைகயிேல, தனிட
எத மா% ைமய# ெகாவ எ* ெப'ைம ேபசி, உ(தமியி கட கைர&

காதைல= Iறினா. தன% நாயகனி தீெசயைல& +தினி க
அ% த கணவனி திறைம&ேகா அ(தா6சி எ* எ

பா(% ேபச ேவ

- எ* தீமானி(தா.

5&கவி#ைல.

ணிய%ட, உ(தமிைய

Q@ ேக6க அ* உ(தமி, தைலைம ஆசிாிைய M65 + ெசறி'தா. பாவதி

ம6- M65ேல ஏேதா ப5(%& ெகா

5'தா. M6ட'ேக ஒ' அழகிய

ேமா6டா வ% நி பைத சாளர(தி Gல க

ட பாவதி&+ பா(திபேனா எற

பய பிறத%. அழகிய ஒ' ெப

, ேமா6டாாிE'% இற2கி அ2+மி2+ பா(%

வி6-, M65 + Wைழய& க

ட பாவதி, யாேரா எனேவா எ*

ெதாியாதவளா3, நா காEைய( %ைட(% ஒ'!ற ேபா6- வி6-, மாியாைதயாக

வதவைள வரேவ றா. வதவ, பாவதிைய ஏற இற2க பா(%வி6-, “உ(தமி
எப% நீதாேன?” எ* ேக6டா. “இ#ைல, எ ெபய பாவதி. உ(தமி எ

சிேநகிதி. இ2+தா இ'வ' வசிப%, அவ ெவளிேய ேபானா. வ%வி-வா.

உ6கா'2க” எ* பாவதி உபசாி(% வி6-, “த2க ெபயைர( ெதாி%

ெகாளலாமா?” எ* ேக6டா. “எ ெபய +தினி” எ*ைர(தா வதவ.
மாியாைதைய ம6-ப-(தி& ெகா

- பாவதி, “நரசிமனி நாயகியா? இ2ேக
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வத காரண?” எ* ேக6டா. ேக6+ேபாேத பாவதியி உள ெபா2க
ஆரபி(த%. உ(தமி விஷயமாக நரசிம வபள&க %ணி%வி6டா
எபதறி%.

“ஆமா! அவ'&+ உ(தமி ெதாி=மா. நா உ(தமிைய& காணேவ இ2+ வேத.”
எ* +தினி Iறினா.

“ கால(திேல அரசக, =(த(திேல ெஜயி(த பிற+ ேதா ற மன;ைடய

ஆைட அணிகைள( ேதவிமாகளிட கா6-வாகளா. அ%ேபா# உ கணவ

உ(தமிைய ேபா3 பா(%& களி&+ப5 உைன இ2+ அ;பினா ேபாJ.
+தினி! நீ= உ(தமி ேபாலேவ ஒ' ெப

க

தா! அவ<ைடய நிைலைமைய&

டா# எவ மன பத*. அவைள எப5= மண ெச3% ெகாவதாக

வா&களி(%, வFசி(%, பண(தி# !ரள ேவ
உைன& க#யாண ெச3% ெகா

-ெமகிற ேபராைசயா#, நரசிம

டா. இ@வள, ெகா5ய வ;&+ ெப

டான

நீேயா, உ கணவாி கயைமயா# கல2+ காாிைகைய& காண வதி'&கிறா3!

ந*, ந*! நட இத M6ைடவி6- எ ேகாப அதிகாி&+! ேபா3வி-. நா
உ(தமி ேபால ெபா*ைம=ளவள#ல. ேபா, ெவளிேய” எ* பாவதி Iறினா.
+தினி, ேகாப2ெகாளவி#ைல. ெவளிேய ேபாக, யலவி#ைல.
நா காEயிேல உ6கா% ெகா

- !னைக =ட “என&ெகன ெதாி=?

பைழய கைதக ெதாிதாJ2 Iட அத காக நரசிமைன& கEயாண ெச3%
ெகாள 5யா% எ* நா ெசானாJ M65ேல ேக6பாகேளா? ஆ

க<&+

இ% சகஜ எ* I*வாக. நா இ2+ வத% Iட உ(தமி&+ ஏேத; உதவி

ெச3யலா எபத காகக(தா. ேகE ெச3யவா வேத? உ சிேநகிதியி
%யக

-, நீ ேகாபிப% சகஜ, வ'(தப-வ% ைறதா. ஆனா# ஒ*

ேயாசி, நரசிம ெச3த + ற(தி காக, என&+( த

டைன த'வதா? பாவதி!

உன&+ இ'&+ அள, என&+ உ(தமியிட அபி'&க 5யா%. எறாJ,

அவ நிைலைமைய நரசிம Iறின% ேக6ட பிற+. என&+ பசாதாபமாக(தா

இ'&கிற%. ேமலா# என ெச3வ% எபைத ேயாசி(% இ'வ' கல% ஏேத;

ெச3யலா. M

ேகாப(தா# என நட&+? என&+ ஒ' ேயாசைன

ேதா*கிற%. அதப5 ெச3தா3 எ#லா 8பமாக 5=” எ* +தினி

Iறினா.
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“என ேயாசைன?” எ* ேக6டா பாவதி, ேகாப2 +ைறயாத நிைலயிேல.
“என&+ ஒ' கீ(தி வா3த ேல5 டா&ட ெதாி=” எ* ெமள& Iறினா
+தினி.

“அவைள& க

- க'ைவ சிைத(% விடலா. அ% தாேன உ;ைடய

அ'ைமயான ேயாசைன” எ* பாவதி ேக6டா. ேகாப வளர( ெதாட2கிய
நிைலயிேல +தினியா# ேபச 5யவி#ைல.

“அ;பவமா?” எ* ெவ-&ெகன& ேக6டா பாவதி.
“நீ 8(த அதிக பிரச2கி, ஏேதா திமிராக ேபசி& காாிய(ைத& ெக-&கிறா3.
அவ< நீ= எ&ேக- ெக6டா# தா என&ெகன! உ(தமி&+ இ;

மணமாகவி#ைலேய. ஊ அறிதா# அவைள( H *வேதா- எவ;

கEயாண(%&+ ஒ!& ெகாளமா6டாேன, எ* நா ஒ' ேயாசைன ெச3%
அவ<&+ ஒ' பாதக ேநாிடாதப5 ஒ' காாிய ெச3ய நிைன(தா#, நீ வெளன
வி% எைன& க5&கிறாேயா, ேல5 டா&ட எ* நா ஒ' ேயாசைன ெச3%
அவ<&+ ஒ' பாதக ேநாிடாதப5 ஒ' காாிய ெச3ய நிைன(தா#, நீ வெளன
வி% எைன& க5&கிறாேய, ேல5 டா&ட எ* நா ேப8( ெதாட2கிய%,

க'ைவ சிைத&க ெசா#கிேற எ* நீயாக( திSெர* நிைன(%& க

டப5

ேப8கிறா3. உைன ேபாற அவசர !(தி=ளவளிட ேப8வேத மகா ஆப(%.
உ(தமி&+ என ேநாி6டா# என&ெகன? நாேன அவ பளி&Iட

அதிகாாிகளிட ேபா3 விஷய(ைத ெசா#E, மான(ைத வா2+கிேற பா. எ

உதவிைய நீ ெவ*(%( தளிவிடலா. ஆனா# எ விேராத உ2கைள ேலசி#

விடா%” எ* +தினி ேகாபமாக ேபசினா.
பாவதி ேயாசி(தா. +தினி உ

ைமயிேலேய உ(தமி&+ ேமJ ெக-த#

ெச3%வி6டா#. என ெச3வெத* வய%, இனிச * ப&+வமாகேவ நட%
ெகாள ேவ

- எ* நிைன(%, “+தினி! நீ ேல5 டா&ட எ* ெசான%

நா தவறாக எ

ணி& ெகா

ேட” எ* Iறினா.
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“நா உ(தமியி க'ø சிைத&+ ெகா-Fெசயைல !ாிய ெசா#லவி#ைல.
பிற&+ +ழைத&+ 8கமான, அதTதான இட கிைட&+ வழிைய I*கிேற.
பிராமண +ல(திேல, அத& +ழைத வாழ,, உ(தமி ஒ' தாயானா எற

விஷயேம உல+&+( ெதாியாதி'&க, வழி ெசா#J கிேற. இேதா, பாவதி!

இ&க5த(ைத ப5(% பா!” எ* Iறி& ெகா

ேட +தினி, த

மணிபசிE'% ஒ' க5த(ைத எ-(% பாவதியிட ெகா-(தா. க5த(ைத
ப5(த பாவதி ஒ'வா* விஷய ெதாிகிற% எ* Iறினா. !சிாி!ட,
அ&க5த வ'மா*:ெப2கV

அ!ள +தினி&+!
ல68மிநாராயண அ'ளா# சகல சப(% கடா6ச கிைட&க ஆசீவதி(%,
ஆ

டா எதி& ெகா

ட%. எ;ைடய 8க%&க(திேல உன&+ள விேசஷ

அ&கைற&காக நா என பிரதி பிரேயாஜன ெச3ய ேபாகிேற? எைனவிட

நீ வயதிேல சிறியவளானாJ தீ6சணியைடயவ. உ கEயாண(திேபா%

நா வதி'த சமய, நீ என&+ ெசா#E& ெகா-(த ததிர(தா#, M65ேல

ெகாFச நிமதி ஏ ப65'&கிற%. எ !'ஷ நா கபவதியாக இ'&கிேற

எ* சேதாஷமாக,, ெப'ைமேயா- இ'&கிறா. ெப#லா க(ைத
8ளி(%& ெகாவா. இத நாJ மாத2களாக சிாி(%& ெகா

அபாக நட(%வ%மாக இ'&கிறா. இர

- ேப8வ%,

டா2 கEயாண எற ேபேச

கிைடயா%. 8வண வி&ரக ேபால& +ழைத பிற&+ எ* ெசா#கிறா. அ%,
ஆ

பிைளதானா! அ5 +%! எ;ைடய அத ஆனத வா:, இ;

எ(தைன நா நட&+? எ 9% ெதாி% வி-ேம! அேபா% என ெச3வ%?
அவ எ@வள, நபி& ெகா
ேவ

5'&கிறா. ெதாி=ேமா? ேல5 டா&டாிட கா6ட

-மா. அவ எ மான(ைத ெவளிப-(தி வி-வாேள. அேபா% என

ெச3வ%? ேல5 டா&ட உன&+( ெதாிதவதானா. ஆகேவ நீ ெப2கV வ%
அவ<&+. உ

ைம Iறி எைன& காபா ற ேவ

-. இ; இர

ேடா

மாத2க<&+ பிற+ ஏேதா உட ேகாளாறா# க'சிைத% வி6ட% எ*
அவ'&+& Iறிவிடலா. அத + ேல5 டா&ட உதவி ெச3ய ேவ

-. உடேன வர
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ேவ

-கிேற. உனா#தா இ% 5=. அ8வாரசியமாக இராேத. உன&+&

ேகா5 !

ணிய உ

-.

இப5&+,
ஆ

டா.

க5(ைத ப5(த பிற+ பாவதி&+, ஆ

டா த !'ஷைன ஏமா ற&

கபிணியாக இ'பதாக ந5(% வ' விஷய ெதாித%. இ@வள, ததிரமான

ஏ பா6ைட& +தினி, ஆ

டா<&+& க *& ெகா-(தைத எ

ணி “ஏ

5

+தினி! நீ பேல ைககாாி ேபாE'&கிறேத” எ* Iறினா.
“பாவதி! ஆ

களி ஆதி&க(திE'% தப ேவ

ததிர ெதாிதி'&க ேவ

-மானா#, ெப

க<&+(

டாேமா? அவகேளா நைம சமமாக& க'%வதி#ைல.

அவக இப(%&+& க'வியாக& க'%கிறாக. நா ேவெறத +

பிரேயாஜனம றவகெளப% அவகளி எ
ெப

ண. அ% ம6-தானா?

கைள ரைபேய, ஊவசிேய எ* !க:வதாJ, உ மீ%தா என&+

அள, கடத பிாிய எ* ேப8வதாJ, உைன நா எேபா% ைகவிட

மா6ேடென* ச(திய ெச3வதாJ ஏமா *கிறாக. க(திேல ெஜாE!&

+ைறதா# தீ%வி6ட%. ேவ* ெப

களிட ஆ

க<&+ நா6ட பிற%

வி-கிற%. வழ&கமாக ெச3% ெகா< அல2கார2களிேல ெகாFச

+ைறதாJ ேபா%. ேவ* அழகிகளிட ஆ
ஆகேவதா, ெப
ஆ

க<&+ ேமா8 பிற%வி-கிற%?

க, ததிர(ைத& ெகாFச தளரவிடா% இ'தா# ம6-ேம,

கைள அட&க 5=. எ சிேநகிதி ஆ

டா ஒ' + ற ெச3பவள#ல.

ந#ல 8பாவ, அட&கமானவ, ஏைழ& +-ப. அனதாசாாியா எற

வ&கீJ&+ அவ Gறாதாரமாக ேபா3 ேசதா. அவைள மல5, மல5 எ*
தி6-வ%, ேவ* ெப

ைண& க#யாண ெச3% ெகாள ேவ

ேபா-வ%மாக இ'&கலானா. ஆ

ேவ

-ெம* தி6ட

டா என ெச3வா? அவ<&+ +ழைத

-ெம* ஆைச தா! அனதாசாாியா'&+ !(ெதற நரக(திE'%

தைன மீ6- ஒ' !(ர ேதைவ எ* ஏேதா ேவத I*கிற% எற எ
அதனா# +ழைத ேதைவ எற ஆைச. ஆ
அபாரமான பிாிய. ெப

ண.

டா<&+& +ழைத எறாேல,

க<&+ இ% சகஜதாேன? சீரா6ட பாரா6ட சிாி(%

விைளயாட, (தமி6- வள&க ஒ' +ழைத ேவ

- எ* ஆ

டா
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ஆைசப6டா; பிற&கவி#ைல. அவ என ெச3வா? அவ ேவதைன=ட
இ'தேபா%, அத அனதாசாாி அவைள மல5 எ* ைவவ%, இத
சனிய;&+ !(திர சதான உ
ெச3%ெகாள ேவ

டாகா%, ேவேறா ெப

-ெம* ேப8வ%, ஆ

ைண& கEயாண

டா<&+ எ@வள, ேவதைனயாக

இ'&+. எனிட ெசா#E அதா. நா பிற+ ஆ

டா<&+ ஒ' =&தி

Iறிேன. நீ கபமாக இ'ப% ேபால பாவைன ெச3 எ* ெசாேன. அைத
அனதாசாாி நபிவி6டா. இேபா% ேல5 டா&டாிட கா6ட ெசா#கிறாரா.

ஆ

டா பய% என&+& க5த எதியி'&கிறா. பாவதி, அனதாசாாியி

ெகா6ட அட&கபட,, ஆ

டாளி வா:&ைகயி# ேவதைன Gளா% த-&க,,

உ(தமியி உப(திரவ தீர, இேபா% ஒ' வழி இ'&கிற%. ேல5 டா&ட

என&+ மிக, ேவ

5யவ. ெப

களி கOட அவ<&+ மிக நறாக(

ெதாி=; அவ எ ஏ பா6-&+ இைசவா. ஆ

வி-தியிேலேய த2க ேவ

டா ேல5 டா&டாி

-ெம* ஏ பா- ெச3%விடலா. அ% 8லப. ஒ'

ைற&+ இ'ைற நா5ைய பா(%வி6-, “உடEேல இர(த +ைற,. பலMன
அதிக. பிரசவ கOடமகா இ'&+ ஆTப(திாியிேலேய இ'&க ேவ

-” எ*

டா&ட Iறிவி6டா# அனதாசாாி, சமதி(% வி-வா. நீ= உ(தமி= அ2+(
த2கலா. ந#லேவைலயாக ஆ

டாளி ேபாE& கப, உ(தமியி உ

ைம&

கப ஒேர கால அளவாக இ'&கிற%. உ(தமி&+& +ழைத பிறத% அைத

ஆ

டாளி +ழைதயா&கி விடலா. இ% தா எ ேயாசைன.

அனதாசாாி&+ !(திர சதான இ#லாம ேபானா#, ெசா(% நரசிம;&+
வரேவ

-. நரசிம அனதாசாாி&+ ெந'2கிய ப%, நம%, ஏ பா65னா#

நரசிம நயவFசக(தி விைள, அவ அ;பவி&க& க'% ெசா(ைத நா
அைடய 5=. என உ ேயாசைன?” எ* +தினி Iறினா.

பாவதி&+& +தினியி !(தி&Iைம= உ(தமி யிட அவ கா6- அ!,
ஆசாியமாக இ'தன. தைல மீ% விழ இ'த ஆப(ைத, இத( தளிேமனியா
த-&க வதத + வதன2 Iறினா. உ(தமிைய சாிப-(தி வி-வதாக
உ*தி Iறினா. ெப2கV பயண(%&+( ேததி= +றிபி6- வி6டா.

+தினி பாவதியிட விைட ெப *& ெகா
ெகா

- கன(திேல (தமி6டா.

- ேபா+ேபா% பாவதிைய க65&
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உ(தமி&+ விஷய(ைத& விள&கி&Iறி, இண2க ைவ&க பாவதி&+ ச *

சிரமமாக இ'த%? “இ% மிக மான&ேக-” எ*ைர(த உ(தமி&+ நரசிமனி
மான(ைத பறி&க இ%தா வழி எ* Iறினா. பய, சேதக, சFசல ஆகிய
பலவ ைற ஓ65னா.

ெப2கVாிேல ேல5 டா&டாி “பி'தாவ” ப2களா,&+ ேமா6டா, +தினி,
உ(தமி, பாவதி எ; Gவைர= ெகா

-ேபா3 ேச(%2Iட, உ(தமி&+

நடப% நனவா கனவா எ* சேதகமாக இ'த%? +தினியி திறைமயா# சகல

ஏ பா-க< ெச@வேன நடேதறின. “பி'தாவன(திேல” கபிணி உ(தமி=,
கபிணி ேவஷ(திE'த ஆ

டா< த2கின.

ஒ@ேவா நா< ேகா65ேல ேவைல 5த%, வ&கீ# “பி'தாவன” வ'வா,
ஆ

டாளிட ேபச,, அவ உட#நல(ைத ப றி ேல5 டா&டாிட விசாாி&க,.

அவ'&+( ெதாியா%. பி'தாவன(திேல தயாராகி& ெகா

- வ' Qைல. சகல

ஏ பா-கைள= ெச3%வி6- +தினி ெப2கVைர வி6- ேபா3வி6டா.
ஆ

டா< உ(தமி= ஆத ந

பகளாயின. ஒ'வ'&ெகா'வ உதவி

ெச3யேவ உலகிேல பிறதவகள#லவா!

உ(தமி=ட சில வார2க பாவதி இ'தா. பிற+ ெசைன ெச#ல ேவ

அவசிய ேநாி6ட%. உ(தமிைய ப றி& கவைலபட ேவ

கவனி(%& ெகாகிேறா எ* ஆ
கபிணி ேவஷ(திE'த ஆ

டா< ேல5 டா&ட' உ*தி Iறின.

டா<&+ அனதாசாாியா உபசாரைர&+

ேபாெத#லா ேவேறா அைறயிேல, உ

அ;பவி(%& ெகா
ெச3வா.

டா. நா2க

5ய

ைமயிேலேய கப ேவதைன

5'த உ(தமி&+ ேல5 டா&ட லEத+மாாி உபசார

உ(தமி, ஓரள, தன% %&க(ைத மற% இ'&கலானா. தனிட ைவ(திய(%&+
வ'ேவாாி வரலா*கைள, லEத +மாாி உ(தமி&+ I*வா. ெபா%ேபா&க.
“எ@வளேவா ெச#லமாக வள&கிேறா. M65ேல ஒ' +ைற= கிைடயா%.
+ழைத ம6- எனேவா நா<&+ நா இைள(%& ெகா

ேட வ'கிற%.

எெனனேமா டானி&+கைள& ெகா-(% பா(ேத. ெகாFச Iட பய
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ஏ படவி#ைல” எ* ெசா#E தா3, த மகைள& ெகா

- வ% ேல5 டா&டாிட

கா6-கிறா. ேல5 டா&ட அத ேநாயாளியி உடைல பாிேசாதிபத +

பாக, உள(ைத பாிேசாதி&கிறா.

“உ6காரமா! உ6கா'! ைவ(தியசாைலயி# பல ேவ வ%ெகா
ெகா

- ேபா3&

- இ'&க(தா ெச3வாக. இ2+ ெவ6கபடலாமா? உ6கா” எ*

Iறிவி6- “+ழைத&+ என வய%?” எ* தாைய ேக6கிறா. “ப(ெதாப%

5% இ'பதா வய% ஆரபமா+%2க” எ* தா3 பதி# Iறிவி6-

தாைனயா# க

கைள( %ைட(%& ெகாகிறா. ெப

ணி க(திேலா

ேசாக கபி& ெகாகிற%. ேல5 டா&ட, மி'%வான +ரE#, “!'ஷ இற%
G* வ'ஷ ஆகியி'&+மா?” எ* ேக6கிறா. ேநா3 க

டவ விதைவ

எபதறி%, “Gணாவ% திவஷ இ; GDமாத(திேல வரேபா, %2க”
எ* நீ த<! க

க<ட தா3 பதி# I*கிறா. எத டானி& தா என

பல தர 5=, இத இள விதைவ&+ எற எ

ண பிற&கிற% ேல5

டா&ட'&+. ெப'G8ட, ஏேதா டானி&கி ெபயைர எதி& ெகா-(%

அவகைள அ;பிவி6- லEத+மாாி, உ(தமியிட ெச* I*வா; “இேபா%
வ% ெசறாேள ஓ அழகிய ெப

, அவைள X5(தி'&+ ேநா3 என&+(

ெதாி=. ப'வ பாழா&கப-வதா# பட' பாழான ேநா3. அத + நா என

ெச3ய 5=? உ

ப% உற2+வ% உயி வாழ ேபா%. ஆனா#, உள

மகி:சிைய அ#லவா உணவாக& ேக6கிற%! பா#ய விதைவயான அத

ெப

D&+ சேதாஷ எப5 இ'&க 5=? விசி(திரமான நிைலைம இ%,

உ(தமி. அத ெப

ணி ேநா3 ேபாக ேவ

-மானா# அவ<&+ நா ம'%

ெகா-(% பிரேயாஜனமி#ைல. சGக(திேல உள பி(த ெதளி ம'திட
ேவ

-. அேபா%தா அபைலகைள அைல&கழி&+ அத& ெகா5ய ேநா3

ஒழி=” எ* I*வா. உ(தமி&+ ேல5 டா&டாி சிகிைச சாைல ஒ' சிறத
அறி, வளசி பளி& Iடமாக இ'த%!

“அஜீணமா இத அமா<&+! ஏ இ'&கா%? எ(தைன தடைவ ம'%
ெகா-(தாJ, எப5 அஜீண ஒழி=? இவ !'ஷ ெபாிய ெச#வவா.
ஊைர மிர6- வா. M65ேலேயா ஒ-&கதா. காரண ெதாி=ேமா? இத

8தாிைய& கEயாண ெச3% ெகா

ட பிற+தா அவ;+ 8&கிரதிைச
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பிறததா! அப5 ஒ' ைப(திய&கார எ

ண அவ;&கி'பதா#, அவ

இOட(தி + மாறாக நடபதி#ைல; அவ<&ேகா உ

ண ேவ

5ய அள, ெதாிவ

தி#ைல. ஊாிேல வி + பலகார2க வ%வி-கிறன. பிரதி தின“ உ
உ'<கிறா. பிற+ வயி *வE எகிறா. வயி *வE ேபாக இர

-

-

ஜிேலபிைய பாEேல ேதா3(% சாபிடலா எ* I*வா. அ%, நட&+.
பிற+ அஜீண வராமE'&+மா? ம'% த'ேபா% Iட மற&காம#

இைத&ேக6-& ெகாகிறா. “என வைகயான ஆகார சாபிடலா? பிTக6
சாபிடலாமா? பழ எ% ந#ல%? எ* ேக6கிறா. ம'%Iட இனிபாக இ'&க

ேவ

-மா. இப5 பண மி+தி'பதா# பாழா+ ேபவழிக நடமா-

இேத இட(திேல வ*ைமயா# வ5 வத2கி வயி* ஒ65ேபா3, பிற+ எைத(

திறாJ ஜீரண ெச3% ெகாள 5யாத அள,&+ உட# உ*!க

ெக6-வி6டவக<, எனிட ம'%&+ வ'கிறாக. தம(%&+. நா என
ெச3ேவ? என&+ நறாக& ெதாிகிற%. அத அஜீண ேநா3&காாியிட உள

ெபா' வசதியிேல ெகாFச அத ஒ65ய வயி*க<&+ ேபா3 ேசதா#

இ'வ'&+ ஒ' ேநா= வரா%. ஆனா#, நா அைத ெசானாJ உலக
ேக6+மா?” எ*, ம'% ேத5 வ' மாதாி வரலா ைற& I*வதிேலேய

மக(தான அறிைவ= கல%ைரபா ேல5 டா&ட. உ(தமி&+ லEத+மாாியி

அறி,&Iைம ஆசாியமாக( ேதாறி *.
“வய% இ'ப(திர

-தா. இத + ஐ% +ழைதக, ஏ இத ெப

D&+

^யேராக வரா% ெசா#J. எனா# 5யா%. மதனபளி&+ அ;!2க

எ* Iறிவி6ேட” எ* ஒ' ேநாயாளிைய ப றி உ(தமியிட I*வா.
“என&+ அெத#லா ெதாியா%. உ2க ெப

D&+ ேநா3 ேபாக ேவ

காைலயிேல 6ைட பா# சாபிட(தா ேவ

-ெமறா#

-” எ* டா&ட லEத+மாாி

ைவ(தி ய(%&காக த மகைள அைழ(% வத ஒ' ெப

மணியிட Iறினா.

“அ3ய3ேயா! நா2க ைசவமாேச, அநிய பதா(த சாபிட&Iடா%2கேள.”
“அேபா, இத ேநா3&+( ெதாிதி'&கD. இவ2க ைசவகளாேச,
6ைடபா# சாபிட&Iடாேத. நா இவகளிட ேபாக& Iடா% எப%.”
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“டா&டரமா! ேகE ெச3யாதீ2க, நா2க ெதா

ைட ம

டல தEயாரேச,

பரபைரயா, ைசவ, நீசநா(தேம பி5&கா%.”
“ஏனமா, இ2ேக என ைசவா<&+ ஒ'விதமான ம'%, ம(தவா<&+
ேவ*விதமான ம'%னா இ'&+?”
“இெதன கமகா

டமா ேபாசி. நா2க அைசவ பதா(த(ைத சாபி-வ%

ெதாிFசா, எ2க ப%&க சாதிைய வி6- எ2கைள( தளி ைவபா2கேள.”
“எைன எனமா ெச3ய ெசா#ேற. ேவDனா எ2க சாதியிேல வ%
ேச%-2க.”
“டா&டரமா! ேநரமா,%. ஒ' காாிய ெச3=2ேகா ம'ேதா- ம'தா, நீ2கேள

ஆTப(திாியிேல இ'ேத 6ைட பாைல அ;பி-2க. அேபா ஒ' வ!

வரா%.”

“ைசவமா இ%? சாி, ெச3கிேற. சிவ சிவ; சாபி6-& ெகா

- வா2க. பிற+

ேசவ# Iட 6ைடயிட& Iடாதா; ேதாD உ2க<&+! 6ைடபா#

அ@வள, 'சியா இ'&+. உட!&+ ந#ல%.”
இ%ேபால ைசவ ேநா= ெகா

டா&ட லEத+மாாி ெகா-(% வர&க
அதிகாி&கலாயி *. ஆனா# ஆ
--------------

ஆ

ெச3ய ேவ

ட உ(தமி&+, டா&டாிட அ!, மதி!

டா<&ேகா?
11

டாளி எ

த-&க ேவ

டவக<&+ மதி= ம'% கல% ேல5

ணெம#லா பாிதாப(%&+ாிய உ(தமி&+ ஊ* ேநாிடாதப5

- எப%ம#ல, சதாய& ேகாளா*கைள( தீ&க, ந காாிய
-. எப%ம#ல. எப5யாவ% ேகாப2ெகா

-ள த
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கணவ;&+ சாதி ஏ ப6-& +-ப(தி# ேவ* எவளாவ% !காதப5 த-(%(
தாேன கி'கல68மியாக வாழ ேவ

- எப%தா. ேல5 டா&டாி

மனேபா&+, அவ<&+ உ(தமியிட வள% வத அ!, அவக இ'வ'

I5& I5 ேபசி& ெகாவ% ஆ

டா<&+ பி5&கவி#ைல.

இப5ப6டவகளிட சபத ெகாவதா எ* சிதி&கலானா.
அத சிதைன அவ<&+ சFசல(ைத வள(த%. வர இ'&+ ஆப(ைத( த-&க

ேவ

5 வள! பிைளைய ேச(%& ெகா

ட பிற+ தன&ேக +ழைத

பிற%வி6டா# என ெச3வ% எற திகிJ ேதாறலாயி *. காாிய

5ய6- 8மா இ'%வி6- பிற+ உ(தமிேயா ேல5 டா&டேரா கபட(ைத

ெவளிப-(திவி6டா# என ெச3வ% எற பய !+% வி6ட%. உ(தமியி

+ழைத வளத பிற+ த கணவ;&+ எப5யாவ% ெதாி% ெசா(ைத,
உ(தமி&+ அவ<&+ ேவ
எ

5யவக<&+ ெசலவி6டா# என ெச3வ% எற

ண +ைடயலாயி *. இதனா#, க', றிராவி6டாJ2 Iட ஆ

டா<&+

மய&க வர( ெதாட2கி *. எதிகால(ைத மிக, பாதி&க& I5ய இத ெபாிய

விஷய(திேல ஏ அவரசப6-, தா*மாறான ெசய# !ாிய( %ணிதைத எ

திைக(தா. ேவ

டாதவ வயி றிேல ேவதைன பி

ணி(

டமாக உள அத& க'

எ வயி றிேல உலவினா#, மன மகி:சியி# G:+ேம எ* தன&+(தாேன

Iறி& ெகா

டா. ஒ6- ெச5 ேபால உ(தமியி +ழைதைய பிராமண

+ல(திேல ேச&க ேபாகிேறா. இதனா# எெனன அசபாவித ேநாி-ேமா

எ* அFசினா. இத எ

ண உதி(த பிற+ ெவ+ விைரவாக அ% வளர(

ெதாட2கி *. விநா5&+ விநா5 விசார வள%& ெகா
ஏதாவேதா 5,&+ வதாக ேவ

ேட ெசற%.

-. இ#ைலேய# காலவ% க

ணீ விட

ெச3ய வத உ(தமியிட தEேல கா65ய அ! மாறி, ெபாறாைம உ

டாயி *.

ேவ

- எ* அவ<&+ சதா யாேரா I*வ% ேபாE'த%. தன&+ உதவி

“இத பாவி&+ உ

டான க', என&+ ஏேனா உ

டாக& Iடா%. அவளிட

நா, +ழைதைய அ#லவா தான ேக6கிேற. எ கணவைன மகி:வி&க, அவ
+ழைதைய இரவ# ெப*கிேற” எ* ஏேதேதா எ

ணினா. அழ,

ெதாட2கினா. %&கெம; ெவப ெப'Gெச; ஆவியாகி, க
ெபாழித%. ஒ'நா இ@வித அ% ெகா
கணவைன& க

-, க

5'த சமய(திேல, வழ&கமாக வ'

கைள( %ைட(%& ெகா

அைழ(தா. அச6-(தன வ% நிற%.

ணீ

- சிாிைப வ'தி வ'தி
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“ஆ

டா! அழறயா? ஏ? என? உட!&+ என5?” எ* ேக6டா.

கபிணிக அழ&Iடா% எ* டா&ட Iற& ேக6ட%

க

-. எனேவ, ஆ

கைள& கச&கி& ெகாவ% அவ'&+ பி5&கவி#ைல. க

கன(ைத& கிளினா. “க

டா

கைள( %ைட(தா.

ண#லேவா! எத காக அகிறா3? வயி ைற

வE&கிறேதா?” எ* கனிேவா- ேக6டா. 8 * * பா(%வி6- ஒ' (த
ததா அவசர அவசரமாக. மீ

- ேக6டா, “என உட!&+?” எ* ‘இ@வள,

இவ'&+ உ

ைமைய( ெதாிவி(தா# எைன ெவ65

ஆைச= என&+& +ழைத பிற&க ேபாகிற% எற சேதாஷ(தா#தாேன
டாயி *? உ

ேபாடலாமா எற#லேவா அவ'&+( ேதா*? ஐேயா! நா என ெச3ேவ?’
எ* ஆ

க

டா ெசா#லவி#ைல. ஆனா# அவ<ைடய க

- ெகாளவி#ைல. அவ<ைடய உத- %5(திட& க

ந#ல அழகிதா’ எ* தன&+ ெசா#E& ெகா

க ேபசின. அவ

டா. ‘ஆகா! ஆ

டா. அவ, மன(திேல G

கிடத% அவ'&+( ெதாியா%.

“ெத3Mகமான% காத#! இத ச&திேய அபார. அ% மனைன ம
ம

டா
-

+5ைச !

5யிட ெச3= மாMரைன= பணிய ைவ&+” எெற#லா I*கிறாகேள

ெயாழிய, ஆடவ உலக ெப

களிடமி'% எதிபா&+ +Hகல +-ப

வளசி&கான மா&க கிைட&க& காணாம ேபானா# அவக<&+ ஆயாச

ேமE-கிற%. ஆைச க'கி வி-கிற%, ேமாசமான நிைலைம ஏ ப-கிற% எபைத

ஆ

“ஆ

டா எ

ணினா. ஏ&க(திேல G:கினா.

டா! என ெச3யற% ெசா#ேல. வய(ைத ெராப வE&கிறேதா?” எ*

ேக6டா கபடமறியாத கணவ ெவ6க(தாJ, அச(தாJ ஆ

அ;மதி&க வி#ைல. இ#ைல எறா# வயி ைற( தடவி வEைய

டா

ேபா&கியி'பா, வாFைச=ட.
“+ழைதயா6ட அ%

ேட இ'&காேத, ஆ

டா. >ரண கபிணிக

அழபடா%; டா&ட ெசா#றா. எ%&+ நீ அழD?”
“எ ஜாதக(ைத பா(தீேரா?”
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“ஜாதக(ைதயா? இ#ைலேய, ஏ?”
“நா என(ைத ெசா#ேவ? ேந(% ரா(திாி ஒ' ெக6ட ெசாபன க

ேட.

அைத நிைனசாேல கப கல2கற%. அைக= தானா வற%.”
“அ5 பி(%&+ளி! ெசாபன(ைத எ
என5 க

ணி

டா அழற%. அ5 அசேட! அப5

-6ேட பிரமாதமான ெசாபன?”

“அைத ஏ ேக&கேற?”
“சாி, ெசா#ல ேவ

டா.”

“மனசிேல, அ% இ'%

- எனேமா ேவதைன ப

ணறேத.”

“அப5னா ெசா#J. மன8 நிமதியா+. ேந&+ இத ெசாபன2களிேல
நபி&ைக கிைடயா%.”
“உம&+ எதிJ நபி&ைக கிைடயா%. நா க

ட% ேபால நீ க

5'தா,

ெதாி= உம&+?”
“சாி, சாி, நா கபமா இ'ப% ேபா# நீ இ'தா உன&+( ெதாி=, அத
ேவதைன; Iட ேப8ேவ ேபாE'&+. சாி, விஷய(ைத ெசா#J. என

ெசாபன க

ேட?”

“ேந * மாைலேய என&+& ெகாFச மய&க இ'த%. எனேமா கிட&+;
வழ&கேபால சாபி6- ப-(%

ேட...”
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“அ%தா த!. எேபா மய&கேமா, அேபா சாபிடலாேமா? ல2கண பரம
ஔஷத; ெபாியவா ெசா#வாேள! சாபிடாம ப-(தி'தா ெசாபனேம
இ'திரா%.”

“ெபாிய டா&டதா. 8மா இ'. கபிணிக ப65னியா இரா(திாியிேல ப-&க&

Iடா%; சகல' ெசா#வா. அதனாேலதா. H&க வத%. பாதி ரா(திாி
இ'&+. யாேரா எ ப&க(திேல வ% ப-(தா.”

“என5 இ%?”
“ெசாபன(திேல.”
“அபா, நீ ெசா#ல ஆரபிசேத ேந&+ ஒேர திகிலா ேபாயி-(%.”
“ப-(த% ஆணா ெப

ணா;சாியா( ெதாியேல. யார%, யார%; நா ேக6க&

ேக6க யா'; ெதாியைல யா; ெசா#E
கிளி

ேட எ தாைடைய பி5சி&

- எெனனேமா ேகாண# ேச6ைடகெள#லா ெச3ய ஆரபி(த% அத

உ'வ.”

“என ேச6ைட ெச3த%?”
“ேச6ைட ெச3த%னா, எ#லா நீ2க ெச3ேவேள ேச6ைடக, அ%ேபால(தா.
நா ஒ' திமி' திமிாி
ஆ

- எேத. உடேன கலகல; சிாிசி

-. “ஏ

5,

டா, எைன( ெதாிய#ைலயா? நாதா உ ஆ(%& கார'&+ த#

ஆ(%&காாியா இ'தவா; ெசா#E * அத உ'வ.”
“அத சனியனா? உ ெசாபன(திேல வதா?”
“நடதைத& ேக<. நா பய%ேபா3, காைல( ெதா6- நமTகாரம ெச3%
“எ2ேக வேத? என ேவ

-,

- ேநா&+”; ேக6ேட. உடேன எ வயி(ைத&
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கா65, “உேள இ'&ேக, அ% ேவ

- அைத எ-(%& ெகா

- ேபாக(தா

வேத” எ* ெசா#Eவி6-, உம த# சசார சிாிசா, ேந&+ ஒேர அெழ
வத%. ஐையேயா; Iவிேன. உடேன எ வாைய அவ G5வி6-, எைன
ஒ' பய2கரமான பாைவ பா(தா, “அ5 ஆ

டா! உன&+& +ழைத பிறதா#

அ-(த நாேள உ !'ஷ உயி ேபா3வி-. ஜாதக பல அப5யி'&+.

