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இ ஒளி

1. ேவதாதி

அ

, பக

எ ேலா அ/த ஊ4+ ெப0 'பா4க’  %றப/வதாக

இ*தாக. பிரயாணதி#+ ேவ07ய ஏ#பா/கைள Jவண கவனி24
ெகா07*தா. பாதி விழி%ட ப/தி*த ர+பதியி கா2களி 9ைண ட
இைழ*2வ*த மயமாவதி ராக விD*2 பரவச.7ய2. மய மாவதி ட

ஸரJவதி, அேநகமாக பா.ைட "72 வி/வா எ
ப/4ைகயி

எD*2 உ.கா*2, ேசாப

ப/4ைக அைற வாயி#ப7யி

எ

ப2 அவA4+ ெதாி .

"றி24 ெகா074+ ர+பதியி

ஸரJவதி வ*2 நி

,, "அதா

!இ

ைற4+4Kட

ன இ5வள( L4க! சாவிதிாிைய4 ைகபி74க ேபா+ சதியவானாகிய நீ

இப7E ேசாேபறியாக இ4கலாமா அதா

? காபி ஆறிேபாகிறதா. அைத

ஒ பா.ட சைமயலைறயி இ*2 ெகா0/ க2கிறா. ஹு . . ஹு.
எD*தி! அதா எD*தி! இ லாவி.டா திபளிெயDEசி பா7னா தா
எD*திபாேயா?" எ

, பாிகாச ெதானி4க உ#சாக2ட

ர+பதி ஆEசாிய2ட

ஸரJவதியி

L4கைத4 கைல2வி.டா.

"கைத பாதா

ர+பதியி

அைர

. பிற+,

“அப7யானா , ேந#, வ*2 ேபானாகேள அவக 9./ ெப0O4+E
சாவிதிாி எ

, ெபயரா, ஸரஸு?' எ

"ஆமா அதா

, ேக.டா

.

! %ராண2E சாவிதிாி4+ இவ4+ ெராப விதியாச
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இ4+. அபா, அமா(4+ ெராப ெச ல ெப0ணா - பா.7 ஒதி4+

அைம ேபதியா! நாI ேபட

ராணிமாதிாி அதிகார ெச;வாளா!"
ஸரJவதி, +,% %

னைக ட

பிற*தவளாக இ*தாI, தனி4 கா./

தைல பி

ர+பதிைய பா2 இ5வித Kறினா.

னைல ைகயி

"ஓேஹா! உன4+ எ லா ெதாி*தி4கிறேத, ஸரஸு! நா

",4கி4ெகா0ேட

ெசா கிேறேன எ

ேகாபி24ெகாளாேத. நீ ச1கீத பயி வைத வி./ வி./, ஏதாவ2
பதிாிகாலயதி

,

ேவைல4+E ேச*தாயானா , இ*தமாதிாி சர/ வி/வதி

அத உ0/!" எ

றா

ர+பதி சிாி24ெகா0ேட.

”ஐையேயா, சரடா? இ ைல. அதா
தகபனாேர அைதயிட த

அள*2 ெகா07*தா! ” எ

, நிஜமாகதா

ெசா Iகிேற

. ெப0ணி

ெப0ைணப#றிய பிரதாப1கைள வா; ஓயாம
றா ஸரJவதி.

அவக இவ ேம#ெகா0/ ெதாட*2 வபளபத#+ "7யாம ,

அ/ப1கைரயி8*2 அதிகார2ட
அத.7ய2.
”ஸரஸு! ேபச ஆரபிதா

ஒ +ர

ஓய மா.டாேய நீ? அவA*தா

ைபதிய; ேபE6 ைபதிய"Kட” எ
ஸரJவதி மா7 ப7களி

+மர

ன? பா./

, அைத Jவண அத.7னா.

, பா74ெகா0/, அதாைன பா24

,! சிாிதா அ*த ெப0 ஸரJவதி. சிாிபி

Jவண, ஸரJவதியி

எ

ெம2வாக இற1கினா. "சி*ைத அறி*2 வா7, ெச வ4

- சி*ைத அறி*2 வா7” எ

கலகலெவ

அவக இவைர 

அகி

ெகா/தா. பிற+, ”ஸரஸு! நீ எ

வ*2 வாQைச ட
னதா

உ

ேச*2ெகா0ட

அவ தைலைய தடவி4

அதாAட

கபடமி லாம

பழகினாI, பிற தவராக நிைனபாக, அமா. ேபாகிற இடதிெல லா நீ
ேபசாம

இ4கிறதி ைல. இ*த4 காலதி

யா ஆரா;*2 பா4கிறாக? நா

ஸரஸு!" எ

றா Jவண.

ஸரJவதி, அ

%ட

ந ல2 எ2, ெக.ட2 எ2 எ

ெசா கிேறேன எ

அைதைய ஏறி./ பாதா.

பைத

, ேகாபி24ெகாளாேத.
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”நா
ஏ

தா

உ1கட

கவைலபட ேவ0/?" எ

Jவணதி

க0களி

தா; அத.7ய2, அத

பதிI, ெச;ைக .
”உ

நீ எ

ெப0 பா4க வரேபாகிற இ ைலேய, அைத. நீ1க

ைன நா

எதிாி

Aட

எ

, கபடமி லாம

ேக.டா.

நீ நிைற*2வி.ட2. 2Rடதன ெச;  +ழ*ைதைய
பி7வாத அதிகமாவைதேபா

ன ெசா 8வி.ேட

இ*தன, ஸரJவதியி

ஸரஸு? லSனமாக, க

வராம , அழகாக இ4கிற2 நா

ர+ைவ அைழ2ேபா; அவக

நி,2வ2? நீ வராவி.டா , பா./ பாீைSையதா

ேபா, ேபா. %றப/வத#+ ஏ#பா/ ெச;2 ெகா, ேபா" எ
ஸரJவதிைய அத.7னா Jவண.
அெத

னேவா வாJதவ. அதா

னி ெப0ணாக

யா நட2வ2?

, உாிைம ட

ஒ பா./ ைபதிய எ

, ெதாி*த

ஸரJவதி, ெப0 பா4க ேபா+ இட1களிெல லா ஒ சிறிய ச1கீத

பாீ.ைசேய ைவ2 வி.டா எனலா. சில ெப0க அ,ப2 கீதன1க

பாடெம

, ெசா 8 வி./, ஸ, ப,(4+ விதியாச ெதாியாம

விழிதாக.

சிலாி ச1கீத ஒேர சினிமா மயமாக இ*த2! கEசிதமாக நாI பா./க
பா/கிேற எ , அ2வைரயி பாத ெப0க யா " வரவி ைல.
ஸரJவதி ஒ தின விைளயா.டாக ர+பதியிட, "அதா

! உன4+ தா

வாசி4க ெதாி ேம. ச1கீதேம ெதாியாத ெப0ணாக பா24 க யாண

ப0ணி4ெகா0/விேட

.' பிற+ நீேய பா./4 க#,4ெகா/2விடலா" எ

"ஆமா.. க யாண ஆன பிற+, பிைளக மாமனா 9.7

ேம#ப7% ப72 பாJ ெச;கிற லSணைதேபாலதா
எ

றா. அைத Jவண சிாி24 ெகா0ேட .

றா ஸரJவதி.

ப/4ைகயி , பாதி திற*த விழிகட

பைழய நிைன(களி

றா.

இ*2 ெகா0/,

இ2( இ4+!"

"அதாAைடய 6பாவ அப7 இ ைல அைத. அவA4+ ல.சிய ஒ
"4கிய" எ

9ைண

,தா

மனைத லயி4க-

வி.7*த ர+பதி4+ பளிEெசன ஞாபக வ*த2 இ*தE சபாஷைண. அேதா/,

யா ல.சியவாதி; அவனா, ஸரJவதியா எ

பாதாI, த

ற ேகவி  எD*த2. எப7

ைன விட ஒப7 ேமலாகேவ க0டா

அவைள. ந ல ச1கீத
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ஞான", நிைற*த சாாீர சப2 ெப#றவ அவ. அழகி

ம./*தா

+ைற*தவளா? தாழ ேமனி  60/, அடதியாக, அைல பா  K*தI
ம0ட விழிக +ளி*த உத/க தாமைர மல ேபா
இ*தா. அேதா/ ' +/ப ெப0' எ

அழகியாகதா

ற கர1க ெப#,

பத#+ இல4கணமாக

விள1+பவ. உஷ4காலதி , ெவளி "ைளதி4+ேபா2 எD*2, "க கDவி,
ெபா.7./, Jவாமி4+ விள4ேக#றி, 9ைண ட

இைழ  ெம 8ய கா8

ஆரபி2 வி/வா அவ. அவ பா.ைட4 ேக.ட பிற+தா
ம#றவக எDவாக.
எனிA ஒேர ஒ +ைற அவளிட. அ2(, ர+பதியா
பா யதி

ர+பதியி

மாம

ஏ#ப.ட +ைறதா

மகளாகிய ஸரJவதி , அதா

விைளயா7யேபா2 ர+பதி விைளயா.டாக பி

அ*த 9.7

பாட

.

ர+பதி  ஒ

றாக

%ற வ*2 அவ கா கைள இடறி

வி.டேபா2 ஸரJவதி விD*2வி.டா. சாதாரண விைளயா./, விைனயாகி ஒ

கா

எI% "றி*2, நிர*தரமான ஊன ஏ#ப./வி.ட2. அ*த4 +ைற

ஸரJவதியி

மனதிI அழியாத - வ/ைவ ஏ#ப/திவி.ட2. எ

அழகாக இ*தாI, எ

னதா

ச1கீத ெதாி*தி*தாI, ஊன ஊன*தாேன!

ர+பதி  ெபாியவனாகிய பிற+, தா

வ*தியி4கிறா

னதா

தவ,தலாகE ெச;2வி.டைத நிைன2

. ”இைச4+, கைல4+ எ

வாF4ைகைய அபணி2

வி/கிேற அதா . என4காக நீ ஒ , வதபட ேவ0டா" எ
ர+பதி4+ எ5வளேவா "ைறக ேத,த Kறியி4கிறா.

, ஸரJவதி

ஆனா , ஒ5ெவா தின" ஸரJவதி, உள உகி பா/ ேபாெத லா ர+பதி

இ*த பைழய சபவைத நிைன24 ெகா0/ ஏ1+வா . தாேன அவைள
மண*2 ெகா0/ வி.டா அவளிட இ4+ +ைறைய பாரா.டாம இ4க
"7  எ

, நிைன2, அவளிட அவ

அவ ஒ +ழ*ைதையேபா

ஒ8ப2ேபா

கலகலெவ

அைத ப#றி பிராJதாபிதேபா2,

கபடமி லாம

சிாிதா. ெவ0கல மணி

, சிாி2 வி./, "அதா

பிராயEசித ெச;2 ெகாள ேவ07ய2 அவசிய*தா

வி.ட த#காக உ
எதிாி

! பாப ெச;தவக

. விைளயா.டாக ேந*2

வாF4ைகைய பாழா4கி4ெகாள ேவ0/மா? நாI ேப

ெநா07 ெப0ைண, மைனவி எ

உன4+ என4+ எ

, அைழ2E ெச ல ேவ0/மா?

, இ*தE சேகாதர அ

ேப நிைல தி4க./, அதா

"

எ , ெபாிய ேவதா*திையேபா Kறிவி.டா ஸரJவதி. இ*த பதிைவ4 ேக./
ர+பதி ஒ , ேபச "7யவி ைல. வாத பிரதாபாத1க4+ இடமி லாம அவ
அளித பதி ர+பதியி தா; Jவணைத4Kட பிரமி4கE ெச;2வி.ட2.
அ2ட அவக அ*த ேயாசைனைய4 ைகவி./ வி.டாக. ர+பதி4+ ேவ,
இடதி8*2 ஜாதக1க வர ஆரபிதன. இர0ெடா இட1க4+ ேபா;
ெப0 பா2 வ*தாக. இ*த ேப.7 படவ1களி ஒ ,தா அ ,
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நைடெபறவி*த2 . அத#+தா

இதைன அம4கள".

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

2. மாமியா நாெப
இேத மாதிாி அ , அதிகாைலயி8*ேத சாவிதிாியி 9.7I ேக8ேபE6
சிாி% நிைற*தி*தன. பிைள 9.டா ெப0 பா4க வரேபாகிறாக எ ,
அறி*2 ஒ5ெவாவ ஓ7 ஆ74 +Lகல2ட ேவைல ெச;2
ெகா07*தாக. சாவிதிாி ெநா74+ ஒ தர நிைல4 க0ணா7யி எதிாி
நி , த ைன4 கவனி24ெகாவதி "ைன*தி*தா. சாவிதிாியி தா;
ம1கள - வழ4கமாக த மாமியா4+ பயப/கிறவKட - அ , தாA
K7ய விைரவி

மாமியா ஆகேபாகிேறா எ

கிற ெபமிததி , ச#, இைர*ேத

ேபசி4ெகா07*தா. சாவிதிாியி த1ைக சீதா(4+ தா 9.7ேல அதிக
ேவைலக கா24கிட*தன. சரசரெவ , மா74+ கீD4+ ஹாI4+ காமரா
அைற4+மாக த ேமலாைட பற4க திாி*2 ெகா07*தா அவ.

ெப0O4+4 க யாணெம றா தா;4+தா அதி ெபைம  ப1+ அதிக
எ , Kறலா. பிைள 9.டா வ*2 சாவிதிாிைய பா2 த சமதைத
அறிவிபத#+ " ேப ம1கள ெப0O4+E ெச;ய ேவ07ய சீ வாிைசகைள
ப#றி த கணவ ராஜைமயாிட ேபசினா.
"மாபிைள4+ தீபாவளி4+ ைவர ேமாதிர ேபா/வதாகE ெசா 8வி/1க.

இேபா2 சாவிதிாி4+4 கணிசமாக நாI வைளய க ெச;தாக ேவ0/.
ேமாதிரE ெசலைவ  சமாளி4க "7யா2. அ%ற சப*திக எதிாி வழவழ

எ

, ேபசிவிடாதீக" எ

றா ம1கள காபிைய ஆ#றி4 ெகா0ேட.

ராஜைமய, "ஹு.. ஹு.." எ

சாவிதிாியி

தைமய

, தைலைய ஆ.7னா. அவ4+ பதி

ச*2 ேபச ஆரபிதா

: ”உ

ெப0O4+தா

ஒ

ஜைத வைளய க +ைறவாக இ4க./ேம அமா. மாபிைள4+ இெபாDேத
ேமாதிர ேபா./விடலா. நாI ேப4+ ெதாி*2 எ*த மாியாைதைய 

ெச;தா

ந

அ*த 9.7

றாகE ேசாபி4+" எ
தன4+ ெதாியாம

ேச*தவ சாவிதிாியி

றா

ஒ

ச*2.

, நட4க4 Kடா2 எ

பா.7. ஆகேவ, "ெராப ந

கிற 6.சிையE

றாக இ4கிறேத! க யாண

ப0Oகிற +ழ*ைத4+4 ைக நிைறய வைளய க ேவ0டாமாடா, அபா?” எ

ேக.டா பா.7.

இ5வள( வாத பிரதிவாத1க4+ ராஜைமய தைலைய4Kட அைச4காம

,
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சா;( நா#கா8யி சா;*2 கWரமாக % னைக ெச;2 ெகா0/ ப/தி*தா.
+/ப தைலவ எ கிற அ*தJ2 எ5வள( ெபா,% வா;*த2 எ பைத
நிைனேத அவ ேயாசைனயி ஆF*தி* தா எ , Kறலா. 9.7ேல
க யாணE சீ வாிைசகைள ப#றி ஒ5ெவாத அபிபிராய, ஒ5ெவா வித

இ4கிற2. பணE ெசலைவ எப7ேயா சாி4க.7 சமாளி4+ திற

அவாிட*தாேன

இ4கிற2? அைதப#றி யாராவ2 நிைன2 பா4கிறாகளா? இ5வா,

எ0ணிதா

அவ %

னைக %ாி*தி4க ேவ0/.

ராஜைமய காபி சாபி.ட டவராைவ  டளைர  எ/24ெகா0/ ம1கள,
"ஒ

,4+ உ1கபா வாைய திற4கமா.டா. 9/ ப#றி எாி*தா Kட, 'அெத

%ைகEச ?' எ

, ேக.கிறவராயி#ேற!" எ

சைமய#க.7#+ எD*2 ெச

, வி.டா.

, Kறி4 ெகா0ேட வி64ெக

,

ன

அத#+ ஒ சிாி%E சிாி2வி./ ராஜைமய, "சீதா! அவக எ ேலா
வவத#+ 

, மணி ஆ+. அத#+ சாவிதிாியி

வி/ அ லவா?" எ

அல1காரெம லா "7*2

, மகைள4 Kபி./ விசாாிதா.

சீதா ஏேதா ேவைலயாக அ*த ப4க வ*தவ, தகபனா ேக.ட ேகவி4+

பதி Kறாம இ கர1களிI நா + ப./ %ைடைவகைள வாாி எ/24
ெகா0/ அவ ேக.டத#+ தைலைய ம./ அைச2வி./ அ*த 9./4 காமரா
அைற4+ ெச

, கதைவ தாழி./4 ெகா0டா. அ*த அைற4+ சாவிதிாி,

Wேராவி84+ ஒ5ெவா %ைடைவயாக எ/2 மதியா ன பிைள 9.டா
வேபா2 எைத உ/24 ெகா0டா அழகாக இ4+ எ , ஆரா;வதி
"கா*தி*தா. அவளிடமி*த ஏெழ./ ப./ %ைடைவகளி ஒ றாவ2
அவ மன24+ பி7ததாக இ ைல. கைடயி8*2 வா1+ேபா2 எ னேவா
அ*த %ைடைவகைள ஆைச ட தா வா1கி4ெகா0டா. நாழி4ெகா

ேமாJத, ேவைள4 ெகா+ அல1கார"மாக மாறி மாறி வ %ைடைவ

ரக1கைள பாதேபா2 அ*த %ைடைவக அவ4+ பைழய ரக1களாக
ேதா#றமளிதன. ச8%ட

அவ Wேராைவ ப.ெட

, /ேபா2, சீதா

கதைவ திற*2 ெகா0/ உேள வ*தா. ைகயி8*த %ைடைவகைளE
ேசாபாவி

ேபா./ வி./, "எைதயாவ2 சீ4கிர நிEசய ப0O சாவிதிாி.

என4+4 ெகாைள ேவைல கா24 கிட4கிற2" எ
சாவிதிாி  சீதா( உட

, Kறினா தம4ைகயிட.

பிற*த சேகாதாிகளாக இ*தாI +ணதி

ஒவ4ெகாவ அதிக விதியாசைத பைடதவக. எ5வள( ஆைட,
ஆபரண1க இ*தாI சாவிதிாியி

சீதா(4ேகா சாதாரண வாயி

மன, ேபா2 எ

%ைடைவ இ*தா

, ஒ%4 ெகாளா2.

ேபா2. இவ4+
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ெப#ேறாக ஒேர மாதிாி ஆைட, ஆபரண1க வா1கி அளிதி*தாI சீதாவி

ெபாக தா சாவிதிாி4+ பி7தமானைவகளாக இ4+.
சாவிதிாி, ேசாபாவி

ைவயாக இ*தா

நல1கிவி/ேம, ம7%4 கைல*2வி/ேம எ

ெச;திபா. சீதாவி
ேபானா

எ

கிட*த %ைடைவகைள %ர.7 பாதா. த

Aைடய-

, ேயாசைன

%ைடைவக தாேம அைவக! அைவக எப7

ன! %ைடைவகைள இப7  அப7  %ர.7 பா2வி./,

"ஏ0X, இ*த4 கனகாபர4 கல 'கிேர' %ைடைவைய உ/24 ெகாகிேறேன.

நீ  இைததா

’ெசல4.’ ப0ணி இ4கிறாயா எ

ேக.டா சீதாைவ பா2E சாவிதிாி.

"ஹு.. ஹு.. ெப0 பா4க வவ2 உ

உன4+தா

ன?" எ

ைனேய தவிர எ

ைன அ ல சாவிதிாி!

ெதாி ேம, என4+ இ*த பக.டான %ைடைவ ெய லா பி74கா2

எ

,".-- சாவதானமாக பதிலளித சீதா, தா

த

Aைடய அைற4+ திபினா,

ெபா,4கி எ/த %ைடைவைய

ைவ2வி./ ம#றைவகைள திப( Wேராவி

அ/4கி ைவபத#ெக

இத#+ளாகE சைமயலைறயி

சி, கப ஒ

, ஏ#ப.ட2 எ

ம1களைத பா2 திXெர

, ஒ ேகவி ேக.டா.

மாைலைய உ.74ெகா0/ உ.கா*தி*த பா.7, த

"எ

, நிR/ரமாக4

ன உய( எ

, Kறலா. ஜப

நா./ ெப0

, இ*த வரைன நிEசய ப0ணி இ4கிறீக? பிைள4+

ேவைல இ ைலயாேம! ெசா2 இ*2 வி.டா

ேபா2மா? %ஷனா;,

லSணமா;, ேவைல பா4காம , ெபாD2 வி7*2 ெபாD2ேபானா
6#றிE 6#றி வ*2 ெகா0/! ேக.கE சகி4கவி ைலேய!" எ
Kறிவி./, ேவகமாக ஜபமாைலைய உ.7னா.

9.ைடE

, பா.7 ேகாப2ட

ம1கள24+4 ேகாப ெபா24ெகா0/ வ*த2. அ*த நாளி

ராஜைமய

உதிேயாக ப0ணி4 கிழித2 அவ4+ ெதாி*த2தாேன? இ*த

ேவைலைய  ஒேர நாளி , 'சதியா4கிரக ப0ணி ெஜயிI4+ ேபாகிேற

எ

,

'

, ஆரபி2, ராஜிநாமா ெச;தவ ஆயி#ேற! பிற+ சீதா பிற4கிறவைர4+

பதிாிைகக4+ விஷய தான ெச;ேத +/ப நடதவி ைலயா? மாமியா4+
இெத லா மற*2 ேபானைதப#றி ம1கள24+4 ேகாப" ஆதிர"
ஏ#ப.டன. அ/பி கா;*2 ெகா07*த ெந;யி "*திாி பைப 

திராைSைய  ேபா./ வ,24ெகா0ேட, மாமியா4+ பதி

Kறாம
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இ*தா ம1கள.
உ.74 ெகா07*த ஜபமாைலையE ச%டதி

ைவ2வி./. இர0/

உதரணி ஜலைத 'ஆசமனீய' ெச;தா பா.7. பிற+, "Kட பிற*தவக

எதைன ேபரா?" எ
இனிேமI பதி

பி4க , பி/1க

, ேக.டா நா./ ெப0ைண.

Kறாம

ஒ

இ4க "7யா2 எ

, ெதாி*2. "ஒேர பிைள தா

;

, கிைடயா2. தகபனா ேவ07ய2 சபாதி2

ைவதி4கிறா. பிைள4+E ச1கீத எ

சீ4கிரதிேலேய ச1கீத பளி4Kட ஒ
ம1கள.

றா

ெராப ஆைசயா.

, ஆரபி4க ேபாகிறானா!" எ

றா

"பா./ பளி4Kட ைவப2 ஒ உதிேயாகமா! ேபாகிறேத இ*த4 கால2

பிைளக4+ %தி! ஆயிர ஆயிரமாக4 ெகா.7 பாீைS பாJ ப0ணிவி./E
ெச%4 கைட ைவ2E சபாதி4கிேற எ , ஆரபி4கவி ைலயா நப

6ரமணியி

பிைள +0/! கம, கம!" எ

ெகா0டா பா.7.

பா.74+ வய6 எDப2 ஆனாI 9.7
ெதாியாம

நட4க4Kடா2 எ

, தைலயி

இர0/ ேபா./4

நட4+ ஒ5ெவா விஷய" தன4+

கிற எ0ண வா;*தவ. 'பிைளகைள வள2

ெபாியவக ஆ4கியாயி#,. ெப0க %4கக ேபா; வி.டாக. ேபர

ேபதிக 9/ நிைறய இ4கிறாக. ெச;த ேவைலக ேபா2, இனி ஓ;(

ெபறலா' எ

கிற எ0ண பா.74+4 கிைடயா2. 'நா ஒ

Kடா2: கிRணா, ராமா எ

, காலைத ஓ.டேவ0/' எ

றிI தைலயிட4

, பா.7 அேநக

"ைறக மனைத ைவரா4கிய24+ இD2 வ*தி4கிறா. அ*த ைவரா4கிய
அைர நிமிஷ1 Kட நிைல4கா2. மாமியா4+ நா./ ெப0O4+ ஏதாவ2 ஒ
காரணைதப#றி தின ச0ைட  சI ஏ#ப/. இவ நா கண4கி

ேபசமா.டாக. ஆனா , பா.7 சாபிடாம , ம1கள அ*த 9.7
ப0ணமா.டா. வயசான மAஷி எ

ஜலபான

கிற மாியாைத  அபிமான"*தா

காரண.

ராஜைமய4+ இைல ேபா./ பாிமா,ேபாேத, மாமியா4+ இைல ேபா./
வி/வா ம1கள, மாமியா ெசா

அவ4+E ெச;  சி6ைஷயி
ராஜைமய எைத  காதி

ன ெசா#க மனைத வா.7 எ/தாI,

ெகாQச Kட4 +ைற( இரா2.

வா1கி4 ெகாள மா.டா. மைனவிைய தனிைமயி

ச*தி4+ேபாெத லா, "ம1கள! நீ சாபி.டாயா? உடைப4 கவனி24
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ெகாளாம

ெகாவா.

ேவைல ேவைல எ

, பற4கிறாேய!" எ

"ஆமா, ேவைல ெச;யாவி.டா
ேபா/கிறாக!" எ

உ1க 9.7

,அ

%ட

என4+ யா ேசா,

, நிR/ரமாக4 ேக.பா ம1கள. "உ1க 9டா? அ7

அசேட! 9./4+ நீதாேன எஜமானி? நீதாேன இ*த4 கிகதி
இ4கிறா;? நா

க7*2

னிட*தாேன, 'ேதஹி' எ

Kட உ

அ

னரணியாக

, வர ேவ0/" எ

, Kறி,

அவ கர1கைள அ %ட ப#றி த ைககளி ேச24ெகாவா. அவைடய
இ ப Jபாிசதி ஆயிர வஷ1களி கRட1கைள மற*2 வி/வா ம1கள.
இ5வித மனJதாப 0/ எD*தாI அ

% நீரா

அதபதிக அைத

அைண2 வி/வாக. ேமேல ப#றி எாிய வழி இ ைல அ லவா?

அ/பி8*த வாண8ைய இற4கிவி./ ம1கள, மாமியா4+ இைல ேபா.டா.
பQசபாதிரதி

ஜல2ட

"ஆமா. பி4க , பி/1க

எ

'நE' ெக

இ ைல எ

, இைல "

, ெசா

னா

வ*2 உ.கா*த பா.7,

னாேய. உன4+ மாதிர இ1ேக

ன பி/1க ? இ*த 9./4+ யா வர4 கா24 கிட4கிறாக? Kபி.டா

வரேபாகிறாக. இ லாவி.டா

நி,த இRடமி லாம

இ ைல" எ

, மனJதாபைத பாதியி

ெதாட*2 ஆரபிதா.

ம1களதி க0களி8*2 ெபாலெபாலெவ , க0ணீ வழி*த2. சைமயலைற
ப4க ஏேதா ேவைலயாக வ*த ச*2 தாயி தமச1கடமான நிைலைய உண*2.
.

அவைள ஜாைடயாக4 Kபி.டா

"மாபிைள வ*2 நாைள4+ ேபர

, ேபதி எ/4க ேபாகிறா;.

எத#ெக/தாI +ழ*ைத மாதிாி அD2 ெகா0/ நி#கிறாேய அமா. பா.7

ெசா வைத4 காதி

ச*2 அவைள அ
--------------

மாைல நா

வா1காம

%ட

உ

ேவைலைய4 கவனி4க மா.டாயா?" எ

க7*2 ெகா0டா

.

3. பாட! ெதாிமா?
ெதாிமா?
+ மணி4+ ஸரJவதி, Jவண, ர+பதி வ. ராஜைமய

ரயில74+ அAபி இ*த மா./ வ07யி
ேச*தாக.

சாவிதிாியி

9./4+ வ*2

,
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"வா1க அமா! வா ..மா!" எ

, ம1கள வா; நிைறய உபசார2ட

Kபி./, எ ேலாைர  உேள அைழ2 ேபானா. ”இவ

ைபய

"எ

ச*திர ேசகர

தா

எ

, ராஜைமய த பிைளைய வரேபா+

த

மாபிைள4+ அறி"க ெச;2 ைவதா. "இப7 உ.கா1க மாமி" எ

Kறி, சீதா, ரதின4 கபள ஒ

,

ைற எ/2 விாி2 உபசாிதா. ஸரJவதி 

Jவண" அம*2, ேலாகாபிராமமாக ேபசி4 ெகா07*தன. சபிரதாயப7
சி#,07  காபி  சாபி./ "7*த பி

% ஸரJவதி த

Aட

ெகா0/

வ*தி*த ைபயி8*2 பழ, பா4+, ெவ#றிைல, %Rப "த8யைவகைள எ/2
ஒ த.7

ைவதா.

”ெப0ைண வரEெசா I1க மாமி" எ

றா ஸரJவதி. 9ைணைய பழி4+

அவ +ர இனிைமைய4 ேக./E ச*2. அ74க7 அவைள திபி பாதா .
சா*த" அழ+ ெகா0ட அ*த "கவிலாசைத அவ - இ2வைர பாத - எ*த
ெப0ணிடதிI க0டதி ைல எ

, நிைனதா

இ*த "கைத எ1ேகா பாத ஞாபக ஒ

. ஆனா , கைண வ7 

, ேலசாக அவ

மனதி

ேதா

றிய2.

எ1ேக பாதி4க "7 ? ேபான வஷ வட4ேக ேபா; வ*தாேன அ1ேக

யாைரயாவ2 க07பானா? சிறி2 ேநர ேயாசைனயி

Fகி இ*தா

ச*2.

திXெர , ஏேதா நிைன( வ*தவனாக4 Kடதி மா.டப.7*த ஸரJவதி
ேதவியி படைத பாதா ச*2. அ*த "கதி நில( கWர" சா*த"
இ*த ெப0ணிட ஏேதா ெகாQச இ4கிற2. அ2 ேபாதாதா அவைள எழிIள
வளாக4 கா./வத#+! சகல கலாவாணியாகிய ஸரJவதி ேதவியி கடா.ச24+
பாதிரமானவதாேன இ*த ெப0O! ெவ+ அ#%தமாக 9ைண வாசி4கிறா.
அகதி அழ+ "கதி 6டவிடாதா! அறி(4 கைள எ ப2 அலாதியான2
அ லவா!
ச*2வி க0கைள ஸரJவதியி நீ0ட நயன1க ச*தி2 மிைய ேநா4கி
தாF*தன. அவ த ைனேய விD1கிவி/வைதேபா பாபைத அறி*த
ஸரJவதி. ”அதா
ெசா லாேத!" எ

! ெப0ைணE சாியாக பா24ெகா; பிற+ ஏதாவ2 +ைற

, Kறி, ",வ8தா.

ச*2 6ய நிைன( வ*தவனாக திபி பாதா

. சாவிதிாி, ெபாியவக

எ ேலா4+ நமJகார ெச;2 வி./ உ.கா*தா.

"உ..... ெப0ைண ந லதாக ஒ பா./ பாடE ெசா I1கேள

ஸரJவதி.

"எ1க 9.7

யா4+ேம ந

றாக பாட ெதாியாேத" எ

, மாமி" எ

றா

, Kறினா சீதா,
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ஸரJவதிைய பா2.
ெதாியா2! சைம4க ெதாியா2. +/ப நடத ெதாியா2. பாட ெதாியா2. ேபச

ெதாியா2! இ*த ’ெதாியா2' எ

கிற ெசா

ெதாி மா? 'பாவ! அவA4+ ஒ

ெச;கிற2 இ*த ’ெதாியா2' எ
"இ*த 9.7

எ5வள( ேபைர4 காபா#,கிற2.

,ேம ெதாியா2!' எ
கிற ெசா தா

.

, பிறைர அGதாபபடE

யாேரா பா./4 க#,4ெகாகிறாக. அத#+ அதா.சியாக

அேதா த ைவதி4கிற2. ஏ

%ர.ட ேபாகிேறா எ

ஸா! ஒ ேவைள ப72 ப72 எ

,. நீ1க பா./4 க#,4ெகாகிறீகேளா?" எ

னைத
,

ேக8 % னைக ட ர+பதி ச*2ைவ பா24 ேக./வி./E சாவிதிாிைய4
+,பாக பாதா .
சாவிதிாி, ேகாபதா
வளெவ

"க சிவ4கE சீதாைவ பா தா. 'நாெள லா வள

, அர.ைட அ724 ெகா07பாேய. இேபா2 எ

மட*ைத ஆகி வி.டா; நீ?' எ
த1ைகைய பாதா.
சீதா, அத %R7 ட

, ேக.ப2ேபா

ேபாி

ச*ேதகபடாதீக.. நா

பா./4 க#,4ெகாகிறவ. என4காக தா
ெக

, சிாிதா.

"அப7யானா

விரலாI ெதா.ட தி ைல!" எ

ன ஸரஸு! இ*த ைன

உ.கா*தி4கிறாேய? நீதா

பாேட

.

"பா7தா

ஆகேவ0/ எ

அமா" எ

றா.

சரJவதி Kறிவி./, சீதாவி

ப4க திபி,

இ*த 9.7

, Kறிவி./4 'க4'

இர0/ பா./க

 பாைல4 +74+மா எ

. க யாண ெப0தா

, எ*தE சாJதிரதிலாவ2 ெசா 8யி4கிறதா?" எ

ஸரJவதியிட Kறினா

தா

த

த வா1கியி4கிறாக.

யாராவ2 பா./ ெதாி*தவக தா

பாட4Kடாதா? எ
எ

சாவிதிாி ேகாப4 க0 களா

ஒ சிாி%E சிாிதா. அ%ற ர+பதியி

"9ணாகE சாவிதிாியி
சாவிதிாி அைத த

ன ஒேர ேபசா

,

பாடேவ0/

, ர+பதி உாிைம ட

றா , க.டாய பா7வி/கிேற

, அதா

"எ

,

ப4க திபி, "சீதா! நீ ேபா; தைர எ/2 வா

ஸரJவதி பாடேபாகிறா எ பைத4 ேக.ட(ட ச*2வி மன
ச*ேதாஷதி ஆF*த2. தைர மீ.74 ெகா0/ ெம 8ய +ர8 அவ பாட
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ஆரபித2 அ1கி*தவக எ ேலா ெம; மற*2 உ.கா*தி*தன.
'ஆஹா! இ5வள( அழ+ ச1கீத ஞான" உைடய ெப0ைணவி./, அச8
இவக ெப0 ேத/வாேன

?' எ

, ச*2 நிைன2 விய*தா

இைதேய நிைன2 ஆEசாிய ப.டா. Kடதி

. ம1கள"

மா.7யி*த ஸரJவதி ேதவியி

படதி8*ேத, மானிட உ4ெகா0/ இ*த ெப0 வ*2 உ.கா*2 பா/கிறேதா
எ

, ஐய ஏ#ப/ நிைலையE சிR72 வி.டா ஸரJவதி. அவ உள

உக, 'பா

நிைன*L./ தாயிA சால பாி*2' எ

வி.டன எ

, Kறலா. ஸரJவதி, கEசிதமாக நா

எ ேலா உள" அ*த ப4தி பிரவாகதி

லயி2, அதிேலேய அD*தி

+ கீதன1க பா7 தைர

உைர4+ இ./, 7 ைவ2வி./, உ.கா*த2 தா
அைட*தாக.
”ந

கிற பாடைல பா7யேபா2,

எ ேலா 6ய நிைனைவ

றாக பா/கிறாேள! இ*த4 +ழ*ைத4+4 க யாண ஆகிவி.டதா?" எ

ம1கள Jவணைத பா24 ேக.டா. Jவண சிறி2 ேநர ஒ

ேதா

றாம

பதி

எ2( Kறாம

"இ ைல. அவ4+தா
எ

றா Jவணாபா.

பகவா

ஸரJவதி4+ ஏேதா +ைற எ

,

,

உ.கா*தி*தா. பிற+, க0ணீ திைரயிட,

ஒ தீராத +ைறைய4 ெகா/2வி.டாேன!"

, Kறிய2, அ1கி*தவக4+ அ2 எ

ன

ெவ , அறிய ஆவ ஏ#ப.ட2. அவக அைத எப74 ேக.ட2 எ ,
ேயாசி24 ெகா074+ேபாேத அவக ேகளாமேலேய Jவணாபா
ஸரJவதியி கா ஊனைதப#றி ம1களதிட Kறினா. ேமI அவ.
"அவ” அதாA4+ அவைள4 க யாண ெச;2 ெகாள ேவ0/ எ

கிற

அபிபிராய இ*த2. தாயி லாததா , +ழ*ைதயி8*ேத நாA அவைள

வள2 வி.ேட

. அவ4+தா

இRடமி ைலயா. '"த8
அைத. காலேபா4கி

K,கிறா.

க யாண ெச;2 ெகாளேவ

எ ேலா சமதப./E ெச;2 ெகா0/ வி/9க

உ1க மனெம லா எப7 எப7ேயா மாறிவி/' எ

"அதாA4+ பா./ பி74கிற2 எ
ெகாகிறா

எ

,எ

ைன4 க யாண ப0ணி4

, ைவ24ெகா அைத. ெகாQச நாைள4+ அ2(

அI2வி/. 'ேபா  வ*2 இ*த ெநா07ைய தானா எ
க.74ெகா0/ அழேவ0/!' எ
அைத' எ

, அவ

மன ச82ேபா+. ேவ0டா,

, ேவதா*த ேப6கிறா ஸரJவதி" எ

ம1களதிட Kறினா.

தைலயி

, Jவணாபா

,
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ஸரJவதி லZைஜ ட

"கைத4 கவிF24ெகா0/, "எ

ேபாகிற இடதிெல லா எ
"ராமாயண எ

ன அைத இ2?

ராமாயண ெபாிசாக இ4கிறேத” எ

, ேக.டா,

ன? வய6 வ*த ெப0ைண4 க யாண ெச;2 ெகா/4காம

ைவதி*தா , காரண எ
சசஜ*தாேன?" எ

னஎ

, ெதாி*2 ெகாள நிைனப2 எ ேலா4+

றா Jவணாபா.

ெப0 9.டா4+ பிைளைய பி72வி.ட2. பிைள 9.டாாி

அபிபிராய" ஒ

றாக தா

அறி*2 ெகாள ேவ0/ எ

ேவைலயாக ெவளிேய ெச

இ*த2. சாவிதிாியி

சமதைத, ஸரJவதி

, ஆைசப.டா. Kடதி

ற2 ஸரJவதி, சாவிதிாியி

உ.கா*தா. பிற+ ச1ேகாச2ட

, ”எ

இ*தவக ஏேதா

அகி

ெச

,

அதாைன உன4+ பி7தி4கிறதா?

ெசா 8வி/. நா ரகசியமாக இ*த விஷயைத அவனிட ெசா 8 வி/கிேற "
எ , ேக.டா. சாவிதிாி ெம2வாக தைலைய அைச2 வி./ ெமௗனமாக
உ.கா*தி*தா.
”ெப0ணி

மன ஆழைத இ

ெனா ெப0ேண %ாி*2 ெகாவ2 கRட”

எ பைத ஸரJவதி உண*தி4க மா.டா. சில ெவ+ளியாக இ4கிறாக.
மனதி ஒ ைற  ஒளி2 ைவ4கமா.டாக. படபடெவ , ேபசிவி/வாக.
சிலாி மன ஆழதி எ ன எ0ண1க இ4கி றன -எ பைதேய எ5வள(
"ய

"I %ாி*2 ெகாள "7யா2. ஸரJவதி ெவைள மன பைடதவ;

கபட இ லாதவ; =2வா2க4+ மனதி

அவ இடேம அளி4கவி ைல.

சாவிதிாி, வாைதகைளேய அள*2 ேப6 6பாவ பைடதவ. உளதி

ஏ#ப/ உணEசிகைள அப7ேய "கதி

கா.7, ஒ ெநா7 ெபாDதி

எ ேலாைர  ம.ட* த.7வி/வா அவ. ேபசாம

ெமௗனமாக

உ.கா*தி4+ சாவிதிாிைய ஸரJவதி ேக8யாக பா2, ”இெபாD2

எ

னிட ஒ

, ெசா ல மா.டா;. அப7 தாேன? அதானிடேம ேநாி

ெசா ல ேபாகிறாயா4+! ஹு............" எ
இடைத வி./ எD*2 ெச றா.

, ெபE6 வி./வி./ அ*த

இ5வள( ேநர" ஒ24கி ைவ4கப.7*த பா.74+ இேபா2 தா
கிைடத2. ” இெத
ெசா றைத தா

னX2 அதிசய! ெப0 பா4க வ*தா

ச*தப

அவைள பாடE

க0ட20/; ேக.ட20/. இ1ேக தைலகீF பாடமா

பயி4ேக! யாேரா ஒதி வகிறா; இ லாத உறெவ லா ெகா0டா7; %ஷா

இ4கிறைத  பா4காேம பா./4 கEேசாி ெச;கிறா. இ2க ேபR ேபRA
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தைலயா./கிற2க! ஹு . . . . ந

ஆரபி2 வி.டா. ஆனா

ெசா வ2 தா

றாகேவ யி ைல" எ

, சரளி வாிைச பாட

அவைள யா ச.ைட ெச;வதாக இ ைல. +ைற

அவ Kட பிற*த +ணமாயி#ேற எ

, உதறிவி./,

ேம#ெகா0/ ஆகேவ07யைத4 -கவனி4க ஆரபி2வி.டாக.

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

4. அவ " அ#வள$ %ததரமா?
%ததரமா?
பிைள 9.டா ஊ4+ %றப./E ெச
Kடதி

ற பிற+ அ*த 9./E சாபி/

ஒேர இைரEசI, சிாி%மாக இ*த2. எெபாD2 பிறைடய +#ற1

+ைறகைளேய சில ஆரா;*2 ெகா07பாக. த1களிட இ4+ ஒ சி,
+ைறKட அவக மனதி ப/வதி ைல.
"ஆமா, எ

ன பிரமாதமாக 9/ க.7வி.டா

? "4கா

ேச#ைற சி ஒD1+ ப0ணி வி.டானா4+" எ

அ7E 6வ ைவ2

, வாடைக 9.7

இ*2

ெகா0ேட 9/ க./கிறவகைள பழி4+ 6பாவ"ைடயவகைள நா தின"
ச*தி4கிேறா. எெபாD2 எத#ெக/தாI பிறைர பழி4+ 6பாவ
உைடயவ சாவிதிாி. எ5வளேவா அைம ட வள4+ ெப#ேறாாிடேம
அவ4+4 +ைற உ0/. அ , வழ4கேபா சாபி./4 ெகா0ேட
ஆரபிதா சாவிதிாி :
"நாA*தா

பா4கிேற

. அ*த ெப0 ஸரJவதி4+ எ

அ5வள( 6த*தர? ெவ.க இ லாம
பா4க வரவி ைல எ

காைலE சா;24ெகா0/ இவ ெப0

, யா அ7தாக?"

"ஆமா07 அமா, நாA கவனிேத

பிைளேயா/ எ

ன அவக 9.7

ன +லாவ

. 'அதா

, அதா

ேவ07 இ4கிறேதா!" எ

'எ

, வய6வ*த

றா பா.7.

சாதாரணமாக ஏதாவ2 அக ப.டா Kட க0, கா2, 4+ ைவ2 ேப6பவ
ஆயி#ேற பா.7? ேபதியிட அதிக வாQைச ெகா0டவ அவ. இ*த

விஷயதி

ம1கள24+, பா.74+ பல தகரா,க, ச0ைடக

கிள%வ2 அ*த 9.7

சவ சகஜ.

"சி, +ழ*ைத மாதிாி உன4+ யா ேபாிலாவ2 ஏதாவ2 ெசா 84 ெகா0ேட யி4க
ேவ0/. இ*த %திைய வி./ வி/, சாவிதிாி!" எ

அவைள4 க07தா

.

, ச*2 அத.74 Kறி
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"எ

னடா அபா, அப7E ெசா 8வி.ேட

? நீ பிரமாதமாக அவ4+

பாி*2ெகா0/ கிள%கிறாேயா" எ , ெவ/4ெக , ேக./ அவைன
ெபா64கிவி/வ2 ேபா நிமி*2 பாதா சாவிதிாி.
"கிள%கிற2 எ

ன? உளைதE ெசா

னா

உன4+4 ேகாப ெபா24ெகா0/

வகிறேத! பிறைடய +ைறகைளப#றிேய நீ ேபசி4ெகா07*தா உ னிட
எ5வள( +ைறக இ4கி றன எ பைத உன4+ ஆரா;வத#ேக ெபாD2

இ லாம

ேபா;வி/: இனிேம

க யாண24+ அ%ற நீ ,

உ

ஸரJவதி  ஒேர 9.7 இ4க ேவ07யவக. இவ ஒவ மனைத
ஒவ அறி*2 பழக ேவ07யவக. அப7யி லாம ச0ைட பி724ெகா0/

நி

றா

ந

றாக இ4+மா, சாவிதிாி?" எ

ராஜைமய, ெப0ைண அ

ேந*தால

%ட

, இ2வைரயி

க7*2 ெகா0டா. அதிக அவசிய

றி அவ ேபசமா.டா. தா;4+, த மைனவி4+ ஏ#ப/

மனJதாப1கைள4Kட அவ காதி

ஒ +/பதி

ேபா./4 ெகாவதி ைலேய!

எஜமானAைடய நிைலைமதா

மாமியா - மமக ச0ைடயி

மிக( பாிதாபமான2. ஏெனனி ,

யா4+E சமாதான K,வ2 எ

க7னமான பிரEைன. "ெப#, வள2 நா
% ஆதர( ேவ0/ெம

இவேர கதி எ

மனைச ஏ

இப7 %0ணாக

பா மமக. ெப#ற தா , வாF4ைக 2ைணவி 

+/ப தைலவன2 அ
தாேன?

பா மாமியா. -

, ெப#ேறா, உ#ேறாைர எ லா வி./வி./

, வ*தி4கிேறேன; எ

அ74கிறாக?" எ

ப2 மிக(

கRடப.ட2 என4க லவா ெதாி ?

ேந#, வ*தவ ைவத2 'ச.டமாகி வி.ட2. இ*த 9.7 ’ எ

"அ

ெமனமாக இ*த

%4+ பாதிரமானவக. இ2 க7னமான - பிரEைன

நாளைடவி பா.7யி ச0ைட - சEசர(க சகஜமாகி வி.டன. ம1களதி மன
மற2 ேபா;வி.ட2. இர0/ ேவைள சாபா/ ஜீரணமாகிறமாதிாி மாமியாாி
க/Q ெசா#கைள  ஜீரணி24ெகா0டா ம1கள. தா;4+ ஏ#ப.7*த
சகி% த ைமயி ஓ அO அள( Kட சாவிதிாி4+ இ ைல. அவ +ழ*ைத
பவதி

ேபா

பா.7 , அமா( ச0ைட பி724 ெகா0டெத லா ப6மரதாணி

சாவிதிாியி

மனதி

பதி*2 ேபாயி*த2. பா.7, அமாைவ ஓட ஓட

விர.7யமாதிாி தாA விர.7னா. எ/ெத#ெக லா 'ஹட' பி7தா.

அைத பா.7யி

சIைசயா

சாதி24ெகா0டா.

ராஜைமய சாவிதிாிைய4 க7*2 ெகா0ட பிற+ சிறி2 ேநர எ ேலா
ெமௗனமாகE சாபி./4 ெகா07*தன. சாவிதிாி4+4 ேகாப எ பைத

எ ேலா %ாி*2 ெகா07*தாக. 'க/ க/' ெவ

, "கைத ைவ24
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ெகா0/ +னி*த தைல நிமிராம

அவ உ.கா*2 சாபி/வைத பாத சீதா,

"யா4+ பி74கிறேதா இ ைலேயா, என4+ ஸரJவதிைய ெராப( பி74கிற2.
சிாி2E சிாி24 கபட இ லாம

”உன4+ யாைரதா

ேப6கிறாேள" எ

பி74கா2? எ ேலாைர  பி74+!" எ

Kறிவி./E சாபி/ தாலைத 'ந4' ெக

எD*தா சாவிதிாி.
இ2வைரயி

றா.

இவக சEசரவி

, நகதி4ெகா0ேட அ5விடவி./

தைலயிடாம

இ*த ம1கள ச8%ட

ச0ைட இ2, சாபி/கிற ேவைளயி ? அர.ைட அ74காம

சாபி/கிறீகளா?" எ

கசிெப

, ஆதிர2ட

, ேகாபி24ெகா0டா. அத#+ேம

ஒ நாளாவ2

, அட1கிவி.டாக.

எதிாி

ன

எ ேலா

ராஜைமய ெவ#றிைல4+E 60ணாைப தடவியப7 சைமய#க.7
ம1களதி

, "எ

வ*2

உ.கா*2 ெகா0டா. சிறி2 ெபா,2, ”வர வர உன4+

எ ைன4 கவனி4கேவ அவகாச இ லாம ேபா;வி.ட2 ம1கள! சாபி./ ைக
அல%கிறத#+ " னா7ேய தயாராக ெவ#றிைல ம72 ைவ24ெகா0/ காமரா
அைறயி

வ*2 நி#பாேய. இெபாD2 எ

னடாெவ

றா

பா4+, ெவ#றிைல,

60ணா%  ைற  ேத7 நாேன எ/2 ேபா./4ெகா0/ உன4+ த.7
ைவ24ெகா0/ வ*2 ெகா/4க ேவ07யி4கிற2" எ , பாதி நிR/ரமாக(
பாதி ேக8யாக( Kறினா.
ம1கள" ெபா;4ேகாப2ட
வரேபாகிறா

அவைர பா2, "நாைள4ேக மாபிைள

. பிற+ நா./ ெப0 வவா. இ

A உ1க4+ நா

ேவ0டாமா? ந/1கிE ெசதெத லா ேபாதாதா?" எ

, ேக.டா.

"பாதாயா ம1கள, அெபாDேத ெசா லேவ0/ எ

, இ*ேத

+ழ*ைதக ஒத4+ ஒத ஏக ப.டதாக த4க ப0ணி4
ெகா07*தாக. அவக எதிாி ேபசேவ0டா எ , ேபசாம

வி.ேட

ந/1க

.
இ*2

. பிைள4+, அவைனE ேச*தவக4+ சாவிதிாிைய மிக(

பி72 வி.டதா. எ

ெப0ணி

சமதைத4 ேக./வி/" எ

ம1கள24+ இெபாD2 நிஜமாகேவ ேகாப வ*த2. "சி

ன வயசி8*ேத

ெச ல ெகா/2 வள2வி.Xக உ1க ெப0ைண! நா

அவைள? அவ ஏதாவ2 எ
ேக1க. "த8

ைன மதி2 பதி

றா ராஜைமய.

எ

ன ேக.கிற2

ெசா Iவாளா? நீ1கேள

அவ4+ பி7தாகேவ0/. அ%ற உ1க அமா(4+
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பி74கேவ0/ ….”
ம1கள இ*த வாைதகைள உர4கேவ ெசா னா. பா.7ேயா பலகாரெம லா
"7*2 Kடதி ஊQச8 ப/2 அைரL4கதி ஆF*தி*தா. ஆகேவ
மாமியாைரப#றி இர0ெடா வாைதக நிR/ரமாக ேபச "7*த2.
""ந காலைதேபா

இ ைலேய. ெப0 பாபத#+ பிைள 9.டா

ேபாவாகேள தவிர, பிைளைய அ5வளவாக அைழ2ேபா+ வழ4க

இ*ததி ைல. ெபாியவக பா2E ெச;2ைவத க யாண1களி \#றி
ெதா0], அழகாகேவ அைம*தன. பிைள4+ பதிைன*2 வய6 ெப0O4+
ஒ ப2 வய6 எ , பா2Eெச;த க யாண1களி எDப2 வய6வைரயி
தபதிக அ ேயா யமாக வாF*தி4கிறாக. இ*த4 காலதி மன64+

பி7தி4கிறதா எ

, ஆயிர தடைவ ெப0, பிைள சமதைத4 ேக./
'நா

நட2 க யாண \#,4+ ெதா0]றி
வாF4ைக நட2கிறாக" எ

, நீ' எ

ற சEசர(ட

, ராஜைமய Kறினா.

அெபாD2 சைமயலைற ப4க வ*த ச*2 தாைய பா2, 'ஏ

அபாைவ "த8

பா2தா

விஷமE சிாி%ட

”ஏ0டா, என4ெக

க யாண ப0ணி4ெகா0டாயா?" எ

.

ேக.டா

ன +ைறEச ? பா.7 காதி

விD*தா

சனிைய வி/வி2 வி/வாேள! க,பாக இ4கிேற
ெச;கிறா;? ' யாைன க,தா
ஆ0பிைள எப7 இ*தா

ேபா2" எ

றா ராஜைமய.

அமா! நீ

ஆயிர ெபா

எ

'எ

எ

,

உன4+ பி7தி4கிற

,தாேனடா ேக8

, ெசா Iவாக.

ன? %ஷ காWய எ

ப2 ஒ

, இ*தா

ம1கள "கைத ேதாளி

இ724ெகா0/, "ேபாகிற2. அ*த ம./

எ

இ*தி*தா

பழெமாழிையE ெசா 8யாவ2 ஆ,த
நிறைத4 ெகாளாம

காI4+ விள4ெக0ெண;தா
ேபா/ ேபா.டா.
"அதா

நா

க,% எ

ஏசினாக? உ

அைடகிறீகேள! பிைள , ெப0க
உ1க ெப0க4+ வர

ேதட

ேபா./4ெகாள ேவ0/. நீ1க!" எ

, அ*த நாளி

உ

9.டா எ

, ஒ

ைன4 ெகாQசமாகவா

அைத Kட, 'பலாE6ைள மீ2 ஈ உ.கா*தமாதிாி' எ

,

என4+, உன4+ 'பEைச' 6ேபா2 ப*த8ேலேய ெசா லவி ைலயா ம1கள?”
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"ஐேயா! என4+ நாழிைக ஆகிற2. த7 த7யா; அத2க தி

,வி./ ேர7ேயா

ேக.க ேபா;வி.ட2கேள. ேபாதா4+ைற4+ நீ1க ேவேற எைதயாவ2 ேபசி4

ெகா0/!" எ

"ைன*தா .

, Kறிவி./ ம1கள அ/4கைளையE 6த ெச;வதி

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

5. &'(யி()

க யாணதி#காக ராஜைமய விேசஷ ஏ#பா/க எ லா ெச;தி*தா.
9.ைடE6#றி ெபாிய ெகா.டார ப*த ேபா.7*த2. வி*தினக
த1+வத#காக( சப*தி 9.டா த1+வத#காக( இர0/ 9/க ேவ,
வாடைக4+ அமதினா. அ*த ஜி லாவிேலேய ைகேத*த சைமய#காரகைள

ஏ#பா/ ெச;தா. சீ வாிைசக, ம#ற ஏ#பா/க விமாிைசயாகேவ இ*தன.