+ழைத பிற&காவி6டா# அவ த!வா. அ% ெதாி%தா பகவா என&+(

+ழைத இ#லாமேல ெச3தா. இேபா% உ வயி றிேல உல,வ% +ழைதய#ல.

நம ஆ(%&காராி உயிைர& +5&க ேபா+ எம. அைத& ெகாறா# அவ

பிைழபா. அ% பிைழ(தா# அவைர& ெகா

*வி-” எ* Iறினா.

“இ% என5 மகா பய2கரமா இ'&ேக! +ழைத பிறதா# நா சாேவனா? ஜாதக
அப5னா இ'&+?”
“ேந&ெகன ெதாி=? +2+ம மFச< >சி& ெகா
+J2க சிாி8

- அவ +J2க&

- ெசானா. ேந&+ பய(தாேல உட# விய(% ேபா8.

ைகIபி நமTகார ெச3%, “அமா! ேந&+ இமாதிாி கOட வர ெசா#லாேத.
உன&+& ேகாயி# க65 நமTகாி&கிேறா”; ெகFசிேன. எனாேல என5
ெச3ய 5=? உ வய(திேல அத& க' வளர வளர, அவ உயி ெகாFச

ெகாFசமா ேபாயி

ேட இ'&+. இைத எனாேல த-&க 5யா%. ஒ'

வழிதானி'&+. உ க'ைவ நா சிைத(% வி-கிேற. பிற+ உ !'ஷ

த!வா; ெசானா.”
“நீ என ெசாேன?”

“என ெசா#ேவ? !'ஷைனவிட ப(தினிக<&+ ேவேற என ேவ

-?

நா, “க' ேபானாJ ேபாக6- அவ தபினா# ேபா%;” ெசாேன.

உடேன அவ எ வயி(ைத பி58 ஒேர அ(% அ(தினா. என&+ உயிேர

ேபாவ% ேபாE'த% அ-(த வினா5 நா விழிசி
“சனிய! இ@வள, ெசாபனதாேன!”

ேட.”
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“ெசாபனதா. ஆனா# கப கைல% ேபாயி'&ேக!” எ* Iறி, ஆ

ேதபினா. அவ' தைனயறியாம# இர

ேநர(தி# டா&ட லEத+மாாி அ2+ வதா.
ஆ

டா அ% ெகா

- அவ

ட ேல5 டா&ட லEத+மாாி ஒ* !ாியாதவளா3,

“ஏ என சமாசார? ஏ இர
மடமடெவன ேக6கலானா.

- ேப' அகிறீக? ஏதாவ% விப(தா?” எ*

ணி எதிாி# அவ% ேகவல எ* க'தி& ெகா

கணவ க

ணீ வி6டா. அத

5'பைத=, அவள'ேக அம% ெகா

!'ஷ கல2+வைத= க

ஒ' ெப

ேடா %ளி க

டா

-ஆ

டாளி

- விசார(%ட, “சிகசாரபல

கைள( %ைட(%& ெகா

யாைர(தா8மா வி6-வி-? ைக&+ எ65ய% வா3&+ எ6டவி#ைல எ*
கைத ேபாலாயி *. என ெச3வ%? ெகா-(% ைவ(த% அ@வள,தா” எ*
Iறினா.

“கிரகசாரமாவ% பரசாரமாவ%! நீ2க ேப8வ% என& ெகா* !ாியவி#ைலேய”
எ* டா&ட ேக6க, ேசாக(%ட, கனவி# த# மைனவி வத%,
ஜாதகபலைன& Iறிய%, ஆ

டா அலறிய%, க'சிைதத%மான

விஷய(ைத ஐய, சா2ேகாபா2கமாக& Iறி 5(தா.
இைடேய ஏ% ேபசாம# லEத+மாாி, அத !ைன 8'6ைட ெபா*ைம=ட
ேக6-& ெகா
ஆ

5'% வி6-, ஆ

டாைள உ * ேநா&கியப5, “பாப!

டாளி ஆைச அவலமாகிவி6டத காக நா வ'%கிேற. இனி, இ2ேக

த2க ேவ

5ய அவசிய இ#ைல. ஆ

டாைள அைழ(%& ெகா

-, தி@ய

ேச(திர2க<&+ ேபா3வி6- வா'2க” எ* அ;தாப(%ட Iறினா. ஐய
ஆ

டா<&+& ைதாிய Iறிவி6- ம*தின இரா+கால(தி + பிற+, M65 +

அைழ(% ெச#வதாக ெசானா. இத + லEத+மாாி, பி# தயாாி(%&
ெகா-(தா. பண ம*தின ெகா
ேபா3வி6டா.

- வ'வதாக& Iறிவி6-, அவ
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பிற+ EEத+மாாி, ஆ

டாளிட ெச*, “ஏ இத 9%?” எ* க-க-(த

க(%ட ேக6டா. “ேந&+ ஒபேல” எ* சாதாரணமாக ஆ

டா பதி#

Iறினா. “எ% பி5&க வி#ைலயமா உன&+? தாE க65ன !'ஷைன ஏ3(%
வா:வ% பி5&கவி#ைலயா? கபிணி எ* ெபா3 Iறிய% பி5&கவி#ைலயா?

ஆ

டா! நீ ெபாிய ஜால&காாி! அத அச6- ேபவழிைய ஆ65 பைட&கிறா3.

ெகாFசமாவ% !(தி=ளவனிட இ% ேபால எவளாவ% ெச3ய யறா# ெத'
சிாி(%வி65'&+, இேநர. எப5ேயா ேபாக6- நீ உ(தமிைய நபைவ(%
ேமாச ெச3த காரண என?” எ* லEதா ேக6டா.

“9(ரா M6-& +ழைதைய எ +ழேத; Iறி, எ2க ஆ(திேல வள&கற% மகா
பாபகாாிய; ேந&+ பயமாயி-(% அ%&காக(தா அவாிட ெசாபன;
கைத ெசாேன நீ இேபா அ%&+ ஏ பிரமாதமா ேகாப2ெகாேற? நா
ேவDமானா 1ேறா, இ'1ேறா த%டேற” எறா ஆ

டா.

“ேமாச&காாி! சாதி அகபாவ பி5(தவேள! உ 1ைற= இ'1ைற=
+ைபயிேல ேபா-” எ* ேகாபமாக Iறிவி6-, லEதா விஷய(ைத ெமள
உ(தமியிட உைர(தேதா-, திகிலைடத அவ<&+( ேத*த# Iறி உ(தமி&+

பிற&+ +ழைதைய( தா வள(%& ெகாவதாக வா&களி(தா.
மைனவியி ேபைச ெம3ெயன நபிய ஐய ஆ

டா<&+ அதிகமான

ேபாஷைணக ெச3ய( ெதாட2கினா. திரா6ைச= கமலா,, சா(%+5=

பிற, Iைட Iைடயாக வதன. !திய !திய டானி&+க க' சிைறதேத எ*

கவைலப6- ஆ

டா %'பாக இைள(% வி-வாேளா எ* பயத ஐய,

அவ மன நிமதியாக ேவ
ஆ

-ெம* க'தி, சரசமாட, ெதாட2கினா. எனேவ,

டா<&+ நOட இ#ைல, இலாபதா!!

ஊ'&+ ேபாயி'த பாவதி&+ இ@விஷய 96சசமாக( ெதாிவி&கப6ட%.
பாவதி= வ% ேசதா. ஆ

டாளி %ேராக பாவதி&+

ஆசாியG6டவி#ைல. மாறாக, சேதாஷேம தத%. “அத சாதி ெவறி பி5(த

+-ப(திேல, உ(தமியி +ழைத வள'வ% சதாய(%&+ ந6ட. எனேவ, எத&
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காரண(ைத& ெகா

Iறினா.

ேடா, அ% ேநாிடாம ேபானத காக அகமகி:கிேற” எ*

உ(தமி= ேத*த# அைடதா. ேல5 டா&டாி சிகிைசசாைல அவ<&+ ஒ'

சிறத ேபாதைன& Iடமாக விள2கிய%. ேல5 டா&ட ேபாலேவ த வா:ைவ=

%! ேறாாி ெதா

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

5 காக பயப-(%வ% என 5, ெச3% ெகா

டா.

12

“டா&ட லEத+மாாி&+ உ விஷயமாக விேசஷ அ&கைற இ'ப% என&+(
ெதாி=. ஆகேவ, நா இத ெச3தி ெதாித% ெப2கV ேபா3(தா தீர
ேவ

- எ* நிைன&கவி#ைல. ஆனா# நா ெப2கV வரேவ

ஏ ப6ட%” எ* Iறி& ெகா
ெகா-(தா.

5ய அவசிய

ேட உ(தமியிட பாவதி ஒ' விளபர& க5த(ைத&

இ+லா ஜிதாபா(!
அ8( ெதாழிலாளேர,

தலாளி(வ நசரைவ ந8&+2க!

அ8( ெதாழிலாள மாநா-

உலக( ெதாழிலாளேர ஒ*ப-2க!
ேதாழகேள!

மாகாண அ8( ெதாழிலாளகளி த# மாநா-, ெப2கVாி# நைடெப*கிற%.
ெதாழிலாள தைலவ', “ர6சக” ப(திாிைக ஆசிாிய'மான ேதாழ பா(திப

தைலைம வகி&க இைச%ளா.

பிரச2க >ஷணி ேராT ேமாி அைமயா மாநா6ைட ஆரபி(% ைவபா.
ெகாைடவள# ஆலால8தர ெகா5 ஏ * விழா ஆ *வா.
கலாரசிக கனகசேபச, ‘கால காவிய’ எ; ெபா' ப றி ேப8வா.
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க6டண இ#ைல! அைனவ' வ'க!! மாநா6- பிரதிநிதிக மாகாண

>ராவிE'% வ'கிறன.
இ2ஙன,

அ8( ெதாழிலாள

மாநா6- வரேவ ! கழக( தைலவ,
ஆ*க பிைள.

எ* பல வண2களி# அச5&கப6ட அத( %

- விளபர(ைத

ப5(%வி6-, உ(தமி பாவதிைய பா(தா !னைக=ட. !னைகயி
ெகா' விள2கவி#ைல, ேல5 டா&ட'&+. பா(திப எற எ(% ெபாறி&க
ப65'த இட(திேல த விரைல ைவ(%& ெகா

உ(தமி விஷய(ைத விள&கினா.

-, விழியா# லEத+மாாி&+

“ஓேகா!” எ* டா&ட ேகE ெச3யேவ, பாவதி தைலைய அைச(%வி6-,

“பா(திப, இத மாநா- I6-வ% !தியேதா ேமாச5 ெச3வத காக இ'&+.
அ% என எபைத( ெதாி% ெகாள நா வதி'&கிேறேன தவிர உ(தமி
எ

Dகிறப5, பா(திபனிட காத# ெகா

ட#ல. அவ;ைடய மாயஜால2க<,

மய&+ ெமாழிக< எைன ஏமா றா%. அவ இ(தைன நா6களாக மைலயாள

நா65ேல கதகளி நடன காண ெசறி'தானா, கலாரசிக கனக சேபச

ஏ-களிேல ப5(%& கா65ய ரச2கைள& காண. அவ பல M- Wைழ%

மேனாகாிகளிட பாட2 ேக6டானா. அத பயி சி கால(திேல. >ைஜயிேல !E

!+த% ேபால ேபா3 ேசதாரா, ஆலால8தர. அவைர= சாிப-(தி,

பா(திப இ2ேக இ(% வ'கிறா! ெகாைடவள# எ* ெபயரா. ெத'&

ேகா5யிேல பிைச&கார வ'வைத& க

டாேல கதைவ( தாளி6-& ெகா<

ேலாபி ஆலால 8த'&+! இ2+ள ம&க<&+ உ

ைமயிேல, ஆலால 8தர

எப5 ப6டவ எப% ெதாி=. மாநா65ேல அவைர& கணென* +மண

எ* !க:% ேப8வாக. விஷயமறியாத ம&க உ

ைமதா எ*

ந!வாக” எ* பாவதி ஆ(திர(%ட Iறிவி6-, அ8( ெதாழிலாளி
ஆ*க பிைள எபவ யா? எ2ேக இ'பவ? எப5 ப6டவ? எபைத(

ெதாி% ெகாள ேவ

- எ* டா&டாிட Iறினா.
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லEத+மாாி, கப,

டைர& Iபி6-, “உன&+ அ8( ெதாழிலாளி ஆ*க

பிைள ெதாி=மா?” எ* ேக6டா. ஆனா# என&+ சிேநகிதமி#ைல.
எேபாதாவ% பாப%

-...” எ* கப,

ட இ(%& ெகா

ேட ேபானா.

தன&+( ெதாிதவதா ஆ*க பிைள எபைத& கா65& ெகாள அவ
வி'பவி#ைல எப% அவ ேப8( ேதாரைணயினாேலேய ெதாித%. ேல5

டா&ட, பாவதிைய பா(%, “ம ற விஷய2கைள நீேய ேக6-&ெகா”
எ*ைர(தா. பாவதி, %

- விள பர(ைத& கா65, “இத மாநா- சபதமாக

அவைர சில விஷய விசாாி&க ேவ

-. அத காக(தா அவைர உ2க<&+(

ெதாி=மா எ* ேக6கிேற” எ* Iறினா.

“அவைரயாவ% %வைரயாவ%. அவ என&+( ெதாிதவ எ* ெசா#E&

ெகாளேவ நா ெவ6க ப-கிேற. நீ2க அவைன அ@வள, மாியாைதயாக

அவ இவ எ* ெசா#Jகிறீகேள. ஆ*க 8(த அப& ேபவழி,

ெப2கVாிேல அவ;&+ அப& ஆ*க எ* தாேன ெபய. !<+தா

அவ;&+ ேபாசன! ேமாச ெச3வ%தா ேமா6ச அவ;&+! ெபாிய பக#

ேவட&கார பய#; +5கார. அவ அ8( ெதாழிலாள மாநாடா நட(த

ேபாகிறா. ம8( ெதாழிலாள மாநா- Iட நட(%வா. யாேரா பாவ ந#ல

ம;ஷகைள, இ2ேக இ(% வ% அக ப6டைத 8'6ட ேபாகிறா.

உ2க<&+ பா(திபேரா, ம றவகேளா ெதாிதி'தா#, உடேன ததி அ5(%
வி-2க. இத பயைல நபி, ெபாிய ம;ஷக வ% மன&கOட அைடய&
Iடா% பா'2ேகா” எ* கப,

ட Iறினா.

பாவதி சிாி(%வி6-, “இன இன(ேதா-தா ேச'! ஆ*க வயி ைற& கவ

ேமாச5 ெச3பவ. இத பா(திப தEயவக<&+ அத நிைலைம இ#ைல

எறாJ, அவக அப& ஆ*க(தி + எதவித(திJ +ைறதவகள#ல.

இ% இ'&க6-. நா இத ஆ*க(ைத பா(% ேபச ேவ

ேபானா# பா&கலா?” எ* ேக6க, கப,

-. எ2ேக

ட, “நீ2க ஒ' ேவ5&ைக!

அவைன பா&க நீ2க ேபாவதா, ெராப இல6சண. வாடா கேதனா
வ'வா. அவைன பா&கற%&+ ேபாகDமா? அவ 8(த ம6டமான

ேபவழி2க. எனேமா மாநா- I6டறா; மதிசிடாதீ2க. அப& ஆ*க(ைத&
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ேக6டா#ேலா ெதாி=. ஆளி ேயா&கியைத” எ* Iறிவி6- ம*தின

ஆ*க(ைத அைழ(% வ'வதாக ெசானா.

“ேச றி#தாேன தவைள இ'&+! தவைள&+ ேச*தாேன கிைட&+.
அ%ேபால(தா, அப& ஆ*க(தி + ஏ ற ஆதா பா(திப! பா(திப;&+
ஏ ற ஆதா ஆ*க. ஆனா# இத இர

ெகா

- ேவடதாாிக<மாக& I5&

-, அ8( ெதாழிலாளைர& ெக-பதா? சீசீ! இ% மகா ேகவல. ஏைழ(

ெதாழிலாளாி ெவைள உள(ைத இப5& கபடக ெகாைள அ5&கிறன.
இ%மகா %ேராக” எ* பாவதி பாிதாப(%ட ேபசலானா. “பைழய ைப(திய
இ; அவ<&+ விடவி#ைல” எ* உ(தமி டா&ட'&+& Iறினா.

“ஒ@ெவா'வ'&+ ஒ@ெவா' மாதிாியான ைப(திய” எ* Iறிவி6- ேல5

டா&ட சிாி(தா.
-------------

13

அ8( ெதாழிலாள மாநா6- ெசயலாள எ* Iறப6ட ஆ*க
எபவைன& கப,

ட அைழ(% வ% பாவதியிட அறிகப-(தி

ைவ(தா. ஆ*க(தி நைட=ைட பாவைனேய ‘அப&’ எற ப6ட அவ;&+
உாி(தான% எ* கா65 *.
ஆ*க(ைத& க

ட%, பாவதி&+ அவ ஒ' ஏமா * ேபவழி எப%

விள2கி * எற ேபாதிJ அவ;ட ேபசி, ேமJ பல தகவ#கைள( ெதாி%&

ெகாள வி'பினா. எப5 எப5 ேப8வாகேளா அத ேக றப5 ேப8வ%தா

ஆ*க(தி வா5&ைக. அதப5ேய அைறய ேப8 இ'த%. பாவதி, பல
விஷய2கைள ப றி ேபசினா. ஒ@ெவா' விஷய(திJ தன&+( ெதளி,

உ

- எபைத& கா65& ெகாள எ

ணினா, ஆ*க “ெதாழிலாளக

விஷய(திேல அ&கைற கா6-பவகளிட என&+ ெப'மதி! பிறப%

ெப2கV'&+ ஒ' காாியமாக வேத. இ2+ அ8( ெதாழிலாள மாநா-

-.

நைடெபறேபாவதாக அறி% மகி:ேத. இதைன யா நட(%வ% எ*

விசாாி(ேத. த2க ெபயைர& Iறினாக. உடேன த2கைள& காண

ேவ

-ெம* வி'பப6ேட. த2க<&+ ேவ* எ(தைனேயா ேவைலயி'&+.
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நா த2க<&+( ெதா#ைல ெகா-(%வி6ேட” எ* பாவதி சபிரதாயமான

உபசார ெமாழி !கறா.

ஆ*க மிக அல6சியமாக, “ஒ'வ மதி&க ேவ

-. !கழ ேவ

- எபத காக

நா ஒ' காாிய ெச3வதி#ø#. ெதாழிலாள பாவ. வாயி#லாத >சிகளாக
இ'&கிறாகேள, ஏேதா நமாலான உதவிைய ெச3ேவா எற க'(ேதா- தா
இத மாநா6ைட ஆரபி(ேத. உ

ைமயிேலேய, என&+ ேவைல அதிகதா

எறாJ, மாநா- விஷயமாக யாேரா ஒ' மா% ேபச வி'!கிறாக எ*
ேகவி ப6ட%, ேபா3 ேபசிவி6-(தா வர ேவ
உ2க<ைடய ஒ(%ைழ! மாநா6-&+ ேவ

பிற+ இத உைரயாட# நட&கலாயி *.

- எ* ேதாறி *.

-” எ* ஆ*க Iறினா.

“பா(திபைன( த2க6+ எ@வள, நா6களாக( ெதாி=?”
“ெகாFச நாடகளாக(தா ஏ?”
“ஒ*மி#ைல. ெதாழிலாளகளி மாநா6-&+( தைலவராக( ேதெத-(தீகேள,
அவைர( த2க6+ அதிகமாக( ெதாி= எ* எ

ணிேன.”

“இதிெலன இ'&கிற%? தைலைம வகி&க யாைர அைழ(தா# என? ெபாைம
ேபால உ6கார ேவ

5ய% தாேன? சகல காாிய(ைத= நா கவனி(%& ெகாள

ேபாகிேற. ஒ!&+( தைலவ. இத பா(திபனிடம ஒ' ப(திாிைக இ'பதா#
அத ஆைள மாநா6-&+( தைலவனாக இ'&க ெச3தா#, ப(திாிைகயிேல

மாநா6- ெச3தி அதிகமாக ெவளிவ'ம#லவா? அத காக(தா பா(திபைன
இ(ேத.”
“ந#ல ததிரசாE நீ. ஆனா# பா(திபைன நீ உபேயாகப-(தி& ெகாள
வி'!வ% ேபால பா(திப; த;ைடய ெசாத விளபர(%&+ அத
மாநா6ைட பயப-(தி& ெகாள வி'பினா#...?”
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“வி'ப6-ேம, நம&ெகன நOட?”
“நம&+ ஒ*மி#ைல. ெதாழிலாளாி ெபயைர& Iறி& ெகா

-, இப5 ஒ'

விைளயா6-& Iடாேத எ* Iறிேன.”
“இதிேல விைளயா6- என இ'&கிற%? நா ெதாழிலாள ேதாழ. பா(திப

ேவ* எவேனா, எத& காரண(%&காகேவா மாநா6-&+ உதவி ெச3கிறா. அத
உதவிைய நா ெதாழிலாளாி நைம&+( தாேன பய ப-(த ேபாகிேற.”
“அ% சாி, எ#ேலா' த2கைள ேபாலேவ ந#ல +ணைடயவகளாக
அைமவாகளா?”
“மகாநா65ேல தா2க< கல% ெகாள ேவ

-. அ* த2க ெபய'ட ஒ'

!% விளபர ெவளியிட உ(ேதச.”
“அெத#லா ேவ

டா. நா மாநா6-&+ வ'கிேற. ேப8வதிேல என&+

பிரமாதமான பயி சி கிைடயா%. எ ெபயைர விளபரப-(த ேவ

“ெப

டா.

ெதாழிலாளகைள ப றி( தா2க ஒ' சி* பிரச2க ெச3ய ேவ

-.”

“என&+ பிரச2க ெச3ய ெதாியா%.”

“நா சில +றி!க த'கிேற. அைத ைவ(%& ெகா
“த2க<&+ அத சிரம ேவ

- ேபசிவிடலா.”

டா. நா மாநா6-&+ வ'கிேற.”

“ஆ*க இத ேப8&+ பிற+ நெகாைடைய எதிபா(% நிறா.

கிைட&+ +றி காணாததா# M

க காபி தா, அவ க

-----------

ேவைலயாக 5த% எ* சிரமப6டா. ஒ'

ட பல.
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14
மாநா- ஆடபரமாக ஆரபமாயி *. யாைன +திைர=ட ஊவல.

தைலவகளி க(% ேநா+மள, மல மாைலக, தமக(தா&க<, மட2களி
ஆ6க<, ஊவல(திேல கல% ெகா

டன. ஆலால8தர'&+ இத ஆடபர

ெசல, தா தைலயிேல வ% வி5=ேமா எற பய ேமE6- வி6ட%.
ஊவல(ைத ேபா6ேடா எ-(தன. ப(திாிைகயிேல அத& கா6சி

ெவளிவ'கிறேபா% ஊரா தன&கி'&+ ெச#வா&ைக எ

ணி( தனிட

ெப'மதி!& ெகாவாக எற >ாி! பா(திப;&+. கலாரசிக

கனகசேபச'&ேகா, இ%ேபாற ஊவல& கா6சிகைள எெதத !லவ

எப5ெயப5 வணி(தி'&கிறாக எற ஆரா3சி. ஆ*க(தி + அ*

சாியான சேதாஷ. ெப2கV ம6-ம#ல. பல ஊகளி# “ெதாழி#” நட(த 5=.
இத ஒ' மாநா6- மதிைப தலாக ைவ(%& ெகா

- எற எ

ஊவல(திேல தலாளிமாகளி அ;மதியி ேபாி# கல% ெகா
ெதாழிலாளக இத ஆடபர(ைத& க

ண அவ;&+.
ட

- திைக(தன. நமிட அ&கைற கா6ட

இ@வள, பண ெசலவாகிற%; நம% நிைலேயா ஒ* உய'வதாக& காேணா

எற திைக! அவக<&+. ஒ' !ற வா(தியேகாஷ. ம ேறா !ற

Mரழ&க2க. “தலாளி(% ஒழிக! ெதாழி# அர8 ஓ2+க!” எற அல2கார

அ6ைட வைள,க. மாநா6- ைவபவ ஒ' தி'விழா ேபா* காணப6ட%.

பாவதி, மாநா6- பதEேல, ஒ' Gைலயிேல உ6கா% ெகா

-,

நிக:சிகைள& கவனி&கலானா. பா(திப, ! இ'தைதவிட ச * ப'(%
இ'பைத& க

டா. ஆலால8தர, கைள(% இ'ப% ெதாித%. கனகசேபசாி

இ'தைத& க

டா. உVர ேதவார பஜைன& ேகாO5யாாி பாடJட

க கைல உணைவ& கா6-வ% ேபால மாறி மாறி மலவ% +விவ%மாக

மாநா- %வ2கி *. பிரா(தைன 5த பிற+ தைலவக<&ெக#லா ஆ*க

மலமாைல 965னா. மாநா65ன ைகத65 சேதாஷ(ைத ெதாியப-(தின.
“ெவைள&காரக Iட அவ'ட ேபச 5யா%. அ@வள, ேஜாராக இ2கிQO
ேப8வாரா

டா தைலவ.”

“க(திேல கைள பா'டா!”
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“ப&க(திேல ஒ' ெபாியவ இ'&கிறாேர, அவ ெபாிய ெஜமீதாரா. எ(தைனேயா
ேகா5 பண இ'&கா அவாிட.”
“அவ'&+ ப&க(திேல இ'பவ ெபாிய கவியா. காளேமக, கப
ேபாறவகைளவிட ேமலா இவ.”
“ஆ*க ெக65&கார ேபவழிடா, எ2ெக2ேகேயா இ'%, யா யாைரேயா,
அைழ(% வதி'&கிறா.”
இப5 மகாஜன2க மாநா6ைட ப றி மன ேபான ேபா&கிேல ேபசி&
ெகா

டன. ஆடபர(திJ ெவளி ேவஷ(திJ இ@வள, 8லப(திேல ஏமா%

ேபா+ இத ம&கைள& ெகா
உ

-, எப5 சGக ெபா'ளாதார !ர6சிைய

டா&க 5= எ* பாவதி ஏ&க ெகா

டா. அத ேநர(திேல ஆ*க,

மாநா6-&+ வ%ள தைலவகைள மகாஜன2க<&+ அறிகப-(தினா.

“விளபர(திேல +றி&கப6டவகளிேல ஒேர ஒ'வதா வரவி#ைல ேராT ேமாி

அைமயா'&+ திSெரன ஜூர வ%வி6டதா# அவக வர5யவி#ைல எ*

ததி ெகா-(% வி6டாக. இ% நம&+ ெபாிய விசன ெகா-&கிற% எறாJ,

எ#லா நைம&+(தா எற பழெமாழிப5 அத ேராTேமாி அைமயா

வராததினா# நம&+ ேவ* ஒ' நைம கிைட(தி'&கிற%. அத அைமயா'&+

பதிலாக அவக ஆ ற இ'த பணிைய ெச3ய ேவேறா அைமயா நம&+

இ* கிைட(தி'&கிறாக. அவக ெசைனவாசி, அவகளி ெபய, பாவதி,

பி.ஏ., எ* ஆ*க ெசானா. ேமைடயிேல விேசஷ பரபர! ஏ ப6ட%.

பா(திப தி-&கி6-( தி'பி பா(தா, மிரள மிரள. ஆலால8தர'&+ உடேல

ஆட ஆரபி(த%.

ேமைடயிேல ஒ' ெப

மணிைய= காணாததா# பாவதி, பி.ஏ., யா எ* ெதாி%

ெகாள 5யா% மாநா6-&+ வத ம&க, “யா பாவதி? எ2ேக?” எ*
ேக6டன. அப& ஆ*க, திSெரன இத ெவ5+

- M8வா எ* ஒ'

%ளி= எதிபாராத பாவதி என ெச3வ ெத* ெதாியாம# திணறி& ெகா

-

இ'&ைகயி# ைகயிேல ேராஜா மாைல=ட ஆ*க, பாவதி உ6காதி'த

இட(%&+ வ% மாைலைய பாவதி ைகயிேல ெகா-(% வி6-, “பாவதி
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அைமயா'&+...” எ* ெப'2+ரEேல Iவினா. மகாஜன2க “ேஜ!! ேஜ!!”
எ* ெப'2Iச E6டன. ேபசாம# ேமைட&+ ெச#வ% தவிர ேவ*

வழியி#ைல பாவதி&+. ேமைடைய ேநா&கி !னைக=ட நட% வ'

பாவதியி ைகயிேல ேராஜா மாைலதா இ'த%. ஆனா#, க(திைய& ைகயிேல

ெகா

- +(த வ'பவைன& க

பாைவ.

- பயப-வைத ேபால இ'த% பா(திபனி

ேமைட மீ% பாவதி வ% அமத% பா(திப பய% ேபானா எறாJ,
அைத மைற&க ஒ' பைச சிாிைப( %ைண&+ அைழ(%& ெகா
ஆசாிய! நா கா

ேட, “என

ப% கனவா, நனவா? பாவதி! அ% என எதிபாராத

சதி!?” எ* ேக6டா. பாவதியி !னைக&+ ெபா' விள2கவி#ைல.
பா(திப;&+, ஆலால8தராி அகற வா3 Gடவி#ைல. கலாரசிகாி க
சிமி6ட# ஓ3வி#ைல. மாநா65னாி ைகத6டJ நி க வி#ைல. பாவதி

மாநா65னைர வண2கியப5 “எைன& ெகௗரவி(தத காக வண&க. இனி மாநாநைடெபற ேவ
ேக6-& ெகா

-. ஆகேவ, தய, ெச3% ச(த ெச3ய ேவ

டா” எ*

டா. மாநா65ேல இத + ஒ' சேதாஷ ஆரவார கிளபி *.

“யாராவ% பா5னா# Iச# நி +” எ* பா(திப அப& ஆ*க(திட
Iறினா. எ@வளேவா ேகாப, ேசாக, எ ெச3வா பா(திப!

ெகாைட&கான# மாநா6-&+ பிற+ பாவதிைய சதி&கிறா. இைடேய

எ@வளேவா மா*த#க. பாவதி ெபா% வா:விE'ேத விலகிவி6டா. இனி

வரேவ 5யா% எ* எ

ணி இ'த பா(திப;&+( திSெரன பாவதி

ெப2கV மாநா65ேல பிரேவசி(த% ஆசாிய(ைத= அச(ைத= தத%. அப&

ஆ*க ேவ

-ெமேற பாவதிைய இ2+ அைழ(% வதாேனா எற சேதக

பிறத%. பாவதி பைழய 8பாவ( ேதா- இ'&கிறாளா எ* அறிய ஆவ#

ெகா

க

டா. ேக6ப ெதறாேலா பய! பாவதியி ெசா ெபாழிவிேல தைன&

5(% வி-வாேளா எ* திகி# ெகா

டா. ஆலால8தர '&+ அத பைழய

கைத நிைன,&+ வத%. தன% காதJ பாவதியி நிபதைன= மன(திேல

+தி&க( ெதாட2கின. ஒ' ெப

ைண& க

-, இவக ஏ இப5 அF8கிறன

எ* மாநா65னாிேல சில ேயாசி&கலாயின.

இத + யாேரா ஒ' வாEபைன இ(% வதா ஆ*க. வாEப பா5னா.

“வதா6ெகா< வ5ேவலேன. வளிேலாலேன” எற 'க பஜைன&
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கீத(ைத. அவ உV பஜைன& Iட(திேல பாடக. 'க வளியிட
ெகாFசிய%, மமத பரமசிவைன மிFசிய%மான ப&தி பாட#க

ெதாி=ேமெயாழிய, ெதாழிலாள +ைறக ப றிேயா, சமதம ைற +றி(ேதா பாட#
ஏ%மறியா. அப& ஆ*க உ'வான ெதாழிலாள இய&க அைம!

ஏ ப-(தியி'தா#தாேன இய&க சபதமாக பாட( ெதா

டக இ'&க

5=! பாவதி சிாி(தா. அப& ஆ*க(ைத& Iபி6- “ேபா% பா6-,
நி*(த ெசா# இ% என பஜைன ம

டபமா?” எ* ேக6டா. பாடJ

5த%. அத + ஒ' ஆரவாரமான ைகத6டJ நடத%.

அப& ஆ*க மாநா6ைட( %வ&கி( த'ப5 ஆலால8தரைர& ேக6-&
ெகா

டா. ஆலால8தர அ%வைர ( தி'விழா&க தவிர) அ@வள, ெபாிய

I6ட(ைத& க
ஒ65& ெகா

டதி#ைல. ேபசிேய பழ&கமி#ைல. நாவிேல ஓ விதமான பிசி

ட%! ெதா

ைடயிேல வற6சி! ைககா#க உதறின! க

களிேல

மிர6சி! கOடப6- ச6ைட ைப&+ளி'% ஒ' காகித 8'ைள எ-(தா.

பிாி(தா, ம5(தா, ம*ப5= பிாி(தா. ஏேதா ேபச வா3 திறதா. எைதேயா

Iறினா. மாநா65ேல ஒேர சிாி!, ேகE, சீ65ைக அ5ப%ைக ெகா6-வ%மாகி
வி6ட%. அப& ஆ*க +பி-க ேபா6டா. “IசEடாதீ. சீமா
ஆலால8தர ேந ெற#லா ஜுர(தா# கOடப6டா. அதனா#தா

சிரமப-கிறா” எ* சமாதான Iறினா. அைதேய சா&காக ைவ(%& ெகா

-

ஆலால8தர, காகித 8'ைள ஆ*க(தினிடேம ெகா-(% ப5&+ப5
Iறிவி6- உ6கா% ெகா

மயமாகிவி6ட%.

டா. இத + க வ% வியைவ

ஆ*க ஆலால8தராி ெசா ெபாழிைவ ப5(தா பாதியிேல மாநா65ேல
சE! உ

டாகி வி6ட%. ஏ உ

டாகா%? த2களி +ைறகைள( தீ&க ஏதாவ%

வழி Iறமா6டாகளா, தலாளி(தன(தா# விைள= ேக-கைள& க

5&க

மா6டாகளா எ* மாநா65ன ஆவேலா- I5யி'&க, ஆலால8தராி

ெசா ெபாழிேவா, “மனிதனாக பிறதவ யாவ' ஏதாவெதா' கOட

அ;பவி(%& ெகா

உ

-தா இ'&கிறன. கவைல எப% எ#ேலா'&+ேம

-. கFசி&+ உபி#ைல எப% கவைலதா பாJ&+ சீனியி#ைல

எப% கவைலதா. ேபா%ெமற மனேம ெபா ெச3= ம'%. கிைடபைத&
ெகா

- தி'தி அைடவேத சிலா&கியமான வழி. பா-படாம# உலகிேல யா'ேம
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இ'&கவி#ைல. ெத3வ2க Iட பா-ப6ட வ

ணதா இ'&கிறன” எ*

இ'த%. ஏ ம&க<&+& ேகாப வரா%?
மாநா65னாி மன ேபா&ைக ெதாி% ெகா

டா ஆ*க. எனேவ காகித

8'ைளயி# எதி இ'தைத ப5&காம# த ெசாத சர&ைக Mசினா.
உ2களி கOட(ைத ேபா&க ேவ

-ெமபேத எ ேநா&க.

ெதாழிலாளக<&+ ஒ' தம ஆTப(திாி ைவ&க ேபாகிேற. ெதாழிலாள
M6- பிைளக<&+ இலவச ப5!&+ எனாலான ஒ(தாைச ெச3ய
ேபாகிேற” எ* ஆ*க ஆலால8தர கனவிJ எ

ணாதைத எ#லா

Iறினா. மாநா65ன'&+ ம6ட ற மகி:சி. ஆலால8தர'&+ ேஜ! ேஜ! எ*
ஆரவார ெச3தன. ஆலால8தர ைககைள பிைச% ெகா

டா. ஆ*க(தி

ச6ைடைய பி5(தி( தா. பா(திபைன ேநா&கினா. இைடேய பாவதிைய
பா(% ஒ' அச6- சிாி!“ கா65னா.

பாவதி&+ விஷய !ாி%வி6ட%. இ%தா த&க சமய எ* ேயாசி(% எ%

நி*, “மகாஜன2கேள! ஆலால8தர இ@வள, உதவிகைள ெச3ய

ேபாவதாக ேப8கிறாேர ெயாழிய, ெச3வாரா ெச3யமா6டாரா எ* சேதகபட
ேவ

டா. இேத ேமைடயிேல 5000 Nபா3 நெகாைடயாக இத ஊ தம

ைவ(தியசாைல&+( தர ேபாகிறா” எ* Iறிவி6- உ6காதா.
ேமைடயிE'த தம ைவ(தியசாைல அதிகாாி %ளி& +தி(ெத%,
ஆலால8தராி கர2கைள பி5(%& +J&கி வி6-& க
ெகா

களிேல ஒ(தி&

-, “மகாஜன2கேள! ஆலால8தரேர கEகால& கண. கண Iட இவ

 என ெச3ய 5=? கண, ேக6டவக<&ேக தான ெகா-(தா.

ஆலால8தரேரா, நா2க ேக6கா ேப 5000 Nபா3 நெகாைட த'கிறா.

இப5ப6ட உ(தம +ண பைட(தவ'&+ நம% மனமாத வதன(ைத(
ெதாிவி(%& ெகாள ேவ

-. ஆகேவ ஆலால8தர'&ேக ேஜ, ேஜ, ேஜ எ*

G*ைற ேஜ ெசா#J2க” எ* உ சாக(ேதா- Iவினா. மாநா6-&
ெகா6டைக அதித%. ம&களி ேகாஷ(தினா#!

ஆலால8தர'&+ என ெச3வெதேற ெதாியவி#ைல. பாவதிைய

பி5(தி(%& க(ைத ெநாி(% விடலாமா எ* ேதாறி *. “ப-பாவி! இப5
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எைன பா-ப-(% கிறாேள! ஒறா இர

டா? ஒ' 1றா இர

- 1றா? ஐ%

ணினா. ‘சீ! பய என?

ஆயிர(ைத நா எப5& ெகா65 அேவ? எ* எ

எ% ெசா#Eவி-ேவா. அ%  ேமாச5. நா ஒ' கா8 Iட( தர5யா%.
த'வதாக ெசா#லவி#ைல. நிைன(தேத இ#ைல. ஆ*க சர- வி6டா.
அநியாய&காாி அத +ேம# அ-&கிவி6டா’ எ* Iறேவ

5ய%தா எ*

தீமானி(%, எதி'&க ேபா+ சமய பா(திப, அவைர பி5(தி(%

உ6காரைவ(%, இரகசியமாக& Iறினா. “நிைலைம ேமாசமாகி வி6ட%. ேபசாம#

5000 Nபா3&+ ெச& எதி ெகா-(% வி-2க. இேபா% ஜன2க இ'&கிற
நிைலைமயி# பண தர 5யா%. ஆ<&ெகா' க# எ-(% ேபா6-& ெகா*

வி-வாக. அ@வள, ஆ(திர உ

டா+” எ* Iறினா. “எ#லா உனா#

வ'கிற வ!” எ* ஆலால 8தர ேசாக(ேதா- Iறி %&க ேமE6டவரா3,
நா காEயி# சா3% வி6டா.

பா(திபைன பாவதி !சிாி!டன ேநா&கியப5 “5000 Nபாைய தம
ைவ(தியசாைல&காராிட ெகா-(% வி-வ% தாேன” எ* Iறினா.

ஆலால8தர'&+ ‘ெச&’ எதி& த'வ% தவிர ேவ* வழியி#ைல. 5000 Nபா3&+
‘ெச&’ கிைட(த%, ஆனத& I(தா5னா தம ைவ(திய சாைல&கார. ஆரபேம
இ@வள, ேமாசமாக இ'&கிறேத. ேபாக ேபாக எெனன நட&+ேமா எ*

பயத பா(திப, ஏேதேதா ேபச ேவ

-ெம* எ

ணியைத மற% மன&

+ழப(%ட அ8( ெதாழிலாளக ப- கOட2க ப றி= ெபா%வாக(

ெதாழிலாளக அ;வி&+ ெதா#ைலகைள= ஒ'வா* விள&கி ேபசிவி6-(

ெதாழிலாள ேதாழ எற !%&க6சிைய( %வ&கி ச6ட சைபகைள& ைகப றி
பல !திய ச6ட2கைள உ

டா&+வேத தன% ேநா&கெம* Iறிவி6- மிக

விைரவாகேவ தன% பிரச2க(ைத 5(%& ெகா

டா.

ஆலால8தரைர சி&க ைவ(த% ேபால பா(திபைன = சி&க ைவ&க
ேவ

-ெம* க'திய பாவதி, “தைலவாி அாிய ெபாிய ெசா ெபாழிைவ

பாரா6-வைத நா ஒ' ெப'ைமயாக& க'%கிேற. நம% மாநா6-( தைலவ,

ெசா# ேவ* ெசய# ேவராக நடபவர#ல. அ8( ெதாழிலாள ப- கOட2கைள

அழகாக அவ எ-(%& Iறியைத& ேக6- இ! றீக. அைதவிட இபமான ஒ'

ெச3தி ேக<2க. ேதாழ பா(திப “ர6சக” எ* ஒ' ப(திாிைக நட(%கிறா.

அத ப(திாிகாலய(திேல அ8( ெதாழிEேல உளவ&ெக#லா இ* த#
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இர65! மட2காக சபள(ைத உய(தி இ'&கிறா. இத ெப'2 +ண(ைத

நா பாரா6-கிேற” எ* Iறினா. ம&க “ேஜ” ேகாஷமி6டன. மாநா6-

நடவ5&ைககைள& கவனி(% வத ப(திாிைக நி'பக பாவதியி ேபைச&
+றி(%& ெகா

டன.

பா(திப பதிேல% Iறவி#ைல. பாவதி பழி வா2+கிறா எப%.

அதிE'% த!வ% கOடமான காாிய எப% பா(திப;&+( ெதாித%. எ

ெச3வா? தி'டைன( ேத ெகா65னா# என ெச3ய 5=? பண

ேபாக6-. கவைலயி#ைல. இத பாவதிைய மாநா65ேலேய எப5யாவ%

அவமானப-(த ேவ

-ெம* %5(த%. பா(திப;ைடய மன. அத காக

என ெச3வ% எ* ேயாசி&க( ெதாட2கினா. +ழபி ேபாயி'த அவ;&+

8லப(திேல ஒ' வழி= ேதாறவி#ைல. பாவதி ேன பா6-ட

வதி'&கிறாேளா, எனேவா, ஆ*கேம பாவதியி ைகயாேளா எனேவா,
எத ! றிேல எத பா! இ'&+ேமா யா க
பயதா.

டாக எ* எ

ணி

பாவதி ேபச( ெதாட2கினா. அவள% ெசா ெபாழிவிேல 8ைவ= அறி,

இைச= ெமாழி= ேபால பிைணதி'தன. ேபா Mர தன% ெவ றிைய

எ-(%ைரப% ேபால ேபசலானா. பாவதியி ெசா ெபாழிைவ& ேக6-

ஜன2க தைம மற% இ'தன. அத + ேப அ@வள, உ'&கமாக

பாவதி ேபசியைத பா(திப ேக6டேத இ#ைல. பாவதியி ெசா ெபாழிவிேல

ம&க இலயி(தி'பைத& க

- அட&க 5யாத அள, ெபாறாைம G

வி6ட%

பா(திப;&+. எனேவ, ேமைச மீதி'த மணிைய அ5(தா, ேபைச 5(%&
ெகாள ெசா#E, பாவதி, “மணிேயாைச! மகாஜன2கேள! எ ேபச நீ

வி6ட%. நி*(தி&ெகா எ* மணிைய அ5&கிறா தைலவ நா இர

-

-

நிமிஷ(திேல நி*(தி& ெகாள ேபாகிேற” எ* ெசான%தா தாமத. பல,

“இ; ஒ' மணிேநர ேபச ேவ

-. பாவதி அைமயா'&+ ேஜ” எ*

Iவின. பாவதி ெவ றிசிாி!ட பா(திபைன ேநா&கினா.

“பாவதி! ேபா% உ;ைடய விைளயா6-” எ* ேகாபமாக& Iறினா. பாவதி

ெகXரமான +ரEேல, “தைலவேர! மகாஜன2க<&+& I*2க. அவகள#லவா
எைன ேபசெசா#E வ !*(%கிறாக? நா என ெச3ேவ?” எ*
ேக6டா. பா(திப எ% நிறா. “மகாஜன2கேள! மணி இேபா%
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பனிர

-. என&+ அவசரமான ேவைல இ'பதா# மாநா6ைட சீ&கிரமாக

5(%விட வி'!கிேற” எ* Iறினா.
“தா2க அவசரமாக ேபா3விட ேவ

-மானா# ெச* வா'2க. பாவதி

அைமயா ேபச6-” எ*ைர(தன மாநா65ன.
“இ% எைன ேவ

-ெமேற அவமான ப-(%வதா+.”

“பாவதி ேபச ேவ

-.”

“5யா%! நா மாநா6-( தைலவ. இனி ஒ' நிமிஷ Iட பாவதி ேபச
அ;மதி&க ேபாவதி#ைல.”
“பாவதி அைம ேபச(தா ேவ

-. ேபா ெவளிேய! ேபா! ேபா!”

“இ%தா ஒ&கமா? இ%தா மாியாைதயா? ஆ*க ஜன2கைள அட&க
ேபாகிறாயா, இ#ைலயா?”

“ேட! அப& ஆ*க ேபாடா, ெவளிேய! நீ= ேபா!”
“மாநா6ைட நா கைல&க ேபாகிேற.”
“ஒ' ஆIட ெவளிேய ேபாக ேவ

டா. பாவதி அைமயா பிரச2க(ைத&

ேக6ேபா. தைலவ ேபாக6- ெவளிேய.”
“நாெசT! இ% காEபய#களி I6ட! மாியாைத ெதாியாத மைடபய#க
I6ட.”
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“யாரடா மைடய? மைடபயேல! ேபாட ெவளிேய! யாரடா காEபய#? ேபாடா
ெவளிேய!”

“ேபாQT! ேபாQT!”
மகாஜன2களி ேபாிைரச#, தைலவாி த(தளி!. ேபாQT பிரேவச ஆகிய

இல6சண2க<ட மாநா- கைலத%.
------------

15

மாநா- +ழப(திேல 5யேவ, பா(திப க-2ேகாப2 ெகா

86-& ெகா*விட ேவ

- எ* நிைன(தா. ச6ட 8மா விடாேத எ*

க'தி பயதா. ேவடதாாிக, ம&க ெபயைர& Iறி& ெகா
ெதா
ேவ

டா. பாவதிைய

- எ* ெபய ைவ(%& ெகா

-, ெபா%நல(

-, ஏ3ப% இ%ேபால( த-&கபட(தா

- எ* ேபசலாயின. அப& ஆ*க, ெவ

சமய(திேல தாழி உைடத கைதேபாலாயி ேற எெற

ெண3 திர

- வ'

ணி விசனி(தா.

ப(திாிைக நி'பக விதவிதமாக( தைல!&க ெகா-(% ெச3தி
சி(திர2கைள( தீ6ட சபவ வா3! அளி(தேத எெற
ஆலால8தர, “நா ஆயிர தடைவ ெசாேன. ேவ

ணி மகி:தன.

டா ேவ

டா ெம*.

இத பா(திப எ ெசா#ைல& ேக6கவி#ைல. இ@வள, இவனா# வத

ெதா#ைல” எ* Iறி விசனி(தா. மாநா- +ழப(திேல 5ததா# பல'&+

ஏ ப6ட மன& கOடேம அதிக. “விாிவாக விள&கமாக (தமிழி மண கமழ,
வி(தகாி உைரக மிளிர, !திய த(%வா(த2க நிரபிய ெசா ெபாழி,

தயாாி(ேத. Mணாயி *” எ* Iறி அவ விசாரப6டா. “எ(தைன ஏ-கைள

!ர65ேனா. எெனன பாட#கைள இைண(ேதா. எப5 எப5 ெபா'

விள&கைர(%ேளா. இப5ப6ட இனிய உைரைய இ%வைர ெப2கVாிேல

எவ' ேக65'&கேவ 5யாேத. தமிழக(திேலேய இ@வள, அ'ைமயான

விாி,ைரைய நிக:(தவ#லா ேவ* எவ'ள? பல'&+ ப5! உ

-. ப

பா-

கிைடயாேத! இல&கண இல&கிய ெதாிேதா பல இ'&கிறன! ஆனா#, ரச
க

- அ;பவி(தைத ம&க6+ எ-(%& Iறி- வைக உணதா யா'ள?
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கைலயி ேமபா65ைன ம&க உண' வா3! தவறிவி6டேத” எ* எ

ணி

ஏ2கினா, கலாரசிக கனகசேபச.
ேல5 டா&ட லEத+மாாி, மாநா6- விஷயமாக பாவதி Iறிய% ேக6-

சிாி(தா. “பாவதி ஒ' ெபாிய சி*&கி. நீ ஒ' ெபாிய மாநா6ைடேய கைல(% வி6வ% வி6டாேய. எ@வள, ைதாியம5 உன&+?” எ* Iறினா. “இத + ஒ'

பாரா6டா? அவக மாநா-க நட(தி பழ&கப6டவக<ம#ல. ம&கேளா-

ெதாட! ெகா

டவக< ம#ல. ஒ' மாநா6ைட எப5 நட(த ேவ

ெதாியாததா#தா அத& +ழப உ

-ெமபேத

டாயி *” எ* பாவதி Iறினா.

“இப5ேய எ(தைன கால ெபா%நல( ெதா

-, க6சி ேவைல எ* இ'&க

ேபாகிறா3? பாவதி! உலக ம&க அைனவ' 8க ெப ற பிற+தா கEயாண

ெச3% ெகாவ% எ* ஏதாவ% சபதமா?” எ* ேல5 டா&ட ேக6டா. “உன&+
எேபா% ேகEதா ேவைல” எ* பதிJைர(தா பாவதி.
வா3 Iறிய% அ@வள,தா. ஆனா#, மனேமா, ெகாைட&கானEேல +மா

ழ&கமி6ட%. அைத& ேக6ட பா(திப மாநா6ைட ெவ றிகரமாக நட(தினா#

என, நட(தாம ேபானா# என? +மா விஷய(திேல ெவ றி ெப *வி6டா.

+மாாி !க: ஓ2+ேமா எ* பயதா. +மா இ'&+மிட ெதாியாம

ேபா+மா* ெச3%வி6டா. எ2+ ேபானா +மா? அவ ெதாழிலாள'&காக(

திர65ய ெப' ெபா' எனவாயி *? எப% ெதாிய மா&கேம இ#ைல. இைத
எ

ணி பாவதி விசன றா. +மா, நபி&ைக ேமாச5 ெச3ய&

I5யவென* பாவதியா# நப 5யவி#ைல. பா6டாளி ம&களிட அவ

கா65ய அ&கைறைய அவ அறிவா. பா(திபைன ேபால

படாேடாப&காரன#ல. தைலைம பதவி ெபற சதி பல !ாி= ேநா&கேம இ#லாத
+மா. ெபா% பண(ைத 9ைறயாட& I5யவன#ல. த உயிைர&

ெகா-(ேத;, பா-ப-பவ'&+ பணி!ாிய ேவ

-ெமற ஒேர இல6சிய(திேல

G:கிய +மா எ2ேக ெச*ளா. ஏ தைலமைறவாக இ'&கிறா எ*

எ

ேவ

ெகா
ேவ

ணி எ

ணி ஏ&க ற பாவதி, பா(திப;&+(தா இத மம ெதாிய

-. அவனிட Mணாக விேராதி(%& ெகா

ட% தவ*. ததிரமாக நட%

- பா(திப Gலமாக +மாைர ப றிய தகவைல( ெதாி% ெகாள

- எ* தீமானி(%, பா(திப த2கியி'த வி-தி&+ ெசறா.
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மாநா- +ழப(திேல 5வத +& காரணமாக இ'த% ேபாதாெத* ேகE

ெச3ய, %ணி% பாவதி வதி'& கிறா எ* நிைன(த பா(திப ேவ#
பா3த ேவ2ைக ேபால சீறினா. ஆணவ அ6டகாச ெகா

ட

ெசா கைள Mசலானா. வழிய றவ, நிைல ெக6டவ எ* பாவதிைய(
H றினா. பாவதி அவ;&+ பதிJைர&கவி#ைல; ேகாப ெகா

கா65& ெகாளவி#ைல. !சிாி!டேனேய ேபசினா. “மனி&க ேவ

டதாக&
-! நா

ஓ ஏைழ! எ மீ% ேகாபி(%& ெகாளலாமா? த2க ச&தி&+ னா# நா
எமா(திர?” எற ெசா கைளேய பதிலாக உைர(தா. அவ<ைடய அைமதியான
ேபா&+ பணிவான ேப8, பா(திப;&+& ேகாப(ைத& கிளறிவிடேவ உதவின.
பதிJ&+ பதி# பாவதி= ேகாபமாக ேபசியி'தாலாவ%, ஆ(திர தீர

அவைள ேபசி ஒ'வா* தி'தி ெபறலா. அவேளா அட&கேம உ'வானவ ேபால

இ'திட& க

டா. அவ;&+ அத நிைலயி காரண விள2கவி#ைல.

ைககளா# தைலயிேல அ5(%& ெகா

I

டா. ேமைஜைய ஓ2கி& +(தினா.

5E6ட !Eேபால உலவினா. ேமJ ேமJ வைசெமாழி !கறா.

பாவதி இத& ேகாப(ைத ெபா'6ப-(தாத% க

ேபாE'த%.

-, அவ;&+ அைக= வ'

“களி! ஏ%மறியாத +ழைத ேபால இ'&கிறாேய, உன&+ என ேராஷ
இ#ைலயா? நீ என ஊைமயா?” எ* ேக6டா. பாவதி&+& ேகாப பிற&க

ேவ

- எபத காக அவ ப6டபா- ெகாFசம#ல.

“என&+ வ'கிற ஆ(திர(%&+...” எ* ஆரபி(த பா(திப;&+, “எைன&
க(ைத பி5(% ெநாி(% விடலாமா எ* ேதா*” எ* பாவதி சிாி(%&
ெகா

ேட பதி# ெகா-(தா.

“உைன எத& கைத ெதா-வா?” எ* தன&+ இ'&+ ெவ*ைப(
ெதாிவி(%& ெகா

டா பா(திப. “எ சி* விர# ேமேல ப6டா# ெஜமேம

சாப#யமா+ எ* க'திய கால ஒ* உ
இ(தா, பாவதி.

-” எ* பழ2கால(ைத சா6சி&+
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“உைன ஒ' உ(தமி எ* நா நபிய கால(ைத மற%வி-, அேபா% நா ஒ'
6டாளாக இ'ேத” எறா பா(திப.
“நா எ

ணிய% சாியாக இ'&கிற%” எறா பாவதி.

“என எ

பா(திப.
“காத# ெகா
எ

ணினா3? என சாியாக இ'&கிற%? எ* ெவ+

- சிாி(தா

டவக பி(த பி5(தவக ேபால, ஏேதேதா பித *வாக எ*

ணியி'ேத. அ% சாியாக(தா இ'&கிற%” எ* பாவதி Iறினா.

“காதலா? என&கா? உேபாற காதகியிடமா காத#? காதலா காத#!

காலா5க<ட I5& ெகா

-க

டப5 8 றி( திாி= களியிட காத#

ெகாவதா! நா யா எபைத( ெதாி% ெகாளா% ேப8கிறா3. பாவதி! நா

ெகாFச உனிட இர&க கா6ட ேபாவதி#ைல. நீ எ@வள,தா காத#

காத# எ* IறினாJ நா க-கள, அ! ெகாள ேபாவதி#ைல” எ*

Mர ேபசலானா பா(திப.

“விர&தி மா&க(திேல நீ இற2கினா# நா என ெச3ய 5=? இத உல(திேல
என&+ ஒ' ேவைல= கிைடயா%. எ மீ% அ@வள, ேகாப இ'தா# என?

நானாக வEய இ2ேக வதி'&கிேற. நீ வா3 வE&க( தி65ய அ@வளைவ=

ேகாபமிறி& ேக6- சகி(%& ெகா

ேட. இ@வள, ெபா*ைமயாக நா

இ'பத +& காரண என? காத#! அத பாழா3ேபான காதJ&+&

க6-ப6ேட நா ேராஷ(ைத= மற% நி கிேற. நீ எைன உதாசீன

ெச3%வி6- ஊ தி'பினா#, “எ உடEE'% உயி பிாிவ% உ*தி. இ%
ப றி( த2க6+& கவைலயி#லாம ேபாகலா. ஆ

களி ெநFசேம

அப5(தா. ெகாF8வாேளா எ* ெகFசி& கிடபாக. ஆனா# தFசெம*

வ'பவகளிடேமா நF8ேபால நடபாக. உம% ேபா&+ அ%வாகேவ இ'பி

நா என ெச3ய இ'&கிற%?” எ* பாவதி Iறினா.

அத ேபசிேல பா+ ெதளிேத; கலதி'தேதா எனேவா, ேகாப *&
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+தி(%& ெகா

5'த பா(திப, அகல( திறத க

க<ட நிறா.

பாவதியி ேகாப(ைத அவ எதிபா(தவேன தவிர, ேமாக2ெகா

- த

பாத(ைத பணிவா எ* அவ எதிபா&கேவயி#ைல. +மாாிட  அ!
ைவ(தி'தா எற சேதக(%&காகேவ, சதி!ாிய, தயாராக இ'த

பா(திப;&+ பாவதி ேபா&+ மி&க ஆசாியமாக இ'த%.
“பாவதி!” எ* தத(த +ரEேல Iறினா. ேம ெகா
எ* !ாியாம#. ஒ' ெப

- என ெச3வ%

ணி !னைக, ஆடவனி மனைத ப-(%பா-,

அ;பவி(தவேர அறிவாரேறா! பிற என Iறி; அத ( தைமைய

!ாியைவ&க 5யா%.
“பாவதி” எ* மீ

- Iவினா பா(திப.

தாமைர மலத% ேபாற க(%ட விள2கினா பாவதி. (% வாிைச ேபாற

அவ<ைடய ப க ெகாFச ெவளிேய ெதாியலாயின; ம*வினா5

பவளெப65&+ ெச* ப%2கி வி6டன. உடெல2+ ஒேர சமய(தி#

பனி&க65 வித% ேபாலாகி வி6டா பா(திப.
“நடப% கனவா? பாவதி! எனிட உன&+ உ
இரா% எ*தாேன எ

ைமயாக& காதலா? க-கள,

ணிேன?”

“9ாிய;&+( ெதாிகிறதா, தாமைர தனிட இலயி(ேத மல'கிற% எற உ

ைம?

ஏ? ேமக(%&+ ெதாி=மா மயிE நடன(%&+& காரண தனிட அபறைவ
ெகா

ட காத# எ*? த2க<&+ என ெதாி= எ தாப?”

“பாவதி! நா ஒ' 6டா. இ%நா வைர உைன( ெதாி% ெகாளாமE'%

வி6ேட. உன&+& ேக- பல ெச3ேத. உைனப றி மாியாைத& +ைறவாக,
ேபசிேன.”

“பதியிட ப&திெகா

ட பாைவய இைவகைள ெபா'6ப-(தமா6டாக.”
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“க

ேண! உ உ

ைமயான மனநிைலைய( ெதாி%& ெகாளாம# ஊNராக(

திாிேத. எ2ேக 8க கிைட&+, எ2+ நிமதி கிைட&+. எ2ேக ஆனத(ைத
அைண(%& ெகா
“8க(ைத& க

- வாழலா எ*.”

Sேரா?”

“ஆகா! இேதா!”
காத ேப8 5த%. பா(திப “இேதா” எ* Iறி& ெகா
ஆவேலா- பாவதிைய( தவி& ெகாள ஓ5னா.
“மனி&க ேவ

-” எ* Iறி& ெகா

கதைவ( திற% ெகா

- அட&க 5யாத

ேட அேத சமய(தி# அத அைறயி

- ேல5 டா&ட லEத+மாாி Wைழதா.

ஒ' ம2ைகைய( தவ ஆவேலா- ஒ' ஆடவ ெச#J ேநர எப5ப6ட%?
அத சமய(திேல அவ;ைடய உணசி= உயி(%5! உட# பைத!
எ-(%ைர&+ கவி= உ

ேடா? கைல க-காக, பா! பதாக,

ேதா*மா, அப5ப6ட சமய(திேல! அத நிைலைமயிேல இ'த பா(திப
கத, திற% ெகா
க

-, ெகா

- ஒ' மா% Wைழ% ‘மனி&க ேவ

ட ேகாப ெகாFசம#ல! மனி&க ேவ

-’ எ* I*வ%

-மா. மனிபதாவ%!

மனி&கேவ 5யாத + ற(ைத ெச3% வி6டா. இவைள மனி&க ேவ

மட(தன மி+தவ. மலாி மண அைழ&க அத அ'ேக ெச*, இதைழ

எ-&க& +னிகிேற. +ளவி ெகா65வி6- எைன மனி&க ேவ

-மா!

- எ*

ேவ* ேக6கிற%! எ@வள, திமி! பழ(ைத( தினேபா+ ேநர(தி# ைகநவி&
கீேழ M:த பழ(ைத மதி எ-(%& ெகா
‘வ'(த ேவ

- கிைளயிேல தாவி உ6கா%,

டா! எ* I*வதா? வா:&ைகயி வி'ைத& ெகா-(தா.

ஆனத(ைத அைண&க ேபாேன. அ&கிர&காாி த-(%& ெக-(தா இப(ைத!
Mைணயி நர!கைள றி(%வி6டா எெற#லா எ

ணினா பா(திப.

அட&கி அட&கி பா(% அவனா# 5யவி#ைல. “பாவதி யா இத மா%

சிேராமணி?” எ* ேகாப ேகE= மி+த +ரJட ேக6டா.
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“ேல5 டா&ட லEத+மாாி” எ* பாவதி பதி# Iறினா. மகி:சிேயா-,
தபிேனா, ெபாிய ஆப(திE'%, மைல மீதி'% ம-விேல விழ இ'ேதா.

பி!றமி'% Iதைல பி5(தி(%& காபா றி வி6டா. நF8 கலத பாைல

ப'க இ'த சமய, பா(திர(ைத& கீேழ த65 உயிைர& காபா றி வி6டா.

அ&கிரம&காரனி அைணபினி* த!வி(தா லEதா எற சேதாஷ
பாவதி&+. ஆகேவதா பா(திப ேக6டத + பாவதி மகி:ேவா-

பதிJைர(தா. அவ<ைடய மகி:சி பா(திப;&+& ேகாப( தீ&+ விசிறியாயி *.
“என&ெகா* ேநாயி#ைலேய!” எ* Iறினா. ெகXர கலத ேகE எற

நிைனபிேல. லEத+மாாி&+ பல பா(திபக ெதாி=ம#லவா? எனேவ, அவ
பா(திப;ைடய %-&+(தன(ைத= கவ(ைத= தைல மீ% அ5ப% ேபால&
Iறினா. “டா&ட'&+( ெதாி=ம#லவா, பா(த உடேன! த2கைள& க
நா ெதாி% ெகா

ட,டேன

ேட க-ைமயான ேநா3 இ'&கிற ெதபைத” எ*.

“அ% என வியாதிேயா?” எ* ம*ேகவிைய >65னா பா(திப.
“திமிவாத ேநா3” எ* தீவிரமாக பதிலளி(தா, லEதா. பா(திப ேமJ
ேப8வத + மளமளெவ* லEதா, “இத( திமிவாத ேநா3 ெகா

திS& ேகாப வ'. க

டவக<&+(

களிேல தீ பறப% ேபாE'&+. உட# அ5&க5 பத*;

உள +*; ெநF8 உல'. ேநாயி +றிக நா ெசானைவ. ஒேர
ம'%தா இ'&கிற%. இத( திமிவாத ேபாக, அ% எனிடேமதா
இ'&கிற%” எ* Iறினா.
க-2ேகாப ெகா

டா பா(திப. ெப'2 +ரேலா- ேபசலானா. “என&கா

திமி? என&கா? எைன யாெர* நிைன(%& ெகா

- ேப8கிறா3? பாவதி!

உ க(%&காக 8மா இ'&கிேற” எறா.
“இ#லாவி6டா#?” எ* +(தலாக& ேக6டா லEதா.
“க(ைத பி5(% ெவளியிேல தளியி'ேப. ேபாQசிேல ஒ!வி(தி'ேப”

எ* பா(திப Iறினா. பாவதி இத எதிபாராத நிைலைமைய& க

-
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என ெச3வெத* ெதாியா% பைத&கலானா. லEத+மாாி, பா(திபைன ஏற

இற2க பா(%வி6- சிாி(தா. பா(திப அவ சிாி(தைத ேபாலேவ சிாி(%&

கா65னா ேகE&+!!

லEத+மாாி, “ேபO! சபாO! ேஜாராக இ'&கிறேத. ப> ேவஷ(%&+
ெபா'(தமாக இ'&+” எ* Iறி& ைகெகா65 சிாி(தா. ம*ப5= அவைள

த-(%, “இ% என விபாீத? ெகாFச ேகாப(ைத அட&+2க, லEத+மாாி எ

சிேநகிதி. லEதா, இவ எ ந
ேவ

ப. நா இ'வைர= ந

பகளா&க

-ெம* நிைன(தி'&க, நீ2க காரணமிறி ஒ'வைர ஒ'வ க

டப5

ேபசி& ெகாகிறீகேள” எ* Iறினா. பா(திப சா3, நா காEயிேல

உ6கா%, பாவதிைய பா(%, “இ%ேபால நா அவமானப6டேத கிைடயா%.
எ காைல மிதி(தவகளி தைலைய மிதிப%தா எ வழ&க” எ* Iறினா.
க

கைள( திற% பா(திப, “எ வழ&க என ெதாி=மா...?” எ*

ேகாபமாக& ேக6டா. “ெதாி% தா இ2ேக வேத” எ* தீ&கமாக

பதிJைர(தா லEதா. “ெதாி%தா வதாயா, எைத?” எ* ேக6டா
பா(திப.

ேல5 டா&ட ஒ' க5த(ைத பா(திப எதிாிேல Mசி எறி%, “ேபா%மா பா.
உைன ப றி( ெதாி%தா இ2+ வதி'&கிேற எபத + சா6சி” எ*
Iறிவி6- ெவ றி& கைள க(திேல %ல2க உ6காதா. ந-2+ ைக=ட

க5த(ைத எ-(தா பா(திப. பாவதி, “என க5த? லE! என விஷய?”

எ* ேக6-& ெகா

இர

ேட லEதாவி ேதாைள பி5(%& +J&கினா. க5த(தி

ேடா வாிகைள ப5(த%, பா(திப;ைடய க மாறிவி6ட%. பய(ேதா-

லEத+மாாிைய பா(தா. பாவதி&+ பதி# Iறாம# உ6காதி'த

லEத+மாாி, “இேபா% ெதாி% ெகா, நா வத காரண(ைத. வ% ப5.
உன&+ ெவ6கமாக இ'தா# எனிட ெகா- நாேன ப5&கிேற” எ*

Iறினா. க5த(ைத& கச&கி& கீேழ Mசி வி6- பா(திப, “எவேளா ஒ' ஊ ேப
ெதாியாத சி*&கியி உளற# க5த” எ* Iறினா. க5த(ைத பாவதி

எ-(தா, ப5&க. பா(திப பா3ேதா5னா. “அ% ஒ' %Oைடயி H ற#
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க5த. இப5& ெகா-” எ* ேக6டப5 பாவதி தரவி#ைல. பிாி(% ப5&க

பா(தா.

சீமா பா(திப %ைர&+!
எ@வள,தா நீ2க எைன மறதாJ நா உ2கைள மற&க மா6ேட.
ெப

களி 8பாவேம அ%தாேன! அவகளாக ஒ' ஆடவனிட அ! கா6-வ%

கOட. ஆனா#, எப5ேயா அத அ! ஏ ப6- வி6டா#, பிற+ அேத ஆ

க

எ@வள, %ேராக ெச3தேபாதிJ, ெகா-ைம ெச3தாJ அ5(தாJ,

உைத(தாJ ெபா*(%& ெகாவாக. அ% அவக வழ&கமாகி வி6ட%.

உ(தமி எ*, ப(தினி, சதி எ* கைத !(தக2களிேல எதப65'& கிறேத.
அத ெப

க எ#லா !'ஷகளிட எ@வள, இைச அைடதவக எபைத

நா ெசா#ல( ேதைவயி#ைல. நீ2க ப(% ேப'&+ ெசா#ல& I5யவ; ெபாிய

ேமதாவி; தைலவ; ப(திாிைக&+ எ565. எனிட தா2க கா65ய அைப&
க

- ஏமா% ேபாேன. கைடசி வைரயிேல ைகவி-வதி#ைல எ*,

எைனயறி ேவெறா'(திைய ஏெற-(% பாபதி#ைல எ* எ@வளேவா
ெசானீக. நா உ2க இOட(தி + இண2+ வைரயி# ஏேதேதா

ேபசிவி6- பிற+ எைனவி6- பிாி(தீக. மைலயாள நா6-&+ ெசற பிற+

எைன மறதீக. அ2+ தா2க எவெளவ<டேனா I5& +லாவினீக எ*

ேகவி ப6ேட. ஒ' அழகான க(ைத& க

டாேல ேபா% இத ஆ

க(திேல அச- வழி=. ெநF8 படபட&+. ஆகேவ நீ2க<, மைலயாள
நா6-&+ ஏேதா நா65ய&கைல விஷயமாக& க

க<&+,

-வர ேபானீக. அத

நா65ய(திேல இலயி(% ேபா3 எைன& ைகவி6- வி6Sக. நீ2க எ(தைன

ெப

ெகா

களிட I5& +லாவினாJ, தி'பி இ2+தாேன வ'Mக எ* எ
- இ'ேத. அ2+ யாேரா ேராT எபவேளா- I5& ெகா

-

ணி&

திாிதீகளா. திாிதா#தா என? ஏேதா ேமாக ப% நா, ஆைச

அ*ப%நா எ* ெசா#வாகேள அ%ேபால& ெகாFசகால அவேளாஇ'%வி6- ம*ப5= உ2கைளேய நபி& ெகா
ேச'Mக எ* எ

வி% வி6ட%.

ணி& ெகா

5'&கிற எனிட வ%

5'ேத. இேபா% எ ஆைசயிேல ம

எைன ஒ' %ளி= வி'பவி#ைல எப% என&+( ெதாிதி'% நா ஏ

வEய உ2க<&+& க5த எ%கிேற எ* ேக6Xக. ஏேதா இOட இ'த
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வைரயிேல சிேநகமாக இ'ேத. இOட இ#ைல இேபா%. ஆகேவ

வ'வதி#ைல. இத + ஒ' ேகவியா? உலக(திேல இ%ேபால நடப%

, அதிJ தாசி, ேகாபி&கலாமா எ* ேகE

சகஜதாேன! இத + ஒ' ெப

ெச3Mக. ஆனா#, நா உ2களிட ெகFசி& I(தாட ேபாவதி#ைல. I(தாட
ேவ

5ய அவசியமி#ைல!! உ2க இரகசிய எ உள2 ைகயிேல அட2கி&

கிட&கிற%. மிர6-வதாக எ

ண ேவ

டா. இ(தைன நாளி#லாம# இேபா%

நா மிர6-ேவனா? நாJ நா6க<&+ ! ஒ' ஆைள& காண ேநாி6ட%. அவ
என&+& Iறி=ள இரகசிய2கைள நா ெவளிேய ெதாிவி(% வி6டா# பிற+
ெதாி= உ2க நிைலைம I

ேடறி நி க ேவ

-. உ2க பண, ப5!,

ப6ட தEய எ%, த-&கா%. அ@வள, ெபாிய இரகசிய எனிட சி&கி&
ெகா

5'&கிற%. உம% உயி'&ேக உைல ைவ&க& I5ய இரகசிய. யாரா

இ* உ2கைள !க:கிறாகேளா அவகேள ஆ<&ெகா' க#ெல-(%
M8வாக. உ2க தைலமீ%.

நா I*வத + சாியான சா6சி= எனிட இ'&கிற%. நீ நம% பைழய ந6ைப

மன(திேல எ

ணி, ஒ' ெப

ைண ஏ3ப% ஆ

மக;&+ அழக#ல, நீதிய#ல

எபைத உ(ேதசி(%, பைழயப5 எ;ட சிேநகமாகி எைன ாிஜிT6

கEயாண ெச3% ெகா

டா# இரகசிய(ைத ெவளிேய ெசா#ல மா6ேட.

உ2க<ைடய தீமானமான பதிைல, பதிைன% நா6க<&+ ெதாிவி&க ேவ

-.

பதி# வராவி6டா#, என&+ இரகசிய(ைத& Iறிய ஆ<ட, நா ெபாிய

அதிகாாிகைள சதி(% ேபசி உைம சதி&+ இ&க ேபாகிேற. இ% ச(திய.

M

மிர6ட# எ* எ

ண ேவ

டா. உ2க இரகசிய(ைத என&+& Iறி,

எைன இ&க5த எத ெசானவ Gலமாக(தா நீ2க ெப2கVாி# ஊைர
ஏமா ற ேபாயி'&கிற விஷய ெதாித%. என இரகசிய, என ஆப(%, ஏ
இவ அப5 மிர6-கிறா எ* ேயாசி(%& ெகா
பிற+ ஆப(திேல சி&கி& ெகாள ேவ

ேட ெபாைத ஓ65 வி6-

டா என&+ உ

ைமயிேலேய உ2க

இரகசிய ெதாிதி'&கிற% எபைத நீ2க ெதாி%& ெகாள 968மமாக
இர

- வா(ைதக எ%கிேற. இதிE'தாவ% ெதாி% ெகா<, என&+

உ2க இரகசிய ெதாி%தா இ'&கிற% எபைத “+மா - ெவ5+
இப5&+
ெஜயா.

-.”
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க5த(ைத பா(த%, பாவதி பய% ேபானா. +மா! ெவ5+

பா(திப;&+ ஆப(%! இ% என !தி எ* திைக(தா.
“பாவதி! யாேரா ஒ' ைப(திய&காாி எதிய க5த(ைத& க

-! இரகசிய!

டாதிகி#

ெகாகிறா3?” எ* பா(திப ேக6-வி6- சிாி(தா. ஆனா#, சிாிபிேல=
Iட( ெதாித%. அவ; திகி# அைடதி'த%. பாவதி, லEத+மாாிைய ேநா&கி

“ஆமா, இத& க5த எப5 உன&+& கிைட(த%?” எ* ேக6டா.

“அ% ஒ' ேவ5&ைக பாவதி! பா(திப, லEதபவ, ெப2கV எற

விலாசமி6-& க5த வத%. இத வி-தியி ெபய லEதபவ. தபா#கார

லEதா எற ெபயைர& க

க5த எ* எ

ணி& ெகா

ட% எனிட ெகா-(%வி6டா. என&+ வத
- நா; தவ*தலாக பிாி(ேத. 'சியாக

இ'ததா# ப5(ேத. பா(திப விஷயமாக இ'&கேவ உனிட தர

நிைன(ேத. நீ இ2+ வதி'&கிற விஷய ெதாி% இ2+ வேத” எறா.

“ந#ல ேவைல ெச3தா3” எ* !சிாி!ட Iறி வி6- பாவதி, பா(திபைன
ேநா&கி, “+மா எ2ேக இ'&கிறா?” எ* ேக6டா.
நீ

ட நா6க<&+ பிற+ +மா விஷயமாக& கிைட(த தகவ# திகிZ6ட&

I5யதாக இ'ததா# பாவதி திைக&க J றா. +மா'&+ ெவ5+

என ெதாட!? +மா -ெவ5+

-&+

-. இைவக<ட பா(திபனி ெபய

இைண(% ேபசப- காரண என? ஒ'ேவைள, பா(திப +மாைர
ெவ5+

5னா# ெகா* வி65'பாேனா? ெஜயா I* இரகசிய இ%தாேனா?

உ உயி'&ேக ஆப(% விைள= இரகசிய(ைத ெவளியி6டா# எ* ெஜயா

க5த எதியி'பத ெபா' இ%தானா? அநியாயமாக& +மா இறதானா?

எெற#லா பலபல எ

I*ப5 ேக6கவி#ைல.