'இ

ெனா ெப0 இ4கிறாேள; ெகாQச நிதானமாகதா

ெச; 1கேள

"எ

ெசல(

, ம1கள அ74க7 அவாிட ெசா 84 ெகா07*தா.

பிரபலமான நாதJவர விவாைன வரவைழ4க அவ ஏ#பா/ ெச;தி*தா.
மாபிைள ர+பதி4+E ச1கீத எ றா பி7த அதிக எ , ச*2 அ74க7
ெசா 84 ெகா07*தா

அமதலா' எ

. 'பா./4 கEேசாி4+ ந ல பாடகராக யாைரயாவ2

, ராஜைமய Kறியேபா2, ச*2 அவைர த/2வி.டா

எ1ேக ஸரJவதியி

9ணாகானைத , ேதைனேபா

இனிைமைய  ேக.க "7யாம

ேபா;வி/ேமா எ

இ4கேவ0/. ”அ*த ெப0தா

ம1கள ேவ, Kறினா.

இனி4+ அவ +ர

கிற கவைல தா

காரணமாக

ெகாைள பா./ பா/கிறாேள" எ

%ைடைவக வா1+ ெபா,ைபE சாவிதிாியி
"ந ஜ(ளி திA6கேள அ,\, )பா;4+ேம

.

,

இRட ப7 வி./வி.டாக.

ேபா;வி.டேத. இ

A

மாபிைள4+ எ/4+ ஜ(ளிகைள  நீ1கேள வா1+வதாக ஒ%4
ெகா074கிறீகளாேம" எ , கவைல ட ம1கள ஜ(ளி4கைட ப.7யைல
பா24 ேக.டா.
”ஸு! பிரமாத... "த

"த8

+ழ*ைத4+4 க யாண ெச;கிேறா. வி./

த இைதெய லா. ெசலைவ பாதா
பதி

Kறி "72வி.டா ராஜைமய.

"7 மா?" எ

, ஒேர வாைதயி

கணவ வாைதைய த/2 ேபசி அறியாத ம1கள பதி எ2( Kறாம
ப.சண1க4+E சாமா ஜாதா மன24+ தயாாி24ெகா07*த ேபா2

21

வாச# கதைவ திற*2 ெகா0/ த*திE ேசவக
ராைமயாிட ெகா/2வி./E ெச றா .
த*திைய பிாி2 பாத(ட

உேள வ*2 த*தி ஒ

அவ "க ச*ேதாஷதா

ைற

மல*த2. சில

வஷ1களாக பா4காதி*த அவ சேகாதாி பால", அவ +ழ*ைத 

வவதாகE ெச;தி எதி*த2.

"பால, நாைள4 காைல வ074+ வகிறாளா. மாபிைள ராமேசஷு த*தி
ெகா/தி4கிறா. நாதனா, மதனி  வஷ4 கண4கி
ைவதி4+ விஷய1கைள ேபசி தீ2வி/9க" எ

ேச2

, சிாி24 ெகா0ேட

Kறிவி./ அ*தE ெச;திைய தாயினிட ெதாிவிபத#காக ஊQச8
ப/தி4+ அமாைவ ேத74ெகா0/ ேபானா அவ.

நாதனா வரேபாகிறா எ ப2 ெதாி*த(ட ம1கள மிக( ச*ேதாஷ
அைட*தா. பால எ1ேக வர "7யாெத , எDதி வி/கிறாேளா எ , ம1கள கவைல ப./4ெகா07*தா. "க யாணதி சப*திகைள4 கவனிப2 ேபா
த ைன  கவனி4கவி ைல எ , பா.7யிட மி*2 %காக கிள%. பால
வ*2 வி.டாளானா , 'உ

அமாவி

அவளிட ஒபைட2வி/ேவ

. மாபிைள4+ ’அவைள "

ெசா 84 க7த ேபா./வி/1க" எ
ெச;2வ*தா ம1கள.
பாலதி

ேவைலகைள நீ கவனி24 ெகா' எ

,

னா7 அAபE

, ராஜைமயைர தின ெதா*தர(

கணவ ஒ வியாதி4கார மAஷ. ந ல க வி ஞான", சபாதி4+

திறைம  அவ4+ . இ*த ேபாதிI ஆேரா4ய பா4கியைத இழ*2 சதா ம*2
சாபி./4 கRடப./4ெகா07*தா. ஆகேவ கட*த ஏD வஷ1களாக
அ

ைபE ெசாாி*த தைமயைன , ஆைச ட

மற*2 கணவAடேனேய பிற*தக வராம

பராமாித மதனிைய , தாைய 

த1கிவி.டா பால, எ./ மாத4

+ழ*ைதயாக 7 84+ ேபான பமா இெபாD2 எ./ வய24 +ழ*ைதயாக மாறி
இ*தா.
ஊாி8*2 அ/த நா காைலயி

ராமேசஷ(, பால", பமா(

வ07யி8*2 இற1கிய ேபா2 9.7
ெதாியாம மாறி இ*தாக.

உளவக எ ேலா அைடயாள

"வா7 அமா பால! வா அபா ரா"" எ

, ராஜைமய த1ைகைய  அவ

%ஷைன  வரேவ#றா.
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பழ4க இ லாத %2 மனிதகைள பா2 பமா, தாயி

அகிேலேய

ஆைச ட

னைத வ7னா.

நி

,ெகா07*தா. "பமாதாேன இ2? வா7 எ

"ம

னி! நீதா

"

ெசா

க0ேண " எ

ேபதிைய இD24 க.74ெகா0/ அவ க
எ

, பா.7

ன இ5வள( கிழவியாகிவி.டாேய? மாபிைள வவத#+

னா7ேய கிழமாக ேபா; வி.டாேய ம

னி!" எ

ன வாைதகைளேய திபி திபிE ெசா

, பால ச*ேதாஷதி

னா.

இப7 ஒவ4ெகாவ ச*ேதாஷ மி+தியி ேநர ேபாவ2 ெதாியாம
நி ,ெகா0ேட ேபசின. நாதனாட எ5வளேவா ேபசேவ0/ெம ,

நிைனதி*த ம1கள பிரமி2ேபா; பாலைதேய பா24 ெகா07*தா,
"எ

ன அமா, அைதைய விD1கிவி/வ2ேபா

கைடயி

7 8யி

உன4+?" எ

றா

அாிசி வா1கினா எ

ச*2.

பா4கிறாேய! அைத எ*த4

, ேக.க ேவ0/ேபா

"ஆமா, ஆமா; பால ெகாQச ப2 தா

இ4கிறா" எ

ஆ.7 பிைள K,வைத ஆேமாதிதா ராஜைமய.

இ4கிறதா

, தைலைய

”சாி, சாி, மணி ஆகிற2. அவா எ லா சாபி./ எதைன நா ஆEேசா? எD*2
Jநான ெச;ய ேபாக./" எ

சாபா/ "7*த பி

, Kறி ம1கள உேள ெச

றா:

ன பால சாவிதிாி4காக வா1கியி4+ ெவளி

பாதிர1க, %ைடைவகைள பாைவ யி.டா. ெவளியி

+டைத பா2 வி./, "ஆமா ம

னி! +ட பிதைளயி

வா1கியி*த

வா1+வ2 தாேன?

ெவளி4 +டதிலா சாதாரணமாக நா ஜல ெகா0/ வகிேறா?" எ
ேக.டா.
"அெத

,

னேவா அமா! ெப.7யிேல L1+வத#காக எதைன %ைடைலக,

நைகக, பாதிர1க ெச;தாக ேவ0/ேமா? அ

றாட வாF4ைக4+ ேதைவயான

ெபாகைள வா1கிவி./ மி+தி பணைத பயAளதாகE ெசலவழிதா
எ5வளேவா ந றாக இ4+. நாI ேப ெமEசி %கழேவ0/ எ பத#காகேவ

பணைத இப7 விரய ெச;யேவ07 இ4கிற2" எ
"எ

னதா

பண கா6 இ*தாI ந க யாணதி

டாWகE ெசல( +ைறவாகதா

றா ம1கள.

ேபாெத லா இ*த மாதிாி

இ*த2; இ ைலயா ம

னி? இப74 க0டப7
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பணைத வாாி இைற4கிறாக. சாபா./ ப0ட1கைள அFக ைவ2 ஊச
ைவ2 +ைபயிேல ெகா./கிறாக. 7 8யி ஒ க யாண நட*த2.
தட%டலாக ஒர ைவபவமாகதா நடதினாக. வ*தவக வ*தப7
இ*தாக. ஆனா அ*த4 க யாண24காக இர( பகலாக உைழத
ேவைல4காரக4+ நி,2தா சாபா/ ேபா.டாகளா. பலகார1கைள
.7ைவ2 ஊசிேபான பிற+ எ/24 ெகா/தாகளா! எப7 இ4கிற2
விஷய?" எ

, ஆதிர2ட

ேபசினா பால.

"அைத, 7 84+ ேபான பிற+ ந

றாக ேபச4 க#,4 ெகா0/ இ4கிறா.

அ74க7 ச.டசைப K.ட1க4+ ேபாவாயாேம, அைத!" எ
சாவிதிாி.
"எ

, ேக8 ெச;தா

னெவ லாேமா ேபசி4 ெகா074கிேறேன, "4கியமான விஷயைத

மற*2வி./. ஏ07 சாவிதிாி! உன4+ வரேபாகிற ஆ24கார எப7
இ4கிறா? சிவபா, க,பா" எ
"ேபா அைத! நா

சாவிதிாி.

, சாவிதிாிைய பா24 ேக.டா பால.

சாியாக4 கவனி4கவி ைல" எ

"ெபா;ைய பா ெபா;ைய! இவ மனசி

ெகா அைத. மாபிைள4+ பா./ எ

பாடEெசா

"இ*த வாயா7 ட

எ

ன ேபE6 ேவ07 இ4கிற2?" எ

, எD*2 அபா

, பாராம

உ#சாகதி

ஆைசயா. இவைள அவ

த/தா.

ெச

றா.

, ேக./E சீதா,

, Kறிவி./ சாவிதிாி

6. *ணாகான

சாவிதிாி -ர+பதி விவாக 'ஜா, ஜா' எ

எ

ன இ4கிறேதா? ேக./4

, ெதாியவி ைலயாமா இவ4+?" எ

சாவிதிாிைய ேமேல ேபசவிடாம

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

றா

எ

Kறினா

ன ேபா2 இவ அவைர விழி2 பாதாேள? அெபாD2 அவ

சிவபா, க,பா எ

'சட4' ெக

தா

, ெவ.க2ட

, நட*ேதறிய2. பணைத 'பண'

ெசலவழிதா ராஜைமய. ச*2(4+. சீதா(4+ இ*த

ஊைரேய அைழ2வி.டாக. வ*தவா, ேபானவக4+ ஒ

+ைற( இ லாம , ஓ7 ஆ7 எ லாவ#ைற  கவனி2 வ*தா ம1கள.

சப*தி வ4கதிI, 'ெநா.ைடE ெசா ' ெசா ல யா இ ைல. Jவண",
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ஸரJவதி  இ ப ெவளதி மித*2 திைளதன. அ5வள( தட%டலாக4
க யாண நைடெப,வதி அவக4+ பரமதிதி.
அ , சிதிைர மாத2 ெபௗணமி. பா ேபா ற நிலெவாளியி அ*த ஊ
அத 6#,%ற1க Fகி4 கிட*த2. அ*த ஊாி பல இட1களி க யாண.

நாதJவரதி

இ

னிைச  நிலவி

+ைம , 'க'ெம

, காதவழி4+

வாசைன 96 ம 8ைக மலகமாகE ேச*2 Jவ4கதி இ5வள( இ ப
உ0டா எ கிற ச*ேதகைத எDபின. ராஜைமய *ேதா.டதி8*2 +0/
ம 8ைகயாகேவ க யாணதி#+ வரவைழதி*தா. க நாகேபா வைள*2
2வ ெப0களி ஜைடகளி மீ2 ெவைள ெவேள எ , மண 96
ம 8ைகயி அ+ பாபத#+ ரமியமாக இ*த2. "Kதத , இர(
வி*24+ அ%ற, ெகா.டார ப*த8

ஊQச8

ெப0ைண ,

பிைளைய  உ.கார ைவதாக. ஊQச ேவ74ைகைய ரசிபத#+
ஆ0கைள விட ெப0களி K.டேம வழ4கேபா அதிகமாக இ*த2.
"எ

ன7 இ2? ஊQச8

ேபசாம

இ4கிறீக? ந,4ெக

Kறிவி./ 'க

Jதியி

அவகைள உ.காதிைவ2 வி./ எ ேலா

_Qச

, நாI பா./க பாடமா.Xகேளா" எ

ஆ7னாேர, மீனா.சி 6*தேரJவர' எ

,

, இர0/ க.ைட

பாட ஆரபிதா ெபாிய 6ம1க8யாகிய ஒ அமா.

வதிக K.டதி8*2 க` எ

, சிாிெபா8 எD*த2. ெபா1கிவ*த சிாிைப

ெவ+ சிரமப./E சீதா அட4கி4ெகா0/. "ஸரஸு! பா./ ெதாி*2 பாடாம

இபவக4+ இ2தா
ேக.டா. ஊQச

சாியான த0டைன! %ாி*ததா உன4+?" எ

,

பா.ைட அைர+ைற பாக நி,திவி./ ம,ப7  அ*த

அமா, 'லா8 --லால;ய லா8' எ

, ஆரபி4கேவ, ெகாQச தளி

உ.கா*தி*த ராஜைமய 6வாதீனமாக அவைள பா2, "அமாமி! வகிற

மாச*தாேன மாமா(4+E சR7யத தி? ஜமா;2 தளிவி/வா;ேபா
இ4கிறேத!" எ

, ேக8 ெச;தா.

"ேபாடா அபா! சி,6க எ லா பாடாம
பாடேவ0/?" எ

உ.கா*தி*தா

கிழவிதாேன

, Kறி அ*த பா.ைட  அைர+ைறயாகேவ நி,தி

வி.டா, அ*த அமா.
இத#+ளாகE ச*2வி
'உ

க0க ஆயிர "ைற ஸரJவதியி

கானைத4 ேக.பத#காகேவ தவ கிட4கிேறேன' எ

ெசா 8ன. %

ப4க பா2,

, ெசா லாம

னைக த2ப நிலைத பா24ெகா0ேட உ.கா* தி*த
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ஸரJவதி திXெர

, நிமி*2 பா2, "சாவிதிாி! ெப0 பா4க வ*த அ

ேற

எ1கைள எ லா நீ ஏமா#றி வி.டா;. அதாAைடய விபப7 எ னிட*தா
நீ பா./4 க#,4ெகாள ேவ0/. ஏேதா ஒ பா./ உன4+ ெதாி*தவைரயி

பா/ பா4கலா" எ

, ெகாQ6தலாக4 Kறினா.

எதிI கல*2 ெகாளாம

எ1ேகா பா24ெகா0/ உ.கா*தி*த சாவிதிாி,

தி/4கி./ திபி பாதா: பிற+ க/க/ெவ

ச.ெட

, மா#றி4 ெகா0/ %

ெசா 8 இ4கிேறேன" எ

, "என4+ ெதாியா2 எ

சிாி%ட

றா.

"ேபR, ேபR... பா./ பா./ எ

றி*த "6பாவைதE

,அ

ேற

, மா;*2ேபானவA4+ இ*த மாதிாி மைனவியா

வ*2 வா;4க ேவ0/? ெராப அழ+தா

ேபா" எ

, ர+பதியி

அைத

"என4+ பாட ெதாியா2 எ

வி./விட ேவ0/. இ2 எ

பாிகாச ெச;யேவ, சாவிதிாி4+ ேராஷ ெபா24ெகா0ட2. சிறி2 அத.டலாக,

ெதா*தர(?" எ
இ2வைரயி
பாேட

. இதி

றா

ேபசாம

, Kறி "கைத 'உ' ெர

, ைவ24ெகா0டா.

ேபசாதி*த ர+பதி ஸரJவதியி
நா

, நீ எ

, ேபா.74+ எ

ன

ப4க திபி, "ஸரஸு! நீதா

ன இ4கிற2?" எ

, Kறினா

.

ஸரJவதி சிாி24ெகா0ேட உேள ேபா; த 9ைணைய எ/2
ைவ24ெகா0/ Jதி ேச4க ஆரபிதா. Lரதி நி , இ2கா,
ஸரJவதியி பாிகாச1கைள4 கவனி2வ*த ச*2 ப*தI4+ வ*2 உ.கா*2
ெகா0டா .
Jதி ேச2 "7*த2 ஸரJவதி ர+பதிைய பா2, "அதா

வாசி4க./?" எ

! எ*த பா.ைட

, ேக.டா. அத#+ ராஜைமய, ”+ழ*ைத! 'ஷ0"க-

பிாியா' ராகைத நீ அ#%தமாக வாசிபாயாேம. எ ேலா ெசா Iகிறாக:
அைதேய வாசி, அமா ேக.கலா" எ

9ைணயி

றா.

ம2ர ஒ8, அ*த ேமாகன நிலவிேல ேதவேலாக24 கி

னரக

எD% யாழி ஒ8ேபா இ*த2. +ழ*ைதக ெகாQ6 மழைலையேபா
மன24+ இ பமளித2. மகா களி உபேதச ெமாழிகைள4 ேக./ ஆ,த
ெகா மன நிைலைய அ1+ளவக அைட*தாக. ெத;வ ச*நிதானதி
நி#+ பரவச நிைலையE சில அைட*தாக. ச*2வி உள கிகித2.
ெநா74ெகா "ைற அ %ட ஸரJவதிைய அவ பாத ேபா2 அவ
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பாைவயி தா4+தைலE சகி4க "7யாம
ெகா0ேட பா7னா.
ெவளிேய பாைல ெபாழிவ2ேபா

நில( 9சி4ெகா07*த2. களி நடன %ாி 

ேமாகன ச*திாிைகயிேல, ஸரJவதியி

கான ஒ5ெவாவ உளதி

ஸரJவதி தைலைய4 +னி*2

+ர

இனிைமேயா/, இைழ*2 வ 9ணா

ஒ5ெவாவிதமான உணEசிைய ஊறE ெச;த2.

'ஷ0"கபிாியா' ராகதி , 'வளி நாயகேன' எ
ஸரJவதி 'ச1கராபரண' தி

கிற கீதனைத "7த

ஒ ஜாவளிைய  வாசிதா. ம2ர கீதைத

பகியவா, அ1கி*தவக ெம; மற*2 உ.கா*தி*தன.
------------

7. ர"பதியி- க&த

க யாண24+ அ%ற சில தின1க வைரயி
ஸரJவதியி

எ

எ ேலா ஏக மனதாக

ச1கீத ஞானைத %கF*2 ெகா07*தாக. அவ 'க`, க`'

, சிாித2. +,%தன நிைற*த அவ அழகிய "க, ைமதீ.7ய ேப6

விழிக, கபடம#ற எளிய 6பாவ "த8யைவ, ச*2வி
ஓவியமாக பதி*2 வி.டன. தனிைமயி

உ.கா*2 அவ

மனதி

அழியாத

மானசிகமாக

ஸரJவதிைய நிைன2. நிைன2 பா24 களிெப;தினா

, அவைளப#றி

9.7ேல யாராவ2 ேபசி4 ெகா07*தா ஆன*த ெபா1க அ1+ நி , அைத
"#, ேக./ வி./தா நகவா . ப74+ ேபா2 ஒவ4+ ெதாியாம

காகிததி , 'ஸரJவதி, ஸரJவதி' எ
திதியைட*த2.

, எDதி பாபதி

அவ

க யாணெம லா கழி2, பால 7 84+ %றப/வத#+ "த

மன

தின சாபி/

Kடதி உ.கா*2 எ ேலா ேபசி4ெகா07*தன. சீதா க யாண
அவசரதி ஸரJவதியிடமி*2 %2 பா./களாக இர0/ க#,4
ெகா07*தா. ைஜ அைறயி அவ தைர மீ.7 அைத பா/ேபா2

ச*2 அ1+ வ*2 ேச*தா
பா.7

தாேன அGப லவியி

இெபாD2 Kட எ

அவ

.

. பா.ைடE சிறி2 ேநர ேக./வி./ அவ

கா2களி

, "இ*த

'நிரவ ' ெச;தா ஸரJவதி? அபாரமாக இ*த2.
ஒ824 ெகா0ேட இ4கிற2 சீதா" எ

றா

"ெச24கி எ/த சிைல மாதிாி 4+, விழி , பாவ, பEைச4 கிளிமாதிாி
இ4கிற2 அ*த ெப0; கா Kட அப7 ஒ

ஒ

, ஊன இ ைல; ெவளியிேல

, ெதாியவி ைல. ஒேர பி7வாதமாக4 க யாணேம ேவ0டா எ

கிறாளாேம.
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நா

Kட எ

ைம2னA4+ ப0ணி4ெகாளலா எ

விசாாி2 பாேத

"எ

“தகபனா ெவளிநா.7

றா பால.

, சப*தி அமாைள

இ4கிறாரா. மாச இ*த ெபா0O4ெக

)பா; அA%கிறாரா. க யாண24ெக

, பதாயிர )பா;

, \,

ைவதி4கிறாரா! ' பதாயிர )பா;4+ ஒ ச1கீத பளி4Kட ஆரபி2
வி/கிேற

அைத' எ

, ெசா Iகிறதா அ*த ெப0! அ1க1ேக

க யாண24+ பணமி லாம

ெப0க நி#கற2க. இ2 எ

"அதிசய*தா

ெப0க, பிைளக, க யாண ேவ0டா

%2மாதிாியாக இ4கிற2' எ

எ

6பரமணியி

றா

, ம1கள நாதனாாிட ெசா 8 அதிசயப.டா.

! இ*த4 காலதி

, ெசா வ2 ஒ 'பாஷ

னடா எ

'எ

, நிைன24 ெகா074கிற2க. நப

ெப0O பி. ஏ. பாJ ப0ணிவி./ ஆWஸு4+ ேபா;

உதிேயாக ப0Oகிறதாேம! 'ஏ07 %ஷா எ லா ப72வி./ ேவைல
கிைட4காம

அவதிப/கிறாேள, நீ ஆWஸு4+ ேபா;E சபாதி2தா

ஆகேவ0/மா7?' எ

, ேக.டா , 'எத#ெக/தாI %ஷ

எதிபா4க ேவ0/?' எ

, ேக.கிறாேள! அதிசய*தா07 அமா. எ

காலதிேல %ஷA4+ ெதாியாம
என4+?" எ

ைகைய எத#+

நாI கா6 ைவ24ெகாள ெதாியாேத

, ெசா 8 மிக( அதிசயப.டா பா.7.

”இத லா ஒ

, அதிசய இ ைல பா.7. நீ அைத ட

அ1ேக ந ல காபி4ெகா.ைட கிைட4காம
வரேபாகிறாேய, அ2 தா

வடநா./4+ ேபா;

காபிையேய வி./வி./

ெராப( அதிசய பா.7! காசி4+ ேபானா

தன4+ பி7தமான ப0ட எைதயாவ2 சாபி/வதி ைல எ , வி./விட
ேவ0/ேம. காபிைய வி./ ெதாைல2 விேட " எ , சீதா பா.7ைய4 ேக8
ெச;தா.
பா.7 , பால2ட

காசி ேSதிரைத தாிசி4க %றபட ஆயத1க ெச;2

ெகா07*தா. 'அ1ேக ேபானா
எ

எ

ேகா2ைம ெரா.7தா

சாபிடேவ0/'

, சாவிதிாி பய",தினா பா.7ைய. 'ந ல காபி4ெகா.ைட கிைட4கா2'

, சீதா பய",தினா. 'எEசி , விD% ஒ

, பா4க4Kடா2' எ

மிர.7னா

.

"நீ ேபசாம

இ அமா. அ2க தமாஷு4+E ெசா Iகிற2க" எ

, பால

தாயாைரE சமாதானப/தினா. மாமியா, நாதனா ஊ4+4

கிளபிய2ேம 9/ ெவறிE ெச

, ேபா;வி.ட2 ம1கள24+. இ

, ச*2

A
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இர0ெடா மாத1களி சாவிதிாி  %4கக கிளபிவி/வாேள! ம1கள இைத
நிைன2 மிக( ேவதைனப.டா.
அமா(4+ பா.7யி

இ4கிற2" எ

2ணப

இ லாம

பாத, பா6 இ4கா2 ேபா

, ச*2 தாைய4 ேக8 ெச;தா

பா.7 , பால" ஊ4+E ெச

.

ற ஒ மாத24+ அ%ற சப*தி

9.டாாிடமி*2 ராஜைமய4+4 க7த வ*த2. அதி சாவிதிாிைய ந ல நா
பா24 ெகா0/ வ*2 விடேவ0/ எ , எDதி இ*தாக.
"எ ேலா இப7 ஒேரய7யா;4 கிளபிவி.டா
இ4கிற2 இ*த 9.7 ? ச*2 அவ
இபா

நா

எப7 ஒ07யாக

பா./4+ மா7 அைறயி

உ.கா*2

. சீதா(4+ ஹி*தி வ+%4+ ேபாக(, ச1கீத பளி4 6ட24+

ேபாக(ேம ெபாD2 சாியாக இ4கிற2. ெகா./4 ெகா.ெட

6#றி வ*2 ெகா0/ எப7 இ4கிற2?" எ

, 9.ைடE 6#றிE

, ம1கள அI24ெகா0டா.

க7ததி வாசகைத உர4க ஒ தர மைனவியிட ப724 கா0பிதா
ராஜைமய :
அ %ள மாமா அவக4+ ர+பதி அேநக நமJகார. உபய ேSம. ெசௗ.
சாவிதிாிைய இ*த மாச4 கைடசி4+ ந 9.7 ெகா0/வ*2 வி/ப7 அமா
த1க4+ எDதE ெசா னா. வ ேததிைய " னா7ேய ெதாியப/த(.
மாமி4+ எ நமJகாரைதE ெசா ல(.
த1க அ
ர+பதி.
காதி

%ள,

Zவ84+ ைவர4 கம கைள %ைடைவ "

ெகா0ேட ம1கள, "எ

ராஜைமய ேயாசைன ட

ன ெச;ய ேபாகிறீக?" எ

வத ேத1+ "க2ட

றாைனயா

2ைட24

, கணவைர4 ேக.டா.

தைலைய தடவி4ெகா0டா, பிற+, கமிய +ர8
, பாதாயா ம1கள! ேந#,வைர ெப#,

வளதவக4+ இ லாத உாிைம ர+பதி4+ இேபா2 ஏ#ப.74கிற2!
ெப0ைண அைழ2 வர ேவ0/ எ , ெசா ன(ட கதறி4ெகா0/
ஓ/கிேறா. இ2 வி*ைத அ லவா?" எ

றா.
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"ஆமா. . ஆமா . . உ1க காலைத4 ெகாQச நிைன( ப/தி4ெகா1க.

நம4+4 க யாண "7*த2, 'எ

ெப0O4+E சீம*த' எ
ேவ07ய2தா

,எ

அ0ணா பிைள4+ ஆ0/ நிைற(. அைத

ைன எ1ேக பிற*தகதி

உ1க4+!" எ

த1கவி.Xக?

, ம1கள பைழய விஷய1கைள நிைன(

ப/தினா. இ*தாI, அவ +ரI கமிேபாயி*த2.

இவக Kடதி உ.கா*2 ேபசி4ெகா07*த சமய காமரா அைறயி
சாவிதிாி த கணவ எDதி இ*த க7தைத ப724ெகா07*தா.

திப திப ப74+ப7யாக அ4க7த காத
சிறி2 இ

ரஸதி

ப ெமாழிகைள4 ெகா0டதாகேவா இ ைல. அத#+ மாறாக4 க7ததி

ஆரப "த

இ,தி வைரயி , ஸரJவதி, சாவிதிாிைய தின"

எதிபாபைத ப#றி , அவ

மன ேகாணாம

சாவிதிாி ப#றிவ எாிEசIட

க7தைத ெப.7யி

பயி , இ A சில வஷ1களி
வ#%,தி  எDதப.7*த2.

அக1கார2ட

7னா. கீேழ ச*2வி

+ர

மாபிைள4+ பரம திதியாக இ4+" எ

ச*2.

, ேகாபதி

சாவிதிாி. வ*த ேவகதி

அவ ஸரJவதியிட ச1கீத

ஒ பாடகி ஆக ேவ0/ எ

"ஊ4+ ேபா+ேபா2 ந ல 9ைணயாக ஒ

தடதடெவ

ேதா;*த தாகேவா,

பைத

ைவ2, 'ட' ெப

பலமாக4 ேக.ட2.

, வா1கி த*2விேட

,

.

, ெசா 84 ெகா07*தா

இர0ெடா ப7கைள தா07 இற1கி4 கீேழ வ*தா
ேம E6 வா1+வைத  பாரா.டாம , "என4+

9ைண  ேவ0டா! ைன  ேவ0டா. உ1க4ெக லா ேவ, ேவைலேய

கிைடயாதா எ

ன?' எ

, எாி*2 விD*தா அவ.

சீதா(, ச*2( ஒவைர ஒவ பா24 க0ைனE சிமி.74ெகா0டன.

"ந வழ4கப7 சீ ெச;2 வி/ேவா; %ஷ

9ைண வா1கேவ0டா" எ

பா/, மைனவி பா/. நா ஒ

, Kறி ம1கள அ1ேக ஆரபி4க இ*த

,

ச0ைட4+ "#, %ளி ைவதா,
-----------

ர+பதியி

8. ெபாறாைம
+/பதா வசி2 வ*த ஊ, கிராமா*தர வ4கைதE ேச*தத ல.

\, பிராமண4 +/ப1க ம#ற வ+%4 +/ப1க ஐ\, வாF*த அ*தE

30

சி#aாி

ஒ ெபாிய பளி4 Kட", தபாலாWஸு, அழகிய ேகாவிI இ*தன.

அ5bாி வசி2வ*த பிராமண4 +/ப1களி ெபபாேலா ந ல Jதிதியி
இபவக. ர+பதியி தகபனா அவ +ழ*ைதயாக இ*தேபாேத இற*2
வி.டா. ஊ ஜன1க ந லவகளாக இ*ததா பா ய விதைவயான
Jவணாபா ஒவித வ%4+ ஆளாகாம அ*த ஊாிேலேய கால தளி
வ*தா. ர+பதி தா;4+ அட1கிய பிைள. ஆனா , தாயா தா

பிைள4+

அட1கி நட*2வவதாகE ெசா Iப7 இ*த2. ெபாிய ப7ெப லா ப72
ேதறிவி./ ர+பதி ேவைல4+ ேபாகாம 9./ட இ*தா .

சி, வயதி Jவணாபா - ந றாக பா/வா. அவ +ர8னிைம4+
ஆைசப.ேட ர+பதியி தகபனா அவைள4 க யாண ப0ணி4ெகா0 டாரா.
அவ ச1கீத பி2பி7த மAஷ . இ*த4 காலைதேபா ச1கீத

சைபக, நாடக ம0ட8க அெபாD2 அ5வளவாக இ ைல. ந ல
ச1கீதைத4 ேக.க ேவ0/மானா

ேகாயி களி

உ#சவகால1களிI, ெபாிய

மனிதக 9./4 க யாண1களிIேம "7 . ெபாிய விவா கைள அைழ24
ேகாயி8 கEேசாிக4+ ஏ#பா/ ெச;வேதா/. அவகைள த 9.7ேலேய
அைழ2 ேவ07ய ெசௗகய1கைளE ெச;2 ெகா/பா ர+பதியி தகபனா.
அவ4+ வா;தி*த மைனவி  அவ எ/த காாியதி ப1ெக/24ெகா0/
ச0ைட, சI4+ இட இ லாம

நட*2 ெகா0டா. பரபைரயாக இ*2வ*த

ச1கீத ஞான ர+பதிைய  பி724ெகா0ட2. அவA தகபனாைரேபாலேவ
ச1கித விழா4க நடதினா . அத#காக ந ெகாைடக ெகா/தா .
+ழ*ைத பவதி8*2 தாைய இழ*2 த Aட வள*2 வ*த ஸரJவதி4+
அ5விைதைய பDதி லாம க#பிதா . தன4+ வா;4+ மைனவி 

அமாதிாி இ4க ேப0/ எ
அ

, ேகாழி K(வத#+ "

, அவ

ஆைசப/வ2 இய#ைகேய அ லவா?

ேப ர+பதியி

9.7

ெகா0/ வி.டாக. ேவைல4காாி, வரேபா+ த

எ ேலா விழி24
%2 எஜமானி4காக

விதவிதமாக4 ேகால1க ேபா./, ெசம0 சி4ெகா07*தா.

சைமயலைறயி

Jவணாபா, ஸரJவதி  காைல ஆகார தயாாிபதி

"ைன*தி*தன. எ5வள(தா

பண காசி

Fகி இ*தாI, சைமயI4+

ஆ ைவ24 ெகா வழ4க ம./ அ5bாி இ ைல. யா 9.7 எ*த
விேசஷ நிகF*தாI ஊாி உள அதைன ெப0க ஒ , ேசவாக.
தைல4ெகா ேவைலயாகE ெச;வாக. ேவைல  அழகாக( ஒD1காக(
"7*2வி/. அ , ேகா7 9.78*2 பாகீரதி அமாமி வ*தி*தா. வய2
அ,ப2 இ4+. வா; படபடெவ , எைதயாவ2 ெபாாி*2 தவத#+ ஈடாக
ைக  சரசரெவ , ல.சியமி லாம ேவைல ெச;2 ெகா074+. இத#+ ேந
விேராத +ண பைடதவ ர+பதியி தா; Jவணாபா. கறிகா; ந,4க
உ.கா*தா மணி4 கண4காக அ1ேகேய உ.கா*திபா!
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பாகீரதி அமாமி ம#ற4 காாிய1கைள4 கவனி24ெகா074க, Jவண ஒ

Kைட நிைறய4 கா;கறிகைள ைவ24 ெகா0/ அாிவாமைண4+ " %
உ.கா*தி*தா. உேள யி*2 கமகமெவ , சைமய வாசைன கிளபி4

ெகா07*த2. பாகீரதி அமாமி பாயச24+E ேசமியாைவ வ,24ெகா0ேட,
"ஏ07 Jவண! நீ "
நா

னா7 அ*த இடைத வி./ எD*தி பா4கலா. மீதிைய

ந,4கி4 ெகாகிேற

"எ

றா.

"இ4க./ அமாமி, நீ1க எதைன காாிய1க தா
”நா

எ

னைதE ெச;ய இ4கிற2? அ/பி

%டல1காைய4 K./4+ ந,4கE ெசா
ைவதி4கிறாேய!" எ

னா

ெச;9க?"

ைவதா

விர

தாேன ஆகிற2. ஏ07!

பமA4+ ந,4கி

, Kறினா பாகீரதி அமாமி.

"ெஸா ...... ெஸா . . . . திப( ந,4கிவிட./மா மாமி?" எ

Jவண பாகீரதிைய பா2.

, ேக.டா

”ேவ0டா; ேவ0டா. நா./ெப0 வகிற நாழிைக ஆகிற2. நீ ேபா; ம#ற4
காாிய1கைள4 கவனி" எ

அவ ெசா 8 வா;/"

றா அ*த அமா.
வாச8

வ07 வ*2 நி

ற2. அதி8*2

ம1கள", ச*2(, சாவிதிாி  இற1கினாக. ஸரJவதி பர4க பர4க
ஆரதி எ/24 ெகா0/ வ*தா. அவ "கதி
க0/ ச*2 வியபைட*தா .
"வா, சாவிதிாி! வா1க மாமி" எ

,%

ெபா1கிய ச*ேதாஷைத4

",வIட

வரேவ#றா ஸரJவதி.

அவகைள அைழ2வி./ அவ திபியேபா2 ச*2 த ைனேய உ#,
பாபைத அறி*த2 அவ4+ ெவ.கமாக ேபா; வி.ட2. ர+பதி அ2சமய
ெவளிேய ெச

"வா1க" எ

றி*ததா

ச1ேகாஜ2ட

, அைழதா.

ஸரJவதி அவைன பா2,

பல வஷ1க4+ அ%ற அ59.7#+ ஒளி தர வ*தி4+ சாவிதிாி,

மாமியாைர நமJகாிதேபா2 Jவணாபா உணEசி மி+தியா வாயைட2
நி றா. க0களி ஆன*த பாRப ெபா1கி வழி*த2. உவைக ட உள -

ாி4க, ெபமித2ட

சாவிதிாிைய4 க.7 அைண24 ெகா0டா.
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“9.7ேல எ ேலா ெசௗ4ய*தாேன, மாமி?" எ

விசாாிதேபா2, 'ெசௗ4ய*தாேன?" எ

,த

, ஸரJவதி ம1களைத

ைன ேநாி

ெவ.கப./4 ெகா0/ ஸரJவதி மைற"கமாக த
நிைனத ச*2, ”சீதா உ

ேக.பத#+

தாைய விசாாிபதாக

ைன ெராப( விசாாிததாகE ெசா லE ெசா

உ னிட க#,4ெகா0ட பா./கைள பாட ப0ணிவி.டதாக( ெசா
எ றா .
"ஓேஹா!" எ

, அவA4+ பதி

கவனி4க உேள ெச

றா.

னா.

னா"

அளி2வி./ ஸரJவதி ம#ற அIவ கைள4

இத#+ளாக ெவளிேய ேபாயி*த ர+பதி திபி விடேவ சாவிதிாி , ம1கள"

Kடதி8*2 பி

"வ*தவகைள வா எ

க./4+E ெச

றாக:

, KடE ெசா ல ெதாியாம

பிரமி2

உ.கா*தி4கிறாேய Jவண. நாI வாைதக ந,4ெக

வி ைலேய உன4+!" எ

, பாகீரதி அமாமி ைகயி

, ேபச ெதாிய-

பி7த கர07 ட

அமாைள வரேவ#,. Jவணைத பாிகாச ெச;தா.

சப*தி

Jவண நிஜமாகேவ பிரமி2ேபா; இ*தா. ஒ றைர வய24
+ழ*ைதயி8*2 தகப இ லாம அ I பகI அபா/ப./ வளத
+ழ*ைத4+4 க யாண ஆகி மைனவி வ*தி4கிறா எ றா அ2 எளிதான
காாியமா? நாI ேபைரேபா

அவ ேபர

ேபதி எ/4க ேபாகிறா.

இ07*த 9.7 ஒளி 9சேபாகிற2. இனிேம
யா இ ைல எ ேற அவ4+ ேதா றிய2.

த

ைன மிQச4K7யவக

சாவிதிாி %4கக வ*2 இர0/ மாத1க ஓ7வி.டன. அ*த இர0/ மாத1களி
Jவண நா./ெப0O4+ விதவிதமாக ைவ2 பி னினா. நைகக
.7 அழ+ பாதா. ஒ ேவைல  ெச;யவிடாம தாேன எ லா வ#ைற 

கவனி24ெகா0டா. சாதாரணமாக திதி யைட  மனமி*தா , மாமியாாி
இ*தE சரளமான 6பாவைத %ாி*2ெகா0/ சாவிதிாி ராஜாதி மாதிாி

இ*தி4கலா. அ*த 9./4+ நா./ெப0ணாக(, ெப0ணாக( இ*2

அைமேயா/ வாF*தி4கலா. ஆனா , ேலசி

ஒவைர  ந% 6பாவ

பைடதவ அ ல சாவிதிாி. அவ எதிாி த1க ப2ைமேபா வைளயவ
ஸரJவதிைய பாதேபாெத லா அவ ெநQ6 ெபாறாைம யா ெவ72வி/
ேபா இ*த2.
”இவ4+ எ

ன இ*த 9.7

இ5வள( சIைக?' எ

,த

ைன4 ேக./ அத#+
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விைட %ாியாம

தவிதா சாவிதிாி, சதாகால" "கைத 'உ' ெப

ைவ24ெகா0/ கணவ
அவ.

ேக.+ வாைதக4+ பதி

Kறாம

,

இ*தா

ஓ இர( கணவA, மைனவி  தனியாகE ச*தி4+ ேபா2 சாவிதிாியி

க0க

ேகாைவ பழேபா அD2 சிவ*தி*தன. திற*த மா7யி ைகபி7E 6வைர
பி7த வ0ண ெதாைலவி ெதாி  ஆலயதி ேகா%ரைத பாதவா,
நி றி*தா சாவிதிாி.
அ7ேம

அ7ைவ2 உள சி84க, த

ைன நா7வ ர+பதிைய அவ

கவனி4கவி ைல. ம1கிய நிலாவி மைனவியி "கைத திபி அவ
பாதேபா2 க0களி8*2 க0 ணீ "24க ேபா க ன1களி உ0டன.

ஏ

சாவிதிாி அDகிறா? பல +/ப1களி

அ

%ட

ெப0 ச0ைட த
2ைடதா
-------------

+/பதி

, "சாவிதிாி! ஏ
.

ேதா

இ

, நட4+ மாமியா. நா./

றிவி.டதா எ

அDகிறா;?" எ

, ர+பதி ஐ #றா

, ேக./ அவ க0ணீைர

. பிற+

9. மனித %பாவ

க ன1களி வழி*த க0ணீைரதா ர+பதியி கர1க 2ைடதன.
சாவிதிாியி மனதி ஏ#ப.74+ +ைறைய - ச*ேதகைத - ெபாறாைமைய

அவனா

2ைட4க "7யவி ைல 'மனித

K,கிறாக. க யாண "7*த(ட

, அ ப ச*ேதாஷி' எ

மைனவியி

, ெபாியவக

விப ப7 கணவ

நடபேதா, கணவனி

விபப7 மைனவி நடபேதா இயலாத காாிய.

பண1Kட அவதா

எ/24 ெகாதா. வர(-ெசலைவ4 கண4ெகDதி

ெவ5ேவ, +/பதி8*2 ெத;வ ஆ4ைஞயா ேச4கப.ட இவாி
உள1க ஒ ,படE சில வஷ1களாவ2 அவகாச ேவ07 இ4+.
சாவிதிாி அ*த 9./4+ வ*த2 அ1+ ஸரJவதி4+ அளிதி4+ உாிைமைய4
க0/ ஆEசாியப.டா. Wேராவி8*2 அதாAைடய ைகE ெசல(4+
ைவதா. ஸரJவதி4+ எ , ச1கீத சைபகளி ஒ ,4+ பதாக பண
ெசலவழி24 கEேசாிக4+ ர+பதி 74ெக./க வா1கினா .
த கணவ இப7E ெசலவழிபைத சாவிதிாி ஒ +#றமாக எ/24
ெகா0டா. எ ன தா தகபனா மாத*ேதா, ஸரJவதி4காக பண
அAபினாI, பணதி

’எ

Aைடய2 உ

ெதாிகிற2? ர+பதி ெவளிேய ெச

Aைடய2' எ

, எ1ேக விதியாச

, வி./ 9/ தி%ேபா2 சாவிதிாி கணவ

மீ2 ஏ#ப.ட ேகாபதா அவ வ*தைத4Kட ல.சிய ெச;யாம த அைறயி
கதைவE சாதி4ெகா0/ உ.கா*திபா. ேவைல ெச;2 கைள2ேபா;
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Jவண ப/2 L1கிவி/வா. அெபாDெத லா ஸரJவதி அதாA4+

பாி*2 உபசாி24 காபி ெகா/2, உண( பாிமாறி, கவனி24 ெகாவா. ”அவ

ஏ

அைதE ெச;யேவ0/? அவAைடயவ எ

இ4+ேபா2 ஸரJவதி4+, இ

, உாிைம பாரா.ட ஒதி

ெனாதி4+ அ*த இடதி

எ

ன ேவைல

இ4கிற2? 'என4+E சாத ேபாட வா' எ

, கணவ

அவA4+ எ

, சாவிதிாி எ0ணி எ0ணி மன

Kபிட./ேம! த

ைன4 காணாவி7 , ’ஸரஸு" எ

ன உாிைம இ4கிற2?' எ

ெவ2பினா.

+ழ*ைத மன பைடத ஸரJவதி4+E சாவிதிாியி

ேவைள கணவ

வ*2 த

ைன4

, அவைள4 Kபிட

ேபா4+ %ாியவி ைல. ஒ

, மைனவி4+ ஏதாவ2 ஊடலாக இ4+. நா ஏ

தைலயிடேவ0/?' எ

, அவ எ

, ேபா

இதி

பழகி வ*தா.

நீல வண ப./ %ைடைவ உ/தி, இள பEைச ரவி4ைக அணி*2 சாவிதிாி

அழகாக ேதா

றினா ர+பதி4+. சிாி2 ேப6 சமயதி

க0ணீ,

ச0ைட  அவA4+ பி74கவி ைல. கீேழ L4க வராைமயா

9ைணயி

ஸரJவதி

'ஸஹானா' ராகைத வாசி24 ெகா07*தா: ச1கீத24ேக

+ழ*ைதயி8*2 ெபாியவக வைரயி
சாவிதிாி 9ணாகானதி

த

யாவைர  'மய4+ ச4தி’ உ0/.

ைன மற*2 சிறி2 ேநர கணவனி

சா;*தி*தா. ர+பதி அவைள அ

%ட

பா2, "சாவிதிாி! அபா, அமாைவ

நிைன24ெகா0/ வி.டாயா? ஊ4+ ேபாக ேவ0/ எ
வி.டதா4+!" எ

"அெத லா ஒ

, ெகாQசினா

மாபி

.

, ஆைச வ*2

, இ ைல." - "க சிவ4க4 க0கைள 74 ெகா0டா அவ.

கீேழ 'ஸஹானா' ராகைத "72வி.டா ஸரJவதி. அ/த பா./

ச*தப24+ ஏ#றவா, அைம*த2. ’L07# %Dவிைனேபா ' 9ைணயி

ஒ84க ஆரபித2, ர+பதி, “இேதா பாதாயா? இ*த 9ைணயி

நாத24+

இ*த உலகைதேய காணி4ைகயாக ைவ2 விடலா. அத த*திகைள
மீ./ேபா2 எD ஓைச4+ ஈ/ ேவ, எைத  ெசா ல "7யா2. சாவிதிாி!

ஸரஸுவிட நீ பா./4 க#,4 ெகாளலாேம. "

'உ1க4+ எ

ன பி74+!' எ

% ஒ தடைவ ேக.டாேய,

,. என4+ பி7த2 இ2 ஒ

,தா

.எ

மைனவி எ எதிாி உ.கா*2 ஆன*தமாக பாட ேவ0/. கால ேநர
ேபாவ2 ெதாியாம நா அைத அAபவி4க ேவ0/."-ர+பதி உணEசி ட
ேபசினா .
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ம+7 ஊ2வைத திXெர
'வி64'ெக

, அவ

, நி,திய2 சீ, சப ேபா

ம7யி8*2 எD*தா.

"என4+ எ லா ெதாி . க யாணதி
கண4கி

சாவிதிாி

ேபாேத என4+ ெதாி ேம! மணி4

ஸரJவதிைய பாடE ெசா 8வி./ ேநர ேபாவ2 ெதாியாம

உ.கா*தி*தீகேள! மற*2 ேபா;வி.ேட
வி ைல!" எ

எ

றா பாதீக? மற4க

, ேகாப", பாிகாச" ெதானி4க4 Kறிவி./ சாவிதிாி

அவனிடமி*2 ஒ21கி உ.கா*2 ெகா0டா:

ர+பதி ெபா,ைமைய இழ4காம சாவிதிாிைய பா2. "எ னேவா சப*த
இ லாம ேப6கிறாேய! அயலாாிட உ ைன பா./4 க#,4ெகாளE
ெசா லவி ைலேய! ஸரJவதி ந 9./ மAஷிதாேன?" எ

"உ1க - ஸரJவதி என4+ ஒ

.

, ேக.டா

, வாதியா ஆக ேவ0டா. அ*த ெபைம

எ லா உ1கேளா/ இ4க./. என4+ பா./ ேவ0டா K2
ேவ0டா. என4+ இRடமி லாத விஷயைத வ#%,த ேவ0டா. எ பிற*த
9.7ேலேய எ ைன யா எத#+ வ#%,த மா.டாக. ஆமா.." எ ,
படபடெவ , ேபசிவி./ ப/4ைக அைற4+ ெச , க.78 மீ2
'ெபா’ெத

,: உ.கா*2 ெகா0டா.

ெவளிேய ெச , வ*த கணவ சாபி.டானா எ , விசாாி4கேவ0/ எ ,Kட
அவ4+ ேதா றவி ைல. ர+பதி சபி.ட மன2ட ப/4ைக அைறயி
Gைழ*2 அ , வ*த தினசாி ஒ ைற ப7பதி "ைன*தா . ேமைஜமீ2
ைவ4கப.7*த பா ஆறிேபாயி*த2. சிறி2 ேநர கணவைனேய உ#,

பா24ெகா07*த சாவிதிாி கீேழ ஸரJவதி பா.ைட "7த2 “அபாடா!

பாதி ராதிாி வைர4+ பா./ கைத ! L . " எ , Kறி4ெகா0/ ேபாைவைய
இD2 ேபாதி4ெகா0/ ப/2வி.டா. மைனவி த ைன இ5வள(

உதாசீன ெச;வா எ

, ர+பதி எதிபா4கவி ைல. ஆகேவ, ேகாப".

ெவ.க" நிைற*த மன2ட

அவ அைற4+ ெவளிேய வரா*தாவி

ேயாசித

ப7 +,4+, ெந/4+மாக உலா(ேபா2 கீேழ ஸரJவதி ம1கிய விள4ெகாளியி
ப/4ைகைய உதறிேபா./4ெகா0/ ப/ப2 ெதாி*த2. சிறி2 ேநர24-

ெக லா அவ அய*2 L1கிவி.டா. சலன இ லாத அவ "கதி
% னைக மிளி*2 ெகா07*த2.
ர+பதி மகதான தவ, ெச;2வி.டா

. ைக எதிாி

காைய4 கனிய ைவ4+ விஷயைத அவ

இ*த கனிைய அ*தாம ,

ேம#ெகா0டா

அ2 எளிதி
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நட*2வி/கிற காாியமா? ர+பதி சிைலேபா

பாதா

'%J' ெஸ

. பிற+, சாபிய மன2ட

நி

அவ

, அவைளேய க0 இைம4காம

அைற4+ திபியேபா2 சாவிதிாி.

, ெபE6 வி./4 ெகா0ேட அன

பாதா. அவைள4 கவனியாதவ
தாழி./4ெகா0/ ப/4ைகயி

ேபா

ப/தா

ெதறி4+ விழிகளா

அவைன

ர+பதி அைற4+ வ*2 கதைவ

. கணவ

, மைனவி4+ இைடேய சா0

அகல இைடெவளி இ*தாI, சாவிதிாி , அவA எ1ேகா ஒவ4ெகாவ
ெதாைலவி

இபதாகேவ நிைனதாக.

'நா ெசா வைததா

ப/தி*தா

.

இவ ேக.டா

'ேபா , ேபா , அவளிட*தா

எ

ன?' எ

, அவ

ெபாமி4ெகா0ேட

பா./4 க#,4 ெகாள ேவ0/! பா/ எ

றா

பாடேவ0/. ஆ/ எ றா ஆட ேவ0/! ஓ/ எ றா ஓட ேவ0/! வா
எ றா வர ேவ0/! இ*த %ஷகைடய அதிகார24+ அளவி ைலயா

எ

ன? JதிாீகைளE சமமாக பாவி4கிறாகளா! ேபEசிேல தா

அ7ப/கிற2. 9.7ேல அவனவ

ைவதி4கிறா
' நா

மைனவிைய இ

அ

A அ7ைமயாகதா

.'-- சாவிதிாி ெபE6 வி./4ெகா0/ இ5வித நிைனதா.

ெசா Iவைத இவ ' உதரவாக' ஏ

கணவனி

எ லா

%4 க.டைள எ

எ/24 ெகாளேவ0/?

, ெகாள4Kடாதா? 9.7ேல பா.7 ,

ெப#ேறாக இட1ெகா/2 தைலேம

ஏ#றி4ெகா074கிறாக. வ*த

இடதிI பணி  6பாவ ஏ#படவி ைல. ஆக./.... பா4கலா' எ

தீமானி24ெகா0/ ர+பதி L1க ஆரபிதா

.

,

நிமதியாக L1+ ஸரJவதி ஒ கன( க0/ சிாி24 ெகா07*தா.
அழகிய மல மாைல ஒ ைற4 ைகயி எ*திE ச*2 அ %ட அவைள ெந1கி
வவைத உண*2 ஸரJவதி சிாி24 ெகா0ேட அவனிடமி*2 விலகி
ேபாகிறா.
"ஸரJவதி! உ

பாரா./கிறவ

பாைவ ட

னிட ஒ +ைற  இ ைல. அ#ப விஷய அ2. நா
அ ல, ஸரJவதி" எ

அவளிட K,கிறா

:

, ச*2 உ0ைம Zவ84+

அைத

ஸரJவதி தி/4கி./ விழி24ெகா0டா. சாவிதிாிைய %4கக24+ அைழ2
வ*த ேபா2 ச*2 அவைள தனிைமயி ச*தி2 ேபச எ5வளேவா
ச*தப1கைள ஏ#ப/தி4ெகா0டாI ஸரJவதி அத#+ இட1ெகாடாம
உ,தி ட இ*தா.
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"சீதா உ

ைன எ1கட

அைழ2 வரE ெசா

Kபி.டேபா2, "ஆக./ மாமி, வ கிேற

ைவ 1கேள
இ2 எ

"எ

னா" எ

. சீதாைவதா

, ம1கள

இ1ேக அAபி

, சிாி24ெகா0ேட Kறினா ஸரJவதி.

ன கன(? கனவி

கா0பெத லா வாF4ைகயி

நட*தாI நட4கலா. நட4காம

உ0ைமயாக நட4+மா?

ேபானாI ேபாகலா; அவ ப/4ைக

அைற4+ எதிாி ைஜ அைற இ*த2. அ , அைற4கத( சாத படாமேலேய
திற*தி*த2. உேள ைஜயி மா.7யி*த நடராஜனி உவபட ேலசாக

ெதாி*த2. 'காைல L4கி நி

றா/ ெத;வ’தி

கைல அழைக4க0/ ரசிதா

ஸரJவதி. உ

னதமான கைலைய தன4+ அளி இ4+ ’அவ

’த

அவ4+ ஏ

ேதா

, %ாி*2

ைன4

ேகவல இ*த உலக இ ப1களி சி4க ைவ4கமா.டா எ கிற உ,தி  Kடேவ
ஸரJவதியி மனதி உதித2. இ*தாI திX திX எ , ச*2வி நிைன(
றேவ0/? மனித 6பாவ அப7தா

ெகாளவி ைல ஸரJவதி.
---------

எ

10.
10. 'வான பா&'
பா&'

அ*த இர(4+ அ%ற கணவA மைனவி  பல "ைறக தனிைமயி
ச*திதி4கிறாக. ஆனா , மன வி./ ேபசேவா, அளவளாவேவா

அவக4+ "7யவி ைல. கணவA4+ உண( பாிமா, ேபா2 சாவிதிாி அவ
"கைத பா4காம யாேரா அ னியA4+ பைடப2 ேபா கலதி
பாிமாறிவி./ "கைத திபி4ெகா0/ ெவளிேய ெச , வி/வா. அவ
அவைள நிமி*2 பாராம உ0/ வி./ ேபா;வி/வா . ஒ தின தைல
வாாி4ெகாள சாவிதிாிைய அைழ2 சீ%4 ேக.டேபா2 அவ எதிாி ேமைஜ
மீ2 'ப.' ெட

, சீ% வ*2 விD*த2! 'இ*த 2ணிகைள இ

ேபா./ 2ைவ4க ேவ0/' எ

, அவ

, ேசா%

தய1கி4 ெகா0ேட யாேரா 

றாவ2

மனிதாிட ெசா Iவ2 ேபா Kறிவி./ ெவளிேய ேபாவா . மாைல 9/ தி%
ேபா2 ஒ5ெவா தின அைவ 2ைவ2 அழகாக ம72 ைவ4கப./ இ4+.
பல நா.க அைவ அவ அைறயி ஒ ைலயி ேக.பார#, கிடப2 உ0/.
"அதா

! மா7யி

உ

அைறப4க ேபாேன

2ைவ2 ம72 ைவேதேன பாதாேயா?" எ

பிற+தா

அைவகைள 2ைவத2 யா எ

: 2ைவபத#+ 2ணி இ4கேவ
, ஸரJவதி அவைன4 ேக.ட

ப2 அவA4+ %ாி .