ணினா பாவதி. பா(திப மம(ைத விள&கி&

பா(திபேனா தE# ஏ ப6ட திகிைல விர65வி6- எத + %ணிதவனாக&
காணப6டா. மனசFசலேம %ளி=ம றவ ேபால சிகெர6- எ-(%

சாவதானமாக ப றைவ(%, ஒ3யாராமாக அைத பி5(%& ெகா

ேட சா3,

நா காEயிேல அல2கார ெபாைம ேபால M றி'தா. %&க, பய

%ைள(திட நிற பாவதி, “+மா எ2ேக? அவ உயி'&+ ஆப(%
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ேநாிடவி#ைலேய?” எ* பா(திபைன& ேக6டா. க

களிேலேய நீ த<பி *

பாவதி&+. பா(திப, “நா ஒ' ப(திாிைக ஆசிாிய. ஆNட&காரன#லேவ”

எ* பதிலளி(தா. ‘க5த கிைட(தா# என, எ தைல ேபா3வி-மா? நா
எத எதி !&+ அFசமா6ேட. எைன யா' அைச&க 5யா%” எ*
பா(திப Iறவி#ைலேயெயாழிய, அவ;ைடய பாைவ= ேபசி தைம=

அவ மன ேபா&ைக எ-(%& கா65வி6டன. ெஜயாவி க5த(ைத எப5யாவ%

பாவதியிடமி'% பறி(%& ெகாள ேவ

எதிேநா&கியப5ேய இ'தா.

-ெம* நிைன(தா. சமய(ைத

“+மா எ2ேக இ'&கிறா?”
“பா(திபா! பைழய சிேநக(%&காவ% பதி# I*. +மா எ2ேக?”
“ஒ' ெப

உ எதிாிேல நி* ெகF8கிற பாிதாப(ைத பா(தாவ% பதி#

ெசா#ல&Iடாதா? +மா உயிேரா- இ'&கிறாரா?”
“அவ இர&கம ற காதக பாவதி! ஏ அவனிட ெகFசி& ெகா

5'&கிறா3.

வா! ெஜயாவிட ேபாேவா. அவேளா- ேச'ேவா. இவைன ஒ' ைக பாேபா”

எ* EEதா+மாாி Iறினா. பா(திப பாவதியி ேகவிக<&+ பதி#

Iறாம# சிகெர6 பி5(தப5 இ'த ஆணவ(ைத& க

-, ஆ(திர2 ெகா

-.

!'வ2கைள ெநறி(தா; !சிாி!ட லEத+மாாிைய பா(தா ஒ'ைற;
சிகெர6 Wனியிேல ேசத சாபைல& கீேழ த65னா; மீ

- அதைன பி5&க(

ெதாட2கினா. பா(திப, அ@வள, அல6சியமாக இ'தா!
பா(திப, எதனா# இ@வள, ைதாியமானா? ெஜயாவி க5த(ைத& க

-

தEேல பயதவ, பிற+ எப5( திகிைல நீ&கி& ெகாள 5த%?
உ

ைமயிேல ெஜயா எதிய க5த மிர6ட# எ* க'%கிறாேனா? ெஜயாவி

க5த பிறாிட சி&கிய% ெதாி%, அ@வள, அல6சியமாக இ'&க& காரண
என? பாவதி&+ லEத+மாாி&+ இத பல(த சேதக2க?
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“நா2க ேபாக ேவ

5ய%தானா?” எ* ேக6டா பாவதி.

“நாடக 5%வி6டா#, ேபாகலா” எ* ைநயா
“I(தா-வ% அவள#ல! உ ம

5 ெச3தா பா(திப.

ைட ! I(தா- கிற%!” எ* க5%ைர(தா

லEத+மாாி. சிாி(%வி6- பா(திப, “பாவதி மாநா65ேல Mரரச ெசா6ட

ந5(%& கா65னா3. இ2ேக லEதா வ'வத + ன காத# ரச(ைத& ெகா65

சி'2கார நாடக நட(தினா3. இேதா இேபா% ேசாகரச ெசா6-கிற%. இ;

ஏதாகிJ ந5!( ெதாிதா# நட&க6-. இ#ைலயானா# ேபா3வா. உ நாடக(

திறைமைய நா ெம8கிேற. நவரச ம#Eகா எற ப6ட 96-கிேற” எ*

Iறினா. அட&கி ைவ(தி'த ேகாப ெமள ெமள ெவளிேய வர(

ெதாட2கி *. அவசர அவசரமாக ம ெறா' சிகெர6ைட ப ற ைவ(% பி5(தா.
ெமௗனமாக பாவதி இ'&க& க

டா. “ஏ மிT பாவதிபா3! ஏதாகிJ பாி8,

ெமட# கிைட&+ெம* எதிபா(% நி கிறாயா? ேதைவயானைத& ேக.
த'கிேற” எறா.
“லEதா! எ@வள, அ'ைமயான க6ட(திேல நீ !+தா3 ெதாி=மா? அத அழகான
இதைழ நா 8ைவ&க இ'த ேநர(திேல...” எ* Iறி& ெகா

ேட பா(திப,

நாடக(தி# ராஜபா6 ேபால பாட ஆரபி(தா ெம#Eய +ரEேல.
“சீ! %Oடா! ெப

களிட Mர ேப8 ேப5 நீ. பாவதி! வா, ேபாேவா. இவ;&+

அழி,கால ெந'2கி& ெகா

5 '&கிற%. ஆணவ க

கைள மைற&கிற%.

பழிபாவ(%&+ அFசாதவ. பாைவயாி உள(ைத ேவக ைவபவ. பாமரைர

வFசிபவ” எ* Iறி பா(திபைன& க

பாவதிைய அைண(தப5 நிறா.

5(% வி6-, லEதா ேசா% கிடத

“ேபO! அ'ைம! அ'ைம! லEதா நீ Iட ஒ' பிரச2கியாகி விடலா. பாவதிைய(
ேதா க5(% வி6டாேய! எ@வள, Mர, தீர, ெகXர! இப5(தா ேபச
ேவ

-” எ* Iறி& ேகE ெச3% ெகா

ேட பா(திப, ஒ' சிகெர6ைட
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எ-(% ேல5 டா&டாிட நீ65, “உன&+ பாி8! த#தரமான சிகெர6” எ*
Iறினா.

அத ேப8 5வத + ேல5 டா&டாி >68 அணித கா#, பா(திப;ைடய

மா!&+ ெவ+ சமீப(திேல பா3த%! ஒ' நிமிட திைக(தா பா(திப. உடேன

சமாளி(%& ெகா

-, “லEதா! மFச(திேல இ%ேபால ெச3தி'தா# நா

ெகாFச சFசலமைடதி'&க மா6ேட. இேபா% ம6- என? என&+
ஒ'விதமான இபமாக(தா இ'த%” எ* Iறினா. இனி அ2கி'ப% தகா%

எ* இ'வ' தீமானி(% அைறைய வி6- ெவளிேய ெச#ல& கால5 எ-(%
ைவ(தன.

“ஒ' நிமிஷ, உய+ண சீமா65கேள! ஒ' நிமிஷ நி#J2க. அத& க5த(ைத&
ெகா-2க. அ% என&+ வத%” எ* ேக6டா.
“தர 5யா%” எறா பாவதி.
“ஓேகா! அதிேலதா எ மம எதப65'&கிற%. அைத( த'வாயா? அைத&

ெகா

-தாேன எ உயிைர( ெதாைல&க 5=. உ காதல +மாைர= ெபற

5=. அப5ப6ட அ'ைமயான மதிர ஓைலைய இழ&க உன&+ மன வ'மா?
சாி! உனிடேம இ'&க6- அத& க5த. ஜா&கிரைதயாக ெப65யிேல

ைவ(% >65வி-! எ2காவ% ேபா3விட ேபாகிற%” எ* Iறினா. அவ

ேப8 அ(தம ற உளறலாக இ'ப% க

- பாவதி= லEத+மாாி= சிாி(தன.

“க5த ஓ5வி-மா?” எ* ேக6டன.
“ஓ-மா எறா ேக6கிறீக? 6டா சி*&கிகேள! அ% ஓ5ேபா3 ெந-ேநரமாகி
வி6ட%. உ2க<&+( ெதாிய வி#ைல” எ* Iறினா பா(திப.
“என, இவ;&+ ைப(தியேம பி5(% வி6ட%. பாவதி! க5த உனிட
இ'&கிறத#லவா? எ* ேக6டா லEதா.
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“இேதா!” எ* Iறி& ெகா

ேட க5த(ைத பாவதி லEதாவிட ெகா-(தா.

“ஓ5வி6டதா ஓ5” எ* Iறி& ெகா

ேட க5த(ைத& கா65னா பா(திப;&+.

உர(த +ரEேல அவ சிாி(தா. பாவதி “ஆ!” எ* அலறினா. லEத+மாாியி

கர(திேல இ'த க5த(திேல ஒ' எ(%& Iட இ#ைல. லEத+மாாி= இத

அதிசய(ைத& க

ெகா

டா. ஒ* !ாியவி#ைல. க5த(ைத அவ எ-(%&

ட% ததிரமாக இ'தாJ, ேவ* ஒ' ெவ*2 காகித பாவதியிட

இ'&க& காரண என மதிரமா? எ* திைக(தன இ'வ'. பாவதி=
லEத+மாாி= அத& க5த(ைத மாறி மாறி பாிேசாதி(% பா(தன.
“திைக&க ேவ

டா ேதாழியகேள! ெஜயா அ;பி ைவ(த க5தேமதா

உ2களிட இ'ப%; அதைன எ-(%& ெகா

- ேவ* ெவ* காகித(ைத நா

த%விடவி#ைல. க5த இ'&கிற% உ2களிடேம. ஆனா# அதிேல அவ

எதினாேள அைவ ஓ5வி6டன. “9! மதிரகாளி! மாய&காளி! ஓ5ேபா!!” எ*

மதிர உசாடன ெச3ேத. எ(%&க மாயமாக ேபா3வி6டன. அ@வள,தா

இனி நீ2க ேபாகலா. ஏமா றமைடத ஏதிைழமாகேள! எ பாைதயிேல

+*&கி6- பாழாக ேவ

டா. !(திேயா- பிைழ=2க” எ* உபேதசக

ேபால ேபசினா பா(திப.

“க5த இ#லாம ேபானாெலன? ெஜயாவிட ேபாேவா வா” எ* Iறி
பாவதியி கர(ைத ப றி இ(தா லEதா.

“ஏ! க5த(திேல இ'த எ(% மைறத% ேபால, ெஜயா, மைற%
ேபா3வி6டா#...?” எ* Iறி& ெகா

---------

16

மி&க மமைதேயா- சிாி(%& ெகா
க

டாக ேவ

ேட சிாி(தா பா(திப.

5'த பா(திபைன M:(% வழிைய&

- எற திட சி(த(ேதா- லEத+மாாி= பாவதி= M-

தி'பின. பாவதி மிக, அJ(%& கிடதா; +மாாி நிைலைமைய( ெதாி%&
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ெகாள 5யாம ேபா3வி6ட கவைலயினா# வா5ய பாவதி&+ ஆ*த# Iற
யறா லEதா.

“லQ! அவ ஒ' மாயாவி! க5த(திேல இ'த எ(%& க மைற% ேபா+ப5
ெச3%வி6டா. பா(தாயா? ஒ' ெநா5யி# ஏ3(%வி6டாேன?” எ*
ஆயாச(ேதா- Iறினா பாவதி.

லEத+மாாி, “இ% ெபாிய மாயம#ல. மதிரம#ல. பாவதி! நா ப5(த%

ஒ' விதமான ைம இ'&கிற%. அதனா# எதினா# சில நா6க<&+ மைற%

-.

வி-. ெஜயா எதிய க5த அமாதிாியான ைமயினா# எத ப6ட%.
அ@வள,தா!” எ* விள&கைர(தா.

விசார நீ2கவி#ைல பாவதி&+. “அப5ப6ட ைமயினா# அ&க5த
எதப65'&கிற% எப% பா(தி ப;&+ எப5( ெதாி=?” எ* ேக6டா
பாவதி. “ஏ? க5த(ைத& க

ட% ெதாி% ெகா

5'பா. அவேன

ெஜயா,&+ அத இரகசிய இ2கிைய( த%மி'பா. ஆகேவ அத மம

ெதாி% வி6ட%. என&+ அத& க5த(தி எ(% மைற% வி6ட% அதிசயமாக(

ெதாியவி#ைல. சாியான சமய(திேல அ% மைற% வி6டேத. அ%தா என&+

அதிசயமாக இ'&கிற%” எ* Iறினா லEதா.

“ஆமா! க5த ஓ5வி6ட% எ* Iறினா. க5த இேதா எ* நா
I*கிேற. க5த ெவ* காகிதமாக இ'&கிற%. இ% மாயமாக இ#ைலயா?”
எ* Iறி& ெகா

ேட, “எ2ேக அத மாய& க5த?” எ* லEதாைவ& ேக6க,

த மணிபசிேல ம5(% ைவ(தி'த க5த(ைத& எ-(%& ெகா-(தா.
க5த(ைத& ைகநீ65 வா2கிய% பாவதி மீ

க5த(திேல எ(%க ெதளிவாக( ெதாிதன.

- ஆசாிய(தா# Iவினா, ஏ?

“லQ! இத அதிசய(ைத பா! காEயாக இ'தேத, இேதா ஒ' எ(% விடாம#

சகல ெதாிகிற% பா! இெதன ேவ5&ைக!” எ* பாவதி ஆசாிய(ேதா-

ேக6டா. லEத+மாாி= க5த(ைத பா(% ஆசாிய ப6டா. சில நிமிஷ2க

வைரயிேல இ'வ'&+ ஒ* !ாியவி#ைல. “மகா!(திசாE ேபால இரகசிய
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இ2கியினா# எதப6ட%. மைற%வி6ட% எ* ெசானாேய. இ% என

பா(தாயா? அ2ேக ெவ* காகிதமாக இ'த%. இ2ேக பைழய காகிதமாக

இ'&கிற%. இேபா% என ெசா#கிறா3? லE, அவ ெபாிய மதிர&கார.

மாயாஜால( தாேலதா எ +மாைர எ2ேகா ஒளி(% ைவ(தி'&கிறா. என&+

! இ'தைதவிட பய அதிகமாகி வி6ட%. என ெச3ேவ?” எ* பாவதி
பய% ேபசினா.

லEத+மாாி ேயாசி(தா. ெகாFச ேநர(தி ெக#லா பாவதிைய பா(%,

“பாவதி மேனாவசிய எ* I*வாகேள. இனா5ச, ெமTெமாிச எ*, அ%
ெதாிதி'&கிற% அத( %Oட;&+. சில விநா5க இனா5ச ெதாிதவக,
ம றவக மன(ைத& க6- ப-(த 5=. அத இனா5ச(தினாேலதா

பா(திப ந இ'வைர= மய&கி& க5த(ைத ெவ* காகிதமாக இ'பதாக
நப ெச3தா. இனா5ச ெதாிதவ எபதிேல சேதகமி#ைல. அ%

ெதாிதவகளா# ஒ'வைர சில விநா5க அ5ைமேபால ஆ65ைவ&க 5=. சிாி!
சிாி! எ* I*வா இனா5ச ெதாிதவ. அதனா# மய& + றவ சிாிபா

காரணமிறி. அ%ேபால அழ ைவ&க 5=. H2கைவ&க 5=. கச! ெபா'ேள
இனி! எ* Iறிட ெச3ய 5=. நா பா(தி'&கிேற இனா5ச
ெச3பவகைள” எ* Iறினா.

பாவதி&+, அப5(தா இ'&க ேவ

- எ* ேதாறி *. க5த(தி மம

%ல2கிவி6ட%, பைழயப5 +மா, ெவ5+

- எற ெசா களி கவன

பாவதிைய& +ைடய( ெதாட2கி *. இ'வ' Iட ெந-ேநர ஆேலாசி(தன.
அத( %Oட;ட ேபா ெதா-&க என ைறகைள அ;சாி&க ேவ

-

எப% ப றி, பண, ெச#வா&+, ஆ, அ!, ததிர, இ@வள,ட இனா5ச
ேவ* ெதாிதி'& கிற%. அத( திமி பி5(த தனல&கார;&+. இர

I5 அவ;ைடய ெகா6ட(ைத அட&க ேவ

-. +மாைர& க

- ெப

-பி5&க ேவ

க

எறா# சாமாயமா? 8லபமா? ஏேதேதா ேயாசி(தன. ஒ@ெவா' ைற=

ஏதாவ% ஒ' வித(திேல ஊனைடயதாக( ெதாித%. “ஒ' ேவைள நா அத
சமய(திேல வரா% இ'தி'தா# உனிட ஆைச ெகா

ட பா(திப, +மா

விஷய(ைத& Iறியி'&க& I-” எ* Iறினா. பாவதிேயா! “ேசேச!

அவனாவ% இரகசிய(ைத& I*வதாவ%! எைன= ஏ3(% வி-வா.

உைன= ஏ3(% வி-வா. அ@வள, 8லப(திேல ஏமாற& I5யவன#ல.

-
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ெப

க அவ ைக&+ >ெச

-க! நீ அத சமய(திேல அ2+ வ%

ேசதேத ந#லதாயி *” எ* Iறினா.

இ'வ' இ2ஙன ேயாசைனயி# ஆ:தி'&க அேத சமய(திேல பா(திப;
ஆ:த ேயாசைனயி#தா ஈ-ப65 'தா.

பாவதி எ@வள, பசபினா? +மா மீ% அவ<&+ அ@வள, காத#! அவ;ைடய
நிைலைமைய( ெதாி%& ெகாள, எைன& காதEப% ேபால பாசா2+

ெச3தா. 6டா! அவ<ைடய சாகச(ைத& க

- நா ஏமா*ேவ எ*

க'தினா. அவ< ந5(தா. நா; காதலா# க6-

ெகா

டவ ேபா# ந5(%&

5'&+ேபா% வ% ேசதா, வ! வள&க அத வாE#லா& +ர2+!

ெஜயா,&+( திமி பி5(% ஆ6-கிற%! அவளிட எவேனா எைன ப றி ேபசி

இ'&கிறா எ* ெதாிகிற% அவைள ேவ* கவனி(%& ெகாள ேவ

கOட வர( ெதாட2கினாேல இ%ேபால(தா. பல வ'. சாி, இத

சமய(திேலதா கல&க Iடா%. ைதாிய ேவ
ேம ெகா

-.

-.” எெற#லா எ

ணியப5

- என ெச3வ% எப%ப றி பலவா* ேயாசி(% பா(தா.

சிகெர6-&+ ேம# சிகெர6- ெசலவாகி& ெகா
தயாராகவி#ைல.

5'தேதெயாழிய( தி6ட ஏ%

எ@வளேவா G-மதிரமாக தா ெச3% ைவ(தி'&+ காாிய(ைத சில ெப
I5& ெகா

க

- ெக-&க யJவ% பா(திப;&+& ேகாபG65 *. பாவதி ஒ'

பி.ஏ., லEத+மாாி ஒ' டா&ட. இவக த;ைடய ததிர(ைத( ெதாி%

ெகாவதிேல அ@வள, ஆசாிய இ#ைல. ெஜயா Iட அ#லவா கிளபி வி6டா

ேபா'&+ எபைத எ
“%Oட ெப

D ேபா%, பா(திப;ைடய ேகாப அதிகாி(த%.

ைண( ெதாைல(% வி-கிேற. எனிடேம கா6-கிறா.

ைகவாிைசைய! தைன ெபாிய அரைப எ* க'தி& ெகா

இவைள நா ைகவி6- வி6ேடனா. இத& க

5'&கிறா.

ணகி&+& க-2ேகாப

வ%வி6டதா. எைன எ இரகசியதைத& Iறிவி-வாளா. அதிகாாிக<&+,

எவென* ெதாியவி#ைல. எைன ப றி அவளிட ேபசியவ. ஒ'ேவைள எ
ஆ6களிேலேய எவனாவ% அதி'திப6- என&+ ஆப(%( ேத-கிறாேனா?
ெஜயாைவ ப றி பயபட ேவ

5ய அவசிய இ#ைல. ெகாFச ேசர

அவ<ட சிாி(% விைளயா5னா#, ‘ெச&’ !(தக(திேல ஒ' ஆயிர எதினா#

அவ<ைடய ேகாப இ'த இட ெதாியாம# ேபா+. ஆனா# அவ<&+ உள,
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Iறியவ, ெஜயாைவ நா சாிப-(தி& ெகா

ட%, ேவேற யா'ைடய

உதவிைய( ேத-வாேனா? !திய ஆப(% வ'ேமா எ* ேயாசி(தா. ஒ' சமய,
இத( %Oட சி*&கிக அவைன& காண ேநாி6டா#... எ* நிைன(%

பா(தா. அ% மகா ஆப(தாக 5=. அத சதி! ம6- நைடெபற& Iடா%.
அைத எப5யாவ% த-&க ேவ

-ேம? எ* எ

ணியப5 ேவடகளி +ர#

ெகா

- வா(ைதகைள வா3

ேக6ட ேவ2ைக !தர'ேக ேகாப(%ட உலவி வாைல& கீேழ அ5(% உ*மி&
5'ப% ேபால ஒறிர

வி6- Iறி& ெகா

ேட உலவினா. கைடசியி# +'&க, +மர+'பர'&+,

“உடேன !றப6- வா'2க எ* ததி ெகா-(%வி6-, ஊாிேல ேவ*
ேஜாEகைள& கவனி&கலானா.
-----------

17

லEத+மாாி=, பாவதி= வFசகைன M:(% வைக எனெவபத காக
நட(திய மதிராேலாசைன. ெஜயாைவ ேநாிேல ேபா3& கா

தரேவ, அத கான ஏ பா-கைள& கவனி&கலாயின.

ெபா% வா:&ைகயிேல ஈ-ப6- உலைக சீதி'(த ேவ

ப% எற 5யைவ(

-ெம* எ

பாவதி&+ ெசாத வா:&ைகயிேலேய இ@விதமான 8ழ#க உ
தனிட பல ந

ணிய

டாகேவ,

பக, ப5(% ப6ட ெப ற உடேன ஏேத; ஒ' ேவைல

ேத5& ெகா<ப5 !(தி Iறிய சபவ2க நிைன,&+ வரலாயின.

உலக எ@வளேவா ெக65'&கிற%. சதாய(ைத சீரழி&+ ேக-கைள&

கைளவைதவிட ப5(தவக<&+ ேவ* கடைம இ#ைல எப% பாவதியி க'(%.
சாரா`ய(தி சகல ெசௗகாிய2க<, 8கேபாக2க< சி(தா(தைர( தவி&

ெகா

5'தன. மணி5 தாி(% மனகளி மனனாக அாியாசன(திேல

அம% ஆனத வா:, நட(த அவ'&+ அபைழ!& கிைட(த%. அவேரா

அடவியிேல அைல%, ஆனத அநி(ய எ* அறி%, அவனியிேல அவதி

அழி&கப6-, அைமதி அரசளா ேவ

-. %ப( ேதாணியிேலறி பிணி, G!,

ெப'2கவைல எ; பாைறகளிேல ேமா%

-, சித* நிைலைம மாறி, ம&க

மன(திேல மாசாிய(ைத மா3(%வி6- அ!, அ'<ைடைம எ; +றி&ேகா

ெகா

- வாழேவ

-. இத + ஏ றேதா வழிைய நா காணேவ

-
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எபத காக இப(ைத மதி&க ம*(த%ட, ேபாக ப-+ழி= இலாப 8ழJ

தா ெச#J வழியிேல காணப6டகாைல அைவகளிேல இடறி விழாம#, இப நிரதர இப - %ப(%ட பிைணதி'&+ இபம#ல. இைணய ற

எ#ைலய ற இப, எ%, எ2ேக இ'&கிற%; எ2ஙன ெபற 5= எ*
க

-பி5பதிேல கால(ைத ெசலவி6டா. அவ'ைடய ெசாத வா:&ைகைய(

த(த ெச3% ம&க வா:&ைக&+ ஒ' வழி காண யறா. தம&+& கிைட(த

8க(ைத( %செமன( தளிவி6-, ம&க<&+ 8க ேத5(தர ைனதா.
8க(ைத( தியாக ெச3த சி(தா(த, !(தரானா! இப ேச ைறேய
வா:&ைகயி வசீகர( ைதல எ* >சி மி;&கி& ெகா

ட வாEபக,

இளவரசக, எ(தைன எ(தைன இல6ச இ'தன, இறதன. உலகிேல
அவைர ப றிய நிைனேப; இ'&கிறேதா? ஒ' !(தாி !க: ம&களி

மன(திேல சிதனா ச&தி நிைல(தி'&+ வைரயி# இ'ேத தீ'மேறா! ெசாத

வா:&ைகயிேல அ&கைற கா6-வ% ஒ' சபல! அதைன நீ&காதவகளா# ெபா%

வா:&ைக எ; ேபா&கள(திேல உலவ 5யா%. சி(தா(த ேபால, நா
என சி2கார மாளிைகையயா %றேத? ப6ட(ைதயா வி6-வி6-

பாதசாாியாேன? இ#ைலேய! நாேனா ஓ அபைல! ப5(ேத. சதாய பா:

ப6-& கிடபைத& க

ேட. இதைன சீதி'(த எனாலான அள,

யJகிேற. இ% ெபாிய தியாகமாகா%. சி(தா(த ேபாேறாாி

வரலா*கைள ப5&+ேபா% ெம3 சிE&கிற%. அ(தைகய உ(தமகளி கா#

H8&+ நா சமானம#ல! நா ஏேதா ெபாிய ெதா

ெகாவேத மமைத! எ* பலபல எ

- ெச3வதாக எ

ணியப5 பாவதி ப-(%& ெகா

ணி&

5'தா.

%&கெம; ெப'2கா றா# தா&கப6ட பாவதி எ; இளதளி, வா5

வத2+வ% ெதாித ேல5 டா&ட'&+ வ'(தமாக இ'த%. நாகாிக(திேல

மி+தவ ேபால& காணப6ட அத பா(திப, எ@வள, அநாகாிகமாக
ெப

களிட நட% ெகா

டா? உ#லாச(%&+ ஊராைர மய&+வத +,

நாகாிக(ைத அவ பயப-(தினாேனயறி உ

ைமயான நாகாிக, அதாவ%

இைள(ேதாைர இசி&கா மE'ப% அ-(%& ெக-&காதி'ப% ேபாற ப

%ளி= அவனிட இ#ைல. அழகான ேதா ற, அல2கார மான உைட, ஆைள

மய&+ !சிாி!. ேமதாவி எ* ெபயெர-&க ேவ

ெகா

- எபத காக தயாாி(%&

ட ேப8, இைவயா நாகாிக சின2க? அ#லேவ!! பளபள!,

ைவர(திJ உ

-, க(தியிJ உ

!க

-. ஆனா# விைள, இர

-&+
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ஒறா+மா? அ%ேபால(தா இ'த% பா(தி ப;ைடய நைட உைட பாவைன.

மனேமா ப-+ழி! அத ப-+ழியிE'% ேபராைச எ; !ைக ெவளிவ%

ெகா

5'த%. அத 8- நா ற(தா# தா&கப6ேட 8தாிக இ'வ'

த(தளி(தன. ப5(தா, ப6ட ெப றா. பாைவயைர அவ;ைடய

பாதHளியாகவேறா க'தினா. இத மடைமைய(தானா அவ இர, பக#

ப5(%( ெதாி% ெகா
ேசறா&கி& ெகா

ேவ

டா? சதாய(ைத சீரா&+கிறானா. தமன(ைத

ட H(த. அவ ெக6ட ேக6-&+ ெபா% வா:&ைக ேவ*

-மா! ஆ-க அய% கிட&+ ப65&+ நாிைய& காவJ&+ ஏ ப-(%வ%

ேபாE'&கிற%. இவைன நபி& ெகா
சிதி(தா.

>ேதா6ட(திேல உலவி& ெகா

- சில இ'ப% எெற#லா லEதா

- !% மண(ைத ெப * மகி:%, ஆ-

மயிைல= பா- +யிைல=, தடாக(திேல நடமா- அன(ைத=, ெகாF8

கிளிைய= க

-களி&+ >ைவயி கா#கைள மைலபா! பினி& ெகா

-

இைடைய வைள(% இ*&கி, அ(%ட நி#லாம#, அவ<ைடய க(த'ேக த
க(ைத நி*(தி சீறி, நாைவ நீ65னா# அத நாாீமணியி மன எப5
இ'&+? பா(திப எ; பாபினிட சி&கி& ெகா

மல( ேதா6ட(திேல மதகாசமாக உலவி& ெகா

டா ெதா

- எ;

5'த பாவதி எ; ம2ைக.

அவ<ைடய இப& கவைலக எெனன? வா:&ைகயி உ

ைம& கா6சிக

எ@வள, ேகாரமாக( ெதப6டன! இல6சிய வாைட Mசி- எ* அவ க'தி

எத ஆடவைன( ேதாழனாக& ெகா

விஷ ேபா* இ'&க& க

மைல8ைனைய& க

டாேளா, அவ;ைடய க'(%, நாக க&+

டா. ந-2கினா. நா,ல% தவி(தி- ேநர(தி#

-, மகி:% விைர% ெச*, நீைர ெமா

சமய கா6டாைன ேகார& IசJட அ2ேக வர& க

- ப'க& ேபா+

ட காாிைகயி நிைலைம

எப5 இ'&+? ெபா% வா:, எ; H3ைமயான தடாக(திேல பாவதி, நீைர
ப'கினா. அ2ேக மல% கிடத நீேலா பல(ைத பறி(%, எ-(% அத
அழைக& க

மமைத ெகா

- அகமகி ேவைலயிேல, +ள(ைத& கல&கி, மலைர& கச&கினா,

ட பா(திப. பாவதி பைத(தா ெபா% வா:&ைகயிேல !க பல

பயப-வத காரண அவ<&+ அேபா% நறாக !ாித%. அத வா:&ைக
எ@வள, வசீகரமான கன,கைள உ

கன,கைள உ

டா&+கிற%. ஆனா# எ@வள, வசீகரமான

டா&+கிற%. ஆனா# எ@வள, ஆப(% 9:தி'&கிற%

அபாைதயிேல! எபைத எ
பாைதக வ+(%& ெகா

ணியேபா% த;ட ப5(த பல' ேவ* ேவ*

டத காரண பாவதி&+ விள2கி *.

110

“பாவதி! உன&+ ைப(திய! உலைக சீதி'(%வ% என, உாி(% ைவ(%ள
பலா8ைளைய( ேதனிேல ேதா3( ெத-(%( திப% எறா எ

ணி& ெகா

-,

ெபா% விவகார2களிேல தைலயி-கிறா3? நிைன(தைத 5&க 5யாம#
தைலயைணைய நைன(%& ெகா

டவக எ@வள,? ந#ல% ெச3ய ேபா3

நிதைன&+ ஆளானவக எ@வள,? ைப(திய&காாி! உலக ெபா% வா:&ைகயி#
ஈ-ப6டவகைள ேபா *கிற% எறா க'%கிறா3? ஏளன(ேதா- பா&கிற%!

ேவ* ஏ% ெச3ய இயலாதவகளி வா:&ைக வழி இ% எ* I*கிற%.
I

ேவ

-&கிளி&+& ெகா@ைவ& கனி த'வ ம&க, I

5ேல அ% இ'&க

-ெம*! வி-தைலைய மற% வி-வ! அ%ேபால( தான5 ெபா% வா:&ைக

எ; I

5ேல உைன யாேரா தளிவி6- ேவ5&ைக பா&கிறாக.

சி றரசக< சீமா க<&+ சா% சயாசிக<&+, சவப

5தக<&+,

உலக சீேகடாக இ'ப% ெதாியாதா? நறாக( ெதாி=! ஏ அவக தம% சி*
விரைல= அைசபதி#ைல; இ% க

-, அவகெள#லா 8மா இ'&க நீ ஏேதா

ஆ-கிறா3, ேமைடயிேல இ'&+ பள ெதாியாம#, ேபா% உ;ைடய
ெபா%வா:&ைக, !றப-. எ2ேக; ேபா3 ேவைல ேத-, கணவைன நா-. உலக
ஒ' !ற இ'&க6-ம5, நீ உன&+ ஒ' உலக(ைத( ேத5&ெகா. பி(த
பி5(தவேள! ஊ'&+ உைழ&க ெசா#E யா உைன அைழ(தாக? ெபா%
வா:&ைகயிேலதா பா(%வி6டாேய. படாேடாப(ைத ெபற பரம சா%வாக

ந5பவைன, நயவFசக(ைத மைற&க நைக க கா6-பவைன! இன
உன&+ சE! உ

டாகவி#ைலயா? நீ ேகா6ைடகைள& க65னா3. அைவ

9றாவளியா# அழிதன! எEயா# 5=மா !Eைய அட&க? ேபா, ேபா! ேபா3, உ
ேவைலைய பார5, உலக கிட&க6-!” எ* பாவதியி ேசா, அவ<&+
ெசா#E *. ம* விநா5ேய ெபா%( ெதா

ெகா

ட%!

5ேல அவ<&+ இ'த ப * ெவ றி

“இைதவிட இைடU* ேநாி6டேபா%, பிவா2கி ஓ5 விடாம# ஒ' சிலராவ%

ேவைல ெச3வா#தா பாவதி! உலக இய2+கிற%. எாிமைல ெந'ைப& க&+.
8 * வ6டார(ைதேய அழி(%வி-. ஆனா#, அத + பய% அதன'ேக

வாழாமலா இ'&கிறாக? கவி:தா# உயி ேபா+ எபைத( ெதாி%
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ெகாளாமலா கடEேல பிரயாண ெச3கிறாக? பாவதி, பயபடாேத!

>கப2க எ@வளேவா ஏ ப6ட பிற+தாேன >மியிேல நா வாச ெச3கிேறா!!
ெபா% வா:விேல, எாிமைல, அைலகட#, >கப, தீ, எ#லா உ
ெவ% சாபலா காத சி(த இ'&க ேவ

-. அைவகளிேல

-. அத கான ச&திைய ெபற வழி

ேத-. ஓடாேத! எதி(% ெச#! ேபாரா5 ெவ றி ெப*!! மலைர பறி&க

ேவ

-ெமறாJ, சிரம இ'&கிறேத. ம&கைள( தி'(%வ% 8லப(திலா

5=? ேதனீ&கைள பார5, திைக(%& கிட&+ ெப

ேண! ம றவக<&+ ஏ

இத( ேதனீ&க இப5 அைலகிறன? என சாதி&க 5= இைவகளா#?
எ*தா ேதா*, அத( ேதனீ& களா# அைல% அைல%தா ேதைன

திர6ட 5கிற%. அைத& கா

ேபாரா# இதைன உணர 5வதி#ைல. ேதைன

ப'+ேபா% ேதனீ&களி நிைனேப Iட ம&க<&+ இ'ப தி#ைல. நறி

ெக6டவக நடமா- இடமாயி ேற. இ2ேக நா ஏ அைல% கிட&க ேவ

-

எ* ேதனீ&க ஒ(%ைழயாைமைய அ;O5பதி#ைல. பிற'&+ இப ேதட,

யா அத இப(ைத ெபற இ'&கிறாகேளா அவகேள H றி= ேகE ெச3%
ெகா

- இ'&+ ேபா% பணி!ாி= ப

பின சிலராவ% இ'பதா#தாேன,

உலகிேல வா:&ைகயி வசதிக கிைட&கிறன. அப5(தா என, நீ அதிக
சிரமப6- வி6டாயா? உ;ைடய கOட நOட க

ணீேரா- தீ% வி-.

இர(த இர(தமாக& க&கி& கOடப-பவக இ'&கிறாக, இத உலக(திேல!

அேதா! உழவைன பா! ைதல தீ%ேபான க6ைட ேபாE'&+ அவ

உடைல கவனி(தாயா? அவ தாேன உண, த'கிறா, உ#லாசிக<&+.

காEேல பா(தாயா, எ@வள, ேச*! கFசி& கலய(ைத& பார5, !ளி(த I:

இ'&கிற% உேள. அவ மைனவி அேதா !# 8ம&கிறா! பிைளக எ'ைம

ேம3&கிறன ேகாயி# >சாாி Iபி- Hர(தி# இ'&கிறா! வா:வி

ேகாணைல ெபா'6ப-(தாம# அவ ஏைர ெசJ(%கிறா. நீ பா38கிறா,

கைள எ-&கிறா, அைத விடவா நீ பிரமாத கOடப6- வி6டா3? ெவ6கமாக
இ#ைலயா, சE(%& ெகாள? பாவதி! 8யநல(%&+ நீ அ5ைமபடவி#ைல.
அ%தா உன&+ உன% ெதா

-&காக எதிபா(%& ெகா

5'பவக<&+

இைடேய உள ஒ' வி(தியாச. இ% ெபாித#ல உன&காகவ%, சE! ேசாக,
ேகாப %&க வ'கிற சமய(திெல#லா, ‘ேச! ஏ நம&+ இத( ெதா#ைல?
ெசௗகாியமாக வாழ நம&+ வழியா இ#ைல?’ எ* நிைன&க 5கிற%. அத
நிைன!& ெகா< பா&கிய Iட பா6டாளி&+& கிைடயா% பாவதி!
கலைபைய& கீேழ ேபா6-வி6- ைககைள& கவி& ெகா

-, வயEேல இனி நா
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ேவைல ெச3% விலாைவ றி(%& ெகாவாேன? நம&+ ேவ
ச2கட எ* உழவனா# Iற 5=மா? அைத எ

டா இத

ணிபா. அப5

உைழ&காவி6டா# உல&கதிேல வாழ 5யாேத எற எ

ண அவ;&+

ச,&காக இ'&கிற%. அத& கைசய5 உன&+ இ#ைல. கவ பட, உன&+

உாிைமயி#ைல; கைல பட ேவ
கைடகிறா3, ெவ

ெண3 ேவ

பாவதியி ெபா%( ெதா

5ய அள, நீ பா-பட,மி#ைல. ேமா

-ெம*!” இ%ேபால இ5(%& Iறலாயி *,

5 ஆவ.

இத இ' இ5க<&க இைடேய, பாவதி சி&கி& ெகா

- திமிறினா. ஆனா#,

ம(தள(%&+ இ'!றம இ5 கிைட(தா# தாேன ம%ரமான இைச கிள!கிற%.

அ%ேபால( தா இத இதய(திேல ேபா நைடெப றதா# பாவதி&+ !திய
உ*தி= அறி, கிைட(தன.
-------------
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தி&க ேறா தி'சைப எற ெபயைர& ேக6ட%ேம பாவதி&+ அ2+
ேபாகேவ

-ெமேற ஆவல பிறத%. எ(தைனேய சைபக, எ% எத ேகா

சைபக உளன. ஒ@ெவா' சைப= ஒ@ெவா' உெள

ண(ேதா- நட(த

ப6- வ'வ% பாவதி&+( ெதாி=. தி&க ேறா சாபாக ஒ' சைப இ'ப%

ேக6- அவ அைடத சேதாஷ(தி + அளவி#ைல.

வ*ைம எ; ேதெகா65, விஷ ஏறி உ'மாறி ேபானவக< வா வழி

இழ% பா2கிண* ேத- பாராிக< இரா(திாி ஏதாகிJ பிைச கிைட&காதா
எ* ஏ&க(ேதா- பக# ப65னியாக இ'பவக<, ெப ேறா திSெர*
இற% ேபானதா#, Mதியிேல அைலய ேநாி6டவ க< விழி இழேதா

கரமி#லாதா, டவ, ஊைம, ெப'ேநா3 ெகா

பல'&+ ஒ' தி'சைப இ'தாக ேவ

ேடா எ* தி&க *& கிட&+

- எ* பாவதி பல சமய2களிேல

எ

ணிய%

-. அழகான ெச@வான. அ !தமான நிலெவாளி, சி றா*, சி2கார

ம

டப, தவ +ழைதக, இளதளி எ; ப#ேவ* கா6சிகைள&

மாளிைக, சிாி(தி- #ைல, க
க

ைண பறி(தி- ேராஜா. மாடமாளிைக, மணி

-களி(த சமய2களி# எ#லா இ&கா6சிகைள& காண 5யாம# எ@வள, ேப

+'டாகி& கிட&கிறன எபைத எ

ணி பாவதி உள +*வ% உ

-.
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ெச#வ, 8க, அழ+ ஆனாத ேந(தி= நிமதி= த%பி& கிட&+

உலகிேல வ*ைம= வா6ட 9:%ள ப-+ழியிேல M:% கிட&+ பராாி
கைள ப றிய நிைன! பாவதி&+ அ5&க5 வ'வ%

பாவதி&+ அ5&க5 வ'வ%

மாளிைககைள& க

-. இத நிைன! வளரவளர அவ<&+ சி2கார

பைதவிட சி* +5ைசகைள& காண ேவ

வளத%. அத& +5ைசகைள= அ2ேக I ெகா
ெகா

-. இத நிைன!
- எற எ

ண

ட வா:&ைகைய&

-ளவகைள= காண& காண உலக மிகமிக சீ ேகடாக இ'&கிற%

எற ேகாப, இத& ேக6ைட& கைளய ஏதாவ% ெச3தாக ேவ

- எற

%5! அதிகாி(த%. எனேவதா, பா(திபனி பத6ட( தா# உள ேவதைன

அைடதி'த அத ேநர(திJ தி&க ேறா தி'சைபயிேல ேபச ேவ

அத ெசயலாள வதைழ(த%, பாவதி அ2+ ெச#ல இைசதா.
அத சமய(திேல ெஜயாைவ& காண ேவ
ெகா

-ெம*

-ெமற ஏ பா-, +மா விஷயமாக&

5'த கவைல, தEய எ%, அவ<&+ ெபாிதாக( ேதாறவி#ைல.

இபமயமான இ@,லகிேல %ப(தி பிரதிநிதிகளாக வா அத(
ேதாழகைள& காண ேவ

ேவ

-. அவக<&+ வி-தைல உணைவ ஊ6ட

-. வா:&ைகயி ேகா6பா-கைள அவக<&+ எ-(%ைர&க ேவ

அவகைள& க

- ேபசிய பிற+ அவகளி நிைலைம ப றி நிமதியாக

வாபவகளிட எ-(%& Iறேவ

- எற இத எ

-.

ண2க பாவதிைய,

ேல5 டா&டாி M6ø வி6- ேவகமாக ெவளிேய இ(% ெசறன, ஊாி
கைடசி பாக(%&+.
வ

5 இபவக<, வய கா6டாக< +5யி'&+ ப+தி. +ைபேம-க<

இைடயிைடேய M-க< இ'த இட. +5யக<, ெவறியக<, Iவி&
ெகா

5'தன. அ2+ பைற ஒE ஒ' ப&க, ேபாைத கிள! கீத ேவேறா

ப&க, க6ைட ெகா

- மைனவிைய அ5&+ கணவ;, கள& காதJட

ெகா#ைல 8வேரறி& +தி&+ களி= தகப;&+ அட2காத த*தைலக<,
தாைய வைத&+ த'&க' அ2+ தபா நட(தின.
“ேட3! இ% யா' பா'டா?”
“ஒ3யார& +65டா, ஓ5 வத ப65டா.”
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“+J&கி நட&கிறா, +மாள ேபா-றா.”
இைவ= இைவகைளவிட ஆபாசமான “வரேவ !ைர” க< பாவதி&+

வழ2கப6டன.

தி&க ேறா தி'சைபைய நா5 ெச#J வழியிேல நைடெப* இத
சபவ2கைள& க
ேவ

5& ெகா

- சE(%& ெகாள ேவ

டாெம* ெசயலாள பாவதிைய

டா. பாவதி, “என&+ என சE!! அவகளி நிைல அப5

இ'&கிற%. + ற அவக<ைடயத#ல” எ* Iறினா.
ஒ' சி* +ப# I5வி6ட%. “ேட! நைம எ#லா கி'Tதவரா&க இத
ெபாபைள= அத ஆபைள= வாரா2க. அவகைள 8மா விட&Iடா%டா”

எ* எவேனா ஒ'வ +

- Mசினா. அ% ெவ5(%வி6ட%. பல'&+

ஆ(திர ெபா2கலாயி *. “நம காளி, சா

5, சைடயா

5 தEய

+லெத3வ2கைள& +ைற Iற எவேளா வதி'&கா. அவ இ2ேக ேபச&Iடா%.

I6ட ேபா6டா, கைதைய( %ர(%2க, நா3கைள ஏ,2க, மைலபிF8கைள
M82க” எ* ெவளிபைடயாகேவ ஒ'வ H

ட( ெதாட2கினா.

பாவதி, தி&க ேறா தி'சைபயி ெசயலாளைர பா(%, “இவக நா

கி'Tதவ மத பிரசார ெச3ய ேபாவதாக எ

ணி& ெகா

- ஏ8கிறாக.

பாவ! ேவேற எத ஆTதி= இ#லாவி6டாJ இவக<&+ இ% மத

ைப(தியமாவ% இ'&கிற%” எ* Iறிவி6-, “உ2க தி'சைப இ'ப%

இவக<&+( ெதாியாதா?” எ* ேக6டா. “ெதாியா%! இ% இ'&+மிட இன
இர

- ைம# ேபாக ேவ

-!” எறா.

“அப5யானா#, அ% அ-(த கிராம(திேல எ* ெசா#J2க” எறா பாவதி.

“ஆமா! அைர மணி ேநர(திேல ேபா3விடலா. ஏ? ஆயாசமாக இ'தா# இ2ேக
ெகாFச ேநர த2கலா! சிரமபாிகார ெச3%& ெகா

- !றப-ேவா” எ*

ெசயலாள வாFைச=ட Iறினா. அவ;ைடய வாFசைனைய& க

-மகி:த
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பாவதி, “அப5 ஒ* சிரமமி#ைல. தி'சைப&ேக ேபா3விடலா” எ*
Iறினா. இ'வ' ச * ேவகமாக நடதன.

ஊ'&+ ெவளிேய, ஒ' ெவளி, அ2ேகா க65ட, ெந# அைர&+ இட.

அ2+தா தி&க ேறா தி'சைபயி விேசஷ& I6ட ஏ பாடாகி இ'பதாக
ெசயலாள Iறினா. அத இட(%&ேக வ'வத +, பாவதி, அ2+ பல

தி&க ேறா I5யி'பாக. அவக விஷய(திேல அ&கைற ெகா

வதி'&க& I- எெற#லா எ

ணி& ெகா

டவக

டா. ஆனா# ெசயலாள

+றிபி6ட இட(த'ேக வரவர பாவதி&+ ஒ' I6ட நைடெப*வத

+ாிய

அறி+றி எ%, ெதபடாத% ஆசாிய(ைத தEJ பிற+ சேதக(ைத= தத%.
“I6ட எேபா% ஆரபமா+?” எ* ேக6டா. “நா ேபான உடேன!” எ*

தய&கமிறி ெசயலாள பதிJைர(தா. ேமJ ேகவிகைள& கிளபி( தன%

பய2காளி(தன(ைத& கா65 ெகாள& Iடா% எ* பாவதி க'தினா.
அத இட(%&+ வதன இவகைள வரேவ க ஆ6கைள& காேணா.

தி&க ேறா சைபயிேல ஆடபர வரேவ ! இ'&க 5யா%. பாவ ஏைழகதாேன

எ* மன(ைத சமாதானப-(தி& ெகா

டா. க65ட வாயிEேல வத%

பாவதி தி-&கி6- ேபானா. உேள நாைல% ேபேர இ'தன. அவக<,
பிரச2க ேக6க& I5யவகளாக( ெதாியவி#ைல! ைகயி# க! அாிவா<

ைவ(%& ெகா

5'தன. பய திSெர* அதிகாி(%.ஜுர ேவக(தி# க

ெவ<(% வி6ட%. ெசயலாைர பா(தா. அவ +*!(தனமாக சிாி(%&

ெகா

ேட, “ஏ; கிE? !Eயா உேள? இ#ைல, உேள ேபாேவாேம” எ*

Iறினா. “கிEயா! இ#ைலேய” எ* ைதாிய பாவைன=ட பாவதி ேபசினா.
“+மாாி காதE கிE ெகாவாளா? ேகாபலா! க(ைத பி5(% உேள த<
அத& களிைய!” எ* பா(திப உேள இ'% உர(த +ரEேல Iவினா.

“ஐேயா!” எ* பாவதி அலறினா. திகி# அள, மீறி பிறத%. எ ெச3வா
பாவ! வாதமிட( ெதாி=. விள&க ைர(திட அறிவா,ேம ேகா த'வா.

அாிவா< ைக=மாக ரட', அவகைள ஆ65ைவ&க ஆணவ&கார; இ'த
இட(திேல, ேதைவ அைவகள#லேவ! அ5பட, அ5 ெகா-&க, ெவ6ட வாி

த-&க, கி6ேட வ'ேவாைர விர6ட, வி(ைத= ெநF8தி= ேதைவ. !E

Wைழய ேவ

5ய +ைக&+ேள !றா ெச* வி6ட%!

116

பா(திப பிறபி(த க6டைளயிப5 க(ைத பி5(% உேள தளப-ன தானாகேவ உேள ெச* வி-வேத =&த எ* பாவதி&+(

ேதாறி *. சாகச ேபசினா# இனி பா(திபனிடமி'% தபி(%& ெகாள

5யா% எப% பாவதி&+( ெதாி% வி6ட%. ஏெனனி#, ! அத வி(ைதைய
அவ பா(%வி6டவ. எனேவ, இைற ஏமாறமா6டா, அவ. %ணி,ட

சகல ேன பா-க<ட நட% ெகா

5'பைத& க

ட ேபா% பாவதி&+

பய மிக அதிகமாயி *. தி&க ேறா தி'சைப எ* சா&+& Iறி, வரவைழ(%(
தைன& ெகா* ேபாடேவ, பா(திப தீமானி(தி'&கிறா எப% ெதாித%.

ெகாைல&கFசா& ெகா5யக +5ெவறி=ட இ'தன. 8 றிJ

ெவ6டெவளிேய. IவினாJ ேகாெவன& கதறினாJ உதவி&+ வ'பவ எவ'
இ#ைல. தபி(% ெகாள 5யாத நிைலைமயிேல பாவதி சி&கி& ெகா

“பாவதி! உ;ைடய அழகான ெசா பாழிைவ& ேக6க ஆவ# ெகா

டா.

-தா

உைன இ2+ வரவைழ(ேத!”
“தி&க ேறாாி நிைலைமைய ப றி( ேதெமாழியி# ேப8வா3, ேக6-

இபறலா எ*தா இ2+ அைழ(% வர ெசேனன . ஏ? இப5 மிரள

மிரள விழி&கிறா3? ஓேகா! தி&க றவக ப- பா- ப றி நிைன&+ ேபாேத உ
ெநFசிேல %&க வ% அைட(%& ெகாகிற% ேபாJ இ'&+. இ'&+!

ஏைழகைள& க

டா#தா உ மன அனE- ெமகா+ேம! சமதம 8தாி

அ#லவா நீ. மாTேகாைவ மண ெச3= ம2ைகய#லவா?”

“அேதா பா அவக சிாி&கிறாக. எனடா இ% பிரச2க ெச3ய வத
அைமயா'&+, இவ பிரச2க ெச3கிறாேர எ*.”
“&ளீ! ஏ மரேபால நி கிறா3? உைன 9:தி'&+ ஆப(%( ெதாிய
வி#ைல? உயிைர இழ&க ேபாகிறைத உணரவி#ைலயா, அ#ல% பய, உ
உணசிைய ேபா&கி வி6டதா?”
“அ5 பாவதி! உன&+ நா எ@வள, ெசா+சான வா:, அளி(ேத? எ
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ப2களாவிேல உன&+ உண,, எ ப&க(திேல இ'&+ உ#லாச, மாைலக,
வரேவ !க, வி'%, உபசார, இ@வள, உன&+( தேத. அரச;&+ அரசி
ேம# ஆைச. அரசி&+ ஆ

5 ேம# ேமாக எப% ேபா#, உைன ேநசி(த

எைன ெவ*(%வி6- ஒ' உ-&ைகைய வி'பினாேய! எ பாைதயிேல

+*&கிடாேத. அழிவா3 எ* எசாி(ேத. ேக6டாயா?”

“என&+ அவமான(ைத( ேத5னா3. எ தி6ட2கைள( தக&க ஏ பா- ெச3தா3.
ஊைமயா நீ? ேபச வாயி#ைல? சாகசமாக நட% ெகா
சா3%வி-ேவ என எ

ணி& ெகா

டா# நா

டாய#லவா? அத %Oட சி*&கி ேல5

டா&டைர வி6-, எைன& ேகவலப-(தினா3. நீ என&+ ெச3தி'&+ ேக-க
பல. எ கன,கைள& கைல(தா3. எ வா:ைவ& +ைல(திட ேவைல ெச3தா3.

பாவதி! பா(திபைன நீ யா எ* ெதாி%& ெகாளவி#ைல. நீ பிணமா+

நா யா எபைத( ெதாி% ெகா.”

“அேதா ெதாிகிறேத ேகாணிைபக, அைவகளிேல உ அ2க2க ேவ* ேவறாக(
%

5&கப6- ேபாடப-.”

“எைன ேமாக வைலயிேல M:(திய க, அத + த%! உ அ2க2க,
அகி !(% ேபாக ேபாகிறன. ஆ, உைன அைண(%& ெகா
ஆனதமாக வாழ(தா நிைன(ேத. நீ அழிய அசார வா2கி& ெகா
“சாக ேபா+ உனிட நா ஏ ேகாப(ைத& கா6ட ேவ

டா3.”

-. ஒழி% ேபா.

உன&+ - பாி>ரண ஓ3, கிைட(% வி6ட%. என&+ ெதா#ைல வி6ட% எ*

ஆகிவி-.”
“உ க

கைள க65வி-வாக - அ% எ உ(தர, - வாயிJ %ணிைய

அைட(% வி-வாக. பிற+ அவக த2க கடைமைய ெச3வாக. பாவதி!

ேபசி( ெதாைல. ஏ இப5 சிைலேபால நி கிறா3? க
நீைர( %ைட(%& ெகா.”

களினி* வழி=
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“ஏ, என ச2கதி, ஏ இப5 ஆ-கிறா3. >2ெகா5 ேபா#? க

ைண ஏ

G-கிறா3? அடடா, சா3கிறாேள, மய&கமா? ஓேகா, Gைசயாகி வி6டா.”

பா(திப ேகாபெவறியா# ேபசிட& ேக6ட பாவதி Gைசயாகி& கீேழ
விதபிறேக, அவ த;ைடய ேபைச நி*(தினா. அவ;ைடய

ைகயா6களிேல ஒ'வ ெகாFச த

ணீ ெகா

- வ% பாவதியி க(திேல

ெதளி(தா. ஒ'வ ேம# ேவ65யா# Mசினா, கா * வ'ெம*. ம றவக

“Xதி அைட%வி6டா” எ* ேகE ேபசின.

பா(திப இத ேநர(திேல த ைகெப65ைய( திற%, பிராதி எ-(%,
மளமளெவ* இர

ெடா' 2+ +5(தா. பிறேக ெகாFச உ*தி மீ

வத%. ேபசிேல பைழய மி-&+( ேதாறி *. சிவத க

க<ட சீ றேம

-

உ'வான பா(திப. கீேழ கிடத பாவதி அ'ேக வதா. “இவ மய2கி&
கிட&+ இத சமய(திேல இவ க(தி மீ% எ காைல ைவ(%, எ ஆ(திர
தீர மிதி(%( %ைவ(% சாக5&கலாமா எ* ேதா*கிற%!”
“எ!2க களிைய! ஒ'ேவைள பாசா2+Iட ெச3வா! க(திேல ஒ' ெச!
த

ணீைர& ெகா6-.”

“இ@வள, இளவயதிேல எ@வளேவா 8கமாக வாழ ேவ

5யவ. த;ைடய M

பி5வாத(தா#, ம5ய ேபாகிறா! அழகியாயி ேற. ப5(தி'&கிறாேள. அபைலயாக
இ'&கிறாேள எ* ஏேதா இவைள& காபா *ேவா எ* க'ைண&

கா65னா#, இவ நம&+ உபேதச ெச3வ%, நமிடேம வ!&+ வ'வ%,
நம&ேக ஆப(%( ேத-வ%மாக அ#லவா ஆகிவி6டா.”
“க

ைண( திற&கிறாளா! பாவதி! ஏ பாவதி, என மிர<கிறா3? நிைனவா,

கனவா எ* பா&கிறாயா? க

கைள நறாக( %ைட(%& ெகா. நிைன,தா,

கனவ#ல.”
“ேப8வ% பா(திப, +ர# ெதாியவி#ைலயா, பா(திப. ஆமா! உனிட மரண
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வா&+Gல ெபற வதி'&கிேற. எதிர5, ஏமா *சி*&கி! ேவ
ேவ

டா, ப-(%& ெகா

டா,

-தா கிட, சில நிமிஷ2களிேல சாக

ேபாகிறவதாேன, எப5& கிடதா#தா என?”
பா(திப;&+ ேகாப +5ெவறி= I6டாகி வி6டதா#, ேமJ ஆபாச ேப8

வழி% வர( ெதாட2கி *. பா(திபனா# IE&+ அம(தப6ட அ&ெகாைல

பாதகக காாிய(ைத சீ&கிர 5(% வி6- ஓ5விட ேவ

ைற க

- எ* Iறின. ஒ'

கைள( திறத பாவதி&+ ம*ப5= மய&க ேமE6ட%. அேத

சமய(திேல அவ<ைடய ைககா#கைள& க65 வாயி# %ணி அைட(% வி6டன.
அாிவாளா# ெவ6-, உயிைர ேபா&கிவி-வ% ந#ல% எ* ஒ'வ

ேயாசைன Iறினா. ெவ65ேய உயிைர ேபா&கலாேம எறா ம ெறா'வ.
விஷ ெகா-(% வி65'&க ேவ

- எறா ேவெறா'வ. க#ைல& கா65&

கிண றிேல ேபா6-விட ேவ

- எறா இெனா'வ.

பா(திபேனா, +5(%& ெகா

ேட இ'தா. திகிைல& கிளபிவி6டதா# அத(

திகிைல அட&க +5ப%தா த&க வழி எ* அவ எ

ணினா. அதிக +5(%

ெவறி ஏறிவி6டா# நிைலைம தவறி ஏேத; தா*மாறாக ேபசிேயா, ெச3ேதா,

த2க<&+ ஆப(% உ

பயதன.

டா&கி வி-வாேனா எனேவா எ* அத ரடக

இத கிைடயி# பாவதி&+ மய&க ெகாFச ெதளி% க

கைள( திறதா.

எதி'&க யறா. 5யவி#ைல. வாயிேல %ணி அைடதி'&க& க

டா.

நிைலைம அவ நிைன,&+ வத%. எ ெச3வா? தைன& ெகா* விட
ேபாகிறாக எப% ெதாித% அவ<&+

டான திைக! விவாி&க(த&கத*.

“ஆக6-, காாிய(ைத 5(% வி-2க, இேதா, ஆ<&+& ெகாFச ேபா6-&
ெகா<2க” எ* Iறி பா(திப ெகாைலகாரக<&+( +5வைக
ெகா-(தா. அவக< ஆனதமாக& +5(%& ெகா
ேமா6ச விதி தEயன ப றி& +ளறலாயின.

ேட பாவ !

ய, நரக,

“ெந'!& +ழியிேல த<வாகளா. ப(%( தைல பா!க அதிE'%
கிள!மா.”
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“8(த& க6-&கைத, மிர6-வத காக எவேனா க65 வி6டா.”
“அப5(தா நரக(திேல தளினா#தா நம&ெகனடா? நா ெச(% ேபான
பிற+தா இ% நட&+; அேபா பா(%& ெகாேவா. இ'&கிற வைரயி# 8கமா
இ'&க ேவ

-.”

“அ@வளேவதா

டா.”

ெகாைலகாரக ெதளிவாக ேம ெகா

- ேபச 5யாதப5, ேபாைத ஏறிவி6ட%.

“பாவதிைய& க(ைத றி(%& ெகா*வி-2க தE#. பிற+ %

-%

டாக

ெவ65 அைடயாள ெதாியாதப5 ெச3%விடலா” எறா பா(திப.
“ெதாேர! ஆப(% வரா÷ பா(%&ேகா2ேகா. நா2க இ%ேபால பல ேவைல
ெச3தி'&கிேறா. ஆனாJ இத ெபாபைளைய பா(தா, ெராப அழகாக,,
ெபாிய இட(%& +65யாக, ெதாி=%. வபிேல மா65 விட- விடாதீ2க” எ*
ஒ' ேபாைத&கார ெசானா, பா(திபைன பா(%.
ஆ<&+ ஐ1* Mத ஆ* ேப'&+( ெகா-(% அைழ(% வதி'&கிறா
பா(திப. அாிவாைள( தீ65& ெகா

- அவகளிேல ஒ'வ இ%ேபால

ேபசேவ பா(திப;&+ ஆ(திர அதிகமாயி *.

“ேவைல ஆக6-. என&+( ெதாி= நீ2க யா எ*; ஆப(% ராதப5 பா(%&
ெகாள மா6ேடனா? சீ&கிர 5=2க நா இத ெக#லா த+தியாக
ேன பா-க ெச3யாமலா இ'ேப” எ* பா(திப Iறிவி6மனதி +ளாக அவகைள தி65னா.

“எ#லா ஐயா, பா(%& ெகா<வா' ஆக6-

டா” எறா ம ெறா'வ.

அவகளிேல அதிக ைதாியசாEயான ஒ'வ, “அேட எனபா, இத&
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காாிய(%&+ இ@வள, ேயாசைன? ேகாழி&+Fைச றி8 ேபாடற%ேபால ஆக
ேவ

5ய காாிய. இ%&+ இ@வள, பிரமாதப-(%றீ2க?” எ* Iறினான.

ெகாைலகாரக<&+( தைலவனாகவி'தவ, அதாவ% தி&க ேறா தி'சைபயி

ெசயலாளனாக ந5(% பாவதிைய அ2ேக அைழ(% வதவ;&+ திSெரன ஒ'
ேயாசைன ேதாறி *. விபாீதமான ஆைச உ

டாயி *. பாவதிைய ெகா*

ேபா-!, அவைள ஒ' ைறயாவ% அ;பவி&க ேவ

உ

- எற எ

ண

டாயி *. ஆைச ேதாறிய ம*வினா5 ெவறியாகிவி6ட%. எப5யாவ% த

இOட(ைத >(தி ெச3%வி6-(தா அவைள& ெகா#ல ேவ

- எ*

தீமானி(% வி6டா. த2க தைலவ தைலைய ெசாறிவ% ேமJ கீ

பாப%, உலா,வ% பாவதி அ'ேக ெச* நி ப%, ெப'G8வி-வ%மாக
இ'&க& க

ட ம றவக, இேத% இவ'&ேக பய பிற% வி6டதா எ*

ேயாசி(தன. பா(திபேனா, சீ&கிர õகாிய(ைத 5(தாக ேவ
%ாிதப-(தினா. த மன(திேல எத எ

- எ*

ணேமா, பிறாிடம ெசா#ல& I5ய

த#ல எறாJ எப5= மன(திேல ேதாறிய ஆைசைய நிைறேவ றி&
ெகாளாமE'&க அவ;&+ இOடமி#ைல. என =&தி ெச3%, த எ

5(%& ெகாவ% எ* ேயாசி&கலானா.

ண(ைத

உயிைர ேபா&க( தைன 8 றி ஆ6க இ'பைத பாவதி உணதாேன
தவிர, ெகாைல ெச3ய வதவகளிேல ஒ'வ;&+ அவைள& Iட ேவ

-ெமற

ெவறிபி5(%& ெகாணட விஷய(ைத அவ அறியா. அவ<&+( பாதி உயி

ேபா3வி6ட%.

“நீ2க யாவ' ேதா6ட(%ப&க ேபாயி'2க. நா காாிய(ைத 5(%வி6-&
Iபி-கிேற” எ* காமெபறி பி5(தவ Iறினா.
“ஏ?” எ* பா(திப ெகாFச ேகாப(ேதா- ேக6டா.
“ஏனா? அவைள நா ெகா#வைத நீ2க ேநாிேல பா(தா#, பய%
Iவிவி-Mக. ஒ'ேவைள மய2கி& கீேழ வி% ம

ேநாிடலா. சில'&+ இமாதிாி சபவ(ைத& க


ைட உைடய ேநாி6டாJ

டா# ைப(திய ஏ ப-வ%

-” எ* அவ Iறி, பா(திபைன=, ெகாைலகார கைள= ேதா6ட(%
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ப&க அ;பிவி6-& கதைவ( தாளி6-& ெகா
ெச3% ெகா

டா. ெகாFச “தாகசாதி”=

டா. பாவதி அ'ேக ெசறா. அவ<ைடய அழைக=,

இளைமைய= க

டா. எப5ப6ட அ'ைமயான ெபா'. இைத பாழா&கி

வி-வதா எ* சிாி(தா. வாயிE'% %ணிைய தEேல எ-(தா. “ஆ!” எ*

அலறினா பாவதி.

“Iவாேத, Iவினா# ேகாப வ' என&+” எ* +Nரமாக& Iறிவி6-&

ைககா#களி# இ'த க6-கைள= அவி:(% வி6டா. பாவதி ெமள எ%

நி* அவைன வண2கினா.
“ஐயா, எ மீ% இர&க ெகா

டத காக எ வதன நா இதைன

எதிபா&கேவ இ#ைல” எ* பாவதி பணிவாக& Iறினா.
“ஆமா, நா எதிபாராத% எ(தைனேயா நட&கிற%. விநா5&+ விநா5 நா
தEேல தி&க ேறா தி'சைப&+ வரேவ

-ெம* Iபி6டேபா% நீ இைத

எதிபா(தாயா? எ2ேகா பிரச2க(%&+ ேபாகிேறா எ* நிைன(%& ெகா
இ2ேக வதா3. என க

-

டா3? உைன& ெகாைல ெச3ய நா2க இ'தைத.

இைத நீ எதிபா(தாயா?”
“ெகாைல ெச3= ேநா&க உ2க<&+ இ#ைல. ஏேதா நீ2க அத பா(திப
ேபைச& ேக6-& ெகா

-, இைத ெச3ய ஒ!&ö கா

Sக.”

“ஆமா, எ2க<&+ நீ என + ற ெச3தா3? உைன பி அறியமா6ேடா.
உன&+ அத ஆ<&+ எனேமா பைக. எ2களிட Iறி, அவ த

வFச(ைத( தீ(%& ெகாள வதா. இத& காாிய 5த பிற+ அவைன

“ைபச#” ெச3=ப5 ேவ* யாராவ% Iறி, அத + ஏ ற காணி&ைக க65னா#
அவைன= தீ(% வி-ேவா.

“ம றவகைள ப றி என&+( ெதாியவி#ைல. உ2க வைரயிேல நா
உ*தியாக& I*ேவ. நீ2க ெகாைல ெச3யேவ மா6Sக.”
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“ைப(தியேம, நானா ெகாைல ெச3யமா6ேட?’
“ஒ'காJ ெச3யேவ மா6Sக. ெச3தாயி'தா#, ததிரமாக ஏேதா ேபசி,

அவகைள எ#லா அ;பிவி6- எ க6-&கைள அவி:(தி'Xரா? ஐயா
உம&+ நமTகார உ2க பிைள& +65க<&ெக#லா ெப' !

தைதேபா# நீ இனிேம#, எ உயிைர& காபா றினீ!”

ணிய. எ

“உ தைதயா? ேசேச, நா என அ@வள, வயதான வனாகவா ெதாிகிேற.
நா உ மாம.”
தைன& காபா றிடேவ க6-&கைள அவி:(தா எ எ

ணிய பாவதி&+,

விஷய !ாி=ப5 வா(ைதயாட லானா. அரட. பேசா- வி6டானா?

ெசயEJ இற2கிவி6டா. பாவதியி ைகைய பி5(தி(%& க65யைண(%&

ெகாள யறா. பாவதி, ‘ஓ’ெவன அலறியப5, அவ பி5யிE'% தபி(%&
ெகா

- இ2+ ம2+ ஓ5னா. ெத'ப&க ேபாக விடாதப5 அவ த-(%

வி6டா. !ற&கைட ப&க ேபாவதிேல பல இ#ைல. அ2ேக பா(திப;

அத ேபா&கிாிக< இ'தன. இைதவிட மரண ேம# எ* பாவதி

எ

ணினா. Iவினா. அவைன& +பி6டா. இ2+ம2+ ஓ5னா.

“வா5 6டாேள, ேநரமா+%வா. ஆைசயாக என&ெகா' (த ெகா-. அதிேல நா
ெசா&கி ேபானா# ஒ'ேவைள நீ உயி தபினாJ தபலா” எ* காமெவறிய
Iறினா.

ேதா6ட(தி + ெசறி'தவக பாவதியி I&+ரைல& ேக6-, “சாி, காாிய
நட&கிற%” எ* க'தி& ெகா

டன.

“எைன& ெகா*வி-. உயி ேபாக6-. எைன ெவ65ேபா-” எ* பாவதி
ரடனிட ெசானா. அவேனா சிாி(%& ெகா

-, “சாவத + பயபடாதவ

8மா எனிட ெகாFசேநர சரசமாட ஏ பயப-கிறா3? வா, நா என
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!Eயா, சி2கமா ஏ

5? உன&+ ேமேல பாசா2+ கா65னவைள எ#லா நா

பா(தி'&கிற÷” எ* Iவி& ெகா

பாவதி அவனிடமி'% திமிறி& ெகா

ேட பாவதிைய பி5(% இ(தா.

- அவைன 8வ ப&கமாக( தளினா.

ேபாைத மி+தியா# அவ கரகரெவன 8ழ* ெச* 8வாிேல பலமாக ேமாதி&
ெகா

ெகா

டா. அேத சமய ெத'& கதைவ யாேரா த6- ச(த ேக6ட%. ஆேவச
டவ ேபால பாவதி ஓ5 ெச*, கதவி தாø( தளி& கதைவ(

திறதா. கீேழ M:த +5ய, “ஓ5விடவா பா&கிறா3?” எ* Iவி& ெகா

ேட

எ%, அவ தைலமயிைர பி5(% இ(தா. ெவளிபக(திE'% கதைவ(
திற% வி6டன சில பாவதி, “ஐேயா” எ* அலறியப5 ெவளிேய பா3தா.
“பயபடாேத +ழதா3!” எ* அபாக& Iறி பாவதிைய( த மாபிேல

சா3(%& ெகா

- நிறா மா&கசகாய பாதிாியா.

மா&கசகாய பாதிாியா, அத வ6டார(%& கி'Tதவ( ெதா
அைழ&கப-வத + ஏ ற ப

ட. தைலவ எ*

!க<ட விள2கிய அவ, தைம எவ' ெதா

ட

எ* அைழபேத, ெப'ைம=ைட(% எ* ெப'2+ண( %ட I*வா.
பாவதி ேசாியி ப&க ெசறேபா% சில, கி'Tதவ பிரசார(தி காக(தா

ேபாவதாக எ

எறாJ, இர

ணி& ெகா

- ஏசினாக எ* ன Iறிேனா. ஏசின பல

ெடா'வ, ரடகளா# அத அைம&+ ஆப(% ஏ ப6-

வி-ேமா எ* பயதன. அவக தா மா&கசகாய பாதிாியாாிட யாேரா

இளம2ைக கி'Tதவ பிரசார ெச3ய ேசாிப&க ேபாகிறாக. கலக

விைள= வாைட அ5&கிற% எ* Iறினாக. ஓ6ட ெப'நைட=மாக

!றப6டா பாதிாியா, ேபாQ8&+. ேபாQT !றப-வத + ! கிளபினா,
ைச&கிளி#. பாதி வழியிேல ைச&கி ெக6- ேபாக÷ அைத ஒ' மர(த5யி#

கிட(திவி6- ேம#G8 வா2க ஓ5னா, பாவதி ெசற பாைத வழியாக. சாியான

சம(திேல வ% ேசதா. பாவதிைய& காபா றினா.

த2க ஏ பா-கைள& ெக-(%வி6ட பாதிாிைய பா(திப; அவ ஆ6க<
9:% ெகா

டன. பா(திப பாதிாியாாி கன(திேல ஓ அைற ெகா-(%

வி6- உர(த +ரEேல சிாி(%& ெகா

-, “ஒ' கன(திேல அ5(தா# ம ெறா'
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கன(ைத& கா6-ப5 உ2க ஏ8 ெசானார#லவா?” எ* ேக6டா.

பாதிாியா பதி# ஏ% Iறவி#ைல. !சிாி!ட பா(திப எதிேர நிறா.

-----------

அ தியா
தியாய
யாய 19

மா&கசகாய பாதிாியாைர& கன(தில5(%& க-ெமாழி !க* நிற

பா(திப; அவ சகா&க< அ-(த கண(திேல திைக(தன. அேத ேநர(தி#
ேபாQT பைட, அவகைள ெந'2கி வ% ெகா
வா2+ எ

5'&க& க

டன. எனேவ, பழி

ண(ைதவிட( தபினா# ேபா% எற பய அவக<&+

அதிகாி(த%. +ழப(ேதா- அவக ஓடலாயின. ஓ-பவகைள ேபாQசா

%ர(தின. %பா&கி ேபச( ெதாட2கி ற. ஓாி'வ தவிர ம றவக பி5ப6டன.
பி5ப6டவகளிேல பா(திப; ஒ'வ.

பாவதிைய 9தாக ஓாிட(தி + வரவைழ(%& க பழி&க, ெகாைல ெச3ய,,

உதவி&+ வத மா&கசகாய பாதிாியாைர& ெகா#ல, யறதாக பா(திப

மீ% அவ;&+ உடைதயாக இ'தத காக& IEயா6க மீ% + றப(திாிைக
தயாராகிவி6ட%.

வழ&+ விசாரைண நடத சமய, ெஜயாவி வா&+Gல வா2கப6டேபா%,
பா(திப;ைடய H

-தலா#, +மா ெதாழிலாளக<&ெக* ெசா#E( திர65ய

ெப' ெபா'ைள& ெகா
தயாாி(%& ெகா

- எ2ேகா ஓ இரகசியமான இட(திேல ெவ5+

-க

5'பதாக,, சாியா சமய பா(% !ர6சி நட(த இரகசிய(

தி6ட இ'பதாக ,, தன&+ இத விஷய(ைத பா(திபனிட பைகைய

ெகா

டதனா# ஒ'வ Iறியதாக, Iறினா. ஆனா# ெஜயா,&+ இத(

தகவைல& Iறிய ஆ< கிைட&கவி#ைல. இரகசிய ெவ5 ம'% இ'&+மிட(தி

%! ெதாியவி#ைல பா(திப, G5ய வாைய( திற&க,மி#ைல.

ப(திாிைகக<&+ !திய வி'% கிைட(%விடேவ ப(தி ப(தியாக இரகசிய

ெவ5ம'% சாைலைய ப றிய பலவிதமான Uக2கைள& கிளபி எதலாயின.

அரசா2க விேசஷபரபர!ட, %பறிபவகைள= ேபாQைச= நாெட2+

அ;பி ைவ(த%.
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இத எதிபாராத ெச3தி ேக6- பாவதி தி-&கி6- ேபானா. +மா

இ'&+மிட ெதாி% ெகாள ேவ

- எற ஆவJ&+ பதிலாக, எ2ேக அத
ட%. ஆேவசேம

விஷய ெதாி% வி-கிறேதா எற திகி# பி5(%& ெகா

உ'வான +மா'&+ அநீதிைய ஒழி&க, பலா(காரமான ைற கைள= ைகயாள
ேவ

-ெம* எ

சாதகமா&கி& ெகா

ண இ'தைத அவ அறிவா. அத ேபா&ைகேய தன&+

- பா(திப, 9:சி ெச3தைத எ

Dேபா% பாவதியி

மன பதறி *. +மா பி5ப6டா# பண எ-(%& ெகா

டா எற + ற(ேதா-,

ச&காைர& கவி:&க இரகசியமாக ஆ=த2கைள ேசகாி(த ெப'2+ றமேறா
சா6டப-. த

ேதாழனாக எ

டைன? ஆ; H&+ேமைடயேறா! அேதா ஏைழகளி

ண ற ேமைடகளிேல ஏறி, அவக உ3= வழிகைள& I*வா.

நா65 நE, தீ' எ* எ

ணிேனா. ஆனா# H&+ேமைடயேறா அவைன&

Iவி அைழ&கிற%? காண ேவ

இனி. +மா இனி யா க

- காண ேவ

- எற நிைன!& Iடா%

களிJ பட&Iடா%. உலகிேல அவ நடமாட 5யா%.