ப/4ைக அைறயி ேமைஜமீ2 ைவ4கப.7*த %த சிைல மீ2 L6 ப7*2
கிட4+. பட1களி மல மாைலக வா74 ககி ெதா1+வைத4 கவனிபத#+
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யா இ ைல. ெபாியவக, 'ஆO4+ ெப0 2ைண' எ
ஆ0 2ைண' எ

, ஏ

ஏ#ப/தியி4கிறாக? உட

, ' ெப0O4+

இ

பதி#காக எ

%னிதமான தாபய உற( அவசிய இ ைல. ஆயிர ைம க4+ அபா
உதிேயாக நிமித ெச றி4+ கணவனி 6க வாF(4காக மைனவி ஊாி
அவைனேய நிைன2 தவ1கிட*2 ேநா

%க ெச;வாேன

றா

?

தாபய உறவி உள இர0/ ஒ , ேச*2 உறவா/வ2தா இ ப.
சாவிதிாி தின இர( ேநரதி பா டளட ப/4ைக அைற4+ Gைழவா.
'ந4' ெக

, அைத ேமைஜ மீ2 ைவ2வி./ ப/4ைகயி

ேபாைவைய இD2 74ெகா0/ ப/2 வி/வா.

' ெபா' ெத

, சா;*2

ர+பதி ஒ ச1கீத பித . இரவி நகரதி ச1கித4 கEேசாி ேக./வி./ 9/
தி%ேபா2 ெபாDதாகிவி/. 9/ தி% கணவைன மல*த "க2ட
சாவிதிாி வரேவ#க மா.டா. Kடதி அய*2 L1கி4ெகா074+

Jவணைத எD%வத#+ ர+பதி4+ மன வரா2. ஸரJவதிைய4 Kபிட இனி,

அவ யா? அவ

யா? தள*த மன2ட

ர+பதி, மா74+ ேபா;E

சாவிதிாிைய அைழ4கேவ0/ எ கிற எ0ண2ட ப7 களி ஏ,ேபா2
தடதடெவ , சாவிதிாி மா7 ப7களி இற1கி ேவகமாக அவைன தா07E

ெச வா. அப! ஒ Jதிாீ4+ அக1கார", ேகாப" ஏ#ப/ ேபா2 உ0டா+
ேவக ஓ அO +0/4+4Kட இ4கா2 எ

சைமயலைற4 கதைவ 'ப.' ெட
ஓைச ட

, ெசா லலா! அ/தா#ேபால

, திற*2 சாபி/ த.ைட 'ந4' ெக

ைவ2 வி./ உ," ெப0 %8ையேபா

'உ1க4+E சாத ேபா/ ேவைல ஒ கட

'எ

ற

கா2 நி#பா சாவிதிாி.

, ெசா Iகிற மாதிாி இ4+

அவ ெச;ைகக எ லா! +", எ0ண1கைள வாைதகளி

ெகா.7

தீ2வி.டாI பரவாயி ைலேய! எ0ண1க மன2 +"ற4 +"ற,

எழேபா+ அன
கால*தா

விபாீதமாக அ

அட4கி ைவ4க "7 ?

ேறா இ4+? +", எாிமைலைய எ5வள(

ர+பதி சாபி./ "7த(ட

+7பத#+ ஜல ேதைவ ெய

ப7களி

,வி/வா. ேவதைன , ேகாப" நிைற*த

நகதி ைவபா

மன2ட

. அைத கவனியாதவ ேபா

ஏறி அைற4+ ெச

ர+பதி அைற4+ ெச

ெகா0/ ப74க ஆரபி2வி/வா

, டளைரE ச#,

சாவிதிாி 'வி' ெர

, மா7

, ஏதாவ2 %Jதகைத எ/2 ைவ24.

இப7ேய ேபI இர0/ மாத1க ெச றன. இ வாF4ைக ஆரபமான(ட
பா8 ெசா./ %ளி விD*த2ேபா கணவ -மைனவி இவ4+ இைடேய
எD*த மனJதாப சிறி2 சிறிதாக நாளைடவி வள*2வி.ட2. கணவA4காக
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பி7வாத +ண"ைடய சாவிதிாி த ேபா4ைக மா#றி4ெகாள( தயாராக
இ ைல. மைனவிைய த ெகாைக4+ இண1கி வப7 வ#%,த ேவ0டா
எ கிற பி7வாதைத  ர+பதி தளதவி ைல.
இவக இவைடய மனJதாப24+ இைடயி சரJவதி மிக( +ழப
அைட*தி*தா. வIவி அவளாகேவ ெச , சாவிதிாி ட ேபசினாI
"கைத திபி4ெகா0/ சாவிதிாி ேபா;வி/வா. ஒ தவ, ெச;யாத
த னிட சாவிதிாி4+ எ ன ேகாப ஏ#ப.74+ எ ப2 ஸரJவதி4+ பல
நா.க வைரயி %ாியேவ இ ைல.
நாளாக நாளாக, சாவிதிாியி
த

அதா

ேகாப த

மீ2 ம./ ஏ#ப.74கவி ைல, அ2

மீ2 பாய ெதாட1கி இ4கிற2 எ

பைத  ஓரள( ஸரJவதி

ஊகி24 ெகா0டா. 'நில( ெபாழி  இர(கைள, இள மைனவிைய
பைடதி4+ அதா

கழிபாேன

?' எ

,த

ர+பதி, திற*த ெவளியி

சா;( நா#கா8யி

தனியாக4

மனைதேய ேக./ பாதா ஸரJவதி. அவ4+

அத#+ விைட %ாியவி ைல. ஆகேவ, ஒ தின ஸரJவதி Kட2 ஊQச8

உ.கா*2 கீைத ப74+ த

அைத Jவணதினிட ெச

உ.கா*2 ெகா0/, "அைத" எ

க0ணனி

உபேதச ெமாழிகளி

, ெந1கி

, ெம2வாக4 Kபி.டா. இ2வைரயி

மனைத லயி4கவி.7*த Jவண தி/4கி./

திபி பா2. "நீ இ1ேகயா அமா இ4கிறா;? மா7யி

இபதாக அ லேவா நிைன24ெகா07*ேத

?" எ

சாவிதிாி ட

, விய%ட

Kறினா.

"சாவிதிாி L1+கிறா அைத. அவைள ெதா*தர( ெச;ய ேவ0டா எ

தா

இ1+ வ*ேத

நிரபி இ*தன.

"எ

றா ஸரJவதி. அவ +ர8

ஏமா#ற", ஏ4க"

Jவண ெம2வாகE சிாி24ெகா0ேட, 'உன4+ மதியா
L4கேம வராேத. எைதயாவ2. ”ெகாைட, ெகாைட'

ன ேவைளகளி

A +ைட*20ேட இபாேய

+ழ*ைதயி8*2! ஒ தர உ1கமா இ4+ ேபா2 ...." எ
பைழய கைத ஒ

ைற ஆரபிதா.

"உJ. . . . உJ" எ

,

, Jவாதீனமாக

, ஸரJவதி ெவ+ Jவாதீனமாக அைதயி

வாைய

ெபாதி4 +,%தனமாகE சிாி24 ெகா0ேட, "அமா இ4+ ேபா2 நா

ெச;த விஷம1கைள4 ேக./4 ேக./4 கா2 %ளி2 ேபா;வி.ட2! அெத லா

பைழய விஷய1க! %2 விஷயமாக - ஒ
ஸரJவதி.

, ெசா லேபாகிேற

"எ

றா
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"ெசா ேல

Jவண.

! அத#+ இ5வள( W7ைக ேவ0/மா எ

ன?" எ

, ேக.டா

ஸரJவதியி "கதி சிறி2 " % நிலவிய +,%E சிாி% +,+,%
திXெர , மைற*தன. நிலைத4 காலா கீறி4ெகா0ேட தைரையE சிறி2 ேநர

பா24 ெகா0/ உ.கா*தி*தா. பிற+ நீ நிைற*த க0கட

Jவணைத ஏறி./ பா2, ”அைத! எ
அவடேனேய இனிேம

அட4கி4ெகா0/.
Jவணதி

ைகயி

உபேதச ெமாழிகளி

இ*2வி/கிேற

"கவாைய த

"எ

றா, ெபா1கி வ 2யரைத

க0ணனி

மனைத லயி4க வி.7*தாI, அவ ஒ சாதாரண

ெதெளன4 கா.7ய2. 'எ
ேவ

ைன அபாவிட அAபிவி/. நா

இப2 கீைதயானாI, அவ இ2வைரயி

அQஞான நிரபிய ெப0மணி எ
அவ மனதி

, அைத

ேபா

ைகயா

பைத அவ ேவதைன பட "க

ைன அபாவிட அAபிவி/' எ

A வாைதக

பா;*தன. அள(4+ மீறிய 2யர2ட

ப#றி4ெகா0/, "ஏ

அமா ஸரஸு?" எ

ஸரJவதியி

, ேக.டா

Jவண. ைகயி தா1கி இ4+ ஸரJவதியி "கதி பல வஷ1க4+
" % இற*2ேபான த மதனீயி பாிதாபமான "க ேதா றி மைறவ2ேபா
இ*த2 Jவண24+.
த1க ப2ைமேபா

Jவணதி

மாைல , கD2 மா; ஸரJவதியி

தைமயைன4 ைகபி72 9.7

தா; ேந#,தா

Gைழ*த2 ேபா

அத#+ளாக ஒ. ெப0ைணெப#,, தி4கி லாம

இ4கிற2.

வி./வி./ ேபா;

வி.டா. அவ4+தா Jவணதினிட எ5வள( அ %! நாதனா
மதனி  Kடபிற*த சேகாதாிக மாதிாி இ*தாக. அவ மைற(4+
பிற+தா Jவணதி தைமய மன ெவ,2 எ1ேகா இ4கிறா . ெப#ற
ெப0ைணேபா

வளத ஸரJவதிைய பிாி*2 Jலணதா

இ4க "7 மா?

Jவண ஆF*த ேயாசைன4+ அ%ற ெபE6 வி.டா. பிற+ அ1+ நிலவி

இ*த அசாதாரணமான அைமதிைய4 கைல24 கனி(ட
கRட ஸரஸு?" எ

"கRட ஒ

எ

, ேக.டா ஸரJவதிைய பா2.

, "உன4+ இ1ேக எ

,மி ைல அைத. என4+ ெவளி ஊகெள லா பா4க ேவ0/

, ஆைசயாக இ4கிற2. ெகாQச கால அப7தா

வேவாேம எ

மைற4க "ய

, ேதா

,கிற2" எ

றா ஸரJவதி.

பா2வி./

, ெவ+ சாமதியமாக மன4 கRடைத

ன
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Jவணதி
க0களி
திXெர

இளகிய மனதா

நிதானமாக இ4க "7யவி ைல.

க0ணீ ெபக ஸரJவதிையE ேச2 அைண24ெகா0/, ”அமா!

, ஊ4+ ேபாகிேற

தனியா இ*த 9.7
அைதயி
எ
எ

அத#+ேம
எ

எப7 இேப

ைககைள ஆைச

ட

, ெசா Iகிறாேய, உ
ெசா ?" எ

ைன அAபி வி./

றா Jவண. ஸரJவதி

ப#றி4ெகா0/, "நீ  அதாA அ74க7

ைன4 க யாண ெச;2 ெகா0/ +7  +7தன"மாக இ4க ேவ0/
, ெசா Iகிறீகேள! க யாண ஆன பிற+ %4கக ேபாக ேவ0டாமா

அைத? இத#ேக இப7 பிரமாதப/2கிறாேய நீ?" எ

, க0ைணE சிமி.74

+,%தனமாக பா24ெகா0ேட அைதைய4 ேக.டா.
"அச./ ெப0ேண! அத#+ இத#+ எ

த

ன சப*த?" எ

, திைக%ட

ைன பா4+ அைதயிட, ஸரJவதி ரகசிய ேப6 +ர8 , "எ

னா

அதாA4+ சாவிதிாி4+ ஏதாவ2 சEசர( வ*2வி/. நா ந றாக
பா/கிேற எ , சாவிதிாி4+ ெபாறாைம ேபா84கிற2. அதனா அவக
ஒவ4ெகாவ மனJதாப ப/கிறாக எ , நிைன4கிேற . அவக
ச*ேதாஷமாக இ லாவி.டா
ேக.டா.

உ

Jவணதி#+ SணெபாDதி

இபதனா

மன நிமதியாக இ4+மா அைத?" எ

,

எ லா விள1கி#,. ஸரJவதி அ*த 9.7

சாவிதிாி  ர+பதி  மனJதாபப/கிறாகளா? இெத

ன

வி*ைத? கபடம#ற இ*த ேபைத ெப0ைண பா2E சாவிதிாி4+ இர4க

ேதா றாம ெபாறாைம ஏ#ப.7ப2 ஆEசய*தா . Jவண க0ணீ
ெபகE ெசய8ழ*2 உ.கா*தி*தா. அைதயி ேதாளி "கைத4 கவிF24
ெகா0/ ஸரJவதி க0ணீ உ+தா.
வானெவளியி

மன ேபானப7 ஆ7 பா7 பற*2 ெச I வானபா7ைய

பி72 யாேரா K.7

அைட2E ெச; , இல4கண" க#,4ெகா/4+

க./பாடான நிைலைய அைட*2 ஸரJவதியி மன ேவதைன #ற2.
ஒவ4காக அவ த ச1கீத4 கைலைய அயாசி4காம வி./ விட( மன
ஒபவி ைல.
--------------

11.
11. *ைண க

ணீ 

அ/த நா ெவளி4கிழைம. ைஜ அைறயி வழ4க ேபா 6டவிள4+ ஏ#றிய
பிற+ ஸரJவதி 9ைண வாசி4க உ.கா*தா. இர0/ மாத1க4+ ேமலாக

ெதாடாம

கிட*த 9ைண '7ாி1' ெக

ற நாத2ட

ாீ1கார ெச;ய ஆரபித2.
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அ2ட

Jவண அ

ஸரJவதிைய பா2, "அமா ஸரஸு!

, காைலயி

ச1கீத எ ப2 சாமா ய விைதய ல. ெத;வ கடாSதா சிதி4+ அவ4
கைல அ2. அெத;9க4 கைலைய ஒத4காக உதாசீன ெச;வ2 ந லதி ைல.
நீ 9ைணைய ெதா./ மாத4கண4கி ஆகிறேத. சாய1கால விள4ேக#றிய பிற+

இர0/ பா.டாவ2 வாசி ேக.கலா" எ

, Kறினா.

'வாJதவ*தா! சாவிதிாி4+ பி74காவி.டா
கைலைய உதாசீன ெச;வாேன
அ

?' எ

அவ4காக நம4+ ெதாி*த

, எ0ணமி.டா ஸரJவதி. ஆகேவ,

, மாைல L6ப7*2 கிட*த 9ைணைய 2ைட2 எ/2 ைவ24ெகா0/

Jதி ேச4க ஆரபிதா ஸரJவதி. சாவிதிாி , Jவண" அகி
உ.கா*தி*தாக. பட1க4+ ேபா.7*த ம 8ைக மாைலகளி

மண",

பிற+, 'C 6ரம0யாய நமJேத' எ

வாசி2,

ஊ2வதியி 6க*த" ேச*2 அ*த இடதி ஒ ெத;9க4 கைளைய
ஏ#ப/தின. நீ ஊ#,ேபா கிள% நாத ெவள எ ேலாைர  ெம;மற4கE
ெச;த2. காேபாதி ராகைத விJதாரமாக ஆலாபன ெச;2 தான வாசித
ம2ரமான +ர8

கிற கிதிைய ஸரJவதி 9ைணயி

பா7னா. இ2வைரயி

உ.கா*தி*த Jவண, "ஸரஸு! உ

அவ பா.7ேலேய லயி2ேபா;

அதா

இ

, இ*த பா.ைட4 ேக.க

இ1ேக இ ைலேய? ேந#, Kட, 'ஏனமா! ஸரJவதி இெபாDெத லா
பா/கிறேதயி ைல' எ
%
த

,எ

னைக த2% "க2ட

னிட ேக.டா

றா.

ஸரJவதி பா.ைட "72வி./ ேவ, நீதன

ைற ஆரபிதா. Jவண ஆைச ட

”சாவிதிாி! உ

"எ

நா./ெப0ணி

ைன பாட ெசா 84 ேக.க ேவ0/ எ

ப4க திபி,

, என4+ ெராப

நா.களாக எ0ண. எ ேலா ச1கீதைத "ைறப7 க#காவி.டாI,

சாதாரணமாக நாI பா./க பாட ெதாி*2 ெகா0ேட இபாக.
என4+4Kட பாட ெதாி . மாகழி மாததி வி7ய#கால Jநான ெச;2

வி./, 'மாயைன ம

A வட ம2ைர ைம*தைன' எ

, எைதயாவ2

பா74ெகா0ேட 9./ ேவைலக ெச;ேவ . %ளிைய  உைப  ேபா./E
சைம2E சைம2 அI2ேபான மன64+ எைதயாவ2 பா74ெகா0ேட ேவைல
ெச;தா ெகாQச ஆ,தலாக இ4கிறமாதிாி ேதா ,.
” ஆராேரா ஆராிேரா" எ

, தாலா./ பா/கிேறா. ராக", தாள"

ெதாி*2ைவ24ெகா0டா பா/கிேறா?. +ழ*ைத அ*த பா.ைட4 ேக./

L1கவி ைலயா? ஸரஸு பா7 "7த2 உன4+ ெதாி*த2 ஏதாவ2 பா/

பா4கலா. ர+பதி  ஒ ச1கீத ைபதிய!" எ

றா.
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சாவிதிாியி

"கதி

ெசா ெலாணாத 24க", ெபாறாைம  நிரபியி*தன.

சாவிதிாி த பிைளயி மனமறி*2 நட*2 ெகாள ேவ0/ எ , Jவண
விபியதி ஆEசாிய ஒ ,மி ைல. Jவண24+E சாவிதிாி பதி எ2(
Kறாம தைலைய4 +னி*2 தைரயி விரலா கீறி4ெகா07*தா.
இத#+ளாக ெவளிேய ெச றி*த ர+பதி அழகிய 9ைண ட ஸரJவதி பா/
இட24+ வ*2 9ைணைய படதகி ைவ2வி./ ஸரJவதியி எதிாி
உ.கா*தா

, சிறி2 ேநர அ1+ ஒவ ேபசவி ைல. பா./ "7*த2

Jவண ர+பதிைய பா2, "ர+! ஸரஸு ஏ

ேக.டாேய? அவ பா/ேபா2 நீ இ ைலேய எ
சமயதி

வ*2வி.டா;" எ

,அ

%ட

பா/கிறதி ைல எ

,

, நிைன24 ெகா0ேட

Kறினா.

.

ஸரJவதி த

Aைடய 9ைணைய உைற4+ ேபா./ 7வி./ %2 9ைணைய

அ*த 9.7

நட4+ விஷய1க4+. எ5வித சப*த" இ ைல ேபா

Jதி ேசபத#காக அைத4 ைகயி

எ/2 பா24 ெகா07*தா. தன4+,

பாவிதி4+ சாவிதிாி, 9ைணைய பா24 ெகா07*த ஸரJவதியி

ப4க திபி அவைள ெவ./வ2 ேபா
நிலதி

ஒ பாைவ பா2வி./ ம,ப7 

ேகாலமிட ஆரபிதா. யாராவ2 ஒவ. 'இ*த 9ைண எத#+

வா1கினா;?" எ

, ேக.பாக எ

அ*த 9ைண எத#காக, யா4காக வா1கப.ட2 எ

ெசா 8தா

ஆகேவ0/ எ

பா2, " அமா! இ

கிறைத அவனாகேவ

கிற நிைலைம ஏ#ப.ட(ட

, ந ல நாளாக இபதா

9ைணைய வா1கி வ*ேத

ர+பதி த

ட(A4+ேபா; இ*த

, சாவிதிாி4+ இ4க./ ெம

கிழைமயாக( இ4கிற2. இ

.

, ர+பதி எதிபா2 ஏமா#ற அைட*தா

,. ெவளி4-

ேற பாட" ஆரபி4கலா. எ

ஸரJவதிைய பா24 ேக./வி./ த
%ாி*தா .

தாைய

ன ஸரஸு?" எ

மைனவிைய ேநா4கி %

சாவிதிாி ேகாப ெபா1+ "க2ட

கணவைன ’2 2' ெவ

ஸரJவதி நிதானமாக, "இ

ன அவசர அதா

னைக

,

, விழி2

பா2வி./ அச.ைட ட "கைத திபி4ெகா0/ பதி எ2( Kறாம
உ.கா*தி*தா. ைகயி ைவதி*த 9ைணைய4 கீேழ ைவ2 வி./
இ

ைற4ேக எ

ெனா நா ஆரபிதா

"அவசர ஒ

ேபாகிற2" எ

,மி ைல. நா ந

றா.

றாக அைம*தி4கிற2. நா

? ஆக./ேம;

ேக.பத#+ "

கைட4காரக, '%2சாக 9ைண தQசாbாி8*2 வ*தி4கிற2, ஸா;

ேவ0/மானா

எ/2 ேபா1க' எ

, ைகயி

ெகா/தாக" எ

,

ேப
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Kறிவி./ த வாைதக4+ மதி%4 ெகா/4காம
மைனவியி "கைத ம,ப7  பாதா ர+பதி.
ஏேதா அIவலாகE ச#,"

சைமயலைற4+E ெச

உ.கா*தி4+

, கா;Eசிய பாைல

இைறவA4+ பைடபத#காக எ/2 வ*த Jவண, மக

ேக./வி./, "அவ

இRடப7 தா

இ

K,வைத4

ைற4+ பா./ ஆரபிேய

.

இத#+ேபா; இ5வள( த4க ேவ07யதி ைலேய! யாராவ2 ஒத தாF*2

ேபா;வி.டா

உ.கா*தா.
இ2வைரயி
சேரெல

"
எ

ஆயி#," எ

ேபசாம

, Kறிவி./ பாைல4 கீேழ ைவ2வி./

ஏேதா "Dகிவி.ட2 ேபா

உ.கா*தி*த சாவிதிாி

, எD*2, "என4+ இதிெல லா அ5வள( பி7தமி ைல எ

னா7ேய ெசா 8 இ4கிேறேன. ெவ,மேன இெத

, Kறி அைறையவி./ ேபாக எதனி தா…..

,

ன 90 ெதா*தர(?"

Jவண24+ ேகாப வ*த2. நா./ெப0ைண பா2 அத./ +ர8 , "நீ

ெச;கிற2, ேப6கிற2 ந

, இதிேல எ

ேக./ ைவேய
ெசா

னா

றாகேவ இ ைல, சாவிதிாி. அவ

ன +ைற*2விடேபாகிறா;? அவ

இRடப7 தா

நீ ேம#ேக பா24 ெகா0/ நி#கிறாேய, 6தமாக ந

நீ ெச;கிற2!" எ
"ஆமா... . ந

ெவ/4ெக

கிழ4ேக பா4கE

றா Jவண.

றாகதா

இ ைல. அ2( எ

, Kறிவி./ 'தி/தி/' ெவ

ெப4கினா சாவிதிாி.
----------------------

Aைடய இRட" எ

றாக இ ைலேய

,

, ப/24ெகா0/ க0ணீ

12.
12. ர"பதியி- ேகாப

மா74+E ெச I மைனவிையE ச#, க0ெகா.டாம
உ.கா*தி*த ர+பதி, ேகாப2ட

பா24ெகா0/

மைனவிைய "சாவிதிாி! சாவிதிாி!" எ

,

இைர*2 Kபி.டா . ஸரJவதி பய*2 ேபா; "க ெவ4க ர+பதியி
"கைதேய பா24ெகா0/ நி றா. அவ Kபி.ட த#+ மா7யி8*2 பதி
ஒ , வராம#ேபாகேவ தி/தி/ ெவ , மா7ப7களி ஏறினா ர+பதி. அவ

பி

னா

ெச

ற ஸரJவதி , Jவண" சாவிதிாிைய பா2 வி./

ஒகண திைக2 நி

அட4கி4ெகா0/, "ந

எ

றா.

றாக. பிற+ Jவண ெபா1கி எD ேகாபைத

றாக இ4கிற2 சாவிதிாி! ெவளி4கிழைம  அ2(மாக!"

45

"சாவிதிாி! இெத

அ

%ட

னமா இப7 அDகிறா;? எD*தி" எ

ப#றினா ஸரJவதி.

சாவிதிாி க0ணீ வழி  "க2ட

ஆதிர ெதானி4க, "எ

பிற*த 9.7

மா.டாக. இ1ேக . ..." எ

, அவ கர1கைள

கணவைன திபி பாதா. பிற+
Kட எ

ைன யா வ#%,த

, ேமI Kறாம

ேதபி ேதபி அDதா.

ர+பதி4+E ச#, தணி*தி*த ேகாப Wறி./ எD*த2.
"இ1ேக உ

பிற*த 9.7

ைன வாண8யி

ேபா./ வத4கி, தாலதி

6த*தரமாக வள*த லSண தா

ேக8 , ஆதிர" கல*த +ர8
"எ

ன ெதாிகிறதா?" எ

Kறினா

எ/2 ைவ4கிறாக! நீ

இேபா2 ெதாிகிறேத!" எ

,

ர+பதி.

, கணவைன பதி

ேகவி ேக./ மட4கிவி.டதாக

நிைன2, நிமி*2 உ.கா*2 ெகா0டா சாவிதிாி.
"உ

லSண! உ

அவ

த

பி7வாத! ேவ, எ

ன கிட4கிற2 ெதாிகிறத#+?" எ

,

ஆேவச2ட Kறிவி./ ெபா,ைமைய இழ*தவனாக ர+பதி கீேழ
உ.கா*தி*த மைனவியி க னதி பாீெர , அைற*தா . அ/த விநா7
தவைற உண*2 ெகா0டா

. இ2 வைரயி , ெப#ற தாயி

மன

ேநா+ப7 ர+பதி ேபசி அறியமா.டா . உட பிற*தவைளேபா அவAட
ஒ றாக வள*2வ ஸரJவதியி க0களி க0ணீைர4 க0டா அவ
ெநQ6 உகிவி/. ெப0கைள மலைரேபா ெம ைமயாக நடதேவ0/
எ A ெகாைகைய உண*தவ . த Aைடய அைம மைனவிைய ெதா./

அ7பத#+ மன வமா? ைக தீ07 அ74+ப7யான நீச மேனாபாவ தன4+
ஏ

ஏ#ப..2 எ

பைத ர+பதியா

உணர "7யவி ைல.

Jதபி2 உணவிழ*2 நி#+ மகைன Jவண க0களி

நீ ெபா1க ஏறி./

பா2. "சீ! சீ! உன4+ %தி ெக./வி.டதாடா ர+? ஊரா ெப0ைண அ74க
உன4+ எ

னடா அப7 பாதிய ஏ#ப./வி.ட2? ஊாிேல நாIேப எ

ெசா லமா.டாக? %ஷ
அபா. ந/வி

க0ணீரா

நா

- மைனவி தகரா, எ

ஒதி இ4கிேற

நைன*தி*தன.

ஸரJவதி ர+பதிைய த

பா" எ

அழகிய விழிகளா

ன

, உலக ஒ24ெகாளா2

றா. அவ க0க

6./ வி/வ2ேபா

விழி2
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பாதா. மாைனேபா
ெபாறிகைள உதித2.

ம0/ பா4+ பாைவ ஒ விநா7 அன

"ெராப அழகாக இ4கிற2 அதா

!உ

எ1ேகயாவ2 ெதாைல*2ேபாகிேற

"எ

இ ைல. எ

க

ன1களி

Aைடய ேபா4+ ெகாQச1Kட ந

னாேலதாேன இ*த ெதா*தர(க எ லா ஏ#ப/கி
, படபட ெவ

இ1கி*2 யா ேபாக ேவ0டா. என4+ எ

, எD*2 ”என4காக

மAஷாைள பா4கேவ0/

Wேராவி8*2 %ைடைவகைள எ/2 ெப.7யி
அ7ப.ட நாகேபா

கிளபிய2. அவ

அமா: நீ இ லாம
ஹு.. ஹு . . எ
"ந

, Kறிவி./,

, ஆைசயாக இ4கிற2. நாேன %றப./ேபாகிேற

தைலயி

ர+பதியி

அல.சிய2ட

. ஆமா...." எ

, Kறி,

ைவ4க ஆரபிதா.

ேகாப ம, ப7  '%J' - எ

,

அவைள பா2, "ேபஷா; ேபாேய07

இ*த உலக அJதமி2விடேபாகிறதா எ

னேவா மிர./கிறாேய?" எ

றா

.

ன?

றாக இ4கிறதடா நீ அவைள ேபாகE ெசா Iகிற2, அவ %றப/கிற2!

பிற*தகதி8*2 வ*2 நா

+ மாச1க Kட "Dசாக ஆகவி ைல. அமா,

அபாைவ பா4க ேவ0/மானா , ச0ைட KEச8 லாம

ேபாகிற2 தா

அழ+" எ

ர+பதி ேகாப2ட

ெச

றன? நா

வழி  க0ணீைர 2ைட24ெகா0டா.

ஸரJவதி Kறியைத4 ேக.ட2, சாவிதிாி 'வி64' ெக
எ

றாக

றா

, ேவதைன ெதானி4+ +ர8

ெசௗஜ

யமாக

Kறினா Jவண.

தாைய உ,2 பா2வி./, மா7யி8*2 கீேழ இற1கிE

. சாவிதிாி த

ைன எ5வள(தா

6./ ேபசினாI, ஸரJவதியி

கபடம#ற மன அைத பாரா.டாம , அவைள எப7யாவ2 ஊ4+ ேபாக

விடாம த/4கேவ0/ எ , ஆைசப.ட2. ஆகேவ அவ அைத Jவண
கீேழ ெச றபி % உாிைம ட சாவிதிாியி ப4கதி உ.கா*2 அவ ேதா
மீ2 த

ைகைய ைவ2, "சாவிதிாி! அச./தனமாக இப7 ெய லா ெச;யாேத

அமா. அதானி

மன6 த1கமான2. த1கைத உ4கி, எப7 இDதாI

வைளவ2 மாதிாி அவ

மனைச நீ அறி*2, அத

இ4+. அைத  பரம சா2" எ
வ84+ த

க

னதி

எாிEசIட

ப7 நட*2 ெகா0டா

றா. கணவனி

, ஸரJவதியி

ஆ,தைல தராம , ேமI எாிEசைல .7ன.

அ7யா
அ

ந

'வி, வி,' எ

றாக
,

% ெமாழிக அவ4+
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"எ ேலாைடய +ண"*தா

ெதாி*2 வி.டேத! இனி ேம

ெதாிவத#+ எ

இ4கிற2? யா ேவ0/மானாI த1கமாக இ4க./, ைவரமாக

ன

ேவ0/மானாI இ4க./! 'என4+ அெத லா ெதாிய ேவ07ய அவசிய
இ ைல.' 'நா

ேபாகதா

ேவ0/" எ

, சாவிதிாி அDத*திதமாக4

Kறிவி./ 2ணிமணிகைள அ/4கி ைவ24ெகா07*தா. ஸரJவதி
"கவா.ட2ட அ1கி*2 ேபா;வி.டா.
அ

றிர( ப/4ைக அைற4+ வ*த - கணவனிட ேவெற2( ேபசாம ,

சாவிதிாி, "நாைள காைல வ074+ எ

ஏ#றிவி/கிறீகளா?" எ

தணி*2வி.ட2. அவ

, ேக.டா. ர+பதியி

%

”சாவிதிாி! அ72வி.ேட
உ0/ எ

நா

சிாி%ட
எ

ேகாப அத#+ "#றிI

அவ ைககளா ப#றி4ெகா0/.

, ேகாபமா உன4+? அ74கிற ைக, அைணப2

பைத நீ ெதாி*2 ெகாளவி ைலேய! உ

தனியாக இ1ேக இ4க"7 மா ெசா ?" எ

சாவிதிாி அவ

பி7யி8*2 த

அவைன ேராஷ2ட
"7யாதா எ

அேத சமயதி

ைன ஊ4+ அAபிவட/.

றா

.

ைககைள உதறி வி/வி24 ெகா0டா. பி

நிமி*2 பா2, "உ1களா

ெரயி

ஏ#றிவிட"7 மா,

ேபாைவைய உதறி ேபாதி4ெகா0/

சைமயலைறயி , சாபா./4+ அ%ற Jவண",

ஸரJவதி  ெம2வான +ர8

ேபசி4 ெகா07*தாக.

னமா ஸரஸு! இப7ப.ட ச07யாக வ*2 வா;தி4கிறேத" எ

Jவண கவைல ட
ஸரJவதியி

%

பைதE ெசா I1க! ேவ, எ*த ராமாயண" என4+ ேவ0டா!"

எ , Kறிவி./ வழ4கேபா
ப/2வி.டா.

"எ

ைன எ1க ஊ4+ ெரயி

மனதி

ேக.டா ஸரJவதிைய.

,

ேவதைன நிரபியி*த2. "கைத ஒ திAசாக அைச2

அவ, "இ*த அதானிட" தவ, இ4கிற2 அைத. அவ இRடப7

இ*2வி./ ேபாக./ேம!" எ

றா.

Jவண பைழய நாைளய மAஷி. %ஷ ெசா 8 மைனவி ேக./ ப4தி ட
நட*2 ெகாளேவ0/ எ கிற ப0பா.7 ஊறிேபானவ. அ2ட த
ெச ல பிைளயி மன ேநா+ப7 எதி2 ேபசிய சாவிதிாியிட
அவ4+ அட1காத ேகாப ஏ#ப.7*த2.
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"நாைள4+. ஊாி

ேபா; இ லாதைத , ெபா லாதைத  ெசா 8, நம4+4

ெக.ட ெபய வா1கிைவ4+ேமா எ

ஒ ெப0O4+!" எ
"எ

னேவா இ*த ெப0! இப7 ஒ பி7வாதமா

, அதிசயப.டா Jவண.

னேவா ேபா அைத! என4+ ெதாி*தைத நா

இைதெய லா பாதா
Kறினா ஸரJவதி.

ெசா Iகிேற

என4+ பயமாக இ4கிற2" எ

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

.

, பய*த மன2ட

13.
13. பிறத * "

அ/த நா அதிகாைலயி சாவிதிாிைய ெரயி எ#,வத#காக அைர மன2ட
ர+பதி அவட வ07யி ஏறி உ.கா*தா . ெபாிய நகரமாக இ*தா ஒவ
9.7 நட4+ விஷய1கைள இ ெனாவ அ5வளவாக4 கவனி4கமா.டாக.
அ*த ஊ ச#,4 கிராமா*தரமாக இ4கேவ அ0ைட அய8 இ4+ ெப0க
வாச8 ேகாலமிட வ*தேபா2 அதிசய2ட ேகாலைத பாதியி நி,திவி./
Jவணதி 9./ வாச8 வ07 நி#பைத4 கவனிதாக. சாவிதிாி 
ர+பதி  வ07 ஏ,வத#+ " % கசமசெவ , ஏேதா ேபசப/வைத 
ேக.டாக.
தி/ெம

, நா./ெப0 ஊ4+ ேபாவைத Jவண 2ளி4Kட

விபவி ைல. "எ1க நாளி

இப7யா இ*ேதா? %ஷ

ஏேதா

ேகாபி24ெகா0/ அ74கிற2 உ0/. இர0/ நா %ஷேனா/ ேபசாம
இேபா. அ%ற சமாதான ஆகி ேப6கிறதி எ5வள( இ ப எ பைதE
ெசா லேவ "7யா2. அைதெய லா பாரா.டலாமா?" எ
ேபானா.
"%ஷ

, ெசா 8 மா;*2

, மைனவிைய அ74கிற2 தவ, அைத ! உன4+, இ*த4 கால2

விஷயேம ெதாியவி ைல. நீ எ

னேவா அ*த நாைளப#றிேய ேபசி4ெகா0/

கணவA, மைனவி  ெரயி

நிைலயைத அைட  வைரயி

இ4கிறாேய!" எ

, ஸரJவதி ேகாபி24ெகா0டா.

ேபசவி ைல. ெரயி
சாவிதிாியி

அகி

நிைலயதிA அதிக4 K.டமி லாம

ஒவேராெடாவ

இ4கேவ ர+பதி

ெந1கி, 'இெபாDதாவ2 ேகாப தணி*2 வி.டதா?

திபி 9./4+ ேபா;விடலாமா? இ ைல, 74ெக. வா1கிதா

ேவ0/மா?" எ
"இ2 எ

, +,%E சிாி%ட

ேக.டா

.

வர

ன விைளயா./? அDகிற +ழ*ைத4+ மி.டா; வா1கிதகிற மாதிாி
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+ைழ*2 +ைழ*2 எ

ன ேபE6 ேவ074கிட4கிற2? ெரயி

த4கைத ர24 ெகா0/ நி#கா2! ேபசாம

எ

, சாவிதிாி ேகாப2ட

ர+பதியி

'ந,4'ெக

ேவெற2( ேபசாம

ெகா/பத#+ ெரயி

ந

ேபா; 74ெக. வா1கி வா1க"

ெபாாி2 தளினா.

மனைத ஊசியா

ைததன. அவ

வ*2வி.டா

, +2வ2 ேபா

அவ வாைதக

74ெக.ைட வா1கி வ*2 அவளிட

வவத#+ சாியாக இ*த2. கணவ

, மைனவி எ

கிற

ப*த எ5வள( ெந1கியதாக இ*தாI சாவிதிாி4+ ர+பதி4+
ஏ#ப.7*த பிள( அசாதாரண மாகதா இ*த2. ஜ ன8 மீ2 ைகைய
ஊ றி "கைதE சா;24ெகா0/ உ.கா*தி4+ சாவிதிாியி ெவ+
சமீபதி ெப.74+ ெவளிேயதா ர+பதி நி றி*தா . இ*தாI அவக
இவாி மன1க ெவ5ேவ, 2வ1கைள பா24ெகா07*தன.

ெரயி8

'கா/' த

ஊதைல எ/2 ஊதி4 ெகா7ைய பற4கவி./ ஆ.7னா.

தி4கி திணறி ர+பதி, "ஊ4+ ேபான2 க7த ேபா/" எ

றா

ெமௗனமாக தைலைய அைசதா.
மைனவிைய ெரயி

ஏ#றிவி./4 கா

வேபா2 பல"ைற அவ

. சாவிதிாி

நைடயாகேவ திபி பா+பதி 9./4+

மன அவைன  அறியாம

சாவிதிாிைய ,

ஸரJவதிைய  ஒபி./ பாத2. இெபாD2 நட*த2 மாதிாி இ*த2
அவA4+ அ*தE சபவ. ஒ நா ஸரJவதிைய - அவ 4+ ப னிர0/
வயசாக இ4+ ேபா2 - ஏேதா ஒ பா.ைட பாடE ெசா 8 வ#%,தினா
ர+பதி. ஓ7 விைளயா/ பவதி மணி4கண4காக உ.கா*2 பா7 பா7
அI2வி.ட2 அவ4+. ஆகேவ ச#,4 ேகாப 2ட
இ2 ஒ ைபதிய! எ
ெச

ற ஸரJவதியி

ேபா;வி.ட2.

னாேல இனிேம

, "ேபா அதா

பாட "7யா2 ேபா" எ

! உன4+

, Kறி எD*2

பற4+ ேமலா4ைகப#றி ர+பதி' இDதேபா2 அ2 கிழி*2

"%த %2ைசெய லா கிழி2 வி/கிறாேய அதா

ஸரJவதி.

"கதாேத இப7 ராSசி மாதிாி!" எ

!" எ

, இைர*தா

, அவ ெகா5ைவ4 க

ன1கைள அDதி4

கிளிவி.டா ர+பதி. உத/க 274க அவைன நீ ம + விழிகளா
பா2வி./ உேள ஓ7வி.டா ஸரJவதி:

"ஐேயா பாவ! தாயி லா4 +ழ*ைத! "ர./தனமாக4 கிளிவி.ேடாேம. பா2

ஆ,த

வIவி

Kறேவ0/" எ
எதிாி

, அவைள ேத7. ர+பதி ெச

வ*2. "அதா

! காபி சாபிடாம

ற ேபா2 அவளாகேவ

மற*2 ேபா; வி.டாேய
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ைற4+. ஆறிேபாகிறேத" எ

இ

ெகா/தா. ேராஜா4 க

வ84கிறதா?" எ
" நீதா

A சிவ*2தா

, ேக.க அவA4+ ெவ.க.

கிளினாேய!" எ

ெவ.கினா.

ேந#, ர+பதி மைனவியி
எ

ன இ

, 6டE6ட காபிைய எ/2வ*2 அவ

ைகயி

இ*த2. "கிளி வி.ேடேன.

, ம,ப7  அ*த சபவைத நிைன( ப/த அவ

கர1கைள பி724ெகா0/, "அ72 வி.ேடேன"

, மன வ*தியேபா2 சாவிதிாி அைத பாரா.டவி ைல அ லவா? '

அ7பைத அ7தாயி#,. ேதாரைணயி
ர+பதி சாபிய மன2ட

ேபசாம

அவAட

த

ஒ

உதாசீனமாகதாேன ேபசினா?

9.ைட அைட*தா

. ய*திரேபால ஒவடA

ேவைலகைள4 கவனி24ெகா0டா

. Jவண", ஸரJவதி 

,ேம ேபசவி ைல. 'அவனாகேவ ஏதாவ2 ேபச./’ எ

,

Jவண நிைனதா. அதானிட ஏதாவ2 வIவி ேபசி அவ மன
%0ைண4 கிளற4Kடா2 எ , ஸரJவதி ெமௗனமாகேவ இ*2வி.டா. இ*த
அசாதாரணமான சா*த அவ ெநQைசபி72 உI4கிய2. ஏ ஒவ
த Aட ேபசவி ைல - எ , அவA4+ வியபாக( இ*த2. ஒ ேவைள
சாவிதிாிைய அ7த2 ஒ மாெப +#ற எ

, எ ேலா க2கிறாகேளா?

+#றமாக இ*தாI, பிற+ அவைள எ5வள( "ைற சமாதானப/த

"ய

றா

? ’மைனவியி

ைககைள பி724 ெகா0/ நா

ெகQசிேன

'எ

ஒவA4+ ெப#ற தாயிட ம./ ெசா 84ெகாள லZைஜயாக இராதா எ
உட

பிற*தவைளேபா

,

ன?

ஸரJவதி பழகினாI இ*த விஷய1கைளெய லா

அவளிட வா;வி./E ெசா ல "7 மா? ' ஒவA4+ ஏ#ப/ சில

உணEசிகைள பகி*2 ெகாவத#+ 'அ*த ஒதி' தா
தாயாக இ*தாI, உட

ேதைவயாகவி4கிற2.

பிறபாக இ*தாI, ேதாழனாக இ*தாI

ம#றவகளா பகி*2 ெகாள "7யாத சில உணEசிகைள சகதமிணி
ஒதியா தா வாF4ைகயி பகி*2ெகாள "7 . இைதெயா.7தா

ெபாியவக மைனவிையE 'சகதமிணி' எ
எ

, நிைன2 ர+பதி மன வ*தினா

.

, ெபயாி./ அைழ4கிறாகேளா'

இப7ேய நாைல*2 தின1க ஓ7வி.டன. பிைளயி
ெமௗனைத ெபா,4க "7யாம

சாவிதிாி எெபாD2 வகிேற

இ*த அசாதாரணமான

Jவண ர+பதிைய பா2. "ஏ0டா!

எ

, ெசா

னாளடா? ேக.டாேயா அவைள?"
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எ

, கவைல ட

சாவிதிாி திXெர

விசாாிதா. இ*த நாைல*2 தின1க4+ளாகேவ ஊாி ,

, பிற*தக ெச

றைதப#றிேய ேபEசாக இ*த2.

"ேந#,4Kட Jவணைத4 ேகாவி8
ேபாகிறைதப#றி ஒ

பாேத

. நா./ெப0 ஊ4+

,ேம ெசா ல வி ைலேய" எ

"வர வர Jவண "

ைனேபா

, அவய ஆEசாியப.டா.

இ ைலய7. எ*த விஷயைத  .7 .7

ைவ24ெகாகிறாேள பதிரமாக!" எ

, பாகீரதி அமாமி "கைத ேதாளி

இ724 ெகா0/ அவய Kறியைத அப7ேய ஆேமாதிதா. இப7

ேகாவி8I, +ள4கைரயிI, ந/4Kட1களிI Jதிாி ரதின1க ேப6வைத

அைர +ைறயாக4 ேக.ட Jவண, மன4கRட தா1காம

ேம#Kறியவித விசாாிதா.

பிைளைய

"எப7 ேபானாேளா அப7 வ*2 ேசகிறா. இ1ேக யாராவ2 அவைள

ேபாகEெசா

ேனாமா எ

ன?” எ

, தாயி

"அவ தா

"ரடாக இ4கிறா எ

றா

மீ2 சீறிவிD*தா

ர+பதி.

நீயாவ2 தணி*2 ேபாகமா.டாயா

அபா? ஒ5ெவாத ஒ5ெவா ைலைய பா24ெகா0/ நி

இ4+மா?" எ
அத#+ பதி

றா Jவண.

எ2( Kறாம

ஸரJவதி கனி(ட

, "அதா

க7த ஏதாவ2 வ*ததா?" எ

எD*2 ெச

ெச

,வி.டா

ர+பதி.

ற ர+பதிைய மா7ப7களி

ந

ச*தித

, ேக.டா.

மனைத எ

எ ேலா ேநாக

, பாிதாப மாக4 Kறிவி./ ேமேல விைர*2

’க யாணமாகி வாF4ைக நடத ஆரபித இ5வள( +,கிய கால24+
இ5வள( மன4 கச%, ெவ,% எ

அதாA4+ ஏ#ப./வி.டேத' எ

நிைன2 வரJவதி மன வ*தினா. ஒேவைள அ2 அவளா

எ

பைத நிைன2பா4ைகயி

அ724ெகா0ட2.
--------------------

றாக

! சாவிதிாியிடமி*2 ஊேபா;E ேச*தைதப#றி

"ெவ,மேன அைதப#றி ேபசி ேபசி எ
அ74கிறீக, ஸரJ" எ

றா

,

ஏ#ப.டேதா

மலாிA ெம 8யதான அவ மன 'தி4'ெக

,
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14. சீதாவி- உபேதச
அ , சனி4கிழைமயாதலா ராஜைமய காாியாலயதி8*2 பக ஒ மணி4ேக
9.7#+ வ*2வி.டா. காசி4+ த ெப0 பால2ட ெச றி*த அவ
தாயா ஊாி8*2 "த நா தா வ*தி*தா. இைடேவைளE சி#,074+
அ%ற Kடதி உ.கா*2 வடநா.ைடப#றி பா.7 K,வைத4
ேக./4ெகா0/. இைட யிைடேய அவைள4 ேக8 ெச;2 ெகா07*தாக.
"பா.7! காசி4+ ேபானா
வி./விடேவ0/ எ

பா.7?" எ

ஏதாவ2 அவரவக4+ பி7த ப0டைத

, ெசா Iகிறாகேள. நீ காபிைய வி./வி.டாயா

, சீதா சிாி24ெகா0ேட ேக.டா.

”ேச. . ேச... காபிைய இ

A ' J.ரா1'காகE சா பி/வ2 எ

ெகா0/ வ*திபா பா.7!" எ

, ச*2 ேக8 ெச;தா

, ச1க ப ெச;2

.

"ேபாடா அர.ைட! ெகா;யா பழைத , பாக# காைய  வி./வி.ேட
ேபர

, ேபதி4+ பதி

Kறினா பா.7.

”அ7 ச4ைக! தின தின*தா

சாியாகதா

"எ

,

ெகா;யாபழ", பாக#கா  நா சாபி/கிேறா?

பா2 ெபா,4கி எ/தி4கிறா;?" எ

"கா , பழ" விடேவ0/ எ

ப2 ஒ

றா

மீ0/ ச*2.

, சாJதிர இ ைல. நம4+ இ4+

பலவித ஆைசகளி எைதயாவ2 2ளி அ*த %னித ேSதிரதி வி./வர
ேவ0/. ஆசா பாச1கைள ஒ/4கேவ0/ எ , ெபாியவக ஏ#ப/தி
இ4கிறாக" எ றா ராஜைமய.

ச#, ஒ2%றமாக உ.கா*தி*த ம1கள, "ஏதாவ2 அர.ைட ேவ0/ேமா
இ ைலேயா? சாவிதிாியிடமி*2 க7த வ*2 ப2 தின1க4+ ேம

யா ஒ வாி பதிேல ேபாடவி ைல. உ

ெசா 8 இேப

சதா?" எ

"இேதா வ*2வி.ேட

, மக

அமா" எ

ஆகிற2.

ைன எDதE ெசா 8 எதைன "ைறக

ேகாபி24ெகா0டா.

, Kறி காமரா அைற4+ ெச

, ைகயி

க7த" உைர  அவ எ/2 வ*தேபா2 ெதவி வ07 வ*2 நி ற2. ைகயி
ஒ சி, ெப.7ைய எ/24ெகா0/ சாவிதி ம./ இற1கி உேள வ*தா.
அ/தா#ேபா மாபிைள ர+பதி வவா எ , எ ேலா வாச#ப4கைதேய
சிறி2 ேநர பா24 ெகா07*தாக. வ074கார கா8 வ07ைய
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திபி4ெகா0/ ேபான பிற+தா
எ ப2 ெதாி*த2.
"எ

சாவிதிாி ம./ தனியாக வ*தி4கிறா

னமா இ2? நீ மாதிர தனியாகவா வகிறா;?" எ

மகைள பா24 ேக.டா ராஜைமய.
"இ2 எ

ன7 அதிசய. ஒ க/தாசி ேபா.7*தா

அைழ2 வ*தி4க மா.ேடாமா?" எ

ேபதிைய பாதா.

, ஆEசாிய2ட

இ1ேகயி*2 யாராவ2 வ*2

, பா.7 அதிசய தா1காம

ேக./வி./

சாவிதிாி பதி எ2( Kறாம காமரா அைற4+ ெச , ெப.7ைய
ைவ2வி./ அவைள ெதாட*2 அைற4+ Gைழ*த ம1களதி ேதாளி
தைலையE சா;24ெகா0/ ேதபி ேதபி அDதா. அ%ற மாமியா 9.7

தன4+ ஏ#ப.ட கRட1கைளE சாவிதிாி தாயிட Kற(, அ2 9/ "Dவ2

பர(வத#+E சில நிமிஷ1க Kட பி74கவி ைல.

”அ74கிறதாவ2? ஹூ. . பதிென./ வய6 வைரயி

அ74கிறதாவ2? ஹு . ." எ

வள24 ெகா/தா

, ராஜைமய திபி திபி தா ெசா

வாைதகைளேய ெசா 84ெகா07*தா.

"அ7பாக. நாைள4+ இவைள ேவ0டா எ

9.7ேலதா

ெப0 +தி மாதிாி வளகிறேத!" எ

ேபச ஆரபிதேபா2 ச*2 , தி/4கி.டா

ன

, தளி  ைவபாக.

, பா.7, சப*த இ லாம

. ’ஸரJவதிைய4 +றிதா இ5வள(

ேகவலமாக ேப6கிறா பா.7? ர+பதி ஒ க யாண ப0ணி4ெகா0/, அ*த

மைனவிைய தளி ைவத பிற+ த
ெப0ணா அவ?' - பா.7யி

ைன மண4கேவ0/ எ

ெசா ைல ெபா,4க"7யாம

, வி%கிற

ச*2 ச#,

இைர*2. "சாி, சாி, எ லாவ#ைற  ெகாQச ெபா,ைமயாக ஆரா;*2
விசாாி4கலா. வா;4+ வ*தைத ேபசி4ெகா0/ நி#கேவ0டா" எ
Kறினா

.

சாபி/ Kடதி

சாவிதிாியி

அதிேப4+ ஏேதா ஊட
தைலவ

, தைலவி ஊட

ப4கதி

சீதா வ*2 உ.கா*2, "உன4+,

ேபால இ4கிற2! தமிF4 கவிைதகைள ,

பாட கைள  ப72வி./ அதிேப உ

ஊடைல ஆரபிதி4கிறா ேபால இ4கிற2! ந/வி
இ*தி*தா

, +,% தவழ4 ேக.டா.

னிட

யாராவ2 L2 ெச வத#+

நீ இ1ேக வ*தி4கமா.டா; இ ைலயா சாவிதிாி?

அப7தாேன?" எ

,
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"நாைள4+ உன4+ வரேபாகிற %ஷ

உ

ைன4 க

னதி

9.ைடவி./ ெவளிேய தளினா , நீ அைத ’ேவ74ைக’
சி

ன ேபதிைய பா2.

சீதா(4+ உ0ைமயிேலேய த
”கணவ
எ

அ74கிறா

எ

A நிைன24ெகா0/

, பா.7 உர4க இைரய

அழகாக4 +7தன ெச;2 ெகா0/ இபா;" எ

ஆரபிதா, த

நாலைற அைற*2

தம4ைகமீ2 ேகாப ஏ#ப.ட2.

ேற ைவ24ெகாேவா. 9.ைடவி./ 2ர2கிறா

ேற ைவ24ெகாேவா. 9/ எ

ப2 கணவ

, மைனவி இவ4+

ெசா*தமான இட. இதி8*2 ஒவைரெயாவ ெவளிேய ேபாகEெசா ல
யா4+ அதிகார? அப7ேய அவ

எ

, நபி வ*தி4+ எ

ைன, எ

வ#%,தினாI, 'சீ, சீ, உ1கைளேய கதி
9.ைடவி./ ெவளிேய#ற உ1க4+

ெவ.கமி ைலயா? அவமானமாக இ ைலயா? ேபசாம

நா

தா

அரசி' எ

, Kறிவி./ நா

இ1க. எ

உேள ேபா; வி/ேவ

எ5வளேவா மனJதாப1க கைர*2 ேபா;வி/கி

கJLாிபா  நம4+ ேபாதி4கிறா?" எ

, சீதா ஆேவச2ட

ேசாதைன’ைய ப724 ெகா07*தா.

"7  ேபா

இ4கமா.டாயா? உ

! இ4கிறேத!" எ

. கால ேபா4கி

றன. இைததாேன அ

அெபாD2 ச*2 ைலராியி8*2 வா1கிவ*த கா*திஜியி

"சீதா! நீ ேபசாம

9./4+

ைன

ேபசினா. அவ

'சதிய

ைன அதிக ப74கைவபேத ஆபதாக

, ராஜைமய அத.7ய பிற+தா

விஷயைத பிரமாதப/த வி%கிறா எ

அபா(

பைதE சீதா ெதாி*2 ெகா0டா.

சாவிதிாியி க யாண24காக ராஜைமய -ஆறாயிர )பா;4+ேம ெசல(
ெச;தி4கிறா. விமாிைசயாக4 க யாண ெச;தா. மாபிைள ெராப( ந ல
பிைள எ

, "7( க.7யி*தா. பி4க , பி/1க

6த*தரமாக வாFவா எ

ஒ

, இ ைல. ெப0

, எதிபாதா. ஆனா , க யாண நட*த நா

மாத1க4+ கணவAட

மனJதாபப./4ெகா0/ த

+

ன*தனிேய வ*2

நி#+ மகைள பாத2, ெபா,ைமசா8யான அவ மன" ேகாபதா

ெவ+0ட2: எாி  ெந%4+ விசிறி ெகா0/ விசி,வ2 ேபால அவ தாயா
ேமI ெதாட*2. "ஏ0டா அபா! +ழ*ைதைய அ72 2ர2ப7 எ னடா

ேகாப வ*2வி.ட2 அவக4+? சீவாிைசகளி
ேபா;வி.டதா? சாவிதிாிதா
ப0ணியி4கிறாக?" எ

எ

ஏதாவ2 - +ைற*2

ன அழகிேல +ைறவா? எதறகாக இ*தமாதிாி

, ேகவிேம

ேகவியாக4 ேக./ அவைர திணற

55

அ7தா.
"பண காைசப#றி எ
அவ இRடப7 நா

இ*தா தா

மாமியா 9.டா4+ ஒவித4 +ைற மி ைல பா.7.

9ைண க#,4ெகாள ேவ0/மா! ச1கீத ெதாி*தவளாக

அவ மன64+ பி7தமாக இ4+மா!" எ

ேகவிக4+ பதி

, பா.7யி

அளிதா சாவிதிாி.

"அபா! இ5வள(தானா? ேபஷாக4 க#,4ெகாகிற2. இதிேல ச0ைட4+,

சEசர(4+ இடமி ைலேய. அப7 உன4+E ச1கீத பயி

அதிேப த

னா

மன ச82 வி./வி/கிறா" எ

, வராம

ேபானா

றா சீதா.

"அேடயபா! இ2தானா விஷய?" எ

, ம1கள ஒ ெபE6 வி.டா.

”ஒேவைள நாைள4 காைல வ07யி

அதிேப சாவிதிாிைய ேத74ெகா0/

இ2வைரயி இவக ேபEைச4 கவனித ச*2 உத.ைட ம724 ெகா0ேட
சீதாைவ பாதா .

வ*தாI வவா" எ

, சீதா Kறிய2, "வர./ேம. தயாராக ஆரதி கைர2

ைவ! வ*த2 திR7 கழி2 ஆரதி 6#றி ெந#றி4+ திலக மி./ உேள
அைழ2 வாேய07. அசேட. . . ." எ , Kறி ப ைல நறநறெவ , க7தா
சாவிதிாி.
--------------------

15.
15. 'மாேல மணி வ

ணா !'

பல நா "ய#சியி ேபாி ர+பதி அ*த ஊாி ஒ சி, ச1கீத ம0டப க.7
"7தி*தா . அத திற%விழாைவ அவ ெவ+ விமாிைசயாக4 ெகா0டாட
ேவ0/ எ , தீமானிதி*தா . மைனவி ட ெவ+ உ#சாகமாக அவ
அ*த விழாவி கல*2 ெகாள ேவ0/ எ , விபியதி விய%

ஒ

,மி ைல. ஆனா , பிற*தக ெச

ற சாவிதிாி 

அவA4+ ஒ க7த1Kட ேபாடாதைத நிைன2தா

, மாத1களாகி 
அவ

ஏ1கி4ெகா07*த2. 'ெசௗ4கியமாக ஊ ேபா;E ேச*ேத

மன சதா

'எ

, க7த

ேபா/ப7 அ , ெரயில7யி அவளிட தா ேக./4ெகா0/ அவ த ைன
மதி4கவி ைலேய எ , ர+பதி எ0ணி வ*தாத நாளி ைல. ஆைச ட
வா1கிவ*த 9ைண அவ அைறயி ஒ ைலயி ேக.பார#, Lசி ப7*2
கிட*த2. அ , நட*த ஒ சி, சபவ மைனவிைய  கணவைன  பிாி2
எ5வள( ெபாிய பிளைவ ஏ#ப/திவி.ட2! +/ப வாF4ைகயி

அைமதி  நிலவ ேவ07ய நா.களி
கசப லவா ஏ#ப.74கிற2?

இ

ப",

மன அைமதி +ைற*2 வாF4ைகயி
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மன நிமதிைய இழ*த ர+பதி த அைற4+ ேமI கீDமாக உலாவி4ெகா0ேட
சி*தைனயி Fகி இ*தா . எதிேர ேமைஜமீ2 திற% விழா(4காக அAப
ேவ07ய அைழபிதFக ைவ4கப.7*தன. தா நடத ேபா+ இ*த
விழாைவ4 +றி2 த மாமனா4+ அ ைறய தபா8 நா + வாி ஒ க7த
எDதி ேபா.7*தா . அதி அவைர4 க.டாய வரேவ0/ எ , எDதி
இ*தா . ஒேவைள ெப0ைணE சமாதானப/தி அவ அைழ2 வ*தாI
வரலா அ லவா? சாவிதிாி த

தகபனாட

வ*2வி.டா

பைழய

விஷய1கைள எ லா மற*2விடேவ0/. அைதப#றி தபி தவறி4 Kட
அவளிட பிரJதாபி4க4Kடா2 எ , ர+பதி தீமானி24 ெகா0டா .
அவ சி*தைனைய4 கைலப2 ேபா கீேழ ைஜ அைறைய ெமDகி படதகி
வித விதமாக4 ேகால ேபா./4ெகா0ேட ெம 8ய +ர8 ஸரJவதி பா74
ெகா07*தா. மா7யி ர+பதியி அைற4+ ெவளிேய இ4+ வரா*தாவி
நி , பாதா அைற  ந றாக ெதாி . +*தலவராளி ராகதி உ4க மாக
"மாேல மணி வ0ணா' எ

கிற ஆ0டாளி

பா6ரைத அவ பா/வைத4 ேக./

வரா*தாவி ைகபி7E6வ மீ2 சா;*2 நி ,ெகா0/ அைத ரசி4க
ஆரபிதா ர+பதி. அெபாD2 மாைல ேநர. எ ேலா 9.7I விள4ேக#றி
வி.டாக. வித விதமாக ஆைடக உ/2 இள ெப0க சி,மிக ைகயி
+1+மE சிமிDட ஊரைழ4க ெவளிேய %றப./4ெகா07*தன. இ , எ ன
விேசஷ?' எ

, ர+பதி ேயாசிதா

"ஓேஹா! நவராதிாி - ஆரபேபா

ம1களகரமாக4 கணவAட
பிற*தகதி

.

இ4கிற2. க யாண நட*த வஷதி

இ*2 ப07ைகக ெகா0டாட ேவ07யவ

- ேபா; உ.கா*2 ெகா074கிறா! ஆயி#,, நவராதிாி

"7*த2 தீபாவளி வ. இ*த தீபாவளி தைல தீபாவளி ஆயி#ேற?. மாமனா

9.78*2 பலமாக அைழ% வ! ெப.7 நிைறய ப.டா64 க./க

ஆயி மைனவி4+ வ0ணEேசைல  வா1கி ேபாகேவ07ய2 தா
ர+பதி4+ எைதேயா, எ

ஆரபித2. அவ

பா4கி.

னேவா நிைன2 நிைன2 தைலைய வ84க

சி*தைனைய4 கைல2 அவ

தா;, "ர+!" எ

, ஆதர(ட

Kபி.டா. தி/4கி./ அவ திபி பாதேபா2 Jவண அவA4+ ெவ+
அகிேலேய நி ,ெகா07பைத4 க0டா .
"ஏ0டா அபா! திற% விழா(4காவ2 சாவிதிாி வ*2வி.டா

ேதவைல.

நாதா ேபசாம இ4கிேறா. ஊாி நாIேப ேக.பத#+ பதி ெசா ல
"7யவி ைலேய. உ மாமனா4காவ2 ஒ க7த எDதி பாேர " எ றா
Jவண.
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"அவ4+ இ

, தா

ஒ க7த எDதிேபா.ேட

" --வர.சி ட

பதிலளித

மகனி "கைத பாத2 Jவணதி மன உகிய2. இப7E
ெச;வ2தா ந ல2. இ2 தா உட%4+ ஒ24ெகா. நா ெசா வைத நீ

ேக./தா
மக

தா

ஆகேவ0/' எ

, +ழ*ைதயி

ர+பதி. இ*தாI, இ

, அவ

அத.7 திதி அவ வளத

மன24+ ந ல2 ெக.ட2

ெதாி*தி4கிற2. அதிகமாக அவைன ஒ , ெசா ல "7ய வி ைல. அப7E
ெசா 8 தி2வத#+ பிரமாதமாக தவ, ஒ , அவ இைழ2விடவி ைல.
இ*த பிள( - இ*த ைவரா4கிய - ஒ ேவைள நீ72 நிைல2வி/ேமா?
அப7யானா , அவ ஒேர மக

வாF4ைக "#, இப7 தா

க.ைடயாக நி#கேபாகிறானா? Jவணதி

ேபா

ற ேவதைனைய அGபவிதா.

ெப#ற அ

ஒ074

ெநQைச யாேரா கச4கி பிழிவ2

ைன மகைன பாd.7, சீரா.7 வள4கிறா. அவ

அறி( ெபற அாிய

கைதகைள மனதி பதி ப7 K,கிறா. பளி4+ அA%கிறா. அவ
க வியி ேத*2 ப.ட ெப#, வேபா2 திR7 கழி4கிறா. ெபா1கி
ாி4கிறா. அவA4+ ஆைசேயா/ மண "72 ைவ2 ேபர ேபதிேயா/
+ல தைழ4க ேவ0/ எ , இைறவைன ேவ0/கிறா. ந/ ந/வி
+/ப1களி

சி, ச க எழலா. மாமியா, ம மக ச0ைட

ெகா0/தா

இ4கிேறா. ஆனா , மக

ேபா./4ெகா0/ விலகி வாழலா. இைவ தின" நட4கி

எ0ணிய அ

நிைல2தா

ேபாகி

ைனயி

உளதி

இ4+. அத

றன; ெதளி*த க1ைகயி

கீேழ Kடதி

கலகலெவ

"

"அெத லா "
நிகFEசியி

ந வாF( வாழேவ0/ எ

,

அ*த ஆைச, ச0ைட - ச க4 கிைடயி
% ம#றE சி, வியவகார1க மைற*2

கDவப/ மா6ம,4கைளேபால!

, சிாி24ெகா0ேட நாைல*2 ெப0க வ*தாக.

"ஸரJவதி! %2 ச1கீத ம0டபதி

பாட ேபாகிறாய7?" எ

றன. பா24

உ

Aைடய கEேசாியாேம! எ

, ஒதி ேக.டா.

ன பா./க

னா7 ெசா Iவாளா? நாைள4ேக ெபாிய பாடகியாகி 'ேதசிய’

பா7னாI பா/வா. இெபாD2 சாதாரண ஸரJவதியாக

இ4கிறவ அெபாD2 கான ஸரJவதியாகேவா, இைச4 +யிலாகேவா

மாறிவி/வா இ ைலயா? 'நீ யா? எ*த ஊ?' எ

ேக.டாI ேக.பா. இ லாவி7
ேபா./வி./4 காாி

,உ

ைன பா24

எ ேலா4+ ெபா2வாக ஒ 'நமJகார'

ேபா; ஏறி உ.கா*2 கா0டாI ெகாவா!" எ

றா
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இ

ெனாதி.

அவ ேபசி "7த2 எ ேலா 'க8' ெர

, சிாிதாக.

"அப7ெய லா ப0ண மா.டா ஸரJவதி. இ

ைற4+ மாதிர எ

ெபாிய பாடகி ஆவத#+ ேவ07ய த+தி இ ைலயா? +ட2 விள4காக
இ4கிறா. த

ன, அவ

ைனப#றி அதிக ெவளியிேல ெசா 84ெகாளேவ அவ4+

ெவ.க!" - "த8

ேபசிய ெப0 ஸரJவதி4காக பாி*2 ேபசினா.

இவக ேபE64+ பதி
விாி2 அவகைள அதி

Kறாம

ஸரJவதி %

சிாி%ட

கபளைத எ/2

உ.கா*2 ெகாப7 ேக./4 ெகா0டா. பிற+,

அ1கி*த ெப0க ைஜ அைறைய4 கவனி2வி./, "இ*த வஷ ஏ

ெபாைமகைள அதிகமாக4 காேணா? சாவிதிாி எெபாD2 பிற*தகதி8*2
வவா?" எ

ெற லா ேக.க ஆரபிதாக. அ1ேக நி

அவக ஏதாவ2 ேக./4ெகா0ேட இபாக எ

ைஜ அைற4+ ெச

, த.7

, ேபசினா

ேமI

, நிைன2, ஸரJவதி

ெவ#றிைல பா4+, பழ2ட

ெவளிேய வ*தா.

வ*த ெப0க எ ேலா தால ெப#,4ெகா0/ ெவளிேய ேபா;
வி.டாக.

மா7யி8*2 அ*த ெப0க ேபசியைதெய லா ேக./4 ெகா07*த ர+பதி
நிதானமாக4 கீேழ இற1கி வ*தா . ைஜ அைற வாயி#ப7யி நி றி*த
ஸரJவதிைய பா2, "ச1கீத ம0டபதி

உ

Aைடய கEேசாி4+ ஏ#பா/ ஆகி

இ4கிற2ப#றி உன4+ ெதாி மா ஸரஸு? அைதப#றி அைழபிதFகளி

ெவளியி.74கிேறாேம! பதிாிைககளிI விளபர வ*தி4கிற2" எ
ெசா

னா

.

"இெத லா எத#+ அதா
இ4கிேறேன. நீ ஏ

? நா

எ

, சாதாரண JரJவதியாகேவ

இப7 அம4கள ப/2கிறா;?" எ

ஸரJவதி, +ழ*ைதைய ேபால.
------------------

அ

, காைல தபா கார

9.7

, ேக.டா

16.
16. ச)$ சாவி!திாி
ெகா0/வ*2 ெகா/த "அைழபிதF', ராஜைமய

ேமைஜ மீ2 கிட*த2. ைகயி

ச(4க பி

,

Kட

\I, ஊசி  ைவ24ெகா0/ சீதா

னி4ெகா07*தா.. ெநா74ெகாதர அவ க0க அைழபிதைழ
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ேநா4கி மல*தன. 'Cமதி சரJவதி வா; பா./, 9ைண ' எ

, த1க நிற

எD24களி அEச7தி4+ வாைதகைள திபி திபி ப7தா சீதா.
சாவிதிாி ம./ ஒ#,ைம ட அவகளிைடேய இ*தா இ , சீதா அ*த4
க7தைத பா2வி./ 2ளி4 +திதிபா. க.டாய ெச ,
ஸரJவதியி இ னிைசைய4 ேக.க ேவ0/ எ , 9.7 ஆபா.ட
ெச;திபா. காைலயி க7த வ*த2 காாியாலய24+ ேபாவத#+ " %

ராஜைமய அைத அல.சிய2ட

பா2 வி./, ேமைஜமீ2 'ெபா' ெத

, 9சி

எறி*தா. அவ4+ மாபிைளயிட ஏ#ப.7*த ேகாபைத ஒவா, %ாி*2
ெகா0டா சீதா. அவ4+ பிரதிேயகமாக ர+பதி எDதி இ*த க7தைத

ப7தேபா2 அவ "க 'க/க/' ெவ

, மாறிய2.

"இ*த திற% விழா(4+ தா1க வ*தி*2 அவசிய நடதிைவ4க ேவ0/.
அ1+ எ ேலா ெசௗ4கிய எ

."

, ந%கிேற

சாமதியமாக எDதப.ட க7த எ ,தா அவ நிைனதா: சாவிதிாிைய
ப#றி விசாாி2 ஒ , எDத வி ைல. அவ எெபாD2 வரேபாகிறா எ ,
ேக.க வி ைல. எ5வள( ெநQசDத இ*தா ெப0ைண ெப#றவாிடேம
ெப0ைணப#றி ஒ வாைதKட பிரJதாபியாம அவ4+ தன4+
ஏ#ப.ட மனJதாபதி காரணைத விள4காம --வமா, அைழதிபா
எ , அவ உளதி அன கன ற2:
பய*2 ெகா0ேட ம1கள கணவனி
”அ2 எ
"உ

அகி

வ*2 எ

ன க7த? யா எDதி இ4கிறாக?” எ

அழகான மாபிைள எDதியி4கிறா

, விசாாிதா.

, விசாாிதா.

! ச1கீத ம0டப க.7 திற%

விழா(4+ ஏ#பா/ ெச;தி4கிறானா. நா வ*2 அவAட இ*2
நடதிைவ4க ேவ0/மா. உடேன ஓட ேவ07ய2 தா பா4கி!" எ ,
அல.சியமாக4 Kறிவி./ காாியாலய24+ %றப.டா.
"சாவிதிாிைய அைழ2 வப7 எDதி இ4கிறதா?"" எ
விசாாிதா ம1கள.
"அட சீ. . . . நீ ஒ
ேதாரைணயி
ேபானா

,!" ’சாவிதிாி4+ என4+ எ

அ லவா க7த எDதி இ4கிறா

'சாவிதிாி யா?' எ

ேற ேக./ வி/வா

, கவைல ட

ன சப*த' எ

அவ

ேபா

எ , Kறிவி./E ச#,4 ேகாப அட1கியவராக த
தடவி4ெகா0ேட ேயாசிதா ராஜைமய.

?இ

, ேக.கிற

A ெகாQச கால

இ4கிற2! "ஹு"

"கவாைய
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“நா

ெசா கிேறேன எ

ெகா0ேட ேபானா

, ேகாபி24 ெகாளாதீக. விேராதைத வள24

அ%ற +ழ*ைதயி

கதி எ

ன ஆகிற2? ேயாசி2

பா1க. நாைள4ேக ச*2(4+4 க யாண ஆகேவ0/. அ%ற சீதா
வள*2வி.டா. அவ4+ உடேன க யாண ப0ணி ஆகேவ0/.
கணவAட வாழ ேவ07ய ெப0 பிற*த 9.7 இ*தா பாபத#+ ந றாக
இ4+மா? இ*தE ச*தபைதேய ஒ சா4காக ைவ24ெகா0/ சாவிதிாிைய
அைழ24ெகா0/ ேபா1க. அவக சர4ைக அவகளிட ஒபி2வி./

வ*2வி/1க. அ%ற எ லா சாியாகிவி/'- ம1கள இ5வித Kறி வி./,

ஆவIட

கணவ

"கைத பாதா.

"மைனவிைய ஏேதா ேகாபதி
அ7தி4கிேற

எ

அ72வி.டா

. நா

Kட உ

ைன

அ*த4 காலதி ! இவ ேகாபி24ெகா0/ வ*2வி.டா.

ைன மதி2 எேபா2 வரEெசா 84 Kபி.74கிறாேனா, என4+ இைத

ப#றி அவ

ஏதாவ2 எDத ேவ0/ேமா இ ைலேயா? அ5வள( கவ

பி7தவனிட எ

ைன ேபா; ப ைல4 கா.டE ெசா Iகிறா;. ”உைமதாேன

? இவைள ஏ

K.7 வ*தீ?' எ

வரE ெசா

ேன

ேகாபதி

இப7 இைர*2வி./ அவசர அவசரமாக ெவளிேய ேபா;வி.டா

திபி4ெகாகிறதX?"

ராஜைமய, ம1கள க0களி

நீ தப பிரமி2ேபா; நி

ெவளிேய ெச வத#காக அ1+ வ*த ச*2 தாயி
,. " எ

அவ அகி

வ*2 நி

9ைண ' எ

, எDதி இ*த2 பளிEெச

கிட*த அைழபிதழி

"கைத எ1ேக

றி*தா.

+ழபமான நிைலைய அறி*2,

னமா விஷய?" எ

, ேக.டா

. ேமைஜமீ2

ெகா.ைட எD24களி , 'Cமதி ஸரJவதி-வா;பா./

"அமா! ஸரJவதி "த

பா/வா அமா" எ

, ேக.டா

றா

, ெதாி*த2.

"தலாக4 கEேசாி ெச;ய ேபாகிறாளாேம. ந
ச*2 ச*ேதாஷ தா1காம .

றாக

ஸரJவதியி ெபயைர4 ேக.டாேல அக" "க" மல*2 நி#+ ச*2வி
மனைத ஒவா, %ாி*2 ெகா0டா ம1கள. இ*தாI அைத ெவளி4+4

கா.74ெகாளாம , “எ லா ெராப விமாிைசயாகதா
இ4கிற2. நாதா

இ2வைரயி

ஒ

ேதா.டதி

நட4+ேபா

,4+ ெகா/2 ைவ4கவி ைல" எ

றா ம1கள.

ஏேதா அIவலாக இ*த சாவிதிாி உேள வ*தேபா2,

தாயா, தைமயA, த1ைக  ஏேதா K7 ேப6வைத4 கவனி2வி./ அகி
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வ*2 நி

,, "எ

ன அ2 பிரமாதமான ரகசிய? K7 ேப6கிறீகேள?" எ

ேக.டா.

ச*2 அவ4+ பதி Kறாம
அவளிட ெகா/தா .
சாவிதிாியி

ஜி(' ெவ

ேமைஜமீ2 கிட*த அைழபிதைழ எ/2

"க Sண காலதி

ெவ2 வா7ய2. பிற+ சேரெல

, சிவ*த2. ஆதிர2ட

க7தைத எ/2E 64+ \றாக4

கிழி2ேபா./, “! இ5வள(தானா? கEேசாி ெச;ய ேவ07ய2 ஒ

பா4கியாக இ*த2. அ2( ஆரபமாகி வி.டதா4+!" எ
Lளாக4 கிழி2 எறி*தா எாிEசIட
அழகிய எD24களி

,

.

'Cமதி ஸரJவதி' எ

, 'ஜி(

, தா

, அைத L

, எDதி இ*த வாைதக 20/

20டாகE சிதறி4 Kடதி இைற*2 கிடபைத பா4க மன சகி4காம ச*2
சாவிதிாிைய4 ேகாப2ட விழி2 பா2 வி./ அ1கி*2 ெவளிேய
ெச றா .
-----------------

17. நினவி கிதா
கிதா ?'

திற% விழா(4கான ஏ#பா/க 2ாிதமாக நட*2 ெகா07*தன. ஆவIட
ஒ5ெவா நா மைனவியி வரைவ எதிபா24ெகா07*தா ர+பதி.
ேகாபைத பாரா.டாம

இ4கமா.டாக எ

எ

க7த", அைழ% அAபிய பிற+ வராம

, நிைனதா

. Jவண ம./ அ74க7, "அவக

ன ப0ணேபாகிறாகேளா? வகிறதானா

மா.டாகளா?" எ

க7த ஏதாவ2 ேபாட-

, ெசா 84 ெகா07*தா.

ந0பக எ ேலா வவாக. ”எ1ேகயடா உ

மைனவி?" எ

, 2ைளப

ஆரபி2 வி/வாக. க யாணமாகி வ*த %2சிேலேய ந0பக சாவிதிாிைய
தத 9/க4+ அைழ2 வப7 ர+பதிைய ெதா*தர( ெச;2
ெகா07*தாக. ஒ றிர0/ ேப ர+பதியி 9.ைட ேத7ேய வ*2
பா2வி./ ேபானாக. இவக4+ பதி ெசா Iவத#+ ேபா2ெம ,
ஆகிவி/.
ெதவி

வ07 ஏதாவ2 ேபானா

Kட Jவண ைக4 காாியைத

ேபா./வி./ வாச8

வ*2 எ.7 பா2 வி./ ேபாவா. 'வகிறாகேளா

ஏ#ப.ட2. ர+பதியி

மன நிைல ெகாளாம

இ ைலேயா' எ

, தன4+தாேன ெசா 84 ெகாவதி

அவ4+ ஒ திதி

தவித2. சாவிதிாி ட

"த8

62

யா ேப6வ2 எ ப2 %ாியாம மனைத4 +ழபி4ெகா0டா அவ . வIவி
அவ தா அவட ேபசேவ0/ எ பைத  அவ ந +ண*தி*தா .
பி7வாத4காாி ட

ேவெற

ன ெச;ய "7 ?

ேயாசிதவ0ண உ.கா*தி*த ர+பதியி
"அதாA4+ எ

"

% ஸரJவதி இள",வIட

னேவா பலமான ேயாசைன!" எ

, ெசா 84ெகா0ேட த.7

சி#,07ைய4 ெகா0/வ*2 ைவதா.
"எ

ன ேயாசைன இ4கேபாகிற2? எ ேலா4+ அைழ% அAபியாகி

வி.டதா எ

எ

, நிைன2 பா24 ெகா074கிேற

, ச8%ட

"ேபா, அதா
எ

'தா

,

பதிலளிதா

.உ

மனசி

.

அவ

இ4கிற ஏ4க*தா

ன பEைச4 +ழ*ைதயா?"" எ

. ேவெறா

, இ ைல!"

"கதிேலேய ெதாிகிறேத. நா

, அவ வத ெதானி4க4 Kறினா.

ச*ேதாஷப/ ேபா2 அவ பா2E ச*ேதாஷபட(, தா

வ*2ேபா2 அவ வ*த( ஸரJவதி4+ தன4+ அப7 எ
இ4கிற2?' எ

, ர+பதி ேயாசிதா

. ஊQச

ன ப*த

ச1கி8ைய பி724 ெகா0/,

எ0ெண; ேத;2 Jநான ெச;த K*தைல பி

னிவிடாம , "2கி

%ரளவி./4 க0களி கைர*2 இைமகளி ச#, அதிகமாகேவ வழி  ைம ட
அவைன பா2 ",வ824ெகா0ேட நி றா ஸரJவதி.
ஆவ2ட

"உன4+தா

அவைள விD1கிவி/வ2 ேபா

எப7ேயா பிறதியாைடய மனசி

ெதாி*2 இ4கிறேத! எ

எ

பா24 ெகா0ேட ர+பதி,

மனசி

ைன4 ேக.கிறா; ஸரஸு?" எ

ஸரJவதி ெவ.க2ட

இபைத4 க0/ பி74க

இபைத ெதாி*2 ெகா0ேட எத#+.
றா

.

தைலைய4 +னி*2 ெகா0டா. பிற+ ச.ெட

விழிகைள உயதி அவைன பா2. ”உ

ைனவிட அைததா

,

நா./ெப0

இ A வ*2 ேசரவி ைலேய எ , கவைலப/கிறா. ந ல ேவைள! நா
சைமயலைறயி இராம இ*தா ரவா ெசாZஜியி உைப அளி
ேபா.7பா! ஆனா உன4+ அ2( ெதாி*தி4கா2. இ2 ஏேதா %2மாதிாி
ப.சணேபா இ4கிற2 எ , நிைன24ெகாவா;. அதா ! அ ெறா நா
சாவிதிாி ெபாாிEச K./ எ , சைம2 வ#ற +ழைப உ இைலயி
பாிமாறினாேள; நீ  அைத 'ேபR' எ
நிைனவி4கிறதா உன4+? '%ஷ

, ெசா 8 ஆேமாதி2E சாபி.டாேய;

, மைனவி வியவகாரதி

நா ஏ

தைலயிட
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ேவ0/' எ

, நா

, ெபா24ெகா0/ வ*த சிாிைப அட4கி4ெகா0/

ெவளிேய ேபா;வி.ேட

"எ

ேபாI, ேவ;1+ழ8

நாத ேபாI இ*த2 ர+பதி4+.

"7யாம

அவ ’கலகல' ெவ

றா ஸரJவதி. ெபா1கி வ சிாிைப அட4க
, சிாிதேபா2 அ*தE சிாிபி

”வர வர உன4+ வா; அதிக.கிவி.ட2. நா

ஒ8 யாழி

இ4கிற சவரைண4+ எ

இைச

ைன

பா2 பாிகாச ப0Oகிறாேய. சாவிதிாி எ Aட இ*தேத ெராப4 கால!
அதிI அவ என4+ எ2 பி74+ பி74கா2 எ , எ மனைத அறி*2
உபசார ெச;த2 அைதவிட அதிக! சைமயலைறயி ப*2 அமாேவா நீேயா
கா;Eசி ைவத பாைல என4+4 பாைல4 ெகா0/ வ*2 ேமைஜமீ2 டாம
ைவ2வி./ ேபாைவைய இD2 ப/24ெகாளதா ெதாி  அவ4+.
இ

ப", ஆன*த" நிைற*தி4க ேவ07ய அைறயி

'படபட' ெவ

, ெபாாி*2 ெவ74+ க/Qெசா#கைள தா

ப/4ைக அைறE 6வக4+ வா; இ*தா . நா

வணி4+ேம, ஸரஸு!" எ

ற ர+பதியி

ெநQைச பிள*2 ெகா0/ விம8
'பிற 2

அDைகயி

பைத த

ேக.கலா. எ

ரசித கா.சிைய அைவக

க0க கல1கிவி.டன. ஸரJவதியி

ஒ8 எD*த2.

Aைடய தாக பகி*2 ெகாள ேவ0/' எ

ெபாியவக ெசா Iகிறாக. ஸரJவதி4+ த

எப7 பாிகார ேத/வ2, அைத தா

அதானி

2

,

ப 24+

எப7 பகி*2 ெகாவ2 எ

%ாியவி ைல. சிறி2 ேநர அவ ேயாசி2வி./ ெம2வாக, "அதா
ெசா Iகிேற

விமI,

ேக.கிறாயா? ஒவ4+ ெதாியாம

பேத

! நா

ஒ

நீ ேபா; சாவிதிாிைய

,

அைழ2 வ*2வி/. அைத4+4Kட ெதாிய ேவ0டா. எ ன இ*தாI
அவ அ*த நாைளய மAஷி. ஏதாவ2 ெசா Iவா" எ றா.
ர+பதியி

கல1கிய க0களி

ைவரா4கியதி

"அழகாக ேப6கிறாேய ஸரஸு? தவ, ெச;தவ

ஒளி 9சிய2.
நானாக இ*தாI அத#காக

அவளிட மன வ*தி இ1கி*தேபாேத அவைள ேபாகேவ0டா எ ,
த/2 பாேத . ஊ4+ ேபான பிற+ க7த ேபா/ப7 வ#%,திE
ெசா ேன . என4+ யா ேபாிI வத மி ைல எ , ெதாிவி4க எ
மாமனா4+ அைழ% அAபி4 க7த" ேபா.74கிேற . இனி  நா ேபா;
அவைள ேவ0ட ேவ0/ெம , வி%கிறாேய. மனிதA4+E 6ய மாியாைத
எ

ப2 இ ைலயா?" எ

, ச#,4 ேகாப2ட

Kறினா

ர+பதி.

அத#+ேம ஸரJவதியா ஒ , ேபச "7யவி ைல. ஏேதா ஒவித ஏ4க
மனைத பி72 அDத அவ அ1கி*2 த அைற4+ ெச ,வி.டா.
க#ைற4 K*த கா#றி பற4க ெம2வாக அவ ேபாவைதேய பா24
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. அவ உேள ெச

ெகா07*த ர+பதி, ெபEெசறி*தா

திற% விழா(4+ எ
வ*தினா

ன பாட ேபாகிறா எ

ர+பதி. அவ எதிாி

மன" வா7 ேபா+ேம எ

தா

, ேக.காம

ற பிற+தா

ேபானத#+

, அவ

உ#சாக +ைற*2 இ*தா , அவ

. வா7ய உளதி8*2 கிள%

, நிைனதா

பா./ ேசாகமாகதாேன இ4+? இெபாDெத லா ஸரJவதி அதிகமாக

பா/வேத யி ைல. ஏ
எ

பா/வதி ைல? ஒேவைள அவ

, நிைன2 பா/வைதேய வி./வி.டாேளா? சீ... இனிேம

ர+பதி உ#சாக2ட

நட*2 ெகாளேவ0/ எ

ெம2வாக தன4+ அவ

, பா/வைத ஜ

இ கமலநயன1க பாதன.
றாக பா/கிறாேய அதா

நிைனதி*ேத

.

, தீமானி24 ெகா0டா

ன

. பாட( ெதாி*தி4கிறேத" எ

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

18.
18. அத ெப

திற% விழா(4+ இர0/ 

வழியாக அைற4+ளி*2

. உன4+ பா.ைட4 ேக.கதா

ெதாி  எ

, ஸரJவதி த

உளி*ேத அறிவி24ெகா0டா.

'தி/ தி' ெப

அவ எதிாி

, '+ழேலாைச ேக.+தமா- ேகாபால கிRண

+ழேலாைச ேக.+தமா-' எ

"ந

வதமாக இ4கிறா

மகிFEசிைய

,

யா?'
யா?'

, தின1க4+ "

% ர+பதியி

அைத அலேமI

, கிராமதி8*2 வ*2 ேச*தா. ஒ#ைற மா./ வ07யி

.ைட "7E6க -கித அவ வ*2 இற1கிய2ேம ஸரJவதி4+ ’அல" அைத

ெவ,மேன வரவி ைல; ெவ,வாைய ெம Iகிறவ4+ ஒ பி7 அவ

சமாசாரமாக வைப அள4க வ*தி4கிறா' எ

கிைடத

ப2 %ாி*2வி.ட2. "அைத!

அைத ! உ நாதனா வ*தி4கிறாேர. இனிேம நீ இ2வைரயி ஒதி4+
பயபடாம இ*த மாதிாி இ4க "7யா2! 9./ விஷய1கைள 7 7
ரகசியமாக( ைவ24ெகாள "7யா2. அல" அைத இப2 கிராமமாக

இ*தாI ’ஆ

இ*தியா ேர7ேயா'(4+E ெச;திக எ./வத#+ "

அவ4+ எ.7வி/ ெதாி மா?" எ

, பி

க./4+ விைர*2 விஷயைத

அறிவிதா JரJவதி. Jவண ஸரJவதியி
ெப0ேண ! இ
இேர

A நீ +ழ*ைதயா எ

. வா  ைக  'பர பர’ ெவ

க

னதி

ேலசாக த.7, "அ7

ன? வாைய திற4காம

,ஏ

ேப

தா

தா

ெகாQச

இப7 இ4கிறாேயா?" எ

க7*2 ெகா0ேட நாதனாைர வரேவ#க4 Kட24+ வ*தா.

வ07யி8*2 இற1கிய நாைல*2 தகர டபா4க, %ைடைவயி

.ைட ஒ

க.டப.ட

,, - சிறிய பிர% ெப.7 இைவக %ைட=ழ அல" காைல

நீ.74ெகா0/ Kடதி

,

உ.கா*2 சாவிதிாி  - ர+பதி  க யாணதி
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ேபா.2 எ/24ெகா0ட %ைகபடைத உ#, பா24 ெகா07*தா.
நைடயி கத(4+ அகி ச#, ஒ21கி பய2ட நி ,ெகா07*த ஒ
ெப0ைண அ2வைரயி யா கவனி4கவி ைல. அல" அைத வ07யி8*2
இற1+வைத பாத2ேமதா ஸரJவதி பி க./4+ விஷயைத அறிவி4க
ஓ7வி.டாேள? தய4க2ட

Jவண", “உேள வாேய

அைழதைத4 ேக.ட(ட
"இெத

அ*த ெப0ைண பா2 ஸரJவதி ,
அமா" எ

, அைழதாக. அவக

அல" "கைத திபி நைடப4க பா2வி./,

ன7 இ2 அதிசய? உேள வாேய

த1க. க யாண ெப0 மாதிாி

ஒளி*2 ெகா0/ நி#கிறாேய!" எ , அத.டIட அவைள4 Kபி.டா.
பதினா, பதிேனD வய2 மதி4க4K7ய அ*த ெப0 பய*2 ெகா0ேட உேள
வ*2 அைத அல"வி ப4க உ.கா*2 ெகா0 டா. அல" அைத 6வாி
மா.7யி*த %ைகபடதி8*2 க0கைள ஒ 6ழ#,E 6ழ#றி ர+பதியி
மைனவி எ1ேக இ4கிறா எ , அறிவத#காக4 Kடைத ஒ ேகா7யி8*2
ம, ேகா7வைர4+ ஆரா;*தா. சாவிதிாி %4ககதி ேகாபப./4ெகா0/
பிற*தக ெச றி4கிறா எ ப2 அவ4+ அைர+ைறயாக எ.7யி*த2.
"உ

நா./ெப0ைண எ1ேக காேணா?" எ

"7E6கைள பிாி2 எ/4க ஆரபிதா.

, ேக./4ெகா0ேட .ைட

"பிற*தக24+ ேபாயி4கிறா. எD*தி1கேள
சாபிடலா" எ
ெச

.. Jநான ெச;2

, Jவண ேபEைச மா#றி அவகைள உேள அைழ2E

றா. ஸரJவதிைய தனியாக பா2, "ஏ07 அமா! நா

ெச;ேவ

? இ*தமாதிாி தி/ எ

வ*2வி.டாேள?"எ

ேக.டா.

வ*தி4கிறா அைத. அ*த ெப0 யாெர

உன4+ ெதாி மா? பரம சா2வாக இ4+ேபா

விசாாிதா ஸரJவதி.
"யேரா எ

ன

, 9./E சமாசார1கைள 2%2ல4க

, கவைல ட

"எ லா ெதாி*2 ெகா0/தா

எ

இ4கிறேத!" எ

,

ப2

னேவா? அல"(4+ உறவின ஆயிர ேபக இபாக!

எ ேலாைர  உற( ெகா0டா/வ2 அவ வழ4க. இ ைற4+ ஒத
ந லவராக இபாக. நாைள4ேக அவகைள4 க0டா அல"(4+
பி74கா2. அ2 ஒமாதிாி 6பாவ" எ

றா Jவண.

இத#+ ஊாி8*2 வ*தவக சாபா.ைட "72 வி./ ெவளிேய வ*தாக.
சாயேபான பைழய சீ.7 %ைடைவைய , பல இட1களி

ைத4கப.ட

ரவி4ைகைய  த1க உ/2யி*தாI, பவ24+ ஏ#ற ாி% அவ
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உடபி

பளிEசி.ட2. பல வாசைன ைதல1களாI, 'ஷா' 4களாI அைடய

"7யாத அட*த K*தைல அ*த ெப0 ெப#றி*தா. %ளித பைழய அ"2,

ஓெரா சமய1களி

ேகFவர+4 KDமாகE சாபி.டேத அவ க

காRமீர2 ஆபி பழதி

ன1க4+4

நிறைத அளிதி*தன. ச8யாத உைழ%,

பாி6தமான உள" அவ ெப#றி*ததா

கபடம#ற "கலாவ0யைத ,

வன% மி+*த உடலைமைப  ெப#றி*தா.
ஸரJவதி அழ+ தா

காவிாியி

. ேம.e அைணயி

ேத4கி சிறி2 சிறிதாக ெவளிேய வ

கWர" அழ+ ஸரJவதியிட நிைற*தி*தன. 'தைல4கா.'7

உ#பதியாகி பிரவாக2ட ெபா1கி ாி2வ காவிாிைய த1கதி
அழேகா/ ஒபிடலா. கா./ ேராஜாவி8*2 96 ஒவித ெந7ைய த1கதி
அழகி உணர"7 . ப னீ ேராஜாவி இனிைமயான 6க*தைத ஸரJவதியி
அட4கமான அழ+ கா.74ெகா07*த2.
ைவத விழி வா1காம

கதைவ பி724ெகா0/ த

ைனேய உ#, ேநா4+

ஸரJவதிைய த1க பா2 வி./, பயேதா/, லZைஜேரா/ தைலைய4
கவிF24 ெகா0டா.

"எத#காக இ*த ெப0 இப7 எ

ைன பா2 பயப/கிறா அைத?" எ

,

ஸரJவதி ேக./வி./, "த1க! இ1ேக வ*2 உ.கா அமா. நா1க உன4+

ெதாி*தவகதா. பயபடாம

இப7 வா" எ

,அ

%ட

அைழதா.

அத#+ அல" அைத ஸரJவதி ைய பா2. "பயபட( இ ைல,

ஒ ,மி ைல. நீ ெபாிய பாடகி. கEேசாிெய லா ப0ணேபாகிறாயா. உ
பா4கேவ0/ எ , ஆைசப.டா. அைழ2வ*ேத . ெகாQச

பழகிவி.டா

'ெலாட ெலாட' ெவ

'ஓேஹா! நா

கEேசாி ெச;யேபாவைத ெதாி*2 ெகா0/தா

வ*தி4கிறாேளா!" எ

எ

,த

, ேபச ஆரபி2 வி/வாேள" எ

ைன

றா.

அல" அைத

, ஸரJவதி மன24+ விய*2 ெகா0ேட, ”அப7யா?"

மகிFEசிைய அறிவி24ெகா0டா,

த1க", ஸரJவதி  சில மணி ேநர1களி

'அ4கா, அ4கா' எ

, அைமயாக த

மன வி./ பழகிவி.டாக.

ைன4 Kபி/ அ*த ெப0ணிட

ஸரJவதி4+ ஏேதா ஒவித பாச விD*2வி.ட2. ெவளிேய ெச றி*2
திபிய ர+பதி4+ "த8 த அைதைய பாத2 L4கி வாாிேபா.ட2.
"ஏ0டா இப7 இைள2வி.டா; ர+?" எ

, உfற ஆத1க2ட

தா
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ெச;2 வ*த ெபாாிவிளா1கா; உ0ைடைய , ",4ைக  த.7

ைவ24

ெகா/2 வி./ விசாாிதா அல". 9.7 உ4கிய ெந;யி ெச;த ",4ைக
ரசிதப7ேய ர+பதி ஸரJவதி ட உ.கா*2 ெதா/4+ ெப0ைண 
கவனிதா

. ச#, "

ஒ

றாக இ ைல. இ*தா, இைத உ/தி4ெகா" எ

பைழய சீ.7 %ைடைவைய4 க.74ெகா07*த த1க,

இெபாD2 அழகிய ேபா.ட வாய
, ந

%ைடைவைய உ/தி*தா. "சீ. சீ, இ2

ஸரJவதி ெகா/த மதாணிE சிவ% வாய
அழகாக இ*த2.
'சரசர’ ெவ

த1கதி

, ஆைச ட

த1க நிற ேமனி4+ மிக(

"ைன*தி*தன. சில

, விர க ம 8ைகைய ெதா/பதி

நிமிஷ1க4+ ம 8ைகE சர ெதா/2வி.டா. அைத அழகிய மாைலயாக
வைள24 க.7வி./ அவ நிமி*தேபா2 Kடதி ஊQச8 உ.கா*2
த ைனேய கவனி4+ ர+பதியி க0கைள த1க ச*திதா.
"ஸரJவதியி

பா.ைட4 ேக.க ேவ0/ எ

பா4கேவ0/ எ

, ஆைசப.டா. அவைள

, விபினா. அவ யாெர

மற*2 ேபாயிபா; நீ" எ

, அல" ஆரபி2, "எ

, ெதாிகிறதாடா உன4+?
க யாணதி

ேபா2

உன4+ ஆ, வய6 இ4+. ந கிராம24+ வ*தி*தாேயடா. ெதா.78

கிட*த த1கைத பா2 வி./, இ*த பாபா அழகாக இ4கிற2 அைத.

அபா! எ5வள( ெபாிய க0க அைத. இ*த பாபாைவ நா
ேபாகிேற விைளயாட" எ ெற லா ெசா Iவாேய. த1கதி
எ

ைம2ன

எ/24ெகா0/
அபா- அ2தா

Kட ேவ74ைகயாக, ”ேட; பயேல! உன4ேக அவைள4

ெகா/4கிேற0டா" எ , ெசா Iவா . நீதா %2 சப*தமாக எ1ேகேயா
ேபா;4 க யாண ப0ணி4ெகா0/ வி.டா;. ஸரJவதிையவி./ நீ ேவ,
இடதி

ெப0 ேத7யேத எ1க4+ ஆEசாிய*தா

'களம#ற பிைள பவதி
சாவிதிாிைய ஏ

மண*2ெகா0ேட

மனைதேய ேக./4ெகா0டா
-------------------

நா

!" எ

, Kறி "7தா:

ச*தித ெப0கைள எ லா மற*2வி./,
?ஏ

ர+பதி.

....?' எ

, ெம2வாக த

19. ' நதேகாபாலேனா நா-'
நா-'

ஸரJவதியி இ னிைச4 கEேசாியி அர1ேக#ற2ட திற%விழா இனி2
"7*த2. சாவிதிாி வராமேலேய ைவபவ +ைறவி லாம நட*2வி.ட2. அ ,
காைலவைரயி ெதவி ேபாகிற வ07ைய பா2 பா2 அI2
ேபானா Jவண! ஊாி ெதாி*தவக ேக.பத#+ பதி ெசா 8ேய
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அவ4+E ச82ேபா;வி.ட2. "த

நா அல", ஒ

,4+ பதாகE

ெசா 8ய ெச;திக ேவ, அவ மனைத அாிதன.
"நீதா

ஒத4+ ஒ

நா./ெப0ணி

, ெதாியா2 எ

, 7 7 ைவதி4கிறா;. உ

பா.7 இ4கிறாேள, அவ, நா தா

பாடா; ப/தி ைவ4கிேறா எ

ப0ணேபாகிறா; ம

னீ?" எ

அவ ேபதிைய

, தப.ட அ72 வகிறா. அத#+ எ

ன

, அல" ஆதிரைத4 கிளபிவி.டா.

Jவண24+ விய%, ேகாப" ஒ1ேக ஏ#ப.டன. '%ஷA4+,
மைனவி4+ ஏேதா சி லைற மனJதாபதா

பிற*தக ேபாயி4+ ெப0

கிளபிவி.74+ வத*தி எ5வள( அபா0டமாக இ4கிற2? சாவிதிாியிட

நா

பி

எ5வள( அ

%ட

இ*ேத

? இர0/ ேவைளகளிI தைல வாாி

னி E =./கிற2, பாி*2 பாி*2 சாத ேபா/கிற2மாக இ*தவைளேய

எப7 L#றிவி.டா பாதாயா?' எ

, நிைன2 நிைன2 வ*தினா

Jவண,
"எ

எ

ன அமா அப7ேய அச*2 நி

, ர+பதி தா;4+ ஆ,த

Kறினா

த1க", ஸரJவதி  விழாவி

எப74 Kபி/வ2? எ

,வி.டா;? ெசா 8வி./ ேபாக./ ேபா"

+Lகல2ட

ன உற( எ

ஸரJவதி அைழப2 ேபா , "அதா
ஓ7 ஓ7 ேவைலகைளE ெச;தா.
" உ1க4+ எ

.

ப1ெக/24ெகா0டாக. .

, ெசா வ2 எ

!" எ

, கவனியாம

, ஆைச ட

ர+பதிைய அைழ2

ன ேவ0/ ெசா I1க. இேதா ஒ நிமிஷதி

சிாி24ெகா0ேட ேபசி அவ
பாட ெதாி மா?" எ

த1க,

தயா!" எ

,

மனைத4 கவ*2வி.டா த1க. ”உன4+

, ர+பதி அவைள விைளயா.டாக4 ேக.டேபா2. "ஓ!" எ

தைலைய ஆ.7னா த1க. "பா/ேவ

. ஆனா , ஸரஸு அ4கா மாதிாி தாள

,

கீள ேபா./4ெகா0/ 6தமாக பாட ெதாியா2. கிராம24+ வ

சினிமாவி8*2 எ5வள( பா./க க#,4ெகா074கிேற

மா.7#+ தீனி ைவ4+ ேபா2 பா/ேவ

Jவாமி4+ மல ெதா/4+ேபா2 பா/ேவ

பா/ேவ

ெதாி மா?

. ேகால ேபா/ ேபா2 பா/ேவ
; கிண#றி

ஜல இD4+ேபா2

; மா/ கற4+ ேபா2, தயி கைட ேபா2 பா/ேவ

ேக./ ரசிபவக ேம#Kறியவகதா, அதா
ெம;மற*2 க

ைற ந4+வத#+ பதிலாக எ

! நா

.எ

;

பா.ைட4

பா/வைத4 ேக./ ப6

"கைதேய பா24 ெகா0/
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நி#+. ”
கி0கிணியி

நாதேபா

"சாி, அப7யானா

படபட ெவ

, த1க ேபசி4 ெகா0/ ேபானா.

ஸரJவதியிட நாைள4+ கட( வாF2 பா/வத#+

ஏதாவ2 பா./ க#,4ெகா'. நாைள4+ நீதா
திXெர

பாடேவ0/" எ

,.

"ஆ...." எ

, வாைய ஆEசாிய2ட

பா/வதா? ஐேயா! ெதா0ைட

தா

எDபேவ எDபாேத. என4+. பாட ெதாி  எ

சிறி2 அEச2ட

அதா

எ

.ந

னேத

ர+பதிைய பா2, “"த8ேலேய ெபாிய பாீைS

, ெசா

எ

னேவா வா;4+ வ*தைத

னா , விழா(4+4 கட( வாF2 பா/ எ

றாக இ4கிறேத!" எ

,க

னதி

க0கைளE சிமி.74 ெகா0ேட Kறினா.
"மன ேபானப7 பா/பவக4+தா

கிராமதி

, இவாிட ெசா

, பய*2 ெகா0ேட தய1கினா த1க. ஆகேவ,

ைவ2வி.Xகேள! யா இ லாத இடதி

பா/ேவ

ர+பதி

திற*தா த1க.

'ஏற4+ைறய ஆயிர ேபக4+ எதிாி
ஆபதாக "7*2வி.டேத' எ

றா

வல2 ைகைய ஊ

கிறீகேள

றி4

ைதாிய உ0/. விழா ம0டபைத4

மா./ ெதாDவமாக நிைன24ெகா0/வி.டா

ஆயி#,.

எ லாவ#றி#+ மன தாேன காரண, த1க? அர0மைனைய , +7ைசைய 

சமமாக பாவி4+ மகா

க பிற*த சதி

ெகாQச மாவ2 நா சமதிR7ேயா/

இ4கேவ0டாமா? ஏேதா ஒ பா./ பா/ பா4கலா. பிற+ ெசா கிேற

உன4+ பாட வமா, வரதா எ

தைரைய பா24ெகா0/ நி

'ந*தேகாபாலேனா/ நா

,?” எ

றா

ர+பதி. சி,2 ெபாD2 த1க

றி*தா. பிற+ ெம2வான +ர8 ,

ஆ/ேவ

'எ

கிற பா.ைட பல பிைழகட

ஆரபிதா. பிைழக ம8*தி*தேபாதிI, அவ பா.7

,

பாட

உ4க இ*த2.

அவ மனதி க0ணனி உவ நிைற*திப2 அவ அைத அAபவி2
பா/கிறா எ ப2 %ாி*த2. அவைடய அக ற விழிகளி8*2 தானர
தாைரயாக4 க0ணீ ெபகிய2. உடேன உத/க படபடெவ , 27தன.
ெம ல ெம ல பா.7 ஒ8 அட1கிவி.ட2. விம8 ஒ8தா அதிகமாயி#,.
த1க இர0/ ைககளாI க0கைள ெபாதி4ெகா0/ ேதபினா.
ர+பதி தி/4கி.டா

. ச#,"

ெகா07*தவ4+ திXெர

சிாி%, ேக8 மாக ேபசி4

,எ

ன வ*2வி.ட2 எ

, நிைன2
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வாQைச ட

உ

அவ தைலைய வ7, "த1க! இெத

ைன யாராவ2 ஏதாவ2 ெசா

த1க ெம2வாக 'இ ைல' எ
சிாி24ெகா0ேட, "நா
ந

னாகளா?" எ

அDகிறா;?

.

, ேக.டா

, தைலயைசதா. பிற+ அDைகயி

பா7ய2 ந

றாக இ4கிறதா?" எ

ன அமா! ஏ

றாக இ4கிறதா அதா

, ேக.டா. அDைகயி

ந/வி

?எ

ந/வி

பளிEெச

+ர

,த

"2ேபா ற ப#க ெதாிய நைக4+ அ*த ெப0ணி "கவிலாசைத உ#,4
கவனிதா ர+பதி. வானெவளியி சQசாி4+ காேமகைத4 கிழி24ெகா0/
கைள 6ட வி.ட2.
"நீ ந

றாக பா/கிறா;. உ

+ரI இனிைமயாக இ4கிற2. ஸரJவதியிட

ெகாQசகால ச1கீத பயி

அDதா;?" எ

றா

ேபஷாக பாடலாேம. ஆமா.... நீ ஏ

, திப( ேக.டா

அவ மி*த ச1ேகாஜ2ட

ர+பதி.

அவைன பா2, "ஒெரா சமய எ

ைன-

ப#றிேய என4+ பலத ச*ேதக வ*2வி/கிற2. ஒ ேவைள எ ைனதா
பி74கவி ைலேயா எ , நிைன4கிேற . எ ைன4 க யாண ெச;2 ெகாள
அத#காக ெப0 பா4க எ1க 9./4+ இ2வைரயி ஏெழ./ ேபக
வ*தாக. அமா கட

வா1கியாவ2 பZஜி , ெஸாZஜி  ெச;2ைவபா.

வகிறவக "த8 நா1க வசி4+ ஓ./ 9.ைட பாபாக. பிற+ எ1க
9.7 %ழ1+ சாமா களி தராதரைத மதிபி/வாக. அ%ற எ ைன
பாடE ெசா Iவாக. இ5வளைவ  ெச;2வி./ ெப0ைண

பி7தி4கிற2; பண1கா6தா

+ைற(' எ

, ெசா 8வி./ ேபா;வி/வாக.

எப7ேயா ஆயிர )பா; ெசலவழி2 ஒ நா க யாண ப0ணிவி/வா,
அமா. ஆனா

அவக ேக.+ ெவளி பாதிர1க, சீ வாிைசக*தா

அமாைவ பய",2கி

றன அதா

!"

’இ4கிறவக தாராளமாக4 ெகா/4க./. வா1+ பவக தாராளமாக

வா1கி4ெகாள./. ஆனா , பணைத , த1கைத  ஒபி./ மதி%
ேபா/வ2 6த ைபதிய4காரதன' எ

, ர+பதி நிைனதா

. "அழகி

சிற*தவளாக4 +7தன பா1+ட இ4+ ஒ ெப0ைண இ*தE சக
பண2ட ஒபி./ பா4கிறெத றா சக சீதி*திவி.ட2 எ ,

Kற"7 மா? பாரதி பாட கைள பா/ வா8பக மனதா

இ4கிறெத
"கவாயி

, ெசா ல"7 மா?'

ைகைய ஊ

றி ேயாசைனயி

சீதிதி

ஆF*தி*த ர+பதி4+ "

னா
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ஸரJவதி வ*2, "அதா

! நாைள4+4 கட( வாF2 யா பா/கிற2?" எ

ேக.டா.

,

'த1க24+ ஏதாவ2 சிறிய பா.டாக4 க#,4 ெகா/ ஸரஸு. அவ அழகாக
பா/கிறா. நீ இ2வைரயி

ேக.கவி ைலேய. பாவ-" எ

ெகா0/. 'அப7யா த1க? ஆனா
அைழ2ேபானா.
----------

வா ேபாகலா" எ

றா

ர+பதி. ஸரJவதி

, அவ ைககைள ப#றி

20. 'ைத
'ைத பிறதா' வழி பிற காதா?
காதா?