ச&கா 8ழ# விழியிேல அவ சி&கிவி6டா# சா, அவ;&+ நிசய.

“+மா! யா உைன இத( தவறான பாைதயிேல !+(திய%? பா(திப ஒ'
பாசா2+&கார எபைத நீ ெதாி%& ெகாளவி#ைலயா? அவ ச6ட,
சமாதான, சாதி, க6-பா-, ஒ2+, அைமதி எெற#லா அர
ெகா

- ேபசி வ'கிறாேன. அவ உைன ெவ5+

அைம(%&

-க தயாாி&+ விபாீத

ெசயEேல !க ைவ(தத க'(% எனெவபைத ஏ நீ ேயாசி(% பா&க&

Iடா%? உைன சி&கைவ&க. சாக5& அவ ெச3த சதிய#லவா இ%? தன&+
எ% சாியான சதப எ* ேதா*கிறேதா அத ேநரமாக பா(%, உைன&

கா65& ெகா-(% ச&காாி ேதாழனாகி சமான ெப*வத +(தாேன

பா(திப இ%ேபால ெச3தி'பா. கள2கபடமி#லாத நீ அவ;ைடய

வைலயிேல M:தா3. என ெச3வ%?” எ* பாவதி, எ

ணி ஏ2கினா.

இத + இைடயி# உ(தமி&+& +ழைத பிறத%. +ழைதைய பராமாி&+

ெபா*ைப=, உ(தமிைய பா%கா&+ கடைமைய= ேல5 டா&ட

லEத+மாாிேய ஏ *& ெகா

டா. உ(தமி= அவ'&+ உதவியாக அவ'டேனேய

இ'ேத வி6டா. ஆகேவ பாவதி&+ அத& கவைல தீத%. இெபா%

அவள% கவைலெய#லா +மாைரப றி(தா.
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+மாாி இ'பிட(ைத& க

- பி5&+ ய சியிேல ெவ றி 8லப(தி#

கிைட&கவி#ைல. ெவ றி கிைட&கேவ 5யா% எ* சில அதிகாாிக<,

ெப'பாலான ம&க< எ

ண( ெதாட2கின. சேதகி(தவகைள ேபாQசா

விசாாி(%, தம% ேவைல Mணாவைத& க

- சE(%& ெகா

டன.

“அெத#லா ஒ' ய6சணியி உதவியபா” எ* மாதிாீக பிாிய Iற,

“ய6சணியாவ%, ப6சணியாவ%. அத( தி'6- பய# எ2ேகயாவ% சாமியா
ேவட(திேல உலவி& ெகா

ச,&க5 ெகா-(தா# உ

5'பா. ப

டார பய#கைள எ#லா பி5(% வ%

ைம ெவளிவ%வி-” எ* ேவெறா'வ Iற. “யா

க

டாக? அவனிட ஏேதா ஒ' பசிைல இ'&கிறதா. அதனா#தா யா

க

ணிJ படாம# இ'&க 5கிறதா” எ* இெனா'வ Iற, இப5 ஊரா

பலவிதமாக ேபசி& ெகா

நி* ெகா

டன, உ

ைம இ'&+மிட(தி + ெவ+ ெதாைலவிேல

-. நய(தாJ பய(தாJ பா(திபனிட மி'% இரகசியதைத(

ெதாி% ெகாள 5யவி#ைல. ேபாQT என ெச3கிற%? எ* எதினா ஒ'

ப(திாிகாாிய. %!( %ல&காதத +& காரண %'பி5(த மன

ேபா&+ளவக %ைர(தன(ைத நட(%வ%தா எற ெபா% விவகார(திேல

!+தா ேவேறா ஆசிாிய, ேமனா6-( %பறிபவைர வரவைழ(தா# விஷய

விள&க ப6- வி- எ* சில Iறின. அ% ேதசிய ெகௗரவ(தி + ஊ*

விைளவி&+ எ* தீெபாறி தீட5ன. ேதசிய எ(தாள.

ஊ இ@விதமி'&க சிைறயிேல பா(திப உற&கமிழ% கிடதா. +மா'&+&

8'&+& கயி* வி, அவ கிைட(% வி6டா#. அவ கிைட&க வழி

கா6-வத +( தன&ேக ெதாி=. !ர6சி&காரகைள பி5(% த'வத +

இைசதா# த மீ% ெதாடரப6ட வழ&+ வாபசாகி வி-மா எற ேயாசைன

அவ;&+. +மா பி5ப6டாJ தபினாJ பா(திப;ைடய வழ&+( தனியாக

நைடெப *, அத கான த

Iறின.

டைன தரபட ேவ

- எ* ச6ட நி!ணக

“மதிாி சைபயி மத !(தியினாேலேய சதி ெசய# !ாி= ஒ' +பைல&
க

-பி5ப% அசா(தியமாகி வி6ட%. இத& க6சிைய( ெதாைல(%வி6- எ2க

க6சி&+ ஆ6சி உாிைமைய ம&க ததா# ெவ5+
ஒளி% ெகா

5'தாJ சாி, நா2க க

- Mரகைள அவக எ2ேக

டபி5(%( த&க த

டைன த%
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நிGலமா&+ேவா. எ2களா# 5=. இத ஏமாளிகளா# 5யா%” எ*

ஆ6சிைய இழத அசிய# க6சி பிரசாரக ஆ< க6சிைய( தா&கி ேபச இத
சதப(ைத பயப-(தி& ெகா
“சதி ெச3பவகைள எ2களா# க

டன.

-பி5&க 5ய வி#ைல. த2களா# 5= எ*

ம&களா# ம6டத6ட ப6ட +பல I*கிற%. இப5& I*வதா# த2க

ேமதாவி( தன(ைத நிNபிபதாக அத& +ப# எ

Dகிற%. இத& +பE

சவடா# ேபசினா# ஏதாவ% நிNபி&க 5=மானா# அ% இ%தா. சதிகார'&+
இத& +பJ&+ ஏேதா சபத இ'&கிற%. ஆைகயினா# தா நா2க

க

-பி5ேபா எ* அத& I6ட மாத6- கிற%” எ* ஆ< க6சிைய

சாத பிரசாரக ேபசினா. அதிகாாிக<&+ ேபா65=, %ேவஷ

I(தாடலாயி *. ெவ5+

- Mசாேப விபாீத2க விைளயலாயின. !Eைய&

காணா ேப கிE பி5(%& ெகாவ% ேபால.
+மாாி மைறவிட(ைத& க

-பி5(ேத தீ'வ% எ* க2கண க65& ெகா

ேவைல ெச3த பிரபல %பறி= நி!ண பிரமநாயக ஒ' நா ந-நிசியிேல,

-

தலைமசைர( தனியாக சதி(% ேபசிõன, இ% விஷயமாக.
“த2க<ைடய நி(திைரைய& ெக-(%வி6ேட.”
“+மா ெக-(%வி6டா எ* I*2க. அத விஷய விள&கப6டாெலாழிய
என&+( H&க ஏ%?.”
“என&+( ெதாித வழிகைள எ#லா உபேயாகி(% பா(தாகி வி6ட%.
பயனி#ைல.”

“மிTட பிரமா! நீ2க ைகவிாி(%வி6டா#, நா ராஜினாமா ெச3%வி6- ராமா
கி'Oணா ேகாவிதா எ* ெஜப ெச3ய ேபாகேவ

கிைடயா%. க6சி= கைடக6ட ேவ

5வ'.”

5ய%தா. ேவ* மா&க

“+மா பி5படாவி6டா# ேநாிட&I5ய விைள,கைள நா ேயாசி(% பா(ேத.
எ ெச3யலா? இ' நீ2க வி#ைலேய!”
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“ெவ6க&ேக- மிTட பிரமா! ஒ' ச&கா சாதாரண சதிகார ஒ'வைன&
க

-பி5&க 5யாம# தி

ஒ'வனா# இரகசிய ெவ5+

டா-கிற ெதப%, ச&காைர& கவி:பத காகேவ
-க தயாாி&கப- இட ஒ* இநா65#

இ'&கிறெதப% எ@வள, அவமான எபைத உணராம# “என ெச3யலா”
எற ைகயாலாகாதவ ேபசா எ ேப8வ%?”
“என&+ அத ெவ5+
எ

- சாைலைய& க

-பி5(% !க:ெபற ேவ

-ெமற

ண இ#ைல எேறா நிைன& கிறீக? யா'&+ கீ(தி ெப*வதிேல

ஆவE'&க(தா ெச3=? ஆைச இ'&கிற%. ஆனா# என ெச3வ%? 5ய
வி#ைல” எறா பிரமநாயக.
“அெத#லாம என&+( ெதாியா%. இைவ விஷயமாக ெவ றி ெபற&I5ய ஆ

என&+( ேதைவ. உமா# 5யா வி6டா# ேவ* ஒ'வ உம% இட(திேல

வரேவ

5ய%தா ேவ* வழியி#ைல” எ* த# அைமச ச *& க5னமாக

ேபசினா. %பறி= பிரமநாயக ேகாப ெகாளவி#ைல. மாறாக !சிாி!ட

சிகெர6ைட ப ற ைவ(%& ெகா
தீமானி(%& ெகா

ேட, “நா ராஜினாமா ெச3% வி-வதாக(

-தா வதி'&கிேற. அத +( த2க அ;மதி ேதைவ”

எ* Iறினா. தலைமச பதி# ஏ% Iறாதி'தா. %பறி= பிரமநாயக

சில வினா5&+ பிற+ ஒ' ெவ5+

- Mசினா.

“பா(திப சிைறயிE'% வி-தைலயைடய உ(தரவி-Mகளா? அவைன
வி-தைல ெச3யவாவ% உ(தரவளி=2க. அ#ல% எைன ராஜினாமா

ெச3வத காவ% அ;மதி தா'2க. இர

- த2க<&+ இOடமி#லாவி5# பிற+

த2க<&+( ேதா* !(தியிப5 நட&+ உாிைம த2க<&+ உ

-” எறா

அ பிரமநாயக. தலைமச'&+( H&கிவாாிேபா6ட% ேபாலாகிவி6ட%.

“பா(திபைன வி-தைல ெச3வதா? உம&ெகன Gைள& ேகாளாறாகிவி6டதா?
மிTட பிரமா! இ% என ேப8? என&+ ஒ* !ாியவி#ைலேய, பா(திபைன
வி-தைல ெச3தா#, ம*விநா5 எ M-, தீ&கிைரயா+. ம&களி மன& ெகாதி!
எைன 8மாவி-மா, ேமJ அத அேயா&கியைன, நைம இ@வள, ெபாிய
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ெந'&க5யிேல சி&க ைவ(த காதகைன, ஏைழ( ெதாழிலாளைர ஏ3(தவைன, ஒ'
ெப

ைண& ெகாைல ெச3ய( %ணித ேபயைன வி-தைல ெச3வதா? ச6ட,

ச6ட எ* ேப8வாகேள, அ% எ ஆ6சியிேல ெச(%வி6ட% எ* பிரகடன
ெச3யவா? !(தி&க நியாய(%&+ எ ஆ6சியிேல இடமி#லø எ* உல+&+
அறிவி&க ெசா#கிறீரா? மிTட பிரமா! உைம( தவிர ேவ* யாாிடமி'தாவ%
இத ேப8 வதி'பி அவகைள நா பி(த வி-தி&+ அ;பியி'ேப.”
எ* தலைமச ஆ(திர(%ட ேபசினா. பிரமநாயக, தலைமசாி ேகாப

ேப8&+& +*&ேக நி கவி#ைல. ஆ(திர அத ேபசினா# அட2கிவிட6-

எ* இ'% வி6டா. தலைமச I

உலவி& ெகா

5E6ட !Eேபா# தம% அைறயிேல

-, “பா(திபைன வி-தைல ெச3வதா! வி-தைல! பா(திபைன!

மகாெபாிய ேமதாவி. அவைன வி-தைல ெச3ய ெசா#கிறா” எ* Iறி, உர(த
+ரEேல சிாி&க( ெதாட2கினா.

“நீ2க, யாைன ேவ6ைடைய ப றிய கைத ப5(த %

டா?” எ* ேக6டா

%பறிபவ. தணைல கிளறி வி6ட% ேபாE'த% அத& ேகவி. “என மிTட
பிரமநாயக! இ* என உம% Gைள இ@வள, 8*8*பாக இ'&கிற%!
யாைன ேவ6ைட&+ நா ேபசி& ெகா
உயி பிரசைனைய ேபசி& ெகா

5பத + என சபத? நா ஏேதா

5'&கிேறா. நா எ மதிாி சைபயி

எதிகாலேம இத பிரசிைனைய ெபா*(தி'& கிற% எ* தைலபாடாக

அ5(%& ெகாகிேற. இத ேநர(திேல நீ சி* பிைளேபால விøளாய-கிறீ.

விகட ெச3கிறீ. யாைன ேவ6ைட ப றி=, >ைன விைளயா6- ப றி= ேபச
உம&+ ேவ* சதபேமா, ஆேளா கிைட&க வி#ைலயா? சாி, சாி, நீ நாைளய
தின இ2ேக வா', ராஜினாமா,ட” எ* Iறி ேப65 5%வி6ட%
எபைத( ெதாிவி(%வி6டா. %பறிபவ சாவதானமாக எதா. ச6ைடø3
சாிப-(தி& ெகா

டா. அைறைய வி6- கிளபி, வாயி ப5 அ'ேக வ%

நிறா. தலைமசைர பா(%, “பழகின யாைனைய& ெகா

-தா கா6-

யாைனகைள ேவ6ைட&கார, பி5ப% வழ&க” எ* Iறிவி6- ெவளிேய
ெசறா.
----
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அ தியா
தியாய
யாய 20
பா(திப மீ% பலமான + றசாட- இ'தேபாதிJ, சிைறயிேல அவ;&+

மாியாைத கா65ன. பண(தி ெச#வா&+ அ2+ தைல கா65 *.

பFச(தில5ப6- பசி தா2கமா6டாம# தி'6-( ெதாழிEேல ஈ-ப6டவக அ2
மி'க2க ேபா# கிடதன. ஏைழகைள வFசி(%, ஒ' ம2ைகயி உயிைர
ேபா&+ மகா பாதக எ

ண2 ெகா

ட பா(திப, சீமா ஆலால8தராி

வாாி8, ெச#வ& +5யி# பிறதவ எற காரண(%&காக அவைன சிைறயிேல

மாியாைத=ட நட(தின. பா(திப;&+ பண பல இ'&கிற%. சீைமயிE'%

நி!ண(%வ வா3த ஒ' வ&கீ# வ'கிறா. அவ எப5= வழ&ைக பா(திப

ப&க ெவ றயா+ ப5 நட(%வா எ* ஊரா ேபசி& ெகா

டன.

ஆலால8தர தம% ெசா(% வைத= ெசலவழி(தாகிJ பா(திபைன&
காபா *வா எ*ேபசி& ெகாளப6ட%. சிைறசாைல காவலாளிக
(வாடக) பா(திபனி பணிவாகேவ நட% ெகா

டன.

“அ5(தாJ ஒ' ப(% ஆயிர, இல6ச அ5&க ேவ

- இப5 அைரேய

அைர&கா# Nபாைய( தி'5 வி6-, ஆ*மாத அவதிப-கிேறா. நா இதிJ

6டாளாக(தா இ'&கிேறா. 5சவி:&+ ேநர(திேல ேபாQசாாிட

சி&கினா#, %+(ேதா# உாி% வி-கிற%. சிைறயிேல ‘சீ’ வ+!, களி உ'

ைட,

கபளி( %ணி, க6டா தைரயிேல ப-&ைக, காவலாளியிட ெதா#ைல, நம&+.

சீமா ேபால உலா,கிறாக. ஆயிரமாயிரமாக, இல6ச இல6சமாக&

ெகாைளய5(த ேபவழீக. அமாவாைசைய பா(%, அ(த ரா(திாியிேல சி*

Hற# இ'&+ேபா%, !ற&கைடயிேல !+%, கன ைவ&கிேறா. ைம

இ'65ேல பா! க5(தாJ, ேத ெகா65னாJ ‘ஆ’ெவ* அழ5யா%.
M6-&கார விழி(%& ெகா

- பி5(% வி6டாேனா; பாதி உயி ேபா3வி-,

அ2ேக நட&+ >ைஜயா#. இ@வள, ஆப(% இ'&கிற% ெதாி% %ணி%

தி'-கிேறா. சி&கி ெகா

டா# சிரழி,ப-கிேறா. இத ‘ஏ’ வ+பிேல ெபாிய

ஆXசக உல,கிறாக, ஒ' சிரமமிறி. 96சமமாக ‘ெச&’ !(தக(திேல

ேச6ைட ெச3தவ;, இமிேடஷைன ைவரமாக& கா65யவ;, லாமி6டைத(

த2கெம* Iறி ஏமா றியவ;! அவ ெவளிேய= ேமா6டாாிேல உலவினா.

ப2களாவிேல வசி(தா. மி விசிறியி கீ: உ6கா% ெகா

பி5(%& ெகா

- சிகெர6

ேட ஊ&+5ைய& ெக-(% வதா. இ2ேக= அவ;&+ பா#,
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பழ, ப-&க& க65#, +ளி&க& தனி அைற கிைட&கிற%. நா சிைறயிேல கிட&+
ேநர(திேல நம% ெப

- பிைளக பிைச எ-&கிறனேவா, எ2ேக; IE

ேவைல ெச3% வயி ைறக கவி& ெகா
இத ‘ஏ’ வ+! ெப

5'&கிறனேவா, யா க

டாக?

- பிைளக அேத ப2களாவிேல +ஷாலாக(தா

இ'&கிறன” எ* ‘சீ’ வ+பிேல சி&கி& கிட&+ ைகதிக மன(திேல

ேதாறாமE'&க 5=மா? எ@வள,& ெகாள, ெகாளய5(த ெதாைக
அதிகமாக இ'&கிறேதா, அ@வள,&க@வள, நிைலைம உய'கிற% த

டைன

சாைலயிேல. இ% என விதமான நீதிைய சாதேதா ெதாியவி#ைல. சிைறயிJ

சாி, ெவளியிJ சாி, ெச#வவா இத மாியாைதைய ெப*கிறா. G6ைட
>சிைய ந8&+ ம&க, பா!&+ பய% பா# ஊ *கிறாகேள

அ%ேபால(தா சிைற நீதி= இ'&கிற% எ* அத ‘சீ’ வ+!& ைகதிக
சிதி&காமE'&க 5=மா? பா(திபைன அவக காண ேநாி6ட ேபாெத#லா
இ% ேபாற எ

ெகா

ண2க ேதாறின. ஒ'வ'& ெகா'வ இரகசியமாக ேபசி&

டன.

“எவேளா ஒ' +65ைய& ெகாைல ெச3ய இ'தானா. மா65& ெகா

டா.

H&+& கிைட(%வி-” எ* Iறினா, ஒ' ைகதி.
“அவ இவைன வி6-வி6- எவைனயாவ% இ(%& ெகா

- ேபாயி'பா.

ம;ஷ;&+ ேராஷ இ'&காதா? அதனா#தா அவைள& ெகாைல ெச3ய
நிைல(தி'பா” எ* ேவெறா ைகதி Iறினா.
“ேராஷ இ'தேத தவிர, அத 6டா ஒ' ைகயலா காதவ ேபாE'&ேக.
ெவ6- ஒ* %
5யாம# I

- இர

டாகி இ'&க ேவ

5ேல வ% சி&கி& ெகா

டாமா? அவைள& ெகா#ல

டா” எ* ஒ' சிவ!( ெதாபி

சீ ற(ேதா- Iறினா. அவ ப&க(% M6-&காரேனா- த மைனவி ேபசின%

க

- சேதகப6- அாிவாளா# அவ தைலைய ெவ65ய அசகாய9ர.

இப5( தைன ப றி& ைகதிக பலவிதமாக ேபசி& ெகாவ% ப றி

பா(திப கவைலபடவி#ைல. அத& ைகதிகைள அவ அல6சியமாகேவ

பா(தா. சGக(தி Iள2க இவக எ* க'தினா.
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‘எ மைனவி எ@வளேவா இதமாக(தா ெசானா. ேவ

டா. வ!&+

ேபாகாதீக. நா ஏைழக அநியாயமாக யாராவ% நைம நட(தினா# Iட நா
ெபா*(%& ெகாள ேவ

நா சி&கி& ெகா

5யவக. பண பாதாள வைர பா=. ேபாQசிேல

டா# தப 5யாத எ* !(தி Iறினா. ஆனா# ேராஷ

என&+. எ2க M6- 8வைர ேவ

-ெமேற இ5(த ப&க(% M6-&கார

கன(திேல ஒ' அைற ெகா-(ேத. அத பாவி பயJ&+ ப# ெசா(ைத.
ெபால ெபாலெவ* உதித%. +!+!ெவ* இர(த ஒகி *. டா&ட

ச5பிேக6 வா2கினா. எவேனா ஒ' வாயா5 வ&கீைல ைவ(% வழ&கா5னா.

நாேனா வர6-பய#. வ% ேசரேவ

5 ேநாி6ட% இத இட(தி +” எ*

ஏ:ைமயா# இடபா-, சிைறப6டவ Iறிட அைத& ேக6- அவ;&+ ஆ*த#
Iறேவ

5 ம ேறா ைகதி, “ஆமா! ஒ' ெபாிய சேதக என&+. நா + ற

ெச3ேதா. அத காக( த

5&க ப-கிேறா. சிைறயிேல இ'&கிேறா. இ%

நைம( தி'(%மா! தி'தாவி6டாJ ம றவக<&+ பயG6-வத Gல

எசாி&ைகயாவ% ெச3=. + ற ெச3த நம&+ இத( ெதா#ைல த'வ% ஒ'
வித(திேல ைற எேற Iறலா. ஆனா# நம% மைனவி ம&க ஒ' + ற

ெச3யவி#ைல. நா சிைறப6டதா# அவக கOட ப-கிறாக. நைம இ2ேக
ெகா

- வததினா# ச&கா ெதாியாம# நிரபராதிகைள( த

5&கிறாக. இ%

நியாயமா? நம&காவ%, M6ைட வி6- இ2ேக அைடப6-& கிட&கிேறாேம. அ%
ஒ*தா கOட. அப5ெயா* நா ெவளிேய வா:கிறேபா%

மாடமாளிைகயிேல இ#ைல. இ2ேக இ'ப% +5ைசய#ல! ெபாிய ேகா6ைட!!

ேவைள&+ ேவைள, ேவைல அதிகமிறி, கவைலயிறி ேசா*; தணி மணி&+

+ைறவி#ø#. இத அள, உண, ெபற, ஆைலகளிேலேவைல ெச3= ஆ6க
ப-கிற கOட ெகாFசம#ல. ஆகேவ நைம( த

5பதாக& Iறி& ெகா

-

ச&கா நம&+ ஒ' வித(திேல நைமேய ெச3கிறாக. + ற ெச3த நம&க ஒ'

வித(திேல நைமேய ெச3கிறாக. + ற ெச3த நம&+ இத நைம !ாி=

ச&கா, த2கைள= அறியாம# + றேம ெச3யாத நம% +ழைத +65கைள

மைனவி ம&கைள= வா-ப5 ெச3% வி-கிறாக த

டைன அவக<&க#லவா

கிைட&கிற%. நா ெஜயிEேல இ'பதா#, நம% +-ப ப65னி கிட&க

ேநாி-கிற% மைனவி மாெடன உைழ&க, +ழைதக ேக6பார *&

ெக6-விட,, ஊரா +-ப(ைத பழி&க, ேநாி-கிறேத. இத விசி(திரமான

விைள,, விேவகிக வ+(த ச6ட(தினாேல ஏ ப-கிறேத, இைத
எ

Dேபா%தா என&+ ஏ&க பிற&கிற%. இரவிேல H&க வ'வதிலைல”

எ* I*வா.
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சிைறசாைலயிேல ேபசப- விஷய2கேள தனிரக! பல விஷய2கைள ேப8வ.

ைகதிக, ைகதிகளிேல ப&திமாக உ

-. பா#மண மாறாத +ழைதைய

அைரசவர ைகயணி&காக& ெகாறவ எற + ற(%&காக( த

5&கப6ட

ைகதி, அதிகாைலயிேல அளி&கப- அாிசி& கFசிைய 9ாியநாராயண;&+

நிேவதன ெச3யா ! சாபிடமா6டா. அ@விதமான ப&திமாகளாக,,
சிைறயிேல இ'ப. ப#ேவ* வைக அவக, ப#ேவ* ேபா&+, ேப8 பலரக.

ஆனா# பா(திபனிட அவக யாவ' ெகாFச மாியாைதைய கா6-வ%

வா5&ைக. “அவ;&+ எனபா +ைற? பண இ'&கிற%!” எ* I*வ ெம#E

+ரEேல. சிைறயிேல அைடப6ட ேநர(திJ2Iட ெச#வதனிட ஏைழ ச *

அட2கிேய நட&க ேவ

5யி'த%. I

5ேல இ'பி; சி2க(திட பய%

மனித இ'ப% ேபால! நீதியி ேபா# தவறா% எற நபி&ைகய ற உள
ெப'பாலான ம&க<&+ இ'&கிற%. காரண பண(தி ஆதி&க பலபல

அதிசய2கைள ெச3% 5பைத பா(% பா(% ம&க திைகபைட%
வி65'&கிறன. இத( திைக!தா சிைறயிேல பா(திபைன& க

ட%,

ம றவக மதி&+ப5 ெச3த%.

%பறி= பிரமநாயக தம% பதவிைய ராஜினாமா ெச3%வி6டா. தலைமச,

ேவ* ஒ'வைர நியமி(% வி6டா. இத ெச3தி ப(திாிைகயிேல ெவளிவதேபா%

ஊாிேல பரபர! ஏ ப6ட%. கீ(தி வா3த பிரமநாயக(தாேலேய 5யாத

காாிய(ைத ேவ* யா சாதி&க 5= எ* ஜன2க ேபசி& ெகா
பிரமநாயக(தி ராஜினாமாவா# உ

டன.

டான பரபர! அட2+வத + ேவேறா

ெச3தி ெவளிவத%. ம&கைள( H&கிவாாி ேபா- ப5யான ெச3தி.
பா(திப கபி நீ65னா!
சிைறயிE'% ஓ5வி6டா!

!ர6சி&காராி ேவைலயா? எற ெகா6ைட எ(%( தைல!க<ட பா(திப

சிைறயிE'% தபி ஓ5வி6ட ெச3தி ெவளிவத%. மதிாிசைப ம'

ட%! ம&க

ெகாதி(தன! “பா(திப ஓ5 வி6டா! ஓ5வி6டா!” எற கா6-தீ பரவி ஊைர&

கல&கி வி6ட%.
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“எப5ேயா தபி(%& ெகா

- ஓ5வி6டானா.”

“அவ ஜால&காரனாேச. இ'!& கபிக ேகவல %!தா!”
“பண பா'2கள3யா! சிைறயிேல ேபா6- >65னா#Iட, ெவளிேய
வ%வி-கிற%.”
“+ேபரனிட, எமIட பயப-வானா. இத ேலாக(திJ சாி, ேவெறத
ேலாக(திJ சாி. அத ச&தியி ! ேவெற%, தைலகா6டா% சா.”
“ப5 பல பலவிதமாக ேபசி& ெகா
ெகா

ட ெச3திைய& +றி(%.

டன பா(திப சிைறயிE'% தபி(%&

“இ% ஒ' பிரமாதமி#ைல சா! 1900 வ'ஷேமா, பதிேனாரா வ'ஷேமா சாியாக&
கவனமி#ைல. அேபா% ஒ' அ !த நடத% சா, இத + அபனாக ைகதிைய&
ேகா65ேல ெகா

- வ% நி*(தினாக. நிற உடேன, >கப ேபால ஒ'

மாதிாியாக இ'த%. ேகா65ேல இ'தவக ஜ6` உ6பட, பய% ஓ6டமாக
ெவளிேய ஓ5ன. ைகதி, !சிாி!ட I
ேமா6டாாிேல உ6கா% ெகா

ைடவி6- ெவளிேயறினா. ஜ6ஜி

- தாேன ஓ65& ெகா

- ேபா3வி6டா. இ*

வைரயிேல ஆ அகபட வி#ைல. ேமா6டா' கிைட&கவி#ைல” எற ஒ'வ
Iறினா. “உ2க<&+ எப5( ெதாி=?” எ* ேக6டா ம ெறா'வ. “நம

நரசிமாசாாியி ம'மகபிைள ெதாி=ேமா, நாராயணG(தி, அவ'&+&
+!சாமி ேஜாதிட ெசானாரா சா!! +!சாமி ேஜாதிட ேநாிேல இைத

பா(தாரா” எ* அ !த(ைத உைர(தவ Iற, சேதகி, “ேபபாிேல இ%ேபால
ெவளிவரவி#ைலேய” எ* ெசா#ல “ெவளிேய ெசானா# ெவ6க& ேக- எ*,

ஜ6ஜு ம றவக< ேபபகாரகைள& ெகFசி& ேக6-& ெகா
விஷய(ைத ெவளிப-(த ேவ

டாகளா.

டா எ*” என பதி# Iறி சமாளி(தா.

க பைனைய ெச3தியாக வழ2கிய ேபவழி.
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இ@வ

ணமாக பல'ைடய Gைள&+( ெதா#ைல ெகா-(த பா(திப,

“ேபாEசா ேபாQT!” எ* ேபாQT இலாகாைவ ேகE ெச3தப5 ேபா&+
வ

5களிேல ெச* ெகா

5'தா, ப65&கா6டா ேபால மா*ேவட தாி(%!

தைன நளிரவிேல தபி ெச#வத + உதவி ெச3த காவலாளியி

+ணாதிசய(ைத !க:தா! பண கிைட&+மா, கிைட&காதா எபைத& Iட
அவ ேயாசி&கவி#ைலேய, எ@வள, ேயா&கிய எ* பாரா65னா. அவ;&+
எ(தைன ேயா&கிய எ* பாரா65னா. அவ;&+ எ(தைன ஆயிர

ெகா-(தாJ த+ எ* நிைன(தா. மா*ேவட ேபா6-& ெகாவதிJ,

%பறி பவகைள ஏ3பதிJ தன&+ இ'&+ சாம(திய(தா#, கைடசிவைர

ஆப(திறி& காலதளிவிட 5= எ* நபினா. சிைறயிE'% எதிபாராத

விதமாக ஒ' காவ காரனி க'ைணயினா# ெவளிேய வ' அதி'Oட தன&+

இ'&+ேபா% யாதா என ெச3ய 5= எ* எ

ணி& களி(தா.

அவ;&+ வி-தைலயி Gல மகி:சி அளி(த %பறி= பிரமநாயக, அவைன

பி ெதாட% பல மா* ேவட2களிேல வ'வ% பா(திப;&+( ெதாியா%.
மா* ேவடமணி%, கா- ேம- சி a, கிராம பல கட% ெச* ெகா

5'த

பா(திபைன பி ெதாட% ெசறா#, +மா ஒளிதி'&+ இட, அ2+
நட&+ ெசயJ ெதாி%வி- எற ேநா&க(%டேனேய %பறி= பிரமநாயக,
அவைன பிெதாடதா. அவ'ைடய இரகசிய ஏ பா65ப5ேயதா,
அவ'ைடய ஆ ஒ'வ சிைற&காவலனாக ந5(% சிைற ெச*, பா(திபனி
ந

பனாக ந5(% ெவளிேய அ;பி வி6டா. வி-தைல கிைட(% வி6ட%, எ*

மகி:த பா(திப;&+ ெதாியா%, தன&+& கிைட(த வி-தைலேய பிற+ ெக-தலாக

5= எப%.

பா(திபனி மா*ேவட2க, அ(தைகய ேவட2க அணிவதிேல பயி சி ெப ற

பிரமநாயக(தி +( ெதாியாம ேபாகவி#ைல. பிரமநாயக(தி மா*ேவட2கைள

அறி= அள, அறி, அத( %ைறயிேல பா(திப;&+& கிைடயா%. எனேவ ஒ'

நா ஆ

5ேவட ேபா65'த பா(திபைன, அேதேபால ேவடமி6-

பிரமநாயக சதி(தேபா%, பா(திப ஏமா றமைடதா.
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“சதாசிவ... சா% எ2ேக ேபாவ%?” எ* ஆ

5 ெமாழி ேபசினா பிரமநாயக.

“எ2ேக ேபானா# உன&ெகன?” எ* பா(திப பைழய -&+ட பதி#

ெசானா.

“ேபா+மிட பாேழ! !றப-மிட பாேழ! எ@விட பாேழகா
எ* பிரமநாயக ஆ

ஏகபநாதேன!”

5 ேகால(தி ேக ற த(%வ ேபசிவி6-, “சாமி

ேகாவி&கபடா%. இத& க6ைட இத ப&க(%&+ !%8. இ'பிட

யா:பாண. ேபா+மிட எ* ஒ*மி#ைல. %ைண ேத5- இ&க6ைட&+&
ெகாFச வழிகா6ட ேவ

உ

ைம ஆ

-” எ* ெகFசினா.

5யாக இ'தா#தாேன, பா(திப;&+ உட வர வி'! ஆ

5&+

ஏ றவிதமாக ேபச, 5=. அவ உள(திேல எ@வளேவா ேவதைன. இத

ேநர(திேல இவ யாேரா ஒ' சபைள&கார எற சE!. அதனா#, “ஆ
ஆ

5! த5( தா

டவராய ேபாE'% ெகா

வ

5 இ(தாJ கா# வயி* நிர!ேம” எ* ஏசினா.

5யா,

-, காவி என உன&+? க6ைட

“சாமி ேப8 பாைஷயிேல பல ஆசாமிக, ேப8வைத இத& க6ைட ேக6ட%
ஆனா# ஆ

5&+ ஏ இத அதிகார ேப&8? ஆ

ெதாிய ேவ

-?” எ* ேக6-வி6-, அ'ேக ெந'2கி, “சாமி&+& காைலயிேல

ஆ

-க<&+ ஆ

5&+ ஆ

-.

5 ஆதர,.

டவ ஆதர, எ* இத& க6ைட ெசா#E(தானா சாமி&+(

!ைக கிைட&கவி#ைலேயா? இத& க6ைடயிட கா#பல இ'&கிற%. சாமி&+(

ேதைவேயா?” எ* ேக6டா ெகாFச கFசாைவ& கா65யப5.

பா(திப பர2கிக தயாாி(த ப&+வமான ேபாைதகைள சாபி6-
பழ&கமானவேன தவிர, ப

ெகா

டார2களி ப

டவன#ல. ஆகேவ கா# பல(ைத& க

டமான கFசா அபி பழ&க

ணா# பா(த% க-2ேகாப

அவ;&+ அத& களி பாவதி ம6- இப5 அவதி ஏ ப-ப5

ெச3யாதி'தா#, இேத ேநர(திேல Xேராைவ( திறதா# > ேபா6ட கிளா8,
!%ேலபி# ஒ65ய பா65#க<, எப5& கா6சியளி(தி'&+? அத ரச ப'கிய

நம&+ இத ஆ

5 கFசா த'கிறாேன எ* எ

ணி ஏ2கினா. அத ஏ&க(ைத
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ேபா&கி& ெகாள, “அ5, பாவதி! உைன நா என பா- ப-(%கிேற பா!”

எ* உர&க Iவினா. ச * ெதாைலவிேல பாவதி நி ப% ேபால!
%பறி= ஆ

5 ெதாட2கினா ஆ

5 ேபைச, “ஆமா சாமி! அத

பாவதியா# வத விைனதா இ@வள,” எறா.
பா(திப;&+( H&கிவாாி ேபா6ட% ேபாலாகி வி6ட%. “எத பாவதி? என
ெச3தா? என உள*கிறா3?” எ* ேக6டா.
“சாமி, இேபா% அைலவ% பாவதியா#தா. இத& க6ைடயி வா:&ைக
ெக6ட% பாவதியினாேலதா” எ* பிரமநாயக ெசானா. பா(திப;&+&
ெகாFச பய பிறத%. பய(ைத மைற&க& ேகாப(ைத( %ைண ெகா

“ஆ

-,

5 பயேல! அ(தம ற ேப8 ேபசாேத. நீ எத பாவதிைய ப றி இப5

ேப8கிறா3?” எ* ேக6டா.
“சாமி, இத& க6ைடைய ேசாதி&+%. இத& க6ைட= ஞானெவ65யா
த ெகா

- தவதீப வைர ப5(த க6ைடதா” எ* Iறி பதிலளி(தா.

அ@வள, ப கைள= இர

ேட அைறகளி# உதி(%விட எ

பா(திப. ேகாப அ@வளவாகிவி6ட%. அவ;&+ ஆ

ணினா

5யி கர(ைத பி5(%,

“எனடா ேப8கிறா3? ெசா#வைத சாியாக ெசா#! இ#லாவி6டா# ேதாைல
உாி(% வி-ேவ” எ* மிர65னா பா(திப.

பிரமநாயக ேகாப2 ெகாளவி#ைல. “சாமி நிசயமாக எைன ேசாதி&+%. சாமி
இேபா% இ@வள, ெதாைல, அைலவ% எத காக? சிவா;&கிரக ெபற. அத
சிவா;& கிரக ஏ இன கிைட&கவி#ைல? சிவ;&+ ேவேற இட(திேல

மன லயி(தி'&கிற%. எ2ேக லயி(தி'&கிற%? பாவதி ேதவியாாிட! ஆகேவ,

பாவதி ேதவியாாி பாச(தா# பரமசிவ ப&தகளாகிய நைம ப றி பாராக
மாக இ'&கிறா. இதைன(தா சாமி நிைன(%& ெகா

-, ‘அ5 பாவதி உைன

என பா-ப-(%கிேற பா’ எ* ேபசின%. இ% இத& க6ைட&+(
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ெதாியவி#ைலயா? இத& க6ைட, மர&க6ைடயி#ைல. மகாேதவ அ'ளா# பிறத
மனித& க6ைட!” எ* பிரமநாயக ேபசினா. பரபைர ஆ

5ேபால.

ேகாப ேபா3வி6ட% பா(திப;&+, சிாி! ெபா2கி *. இப5ப6ட
ேபவழிக<ட ேசர ேவ
ஏ ப6ட%. ஆ

5 ேநாி6டேத எ*. ம* விநா5 மன& கOட

5ைய ேநா&கி பா(திப சாதமாகேவ ேபசலானா.