ஏற4+ைறய ஆயிர ேபக4+ேம
எ2( ஏ#படாம

த1க: 'கணி' ெர

ஸரJவதி  ெம2வான +ர8
த*த ப2ைமேபா

நி

K7யி*த அ*த ம0டபதி

சைப4 KEச

, பா7னா. அவ4+ 2ைணயாக

பாடேவ அவ4+ அEச எ2( ஏ#படவி ைல.

, அவ பா7ய அழேக அ1+, வ*தி*தவகளி

மனைத ெவ+வாக4 கவ*2வி.ட2. ஸரJவதி வஷ4கண4கி ச1கீத
பயி றவ. அவ "த கEேசாிேய மிக( தரமாக அைம*2வி.ட2. அ , அவ

பா7ய ச1கராபரண", ேதா7  ெவ+ ேநர வைர எ ேலா கா2களிI

ாீ1கார ெச;2ெகா07*தன. ேப4+ %கD4+ ஆைசபடாம
நிைற*த பரபிமைத நாத )பமாக வண1கினா ஸரJவதி.
ர+பதி4+ அ

,, தா

விழாவி

ஏ#படவி ைல. கானெவளதி

எ1+

கல*2 ெகா074+ உணEசிேய

: எ ேலாைர  இD2E ெச I ஸரJவதி ,

த னட4கமாக அவ வாைத4+ மதி% ைவ2 ஒ நாைள4+ சிறிய
பா.ைட பாட ெச;2 கEசிதமாக பா7ய த1க" மாறி மாறி அவ அக4
க0" % த.டாமாைல ஆ7ன. +ழ*ைத பவதி8*2 பாத ஸரJவதியாக
அ , அவ அவ க0க4+ ேதா றவி ைல. ஒேர சமயதி ஆயிர
நா(களி

%கD4+ பாதிரமாகிவி.டா அ லவா? அவ இனிேம

விஷய1களி
வாF4ைகயி

மனைதE ெசIத( மா.டா. த1க அப7யி ைல.
தன4+ இனியனாக ஒவ கிைட4க மா.டானா எ , ஏ1கி

நி#பவ. பா./, கைத  ெதாி*2 ெகா07*தாலாவ2 க யாண

'மா4ெக.’7

விைல ெப,ேவாமா எ

, காதிபவ. அவைள "

சாவிதிாிைய4 க யாண ப0ணி4ெகாவத#+ "
த1கைதேய மண*தி4கலா.
"த1க! எ

சிரேம#ெகா

சாதாரண

2ணிகைள 2ைவ2 ைவ" எ

பா/ மன6 எ

பாகேவ

பாகேவ பாதி*தா

, உதர( இடலா. அைத அவ

/ ெச;2 "7பா. "த1க; ஏேதா உன4+ ெதாி*த பா./ இர0/
னேவாேபா

இ4கிற2" எ

றா

ஏேதா பா7  ைவபா.
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கலகலெவ
அ2 தா

, சிாிபா. ேகாப வ*தாI உடேன தீ*2வி/. இெபாD2?
ெசா Iகிறாகேள, ” அவசரமாக மண"72,

ஆ1கிலதி

சாவதானமாக ேயாசிப2" எ

வ*2வி.ட2.
விழாவி
"எ

,. அ*த நிைல4+ ஏற4+ைறய ர+பதியி

ந0பக அவைன4 ேக8 ெச;தாக.

ன அபா! மனவிைய இ*த மாதிாி சமயதி

ஊ4+ அAபிவி.டா;.

சகதமிணிேயா/ ேச*2 ெச;கிற காாிய24ேக பல

ெசா Iவாகேள" எ

, ேக./ அவ

" ேவ, ஏதாவ2 விேசஷேமா?" எ

"மாJட ர+பதி வரேபாகிறா
றா இ

ெனாவ.

"அெத லா ஒ

ெவளிேய ெச

,வி.டா

எரJவதி  Kடதி

அவ

,

மனைத %0ணா4கினாக.
அவைன4

ேபா84கிற2. விேசஷ இ4கிற2 ஸா!"

,மி ைலயபா" எ

ேமI அ1+ உ.கா*தி*தா

அதிக எ

, ந0ப ஒவ +,%E சிாி%ட

ேக.டா.

எ

நிைல

, ேமI4+E சிாி2 மDபினா

ேபEைச வள2வாக எ

. ம,ப7  அவ

, ேதா

ர+பதி.
றியதா

9./4+ வ*தேபா2 த1க",

உ.கா*தி*தாக. அல" அைத த

ைகயி

நாைல*2

மிளகாைய , உைப  ைவ2 அவக இவ4+ 6ழ#றி உேள எாி 
அ/பி

ேபா.டா. திR7 ேதாஷ ஏ#ப./வி/மா!

”க.டாய 6#றிேபா/ அைத, எ
ெகா07*ேத

. 'சாதாரணமாகதா

க0ேண ப./ வி/ேமா எ

ஜமா;2 தளி ந.டாேள த1க!" எ
ெவளியி.டா

ர+பதி.

"அவ4+ எ

ன ெதாியா2 எ

பா/ேவ
,த

'எ

, பய*2

, ெசா 8வி./

அதிசயைத , ச*ேதாஷைத 

, நிைன4கிறா;? ப2 ேபக4+ ேபஷாகE

சைம2வி/வா. மணி மணியாக4 ேகால1க ேபா/வா. வய8ேல ேபா;4

கதிர74கE ெசா ; ேசைல தைலைப வாி*2 க.74ெகா0/ +7யான ெப0
சட

கதிர7பா, +ளதிேல "Dகி நீEசல7பா. ஆனா , அவ4+ ஆ1கில

ப74க வரா2. உட% ெதாிய இ ஒளி  உைடக உ/தி4ெகா0/
உத./4+E சாய சி4 ெகாள ெதாியா2" எ , அல" ஆரபி2வி.டா.
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"ஓேஹா !" எ
வ*தா

றா

ர+பதி. "உன4+ நீ*த ெதாி மா? பேல! நா

என4+ நீEச

"ேபா1க அதா

க#,4 ெகா/பாயா த1க?" எ

! இ*த ெபாியமா(4+ எ

ெசா 84ெகா0/ இபா!" எ
வி.டா.

ஸரJவதி ர+பதிைய பா2, " எ
ேபாவதாக ேயாசைனேயா?" எ

, ேக.டா

ர+பதி.

ன ேவைல? எைதயாவ2

, சிாி24ெகா0ேட த1க ஓ7 மைற*2

ன அதா

, ேக.டா.

“வர./ேம இ1ேக உ.கா*2 ெகா0/ எ

! --கிராம யாதிைர ஏதாவ2

ன ெச;கிறானா? ெப0டா.7தா

ேகாபி24ெகா0/ ஊாிேல ேபா; உ.கா*தி4கிறா. இவ

ேவ07 அைழ2வர ேவ0/மா4+! ந

அல" ச#, இைர*2 ேகாப2ட

கிராம24+

ேபா; அவைள

றாக இ4கிற2 Jதிாீ 6த*தர?" எ

Kறினா.

"அெபாD2 த1கைத  உ1கேளா/ அைழ2. ேபா; வி/9களா எ
எ

, ேக.டா ஸரJவதி.

"ஆமா. அவ இ1ேக எத#காக இ4க ேவ0/? உ
எ

, ஆைசப.டா, அைழ2 வ*ேத

"எ

,

ன?"

ைன பா4க ேவ0/

றா அல".

சாவிதிாி %4கக24+ வ*தா. வ*2 இர0/  , மாத1க4+ ஊ4+
ேபா;வி.டா. ம,ப7  ஸரJவதியி வாF4ைக தனியாகேவ கழி*த2.

திXெர

, த1க வ*தா, ெபயைரேபா

சாவிதிாிையேபா

"ஸரஸு அ4கா!" எ

இ லாம

ஒளிைய 9சி4ெகா0/!

கபடம#, பழகினா. ஸரJவதி ட

பா7னா.

, சேகாதர பாவ ெகா0டா7 அைமயாக அைழதா!

ஸரJவதியி மனதி இட" பி724ெகா0டா. பதைரமா#, ப6
ெபா ைன உ4கி வைளப2 ேபா த1கைத பலவித1களிI சீதிதி
சகதி உய*தவளாகE ெச;ய "7.  எ , ஸரJவதி கதினா. அவளிட

மைற*தி4+ திறைமகைள ெவளி4+4 ெகா0/வர"7  எ
ஆனா

ைலயி

, நிைனதா,

த1க ஊ4+ ேபாகேபாகிறா. கிராமதிேல இ0ட ஓ./ 9.7
’மிA4 மிA4' ெக

, எாி  அக

விள4ைகேபா

அவ

கிராமதிேல இ0ட 9.7 ம1கிய ெவளிEசைத பரபி4ெகா0/ இபா.
இ*த ெப0-சகதி எ லா நல1கைள  ெப#, வாழ ேவ07ய த1க யாராவ2 ஒ வேயாதிகA4ேகா, வியாதி4 காரA4ேகா, த

கDைத நீ.7,
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விவாக எ கிற ப*தைத பிைண24 ெகாளாம - இ4கேவ0/ேம! அ%
ெவ72 மலவத#+ " ேப கச4கி எறியபடாம இ4க ேவ0/ேம! அப7 அவைள4 காபா#ற யா வர ேபாகிறாக?
ஸரJவதியி

ெம

ைமயான மன %0ணாக வ8த2. 'இ
தமிF நா.7

, அவ அ*த

9./4 Kடதி

க0ட த1கைத ேபா

ப/கிறாக எ

பைத நிைனதேபா2, ஏேனா அவ மனைத ஆயிர ஊசிகளா

'த1க1க’ அவதிப/கிறாக. ஏைழ ெப0க எ

ஆயிர ஆயிர

கிற காரணதினா

ந64க

+2 ேவதைனைய அைட*தா. மனதி +", ேவதைன ட ஸரJவதி
அ1கி*2 ெச , த1க உ.கா*தி4+ இட24+ வ*தா. அவ

கர1கைள ப#றிE ேச2 த

, உன4+ இ*த ஊ பி74கவி ைலயா

ஊ4+ ேபாகிறாயாேம த1க? ஏ
எ

ன?" எ

த1கதி

பிைண24ெகா0/, "த1க! நீ

ைககளி

, ேக.டா.

க0களிI க0ணீ தபி நி

"பி74காம

எ

ற2.

ன அ4கா? இ*தாI, எதைன நாைள4+ நா

"7 ? ைத பிற*தா

என4+ ஒ வழி பிற4காதா எ

? அ2ட

ேவ0டாமா நா

,எ

ஊாி

ஏ#ப/வதி ைல அ4கா. 'த1கமா' எ

, ஏ1கி4 காதி4க

என4+ ஏ#ப/ இ

, கபடமி லாம

இ1ேக இ4க

ப ம#ற இட1களி

அைழ4+ அ*த4

கிராமவாசிகளி அ ைப என4+ இ1ேக காண"7யவி ைல. இ1ேக  உ
ைன ேத7 அேநக ெப0க வகிறாக. உ Aைடய அைம ேதாழிக

எ

, ெசா 84ெகாகிறா;. ஆனா , அவக பக.டாக ேப6கிறாக. மன

வி./ நீ1க எ2( ேப6வதி ைல. அ

'உ

, ஒ ெப0ைண பா2 நீ ேக.டாேய,

கணவாிடமி*2 க7த வ*தி4கிறதா? ெசௗ4யமாக இ4கிறாரா?' எ

,.

அத#+ அவ ஒ சிாி%E சிாி2வி./ தைலைய ம./ ஆ.7வி.டா. எ1க
ஊாிேலயானா ெகாைள விஷய1கைளE ெசா 8 வி/வாேள அ*த மாதிாி ஒ
ெப0! உள2 உணEசிகைள ெவளியி/வைத அநாகாிகமாக4 க2கிறாகேளா
எ னேவா உ ேதாழிக!

"த1க! நீ ெராப( %திசா8. ேச#றிேல மல தாமைரையேபால உ

நிைன4கிேற

த1க. ஏதாவ2 அச./ பிச.ெட

, பய*2 ெகா0/

ெச;2விடாேத. உன4+ பி74காதவைர மண*2 ெகாளாேத. ெதாி மா?"
எ

, விரைல ஆ.74 க07%ட

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

எEசாிதா ஸரJவதி.

ைன
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21.
21. "45 ஹிதய
தபா இலாகாவின4+E சிரம ைவ4காம ெச;திக மி ன ேவகதி
சாவிதிாியி ஊ4+ எ.7ன. சாவிதிாி4+ பைழய சIைகக அ5வளவாக
இெபாD2 பிற*த 9.7 இ ைல. க யாண24+ " % த ேனா/ ஒ.74

ெகா0/, தா

ேகாப அைட*தாI பாரா.டாத சீதா இெபாD2 ேவ#,

மAஷியாக4 கா.சி அளிதா. அவ4+ ம.ட#ற ேவைலக கிட*தன. ஹி*தி

வ+%4+ ேபாக ேவ0/. பிற+ ச1கீத பயிலேவ0/; கலாசாைல4+ ேபாக

ேவ0/; 9.7

அமா(4+ உதவியாக ஏதாவ2 ெச;2 "7தாக ேவ0/.

சேகாதாியிட மனவி./ ேபச எ

வய2 சிறியவளான சீதா ஏ

ன இ4கிற2? சாவிதிாிையவிட நா

ைக*2

அப7 ஒ21கிE ெச கிறா? ச*2, சாவிதிாி ட

அதிக ேப6வேதயி ைல. ஆதியி8*ேத இவ4+ ஒ24ெகாகிறதி ைல.
இவ எைதயாவ2 +றி2 த4க ெச;ய ஆரபிதாகளானா
மணி4கண4கி ஓயமா.டாக.
இதனிைடயி

ெதாிவிபா.
"ஏ07! எ

பா.7, தின தின ஏதாவ2 ஒ %2E ெச;திைய4 ெகாண*2

னேவா விழா நடதினானாேம உ

ஆபைடயா

? அம4கள

ப.டதா. அவ இ4கிறாேள ஒதி, ஸரJவதிேயா, லgமிேயா? பா./4

கEேசாி ெச;தாளா! திற*த வா; டாம உ கணவ அவ எதிாி உ.கா*2
ேக./4ெகா07*தானா. ேபாதா4+ைற4+ ஊாிேல யி*2 ஒ ெப0
வ*தி*ததா. ேந#, அ1கி*2 வ*த ேகா% 9./ ரா" எ னிட ெசா னா .
உ அமா காதி விD*தா ச0ைட4+ வவா. எ னாேலேய நீ ெக./
ேபா; வி.டாயா. அவ தா
யா அகி

அ

அைத வா;4+ வா; ெசா Iகிறாேள” எ

, பா.7

இராத சமய பா2E சாவிதிாியிட ெதாிவிதா.

, காைல பதிாிைகயி

ெவளியாகி இ*த ெச;தி  அ2ேவதா

. விழாவி

ஸரJவதி கEேசாி ெச;  %ைக பட, பிரமாதமாக ெவளியாகி இ*த2.

ஒ8ெப4கியி " % %2 ெப0 ஒதி நி , த பவளவா; திற*2
பா74ெகா07*தா. ர+பதி தைலவைர4 ைகKபி வண1கி அைழ2வ

கா.சி ம#ெறா ப4கதி

இைம4காம

ெவளியாகி இ*த2. சாவிதிாி, பட1கைளேய க0

பா24ெகா07*தேபா2 தா

பா.7 வ*2 ேம#Kறிய வித

ெதாிவிதா. பதிாிைகயி , நட*த2 நட*தப7 ெவளியாகி இ*த2. அ2ட

K.7ேயா +ைறேதா ெச;திகைள ெவளியி/ சாமதிய அைத4 கவனித
நிப4+ இ ைல! ஆனா , பா.74+ அ*தE சாமதிய அபாரமாக

அைம*தி*த2. திற*த வா; டாம பா.ைட ர+பதி ரHதா எ , Kறினா.
மன சாியி லாம ர+பதி விழா ம0டப24+ேள ெபபாI நி#கவி ைல.
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இைடயிைடேய ஸரJவதி அவ ச1கதிகைள பா/ ேபாேதா, ஆலாபன

ெச; ேபாேதாதா

அவ

ச#, நி

கEேசாியி , மன4 ேகாளாறினா

, அைவகைள ரHதா

ஏ#ப.ட அயைவ தா1காம

. பாதி4

காாியதாிசி யிட

ெபா,ைப வி./வி./ 9./4+ வ*2வி.டா . ஒ ,4+ பதாக ேப6வ2
சிலைடய இய %. க0ணா க0டைத ெவளியிடேவ சில தய1+வாக.

ெபா1கிவ அDைகையE சமாளி4க "7யாம சிறி2 ேநர திைக2ேபா;4
க0களி ெப+ நீட உ.கா*தி*தா சாவிதிாி. ஒ Sண அவ4+

கணவனிட ேகாபி24ெகா0/ வ*தேத தவேறா எ
எ

ன? நா

அ1ேக இ4க ேவ0/ எ

வா;வி./ ேபசி4ெகா0டா.
"எ

, யா அDதாக?' எ

ன ெசா 84 ெகாகிறாய7 அமா?" எ

அகி

வ*2 நி

, Kட ேதா

றிய2. 'தவ,

, ச#, உர4க

, ேக./4 ெகா0ேட ேபதியி

, அவ "கைத உ#,4 கவனிதா பா.7. பிற+, "ந

றாக

இ4கிறேத நீ இப7 மாைல மாைலயாக4 க0ணீ வ74கிற2? இப7 அDதா

உட%4+ ஆ+மா7 சாவிதிாி? அச/தா

ேபா" எ

, Kறினா.

இவக இவாி ேபEைச  ச#, ெதாைலவி ேமைஜ அகி உ.கா*2
காேலZ பாட1கைள எDதி4ெகா07*த சீதா கவனிதா. பா.7யி
அGதாபைத4 க0ட2 அவ4+4 ேகாப ப#றி எாி*த2. ’இ லாதைத ,

ெபா லாதைத  வ*2 ெசா 8வி./ இெபாD2 எ

யி4கிற2' எ

,தா

ேக.பாக. அதிேப திற*த வா; டாம
, +,%E சிாி%ட

ேக.டா.

"அ7 அமா! நீ இ1ேக இ4கிறைத நா
பாதி மாக ேபா; உ

ைவ4காேத. நா

பா.7! பா.ைட4 காதா தா

எப7 பா.ைட4 ேக.க "7 ?"

பா4கேவ இ ைலேய. ஒ

,

அமாவிட", அ0ணாவிட" கலக ப0ணி

பா./4+ எ1ேகேயா விD*2 கிட4கிேற

கிளபி விடாேத7 அமா. உன4+ %0ய உ0/!" எ
பா2.

. நீ ச0ைடைய4

, பா.7 சீதாைவ

"ஆமா. . . . . . ஆமா. . . . . .பா.7, இைதெய லலா ேநாி
வ*தி4கிறா! அதா

ேவ07

சீதா ேகாப அைட*தா. ஆகேவ, அவ சாவிதிாிையE

சிாி4க ைவபத#காக பா.7ைய பா2. "ஏ
எ

ன இைழய

ேபா; பா2வி./

இ5வள( வ4கைணயாகE ெசா கிறா. அைத4

ேக./வி./ நீ  அDகிறா;!" எ
ெகா0/ Kறினா சீதா.

, சாவிதிாிைய4 ேக8யாக பா24
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"ஆமாம7 பா.7 ெரயிேலறிேபா; இெத லா பா2வி./ வகிறா! ேவ,

ேவைலேய இ ைல பா அவ4+? உ

அதிேப விஷய*தா

ெதாி*தி4கிறேத...”

எ ேலா4+

சீதா(4+ அ1ேக ேபசி4 ெகா0/ நி#க ெபாDதி ைல. காேலஜு4+ ேநரமாகி
வி.டதா அவ %றப./வி.டா.
சீதா காேலஜு4+ ேபான பிற+, ஊ வ%கைள ஒபி4+ வழ4கமான

ேவைலைய பா.7 நிபயமாக நடதினா. அவ, சாவிதிாியி
. ரா"ைவ பாேத

ேந#, ேகாவிI4+ ேபாயி*ேத

விசாாிதா

. ”ஆமா0டா அபா! சாவிதிாி இ1ேக தா

. அவ

அகி

உ

வ*2,

ைன ப#றி

இ4கிறா. அவைள4

ெகா0/வ*2 வி/ப7 சப*தி 9.டா ஒ வாிKட எDதவி ைலேய. நீ அ*த

ப4க ேபாயி*தாேயா?" எ

9.7#+ ேபாக ேவ0/ எ

, ேக.ேட
, நா

மாபிைள ைபயைனE ச*திேத

இ4கிறதா?' எ
அவ

தா

அவைன எ

, ேக.ேபா எ

திற*த வா; டாம
?"

"சாி, சாி, ேபா2. இனிேம

பா.7! அவக

கிளபவி ைல. த#ெசயலாக வழியிேலேய

. 'ஏ0டா அபா! நீ ெச;கிற2 ந

, பாதா

றாக

அ1ேக ஏகப.ட அம4கள.

பா.ைட4 ேக./4ெகா0/ இ4கிறாேன.

னைத4 ேக.கிற2?' எ

ெசா ல ேபாகிறா

. 'ேபாயி*ேத

, ரா" ெசா

னா

. அவ

ெபா;யா

நீ யாாிட" எைத  விசாாி4க ேவ0டா.

நட4கிறப7 நட4க./ ேபா" எ

, அI%ட

எD*2 வி.டா. எD*தவ ேநராக த

Kறிவி./E சாவிதிாி அ1கி*2

அைற4+E ெச

, கதைவ தாழி./4

ெகா0/ காகிதைத , ேபனாைவ  எ/தா. மளமளெவ

, கணவA4+4

க7த எDத ஆரபிதா. ேகாபதாI, ஆ1காரதாI அவ ைகக ந/1கின.

ேபனாவி8*2 அ1க1ேக இர0/ ெசா./க மசி  காகிததி
க7த எDதி "7த2 அைத வாசி4க ஆரபிதா.
அ

%ள கணவ4+ எ

படவி ைல.

ேறா, ஆயி4 காதல4+ எ

"நமJகார. பதிாிைககளி

விD*தன.

ேறா க7த ஆரபி4க

ெவளியாகி இ*த %ைக ப.ட1க மிக( அபார!

க.7ய மைனவி ஒதி இ4கிறா எ பைத மற*2வி./ உ1கைடய கைல
ேவஷ ந றாக இ4கிற2! அ*த இ ெனா ெப0 யா எ பைத என4+

ெதாிவிWகளா?"
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க7த ைபதிய4காரதனமாக எDதப.ட2. ஆதிரதி , அவசரதி

எD2கிேறா எ

பைத4 கவனியாம

ஒ ேயாசைன ேதா

றிய2. 'நா ஏ

எDதி அவ ெசா*த விஷய1களி
ன உாிைம ட

ன

எDதப.ட2. சாவிதிாி4+ பளிEெச

,

அவ4+4 க7த எDதேவ0/? க7த

தைலயிட நம4+ எ

இவைர  பலமாக பிைண4+ கணவ
ேவ, எ

எ

ன அதிகார இ4கிற2?

-மைனவி எ

அவைர4 ேக.க "7 ?' எ

கிற ப*தைத தவிர

,ஒ

, %ாியாம

க7தைதE 64+ \றாக4 கிழி24 கீேழ ேபா.டா சாவிதிாி. +",
ஹிதயைத4 ைகயி அDதியவா, ேதபி ேதபி அDதா அவ. இ*த
நிைலயி பிரைம பி7த2 ேபா அவ ெவ+ேநர உ.கா*2 இ*தி4க
ேவ0/.
அைற4 கதைவ யாேரா ேலசாக த.7னாக. சாவிதிாி எD*2 கதைவ திற*த2
ம1கள வாயி#ப7யி நி றி*தா. "சாபிடாம மணி ப னிர0/ அ74க

ேபாகிறேத!" எ

,அ

%ட

அவைள அைழதா ம1கள. அD2 ரத ெமனE

சிவ*தி4+ மகளி க0கைள பாத2 அ*த தா ள பாகா;4 கைர*த2.
ைகையப#றி ஆைச ட அைழ2ேபா; சைமயலைறயி உ.காதி அ %ட
உணைவ பாிமாறினா ம1கள.
-------------

22.
22. த7க!)ட- ர"பதி

அ/த நா அல"(, த1க" ஊ4+ %றப/வதாக இ*தாக. 9.ைடE

6#றிE 6#றி வைளய வ த1க ஊ4+ ேபா;வி.டா
ெதவி

9/ ெவறிEேசா7வி/.

"2 "தாக யா ேகால ேபா/வாக? ைஜ4+ வி7ய# காைல யா

மல ெகா;2 ைவபாக? ஸரJவதி அ5ேவைலகைளE ெச;தாI, த1க

ெச;வதி

தனியான ெதா அழைக4 க0/ ரசிதா

மிள+ வைட எ

றா

ஆைசயாேம" எ

, கரகரெவ

ர+பதி. "அதா

! உ1க4+

, அ*த பலகாரைதE

ெச;2 த.7

ைவ24 ெகா0/வ*2 ைவதா த1க, ஒ நா. எ ேலாைடய

ேவ0/ எ
அவ.

கிற ஆைச ட

மனைத  தா

கவர ேவ0/; எ ேலா4+ தா

அைனவ ெமE6ப7யாக நட*2 ெகா0டா

“பாவ! ந ல இடமாக பா24 ெகா/தா

அவசரப./ எ1காவ2 பாD1 கிண#றி

அல" எ

, Jவண த

இனியவளாக நட*2ெகாள

- ெப0 ெசௗ4கியமாக வாFவா.

தகிற மாதிாி தளி விடாதீக”.

நாதனாாிட அ74க7 ெசா 84ெகா07*தா.

அ , ந/ மதியா னதி மா7யி நா#கா8யி சா;*2 ேயாசைனயி
ஆF*தி*தா ர+பதி. இ , இ லாவி7 நாைள வவா அ ல2 க7தமாவ2
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எD2வா எ

, தின தின எதிபா2 ஏமா*2 ேபாகேவ, ர+பதியி

மனதி

ஒவித அச./ எ0ண - சபல %தி தைல எ/4க ஆரபித2. ச4கைரையவி./

இனிைப எப7 பிாி4க "7யாேதா, அமாதிாி தாபதிய அ

உள1க பிாி4க "7யாதப7 ஒ

பினா

இவாி

றிய ேநச, சாவிதிாி4+, ர+பதி4+

ஏ#படவி ைல. மிக மிக4 +,கிய கால24+ அவAைடய வாF4ைக 6ச*2

வழி*த2. 'இள மைனவி ட

அவ

அவ

ஆன*தமாக வாF4ைக நடதேபாகிேறா' எ

க.7ய ேகா.ைட தக*2 விD*த2. அதனா , மன ஓ7*2 ேபாயி*த

மன4க0 "

% த1க ேதா

றி மைற*2ெகா07*தா. அவளிட

அவA4+ அலாதியான ஒவித பாச ஏ#ப/வைத உண*தா
இ1கி*2 ேபா;வி/வா. நாA அவட

பிற+?' எ

, ேயாசிதா

கீேழ ஸரJவதி ைபரவி ராகதி

எ

கிற கீதனதி

.

.எ

ைன யா எ

அணாசல4 கவியி

த1கைத4

ன ெச;ய"7 ?' எ

சரணைத பா74ெகா07ப2 ேக.ட2. 'அ*த நாளி

தடைவக பா7னா. ர+பதி4+ மிக( பி7தமான பா./தா

அவA4+ ஸரJவதியி

ேபாி

இ4கிற2 எ

ெசா*த விஷயதி

இத#+ மா7ப7களி

’தடதட' ெவ

ல எEசாி4கிறாேளா எ

தைலயிட’ எ
னா

ஸரJவதிைய திபி பா2. "அ4கா! நா
. யா ேக.டா

எ

ன?" எ

, "O "Oதா

வ*2 நி

ேறா

ன ேக.பத#+ இ5வள( W7ைக?" எ
.

ர+பதி.

ேக.க./மா?" எ

, ேக.டா:

றா ஸரJவதி சிாி24ெகா0ேட.

.

இவைர  மாறி மாறி பாதா

றிய2!

றா. த1க

"ேபா அ4கா! என4+ ெவ.கமாக இ4கிற2. நீேய ேக./வி/" எ
லZைஜ ட

, ேதா

, த1க இைர4க இைர4க ஏறி ஓ7

வ*தா. நிதானமாக ஸரJவதி அவ பி

”எ

இ

ேகாப வ*த2. சாவிதிாி4+, அவA4+ இ*த

பைத ஸரJவதி பா.7

'ச.! இவ யா எ

* ேகேள

. ஆனா

ைக*2

ம./ இ ைல; அ*த நாளி , கட*த பிறவிகளி8*ேத ெதாட%

மதி

,

'யாேரா இவ யாேரா'

ெசா*த ேபால உகினா' - சாதாரணமாக இ*த இடைத - ஸரJவதி நா

ஜ

.

ன? அ*த4 கவ பி7தவ4+

ப7பிைனயாக ஆடபரமி லாம , ஒவ4+ ெசா லாம

க யாண ெச;2 ெகா0/வி/கிேற

. 'நாைள4+ அவ

கிராம24+ ேபா;வி/கிேற

ர+பதி, ’பிற+ எ

தன4+தாேன ேக./4ெகா0டா

,:

றா த1க

, ர+பதி அவகைள வினவிவி./,
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“ஒ

,மி ைல அதா

ட(னி

இ

. த1க பா./4 கEேசாிேய அதிக ேக.டதி ைலயா.

, ஏேதா கEேசாி இ4கிறதாக ேந#,E ெசா

னாேய; அத#+ அவ

வகிறாளா. இ5வள( தா

விஷய” எ

”அபா! இ5வள(தானா? எ

னேவா 6யவர24+ ஏ#பா/ ப0Oகிறமாதிாி

அ லவா ெவ.க", நாண" ந/வி
. வர./ேம. நீ *தா

பாேத

த1க ச*ேதாஷ மி+தியினா

இற1கினா. இ/பி

வ*2 வி/கிற2? எ
"எ

வாேய

ன அதா

, அைழதா

ம,ப7  மா7ப7களி

கீேழ %ர பி

அைசவைதேய கவனி24 ெகா07*தா
"எ

றா ஸரJவதி.

,

ர+பதி இவைர .

’தடதட' ெவ

, ேவகமாக

ன , இப7  அப7  ஆ7
+பதி.

பா4கிறா;? த1க இப7 ஓ/கிறாேள எ

அ*த ெப0 எைத , எ*த ேவைலைய  இப7தா

பாவ" எ

னேவா எ

, ஸரJவதி Kறிவி./ அ1கி*2 கீேழ ெச

,தாேன பா4கிறா;?

ஓ7 ஓ7E ெச;கிறா.
றா.

சாய*தர நாI மணி4+ வ கEேசாி ேக.பத#+ நகர24+ %றப.டாக.
ஸரJவதி ஆரQ6 வண %ைடைவ . க,% ஜா4ெக./ அணி*தி*தா.
த1க மதாணிE சிவபி ஸரJவதியி ப./ %ைடைவைய உ/தி இ*தா.
ச1+ ேபா

வ7வதி

ற கDதி

காியமணிEசர இர.ைட வட 0/, ெந#றியி

திலகமி.7*தா த1க, ைககளி

க0ணா7 வைளய க. ேத*த ஓவியனி

பாைவயாக ேதா

எ

'கலகல' ெவ

றினா அவ. 'அதிக அழ+ அதிRடைத4 +ைற2வி/'

ெப0 இப7 ஏFைமயி

வா7ேபாகிறாேளா' எ

"ஜா4கிரைதயாக ேபா; வா1க" எ
! நீ 'ெர7' தாேன?" எ

இ2வைரயி

, ஒ84+ சிவ%4

சிதிரதி8*2 உயி ெப#, வ*த

, யாேரா ெசா 8யிபைத நிைன2 பாதா

அதா

பிைற

ர+பதி. 'அதா

, எ0ண மி.டா

இ*த
!

, Jவண Kறிய2 ஸரJவதி, "எ

, ேக.டா.

ன

த1கைதேய ெவறி2 பா24 ெகா07*த ர+பதி தி/4கி./

திபி, "ஓ!" எ

, Kறிவி./ %றப.டா

.

"ேபாகிறேபா2 நட*2 ேபா; விடலா. வேபா2 இ.7வி/. பJ பி72தா
ஆகேவ0/. எ

ன ெசா கிறா; த1க?" எ

, ேக.டா

ர+பதி.
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"ஐ;ய! உ

ேயாசைன பலமாக இ4கிறேத! விய4க வி,வி,4க ேவைவ ெசா.7

வழிய ெவயி8

நட*2 ேபா; தா

வகிறேபா2 நட*2 வரலா அதா

சிரம" ெதாியா2" எ
"உ

, அவ

ச1கீதைத அAபவிபாகேளா?
. 'ஜிI ஜிI' ெவ

, +ைமயாக இ4+,

Kறியைத ஆ.ேசபிதா ஸரJவதி.

ேயாசைன அைதவிட அைமயாக இ4கிற2. இர( ேவைளயி

சிறி6கைள அைழ24ெகா0/ நட*2 வகிறதாவ2? அ2( உ
வI(4+ நீ நட*2 வரேவ0/ எ

தனியாகE

கா

, ஆைசப/கிறாேய, ஸரஸு?" எ

Jவண ேகாபி24ெகா0டா. ஆகேவ, வ பJH

தீமானி2 %றப.டாக.

இ4கிற
,

ேபா; வவ2 எ

அ , கEேசாி4+E ெச றி*த வாி உள1க ெவ5ேவ, க#பைனயி
Fகி இ*தன. ர+பதியி மன ஓ இடதிI நிைல4கா2 அைல பா;*2

ெகா07*த2.'அ1+ வ*தி4+ தபதிகைள பா2 ெபEெசறி*தா

அவ

ம./ எதைன கால தனிைமைய அAபவிப2? இ*த4 ேகவி அவ

ம0ைடைய4 +ைட*2 எ/2 அவ

,

.

தைலைய வ84கE ெச;த2. ச1கீத, நாத

)பமாக இைறவைன வழிப/ சாதன எ பைத அவ அ*த நிமிஷ மற*2
வி.டா . பாடகி பா/ ஒ5ெவா பா./ அவA4+ ேபாைதைய உ0/
ப0ணிய2. 'ஆ,ேமா ஆவ , ஆ,"கைன ேநாி

காணா2' எ

, பாடகி

பா/ேபா2 அவ ம2 அ*தியவனி நிைலைய அைட*2வி.டா . ேமைடயி
அம*2 பா/ பாடகி த1கமாக மாறினா. கEேசாி4 Kட அவ 9டாக மாறிய2.

அ*த 9.7

த1க ஒதி உ. கா*2 பா/வதாக(, அைத அவ

ரHபதாக( க#பைன ெச;2 ெகா0டா

ர+பதி!

ம./

த1க சிறி2 ேநர பா.ைட ரHதா. பிற+ அ1ேக K7யி4+
ெப0மணிகளி

நைட, உைட, பாவைனகைள ெபாி2 கவனி4க ஆரபிதா.

வய8ேல கிராமதி ேவைல ெச;  ெப0க ேபா./4ெகா ெசா4+4
ெகா0ைடைய4Kட அ லவா இ*த நகரதி நாகாிகமாக ேபா#,கிறாக
எ , நிைனதா. ஒ;யாரமாக ஒதி வ*தா. அட*த K*தைல அளி
வைள2 உEச*தைலயி ெகா0ைட ேபா./4 ெகா24 ெகாதாக ேராஜா
மலகைளE ெசகி இ*தா. கDதிேல நாைல*2 "2E சர1க. காதி
மா1கா; வ7வதி ெச;த ேதா/க. ேதாளி சாி*2 விD உய*த ைம=
'ஜாெஜ.' %ைடைவ. த1க வாைய பிள*2 ெகா0/ அவைளேய பாதா.

ம#ெறா ெப0 வ*தா, அட4கமாக தைலைய4 +னி*2 ெகா0/. காQசீ%ர

ப./ %ைடைவ உ/தி, ஜைட4 +Qசல ஊசலாட, ைவர1க மி

ன,

அமாி4ைகயா; தைலைப ேபாதி4ெகா0/ வ*2 உ.கா*தா. பல
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ரக1களி

உைட அணி*2 வ ெப0கைள பாபதி

தா

ெபாDைத4 கழிதா எனலா. ஸரJவதி ஆடாம , அI1காம

த1க ெபாி2 த
பாடகியி

இைச

இ பதி Fகி இ*தா. ேவ, எதிI அவ மன ெச லவி ைல. இதைகய
ெத;9க4 கைல4+ த வாFநாைள அபண ெச;வைதவிட ேவ, பய
தர4K7ய2 ஒ ,மி ைல எ , நிைன2 ஆன*தப.டா அவ.
அவ சி*தைனைய4 கைல2 ெம2வான +ர8

உடைப எ

Kபி.டா

னேவா ெச;கிற2. 9./4+ ேபாகலா வகிறாயா?" எ

. வ எD*2 ெவளிேய வ*தாக.

"உட% சாியி ைல எ

றா

எ றா ஸரJவதி. பயதா
அபி இ*தன.
"அப7 பயப/ப7 ஒ
உ

ர+பதி, "ஸரஸு! என4+

ைன பJH

,

'டா4H' ைவ24ெகா0/ ேபாகலாேம, அதா
அவ "கதி

"2ேபா

"

வியைவ 2ளிக

,மி ைல ஸரஸு. ேலசாக தைலைய வ84கிற2..

ஏ#றிவி./ நாA த1க" கா#றாட நட*2 வகிேறா.

அமாைவ4 கவைலபட ேவ0டா எ
-----------

, ெசா " எ

றா

ர+பதி.

23.
23. சாைல வழிேய

நகரதி8*2 ர+பதியி 9.7#+ இர0/ ைம க4+ேம இ4+.
சாைலயி இர0/ ப4க1களிI ஓ1கி உய*2 வள*த அேசாக மர1க க%
கிைளகமாக தைழ2 நி றன. பக ேவைளகளி =ாியனி ெவப

ெதாியாமI, இரவி

நிலா4 கால1களி

ப6ைமயான இைலகளி

மீ2 நிலவி

கிரண1க தவF*2 விைளயா/வதாI அEசாைல பாபத#+ அழகாக இ4+.
அ1ெகா

,, இ1ெகா

,மாக4 க.டப.74+ ப1களா4 களி8*2 96

மலகளி மண" சாைலயி ேலசாக பர(வ20/. ஸரJவதிைய பJ
ஏ#றிவி./ த1க2ட திபிய ர+பதி சிறி2 ேநர வைரயி ஒ ,ேம
ேபசவி ைல. வைள*2 ெச I அ*த அழகிய சாைலயி அ5வேபா2
ஒ

றிர0/ காக, வ07க ேபா; வ*2 ெகா07*தன.

த1க இ2வைரயி
ெச

ஓ ஆடவAட

றதி ைல. மன பயதா

விலகி நால7 "

தனி2 இர( ேவைளயி

' தி4 தி4' ெக

னாேலேய அவ ெச

, அ724ெகாள, ர+பதிையவி./

,ெகா07*தா. ர+பதி4+, அவ

எத#காக த1கைத தனியாக அைழ2 வ*தா
'ஸரJவதி எ

ன நிைன4கிறாேளா? 9.7

ெசா வாகேளா' எ

, பய*தா

எ1+

எ

ப2 %ாியேவ இ ைல.

அல" அைத , அமா( எ

. ம.சி ட

ன

அ74க7 அவைன திபி
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பாத த1க ஒவழியாக, "அதா

எ

! உ1க4+ தைலவ8 +ைற*தி4கிறதா?

ைன  ஸரஸு அ4கா(டேனேய அAபி இ4கலாேம?" எ

, ேக.டா.

ர+பதி ஆவIட அவ "கைத பாதா . ஒவித4 கள1க" இ லாம
விள1+ அ*த அழகிய வதனதி உலா( இர0/ ெபாிய க0கைள4
கவனிதா . வி ைலேபா வைள*2 இ4+ %வ1கைள4 கவனிதா .
எேபா2 சிாிப2ேபா இ4+ அவ அழகிய அதர1கைள4 கவனிதா .
கான

நீ ெதாைலவி

பளபளெவ

பற4+ க/1 ேகாைடயி
எ0ணிதாேன மா

, மா

க4+ ெதாிவதி ைலயா? ெந%

ெதளி*த நீ பிரவாக ெபா1கி ெப+கிற2 எ

K.ட1க அ1+ விைரகி

ஏ#ப/திய பளைத த1கதா த1கதி
ர+பதி ஏமா#ற அைட*தி4க ேவ0/. த
கவனி4+ ர+பதிைய த1க பாதா.
"எ

ன அதா

! அப7 பா4கிறீகேள? எ

றன? சாவிதிாி த

வாFவி

,

அ பினா - நிரவ"7  எ ,
ைனேய விD1கிவி/வைதேபா

ைன4 க யாண ப0ணி4ெகாள

வ*தாகேள %மா க! அவக யா1Kட இப7 பா4கவி ைலேய எ ைன! .
"த8 எ1க 9./4 Kைரைய பாதாக. பிற+ கீேழ அவக உ.கார
விாிதிப2, பைழய ஜம4காளமா அ ல2 விைல ய*த ரதின4 கபளமா
எ

பைத4 கவனிதாக. அ%ற, எ1க 9./ '7பைன'4 கவனிதாக. பிற+,

'மண ெப0 வ*தி4கிறா. பா1க Jவாமி! எ

, அவக கவனைத

எ ேபாி தி%வத#+ நா ஏதாவ2 பா7 ஆகேவ0/. இ2வைரயி
கவனிபத#+ அவகாச இ லாம இ*தவக4+ திXெர , எ மீ2
கைண பிற*2வி/. ஒ அமா எ அகி வ*2 பரபர ெவ ,

பி

ன8.74+ எ

ஆEசாிய?' எ

, நா

K*தைல அவிF2 ம,ப7  பி

Aவா. 'இெத

ன

அதிசய ப.டேபா2 என4+ இப2 நிஜமான K*தலா

அ ல2 ெசய#ைகயா எ , க0/பி7பத#காகதா இ5வள( எ ,
ெதாி*த2! இெத லா ஒ ,மி லாம இ4+ ேபா2 நீ1க எத#+ அதா

எ

ைன இப7 பா4க ேவ0/?" - இப74 Kறிவி./ த1க 'கலகல' ெவ

சிாிதா.
ர+பதியி

"2கி

யாேரா சா.ைடயா

அ7ப2 ேபா

,

இ*த2. த1கதி

சிாிெபா8ைய4 ேக./. 'ஒேவைள தன4+ ஏ#ப.7*த பல9னைத த1க
க0/பி72 வி.டாேளா?' எ
+ர8

அவ அகி

, நிைன2 பய*2 ேபானா

றா

.

ெம2வான

ெந1கி, "த1க! நாைள4+ நீ ஊ4+ ேபாகிறாேய. ஏ

இெபாDேத ேபாக ேவ0/மா? இ
எ

. அவ

A ெகாQசநா இ*2வி./ ேபாேய

"
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சிாி24ெகா0ேட, "எத#காக அதா

த1க கபடமி லாம

ெசா Iகிறீக? நா

இபதா

எ

ைன இ4கE

உ1க4+E ச*ேதாஷ ஏ#ப/கிறதா?

ஒேவைள சாவிதிாி மதனி ஊாி8*2 வகிறாளா? அவைள பா2 வி./
ேபாகE ெசா Iகிறீகளா எ

ர+பதி ம,ப7  தி/4கி.டா

ன?" எ

ெதாி*தி4கிறதா? இ2வைரயி

மனதி

. 'எ
இ

, ேக.டா.

ன? இ*த ெப0O4+ மேனாத2வ
, வைரயி

கள1க ஏ#ப.74கிற2 எ

ஒேவைள நாதா

த2பி ெத

- நிRகள1கமாக இ*த

பைத எப74 க0/பி7தா இவ?

, நட*2 ெகா0/ வி.ேடாேமா' எ

மனைத4 +ழபி4ெகா07*த சமய, த1க அவ

அகி

ெந1கி,

, ர+பதி

"சாவிதிாி மதனி4+ உ1க4+ ஏேதா மனJதாபமாேம? எ1க ஊாி

ேபசி4ெகா0டாக. உ1களிட ேகாபி24ெகா0/தாேன மதனி பிற*தக

ேபாயி4கிறா? அப7தாேன அதா

? ேபாகிற2. ேகாபைதெய லா

மற*2வி/1க. வர ேபாகிற தீபாவளி ப07ைக4+ ேவ.டக ேபா; மதனிைய

அைழ2 வ*2வி/1க. ஊ4+ தி%ேபா2 எ1க ஊ4+ வா1க,

அதா

"எ

, அவைன அ

த1க சாதாரண ெப0 தா

%ட

அைழதா.

. அறிஞக க#றி4+ ேஜாதிஷ சாJதிர",

ேமதாவிக ப7தி4+ மேனாத2வ" அவ4+ ெதாிய நியாயமி ைல.
வான ெவளிையேபா

பாி6தமான2, ெதளி*த நீைரேபா

ற கள1கம#ற

மனைத பைடத த1க ஒ சாதாரண ஏைழ4 +/ப2 ெப0. ெபாிய ெபாிய

சாJதிர1கைள , ப7%கைள  அவ எப74 க#றி4க "7 ?

ம,ப7 , அைமதியான சாைல வழியாக த1க", ர+பதி  ெம2வாக நட4க

ஆரபிதாக. ர+பதியி மன ஒேரய7யாக இ0/ கிட*த2. வான 9தியி
எ0ண#ற தாரைகக பளிEசி.டன. வளபிைற ஆதலா ளிE ச*திர ம1கலாக
பிரகாசி24ெகா07*தா . த1க அவ அகிேலேய வ*2 ெகா07*தா.
அவ தைலயி

ெதாைலவி

=.7 இ*த " ைல %Rப1களி

ஊாி

மண 'க' ெம

ஆலய ேகா%ர ெதாி*த2. ேசா*த மன2ட

ேபசாம விைரவாக நட*தா . 9.7ேல ெபாியவக எ
எ , பய*2 த1க" ேவகமாக நட4க ஆரபிதா.

, 9சிய2.

, ர+பதி எ2(

ன ெசா வாகேளா

விைரவி ேகாயிI4+ " பாக இவ வ*2வி.டாக. ேகாயி8 வாயி#
கத( திற*தி*த2. லJதானதி ேகாத0ட2ட நி#+ C ராமபிரானி
உவ கWரமாக ெதாி*த2. ப4கதிேல எ , எெபாD2 இைண பிாியாம
வசி4+ சீதா ேதவிைய பாதா ர+பதி. "ேஹ பிர%! எ மனதி
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ஏ#ப.74+ மா6ம4கைள 2ைட2வி/. பாபதி

எ

னேவா பகவாேன!' எ

அைட*த2 மனதி

மா7யி

த

, உள உக ேவ074ெகா0டா

பார +ைறயாம

அைற4+E ெச

"உட% சாியி ைலயா எ

ஆF*2வி/ேவேனா

ேபாகேவ, ர+பதி தளEசி ட

, ப/4ைகயி

ன, ர+?"" எ

அவ

சா;*2ெகா0டா

. 9.ைட

.

ேநராக

, 6டE6ட பாைல4 ெகா0/வ*2

ெகா/2வி./ Jவண மகனி ெந#றியி ைகைய ைவ2 பாதா.
சி ெல , இ4+ ஐபசி மா2 இரவி ர+பதியி ெந#றியி வியைவ
2ளிக அபி இ*தன. பாைல தாயி ைகயி8*2 வா1கி ேமைஜமீ2
ைவ2வி./, அவ கர1கைளE ேச2 த

ர+பதி.

"அமா! எ

னா

பலவிததிI நா

க0களி

ஒ#றி4ெகா0டா

நீ ஒவித ச*ேதாஷைத  அGபவி4கவி ைலேய. உ
ஏமா#றி வி.ேட

அமா. எ

" அச./ பிைளயாக இ4கிறாேய ர+? உ

ைன ம

மனசி

ெதாியாதா? தைல தீபாவளி4+ ஊ4+ ேபா; வ*தா
பாைலE சாபி./ வி./ L1+" எ

,அ

%ட

ேபாைவைய உதறி ர+பதி4+ ேபாதிவி.டா.
------------

னி2வி/" எ

ைன
றா

.

இப2 என4+

எ லா சாியாகிவி/.

Kறிவி./ Jவண கபளி

24. 4ளி- ேவதைன

பாி(ட மகA4+ ேபாைவைய ேபாதிவி./4 கீேழ ெச ற Jவணதி#+
வத தா1கவி ைல. ச1கீத விழா(4+ நா./ெப0 வராத விஷய ஊரா4+
ெதாி . ந லேதா ெக.டேதா எ2( ஊராைடய அபி பிராய24+
இண1கிதா

நட4க ேவ07யி4கிற2. இ2 உலக இய %. ”இ*2, இ*2

பிற*த 9.7

ேபா; மாச4 கண4கி

ஒேர பிைள. 9.7ேல லSணமாக நா./ெப0 இராம , வ*த2 வராத2மாக
இ4கிற2!" எ

உ.கா*2 ெகா07ப2 அழகாக

, நாதனா அல" ேவ, எேபா2 Jவணதிட Kறி அவ

மனைத வா.74ெகா07*தா.
சாவிதிாி வவத#+ "
தின தவறாம

பாவ2 9.7

நிமதி  ச*ேதாஷ" நிலவி இ*தன.

ஸரJவதி வி7ய#கால", சாய*தர" பா.ைடE சாதக ெச;2

வ*தா. இெபாDெத லா எெபாDேதா அதி தா# ேபா

பா/வ2 எ

,

ைவ24ெகா0/வி.டா ஸரJவதி. ைஜ அைறைய ெமD+ேபா2, ேகால

ேபா/ ேபா2, இைறவA4+ மாைல க./ேபா2 ம./ ெம2வாக மன24+
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பா74ெகாவா. பிறவியிேலேய அவட

கல*2 வி.ட அ*த இைச இ

அவ மனைதவி./ ஒ கண" அகலவி ைல. வாைய திற*2 பா7னா

பா.டா? ஊ ஊராகE ெச

, கEேசாிக ெச;தா தா

விழிபிI அவ மன இைச இ

ப

தா

,

ச1கீதமா? நிதிைரயிI

பைத அGபவி24ெகா0ேட யி*த2.

ஸரJவதியி பர*த மனதிI ஒவித 2ய +7ெகா07*த2. அவளா தா
9.7 இ5வள( சEசர(க ேந*2வி.டதாக4 கதினா. இைச
விழாவி

ேபா2, தா

சாவிதிாியி

வி/வ2 எ

கEேசாி ெச;ய ஒ%4ெகா0டேத தவ, எ

ஊ4+E ெச

, நிைனதா.

, அவைள அைழ2வ*2 ர+பதியிட ேச2

, Kட ேயாசி2 பாதா. ஆனா , அ1+ அவ4+ எ*த விதமான

வரேவ#% கிைட4+ேமா? இத#+ ஊ வத*திக ஒ

க.74ெகா0/ எப7 எ லா பற*2 ெச

,4+ பதாக இற4ைக

றி4கி

றனேவா? அதா

ர+பதி

க யாண ப0ணி4 ெகா0ட(டேனேய அவ அ*த 9.78*2 விலகிE
ெச றி4க ேவ0/. அைதE ெச;யாம க0 ெக.ட பிற+ =ாிய நமJகார
ெச;ய %+*த கைதயாக இெபாD2 நிைன2 வ*2வதி எ ன பிரேயாஜன
இ4கிற2? இ5வித நிைன2 வ*தி4ெகா0ேட ஸரJவதி, ர+பதி

கEேசாியி8*2 9/ தி%வத#+ "

ேப த

ெகா0/ வி.டா. ர+பதி வ*த2, அவ

அைற4+ ெச

, ப/24

யாடA அதிக ேபசாம

மா74+E

ெச , ப/24 ெகா0டைத  அறிவா. Jவண மா7யி8*2 கீேழ வ*த2
வத தா1காம க0ணீ ெபக ஊQச8 வ*2 உ.கா*தா. எ5வளேவா
சகி% த ைமைய அைட*தி*த அைத அDவைத பா2 ஸரJவதி
கவைல ட

அவ அகி

அதாA4+ உட% ஒ

வ*2 உ.கா*2, "ஏ

, இ ைலேய?" எ

அDகிறா; அைத?

, விசாாிதா.

இத#+ளாக அல" ஊ4+ %றப/வத#காக .ைடகைள4 க.7ைவ2வி./,
"அவசரப./4ெகா0/ "
ம

ேன பி

ேன விசாாியாம

னி; இெபாD2 ப/கிறா; ேச2ைவ2!" எ

%2 சப*த ெச;தாேய

, ஆதிர2ட

இைர*2

ேபசினா. Jவண24+ அட1கி இ*த 24கெம லா ெபா1கி வ*த2.
"இ*தா7 அமா! ெப0ைண நா

மமாA தா

வ*தா

க யாண நட*த2."
"அ*தE சவரைணதா

. அவ

ம./ ேபா; பா2வி./ வரவி ைல. உ

மன64+ பி7தி4கிற2 எ

ெதாிெறேத!" எ

, ெதாி*2தா

றா அல".

ம,ப7  ஏதாவ2 ச0ைட ஆரபி2விடேபாகிற2 எ

, நிைனத ஸரJவதி,
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அத./ +ர8 , “அைத! அதாA4+ ஒேர தைலவ8 எ

றாேன. அவ

L1+கிற

சமயமாக நீ1க இ1ேக ச0ைட4+ ஆரபி4கிறீகேள. பாவ, அவைன

பாதா

எ

வதமாக இ4கிற2. ேபா2; உ1க ேபEைச நி,தி4ெகா1க"

, Kறிவி./, 'வி' ெர

, எD*2 Kடதி

விள4ைக அைண2வி./ த
Kட2 ைலயி

அைற4+ ெச

ம1கலாக எாி  சி, விள4கி

பிரகாசமாக எாி*2 ெகா07*த
,வி.டா.

ெவளிEசதி , அத#+ ேம

ேபEைச வளத இRடபடாம , அல" ேகாப2ட

சா;*2 ப/24ெகா0/வி.டா.

ப/4ைகயி

'ெபா' ெத

,

மா7யி ப/தி*த ர+பதி4+ மனபார ச#,4 +ைற*த2. நிசதமான இரவி
நீல வானைத அ0ணா*2 பா24ெகா0ேட ெவ+ேநர ெவளியி
நி றி*தா அவ . ம,ப7  த அைற4+ வ*2 அவ ப/4+ ேபா2
ஸரJவதியி அைறைய4 கவனிதா . ேலசாக 96 நிலெவாளியி ஸரJவதி4+
அகாைமயி த1க ப/தி*தா. அவைடய அழகிய ைகக ஸரJவதியி
கDைத வைள24 க.74ெகா07*தன. ம1கிய ெவளிE சதி த1க ந றாக

விழி24ெகா0/ ப/திப2 ெதாி*த2. 'ஆமா... ஸரJவதி  விழி24
ெகா0/தா

இ4கிறா. ெம 8ய +ர8

இ5வள( அ*தர1கமாக எ

தி%ேபா2 நா

இவ ஏேதா ேப6கிறாக. த1க

ன ேபசேபாகிறா? அ

அச./ பிச.ெட

, மாைல கEேசாியி8*2

, அவளிட நட*2ெகா0டைத

ஸரJவதியிட ெவளி யி/கிறாேளா? ெபாD2 வி7*தா
வி/வா. ஆனா , ஸரJவதி4+ எ

எதிாி

நி

'க`’ெர

அச./தன ெதாி*த பிற+. அவளிட .

, ேபசேவ ெவ.கமாக இ4+ேம!' எ

ெவ.கமைட*தா

த1க ஊ4+ ேபா;

, நிைன2 ர+பதி

. ஸரJவதி ேப6வைத4 ேக./வி./ த1க அ*த நளிரவிI

, சிாிதா.

"ேபா7 அசேட! அைத விழி24ெகா0/விட ேபாகிறா. கைதைய4 ேக./வி./

இப7யா சிாிபாக?" எ
ப/24 ெகா0டா.

, த1கைத அத.7வி./ ஸரJவதி திபி

. 'ந லேவைள! கைத ேபசி4ெகாகிறாகளா?

ர+பதி நீ0ட ெபE6 வி.டா
எ

னேவா எ

, பய*2 ேபாேனேன' எ

ெகா0ேட அைற4+ ெச

றா

.

, ெம2வாக தன4+ ெசா 84

இர( L1+வத#+ ேநரமாகேவ ர+பதி வி7ய#கால அய*2 L1கிவி.டா .
அவ எD*தி4+ேபா2 ெபாD2 ந றாக வி7*2வி.ட2. சைமயலைறயி
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ஸரJவதி, Jவண24+ உதவியாக ேவைலகைளE ெச;2 ெகா07*தா.
ேதா.டைதE 6#றிE 6#றிவ த1க", அல"( வி7ய#காைலயிேலேய

ஊ4+ ேபா;வி.டதா

உ.கா*2 த

9/ ெவறிEேசா74 கிட*த2. Kட2 ஊQச8

ேமலா4+ பற4க 9சி 9சி ஊQசலா/ த1க, அவனிட ஒ

வாைதKடE ெசா லாம

ஊ4+ ேபா;வி.டா.

"அதானிட ெசா 8வி./ வகிேற
த1கதி

"எ

, ேவகமாக மா7ப7களி

ஏறிய

ைககைள ஸரJவதி ப#றி இDதா.

"இ*தா7 அசேட! ெகாQச1Kட நாகாிகேம ெதாிய வி ைலேய உன4+? நீ இ

,

சாியி ைலேய அவA4+. இேபா2 ேபா; அவைன ெதா*தர( ெச;வாேன

?"

ஊ4+ ேபாவைததா

எ

, உாிைம ட

ஆயிர தர ெசா 8யாயி#ேற. ேந#ெற லா உட%

"என4+ பதிலாக நீேய ெசா 8வி/ , அ4கா" எ

KறிE ெச

றி*தா.

றன. 'பறி4கேவ0/; "க*2 பா4கேவ0/; அத

இதFகைள வடேவ0/' எ
அ2ேபா

, த1க சிாி24ெகா0ேட

. 'ெகா24 ெகாதாக ேராஜாEெச7யி

ர+பதி தீவிரமாக ேயாசிதா
+I1+கி

.

அத.7 அவ மா74+ ேபாவைத த/தவ ஸரJவதிதா

மலக

ெம 8ய

, ஒ5ெவாவ ஆைசப/வ2 இய#ைகதா

அழகிய த1க வ*தா. " ைலE சிாிபா

எ

7ய மனைத மலர

.

ைவதா. ப./ Eசி வண ஜால1கைள 96வைதேபா , ெநா74ெகா

ேபE6, நாழி4 ெகா வாைத மாக வைளய வ*தா. மல ெசறி*த ேராஜாE

ெச7யி

ேபாகிேற

மலைர4 கிேபா2, '6ாீ' எ
'எ

, ஒ வாைதKடE ெசா லாம

ஓ7ேபா;வி.டா. மலாி

ேவதைனைய  ெமEசிதா

ேகாவி

"

, ைத4+ "ைளேபால, 'ஊ4+

ெம

ைமைய ெமE6வ2ேபா

"ளி

, 'சபாR' ேபாடேவ0/. ேந#, இர( Cராமபிரா

% ைகKபி வண1கி ேவ074 ெகா0டைத ெய லா மன

மற*2வி.ட2. ம,ப7 , 'த1க, த1க' எ
எ

மனைத4 +திவி./

னடா, ெதா*தர(?' எ

, ஜபி4க ஆரபி2வி.டேத! இ2

, ர+பதி ம0ைடைய4 +ழபி4 ெகா0டா

.

சைமயலைறயி8*2 ஸரJவதி Kட24+ வ*தா. ைகபி7E 6வைர

பி724ெகா0/ பி2 பி7தவ

ேபா

தைலவ8 எப7 இ4கிற2? கீேழ வ*2 ப

நி#+ ர+பதிைய பா2, "அதா
ேத;2வி./4 காபி

!
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சாபி/கிறாயா? இ ைல, மா74ேக நா
வர./மா?" எ

, விசாாிதா.

"ேவ0டா ஸரஸு! நாேன வகிேற
ேபா;வி.டாகளா? ந

றாகதா

எDப4Kடாேதா?" எ
"த1க உ

, ேக.டா

அவ. . அவ இ லாம
எ

எ

தா

உ

ைன

ைன

. பாவ! கபடமி லாத ெப0

இற1கினா

இ4 கிற2"

. “த1க எ

னிட

நிைனதா”: இ2 அவA4+ எ5வளேவா ஆ,தைல
ைன எDபி இ*தா

ெதா*தர(

, ஸரJவதி த/2வி.டாளாேம? இ2 எ

ன வி*ைத!

! க.டவிF2வி.ட +திைர மாதிாி மன24+, 'எ2 ந ல2. எ2 ெக.ட2'

பைத ெதாிய ைவ4க ஸரJவதிையேபா

மா74+ வ*தி*தா

விேவகியான ர+பதியி
ெசIதிய2.

ற ஒதி ேதைவதா

! த1க

நிஜமாகேவ ஏதாவ2 ெதா*தர( ஏ#ப.74கலா.' மன ஸரJவதி4+ மானசிகமாக த

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

சாவிதிாியி

இ4கிற2. எ

மா74+ வ*தா. நா

, த/2வி.ேட

அளித2. த1க மா74+ வ*2 எ
வி*ைததா

ர+பதி,

மன நிமதி ட

ெசா 8வி./ ேபாகதா
ஏ#ப./வி/ எ

ேபா

என4+4Kட ெபாD2 ேபாகா2ேபா

றா ஸரJவதி.

ர+பதி மா7ப7களி

. அல" அைத , த1க" ஊ4+

L1கிவி.ேட

னிட ெசா வத#+தா

ெதா*தர( ெச;ய4Kடா ெத

ெவ*நீ, காபி  ெகா0/

ந

றிையE

25.
25. ம7கள!தி- ந பி ைக
பிற*தகதி

"

ைனேபால உ#சாக", மகிFEசி 

ெபா1கவி ைல. சி*தைன  கவைல  உவாக ம1கள அ59./4 Kடதி

ப/த ப/4ைகயாக4 கிட*தா. கட*த இர0/, 

, மாத1களி

அவ உள

ேசா*2 ைந*2 ேபா;வி.ட2. தளி2E ெசழி2 வள மரைத4 ேகாடறி
ெகா0/ ெவ./வ2ேபா தைழ2 ெபக ேவ07ய +/பதி#+
தட1கலாக %4ககதி

வாழாம

பிற*தக வ*தி4+ சாவிதிாிைய ப#றி ,

அவ வ1காலைத ப#றி  - எ ேலா கவைல அைட*தாக. வழ4கமாக4
காணப/ இைரEசேலா, உ#சாகேமா அ*த 9.7

அெபாD2 நிலவவி ைல.

+/ப24+ ேவ07யவ#ைற4 கவனி2E ெச;வத#+ அ4கைற உளவக
யா இ4கிறாக? சீதா(4+ அ5வள( அGபவ ேபாதா2. விைளயா./E

6பாவ பைடத அவ தா த#சமய +/ப ெபா,ைப நிவகி2 வ*தா.
9.7 உளவக அதைன ேப த ேபாி பழி ெசா வதாக நிைன2
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சாவிதிாி, அைத அ*நிய இடமாகேவ பாவிதா. இRடமி*தா

ேப6வா, இ லாவி7
கிடபா அவ.

அ2( இ லாம

ேதக வ8ைம , ச8யாம

த

யாடனாவ2

அைறயிேலேய அைடப./4

உைழ4+ திறA"ைடய த

தாயா உட

ெம8*2

ப/த ப/4ைகயி கிடபைத பாத ச*2. த சேகாதாிைய மன24+
ெவ,தா . மைனவியி ேதக நிைலைய4 க0O#ற ராஜைமய4+ மா பிைள
ர+பதியி மீேத ேகாப அதிகமாயி#,.
ம1கள த

ெப0ணி

பி7வாத +ணைத4 க0/ ஆறா 2யரைத

அைட*தா. சி, வயதி8*ேத பரம சா2வாக(, யா எைதE ெசா

னாI

சகி24ெகா சாமதிய" ெப#றி*த அவ4+ சாவிதிாியி
மனேபா4+ ஒ %திராகேவ இ*த2. சீதா(4+ க யாண வய2 ெந1கி4
ெகா07*த2. அ/தா#ேபா ச*2 (4+ க யாண ப0ண
. ஆனா , %4ககதி

ேவ07ய2தா

வாழேவ07ய ெப0 ேகாபி24ெகா0/.

பைத நிைன4ைகயி , சீதா(4+ வர

பிற*தகதி

இ4கிறா எ

ேதடேவா,

ப/4ைகயி

கவைலேய உவமாக ப/தி4+ தாயிட ச*2 வ*2

ச*2(4+ ெப0 ெகாளேவா யா4+ ைதாிய ஏ#படவி ைல.

உ.கா*தா

.அ

%ட

உன4+ வியாதிேய ஒ

அவ ெந#றியி

ைக ைவ2 பா2 வி./, ”அமா!

,மி ைலயா. மன நிமதி இ லாம

உட% ெக./

ேபாயிபதாக டா4ட ெசா Iகிறா. உ#சாகமான மன, அத#ேக#ற =Fநிைல
அைமயேவ0/ எ , அவ க2கிறா. நீேயா ெகாQசமாவ2 மன64+
ஆ,தைல ேத74ெகாள மா.ேட எ கிறா;. சதா கவைல  க0ணீமாக

இ*தா

தாைய.

உ

உட% எப7யமா சாியா+?" எ

"கவைலபடாம

, ஆைச ட

விசாாிதா

எப7யபா இ4க"7 ; மானேதா/ ெகௗரவமாக வாF*த

+/ப ஆயி#ேற, ந +/ப? ஏதாவ2 ேபEைச ஆரபிதா

விDகிறா. ெப0ைண 'நஸு'க பளியி

உ

அபா சீறி

ேச4கேபாகிறாரா! * ப72 வி./

உதிேயாக ெச;2 சாபி/கிறா! அவ ஒதாிட" ைகக.7 நி#க ேவ0டா'

எ

கிறாேர. இ*த நாளி

இ2 ஒ வழ4க ஆரபி2 இ4கிறேத!" எ

,

Kறிவி./, வியாதியா

ெம8*2 ெவ2ேபான உத/கைள ெநளி2 வர0ட

ச*2 அல.சிய2ட

'ஹு' எ

சிாிெபா

ைற உதிதா, ம1கள.

,வி./, "இவ4+ இ4கிற ெபா,ைம4+
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'நJ' உதிேயாக ஒ

மிேதவி தா

,தா

ந சாவிதிாி" எ

"மாபிைளயாக./, அவ

+ைறEசலாக இ4கிற2. ெபா,ைமயிேல சாSா
.

றா

அமாவாக./ பரம சா24க. இவதா

%ஷA4+ மாமியா4+ ச#, பணி*2 நட*தா
"Dகியா வி/?" எ

றா ம1கள.

பணிைவப#றி , அட4கைதப#றி  ஓயாம

எ

றா

பிற+ யாரா

எ

ன

ேபசி அ5விதேம பல

வஷ1க நட*2 ெகா0ட ம1களதினாேலேய மகளி
"7யவி ைல எ

ன? பணிவதா

மனைத பணியைவ4க

"7யேபாகிற2? ச*2 ேயாசி2 வி./,

"ஏனமா! தீபாவளி ப07ைக4+ ப2 தின1க Kட இ ைலேய. தைல

தீபாவளியாயி#ேற. மாபிைளைய அைழ4கேவ0டாமா? அபா, ர+பதி4+
ஏதாவ2 க7த ேபா/வதாகE ெசா
ம1கள வத2ட

னாரா?" என4 ேக.டா

தைலைய அைச2வி./, "அைதெய லா அவ காதிேல

ேபா./4ெகாவேத யி ைல. நா
இ ைல' எ

னத#+ 'தைல  இ ைல காI

ெசா

, ெசா 8வி./ ேபா;வி.டா. ச*2! நீதா

க7த எDேத

வரேவ0/ எ

.

. அதிேல எ

மாபிைள4+ ஒ

ன தவ, இ4 கிற2? அவசிய தீபாவளி4+

, எDதபா, அவ க.டாய வவதானா
"எ

சமாளி2 சீவாிைசக ெச;2வி/கிேற

றா +ர

நா

எப7யாவ2

தDதD4க.

நபி4ைக டA, ஆவ2டA ம1கள ேக.பைதE ச*2வா

த.ட

"7யவி ைல. 'மைனவி ஊாி8*2 வ*த பிற+ ஒவாி க7த Kட ேபாடவி ைல.
மாமனா ஏேனா தாேனா ெவ
ைம2ன
எ

,ஒ

, ெதாியாதவேபா

அைழ% அAபி மாபிைள தைல தீபாவளி4+ வ*த மாதிாிதா

, நிைனத ச*2, தாைய திதி ெச;யேவ07, காகித", ேபனா(

எ/2 ைவ24ெகா0/ உ.கா*தா
ேசா*2ேபாயி*த ம1களதி

)பா;4+ேம
வ*2 உ

றா.

மனதி

'

.

நபி4ைக ஊ#ெற/த2. ரகசியமாக

காதி , "ச*2! +/பE ெசலவி8*2 ேசத பண \,

பிைளயி

எ

இ4கிறா.

ெப.7யி

ெப.7யி

'ஆக./' எ

இ4கிற2. சாிைக ேவR7 , %ைடைவ  வா1கி

ைவ2 ைவ. அபா(4+ இெத லா ெதாியேவ0டா"

, தைலைய அைச2வி./ ைகயி8*த காகிதைதேய உ#,

பா24ெகா0/ ேயாசைன ட

உ.கா*தி*தா

ச*2. 'தைல தீபாவளி4+
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மாபிைள ம./ வவ2 சபிரதாயமி ைல அ லவா? ர+பதி ட

வர4K7யவக அ*த 9.7

யா இ4கிறாக? ஸரJவதி வவாளா?

இத#+ளாக அவ மன நைமப#றி , ந +/பைதப#றி  எ

அபிபிராய ெகா0/ வி.டேதா? அவசிய ஸரJவதிைய  அைழ2
வரEெசா 8 எD2கிேற

இ4க./' எ

ன

. தவறாக இ*தாI இ4க./. சாியாக இ*தாI

, 2ணி(ட

. அவ

க7தைத எDதி "7தா

சாவிதிாிைய

%4கக24+ அைழ2 ேபானேபா2 ஸரJவதி ட ேப6வத#+ பல
ச*தப1கைள ஏ#ப/தி4 ெகா0டா . 64கமாக( நிதானமாக(
இர0ெடா வாைதகளி ஸரJவதி பதிலளி2வி./E ெச , வி/வா.
அவ

அ1கி*த நா

+ தின1களி

ஒ தின, அதி காைலயி

ஸரJவதி

ேதா.டதி ைஜ4காக மலக பறி4+ேபா2 ச*2( அ1கி*தா .
ேராஜாE ெச7யி8*2 மலைர பறி4ைகயி அகி8*த " ஒ , அவ
விர8 , '6ாீ' எ

, +தேவ, "2ேபா , அ*த இடதி

ெச4கE ெசேவ ' எ

ஒ ெபா./ ரத கசி*த2. ஸரJவதி ைகைய உதறி4ெகா0டா. "ெஸா ...
ெஸா ... " +திவி.ட2ேபா

இ4கிறேத. ஆழமாக4 +திவி.டதா எ

,

ன?"

எ , கவைல ட விசாாிதா ச*2. அவ ப./ேபா ற ைகைய
பா24ெகா0ேட. "இ ைல.....ஆமா +திவி.ட2. ெகாQச ேநரதி சாியாக
ேபா;வி/" எ
ேமேல எ

றா ஸரJவதி.

ன ேக.ப2, எைதப#றி4 ேக.ப2 எ

"கைதேய ஆவIட

பா24ெகா07*தா

மலகைள பறி24 Kைடயி

, %ாியாம

சிறி2 ேநர அவ

ச*2. ஸரJவதி 'சர சர' ெவ

நிரபி4ெகா0/ உேள ெச

,வி.டா.

,

ம,ப7  அ , மாைலேய ஒ ச*தி%. ம1கள ெவ+வாக4 ேக./4
ெகா0டத ேபாி ஸரJவதி பா/வத#+ உ.கா*தா. சில பா./கைள பா7ய
பிற+, ஸரJவதி 9ைணைய உைறயி8/வத#+ ஆரபிதேபா2 ம1கள

அ1கி*2 எD*2 ெச

, வி.டா:

"ஷ0"க பிாியா” ராகைத நீ வாசிதா

ேபா2 வாசித2 எ

மனைத வி./ அகலேவ இ ைல. ம,ப7  இ

ேக.க ஆைசப/கிேற

ச*2.

அ#%தமாக இ4கிற2. க யாணதி

, ஸரJவதி" எ

, ",வIட

, அைத4

ேக./4 ெகா0டா

உைறயி8.ட 9ைணைய ெவளிேய எ/2, 'ஷ0"க பிாியா'ைவ அழகாக
வாசிதா ஸரJவதி. ஆவIட

அவைளேய கவனி4+ ச*2ைவ அவ ஒ
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"ைறKட ஏறி./ பா4கவி ைல.'
பைழய சபவ1கைள நிைன2 ெபE6வி.டா

ஒ %தி. வா4ேதவியி

ஒ ெத;விக பிறவி எ

ச*2. ஸரJவதியி

பாிண அ4+ பாதிரமாக இ4+ அ*த ெப0,
பதாக நிைன2E ச*2 விய%, மகிFEசி  எ;தினா

க7தைத உைறயி8./ நிைற*த மனதினனாக அைத தபா8
வி.டா .
-------------

அ

ேற ேச2

.

26.
26. தா8 " பிற" தார

தீபாவளி அைழைப4 ைகயி
நட*2 ெகா07*தா

எDதப.74கிற2?' எ
ஆவIட

மன

அவ

ைவ24ெகா0/ Kடதி

ர+பதி, ’க7த யா எDதி இ4கிறாக? எ

எதிாி

நி

பா4கி!" எ

எறி*2வி./ ’வி/வி/' எ

ன

, அறி*2 ெகாள ஸரJவதி , Jவண"
றி*தாக.

"க7த ேபா./வி.டாக பிரமாதமாக! நா

ேவ07ய2தா

+,4+ ெந/4+மாக

, ெவ,%ட

+தி 24ெகா0/ ஓட

க7தைத அ1கி*த ேமைஜமீ2 9சி

, ெவளிேய ேபா;வி.டா

ர+பதி. ஸரJவதி,

Jவணதி

ஏ4க நிைற*த "கைத4 கவனி2வி./, "அைத! க7தைத நா

ேயாசி4கிேற

. ப74க./மா அைத? அதி

ப74க./மா? ஒேவைள க7த சாவிதிாி எDதியதாக இ4+ேமா எ

ேக.டா.

ஒ

,

, தவறி ைலேய?" எ

,

"இெபாD2 நட4கிறெத லா சாியாக இ4கிற2! க7தைத ப7தா தா
தவ, ஏ#ப./வி/ேமா? ப7ேய

"எ

றா Jவண பாதி ேகாபமாக(, பாதி

வதமாக( ஸரJவதிைய பா2. க7தைத உைறயி8*2 எ/2 ஸரJவதி
ப74க ஆரபிதா:
அ

%ள ர+பதி4+,

அேநக ஆசீவாத. நீ , உ

அமா(, ெசௗ. ஸரJவதி  ெசௗ4கியெம

,

ந%கிேற . தீபாவளி ப07ைக ெந1கி வ*2 ெகா074கிற2. இ*த வஷ
தைல தீபாவளி ஆதலா உ வரைவ நா1க ஆவIட எதிபா4கிேறா.
ெசௗ. ஸரJவதியி கEேசாி அர1ேக#ற 24+ வர"7யாம ேபா;வி.ட2.

பதிாிைககளி

ெவளியான ெச;திகைள , %ைக பட1கைள  பா2

ஆன*தப.ேட . ஸரJவதிைய4 க.டாய உ
ஆவIட எதிபா4கிேறா.

Aட

அைழ2 வரேவ0/.
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இப74+.
ச*திரேசகர

.

க7தைத ப72 "7த2 ஸரJவதி கபடமி லாம

’கல கல' ெவ

'அைத! தைல தீபாவளி அைழ% மாபிைள4கா அ ல2 என4கா எ

%ாியவி ைலேய. ெவ,மேன ப2 தடைவ எ

இ4கிறா?" எ

றா.

"அவக 9.7

எ ேலா4+ உ

அமா(4+E சதா உ

ேபE6தா

ேபாி

ப2

ைனதாேன வப7 ச*2 எDதி

ெகாைள ஆைச. சாவிதிாியி

. சீதா( க யாணதி

ஒ.74ெகா0/ இ*தா பாதாயா? நம4ெக

ெப0 தா

, சிாி2,

ேபா2 எப7

, வ*2 வா;தி4கிறேத அ*த

அவக 9.7ேலேய அலாதியாக இ4 கிற2!" எ

, Jவண

Kறிவி./, "எெபாD2 அவக மதி24 க7த ேபா.74கிறாகேளா அவசிய

நீ  ர+பதி  ேபா;வி./ வா1க. இ*தE ச*தபதிலாவ2 இவாி
மன" மாறி ஒ#,ைம ஏ#பட./" எ றா.

ஸரJவதி க7தைத ம,"ைற மன24+ ப724 ெகா0டா. 'இவ4ெக

எ

எ

னிட அலாதி அ

ைன-' எ

ேயாசியாம

"உ

%? வ*தி வ*தி அைழ4கிறாேர. ஒ ேவைள அவ4+

, நிைனத ஸரJவதியி

மன அத#+ேம

ஒ

ைற 

தய1கிய2. பிற+ Jவணைத நிமி*2 பா2, "அதா

ேபாக ேவ07ய2தா

அைத. நா

எத#+?" எ

, ேக.டா.

ைன வரE ெசா 8 அ*த பிைள எDதி இ4கிறாேன. "

வ*தி*தேபா2 Kபி.டாக. ேபா; வி./தா

Jவண.

Jவண K,வைதE சாிெய
'ஏ#கனேவ. எ

னா

ன

கணவ

, ஸரJவதியி

வாேய

அவசிய

% அவக இ1+

, ஸரஸு" எ

றா

மன ஒ%4ெகாளவி ைல.

- மைனவி இவ4+ மனJதாப ஏ#ப./,

அதனா பிற*தக ேபாயி4கிறா சாவிதிாி. ஊாிI எ ைன ப#றிேய தா
அவ +/பதா பழி Kறி4ெகா07பாக. சில விஷய1களி ஆ0களி
6பாவ பர*த ேநா4க"ைடயதாக இ4+. ஆகேவ, ச*2 எ

ைன  வப7

Kபி/கிறா. இைதேபா; பிரமாதமாக நிைன24ெகா0/ ேபாவ2 தவ,'

எ

, ஸரJவதி தீமானி24ெகா0டா.

ெவளிேய ெச றி*த ர+பதி திபிய2 Jவண ம,ப7  க7த2ட அவ
அகி ெச , உ.கா*2 ெகா0டா. தீவிரமான ேயாசைனயி . ஈ/ப.74+
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மகனி

பா24ெகா0ேட, "ர+! எ

"கைத ஆவ2ட

ேபாி

ேகாபேமா,

வதேமா ைவ24 ெகாளாேத. விேராதைத வள24ெகா0ேட ேபானா அ2
வள*2 ெகா0/தா வ. எைத  பாரா.டாம தளிவி.ேடா மானா விேராத வளவத#+ இடமி ைலயபா. தைல தீபாவளி4+ மாபிைள வர
ேவ0/ எ , ஆைசப./ தா அ*த பிைள க7த ேபா.74கிறா .
அவ அைழபிேல எ ேலாைடய அைழ% கல*திபதாக பாவி2
ேபா;வா. நா

பிற+ தார' எ

தா

, ெசா Iவாக. என4+ பிற+ உ

வாைதைய த.டாேத. ர+!" எ

தாயி

Aட

'ேபா; வா' எ

ேபாகிறாேளா?" எ
இ2வைரயி

கீதன1களி

, ேக.டா

,தா

ெசா

ர+பதி.

. அவ4+தா

ேன

ெற லா இ4கிறேத. அவ எ

றா Jவண.

இவக ேபEசி

தைலயிடாம

தனியாக ஏேதா

ன ெசா ல

ைகயி8*த "மீரா பஜைன'4

லயிதி*த ஸரJவதி, அைதைய பா2, ”இ*த விஷயதி

ைன இர0/ ேப ம

னி2வி/1க. இ

ேவைலயாக, அய

நா.78*2 ெச

ேபா;வர./. எ

ன அதா

நா

ைறய தினசாியி , அபா ச4கா

ைன வ*2. ைம= ேபாவதாகE ெச;தி

வ*தி4கிற2. நாA ைம= ேபாக ேபாகிேற



பதிைல

ைகயி8*த க7தைத திபி பா24 ெகா0ேட , ”ஸரJவதி 

ல.சிய, ெகாைக எ

எ

, உ4கமாக4 Kறிவி./ மகனி

எதிபா2 உ.கா*தி*தா.

வகிறா இ ைலயா?" எ
"உ

ைன பா24 ெகாள

. அவ சிறியவ. உலக ெதாியவி ைல. எ

ேவ07யவ சாவிதிாிதா
ஆவIட

? ’தா;4+

எ5வள( கால சாJவதமாக இ4க ேபாகிேற

, அைத. அதா

ெசா கிற2?" எ

, ேக.டா.

, வஷ1க4+ ேமலாக தகபனாைர பாராம

ெச;வ2 நியாய எ

, ேதா

ஸரJவதிைய அத#+ ேம

றாம

ம./

இ*த ெப0ைண தைட

ேபாகேவ Jவண", ர+பதி 

வ#%,த வி ைல. அ2ட

ஸரJவதியிட ஒ

சிறபான அச உ0/. மன24+ பி74காத விஷயமாக இ*தாI சாி,

ெகாைக4+ "ரணாக இ*தாI சாி, அதனா

எ5வள( ந

ைம

ஏ#ப/வதானாI வி./4 ெகா/4க மா.டா. ஸரJவதி, சாவிதிாியி

9./4+ ேபானா ச.ெட , சமரஸ ஏ#ப./வி/. சமகாரமாக ேபசி
எ ேலா மனைத  கவ*2வி/வா. பைழய விேராதைத எ ேலா
மற*2வி/வாக. ஆனா சாவிதிாி %4ககதி இ*த நா + மாத1களி ஒ
தினமாவ2 ஸரJவதியிட இ "கமாக ேபசியதி ைல. அவளாகேவ வIவி
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ெச

, சாவிதிாியிட ேபசினாI, அவைள மதிபதி ைல. கைடசியாக சாவிதிாி

ஊ4+ %றப/வத#+ "த
பாரா.டாம

ெச

நா அ

ற ெப0Oட

%ட

அவ ேக./4 ெகா0டைத4Kட

, ேந4+ ேந நி

பா! அைழயா 9./4+E சப*தியாக!' எ

,, 'நா

வ*தி4கிேற

, KறிE ெச வத#+ ெவ.கமாக

,

இராதா? அச./4 ெகௗரவ", "ர./ பி7வாத" உைடய ெப0ணிட ேபா;
ைகக.7 நி#+ ப7யான நிைலைம ஸரJவதி4+ ஏ#படவி ைல. ' எ
ேப ம

னி2வி/1க' அவ அைதயிட ேக./4 ெகா0ட பாவைன-

யி8*2 அவ மனதி
ெகா0டா.

ஓ/ எ0ண1கைள Jவண ஒவா, ஊகி24

' இ*த ம./ பிைளயாவ2 தீபாவளி4+ ேபாகிேற
எ

ைன இர0/

, Jவண ஆ,த

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

அைட*தா.

எ

, ஒ%4 ெகா0டாேன'

27.
27. த7க!) " அபண

கடலைலக ேபா

ஓயாம

ெபா1கி4ெகா07*த Jவணதி

மன, மகனி

பதிைல4 ேக./ ஆ,த அைட*த2. தீபாவளி4ெக , மகனிட ெகா/தAப
சாவிதிாி4+ விைல ய*த %ைடைவைய எ/தா. பல வண1களி ரவி4ைக

20/க வா1கினா. க./ ெவ#றிைல , வாசைன பா4+, சீ% பழ",

மண4+ கதப" வா1கி4 Kைடைய நிரபினா. "மைனவியிட ந ல மாதிாி

ேபச ேவ0/. பாிவாக நட*2 ெகாள ேவ0/. 'தJ, %J' ெஸ

ேகாபைத4 கா.டாேத" எ

"ேவ.டகதி

,உ

ெற லா %திமதிக Kறினா Jவண.

ெபாியவக ஏதாவ2 ெசா

னாI ெபா,24ெகா, அபா!"

எ ,ேவ, மகA4+E ெசா னா. ர+பதி எ லா வ#றி#+ ெமௗனமாகேவ
தைலைய அைசதா . ைம= பிரயாண24காக ெப.7யி 2ணிமணிகைள

அ/4கி ைவ24 ெகா07*த ஸரJவதி, Jவண K,வைத "Dவ2

ேக./வி./, "எ லா %திமதிகைள  ெசா
விஷயைதE ெசா ல மற*2வி.டாேய" எ

"எ

ன?" எ

னாேய அைத. "4கியமான

றா.

, Jவண அவைள திபி4 ேக.ட2, அவ, ”எ ேலாாிட"

சாிவர நட*2 ெகா0/ திபி வேபா2 சாவிதிாிைய  அைழ2 வ*2 வி/
எ

, ெசா ல ேவ0டாமா?" எ

ர+பதிைய திபி பாதா,
"அத#+தா

நீ அவAட

, ேக./ வி./ ெபைம ெபா1+ "க2ட

ேபா; எ லாவ#ைற  ெபா,ைம ட

நடதி4
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ெகா0/ வவா; எ

எ

றி*ேத

. திXெர

, நீதா

, நிR/ரமாக பதிலளிதா Jவண.

யாதிைர கிளபி வி.டாேய!"

தீபாவளி4+ இர0/ தின1க4+ " ேப ர+பதி . ஸரJவதி  ஊ4+4
கிளபிவி.டாக. ெரயி நிைலய வைரயி இவ ஒ றாகE ெச ,

ெவ5ேவ, வ07களி

ஏறினாக. "அதா

! நா

திபி வேபா2 நீ

தனியாக இ4க4Kடா2. க.டாய சாவிதிாிைய அைழ2 வ*2 வி/" எ

,

உ0ைமயான அ %டA அGதாப2டA ஸரJவதி Kறி அவைன ெரயி
ஏ#றினா. ர+பதியி வ07 %றப./E ெச ற பிற+ அைர மணி கழி2தா
ஸரJவதியி ெரயி கிளப ேவ0/. ெரயி ெச ற திைசையE சிறி2 ேநர
பா24ெகா07*2வி./ நிைற*த மன2ட ஸரJவதி ெபE6 வி.டா.
தீபாவளி ெகா0டா7வி./ மைனவி ட
அறி*தா , அவ சமீபதி

ர+பதி ஊ4+ திபி வி.டா

ஊ4+ திப4Kடா2 எ

எ

, தீமானி24

ெகா0டா. ெரயி8 ஒ ைலயி உ.கா* தி*த ர+பதி சிறி2 ேநர
வைரயி அ1+ எ ன நைடெப, கிற2 எ பைத4 கவனி4கவி ைல. பி2
பி7தவ ேபா ஜ னI4+ ெவளிேய பா24 ெகா0/ உ.கா*தி*தா
இரவி

அைமதிைய4 கைல24ெகா0/ வன பிரேதசதி

’தட தட' ெவ

,

,

.

ெரயி ெச ,ெகா07*த2. அ2ட +ழ*ைத ஒ , 9றி./ அDத2. தாயா
ெகாQச ேநர சமாதான ெச;2 பாதா. பிற+ தகபனா சீரா.7 பாதா.
அDைக ஓ;*தபா7 ைல. இவ மன ச8தவகளாக, "சனியேன! எ
ேவ0/ெம

, ெசா 8 ெதாைலேய

"எ

, இைர*2 ேகாபி24

ெகா0டாக +ழ*ைதைய! +ழ*ைத அD2 ெகா0/ த
ஆ0டா ேபா.... பா.7தா

'அபாடா' எ

ன தா

மழைல ெமாழியி , "நீ

ேவO. பா.7கி.ேட தாE64கO ேபா" எ

, ெப#ேறா ெபE6 வி.டன. ஓ/கிற ெரயி8

ற2.

ஊாி84+

பா.7ைய எப7 வரவைழப2 எ , %ாியாம திைகதன. இவ ப/
சிரமைத பா2 ர+பதி Kைடைய அவிF2 அதி8*2 இர0/ ெபாிய
ஆரQ6 பழ1கைள எ/தா .
”இ*தா பாபா! பா.7யிட காலபற ேபாகலா”, எ

, Kறி அைவகைள

+ழ*ைதயிட ெகா/தா . த1க நிறதி பளபளெவ , உ0/ விள1+
பழ1கைள த +Qச4 கர1களா +ழ*ைத வா1கி4ெகா0/ சமாதான
அைட*த2. இ*த4 கா.சிைய ரசித ெபாியவ ஒவ. ”இைததா
எ

கிற2, ஸா! நமா

இ4கி

ேலசி

+ழ*ைத மன

திதியைடய "7யாத விஷய1க பல

றன. அக1கார", மமைத  தைல L4கி நைம ந64கிவி/கி

ேலசிேல மன பணியமா.ேட

ேவ0/ெம

எ

கிற2. +ழ*ைதக அப7 இ ைல. ஒ

றன.
,

, ஹட பி7பாக. 9% ப0Oவாக. ஆனா , அைதேய
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நீ72 நிைன( ைவ2 ெகாள மா.டாக. ச.ெட

எ

, Kறினா.

ர+பதி மைனவிைய பா2 வவத#காகதா

, மற*2 ேபாவாக"

எப7ெய லா 'ப5யமாக' நட*2 ெகாளேவ0/ எ
ெச;2 அAபி இ4கிறா. ஸரJவதி ெரயி
அைழ2 வ*2வி/' எ

இ4கிறேத அ2 ேலசி

"உ

. அவளிட

கிளபி இ4கிறா

, தாயா ேவ, உபேதச
Kட 'சாவிதிாிைய

நிைலயதி

, உதர( ேபா.74கிறா. ஆனா

அவ

அ*தராமா

மசி*2 ேபாக தயாராக இ ைல. ப/4ைக அைறயி ,

ைன அ72வி.ேட

எ

, ேகாபமா சாவிதிாி?" எ

பி724ெகா0/ ெகQசியேபா2, அவ த

, அவ ைககைள

ைககைள ஆ1கார2ட

உதறி

வி/வி24ெகா0ட சபவைத அவ மன மற4கவி ைல. சாதாரண சிறா;%4
காயமாக இ*தா சீ4கிர +ணமாகிவி/. ஆழபதி*2 ேபான ெவ./4 காயமாக

அ லவா ஏ#ப.74கிற2?

%ைக வ07 ெப ேவகதி ேபா;4ெகா07*த2. அத ேவகைதேபா
ர+பதியி மேனா ேவக" அதிக மாயி#,. ைபதிய4காரதனமாக அ லவா

அவ

மைனவிைய நா7 ேபாகிறா

ெகா0/ ேபாகமா.டா எ

ப2 எ

? ம,ப7  அவ "கைத திபி4

ன நிEசய? சி*தைனE 6ழ8

ஜ

ன8

ேம தைல ைவ24ெகா0ேட க0ணய*2 வி.டா ர+பதி. வி7ய#காைல
சி ெல , கா#, ப.ட(டேனேய விழி% ஏ#ப.ட2. ெரயிI த ேவகைத4
+ைற24ெகா0/ ஒ நிைலயதி நி றி*த2. ஊாி ெபயைர உ#,4

கவனிதா

நிைனதா

. 'ஆ! த1க இ1ேகதாேன அகி
. "சாவிதிாி ம

இ4கிறா' எ

னிேயா/ எ1க ஊ4+ வா1க!' எ

அைழ2வி./ ேபானாேள! ம
ம./*தா

கிராமதி

னி  ேவ0டா, ெபா

ேபாகிேறேன. த1கதி

நிைறய இ4+ கதப த1கதி

ஊாி

னி  ேவ0டா. நா

தீபாவளி கிைடயாதா எ

க1K*தI4+ தா

,

,

ன? Kைட

அபண ஆக./ேம!

ெப.7யிேல ைவதி4+ வாண1க, ப.டா6கைள த1க*தா

ெவ72

ரசி4க./ேம?" ர+பதி ெப.7ைய , Kைடைய  அவசரமாக இற4கிவி./

தாA கீேழ இற1கினா

'%J' ெஸ

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

. ெரயிI அவ

அறியாைமைய4 க0/ சீ,வ2 ேபா

, ெபE6 வி./4 ெகா0/ கிளபிவி.ட2.
28.
28. ைம9ாி'

ர+பதி  ஸரJவதி  ஒ றாகேவ ெரயி நிைலய24+ வ*தாக. ச#,
" பாக ெரயி க கிளபின. இவ ஒ5ேவா ஊைர4 +றி4ேகாளாக
ைவ24ெகா0/ பிராயணE சீ./க வா1கியி*தாக. ர+பதியி பிரயாண
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பாதியி நி ற2. ச.ெட , எ னேவா ேதா றேவ ஒவித ேயாசைன மி
ெரயி88*2 அவ இற1கி வி.டா . ஸரJவதியி மன கள1கம#,
இ*த2. இ5வள( கால மனைத W7தி*த கவைல  ஒவா,

நீ1கிவி.டத லவா? அதா

%றப./வி.டா

ஆகேவ, ெரயி
வி7 மள( ந

. இனிேம

ர+பதி த

%றப.ட(ட

றி

மைனவிைய அைழ2வர

அைத Jவணதி

கவைலக நீ1கிவி/.

ப/4ைகைய உதறி ேபா./4ெகா0/ ப/தவ

றாக L1கினா. காைல4 கதிரவன2 கிரண1க, ஓ/ ெரயி8

ஜ ன வழியாக த மீ2 ப.ட(ட தா ஸரJவதி4+ விழி% ஏ#ப.ட2.
ெச*தமிF நா.ைட4 கட*2 ைம= ராZய எ ைல4+ ெரயி ேவகமாகE ெச ,
ெகா07*த2. காவிாி நதி பா;*2 வள ெப#, இபதா எ1+ பாதாI
ப6ைம ேபாத கா/க, சி, +

'பேச ' எ
கதிரவ

,க, %தக நிைற*2 பாபத#+

, கா.சி அளித2. தமிF நா.7ேல '6ாீெர

, ைம= ராZயதி

பளதா4+களி %ைக ேபா
ஒ , சாயவி ைல.
ஓ/ ெரயி

, ம4கைள தா4+

ச#, நிதானமாகேவ பவனி வகிறா
பனி 7யி4+ மைலE சார8

ஒ சிறிய கிராமதி_ேட ெச Iேபா2 தைலயி

. பனி ேதா;*த

அவ

ஜப

தயி4

KைடகடA, ைம=4ேக உாிதான ெசDைமயான கா;கறிக

KைடகடA ெப0க அணியாக4 ேகFவர+4 ெகா ைல4+ %+*2
ெச வைத ஸரJவதி க0டா. காைல ஒ

ப2 மணி4+ ேம

ெரயி , Cர1க

ப.டணைத அைட*த2. நிைலயதி அவைள அைழ2 ேபாவத#ெக ,
அவைடய தகபனா வ*தி*தா. ெபாிய உதிேயாகதி இபவ. அ*தJ2
வா;*தவ எ பத#+ அறி+றியாக அவட நாைல*2 ேபக வ*தி*தாக.
வ07யி8*2 இற1கிய2 ஸரJவதி அ

அகி
எ

ெச

, நி

, ஆ2ர2ட

%ட

, ”அபா" எ

, அைழ2 அவ

றா. ” எப7யமா இ4கி? நீ ம./மா தனியாக வ*தா;?"
மகைள4 ேக./, ஆைச ட

ெகா/தா. அவட

வ*தி*த ந0பகளி

அவ "2கி

த.74

ஒவைர தவிர ம#றவக

விைடெப#,4 ெகா0/ ேபா;வி.டாக. தகபனா, அவ ந0ப பி
ெதாடர ஸரJவதி ெவளிேய ெச
ெகா0டா.
'அபாதா

, தயாராக இ*த வாடைக ேமா.டாாி

எ5வள( மாறிவி.டா! 

, வஷ1க4+ "

வயதின ேபால இ*தாேர! இெபாD2 தைலயி
வி.டேத!' எ

'+ழ*ைத ந

ஸரJவதியி

ஏறி4

%Kட இள

ேலசாக வD4ைக விD*2

, மன24+ நிைன24ெகா0டா சரJவதி.

றாக வள*2வி.டா. சமீபதி

பதிாிைககளி

ெவளியாகி இ*த

%ைக படைத பாேத பரவசமாகி இ*ேதேன. ேநாிேல
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பாயதா

%ைகபட ேமாச எ

அட4க", மாியாைத மாக எ

ெசா ல ேவ0/. '4+, விழி ,

,தா

ஸரJவதி எப7 இ4கிறா! 'அவ' இ ைலேய

இ*த ரதினைத4 க0/ மகிFவத#+!' எ

, தகபனா மகைள பா2E

ச*ேதாஷ", மைனவி இைத4க0/ அGபவிபத#+ இ ைலேய எ
எ;தினா. க0களி
பிரயாைசப.டா.

உணEசி ெப4கா

, 24க"

2ளித நீைர அட4+வத#+ ெவ+

அகி உ.கா*தி*த ந0ப ஏற4+ைறய ஸரJவதியி தகபனா வயைத
உைடயவ. அவ பழ+கிற "ைறயி8*2 ஆத ந0ப எ ப2 ெசா லாமேலேய
விள1கிவி. ட2. ந.பிேல பல தர1க உ0ட லவா? சில த1கைடய
ேவைலக நட4க ேவ0/மானா
"உ1கைளேபால உ0டா?" எ

" இ4கிறாயா?" எ

மிக( ந.%ாிைம பாரா./வாக.

பாக. அவக ேவைல "7*2 வி.டா

பிற+,

, ேக.பத#+4Kட அவக4+ வா;வ82ேபா+! சில

ந0பக +ைழ*2 +ைழ*2 ந0பகளிட ேவைல வா1கி4 ெகாவாக.
தா1க ஏதாவ2 ெச;ய ேவ0/மானா

Lர விலகிவி/வாக. 'ெரயி

சிேநக'

எ , +றிபி/கிேறா. ெரயி8 சில மணி ேநர1க ச*தி2 பிாிகிறவகைள
அப7E ெசா Iகிேறா. அகிேலேய இபாக சில ந0பக. அவகட
நா எ5வள( ந.%4ெகா0/ பழகினாI அவக விலகிேய ெச வாக.
பாரததிேல கணA, 2ாிேயாதனA பழகி வளத ந.% மிக( சிற*த2.
உ0ைமயான ந.% எ*த விதமான க./ தி.ட1க4+ உ.ப.டத ல.
பண4கார

, ஏைழ எ

, விதியாச பாரா.ட அதி

காலதிேல சில தா1க சிேநக பாரா./கிறவகளி

"த8யைவகைள ஆரா;*2 பழ+கி
அ*தJதி

இட இ ைல. இ*த4
ெசா2, அ*தJ2

றன. க0ணA4+, ஏைழ4 +ேசல4+

மைல4+, ம/(4+ உள விதியாச*தா

. இ*தேபாதிI, அ*த

Lய ந.ைபப#றி ப74+ ேபாெத லா மன உகி4 க0ணீ ெபகி

வி/கிற2. இ*த மாதிாிேய ஸரJவதியி

தகபனா, அவட

Kடவ*த ந0ப

ேகாபால தாஸ அ*தJதி மி+*த விதியாச உைடயவக. பா யதி
இவ விQஞான4 க வி பயில ஒ றாக ைம= ராZயதி வசிதவக.
ஸரJவதியி தகபனா தமிF நா.ைடE ேச*தவ. பாைஷ ெதாியாத க னட
ராZயதி ேகாபால தாஸ அவ4+E சிற*த ந0பராக விள1கினா. க வி
பயி#சி4+ அ%ற ஸரJவதியி தகபனா4+ அதிRட வசமாக உய பதவி

கி.7ய2. ேகாபால தாஸ4+ கி.7 இ4+. ஆனா , ேதச ேசைவ4காக கா*தி

அ0ண8

அ

த1கைதேபா

%4+ர

அவைர அைழத2. தியாக அ4னியி

J%ட ேபா.ட

இ*தா அவ. ஆகேவ, பதவி , உயவாF( அவ4+4

கி.டவி ைல. அவ அதி

ஆைச ெகாளாம

ேதசபணியிேலேய த

வாFநாைள4 கழி2 வி.டா. இைட இைடேய, ந0பக ச*தி4+ ேபாெத லா,
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ஸரJவதியி

தகபனா த ந0பாிட அவைர பல உதிேயாக1கைள

வகி4+ப7 அைழதா. பிமசாாியாகிய அவ4+, தா சபாதி2 யாைர4

காபா#ற ேவ0/ எ
ம,2வி.டா.

கிற எ0ண ேமேலா1கேவ ந0பாி

அைமதி நிரபிய காவிாி நதி4கைர ஓரமாகேவ ேமா.டா ெச
சி, 9.ைட அைட*த2. 9.7#+ பி
%2 ெவள ெச4கE ெசேவெல

னா

ஓ/ நதியி

. ேவ0/ேகாைள

, ேகாபால தாஸாி

ெநா%, Gைர மாக

, 6ழி24ெகா0/ ஓ7ய2. காைலE =ாியனி

த1க நிற4 கிரண1க. சிவ*த த0ணீாி

விD*2 ேமI அைத த1கமய-

மா4கிய2. நதியி இ ம1கிI அட*த ேசாைலக. வ0/க ாீ1காரமி.டன.
ப.சிக இனிய +ர8 இைச பா7ன. ெதாைலவி தி%வி சமாதி4ேகாவி
கWரமாக4 கா.சி அளித2. நதி4கைரைய அ/த பைழய ேகா.ைட,

ெகாதள1க இ7*2 கிலமாக4 கிட*தன. மனித வாFவி
இ பைத பைற சா#, சி ன1க அைவ.

Sண கால

ெரயி பிரயாணதா அI2ேபா; ஸரJவதி பக ேபாஜன24+ அ%ற
ப/2 L1கிவி.டா. அவ விழி2 எD*தேபா2 மாைல ஆ, மணி இ4+.
இப7 ேதக ெதாியாம L1கியைத நிைன2 அவேள ெவ.கி ேபானா.
"L1கி எD*தாயா அமா? ெவளிேய ேபா; இப7 உலாவிவி./ வேவாமா?"

எ

, தகபனா மகைள அைழதா.

வ நதி4கைர ஓரமாகேவ ெமௗனமாக நட*தன. ெவ,மேன 'வள வள' ெவ
ேப6வைதவிட, அ1+ நிலவி யி*த அைமதிைய ரHபேத ெபெபாD2

ேபா4காக அவக கதி இ4க ேவ0/. ஸரJவதியி

தகபனா அ

,

,

உ#சாகமாக இ ைல. 'மக வள*2 வி.டா. தன4+ வயதாகி4ெகா0/
வகிற2. அவைடய வ1 கால எப7?' எ

ேக.ட2. இ2வைரயி

ேபசாம

, அவ மன ஓயாம

அவைர4

இ*த ஸரJவதி, "அபா! இ*த நதி4கைர ,

அேதா ெதாி  Cர1கநாத ஆலய", இ*த ஊாி

அைமதி மாகE ேச*2தா

ேகாபால மாமாைவ இப7 எதிI ப#றி லாம வாழE ெச;தி4க ேவ0/.
நா Kட இ1ேகேய த1கிவிடலா எ , பா4கிேற . இ*த ஊாிேலேய ஒ

ச1கீத பளி4Kட ஆரபி2 வி.டா
தகபனாைர விசாாிதா.
"நீ ேப6கிற2 ந

எ

றாக இ4கிறேத +ழ*ைத! உ

ன?" எ

, ஆவ2ட

அபா(4+ தா தாதா

ஆகேவ0/ எ , ஆைச ஏ#ப.74கிற2. நீ விவாகேம ேவ0டாெம கிறாயா.
ஒ ெப0 தனியாக வாF4ைக நட2வ2 க7ன எ ப2 உன4+ ெதாியாத
விஷயமி ைலேய. Cர1கப.டண வ*2 நீ ச னியாசினியாவத#+ நா
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ஒகாI உன4+ உதவி %ாியமா.ேட ஸரJவதி! ஆமா...." எ
ேகாபால தாஸ ேஸரJவதிைய உாிைம ட அத.7னா.
ஸரJவதி சிறி2 ேநர ேயாசைனயி
பணி(ட

, "இெத

, சிாி24

ஆF*தி*தா. பிற+, ந0பைர பா2

ன மாமா, இப7 ேப6கிறீக? எ*த விஷயதிI ஆைச

ெகாவத#+ மன*தாேன காரண? எ
விபவி ைல. எ1க தமிF நா.7

மன எ

னேவா க யாணைத த#சமய

சில \#றா0/க4+ "

Cவி 8-

%Lாி ெபாியாFவா எ A மகாA4+4 ேகாைத எ , ஒ மக கிைடதா.
அெத;வ4 க னி சதாகால" க0ணைனேய அக2 இ,தி ப4தி
ெசIதினா; காத

ெகா0டா; அ

% 0டா. அகதிேல அவA4க

றி ேவ,

ஒவ4+ இட தர ம,தா; ெபாியாFவா, மணபவ எ;2 த மக4+
த+*த மணாள

கிைட4க ேவ0/ேம எ

தகபனா விபியைத

விபினா. ஆனா , அவ உளைத ஆ.ெகா0ட மணிவ0ண

ேபாலதா

அவைள  ஆ.ெகா0/ அ %ாி*தா

த*ைத!" எ

,எ

றா.

. த மகளா

ஒ ப7 உய*2 வி.டா

ேகாபால தாஸாி க0க அவியாக மாறி இ4க ேவ0/. காவிாியி
பிரவாகைதேபா அவ க0க க0ணீைர4 ெகா.7ன. அவ ஸரJவதியி
வாைத க4+ பதி Kறாம %ர*தரதாஸாி அழகிய பாடைல பாட
ஆரபிதா:
" பி*தாவனதி

ஆ/பவ

யா?

ச*திர வதனைன பா4கலா வா7-அ7 ேதாழி!"
ெதாைலவி

கீFவானதி

ச*திாிைக "ைள2வி.ட2. ’சிI சிI' ெவ

, 96

ெம 8ய கா#றி இ*த இைச ெவ+ Lர பரவி ஒ8த2. Cர1கப.டண
வாசிக இ*த இைச ைய பல "ைறக ேக./ அக உகி இ4கிறாக.
அ , அப7தா .
----------

"#றதி

29.
29. வரேவ:
2ளசி மாடதி

அதிகாைலயி

வ*2 நி

"

றா

% மணி4ேகாலமி/ த1கதி

. தைல பி

ன

"

எதிாி

ர+பதி

ப4க சாி*2 விழ, "2கி

%ர ேமலா4+ நDவ அவ ேகாலமி./4 ெகா07*தா. ைகக 'சரசர'
ெவ

, %ளிகைள ைவதன; %ளிகைளE ேச2 அழகிய ேகாலமா4கின.

ேகாலைத "72வி./ தைல நிமி*த ேபா2 தா
விதமாக ர+பதி கா.சி அளிதா அ1ேக! த1க த

அவ ச#, எதிபாராத
அழகிய க0களா அவைன
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பா24 ெகா.ட4 ெகா.ட விழிதா. பிற+ வழ4கமான சிாி%ட

, ”ஓ! அதானா!

வா1க, வா1க, எ1ேக இப7? ஓேஹா! தீபாவளி பிரயாணேமா?" எ

ேக.டா.

"அதாேனதா

! சா.சா ர+பதி தா

வ*தி4கிேற

!" எ

ெகாளாம

,

. நீ ஊ4+ வேபா2 யாாிட ெசா 84
! தீபாவளி ெகா0டாடதா

வ*தாேயா, அவேன தா

இ1ேக

, ெசா 8வி./, Kைடைய பிாி24 க./4 கதபைத ,

பழ1கைள  எ/2 அவளிட ெகா/தா
'இத#+ளாக உளி*2 விய%ட

.

அல" அைத பரபரெவ

, "#ற24+

வ*தா. "வ*தாயாடா, ர+! வா அபா. இெபாDதாவ2 வழி ெதாி*தேத உன4+!"
எ

, அவைன வரேவ#, உபசாிதா. தீபாவளி இ

இ4கி

றன எ

பலகார1களி

பத#+ அறி+றியாக அ59.78*2 'கம கம' ெவ

பாதிரதி

விழ ஆரபித2. ர+பதி, ைகயி

ெகா ைலப4க வ*தா

அவைன பா2. "அதா

! ைகயி

எ

ன2? விைல ெராப இ4+ேமா?" எ

"L பிரமாத! அத
ேபாகா2" எ

, ேத;2 அலபிய

Gைர ெபா1+ பாைல4 கற4க ஆரபிதா. 'ெசா,

, பா

'பிரR'ஷுட

எ

றா. தவி/, பி0ணா4+ கல*2 பிைச*2

கறைவப6(4+ ைவதா. 'தக தக' ெவ

பிதைளE ெசபி
ெசா'ெர

,

வாசைன 9சிய2. 2ளசி மாட24+4 ேகாலமி./ "7த(ட

த1க ெகா ைல%ற ெச

ஆைச ட

A இர0/ நா.க தா

றா

ப

2ல4+

. பாைல4 கற*2ெகா0ேட த1க

னேவா ைவதி4கிறீகேள. அ2
, ேக.டா.

விைல ஒ )பாயி8*2 இர0/ )பா;க4+ ேம

ர+பதி.

த1க ஒ மாதிாியாகE சிாிதா. பிற+ அவைன பா2. “அதா

! நா

ெசா கிேறேன எ , ேகாபி24 ெகாளாதீக. ந ப0ைண4 +7யானவ
கி.ேட ஒ வாைத ெசா னா ஒ க./ ேவப1 +EசிகைளE சீவி ஒD1+
ப/தி தவா

, விைல, கிைல ஒ

, நீ1க தர ேவ0டா. ஊ4+

ேபா+ேபா2 எ/2 ேபா1க!" எ
ர+பதி 'கட கட' ெவ

, சிாி2 வி.டா

றா.