“எ(தைன வ'ஷமாக ஆ

5யாக இ'&கிறா3?”

“வ'ஷ& கண&ைக சாமி ேக6+%? ந#ல ேகவி! தைலைற& கண&ைக&
ேக6கேவ

- சாமி. நாJ தைலைறயாக ஆ

5க நம% +-ப.”

“ந#ல%. உ ெபய என?”
“இத& க6ைட&+ அனாபிேஷக ஆ

5 எ* ெபய.”

“சீ! உ பைழய ெபய?”
“சாமி அைத& ேக6+தா! இத& க6ைட&+ அப ைவ(த ெபய 8ப.”
“எெனன ேவைல ெதாி=?”
“ஆ

5 ேவைலகளா? பைழய ேவைலகைள& ேக&+தா சாமி.”

“பைழய ேவைலகைள(தா ேக6கிேற.”
“பைழய ேவைலகைள இத& க6ைட இேபா% ெச3வ தி#ைல. இ'தா# என?
சாமி ேக6+ ேபா% ெசா#ல( தா ேவ

ேமேல தா,வ% ேபால 8வைர( தா

-. சத5 ெச3யாம# அ5(த ப%

5& +தி&க 5=. சாவி இ#லாம# >6ைட(
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திற&க 5=. ெகாFச I இ'&கிற க(த கிைட(தா#, இ!ம ேபாட( ெதாி=.
இப5 பல ேவைலக ெதாி= 8மாராக.”
“தி'6- பய#தானா? சாி, கிட&க6-, உன&+ ேசா* கிைட&க நா வழி
ெச3கிேற. நா ெசா#Jகிறப5 ேக6க ேவ

-.”

“ேக6கிேற. பைழய ேவைலயா, !திசா இ'&கா சாமி?”
“பைழய அ;பவ(ைத ெகா

உைன ேபால ப

- !திய ேவைல ஒ* ெச3யD. இேதா பா. நா

டார பய# இ#ைல. இப5 ஆ

ேபா65'& கிேற. நா ெபாிய ேபாQT ஆXச.”
“ஐையேயா! ேபாQ8 சாமியா நீ2க. !

5 ேபால ேவஷ

ணிய உ2க பிைள +65க<&+. எைன

மா65 வி6-விடாதீ2க.”
“மைடயா! 8மா கிட. மிரளாேத. ஆ
மற%வி-. ஆ

5 ேவட ேபா65'&கிேற எபைத

5 எேற நிைன(%& ெகா.”

“ெநFசிேல பய !+% +ைட=ேத சாமி.”
“பய(ேதா- ேவைல ெச3. உன&+ ஒ' ஆப(% ஏ படாதப5 நா பா(%&
ெகாகிேற.”
“ஆ

5&+ ஆ

5 உதவி ெச3யாமE'&க 5=மா சாமி? என&+ என ேவைல

ெகா-&கிறீகேளா அதைன நா ெச3% 5&கிேற. ஆனா#, என&+& ெகாFச
ம6டமான !(தி. ஆகேவ எத& காாிய(ைத நா ெச3ய ேவ
ெகாFச நிதானமாக நட&+” எ* ப

-மானாJ,

டார& ேகால(திE'% பிரமநாயக

Iறிட& ேக6ட பா(திப. மகி:%, “அனாபிேஷக! நா ெசா#லேபா+
விஷய ெவளிேய ெதாிதா#, காாிய ெக6-வி-. நீ இரகசிய(ைத&
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காபா ற&I5யவனா எப% என&+( ெதாிய ேவ

-. தE#,

உள*வாயனாக இ'தா# உனா# என&+ உதவி&+ பதி# உப(திரவ தாேன
வ'. ஜா&கிரைதயாக இ'&க ேவ
பலமானதா&கினா.

- இத விஷய(திேல” எ* X5ைகைய

பிரமநாய, “சாமி! எனா# எ% 5வதானாJ 5யாம ேபாவதானாJ சாி,
ஒ* ம6- நிசயமாக எனா# 5=. வா3&+ >6- ேபா6-வி6டா#,

பிற+ >65னவகளாக( திறதா#தா திற&+. இரகசிய(ைத& காபா ற(

ெதாியாவி6டா#, இத& காவி உைட எ2க +-ப(திேல நாJ தைலைறயாக

இ'தி'&க 5=மா? சாய அதிக சீ&கிர(திேல ெவ<(% வி65'&+ேம” எ*
Iறி பா(திப;&+ ைதாிய G65னா. ெந-ேநர ேயாசி(% வி6-,“ஆ

அதிக சிரம ஒ*மி#ைல. அ-(த ெபௗணமி&+ அதாவ% இ; ஆ*

நா6களி#, ஆயிர ஆ

பா(திப ேக6டா.

5!

5கைள( திர65( தர உனா# 5=மா?” எ*

பிரமநாயக, “இ%தானா பிரமாத? ஒ' ஆயிர என, ஒப% ஆயிர
ேவ
ஆ

-மானாJ திர6டலா. ஆ

5 க<&+ பFச இ#ைல. ஆனா#, ஆயிர

5க ஏ? எத காக எ* ெசா#E அவகைள( திர6-வ%? ேக6பாகேள!”

எ* ேக6டா.

“ெபௗணமி அ* ப
“சாபாடா! ஆயிர ஆ

டார2க<&+ பழ பாயச(%ட சாபா-.”
5க ேபா%மா? ஐபதாயிர ேபா%மா? என சாமி!

இைத ஒர ெபாிய ேவைலயாக ெசா#கிறீ. ேசா* எற ெசா# ேக6டாேல 1*

காத ஓ5 வ'ேம, ப

டார& I6ட. இத + நா ேவ

-மா ேவைல ெச3ய?

அைர நாளிேல 5(%விட& I5ய அ ப& காாிய. இத + ஆ* நா6க ஏ?”
“அதிக ேப ேவ

டா. ஆயிர ேபா%, ஆயிர ஆ

சாமளிபேத கOட.”

5 பய#கைள
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“அ% உ

ைமதா. ஆ ஒ*&+ ஒ' ேவைள&+ அைரப5 அாிசி ேக6பாக.

நா ஒ*&+ நாJ ேவைள ேபா-வதானாJ சE&க மா6டாக. ஆமா சாமி!
ஆயிர ஆ
“ெப

5க ேவ

க ேவ

-ெமறீேர, ஆ

க ம6-மா, ெப

க< ேவ

-மா?”

டா.”

“சாி, ஒ' ெபாிய ெதா#ைல வி6ட%. ெப

கைள= ெகா

ெபாிய சிரம இ'&கிற%. இத பய#களிேல நாJ&+ ஒ

- வ'வெதறா#,
D, ஆ*&க ஒ

D

எ* இ'&+. அ%கைள அைழ(% வதா# அத பFசாய(%( தீ(% ைவ&கேவ

நம&+ ேநர இரா%. சாமி! சாபா- எத இட(திேல?”
“இ2+தா. இரகசிய ேவ

-. சாபா- நைட ெபற ேபாகிற இட(ைத

I65 ெசா#ல 5யா%. ெபௗணமிய*, அத ஆயிர ஆ
மணி&+ நா +றிபி- இட வ% ேசர ேவ

5க< இர, 8

-. அ2÷ >ைஜ&+ பிற+

ேபாஜன. அத ேபாஜன நைடெப*கிற இட(தி + ப

டார2கைள நா

அைழ(% ெச#ேவ இட(ைத ம6- இேபா% ெசா#ல 5யா%. இத +

சமதிபாகளா ப

டார2க?”

“இத + ம6-மா? இ; ஏதாவ% ஏெழ6- க
சமதி&க ஆ

5க உ

-. சாமி! ஆயிர ஆ

5ஷக ெசானாJ
5க<ட ஆ*நா6களிேல,

அதாவ% ெபௗணமி இர, 8 மணி&+ நா த2கைள சதி&கிேற. ஆனா#,

சிரம(தி + என த'M? எைத=  I65 ேபசி 5(%& ெகா
தகரா* வராமE'&+. அத காக(தா, ஆயிர ஆ

டா# பிற+

5கைள அன

அளிபதாக ெசா#E அைழ(தாJ, அத காக நீ +றிபி- நிபதைனைய&
ேக6- சில காவிக கிE ெகா< அ%கைள( த65& ெகா-(%& ெகா
ேவ

- வர

-. ேமJ அத ஆ* நா6களிேல எெனன ே^(திர(திேல எெனன

தி'விழாேவா! தி'விழா பலமாக இ'தா# ஆ

5க அ2+தா ேபா3-

வி-வாக. ேபானா# சாபா- 8கமாக& கிைட&+, கா8 ேந', க(திாி=
8மாராக நட&+ எ* அத பய#க தி'விழா நட&+ ஊ'&+ ேபா3வி-வாக. அப5 ேபாகிறவகைள மட&கி அைழ(% வர ேவ
ெச3யேவ

-. ஆக

5ய ேவைல ெகாFச இ'&கிற%. இத காக இத& க6ைட&+ என
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த'வதாக சாமி தீமானி(தி'&கிற% எப% ெதாிதா# ேவைல ெச3ய& ெகாFச
நிமதியாக இ'&+.

“ேசா* கிைட(தா# ேபா% எ* ெசான% ேபா3 இேபா% ேபர ேப8கிறாயா?
சாி, சாி, உன&+ உ ஆ=6கால வைரயிJ ேசா* %ணி த'ேவ, ேபா%மா?”
“சாமி! ேகாபி&க& Iடா%. எ ஆ=6கால வைரயிேல எ* ெசா#கிறீ, யா
க

டாக? இேறா நாைளேயா இ; ெகாFச ேநர(திேல, இரேவா, பகேலா

எத ேநர(திேலா ைகலாயபதி தன% தி'வ5யிேல எைன ேச(%&

ெகாகிறாேரா, எப5 ெசா#ல 5=? எ ஆ= வைரயி# காபா *வதாக
ெசா#J ேப8 ேவ

டா சாமி! +றிபாக ஒ' ெதாைக ெசா#Eவி-.”

“பணமா? சாி நீேய ேக! எனதா ேவ

-?”

“ஆ

5&+ 500 Nபா3 ததா#ேபா%.”

5&+ அைர Nபா Mத, ஆயிர ஆ

“பிைச&காரபய#! சாி, ஐ1*தாேன ேவ

-? சாி, த'கிேற.”

எறா#! ேத எற உடேன தி(தி&+மா சாமி?”
“த5யா! எ வா(ைதயிேல நபி&ைகயி#ைலயா?”
“யா சாமி ெசான% அப5! ஆனா#, பண விஷய பா'2ேகா, க

ணாேல

பா(%& ைகயாேல ெதா6-( த65 பா(%& காதாேல ேக6டா(தாேன ஒ'
சேதாஷ பிற&+. நீ2க தவறாக எ

பண(ைத வா2கி& ெகா

ணிவிட& Iடா%. எ 8பாவ அ%.

டா# என&+ ேவைலயி# 8*8*! ஏ ப-. ெப6ேரா#

ேபா6டா#தாேன ேமா6டா ஓ-%. அ%ேபால.”

“சாி! நா சீ6- த'கிேற பண(%&+ உன&+, நா ஏ பா- ெச3கிற

சாபா6- ெசல,&+ ேச(% பண த'வா. அைத வா2கி& ெகா

-
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நாைள&+ இேத இட(திேல எைன வ% சதி&க ேவ
ெபௗணமிய* நட&க ேவ

-. பிற+, ஆறா நா

5ய ஏ பா6ைட& +றி(% நா ெசா#Jகிேற.”

“இத ேபா8 5த%, பாதிப உடேன 500 Nபா3 த%த,ப5
ஆலால8தர'&+ சீ6- எதி ஆ

5& ேகால(திE'த பிரமநாகய(%&+(

ததா. பிரமநாயக சீ6- எ-(%& ெகா

-, !றப6டா மி&க சேதாஷ(%ட.

பா(திப %ளி= சேதகி(த 5யாதப5 நட% ெகா

ட பிரமநாயக,

அவ;ைடய எதிகால ேவைல( தி6ட(ைத அறி% ெகா< அாிய சதப
தன&+& கிைட&+ப5 ெச3வி(த ஆ

5& ேகால(ைத பாரா65& ெகா

ேட,

தன% மாளிைக ெச*, மா*ேவட(ைத& கைல(% வி6-, தலைமசைர& காண

ெசறா. தலைமச பிரமநாயக(ைத& காண, இOடபடவி#ைல எற

ேபாதிJ ெவ*!ட சில நிமிஷ ேநர ேப65தர 5= எ* ெதாிவி(தா.

பிரம நாயக தலைமசாி ேகாப(%&+ ெவ*!&+ காரண இ'ப%

அறிதவராதலா# அத காக வ'தவி#ைல. மாியாைத=ட தலைமச'ட

ேபசலானா.

“மிTட பிரமநாயக! என விேசஷ?” எ* தலைமச ெகாFச அதிகார(
ேதாரைணயிேல ேபைச( %வ&கினா.

“பா(திப விஷயமாக(தா ேபச வேத” எ* நிதானமாக பதிலளி(தா

பிரமநாயக.

“பா(திபைன பி5(%வி6S ேபாE'&கிற%” எ* ேகEயாக& ேக6டா

தலைமச.

“பா(திபைன( தபி ேபாக ெசானவ;&+ அவைன மீ

- பி5ப%

கOடமா? பா(திப, எ உள2ைகயிேல இ'&கிறா தலைமசேர!
பா(திபைன வி-தைல ெச3தா#, அவ;ைடய நடமா6ட(ைத& கவனி(%&
ெகா

5'% தைலமைறவாக இ'&+ +மா எபவைன=, ெவ5+

மம(ைத= க

-

-பி5&க வழி ஏ ப- எ* நா ெதாிவி(ேத. தா2க எ

ேயாசைனைய 6டாதன எ* க'தினீக. எ பதவிைய ராஜினமா

ெச3ேத. ஆனா# %பறி= ேவைலைய நா நி*(தி& ெகாள வி#ைல;
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பா(திப சிைறசாைலயிE'% தபி(%& ெகா

- ேபான%, எ

உதவியினா#தா. அ% அவ;&+ ெதாியா%” எ* பிரமநாயக Iறி& ெகா

- ஆலால8தர'&+ பா(திப தத சீ6ைட& கா65னா.

ேட

அைத ப5(த%, தலலைமச சேதாஷ(தா# %ளி எதா! “அனாபிேஷக
ஆ

டா. “ஓேகா!

5 யா?” எ* ேக6டா. பிரமநாயக(தி !ைனைகைய& க

நீ2க அேபா% ப

டார சனதியாகி வி6Sரா?” எ* Iறி& ெகா

ேட

ஆனதமைட%, பிரமநாயக(தி கர2கைள பி5(%& +J&கியப5, “மிTட
பிரமநாயக! உைடய Gைளேய Gைள. நா Mணாக& ேகாபி(% ெகா

ேட.”

எ* Iறினா; ெடEேபாைன எ-(தா.
பிரமநாயக சேரெலன, ெடEேபாைன தலைமச கர(திE'% பி-2கி& கீேழ

ைவ(%வி6-, “ஆலால8தரைர& ைக% ெச3ய உ(தர, பிறபி&க உ(ேதசமா?
ேவ

டாமா; இேபா% இத& காாிய ெச3தா#, எ தி6ட பாழாகிவி-.

இன பா(திபைன எ பாைவயிேலேய ைவ(தி'&கிேறேன ெயாழிய
+மாாி இ'பிட ெவ5+

- விஷய ெதாி% ெகாள 5யாத நிைலயிேல

தா இ'&கிேற. அத இரகசிய(ைத விைரவிேல அறி% ெகாள சதப
கிைட(தி'&கிற%. உம% உதவி ேதைவ” எ* Iறினா.
“என ேவ
ேவ

-? ெசா#J. மிTட பிரமநாயக. எ ைகெய(தி6ட க5த

-மானா# ெகா-(% வி-கிேற. உம&+ இOடமான உ(தரைவ எதி&

ெகா<. என&+ இேபா% உமிட >ரண நபி&ைக பிற% வி6ட%” எ*

தைமச சிாி!ட ேபசினா.

பிரமநாயக, “அ@வள, பா&கியசாEயாக நா ஆக ேநாி6ட% க

-

மகி:சியைடகிேற. ஆனா# என&+ இேபா% அவசரமாக( தா2க ெச3ய
ேவ

5ய காாிய அ% அ#ல. ஒ' ஆயிர ாிச@ ேபாQசாைர எ;ட அ;பி

ைவ&க ேவ

-” எ* ேக6க, தலைமச விய! *, “மிTட பிரமநாயக,

எத ரா`ய(தி மீ% பைடெய-&க ேபாகிறீ? என ேவ5&ைக! ஒ' ஆயிர

ாிச@ ேபாQசா! எத +? பா(திபனிட ெபாிய ப6டாள இ'&கிறதா? +மாாிட
கெபனி இ'&கிறதா? என&ெகா* விள2கவி#ைலேய” எ* ேக6டா.
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பிரமநாயக, “என&+ ெதாிய(தா இ#ைல. ஆனா#, ப
இ'&+ பா(திப, ஆ

5பய# அனாபிேஷக(%&+ பிறபி(தி'&+

உ(தரவிப5 நா நடதாக ேவ

ேபாQசாைர ஆ

டார& ேகால(திேல

-ம#லவா? ஆகேவதா ஆயிர ாிச@

5 ேவட(திேல சி(தமாக இ'&க ெசா#J. நா இர

நாளிேல வ'கிேற. அவகைள அைழ(% ெச#ல” எ* Iறினா.

-----------

“ஆயிர ஆ

-

அ தியா
தியாய
யாய 21
5கைள& ெகா

- என அ !த ெச3ய ேபாகிறா?” எ*

%பறி= பிரமநாயக ேயாசி&க 5யவி#ைல. ஆ

5க ேவட(திேல

ேபாQசாைரேய அைழ(% ெச#ல ஏ பா- ெச3% வி6டா#. பா(திப எத

விதமான காாிய ெச3வதானாJ கைடசி விநா5யி# Iட( தனா# அவைன

த-(%விட 5= எற நபி&ைக இ'த%. ஆகேவ Mணாக, Gைள&+ ேவைல

ெகா-&கவி#ைல.

பா(திப;ைடய க5த(ைத மதி(% ஆலால8தர பணம ெகா-(தா. பண(ைத

ெப *& ெகா

- பிரமநாயக, பைழயப5 ப

பா(திபைன ெச* க
Iறினா.

டார& ேகால தா2கி& ெகா

-,

-, “ஆயிர தயா! உ(தரைவ எதிபா&கிேற” எ*

“மி&க சேதாஷ. ஆனா# நீ ெச3ய ேவ

5ய காாிய(திேல, ஆரப ேவைலதா

5தி'&கிற%. &கியமான காாிய(ைத இனி ெச3ய ேவ
உ  சம(% ெதாிய ேவ

-. அதிேலதா

- எ* பா(திப Iறினா.

“எ சாம(திய(ைத ப றி நீ2க சேதகிப%தா என&+ ச2கடமாக
இ'&கிற%. இ'&க6-, H2கி& ெகா

5'&+ !E ேபா* இ'&கிேற.

எபிவி6- பா(தா#தாேன ெதாி=, எ விஷய? Mணாக பிரதாப(ைத&

I*வாேன. நீ2க எ@விதமான காாிய ேவ

-மானாJ ெச3ய

ெசா#J2க. எனா# 5யவி#ைல எறா#, காாி( %!2க”எ*

பிரமநாயக ேராஷ ெகா

ட பாவைனயிேல ேபசினா.
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பா(திப ெகாFச ேநரம6- ஆ:த சிதைனயி# இ'தா அவ;ைடய

ெந றியிேல 8'&க2க ேதாறின. தைல+னி% அ2+மி2+ உல,வ%, பிற+
ெவறி ெகா

டவ ேபால வான(ைத அ

வி-வ%மாக இ'தா. “இத ப

ணா% பாப%, ெப'G8

டா(ைத வ% நபிவி-வ% சாியா+மா?”

எ* சிதைன. அதனா# ஒ'விதமான சFசல.

பா(திப;ைடய நிைலைமைய பிரமநாயக உண% ெகா

டா. ெந'&க5யான

இத ேநர(திேல, எ@வள, சேதக பிறதாJ கைடசியி# தைன(தா %ைண
ெகாவா எப% ெதாி= பிரமநாயக(%&+. எனேவ பா(திபனிட ச *

&காக நட% ெகாள ேவ

- எ* தீமானி(தா.

பா(திப ஒ' தீமான(%&+ வ%வி6டா. என ேநாி6டாJ சாி. இனி இத

ப

டார(ைத& ெகா

ெச3% ெகா

- தா காாிய(ைத 5(%& ெகாள ேவ

-, “சாி! நாைள இர, ப(%மணி 8மா'&+ ப

அைழ(%& ெகா

- எ* 5,

டார& I6ட(ைத

-, இேத இட வ% ேச. ஒேர +பலாக& ெகா

ட வராேத.

ட சி* சி* பிாி,களாக வ% ேசர6-. ேபா, உடேன

ப(% இ'ப% ேப ெகா

அத ஏ பா6ைட 5(%& ெகா

- வ% ேச, தாமதியாேத” எ* Iறினா.

பிரமநாயக, “இர, ப(%மணி&+ அவகைள அைழ(% வ%வி-கிேற. ஆனா#,

சாபா- ஏ பா- ஒ* ெச3ய& காேணாேம! அத பய#க பசிேயா பசி எ*

IசEட ஆரபி(தா# பரமசிவ Iட பயபட ேவ

ஏ பா- என&+& ெகாFச பி5&கவி#ைல. ஆயிர ப

5யி'&+. நீ2க ெச3கிற
டார2கைள அைழ(%

வ'வெதறா# அத + ஏ பாடாக இ2ேக எ(தைன G6ைட அாிசி இ'&க
ேவ

-? கா3கறி ஒ' ப&க(திேல +வியலாக இ'&க ேவ

சாமா; இ'&க ேவ

-. ப'! பலகார

டாமா? க6ைட காேணா, G6ைட காேணா. இத

நிைலயிேல, அ%கைள அைழ(%& ெகா
5=?” எ* ேகாப2 ெகா
பா(திப சிாி(%& ெகா

- வதா#, யா அ%க<ட ம#Eட

ட பாவைனயிேல ேக6டா.

ேட, “பாழா3ேபானவேன, ேசாேறாேசா* எ*

அைலயாேத. அத + ேவற ஏ பா- ெச3% வி6ேட. கவைலபடாேத. அேதா,

148

கா6-&+ேள இ'&+ ேகாயி# இ'&கிறேத. பா(தாய#லவா! அ%தா சைமய#

இட. ேகாயிEேல இ'&+ ேதவேன தவசிபிைள. எ தேபா பலேம, அாிசி
இறி ேசா*. ப'பிறி& +ழ! ெகா

- வ% ேச&+, பFைச பயேல,

எைன பா(தாேல உன&+( ெதாியவி#ைலயா? நா பFேசதிாிய

ெச6ைடகைள= அட&கி பிரமைனேய பணி ெச3பவனாக& ெகா
எப%; Gடா நாைள இர, வ% ேச. நட&க ேவ
ெகாேவ. ேபா” எ* உ(தரவி6டா.
உேள ெபா2கிய சிாிைப அட&கி& ெகா

ட பா(திப

5யைத நா கவனி(%&

- பிரமநாயக, பா(திப;ைடய தேபா

பல(ைத( ெதாி% தாசனாகிவிட6% ேபால ந5(%வி6-, “ெதாியா( தன(தா#
ஏேதேதா ேபசிவி6ேட. ெத3வ(ைதேய ஏவலனாக& ெகா

!'ஷராகிய நீ2க எைன மனி&க ேவ

ெகா

-ள தி@ய

-” எ* பயப&தி=ட ேக6-&

- பாத(ைத பணி%வி6- ெசறா.

+றிபி6டப5, ம* இர, ப

டார& I6ட வ% ேச% வி6ட%.

வதவக<&+ ேசா * வாசைனேய கிைட&காததா#, ஒ' பரபர! உ

டாயி *.

பா(திப, “ஆயிர(ெதா' அபகேள, அைர விநா5 ேவ* எைத ப றி=

மன(திேல நிைன&காம# அமலைன( தியான ெச3=2க” எ* உபேதச உ(தர,
பிறபி(தா. பிரமநாயக ஆசாிய2Iட அைடதா. ‘இத& கள எ@வள,

ேந(தியாக ந5&கிறா? பாமர அவனிட மய2கியதிேல என ஆசாிய இ'&க
5=?” எ* எ

ணி& ெகா

-.

தியான 5த பிற+ பா(திப மீ
1 றிேல ஒ'வராவ%, உ

- ேபசலானா “ப&தகேள, உ2களிேல,

ைமைய( ேத5& க

-பி5&க ேவ

உ(தமமான ேநா&க( ேதா-, இத( தவ&ேகால ெகா

-ம எ*

5'Xக. ெப'

பாலானவக, கபட ேவடதாாிக எப% என&+( ெதாி=. அதனா# அத காக

நா உ2கைள& ேகாபி(%& ெகாள வி#ைல. எ&காரண ெகா

- நீ2க காவி

அணிதி'தாJ சாிேய. காவி அணிதவகைள& கட, சனிதான(%&+

அைழ(% ெச#J த(%வ எ;ைடய%. கபட நிைறதவகைள& கட,

ஏ *& ெகாள மா6டாேர எ* ேயாசி&க ேவ

டா. எ;ைடய
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தேபாபல(தா#, உ2க<ைடய கபட(ைத& க'&கி( Hளா&கி& கா ேறாகா றா+ப5 ெச3% வி-கிேற. பயபடாதீக.

பா(திப ஆேவச ெகா

டவ ேபால ேபசினா. ப

டாரா& I6ட(திட

ேபசி, மனைத மய&கி அவகைள( த இைசப5 நட&க ெச3ய ேவ
ேநா&க(ேதா- இத நாடக(ைத பா(திப நட(%கிறா எப%
பிரமநாயக(%&+ விள2கி *. அத ஆயிரவ உ

ைமயிேலேய ப

- எற

டார2களாக

இ'தி'பி, அ5பணிவ, அரகரா I*வ. இப5ப6ட சிறத தைலவ ெவ+
சீ&கிர(திேல ஒ' மட க65வி-வா. அத மட(திேல த2க<&ெக#லா இட
ணி சேதாஷி(தி'ப%. வதவகேளா, ேக.5.க

கிைட(%வி- எ* எ
ப

ப

டார2களாக உல,வைத=, களக காவி உைடயிேல இ'பைத=2 க

டார& I6ட(தி !ர6-கைள அட&கி பழ&கப6ட ேபாQசா. எனேவ

-

அவக<&+ பா(திப;ைடய ஆேவச ெசா ெபாழி, ேக6க& ெகாFச
ஆ(திர உ

டாயி *. ஆனா# கமிஷனாி உ(தர, க-ைமயான%. ப

டார&

ேகால(தி# இ'&+ பிரமநாயக, எைத எத ேநர(தி# எப5 ெச3ய
ெசா#கிறாேரா அ%ேபா# ெச3ய ேவ

-; அவசரப6- நீ2களாக எ%,

ெச3%விட& Iடா% எ* கமிஷன உ(தர வி65'தா. ஆைகயினா# அவக

ஆ(திர(ைத அட&கி& ெகா
மய&க ெகா

ேபசலானா.

5'தன. “ஆ

5 பய#க நம% ேபசினா#

டவகளாகி வி6டன” எ* எ

ணி& ெகா

- பா(திப ேமJ

“ஆ

5கேள! உ2கைள நா இ* அைழ(த% வி'தளி&க, வி'% காேணா.

ேவ

டா இ* ம6-ம#ல. இனி எேனா- எ@வள, கால இ'தாJ

ஏேதா M

ேப8 நட&கிறேத எ* நீ2க வியாIலப-கிறீக! கவைல

உ2க<&+ வி'% உ

-. விைளயா6- அ#ல! உ2க<&+ எ;ைடய

தேபாவன(திேல, அ'ைமயான வி'தளி&கிேற. அத( தேபாவன எ2ேக
இ'&கிற% எ* எைன& ேக6கிறீகளா? நீ2க அத வன(ைத& காண(தா
ேபாகிறீக! வழி ெதாிய& காேணாேம எ* வா-கிறீகளா? பாப! நா
கா6-கிேற வழி, வா'2க” எ* Iறி& ெகா

- அவகைள ஆர

இ'த ஆலய(%&+ அைழ(% ெச*, ப&க(திேல இ'த பிரமா

ய(திேல
டமான

நதிய'ேக அவகைள இ'&க ெச3%, “இ2ேக த2கி இைறவைன( ெதாதப5

இ'2க. நா உேள ெச* ேதவனிட ைறயி-ேவ. அவ உள கனி%,
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வழிவி-மா* நதி&+ உ(தரவி-வா. நதி விலகி நி* நா ேபா3 ேசர

ேவ
ஆ

5ய தேபாவன(தி கான வழி ெதாிய ெச3=.”

5& ேகால(திேல இ'த ேபாQசா'&+, “இவ யாேரா ெதாியவி#ைல.

!ர6-&கார எ* நா நிைன(ேதா. இவ ேப8வைத பா(தா#, இவ

!ர6டன#ல. யாேரா ஒ' ைப(திய&கார எ* ேதா*கிற%. தேபாவனமா.
அத + நதி வழிகா6-மா. 8(த ைப(திய&கார பய#! இவைன பி5&கவா

கமிஷன', பிரபல பிரமநாயக ஆயிர ேபகைள அைழ(%& ெகா
வரேவ

-

-? காைத( தி'கி& கன(தி# ஒ' அைற ெகா-(தா# பய# 8'

-

விவா கீேழ. இவ;&காக இ@வள, ேபாி ேவைல Mணாவதா?” எ*
நிைன(தன. ப

டார ேவட மணிதி'த பிரமநாயகேம, பணி,ட பா(திபனிட

ெச*, “ேதவ அ' ெப ற +'நாதா, நதி விலகி வழிவி- எ* தா2க

Iறிய ெமாழிைய இத ஆ

5க நபவி#ைல. நீ2க விைளயா-கிறீக எ*

நிைன& கிறாக. ஆனா#, நா அறிேவ, த2க தேபாபல(ைத” எ* Iறினா.
பா(திப, நதி&க'ேக I6ட(ைத இ'&க ெசா#E வி6-, ேகாயிJ&+ேள,

GலTதான ெசறா, ேதவைன( ெதாழ. ேபா+, அைனவ' அரகர, சிவசிவ

எ* பஜி(%& ெகா
ஆ

ேட இ'&க ேவ

- எ* க6டைள யி6டா.

5களி அரகர சிவசிவ ச(த அரைன= ெசவிடனா&கிவி- ேபாE'த%.

உேள ஓ5னா பா(திப. ஐ% நிமிட2களாயின. அரகர சிவசிவா எ*

பஜித(ப5 அைனவ' நதிையேய உ * பா(%& ெகா

5'தன. அ-(த

நிமிஷ(திேல ஆசாிய சபவ நைடெப ற%. பா(திப Iறியப5ேய நதி

விலகி *.

நதி விலக& க

ட%, ஆ

5 ேவட >

5'த ேபாQசா ெகாFச

ஆசாியமைடதன. ‘இத& கள சாமானியன#ல. ெபாிய ஜாலவி(ைத&கார.

இவ மனிதைன மி'கமா&+வா! மி'க(ைத மனிதனா&+வா! இவைன பி5&க

இ@வள, ஆ6க ேதைவப- எ* %பறி= பிரமநாயக எ

ணியதிேல

தவ* இ#ைல. இத பாவி நைம எெனன ெச3வாேனா?” எ* பயதன.
நதி விலகிய% ப

டார& ேகால(தி# இ'த பிரமநாயக பயபடவி#ைல.

ஆனா#, மி&க ஆவேலா-, நதி விலகிய இட(திேல ெதாித 8ர2க வாயிைல&
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I% கவனி(தா. உேள ஒேர இ'. ேகாயிE உேள ஓேடா5 ெசறா.

பா(திப வி&கிரக(தி கா#கைள பி5(%& ெகா

5'பைத& க

ெந- பைனேபா# அவ  M:% +பி6-,“அ !த !'ஷேர! ஆ

-, அ5ய ற
டவனி

அ'ைம( Hதேர! இ% கEகால. இ&கால(திேல கட, ஏ%, இ' ஏ% எ*
கசடக I*கிறாக. அவக க

டா# ெதாி=, உம% மக(%வ, நா

தEேல, எைன ேபால ஒ' ேசா * சாமியா எேற த2கைள நிைன(ேத
இேபா% நதி விலகிட& க

எைன ெபா*(த'ள ேவ

ேட. எ தவைற உணேத. அபசார ெச3த

-கிேற. உம% ெபான5 ேபா றிேன” எ*

Iறினா. Iறிவி6- அ வி&கிரக(தி தாைள வண2+ பாவைனயாக( ெதாட

ய#ைகயி# பா(திப, அவைர ஆசீவதிபவ ேபால( தைலைய( தடவி H&கி
நி*(தி, வி&கிரக(தி பாத2கைள அவ ெதாட ஒ6டாம# த-(%வி6டா. இத
968ம(ைத( %பறிபவ ெதாி% ெகா

டா, எறாJ அைத ெவளி&+&

கா6டாம#, பா(திப;ைடய மகிைமைய& க
ெச3தா.

- பரவசமானதாகேவ பாசா2+

“சாி, எ;ைடய சீடக<ட இனி >ேலாக ைகலாய எற !னித!ாி&+ ேபாக
ேவ

-. இ2ேக கிைட&+ பைழய கைதகைள எ

ெணயி# ேதா3(%(

தீவ(தியா&கி& ெகா, 8ர2கெமா* ெதாி=, நதி விலகிய இட(திேல,

அ8ர2க(தி;ேள ேபானா#, சாேலாக சாமீப சாNகப பலø தர&I5ய, >ேலாக
ைகலாய ேபா3 ேசரலா. அ2+ ெசற பிற+, எ;ைடய ம ற
அ !த2கைள& கா6-கிேற” எ* பா(திப Iறிட, ப

டார2க<&+ ஆ

5

ேவட( %பறிேவா, +'வி க6டைளைய& Iறினா. சில, தீவ(திக

பி5(%& ெகா

டன. ஒ@ெவா'வராக, உேள இற2கின. எ#ேலா' இற2கி&

ெகாFச Hர ெசற வாயிE#, நதி பைழயப5 வ% நி*வி6ட%.
தீவ(திகளி ஒளியினா#, 8ர2க ஒ'வா* ெதாித%. சிவ நாம பஜைன=ட
ஊவல ேபால ஓராயிர ஆ

5க< ெசறன. வைள%, சில இட2களிேல

அக*, ேவ* சில இட2களிேல +ழிக நிரபி= ம * சில இட2களிேல
ச * ெச2+(தா= இ'த%, 8ர2க வழி. எவேனா ஒ' சி றரச கால(திேலா,
அ#ல% காட6ரச கால(திேல அ8ர2க அைம&கப65'&க ேவ

-; இைத
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எப5ேயா பா(திப ெதாி%, த;ைடய காாிய(%&+ பயப-(தி&

ெகா
ஆ

டா எபைத பிரமநாயக Uகி(%& ெகா

டா.

5 ேவட ேபாQசா'&+& கிE= ைதாிய மாறி மாறி வதன. என

ஆ+ேமா, யா% ேந'ேமா எற கிE! என ஆவ%? நா ஆயிர ேப

இ'&கிேறாேம, இவ என ெச3ய 5=? பிரமநாயக ஆழ ெதாியாமலா

காைல Wைழபா! அவ;ைடய மாயாஜால2கெள#லா பிரமநாயக(திடமா

பE&+ எற நபி&ைக.

8ர2க வழியாக ெந-Hர ெசற%, ெகாFச Hர(தி E'% ஏேதா ச(த,
இ'! அ5ப% ேபால, உர(த +ரE# யாேரா ேப8வ% ேபால& ேக6ட%. ேமJ
ெகாFச ெதாைல, ெசற%, தீ நா ற! ேபாQசா'&+ நரகேலாக நிைன,
வரலாயி *. இத பாவி, ஏதாவெதா' பய2கரமான நரகேலாக(ைத( தயாாி(%
ைவ(தி'&கிறாேனா? பிரமநாயக, ப
ஆ

டார& ேகால(திேல இ'தாJ, நா

5கள#ல எபைத= அறி%& ெகா

-, எ#ேலாைர= ஏக கால(திேல

அழி(%விட இத பய2கரமான பாைதயிேல !க ைவ(தாேனா? 8ர2க(திேல

8-நா றம5&கிற%. விதவிதமான ச(த ேக6கிற%. என காரணேமா

ெதாியவி#ைல. ெந'!& +ழிகளிேல தளி வி-வாேனா? நீநா3கைள ஏவி&
க5&க ெச3வாேனா? எெனன இைசக நட&+ேமா? ெதாிய வி#ைல.
5சவி:பவைன=, கள சாவி& காரைன= கன(திேல இர

- அைற

ெகா-(% அட&கி வி-வ% நம% வழ&க. கன ைவ&கிற களைன,

%+(ேதா# உாிய அ5 ெகா-(% அட&கிவி65'&கிேறா. ஊ ேபா&கிாிகளி

65கைள( த65 அவகைள Gைலயி# உ6கார ைவ(% வி-வ% நம&+( ெதாி=.
இவ அப5ப6டவனாக இ#ைலேய எ* பயதன.
இ@வ

ண பய(ேதா- நட% ெசறவகைள ேமJ கிளி ெகாள

ெச3வ%ேபால, ஒ' சபவ ேநாி6ட%. பலவிதமான ச(த2க ÷6-&
ெகா
க

5'தன. திSெர* நி* வி6டன. ஒேர அைமதி, அத அைமதிைய&

- ஆசாியமைட% ஆ

5& I6ட அச2 ெகா< ப5, 8ர2க வழியிேல,

திS திS எ* பல உ'வ2க ேதாறலாயின. ஒ@ெவா' உ'வ(தி ைகயிJ

ஈ65= ேவJ மினி& ெகா

5'தன. பாைதயி அ5யிேல ப-(%&
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ெகா

5'த உ'வ2க கால5 ச(த ேக6ட%, மிசார ேவக(தி#, எ%

நிற கா6சி, ைதாியசாEைய&, Iட& ேகாைழயா&க I5யதாக இ'த%. பாைதைய
அத உ'வ2க அைட(%& ெகா

- வர&Iடா%. அ;மதி இ#ைல எ*

I*வ%ேபா# இ'தத%, அ&கா6சி உ'வ2க வா3 திற% ஏ% ேபசவி#ைல.

இ%க

டஆ

5&I6ட அலறி *.

பா(திப ெப'2+ரEேல சிாி(%வி6-, அ&I6ட( %&+ னா# ெசறா.
ஊவல(தி +( தைலைம தா2கி நட(தி ெச#பவ ேபால நி* ெகா

-,

“பயபடாதீக. இைவ ப%ைமக!! பாவிகைள ம6-ேம இைவ பாைதயிேல வழி
மறி&+!!” எ* Iறிவி6- ஒ' சி* +ழெல-(% ஊதினா. அத ச(த
ேக6ட%, எ@வள, ேவகமாக ப%ைமக ேதாறினேவா, அேத ேவக(திேல
மைறதன. பாைத பைழயப5 காணப6ட%. ப%ைமக மைற%, ப

டார&

I6ட(%&+ பய மைறயவி#ைல. அச(ேதா- தா நட&கலாயின. நட&+

ேபா%தா ெதாித%. எத ப%ைமக திSெரன எ% நி* மைறதனேவா,

அேத ப%ைமகேள பாைதயிேல ப(%& கிடதன. ப5&க6-க ேபால! அைவகளி

மீ% கா# ைவ(% நட&+ேபா% திSெரன மீ

- அைவ எ% நிறா# த2க

கதியாதா+ எபைத நிைன&+ேபா%, ஊவல&காராி உள +J2கி *,
பய(தா#.

பா(திப ைகேதத கபட எப% ெதாித%. ஜா&கிர ைதயாகேவ நட%வத

பிரமநாயக, ப%ைம& கா6சிைய& க

ட பிற+ பா(திப, சகல ததிர2கைள=,

ெதாி% நடதி'&கிறா. பலமான ேன பா-கேளா- தி6ட(ைத

ைவ(தி'&கிறா. ஆகேவ ேமJ ஜா&கிரைதயாக இவ விஷய(தி# நட%
ெகாள ேவ

-. தவிர ஆயிர ேபாி'&க அச ஏ எ* அச6ைடயாக

இ'&க& Iடா%. நா சிறிதள, தவறினா# பா(திப தபி(%& ெகாவ%
ம6-ம##. சதியாேலாசன மம க

-பி5&க 5யா% தாகிவி-ம எப%

ம6-ம#ல. ஆயிர ேபாQT Mரக அநியாயமாக சாக ேநாி- எபைத

உணதா.

பாைதயிேல கிளபிய கால5 ச(த(ைத& ேக6- 8ர2க(திேல இ'பவ +மாேரா,
ேவ* யாேரா, ஏேதா ஓ விைசைய( தி'க, அத விைசயினா# இய2+ப5

அைம&க ப6ட ப%ைமக பாைதயிேல அ%வைர ப5&க களாக இ'தைவக
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எ% நிறன. இ%தா 968மேமெயாழிய, மதிர ச&தி=மி#ைல. மக(%வ

இ#ைல எப% பிரம நாயக(%&+( ெதாித%. எறாJ எப5ப6ட

ததிர&கார;ைடய Gைள ேபா65யிட ேவ

5யி'&கிற% எபைத= இசபவ

உண(தி *. பி'தைதவிட, அதிக ஜா&கிரைத=ளவரானா பிரமநாயக.
ஒ' ெபாிய கத, தானாக( திறத%. உேள ஊவல Wைழத%. சில 1*ேப
அ2+ பலவிதமான ேவைலகைள ெச3% ெகா

5'தன. ஒ'!ற(திேல ப6டைர,

ம ேறா !ற(திேல உைல&Iட! ேவேறா இட(திேல மரசாமாக.

இ;ேமா ப&க(திேல விதவிதமான ஆ=த& +விய#க! ஒ' ெதாழி சாைலைய&

க

டன. நதிேதவ கா65ய 8ர2க(%, ஆசாியமைடதன. ஆயிர

ஆ6க<, உேள வ% ேச% பிற+, கத, தானாகேவ G5& ெகா

ட%.

“>ேலாக ைகலாய இ%தா. நா சி'O5(த >ேலாக ைகலாய” எ* Iவினா
பா(திப, ெப'2+ரEேல. “இத& ைகலாய(திேல மா இ#ைல. ஆனா# ம

இ'&கிற%. !ற ம6-ம#ல, எதி!ற எாி&கவ#ல, சிவனா I6ட
இ2+

-. இனி நீ2க அத சிவனா I6ட(தவராகி வி6Sக” எ*

Iறினா.

“எ2ேக +மா?” எ* ேக6டா, ேவைல ெச3%& ெகா

5'த ஒ'வைன ேநா&கி,

அவ ஓ5னா +மாைர அைழ(%வர. ஆயிர ஆ6கைள= சி*சி* பிாி,களா&கி,
அமர ெச3தா. பிரமநாயக பா(திப ப&க(திேல, ைகக6- வா3 ெபா(தி
நிறி'தா. பா(திப, 8*8*!ட, இ2+ம2+ ேவைல ெச3பவகளிட
ேப8வ%, உ(தர,க பிறபிப%மாக இ'தா. சில நிமிஷ2களிேல இராDவ
உைடயிேல ஒ' வாEப வ% நிறா, பா(திப எதிாி#, ஆ

டவ எதிாிேல

ப&த நி ப% ேபாE'த%, வாEப பா(திபனிட நிற தைம.
“+மா” எ* Iறி& ெகா

பா(திப. +மாாி க

ேட அத வாEபைன( தவி& ெகா

களிேல நீ த<பி *.

“இ@வள, கால... இத இ'6- உலகி#...” எ* விமினா.

டா
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“Mர& ேகா6ட(திேல நி* விபவ ேகாைழ! +மா! நா உைன அ5&க5
வ% பா&க 5யவி#ைல. ெவளிேய உள ெவறி உலகிேல ேவைல அதிகமாக

இ'த%. இ'தாJ எ அ!க...” எறா.
“ஆ. அ!க கிைட(தன. அைவகளிேல க

டப5ேய இ2+ காாிய(ைத எனா#

I-மான வைரயிேல ெச3% ைவ(தி'&கிேற” எ* +மா Iறிட, பா(திப

அவ %ைக( த65& ெகா-(%, “உணசிேய உ'வாக வதவன#லவா நீ. உ

இல6சிய உல+, ேதாற ேபாகிற%. நீ ப6டபா- Mணாகா%. எ தி6ட
பாழாகா%. 6டாக சில எைன றிய5&க யறன. ெதாி=மா உன&+?

சிைறயிேல Iட( தளின. உன&+(தா ெவளி உலக( ெதாடேப இ#ைலேய.

உன&ெகப5( ெதாி=...?” எ* Iறிவி6-, ஆயிர ேபைர& கா65,

“இவக<&+ உண, உைட= அளி&க ஏ பா- ெச3!” எ* உ(தர,
பிறபி(தா.

“உண,&+& +ைறவி#ைல. நீ2க ேபான மாத ேகாயிEேல +வி(த G6ைடக,
இன ஓ ஆயிர ேப'&+ உணவா+” எ* களி!ட Iறினா. +மா.
“ஒ' ெபாிய பாசைறஅ ேபா&கழகம#லவா. இ2ேக நி*வியி'&கிறாக!” எ*

பிரமநாயக ஆசாியப6டா. பா(திப +மாைர ேநா&கி, “சாி ேபா3 அவைர
அைழ(% வா, இத Mரகைள& காண6-” எ* Iறினா. +மா விைர%
ெசறா.

அவ தி'!வத + பா(திப, பிரமநாயக(ைத ேநா&கி, “ஆ
ைகலாய(%&+ பிரேவசி(% வி6டா3. இனி உ

எ

Dகிேற. இ2ேக நீ2க கா

5! எ

ைமைய உைர&கலா எ*

ப%, சாதாரணமான சநியாசி மடம#ல. இ%

Mரக ேகாயி#, ேபாதா இ2+ >ைஜ! %பா&கி= ெவ5+

- இ2+

ேதவ;&+ ைநேவ(திய சாமாக. இத& ேகாயிE நிமாணக(தா, Gல
!'ஷைன இனி(தாிசி&க ேபாகிறீக. நா இத + உ சவ G(தி, +மா

இ&ேகாயிE பிரதம >சாாி. நீ2க இனி இ&ேகாயிJ&+( தி'பணி ெச3%
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ெகா

5'&க ேவ

-. இ% எ உபேதச. உபேதச இ2+, உ(தரவாக

இ'&+” எ* Iறி சிாி(தா.
பய(தா# பாதி உயி ேபா3வி6ட%. ஆ

5& ேகால2 ெகா

5'த ேபாQசா'&+.

பிரமநாயக(தாJ தைலைய அைச&க 5தேத தவிர ேபச 5யவி#ைல.

அச(ைதவிட அவ'&+ ஆசாிய அதிகமாக இ'த%. அ% நாைவ அட&கி

வி6ட%.

+மா' ம ெறா'வ; - ெகாFச2 +ளமாக ஒ'வ - வ% ேசதன.
அவைன& க

வதவைன& க

ட% பா(திப ச * மாியாைதயாக நட&கலானா.

ட% பிரமநாயக(%&+ அவ'ைடய வா:&ைகயிேல எ*ேம

ஏ ப65ராத ஆசாிய உ

டாயி *.

வதவ ஒ' ஜபானிய!
எ@வளேவா ஆசாியகரமான சபவ2கைள& க

-, பழ&கப65'த பிரமநாயக

பிரமி(% ேபானா. பா(திப ஒ' ெகாைள& I6ட(ைத( தயாாி(தி'&கிறா.

கள ேநா6-க ெவளியி-கிறா. காம&I(%& கழக ைவ(தி'&கிறா

எெற#லா ேகவிப65'தா#, அவ அதிசயபடமா6டா. 8ர2க(திேல

8*8*!ட ஆ=த2க ெச3% +வி&கப-வ% க

டேபா% ெகாFச

ஆசாியமைடதன எற ேபாதிJ, இத ஆ=தச சாைலயி# Gலவராக ஒ'

ஜபானிய இ'பா எ* பிரமநாயக எதிபா&கேவ இ#ைல.
ஜபானிய மிக, மாியாைத=ட நட% ெகா

டா. தமிழக(திேல பிற%

வளதவ ேபால வண&க ெசJ(தினா. பா(திப ப கெள#லா ெவளிய
ெதாி=ப5 சிாி(தா. ஆயிரவைர, ஜபானிய;&+& கா65, “நம% !னித
பைட&+ !% ஆ6க!” எ* ெப'ைம=ட Iறினா.
“பா(திபா! உ அறி, ஆ றJ ஆயிர என? ஆயிர ஆயிர ேபைர& Iட
நம% !னித பைட&+& ெகா

- வர& I5ய%தா. திறைம&+ !(தி&

Iைம&+, ஏ றப5யான நிைலைம விைரவிேல கிைட&+. இ% ஆ

டவ
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தீ!. நா ேகவல, அத( தீைப( ெதாிவி&+ ேதவHத” எ* Iறிவி6-,

ஆயிரவைர அ!ட பா(%, “அபகேள! !தனி பைட Mரகேள! உ2கைள

நா வரேவ கிேற. உ2கைள ேபால இ; பல' வரேவ

- எ*

ஆைசப-கிேற. உ2க<&+ நா தைலவன#ல. தாச, !னித பைட&+(

தைலவ ேதவ. மானிட எவ'ம#ல! இைத தEேல ெதாி%& ெகா<2க.
நா ேதவனா# இ2+ அ;பப6டவ. எத +? இத பரத க

ட(ைத

பர2கிகளிடமி'% வி-வி(%, பாிபாலன(ைத உம% ேதச ம&களிட ெகா-&க,
ஆசியா& க

ட(திேல அனாதி காலெதா6-, ஆ

பல(தா#, ெஜாE(%& ெகா

5'த பரத க

டவ;ைடய ஆசீவாத

ட இ* சீரழி% வி6ட%. இத(

ேதச(% ெச#வ, சீைம&+ ேபா3 வி6ட%. இ% உ2க காதி ெசான%தா.
இப5 இைசைய அ;பவி(%& ெகா

5'&+ இதியாைவ வி-தைல ெபற

ெச3= ேநா&கேம இ!னித பைட&+. இதிேல ேச%ள நீ2க நவபாரத

Mரக. இ%Tதான தீரக!! உ2கைள நா பாரா6-கிேற” எ*

வா:(தினா.

பா(திப;ைடய சதியாேலாசைனைய& க
சதிேய ெவளியாவ% க
ெகா

டறிய வத இட(திேல ஜபானிய

ட பிரமநாயக(தி மன படபடெவன அ5(%&

ட%. பா(திப ஊைர ஏ3(% ைவ(தி'&கிறா. எ* Uகி(த பிரமநாயக,

ஜபானியனி ேநா&க என எபைத( ெதாி% ெகாள ஒ' ததிர ெச3தா.
“ஐயா! எ சேதக ேபா&க ேவ

-. எ2க நா- வி-தைல ெபற ேவ

-.

அத காக நா2க எ@வித( தியாக ெச3ய, தயா. ஆனா# அ% எப5 நட&+?

Xர2கி= ெவ5+

- ைவ(%& ெகா

5'&+ ெவைள&காரைன

ெவ*2ைக=ைடய நா2க என ெச3ய 5=? இ2ேக ெகாFச ஆ=த

இ'&கிற%. ஆயிர ேப இ'&கிேறா. எறாJ இ% பிாி65O சாரா`ஜிய

பல(ைத( தா&க ேபா%மா? என&+( ைதாிய இ#ைல” எ* Iறினா.
இத ேபைச& ேக6-& ெகா
உ

- நிற +மா'&+ ெகாFச திைக!

டாயி *. அவ;ைடய க(திேல சீ ற ேதாறி *. பா(திபைன ேநா&கி,

“தலாளி( தன(ைத றிய5&கேவ கா அைம&கிேறா எ* ஆர ப(திE'%
இ*வைர ெசா#E வதீேர. இேபா% பரத க

ட வி-தைல எ* ேவ*

பாைஷயிேல ேப8கிறீேர, இ% என?” எ* ேக6டா.
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“தபியி தீ6சணிய, ெகாFச ம6-ட ேவ

-. பா(திபா! நம% ேவைலயி

மிக &கியமன க6ட இேபா%. இத சமய(திேல, இப5ப6ட இல6சிய
வாதிகைள& ெகாFச க6-& காவEேல ைவ(தி'&க ேவ
ஜபானிய.

-” எறா

“விபாீதமான வா( ெச3கிறீேர! இல6சியவாதிைய அட&க ேவ

-! ேபO! இத

இ'6- உலகிேல இ@வள, கால அைடப6- மா- ேபா# உைழ(% ம&க
8 ற(ைத மற%, + றவாளி ேபால ெவளி உலகிேல தைலகா6டா% நா
பா-ப-வ% எத +? இல6சியவாதிைய அட&கி ைவ&க ேவ

- எற

இ*மாபான ேபைச& காதிேல ேக6பத காக? இல6சியவாதியிட நட% ெகாள
ேவ

5ய ைறேய ெதாியாதா, உம&+?” எ* ஜபானியைன ேநா&கி

ஆசாிய(%ட ேக6டா +மா.
அவ !சிாி!ட, க

கைள சிமி65& ெகா

ெகா-(%, ேவைலயிேல ஈ-பட ைவ&க ேவ

ேட, “இல6சியவாதிைய( த65&

-. ேவைல ஆரபமான%,

இல6சியவாதிைய& காாியவாதி க6-ப-(%வா. இ%தா ேவைல ைற.

ேபாக ேபாக( ெதாி=” எ* Iறிவி6- பா(திபைன அைழ(%& ெகா
வி-தி&+ ேபானா.

- த

பிரமநாயக, +மாாி உதவிைய எத சமய(திJ ெபற 5= எற ைதாிய
அைடதா. நிைலைமைய= ெதாி% ெகா
எப5யாவ% நி*வ ேவ

டா. +மா, சமதம ஆ6சிைய

- எ* ஆவ# ெகா

அத !%ைறைய& ெகா

டா. !ர6சிபைட தயாாி(%,

- வரலாெம* +மா'&+ பா(திப

ஆைசU65னா. இல6சிய ெவறி பி5(த +மா, பா(திப;ைடய உ எ

ண

எனெவபைத( ெதாி% ெகாள 5யவி#ைல. பா(திப சில!&+ ஏ ற

வித(திேல ஆ5னா. பா(திப இல6சியவாதியாகிய +மாைர, இ'6- உலகிேல

ஒ' பாசைற அைம&க ெச3தா. இைடேய ஜபானிய;ட ரகசிய ஏ பா-

நைடெப ற%. !ர6சிபைட !னிதபைடயாக மாறி *. சமதம ஆ6சிைய
உ

டா&+ ேபா&+&+ மாறாக ஜபானிய;ைடய ைகயாளாக ேவ

5ய ேபா&+

வளரலாயி *. இ% +மா'&+& ெகாFச வி'பமி#ைல. இத நிைலைமைய
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எத ேநர(திJ தன&+ சாதகமா&கி& ெகாளலா எற நபி&ைக

பிரமநாயக(%&+ ஏ ப6ட%, தEேல ேதாறிய திைக! திகிJ
ேபா3வி6டன. ெதளிவாக விஷய(ைத( ெதாி% ெகா

டா#, காாிய(ைத

ெவ றியாக 5(% விடலா எ* தீமானி(%, +மாாி வாைய& கிளற(

ெதாட2கின.

“ஆகா! நம% நா6-&+ ந#லகால ெதாட2கிவி6ட%. வி-தைல வர ேபாகிற%.

அ5ைம(தன ஒழிய ேபாகிற%” எ“ன* பிரமநாயக, பரவசமாகிவி6டவ ேபால&

Iவினா.

அவ'ைடய ேதாைள பி5(%& +J&கி& +மா, “6டாேள! அத& +ள;
கள; Iறின% ேக6- ஏமாத ேசாணகிாியாகிவி6டாயா? அத பாவிக

எைன நப ைவ(% ேமாச ெச3கிறாக. உன&+( ெதாியா%. அவக 9%. நீ

இ2ேக இ*தாேன வதா3 இளி(த வாயேன! இ2ேக அவக ஏ பா- ெச3=

அ&கிரம உன&+( ெதாியவி#ைலயா?” எ* பைதபைத(%& ேக6டா.

“நீ யா? !னித பைடயி தளபதி ேபால ந5&கிறா3. ஆனா# உ ேபா&+
ேப8, உைன ஒ' பிாி65O ஏெஜ
ேக6டா. ேகாபபாவைனயி#.
“நானா பிாி65O ஏெஜ

ேபைச& ேக6-& ெகா

- எ* கா6-கிற%” எ* பிரமநாயக

-? ைப(திய&காரா? நா யா'&க ைகயாள#ல. கயவ

- !(திைய& ெக-(%& ெகாளாேத. எ ேபைச& ேக.

நா வி'!வ% சமதம! அத காகேவ இத இ'6- உலகிேல, எ@வளேவா

கOட2கைள ெபா*(%& ெகா

- வா:% வ'கிேற. சமதம ஆ6சி&+ !ர6சி

நட(%வதாக& Iறின பா(திப இேபா% ஜபானிய;ட I5& ெகா

-

ஏேதா ஓ சதியாேலாசைன ெச3கிறா. என&+& ெகாFச2 Iட பி5&கவி#ைல.

ெவ*பாக,, பயமாக, இ'&கிற%. நீ இத இட(%&+ப !தியவ. நி
ேயாசைன ெச3% பா” எ* Iறினா.

“ேயாசைன ஏ? நா6- வி-தைல&+ வழி கிைட&+ எ* ெதாிகிற%. இத

ேநர(தி# ேமன மி%ன பா&கலாேமா! கா *ள ேபாேத H றி& ெகாள
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ேவ

டாமா? ெவைள&காரகைள விர6ட வழி கிைட&கிற% எற உடேன என&+

ஆனத அள, கட% உ

டாகிற%” எ* மி&க ஆவ(ேதா- பிரமநாயக

ேபசினா.

“அடடா! அத பாவிக எத உணசிைய& கிளபி விட ேவ
க'தினாகேளா, அ%தாேன நட&கிற%. ஐயா! ேதசப&தி ெகா
ேதச(ைத வி-வி&க ேவ

எ* எ

- எற ஆைச என&+ உ

- எ*
டவேர! இத(

-. உன&+ ம6-தா

ணிவிடாேத. ஆனா# அத வி-தைலைய ஜபானிய ஏ வா2கி(

த'கிேற எ* Iறினா. அவைன நபலாமா? அவ ேதச வி-தைல வா2கி(

த'கிேற எ* ஆைச ெமாழி Iறி நைம( H

5 வி6-& கலக(ைத நட(தி

பிற+, இ2+ ஜபானிய சாரா`ஜிய(ைத ஏ ப-(தேவததிரமாக ேவைல

ெச3கிறா. இ% ெதாியவி#ைல?” எ* +மா Iறிவி6- ஜபானியாி நாபி5&+ ெவறி ப றி விள&கினா.

பிரமநாயக கைடசிவைரயி# +மாாி வாத(ைத ஏ க ம*(%வி6டா.
ஜபானியாி ந#ெல
Iறிவி6டா.
ேகாப2ெகா

ண(ைத ப றி சேதகி&க 5யா% எ* தீமானமாக&

ட +மா வாதி6டா, வ !*(தினா. உபமான உபேமய2கேளா-

ேபசி பா(தா. உலக நிைலைம ப றி உ'&கமாக உைர(தா. எத +

பிரமநாயக ஏதாவ% ம*!ைர(%& ெகா
ேகாப2ெகா

-, “மரம

டேட இ'&க& க

-, +மா ேமJ2

ைட&காரனான உனிட ேப8வதி# பயனி#ைல! நீ

IE! ஜபானி எJ!( %

- ேபா6டா# வாைல& +ைழ&+ வ&கதா.

உனிட ேபசி& கால(ைத Mணா&+வாேன! நா இத பாசைற அைம&க
பா-ப6டவ. பல ஆயிர Nபா3 ெதாழிலாள நிதியாக& கிைட(தைத இதிேல

ெகா5யி'&கிேற. என&கி#லாத உாிைம இத பா(திப;&+ ஏ%?

ஜபானிய;ட I5 சதி ெச3வைத நா ேநாிேலேய க

தைல ேபாவதானாJ சாி” எ* Iறிவி6-, ஆேவச ெகா

ஜபானிய த2கியி'த இட(%&+ ெசறா.

5(%விட ேபாகிேற.
டவ ேபா#

அேத சமய(தி# ஜபானியனி, பா(திப;&+ இதியா, பமா, மலா3 ப+திக
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ெபாறி&கப65'த >ேகாள பட(ைத& கா65, ஜபானிய'ைடய ேபா(
தி6ட2கைள விள&கி& ெகா

5'தா. “பா(திபா! =(த ஆரபமான% பசிபி&

கடைல, எ2க கட பைட கல&கிவி-. சி2க> சித*, ர2I நாசமா+.

பமா பி5ப- பிற+...”எ* Iறிவி6- !சிாி!ட பா(திபைன பா(தா.
“பிற+..?” எ* பா(திப ேக6டா. “பிறகா? ஒேர பா3ச#! அர&கானிE'%
கிளபினா# க#க(தா! க#க(தா விE'% ஒ' பைட ெட#E! ம ெறா' பைட
ெசைன! இெனா' பைட பபா3! பா(திபா! அெமாி&கா, பிாி6ட இர
மதயாைனக! அைவகைள அட&+ அ2+ச ேடா&கிேயாவிேல தயாராக

-

இ'&கிற%” எ* ஜபானிய Iறினா களி!ட.

“ஜபானிய சாரா`ஜிய(தி Mரதீர இ'&க6-. நம% ஒபத ஜபானிய
ச&காரா# ஒ!& ெகாளப-மா எப% ெதாிய ேவ

-ேம! மேலசியாைவ

M:(%ேவா. பசிபி& கடைல& +5ேபா, பமாைவ பி5ேபா எ* Iறி&
ெகா

ேட ேபானா# ேபா%மா? நம% ஒபத என ஆ+? அைத& I*!”

எ* ேக6டா பா(திப.

“இதிேல என சேதக? பமாவிேல ஜபானிய பிரேவசி(த% இதியா
வி-தைல அைட=” எறா ஜபானிய.
“வி-தைல கிட&க6-! எ நிைல! அ%ப றி ெமௗன சாதி&கிறீேர!” எ*

ேக6டா பா(திப. ஜபானிய சிாி(% வி6-, “ஓ! மற% விடவி#ைலேய!

ஜபானிய சாரா`ஜிய(தி ேநசரான உம&+(தா தமி:நா6- ஆ6சி உாிைம!!
நீேர இ2+ கவன! இ%தா உமிட ெச3% ெகா

இதைன ஏ *& ெகா

- வி6ட%” எ* Iறினா.

ட ஒபத. ேடா&கிேயா

“ேடா&கிேயா, நம% ஒபத(ைத அ2கீகாி(% வி6ட த#லவா! ேபO! இனி உம%
தி6ட(ைத& I*. இமியள, ெகடாதப5 நா பா(%& ெகாகிேற.”

எறா பா(திப.
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ஜபானிய பா(திபைன ேநா&கி, “நம% தி6ட மிக 8லபமான%. ஜபானிய
பைடக பமாவிேல !+த%, இ2ேக நம% தி6ட ஆரபி&கபட ேவ

-.

கா2கிரT இய&கதி Gல ெவைளயக மீ% நா65ேல G6ட ப65'&+

அதி'திைய ஜபா சாதகமா&கி& ெகா<. பமா ேவலø 5த% இ2+ நா
-. நாமாக

ெவைள&கார'&+ விேராதமான ஒ' இய&க(ைத ஆரபி&க ேவ
அவசரப6- ஆரபி&க& Iட ேவ

5யதி#ைல. கா2கிரT இய&க(தா ஏதாவ%

தி6ட எ%வாக இ'பி; அதைன ேடா&கிேயா பயப-(தி& ெகா<.
காதியா Iட எதிபா&க 5யாதப5 ேடா&கிேயா அவ'ைடய தி6ட(ைத
உபேயாகி&+. அேத சமய(திேல, நா ெசயE# ஈ-ப-ேவா” எ*

ஜபானிய Iறிவி6-& ெகாFச ெம#Eய +ரEேல, “பா(திபா! உடJ&+
இர(த& +ழா3க ேபால, நா6-&+ ேபா&+வர(% சாதன2கைள& ெக-(தா#
ேபா%, பிாி65ஷாாி =(த ய சி ெக-” எ* Iறி& ெகா

ஜபானிய %ளி எதா.

5'&ைகயி#

த காEேல இ'த >6ைச& கழ றினா. காத'ேக ைவ(%& ெகா

டா. க

மலத%. தைலைய அைச(தா. பா(திப %ைக( த65& ெகா-(%வி6-,

“ேபO! I(தேவைள ெந'2கி வி6ட%. பா(திபா! ெபாிய %ைற க(ைத எ2க

பைட பி5(%வி6ட%!” எ* Iறிவி6- >6ைச ம*ப5= காE# அணிதப5,

“இதிேல உள இரகசிய ேர5ேயா Gல ெச3தி கிைட(%வி6ட%. இனி( தாமதி&க&
Iடா%. நமிட இ'பகளிேல ைதாியசாEகளாக,, நபி&ைக&+
பா(திரமானவகளாக, உளவக<&+ நா ெகாFச பயி சியளி&க ேவ

-”

அ% 5த% நம% ேவைல( தி6ட ஆரபமா+” எ* Iறினா.
“என பயி சி?” எ* பா(திபன ேக6க, ஜபானிய, “பிரமாதமாக
ஒ*மி#ைல. த

டவாள2கைள அக *வ% எப5? ரயி#கைள& கவி:ப%

எ@வித? தபாலாX8கைள எத ேநர(திேல ெகா<(%வ% எபன ேபாற
சி#லைற விஷய2கதா” எ* சிாி(தப5 Iறி& ெகா
அைண(%& ெகா
ேவ

-, “பா(திபா! ரயி#க கவிழ ேவ

-! க65ட2க Hளாக ேவ

ேட பா(திபைன க65
-! தபாலாX8க எாிய

-! இத& காாிய நட% ெகா

5'&+

ேநர(திேல ஜபானியபைட இதியாவிேல Wைழ=” எ* ஆனதமாக&

Iறினா.
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ஜபானிய, ரயி#க கவி:&கபட ேவ
ேவ

-, தபாலாX8க தீப றி எாிய

- எ* ேப8ைகயிேல, அவ;ைடய க

ஆேவச வதவ ேபால ஆ5னா.

களிேல தீெபாறி பறத%.

அவ உைரைய& ேக6-வி6டா +மா! தி-&கி6- ேபானா. பா(திபைன&

Iவி அைழ(தா.

“இத& +ள எனெவ#லாேமா +ள*கிறாேன! என விஷய?” எ*

ேகாபமாக& ேக6டா.

ஜபானிய ேகாபமாக சிாி(%வி6-, “இ'ப% ஆ

-களாக இதியாவிேல

இ'% வேத. எ தா3 நா6ைட வி6- எ(தைனேயா ேவட2களிேல உலவி
வேத. உ2க தமிைழ& க *& ெகா

ேக6டா.

ேட. எத காக( ெதாி=மா?” எ*

“எ2க நா65ேல இட விைளவி&க!” எ* பதிலளி(தா +மா. பிரமநாயக(தி

மன மகி:சி= ற%.

“அ#லடா 6டாகேள! உ2க நா6ைட ஆ2கிேலய ாிடமி'% வி-வி&க”
எறா ஜபானிய. அத ப#ல விைய( %ைணயாக& ெகா

- பா(திப,

8ததிர(தி ேமைம ப றி பாடலானா. +மா ெகாதி!ட இ'ததா#

பா(திப; ஜபானிய; I5&ெகா

- ஏவிய ெசா#ல!க<&+( த&க பதி#

Iற5யா% இ'தா. இத& கா6சிைய கவனி(% இ'த பிரமநாயக,

ெதளிவான +ரEேல ஆனா# ேகாபமிறி, “8ததிர(தி ேமைமைய ம*பவ
மைடயக!” எ* Iறினா.
உடேன பா(திப சேதாஷமைட%, +மாைர ேநா&கி, “ேக +மா! ஒ'
ஆ

5&+ இ'&+ அரசிய# அறி,Iட உன&+ இ#ைலேய! 8ததிர(தி

968ம(ைத மற&+ ேப வழி உ

ைமயிேல மைடய” எ* Iறினா.

பிரமநாயக, “8ததிர ேமைமயான%. அைத ெப*வ% நம% பிற!ாிைம.
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அைத( தர ம*ப% ெகா-ைம” எ* ேபசினா. “ேபO! சபாO! +மாாி காதிேல

இத சி% ஒE&க6-. இெனா' தடைவ I*. அவ Gைளயிேல இ'&+

அ&+ ேபா+ம6- I*” எ* பா(திப Iறினா.
அவ;ைடய பாரா6-தJ&காக& கா(%& ெகா

5ராம#, பிரமநாயக ேபசலானா.

“8ததிர(ைத ெபற யலாத ம&க மனித உணசிேய இ#லாதவக.
8ததிர(ைத ெபற சகல ய சிக எ-&க ேவ

5ய%தா. ஆனா#...” எ*

இ(திடேவ, பா(திப +*&கி6-, “ஆனா# என?” எ* பைத!ட

ேக6டா. “ஒ*மி#ைல! 8ததிர தானமாக வர&Iடா%. அைத ெபற,,
ெப றைத நா பிறாிட இழ% விடாதப5 பா%கா(%& ெகா< திற
ேவ

-” எறா.

அ%ேக6ட +மா ெவ றி !சிாி!ட பா(திபைன ேநா&கி, “இேபா% நீ
கவனி. இத ஆ
ெசானா.

5&+ இ'&+ Uக உன&கி#ைலேய, பா” எ*

ஜபானிய, “ஆசியா& க

ட(திேல இதியா, ஜபா; இ'&கிறன. ஆகேவ

அைவ ஒ*&ெகா* உதவி ெச3%& ெகாவ% ைற. அத ைறயிேலதா

எ2க நா- இதிய வி-தைல&காக உதவி ெச3கிற%” எ* பிரமநாயக(தி
வாயட&க& Iறினா.
“ஆசியா& க
ெகா

ட(% பழெப' நாடான சீனாைவ சி(திரவைத ெச3%&

ேட இத சி(தாத(ைத ேப8 %ணி, உ2க<&+ இ'&கிற%. ஆனா#,

உ2க ேபைச& ேக6-& ெகா

- ந! மடைம இ2ேக பல'&+ இ#ைல” எ*

பிரமநாயக ச,&க5 ததா. “சபாO!” எ* Iவினா. +மா! ஓ5ெச*
பிரமநாய(ைத( தவி& ெகா

ஆனத(%ட ேபசினா.
“ஆமா! இவ ஆ

-, “நீ ஆ

5ய#ல! நிசயமாக ஆ

5ய#ல” எ*

5ய#ல. பா(திபா! நீ ஏமா% ேபானா3” எ* மிர6சி=ட

Iவினா, ஜபானிய.
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“ேமாச&காரா! யா நீ?” எ* மிர65னா, பா(திப. “யாரயி'தா# என?
இவ யா எ* ெதாி% உற, ெகா

டா- உன&+, நா யா எப% ப றி

அ@வள, கவைலயா அபா” எ* ேகE ேபசினா பிரமநாயக.
“ஐயா! நா நபி ேமாச ேபாேன. நா; இத பா(திப;மாக( ெதாழிலாள
இய&க(ைத நட(தி வேதா. நிதி திர65ேனா. அத பண(ைத தலாக ைவ(%,
இத பாசைறைய அைம&கலாெம*, இரகசியமாக இத ஏ பா6ைட நா
கவனி(%& ெகாவெத*, இவ ெவளிேய இ'% உதவி திர65
வ'வாெர*, !ர6சி&+ ஏ ற சமயமாக பா(% நட(%வெத* Iறினா.
நா நபிேன; ேமாச ேபாேன” எ* +மா அ+ரE Iறினா.
பிரமநாயக, “ேமாச ேபாக இ'தா3, தபினா3” எ* ைதாிய Iறினா.
“86-( த< இத நா3கைள” எ* ஜபானிய உ(தரவி6டா.
“8ததிர(ைத( தானமாக( த'பவனி ேபைச பா!” எ* Iறி சிாி(%&
ெகா

ேட ஓ ஊ%+ழைல எ-(% ஊதினா, பிரமநாயக.

ஜபானிய;ைடய IEக<&+ பிரமநாயக(தி பைட&+ ச

ைட G

ட%.

ஜபானிய த நிைலைம த+ பாதமாகி வி6ட% ெதாி%, ஒ' க(தியா#

+(தி& ெகா

- மா

டா.

பா(திப அவ;ைடய ஆ6க<ட ைக% ெச3ய ப6டா.
பிரமநாயக(தி திறைமைய !கழாதா இ#ைல. மதிாி சைப மகி:சி அைடத%.

இத சதி வழ&+ விசாரைணைய நா6- ம&க ஆவேலா- கவனி(% வதன.

+மா அNவராகி, பா(திப;ைடய சகல ேச6ைடகைள= ெவளிப-(தினா.

ஆ= த

டைன தரப6ட% பா(திப;&+.
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ஆலால8தர, த வாாி8&+ ேநாி6ட கதி க

ட கல2கினா. பாவதி, பைழய

நா6களிேல தயாாி(%& ெகா-(த ப65யEப5, தன% ெசா(ைத ப2கி6-&
ெகா-(% வி-வதாக பகிர2கமாக& Iறிவி6டா. ெதாழிலாள'&ெகன(

திர6டப6ட நிதிைய& ெகாைளய5(தவ +மா எ*, பா(திப;ைடய
பிரசார(தா# ஏமாத ெதாழிலாளக உ

+மாைர( த2க ேதாழனாக ஏ *& ெகா
பாவதி, +மாாி வி-தைல க

ைம ெதாித% உவைக அைட%,
டன.

- ம6ட ற மகி:சி அைடதா. 9%&காரனி

வைலயிேல சி&கிய +மா படட கOட2கைள& ேக6- அவ;&+ ஆ*த# Iறினா.
“இ@வள, அமளி&+ ஆதிகாரண என ெதாி=மா, +மா?” எ* பாவதி
பாி,ட ேக6டா.

“ெபா'ளாதார ேபத” எறா இல6சிய(திேல இலயி(தி'த +மா. “ெபா%
விவகார(ைத ப றிய#ல +மா நா ேக6ப%, பா(திப;ைடய விஷயமா?” எ*
விள&கைர(% வினவினா, பாவதி.
“ஆதி காரண என?” - ஆவJட ேக6டா +மா. ‘ெபாறாைமதா!” எறா

பாவதி.

“ஆமா!” எ* +மா, அவ Iறியத  ெபா'ைள= உண%

ெகாளாமேல Iறினா.

“+மா! நா உைன& காதE&கிேற எற ெபாறாைம அவ;&+” எ* பாவதி

ெசானேபா% +மா'&+ என பதி# I*வெதேற ேதாறவி#ைல. அவ

நிைனபத ேக ெநFச ந-2கிய விஷய அ%! அபாரமான ஆவ#. ஆனா#

அளவிட 5யாத சேதக, அ% நட&க& I5ய காாியமா எ*. “பாவதி!” எ*
+மா Iறிவி6-, ஏேதா கீத ேக6டவ ேபால இலயி(% வி6டா.
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பாவதி= +மா' ெதாழிலாள இய&க& காாிய(திேல ேபாலேவ ஈ-ப6டன.
8ததிர, சமதம எ; இல6சிய2க நிைறேவற, தEேல இதியா மீ% க
ைவ(தி'&+ ஜபானிய ேபா ெவறிைய( தக(தாக ேவ

இைதேய இைறய தி6டமாக ைவ(%& ெகாள ேவ

-. ெதாழிலாள

- எ* இ'வ'

நாெட2க பிரசார ெச3யலாயின. காத# மண கமழ பதி,( தி'மண

நைடெப ற%. பிரமநாயகேம அ(தி'மண(ைத னி* நட(தி ைவ(தா.
--- த ---