. அவ

இமாதிாி மன வி./E சிாி2

எ5வளேவா கால ஆயி#,. கிண#றி8*2 ஜல இD24 ைககா கைள

அலபி4 ெகா0ேட , ”அ2 ேபாக./. காைலயி

எD*த(ட

2ளசி மாட24+4
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ேகால ேபா/வ2. அத

பிற+?" எ
"அத

பிற+ மா.7#+ தீனி ைவ2 பா

, அவைள4 ேக.டா

கறப2. அத

ர+பதி.

பிற+ ஏாி4+ ேபா; 2ணிகைள 2ைவ24 +ளிப2" எ

ஒ;யாரமாக பதிலளிதா த1க.

"இப7ேய நா ரா( ஒ ேவைல மா#றி இ

ெனா

,எ

,

, ெச;2

ெகா07பாயா4+! ேவ, ெபாD2 ேபா4+ எ2( இ ைலயா?" எ
ேக.டா

ர+பதி.

த1க அவA4+ ம,ெமாழி K,வத#+ "
Kபி.டா. பா

பாதிர2ட

, ேமI

ேப உளி*2 அல" அவைள4

உேள ெச

ற த1க, த.7

இ.8கடA,

ைகயி மண4+ காபி டA Kட24+ வ*2. ர+பதியி " % அைவகைள
ைவ2வி./ தாFவாரதி8*த 2ணிகைள .ைடயாக4 க.7 எ/24
ெகா0டா. இ/பி

ேபா;வி./ வகிேற

ேவைல எ
=ாிய

, அதா

! வ*த பிற+ அத#+ அ/தா#ேபா

பைத  ெசா Iகிேற

வானதி

'கம கம' ெவ

+டைத ஒ;யாரமாகE சா;2 ைவ24ெகா0/, "ஏாி4+
"எ

ேமேல வ*2 வி.டா

எ

ன

, Kறிவி./ ெவளிேய ேபா;வி.டா.

. சைமயலைற யி8*2 கீைர4 +ழ%

, மண4க ஆரபித2. ெவ,மேன KடைதE 6#றிE 6#றி வர

ர+பதி4+ பி74கவி ைல. ஆகேவ, 'ெவளிேய ேபா; வரலா' எ

, கிளபி,

அல"விட ெசா 84ெகா0/ %றப.டா . வழிெய லா ஓைல ேவ;*த
+7ைசக. அைவகைள அ/2 மரகத வ0ணதி வய ெவளிக. அைவகளி

ப7*2 'சல சல" ெவ

, ஓ/ நீாி

வாசைன. வழ4கமாக நகரவாசிகளி

ஓைச. ஈர ம0ணி8*2 எD ஒவித
பல அத, ச*தண தி

உண*தவக. 6க ேபாகதிேலேய திைளபவக. கா8
ெகா0டா

மணைதேய

ம0 ஒ.74

"கைதE 6ளிபவக: இவக4+, "ழ1கா க வைரயி

ேச#றி அD*த பா/ப/ ஏைழ4 +7யானவகைளப#றிE சி*திபத#ேக
ெபாD2 இபதி ைல. ஈர ம0ணி8*2 எD வாசைன ைய Gக*2
அGபவிபத#+ பா4கிய ெச;ய வி ைல
ர+பதி சிறி2 த/மா#ற2டேனேய வர%களி

மன24+ ரயமான கா.சி ஒ

பாடI நகர1களி

ைற4 க0டா

மீ2 நட*2 ெச

றா

. அ1ேக

. இைச , கைல . ஆடI,

ம./ இ ைல. ேச,, சகதி , உைழ%, பலA

நிைற*தி4+ கிராம1களிI அைவ இ4கி றன எ பைத ர+பதி உண*2
ெகா0டா . உட க./ட விள1+ இளம1ைக ஒதி வய க4+ மைட
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க.74ெகா07*தா. ச#, எ.7, ஏ#ற4 கிண#றி8*2 ஓ ஆடவ

இைற24ெகா0ேட,

ஏ#ற

"வ07 க.7 மா/ க.7- ஏேலலம7 ஏல

எ

மீனாSி அைம K0/ க.7 - ஏேலலம7 ஏல"

, உத +ர8

பாட ஆரபிதா

. த0ணீ பா;Eசி4ெகா07*த ெப0,

கணவைன நிமி*2 பாதா. பிற+ க0களி

பா24 ெகா0ேட, ' அட! உன4+தா
தைலைய அைச2வி./,

காத

கன

9ச அவைன

பாட ெதாி ேமா?' எ

கிற பாவைனயி

"K0/4+ேள ேபாற ெப0ேண - ஏேலலம7 ஏல

எ

அட! Kபி.டாI ேக.கைலேயா? - ஏேலலம7 ஏல"

, சவா

வி/ப2 ேபா

தீ1+ர8

பா7னா.

ர+பதி அப7ேய அய*2வி.டா . பா.7ேலதா எ ன இனிைம! எ5வள(
அத பாவ! மா./ வ07 க.74 ெகா0/ காத8 . காதலA எ1ேகா
பயணப/ கிறாக. சாதாரண வ07ய ல. ம2ைரயபதியி அர6 ெசI2
அ1கய#க0ணியி

வ07, C மீனா.சியி

K0/ வ07!

அவ உளதி8*2 ெபE6 ஒ , கிளபிய2. ெம2வாக ஒ ,
ேதா றாம ேமேல நட4க ஆரபிதா அவ . எதிாி த1க +ளி2வி./ வ*2
ெகா07*தா. உடபிேல ஈர%ைடைவ. ேதாளி 2ைவத 2ணிகளி 6ைம.

இ/பி

நீ வழி  +ட. ேத*த எDதாளனாக இ*தா , அவைள4 +ைற*த

ப.ச இர0/ ப4க1களாவ2 வணி2 வி/வா

? வாைதக4+,

வணைனக4+ எ.டாத அழ+ அ2. ஆகேவ, அவ

9/ திபி வ*2 ேச*தா
------------

.

வாயைட2 அவட

30.
30. சாவி!திாியி- உள

தீபாவளி ப.சணதி#காக மா( அைரபத#+ தகர டபா4களி சாமா கைள
நிரபி4ெகா0/ உ.கா*தி*தா ம1கள. தைல தீபாவளி4+ மாபிைள
வ 9.7 நிலவ ேவ07ய உ#சாக அ1ேக காேணா. தீபாவளி அைழ%

அAபியைதப#றிE ச*2(, சீதா(, ம1கள" ம./ அறி*தி*தன. "
ஜா4கிரைதயாக வி*24+ ேவ07ய சாமா
ம1கள.

கைள வா1கி ைவ2வி.டா

"வஷா வஷ வகிற ப07ைகதாேன? மாபிைள வ*2 சவரைணயாக தைல

தீபாவளி ெகா0டா/கிற2 பாழாக தா

ேபாகிற2! எத#+ இப7 ஒேரய7யாகE
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சாமா

கைள வா1கி நிரபி ைவதி4கிறாயா?" எ

ேக.டா. பா.7யி

“எைதயாவ2 அEசா

, பா.7 ம1களைத4

வாைதக ம1கள24+E 6ாீெர

யமாகE ெசா 84ெகா0/ இப2தா

ேவைல. 9.ைடE 6#றிE 6#றிவ*2. 'அ2 எத#+; இ2 எ
ேக./தா

எ

, ைததன.

ன பலைன அைடய ேபாகிறாேளா?" எ

மாமியாைர ெவ,24 ெகா0டா.

இ*த4 கிழ24+

ன?' எ

, ஓயாம

, மன24+

தீபாவளி ெந1கிவி.ட2 எ பத#+ அறி+றியாக அ5வேபா2 ெவ7களி சத
ேக./4ெகா0ேட இ*த2. %ைடைவ4 கைடகளி K.ட ெநாி*த2. அச
ெந; ட ம.ட ெந;ைய4 கல*2 %24+ ெந; எ , வியாபாாிக W#றி4
ெகா0டன. ப.டா64 கைடகளி சி,வ சி,மியாி K.ட. +/ப

தைலவ4+ ஒேர தைலவ8, எப7 ' ப.ெஜ.'ைடE சமாளி4க ேபாகிேறா எ

,.

+Lகல நிரபியி4+ இ*த நிகFEசிகைள பா2E சாவிதிாி

ெபEெசறி*தா. 'ெசௗயமான மனைத பைடதவ, Cராம.
+#ற"ளவாிட2 ந

ைமையE ெச;கிறவ. ந

றி ளவ. சதிய தவறாதவ'

எ ெற லா வா மீகி ராமாயணதி வ வணைனையE சீதா உர4க ப724
ெகா07பைதE சாவிதிாி ேக.டா. கவியி அமர சிR7யாகிய C
ராமச*திரனி க யாண +ண1கைள4 ேக.ட(ட சாவிதிாியி உள பாகா;
உகிய2. சி, விஷய24காக ஏ#ப.ட இ5வள( மனJதாபைத , அைத

தீபத#+ ெதாியாம

தா

ப/ அவJைதைய  நிைன2 அவ மன

வ*திய2. ர+பதி உய*த +ண1கைள பைடதவ

, ஏேதா சில விஷய1களி

தவிர, பிற மனைத ேநாக ைவ4+ +ண அவனிடமி ைல. தா

ெச;த

+#றைத உண*2 அவளிட ேநராக ைதாியமாக ம னி%4 ேக.74கிறா .
அச./4 ெகௗரவ எ ப2 அவனிட லவேலச" இ ைல. இதைகய
+ணவாைன4 கணவனாக அைட*2 அவனிட ஒ2 வாழ "7யாம ேபான2
எதனா எ , சாவிதிாி சாவதானமாக இெபாD2தா ஆராய
ஆரபிதி*தா. தீபாவளி4+4 கணவ வரேவ0/. பரம சா2வாகிய த
மாமியா. பிைளைய அAபி ைவபா எ
சாவிதிாி.
"#றதி

, நிைன24 ெகா0டா,

காக உ.கா*2 க2 ேபாெத லா, ' ேஹா! அவ வகிறா ேபா

இ4கிற2!' எ

, நிைன2 உவைக எ;2வா.

அ , ராஜைமய காாியாலயதி8*2 திபி வ ேபா2 ைகயி ெபாிய 2ணி
.ைட ட வ*2 ேச*தா. காபி அ*தி ச#, இைளபாறிய பி %

.ைடைய பிாி2, "இ2 சாவிதிாி4+. இ2 சீதா(4+, இ2 ச*2(4+. இ2
உன4+" எ

, 2ணிகைள ஒ5ெவா

றாக எ/2 ேமைஜ மீ2 ைவதா.
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எேலா4+ ேபாக ஒ ஜைத சாிைக ேவR7 மி+* தி*த2. சீதா +,%தனமாக

அைத பா24 ெகா0ேட, * அபா! மாபிைளைய மற4கவி ைல ேபா

இ4கிறேத! ஜெம

, சாிைக - ேபா./ பிரமாதமாக வா1கியி4கிறீகேள!"

எ , KறிE சிாிதா. மாபிைள வவா
தா ஜ(ளி எ/தி*தா.
"அ7ேய! இர0/ ப(னி
இ4கிேற
அவ.

எ

, ராஜைமய எதிபா2

ைக4 க7யார24+E ச1கி8 ப0ணE ெசா 8

. ைகேயா/ இ4க./ேம ஒ

," என ம1களைத பா24 Kறினா

"அைழ4காத வி./4+E சப*தியாக வரமா.டாேனா, உ1க மாபிைள!
ெராப ெதாி*தவ, நீ1க! உ1க தைல தீபாவளி4+ எ

ெய லா உபசார ப0ணி இ*தா எ
மாச24+ "

ேப க7த1களி

சமயைத விடாம

அபா எப7-

பைத நிைன2 பா1க. ஒ

உ1கைள வரEெசா 8 எDதி இ*தாேர" எ

ம1கள இ724 கா.7னா.

,

”ர+பதிேயா/ ஸரJவதி  வவா அமா. அவ4+ நா ஏதாவ2 தீபாவளி
பாி6 ெகா/4க ேவ0டாமா?" எ

, ச*2 ேக.டா

.

"ஒ நிமிஷ1Kட ஸரJவதிைய நீ மற4கமா.டா; ேபா84கிறேத! உ

வியாச

%Jதக ரா( ஸரJவதி நாம Jமரைணயாக இ4கிறேத! இ*த J2திைய4

ேக./ சாSா C ஸரJவதிேய பிரச
எ

னமாகி வி/வா; இ ைலயா அ0ணா?"

, சீதா தைமயைனE சமய பா2 தா4கினா.

ெவ.கதா பதி ஒ , Kறாம ச*2 ெம , விD1கினா . அ*த 9.7
ஒ5ெவாவ ர+பதி வர ேவ0/ எ , ஆவIட எதிபாதாக. ச*2
யா4+ ெதாியாம நடராஜாி சிதிர ஒ ைற வா1கி ைவதி*தா .
சாதாரண %ைடைவ , ரவி4ைக  உ

னத ல.சிய1க4+ இபிடமான

ஸரJவதி4+ அளிபத#+ த+தி உளைவகளாக இ ைல. ஸரJவதிைய
தீபாவளியி ேபா2 ச*திதா இ*த4 கைல பாிைச அவ4+4 ெகா/4க
ேவ0/; அவ
எ

, நபினா

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

Lய காத
..

ஈேடற தி ைலயபல2 இைறவ

அ %ாிவா
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31.
31. அைழ காத விதாளி
ைம= ராZயதி

பா4க ேவ07ய இட1கைள அேநகமாக பா2 "72

வி.டா ஸரJவதி. ேகாபாலதாஸ வசி2 வ*த 9/, அத

6#,%ற1க

அவ4+ மிக( பி72வி.ட2. ச4கா அIவலாக வ*தி*த அவ தகபனா,

த ேவைலகைள "724ெகா0/ வி.டா. த சேகாதாியி +/ப நிைலைய
இத#+ அவ ஒவா, ஸரJவதி ெசா 8 ெதாி*2 ெகா07*தா.
அவகளிட இனிேம ஸரJவதி த1கியி4க இயIமா எ , கவைல
அைட*தா அவ. ஆைகயா
நீ  எ

அவ ஊ4+ %றப/வத#+ "

%, "ஏனமா!

ேனா/ வ*2 வி/கிறாயா? ெவளி நா/கெள லா பாதா#ேபா

இ4+” எ

, Kபி.டா.

ஸரJவதி சிறி2 ேநர ேயாசி2வி/. "தீபாவளி ப07ைக4+ அதா
ேபாயி4கிறா

. அேநகமாக மைனவிைய அைழ2 வ*2 வி/வா

ெசா 84 ெகாளாம
வாJதவ*தா

அ

%ட

எ

எப7யபா வ*2 வி/வ2?" எ

, ேதா

ேவ.டக

. அைதயிட

, ேக.டா. அ2(

றிய2 அவ4+. மகைள பிாி*2 ெச Iேபா2

அவ தைலைய வ74 ெகா0ேட, "அமா! எ லாவ#றிI நீ

%திசா8யாக இ4கிறா;. உ னிட ஒேர ஒ அச./தன இ4கிற2. எ
+/பதி விள4ேக நீ ஒதிதா . இ*த விள4கா எ +/ப ஒளிெபற
ேவ0/ எ , நா ஆைசப/கிேற . இ*த ஒ விள4கி8*2 பல தீப1கைள
ஏ#ற ேவ0/ எ , வி%கிேற . உ மன64+ பி7தவனாக யாைரE

ெசா Iகிறாேயா அவைன நா
உ4கமாக4 Kறினா.

ஏ#பா/ ெச;கிேற

, ஸரJவதி!" எ

,

ஸரJவதியி பளி1+4 க ன1களி க0ணீ உ0/ வழி*த2. ஆவ2ட
தகபனாாி கர1கைள ப#றி4 க0களி ஒ#றி4ெகா0டா ஸரJவதி. பிற+
உத/க உணEசியா

இ*2 வி/ேவ

எ

274க, "அபா! நா

எ

,ேம இப74 க

னியாக

, கவைலப/கிறீகளா? அப7 ெய லா நா

விரத

ஒ , எ/24 ெகாளவி ைல. ல.சிய பாைதயி ெச Iகிறவக வ+24
ெகாள ேவ07ய இ லறேம ேவ,. அதா ர+பதி ஒ ல.சிய வாதி. இைச
எ றா ஆைசப/கிறவ . அவ ஆரபித கபவாF( இனிைமயாக இ ைல.
அவ ல.சிய ஈேடற அவ மைனவி அவAட ஒ2ைழ4க ம,4கிறா.
அவனாவ2 த மனைத மா#றி4ெகாள ேவ0/ அ ல2 அவளாவ2 அவ
வழி4+ திப ேவ0/. ஆைகயா , நா

ேயாசி2தா

விவாக ெச;2 ெகாவத#+ "

ெச;2 ெகாள ேவ0/. அ

ஆ0டாளாக மாறி வி/ேவ

எ

, Kறிய2ேபா

நா

, வதபடாதீக. அ5வள( ப4தி ,

மனெதளி( சாதாரண ெப0ணாகிய என4+ இ ைல" எ

றா அவ.

%
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சிறி2 ேநர24ெக லா வான ெவளியி
பா24ெகா0ேட நி
ெபாD2 ெச

ஊ*2 ெசலI விமானைத

றா ஸரJவதி. 'அபா வ*தா. அவட

றேத ெதாியாம

ஒ வார கால

பல இட1கைளE 6#றி பாேதா. அதாA,

சாவிதிாி  தீபாவளி "7*2 ஊ4+ திபி வி/வாக. அைத  நா./

ெப0ைணப#றிய களிபி

எ

ைன மற*2ேபா;வி/வா' எ

பட*2 ெச ற2. இ5வள( ெபாிய உலகி
அவ4+ ஏ# ப.ட2.
"+ழ*ைத! 9.7#+ ேபாகலாமா?" எ

தா

தா

, சி*தைன

தனியாக நி#பதாக ஒவித பிரைம

, ேகாபால தாஸ அவைள அைழதேபா2

அவ 6ய உணைவ அைட*தா. இவ நதி4கைர ஓரமாகேவ

நட*தாக. அ74க7 ஸரJவதி ெபE6வி/வைத , க0கைள 2ைட24

ெகாவைத  கவனித ந0ப, ”ஏனமா! வதப/கிறாயா எ

ன? அ

,

என4+ பலமாக உபேதசித நீயா இப74 க0ணீ வி/வ2? 9.7#+ ேபா;

நா

எDதிய '+ழேலாைச' எ

ஆ,த

கிற கவிைதைய ப72E ெசா கிேற

அைடயலா. வா அமா!" எ

ஸரJவதிைய.

,அ

%ட

. ேக./

ேகாபால தாஸ அைழதா

9.ைட அைட*த2 அ , காைல தபா8 க7த ஒ , வ*தி*த2. ர+பதி
கிராமதி8*2 எDதிய க7த அ2. ெபாD2 வி7*தா தீபாவளி. மைனவியி
9.7#+E ெச லாம , கிராமதி

அதா

எ

ன ெச;கிறா

எ

, ஆEசாிய

அைட*தா ஸரJவதி. உைறைய4 கிழி24 க7தைத எ/2 ப7தா.
அவ4+4 ேகாப ெபா24ெகா0/ வ*த2. சிறி2 " % தகபனாைர

பிாி*தத#+ வ*திய ஸரJவதி, இெபாD2 அதானி

ேபா4ைக4 க0/

வ*தினா. +ழேலாைச4 கவிைத %Jதகைத எ/2 வ*த ேகாபால தாஸ
ஸரJவதியி சிவ*த "கைத4 க0/ பய*2 வி.டா. ைகயி பிாித க7த2ட

உ.கா*தி*த அவைள பாத2 காவிய1களி
திெரௗபதி  அவ அக4க0 "
“எ

னமா, விஷய?" எ

ேதா

% கா.சி அளிதன.

, க0ணகி ,

, ேக.டா அவ,

"இ2 ஒ ெபாிய ராமாயண மாமா. ஆதிேயா/ அ*தமாக இைதE ெசா 8 "7யா2.

எ Aைடய அதா இ4கிறாேன அவ மைனவி ட தீபாவளி ெகா0டாட
வி ைல. இர0/1ெக.டானாக யா 9.7ேலேயா அைழ4காத வி*தாளியாக
ேபா; உ.கா*தி4கிறா . மனித வாF4ைகயி ஏமா,வ2 சகஜ*தா . அைத4
காரணமாக ைவ24 ெகா0/ அவ ஒD1கான பாைதயி8*2 விலகிE ெச வ2
தவ, அ லவா? மைனவி உதாசீன ெச;கிறா எ

றா , கணவ

பதிI4+
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அவைள உதாசீன ெச;யேவ0/ எ

ப2 சாிய ல" எ

ம,ப7  உர4க ப7தா:
"அ

%ள ஸரJவதி4+, ர+பதி அேநக ஆசீவாத. உ

, Kறிவி./4 க7தைத

ைம=

பிரயாணெம லா "7*2 எெபாD2 நீ ஊ4+ திபி வரேபாகிறா;?
உ

Aட

ஒ

எ

ைன த

றாக ெரயில7 வைரயி

தகெதறி*2 வி.ேட
இ4கிேற

வ*த நா

,எ

தீமானைத

. மதி4காத மைனவிைய ேத7 ேபாவைதவிட, மதி2

ஊ4+ வப7 அைழத த1கதி

. நாைள ெபாD2 வி7*தா

9.7

இெபாD2 நா

தீபாவளி. தீபாவளி  இ1ேகதா

அைத அல" உன4காக ெராப( பயப/கிறா. ' நீ இ1ேக விப2
ெதாி*தா

அ*த ெப0 ஸரJவதி எ

ைன ெபா64கி வி/வா' எ

ெசா கிறா.

த1க 'ஸரஸு அ4கா'ைவ மற4களி ைல. உ

, அ74க7

னிட க#,4ெகா0ட 'சி

கிளிேய- க0ணமா'ைவ தின பா/கிறா. அ*த ெப0O4+தா
சாாீர எ

கிறா;, ஸரஸு! இைறவ

சில4+ தா

னQசி,

எ

ன

இ*த பாயைத அளி4கிறா

ேபாI. த1க24+ நிகமாகேவ .74ெகாள உடபி
பதி

.

த1க நைகக

இ ைலேய தவிர, அவ ப6 ெபா

எ

ச*ேதக இ ைல.

ம2 நிைற*தி4+ மலகைளதா

வ0/ ேத74 ெகா0/ ேபா+.

ம2வி லாத2, வாசைன இ லாத2மான மல இ1ேக யா4+ ேவ0/?"
ஸரJவதியி

க0க ேகாபதா

சிவ*தன; "அழகாக இ4கிற2 த1கைத

ப#றிய வணைன! பாவ, ேபைத ெப0!" எ

ெச*தமிைழ ந
"எ

றா ஸரJவதி.

றாக %ாி*2ெகாள "7யாத ேகாபால தாஸ கவைல ட

னமா இெத லா? ஊாிேல எ ேலா ெசௗ4கிய*தாேன?" எ

விசாாிதா.
“சீ4கிரதி

நா

ஊ4+ %றப/கிேற

, மாமா! ெகாQச எ

,

,

அதாA4+E

சிதபிரைம ஏ#ப.74கிற2. அைதேபா; ெதளியைவ4க ேவ0/" எ றா
ஸரJவதி. அ*த அதிசய ெப0ைண பா24 ேகாபால தாஸ மன24+
விய*தா.
-------------
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32. நீச மேனாபாவ
க1கா Jநான ெச;2வி./ ப.டா6 ெகாதி4 ெகா07*தா, த1க.

மதாபி சிவ% ஒளி அவ சிவ*த க ன1கைள ேமI சிவபாக4 கா.7ய2:
மா1கா;4கைர ேபா./ ேராஜா வணதி சாதாரண \ %ைடைவைய
உ/தியி*தா அவ. ர+பதி4+ அெபாD2 இ*த தாராளதி ,

சாவிதிாி4காக அவ வா1கி வ*தி*த விைல ய*த ப./ %ைடைலைய4Kட
த1கதிட எ/24ெகா/2 வி.7பா . ஊாிேல அமா(4+ பதி
ெசா 8யாக ேவ0/. அ*த பக.டான ேசைலைய பாதாேல த1க பய*2
ேபாவா! ஒ தடைவ அைத ெப.7யி8*2 அவ ெவளிேய எ/24

கா0பிதேபாேத த1க, "அபா!” எ

, க0கைள ெபாதி4 ெகா0டா.

”அப7ேய க0ைண பறி4கிறேத, இ2!" எ

9.7I க1கா Jநான நட4கிற2 எ

, ேவ, ெசா

னா. எ ேலா

பத#+ அைடயாளமாக, கிண#றி8*2

ஜல இD4+ ேபா2 ரா.7ன1க 'ெநா;, ெநா;' எ

, சதமி.டன.

ஒ5ெவாவ 9./ %ற4கைடயி8*2 ெவ*நீ அ/% %ைக 6 6ளாக
எD*த2. +தி24 ெகாமாள ேபா./4ெகா0/ +ழ*ைதக ப.டா6 6.டன.
தைல தீபாவளி நட4+ 9/களிெல லா நாதJவரதி இ ெனா8 பரவி
இ*த2. ர+பதி ெதவிேல நி , ெகா0/ இ*த4 கா.சிகைள பாபதி
ஈ/ப.7*தா .
அவ அகி நி றி*த த1க மதா% ெகா2வைத திXெர ,
நி2திவி./ எதி 9./4+ ஓ7னா. சிறி2 ேநர24ெக லா ைகயி ெசேவ
எ , காO ஆரதி நீைர4 ெகா0/வ*2 ெத4ேகாலதி ஊ#றிவி./
ம,ப7  உேள ேபானா. ம,ப7  ெவ#றிைல பா4+ பழ2ட ெவளிேய
வ*தா. ர+பதி சிறி2 ேநர அவைளேய உ#, பாதா

காைலயி

வப7 பிரமாதமாக இ4கிற2?" எ

. பிற+, "எ

, ேக.டா

த1க ைககைள விாி24 கா0பிதா. ெவ#றிைல பா4கி

அைர )பா; ’பளபள'ெவ

, மி

னி ய2. %

சிாி%ட

.

ந/வி

ன?

ெவளி

, "அவக 9.7

தைல

தீபாவளி. மாபிைள4+, ெப0O4+ ஆரதி எ/பத#+ அ1ேக யா

இ ைல. எ

ைன4 Kபி.டாக. ேபாயி*ேத

தீபாவளி4+ ஊ4+ ேபாகாமI, எ
ஏமா#றிவி.Xகேள! ேபா1க அதா

எதிபாதிபா?" எ

. வப7 வ*த2. நீ1க தா

ைன  அைழ2 ேபாகாமI

! சாவிதிாி ம

, ேக.டா த1க.

னி உ1கைள எ5வள(

ர+பதி அத#+ ஒ , பதி Kறவி ைல. அச./ பிச.ெட , தீபாவளி4+
ேவ.டக ேபாகாம கிராமதி வ*2 உ.கா*திப2 ர+பதி4ேக
ஆEசாியமாக(, பயமாக( இ*த2. ஊாிேல அமா(4+ ெதாி*தா

அவைன
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ேலசி விடமா.டா. ஸரJவதிையப#றிE ெசா லேவ ேவ07யதி ைல.
ைபதிய4காரதனமாக அ லவா அவ த1கைத வணி2 ஸரJவதி4+4 க7த
ேபா./வி.டா

? அைத பாத2 அவ4+4 ேகாப ஏ#ப/.

”ஸரJவதி4+ எ

ன ேவைல? எ ேலா பா2E ெச;த க யாண*தா

இ5வள( அழகாக இ4கிறேத, அவ ஓயாம

நியாயைதப#றி *தா

வாF4ைகயி
6ைவதா

இ

ேப6வா. அவ ேபEைச4 ேக./4ெகா07*தா

ப ஏ#ப.டமாதிாிதா

! 'ச4கைர' எ

இனி4+மா, அ ல2 ச4கைரைய அளி தி

ெதாி மா? ’சாவிதிாி, சாவிதிாி' எ

இனிதமாதிாி தா
ெபாD2 ந

தமைதப#றி ,

"எ

, சீ.7
றா

அத

, ஜபி24 ெகா07*தா

எ

.

, ர+பதி அI24ெகா0டா

றாக வி7*2வி.ட2. எதி 9./4 காமரா அைறயி

கா.சிைய4 க0டா

எDதிE

ர+பதி. இள ெப0 ஒதி த.7

6ைவ

வாF4ைக

ஓ அழகிய

பலகார1க, காபி 

ைவ2 எ/2 வகிறா. ேலசாக திற*தி*த கதைவ அDதி 7வி./, அவ

ைகயி8*த த.ைட வா1கி ேமைஜமீ2 ைவ2 வி/கிறா

நாவி

ஜல ஊறE ெச;  பலகார1க இ4கி

’கமகம' ெவ
ெத

கணவ

, த.7ேல

றன. ஆவி பற4+ காபி

, மண4கிற2. அைவகளிெல லா கணவA4+ ஒ விேசஷ"

படவி ைல. பசி ஏப4கார

"

% அ லவா அைவகைள ைவ4கேவ0/?

பலகார1க4காக(, ’J.ரா1' காபி4காக( காத1கட*2 அவ

ேவ07யதி ைல. மைனவியி
ேச24ெகாகிறா .

ெம 8ய கர1கைள ப#றி த

வ*தி4க

ைகக4+

ர+பதி4+ ேமI தா அ1ேக நி#ப2 அசபாவித எ , ேதா றிய2.
அைற4+ ெச , உ.கா*2 வி.டா . ேலசாக திற*தி*த கதைவ ந றாக
திற*2 ெகா0/ த1க பலகார த./ட உேள வ*தா. த.ைட தானாகேவ

ேமைஜ மீ2 ைவதா. பிற+, 'காபி ெகா0/ வகிேற

'எ

, ெவளிேய

%றப.டா. ர+பதி எD*தா . இர0ட7 " ேன ெச றா . த1கதி %ைடைவ
ேமலா% கா#றி பி %ற பற*2 ெகா07*த2. அைத ெதா./வி.டா .

ஆனா , எ1கி*ேதா ஒ +ர
காைலயி

க07பாக அவைன எEசாித2! ெம 8ய கா#றி

ஏாி4கைரயி8*2 வ*த +ர

'ேலாக நாயகனாகிய Cராம

அ2.

, ஏகபதினி விரதைத அAR7பவ

சீைதைய நிைன2 அவளிட மனைதE ெசI2பவ

கடவா தவ

சதியச*த

; ெசா

.' இப7ப.ட Cராமைன நா

; சதா

ன ெசா ைல4

வண1+கிேற

'எ

,

ெபா ெசறி*த கவிைத ஒ ைற பா74ெகா0ேட வய2 "தி*த அ*தண ஒவ
9தி வழிேய வ*2 ெகா07*தா.
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த1க காபிைய எ/24ெகா0/ உேள வரவி ைல. பா74ெகா0/ ெச I
அ*தண4+ பிைS அளி2 வி./4 கீேழ விD*2 அவ பாத1களி
நமJகாிதா.
ர+பதி இ7யா

தா4+0டவ

நிைன2 பா24ெகா0டா
'சீ, சீ! எ

தா

எ

ேபா

; அவ

ன நீச மேனாபாவ? மனித

ன? இப7யா எ

அய*2 ேபா;, கவிைதைய நிைன2

ெச;ைக அவA4ேக ெவ,ைப அளித2.

வாF4ைகயி

ஏமா#றமைட*2 வி.டா

%தி ேபத84க ேவ0/?' எ

, வ*தினா

அவ

.

அைத அல" காபிைய எ/24ெகா0/ உேள வ*தா. "ஏ0டா அபா!
தீபாவளி4+ ேபாகாம

இ1ேகேய த1கிவி.டாேய. உ

90 மனJதாப ஏ#ப/ேம. ஸரJவதி எ

அபா!" எ

றா அவ.

ர+பதி அவ4+ ம,ெமாழி Kறாம
வி.டா .
-----------

அமா(4+ ெதாி*தா

ைன ெவ,மேன விட மா.டாேள,

காபிைய அ*தி வி./ ெவளிேய ேபா;

33.
33. எ-<ைடய ":ற

தைல தீபாவளி4+ மாபிைள வரவி ைல எ கிற ஒ காரணேம ம1களைத
ம,ப7  ப/4ைகயி தளி வி.ட2 எனலா. எ*த அைழைப ைவ24ெகா0/

மாபிைள வவா

எ

, எதிபாதி*தாேளா, அ*த அைழைப அவ

ல.சிய ெச;யவி ைல எ பைத %ாி*2 ெகா0டா ம1கள. இ
+/ப1க4+ ெசௗஜ ய பாவ நிைற*தி*தா ஒ ேவைள மாபிைள
அைழ4காமேலேய வ*திபா

: ஓ இடதி

பிாிய", மதி% ஏ#ப./வி.டா

அவக ெச;  ெபாிய +#ற1கைள4Kட மற*2 வி/கிேறா. அவக நைம

'வா' எ

, Kபிடாதத#+ "

ேப, நாமாகேவ வIவி

அவக "க1 ெகா/2 ேபசாம
"அவக 6பாவ அப7" எ

அ1+ ேபாகிேறா.

இ*தாI பாரா.டாம

, ந மன24ேக நா ேத,த

வ*2 வி/கிேறா.

Kறி4

ெகாகிேறா. பி74காத இடமாக இ*தாேலா, ஒ5ெவா விஷயைத  தவறாக
எ/24ெகா0/ பிரமாதப/2வ2 மனித 6பாவ.

சாதாரண சமயமாக இ*தா ச*2 எDதிய க7தேம ர+பதி வவத#+
ேபா2மான2. ராஜைமய ேவ, எDத ேவ0/ எ கிற அவசிய இ ைல.
சாவிதிாி தீபாவளி4+ ஒ மாச " ேப கணவA4+ அ %4 க.டைள
இ.7*தா ேவ, ஒதேம க7த ேபா.74க ேவ0டா! ர+பதி ஓேடா7 
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வ*திபா . நிைலைம மாறி இ4+ேபா2 இ5வள( சரளமான 6பாவைத நா
எதிபா4க "7யா2.
9.7

எேபா2 ச0ைட , சEசர(, வாத பிரதி வாத1கமாகE ேச*2

ம1களதி மனைத ெவ+வாக4 ெக/2வி.டன. சி, வயதி8*2 மாியாைத
ெசIதி வ*த த மாமியாாிட ம1களதி மன கச*த2. மனJதாப "#றி
வி/வத#+ " ேப ராஜைமய தாயாைர த சேகாதாியிட அAபிைவதா.
+/ப2E ெச;திக ஒ ,4+ பதாக ஊாி பர(வைத அவ விபவி ைல.
'சாவிதிாியி

மன ஒ ெபாிய %தி. அவைடய மனதி

ஏ#ப.74கிறதா? கணவைன பா2, அவAட
ேவ0/ எ

, அவ ஆைசப/கிறாளா?' எ

ஒளிதா எ

றா

"7யவி ைல. ெப#ற தாயிட", உட

ெச

மா,த

, வாF4ைக நடத

பைத யாராI அறிய

பிற*த சேகாதாியிட"ேம அவ மனைத

ேவ, யா அவைள அறிய "7 ? அவ மன

உ#சாகமி லாம இ*2 வவைத ம./ சீதா க0/பி72வி.டா. 9.ைட
வி./ ெவளிேய எ1+ ேபாவதி ைல. Kட ப7த சிேநகிதிகளிட அதிக

ேப6வதி ைல. அவகளாக ேத7 வ*தாI, அவ "க1ெகா/2
ேபசாவி.டா

அ

தாமாக விலகிEெச

, பி#பக

வாQைச ட

Kடதி

தாயி

, வி/வாக.

ப/தி*த தாயிட ச*2 வ*2 உ.கா*தா

.

கர1கைள பி724ெகா0/, "ஏனமா! தீபாவளி4+ "

%

உட% ெதபாகE ச#, நடமா74ெகா07*தாேய. ம,ப7  ப/2வி.டாேய!"

எ

, விசாாிதா

ம1களதி

.

க0களி

க0ணீ ெபகிய2.

"ஆமா அபா! 'மாபிைள வவா

, சாவிதிாிைய அைழ2ேபாவா

'எ

நபி4ைகேய 'டானி4' மாதிாி உட%4+ வIைவ த*த2. அவ

வரவி ைல

+/ப ெசழி2 ெப+ேபாேத மQச, +1+ம"மாக நா

ேபாகிறதி

கிற

எ ற2 மன ேசா*2வி.ட2. ச*2! இ*த நிைலயி நா அதிக கால இ4க
மா.ேட எ , ேதா ,கிற2. என4+ ஒவைர ப#றி  கவைலயி ைல. சீதா
%திசா8. பிற 6பாவ ெதாி*2 பழகி4ெகாவா. க07பாக %4ககதி ந ல
ெபய வா1கிவி/வா. ந ல +ண"ள ெப0ணாக நீ க யாண ப0ணி4
ெகா0/ வி.டாயானா அவ உ தகபனாைர4 கவனி24 ெகாவா.
என4+4 கவைலயி ைல. சாவிதிாி வாழா ெப0ணாக இ*2 வி/வாேளா எ ,
எ ஹிதய அலறி 274கிற2. கணவனிட க0ைண 74ெகா0/ ப4தி
ெசI2 எ வயி#றி இ*த ெப0 எ1ேகயி*2 வ*2 பிற*தா எ , மன
கிட*2 தவி4கிற2" எ , நா தDதD4க4 Kறினா ம1கள.
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ச*2 தாயி

"கைத %ைத24 ெகா0/, ”அமா! நீ எ

கர1களி

ன ெச;யE

ெசா கிறாேயா அப7E ெச;கிேற அமா. ர+பதிைய ேநாி ேபா; பா2
ேப6கிேற . அத#காக அபா எ ைன4 ேகாபி24ெகா0டாI பரவாயி ைல.
ர+பதிேய எ ைன மாியாைத4 +ைறவாக நடதினாI ெபா,24 ெகாகிேற .
ஒ ந ைம விகாவத#காக ஆயிர பிைழகைள ெபா,4கலா. அமா. உ மன
+ளிவத#காக நா அவமான அைட*தாI பாதக மி ைல. என4+ விவர
ெதாி*த நா.களாக பரம சா2வாக4 +/ப24ேக உைழ2, அதி

நல

கைள4 க0/ ெபைமப/ உன4காக நா

ெச;ய4Kடாதா எ

ன?" எ

றா

உணEசி ட

.

காO

இ*தE சி, காாியைதE

காேலஜி8*2 திபி வ*த சீதா தைமய கைடசியாக4 Kறிய வாைதகைள4
ேக.டா. பிற+ அவைன பா2.. " அ0ணா ! அதிேப ஊாி இ ைலயா.
அவைடய கிராமதி இ4கிறாரா. ஸரJவதி ைம=4+ ேபா;
இ4கிறாளா. ஊாிேல Jவண மாமி ம./ இபதாக எ சிேநகிதி ஒதி

ெசா

னா" எ

, ெதாிவிதா.

ம1கள ஆவIட

ஸரJவதியி

"கைத பாதா. பிற+ அவைன பா2.

விலாச ெதாி*தாலாவ2, நீ அவ4காவ2 ஒ க7த ேபாடலா.

இ*த4 காலதி

இதிெல லா தவ, ஒ

வி ைலேய. எ
"இனிேம

ச*2வி

,மி ைலேய. விலாச" ெதாிய

ன ெச;கிற2 இேபா2?" எ

ேநாி

தா

, கவைல ட

ேக.டா.

எ லா விஷய1கைள  தீ4க ேவ0/ அமா. ஸரJவதி

இதி தைலயி.7*தா இ*த விஷய இ5வள( "#றி இ4கா2. அவ விலகிE
ெச றிபைத4 கவனிதா இதி தைலயிட அவ4+ விப மி ைலேயா
எ

, ேதா

விபாம
வகிேற

,கிற2. ஆனா , த

அதானி

+/ப ஒD1+ப/வைத அவ

இ4க மா.டா. நாேன கிராம24+ ேபா; ர+பதிைய பா2

", எ

" அப7தா

, Kறினா

ச*2.

ெச;! ஒேவைள நீ கிராமதி8*2. தி%வத#+ "

ேப

ைம=ாி8*2 ஸரJவதி வ*2 வி.டாளானா அவைள  இ1+ அைழ2 வா.
அ*த ெப0ணி "க எ மனைசவி./ அகலேவ மா.ேட எ கிற2. கட*த

ஏெழ./ மாச1களாகதா

அவைள என4+ ெதாி . ஆனா , அவைள நா

எெபாDேதா எ1ேகா பாத மாதிாிேய இ4கிறதபா!" எ

"அதா

ெசா 8வி.ேடேன, உன4காக நா

சமாதான ப0Oகிேற

எ

றா ம1கள.

ர+பதிைய ேபா; பா2E

,. நா எ லா நிைன4கிற மாதிாி ர+பதி
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அ5வள( "ரட

இ ைல. எப7  உ

ேச*2 வி.டாகளானா

என4+ எ

ெகா0ேட தாைய பா24 ேக.டா
" உன4+ தவத#+ எ

னிட எ

ெப0O, மாபிைள  ஒ

ன அமா தவா;?"" எ

, சிாி24

ச*2.

,

ன அபா இ4கிற2? ெப#,, வள2, அறி(

%க.7 ெபாியவனா4+வ2 வைர எ கடைம தீ*2வி.டேத. இ ெனா , பா4கி
இ4கிற2. ந ல ெப0ணாக4 க8யாண ெச;2 ெகா0/ நீ வாழேவ0/

எ

கிற ஆசிையதா

ச*2 ெவ.கதினா

ேக8E சிாி%ட

நா

தர"7 !" எ

, உ4கமாக4 Kறினா ம1கள.

சிறி2 ேநர தைல+னி*2 உ.கா*தி*தா

நி#+ சீதாைவ பா2. "எ

னேவா ெசா ல ேவ0/ எ
"எ

2724 ெகா0/ நி#கிறாேய சீதா, ெசா 8விேட
"இ*த பகிர1க ரகசியைத நா

தா

. அகி

றா

,

.

ெசா ல ேவ0/மா அமா? சாதாரண

ஸரJவதியாக அ*த ஸரJவதி இ1ேக வவைத அ0ணா விபவி ைல. உ
நா./ ெப0ணாகதா வர ேவ0/மா. இ*த ரகசியைதE ெசா னத#+

என4+ எ

சீதா.

ன பாி6 தரேபாகிறா; அ0ணா?" எ

"ெத;வ ச1க ப இ*தா

உ

மகிFEசி ஒ

"இ2 எ

,தா

, +,%தன2ட

நட4க./ேம அபா! எ

என4+ "4கியமான2" எ

Aைடய ஆைச ம./*தா

ெதாியா2."

. ஸரJவதியி

ைன ெபா,தவைரயி

றா ம1கள.

மனைசப#றி என4+ ஒ

"ஏேத2 அ0ணா. அJதிவார பலமாக ேபா./ வி.டாேய!" எ
ம,ப7  சிாிதா.

"அJதிவார ேபா./வி.டா

மனைதப#றி என4+ ஒ

ம1கள.

, சீதா

,ேம ெதாியா2. எ5வள( சரளமான 6பாவ"ைடயவளாக

ெவளியிடேவ மா.டா!"

"உன4+E சமதமி*2. அவ4+ இRடமி*தா

சப*ததா

,

க.7ட எDபின மாதிாியா சீதா? ஸரJவதியி

இ4கிறாேளா, அ5வள(4+ அவ மன ஆழமான2. மனதி
உணEசிகைள ேலசி

ேக.டா

எD

நட4க./ேம. இ*த %2

ந"ைடய பைழய +#ற1க மைற*த மாதிாி  இ4+" எ

றா
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ெகா ைல ப4கதி8*2 ேவகமாக வ*த சாவிதிாி கைடசியாக தாயா

Kறியைத4 ேக.டா. 'ந"ைடய +#ற1க மைற*த மாதிாி  இ4+' எ
Kறிய2 அவ ெசவிகளி

மணி ஓைசேபா

'ந"ைடய +#ற! ந"ைடய +#ற!' எ

”ந"ைடய2' அ ல. சாவிதிாியி

ெகா0டா சாவிதிாி, த

ேக./4ெகா0ேட இ*த2.

,

, அவ மன உ ேபா.ட2.

+#ற. எ

மன24+.

Aைடய +#ற” எ

, ெசா 84

அவரவகைடய +#றைத உணவேத ஒ தனிE சிற% வா;*த +ண. அைத

உண*2 மன வ*தினாேல ேபா2. '+#ற1கைளெய லா +ணமாக4
ெகா +ண4 +

றாகிய இைறவ

---------

' நைம ம

னி2 நா வாழ வழி ெச;வா

.

34.
34. பிரா!தைன

ெபாD2 வி7*தா ஸரJவதி ஊ4+ %றபட ேவ0/. ைம= ராZயதி
இட1களி அவ கEேசாிக நைடெப#றன. ேகாபாலதாஸ அ4கைற ட

பல

அவைள4 கவனி24 ெகா0டா. அதிகமாக %கD, ெபா சபாதி4க

ேவ0/ எ

கிற ஆைசையவிட, கைல லமாக - நாேதாபாஸைனயி

லமாக--

உளைத L;ைம ப/தி4ெகாள ேவ0/ எ கிற ஆைசதா
ஸரJவதியிட ேமேலா1கி இ*த2. அ , ெவளி4கிழைம ஆதலா
காைலயிேலேய ஸரJவதி ேகாபாலதாஸட சா"07மைல4+ %றப.டா.

பனி ேபாத ைம= நகர இ

A விழி24ெகாளவி ைல. 'சிI சிI' ெவ

ந/4+ +ளிாி , ஸரJவதி காவிாியி

,

Jநான ெச;2வி./ மைல4+ %றப./

வி.டா. மைல அ7வாரைத அைட*த2 ேகாபாலதாஸ அவைள4 கனி(ட
பா2, "+ழ*ைத! உ
ெகாளலாமா?" எ

னா

மைல ஏற "7 மா? இ லாவி7

, ேக.டா.

'டா4H' ைவ24

"ேவ0டா மாமா! ெம2வாக நட*2 இய#ைக4 கா.சிகைள பா24ெகா0ேட
ேபாகலா. நா ய*திர
ச*நிதானதி

Kறி ப7களி

கதி

வசிப2 தா

ெதாி*த விஷயமாயி#ேற. ெத;வ

Kடவா ந அவசரைத4 கா0பி24 ெகாள ேவ0/?' எ
வழியாக ஏற ஆரபிதா.

,

ைம= நகர அைமதி4+ இபிட. அ1+ அைமதியாக ெபகி ஓ/ காவிாிேய
அத#+E சா.சியாக விள1+கிறா. நவராதிாிகளி ேகாலாகல நிரபியி4+

இ*த அழகிய நகரதி , ம#ற நா.களி

அைமதிைய4 காணலா. மைல ேம
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உய*2 நி#+ ேகா%ரைத பாத2ேம ஸரJவதியி உள சி8த2.
ஜக மாதா எ , அைழ4கப/ ேதவி இ1+ ெரௗராசதி 9#றி4கிறா.
தாயி

அ

பி

ேலாகமாதாவி

ேகாபைத , க07ைப  காண"7கிறேத. அப7
அ

ெபா,4கமா.ேட

பிேல ேகாப ெபா1கி வழிகிற2. ’அதமைத

'எ

இ4கிறா ஈJவாி.
ச*நிதியி

அவிேபா

"

Jேலாகதி
"உ

, கஜி2 ேகார)ப ெம/2 அைதE ெசய8I கா.7

% Kபிய கர1கட

ஸரJவதி நி

நீெபக, "ஜய ச1கீத ரHேக!" எ

றி*தா. க0களி8*2

கிற சியாமளா த0டக

ஒ வாிைய திபி திபி வா;4+ பா7Eெகா0டா அவ.

னத ல.சிய1க4+ இபிடமாக(, மன L;ைம டA, உ

மாறாத ப4திையE ெசI2பவளாக( எ

உக பிராதிதா ஸரJவதி.

ைன ைவதி. தாேய!" எ

னிட

, உள

ேகாவிைலவி./4 கீழிற1கி Cர1க ப.டணைத அைடவத#+ ஸரJவதியி
மன L;ைம ெப#,வி.ட2 எனலா. சில நா.களாகேவ அவ உள
ச*2ைவ அ74க7 நிைன4க ஆரபிதி*த2. இதி தவ, ஒ , இ ைல.

ஆனா , இைடயி

த

உ,தி தள*2 ேபாவைத அவ விபவி ைல.

ச*2ைவ தா மண*2 தா ஆக ேவ0/ எ கிற அவசிய" ஒ ,
இ ைல. அ*த உ,தி வIெபற C சா"0XEவாி அவ4+ அ %ாி*தா.
சமீபதி விவாக ப*ததி சி4கேவ0டா எ , தீமானி24 ெகா0டா

ஸரJவதி.

அத#+ அGசரைணயாக4 ேகாபாலதாஸ வழி ெந/க ஸரJவதிைய பா2,
”திEெச*L பாதி4கிறாயா? பழனி4+ ேபா; இ4கிறாயா? ம2ைரயி
மீனாSிைய வண1கி இ4கிறாயா? க0ணனி

ேவ;1+ழ

நாததா

மா4கப.ட பி*தாவன, வட ம2ைர4+ ேபா; பாரமா. ேகா+லதி

தி5ய)பைத நீ வண1க ேவ0/. ப4ைத மீராவி

பாட கைள4 ேக.க

ேவ0/. ’தாஸ மீராலால கிாிதர'னி

%கைழ4 ேக.க ேவ0/. உலக

ெகா0டத ல. உலக பர*த2. அதி

எ ேலா உ

உ

%னித

அவ

Aைடய அைதைய , அதாைன , சாவி திாிைய  ம./

ந0பக, உறவினக

எ கிற மன பா ைமைய நீ வள4க ேவ0/. எெபாDதாவ2 இ லறதி நீ
ஈ/ப.டாI ஆ0டவனிட ப4தி ெசI2 வைத ம./ மற4காேத. இைறவனி
தி5ய )பைத உ மனசி பிரதிRைட ெச;2 ெகா அமா. உன4+ ஒ

+ைற( வரா2!" எ

, பல விஷய1கைள4 Kறி ஆசீவதிதா.
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ெரயி

நிைலய24+ வழி அAப வ*தி*தா ேகாபால தாஸ. 9.ைடவி./4

கிள%வத#+ "

ேப ஸரJவதி அவைர வண1கினா. "மாமா! என4+ ெதாியாத

பல விஷய1கைள ெதாிய ைவதீக. எ

அதாைன , சாவிதிாிைய  ஒ

,

ேசத பிற+ அைத ட நா வட நா./4+ %றப/கிேற . ஒ , ேச*த
தபதிகளிடமி*2 சில நா.க நா1க பிாி*2 தா இ4க ேவ0/. க.டாய
ப4ைத மீரா வசித %னித Jதல24+ ேபாகிேற . அவ அழகிய பாட கைள4
க#,4ெகாகிேற . 2ளசிதாஸாி அைமயான ராமாயண4 கவிைதகைள

ப74கிேற

, வ1க24+E ெச

, மகாகவி தாKாி

உபேதச1கைள4 ேக.கிேற

ராஜக.ட24+ ேபா; அ0ண கா*திய7க4+ மாியாைத ெசI2கிேற
எ ைன ஆசீவதி2 அA%1க!" எ , அவைர ேவ074ெகா0டா.
------------

35 ' நா- ஏைழ ெப

'

தீபாவளி ப07ைக4+ அ%ற கிராம ம,ப7  அைமதியி
த1க "

.

.

ஆF*2வி.ட2.

ைனேபால ’ர+பதி' யிட அதிக ேப6வதி ைல. 'ப7தவ எ

,

ெசா 84 ெகாகிறாேர தவிர, ெகாQசமாவ2 ந ல2 ெக.ட2 ெதாிய வி ைலேய

இ*த அதாA4+!' எ

, நிைன24ெகா0டா த1க. ஏ#கனேவ ஊரா

அவைள4 க யாண ஆகாம +தி மாதிாி நி#பதாக வணி2 வ*தாக. +திைர
மாதிாி திாிவதாக( கைத க.7யி*தாக. வாயா7 எ , ேவ, நாமகரண

=.7 இ*தாக. ’க

னாபி

னா' எ

, ப ைல4 கா./ கிராம2

வா8பக4+ த1கைத4 க0டாேல சிம ெசாபன! ஏாி4கைரயி அவளிட
அசபாவிதமாக நட*2 ெகா0ட வா8ப ஒவA4+ த1கைத நிைனத
ேபாெத லா "2கிேல யாேரா சா.ைடயா

'6ளீ , 6ளீ' எ

, அ7ப2 ேபா

பிரைம ஏ#ப/வ20/. 2ணிகைள 2ைவ4+ த1கதி எதிாி சிாி24
ெகா0ேட நி றத பலைன அAபவிதி*தா அவ . த1க அவைன
ஏறி./4Kட பா4கவி ைல. பEைச த0ணீாி %ைடைவைய நைன2

",4கி பிழி*2 க 8
9சினா. '6ளீ' எ

மீ2 'ப. ப.’ெட

, அ7தா. ேவகமாக 6ழ#றிE 6ழ#றி

, ஜல ேவகமாக வா8பனி

"2ைக திபி4ெகா0/ நி

றேபா2 '6ாீ' எ

"கதி

, "2கி

ெதறிதன. அவ

ெதறிதன. அவ

திபி பாதேபா2 த1க %ைடைவைய ",4கி பிழி*2 ைகைய ஓ1கி4
ெகா0/ நி றி*தா. வா8பனி எ0 சா0 உட% ஒ சாணாக4 +,கிய2.
அ ,"த த1கைத அவ ேகாவி8 வண1+ பர ேதவைதயாக நிைனதா .
அவ இ4+ திைச4ேக ஒ +பி/ ேபா. டா ! அவ ெராப(
க07%4காாி எ பைத4 கிராம2 ஏைழ ஜன1க %ாி*2 ெகா07*தாக.
’த1கமா எதைன வச க யாண க.74காம
அமா. அ2 2ேராபைத மாதிாி த

இ*தாI பரவாயி ைல

ைனதாேன காபாதி4+. அQ6 %ச

இ*2 2ேராபைத அமாைள யாரமா காபாதினா1க? நப த1கமா(4+
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அ*தE சாமதிய இ4+2. அE6ன ராஜாமாதிாி ந ல %சனா அ24+4

கிைடபா1க. கவைலபடாதீ1க!' எ

, அல"(4+ ஆ,த

K,வாக.

சிபியிேல ந "2 விைளகிற2. ப./ %Dவி அதி அ#%தமான ப./
உ#பதியாகிற2. ேச#றிேல ெச*தாமைர மலகிற2. ஈச வ0ண மலகளி
ம./ 2ைவ ேத4கி ைவ4கவி ைல. அழ+ விைளவத#+ ந ல இட1க தா
ேவ0/ எ பதி ைல. சமதிR7 ட அவ எ லா இட1களிI அழைக
ேத4கி ைவதி4கிறா . ப7த ெப0க4+ இ லாத சில அாிய ப0பா/க
த1கதினிட நிரபி இ*தன. எ ேலாைர  மாியாைதயாக4 ெகௗரவி4க

ெதாி  அவ4+; நாI ேபைர மதி2 நாI வாைதக ேபச ெதாி ;

ெச;2வி.ட +#றைத உண*2 ம னி%4 ேக.+ ப0% அவ4+ ெதாி .
பிறவி ட அறி( பிற*2வி/கிற2. அைத வள4கதா க வி அறி( பய
ப/கிற2. சிற*த ப0பா.ைட ெப0க ெபற அத#ேக#ற +/பE =Fநிைல

அவசியமாகிற2. உள L;ைம , அக*ைதய#ற த

ெபாியவகளிைட +ழ*ைதக வள*2 வ*தா

ைம  உள

அவக +ணைத இவக

அைட கிறாக. ேபா84ெகௗரவ", ஒவைர  மதியாத 6பாவ" நிைற*த
K.டதி

வள +ழ*ைதக, அ*த மனபா

ைமையதா

வள24

ெகாவாக. தபி தவறி எ1ேகா விதி வில4காகE சில இபைத பா4கலா.
ெபபாI இப7தா இ4கிற2.
த1கதி மன எ5வள( ெதளிவாக இ4கிறேதா அ5வள( க07%
நிைற*தி*த2. ஆரபதி ர+பதி அவளிட சேகாதர அ %ட பழகி வவதாக
நிைனதி*தா. வரவர அவ பிதைனேபா நடபைத அறி*2 பய*தா.
'த1கைத தனியாகE ச*தி2 ேபசேவ0/ எ
இ ைல. அவளிட அவ

கிற அவசிய ர+பதி4+

அ*த ர1கமாகE சபாஷிபத#+ எ

ன இ4கிற2?

எ ேலா எதிாிI தாராளமாக ேபசலா. ஆனா , ர+பதி அவளிட தனி2 ேபச
பல ச*தப1கைள ஏ#ப/தி4ெகா0டா

அ1ேக அவA விைர*தா

. ஏாி4கைர4+ த1க ேபானா

.. கிராம2 வா8பகைளE 6./ ெபா64+ த1க,

ர+பதி ேயா/ தனி2 உைரயா/வைத அவக பாதா

6மா வி/வாகளா?’

ஒ நா அதிகாைலயி ஏாியி +ளி2 வி./ தி% த1கைத4 ேகாவி8
ச*திதா ர+பதி. +டைல நிைறய த1க அரளி %Rப1கைள பறி2
நிரபி4ெகா0/ வ*2 நி

றி*தா த1க, ெபாD2 இ

A ந

றாக

வி7யவி ைல. அவ4+ மனசிேல ஆயிர +ைறக உ0/. அைத4 ேகாவி8
வ*2 ெத;வதினிட "ைறயி./4ெகாவ2 அவ வழ4க. அைத4
கைலபத#+ வ*த ர+பதிைய அவ அ1ேக ச*தி4க விபவி ைல.
"எ

ன அதா

! இ5வள( காைலயி

வ*2 வி.Xக!" எ

, ெசா லாம
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ெசா 8 விள1கைவ4தா த1க.
"வ*2வி.ேட

! வர4Kடாதா த1க? உ

”ேவ74ைகதா

! ெபாD2 வி7*2 ெபாD2 சா;வத#+ 9.7ேல பல "ைறக

பாபவைள4 ேகாவி8

த1க.

ைன பாபத#காக வ*தி4கிேற

அதிசயமாக பா4க வ*தாராேம!' எ

."

, விய*தா

இ*தேபாதிI ெபா,ைமைய இழ4காம , “9.7ேல ேபசி4ெகா0டா
ேபாயி#,. அத#காக எ

ைன இ1ேக ேத7 வர ேவ0/மா எ

ன? இ2

கிராமா*திர அதா ! உ1க நகரதிேல +#ற1 +ைறக யாைடய க0களிI
அ5வளவாக ெத படா2. +#றைத4Kட ஒ நாகாிக எ , நிைன2 ஒ21கி
ேபாவாக. இ1ேக அப7 இ ைல: ஒ ,4+ பதாக4 கைத க.7வி/வாக.
ஆமா....!"
ர+பதி அவைள பா2 அழ+ கா./ பாவைனயாக, "ஆமா!" எ
"உ

ைன எ

னேவா எ

ெப0கேள ேபEசி

, நிைனதி*ேத

வ லவக எ

.ந

றா

.

றாக ேப6கிறாேய7 அமா நீ!

, நிைன4கிேற

!" எ

, Kறிவி./ அவ

ைகயி8*த %Rப4 +டைலைய ப#றி, “இ1ேக ெகா0/ வா அைத. நா

வகிேற . ேதாளி ஈர 2ணிகளி 6ைம அD2வ2 ேபாதா2 எ
ேவ,!" எ , Kறி4 +டைலைய வா1கினா .

எ/2

, ைகயிேல

த1க பதறிேபானா. ச.ெட , +டைலைய நDவ விடேவ அ2 கீேழ விD*2
மலக சிதறிேபாயின. ைம தீ.7ய விழிகளா அவைனE 6./வி/வ2 ேபால
பாதா த1க.
"அதா

!எ

ெபய4+ மா6 க#பி4காதீக. எ

ைன தனியாக வ*2 எ1ேக 

ச*தி4க ேவ0டா. மாச#றவளாக இ4+ேபாேத எ

மிதி4கிற2. பிற+ ேக.கேவ ேவ0டா. நா

ைனE சக கீேழ தளி

ஏைழ ெப0 அதா

Kறிவி./ அ1கி*2 9.7#+ நட*2 வி.டா த1க.
ெப0 +லதி

ெபைமைய4 கைலயி

வ*த ர+பதியா அவ

ேவ0/? கணவனி

ல உயத ேவ0/ எ

? ச*தப4 ேகாளா,களா
ந

ைம தீைமகளி

!" எ

அவ

ஏ

,

, பா/ப./

இப7 மாற

ப1+ ெகாளாத மைனவிைய அைட*த

+#ற*தா காரணமாக இ4க ேவ0/. சாவிதிாிதா
வவத#+4 காரணமானவ.

அவ

இப7 மாறி
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ர+பதி இனிேம

அ

ேற பக8

கிராமதி

இபதி ைல எ

, தீமானி24 ெகா0டா

சாபி/ேபா2 அல"விட, "அைத! ஊ4+ ேபாகிேற

அமாைவ வி./ வ*2 எ5வளேவா நா.களாகி
இ ைல!" " எ றா .

“இ5வள( நா.க இ1ேக இ*2வி./ உ

றன. ஸரJவதி  ஊாி

ேவ.டக24+ ேபாகாம

தி%வ2 ந றாக இ ைல ர+. ேபா; உ மைனவிைய அைழ2 பாேர
எ னேவா அபா என4+ ெதாி*தைதE ெசா Iகிேற . அ*த 9./4+

உ1களா தா

ஒளி ஏ#படேவ0/. ம

னி4+ ஒ

ைவ2வி./ ெவளிேய ேபா; வி.டா

.

.

,ேம ெதாியா2. பாவ, அவ

மன %D1கிE சாகிறா ர+. அவ4காகவாவ2 நீ சாவிதிாி ட
ஆகேவ0/!" எ , உ4கமாக4 Kறினா அல".
ர+பதி எ5வித தீமான24+ வராம

.

.

வாF*2தா

ெப.7, ப/4ைகைய4 க.74 Kடதி

-----------

36. கான' நீ
விசாலமான ஏாியி கா#றினா எDபப.ட சி#றைலக ெநளி*2 60டன.
6ாீெர , வான 9தியி பவனி வ =ாியனி ெபா கிரண1க நீாி தவF*2
விைளயா7ன. ந ல மைழ காரணமாக ஏாி தபி வழி*த2. அத#க/த வய களி

ந ல விைளEச , +ழ*ைதைய4 கா4+ தாைய ேபால, கிராமவாசிக பயிகைள4
க0ணி

கமணிேபால4 கா2 வ*தாக. அவக வாF(, தாF( அதி

தாேன இ4கிற2. 'ைட' அ72 பிைழபவகளாக இ*தா

ஓ இடதி

ேவைல ேபானா இ ெனா , எ , ேதட இட மி4கிற2. ெதாழிலாளிக
அவக க#ற ெதாழிைலதா ேபாஷி2 வள4கேவ07 இ4கிற2. அவகைள
வாழைவ4+ ம0ைண நபி4 +7யானவ வாFகிறாக. அதி கிைட4+
பலாபல கைள ஆவIட எதிபா24 காதி4கிறாக.
மணி மணியா;4 கதிகளி

ெந

மணிக அபி இ*தன. ஆயி#,; காதிைக

மாத பிற*2வி.ட2. மாகழி  ேபானா ைத ெபா1கI4+ " ேப அ,வைட
ெச;2வி/வாக. உைழபி பலைன அAபவி2 உள நிைற( ெப,வாக.
9.7

ெப.7, ப/4ைகைய4 Kடதி

ைவ2வி./ ர+பதி ஏாி4கைர4+ வ*2,

உ.கா*தி*தா . ெதாைலவி சாைலயி இர.ைட மா./ வ07 ஒ , ஆ7
அைச*2 வ*2 ெகா07*த2. ப னிர0டைர மணி பJ வ*2 ேபா;வி.ட2

எ

பத#+ இ*தE சவாாி வ07க தா

அதா.சி. ஏெனனி , ெவளிhாி8*2

வபவக ெரயி நிைலயதி8*2 கிராம24+ வவதானா மதியா ன
இ*த பJHலாவ2 அ ல2 மாைல ஐ*தைர மணி பJHலாவ2 தா வர"7 .
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அப7 பிரயாணிகைள4 கைண ட 6ம*2 வ பJ அவகைள
ஏாி4கைரயி8*2 ஒ ைம ெதாைலவிேலேய சாைலயி இற4கிவி./
ேபா;வி/. கா களி

இ லாவி7

ெத%ளவக நட*2 கிராமைத அைட*2 வி/வாக.

மா./ வ07யி

கவனித ர+பதி அசிரைத ட
வகிறாக' எ

வ*2 ேசவாக. சிறி2 ேநர வ07ைய4
அ1கன ேவ, ப4க ஓ.7னா

, அல.சியமாக இ*தா

ெகா0/ தEசாிய கிளபிய2.
'எ

. அவ

ன? ஸரJவதியா வகிறா? இவ4+ எ

சமயசQசீவியாக இ4கிறாேள' எ

. 'யாேரா

அல.சியைத "*தி4

ன ேஜாJய ஏதாவ2 ெதாி மா?

, எ0ணி விய*தா

. அவ

ேந4+ ேந

பா4க( அQசினா . ஏேதா ஒவித ெவ.க அவைனE =F*2ெகா0 ட2.
+னி*த தைல ட உ.கா*தி*த ர+பதியி " % ஸரJவதி வ*2 நி றா.
"அதா

! இ*த ஊாி

எ

ன ெச;2 ெகா074கிறா;?" எ

அவைன4 ேக.டா ஸரJவதி.
ர+பதி ச1ேகாஜ2ட

ெம

, விD1கினா

அைழதா

.

தைலைய நிமி*2 பாதா

, நிதானமாக

. +#றவாளிையேபா

. வாைதக த/மாற, "நீயா வ*தி4கிறா; ஸரஸு?" எ

"ஆமா, அதா

! ைம=ாி8*2 ேந#, %றப.ேட

இற1கிவி.ேட

."

.உ

க7த வ*த2! இனி

தாமதிபதி பிரேயாஜனமி ைல எ , %றப.ேட . ஒ வார24+ "
வ*திேப . சில கEேசாிக4+ ஒ%4ெகா0டதா வர "7யாம
ேபா;வி.ட2. ஏாி4கைரயி நீ உ.கா*திபைத பா2 இ1ேகேய

”இ

, மாைல நாA ஊ4+ %றப/வதாக இ4கிேற

வகிறா; அ லவா?” எ

, ேக.டா

"ெராப அழகாக இ4கிறேத. வராம

ர+பதி.

என4+ இ1ேக எ

ேக.ட ஸரJவதி ச#, தணிவாக, "அதா

ேப

, ஸரஸு. நீ 

ன ேவைல?" எ

,

! தீபாவளி4+ நீ ஊ4+ ேபாக

வி ைலயாேம. அைத4+ எ5வள( ஏமா#றமாக இ4+, அதா
"ேபாகவி ைல ஸரஸு. ெப0கைளதா

,

? பாவ........"

சQசல %தி ளவக எ

, ந

ெபாியவக வணி4கிறாக. ஆனா உ னிட நிரபியி4+ மேனா உ,தி
என4+ இ லாம ேபா;வி.ட2. பாதி வழியிேலேய நா இ1+ வ*2வி.ேட .
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நீயானா , ைம= பிரயாணைத ெவ#றிகரமாக "724 ெகா0/ திபி
வ*தி4கிறா;" எ

.

றா

"இ1ேக எத#காக வ*தா; யா4காக வ*தா;? உ

ேபாகாம

கான

ைன நா/பவைள நீ நா7

நீைர நபி வ*தி4கிறாயா? த1கைத எ

ெகா0/ வ*தா; அதா

? மைலயி8*2 பளதி

னஎ

, நிைன24

வழி  அவி பாபத#+

ரமியமாகதா இ4+. ெதாைலவி நி , அத அழைக நிைன2
விய4கலா. பா2 ரH4கலா. தவறி ேபா; அதி காைல ைவேதாமானா
பரேலாக ேபாக ேவ07 ய2 தா . நீ மணமானவ . உ Aைடய கடைமைய
%ற4 கணி2வி./ த1கைத பா4க நீ வ*தி4க4 Kடா2. அ*த ெப0

பாவ ெவ+ளி, அவ4+ எ
Kறினா ஸரJவதி.

ர+பதி ெசய8ழ*2 நி

ன ெதாி  அதா

,வி.டா

சாJதிரதிI ேத*தவளா?'
'படபடெவ
எ

?" எ

, படபடெவன4

. 'ஸரJவதி ச1கீததி

தா

, வாைதகைள4 ெகா.7 அதாைன4 ேகாபி24ெகா0ேடாேம'

, ஸரJவதி வ*தினா. பிற+ சமாதான அைட*2, "ெராப(

இைள2ேபா; வி.டா; அதா

. அைத பாதா

உகிேபா; வி/வா.

வா, 9.7#+ ேபாகலா. த1கைத பா4க ேவ0/ ேபா

எ

ேத*தவ. தம

,அ

%ட

அவைன அைழதா.

ர+பதி ேப6வத#ேகா, த4கிபத#ேகா ஒ

இ4கிற2. வா!"

, இ ைல; ம,ெமாழி Kறாம

ஸரJவதி ட அவ 9.ைட ேநா4கி நட*தா . அவக 9.ைட அைட 
ேபா2 மாைல  , மணி4+ ேமலாகிவி.ட2. ெகா ைல ப4க மா./
ெதாDவதி8*2 த1க ஸரJவதி வவைத4 கவனி2வி.டா. ச*ேதாஷதா

அவ மன 2ளிய2: 2ளி ஓ/ க

ைறேபால, "ஸரஸு அ4கா!" எ

, வா;

நிைறய அைழ24ெகா0/ "#ற24+ வ*2 ஸரJவதிைய இ,கE ேச2
அைண24ெகா0டா த1க.
"எ

ைன பாபத#+தாேன அ4கா இ5வள( Lர வ*தி4கிறா;? எ

உள வாQைசயினா

தா1காம

ேக.டா.

"ஆமா, அத#காகதா
பாபத#+தா

தாேன அ4கா - இ1ேக வ*தா;?" எ

வ*ேத

வ*ேத
"எ

னிட

ெற லா ச*ேதாஷ

. த1க நீ எப7 இ4கிறா; எ

,

, ஸரJவதி Kறி அவைளE ேச2 அைண24
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ெகா0டா.
ஸரJவதியி

ேபE64 +ரைல4 ேக./ அல" உளி*2 "#ற24+ வ*தா.

வ*தவ திைக%, பய" ஒ1ேக அைட*தவளாக, "நீயா வ*தி4கிறா;
ஸரஸு? உ

அதாைன பாதாயா? தீபாவளி4+ ஊ4+ ேபாகாம

வ*2 உ.கா*2 வி.டா

எ

ன ப0Oேவ

ெசா Iவா. நீ எ

.எ

ெசா . ம

ன ெசா

னாI ேக.கவி ைலேய7. அமா; நா

னி4+ ெதாி*தா

ன ெசா Iவாேயா எ

ஸரJவதி எைத  ேக.பத#+ "

நிைன2 பா24ெகா0டா.

எ

ைனதா

, பய*2 ெசேத

ேப படபடெவ

'அல" அைத4+ பயமா? அ2( எ

இ1ேக

+#ற

ேபா" எ

, ேபசினா அல".

னிட ஏ#ப.ட பயமா?' எ

,

, ஸரJவதி

'அவ எ ேலா பயப/ப7யாகவா இ4கிறா? தமைத4 க0/ அதம

அQ6கிற2. சதிய அசதியைத ெவ Iகிற2. ெபா,ைம ேகாபைத
விர./கிற2. ந ைம தீைமைய அழி4கிற2. அ5வள( தா ! ஸரJவதிைய4 க0/
யா பயபட ேவ07யதி ைல. ந#+ண1கைள ேபா#, அ*த ெப0
சாதாரணமானவ.'

ஸரJவதி % சிாி%ட
ேபா;வி.டா.
------------

அல"ைவ பா2E சிாி2 வி./ உேள

37.
37. விேமாசன உ

டா ?

ச*2 த தாயிட Kறியப7 ர+பதிைய பா2 "7வாக விஷய1கைள
ஒD1+ப/2வ2 எ கிற தீமான24+ வ*2 வி.டா . ஸரJவதி இ*தா
இ*த விஷயதி மிக( உதவி ெச;வா எ , நபினா . பலவிதமான
+ழப1க4கிைடயி

ஸரJவதியி

அழகிய "க", கைண த2% க0க

அவ மனைத ாி4கE ெச;தன. ஸரJவதிைய எதிபாராம கிராமதி
ச*திதா அவ ஆைச தி ஆகிவி/. ஆகேவ உ#சாக2ட ச*2
கிராம24+4 கிளபினா .
இைடயி

ஸரJவதி கிராமதி

"4கியமான இட1கைள எ லா 6#றி

பாதா. த1க", அவ ஆ*திாீகமாக4 K7 ேபசின. ர+பதி த

னிட

அச./தனமாக நட*2 ெகா0டைதெய லா த1க ஸரJவதியிட விவாிதா,
ேகாவி8

%Rப4 +டைலைய ப#றி அவ

ேபசினைத  Kறிவி./ த1க, ’பாவ' எ

இDதைத , தா
, வ*தினா.

அவைன4 க7*2
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இைதெய லா ேக.டேபா2 ஸரJவதியி மன ெவ.கதா + றிேபான2.
உய*த ல.சியவாதியாகிய ர+பதி +,கிய கால24+ இ5வித மாறிவி.டா
எ

பைத அவளா

நபேவ "7யவி ைல. த1கதி

உ,திைய  க0/ விய*தா.
”த1க! உ

ைன நா

ஊாி

மாச#ற +ணைத ,

ஒ தடைவ நீ %திசா8 எ

, ெதாிவிேதேன. அ*த

வாைத ெபா;4கவி ைல. நீ ெராப( %திசா8. மி+*த ெக.74காாி.
சாவிதிாிைய பாராம உ ைன "த8 நா பாதி*தா அதாA4+
உ

ைனேய க யாண ெச;2 ைவதிேப

, இ5வள( ச1கட1க

ஏ#ப.74கா2” எ

, பாரா.7னா ஸரJவதி.

"ேபா, அ4கா! நீதா

எ

ைன4 ெக.74காாி எ

எ

, %கF*2 ேப6கிறா;. நா

க

னிெப0, வாழாம

, ெகா0டா/கிறா; %திசா8

, ெப#றவக4+ உறவினகா4+ பாரமாக

இ4கிேற . என4+4 க யாண ஆகவி ைலேய எ , அமா 9.ைடவி./
ெவளியிேலேய வவதி ைல. ெபாியமா ேவ, மரமாதிாி நி#பதாகE ெசா கிறா.
9./ட

இபதா

தா

தாிதிர பி/1+வதாக

ெபாியமா ேகாபி24ெகாகிறா. என4+ விேமாசன ஏ#ப/மா அ4கா? எ

மண*2ெகாள யாராவ2 "

வவாகளா?" எ

, க0ணீ வழிய4ேக./,

ஸரJவதியி

ம7யி

ஸரJவதியி

மன 272 ேபா;வி.ட2. 'எ லா வசதிக இ4+ எ

"கைத %ைத24ெகா0/ ேதபினா த1க.

க யாண ெச;2 ெகாப7 அபா ைம=ாி

'சாி'ெய

ைன

, தைல அைசதா

ப

"ைற ேக.டாேர. இ

ைன4

ைற4+

க யாண நட*2வி/. அபாைவ அைழ2 வ*2

இ*த ேபைத ெப0ைண4 கா.டாம ேபாேனேம. வாழ வழி ெதாியாம ஆயிர4
கண4கி பாிதவி4+ தமிF நா./4 க னிைககைள த1க ஒதியி லமாக
பா2விடலா. இப7 இ4+ ேபா2 என4+ எ

ன க யாண24+ அவசர?

பணமி ைலயா? அழகி ைலயா? என4+4 க யாண நட4காம
த1க24+தா

"த8

வாழ வழி ெச;யேவ0/. ஆமா!' எ

தன4+ ேபசி4ெகா0டா.
ம7யி

"கைத %ைத24ெகா074+ த1கதி

ேபா;வி/மா?
, ஸரJவதி

"கைத பாி(ட

நிமிதி, "த1க! க.டாய உன4+4 க யாண நட4+. உன4+ ந ல கணவ

கிைடபா . எ மன அ5வித K,கிற2. அைத ந%கிேற . அழாேத அமா!"
எ , ேத#றினா. த1க ம,ப7  த "2 ேபா ற ப#க ெதாிய
நைகதா.
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”இ*த ஊாி

உள +7யான ஜன1க அப7தா

கிைடபானா. திடமான நபி4ைக ட

அE6னராஜா மாதிாி என4+ %ஷ

ெசா கிறாக; நீ  ெசா கிறா; அ4கா!" எ

ஸரJவதி அத %R7 ட
அ

%ட

எ

, Kறினா.

எதிாி

ெசா கிறாக, அ4கா.

றா.

தைல அைச2, "ஏைழ ஜன1க உளா*த

K, வா4+ ெபா;4கா2. உள நிைற*2 ேப6கிறாக. த1க

வள*2 ெபாியவளான நீ ந

ேசா*தி*த த1கதி

மனதி

றாக வாழேவ0/ எ

உ#சாக +மிழியி.ட2. ”அ4கா! நீ , நாA

ேச*2 பா7 எ5வள( நா.களாயின? பாடலாமா அ4கா?" எ

"ஆஹா, பாடவா"" எ

இ

னிைச ெபகிய2.
”1+யி
மாமயி

, வி% கிறாக"

, ேக.டா.

, ஸரJவதி ஆேமாதித2 அ*த 9./4 Kடதி8*2

K( Qேசாைலயி

மீ2 மாயமா; வ*தா

ஒ நா

. ..."

பா74ெகா0ேட த1க சி*திதா. 'பரம ஏைழயாகிய என4+ ந ல கணவனாக
ஒவ
எ

கிைடபா

எ

, வவாேனா? அவ

ெச;வானா?" எ

, ஸரஸு அ4கா ெசா கிறா. மாயமாக அ*த 'ஒவ
எப7ப.டவேனா? "கேவ அத#+4 கிைப

, பலவா, நிைனதா அவ.

ந லவகைள வாFவி4+ இைறவ அ %ாி*தா . ெதவி வ*2 நி
வ07யி8*2 ச*2 இற1கி உேள வ*தா . இ2வைரயி அைறயி

ற

உ.கா*தி*த ர+பதி, த1க", ஸரJவதி  பா/வைத4 ேக./4 Kடதி

வ*2 உ.கா*தி*தா

நிமிஷ ர+பதியி

உணEசிக ேதா
உ.கா*தி*தா

. ச*2வி

மனதி

ேகாப, ேராஷ, ெவ.க, அவமான "த8ய

றின. தைலைய4 +னி*2 உத.ைட4 க724ெகா0ேட
அவ .

9./4+ வ*தவகைள ”வா1க" எ

+ண1களி
K6கிற2.

ஒ

வரைவ யா எதிபா4க வி ைல. ஒ

, வா;+ளிர அைழப2 நம2 சிற*த

,. வரேவ#காத 9./ வாசைல மிதிபத#+4Kட உள

'
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. பா.ைட பாதியி

ச*2 தய1கினா

நி,தி வி.டா JரJவதி. த

க0கைள உயதி, "நமJகார, வா1க. ஊாி

எ

, விசாாிதா.

த1க எD*2 இர0ெட.7
யாரா; இ4+ எ

அழகிய

எ ேலா ெசௗ4கிய*தாேன?*

உ4கிராண அைற4 கதவகி

ேபா; நி

,, வ*தவ

, ேயாசிதா. 6 6ளாக வாாிவிடப.ட ேகச",

ஆF*2 சி*தி4+ க0க உய*த உவ" ெகா0ட அ*தE 6*தர %ஷைன,
ஆ, "கேனதா தன2 பிராதைனைய4 ேக./ அAபி இ4கிறாேனா எ ,
எ0ணி ாி2 ேபானா. திXெர , எதிபாராதவிதமாக --மாயமாக வ*2

நி#+ %ஷ

–த

ைன வாFவி4கதா

வ*தி4கிறாேனா எ

எ0ணி மா;*2ேபானா த1க.

ச*2 ஸரJவதிைய4 கனி(ட
அமா(4+தா

பா2. "எ ேலா ெசௗ4கிய*தா

உட% சாியி ைல . பலஹீனமாக இ4கிறா" எ

Kறிவி./, "மாபிைள! தீபாவளி4ேக நீ1க வ9க எ

ஸரJவதி  வவா எ
"நா
தா

வ*ேதா. அவசரமாக எ

, எதிபாேத
.

றா

! அதாA, நாA ெரயில7 வைரயி

ஒ

உணகிேற

பிசகி*தாI அைதெய லா மற*2 ம

!" எ

றா ஸரJவதி.

னி2வி/வ2தா

.

றாக

தகபனாைர பாபத#+ ைம= ேபாயி*ேத

வி.ட பிசைக இெபாD2 தா

"யா ேபாி

.

,

, அமா நிைன24 ெகா07*தா" எ

வ*தி4கேவ07ய2 தா

வராம

, எ0ணி

.

மனித

ப0%. சாவிதிாி ெராப( மாறிவா.டா. அவ மனசிேல த கணவைன
எெபாD2 ச*தி4க ேபாகிேறா எ கிற ஆவ மி+*தி4கிற2. த ெச;ைகைய
நிைன2 ெவ.கப/கிறா எ ேற ேதா ,கிற2. ர+பதி! ெப0ணி மனைத
நமா %ாி*2 ெகாள "7யா2. ஊ4+4 கிள%வத#+ " % சீதா எ னிட
ஒ சி, ேநா./ %Jதகைத4 ெகா/தா. ப7ேத . நீ*த ெதாியாதவ
த0ணீாி விD*2 ததளிபைத யாராவ2 பா24ெகா0/ 6மா
இபாகளா? அவைன4 காபா#ற எப7  "யIவாக. சாவிதிாி க0ணீ
வி./ பல இர(க அDதி4கிறா எ
ைவ2வி.ட2.

பைத அ*தE சி, %Jதக விள1க

"மா7யிேல நில( 96கிற2. கைள2 9/ வ*த கணவ4+ நா
இ

பமளிேத

? ேகாபதா

ெபாமிேன

,ஏ

?”

எ*த வைகயி

"கணவ L1கிவி.டா. அைமதியாக L1+கிறா. அவ அைமதி எ
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ஆதிரைத L07வி.ட2. ெபாறாைம தீயி
"இ

A எ

ென

மன ெவ*2 ேபாகிற2.”

னேவா எDதி இ4கிறா. த

தவைற உண*2வி.டா

எ ேற நிைன4கிேற . அச./ெப0! உ1க4+4 க7த எDதி இ4கலா.
மனைச4 ெகா.74 கதறி இ4கலா. ஓ7வ*2 உ1க கா8 விD*தி4கலா.
எ த1ைக +ழ*ைத பவதி8*ேத பி7வாததி வள*தவ. அ*த
பி7வாத", ேபா84 ெகௗரவ "*தா

அவைள த/தி4கேவ0/!" எ

ச*2 விஷயைதE ெசா 84ெகா0ேட ேபானா

.

,

ஸரJவதி ர+பதிைய திபி பா24 க07% நிைற*த +ர8 , "அதா

அவட

ஊ4+ %றப/, உ

மைனவிைய அைழ2வா, அதா

. இ2

!

பாீைS4Kட அ ல; ேகவிக தயாாி24 ேக.பத#+, அவ பதி க

அளிபத#+. சாவிதிாி த +#ற1கைள உண*2 வி.டா எ பேத
ேபா2மான2. உ ல.சியைத4 +,கிய பாைதயி நடத ேவ0/ எ
சாவிதிாி ஒதி ச1கீத பயி

,வி.டா

உ

பதி ைல.

ல.சிய நிைறேவறிவி/மா?

ஆவ2ட ச1கீதைத பயி வத#+ எ5வளேவா ெப0க காதி4கிறாக.
பர*த மனபா ைம ட அவக4+ உதவி ெச;தா ல.சிய நிைறேவறிவி/.
இத#காக இனி4க ேவ07ய இ வாFைவ4 கசபா4கி4 ெகாளாேத" எ
ஸரJவதி.

ச*2 அப7ேய அய*2வி.டா
ஸரJவதி ஏ

எப7 எ
ச*2.

. ' நாவிேல கைலவாணி நதன %ாி ேபா2

இ5வள( அழகாக ேபசமா.டா! இ*த ெப0ைண பா2

ைன மண*2 ெகாகிறாயா எ

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

றா

, ேக.ப2?' எ

, %ாியாம

விழிதா

38.
38. 'இ-< ேகாபமா?'
ேகாபமா?'

அழேக உவமாக இ*த சாவிதிாி சில மாத1களி

எப7தா

க0கைளE 6#றி4 கைம பட*தி*த2. 'ெகாD ெகாD'ெவ

மாறி வி.டா?

, இ*த

க ன1க ஓ.7 உல*2 ேபாயி*தன. அவைடய சிவ%4Kட மாறி வி.டதாக
9.7 எ ேலா ெசா 84ெகா0டாக. மகைள பா2 பா2 ம1கள
தனிைமயி கல1கினா. ஒ5ெவா தின இரவி சாபிடாமேலேய ேபா;
ப/2 வி/வா சாவிதிாி. ெநா74+ ஒதர ஆF*த ெபE6 வி/வா. மன4
கRடைத யாாிடமாவ2 ெகா.7 அD2 விடலா எ றா அGதாப2ட யா
ேக.க ேபாகிறாக? சீதா இ

ஒ ெநா7யி

ேபா; 'எ

A விைளயா./ ெப0ணாகேவ இ4கிறா.

விஷயைதE ெசா 8 தப.ட அ72 வி/வா. அபாவிட

ைன உ1க மாபிைளயிட அAபி வி/1க' எ

, எப7E
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ெசா வ2? ச*2வி

எதிாி

நி#கேவ அவ4+ பயமாக(, ெவ.கமாக(

இ*த2. தபி தவறி ஏதாவ2 ெசா 8வி.டா , 'உ

எ

கிறாக? %றப/ ேபாகலா' எ

ைன யா ேபாகேவ0டா

, .ைட க.ட ஆரபி2வி/வா

ச*2 ஊ4+ %றப./ ேபான பிற+ சாவிதிாி காரணமி லாம
யைட*தா. ஒ சமய கல1கினா. 'அவ வ*2வி/வா' எ
ெசா 84ெகா0டா. 'வராம
9.7

மகிFEசி

, தன4+தாேன

நாேன ேபா;வி/கிேற

எ ேலாராI உதாசீன ெச;யப/வைத விட.. அவ கா களி

விDகிேற

'எ

, ஊதினா

Kட, மாபிைள வ*2வி/வா

, நபி மகிF*தா. 'அ/% ஊ2கிற2. உ

சாவிதிாி' எ

. பிற*த

, ைவரா4கிய24+ மனைச தயா ெச;தா.

ம1கள, ெவ*நீ அ/% '' எ
எ

இ*2வி.டா

.

அக"ைடயா

, ெப0ைண பா2E சிாி24ெகா0ேட ெசா

மன பி24 ெகா0ட2 எ

வ*2 வி/வா

பத#+ அவ ஓ உதாரண.

"கா4ைக க2கிற2. அதிேப வரேபாகிறா" எ

னா. ெப#ற

-

, ெசா 8 ஆன*தப.டா

சீதா. அ*த வாைதகைள ம,ப7  அவ ெசா 84 ேக.கேவ0/ ேபா
சாவி திாி4+ ேதா றிய2.
"ஏ07 சாவிதிாி! அதிேப வ ேபா2 நீ எ*த %ைடைவைய4 க.74
ெகாள ேபாகிறாய7? க யாண24+ "

% உ/தி4ெகா0டாேய "த

"த

கனகாபர வ0ண %ைடைவ, அைததாேன?" எ

, அ4காைவ4 ேக.டா சீதா.

" ேபா7! அ2 ஒ

என4+ பி74கவி ைல.

, ேவ0டா. அைத4 க0டா

உன4+ அைத4 ெகா/2வி/கிேறன7 அமா" எ
ெபா1+ +ர8 .

றா சாவிதிாி மகிFEசி

"ஏேனா7 அமா! ெராப ' ஆகி'வ*த %ைடைவேயா இ ைலேயா? அவசிய என4+

ேவ07ய2தா

ேவ07ய2தா

. அைத4 க.74ெகா0/ எ
பா4கி!" எ

றா சீதா.

சேகாதாிக இவ 'கலகல' ெவ

6யவர24+ நா

நி#க

, சிாிதாக; சாவிதிாி இப7E சிாி2

எதைன மாத1க ஆயின? காக கதிய2 90ேபாகவி ைல. மனித

உணEசிகைள அறியாத அ/% ஊதிய2 ெபா;4கவி ைல. ச*2(, ர+பதி 
வ*2 ேச*தாக. சாவிதிாி காமரா அைறயி8*2 தி./தனமாக4
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கணவைன பாதா. 274+ மாைப அDதி பி724 ெகா0டா.

'வ*2வி.டாேர' எ

, ெம ல வா;4+ ெசா 84ெகா0டா. நிைல4 க0ணா7

" % நி , விர8 GனிையைமE சிமிழி ேதா;24 க0க4+ ைம
தீ.74ெகா0டா. வாசைன 96 கதபைத தைலயி ைவ24ெகா0டா.

%வதி

த

இைடயி

திலக மி./4ெகா0/, ேகாண

அழைக4 கவனிதா சாவிதிாி. 'க.டாய எ

சிாி%ட

க0ணா7யி

கவிழிகைள4 க0/ அவ

மய1கேவ0/. சிாி4+ உத/கைள4 க0/ பரவசமைடய ேவ0/.

எ லாவ#றி#+ ேமலாக எ

அ

அ7ைமப/த ேவ0/. அ2 ஒ

பினா

சாவிதிாி ஆைச தீர4 கணவைன ஜ
அ

,, வழ4கமாக4 Kடதி

,தா
ன

அவைர ெவ லேவ0/;

சிற*த வழி!' எ

, உவைக எ;திய

வழியாகேவ பா24 களிதா.

காணப/ ம1களதி

ப/4ைகைய4Kட4

காேணா. ம,ப7  மாபிைள வ*2 'டானி4' ெகா/2 அவைள பிைழ4க
!

ைவ2வி.டா

தினசாி ப7பதி

"ைன*தி*த ராஜைமய த 4+4 க0ணா7ைய நிதானமாக4

கழ#றி ைவதா. பிற+ நிமி*2 பா2. "வா அபா ர+பதி. அமா வரவி ைலயா?
ஸரJவதி எ1ேக?" எ
ேகாப ஒ ெநா7யி

, அைழதா. மாபிைள மீ2 அவ4+ ஏ#ப.7*த

மைற*2 ேபான2 ஆEசாிய*தா

ெபாியவராகிய அவ மாறிய2 ஒ
அவைர ேலசி விடமா.டா.

. வயதிI, அAபவதிI

, வியபி ைல. ய மாD வி.டா

ம1கள

"அதிேபேர! நிஜமாகேவ வ*2 வி.Xகேள! தீபாவளி4+ வ*தி*தா

ஒ#ைற

வப7. அப7 வராம# ேபானத#+ இெபாD2 இர.7பாக வப7

தரேபாகிறீக. தீபாவளிE சீட
ேபாகிற2" எ

, காதிைகE சீ ேச*2 கிைட4க

, ேக8யாகE சீதா KறிE சிாிதா.

இவக ேபEெச லா ம1கள24+ ரசி4கவி ைல. "ஒவைர-ஒவ பிாி*2

மாத4 கண4கி

ெதாண' ெவ

இ*தி4கிறாக. எ5வளேவா ேபசேவ07 இ4+. 'ெதாண

, இவக4+ எ

ன ேவைல' எ

, நிைனதா அவ.

ர+பதி எD*2 ச#, ெவளிேய ேபானேபா2. "இ*தா1க! எ லாE
சமாசார1கைள  ஆற அமர4 ேக./4 ெகாளலா; ஒ

ேபா;விடா2. அவ

, ெகாைள

ெப0டா.7ேயா/ அவைன ேபசவி/1க" எ

Kறிவி./ வி*2 தயாாிபத#+E சைமயலைற4+ விைர*தா.

,
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Kட24+ ேவைலயாக வ*த சீதா +,%தனமாகE சிாி2, ”அதிேபேர! அேதா
உ1க சிைற இ4கிற2. காவ காாி  அ1ேகதா
Kறிவி./ ேபா;வி.டா.

இ4கிறா!" எ

,

. பிற+ 2ணி(ட

தனியாக விடப.ட ர+பதி, சீதா கா.7ய அைறைய பாதா

எD*2 அைற4+ ெச றா . சாவிதிாி4+ ஒ கண த கா களி கீF
இ4+ மி ந/1+வ2ேபா இ*த2. க.7ைல4 ைகயா பி724 ெகா0டா.
அவைன ஏறி./ பா4க( அQசினா. ர+பதியி மன அ % நிைற*த2

அ லவா? "சாவிதிாி! இ
கர1கைள ப#றி த

A எ

ேம

ைககட

ேச24ெகா0டா

உத/க 274க அவ, 'இ ைல' எ
கர1கைள ப#றி த

உன4+4 ேகாபமா?" எ
.

, ேக./ அவ

A பாவனயாக தைல அைசதா. அவ

"கைத மைற24ெகா0டா.

”எ லாவ#ைற  மற*2 வி/ேவா சாவிதிாி! %திய வாF4ைக ெதாட1+ேவா!"

எ

, ஆவ2ட

அவ "கைத திபி அவைள பாதா

ர+பதி.

க0க கல*2 உறவா7ன. காதலகைள தனியாக வி./வி/ேவா.

-----

39.
39. கிக பிரேவச

ம,ப7  Jவண த

நா./ ெப0ைண வரேவ#க. ஆ7 ஓ7 ேவைலகைளE

ெச;2 ெகா07*தா. அ/த நா காதிைக ப07ைக. சைமயலைறயி8*2 ’படபட' ெவ

, ெந

ெபாாி  சத ேக./4ெகா0ேட யி*த2.

பாகீரதி அமாமிதா ம,ப7  Jவண24+ உதவியாக ேவைலகைளE ெச;ய
வ*தி*தா. கால மாறிேபா;வி/. +ழ*ைதக ெபாியவகளாகிறாக.
வா8ப வய2ைடயவக ந/தர வயைத அைடகிறாக. பிற+ கிழத ைமைய
அைடகிறாக. மனிதக உவதி மா,த ஏ#படலா. +ணதிேல மா,த
அைடய4Kடா2. ேந#,வைர சகஜமாக பழகியவகளிட இ
உ

னா

என4+ எ

பாகீரதி அமாமி எ

ன ஆகேவ0/?' எ

பழக4Kடா2.

,, எெபாD2 ஒேர 6பாவைத ைடயவ. ர+பதி

மைனவிைய அைழ2 வகிறா
வ*தா. 'ப07ைக4+ எ
இவ சாதாரணமாகதா

னா

எ

, ேகவிப.ட (டேனேய Jவணதிட

ஆன உதவிகைளE ெச;கிேற

'எ

, Kறினா.

ப7தி4கிறா. ேகாைவயாக நாI வாைதத

Kட ேபச ெதாியா2. ப7த ெப0க எ
ச#,"

கிற ேதாரைணயி

, 'நீ யா?

, ெசா 84ெகாகிறவகேள;

பாதவகைள மற*2ேபா; வி/கிறாக! நாமாக ேபச "ய

றாI
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த1க4+ அவசர ேஜா8 இபதாக ஓ7ேபா;வி/வாக. இ2 ஒ அச./
நாகாிக!
ெவ ல பாகி

வாசைன 'க' ெம

, 9சி4ெகா07*த2. ேவைல4கார ெப0

ெந#பதைர , ெபாாிைய  பிாி2 எ/24ெகா0/ உ.கா*தி*தா. "றதி

8*த ெபாாிைய பாதிரதி
“ஏனமா! சி

ேபாயி/மா எ

ன அமா வ*தா
ன?" எ

ெகா.7வி./ Jவணைத பா2 அவ.
திபி4 ேகாவிE6கிA பிற*த b./4+

, ேக.டா.

"யா ேபாிேல அவ ேகாபி24ெகாள ேபாகிறா? நாA, ஸரJவதி *தா
ெவளிh4+ ேபாகேபாகிேறாேம. ேகாபேமா, - சமாதானேமா இதி

இ1ேக யா இ4கேபாவதி ைல" எ
"இ*த 9./4+ உ

சி

ன அமா தா

றா Jவண.

எஜமானி. இதைன வஷ கால அத

எஜமானியாக இ*த2 ேபா2. அைதயமாவி

ேபாகிற2. 9.ைடE சி

தைலயிட

இ/%E சாவி இட மாற

ன அமா பா24+வா1க" எ

றா ஸரJவதி.

"பா24+வா1க! அ5வள( இ*தா இவ1கைள பி74க "7யாதமா. வா;4+

சியா %சA4+E சைம2 ேபாட ெதாியா.7  இதிேல ஒ0O +ைறEச
இ ைல ேபா1க!"
ஸரJவதி , Jவண" ஊ4+ ேபாக ேபாகிறாக எ

பைத நிைன2

ேவைல4கார ெப0 க0 கல1கினா. %2 எஜமானி எப7 இபாேளா எ
பய காரணமாக இ4கலா.
காதிைகE சீட

கிற

சாவிதிாி , ர+பதி , ச*2(, ம1கள" வ*2

ேச*தாக. ஸரJவதி " ைன ேபா ஆரதி ட ஓ7E சாவிதிாிைய
வரேவ#கவி ைல! மனதி தா4கிய காய ஆழமாக ேபா;வி.ட2. அத வ8ைய
எ5வள( தா அவ மற4க "ய றாI அ2 வ824ெகா0ேடதா இ*த2.
கணவ

, மைனவி4+ ஏ#ப.ட பிள(4ேக தா

ஸரJவதி ஒ21கிவி.டா. அவட

ஆரதிைய4 ெகா0/வ*தா.

, நிைன2

வ*தி*த த1க சிாித "க2ட

"ஏேதா, கிழ4+ ப4கமாக நி I1க" எ

எ

காரணமானவ எ

றா. "ெகௗாீ க யாணேம ைவேபாகேம"

, பா7னா. எ ேலா சிாிதாக. எ ேலா "கதிI %

னைக தவழ,

134

மனதி

திதியான இ

நைடெப#ற2.
அ

% கனி*த பாைவ ட

ப அைலேமாத இ*த '%ன கிக பிரேவச'

ஸரJவதிைய ேத7ய ம1கள அவட

, ேபசE

ச*தப ஏ#ப/தி4 ெகா0 டா. "ஸரJவதி! எ1க ஊ4+ வர4Kடாெத
விரத எ/24 ெகா074கிறாயா? தீபாவளி4+ வவா; எ

,

,

நிைனதி*ேத . உ அதாAட வவா; எ , நிைன2 ஏமா*ேத .
இெபாD2 நானாகேவ உ ைன பாபத# ெக , வ*2வி.ேட . ஏனமா
வரவி ைல?" எ
"வராம

எ

, விசாாிதா.

ன மாமி? என4+ எ ேலா ஒ

நா . உட
எ லா எ

,தா

. தாய

%4காக ஏ1கியவ

பிற*த சேகாதாிக யா இ ைலேய எ , பா4+ ெப0கைள
சேகாதாிகளாகேவ நிைன4கிேற . கணவ - மைனவி4+ ஆயிர

இ*தாI, சாவிதிாி எ
?-"

தீ1+ ெச;ேத

ைன அைழதி4க ேவ0டாமா? அவ4+ நா

எ

ன

ஸரJவதி க0ணீ வி./ அD2 யா அதிகமாக பாததி ைல. கRடதிேலேய

வள*2, தாைய இழ*2 அவதிப.டவ அவ. பிறைடய 2
உண*தவ. அவ மன %0ணாகிதா
ச*2வி

ப1கைள

அDதி4க ேவ0/.

மன வா7ேபா;வி.ட2. ர+பதி "க ேசார, ேவ,ப4க திபி4

ெகா0/ வி.டா . Jவண அ1+ நி#கேவயி ைல. சாவிதிாி தைல +னி*2
உேளேபா; வி.டா. மனEசா.சி எ ப2 ஒ , உ0ெட றா அவ
தவ,க4+ அ2ேவ பதி K,.
அைமதியாக இ*த Kட24+ த1க உளி*2 ஓ7 வ*தா. "பாகிேல

ெபாாிைய ேபா/வதா? ெபாாியிேல பாைக ஊ#,வதா, அ4கா? எ2 சாி ெசா
பா4கலா?" எ
ஸரJவதியி
"நீதா
எ

றா சிாி24ெகா0/.

"க மல*2வி.ட2.

ெசா ேல

. என4+ இெத லா ெதாி*2 எ

ன ஆகேவ0/ ெசா . நா

ன 9./4+ ெபாாி உ0ைடைய பி724ெகா0/ உ.கா*தி4க

ேபாகிேறனா? உன4+தா

க யாண நட4கேபாகிற2. எ லா ெதாி*2

ைவ24ெகாள ேவ0/" எ

றா அவ.
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இைத4 ேக.ட ச*2வி

"க வா7ேபா;வி.ட2. 'ஸரJவதி எ

ெசா கிறா? தன4+4 க யாணேம ேவ0டா எ

கிறாளா? இ2 எ

ஏமா#ற?'

சாபி/ Kடதி

சமதப/வா எ

ன

ன

ம1கள", Jவண" ேபசி4 ெகா07*தாக. "அவ
, என4+ ேதா

றவி ைல அமா. அவ ேபா4ேக

விசிதிரமாக இ4கிற2. வட நா./4+ யாதிைர4க லவா கிளபி இ4கிறா?

க ைல அைசதாI அைச4கலா. அவ உ,திைய அைச4க "7யா2" எ

Jவண.

ச*2 மனைச திடப/தி4ெகா0டா

ேக./வி/கிேற

'எ

தனியாகேவ அவனா

'அ4கா, அ4கா' எ

றா

. 'ஆக./. ஸரJவதிையேய

, ெசா 84ெகா0டா

. ஆனா

ஸரJவதிைய

ச*தி4க "7யவி ைல. எேபா2 அவ பி

னா

த1க

, அைழ24ெகா07*தா. ' அ*த ெப0 இ*தா

இ*2வி./ ேபாக./. ேக./வி/வ2' எ

அவகளிவ இ*த இடைத நா7E ெச

, தீமானி24ெகா0/

றா

.

ஸரJவதி %Rப மாைல க.74ெகா07*தா. ச*2 வ*2 நி#பைத ஏறி./

பாத த1க ெவ.கதா

எ

+

றி ேபானா. "அ4கா! அவ வ*தி4கிறா"

றா. ச*2 சிாி24ெகா0ேட, 'ஒ "4கியமான விஷய. நாA அமா(,

சாவிதிாிைய4 ெகா0/வ*2 வி/வத#காக இ5வள( Lர வரவி ைல-"
"நீ1க வ*தி4+ சமாசார என4+ ெதாி ேம! எ

ைன4 க யாண ப0ணி4

ெகாப7யாகE ெச;வத#+ வ*தி4கிறீக; அ5வள( தாேன-" எ
Kறிவி./ ஸரJவதி ேயாசிதா. பிற+ ைதாிய2ட

,

நிமி*2 ச*2ைவ

பா2, "ந0பேர! சிற*த +ணசா8யான ெப0ைண மண4க ஆைசப/கிறீக.
கைல ஆவதி

Fகியி4+ நா

, உ1கைடய அைம மைனவியாக இ4க

"7 யா2. எ Aைடய வழிேய அலாதியான2. ல.சிய பாைதயி ெச பவக
ல.சியவாதிகைள தா மண*2 ெகாள ஆைசப/வாக. அப7 இராம
ேபானா ர+பதி . சாவிதிாி  ேபாலதா இ4க ேவ0/. 9.7

ஒளியாக, கிஹலgமியாக, சகதமிணியாக இ4க ேவ07ய ெப0, கைல ஆவ

ெகா0டவளாகதா இ4கேவ0/ எ பதி ைல. ந"ைடய ஹி*2 ச"தாய
வ+தி4கிற அாிய விஷய1கைள ெதாி*தவளாக இ*தா ேபா2. கணவனிட
அ % கா.ட ெதாி*தா ேபா2. ெப#ற +ழ*ைதகைள வள4க ெதாி*தா
ேபா2. 9.ைட ஒளி ட ைவ24ெகாள ெதாி*தா ேபா2. ச1கீத
ெதாி*த விவாசினியாகேவா, எDத ெதாி*த எDதாளி யாகேவா, ஆட ெதாி*த
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அதிசய ெப0ணாகேவா இ4க ேவ07ய அவசியமி ைல. +ணதி சிற*த
ெப0 திலக1க நிைற*த தமிF நா/ இ2. இதிேல எ*த4 க னிைகயாவ2
உ1கைள4 க.டாய மண4க வவா. இேதா! இ*த ெப0 ஏைழ எ கிற
காரணதா வாF( கிைட4+மா எ , ஏ1+கிறா. நீ1க மன ைவதா
அவைள வாழைவ4கலா. த1க எ லாவிததிI சிற*தவ. எ ைனவிடE
சிற*தவ. என4காவ2 பாட ெதாி  எ கிற எ0ண உ0/. அவ மனசிேல
ஒ விதமான அக பாவ" இ ைல."
ஸரJவதி ெகாQசேநர பிரச1க %ாி*தா. த1க ஆதிர2ட

ைககைள பி724ெகா0/, "அ4கா! அ4கா! எ
அதிசயப.டா.

ஸரJவதியி

ன இப7 ேப6கிறாேய?" எ

,

ச*2வி மனதி %ைத*2 கிட*த பிரEைன4+ விைட கிைட2வி.ட2.
ஸரJவதி ல.சிய ெப0. உ னத பாைதயி நட4கிறவ. சாமானிய வாFவிேல
அவ சி4கி உழலமா.டா எ ப2 ெதாி*2 ேபாயி#,.
அவ

ஒேர வாைதயி

விபப7ேய த1கதி

அவ அ1கி*2 ெச
ேச24ெகா0டா.
"அ4கா!" எ

பதி

ெபாியமாைவ4 க0/ ேப6கிேற

ற பிற+ த1க JரJவதியி

, ேதபினா. "எ

"எ

"கேதா/ த

றா

.

"கைதE

ைன வி./வி/ அசேட. உன4+தா

அE6ன

கிைட2வி.டாேன. நா

த1கதி

க0ணா74 க

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

. "ஆக./ ஸரJவதி! உ

Kறினா

ன1களி

எத#+?" எ

, ஸரJவதி

ேலசாக த.7னா.

40. இ ஒளி

அ*த ஊாி84+ ேகாத0டராமனி ஆலய அ , ஜகZேஜாதியாக
விள1கிய2. பிராகாரைதE 6#றிவ*த ஸரJவதி அழகிய மன உ+ கா.சி
ஒ

ைற4 கவனிதா. வய2 "தி*த கிழவி ஒதி, ேகாவி

பிராகார1க4+

விள4ேக#றி4 ெகா0ேட வ*தா. 'இவ எத#காக4 ேகாவிI4+ விள4ேக#ற
ேவ0/? ஆைச4காதல

கிைட4க ேவ0/ எ

விள1கைவ4க மகேப, ேவ0/ எ

ேவ0/ எ

, தவ %ாிகிறாளா? 9.ைட

, ேவ0/கிறாளா? ெச வ ெகாழி4க

, விள4ேக#றி4 +பி/கிறாளா?'-ஸரJவதியி

கட*2வி.ட2. ெம2வாக அவளகி

ெச

ஆEசாிய எ ைல

, ஸரJவதி, "பா.7" எ

,
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அைழதா. "உ1க4+ எ

ன ேகாாி4ைக நிைறேவ,வத#காக இப7

விள4ேக#றி வண1+கிறீக?" எ

, ேக.டா.

கிழவியி க0களி க0ணீ ெபகிய2. "அமா! சில வஷ1க4+ " %Kட4
க0க சாியாக ெதாியாம இ*தன. ெபாிய ெபாிய சிகிEைசக ெச;2 ெகாள
பண இ ைல. ேகாத0டராமைன நபிேன . பாைவ கிைடத2. எ
க0க4+ ஒளி த*தவA4+ நா விள4ேக#,கிேற அமா. ஒளிமயமாக
இபவைன ஒளியி லமாக வண1+கிேற ."
ெபா நிைற*த அவ வாைதகைள4 ேக./ ஸரJவதியி உள சி8த2.
எ ேலாைடய வாFவிI ஒளி அவசிய. இரவாகிய இைள4 க0டா சகல

ஜீவ

க அQ6கி

காண விைழகி

றன. நிதிைர மய4கதி

றன. அேணாதயைத எதிபா2 நி#கிேறா. ' ந லப7யாக

ெபாD2 வி7ய./' எ
காண ப/கிற2.

'ர+பதி – சாவிதிாியி

வாழ./. எ

பதி

வாFவிேல ஒளி 9ச./ எ

வாFவி

அ %ாிய./' எ

ேட ஸரJவதி 9.ைட அைட*தா.

சாவிதிாி , த1க" அக

,

விள4+கைள ஏ#றி4ெகா07*தாக. 9/

"Dவ2 ஒேர ஒளிமய. Kடதிேல "கனி

உவபட ைவ4கப.7*த2.

ைவதாைர  வாழைவ4+" வளி நாயக

கா.சியளிதா

கிற அத மைற*2

ஒளி 9ச./. த1க" ச*2( ஒளி ட

கைல வாFவிேல ஒளி 9ச ஆ0டவ

பிராதி24 ெகா

'"தமிழா

ஆF*2, இைள விர.7 ஒளிைய4

.

கWரமாக4

உேள வ*த ஸரJவதி த 9ைணைய எ/2 ைவ24 ெகா0டா. பிற+
ெசQ6.7யி தி%கைழ பாட ஆரபிதா:
"தீட ம1கள ேஜாதீ நேமா நம
Lய அபல `லா நேமா நம
ேதவ +Qசாி பாகா நேமா நம

த1கதி

மனதி

-

அ தாரா;"

ெவ+ நா.க வைர- ஏ

,எ

, அபாட

அ74க7 அைத பா7 மகிF*2 ெகா0ேடயி*தா த1க.

----------
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இட ெப#ற2.

